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ΟΚΤΑΕΤΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 

1956-1963 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ' 

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1961 - 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 1963 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΕΥ ΑΝΘΗΣ ΧΑ ΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑ ΤΣΟΠΟΥ ΛΟΣ 
I ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1961 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1961 

ΔΟΜΝΑ Π. ΚΑΖΑΚΟΠΟΥ ΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥ ΛΟΣ 
7 ΙΟΥΛΙΟΥ 1961 -7 ΙΟΥΝΙΟΥ 1963 
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Ή σύνδεση μέ τήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα, ή δποία έπιστέφει τήν προσπά

θεια του Κ. Καραμανλή γιά τήν άναβάθμιση του διεθνους κύρους τής χώρας, 

τόν έκσυγχρονισμό καί τήν άνάπτυξή της, προσφερόταν νά συντελέσει στήν 

άποδοτικότερη συνέχιση του κυβερνητικου έργου. Ή έπίσκεψη του 'Έλληνα 

πρωθυπουργου στήν Ούάσιγκτων καί ή ύπογραφή τής Συμφωνίας Συνδέσεως 

στήν ·Αθήνα θά καταδείξουν τόν ένεργό ρόλο πού, δώδεκα μόλις χρόνια μετά 

τή λήξη του έμφυλίου πολέμου, έτεινε νά διαδραματίσει ή χώρα στή διεθνή 

σκηνή. Παράλληλα, στό έσωτερικό πεδίο, ή δλοκλήρωση σειράς έργων, μέ 

ίδιαίτερη έμφαση στή βιομηχανική άνάπτυξη, συμπλήρωνε τή θετική είκόνα 

τής κυβερνητικής δραστηριότητας καί ένίσχυε τίς προϋποθέσεις γιά τή νέα 

έπικράτηση τής ΒΡΕ, στίς έκλογές του Όκτωβρίου 1961. 
Στό κρίσιμο αύτό χρονικό σημείο, όταν άκριβώς δικαιώνονταν οί πιό αiσιό

δοξες προβλέψεις γιά τήν πορεία τής Έλλάδος, ή άντιπολίτευση υίοθέτησε 
τήν προσφυγή σέ μιά τακτική άκραίων άντιδράσεων, προορισμένων νά όξύ

νουν τό πολιτικό κλίμα στό έσωτερικό τής χώρας καί νά ύποβάλουν, τελικά, σέ 

δοκιμασία καί τούς ίδιους τούς κοινοβουλευτικούς θεσμούς. Ή καταγγελία 

του άποτελέσματος τών έκλογών, μετά τή διενέργειά τους, άπό τό κόμμα τής 
Ένώσεως Κέντρου, ή έναρξη του «άνένδοτου άγώνα», ή άσκηση έκβιαστικών 

πιέσεων στό βασιλέα μέ αίτημα τήν άπομάκρυνση του Κ. Καραμανλή, περιέ

κλειαν τόν κίνδυνο τής άναβιώσεως παρωχημένων άντιπαραθέσεων, ή ύπερκέ

ραση τών δ ποίων άποτελουσε μιά άπό τίς σταθερές έπιδιώξεις του πρωθυπουρ

γου. Κατά τήν τελευταία αύτή περίοδο τής Όκταετίας, ή συνέχιση τών προ

σπαθειών γιά οiκονομική άνάπτυξη, ή έντονη διπλωματική δραστηριότητα 

καί γενικότερα δ συστηματικός σχεδιασμός του μέλλοντος τής χώρας - άπα

ραίτητος, iδιαίτερα μετά τή σύνδεση μέ τήν ΕΟΚ- θά δυσχερανθουν σοβαρά 

άπό τή στείρα κομματική άντιπαράθεση, τήν δποία έπέβαλε μέ τήν τακτική 

της ή ΕΚ. Παρόλες, έντούτοις, τίς δυσχέρειες, πού έμελλαν νά άνακύψουν, τό 

άναμορφωτικό έργο του Κ. Καραμανλή δέν θά άνασταλεί. Ή ύλοποίηση νέων 

σχεδίων, μέ παραγωγικό ή καί κοινωνικό χαρακτήρα θά άνοίξει τό δρόμο καί 

γιά τή διατύπωση τής προτάσεως του πρωθυπουργου γιά τήν άναθεώρηση του 

Συντάγματος καί τήν προσαρμογή του θεσμικου πλαισίου στίς σύγχρονες 

άνάγκες τής χώρας. 
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Μετά άπό επιτυχή παρουσία εξι ετών στή διεθνή σκηνή, τήν επίλυση του Κυπριακοί), τήν εναρξη 

νέας εποχής στίς ελληνογερμανικές καί στίς ελληνογαλλικές σχέσεις, τήν άποκατάσταση τών ελληνο

βρετανικών σχέσεων, τήν άνάδειξή του ώς ήγέτη σεβαστοί) στά πλαίσια τής δυτικής συμμαχίας, καί, 

όπωσδήποτε, τήν όλοκλήρωση τών διαπραγματεύσεων' Ελλάδος- ΕΟΚ, ό Κ. Καραμανλής θά επιστεγά

σει τή διπλωματική του δραστηριότητα μέ τή μετάβασή του στήν 'Αμερική . 

'Ασφαλώς, ή 'Ελλάδα εξακολουθοuσε νά εlναι ενας μικρός, ύπό άνάπτυξη, σύμμαχος καί εiχε 

άρκετά αίτήματα νά ύποβάλει πρός τίς ΗΠΑ. 'Ωστόσο, ό 'Έλληνας πρωθυπουργός δέν θά έπισκεφθεi τά 

δύο μεγάλα βορειοαμερικανικά Κράτη ώς ήγέτης μιiiς μικρής χώρας πού άναζητεί προστασία. Στό 

άπόγειο τής επιτυχίας του, ό Μακεδόνας πολιτικός θά γίνει δεκτός στό νέο κόσμο ώς ήγέτης διεθνοuς 

άκτινοβολίας. Οί διθύραμβοι του διεθνοuς τύπου, φαινόμενο πλέον συνηθισμένο γιά τίς επισκέψεις του 

Κ. Καραμανλή στό εξωτερικό, θά άποδείξουν δτι ή 'Ελλάδα ξέφευγε, επιτέλους, άπό τό βαλκανικό της 

περίγυρο καί άναδεικνυόταν σέ μέλος του δυτικοί) κόσμου μέ άξιοπρεπή, αν οχι καί σημαντική, παρου

σία. Ή εμφανής διάθεση του προέδρου Τ.Φ. Κέννεντυ νά τιμήσει τόν πρωθυπουργό τής 'Ελλάδος, οί 

έπανειλημμένες συναντήσεις τών δύο άνδρών, ή παρουσία του 'Αμερικανοί) ήγέτη στό δείπνο στήν 

ελληνική πρεσβεία -γεγονός άσυνήθιστο γιά τά διπλωματικά ijθη τής Ούάσιγκτων- καί οί τιμές πού 

άποδόθηκαν στόν Κ. Καραμανλή άπό τά άμερικανικά νομοθετικά σώματα καί άπό πολλούς aλλους 

πiiράγοντες τής άμερικανικής κοινωνίας, ήταν ενδείξεις δτι τό αύξημένο κύρος του πρωθυπουργοί) 
άντανακλοuσε εύεργετικά καί στό καλό Όνομα τής χώρας. 

Ταυτόχρονα, ή παρουσία του Κ. Καραμανλή στίς δύο μεγάλες βορειοαμερικανικές χώρες θά άποτελέ

σει εύκαιρία γιά τήν aμεση επαφή του μέ τούς όμογενείς, πού εξελίσσονταν σταθερά σέ άξιοσέβαστους 

παράγοντες τών νέων τους πατρίδων: 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1961 

Τό ύπουργείο Παιδείας παραθέτει στόν πρωθυ

πουργό τά ακόλουθα στοιχεία, σχετικά μέ τό κυβερ

νητικό εργο στόν τομέα τής εκπαιδεύσεως, τά προη

γούμενα πέντε ετη: 

»'Η σημειωθείσα πρόοδος εiς τήν ό:πορρόφησιν τών 

πιστώσεων ό:νήλθεν σημαντικώς ό:πό του οίκονομικοu 

ετους 1955-56 μέχρι του ετους 1960. 

«'Εκπαίδευσις 

»'Η εκδηλωθείσα δραστηριότης εiς τόν εν λόγφ τομέα 

κατά τήν περίοδον 1956-1960 ύπήρξε λίαν ίκανοποιητική . 

»'Η Κυβέρνησις, εχουσα επίγνωσιν τής σημασίας τής 

εκπαιδεύσεως διά τήν οiκονομικήν ό:νάπτυξιν τής χώρας, 

ενέτεινε σημαντικώς τήν επενδυτικήν δραστηριότητα εiς 

τόν τομέα αuτόν. 

»Οϋτω, αί πραγματοποιηθείσαι δημόσιαι επενδύσεις 

(μέσω Προγράμματος Δημοσίων 'Επενδύσεων) κατά τήν 

διαρρεύσασαν πενταετίαν 1956-1960 ό:νήλθον εiς 236,9 
έκατ. δρχ . διά τήν Στοιχειώδη καί Μέσην 'Εκπαίδευσιν 

καί εiς 144,9 /;κατ . δρχ. διά τήν 'Ανωτάτην Έκπαίδευσιν . 

Πίναξ Ι 

Πραγματοποιηθείσαι δημόσιαι επενδύσεις (εiς χιλ. δρχ.) 

1955-56 1960 Αϋξησις% 

Στοιχειώδης καί Μέση 

'Εκπαίδευσις 15.214 51.468 238% 
'Ανωτάτη 'Εκπαίδευσις 32.042 40.500 26% 

Σύνολον 47.256 91 .968 94,6% 

»Πέραν των ώς άνω δημοσίων επενδύσεων εδαπανήθη

σαν κατά τήν περίοδον 1957-1960, μέσω του τακτικοu 
προϋπολογισμοί) καί έξ άλλων εiδικών λογαριασμών, εί

σφορών καί άλλων πόρων, ετερα 210, I έκατ. διά τήν βελτί
ωσιν καί έξοπλισμόν σχολείων, ό:νωτάτων εκπαιδευτικών 

ίδρυμάτων κ.λ.π. 
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»Διά τό ετος 1961 προβλέπεται πραγματοποίησις δημο
σίων έπενδύσεων ϋψους 175 έκατ. δρχ. περίπου. 

»Τά έπιτεύγματα εκ τής ώς aνω επενδυτικής δραστηριό

τητος εΙναι τά έξής: 

»Σχολικά κτίρια - εξοπλισμός 

»Κατά τήν περίοδον 1956-1960 aνηγέρθησαν εν συνόλφ 
3.461 αϊθουσαι διά τήν Στοιχειώδη Έκπαίδευσιν, επε

σκευάσθησαν 5.299, ύπήρχον δέ κατά τό τέλος του ετους 
1960 1.268 αϊθουσαι ήμιτελείς ύπό κατασκευήν. 

»'Εξ aλλου ή αϋξησις του ετους 1960 εvαντι του ετους 
1955 εχει ώς ακολούθως: 

1955 1960 Αϋξησις% 

'Αναγερθείσαι 

αίθουσα ι 125 693 454% 
'Επισκευασθείσαι 

α\:θουσαι 134 1.150 758% 

)) 'Εξ aλλου αί ανεγερθείσα ι α\:θουσαι ( 1956-1960) διά 
μέσου του Προγράμματος Δημοσίων 'Επενδύσεων, διά τάς 

aνάγκας τής Μέσης 'Εκπαιδεύσεως aνήλθαν είς 272, επε
σκευάσθησαν 145 γυμνασιακά κτίρια, ύπήρχον δέ κατά τό 
τέλος του ετους 1960 ετεραι 456 αίθουσαι ήμιτελείς ύπό 
κατασκευήν. 

»Παραλλήλως πρός τήν κατασκευήν η επισκευήν αί

θουσών κατεσκευάσθησαν διά τήν ίδίαν ώς aνω περίοδον 

49.786 θρανία διά τήν Στοιχειώδη Έκπαίδευσιν καί 2.760 
θρανία διά τήν Μέσην 'Εκπαίδευσιν. 

»Πλήν τών aνωτέρω θρανίων κατεσκευάσθησαν ύπό 

τών σχολικών εφορειών, διά πιστώσεων του τακτικου 

προϋπολογισμου, ετερα 4.174 θρανία κατά τήν περίοδον 
1956-1960. 

»Παραλλήλως πρός τήν προσπάθειαν εξασφαλίσεως 

τής aπαραιτήτου ύποδομής τής Στοιχειώδους καί Μέσης 

'Εκπαιδεύσεως εξεδηλώθη εντονον τό ενδιαφέρον του Κρά

τους καί διά τήν 'Ανωτάτην Έκπαίδευσιν. Κατά τήν περί

οδον 1957-1960 διετέθησαν 144,9 έκατ. δρχ. διά τήν κατα
σκευήν νέων κτιρίων καί τήν προμήθειαν είς εξοπλισμόν. 

»Ή μέριμνα του Κράτους εξεδηλώθη δι' δ λα τά aνώ

τατα εκπαιδευτικά ίδρύματα, μέ ίδιαιτέραν εμφασιν είς τήν 

επέκτασιν καί εξοπλισμόν του Πανεπιστημίου Θεσσαλο

νίκης. 

»Τέλος, διά τάς aνάγκας είς κτίρια καί εξοπλισμόν τής 

Τεχνικής 'Εκπαιδεύσεως εδαπανήθησαν, μέσω του Προ

γράμματος Δημοσίων 'Επενδύσεων, 26 έκατ. δρχ. κατά τήν 
περίοδον 1956-1960. 

»Πέραν τών ώς aνω εργων τά όποία aποβλέπουν είς τήν 

αϋξησιν τής ίκανότητος εiσδοχής όλονέν μεγαλυτέρου 

aριθμου μαθητών-φοιτητών, ίδρύθησαν τά έξής επιστημο

νικά κέντρα μέ άπώτερον σκοπόν τήν επάνδρωσιν δι' aρί

στων επιστημόνων τών θέσεων του aνωτέρου διδακ;τικου 

προσωπικου των aνωτάτων εκπαιδευτικών ίδρυμάτων καί 

τήν δημιουργίαν δυνατοτήτων επιστημονικής εργασίας 

καί εξελίξεως νέων 'Ελλήνων επιστημόνων. 

- Βασιλικόν 'Ίδρυμα 'Ερευνών 

-' Αστρονομικός Σταθμός Πεντέλης 
- Γραφείον 'Ερευνών καί Ύπολογισμου παρά τΌ 

'Ακαδημί~ 'Αθηνών 

- Κέντρον Κοινωνικών 'Επιστημών 

- Κέντρον Οίκονομικών 'Ερευνών 

»'Εξ aλλου, διά τήν καλυτέραν κατάρτισιν του επιστη

μονικου δυναμικου τής χώρας ηόξήθησαν αί προσφερόμε

ναι ύποτροφίαι μέσω του ΙΚΥ άπό 339 του ετους 1955-56, 
εις 573 κατά τό ετος 1960. 

>>'Η προσπάθεια αόξήσεως τής ίκανότητος είσδοχής, 

διά τών πραγματοποιουμένων εργων, εις τήν 'Ανωτάτην 

Έκπαίδευσιν επέτρεψεν τήν αϋξησιν τών εισαχθέντων 

φοιτητών. Οί είσαχθέντες φοιτηταί άνήλθον τό εκπαιδευ~ 

τικόν ετος 1960-1961 εις 5.605 εναντι 3.531 του ετους 1954-
1955. 'Ιδιαιτέρως ηόξήθη ό άριθμός τών φοιτητών θετικών 
επιστημών (1954-1955: 851 σπουδασταί, 1960-1961: 1.630 
σπουδασταί, fiτοι εδιπλασιάσθησαν). 

»Κατά τήν περίοδον 1956-1960 ελήφθησαν διάφορα μέ
τρα ύπέρ τών φοιτητών. 

»'Εθεσπίσθη ή άπαλλαγή aπό τής καταβολής διδά

κτρων καί λοιπών τελών πάντων τών εχόντων μειωμένον 

είσόδημα φοιτητών, οί δποίοι εόδοκιμουν είς τάς εξετά

σεις. 

»Ηόξήθησαν αί διατιθέμεναι διά τό συσσίτιον άπόρων 

φοιτητών κρατικαί πιστώσεις aνελθουσαι είς 2,5 έκατ. κα
τά τό ετος 1960-1961 εναντι 430.000 δρχ. κατά τό 1954~1 955. 

>>' Επεξετάθη ή ιατροφαρμακευτική καί νοσοκομειακή 
περίθαλψις καί εις τούς φοιτητάς τής Παντείου καί 'Ανω

τάτης Γεωπονικής Σχολής 'Αθηνών. 

»Καθιερώθη ειδικόν φοιτητικόν είσιτήριον μειωμένης 

τιμής εις τάς aστικάς συγκοινωνίας 'Αθηνών-Πειραιώς. 

»' Ιδρύθη Φοιτητική Λέσχη εις Θεσσαλονίκη ν. 
)) 'Ιδιαιτέρα προσπάθεια εγινε κατά τά ετη 1955-1960 

διά τήν λαϊκήν έπιμόρφωσιν. Οϋτω 60.000 περίπου μαθηταί 
καί μαθήτρια ι ελαβον κατά τήν εν λόγφ περίοδον ενδεικτι

κόν ΣΤ' τάξεως δημοτικου σχολείου άπό νυκτερινά σχο

λεία. 

»'Από του ετους 1958-59 άνεπτύχθη ό θεσμός τών κέν
τρων διδασκαλίας ενηλίκων άγραμμάτων διά τήν καταπολέ

μησιν του aναλφαβητισμου, εφοίτησαν δέ άπό του ετους 

I 958-1960 I 0.471 ενήλικες άγράμματοι. 
»Διά τά νυκτερινά σχολεία Στοιχειώδους 'Εκπαιδεύ

σεως καί τά κέντρα διδασκαλίας ενηλίκων &γραμμάτων δι

ετέθησαν συνολικώς κατά τά ετη 1956-1969 12,8 έκατ. δρχ. 
»τέλος, κατ' εφαρμογήν του Ν .Δ. Ι 3971 Ι 59 ίδρύθησαν 

καί λειτουργουν εις 'Αθήνας καί Θεσσαλονίκην δημόσιαι 

τεχνικαί σχολαί ύπομηχανικών, δημόσιαι τεχνικαί σχολαί 

τεχνικών βοηθών-εργοδηγών εις πλείστας πόλεις τής χώ

ρας, διά τήν κατάρτισιν μέσων τεχνικών στελεχών διά τάς 

προβλεπομένας συνεχώς αόξανομένας άνάγκας τής βιομη

χανίας. 

»Βάσει του Ν .Δ . 3973 I 59 ενεθαρρύνθη ή ίδρυσις των 
κάτωθι νέων ιδιωτικών επαγγελματικών σχολών: 

»Δύο σχολαί Μηχανοτεχνικών-' Ηλεκτροτεχνιτών, μία 

σχολή Αισθητικής, μία σχολή Θαλαμηπόλων-Σερβιτό

ρων. 

>>'Εκπαιδευτική μεταρρύθμισις 

>>Τό εκπαιδευτικόν σύστημα κατά κοινήν δμολογίαν 

δέν aνταπεκρίνετο πλέον εις τάς πνευματικάς άπαιτήσεις 

καί κοινωνικάς καί οίκονομικάς άνάγκας τάς προερχομέ

νας εκ τής έπιτελουμένης αναδιαρθρώσεως τής έλληνικής 

οικονομίας. -
»Οϋτω, διά του Ν.Δ. 3971159 "Περί τεχνικής καί επαγ-
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γελματικής έκπαιδεύσεως όργανώσεως τής Μέσης 'Εκ

παιδεύσεως καί Διοικήσεως τής Παιδείας" απεφασίσθη: 

»'Η στροφή ένός μέρους τής Παιδείας πρός τήν οίκο

νομοτεχνικήν κατάρτισιν τών νέων, δπου καί παρουσιά

ζονται τά μεγαλύτερα κενά . 

»'Η τοιαύτη στροφή τής Παιδείας δέν πρέπει νά έρμη

νευθή ώς έγκατάλειψις τής πατροπαραδότου ανθρωπιστι

κής Παιδείας, ή όποία παραμένει πάντοτε βάσις δλων τών 

μορφών τής έκπαιδεύσεως. 

»Εiς έφαρμογήν τής ώς εϊνω καθιερωθείσης αρχής τό 

μονόπλευρον μέχρι τοuδε γυμνάσιον διαφοροποιείται καί 

αριθμός τών ύφισταμένων κλασικών γυμνασίων θά μετα

τραπή είς γυμνάσια Τεχνικής 'Εκπαιδεύσεως. 

»Οϋτω, ή μέση Παιδεία καθίσταται πλέον εϋκαμπτος, οί 

περατοuντες δέ τήν τρίτην τάξιν του γυμνασίου μαθηταί θά 

αποκτοuν άπολυτήριον Α' βαθμίδος, τής όποίας τό πρό

γραμμα θά είναι σχετικώς όλοκληρωμένον, οϋτως ωστε 

δσοι έκ τών άποφοίτων δέν θά έγγράφονται είς τήν Β ' 

βαθμίδα του γυμνασίου θά εχουν τά έφόδια τής γενικής 

μορφώσεως καί του έπαγγελματικοu προσανατολισμοί> καί 

θά δύνανται νά εΙσέλθουν είς μέσας έπαγγελματικάς σχο

λάς η νά καταλάβουν κατωτέρας ίδιωτικάς η δημοσίας θέ

σεις . 

)) ' Εξ εϊλλου προχωρεί ταχέως ή ύπό τής άρμοδίας ύπη
ρεσίας του ύπουργείου Συντονισμοί> (Διεύθυνσις ' Επεξερ

γασίας Προγράμματος) αναληφθείσα μελέτη τής προσφο

ρίiς καί ζητήσεως έπιστημονικοu καί τεχνικοί> προσωπι

κοί> έν σχέσει πρός τάς άνάγκας τής οίκονομικής άναπτύ

ξεως τής χώρας» 1 • 

1-4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1961 

'Εκδηλώνεται κρίση στήν Κύπρο, μετά τήν ι'iρνη

ση τών Τουρκοκυπρίων νά ψηφίσουν τό φορολογικό 

νομοσχέδιο, γιά τήν εγκριση του όποίου, κατά τίς 

συμφωνίες του 1959 καί τό κυπριακό Σύνταγμα, 

άπαιτουνταν χωριστές πλειοψηφίες τών βουλευτών 

τών δύο Κοινοτήτων του νησιου. 

'Η τουρκοκυπριακή πλευρά δήλωσε δτι ή ι'iρνησή 

της νά ψηφίσει τό νομοσχέδιο οφειλόταν στήν παρά

ταση τών εκκρεμοτήτων πού άφορουσαν τό χωρισμό 

τών δήμων καί τήν έφαρμογή τής άναλογίας 7:3 γιά 
τούς δημοσίους ύπαλλήλους. 'Ωστόσο, ή τουρκοκυ

πριακή ένέργεια άπειλουσε μέ οικονομική κατάρ

ρευση τή νεαρή Δημοκρατία, πού ετσι δέν θά διέθετε 

εσοδα. Γιά νά άποφύγει αύτόν τόν κίνδυνο, δ πρόε

δρος Μακάριος, άφου συγκάλεσε τό 'Υπουργικό 

Συμβούλιο, εδωσε έντολή στίς έφορίες νά εισπρα

χθουν οί φόροι κανονικά . Εύθύς άμέσως, δέχτηκε 

τούς πρέσβεις τής 'Ελλάδος καί τής Τουρκίας καθώς 

καί τόν ϋπατο άρμοστή τής Βρετανίας, τούς όποίους 

ένημέρωσε γιά τούς λόγους πού έπέβαλαν τήν άπό

φασή του . Μιλώντας πρός τούς δημοσιογράφους, ό 

'Αρχιεπίσκοπος σημείωσε δτι ή διάταξη γιά χωρι

στές πλειοψηφίες, δσον άφορουσε τό φορολογικό 

νομοσχέδιο, είχε περιληφθεί γιά νά κατασιγάσει 

τούς φόβους τής τουρκοκυπριακής πλευράς δτι θά 

μπορουσε ή Ελληνική πλειοψηφία νά επιβάλλει σέ 

αύτούς εισπρακτικά μέτρα· δέν ήταν δυνατόν νά 

χρησιμοποιεί τήν πρόβλεψη αύτή ή τουρκική πλευ

ρά ώς μέσο διαπραγματευτικής πιέσεως. 

5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1961 

'Υπογράφεται μεταξύ τής έλληνικής βιομηχανίας 

σακχάρεως καί τής ιταλικής έταιρίας «Ρετζιάνε)), ή 

όποία συνεργάζεται μέ τήν έταιρία «' Ανσάλντο Σάν 
Τζιόρτζιο)), σύμβαση γιά τήν άνέγερση τοϋ τρίτου 

έργοστασίου σακχάρεως, στήν περιοχή Θεσσαλονί

κης . 

12-17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1961 

'Ο Κ. Καραμανλής πραγματοποιεί έπίσημη έπί

σκεψη στόν Καναδά. 'Ο 'Έλληνας πρωθυπουργός 

άναχώρησε άπό τήν 'Αθήνα, μέ τή συνοδεία του 

ύπουργου 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, στίς 11 'Απρι
λίου. 'Αφου, κατά τή διέλευσή του άπό τό Παρίσι, 

προήδρευσε σέ σύσκεψη, μέ τή συμμετοχή τών πρέ

σβεων Χ. Παλαμά, Φ. Φίλωνος, Μ. Μελa, Θ. Χρη

στίδη καί Ν. Καμπαλούρη, εφτ.ασε στό άεροδρόμιο 

του Μόντρεαλ τήν έπομένη, 12 'Απριλίου. 
Εύθύς μετά τήν ι'iφιξή του στόν Καναδά, ό Κ. Κα

ραμανλής εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Αlσθάνομαι lδιαιτέραν χαράν εύρισκόμενος έπί 

καναδικοv έδάφους. Ή παροvσα έπίσκεψίς μου, τήν 

όποίαν όφείλω εlς τήν εύyενή πρόσκλησιν του πρω

θυπουρyοv σας κ. Ντηφενμπαίκερ, aποτελεί έπιβε

βαίωσιν τής εlλικρινοvς φιλίας, ή όποία συνδέει τάς 

δύο χώρας μας. Είμαι βέβαιος δτι αί συνομιλίαι, τάς 

όποίας θά tχωμεν εlς Όττάβαν, θά τονώσουν περαι

τέρω τούς δεσμούς τών δύο λαών μας καί θά μiiς παρά

σχουν τήν εύκαιρίαν διά μίαν χρήσιμον aνταλλαγή ν 

aπόψεων έπί εlδικών καί yενικωτέρων θεμάτων, πού 

ένδιαφέρουν τάς δύο χώρας μας)>. 

Τό πρωί τής 13ης 'Απριλίου, ό Κ. Καραμανλής 

καί τά μέλη τής άκολουθίας του εφτασαν στήν 'Οττά

βα, δπου τούς ύποδέχτηκαν ό Καναδός πρωθυπουρ

γός, Τζώ~ Ντηφενμπαίκερ καί ό ύπουργός 'Εξωτε

ρικών, Χάουαρντ Γκρήν. 

'Ο Καναδός πρωθυπουργός, στήν προσφώνησή 

του πρός τόν Κ. Καραμανλή, άναφέρθηκε στή δημι

ουργική παρουσία 50.000 'Ελλήνων μεταναστών 

στόν Καναδά, ύπενθύμισε τούς κοινούς άγώνες τών 

δύο χωρών στούς παγκοσμίους πολέμους καί έξέ

φρασε τήν πεποίθηση δτι οί συζητήσεις θά άπέβαι

ναν ώφέλιμες καί γιά τίς δύο πλευρές. 'Ο Κ. Καρα

μανλής, άφου εύχαρίστησε τόν Τζών Ντηφενμπαίκερ 

γιά τούς καλούς του λόγους, άπηύθυνε τό άκόλουθο 

μήνυμα στόν καναδικό λαό: 

«Πρός τόν καναδικόν λαόν μεταδίδω τόν έyκάρ-
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διον χαιρετισμόν τής 'Ελλάδος. Τό έλληνικόν έθνος 

τρέφει θερμήν καί άπεριόριστον έκτίμησιν πρός τήν 

μεγάλην καί ώραίαν χώραν σας. Διατηρεί εύγνώμονα 

άνάμνησιν τής β()ηθείας καί τής συμπαραστάσεως 

τάς όποίας δ λαός του Καναδii παρέσχε πρός τήν 
'Ελλάδα είς στιγμάς σκληρών δοκιμασιών. Δι' ήμiiς 

τούς 'Έλληνας ή λέξις Καναδάς σημαίνει γενναιο

φροσύνην, άνθρωπισμόν καί είλικρινή διεθνή άλλη

λεγγύην. Δέν λησμονοvμεν δτι οί Καναδοί κατά τούς 

δύο τελευταίους παγκοσμίους πολέμους συνεπολέ

μησαν μαζί μας διά τήν iiμυναν τής έλευθερίας καί 

τών κοινών μας iδαvικών. Γενναίος έν πολέμφ, άλλά 

γενναίος καί έν είρήνu, ό καναδικός λαός εύρίσκεται 

είς τήν πρωτοπορίαν καί δικαιοτέραν αvριον έν τφ 

κόσμφ. Είμαι εύτυχής διότι ή φιλόφρων πρόσκλησις 

τοv πρωθυπουργού κ. Ντηφενμπαίκερ μοv παρέχει 

σήμερον τήν χαράν δπως σiiς μεταδώσω αύτοπρο

σώπως τό άδελφικόναύτό μήνυμα του έλληνικοv λα

ού;;. 

Οί συνομιλίες του Κ. Καραμανλή μέ τόν Τ. Ντη

φενμπαίκερ ~άρχισαν τήν ϊδια ήμέρα καί συνεχίστη
καν τήν έπομένη. Τό σχετικό πρακτικό άναφέρει: 

«'Εν ό.ρχ{i τής συζητήσεως δ κ. πρόεδρος ηυχαρίστη

σεν τόν κ. Ντηφενμπαίκερ διά τήν πρόσκλησιν δπως έπι

σκεφθή τόν Καναδaν, δι' ής τφ δίδεται ή ευκαιρία δπως 

έκθέση ώρισμένας aπόψεις έπί γενικωτέρων ζητημάτων 

καί συγχρόνως νά έκφράση τά αίσθήματα θαυμασμου του 

έλληνικου λαου πρός τόν Καναδάν καί τή ευγνωμοσύνην 

του διά τήν συνδρομήν τήν παρασχεθείσαν είς τήν 'Ελλά

δα είς κρισίμους διά τό εθνος στιγμάς. 

»'Ακολούθως ό κ. πρόεδρος έδήλωσεν δτι ό.φίνει τήν 

πρωτοβουλίαν τής συζητήσεως είς τόν Καναδόν πρωθυ

πουργόν. 

»'Απαντώ ν ό κ. Ντηφενμπαίκερ ηυχαρίστησε τόν κ. 

πρόεδρον διά τούς λόγους του καί τόν διεβεβαίωσεν δτι τά 

αίσθήματα εκτιμήσεως καί θαυμασμου είναι ό.μοιβαία. Συ

νεχίζων, είπεν δτι θά έπεθύμει νά ό.κούση τάς aπόψεις του 

έπί του θέματος τής ενισχύσεως τής 'Ατλαντικής Συμμα

χίας καί του εξοπλισμου του ΝΑΤΟ διά πυρηνικών δπλων. 

»' Απαντών ό κ. πρόεδρος καί προβαίνων είς γενικωτέ
ρας περί του ΝΑΤΟ παρατηρήσεις, εδήλωσεν δτι θεωρεί 

τουτο (τό Βορειοατλαντικόν Σύμφωνον) aπαραίτητον δχι 

μόνον διά τήν aσφάλειαν τών ίδίων τών Συμμάχων ό.λλά 

καί δι' δλον τόν ελεύθερον κόσμον. 'Η Συμμαχία δμως 

εμφανίζει ώρισμένας αδυναμίας ώφειλομένας είς τήν ελ

λειψιν τής aπαιτουμένης συνεργασίας καί ένότητος μεταξύ 

τών μελών της. Συναφώς θά ήτο χρήσιμον εάν τάς ό.ληθεί

ας τάς δποίας δλοι ό.ναγνωρίζομεν, είχομεν καί τό θάρρος 

νά τάς είπωμεν. Πρέπει νά έξετάσωμεν τάς ό.δυναμίας του 

ΝΑΤΟ ϊνα ενσυνειδήτως τάς ό.ντιμετωπίσωμεν, εφ' δσον 

σκοπός μας είναι ή ενίσχυσις τής Συμμαχίας. Πολλαί έκ 

των αδυναμιών αυτων όφείλονται είς ουσιώδεις διαφωνίας 

αϊτινες εκδηλουνται επί βασικών θεμάτων. 

»Οϋτω, πρέπει νά διερευνηθουν αί δυνατότητες συγκε

κροτημένης δράσεως επί του πολιτικου, του στρατιωτικου 

καί του οίκονομικου τομέως, δπου επιβάλλεται πλήρης 

άλληλεγγύη μεταξύ τών Συμμάχων. Πρός δφελος τής Συμ

μαχίας ό.παιτουνται ενίοτε καί παραχωρήσεις έπί του πολι

τικου τομέως. 

»'Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα έλλείψεως ταυτό

τητος άντιλήψεων καί συντονισμου μεταξύ των μελών τής 

Συμμαχίας, ό κ. πρόεδρος άνέφερε τάς άντιλήψεις τής γαλ

λικής Κυβερνήσεως επί τής άποστολής καί του μέλλοντος 

του ΝΑ ΤΟ ώς καί τήν διαφοράν γραμμής μεταξύ ΗΠΑ καί 

Βρετανικής Κοινοπολιτείας επί του κινεζικου ζητήματος. 

»nΗδη άπό τεσσάρων έτών ή έλληνική Κυβέρνησις 

υπεστήριξε τήν aποψιν δτι είτε δλοι θά επιζήσωμεν εϊτε 

δλοι θά ό.πωλεσθώμεν. Δέν γνωρίζει, προσέθηκεν, πρακτι

κόν τρόπον επιτεύξεως τής aπαιτουμένης ένότητος εν τ{i 

Συμμαχίg, θεωρεί δμως δτι μόνον ή ένότης αϋτη θά πείση 

τούς Σοβιετικούς ώς πρός τήν aποφασιστικότητα καί τήν 

δύναμιν τής 'Ατλαντικής Συμμαχίας. Οί Σοβιετικοί εχουν 

συναίσθημα υπεροχής εναντι τής Δύσεως, διότι είναι βέ

βαιοι δτι οί Δυτικοί ουδέποτε πρόκειται νά έπιτεθουν, του

το δέ τούς άφίνει ελευθέρους νά δημιουργουν πράγματα είς 

τήν Δύσιν όπότε καί δπου άνά τόν κόσμον θέλουν. 

»Διά τούς aνωτέρω λόγους ή έλληνική Κυβέρνησις 

υπεστήριξεν έκθύμως τήν καναδικήν πρότασιν περί συναν

τήσεως τών πρωθυπουργών τής Συμμαχίας ό.φ' ένός πρός 

διαπίστωσιν των σφαλμάτων του παρελθόντος ό.φ' έτέρου 

πρός aντιμετώπισιν του μέλλοντος, διότι εχει τήν άντίλη

ψιν δτι ή άποστολή του ΝΑΤΟ εκτείνεται πέραν τών γεω

γραφικών όρίων τών μελών του. 

»'Ο Καναδός πρωθυπουργός συνεφώνησεν έπί τών 

άνωτέρω έκτεθεισών aπόψεων του κ. πρόεδρου, καίτοι, 

προσέθηκεν, δέν είναι πάντοτε δυνατόν διά τήν 'Ατλαντι

κήν Συμμαχίαν νά ένεργή ώς "block". Συναφώς ό.νέφερεν 
δτι έντός τών κόλπων τής Βρετανικής Κοινοπολιτείας 

υφίστανται διαφοραί, ώς π. χ. ή διάφορος πολιτική ήν άκο

λουθεί ή 'Ινδία επί του κινεζικου. 'Επί του άφοπλισμου 

δμως λίαν προσφάτως τά μέλη τής Κοινοπολιτείας κατέ

ληξαν, διά πρώτην φοράν, είς ώρισμένα συμπεράσματα καί 

τήν χάραξιν κοινής γραμμής. 

»'Επί του σημείου τούτου δ κ. Ντηφενμπαίκερ έζήτη

σεν νά πληροφορηθή τάς άπόψεις του κ. πρωθυπουργου 

τής ·Ελλάδος επί του συμβατικου καί του άτομικου όπλι

σμου τών δυνάμεων του ΝΑΤΟ καθώς καί επί του έλέγχου 

τών πυρηνικών δπλων. 

»'Ο κ. πρόεδρος ό.πήντησεν δτι, κατά τήν γνώμη ν μου, 

άμφότεροι οί όπλισμοί είναι άπαραίτητοι είς τή Συμμαχίαν. 

Συναφώς συμφωνεί πρός τάς ό.μερικανικάς περί συμβατι

κου όπλισμου άπόψεις καί φρονεί δτι ό έξοπλισμός διά 

συμβατικών δπλων είναι άπαραίτητος καί πρέπει νά ένι

σχυθή, ϊνα ή Σοβιετική 'Ένωσις μή εχη τήν έντύπωσιν δτι 

δύναται νά προβαίνη είς εκβιασμούς, στηριζομένη είς τόν 

φόβον τής Δύσεως δπως ίδη έκρηγνυόμενον ό.τομικόν πό

λεμον. Πρέπει δηλαδή νά ό.ντιληφθή ή Σοβιετική 'Ένωσις 

δτι είναι δυνατή ή άποτελεσματική aμυνα τής Δύσεως, 

εστω καί διά συμβατικών μόνον δπλων. 

»'Ο κ. πρόεδρος υπεστήριξεν περαιτέρω δτι τό ΝΑΤΟ 

θά εδει νά καταστή ή τετάρτη aτομική δύναμις. Τουτο θά 

είχε τό πρόσθεταν πλεονέκτημα τής aποτροπής έκάστης 

χώρας aπό τής τυχόν προσπαθείας δπως ό.ποβή ή ίδία aτο

μική δύναμις. 
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Συνάντηση μέ τόν Καναδό πρωθυπουργό. 
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»Εiς τό σημείον τοϋτο ό Καναδός πρωθυπουργός ευχα

ρίστησεν τόν 'Έλληνα πρωθυπουργόν διά τήν ύπό τής 

'Ελλάδος ύποστήριξιν καί συγκηδεμόνευσιν τοϋ καναδι

κοϋ σχεδίου aποφάσεως περί &φοπλισμοϋ, ενώπιον τής 

15ης συνόδου τής Γενικής Συνελεύσεως τών 'Ηνωμένων 

'Εθνών. 

»Περαιτέρω ό κ. Ντηφενμπαίκερ !;ζήτησε τάς aπόψεις 

τοϋ κ . Καραμανλή σχετικώς πρός τήν συνεργασίαν επί τοϋ 

οiκονομικοϋ πεδίου . 

»' Ο κ. πρόεδρος &πήντησεν δτι βλέπει τήν συνεργασί
αν ταύτην ύπό δύο μορφάς : 

»α. 'Αποτροπήν οΙκονομικών aνταγωνισμών εντός τών 

κόλπων τοϋ ΝΑΤΟ. 

))β. Στερέωσις τής &λληλεγγύης μεταξύ τών Κρατών

μελών τοϋ ΝΑΤΟ. 

))Δέν πρέπει νά ύποτιμώνται τά οΙκονομικά συμφέρον

τα, προσέθηκεν, διότι δταν ό είς aνταγωνίζεται τόν aλλον 

καί φυσικφ τφ λόγφ τόν έξασθενή, τοϋτο αποβαίνει εiς 

βάρος τής Συμμαχίας . 

)) 'Ο Καναδός πρωθυπουργός, συμφωνήσας πλήρως, 
παρετήρησεν δτι l;άν δέν επικρατή πνεϋμα αλληλοβοηθεί

ας μεταξύ τών Δυτικών Συμμάχων, δέν είναι δυνατόν νά 

πεισθοϋν aλλαι περιοχαί (ύπανάπτυκτοι, νεοπαγή πρώην 

aποικιακά Κράτη) δτι ή Δύσις είναι εiς θέσιν νά τάς βοηθή

ση. 

)) 'Ο κ . Ντηφενμπαίκερ !;ζήτησε νά πληροφορηθή εν 

συνεχείιt τάς aπόψεις τοϋ κ. προέδρου επί τοϋ ζητήματος 

τής κομμουνιστικής Κίνας, ώς καί ποίαι ούτος θεωρεί δτι 

θά ε πρεπε νά είναι αί aπόψεις τοϋ ΝΑΤΟ επ' αυτοϋ. 

)) 'ο κ. πρόεδρος &πήντησεν δτι ή επί τοϋ ανωτέρω ζητή
ματος στάσις τών χωρών τοϋ Ν Α ΤΟ, θά εδει πάντως νά 

είναι ένιαία. 'Όσον &φορi.i εiς τάς iδίας aπόψεις του, δέν 

εχει ύπ' δψιν του κατά τρόπον λεπτομερή τά αμφοτέρωθεν 

επιχειρήματα. Τοϋτο aποτελεί παράδειγμα τής &νάγκης 

δπως σημαντικά θέματα, ώς τό προκείμενον, &ποτελοϋν 

aντικείμενον συνεννοήσεως εντός τοϋ πλαισίου τοϋ 

ΝΑΤΟ. 

)>Εiς σχετική ν έρώτησιν τοϋ Καναδοϋ πρωθυπουργοϋ, ό 

κ. πρόεδρος &πήντησεν δτι ή 'Ελλάς δέν αναγνωρίζει τήν 

κομμουνιστικήν Κίναν. ι 
)) 'Ακολούθως ό κ. Ντηφενμπαίκερ !;ζήτησε νά πληρο

φορηθή τάς aπόψεις τοϋ κ. πρόεδρου επί των θεμάτων τής 

'Αγκόλας καί τοϋ Κογκό καί ποία ενδεχομένως θά εδει νά 

είναι ή στάσις τοϋ ΝΑΤΟ έπ' αυτών . 

)) 'ο κ. πρόεδρος aπήντησεν δτι ζητήματα, ώς τά προ
κείμενα, θά επρεπε νά εiχον aπασχολήσει τόν δυτικόν κό

σμον τήν επαύριον τοϋ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου 

καί νά μή εtχομεν αναμείνει τήν εκδήλωσιν σοβιετικής 

πρωτοβουλίας έπ' αυτών. 'Η Δύσις έπραγματεύθη μέ προ

πολεμική ν νοοτροπία ν καί σήμερον είναι ήναγκασμένη νά 

προβαίνη εiς παραχωρήσεις. Λόγω συμφερόντων ή Δύσις, 

aντί νά προτρέχη των γεγονότων άπλώς ακολουθεί καί 

προσπαθεί η νά σταματήση τόν φυσικόν αυτών ροϋν. Δυ

στυχώς τά συνθήματα τής δημοκρατίας παρεδόθησαν εiς 

εκείνους οί όποίοι δέν πιστεύουν είς αυτήν. 

»Εiς τοϋτο ό κ . Ντηφενμπαίκερ συνεφώνησεν aπολύ

τως. 'Ο κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως !;ζήτησε νά πληρο

φορηθή aπό τόν συνομιλητήν του Εάν, κατόπιν των επα

φών liς ούτος εσχε μετά των κ. κ. Κέννεντυ καί Μακμίλλαν 

aπεκόμισε τήν εντύπωσιν δτι τά aνωτέρω θιγέντα θέματα 

τής 'Ατλαντικής Συμμαχίας, &πασχολοϋν καί αυτούς. 

>>'Ο Καναδός πρωθυπουργός &πήντησεν δ τι οί ώς aνω 

δύο Δυτικοί ήγέται τελοϋν έν γνώσει τών αδυναμιών τοϋ 

ΝΑΤΟ, δέν εχουν δμως εiσέτι καταλήξει ώς πρός τόν καλύ

τερον τρόπον aντιμετωπίσεώς των. 'Ότε ενα μήνα κατόπιν 

τής αναλήψεως τής εξουσίας ύπό τοϋ πρόεδρου Κέννεντυ ό 

κ. Ντηφενμπαίκερ επεσκέφθη τάς ΗΠΑ, διεπίστωσεν δτι 

κεντρική γραμμή τής νέας αμερικανικής Κυβερνήσεως εί

ναι ή ενίσχυσις τής 'Ατλαντικής Συμμαχίας, ή aνάπτυξις 

τοϋ συμβατικοϋ όπλισμοϋ καί ή προσπάθεια διατηρήσεως 

τής ένότητος τοϋ ΝΑΤΟ διά διαβουλεύσεων . 

»Εiς έρώτησιν τοϋ κ. πρόεδρου ώς πρός τάς aπόψεις 

τών 'Αμερικανών επί τών διαβουλεύσεων, ό κ. Ντηφεν

μπαίκερ &πήντησεν δτι γενικώς ούτοι επιθυμοϋν διεύρυν

σιν αυτών . Πέραν αυτοϋ δμως δέν γνωρίζει σαφώς τάς aπό

ψεις των διότι ό πρόεδρος Κέννεντυ κατά τήν εποχή ταύ

την διηρεύνα εiσέτι τό πεδίον τοϋτο . 

»Εiς τό σημείον αυτό διεκόπησαν αί συνομιλία διά νά 

επαναληφθοϋν τήν έπομένην 14 'Απριλίου 1961 . 
»Κατά τήν συνάντησιν ταύτην ό κ . πρόεδρος τής Κυ

βερνήσεως είπεν δτι θά επεθύμει νά πληροφορηθή τάς aπό

ψεις τοϋ κ. Ντηφενμπαίκερ, συνάμα δέ δτι θά έπεθύμει νά 

άναφερθή εiς ζητήματά τι να aφορώντα εiς τάς σχέσεις τών 

δύο χωρών. 

»Εiς aπάντησιν ό Καναδός πρωθυπουργός είπεν δτι γε

νικώς συμφωνεί μέ τάς άπόψεις τοϋ ic. πρόεδρου τής Κυ
βερνήσεως ώς πρός τήν &νάγκην ενισχύσεως τής 'Ατλαν

τικής Συμμαχίας καί τής &νάγκης στενοτέρας συνεννοή

σεως τών συμμάχων . 'Όσον &φορi.i δμως τήν οiκονομικήν 

πλευράν καί δή τήν οiκονομικήν ενίσχυσιν των εχόντων 

άνάγκην Κρατών-μελών τής Συμμαχίας τοϋτο δέν είναι δυ

νατόν νά έπιτευχθή μέσω τής οΙκονομικής Section τοϋ 
ΝΑΤΟ. Πολλάκις τά οΙκονομικά συμφέροντα μιi.iς χώρας 

δέν συμβαδίζουν μέ τά συμφέροντα aλλων, δπως επί παρα

δείγματι συμβαίνει μέ τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας αί όποίαι 

άκολουθοϋν iδίαν οίκονομικήν πολιτικήν παραβλάπτουσαι 

τόν Καναδaν . 'Η καναδική Κυβέρνησις είχε κατά τό πα

ρελθόν προτείνει εiς Παρισίους μέσω τοϋ ΝΑΤΟ δπως γί

νη aποταμίευσις τροφίμων εν Ευρώπ1J διά τήν περίπτωσιν 
πολέμου. 'Η καναδική αϋτη πρότασις δέν εύρε κατανόησιν 

παρά μόνον εκ μέρους τής Μ. Βρετανίας καί τής Νορβηγί

ας καί ουδεμία συνέχεια έδόθη, ένώ εiς τό παγκόσμιον πε

δίον ύπήρχε πρόγραμμα γενόμενον δεκτόν τόσον ύπό τοϋ 

κ. 'Αιζενχάουερ δσον καί ύπό τοϋ κ. Κέννεντu περί άποτα

μιεύσεως τροφίμων έκτός δμως τοϋ πλαισίου τοϋ ΝΑΤΟ. 

Γενικώς είναι τής γνώμης δτι ή επεξεργασία ευρωπαϊκοϋ 

οiκονομικοϋ σχεδίου aνήκει μi.iλλον εiς τήν άρμοδιότητα 

τοϋ ΟΕΟΣ. Εiδικώτερον, δσον &φορi.i τάς διαβουλεύσεις 

(consultations) μεταξύ τών συμμάχων, ό κ. Ντηφενμπαίκερ 

διηυκρίνησεν δτι κατά τήν γνώμην του είναι άνάγκη διευ

ρύνσεων αυτών, δέν νομίζει δμως δτι πρέπει νά επεκταθοϋν 

καί έπί τής εξετάσεως ζητημάτων πέραν τοϋ γεωγραφικοϋ 

πλαισίου τής 'Ατλαντικής Συμμαχίας, οϋτε βλέπει πώς θά 

ήτο δυνατόν τό ΝΑΤΟ νά έπιζητή καί νά εύρίσκη λύσεις 

διά ζητήματα εκτός τής γεωγραφικής του περιοχής. 

>>'Ο πρωθυπουργός κ. Καραμανλής εiς τό σημείον αυτό 

παρετήρησεν δτι θά ήτο δυνατόν νά γίνη κάποια διάκρισις, 

δηλαδή επί ζητημάτων ενδιαφερόντων αμέσως τά μέλη τής 
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Συμμαχίας νά διεξάγωνται όχι μόνον διαβουλεύσεις ό.λλά 

νά λαμβάνωνται καί αποφάσεις, έν& έπί iiλλων ζητημάτων 

θά ήτο σκόπιμον δπως πρό τής λήψεως αποφάσεων τούτων 

προηγήται διαβούλευσις των συμμάχων. 

)) 'Υπό τήν εννοιαν αuτήν, ε{πεν δ πρωθυπουργός του 
Καναδά, δέχεται τάς διαβουλεύσεις καί έπί θεμάτων έκτός 

του γεωγραφικου χώρου τής Συμμαχίας, καίτοι δσον aφο

ρά τήν λήψιν aποφάσεων διερωτάται εάν τά Κοινοβούλια 

θά έδέχοντο νά λαμβάνωνται αποφάσεις όχι aπό αuτά τά 

ϊδια ό.λλά aπό τήν Συμμαχjαν. 

»Εiς τοϋτο δ κ. πρόεδρος τής έλληνικής Κυβερνήσεως 

παρετήρησεν δτι δέν θά επρεπε νά δεχθ&μεν δτι ή δημο

κρατία εύρίσκεται εiς μειονεκτικήν θέσιν εναντι του κομ

μουνισμου καί εάν κάμωμεν τήν διάκρισιν του τί πρέπει νά 

γίνεται καί τί είναι δυνατόν νά γίνεται είναι πάντως σκόπι

μον νά γνωρίζωμεν μέχρι ποίου σημείου δυνάμεθα νά φθά

σωμεν. 

>> ' Ο Καναδός πρωθυπουργός συνεφώνησεν έπί τ&ν 

aνωτέρω καί εlπεν δτι δι, αuτό ακριβώς επιθυμεί τήν συ

νάντησιν των πρωθυπουργών τής Συμμαχίας, διότι ή έν 

ετει 1958 συνάντησις των πρωθυπουργών εiς Παρισίους 
δέν ύπήρξεν ώς ιJSφειλεν aποδοτική. 'Επί πλέον διαβλέπει 

σήμερον νέαν κρίσιν Δ. Βερολίνου καί τοϋτο aποτελεί πρό

σθετον λόγον δπως συνέλθουν οί πρωθυπουργοί. 

>>Εiς τό σημείον αuτό δ κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως 

επανήλθε έπί τής ό.νάγκης οικονομικής αλληλεγγύης με

ταξύ των Κρατών-μελών του ΝΑΤΟ καί ύπέδειξεν δτι θά 

επρεπε νά ό.ποφεύγηται δ οικονομικός aνταγωνισμός, έν& 

ό.φ ' έτέρου θά ή το σκόπιμον νά βοηθ&νται αί χ&ραι-μέλη 

τής Συμμαχίας αί δποίαι θά εΙ χ ον ό.νάγκην βοηθείας. 'Εφ' 

δσον ύφίστανται προγράμματα βοηθείας πρός ύπαναπτύ

κτους χώρας τό όλιγώτερον θά ήτο νά παρέχεται βοήθεια 

εiς συμμάχους χώρας . Ταϋτα πάντα επιθυμεί, ε{πεν δ κ. 

πρόεδρος, νά εχη ύπ' όψιν του δ κ. Ντηφενμπαίκερ διά τό 

ενδεχόμενον τής μελλοντικής έμφανίσεως τοιούτου ζητή

ματος ό.φορ&ντος εiδικ&ς τήν ' Ελλάδα, συμπληρ&ν δέ τήν 

σκέψιν του εlπεν δτι ή έν λόγφ βοήθεια θά ήτο δυνατόν νά 

εχη ε'ίτε τόν χαρακτήρα στρατιωτικής βοηθείας, δπου αί 

στρατιωτικαί δαπάναι ε{ναι μεγαλύτεραι των δυνατοτήτων 

μιάς χώρας, εϊτε τήν μορφήν παροχής δανείων πρός οiκο

νομικάς επενδύσεις. 

>>'Η γεωγραφική θέσις τής 'Ελλάδος, έτόνισεν δ κ. 

πρωθυπουργός, επιβάλλει τήν εξέτασιν των οικονομικών 

προβλημάτων της μέ iδιαιτέραν προσοχήν. Εiς τό σταυρο

δρόμι 3 ήπείρων ύφίσταται aπό Βορρά τήν πίεσιν τ&ν σλα
βικών καί κομμουνιστικών χωρών. 'Η σύνδεσίς της μέ τήν 

Κοινήν 'Αγοράν όφείλεται έν μέρει εiς τήν ό.νάγκην νά 

ό.ποφύγη στενωτέρους οικονομικούς δεσμούς μέ τάς κομ

μουνιστικάς χώρας μέ τάς δποίας διεξάγει ήδη τό '/4 τοϋ 
έμπορίου της . 'Η ' Ελλάς εΙ ναι χώρα πτωχή καί όρεινή, ώς 

έκ τούτου δέ δέν δύναται νά ζήση μέ τήν παρουσαν οiκο

νομίαν της, έν& ό.φ, έτέρου ή ανάπτυξις τής γεωργίας δέν 

ε{ ναι δυνατή πέραν ένός δρισμένου δρίου. 'Ως έκ τούτου ή 

Κυβέρνησις έξεπόνησεν πενταετές σχέδιον βιομηχανικής 

αναπτύξεως τής χώρας, τό δποίον εάν ό.χθή εiς αϊσιον πέ

ρας, καί εiς τοϋτο δύνανται νά συντελέσουν οί σύμμαχοί 

της, θά έπιτρέψη εiς τήν 'Ελλάδα νά όργανώση κατά τοιοϋ

τον τρόπον τήν έθνικήν της οiκονομίαν ωστε νά μή εχη 

πλέον ό.νάγκην νά καταφεύγη εiς εξωθεν βοήθειαν. Εiς τήν 

'Ελλάδα, κατάληξεν δ κ. πρόεδρος, διεξάγεται τήν στι

γμήν αuτήν ενα μεγάλο πείραμα. 'Επικρατεί γενικώς ή θε

ωρία δτι μία χώρα πτωχή καί μικρά διά νά ό.ναπτύξη τήν 

οiκονομίαν της πρέπει νά καταφύγη εiς τήν δικτατορίαν ή 

τόν κομμουνισμόν. Εiς τήν 'Ελλάδα ή θεωρία αϋτη διαψεύ

δεται καί δέν πρέπει νά λησμονήται δτι ή 'Ελλάς ε{ ναι ή 

μόνη δημοκρατία εiς τά Βαλκάνια καί τήν Μέσην 'Ανατο

λήν. 

>>'Εν τέλει δ κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως εθεσεν ύπ' 

όψιν τοϋ κ. Ντηφενμπαίκερ δύο ζητήματα αναγόμενα εiς 

τάς διμερείς σχέσεις των δύο χωρών: 

>>α. Τό χαμηλόν έπίπεδον τ&ν έμπορικ&ν σχέσεων καί 

τήν παθητικότητα των ελληνικών έξαγωγ&ν. 

»β. Τό ζήτημα τής μεταναστεύσεως. 

»Καί έπί τ&ν δύο θεμάτων έζήτησεν τό προσωπικόν εν

διαφέρον τοϋ πρωθυπουργου του Καναδά. 

»'Απαντώ ν δ κ . Ντηφενμπαίκερ είπεν δτι, δσον aφορά 

μέν τό εμπόριον, εχει ύπ' όψιν του τό χαμηλόν ϋψος iδί~ 

των έλληνικ&ν εξαγωγών$ 500.000 εναντι $ 5.000.000 καί 
ό.νεγνώρισεν δτι ή κατάστασις αϋτη εχει ανάγκην βελτιώ

σεως. 'Όσον aφορά τήν μετανάστευσιν, παρετήρησεν δτι 

γενικώς τό ποσοστόν τής 'Ελλάδος είναι aρκετά ύψηλόν 

ό.λλ, δτι, καίτοι τουτο θά ήδύνατο ενδεχομένως νά αuξηθή, 

έν τούτοις ή μαστίζουσα τήν χώραν του μεγάλη ανεργία 

δέν επιτρέπει έπί τοϋ παρόντος μεγαλυτέραν εϊσοδον μετα

ναστών. Καί τό ζήτημα τοϋτο δμως θέλει τύχει τής δεού

σης προσοχής καί ευνοϊκής έξετάσεως»2 • 

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε συνομιλία με

ταξύ του Ε. 'Αβέρωφ καί του Καναδου όμολόγου του, 

Χ. Γκρήν, κατά τήν όποία ό 'Έλληνας ύπουργός άνέ

λυσε τήν εσωτερική κατάσταση τfjς 'Ελλάδος καί 

iδίως τfjς οικονομίας της, καθώς καί τίς έλληνικές 

άνησυχίες γιά τήν εντεινόμενη στόν Καναδά προπα

γάνδα βουλγαρικών καί γιουγκοσλαβικών στοιχείων 

σχετικά μέ τήν έλληνική Μακεδονία3• 

Μετά τό τέλος τών συνομιλιών εκδόθηκε τό άκό

λουθο κοινό άνακοινωθέν: 

« ' Ο πρωθυπουργός τής 'Ελλάδος κ. Κωνσταντίνος 

Καραμανλής καί ή κ. Καραμανλή /;περάτωσαν τριήμερον 

έπίσημον έπίσκεψιν εiς Όττάβαν, τήν δποίαν /;πραγματο

ποίησαν ώς φιλοξενούμενοι τfjς καναδικής Κυβερνήσεως, 

κατόπιν προσκλήσεως τοϋ πρωθυπουργου του Καναδά, . 
Τζών Ντηφενμπαίκερ . Τόν κ. Καραμανλήν συνώδευον δ 

ύπουργός τ& ν 'Εξωτερικών τής 'Ελλάδος κ. Ε. 'Αβέρωφ

Τοσίτσας καί aνώτεροι ύπάλληλοι. Οί δύο πρωθυπουργοί 

έξέφρασαν τήν βαθείαν iκανοποίησίν των διά τό γεγονός 

δτι αί έλληνοκαναδικαί σχέσεις διέπονται aπό πνεϋμα εi

λικρινοϋς φιλίας καί στενής συνεργασίας, βασιζομένης έπί 

τής κοινότητος των iδεωδ&ν, του πολιτισμου καί των πολι

τικών συμφέροντων. 

»Αί συνομιλίαι των, εiς τάς δποίας μετέσχον καί δ 

ύπουργός τ& ν 'Εξωτερικών τής 'Ελλάδος κ. 'Αβέρωφ καί 

δ ύπουργός τ& ν 'Εξωτερικών τοϋ Καναδά κ. Χάουαρντ 

Γκρήν, έκάλυψαν εuρύ πεδίον διεθνών θεμάτων, κοινου εν

διαφέροντος. Ούτοι έξήτασαν διαφόρους μεθόδους διά τήν 

έπέκτασιν τής συνεργασίας των τόσον εiς τόν Όργανι

σμόν των 'Ηνωμένων 'Εθνών, δσον καί μετά των συμμά-
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χων των εiς τήν όργάνωσιν του Βορειοατλαντικου Συμφώ

νοv . Συνεφώνησαν δτι θά πρέπει νά συνεχισθουν αί προ

σπάθειαί των διά τήν έπίτευξιν έλεγχομένου γενικου άφο

πλισμου, έν συνδυασμφ πρός τήν εiρηνικήν διευθέτησιν 

τών διεθνών διαφορών. 

»Οί δύο πρωθυπουργοί συνεφώνησαν, έπίσης, δτι μέχρι 

τής συνάψεως συμφωνίας έπί του άφοπλισμου, τήν καλυτέ

ραν έγγύησιν διά τήν άσφάλειαν τής Δύσεως aποτελεί ή 

Βορειοατλαντική Συμμαχία. 'Η πληρεστέρα συνεργασία 

μεταξύ τών μελών του ΝΑΤΟ καί ή ένίσχυσις τής αμυντι

κής του ίκανότητος, <iποτελουν έπείγουσαν ανάγκην. 'Επί 

του σημείου τούτου έπανέλαβον τή ijδη έκφρασθείσαν 

liποψίν των, καθ' ijν θά ήτο ευκταία ή συζήτησις διασκέ

ψεως του Βορειοατλαντικου Συμφώνου, έπί έπιπέδου πρω

θυπουργών, κατόπιν τής δεούσης προπαρασκευής. 

»'Επί του πεδίου τών σχέσεων τών δύο χωρών, οί δύο 

πρωθυπουργοί συνεφώνησαν δτι πρέπει νά καταβληθή πα

σα προσπάθεια διά τήν διεύρυνσιν τής οΙκονομικής συνερ

γασίας καί τήν αϋξησιν τών έμπορικών aνταλλαγών. Ούτοι 

aντήλλαξαν έπίσης απόψεις καί πληροφορίας έπί του θέ

ματος τής μεταναστεύσεως ' Ελλήνων εiς τόν Καναδίiν. Αί 

συνομιλίαι διεξήχθησαν εiς <iτμόσφaιραν εiλικρινους έγ

καρδιότητος καί έδόθη κατ ' αυτάς ή ευκαιρία δπως έπιβε

βαιωθουν έκ νέου οί στενοί δεσμοί φιλίας καί συμμαχίας, 

οί όποίαι ύφίστανται μεταξύ τών δύο χωρών». 

Στίς 14 'Απριλίου, ό Κ. Καραμανλής έπισκέφθη
κε τήν 'Ομοσπονδιακή Βουλή, δπου ό Καναδός 

πρωθυπουργός είπε τά έξής: 

«Χαιρετίζομεν τόν 'Έλληνα πρωθυπουργόν καί τήν 

συμβολήν του εiς τήν σταθερότητα τής χώρας του. Χαιρε

τίζομεν αυτόν ώς αντιπρόσωπον χώρας μέλους εiς τήν όρ

γάνωσιν αυτήν, περί τής δποίας ijδη ώμίλησα. Χαιρετίζο

μεν αυτόν διά τήν συμβολήν καί πνευματικήν κληρονομίαν 

πού κατέλιπεν ή χώρα του, οχ ι μόνον εiς τόν δυτικόν πολι

τισμόν, <iλλά καί εiς τήν δημοκρατίαν καί τάς aρχάς της 

aνά τόν κόσμον. Χαιρετίζομεν αυτόν ώς ήγέτην εθνους, 

πού εδωσε πολλά εiς τόν Καναδίiν έν τ<ί) προσώπφ χιλιά

δων μεταναστών τής χώρας αυτής, πού ήλθον εiς τήν χώ

ραν μας καί συνειργάσθησαν μεθ' ήμών διά τήν καναδικήν 

ευημερίαν. 

»'Όθεν, έφιστώ τήν προσοχήν σας έπί του γεγονότος 

δτι χαιρετίζω καί πάλιν ώς <iληθή φίλον τής χώρας μας, ώς 

έξέχοντα πολιτικόν liνδρα καί ώς ήγέτην, του όποίου ή 

aφοσίωσις, μετά τής aφοσιώσεως τής χώρας του, εiς τήν 

έλευθερίαν καί τήν δημοκρατίαν, καθιστά iσχυροτέραν 

τήν όργάνωσιν του ΝΑΤΟ καί αυτήν ταύτην τήν έλευθερί

αν άπανταχου τής γής». 

Μιλώντας έξ όνόματος του Φιλελευθέρου κόμμα

τος, ό βουλευτής Τ. Πίκερσγκιλλ σημείωσε: 

«Ουδείς έξ δσων παρακάθηνται εiς εν έλεύθερον Κοι

νοβούλιον φοβείται τό μεγαλύτερον έξ δλων τών δώρο:ίv 

τών ' Ελλήνων εiς τόν κόσμον, ijτοι τήν iδέαν τής αυτοκυ

βερνήσεως, καί δι' αυτό εϊμεθα λίαν ευγνώμονες πρός τόν 

λαόν πού αντιπροσωπεύει ό πρωθυπουργός, ό δποίος είναι 

σήμερον ξένος μας . Οϋτω δέν θά λησμονήσωμεν δτι ή έλ

ληνική γλώσσα ύπήρξε τό δργανον διά τήν διάδοσιν τής 

θρησκείας, εiς τήν δποίαν πιστεύομεν οί πλείστοι έν Κα

ναδ~. 
)) 'Ενθυμούμεθα, ώσαύτως, πώς l'jγωνίσθη ή ' Ελλάς 

ύπέρ τής έλευθερίας καί πόσα ύπέστη διά τήν έλευθερίαν 

κατά τάς σκοτεινάς ήμέρας του πολέμου. 'Ενθυμούμεθα 

δτι aπό τών ήμερων του λόρδου Βύρωνος μέχρι ,τής έποχής 

του Χάρρυ Τρούμαν, ή σύγχρονος 'Ελλάς ύπήpξεν ή προ
στάτις τής έλευθερίας. Εϊμεθα ευτυχείς διότι ή 'Ελλάς, ή 

όποία εχει ίστορικώς τό μεγαλύτερον ϊσως δικαίωμα νά 

είναι πρωταθλήτρια τής έλευθερίας, ώς μίiς ύ~έμνησεν ό 
πρωθυπουργός, aποτελεί μέλος τής κοινωνίας αυτής έλευ

θέρων έθνών, ijτοι του ΝΑΤΟ, πού δλοι μας έπιθυμουμεν 

νά ϊδωμεν, ένισχυόμενον διά παντός δυνατου τρόπου, rοστε 

νά αντιμετωπισθουν αί δυσχέρειαι πού ύφίστανται είς τόν 

σημερινόν έλεύθερον κόσμον)). 

Τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό χαιρέτισε καί ό έκ

πρόσωπος τοu Σοσιαλιστικοί) κόμματος, ό όποίος 

ύπογράμμισε τή συμβολή τής 'Ελλάδος στήν Ι.δέα 

τής έλευθερίας καί ανεξαρτησίας. 

Μετά τό Κοινοβούλιο, ό Κ. Καραμανλής έπισκέ

φθηκε τό Καναδικό 'Εθνικό Συμβούλιο 'Ερευνών 

καί στή συνέχεια δέχτηκε μέλη τής έλληνικής κοι

νότητας του Καναδα. 

Τό βράδυ τής 14 'Απριλίου, ό Καναδός πρωθυ
πουργός παρέθεσε δείπνο πρός τιμή των Κ. Καρα

μανλή καί Ε. 'Αβέρωφ. Προσφωνώντας τόν 'Έλλη

να όμολογό του, έξέφρασε τίς ευχαριστίες του πρός 

τήν ·Ελλάδα «διά τήν άξιόλογον συμβολήν της εl.ς 

τήν κοινήν συμμαχικήν ύπόθεσιν)), καί σημείωσε δτι 

τοu δινόταν ή ευκαιρία νά ευχαριστήσει τούς 'Έλ

ληνες ίθύνοντες «δι' δλα δσα δ Καναδάς όφείλει εl.ς 

τούς 'Έλληνας διά τήν κληρονομίαν τοu πολιτισμοu 

των, ή όποία αποτελεί καί κληρονομίαν του καναδι

κοί) λαοu)>. τέλος, άναφέρθηκε στούς 'Έλληνες με

τανάστες, γιά τούς δποίους είπε δτι «εφεραν εl.ς τήν 

χώραν του τόν πολιτισμόν, τό μεγαλείον καί τόν φι

λελευθερισμόν τής ·Ελλάδος, αποτελοuν δέ παρά

γοντα προόδου διά τόν Καναδtiν» . 

Σέ απάντηση, ό Κ. Καραμανλής είπε τά έξής: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»'Επιθυμώ νά σiiς εύχαριστήσω θερμώς διά τούς 

φιλόφρονας λόγους σας. Ol συνεργάται μου καί έγώ 
εϊμεθα εύτυχείς διότι ή φιλόξενος πρόσκλησίς σας 

μiiς έδωσε τήν εύκαιρίαν δπως έπισκεφθώμεν τήν 

ώραίαν σας χώραν καί τήν χαράν τοv νά εύρισκώμε

θα σήμερον μαζύ σας. 

>>Οί δεσμοί οί ένοvντες τάς δύο χώρας μας εlναι 

στενοί. Συγγένεια ι πνευματικαί συνδέουν τήν • Ελλά
δα τόσον μέ τόν γαλλικής δσον καί μέ τόν άγγλικfjς 

προελεύσεως πληθυσμόν τοv Καναδά. Χιλιάδες 

·Ελλήνων συμπατριωτών μας ζοvν καί εύημεροvν εiς 

τήν φιλόξενον αύτήv χώραν καί άποδεικvύουv δτι 

διά νά γίνουν καλοί Καναδοί άρκεί νά εlναι καλοί 

'Έλληνες. Μία κοινή κληρονομία ήθικών, έκπολιτι-
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στικών καί άνθρωπίνων άξιών πού εχουν τήν ρίζαν 

των είς άρχαίαν 'Ελλάδα μiiς τοποθετούν είς τάς 

επάλξεις τοv ελευθέρου κόσμου. Μέσα είς τό πλαί

σιον τής 'Α τλαντικής Συμμαχίας αί δύο χώρα ι μας 

συνεργάζονται καί εχουν ένώσει τάς τύχας των διά τό 

καλύτερον καί τό χειρότερον. Εlς τά 'Ηνωμένα 

'Έθνη άγωνιζόμεθα άπό κοινού διά τήν διαφύλαξιν 

τής εlρήνης καί τήν προάσπισιν τής ελευθερίας καί 

του δικαίου. 

;; Π μiiς χωρίζει; 
"v Αλλοτε μiiς εχώριζεν ή άπόστασις. Σήμερον μέ 

τήν εκμηδένισιν τών άποστάσεων δέν μiiς χωρίζει 

πλέον τίποτε. 'Η γεωργαφία ήλλαξε καί αύτή. Τά 

σύνορα επαυσαν κατ, ούσίαν νά είναι γεωγραφικά. 

Είναι ίστορικά, πολιτικά, lδεολογικά .. . Μέ τό πρί
σμα αύτό κρίνοντες δυνάμεθα νά είπωμεν δτι ή 'Ελ

λάς εχει σύνορα κοινά μέ τόν Καναδiiν. Είς τό πλαί

σιον τής ελευθερίας, τής άνθρωπίνης άξιοπρεπείας 

καί τής δικαιοσύνης είμεθα γείτονες. 

"Κύριε πρόεδρε, 

"'Ο ρόλος τόν δ ποίον παίζει δ Καναδiiς εlς τό 

πεδίον τών διεθνών σχέσεων είναι λίαν σημαντικός. 

Αί καναδικαί πρωτοβουλίαι άπετέλεσαν πάντοτε 

εποικοδομητικήν συμβολήν εlς τήν άvτιμετώπισιν 

κρισίμων διεθνών προβλημάτων. Τάς πρωτοβουλίας 

αύτάς χαρακτηρίζει προσήλωσις είς δ, τι είναι όρθόν 

καί δίκαιον άλλά καί μετριοπάθεια καί γόνιμος ρεα

λισμός. 

"Δύναμαι νά εί'πω δτι ή πολιτική αύτή άνταπο

κρίνεται πρός τήν πολιτική ν τήν δποίαν άκολουθοv

μεν καί ήμείς εν 'Ελλάδι. Δέν πρέπει νά λησμονήται 

δ τι ή 'Ελλάς εύρίσκεται εlς μίαν λίαν κρίσιμο ν γεω

γραφική ν περιοχήν. Όρθούμενος είς τό μεταίχμιον 

'Ανατολής καί Δύσεως δ έλληνικός βράχος άνέκα

θεν άπετέλεσεν άμυvτικήν προκάλυψιν τών πολιτι

κών καί ήθικών άξιών, τάς δποίας είχε δημιουργήσει 

δ έλληνικός κόσμος καί επί τών δποίων εθεμελιώθη 

δ δυτικός πολιτισμός. 

"Καί σήμερον δ ίστορικός ρόλος τής 'Ελλάδος 

παραμένει δ αύτός, μέ επίτασιν τών φυλετικών καί 

Ιδεολογικών άπειλών καί πιέσεων τάς δποίας καλεί

ται ν' άντιμετωπίση. Καί σήμερον, ώς πάντοτε, ή 

'Ελλάς θά πράξη τό καθήκον της εναντι τής ίδίας 

της ίστορίας καί εvαντι τών συμμάχων της. Είμαι 

βέβαιος δτι καί οί σύμμαχοί μας θά πράξουν τό Ιδι

κόν τους. Θά επεθύμουν δμως νά παρατηρήσω δτι 

παρά τήν άνωτέρω λίαν εύπαθή θέσιν είς fίν εύρίσκε

ται ή 'Ελλάς, άκολουθεί πολιτική ν χωρίς προκατα

λήψεις. Εlς τά πεδία τών διεθνών σχέσεων σεβόμεθα 

τά ύπό τών άλλων λαών υίοθετηθέντα πολιτικά καί 

κοινωνικά συστήματα καί δέν ζητοvμεν παρά νά σέ

βωνται καί αύτοί τόν ίδικόν μας ελεύθερον πολιτικό ν 

βίον καί νά μή επεμβαίνουν είς τά εσωτερικά μας 

πράγματα. Κατά τρόπον σοβαρόν καί τίμιον επιδιώ-

κομεν φιλικάς σχέσεις μέ δλας τάς χώρας καί άποβλέ

πομεν είς μίαν πραγματική ν καί ούχί άπλώς φραστι

κήν ϋφεσιν επί σκοπψ εμπεδώσεως τής εlρήνης καί 

τής διεθνούς άσφαλείας. 

"Διά τόν λόγον αύτόν προσβλέπομεν είς τήν ενί

σχυσιν τοv ΟΗΕ τοv εκφράζοντος τήν διεθvfj νομιμό

τητα. Θεωροvμεν επίσης επιβαλλομένη ν τήν ταχείαν 

επανάληψιν τών διαπραγματεύσεων διά τόν άφοπλι

σμόν. 'Άνευ τής επιτεύξεως μιiiς συμφωνίας άγού

σης, εστω καί σταδιακώς, είς ενα γενικόν καί ελεγχό

μενον άφοπλισμόν δέν ήμπορεί νά ύπάρξη ούτε πρα

γματική άσφάλεια ούτε γενικωτέρα εύημερία εν τφ 

κόσμφ. 'Έως δτου δμως σημάνη ή d5ρα εκείνη είμεθα 

ύποχρεωμένοι νά στηρίξωμεν τήν άσφάλειάν μας είς 

τήν 'Α τλαντικήν Συμμαχίαν καί είναι φυσικό ν νά 

εργασθώμεν διά τήν ούσιαστικήν ενίσχυσιν τής 

συμμαχίας αύτής. Δι' αύτόν άκριβώς τόν λόγον, κύ

ριε πρόεδρε, εκρινα δτι ή πρότασίς σας δπως τό Συμ

βούλιον τοv ΝΑ ΤΟ συνέλθη είς πρωθυπουργική ν 

στάθμην άνταπεκρίνετο είς πραγματικήν άνάγκην, 

εθεώρησα δέ καθήκον μου νά τήν ύποστηρίξω πλή
ρως καί άνεπιφυλάκτως. 'Ελπίζω δτι πρό τής λήξεως 
τοv τρέχοντος ετους θά δοθή είς αύτή ν εύνοϊκή συνέ

χεια καί δτι έξ αύτής θά προκύψη ή επιδιωκομένη 

βελτίωσις τής λειτουργίας καί τής άποδόσεως τής 

'Α τλαντικής Συμμαχίας τόσον είς τόν στρατιωτικό ν, 

δσον καί εlς τόν πολιτικόν τομέω;. 

Μετά τήν πρωτεύουσα, ό Κ. Καραμανλής έπα

νήλθε στό Μόντρεαλ, όπου δέχτηκε τά μέλη τής έλ

ληνικής παροικίας . Τήν έπομένη, παρακολούθησε 

τή λειτουργία τής Κυριακής στόν έλληνορθόδοξο 

ναό τής 'Αγίας Τριάδος. Μετά τή θεία λειτουργία, ό 

Μητροπολίτης 'Ελαίας, 'Αθηναγόρας, χαιρέτισε 

τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό μέ θερμές έκφράσεις, 

ύπογράμμισε ότι «ό έλληνισμός του Καναδa έμψυ

χώνεται έκ τής έπισκέψεως του 'Έλληνος πρωθυ

πουργου καί έξ όσων διεκήρυξαν οί Καναδοί έπίση

μοι έπί τ1j εt':ικαιρί~ ταύττι διά τάς έπιτελουμένας έν 

'Ελλάδι προόδους», έξή ρε τά άποτελέσματα των 

προσπαθειών τής Κυβερνήσεως Καραμανλή καί τό

νισε ότι «ή πολιτική καί οίκονομική σταθερότης καί 

αί πρωτοφανείς πρόοδοι τής 'Ελλάδος, γεμίζουν 

ύπερηφάνειαν τόν έλληνισμόν του έξωτερικου καί 

του δίδουν νέα φτερά αίσιοδοξίας» . 

'Απαντώντας, ό ύπουργός τ&ν 'Εξωτερικών, Ε. 

'Αβέρωφ, είπε: 

«'Ο πρόεδρος τής Κυβερνήσεως καί οί συνεργάται του 

ήσθάνθησαν έθνικήν ύπερηφάνειαν ό:κούοντες δλους τούς 

Καναδούς έπισήμους νά έκφράζωνται εiς πάσαν εόκαιρίαν, 

άκόμη καί εiς τήν συνεδρίασιν τής Βουλής, μέ έξαιρετι

κούς έπαίνους διά τάς έλληνικάς παροικίας τής μεγάλης 

αότής χώρας. τίποτε δέν ήδύνατο νά μάς εόχαριστήση πε

ρισσότερον, οί επαινοι δέ ούτοι σaς άφοροuν προσωπικώς 
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άλλ' άντανακλοϋν καί έπί τής χώρας, ή όποία σaς έγαλού

χησε»4. 

Γιά τό ταξίδι του στόν Καναδά ό Κ. Καραμανλής 

άναφέρει σέ σημείωμα πού ύπαγόρευσε κατά τή δια

μονή του στό Παρίσι: 

«Στίς 12 'Απριλίου τού /961 έπισκέφθηκα έπίση
μα τόν Καναδά, μέ τόν όποίο ο{ σχέσεις μας ύπήρξαν 

πάντοτε φιλικές καί στόν όποίο ύπάρχουν άξιόλογες 

έλληνικές παροικίες. Μολονότι ή έπίσκεψή μου ήτα 

έθιμοτυπική, ο{ έκδηλώσεις τών έπισήμων καί τού 

τύπου ήσαν τόσο θερμές, ό5στε νά έπιβεβαιώνουν τόν 

είλικρινή φιλελληνισμό τών Καναδών. Μέ κάλεσαν 

στή Βουλή, δπου μέ προσφώνησαν δλοι οί άρχηγοί 

τών κομμάτων καί ό τύπος άφιέρωσε έγκωμιαστικά 

aρθρα γιά έμένα καί τό εργο μου. 

))Μέ τόν πρωθυπουργό τού Καναδά συζητήσαμε 

κυρίως γιά τή διεθνή κατάσταση, δεδομένου δτι ο{ 

σχέσεις τών δύο χωρών δέν παρουσίαζαν ίδιαίτερα 

προβλήματα έκτός τού μεταναστευτικού, δπου ζητού

σα νά διευρυνθεί ό άριθμός τών 'Ελλήνων πού μετα

ναστεύουν στόν Καναδά. 'Ο Ντηφενμπαίκερ έφαίνε

το άνησυχών άπό τήν προκλητικότητα τής Ρωσίας 

καί μοv είπε δτι γιά τό λόγο αvτό εκανε πρός τόν 

Κέννεντυ καί τόν Μάκ Μίλλαν πρόταση γιά τή σύγ

κληση Διασκέψεως Κορυφής τού ΝΑΤΟ. Τού είπα 

δτι συμφωνώ μαζί του, τοσούτφ μάλλον καθόσον ή 

Διάσκεψη τού 1957 δέν κατόρθωσε νά δώσει στή 
Συμμαχία νέα πνοή καί νέες ίδέες. 

)) 'Ενθυμούμαι δτι κατά τήν έποχή έκείνη άπα
σχολούσε τούς Καναδούς τό πρόβλημα τού σχεδια

σμού τής έθνικής τους σημαίας. Καί δταν είδαν 

στούς δρόμους τήν έλληνική σημαία ένόμισαν δτι 

έπρόκειτο γιά τή δική τους σημαία καί τήν έσχολία

ζαν ποικιλοτρόπως))5 • 

. ο καναδικός τύπος καί τά μέσα ενημερώσεως, 
σέ σειρά σχολίων καί άρθρων, χαιρέτισαν μέ ίκανο

ποίηση τήν επίσκεψη καί εξήραν τήν προσωπικότη

τα καί τό εργο του Κ. Καραμανλή . 

'Η «Montreal Matin» επισήμαινε δτι ό Κ. Καρα
μανλής «τυγχάνει πρωθυπουργός διά τρίτην φοράν, 

διακριθείς άπό τής είσόδου του είς τήν πολιτικήν διά 

τήν εργατικότητα καί τόν άκάματον ζήλον του είς 

τήν εκτέλεσιν τών εκάστοτε καθηκόντων του». 

Τήν ήμέρα τής άφίξεώς του στό Μόντρεαλ, ή 

εφημερίδα «La Presse», σέ άρθρο της μέ τίτλο «Στά 
ερείπια του ενδόξου παρελθόντος, ή 'Ελλάς σύγχρο

νο εθνος», σημείωσε: 

Διά τούς Καναδούς ή έπίσκεψις τοϋ 'Έλληνος πρωθυ

πουργοϋ εΙς τήν χώραν των άποτελεί κάτι περισσότερον 

άπό μίαν άπλήν έπίσκεψιν άβροφροσύνης. 'Ο κ. Κ Καρα

μανλής άντιπροσωπεύει μίαν χώραν μετά τής όποίας ή λε

γομένη κλασική ήμών μόρφωσις μίiς ένώνει διά τής καρδί-

ας καί τοϋ πνεύματος . Δυστυχώς ό δεσμός ούτος παραμένει 

πλατωνικός έν ττϊ όμίχλ1J τής ίστορίας καί τής σκέψεως. 

'Η μελέτη τής γλώσσης καί τοϋ πολιτισμοϋ τής άρχαίας 

'Ελλάδος μίiς κάμει νά λησμονώμεν δτι ύπάρχει μία σύγ

χρονος 'Ελλάς καί δτι μεταξύ των λειψάνων ένός θαυμα

σίου παρελθόντος εν εθνος έργάζεται πρός άνόρθωσιν των 

έρειπίων τής οΙκονομίας του. ~Εργον τεράστιον, περίπλο

κον, λόγω έλλείψεως κεφαλαίων καί πολιτικών δυσχερει

ών, έκτων όποίων τό Κυπριακόν δέν ύπήρξεν ή μικροτέρα. 

Τό ερyον δμως τοϋτο θά πραγματοποιηθή. ' Ο "Ελλην δέν 
ύπήρξεν άνάξιος των προγόνων του . 

»Μία πρόσφατος μελέτη των έτών 1955-1959 καί των μ ή 
εΙσέτι πλήρων στατιστικών τοϋ 1960, καταδεικνύει τάς τε
ραστίας προόδους τάς έπιτευχθείσας κατά τά ετη ταϋτα καί 

τήν αϋξησιν εΙς τρεχούσας τιμάς τοϋ έθνικοϋ εΙσοδήματος 

άπό 54.620 έκατ. δρχ. είς 75.000 έκατ . καί πιθανώς είς 

80.000 έκατ. διά τό λήξαν ετος. Κατά τάς στατιστικάς τών 
'Ηνωμένων 'Εθνών, τό ποσοστόν τής αόξήσεως τοϋ έθνι

κοϋ είσοδήματος τής 'Ελλάδος είναι έκ των ύψηλοτέρων 

ποσοστών. 'Από τής πλευράς ταύτης ή 'Ελλάς κατέχει τήν 

6ην θέσιν μεταξύ 54 χωρών καί τήν 2αν έν ττϊ Δυτικτϊ Εό
ρώπ1J. Τοϋτο δμως δέν άρκεί. 'Η Κυβέρνησις τοϋ κ. Καρα

μανλή επιθυμεί τήν άνύψωσιν τοϋ έτησίου ποσοστοϋ είς 

6%, τό δέ νέον πενταετές πρόγραμμά του άποβλέπει είς τήν 
μείωσιν τής εξαρτήσεως τής χώρας εκ τής εξωτερικής βο

ηθείας. 'Από τοϋ Ι 957 τά χρόνια ελλείμματα τοϋ κρατικοϋ 
προϋπολογισμοί) μετετράπησαν εΙς πλεονάσματα, τά όποία 

άπό 196 έκατ . δρχ . τό 1957 ύπερέβησαν τά 800 έκατ . τό 

1960, παρά τάς στρατιωτικάς δαπάνας, αί όποίαι άπορρο
φοϋν τά 36% τοϋ προϋπολογισμοϋ. 

»Πλέον άξιοσημείωτος ύπήρξεν ή liνοδος τών ήμερο

μισθίων, ένώ εξ liλλου τό εθνικόν είσόδημα ηϋξανε κατά 

48%. Κατά τήν περίοδον 1955-1959 τά ήμερομίσθια ηόξή
θησαν κατά 57%, εξαιρέσει τοϋ γεωργικοϋ τομέως. 'Ή αϋ

ξησις αί\τη είχεν ώς άποτέλεσμα τήν βελτίωσιν τοϋ βιοτι

κοϋ επιπέδου τοϋ λαοϋ ίδί~ δσον άφορα είς τήν διατροφήν 

του.~ Ανευ τής σταθεροποιήσεως των τιμών ή αϋξησις των 

ήμερομισθίων καί τοϋ άριθμοϋ των εργαζομένων θά ήτο 

άνωφελής. 'Επί κεφαλής τής μεγάλης ταύτης προσπαθείας 

τής έθνικής άναγεννήσεως ό Κ. Καραμανλής διευθύνει τήν 

χώραν μέ τήν άναμφισβήτητον βοήθειαν των λαϊκών μα

ζών. 

'Η «Montreal Gasette», σέ κύριο άρθρο της, πα
ρατήρησε: 

'Η καναδική πρωτεύουσα πρόκειται νά ύποδεχθή τόν 

δεύτερον σημαντικόν διακεκριμένον επισκέπτην της τής 

έβδομάδος, μετά τόν ~ Αγγλον πρωθυπουργόν κ. Μάκ Μίλ

λαν. Πρόκειται περί τοϋ 'Έλληνος πρωθυπουργοϋ κ . Κ . 

Καραμανλή, ό όποίος επισκέπτεται διά πρώτην φοράν τόν 

Καναδaν. 'Η 'Ελλάς συγκαταλέγεται μεταξύ των συμμά

χων τοϋ Καναδά είς τό πλαίσιον τοϋ ΝΑΤΟ καί σχετικώς 

εlναι μικρά χώρα καί εύρίσκεται πολύ μακράν άπό ήμίiς. 

Παρά ταϋτα, ή liφιξις είς Καναδίiν τοϋ κ. Καραμανλή δέν 

άποτελεί άπλώς τήν liφιξιν ένός έτέρου ίσχυροϋ καί φίλου 

πολιτικοϋ ήγέτου ... 
'Ο 'Έλλην πρωθυπουργός κ. Καραμανλής εχει τήν φή

μην δτι είναι ενας εκ των πλέον πρακτικών καί ίκανών 
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πολιτικών ήγετ&ν όλοκλήρου τής συμμαχίας τοϋ ΝΑΤΟ. 

Καί τοϋτο λέγεται δικαίως, διότι οί 'Έλληνες, οί όποίοι 

άσχολοϋνται μέ τήν πολιτικήν καθ' δλον σχεδόν τό 

24ωρον, δέν είναι εϋκολον νά κυβερνηθοϋν. Ή έλληνική 

πολιτική χαρακτηρίζεται έκ παραδόσεως άπό μίαν οξύτη

τα μεταξύ τ&ν κομμάτων, πού σkανίως συναντiiται ένταu
θα. Καί μέχρις δτου ό Κ. Καραμανλής άνέλθη εiς τήν άρ

χήν, οί 'Έλληνες είχον τήν συνήθειαν νά άλλάζουν τάς 

Κυβερνήσεις των έξίσου συχνά μέ τούς Γάλλους καί μέ 

πολύ μεγαλυτέραν βιαιότητα. 'Εξ aλλου, ό Κ. Καραμαν

λής /;δημιούργησε νέον ρεκόρ επιτευγμάτων εΙς τήν παρα

μονήν ένός πρωθυπουργοu εiς τήν έξουσίαν, μολονότι εύ

ρίσκεται εΙς τήν άρχήν μQνον άπό τής 6ης ' Οκτωβρίου 

1955. ΕΙς μίαν χώραν, ή όποία μέχρι τότε δέν διεκρίνετο 
διά τήν οlκονομικήν καί πολιτικήν της σταθερότητα, 

ησχολήθη μέ τήν έδραίωσιν άμφοτέρων καί τά δσα /;πέτυ

χε μέχρι τοϋδε είναι άξιοθαύμαστα, Ιδία -διά τούς 'Έλλη

νας. 'Η 'Ελλάς εχει έλαχίστους φυσικούς πόρους, διαθέτει 

δμως ενα λαόν μέ έξαιρετικήν ζωτικότητα. Εiς τόν πολιτι

κόν στίβον, ό 'Έλλην πρωθυπουργός έπέδειξεν έκπληκτι

κήν ίκανότητα δσον άφορα τούς προεκλογικούς άγ&νας. 

'Από οΙκονομικής έξ aλλου πλευρiiς, τά έπιτεύγματα κατά 

τά τελευταία ετη ύπήρξαν επιβλητικά καί κατωρθώθη με

ταξύ aλλων ή Ισοσκέλισις τοϋ προϋπολογισμοϋ. 'Ως γνω

ρίζει ό εΙδικός μας εντιμότατος κ. Ντόναλντ Φλέμιγκ, τοϋ

το άποτελεί πράγματι κατόρθωμα. Έξ aλλου, τό νόμισμα 

κατέστη σταθερόν, άποκατεστάθη ή πίστις καί κατεσκευά

σθησαν όδοί εΙς περιοχάς, αί όποίαι δέν είχον τοιαύτας 

άπό τ&ν άρχαίων χρόνων. Ταυτοχρόνως, έπυκνώθησαν ου

σιαστικώς αί ύπηρεσίαι κοινωνικοϋ χαρακτήρος, έν& άπό 

του Ι 955 τό ποσοστόν τής αυξήσεως τοϋ έθνικ ου εΙσοδή
ματος τής 'Ελλάδος συγκαταλέγεται μεταξύ τrον ύψη λοτέ

ρω ν εiς τόν κόσμον. Οϋτω, μεταξύ 64 χωρών, ή · Ελλάς 

κατέχει τήν 6ην σειράν εΙς τόν τομέα αυτόν. Μερικά άπό 

τά νέα προβλήματα πού άντιμετώπισεν ό κ. Καραμανλής 

καί ή Κυβέρνησίς του, ύπήρξαν τεράστια . Διά τάς περισ

σοτέρας χώρας, ό δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος Εληξε κα

;ά τό 1945. 'Αντιθέτως εΙς τήν Έλλάδα ή εναρξις τοϋ 
εργου τής άνοικοδομήσεως καθυστέρησεν έπί 4 η 5 ετη, 
λόγω τοϋ πολέμου πού διεξήγαγεν αϋτη έναντίον τ&ν στα

σιασάντων κομμουνιστών, οί όποίοι έφωδιάζοντο άποτε

λεσματικ&ς δι' δπλων, χρημάτων καί τροφίμων άπό τάς 

γειτονικάς κομμουνιστικάς χώρας. 'Αφ' ή ς ό κ. Καραμαν

λής άνήλθεν εiς τήν άρχήν, έσημειώθησαν έπίσης κατα

στροφαί έκ σεισμών καί έδημιουργήθη ταυτοχρόνως τό 

πρόβλημα τής Κύπρου, τό όποίον ηπείλησεν εΙς ώρισμέ

νην περίοδον νά καταστρέψη αυτόν τοϋτον τόν ΝΑΤΟ. Μέ 

τόν καιρόν δμως καί χάρις εΙς τάς καταβληθείσας προσπα

θείας, δλα αυτά τά προβλήματα διεκανονίσθησαν. Οϋτω ή 

Έλλάς κατά τό 1961 ευημερεί περισσότερον άπό κάθε aλ
λην φοράν. 

'Η εφημερίδα «Le Front)), σέ άρθρο μέ τόν τίτλο 
«'Η 'Ελλάς μεταξύ μαρ), εγραψε: 

Οί Καναδοί ύποδέχονται μετά χαρiiς τούς διακεκριμέ

νους έπισκέπτας των. Οί 'Έλληνες πολιτικοί καθώς καί οί 

Καναδοί θά έπωφεληθοϋν άναμφισβητήτως τής συναντή

σεώς των διά ν' άνταλλάξουν τάς άπόψεις των κατά τρόπον 

καρποφόρον διά τάς χώρας των . Βεβαίως, δέν ύπάρχουν 

μεταξύ των μεγάλα προβλήματα εχοντα άνάγκην διευθετή

σεως . Τοϋτο δμως δέν σημαίνει δτι ό Καναδiiς καί ή 'Ελ

λάς δέν εχουν ουδέν κοινόν πρόβλημα. Καί αί δύο χ&ραι 

συμμετέχουν τοϋ 'Ατλαντικοϋ Συμφώνου. 'Ως έκ τούτου ή 

aμυνα τής κοινής άνθρωπίνης έλευθερίας καί τ&ν αυτών 

δημοκρατικών Ιδεωδών τάσσει αυτάς εΙς τό tδιον στρατό

πεδον. 'Επί πλέον, ό Καναδiiς καί ή 'Ελλάς εχουν τοϋτο τό 

κοινόν κατά τήν παροϋσαν στιγμήν . Μίαν πιέζουσαν 

άνάγκην ν' αυξήσουν έξαγωγάς των πρός τόν σκοπόν εξα

σφαλίσεως τής ευημερίας τ&ν λαών των. Οϋτω, φανταζό

μεθα δη οί 'Έλληνες πολιτικοί θά έπωφεληθοϋν τής ευ

καιρίας πρωτίστως δπως έκθέσουν τήν iδιαιτέραν θέσιν 

των, έντός τ&ν κόλπων τοϋ ΝΑΤΟ, εΙς τήν 'Ανατολικήν 

Μεσόγειον . Καί εν συνεχεί~ , θά άναπτύξουν εΙς τούς συ

νομιλητάς των τήν άνάγκην τής συνδρομής εΙς τό εργον 

τής οΙκονομικής άνορθώσεως τής ·Ελλάδος, στοιχείον ου

σιαστικό ν διά τό φρούριον αυτό τοϋ ΝΑΤΟ καί τής κοινής 

έλευθερίας εΙς τήν Ν. Α. Ευρώπην. Καί τής αυξήσεως έν τφ 

μέτρφ τοϋ δυνατοu των έμπορικ&ν άνταλλαγ&ν μεταξύ 

'Ελλάδος καί Καναδii. 

'Ο κ . Καραμανλής είναι είς τ&ν πλέον λαμπρών πολι

τικών τής μεταπολεμικής 'Ελλάδος. Προτοϋ γίνη πρωθυ

πουργός, είχε διατελέσει ύπουργός. 'Απέκτησεν ευρυτά

την πείραν . ·Η Ισχυρά προσωπικότης του, τό πνεϋμα δη

μιουργικής πρωτοβουλίας, δπως καί τά προτερήματα ήγέ

του καί οργανωτοϋ, τό πνεuμα μεθόδου καί ή ορθότης τής 

κρίσεώς του έξεδηλώθηaαν κατ' έπανάληψιν . 'Από τοϋ 
1946 μέχρι τοϋ 1955 ό κ. Καραμανλής ύπήρξεν είς έκ τ&ν 
κυρίων συντελεστών τής άνοικοδομήσεως τής 'Ελλάδος . 

Οϋτω, κανείς δέν έξεπλάγη δταν τό 1955 έκλήθη, μετά τόν 
θάνατον τοϋ στρατάρχου Παπάγου, νά άναλάβη τά ήνία 

τής Κυβερνήσεως. 'Η προαγωγή αϋτη είς τήν προεδρία ν 

τής Κυβερνήσεως επέτρεψεν εiς τόν κ . Καραμανλήν νά 

πραγματοποιήση πλήρως τήν πολιτικήν του. 'Από έξαετί

ας περίπου ό κ. Καραμανλής κατώρθωσε νά δώση είς τήν 

χώραν του οίκονομικήν καί πολιτική ν σταθερότητα καί νά 

προωθήση τήν άνάπτυξίν της είς δλους τούς τομείς. 'Απο

μένουν άκόμη νά γίνουν πολλά. 'Αλλά, διά νά κρίνη κα

νείς τό εργον τής Κυβερνήσεως Καραμανλή, πρέπει νά λά

βη ύπ' δψιν του τό σημείον, άπό τό όποίον /:ξεκίνησε . Μία 

άπό τάς ώραιοτέρας έπιτυχίας του πρωθυπουργοϋ Καρα

μανλή είναι, άναμφισβητήτως, ή διευθέτησις τοϋ κυπρια

κοϋ ζητήματος. Τό ζήτημα τοϋτο εφερεν είς ζωηράν άντί

θεσιν τήν 'Ελλάδα μέ τινας τ&ν συμμάχων της τοϋ ΝΑΤΟ. 

Παραμένουσα πάντοτε βαθύτατα φιλοδυτική, ή Κυβέρνη

σις Καραμανλή προσέφυγεν είς δλα τά νόμιμα μέσα δρά

σεως διά νά άναγνωρισθή τό δικαίωμα τ&ν Κυπρίων νά 

άποκτήσουν τήν άνεξαρτησίαν των. 'Επιδεικνύων πνεϋμα 

ρεαλιστικόν, κατέληξεν εiς μίαν συμφωνίαν μετά τής 

τουρκικής Κυβερνήσεως καί τής Κυβερνήσεως τοϋ Λονδί

νου . Σήμερον ή Κύπρος είναι άνεξάρτητος Δημοκρατία, 

μετέχουσα τής Κοινοπολιτείας . Βεβαίως, αυτό δέν είναι 

άκριβ&ς δ, τι έπε θύμε ι άρχικ&ς ή Έλλάς. 'Αλλ' ό κύριος 

σκοπός έπετεύχθη. 'Η συμμετοχή δμως τής Κύπρου εiς 

τήν Κοινοπολιτείαν άποτελεί ί:ναν νέον δεσμόν μεταξύ τοϋ 

Καναδii καί τής ·Ελλάδος. 

Τέλος, ή εφημερίδα «Globe and Mail») τοί> Τορόν-
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το, σέ aνταπόκριση aπό τήν 'Αθήνα, παρατήρησε, 

μεταξύ άλλων: 

Μολονότι διά τό έλληνικόν κοινόν ή επίσκεψις είς τόν 

Καναδiiν επισκιάζεται dπό τάς επικειμένας συνομιλίας Κέ

νεντυ- Καραμανλή, οί 'Έλληνες επίσημοι δέν πρέπει νά 

υποτιμήσουν τήν dξίαν τών συνομιλιών τfiς Όττάβας. Ό 

ρόλος του Καναδά είς τάς διεθνείς υποθέσεις εκτιμάται 

κατ' άξία ν dπό τούς επισήμους τών 'Αθηνών καί ή επικει

μένη dνταλλαγή dπόψεων μεταξύ τών κ. κ. Ντηφενμπαίκερ 

καί Καραμανλή dναμένεται δτι θά είναι ίδία καρποφόρος. 

Αί τελευταία συνομιλίαι μεταξύ ·Ελλήνων καί Καναδών 

οίκονομικών παραγόντων διά τήν dπό κοινοί> εκμετάλλευ

σιν τών έλληνικών όρυχείων νικελίου, δημιουργοuν επί

σης προοπτικήν στενωτέρας οίκονομικής συνεργασίας με

ταξύ τών δύο χωρών, είς μίαν περίοδον κατά τήν δποίαν ή 

'Ελλάς επιδιώκει νά προσελκύση ξένας επενδύσεις6 • 

16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1961 

Δημοσιεύεται, στήν εφημερίδα «Καθημερινή», ή 

ακόλουθη aνάλυση τοϋ aνταποκριτοϋ της στό Παρί

σι, Σ. Νικολάου, γιά τή σύνδεση τής χώρας μέ τήν 

ΕΟΚ: 

Μετά τήν γενομένην ijδη μονογράφησιν τής Συνθήκης, 

δ dμέσως i:πόμενος σταθμός θά είναι ή εγκρισις τών κειμέ

νων της, dπό τό Συμβούλιον τών υπουργών τών 'Εξωτερι

κών τών χωρών τής ΕΟΚ, άνευ, δπως πιστεύεται, μεταβο

λών καί τό δποίον πρόκειται νά συνέλθη είς τάς Βρυξέλλας 

τήν 24ην 'Απριλίου. 'Αμ'έσως δέ μετά θά γίνη καί ή επί

σημος υπογραφή τής συνθήκης υπό τών i:πτά υπουργών, 

δηλαδή τών εξ τής ΕΟΚ καί τοu 'Έλληνος υπουργοί> τοu 

Συντονισμοί> κ. Πρωτοπαπαδάκη. Τήν μετέπειτα διαδικα

σίαν, διά τήν δριστικήν εφαρμογήν τής συνθήκης ταύτης, 

dνεκοίνωσεν, ijδη, είς τόν i:λληνικόν τύπον δ κ. Πρωτοπα

παδάκης. 

»'Όταν θά dρχίση νά εφαρμόζεται ή Συνθήκη Συνδέ

σεως τής 'Ελλάδος, διά τήν i:λληνικήν οίκονομίαν θά 

διανοιγοuν νέοι εύρύτατοι δρίζοντες επεκτάσεως πρός μίαν 

εύημεροuσαν περιοχήν εξ 180 εκατομμυρίων κατοίκων. Ή 
έλληνική πρωτοβουλία μέ τόν παλμόν καί τήν ίκανότητα 

πού τήν χαρακτηρίζουν, θά dποκτήση τήν δυνατότητα νά 

καταλάβη εξέχουσαν θέσιν είς τήν τεραστίαν αύτήν dγοράν 

καί τοuτο θά συμβάλη είς τήν ραγδαίαν dνάπτυξιν του 

βιοτικοί> επιπέδου του έλληνικοu λαοί>. 

Είναι κοινόν μυστικόν πλέον δτι διά τής Συνθήκης 

εξησφαλίσθησαν πλήρως ίiπαντα τά i:λληνικά οίκονομικά 

συμφέροντα . 'Η τοποθέτησις τών i:λληνικών γεωργικών 

προϊόντων εχει εξασφαλισθή κατά τρόπον dπολύτως ίκα

νοποιητικόν. Είδικώτερον δι' δλα εκείνα τά προϊόντα, τά 

όποία dπετέλεσαν τό dντικείμενον σκληρών καί επιμό

χθων διαπραγματεύσεων. Διά τά βασικά αύτά γεωργικά 

προϊόντα μας εξησφαλίσθησαν τόσον εύρέα περιθώρια, 

rοστε νά πλησιάζουν καί νά υπερβαίνουν τό δεκαπλάσιον 

τών σημερινών εξαγωγών μας, εντός μιiiς πενταετίας. ~Ας 

ελπίσωμεν δτι ή εύσυνειδησία καί ή δραστηριότης τών 

'Ελλήνων παραγωγών καί εξαγωγέων, θά κατορθώση νά 

καλύψη πλήρως τά προβλεπόμενα ποσοστά, δοθέντος δτι, 

ίδίως διά τά καπνά, τήν σταφίδα, τά ροδάκινα, τάς σταφυ

λάς, καθιεροuται προνομιακή σχεδόν μεταχείρισις. 

'Εξ 'άλλου, διά τά έλλ η νικά βιομηχανικά προϊόντα κα

θωρίσθη μία περίοδος 22 ετών, κατά τό διάστημα τής δποί
ας ή i:λληνική επιχειρηματική εφευρετικότης όφείλει νά 

καταστήση τά βιομηχανικά προϊόντα διεθνώς συναγωνί

σιμα, εντός του εύρυτάτου καταναλωτικοί> χώρου τής Εύ

ρωπαϊκής Οίκονομικής Κοινότητος. Τήν προσπάθειαν 

πρός dναπροσαρμογήν τής έλληνικής βιομηχανίας θά τήν 

υποβοηθήσουν αί παρεχόμεναι είδικαί μακροχρόνιαι πι

στώσεις εξ 125 i:κατ. δολλαρίων, καταβαλλόμεναι εντός 

πενταετίας. 'Όλοι οί ξένοι οίκονομικοί παράγοντες, dκό

μη καί αύτοί οί βρετανικοί, οί δποίοι δέν βλέπουν, ώς γνω

στόν, <φέ συμπαθές μάτι» τήν ΕΟΚ, dναγνωρίζουν δτι ή 

Συνθήκη περί Συνδέσεως υπήρξε μία εξαιρετική επιτυχία 

τόσον διά τήν ΕΟΚ δσον καί διά τήν 'Ελλάδα. Διά τήν 

Εύρωπαϊκήν Οίκονομικήν Κοινότητα μέν, διότι dποδεικνύ

εται δτι αϋτη dποτελεί μίαν dνοικτήν οίκονομικήν ενωσιν 

έντός τής δποίας υπάρχει θέσις δι' δλους δσοι θέλουν νά 

συνεργασθοuν είλικρινώς μετ' αύτής. Διά δέ τήν 'Ελλάδα, 

διότι είναι ή πρώτη χώρα ή όποία διανύει τό στάδιον τής 

οικονομικής της dναπτύξεως καί ή όποία έπέτυχε νά συν

δεθή μέ τήν ΕΟΚ υπό δρους διασφαλίζοντας τήν σταθεράν 

dνάπτυξιν καί τήν κοινωνικήν εύημερίαν της. 

'Η έλληνική Κυβέρνησις δικαιοuται νά αίσθάνεται 

c'iκραν ίκανοποίησιν διότι συνεδέθη μέ τό μέγα τοuτο οίκο

νομικόν επίτευγμα, πού τοποθετεί τήν 'Ελλάδα μέσα είς τά 

πλαίσια τών προηγμένων εύρωπαϊκών χωρών, αί δποίαι 

dναλαμβάνουν νά τήν ενισχύσουν είς τό μέγα εθνικόν καί 

κοινωνικόν εργον τής άνυψώσεως του βιοτικοί> επιπέδου 

του λαοί> . 

~Ηδη, ή βαρυτέρα εύθύνη τοu εργου περιέρχεται είς 

τούς rομους τών 'Ελλήνων παραγωγών καί έξαγωγέων. Είς 

αύτούς έναπόκειται νά dξιοποιήσουν τά μεγάλα επιτεύγμα
τα. Αύτοί όφείλουν, πρώτοι, νά κατανοήσουν δτι παρήλθεν 

δριστικώς ή περίοδος τής προχειρότητας καί τής dξιοποιή

σεως τών θησαυρών τής έλληνικής γεωργικής παραγωγής. 

Πάσα aποτυχία αύτούς καί μόνον θά βαρύνη. 'Η φύσις 

έπροίκισε τήν χώραν μας μέ προϊόντα πολύτιμα καί εκλε

κτά. Οί 'Έλληνες εξαγωγείς όφείλουν νά μεριμνήσουν είς 

τό νά τά εμφανίσουν κατά τρόπον rοστε νά έπιβληθοuν καί 

νά προτιμηθοuν, όχι μόνον διά τήν καλήν των ποιότητα, 

άλλά καί διά τήν εμπορικήν καί τεχνικήν έμφάνισίν των. 

Είναι dνάγκη πρωτίστως νά άλλάξη ή μέχρι τοuδε έπι

κρατοuσα dντίληψις δσον άφορά τήν ποιοτικήν καί τεχνι

κήν εμφάνισιν τών ελληνικών προϊόντων είς τάς εξωτερι

κάς dγοράς. Πρός τήν κατεύθυνσιν αύτήν θά πρέπει νά 

κινητοποιηθοuν οί Γεωργικοί Συνεταιρισμοί καί τά 'Εμ

πορικά καί Βιομηχανικά 'Επιμελητήρια. Θά πρέπει νά 

dφεθοuν κατά μέρος τά έγωϊστικά, προσωπικά συμφέροντα 

καί νά εργασθοuν δλοι διά τήν πλήρη αξιοποίησιν τής 

μονογραφηθείσης συνθήκης. Δέν dρκοuν αί συμβατικαί 

έξασφαλίσεις, δέν dρκοuν αί δασμολογικαί διευκολύνσεις. 

'Απαιτείται θετική, γόνιμος καί επίπονος προσπάθεια διά 

τήν έπιτυχίαν του σκοποί>. 'Η i:λληνική βιομηχανία θά 

είσέλθη εντός του εύρυτάτου χώρου τής Δυτικής Εύρώπης, 

δπου όφείλει νά dποδείξη δτι είναι ίκανή νά συμβάλη είς 

τήν πρόοδον του δυτικοί> κόσμου καί νά τοποθετήση εντός 

έλαχίστων ετών τά i:λληνικά βιομηχανικά προϊόντα είς 
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τήν Κοινήν Εόρωπαϊκήν 'Αγοράν, χωρίς πλέον είδικήν 

προστασίαν καί δασμολογικάς επιβαρύνσεις . Βεβαίως διά 

τήν έλληνικήν βιομηχανίαν αί δυσκολίαι είναι περισσότε

ραι άπό αότάς τής γεωργίας. 'Εντούτοις, πρέπει νά τεθή 

τέρμα είς τήν επικρατουσαν σήμερον διασπορά των δυνά

μεων καί τών δημιουργικών πρωτοβουλιών. Νά επιδιωχθή 

ή συνένωσις των διαφόρων δμοειδών παραγωγικών κλάδων 

διά tής θετικής άξιοποιήσεως του έλληνικου επιχειρημα

τικου δαιμονίου είς τήν βιομηχανίαν καί είς τήν βιοτεχνί

αν. Μέ τάς προϋποθέσεις αότάς, εΙναι βέβαιον δτι ή Ελλη

νική παραγωγή θά κατορθώση νά προσαρμοσθή είς τήν 

δημιουργηθείσαν διά τής συνδέσεως τής ' Ελλάδος μέ τήν 

ΕΟΚ νέαν πραγματικότητα7 • 

17-24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1961 

' Ο Κ. Καραμανλής πραγματοποιεί έπίσημη έπί

σκεψη στίς ΗΠΑ. 

'Η μετάβαση τοϋ 'Έλληνα πρωθυπουργοϋ στήν 

εδρα τής δυτικής ύπερδυνάμεως θά άποκτήσει iδιαί

τερη σημασία, καθώς έπιστεγάζει τήν εντονη δρα

στηριότητά του στόν έξωτερικό τομέα τά προηγού

μενα χρόνια. Ταυτόχρονα, θά ύπογραμμίσει τή στενή 

σχέση μεταξύ τών δύο χωρών, καί θά δώσει τήν ευ

καιρία για σημαντικές έπαφές μέ τή νέα άμερικανική 

ήγεσία καί τόν πρόεδρο, Τ.Φ. Κέννεντυ. 

'Ενόψει τής μεταβάσεως στίς ΗΠΑ τοϋ Κ. Καρα

μανλή, δ Κ. Γούστης είχε, στίς 8 Μαρτίου, ύποβάλ
λει στόν πρωθυπουργό σειρά ένημερωτικών σημειω

μάτων, προορισμένων νά άξιοποιηθοϋν κατά τίς δι

μερείς συνομιλίες8 • Τό πρώτο άνέφερε: 

«l. Βασικά χαρακτηριστικά 
))Ό έλληνικός χώρος, εκτάσεως 135.000 τετραγωνικών 

χιλιομέτρων, κατοικείται άπό 8,5 /:κατ. κατοίκους. 'Εκ τής 
ώς <'iνω εκτάσεως 38,5 /:κατ. στρέμματα είναι δυνατόν νά 
καλλιεργηθουν, εξ αότών δέ μόνον 18 /:κατ. στρέμματα 

άποτελουνται άπό πεδινάς εκτάσεις . Αί άρδευόμεναι.εκτά

σεις είναι σήμερον 4 /:κατ. στρέμματα, κατά τήν ερχομέ_νην 

δέ δεκαετίαν προβλέπεται νά άνέλθουν είς 10 έκατ. στρέμ
ματα . 

)) 'Η βασική διάρθρωσις του εργατικου δυναμικου τής 
'Ελλάδος εχει ώς άκολούθως (στοιχεία 1959): 

Συμμετοχή 

Είς άπολύτους κλάδου είς εθνι-

άριθμούς κό είσόδημα 

α) Πρωτογενής 1.620.000 (48%) 33% 
παραγωγή 

β) Δευτερογενής 700.000 (20%) 27% 
παραγωγή 

γ) Τριτογενής 1.080.000 (32%) 40% 
παραγωγή 

Σύνολον 3.400.000 

)) 'Εκ τών δεδομένων τής προηγουμένης παραγράφου δύ
ναται νά εχη κανείς μίαν πρώτην κάτοψιν ώρισμένων κυ

ρίων χαρακτηριστικών τά δποία άποτελουν εν ταότφ καί 

βασικάς άδυναμίας τής παρούσης διαρθρώσεως τής έλλη

νικής οίκονομίας. Οϋτω: 

)) Ό πληθυσμός τής ύπαίθρου, δστις άποτελεί τό 50% 
του συνολικου πληθυσμου τής χώρας, συμβάλλει είς τήν 

παραγωγήν του 1/3 περίπου του εθνικου είσοδήματος τής 
χώρας καί κατ ' άκολουθίαν εχει άγοραστικήν δύναμιν 

ίση ν πρός I I 3 τής ετησίας δημιουργουμένης τοιαύτης . 

Προκύπτει δηλονότι εκ των προεκτεθέντων στοιχείων δτι 

ή παραγωγικότης καί κατ' άδήριτον άναγκαιότητα τό κατά 

κεφαλήν είσόδημα του ήμίσεως του έλληνικου πληθυσμου 

εύρίσκεται είς επίπεδον σημαντικώς κατώτερον του μέσου 

κατά κεφαλήν είσοδήματος τής χώρας, τό δποίον είναι 

ίσον μέ 290 δολλάρια . 

))'Έτερον βασικόν χαρακτηριστικόν των προβλημάτων 

τής γεωργικής οίκονομίας είναι ή στενότης του κλήρου . 

))τέλος, ή τρίτη κυρία άδυναμία τής ελληνικής γεωργι

κής οίκονομίας εJ:ναi δτι τό εξαγωγικόν μέρος τής δραστη

ριότητος αότής άντιμετωπίζει στάσιμον ή καί ενίοτε φθί

νουσαν διεθνή ζήτησιν διά προϊόντα ώς δ καπνός, ή σταφίς 

καί τά όπωροκηπευτικά, διά προϊόντα δηλαδή τά δποία 

άπό δεκαετιών επηρεάζουν ουσιαστικώς τόσον τήν σύνθε

σιν δσον καί τό uψος των έλληνικών εξαγωγών. 

»Οί άνωτέρω εκτεθέντες λόγοι άποφασιστικώς επεξη

γουν τό διατί είς τό Πενταετές Πρόγραμμα Οίκονομικής 

'Αναπτύξεως τής χώρας ή κυρία προσπάθεια διά τήν επί

λυσιν του οίκονομικου προβλήματος τής ύψηλής παραγω

γικότητας καί του κοινωνικοί) προβλήματος τής πλήρους 

άπασχολήσεως επεδιώχθη είς τούς τομείς ώς ή βιομηχανία 

καί ή μεταποίησις γενικώτερον καί δ τουρισμός. 

))Είς τήν σελίδα 19 του Πενταετους Προγράμματος 
άναφέρεται δτι ό μέσος ετήσιος δρος του εθνικοί) είσοδή

ματος διά τήν πενταετίαν 1960-64 θά πρέπει νά είναι τό 6%, 
τήν προσεχή δέ πενταετίαν τό 5,5%. Μόνον διά τοιούτων 
μέσων ετησίων ρυθμών άναπτύξεως του είσοδήματος είναι 

δυνατόν νά επιτευχθοuν οί κάτωθι δύο άπολύτως βασικου 

χαρακτήρος επιδιώξεις: 

»α. Αϋξησις τής παραγωγικότητας τής έλληνικής οίκο

νομίας είς ρυθμόν δστις θά καθίστα δυνατόν, προϊόντος 

του χρόνου, ποίον τινά περιορισμόν τής άποστάσεως, ijτις 

ενυπάρχει εν προκειμένφ μεταξύ τής 'Ελλάδος καί των 

άνεπτυγμένων οίκονομικώς χωρών τής Δυτικής Εόρώπης 

καί τής Βορείου 'Αμερικής. 

»β. Μείωσιν τής άπαραδέκτως ύψηλής καί ώς εκ τούτου 

εμπερικλειούσης μεγίστους κοινωνικούς κινδύνους άνερ

γίας καί ύποαπασχολήσεως. 'Η 'Ελλάς, εχουσα 150 χιλιά
δες άνέργους εντός των άστικών κέντρων καί 750 χιλιάδες 
ύποαπασχολουμένους είς τήν ϋπαιθρον παρουσιάζει δεί

κτην μή πλήρους άπασχολήσεως του εργατικοί) δυναμικοί) 

αότής ίσον μέ 15%-20% του δυναμένου νά εργασθή παρα
γωγικώς πληθυσμοί) αότής . 'Εάν τό 3% θεωρήται διά τάς 
άνεπτυγμένας χώρας τής Δύσεως τό άνώτατον παραδεκτόν 

δριον άνεργίας δύναται τις νά συναγάγη τό συμπέρασμα 

ποίας πολυπλόκου ύφής καί τεραστίας κλίμακος προβλή

ματα θέτει τό γεγονός αότό καί μόνον εν τφ πλαισίφ μιας 

κοινωνίας ijτις ζεί καί επιδιώκει νά λύση τά προβλήματά 

της εντός κοινοβουλευτικοί) πολιτικοί) καθεστώτος. 
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»ll. Νομισματική καί δημοσιονομική σταθερότης 
»Κατά τά τελευταία !:τη aπετέλεσεν παγίαν επιδίωξιν 

τi'jς έλληνικi'jς Κυβερνήσεως ή επίτευξις καί διατήρησις 

τi'jς νομισματικi'jς καί δημοσιονομικi'jς σταθερότητος . 'Η 

ώς liνω προσπάθεια κατά γενικήν όμολογίαν εστέφθη ύπό 

επιτυχίας, αί βάσεις δμως τi'jς τοιαύτης επιτυχίας θά είναι 

&βέβαιοι εφ, δ σον αί παροuσαι διαρθρωτικαί αδυναμία ι 

τi'jς έλληνικi'jς οικονομίας (χαμηλή παραγωγικότης καί εν

τονος ύποαπασχόλησις) θά εξακολουθοuν ύφιστάμεναι . 

>>III. 'Ισοζύγιον πληρωμών 
>>'Η ·Ελλάς τόσον δι' οικονομικούς δσον καί διά πολι

τικούς λόγους είναι ύποχρεωμένη νά aναζητήση διέξοδον 

του οικονομικοί) αuτi'jς προβλήματος εντός τών κόλπων 

τi'jς Δυτικi'jς Κοινότητος τών 'Εθνών. 'Η βασική αuτή το

ποθέτησις ύπαγορεύει εις σημαντικήν εκτασιν τάς διαρ

θρωτικάς αδυναμίας του ισοζυγίου πληρωμών αuτi'jς δσον 

καί τήν κατεύθυνσιν πρός ijν θά εδει νά επιζητηθi'j επίλυσις 

αuτών. 

>>Τό κύριον χαρακτηριστικόν, πού aποτελεί εν ταuτφ 

καί aδυναμίαν του έλληνικοu ισοζυγίου πληρωμών, εΙναι 

τό ελλειμμα τοu εμπορικοu ισοζυγίου . Οϋτω, ενώ ή 'Ελλάς 

εισάγει aγαθά aξίας 500 έκατ . δολλαρίων, εισπράττει aπό 

εξαγωγάς 200 έκατ. δολλάρια . Τό ελλειμμα τοu εμπορικοu 

ισοζυγίου καλύπτεται εκ τών &δήλων πόρων καί άλλων 

περισσότερον επισφαλών κονδυλίων, ώς ό διεθνής δανει

σμός καί ή οiκονομική βοήθεια, ijν παρέχουν αί 'Ηνωμέ

να ι Πολιτείαι. 

>>Τό γεγονός δτι αί εξαγωγαί καλύπτουν μόνον περίπου 

τό 40% τi'jς aξίας τών εισαγωγών aποτελεί τήν εναργεστέ
ραν εκφρασιν τi'jς διαρθρωτικi'jς αδυναμίας του έλληνικοu 

ισοζυγίου πληρωμών, ijτις αδυναμία αuτοu δύναται νά θε

ραπευθi'j μόνον εκ παραλλήλου καί καθ' δ μέτρον συντε

λείται ή οiκονομική aνάπτυξις τi'jς χώρας. Μόνον διά τοu 

τρόπου αuτοu θά δημιουργηθοuν aντικειμενικαί βάσεις διά 

μίαν καλυτέραν σύνθεσιν καί ποσοτικήν αuξησιν τών έλ

ληνικών εισαγωγών. 'Έως δτου επιτευχθi'j ή όργανική εξυ

γίανσις δμως θά πρέπει νά μήν αναμένεται μείωσις του 

ελλείμματος τοu εμπορικοu ισοζυγίου τi'jς 'Ελλάδος, aλλά 

aντιστρόφως αuξησις αuτοu. 'Η αuξησις αϋτη δύναται με

τά βεβαιότητος νά προβλεφθi'j δτι θά όφείλεται εις σημαν

τικήν εκτασιν εις τάς ηuξημένας εισαγωγάς κεφαλαιουχι

κοί) εξοπλισμοί) αϊτινες aπαιτοuνται διά τήν ύλοποίησιν 

τών aντικειμενικών σκοπών τοu Πενταετοuς Προγράμμα

τος οικονομικi'jς ' Αναπτύξεως. Παράγοντες ώς οί aνωτέ

ρω εκτεθέντες έρμηνεύουν τό διατί τό Πενταετές Πρό

γραμμα του ισοζυγίου πληρωμών κατά τήν πενταετίαν 

\960-64 προβλέπεται νά παρουσιάση ελλειμμα τi'jς τάξεως 
τών 600 έκατ. δολλαρίων. 
>>IV. 'Ο ρόλος τών διεθνών ιδιωτικών επενδύσεων εις τήν 
οίκονομικήν aνάπτυξιν τi'jς 'Ελλάδος 

>>'Η έλληνική Κυβέρνησις aπέδιδε πάντοτε καί εξακο

λουθεί νά aποδίδη μεγίστην σημασίαν είς τάς ιδιωτικάς 

επενδύσεις εν 'Ελλάδι. Διά τόν λόγον αuτόν τό 1953 εψη
φίσθη τό συνταγματικi'jς ισχύος νομοθετικόν διάταγμα 

2687, τό όποίο ν διετύπωνε τά εuρέα νομικά πλαίσια, ώς καί 
τάς προνομιακάς εκείνας ρυθμίσεις, αϊτινες μετά μίαν εξει

δικευμένην aνάλυσιν εκάστης περιπτώσεως θά ήτο δυνα

τόν νά παρέχωνται εiς επιχειρηματίας τi'jς aλλοδαπi'jς, οί 

όποίοι θά επεδείκνυον ενδιαφέρον διά νά επενδύσουν εις 

παραγωγικάς τοποθετήσεις κεφάλαια εκ του εξωτερικοu . 
>>'Η προσπάθεια τi'jς έλληνικi'jς Κυβερνήσεως νά προ

σελκύση κεφάλαια τi'jς aλλοδαπi'jς εiς τήν 'Ελλάδα, βασί

ζεται καί εις μίαν βαθείαν επίγνωσιν του δτι διά τήν δρα

στηριοποίησιν τi'jς οικονομικi'jς αναπτύξεως, γενικώτερον, 

δέν έπαρκεί ή ϋπαρξις κεφαλαίων aλλά παρίσταται ανάγκη 

εξευρέσεως καί τών καταλλήλων επιχειρηματιών καί φορέ

ων επιχειρηματικi'jς δραστηριότητος . Ή ιδεώδης εν προ

κειμένφ λύσις ένός προβλήματος, τό όποίον επεκτείνεται 

καί πέραν τών ύπό στενήν εννοιαν οικονομικών αuτοu 

δρίων, είναι δτι θά πρέπει εν τφ μέτρφ του δυνατοί) νά 

επιδιώκεται ή δημιουργία κοινών επιχειρηματικών συνδυ

ασμών, εφ' δσον, επαναλαμβάνεται, αuτό είναι δυνατόν εκ 

τών πραγμάτων μέ έλληνικάς επιχειρήσεις. 

»τέλος, δέν θά εδει νά παρορaται τό γεγονός δτι εις τήν 

· Ελλάδα, τόσον ή νομισματική καί ή δημοσιονομική στα

θερότης ώς καί ή ϋπαρξις πολιτικi'jς σταθερότητος aποτε

λοuν τεραστίας σημασίας παράγοντας διά τήν aποδοτικω

τέραν επένδυσιν κεφαλαίων. 'Η διατήρησις καί ενδυνά

μωσις τών προαναφερθέντων δύο επιτευγμάτων aποτελεί 

δλως βασικοu χαρακτi'jρος επιδίωξιν τi'jς έλληνικi'jς Κυ

βερνήσεως . 

»V. 'Η οικονομική καί στρατιωτική σημασία τi'jς τρεχού
σης aμερικανικi'jς βοηθείας 

»Δύο βασικοu χαρακτi'jρος παράγοντες εξαίρουν τήν 

σημασίαν καί ύπαγορεύουν τήν aνάγκην τi'jς συνεχίσεως 

τi'jς τρεχούσης aμερικανικi'jς βοηθείας πρός τήν 'Ελλάδα, 

δ οικονομικός καί ό στρατιωτικός. 

» I. 'Ο οικονομικός παράγων 
»Διά τi'jς τρεχούσης aμερικανικi'jς βοηθείας καθίσταται 

δυνατόν δπως: 

»α. Δημιουργοuνται αί δυνατότητες διά τήν χρηματοδό

τησιν εκείνου του τμήματος τών εκ του εξωτερικοί) προερ

χομένων αγαθών' ών εχει ανάγκην ή χώρα καί τά όποία δέν 

είναι δυνατόν νά χρηματοδοτηθοuν διά τών εισπράξεων εξ 

εξαγωγών η τών &δήλων πόρων. 

»β. Δημιουργοuνται πόροι οϊτινες καθιστοuν δυνατήν 

τήν aντιμετώπισιν μέρους τών αναγκών του Προγράμματος 

οικονομικi'jς 'Αναπτύξεως. 

»'Ασχέτως του κατά πόσον ή τρέχουσα αμερικανική 

βοήθεια παρέχεται βάσει τοu Νόμου περί Γεωργικών Πλε

ονασμάτων (Νόμου 480) η δυνάμει τών διατάξεων του Νό
μου 665 (Περί 'Αμυντικi'jς Στηρίξεως) οί προεκτεθέντες 
δύο παράγοντες αναλύουν τήν ύφήν καί καθορίζουν τήν 

σκοπιμότητα τi'jς τρεχούσης aμερικανικi'jς βοηθείας. "Α

νευ αuτi'jς ό προϋπολογισμός δέν θά ήτο εις θέσιν νά άντι

μετωπίση διά ύγειών πόρων τάς ποικίλας άνάγκας, aς 

όφείλει νά καλύψη, επιπροσθέτως δέ τό ισοζύγιον πληρω

μών δέν θά ήτο εις θέσιν νά άνταπεξέλθη άνευ δημιουργίας 

επικινδύνων ελλειμμάτων εις τάς aνάγκας μιας aναπτυσ

σομένης οικονομίας ώς ή έλληνική. 

»Κατά τά τελευταία δύο ετη παρετηρήθη μία αuξησις 

τών συναλλαγματικών διαθεσίμων τi'jς χώρας τi'jς τάξεως 

τών 50 έκατ. δολλαρίων. Τό κατ' aρχήν εuχάριστον αuτό 
γεγονός οuδόλως σημαίνει δτι εξέλιπον αί διαρθρωτικαί 

άδυναμίαι τοu έλληνικοu ισοζυγίου πληρωμών. 'Ηώς άνω 

αuξησις τών συναλλαγματικών διαθεσίμων όφείλεται, ώς 

προκύπτει aπό τά σχετικά στατιστικά δεδομένα, εις μίαν 

άπόλυτον πτώσιν άρχικώς, καί άνάσχεσιν του αuξητικοu 
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ρυθμοί! εν συνεχεί~ των είσαγωγων , γεγονός δπερ εύρίσκε

ται /;ν άμέσφ συσχετίσει μέ τήν σοβαράν μείωσιν του ρυ

θμοί! αuξήσεως του l;θνικοίJ είσοδήματος, ijτις παρετηρήθη 

μεταξύ των ετων 1958-1960. Αί Ι;ξαγωγαί, σημειοίJται, /;ση
μείωσαν πτωσιν καθ' δν χρόνον παρετηρείτο αuξησις των 

συναλλαγματικων διαθεσίμων. 'Από του τρέχοντος ετους 

ύπάρχουν άσφαλείς ενδείξεις δτι ή οίκονομία είσέρχεται 

εiς φάσιν /;ντονωτέρας άνόδου (l;ξέλιξις άπολύτως /;πιδιω

κτέα τόσον διά πολιτικούς δσον καί διά κοινωνικούς λό

γους) καί κατ' άκολουθίαν θά άρχίσουν l;πανεμφανιζόμενα 

τά φαινόμενα τά ύπαγορεύοντα εκ βαθυτέρων λόγων τό ελ

λειμμα του ισοζυγίου πληρωμων . τέλος, δέν θά πρέπει νά 

παρορaται τό γεγονός δτι καθ' δν χρόνον /;σημειοίJτο αu

ξησις των συναλλαγματικων διαθεσίμων τής χώρας κατά 

50 /;κατ . δολλάρια, /;σημειοίJτο, επίσης, καί μία αuξησις 

των ε!ς συνάλλαγμα δανειακων ύποχρεώσεων αuτής κατά 

τό αuτό περίπου ποσόν . 

»2. ·Ο στρατιωτικός παράγων 
»'Η στρατηγική σημασία τοίJ έλληνικοίJ παράγοντος 

ύπαγορεύεται ΕΚ των κάτωθι δεδομένων: 

»α. ·Η ·Ελλάς καθιστά δυνατή ν τήν ϋπαρξιν προκεχω

ρημένων θέσεων Radar. 
»β. Καλύπτει τά πλευρά των Δαρδανελίων καί τής 

Τουρκίας. 

»γ . Παρέχει τήν δυνατότητα προκεχωρημένης άμύνης 

διά τήν κρίσιμον περιοχήν τής Μέσης ' Ανατολής. 

»·Η ·Ελλάς ούσα τεταγμένη /;κ τής ίστορίας καί τής 

γεωγραφίας νά καλύπτη τήν κρίσιμον θέσιν, ijν κατέχει ό 

χωρος αuτής, δέν διαθέτει τήν Ι;ξ άντικειμένου δυνατότητα 

Ι;λαστικων επανεκτιμήσεων του πως θά κατανείμη τούς εν 

στενότητι πόρους αuτής μεταξύ άμυντικων δαπανων καί 

δαπανων μή άμυντικοίJ χαρακτήρος . ΤοίJτο οφείλεται, είς 

τήν περίπτωσιν τής εiς ποικίλους κινδύνους εκτεθειμένης 

'Ελλάδος, εiς τό δτι ή εμπέδωσις του αΙσθήματος άσφα

λείας είναι άρρήκτως συνδεδεμένη μέ τήν'ψυχολογίαν του 

κοινοί! καί μέσφ του παράγοντος αuτοίJ μέ τόν δλον ρυθμόν 

του ο!κονομικοίJ βίου. 

»'Εκ των άνωτέρω προκύπτει δτι τά Ι;ξ άντικειμένου 

περιθώρια διά τήν l;ξοικονόμησιν πόρων ΕΚ του τομέως 

των άμυντικων δαπανων είναι σαφως περιωρισμένα αν μή 

άνύπαρκτω> . 

Σχετικά μέ τούς στόχους, τίς προβλέψεις καί τή 

χρηματοδότηση του πενταετοuς προγράμματος οi

κονομικi'jς άναπτύξεως - κρίσιμα θέματα των προ

βλεπόμενων επαφών του πρωθυπουργοu στό Νέο Κό

σμο - ό Κ . Γούστης σημείωσε: 

«Βασικοί aντικειμενικοί σκοποί τοίJ Πενταετούς Προ

γράμματος Οiκονομικής 'Αναπτύξεως τής χώρας 

»Ι. Αuξησις l;θνικου εiσοδήματος κατά 6% /;τησίiuς. 
»2. Αuξησις τής άπασχολήσεως διά τής δημιουργίας 

330.000 άπασχολήσεων καί αuξησις τής παραγωγικότητας. 
»3 . Βαθμιαία μείωσις τής εξαρτήσεως τής έλληνικής 

οiκονομίας ΕΚ τής εξωτερικής χρηματοδοτήσεως διά τής 

προωθήσεως των τομέων, οϊτινες θά συμβάλλουν εϊτε εiς 

τήν μείωσιν των ε!σαγωγων, κυρίως εiδων πρώτης άνάγκης 

(τροφίμων, πρώτων ύλων) είτε εiς τήν αuξησιν των l;ξαγω

γων άγαθων καί ύπηρεσιων. 

»4. Μείωσις ύφισταμένων διαφορων μεταξύ των περιο
χων τής χώρας. 

»5. Βαθμιαία άναδιάρθωσις τής έλληνικής οiκονομίας, 
ϊνα καταστή δυνατή ή l;νεργοτέρα συμμετοχή τής χώρας 

είς τήν παγκόσμιον ο!κονομίαν καί ίδιαιτέρως είς τήν δια

δικασίαν ολοκληρώσεως τής Εuρωπαϊκής Οίκονομικής 

Συνεργασίας . 

»Αί προβλεπόμενα ι εξελίξεις του εiσοδήματος των δια

φόρων τομέων μεταξύ των ετων 1959 καί 1964 καί οί ρυθμοί 
αuξήσεως εμφαίνονται είς τόν κατωτέρω πίνακα [βλ . 
πίνακα Α, σ. 31]: 

»Αί μεταβολαί αϊτινες προβλέπεται δτι θά λάβουν χώ

ραν εiς τήν διάρθρωσιν τής άπασχολήσεως κατά τήν προ

σεχή πενταετίαν εμφαίνονται είς τόν κατωτέρω πίνακα 

[βλ. πίνακα Β, σ. 31]: 

»'Εκ τής προβλεπομένης εξελίξεως του καθαροί! προϊ

όντος καί τής άπασχολήσεως είς τούς διαφόρους τομείς 

προκύπτουν αί άκόλουθοι μεταβολαί Ι;ν σχέσει πρός τήν 

παραγωγικότητα. 

Καθαρόν προϊόν κατά μονάδα άπασχολήσεως 

(Εiς δραχμάς 1959) 

1959 1964 Μεταβολαί 

Δραχμαί Δραχμαί 1959-1964 

Γεωργία 

Βιομηχανίαι 

'Υπηρεσία ι 

Σύνολον 

15.030 
28.290 
27.180 

21.620 

17.900 
35.600 
31.240 

26.400 

119 
126 
115 

122 

Πηγή : Πενταετές Πρόγραμμα, πίναξ 40, σελίς 81. 

»'Επενδύσεις 

»Τό σύνολον των επενδύσεων (ίδιωτικων καί δημοσίων) 

ύπολογίζεται διά τήν πενταετίαν εiς 110 δισεκατ. δρχ . 

»Διά τήν χρηματοδότησιν των άνωτέρω επενδύσεων 

προβλέπονται οί κάτωθι πόροι: 

»α. 'Εξ Ι;γχωρίων πηγων (iδιωτική καί δημοσία aποτα

μίευσις, περιλαμβανομένων καί των μεταβιβάσεων ΕΚ τής 

αλλοδαπής) δρχ . 92 δισεκατ. 
»β . Έκτων πηγων εξωτερικοί! δρχ . 180 δισεκατ. 
»Αί επενδύσεις του κρατικοί! τομέως άναλύονται κατά 

τομείς ώς άκολούθως : 

Εις εκατομμύρια 

I. Γεωργία 
2. Βιομηχανία - Λιγνιτωρυχεία 

3. Τουρισμός 
4. ΔΕΠ 
5. 'Οδοί - Λιμένες - 'Αεροδρόμια 

6. Τηλεπικοινωνίαι 
7. Σιδηρόδρομοι 
8. Μικρά Κοινωφελή (πλήν γεωργικων) 
9. 'Εκπαίδευσις- Πρόνοια- Δημ. Διοίκησις 

10. 'Ύδρευσις 
11. Τεχνική Βοήθεια 
12. Μελέται καί 'Έρευναι 

8.000 
6.200 
1.500 
5.400 
6.200 
1.415 

985 
900 

3.500 
650 
300 
450 
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»'Επί πλέον προβλέπονται επενδύσεις των Δήμων, 

Κοινοτήτων καί λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου εκ δρχ. 3,5 δισεκατ. ά\στε τό σύνολον τών επενδύ
σεων τοϋ κρατικοϋ τομέως νά ανέρχεται είς δρχ. 39 δισε
κατ. 

»Διά τήν χρηματοδότησιν τοϋ προγράμματος επενδύ

σεων τοϋ δημοσίου τομέως (εκ δρχ. 35,5 δισεκατ.) προβλέ
πονται οί κάτωθι πόροι: 

Είς εκατομμύρια 

»α. Κρατικός προϋπολογισμός, αμερικανι-

κή βοήθεια καί εσωτερικός δανεισμός 

»β. Ταμείον Δανείων 'Αναπτύξεως 
»γ. Δάνειον γερμανικής Κυβερνήσεως 

20.500 
4.500 
1.430 

»δ. Ευρωπαϊκά κεφάλαια ύποδομής καί 

λοιπαί εξωτερικαί πηγαί 

»ε . 'Ιταλικαί επανορθώσεις 

»στ. Συμμετοχή δημοσίων επιχειρήσεων καί 

ενδιαφερομένων 

4.500 
450 

6.900 

Σύνολον: 38.280 

Πηγή: «Πενταετές Πρόγραμμα», σ. 12 

Κατά κεφαλήν εiσόδημα 

'Έτος $ Αϋξησις% 

1959 290 31,03 

»Κατανάλωσις 

»Αί προβλεπόμεναι μεταβολαί είς τήν κατανάλωσιν 

κατά τήν πενταετία ν τοϋ προγράμματος εμφαίνονται είς 

τόν κατωτέρω πίνακα [βλ . πίνακα Γ, σ. 31]: 

»Τιμαί 

»'Η εξέλιξις καί ή κατά τά τελευταία ετη σταθερότης 

των τιμών εμφαίνεται εκ τής κατωτέρω παραθέσεως των 

αυξομειώσεων των δεικτών χονδρικής πωλήσεως καί κό

στους ζωής &πό τοϋ ετους 1955 εως τοϋ ετους 1960. 

Αυξομειώσεις Αυξομειώσεις 

'Έτος δείκτου χονδρικής δείκτου κόστους 

πωλήσεως ζωής 

1955 + 7.3 + 5.8 
1956 + 8.6 + 3.6 
1957 + 0.6 + 2.3 
1958 - 2.4 + 1.4 
1959 + 1.6 + 2.3 
1960 + 1.6 + 1.8 

»Συμβολή τρέχοντος προϋπολογισμοϋ εiς τήν χρημα

τοδότησιν τοϋ Προγράμματος Δημοσίων 'Επενδύσεων. 

'Έτος Έκατ. δραχμών 

1957 196 
1958 1.050 
1959 818 
1960 800 

»Καταθέσεις 

>>'Η εξέλιξις των καταθέσεων ίδιωτών καί !:ταιριών 

είς εμπορικάς Τραπέζας καί είδικούς πιστωτικούς όρ

γανισμούς μεταξύ των ετων 1955-1960 εμφαίνεται κατω
τέρω: 

"Ε τος 'Εκατ. δραχμών 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

(*) Προσωρινοί aριθμοί 

3.102.2. 
4.318.9 
7.611.2 

10.031.6 
13.627.4 
16.578.8(*) 

Πηγή: «Μηνιαίον Στατιστικόν Δελτίον Τραπέζης 

'Ελλάδος», Φεβρ. 1961, σ. 28 

[βλ. έπίσης, πίνακα Δ', σ. 31]: 

Χαρακτηριστικό, έξάλλου, τijς σημασίας πού aπέ

διδαν στήν έπίσκεψη εγκυροι έκπρόσωποι του διε

θνοuς τύπου, ήταν τό άρθρο τijς γαλλικής έφημερί

δας «Aurore», ή όποία εγραφε τά έξijς: 

Μετά τόν Μάκ Μίλλαν καί τόν 'Αντενάουερ, άλλά πρίν 

&πό τόν Φανφάνι, τοϋ δποίου ή σειρά θά ελθη τόν 'Ιούνι

ον, ό κ. Καραμανλής -ό όποίος εφιλοξενήθη τάς τελευ

ταίας ήμέρας ύπό τοϋ Καναδοϋ πρωθυπουργοϋ κ. Ντηφεν

μπαίκερ- φθάνει είς ΟΜσιγκτων, δπου θά γίνη δεκτός 

ύπό τοϋ προέδρου Κέννεντυ. ουδέποτε μέχρι τοϋδε, &πό 

τοϋ τελευταίου πολέμου, εχει προσκληθi'j επισήμως ύπό 

τοϋ Λευκοϋ Οίκου 'Έλλην πρωθυπουργός. 'Η τιμητική αυ

τή διάκρισις αποδεικνύει τό διεθνές κϋρος, τό δποίον &πέ

κτησεν δ πρωθυπουργός τi'jς Κυβερνήσεως των 'Αθηνών, 

είς τήν προσπάθειαν τοϋ ελευθέρου κόσμου κατά τοϋ ερυ

θροϋ επεκτατισμοϋ. 'Εάν κατά τύχη ν ύπάρχη τις &μφιβάλ

λων περί τούτου δέν εχει παρά νά ρίξη εν βλέμμα επί τοϋ 

χάρτου στή Βαλκανική. 'Εκ τών εξ Κρατών, τρία, ή Ρου

μανία, ή Βουλγαρία καί ή 'Αλβανία ε{ναι κομμουνιστικά 

καί ή Γιουγκοσλαβία, παρά τήν &πόσχισίν της, ε{ναι περι

χαρακωμένη είς τήν ουδετερότητα. 'Όσον &φορά τήν 

Τουρκίαν, μετά τήν έπανάστασίν της, εμπνέει ποίαν τινά 

δυσπιστίαν. 'Εν όλίγοις, μόνον ή 'Ελλάς παραμένει ενας 

πιστός καί δυσαναπλήρωτος σύμμαχος. Κατά συνέπειαν, 

άξίζει διά τοϋτο νά ύποστηριχθi'j είς τό επακρον. 

'Αντελήφθη άραγε πάντοτε τό καθήκον της τοϋτο ή 

ΟΜσιγκτων; Δυστυχώς οχι. Ύπό προσχήματα δπως προ

βή είς οίκονομίας είς τήν παρεχομένην πρός τό εξωτερικόν 

βοήθειαν, ή ΟUάσιγκτων εμείωσε τάς χορηγουμένας πρός 

τάς 'Αθήνας &μερικανικάς πιστώσεις, ενω επεβάλλετο νά 

γίνη μία εξαίρεσις. Θεωρείται πάντως βέβαιον, δτι μετά 

τάς συνομιλίας Κέννεντυ- Καραμανλi'j, τό Σταίητ Ντηπάρ

τμεντ θά επανορθώση τό λάθος τοϋτο. Διότι έν πάστι περι

πτώσει θά &ποτελέση εργον δικαιοσύνης. 'Αλλαχοϋ, εν 

τούτοις, εγκειται τό ουσιαστικόν ενδιαφέρον τής επισκέ

ψεως ταύτης. Μήπως δηλαδή δ 'Αμερικανικός πρόεδρος 

ζητήση &πό τόν 'Έλληνα συνομιλητήν του νά άναλάβη 
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Α. Καθαρόν προϊόν κατά τομείς κατά τά ετη 1959-1964 

(Εtς δραχμάς 1959) 

1959 1964 Μέσος έτή-

Τομείς 'Αξία εις % 'Αξία εις % σιος ρυθμός 

έκατ . δρχ. έκατ. δρχ. αύξήσεως 

Γεωργία καί ·Αλιεία 24.350 33 29.000 29 3,5 
Μεταποίησις (συμπερ . τών 

μεταλλείων) 18.850 26 27.670 28 8,0 

Σύνολον: 43.200 59 56.670 57 5,6 

Λοιποί τομείς 30.300 41 41.830 43 6,7 

Σύνολον εθνικοί> προϊόντος 73.500 100 98.500 100 6.0 

Πηγή: «Πενταετές Πρόγραμμα», Πίναξ 21, σ. 54 

Β . 'Αριθμός άπασχολουμένων έργατών κατά οικονομικούς τομείς 

1959 1964 Μέσος ετή-

Τομείς Χιλιάδες % Χιλιάδες % σιος ρυθμός 

προσώπων προσώπων αύξήσεως 

Γεωργία 1.620 48 1.620 45 
Βιομηχανία 700 20 820 20 3,2 
Ύπηρεσίαι 1.080 32 1.290 35 3,6 

Σύνολον: 3.400 100 3.730 100 1,9 

Πηγή: «Πενταετές Πρόγραμμα», Πίναξ 39, σ. 80 

Γ. Κατανάλωσις 

Είς έκατομμύρια δραχμών 'Ετήσιος ρυθ-

Κατηγορία ι 1959 % 1964 % μός αύξ. % 

I. Διατροφή 30.350 38 36.500 35 3,8 
2. Ποτά καί καπνός 5.450 7 6.600 6 4,6 
3. ·Ιματισμός καί ύπόδησις 10.950 14 14.550 14 5,9 
4. οικισμός, οικιακαί δαπάναι 12.410 15 16.500 16 5,9 
5. ' Εκπαίδευσις, ύγεία καί λοιπαί 

ύπηρεσίαι (τουρισμός κ.λ.π . ) 9.100 11 13.800 14 8,7 
6. 'Ιδιωτική κατανάλωσις 68.260 85 87.950 85 5,2 
7. Δημοσία κατανάλωσις 12.140 15 15.550 15 5,1 

Συνολική κατανάλωσις 80.400 100 103.500 100 5,2 

Πηγή : «Πενταετές Πρόγραμμα», Πίναξ 47, σ . 91. 

Δ. ' Ακαθάριστοι 'Επενδύσεις 

1959 % έπί 1964 % έπί 
άκαθαρ . άκαθαρ. 

Είς έκατ . έθνικ ου Είς έκατ. εθνικοί> 

δρχ. εισοδήματος δρχ. εισοδήματος 

'Ακαθάριστον εθνικόν προϊόν 90.400 100.0 122.000 
Πάγιαι επενδύσεις 13.800 15.3 23.500 18.9 
' Αποθέματα (αύξήσεις) 900 1.0 1.300 1.2 
Σύνολον επενδύσεων 14.700 16.3 24.800 20.1 
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ενα σημαντικώτερον ρόλον επί του διεθνοuς διπλωματικοί) 

τομέως . Τοuτο δέ διότι ή 'Ελλάς διαθέτει παντοu κεραίας, 

εiδικώτερον εiς Μέσην 'Ανατολήν καί εi.ς τήν Μαύρην 

"Ηπειρον, δπου είναι πρό πολλοu εγκατεστημένοι πολυά

ριθμοι ύπήκοοί της. Μή aνήκοντες ούτοι εi.ς ουδεμίαν 

aποικιακήν η iμπεριαλιστικήν δύναμιν απολαμβάνουν συ

χνά μιaς προνομιακής εκτιμήσεως . 'Οποία, λοιπόν , τιμή 

διά τόν κ. Καραμανλήν έάν ό πρόεδρος Κέννεντυ aποφάσι

ζεν αϋριον νά του εμπιστευθή τόν ι'iχαρι aλλά ύπέροχον 

αυτόν ρόλον νά συμφιλιώση τόν Μπέν Γκουριόν μέ τόν 

Νάσερ9 • 

'Ο Κ. Καραμανλής καί ό ύπουργός 'Εξωτερικών, 

Ε. 'Αβέρωφ, εφτασαν τή 17η 'Απριλίου στό ό:ερο

δρόμιο τής Ούάσιγκτων. Τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό 

ύποδέχτηκε ό 'Αμερικανός ύπουργός 'Εξωτερικών, 

Ντήν Ράσκ, ό όποίος στήν προσφώνησή του, ό:νέ

φερε: 

«Είμαι ευτυχής διότι μου ελαχεν ή τιμή νά σας ύποδε

χτώ εiς τήν ΟΜσιγκτων εξ όνόματος του προέδρου καί του 

aμερικανικοu λαοu. 'Αναμέναμεν τήν ευκαιρίαν αυτήν νά 

σάς συναντήσωμεν διά νά δημιουργήσωμεν θερμούς καί 

εγκαρδίους δεσμούς μεταξύ τής Κυβερνήσεώς σας καί τής 

aμερικανικής Κυβερνήσεως . 'Η επίσκεψίς σας, ή όποία 

είναι ή πρώτη επίσημος επίσκεψις 'Έλληνος πρωθυπουρ

γοί) aπό τής λήξεως του πολέμου, δεικνύει τάς στενάς καί 

φιλικάς σχέσεις αί όποίαι ύφίστανται μεταξύ τών δύο χω

ρών μας. Είμαι βέβαιος δτι, κατά τήν διάρκειαν τής ενταu

θα επισκέψεώς σας θά σας προξενήση εντύπωσιν τό μέγα 

ενδιαφέρον τό όποίον τρέφει ό αμερικανικός λαός διά τόν 

λαόν τής 'Ελλάδος. 'Η χώρα μας οφείλει πολλά πρός 

ύμaς, πολλαί aπό τάς πλέον aγαπητάς iδέας μας είναι κλη

ρονομίαι τής 'Ελλάδος. Οί 'Αμερικανοί καί οί 'Έλληνες 

παραμένουν ήνωμένοι εντός τής Βορειοατλαντικής 'Ορ
γανώσεως καί τών ' Ηνωμένων 'Εθνών, εν τij aφοσιώσει 

των εiς τήν ελευθερίαν, τήν εiρήνην καί τήν δικαιοσύνην, 

τόσον εiς τάς χώρας των δσον καί εiς όλόκληρον τόν κό

σμον. 

» ' ο αμερικανικός λαός εχει παρακολουθήσει μέ ίκα

νοποίησιν τήν aξιόλογον πρόοδον τήν όποίαν έπετέλεσεν 

ή 'Ελλάς κατά τά πρόσφατα ετη . Εϊμεθα ύπερήφανοι διότι 

συνειργάσθημεν μετά του έλληνικοu λαοu εi.ς τήν μεγάλην 

του προσπάθειαν πρός aνοικοδόμησιν καί aνάπτυξιν τής 

έλληνικής οiκονομίας. 'Ως aληθείς φίλοι καί σύμμαχοι, 

σας ευχόμεθα νά εχετε καλώς καθ' δν χρόνον θά συνεχίζε

τε τάς επιτεύξεις αυτάς καί εiς τό μέλλον. 

»Κύριε πρωθυπουργέ, 

)) 'Αποτελεί δι ' έμέ προνόμιον δτι εχω τήν ευκαιρίαν νά 

σάς aπευθύνω εξ όνόματος τοu 'Αμερικανοί) προέδρου καί 

του αμερικανικοί) λαοu θερμόν χαιρετισμόν καί νά σας ευ

χηθώ ευχάριστον διαμονήν εi.ς τήν χώραν μας». 

Μετά τό χαιρετισμό του Ν. Ράσκ, ό Κ . Καραμαν

λής aπηύθυνε πρός τό αμερικανικό εθνος τό ακόλου

θο μήνυμα: 

«Πρός τό φίλον καί σύμμαχον άμερικανικόν 

/Jθνος διαβιβάζω τόν θερμό ν χαιρετισμό ν τής 'Ελλά-

δος. Είμαι εuτυχής διότι ή φιλόφρων πρόσκλησις 

τού προέδρου Κέννεvτυ μοί παρέχει τήν εuκαιρίαν νά 

διερμηνεύσω τά αiσθήματα εuyνώμονος έκτιμήσεως 

καί θαυμασμού, τά όποία ό έλληνικός λαός τρέφει 

πρός τάς Ήνωμένας Πολιτείας. Κοινή πίστις εiς τά 

αuτά iδανικά καί κοιναί θυσίαι διά τήν έπιβίωσίν 

των, δημιουργούν μεταξύ τών δύο χωρώv μας άρρή

κτους δεσμούς. Οί 'Έλληνες δέν λησμονούν δτι τό 

άμερικανικόν ένδιαφέρον ύπέρ τής χώρας των άρχί

ζει μέ τήν άναyέννησιν τής νεωτέρας 'Ελλάδος καί 

συνεχίζεται διά τής κατά τά τελευταία /Jτη παρεχομέ

νης βοηθείας καί συμμαχικής συμπαραστάσεως. Αu

τό άκριβώς άποδεικνύει δτι καί οί 'Αμερικανοί δέν 

λησμονούν δτι ύπό τήν σκιάν τής 'Ακροπόλεως 

έyεννήθη ή δημοκρατία καί δτι τό /Jθνος τών 'Ελλή

νων έπί χιλιετηρίδας έκράτησεν ύψηλά τήν σημαίαν 

τής έλευθερίας καί τής άνθρωπίνης άξιοπρεπείας, 

κατέβαλε δέ πάντοτε δι ' αuτήν τό τίμημα τής ύπερτά
της θυσίας. 

»Σήμερον, τήν σημαίαν αuτήν κρατεί εiς τάς 

iσχυράς του χείρας τό άμερικανικόν /Jθνος. Τούτο 

έμπνέει έμπιστοσύνην καί τονώνει τάς έλπίδας δλων 

τών έλευθέρων άνθρώπων, όπουδήποτε κι aν ούτοι 

εύρίσκονται, ύπό οίασδήποτε συνθήκας καί aν δια

βιούν. Είμαι βέβαιος δτι μέ τήν βοήθειαν τού Θεού, 

τό άμερικανικόν /Jθνος θά συνεχίση τόν δρόμον του 

πρός τήν εuημερίαν καί τήν πρόοδον καί θά άνταπο

κριθή εiς τάς προσδοκίας τών φίλων του ώς καί εiς 

τήν ίστορικήν άποστολήν του». 

Μετά τήν άφιξή του, ό Κ. Καραμανλής μετέβη 

στό Λευκό Οίκο, δπου τόν ύποδέχτηκε δ πρόεδρος 

Τζών Κέννεντυ δ δποίος καί παρέθεσε πρός τιμή του 

πρόγευμα. Παρακάθησαν ό ύπουργός 'Εξωτερικών, 

Ντήν Ράσκ, ό ύπουργός 'Αμύνης, Ρόμπερτ Μακνα

μάρα, τά μέλη τής έλληνικής aποστολής, δ · Αρχιεπί
σκοπος Βορείου καί Νοτίου 'Αμερικής, 'Ιάκωβος, 

καί άλλοι επίσημοι. 

Κατά τά επιδόρπια, ό Τζών Κέννεντυ είπε τά άκό

λουθα: 

«'Αποτελεί δι' εμέ μεγάλην ευχαρίστησιν νά σάς ύπο

δεχθώ aπαξ ετι εiς τό εδαφος τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. 

Κάποιος είπε κάποτε δτι δ καθείς μας είναι είτε 'Αθηναίος 

είτε Σπαρτιάτης . 'Οπωσδήποτε δλοι μας είμεθα 'Έλληνες 

ύπό τήν ευρείαν εννοιαν δτι aναγνωρίζομεν τήν πηγήν εκ 

τής όποίας δλαι αί προσπάθειαι ήμών ijρχισαν. Είμαι βέ

βαιος δτι ενίοτε οί 'Έλληνες βαρύνονται νά άκούουν διά 

τήν άρχαίαν ίστορίαν των, διότι ενδιαφέρονται διά τήν 

δημιουργίαν ίστορίας τής σήμερον. Έν τούτοις προσβλέ

πομεν πρός τήν aρχαίαν 'Ελλάδα διά νά άντλοuμεν εμ

πνευσιν, ενώ προσβλέπομεν εiς τήν σημερινήν 'Ελλάδα 

διά συναδελφοσύνην. 

)) 'Αποτελεί πηγήν ίκανοποιήσεως δι ' έμέ σήμερον, ώς 

προέδρου νά ύποδέχωμαι ύμaς καί νά ενθυμοuμαι επίσης 

δτι ijμουν μέλος του Κογκρέσσου τό 1947, δταν ό πρόεδρος 
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'Υποδοχή, στό άεροδρόμιο τής άμερικανικής πρωτεύουσας, άπό τόν Ντήν Ράσκ. 
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Τρούμαν ενεκαινίασε τό δόγμα του. 'Ο βουλευτής Χάλεκ, 

δ δποίος εΙναι σήμερον ήγέτης τής μειοψηφίας είς τήν 

Βουλήν, ήτο τότε, πιστεύω, ύπαρχηγός τής πλειοψηφίας μέ 

aρχηγόν τόν βουλευτήν Μάρτιν- μία aπό τάς όλίγας φο

ράς καθ' iiς δ κ. Ρέιμπερν δέν ή το πρόεδρος τής Βουλής 

-aλλά δλοι τούς παρέσχον τήν ύποστήριξίν των καί ενώ 

ύπήρχαν ώρισμένα θέματα ώς aντικείμενα διαμάχης είς τό 

80όν Κογκρέσσον, εκείνο- τοϋ δόγματος Τρούμαν- δέν 

συγκατελέγετο είς αύτά. 'Αλλά ή Ciμεσος ύποστήριξις τής 

δποίας ετυχεν δ πρόεδρος Τρούμαν aπό τά μέλη τοϋ Κογ

κρέσσου καί aπό τάς δύο πλευράς δεικνεύΈι τήν συναίσθη

σιν τήν δποίαν εχομεν περί τοϋ ζωτικοϋ ρόλου τόν δποίον 

εχει νά διαδραματίση ή 'Ελλάς είς τήν ζώνη ν τής Εύρώ

πης, τήν κοινήν ύποχρεώσίν μας εναντι τής 'Ελλάδος καί 

τήν κοινήν μας ελπίδα διά τό μέλλον. 

))Οϋτω πρέπει νά εϊπω -είς μίαν ήμέραν καθ' ijν 

πιστεύω δτι έορτάζομεν τά γενέθλια τοϋ ύπουργοϋ τών 

'Εξωτερικών κ. 'Αβέρωφ- τό πρόγευμα αύτό τό δποίον 

εχομεν είς τόν Λευκόν ΟΙκον, δπου επετράπη είς τάς κυρί

ας νά εΙναι παροϋσαι καί είς τό δποίον παρεκάθησαν δια

κεκριμένοι πολίται τής χώρας μου, πολλοί εκ τών δποίων 

εΙναι έλληνικής καταγωγής καί δλοι των εΙναι έξέχοντες 

πολίται τής χώρας αύτής, εχοντες δείξει μεγάλον ένδιαφέ

ρον είς τήν προώθησιν τών καλών σχέσεων μεταξύ ' Ηνωμέ

νων Πολιτειών καί 'Ελλάδος, τό πρόγευμα αύτό, λέγω, μοϋ 

παρέσχε τήν μεγάλην ίκανοποίησιν νά σiiς ύποδεχθώ εδώ)>. 

'Η άπάντηση του Κ. Καραμανλή: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Εlμαι ίδιαιτέρως 'εύτυχής διότι ή εύγενής σας 

πρόσκλησις μοu παρέχει τήν εύκαιρίαν νά εύρίσκω

μαι σήμερον μεθ' ήμών. Τόσον tγώ; δσον καί οί συ

νεργάται μου, tκτιμώμεν τήν πρόσκλησιν αύτή ν, ώς 

tκδήλωσιν του άμερικανικοu ενδιαφέροντος διά τήν 

'Ελλάδα, διά τόν λαόν της καί διά τά προβλήματά 

της. 'Επιθυμώ νά σiiς διαβεβαιώσω δτι τό έλληνικόν 

έθνος tκτιμii βαθύτατα τό ενδιαφέρον αύτό καί προ

σβλέπει πρός τήν μεγάλην χώραν σας μέ αίσθήματα 

θαυμασμού καί έμπιστοσύνης. 

»'Εμείς οί 'Έλληνες συχνά λησμονοuμεν τό κα

κόν, τό όποίο ν πολλοί κατά καιρούς μiiς έκαμαν. Δέν 

λησμονοuμεν δμως ποτέ τούς φίλους, οί όποίοι είς 

στιγμάς δυσκόλους μiiς έβοήθησαν καί μiiς παρέ

σχον τήν άποτελεσματικήν συμπαράστασίν των. Δι' 

αύτό καί διατηροuμεν εύγνώμονα άνάμνησιν του δό

γματος Τρούμαν ώς καί του έν συνεχείr;ι έκδηλωθέν

τος tμπράκτου ενδιαφέροντος τών 'Ηνωμένων Πολι

τειών ύπέρ τfjς διατηρήσεως τfjς έλληνικfjς άνεξαρ

τησίας καί τfjς άναπτύξεως τfjς οίκονομίας. 

»Γνωρίζομεν δτι καί οί φίλοι μας δέν λησμονούν 

τήν συμβολήν τfjς 'Ελλάδος είς τήν δημιουργίαν 

τών πνευματικών καί ήθικών άξιών, πού άποτελοuν 

τήν κληρονομίαν τοu σημερινού πολιτισμού. Δέν 

λησμονούν tπίσης καί τάς θυσίας, είς τάς όποίας τό 

έλληνικόν έθνος ύπεβλήθη tπί χιλιετηρίδας διά τήν 

aμυναν τfjς έλευθερίας καί τfjς δικαιοσύνης. 

»Χθές άκόμη, έπειτα άπό ένα πόλεμον, ό όποίος 

έστοίχισεν είς τήν 'Ελλάδα τεραστίας θυσίας, οί 

"Ελληνες άντιμετώπισαν, είς σκληρόν καί αίματηρό

τατον άγώνα διαρκέσαντα τρία περίπου έτη, τήν tπί

θεσιν, τήν όποίαν ό διεθνής κομμουνισμός έξαπέλυ

σε πρός ύποδούλωσιν τfjς χώρας των. Καί τήν άντι

μετώπισαν νικηφόρως, μέ τήν συμμαχική ν συμπαρά

στασιν καί τήν πολύτιμον άμερικανικήν βοήθειαν, 

άλλά καί μέ αίμα μόνον έλληνικόν. 

»Κύριε πρόεδρε, 

'''Η ·Ελλάς ή όποία εύρίσκεται εlς μίαν άπό τάς 

πλέον νευραλγικάς περιοχάς του κόσμου, δσάκις δέν 

ύπfjρξε τό έπίκεντρον, ύπέστη τάς συνεπείας τών δι

εθνών άναστατώσεων. Περισσότερον παντός άλλου 

έχει άνάγκην εΙρήνης, διότι, έκτός τοu δτι ε[ ναι πτω

χή εlς φυσικόν πλοuτον, ύπέστη καί μεγίστας κατα

στροφάς έκ τών άλλεπαλλήλων έχθρικών έπιθέσεων. 

»'Η 'Ελλάς άκολουθεί έναντι δλων εlλικρινfj 

πολιτικήν, πολιτικήν βασιζομένην έπί τfjς πιστής 

έφαρμογfjς του χάρτου τών 'Ηνωμένων 'J?θνών καί 

τfjς τιμίας έκπληρώσεως τών διεθνών ύποχρεώσεων. 

Πιστεύει δτι ή διεθνής νομιμότης άποτελεί τόν καλύ

τερον τρόπον διά τήν έξασφάλισιν τfjς διατηρήσεως 

τfjς εΙρήνης καί, tν ταυτψ, τfjς κατοχυρώσεως τfjς 

έλευθερίας. 

»Κύριε πρόεδρε, 

)) VΗδη, δπότε ώς έκλεκτός του άμερικανικοu λα
ου, άνελάβατε τήν εύθύνην τfjς διακυβερνήσεως τfjς 
μεγάλης αύτfjς χώρας καί τfjς άντιμετωπίσεως τών 

τεραστίων προβλημάτων πού προκύπτουν άπό τήν 

παροuσαν διεθνή κατάστασιν, αί έλπίδες δλων τών 

έλευθέρων άνθρώπων στρέφονται πρός ύμiiς καί σiiς 

παρακολουθούν μέ έμπιστοσύνην καί αlσιοδοξίαν 

εlς τήν ύψηλήν σας ταύτην άποστολήν. 

»Διά τήν άντιμετώπισιν τών σημερινών δυσχε

ρειών ή ·Ελλάς εύρίσκεται σταθερώς παρά τό πλευ

ρόν τών έν τψ ΝΑ ΤΟ συμμάχων της καί παρέχει, έν 

τψ μέτρφ τών δυνάμεών της, τήν συμβολήν της εlς 

τήν προσπάθειαν αύτών ύπέρ τfjς εΙρήνης, τfjς έλευ

θερίας καί τfjς δικαιοσύνης. Πιστή εlς τήν lστορίαν 

της, ή 'Ελλάς παραμένει πάντοτε άκοίμητος φρου

ρός τών πολιτικών, ήθικών καί πνευματικών άξιών 

εiς τάς δποίας πιστεύει. 

»Πίνω εlς τήν ύγείαν σας, κύριε πρόεδρε, εlς τήν 

ύγείαν τfjς κυρίας Κέννεντυ καί εlς τήν εύημερίαν 

του άμερικανικοu /Jθνουρλ 

Κατόπιν, ό Κ. Καραμανλής κατέθεσε στεφάνι μέ 

τά έλληνικά χρώματα στό νεκροταφείο του "Αρλιγ

κτον, χώρο ίδιαίτερης σημασίας γιά τό άμερικανικό 

εθνος. Τό ίδιο βράδυ, δόθηκε δεξίωση στήν έλληνι

κή πρεσβεία, στήν όποία παρέστησαν ό ύπουργός 

'Εξωτερικών, Ντήν Ράσκ, καί άλλοι επίσημοι. 

Τήν έπομένη, ό Κ. Καραμανλής συναντήθηκε καί 
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είχε συνομιλία μέ τόν Ντήν Ράσκ, στήν όποία παρέ

στησαν άκόμη άπό έλληνικής πλευρiiς, ό Ε. 'Αβέ

ρωφ, ό γενικός διευθυντής τοϋ ύπουργείου 'Εξωτε

ρικών, Χ. Ξανθόπουλος-Παλαμiiς, οί πρέσβεις Α. 

Λιάτης καί Λ. Παπάγος, ένώ άπό άμερικανικής 

πλευρiiς ό βοηθός ύφυπουργός 'Εξωτερικών Λιούις 

Τζόουνς καί ό διευθυντής τής άρμόδιας Διευθύνσεως 

τοϋ Σταίητ Ντηπάρμεντ, Ρ. Μάινερ: 

«'Εν ιiρχij δ κ. Ράσκ ηυχήθη εiς τόν Κ. Καραμανλήν τό 

ώς εύ παρέστη εiς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας καί δ μ ιλών 

έπί τοϋ θέματος τής ήμέρας, τήν κατάστασιν εiς Κούβαν, 

ένεχείρησεν εiς τόν κ. πρόεδρον τήν aπάντησιν τοϋ προέ

δρου τών ΗΠΑ πρός τόν κ. Χρουστσώφ. 'Απαντών δ κ. 

πρωθυπουργός ηυχαρίστηκε τόν κ. Ράσκ διά τήν ιiμερικα

νικήν πρόσκλησιν καί εΙσερχόμενος εiς τήν έξέτασιν τής 

διεθνοϋς καταστάσεως διεπίστωσεν δτι αϋτη δέν εμφανίζε

ται aρκετά ύγιής .• ο κομμουνισμός έξηκολούθησε ση με ι
ών επιτυχίας αϊτινες οφείλονται κυρίως εiς σφάλματα τής 

Δύσεως. Κατά τό πέρας τοϋ πολέμου ή ΕΣΣΔ ijλεγχε μόνον 

τάς κομμουνιστικάς χώρας, ένώ σήμερον έλέγχει τό fίμισυ 

τοϋ κόσμου. 'Εστερείτο τής aτομικής βόμβας καί σήμερον 

έσημείωσε τεραστίας προόδους εiς aτομικά δπλα. Δέν νο

μίζει, είπεν, δτι ύπάρχει μέγα περιθώριον διά νά έξακολου

θήση δ aνταγωνισμός τών δύο κόσμων. Ώς έκ τούτου, 

είναι τής γνώμης δτι πρέπει νά ληφθοϋν δραστικά μέτρα· 

πρός τοϋτο θά ήτο ένδεδειγμένον δπως αi. ΗΠΑ αναλάβουν 

σχετικήν πρωτοβουλίαν. Πρώτον θέμα τό δποίον δέον νά 

ιiπασχολήση τούς συμμάχους είναι ή ένίσχυσις τής Βορει

οατλαντικής Συμμαχίας. Αϋτη aποτελεί τό κυριώτερον όρ

γανον αντιστάσεως καί καλύπτει τήν ασφάλειαν οχ ι μόνον 

τών μελών-Κρατών τής συμμαχίας ιiλλά καί δλου τοϋ 

ελευθέρου κόσμου, διότι καί ή ουδετερότης ακόμη τών λε

γομένων ουδετέρων Κρατών προστατεύεται ιiπό τήν ϋπαρ

ξιν τοϋ ΝΑΤΟ. ΑΙ. ιiδυναμίαι τοϋ ΝΑΤΟ είναι κυρίως ή 

ελλειψις τής aπαιτουμένης ενότητος, ή ύφισταμένη πολλά

κις aντίθεσις έπί βασικών σημείων καί ή ελλειψις αλλη

λεγγύης. Πολλά ευρωπαϊκά Κράτη έξακολουθοϋν έμφορού

μενα ιiπό προπολεμικήν νοοτροπίαν καί δέν ηδυνήθησαν 

εiσέτι νά προσαρμοσθοϋν εiς τάς μεταπολεμικάς ιiνάγκας. 

Είναι συνεπώς aπαραίτητον νά ληφθοϋν ώρισμένα μέτρα 

ϊνα τό Ν Α ΤΟ aπαλλαγή ιiπό τάς παρούσας ιiδυναμίας του 

καί δυνηθή νά ιiντιμετωπίση τά επερχόμενα γεγονότα. 

»Πρός τοϋτο πρέπει: 

»Ι. Νά έφαρμοσθή κοινή πολιτική εiς δ,τι ιiφορίi τήν 

aσφάλειαν τών 15 Κρατών-μελών τοϋ ΝΑΤΟ. Είναι aπα
ραίτητοι αi. διαβουλεύσεις μεταξύ τών μελών ιiλλά καί ή 

έντονωτέρα εκφρασις τής αμερικανικής ήγεσίας, fίτις απο

τελεί πραγματικόν γεγονός χωρίς έκ τούτου νά επεται δτι 

πρέπει νά ιiλλάξη ή δημοκρατική εννοια τής συμμαχίας. 

Καί Ciν ιiκόμη αi. ΗΠΑ δέν εχουν τοιαύτην φιλοδοξίαν 

εχουν ύποχρεώσεις εναντι τοϋ έλευθέρου κόσμου. 

»2. Τό ΝΑΤΟ δέον νά ιiποβή aτομική δύναμις. Τοϋτο, 
έκτός τοϋ δτι aποτελεί ένίσχυσι ν αυτοϋ τούτου τοϋ 'Οργα

νισμοϋ, εχει καί τό πλεονέκτημα δτι θά ιiποτρέψη aλλα 

Κράτη νά θελήσουν νά ιiποβοϋν τά \:δια ιiτομικαί δυνάμεις . 

Παραλλήλως, πρέπει νά ένισχυθή καί δ συμβατικός δπλι

σμός. Τοϋτο εχει iδιαιτέραν διά τήν Έλλάδα σημασίαν, 

διότι ακριβώς εiς τήν γεωγραφικήν μας περιοχήν φοβού

μεθα πόλεμον διά συμβατικών δπλων καί είμεθα ευτυχείς 

δτι ή αμερικανική πολιτική καλύπτει τήν πλευράν αυτήν 

τής aσφαλείας τής ' Ελλάδος. 
»3. 'Επιθετική ένέργεια έναντίον Κράτους-μέλους τής 

'Ατλαντικής Συμμαχίας πρέπει νά θεωρηθή ώς έπίθεσις 

έναντίον αυτοϋ τοϋ ΝΑΤΟ. ΟΙ.αδήποτε εστω καί τοπική 

προσβολή δέον νά εϋρη τό ΝΑΤΟ ετοιμον νά τήν ιiντιμε

τωπίση. 'Εάν τοϋτο συνειδητοποιηθή ιiπό τήν ΕΣΣΔ, ijτις 

διαρκώς θέτει τήν συμμαχίαν ύπό δοκιμασίαν προσπαθοϋ

σα νά δημιουργήση κρίσεις, νά είναι αμφίβολον δτι θά 

ιiσκήση ιiποτρεπτικήν πίεσιν έπί τών Ρώσων διότι δ πει

ρασμός τοπικής επιθέσεως έλαττώνεται. 

»Λαβών τόν λόγον δ κ. Ράσκ είπεν δτι δλως tδιαιτέρως 

έκτιμίi τάς έμπεριστατωμένας παρατηρήσεις τοϋ κ. προέ

δρου. 'Ιδίως δσον ιiφορίi τό τελευταίον σημείον τό δποίον 

εθιξε δ κ. πρόεδρος ύπάρχει aπόλυτος σύμπτωσις απόψεων 

καί ουδεμία πρέπει νά ύπάρχη αμφιβολία δτι ή πολιτική 

τών 'Ι-Jνωμένων Πολιτειών συνίσταται εiς τό νά θεωρή δτι 

δ κίνδυνος είναι ενιαίος δι' δλα τά μέλη τής Συμμαχίας, 

ακόμη καί δταν στρέφεται εναντίον ενός μόνον εταίρου. 

Τό θέμα τής τοπικής έπιθέσεως θά πρέπει νά ιiπασχολήση 

εtδικώτερον τό Συμβούλιον τοϋ ΝΑ ΤΟ καί νά καλυφθή διά 

μιας γενικής δηλώσεως. Σημειωτέον δτι τό Standing Group 
(Μόνιμος 'Ομάς) ένέκρινεν ijδη τήν πολιτικήν ταύτην. 'Η 

αμερικανική πολιτική παρακολουθεί ιiγρύπνως τήν προ

σπάθειαν τής εiρηνικής έπικρατήσεως τοϋ σινο-σοβιετι

κοϋ μπλόκ, fίτις τείνει νά ύπερκεράση τό ΝΑΤΟ διά τής 

διεισδύσεως εiς χώρας τής 'Ασίας, τής 'Αφρικής, τής Ευ

ρώπης καί τής Λατινικής 'Αμερικής. Είναι aπαραίτητον 

διά τό ΝΑΤΟ νά ιiντλήση νέαν ενεργητικότητα, πλέον 

ιiποτελεσματικήν συνεννόησιν καί συνεργασίαν, ταϋτα 

πάντα καί εiδικώτερον ή διαδικασία διά τήν διαβούλευσιν 

θά αποτελέσουν τό aντικείμενον τών συζητήσεων κατά τήν 

προσεχή έν νΟσλφ συνάντησιν. 

»Είναι λυπηρόν δτι ένίοτε δέν ύφίσταται δμοφωνία με

ταξύ τών μελών τοϋ ΝΑΤΟ δσον ιiφορίi τόν τρόπον διεξα

γωγής τών διαβουλεύσεων. Τοϋτο πρέπει νά βελτιωθή καί 

δύναται νά έπιτευχθή διά τής δημιουργίας διαβουλευτικών 

δμάδων (Consultation Groups), εiς τάς δποίας θά έξετά
ζωνται ανεπισήμως θέματα γενικοϋ ιiλλά καί εiδικοϋ ενδι

αφέροντος, π. χ. έάν ή 'Αφρική παρουσιάζει ένδιαφέρον 

διά τήν 'Ελλάδα, αϋτη θά συμμετέχη εiς τήν σχετική ν έπι

τροπήν. Τά μέλη τής Συμμαχίας εχουν διαφόρους ύποχρε

ώσεις, ευθύνας καί συμφέροντα καί διά τοϋτο δέν είναι 

πάντοτε εί\κολον νά ιiκολουθοϋν κοινήν πολιτικήν, είναι 

δμως aπαραίτητον νά τείνωμεν πρός μεγαλυτέραν ένότητα 

μεταξύ τών μελών τής Συμμαχίας. 'Όσον ιiφορίi τόν ιiτομι

κόν δπλισμόν τοϋ ΝΑΤΟ ή πολιτική τών ΗΠΑ είναι νά 

καταστήση τοϋτο iσχυρόν καί δι' ιiτομικοϋ δπλισμοϋ ιiλ

λά νά ένισχύση παραλλήλως καί τόν συμβατικόν δπλισμόν 

του. 

»Τό ζήτημα είναι σοβαρόν, εχει δέ πολιτικόν καί στρα

τιωτικόν χαρακτήρα. 

Πό ΝΑΤΟ, aτομική δύναμις, είναι μία iδέα οχι δμως 

ακόμη ενα σύστημα (It is an idea but not yet a system). 
»ΑΙ. δυνατότητες τάς δποίας διαθέτει ή 'Αμερική θέ

λουσι χρησιμοποιηθή διά τήν ένίσχυσιν τής Συμμαχίας. 

Ποίος θά εχη τήν πολιτικήν ευθύνην διά τήν χρησιμοποί-
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ησιν τών δυνάμεων τοϋ ΝΑΤΟ δέον νά άποτελέση άντικ:εί

μενον εiδικ:ωτέρων άποφάσεων . 

»Εiς τό σημείον τοϋτο δ κ:. Ράσκ: παρε-χώρησε τήν θέσιν 

του εiς τόν κ: . Μπώλλ, ύφυπουργόν τών Οiκ:ονομικ:ών, μετά 

τοϋ δποίου συνε-χίσθη ή συζήτησις. Λαβών τόν λόγον δ κ:. 

πρόεδρος τής Κυβερνήσεως εΙπεν δτι άναφορικ:ώς μέ τήν 

συζήτησιν έπί τοϋ ΝΑΤΟ, τήν δποίαν ε{-ιεν μετά τοϋ κ:. 

Ράσκ:, θά έπεθύμει νά έκ:φέρη άποψίν του άναφερομένην εiς 

τόν οiκ:ονομικ:όν τομέα τής Συμμα-χίας. Θα ήτο -χρήσιμος ή 

δημιουργία ένός Ταμείου, εiς τό δποίον θά συνέβαλλαν 

δλαι αί -χώραι τής Συμμα-χίας κ:αί τό δποίον θά iiρ-ιετο εiς 

βοήθειαν τών οiκ:ονομικ:ώς άσθενεστέρων -χωρών, τών 

δποίων αί άμυντικ:αί δαπάναι έμφανίζουν μεγάλην έπιβα

ρυντικ:ήν δυσαναλογίαν διά τόν προϋπολογισμόν των κ:αί 

ώς έκ: τούτου δέν δύνανται νά άνταποκ:ριθοϋν μόνα ι των εiς 

τάς ύπο-χρεώσεις τής Συμμα-χίας. Αί άνάγκ:αι μιας χώρας θά 

έκ:τιμώνται άπό τήν ήγεσίαν τοϋ ΝΑΤΟ, ήτις κ:αί θά άπα

φαίνεται ύπέρ τής χορηγηθησομένης βοηθείας. 

»Εισερχόμενος δ κ:. πρόεδρος εiς τήν εκ:θεσιν τής οiκ:ο

νομικ:ής καταστάσεως τής 'Ελλάδος άνέφερεν τό παράδο

ξον δτι ή 'Ελλάς ε{ναι -χώρα γεωργική άνευ άγρών . 'Η 

άντίφασις αϋτη καθιστά έμφανές δτι πρέπει νά άλλάξη ή 

οiκ:ονομία τής χώρας. 

»Μετά τό πέρας τοϋ κ:υπριακ:οϋ ζητήματος, ή Κυβέρνη

σις έξεπόνησε πενταετές πρόγραμμα άποβλέπον εiς τή οi

κ:ονομικ:ήν βελτίωσιν τής χώρας . Μέ τήν έκ:πόνησιν τοϋ 

προγράμματος αuτοϋ ήσχολήθησαν {δικοί μας κ:αί μόνον 

τεχνικοί. 

>>Εiς τάς γενικ:άς του γραμμάς τό πρόγραμμα έμφανίζε

ται ώς κάτωθι : 

>>Τό κατά κεφαλήν έθνικ:όν εiσόδημα κατ' ετος άνέρχε

ται εiς 290 δολλ . σημειώσαν αϋξησιν άπό 214 δολλ. κατά 
τό παρελθόν. Σημειωτέον έπίσης δτι ή κατανομή τοϋ κατά 

κεφαλήν εισοδήματος ε{ναι άνισος, διότι εiς πολλάς περι

οχάς τής χώρας τοϋτο ε{ ναι κατά κεφαλήν μικ:ρότερον τών 

100 δολλ. κατ' ετος. 'Επίσης, ή ύποαπασ-χόλησις κ:αί ή 
άνεργία θίγουν 700.000, ητοι τό '/3 τοϋ έργαζομένου λαοϋ. 
' Η έκ:τέλεσις τοϋ προγράμματος ηρξατο κατά τό ετος 1960 
κ:αί άποβλέπει εiς τήν άνάπτυξιν τής οiκ:ονομικ:ής παραγω

γής κ:αί τήν βελ τίωσιν τοϋ βιοτικ:οϋ έπιπέδου τοϋ λαοϋ. 

'Υπολογίζεται δτι διά τής έπιτυχίας τοϋ προγράμματος θά 

δημιουργηθή άπασχόλησις διά 300-400.000 άτομα, τό δέ 
κατά κεφαλήν εiσόδημα θά φθάση τά 380-400 δολλ . κατ' 

ετος . Τοϋτο θά έπιτευχθή διά τής άναπτύξεως δλων τών 

τομέων τής έθνικ:ής οiκ:ονομίας τής χώρας ητοι: 

>> I . Διά τής βελτιώσεως τοϋ καλλιεργησίμου χώρου ( σύ
στημα ύδρεύσεως - άλλαγή κ:αλλιεργείας). 

>>2. Διά τής προσπαθείας άναπτύξεως τής βιομηχανίας 
στηριζομένης έπί έντοπίων πρώτων ύλών. 

>>3 . Διά τής άναπτύξεως τοϋ τουρισμοϋ. 
>>4. Διά προγράμματα έξηλεκ:τρισμοϋ. 
»5. Διά τής έπιτυ-χοϋς έφαρμογής κ:οινωνικ:οϋ κ:αί έκ:

παιδευτικ:οϋ προγράμματος. 

»6. Διά τής προσπαθείας βελτιώσεως τοϋ έμπορικ:οϋ 
ισοζυγίου (εiσαγωγαί 500 έκ:ατ., έξαγωγαί 200 έκ:ατ . , τής 

παθητικότητας ταύτης κ:αλυπτομένης έν μέρει άπό άδή

λους πόρους κ:αί έν μέρει άπό τήν άμερικ:ανικ:ήν βοήθειαν). 

»Εiς τό σημείον τοϋτο δ κ: . Μπώλλ έζήτησε νά πληρο

φορηθή εiς τί ποσόν ύπολογίζεται δτι θά πρέπει νά άνέλ-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΙΘΥΝΟΝΤΕΣ 

Κατάθεση στεφάνου στόν τάφο τού 'Αγνώστου Στρατιώτου, 

στό νειφοταφείο τού ΥΑρλιγκτον. 

37 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



38 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ ΚΑΙ τΙΣ ΗΠΑ 

θουν τά εκ του εξωτερικου άπαιτούμενα κεφάλαια πρός 

πραγματοποίησιν του προγράμματος . 

)) . ο κ . πρόεδρος &πήντησεν δτι τό σύνολον τών επενδύ

σεων ανέρχεται είς 3.700 έκατ . δολλ. 'Εξ αύτών 1.200 έκατ . 

δολλ . ε{ναι κρατικαί επενδύσεις καί καλύπτουν aπαντα τά 

εργα ύποδομής, διά τά όποία δέν ε{ναι δυνατόν νά ενδια

φερθή ή ίδιωτική πρωτοβουλία . 

»Τό πρόγραμμα προβλέπει εΙσαγωγήν έκτου εξωτερι

κου κεφαλαίου 800 έκατ. δολλ. , τό δποίον άποτελεί καί τό 

σχετικόν ελλειμμα . 'Εξ αύτών ή Κοινή ' Αγορά θά καλύψη 

125 έκατ . δολλ., ενώ εξ έτέρου ή Εύρωπαϊκή ' Αγορά, αί 

γερμανικαί πιστώσεις καί άλλαι πηγαί θά πρέπει νά καλύ

ψουν 400 έκατ . δολλ. Διά τό έμφανιζόμενον ελλειμμα τών 

350-400 έκατ . δολλ. ή 'Ελλάς aποβλέπει είς τήν 'Αμερι

κή ν καί ελπίζει δτι επ ' αύτου θά έκδηλωθή τό &μερικανι

κόν ενδιαφέρον, διότι έξ αύτου έξαρτaται ή οΙκονομική 

της άνόρθωσις . 'Η άναμενομένη άμερικανική βοήθεια εχει 

διττήν μορφή , ήτοι α) βοήθεια άμυντικής στηρίξεως, β) 

δάνεια . ' Η συμβολή του τρέχοντος προϋπολογισμου εΙς 

τήν χρηματοδότησιν του προγράμματος επενδύσεων ε{ναι 

30 έκατ . δολλ., καθ' δν χρόνον δ τρέχων προϋπολογισμός 

καταβάλλει 168 έκατ . δολλ . διά τάς άμυντικάς δαπάνας τής 

χώρας . 

»Εlναι εμφανές δτι ή δυσαναλογία αϋτη εlναι άπαράδε

κτος . 'Η έλληνική Κυβέρνησις εχει έπίγνωσιν δτι αί 

στρατιωτικαί δαπάναι δέν δύνανται νά μειωθουν καί διά 

λόγους άσφαλείας τής ' Ελλάδος (ή θέσις της εΙς τά Βαλκά

νια ε{ναι έπισφαλής) άλλά καί λόγω τής έπιγνώσεως τών 

συμμαχικών αύτής ύποχρεώσεων. 

»' Ο κ . πρόεδρος προσέθεσεν δτι δέν γνωρίζει τάς άμε

ρικανικάς προθέσεις διά τήν ' Ελλάδα καί ποίον ε{ ναι τό 

ένδιαφέρον τών 'Ηνωμένων Πολιτειών άλλά έθεώρησε 

σκόπιμον νά έκθέση τά προβλήματα τά όποία αντιμετωπί

ζει ή χώρα του . Πρότασίς του είναι δπως ή κάλυψις τών 

άναγκών αύτών είναι κατά τά 2/ 3 άμυντική βοήθεια καί 
κατά 1 Ι 3 δάνεια καλύπτοντα πενταετή περίοδον, διότι τά 
εργα ύποδομής είναι κατ' έξοχήν δραχμοβόρα καί δύναν

ται νά θέσουν εΙς κίνδυνον, έφ' δσον δέν ήθελον ύπάρξη 

έπαρκείς ύγιείς πόροι δι<χ τήν κάλυψιν αύτών , αύτήν τήν 
δημοσιονομικήν σταθερότητα τής χώρας. 

» ' Ο κ . Μπώλλ ηύχαρίστησε τόν κ. πρόεδρον τής Κυ

βερνήσεως διά τήν εκθεσιν τών άπόψεών του, τήν δποίαν 

εύρεν χρησιμοτάτην καί παρέσχε τήν βεβαίωσιν δτι άντι

λαμβάνεται τήν συμβολήν τής 'Ελλάδος εΙς τήν άντίστα

σιν τής Δύσεως καί δτι ή άμερικανική Κυβέρνησις έπιθυ

μεί νά τήν βοηθήση . ·Η παρουσα δμως κατάστασις έπι

βάλλέι εΙς τάς ΗΠΑ τήν άναθεώρησιν τής μέχρι τουδε 

άκολουθηθείσης πολιτικής δσον άφορα τήν χορήγησιν 

έξωτερικής βοηθείας. Δέν δύνανται νά συνεχίσουν μόνοι 

των τήν προσπάθειαν αύτή ν καί διά τουτο προσπαθουν νά 

έπιστρατεύσουν άλλας πηγάς βοηθείας άπό τό έξωτερικόν. 

'Ο OECD καθώς καί τό DAG θέλει προβή εΙς σχετική ν 
μελέτην τών δυνατοτήτων παροχής βοηθείας άπό άλλα 

Κράτη, είναι δέ τής γνώμης δτι έκ τών εύρωπαϊκών άγορών 

δύνανται νά εύρεθουν καί περισσότερα τών 400 έκατ . δολλ. 

Ειδικώς, δ κ . Μπώλλ άνέφερε δτι σημαντική βοήθεια δύ

ναται νά προέλθη έκ Γερμανίας, καίτοι γνωρίζει δτι τουτο 

δύναται, ώς είπον καί οί Γερμανοί, νά δημιουργήση πολι

τικά προβλήματα. 

»Είς τό σημείον αuτό δ κ . πρόεδρος τής Κυβερνήσεως 

παρετήρησεν δτι τουτο ίδί~ δύναται νά προκύψη διά τήν 

στρατιωτικήν βοήθειαν καί είναι είς έκ τών λόγων διά τούς 

δποίους εΙσηγείται τήν δημιουργίαν ταμείου βοηθείας πα

ρά τφ ΝΑΤΟ . 

»Συνεχίζων, δ κ. Μπώλλ είπεν δτι μελετώνται αί δυνατό

τητες παροχής οΙκονομικής βοηθείας ύπό του ΝΑΤΟ καί 

του OECD. Περί τά μέσα Μαίου πρόκειται νά ύποβληθή 
είς τό Κογκρέσσον νέος νόμος περί παροχής οΙκονομικής 

βοηθείας, διά του δποίου θά γίνεται άξιολόγησις (Ciassifi
cation) τών χωρών καί περιοχών αϊτινες εχουν άνάγκην 
βοηθείας. 'Αντ' αύτου θά δημιουργουνται δυνατότητες 

παροχής μακροχρονίων δανείων μέ χαμηλόν τόκον 2% ή 
καί καθόλου. 'Η εγκρισις θά δίδεται διά πολυετή βοήθει

αν, άλλά ή χορήγησις τών άνωτέρω πιστώσεων θά γίνεται 

άνά δωδεκάμηνον, ή δέ άνάλωσις τών πιστώσεων αύτών θά 

πραγματοποιήται έντός πλαισίου γενικωτέρου προγραμμα

τισμου καί ούχί διά τής χρηματοδοτήσεως μεμονωμένων 

εργων επενδύσεως. Οϋτω τά χρηματοδοτούμενα εργα θά 

έναρμονίζωνται εΙς ενα έπιμελώς σχεδιασμένον σύνολον, 

άπό άμερικανικής δέ πλευρaς θά έξετάζεται ή άρτιότης του 

προγράμματος τό δποίον θά χρηματοδοτήται, δι' δ καί αί 

άρμόδιαι άμερικανικαί ύπηρεσίαι θά είναι πρόθυμοι νά 

παράσχουν πaσαν τεχνικήν βοήθειαν διά τήν καλυτέρευ

σιν του σχεδίου . 

»'Αντιλαμβανόμεθα, προσέθεσεν δ κ. Μπώλλ, τάς άνάγ

κας σας καί τά πολιτικά προβλήματα τά όποία αντιμετωπί

ζετε καί θέλομεν νά σaς βοηθήσωμεν. ' Αλλά πολιτικά 

προβλήματα δημιουργουνται καί δι ' ήμfiς καί δι ' αύτου 

έννοώ τό θέμα τών δμολογιούχων καί θά ήτο χρήσιμον, διά 

νά καταστήσητε καί εΙς ήμaς εύκολωτέραν τήν παροχήν 

τής βqηθείας, έάν παρείχετο είς αύτούς ή διαβεβαίωσις, οχι 

τώρα βεβαίως άλλά πάντως πρό τών έκλογών, δτι θέλει 

ρυθμισθή ή έκκρεμότης αύτή . 

»' Απαντών δ κ . πρόεδρος τής Κυβερνήσεως προέβη εΙς 

σαφή δήλωσιν δτι ή Έλλάς ούδέποτε ήρνήθη τήν τακτο

ποίησιν του χρέους της. Είναι δμως χρήσιμον καί οί άμέ

σως ένδιαφερόμενοι διά τήν τακτοποίησιν αύτήν νά άντι

ληφθουν ποία ή έλληνική πραγματικότης. 'Η 'Ελλάς έπί 

μίαν δεκαετίαν, ήτοι άπό του 1940 εως του 1950 εύρίσκετο 
είς συνεχή πόλεμον, μέ άποτέλεσμα τήν πλήρη οίκονομι

κήν καταστροφήν της. Μόλις dπεκατεστάθη ή πολιτική 

καί οΙκονομική τάξις, έπεδόθη είς τήν έπίλυσιν τών /;πι

σωρευμένων προβλημάτων. 'Η άμερικανική βοήθεια κα

τηναλώθη έν ' Ελλάδι είς τήν πολεμικήν προσπάθεια ν 

έναντίον του κομμουνισμου. Έν ετει 1954, κατόπιν έλλη
νικής πρωτοβουλίας κατεβλήθη προσπάθεια ρυθμίσεως 

του χρέους καί εκτοτε επανειλημμένως ή 'Ελλάς προσεπά

θησε νά ρυθμίση τουτο έξασφαλίζουσα δμως δρους οϊτινες 

ψυχολογικώς θά διευκόλυναν τήν παρουσίασιν τής διευθε

τήσεως ένώπιον τής κοινής γνώμης εν 'Ελλάδι, διότι δέν 

πρέπει νά λησμονήται δτι ούδείς έν ' Ελλάδι ετυχε αποζη

μιώσεως τινός εϊτε διά ζημίας προξενηθείσας διαρκουντος 

του πολέμου εϊτε λόγω του έπελθόντος πληθωρισμου καί 

έξανεμίσεως τών καταθέσεων . 

»Πρός ρύθμισιν του χρέους- ή έλληνική Κυβέρνησις 

ήρχισε προτείνουσα 4 έκατ. δολλ. κατ' ετος διά νά φθάση 
είς 7 έκατ. δολλ. 'Ότε δέ οί δμολογιουχοι έπιπροσθέτως 

έζήτησαν τήν ρήτραν του μfiλλον εύνοουμένου Κράτους, ή 
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έλληνική Κυβέρνησις έδέχθη τοuτο , έζήτησεν δμως νά 

ισχύση ή ρήτρα του μάλλον ευνοουμένου Κράτους δχι μό

νον διά τούς δμολογιούχους aλλά καί διά τήν 'Ελλάδα, 

τοuτο δμως δέν aπεδέχθησαν οί δμολογιοuχοι. 'Ο κ. πρόε

δρος /;χαρακτήρισε περαιτέρω ώς σφάλμα τήν σύνδεσιν 

τώνδύο ζητημάτων, ήτοι τής ρυθμίσεως τοu χρέους καί τής 

παροχής δανείου . Τό σφάλμα τοuτο ή Κυβέρνησίς του δέν 

δύναται νά διαπράξη . 'Η έλληνική Κυβέρνησις εΙναι aπο

φασισμένη δπωσδήποτε νά ρυθμίση τό ζήτημα του δημο

σίου χρέους εις τήν κατάλληλον στιγμήν διότι τοuτο συνδέ

εται μέ τήν aποκατάστασιν τής πίστεως τής 'Ελλάδος. 'Εν 

τέλει δ κ. πρόεδρος παρεκάλεσε τόν κ. Μπώλλ δπως έν 

εuθέτφ χρόνφ προσπαθήση νά έπηρεάση τούς δμολογιού

χους. 

» ' Ο κ . Μπώλλ ηuχαρίστησε τόν κ. πρόεδρον τής Κυ

βερνήσεως διά τάς aνωτέρω πληροφορίας, τάς δποίας 

έκτιμά δεόντως, ήθέλησεν δμως νά έπισύρη τήν προσοχήν 

του κ. προέδρου έπί του θέματος τών δμολογιούχων, διότι 

τοuτο δημιουργεί πολιτικά προβλήματα καί διά τήν aμερι

κανικήν Κυβέρνησιν, διότι συχνάκις αί ώς άνω aπαιτήσεις 

εύρίσκουν aπήχησιν έντός του Κογκρέσσου. Πάντως, διηυ

κρίνησεν δτι ή ίκανοποίησις τών δμολογιούχων δέν τίθε

ται ώς κατηγορηματική προϋπόθεσις διά τήν παροχήν δα

νείων. 

» 'Εν τέλει δ κ . Μπώλλ aνέφερεν τήν ύπόθεσιν Τόμψον 

- Μέρρι χωρίς δμως νά έπιμείνη έπ' αuτής, παρακαλέσας 
δπως ή έλληνική Κυβέρνησις έπιληφθή τής έπιλύσεως του 

ζητήματος αuτοu» 10 • 

Μετά τό πέρας τών συνομιλιών, ό Κ. Καραμαν

λής είπε στούς 'Έλληνες δημοσιογράφους τά έξής: 

«Κατά τάς συνομιλίας μου μετά τών κ. κ. Ράσκ καί 

Μπώλλ διεπιστώθησαν ταυτότης άπόψεων, ώς καί αί 

aρισται διαθέσεις τών 'Αμερικανών έπισήμων lναν

τι τής 'Ελλάδας. Αί συνομιλίαι περιεστράφησαν είς 

γενικά θέματα τών σχέσεων 'Ανατολής καί Δύσεως 

Καί τού ΝΑ ΤΟ, ώς καί είς ζητήματα άφορώντα είδι
κώτερον τήν Βαλκανικήν. Είμαι άπολύτως ίκανο

ποιημένος. Αί σημεριναί συνομιλίαι ύπήρξαν βε

βαίως προκαταρκτικαί, θά συνεχισθούν δέ κατά τάς 

αύριανάς συναντήσεις. Αί συνομιλίαι μετά τού κ. 

Μπώλλ άφιερώθησαν είς yενικήν άνασκόπησιν οί

κονομικών θεμάτων κοινού ένδιαφέροντοφ>. 

Τήν ϊδια ήμέρα, ό Κ. Καραμανλής είχε συνομιλία 

μέ τόν ύπουργό Οίκονομικών τών ΗΠΑ, Ντ. Ντίλ

λον, μέ τή συμμετοχή καί τών Ε. ' Αβέρωφ, Χ. Πα

λαμά καί Α. Λιάτη καί, άπό άμερικανικής πλευράς, 

του βοηθοί> ύφυπουργοu ' Εξωτερικών Χ. Κόθαμ καί 

Ο' Μάρσυ, ύποδιευθυντή τής Διευθύνσεως 'Ελλά

δος, Τουρκίας καί 'Ιράν του Σταίητ Ντηπάρτμεντ. 

Τά πρακτικά τών συνομιλιών άναφέρουν τά έξής: 

«'Αρχομένης τής συνομιλίας δ Κ. Καραμανλής έξέ

φρασεν εις τόν κ . Ντίλλον τήν χαράν του διά τήν εuκαιρίαν 

ή όποία του έδόθη νά τόν έπανίδη . τ φ έδήλωσεν δτι εκτιμά 

τήν κατανόησιν ήν ούτος επέδειξε πάντοτε διά τά έλληνικά 

ζητήματα ιδιαιτέρως δέ κατά δυσκόλους διά τήν 'Ελλάδα 

στιγμάς, ώς ήτο ή περίοδος του Κυπριακοu. 

>> ' Εν συνεχεί~, δ κ. πρόεδρος έδήλωσεν εις τόν 'Αμε

ρικανόν ύπουργόν τών οικονομικών δτι κατά τήν πρωινήν 

μετά τοu κ. Μπώλλ ( ' Αμερικανοu ύφυπουργοu 'Εξωτερι
κών έπί τών οικονομικών 'Υποθέσεων) συνάντησίν του, 

εΙχε τήν εuκαιρίαν νά του aναπτύξη τά ζητήματα τά aφο

ρώντα εις τήν οικονομικήν κατάστασιν τής 'Ελλάδος. ' Ο 

κ. πρόεδρος συνέχισε λέγων δτι κατόπιν τών τόσων έτών 

άμερικανικής πρός τήν 'Ελλάδα βοηθείας, πρέπει καί πά

λιν νά τόν άπασχολήση μέ τό θέμα αuτό . Τοuτο πράττει, 

έξήγησεν, λόγω του καθήκοντός του τόσον πρός τήν ' Ελ

λάδα, δσον καί πρός τούς 'Αμερικανούς φίλους μας, πρός 

τούς δποίους /;πιθυμεί νά εΙναι ειλικρινής. Συγκεκριμένως, 

κατά τά έρχόμενα ετη ύφίσταται ή άνάγκη τής συνεχίσεως 

του άμερικανικοu ένδιαφέροντος καί τής άμερικανικής 

βοηθείας. 

>>·Ως δ κ . πρόεδρος έξήγησεν καί εις τόν κ. Μπώλλ, δτε 

τό πρώτον ή aμερικανική βοήθεια προσεφέρθη πρός τήν 

·Ελλάδα, ή χώρα μας λόγω τών γνωστών πολιτικών άντι

ξοοτήτων, liς aντιμετώπισεν, δέν ήτο εις θέσιν νά τήν aξι
οποιήση . ' Αργότερον δέ, δτε ή πολιτική κατάστασις ήρ

χισε βελτιουμένη, καί ώς έκ τούτου ή χώρα ήτο εις θέσιν 

νά άξιοποιήση πληρέστερον τήν aμερικανικήν βοήθειαν, 
αϋτη ήρχισε νά έλαττοuται. 

»Κατά τά τελευταία ετη έσημειώθη aληθής πρόοδος . 

'Εγένετο σημαντικόν εργον πολιτικής καί οικονομικής 

σταθεροποιήσεως τής χώρας καί γενικής προόδου . 'Αλλά 

εΙναι σημαντικώτατον δπως τά έπιτεύγματα ταuτα παγιω

θοuν ωστε ή ' Ελλάς νά δυνηθή νά βαδίση πρός τήν άρξαμέ

νην δδόν τής προόδου της . 'Εάν αuτά τά όποία έπετύχαμεν 

δέν διατηρηθοuν, τότε, άντί νά προχωρήσωμεν πρός τήν 

έπιδιωκομένην άνοδον, θά άκολουθήσωμεν ενα κατήφο

ρον . 

))Διά νά έπιτύχη τήν οικονομικήν άνάπτυξιν τής • Ελλά
δος, συνέχισεν δ κ. πρόεδρος, κατήρτισεν σχετικόν πεντα

ετές πρόγραμμα. "Ηδη, διανύομεν τό δεύτερον ετος τοu 

προγράμματος τούτου, καί τά aποτελέσματα εΙναι καλά. 

Συναφώς, ώς δύναται νά προβλεφθή εις τό τέλος τής πεντα

ετίας, ήτοι εiς 3\Ιι περίπου ετη, τό έτήσιον κατά κεφαλήν 

ε{σόδημα θά aνέλθη aπό 290 δολλάρια εις 380, aκόμη δέ 
καί εις 400 δολλ. Θά δημιουργηθοuν έργασίαι διά 340-
350.000 'Έλληνας καί θά βελτιωθή ετι περαιτέρω τό έμπο
ρικόν ισοζύγιον τής χώρας . Τότε πιστεύομεν δτι ή οικονο

μία μας θά φθάση εις τήν κατάστασιν τijς αuτοδυνάμου 

ίκανότητος δι' aνάπτυξιν. 

>>Τό πενταετές πρόγραμμα τής έλληνικής Κυβερνήσεως 

προβλέπει τόσον δημοσίας, δσον καί ιδιωτικάς έπενδύ

σεις. 

)) 'Όσον aφορά είς τάς δημοσίας έπενδύσεις ή 'Ελλάς 
χρειάζεται τό έκ του έξωτερικοu κεφάλαιον. 

>>Τό προβλεπόμενον σύνολον τών έπενδύσεων άνέρχε

ται εις 3. 700.000.000 δολλ. Συγκεκριμένως, τό εν τρίτον 
aντιπροσωπεύει δημοσίας έπενδύσεις. 800.000.000 δολλ. 
προβλέπεται νά προέλθουν έκ τοu έξωτερικοu . Ειδικώτε

ρον, 400.000.000 δολλ. θά προέλθουν έκ τής Εuρωπαϊκής 
Κοινής' Αγοράς, έκ γερμανικών έπενδύσεων καί άλλων έκ 

του έξωτερικοu πόρων. 'Εναπομένει εν ύπόλοιπον 

400.000.000 δολλαρίων, δπερ έλπίζομεν δτι θά έξασφαλί-
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σωμεν εκ τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. 

»Τό ώς άνω ποσόν ελπίζομεν νά εξασφαλίσωμεν εκ των 

'Ηνωμένων Πολιτειών εάν τό πρός τήν 'Ελλάδα άμερικα

νικόν ενδιαφέρον συνεχισθή καί εάν προβλεφθοϋν σχετι

καί δυνατότητες εις τό νέον άμερικανικόν πρόγραμμα εξω

τερικής βοηθείας . Έπί τοϋ σημείου τούτου, διηυκρίνισεν 

δ κ. πρόεδρος, ή 'Ελλάς χρειάζεται τόσον παροχή ν βοη

θείας ύπό μορφήν δωρεας δσον καί παροχήν μακροπροθέ

σμων δανείων. 

»' Αποφασιστικόν παράγοντα εις τήν ύλοποίησιν των 
αντικειμενικών σκοπών τοϋ έλληνικοϋ προγράμματος οι

κονομικής άναπτύξεως άποτελεί δ έλληνικός προϋπολογι

σμός, δηλαδή έλληνικοί δημόσιοι πόροι, δι· ών χρηματο

δοτείται ή βασική ύποδομή τής έλληνικής οίκονομίας. Αί 

πρός τόν σκοπόν τοϋτον επενδύσεις δέν εlναι δυνατόν νά 

προέλθουν έξ ιδιωτικών πόρων. Αί δημόσιαι δμως έπενδύ

σεις θά εχουν καί τό σημαντικόν άγαθόν επακόλουθον τής 

επιγενομένης προσελκύσεως των ιδιωτικών επενδύσεων. 

»Ταϋτα εlναι τά βασικά δεδομένα τής προόδου τής έλ

ληνικής οικονομίας, δι' ijν ζητείται τό άμερικανικόν ένδι

αφέρον . Τό προαναφερθέν οικονομικόν πρόγραμμα, έξε

λισσόμενον, θά μας δώση τήν δυνατότητα νά άντιμετωπί

σωμεν τάς έλληνικάς άνάγκας καί θά συμβάλη εις τήν επί

τευξιν δημιουργίας αuτοδυνάμου οικονομίας. Τότε, προσέ

θεσεν ό κ. πρόεδρος, ή μέν ' Ελλάς δέν θά εχη πλέον άνάγ
κην τής αμερικανικής βοηθείας καί αί ' Ηνωμένα ι Πολι

τείαι δέν θά εχουν πλέον νά άσχολοϋνται μέ τήν 'Ελλάδα, 

άπό τής άπόψεως ταύτης. 

»Συναφώς, παρετήρησεν ό κ. πρόεδρος, αί 'Ηνωμέναι 

Πολιτείαι προέβησαν είς τόσας ύπέρ τής 'Ελλάδος θυσίας, 

ωστε θά ήτο πράγματι άμαρτία εάν δέν συνέβαλλον διά τήν 

συμπλήρωσιν τοϋ ήδη άρξαμένου εργου, καί των ήδη επι

τευχθέντων. Καί αuτό τό δποίον απομένει εlναι σχετικώς 

μικρόν. 

»' Εξηγών τήν προσπάθεια ν τής Κυβερνήσεως επί τοϋ 
οίκονομικοϋ πεδίου δ κ. πρόεδρος ύπεγράμμισεν εις τόν 

συνομιλητήν του, δτι πρός σταθεροποίησιν τοϋ νομίσμα

τος, των μισθών, των τιμών, τής οικονομίας γενικώς, ήναγ

κάσθη νά ακολουθήση σκληράν πολιτικήν. Ταυτοχρόνως, 

ϊνα άνταποκριθή είς τάς άνάγκας τής διαφυλάξεως τής 

άσφαλείας τής χώρας καί άνταποκρίσεως είς τάς ύποχρεώ

σεις τής 'Ελλάδος εναντι των συμμάχων της, ή έλληνική 

Κυβέρνησις κρατεί τάς στρατιωτικάς δαπάνας είς ύψηλόν 

επίπεδον. 'Αρκεί νά άναφερθή χαρακτηριστικώς δτι, ένώ 

διά τάς στρατιωτικάς δαπάνας καταβάλλονται εκ του έλ

ληνικοϋ προϋπολογισμοί> 168.000.000 δολλαρίων, προβλέ
πονται 35-38.000.000 διά δημοσίας έπενδύσεις. 'Η σύγκρι
σις αϋτη προσφέρεται, ώς εικός, εις δημαγωγικήν εκμε

τάλλευσιν εκ μέρους των κομμουνιστών. Παρά ταuτα δμως 

ή έλληνική Κυβέρνησις καταβάλλει εντονωτάτην προσπά

θειαν διά τήν οικονομικήν άνάπτυξιν τής χώρας, ijτις καί 

ελπίζει δτι ε{ ναι άνταξία τής εξωθεν βοηθείας. 'Η έλληνι

κή Κυβέρνησις επιθυμεί νά ελπίζη δτι ή άποψις αϋτη εύρί

σκει άνταπόκρισιν άπό άμερικανικής πλευρας. 

»"Οπως διαμορφοuται τώρα ή κατάστασις εχομεν εν 

'Ελλάδι σταθεράν οίκονομίαν καί σταθερόν νόμισμα καί 

καλόν στρατόν. Πρέπει νά συνεχίσωμεν τό εργον τοuτο, 

εάν δέ δέν δυνηθώμεν νά τό παγιοποιήσωμεν καί νά τό 

φέρωμεν είς πέρας, δέν θά μας έναπομείνουν περιθώρια. 
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»Τά δεδομένα ταυτα, -συνέχισεν ό κ. πρόεδρος, τά θέτο

μεν ύπ' δψιν τής Κυβερνήσεως τών 'Ηνωμένων Πολιτει

ών, rοστε αϋτη νά τά γνωρίζη κατά τήν κατάστρωσιν τών 

εναντι τής 'Ελλάδος ένεργειών της καί του τρόπου ενερ

γείας, εκ τής όποίας θά εξαρτηθή ή επιτυχία τής έλληνικής 

προσπαθείας. 

»'Η 'Ελλάς, παρετήρησεν συναφώς ό κ. πρόεδρος, εί

ναι ή μόνη δημοκρατική χώρα εις όλόκληρον τήν περιο

χήν τών Βαλκανίων καί τής Μέσης 'Ανατολής . Προβάλ

λεται ή θεωρία δτι τό δημοκρατικόν καθεστώς δέν δύναται 

νά αντιμετωπίση τό πρόβλημα τής οικονομικής αναπτύξε

ως τόσον συντόμως καί επιτυχώς δσον τά άπολυταρχικά 

καί όλοκληρωτικά καθεστώτα. Οϋτω ή Έλλάς καθίσταται 

ή κατάλληλος καί ενδεδειγμένη χώρα πρός πειραματισμόν 

καί απόδειξιν τοϋ άντιθέτου, καί ή επιτυχής 'Ελλάς θά 

άποτελέση τό καλύτερον καί πιστικώτερον παράδειγμα 

τών δυνατοτήτων τής δημοκρατίας . 'Εν συνεχείq. ό πρόε

δρος ανέφερεν δτι εθιξε κατά τήν πρωινήν συνομιλίαν του 

μετά τοϋ κ . Μπώλλ τό θέμα τοϋ έλληνικοϋ δημοσίου χρέ

ους. 'Η 'Ελλάς, παρετήρησεν ό κ . πρόεδρος πρός τόν κ. 

Ντίλλον, δέν ηύτύχησε νά ίδη τό θέμα τοϋτο διευθετιζόμε

νον. 'Αλλά δέον νά ληφθή ύπ' δψιν δτι τό θέμα τουτο δέν 

άποτελεί πρόβλημα μόνον οικονομικόν. 'Ως εκ τούτου ή 

έλληνική Κυβέρνησις δέον κατά τήν διευθέτησίν του νά 

λάβη ύπ' δ ψι ν της τήν έλληνικήν κοινήν γνώμη ν. Πάντως 

ή Κυβέρνησις είναι αποφασισμένη νά τό επιλύση, διότι 

οϋτω θά επαναποκατασταθή ή εις τήν 'Ελλάδα εμπιστοσύ

νη. 'Όταν δέ επέλθη ή κατάλληλος πρός τοϋτο στιγμή, 

αναμένομεν νά μaς τείνετε, είπεν ό κ . πρόεδρος πρός τον κ . 

Ντίλλον, χείρα βοηθείας, rοστε οί κάτοχοι όμολογιών νά 

επιδείξουν περισσοτέραν κατανόησιν. 'Αλλ' ή διευθέτη

σις του θέματος τούτου εξαρτάται από τάς συναφείς πολι

τικάς εξελίξεις. 

»Είτα, ό κ. πρόεδρος παρεκάλεσε τόν κ. Ντίλλον δπως 

τοϋ γνωρίση τάς εφ, δλων των ανωτέρω Ιδικάς του από

ψεις. 

))Λαβών τόν λόγον, δ 'Αμερικανός ύπουργός τών ΟΙκο

νομικών άνεμνήσθη τής εγκαρδίου ύποδοχής, ής είχε τύχει 

εν 'Ελλάδι, εξέφρασε δέ τήν ίκανοποίησίν του διά τήν 

εύκαιρίαν fjτις τφ έδίδετο δπως συνομιλήση καί πάλι μετά 

τοϋ 'Έλληνος πρωθυπουργοϋ. 'Αναφερόμενος εΙς τήν έλ

ληνικήν οικονομικήν κατάστασιν εδήλωσεν δτι ή κατά τά 

τελευταία 3 Υ:ι ετη συντελεσθείσα πρόοδος τοϋ κάμει πολύ 
μεγάλην εντύπωσιν. Ή έλληνική οικονομία, παρετήρη

σεν, πράγματι προχωρεί. 'Η Κυβέρνησις τών 'Ηνωμένων 

Πολιτειών, προσέθεσεν, θά κάμη δ, τι δύναται διά νά βοηθή

ση τήν 'Ελλάδα νά όρθοποδίση οικονομικώς. Συναφώς 

παρετήρησεν δτι εβοήθησεν εις τήν είσοδόν της εις τήν 

Εύρωπαϊκήν Κοινήν 'Αγοράν. 

))Θίγων, εύθύς αμέσως, τό θέμα τοϋ έλληνικοϋ δημοσί

ου χρέους είπεν δτι ήτο εύτυχής ακούων περί τών σχετικών 

προθέσεων τής έλληνικής Κυβερνήσεως. Συναφώς, προσέ

θεσεν δτι άντελαμβάνετο πλήρως τά συνδεόμενα πρός τοϋ

το πολιτικά προβλήματα. 'Εξέφρασε σχετικώς τήν ελπίδα 

δτι θά καταστή δυνατόν τό θέμα τοϋτο νά διευθετηθή ( come 
to a conclusion). Οϋτω θά ανοιχθοϋν οχ ι μόνον αί αμερικα
νικαί "θϋραι", αλλά θά δοθή καί ή εύκαιρία διά παροχήν 

δανείων εκ μέρους τής Διεθνοϋς Τραπέζης καί τοϋ Ταμείου 

Δανείων 'Αναπτύξεως (DLF). 

)) 'Επί τοϋ σημείου τούτου δ κ. πρόεδρος επεσήμανε τήν 
άνάγκην τής ταχείας συνεχίσεως τής προόδου τής έλληνι

κής οικονομίας. 

)) 'Ο κ. Ντίλλον παρετήρησεν σχετικώς δτι δέν εχει τήν 
άρμοδιότητα , fjν πρότερον, ώς ύφυπουργός 'Εξωτερικών , 

είχε εΙς τόν τομέα τής εξωτερικής βοηθείας. Πάντως, προ

σέθεσεν, τρέφει θερμά αισθήματα πρός τήν 'Ελλάδα καί θά 

κάμη δ, τι δύναται . 'Αντιλαμβάνεται πλήρως τήν κομμου

νιστικήν επί τής 'Ελλάδος πίεσιν, εχει δέ συναίσθησιν τοϋ 

ρόλου τής 'Ελλάδος ώς φρουροϋ εναντι τοϋ κομμουνι

σμου, ρόλον Ιδιαίτερον, δν παίζουν 'Ελλάς καί Γερμανία. 

)>'Επί τοϋ σημείου τούτου δ κ . πρόεδρος ύπεγράμμισε 

καί πάλιν τάς δυσχερείας liς άντιμετωπίζει ή έλληνική Κυ
βέρνησις εΙς τόν χειρισμόν τοϋ θέματος του δημοσίου χρέ

ους. Χαρακτηριστικώς είπεν δτι ή 'Ελλάς, fjτις ύπέστη 

λόγω τών αγώνων της τελείαν καταστροφήν, δέν κατέβαλε 

καί δέν i}δύνατο νά καταβάλη άποζημιώσεις εΙς τούς ιδίους 

τούς 'Έλληνας. Πρός τούτοις συναντά δυσχερείας εΙς τήν 

λήψιν των οφειλομένων αύτij αποζημιώσεων εξ άλλων 

χωρών. 

))Οϋτω δέον νά πεισθή ή Κυβέρνησις τών 'Ηνωμένων 

Πολιτειών δτι ή έλληνική Κυβέρνησις δέν στερείται κα

λής θελήσεως. 

)) 'Επανερχόμενος επί τών γενικών οΙκονομικών προ
βλημάτων, δ κ. πρόεδρος είπεν εΙς τόν κ. Ντίλλον δτι εχει 

νά αντιμετωπίση δλας τάς δυσχερείας liς εχει ενώπιόν του . 

'Επί τοϋ προκειμένου δμως είναι αΙσιόδοξος. 'Η 'Ελλάς, 

προσέθεσε χαρακτηριστικώς, είναι άγροτική χώρα, στε

ρείται δμως άγροτικής γής. Οϋτω i}ναγκάσθη νά άλλάξη 

τήν διάρθρωσιν τής έλληνικής οΙκονομίας. 

)) 'ο πρόεδρος ετόνισε καί πάλιν τό γεγονός δτι τά αμέ
σως προσεχή ετη θά είναι πολύ σημαντικά διά τήν εξέλιξιν 

τής' Ελλάδος. Διά τόν λόγον αύτόν παρουσίασεν εις τόν κ. 

Ντίλλον τήν εΙκόνα τής χώρας καί τφ έπεσήμανε τούς ύφι

σταμένους κινδύνους. Συναφώς /::ζήτησε τήν κατανόησίν 

του. 

)) 'Ο κ. Ντίλλον ύπεσχέθη καί πάλιν δτι θά κάμη δ,τι τφ 
είναι δυνατόν))ιι. 

Τό πρωί τής 19ης 'Απριλίου, επισκέφθηκαν τόν 

Κ. Καραμανλή δ εiδικός βοηθός τοϋ ύπουργοϋ 

'Εξωτερικών, Τσάρλς Μπόουλς, δ βοηθός ύπουργός 

τών Εuρωπαϊκών 'Υποθέσεων, Πόλερ, ό 'Αμερικα

νός πρεσβευτής στήν 'Αθήνα, 'Έλλις Μπρίγκς, καί 

άλλα στελέχη τοϋ Σταίητ Ντηπάρτμεντ. Στή συνομι

λία μετείχαν δ ύπουργός τών Έξωτερ\Κών Ε. 'Αβέ

ρωφ καί οί Χ. Παλαμaς , Α. Λιάτης καί Λ. Παπάγος. 
Στή συνέχεια, τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό επισκέ

φθηκε δ ύπουργός 'Εξωτερικών, Ντήν Ράσκ, δ δποί

ος, άφοϋ είχε συνομιλία μαζί του, τόν συνόδευσε στό 

Λευκό Οίκο, δπου δ 'Έλληνας πρωθυπουργός συ

ναντήθηκε μέ τόν πρόεδρο Κέννεντυ. Τό μνημόνιο 

τής συνομιλίας Καραμανλή - Κέννεντυ άναφέρει τά 

παρακάτω: 

«'Ο Κ. Καραμανλής εγένετο δεκτός άπό τόν πρόεδρον 

Κέννεντυ τήν 19ην 'Απριλίου, ήμέραν Τετάρτην καί rοραν 

10.30 π. μ. εις τόν Λευκόν Οίκον. Τόν Κ . Καραμανλήν συ-
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νώδευον ό ύπουργός τών 'Εξωτερικών κ. 'Αβέρωφ, ό γενι

κός διευθυντής κ. Παλαμάς καί ό πρεσβευτής της 'Ελλά

δος εν ουασιγκτώνι κ. Λιάτης . 'Από αμερικανικής πλευ

ράς παρέστησαν ό ύπουργός τών 'Εξωτερικών κ. Ράσκ καί 

ό ύφυπουργός πρέσβυς κ . Λιούις Τζόουνς. 

»'Ο Κ. Καραμανλής είπεν έν dρχ'(j δτι είχεν εντενείς 

συνομιλίας έπί τών γενικωτέρων θεμάτων κοινου ενδιαφέ

ροντος καί τών dφορώντων τάς έλληνοαμερικανικάς σχέ

σεις ειδικών θεμάτων μετά τών συνεργατών του προέδρου. 

Διά τόν λόγον αυτόν δέν προτίθεται νά dπασχολήση τόν 

προέδρον μέ εκτενή εκθεσιν τών επ' αύτών απόψεών του . 

Θά περιοριστεί είς τό νά θίξη έν συνάψει τά δσα νομίζει 

σημαντικώτερα σημεία . 

}} 'Ο Κ. Καραμανλής είπεν δτι κατά τά τελευταία ετη 

έσημειώθη ε{ς πλείστους τομείς προώθησις του κομμουνι

σμου. 'Εξηντλήθησαν τά περιθιhρια της Δύσεως διά περαι
τέρω σφάλματα καί ύποχωρήσεις . Είναι aπαραίτητον δπως 

σταματήση ή επέκτασις του διεθνους κομμουνισμου . 

}}Τό κυριώτερον μέσον πρός άμυναν είναι ή 'Ατλαντική 

Συμμαχία . 'Ο Κ. Καραμανλής ύπεγράμμισε τάς dδυναμίας 

του ΝΑΤΟ. 'Ε τόνισε τήν ελλειψιν dλληλεγγύης καί διαθέ

σεως θυσίας aπό μέρους πολλών μελών τi'jς Συμμαχίας . ' Η 
'Ελλάς aποτελεί έξαίρεσιν ζητουσα αϋξησιν τών στρατιω

τικών της δυνα~οτήτων. 'Ενώπιον της καταστάσεως αυτης 

δέον νά ληφθουν σύντονα μέτρα, μεταξύ τών όποίων ώς 

κυριώτερον ό Κ. Καραμανλής θεωρεί τήν υίοθέτησιν κοι

νής πολιτικής εvαντι του κομμουνισμου καί τήν καθιέρω

σιν διαβουλεύσεων έπί σκοπφ ενισχύσεως της ένότητος 

του ΝΑΤΟ. 

»Διά τών διαβουλεύσεων αυτών επί μέν τών θεμάτων 

aσφαλείας καί τών θεμάτων γενικωτέρας σημασίας, οίς εί

ναι ή προμνησθείσα ενιαία πολιτική εvαντι του κομμουνι

σμου, θά επιδιώκεται ή όμοφωνία . Εις δλα τά άλλα θά επι

τυγχάνεται ή aπαραίτητος ένημέρωσις. Τό όλιγώτερον τό 

όποίον ημπορεί νά έπιζητήσωμεν είναι τό νά γνωρίζη μία 

Κυβέρνησις τήν πολιτικήν της άλλης επί ζητημάτων και

νου ενδιαφέροντος. 

»Εlς έκδήλωσιν τi'jς ένιαίας πολιτικής του ΝΑΤΟ θά 

πρέπει νά dναγνωρισθη ή αμερικανική ήγεσία .. ο ήγετι
κός ρόλος της 'Αμερικής aποτελεί πραγματικόν γεγονός . 

Τό γεγονός αυτό πρέπει νά dναγνωρισθη καί ώς πολιτική . 

}} 'Ο πρόεδρος Κέννεντυ είπεν δτι εύρίσκει τάς παρατη
ρήσεις του Κ . Καραμανλή όρθάς καί ύπεγράμμισε τήν 

dνάγκην δπως τό ενδιαφέρον τi'jς Δύσεως έπεκταθi'j έκτός 

του ΝΑΤΟ καί εiς Ο.λλας περιοχάς, δπου έκδηλουται ό 

κομμουνιστικός κίνδυνος. Συμφωνήσας εiς τήν βελτίωσιν 

τών συνθηκών λειτουργίας του ΝΑΤΟ ηρώτησεν ποία θά 

ήτο κατά τόν κ. Καραμανλή ή καλυτέρα διαδικασία πρός 

προώθησιν τών διαβουλεύσεων . 

}} 'Ο κ. Καραμανλής dπήντησεν δτι δέον νά διατηρηθη 
ή δημοκρατική βάσις του ΝΑΤΟ. Αυτό δμως δέν έμποδίζει 

δπως αί 'Ηνωμένα ι Πολιτείαι εκφράζουν επί τών βασικών 

σημείων τήν κοινήν πολιτικήν τήν όποίαν εγκρίνουν ολοι. 

}} 'Ο πρόεδρος Κέννεντυ επανερχόμενος εiς τό θέμα της 
ενισχύσεως του ΝΑΤΟ, είπεν δτι αί σκέψεις του κ. Καρα

μανλή συμπίπτουν πρός τάς εκτεθείσας πρός αυτόν aπό

ψεις τών κ . κ . Μάκ Μίλλαν καί 'Αντενάουερ. Μεγαλυτέραν 

δυσκολίαν aποτελεί ή στάσις της Γαλλίας . Διά τόν λόγον 

αυτόν ό πρόεδρος aποδίδει iδιαιτέραν σημασίαν εiς τό 

προσεχές εiς Παρισίους ταξίδιόν του, δπου προτίθεται νά 

συζητήση διεξοδικώτερον τά θέματα αυτά μέ τόν στρατη

γόν Ντέ Γκώλ. 

}} 'Ο Κ. Καραμανλής είπεν τότε δτι διά τήν υ{οθέτησιν 
τών καλυτέρων μέτρων πρός ένίσχυσιν του ΝΑΤΟ θά ήτο 

σκόπιμον δπως τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας του ΝΑ ΤΟ συ

νέλθη ε{ς στάθμην πρωθυπουργών. 'Υπέμνησε συναφώς 

τήν ίδικήν του πρότασιν fjv ύπέβαλε ε{ς ενίσχυσιν aρχικής 
σχετικής προτάσεως του κ. Ντηφενμπαίκερ. 'Ο πρόεδρος 

Κέννεντυ παρετήρησεν δτι διά τών συνομιλιών Ciς εσχεν 

t(αί εχει καί διά της επιβαλλομένης προπαρασκευαστικής 

έργασίας θά πρέπει νά τεθουν αί βάσεις διά τήν πραγματο

ποίησι ν της συνόδου τών πρωθυπουργών. 

»'Εν συνεχεί~ ό Κ. Καραμανλής εξέθεσε τήν κατάστα

σιν ε{ς τά Βαλκάνια. Ύπεγράμμισε τήν κρίσιμον γεωγρα

φικήν θέσιν της 'Ελλάδος καί τόν άπό Βορρά σλαβικόν 

κομμουνιστικόν κίνδυνον. Είπεν δτι ή 'Ελλάς διά της πο

λιτικής της εξασφαλίζει τήν στιγμήν αυτήν μίαν {σορρο

πίαν στηριζομένην ε{ς τήν συνεργασία της μέ τήν Γιουγ

κοσλαβί(χv καί τήν Τουρκίαν. 'Η διατήρησις τi'jς ισορρο
πίας αυτης είναι ζωτική διά τήν Δύσιν. Διά τόν λόγον αυ

τόν καί ό έλληνικός παράγων έπί του όποίου στηρίζεται ή 

εiρημένη iσορροπία δέον νά ένισχυθi'j. 'Αναφορικώς πρός 

τήν Γιουγκοσλαβίαν ό Κ. Καραμανλής είπεν δτι, καίτοι 

δέν δυνάμεθα νά τρέφωμεν πρός αυτήν έμπιστοσύνην 

100%, δέον εν τούτοις νά τήν διευκολύνωμεν δπως διατηρή
ση πολιτικήν ουδετερότητας μεταξύ 'Ανατολής καί Δύσε

ως . 'Εν τέλει ό Κ. Καραμανλής ηυχαρίστησε τόν πρόε

δρον Κέννεντυ διά τήν στάσιν τήν όποίαν /;;τήρησε κατά 

τήν κυπριακήν κρίσιν έκδηλωθείς ύπέρ τών δικαίων του 

κυπριακου λαου . 

}} 'Ο πρόεδρος Κέννεντυ aπήντησε εiς τουτο δτι είχεν 
έκτιμήσει δεόντως τό δίκαιον τi'jς Κύπρου προσθέσας δμως 

δτι δταν είναι κανείς είς τό Κογκρέσσον (ση the Hills) είναι 
πολύ ευκολώτερον νά λέγη δ, τι σκέπτεται παρά δταν εύρί

σκεται εiς τόν Λευκόν Οίκον». 

Κατόπιν, οί Κ. Καραμανλής κ:αί Τζ. Κέννεντυ συ

νέχισαν ίδιαιτέρως τίς συνομιλίες τους : 

«Κ. Καραμανλής: VΕχω τήν έντύπωσιν -χωρίς τούτο 

νά άποτελή παράπονον- δτι ύπάρχει ύποτίμησις τού έλ

ληνικού παράγοντος έκ μέρους τών συμμάχων μας. 'Η 

ύποτίμησις αύτή έκδηλούται τόσον εlς τόν στρατιωτικόν 

δσον καί εlς τόν πολιτικόν τομέα. Ή 'Ελλάς έχει κρίσι

μον διά τήν συμμαχίαν γεωγραφική ν θέσιν, έχει ένόπλους 

δυνάμεις έμπειροπολέμους καί άπό τάς καλυτέρας τής 

συμμαχίας. 'Απέδειξε δέ δτι εlναι πάντοτε συνεπής πρός 

τάς ύποχρεώσεις της, ένώ άντιθέτως aλλαι σύμμαχοι χώρα ι 

άπέδειξαν τό άντίθετον. Εlς τήν Μέση ν 'Α νατολήν καί 

'Αφρική ν, δ που έπικρατεί, ώς γνωστόν, δυσπιστία πρός 

τήν Δύσιν, ή 'Ελλάς έμπνέει έμπιστοσύνην, έχει 'δέ εlς τάς 

περιοχάς αύτάς καί σχεδόν παντού έλληνικάς κοινότητας 

άρμονικώς διαβιούσας μετά τού Ιθαγενούς στοιχείου. 

VΕχει έπί πλέον καί δύο Πατριαρχεία, τών δποίων ή lσχύς 

εlναι σημαντική. 'Όλα αύτά έπιτρέπουν εlς τήν 'Ελλάδα 

νά παίξη χρήσιμο ν ρόλο ν εlς τάς εlρημένας περιοχάς. 'Η 

μή άξιοποίησις τού έλληνικού παράγοντος άποτελεί 

σφάλμα τής συμμαχίας, άποβαίνει εlς βάρος αύτής, συνεπά-
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yεται δέ κατ' άvάyκηv καί άδικίαv είς βάρος τής 'Ελλάδος, 

δταv τίθεται θέμα ενισχύσεώς της. 

»Εiς τά άνωτέρω ό πρόεδρος Κέννεντυ άπήντησεν ώς 

έξή ς: 

»Μοϋ κάμνουν εντύπωσιν αί παρατηρήσεις αuταί τάς 

όποίας θεωρώ όρθάς. Δέν εγνώριζα τάς πολιτικάς δυνατό

τητας τάς όποίας εχει ή' Ελλάς εiς τήν Μέσην 'Ανατολήν 

καί τήν 'Αφρικήν. Συμφωνώ έξ άλλου μέ τήν άποψίν σας 

δτι εiς τάς περιοχάς αuτάς ύπάρχει άντίδρασις καί δυσπι

στία εiς βάρος πλείστων χωρών τής Συμμαχίας. 

»Ό πρόεδρος εσυνέχισε λέγων διά τό ΝΑΤΟ δτι εύρί

σκει όρθάς τάς παρατηρήσεις τοϋ 'Έλληνος πρωθυπουρ

γοϋ, τάς διαπιστωθείσας κατά τήν άμέσως προηγηθείσαν 

σύσκεψιν καθώς καί μέ τήν άνάγκην βελτιώσεως τής εν τίj 

Συμμαχίc;t καταστάσεως. Δέν νομίζω, δμως, είπεν, δυνατόν 

νά προχωρήσωμεν άμέσως πρίν συνεννοηθώ μέ τόν πρόε

δρο Ντέ Γκώλ, δεδομένου δτι τό κύριον πρόβλημα τής 

Συμμαχίας είναι ή στάσις τής Γαλλίας . 

»'Ο πρόεδρος άπήντησεν δτι δέον νά γίνη είδική μετα

χείρισις τοϋ Ντέ Γκώλ, ύπό τήν εννοιαν δτι θά ήτο σκόπι

μον νά τοϋ δοθοϋν ώρισμέναι ίκανοποιήσεις άβλαβείς κα

τά βάσιν διά τήν συμμαχίαν πρός εξασφάλισιν τής συγκα

ταθέσεώς του επί οuσιωδεστέρων σημείων. Ύπέδειξεν 

επίσης δπως χρησιμοποιηθή ό 'Αντενάουερ δι' επηρεα

σμόν τοϋ Ντέ Γκώλ, δεδομένου δτι λόγω τής κοινής πολι

τικής τήν όποίαν άκολουθεί μέ τήν Γερμανίαν εiς τό ζωτι

κόν θέμα τής διευρωπαϊκής οiκονομικής τε καί πολιτικής 

όργανώσεως, δέν ημπορεί νά μήν επηρεασθή άπό τήν Γερ

μανίαν. 

» Ό Κ. Κέννεντυ άπήντησεν δτι θά λάβη ύπ' δψιν τήν 

σύστασιν αuτήν, παρετήρησεν δέ δτι αί άπόψεις τοϋ 'Έλ

ληνος πρωθυπουργοϋ άναφορικώς πρός τήν ένίσχυσιν τής 

Συμμαχίας συμπίπτουν μέ τάς άπόψεις τοϋ κ. 'Αντενάουερ. 

'Ο Κ. Καραμανλής είπεν δτι τοϋτο είναι εύλογον διότι άπό 

άπόψεως κομμουνιστικοϋ κινδύνου, τόσον ή Γερμανία 

δσον καί ή 'Ελλάς είναι χώρα ι αί όποία ι γεωγραφικώς 

εύρίσκονται εiς τάς προφυλακάς τής Συμμαχίας καί αΙσθά

νονται άμεσώτερον τόν κίνδυνον αuτόν. Συνεχίζων ό 'Έλ

λην πρωθυπουργός είπεν δτι ό κομμουνιστικός κίνδυνος 

διά τήν 'Ελλάδα είναι σοβαρός καί λόγω γεωγραφικής 

άποκοπής αuτής άπό τήν Δύσιν καί διότι εύρίσκεται ύπό 

συνεχή πίεσιν τών κομμουνιστικών χωρών. 'Έχει δι' αuτό 

ό έλληνικός λαός τό αίσθημα δτι κινδυνεύει. 'Υπάρχει 

εiδικώτερον ό φόβος ένός τοπικοϋ πολέμου, διά τόν όποίον 

ή 'Ελλάς προσφέρεται περισσότερον πάσης άλλης συμ

μαχικής χώρας. Χωρίς νά ύπάρχη δυσπιστία πρός τό 

ΝΑΤΟ έπιθυμοϋμεν, είπεν ό κ. Καραμανλής, νά ύπολογί

σωμεν περισσότερον εiς τήν άλληλεγγύην τών 'Ηνωμένων 

Πολιτειών διά τήν άσφάλειάν μας. Είς τό σημείον αuτό ό 

πρόεδρος Κέννεντυ εδήλωσεν σαφώς καί κατηγορηματικώς 

τά έξής: 

»'Όuδένα λόγον εχετε νά άνησυχήτε, δεδομένου δτι αί 

'Ηνωμέναι Πολιτείαι ενδιαφέρονται ζωτικώς διά τήν άσφά

λειαν τής 'Ελλάδος". 

»'Ο 'Έλλην πρωθυπουργός είπε ν δτι δέν έπιθυμεί νά 

άπασχολήση τόν πρόεδρον Κέννεντυ διά τά οίκονομικά 

θέματα τά ενδιαφέροντα τήν 'Ελλάδα. Περί αuτοϋ ώμίλη

σεν ijδη εiς τούς συνεργάτας του. Τόν παρακαλεί δμως νά 

συστήση εuμενή μεταχείρισιν τής 'Ελλάδος. Δέον νά λ η-

φθή ύπ' όψιν δτι ύπάρχει μία βελτίωσις εiς τήν οίκονομι

κήν κατάστασιν τής χώρας, άλλ, δτι τά προσεχή 3-4 ετη θά 
είναι κρίσιμα διά τό οiκονομικόν μέλλον τής χώρας. 'Ο 

πρόεδρος Κέννεντυ ύπεσχέθη νά δώση τάς δεούσας όδηγί

ας συμφώνως πρός τό αίτημα τοϋ 'Έλληνος πρωθυπουρ

γοϋ. 

»Εiς έρώτησιν τοϋ κ. Καραμανλή περί τών έξελίξεων 

τοϋ θέματος τής Κούβας, ό πρόεδρος Κέννεντυ άπήντησεν 

δτι τό ζήτημα αuτό άποτελεί μίαν άτυχη περίπτωσιν καί 

δτι θά γίνη εκμετάλλευσις προπαγανδιστική εiς βάρος τής 

'Αμερικής. 'Ενδιαφέρει δμως τόσον ζωτικώς τάς 'Ηνωμέ

νας Πολιτείας τό ζήτημα τής Κούβας, ωστε νά μ ή δύνανται 

αύται νά τό άγνοήσουν» 12 • 

Μετά τίς συνομιλίες, δ Κ. Καραμανλής εκαμε τήν 

άκόλουθη δήλωση : 

«Ε{χον έκτάκτως ένδιαφέρουσαν συνομιλίαν μέ 

τόν πρόεδρον Κέννεντυ, έκ τής όποiας έμεινα άπολύ
τως ίκανοποιημένος. 'Εμείναμεν σύμφωνοι έπί πολ

λών προβλημάτων;;. 

Κατά τή διάρκεια τής έπισκέψεως του Κ. Καρα

μανλή στίς ΗΠΑ, έκδηλώθηκε καί ή άποτυχημένη 

άπόβαση, μέ άμερικανική ένίσχυση, άντιπάλων του 

Φ. Κάστρο στόν κόλπο τών Χοίρων, στήν Κούβα. 

Μέ τό χαρακτηριστικά γλαφυρό του τρόπο, δ Ε. 

'Αβέρωφ εγραψε σχετικά στά άπομνημονεύματά 

του: 

«Στίς 15 'Απριλίου 1961 βαριά άμερικανικά άεροσκά
φη, μέ εξόριστους Κουβανούς χειριστές, άπογειώνονταν 

άπό τή Νικαράγουα καί βομβάρδιζαν άεροδρόμια τής Κού

βας. Καί τήν αuγή τής 17ης, σέ μιά έρημική έλώδη άκτή 

τής χώρας τοϋ Κάστρο, στόν 'Όρμο τών Χοίρων, άποβιβά

ζονταν 1.500 νέοι, πού άποτελοϋσαν τό άνθος τών Κουβα
νών φυγάδων. Τούς περίμεναν πυρά πυροβολικοϋ, βαριών 

πυροβόλων, ελαφρών δπλων . 'Η επιχείρηση, πού έξώ

φθαλμα τήν είχε βοηθήσει ή CIA, είχε προδοθεί σέ δλες 
τίς λεπτομέρειές της. 

»'Αλλά εξ ω άπό τούς λίγους ενήμερους, κανείς δέν 

ijξερε άκόμα τίποτα. 

»'Εκείνες τίς ήμέρες, ό Καραμανλής πραγματοποιοϋσε 

έπίσημη επίσκεψη στίς • Ηνωμένες Πολιτείες. Τό πρωί τής 
18ης 'Απριλίου είχε όριστεί γιά τή συνομιλία τών, δύο 

προέδρων, στήν όποία θά ijμαστε παρόντες καί οί δύο 

ύπουργοί τών 'Εξωτερικών. Κατά τή διάρκεια τής συνομι

λίας στό "έλλειψοειδές δωμάτιο" τοϋ Λευκοϋ Οίκου, εΙδο

ποίησαν τόν Κέννεντυ δυό φορές καί πήρε τηλέφωνο σέ 

διπλανό γραφείο. Γύριζε καί συνέχιζε ijρεμα τή συνομιλία, 

πού άφοροϋσε διεθνή άλλά καί έλληνικά θέματα, τό Κυ

πριακό μεταξύ lίλλων. 

»Τήν τρίτη φορά πού τόν εiδοποίησαν, είπε πώς θά 

επαιρνε τό τηλέφωνο πού ήταν δίπλα του. 'Αφοϋ άκουσε 

γιά λίγο, είπε: 

»- Stop it! (Σταματήστε το!). 
»Ό Ράσκ είχε γίνει κάτωχρος. 'Από τήν lίλλη lίκρη 

τοϋ σύρματος φαίνονταν νά έπιμένουν, καί σέ τόνο ξηρό ό 

πρόεδρος τών ·Ηνωμένων Πολιτειών είπε: 
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»-Είπα, σταματήστε το! Είναι εντολή. Κάναμε σφάλ

μα. 'Η εόθύνη είναι δλη δική μου. 

»Καί συνέχισε ijρεμος τή συνομιλία μέ τόν Καραμαν

λή, στόν όποίο εδειχνε αληθινή φιλία καί σεβασμό. 

»Τό βράδυ μάθαμε aπό τόν ϊδιο καί τό Ράσκ τί περίπου 

είχε συμβεί. 'Η τύχη είχε θελήσiι νά εϊμαστε οί πρώτοι 
καί μόνοι μάρτυρες αότής τής δραματικής εντολής πού δ 

πρόεδρος των 'Ηνωμένων Πολιτειών ί:δινε μέ τόση ψυ

χραιμίω>13 . 

Τό άπόγευμα τής ίδιας ήμέρας, ό Κ. Καραμανλής, 

συνοδευόμενος άπό τόν ύπουργό 'Εξωτερικών Ε. 

'Αβέρωφ-Τοσίτσα, τό στρατηγό Α. Φροντιστή καί 

τόν πρεσβευτή Λ. Παπάγο, συναντήθηκε στό Πεντά

γωνο μέ τόν 'Αμερικανό ύφυπουργό 'Αμύνης, 

Ρόσγουελ Γκιλπάτρικ, τό βοηθό ύφυπουργό, Πώλ 

Νίτσε καί τό στρατηγό Ντέκερ . Τό μνημόνιο των 

συνομιλιών άναφέρει: 

«Κατά τήν συνάντησιν αότήν δ Κ. Καραμανλής εύρεν 

τήν εuκαιρίαν νά εuχαριστήση τήν &μερικανικήν Κυβέρ

νησιν διά τήν εφαρμογήν του δόγματος Τροuμαν, χάρις εiς 

τό δποίον ή 'Ελλάς ί:μεινεν ί:ξω του παραπετάσματος, το

νίσας δτι εάν ή εξαγγελία του δόγματος εγένετο τρείς μή

νας μετέπειτα θά ήταν πλέον aργά. 

>>'Ακολούθως δ ύφυπουργός κ. Γκιλπάτρικ καί δ κ. Νί

τσε ώμίλησαν επί τής στρατιωτικής βοηθείας, ijν αί 'Ηνω

μέναι Πολιτείαι είναι διατεθειμέναι νά παράσχουν καί ijτις 

θά χορηγήται βάσει νέου προγραμματισμοί). 'Ο ϊδιος δ κ. 

ύφυπουργός θά προετίμα δπως ή χορηγουμένη βοήθεια δί

δεται επί μακροχρονίου βάσεως καί οuχί ετησίας, τό Κογ

κρέσσον δμως δέν είναι σύμφωνον διά τήν εφαρμογήν μα

κροχρονίου συστήματος. 'Όσον &φορά τό ϋψος τής βοη

θείας καί τόν τρόπον κατανομής οuδέν δύναται είσέτι νά 

προείπη. Λαμβάνων τόν λόγον δ Κ. Καραμανλής είπεν δτι 

θά ήτο καλύτερον καί διά τόν δίδοντα &λλά καί διά τόν 

λαμβάνοντα νά ελαμβάνετο ύπ' όψιν μακροχρόνιος βάσις 

προγραμματισμοί) τής βοηθείας. 'Ακολούθως δέ &νέφερεν 

τά κυριώτερα σημεία των στρατιωτικών άναγκών τής 'Ελ

λάδος. 'Εν πρώτοις είναι άπαραίτητος ή άνανέωσις τοu 

αεροπορικοί) ύλικου, τό δποίον ύστερεί σημαντικώς του 

βουλγαρικοu (&εροπλάνα ταχύτερα των iδικών μας). 'Η Β. 

'Αεροπορία διαθέτει αεροπλάνα τύπου F24, των δποίων 
προβλέπεται ή aντικατάστασις μέ FI04 κατά μίαν μοίραν 
ετησίως άλλ, δ ρυθμός αuτός δέν είναι ίκανοποιητικός. 

Προτίμησις τής 'Ελλάδος ί:ναντι των άλλων συμμάχων εν

δείκνυται λόγω τής γεωγραφικής θέσεως τής χώρας, ijτις 

είναι περικυκλωμένη άπό Σλάβους. Τοuτο θέλει άσκήση 

λίαν &γαθήν επιρροήν επί του τ'jθικου του στρατοί) τε καί 

του λαου . 

»Εiς σχετικήν ερώτησιν του 'Αμερικανοί) ύφυπουργοu 

περί του λαϊκοί) αiσθήματος αντιστάσεως εναντι ενδεχομέ

νης επιθέσεως δ Κ. Καραμανλής είπεν δτι τό αϊσθημα του 

λαου είναι &κμαίον καί αν παραστή ανάγκη θά πολεμήση. 

Τήν στιγμήν ταύτην ή 'Ελλάς διαθέτει 12 μεραρχίας, των 
δποίων δμως δ δπλισμός δέν είναι άρτιος. 'Εναπόκειται 

εiς τούς συμμάχους νά άξιοποιήσουν ύλικώς τόν έλληνι

κόν στρατόν. 

>>Εiς σχετικήν ερώτησιν του 'Αμερικανοu ύφυπουργοu 

'Εθνικής 'Αμύνης έάν εiς τήν 'Ελλάδα ύπάρχουν σώματα 

είδικώς εξησκημένα διά &νταρτοπόλεμον, δ Κ. Καραμαν

λής ανέφερε τά ΤΕΑ καί τά ΛΟΚ, των δποίων ή στρατιωτι

κή εκπαίδευσις είναι άρίστη. Ώς ύπουργός 'Εθνικής 

'Αμύνης είπεν δ κ. πρόεδρος δτι επιθυμεί νά τονίση τήν 

άνάγκην τής αξιοποιήσεως του έλληνικου στρατιωτικοί) 

παράγοντος, διότι ύπάρχει ή εντύπωσις εν 'Ελλάδι δτι ού

τος ύποτιμάται είς τήν συμμαχικήν παράταξιν. 

»Εiς σχετικήν ερώτησιν πόθεν ή τοιαύτη εντύπωσις, δ 

Κ. Καραμανλής άπήντησεν δτι τοuτο συνάγεται aπό τήν 

€λλειψιν κατανοήσεως ijν συναντώμεν. Ζητοuμεν νά μaς 

χορηγηθή καί μάλιστα νά επισπευσθή δ δπλισμός τόν 

δποίον ένέκρινεν ijδη τό ΝΑΤΟ. Ζητοuμεν τάνκς, διότι οί 

Βούλγαροι διαθέτουν περισσότερα καί καλύτερα των iδι

κών μας. Είναι άπαραίτητον τά τρία σώματα στρατοu καί 

αί 4 μεραρχίαι νά ένισχυθοuν εiσέτι δι' ένός τάγματος 

τάνκς . Ζητοuμεν μέσα μεταφοράς (αuτοκίνητα) καί τηλε

πικοινωνιών καί &νανέωσιν του άεροπορικοu ύλικοu. Αί 

άνάγκαι αύται του έλληνικου στρατοί) άνεγνωρίσθησαν 

καί άπό τούς εiδικούς του ΝΑΤΟ, δι' δ καί διατυποuται ή 

παράκλησις δπως έπισπευσθοuν αί σχετικαί ένέργειαι. 

>>'Απαντώ ν δ 'Αμερικανός ύφυπουργός είπεν δτι ή 

άμεpικανική Κυβέρνησις εχει πλήρη συναίσθησιν των 

ίκανοtήτων του έλληνικου στρατοί) καί των αναγκών του 

καί θά δώση δλην τήν άπαιτουμένην προσοχήν είς τά αίτή

ματα τής έλληνικής Κυβερνήσεως. ·Η άμερικανική Κυ

βέρνησις δμως, προσέθεσεν δ κ. ύφυπουργός, αντιμετωπί

ζει στρατιωτικάς άνάγκας εiς διάφορα μέρη του κόσμου 

καί έπί πλέον ύφίσταται περικοπάς έκ μέρους του Κογ

κρέσσου. 'Ως έκ τούτου καταβάλλεται προσπάθεια έξα- · 
κριβώσεως των άναγκών εκάστης χώρας καί έντός των οί

κονομικών δυνατοτήτων των ΗΠΑ νά γίνη ή κατανομή τής 

βοηθείας έπί παγκοσμίου έπιπέδου. 'Εν πάστι περιπτώσει 

δμως τά αiτήματα τά όποία διετύπωσεν δ Κ. Καραμανλής 

θά έξετασθοuν μετά τής δεούσης προσοχής καί θά κατα

βληθή πaσα προσπάθεια ίκανοποιήσεως αuτών». 

Στή συνέχεια, ό Κ. Καραμανλής ύπογράμμισε 

τήν άνάγκη νά ένισχυθεί ό έξοπλισμός των έλληνι

κών ένόπλων δυνάμεων. Μεταξύ άλλων, τόνισε δτι ή 

παρουσία ίσχυρής στρατιωτικά 'Ελλάδας σέ περί

πτωση κρίσεως θά ένίσχυε τήν οuδέτερη θέση τής 

Γιουγκοσλαβίας, ή όποία, σέ άντίθετη περίπτωση, δέ 

θά αίσθανόταν άσφαλής, ένόψει τής προοπτικής νά 

καταρρεύσει τό μέτωπο στή Θράκη. Καί τό μνημόνιο 

άναφέρει γιά τό έρώτημα του 'Έλληνα πρωθυπουρ

γου έάν ήταν δυνατή πρόβλεψη, σχετική μέ τήν πα

ροχή στρατιωτικου ύλικου: 

«'ο κ. ύφυπουργός είπεν δτι είναι ακόμη πρόωρον νά 

άπαντήση επί του προκειμένου, διότι αί σχετικαί προτά

σεις πρός τό Κογκρέσσον εύρίσκονται ύπό κατάρτισιν καί 

μόνον περί τό τέλος του θέρους θά γνωρίζη τάς ύφισταμέ

νας δυνατότητας καί τά οiκονομικά μέσα τά όποία θά δια

τεθοuν πρός τούτοις ύπό τής 'Αμερικής, δπότε θά γίνη καί 

ή σχετική κατανομή εiς τούς διαφόρους στρατιωτικούς το

μείς καί έλπίζει, προσέθεσεν, νά γίνη αλλαγή στρατηγικής 

έπί τά βελτίω. 
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)) 'Ο Κ. Καραμανλής περατών τήν συζήτησιν είπεν δτι 
άναγνωρίζει δτι αί ΗΠΑ εχουν αναλάβει ύποχρεώσεις εiς 

πολλά σημεία του κόσμου καί δέν είναι δυνατόν πάντοτε 

νά γνωρίζουν λεπτομεpείας επί τών καθέκαστον σχετικώς 

μικροτέρων τομέων, άλλά διά τοuτο ακριβώς θεωρεί ύπο

χρέωσίν του νά φέρη εiς γνώσιν τής άμερικανικής ήγεσίας 

τά άφορώντα τήν χώραν του)) 14 • 

Μετά τή λήξη τών συνομιλιών έκδόθηκε τό άκό

λουθο κοινό άνακοινωθέν: 

«Κατά τήν διάρκειαν τής ενταuθα επισκέψεώς του άπό 

τής 17ης μέχρι τής 20ής τρέχ., ό πρωθυπουργός τής ' Ελλά
δος είχε μετά του προέδρου τών 'Ηνωμένων Πολιτειών 

εγκαρδίους καί φιλικάς συνομιλίας επί θεμάτων αμοιβαίου 

ενδιαφέροντος. 'Η iδία άτμόσφαιρα εχαρακτήρισε τάς συ

νομιλίας τοu 'Έλληνος πρωθυπουργοί> μετά τοu ύπουργοu 

τών 'Εξωτερικών κ. Ράσκ, τοu ύπουργοu 'Αμύνης καί aλ

λων μελών τής άμερικανικής Κυβερνήσεως, καθώς καί 

προσωπικοτήτων τής αμερικανικής διοικήσεως. 

)) 'Ο 'Έλλην πρωθυπουργός εξέφρασε τάς εuχαριστίας 
του διά τήν πρόσκλησιν του πρόεδρου Κέννεντυ, δπως 

επισκεφθή επισήμως τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας, καθώς καί 

διά τήν θερμήν φιλοξενίαν, δπου παρεσχέθη εiς αuτόν καί 

τήν άκολουθίαν του . 

))'Όσον άφορα τάς μεταξύ τών δύο χωρών σχέσεις συ

νεφωνήθη δτι αύται βασίζονται επί μιας σταθεράς καί εiλι

κρινοuς φιλίας, επί τής άμοιβαίας εμπιστοσύνης καί τής 

άφοσιώσεως πρός τά κοινά iδεώδη καί τόν κοινόν αντικει

μενικόν σκοπόν τής διατηρήσεως τής εiρήνης καί τής κα

τοχυρώσεως τής ελευθερίας καί τής δικαιοσύνης. Συνεφω

νήθη δτι επιβάλλεται νά διευρυνθή ή μεταξύ τών δύο χω

ρών συνεργασία εiς τόν πολιτικόν, οiκονομικόν καί μορ

φωτικόν τομέα . Διεπιστώθη επίσης δτι οί δεσμοί μεταξύ 

'Ελλάδος καί 'Αμερικής, οί όποίο ι εσφυρηλατήθησαν κα

τά τήν διάρκειαν κοινών άγώνων, επιβάλλεται νά συσφιγ

χθοuν περαιτέρω εν δψει κοινών κινδύνων. 

)) 'Ο πρωθυπουργός τής 'Ελλάδος προέβη εiς άνασκό
πησιν τών προβλημάτων εiς τά όποία άποδίδει ζωτικόν 

ενδιαφέρον. 

))Τά προβλήματα αuτά πού περιλαμβάνουν τό δυσχερές 

εργον πού αντιμετωπίζει ό έλληνικός λαός, πραγματοποι

ών τήν οiκονομικήν του ανάπτυξιν καί βελτιώνων τό βιο

τικόν του επίπεδον, ύπήρξαν άντικείμενον του ζωηροτέρου 

ενδιαφέροντος τών άμερικανικών επισήμων προσωπικοτή

των . 'Ο Κ. Καραμανλής εξέφρασε τήν εuγνωμοσύνην τοu 

έλληνικοu λαοu διά τήν βοήθειαν, πού εχορήγησαν πρός 

αuτόν αί 'Ηνωμένα ι Πολιτείαι κατά τό παρελθόν, καθώς 

καί διά τήν άπόφασιν τών 'Ηνωμένων Πολιτειών νά εξα

κολουθήσουν ύποστηρίζουσαι τάς προσπαθείας τής 'Ελλά

δος δσον αφορά τήν εκτέλεσιν τών προγραμμάτων τής οι

κονομικής άναπτύξεως. 

))Οί 'Αμερικανοί εξέφρασαν τόν θαυμασμόν των διά 

τήν σταθερότητα καί τήν πρόοδο ν πού επικρατοuν εν 'Ελ

λάδι καί ανεγνώρισαν δτι αύται αποτελοuν άνεκτίμητον 

κεφάλαιον διά τόν ελεύθερον κόσμον. 'Ιδιαιτέρα προσοχή 

απεδόθη εiς τά προβλήματα τής κοινής αμύνης τής 'Ατ

λαντικής Κοινότητος, καθώς καί ή σπουδαιότης τής προω

θήσεως τής αλληλεγγύης καί τής εκπληρώσεως τών ύπο-
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'Ομιλία στή Βουλή τώv 'Α vτιπροσώπωv. 
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χρεώσεων έκ μέρους έκάστου Κράτους μέλους αuτής. 'Εν 

προκειμένφ ή κατάστασις εiς τά Βαλκάνια καί τάς λοιπάς 

περιοχάς &μέσου ένδιαφέροντος διά τήν 'Ελλάδα ί:τυχεν 

Ιδιαιτέρας προσοχής έξ αίτίας τής σημασίας της διά τήν 

διατήρησιν τής σταθερότητος καί τής διεθνοίJς εiρήνης. 

Συνεφωνήθη δτι αί δύο Κυβερνήσεις θά έξακολουθήσουν 

νά προβαίνουν εiς συχνάς συνεννοήσεις μεταξύ των, σχε

τικώς μέ τάς έξελίξεις τών γεγονότων εiς τάς περιοχάς αu

τάς καί &λλαχοίJ . 

»' Ανεγνωρίσθη δτι ή πρόοδος πρός τήν aσφάλειαν καί 
τήν παγκόσμιον εiρήνην θά προωθηθή σημαντικώς δι' 

aποτελεσματικών καί έλεγχομένων συμφωνιών περί διε

θνοίJς aφοπλισμοί> καί διά τής συμφωνίας περί τής τηρη

τέας διαδικασίας διά τήν διατήρησιν τής εiρήνης καί τήν 

ρύθμισιν τών διαφορών, συμφώνως πρός τάς aρχάς του κα

ταστατικοί> χάρτου του ΟΗΕ. Διά τήν ύποστήριξιν τών 

aρχών αuτών έκφράζεται ή aπόφασις περί ένισχύσεως του 

όργανισμοίJ 'Ηνωμένων 'Εθνών. 

»'Η δημιουργία τών νέων Κρατών τής 'Αφρική ς έχαι

ρετίσθη ύπό των δύο μερών. Αί δύο χώραι ανεγνώρισαν 

τήν εuθύνην των νά βοηθήσουν τάς νέας αuτάς χώρας εiς 

τήν &νάπτυξιν καί τήν πρόοδόν των. 

»Τά δύο κεφαλαιώδη διά τόν έλληνικόν λαόν ζωτικά 

προβλήματα, ήτοι τό τής aσφαλείας καί τό οiκονομικόν, 

έτέθησαν ευθαρσώς ύπό του Κ. Καραμανλή καί έξετάσθη

σαν λεπτομερώς κατά τάς συνομιλίας τάς όποίας ούτος δι

εξήγαγε μέ τόν Κέννεντυ καί τούς λοιπούς άρμοδίους. Οϋ

τω, έπί του θέματος τής aσφαλείας, ό πρόεδρος Κέννεντυ 

καί οί λοιποί άρμόδιοι έπεβεβαίωσαν τήν &μερικανικήν 

έγγύησιν εiς περίπτωσιν κινδύνου καί έτόνισαν δτι θά συ

νεχισθή ή ένίσχυσις τών έλληνικών ένόπλων δυνάμεων. 

'Επί του οiκονομικου έξησφαλίσθη δτι ή δωρεάν βοήθεια 

θά συνεχίζετο καί θά ανήρχετο διά τό ετος έκείνο εiς 

15.000.000 δολλάρια περίπου πρός εκτέλεσιν παραγωγικών 
ί:ργων καί ϊδρυσιν μεγάλων βιομηχανιών . Τά κρατικά δά

νεια θά είναι ανάλογα πρός κάλυψιν των αναγκών, αί όποί

αι δέν ήθελον ίκανοποιηθή πρός t'iλλας πηγάς . 

»'Ο πρόεδρος Κέννεντυ ύπεγράμμισεν δτι aπόφασις 

τής αμερικανικής Κυβερνήσεως ήτο νά δοθή προτεραιότης 

εiς χώρας έχούσας μεγαλυτέρας &νάγκας, αί δποίαι δμως 

!:χουν κινητοποιήσει τάς iδίας των πηγάς επί καλώς κα

τηρτισμένων προγραμμάτων. 'Επί του σημείου τούτου, ό 

πρόεδρος έξέφρασε πρός τόν Κ. Καραμανλήν τήν ίκανο

ποίησίν του διά τήν επίμονον προσπάθειάν του πρός τήν 

κατεύθυνσιν αuτήν καί τήν &νοδικήν πορείαν τής έλληνι

κής οίκονομίας, γεγονός τό δποίον aποδεικνύει τήν έφαρ

μογήν ορθής οΙκονομικής πολιτικής . 'Επίσης ό πρόεδρος 

εξήρε τήν σπουδαιότητα του πενταετους προγράμματος 

&ποσκοποίJντος νά καταστήση τήν 'Ελλάδα περισσότερον 

αuτοδύναμον καί νά βελτιώση τό βιοτικόν επίπεδον του 

λαου. 

)) 'Η χορήγησις δανείων επί τij βάσει των ύπό τήν ί:γ
κρισιν του Κογκρέσσου νέων σχεδίων έξησφαλίσθη νά εί

ναι χαμηλότοκος εξοφλητέα είς 30 ή εiς 50 !:τη . Μεταξύ 

τών πρώτων χρηματοδοτήσεων ί:ργων ώρίσθη ή συμπλή

ρωσις τής δδοίJ 'Αθηνών- συνόρων, διά τήν δποίαν ήτο 

έκκρεμής aπό του 1959 μελέτη τής έταιρίας "' Αμμάν καί 
Χουίτνις" καί αϊτησις δανείου εναντι τής δποίας είχον 

προεγκριθή 14 έκατ. δολλάρια. 'Επίσης διά τά εργα του 

Νέστου διά τά όποία δέν είχε καθορίσει ποσόν. Ώς γνω

στόν, aμφότεραι αί αίτήσεις είχον &ποσυρθή τήν 20ήν Σε

πτεμβρίου 1960, λόγω κωλυσσιεργείας καί τής συσχετίσε
ώς των πρός τό δημόσιον χρέος . Τό αuτό συνέβη διά τό 

εργοστάσιον αλουμινίου καθώς καί τήν σιδηροβιομηχανί

αν. 

))Έπί τών γενικωτέρων θεμάτων του ΝΑΤΟ καί τών 

Βαλκανίων πλήρης ταυτότης aπόψεων, αναγνωρισθείσης 

έξ aμερικανικής πλευράς τής εiδικής θέσεως τής 'Ελλάδος 

εiς τά Βαλκάνια . Δέον νά προστεθή δτι δ προέδρος Κέν

νεντυ καί δ κ. Ράσκ επήνεσαν τήν εξωτερικήν πολιτικήν 

τής έλληνικής Κυβερνήσεως. 'Ετονίσθη δτι ή 'Ελλάς, 

παρά τάς ενδοσυμμαχικάς aντιξοότητας καί τάς πιέσεις 

του 'Ανατολικοί> Συνασπισμοί> καί ώρισμένων οuδετέρων, 

κατώρθωσεν δχι μόνον νά εξέλθη aπό τήν δυσχέρειαν, &λ

λά καί νά &πολαύη μεγάλων συμπαθειών καί γενικώς νά 

κατέχη σήμερον εξαίρετον θέσιν εντός του συμμαχικοί> 

συνασπισμοί> τής Δύσεωρ>. 

Κατά τή διάρκεια τής παραμονής του στίς ΗΠΑ, 

ό Κ. Καραμανλής τιμήθηκε άπό παράγοντες τής 

άμερικανικής κοινωνίας. Τό πρωί τής 18ης 'Απριλί

ου, ή Γερουσία τών ΗΠΑ διέκοψε γιά δέκα λεπτά τίς 

έργασίες της πρός τιμή τοϋ Κ. Καραμανλή, τόν 

όποίο παρουσίασε στούς γερουσιαστές ό άρχηγός 

τής δημοκρατικής πλειοψηφίας, Μάικ Μάνσφηλντ. 

Στό τέλος έξάλλου προγεύματος πρός τιμή τοϋ Κ . 

Καραμανλή, ό πρόεδρος τής έπιτροπής έξωτερικών 

ύποθέσεων τής Γερουσίας, Ούίλλιαμ Φούλμπράιτ, 

έξέφρασε «τήν χαρά τήν όποία αίσθάνεται ή έπιτρο

πή του, ή όποία χειρίζεται θέματα ύψίστης σημασίας 

καί κοινοί> ένδιαφέροντος, φιλοξενοϋσα διαπρεπή 

πολιτικόν άνδρα τής Εύρώπης>), καί άπέτισε φόρο 

τιμής στήν άρχαία 'Ελλάδα, ή όποία «εδωκεν είς τόν 

κόσμον τάς βάσεις τών συγχρόνων πολιτευμάτων, 

τοϋ έλευθέρου κόσμου». «Γνωρίζω», είπε, «τήν · Ελ
λάδα καί τήν θεωρώ ώς μίαν τών ώραιοτέρων χωρών 

τοϋ κόσμου. Πέραν τής άρχαιότητος, οί άνθρωποι 

τρέφουν θαυμασμόν καί πρός τήν σημερινή ν • Ελλά
δα, ή όποία είς <δρας κρισίμους διά τήν άνθρωπότητα 

έπέδειξεν άπαράμμιλον θάρρος καί ήρωισμόν». Στή 

συνέχεια τόνισε δτι «εiς τήν άμερικανικήν Γερουσί

αν θαυμάζεται ίδιαιτέρως ό 'Έλλην πρωθυπουργός, ό 

δποίος εχει νά έπιδείξη μέγα δημιουργικόν εργον μ ή 

συναντώμενον είς πολλάς χώρας καί ό δποίος εδωκεν 

είς τήν ·Ελλάδα τήν σταθερωτέραν Κυβέρνησιν τήν 

δποίαν ποτέ έγνώρισεν αϋτψ>. 

Κατόπιν ό Κ. Καραμανλής έπισκέφθηκε τή Βου

λή τών 'Αντιπροσώπων, ό πρόεδρος τής όποίας, Σ. 

Ρέυμπερν, παρουσιάζοντας στά μέλη τοϋ Σώματος 

τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό, είπε τά έξής: 

«Είχα τήν τιμή νά παρουσιάσω, ώς πρόεδρος τής Βου

λής, πολλούς διαπρεπείς ξένους έπισκέπτας, &λλ' ή παροίJ

σα είναι Ιδιαιτέρα τιμή διότι ύποδέχομαι τόν πρωθυπουρ

γόν τής 'Ελλάδος, χώρας ή όποία, είναι πολύτιμος καί 
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στενός μας σύμμαχος. Χαιρόμεθα διότι εύρίσκεσθε έδώ διά 

μίαν ετι περαιτέρω σύσφιγξιν τών σχέσεων μεταξύ τών δύο 

χωρών μας, έάν εΙναι δυνατόν νά ύπάρξη στενωτέρα 

συνεργασία. Θέλομεν νά εΙσθε πάντοτε μ,αζί μας». 

'Ο Κ. Καραμανλής άπάντησε μέ τά άκόλουθα: 

«Εύχαριστώ θερμώς διά τούς φιλόφρονας λόγους, 

μέ τούς όποίους μέ έπαρουσιάσατε εlς τήν Βουλήν 

τών Ά ντιπροσώπων. ΑΙσθάνομαι τήν τιμήν ή όποία 

μοv προσγίνεται καί εlμαι εύτυχής διότι μοv δίδεται 

ή εύκαιρία νά διερμηνεύσω πρός δλους ύμtiς τά αΙ

σθήματα άγάπης, θαυμασμού καί εύγνωμοσύνης πού 

τρέφουν οί 'Έλληνες διά τήν μεγάλην σας χώραν. 

Μέ Ιδιαιτέραν συγκίνησιν άναλογίζομαι δτι άπό τού 

Ιδίου αύτοv βήματος, πρό 140 περίπου έτών, ήκού
σθησαν ένθερμοι φιλελληνικαί έκδηλώσεις πλειάδας 

έπιφανών άντιπροσώπων, ώς ό Ντάνυ Γουέμπστερ, ό 

Χένρυ Κλάϋ, ό ΥΑλμπερ Γκολοτίν κ.a., οί όποίοι 

διεκήρυξαν αύθορμήτως τήν ήθικήν των συμπαρά

στασιν πρός τό άγωνιζόμενον τότε διά τήν άνάκτη

σιν τής έλευθερίας του έλληνικόν έθνος. 

» Ώς έκφρασις τής δημοκρατικής πίστεως, ή 

Βουλή τών Ά ντιπροσώπων καί ή Γερουσία, αί 

όποίαι άντλοvν τά δικαιώματά των άπό τήν έλευθέ

ραν θέλησιν έλευθέρων άνθρώπων, άποτελοvν θε

σμούς τιμωμένους όχι μόνον εΙς τήν χώραν μας, άλλά 

καί εΙς δλον τόν έλεύθερον κόσμον. Καί τούτο διότι 

ή άμερικανική δημοκρατία ύπήρξεν έκείvη ή όποία 

διά πρώτην φοράν εlς τήν ίστορίαν μετέβαλε τό lδα

νικόν τής δημοκρατικής άλληλεγγύης εlς πρtiξιν. 

'Όταν τό άμερικανικόν Κογκρέσσον ένέιφινε τό δό

γμα Τρούμαν, καί έν συνεχεί<f τό σχέδιον Μάρσαλ, 

έλάμβανε χώραν μία ίστορική στροφή, ή όποία έκρι

νε τήν τύχην τής δημοκρατίας εlς δλον τόν κόσjlον. 

Εlς Ξκαστος έξ ύμών, κύριοι, άνεγνώρισε τότε διά 

τής ψήφου του δτι ό άγών διά τήν έλευθερίαν εlναι 

ένιαίος καί δτι δέν θά ήρκει νά σωθή ή δημοκρατία 

εlς τήν χώραν αύτή ν, άλλά θά έπρεπε νά σωθή καί εlς 

δλας έκείνας τάς χώρας, τών όποίων οί λαοί έπίστευ

ον εlς αύτήν. 'Ένας έπιφανής 'Έλλην λόγιος εlπε 

κάποτε: "'Ελεύθεροι δέν εlναι δσοι έχουν τήν έλευ

θερίαν, άλλά έκείνοι οί όποίοι δίδουν έλευθερίαν εlς 

τούς άλλους". 'Ημείς οί 'Έλληνες, ώς φίλοι σας, 

άλλά καί ώς συναγωνισταί, ίστάμενοι εlς τήν πρώτην 

γραμμή ν διά τήν aμυναν τής έλευθερίας, αlσθανόμε

θα ίκανοποίησιν βαθείαν καί θαυμασμόν, διότι τό 

άμερικανικόν έθνος άνταποκρίνεται εlς αύτήν τήν 

ύψηλήν περί έλευθερίας άντίληψιν)>. 

Τήν ίδια ή μέρα, ό Κ. Καραμανλής, ό Ε. 'Αβέρωφ 

καί ή ακολουθία τους παρακάθησαν σέ δείπνο πού 

παρέθεσε ό Ντήν Ράσκ στό Σταίητ Ντηπάρτμεντ. 

Κατά τά επιδόρπια, ό 'Αμερικανός ύπουργός τόνισε: 

«'Η άποψινή βραδυά άποτελεί μίαν πραγματικήν μονα-

δικήν περίπτωσιν διά δύο λόγους: πρώτον, διότι φιλοξενου

μεν τόν πρωθυπουργόν μιάς φίλης χώρας καί συμμάχου ώς 

ή 'Ελλάς εiς τήν πρώτην έπίσημον έπίσκεψιν 'Έλληνος 

πρωθυπουργου άπό του παγκοσμίου πολέμου· καί δεύτε

ρον, διότι έπί τij εuκαιρίq αuτij έγκαινιάζομεν τάς ώραιοτά

τας ταύτας αiθούσας του Σταίητ Ντηπάρτμεντ. Πιστεύω 

προσωπικώς εiς τήν άρχήν, ή όποία διδάσκεται άπό τήν 

Όξφόρδην καί τό Καίμπριτζ, δτι δλα τά ζητήματα του 

κόσμου άντιμετωπίζονται καλύτερον μέ τήν κλασικήν παι

δείαν. 'Ημείς δέ οί 'Αμερικανοί εϊμεθα εuγνώμονες πρός 

τήν 'Ελλάδα, όχι μόνον διότι έκληρονομήσαμεν τήν άρ

χαίαν ελληνική παιδείαν, άλλά καί διά aλλους δύο λόγους: 

Πρώτον, διότι μάς έδώσατε ενα μεγάλον άριθμόν 'Ελλή

νων, οί όποίοι άποτελουν θαυμασίους 'Αμερικανούς πολί

τας καί δεύτερον, διότι μέσα ε{ς ενα κόσμον άγωνιώντα διά 

τήν διατήρησιν τής έλευθερίας του καί τής άνθρωπίνης 

άξιοπρεπείας, ή μεγάλη σας χώρα είναι παρά τό πλευρόν 

μας». 

Σέ άπάντηση ό Κ. Καραμανλής ε{πε: 

«Οί λόγοι σας, κύριε ύπουργέ, μοv έπροξένησαν 

lδιαιτέραν συγκίνησιν τόσον διά τόν θερμόν καί φι

λικόν των τόνο ν, δσον καί διότι έκφράζουν τήν έκτί

μησιν τής άμερικανικής Κυβερνήσεως πρός τήν 

'Ελλάδα τού παρελθόντος καί τού μέλλοντος καί 

πρός τούς άγώνας τού έλληνικοv λαού. Τούτο θά έχη 

βαθείαν παρ' ήμίν άπήχησιν. 'Επιθυμώ νά σtiς βε

βαιώσω δτι οί 'Έλληνες προσβλέπουν μέ θαυμα

σμόν, άγάπην καί έμπιστοσύνην πρός τήν μεγάλην 

άμερικανικήν δημοκρατίαν, ή όποία κρατεί σήμερον 

είς τάς lσχυράς της χείρας τήν δtiδα τής έλευθερίας, 

τήν δtiδα πού ήναψε τό έλληνικόν πνεύμα πρό 3.000 
έτών. 

))Συχνά λέγεται δτι τό πρόβλημα πού άντιμετωπί

ζει σήμερον ό κόσμος εlναι ή διατήρησις τής είρή

νης. Ποίας εlρήνης δμως; Είρήνης έν ύποδουλώσει ή 

είρήνης έν έλευθερίg; Διά τόν έλεύθερον κόσμον δί

λημμα δέν ήμπορεί νά ύπάρξη. 'Υπάρχει μόνον τό 

μέγα χρέος διατηρήσεως τής εlρήνης καί ταυτοχρό

νως κατοχυρώσεως τής έλευθερίας. 

))Σήμερον, ή διεθνής άσφάλεια στηρίζεται έπί τής 

Ισορροπίας δυνάμεων. Χάρις εlς αύτήν τήν ίσορρο

πίαν, τήν όποίαν κατά βάσιν έξασφαλίζουν ή έργα

σία, ή έφευρετικότης καί αί οlκονομικαί θυσίαι τού 

άμερικανικοv λαού, διατηρείται ή εΙρήνη καί δια

σφαλίζεται ή άνεξαρτησία τών έλευθέρων λαών. Δέν 

πρέπει δέ νά λησμονήται δτι ή lσορροπία αύτή δυνά

μεων δέν άποβαίνει μόνον πρός όφελος τών χωρών 

έκείνων αί όποίαι άκολουθοvν πολιτικήν ούδετερό

τητος μεταξύ Ά νατολής καί Δύσεως. 

)) 'Εάν ποτέ ήθελε ν άνατραπή ή Ισορροπία αύτή 
είς βάρος τών δυνάμεων τής έλευθερίας, ή ούδετερό

της, ή όποία θεωρείται συχνά εΙς τάς ήμέρας μας ώς 

πολιτική συνέσεως, θά κατελύετο τόσον ώς πολιτική 

δυνατότης, δσον καί ώς θέσις. Δι' αύτόν τόν λόγον, 
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η Ά τλαντική Συμμαχία, επί τής όποίας η Δύσις 

στηρίζεται διά τήν άσφάλειάν της, είναι ταυτοχρό

νως η άμυντική άσπίς δχι μόνον τών μελών τής Συμ

μαχίας, άλλά καί δλων τών aλλων ελευθέρων εθνών. 

>>'Η κατάστασις αυτή, η όποία, ώς ολοι γνωρίζο

μεν, μιiς επιβάλλει βαρυτάτας θυσίας καί η όποία δέν 

είναι άπηλλαγμένη κινδύνων, θά συνεχισθή κατ' 

άνάγκην μέχρι στιγμής καθ' ifν θά καταστή δυνατόν 

νά στηριχθή η διεθνής άσφάλεια είς τόν γενικόν καί 

ελεγχόμενον άφοπλισμόν. Πρός επίτευξιν τού σκο

πού αυτού, αί 'Ηνωμένα ι Πολιτεία ι καί οί σύμμαχοί 

των μοχθούν μέ πίστιν, είλικρίνειαν καί άποφασι

στικότητα. 'Εάν καί άπό τής aλλης πλευριiς ύπάρχη 

άνάλογος άνταπόκρισις είς προθέσεις καί σκοπούς, 

τότε διά πρώτην φοράν είς τά χρονικά τής 'Ιστορί

ας, ό κόσμος θά αίσθανθή τήν άνακούφισιν μιιiς 

πραγματικής, σταθεριiς καί δικαίας είρήνης δι ' 
δλους. 

>>'Η ίστορία τής άνθρωπότητος διέρχεται περίο

δον μεγάλων μεταβολών. Παρ' δλον εν τούτοις δτι 

ζώμεν είς μίαν περίοδον άλλαγών είς τόν κόσμον, 

ουδέποτε πρέπει νά λησμονώμεν τήν ί5παρξιν αίωνί

ων καί άκαταλύτων άξ ιών. Πιστεύομεν, κύριε ύπουρ

γέ, δ τι καθ' ifν στιγμήν ό aνθρωπος είναι lfτοιμος νά 

κατακτήση τό διάστημα, πρέπει νά προσέχη πολύ 

διά νά μή κατακτηθή επί τής γής>>. 

Στή διάρκεια τής συνομιλίας του Κ. Καραμανλή 

μέ τόν Τζών Κέννεντυ, στίς 19 'Απριλίου, ό τέως 

προέδρος τ&ν ΗΠΑ, Χάρρυ Τρούμαν, επικοινώνησε 

τηλεφωνικώς μέ τόν Κ. Καραμανλή στό γραφείο του 

'Αμερικανοί) προέδρου καί εξέφρασε τή λύπη του 

γιατί δέν είχε μπορέσει νά βρεθεί στήν Ούάσιγκτων, 

ι:Οστε νά τόν συναντήσει. 'Ο Κ. Καραμανλής προσκά

λεσε τόν Χ. Τρούμαν νά επισκεφθεί τήν 'Ελλάδα καί 

του άπηύθυνε, στή συνέχεια, επιστολή: 

«'Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

>>Σέ επιβεβαίωση τής τηλεφωνικής συνδιαλέξεως 

πού είχα τήν ευχαρίστηση νά lfχω μαζί σας, άνέθεσα 

στόν πρέσβη μας στήν ουάσιγκτων νά σιiς επισκε

φθεί στό Independence γιά νά επιδώσει σέ σιiς καί 
τήν κυρία Τρούμαν τήν πρόσκληση τής έλληνικής 

Κυβερνήσεως νά επισκεφθείτε τήν Έλλάδα. 

>>'Η πρόσκληση αυτή εκφράζει τήν επιθυμία τού 

έλληνικοv λαού νά σιiς δεί στήν Έλλάδα καί νά lfχει 

lfτσι τήν ευκαιρία νά εκφράσει τά αίσθήματα ευγνω

μοσύνης, σεβασμού καί άγάπης πού τρέφει γιά σιiς. 

>>'Από σιiς καί τήν κυρία Τρούμαν εξαρτιiται νά 

μιiς είδοποιήσετε γιά τόν καταλληλότερο χρόνο τού 

τα ξ ι δ ιού σας στή 'Ελλάδα. 

>>Ή σύζυγός μου καί εγώ στέλναμε στήν κυρία 

Τρούμαν καί σέ σιiς τούς θερμότερους χαιρετισμούς 

μας καί προσβλέπαμε μέ άνυπομονησία στή συνάν

τησή μας στήν Έλλάδω> 15 • 

Τό μεσημέρι τής 19ης 'Απριλίου, ό Κ. Καραμαν

λής παρακάθησε σέ πρόγευμα, στή Λέσχη του άμε

ρικανικου Τύπου, μετά άπό σύντομη προσφώνηση 

του προέδρου τής όποίας, είπε τά έξής: 

« 'Επιτρέψατέ μαι, εν πρώτοις, κύριε πρόεδρε, νά 
σιiς ευχαριστήσω διά τούς θερμούς λόγους μέ τούς 

όποίους μέ επαρουσιάσατε. Θά επεθύμουν νά επωφε

ληθώ τής ευκαιρίας, ϊνα, μέσω ύμών, κυρίαι καί κύ

ριοι εκφράσω τήν βαθυτάτην μου ευγνωμοσύνην 

πρός τόν άμερικανικόν τύπον καί τόν άμερικανικόν 

λαόν διά τά αίσθήματα είλικρινοvς φιλίας καί συμ

παθείας, τά όποία μέ τήν ευκαιρίαν τής επισκέψεώς 

μου εξεδήλωσαν διά τήν 'Ελλάδα. 'Επιθυμώ νά σιiς 

διαβεβαιώσω δτι η αυθόρμητος άνταπόκρισις, τήν 

όποίαν συνήντησα παντού καί ίδίως κατά τάς συνο

μιλίας μου μέ τόν νέον καί δυναμικόν σας πρόεδρογ, 

ύπήρξε δι , εμέ πηγή εμπνεύσεως καί πίστεως επί τό 
μέλλον τών έλληνοαμερικανικών σχέσεων. 

>>'Ο ρόλος τής 'Ελλάδος ύπήρξεν άποφασιστικός 

διά τάς τύχας τού ελευθέρου κόσμου. Κειμένη είς τό 

άκρότατον νοτιοανατολικόν σημείον τής Ευρώπης, 

είς τήν συμβολή ν δύο κόσμων καί τριών 'Ηπείρων, η 

Έλλάς άπετέλεσεν άνέκαθεν συντελεστήν ύπευθύ

νου ελέγχου τών μεγάλων πνευματικών καί στρατιω

τικών ρευμάτων τής ίστορίας, είτε άπό τήν Δύσιν 

προήρχοντο ταύτα, είτε άπό τήν Ά νατολήν. 

>> Ύπό τάς συνθήκας αυτάς ήτα φυσικόν νά ύπο
στή τόν άντίκτυπον τής πολιτικής καί ίδεολογικής · 
διαμάχης πού συνετάραξε καί εξακολουθεί νά συγ

κλονίζη τήν εποχή ν μας. Άγωνισθείσα διά τήν σω

τηρίαν τής ελευθερίας εναντίον τού φασισμού καί 

τού ναζισμού, η 'Ελλάς άπετέλεσεν ευθύς μετά τό 

πέρας τού δευτέρου παγκοσμίου πολέμου άντικείμε

νον επανειλημμένων σκληρών ενόπλων επιθέσεων 

έτέρας όλοκληρωτικfjς ίδεολογίας, τού κομμουνι

σμού. Καί δέν είναι ίσως τυχαίον τό γεγονός δτι άμ

φότεραι αί μορφαί αυταί του όλοκληρωτισμοv ύπέ

στησαν τήν πρώτην των ήτταν είς τήν χώραν εκείνην 

άκριβώς, δπου διά πρώτην φοράν εβλάστησαν αί ίδέ

αι τής ελευθερίας καί τής δημοκρατίας. 'Η ίστορία 

επαναλαμβάνεται. 'Ιστορική δέ μοίρα επέβαλεν είς 

τόν λαόν πού ενεπνεύσθη τήν lfννοιαν τής ίσορροπί

ας καί τού μέτρου νά εύρίσκεται πάντοτε είς τήν 

πρωτοπορίαν τής άμύνης τής δημοκρατίας πρός πα

σαν άκραίαν θέσιν. 

»Περί τής σημασίας καί τών συνεπειών τής νικη

φόρου έλληνικής άντιστάσεως, σιiς άφήνω νά κρίνε

τε μόνοι . Φαντασθήτε διά μίαν στιγμήν τήν 'Ελλάδα 

ύποδουλωμένην είς τόν κομμουνισμόν. Ή Τουρκία 

θά είχεν άποκοπή. Ή 'Ιταλία θά είχεν ύπερφαλαγ

γισθή. Προβληματική θά άπέβαινεν η άνεξαρτησία 

τής Γιουγκοσλαβίας, η όποία θά είχε κυκλωθή άπό 

τρείς πλευράς άπό τήν σοβιετική ν επιρροήν. τέλος, 
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ή σοβιετική παρουσία καί δυναμική έμφάνισις εiς 

τήν 'Α νατολικήν Μεσόγειον θά έπεσφράγιζε τήν 

μοίραν όλοκλήρου τής ζωτικής περιοχής τής Μέσης 

'Ανατολής. 

;; 'Αντί τούτου, ή Έλλάς είναι σήμερον παράγων 
εΙρήνης καί σταθερότητος εiς τά Βαλκάνια. Ή συμ

μετοχή της εiς τήν Βορειοατλαντικήν Συμμαχίαν 

έξασφαλίζει τήν συνέχειαν τής δυτικής άμύνης άπό 

τών άκτών τού 'Ατλαντικού μέχρι τών ύπωρειών τού 

Καυκάσου. 

;;Μέ τήν Τουρκίαν, μετά τήν λύσιν τού Κυπρια

κού, αι' σχέσεις μας είναι Ιiρισται. Συνεργαζομένη 

στενώς καί γονίμως μέ τήν Γιουγκοσλαβία ν, ή • Ελ
λάς άποδεικνύει έμπράκτως δτι ή διαφορά τών κοι

νωνικών καθεστώτων δέν άποτελεί άνυπέρβλητον 

έμπόδιον εiς τάς εiρηνικάς σχέσεις τών λαών. ΥΟτι 

τήν εiρήνην άντιλαμβάνεται ώς εννοιαν θετική ν, καί 

δτι, έστερημένη προκαταλήψεων, άποβλέπει εiς τήν 

διατήρησιν καλών σχέσεων πρός πiiσαν κατεύθυνσιν 

ύπό τόν δρον τής τηρήσεως τών διεθνών κανόνων 

καί ύποχρεd>σεων καί τού άμοιβαίου σεβασμού τής 
έσωτερικής τάξεως καί τής άνεξαρτησίας έκάστης 

χώρας. 

;;Ταύτα πάντα δέν tγιναν βεβαίως χωρίς θυσίας. 

Θυσίας βαρυτάτας εiς αίμα καί πλούτον. Καθ' δ ν 

χρόνον Ιiλλαι εύτυχέστεραι χώραι έπεδίδοντο δρα

στηρίως εiς τήν έπούλωσιν τών πολεμικών των πλη

γών, μόνη ή Έλλάς ήναγκάζετο νά συνεχίση τόν 

άγώνα. Καί τό τίμημα ύπήρξεν δντως τεράστιον. 

'Αρκούμαι νά άναφέρω άπλώς δ τι αί άπώλειαί της 

διά τήν άπόκρουσιν τής κομμουνιστικής έπιθέσεως 

ύπερέβησαν τάς άπωλείας του άμερικανικοu στρατού 

έν Κ ορέ~ καί δτι αί ύλικαί ζημία ι πού τής έκληροδό

τησεν ή κομμουνιστική λαίλαψ ύπερέβαλον καί αύ

τάς άκόμη τάς τρομοκρατικάς καταστροφάς τού τε

λευταίου παγκοσμίου πολέμου. 

;;Εlς τό σημείον αύτό έπιθυμώ νά τονίσω πόσον 

πολύτιμος καί άποφασιστική ύπήρξεν ή παρασχε

θείσα ύπό τής μεγάλης αύτής χώρας βοήθεια. Ό έλ

ληνικός λαός γνωρίζει τούτο καλώς καί διατηρεί αϊ

σθημα εύγνωμοσύνης διά τήν εγκαιρον διακήρυξιν 

τού Δόγματος Τρούμαν καί διά τήν άποτελεσματικήν 

του έφαρμογήν. Διατηρεί δμως καί αϊσθημα ίκανο

ποιήσεως καί ύπερηφανείας διά τήν ματαίωσιν τών 

έπεκτατικών σχεδίων τού κομμουνισμού. Ό έλληνι

κός λαός γνωρίζει δτι ναί μέν ετυχεν ύλικής βοηθεί

ας, τήν μάχη ν δμως τήν tδωσεν αύτός. Κατ' άντίθε

σιν πρός Ιiλλα μέρη τού κόσμου, εiς τήν 'Ελλάδα, ή 

λύσις ύπήρξε όριστική καί ή νίκη πλήρης. 'Όλα δέ 

αύτά έπετεύχθησαν μέ τήν θυσίαν μόνον έλληνικού 

αϊματος. 

;;Εlναι εϋκολον νά φαντασθή κανείς τήν έσωτερι

κήν πολιτικήν καί οiκονομικήν κατάστασιν πού άν

τιμετώπισεν ή Έλλάς δταν, περατωθέντος τό 1950 

τού άδιαλείπτου σχεδόν δεκαετούς πολέμου, ήδυνή

θη έπί τέλους νά έπιδοθή άπερίσπαστος εiς εργα εi

ρηνικά. Μέσα εlς άτμόσφαιραν πολιτικής άσταθείας 

καί έξημμένων παθών, μέ τήν διοικητικήν μηχανήν 

έξηρθρωμένην, τήν οiκονομίαν της έρειπωμένην, 

Ιiνευ συγκοινωνιών, Ιiνευ πόρων, dJφειλε νά έπιλύση 

όχι μόνον τό στυγνόν πρόβλημα τής άμέσου έπιβιώ

σεως, άλλά καί τό τής δημιουργίας τών καταλλήλων 

συνθηκών διά τήν όμαλήν μελλοντικήν άνάπτυξιν 

καί εύημερίαν τού λαού της. Καί είναι πρός τιμήν 

της δτι άρθείσα εiς τό ϋψος τών περιστάσεων, έρρί

φθη εΙς τόν άγώνα τής εiρηνικής άναπτύξεως καί 

προόδου μέ τόν αύτόν ένθουσιασμόν καί τήν Ιδίαν 

άποφασιστικότητα πού εδειξε κατά τήν διεξαγωγήν 

τού πολέμου. Χάρις εΙς τήν έπιτυχή χρησιμοποίησιν 

τής οΙκονομικής καί τεχνικής βοηθείας τών 'Ηνωμέ

νων Πολιτειών, τήν άκάματον δραστηριότητα καί 

τήν πολιτικήν σύνεσιν τού λαού της, ή Έλλάς κα

τώρθωσε νά ύπερνικήση τάς δυσκολίας τής πρώτης 

στιγμής καί νά εlσέλθη όριστικώς εiς τήν όδόν τής 

οiκονομικής άναπτύξεως. Ή πολιτική σταθερότης 

τών τελευταίων έτών, τήν όποίαν διά πρώτην φοράν 

έγνώρισεν ή Έλλάς, έπιτρέπει ι]δη τήν προγραμμα

τισμένην καί δημιουργική ν άντιμετώπισιν τού οΙκο

νομικού μέλλοντος. Δέν θέλω νά σiiς κουράσω μέ 

άριθμούς. Θά παρέλειπα δμως στοιχειώδες καθήκον 

έάν δέν άνέφερα στοιχεία τι να, ένδεικτικά τής έπελ

θούσης προόδου. 

;;Οϋτω, έντός τής τελευταίας πενταετίας, τό κατά 

κεφαλήν εΙσόδημα τού πληθυσμού άνήλθεν άπό $ 
214 εiς $295. 'Η έμπορική ναυτιλία πού είχε σχεδόν 
τελείως καταστραφή κατά τόν πόλεμον, ύπερέβη ι]δη 

τά 5 έκατομμύρια τόνων, έν φ ή έλληνική πλοιοκτη
σία, έν τφ συνόλφ της, κατατάσσεται ι]δη τρίτη άνά 

τόν κόσμον, άμέσως μετά τήν άμερικανικήν καί τήν 

βρετανικήν. Ή βιομηχανική παραγωγή, συμπερι

λαμβανομένης τής ήλεκτρικής ένεργείας, ηύξήθη 

κατά 41% εναντι τού 1955, χάρις δέ εiς τήν πολιτικήν 
τής νομισματικής σταθερότητος, ι]ν άπαρεγκλήτως 

άκολουθούμεν, άπεκατεστάθη ή έμπιστοσύνη πρός 

τό έθνικόν νόμισμα, ηύξήθησαν αί καταθέσεις τών 

Τραπεζών καί έδημιουργήθησαν ι]δη αι' προϋποθέ

σεις μιiiς άνετωτέρας πιστοδοτήσεως τής έθνικής οi

κονομίας. 

;;Σημαίνουν μήπως δλα αύτά δτι τό οiκονομικόν 

μας πρόβλημα έλύθη η δτι έξέλιπεν ή άνάγκη τής 

περαιτέρω οiκονομικής ένισχύσεως τής 'Ελλάδος; 

'Η άπάντησις εiς τό έρώτημα αύτό είναι δ τι σήμε

ρον, περισσότερον άπό ποτέ Ιiλλοτε, ύπάρχει άνάγκη 

συνεχίσεως τής οiκονομικής βοηθείας. Δέν ύπάρχει 

άμφιβολία δτι ή οΙκονομική κατάστασις έβελτιώθη 

σημαντικώς. Τούτο δμως άποτελεί άπλώς βελτίωσιν, 

έν συγκρίσει πρός τό χάος τό όποίο ν έπεκράτει κατά 

τό παρελθόν. Πολλά έπετεύχθησαν, πολλά δμως άκό-
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μη άπομένουν νά γίνουν. Τά δσα επετεύχθησαν πρέ

πει νά σταθεροποιηθούν, τό δέ δλον lργον νά όλο

κληρωθή. 'Άνευ τής όλοκληρώσεως αύτής θά κινδυ

νεύσουν σοβαρώς καί τά μέχρι σήμερον επιτευχθέν

τα. 

;;Δέν ύποτιμώμεν τάς ύφισταμένας δυσχερείας, 

δπως δέν παραβλέπομεν καί τάς ελλείψεις τής 

επαγγελματικής καί τεχνικής μας άναπτύξεως. Διά 

τόν λόγον αύτόν άκριβώς ή Κυβέρνησίς μου κατέ

στρωσεν καί lθεσεν ffδη άπό πέρυσι ν είς εφαρμογήν 

πενταετές πρόγραμμα οίκονομικής άναπτύξεως. Τοι

ούτος προγραμματισμός διά πρώτην φοράν επιχει

ρείται εν 'Ελλάδι καί lχει ώς εκ τού λόγου τούτου 

καί iήν άξίαν μιi'iς άπαρχής. Κεντρική iδέα τού προ
γράμματος ε{ναι δπως διά συνδεδυασμένων δημοσί

ων καί iδιωτικών επενδύσεων εξασφαλίση τάς προϋ

ποθέσεις εκείνας, αίτινες θά ύψώσουν τό εθνικόν εi

σόδημα είς επίπεδα αύτοδυνάμου άναπτύξεως (τό 

ποσόν τών 400 περίΠου δολλαρίων κατά κεφαλήν 
άποτελεί τόν πρώτον μας άντικειμενικόν σκοπόν), θά 

επιτρέψουν τήν άπορρόφησιν τής άνεργίας καί τής 

ύποαπασχολήσεως καί θά καταστήσουν τήν έλληνι

κήν οίκονομίαν βιώσιμον καί διεθνώς συναγωνιστι

κήν. 'Επιζητείται δέ τό άποτέλεσμα τούτο χωρίς άπό

κλισιν άπό τάς συγχρόνους ύγιείς άρχάς τής φιλε

λευθέρας οiκονομίας, περιοριζομένης καί τής κρατι

κής συμβολής είς τούς άπαραιτήτους μόνον τομείς 

καί ενθαρρυνομένης κατά τό δυνατόν τής τε ήμετέ

ρας καί τής ξένης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. 

;; v[σως ό σκοπός τόν όποίον εθέσαμεν είς τόν 
έαυτόν μας νά κρίνεται άπό πολλούς ώς φιλόδοξος. 

Ήμείς γνωρίζομεν δτι δέν κείται εκτός τής πραγμα

τικότητος. Καί lχομεν τήν πεποίθησιν δτι είς τήν 

προσπάθειάν μας αύτήν δέν θά είμεθα μόνοι. Διότι 

δέν πρέπει νά μείνωμεν μόνοι. 

;; 'Η χρηματοδότησις τού οiκονομικοv προγράμ
ματος στηρίζεται κατά σημαντικόν ποσοστόν είς δι

αφόρους πηγάς του εξωτερικού: τακτικήν βοήθειαν, 

δάνεια, μεταφοράς κεφαλαίων κ.λ.π. 'Εάν αί πηγαί 

αύταί στερεύσουν, αί προσπάθειαί μας θά κινδυνεύ

σουν καί μαζί μέ αύτάς θά κινδυνεύσουν καί οί καρ

ποί τούς όποίους μέ τόσον αlμα καί μόχθον συνεκο

μίσαμεν μέχρι τούδε. 

;;Κυρίαι καί κύριοι, 

;;Σtiς ζητώ νά συνειδητοποιήσετε δτι είς τήν 'Ελ

λάδα συντελείται αύτή ν τήν στιγμήν !Jνα πείραμα, τό 

άποτέλεσμα τού όποίου θά lχη aμεσον άντίκτυπον 

είς δλην τήν περιοχήν τής Ά νατολικής Μεσογείου 

καί τής Βαλκανικής. 

;; 'Εάν άληθεύη δτι ή εiρήνη άποτελεί καί αύτή 
μίαν μορφήν άγωνιστικής άναμετρήσεως μέ είρηνι

κά δμως μέσα. 'Εάν δεχθώμεν δτι ό διεθνής κομμου

νισμός δέν παρητήθη τών σκοπών του άλλ' ffλλαξεν 

άπλώς μεθόδους. 'Εάν, τέλος, πεισθώμεν δτι διακαής 

πόθος δλων τών χωρών ε{ναι νά άπαλλαγοvν μέ κάθε 

τρόπον άπό τό φάσμα τής άνεχείας καί τών στερή

σεων. 'Εάν δλα αύτά εlναι βάσιμα, τότε θά πρέπει νά 

άναγνωρίσωμεν δτι ύπάρχει ύψίστη πολιτική σκοπι

μότης νά άποδειχθή ι5τι δέν ε{ναι άπαραίτητος ό 
όλοκληρωτισμός διά τήν άνάπτυξιν μιi'iς πτωχής οί

κονομίας. 'Από τό παράδειγμα τής 'Ελλάδος εξαρτά

ται εν πολλοίς ή άπάντησις είς τό ερώτημα: Ε{ναι 

δυνατή ή επιδίωξις τής εύημερίας εν ελευθερίg καί 

άξιοπρεπείg; 
;;Ε{μαι βέβαιος δτι μέ τήν βοήθειαν τού Θεού καί 

δλων ύμών, ή άπάντησις θά ε{ναι καταφατική;;. 

Τό βράδυ τής 19ης 'Απριλίου, ό Κ. Καραμανλής 

παρέθεσε δείπνο στήν έλληνική πρεσβεία πρός τιμή 

του πρόεδρου Κέννεντυ. 'Ο Κ. Καραμανλής ευχαρί

στησε θερμά, κατά τά έπιδόρπια, τόν Τζών Κέννεντυ 

γιά τήν πρόσκληση καί τή φιλοξενία του, άλλά καί 

γιά τήν παρουσία του στήν έκδήλωση -γεγονός 

άσυνήθιστο γιά τά διπλωματικά ήθη τής ΟUάσιγ

κτων- λέγοντας δτι τοuτο τιμά τήν ·Ελλάδα. Στή 

συνέχεια, έξέφρασε τήν ίκανοποίησή του «διότι έκ 

τών συνομιλιών πού διεξήγαγε διεπιστώθη πλήρης 

σύμπτωσις άπόψεων έφ' δλων τών θεμάτων κοινοu 

ένδιαφέροντος». 

Σέ άπάντηση, ό πρόεδρος Κέννεντυ τόνισε: 

«Ή 'Ελλάς καί αί Ήνωμέναι Πολιτείαι συνδέονται 

στενώς μέ κοινόν ίδεώδες, τήν προάσπισιν τής δημοκρατί

ας, ijτις έγεννήθη ε{ς τήν άρχαίαν 'Ελλάδα. Συχνά δημι

ουργείται ή έντύπωσις δτι αί 'Ηνωμέναι Πολιτείαι δέν 

άσχολοuνται πολύ μέ έλληνικά θέματα καί δτι ή προσοχή 

των στρέφεται πρός Ciλλας περιοχάς, δπως τό Λάος κ.λ.π. 

Τοuτο, καί Civ συμβαίνη ένίοτε, οuδόλως σημαίνει δτι 

ύπάρχει ελλειψις ένδιαφέροντος διά τά έλληvικά πράγμα

τα, άλλ' δτι ή συντελουμένη σήμερον έν 'Ελλάδι σοβαρά 

έποικοδομητική έργασία, μaς παρέχει τήν εuχέρειαν νά 

στρέφωμεν τήν προσοχήν μας πρός Ciλλας περιοχάς, αί 

όποίαι διέρχονται κρίσιν». 

Μετά τό δείπνο, έπακολούθησε συνομιλία Κέν

νεντυ - Καραμανλή, κατά τήν όποία ό 'Αμερικανός 
πρόεδρος προσκάλεσε τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό νά 

τόν έπισκεφθεί στό Λευκό Οfκο, προκειμένου νά 

εχουν μία τελευταία συνομιλία, έκτός έπισήμου 

προγράμματος. 

Στίς 20 'Απριλίου ό Κ. Καραμανλής εfχε νέα συ
νάντηση μέ τόν πρόεδρο Κέννεντυ στό Λευκό Οfκο. 

'Ο Κ. Καραμανλής άποχαιρετώντας τόν 'Αμερικανό 

ήγέτη, τόν ευχαρίστησε γιά τή θερμότατη φιλοξενία 

καί τόν προσκάλεσε νά έπισκεφθεί τήν 'Ελλάδα. 'Ο 

πρόεδρος Κέννεντυ άποδέχτηκε τήν πρόσκληση . 

Τήν ίδια ήμέρα καί προτοu άναχωρήσει γιά τή 

Νέα 'Υόρκη, ό Κ. Καραμανλής δήλωσε σέ συνεργά

τη του Πρακτορείου «United Press»: 

«Ή Έλλάς παρέχει τήν πλήρη ήθικήν ύποστή-
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ριξίν της πρός τάς Ήνωμένας Πολιτείας εiς δ, τι 
άφορii τά προβλήματα τοϊί Λάος καί τijς Κούβας. Δύ

ναμαι νά σiiς διαβεβαιώσω δτι αί Ήνωμέναι Πολι

τείαι lχουν τήν πλήρη ήθικήν ύποστήριξιν καί κα

τανόησιν τfjς 'Ελλάδος εiς δ, τι άφορii τήν κρίσιν 

τοϊί Λάος καί τήν Κούβα ν. 'Επιθυμώ, έπίσης, νά εϊπω 

δτι ή ύποδοχή, ή όποία έπεφυλάχθη εiς έμέ ένταϊίθα, 

δέν ήδύνατο νά ε{ ναι περισσότερον έγκαρδία. 'Ο 

πρόεδρος Κέννεντυ καί τά μέλη τijς Κυβερνήσεώς 

του έπέδειξαν πλήρη κατανόησιν έφ' δλων τών θεμά

των, τά όποία έξέθεσα πρός αvτούς». 

Στή συνέχεια, ό Κ. Καραμανλής είπε άκόμη δτι 

«κατά τό χθεσινοβραδυνόν δείπνον, πού έδόθη πρός 

τιμήν του προέδρου Κέννεντυ, εiς τήν έλληνικήν 

πρεσβείαν, ό 'Αμερικανός πρόεδρος του είπεν δτι, 

καθ' ά έλπίζει, θά γράψη εiς αύτόν προσωπικώς, 

δταν θά εχη προβλήματα πρός έξέτασιν» καί δτι ό 

ίδιος «συνεκινήθη βαθύτατα έκ τής φιλικής αύτής 

έκδηλώσεως του 'Αμερικανοί> προέδρου». 

Στίς 21 'Απριλίου, κατά τήν παραμονή του στή 
Νέα 'Υόρκη, ό Κ. Καραμανλής είχε σ,υνάντηση καί 

συνομιλία μέ τόν κυβερνήτη Νέλσων Ροκφέλλερ στό 

ξενοδοχείο «Ούώλντορφ 'Αστόρια», δπου καί είχε 

καταλύσει. 

'Ο 'Έλληνας πρωθυπουργός παρακάθησε, άκό

μη, σέ πρόγευμα πού παρέθεσε πρός τιμή του δ δή

μαρχος τής Νέας 'Υόρκης, Ρόμπερτ Βάγκνερ, ό 

όποίος τόν προσφώνησε λέγοντας τά έξής: 

«Είναι όμοφώνως δεκτόν δτι ή μήτηρ του δυτικου πολι

τισμου ύπήρξεν ή 'Ελλάς. 'Αποτελεί aδιαφιλονίκητον γε

γονός δτι δλαι αί παραδόσεις τής πνευματικής ζωής τής 

Δύσεως, άπό τής φιλοσοφίας μέχρι τών τεχνών, είναι εμ

πλουτισμέναι μέ τήν κλασικήν κληρονομίαν τής 'Ελλά
δος . Εiς τήν σύγχρονον έποχήν ή 'Ελλάς είναι εκ παραδό

σεως φίλη τών 'Ηνωμένων Πολιτε'ι&ν. 'Αφ' ής αί δύο 
χώραι άπέκτησαν τήν έλευθερίαν των, άγωνισθείσαι διά 

τήν aνεξαρτησίαν των, τά πεπρωμένα τών δύο έθνών κατέ

στησαν άλληλένδετα. Ή ήθική εννοια περί δικαιοσύνης 

καί τιμίας συμπεριφοράς, ή όποία ενυπάρχει εiς τούς αγα

πώντας τήν ελευθερίαν των λαών μας, επαγίωσεν ετι πε

ρισσότερον τούς κοινούς δεσμούς μας. 'Η πόλις τής Νέας 

'Υόρκης είναι ύπερήφανος, διότι διεδραμάτισε σπουδαίον 

ρόλον εiς τήν άνάπτυξιν των c'iκρως φιλικών ελληνοαμερι

κανικών σχέσεων καί διότι συνέβαλεν εiς τήν συνεργασία ν 

μεταξύ τών c'iλλων λαών εiς πολύ μεγαλύτερον βαθμόν aπό 

οίανδήποτε c'iλλην πόλιν τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. Τό 

liγαλμα τής 'Ελευθερίας, εκ του λιμένος τής Νέας 'Υ όρ

κης, εχει ύποδεχθή τόν μεγαλύτερον aριθμόν εκ τών 'Ελλή

νων, οί όποίοι μετανάστευσαν εiς τή χώραν αuτήν ... 
»Σήμερον εχομεν μεταξύ ήμών ε να πολύ διακεκριμένον 

επισκέπτην. Εiς τό άξίωμά του, ώς πρωθυπουργου τής 

'Ελλάδος, εσημείωσε μοναδική ν επιτυχίαν όδηγήσας τήν 

χώραν του άσφαλώς μέσω τών δυσκόλων καιρών διεθνους 

κρίσεως καί εντάσεως, εiς τούς όποίους δλοι ζώμεν. 'Υπό 

τήν ήγεσίαν του ή 'Ελλάς άπέκτησε σταθερότητα καί εuη-

μερίαν c'iνευ προηγουμένου εiς τήν σύγχρονον ίστορίαν. 

Ή σταθερότης τής δραχμής έπί παραδείγματι, έπιτευχθεί

σα κατά τήν διάρκειαν τής ύπ, αuτου διακυβερνήσεως τής 

'Ελλάδος, συνέβαλε μεγάλως εiς τήν άνάπτυξιν τής εθνι

κής οίκονομίας, πράγμα τό όποίον, παραλλήλως μέ τά νέα 

συστήματα παιδείας καί ύγιεινής, άποτελεί ενα μόνον τών 

έπιτευγμάτων του ίκανου αuτου ήγέτου. Δυνάμεθα νά είπω

μεν δτι περισσότεροι συμπατριώται του άπό οίανδήποτε 

liλλην φοράν απολαμβάνουν τούς καρπούς τής έλευθερίας 

αuτής. Τά άνωτέρω επετεύχθησαν ύπό νέου άνδρός ένεργη

τικου καί αόκνου ήγέτου. Θά έπεθύμουν τώρα νά σάς συ

στήσω τόν c'iνδρα αuτόν, ενα θαpραλέον πολιτικόν, τόν 

πρωθυπουργόν τής 'Ελλάδος κ. Κ. Καραμανλήν». 

'Ο Κ. Καραμανλής, άφοί> εύχαρίστησε τό δή

μαρχο τής Νέας Ύ όρκης γιά τή θερμή ύποδοχή καί 

τή φιλοξενία, δήλωσε δτι «ή πόλις τijς Νέας 'Υ όρ

κης ύπό τήν ήγεσίαν ένός έκ τών μεγαλυτέρων δη

μάρχων της, άνθεί, ύπό τήν σκιάν τοϊί άγάλματος τfjς 

'Ελευθερίας». Καί συνέχισε : 

«Εiς τάς άρχαίας 'Αθήνας ή "'Αγορά", δηλαδή ό 

τόπος δπου διεξήγοντο αί έμπορικαί άνταλλαγαί, 

έξειλίχθη εiς συνέλευσιν λαοϊί, fίτοι εiς τόπον άν

ταλλαγfjς ίδεών. Κατ' αvτόν τόν τρόπον έδημιουργή

θη ό πρώτος καί θεμελιώδης θεσμός τfjς δημοκρατί

ας. 'Ομοίως, ή Νέα 'Υόρκη, ή όποία ε{ναι τό άποτέ

λεσμα τfjς άτομικfjς δραστηριότητος καί έφευρετικό

τητος τοϊί άνθρώπου, έξειλείχθη εiς τόπον, ώστε νά 
άποτελij σήμερον διεθνές κέντρον άνταλλαγijς τό

σον έμπορευμάτων δσον καί ίδεών. 'Εκ τfjς έλευθέ

ρας αvτfjς άνταλλαγijς προκύπτει ενας τρόπος ζωfjς, 

ενας πολιτισμός, ό όποίος άποτελεί τήν άληθij οvσί

αν τfjς δημοκρατίας. 'Ο ρόλος τfjς 'Ελλάδος είς τήν 

διαμόρφωσιν τών πεπρωμένων τοϊί έλευθέρου κό

σμου καί τήν διατήρησιν τijς δημοκρατίας, ήτο καί 

εlναι σπουδαίος. Εύρισκομένη εί~ τό σταυροδρόμιον 
τριών ήπείρων, καί είς τήν πραγματικότητα δύο κό

σμων, ή 'Ελλάς ύπέστη δ λ ον τόv άντίκτυπον τών 

μεγάλων ίδεολογικών συγκρούσεων τijς έποχijς μας. 

Οϋτω, άφοϊί έπολέμησε έναντίον τοϊί φασισμοϊί καί 

τοϊί ναζισμοϊί, εύρέθη είς τήν άνάγκην νά άγωνισθij 

καί νά άποκρούση, έπίσης, καί τόν κομμουνισμόν. 

Είς τόν άγώνα έναντίον το[ί κομμουνισμοϊί, τόν 

όποίο ν άπό στρατιωτικής πλευρiiς ή 'Ελλάς διεξή

γαγε μόνη, ετυχε πολυτίμου καί άποφασιστικfjς βοη

θείας έκ μέρους τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, βάσει 

τοϊί δόγματος Τροϊίμαν, διά τό όποίον οί 'Έλληνες 

ε{ναι εvγνώμονες. Είς τό τέλος μιiiς δεκαετίας συνε

χών πολέμων -έναντίον τοϊί aξονος καί το[ί κομ

μουνισμοϊί- ή 'Ελλάς έξijλθεν όλοσχερώς κατε

στραμμένη καί πολιτικώς άσταθής. Σήμερον, διά τfjς 

σκληρiiς έργασίας καί τών οίκονομικών θυσιών τοϊί 

έλληνικοϊί λαοϊί, ώς καί τfjς έπιτυχοϊίς χρησιμοποιή

σεως τfjς άμερικανικfjς βοηθείας, ή χώρα εύρίσκεται 

τελικώς έπί τfjς καλijς όδοϊί τfjς οίκονομικfjς άναπτύ-
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Συνομιλία μέ τό Ν. Ροκφέλλερ (aνω). Ό Κ. Καραμανλής άνταλλάσσει χειραψία 

μέ τόν Α. Στήβενσον, ύπό τό βλέμμα τού Ρ. Νίξον (κάτω). 
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Συνάντηση μέ τό γενικό γραμματέα τού ΟΗΕ. 
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ξεως καί τής γενικής σταθερότητος. 

»0ί5τω, κατά τά τελευταία πέντε /Jτη τό κατά κε

φαλήν εlσόδημα άνήλθεν άπό 214 εlς 295 δολλάρια. 
Ό έλληνικός έμπορικός στόλος, ό όποίος είχε σχε

δόν καταστραφή διαρκουντος του πολέμου, ύπερβαί

νει σήμερον τά πέντε έκατομμύρια τόνους καί γενι

κώς τά έλληνικής lδιοκτησίας έμπορικά σκάφη άπο

τελουν τόν τρίτον κατά σειράν έμπορικόν στόλον 

του κόσμου, μετά τόν άμερικανικόν καί τόν άγγλι

κόν. 'Η βιομηχανική παραγωγή ηύξήθη άπό του 

1955 κατά 41%. Ή πολιτική τής νομισματικής στα
θερότητος είχεν ώς άποτέλεσμα τήν άποκατάστασιν 

τής πίστεως πρός τό έλληνικόν νόμισμα, τήν αϋξη

σιν τών τραπεζιτικών καταθέσεων καί τήν δημιουρ

γίαν συνθηκών δι' εύχερεστέραν χρηματοδότησιν 

τής "έλληνικής οlκονομίας". 'Ο τουρισμός άποτε

λεί έτέραν σημαντικήν πηγήν εlσοδήματος διά τήν 

'Ελλάδα. 'Η τουριστική κίνησις ηύξήθη άπό 50.000 
έπισκέπτας του 1950 εlς 390.000 τό 1960, ύπολογίζε
ται δέ δτι θά φθάση τό fίμισυ έκατομμμύριον κατά τό 

τρέχον /Jτος καί τό εν έκατομμύριον κατά τό 1965. 
Κατά τό παρελθόν /Jτος έπεσκέφθησαν τήν 'Ελλάδα 

75.000 'Αμερικανοί, πράγμα πού ύπερέβη κάθε προ
ηγούμενον ρεκόρ. 'Εφέτος άναμένονται τούλάχι

στον 100.000 'Αμερικανοί. Ή έλληνική Κυβέρνη
σις έφαρμόζει μέγα πρόγραμμα έπεκτάσεως τών ~ύ
κολιών διά τούς περιηγητάς. "Εν πενταετές πρό

γραμμα οlκονομικής άναπτύξεως -τό πρώτον εlς τό 

είδος του- έτέθη εlς έφαρμογήν κατά τό παρελθόν 

/Jτος. 'Ιδέα κεντρική του προγράμματος είναι ή έξα

σφάλισις, μέσω δημοσίων καί lδιωτικών έπενδύσε

ων, τών συνθηκών έκείνων πού θά έπιτρέψουν εlς 

μίαν οlκονομίαν, ή όποία δύναται περαιτέρω νά άνα

πτυχθή κατά τρόπον άνεξάρτητον (ώς πρώτος άντι

κειμενικός σκοπός εχει τεθή ή άνύψωσις του κατά 

κεφαλήν εiσοδήματος εlς 100 δολλάρια), νά έξαλεί
ψη τήν . άνεργίαν καί τήν ύποαπασχόλησιν καί νά 

καταστή ή lδία ι'κανή δπως άντιμετωπίση τόν διεθνή 

συναγωνισμόν. 'Όλα αύτά πρόκειται νά γίνουν άνευ 

παρεκκλίσεως άπό τάς άρχάς μιiiς έλευθέρας οlκονο

μίας». 

Τήν ίδια ήμέρα, σέ επίσημο γεϋμα πού παρέθεσε 

πρός τιμή τοϋ Κ. Καραμανλή, δ 'Αρχιεπίσκοπος 'Ιά

κωβος καί οί ελληνοαμερικανικές όργανώσεις, μί

λησαν δ μόνιμος άντιπρόσωπος των ΗΠΑ στόν ΟΗΕ 

καί στέλεχος τοϋ Δημοκρατικοϋ κόμματος, 'Αντλάι 

Στήβενσον, δ ρεπουμπλικανός πρώην άντιπρόεδρος 

των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Νίξον, καί δ ϋπατος πρόεδρος 

τής ΑΧΕΠΑ, Ν. Κοφινaς. 

'Ο Α . Στήβενσον ύπογράμμισε «τήν προσήλωσιν 

των ·Ηνωμένων Πολιτειων είς τά ίδεώδη τής Ελευθε

ρίας καί τής δικαιοσύνης, είς τά όποία πιστεύει καί ή 

'Ελλάς)), καί τόνισε δτι «ή άμερικανική βοήθεια 

πρός τήν 'Ελλάδα άπετέλεσεν επένδυσιν, ή όποία 

άπέδωσε διττως: ·Η 'Ελλάς δέν άπέβη μόνον άκρο

γωνιαίος λίθος τής 'Ατλαντικής Συμμαχίας, άλλ' 

άποτελεί καί άπόδειξιν δτι μία πτωχ~ χώρα ήμπορεί 
νά εργάζεται διά τήν εύημερίαν της, εν Ελευθερί~ 

καί άξιοπρεπεί~. 'Όλα αύτά τά έπιτεύγματα όφεί

λονται είς τόν πρωθυπουργόν Κ. Καραμανλήν, δ 

δποίος άποτελεί ύπόδειγμα άρίστου δημοκρατικοϋ 
ήγέτου)). 

Κατόπιν, τό λόγο ελαβε δ πρώην άντιπρόεδρος 
των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Νίξον, δ δποίος άπέτισε φόρο 

τιμής στό εργο τοϋ Κ. Καραμανλή καί εξήρε τήν 

πρόοδο τής 'Ελλάδος. Καί προσέθεσε: 

«Καί είναι τόσον σημαντική ή παροχή βοηθείας πρός 

τό εξωτερικόν, διότι διά του λαμπροί) παραδείγματος τής 

'Ελλάδος μiiς ενισχύετε εiς τό νά δυνηθώ μεν νά ύπερπηδή

σωμεν τάς συναντωμένας μεγάλας δυσχερείας, διά τήν συ

νέχισιν τής βοηθείας». 

'Ο ϋπατος πρόεδρος τής ΑΧΕΠΑ, Νικόλαος Κο

φινaς καί δ 'Αρχιεπίσκοπος 'Αμερικής 'Ιάκωβος, 

έξήραν τή δυναμικότητα καί τήν άποφασιστικότητα 

τοϋ πρωθυπουργοϋ τής 'Ελλάδος. Καί δ 'Αρχιε

πίσκοπος κατέληξε: 

«Δι' ήμiiς δέν είσθε μόνον άπλώς ό πρωθυπουργός τής 

'Ελλάδος. Είσθε ό μέγας ήγέτης ένός εθνους, τό όποίον 

ήγωνίσθη πάντοτε ήρωικώς διά τήν ελευθερίαv, τήν δικαι
οσύνην, τήν εiρήνην καί τήν δημοκρατίαν . Χάρις εiς τάς 

εκτάκτους πολιτικάς ίκανότητας καί τάς άρετάς σας ώδηγή

σατε μίαν κατεστραμμένην χώραν εiς πραγματικήν άνα

γέννησιν, ενα άπαθλιωμένον λαόν πρός μίαν νέαν 'ήθικήν 

ύπόστασιν καί πίστιν, ενα μεγάλως κινδυνευον εθνος εiς 

τήν άπόκτησιν ένός αiσθήματος άσφαλείας άνευ προηγου

μένου». 

'Ο Κ. Καραμανλής είπε μεταξύ άλλων τά έξής: 

«'Εθαύμαζα πάντοτε τάς Ήνωμένας Πολιτείας 

διά τάς μεγάλας προόδους των εlς τούς διαφορους 
τομείς, διά τήν γενναιοψυχίαν των καί διά τήν δύνα

μίν των. Είμαι δμως lδιαιτέρως εύτυχής διαπιστώνω ν 

άπόψε πληρέστερον δτι ύπάρχει καί ενας πρόσθετος 

λόγος θαυμασμου: 'Η έξαίρετος έθνική ένότης καί 
άλληλεγγύη τών άμερικανικών κομμάτων έν όψει 

τών μεγάλων έθνικών θεμάτων». 

'Αφοϋ στήν συνέχεια εύχαρίστησε τούς παρι

σταμένους γιά τά εύγενή τους λόγια, δ Κ. Καραμαν

λής ύπογράμμισε «τήν πλήρη σύμπτωσιν άπόψεων, ή 

όποία ύπάρχει μεταξύ των 'Ηνωμένων Πολιτειων 

καί τής 'Ελλάδος)). Καί τόνισε: 

«Οί δύο λαοί ϊστανται ό ενας παρά τό πλευρόν 

του άλλου εlς τάς έπάλξεις διά τήν άμυναν τής δημο

κρατίας, φρουροί τής εlρήνης, τής έλευθερίας καί 

τής δικαιοσύνης. 
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)) 'Ενώπιον τών άνησυχιών καί τών κινδύνων πού 
διαγράφονται είς τόν διεθνή όρίζοντα ό έλεύθερος 

κόσμος είναι άπαραίτητον νά έπιδείξη άποφασιστι

κότητα, συνοχή ν καί ένεργόν άλληλεγγύην. v Α ν δέν 

παραμερισθουν τά έπί μέρους συμφέροντα πρός οφε

λος του γενικου συμφέροντος, aν δεν τεθουν κατά 

μέρος αί φιλοδοξίαι καί οί έγωισμοί, aν κατά τήν 

μεγάλην δοκιμασία ν, είς τήν όποία ν ύποβάλλεται σή

μερον ή δημοκρατία, δέν παρουσιάση ένιαίον καί 

άρραγές μέτωπον, ήμπορεί νά λεχθή δτι ή έλευθερία 

είς τόν κόσμον όλόκληρον θά εύρεθή έν κινδύνφ. 

Είναι περιττόν νά προσθέσω δτι άπό τής πλευράς 

αύτής αί ύποχρεώσεις, τά καθήκοντα καί αί εύθυναι 

τών μελών τής 'Α τλαντικής Συμμαχίας είναι πολύ 

βαρύτερα ι. 

)) 'Ενίοτε, είς τόν χώρο ν του έλευθέρου κόσμου 
έκδηλουται παράδοξος ψυχολογία, καθ' ή ν, διά τήν 

σωτηρίαν μας ύπεύθυνοι εlναι οί σύμμαχοί μας καί 

οχι πρωτίστως ήμείς οί ϊδιοι. Θά ifθελα νά τονίσω 

δτι κανείς δέν έχει τήν δύναμιν νά σώση έκείνους 

πού δέν θέλουν νά σώσουν τόν έαυτόν τουφλ 

τέλος, άπευθυνόμενος πρός τούς όμογενείς, ό Κ. 
Καραμανλής έξέφρασε, στά έλληνικά, τήν ίκανο

ποίησή του «διά τό άδιάλειπτον ένδιαφέρον ύπέρ τής 

μητρός 'Ελλάδος καί διά τήν ύπό του έλληνισμου 

τής 'Αμερικής παρεχομένη ν πρός τήν 'Ελλάδα ήθι

κήν καί ύλικήν συνδρομήν)) 16 • 

Στίς 23 'Απριλίου, ό Κ. Καραμανλής μετέβη 

στήν εδρα του ΟΗΕ στή Νέα Ύόρκη καί είχε συνο

μιλία μέ τό γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Ντάγκ 

Χάμμερσκελντ, ό όποίος άργότερα παρέθεσε γεuμα 

πρός τιμή του, στό όποίο παρακάθησαν οί άντιπρό

gωποι δλων των χωρών-μελών τοu Συμβουλίου 'Α

σφαλείας -έκτός τοu Σοβιετικοu άντιπροσώπου

καθώς καί οί πρέσβεις τής Κύπρου καί τής Γιουγ

κοσλαβίας. 

Τό πρακτικό τών συνομιλιών τοu Κ. Καραμανλή 

καί του Ν. Χάμμερσκελντ, στίς δποίες παρέστησαν 

άκόμη ό Ε. 'Αβέρωφ, δ Χ. Ξανθόπουλος-Παλαμiiς, ό 

Παuλος Οiκονόμου-Γκούρας, μόνιμος άντιπρόσω

πος τής 'Ελλάδος στόν ΟΗΕ, δ Θ. Τσάτσος καί ό Α. 

Λιάτης, άναφέρει τά παρακάτω: 

«Κατά τήν σχετικήν συζήτησιν ό κ. πρόεδρος τής Κυ

βερνήσεως ε{πεν είς τόν κ. Χάμμερσκελντ δτι ή έλληνική 

Κυβέρνησις παρακολουθεί μετά μεγάλου ενδιαφέροντος 

τήν εξέλιξιν τής άντιθέσεως εντός του 'Οργανισμού μετα

ξύ 'Ανατολής καί Δύσεως καί τήν προσπάθειαν τ&ν 'Ανα

τολικών δπως επεκτείνουν τήν επιρροήν των εiς τάς χώρας 

τής 'Ασίας, 'Αφρικfjς καί Νοτίου 'Αμερικής, καθώς καί 

τάς προσωπικάς κατά του γενικού γραμματέως επιθέσεις 

τ&ν Σοβιετικών, αϊτινες τείνουν εiς εξασθένησιν του 'Ορ

γανισμού. Συγχρόνως διεβεβαίωσεν τόν γενικόν γραμμα

τέα δτι πολιτική τής Κυβερνήσεώς του εΙναι ή ενίσχυσις 

του 'Οργανισμου καί συναφώς ή ύποστήριξις τής θέσεως 

του γενικου γραμματέως, τήν όποίαν νuν κατέχει ό κ. Χάμ

μερσκελντ. 

»'Ο γενικός γραμματεύς του ΟΗΕ ηuχαρίστησε τόν κ. 

πρόεδρον τής Κυβερνήσεως καί προέβη εiς άνάλυσιν τής 

σοβιετικής πολιτικής έναντι τού ΟΗΕ. 

»0{ Σοβιετικοί, εΙπεν ό γενικός γραμματεύς, βλέποντες 
δτι ό 'Οργανισμός δέν εΙ ναι δυνατόν νά άποβfί τυφλόν 

οργανον τής πολιτικής των, προfjλθον εiς τήν άπόφασιν νά 

έπιδιώξουν τήν οuσιαστικήν άχρήστευσίν του διατηρούν

τες αuτόν μόνον ώς μίαν μόνιμον διεθνή διάσκεψιν πρός 

εξάσκησιν προπαγάνδας διά τής χρησιμοποιήσεως του βή

ματος των 'Ηνωμένων 'Εθνών. 

»Εiδικώτερον διά τ&ν έπιθέσεών των πρός έξασθένησιν 

του 'Οργανισμου άποβλέπουν εiς τούς έξης σκοπούς: 

»1. Εiς άντικατάστασιν του γενικου γραμματέως άπό 
τρείς γενικούς γραμματείς εκπροσωπουντας τάς έν τij Συ

νελεύσει πολιτικάς δμάδας, ήτοι τούς 'Ανατολικούς, τούς 

Δυτικούς καί τούς οuδετεροφίλους. Πεισθέντες δτι δ κ. 

Χάμμερσκελντ δέν προτίθεται θιγείς άπό τάς προσωπικάς 

κατ' αuτοu επιθέσεις νά ύποβάλη παραίτησιν, δπότε θά 

έθετον άμέσως τό ζήτημα τής τριαδικής άσκήσεως των κα

θηκόντων του γενικού γραμματέως, επεχείρησαν έλιγμόν 

δεχόμενοι τήν άντικατάστασιν του κ. Χάμμερσκελντ ύπό 

οuδετεροφίλου, άλλά τουτο μόνον προσωρινώς μέχρι τής 

προσεχούς εν έτει 1962 λήξεως τής θητείας του, όπότε θά 
έπανέλθουν καί πάλιν έπί τής προτάσεως τ&ν τριών γενι

κών γραμματέων. 

»Σημειωτέον δτι πρός λfjψιν οίασδήποτε άποφάσεως θά 

άπαιτfjται δμοφωνία τ&ν τριών γενικών γραμματέων, τούτο 

δέ ίσοδυναμεί μέ τήν δυνατότητα προβολής σοβιετικου 

"νeto" είς τό επίπεδον δραστηριότητος του γενικου γραμ

ματέως. Καί δ μέν κ. Χάμμερσκελντ εΙναι άποφασισμένος 

νά εξαντλήση τήν θητείαν του διότι θεωρεί δτι προσφέρει 

ύπηρεσίαν είς τόν Όργανισμόν, μετά τήν λfjξιν δμως 

αuτfjς τό ζήτημα θά άνακύψη κατά τρόπον όξύν πρός βλά

βην του θεσμου. 

»2. Είς άντικατάστασιν τ&ν νυν ύπηρετούντων είς τήν 
Γενικήν Γραμματείαν διεθνών ύπαλλήλων του 'Οργανι

σμού. 'Αντί τ&ν διεθνών ύπαλλήλων οί Σοβιετικοί προτεί

νουν τήν ύπό τής Γενικής Γραμματείας χρησιμοποίησιν 

έθνικ&ν ύπαλλήλων, τούς όποίους τά Κράτη-μέλη του ΟΗΕ 

θά δανείζουν είς τόν 'Οργανισμόν διά περιωρισμένον χρο

νικόν διάστημα. Oi ύπάλληλοι ούτοι κατά τό διάστημα τής 
θητείας των είς τόν ΟΗΕ θά εξαρτώνται άπ' εuθείας άπό 

τάς Κυβερνήσεις των, παρά τ&ν δποίων θά λαμβάνουν καί 

σχετικάς δδηγίας. 

»3. Είς τήν είσαγωγήν νέου συστήματος εγκρίσεως τ&ν 
έκτάκτων δαπανών. Οίαδήποτε δαπάνη έξω του τακτικου 

προϋπολογισμου του ΟΗΕ θά εγκρίνεται κατόπιν άποφά

σεως του Συμβουλίου 'Ασφαλείας. VΟχι μόνον δαπάναι, 

ώς του Κογκό καί τής Παλαιστίνης θά πρέπει νά ύποβάλ

λωνται εiς τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας, άλλά καί ijσσονος 

σημασίας δαπάναι ώς αί άπαιτούμεναι διά τήν συγκρότη

σιν οίασδήποτε άποστολfjς ή διεξαγωγής έρεύνης θά πρέ

πει νά έγκρίνωνται άπό τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας. 

»ΕΙναι προφανές δτι καί διά τής ενεργείας ταύτης οί 

Σοβιετικοί άποβλέπουν είς τήν άποστέρησιν τού 'Οργανι

σμού άπό πάσης δραστηριότητος λόγω τής δυνατότητος 
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Ό Κ. Καραμανλής καί δ 'Αρχιεπίσκοπος 'Ιάκωβος παρακολουθούν τήν παρέλαση 

τών έλληνοαμερικανικών σωματείων στή Νέα Ύόρκη. 
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ματαιώσεως πάσης αποφάσεως διά τής προβολής "veto". 
»Γενικώς ό κ. Χάμμερσκελντ εξέφρασε πολλήν &παισι

οδοξίαν διά τό μέλλον του ΟΗΕ δσον καί διά τήν γενικήν 

διεθνή κατάστασιν)) 17 • 

Στή συνέχεια, ό Κ. Καραμανλής, ή συνοδεία του 

καί ό 'Αρχιεπίσκοπος 'Ιάκωβος παρακολούθησαν 

τήν παρέλαση των ελληνοαμερικανικών σωματείων 

στή 5η Λεωφόρο, γιά τόν έορτασμό των 140 έτών από 
τήν έπανάσταση του 1821. 

Κατά τήν παραμονή του στή Νέα 'Υόρκη, ό Κ. 

Καραμανλής ελαβε από τόν πρώην πρόεδρο 'Αιζεν

χάουερ τό ακόλουθο τηλεγράφημα: 

«Μέ κάποιαν καθυστέρησιν εκφράζω τήν χαράν μου διά 

τήν επίσκεψίν σας εiς 'Ηνωμένας Πολιτείας καί εϋχομαι 

πρός ύμiiς καί τήν κ. Καραμανλή εόχάριστον παραμονήν 

εiς τήν χώραν μας. 'Όταν επιστρέψετε εiς τήν χώραν σας 

παρακαλώ νά διαβιβάσετε πρός τόν βασιλέα καί τήν βασί

λισσαν τούς φιλικούς χαιρετισμούς τής κ. ' Αιζενχάουερ 

καί εμοu)) . 

Ό 'Έλληνας πρωθυπουργός απάντησε στόν 

πρώην 'Αμερικανό πρόεδρο μέ τήν ακόλουθη έπι

στολή: 

«'Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

»ι1υπήθηκα πολύ πού δέν είχα τήν εύκαιρία νά 

σaς δώ κατά τήν παραμονήν μου έδώ, καί τό πρό

γραμμα τής έπίσημης έπισκέψεώς μου στίς 'Ηνωμέ

νες Πολιτείες δέν μοv άφηνε χρόνο γιά νά σaς έπι

σκεφθώ στό Γκέττυσμπεργκ. 

»Δέν μπορώ δμως νά φύγω χωρίς νά σaς στείλω 

τούς θερμότατους χαιρετισμούς μου μαζί μέ τήν δια

βεβαίωση τών αίσθημάτωv έκτιμήσεως καί σεβα

σμού, πού τόσον έγώ προσωπικά δσο καί δλοι οί 

'Έλληνες τρέψαμε γιά σaς. 

»'Η 'Ελλάς δέν λησμονεί πολύτιμους φίλους 

δπως έσείς, κύριε πρόεδρε, φίλους πού συνέβαλαν 

στήν ένίσχυση τών έλληνοαμερικανικών δεσμών. 

'Η έπίσκεψή μου έδώ καί ή θερμή ύποδοχή πού έπι

φυλάχθηκε σέ μένα καί τούς συνεργάτες μου έπιβε

βαιώνουν τήν έγκαρδιότητα καί τόν έποικοδομητικό 

χαρακτήρα αύτών τών δεσμών» 18 • 

Πρίν τήν αναχώρησή του από τίς ΗΠΑ ό Κ. Κα

ραμανλής δήλωσε πρός τούς δημοσιογράφους τά 

έξή ς: 

«Οί έλληvοαμερικανικοί δεσμοί ούδέποτε ήσαν 

τόσο στενοί καί φιλικοί καί ίσχυροί, δσον είναι τώ

ρα. 

»Είμαι άπολύτως ίκανοποιημένος έκ τών συνομι

λιών τάς όποίας είχαν είς Ούάσιγκτων μετά τού προέ

δρου Κέννεντυ καί τών συνεργατών του. Είμαι εύ

γνώμων καί συγκεκινημένος έκ τής φιλοξενίας ή 
όποία μοv παρεσχέθη ύπό τού πρόεδρου». 

Σέ έρώτηση γιά τίς έπικρίσεις πού διατυπώθησαν 

στή Εύρώπη κατά του ρόλου τών 'Ηνωμένων Πολι

τειών στήν Κούβα δήλωσε: 

«Ή 'Αμερική έχει είδικήν εύθύνην καί είδικόν 

δικαίωμα νά ένδιαφέρεται διά τήν άνεξαρτησίαν καί 

τήν έλευθερίαν τού δυτικού ήμισφαιρίου». 

'Ο Κ. Καραμανλής καί ό Ε. 'Αβέρωφ καί τά μέλη 

τής ακολουθίας τους αναχώρησαν από τή Νέα ·Υ όρ

κη ' τήν 24η 'Απριλίου. Λίγο πρίν τήν αναχώρησή 

του, ό πρωθυπουργός δέχτηκε τηλεφώνημα από τόν 

πρόεδρο Κέννεντυ, ό δποίος έξέφρασε τήν ίκανο

ποίησή του γιά τίς χρήσιμες συνομιλίες που είχαν οί 

δύο ήγέτες. ·Ο 'Έλληνας πρωθυπουργός απηύθυνε 

από τό αεροπλάνο στόν 'Αμερικανό πρόεδρο τό 

ακόλουθο αποχαιρετιστήριο μήνυμα: 

«'Επί τtf σημερινΌ άναχωρήσει μου, έπιθυμώ νά 

έκφράσω καί αύθις πρός ύμaς, κ. πρόεδρε, τάς θερμο

τέρας μου εύχαριστίας διά τήν έγκάρδιον ύποδοχήν 

καί φιλοξενίαν, τής όποίας έγώ καί οί συνεργάται 

μου έτύχομεν καθ ' δλον τό διάστημα τής παραμονής 

μας είς τάς Ήνωμένας Πολιτείας. 

»Είμαι εύτvχής διαπιστώσας έκ τών συνομιλιών, 

aς έσχον μεθ, ύμών καί τών διακεκριμένων συνεργα

τών σας, πλήρη σύμπτωσιν qπόψεων, τόσον έπί τών 

άφορώντων τήν 'Ελλάδα θεμάτων, δσον καί έπί τών 

γενικωτέρων διεθνών προβλημάτων κοινού ένδιαφέ

ροντος. 

» 'Επιστρέφων είς τήν ·Ελλάδα άποκομίζω α[
σθημα βαθείας ίκανοποιf]σεως καί iσχυρaς έμπιστο

σύνης. Είμαι βέβαιος δτι αί 'Ηνωμένα ι Πολιτείαι, 

ύπό τήν άποφασισμένην καί πεφωτισμένην ήγεσίαν 

σας καί μέ τήν βοήθεια ν τού Θεού, θ' άντιμετωπί

σουν άποτελεσματικώς τάς διεθνείς έξελίξεις τής σή

μερον καί τής αϋριον, έπ' άγαθψ τής είρήνης, τής 

έλευθερίας καί τής δικαιοσύνης έν τφ κόσμφ» 19 • 

Κατά τήν άφιξή του στό αεροδρόμιο του • Ελλη
νικου, ό Κ. Καραμανλής έξέφρασε πρός τούς δημο

σιογράφους τήν πλήρη ίκανοποίησή του από τίς 

έπισκέψεις τού στίς ΗΠΑ καί τόν Καναδii, καί τόνι

σε ακόμη: 

«·Η άτμόσφαιρα, ή όποία έπεκράτησεν έκεί καί 

αί διεξαχθείσαι συνομιλία ι άπέδειξαν δ τι ή 'Ελλάς 

άπολαύνει Ιδιαιτέρας συμπαθείας καί έκτιμήσεως εiς 

τάς μεγάλας αύτάς δημοκρατίας τής Β. 'Αμερικής. 

)) 'Εξ άλλου, διεπιστώθη, κατά τάς συνομιλίας αύ

τάς, σύμπτωσις άπόψεων τόσον έπί τών γενικών θεμά

των κοινού ένδιαφέροντος, δσον καί έπί τών θεμάτων 

τά όποία εiδικώτερον ένδιαφέρουν τήν 'Ελλάδα. 

'Επεβεβαιώθη έπίσης ή προσήλωσις τών χωρών μας 

είς τάς ύφισταμένας συμμαχίας καί ή άνάγκη ένισχύ

σεως αύτών);. 
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'Αναφερόμενος στίς ΗΠΑ, ό Κ. Καραμανλής εί

πε δτι «διατηρουν άμείωτον τό ενδιαφέρον των καί 

διά τήν άσφάλειαν καί διά τήν οίκονομικήν άνάπτυ

ξιν της ·Ελλάδος, εκτιμ&σαι τούς άγ&νας του έλλη

νικου λαου καί τήν προσπάθειάν του διά τήν άνόρ

θωσιν τής οίκονομίας του». Γιά τά οίκονομικά προ

βλήματα της ·Ελλάδος είπε δτι «επεδείχθη πλήρης 

κατανόησις» καί δτι «ή άμερικανική Κυβέρνησις τε

λεί εν άναμονΏ της εγκρίσεως τ&ν νέων προγραμμά

των της, είς τό πλαίσιον τ&ν όποίων θά γίνουν προ

βλέψεις ίκανοποιουσαι τάς έλληνικάς άνάγκας». Καί 

προσέθεσε δτι «παρεσχέθη ή διαβεβαίωσις δτι άρμό

διοι άμερικανικοί όργανισμοί είναι πρόθυμοι νά 

συμβάλουν είς τήν εκτέλεσιν του πενταετους προ

γράμματος διά τήν χορήγησιν τ&ν άναγκαίων πι

στώσεων» . τέλος, εξέφρασε τή χαρά του γιά τήν ευ

καιρία πού είχε νά ελθει σέ επαφή μέ τήν όμογένεια 

στίς δύο χ&ρες πού επισκέφθηκε. 

Γιά τήν επίσκεψή του στίς ΗΠΑ καί τίς συναν

τήσεις του μέ τήν άμερικανική ήγεσία άναφέρει ό Κ . 

Καραμανλής, σέ σημείωμα πού ύπαγόρευσε κατά τή 

διαμονή του στό Παρίσι: 

«Μετά τόν Καναδά έπισκέφθηκα στίς 17 'Απρι
λίου τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες, κατόπιν προσκλήσε

ως του προέδρου Κέwεντυ, δ δποίος μου lκανε τήν 

τιμή νά στείλει στό Μόντρεαλ τό προσωπικό του 

άεροπλάνο νά μέ παραλάβει. VΗμουν νομίζω δ πρώ

τος έπίσημος προσκεκλημένος άπό τόν νέο πρόεδρο, 

δ δποίος μου έπεφύλαξε πράγματι θερμή ύποδοχή 

καί διότι δ πως μου εlπε άγαπουσε τήν ·Ελλάδα, άλλά 

καί διότι έκτιμουσε Ιδιαιτέρως τό lργο μου. Κατ' 

έντολή του μου άπεδόθησαν τιμές άρχηγου Κράτους, 

μολονότι δέν ήμουν παρά πρωθυπουργός. 'Έτσι, μί

λησα σέ εκτακτη συνεδρίαση του Κογκρέσσου, δ 

πρόεδρος παρακάθησε κατ' έξαίρεση σέ γευμα τής 

έλληνικής πρεσβείας καί μολονότι ή aφιξή μου συνέ

πεσε μέ τήν κρίση πού προκάλεσε ή άπόπειρα άποβά

σεως στήν Κούβα, δ πρόεδρος, άντί τής μιiiς πού 

προβλέπετο, εlχε μαζί του τρείς μακρές συνομιλίες. 

'Ο τύπος lδωσε ει5ρεία δημοσιότητα στήν έπίσκεψή 

μου καί εlναι χαρακτηριστικός δ έπίλογος του aρ

θρου του "Μηνύτορος" τής Βοστώνης, δ δποίος 
lγραφε: "'Ο κ. Καραμανλής συνηντήθη τρείς φορές 

μετά του προέδρου Κέννεντυ, ενα γεγονός aνευ προ

ηγουμένου, έδέχθη πρόσκλ η σι ν του προέδρου νά 

σηκώνη τό τηλέφωνο καί νά τόν καλή προσωπικώς 

οίανδήποτε στιγμήν έξ 'Αθηνών, τόν lθεσεν εiς τη

λεφωνική ν έπαφήν μέ fόν κ. Τρουμαν καί παρέστη 
εiς τό γευμα τής έλληνικής πρεσβείας, τό πρώτον 

έπίσημον τής προεδρίας του". 

»'Ο Κέννεντυ άπό τήν πρώτη επαφή εντυπωσίαζε 

τόν συνομιλητή του. τ Η ταν lδεαλιστής καί ρεαλι

στής συγχρόνως καί άσκουσε γοητεία καί έπιβολή. 

Στό πρόσωπό του ενηλλάσσοντο τό ήρεμο χαμόγελο 

καί τό χαλύβδινο βλέμμα. Λέν μπορεί νά πεί κανείς 

ποιά θά ήταν ή θέση του στήν ίστορία aν δέν εlχε 

άποθάνει τόσο ενωρίς. 'Εκείνα δμως τά δποία ε κανε 

μέχρι τής ήμέρας του θανάτου του (ή θαρραλέα άντι

μετώπιση τής μεγάλης κρίσεως τής Κούβας, ή φιλε

λεύθερη πολιτική του στό φυλετικό, τό διαστημικό 

του πρόγραμμα καί τόσα aλλα) καί δ τρόπος μέ τόν 

δποίο ετερμάτισε τή ζωή του εσφράγισαν τήν πολι

τική του σταδιοδρομία καί τόν κατέστησαν δχι μό

νον ίστορικό πρόσωπο άλλά τό σύμβολο μιiiς επο

χής. Πάντως δ πρόωρος θάνατός του ύπενθυμίζει τόν 

Μένανδρο λέγοντα: "'Όποιον άγαπίi δ Θεός τόν 

παίρνει νέο κοντά Του". 

;;Κατά τήν πρώτη συνάντησή μας οί συζητήσεις 

περιεστράφησαν στά έλληνικά θέματα, τή~ διεθνή 
κατάσταση μέ επίκεντρο τό ΝΑ ΤΟ καί τίς σχέσεις 

Ά νατολής καί Λύσεως. Του εξέθεσα τίς οlκονομικές 

καί άμυντικές άνάγκες τής χώρας μου καί του ζήτησα 

συγκεκριμένα νά έγγυηθεί ή 'Αμερική τήν άσφάλεια 

τής 'Ελλάδος, δεδομένου δ τι δέν θεωρουσα έπαρκψ 

τήν κάλυψη του ΝΑΤΟ σέ περίπτωση τοπικου πολέ

μου. 'Ο πρόεδρος, άφου μου ζήτησε καί του εξήγησα 

τούς λόγους γιά τούς δποίους εlχα άνάγκη τής προ

σθέτου αι5τής εγγυήσεως, μου δήλωσε: "Οι5δένα λό

γον lχετε νά άνησυχείτε. Αί ΗΠΑ ενδιαφέρονται 

ζωηρώς διά τήν 'Ελλάδα καί εγγυώνται τήν άσφά

λειαν αι5τής ". Ή κατηγορηματική αι5τή δήλωση 
ήταν μιά δέσμευση πολύ τολμηρή γι ' αι5τόν καί πολύ 
καθησυχαστική γιά μένα. 

;;Λιερχόμεθα τότε περίοδον ψυχρου πολέμου καί 

ύπεστήριξα τήν άνάγκη τής ενισχύσεως του ΝΑΤΟ 

καθώς καί τήν πρόταση του Ντηφενμπαίκερ γιά τή 

σύγκληση Διασκέψεως Κορυφής τών μελών του. Ό 

Κέννεντυ προτιθέμενος νά εγκαινιάσει τήν προεδρία 

του μέ μιά νέα πολιτική ύφέσεως άπήντησε cδς άκο

λούθως στίς παρατηρήσεις μου: "Κατά τή γνώμη 

μου, οι5δείς θέλει τόν πόλεμον. Πιστεύω δτι δέν τόν 

θέλει οϋτε καί ή Ρωσία. 'Όπως γνωρίζετε δμως, οί 

πόλεμοι πολλάκις προκαλουνται συνεπεία τής άμοι

βαίας δυσπιστίας, ή δποία δημιουργείται εlς τάς σχέ

σεις τών λαών. Χωρίς νά χαλαρώσω τήν άμυντικήν 

μας προπαρασκευή ν, εlμαι άποφασισμένος νά άναλά

βω εlλικρινή προσπάθειαν διά τήν διάλυσιν τής ύφι

σταμένης σήμερον δυσπιστίας καί τήν δημιουργίαν 

συνθηκών εμπιστοσύνης καί κατανοήσεως. 'Εάν ή 

Ρωσία άρνηθεί τήν συμβολήν της, θά lχωμεν διαπι

στώσει τήν κακήν της πίστιν. Προσωπικώς πιστεύω 

δτι δέν θά τήν άρνηθή". 

;; 'Εν συνεχείg μου εlπε δτι έξετίμησε lδιαιτέρως 
τίς παρατηρήσεις μου γιά τήν άποστολή του ΝΑΤΟ 

και δτι του εκανε έντύπωση δτι αύται συμπίπτουν 

άπολύτως μέ τίς άπόψεις του 'Α ντενάουερ. ~Οταν δέ 

μέ έρώτησε μέ κάποιαν δόση περιεργείας, έάν εlχα 
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συζητήσει προσφάτως τό θέμα μέ τόν Γερμανό καγ

κελλάριο, του aπάντησα δχι, aλλάφαίνεται δτι συμ

πίπτουν οι' aπόψεις μας γιατί συμπίπτουν οι' συνθή

κες ύπό τίς όποίες διατελουν οι' χώρες μας, πού συ

νορεύουν aμφότερες μέ τό Παραπέτασμα. 

»Τελικώς μέ έβεβαίωσε δτι θά προωθήσει τίς σκέ

ψεις περί ένισχύσεως του ΝΑ ΤΟ aφου συναντήσει 

καί τόν στρατηγό Ντέ Γκώλ, δεδομένου δτι τήν βα

σική αδυναμία τής Συμμαχίας τή δημιουργουσε τότε 

ή στάση τής Γαλλίας. Μέ τήν εvκαιρία αvτή, μου 

ζήτησε τή γνώμη μου γιά τόν στρατηγό, τίς ίδέες καί 

τίς προθέσεις του όποίου, δπως μου είπε, έδυσκολεύ

ετο νά έννοήσει. Του είπα δτι ό στρατηγός είναι μιά 

πολυσύνθετη προσωπικότητα πού θέλει είδική μετα

χείριση. Χρησιμοποιεί πολλές φορές aνορθόδοξα μέ

σα, γιά νά μήν πώ έκβιαστικά, έν τtf έπιθυμί(f του νά 

έπιβάλλει έαυτόν καί τή χώρα του στή διεθνή σκηνή. 

'Ο Κέννεντυ, μετά τήν έπιστροφή του στήν 'Αμερι

κή, μου διεμήνυσε δτι ή ένημέρωση πού του ΙJκανα 

γιά τόν Ντέ Γκώλ aπεδείχθη πολύ χρήσιμη. 

»Συζητήσεως γενομένης περί τής aτυχους έπιχει

ρήσεως τής Κούβας ό πρόεδρος μου δήλωσε: "Είναι 

μία θλιβερή περίπτωσις, γιά τήν όποίαν δμως όφείλω 

νά αναλάβω τάς εvθύ)νας, μολονότι τήν κληρονόμη

σα. Γνωρίζω δτι θά γίνει έκμετάλλευσις καί είς βά

ρος τής 'Αμερικής καί είς βάρος μου. 'Ενδιαφέρει 

δμως τόσον ζωτικά τάς Ήνωμένας Πολιτείας τό ζή

τημα τής Κούβας, ό5στε νά μήν δύνανται αύται νά τό 

αγνοήσουν". 

»'Ομιλών περί Κούβας πρέπει νά αναφερθώ καί 

ει'ς μίαν δήλωσίν μου, ή όποία διαστραφείσα προεκά

λεσε τότε ποικίλα σχόλια. Κατά τήν aναχώρησίν 

μου aπό τήν ΟVάσιγκτων, έρωτηθείς ύπό δημοσιο

γράφου γιά τό έπεισόδιο τής Κούβας, aπάντησα δτι 

δέν δύναμαι νά ΙJχω γνώμη γιά τό συγκεκριμένο αvτό 

περιστατικό, aλλά δτι aντιλαμβάνομαι τό ένδιαφέ

ρον τής 'Αμερικής δι' δ, τι συμβαίνει στή γειτονιά 

της. 'Η δήλωση αvτή έθεωρήθη ώς έπιδοκιμασία τής 

aποπείρας aποβάσεως καί προκάλεσε έπικρίσεις. 

'Όταν δμως aργότερα στήν μεγάλη κρίση τής Κού

βας ό Κέννεντυ έφήρμοσε είς τήν πρiiξιν τή θεωρία 

αvτή, χειροκροτήθηκε aπ' δλον τόν κόσμο. Παράλ

ληλα, είχα μακρές συνομιλίες έγώ καί ό 'Αβέρωφ μέ 

τούς ύπουργούς 'Εξωτερικών καί 'Αμύνης γιά δ λα 

τά είδικώτερα θέματα πού ένδιέφεραν τήν 'Ελλάδα. 

;;Κατά τήν aποχαιρετιστήρια έπίσκεψή μου στόν 

Λευκό Οίκο προσεκάλεσα τό ζευγος Κέννεντυ νά 

έπισκεφθεί τήν 'Ελλάδα. 'Ο πρόεδρος aπεδέχθη καί 

μου είπε δτι θά ι]σθάνετο είλικρινά εvτυχής, έάν κα

τόρθωνε νά ΙJλθει τό καλοκαίρι, κατά προτίμησιν 

ανεπίσημα. Γιά τήν περίπτωση δμως πού οι' aσχολίες 

του δέ θά του έπέτρεπαν μου ύπεσχέθη νά στείλει τή 

σύζυγό του ώς φιλοξενουμένη μου, πράγμα πού ΙJγινε. 

»'Από τήν έπίσκεψή μου έκείνη ένθυμουμαι τά 

έξής χαρακτηριστικά περιστατικά: Πρώτον, δταν ό 

Κέννεντυ μέ συνεχάρη γιά τή διευθέτηση του Κυπρι

ακου, του είπα δτι, έάν έγνώριζα δτι θά γίνει πρόε

δρος θά καθυστερουσα τή λύση, δεδομένου δτι έγνώ

ριζα τίς εvνοϊκές γιά τήν 'Ελλάδα όμιλίες του. Μου 

aπάντησε δτι μεταξύ Καπιτωλίου καί Λευκου Οίκου 

ύπάρχει μεγάλη διαφορά καί δτι ώς πρόεδρος είναι 

αμφίβολον έάν θά ι]δύνατο νά ύποστηρίξει αvτά πού 

ύπεστήριξε ώς γερουσιαστής. Δεύτερον, κατά τή δι

άρκεια τής πρώτης συνομιλίας μας κάλεσε τόν εύρι

σκόμενο στό Μιζούρι Τρουμαν στό τηλέφωνο καί 

πρίν μου περάσει τό aκουστικό του είπε: "Ξέρω δτι 

aγαπiiς τήν 'Ελλάδα καί δτι θά σου κάνει χαρά νά 

aκούσης τόν πρωθυπουργό της". Ό Τρουμαν μέ 

έχαιρέτησε φιλοφρόνως καί μέ έρώτησε πώς πiiνε τά 

πράγματα στήν 'Ελλάδα καί έν συνεχεί(f μου έξέ

φρασε τή λύπη του διότι δέν θά ήδύνατο νά παραστεί 

λόγω έλαφρου κρυολογήματος είς τό πρός τιμή μου 

γευμα. 

»'Αργότερα, καί κατόπιν παρακλήσεως τής οί

κογενείας Κέννεντυ, συνέταξα !Jνα μνημόνιο πού 

βρίσκεται στή Kennedy Memorial Library καί στό 
όποίο έκθέτω τίς έντυπώσεις μου γιά τήν προσωπικό

τητα του Τζών Κέννεντω;2ο. 

Μέ τήν εύκαιρία τής έπισκέψεως του Κ. Καρα

μανλή οί σημαντικότερες άμερικανικές έφημερίδες 

άφιέρωσαν άρθρα καί σχόλια γιά τήν προσωπικότη

τα καί τό εργο του . 'Η «New York Herald Tribune» 
άφιέρωσε 12 εικονογραφημένες σελίδες γιά τήν 

·Ελλάδα καί τήν οiκονομική πρόοδό της μέ τίτλο 

«Ή ταχέως βελτιουμένη οiκονομία καί τό βιοτικόν 

έπίπεδον τής ·Ελλάδος». 'Ο άνταποκριτής τής έφη

μερίδας στήν 'Αθήνα τόνισε δτι «ή έπίσκεψις του Κ. 

Καραμανλή εiς 'Αμερικήν συμβολίζει οχι μόνον τήν 

πρόθεσιν τής ·Ελλάδος, δπως παραμείνη σταθερός 

σύμμαχος του άμερικανικου λαου, άλλά καί τήν έπι

θυμίαν καί ίκανότητα αύτή ς, δπως διαδραματίση ση

μαντικόν ρόλον εiς τούς κόλπους τής Δυτικής Κοινό

τητος .. . ·Η ·Ελλάς, έν όλίγοις, έδιδάχθη νά προχω
ρή άβοήθητος έπί τής διεθνους πολιτικής σκηνής». 

' Εξάλλου ό διευθυντής τής άμερικανικής άποστολ ή ς 

στήν ·Ελλάδα, Τζών Χάγκερτυ, ύπογράμμισε τήν 

οικονομική καί νομισματική σταθερότητα τής χώ

ρας, τήν σταθερή αύξηση του έθνικου εισοδήματος, 

τήν ισοσκέλιση του κρατικου προϋπολογισμου, καί 

τήν αύξηση τών ξένων έπενδύσεων. Στήν ίδια έφη

μερίδα, ό πρέσβης τής ·Ελλάδος στήν Ούάσιγκτων, 

Α. Λιάτης, σέ μήνυμά του πρός τόν άμερικανικό λαό 

τόνισε δτι «ή έπίσκεψις του Κ. Καραμανλή εiς 

'Αμερικήν θά ένισχύση τήν άμοιβαίαν φιλίαν, κατα

νόησιν καί συνεργαpίαν μεταξύ · Ελλάδος καί 'Αμε

ρικής», ένώ ό πρέσβης τών ·Ηνωμένων Πολιτειών, 

Ε. Μπρίγκς, έξέφρασε τήν έλπίδα δτι τό άφιέρωμα 
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τής έφημερίδας «θά συντελέση δπως ό άμερικανικός 

λαός κατανοήση τάς μεγάλας προόδους πού έπιτε

λοuνται σήμερον εiς τήν 'Ελλάδα» καί «δτι ή έπί

σκεψις τοu πρωθυπουργοί> κ. Καραμανλή θά συμβά

λη διά νά ύπογραμμισθή εiς όλόκληρον τόν κόσμον 

πόσον στενοί είναι οί δεσμοί, οί όποίοι συνδέουν τάς 

δύο χώρας». 

Οί «New York Times» σέ άνταπόκρισή τους 

εγραψαν: 

Συνεπεία τής συνεχους ψυχολογικής καί πολιτικής πιέ

σεως τής Σοβιετικής 'Ενώσεως επί τής 'Ελλάδος οί ήγέται 

τής Ι:λληνικής Κυβερνήσεως ήναγκάσθησαν νά επιζητή

σουν μίαν dπ' εuθείας εκτίμησιν τής σημερινής παγκοσμί

ου καταστάσεως παρά του Λευκου Οίκου. 'Ο Κ. Καραμαν

λής, ό όποίος εύρίσκεται εiς τήν εξουσίαν από του 1955, 
σημειώσας μακρότερον χρόνον παραμονής εiς αuτήν aπό 

οίονδήποτε ι'iλλον προκάτοχόν του, φθάνει σήμερον εiς 
Οuασιγκτώνα πρός διεξαγωγή ν συνομιλιών μετά του προέ

δρου Κέννεντυ. Εiς τήν έπίσκεψιν αuτήν κατοπτρίζεται ή 

όλονέν αuξανομένη aνησυχία τών μικρών Κρατών τής Δυ

τικής Συμμαχίας, dναφορικώς μέ τάς μελλοντικάς σχέσεις 

'Ανατολής καί Δύσεως. 

'Η επίσκεψις αuτή του πρωθυπουργου τής 'Ελλάδος θά 

παράσχη τήν εuκαιρίαν πρός τούς 'Αμερικανούς έπισή

μους νά διασκεδάσουν τάς Ι:λληνικάς καχυποψίας πού 

προεκλήθησαν κατόπιν του τελευταίου αiτήματος του προέ

δρου Κέννεντυ πρός τό Κογκρέσσον, διά τήν παροχήν οι

κονομικής βοηθείας πρός τάς φιλικάς χώρας. 

'Η «Washington Post» σημείωσε δτι «ό κ. Καρα
μανλής θά διαπιστώση δτι αί 'Ηνωμέναι Πολιτείαι 

τρέφουν iδιαιτέραν συμπάθειαν διά τήν 'Ελλάδα· δέν 

ύπάρχουν δυσχερή προβλήματα μεταξύ τών δύο χω

ρών καί ώς έκ τούτου ή έπίσκεψιςτοu κ. Καραμανλή 

θά παράσχη τήν εύκαιρίαν νά συζητηθοuν τά παγκό

σμια προβλήματα καί ή θέσις τής 'Ελλάδος ώς γεφύ

ρας μεταξύ του ΝΑΤΟ καί τής Μέσης 'Ανατολής». 

Τό περιοδικό <Πime» δημοσίευσε τήν παρακάτω 

σκιαγραφία του 'Έλληνα πρωθυπουργοί> μέ τόν τίτ

λο «'Ο σταθερός άνήρ τής 'Ελλάδος». 

Δημοκράτης aπό τήν χώραν δπου έγεννήθη ή ελευθε

ρία, ό πρωθυπουργός κ. Καραμανλής φθάνει εiς Οuασιγ

κτώνα αuτήν τήν /:βδομάδα διά συνομιλίας μετά του κ. 

Κέννεντυ. Κομψός καί ρωμαλέος aνήρ διάγων τό 54ον ετος 

τής ήλικίας του, ό κ. Καραμανλής ύπήρξεν εΙδος τι εκπλή

ξεως μεταξύ τών συναδέλφων του 'Ελλήνων πολιτικών. 

Ούτος δέν προέρχεται aπό τόν μικρόν καί στενόν κύκλον 

των αθηναϊκών οικογενειών, αί όποίαι εκ παραδόσεως 

εκυβέρνων τήν 'Ελλάδα. Εlναι υίός διδασκάλου εκ Μακε

δονίας . 'Ο κ. Καραμανλής, δμως, aπεκατέστησε τήν τάξιν 

ε{ς τά τεταραγμένα μεταπολεμικά πολιτικά πράγματα τής 

'Ελλάδος καί εσταθεροποίησεν τήν Ι:λληνικήν οiκονο

μίαν . 

Κατά τήν Ι:ξαετίαν ή όποία διέρρευσεν ύπό τήν πρωθυ

πουργίαν του, ό κ. Καραμανλής κατεσκεύασε σύγχρονον 

όδικόν δίκτυον, τό όποίον συνδέει τάς 'Αθήνας καί τήν 

Θεσσαλονίκην μέ χιλιάδας χωρίων τά όποία πρότερον 

ήσαν dποκεκομμένα έκτων κυρίων όδικών aρτηριών, εφε

ρε τό ήλεκτρικόν ρευμα εiς εκατοντάδας χιλιάδας 'Ελλή

νων, οί δποίοι εγνώριζον μόνον τά λυχνάρια, εθεσεν εν 

λειτουργί~ τά ναυπηγεία καί ενίσχυσε τάς Ι:λληνικάς τρα

πέζας. Σήμερον ή Ι:λληνική δραχμή διά πρώτην φοράν εΙ

ναι iσχυρά εiς τό έσωτερικόν καί εξωτερικόν. Οί τουρί

σται, οί όποίοι κατά τό παρελθόν εξέλεγον τήν 'Ιταλίαν ή 

τήν Γαλλίαν διά τάς διακοπάς των, ήδη σπεύδουν κατά 

πλήθη διά νά aπολαύσουν τόν Ι:λληνικόν ijλιον, διά νά 

έπισκευθουν τάς νήσους του Αiγαίου καί περιέλθουν τά 

μεγαλοπρεπή έρείπια τής 'Ακροπόλεως. 

'Ο κ. Καραμανλής έξελέγη τό πρώτον ύπουργός κατά 

τό 1946, δτε ή μεταπολεμική Έλλάς ήτο εξαιρετικώς 

aσθενής καί έμάχετο κατά τών κομμουνιστοσυμμοριτών. 

Ούτος ύπηρέτησεν εiς διαφόρους κυβερνητικάς θέσεις 

-έπί μακρόν χρόνον ώς δραστήριος ύπουργός Δημοσίων 

νΕργων- δτε τό πρώτον ή Βρετανία καί εν συνεχεί~ αί 

'Ηνωμένα ι Πολιτεία ι παρέσχον τήν βοήθειάν των διά νά 

άποτρέψουν τή κατάληψιν τής χώρας ύπό τών κομμουνί
στών. Μετά τόν θάνατον, κατά τό 1955, του στρατιωτικου 
άρχηγου τής 'Ελλάδος καί iσχυρου άνδρός πρωθυπουργου 

Παπάγου, ό κ. Καραμανλής dνέλαβε τήν dρχηγίαν τής Κυ

βερνήσεως καί εκτοτε επανεξελέγη δίς μέ μεγάλην πλειο

ψηφίαν. 

'Ανήρ ολιγόλογος, ό κ. Καραμανλής, ό όποίος aποτε

λεί τό είδωλον τών 'Ελλήνων άγροτών, συγκεντρώνει τά 

πυρά τών 'Ελλήνων κομμουνιστών διά τήν σταθεράν νομι

μορφοσύνην του εiς τό ΝΑΤΟ. 'Ότε τό έλληνικόν αίσθημα 

έστράφη έναντίον τών Βρετανών κατά τήν διάρκειαν τής 

μακρiiς κρίσεως του Κυπριακου, ό κ. Καραμανλής άντέστη 

ε{ς τάς βιαίας άπαιτήσεις διά τήν διακοπήν πάσης σχέσεως 

μετά τής Βρετανίας καί ή μετρ\οπάθεια αuτή συνέβαλε με

γάλως εiς τόν τελικόν διακανονισμόν του θέματος. 

Ό άνταποκριτής τής έφημερίδας «New York 
Times» στήν Ούάσιγκτων εγραφε, στό φύλλο τής 19 
'Απριλίου, δτι «ή προσφώνησις του προέδρου τής 

Βουλής κ. Σάμ Ρέυμπερν κατά τήν παρουσίασιν του 

κ. Καραμανλή έθεωρήθη ύπό τών παρατηρητών τοu 

Καπιτωλίου ώς μία έκ τών φιλικωτέρων, τάς όποίας 

εκαμε ποτέ ό δημοκρατικός αύτός ήγέτης διά ξένον 

έπισκέπτην». 

'Από τά φύλλα τής έλληνικής όμογένειας, ό 

«'Εθνικός Κήρυξ», στό φύλλο τής 16 'Απριλίου, 

εγραψε, μεταξύ aλλων: «'Εν τ φ προσώπφ του 'Έλ

ληνος πρωθυπουργοί> οί άπόδημοι 'Έλληνες βλέπο

μεν τήν 'Ελλάδα, τήν όποίαν θά έκπροσωπήση εiς 

τόν Λευκόν Οίκον ό κ. Καραμανλής». 

'Η μηνιαία«' Ελληνική 'Επιθεώρησις», μέ τίτλο 

«Νά δοθή προτεραιότης εiς τά Βαλκάνια», γράφει δτι 

«ή έπίσκεψις τών 'Ελλήνων ήγετών άποβλέπει εiς 

τήν άπό κοινοu μετά τής νέας άμερικανικής Κυβερνή

σεως έξέτασιν δλων τών προβλημάτων, τά όποία 

άπασχολοuν τάς δύο χώρας, κυρίως δέ τά βαλκανικά 

ζητήματα, ύπό τό φώς τής συνεχιζομένης πιέσεως 
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τής Σοβιετικής 'Ενώσεως επί τής 'Ελλάδος» καί το

νίζει δτι «τόν Κ. Καραμανλή, τόν κ. Κέννεντυ ώς καί 

τούς άλλους 'Αμερικανούς επισήμους θά aπασχολή

σουν θέματα aφορώντα τήν οiκονομικήν συνεργασί

αν μεταξύ τών 'Ηνωμένων Πολιτειών καί 'Ελλάδος, 

καθώς καί θέματα στρατιωτικής φύσεως, εν τφ πλαι

σίφ τών νέων αμερικανικών aπόψεων &ναφορικώς μέ 

τήν όργάνωσιν τής &μύνης τής Δύσεως εναντι τοϋ 

κομμουνιστικοϋ συγκροτήματος»2 '. 

19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1961 

'Ο ύπουργός Βιομηχανίας, Ν. Μάρτης, κυρήσσει 

τά εγκαίνια τής δεύτερης εκθέσεως είδών εφαρμογής 

ήλεκτρισμοϋ, στό Ζάππειο. 'Η εκθεση κατέδειξε τίς 

μεγάλες προόδους τόσο τοϋ εξηλεκτρισμοϋ, δσο καί 

τής ήλεκτρο βιομηχανίας στήν 'Ελλάδα. 'Όπως ανέ

φερε ό Ν. Μάρτης στή σχετική όμιλία του, οί 70 
βιοτεχνίες καί βιομηχανίες τής 'Αττικής, πού συμ

μετείχαν στήν εκθεση, &πασχολοϋσαν περίπου 6.000 
εργαζομένους, i':νώ ή εξοικονόμηση συναλλάγματος 

'aπό τή λειτουργία τους ύπολογιζόταν σέ 8.000.000 
δολλάρια ετησίως. 

25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1961 

Στή διάρκεια στάσεως τοϋ αεροσκάφους του στό 

αεροδρόμιο τοϋ Όρλύ, ό Κ. Καραμανλής κάμει, γιa 
τήν κρίση τής 'Αλγερίας, τήν ακόλουθη δήλωση: 

«Ε{μαι πεπεισμένος δτι δ στρατηγός Ντέ Γκώλ 

άπολαύνει τifς συμπαθείας δλων εκείνων οί δποίοι 

άγαποvν τήν Γαλλίαν καί ενδιαφέρονται διά τήν 

άσφάλειαν τοί] ελευθέρου κόσμου». 

30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1961 

Μέ aφορμή τήν επισκεψη τοϋ Κ. Καραμανλή 
στίς ΗΠΑ, &λλά καί τήν οίκονομική πρόοδο τής 

'Ελλάδος καί τόν όριστικό προσανατολισμό της 

πρός τήν ενοποιούμενη Εuρώπη , ό ύπουργός 'Εξω

τερικών, Ε. 'Αβέρωφ, δημοσιεύει, στήν εφημερίδα 

«Καθημερινή», τό ακόλουθο άρθρο, μέ τόν τίτλο«' Η 

νέα μορφή τοϋ εθνους»: 

Τό ταξίδιον του πρωθυπουργου τής 'Ελλάδος εiς τόν 

Καναδάν καί τάς Ήνωμένας Πολιτείας, εδωκε μίαν λαμ

πράν ευκαιρίαν έπαφής του ίδίου καί τών συνοδευόντων 

αυτόν συνεργατών του, μέ όγκώδη δσον καί πολύτιμα τμή

ματα του ' Ελληνισμου. Μίαν λαμπράν ευκαιρίαν έπαφής, 

χάρις εiς τήν δποίαν ή 'Ελλάς, κατά τόν ·επισημότερον 

δυνατόν τρόπον, έκόμιζε θερμόν χαιρετισμόν άγάπης καί 

τιμής πρός άπόδημα τέκνα της, έτόνωνε τήν ύπόστασίν των 

εiς τό έξωτερικόν καί, παραλλήλως, έκαλλιέργει άποτελε

σματικώς τούς δεσμούς των μέ τήν γενέτειραν. 

Αί έπαφαί ύπήρξαν πολλαί καί ποικίλα ι: εiς κατανυκτι

κάς λειτουργίας πού έγίνοντο εiς περιλάμπρους ναούς, είς 

πλείστας κατ ' ίδία ν συναντήσεις ίδίως μέ προεδρεία οργα

νώσεων, εiς συμπόσια πολυάνθρωπα, τά όποία προσέφεραν 

έλληνικαί οργανώσεις, είς έπισημότατα γεύματα παρατε

θέντα άπό ξένας Κυβερνήσεις, είς τήν τόσον θεαματικήν 

παρέλασιν τής Νέας 'Υόρκης, τήν όποίαν παρηκολούθη

σαν πολλαί δεκάδες χιλιάδων ' Αμερικανών, τέλος είς συ

νεδριάσεις Βουλών δύο μεγάλων δημοκρατιών, συνεδριά

σεις είς τάς όποίας όμιληταί μέν ήσαν προσωπικότητες μέ 

ονόματα παγκοσμίως γνωστά, άκροαταί δέ, κοινοβουλευ

τικοί έκπρόσωποι εiς τάς αίθούσας, ξένοι καί πρό παντός 

'Έλληνες, εiς τά κατάμεστα θεωρεία. 

'Εάν ijθελα νά άναζητήσω κοινά χαρακτηριστικά δλων 

αυτών τών έπαφών, τών τόσον διαφορετικών είς τήν μορ

φήν των, θά ελεγα δτι ήσαν ή βαθεία συγκίνησις καί ή 

μεγάλη ύπερηφάνεια τόσον είς τούς άποδήμους 'Έλληνας, 

δσον καί είς ήμάς τούς έξ 'Ελλάδας έπισκέπτας. 

Είς τούς άποδήμους 'Έλληνας, διότι διεπίστωναν οί 

ίδιοι δτι ή πατρίς των τιμάται έπισήμως, τιμάται τά μέγι

στα καί δτι τά ύψηλότερον ίστάμενα πρόσωπα τών δευτέ

ρων πατρίδων των ύμνοί>ν τήν πρώτην πατρίδα των καί 

άναγνωρίζουν δτι αϋτη εlναι μία χώρα σοβαρά, εντιμος, 

άξιοπρεπής, παρουσιάζουσα -έν μέσφ μεγάλων δυσχε

ρειών- άξιολόγους προόδους. 

Είς ήμάς, τούς έξ 'Ελλάδος έπισκέπτας, συγκίνησις καί 

ύπερηφάνεια, διότι, έκτός τών άνωτέρω, άφ' ένός διεπι

στώναμεν οί ίδιοι δτι τά ύψηλότερον ίστάμενα πρόσωπα 

του Καναδά καί τών ΗΠΑ εψαλλον τόν ϋμνον τών πολιτών 

των Ι:λληνικής καταγωγής, έτίμων τάς άρετάς των καί τήν 

συμβολήν των εiς τήν πέραν του ' Ατλαντικοί> άναπτυσσο

μένην δραστηριότητα, καί διότι, άφ' Ι:τέρου, εβλέπαμεν οί 

ίδιοι τάς προόδους, τήν δύναμιν καί τήν άξιοπρέπειαν τών 

ξενιτευμένων άδελφών μας. 

Θά ηδυνάμην νά άφηγηθώ πλήθος λεπτομερειών δλων 

αυτών τών τόσον συγκινητικών εκδηλώσεων. Δέν θά τό 

κάμω, διότι νομίζω δτι πολλά έτηλεγραφήθησαν σχετικώς 

καί διότι δσα λέγω άνωτέρω, άποτελουν μίαν, εστω 

συνοπτικήν, σύνθεσιν τών δσων ελαβον χώραν. " Άλλωστε 

θέλω νά προχωρήσω είς κάτι aλλο. Πράγματι, άφου ση

μειώσω δτι άπεδώσαμεν καί ήμείς -καί iδί~ ό πρόεδρος 

τής Κυβερνήσεως- τήν δέουσαν τιμήν πρός τούς άδελ

φούς μας, θά ijθελα νά διατυπώσω μερικάς -γενικωτέρας 

σκέψεις πού μου έγέννησεν ή ευκαιρία τfjς μετ , αυτών 

έπαφής μας. 

'Η 'Ελλάς, χώρα κατ ' έξοχή ν ορεινή, πτωχή καί χώρα 

δυσχερους άξιοποιήσεως, σταθερώς καί άνέκαθεν -άπ' 

αυτης άκόμη τής άρχαιότητος- εβλεπε τέκνα της άποδη

μοί>ντα διά λόγους βιοποριστικούς είς τό έξωτερικόν. Τό 

σταθερόν αυτό pευμα τής άποδημίας έτονοί>το καί άπό eνα 

aλλον λόγον, ό όποίος aλλοτε έπενήργει περισσότερον, 

Ciλλοτε όλιγώτερον: τό αίσθημα κάποιας άνησυχίας, τό 

όποίον έδημιούργει ή γεωγραφική θέσις τής χώρας. Πρά

γματι, ή 'Ελλάς, εύρισκομένη είς τό καταπληκτικώτερον 

ίσως σταυροδρόμι τής ύδρογείου, είς τό σταυροδρόμι είς 

τό όποίον συναντώνται τρείς ijπειροι καί μεγάλαι θαλάσ

σιαι όδοί, φυλαί καί θρησκείαι, εζησαν εντατικά δλας τάς 

μεγάλας κρίσεις τής άνθρωπότητος. Θά ηδυνάμην νά ύπο

στηρίξω, μνημονεύων καί πολλά ίστορικά γεγονότα, δτι 

τάς εζησεν δχι μόνον έντατικά άλλά ώς εμπροσθοφυλακή, 

δεδομένου δτι πολλαί έξ αυτών, πρίν άκόμη έκδηλωθουν 
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ώς κρίσεις τής aνθρωπότητας, εξεδηλώθησαν ώς κρίσεις 

τής 'Ελλάδος. Διά νά aναφέρω μόνον εν σύγχρονον παρά

δειγμα: Ό φρικτός συμμοριτοπόλεμος του 1946-1949 εθε
ωρήθη εiς τήν aρχήν ώς μία κρίσις τής 'Ελλάδος, aλλ' 

απεκαλύφθη δτι ήτο ή aρχή τής φοβεράς κρίσεως, τήν 

δποίαν ζή σήμερον ή aνθρωπότης δλόκληρος, ύπό τήν 

μορφήν τής συγκρούσεως τής δλοκληρωτικής καί τής φι

λελευθέρας κοσμοθεωρίας. 

Οϋτω, oi 'Έλληνες μονίμως μέν διά λόγους στοιχειώ
δους βιοπορισμου, περιοδικώς δέ καί διά λόγους aσφαλεί

ας, ετρέποντο κατά εν μικρόν ποσοστόν πρός τό εξωτερι

κόν. 'Η πορεία αυτή είχε τά μέγιστα ενισχυθή aπό τήν 

ϋπαρξιν επί χίλια ετη μιας iσχυράς έλληνικής αυτοκρατο

ρίας, εκείνης του Βυζαντίου. 'Ο έλληνικός χώρος εΙ χε πο

λύ διευρυνθή καί μολονότι εiς τάς νέας περιοχάς κατώκουν 

c'iλλοι λαοί, κατά μίαν εννοιαν αί περιοχαί αυταί εθεωρουν

τοι καί ήσαν έλληνικαί. 

Οϋτω, δταν ή 'Ελλάς άπέκτησε τήν aνεξαρτησίαν της 

καί επί aρκετάς &κόμη δεκαετίας, ή μορφή του εθνους, εiς 

γενικάς γραμμάς, ήτο ή ακόλουθος: 

'Ένας ανεξάρτητος εθνικός κορμός, μικρός, φοβερά 

αναιμικός, aδύνατος, c'iν μή aσταθής, εiς δλας του τάς εκ

δηλώσεις, aπειλούμενος aπό πλήθος εσωτερικών καί iδίg 

εξωτερικών κινδύνων . 'Έξω του κορμου, κλάδοι πολλοί, 

κλάδοι iσχυροί, χυμώδεις καί ώραίοι, δλοι γύρω aπό τόν 

κορμόν, δλοι δμως -iδίως λόγω τής aφυπνίσεως c'iλλων 

εθνών- διατρέχοντες μονίμως πολλούς κινδύνους καί iδί

ως τόν κίνδυνον του aφανισμου. ''Ι να μή δμιλήσωμεν περί 

τών aργότερον aπολυτρωθεισών περιοχών, ή μαρτυρική 

Βόρειος 'Ήπειρος, περιοχαί δλόκληροι η μόνον πόλεις εiς 

δλόκληρον τήν Βαλκανικήν, ώρισμέναι aκταί τής Μαύρης 

Θαλάσσης, αί aκταί τής Τουρκίας η καί περιοχαί εως τά 

βάθη τής Μικράς 'Ασίας, κατωκουντο σχεδόν καθ' δλο

κληρίαν η κατά σοβαρόν ποσοστόν άπό 'Έλληνας, 'Έλ

ληνας πλησίον ήμών, παντου aκμαιοτάτους, aλλά παντου 

εν κινδύνφ. 

Αυτή ήτο εiς γενικάς γραμμάς ή κατανομή του εθνους . 

Καί ή μορφή αυτή ύπήρχεν καί πρό του 'Αγώνος τής 

'Ανεξαρτησίας, μέ τήν μόνην διαφοράν δτι τότε, aντί του 

έλευθέρου aλλ, aναιμικου κορμου του 19ου αiώνος, ύπήρ

χεν ενα επί πλέον ύπόδουλον τμήμα 'Ελληνισμου, τό 

δποίον δμως δέν ήτο aκμαίον δπως τά άλλα τμήματα. 

'Εντός ολιγωτέρων τών 100 ετων ή μορφή του εθνους 
ηλλαξε πάρα πολύ, διά νά μή είπω ριζικώς. Πλήν ολίγων 

τμημάτων, ίiτινα, aλλου ύπό δμαλάς συνθήκας καί aλλου 

ύπό τυραννίαν, διατηροuνται έλληνικά, δ 'Ελληνισμός 

τής Βαλκανικής, τής Μαύρης Θαλάσσης καί τής Μικράς 

'Α~ίας, είτε δέν ύπάρχει πλέον -καί τουτο aποτελεί τόν 
κανόνα- είτε πιέζεται σκληρότατα διά νά aφομοιωθή. Ε

ναι θλιβερόν, βαθύτατα θλιβερόν, aλλ' ετσι είναι. Μία 

σπανία έλληνική ακτινοβολία καί μία πρωτοφανής έλλη

νική δύναμις εξηφανίσθησαν. 

'Αλλ' «δ Θεός τής ·Ελλάδος» δέν ηθέλησε νά μείνη ή 

χώρα χωρίς 'Ελληνισμόν εν διασπορ<}. 'Εντός ελαχίστων 

δεκαετιών εσχηματίσθη ενας άλλος' Ελληνισμός του εξω

τερικοί) έξ ίσου ώραίος, εξ ίσου ογκώδης, εξ \:σου η μάλλον 

περισσότερον iσχυρός. Αί διαφοραί του μέ τόν προηγού

μενον συνίστανται κυρίως εiς τόν δτι δ σημερινός · Ελλη
νισμός του εξωτερικου εύρίσκεται εν πολύ μεγαλυτέρg 

διασπορ<}, καλύπτων τό μεγαλύτερον μέρος τής ύδρογείου, 

αναπτύσσεται ελεύθερα καί ραγδιαίως καί -σχεδόν παν

του- δέν διατρέχει σοβαρούς κινδύνους καί πρό παντός 

κίνδυνον aφανισμου. 

Βεβαίως, aντιμετωπίζει προβλήματα ή διατήρησις του 

έθνικου του χαρακτήρος, iδίg εiς τάς χώρας τάς πλέον 

aπομεμακρυσμένας καί εiς τάς χώρας δπου ή έντόπια καί 

φυσικώς έπενεργουσα δύναμις aφομοιώσεως είναι πάρα 

πολύ iσχυρά . 'Αλλ' ή επίδρασις τής 'Εκκλησίας μας, ή 

έπίδρασις τών σχολείων, εiς τά όποία διδάσκεται ή έλλη

νική γλώσσα -σχολείων, τά όποία πρέπει πάσ1] θυσί~ νά 

τονωθουν- ή ύγεία καί ή προβολή τής 'Ελλάδος, οί δε

σμοί μέ αυτήν, ή δράσις τών έλληνικών κοινοτήτων καί 

οόργανώσεων του έξωτερικου, c'iλλοι παράγοντες &κόμη, 

άλλου καί ή συνέχισις μιας σχετικώς μικράς μεταναστεύ

σεως, εξασφαλίζουν μακροβιότητα εiς τόν νέον αυτόν 

'Ελληνισμόν του εξωτερικου -τόν νέον αυτόν, aκμαίον, 

'Ελληνισμόν, δ δποίος ζ ή κατά τοιουτον τρόπον rοστε aπό 

του Μόντρεαλ μέχρι του Μπουένος "Αϋρες, εiς τάς περισ

σοτέρας χώρας τής 'Αφρικής, εiς τή Αυστραλίαν καί εiς 

πολλάς χώρας τής Ευρώπης, νά δμιλήται καθημεριν&ς .ή 

έλληνκή γλώσσα καί εiς τάς πλείστας τών περιπτώσεων, 

κάθε Κυριακήν, εiς έπιβλητικωτάτας εκκλησίας, νά ψάλ

λεται τό «Δόξα εν ύψίστοις .. . ». 'Ιδού μεpικοί μόνον aρι
θμοί aπό τάς χώρας τάς δποίας επεσκέφθη μεν: 50.000 'Έλ
ληνες εiς τόν Καναδάν, δύο λαμπραί εκκλησίαι εiς τό 

Μοντρεάλ. 120.000 'Έλληνες εiς Νέαν Ύόρκην καί 17 
λαμπραί έκκλησίαι. Πλέον τών 350 εκκλησιών εiς τάς 
'Ηνωμένας Πολιτείας . Καί βεβαίως δέν εξαντλείται μέ αυ

τούς τούς aριθμούς δ' Ελληνισμός του έξωτερικου. Καί c'iν 

δέν δύναμαι νά μνημονεύσω εδ& δλα τά τμήματά του, πώς 

νά μ ή αναφέρω δτι εiς τήν Αυστραλίαν ζουν σήμερον πλέ

ον τών 130.000 'Ελλήνων; 
'Αλλ' ή μεγάλη, ή ριζική aλλαγή δέν επήλθε μόνον εiς 

τόν 'Ελληνισμόν του εξωτερικου . 'Επήλθε καί εiς τήν 

έλευθέραν καί aνεξάρτητον 'Ελλάδα, τήν ρίζα ν καί τόν 

κορμόν του €θνους. Λέγων δέ τουτο δέν εννοώ άπλώς τό δτι 

ηϋξησεν αiσθητώς είς επιφάνεια ν. 'Εννοώ δτι ηλλαξε πά

ρα πολύ καί aπό πολλών aπόψεων .. ο έθνικός κορμός δέν 
aποτελείται πλέον aπό τήν χώραν τών ύποσιτιζομένων aν

θρώπων, τούς δποίους εμάστιζεν ή πενία, ή άγραμματωσύ

νη, ή έλονοσία καί ή φυματίωσις. Δέν aποτελείται aπό 

ύπανάπτυκτον χώραν, ή όποία εκλυδωνίζετο μέ τήν παρα

μικράν πνοήν δυσμενους άνέμου, ε\:τε αϋτη επνεεν aπό τό 

εξωτερικόν είτε aπό τό εσωτερικόν. 

Τόν εθνικόν κορμόν δέν εκπροσωπεί βεβαίως &κόμη 

χώρα επιλύσασα δλα τά βασικά της προβλήματα, δυναμέ

νη νά περιληφθή εiς τή χορείαν τών προηγουμένων χωρών 

του κόσμου. 'Αντιθέτως θά ε\:πω δτι τήν 'Ελλάδα άναμέ

νουν &κόμη μερικά μεγάλα προβλήματα, τών δποίων μάλι

στα ή λύσις κάθε άλλο είναι παρά ευχερής. 'Αλλ' ή 'Ελ

λάς τής σήμερον παρουσιάζει αναμφισβητήτως τεραίπίαν 
διαφοράν aπό τήν 'Ελλάδα τής χθές. 'Υγεία του λαου, 

βιοτικόν επίπεδον, βαθμός εκπαιδεύσεως, ή έξάπλωσις aλ

λά καί ή στάθμη τών επιστημών, συγκοινωνιακόν δίκτυον, 

μέσα παραγωγής, εμπορική ναυτιλία, εiς αυτούς καί εiς 

πλείστους τομείς ή διαφορά είναι εξόφθαλμος. Εiς τόν με

γάλον τομέα εξ c'iλλου του δημοσίου μας βίου, ή διά πρώ

την φοράν εξαφάνισις τών ελλειμματικών προϋπολογι-
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σμών, ή σταθερότης τής δραχμής, ητις κατέστη εν τών 

«σκληροτέρων» νομισμάτων τής Ευρώπης, ή πολιτική 

σταθερότης, άλλοι παράγοντες, άγνωστοι η σπάνιοι άλλο

τε, επενεργουν ωστε δπουδήποτε καλουνται οί διοικουντες 

τήν χώραν, νά διαπιστώνουν δτι αϋτη τιμάται κατά τρόπον 

εξαίρετον. Κατά τρόπον -προσθέτω, λόγω του θέμα

τος- δστις όχι μόνον προβάλλει τήν χώραν, dλλά τονώνει 

dπιστεύτως τούς δεσμούς των aποδήμων τέκνων μετ, αυ

τής, ώς καί τό εθνικόν των φρόνημα. 

~Αν επρεπε νά δώσω ενα γενικώτερον χαρακτηρισμόν 

διά τόν εθνικόν κορμόν τής σήμερον, καί μάλιστα εχοντα 

σχέσιν μέ τό μέλλον, θά ελεγα δτι ή 'Ελλάς εξήλθεν aπό 

τήν οίονεί στατικήν της περίοδον καί χωρίς νά εχη κατα

στή παράδεισος, εΙσήλθε μέ πρωτοφανή νεανικήν δρμήν 

εiς τήν dνοδικήν της περίοδον. Καί τουτο εlναι iδιαιτέρως 

σημαντικόν καί δι' αυτή καί διά τόν θαυμάσιον 'Ελληνι

σμόν του εξωτερικου. 

Τόν παράγοντα αυτόν οί aπόδημοι 'Έλληνες δέν τόν 

παρακολουθουν καθημερινώς dναπτυσσόμενον καί δι, αυ

τό τόν διαπιστώνουν καλύτερον κάθε φοράν πού εχουν τήν 

ευκαιρίαν ν' dσχοληθουν εiδικώτερον μέ αυτόν. 'Ημείς, 

παρακολουθουντες τήν καθημερινήν του εξέλιξιν, ζώντες 

τάς δυσχερείας τής aνόδου, dκούοντες καί τάς συνήθεις 

μεμψιμοιρίας μας, δέν τόν αντιλαμβανόμεθα έξ ίσου καλά. 

Τουτο δμως δέν εμποδίζει νά ύπάρχη, νά συλλαμβάνεται 

πλήρως δι. aριθμών επακριβών δσον καί εκπληκτικών, δέν 

εμποδίζει πρό παντός νά ε{ ναι παράγων βασικής σημασίας 

διά τό μέλλον του εθνους ύπό τήν νέαν του μορφήν22 • 
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ΑΝΆΠΤΥΞΗ 

Παρά τίς δυσκολίες πού θά άνακύψουν στίς άρχές Μαίου σχετικά μέ τό τελικό κείμενο τής Συμφωνί

ας Συνδέσεως 'Ελλάδος - ΕΟΚ, τά προσκόμματα θά ξεπεραστοuν, καί ό δρόμος θά άνοίξει γιά τήν 
ύπογραφή τής συνθήκης, τόν 'Ιούλιο, στήν 'Αθήνα. 'Από τήν άλλη πλευρά, ή έπιστροφή του Κ. 

Καραμανλή άπό τήν 'Αμερική θά συνδυαστεί μέ νέες σημαντικές έξελίξεις στόν έσωτερικό τομέα, δπως 

τήν υίοθέτηση νέου έκλογικοu νόμου, πού άποσκοποuσε, μάλιστα, νά όρίσει καί τό σύστημα μέ τό όποίο 

θά διεξάγονταν καί οί μεταπροσεχείς έκλογές. 

'Ιδιαίτερης σημασίας θά είναι, ώστόσο, ή άπόφαση τής Κυβερνήσεως νά προχωρήσει στή δημιουρ

γία σειράς νέων βιομηχανιών -καί μάλιστα καί σέ έπαρχιακές πόλεις- πού ίσοδυναμοuσε μέ νέο aλμα 

στήν άνάπτυξη αύτοu του ζωτικοί> τομέα τής οίκονομίας. Πράγματι, μετά τή μνημειώδη προσπάθεια 

έξηλεκτρισμοu τής χώρας, πού δημιούργησε τίς προϋποθέσεις γιά τήν ϊδρυση μιiiς πρώτης μεγάλης 

σειράς βασικών βιομηχανιών, ή Κυβέρνηση, ύπό τή στενή έπίβλεψη του Κ. Καραμανλή, θά άποφασίσει 
νά έκμεταλλευθεί τήν εύνοϊκή δυναμική πού είχε δημιουργηθεί γιά τήν έκβιομηχάνιση τής 'Ελλάδος. 

Μέ τήν ϊδρυση τών νέων βιομηχανιών, γινόταν ενα μεγάλο βήμα γιά τήν πλήρη έφαρμογή τοu πενταε
τοuς προγράμματος οίκονομικής άναπτύξεως στόν τομέα αύτόν, καί επιδιωκόταν ή ταχεία προσαρμογή 

τής έλληνικής οίκονομίας στά δεδομένα τής μεταπολεμικής πραγματικότητας, ίδίως ένόψει καί τής 

συνδέσεως μέ τήν Κοινότητα. 

I MA·J'OY 1961 

'Ο έορτασμός τής Πρωτομαγιάς σημαδεύεται 

άπό επεισόδια μεταξύ κομμουνιστών εργατών καί 

συγκεντρωμένων άντιπάλων τους. 

Κατά τή σχετική συζήτηση στή Βουλή, ό Η. 

'Η λ ιοί> ίσχυρίστηκε δτι τά επεισόδια ήταν προσχε

διασμένα άπό τήν άστυνομία, εν& ό Γ. Παπανδρέου 

μίλησε γιά ϋπαρξη «κράτους φοβίας» στή χώρα καί 

ίδιαίτερα σέ βάρος εκπροσώπων του κόμματός του . 

'Από τήν πλευρά τής Κυβερνήσεως, ό Π . Κανελλό

πουλος άντέκρουσε τίς κατηγορίες, σημειώνοντας 

είδικότερα δτι, κατά τά φαινόμενα, ό Γ . Παπανδρέου 

είχε μεταβάλει άπόψεις ώς πρός τήν άντιμετώπιση 

του κομμουνισμοί>. 'Ο ύφυπουργός 'Εσωτερικών, Ε. 

Καλαντζής, άπέδωσε τά γεγονότα στή στάση τ&ν 

κομμουνιστών εργατών. 

2 MA ·J·OY- 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 1961 

'Ανακύπτουν σοβαρές δυσκολίες γιά τήν τελική 

εγκριση τής Συμφωνίας Συνδέσεως άπό τό Συμβού-

λιο ύπουργ&ν τής Κοινότητας . 

'Αντιδράσεις πάνω σέ διάφορα σημεία τής συμ

φωνίας είχαν άρχίσει νά εκδηλώνονται, σέ επίπεδο 

ύπηρεσιακ&ν παραγόντων τ&ν 'Έξι, ήδη άπό τόν 

'Απρίλιο . ' Η εντύπωση πού είχε δημιουργηθεί, ήταν 

δτι ή 'Αθήνα είχε επιτύχει μιά εξαιρετικά εύνοϊκή 

συμφωνία. 'Ιδίως οί 'Ιταλοί, θεωροί>σαν δτι καλοί>ν

ταν νά ύποστοί>ν, μόνοι αύτοί μεταξύ τ&ν 'Έξι, τόν 

έλληνικό άνταγωνισμό, καί φοβόντουσαν δτι ή συμ

φωνία θά δημιουργοί>σε προηγούμενο γιά άλλες χώ

ρες στό μέλλον. 'Υποστήριζαν, άκόμη, δτι ό Ζ. Ρέυ 

είχε ύπερβεί τήν εντολή του, άποδεχόμενος όρισμέ

να έλληνικά αίτήματα. Ταυτόχρονα, καί άλλα μέλη 

τής Κοινότητας, καί ίδίως οί 'Ολλανδοί, πρόβαλαν 

άντιρρήσεις γιά επιμέρους οίκονομικά θέματα. Τό 

Συμβούλιο ύπουργ&ν, στίς 2 Μα'tου, δέν μπόρεσε νά 
εγκρίνει τά κείμενα . ' Αντίθετα, πρότεινε τήν παρεμ

βολή όρισμένων έρμηνευτικ&ν δηλώσεων καί παρέ

πεμψε τό θέμα σέ εκτακτη σύνοδο σέ διάστημα δύο 

έβδομάδων . 'Ενόψει αύτής τής εξελίξεως, ό μόνιμος 

άντιπρόσωπος τής 'Ελλάδος στόν ΟΕΟΣ, Θ. Χρη-
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στίδης, διαμήνυσε στό Ζ. Ρέυ τήν εντονη άντίδραση 

των 'Αθηνών γιά τήν άπόπειρα αύτή μεταβολής κει

μένων πού είχαν fiδη μονογραφηθεί23 • 

'Η προβολή των iταλικων κυρίως, καί των όλ

λανδικ&ν δευτερευόντως, άντιρρήσεων θορύβησε 

τήν έλληνική Κυβέρνηση, ή όποία άμέσως έπιχεί

ρησε νά διαμορφώσει τήν άνάλογη στάση. Στίς 8 
Μαίου, άπό τό Παρίσι, δπου βρισκόταν γιά νά μετά

σχει στό Συμβούλιο τοϋ ΝΑ ΤΟ, δ Ε. 'Αβέρωφ άπέ

στειλε στόν Κ. Καραμανλή άναφορές σχετικά μέ τήν 

εiκόνα πού ετεινε νά δημιουργηθεί. 'Ο ύπουργός 

'Εξωτερικών, δ όποίος σκόπευε νά συναντηθεί μέ 

τόν 'Ιταλό πρωθυπουργό, Α. Φανφάνι, τόνιζε δτι ή 

iταλική στάση δέ φαινόταν νά προσκρούει σέ εντονη 

άντίδραση των άλλων μελών τής ΕΟΚ, τά όποία πρά

γματι πίστευαν δτι ή 'Ελλάδα είχε έπιτύχει ίδιαίτερα 

προνομιακή μεταχείριση. Κατά τόν Ε. 'Αβέρωφ, ή 

'Ελλάδα θά μποροϋσε νά δεχτεί τή σύνταξη κάποιων 

έρμηνευτικ&ν δηλώσεων, προσπαθώντας νά τίς κα

ταστήσει άνώδυνες. Ταυτόχρονα δμως, δπως ηδη 

καθιστοϋσε σαφές στίς έπαφές του μέ τούς κοινοτι

κούς, ή 'Αθήνα δέν θά άποδεχόταν όποιαδήποτε δή

λωση πού θά άλλοίωνε ούσιαστικά σημεία τής συμ

φωνίας. 'Ο Ε. 'Αβέρωφ τόνισε στόν Κ. Καραμανλή 

δτι ή 'Ελλάδα όφειλε νά έπιλύσει σύντομα τό ζήτη

μα καί νά άποφύγει έμπλοκή σέ συνολική έπαναδια

πραγμάτευση· σέ άντίθετη περίπτωση, κινδύνευε νά 

χάσει τήν εύκαιρία τής έπωφελοϋς συνδέσεως μέ τήν 

ΕΟΚ, πού fiδη διαγραφόταν24 • 

'Από τήν πλευρά του, στίς 10 Μαίου, δ Ι. Πεσμα
ζόγλου τασσόταν ύπέρ μιδ.ς περισσότερο άδιάλλα

κτης γραμμής. 'Υπογράμμιζε δτι ή 'Ελλάδα δέν θά 

επρεπε νά δεχτεί όποιαδήποτε, ουσιαστική η όχι, με
ταβολή τοϋ κειμένου, καθώς κάτι τέτοιο θά μποροϋ

σε νά τό διαπραγματευτεί κατά πιό άποτελεσματικό 

τρόπο άργότερα, καί καθώς ύπήρχε δ κίνδυνος, 

δποια άλλαγή πρός όφελος των 'Ιταλών νά ώθήσει 

καί άλλες χώρες νά ζητήσουν άνάλογες άναθεωρή

σεις: ετσι, θά μποροϋσε νά καταρρεύσει ή ϊδια ή 

συμφωνία. 'Αντίθετα, σημείωνε δ άρχηγός τής έλ

ληνικής άντιπροσωπείας, κατηγορηματική άρνηση 

τής 'Ελλάδος νά συζητήσει δποια μεταβολή, θά 

μποροϋσε νά άπομονώσει τούς 'Ιταλούς καί νά στρέ

ψει έναντίον τους τίς πιέσεις των ύπόλοιπων πέντε25 • 

~Εχοντας πλέον τίς σχετικές εiσηγήσεις, δ Κ. 

Καραμανλής άναζήτησε τήν άκολουθητέα γραμμή. 

~Ηδη διαφαινόταν δτι έλάχιστος στόχος τής 'Ελλά

δος όφειλε νά είναι άφενός νά άποφευχθοϋν δυσμε

νείς άναθεωρήσεις τής συμφωνίας καί άφετέρου νά 

άποτραποϋν οί άλλες κοινοτικές χώρες νά ξαναθέ

σουν ύπό διαπραγμάτευση έπιπρόσθετα θέματα. 'Η 

άποψη τοϋ Ι. Πεσμαζόγλου, άπό τήν άλλη πλευρά, 

φαινόταν iδιαίτερα αίσιόδοξη· καθώς δμως οί σχετι

κές διαβουλεύσεις βρίσκονταν άκόμη στήν άρχή, δ 

πρωθυπουργός έπέλεξε, πρός τό παρόν, τήν περισ

σότερο άκαμπτη στάση. 'Έτσι, στίς 10 Μαίου, 

εστειλε στόν ύπουργό 'Εξωτερικών τίς άκόλουθες 

δδηγίες: 

«'Ο κ . πρόεδρος Κυβερνήσεως, Ι:μμένων είς αρχικάς 

του απόψεις, θεωρεί δτι συνάντησις ύμών μέ κ. Φανφάνι 

δέν δύναται εχη aλλον σκοπόν είμή πεισθfj ίταλική Κυ

βέρνησις aρη αντιρρήσεις της καί δεχθfj ύπογραφέν κεί

μενον ώς εχει. 'Ελλάς θεωρεί κείμενον τοϋτο δεσμευτικόν 

δι' aπαντας μονογράψαντας, έλληνική δέ Κυβέρνησις διά 

δοθείσης είς ουσιαστικά αuτοϋ σημεία δημοσιότητος είναι 

έκτεθειμένη εναντι έλληνικfjς κοινής γνώμης. Δέν δύναται 

συνε~ώς Ι:μπλακfj είς νέαν διαπραγμάτευσιν, εστω καί διά 

τής πλαγίας διαδικασίας των ερμηνευτικών δηλώσεων, ή 

όποία θά fjνοιγε τήν δδόν όχι μόνον είς 'Ιταλίαν αλλά καί 

είς άλλα μέλη ΕΟΚ, τινά δποίων Ι:ξεδήλωσαν τοιαύτην 

πρόθεσιν, Ι:πιδιώξωσι τροποποιήσεις . Σημειωτέον δτι δέν 

δύναται καλοπίστως ύποστηριχθfj δτι επειτα άπό διαπρα

γμάτευσιν διαρκέσασαν δύο περίπου ετη καί Ι:ξονυχιστι

κώς έξαντλήσασαν aπαντα άνεξαιρέτως θέματα Ι;φ, ών σή

μερον 'Ιταλοί παλινδρομοϋν, δύναται νά γίνη λόγος περί 

αίφνιδιασμοϋ . "Άλλωστε καί προσωπική Ι:πίθεσις κατά 

κυρίου Ρέυ άποτελεί πρόσχημα πρός κάλυψιν ύπαναχωρή

σεως, δεδομένου δτι είς Commission μετέχουν καί 'Ιταλοί. 
Κύριος πρόεδρος επαφίεται ύμίν ϊνα κρίνητε Ι:άν ύπό άνωτέ

ρω προϋποθέσεις καί συνθήκας, συνάντησις ύμών μετά κ . 

Φανφάνι θά είχε πιθανότητας άποβfj καρποφόρος, δπότε 

καί θά ήτο χρήσιμον πραγματοποιηθή»26 . 

Ταυτόχρονα, οί πρέσβεις τής 'Ελλάδος στίς 

πρωτεύουσες των 'Έξι λάμβαναν έντολή νά καταστή

σουν σαφές δτι ή 'Ελλάδα δέν άποδεχόταν τή συζή

τηση εστω καί έπιμέρους τροποποιήσεων. 

Στίς 15 Μαίου, στή Ρώμη, δ Ε. ' Αβέρωφ είχε 

συνάντηση μέ τόν 'Ιταλό πρωθυπουργό, Α. Φανφάνι, 

ή όποία άπέβη άκαρπη. 'Ο 'Ιταλός ήγέτης τόνισε τά 

έσωτερικά προβλήματα στή χώρα καί στό κόμμα 

του, ένω έπέσεισε τήν άπειλή τής άπορρίψεως τής 

συμφωνίας άπό τήν iταλική Βουλή. 'Ο 'Έλληνας 

ύπουργός πρόβαλε τό έπιχείρημα δτι ή συμφωνία εί

χε fiδη μονογραφηθεί καί δτι, πάντως, άποδοχή των 

iταλικ&ν άντιρρήσεων θά είχε ώς άποτέλεσμα τήν 

προβολή άνάλογων καί άπό τούς Όλλανδούς, οί 

όποίοι είχαν fiδη έκδηλώσει τέτοια πρόθεση σέ πε

ρίπτωση πού ή άπόπειρα τής Ρώμης στεφόταν μέ έπι

τυχία. Τήν ϊδια στιγμή, ή γαλλική καί ή γερμανική 

Κυβέρνηση άναγνώριζαν τό βάσιμο των έλληνικων 

άπόψεων καί έκδήλωναν, έμμέσως, δυσφορία γιά τήν 

iταλική στάση. 'Η Ούάσιγκτων, άπό τήν πλευρά 

της, τηροϋσε έφεκτική στάση στό έλληνικό αϊτημα 

γιά άμερικανική παρέμβαση στούς 'Ιταλούς rοστε νά 

ξεπεραστεj ή διαφωνία27 • 

'Οπωσδήποτε, γινόταν fiδη σαφές δτι στά πλαί

σια τής ΕΟΚ, τέτοιο ζήτημα δέν μποροϋσε παρά νά 

έπιλυθεί συμβιβαστικά. Στίς 19 Μαίου, σέ είδική σύ
νοδο τοϋ Συμβουλίου ύπουρ"γωv τής ΕΟΚ, άποφασί-
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στηκε ή σύνταξη όρισμένων ερμηνευτικών δηλώσε

ων, πού άφοροuσαν τόσον τήν ΕΟΚ, όσο καί τήν 

έλληνική πλευρά. 'Ο~· Χρηστίδης ενημέρωσε σχε
τικά τήν Κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι κάποιες έρ

μηνείες, στήν πράξη, συνέφεραν τήν 'Ελλάδα. Ταυ

τόχρονα όμως διαβίβαζε καί τήν εμμονή τής Κοινό

τητας στήν άποδοχή των δηλώσεων28 • 

'Ο κύριος στόχος τής 'Ελλάδος - νά άποφευ

χθεί άνατροπή των ουσιαστικών προβλέψεων τής 

συμφωνίας καί προβολή επιπρόσθετων, άνάλογων 

των ίταλικών, άπαιτήσεων καί άπό άλλους - είχε 

επιτευχθεί. Πάντως, ό Κ. Καραμανλής θά άπευθύνει, 

στίς 24 Μαίου, τήν άκόλουθη επιστολή πρός τόν 
Πώλ-' Α νρύ Σπάακ: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»'Απευθύνομαι πρός ύμiiς οχ ι μόνον ύπό τήν Ιδιό

τητά σας ώς προέδρου τοί5 Συμβουλίου τών ύπουργών 

τήζ ΕΟΚ καί πρωτεργάτου τής Ει5ρωπαϊκής 'Ενότη

τος, aλλά καί ώς δημοσίου aνδρός έχοντος πλήρη 

έπίγνωσιν τών σοβαρών κινδύνων, τούς δποίους δια

τρέχει ή Ει5ρώπη καί δλόκληρος δ έλεύθερος κό

σμος. Γνωρίζω τάς προσπαθείας, τάς δ ποίας ή 'Υμε

τέρα 'Εξοχότης δέν έπαυσε νά καταβάλη διά νά έπι

κυρωθή ή Συμφωνία Συνδέσεως τής 'Ελλάδος μετά 

τής ΕΟΚ καί έπιθυμώ εiλικρινώς νά σiiς ει5χαριστή

σω δι ' αι5τό. Εlμαι δμως ύποχρεωμένος νά σiiς μετα
δώσω τήν βαθείαν aπογοήτευσιν τοί5 έλληνικοί5 λαοί5 

διά τήν καθυστέρησιν τής έπικυρώσεως μιiiς Συμφω

νίας, ή δποία κατέστη δυνατή κατόπιν διαπραγματεύ

σεων δύο περίπου έτών καί μέ σημαντικάς ύποχωρή

σεις τής 'Ελλάδος. 

»'Η 'Υμετέρα 'Εξοχότης γνωρίζει βεβαίως δ τι 

ύπό τόν δρον "διευκρινίσεις" καλύπτονται οι5σια

στικαί τροποποιήσεις σημαντικών δρων τής Συμφω

νίας. Θά περιορισθώ νά σiiς aναφέρω δύο παραδεί

γματα: 

))Εlναι εlς δλους γνωστή ή σημασία τοί5 καπνοί5 

διά τήν 'Ελλάδα. Έζητήσαμεν εlδικώς καί μόνον 

διά τόν καπνόν, νά συμμετέχη ή 'Ελλάς δι ' aποφα
σιστικής γνώμης εlς τήν διαμόρφωσιν τής κοινής 

aγροτικής πολιτικής διά τό εlδος αι5τό. 'Απεδέχθη

μεν έν τούτοις τόν χρονικόν περιορισμόν τοί5 δικαι

ώματος τούτου, έφόσον θά έξησφαλίζετο δτι δέν θά 

θιγοί5ν αί έλληνικαί έξαγωγαί, προβλεπομένης συγ

χρόνως μιiiς ει5λόγου αι5ξήσεως αι5τών, είς περίπτω

σιν aδυναμίας έναρμονίσεως τής 'Ελλάδος πρός τήν 

έν aπουσίq. της καθορισθησομένην κοινήν aγροτι

κήν πολιτικήν έπί τοί5 καπνοί5. Ή ήδη ζητουμένη 

"διευκρίνισις" Ισοδυναμεί κατ' οι5σίαν πρός παραί

τησίν μας aπό τής έξασφαλίσεως ταύτης. Πώς εlναι 

δμως δυνατόν νά ζητήται τοί5το aπό τήν 'Ελλάδα έάν 

δέν aναγνωρισθή άνευ χρονικοί5 περιορισμοί5 τό δι

καίωμα έλληνικής συμμετοχής μέ aποφασιστικήν 

ψήφον είς τήν κατάρτισιν τής κοινής aγροτικής πο

λιτικής καπνοί5; 

)) Ώς πρός τά έσπεριδοειδή, κατελήξαμεν εiς τό 
νά aποδεχθώμεν τάς έγγυήσεις καί τά ποσοτικά δρια, 

τά δποία άνευ λόγου ήξίωσεν ή 'Ιταλία κατόπιν τής 

1ψοσθήκης εlδικής ρήτρας, συμφώνως πρός τήν 

δποίαν, δταν αί έλληνικαί έξαγωγαί πρός τάς aνατο

λικάς χώρας συναντοί5ν δυσχερείας, τά προβλεφθέν

τα δρια θά έπανεξετάζωνται έπί σκοπψ αι5ξήσεως αι5-
τών. ΗΗδη ζητείται ή "διευκρίνισις" δτι διά νά 

έφαρμοσθή ή ρήτρα αϋτη αί δυσχέρειαι τών έξαγω

γών μας πρός τάς aνατολικάς χώρας θά πρέπει νά 

όφείλωνται είς τήν σύνδεσιν τής 'Ελλάδος μέ τήν 

Κοινήν Άγοράν καί οι5χί είς a:λλην αlτίαν. Ή 

"διευκρίνισις" αι5τή δμως δέν aποτελεί κατ, οι5σίαν 

κατά ρ γη σι ν τής ρήτρας; 'Ως ύμείς καλώς γνωρίζετε, 

aντιδράσεις τών ανατολικών χωρών κατά κανόνα 

ύπαγορεύονται έκ πολιτικών καί οι5χί έξ οίκονομι

κών καί έμπορικών κινήτp(Ι)ν, ε{ναι δέ aδύνατον νά 

aποδειχθή δ είδικώτερος λόγος διά τόν δποίον ένερ

γοί5ν ώς ένεργοί5ν είς έκάστην περίπτωσιν. Θεωρώ 

όρθόν έπομένως νά είπω δτι aλλοίωσις τής βασικής 

αι5τής έξασφαλίσεως διά τήν 'Ελλάδα δέον νά γίνη, 

μόνον έναντι αι5ξήσεως τοί5 προβλεφθέντος δρίου διά 

τά έσπεριδοειδή aπό 22.000 τόνων εlς έπίπεδον του
λάχιστον προσεγγίζον τάς σημερινάς έξαγωγικάς 

δυνατότητας τής ·Ελλάδος. 

)) 'Αντιλαμβάνεστε καλώς, κύριε πρόεδρε, δ τι αί 
ζητούμεναι "διευκρινίσεις" δέν εlναι ποσώς "aσή

μαντοι", δέν χρειάζεται δέ νά σiiς έξηγήσω ποίας 

έκτάσεως καί σοβαρότητος ψυχολογικό ν καί πολιτι

κόν aντίκτυπο ν δύναται τοί5το νά έχη εlς τήν 'Ελλά

δα. 
))Διά νά aποδείξωμεν έν τούτοις διά μίαν &κόμη 

φοράν τήν καλήν μας θέλησιν, έδέχθημεν νά συζητή

σωμεν τάς δυσχερείας τάς δποίας έδημιούργησε τό 

Συμβούλιον διά τής τελευταίας aποφάσεώς του καί 

νά καταβάλωμεν μίαν ύστάτην προσπάθειαν πρός διά

σωσιν τής Συμφωνίας καί μετ' αι5τής τοί5 γοήτρου 

τοί5 Δυτικοί5 κόσμου είς τήν 'Ελλάδα καί έκτός αι5-

τής. 

)) Ή Συμφωνία Συνδέσεως τής 'Ελλάδος έδημι
ούργησε διεθνώς τήν σαφή έντύπωσιν δτι ή Κοινό

της aποτελεί δμάδα πλουσίων χωρών, αί δποίαι δέν 

άδιαφοροί5ν διά τά βασικά συμφέροντα μιiiς οίκονο

μικώς aσθενεστέρας γειτονικής των δημοκρατικής 

χώρας. Δέν εlναι πρός τό συμφέρον οι5δενός, έν Ει5-

ρώπu καί τφ έλευθέρφ κόσμφ, δπως ή έντύπωσις αι5-

τή μεταστpαφή, λόγφ δυσχερειών αί δποίαι προεβλή

θησαν τήν τελευταίαν στιγμήν. 

)) 'Επιθυμώ νά σiiς έκφράσω άλλη ν μίαν φοράν 
τήν βαθείαν έκτίμησίν μου διά τόν σκληρόν καί ακού

ραστο ν aγώνα σας ύπέρ τών ίδανικών τής έλευθερίας 

καί δημοκρατίας)/9• 
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Τήν ϊδια ήμέρα, άφοϋ συγκάλεσε σύσκεψη μέ τή 

συμμετοχή των ύπουργών ' 'Εξωτερικών Ε. 'Αβέρωφ 

καί Συντονισμοϋ Α . Πρωτοπαπαδάκη, ό πρωθυπουρ

γός ενέκρινε τίς άκόλουθες όδηγίες πρός τήν έλλη

νική άντιπροσωπεία στίς διαπραγματεύσεις: 

«'Επί τών μετά τήν μονογράφησιν του κειμένου προ

τεινομένων μεταβολών, ή ελληνική άντιπροσωπεία εξου

σιοδοτείται δπως, διαπραγματευομένη πάντοτε έπί τό καλύ

τερον, άποδεχθή τά εξης : 

»Πρώτον. 'Υποχρεώσεις ιταλικοί> μονοπωλίου . 'Εφό

σον διευκρινισθή ή μέθοδος έλέγχου τών έξ 'Ιταλίας έπα

νεξαγωγών άνατολικών καπνών δύναται νά γίνη δεκτή ή 

δι\'υκρίνισις δτι τό ποσοστόν 60% θά υπολογίζεται έπί τών 
εισαγομένων πρός άνάλωσιν έν Ίταλίg άνατολικών κα

πνών. Εις περίπτωσιν κατά τήν όποίαν ηθελε προκύψει δτι 

δέν δύνανται άσφαλώς νά έλεγχθοuν αί έπανεξαγωγαί, δύ

ναται ή άντιπροσωπεία νά άποδεχθή καί περιορισμόν τής 

υποχρεώσεως του ιταλικοί> μονοπωλίου μέχρι 55% η έν 
άνάγκ1J καί κατωτέρου ποσοστού τών εις έπισήμους στατι

στικάς άναγραφομένων εισαγωγών καπνών άνατολικοu τύ

που. 

»Δεύτερον . 'Εν σχέσει πρός τήν αιτουμένην διευκρίνι

σιν, βάσει τής όποίας, εις περίπτωσιν άδυναμίας εναρμο

νίσεως μέ τήν κοινήν άγροτικήν πολιτικήν έπί του καπνοί>, 

θά έξασφαλίζεται υπέρ τής ' Ελλάδος τό άνώτατον έπίπε
δον έξαγωγών καπνών, άλλ, ουχί ή περαιτέρω αϋξησις τού

του, ή άντιπροσωπεία δέον νά έμμείνη έπί τής προηγουμέ

νης διατυπώσεως η νά άποδεχθή μίαν έκ τών κάτωθι λύσε

ων η εστω ι'iλλας ισοδυνάμους πρός αυτάς: 

»α. 'Εξασφάλισιν υπέρ τής 'Ελλάδος του άνωτάτου 

όρίου τών έξαγωγών καπνοί> καί, ει δυνατόν, περαιτέρω 

αυξήσεως αυτών. 

»β . ' Εξασφάλισιν του άνωτάτου όρίου τό όποίον η θελε 

πραγματοποιηθή τουλάχιστον δύο η τρία ετη μετά τήν πλή

ρη κατάργησιν τών δασμών καί τήν έφαρμογήν του έξωτε

ρικοu δασμολογίου. 

»'Η άντιπροσωπεία δύναται έπίσης νά δεχθή ώς λύσιν 

μίαν άόριστον άναφοράν εις τό δτι αί υποχρεώσεις έκ τής 

παραγράφου 3 του πρωτοκόλλου έπί τής κοινής γεωργικής 
πολιτικής έπί του καπνοί> δέν θά πρέπει νά άποτελέσουν 

έμπόδιον εις τήν έφαρμογήν του ι'iρθρου 39 τής Συνθήκης 
τής Ρώμης. 

»Τρίτον . Ώς πρός τήν ρήτραν περί αυξήσεως τών όρί

ων διά τά εσπεριδοειδή, εις περίπτωσιν δυσχερειών εις τάς 

ελληνικάς έξαγωγάς πρός τάς άνατολικάς χώρας, οίαδήπο

τε ερμηνεία άλλοιοοοα τό περιεχόμενον τής διατάξεως εις 

βάρος τής 'Ελλάδος δέν δύναται νά γίνη δεκτή. Εις περί

πτωσιν άνακοινώσεως μονομερούς ερμηνευτικής δηλώσε

ως έπί του σημείου τούτου, ή ελληνική άντιπροσωπεία θά 

πρέπει νά δηλώση δτι δέν άποδέχεται ερμηνείαν περιορι

στικήν του περιεχομένου τής άνωτέρω ρήτρας. •' Εν 1j περι
πτώσει ή άντιπροσωπεία έπιβάλει διατύπωσιν έξασφαλί

ζουσαν είτε περιορισμόν τών περιλαμβανομένων εις τό μο

νογραφηθέν κείμενον διά μίαν πρώτην έφαρμογήν τής 

συμφωνίας, είτε ευρείαν ερμηνείαν τών πολιτικών αιτίων 

τών ένδεχομένων δυσχερειών τών ελληνικών έξαγωγών 

πρός τάς άνατολικάς χώρας, είτε ι'iλλην άνάλογον διατύ-

πωσιν, τότε ή άντιπροσωπεία δύναται ν ' άποδεχθή τήν αι

τουμένην ερμηνείαν. 

»Τέταρτον . 'Εν σχέσει πρός τήν έκλογήν του έπιδιαι

τητοu, ή άντιπροσωπεία δύναται νά άποδεχθή δπως ούτος 

προέρχηται έκ συγκεκριμένης όμάδος χωρών η συγκεκρι

μένου διεθνούς οργανισμοί>. 

»Πέμπτον. 'Επί του θέματος τής δασμολογικής μετα

χειρίσεως τών ευρισκομένων εις τελωνειακάς άποθήκας 

άνεκτελωνίστων εμπορευμάτων (τοuτο άφορ~ κυρίως τόν 

καπνόν καί ένδεχομένως μικράς ποσότητας οίνων), ή άντι

προσωπεία δέον νά έμμείνη έπί του αίτήματος δπως εις 

περίπτωσιν εκτελωνισμοί> των μετά τήν εναρξιν έφαρμο

γής τής Συμφωνίας τά έμπορεύματα ταuτα υπόκεινται εις τό 

νέον δασμολογικόν καθεστώς. Εις περίπτωσιν έν τούτοις 

έμμονης τής άντιπροσωπείας τής Κοινότητος δύναται ή 

'Ελλάς νά άποδεχθή τήν αιτουμένη ν διευκρίνισιν. 

»'Έκτον. 'Εν σχέσει πρός τήν αιτουμένην διευκρίνισιν 

τής παραγράφου 3 του άρθρου 64, δτι δηλαδή θά λαμβάνη
ται υπ· όψιν καί τό συμφέρον τής ΕΟΚ δπως συνάπτη καί 

άλλας συμφωνίας association, ή άντιπροσωπεία δύναται νά 
άποδεχθή καί τήν διευκρίνισιν ταύτην. 

»'Έβδομον. 'Η ελληνική άντιπροσωπεία έξ άλλου δύ

ναται νά άποδεχθή δπως τροποποιουμένου του άρθρου 76 
δρισθή δτι τό κείμενον θά συνταχθή καί υπογραφή ειςτήν 

γαλλικήν γλώσσαν, μή θεωρουμένου ώς ισοδυνάμου του 

κειμένου είς τήν ελληνική ν καθώς καί εις τήν γερμανική ν, 

ίταλικήν καί όλλανδικήν. 'Εννοείται δτι, κατ' άκολουθίαν 

τούτου, είς τήν ελληνικήν θά υφίσταται μόνον μετάφρασις 

του γαλλικοί> κειμένου, εις περίπτωσιν δέ άμφισβητήσεως, 

ισχυρόν θά είναι μόνον τό γαλλικόν κείμενον. 

»»Ογδοον. 'Επί τών λοιπών σημείων, καθώς καί έπί 

οίουδήποτε ι'iλλου σημείου, τό όποίον ηθελεν έγερθή κατά 

τήν συζήτησιν, ή άντιπροσωπεία εξουσιοδοτείται κατ' 

έκτίμησίν της δπως παραμείνη δσον τό δυνατόν πλησιέ

στερον πρός τό πνεύμα τών μονογραφηθέντων κειμένων. 

»Είναι ουσιώδες δπως καταβληθή πaσα δυνατή προσπά

θεια διά τήν έπίτευξιν συμβιβαστικής λύσεως είς τρόπον 

rοστε νά καταστή δριστική ή Συμφωνία Συνδέσεως τής 

'Ελλάδος μετά τής ΕΟΚ»30 • 

Στίς 26 Μαίου, ό πρέσβης στό Παρίσι, Φ. Φίλων, 
μετά άπό συνάντησή του μέ τό γενικό διευθυντή των 

Πολιτικών 'Υποθέσεων τοϋ Quai d'Orsay, άνέφερε, 
μεταξύ άλλων, τά έξης: 

«'Επωφελήθην τής ευκαιρίας διά νά επαναλάβω τάς 

επικινδύνους πολιτικάς επιπτώσεις αϊτινες δημιουργούνται 

έν 'Ελλάδι έκ τής έπιμονής τών 'Ιταλών δπως θέσωσι υπό 

νέαν συζήτησιν τήν μονογραφείσαν συμφωνίαν τής ήμετέ

ρας συνδέσεως καί έξέφρασα τόν φόβον μ ή τυχόν ενδεχομέ

νη δήλωσις ifjς άγγλικής Κυβερνήσεως περί προθέσεως 

αυτής δπως προσχωρήση είς τήν Κοινήν 'Αγοράν περιπλέ

ξη τήν ήμετέραν σύνδεσιν. 'Ο κ . Λουσέ έξέφρασε τήν 

γνώμην δτι παρομοία δήλωσις τής άγγλικής Κυβερνήσεως 

είναι πολύ άπομεμακρuσμένη εισέτι καί μοί υπεσχέθη δτι 
θά συνηγορήση παρά τφ Γάλλφ υπουργφ τών 'Εξωτερι

κών δπως καταβληθή πaσα προσπάθεια άπό γαλλικής 

πλευρaς πρός πaσαν δυνατήν έξουδετέρωσιν τών ιταλικών 

άντιρρήσεων εις τρόπον rοστε έγκpιθή δριστικώς κατά τήν 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 71 

προσεχή σύνοδον τών εξ ύπουργών τό μονογραφηθέν κεί

μενον μέ δσον τό δυνατ~ν ελαχίστας καί άκινδύνους έρμη

νευτικάς επεξηγήσεις τόσον άπό άπόψεως ούσίας δσον καί 

άπό άπόψεως εμφανίσεως είς τήν έλληνικήν γνώμην. Πα

ρεμπιπτόντως άναφέρω δτι κατά συνομιλίαν μου μετά τών 

ενταυθα πρέσβεων τής Γερμανίας καί 'Ολλανδίας άμφότε

ροι εξεδήλωσαν aκραν καί άνεπιφύλακτον δυσφορίαν διά 

τήν ιταλικήν στάσιν, ijτις, ώς είπον ούτοι, εμπνέεται πάν

τοτε ύπό μικροψύχων καί μικροεγωιστικών αντιλήψεων, 

αϊτινες παραγνωρίζουσι τήν κυριωτέραν σημασίαν τής πο

λιτικής άνάγκης τής εύρωπαϊκής εντάξεως, θυσιάζουσαι 

ταύτην είς μικροπολιτικούς ύπολογισμούς»31 • 

Στίς 29 Μαfου τό Συμβούλιο ύπουργών 'Εξωτε
ρικών τής ΕΟΚ έξέδωσε τό άκόλουθο άνακοινωθέν: 

«'Υπενθυμίζεται δτι κατά τήν τελευταίαν Σύνοδον τής 

19ης Μαtου τό Συμβούλιον είχε συμπληρώσει τήν εξέτα

σιν του κειμένου τής Συμφωνίας, ύπό τήν επιφύλαξιν ίκα

νοποιητικής επιλύσεως τόσον διά τήν Κοινότητα δσον καί 

διά τήν 'Ελλάδα ώρισμένων προβλημάτων έρμηνείας. 

»'Η 'Εκτελεστική 'Επιτροπή προέβη εις έκθεσιν εις 

τό Συμβούλιον επί τών τελευταίων συνομιλιών, τάς όποίας 

είχε μετά τής έλληνικής aντιπροσωπείας πρός τόν σκοπόν 

επιλύσεως τών τελευταίων τούτων προβλημάτων . 

»'Όσον άφορα τά άπομένοντα έρμηνευτικά προβλήμα

τα εξευρέθησαν λύσεις αί όποίαι εγένοντο δεκταί ύπό τής 

εν Βρυξέλλαις έλληνικής aντιπροσωπείας, τήν όποίαν συ

νεβουλεύθη ή 'Εκτελεστική 'Επιτροπή κατά τήν διάρκει

αν τής Συνόδου του Συμβουλίου. 

»Τό Συμβούλιον άνέθεσεν εις τήν Έπιτροπήν τών Μο

νίμων 'Αντιπροσώπων δπως προβή εις μίαν τελευταία ν εξέ

τασιν καί ελπίζει νά καταλήξη εις ύπογραφήν τής Συμφω

νίας τής Συνδέσεως μετά τής έλληνικής Κυβερνήσεως κα

τά τήν διάρκειαν του μηνός 'Ιουνίοω>32 • 

'Εξάλλου, ό Ι. Πεσμαζόγλου άνέφερε στόν Κ. 

Καραμανλή τά άκόλουθα: 

«'Ο κ. Ρέυ τηλεφωνικώς μάς άνεκοίνωσεν δτι συμφω

νία συνδέσεως κατ' ούσίαν ενεκρίθη ύπό Συμβούλιον 

ύπουργών ΕΟΚ. Ή επιφύλαξις οφείλεται εις άναμενομέ

νην επιβεβαίωσιν ιταλικου Ύπουργικου Συμβουλίου εν

τός τών επομένων ήμερών, καίτοι δέν αποκλείεται, αν καί 

θεωρήται μάλλον άπίθανον, νά χρειασθή καί πάλιν συζή

τησις έπιδίκων σημείων εις έκ νέου συνερχόμενον Συμβού

λιον ύπουργών 12 'Ιουνίου. 
»Χθεσινή άπόφασις έλήφθη μετά μακράν συνεδρίασιν 

άπό τών aπογευματινών μέχρι μεταμεσονυκτίων ώρών ύπό 

τήν προεδρίαν του κ . Σπάακ, δ όποίος εντόνως ύπεστήρι

ξεν έλληνικάς άπόψεις. Κατά τήν διάρκειαν τής συνεδριάσεως 

ταύτης ένεκρίθη τό βασικόν κείμενον τής συμφωνίας καί 

αί κατά τό διήμερον Παρασκευής- Σαββάτου 26-27 Μαίου 
συμφωνηθείσαι έρμηνευτικαί δηλώσεις καθώς καί αί διά 

τήν νομικήν άκρίβειαν συμφωνηθείσαι προσαρμογαί τινές 

είς τό κείμενον τής μονογραφηθείσης συμφωνίας. 

»Κατά τάς όδηγίας τής σεβαστής Κυβερνήσεως αί συμ

φωνηθείσαι δηλώσεις είναι μόνον διευκρινιστικαί ij έρμη
νευτικαί κατ' ούδέν θίγουσαι τήν ούσίαν του μονογραφέ

ντος τήν 30 Μαρτίου κειμένου. 

»'Ως πρός aλλας έρμηνείας του Συμβουλίου τών 

ύπουργών, έφ ' ών θά είχομεν διαφωνίας, έπετεύχθη, συμ

φώνως πρός τάς όδηγίας τής σεβαστής Κυβερνήσεως, 

δπως αύται μή μaς άνακοινωθουν η καθ' οίονδήποτε τρό

πον μάς γνωστοποιηθουν καί κατά συνέπειαν δέν γεννάται 

θέμα καθορισμου τής επ· αύτών θέσεώς μας , δεδομένου δτι 

κατ' ούδέν δεσμεύουν τήν 'Ελλάδα άποτελουσαι εσωτερι

κήν ύπόθεσιν τής ΕΟΚ»33. 

'Έτσι, καί ένώ φαινόταν πλέον δτι προβολή καί 

νέων άντιρρήσεων δέν θά άντιμετωπιζόταν εύνοϊκά 

άπό τά άλλα μέλη τής ΕΟΚ, ή ίταλική Κυβέρνηση 

άποδέχτηκε τή συμφωνία καί τά πρωτόκολλα, πού 

έγκφίθηκαν τελικά καί άπό τό Συμβούλιο ύπουργών 

στίς 12 Ίουνίου34 • 

6 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1961 

Εύθύς μετά τήν ψήφιση άπό τή Βουλή τοϋ νομο

σχεδίου «περί γεωργικών κοινωνικών άσφαλίσεων» 

στό σύνολό του, [βλ. τόμο Δ'], ό Κ. Καραμανλής 

κάμει τίς άκόλουθες δηλώσεις: 

«Ή έπιψήφισις τοϋ νομοσχεδίου περί γεωργικών 

κοινωνικών άσφαλίσεων μοϋ παρέχει τήν εvκαιρίαν 

νά διαδηλώσω τήν έξαιρετικήν ίκανQποίησίν μου, 

διότι, επειτα άπό άδικαιολόγητον καθυστέρησιν καί 

άνεξηγήτους ταλαιπωρίας, μεταβάλλεται έπί τέλους 
είς νόμον τοϋ Κράτους τό κυβερνητικόν σχέδιον, 

προϊόν ένδελεχοϋς μελέτης δλων τών συντελεστών, 

άπό τούς δποίους έξαρτiiται ή έπιτυχία τοϋ νέου θε

σμοϋ. 

» Τήν €ρευναν τούτων, χωρίς νά προηγηθή οι'αδή
ποτε προεκλογική έξαγγελία, είχα άνακοινώσει διά 

τών κυβερνητικών δηλώσεων τής !Οης 'Ιουνίου 

1958, εκτοτε δέ παρεσκευάσθησαν μέ συνέπειαν καί 
σταθερότητα αι' προϋποθέσεις, έπί τών δποίων βασί

ζεται δ θεσμός. Δι' αvτοϋ έξασφαλίζεται, δπως είναι 

fίδη γνωστόν, σύνταξις είς τούς γέροντας άγρότας 

καί τών δύο φύλων, δλοκληροϋται ή μέριμνα διά τήν 

ύγείαν δλοκλήρου τοϋ άγροτικοϋ πληθυσμοϋ καί 

παρέχεται άσφάλισις τής παραγωγής κατά τών κινδύ

νων τής χαλάζης καί τοϋ παγετοϋ. 

» Τό ψηφισθέν κυβερνητικόν σχέδιον εχει θεμε
λιωθή είς σταθεράς βάσεις καί στηρίζεται είς πρα

γματικούς πόρους, κατά τρόπον, δ δπο[ρς έγγυiiται 

τήν άπρόσκοπτον καί άκίνδυνον έφα{;jiογήν του. 
'Εξασφαλίζει άπό τής πρώτης του ουσιαστικής 
έφαρμογής τήν ι'κανοποίησιν 300.000 οΙκογενειών, 
δεδομένου δτι άπό τοϋ ετους 1962 οί άρχηγοί ίσαρί
θμων οίκογενειών θά τύχουν συντάξεως γήρατος, 

χωρίς μάλιστα νά προηγηθοϋν άσφαλιστικαί κατα

βολαί η χρόνος άναμονής πρός δημιουργίαν άσφα

λιστικοϋ κεφαλαίου. 

)) Ή ούτως έξασφαλιζομένη μέριμνα ύπέρ τοϋ 
άγροτικοϋ πληθυσμοϋ δημιουργεί καθεστώς προ-
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στασίας, διά το οποίον, όμολογουμένως, δέν εlναι 

πλήρως ά5ριμος ή έλληνική οlκονομία. Τό γεγονός 

δτι ή aσφάλισις τών aγροτών εχει εlσαχθή εlς όλί

γας μόνον χώρας, καί αύτάς πλουσίας κατά τό πλεί

στον, στηρίζεται δέ κατά κανόνα εlς εlσφοράς τών 

ήσφαλισμένων, aποδεικνύει τάς δυσχερείας, τάς 

όποίας aντιμετωπίζει ή καθιέρωσις τού θεσμού παγ

κοσμίως. Καί τάς συμφυείς πρός τό ζήτημα δυσχε

ρείας καί τά aνακύπτοντα έντεύθεν προβλήματα έπι

τείνει ή σύνθεσις τής έλληνικής aγροτικής οlκονο

μίας, τό ύψηλόν ποσοστόν τών aγροτών μας, έν σχέ

σει μέ τόν δλον πληθυσμόν καί ό κατακερματισμός 

τής aγροτικής lδιοκτησίας, μέ τόν aλληλένδετον 

πρός αύτήν περιορισμόν τού οlκογενειακού aγροτι

κού εlσοδήματος. Παρά ταύτα, δμως, ή Κυβέρνησις 

καί ή Βουλή ήδη εκριναν δτι α{ συνθήκαι, ύφ' aς ζ ή 

ό aγροτικός πληθυσμός καί ή σημασία τής συμβο

λής αύτού εlς τήν aνάπτυξ ι ν τής έθνικής οik:ονομίας, 
έπέβαλον ώς καθήκον τήν γενομένην ρύθμισιν. 

»Πράγματι, ή συμμετοχή τών aγροτων εlς τό κοι

νωνικόν προϊόν, ύπολείπεται τής συμμετοχής τού 

aστικού πληθυσμού, παρά τάς καταβαλλομένας ύπό 

τών ίδίων καθημερινάς προσπαθείας καί τήν σταθε

ράν κυβερνητικήν πολιτικήν προστασίας τών aγρο

τών καί τού γεωργικού εlσοδήματος. 'Επί πλέον, μό

νοι ο{ aγρόται εlχαν στερηθή τής κοινωνικής aσφα

λίσεως, έξαιρέσει τού τομέως τής ύγείας, εlς τόν 

όποίον ούσιαστική έσημειώθη κατάκτησις aπό τού 

ετους 1956, διά του ψηφισθέντος καί τεθέντος εlς 
έφαρμογήν Ν. 3487/1955. ΗΗδη, περιορίζεται ούσι
ωδώς εlς τόν τομέα τής aσφαλίσεως ή aπόστασις με

ταξύ τού aστικού καί τού aγροτικού πληθυσμού, χά

ρις είς τό καθιερούμενον σύστημα, τό όποίον βασί

ζεται είς τήν aρχήν τής κοινωνικής aλληλεγγύης καί 

τήν γενικώς καθιερωμένη ν είσφοράν τού aσφαλιζομέ

νου, ή όποία δμως εlς τήν lδικήν μας περίπτωσιν 

εlναι χαμηλοτέρα aπό δλας τάς χώρας είς τάς όποίας 

έφαρμόζεται ό θεσμός. Βάσει τής aρχής ταύτης έξα

σφαλίζεται ή ίκανοποιητική λειτουργία τών δύο κλά

δων τής είσαγομένης aσφαλίσεως καί έπιτυγχάνεται 

aνακατανομή τού έθνικού είσοδήματος καί μεταφο

ρά χρηματικής δυνάμεως aπό τής πόλεως είς τήν 

ίJπαιθρον. 

))Εlς τό σημείον τοί!το αίσθάνομαι τήν aνάγκην 

νά έξάρω τήν πρόθυμον συμβολήν τοί! aστικού πλη

θυσμοί!, aναδεχθέντος τό βάρος τής κοινωνικής εί

σφορiiς aνευ έκδηλώσεως δυσφορίας, κατά τρόπον 

τιμώντα μέν αύτόν, καθιστώντα δέ εκδηλον τήν κοι

νtjν συμπάθειαν πρός τόν aγροτικόν πληθυσμόν καί 

τήv καθολική ν aναγvώρισιν τής σημασίας αύτοί! διά 

τήν έθνικήν παραγωγήν, dλλά καί γενικώτερον διά 

τήν έθνικήν μας ζωήν. 'ο ψηφισθείς νόμος εχει θέ

σει τά θεμέλια τής aγροτικής κοινωνικής aσφαλίσε

ως. Ή έπιτυχία του νέου θεσμού καί ή περαιτέρω 

aνάπτυξίς του εύρίσκονται είς χείρας τών 'Ελλήνων 

aγροτών, ή ζωή τών όποίων συνυφαίνεται, καθ, δλον 

τόν έθνικόν μας βίον, μέ τήν σκληράν προσπάθειαν 

διά τήν δημιουργίαν εύτυχεστέρου έθνικοί! μέλλον

τος)). 

4-6 ΜΑ·Ι ·ΟΥ 1961 

'Ο άντιπρόεδρος του 'Εκτελεστικοί) Συμβουλίου 

τής Γιουγκοσλαβίας, 'Αλεξάνταρ Ράνκοβιτς, συνο

δευόμενος άπό τό μόνιμο ύφυπουργό 'Εξωτερικών, 

Γιόζεφ Μπρίλεϊ, καί ύπηρεσιακούς παράγοντες, 

πραγματοποιεί τριήμερη έπίσημη έπίσκεψη στήν 

'Αθήνα. 

Τό άπόγευμα τής 4ης Μαίου, συγκροτήθηκε σύ

σκεψη, μέ τή συμμετοχή, άπό έλληνικής πλευρiiς, 

του Κ. Καραμανλή, του Π. Κανελλοπούλου, του Ε. 

'Αβέρωφ καί του 'Έλληνα πρέσβη στό Βελιγράδι, Δ. 

Νικολαρείζη, καί, άπό γιουγκοσλαβικής, του Α. 

Ράνκοβιτς, του Γ. Μπρίλεϋ, καί του πρέσβη τής Γι

ουγκοσλαβίας στήν 'Αθήνα, Μ. Μίλκοβιτς. Τό σχε

τικό πρακτικό άναφέρει: 

«'ο κ: . πρόεδρος, επωφελούμενος τής εύκ:αιρίας τής 

επισκέψεως ταύτης, μετά δέ ό.νταλλαγήν τών σχετικών φι

λοφρονήσεων, επεξετάθη εiς συνομιλίαν, διαρκ:έσασαν 

περί τήν rοραν, καθ' ijν προήλθεν είς σύντομον dνασκ:όπη

σιν τών dφορώντων τάς δύο χώρας θεμάτων ώς κ:αί τής 

διεθνοϋς καταστάσεως, είδικ:ώτερον δέ τής θέσεως τοϋ 

ΟΗΕ. 

»!.ΟΗΕ 

»·Ο κ:. πρόεδρος εξαίρει τήν επιτακτικ:ότητα συνεργα

σίας τών μικρών Κρατών εν τφ ΟΗΕ. 

» • Ο κ: . Ράνκ:οβιτς συμφωνεί ό.πολύτως πρός τήν ι'ίποψιν 

τοϋ κ:. πρόεδρου κ:αί προσθέτει δτι ό ΟΗΕ δέν ε{ναι όργα

νισμός πρός συζητήσεις dκ:αδημαϊκ:άς. Κατά τούς Γιουγ

κοσλάβους, λέγει ό Γιουγκοσλάβος ό.ντιπρόεδρος, ό ΟΗΕ 

θά f:δει, Πβός lίρσιν τής παρατηρουμένης δυσπιστίας παρά 

ταίς ό.φρικ:ανικ:αίς χώραις, νά λάβη δραστηριώτερον μέρος 

είς 'Αφρικ:ήν. Καί συνεχίζει: ή γιουγκοσλαβική Κυβέρνη

σίς δέν θεωρεί τόν ΟΗΕ τέλειον, φρονεί δέ δτι uπάρχουν έν 

αύτφ άλλα ετι σοβαρώτερα ζητήματα .• ο στρατάρχης τίτο 
εμεινε πολύ εύχαριστημένος ό.πό τήν πρόσφατον ό.νά τήν 

'Αφρικ:ήν περιοδείαν του, πλήν δμως διεπίστωσεν ό.πογοή

τευσιν παρά ταiς νεοσυστάτοις ό.φρικ:ανικ:αίς χώραις. Έν 

τέλει, ό κ:. Ράνκ:οβιτς λέγει δτι τήν ό.παισιοδοξίαν τοϋ γε

νικ:οϋ γραμματέως κ:. Χάμμερσκ:ελντ άποδίδει εiς λόγους 

προσωπικούς. 

)) . ο κ:. πρόεδρος, επανερχόμενος έπί τής άναμφισβητή
του χρησιμότητας τοϋ ΟΗΕ, δηλοί δτι ή Ρωσία άποβλέπει 

είς τήν άχρήστευσιν τοϋ Όργανισμοϋ. 

>>2. 'Αλβανία · 
>> Ό κ. Ράνκ:οβιτς λέγει δτι dπό τοϋ 1955, άφ' ής τούτέ

στιν αί Γιουγκ:οσλαβορωσικαί σχέσεις εβελτιώθησαν, ή 

'Αλβανία εστράφη προθύμως πρός τήν Μόσχαν. Καί προ

σθέτει: εν δσφ χρόνφ θά εuρίσκ:ωνται είς τήν έξουσίαν τών 

Τιράνων οί σημερινοί lίνθρωποι, αί σχέσεις 'Αλβανίας -
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'Ο Κ. Καραμανλής ύποδέχεται τόv Α. Ράvιωβιτς. 
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Γιουγκοσλαβίας δέν θά είναι δυνατόν νά σημειώσουν βελ

τίωσιν. Περαιτέρω λέγει δτι ή όξυνσις Μόσχας - Κίνας 

συμβάλλει ε{ς τήν σύσφιγξιν των σχέσεων Τιράνων - Μό

σχας καί δτι ή 'Αλβανία εδέχθη μεγάλην βοήθειαν εκ μέ

ρους τής Μόσχας, τήν δποίαν δμως δέν ήδυνήθη νά άξιο

ποιήση. 'Εν τέλει, δ κ. Ράνκοβιτς παραδέχεται δτι ή 'Αλ

βανία θέλει νά διαδραματίζη ρόλον σπουδαιότερον εκεί

νου, δν τfjς έπιτρέπουν αί πραγματικαί της δυνάμεις. 

»3. Βαλκανική κατάστασις 
»Ράνκοβιτς: 'Η Γιουγκοσλαβία εχει καλάς σχέσεις μέ 

δλας τάς χώρας έκτός τfjς 'Αλβανίας, αί δέ ο{κονομικαί 

μετ ' αuτων σχέσεις της είναι καλαί παρά τάς διαφοράς έπί 

του {δεολογικου τομέως. 

»'Η γιουγκοσλαβική Κυβέρνησις φρονεί δτι δέν πρέ

πει νά όξύνωνται τά πράγματα ε{ς τά Βαλκάνια καί δτι αί 

βαλκανικαί χωραι όφείλουν νά συνεργάζωνται επί των ση

μείων εκείνων, εφ' ών είναι πρόθυμοι πρός τουτο. Καί κατέ

ληξε λέγων, "εν τούτοις ή Κυβέρνησίς μου δέν τρέφει αu

ταπάτας". 

»4. 'Ελλάς - Γιοt>γκοσλαβία 

»Ράνκοβιτς: Αί δύο μας χωραι πολλά δύνανται νά συ

νεισφέρουν ε{ς τήν έδραίωσιν τfjς εiρήνης ε{ς τά Βαλκά

νια. 

»Κ. Καραμανλfjς: Ή ούδετερότης τής Γιουγκοσλαβίας 

καί ή μετά τής 'Ελλάδος συνεργασία αύτής aποτελούν τήν 

κλείδα τής εlρήνης εlς τά Βαλκάνια. 

»Ράνκοβιτς: Αί διμερείς σχέσεις είναι άναγκαίαι. Παρά 

ταυτα, ή Γιουγκοσλαβία δέν δύναται ύπό τάς παρούσας 

συνθήκας νά παρακαθήση εiς τήν αύτήν τράπεζαν μετά τfjς 

'Αλβανίας. 

»Κ. Καραμανλfjς: Αι' σχέσεις τών δύο χωρών μας ε{ναι 

δσον ούδέποτε καλαί. 

»Ράνκοβιτς: Αί διμερείς μας σχέσεις είναι πάρα πολύ 

καλαί εφ' δλων των τομέων. Πιθανως ύπάρχουν ζητήματα 

διά τά όποία αί συνομιλίαι θά είναι χρήσιμοι. Αί περυσιναί 

συνομιλίαι των κ. κ. Κανελλοπούλου - Τοντόροβιτς εδωκαν 

πολύ καλά άποτελέσματα, ήμείς δέ θά τάς συνεχίσωμεν 

ύπό τό αύτό πνευμα. 

))Σκόπια 

))Ό κ. πρόεδρος άκολούθως, φέρει καταλλήλως τήν 

συζήτησιν επί του θέματος τfjς εναντι τfjς 'Ελλάδος τακτι

κfjς των Σκοπίων καί ύπογραμμίζει ε{ς τόν κ. Ράνκοβιτς 

τήν άνάγκην δπως ή γιουγκοσλαβική Κυβέρνησις προσέ

χη τάς πρωτοβουλίας των Σκοπίων, διότι, λέγει, είναι κρί

μα νά δίδεται οϋτω λαβή ε{ς παρεξηγήσεις μεταξύ των δύο 

χωρων. 'Ιδίως -προσθέτει δ κ. πρόεδρος- διότι ε{ς 'Αθή

νας ύπάρχει καί άντιπολίτευσις, ijτις προσπαθεί νά εκμε

ταλλευθfj τό κάθε τι καί έπιζητεί νά εϋρη άφορμάς διά νά 

ψέξη τήν Κυβέρνησιν. 

)) 'Ο Ράνκοβιτς άπαντων, λέγει δτι προσωπικως νομίζει 
δτι ύφίσταται τοιαύτη τάσις άλλ' δτι αϋτη δέν άνταποκρί

νεται εiς τό σύνολον των σχέσεων των δύο χωρων καί δτι, 

εν πάσt] περιπτώσει, δέν άπαιτουνται μεγάλαι προσπάθειαι 

διά νά ύπερνικηθfj. 'Αναφερόμενος δέ εiς τά ύπό του κ . 

πρόεδρου ώς άνω λεχθέντα περί άντιπολιτεύσεως κ.λ.π. δ 

κ. Ράνκοβιτς λέγει δτι "άνάλογοι δυσκολίαι ύπάρχουν καί 

ε{ς ήμάς". 

))Κ. Καραμανλfjς: Τό ζήτημα, δμως είναι ποίος έχει τάς 

περισσοτέρας. 

))Ράνκοβιτς: 'Η θέσις τfjς έλληνικfjς Κυβερνήσεως γί

νεται εύκολώτερον άντιληπτή άπό τό Βελιγράδιον παρά 

άπό τά Σκόπια. 

))5. Βουλγαρία 
)) ' Ο κ. πρόεδρος ύπογραμμίζει τάς εναντι τfjς ' Ελλάδος 

άσυνεπείας τfjς Βουλγαρίας καί τήν παντελfj εκ μέρους 

αύτής ελλειψιν προσπαθείας δπως πείση τήν έλληνικήν 

Κυβέρνησιν έπί των βουλγαρικων άπόψεων, εξαίρει δέ 

δλως Ιδιαιτέρως τήν καλήν διάθεσιν τfjς χώρας μας πρός 

κατανόησιν. 

))Ράνκοβιτς: Εύχής εργον θά ήτο νά τακτοποιηθουν αί 

σχέσεις 'Ελλάδος - Βουλγαρίας καί τουτο διά νά ύπερνι

κηθουν άρνητικαί τινές τάσεις(' Αλβανία, Κίνα). 

)) 'Ο κ. πρόεδρος, συνεχίζων, άναφέρει δύο περιστατικά 

είς βάρος τής Βουλγαρίας, τά όποία, ώς iδιαίτέρως ετόνι

σεν, δέν ήθέλησε νά καταγγείλη διεθνως, ήτοι α) τήν σύλ

ληψιν κατά τά τελευταία ετη 300 κατασκόπων καί β) τήν 
άρνησιν καταβολής των ύπ' αύτής όφειλομένων άποζημι

ώσεων. 

)) 'Εν συνεχείq δ κ. πρόεδρος λέγει δτι, παρ' δλον δτι ή 
Βουλγαρία δέν επιδεικνύει καλήν πίστιν, ήμείς διατηρου

μεν μετ' αuτής διπλωματικάς καί ο{κονομικάς σχέσεις καί 

δτι, εν πάστ1 περιπτώσει, εύχή τής 'Ελλάδος είναι νά εχη 

καλάς σχέσεις μετά τής Βουλγαρίας, εναντι άλλωστε τής 

δποίας δέν εχομεν εδαφικάς διεκδικήσεις. Καί επιλέγει: 

άξων τής σταθερότητος των Βαλκανίων είναι ή συνεργα

σία των δύο μας χωρων. 

))Ράνκοβιτς: 'Η Γιουγκοσλαβία γνωρίζει τήν δράσιν 

των Βουλγάρων, άλλ' οϋτε ή Γιουγκοσλαβία είναι προφυ

λαγμένη άπό τήν Βουλγαρίαν. Συναφως άνέφερεν καί τήν 

άπέλασιν έκ Σόφιας Γιουγκοσλάβου άκολούθου. 

))Οί Γιουγκοσλάβοι βλέπουν τήν βουλγαρικήν κατά

στασιν ώς άποτέλεσμα έσωτερικων δυσχερειων. Διαπι

στώνουν δέ έξέλιξιν τής Βουλγαρίας πρός τήν δημοκρα

τίαν, πράγμα τό δποίον δι' αύτούς δέν είναι περίεργον, 

καθότι ή Γιουγκοσλαβία επηρεάζει τήν Βουλγαρίαν πρός 

τήν κατεύθυνσιν αuτήν. 

))6. Γιουγκοσλαβία 
))Ράνκοβιτς: Εiς Γιουγκοσλαβίαν τά πράγματα βαίνουν 

καλως. Τελευταίως έγένοντο πολλαί επενδύσεις εiς τόν 

γεωργικόν τομέα. 'Η ,γεωργία πρέπει νά άναπτυχθή. 

'Υπάρχουν πολλαί επιτυχία ι εiς τόν τομέα αύτόν, άλλά δέν 

εφθάσαμεν ε{σέτι εiς τό σημείον rοστε ή γεωργία νά μή 

επηρεάζηται άπό τάς άτμοσφαιρικάς συνθήκας. 

)) ' Η γεωργία άποτελεί τά 51-52% του έθνικου εΙσοδή
ματος τής Γιουγκοσλαβίας. Τό ποσοστόν δμως αύτό προ

βλέπεται δτι θά κατέλθη δταν συντελεσθή τό εν εκτελέσει 

πενταετές πρόγραμμα. 'Ήδη, ή Σλοβενία εχει βιομηχανο

ποιηθή. 

))7. 'Ελλάς καί Κοινή 'Αγορά 
))Ό Γιουσκοσλάβος άντιπρόεδρος ενδιεφέρθη νά πλη

ροφορηθή περί τής επιπτώσεως, ην θά είχεν επί τής χώρας 

του ή σύνδεσις τfjς 'Ελλάδος μετά τής Κοινής ·Αγοράς. 

)) ·Ο κ. πρόεδρος άπήντησεν αύτφ δτι ή σύνδεσις αϋτη 

δύναται εμμέσως νά άποβή έπωφελής καί διά τήν Γιουγ

κοσλαβίαν (διά κατάλλήλων συνδυασμων) καί εδήλωσεν 

δτι ή έλληνική Κυβέρνησις προτίθεται νά άνακοινώση εν 

καιρφ τό κείμενον τής δριστικής συμφωνίας καί είς Βελι

γράδιον. 
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»'Εν κατακλείδι τής συνομιλίας ό κ. Ράνκοβιτς ηθέλη

σε νά εξάρη τήν σταθερότητα τής πολιτικής του τίτο, fjν 

καί εχαρακτήρισεν ώς παράδειγμα καί δι' aλλους λαούς 

- άποδώσας μάλιστα εις τήν σταθεράν αuτήν πολιτικήν τάς 
εναντίον τής χώρας του επιθέσεις τής Κίνας»35 • 

Σέ νέα συνάντησή τους, ό Π. Κανελλόπουλος καί 

ό Α. Ράνκοβιτς άντάλλαξαν άπόψεις πάνω στίς πρό

σφατεςέπισκέψεις του τίτο σέ άφρικανικές χώρες 

καί του Κ. Καραμανλfj στή Μ. Βρετανία, τόν Καναδa 

καί τίς ΗΠΑ. 

Στίς 6 Μαίου έκδόθηκε τό άκόλουθο κοινό άνα
κοινωθέν: 

«Αί συνομιλίαι διεξήχθησαν εντός aτμοσφαίρας εiλι

κρινους φιλίας, ή όποία χαρακτηρίζει τάς σχέσεις μεταξύ 

Γιουγκοσλαβίας καί 'Ελλάδος καί περιεστράφησαν επί 

όρισμένων διεθνών προβλημάτων, καθώς καί επί θεμάτων 

άφορώντων τάς διμερείς των σχέσεις. 

»Qί δύο αντιπρόεδροι εξέφρασαν τήν ίκανοποίησίν των 

διά τήν επιτυχή ό.νάπτυξιν τής γιουγκοσλαβοελληνικής 

συνεργασίας. Διεπιστώθη, διά μίαν εισέτι φοράν, δτι ή συ

νεργασία αϋτη άποτελεί εϋγλωττον παράδειγμα του γεγονό

τος δτι αί διαφοραί μεταξύ κοινωνικών καί πολιτικών συ

στημάτων καί ή διαφορά του πολιτικου προσανατολισμου 

έπί του διεθνους πεδίου δέν πρέπει νά άποτελουν εμπόδιον 

εις παρομοίαν συνεργασίαν, ύπό τόν δρον δτι αϋτη θά 

στηρίζεται επί του άπολύτου σεβασμου του δικαιώματος 

έκάστου λαου νά ρυθμίση τήν ζωήν του κατά τόν καλύτε

ρον δι' αuτόν τρόπον. 

»Οί δύο aντιπρόεδροι έξετάσαντες τήν διεθνή κατά

στασιν, εξέφρασαν τήν' άνησυχίαν των λόγφ τής χειροτε
ρεύσεως πού εκδηλουται εις ώρισμένα σημεία του κόσμου 

καί ύπεγράμμισαν τήν πεποίθησιν τών Κυβερνήσεών των 

δτι ή παγκόσμιος είρήνη δύναται νά εξασφαλισθή διά τών 

συντονισμένων προσπαθειών δλων τών χωρών, μικρών καί 

μεγάλων. Αί προσπάθειαι αύται πρέπει νά τείνουν εις τήν 

πλήρη καί όλοκληρωτικήν εφαρμογήν τών ό.ρχών του κα

ταστατικου χάρτου του ΟΗΕ. Τουτο θά συνέβαλλεν εις τήν 

δημιουργίαν τών προϋποθέσεων, αί όποία ι είναι άπαραίτη

τοι δι" ειρηνικήν καί νόμιμον συνεργασίαν, βασιζομένην 

έπί τής πλήρους ίσότητος τών δικαιωμάτων καί τής μή 

επεμβάσεως εις τάς εσωτερικάς ύποθέσεις τών aλλων χω

ρών. 'Εξ aλλου, παρομοία συνεργασία θά έξη σφάλιζε τό 

κυρος καί τό γόητρον του ΟΗΕ, εις τόν δποίον ή άνθρωπό

της εστήριξε τόσας έλπίδας, κατά τήν ϊδρυσίν του. 

))Οί δύο aντιπρόεδροι, ύπογραμμίζοντες τήν θέλησιν 

τών δύο Κυβερνήσεων νά ύποστηρίξουν πάσαν πρωτοβου

λίαν τείνουσαν είς τόν ειρηνικόν διακανονισμόν τών δια

φορών, καθώς καί εις τήν κατοχύρωσιν τής είρήνης καί 

τής διεθνους συνεργασίας, είναι τής γνώμης δτι ή επιτυχία 

τών συνομιλιών τής Γενεύης διά τήν κατάπαυσιν τών πυ

ρηνικών δοκιμών θά άπετέλει σημαντικόν βήμα πρός τόν 

γενικόν ύπό ελεyχον άφοπλισμόν. 

))Οί δύο άντιπρόεδροι έξέφρασαν τήν iκανοποίησίν των 

διά τήν εκδηλον πρόοδον πού 'έπραγματοποιήθη εις τάς 

μεταξύ τών δύο χωρών σχέσεις, δσον άφορα δέ τήν εφαρ

μογήν τών συμφωνιών τής 18ης 'Ιουνίου 1959, διεπίστω
σαν επίσης δτι χάρις εις τήν δραστηριότητα τών μικτών 

επιτροπών κατέστη στενωτέρα καί εuρυτέρα καί ή προβλε

πομένη συνεργασία. 

))Αί εργασίαι, ειδικώτερον, τής επιτροπής οίκονομικής 

συνεργασίας, τονίζεται έν συνεχεί~, καί ή τελευταίως ύπο

γραφείσα συμφωνία εις Βελιγράδιον μεταξύ τής ~ Εθνικής 

Τραπέζης τής 'Ελλάδος καί τής Τραπέζης Έξωτερικου 

'Εμπορίου τής Γιουγκοσλαβίας, εισήγαγον μακροπροθέ

σμως στοιχεία σταθερότητος εις τόν τομέα τών οικονομι

κών σχέσεων, καθώς καί είς τόν τομέα τών οiκονομικών 

άνταλλαγών, τά όποία άπέδωσαν ήδη λίαν θετικά άποτελέ

σματα. Είς δλους τούς τομείς διεπιστώθη δτι ύπάρχουν 

δυνατότητες βελτιώσεως καί προωθήσεως τής συνεργασί

ας αuτής. 

))0{ δύο άντιπρόεδροι, πεπεισμένοι δτι ή συνεργασία 
μεταξύ τών δύο χωρών εις δλους τούς τομείς τής ειρηνικής 

δραστηριότητος δύναται νά ενισχυθή περαιτέρω, είναι 

άποφασισμένοι νά καταβάλουν πάσαν προσπάθειαν πρός 

τήν κατεύθυνσιν αυτήν. 

)) 'Η έλληνογιουγκοσλαβική συνεργασία εν δψει τών 
άρχών επί τών όποίων στηρίζεται καί τών aντικειμενικών 

σκοπών πρός τούς δποίους aποβλέπει, άnοτελεί παράδει
γμα άγαθής γειτονίας καί παράγοντα διεθνους ειρήνης καί 

συνεργασίας εις , τήν περιοχήν αuτήν του κόσμοω). 

Πρίν τήν άναχώρησή του, ό Γιουγκοσλάβος άν

τιπρόεδρος έπισκέφθηκε τή Θεσσαλονίκη, δπου κα

τέθεσε στεφάνι στό σερβικό νεκροταφείο, καί παρα

κάθησε σέ γεuμα πρός τιμή του, πού παρέθεσε ό 

ύπουργός Β. 'Ελλάδος, Α. Θεολογίτης. 'Από τή συμ

πρωτεύουσα, άναχώρησε σιδηροδρομικώς γιά τό Βε

λιγράδι. 

5 ΜΑ·Ι ·ΟΥ 1961 

Μετά άπό έξέτασή του άπό τό 'Υπουργικό Συμ

βούλιο, κατατίθεται στή Βουλή τό νέο έκλογικό νο

μοσχέδιο, πού προβλέπει τή διενέργεια έκλογών μέ 

σύστημα ένισχυμένης άναλογικfjς, καθώς καί ποσο

στό γιά συμμετοχή στή δεύτερη κατανομή 17% γιά 
ένιαία κόμματα, 25% γιά συνασπισμούς δύο κομμά
των καί 30% γιά συνασπισμούς περισσότερων. Μέ τό 
ίδιο νομοσχέδιο, καθιερώνεται τό πλειοψηφικό σύ

στημα γιά τίς μεθεπόμενες έκλογές. 

Σέ είδική σύγκληση τfjς Κοινοβουλευτικfjς 'Ομά

δας 1fjς ΕΡΕ, ό Κ. Καραμανλfjς είχε έξηγήσει τούς 
λόγους γιά τούς όποίους άποφάσισε νά τροποποιή

σει τόν ίσχύοντα έκλογικό νόμο. Στή συνέχεια έξέ

φρασε τήν άπόλυτη πεποίθησή του δτι είναι «τοιαύ

τη ή σημερινή θέσις του κόμματος, ωστε νά δύναται 

νά άντιμετωπίση τόν έκλογικόν άγώνα μέ οίοδήποτε 

έκλογικόν σύστημα»' καί τόνισε δτι «ή ψήφισις του 

έκλογικου νόμου γίνεται πολύ πρό του χρόνου καθ' 

δν θά διεξαχθουν αι' έκλογαί, διά νά γνωρίζη δ πολι

τικός κόσμος άπό τουδε τό σύστημα μέ το δποίον 

, πρόκειται αύται νά διεξαχθουν, πάντως είς άπώτερον 

χρόνον». Τέλος, συνέστησε στούς βουλευτές νά πα

ραμείνουν δλοι κατά τό διάστημα τfjς ψηφίσεως του 
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έκλογικοu νόμου στήν 'Αθήνα καί νά παρακολουθή

σουν ανελλιπώς τίς συνεδριάσεις τής Βουλής. 

Στή συνέχεια, ό πρωθυπουργός εκαμε τίς ακό

λουθες δηλώσεις: 

«Ή Κυβέρνησις, συνεπής πρός τήν δοθείσαν 

παρ' έμου πρός τήν Βουλή ν ύπόσχεσιν έν τfί έπιθυ

μί~ της δπως διευκολύνη τά κόμματα τής έθνικοφρό

νου άντιπολιτεύσεως εlς τήν έκπλήρωσιν τής καλώς 

έννοουμένης άποστολής των, άπεφάσισε νά καταθέ

ση σήμερον σχέδιον έκλογικου νόμου, διά του όποί

ου καθιερουται διά τάς προσεχείς έκλογάς σύστημα 

ένισχυμένης άναλογικής μέ 17% διά τήν συμμετοχή ν 
εlς τήν β ' κατανομήν. 

»Είθισται, άτυχώς, εlς τήν χώραν μας, ή έκάστοτε 

άντιπολίτευσις νά έmζητή τήν έπομένην τών έκλο

γών τήν άλλαγήν του έκλογικου συστήματος. Συμ

βαίνει μάλιστα, ή έπιδίωξις αϋτη νά συνοδεύεται 

πολλάκις καί μέ άπειλάς περί προκλήσεως πολιτι

κών άνωμαλιών, έφ' δσον δ~ν υίοθετηθή έκλογικός 

νόμος, προσαρμοζόμενος πρός τά έκάστοτε συμφέ

ροντα αύτής. Τοιαύτη τακτική άποτελεί τήν πλέον 

χαρακτηριστικήν εκφρασιν του νοσηρου πολιτικου 

κλίματος, έντός του όποίου ζώμεν καί παρακωλύει 

τήν άπρόρκοπτον λειτουργίαν του πολιτεύματος. 

»'Η Κυβέρνησις δέν άπεφάσισε βεβαίως τήν άλ

λαγήν του έκλογικου συστήματος ύποκύπτουσα εlς 

τάς άπειλάς τής άντιπολιτεύσεως, καί πρέπει νά κα

ταστή σαφές δ τι δέν άπεφάσισε τήν μεταβολή ν διότι 

θεωρεί κακόν τόν Ισχύοντα έκλογικόν νόμον. 'Α ντι

θέτως, πιστεύει δτι ούτος έξεταζόμενος αύτός καθ' 

έαυτόν, άνταποκρίνεται πρός τόν κύριον σκοπόν, τόν 

όποίον πάν έκλογικόν σύστημα όφείλει πρωτίστως 

νά ύπηρετή, τήν άνάδειξιν δηλαδή σταθεράς καί 

όμοιογενους Κυβερνήσεως, ίκανής νά προαγάγη τήν 

ζωήν τής χώρας. 

»Ή Κυβέρνησις άπεφάσισε τήν έγκατάλειψιν 

του Ισχύοντος συστήματος όρμηθείσα άπό τήν σκέ

ψιν δτι, άφου κατώρθωσε νά έξασφαλίση έπί πέντε 

καί πλέον ετη εlς τήν χώραν πολιτική ν σταθερότητα 

καί γαλήνην, δέν τ]δύνατο νά άγνοήση τό γεγονός 

·δ τι ή διατήρησις του έκλογικου τούτου συστήματος, 

η καί ή aμεσος καθιέρωσις του πλειοψηφικου, θά 

τ]δύνατο νά παράσχη εlς ώρισμένας δυνάμεις τής άν

τιπολιτεύσεως τό πρόσχημα νά νοθεύσουν καί πάλιν 

τήν πολιτικήν ζωήν του τόπου. 

>>Κατά συνέπειαν, άπεφάσισε τήν άλλαγήν άπό 

συναίσθημα ίστορικής εύθύνης, καί άπό τήν πεποί

θησιν δτι ή όρθόδοξος λειτουργία του κοινοβουλευ

τικου πολιτεύματος έπιβάλλει εlς τάς lσχυράς πλει

οψηφίας τήν ύποχρέωσιν νά καταβάλλουν κάθε προ

σπάθειαν δπως άμβλύνωνται καί περιορίζωνται αί 

πολιτικαί άντιθέσεις εlς παραδεκτά δρια. 

>>Είναι άνάγκη νά ύπομνησθή δτι ή Κυβέρνησις, 

πρίν καταλήξη εlς τάς άνωτέρω άποφάσεις, έπρότει

νεν εlς τά κόμματα τής έθνικόφρονος άντιπολιτεύ

σεως συστήματα τά όποία τ]δύναντο νά συνδυάσουν 

πληρέστερον τό γενικώτερον συμφέρον τής χώρας 

μέ τά ίδια αύτών συμφέροντα. Δυστυχώς, δέν έπεδεί

χθη κατανόησις διά λόγους τούς όποίους δέν έπιθυ-

. μώ αύτή ν τήν στιγμήν νά έξηγήσω. Μόνον δέ μετά 

τήν άπόκρουσιν τών προτάσεων τούrων εκρινεν ή 

Κυβέρνησις δτι €πρεπε νά στέρξη εlς τήν υίοθέτησιν 

του συστήματος τής ένισχυμένης άναλογικής. Δέν 

γνωρίζω aν τά κόμματα τής άντιπολιτεύσεως είναι 

διατεθειμένα, μετά τήν χειρονομίαν αύτήν τής Κυ

βερνήσεως, νά άποφύγουν τά σφάλματα του παρελ

θόντος καί νά πολιτευθουν κατά τρόπον κατοχυ

ρουντα τήν όμαλήν λειτουργίαν του πολιτεύματος. 

·Η Κυβέρνησις, πάντως, έθεώρησε χρέος της νά πα

ράσχη εlς τήν άντιπολίτευσιν τήν εύκαιρίαν νά τό 

πράξη. 

>>Άλλά ή Κυβέρνησις άπεφάσισε νά ρυθμίση 

άπό τουδε καί τά του άπωτέρου μέλλοντος. 'Υπήρξε 

καθολικόν καί μόνιμον αίτημα δπως ό καθιερούμε

νος έκλογικός νόμος μή lσχύη διά τάς προσεχείς, 

άλλά διά τάς μεταπροσεχείς έκλογάς. Ή Κυβέρνη

σις Iκανοποιεί fίδη καί τό αίτημα τουτο, εlσηγουμέ
νη άπό τουδε τό πλειοψηφικόν σύστημα διά τό μέλ

λον. 

>>Θέλομεν νά έλπίζωμεν δτι ή άντιπολίτευσις θά 

έκτιμήση τήν θέσιν τήν όποίαν ελαβεν έπί του θέμα

τος ή Κυβέρνησις, εστω καί aν εlς τά έπί μέρους δέν 

ίκανοποιήται πλήρως. Διότι, aν ή άντιπολίτευσις 

άρνήται εlς τήν πλειοψηφίαν τό δικαίωμα νά κάμη 

έκλογικούς νόμους εlς τά μέτρα της, κατά μείζονα 

λόγον τό δικαίωμα τουτο δέν €χει ή μειοψηφία. Θά 

ήτο δέ άπαράδεκτον τήν ελλειψιν αύτου του δικαιώ

ματος νά τήν ίδωμεν άντικαθισταμένην μέ άντιδημο

κρατικάς έκδηλώσεις. 

»Γνωρίζω δτι ύπάρχουν πολλοί -καί πρό παντός 

μεταξύ τών άκολουθούντων τήν Κυβέρνησιν- οί 

δποίοι θά έθεώρουν έπιβαλλομένην τήν aμεσον κα

θιέρωσιν του πλειοψηφικου διά τήν κατοχύρωσιν 

τής πολιτικής μας σταθερότητος. Γνωρίζω δμως, 

έπίσης, δτι ό κυρίαρχος λαός, ύπεύθυνος δ ίδιος διά 

τό μέλλον τής χώρας, θά πράξη τό καθήκον του καί 

θά τήν προστατεύση διά τής ψήφου του άπό τούς 

κινδύνους πού τήν άπειλουν. Είμαι βέβαιος δτι ό έλ

ληνικός λαός, δοκιμασθείς βαρύτατα κατά τό παρελ

θόν καί έκτιμών τήν σταθερότητα, τήν γαλήνην καί 

τήν πρόοδο ν τάς όποίας έξησφάλισεν εlς τήν χώραν 

ή ΒΡΕ, θά δώση εiς αύτήν, έν καιρφ, άνεξαρτήτως 

συστήματος, aνετον πλειοψηφίαν διά νά συνεχίση 

τό εργον της». 

Ή συζήτηση στή Βουλή γιά τό νέο έκλογικό 

νόμο διήρκεσε από τίς 15 Μαίου rος τίς 23 'Ιουνίου. 
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Οί έκπρόσωποι τής ΕΔΑ, Σ. 'Ηλιόπουλος καί Η. 

'Ηλιου, τάχθηκαν ύπέρ τής μειώσεως η όλοσχερους 

άπαλείψεως του ποσοστου 17%, ώς προϋποθέσεως 
γιά τή συμμετοχή στή δεύτερη κατανομή, έναντιώ

θηκαν στίς διατάξεις πού ρύθμιζαν τήν ψήφο του 

στρατου καί τών δημοσίων ύπαλλήλων καί ύποστή

ριξαν δτι οί έκλογές επρεπε νά διενεργηθουν βάσει 

τής άπογραφής του 1961 καί όχι τής ίσχύουσας του 
1940. Ό Κ. Μητσοτάκης, έκπρόσωπος του Δημο

κρατικου Κέντρου, δέχτηκε, κατ' άρχήν, τό προτει

νόμενο σύστημα, άλλά θεώρησε άπαράδεκτο νά ίσχύ

σει καί πάλι ή άπογραφή του 1940. Διαφώνησε μέ τίς 
διατάξεις γιά τή δεύτερη κατανομή, συνέκρινε τό σύ

στημα του 1951 μέ αύτό του 1958 καί συμπέρανε δτι 
καί τό προτεινόμενο έκλογικό σύστημα όδηγουσε σέ 

ύπέρμετρη ένίσχ,υση του πρώτου κόμματος. Ζήτησε, 

άκόμη, έγγυήσεις γιά τήν ψήφο του στρατου καί τών 

δημοσίων ύπαλλήλων -θέμα γιά τό όποίο μίλησε 

άπό τό ΔΚ-ΑΦΕ καί ό I. Τούμπας- καί διαφώνησε 

μέ τήν καθιέρωση του πλειοψηφικου άπό τίς μετα

προσεχείς έκλογές, καθώς θεωρουσε δτι θά όδηγου

σε σέ πόλωση. Μέ τίς άπόψεις του ΔΚ-ΑΦΕ συμφώ

νησε καί ό έκπρόσωπος τής ΚΕΑ, Ε. Κοθρής. Κατά 

τή διάρκεια σχετικής στιχομυθίας του μέ τόν άρχηγό 

του ΔΚ-ΑΦΕ, ό Κ. · Κaραμανλής καυτηρίασε τή στά

ση του Γ. Παπανδρέου, ό όποίος εΙχε χαρακτηρίσει 

τό έκλογικό σύστημα του 1958 «άνέντιμο», ένώ ε{χε 
πρωτοστατήσει στήν καθιέρωσή του. 

Σέ έπόμενες συνεδριάσεις άγόρευσαν οί άρχηγοί 

τής άντιπολιτεύσεως. 'Ο Γ. Παπανδρέου διαφώνησε 

μέ τήν άποψη του πρωθυπουργου δτι σκοπός κάθε 

έκλογικου νόμου ήταν ή άνάδειξη σταθερών Κυβερ

νήσεων καί τάχθηκε έναντίον τής πολώσεως, τήν 

όποία κατά τή γνώμη του ύπηρετουσε τό προτεινό

μενο νομοσχέδιο. Δέχτηκε τήν καθιέρωση όρίου 

17% γιά συμμετοχή κομμάτων στή δεύτερη κατανο
μή, άλλά καί δέν άρνήθηκε τήν περαιτέρω μείωσή 

του άν τ6 έπιθυμουσε ή Βουλή . Σημείωσε δτι άποδεί

χτηκε πώς τό σύστημα του 1958 δδηγουσε σέ «αί
σχροκέρδεια του πρώτου κόμματος» καί ύπογράμμι

σε τήν προτίμηση του κόμματός του γιά τό σύστημα 

του 1951. τέλος, άντι τάχθηκε στήν καθιέρωση του 
πλειοψηφικου άπό τίς μεταπροσεχείς έκλογές. 'Υπέρ 

του συστήματος του 1951 τοποθετήθηκε καί ό Σ. 
Κωστόπουλος, έκπρόσωπος τής ΚΕΑ. 'Ο άρχηγός 

τών Προοδευτικών, Σ. Μαρκεζίνης, έξέφρασε τήν 

προτίμησή του στήν άπλή, η τήν έλαφρά ένισχυμένη 

άναλογική, προτείνοντας μείωση του ποσοστου γιά 

τή δεύτερη κατανομή σέ 10%. 
'Από τήν πλευρά τής πλειοψηφίας, ό άντιπρόε

δρος, Π. Κανελλόπουλος, καί ό ύπουργός 'Εσωτερι

κών, Δ. Μακρής, ύπογράμμισαν τήν άπόφαση τής 

Κυβερνήσεως νά ύπάρξουν έγγυήσεις γιά τήν ψήφο 

του στρατου. 'Όσο γιά τήν άπογραφή, βάσει τής 

όποίας θά διεξάγονταν οί έκλογές, σημείωσαν δτι 

καταβάλλονταν προσπάθειες γιά τήν εγκαιρη όλο

κλήρωση τής έπεξεργασίας τών άποτελεσμάτων αύ

τής του 1961· άν, πάντως, διενεργουνταν πρόωρες 

έκλογές, ήταν βέβαιο δτι ή διαδικασία δέν θά ε{χε 

δλοκληρωθεί, όπότε θά έφαρμοζόταν ή άπογραφή 

του 194036• 

Στή συνεδρίαση τής 26ης Μαί:ου, τό λόγο ελαβε ό 

Κ. Καραμανλής, δ δποίος άνακοίνωσε τήν άπόφαση 

τής Κυβερνήσεως νά κάμει παραχωρήσεις πρός τήν 

άντιπολίτευση καί, πιό συγκεκριμένα, τή μείωση 

άπό 17 σέ 15% του ποσοστου γιά συμμετοχή αύτοτε
λών κομμάτων στή δεύτερη κατανομή. Τό κείμενο 

τής δμιλίας του πρωθυπουργου ήταν τό άκόλουθο: 

«Κύριοι βουλευταί, ή συζήτησις έπί τofJ έκλογιιωfJ νο

μοσχεδίου διεξάγεται μέ τόσην έλλειψιν καλής πίστεως 

καί λογικής, rJJστε νά διερωτίiται κανείς έάν ε/ναι πλέον 

δυνατόν δ διάλογος μεταξύ τών κομμάτων τής χώρας. Διά

λογος, έν τούτοις, ό όποίος άποτελεί τήν άπαραίτητον 

προϋπόθεσιν διά τήν λειτουργίαν παντός δημοκρατικοfJ 

πολιτεύματος. Εiς τόν τόπον αύτόν ύπάρχει έκλογικός νό

μος, νόμος τόν όποίο ν πρό τριετίας tψήφισαν τά δύο μεγα

λύτερα κόμματα τής χώρας. 'Η Κυβέpνησις, ούτε κομμα
τικήν άνάγκην, ούτε συνταγματικήν ύποχρέωσιν ε/χε νά 

μεταβάλη tόν νόμον αύτόν. 'Αντιθέτως, ε/χε συμφέρον καί 

δικαίωμα νά άρνηθή τήν μεταβολή ν του, έάν -δπως iσχυ

ρίσθησαν ώρισμένοι ρήτορες τής άντιπολιτεύσεως- έπε

δίωκε τήν πόλωσιν. Παρά ταfJτα, έκτιμώσα τήν κατάστα

σιν, fίτις έδημιουργήθη μετά τήν διάσπασιν τofJ Φιλελευθέ

ρου κόμματος, καί άνταποκρινομένη εiς σχετικόν αίτημα 

τής άντιπολιτεύσεως, έδέχθη δπως μεταβάλη τό Ισχύον σύ

στημα. Καί όχι μόνον τοfJτο. 'Αλλ ' έδέχθη άκόμη νά φέρη 
τό σχετικόν νομοσχέδιον έγκαίρως, δηλαδή περίπου έν 

έτος πρό τής λήξεως τής παρούσης περιόδου. Καί πέραν 

αύτοfJ, έζήτησε νά άκούση καί τάς άπόψεcς τών έθνικών 

κομμάτων, πράγματα δηλαδή τά όποία ούδεμία Κυβέρνη

σις κατά τό παρελθόν έπραξε. Γνωρίζομεν δλοι, καί iδίως 
ol άξιότιμοι συνάδελφοι τής άντιπολιτεύσεως, κατά ποίον 
τρόπον εiς τό παρελθόν έψηφίζοντο καί έπεβάλλοντο ol 
έκλογικαί νόμοι, άκόμη καί μέ άναγκαστικά διατάγματα. 

'Η Κυβέρνησις κατά τάς έπαφάς, τάς όποίας ε/χε μέ τούς 

άρχηγούς τής έθνικής άντιπολιτεύσεως, προέτεινεν εiς αύ

τούς δύο συστήματα. Τό σύστημα τό πλειοψηφικόν, καί 

έπικουρικώς, τό σύστημα τών συγγενών κομμάτων. 'Αμφό

τερα τά συστήματα αύτά, έπέτρεπον είτε τήν δημιουργίαν 

εύρυτάτου έθνικοfJ μετώπου, είτε τήν δημιουργίαν δύο με

τώπων έθνικών, τά όποία, άνταγωνιζόμενα άλληλα, θά διε

ξεδίκουν τήν έξουσίαν. Πάντως, άμφότερα τά συστήματα 

έπέτρεπον εiς δλα τά έθνικά κόμματα νά άξιοποιήσουν έπί 

ίσοις δροις τάς δυνάμεις των. Καί, προπαντός, άμφότερα 

θά όδήγουν εiς μίαν Βουλήν, ή όποία θά είχε Κυβέρνησιν 

έθνικήν καί άντιπολίτευσιν έθνικήν. 

~~ Τά κόμματα τής άντιπολιτεύσεως άπέκροvσαν τάς κυ

βερνητικάς προτάσεις. Δέν θά fίθελα νά έξηγήσω, όπως 

έγώ, τούλάχιστον, έξηγώ, τήν aρνησι ν ταύτη ν, διότι δέν θά 

ήθελα νά γίνω δυσάρεστος. Καί άντιπρότειναν εiς τήν Κυ

βέρνησιν τήν ένισχυμένην άναλογικήν. 'Η Κυβέρνησις 
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υίοθέτησε τό αίτημα αύτό τής άντιπολιτεύσεως καί έφερεν 

ένώπιον τοίί Σώματος τό παρόν νομοσχέδιον. Αύτή, κύριοι, 

ι5πήρξεν ή συμπεριφορά τής Κυβερνήσεως. Ποία, δμως, 

ύπήρξε ή άπάντησις τής άντιπολιτεύσεως; Έξεδηλώθη 

κατά τοίί νομοσχεδίου έντονος καί θορυβώδης άντίδρασις 

συνοδευομένη μέ ϋβρεις έναντίον τής Κυβερνήσεως καί 

άπειλάς κατά τής γαλήνης τοίί τόπου. 

»'Όπως είχον τήν εύκαιρίαν, κύριοι συνάδελφοι, νά εί

πω καί άλλοτε, iδανικόν έκλογικόν σύστημα δέν ύπάρχει. 

'Όλα τά συστήματα έχουν πλεονεκτήματα καί μειονεκτή

ματα, άναλόγως τοίί χρόνου καί τοίί τόπου εlς τόν δποίον 

έφαρμόζονται. Άπόδειξις τούτου άποτελεί τό γεγονός δτι 

εlς τήν χώραν μας έδοκιμάσθησαν κατά καιρούς δλα τά 

έκλογικά συστήματα καί δλα άπεδοκιμάσθησαν τήν έπαύ

ριον τής έφαρμογής τωνάπό έκείνους οί δποίοι έχασαν τάς 

έκλογάς. Τό καλύτερον, πάντως, σύστημα ε{ναι έκείνο τό 

δποίον άνταποκρίνεται εlς τήν διάρθρωσιν τής πολιτικής 

ζωής μιiiς χώρας, έπιτρέπει τήν δημιουργίαν σταθεράς Κυ

βερνήσεως καί διασφαλίζει δμαλήν καί άβίαστον λειτουρ

γίαν τοίί πολιτεύματος. 

»Ή Κυβέρνησις πιστεύει δτι τό παρόν νομοσχέδιον 

άνταποκρίνεται εiς τάς άρχάς αύτάς. Κατά τοίί νομοσχεδί

ου, δμως, αύτοίί, έξεδηλώθη άντίδρασις καί έπεκρίθησαν 

περίπου δλαι αί διατάξεις του. Θά έξετάσω κατά σειράν 

δλας τάς έπικρίσεις, τάς δποίας διετύπωσεν ή άντιπολί

τευσις, μέ τήν έλπίδα δτι θά άποδείξω δτι αί έπικρίσεις 

αύταί ύπήρξαν άβάσιμοι. 

11 'Ηγέρθη μέγας θόρυβος περί τό θέμα τής άπογραφής, 

ή δ ποία θά lσχύση κατά τάς προσεχείς έκλογάς. 'Αλλά 

ούδείς άντελήφθη διατί ήγέρθη δ θόρυβος αύτός. Προφα

νώς έκείνοι, οί δποίοι ήγειραν τόν θόρυβον αύτόν, δέν 

άνέγνωσαν τό νομοσχέδιο. Τό νομοσχέδιον λέγει ρητώς 

δτι είς τάς προσεχείς έκλογάς θά ίσχύση ή τελευταία άπα

γραφή, ή νομίμως δημοσιευθείσα. 'Απογραφή έγένετο τόν 

Μάρτιον. Καί ή Κυβέρνησις κατ' έπανάληψιν έδήλωσεν 

δτι δέν προτίθεται, έφ' δσον τούλάχιστον έξαρτiiται άπό 

ήμiiς, νά προσφύγη εlς έκλογάς πρό τής λήξεως τής 4ετίας. 

'Όταν, λοιπόν, έχετε αύτά τά δύο δεδομένα, ε{σθε ύποχρε

ωμένοι νά άναγνωρίσετε δτι άτόπως ήγέρθη δ θόρυβος αύ

τός καί δτι πρόθεσις τής Κυβερνήσεως ήτο νά κάμη χρή

σιν τής άπογραφής τοίί 1961. Άλλά καί έάν δεχθώμεν δτι 
ύπάρχουν τινές, οί δποίοι πάντοτε ύποπτεύονται δτι ή Κυ, 

βέρνησις έχει δόλο ν, είς τήν περίπτωσιν αύτή ν, τί θά ήτο 

δυνατόν νά πράξη ή Κυβέρνησις; Διότι, έάν ή Κυβέρνησις 

έβαζεν όνομαστικώς τήν άπογραφήν τοίί 1961, ύπήρχε κίν
δυνος, έάν ή θέλαμε νά κάμωμεν έκλογάς, νά μ ή ήμποροίίμε 

νά τάς κάμωμεν, διότι θά έστηρίζετο δ νόμος είς μ ή τελει

ωθείσαν νομίμως άπογραφήν. Συνεπώς δέν ύπήρχεν άλλος 

νομικός τρόπος. Παρά ταίίτα, μέγας θόρυβος ήγέρθη περί 

δόλου τής Κυβερνήσεως, νά μ ή κάμη χρήσιν τής τελευταί

ας άπογραφής. Καί ύπεστήριξαν δτι διά τής νέας άπογρα

φής θά,άπωλέση ή ΒΡΕ 30-40 Ξδρας. Θά ήθελον, δμως, νά 
σχολιάσω'"τό τελευταίον αύτό, διότι ύπεστηρίχθη μέ πρό
θεσιν δολίαν. 'Έκαστος έξ ύμών άντιλαμβάνεται δτι έάν 

πρόκειται 10 έδραι έκ τών έπαρχιών νά έλθουν είς τάς 
'Αθήνας καί έξ αύτών ή ΒΡΕ, ένώ έχει τάς 6, έναντι τών 4 
πού έχει ή άντιπολίτευσις, νά πάρη τάς 4, ή άπώλεια τής 
ΕΡΕ θά ήτο 2 έδραι. Τό λέγω αύτό, διότι δ μέν θόρυβος 
ύπήρξεν άδικαιολόγητος, ή δημιουργία δμως τής έντυπώ-

σεως ύπήρξεν έσκεμμένη, διότι δέν εlναι δυνατόν αύτοί οί 

δποίοι τά λέγουν αύτά, ή τά γράφουν, νά εlναι τόσο άμα

θείς, ώστε νά μή ήμποροvν νά κάμουν αύτόν τόν άπλοίίν 

συλλογισμόν. 'Υπήρξε, λοιπόν, άβάσιμος ή έπίκ:ρισις τής 

άντιπολιτεύσεως, δσον άφορii τάς προθέσεις τής Κυβερνή

σεως διά τήν έφαρμογήν τής άπογραφής. 

11 Έπεκρίθη έπίσης ή διάταξις ή άφορώσα τήν ψήφον 

τοv στραr:οίί. Καί έπεκ:ρίθη άδικ:αιολογήτως, διά δύο λό

γC!!Jς. Πρώτον, διότι ή Κυβέρνησις, έφ' δσον έγένετο δε

κ:iή ή άρχή, δτι θά ψηφίση δ στρατός, έδήλωσεν άμέσως 
δτι θά ήτο διατεθειμένη νά δεχθή οίασδήποτε έγγυήσεις 

περί τοίί άδιαβλήτου τής ψήφου τοίί στρατοίί. Καί δεύτε

ρον, διότι διετυπώθησαν ώρισμένοι ύπαινιγμοί κ:ατά τοίί 

Σώματος τών άξιωματικ:ών, τούς δποίους άποκ:ρούω ώς 

άπαραδέκ:τους, όχι ώς πρωθυπουργός τής χώρας αύτής, 

άλλά ώς 'Έλλην πολίτης. 'Επιθυμώ νά βεβαιώσω τό Σώμα, 

δτι αί ένοπλοι δυνάμεις τής χώρας εύρίσκ:ονται είς στά

θμην, άπό άπόψεως φρονήματος, πειθαρχίας, έκπαιδεύσε

ως κ:αί δπλισμοv, πού μiiς έπιτρέπει νά έχωμεν πλήρες τό 

αίσθημα τής άσφαλείας, άλλά κ:αί τής έθνικής ύπερηφα

νείας. Συνεπώς καί αί έπικρίσεις καί δ θόρυβος γύρω άπό 

τό θέμα τής ψήφου τοίί στρατοv ύπήρξαν -κατ' ' έμέ
άβάσιμοι καί άδικαιολόγητοι. 

» 'Εν συνεχείf!, έπεκρίθη ή διάταξις, διά τής δποίας κα
θιεροίίται άπό τώρα τό πλειοψηφικόν διά τάς μεταπροΊπ
χείς έκλογάς. Καί ούτε όλίγον, ούτε πολύ, κάτω άπό τήν 

διάταξι ν αύτή ν άνεζητήθησαν αί πλέον άπίθανοι πονηρίαι. 

Ή σκέψις τής Κυβερνήσεως ε{ναι άπλή, δπως εlναι άπλή 

καί ή διάταξις τοίί νόμου. Θά τάς έξετάσω, λοιπόν, πρώτον, / 
άπό άπόψεως νομικής καί δεύτερον άπό άπόψεως προη

γουμένου. 'Υπάρχουν δύο προηγούμενα, τό πρώτον μάλι

στα άφορii τήν έποχήν τής Φιλελευθέρας Κυβερνήσεως 

τοίί 1932, κατά τά δποία ώρίσθη τό έκλογικόν σύστημα διά 
τάς μεταπροσεχείς έκλογάς. 'Αλλά πέραν αύτοίί, δπως 

γνωρίζετε καί ένθυμείσθε δλοι, τά τελευταία έτη έπιμόνως 

ύποστηρίζεται άπό δλα τά κόμματα καί άπό δλας τά έφη

μερίδας δτι τό όρθόν είναι τό σύστημα, τό δποίον καθιεροίί

ται έκάστοτε, νά μή ίσχύη διά τάς άμέσους έκλογάς, άλλά 

διά τάς μεθεπομένας. Συνεπώς καί προηγούμενα ύπάρχουν, 

άλλά καί ή διάταξις αύτή άνταποκρίνεται περίπου εlς κα

θόλικόν αίτημα καί τοίί πολιτικοίί κόσμου καί τής κοινής 

γνώμης. Καί εlπε μέν δ άξιότιμος άρχηγός τοίί Δημοκρατι

κού Κέντρου, δτι "έγώ ύπεστήριξα κατ' έπανάληψιν τήν 

θέσιν αύτήν, άλλά ύπό τήν έννοιαν δτι θά ήτο δυνατόν 

συνταγματικώς νά κατοχυρωθή". Δέν θά είχον άντίρρησιν, 

άλλ' έφ' δ,σον δέν δυνάμεθα συνταγματικώς νά τήν καθιε

ρώσωμεν, διατί δέ δυνάμεθα τούλάχιστον εlς τήν περίπτω

σιν αύτή ν νά τήν έφαρμόσωμεν; Εlναι γνωστόν δτι τό μεί

ζον περιέχει τό έλασσον. Πώς, λοιπόν, δέχεσθε τό μείζον 

καί δέν δέχεσθε τό έλασσον; 

»Άλλά θά έξηγήσω, διατί ή Κυβέρνησις έβαλε αύτή ν 

τήν διάταξιν εl{ τό νομοσχέδιον. Πρώτον, διότι, δπως 

γνωρίζετε, τό κυβερνών κόμμα εlναι ύπέρ τοίί πλειοψηφι

κοίί. Πρόθεσίς του ήτο νά έφαρμόση τό πλειοψηφικόν καί 

κατ' αύτάς τάς έκλογάς. 'Εφ' δσον, δμως, δέν τό έφαρμό

ζει τώρα, εlναι εύλογον νά θέλη νά τό έχη άσφαλώς διά τάς 

μεθεπομένας. Δεύτερον, διότι δέν έπιθυμώ -έάν λάβω, καί 

θά λάβω πλειοψηφίαν εlς τήν νέαν Βουλήν ... - δέν έπιθυ

μώ νά άσχολοίίμαι καί εlς τήν νέαν Βουλή ν μέ έκλογικόν 
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νόμον. 'Ήδη, δ έκλογικός νόμος μίiς άπασχολεί έπί 8μη

νον. "Ηρχισε νά 'άπασχολή τήν Βουλήν, τά κόμματα καί 
τήν κοινή ν γνώμη ν άπό τόν παρελθόντα 'Οκτώβριο ν. Δέν 

ε{ναι δυνατόν, λοιπόν, νά έπιθυμώ νά άσχολοίιμαι καί είς 

τήν προσεχή Βουλήν μέ έκλογικόν θέμα, έάν έξαρτίiται 

άπό μένα. 'Εάν πάλι έξαρτίiται άπό ύμίiς, μέ γειά σας, μέ 

χαρά σας, νά τό μεταβάλετε. Διατί σίiς έvοχλεί; 

))Καί έρχομαι ήδη είς τήν πλέον οι5σιαστικήν διάταξιν 

τοίι νομοσχεδίου. Διότι, πράγματι, δλόκληρον τό νομοσχέ

διον δέν εlναι παρά τά ποσοστά διά τήν δευτέραν κατανο

μή ν. ΑιJτή είναι ή οι5σία τοίι νομοσχεδίου. Παρά ταίιτα, 

δπως δρθώς παρετήρησεν δ άξιότιμος άρχηγός τών Προο

δευτικών, ένώ έγένετο πολύ θόρυβος δι , δλα τά aλλα, έγέ
νετο, διά λόγους τακτικής, δλιγώτερος θόρυβος διά τό θέ

μα τών ποσοστών, τά δποία άποτελοίιν τήν βάσιν τοίι νο

μοσχεδίου. Δεδομένου, δέ, δτι τό βασικόν ποσοστόν είναι 

τό άφορών τά μεμονωμένα κόμματα, δύναμαι νά εi'πω δτι 

έβάλaμεν είς τό νομοσχέδιον τό ποσοστόν έκείνο, τό 
δποίον ίσχυσε κατά τό παρελθόν καί τό δποίον, περίπου, 

' έζήτησαν τά περισσότερα τών κομμάτων, μέ τήν δήλωσιν, 

βέβαια, τήν γενναιόφρονα δτι μολονότι δέχονται 17% θά 
ήσαν διατεθειμένα, χάριν τών μικρών κομμάτων, νά τό 

ύποβιβάσουν. Συνεπώς, δέν δύναται κανείς νά είπη δτι ή 

βασική αιJτή διάταξις τοίι νομοσχεδίου ήτο δυνατόν νά 

προκαλέση άντίδρασιν. "Αλλωστε, άνεγνωρίσθη καί άπό 

ώρισμένους ρήτορας τής άντιπολιτεύσεως, δ τι τό νομοσχέ

διον μέ τά ποσοστά αι5τά είναι άντιπολωτικόν καί δτι, άνε

ξαρτήτως τοίι πώς θά διαμορφώση δ λαός τήν δύναμιν τών 

διαφόρων κομμάτων, είναι δυνατόν θεωρητικώς μέ αι5τό τό 

ποσοστόν νά μποίιν καί 4 καί 5 κόμματα είς τήν δευτέραν 
κατανομή ν. 

ι>Συναφές μέ τό θέμα τών ποσοστών είναι καί ή μέθοδος 

τής περιφήμου δευτέρας κατανομής, ή δποία, περιέργως 

πως, άνεκαλύφθη ώς aδικος μετά τριετίαν. Καί ε{πε μέν δ 

άξιότιμος άρχηγός τοίι Δημοκρατικοίι Κέντρου δτι ύπήρ

ξαν μέλη τοίι κόμματός του, τά δποία έκτοτε διεφώνουν. 

'Εγώ, τουλάχιστον, δέν τό έγνώριζον αι5τό. Σήμερον μόνον 

πληροφοροίιμαι δτι ύπήρξαν άντιρρήσεις. 'Αλλ·, έν πάση 

περιπτώσει λέγω τοίιτο: 'Ότι έδημιουργήθη τό θέμα, κυρί

ως, άπό τό κόμμα έκείνο, τό δποίον συνέitραξεν είς τήν 
καθιέρωσίν του. Θά άvτελαμβανόμην τήν άντίδρασιν aλ

λων κομμάτων, τά δ ποία έκ τοίι συστήματος έκείνου ήδική

θησαν καί ήδικήθησαν έκ προμελέτης, διότι, αν τό κόμμα 

τών Φιλελευθέρων ήδικήθη, ήδικήθη άπό κακόν ύπολογι

σμόν, καί όχι άπό τό σύστημα. Καί διά νά ύποστηριχθή ή 

aποψις δτι αι5τή ή μέθοδος τής δευτέρας κατανομής είναι 

aδικος, έχρησιμοποιήθησαν ώρισμένα μαθηματικά παί

γνια, στηριζόμενα είς ύποθετικούς άριθμούς. Ή aποψις 

τής Κυβερνήσεως είναι δτι ή μέθοδος τής κατανομής τοίι 

1958 ε{ναι άπλουστέρα καί δικαιοτέρα άπό τήν μέθοδον 
τής κατανομής τοίι 1951, διά τόν άπλούστατον λόγον, δτι 
κάμνει διαχωρισμό ν τών έδρών τής πρώτης καί τής δευτέ

ρας κατανομής. Εiς μέν τήν πρώτην κατανομήν μετέχουν 

δλα τά κόμματα, άλλ' άφ' ής λήξη ή πρώτη κατανομή καί 

έλθη ή δευτέρα, αί ύπολειπόμεναι Ξδραι κατανέμονται με

ταξύ τών κομμάτων τά δποία μετέχουν αιJτής κατ' άναλο

γίαν τών δυνάμεών των καί χωρίς νά γίνεται συσχέτισις μέ 

τάς Ξ δρας τής πρώτης κατανομής. Αι5τό, καθ' ήμίiς, είναι 

τό άπλοίιν, τό ορθόν καί τό δίκαιον. 

)) 'Αλλ' άνεξαρτήτως αι5τοίι, θά ήμποροίισεν δ καθένας 
νά έχη τάς άπόψεις του καί νά τάς ύποστηρίξη μέ διαφό

ρους ύποθετικούς άριθμούς, οί δ ποίοι νά δδηγοίιν είς συμ

περάσματα έσφαλμένα. 'Αντί νά κάμω χρήσιν ύποθετικών 

άριθμών, θά χρησιμοποιήσω συγκεκριμένους άριθμούς, 

τούς δποίους μίiς δίδει τό άποτέλεσμα τής άπογραφής τοίι 

1958. "Οχ ι τόσον, διότι θέλω νά διαλύσω τήν έντύπωσιν, ή 

δποία έδημιουργήθη λόγω τής διατάξεως αι5τfίς, άλλά διότι 

εΙλικρινώς θά έπεθύμουν νά διαφωτίσω τήν Βουλήν. 

ι>Υό 1958, κύριοι συνάδελφοι, έάν μετείχε καί τό κόμμα 
τών Φιλελευθέρωνείς τήν β' κατανομή ν, μέ τήν μέθοδον 

τής κατανομής τοίι 1958 θά έλάμβανον ή ΕΡΕ 152 Ξδρας, ή 
ΕΔΑ 73 καί τό κόμμα τών Φιλελευθέρων 61. Μέ τά αι5τά 
άποτελέσματα καί μέ τήν μέθοδον τοίι 1951 θά έλάμβανον 
ή ΕΡΕ 154, 2 περισσοτέρας δηλαδή, ή ΕΔΑ 72, μείον I καί 
τό κόμμα τών Φιλελευθέρων 60, μείον I. τί σημαίνει αι5τό; 
Ά ντί νά έπικαλεσθώ ύποθετικούς άριθμούς, έπfίρα τά 

συγκεκριμένα άποτελέσματα τής έκλογής τοίι 1958 καί 
άποδεικνύω δτι, μέ τήν μέθοδον τής κατανομής τοίι 1951, 
θά έλάμβανον δύο Ξδρας περισσοτέρας. 

ιι 'Ιδού, λοιπόν, δ τι καί ή έπίκρισις δτι ή Κυβέρνησις 

περιέλαβεν είς τό ύπό κρίσιν νομοσχέδιον μέθοδον β ' κα

τανομής, ή δποία θεωρείται διαβλητή καί aδικος, είναι 

άδικαιολόγητος. 

ιιΜολονότι, κύριοι συνάδελφοι, αί έπικρίσεις τής άντι

πολιτεύσεως, δπως έλπίζω δτι aπέδειξα, ύπήρξαν άβάσι
μοι, ή Κυβέρνησις άπεφάσισε νά έπιφέρη είς τό νομοσχέ

διον ώρισμένας μεταβολάς. Καί άπεφάσισε τάς μεταβολάς 

αι5τάς διά δύο λόγους. Πρώτον, διά νά δώση μίαν πρόσθε

ταν άπόδειξιν τής καλής της πίστεως καί δεύτερον διότι 

έπιθυμεί νά διαλύση τάς άνησυχίας τών έθνικών κομμάτων. 

ι1Αί μεταβολαί αι5ταί, δπως θά διατυπφθοίιν ώς τροπο

λογίαι, κατά τήν συζήτησιν τών aρθρων τοίι σχετικοίι νο

μοσχεδίου, ε{ναι περίπου αι5ταί: Πρώτον, δσον άφορίi τήν 

άπογραφήν, ή Κυβέρνησις έδήλωσεν δτι θά κάμη πίiν δ, τι 

έξαρτίiται άπό αι5τήν, ώστε νά έπισπευθή ή έκδοσις τοίι 

άποτελέσματος καί ή νομιμοποίησις τής τελευταίας άπα

γραφής. Πέραν τούτου, προτείνει δπως έπικουρικώς Ισχύ

ση καί ή άπογραφή τοίι 1951 -έάν τό θέλετε- δπως διε

τυπώθη άπό τήν Κυβέρνησιν τοίι Κέντρου τό 1952, είς τρό
πον ώστε, έάν παρ ' έλπίδα, -πρίiγμα τό δ ποίον δέν άπο
τελεf ίδικήν του πρόβλεψιν- γίνουν έκλογαί πρίν ή τε

λειώση ή παροίισα άπογραφή, νά έχωμεν άπογραφήν πλη

σιεστέραν πρός τήν πραγματικότητα. 

ιιΔεύτερον, δσον άφορίi τήν ψήφον τοίι στρατοίι, ή Κυ

βέρνησις άρχήθεν έδήλωσεν δτι δέχεται έγγυήσεις διά τό 

άδιάβλητον τής ψήφου τοίι στρατοίι. 'Ήτοι πρώτον, δτι οί 

στρατιώται θά ψηφίσουν είς τά πολιτικά τμήματα καί έάν 

δέ έπαρκοίιν, θά ίδρυθοίιν καί νέα. Δεύτερον, δτι ftέν θά 

ψηφίσουν συντεταγμένοι, άλλά μεμονωμένως. Κα( τρίτον, 
δτι θά πρέπει νά σφραγίζεται ή ταυτότης των, είτε ή άστυ

νομική, είτε ή στρατιωτική, διά νά μή ύπάρχη δ κίνδυνος 

τής διπλοψηφίας. 

11Καί έρχομαι ήδη είς τήν οι5σιαστικήν διάταξιν τοίι 

νομοσχεδίου. Διότι ή ουσιαστική διάταξις νομοσχεδίου, 

καθιεροίιντος τήν ένισχυμένην άναλογικήν, εlναι κυρίως 

τό θέμα τών ποσοστών. 

ιι 'Η Κυβέρνησις, μολονότι πιστεύει δ τι τό νομοσχέδι

ον, δπως ε{ ναι διατυπωμένον, εlναι άντιπολωτικόν, -aλ-
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λωστε αύτό τό έδέχθησαν καί οί πλείστοι συνάδελφοι τής 

aντιπολιτεύσεως-, διότι διέκρινεν ώρισμένας dμφιβολίας 

τών έθνlκών κομμάτων περί τής δυνατότητάς των, dπεφά

σισεν δ πως dφ ' ένός μειώση τό ποσοστόν διά τά μεμονωμέ
να κόμματα aπό 17% είς 15%, &φ , έτέρου δέ καθιερώση 
τήν διάταξιν κατά τήν δποίαν δπωσδήποτε θά μετάσχουν 

είς τήν β' κατανομή ν 3 κόμματα, dνεξαρτήτως ποσοστοf5. 
Άλλά πέραν αύτοf5 καθιερώνει καί τό ποσοστόν τοf5 15%, 
είς τρόπον diστε νά είναι δυνατόν νά μετάσχη καί τέταρτον, 

έάν πάρουν δύο τό 15%. 
;; 'Επί πλέον ή Κυβέρνησις προσθέτει εlς τόν διαιρέτη ν 

διά τήν α' κατανομή ν τό + I, εlς τρόπον diστε, dφ' ένός νά 
διευκολύνη τά κόμματα έκείνα τά όποία δέν θά εΙσέλθουν 

εlς τήν β' κατανομή ν νά aξιοποιήσουν τό πλείστον τής 

δυνάjlεώς των aπό τήν α' κατανομή ν, dφ' έτέρου δέ νά 

dμβλύνη καί τήν aνύπαρκτον διένεξιν, γύρω aπό τό θέμα 

τής μεθόδου τής β ' κατανομής, διότι, δπως γνωρίζετε, δ ταν 
προσθέσωμεν ε{ς τόν διαιρέτην τό +I, αί lδραι τής β' κα
τανομής θά περιορισθοf5ν aπό 100 είς 50 περίπου. 

;;Κύριοι βουλευταί, ή Κυβέρνησις, έπαναλαμβάνω, 

προήλθεν είς τήν dπόφασιν νά έπιφέρη αύτάς τάς μεταβο

λάς, πρώτον διότι έπιθυμεί νά παράσχη μίαν πρόσθεταν 

dπόδειξιν τής καλής της πίστεως καί τοf5 έθνικοf5 τρόπου 

μέ τόν όποίο ν σκέπτεται, καί δεύτερον, διά νά dπαλλάξη τά 

έθνικά κόμματα τής aντιπολιτεύσεως aπό τάς aνησυχίας 

των. 

;;Θά μοf5 έπιτρέψητε ήδη, κ. συνάδελφοι, νά dναφερθώ 

εlς μίαν παλαιάν μου δμιλίαν. Καί τό πράττω αύτό, διότι 

έκείνα τά όποία είπον τότε lχουν πλήρη έπικαιρότητα σή

μερον. Κατά τόν παρελθόντα 'Ιανουάριον, δμιλών aπό τής 

ίδίας αύτής θέσεως, είχαν τήν εύκαιρίαν νά αναπτύξω ώρι

σμένας σκέψεις μου, έν σχέσει μέ τό πολιτικόν πρόβλημα 

τής χώρας. 

;; 'Έλεγαν, λοιπόν, τότε: "Χωρίς νά παραγνωρίζω τήν 
έπίδρασιν τήν δποίαν lχει δ έκλογικός νόμος έπί τής δια

μορφώσεως τής πολιτικής ζωής έκάστης χώρας, θά μοf5 

έπιτρέψητε νά lχω τήν γνώμη ν, δτι ή πολιτική κακοδαιμο

νία τής χώρας οφείλεται εiς βαθύτερα αίτια. Τό πολιτικόν 

πρόβλημα τής χώρας είναι σχεδόν μόνιμον. Καί έξελίσσε

ται έν μέσφ μιας συνεχοf5ς aνωμαλίας. Δέν lχομεν παρά νά 

dνατρέξωμεν είς τό παρελθόν διά νά διαπιστώσωμεν τήν 

dλήθειαν αύτήν". 

;;Καί dφof5 dνέφερον τάς θλιβεράς καί γνωστάς είς 

δλους μας aνωμαλίας τοf5 παρελθόντος, έσυνέχισα: 

;;λυποf5μαι, διότι είμαι ύποχρεωμένος νά διαπιστώσω 

δτι δλαι αύταί αί dνωμαλίαι, τάς δποίας dνέφερον, δέν 

οφείλονται είς αύτό ή έκείνο τό έκλογικόν σύστημα, dλλά 

οφείλονται είς μίαν νοσηράν νοοτροπίαν, ή όποία κυριαρ

χεί είς τήν δημοσίαν μας ζωήν. ι\υποf5μαι, διότι είμαι ύπο

χρεωμένος νά κάμω τάς δυσαρέστους αύτάς διαπιστώσεις, 

dλλά προτιμώ νά dποδοκιμάζωμαι, συμβουλεύων τά ορθά, 

παρά νά έπιδοκιμάζωμαι δημαγωγών καί ύποκρινόμενος. 

Πολλαί ύπήρξαν αί έκδηλώσεις, αί δποίαι έπιβεβαιώνουν 

τήν ίJπαρξιν τής νοσηράς αύτής νοοτροπίας. Μία έξ αύτών, 

είναι ή lλλειψις έπαρκοf5ς προσηλώσεως είς ώρισμένας 

βασικάς aρχάς τοf5 πολιτεύματος, τό δποίον έπιθυμοf5μεν 

νά προσαρμόζεται είς τάς έκάστοτε προσωπικάς ή κομμα

τικάς μας έπιδιώξεις καί, δταν δέν προσαρμόζεται, έπιχει

ροf5μεν νά τά παραβιάσωμεν. 

;;Καί έν συνεχείg, μεταξύ τών άλλων έκδηλώσεων τοf5 

νοσηροf5 πολιτικοf5 κλίματος τής χώρας, έπεκαλέσθην καί 

αύτό: 

;;Υό Σύνταγμά μας δέν προβλέπει τόν θεσμόν τής μετα

βατικής ή ύπηρεσιακής Κυβερνήσεως· παρά ταf5τα, πολλά

κις ύποστηρίζομεν τάς λύσεις αύτάς, δταν πρόκειται δι ' 
αύτών νά πλήξωμεν τήν νόμιμον Κυβέρνησιν τής χώρας. 

;;Καί συνεπέρανα: 

;;Αύτή ε{ναι, κύριοι συνάδελφοι, ή πολιτική κατάστα

σις τής χώρας. Καί δέν νομίζω δτι εlναι δυνατόν νά dναμέ

νωμεν σοβαρά ν βελ τίωσι ν αύτής, έάν δέν καθιερώσωμεν 

ήρεμα πολιτικά ήθη, χαλιναγωγοf5ντες τά πάθη μας καί 

πειθαρχοf5ντες τάς φιλοδοξίας μας είς τό γενικώτερον 

συμφέρον τής χώρας. 

;;ι\υποf5μαι, κύριοι βουλευταί, διότι αι' συζητήσεις τών 

ήμερών αύτών έπιβεβαιώνουν τάς διαπιστώσεις έκείνας. 

Τόν τελευταίον καιρόν, έμφανίζεται ή aντιπολίτευσις, 

ύποστηρίζουσα τήν aπίθανο ν θεωρίαν, κατά τήν δποίαν ή 

Κυβέρνησις καί ή πλειοψηφία τής Βουλής είναι ύποχρεω

μένοι νά ύποκύπτουν εlς τάς έπιθυμίας της. Άλλά, κύριοι 

συνάδελφοι, έάν έπεκράτει ή aντίληψις αύτή, θά ώδηγού

μεθα εύθέως είς τήν κατάλυσιν τής δημοκρατίας, ή όποία 

καθιερώνει, ώς θεμελιώδη aρχήν, δτι ή Βουλή aποφασίζει 

διά τής πλειοψηφίας της καί δτι ή πλειοψηφία τής Βουλής 

τέμνει τάς διαφοράς μεταξι! Κυβερνήσεως καί aντιπολιτεύ

σεως. 'Όπως γνωρίζετε, εi,; δλας τάς χώρας τάς δημοκρα

τικάς ύπάρχουν -καί δέν ημπορεί παρά νά ύπάρχουν

dντιθέσεις μεταξύ Κυβερνήσεως καί aντιπολιτεύσεως. 

'Υπάρχει, δμως, μία καθιερωμένη βασική αμετάβλητος 

διαδικασία, έπί ηj βάσει τής δποίας λύονται αί διαφοραί 

αύταί. 

;;Qί άνθρωποι, ώς γνωστόν, διά νά έξέλθουν άπό τήν 

κατάστασιν τής dναρχίας, συνεκρότησαν κοινωνίας καί 

καθιέρωσαν ώρισμένους κανόνας, οί δποίοι διέπουν τήν 

ζωήν αύτών τών κοινωνιών. Καί, πέραν αύτοf5, καθιέρωσαν 

τήν διαδικασίαν τής μεταβολής τών κανόνων αύτών. Δέν 

εlναι δυνατόν νά γίνεται παρέκκλισις aπό τούς βασικούς 

αύτούς κανόνας, χωρίς νά κινδυνεύωμεν νά dχθώμεν είς 

aνωμαλίας καί ένδεχομένως είς dναρχίαν. Έκ~ίνοι, οι' 

δποίοι ύποστηρίζουν τήν θεωρίαv αύτήν, δέν ύποστηρί
ζουν άπλώς aπόψεις dντιδημοκρατικάς, ύποστηρίζουν aπό

ψεις σχεδόν dναρχικάς. Διότι, έάν δεχθώμεν δτι ή Κυβέρ

νησις καί ή πλειοψηφία τής Βουλής ύπό τήν πίεσιν τής 

έκάστοτε aντιπολιτεύσεως δέν δύναται νά dποφασίση 

έκείνο, τό δποίον θεωρεί ο1φέλιμον διά τόν τόπον, άλλά τό 

dντίθετον, διότι ύποκύπτει είς dπειλάς καί πιέσεις, ε{ναι 

δυνατόν νά φαντασθήτε δτι θά ύπάρξη πολίτευμα; Θά μοf5 

είπητε, δτι έκείνο τό δποίον θεωρείτε σείς ο)φέλιμον τό 

θεωροf5μεν ήμείς έπιζήμιον. 'Όταν ύπάρχη διαφορά aπό

ψεων, ύπάρχει μέθοδος καί διαδικασία, ή όποία λύει τήν 

διαφορά ν αύτή ν, διότι άλλως φθάνομεν είς τήν βίαν καί δι ' 
αύτής είς τήν dναρχίαν. Άλλά, κύριοι συνάδελφοι, τό 

χειρότερον είναι δτι τήν θεωρίαν αύτήν τήν συνώδευσαν 

καί dπειλαί. 'Επιθυμώ νά πιστεύσητε δτι δέν αναφέρομαι 

είς αύτάς, διότι ένοχλοf5μαι τυχόν προσωπικώς, άλλά διότι 

αίσθάνομαι είλικρινώς τό καθήκον ώς μέλος τοf5 Σώματος 

αύτοf5, νά έπισημάνω τούς κινδύνους, οί όποίοι είναι δυνα

τόν νά προέλθουν έάν έπικρατήσουν αύταί αι' άντιλήψεις. 

Αί dπειλαίαύταί είχον διπλήν μορφήν. Ή μία εlναι δτι 
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δικαιοίJται ενα κόμμα vά aπειλή, δτι έάν δέν ίκανοποιη

θοίJν αί aξιώσεις του, θά συμπράξη μέ τήν άκραν aριστε

ράν. Αύτό, κύριοι συνάδελφοι, είναι καί ήθικώς καί πολι

τικώς aπαράδεκτον. Άλλά πέραν αύτοίJ, δέν εlναι κάν 

aπειλή, εlναι ενας μεγάλος παραλογισμός, διότι δταν ή 
σύμπραξις μέ τήν aκραν aριστεράν έμφανίζεται ύπό μορ

φήν aπειλής, ό κάμνων χρήσιν αύτής aναγν'ωρίζει δτι θά 
αύτοκτονήση πολιτικώς καί θά βλάψη τόν τόπον. 'Η aπει

λή αύτή ένθυμίζει τήν ίστορίαν τοίJ μοχθηροί] έκείνου aν

θρώπου, ό όποίος, διά νά ένοχλήση τόν γείτονά του μέ τόν 

καπνόν εβαλε φωτιά είς τό σπίτι του. 

ιιΚύριοι συνάδελφοι, δέν είναι δυνατόν ή τοποθέτησις 

έκάστου έξ ήμών aπέναντι τοίJ κομμουνισμοί] νά γίνεται μέ 

αύτά τά κριτήρια. Κατ' έμέ ούδεμία aνάγκη καί ούδεμία 

σκοπιμότης δικαιολογεί συνεργασίαν μέ τόν κομμουνι

σμόν. 'Εάν συμπίπτουν αί πολιτικαί καί κοινωνικαί έπιδι

ώξεις σqς μέ αύτόν, τότε δέν εlναι aνάγκη νά έπισύεται ώς 

aπειλή, aλλά θά πρέπει νά προβάλλεται ώς πολιτική θέσις. 

Άλλά τό νά δέχεσθε δτι τό λαϊκόν μέτωπον εlναι έπιζήμι

οv διά τόν τόπον καί νά τό κάμετε παρά ταίJτα, αύτό, έπα

ναλdμβάνω, είναι καί ήθικώς καί πολιτικώς aπαράδεκτον. 

ιιΠολύ φοβοίJμαι δτι, έάν ή άκρα aριστερά ένεφάνισεν 

ηύξημένας τάς δυνάμεις της, τοίJτο, πρό παντός, όφείλεται 

είς τό πνείJμα τής εύκολίας μέ τό όποίον πολλοί μή κομ
μουνισταί προσφέρονται νά προωθηθοίJν πολιτικώς καί 

κοινωνικώς μέ τήν ένίιηυσιν τής άκρας aριστερiiς. Πολύ 

φοβοίJμαι δ τι τό πνείJμα αύτό είς τήν χώραν μας εχει λάβει 

έπικινδύνους διαστάσεις. Καί είναι aνάγκη νά aντιληφθή 

πiiς τις, δτι ή σύμπραξις μέ τόν κομμουνισμόν, δταν δέ 

πιστεύη είς αύτόν, ε{ναι aνέντιμος. 

ιιΠιστεύω δτι είναι έπιβεβλημένον είς πάντα πολίτη ν, ό 

όποίος δέχεται δτι ό κομμουνισμός είναι έχθρός τοίJ 

εθνους, νά aρνήται οίανδήποτε aπό μέρους του δολίαν 

προσφοράν. Τό φαινόμενον τής συνοδοιπορίας, έκπορευ

θέν έκ τών άνω, aπειλεί νά φθάση καί μέχρι τοίJ τελευταίου 

προέδρου τής Κοινότητος. Είναι καθήκον δλων μας νά 

aναστείλωμεν, aντί νά ένθαρρύνωμεν μέ τάς πράξεις μας, 

τήν τάσιν αύτήν. Ό κομμουνισμός, κύριοι, ε{ναι καί θά 

παραμείνη aριθμητικώς aκίνδυνος διά τήν 'Ελλάδα. Ό 

κίνδυνος πρόερχεται aπό τήν δύναμιν, τήν όποίαν εχει, νά 

νοθεύη τήν πολιτικήν ζωήν τοίJ τόπου καί νά διαφθείρη 

aδυνάτους χαρακτήρας. Καί αύτό εlναι κυρίως έκείνο τό 

όποίον όφείλομεν νά προσέχωμεν καί νά aντιδρώμεν κατά 

τής ύπούλου διαβρώσεως τοίJ κομμουνισμοίJ. 

ιι 'Άλλη aπειλή ύπήρξεν έκείνη, κατά τήν όποίαν, έάν 

δέν γίνη αύτό η έκείνο, θά μεταφέρωμεν τόν aγώνα έκτός 

τής Βουλής καί θά δημιουργήσωμεν ένδεχομένως aνωμα

λίας. Τήν aπειλή ν αύτήν δέν τήν θεωρώ μόνον ώς aντιδη

μοκρατική ν, aλλά τήν θεωρώ καί φαιδρά ν. Ούδείς δύναται, 

δπως έμφανίζεται σήμερον ή κατάστασις είς τήν χώραν 

μας, ούδείς δύναται, λέγω, νά διαταράξη τήν γαλήνη ν τοίJ 

λαοίJ. Ό έλληνικός λαός, δοκιμασθείς βαρύτατα κατά τό 

παρελθόν aπό τοιαύτας aποπείρας, θά συντρίψη 'τήν κεφα

λήν οίουδήποτε επιχειρήσει \ νά τούς έπαναλάβη. 
ιιΚύριοι βουλευταί, ήκολούθησα πάντοτε μετριοπαθή 

πολιτικήν, διότι πιστεύω βαθύτατα, εχων πλήρη γνώσιν 

καί τής έλληνικής ίστορίας, δτι διά νά προκόψη ό τόπος 

αύτός, εχει aνάγκην ήρέμου καί όμαλοίJ πολιτικοί] βίου. 

ιι Άλλά έπιθυμώ νά πληροφορήσω έκείνους, οί όποίοι 

χρησιμοποιοίJν τάς aπειλάς, δτι τό καθήκον μου δπως 

προστατεύσω τήν γαλήνην τοίJ τόπου αύτοίJ, εlναι έπικρα

τέστερον aπό τήν μετριοπάθειάν μου. 

ιιΚύριοι βουλευταί, πιστεύω δτι, δπως διεμορφώθη τε

λικώς τό νομοσχέδιον, παρέχει τήν δυνατότητα είς δλα 

έκείνα τά κόμματα, τά όποία πιστεύουν δτι έχουν λαϊκήν 

δύναμιν, νά τήν aξιοποιήσουν καί νά aγωνισθοίJν έντίμως 

διά τήν έπικράτησίν των. Εvχομαι νά τό πράξουνιι37 • 

Στή συνεδρίαση της l ης 'Ιουνίου, ό Σ. Βενιζέλος 
παρατήρησε ότι οί προβλέψεις του νομοσχεδίου θά 

δδηγουσαν σέ έμφύλιο σπαραγμό τά κόμματα του 

Κέντρου καί ζήτησε τή μείωση τ&ν ποσοστών γιά τή 

συμμετοχή συνασπισμών κομμάτων στή δεύτερη κα

τανομή. 'Ο άντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως, Π. Κα

νελλόπουλος, άπάντησε δτι τά ποσοστά έπέτρεπαν 

τή συνεργασία των κομμάτων του Κέντρου, καθώς τό 

25 ή 30% δέν ήταν άπαγορευτικά δρια γιά αύτήν. 
Τό νομοσχέδιο εγινε δεκτό έπί τής άρχfίς του 

στίς 2 'Ιουνίου, μέ ψήφους 155 ύπέρ καί 95 κατά. Τήν 
ίδια ήμέρα, ό Σ. Βενιζέλος συναντήθηκε μέ τόν Κ. 

Καραμανλή, χαρακτήρισε ούσιώδεις καί σημαντικές 

τίς τροποποιήσεις πού εΙχε έπιφέρει ή Κυβέρνηση 

στό έκλογικό σύστημα, άλλά ζήτησε καί άλλες βελ

τιώσεις, καί πιό συγκεκριμένα τή μείωση τ&ν ποσο

στών συμμετοχής στή δεύτερη κατανομή τ&ν συνα

σπισμών δύο ή περισσότερων κομμάτων, σέ 20 καί 
25% άντίστοιχα. 'Ο πρωθυπουργός έπιφυλάχθηκε νά 
άπαντήσει καί τονισε ότι ε{χε ήδη προσφέρει κάθε 

δυνατή διευκόλυνση πρός τήν άντιπολίτευση. 

Στίς 5 'Ιουνίου, ή Κυβέρνηση εκαμε νέα παρα
χώρηση πρός τήν άντιπολίτευση, μειώνοντας άπό 25 
σέ 20% τό ποσοστό γιά τή συμμετοχή στή δεύτερη 
κατανομή τ&ν συνασπισμών δύο κομμάτων. 'Ωστό

σο, ή ύποδοχή άπό τή μειοψηφία της νέας παραχωρή

σεως δέν ήταν εύνοϊκή. 'Ο Σ. Βενιζέλος παρατήρησε 

δτι ή μεταβολή τής διατάξεως δέν άνταποκρινόταν 

στό πνευμα του αίτήματός του, καθώς ή διατήρηση 

του ποσοστου 30% γιά ' συνασπισμούς περισσοτέρων 
των δύο κομμάτων έξακολουθουσε νά άποτελεί φρα

γμό έναντίον τής ένώσεως του κέντρου. 'Ο Γ. Πα

πανδρέου ε{πε ότι τό ΔΚ-ΑΦΕ άποδεχόταν περαιτέρω 

μείωση τ&ν ποσοστών, έν& δ Σ. Μαρκεζίνης ζήτησε 

τή μείωση σέ 10 ή 12% καί γιά τά αύτοτελfί κόμματα. 
'Ανάλογη μείωση ζήτησε, άπό τήν πλευρά τής Δη

μοκρατικής 'Ενώσεως, ό Η. Τσιριμώκος, δ όποίος 

δέν ε{χε παραστεί στίς προηγούμενες συνεδριάσεις 

γιατί ήταν άσθενής. 'Ο άντιπρόεδρος της Κυβερνή

σεως, Π. Κανελλόπουλος, έξέφρασε τή λύπη του γιά 

τίς άντιδράσεις της άντιπολιτεύσεως άπέναντι στήν 

τροποποίηση του νομοσχεδίου, τήν όποία είχε άπο

φασίσει ή πλειοψηφία λαμβάνοντας ύπόψη τά συμφέ

ροντα της χώρας άλλά καί τίς δυνατότητες έξελίξεως 

του Κέντρου. 

Στή συνεδρίαση της 12ης 'Ιουνίου, ή Βουλή 
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αποδέχτηκε τό άρθρο 2, περί ψήφου του στρατοί), τό 
όποίο είχε τροποποιηθεί aπό τήν Κυβέρνηση βάσει 

των απόψεων τής aντιπολιτεύσεως (μέ τροπολογία 

του Δ. Μακρή προβλέφθηκε ή ψηφοφορία στά κοινά 

τμήματα των στρατιωτικών καί των δημοσίων ύπαλ

λήλων). Πράγματι, τό άρθρο 2 έγκρίθηκε μέ ψήφους 
156 ύπέρ καί 48 κατά, aφou τό ύπερψήφισαν καί βου
λευτές του ΔΚ-ΑΦΕ, μεταξύ τών όποίων καί ό Γ. 

Παπανδρέου. 

'Η ψήφιση του έκλογικοu νομοσχεδίου καθυστέ

ρησε λόγω τής ύποβολής προτάσεως μομφής από 

τήν aντιπολίτευση [βλ. παρακάτω, σσ. 94-95] καί 
όλοκληρώθηκε στίς 23 'Ιουνίου38 . 

6-9 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1961 

'Ο Κ. Καραμανλής πραγματοποιεί έπίσκεψη στή 

Μακεδονία. 

Στό Πλατύ, ό Κ. Καραμανλής aπευθύνεται στούς 

αγρότες, ύπογραμμίζοντας «τήν θέσιν καί τήν προ

βολήν τής Έλλάδος σήμερον μεταξύ τού δυτικού 

κόσμου καί τήν προσπάθειαν τής Κυβερνήσεως εlς 

τόν τομέα έκτελέσεως έργων» καί τονίζοντας ότι <ψέ 

τήν όλοκλήρωσίν των, πολύ συντόμως τό βιοτικόν 

έπίπεδον τού λαού θά άνέλθη αlσθητώφ>. Καί κατέ

ληξε: 

«'Έχω άνάγκην άπό τήν συμπαράστασιν τών 

8.000.000 τού έλληνικού λαού διά νά δυνηθή ή Κυ
βέρνησίς μου νά φέρη εlς πέρας τό βαρύ έργον τής 

άvασυγκροτήσεως τής χώρας, τό όποίον αύτήν τήν 

στιγμήν εύρίσκεται έν πλήρει έξελίξει». 

Στίς 8 Μαίου, ό Κ. Καραμανλής έγκαινίασε τό 
νέο κτιριακό συγκρότημα τοu Πανεπιστημίου Θεσ

σαλονίκης, τό όποίο περιέλαβε τή Φυσικομαθηματι

κή Σχολή, τό Χημείο, καί τό 'Αστεροσκοπείο. Κατά 

τήν τελετή, ό πρύτανης έξήρε τό ένδιαφέρον του 

πρωθυπουργοί) γιά τό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 

όπου δημιουργήθηκε ή πρώτη έλληνική Πανεπι

στημιούπολη. Ό ύπουργός Παιδείας, Γ. Βογιατζής, 

ύπογράμμισε, aπό τήν πλευρά του, ότι ή Κυβέρνηση, 

άναγνωρίζοντας τή σημασία των πvευματικών ίδρυ

μάτων, διέθεσε γιά τά έγκαινιασθέντα εργα 96,2 έκατ. 
δρχ. καί θά χορηγοuσε άλλα 100 μέχρι τό 1962. 

Στή διάρκεια τής παραμονής του στή Θεσσαλο

νίκη, ό Κ. Καραμανλής, συνοδευόμενος άπό ύπηρε

σιακούς παράγοντες, έπιθεώρησε τά ύπό έκτέλεση 

εργα, διαπίστωσε ότι ή πρόοδός τους ήταν πολύ ίκα

νοποιητική καί ότι θά έπέτρεπε τήν άποπεράτωσή 

τους μέσα στίς προθεσμίες. Μετά τήν έπιθεώρηση, 

δήλωσε πρός τούς δημοσιογράφους ότι «ή Θεσσαλο

νίκη μέ τά έργα τά όποία έγένοντο καί τά fίδη έκτε

λούμενα, μεταβάλλεται εlς μίαν ώραίαν καί σύγχρο

νον μεγαλούπολιν. Παράλληλος πρός τά έργα είναι 

καί ή δημιουργία αυτοτελούς πνευματικής κινήσεως, 

διά τής προσφάτου ίδρύσεως Κρατικής 'Ορχήστρας, 

Κρατικού Θεάτρου, πανεπιστημιακών έκδηλώσεων 

κ.λ.π. Είμαι βέβαιος δτι δσοι θά τήν έπισκεφθούν τό 

προσεχές φθινόπωρον θά δυσκολευθούν νά τήν άνα

γνωρίσουν». 

'Ο Κ. Καραμανλής παρακάθησε σέ πρόγευμα πού 

δόθηκε πρός τιμήν του άπό τήν 'Ένωση Συντακτών 

Μακεδονίας καί Θράκης, μετά άπό τό όποίο παρέ

μεινε μέ τούς δημοσιογράφους έπί τρείς ώρες καί 

συζήτησε έπαγγελματικά τους προβλήματα καί γενι

κότερα ζητήματα τοu Τύπου. 

8-10 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1961 

Στή διάρκεια τής διασκέψεως, στό UΟσλο, των 

ύπουργών 'Εξωτερικών του ΝΑ ΤΟ, μέ τή συμμετοχή 

καί του Ε. 'Αβέρωφ, άποφασίζεται, μεταξύ άλλων, 

νά άποσταλεί στήν 'Ελλάδα καί τήν Τουρκία τριμε

λής έπιτροπή γιά νά έξετάσει τήν παροχή βοήθειας 

πρός τίς δύο αuτές χώρες. Στή διάσκεψη έξετάστηκε 

τ(> πρόβλημα του Βερολίνου, τό ένδεχόμενο παρα

χωρήσεως, άπό τίς ΗΠΑ, ύποβρυχίων έξοπλισμένων 

μέ πυρηνικούς πυραύλους «Πολάρις» στό ΝΑ ΤΟ, καί 

ό μελλοντικός προγραμματισμός τής πολιτικής τής 

συμμαχίας. 

10 ΜΑ·Ι ·ΟΥ 1961 

Τελοuνται, στό Παλαιό Φάληρο, τά άποκαλυ

πτήρια τοu μνημείου τών πεσόντων στήν 'Ελλάδα 

άξιωματικών καί ανδρών τής βρετανικής Κοινοπολι

τείας μέ τή συμμετοχή καί του δούκα καί τής δού

κισσας του Γκλώστερ. 

'Ο πρωθυπουργός τής Ν. Ζηλανδίας άπευθύνει, 

σχετικά, στόν Κ. Καραμανλή μήνυμα: 

<Πά άποκαλυπτήρια του /:ν 'Αθήναις μνημείου άποτε

λουν δι' ήμiiς εiς τήν Νέα Ζηλανδίαν συγκινητικήν ύπό

μνησιν τής εύγενους θυσίας τών άνδρών /:κείνων τών στρα

τών τής Κοινοπολιτείας, οί όποίοι επεσαν εiς τήν fιπειρω

τικήν 'Ελλάδα καί τήν Κρήτη ν κατά τόν τελευταίον πόλε

μον καί 'τών όποίων ό τάφος παρέμεινεν ι'iγνωστος. Δέν 

λησμονώμεν /:ν τούτοις δτι κατά τό 1940 καί τό 1941 , Ι:κτός 
τών μελών τής βρετανικής Κοινοπολιτείας, ή 'Ελλάς ήτο 

ό μόνος Ι:νεργός σύντροφός μας /:ν δπλοις, ή παρουσα δέ 

περίστασις φέρει εiς τήν μνήμην μας τούς πολλούς θερ

μούς καί φιλικούς δεσμούς οί όποίοι έσφυρηλατήθησαν 

μεταξύ του λαου τής 'Ελλάδος καί τών άνδρών τών Ι:νό

πλων μας δυνάμεων κατ' Ι:κείνην τήν περίοδον. 

»'Ενθυμούμεθα μέ εύγνωμοσύνην, Ι:πίσης, τάς δυσκό

λους Ι:κείνας ήμέρας κατά τάς όποίας ό έλληνικός λαός, 

Ι:λευθέρως καί αύθορμήτως, παρέσχε τόσον ύπέροχον βοή

θειαν πρός τούς ι'iνδρας /:κείνους τών Ι:νόπλων μας δυνάμε

ων, οί όποίοι εlχον παραμείνει Ι:κεί /:κ προηγηθεισών επι

χειρήσεων. 
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»'Αρμόζει δπως μερικοί εκ τών Νεοζηλανδών οί δποίοι 

&πεσαν αμυνόμενοι τfjς ελευθερίας εναντίον τfjς τυραννίας 

τιμηθοuν εΙς μίαν χώραν, τfjς δποίας ή κλασική καί δημο

κρατική παράδοσις κατέστη αύτή αϋτη ή ούσία τοu δυτι

κοu μας πολιτισμοu» . 

Στήν τελετή παρίσταται καί ό Βρετανός ύπουργός 

Στρατιωτικών Τ. Προφιοuμο, ό όποίος, μετά άπό 

συνάντησή του μέ τόν Κ. Καραμανλή, εξέφρασε τήν 

ίκανοποίησή του γιά τό φιλικό πνεuμα πού διαπί

στωσε δτι ύπήρχε στήν 'Ελλάδα άπέναντι στή Μ. 

Βρετανία, καί άναφέρθηκε στήν επικρατοuσα γιά τόν 

'Έλληνα πρωθυπουργό εξαίρετη εντύπωση . 

10 ΜΑ ·Ι·ΟΥ 1961 

'Υπό τήν προεδρία του πρωθυπουργοί\ Κ. Καρα

μανλή, συγκροτείται σύσκεψη μέ τή συμμετοχή των 

ύπουργών Συντονισμοί\ καί Βιομηχανίας καί τοu 

προέδρου τοu ΟΒΑ καί μέ άντικείμενο τήν ϊδρυση 

νέων βιομηχανικών μονάδων. 

Στίς 13 Μαίου, μετά τόν τερματισμό νέας συσκέ
ψεως ύπό τήν προεδρία του καί τή συμμετοχή των 

ύπουργών Συντονισμοί\ καί Βιομηχανίας καί του 

προέδρου τοu ΟΒΑ ό Κ . Καραμανλής εκαμε τίς 

άκόλουθες δηλώσεις: 

«'Η πρόοδος τών μελετών, τόσον τών ξένων με

λετητών δσον καί του ΟΒΑ, έπί συγκεκριμένων βιο

μηχανικών μονάδων η τομέων, κατέστησε δυνατήν 

τήν λήψιν όριστικών άποφάσεων διά τήν ϊδρυσιν 

σειρiiς νέων βιομηχανιών. Διά τής ι'δρύσεως τών βι

ομηχανιών τούτων συντελείται μέγα βήμα πρός τήν 

κατεύθυνσιν τής βιομηχανικής άναπτύξεως του τό

που. Αι' νέαι μονάδες δχι μόνον θά συμβάλουν ούσι

αστικά εlς τήν έξεύρεσιν μονίμου άπασχολήσεως εlς 

σημαντικό ν άριθμόν έργατικών χεριών, άλλά καί εlς 

τήν όργανικήν βελτίωσιν του lσοζυγίου τών έξωτε

ρικών πληρωμών τής χώρας, εί'τε διά τής πραγματο

ποιήσεως έξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων, εί'τε 

διά τής άντικαταστάσεως εlσαγομένων ύπό έγχωρίως 

παραγομένων προϊόντων. ·Επί πλέον α ι' νέα ι αδται 

βιομηχανίαι θά ι'δρυθουν εlς έπαρχιακάς πόλεις τής 

χώρας καί οϋτω θά συμβάλουν εlς τήν τόνωσιν τής 

ύπαίθρου, πρiiγμα δπερ άποτελεί παγίαν πολιτικήν 

τής Κυβερνήσεως. 

>>Αι' νέαι βιομηχανία ι, διά τήν ϊδρυσιν τών όποίων 

έλήφθη όριστική άπόφασις, εlναι αι' έξής: 

»1. Σιδηρομεταλλουργία. Θά ι'δρυθή μονάς παρα
γωγικής ι'κανότητος 250-300 χιλιάδων τόνων χυτοσι
δήρου καί χάλυβος. Θά άπαιτηθή έπένδυ~{ς 80 έκατ. 
δολλαρίων περίπου. Διά τήν ϊδρυσιν τής βιομηχανί

ας ταύτης έπεδείχθη ένδιαφέρον άπό διαφόρων πλευ

ρών. Ό ΟΒΑ ύπέβαλεν αί'τησιν διά τήν χορήγησιν 

άδείας ι'δρύσεως τής βιομηχανίας ταύτης. 'Η αί'τησις 

έvεκρίθη· κατόπιν τούτου ό ΟΒΑ θά προχωρήση εlς 

τήν έξεύρεσιν τών καταλλήλων συνδυασμών πρός 

συνεργασίαν μετ' άλλων ένδιαφερομένων διά τήν 

συμμετοχήν των εlς τό lργον. Ή συμμετοχή του 

ΟΒΑ θά εlναι δυνατόν νά περιορισθή καί εlς μικρόν 

σχετικώς ποσοστόν, έφ' δσον έξευρεθουν λύσεις 

tξασφαλίζουσαι τήν άξιοποίησιν έτέρων διαθεσίμων 

κεφαλαίων άπό τούς καλυτέρους δυνατούς διά τήν 

έθvικήν οlκονομίαν δ ρους. 'Η βιομηχανία αϋτη θά 

άξιοποιήση έγχώρια σιδηρομεταλλεύματα καί θά 

άντικαταστήση εlς σημαντικήν εκτασιν εΙσαγόμενα 

σήμερον προϊόντα χάλυβος. 

»2. Μεταλλουργία ψευδαργύρου. Θά ίδρυθή μο
νάς παραγωγικής ι'κανότητος 15.000 τόνων, ή όποία 
θά καλύπτη πλήρως τάς άνάγκας τής χώρας, άντικα

θιστώσα εlσαγωγάς, καί θά πραγματοποιή καί έξα

γωγάς. Τήν πρωτοβουλίαν ι'δρύσεως τής βιομηχανί

ας ταύτης θά άναλάβη έπίσης ό ΟΒΑ, ό όποίος ύπέ

βαλεν fίδη εlς τό ύπουργείον Βιομηχανίας αί'τησιν 

διά τήν χορήγησιν σχετικής άδείας, ή όποία καί ένε

κρίθη. Ή tπένδυσις θά άνέλθη κατά τήν σχετικήν 

μελέτη ν, εως 11 έκ:ατ. δολλαρίων περίπου. 

»3. Βιομηχανία έπεξεργασίας μαρμάρων. 'Υπό 

του ΟΒ(\ άνελήφθη fίδη πρωτοβουλία διά τήν ϊδρυ

σιν μεγάλης μονάδος έπεξεργασίας μαρμάρων συ

σταθείσης πρός τουτο νέας έταιρίας. 'Η βιομηχανία 

αϋτη θά άποβλέπει άποκλειστικώς εlς έξαγωγήν έλ

ληνικών μαρμάρων εlς τό έξωτερικόν, άξιοποιουσα 

οϋτω ενα έθνικόν προϊόν, διά τό όποίον ύφίστανται 

μεγάλαι έξαγωγικαί δυνατότητες, αι' όποίαι δμως πα

ραμένουν μέχρι σήμερον ούσιαστικώς άνεκμετάλ

λευτοι . 

»4. Βιομηχανία δέρματος. 'Υφίστανται δλαι αι' 

δυνατότητες διά τήν tπί τόπου άξιοποίησιv τών πα

ραγομένων έν τfί χώρ(! δερμάτων πρός έξαγωγήν τού

των ύπό κατειργαμένην μορφήν άντί τής άκατεργά

του, ύπό τήν όποίαν έξάγονται μεγάλαι ποσότητες 

σήμερον. 'Επίσης ύφίστανται μεγάλα ι δυνατότητες 

έξαγωγής εlς τήν διεθνή άγοράν προϊόντων έκ δέρ

ματος. 'Ο ΟΒΑ έμελέτησε τό θέμα καί βάσει τής 

μελέτης ταύτης άπεφασίσθη ή έν συνεννοήσει καί 

συνεργασίf! μετά τών άσχολουμέvων σήμερον εlς τόν 

κλάδο ν δημιουργία τών άπαιτουμένων μονάδων καί ή 

όργάνωσις του κλάδου μέ σκοπόν τήν πληρεστέραν 

άξιοποίησιv τών ύφισταμένων δυνατοτήτων. 'Ο κλά

δος οδτος δύναται νά συμβάλη ούσιωδώς εlς τήν αύ

ξησιν τής άπασχολήσεως καί τών συναλλαγματικών 

tσόδων τής χώρας. 

>>5. Διυλιστήριον πετρελαίου. · Ελήφθη κατ· άρ
χήν άπόφασις διά τήν συμπλήρωσιν τών tγκαταστά

σεων του διυλιστηρίου πετρελαίου, μετά τήν προσθή

κη ν τής μονάδος παραγωγής ύγραερίων, ή όποία θά 

άρχίση νά λειτουργή tντός του θέρους, εlς τρόπον 

diστε νά δύναται τουτο νά κατεργάζεται μεγαλυτέραν 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



84 ΝΕΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

'Αποκαλυπτήρια τοv μνημείου πεσόντων τής βρετανικής Κοινοπολιτείας. 
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ποσότητα άργου πετρελαίου καί νά παράγη μεγαλυτέ

ραν ποσότητα Diese1, σημαντικαί ποσότητες του 

δποίου είσάγονται fίδη έκ του έξωτερικου. 'Η άπαι

τηθησομένη δαπάνη θά άνέλθη περίπου είς 4 tκατ. 

δολλαρίων, καί θά άποσβεσθή έντός 3 περίπου έτών. 

»6. Βιομηχανία λιπασμάτων. Είναι γνωστόν δτι 

εχει fίδη άποφασισθfj η ί'δρυσις νέας μονάδqς παρα-

' γωγής συνθέτων λιπασμάτων. 'Η βιομηχανία αί5τη 

όχι μόνον θά έξασφαλίση τήν παραγωγήν εύθηνου 

λιπάσματος διά τόν άγρότην, άλλά καί άπασχόλησιν 

σημαντικου άριθμου έργατικών χειρών καί συναλ

λαγματικά όφέλη διά τήν χώραν. Ή άπαιτηθησομέ

νη δαπάνη θά άνέλθη είς 25 περίπου έκατ. δολλαρί
ων. 'Εντός τών ημερών θά ληφθή δριστική άπόφασις 

cδς πρός τόν φορέα τfjς βιομηχανίας ταύτης. 

»7. 'Απεφασίσθη έπίσης δπως τό βιομηχανικόν 

συγκρότημα του Καλυκοποιείου μετατρεπόμενον 

χρησιμοποιηθή διά τήν παραγωγήν είρηνικής κατα

ναλώσεως, ωστε νά dξιοποιηθουν αί δυνατότητες τάς 
δποίας εχει η βιομηχανία αί5τη, έφ, δσον αύται δέν 

έξαντλουνται είς τήν παραγωγήν πολεμικου ύλικου. 

Πρός τουτο έπελέγη κατάλληλος άμερικανικός οί

κος ϊνα καταρτίση σχετικήν μελέτην. 

))8. 'Ενεργειακά εργα. 'Ελήφθησαν δριστικαί 

άποφάσεις διά τήν προώθησιν τής έκτελέσεως νέων 

μεγάλων ένεργειακών εργων. Πέραν του άποφασισθέ

ντος fίδη καί εύρισιωμένου έν έκτελέσει μεγάλου 

ύδροηλεκτρικου σταθμου έπί του 'Αχελώου είς θέ

σιν Κρεμαστά έγκατεστημένης ίσχύος 400.000 KW 
καί έτησίας παραγωγfjς 1.600.000.000 κιλοβατωρών, 

τά νέα εργα άφορουν τήν πληρεστέραν άξιοποίησιν 

του 'Αχελώου διά τfjς κατασκευής έτέρου ύδροηλε

κτρικου έργοστασίου είς τάς θέσεις Πρεβέντζα καί 

Καστράκι cδς καί τήνάξιοποίησιν λιγνιτών Μεγαλο

πόλεως. Αί ύδροηλεκτρικαί μονάδες θά είναι 240.000 
KW καί έτησίας παραγωγής 900.000.000 κιλοβατω
ρών. Είς τήν Μεγαλόπολιν θά έγκατασταθουν δύο 

άτμοηλεκτρικαί μονάδες τών 125.000 KW, fίτοι συ
νολικής ίσχύος 250.000 KW καί έτησίας παραγωγής 
1.800.000.000 κιλοβατωρών. Διά τών εργων τούτων 

θά ένισχυθή σημαντικώτατα τό έθνικόν δίκτυον ωστε 

νά δύναται νά άνταποκριθή είς τήν αύξανομένην ζή

τησιν καί είς τάς άπαιτήσεις τής βιομηχανικής καί 

άγροτικής άναπτύξεως. Σημειωτέον δτι η παραγωγή 

μόνον τών άνωτέρω εργων ύπερβαίνει τήν σημερι

νήν παραγωγήν δλοκλήρου τής χώρας. Ή δαπάνη 

τών εργων τούτων, περιλαμβανομένης καί τής δαπά

νης διά τήν άνάπτυξιν του λιγνιτωρυχείου Μεγαλοπό

λεως, θά άνέλθη είς 116 έκατ. δολλαρίων. 
))Οί5τω, διά τών ληφθεισών άποφάσεων θά προω

θηθή η έκτέλεσις βιομηχανικών καί ένεργειακών ερ

γων άξίας περίπου 240 έκατ. δολλαρίων. Ή έκτέλε
σις τών εργων τούτων καθίσταται δυνατή χάρις είς 

τάς έξασφαλισθείσας προϋποθέσεις χρηματοδοτή-

σεως τόσον άπό τήν εύρωπαϊκήν δσον καί τήν άμε

ρικανικήν άγοράν. 

))Είναι προφανές δτι η ϊδρυσις τών νέων τούτων 

βιομηχανιών θά άποτελέση σημαντικόν βήμα πρός 

τήν κατεύθυνσιν τής άναπτύξεως τής έλληνικής βιο

μηχανίας. ΥΗδη άξιόλογος πρόοδος πρός αύτήν τήν 

κατεύθυνσιν εχει συvτελεσθή κατά τά τελευταία ετη 

διά τής ίδρύσεως μεγάλων βιομηχανικών μονάδων. 

Τό διυλιστήριον πετρελαίου, τά ναυπηγεία, τό έργο

στάσιον άζωτούχων λιπασμάτων τής Πτολεμαίδος, 

τά τρία έργοστάσια ζακχάρεως, η βιομηχανία άλου

μινίου καί πλήθος άλλων μικροτέρων βιομηχανικών 

μονάδων, δπως η βιομηχανία καλωδίων, πυρείων, 

άχυροκυτταρίνης, έλαστικών αύi-οκινήτων, πλαστι
κών κ.λ. π. άποτελουν νέας βιομηχανικάς μονάδας, έξ 

ών aλλαι μέν εύρίσκονται fίδη έν λειτουργίg προσφέ

ρουσα ι τάς ύπηρεσίας των είς τήν έθνικήν οίκονο

μίαν καί aλλαι εύρισκόμεναι ύπό άνέγερσιν, θά άρ

χίσουν συντόμως νά λειτουργουν. Διι:i τής προσθή
κης τών νέων βιομηχανιών, η ϊδρυσις τών δποίων 

άπεφασίσθη δριστικώς κατά τήν χθεσινή ν σύσκεψιν, 

η έκβιομηχάνισις τής χώρας είσέρχεται είς άποφα

σιστικόν στάδιον. 'Όλα ι αί μεγάλα ι βιομηχανία ι του 

Πενταετους Προγράμματος πραγματοποιουνται καί 

δή ένωρίτερον τών προβλέψεων αύτου τούτου του 

προγράμματος. Δέον νά σημειωθή δτι η ύπό του Κρά

τους άνάληψις τής πρωτοβουλίας διά τήν ϊδρυσιν 

βιομηχανικών μονάδων συναντά πλείστας δυσχε

ρείας καί τουτο όφείλεται κυρίως είς τό γεγονός δτι δ 

τομεύς ούτος δέν προσφέρεται διά τήν κρατική ν δρa

σιν καί πρωτοβουλίαν. Έν τούτοις η Κυβέρνησις, 

εχουσα πλήρη συναίσθησιν τής άνάγκης δπως έπι

ταχυνθή η βιομηχανική άνάπτυξις τής χώρας, διότι 

δι ' αύτής κυρίως θά καταστή δυνατή η έξεύρεσις 
άπασχολήσεως όχι μόνον είς τόν άστικόν, άλλά καί 

τόν πλεονάζοντα άγροτικόν πληθυσμόν, άνέλαβε τήν 

πρωτοβουλίαν διά τήν ϊδρυσιν τών σημαντικωτέρων 

βιομηχανικών μονάδων, αί δποίαι δύνανται νά ίδρυ

θουν είς τήν χώραν καί διά τήν ί'δρυσιν τών δποίων 7L 
ίδιωτική έλληνική έπιχειρηματική πρωτοβουλία δέν 

ήτο εύχερές νά έκδηλωθή διά ποικίλους λόγους, με

ταξύ τών δποίων, καί η δυσχέρεια έξευρέσεως τών 

άπαιτουμένων μεγάλων κεφαλαίων. 

))Διά τήν πραγματοποίησιν δμως τών σχεδίων 

ύπήρχον δυσχέρεια ι, η ύπερνίκησις τών δποίων άπή

τησ~ χρόνον. ΥΕπρεπε νά καταρτισθουν μελέται καί 

νά έξευρεθουν κεφάλαια καί κατάλληλοι φορείς. Ή 

κυβερνητική πρωτοβουλία, έν συνδυασμφ πρός τήν 

άποκατάστασιν έν τfί χώρg συνθηκών πολιτικής καί 

οlκονομικής σταθερότητος ύπεκίνησε τό ένδιαφέρον 

καί τών 'Ελλήνων καί ξένων έπιχειρηματιών, είς τρό

πον diστε σήμερον νά εχη δημιουργηθή εύνοϊκόν 

κλίμα διά τήν πραγματοποίησι ν βιομηχανικών έπεν

δύσεων έν 'Ελλάδι, τό δποίον έπιτρέπει τήν αίσιό-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



86 ΝΕΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗ 

δοξον πρόβλεψιν δτι ό ρυθμός προόδου εiς τόν βια

μηχανικόν τομέα θά βαίνη συνεχώς αύξανόμενος. 

Εlς τοDτο θά συμβάλη άσφαλώς καί ή σύνδεσις τής 

'Ελλάδος μέ τήν Εύρωπαϊκήν Οίκονομικήν Κοινό

τητα. 

>>Διά τήν άνάπτυξιν τής βιομηχανικής αύτής 

δραστηριότητος είναι άναγκαία καί ή έξασφάλισις 

βασικών τινών προϋποθέσεων, δπως ή διάθεσις έπαρ

κοDς καί εύθηνής ήλεκτρικής ένεργείας, ή έκτέλεσις 

lργων ύποδομής κ.λ.π. Δι' αύτό παραλλήλως προω

θείται ή έκτέλεσις τών lργων τούτων. Οvτως, ή έλλη

νική οiκονομία κινείται σήμερον εiς δλους τούς το

μείς, βάσει τοD ΠενταετοDς Προγράμματος τής Κυ

βερνήσεως. Μέ τήν τερdστίαν προσπάθειαν ή όποία 

συντελείται εiς τόν τομέα τής γεωργίας διά τήν άνα

διοργάνωσιν τής άγροτικής οiκονομίας, πρός αί5ξη

σιν τής παραγωγής καί τής παραγωγικότητός της, μέ 

τά έπιτεύγματα εiς τόν βιομηχανικόν καί τόν τουρι

στικόν τομέα, μέ τήν έκτέλεσι ν τών άναγκαίων εργων 

ύποδομής, καί μέ τήν άκολουθουμένην συνεπή οiκο

νομικήν έν γένει, πολιτική ν, ή έλληνική οiκονομική 

άνάπτυξις διά πρώτην φοράν έπιδιώκεται καί πραγ

ματοποιείται κατά τρόπον ώλοκληρωμένον καί βά

σει σαφοDς καί συγκεκριμένου προγράμματος. 

»Ή Κυβέρνησις έδημιούργησεν δλας τάς προϋ

ποθέσεις διά μίαν σταθεράν καί συνεχή πρόοδο ν τής 

οiκονομίας τοD τόπου. Κρίνω περιττόν νά έπαναλά

βω καί πάλιν δτι ό ρυθμός καί ή εκτασις τής περαιτέ

ρω προόδου θά έξαρτηθοDν μεγάλως άπό τήν κατα

νόησιν καί τήν σταθεράν συμπαράστασιν όλοκλή

ρου τοD έλληνικοiJ λαοD εiς τήν κυβερνητικήν προ

σπάθειαν». 

'Η «Καθημερινή» σχολίασε τίς δηλώσεις του 

πρωθυπουργοί> ώς έξής: 

'Ο πρόεδρος τής Κυβερνήσεως aνήγγειλε, διά προχθε

σινών δηλώσεών του, όριστικάς αποφάσεις επενδύσεων 

246 έκατ. δολλαρίων, δηλ. 7.380 έκατ. δραχμών, διά τήν 
ϊδρυσιν εξ νέων βιομηχανιών, τήν μετατροπή ν καί επέκτα

σιν μιας ύφισταμένης, τήν συμπλήρωσιν τών ενεργειακών 

εργων του, ' Αχελώου καί τήν ενεργειακήν έκμετάλλευσιν 

τών λιγνιτοφόρων κοιτασμάτων τής Μεγαλοπόλεως. Αί 

έπενδύσεις αuταί προεβλέποντο dπό τό έν έκτελέσει πεντα

ετές πρόγραμμα. 'Αλλά όχι διά τώρα. ·Η dξία, κατά συνέ

πειαν, τών κυβερνητικών αποφάσεων εγκειται εiς τήν έπι

τυγχανομένην δι, αuτών έπίσπευσιν τής έκτελέσεως βασι

κών διά τήν οiκονομικήν dνάπτυξιν τής χώρας εργων. Υ Ας 

σημειωθή ότι μεταξύ τών νέων βιομηχανιών περιλαμβάνε

ται καί β' μονάς σιδηρομεταλλουργίας. "Αν ληφθή ύπ' 

όψιν δτι ή βιομηχανική πρόοδος τής χώρας προωθείται 

aποφασιστικώς διά τής ίδρύσεως σιδηρομεταλλουργών, 

γίνεται dντιληπτόν πόσην σημασίαν εχει ή προσθήκη καί 

δευτέρας μονάδος εiς τόν τομέα αuτόν. Τά νέα εργα, τών 

όποίων ή χρηματοδότησις δέν θά συναντήση δυσχερείας, 

δεδομένης τής προθυμίας του ήμεδαπου καί dλλοδαπου 

κεφαλαίου διά τοποθετήσεις εiς τήν χώραν μας, τής δποίας 

ή οiκονομική καί πολιτική σταθερότης προβάλλεται ώς 

παράδειγμα πρός μίμησιν, θά άποτελέσουν όχι άπλώς βή

μα, άλλά ίiλμα εiς τήν πορείαν πρός τήν οiκονομικήν άνά

πτυξιν. Καί, dναμφιβητήτως, δικαιουται ή Κυβέρνησις νά 

προσθέση εiς τό ένεργητικόν της τήν νέαν αuτήν πρωτο

βουλίαν, ή όποία αποδεικνύει δτι μεριμνά πράγματι, διά νά 

καταστήση τήν 'Ελλάδα ύπολογίσιμον οiκονομικόν παρά

γοντα, νά αuξήση τό έθνικόν εiσόδημα καί, κατ' ακολου

θίαν, νά βελτιώση τό βιοτικόν έπίπεδον του έλληνικου λα

ου καί, τέλος, νά αuξήση τάς συναγωνιστικάς ίκανότητας 
τής έλληνικής οΙκονομίας, έν όψει τής συνδέσεώς μας μέ 

τήν Εuρωπαϊκήν Οiκονομικήν Κοινότητα39 • 

11 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1961 

'Ο Κ. Καραμανλής ενημερώνεται άπό τόν πρόε

δρο του Βιοτεχνικοί> 'Επιμελητηρίου 'Αθηνώ.y, Γ. 

Τερμεντζή, γιά τά ζητήματα πού άπασχολοuν τούς 

βιοτέχνες, καί δέχεται τίς εύχαριστίες του γιά τά κυ

βερνητικά μέτρα ύπέρ τής βιοτεχνίας (αύξηση πι

στώσεων, ϊδρυση οργανισμοί> χειροτεχνίας, προβο

λή βιοτεχνικών προϊόντων σέ διεθνείς εκθέσεις). 

'Ο Γ. Τερμεντζής ζήτησε νά παρασχεθεί στό 

Βιοτεχνικό 'Επιμελητήριο ή εύχέρεια νά χρησιμο

ποιεί είδικούς επιστήμονες γιά τή μελέτη τών προ

βλημάτων τών βιοτεχνικών κλάδων, καί νά ύποδει

κνύει τά κατάλληλα μέτρα γιά τήν τοποθέτηση στό 

εξωτερικό τών ελληνικών βιοτεχνικών προϊόντων, 
τά όποία, εν οψει τής συνδέσεως μέ τήν ΕΟΚ, οφει

λαν νά γίνουν άνταγωνιστικά καί διεθνώς. 'Υπέβαλε, 

άκόμη, τήν παράκληση πρός τόν πρωθυπουργό νά 

δοθεί εντολή γιά τή μελέτη ίδρύσεως 'Ινστιτούτου 

Βιοτεχνικών 'Ερευνών, τό όποίο θά συνέβαλλε στήν 

άνάπτυξη τής βιοτεχνικής παραγωγής. 'Ο Κ. Καρα

μανλής ύποσχέθηκε ότι «ή Κυβέρνησις θά λάβη 

μέτρα, τά όποία θά συμβάλουν εiς τήν ταχείαν καί 

πλήρη άνάπτυξιν τής έλληνικής βιοτεχνίας». 

Τήν ίδια ήμέρα δ Κ. Καραμανλής δέχτηκε τό γε

νικό γραμματέα τής ΓΣΕΕ Φ. Μακρή, δ δποίος του 

εξέθεσε τά προβλήματα πού άπασχολοuσαν τήν ερ

γατική τάξη . 

12 ΜΑ·Ι ·ΟΥ 1961 

'Ο ύπουργός Ναυτιλίας, Γ. 'Ανδριανόπουλος, σέ 

άνακοινώσεις του πρός τούς εκπροσώπους του τύπου, 

κάμει άνασκόπηση τής κυβερνητικής πολιτικής στόν 

τομέα τής ναυτιλίας. Μεταξύ άλλων τονίζει: 

«'Η τριετία αuτή θεωρείται ύπό τών παρακολουθού

ντων τά ναυτιλιακά μας πράγματα, ώς μία ό.πό τάς πλέον 

δημιουργικάς περιόδους τής ίστορίας τής ναυτιλιακής μας 

δραστηριότητος, δεδομένου δτι κατ' αuτήν ή έλληνική 

σημαία κατέλαβε τήν εκτην θέσιν εiς τόν διεθνή ναυτιλια

κόν στίβον καί τό μεγαλύτερον μέρος τών ύπό ξένας ση

μαίας πλοίων ενεγράφη εiς τό έλληνικόν νηολόγιον. Ή 
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παροϋσα δύναμις τής ναυτιλίας μας είναι τριπλασία τής 

προπολεμικής καί ύπερτρtπλασία τής ύπαρχούσης πρό 

τριετίας . Ύπό τά εθνικά χρώματα ταξιδεύουν σήμερον 

1.068 σκάφη χωρητικότητος 5.574.044 κόρων χωρίς νά 
ύπολογίζωνται ετερα 39 πλοία χωρητικότητος 473.042 κό
ρων, διά τήν εγγραφήν τών δποίων είς τό εθνικόν νηολό

γιον εκκρεμοϋν αίτήσεις . Πρό τριετίας, ή δύναμις τοϋ 

εμπορικοϋ μας στόλου ανήρχετο είς 560 πλοία χωρητικό
τητος 1.634.477 κόρων>>. 

Στή συνέχεια, ό Γ. 'Ανδριανόπουλος λέγει: 

«Δέν ηuξήθη μόνον ή χωρητικότης τοϋ έμπορικοϋ μας 

στόλου, dλλ, εβελ τιώθη καί ή ποιότης αuτοϋ, rοστε νά μ ή 

dποτελήται ούτος μόνον aπό πλοία "τράμπς", dλλά καί 

aπό δεξαμενόπλοια, aπό πλοία τακτικών γραμμών, μεταλ

λοφόρα καί ψυγεία. 

>>'Ως aποτέλεσμα τής δραστηριότητος τοϋ ηuξημένου 

εμπορικοϋ μας στόλου δύναται νά θεωρηθή ή κατακόρυφος 

ι'iνοδος τής συναλλαγματικής προσόδου εκ τής ναυτιλίας, 

ή όποία κατά τό 1960 dνήλθεν είς 80 εκατ. δολλάρια, ενα
ντι 60 έκατ. τοϋ 1957 καί ή όποία κατά. τό 1961 αναμένεται 
νά dνέλθη είς τά 100 έκατ. δολλάρια . Κατά τήν τριετίαν 

πού διέρρευσεν δέν ηuξήθη μόνον ή χωρητικότης τοϋ στό
λου τής φορτηγοϋ ναυτιλίας, dλλά καί τοϋ κλάδου τών 

ύπερωκεανίων, των μεσογειακών καί τών ακτοπλοϊκών 

επιβατηγών. Συγκεκριμένως προσετέθησαν είς τάς διαφό

ρους γραμμάς τά ύπερωκεάνια "'Αρκαδία", "Πατρίς", 

"Βρετάννη" καί "Μαριάννα", είς τάς μεσογειακάς ετερα 

πέντε μεγάλα σκάφη, καθώς καί τό πορθμείον"' Εγνατία", 

εν& δ στόλος τών τουριστικών πλοίων περιέλαβε επτά εν 

δλφ επιβατηγά σκάφη. 

>>'Εξ ι'iλλου, εννέα μονάδες ενίσχυσαν τόν στόλο ν τών 

ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, εν& είς τήν γραμμήν τοϋ 

'Αργοσαρωνικοϋ έδρομολογήθησαν τέσσερα νέα σκάφη. 

Συνέπεια τής αuξήσεως τοϋ στόλου τ.ών έπιβατηγών πλοί

ων ύπήρξεν ή αϋξησις τής επιβατικής κινήσεως, ή όποία 

άνήλθεν είς 2.300.000 έπιβάτας τό 1960 εναντι I. 700.000 
ιcατά τό 1957>>. 

14 ΜΑ·Ι ·ΟΥ 1961 

Θεμελιώνεται, στό Λαύριο, από τόν ύπουργό 

Βιομηχανίας, Ν. Μάρτη, τό εργοστάσιο χημικών 

προϊόντων τής «Ντάου Κέμικαλ>>, επένδυση τής όμό

νυμης αμερικανικής εταιρείας, μιfiς από τίς μεγαλύ

τερες στόν κλάδο της στόν κόσμο . 'Η ίδρυση τής 

βιομηχανίας είχε ώς αποτέλεσμα τήν παύση των ει

σαγωγών πολυστερίνης καί τή συνακόλουθη εξοικο

νόμηση γιά τή χώρα συναλλάγματος l.OOO.OOO δολ
λαρίων ετησίως40 • 

20 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1961 

'ο πρωθυπουργός ενημερώνεται από τόν ύπουρ

γό Βιομηχανίας, Ν. Μάρτη, γιά τήν πρόοδο στόν 

τομέα τής ίδρύσεως νέων βιομηχανιών καί δίνει όδη

γίες γιά τήν επίσπευση τής λειτουργίας τους. Κατό

πιν, ό Ν. Μάρτης δηλώνει: 

«Εuχαρίστως dνακοινώ δτι ενεκρίθη ή ίδρυσις έν 'Ελ

λάδι έργοστασίου ύπό τής εταιρίας "Φίλιπς", συνολικοϋ 

ϋψους επενδύσεως τεσσάρων εκατομμυρίων δολλαρίων. 

'Η διεθνοϋς φήμης όλλανδική αuτή εταιρία θά συστήση έν 

'Ελλάδι άνώνυμον έλληνικήν εταιρία ν μέ μετοχικόν κεφά

λαιον τουλάχιστον δύο εκατομμυρίων δολλαρίων, σκοπός 

τής δποίας θά είναι ή ίδρυσις βιομηχανίας παραγωγής α) 

τηλεφωνικών συσκευών καί τηλεπικοινωνιακοί! ύλικοϋ εν 

γένει, β) συσκευών ραδιοφώνου καί δεκτών τηλεοράσεως, 

γ) δίσκων γραμμοφώνου καί δ) είδών ijλεκτρικοϋ φωτισμοϋ 

ύπό ώρισμένας προϋποθέσεις. 'Η aποπεράτωσις τοϋ συνό

λου τών εργων τής νέας βιομηχανικής μονάδος δέον νά 

συντελεσθή εντός τριετίας aπό σήμερον. Τό dπασχοληθη

σόμενον προσωπικόν θά dνέλθη είς 350 έργατοϋπαλλή
λους . 

» Έξ ι'iλλου, ώς dνέφερα είς τόν κ . πρωθυπουργόν, δ 

ρυθμός εκτελέσεως τών κατωτέρω βιομηχανικών εργων 

τών προγραμματισθέντων ήδη άπό ξένων εν 'Ελλάδι, είναι 

άπολύτως ίκανοποιητικός. 

»Οuτω: I) Τό εργοστάσιον παραγωγής πολυστερίνης 
"Ντάου Κέμικαλ", συνολικής επενδύσεως 1.600.000 δολ
λαρίων διά τό πρώτοv στάδιον μέ τελικόν ϋψος 3.000.000 
δολλαρίων εθεμελιώθη έν Λαυρίφ τήν παρελθοϋσαν Κυρι

ακήν καί θά dρχίση λειτουργοϋν τόν Φεβρουάριον. 2) Τό 
έργοστάσιον άμιαντοτσιμεντοσωλήνων ήρχισεν ήδη λει

τουργοϋν εν Χαλκίδι. Τό συνολικόν uψος έπενδύσεως 

άνέρχεται σήμερον είς 1.200.000 δολλαρίων μέ προοπτική ν 
αuξήσεως μέχρι τοϋ τέλους τοϋ 1962 κατά 1.000.000 δολλά
ρια επί πλέον. Τό έργατικόν προσωπικόν θά ύπερβή τούς 

200 εργατοϋπαλλήλους. 3) Διά τό έργοστάσιον dχυροκυτ
ταρίνης Λαρίσης ενεκρίθη ήδη προχθές ύπό τοϋ ΟΧΟΑ ή 

σχετική μελέτη καί ή χορήγησις δανείου πρός τήν εταιρί

αν "Πήρσον" καί "Γουϊτεμόρε Γουtλ Μασίνερυ, Καναδά". 

Τό συνολικόν uψος επενδύσεων διά τό εν λόγφ εργοστάσι

ον θά ενέλθη είς 6.100.000 δολλάρια. 4) Ύπό τής ελληνο
αμερικανικής εταιρίας "Μακνόμιν" κατασκευάζεται ήδη 

έν Βάβδ~ Χαλκιδικής καί δεύτερος περιστροφικός κλίβα

νος aξίας 1.000.000 δολλαρίων διά τήν βιομηχανικήν έπε
ξεργασίαν λευκολίθου . 5) Είς τή Εϋβοιαν τέλος ή 'Ένωσις 
'Ανωνύμων 'Εταιριών ύπό τήν επωνυμίαν "Σουϊνγκφάϊρ" 

έπενδύει ποσόν 1.000.000 δολλαρίων διά τήν ίδρυσιν βιο
μηχανίας παραγωγής διπύρου μαγνησίας συσταθείσης ήδη 

πρός τοϋτο 'Ανωνύμου 'Ελληνικής' Εταιρίας. Ή ίδρυσις 

βιομηχανικών μονάδων ύπό /;ταιριών παγκοσμίου κύρους 

καί ή δημιουργία των βασικών βιομηχανικών εργων, είναι 

φανερόν δτι μεταβάλλουν τήν μορφήν τής οίκονομίας μας 

άπό γεωργικής είς βιομηχανικήν». 

Στίς 26 Μα"ίου, ή επιτροπή τοϋ Ν.Δ. 2687 / 53 τοϋ 
ύπουργείου Συντονισμοϋ ενέκρινε πρόταση τής 'Εμ

πορικής Τραπέζης, γιά τήν ίδρυση εργοστασίου φω

σφοροθεϊκής αμμωνίας. 

21-22 ΜΑ·Ι ·ΟΥ 1961 

'Ο αντιπρόεδρος τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, 

Λύντον Τζόνσον, προερχόμενος από τήν 'Ινδία, 

πραγματοποιεί επίσκεψη στήν 'Αθήνα. 

Κατά τήν άφιξή του στό αεροδρόμιο τοϋ 'Ελλη-
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νικου, ό 'Αμερικανός άντιπρόεδρος τόνισε δτι προ

σέβλεπε στήν συνάντησή του μέ τόν Κ. Καραμανλfj, 

«του όποίου τό πρόσφατον ταξίδιον εiς · Ηνωμένας 
Πολιτείας ήτο τόσον σημαντικόν καί εuχάριστον δι' 

δλους». 'Απηύθυνε, έπίσης, χαιρετισμό στόν έλλη

νικό λαό «του όποίου τήν ένεργητικότητα, τό θάρρος 

καί τό αίσθημα φιλοξενίας, γνωρίζομεν καί θαυμά

ζομεν». 

Στίς 22 Μαίου, ό Λ. Τζόνσον είχε συνομιλία μέ 
τόν Κ. Καραμανλfj. Τό σχετικό μνημόνιο άναφέρει: 

«'Εν άρχt'j δ κ. Τζόνσον εξέθεσε δι' όλίγων τά τών 

εντυπώσεων έκ τοϋ ταξειδίου του εiς Ν.Α. 'Ασίαν . Είπεν 

δτι επεσκέφθη 6 χώρας, συνεζήτησε μετά τών ήγετών τών 
χωρών αυτών καί επληροφορήθη περί τών διαθέσεων τής 

κοινής γνώμης. Έν συμπεράσματι πιστεύει δτι ημπορεί νά 

στηριχθοϋν βάσιμοι ελπίδες διά τήν βελτίωσιν τής κατα

στάσεως εiς τήν περιοχήν εκείνην εφ, δσον θά παρείχετο 

εiς τάς Κυβερνήσεις τών περί ών δ λόγος χωρών επαρκής 

ενίσχυσις καί θά εξεδηλοϋτο θετικόν ενδιαφέρον διά τήν 

τύχη ν των. Τήν μεγαλυτέραν δυσκολίαν άποτελεί ή εσχάτη 

ενδοια, εiς fjν διαβιοϋν οί πληθυσμοί τής περιοχής αυτής. 

»'Ο κ . Καραμανλής ηρώτησεν εiδικώτερον περί 'Ινδί

ας . 

)) Ό κ. Τζόνσον άπήντησεν δτι ή 'Ινδία άντιμετωπίζει 
τήν στιγμήν αυτήν εν τεράστιον καί δυσχερέστατον πρό

βλημα, τό τής βελτιώσεως τών βιοτικών συνθηκών τοϋ 

πληθυσμοϋ της. Τό μέγα ερωτηματικό είναι τί θά γίνη εiς 

τήν Ίνδίαν μετά τόν Νεχροϋ. 'Υπάρχει κίνδυνος νά έπι

κρατήση άσυναρτησία καί χάος. 

)) 'Ο κ. πρόεδρος άπήντησεν δτι δέν άρκεί νά δίδεται 
βοήθεια άπό άμερικανικής πλευρί'iς. 'Η βοήθεια πρέπει νά 

δίδεται εις εκείνους οί δποίοι είναι άποφασισμένοι νά άν

τισταθοϋν εις τόν κομμουνισμόν καί νά σώσουν τόν έαυτόν 

τους . Ουδείς ημπορεί νά σωθή έάν δέν θέλη καί δ ϊδιος νά 

σωθή. 

)) 'Η πολιτική τής ουδετερότητος οχι μόνον είναι επι
κίνδυνος διότι κλονίζει τήν άντοχήν τών λαών άλλά είναι 

πρακτικώς άδύνατος διότι άκόμα καί δταν μία χώρα μετέ

χει συνασπισμοϋ τινός δέν είναι δυνατόν πολιτικώς νά μή 

άποκλίνη ύπέρ τής μιί'iς η τής dλλης παρατάξεως. 

)) ·Ο κ . Τζόνσον είπεν δτι ή παρατήρησις αϋτη τοϋ κ. 

πρόεδρου είναι λίαν όρθή. Εiς τήν Ν.Α. 'Ασίαν ύπάρχει 

θέλησις άντιστάσεως καί εiδικώτερον εiς Ν. Βιετνάμ καί 

Ταϋλάνδην ύπάρχουν ήγέται dξιοι εμπιστοσύνης. 

)) 'Εν συνεχείι;ι δ κ. πρόεδρος ηρώτησεν τόν άντιπρόε
δρον τί φρονεί περί τής επικειμένης συναντήσεως τών κ. κ. 

Κέννεντυ καί Χρουστσώφ εν Βιένν1J . 

)) 'Ο κ . Τζόνσον είπεν δτι αϋτη θά εχη χαρακτήρα προ

σωπικής επαφής καί διερευνήσεως μέ προσπάθειαν τοϋ κ . 

Χρουστσώφ δπως έκφοβίση καί εντυπωσιάση τόν κ. Κέν

νεντυ καί μέ τήν επιβαλλομένην άνδρικήν άντίδρασιν τοϋ 

'Αμερικανοϋ προέδρου. 'Εν συνεχείι;ι ηρώτησεν ποία εί

ναι ή γνώμη του κ. πρόεδρου περί τής συναντήσεως. 

))Ούτος άπήντησεν δτι δ κ. Χρουστσώφ είναι λίαν πο

νηρός dνθρωπος, δτι είναι φυσικόν νά προσπαθήση νά εκ

μεταλλευθή προπαγανδιστικώς τήν μετά τοϋ κ. Κέννεντυ 

συνομιλίαν καί δτι εκείνο τό δποίον ενδείκνιηαι νά προσέ-

ξη δ συνομιλητής του είναι νά μή πέση εiς καμμίαν άπό 

τάς συνήθεις σοβiετικάς παγίδας τάς δποίας είναι πιθανώ

τατον δτι θά στήση δ κ . Χρουστσώφ καί εν Βιέννυ . · Ο κ . 

Τζόνσον συνεφώνησε εις τοϋτο καί εν συμπεράσματι είπεν 

δτι δέν νομίζει δτι άπό τήν συνάντησιν αυτήν θά προκύ

ψουν ουσιαστικά άποτελέσματα άλλ, ϊσως χρήσιμοι εν

δείξεις. 

))Περαιτέρω δ κ. Τζόνσον ύπέβαλε διάφορα ερωτήματα 

.άφορώντα τήν οiκονομικήν ζωήν τοϋ τόπου καί τήν σημει

ουμένην πρόοδον. 

)) 'Ο κ . πρόεδρος άνέπτυξεν εν εκτάσει τάς άπόψεις του 

έπισημάνας ειδικώτερον τά κάτωθι σημεία: 

))!. Ή Έλλάς είναι χώρα γεωργική χωρίς επάρκειαν 

καλλιεργησίμου γής. Παρά ταϋτα ή Κυβέρνησις άποβλέ

πει εις τήν αϋξησιν τής.παραγωγικότητος καί τήν καλλι

έργειαν προϊόντων περισσότερον άποδοτικών (π.χ. βάμ

βαξ, άντί σίτου κ.λ.π . ) . 

))2. 'Επειδή δμως είναι σχεδόν άδύνατον δπως τά 25% 
τής καλλιεργησίμου γής εστω καί μέ ηυξημένον εισόδημα 

διαθρέψουν τούς "Ελληνας άγρότας, οί δποίοι άποτελοϋν 

τά 52% τοϋ δλου πληθυσμοϋ, ή Κυβέρνησις άποβλέπει εις 
τήν άνάπτυξιν καί dλλων παραγωγικίον κλάδων (βιομηχα
νία, εκμετάλλευσις πρώτων ύλών, τουρισμός, εμπορική 

άνάπτυξις) πρός αϋξησιν τοϋ εθνικοϋ εισοδήματος καί πα

ροχήν εργασίάς εiς τούς άνέργους καί τούς ύποαπασχο
λουμένους. 'Ο κ. πρόεδρος προσέθεσεν δτι είναι ίκανο

ποιημένος άπό τήν εξέλιξιν τής οiκονομικής καταστάσεως 

άλλ, δ,τι μέχρι σήμερον επετεύχθη άποτελεί πρόοδον εν 

συγκρίσει μέ τq χάος τό δποίον έπεκράτει πρό εξ έτών 

χωρίς δμως νά είναι επαρκές έν συγκρίσει μέ τόν έπιδιωκό

μεvον σκοπόν. Τά έπόμενα 3-4 ετη θά είναι κρίσιμα, διότι 
κατ' αυτά θά δλοκληρωθή τό εργον τής οικονομικής 

άνορθώσεως καί θά καταστή ή 'Ελλάς αυτοδύναμος . 'Ο κ. 

πρόεδρος προσέθεσεν δτι, δυστυχώς, δταν ή άμερικανική 

βοήθεια πρός τήν ' Ελλάδα παρείχετο άφειδώς, αϋτη ή το 

ύποχρεωμένη νά τήν άναλώση διά τήν dμυνάν της εναντίον 

τοϋ κομμουνισμοϋ. Σήμερον δέ δπότε έξήλθε τής χαώδους 

καταστάσεως καί θά ήδύνατο νά άξιοποιήση τήν άμερικα

νικήν βοήθειαν αϋτη έμειώθη εις τό ελάχιστον. Περαιτέρω 

δ κ. πρωθυπουργός άνεφέρθη εις τήν tλλειψιν ένεργοϋ άλ

ληλεγγύης, ιδίι;ι μεταξύ τών έλευθέρων ευρωπαϊκών Κρα

τών, καί /;μνημόνευσε τάς δυσκολίας ας άντιμετωπίζει ή 

'Ελλάς διά τήν σύνδεσίν της μέ ΕΚΑ παρά τήν μονογρά

φησιν τής σχετικής συμφωνίας. 

)) • ο κ. άντιπρόεδρος εξέφρασε τήν βαθείαν του εκτίμη
σιν διά τό επιτελεσθέν εργον καί τό ενδιαφέρον του δπως 

τελειωθή. 'Ηρώτησεν έάν δ κ. πρωθυπουργός ήτο ίκανο

ποιημένος άπό τήν μετά τών ·Ηνωμένων Πολιτειών συ

νεργασίαν του, τήν εφαρμογήν τών άμερικανικών προ

γραμμάτων κ .τ.λ. 

)) 'Ο κ. Καραμανλής, άφοϋ έτόνισε τήν ευγνωμοσύνην 
τοϋ εθνους διά τήν παρασχεθείσαν εις τό παρελθόν καί τήν 

παρεχομένην άκόμη καί σήμερον άμερικανικήν βοήθειαν 

είπεν δτι έκ τοϋ ταξιδίου του εις ουασιγκτώνα είχε τήν 

ευκαιρίαν νά έκθέση λεπτομερώς τά οίκονομικά αiτήματα 

τής 'Ελλάδος εις τόν ύπουργόν κ. Ράσκ, τόν ύπυπουργόν κ. 

Μπώλλ, τόν ύπουργόν κ . Ντίλλον καί άλλους άρμοδίους. 

Θά ήτο ύπόχρεως εις τόν κ. Τζόνσον έάν καί ούτος έξεδή
λωνε τό προσωπικόν του ένδιαφέρον συνιστών τήν ευμενή 
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καί μετά κατανοήσεως εξέτασιν καί ίκανοποίησιν τών ώς 

ι'iνω έλληνικών αίτημάτων. 

»'Ο κ . Τζόνσον εύχαριστήσας τόν κ . πρωθυπουργό ν 

διά τήν λίαν διαφωτιστικήν, ώς είπεν, συνομιλίαν, ijν εσχε 

μετ' αύτοϋ, ύπεσχέθη δτι εύθύς ώς επιστρέψη είς Ούασιγ

κτώνα θά εκδηλώση τό ενδιαφέρον του ύπέρ τών έλληνι

κών αίτημάτων»41 • 

Μετά τή συνομιλία του μέ τόν Κ. Καραμανλή, ό 

άντιπρόεδρος Τζόνσον, σέ δηλώσεις του, ύπογράμ

μισε τόν προσωπικό του θαυμασμό καί τήν έκτίμηση 

του άμερικανικου λαου γιά τήν φιλία του λαοί) τής 

'Ελλάδος. Καί προσέθεσε: 

«Συνεζητήσαμεν τάς διεθνείς εξελίξεις καί τάς έντυ

πώσεις μου aπό τάς χώρας τάς δποίας επεσκέφθην, ώς καί 

τήν οίκονομικήν, πολιτικήν καί κοινωνικήν κατάστα

σίν τφν. Συνεζητήσαμεν κάπως εκτενέστερον τάς οί

κονομικάς συνθήκας είς τήν 'Ελλάδα καί τήν πρόο

δο ν, ή όποία επετεύχθη aπό τής έποχής τοϋ Δόγματος 

Τρούμαν» . 

' Ο 'Αμερικανός άντιπρόεδρος, συνεχίζοντας, 

έξέφρασε «τήν ύπερηφάνειαν, τήν όποίαν αiσθάνεται 

διά τήν πρόοδον πού έπετεύχθη εiς τήν 'Ελλάδα», 

καί τόνισε, καταλήγοντας : 

«' Αναγνωρίζομεν τήν εκτασίν της καί φρονοϋμεν δτι 
είναι aρκετά ίκανοποιητική. Συνεζητήσαμεν περί τής στα

θεράς άποφασιστικότητος τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ δπως δια

τηρήση τήν έλευθερίαν του καί δπως συνεχίση τόν δρόμον 

του πρός τήν πρόοδον. Συνεζητήσαμεν τάς μακράς καί πα

τροπαραδότους σχέσεις φιλίας μεταξύ τών δύο χωρών καί 

εξεφράσαμεν τήν aμοιβαίαν μας εκτίμησιν διά τάς ήγεσίας 

τών δύο χωρών». 

'Ο Κ. Καραμανλής, άπό τήν πλευρά του, συνό

ψισε τά συμπεράσματα τής συνομιλίας του μέ τόν 

'Αμερικανό έπίσημο, ώς έξής : 

«Μέ άλλους λόγους: η μέν 'Ελλάς είναι άποφα

σισμένη νά συνεχίση τόν άγώνα της διά τήν έλευθε

ρίαν της καί τήν οiκονομικήν της άνάπτυξιν, αι' δέ 

Ήνωμέναι Πολιτείαι είναι άποφασισμέναι νά τήν 

ένισχύσουν εiς τήν προσπάθειάν της αύτήν». 

22 ΜΑ· Ι ·ΟΥ 1961 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τό γενικό διευθυντή 

του 'Οργανισμοί\ 'Επισιτισμοί\ καί Γεωργίας δρ. 

Σέν, συνοδευόμενο άπό τόν πρόεδρο τής 'Εθνικής 

'Επιτροπής του 'Οργανισμοί\, Λ. Εuταξία. 

Τήν έπομένη, ύπογράφεται, άπό τόν ύπουργό 

Συντονισμοί\ Α. Πρωτοπαπαδάκη, τό δρ. Σέν καί τόν 

έκπρόσωπο του εiδικοu ταμείου του ΟΗΕ, σύμβαση 

γιά τήν έκπόνηση σειράς μελετών πού άφοροuν τήν 

οiκονομική άνάπτυξη τής Δ. Πελοποννήσου, ϋψους 

490.000 δολλαρίων. 

23 ΜΑ· Ι·ΟΥ 1961 

'Ο Κ. Καραμανλής άποστέλλει στόν προέδρο 

τών ΗΠΑ Τζών Κέννεντυ, συγχαρητήριο μήνυμα γιά 

τήν έπιτυχfί έκτόξευση στό διάστημα του πρώτου 

'Αμερικανοί\ άστροναύτη, » Αλαν Σέπαρντ: 

«Μέ τήν εύκαιρίαν του lστορικου κατορθώματος 

του ιωβερνήτου » Αλαν Σέπαρντ, παρακαλώ δεχθήτε, 

κύριε πρόεδρε, τά θερμότερα συγχαρητήρια καθώς 

καί τά αiσθήματα τής βαθείας Ικανοποιήσεως καί 

του θαυμασμου του έλληνικου λαου γιά τό άξιοθαύ

μαστον έπίτευγμα. 

)) Ή έπιτυχής έκτόξευσις καί η άσφαλής έπάνο
δος στήν γή του πρώτου Άμερικανου άστροναύτου 

άποδεικνύει τό ύψηλόν έπίπεδον τό όποίον έπέτυχεν 

η άμερικανική έπιστήμη καί τεχνολογία καί λαμπρύ

νει τό πνευμα τής αύτοθυσίας καί του θάρρους τής 

χώρας σας εiς τήν εiρηνικήν μάχην διά τήν κατά

κτησιν του διαστήματορ)42 . 

25 ΜΑ· Ι ·ΟΥ 1961 

' Η άσθένεια του περονοσπόρου πού εχει πλήξει 

τίς καπνοφυτείες άποτελεί τό άντικείμενο συσκέψε

ως, ύπό τήν προεδρία του πρωθυπουργοί) καί μέ τή 

συμμετοχή τών ύπουργών 'Εμπορίου καί Γεωργίας, 

του προέδρου του 'Οργανισμοu Καπνοu καί άρμοδί

ων παραγόντων. 

Στή διάρκεια τής συσκέψεως, άποφασίστηκε νά 

ένταθεί καί νά έπεκταθεί ή προληπτική καταπολέ

μηση τής άσθένειας, μέ τήν προμήθεια καί άλλων 

ποσοτήτων φαρμάκων καί ψεκαστήρων καί μέ τή δι

ενέργεια ψεκασμών, σέ όλες τίς κοινότητες. 

Στίς 30 Μα'fου, σέ νέα σύσκεψη στό ύπουργείο 
Γεωργίας, ύπό τήν προεδρία του πρωθυπουργοί) καί 

μέ τή συμμετοχή τών ύπουργών Συντονισμοί), Γεωρ

γίας καί Οiκονομικών, έξετάστηκε καί πάλι τό ζήτη

μα τής προσβολής των καπνοφυτειών άπό περονό

σπορο καί διαπιστώθηκε δτι ή καταπολέμηση τής 

νόσου γινόταν συστηματικά, μέ τή βοήθεια καί του 

στρατοu. Γιά τόν άποτελεσματικότερο συντονισμό 

τών ένεργειών, άποφασίστηκε ή ύπαγωγή στόν ύ

πουργό Γεωργίας δλων τών ύπηρεσιών πού άσχο

λοuνταν μέ τήν καταπολέμηση. · Ο πρωθυπουργός 

εδωσε έντολή νά έπιτραπεί ή έπέκταση τής καλλιέρ

γειας του καπνοί) στίς όρεινές καί ήμιορεινές περιο

χές τής άνατολικfίς Μακεδονίας, Θράκης, κεντρικής 

καί δυτικής Μακεδονίας, άπεριορίστως μέχρι τό 

δριο τών 20 στρεμμάτων καί στίς πεδινές περιq,χές 

μέχρι 2 στρεμμάτων κατά καλλιεργητή. 

3 ΙΟΥΝΙΟΥ 1961 

'Ο ύπουργός Βιομηχανίας, Ν. Μάρτης, άναφέρε

ται στή βιομηχανική πολιτική τής Κυβερνήσεως καί 
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στήν ανάπτυξη τής βαμβακουργίας ώς έξαγωγικής 

βιομηχανίας. τίς δηλώσεις του ύπουργου συνοψίζει 

τό σχετικό είδησεογραφικό δελτίο ώς έξής: 

«'Η άξία του συνόλου τών προϊόντων τής ελληνικής 

βιομηχαvίας πλησιάζει σήμερον τό Ι δισεκ:ατ. δολλαρίων, 

γενικώς δέ ό δείκτης βιομηχανικής παραγωγής (μή συνυ

πολογιζομένης τής παραγωγής ήλεκ:τρικ:ής ενεργείας) ση

μειώνει συνεχή ι'iνοδον, εiς τρόπον rοστε, ενώ τό 1955 ήτο 
160, μέ συντελεστήν 100 διά τό ετος 1939, νά άνέλθη κατά 
τό 1960 εiς 210. 

))Κατόπιν τής ρυθμίσεως τών γενικ:ωτέρων θεμά1ϊων τής 

βιομηχανίας κ:αί κατόπιν τής πραγματοποιηθείσης άναδι

οργανώσεως τών ύπηρεσιών του ύπουργείου Βιομηχανίας, 

ηρχισε τώρα ή εκπόνησις σχεδίων καθ' ϋλην χειρισμοί) 

τών κατά βιομηχανικούς κλάδους θεμάτων εν συσχετισμφ 

κυρίως πρός τό ύψίστης σημασίας διά τήν εθνική ν οiκ:ονο

μίαν κ:αί τήν ϋπαρξιν αύτής ταύτης τής βιομηχανίας, θέμα 

τών εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων. 

))Πρώτος κλάδος, εiς τόν όποίον λαμβάνονται μέτρα διά 

τήν επιτυχίαν του ώς ι'iνω σκοποί), είναι ό τής βαμβακ:ουρ

γίας, ό όποίος δύναται κ:αί θά διαδραματίση σημαντικ:όν 

ρόλον εiς τόν εύρωπαϊκ:όν χώρον, ώς ύπολογίσιμος βιομη

χανική δύναμις. Οϋτω, κατόπιν τής συστάσεως εiδικ:ής 

εταιρίας συνεπεία &ξιεπαίνου πρωτοβουλίας τών βαμβα

κ:ουργών, εiς τήν όποίαν μετέχουν τά 90% τών βαμβακ:ουρ
γών 'Ελλάδος, σκ:οπούσης τήν ενίσχυσιν τών εξαγωγών 

διά συνεισφορaς τών μελών κατά 20 λεπτά άνά χιλιόγραμ
μον αγοραζομένου βάμβακος πρός δημιουργίαν εiδικ:οί) 

λογαριασμοί) ενισχύσεως τών εξαγωγών, τό ύπουργείον 

άπεφάσισεν δπως εφεξής οί ίδρύοντες η επεκ:τείνοντες 

βαμβακ:οκ:λωστικ:άς βιομηχανίας ύποχρεοuνται κ:αί δι' οι

κονομικών κυρώσεων νά εξάγουν εiς χώρας &μετατρεψίμου 

συναλλάγματος τά 50% τής ετησίας παραγωγής των. Του 
μέτρου εξηρέθησαν τά μέχρι 5.000 aτράκτων επαρχιακά 
νηματουργεία δι, επέκτασιν κατά τό ενα τρίτον τής ύφι

σταμένης δυναμικ:ότητός των, ώς κ:αί τά εκ:συγχρονιζόμενα 

δυνάμει του νόμου 3949/59 ασχέτως aριθμοί) άτράκ:των κ:αί 
τόπου. 

))'Έναντι τής κατά τά aνωτέρω ύποχρεώσεως τών νέων 

εγκαταστάσεων ή νεοσυσταθείσα εταιρία ύποχρεουται 

δπως ~ραγματοποιήση εξαγωγάς άξίας I, 2, 4, 6 κ:αί 8 εκ:ατ. 
δολλαρίων τουλάχιστον κατά τό πρώτον, δεύτερον, τρίτον, 

τέταρτον κ:αί πέμπτον ετος άντιστοίχως άπό σήμερον. 

Προσέτι ύποχρεουται νά aποδέχεται τήν εiσδοχήν εiς αύ

τήν ώς μελών τών νεοϊδρυομένων νηματουργείων, τών 

όποίων αί πέραν του 50% τής παραγωγής των εξαγωγαί θά 
εξομοιουνται πρός τάς ύπό τών παλαιών μελών τής εταιρί

ας πραγματοποιουμένας τοιαύτας. 

))Τό μέτρον ήτο επιβεβλημένον, διότι ή χώρα μας ώς 

εξάγουσα ι'iνω τών 30.000 τόνων άκ:ατεργάστου βάμβακος 
κ:αί διαθέτουσα εργατικ:άς χείρας κ:αί πλεονάζουσαν βιο

μηχανικ:ήν δυνα~ικ:ότητα, δύναται νά εξελιχθή εiς άξιόλο

γον προμηθευτήν βαμβακ:ουργικ:ών προϊόντων εν Εύρώπ1J, 

καθ' δσον παρά τήν αϋξουσαν κ:ατανάλωσιν τών βαμβα

κ:ουργικ:ών προϊόντων εν Εόρώπ1J αί βιομηχανίαι βάμβα

κος επαυσαν νά άποτελουν εν αότt; aντικείμενον σοβαροί) 

βιομηχανικοί) ενδιαφέροντος, &λλά αντιθέτως πραγματο

ποιουνται μεγάλαι εiσαγωγαί εiδών εκ: βάμβακος εξ ι'iλλων 

χωρών, εiς τάς όποίας τά εργατικά ήμερομίσθια είναι χα

μηλά κ:αί ή πρώτη ϋλη παράγεται επιτοπίως η εν μέρει 

εiσάγεται. 

)) 'Η 'Ισπανία επέτυχεν εντός τριετίας αϋξησιν των 

εξαγωγών προϊόντων βάμβακος aπό 5,4 εκ:ατ. δολλ. τό 1958 
εiς 16,4 εκ:ατ. τό 1959 κ:αί 21,7 εκ:ατ. τό α' εξάμηνον του 
1960. Διά του ληφθέντος μέτρου έξασφαλίζονται αί προϋ
ποθέσεις &φ' ενός μέν τής απαγγιστρώσεως τών φορέων 

τής βαμβακ:ουργίας έκ: τής έγχωρίου άγορaς κ:αί τής στρο

φής τής δραστηριότητός των πρός τάς άγοράς του έξωτε

ρικ:ου, άφ' έτέρου δέ τής κινητοποιήσεως ήμιαργοuντος 

παλαιοτέρου σχετικώς κλωστικοί) έξοπλισμου, δημιουρ

γουμένων οϋτω λίαν εόνοϊκ:ών συνθηκών διά τόν έκ:συγ

χρονισμόν του . 

ΗΑί έξαγωγαί βαμβακ:ουργικ:ών προϊόντων προβλέπεται 

δτι θά ύπερβουν κατά πολύ τά άνωτέρω τιθεμένα ώς έλάχι

στα δρια κ:αί δτι θά άνέλθουν κατά τό δεύτερον ετος εiς 5 
έκ:ατ . δολλ. περίπου, αντί τών προβλεπομένων 2 εκ:ατ., ένώ 
συγχρόνως ό έκ:συγχρονισμός τών παλαιών μονάδων, κατά 

τό αότό χρονικόν διάστημα, θά προχωρήση ίκ:ανοποιητι

κ:ώς επί ποσοστου 20% περίπου έπί τών ύφισταμένων σή

μερον ήμιπαλαιών 125 χιλ. aτράκτων . Τό ύπουργείον συγ

κεντρώνει στοιχεία τών ληφθέντων εiς τάς χώρας τής ΕΟΚ 

ύπό τών διαφόρων βιομηχανικών μέτρων γενικώς κ:αί κατά 

κλάδους, πρός εναρμόνισιν κ:αί προσαρμογήν των πρός 

τάς έλληνικ:άς συνθήκ:ας διά τήν έπωφελή χρησιμοποίησιν 

τής εκ τών προηγουμένων χωρών κ:τηθείσης πείρας, πρός 

άξιοποίησιν τών έκ: τής συνδέσεως ιδφελημάτων))43 . 

3 ΙΟΥΝΙΟΥ \961 

Κατατίθενται στό προεδρείο τής Βουλής τά κεί

μενα τών τηλεγραφημάτων πού αναφέρονται στήν 

παραίτηση του πρέσβη στή Βόννη, Θ. 'Υψηλάντη. 

'Ο πρέσβης είχε παραιτηθεί στίς 30 Μαί:ου, δπό
τε καί τηλεγράφησε στό ύπουργείο 'Εξωτερικών τά 

έξή ς: 

«'Έλλειψις πολιτικής σκέψεως κ:αί παραγνώρισις 

στοιχειωδών κανόνων διπλωματικής συμπεριφορaς έκ: μέ

ρους Κυβερνήσεως έπέφερε τοιαύτην χειροτέρευσιν ελλη

νογερμανικών σχέσεων, ωστε εξηντλήθη πλέον άπόθεμα 

καλής θελήσεως, δπερ ύπήρχεν εiς ανεξαιρέτως δλα στρώ

ματα γερμανικοί) λαοί) ύπέρ έλληνικ:ου ί:θνους. Σήμερον, 

έάν όμοσπονδιακ:ή Κυβέρνησις, δπερ πιθανόν, έξακ:ολου

θήση παρέχουσα aπαραίτητον δι, ήμaς οiκ:ονομικ:ήν βοή

θειαν, αϋτη συνεπεί~ &τυχεστάτης πολιτικής Κυβερνήσε

ως, δέν θεωρήση τουτο πλέον ώς καθήκον πρός γενναίον 

κ:αί άδικ:ηθέντα εiς παρελθόν ύπό Γερμανών έλληνικ:όν λα

όν, &λλά θά πράξη τουτο ώς ύποχρέωσιν πρός πτωχόν κ:αί 

ύπανάπτυκ:τον σύμμαχον 'Ατλαντικ:ής Συμμαχίας. 'Εγωι

σμός, άλαζονεία, πρόταξις aτομικών κ:αί κομματικών φι

λοδοξιών κ:αί iδίως συμφερόντων εναντι εθνικών τοιούτων, 

άτινα παραμελοuνται κ:αί άγνοοuνται, ώς κ:αί ό.θέτησις 

ανειλημμένων ύποχρεώσεων, έδημιούργησαν τοιαύτην κα

τάστασιν, ωστε γερμανικ:αί ύπηρεσίαι δέν άποκ:ρύπτουν 

πλέον δυσπιστία ν των κ:αί δι, έγγράφως ακόμη παρεχομέ

νας διαβεβαιώσεις 'Ελλήνων έπισήμων. 

)) Ύπό άνωτέρω δρους δέ μοί έπιτρέπει πλέον έθνικ:ή 
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υπερηφάνεια, συνείδησις καί καθήκον πρός εθνος εξακο

λουθώ νά υπηρετώ χωρίς νά επιβαρύνωμαι μέ σοβαρωτάτας 

εόθύνας, εξαντλήσας προσπαθείας μου ϊνα άναχαιτίσω κυ

βερνητικήν επιπολαιότητα επί διετίαν περίπου . 

»'Επί πλέον, άνεξαρτήτως ελληνογερμανικών σχέσε

ων, στάσις σημερινής Κυβερνήσεως, ijτις κωφεύει συστη

ματικώς εiς εκκλήσεις, ας άπηύθυνα αότij πρός εξασφάλι

σιν στοιχειώδους περιθάλψεως καί υπερασπίσεως συμφε

ρόντων χιλιάδων 'Ελλήνων εργατών καί φοιτητών, δήθεν 

διά λόγους οiκονομικούς, ενώ σπαταλώνται άφειδώς ποσά 

δι' άτομικά συμφέροντα άκόμη καί πρός κατασκόπευσιν 

πρέσβεως καί προσωπικοϋ πρεσβείας, θίγει δημοκρατικάς 

πεποιθήσεις καί προσωπικήν μου άξιοπρέπειαν. 

» 'Όθεν παρακαλώ νά δεχθήτε παραίτησίν μου εξ υπη

ρεσίας υπουργείου 'Εξωτερικών καί μοί γνωρίσητε άπο

δοχήν ταύτης ϊνα παραδώσω υπηρεσίαν εiς κ. Φραντζεσκά

κην, δστις εχει Ciπαντα προσόντα, ϊνα μέχρι διορισμοί) άν

τικαταστάτου μου διευθύνη επιτυχώς τήν Β' ταύτη ν πρε

σβείαν>>. 

'Η άπάντηση τοϋ ύπουργοu 'Εξωτερικών: 

«Προσωπικόν διά κ. 'Υψηλάντην. 'Από άρκετου χρό

νου τόσον εγώ προσωπικώς δσον καί ή υπηρεσία του 

υπουργείου εσχηματίσαμεν τήν εντύπωσιν δτι είχατε άπα

τύχει εiς τήν εκπλήρωσιν τής εν ΒόννtJ άποστολής σας 

λόγω άνεπαρκείας τόσον εν τij κατανοήσει τών εμπιπτόν

των εiς τό πλαίσιον τών ελληνογερμανικών σχέσεων ζη

τημάτων δσον καί εν τφ επιβαλλομένφ χειρισμφ αότών. 

Κατά τό διαρρευσαν δίμηνον τήν εντύπωσιν αότήν επέτει

ναν &δεξιότητες ή καί ηθελημέναι εκτροπαί εν τij διαχει

ρίσει σοβαρωτάτων εθνικών συμφερόντων. Κατόπιν αότου 

ή Κυβέρνησις, τij εiσηγήσει μου, άπεφάσισε τήν άντικατά

στασίν σας καί τήν θέσιν σας εiς διαθεσιμότητα, παρέσχον 

δέ εiς τήν υπηρεσίαν του υπουργείου τάς δεούσας δδηγίας 

διά τήν πραγματοποίησιν τής άνωτέρω επιβαλλομένης με

ταβολής. Είναι προφανές δτι πληροφορηθείς τουτο εσπεύ

σατε νά υποβάλητε τήν παραίτησίν σας. 

»'Ως δικαιολογητικήν βάσιν τής θέσεως υμών εiς δια

θεσιμότητα είχον επισημάνει τά έξής σημεία: I) Τήν εκδη
λωθείσαν δυσφορίαν σας διά δήλωσιν ενώπιον τής Βου

λής, περί μή άποδοχής τυχόν προσφερθησομένης επ· ευ

θείας γερμανικής στρατιωτικής βοηθείας . 2) Τήν επιμονήν 
σας δπως συνδυασθή άπαραιτήτως ή νέα γερμανική οίκο

νομική βοήθεια μέ εκτέλεσιν εργων υπό "Σήμενς" καί χω

ρίς σύγχρονον εξασφάλισιν εόθηνής τιμής παραχθησομέ

νου ρεύματος, επιμονήν καθ, ijν εφθάσατε μέχρις άρνήσε

ως εκτελέσεως παρασχεθείσης υμϊν κατηγορηματικής εν

τολής. 3) 'Επιμονήν σας δπως έρμηνεύσητε δ ρους δανείου 
200 έκατ. μάρκων ώς υποχρεουντας εiς εγκρισιν υπό γερ
μανικής Κυβερνήσεως εκτελησθησομένων εργων καί δχι 

εiς προαναγγελίαν αότών. 4) ~Εντονον δυσφορίαν σας 

δποτεδήποτε εκρινα δτι εθνική άξιοπρέπεια επέβαλλεν 

δμιλήσωμεν σταθεράν γλώσσαν πρός φίλους Γερμανούς 

καί άκόμη σειρά άκατανοήτων δσον καί επιζημίων πράξε

ων καί παραλείψεων άσυμβιβάστων πρός τό άξίωμα καί τάς 

εόθύνας τής θέσεώς σας. 5) 'Ελληνογερμανικαί σχέσεις 
είναι Cί.ρισται. ~Αν δέ συνέβη ποτέ νά οημιουργηθουν πα
ρανοήσεις, αύται ώφείλοντο εiς τήν προσωπικήν σας άνε-

πάρκειαν άλλά καί εiς τήν άπροθυμίαν σας δπως υποστη

ρίξητε συμφώνως πρός τάς δδηγίας τής έλληνικής Κυβερ

νήσεως τάς έλληνικάς θέσεις . 6) 'Επανειλημμένας διαφυ
γάς εκ τής άπορρήτου άλληλογραφίας μεταξύ του υπουρ

γείου καί υμών πρός πρόδηλον δημοσιογραφικήν εκμε

τάλλευσιν. 7) 'Αδυναμίαν σας νά συνεργασθήτε άρμονι
κώς μετά λοιπών μελών πρεσβείας καί συναφών υπηρεσι

ών, μεθ' ών είχατε ελθει εiς άπαραδέκτους προσωπικάς 

συγκρούσεις. 

»Καί ή μέν παραίτησις άποτελεί δικαίωμά σας. Δέν εδι

καιουσθε δμως νά τήν υποβάλητε κατά τρόπον iταμόν, 

aγνωστον εiς σώμα 'Ελλήνων δημοσίων υπαλλήλων, δπερ 

εχει παράδοσιν εόπρεπείας, δπως δέν εδικαιουσθε νά χρη

σιμοποιήσητε πρός κάλυψίν σας συκοφαντίας καί ψεύδη 

τόσον χονδροειδή, ωστε νά είναι άνάξια οίασδήποτε δια

ψεύσεως ή άνασκευής. 

»Είναι πασίγνωστον δτι άξιοπρέπεια καί εργον έλληνι

κής Κυβερνήσεως τιμάται υπό άνεξαιρέτως δλων τών Κυ

βερνήσεως του ελευθέρου κόσμου, συμπεριλαμβανομένης 

καί τής γερμανικής, ijτις τό άπέδειξε καί διά πράξεων καί 

διά λόγων εντελώς προσφάτων. 

»'Η παραίτησίς σας, επιτρέπουσα δμως μ ή κινήσω aλ

λας σκληροτέρας άλλά καί βραδυτέρας διαδικασίας, γίνε

ται δεκτή καί εντέλλεσθε δπως Ciμα τij λήψει τής παρούσης 

παραδώσητε υπηρεσίαν εiς κ. Φραντζεσκάκην»44 • 

Συμπληρωματικά, άνακοινώθηκε άπό κυβερνητι

κής πλευράς: 

«' Αναφορικώς μέ τό θέμα τών εν Γερμανί~ 'Ελλήνων 
εργαζομένων, δ κ. 'Υψηλάντης είχεν εiσηγηθή τήν άπο

στολήν εiς Γερμανίαν δύο υπαλλήλων του υπουργείου 

'Εργασίας καί δύο ίερέων . Κατόπιν τούτου εστάλησαν δ 

επιθεωρητής εργασίας κ. Μαρκέτος καί ενας υπάλληλος 

άσφαλιστικου όργανισμου καί επελέγησαν δπως μεταβοϋν 

εiς Γερμανίαν ενας άρχιμανδρίτης καί ενας ίερεύς. 

»'Εν σχέσει πρός τήν υπόθεσιν Μέρτεν, εκ του περιε

χομένου του οικείου φακέλου προκύπτει δτι, πλήν τής άρ

χικώς υποβληθείσης παρατηρήσεώς του δτι ή άνακοίνωσις 

τής διαψεύσεως θά ή το ίσως προτιμότερον νά γί νη εν ' Ελ

λάδι καί δχι εν Γερμανί~, οόδεμία έξεδηλώθη άντίθεσις 

τοϋ κ. 'Υψηλάντη ώς πρός τόν περαιτέρω χειρισμόν τής 

ύποθέσεως Μέρτεν» . 

Παράλληλα, ό Ε. 'Αβέρωφ εκαμε καί τήν άκό

λουθη δήλωση: 

«'Ο κ. 'Υψηλάντης ώς πρεσβευτής τής 'Ελλάδος ηδύ

νατο καί οοφειλε νά διατυπώση τάς γνώμας του, δπως ηδύ

νατο καί νά παραιτηθή. Τό κείμενον, δμως, διά του δποίου 

ύπέβαλε τήν παραίτησίν του, μεστόν άνακριβειών καί χο

λής, είναι οϋτω συντεταγμένον, οοστε νά μή δύναται νά 

εξηγηθή παρά μέ πρόθεσιν πολιτικής εκμεταλλεύσεως . Αϋ
τη iταμώς μάλιστα έκδηλουμένη άπό πρεσβευτήν έν ένερ

γεί~, άποτελεί άσχημίαν πρωτοφανή εiς τά χρονικά τής 

έλληνικής διπλωματικής ύπηρεσίας. Είμαι βέβαιος δτι δ 

έλληνικός διπλωματικός κλάδος θά σημειώση μέ θλίψιν 

τήν νοσηράν αότήν εκδήλωσιν καί θά άποβλέψη εiς τήν 

μετ' άφοσιώσεως, πίστεως καί πειθαρχίας συνέχισιν τής 

εθνικής άποστολής του». 
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Στίς 5 'Ιουνίου, μετά άπό δηλώσεις του άρχηγου 
του Δημοκρατικου Κέντρου, Γ. Παπανδρέου, δτι 

όφείλει νά κατατεθεί στή Βουλή ό φάκελος των θεμά

των στά όποία άναφέρθηκε ό Θ. 'Υψηλάντης, ση

μειώθηκαν, άπό κυβερνητική πηγή, τά άκόλουθα: 

«Ή το φυσικόν δ κ . Παπανδρέου νά σπεύση νά εκμε

ταλλευθή τήν παραίτησιν του κ. 'Υψηλάντη καί παρασυρό

μενος, ώς συχνά του συμβαίνει, νά ζητήση νά κατατεθοuν 

εiς τήν Βουλήν οί φάκελοι οί σχετικοί μέ δσας άνακριβεί

ας ό παραιτηθείς πρέσβυς, κατά τρόπον μάλιστα άπρεπή, 

άνέφερεν εiς τό τηλεγράφημά του. 'Η Κυβέρνησις άντα

ποκρινομένη εις αϊτησιν τής άντιπολιτεύσεως κατέθεσεν 

ήδη εις τήν Βουλήν τά εγγραφα τής παραιτήσεως καί τής 

άποδοχής της, τά όποία επιτρέπουν εις πάντα σοβαρόν καί 

καλόπιστον άνθρωπον νά μορφώση γνώμην επί του θέμα

τος. 'Η Κυβέρνησις, κηδομένη τής σοβαρότητος καί τής 

άξιοπρεπείας του Κράτους, δέν προτίθεται νά καταστήση 

τάς άθλιότητας ένός ύπαλλήλου άντικείμενον εuρυτέρας 

συζητήσεως, οϋτε νά άγνοήση τάς ενδεχομένας συνεπείας 

μιας τοιαύτης συζητήσεως επί τών ελληνογερμανικών σχέ

σεων, αϊτινες σήμερον εύρίσκονται εις λίαν ίκανοποιητι

κόν επίπεδον». 

Στίς 13 'Ιουνίου, τό ύπουργείο 'Εξωτερικών 

άνακοινώνει δτι ή γερμανική Κυβέρνηση ένέκρινε 

τό διορισμό ώς πρέσβεως στήν Βόννη, του Θεμιστο

κλή Τσάτσου. 

7 ΙΟΥΝΙΟΥ 1961 

'Η σύζυγος του προέδρου τών ΗΠΑ, Ζακελίν 

Κέννεντυ, πραγματοποιεί ολιγοήμερο ταξίδι άναψυ

χής στήν 'Ελλάδα. Στή διάρκεια τής διαμονής της, 

έπισκέπτεται τουριστικούς καί άρχαιολογικούς χώ

ρους. 

Κατά τήν <'iφιξη καί τή άναχώρησή της άπό τό 

άεροδρόμιο του Έλληνικου, τήν ύποδέχτηκε καί 

τήν άποχαιρέτησε δ Κι. Καραμανλής καί ή σύζυγός 

του, 'Αμαλία, οί όποίοι τήν συνόδευσαν καί σέ πα

ράσταση στό Θέατρο Ήρώδου του 'Αττικου. 

13 JOYNJOY 1961 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν πρόεδρο καί τόν 

άντιπρόεδρο τής κυπριακής Βουλής, Γλαυκο Κληρί

δη καί δρ. Μουντερισόγλου, έπικεφαλής εiδικής άν

τιπροσωπείας. Τήν ίδια ήμέρα δέχεται τόν πρόεδρο 

του Τεχνικου 'Επιμελητηρίου καθώς καί τό νέο 

συμβούλιο τής Πανελλήνιας Ναυτικής 'Ομοσπονδί

ας. 

15-24 IOYNJOY 1961 

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ σειρά διαδοχι

κών συσκέψεων, μέ θέμα τήν συγκέντρωση του σί

του, καί μέ τή συμμετοχή του άντιπροέδρου τής Κυ

βερνήσεως Π. Κανελλοπούλου, τών ύπουργών Συν-

τονισμου, Οiκονομικών καί Γεωργίας, του ύφυπουρ

γου 'Εμπορίου καί άρμόδιων ύπηρεσιακών παραγόν

των . Στίς 24 'Ιουνίου, έκδίδεται ή άκόλουθη κυβερ
νητική άνακοίνωση: 

«'Επανειλημμένως εχει λεχθή δτι, ύπό τό επικρατοuν 

εν 'Ελλάδι καθεστώς του μικροu γεωργικοu κλήρου, ή 

καλλιέργεια του σίτου εlναι άντιοικονομική, διότι δέν πα

ρέχει δυνατότητας άξιοποιήσεως τής εργασίας τiί>ν μελών 

τής άγροτικής οικογενείας. 'Ως εκ τούτου δέ δέν δύναται 

νά συμβάλη εις τήν προσπάθειαν τής αuξήσεως του γεωρ

γικοί) εισοδήματος. 'Επί πλέον, κατόπιν τής έπιτευχθείσης 

άπό του ι 957 καί εντεuθεν καλύψεως εκ τής εγχωρίου πα
ραγωγής τών εις σίτο ν άναγκών τής χώρας, ή πέραν τούτων 

παραγωγή σίτου ενέκλειε κινδύνους διά τήν οικονομίαν 

τής χώρας. 

»Αuτοί εlναι οί λόγοι διά τούς δποίους ή Κυβέρνησις 

καθιέρωσε καί εξήγγειλεν άπό του φθινοπώρου του 1958 
τήν πολιτικήν τής άναδιαρθρώσεως τής γεωργικής παρα

γωγής, ή όποία εθεμελιώθη επί οικονομικών μέτρων εν

θαρρύνσεων των μεγαλυτέρας προσόδου καλλιεργειών, 

των όποίων επεδιώκετο ή έπέκτασις (βάμβαξ, κτηνοτροφι

κά φυτά, _ όπωροκηπευτικά, τεuτλα κ.λ.π.), παραλλήλου 

άναπτύξεως τής βελτιωμένης κτηνοτροφίας καί περαιτέρω 

εντατικοποιήσεως τής σιτοκαλλιεργείας. Τά μέτρα ήρχι

σαν εφαρμοζόμενα άπό του γεωργικοί) ετους ι959-60, συ

νίστανται δέ εις στρεμματικάς επιδοτήσεις (βάμβαξ, κτη

νοτροφικά φυτά), καθώς καί εις επιδοτήσεις τών μέσων 

παραγωγής (βελτιωμένοι σπόροι καί ζώα, λιπάσματα 

κ.λ.π.). 

))Τό ϋψος τών επιδοτήσεων τούτων, τών όποίων επωφε

λοuνται σχεδόν άποκλειστικώς οί μικροί παραγωγοί, 

άνήλθεν κατά τό πρώτον ετος τής εφαρμογής του προ

γράμματος εις δρχ. 325.000.000, κατά δέ τό τρέχον (2ον) 
ετος θά άνέλθη εις δρχ. 370.000.000. Τά μέχρι τοuδε άποτε
λέσματα εκ τής εφαρμογής τής ώς άνω πολιτικής συνί

στανται εις μείωσιν τής σιτοκαλλιεργείας κατά ι .200.000 
στρέμματα μέ διατήρησιν του ϋψους τής παραγωγής εις τό 

αuτό περίπου επίπεδον, τήν αϋξησιν τής καλλιεργείας του 

βάμβακος κατά 550.000 στρέμματα, τών κτηνοτροφικών 
ψυχανθών κατά ι .000.000 στρέμματα καί τήν εισαγωγή ν 
τής καλλιεργείας τών σακχαροτεύτλων εiς εκτασιν 20.000 
στρεμμάτων. 

)) 'Η Κυβέρνησις δέν άφίσταται τής πολιτικής τής άνα
διαρθρώσεως τών καλλιεργειών. 'Αλλά κρίνει δτι πρέπει 

νά εξασφαλισθοuν εiς τούς παραγωγούς σίτου τιμαί σύμμε

τροι πρός τάς τιμάς τών κυριωτέρων γεωργικών προϊόντων. 

Διά τούς λόγους τούτους ή Κυβέρνησις, λαβοuσα ύπ' δψιν 

καί τάς δημιουργηθείσας κατά τό λήξαν ετος νέας συνθή

κας, καθ' δ,τι άφορα τάς τιμάς διαθέσεως τών γεωργικών 

προϊόντων, άπεφάσισεν οχ ι μόνον νά μή μειώση περαιτέρω 

τήν προστασίαν του σίτου, άλλά καί νά προέλθη εις προ

σαρμογάς τών τιμών τοu προϊόντος, τάς όποίας κρίνει ύπό 

τάς σημερινάς συνθήκας άναγκαίας, άλλά καί δυνατάς, 

χωρίς κίνδυνον διαταραχής του προγράμματος τής άναδι

αρθρώσεως. 

))Οϋτω διά τήν εφετεινήν εσοδείαν άπεφασίσθη όλο

κληρωτική καί άπεριόριστος συγκέντρωσις, αί δέ τιμαί 

συγκεντρώσεως του σίτου ώρίσθησαν ώς άκολούθως: 
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>>'Η γενική τιμή του σίτου (μαλακοί) α' ποιότητος) 

ι'iνευ ουδενός περιορισμοί) ώς πρός τό ϋψος τής παραδιδομέ

νης ποσότητος δρίζεται εις δρχ. 2,70 κατά χιλιόγραμμον 
εναντι aντιστοίχου περυσινής δρχ. 2,34 κατά χιλιόγραμ
μον, ήτοι αυξάνεται κατά ποσοστόν 15,4%. 

>>Διά τών aνωτέρω τιμών τό συνολικόν εισόδημα τών 

σιτοκαλλιεργητών αυξάνεται κατά 200 έκατ . περίπου δρχ. 

μέ aντίστοιχον πρόσθεταν επιβάρυνσιν του κοινωνικοί) 

συνόλου, ή όποία θά aνέλθη οϋτω εις δρχ. 850 έκατ. περί
που. Αί τιμαί αύται προστασίας του έλληνικου σίτου είναι 

σαφώς aνώτεραι τών τιμών τών ισχυουσών εις τάς πλεί

στας τών ευρωπαϊκών χωρών, ή διαφορά δέ γίνεται ιiκόμη 

μεγαλυτέρα δταν λ ηφθή ύπ' δ ψι ν δ τι τό κόστος τής ζωής 

είναι εις τάς χώρας ταύτας σημαντικώς ύψηλότερον του 

έλληνικοu. Προκειμένου δέ περί ανατολικών τινων χωρών, 

δι, aς ύπάρχουν πληροφορίαι, αί τιμαί του έλληνικου σί

του είναι σημαντικώς ιiνώτεραι τών είς αυτάς ισχυουσών. 

>>'Η συγκέντρωσις θά είναι όλοκληρωτική καί ιiπεριό

ριστος. 'Επειδή δμως ή εφαρμοσθείσα πέρυσι διά μόνης 

τής ΚΥ ΔΕΠ συγκέντρωσις δέν είχεν ώς aποτέλεσμα τήν 

εισκόμισιν του συνόλου τών πλεονασμάτων είς τήν συγ

κέντρωσιν, aλλά ελειτούργησε καί ή άνεπίσημος ελευθέρα 

ιiγορά καί μάλιστα είς ίδιαιτέρως χαμηλάς τιμάς εναντι τής 

βασικής τιμής, ή δέ ελευθέρα αϋτη ιiγορά ή το ή τροφοδοτή

σασα τάς λαθραλέσεις, ή Κυβέρνησις ιiπεφάσισεν δπως 

επιτρέψη τήν aγοράν του πρός παραγωγήν ιiλεύρου προο

ριζομένου σίτου ύπό τών επί εμπορίq κυλινδρομύλων. Ή 

παρέμβασις αϋτη στηρίζουσα τάς τιμάς, καί τόν παραγω

γόν θά προστατεύση καί τήν λαθράλεσιν θά περιστείλη, 

ενώ κατ' ουδέν περιορίζει τήν δυνατότητα τών σι τοπαρα

γωγών νά παραδώσουν δλόκληρον τήν παραγωγήν των εις 

τήν διά τών συνεταιριστικών όργανώσεων ενεργουμένην 

ιiπεριόριστον συγκέντρωσιν τής ΚΥ ΔΕΠ. 

>>Τά άνωτέρω μέτρα ιiποτελοuν ύπό τάς παρούσας συν

θήκας τής οικονομίας τό μέγιστον δυνατόν τής προστασί

ας . 'Ό,τι πέραν αυτών ύποστηρίζεται προδίδει ελλειψιν 

αισθήματος ευθύνης καί δέν πρέπει νά επηρεάζη τούς σι

τοπαραγωγούς, οί όποίοι γνωρίζουν τό ύπέρ αυτών συνε

χώς καί εμπράκτως εκδηλούμενον ειλικρινές ενδιαφέρον 

τής Κυβερνήσεως»>. 

16-20 ΙΟΥΝΙΟΥ 1961 

Λίγο πρίν ό.πό τήν ψήφιση του έκλογικοu νομο

σχεδίου, συζητείται στή Βουλή πρόταση δυσπιστίας 

πρός τήν Κυβέρνηση, τήν όποία ύπέβαλαν 22 βου
λευτές τής aντιπολιτεύσεως, σχετικά μέ τά θέματα 

τής συγκεντρώσεως σίτου, τής συνδέσεως μέ τήν 

ΕΟΚ καί τii:ιν καταγγελιών τοu παραιτηθέντος πρέ

σβη , Θ. 'Υψηλάντη. 

Ό πρώτος όμιλητής, έκπρόσωπος τής ΚΕΑ, Σ. 

Κωστόπουλος, aπέκρουσε τήν κατηγορία δτι ή πρό

ταση δυσπιστίας είχε ύποβληθεί rοστε νά καθυστερή

σει ή ψήφιση του έκλογικοu νομοσχεδίου. · Αντίθε
τα, είπε, έπιδιωκόταν ή συζήτηση σημαντικών θεμά

των, μέ πρώτο τό σιτικό. 'Αφοu συνέκρινε τίς τιμές 

του 1959 καί του 1960 καί βρήκε τίς δεύτερες χαμηλό
τερες κατά 8%, αμφισβήτησε τήν πρόβλεψη δτι ή 

σιτοπαραγωγή τό 1961 θά είναι αύξημενη. · Αναφέρ
θηκε στήν κακή γεωγραφική κατανομή τii:ιν αλευρό

μυλων, στό θέμα τής λαθραλέσεως καί στό aνοργά

νωτο των aρτοποιείων, καταλήγοντας στό συμπέρα

σμα δτι, έξαιτίας τής έλλείψεως μακροπρόθεσμης 

πολιτικής, κατασπαταλάται τό εiσόδημα τii:ιν παρα

γωγών. Στή συνέχεια, εθιξε τό θέμα 'Υψηλάντη καί 

αναφέρθηκε στίς παραιτήσεις καί του Β. Μόστρα 

ό.πό τήν πρεσβεία Λονδίνου, τοu γενικοu διευθυντή 

τοu ύπουργείου 'Αργυροπούλου, καί του πρέσβη 

στήν Ούάσιγκτων, Γ. Μελa, ύποστηρίζοντας δτι ή 

Κυβέρνηση προσπαθοuσε νά μετατοπίσει τίς εύθύνες 

της στούς rομους τής διπλωματικής ύπηρεσίας. Κα

ταλόγισε, ό.κόμη, εύθύνες στήν Κυβέρνηση γιατί aν

τιμετώπιζε τό θέμα τής ΕΟΚ μέ «μακαριότητα καί 

δυσπιστίαν>>, ό.φοu δέν εlχε σπεύσει νά έντάξει τήν 

'Ελλάδα ώς πλήρες μέλος ήδη τό 1957. 'Αναγνώριζε 
δτι ή συμφωνία συνδέσεως έξασφάλιζε πλεονεκτή

ματα γιά τά έλληνικά γεωργικά προϊόντα, ό.λλά ή 

έπιβολή ποσοστώσεων στίς έξαγωγές αποδυνάμωνε 

τίς εύνοϊκές προβλέψεις. τέλος είπε δτι τά μέτρα 

προστασίας τής βιομηχανικής παραγωγής tσχυαν 

μόνο γιά τίς μονάδες πού βρίσκονταν σέ λειτουργία, 

καί οχ ι γιά αύτές πού θά ίδρύονταν μελλοντικά, ό.πό

δειξ)l δτι ή Κυβέρνηση aντιμετώπιζε τό θέμα τής 

βιομηχανίας κατά τρόπο στατικό καί οχι δυναμικό. 

Πάλι ό.πό τήν πλευρά τής aντιπολιτεύσεως, ό Σ. 

Στεφανόπουλος κατηγόρησε τήν Κυβέρνηση δτι δέν 

δεχότα/ συζήτησή τii:ιν θεμάτων αύτii:ιν στή Βουλή 
καί ετσι είχε ύποχρεωθεί ή μειοψηφία νά ύποβάλει 

πρόταση μομφής. 'Ο Η . 'Ηλιοu έπέκρινε τήν έξωτε

ρική πολιτική τής Κυβερνήσεως -iδίως στό θέμα 

τής πρόσφατης αμερικανικής άπόπειρας γιά έπέμβα,

ση στήν Κούβα- χαρακτήρισε aποικιοκρατικοί) τύ

που τή συμφωνία συνδέσεως μέ τήν ΕΟΚ καί σημεί

ωσε, γιά τόν πρέσβη 'Υψηλάντη, δτι ήταν «σκεuος 

τής Πολιτικής τής Κυβερνήσεως», έπομένως οί κα

ταγγελίες του είχαν αύξημένο βάρος. 'Ο Γ. Παπαν

δρέου δήλωσε δτι θά ύπερψήφιζε τήν πρόταση μομ

φής, ύπογράμμισε τή θέση του ΔΚ-ΑΦΕ δτι ή • Ελλά
δα ήταν σύμμαχος μέ τή Δύση καί φίλη μέ τήν 'Ανα

τολή καί κατηγόρησε τήν Κυβέρνηση δτι «εύρε Κύ

προν έλληνικήν καί τήν κατέστησεν έλληνοτουρκι

κήν». "Α ν καί τάχθηκε ύπέρ τής συνδέσεως μέ τήν 

ΕΟΚ, έξέφρασε φόβους γιά τό μέλλον, έπικαλούμε

νος τήν ελλειψη προγράμματος. 'Επέκρινε, έπίσης, 

τούς χειρισμούς τής Κυβερνήσεως στό θέμα 'Υψη

λάντη . Γιά τά έσωτερικά θέματα, είπε δτι ύπήρχε 

άστυνομικό κράτος, ένii:ι άσκησε κριτική καί στήν 

οίκονομική πολιτική τής Κυβερνήσεως. 'Ο Σ. Μαρ

κεζίνης δήλωσε δτι θά καταψήφιζε τήν Κυβέρνηση, 

τόνισε τή συμπαράστασή του πρός τούς σιτοπαρα- · 
γωγούς καί έπέκρινε τόν Ε. 'Αβέρωφ γιά τήν παρά

λειψή του νά παραπέμψει τόν Θ . 'Υψηλάντη σέ πει-
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θαρχικό συμβούλιο· παράλληλα, τάχθηκε ύπέρ τής 

συνδέσεως μέ τήν ΕΟΚ καί χαρακτήρισε άκαιρη τήν 

εκφραση μομφής μετά τή μονογραφή τής συμφωνίας, 

άλλά καί έξέφρασε φόβους γιά τούς ειδικότερους 

δρους τής συνδέσεως. Μίλησε, άκόμη, άπό τή Δημο

κρατική 'Ένωση, ό Μ. Γαληνός. 

'Από τήν κυβερνητική πλευρά, ό άντιπρόεδρος, 

Π. Κανελλόπουλος, σημείωσε δτι ή ύποβολή τής 

προτάσεως άποσκοποuσε στή ματαίωση τής ψηφί

σεως του έκλογικοu νομοσχεδίου, καθώς τά θέματα 

πού εθιγε ή άντιπολίτευση μποροuσαν νά συζητη

θοuν μέ άπλές επερωτήσεις. ' ,Ο ύπουργός 'Εξωτερι

κών, Ε. 'Αβέρωφ, χαρακτήρισε τίς ελληνογερμανι

κές σχέσεις άριστες καί τόνισε δτι δέν είχαν πληγεί 

άπό τήν παραίτηση του Θ . 'Υψηλάντη. 'Ωστόσο, τό 

κείμενο τής παραιτήσεως ήταν «ιταμότατον». 'Εξάλ

λου, συνέχισε ό Ε. 'Αβέρωφ, ό Θ. 'Υψηλάντης είχε 

δηλώσει δτι τό έλληνικό Κράτος δέν τηρεί τίς ύπο

χρεώσεις του καί δτι δέν είχε οικονομική πολιτική· 

μέ άλλα λόγια, ώς πρέσβης, είχε κατηγορήσει τή 

χώρα στούς ξένους καί είχε επιχειρήσει νά ύπαγορεύ

σει πολιτική στήν ήγεσία τής Κυβερνήσεως. 'Όσο 

γιά τή μή παραπομπή του σέ πειθαρχικό συμβούλιο 

καί τήν άμεση άποδοχή τής παραιτήσεώς του, ή Κυ

βέρνηση είχε προκρίνει αύτή τή λύση γιά νά μή δώ

σει λαβή σέ κατηγορίες δτι τόν διατηροuσε στήν 

ύπηρεσία, ύπό τήν άπειλή πειθαρχικής διώξεως, γιά 

νά μήν του έπιτρέψει νά μιλήσει. Σχετικά μέ τίς μομ

φές τής άντιπολιτεύσεως γιά τήν επιλογή τής συνδέ

σεως μέ τήν ΕΟΚ, ό ύπουργός 'Εξωτερικών εκαμε 

σύντομη άναδρομή στίς διαπραγματεύσεις μεταξύ 

ΕΟΚ καί ΕΖΕΣ rος τό Ι958, σημειώνοντας δτι έπιλο

γή δλης τής Εύρώπης, καί των ίδιων των 'Έξι, ήταν 

ή δημιουργία μιίiς δεύτερης ζώνης, έκτός τής Κοινό

τητας, πού θά συναλλασσόταν τελωνειακώς μέ τούς 

ίδιους δρους μέ τήν Κοινή 'Αγορά, άλλά εναντι τρί

των θά διατηροuσε τά έθνικά δασμολόγια. Δέν ήταν 

συνεπώς στίς δυνατότητες τής 'Ελλάδος νά κινηθεί 

σέ άλλη γραμμή, άφοu καί ή ίδια ή ΕΟΚ δέ θά δεχό

ταν μεμονωμένη ενταξη ή σύνδεση τήν έποχή έκεί

νη. Μόνο μετά τήν άποτυχία τών διαπραγματεύσεων 

γιά τήν ΕΖΕΣ, τό Δεκέμβριο Ι 958, άνοιξε ό δρόμος 
γιά τή μεμονωμένη έλληνική σύνδεση. Καί πράγμα

τι, σέ έλάχιστο χρονικό διάστημα μετά τό Δεκέμβριο 

Ι 958, ή 'Ελλάδα εισήλθε σέ λεπτομερείς διαπραγμα
τεύσεις μέ τούς 'Έξι, άναγνωρίζοντας δτι δέν μποροu

σε νά παραμείνει έκτός τών μεγάλων εύρωπαϊκών οι

κονομικών καί πολιτικών συσσωματώσεων. 'Η Κυ

βέρνηση είχε δώσει δύσκολη μάχη γιά τήν κατοχύ

ρωση των έλληνικών συμφερόντων καί ήδη ή 'Ελλά

δα ήταν ή πρώτη χώρα πού έπετύγχανε σύνδεση μέ 

τήν Κοινότητα. Σχετικά μέ τίς μομφές του Γ. Παπαν

δρέου γιά τήν Κύπρο, ό ύπουργός 'Εξωτερικών ύπο

γράμμισε δτι ή Κυβέρνηση είχε μετατρέψει τή Με-

γαλόνησο άπό βρετανική άποικία σέ άνεξάρτητο 

Κράτος. 

'Ο ύπουργός Γεωργίας, Κ. 'Αδαμόπουλος, παρα

τήρησε δτι τά επιχειρήματα τής άντιπολιτεύσεως γιά 

τό θέμα του σίτου βασίζονταν σέ λανθασμένα δεδομέ

να. 'Εξάλλου, μόνο τό δεύτερο δεκαήμερο του 'Ιου

λίου όλοκληρωνόταν ή συγκομιδή του μεγαλύτερου 

μέρους τή.ς σοδειάς, ένώ γιά νά ληφθοuν οί κυβερνη

τικές άποφάσεις, επρεπε νά ύπάρχει εκτίμηση του 

ϋψους της παραγωγής. 'Υπογράμμισε, πάντως, δτι 

καί τό 1961, τά μέτρα θά κινοuνταν στά πλαίσια τής 
πολιτικής πού εφαρμοζόταν άπό τό Ι958 καί πού 

άποσκοποuσε νά εξασφαλιστεί σιτάρκεια, νά δημι

ουργηθεί συμπληρωματικό εισόδημα γιά τούς παρα

γωγούς καί νά περιοριστεί ή σιτοπαραγωγή, πού δέν 

άπέδιδε δσο άλλες καλλιέργειες. 'Απαρίθμησε, άκό

μη, τά μέτρα πού είχε λάβει ή Κυβέρνηση ύπέρ των 

άγροτών, μέ σκοπό τήν αϋξηση τής παραγωγής καί 

τήν άναδιάρθρωση των καλλιεργειών. 

τέλος, ελαβε τό λόγο ό ύπουργός Προεδρίας, Κ. 

Τσάτσος, πού άναφέρθηκε στό άνεπίκαιρο τής προτά

σεως μομφής καί τόνισε δτι ό πρωθυπουργός δέν έπέ

λεγε τούς συνεργάτες του μέ κομματικά κριτήρια . 'Ο 

Κ. Τσάτσος άπαρίθμησε σειρά άποφάσεων του Κ. 

Καραμανλή πού άποδείκνυαν τήν άξιοκρατική έπι

λογή τω~ προσώπων πού επιλέγονταν σέ καίριες θέ
σεις: τήν επαναφορά του θεσμοί) των ήμιμόνιμων νο

μαρχών, τήν κατάληψη θέσεων στό δικαστικό σώμα, 

στά άνώτατα ίδρύματα, στή ραδιοφωνία, στόν άθλη

τισμό, στήν έπιτροπή άναδιοργανώσεως τής Παιδεί

ας άπό πρόσωπα πού σέ καμιά περίπτωση δέν είχαν 

κομματικούς δεσμούς μέ τήν Κυβέρνηση. 'Εξάλλου, 

καί στίς ενοπλες δυνάμεις, οί άντίστοιχες επιλογές 

γίνονταν μέ άντικειμενικά κριτήρια, ωστε ν' άπο

φευχθεί ή άνάμιξή τους στήν πολιτική. 

Μετά τόν τερματισμό τής συζητήσεως εγινε όνο

μαστική ψηφοφορία, σύμφωνα μέ τήν όποία ή πρό

ταση δυσπιστίας άπορρίφθηκε μέ ψήφους 171 κατά 
καί 113 ύπέρ45 • 

23 ΙΟΥΝΙΟΥ 1961 

'Υπογράφεται, στό ύπουργείο Συντονισμοί), άπό 

τόν ύπουργό, Α . Πρωτοπαπαδάκη καί τόν επιτετραμ

μένο τής άμερικανικής πρεσβείας στήν 'Αθήνα, 

σύμβαση μέ τήν όποία τροποποιείται ή άντίστοιχη 

συμφωνία του προηγουμένου ετους σχετικά μέ τήν 

προμήθεια γεωργικών έφοδίων στήν 'Ελλάδα. Μέ τή 

νέα συμφωνία, ή άξία των έφοδίων αύξάνεται κατά 

1.900.000 δολλάρια, φθάνοντας σέ συνολικό ϋψος 
15.600.000 δολλαρίων. 

Τήν ίδια ήμέρα, ύπογράφεται άπό τόν ύπουργό 

Συντονισμοί), τόν ύποδιοικητή τής Τραπέζης τής 

'Ελλάδος, Δ . Γ αλάνη, καί τόν άρχηγό τής άμερικα-
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νικής aποστολής στή χώρα, Τ. Χάγκερτυ, άλλη συμ

φωνία, μέ τήν όποία ή αμερικανική αποστολή άποσύ

ρεται aπό τό ΔΣ τοϋ ΟΧΟΑ. 

27 ΙΟΥΝΙΟΥ 1961 

Συνέρχεται, υπο τήν προεδρία τοϋ πρωθυπουρ

γοϋ, ή εξ ύπουργών οικονομική 'Επιτροπή, μέ τή 

συμμετοχή τοϋ aντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως Π. 

Κανελλοπούλου καί τών ύπουργών Συντονισμοϋ, 
Οiκονομικών, 'Εμπορίου, Γεωργίας, Βιομηχανίας 

καί 'Εργασίας. 

Κατά τή συνεδρίαση, συζητήθηκαν θέματα οικο

νομικής πολιτικής, ή σύνδεση τής χώρας μέ τήν 

ΕΟΚ καί ή δημιουργία εiδικοϋ όργανισμοϋ, προορι

σμένου νά άσχολείται αποκλειστικά μέ θέματα τής 

ΕΟΚ. 'Αποφασίστηκε, &κόμη, ή εκτέλεση εργων 

στούς νομούς Καβάλας καί Βόλου, ή εiσαγωγή βύνης 

aπό τό εξωτερικό, ή δυνατότητα προστασίας τής εγ

χώριας κριθαροπαραγωγής καί ή επιλογή των νομο

σχεδίων πού θά εiσάγονταν πρός συζήτηση στίς ερ

γασίες τής επιτροπής εξουσιοδοτήσεως τής Βουλής. 

Τήν ίδια ήμέρα, ό Κ. Καραμανλής δέχεται σέ συ

νεργασία τόν ύπουργό Βιομηχανίας Ν. Μάρτη καί 

τόν πρόεδρο, τόν αντιπρόεδρο καί τό γενικό διευθυν

τή τοϋ ΟΒΑ, κατά τήν όποία ενημερώνεται γιά τίς 

εργασίες τοϋ 'Οργανισμοϋ καί τήν πορεία εφαρμο

γής τοϋ προγράμματός του. 

27-29 ΙΟΥΝΙΟΥ 1961 

'Αναγγέλλεται στόν τύπο ή άποτυχία πρωτοβου

λίας τοϋ ιiρχηγοϋ τής ΚΕΑ, Γ. Γρίβα, γιά τή διενέρ

γεια συσκέψεως τών μή κομμουνιστικών κομμάτων 

τής aντιπολιτεύσεως, μέ σκοπό τήν ενοποίησή τους. 

'Ο Γρίβας ε{ χε διατυπώσει τήν πρότασή του μέ 

επιστολές πρός τά άλλα κόμματα τής aντιπολιτεύ

σεως πλήν τής ΕΔΑ. Σέ aπάντηση, ό aρχηγός τοϋ 

ΔΚ-ΑΦΕ, Γ. Παπανδρέου, τόνισε δτι μόνο προσχω

ρήσεις δεχόταν στό κόμμα του, ό aρχηγός των Προ

οδευτικών, Σ. Μαρκεζίνης, διατύπωσε τήν άποψη δτι 

οί προτάσεις τοϋ Γρίβα δέν ήταν πρακτικά εφαρμό

σιμες, εν& aπό τή ΔΕ, ό Η. Τσιριμώκος, ιiφοϋ &να

φέρθηκε στό γενικόλογο περιεχόμενο τfjς προτάσε

ως τής ΚΕΑ, τόνισε δτι δέν θεωροϋσε δυνατή τήν 

tδρυση ενιαίου κόμματος, ιiλλά μόνο {ή δημιουργία 

συνασπισμοϋ τών κεντρώων πολιτικών δυνάμεων. 

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1961 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν ύφυπουργό 'Αμύ

νης, Γ. Θεμελfj, ό όποίος τόν ενημερώνει Ύιά τίς συ

νομιλίες πού είχε στό Παρίσι μέ τόν aρχηγό των 

συμμαχικών δυνάμεων τοϋ ΝΑΤΟ, πτέραρχο Λ . 

Νόρσταντ, γιά τό θέμα τών στρατιωτικών αναγκών 

τής χώρας. 

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1961 

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ σύσκεψη των 

ύπουργών 'Εμπορίου καί Γεωργίας, τοϋ προέδρου 

καί τοϋ γενικοϋ διευθυντοϋ τοϋ ΕΟΚ καί ύπηρεσια

κών παραγόντων τοϋ ύπουργείου Γεωργίας, κατά τήν 

όποία ενημερώνεται γιά τά ληφθέντα μέτρα καταπο

λεμήσεως τοϋ περονοσπόρου τοϋ ιcαπνοϋ, καί εκφρά

ζει τήν ίκανοποίησή του γιά τά επιτυχή &.ποτελέσμα

τά τους. 

Στή σχετική &.νακοίνωση μεταξύ aλλων &.ναφέ

ρονταν τά εξής : 

«'ο περονόσπορος του καπνου ενεφανίσθη πρό διετίας 

είς τήν Δ. Εύρώπην καί μολονότι δέν άνεμένετο οϋτε δι' 

έφέτος ή έμφάνισίς του είς τήν 'Ελλάδα, πλήν ίσως είς 

σπορεία τής ΒΔ 'Ελλάδος, έν τούτοις δ ΕΟΚ ήρχισεν άπό 

του Νοεμβρίου νά λαμβάνη σειράν μέτρων πρός aντιμετώ

πισιν κάθε ένδεχομένου . Χάρις είς τά μέτρα ταuτα καί ίδία 

τήν προληπτικήν καταπολέμησιν είς τά καπνοσπορεία ή 

παραγωγή έσώθη άπό βεβαίαν καταστροφήν. 

»Τά μέχρι τής στιγμής aποτελέσματα του άγώνος δύ

νανται νά θεωρηθοuν ώς έξαιρετικώς ίκανοποιητικά καί aν 

αί καιρικαί συνθήκαι ε{ναι τόν 'Ιούλιον καί Αϋγουστον 

δμαλαί, ή έφετεινή καπνοπαραγωγή θά ε{ναι κατά 15-
20.000 τόνους άνωτέρα τής περυσινής. 

»' Εντολij του κ . πρωθυπουργοί) αί ενοπλαι δυνάμεις διέ

θεσαν τά μέσα κινήσεως τών γεωπόνων, τά μέσα μεταφο

ρaς των ύλικών καί φλογοβόλα, δπου παρέστη άναγκαίον . 

'Ωσαύτως τij έντολij του δ ΕΟΚ διέθεσε μέχρι σήμερον 

περί τά 82 έκατ . διά τήν καταπολέμησιν του μύκητος .• ο 
ΕΟΚ έπέτυχεν έπίσης τή εγκαιρον προμήθειαν μεγάλης 

ποσότητος φαρμάκων καί ψεκαστήρων καί τόν πλήρη 

έφοδιασμόν δλων τών καπνικών κέντρων. 'Ο ΕΟΚ διαθέ

τει ήδη έπαρκή ποσότητα φαρμάκου καί τάς προσεχείς 

έβδομάδας θά παραλαμβάνη καί aλλους ψεκαστήρας τούς 

δποίους παρήγγειλεν, ωστε νά άντιμετωπισθοuν έπιτυχώς 

ένδεχόμεναι ύψηλαί βροχοπτώσεις κατά τόν Αϋγουστον 

καί Σεπτέμβριον» . 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΤΟΜΕΑ 

Τό καλοκαίρι του 1961 έπισφραγίζονται μέ έπιτυχία οί βασικές πολιτικές έπιδιώξεις του Κ. Καρα
μανλή καί ό aπολογισμός του κυβερνητικοί) εργου προδιαγράφει εύοίωνες προοπτικές γιά τό μέλλον του 

τόπου . 

'Η ύπογραφή τής Συμφωνίας Συνδέσεως τής 'Ελλάδος μέ τήν ΕΟΚ, πού πραγματοποιείται σέ πανη

γυρική aτμόσφαιρα στήν 'Αθήνα, στίς 9 'Ιουλίου, θά σηματοδοτήσει τήν €ναρξη τής διαδικασίας γιά τή 
σύνδεση τής χώρας μέ τόν εύρύτερο χώρο τ&ν 165 έκατ. κατοίκων των προηγμένων Κρατών τής Δυτικής 
Εύρώπης καί θά aποτελέσει έπιβεβαίωση τ&ν πολιτικών έπιλογ&ν του Κ. Καραμανλή καί καθολική 
άναγνώριση του €ργου του. 'Εξάλλου, ή έπίσημη έπίσκεψη του Γάλλου πρωθυπουργοί), πού είχε προη

γηθεί, ύπογράμμισε έκ νέου τή σταθερότητα των Ελληνογαλλικών σχέσεων καί τούς δεσμούς πού συνέ

δεαν τίς δύο χώρες, έν& ταυτόχρονα έπαναβεβαίωσε τίς δυνατότητες καί ένίσχυσε τίς προϋποθέσεις 

δημιουργικής συνεργασίας τους. 

Στά θετικά aποτελέσματα τής κυβερνητικής πολιτικής κατά τήν περίοδο αύτή έντάσσεται καί ή 

όλοκλήρωση σειράς €ργων καθώς καί ή θεμελίωση νέων, τόσο στόν τομέα τής βιομηχανικής άναπτύξεως 

καί αύξήσεως τής γεωργικής παραγωγής, δσό καί στό χώρο τής Παιδείας καί του 'Αθλητισμοί). 'Η 

έντατική κυβερνητική δραστηριότητα των τελευταίων έτ&ν καί ή ύλοποίηση βασικών έπιδιώξεων τής 

πολιτικής του Κ. Καραμανλή, σέ συνάρτηση μέ τήν aπήχηση πού ήταν εϋλογο νά €χει τό κυβερνητικό 

€ργο στά εύρύτερα λαϊκά στρώματα, συνιστοuσαν εύνοϊκές προϋποθέσεις γιά μιά νέα προσφυγή στίς 

κάλπες. 'Η προοπτική, έξάλλου, μιiiς έπικείμενης έκλογικής άναμετρήσεως συνέβαλε rοστε, ϋστερα άπό 
σειρά διαβουλεύσεων, τά ήγετικά στελέχη του Κέντρου νά προσανατολιστοuν στή διαμόρφωση ένιαίου 

κομματικοί) σχηματισμοί), ύπό τόν Γ. Παπανδρέου. 'Η τάση αύτή γιά συσπείρωση τ&ν δυνάμεων του 

Κέντρου δικαίωνε τή σταθερή πεποίθηση του Κ. Καραμανλή στήν άναγκαιότητα ύπάρξεως ένός μεγάλου 

πολιτικοί) σχηματισμοί) στό χώρο του Κέντρου καί συνέπιπτε χρονικά μέ τήν εναρξη τής διαδικασίας γιά 

τή διενέργεια βουλευτικών έκλογ&ν. 

7 ΙΟΥΛΙΟΥ 1961 

Σέ aνταπόδοση τής επισκέψεως πού είχε πραγμα

τοποιήσει στό Παρίσι ό 'Έλληνας πρωθυπουργός 

τόν 'Ιούλιο του 1960, φτάνει στήν 'Αθήνα γιά διή
μερη επίσκεψη ό πρωθυπουργός τής Γαλλίας, Μωρίς 

Ντεμπρέ, συνοδευόμενος aπό τόν ύπουργό 'Εξωτε

ρικ&ν, Μ. Κούβ ντέ Μυρβίλ. 

Πρίν αναχωρήσει γιά τήν 'Αθήνα, ό Μ. Ντεμπρέ, 

σέ δήλωσή του πρός τή γαλλική τηλεόραση, είπε: 

«Κατόπιν επισήμου επισκέψεως του 'Έλληνος πρωθυ

πουργου, γενομένης πρό τινων μηνών, εστάλη πρόσκλησις 

πρός τήν γαλλικήν Κυβέρνησιν. 'Όθεν αναχωρώ είς 'Αθή

νας διά βραχείαν 48ωρον παραμονήν. 

»'Η 'Ελλάς είναι μία τών χωρών, αί όποίαι ύπέφερον 

περισσότερον κατά τόν τελευταίον πόλεμον καί τήν επι

βληθείσαν είς αuτήν κατοχήν καί διεξήγαγεν ήρωικόν 

aγώνα, του όποίου δλοι οί Γάλλοι διατηρουν, καί δέον νά 

διατηρουν ανάμνησιν . 'Από τινων ετών ή εσωτερική 

aνόρθωσις τής χώρας ταύτης είναι aξιοσημείωτος, τόσον 

είς τόν πολιτικόν δσον καί είς τόν οίκονομικόν καί κοινω

νικόν τομέα. 

»'Ο πρόεδρος τής Κυβερνήσεως κ. Καραμανλής είναι ό 

κυριώτερος συντελεστής τής &νορθώσεως ταύτης . 'Η ανα

γνώρισις του μεγάλου τούτου εργου, του συντελεσθέντος 

τόσον ύπ' αuτου προσωπικώς δσον καί τής Κυβερνήσεώς 

του, ή το η δη μία έπαρκής αίτία &ποδοχής τής προσκλήσε

ως ταύτης μέ χαράν. 'Επιβάλλεται δμως καί έτέρα ύπο

γράμμισις. 'Η θέσις τής 'Ελλάδος έν τij Εuρωπαϊκij Κοινό-
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τητι δέν είναι ευχερής. Καί μεταξύ τών δυνάμεων, αί όποίαι 

παρασύρουν τόν κόσμον πρός τόν άνταγωνισμόν καί τάς 

ύπονομεύσεις, είναι τινές αί όποία ι εκλαμβάνουν τήν 'Ελ

λάδα ώς στόχον. 

»Μέ μεγάλην aποφασιστικότηταή Κυβέρνησις τοu κ. 

Καραμανλή κατέδειξε τήν προσήλωσιν τής χώρας πρός 

τήν δημοκρατίαν καί τήν &λευθερίαν. 'Αμέσως μετά τήν 

επίσκεψίν μου θά ύπογραφή ή πράξις συνδέσεως τής 'Ελ

λάδος μέ τήν Ευρωπαϊκήν Οίκονομικήν Κοινότητα, ijτοι 

τήν Κοινήν 'Αγοράν. 'Ο κ. Κούβ ντέ Μυρβίλ θά παρα

μείνη μίαν ήμέραν περισσότερον ϊνα ύπογράψη εξ ονόμα

τος τής Γαλλίας 1\γγραφον, καταδεικνuον πολιτικήν, κα

θώς καί ο{κονομικήν θέλησιν. 

>>Τέλος, ή γαλλοελληνική φιλία άποτελεί παράδοσιν, 

ε{ς τήν όποίαν διά πολλούς λόγους είμεθα προσηλωμένοι. 

Είναι καλόν, είναι <δφέλιμον νά καταδειχθfj, 1\στω καί διά 

βραχειών επισκέψεων, ή ύφισταμένη πίστις πρός α{σθήμα

τα παλαιά μέν, aλλά πάντοτε νέα». 

Τούς Γάλλους επισήμους ύποδέχτηκαν, στό αε

ροδρόμιο τοϋ 'Ελληνικοϋ, ό Κ. Καραμανλής, οί 

ύπουργοί 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ καί Προεδρίας 

Κυβερνήσεως, Κ. Τσάτσος, ό Γάλλος επιτετραμμέ

νος στήν 'Αθήνα, επικεφαλής τοϋ aνωτέρου προσω

πικοϋ τής πρεσβείας, ό γενικός διευθυντής τοϋ 

ύπουργείου 'Εξωτερικών, Χ. Ξανθόπουλος-Παλαμaς 

καί ό πρεσβευτής τής 'Ελλάδος, Φ. Φίλων. 

'Ο Κ. Καραμανλής aπηύθυνε πρός τόν Μ. Ντεμ

πρέ τόν ακόλουθο χαιρετισμό: 

«'Η 'Ελλάς σaς ύποδέχεται σήμερον μέ βαθείαν 

ίκανοποίησιν καί είλικρινή χαράν. Δι' ύμaς τό lδα

φος τής 'Ελλάδος δέν είναι lδαφος ξένον. 'Εδώ εύ
ρίσκεται ή ρίζα ένός κοινοD διά τάς δύο χώρας μας 

πολιτισμοD. 'Εδώ θά αlσθανθήτε τόν θαυμασμόν καί 

τήν άyάπην τήν όποίαν ό έλληνικός λαός τρέφει 

πάντοτε διά τήν Γαλλίαν. 'Εδώ θά άντιληφθήτε δτι ή 

χώρα αύτή άποτελεί μία επαλξιν συμμαχικής πίστε

ως καί άποφασιστικότητος διά τήν aμυναν τών κοι

νών ίδεωδών, εlς τά όποία τά δύο εθνη μας πιστεύουν. 

»Πρός ύμaς κύριε πρόεδρε, πρός τήν κυρία Ντεμ

πρέ καί εlς τούς έκλεκτούς συνερyάτας σας άπευθύνω 

έξ όνόματος τής έλληνικής Κυβερνήσεως καί τοD 

έλληνικοD λαοD τό "ώς εύ παρέστητε"». 

'Η aπάντηση τοϋ Μ. Ντεμπρέ: 

«Προκαλεί, πράγματι, {διαιτέραν χαράν τό νά εύρίσκε

ται κανείς ε{ς τά έλληνικά χώματα καί εντός τών τειχών 

τών 'Αθηνών, δεδομένου δτι πρόκειται περί μιdς άναδρο

μής είς τά ουσιαστικά έκείνα πράγματα, πού &τροφοδότη

σαν τό πνεuμα τών άνθρώπων τής Δύσεως καί πού aποτε

λοuν τήν κυρίαν πηγήν του πολιτισμοί) μας. Ή μεγάλη 

αυτή χαρά, ή όποία καταλαμβάνει τόν Γάλλον περισσότε

ρον ίσως aπό οίονδήποτε άλλον ξένον, προσλαβάνει ε{ς 

τήν καρδίαν μας μεγαλυτέραν 1\κτασιν -όμιλώ διά τόν κ. 

Κούβ ντέ Μυρβίλ, ώς καί δι' &μαυτόν- συνεπεί~ του 

άπολύτως εiλικρινοuς αισθήματος θαυμασμοϋ, ύπό του 

όποίου κατεχόμεθα διά τήν έλληνικήν άναδημιουργίαν 

τών τελευταίων ετών, διότι πράγματι πρόκειται περί &να

δημιουργίας καί δύναμαι νά είπω τοuτο, κύριε πρόεδρε, 

ενώπιον ύμών, ό όποίος είργάσθητε τόσον δι' αυτήν καί 

είσθε ό πρωτεργάτης της. 

>>'Η αναδημιουργία αυτή !\χει κοινήν άφετηρίαν είς τάς 

δύο χώρας μας καί θά έπεθύμουν δπως αί πρώτα ι μου λέξεις 

επί του εδάφους τής πατρίδος σας aποτελέσουν, ταυτοχρό

νως, τεκμήριον του θαυμασμοί) διά τόν ήρωικόν aγώνα του 

στρατοί) σας καί τά δεινά πού ύπέστη μέ στωικότητα ό 

λαός σας. "Αν καί τό γνωρίζετε, &ν τούτοις, καλόν είναι νά 

τό ύπενθυμίσωμεν: Είς τήν ίστορίαν τής ευρωπαϊκής aντι

στάσεως κατά τής τυραννίας, ή σύγχρονος 'Ελλάς παρέ

σχεν ύπέροχον παράδειγμα καί δέν ύπάρχει Γάλλος, &ξ 

εκείνων πού ύπέστησαν τάς δοκιμασίας του δευτέρου παγ

κοσμίου πολέμου, πού νά μή &νθυμήται μέ συγκίνησιν καί 

ευγνωμοσύνην τόν άξιοθαύμαστον aγώνα, πού διεξήγαγον 

οί άνδρες καί αί γυναίκες τής 'Ελλάδος. 

»Θά επ,ρεπεν δπως, τόσον είς τήν χώραν σας δσον καί 

ε{ς τήν ίδικήν μας, ή προσπάθεια, ή καταβαλλομένη κατά 

τήν ε{ρηνικήν περίοδον, ή όποία aνεκτήθη τόσον ακριβά, 

εύρίσκεται είς τό ϋψος τών θυσιών, πού έγένοντο δεκταί 

κατά τά τραγικά εκείνα !\τη. Οί συμπατριώται σας κατενό

ησαν τοuτο καί ή 'Ελλάς παρέχει μέγα καί ώρα ίον παρά

δειγμα πολιτικής σταθερότητος, ο{κονομικής aνορθώσεως 

καί κοινωνικής προόδου. τίποτε δμως δέν έξησφαλίσθη 

μέχρι σήμερον. 'Η 'Ελλάς καί ή Γαλλία συναντώνται καί 

πάλιν διά νά καταβάλουν μίαν κοινήν προσπάθειαν, εκεί

νην τήν όποίαν aπαιτοuν οί λαοί, πού έπιθυμοuν νά κατο

χυρώσουν τήν ελευθερία ν των καί νά εξασφαλίσουν έπίσης 

τήν άνάπτυξιν καί τήν έπιτυχίαν ένός πολιτισμοί), πού βα

σίζεται επί τής έξεχούσης άξιοπρεπείας τής προσωπικότη

τος τοu άνθρώπου. 'Η προσπάθεια αυτή δέν δύναται νά 

πραγματοποιηθή εκ μέρους έκάστου 1\θνους κεχωρισμένως. 

'Επιβάλλεται ή συνεργασία καί ή αλληλοβοήθεια. Τοuτο 

έγένετο άντιληπτόν εκ μέρους σας, δπως καί έκ μέρους 

μας, καί ή επίσκεψίς μας, διά τής όποίας aνταποδίδεται ή 

έπίσκεψις πού έπραγματοποιήσατε πλησίον μας καί aπό 

τήν όποίαν διατηροϋμεν τήν καλυτέραν άνάμνησιν, aποτε

λεί τήν άπόδειξιν μιdς κοινότητος άπόψεων, πού εχει ώς 

προορισμόν νά καθίσταται όλονέν καί περισσότερον συγ

κεκριμένη καί ευρεία. 

»Κύριε πρόεδρε, σaς ευχαριστώ διά τήν ύποδοχήν σας. 

'Απευθύνω &γκάρδιον χαιρετισμόν πρός τά μέλη τής Κυ

βερνήσεώς σας. Σdς μεταβιβάζω τούς θερμούς χαιρετι

σμούς του προέδρου τής Δημοκρατίας στρατηγοu Ντέ 

Γκώλ καί τερματίζω τήν προσφώνησίν μου αυτήν, ή όποία 

προέρχεται aπό τά βάθη τής καρδίας, ευχόμενος ύπέρ τής 

μακροημερεύσεως καί τής ευημερίας του ένδόξου έλληνι

κοu 1\θνους». 

Τό aπόγευμα πραγματοποιήθηκε στό Πολιτικό 

Γραφείο ή πρώτη έλληνογαλλική συνάντηση. Στή 

δίωρη συνομιλία πού επακολούθησε, ελαβαν μέρος 

aπό έλληνικής πλευρaς, ό Κ. Καραμανλής, δ ύπουρ

γός 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, δ γενικός διευθυντής 

τοϋ ύπουργείου 'Εξωτερικών, Χ. Ξανθόπουλος-Πα

λαμaς, δ πρέσβης τής 'Ελλάδος στό Παρίσι, Φ. Φί-
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'Η έπίσιcεψη Ντεμπρέ έvίσχυσε τούς στενούς δεσμούς 'Ελλάδος ιcαί Γαλλίας. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



100 ΕΠΙτΕΥΓΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

λων καί ό διευθυντής τής Β' Πολιτικής Διευθύνσε

ως, Φ. Καβαλλιεράτος. 'Από γαλλικής πλευράς, 

συμμετείχαν ό πρωθυπουργός, ό ύπουργός 'Εξωτε

ρικών, Μ . Κούβ ντέ Μυρβίλ, ό διευθυντής Πολιτι

κών 'Υποθέσεων του ύπουργείου 'Εξωτερικών, Κρ. 

Λυσέ, ό επιτετραμμένος τής Γαλλίας, Λωράν Καστε

λέ καί οί διπλωματικοί σύμβουλοι του Μ. Ντεμπρέ. 

Μετά τό τέλος τών συνομιλιών, ό Κ. Καραμανλής 

επέδωσε στό Γάλλο πρωθυπουργό καί στόν ύπουργό 

τών ' Εξωτερικών τά διάσημα του Μεγαλοσταύρου 

του Γεωργίου του Α' . 

Τό βράδυ τής ίδιας ήμέρας, ό 'Έλληνας πρωθυ

πουργός παρέθεσε επίσημο δείπνο πρός τιμή του 

Γάλλου πρωθυπουργοu καί τής άκολουθίας του . 

Προσφωνώντας τόν επίσημο προσκεκλημένο του, ό 

Κ. Καραμανλής είπε: 

«Κύριε πρόεδρε, 

>>Εlμαι βέβαιος δτι τόσον ύμείς δσον καί ο{ έκλε

κτοί συνεργάται σας θά εχετε διαγνώσει τήν θερμήν 

άπήχησιν, τήν όrcοίαν εσχε παρά τφ έλληνικψ λαφ ή 
έπίσκεψίς σας καί τά αίσθήματα είλικρινους συμπα

θείας καί χαράς μέ τά όποία σaς ύπεδέχθη. Εlς τήν 

πραγματικότητα αύτήν ol λόγοι δέν ήμπορουν νά 
προσθέσουν πολλά. Εlμαι · εύτυχής διότι μου δίδεται 

σήμερον ή εύκαιρία νά έπιβεβαιώσω άπλώς τήν πα

τροπαράδοτον έγκαρδιότητα έπί τής όποίας θεμελι

ουνται α{ σχέσεις τών δύο χωρών μας. 

>>Τήν 'Ελλάδα καί τήν Γαλλίαν δέν συνδέει μό

νον τό παρελθόν, άλλά τό παρόν καί τό μέλλον. Σή

μερον, ϊσως περισσότερον άπό ποτέ άλλοτε, οί έλ

ληνογαλλικοί δεσμοί στηρίζονται εlς κοινάς έπιδιώ

ξεις καί κοινά συμφέροντα. Τό εδαφος έπί του όποί

ου άναπτύσσεται ή καθ ' · ήμέραν ένισχυσμένη μεταξύ 

τών δύο χωρών μας συνεργασία εlναι πολιτικόν καί 

οlκονομικόν. 

>>Πολιτικόν, διότι πιστεύομεν εlς τήν δημοκρατί

αν καί εlς τήν έλευθερίαν. Εϊμεθα μέλη τής Βορειο

ατλαντικής Συμμαχίας, διότι αί5τη εχει ώς σκοπόν 

τήν άμυναν τών lδεωδών πού μaς έμπνέουν καί τών 

άρχών έπί τών όποίων βασίζονται ή πολιτική μας 

ζωή καί ή κοινωνική μας διάρθρωσις. Ή σταθερά 

καί εμπρακτος άλληλεγγύη μεταξύ τών μελών τώv 

Ά τλαντικών συμμάχων, άλληλεγγύη τήν όποίαν 

όφείλομεν νά ένισχύσωμεν μέ συνεχώς αύξανομένην 
άποφασιστικότητα, άποτελεί τήν καλυτέραν δυνατή ν 

άσφάλειαν εναντι τών διαγραφομένων κινδύνων καί 

άπειλών. Καί ή άσφάλεια αύτή καλύπτει όχι μόνον 

τά μέλη τής Συμμαχίας, άλλά καί γενικώτερον τήν 

τύχην τής έλευθερίας έν τφ κόσμφ. 

>>'Επί του οlκονομικου πεδίου αί μεταξύ τής 'Ελ

λάδος καί τής Γαλλίας σχέσεις εχουν άναπτυχθή λί

αν lκανοποιητικώς. ΜεταπολεμικόJς έσημειώθη αv

ξησις τώv άμοιβαίων έμπορικών συναλλαγών, τό δέ 

γαλλικόν κεφάλαιον καί ή γαλλική τεχνική έπέδει

ξαν θετικόν ένδιαφέρον δι ' έπενδύσεις καί διά τήν 
έκτέλεσιν μεγάλων εργων έν 'Ελλάδι. 

»'Ένα νέον άλλά μέγα βήμα διά τήν περαιτέρω 

διεύρυνσιν τών οlκονομικών σχέσεων τών δύο χω

ρών άποτελεί ή σύνδεσις τής 'Ελλάδος μέ τήν Κοι

νήν Άγοράν, τής όποίας ή σχετική συμφωνία ύπο

γράφεται κατ' εύτυχή συγκυρία ν μεθαύριο ν εlς 'Αθή

νας. Διά τήν 'Ελλάδα καί διά τήν περαιτέρω οlκονο

μικήν αύτή ς πρόοδο ν τό γεγονός αύτό άποτελεί άπο

φασιστικόν σταθμόν. Θεωρώ δμως χρήσιμον νά 

προσθέσω δτι ή σύνδεσις θά άποβή πρός όφελος τό

σον τής 'Ελλάδος δσον καί τής Εύρωπαϊκής Οlκο

νομικής Κοινότητος. 'Ανεξαρτήτως τών άμοιβαίων 

οΙκονομικών ώφελημάτων, δι ' αύτής καλύπτεται καί 
ένισχύεται μία λίαν εύαίσθητος περιοχή, άνευ τής 

όποίας ή διευρωπαϊκή συνεργασία καί εύρωπαϊκή 

ένότης δέν θά ήδύναντο νά θεωρηθουν πλήρεις. Δέν 

πρέπει νά λησμονήται δτι λίκνον τής Εύρώπης 

ύπήρξεν ή Έλλάς, ή Έλλάς, τήν όποίαν εlς έκ τών 

έπιλέκτων Εύρωπαίων σοφών, έπιτυχώς έχαρακτή

ρισεiι ώς "Πρωτοευρώπην". 
»Κύριε πρόεδρε, 

»'Επιθυμώ έπ ' εύκαιpίf! νά έξάρω τήν πολύτιμον 

συμπαράστασιν τήν όποίαν μaς παρέσχεν ή Γαλλία 

κατά τάς διαπραγματεύσεις διά τήν σύνδεσιν τής 

'Ελλάδος μέ τήν Κοινήν Άγοράν. Δέν λησμονου

μεν τήν εύμενή κατανόησιν τήν όποίαν καί προσω

πικώς έπέδειξεν ό στρατηγός Ντέ Γκώλ εναντι τών 

έλληνικών θέσεων, έκτιμήσας τήν σημασίαν τήν 

όποίαν εχει ό έλληνικός παράγων εlς τά πλαίσια του 

έλευθέρου κόσμου. 

»Κύριε προέδρε, 

»Μέ βαθείαν έκτίμησιν καί έμπιστοσύνην ήμείς 

ol 'Έλληνες παρακολουθουμεν τό εργον τής έθνικής 
άνορθώσεως καί προόδου, τό όποίο ν ύμείς καί ο{ συ

νεργάται σας έπιτελείτε ύπό τήν έμπνευσμένην ήγε

σίαν του στρατηγου Ντέ Γκώλ. Εlμαι βέβαιος δτι ή 

Γαλλία, ή όποία εύρίσκεται εlς τήν άνιουσαν είς 

δλους τούς τομείς, θά έπιλύση lκανοποιητικώς ώρι

σμένα μεγάλα προβλήματα πού τήν άπασχολουν καί 

θά συνεχίση τήν πολύτιμον συμβολήν της είς τήν 

είρηνικήν πρόοδον καί τήν πνευματικήν άνέλιξιν 

του κόσμου. 

»Πίνω ύπέρ τής προόδου καί τής εύημερίας τής 

Γαλλίας, ύπέρ τής ύγείας του στρατηγου Ντέ Γκώλ 

καί ύπέρ τής προσωπικής σας εύτυχίας, κ. πρόεδρε, 

καί τής κ. Ντεμπρέ». 

Στήν άντιφώνησή του πρός τόν 'Έλληνα πρωθυ

πουργό, ό Μ. Ντεμπρέ θά πεί : 

«'Όταν δ Φαίδων επαυσε νά δμιλfj , δ Σωκράτης τοu 

εΙπεν: "'Έχεις, &γαπητέ μου, εν &ξιοθαύμαστον πάθος διά 

τούς λόγους καί οuδείς δύναται νά σέ θαυμάση &ρκετά" καί 
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προσέθεσεν: "'Εκείνο πού προέχει κυρίως, ε{ ναι ό ζωντα

νός καί έμπνευσμένος λόγος, δύναται δέ νά λεχθή δι' αύ

τόν δτι ό γραπτός λόγος δέν άποτελεί παρά τό φάσμα του". 

Αύτή ή περίφημος φράσις άποτελεί δικαιολογητικόν διά 

τόν ξένον, ό όποίος, δταν προσκαλήται νά ελθη είς τήν 

'Ελλάδα, δέν δύναται νά έκφράση τήν εύχαρίστησίν του 

καί τήν βαθείαν ίκανοποίησιν, πού αίσθάνεται, είμή μόνον 

διά λόγων. 

»Κατά συνέπειαν, διά μίαν άκόμη φοράν θά σας έκφρά

σω, κύριε πρόεδρε, άπόψε, δι' ένός λόγου, τάς εύχαριστίας 

μου, έξ όνόματός μου καί έξ όνόματος του ύπουργου τών 

'Εξωτερικών, εύχαριστών ταυτοχρόνως δι' ύμών, τήν έλ

ληνικήν Κυβέρνησιν. 

»Διατυπώνων τάς επισήμους αύτάς εύχαριστίας μου, 

θεωρώ σκόπιμον νά παραθέσω άκόμη εν χωρίον, πού θά 

ε{ ναι καί τό τελευταίον. Οϋτω, είς τό προοίμιον ένός λόγου 

τοϋ Περικλέους, τόν δποίον άναφέρει ό Θουκυδίδης, τονί

ζεται δτι "πρωτίστως θά άναφερθώ εις τούς προγόνους μας, 

διότι εlναι δίκαιον καί επιβάλλεται είς τήν περίπτωσιν αύ

τήν νά άποτίσω τόν φόρον αύτόν τιμής εις μνήμην των". 

»'Όλοι μας είμεθα έπί τής ήπείρου αύτής καί επί 

ήπείρων, δπου ή Εύρώπη άπέστειλε τά τέκνα της, οί κλη

ρονόμοι μιdς σκέψεως καί ένός πολιτισμοϋ, πού χρεωστουν 

περισσότερα εις τούς άνθρώπους τής χώρας αύτής παρά εις 

οίονδήποτε άλλον. Τό χρέος μας εναντι εκείνων, οί όποίοι 

εζησαν εις τό προκεχωρημένον αύτό άκρον του παλαιου 

κόσμου καί ιδί~ πρός έκείνους, πού εζησαν είς τήν πόλιν 

αύτήν τών 'Αθηνών, δέν άναφέρεται μόνον είς τήν ποίησιν, 

τήν φιλοσοφίαν, τάς επιστήμας καί τήν τέχνην, άλλά 

ταυτοχρόνως είς τήν ίστορίαν καί τήν πολιτικήν. 'Όλα τά 

προβλήματα, πού άντιμετωπίζει δ σύγχρονος βίος μας, 

ήσαν γνωστά είς τούς πολιτικούς c'iνδρας τής άρχαίας 

'Ελλάδος, οί δποίοι μdς έκληροδότησαν όρθά διδάγματα 

καθώς καί τούς πλέον εύγενείς καί εύφυείς κανόνας δρά

σεως. 

»Κύριε πρόεδρε, γνωρίζω ή μαντεύω δτι δι' ύμdς καί 

δι' δλους εκείνους, πού σας περιβάλλουν, ή άναφορά είς 

τό μεμακρυσμένον αύτό παρελθόν είναι κάτι τό οίκείον καί 

δτι θά ήθέλατε νά μή γίνη κατάχρησις. Σάς κατανοώ, άλλά 

( εlμαι βέβαιος, δτι ώς θά άντιλαμβάνεσθε, δέν είναι δυνατόν 
εις τόν ξένον καί περισσότερον άπό κάθε άλλον είς τόν 

Γ άλλον, δταν εύρίσκεται ένώπιον ύμών, εν μέσφ του έλλη

νικου λαου καί είς τήν πόλιν αύτήν, νά μή ύπενθυμίση, 

ε σ τω καί διά μιας λέξεως, τήν άσύγκρι τον ύποχρέωσι ν, τήν 

δποίαν άνέλαβεν εναντι τών τόσον ούσιωδών άγαθών, πού 

περικλείει ή λέξεις "'Ελλάς". 

»'Η παρουσα περίοδος είναι πολύ τεταραγμένη καί 

ταυτοχρόνως ποΜ πλουσία είς μεταβολάς καί άνησυχίας 

καί άπαιτεί μεγάλας προσπαθείας έκ μέρους τών δημοσίων 

άνδρών, καθώς καί μίαν συνεχή θέλησιν παρατηρήσεως 

του μέλλοντος καί προσπάθειαν καθορισμου του προσανα

τολισμου του, κατά συνέπειαν δέ, δέν εlναι δυνατόν ενας 

επίσημος λόγος νά άφιερωθή επί πολύ είς τόν πλουτον του 

παρελθόντος. 'Εν πάστι περιπτώσει, στηριζόμεθα καί πά

λιν είς τό παρελθόν αύτό διά νά άναλύσωμεν τήν ούσίαν 

τών δεσμών, πού μdς ένώνουν. 

»'Η έλληνική πολιτεία καθώρισεν εκείνο πού έπιβάλ

λεται νά γίνη διά νά έξασφαλισθή ή έλευθερία τών πολι

τών: άνεξαρτησία, δημοκρατία, πρόοδος, συμμαχία μέ τά 

εθνη πού τρέφουν τό αύτό ίδεώδες. οι τέσσαρες αύτοί κανό

νες του παρελθόντος ύπαγορεύουν τήν σημερινήν διαγω

γήν μας. 

»'Ανεξαρτησία: Ή Πολιτεία πρέπει νά είναι έλευθέρα 

-τό άνεξάρτητον εθνος- διότι οϋτω έπιβεβαιουται ή μυ

στηριώδης έκείνη άλληλεγγύη, πού ένώνει τούς c'iνδρας 

καί τάς γυναίκας, πού διαβιουν έπί τής αύτής γής, ύπερή

φανοι διά τούς προγόνους των καί πλήρεις φροντίδων διά 

τό μέλλον των τέκνων των. 'Η άλλελεγγύη αύτή έμπνέει, 

κατά τάς στιγμάς έκείνας πού ή ελευθερία εύρίσκεται εν 

κινδύνφ, τήν ίεράν φλόγα, πού όνομάζεται πατριωτισμός. 

Σήμερον τήν πρωίαν άνεφέρθην είς τόν έλληνικόν ήρωι

σμόν του τελευταίου πολέμου, ό δποίος ύπήρξε καί θά πα

ραμείνη μία άπό τάς πλέον άξιολόγους μαρτυρίας τής θελή

σεως ένός εθνους νά μή άπολεσθή καί νά διασώση τήν 

έλευθερίαν του. Αί δύο μας χώρciι ύπεχρεώθησαν νά προα
σπίσουν καί, εν συνεχεί~, νά άνακτήσουν, διά του αύτου 

τρόπου, τήν άνεξαρτησίαν των. 

»Δημοκρατία: Εlναι τό καθεστώς έκείνο, πού στηρίζει 

τήν έξουσίαν έπί μιας άντιπροσωπείας του λαϊκου σώμα

τος. Πρόκειται περί δυσκόλου καθεστώτος, διότι είς έκά

στην στιγμήν, οί δημαγωγοί δύνανται νά στρέψουν τούς 

νόμους τής έλευθερίας έναντίον τής έλευθερίας καί τούς 

θεσμούς τής πατρίδος έναντίον τής πατρίδος. Τό καθεστώς 

δμως αύτό έπιτρέπει τήν άσκησιν τής διακυβερνήσεως 

άνευ αύθαιρεσιών καί βιαιοτήτων καί ταυτοχρόνως έξα

σφαλίζει τήν ίσότητα τών πολιτών ένώπιον του νόμου, τήν 

άνεξαρτησίαν τής δικαιοσύνης, τήν άμεροληψίαν τών δη

μοσίων ύπηρεσιών καί τήν κοινωνική ν συναδέλφωσιν. 'Η 

σύγχρονος 'Ελλάς έγνώρισεν, δπως ή Γαλλία, δυσχερείας 

είς τήν άναβίωσιν ένός δημοκρατικου καθεστώτος, τήν 

έπαύριον σκληρών δοκιμασιών. Τελικώς δμως, τάς ύπερ

πηδήσατε, δπως καί ήμείς, χάρις είς c'iνδρας ώς σείς, κύριε 

πρόεδρε, πού κρατείτε καί πάλιν είς τάς χείρας σας τήν 

δaδα τής 'Ελλάδος. Τό γεγονός αύτό άπέδειξεν δτι ή δη

μοκρατία δύναται έπίσης νά προσαρμοσθή μέ τό κυρος, 

τήν σταθερότητα καί τήν συνέχειαν. 

»Πρόοδος: Είναι έπιβεβλημένη είς ήμdς διότι άποτελεί 

έπίσης άπαίτησιν τής έλευθερίας. Δέν είναι δυνατή ή έλευ

θερία ύπό συνθήκας έξαθλιrοσεως. Τό δίδαγμα εlναι παλαι

όν άλλά, ταυτοχρόνως, περισσότερον άπό κάθε c'iλλην φο

ράν έπίκαιρον, είς περίοδον καθ' ijν ή έπιστήμη καί ή 

τεχνική καταβάλλουν τόσας προσπαθείας διά νά μετατρέ

ψουν τάς ύφισταμένας δυνατότητας άκόμη καί είς τόν το

μέα τής ύπάρξεως τών άνθρώπων. 'Η έλευθερία άπαιτεί 

μίαν συνεχή προσπάθειαν οίκονομικής άναπτύξεως, c'iνευ 

τής δποίας δέν εlναι δυνατόν νά ύπάρξη κοινωνική πρόο

δος. Είς τήν σύγχρονον 'Ελλάδα οί c'iνθρωποι τής γενεάς 

σας ήναγκάσθησαν νά πράξουν πολλά, δπως καί είς τήν 

Γαλλίαν. Ύπεχρεώθητε νά συνδυάσετε ταυτοχρόνως τάς 

έλλείψεις τής άνοικοδομήσεως, τάς άπαιτήσεις τής οίκο

νομικής άναπτύξεως καί τάς δημοσιονομικάς άνάγκας. Ού

δείς, κύριε πρόεδρε, επραξε τόσα, δσα ύμείς είς τόν τομέα 

α;ύτόν καί τό έξωτερικόν πού, έν σχέσει μέ τήν χώραν σας, 

εχει πρό αύτου τήν είκόνα μιας άνεπτυγμένης γεωργίας, 

ένός συγχρονισμένου δδικου, μιας άναvεωμένης έμπορι

κής ναυτιλίας καί μιdς βιομηχανίας έν άναπτύξει, κατανοεί 

δτι ή χώρα, μέ τάς πόλεις, πού ίδρύθησαν πρό δλοκλήρων 

χιλιετηρίδων, διευθύνεται άπό c'iνδρας πού σφυρηλατουν 
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τό μέλλον της κατά τόν πλέον στερεόν τρόπον, δηλαδή έπί 

τής οίκ:ονομικ:ής προόδου, ή όποία άποτελεί τό θεμέλιον 

τής κοινωνικής. 

»τέλος, υπάρχει τό θέμα μιάς συμμαχίας των έθνών, 

πού έμπνέονται άπό τό αύτό ίδεώδες. Αϋριον, οπως κ:αί 

χθές, ή έλευθερία δέν εΙναι δυνατόν νά άρκ:εσθή είς τήν 

άνεξαρτησίαν, τήν δημοκ:ρατίαν κ:αί τήν πρόοδον. Αί 

άπειλαί εΙ ναι πολύ σαφείς διά νά μή κ:ατανοηθή (κ:αί δέν θά 

άναφερθώ είς τάς άναμνήσεις, πού άναπηδοϋν dφ' έαυτών 

είς τήν πόλιν τών 'Αθηνών) μέχρι ποίου σημείου ή άπομό

νωσις κ:αί δ άντιπερισπασμός άποτελοϋν λόγους άδυναμίας 

κ:αί έπιδεινώνουν τούς κινδύνους. ΕΙναι άναγκ:αία ή άλλη

λεγγύη μεταξύ των έθνών, πού έμπνέονται άπό τήν αύτήν 

θέλησιν διά νά έξυπηρετήσουν τήν έλευθερίαν κ:αί ή αλ

ληλεγγύη αύτή πρέπει νά έκ:δηλοϋται όχι μόνον κατά τάς 

σκ:οτεινάς στιγμάς, άλλ' άνά πάσαν στιγμήν υπό μορφήν, 

κυρίως, τής άλληλοβοηθείας κ:αί τής συνεργασίας. 

>>'Ο κ:. Κούβ ντέ Μυρβίλ, υπογράφων τήν Κυριακ:ήν έξ 

όνόματος τοϋ πρόεδρου τής Δημοκρατίας στρατηγοϋ Ντέ 

Γκ:ώλ τήν Συμφωνίαν, πού συνδέει τήν 'Ελλάδα μέ τήν 

Εύρωπαϊκ:ήν Οίκ:ονομικ:ήν Κοινότητα, θά κ:αταδείξη ταυ

τοχρόνως οτι ή Γαλλία κατανοεί τήν άνάγκ:ην τής άλλη

λεγγύης αύτή ς, ώς κ:αί υμείς δ i:διος, καθώς κ:αί οτι εύχόμε

θα διακαώς τήν έπιτυχίαν τής πολιτικής αύτής, ή όποία 

εΙναι τόσον άναγκ:αία. 

»Κύριε πρόεδρε, ή παροϋσα έπίσκ:εψίς μας άποτελεί 

τήν άπόδειξιν τής κοινής πολιτικής θελήσεως τών χωρών 

μας κ:αί ταυτοχρόνως τής παλαιάς κ:αί συνεχώς άνανεουμέ

νης φιλίας, πού ένώνει τάς δύο χώρας μας. Προπίνω υπέρ 

τής φιλίας αύτής κ:αί υπέρ τών μελών τής Κυβερνήσεώς 

σας, κ:αί ίδίq. τοϋ κ:. 'Αβέρωφ, κ:αί ταυτοχρόνως άπευθύνω 

χαιρετισμόν είς υμάς, κύριε πρόεδρε, κ:αί τήν κ:υρίαν σας, 

παρακ:αλών οπως διαβιβάσετε τά σέβη μου πρός τήν Α.Μ. 

τόν βασιλέα κ:αί τήν Α.Μ. τήν βασίλισσα. 

»Ζήτω ή αίωνία 'Ελλάς». 

Τήν έπομένη, πραγματοποιήθηκε ή δεύτερη συ

νάντηση μεταξύ τών δύο πρωθυπουργών. 

Μετά τό πέρας τών συνομιλιών, έκδόθηκε τό άκό

λουθο κοινό άνακοινωθέν: 

«' Ανταποδίδοντες τήν κατά Ίούλιον 1960 πραγματο
ποιηθείσαν έπίσημον έν Παρισίοις έπίσκ:εψιν τοϋ πρωθυ

πουργοϋ κ:αί τοϋ υπουργοϋ τών 'Εξωτερικών τής 'Ελλά

δος, δ πρωθυπουργός κ:αί δ υπουργός 'Εξωτερικών τής 

γαλλικής Δημοκρατίας έπεσκ:έφθησαν τάς 'Αθήνας έπισή

μως μεταξύ 7ης κ:αί 9ης 'Ιουλίου 1961, κατόπιν προσκλή
σεως τής έλληνικ:ής Κυβερνήσεως. 

»Αί κατά τήν διάρκειαν τής έπισκ:έψεως ταύτης λαβοϋ

σαι χώραν συνομιλίαι διεξήχθησαν έν πνεύματι φιλίας κ:αί 

συμπνοίας κ:αί έπέτρεψαν είς τούς πρωθυπουργούς τών δύο 

φίλων κ:αί συμμάχων χωρών νά διαπιστώσουν έκ: νέου τήν 

ταυτότητα τών άπόψεών των έπί τών διαφόρων διεθνών 

προβλημάτων. Οί δύο πρωθυπουργοί έπεβεβαίωσαν έκ: νέ

ου τήν σταθερά ν άπόφασίν των οπως συμβάλουν δι, ολων 

τών είς τήν διάθεσίν των μέσων είς τήν διασφάλισιν τής 

άνά τόν κόσμον είρήνης κ:αί έλευθερίας. 'Επεβεβαίωσαν 

τήν προσήλωσίν των είς τήν 'Ατλαντικ:ήν Συμμαχίαν, τής 

δποίας αί άμυντικ:αί δυνατότητες δέον νά ένισχυθώσι. 

»'Όσον aφορά τά εύρωπαϊκ:ά προβλήματα, οί δύο πρω

θυπουργοί συνεφώνησαν έπί τής άνάγκ:ης τής συνεχίσεως 

τής προσπαθείας, fjτις όφείλει νά δδηγήση είς τήν ένίσχυ

σιν τών μεταξύ εύρωπαϊκ:ών χωρών δεσμών, τόσον πολιτι

κών οσον οίκ:ονομικ:ών κ:αί πρός μίαν ήνωμένην Εύρώπην. 

Μεθ' ίκ:ανοποιήσεως έσημείωσαν οτι ή έπικ:ειμένη υπο

γραφή τής συμφωνίας τής συνδέσεως τής 'Ελλάδος μετά 

τής Εύρωπαϊκ:ής Οίκ:ονομικ:ής Κοινότητος άποτελεί ούσι

ώδες βήμα πρός τήν κ:ατεύθυσιν ταύτην. 

>>'Εξ άλλου, αί συνομιλία ι εδωκ:αν τήν εύκ:αιρίαν νq 

άναγνωρισθή άπαξ ετι ή ολως ίδιάζουσα θέσις τήν δποίαν 

ή 'Ελλάς κατέχει άπό πολιτικής άπόψεως έν τΌ 'Ανατολι

κΌ Μεσογείφ κ:αί έν τΌ ΒαλκανικΌ Χερσονήσφ, θέσις ή 

όποία έκ:τιμάται πλήρως έκ: μέρους τής γαλλικής Κυβερνή

σεως. 

»Εiς τό πλαίσιον τών διμερών σχέσεων οί δύο πρωθυ

πουργοί κρίνουν άναγκ:αίαν τήν συνέχισιν κ:αί τήν περαιτέ

ρω έπέκ:τασιν τής συνεργασίας των είς τόν οίκ:ονομικ:όν 

κ:αί τεχνικ:όν τομέα. Διεπίστωσαν μετά χαράς οτι αί μορ

φωτικ:αί άνταλλαγαί μεταξύ των δύο χωρών &να πτύσσονται 

λίαν εύνοϊκ:ώς, προκειμένου περί τών 'Επιστημών, τών Τε

χνών ή τών Γραμμάτων. Προκύπτουν έκ: τούτου άμοιβαία 

πλεονεκτήματα, έπιτρέποντα τήν περαιτέρω προσέγγισιν 

δύο πολιτισμών τούς δποίους συνδέουν ήδη τόσαι κ:οιναί 

παραδόσεις». 

Τό άπόγευμα τής ίδιας ήμέρας, δ Γάλλος πρωθυ

πουργός δέχτηκε στή γαλλική πρεσβεία τούς έκπρο

σώπους τοϋ έλληνικοϋ καί ξένου τύπου καί άπάντησε 

σέ έρωτήματά τους. Είδικότερα γιά τή σύνδεση τής 

'Ελλάδος μέ τήν ΕΟΚ, τίς διαπραγματεύσεις πού 

προηγήθηκαν, τίς δυσχέρειες πού προέκυψαν καί τίς 

προοπτικές πού διανοίγονταν στό μέλλον, καθώς καί 

γιά τή θέση τής Γαλλίας εναντι τής ·Ελλάδος, δ Μ. 

Ντεμπρέ, δήλωσε: 

«'Η γαλλική Κυβέρνησις υπεδέχθη μέ ειλικρινή χαράν 

τήν έκ:δηλωθείσαν πρόθεσιν τής 'Ελλάδος οπως συνδεθή 

μέ τήν Κοινήν 'Αγοράν, οπως χαίρει κ:αί τήν στιγμήν αύ

τήν κατά τήν δποίαν υπογράφεται ή σχετική συμφωνία. Τά 

προβλήματα, τά προκύπτοντα άπό τήν σύνδεσιν αύτήν, δέν 

εΙ ναι δεκτικά εύχεροϋς έπιλύσεως. 'Ομοίως κ:αί αί διαπρα

γματεύσεις, πού κατέληξαν είς τήν συμφωνίαν τής Ρώμης 

κ:αί τήν ϊδρυσιν τής ΕΟΚ, υπήρξαν μακ:ραί κ:αί έπίπονοι 

κ:αί δέν εχουν είσέτι δώσει λύσεις είς ολα τά έντός τής 

ΕΟΚ υφιστάμενα προβλήματα. 'Η το, έπομένως, φυσικ:όν 

κ:αί αί διαπραγματεύσεις μέ τήν ·Ελλάδα νά διαρκέσουν 

" έπί μακρόν. Κατά τάς διαπραγματεύσεις αύτάς, ή γαλλική 

Κυβέρνησις έπεχείρησε πάντοτε νά προωθήση τά πράγμα

τα κ:αί νά πείση τά ένδιαφερόμενα μέρη νά συμφωνήσουν 

τό ταχύτερον κ:αί υπό άμοιβαίως ίκ:ανοποιητικ:ούς ορους. 

Οί οροι αύτοί έπετεύχθησαν διά τής συμφωνίας». 

'Ο Μ. Ντεμπρέ άναφέρθηκε ίδιαίτερα στό θέμα 

τής διαθέσεως τών έλληνικών γεωργικών προϊόντων 

καθώς καί στή συμβολή τών 'Έξι στήν άνάπτυξη τής 

έλληνικής οίκονομίας, «ή όποία έξασφαλίζεται ijδη 

καλύτερα καί μέ τρόπο περισσότερο όργανωμένο 

άπ' δ,τι στό παρελθόν». Χαρακτηρίζοντας τή Συμ-
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φωνία Συνδέσεως ώς «έξισορροπημένην καί βιώσι

μον», παρατήρησε: 

«Ή Γαλλία προτίθεται νά μετάσχη καθ' δλον τό κατ' 

αuτήν μέρος εις τό νέον αuτό βήμα τής ευρωπαϊκής άλλη

λεγγύης . Διά τάς έμπορικάς άνταλλαγάς, πιστεύομεν δτι ή 

Συμφωνία Συνδέσεως θά έπιτρέψη τήν αuξησίν των καί 

κυρίως τήν έξέλιξίν των χωρίς άποτόμους μεταλλαγάς, πού 

άποτελουν πάντοτε κίνδυνον διά τούς παραγωγούς γεωργι

κών προϊόντων». 

'Ως πρός τίς έπενδύσεις γαλλικών κεφαλαίων, θά 

τονίσει: 

«Τό γεγονός τής συνδέσεως καί των δεσμών πού θά 

δημιουργηθουν μεταξύ 'Ελλάδος καί τών "Εξ, πρέπει νά 
άναμένεται δτι θά ένθαρρύνει τίς γαλλικές έπιχειρήσεις, 

rοστε νά συμβάλουν στήν τεχνική καί οικονομική άνάπτυ

ξη τής 'Ελλάδος, στό πλαίσιο των άρχων τής φιλελευθέ

ρας οίκονομίας πού ισχύει εις τήν Γαλλίαν ... 'Η γαλλική 
Κυβέρνησις θά καταβάλη πάσαν ):tροσπάθειαν πρός τήν 

κατεύθυνσιν αuτήν. Ύπό τό πνευμα αuτό θά έξετάζεται έκ 

μέρους τής γαλλικής Κυβερνήσεως καί πάσα περίπτωσις 

διαθέσεως γαλλικών πιστώσεων διά τήν έκμετάλλευσιν 

των έλληνικών πλουτοπαραγωγικών πηγών». 

Στήν συνέντευξή του, ό Γάλλος πρωθυπουργός 

άναφέρθηκε έπίσης στό πρόβλημα τοϋ Βερολίνου, 

στό θέμα της 'Αλγερίας καί στή γενική πολιτική 

κατάσταση στήν Εύρώπη, ένώ άπαντώντας σέ έρωτή

σεις σχετικά μέ τή διεθνή κατάσταση στή Μεσόγειο 

καί τά Βαλκάνια, σημείωσε: 

«Παρά τήν ταραχώδη ίστορίαν της, ή Μεσόγειος δέν 

εχει καταστή άκόμη ή θάλασσα τής ήρεμίας. Κίνδυνοι 

έξακολουθουν νά διαγράφωνται εις τάς άκτάς της. 'Εφ' 

δσον δμως αί έλεύθεραι δημοκρατίαι ε{ναι άλληλέγγυοι εις 

τούς κινδύνους ύπό γενικωτέραν ι'iποψιν, διατί δέν θά ε{ναι 

• καί εις μίαν έξαιρετικώς σημαντικήν περιοχήν εις τήν 
όποίαν τά προβλήματα, ι'iν καί περίπλοκα, έν τούτοις συνδέ

ονται κατά τρόπον ι'iμεσον μέ τάς έλευθέρας δημοκρατίας; 

Τά προβλήματα αuτά εΙ ναι τά τής άσφαλείας, τής σταθερό

τητος, του έθνικισμου καί τής άναπτύξεως. 'Ως πρός τήν 

άσφάλειαν ή 'Ελλάς διαθέτει πικράν πείρα ν άλλά άντιμε

τώπισεν έπιτυχώς τήν έξωτερικήν έπίθεσιν καί τήν έσωτε

ρικήν άνταρσίαν. Σήμερον, εις τήν Μεσόγειον δέν εχει 

έξαλειφθή πaς κίνδυνος, άλλά είμεθα καλύτερον ώπλισμέ

νοι πρός άντιμετώπισίν τους». 

Στό σημείο αύτό, ό Γάλλος πρωθυπουργός τόνισε 

ίδιαίτερα τή σημασία τής συμμαχικής ενότητας κα

θώς καί τή συμμετοχή της 'Ελλάδος πρός τήν κατεύ

θυνση αύτή· παράλληλα, ύπογράμμισε «τήν άνάγκη 

τής σχετικής άνεξαρτησίας τών ένόπλων δυνάμεων, 

λόγω τών άτελειών τής Συμμαχίας καί τών είδικών 

έθνικών ύποχρεώσεων», προσθέτοντας, δμως, δτι «ή 

Γαλλία θά εύρίσκεται πάντοτε παρά τό πλευρόν τών 

συμμάχων της». 

Τό βράδυ τής ίδιας ήμέρας, ό Γάλλος πρωθυ-

πουργός παρέθεσε έπίσημο δείπνο, πρός τιμή τοϋ Κ. 

Καραμανλή, ένώ τό πρωί τής επομένης, 9 'Ιουλίου, 
άναχώρησε γιά τό Παρίσι. 'Ο ύπουργός 'Εξωτερι

κών, Μ. Κούβ ντέ Μυρβίλ, παρέμεινε στήν 'Αθήνα, 

προκειμένου νά συμμετάσχει μέ τούς έκπροσώπους 

τών ύπολοίπων Κρατών-μελών τής ΕΟΚ, στήν τελετή 

ύπογραφής της Συμφωνίας Συνδέσεως της 'Ελλάδος 

μέ τήν ΕΟΚ. 

'Έχοντας τερματίσει τήν έπίσημη έπίσκεψή του 

στήν 'Αθήνα, ό Μ. Ντεμπρέ άπηύθυνε πρός τόν Κ. 

Καραμανλή τό άκόλουθο τηλεγράφημα: 

«'Υπό τήν ζωηράν έντύπωσιν τής τόσον θερμής ύποδο

χής, ή όποία μου έπεφυλάχθη έκ μέρους τής έλληνικής 

Κυβερνήσεως, έπιθυμώ νά σaς έκφράσω τήν βαθείαν εu

γνωμοσύνην μου καί τήν χαράν μου διότι ύπήρξα φιλοξε

νούμενος μιaς χώρας πιστής εις τήν δόξαν της καί τό θάρ

ρος της. Αί συνομιλίαι μας μου έπέτρεψαν νά έγκαταλείψω 

τάς 'Αθήνας πεπεισμένος περισσότερον παρά ποτέ διά τήν 

σταθερότητα των δεσμών μεταξύ τής 'Ελλάδος καί τής 

Γαλλίας καί διά τήν χρησιμότητα τής φιλίας καί τής συμ

μαχίας, αί όποίαι μaς συνδέουν πρός τό κοινόν καλόν)). 

Μετά τήν έπάνοδό του στό Παρίσι, ό Γάλλος 

πρωθυπουργός σέ δηλώσεις του θά άναφέρει: 

«'Η παρουσία μου μετά του Κούβ ντέ Μυρβίλ είς 'Αθή

νας δέν άποτελεί άπλώς άνταπόδοσιν έπισκέψεως. 'Η γαλ

λική Κυβέρνησις έπεθύμει, πέραν του νά έκφράση τά αι

σθήματα πατροπαραδότου φιλίας πρός τήν Κυβέρνησιν 

καί τόν λαόν τής 'Ελλάδος, νά άποτίση τόν όφειλόμενον 

φόρον τιμής είς χώραν, ή όποία, κατόπιν σκληρου πολέ

μου κατέβαλεν προσπάθειαν πολιτικής, οίκονομικής καί 

κοινωνικής άνορθώσεως. 

))"Ενας έκ των κυριωτέρων πρωτεργατών τής άνορθώ

σεως αuτής εΙναι ό κ. Καραμανλής, ό όποίος έφρόντισε νά 

προσδώση εις τήν έλληνικήν δημοκρατίαν άποτελεσματι

κότητα, χαρακτηριζομένην έκ τής συνεχους άνόδου του 

έθνικου είσοδήματος. 'Επίσης σκοπός τής έπισκέψεώς μας 

ήτο νά έκδηλώσωμεν τήν ίκανοποίησίν μας διά τήν συμ

φωνίαν πού έπετεύχθη μεταξύ τής 'Ελλάδος καί τής ΕΟΚ)>. 

'Η έπίσκεψη τοϋ Γάλλου πρωθυπουργοϋ στήν 

'Αθήνα άπασχόλησε εγκυρα δημοσιογραφικά οργα

να τοϋ γαλλικοϋ τύπου, άπό τίς στήλες τοϋ όποίου 

ύπογραμμίζονταν τά σημαντικότερα σημεία τοϋ κοι

νοϋ άνακοινωθέντος καί δινόταν ίδιαίτερη εμφαση 

στίς δυνατότητες πιό στενής συνεργασίας άνάμεσα 

στίς δύο χώρες. Παράλληλα, έπισημαίνονταν οί εύ

νοϊκές προοπτικές γιά τή συμμετοχή γαλλικών κε

φαλαίων στό πρόγραμμα εκβιομηχανίσεως τής 'Ελ

λάδος, ένώ, σέ συνάρτηση μέ τήν έπικείμενη ύπο

γραφή της Συμφωνίας Συνδέσεως τής 'Ελλάδος μέ 

τήν Κοινή 'Αγορά, τονιζόταν ή μεγάλη πολιτική 

σημασία πού είχε τό γεγονός γιά τό κίνημα τής εύ

ρωπαϊκής ενοποιήσεως. 

'Η «Le Monde)) σέ έκτενή άνταπόκρισή της μέ 
τίτλο «Οί κ. κ. Ντεμπρέ καί Μυρβίλ είς 'Αθήνας», 
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μεταξύ άλλων διαπίστωνε : 

Οuδέν πρόβλημα πρός λύσιν ύπάρχει μεταξύ Γαλλίας 

καί ' Ελλάδος, οόδέν νέφος έπισκιάζει τάς φιλικάς καί πλή

ρεις έμπιστοσύνης σχέσεις τών δύο χωρών. 

'Επί του πολιτικου πεδίου, δπου τόσαι έπιρροαί καί 

μάλιστα πιέσεις aντιφατικαί aσκουνται έπί τfjς ' Ελλάδος, 

ή Γαλλία θά ήδύνατο εόκόλως νά καταλήξη εiς μίαν δημι

ουργικήν συνεργασίαν μετ ' αuτfjς άλλά διά τουτο θά επρε

πε νά ε{ναι aπηλλαγμένη τών σημερικών βαρειών μερι

μνών της . 

'Επί του διπλωματικου πεδίου, δπου ή 'Ελλάς άκολου

θεί πιστώς τήν δυτικήν καί άτλαντικήν πολιτικήν, οόδεμία 

έσημειώθη παραφωνία. 'Αλλά έάν διακινδυνεύση τις νά 

συντάξη ενα πίνακα μιας σχετικής ίεραρχίας έπιρροfjς, θά 

πρέπει νά διαπιστωθfj δτι οί Παρίσιοι έρχονται μετά τήν 

Οuασιγκτώνα, τήν Βόννην καί τό Λονδίνον . 'Εν τούτοις, 
οί 'Έλληνες θά εόχαριστηθουν έάν iδουν τήν Γαλλίαν νά 

παρακολουθfj άγρύπνως δσα συμβαίνουν είς τά Βαλκάνια, 

τήν Κύπρον καί τάς <'iλλας κατά τό μάλλον ή ήττον συντα

ρασσομένας χώρας εiς τήν περιοχήν αότήν του κόσμου . 

Μία στενή συνεργασία μέ τήν Γαλλία ν θά έπέτρεπε εiς τάς 

χώρας αuτάς νά άπαλλαγουν aπό «άποπνικτικάς κάποτε 

φιλίας». 

Είς τόν οiκονομικόν τομέα φαίνεται δτι ή 'Ελλάς, ή 

όποία ύποδέχεται τόσον καλά τάς γαλλικάς έπενδύσεις καί 

τήν τεχνικήν, ώς π. χ. τήν βαρείαν βιομηχανίαν, τά φρά

γματα, κ.λ.π. ύπολογίζει μεγάλως έπί τfjς ύποστηρίξεως 

τών Παρισίων. Δέν γνωρίζει καλώς τί τfjς έπιφυλάσσει δ 

συνεταιρισμός της μέ ,τήν Κοινήν ' Αγοράν καί έπιθυμεί 

καταφανώς συνεργασίαν μετά τfjς Γαλλίας, δπι:qς έξισορ

ροπήση καλύτερον τούς παράγοντας, τινές τών δποίων, ώς 

π.χ. ή 'Ιταλία, δέν εlναι, εiσέτι, τελείως εόμενείς . Θά 

δυνηθfj έπίσης νά διαφύγη καλύτερον καί aπό ώρισμένας 

«ύπερβολικάς φροντίδας», ώς π.χ . τfjς Βόννης46 • 

'Η «Figaro», δίδοντας ίδιαίτερη εμφαση στήν 
επιτυχία τής άναπτυξιακής προσπάθειας τής 'Ελλά

δος καθώς καί στούς δεσμούς πού συνδέουν τίς δύο 

χώρες, θά ύπογραμμίσει: 

'Η κυριωτέρα αiτία, διά τήν δποίαν ή Γαλλία ύπεστή

ριξε τόσον ένθέρμως τήν εiσδοχήν τfjς 'Ελλάδος εiς τήν 

ΕΟΚ, ύπfjρξε τό γεγονός δτι ή 'Ελλάς χάρις εiς τήν στα

θερότητα καί τό έργον τfjς ύπό τόν κ. Καραμανλfjν Κυβερ

νήσεως έπραγματοποίησε καί πραγματοποιεί θαυμαστήν 

άνάπτυξιν τfjς οiκονομίας της. 'Η έλληνική Κυβέρνησις 

έξετίμησεν άρκούντως τό γεγονός δτι ή Γαλλία, είς τήν 

προσπάθειάν της πρός οiκονομικήν ενωσιν δέν έλησμόνη

σε νά συμπεριλάβη εiς αuτήν καί τήν ' Ελλάδα, ή όποία, ώς 
κοιτίς τfjς Εuρώπης, ύπfjρξε καί εlναι -ώς κατωνόμασεν 

εlς μέγας σοφός- δ πρωτοπόρος τfjς Εόρώπης47 • 

9 ΙΟΥΛΙΟΥ 1961 

'Ύστερα άπό διετείς περίπου διαπραγματεύσεις 

μεταξύ τής 'Ελλάδος καί τής Εύρωπαϊκής Οίκονο

μικής Κοινότητaς, ύπογράφεται στήν 'Αθήνα, στήν 
Αίθουσα Τροπαίων τής Βουλής, ή Συμφωνία Συνδέ-

σεως τής 'Ελλάδος μέ τήν Κοινή 'Αγορά. 

Τή Συμφωνία ύπογράφουν εκ μέρους τής 'Ελλά

δος δ άντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως, Π . Κανελλό
πουλος, καί δ' ύπουργός 'Εξωτερικών, Ε. ' Αβέρωφ- , 
Τοσίτσας εκ μέρους τής Κοινότητας, δ άντικαγκελ

λάριος καί ύπουργός 'Εθνικής Οίκονομίας τής 

'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας, Λ. 

νΕρχαρτ, ώς πρόεδρος του Συμβουλίου τ&ν ύπουρ

γ&ν τής ΕΟΚ, καί εκ μέρους τ&ν "Εξ Κρατών-μελών 

τής Κοινότητος, δ ύπουργός ·Εξωτερικών του Βελ

γίου, Πώλ-' Ανρί Σπάακ, δ πρέσβης τής 'Ομοσπον

διακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας στήν 'Αθήνα, 

Δ ρ. Γ κ. Ζέελος, δ ύπουργός 'Εξωτερικών τής Γαλλί

ας, Μ. Κούβ ντέ Μυρβίλ, δ ύπουργός Βιομηχανίας 

καί 'Εμπορίου τής 'Ιταλίας, 'Εμίλιο Κολόμπο, δ ύ

πουργός 'Εξωτερικών του Λουξεμβούργου, Ε. Σάους 

καί δ ύφυπουργός 'Εξωτερικών τ&ν Κάτω Χωρών, 

δρ. Χ. βάν Χουτεν. 

Στήν τελετή παρέστησαν δ πρόεδρος τής ' Επι

τροπής τής Εύρωπαϊκής Οίκονομικής Κοινότητος 

Βάλτερ Χάλστάιν, δ Ζάν Ρέυ, μέλος τής 'Επιτροπής, 

δ δποίος καί είχε διαπραγματευθεί άπό τήν πλευρά 

τής Κοινότητας τή Συμφωνία, καθώς επίσης καί 

πολλές πολιτικές καί διπλωματικές προσωπικότητες 

τής 'Ελλάδος καί τ&ν Κρατών-μελών τής ΕΟΚ. 

'Η Συμφωνία Συνδέσεως προέβλεπε συνολικά 

μεταβατική περίοδο 22 ετ&ν γιά τήν κατάργηση άπό 
τήν 'Ελλάδα τ&ν είσαγωγικ&ν δασμών καί δλων τ&ν 

περιοριστικών μέτρων στήν ελεύθερη κυκλοφορία 

τ&ν βιομηχανικών προϊόντων τ&ν χωρών τής Κοινό

τητος εν& εκ μέρους τής ΕΟΚ ή κατάργηση τ&ν 

δασμών καί τ&ν άλλων περιορισμών προβλεπόταν νά 

πραγματοποιηθεί σέ περίοδο 12 ετ&ν καί στήν πράξη 
-δπως θά άναφέρει μεταγενέστερα στό βιβλίο του 

«'Η 'Ελλάδα στήν Εύρώπψ> δ μετέπειτα ύπουργός 

καί επίτροπος τ&ν Εύρωπαϊκ&ν Κοινοτήτων, Γ. 

Κοντογεώργης- πραγματοποιήθηκε άκόμη συντομό

τερα. 

Προβλεπόταν επίσης προοδευτική υίοθέτηση ά

πό τήν ' Ελλάδα του κοινου εξωτερικου δασμολογίου 

τής ΕΟΚ επί τ&ν είσαγομένων άπό τίς τρίτες χώρες 

βιομηχανικών άγαθ&ν καί υίοθετουνταν ρήτρες δια

σφαλίσεως γιά τή μεταβατική περίοδο, σέ περίπτω

ση διαταραχών σέ κάποιο κλάδο οίκονομικής δρα

στηριότητος. 

Γιά τά γεωργικά προϊόντα, ή Κοινότητα κα..Cαρ
γουσε άμέσως τούς δασμούς, γιά τά κύρια εξαγώγιμα 

έλληνικά άγροτικά προϊόντα. Προβλεπόταν διαδι

κασία εναρμονίσεως τής άγροτικής πολιτικής τής 

'Ελλάδος μέ τήν Κοινή ' Αγροτική Πολιτική τής 

Κοινότητας, δταν αύτή θά ετίθετο σέ εφαρμογή κατά 

προϊόν -δεδομένου δτι κατά τήν ύπογραφή τής 

Συμφωνίας τ&ν 'Αθηνών δέν είχαν άκόμη δημοσιευ

θεί καί δέν ήσαν γνωστοί, τουλάχιστον στήν έλληνι-
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κή πλευρά, οί κανονισμοί οί όποίοι εθεσαν προοδευ

τικά σέ εφαρμογή τήν κοινή άγροτική πολιτική. 

Σκοπός τής εναρμονίσεως ήταν νά εξασφαλιστεί ή 

ίσότητα τής μεταχειρίσεως τών προϊόντων τής 'Ελ

λάδος στίς άγορές των συμβαλλομένων μερών. 

'Η Συμφωνία των 'Αθηνών συμπληρωνόταν μέ 

ενα χρηματοδοτικό πρωτόκολλο, τό όποίο προέβλε

πε τή χορήγηση στήν 'Ελλάδα, άπό τήν Εύρωπαϊκή 

Τράπεζα 'Επενδύσεων, δανείων συνολικοϋ ποσοϋ 

125 έκατ. δολλ. γιά μιά περίοδο 5 ετών, ώστε νά βοη
θηθεί ή 'Ελλάδα νά επιταχύνει τό ρυθμό τής οίκονο

μικής άναπτύξεώς της, καί νά φθάσει σέ σημείο πού 

θά τής επέτρεπε νά γίνει πλήρες μέλος τής Κοινότη

τος. 

Τό πλήρες επίσημο κείμενο τής Συμφωνίας, μέ 

τέσσερις Πίνακες, είκοσι Πρωτόκολλα καί εννέα 

Δηλώσεις θά δοθεί στή δημοσιότητα στίς 12 'Ιουλί
ου. 'Η Συμφωνία θά άρχίσει νά ίσχύει άπό τήν Ι η 

Νοεμβρίου 1962. 

Μέ τήν εύκαιρία τής ύπογραφής τών Κειμένων, ό 

,άντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως, άπευθυνόμενος 

πρός τούς ξένους επισήμους, εκφώνησε τόν άκόλου

θο λόγο: 

«Κύριοι, 

»Θά ύπογράψωμεν σήμερον συμφωνίαν, ή όποία εχει 

θεμελιώδη χαρακτήρα διά τήν 'Ελλάδα, άλλά καί γενικωτέ

ραν σημασίαν διά τήν Ευρώπην. 'Η Συνθήκη Συνδέσεως 

τής 'Ελλάδος μέ τήν μεγάλην Ευρωπαϊκήν Κοινότητα εl

ναι πρωτίστως πράξις πολιτική. Δέν ύπάρχει γεγονός ου

σιώδες εiς τήν ίστορίαν τών άνθρωπίνων κοινωνιών, τό 

δποίον νά μ ή εΙ ναι άμέσως ή έμμέσως πολιτικόν. 'Ο πολι

τικός παράγων τής ίστορίας εχει άλλοτε ύπερτιμηθή καί 

άλλοτε ύποτιμηθή. 'Ο Θουκυδίδης, τόν ύπερετίμησεν 

ϊσως, όχι δμως καί άδικαιολογήτως, έάν λάβωμεν ύπ' όψιν 

τήν έποχήν εiς τήν δποίαν εζησε. Τότε, άκριβώς, έδοκιμά

ζετο τό πρώτον ή πολιτική ώς πράξις συλλογική τής κοι

νότητος του λαου, ώς πράξις δημοκρατική . • ο ίστορικός 
ύλισμός, άντιθέτως, ύπετίμησε τήν πολιτικήν. Δυσκόλως 

θά ήτο δυνατόν σήμερον αυτοί ούτοι οί όπαδοί του νά έμ

μείνουν μέ τρόπον όρθόδοξον εiς τήν θέσιν αυτήν. 'Εάν 

έπετεύχθη ή συγκρότησις τής Οίκονομικής Κοινότητος, ή 

όποία καθιερώθη έν Ρώμτι, καί έάν ήδυνήθημεν νά φθάσω

μεν είς τήν σήμερον πραγματοποιουμένην σύνδεσιν τής 

·Ελλάδος, χώρας διανυούσης τό στάδιον τής άναπτύξεως, 

μέ τάς οίκονομικώς ίσχυράς χώρας, τάς δποίας έκπροσω

πείτε, τά δύο αυτά γεγονότα πρέπει νά άποδοθουν πρωτί

στως εiς τήν πολιτικήν βούλησιν, ή όποία κινεί δλους μας 

πρός τήν δημιουργίαν τής ευρωπαϊκής ενότητος. 

»Τά οίκονομικά έλατήρια έχώριζον τάς ευρωπαϊκάς 

χώρας κατά τά πρώτα στάδια τής άστικής καί τεχνικής 

έπαναστάσεως καί θά ήτο δυνατόν καί σήμερον νά μαται

ώσουν τά βήματα πρός τήν ευρωπαϊκήν ενότητα. 'Αλλά ή 

ήθική βούλησις -καί ή πολιτική εΙναι κατ' έξοχήν πρά

ξις ήθική- έπεκράτησε καί έπικρατεί. Αυτό άποτελεί έγγύ

ησιν διά τό μέλλον τής Ευρώπης καί δλοκλήρου του έλευ

θέρου κόσμου. 

)) ·Η σήμερον ύπογραφομένη συμφωνία δημιουργεί τήν 
βάσιν τής βαθμιαίας οΙκονομικής ενώσεως τής ·Ελλάδος 

πρός τάς εξ χώρας σας, αί δποίαι εύρίσκονται άπό άπόψε

ως οΙκονομικής, κοινωνικής καί έπιστημονικής προόδου, 

είς τήν πρωτοπορίαν τής άνθρωπότητος. ·Ο ελληνικός λα

ός γνωρίζει τί σημαίνει τουτο. Γνωρίζει, δτι όφείλει νά 

καταβάλη μεγάλην προσπάθειαν διά νά άνέλθη τό ταχύτε

ρον είς τό έπίπεδον τής οίκονομικής προόδου, ή όποία θά 

καταστήση τήν σημερινήν πράξιν ώφέλιμον καί είς τόν 

εαυτόν του, άλλά καί είς έκείνους τούς λαούς, οί όποίοι 

ελαβον τήν άπόφασιν νά συνδεθουν μετ ' αυτου. ~Ηδη τά 

βήματα, τά όποία έπραγματοποίησεν δ ελληνικός λαός κα

τά τά τελευταία ετη πρός τήν κατεύθυνσιν τής οικονομικής 

του άναπτύξεως είναι σημαντικά. Θά καταστουν ετι άπο

φασιστικώτερα είς τό μέλλον. Καί είς τουτο θά συμβάλη 

ίδιαιτέρως, ώς πηγή έμπνεύσεως καί ώς κατευθυντήριος 

γραμμή, ή σημερινή συμφωνία. 

»Κατά τήν πανηγυρικήν αυτήν ά\ραν θεωρώ καθήκον 

μου -καί ή έ κπλήρωσις τοιούτου καθήκοντος εlναι πάν

τοτε ευχάριστος- νά έξάρω τό δύσκολον εργον τό δποίον 
έπραγματοποίησαν, κατά τήν μακράν περίοδον τών δια

πραγματεύσεων, αί δποίαι ώδήγησαν τελικώς είς τό σημε

ρινόν άποτέλεσμα, οί ταχθέντες εiς τό εργον τουτο έκπρό

σωποι τής Κοινότητος. Παραλλήλως πρός τήν έξαίρετον 

ίκανότητα καί τήν έπιμονήν μεθ' ή ς ύπερήσπισαν τάς άπό

ψεις τής Κοινότητος καί, ώς ά\φειλον, αυτών τούτων τών 

Κρατών, τά όποία τήν άπαρτίζουν, έπέδειξαν καί άληθή 

άφοσίωσιν εiς τό ίδεώδες τής ευρωπαϊκής ενότητος. 

)) ~Η δη έφθάσαμεν είς τό τέλος. 'Αλλά, ή ύπογραφομένη 
συμφωνία θά μέ διέκοπτε, έάν εlχε φωνήν, καί θά έπανε

λάμβανε τόν στίχον του ποιητου: "εiς τό τέλος μου εlναι ή 

άρχή μου". Καί θά ελεγε τήν άλήθειαν. Τό ευτυχές τέλος 

των διαπραγματεύσεων εlναι ή μεγάλη καί δύσκολος άρχή. 

·Η ·Ελλάς θά πράξη πάν δ, τι ε{ ναι άναγκαίον διά νά άντα

ποκριθή εiς τάς νέας {στορικάς ευθύνας της, βεβαία δτι καί 

αί χώραι σας θά άνταποκριθουν πλήρως είς τήν μεγάλην 

άποστολήν, τήν όποίαν άνέλαβον διά τήν Συνθήκην τής 

Ρώμης. Εiσερχόμεθα είς νέαν έποχήν, ή όποία άπαιτεί άπό 

τά Κράτη, μεγάλα καί μικρά, νέας μεθόδους ίστορικής δρά

σεως, άρα καί νέαν νοοτροπίαν. Ευτυχώς ή δημοκρατία 

-καί αυτός εΙ ναι δ τίτλος, δ δποίος έξασφαλίζει εiς αυτήν 

αίωνίαν νεότητα- εχει μεγάλην ίκανότητα άναπροσαρμο

γής. ~ Αλλοτε ήτο δυνατή καί νοητή μόνον είς τά δρια τής 

πόλεως . Καί έξεκίνησεν άπό τήν πόλιν αυτήν, ή όποία εχει 

σήμερον τήν τιμήν νά σάς φιλοξενή. Σήμερον ή δημοκρα

τία δέν περιορίζεται πλέον εiς τήν πόλιν, άλλά τείνει νά 

ταυτισθή πρός τήν άνθρωπότητα, δέν γνωρίζει πλέον οuτε 

δρια γεωγραφικά, οuτε όριαέθνικά . Μεταξύ, δμως, τής άρ

χαίας πόλεως ή τών έθνικών Κρατών του l9ου αίώνος, καί 

τής άνθρωπότητος ύπάρχει, ώς βαθμίς ένδιάμεσος, ή Ευ

ρώπη. Εiς αυτήν καλείται ή iδέα τής δημοκρατίας νά δώση 

νέαν μορφήν ύπερεθνικής άλληλεγγύης». 

Στήν συνέχεια τό λόγο πήρε δ πρόεδρος τοϋ Συμ

βουλίου ύπουργών τής ΕΟΚ, άντικαγκελλάριος καί 

ύπουργός τής 'Εθνικής Οίκονομίας τής Ο.Δ. Γερμα

νίας, Λ. »Ερχαρτ: 

«Τό Συμβούλιον τής ΕΟΚ καί αί Κυβερνήσεις τών 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



106 ΕΠΠΕΥΓΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

'Ομιλία του Π. Κανελλόπουλου κατά τήν τελετή vπoypαφijς 

τής Συμφωνίας Συνδέσεως. 
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Κρατών-μελών, προβαίνουσαι εiς τήν ύπογραφήν τής συμ

φωνίας συνδέσεως μετά τής ·Ελλάδος, !:χουν έπίγνωσιν δτι 

έπιτελουν πρiiξιν μεγίστης σημασίας διά τήν ·Ελλάδα, διά 

τήν ΕΟΚ καί γενικώτερον διά τήν εύρωπαϊκήν άλληλεγγύ

ην. 

>>ΑΙσθάνομαι δμως iδιαιτέραν χαράν, διότι ύπογράφο
μεν τήν συμφωνίαν ταύτην εiς τούς πρόποδας τής 'Ακροπό

λεως. • Ο σεβαστός αύτός τόπος, δ τόσον άγαπητός εiς 
δλόκληρον τήν άνθρωπότητα, ύπογραμμίζει πλήρως τήν 

εύρωπαϊκήν σημασίαν τής πράξεώς μας. Δέν ε{ναι τυχαίον 

τό γεγονός δτι τό όνομα 'Έύρώπη" ε{ναι έλληνικής κατα

γωγής. 'Από έδώ έξεκίνησαν τά πνευματικά ρεύματα, τά 

όποία εδωσαν ε{ς τή ijπειρον μας τήν σημερινήν της μορ

φήν καί τά όποία έπί δύο καί πλέον χιλιετηρίδας γονιμο

ποιουν δλας τάς χώρας τής Εύρώπης καί πέραν αύτής δλό

κληρον τόν κόσμον. Βλέπομεν τήν χώpαν σας ώς τό λίκνον 

του εύρωπαϊκου πολιτισμου. Πώς θά ή το δυνατόν νά συλλά

βωμεν μίαν εύρωπαϊκήν Κοινότητα <'iνευ τής • Ελλάδος; 
Θεωρουμεν ώς εύτυχή άπαρχήν τό γεγονός δτι μέ τήν iδι

κήν σας άκριβώς χώραν έπραγματοποιήσαμεν τό πρώ,τον 

βήμα πρός τήν έπέκτασιν τής Κοινότητός μας. Βεβαίως τά 

πρώτα βήματα εiς μίαν <'iγνωστον δδόν, εΙ ναι άκριβώς έκεί

να τά όποία εΙναι Ιδιαιτέρως δύσκολα καί διά τόν λόγον 

αύτόν πρέπει νά πραγματοποιουνται μετά περισσής περι

σκέψεως. ·Ως γνωστόν, τουτο δέν λαμβάνει χώραν άπό τήν 

μίαν ήμέραν εiς τήν <'iλλην, διότι τό πρώτο βήμα εΙναι 

δδηγός καί παράδειγμα διά τό μέλλον. • Η συνθήκη τής 
ΕΟΚ καθιστά έξ ίσου δυνατήν καί εiς <'iλλας χώρας τήν 

είσοδον εiς τήν Κοινότητά μας καί είμεθα εύτυχείς διότι 

πραγματοποιείται ήδη δ πρώτος σταθμός εiς τήν δδόν αυ

τήν. 

»Διά τήν Εύρωπαϊκήν Οiκονομικήν Κοινότητα ή Ιδιαι

τέρα σημασία τής σημερινής συμφωνίας συνίσταται εiς τό 

γεγονός δτι ή έπέκτασις τής Κοινότητος, έπί τij βάσει τής 

Συνθήκης τής ΕΟΚ, άποδεικνύεται ήδη όχι πλέον ώς άξί

ωμα, άλλά ώς πραγματικότης. 

»Έπιτρέψατέ μου νυν νά εϊπω άκόμη όλίγας λέξεις έπί 

τής συμφωνίας αύτής καθ' έαυτήν. "Εν έκ τών ουσιαστι

κών χαρακτηριστικών της εΙναι ή πληρότης αύτής, διότι 

περιλαμβάνει, πλήν των καθαρώς έμπορικών διατάξεων, εν 

σύνολον διατάξεων προοριζομένων νά πραγματοποιήσουν 

τήν δσον τό δυνατόν πληρεστέραν ένοποίησιν τών ΟtΚΟ

νομικών τής • Ελλάδος καί τής Κοινότητος. • Η τοιαύτη 
βούλησις εΙσόδου εiς τήν δδόν μιiiς στενωτάτης συνεργα

σίας έξεδηλώθη εύθύς άπό τών πρώτων έπαφών μεταξύ τής 

έλληνικής άντιπροσωπείας καί τής άντιπροσωπείας τής 

Κοινότητος . Δέν ήτο βεβαίως δυνατόν νά λάβη αϋτη συγ

κεκριμενην μορφήν παρά έφ' δσον έπέτρεπον ταύτη ν τά 

ύφιστάμενα οΙκονομικά δεδομένα καί έφ' δσον εκαστος 

τών συνεταίρων ήτο συγχρόνως διατεθειμένος καί εiς θέ

σιν ν' άναλάβη έπαρκείς ύποχρεώσεις. Χαιρόμεθα δλως 

ίδιαιτέρως διότι κατέστη δυνατόν αί διαπραγματεύσεις νά 

καταλήξουν είς τήν τελευταίαν έκπλήρωσιν του άντικειμε

νικου τούτου σκοπου. 

»Φρονουμεν, πράγματι, δτι τοιουτοτρόπως έπελέγη ή 

καλυτέρα δδός πρός έπίτευξιν δλων των άντικειμενικών 

σκοπών τούς δποίους εϊχομεν θέσει εiς έαυτούς, δηλαδή νά 

δημιουργήσωμεν εύνοϊκάς συνθήκας πρός προσέγγισιν 

τής • Ελλάδος καί τής Κοινότητος εiς δλους τούς τομείς, 
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περί ών διαλαμβάνει ή Συνθήκη τής Ρώμης, λαμβάνοντες 

δμως ύπ' όψιν τάς ίδιορρυθμίας τής έλληνικ:ής οiκ:ονομί

ας, τάς σημερινάς δυσκολίας κ:αί δυνατότητας αύτής, δσον 

κ:αί τάς προοπτικ:άς της διά τό μέλλον. 

»Αί χώραι-μέλη κ:αί τό Συμβούλιον τής ΕΟΚ αποτίνουν 

σήμερον φόρον τιμής εiς τήν ύπομονήν μεθ' ή ς διεξήχθη

σαν αί διαπραγματεύσεις εξ άμφοτέρων τών πλευρών . 'Η 

επιτροπή διεπραγματεύθη τήν συμφωνίαν εξ όνόματος τής 

Κοινότητος κ:αί κατέβαλε πάσαν προσπάθειαν διά νά κ:α

ταλήξη εiς τούς άναγκ:αίους συμβιβασμούς κ:αί νά έξεύρη 

λύσεις εiς δύσκολα προβλήματα. 'Αφ' έτέρου, οί 'Έλλη

νες διαπραγματευταί κατενόησαν εύθύς έξ άρχής τό σύνο

λον των τιθεμένων προβλημάτων κ:αί τήν άνάγκ:ην νά ευ

ρουν δι' αύτάς θετικ:άς λύσεις. 

»"Ας μοί έπιτραπή έπί τlj εύκ:αιρία ταύττι, νά εκφράσω 

έξ όνόματος των εξ Κρατών-μελών τάς εiλικ:ρινείς εύχαρι

στίας μας εiς τούς διαπραγματευτάς άμφοτέρων των πλευ

ρών. 'Αποτίνω ίδιαίτερον φόρον τιμής εiς τόν άκ:αταπόνη

τον κ:αί εϋστροφον διαπραγματευτήν κ:. Ρέυ, δστις μετά 

τόσου κόπου δσον κ:αί έπιτυχίας κ:ατώρθωσε νά διαχωρίση 

έν πλήρτι δικ:αιοσύντι κ:αί όρθότητι τάς έπιθυμίας δλων των 

ενδιαφερομένων. Ή προσέγγισις τής 'Ελλάδος κ:αί τής 

Κοινότητος πρέπει νά άποφέρη εiς τό έλληνικ:όν εθνος τά 

νόμιμα πλεονεκτήματα μιάς ένώσεως μετά κοινότητος χω

ρών οiκ:ονομικ:ώς δυναμικών. 

»·Η Κοινότης διαβλέπει είς τάς σημαντικ:άς προσπα

θείας, εiς τάς όποίας ή Έλλάς εχει ijδη προβή πρός βελτί

ωσιν τής οίκ:ονομικ:ής αύτής καταστάσεως, άσφαλείς έν

δείξεις τής θελήσεώς της δπως έντείνη τάς προσπαθείας 

της πρός επίτευξιν όλονέν ταχυτέρας οίκ:ονομικ:ής κ:αί κοι

νωνικής προόδου. Είναι βαθύτατα πεπεισμένη δτι ή σύν

δεσις θά κ:αταστήση τάς προσπαθείας ταύτας τόσον εύκ:ο

λωτέρας, δσον κ:αί άποδοτικ:ωτέρας κ:αί δτι ή ·Ελλάς θά 

δυνηθή -διά τής τρόπον τινά μεταδοτικότητας τής προό

δου, ijτις κ:αί άποτελεί εν έκ: των κ:υριωτέρων διδαγμάτων 

τής Κοινότητος μας- νά συντομεύση αίσθητώς τόν χρό

νον, ό όποίος θά άπητείτο ύπό άλλας συνθήκ:ας διά τήν 

μείωσιν τής ύπαρχούσης διαφοράς μεταξύ του ijδη πρα

γματοποιηθέντος υπό τής έλληνικ:ής οiκ:ονομίας επιπέδου 

κ:αί του έπιπέδου των πλέον εύνοηθεισών εύρωπαϊκ:ών χω

ρών». 

τέλος, ό δρ. Βάλτερ Χάλστάιν, πρόεδρος τfjς έπι

τροπfjς τfjς Εύρωπαϊκ:fjς Οίκ:ονομικ:fjς Κοινότητος, 

μιλώντας στήν έλληνικ:ή, θά πεί : 

«Κατά τήν έπίσημον ταύτην στιγμήν, κ:αθ' ijν λαμβάνω 

τόν λόγον έξ όνόματος τής 'Επιτροπής τής ΕΟΚ, αί πρώ

ται μου λέξεις θά είναι λέξεις εύγνωμοσύνης. Σάς εύχαρι

στώ έγκ:αρδίως διά τόν φιλικόν φόρον τιμής ό όποίος απο

δίδεται σήμερον εiς τήν Έπιτροπήν, διότι διεξήγαγεν αύ

τη, ώς προβλέπεται υπό τής συνθήκης τής Ρώμης, τάς δια

πραγματεύσεις διά τήν συμφωνίαν ή όποία υπογράφεται 

σήμερον. Διά λόγους ίστορικ:ής δικαιοσύνης σπεύδω νά 

προσθέσω δτι έν φ μέτρφ ή άναγνώρισις αϋτη θά ήτο δι

καιολογημένη τουτο όφείλεται κ:ατά μέγιστον μέρος εiς 

τόν συνάδελφοΥ καί φίλον Ζάν Ρέυ, εiς τήν υπομονήν κ:αί 

επιμονήν του, εiς τήν εύθυκ:ρισίαν κ:αί τήν φαντασίαν του. 

·Ο μου μετά των συνεργατών του, τούς όποίους έπιθυμώ κ:αί 

εγώ νά εύχαριστήσω έπί τlj εύκαιρίq. ταύττι εύρεν, εξ άλ

λου, εiς τήν έλληνικ:ήν άντιπροσωπείαν διαπραγματευτήν 

ό όποίος όχι μόνον υrιερημύνθη δραστηρίως, ώς ήτο τό 

κ:αθήκ:ον του, των συμφερόντων τής χώρας του, άλλά κ:αί 

διετήρησεν αδιαλείπτως πρό όφθαλμών τό κοινόν συμφέ

ρον των δύο μερών εiς τάς διαπραγματεύσεις αύτάς . Καί 

άναστρέφων κ:άπως τό φιλοσοφικ:όν άπόφθεγμα του άξιο

τίμου προέδρου κ:. Κανελλοπούλου θά εϊπω: Τό μέλλον 

-τό μέλλον τής συνδέσεώς μας- ijρχισεν ~δη κ:ατά τάς 
διαπραγματεύσεις. Δέν διεπραγματεύθημεν ώς άντίπαλοι, 

άλλά μέ πνευμα φιλικής άλληλεγγύης, μέ πνευμα εύρωπαϊ

κ:όν. Ούτως έπετεύχθη άποτέλεσμα, του όποίου ή πολιτική 

κ:αί οίκ:ονομικ:ή σημασία είναι εξ ϊσου μεγάλη δι' άμφότε

ρα τά μέρη. 

»Τοιουτοτρόπως ή Κοινότης έπιβεβαιοί τόν άνοικ:τόν 

αύτής χαρακτήρα. Πράγματι δέν είναι εγωιστική επιχεί

ρησις άποσκ:οπουσα εiς τό μέγιστον δυνατόν κέρδος μόνον 

των μελών της, αλλά εξυπηρετεί τήν άλληλεγγύην κ:αί τήν 

εiρήνην τής Εύρώπης κ:αί πέραν τών συνόρων της. 

»'Η 'Ελλάς, επικ:υροί τaς πολιτικ:άς άρχάς είς Ciς είναι 

άπό μα κ: ρου πιστή . ' Ενισχύει τήν ασφάλειάν της, συνδεο

μένη ετι στενώτερον μέ τούς παλαιούς της φίλους. Διανοί

γει εν τέλει εύρυτάτην προοπτικήν διά τήν οiκ:ονομίαν της. 

·Η οiκονομία αύτή εύρίσκ:εται εiσέτι εiς τό στάδιον τής 

άναπτύξεως. 'Αλλά χάρις εiς τήν εργατικότητα κ:αί εiς τήν 

πειθαρχίαν του έλληνικ:ου λαου κ:αί χάρις εiς τά επιτεύγμα

τα μιάς θαρραλέας κ:αί προβλεπτικής Κυβερνήσεως ή οi

κ:ονομία αύτη είναι υγιής. Διά τής συνδέσεως θά άχθή αύ

τη, διά προσεκτικής προσόδου, χωρίς άποτόμους μεταβο

λάς, βήμα πρός βήμα, είς τό έπίπεδον των χωρών τής Κοι

νότητος μας. Τόσον ή έλληνικ:ή βιομηχανία δσον καί ή 

γεωργία θά άποκ:ομίσουν όφέλη συνεπείq. τής οiκ:ονομικ:ής 

ενισχύσεως διά τήν άνάπτυξιν κ:αί τής εiσόδου των εiς εύ

ρυτάτην άγοράν 160 εκατομμυρίων άνθρώπων διαβιούντων 
εiς υψηλόν έπίπεδον ζωής. 

»Είμεθα βέβαιοι δτι τό εργον τουτο θά επιτύχη. Δέν θά 

πρόκειται δμως περί αύτομάτου έξελίξεως άλλά θά είναι 

άποτέλεσμα μιάς στενής συνεργασίας μεταξύ τής · Ελλά
δος κ:αί τής Κοινότητος. 'Αμφότεραι θά ευρεθουν εκ: νέου 

εν iσοτιμίq., εiς τό Συμβούλιον τής συνδέσεως, δπου θά 

επιδοθουν άπό κοινου εiς τό εργον του νά εμφυσήσουν 

μεγάλην ζωτικότητα εiς τήν συμφωνίαν μας. 

»Χαιρόμεθα παριστάμενοι εiς τήν ύπογραφήν σήμερον, 

ενταυθα, τής πρώτης συμφωνίας συνδέσεως μεταξύ τής 

Κοινότητος κ:αί τρίτης χώρας. Χαιρόμεθα δέ διττώς, διότι 

αύτη συνήφθη μετά τής' Ελλάδος. ·Η χώρα αύτη ώς κ:οιτίς 

του εύρωπαϊκ:ου πολιτισμου, είναι προσφιλής είς πάντα Εύ

ρωπαίον. 'Εδώ έγεννήθησαν τά πνευματικά ρεύματα τά 

όποία διεμόρφωσαν κατά τρόπον άναλλοίωτον τήν προ

σωπικότητά της. Δέν θά έγνωρίζαμεν τί εστί άλήθεια, κάλ

λος κ:αί δικαιοσύνη άνευ των διδαγμάτων τά όποία μάς 

εδιδάχθησαν έκ: του παρελθόντος τής χώρας ταύτης. Μετά 

βαθείας ίκ:ανοποιήσεως δίδομεν ηδη νέαν σύγχρονον μορ

φήν εiς τάς σχέσεις αί όποία ι μάς συνδέουν μετά τής • Ελλά
δος». 

Τό έπίσημο άνακ:οινωθέν πού έκ:δόθηκ:ε εύθύς με

τά τήν ύπογραφή τfjς συμφωνίας άνέφερε: 

« ... 'Η έλληνικ:ή Κυβέρνησις, αί Κυβερνήσεις τών χω-
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ρών-μελών καί τά άνώτατα όργανα τής ΕΟΚ εξέφρασαν 

τήν ίκανοποίησίν των έπί τΏ ύπογραψΏ τής συμφωνίας ταύ

της, ή όποία άπό τής πλευράς τής Κοινότητος θά ύποβλη

θή είς τήν Εuρωπαϊκήν Κοινοβουλευτικήν Συνέλευσιν 

πρός γνωμοδότησιν. 

»' Η Συμφωνία Συνδέσεως σκοπόν εχει νά ενισχύση 
τούς πολιτικούς καί πνευματικούς δεσμούς, οί δποίοι εκ 

παραδόσεως ήνωναν τήν 'Ελλάδα μετά τών "Εξ χωρών τής 

Κοινότητος, διά τάς δημιουργίας νέων οίκονομικών δε

σμών, οί δποίοι θά συμπληρώσουν τήν ενωσιν ταύτην. Ή 

συμφωνία άποτελεί επίσης άναγνώρισιν τής πολιτικής καί 

γεωγραφικής σημασίας τής 'Ελλάδος είς τόν ελεύθερον 

κόσμον ώς καί τής επιτευχθείσης προόδου εi.ς τήν σταθε

ροποίησιν καί άνάπτυξιν τής ελληνικής οiκονομίας καί 

τήν άνύψωσιν τοϋ επιπέδου διαβιώσεως τοϋ ελληνικοϋ λα

οϋ. 

» ' Η σύνδεσις τής 'Ελλάδος μετά τής Κοινότητος άπο

τελεί, εξ dλλου, άναγνώρισιν τής άρχής δτι ή άτλαντική 

άλληλεγγύη δέν πρέπει νά ε{ναι μόνον πολιτική καί στρα

τιωτική, άλλά νά στηρίζεται καί επί στενής οiκονομικής 

άλληλεγγύης, ή όποία καί ε{ναι μία εκ τών βάσεων, επί τών 

δποίων πρέπει νά θεμελιωθή ή άλληλεγγύη τοϋ δυτικοϋ 

κόσμου. 

»'Η Συμφωνία Συνδέσεως -ή όποία εΙ ναι καί ή πρώτη 

ή όποία συνάπτεται μεταξύ τής Κοινότητος καί μιfiς τρίτης 

χώρας- άποτελεί συγκεκριμένην εκδήλωσιν τής επανει

λημμένως εκφρασθείσης άποφάσεως τής Κοινότητος νά 

εφαρμόση άνοικτής καί ελευθέρας μορφής εξωτερικήν 

πολιτικήν, ή όποία νά καθιστά δυνατήν τήν δημιουργίαν 

τών βάσεων διά τήν στενήν καί γόνιμον συνεργασίαν μετά 

τών χωρών αί δποίαι ε{ναι διατεθειμένα, νά άποδεχθοϋν 

τάς άρχάς καί τούς κανόνας τής Συνθήκης τής Ρώμης. 

'Εκφράζει επίσης τήν βούλησιν τής Κοινότητος νά ύπο

στηρίξη τάς προσπαθείας φίλων χωρών νά φθάσουν είς τό 

επίπεδον τής οiκονομικής καί κοινωνικής άναπτύξεως, τό 

δποίον ή ίδία εχει επιτύχει. 

»'Η γενική διάρθρωσις τής Συμφωνίας Συνδέσεως δέον 

νά έξετασθή εν συναρτήσει πρός τούς άνωτέρω γενικούς 

άντικειμενικούς σκοπούς. ' Η συμφωνία άποβλέπει, εν 

πρώτοις, είς τήν δημιουργίαν τελωνειακής ενώσεως μεταξύ 

τής Κοινότητος καί τής 'Ελλάδος. 'Η τελωνειακή αϋτη 

ενωσις καλύπτει τό σύνολον τών συναλλαγών. 'Η συμφω

νία προβλέπει δασμολογικόν άφοπλισμόν διά τό μεγαλύ

τερον μέρος τών συναλλαγών εντός περιόδου 12 ετών, διά 
τό σύνολον δέ εντός περιόδου 22 ετών, ώς καί τήν άποδο
χήν εκ μέρους τής 'Ελλάδος τοϋ κοινοϋ εξωτερικοϋ δα

σμολογίου. 

»Προσδιορίζει επίσης τόν ρυθμόν τής προοδευτικής 

καταργήσεως τών ποσοτικών περιορισμών. 'Εξ dλλου, εί

δικόν καθεστώς προβλέπεται διά τά γεωργικά προϊόντα μέ 

βάσιν τήν εναρμόνισιν τής άγροτικής πολιτικής τής 'Ελ

λάδος καί τής Κοινότητος. 

)) Ή Η επιλογή τής τελωνειακής ενώσεως ώς πλαισίου διά 

τήν σύνδεσιν προσδιωρίσθη άπό τήν επιδίωξιν δπως τό 

καθεστώς τής συνδέσεως προσεγγίζη, κατά τό μέτρον τοϋ 

δυνατοϋ, τό καθεστώς τής Συνθήκης τής Ρώμης, ύπό μορ

φήν σύμφωνον πρός τάς διατάξεις τοϋ ΓΚΑΠ. Ύπό τό 

πνεϋμα τοϋτο ή συμφωνία δέν περιορίζεται είς τήν δημι

ουργίαν τελωνειακής ενώσεως, άλλά καλύπτει τό πλeίστον 

τών λοιπών πεδίων τής Συνθήκης τής Ρώμης, ώς ή ελευθέ

ρα κυκλοφορία προσώπων, ύπηρεσιών καί κεφαλαίων, τό 

δικαίωμα εγκαταστάσεως, αί μεταφοραί, οί κανόνες άντα
γωνισμοϋ, δ συντονισμός τής οίκονομικής καί εμπορικής 

πολιτικής κ.λ.π. 

»'Εξ dλλου, ή Συμφωνία Συνδέσεως διεμορφώθη μέ 

γνώμονα τήν προοπτικήν τής μελλοντικής πλήρους εντά

ξεως τής 'Ελλάδος είς τήν Κοινότητα. 

»Κατά τήν διαμόρφωσιν τοϋ ενιαίου τούτου συνόλου 

διατάξεων, οί διαπραγματευταί ελαβον βεβαίως ύπ' όψιν 

τάς iδιοτυπίας τής ελληνικής οίκονομίας. Οϋτω, ελαστι

κώτεραι διατάξεις εγένοντο δεκταί ώς πρός τήν διάρκειαν 

τής μεταβατικής περιόδου, ελήφθησαν δέ καί ώρισμένα 

είδικά μέτρα ύπερβαίνοντα τάς εντός τοϋ πλαισίου τής 

Συνθήκης τής Ρώμης ίσχυούσας ύποχρεώσεις. 

»Παρά ταϋτα, εκ τών διαπραγματεύσεων προέκυψεν δτι 

ήτο δυνατή ή επίλυσις δλων τών δυσχερειών χωρίς νά θι

γοϋν αί βασικαί άρχαί τής Συνθήκης τής Ρώμης. 

»Κατεδείχθη επίσης δτι αί άρχαί αuταί, μακράν τοϋ νά 

άντικατοπτρίζουν αποκλειστικώς τά συμφέροντα τών εξ 

χωρών-μελών τής Κοινής 'Αγοράς, ε{ναι επιδεκτικαί τρο

ποποιήσεων καί προσαρμογών, άνταποκρινομένων πρός τά 

είδικά συμφέροντα ετέρων χωρών, αί δποίαι επιθυμοϋν νά 

προσεγγίσουν τήν Κοινότητα, συνιστοϋν δέ ενα σύνολον 

βασικών διατάξεων ίκανών νά επιλύσουν τό γενικόν πρό

βλημα τής οίκονομικής συνεργασίας εν ΕuρώπlJ . 

»'Εξ dλλου, πρός τόν σκοπόν τής συμπληρώσεως τοϋ 

ενιαίου τούτου συνόλου οίκονομικών ρυθμίσεων καί διά νά 

δυνηθή ή 'Ελλάς νά επιτύχη προοδευτικώς επίπεδον οίκο

νομικής καί κοινωνικής άναπτύξεως άνάλογον πρός τό τής 

Κοινότητος, προβλέπεται ή παροχή οiκονομικής βοηθείας 

ποσοϋ 125 έκατ. δολλαρίων διά μίαν περίοδον 5 έτών άπό 
τής ενάρξεως ίσχύος τής συμφωνίας. 

»τέλος, πρός τόν σκοπόν δπως εξασφαλισθή ή καλή 

λειτουργία τής συνδέσεως, ή συμφωνία προβλέπει τήν 

συγκρότησιν Συμβουλίου τής συνδέσεως άποτελουμένου 

εξ εκπροσώπων άφ' ένός μέν τής 'Ελλάδος καί άφ' ετέρου 

τής Κοινότητος. Τό Συμβούλιον θά εχη τήν εξουσίαν, επί 

τ1j βάσει τής άρχής τής ίσοτιμίας τών συμμετεχόντων με

ρών, νά λαμβάνη άποφάσεις καί νά άπευθύνη συστάσεις». 

Μετά τήν τελετή, οί εξι ύπουργοί-έκ:πρόσωποι 
τών Κρατών-μελών, οί άνώτατοι άξιωματοuχοι τής 
Κοινότητας κ:αί οί πρέσβεις τών εξι στήν 'Αθήνα, 

συνοδευόμενοι άπό τόν Π. Κανελλόπουλο κ:αί τόν Ε. 
'Αβέρωφ, έπισκ:έφθηκ:αν τόν Κ. Καραμανλή στό · 
Πολιτικό Γραφείο. 

'Ο 'Έλληνας πρωθυπουργός έξέφρασε τή χαρά 

του, άφοu του δινόταν ή εύκ:αιρία νά ύποδεχτεί «τούς 

διακεκριμένους έκπροσώπους των εξ φιλικων χω

ρων, μέ τίς όποίες οί δεσμοί τfjς 'Ελλάδος γίνονται 
ήδη στενώτεροι», τούς εύχαρίστησε «διότι συνέβα

λαν εlς τήν πραγματοποίησι ν τοv σημαντικοv αύτοv 

γεγονότος» κ:αί τόνισε πώς «ό έλληνικός λαός έκτιμii 

πλήρως τήν ίστορικήν σημασίαν τfjς ύπογραφείσης 

συμφωνίας, διότι aντιλαμβάνεται δτι πέραν τfjς οi

κονομικfjς, έχει εύρείαν πολιτικήν καί ήθικήν ση

μασίαν, aντιλαμβάνεται τάς δυνατότητας πού δια-
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νοίγονται διά τό μέλλον του καί γνωρίζει δτι οφείλει 

νά άγωνισθή διά νά τάς άξιοποιήση. Άλλά καί πέ

ραν αύτών, γνωρίζει τάς άδυναμίας του. Καί άπό σiiς 

ζητεί, εΙς ενίσχυσιν τών προσπαθειών του, κατανόη

σιν καί συμπαράστασιν;;. 

'Απαντώντας, ό Λ. 'Έρχαρτ εύχαρίστησε, εκ μέ

ρους δλων, τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό γιά τούς κα

λούς του λόγους, ύπενθύμισε τίς προσπάθειες τών 

'Έξι γιά τήν επιτυχία τών διαπραγματεύσεων καί 

ύπογράμμισε δτι ή Κοινότητα θά περιλαμβάνει στό 

έξfjς καί τήν 'Ελλάδα, τήν όποία καί θά βοηθήσει νά 

ξεπεράσει τά οικονομικά καί κοινωνικά της προβλή

ματα. 

Τό ίδιο βράδυ, ό Κ. Καραμανλfjς παρέθεσε δείπνο 

πρός τιμήν τών εκπροσώπων τών 'Έξι, στή διάρκεια 

του όποίου εξεφώνησε τόν άκόλουθο βαρυσήμαντο 

πολιτικό λόγο: 

«Κυρίες καί κύριοι, 

;; 'Εξ ονόματος τοv έλληνικοv λαοv άπευθύνω εγ
κάρδιον χαιρετισμόν πρός ύμiiς καί δι ' ύμών πρός 
τούς φίλους καί συμμάχους λαούς, τούς δποίους εκ

προσωπείτε. 

;;ΕIς τήν συνείδησιν τών 'Ελλήνων ή Εύρωπαϊκή 

ΟΙκονομική Κοινότης δέν συνιστά άπλψς μίαν οΙκο

νομική ν κοινοπραξίαν, άλλά άποτελεf όvτότητα μέ 
εύρυτέραν πολιτικήνάποστολήν καί σημασίαν. 'Εάν 

πρώτοι επεδιώξαμεν τήν μετά τής Κοινότητος σύν

δεσίν μας, επράξαμεν τούτο, εμπνεόμενοι άπό τήν 

πίστιν δτι ή οΙκονομική ένοποίησις τής Εύρώπης θά 

δδηγήση εΙς τήν ούσιαστικήν εύρωπαϊκήν ένότητα 

καί δι ' αύτή ς εΙς τήν ενίσχυσιν τής δημοκρατίας καί 
τής εΙρήνης εΙς δλόκληρον τόν κόσμον. 

;;Οί εύρωπαϊκοί λαοί επλήρωσαν άκριβά εΙς αlμα 

καί εΙς καταστροφάς τούς εθνικούς καί οΙκονομικούς 

άνταγωνισμούς των. 'Εχρειάσθησαν δοκιμασίαι αΙ

ώνων διά νά συνειδητοποιήσουν τήν άλήθειαν δτι 

ούχί διά τής κυριαρχίας του ένός επί τών aλλων, 

άλλά διά τής Ισοτίμου συνεργασίας καί τής ενεργ~v 
άλληλεγγύης είναι δυνατόν νά άσφαλισθή ή επιβίω

σις καί ή εύημερία τής Εύρώπης. Τήν δδόν αύτήν, ή 

όποία άπετέλεσε τό μέγιστον μάθημα τής ίστορίας 

τοv αΙώνος μας, ήκολούθησαν αί χώραι αί συμπήξα

σαι τήν ΕΟΚ. 

;;ΕIς τήν Ρώμην, ετέθη δ θεμέλιος λίθος τής νέας 

Εύρώπης. Έπιτρέψατέ μου νά είπω, χωρίς νά ύπερ

τιμώ τήν σημασίαν τής χώρας μου, δτι καί σήμερον 

εΙς τάς 'Αθήνας σημειοvται ενα γεγονός, τό δποίον 

εθεμελιώθη εν Ρώμy. Σήμερον εΙσέρχεται εΙς τήν οl

κογένειαν τών οΙκονομικώς Ισχυρών χωρών, τάς 

δποίας εκπροσωπείτε, χώρα διανύσασα τό κρίσιμον 

στάδιον τής άναπτύξεώς της. Τό γεγονός τούτο διευ

ρύνει τόν χαρακτήρα τής Κοινότητος καί άποδεικνύ

ει αί'σθημα εύθύνης τών οίκο νομικώς Ισχυρών χωρών 
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έναντι τών προβλημάτων τής έποχής μας. Εlναι και

ρός, πράγματι, νά άποδειχθή ότι ή έλευθερία καί ή 

δημοκρατία δέν άποτελοvν έμπόδιον εlς τήν οlκονο

μικήν άνάπτυξιν καί τήν άντιμετώπισιν τών κοινωνι

κών προβλημάτων, τών οlκονομικώς άσθενεστέρων 

λαών. 

»'Ο έλληνικός λαός, ύπερνικήσας τάς μεγάλας 

δυσχερείας τού παρελθόντος, έξησφάλισε πολιτικήν 

σταθερότητα, έπέτυχε πλήρη νομισματικήν έξυγίαν

σιν καί έκινητοποίησεν όλας τάς δυνάμεις του διά 

τήν οlκονομικήν καί κο ι νωνικήν του πρόοδο ν. Υ Η δη, 

διά τής συνδέσεώς της μέ τήν ΕΟΚ, ή έλληνική οl

κονομία εiσέρχεται εlς μίαν νέαν καί άποφασιστικήν 

φάσιν τής έξελίξεώς της. Γνωρίζουν οί 'Έλληνες ότι 

ό δρόμος θά εlναι δύσκολος. Εlς τήν άνοδικήν πο

ρείαν, τήν όποίαν άκολουθεί σήμερον, θά χρειασθή 

νά καταβάλη ή 'Ελλάς προσθέτους προσπαθείας διά 

τήν αvξησιν τής παραγωγής της καί τήν προσαρμο

γήν αύτής εlς τάς εύρωπαϊκάς συνθήκας, πρός έξα

σφάλισιν ύγιούς συναγωνιστικότητος εlς τόν εύρύ

τερον χώρον μιiiς καταναλωτικής άγορiiς 170 έκα- ~ 

τομμυρίων άνθρώπων. Γνωρίζουν όμως έπίσης ότι 

εlς τό τέρμα τού δρόμου αύτού εύρίσκεται ή όριστική 

έξοδος τής χώρας μας άπό τήν ύπανάπτυξιν καί μία 
καλυτέρα αvριον δι ' ήμiiς καί τά τέκνα μας. 

»'Η ύπογραφείσα σήμερον συμφωνία έξασφαλί

ζει τούς καλυτέρους δυνατούς όρους διά τήν πραγμα

τοποίησ~ν τής συνδέσεως τής 'Ελλάδος μέ τήν ΕΚΑ. 
'Υπήρξε προϊόν μακράς καί έπιπόνου διαπραγματεύ

σεως. Αί εlδικαί συνθfjκαι τής έλληνικής οiκονομίας 

έπέβαλον έξαιρετικώς προσεκτικό ν χειρισμόν, διότι 

έπρεπε νά έξασφαλισθούν αί άπαραίτητοι προϋποθέ

σεις καί έγγυήσεις διά τήν όμαλήν άναδιάρθρωσιν 

τής έλληνικής οlκονομίας. Κατά τάς διαπραγματεύ

σεις προέκυψαν, βεβαίως, δυσκολίαι καί διαφωνίαι. 

'Οσάκις, όμως, αί διαφωνίαι καί άντιθέσεις έφαίνον

το όδηγούσαι πρός άδιέξοδον, έπεκράτει τελικώς τό 

πνεύμα τής κατανοήσεως καί τής εύρωπαϊκής άλλη

λεγγύης. Τού πνεύματος τούτου πανηγυρικήν έπιβε

βαίωσιν άποτελεί ή άπόφασις τών έξ Κυβερνήσεων 

όπως ύπογραφή ή συμφωνία εlς τάς 'Αθήνας καί 

ή σημερινή παρουσία όλων ύμών έδώ. Ή Έλλάς 

έκτιμii όλως lδιαιτέρως τό γεγονός αύτό. Προσλαμβά

νει δέ συμβολικόν χαρακτήρα ή έπιλογή τής Ρώμης 

καί τών 'Αθηνών διά τήν ύπογραφήν τών δύο βασι

κών συμφωνιών τής Κοινότητος. Διότι άπό τάς δύο 

αύτάς πόλεις προήλθεν ή Εύρώπη, τήν όποίαν ζητού

μεν σήμερον νά στηρίξωμεν έπί σταθερωτέρων βά

σεων. 

;; Ή Συνθήκη τής Ρώμης χθές καί σήμερον ή 
Συνθήκη τών 'Αθηνών δέν άποτελούν παρά στα

θμούς. Θά ύπάρξουν καί άλλοι σταθμοί διά τήν όλο

κλήρωσιν τού έργου τής εύρωπαϊκής ένώσεως. Πι

στεύομεν ότι θά έλθη ή στιγμή καθ' fjν ή Εύρώπη θά 

περιλάβη εlς τούς κόλπους της όλους άνεξαιρέτως 

τούς έλευθέρους εύρωπαϊκούς λαούς. Μία ένιαία καί 

lσχυρά Εύρώπη θά άποτελέση έyyύησιν, όχι μόνον 

διά τήν lδικήν της έπιβίωσιν άλλά καί διά τήν έπικρά

τησιν τής έλευθερίας άνά τόν κόσμον. Διότι έδώ, εlς 

τήν Εύρώπην, θά κριθή τελικώς ή τύχη τού έλευθέ

ρου άνθρώπου. 

»Διά νά σωθή, όμως, θά πρέπει νά ένισχύση, 

έκτός τού ύλικού, καί τόν ήθικόν του έξοπλισμόν διά 

τής δικαιοσύνης καί τής ένεργού άλληλεγγύης. Ή 

έπέκτασις τής εύημερίας άνά τόν κόσμον εlναι ή 

σταθερωτέρα έγγύησις διά τήν έλευθερίαν καί τήν 

εlρήνην. 

»Αύτό εlναι τό περιεχόμενον τού μηνύματος τό 

όποίον δικαιούμεθα νά άπευθύνωμεν σήμερον έξ 

'Αθηνών πρός όλους τούς έλευθέρους άνθρώπους. 

Πίνω ύπέρ τής ύγείας τών ήγεμόνων καί άρχηγών 

τών Κρατών, τά όποία έκπροσωπείτε, όλων ύμών 

προσωπικώς, καί ύπέρ τής εύημερίας τών λαών τής 

Κοινότητος;;. 

Στήν άντιφώνησή του πρός τόν 'Έλληνα πρωθυ

πουργό, ό Λ. 'Έρχαρτ, μεταξύ άλλων, άνέφερε : 

«Χαιρετίζω τό έξαιρετικής σημασίας γεγονός τής συν

δέσεως τής 'Ελλάδος μέ τήν ΕΟΚ. Ύπό κάποιαν εννοιαν, 

ή ενότης μεταξύ τής ·Ελλάδος καί των άνεπτυγμένων βιο

μηχανικώς έθνών τής Δυτικής Εuρώπης προϋπήρχεν άπό 

αuτό τοϋτο τό γεγονός, προϋπήρχε τής συνδέσεως μία ύπό 

βαθυτέραν εννοιαν ενότης πνεύματος μεταξύ μας. 

»'Ορθώς ό προλαλήσας έμοϋ κύριος πρόεδρος τής Κυ

βερνήσεως έτόνισε, πέραν τοϋ οίκονομικοϋ περιεχομένου 

τοϋ δλου θέματος, καί τήν βαθείαν πολιτικήν σημασίαν τής 

συνδέσεως τής ·Ελλάδος μέ τάς χώρας τής Εuρωπαϊκής 

Κοι,νής 'Αγοράς. ·Η 'Ελλάς θά δύναται τοϋ λοιποϋ νά 

άξιοποιήση είς τήν μεγίστην δυνατήν εκτασιν τάς δυνατό

τητας τής ελληνικής γής καί τοϋ ελληνικοϋ μόχθου, δο

θέντος δτι τό παραγωγικόν δυναμικόν της θά δύναται νά 

προσβλέπη είς μίαν άγοράν 170 εκατομμυρίων ευημερούν
των καταναλωτών. ·Η νέα πραγματικότης τής ενοποιήσε

ως των οίκονομικών καί γενικωτέρων δυνάμεων τής γηραι

άς Εuρώπης, θά έπιτρέψη είς αuτήν νά άντιμετωπίση ήνω

μένη τά προβλήματα τά όπ6ία άσφαλώς τήν άναμένουν καί 

ταυτοχρόνως νά άξιοποιήση διά τό καλόν τής εuημερίας 

καί τής ελευθερίας δλου τοϋ κόσμου τάς μεγαλυτέρας δυ

νατοτήτας αuτής. 

»Εiς τάς δύο άνωτέρω πλευράς δέον νά προσθέσωμεν 

καί τήν καθαρώς άνθρωπιστικήν πλευράν τής συνδέσεως, 

δηλαδή τόν ηθικόν καί άνθρώπινον χαρακτήρα τής ενώ

σεως. Δέν ε{ναι τώρα ή κατάλληλος στιγμή διά νά άναπτύ

ξωμεν φιλοσοφικώς τήν θέσιν πού κατέχει είς τήν ζωήν ή 

ύλιστική πλευρά των πραγμάτων. 'Η πλευρά αuτή είναι 

σημαντική. 'Υπάρχουν δμως πέραν αuτής σημαντικοί 

συντελεσταί ηθικής καί άνθρωπίνης φύσεως, οί όποίοι εί

ναι καί αuτοί ύπολογίσιμοι. Καί άπό τής άπόψεως αuτής, ή 

πραγματοποιηθείσα σύνδεσις άποκτά ίδιαιτέραν άξίαν καί 

σημασίαν». 
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τέλος, τό λόγο πήρε ό Ζ. Ρέυ: 

«Εύρισκόμεθα εi.ς τό εσπέρας μιiiς ώραίας ήμέρας, 

ώραίας πρώτον ώς έκ του πλαισίου κύρους έντός του δποί

ου έκτυλίσσεται, ώραίας λόγω τής λάμψεως τήν δποίαν 

προσέδωσεν εi.ς αυτήν ή ελληνική Κυβέρνησις, ώραίας λό

γω τής μεγάλης σημασίας της. 

»'Επιθυμώ κατ' άρχήν νά έκφράσω πρός τήν ελληνιτ 

κήν Κυβέρνησιν τάς ευχαριστίας μας διά τήν φιλικήν ύπο

δοχήν πού μiiς έπεψύλαξε καί τάς κολακευτικάς φιλοφρο
νήσεις μέ τάς δποίας μiiς περιέβαλεν. Κατόπιν τής τιμής 

τήν δποίαν έπεφυλάξατε, κύριε πρωθυπουργέ, εiς τάς προ

σπαθείας τών μελών τής Κοινότητος, πού ελαβον μέρος εiς 

τάς διαπραγματεύσεις, παρακαλώ δπως μου έπιτρέψητε νά 

χαιρετήσω, μέ τήν σειράν μου, έκ μέρους τών συναδέλφων 

καί φίλων μου, τόν πρόεδρον τής ελληνικής άντιπροσω- 1 

πείας κ. 'Ιωάν. Πεσμαζόγλου, τόν διακεκριμένον άντιπρό

σωπόν σας εiς τάς Βρυξέλλας κ. Χρηστίδην, τόν πρεσβευ

τήν κ. Σγουρδαίον, τόν γενικόν διευθυντήν κ. Κομίτσαν, 

τόν νομικόν σύμβουλον κ. Γαζήν καί τόν σύμβουλον κ. 

Κυριαζίδην, οϊτινες ύπερήσπισαν τά συμφέροντα τής χώ

ρας σας μέ έξαιρετικήν ίκανότητα καί πείσμα, ίσως κάποτε 

ύπερβολικόν. 

))Ε{σθε καλύτερον εiς θέσιν, κύριε πρόεδρε, νά έκτιμή

σετε τήν σπουδαιότητα αυτής τής ήμέρας διά τήν 'Ελλάδα. 

Θά έπεθύμουν δμως νά είπω πόσον σημαντική εΙ ναι ή ή μέ

ρα αυτή διά τήν Κοινότητά μας. Ειναι σημαντική κατ' 

άρχήν, διότι άπέδειξε τήν δύναμιν τών θεσμών τής Κοινό

τητος. Μεταξύ του Συμβουλίου, τό δποίον άποφασίζει, τής 

Συνελεύσεως ή όποία άποφαίνεται καί τής 'Επιτροπής 

fiτις έπιλαμβάνεται τής προετοιμασίας καί τών διαπραγμα

τεύσεων, άνεπτύχθη μία στενή συνεργασία, ή όποία έπέ

τρεψε τήν έπίτευξιν του σημερινου aποτελέσματος . Ε{ναι 

έπίσης σπουδαία ή ήμέρα αϋτη διότι προσκομίζει τήν άπό

δειξιν δτι ή Κοινότης μας δένε{ ναι κλειστή, δτι τά κείμενα 

του συμφώνου τά όποία καθορίζουν δτι εΙναι άνοικτή, δέν 

εΙ ναι κείμενα νεκρά, άλλά δτι aντιθέτως ή Κοινότης έπιθυ

μεί νά έπεκταθή καί εiς τάς άλλας ευρωπαϊκάς χώρας. Διά 

μίαν άκόμη φοράν aπόψε είμεθα εiς θέσιν νά βεβαιώσωμεν 

δτι ή γενεά μας εΙ ναι έκείνη ή όποία θά θέση τέρμα εiς μίαν 

κατάστασιν πραγμάτων κατά τήν δποίαν άπό αiώνων ή Ευ

ρώπη εύρίσκεται διηρημένη εiς Κράτη τά όποία μάχονται 

μεταξύ των καί ή όποία θά καταστήση πραγματικότητα τήν 

ήνωμένην Ευρώπην. 

)) Έμάθαμεν άλλοτε εiς τό σχολείον δτι δ 15ος α ίών 
ύπήρξεν δ αiών τής ένοποιήσεως τής Γαλλίας καί δ 19ος 

τής ενοποιήσεως τής Γερμανίας καί τής 'Ιταλίας. Ει ναι 

iδικόν μας καθήκον καί έπιθυμουμεν νά μάθουν τά έγγόνια 

μας μέ τήν σειράν τους, δτι τά ετη 1950 εως 1975, aπετέλε
σαν τήν περίοδον τής ενοποιήσεως τής Ευρώπης. 

))τέλος, ή σημερινή ήμέρα ε{ναι σημαντική διότι άπέ

δειξεν δτι ή Κοινότης μας δέν έπιθυμεί νά παραμείνη έγωι

στικώς κλειστή εiς τόν εαυτόν της καί δτι τά σχετικώς 

πλούσια βιομηχανικά Κράτη, τά όποία τήν aπαρτίζουν, 

έπιθυμουν νά βοηθήσουν τά όλιγώτερον πλούσια νά έπω

φεληθουν τής οi.κονομικής αναπτύξεως καί νά έξυψώσουν 

τό βιοτικόν των έπίπεδον. 

))Ποία χώρα περισσότερον τής 'Ελλάδος, ποίος λαός 

περισσότερον του έλληνικου ήτο ι'iξιος νά καταστή δ πρώ-

τος εταίρος τής Κοινότητος; 'Η 'Ελλάς, αί 'Αθήναι, μέ τά 

ενδοξα όνόματα, μέ τήν θέαν τής έλληνικής θαλάσσης, των 

ελληνικών νήσων, του έλληνικου ουρανου καί τών καλυμ

μένων μέ aξιοσέβαστα μνημεία λόφων, μiiς έμπνέουν τάς 

βαθείας συγκινήσεις τής παιδείας πού μiiς εχετε κληροδο

τήσει. Miiς έδιδάξατε έπίσης τήν δημοκρατίαν, τήν πολι

τικήν έλευθερίαν καί τάς άρχάς ενός καθεστώτος εδραιωμέ

νου έπί τής έλευθέρας συζητήσεως καί τής ευθύνης του 

πολίτου. τέλος, μiiς έδώσατε ~αραδείγματα θάρρους. »Ηδη 

πρό 25 αiώνων εiς μίαν ενδοξον πεδιάδα έδώ πλησίον καί 
είς τάς νήσους άνtχαιτίσατε τόν έξ άνατολών έπιδρομέα. 
Σήμερον ιiκόμη μεθ' ήμών εΙσθε ετοιμοι νά διατηρήσετε 

καί έν άνάγκ1J νά ύπερασπίσετε τήν Δύσιν καί τά ίδεώδη 

της διά τήν έλευθερίαν του άνθρώπου. 

))Αϋριον θά άναχωρήσωμεν έκ νέου, ιiλλά όχι διά νά 

άποχωρισθώμεν. 'Αντιθέτως, άναχωρουμεν διά νά ιiρχί

σωμεν τόν κοινόν μας βίον. Εϋχομαι νά εΙναι ευτυχής. Νά 

άνταποκριθή είς τάς έλπίδας σας καί μέ τήν πάροδον τών 

έτών ή ήμερομηνία 9 'Ιουλίου 1961 νά θεωρηθή ώς μία 
μεγάλη ή μέρα εiς τήν ίστορίαν τής 'Ελλάδος, μία μεγάλη 

ήμέρα εiς τήν ίστορίαν τής Ευρώπης, εiς τήν ίστορίαν τής 

Δύσεως, μία μεγάλη ήμέρα είς τήν ίστορίαν τής έλευθερί

αρ). 

Τήν έπο μένη, ό Λ. 'Έρχαρτ άπηύθυνε πρός τόν Κ. 

Καραμανλή τό άιcόλουθο τηλεγράφημα: 

«Καθ' fiν στιγμήν έγκαταλείπομεν τήν χώραν σας, έπι

θυμώ έξ όνόματος καί τών εξ συναδέλφων μου νά σiiς ευ
χαριστήσω διά τήν έγκάρδιον καί μεγαλοπρεπή ύποδοχήν 

τήν όποία ν μaς έπεφυλάξατε. 'Η ύπογραφή τής συμφωνίας 

διά τήν σύνδεσιν τής 'Ελλάδος μέ τήν ΕΟΚ aποτελεί 

ίστορικόν καί σημαντικόν σταθμόν διά τούς λαούς μας. 

'Επωφελουμαι τής ευκαιρίας διά νά σaς βεβαιώσω καί πά

λιν περί των αίσθημάτων μου ζωηροτάτης έκτιμήσεως δι' 

ύμiiς καί διά τήν Κυβέρνησίν σαρ). 

Ό 'Ιταλός ύπουργός Βιομηχανίας ιcαί 'Εμπο

ρίου, Ε. Κολόμπο, σέ δηλώσεις του θά ύπογραμμίσει: 

«'Η ύπογραφή τής Συμφωνίας Συνδέσεως τής 'Ελλά

δος μέ τήν Κοινήν 'Αγοράν καί ή άτμόσφαιρα, έντός τής 

δποίας διεξήχθη ή τελετή αϋτη είς 'Αθήνας, άποτελουν 

άφορμήν δι' ώρισμένας διαπιστώσεις iδιαιτέρας σημασί

ας, πού μiiς ώθουν μέ έλπίδα καί έμπιστοσύνην πρός τό 

μέλλον. Αί διαπιστώσεις αυταί εΙ ναι: 'Η σύνδεσις τής 

'Ελλάδος άποτελεί νέαν συγκεκριμένην άπόδειξιν δτι ή 

ΕΟΚ, ύπό τήν παρουσαν μορφήν της, καί aπό τής πλευράς 

τών δυνατοτήτων τής μελλοντικής' έξελίξεώς της, άποτελεί 
όργανον ένισχύσεως τής 'Ατλαντικής Συμμαχίας. 

)) 'Η σύνδεσις αυτή καταδεικνύει δτι εΙ ναι aπολύτως 
δυνατόν νά έξασφαλισθή, διά τής κατοχυρώσεως τών Ιδι
αιτέρων έθνικών συμφερόντων, άλλά καί τής ταυτοχρόνου 

έπιδείξεως πνεύματος άλληλεγγύης, ή πλήρης οiκονομική 
καί κοινωνική ιiνάπτυξις έντός συστήματος δημοκρατίας 

καί έλευθερίας, μέ βάσιν τήν έπιδίωξιν τής εiρήνης. 

)) 'Από ίταλικής πλευράς, έκφράζεται iδιαιτέρα ίκανο
ποίησις διά τό γεγονός δτι, χάρις είς τήν σύνδεσιν τής 

'Ελλάδος μέ τήν Κοινήν 'Αγοράν, οί πολιτικοί καί οίκο-
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νομικοί δεσμοί φιλίας καί άλληλεγγύης μεταξύ • Ελλάδος 
καί 'Ιταλίας εχουν τη δυνατότητα νά ενισχύωνται δλονέν 

καί περισσότερον». 

Τήν ίκανοποίησή τους, έξάλλου, γιά τήν έπιτυχή 

εκβαση των διαπραγματεύσεων καί τήν ύπογραφή 

τής Συμφωνίας Συνδέσεως τής 'Ελλάδος μέ τήν Κοι

νή Εύρωπαϊκή ' Αγορά έξέφρασαν καί οί ΗΠΑ. 'Εκ

πρόσωπος του Σταίητ Ντηπάρτμεντ, άπαντώντας σέ 

σχετικό έρώτημα του άνταποκριτου του ΑΠΕ, θά 

δηλώσει: 

«Αί · Ηνωμέναι Πολιτείαι ε{ναι λίαν εύτυχείς, διότι τε
λικώς ύπερνικήθηκαν δλαι αί δυσχέρειαι καί ύπεγράφη ή 

συμφωνία μεταξύ τής ·Ελλάδος καί τής Κοινής 'Αγοράς, 

εν 'Αθήναις. Αί Ήνωμέναι Πολιτείαι ε{ναι ετι περισσό

τερον ίκανοποιημέναι διότι εξ άρχής ε{χον εκδηλωθή ύπέρ 

τής aποδοχής τής έλληνικής αiτήσεως καί μάλιστα, κατ' 

επανάληψιν, ε{χον διατυπώσει τήν άποψιν ταύτην επισή

μως πρός τάς ενδιαφερομένας Κυβερνήσεις τών χωρών-με

λών τής Κοινής Εύρωπαϊκής 'Αγοράς. Χαιρετίζομεν μετά 

βαθυτάτης ίκανοποιήσεως τήy σύνδεσιν τής • Ελλάδος μέ 
τήν Εύρωπαϊκήν Οίκονομικήν Κοινότητα, γεγονός τό 

όποίον πιστεύομεν δτι άποτελεί εύτυχή εξέλιξιν δι' όλό

κληρον τόν ελεύθερον κόσμον. ·Η σύνδεσις μέ τήν ΚΕΑ 

άντανακλa, άναμφιβόλως, τήν επιτυχή εξέλιξιν τής έλλη

νικής οiκονομίας, ή όποία έδημιούργησε τάς προϋποθέ

σεις ύπερνικήσεως τών δυσχερειών, πού ε{χον άνακύψει 

κατά τά διάφορα στάδια τών προκαταρκτικών διαπραγμα

τεύσεων». 

Στήν 'Αθήνα οί άπόψεις των πολιτικων παρατά

ξεων καί ή τοποθέτησή τους εναντι τής συνδέσεως 

τής 'Ελλάδος μέ τήν Κοινή Εύρωπαϊκή 'Αγορά 

άποδόθηκαν άπό τό σχολιασμό καί τήν άρθρογραφία 

του έλληνικου τύπου, ό όποίος όμόφωνα -μέ έξαί

ρεση τήν έφημερίδα «Αύγή»- έξήρε τά γενικότερα 

πολιτικά καί οίκονομικά πλεονεκτήματα, aμεσα καί 

εμμεσα, πού έξασφαλίστηκαν μέ τήν ύπογραφή τής 

συμφωνίας καί τόνισε τίς εύνοϊκές προοπτικές πού 

διανοίγονταν γιά τή μελλοντική άνέλιξη τής οίκο

νομικής , πολιτικής καί κοινωνικής ζωής του τόπου. 

Σέ σχόλιό της, μέ τίτλο «'Η ύπογραφή», ή «Κα

θημερινή» σημείωσε: 

... 'Η σύνδεσις, εναντίον τής όποίας εκηρύχθη, μόνον ή 

άκρα άριστερά, ε{ναι εργον άποκλειστικόν τής σημερινής 

Κυβερνήσεως ... Πόσον άξιόλογος ύπήρξε δ επί του θέμα
τος κυβερνητικός χειρισμός άποδεικνύει καί ή εκδηλωθεί

σα τάσις εiς δλας τάς εύρωπαϊκάς χώρας, μηδέ τής Μεγά

λης Βρετανίας εξαιρουμένης, δπως συνδεθουν ή ενταχθουν 

εiς τήν μεγάλην αύτήν οίκονομικήν κοινότητα, τήν δημι

ουργηθείσαν ύπό τών εξ χωρών του Συμφώνου τής Ρώμης. 

Χαιρετίζοντες τήν σύνδεσιν τής χώρας μας μέ τήν ΕΟΚ, 

έκφράζομεν συγχρόνως τήν χαράν μας, διότι ή ' ύπογραφή 

τής σχετικής συνθήκης πραγματοποιείται είς τάς 'Αθή
νας48. 

·Η «'Ακρόπολις» τόνισε : 

... Διά τήν 'Ελλάδα ή σύνδεσις εΙ ναι γεγονός ύψίστης 
σημασίας, τόσον άπό οiκονομικής δσον καί άπό πολιτικής 

άπόψεως, άλλά κατ' ούσίαν καί εκπολιτιστικής καί πνευ

ματικής. Διά πρώτην φοράν ή έλληνική οiκονομία συνδέε

ται, μέ τήν μορφήν καί το\)ς δ ρους τούς δποίους καθορίζει 

ή ύποiιραφείσα συμφωνία, μέ τήν οiκονομίαν προηγμένων 

οικονομικώς χωρών, άπολαμβάνει εξαιρετικών πλεονε

κτημάτων άλλά καί άναλαμβάνει σοβαράς ύποχρεώσεις 

άπέναντι του μέλλοντός της. Τουτο σημαίνει δτι έάν κα

τορθώση νά εκπληρώση αύτάς τάς ύποχρεώσεις, θά άνήκη 

ούσιαστικώς είς την χορείαν τών προηγμένων οίκονομι

κώς χωρών καί θά εχουν καί οί 'Έλληνες φθάσει τό ύψη

λόν βιοτικόν επίπεδον τών χωρών αύτών, εντός τών προ

βλεπομένων χρονικών δρίων τής συμφωνίας. Διά τήν 

ΕΟΚ, εlναι εξαιρετικής επίσης σημασίας τό γεγονός τής 

συνδέσεως τής 'Ελλάδος μέ τήν Κοινότητα, διότι ή σύν

δεσις αύτή ε{ναι τό πρώτον βήμα- πρότυπον διά τήν σύν

δεσιν καί άλλων ύπό άνάπτυξιν εύρισκομένων χωρών τής 
Εύρώπης, άναγκαίος μελλοντικός σταθμός είς την καθολι

κήν οίκονομικήν ένοποίησιν τής Εύρώπης, τήν δποίαν 

εχει θέσει ιδς άπώτερον μέν, άλλά συγκεκριμένον σκοπόν ή 
ΕΟΚ49 .. . 

'Η «Βραδυνή», σέ aρθρο της μέ τίτλο <Πά ψεύδη 

καί ή πραγματικότης», ύπογράμμισε: 

'Η Εύρωπαϊκή Κοινή 'Αγορά δένε{ ναι μόνον μία οίκο

νομική κοινοπραξία, άλλά άποτελεί γέφυρα διά την πολι

τικήν ένοποίησιν τής Εύρώπης καί τής δημοκρατίας. Δε

δομένου δτι εiς τήν Εύρώπην θά κριθή ή τύχη του ελευθέ

ρου άνθρώπου, ή ενοποίησις τών εύρωπαϊκών λαών -οι

κονομική καί πολιτική- είς εν ένιαίον καί iσχυρόν σύνο

λον, θά άποτελέση εγγύησιν διά τήν επιβίωσίν της καί τήν 

επικράτησιν τής ελευθερίας εiς τόν κόσμον ... 'Η είσοδός 
μας εiς τήν Κοινότητα θά δώση την εύκαιρίαν μιdς ριζικής 

άλλαγής τής κρατικής καί άτομικής νοοτροπίας, κατά τρό

πον rοστε ή 'Ελλάς νά εξέλθη άπό τήν θέσιν μιας καθυστε
ρημένης χώρας καί νά προσαρμοσθή εiς τάς καταλλήλους 

συνθήκας πολιτικής, οίκονομικής καί κοινωνικής άναπτύ
ξεως5ο ... 

Τό «Βήμα», σέ aρθρο του μέ τίτλο «Σταθμός εiς 

τήν έθνικήν μας πορείαν . 'Η Κοινή 'Αγορά δπλον 

άμύνης εναντι του ίδίου του έαυτου μας», παρατηρου

σε: 

'Ιστορικής σημασίας διά τό μέλλον του έλληνικου λαου 

γεγονός συντελείται σήμερον εiς τάς 'Αθήνας μέ τήν ύπο

γραφήν τής συμφωνίας διά τήν σύνδεσιν τής 'Ελλάδος μέ 

τήν Εύρωπαϊκήν Οίκονομικήν Κοινότητα. Πραγματικόν 

δρόσημον εiς τήν πορείαν του έλληνικου εθνους, ή σύνδε

σις αύτή θά εχη τεραστίας οiκονομικάς καί πολιτικάς επι

πτώσεις εiς τό εθνικόν μας μέλλον. Αί οiκονομικαί συνέ

πειαι εχουν κατ' επανάληψιν άναλυθή . Αί πολιτικαί δμως 

συνέπεια ι ελάχιστα εξετέθησαν, ίσως διότι ή άνάλυσίς των 

προϋποθέτει τήν άναγνώρισιν ώρισμένων όχι κολακευτι

κών δι' ήμdς έλαττωμάτων τής δημοσίας ζωής μας. 

Πρέπει πράγματι νά παραδεχθουμε δτι ή χώρα μας δέν 

ε{ναι μόνον οίκονομικώς ύπανάπτυκτος, aλλά καί πολιτι

κώς καί κοινωνικώς καθυστερημένη. 'Η σκουριασμένη 
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νοοτροπία μας, δπως έκδηλώνεται εiς δλους σχεδόν τούς 

τομείς τής δημοσίας μας δραστηριότητος, άποτελεί τό βα

σικώτερον ίσως αίτιον αύτής τής καθυστερήσεως ... Διά 
τήν 'Ελλάδα ή είσοδός της εiς τήν Κοινήν 'Αγοράν πρέ

πει νά άποτελέση τό δπλον του iδίου του κακου έαυτου 

μας. Διότι μόνον ετσι θά άξιοποιήσωμεν τό μέγιστον γεγο

νός τής συνδέσεώς μας μέ τήν Κοινήν 'Αγοράν, αί πολιτι

καί συνέπειαι τοu δποίου είναι έξώφθαλμοι. Διά πρώτην 

φοράν ή · Ελλάς θά μετάσχη πράγματι μιaς κοινότητος 

Κρατών, ή όποία θά έμπνεύσει εiς τόν έλληνικόν λαόν τή 
βεβαιότητα τής προόδου . 

Δύο ήμέρες άργότερα, ή ίδια έφημερίδα θά ση

μειώσει: 

'Όλα τά έθνικόφρονα κόμματα καί ή πλειοψηφία του 

έλληνικοu λαοu άναμφιβόλως έδέχθησαν τό γεγονός μέ 

ίκανοποίη,σιν, ώς τό πρώτον βήμα πρός τήν άνάπτυξιν τής 

έλληνικήζ οiκονομίας καί τήν ϋψωσιν του βιοτικοί) έπιπέ
δου του έλληνικοu λαοu. Μόνον ή ι'ίκρα άριστερά έξαπέ
λυσεν θορυβώδη έκστρατείαν έναντίον τfjς συνδέσεώς μας 

μέ τήν Κοινήν 'Αγοράν ... Εισερχόμενοι εiς τήν Εύρωπαϊ
κήν Οiκογένειαν, παύομεν νά είμεθα πλέον άπό οiκονομι

κής δσον καί πόλιτικής άπόψεως μία άνεξάρτητος δσον 

καί άσθενής μονάς. Συναπαρτίζομεν όργανικόν τμήμα μιaς 

πανισχύρου κοινότητος λαών, ή όποία θά εχη ίδιον συμφέ

ρον νά μaς βοηθήση νά όρθοποδήσωμεν ... 'Η αiσιόδοξος 
αύτή προοπτική εχει μίαν βασικήν προϋπόθεσιν: δτι άμέ

σως καί ριζικώς θά προσαρμόσωμεν δλας μας τάς δραστη

ριότητας πρός τάς νέας συνθήκας πού έδημιουργήθησαν 

άπό προχθές ... Ή Κοινή 'Αγορά μaς παρέχει εύκαιρίας, 
άλλά δέν άποτελεί αύτή καθ' έαυτήν πανάκεια ν κατά τών 

άδυναμιών μας. 'Από ήμaς έξαρτaται πλέον έάν τάς εύκαι

ρίας αύτάς θά τάς άξιοποιήσωμεν δπως, πρέπει. Θά τό κα

τορθώσωμεν ι'ίραγε51 ; 

'Από τήν πλευρά της ή «'Ελευθερία», δίνοντας 

ιδιαίτερη βαρύτητα στήν οιιωνομική σημασία τοϋ 

γεγονότος καί έπισημαίνοντας παράλληλα τά προ

βλήματα πού θά ύπάρξουν καί τίς εύθύνες πού συνε

πάγεται ό τρόπος άντιμετώπισής τους, σέ κύριο t'iρ

θρο της, στίς ll 'Ιουλίου, παρατήρησε: 

·Η 'Ελλάς θά εiσέλθη μετ' όλίγον εiς μίαν έξελικτικήν 

πορείαν -οiκονομικου καί όργανωτικου χαρακτήρα- τό 

τέρμα τής δποίας πρέπει νά είναι ή πλήρης εύθυγράμμισις, 

άπό άπόψεως άναπτύξεως, πρός τάς aλλας εύρωπαϊκάς χώ

ρας .. . Ή σύνδεσις τής 'Ελλάδος μέ τήν Κοινήν 'Αγοράν 

είναι ενα γεγονός ίστορικής σημασίας, πού θά άσκήση 

άποφασιστικήν έπίδρασιν έπί τοu μέλλοντος του εθνους. 

Θά άποτελέση δμως καί μίαν μεγάλην δοκιμασίαν, δμοία 

τής δποίας οuδέποτε μέχρι τοuδε άντιμετώπισεν ή χώρα. 

Διά τοuτο άπαιτείται Κράτος καί aτομα νά άναπτύξουν τό 

άνώτατον δριον των ίκανοτήτων των καί τής νοημοσύνης 

των52 • 

'Εναντίον τής συμφωνίας τάχθηκε μόνη ή «Αύγή», 

ή όποία τή χαρακτήρισε «ξεπούλημα», πού δέν θά 

άναγνωριζόταν άπό τό ί:θνος . 'Η έφη μερίδα πρόβαλε 

τήν άνακοίνωση τής ΕΔΑ, μόνου κόμματος πού άντι-

τασσόταν στή σύνδεση, καί πού κατήγγειλε τή συμ

φωνία ώς γεγονός «όλέθριον γιά τό παρόΎ καί τό 

μέλλον τοϋ τόπου» καί ώς <<ενα νέον βήμα ύποδου

λώσεως στούς ξένους ιμπεριαλιστές». 'Η ΕΔΑ θεω

ροϋσε ότι ή σύνδεση θά εΙχε «άνυπολόγιστες κατα

στροφικές συνέπειες γιά τήν έθνική μας οικονομία, 

γιά τό βιοτικό έπίπεδο τοϋ λαοϋ, γιά τίς λαϊκές έλευ

θερίες, γιά τήν άνεξαρτησία καί τήν ίδια τήν έθνική 

μας ύπόστασψ>53 • 

'Η Συμφωνία Συνδέσεως τής 'Ελλάδος μέ τήν Εύ

ρωπαϊκή Κοινότητα προβλήθηκε καί άπό τίς στήλες 

τοϋ διεθνοϋς τύπου, καί ειδικότερα τοϋ δυτικοευρω

παϊκοϋ. 

«'Η 'Ελλάς διανύει περίοδο οικονομικής άνό

δοω>, διαπίστωνε ή «Deutsche Zeitung>>, άναφερόμε
νη στήν οικονομική καί πολιτική πρόοδο τής 'Ελλά

δος άπό τό 1955: 

Κατά τήν περίοδο αuτή σταθεροποιήθηκε τό νόμισμα, 

αuξήθηκε τό έθνικό εισόδημα καί παραμερίστηκαν οί έλ
λείψεις τοu μηχανισμοu τής έλληνικής οικονομίας . Ταυτό

χρονα αύξήθηκε ή έμπιστοσύνη του ξένου κεφαλαίου καί 

τό τουριστικό ρεuμα πρός τήν 'Ελλάδα ... 'Όλα αuτά όφεί
λονται στήν Κυβέρνηση Καραμανλή, ή όποία έπέδειξε 

πραγματική δεξιοτεχνία στό χειρισμό των φλεγόντων οι

κονομικών καί πολιτικών προβλημάτων τής χώρας .. . 'Ενώ 
άλλοτε ή χώρα αύτή έθεωρείτο κλασικό παράδειγμα βαλ

κανικών άνωμαλιών καί οικονομικής έξαθλιώσεως, σήμε

ρα άποτελεί παράδειγμα σταθερότητος στήν 'Ανατολική 

Μεσόγειο . 'Ωστόσο κανείς δέν φανταζόταν τό 1955 δτι δ 
Κ. Καραμανλής, δ δποίος εχει μεγάλες πιθανότητες νά 

κερδίσει γιά τρίτη φορά τίς έκλογές, θά έξελισσόταν σέ 
έξέχουσα φυσιογνωμία μιiiς νέας περιόδου γιά τήν ίστορία 

τής ·Ελλάδος ... 

'Από τήν πλευρά της, ή <<Sίiddeutsche Zeitung>> 
έπισήμανε: 

Διά τής συνδέσεως τής 'Ελλάδος μέ τήν Κοινή 'Αγο

ρά, συμπληρώνεται μιά φάση πρός τήν δδό τής πραγματο

ποιήσεως μιiiς μείζονος εuρωπαϊκής άναπτύξεως. Τά προ

νόμια πού παραχωρήθηκαν στήν ·Ελλάδα καθιστουν δυ

νατή τή στροφή του έλληνικοu έξαγωγικοu έμπορίου πρός 

τόν έλεύθερο κόσμο καί δχι πρός τήν 'Ανατολή. Ταυτό

χρονα ή σύνδεσις τής 'Ελλάδος άποτελεί εuτυχή άπόδει

ξιν του γεγονότος δτι ή ΕΟΚ είναι άποφασισμένη νά 
έφαρμόσει πολιτική άνοικτών θυρών54 • 

Γιά τήν «πολιτική άνοικτών θυρών>> εκαμαν λόγο 

καί οί «Times>> τοϋ Λονδίνου σέ άνταπόκρισή τους 
άπό τίς Βρυξέλλες. ·Η «Guardian», σέ δημοσίευμά 
της, χαρακτήρισε τήν ύπογραφείσα συμφωνία ώς 

«Κατ' έξοχήν πολιτική ενωση, μή ισοδυνάμων έταί

ρων» καί εδωσε μεγαλύτερη ί:μφαση στήν πολιτική 

σημασία tοϋ γεγονότος, παρατηρώντας: 

• Η Κοινή 'Αγορά έλάχιστα κερδίζει άπό τή σύνδεση 
τής 'Ελλάδος μέ αύτή ν. 'Η έλληνική άγορά δέν εχει πολ-
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λά νά ύποσχεθεί στούς βιομηχάνους των χωρών τής Εύρω

παϊκής Κοινότητος. 'Ωστόσο ύπάρχουν σοβαρότατοι πο

λιτικοί λόγοι, πού δδήγησαν σ ' αύτήν τήν σύνδεση . Ή 

• Ελλάδα είναι έκτεθειμένη στήν κομμουνιστική επιρροή 
καί οί συναλλαγές της μέ τόν κομμουνιστικό συνασπισμό 

εχουν άνέλθει στά 18% του συνόλου των έξαγωγών της . 
»Άλλωστε ή Ρωσία προσπάθησε νά δελεάσει τήν ·Ελλάδα , 

προσφέροντάς της μακροπρόθεσμες πιστώσεις μέ χαμηλό 

τόκο . 

'Η έφη μερίδα «Le Courier» ύπογράμμισε τή δή
λωση του Λ. 'Έρχαρτ δτι «ή σύνδεσις τής 'Ελλάδος 

άποτελεί βήμα κεφαλαιώδους σημασίας γι' αύτήν 

καί τή συνδέει ι'iρρηκτα μέ τήν εύρωπαϊκή καί τήν 

άτλαντική κοινότητα» . Τήν ενταξη τής 'Ελλάδος 

στήν ενοποιούμενη Εύρώπη ύπογράμμισε καί ή «Le 
Soir» του Βελγίου, έν& ή φλαμανδική «Nieuwe Gids» 
σέ σχετικό ι'iρθρο της άνέφερε: 

Πολιτικόν συμφέρον άλλά καί στρατηγικοί λόγοι θά 

συνέβαλαν άσφαλώς είς τήν άπόφασιν τής 'Ελλάδος νά 

συνδεθή μέ τόν συνασπισμόν των εξ δυτικών έθνών . Τό 

γεγονός τοuτο, προκειμένου περί του συνασπισμοί) των 

"Εξ, άποδεικνύει δτι οί τελευταίοι αύτοί δέν εχουν τήν 

πρόθε(:ην ν ' άπομονωθοuν είς μίαν κλειστήν δμάδα. Ή 

'Ελλάδα θά άποτελέση μέλος μετά μίαν είκοσαετίαν. Τό 

γεγονός εθεσεν ήδη είς κίνηςην τά σκανδιναβικά Κρά~τη 

καί τήν Μεγάλην Βρετανίαν, πράγμα τό δποίον εχει μεγά

λην σημασίαν . Είθε ή είσοδος τής 'Ελλάδος νά προκαλέ

ση τόν ψυχολογικόν άντίκτυπον, δ δποίος θά δδηγήση είς 

τήν μεγάλην κίνησιν τής άδελφοσύνης των λαών. 

'Ικανοποίηση γιά τήν ύπογραφή τής συμφωνίας 

έξέφρασε καί ή έφημερίδα «Secolo» τής Ρώμης, 
ύπενθυμίζοντας τήν άναγκαιότητα «παραμερισμοί) 

των έξωτερικ&ν καί μυωπικών συμφερόντων ώρισμέ

νης κατηγορίας άνθρώπων». Παράλληλα, «σημαντι

κό γεγονός γιά τή μελλοντική πορεία τής Εύρώπης 

πρός τήν ενωσή της» θεώρησε σέ κύριο ι'iρθρο της ή 

ίταλική έφη μερίδα «11 Popolω> τή σύνδεση τής 'Ελ
λάδος μέ τήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα: 

Τό γεγονός άποδεικνύει δτι ή Εύρωπαϊκή Οίκονομική 

Κοινότητα ενισχύεται καί επεκτείνεται, μή περιορίζουσα 

τή δράση της άποκλειστικά σέ άναπτυγμένες χώρες. ' Αλ

λά πέραν τής οίκονομικής της σημασίας, ή σύνδεση προσ

λαμβάνει καί ύψηλή πολιτική σημασία, πού ένδιαφέρει 

δλόκληρο τό δυτικό κόσμο, έφόσον ενισχύεται ή θέση μιας 

χώρας πού εύρίσκεται σέ ίδtάζουσα θέση του μεσογειακοί) 

τομέα καί ή όποία, άπό τή λήξη του πολέμου μέχρι σήμε

ρα, εζησε πολύ δύσκολες στιγμές55 ••• 

Σέ ι'iρθρο της μέ τίτλο«' Η 'Ελλάς καί οί "Εξ», ή 

γαλλική έφημερίδα «L' Aurore» ύπογράμμισε τήν 
ι'iμεση ύποστήριξη τής Γαλλίας καί τής Γερμανίας 

στό θέμα τής συνδέσεως τής 'Ελλάδος μέ τήν ΕΟΚ 

καί παρατήρησε: 

' Αλλά aς ίδωμεν τώρα κατά ποίον τρόπον πραγματοποι-

είτα ι ή σύνδεσις τής • Ελλάδος είς τόν όργανισμόν, ό δποί
ος άποβλέπει νά προσελκύση άκόμη καί τήν ' Αγγλίαν. 
'Αρχικώς ή σύνδεσις αύτή θά γίνη ύπό τήν μορφήν μιας 

άπλής τελωνειακής ένώσεως. Πρόκειται, δηλαδή, κατ' ού

σίαν περί τής άπαρχής μιας συνδέσεως, ή όποία άργότερον 

προώρισται νά λάβη τήν μορφήν τής είσδοχής. Πράγματι 

έπεβάλλετο ή μεσολάβησις ένός χρονικοu διαστήματος, 

δεδομένου δτι ή 'Ελλάς είναι κυρίως άγροτική χώρα καί 

άδυνατεί νά άνταγωνισθή είς τόν βιομηχανικόν τομέα τά 

δυτικά Κράτη. Ή τελική έπιτυχία δέν φαίνεται νά είναι 

άμφίβολος, δεδομένου μάλιστα δτι ήδη τά 45% τών έλλη
νικών έξαγωγών διοχετεύονται πρός τήν Κοινήν 'Αγοράν. 

Θά είναι σκόπιμον νά προστεθή δτι ή συμφωνία, ή 
όποία συνήφθη χάρις είς τήν μεγάλην έπιμονήν τοu πρω

θυπουργοί) Κ. Καραμανλή, ετυχεν ένθέρμου ύποδοχής είς 

τήν ·Ελλάδα, δπου τόσον οί κυβερνητικοί, δσον καί τά 

κόμματα τής άντιπολιτεύσεως έξέφρασαν τήν {κανοποίη

σίν των δι' αύτήν, εξαιρέσει, φυσικά τής «Αύγής» ... 

'Η «Le Progres» τής Λυών, άνέφερε: 

'Η συμφωνία ή όποία θά ύποβληθή είς τά Κοινοβούλια 

τών εξ χωρών τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος, άνοίγει νέες 

προοπτικές είς τήν έλληνικήν οίκονομίαν καί ταυτοχρό

νως άποτελεί τήν πρώτην σύνδεσιν τοu είδους αύτοu, πού 

πραγματοποιεί ή Εύρωπαϊκή Κοινότητα μέ τρίτη χώρα ... 

Στήν οίκονομική έφημερίδα «Le Capital» ό δη

μοσιολόγος Ρ. Πουλαίν έξέφρασε τήν ίκανοποίησή 

του γιά τή σύνδεση τής ' Ελλάδος μέ τήν ΕΟΚ. 

'Αναφερόμενος στήν έσωτερική πολιτική κατάστα

ση τής· Ελλάδος, έξή ρε τίς προσπάθειες τής Κυβερ

νήσεως Καραμανλή καί ύπογράμμισε: 

Έχρειάσθησαν δύο δλόκληρα ετη δυσκόλων συζητή

σεων διά νά δεχθοuν τελικώς οί "Εξ τήν εϊσοδον είς τήν 

Νέα ν Εύρώπην ένός έβδόμου συνεταίρου, είς τόν δποίον ό 

έλεύθερος κόσμος οφείλει πάρα πολλά, τόσον διά τά διδά

γματα ένός άπομεμακρυσμένου παρελθόντος, δσον καί διά 

τάς ίστορικάς ήμέρας πού εύρίσκονται είσέτι πολύ πλησί

ον μας56 ••• 

'Αντίθετα, ώς «έθνική καταστροφή» χαρακτήρισε 

τό γεγονός τό σοβιετικό περιοδικό «Διεθνείς ·Υ ποθέ

σεις», έπισημαίνοντας δτι τή σύνδεση ύποστήριξαν 

ένεργά οί ΗΠΑ μέ σκοπό νά έμποδίσουν τήν περαιτέ

ρω άνάπτυξη έμπορικ&ν σχέσεων τής 'Ελλάδος μέ 

τίς σοσιαλιστικές χώρες . Οί έφη μερίδες τής 'Α να

τολικής Γερμανίας περιορίστηκαν σέ άπλή άναγρα

φή τ&ν είδήσεων χωρίς σχόλια, ό ραδιοφωνικός 

σταθμός, δμως, του 'Ανατολικοί) Βερολίνου μετέδω

σε σέ σχετική έκπομπή του δτι «ό έλληνικός λαός 

άντιτίθεται είς τήν συμφωνίαν». 

Παράλληλα, ή σοβιετική «Έκονομιτσέσκαγια 

Γκαζέττα», σέ ι'iρθρο της μέ τίτλο «Είς βάρος τ&ν 

έθνικ&ν συμφερόντων τής 'Ελλάδος», παρατήρησε: 

«Ή σύνδεσις τής 'Ελλάδος μέ τήν Κοινήν 'Αγοράν 

άπομακρύνει πάσα ελπίδα είς τάς χείρας των δυτικογερμα-
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νικών μονοπωλίων κ:αί άποκ:αλύπτεται δ Ιμπεριαλιστικός 

χαρακτήρ τής Εύρωπαϊκ:ής Κοινότητος ... ». 

Τό γεγονός μεταδόθηκε ώς άπλή είδηση καί στήν 

Τουρκία. Μόνον ή έφημερίδα «Axam» σέ σχόλιό της 
άνέφερε οτι «ή έλπίς τής 'Ελλάδος γιά σύνδεσή της 

μέ τήν Κοινότητα εγινε πραγματικότητα». ' Ωστόσο 

ή «Cumhuriyet» σέ άρθρο της, λίγες ήμέρες άργό
τερα, θά έπισημάνει: 

... Παρ ' δλον δτι ή 'Ελλάς εγινε δεκτή είς τήν Εύρω

παϊκ:ήν Οiκ:ονομικ:ήν Κοινότητα, ή Τουρκία παραμένει εξω 

αύτής. Τό τουρκικ:όν κοινόν μένει κ:ατάπληκ:τον έκ: τής στά

σεως πού τηρείται άπέναντι τής χώρας του, πεντάκις iσχυ

ροτέρας τής 'Ελλάδος άπό άπόψεως οίκ:ονομικ:ών δυνατο

τήτων. Θεωρούμεθα Κράτος τής Μ. ' Ανατολής. Δέν άπομέ

νει παρά νά μειώσω μεν τάς δα πάνας διά τάς ένόπλους δυνά

μεις μας, εχοντας ύπόψιν δτι ύπάρχουν κ:αί liλλοι δρόμοι, 

τούς δποίους δυνάμεθα νά άκ:ολουθήσωμεν57 ••• 

11 ΙΟΥΛΙΟΥ 1961 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τά μέλη τών Δ.Σ. τών 

'Ομοσπονδιών Μέσης καί Στοιχειώδους 'Εκπαιδεύ

σεως. Κατά τή συνάντηση, στήν όποία παρίσταται 

καί ό ύπουργός Παιδείας, Γ. Βογιατζής, ό πρωθυ

πουργός άνακοινώνει τίς κυβερνητικές άποφάσεις 

γιά τό μισθολογικό θέμα τών έκπαιδευτικών: 

«'Η έπιτροπή ή συσταθείσα πρός τόν σκοπόν 

όπως έξετάση τά παράπονα τών έκπαιδευτικών περί 

άνίσου μισθολογικής μεταχειρίσεώς των εναντι τών 

λοιπών δημοσίων ύπαλλήλων κατέληξεν είς τό συμ

πέρασμα ότι ή σύγκρισις τών έκπαιδευτικών πρός 

τούς λοιπούς δημοσίους ύπαλλήλους όδηγεί είς τήν 

διαπίστωσιν ότι, aν καί ο{ έκπαιδευτικοί, είδικώτε

ρον δέ ο,ι' λειτουργοί τfjς Μέσης 'Εκπαιδεύσεως, 

τυγχάνουν εvνοϊκωτέρας μεταχειρίσεως είς τό βασι

κόν αvτών μισθολόγιον, εύρίσκονται έν τούτοις είς 

μειονεκτικήν θέσιν άπό άπόψεως έπιδομάτων καί 

λοιπών προσθέτων άποδοχών καί ότι πρός aρσι ν τfjς 

άδικίας αvτfjς ε{ναι άνάγκη όπως τό είδικόν κλαδι

κόν έπί~ομα τών μέν έκπαιδευτικών τfjς Στοιχειώ

δους 'Εκπαιδεύσεως αvξηθfj κατά δραχμάς 300-450 
μηνιαίως, τών δέ λειτουργών τfjς Μέσης 'Εκπαιδεύ

σεως κατά δραχμάς 300-550, κλιμακουμένων τών αυ
ξήσεων αvτών άναλόγως τοί5 βαθμΟV)). 

'Επακολούθησε σύσκεψη ύπό τήν προεδρία του 

Κ . Καραμανλή, στήν όποία ελαβαν μέρος ό άντιπρό

εδρος τής Κυβερνήσεως, Π. Κανελλόπουλος καί οί 

ύπουργοί Συντονισμοu, Οίκονομικών καί Παιδείας . 

Σύμφωνα μέ σχετική κυβερνητική άνακοίνωση: 

«Υίοθετείται πλήρως τό πόρισμα τής έπιτροπής κ:αί έγ

κ:ρίνεται ή κλιμάκωση τής πραγματοποιουμένης βελτιώ

σεως τών άποδοχών τών έκ:παιδευτικ:ών σέ τρείς ίσες δό

σεις, πού θά κ:αταβλ ηθοί>ν τήν ι η Σεπτεμβρίου ι96ι, τήν ι η 

Σεπτεμβρίου 1962 κ:αί τήν Ι η Σεπτεμβρίου 1963. ' Η συνο

λική έτήσια έπιβάρυνση του προϋπολογισμοί> θά άνέλθει, 

δταν δλοκ:ληρωθεί ή σταδιακή πράγματοποίηση τών αύξή

σεων, σέ 125 έκ:ατ. δρχ. περίπου. 

»·Εκτός άπό τό μέτρο αύτό, τό όποίο ή Κυβέρνησις 

έπεκ:τείνει άνάλογα κ:αί στόν κλάδο τών νηπιαγωγών, έγ

κ:ρίνεται κ:αί ή βελτίωση τής βαθμολογικής έξελίξεως των 

έκ:παιδευτικ:ών μέ τήν προσθήκη 150 νέων θέσεων 3ου βα

θμοί> (διεθυντοί\ β ' ) στή Στοιχειώδη ·Εκπαίδευση, 25 νέων 
θέσεων 5ου βαθμοί> (τμηματάρχου β') στόν κλάδο νηπια

γωγών, 116 νέων θέσεων βαθμοί> βοηθοί> γυμνασιάρχου ή 
έπιθ"εωρητοί> σωματικής άγωγής στή Μέση ' Εκπαίδευση 

κ:αί 25 νέων θέσεων βαθμοί> πρωτοβαθμίου κ:αθηγητοί> στόν 
κ:λάδον 5 (διδασκάλων ξένων γλωσσών, τεχνικών μαθημά
των κ.λ.π.). 

»Μέ τά μέτρα αύτά ή Κυβέρνησις πιστεύει δτι άπονέμε

ται, μέ άπολύτως άντικειμενικ:q κριτήρια, ή όφειλομένη 

δικαιοσύνη εiς τούς 29.000 περίπου έκπαιδευτικ:ούς τής 
χώρας, οί δποίοι, τεταγμένοι ύπό τής Πολιτείας είς τήν 

μεγάλην άποστολήν τής διαπαιδαγωγήσεως τών 'Ελλήνων 

πολιτών του μέλλοντος, κ:αλοί>νται, χωρίς νά τούς άντιπε

ρισπa πλέον τό αίσθημα τής πικρίας, νά έπιδοθοί>ν μετά 

του έπιβμλλομένου ίεροί> ένθουσιασμοί> είς τό εργον των». 

12 ΙΟΥΛΙΟΥ 1961 

'Ο πρωθυπουργός εχει συνάντηση μέ τό Βρετανό 

λόρδο Σφραγιδοφύλακα 'Έντουαρντ Χήθ, ό δποίος 

πραγματοποιεί διήμερη έπίσκεψη στήν 'Αθήνα, 

προερχόμενος άπό τή Λευκωσία. Στή συνάντηση 

παρευρίσκονται ό ύπουργός 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέ

ρωφ καί ό Βρετανός πρέσβης στήν 'Αθήνα, Σέρ 

Ρότζερ 'Άλλεν. 

Μετά τήν άφιξή του στήν 'Αθήνα, τήν προηγου

μένη, δ Βρετανός έπίσημος ε{χε δηλώσει: 

«Αύτή ε{ναι ή πρώτη έπίσκεψίς μου εiς τάς 'Αθήνας 

κ:αί ε{μαι πολύ εύτυχής, διότι μοί> έδόθη εστω κ:αί ή σύντο

μος αύτή εύκ:αιρία δπως ελθω ένταί>θα μετά τήν έπίσκ:εψίν 

μου εiς Κύπρον. 'Όσοι • Αγγλοι παρηκ:ολούθησαν κ:λα
σικ:άς σπουδάς αΙσθάνονται τρόπον τινά καί πολίται της 

' Ελλάδος. 'Όσοι δέ liνθρωποι άνετράφησαν είς τά πλαίσια 

τής δυτικ:ης δημοκρατικής παραδόσεως γνωρίζουν τί όφεί

λει ή δημοκρατία είς τήν 'Ελλάδα, τήν χώραν δπου αuτη 

έγεννήθη. Είς τήν χώραν μου έπικ:ρατοί>ν αίσθήματα είλι

κ:ρινοί>ς φιλίας διά τήν 'Ελλάδα κ:αί μέ μεγάλην χαράν 

ύπεδέχθημεν τόν πρωθυπουργόν σας κ:αί τόν ύπουργόν 

·Εξωτερικών εiς τό Λονδίνον τόν παρελθόντα Φεβρουά

ριον. 'Η έπίσκ:εψις έκείνη έσυμβόλιζε τήν πλήρη άποκ:α

τάστασιν τών φιλικών σχέσεών μας μετά τήν δυσχερή πε

ρίοδον τήν δποίαν εϊχομεν διέλθει. Εlμαι εύτυχής διότι θά 

εχω τήν εύκ:αιρίαν νά άνανεώσω τάς προσωπικάς μου φιλι

κ:άς γνωριμίας, τάς δποίας συνήψα είς Λονδίνον τόν Φε

βρουάριον κ:αί νά συνομιλήσω μετά τοί> κ: . • Αβέρωφ κ:αί 
άλλων μελών τής έλληνικ:ης Κυβερνήσεως . Δέν εχομεν 

κ:αθωρισμένον πρόγραμμα τών συζητήσεών μας, άλλά 

γνωρίζω δτι θά συνομιλήσωμεν έλευθέρως κ:αί είλικ:ρινώς 

έπί των πολλών ζητημάτων, τά όποία μdς άφοροί>ν άπό 

κοινοί>, ώς φίλους κ:αί συμμάχους. 'Ελπίζω δτι κατά τήν 
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βραχείαν παραμονήν μου θά δυνηθώ νά tδω κάτι άπό τό 

μεγαλείον τής 'Ελλάδος του παρελθόντος, τό δποίον 

συνεχίζεται καί άπό τήν σύγχρονον ·Ελλάδα)). 

'Απαντώντας σέ έρωτήσεις δημοσιογράφων σχε

τικά μέ τίς συνομιλίες πού είχε στή Λευκωσία, είπε 

ότι έπρόκειτο περί έμπιστευτικών συνεννοήσεων με

ταξύ δύο μελών τής Κοινοπολιτείας, κατά τή διάρ
κεια τών δποίων &ναπτύχθηκαν στούς Κύπριους ήγέ

τες τά προβλήματα πού &νακύπτουν &πό τήν ενδεχό

μενη συμμετοχή τής Μ. Βρετανίας στό σύνδεσμο τών 

χωρών τής ήπειρωτικής Ευρώπης. 'Από τήν άλλη 

πλευρά οί Κύπριοι ήγέτες -σύμφωνα μέ τίς δηλώ

σεις τοϋ Βρετανοϋ έπισήμου- &ναφέρθηκαν στόν 

&ντίκτυπο πού θά είχε κατά tή γνώμη τους τυχόν 

δεσμός τής Βρετανίας μέ τήν ΕΟΚ. 

Σέ ερώτηση, τέλος, έάν πράγματι οί Κύπριοι 

Ιθύνοντες προειδοποίησαν ότι σέ περίπτωση συνδέ

σεως τής Βρετανίας μέ τήν ΕΟΚ, ή Κύπρος θά άπο

χωρήσει άπό τήν Κοινοπολιτεία, ό Ε. Χήθ παρέ

πεμψε στό κείμενο τοϋ κ,οινοϋ &νακοινωθέντος, στό 

όποίο ύπογραμμίζεται «άπλώς ή εκφρασθείσα επι

θυμία τών Κυπρίων νά τηροϋνται ένήμεροι τών 

διαπραγματεύσεων γιά τήν εfσοδο τής Βρετανίας 
στήν ΕΟΚ». 

Τό άπόγευμα, ό Ε. Χήθ, συνοδευόμενος &πό τό 

Βρετανό πρεσβευτή, Ρ. "Αλλεν, επισκέφθηκε τόν 

ύπουργό 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, μέ τόν όποίο εί
χε συνομιλία. Σύμφωνα μέ πληροφορίες &πό εγκυ'ρες 

πηγές, εγινε γενική επισκόπηση τής διεθνοϋς κατα

στάσεως καί έξετάστηκαν τά θέματα τοϋ Βερολίνου, 

τής Μ. 'Ανατολής καί τής Βαλκανικής. 'Επίσης 

εγινε &μοιβαία ένημέρωση γιά τό θέμα τής εiσόδου 

τής Βρετανίας στήν ΕΟΚ. 

Σχετικά διευκρινιζόταν ότι κατά τή συνομιλία 

δέν εθίγη άπό τή βρετανική πλευρά ή προοπτική πα

ρεμβάσεως τής 'Ελλάδος γιά τήν άρση τών κυπρια

κών &ντιρρήσεων στήν είσοδο τής Μ. Βρετανίας 

στήν Κοινή 'Αγορά. Καί επισημάνθηκε ότι «δέν 

ύπάρχουν εν τij ουσίq. κυπριακαί άντιρρήσεις, άλλά 

διατύπωσις τοϋ γενικωτέρου αiτήματος τών χωρών 

τής Κοινοπολιτείας όπως διασφαλισθή ή διάθεσις 

τών &γροτικών προϊόντων τών χωρών τής Κοινοπο

λιτείας , βάσει τοϋ ισχύοντος καί σήμερον εiδικοϋ 

καθεστώτος». 

12 ΙΟΥΛΙΟΥ 1961 

Τά δημόσια εργα τής περιοχής 'Αθηνών καί 

Θεσσαλονίκης καθώς καί πολεοδομικά καί οΙκιστι

κά θέματα είναι τό &ντικείμενο συσκέψεως πού συγ

κροτείται ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή μέ τή 

συμμετοχή του ύπουργου Συγκοινωνιών καί Δημο

σίων 'Έργων, Σ. Γκίκα καί ύπηρεσιακών παραγόν

των. ·Ο Κ. Καραμανλής εδωσε εiδικές εντολές συν-

τμήσεως τών προθεσμιών γιά τήν άποπεράτωση τών 

κυριοτέρων εργων τών δύο μεγαλοπόλεων καί εΙδι

κότερα τής λεωφόρου 'Ιλισσου, τοϋ 'Ολυμπιείου, 

τής επεκτάσεως τής δδοϋ 'Αχαρνών &πό Κάτω 

Πατησίων μέχρι τόν αυτοκινητόδρομο 'Αθηνών

Λαμίας, τής όδοϋ Πειραιώς, τών περιφερειακών όδών 

Λυκαβηττου καί Φιλοπάππου, τής δλοκληρώσεως 

του πρασίνου τών δύο λόφων, τής άναστηλώσεως του 

Θεάτρου 'Ηρώδου του 'Αττικου καί τών βασικών 

&ρτηριών Λαγκαδά καί Μοναστηρίου Θεσσαλονίκης. 

Στή σύσκεψη εξετάστηκαν επίσης ύπηρεσιακές 

εΙσηγήσεις σχετικές μέ τά βασικά πολεοδομικά θέ

ματα, όπως είναι ή ϊδρυση εΙδικής διευθύνσεως Χω

ροταξικών Μελετ&ν καί Ρυθμιστικών Σχεδίων καί ή 
&ναδιοργάνωση τής διευθύνσεως Πολεοδομικών Με

λετών, μέ σκοπό τήν έπιτυχή &ντιμετώπιση τών 

ρυθμιστικών σχεδίων τών μεγάλων πόλεων τής χώ

ρας. Γιά τό θέμα αυτό ό πρόεδρος τής Κυβερνή

σεως εδωσε εντολή γιά τήν άμεση προώθηση τής 

τελικής επεξεργασίας τών άπαιτουμένων νομοθετι

κών μέτρων. 

Στή συνέχεια, δ Κ. Καραμανλής ενημερώθηκε πά

νω σέ εΙσηγήσεις τής 'Υπηρεσίας Πολεοδομικών 

Μέτρων γιά τήν έξουδετέρωση τών πολεοδομικών αυ

θαιρεσιών καί τών τάσεων γιά αυθαίρετη δόμηση, 

καθώς καί γιά τήν έξασφάλιση δμαλότερης κυκλο

φορίας, μέ τήν επέκταση καί επίσπευση τών μέτρων 

κατασκευής στοών, τή δημιουργία χώρων σταθμεύ

σεως αυτοκινήτων καί τήν άνέγερση ύπογείων γκα

ράζ. Στήν εΙσήγηση προβλέπονται επίσης μέτρα γιά 

τήν έξασφάλιση κοινοχρήστων χώρων άναπτύξεως 

πρασίνου καί προστασίας χαρακτηριστικών λόφων

μνημείων, καθώς καί μείωση τών συντελεστών δομή

σεως σέ όρισμένες θέσεις. Σχετικά, ό Κ. Καραμαν

λής εδωσε εντολή νά κατατεθεί σύντομα τό σχετικό 

νομοσχέδιο. τέλος, δ πρωθυπουργός ζήτησε νά ένη

μερωθεί γιά τήν πρόοδο τής μελέτης ενοποιήσεως 

τών οΙκιστικών προγραμμάτων, σέ έφαρμογή σχετι

κής έντολής του σέ προηγούμενη σύσκεψη στό 

ύπουργείο Δημοσίων "Εργων. 

13 ΙΟΥΛΙΟΥ 1961 

Συζητείται καί ψηφίζεται &πό τή Βουλή τό Ν.Δ. 

«περί κυρώσεως τής μεταξύ 'Ελλάδος καί Γερμανίας 

Συμβάσεως περί παροχών ύπέρ 'Ελλήνων ύπηκόων, 

θιγέντων ύπό έθνικοσοσιαλιστικών διώξεων καί άλ

λων διατάξεων». 

Μέ τή σύμβαση καθορίζεται ή διαδικασία άπο

ζημιώσεως τών 'Ελλήνων ύπηκόων πού διώχθηκαν 

&πό τό γερμανικό έθνικοσοσιαλιστικό καθεστώς γιά 

λόγους φυλετικούς, θρησκευτικούς ή πολιτικούς, 

έφ' όσον άπό τέτοια δίωξη επήλθε θάνατος ή άνα

πηρία ή στέρηση προσωπικής έλευθερίας. 
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14 ΙΟΥΛΙΟΥ 1961 

Ό Κ. Καραμανλής εχει συνεργασία μέ τόν 

ύπουργό Προεδρίας, Κ. Τσάτσο καί τό γενικό γραμ

ματέα του ΕΟΤ, Ν. Φωκii, γιά θέματα τουρισμου. Σύμ

φωνα μέ τό σχετικό είδησεογραφικό δελτίο: 

Κατά τήν σύσκ:εψιν εξητάσθη μεταξύ άλλων τό θέμα 

τών ύπό παραγγελίαν δύο άκ:τοπλοϊκ:ών κ:αί όχηματαγωγών 

σκαφών καθώς κ:αί τό θέμα τής ύπό ίδρύσεως άνωνύμου 

Ι:ταιρείας εκμεταλλεύσεως κ:αί άναλήψεως τών πάσης φύ

σεως τουριστικών εγκαταστάσεων του ΕΟΤ. 'Ο Κ. Καρα

μανλής εδωσε δδηγίας διά τήν ταχείαν προώθησιν των θε

μάτων αύτών καθώς κ:αί διά τήν επιτάχυνσιν τής εκτελέσε

ως διαφόρων εργων του προγράμματος τουριστικής άναπτύ

ξεως τής χώρας58 • 

14 ΙΟΥΛΙΟΥ 1961 

Μέ άντικείμενο τόν καθορισμό τής τιμής άσφα

λείας τής κορινθιακής σταφίδας καί σουλτανίνας, 

πραγματοποιείται σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία του κ. 

Καραμανλή, μέ τή συμμετοχή του άντιπροέδρου τής 

Κυβερνήσεως, Π. Κανελλοπούλου καί τ&ν ύπουργ&ν 

Συντονισμου, Οίκονομικ&ν, Γεωργίας καί 'Εμπορί

ου. Ή σύσκεψη έπαναλαμβάνεται τήν έπομένη, 15 
'Ιουλίου καί, σύμφωγα μέ τή σχετική κυβερνητική 

άνακοίνωση, λαμβάνονται οί άκόλουθες άποφάσεις : 

«Α. Κορινθιακή σταφίς: 'Ορίζεται τιμή άσφαλείας 6 
δρχ. κατά κ:ιλόν διά τήν βασικ:ήν κ:ατηγορίαν. 

»Β. Σουλτανίνα: I) 'Ορίζεται τιμή άσφαλείας 7 δρχ. 
κατά κ:ιλόν (τιμή βασικής ποιότητος άρθ. 4). 2) Είς τήν 
τιμήν ταύτην διασφαλίζεται τό σύνολον τής παραγωγής. 

'Η συγκέντρωσις θά διενεργηθή μέσω τής ΚΣΟΣ διά λ6~ 

γαριασμόν του Κράτους. Αί πωλήσεις θά γίνωνται είς τάς 

διεθνείς τιμάς ύπό επιτροπής είδικ:ώς πρός τοuτο συσταθη

σομένης. 3) Τά εξαγωγικ:όν εμπόριον δύναται νά διενεργή 
προπωλήσεις είς τιμάς ελεγχομένας ύπό τής ώς άνω επι

τροπής, εξασφαλιζομένης είς αύτό τής παραδόσεως τών 

προπωλουμένων ποσοτήτων. 4) Τό εξαγωγικ:όν εμπόριον 
θά δύναται νά παραλαμβάνη άπ' εύθείας παρά τών παρα

γωγών σταφίδα διά λογαριασμόν τής ΚΣΟΣ. 'Η διαδικα

σία τής παραλαβής θά κ:αθορισθή δι' είδικ:ής άποφάσεως. 

5) Λόγω τών είδικ:ών συνθηκών, ύφ' liς τελοuν οί σουλτα
νινοπαραγωγοί, έξ αίτίας τής έκ: του περονοσπόρου κατα

στροφής τής παραγωγής των, άπεφασίσθη δπως εκ του τι

μήματος τοu παραδιδομένου είς τήν ΚΣΟΣ σταφιδοκ:άρ

που, κ:αταβάλλωνται είς τούς παραγωγούς, άνεξαρτήτως 

όφειλών των, πρός τήν ΑΤΕ δρχ. 2,75 κατά κιλόν». 

Μέ έκτενέστερες δηλώσεις τους γιά τήν τιμή 

άσφαλείας τής σταφίδας, οί ύπουργοί 'Εμπορίου, Λ. 

Δερτιλής καί Γεωργίας, Κ. 'Αδαμόπουλος, μεταξύ 

άλλων θά ύπογραμμίσουν: 

«Παρά τήν καταβληθείσαν προσπάθειαν, διά τής δ

ποίας επετεύχθη ή αuξησις τών έξαγωγών (εφετεινή εξα

γωγή -Σεπτέμβριος 1960 εως 'Ιούνιος 1961- 60.000 τό-

νοι) εναντι 57.000 τόνων τής άντιστοίχου περυσινής εξα
γωγικής περιόδου, δέν θά καταστή δυνατή ή έξαγωγή του 
συνόλου τής παραχθείσης κορινθιακής σταφίδος κατά τήν 

λήξασαν περίοδον. 'Υπολογίζεται δτι ποσότης 14.000 πε
ρίπου τόνων θά διατεθή πρός παραγωγήν οίνοπν~ύματος. 
Κατά τό άναμενόμενον σταφιδικόν ετος 1961-1962, καθ' δ 
ύπολογίζεται παραγωγή 91.000 τόνων, δ ΑΣΟ ύπολογίζέι 
δτι θά παραμείνη πρός οίνοπνευματοποίησιν ποσότης 

8.000 περίπου τόνων. 
»Τά άναφερθέντα στοιχεία συνηγο,ροuν δπως ή έφετει

νή τιμή προστασίας διά τήν κορινθιακ:ήν σταφίδα είναι 

κατωτέρα τής περυσινής, ijτις είχε δρισθή είς1 δρχ. 6 κατά 
κιλόν διά τήν βασικήν κ:ατηγορίαν. Θά έπετυγχάνετο οϋτω 

άφ ' Ι:νός ή διάθεσις μεγαλυτέρων ποσοτήτων σταφίδος είς 

τάς κατά παράδοσιν καταναλωτρίας χώρας καί άφ' Ι:τέρου 

διείσδυσις ταύτης είς νέας άγοράς . 

»Παρά τά δεδομένα ταuτα, ή Κυβέρνησις, εκτιμ&σα τάς 

άνάγκας τών παραγωγών κορινθιακής σταφίδος, άπεφάσι

σεν δπως διατηρήση τήν τιμήν άσφαλείας είς τά περυσινά 

έπίπεδα, ήτοι τών 6 δρχ. κατά κιλόν διά τήν βασική ν κ:ατη
γορίαν». 

τέλος, οί δύο ύπουργοί, άναφερόμενοι στό θέμα 
τής σουλτανίνας θά έπισημάνουν τά μέτρα πού εχουν 

ληφθεί γιά τό προϊόν αuτό κατά τή διάρκεια τ&ν τε

λευταίων έτ&ν, καθώς καί τήν ύψη λ ή τιμή άσφαλείας 

πού εχει, σέ βάρος του προϋπολογισμου· καί θά τονί

σουν: 

«Προήλθεν ή Κυβέρνησις είς τήν λήψιν τών μέτρων 

τούτων διά νά προστατεύση τούς σουλτανινοπαραγωγούς 

έκ: τών δυσμενών συνθηκών, αί δποίαι εδημιουργήθησαν 

διά τό ' προϊόν των είς τήν διεθνή άγοράν. 'Εφέτος ή διε
θνής παραγωγή είναι άνωτέρα των άναγκ&ν τής κατανα

λώσεως καί ή έγχώριος παραγωγή ύπολογίζεται διπλασία 

τής περυσινής. Τά δεδομένα ταuτα, ώς κ:αί ή προοπτική του 

έπιπέδου των διεθνών τιμών, θά εδικαιολόγουν τόν δρι

σμόν τιμής άσφαλείας μικροτέρας τής περυσινής . 'Η Κυ

βέρνησις, δμως, δέν παρείδε τάς ίδιαζούσας συνθήκ:ας, ύφ' 

liς τελοuν είσέτι οί παραγωγοί τής σουλτανίνας, λόγω της 

κατά τό παρελθόν ετος καταστροφής μεγάλου μέρους τής 

παραγωγής έκτου περονοσπόρου κ:αί διά τοuτο άπεφάσισε 

\•ά δρίση τιμήν άσφαλείας είς τό αύτό μέ τό περυσινόν 

ϋψος, καί τό δποίον ενδεχομένως θά είναι ύψηλότερον τών 

διαμορφωθησομένων τιμών είς τήν διεθνή άγοράν. Οϋτω, 

οί σουλτανινοπαραγωγοί θά εξασφαλίσουν διπλάσιον πε

ρίπου είσόδημα του περυσινοί>, διότι είναι διπλασία ή 

παραγωγή των. 'Η τιμή άσφαλείας καλύπτει όλόκληρον 

τήν παραγωγήν κ:αί παρετήρησαν δτι ή άσκ:ηθείσα τήν τε

λευταίαν διετίαν πολιτική ύψηλών τιμών προστασίας έξε

τόπισε τήν σουλτανίναν εκ: των κυριωτέρων άγορ&ν τής 

Δύσεως, έξακολούθησις δέ τής πολιτικής αύτής δημιουρ

γεί σοβαρόν κίνδυνον διά τό μέλλον του προϊόντος, διότι 

διευκολύνει τήν ύποκατάστασίν του είς τήν διεθνή άγοράν 

άπό τήν σουλτανίναν άνταγωνιστρι&ν χωρών. Πρός διευκό

λυνσιν πάντως τής επανασυνδέσεώς μας μέ τάς διεθνείς 

άγοράς, τά μέτρα προστασίας εξαγγέλλονται εφέτος κατά 

ενα μήνα ενωρίτερον άπό άλλοτε>> . 
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17 ΙΟΥΛΙΟΥ 1961 

'Ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής δέχεται τό 

Δ.Σ. τής ΕΣΗΕΑ. Οί έκπρόσωποι τοϋ δημοσιογρα

φικοϋ κόσμου εθεσαν ύπόψη τοϋ Κ . Καραμανλή τά 

έκκρεμη επαγγελματικά θέματα τοϋ κλάδου. 

18 ΙΟΥΛΙΟΥ 1961 

'Ύστερα άπό τό θόρυβο πού δημιούργησαν κύ

κλοι τής άντιπολιτεύσεως μέ πρότασή τους γιά έγ

γραφή ύπερεσόδων τοϋ 1961 στόν προϋπολογισμό 
τοϋ 1962 καί συγχρόνως μείωση της άντίστοιχης φο
ρολογίας, έκδίδεται ή άκόλουθη κυβερνητική άνα

κοίνωση: 

«'Όταν δμιλοuμεν περί ύπερεσόδων, έννοοuμεν τά έσο

δα εκείνα τά όποία πραγματοποιοίJνται πέραν τών προβλε

πομένων καί συνεπώς δεσμευμένων διά του κατατεθέντος 

προϋπολογισμοί). Αυτά, διά τό πρώτον έξάμηνον 'του τρέ
χοντος έτους άνέρχονται εις 290 περίπου έκατ. δρχ . Διά τό 

δεύτερον έξάμηνον δέν ε{ναι βεβαίως δυνατή ή άκριβής 

εκτίμησις. "Α ν δμως δεχθώ μεν δτι θά άκολουθήσουν τόν 

αυτόν ρυθμόν αί εισπράξεις του κρατικοί) προϋπολογι

σμοί), τότε τά πέραν τών προβλεφθέντων εις τόν προϋπο

λογισμόν έσοδα του Δημοσίου θά άνέλθουν εις άλλα 700 
περίπου έκατ. 

>>Τά ηυξημένα αότά έσοδα του προϋπολογισμοί) οφεί

λονται κατά τό πλείστον εις τήν αϋξησιν τών εισαγωγών 

κατά τό τρέχον έτος καί συνεπώς δέν δύναται νά θεωρη

θουν ώς άσφαλής πόρος καί διά τό προσεχές έτος. 

»'Ό,τι πραγματοποιεί δ προϋπολογισμός, πέραν τών 

προβλεφθέντων, διατίθεται διά τήν κάλυψιν του άνοίγμα

τος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, δπερ προε

βλέπετό νά άντικρυσθή δι' εντόκων γραμματίων εις τό 

ϋψος τών 1.035 έκατ. δρχ., διά τά όποία, ώς γνωστόν, τό 
Δημόσιον καταβάλλει τόκον 5% καί περιορίζει, διά τής 
χρήσεώς των, τήν χρηματοδότησιν τής ιδιωτικής οικονο

μίας. 

»ΕΙ ναι άνάγκη νά μ ή λησμονήται δτι τό πρόγραμμα τών 

επενδύσεων, άπό τό δποίον εξαρτάται τό μέλλον του 

έθνους, στηρίζεται κατά τά 70% περίπου εις έσωτερικόν 
καί έξωτερικόν δανεισμόν, καί δτι, ύπό τήν έννοιαν αυτήν 

δ προϋπολογισμός του Κράτους, περιλαμβανομένων καί 

τών επενδύσεων, ε{ναι κατ' ουσίαν ελλειμματικός. 

» Ύ πό τάς συνθήκας αυτάς δ δημιουργηθείς θόρυβος 
καί αί συνοδεύουσαι αυτόν άνεύθυνοι προτάσεις, aν δέν 

όφείλωνται εις aγνοιαν, άποβλέπουν προφανώς εις τήν 

άποθάρρυνσιν διαφόρων αιτημάτων καί, δι' αυτών εις τήν 

άνατροπήν τής ισορροπίας του προϋπολογισμοί)». 

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 1961 

'Ο Κ. Καραμανλής συνεργάζεται μέ τόν ύπουργό 

Γεωργίας, Κ. 'Αδαμόπουλο, μέ άντικείμενο τήν άν

τιμετώπιση διοικητικών θεμάτων τοϋ νεοσύστατου 

'Οργανισμοϋ Γεωργικών 'Ασφαλίσεων. Κατά τή 

συνεργασία άποφασίζεται νά άνατεθεί ή διοίκηση 

τοϋ 'Οργανισμοϋ στόν Α. Μπερνάρη, τέως ύποδιοι

κητή - γενικό διευθυντή τής Α ΤΕ καί πρόεδρο της 

έπιτροπης προγραμματισμοϋ πρωτογενοϋς παραγω

γής, ή δέ γενική διεύθυνση στόν Λ. Πάτρα, ύποδιοι

κητή τοϋ ΙΚΑ. Στή συνέχεια δ Κ. Καραμανλής δέ

χτηκε τό νέο διοικητή τοϋ ΟΓ Α, στόν όποίο καί 

άνακοίνωσε τήν άπόφαση τής Κυβερνήσεως. 

Σύμφωνα μέ τό σχετικό είδησεογραφικό δελτίο, δ 

πρόεδρος τής Κυβερνήσεως εδωσε έντολή στή διοί

κηση τοϋ ΟΓΑ: 

Νά όργανώση ταχύτατα ενα λιτό καί δραστικό 'Οργα

νισμό, δ δποίος νά τεθή στήν ύπηρεσία του άγροτικου κό

σμου καί νά καταστή ύπόδειγμα ταχείας καί ευεργετικής 

έξυπηρετήσεως τών 'Ελλήνων άγροτών, οί δποίοι άποτε

λοuν τήν βάσιν τής οικονομίας καί τό θεμέλιον του έθνους. 

Ή Κυβέρνησις εχει τήν πεποίθησιν δτι ή λειτουργία 

του θεσμοί) θά έχη ενεργητικά άποτελέσματα οχ ι μόνον διά 

τούς άγρότας, άλλά καί δι' δλόκληρον τήν έθνικήν οικο

νομίαν καί τήν κοινωνικήν όργάνωσιν τής χώρας59 • 

Σχετικά, άπό κυβερνητική πηγή, άνακοινώνεται: 

«Διά τών διορισμών . αυτών τίθεται εις λειτουργίαν δ 

σημαντικώτερος θεσμός . κοινωνικής πολιτικής, δ δ ποίος 

έθεμελιώθη εν, ' Ελλάδι. 'Από τής λειτουργίας του θεσμοίJ 

τέσσαρα καί ήμισυ εκατομμύρια άγρόται θά τύχουν τής 

άσφαλιστικής προστασίας, τής δποίας άπελάμβανον μέχρι 

σήμερον μόνον οί κατοικουν'τες εις τά άστικά κέντρα. Διά 
τών λειτουργούντων μέχρι τουδε άγροτικ&ν ιατρείων καί 
έκείνων τά όποία θά ίδρυθουν εις τό liμεσον μέλλον, χάρις 

είς τούς πόρους του νέου όργανισμου, θά τυγχάνουν ιατρι

κής περιθάλψεως οί άγρόται μέχρι τών πλέον άπομεμα

κρυσμένων περιοχών τής χώρας. 'Εξ άλλου άπό Ιης 'Ια

νουαρίου 1962 δλόκληρος ή γεωργική παραγωγή θά ε{ναι 
αυτομάτως fισφαλισμένη κατά τών κινδύνων έκ τής χαλά

ζ ης καί του παγετου. Τό σπουδαιότερον δμως βήμα ε{ναι 

δτι άπό I ης 'Ιουλίου 1962 ολοι οί άγρόται καί δ λα ι αί 
χήραι καί αί άγαμοι άγρότισσαι άνω τών 65 ετών θά λαμβά
νουν σύνταξιν, ή όποία θά τούς βοηθή νά άντιμετωπίζουν 

τάς άνάγκας τών γηρατειών». 

Τό Δ.Σ. τοϋ νεοσύστατου όργανισμοϋ, σύμφωνα 

μέ άπόφαση τοϋ πρωθυπουργοϋ, συγκροτήθηκε στό 

σύνολό του ώς έξης: 

«'Α ντ. Μπερνάρης, διοικητής του ΟΓ Α, πρόεδρος του 

Δ.Σ., μέ άναπληρωτή τόν Λ. Πάτρα, γενικό διευθυντή του 

αυτου όργανισμου, Ν. Χριστοδούλου, διοικητής τής ΑΤΕ, 

άντιπρόεδρος, μέ άναπληρωτή τόν Ν. Μομφεράτο, ύποδι

οικητή τής ΑΤΕ, Π. ΡοίJσσο, προέδρος τής ΠΑΣΕΓΕΣ, Γ. 

Μυρουδής, κάτοικος Βαθυλάκκου Θεσσαλονίκης, παρα

γωγός δημητριακών, Π. Βουδούρης, κάτοικος Ζευγολατιου 

Κορινθίας, παραγωγός σουλτανίνας, Α. 'Αναστασίου, κά

τοικος Ράχεων Στυλίδος, έλαιοπαραγωγός, μέ άναπληρω

τές άντίστοιχα τούς: Ευστρ. Χριστοφίδη, κάτοικο Κυργίων 

Δράμας, παραγωγό βιομηχανικών φυτών, Νικ. Μητροκώ

στα, κάτοικο Κράψι 'Ιωαννίνων, κτηνοτρόφο καί Α. Μπι

κάκη, κάτοικο Ρεθύμνου, έκ του κλάδου δασοκομίας, διο-
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ρισθέντας μέλη τοϋ Συμβουλίου ώς άντιπροσώπους τής 

ΠΑΣΕΓΕΣ καί ύποδειχθέντας παρ' αuτής. 'Ως μέλη τοϋ 

Συμβουλίου διορίζονται έπίσης οί: Δημ. Τζεβοδήμος, κά

τοικος Κατερίνης, παραγωγός όπωροκηπευτικών καί Δημ. 

Παπαδόπουλος, κάτοικος Βραχνέικων ' Αχαίας, σταφιδο

παραγωγός (κατηγορία εuδοκιμούντων στό έπάγγελμα 

άσφαλισμένων) καί έκ τής κατηγορίας εiδικών έπιστημό

νων, οί Ν . Ραζής, τέως οΙκονομικός έπιθεωρητής τής ΑΤΕ 

καί Δημ . Ταλέλλης, καθηγητής τής 'Ανωτάτης Γεωπονι

κής Σχολής. Στό Συμβούλιο μετέχουν άκόμη δ έκάστοτε 

γενικός γραμματεύς τοϋ ύπουργείου Γεωργίας, δ γενικός 

διευθυντής τοϋ Γενικοϋ Λογιστηρίου, δ γενικός διε~θυντής 

τοϋ ύπουργείου 'Εργασίας, δ γενικός διευθυντής τοϋ 

ύπουργείου Προνοίας, καθώς καί δ γενικός διευθυντής τοϋ 

ύπουργείου Γεωργίας». 

22 ΙΟΥΛΙΟΥ 1961 

Μέ επιστολή του πρός τόν ύπουργό 'Εξωτερικών 

τών ΗΠΑ, Ντήν Ράσκ, δ πρωθυπουργός Κ. Καρα

μανλής άναφέρεται στούς κινδύνους πού έγκυμονεί ή 

κρίσιμη διεθνής κατάσταση, επισημαίνει τίς προο

πτικές άντιμεtωπίσεώς τους καί, ύπογραμμίζοντας 
τήν άναγκαιότητα σύμπνοιας καί άλληλεγγύης τών 

συμμάχων τοϋ ΝΑΤΟ, κάμει εκτενή επισκόπηση τών 

έλληνικών άναγκών καί επιδιώξεων τόσο στόν οίκο

νομικό δσο καί στό στρατιωτικό τομέα. 

Τό πλήρες κείμενο τής επιστολής τοϋ 'Έλληνα 

πρωθυπουργοϋ, πού θά επιδώσει στόν 'Αμερικανό 

ύπουργό 'Εξωτερικών δ 'Έλληνας πρεσβευτής στίς 

ΗΠΑ, Α. Λιάτης, στίς 31 ' Ιουλίου, είναι τό άκόλου

θο: 

«'Η παρούσα διεθνής κατάσταση καί οί προοπτι

κές έξελίξεως κατά τούς προσεχείς μήνες, θά φέρουν 

τήν άνθρω1rότητα άvτιμέτωπη μιiiς όξείας παγκοσμί

ου κρίσεως. 

»'Εκτιμούμε βαθειά τήν σοφή άποφασιστικότη

τα, ή όποία κατευθύνει τά βήματα τής άμερικανικής 

πολιτικής, έναντι τής σοβιετικής άπειλής. Στήν πα

ρούσα φάση, περισσότερο άπό όποτεδήποτε άλλοτε, 

μιά πλήρης καί ένεργός άλληλεγγύη τών συμμάχων 

τοv ΝΑ ΤΟ ένισχύει μέ τόν καλύτερο τρόπο τήν έλ

πίδα γιά τήν άποτελεσματική άντιμετώπιση τής 

άπειλής αύτής καί τήν άποφυγή ένός πολέμου. 

»'Η 'Ελλάδα, καί έκ τών συμμαχικών της ύπο

χρεώσεων, καί έκ τοv κρισίμου καί νευραλγικού γε

ωγραφικού χώρου πού κατέχει, είναι διατεθειμένη νά 

ύπερασπίση τά έθνικά της συμφέροντα καθώς καί 

τών συμμάχων της. 

)) Ή έπικείμενη διεθνής κρίση έπιτείνει άκόμη 
περισσότερο τά στρατιωτικά καί οίκονομικά προβλή

ματα, τά όποία είχα τήν εύκαιρία νά έκθέσω έν έκτά

σει, κατά τήν πρόσφατη έπίσκεψή μου στήν Ούάσιγ

κτων. Συγχρόνως δέ, μέ ώθεί νά έπιστήσω τήν προ-

σοχήν σας γιά άλλη μιά φορά έπί δύο θεμάτων πού μέ 

άπασχολοvν δλως ίδιαιτέρως, καί τών όποlων σiiς 
καθιστώ ένήμερο, έπωφελούμενος τής προσεχούς 

έπανόδου στή Ούάσιγκτων τοv πρέσβυ κ. Αιάτη. 

))Α. Τό πρώτο θέμα, τό όποίο μέ άπασχολεί, άνα

φέρεται στήν έφαρμογή του έλληνικου οίκονομικοv 

άναπτυξιακοv προγράμματος. 'Όπως γνωρίζετε, ή 

Κυβέρνησή μου έχει θέσει σέ έφαρμογή μιά τολμηρή 

πολιτική, μέ σκοπό τήν ταχύτερη προώθηση τής οί

κονομικής μας προόδου. 

))Μέ αύτή τήν προσπάθεια έπιδιώκουμε νά βελτι

ώσουμε μερικές άπό τίς δομικές έλλείψεις τής έθνι

κής μας οίκονομίας καί νά θέσουμε αύτή σέ ύγiείς 

καί σταθερές βάσεις. v Αμεσός μας στόχος εlναι νά 

αύξήσουμε τό έθνικό μας είσόδημα, νά καλυτερεύ

σουμε τό μέσο έπίπεδο διαβιώσεως τοv λαοv μας καί 

νά φθάσουμε σέ ενα έπίπεδο έπάρκειας καί άναπτύ

ξεως. 
))Γιά νά έπιτευχθοvν οί έπιδιώξεις μας αύτές, θά 

πρέπει νά έξασφαλίσουμε τούς ξένους πόρους χρη

ματοδοτήσεως του προγράμματός μας. Εlναι κατα

φανές δτι ή έλληνική οίκονομία άδυνατεί νά άνεύρη 

τό συνολικό ποσό τοv άπαιτουμένου κεφαλαίου μόνο 

άπό δικές της πηγές. Είδικώτερα, ή άνάγκη οΙκονο

μικής βοηθείας γίvεται άκόμη πιό έπιτακτική, σέ σχέ

ση μέ τόν κρατικό προϋπολογισμό, άπό τόν όποίο ή 

Κυβέρνηση όφείλει νά καλύψη αύτό τό μέρος του 

προγράμματος, γιά τό όποίο καί καθ ' όλοκληρία φέ

ρει τήν εύθύνη, καί τό όποίο άφορii σέ βασικές οίκο

νομικές έφαρμογές, δπως οί έπικοινωνίες, ή γεωργι

κή άνάπτυξη, ή παραγωγή ήλεκτρικής ένεργείας, δι

ευκολύνσεις στόν τομέα τής Παιδείας, δημόσια 

ύyεία κ.λ.π. Μία άποτυχία στήν πρόβλεψη δλων αύ

τών θά καθιστούσε άδύνατη τήν παράλληλη άλλά 

καί ίκανοποιητική αύξηση τών έπενδύσεων στόν 

ίδιωτικό τομέα. 'Εξ δλων τών πηγών τής ξένης οίκο
νομίας, ή βοήθεια πού δύναται νά προέλθη άπό τίς 

ΗΠΑ θεωρείται ώς ή πλέον σημαντική. 

))Θά ήθελα νά προσθέσω δτι δίνουμε μεγάλη ση

μασία στήν έφαρμογή του οίκονομικοv μας προ

γράμματος. Βέβαια, τόν τελευταίο καιρό σημειώθηκε 

σημαντική πρόοδος, σέ σχέση μέ τίς χαώδεις συνθή

κες πού έπικρατοvσαν στήν 'Ελλάδα λίγα χρόνια 

πρίν. Έν τούτοις, καί παρά τήν βελτίωση, πού ήλθε 

σάν άποτέλεσμα τών έπιμόνων προσπαθειών τής Κυ

βερνήσεώς μου, ή κατάσταση έξακολουθ~ί νά βρί

σκεται στόν δρόμο τής προσπαθείας, κυρίως έξαιτίας 
του πολύ χαμηλού κατά κεφαλήν είσοδήματος, του 

σχετικού μεyάλου άριθμου τών άνέργων καί τών 
ύποαπασχολουμένων του άγροτικοv πληθυσμού. 

'Όλα αύτά μiiς φέρνουν άντιμέτωπους μέ ένα όξύ οί
κονομικό καί κοινωνικό πρόβλημα. 

))Αύτό τό πρόβλημα καθίσταται άκόμη πιό δυσε

πίλυτο, aν λογαριάση κανείς τήν δημαγωγική τακτι-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



122 ΕΠΠΕΥΓΜΑΤΑ ΣτΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

κή καί διαβρωτική προπαγάνδα πού άσκείται άπό 

τήν aκρα 'Αριστερά, ή όποία μάλιστα ύποστηρίζε

ται συστηματικά άπό δλα τά Κράτη του άνατολικου 

μπλόκ. 

»Β. Τό aλλο θέμα πού μέ άπασχολεί, άφορά στήν 

στρατιωτική έτοιμότητα τfjς χώρας. Παρά τίς προ

σπάθειες τfjς Κυβερνήσεώς μου καί τό ύψηλό φρό

νημα τών άνδρών, γεγονός ε{ ναι δτι οί ένοπλες δυνά

μεις δέν έχουν άκόμη φθάσει σέ έπίπεδο άνάλογο, 

ούτε τών δυνατοτήτων τους ούτε τών άναγκών του 

ΝΑ ΤΟ, έτσι δπως αύτές οί άνάγκες όρίζονται στό 

λεγόμενο MC-70. 
»'Επί πλέον, εlναι γνωστό καί άναγνωρίζεται άπό 

δλους δτι ή έλληνική Κυβέρνηση έχει διαθέσει δλες 

τr(ς τίς δυνάμεις γιά τήν κοινή aμυνα. Η Α ν καί ή 

Έλλάς συγκαταλέγεται μεταξύ τών όλιγώτερον 

πλουσίων χωρών τfjς Συμμαχίας, έν τούτοις άριθμεί 

τετaρτη κατά σειρά είς ποσοστό έπί τfjς όλικfjς της 

έθνικfjς παραγωγής (1960:5,8%), πού προορίζεται γιά 
τήν έθνική της aμυνα. 

;;Τό πρόβλημα συζητήθηκε κατά τήν τελευταία 

συνάντηση 'Ελλήνων καί 'Αμερικανών στρατιωτι

κών καί οίκονομικών έμπειρογνωμόνων. Πιστεύω 

δ τι θά μπορουσε έπωφελώς νά τεθfj έκ νέου έπί τάπη

τος, έπί ένός ούσιωδώς ύψηλοτέρου έπιπέδου, μέ 

σκοπό νά βρεθfj ή μέση λύση καί ό τρόπος γιά νά 

καλυφθfj τό κενό. Έάν έπιτυγχάνετο αύτό, μπορείτε 

νά εlστε σίγουρος δτι τό δφελος καί γιά τήν 'Ελλάδα 

καί γιά τούς συμμάχους της θά ήταν ούσιώδες. 

»Γιά τόν λόγο αύτό, προτείνω νά έπανεξετασθfj 

τό θέμα, καί θά σaς ifμουν ύπόχρεως aν, δσο πιό 

σύντομα μπορείτε, μέ καθιστούσατε κοινωνό τών άπό

ψεών σας, καθώς καί αύτών του γραμματέως Μάκ 

Ναμάρα, πρίν προβώ σέ μιά περισσότερο συγκεκριμέ

νη πρόταση. 

»Σέ σχέση μέ τό στρατιωτικό θέμα καί άνεξαρτή

τως πρός τήν άνωτέρω πρόταση, θά ifθελα νά σaς 

ύπενθυμίσω τό αϊτημα πού διετύπωσα κατά τίς συνο

μιλίες μου στήν Ούάσιγκτων, καί τουτο γιατί οί έπί

σημοι του Πενταγώνου φρονουν δτι ύπάρχει δυνατό

τητα έπιταγχύσεως τfjς παραδόσεως του έξοπλισμου, 

ό όποίος προβλέπεται γιά τίς έλληνικές ένοπλες δυ

νάμεις, στό κοινό πενταετές πρόγραμμα Jasmagg. 
»Μιά τέτοια ένέργεια θά σήμαινε έκσυγχρονισμό 

τών ένόπλων μας δυνάμεων σέ γοργό ρυθμό καί συ

χρόνως θά έπέφερε τήν aμεση καί ούσιώδη αύξηση 

τfjς πολεμικής τους έτοιμότητος. 

»Μαζί μέ αύτή τήν έπιστολή, ό πρέσβυς Αιάτης 

θά σaς έγχειρίση καί δύο "memoranda ". "' Επισκό
πηση τών άναγκών τών έλληνικών ένόπλων δυνάμε

ων" καί "'Επισκόπηση τών άναγκών καί τών έπιδι

ώξεων του έλληνικου προγpάμματος οίκονομικfjς 
άναπτύξεως". Έξάλλου, ό κ. Αιάτης θά βρίσκεται 

στήν διάθεσή σας γιά τήν άπό κοινου έξέταση τών 

θεμάτων πού θίγονται σέ αύτή τήν έπιστολή, καθώς 

καί γιά τήν άνάληψη κάθε προκαταρκτικής συνομι

λίας μέ σaς if μέ aλλον έπίσημο τfjς άμερικανικfjς 
Κυβερνήσεως πού έσείς θά θεωρούσατε κατάλληλο 

γιά τήν περίπτωση;>. 

Τήν fπιστολή τόϋ Κ. Καραμανλή, συνόδευαν 
έκτενfί μνημόνια, σχετικά μέ τίς άνάγκες τοϋ έλλη

νικοϋ προγράμματος οίκονομικfίς άναπτύξεως καί 

των ένόπλων δυνάμεων τfίς χώρας: 

«'Επισκόπηση τών άναγκών καί των επιδιώξεων του 

f:λληνικου προγράμματος οικονομικής άναπτύξεως. 

»Ι. 'Η έλληνική Κυβέρνηση εχει εκπονήσει ενα πεντα

ετές σχέδιο άναπτύξεως, τό όποίο άγει τόν δεύτερο χρόνο 

τής εφαρμογής του. 

»Τό σχέδιο αuτό εχει στόχο τήν οίκονομική άνάπτυξη 

τής χώρας μέσα σέ ενα πλαίσιο οικονομικής σταθερότη

τος, μέ τήν χρησιμοποίηση, στό μάξιμουμ, τών ύπαρχου

σων πλουτοπαραγωγικών πηγών καί δυνατοτήτων, πού θά 

συντελέσουν τελικά στήν αϋξηση του εθνικου μας εισοδή

ματος. Τό άποτέλεσμα έκ τής αuξήσεως αuτής θά ύψώσει 

τό πολύ χαμηλό έπίπεδο τής ζωής τών ·Ελλήνων καί θά 

μειώσει τόν άριθμό των άνέργων καί των ύποαπασχολουμέ

νων. Έπί πλέον, ή πρόοδος τής οικονομίας θά εξασφαλί

σει τήν δυνατότητα επιτεύξεως ένός ρυθμου αuτοσυντήρη

σης άναπτύξεως καί θά καταστήσει βαθμιαία τήν χώρα 

άνεξάρτητη άπό τήν ξένη βοήθεια. 

»11. 'Υπολογίζεται δτι ή πραγματοποίηση αuτου του 

σχεδίου θά εχει σάν άποτέλεσμα τήν αϋξηση του εθνικου 

εισοδήματος περίπου κατά 35%. 
»Γιά νά επιτευχθουν οί στόχοι πού εχουν τεθεί μέ τό 

σχέδιο αuτό, θά πρέπει κυρίως νά άντιμετωπισθεί μία προ

οπτική επενδύσεων τής τάξεως των 3,7 δισεκατ. δολλαρίων 
γιά τήν έπόμενη πενταετία. 'Από τό ποσόν αuτό, τά 3, I 
δισεκατ. δολλάρια άναμένεται νά καλυφθουν άπό εγχώριες 

πηγές ιδιωτικών ή δημοσίων άποθεμάτων, ενω ή διαφορά 

των 0,6 δισεκατ. δολλαρίων θά άντιπροσωπεύει τήν ξένη 
οίκονομική ενίσχυση. 

»ΠΙ. Σύμφωνα μέ τό σχέδιο, ή Κυβέρνηση εχει τήν πλή

ρη εuθύνη γιά τήν πραγματοποίηση ένός προγράμματος 

δημοσίων επενδύσεων, χρηματοδοτουμένων άπQ τόν κρα

τικό προϋπολογισμό. Μόλις πρίν λίγα χρόνια, ενα τέτοιο 

βήμα θά ήταν άδύνατο, καθώς οί τρέχουσες δαπάνες του 

προϋπολογισμου δέν άφηναν κανένα περιθώριο γιά επεν

δυτικούς σκοπούς. ·Οπωσδήποτε, ή κατάσταση εσχάτως 

εχει άλλάξει. 'Η ύψη λ ή φορολογία καί ή αϋξηση τών φο

ρολογικών εσόδων άφ' ένός καί ή δραστική μείωση των 

άναγκών άφ' έτέρου, εχουν δημιουργήσει δυνατότητες πού 

έπιτρέπουν τήν χρηματοδότηση παραγωγικών έπενδύσε

ων. 'Εν τφ μεταξύ, γιά τό τρέχον ετος, θά διατεθεί γιά 

παραγωγικές έπενδύσεις τό ποσόν των 30 έκατ. δολλαρίων, 
ένώ οί άμυντικές δαπάνες θά άπορροφήσουν 168 έκατ. 

δολλάρια. Αuτή ή σημαντική άντίθεση πού άπορρέει άπό 

τό γεγονός δτι ή Κυβέρνηση εχει πλήρη συνείδηση, όχι 

μόνον των εuθυνών της γιά τήν άσφάλεια τής χώρας, άλλά 

καί των ύποχρεώσεών της πρός τούς συμμάχους, δίνει 

άφορμές γιά επικίνδυνη πολιτική ε,κμετάλλευση έκ μέρους 
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τής άριστεράς καί τών κομμουνιστών. ΕΙναι, έπίσης, άπα

ραίτητο οί δημόσιες έπενδύσεις νά αύξηθοuν καί νά ενι- . 

σχυθοuν καί άπό Ciλλες πηγές ( άπό τήν άμερικανική βοή
θεια καί άπό ξένες πιστώσεις). 'Επί πλέον θά πρέπει νά 

σημειωθεί δτι τά οίκονομικά περιθώρια τής έγχώριας άγο

ράς εΙναι πολύ περιορισμένα. 

»IV. 'Υπό τό φώς τών τρεχουσών εξελίξεων, πού σχετί

ζονται κυρίως μέ τήν στατικότητα τών έξαγωγών, τό χαμη

λό επίπεδο των ίδιωτικών καί δημοσίων καταθέσεων καί τό 

ύπερβολικό βάρος πού συσσωρεύεται στόν κρατικό προϋ

πολογισμό λόγφ των άμυντικών δαπανών, κρίθηκε άναγ

καίο νά άναθεωρηθοuν οί ξένες χρηματικές άπαιτήσεις, σέ 

ενα επίπεδο ύψηλότερο άπό δ , τι άρχικά ύπολογίστηκε γιά 

τό πενταετές πρόγραμμα. 

>> : Επομένως, οί άπαιτήσεις πού θεωρήθηκαν άπαραίτη

τες γιά νά καλύψουν τίς άνάγκες τής οίκονομικής άναπτύ

ξεως τής χώρας ( σύμφωνα μέ τούς δρους του πενταετοuς 
προγράμματος πού Ciρχιζε τό 1962) ύπολογίστηκαν σέ 800 
έκατ. δολλάρια. Κατά τήν διάρκεια τής αύτής περιόδου, 

άναμένεται νά διατεθοuν τά άκόλουθα κεφάλαια, περισσό

τερο άπό Ciλλες χρηματικές πηγές, παρά άπό τίς ΗΠΑ: 

'Επενδύσεις τής Κοινής 'Αγοράς: 125 έκατ. δολλάρια 

Οίκονομική βοήθεια τής Δυτ. 50 » » 
Γερμανίας 

'Ιταλία 15 » » 
Είσροή ίδιωτικοu κεφαλαίου 210 » » 

Σύνολον 400 » » 
'Έλλειμμα γιά τήν περίοδο 1962-66 400 » » 

Σύνολον 800 » » 
»Τό άνωτέρω ποσόν τών 400 έκατ . δολλαρίων ή έλλη

νική Κυβέρνηση ελπίζει δτι εΙναι δυνατόν νά διατεθεί άπό 

τίς ΗΠΑ. 

>>Υ. 'Εάν δέν καταστεί δυνατόν νά εύρεθεί αύτό τό πο

σό, τό όποίο άντιπροσωπεύει τό 35% του προγράμματος 
δημοσίων επενδύσεων, οί πιθανότητες επί του παρόντος 

γιά τήν έλληνική οίκονομία νά προχωρήσει σέ ενα περισ

σότερο εξελιγμένο στάδιο άναπτύξεως, θά ε{ναι δύσκολο 

νά πραγματοποιηθεί. 'Όχι μόνο ή πρόοδος τής οίκονομίας 

θά άνακοπεί άλλά καί ή ίδια θά είσέλθει σέ μιά περίοδο 

παλινδρομήσεως, εφόσον οί δημόσιες επενδύσεις, οί δ

ποίες, ύπό τίς τρέχουσες έλληνικές συνθήκες, συνθέτουν 

τό βασικό κίνητρο γιά τήν ενεργοποίηση τής ίδιωτικής 

πρωτοβουλίας, θά στερηθουν μιάς άπό τίς πιό ουσιώδεις 

πηγές χρηματοδοτήσεως. 'Η χρηματοδότηση τέτοιου εϊ

δους επενδύσεων μέ εσωτερικό δάνειο εχει πολύ περιορι

σμένες πιθανότητες, ενω άκόμα καί ή παροuσα μετριοπα

θής κατανομή του κρατικοu ύπολογισμοu γιά επενδυτικούς 

σκοπούς εχει κατορθωθεί νά εχει πλεόνασμα, μόνο ϋστερα 

άπό σκληρές προσπάθειες καί κυρίως άπό οίκονομίες στίς 

τρέχουσες δαπάνες καί αύξημένη φορολογία στά τρέχοντα 

ελλείμματα -τό μόνο χαρακτηριστικό τής δημόσιας διοι

κήσεως τής χώρας αύτής, μέχρι πρίν λίγα χρόνια. 

»VI. 'Από δ, τι μπορεί νά έξαχθεί άπό τά στοιχεία αύτά, 
γίνεται φανερό δτι γιά νά πραγματοποιήσει τό οίκονομικό 

της πρόγραμμα ή 'Ελλάς, εχει άπόλυτη άνάγκη τής βοη

θείας των συμμάχων της, γιά νά εξασφαλίσει επαρκή κεφά

λαια άπό Ciλλες πηγές. τέτοιες πηγές εΙναι ή άμερικανική 

βοήθεια καί ή χρηματοδότηση ύπό τύπου δανείου. 

»Θά μποροuσε νά λεχθεί δτι ή άμερικανική βοήθf:ια, 
άπό τήν εποχή πού Ciρχισε νά χρησιμοποιείται παραγωγι

κά γιά τήν χώρα μας, -καί τοuτο συνέβη κυρίως άπό τό 

τέλος του πολέμου έναντίον τής κομμουνιστικής άνταρσί

ας- ύπήρξε γιά τήν 'Αμερική όχι μόνον πολιτικά χρήσι

μος άλλά καί μία προσοδοφόρος οίκονομική έπένδυση. 'Η 

βοήθεια πού χορηγείται στήν 'Ελλάδα δέν διατίθεται μόνο 

γιά τήν κάλυψη τών σημερινών άναγκών, άλλά καί γιά τήν 

έξασφάλιση μελλοντικών άπαιτήσεων. 'Εάν έπί πλέον τό 

άναλογικά ύψηλότερο έπίπεδο τών δαπανών άμύνης προσ

διορισθεί, προκύπτει δτι ή άμερικανική βοήθεια άμύνης 

συντελεί στήν έλάφρυνση αύτοu του πολύ μεγάλου φορτί

ου. Καί πρέπει νά σημειωθεί όπωσδήποτε δτι ή έλληνική 

Κυβέρνηση έκτιμά είλικρινά τήν άναγκαιότητα νά διατη

ρήσει τίς άμυντικές δαπάνες στό παρόν έπίπεδο, λαμβανο

μένου ύπόψη δτι οί δορυφόροι τής Μόσχας στά Βαλκάνια 

έντείνουν τίς πολεμικές προετοιμασίες τους. 'Αλλά γιά νά 

καταστεί έφικτή ή διατήρηση τών άμυντικών δαπανών στό 

έπιθυμητό έπίπεδο χωρίς νά προκληθοuν δυσάρεστες πολι

τικές καί κο~νωνικές έπιπτώσεις, εΙναι άπολύτως άναγκαίο 
ή άμερικανική βοήθεια όχι μόνον νii συνεχιστεί άλλά καί 

νά αύξηθεί σέ άνώτερη κλίμακα. Τοιουτοτρόπως, θά κατα

στεί δυνατόν εντός των άναγκαίων περιθωρίων νά αύξηθεί 

καί συγχρόνως νά διατηρήσει καί νά ένισχύσει τίς οίκονο

μικές επενδύσεις του κρατικοί) προϋπολογισμοί). 

»~ Αλλη πηγή εΙναι τό έξωτερικό δάνειο πού χορηγείται 

μέ μακροπρόθεσμες πιστώσεις καί χαμηλό τόκο γιά τήν 

κάλυψη δαπανών γιά βασικά καί Ciλλα βιομηχανικά προ

γράμματα, ίδιαιτέρως τό κόστος του ξένου συναλλάγματος 

τών είσαγωμένων κεφαλαιωδών άγαθών. 

»'Η έλληνική Κυβέρνηση έλπίζει δτι τίς ώς Ciνω δύο 

πηγές τών 400 έκατ. δολλαρίων, τίς όποίες στερείται ή 
έλληνική οίκονομία, θά τίς έφοδιαστεί, οϋτως ι.δστε νά 

προχωρήσει στήν εφαρμογή του οίκονομικοu της προ

γράμματος . 'Έτσι ϊσως άπαγκιστρωθεί άπό τήν παροuσα 

κατάσταση τής στασιμότητας καί άτενίσει μέ έμπιστοσύνη 

τό μέλλον. 

«'Επισκόπηση τών άναγκών των έλληνικών ένόπλων 

δυνάμεων 

»1. Είσαγωγή 
»1. Ή ποσότητα καί ή ποιότητα τής έλληνικής στρα

τιωτικής συμμετοχής στήν συνολική άμυντική προσπά

θεια του ΝΑΤΟ διαμορφώθηκε μέ βάση τούς συντελεστές 

πού εύθύς εξαρχής έτέθηκαν τήν εποχή τής είσόδου τής 

'Ελλάδος στή Συμμαχία. 

»2. 'Από τότε εχει διαρρεύσει μία δεκαετία, κατά τήν 
διάρκειαν τής όποίας εχουν μεσολαβήσΕι προοδευτικές 
καί μεγαλύτερες άλλαγές στούς βασικούς συντελεστές. Οί 

μεταβολές αύτές όδηγοuν σήμερα σέ μιά νέα εκτίμηση τής 

ζητουμένης άπό τήν • Ελλάδα στρατιωτικής συνεισφοράς. 
»3. 'Η νέα αύτή έκτίμηση τών παραγόντων πού επηρεά

ζουν τήν έλληνική έπικράτεια εΙναι άναγκαία έντός των 

πλαισίων τής ενδυναμώσεως όλοκλήρου τής Συμμαχίας. 

Οί παράγοντες πού στήν προκειμένη περίπτωση εχουν τήν 

μεγαλύτερη επίδραση στήν ποσότητα καί στήν ποιόiητα 
τής έλληνικής στρατιωτικής συμμετοχής στήν κοινή άτ

λαντική προσπάθεια, εΙναι: 
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»α. Ή νέα φύση τής aπειλής. 

»β : 'Ο νέος προσανατολισμός τοϋ συμμαχικοϋ στρατη

γικοϋ σχεδίου. 

»γ. Ή πολιτικοστρατιωτική στρατηγική σημασία τής 

έλληνικής επικράτειας . 

»δ . 'Η εμπειρία τής παρελθούσης δεκαετίας. 

))Ι Ι. 'Εξέταση των συντελεστων 

))4. ' Η φύση τής aπειλής. 

))Γιά νά συλλάβουμε πλήρως τό νόημα τοϋ νέου είδους 

άπειλής, aρκεί νά άναλογιστοϋμε δτι ό κίνδυνος ένός πυ

ρηνικοϋ όλοκαυτώματος εχει κqταστήσει μία τυχόν στρα

τιωτική "νίκη" κάτι εντελως διαφορετικό άπό αύτό πού 

ύποδηλ.οί ή παραδοσιακή εννοια τοϋ δρου . 

))Γίνεται δλο καί πιό προφανές δτι δ aντίπαλος πού δέν 

θέλει νά παρεκκλίνει aπό τόν aντικειμενικό του σκοπό, 

μπορεί νά άπειλήσει τή Συμμαχία, χωρίς νά διακινδυνεύσει 

ενα γενικό πυρηνικό πόλεμο, χρησιμοποιώντας άλλες μεθό

δους : π.χ. περιορισμένη τοπική σύγκρουση, τοπικές εχ

θρικές ενέργειες, διείσδυση, προσηλυτισμό. 

)) 'Επί τij βάσει των ύπολογισμων τοϋ ΝΑΤΟ, ή νοτιοα
νατολική πλευρά θεωρείται ή πλέον εύαίσθητη περιοχή 

γιά τήν εναρξη τέτοιων εχθρικων ενεργειων, μέ τήν ελλη

νοβουλγαρική μεθόριο σάν τόν δεύτερο στόχο σέ σειρά 

σπουδαιότητας σ ' αύτόν τόν τομέα ( τά γ ει τονικά στενά τής 
Τουρκίας εκτιμωνται σάν ό ύπ' aριθμόν ενα στόχος) . 

))Οί έλληνικές ενοπλες δυνάμεις ώς εκ τούτου, γιά νά 
διατηρήσουν τήν έτο ιμότητά τους σέ περιπτώσεις εμπλο

κής σέ παγκόσμια σύρραξη, πρέπει νά εΙναι όργανικά εν

δυναμωμένες, οοστε καί γρήγορα καί aποτελεσματικά νά 

aποκλείσουν όποιαδήποτε τέτοια άπειλή πού θά μποροϋσε 

νά εξελιχθεί, χωρίς aναγκαστικά νά βασίζονται εξ όλοκλή

ρου στή συλλογική βοήθεια τής Συμμαχίας . Αύτή ή βοή

θεια θά εΙναι δύσκολο νά aποφασισθεί καί aκόμη πιό δύ

σκολο νά πραγματοποιηθεί εγκαίρως καί μάλιστα, γρήγο

ρα, άμεσα καί aποτελεσματικά, πράγμα τό όποίο εΙναι σέ 

θέση νά επιτύχουν οί εκσυχρονισμένες τοπικές δυνάμεις. 

))5 . . ο νέος προσανατολισμός τοϋ aμυντικοϋ στρατηγι
κοϋ σχεδίου 

)) 'Η μεταβληθείσα φύση τής aπειλής, μαζί μέ τό παρόν 

καθεστώς τής πυρηνικής ισοπαλίας εχει προσανατολίσει 

τή συμμαχική στρατηγική σκέψη πρός τήν iδέα τοu "Rais
ing the Thresho1d". Αύτό aπαιτεί αύξηση των συμβατικων 
εξοπλισμων. Βελτιωμένοι συμβατικοί εξοπλισμοί θά δδη

γήσουν σέ μία ελλογη ελπίδα πυρηνικής aποτροπής. Ταυ

τοχρόνως, οί εξοπλισμοί αύτοί θά aποτελέσουν γιά δ

ποιονδήποτε επιδρομέα πού εχει επιτεθεί μέ συμβατικά 

δπλα, μιά αναγκαστική "τροχοπέδη" πού θά τόν ύποχρεώ

σει νά επανεκτιμήσει τίς άκρως επικίνδυνες συνέπειες πού 

θά ήταν δυνατόν νά προκαλέσει ή εξακολούθηση τής εi

σβολης του. 

»'Υπό αύτές τίς συνθήκες στό 1961 ή 'Ελλάδα εΙναι · 
μάλλον ύποχρεωμένη νά διατηρήσει τό μίνιμουμ των δυνά

μεων πού καταγράφονται σ~ό MC-70, παρά νά μειώσει τίς 
συμβατικές δυνάμεις άπλως, επί τij βάσει του ύφισταμένου 

οiκονομικοu χάσματος μεταξύ των άντικειμενικων aναγ

κων καί των παρόντων πόρων. 

» Ύ πό αύτή ν τήν σχέση -δ SACEUR εχει τονίσει στό 
σχέδιο-όδηγό πού διένειμε στούς κυριωτέρους ύφισταμέ

νους του διοικητές δτι "θά ύποδεχόμασταν μέ χαρά επιπρό-

σθετες δυνάμεις, aλλά αύτές πού προγραμματίσθηκαν επί 

τοu παρόντος -π.χ . MC-70 aνάγκες, όχι οί ύφιστάμενες 
δυνάμεις- ύπολείπονται γενικά σέ ποσότητα, επί μιάς μί

νιμουμ, βάσεως. 'Οπωσδήποτε, τά δπλα τους καί ή κατά

στασή τους πρέπει νά βελτιωθοuν επειγόντως" . 

»6. 'Η πολιτικοστρατιωτική στρατηγική σπουδαιότη
τα του έλληνικοu χώρου 

)) ·Η ·Ελλάδα, σάν σημείο συγχωνεύσεως των ' Ηπεί

ρων, διακόπτον τήν συνέχειά τους καί τούς πολιτισμούς 

τους, εχει επί χιλιετίες καταστεί τό κέντρον κάθε προσπά

θειας εξαπλώσεως δποιασδήποτε iδεολογίας εiς βάρος άλ

λων. Συνθέτοντας σήμερα ενα πολύ στενό (dτυχως) , aλλά 
aναμφίβολα πολυτιμώτατα συμμαχικό προγεφύρωμα στά 

Βαλκάνια, ή δύναμη τοu ΝΑΤΟ στήν 'Ελλάδα διασφαλίζει 

τήν aσφάλεια των ζωτικων τουρκικων στενων καί της 

'Ανατολικης Μεσογείου. Αύτή ή ζωτική περιοχή aποτελεί 

τή βάση μιάς σοβαρής συμμαχικης aπειλής εναντίον τοu 

μαλακοu σοβιετικοϋ ύπογαστρίου. 

)) 'Η 'Ελλάς επίσης προσφέρει μία ψυχολογική διέξο
δο, μέσφ της όποίας ό δυτικός κόσμος μπορεί νά επηρεά

σει εύνοϊκά τόν πολιτικό προσανατολισμό της Γιουγκοσ

λαβίας καί των aδεσμεύτων εθνων τής Μέσης 'Ανατολης 

καί της Β . 'Αφρικής . Ταυτοχρόνως, ή iσχύς της ·Ελλάδος 

καί ή εύημερία της aποθαρρύνει επιθετικές βλέψεις aπό 

τούς βαλκάνιους δορυφόρους καί όξύνει τήν νοσταλγία γιά 

ελευθερία καί δημοκρατία γιά αύτές τίς χωρες, όντας ενα 

ζωντανό παράδειγμα aκριβως μπροστά στά μάτια τους. 

»'Ο πρόεδρος Κέννεντυ, όμιλώντας στή στρατιωτική . 
σύνοδο του ΝΑΤΟ στίς 10 'Απριλίου του 1961, τόνισε δτι 
"τά Πολιτικά σχέδια πρέπει νά εΙναι ενήμερα της στρατιω~ 

τικής πραγματικότητος καί, aντιστρόφως, οί στρατιωτικοί 

προγραμματισμοί πρέπει νά εχουν σχέση μέ τά πολιτικά 

σχέδια". Αύτή ή aλληλοεξάρτηση των πολιτικων καί 

στρατιωτικων σχεδίων θά μποροuσε, τόσο δσο ενδιαφέρει 

τήν 'Ελλάδα, νά γίνει aντικείμενο πλήρους εκμεταλλεύ

σεως aπό τόν ελεύθερο κόσμο . 

»7. 'Η εμπειρία της παρελθούσης δεκαετίας 
»Κατά τή διάρκεια της περασμένης δεκαετίας, ή προ

σπάθεια επανοργανώσεως καί βελτιώσεως των έλληνικων 

ενόπλων δυνάμεων, παραλλήλως καί σέ ποιότητα καί σέ 

ποσότητα, σημείωσε ούσιώδη πρόοδο, παρά τήν ελλειψη 

επαρκων χρηματικων πόρων. 

»Οί έλληνικές ενοπλες δυνάμεις εχουν aποδείξει εμπρά

κτως τό ύψηλό επίπεδο του εμψυχου ύλικοu τους καί τήν 

ίκανότητά τους στήν aποτελεσματική λειτουργία καί συν

τήρηση δποιουδήποτε εξαρτήματος νέου τύπου, χωρίς κα
μιά δυσκολία προσαρμογης. Χαρακτηριστικά παραδεί

γματα εΙναι τά ύψηλά σκόρ πού επετεύχθησαν aπό τήν 

έλληνική "Νίκη", τόν "τίμιο Τζών" καί άλλες μονάδες, μέ 

βαθμολογημένο πιό ύψηλά τό τάγμα "Νίκη", ενω τά δύο 
τάγματα "τίμιος Τζών" βαθμολογήθηκαν μέ 95,50% καί 
95,89%, καί μάλιστα aπό μ ή έλληνικές όμάδες βαθμολογή
σεως τοu ΝΑΤΟ. Μία άκρως aποτελεσματική πυρηνική 

μοίρα κατέστη ετοιμοπόλεμη μέσα σέ ενα πολύ μικρό χρο

νικό διάστημα. Τά συγχαρητήρια πού εξεφράσθησαν επί

σημα καί aνεπίσημα aπό aνώτατους επιτελείς τοu ΝΑΤΟ, 

καθώς καί άλλους στρατιωτικούς διοικητές, δλοκληρώ

νουν τήν εiκόνα τής ποιότητας καί της μαχητικότητας των 

σημερινων δυνάμεών μας καί ύπογραμμίζουν τήν ύπάρ-
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χουσα δυνατότητα τής αυξήσεως τής προσφοράς μας άκό

μα περισσότερο . 

»Παρά τήν ύφισταμένη ίκανότητά της σέ άντρες, τόν 

σύγχρονο έξοπλισμό της καί τή γεωγραφική της θέση, η 

'Ελλάδα δέν εχει κατανοήσει άκόμη τή σημαντική ισχύ 

της. Παρά τή μεγάλη προσπάθεια πού εχει καταβληθεί καί 

καταβάλλεται, ύπάρχει σήμερα ενα χάσμα μεταξύ τοϋ μί

νιμουμ των στρατιωτικών άπαιτήσεων (δπως αυτές εχουν 

προδιαγραφεί άπό τό ΝΑΤΟ) καί τών πηγών πού διατίθεν

ται γιά τήν 'Ελλάδα καί άπό τό έσωτερικό καί άπό τό 

έξωτερικό. Τό μέγεθος αυτοϋ ' τοϋ χάσματος ύπολογίστηκε 

τό 1959 άπό μιά έπιτροπή έλέγχου 'Ελλήνων καί 'Αμερι
κανών άντιπροσώπων τfjς Jusmagg, τοϋ έλληνικοϋ ύπουρ
γείου 'Εθνικής 'Αμύνης καί τοϋ έλληνικοϋ ύπουργείου 

Συντονισμοϋ, περί τά 35 έκατ. δολλάρια κατ' ετος σέ περί
οδο πέντε έτών, σύν ενα έτήσιο άποθεματικό ποσό πού 

φθάνει τό ποσό πού ύπολογίστηκε γιά τό 1959. 'Η 'Ελλά

δα ουδέποτε μπόρεσε νά καλύψει αυτό τό χάσμα. 'Ενισχύ

θηκε δμως στήν προσπάθειά της νά αυξήσει τίς δυνάμεις 

της μέ πνεϋμα αυστηρής έπαγρυπνήσεως καί νά διαθέσει 

μόνο τά άναγκαία μέσα πού άπαιτοϋνται γιά τό εμψυχο 

ύλικό, καθώς καί γιά τήν συντήρηση τοϋ συγχρόνου έξο

πλισμοϋ καί τοϋ ύλικοϋ τό όποίο τής παραχωρείται άπό τό 

πρόγραμμα στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ. 'Υπό αυτές 

τίς συνθήκες ό SACEUR μπόρεσε, κατά τίς έπανεκτιμή
σεις τοϋ μίνιμουμ τών πολεμικών άπαιτήσεων, γιά τήν πε

ρίοδο μέχρι τό 1966, νά μειώσει τίς δυνάμεις πού προορί

ζονται στό MC-70 γιά τήν 'Ελλάδα, ι'iν καί η 'Ελλάς εlχε 
ζητήσει αuξηση των δυνάμεων -μιά έπιδίωξη άντίθετη 

πρός τήν έκπεφρασμένη έπιθυμία τής πλειονότητος των 

aλλων χωρών-μελών τοϋ ΝΑΤΟ. 

»'Επανεξετάζοντας σήμερα τό μέγεθος αυτοϋ τοϋ χά

σματος ύπό τήν όπτική γωνία τοϋ πρόσφατα προτεινομέ

νου SACEUR γιά τήν ένίσχυση τής 'Ελλάδος (προτεινό
μενον MC-96), καί ύπό τήν όπτική γωνία τοϋ γεγονότος δτι 
κατά τήν διάρκεια τών έτών 1962-1964 έμείς δέν θά είμαστε 
σέ θέση νά φθάσουμε τά άπαιτηθέντα έπίπεδα σέ εμψυχο 

ύλικό χρησιμοποιώντας μόνο στρατολογήσεις (καί τοϋτο 

έξαιτίας τοϋ χαμηλοϋ άριθμοϋ γεννήσεων κατά τήν διάρ

κεια τής κατοχής καί τοϋ άνταρτοπολέμου), αυτή τήν στι

γμή ύπολογίζουμε δτι θά χρειαστοϋν 25 έκατ. δολλάρια 
κατ' ετος γιά τήν περίοδο 1962-1967, σύν τό ποσόν πού 
άπαιτείται γιά τό 1961. Μετά τό 1967 η ξένη βοήθεια θά 
έλλαττωθεί σέ ενα έπίπεδο συντηρήσεως των ύπαρχουσών 

δυνάμεων καί μπορεί φυσικά νά προσαρμοστεί σύμφωνα μέ 

τήν συνεχιζόμενη συνεισφορά άπό τήν βελτίωση τής έθνι

κής οικονομίας τής 'Ελλάδος. 

»Αυτή η έπιπρόσθετη αuξηση ζητείται γιά νά καλύψει 

τά άκόλουθα εξοδα: 

»α. Αuξηση σέ τακτική δύναμη NCO καί σέ τεχνοκρά
τες ειδικούς . 

»β. Αuξηση τής συνεισφοράς σέ εμψυχο ύλικό έν συνό

λφ λόγω τών άπαιτήσεων σέ τακτικό στρατό, πρός άντιστά

θμιση των έλλείψεων των στρατολογιών, έξύψωση τοϋ 

έπιπέδου των άνδρών καί βελτίωση τής πολεμικής ετοιμό

τητος. 

»γ. Δημιουργία μίνιμουμ πολεμικοϋ έφεδρικοϋ, μαζί μέ 

άποθήκευση καί συντήρηση τών άπαιτουμένων άνταλλα

κτικών. 

»δ. Δημιουργία μεγαλυτέρων διευκολύνσεων γιά τήν 

ένεργοποίηση των μονάδων. 

»ε. Δαπάνες γιά έξιδικευμένη έκπαίδευση προσωπικοϋ 

πού θά χειρισθεί νεώτερου τύπου ύλικών, καί ιδιαίτερα έκ

παίδευση, σέ στρατιωτικές σχολές των ΗΠΑ. 

»ζ. Διεύρυνση τής έλληνικής συνεργασίας σέ έκπονού

μενα γιά τό ΝΑΤΟ σχέδια, μέσα στά πλαίσια τής έλληνι

κής τελειοποιήσεως . 

»η . Προώθηση τής έκπαιδεύσεως δλων των δυνάμεων, 

γιά νά φθάσουν τά στάνταρ τής μαχητικής ίκανότητος, τά 

καθορισμένα άπό τό ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης καί 

τής τεράστιας καταναλώσεως έκπαιδευτικών πολεμοφοδί

ων καί καυσίμων ύλών. 

»III. Συμπέρασμα 
»8. 'Η έπανεκτίμηση τών παραγόντων πού έξετάσθη

καν, όδηγεί στό συμπέρασμα δτι εlναι συμφέρον τής Συμ

μαχίας καθώς καί τής ' Ελλάδος, νά έκσυγχρονίσει καί νά 

θέσει τίς βάσεις στήν πλήρη ένδυνάμωση τοϋ μίνιμουμ τών 

άπαιτουμένων άπό τήν 'Ελλάδα δυνάμεων, καί μάλιστα τό 

ταχύτερο δυνατόν. 'Η πείρα τοϋ παρελθόντος εχει άποδεί

ξει δτι έάν προμηθευτοϋν αυτά πού εχουν άνάγκη, οί Ι:λλη

νικές δυνάμεις μποροϋν νά φθάσουν σέ άνώτατα έπίπεδα 

ποιότητος, ετοιμότητος καί καθολικής μαχητικής δυναμι

κότητος, πού τόσο έπιμόνως άπαιτοϋνται άπό τό saceur. 
»IV. Σύσταση 

»9. Γιά τόν σκοπό αυτό συνιστάται η σύνταξη μιάς κοι
νής μελέτης έξευρέσεως, στό ύψηλότερο δυνατό έπίπεδο, 

τρόπων καί μέσων, πού θά ε{ ναι σέ θέση νά γεφυρώσουν τό 

χάσμα μεταξύ τοϋ μίνιμουμ τών στρατιωτικών άπαιτήσεων 

καί τών ύπαρχόντων διαθεσίμων στοιχείων. Ή γεφύρωση 

αυτοϋ τοϋ χάσματος θά μεγιστοποιήσει, σέ αυτόν τόν 

στρατηγικό τομέα, τήν συνολική προσφορά τών Ι:λληνι

κών ένόπλων δυνάμεων στή Συμμαχία, σέ άναλογία κατά 

πολύ ύψηλοτέρα των οικονομικών πόρων πού θά κριθοϋν 

άναγκαίοι πρός τοϋτο. 

»Σάς προτείνω τίς δύο άκόλουθες προτάσεις γιά νά 

ύπογραμμίσω τήν βασική άφετηρία γιά τήν σύνταξη αυτής 

τής μελέτης: 

»α. 'Εκχώρηση συμπληρωματικής άμυντικής βοηθείας 

τής τάξεως των 25 !:κατ. δολλαρίων κατ, ετος γιά τήν περί
οδον 1962-1967. 

»β. 'Επίσπευση τής παραδόσεως τοϋ νέου ύλικοϋ, τοϋ 

προγραμματισμένου άπό τό ισχϋον πενταετές πρόγραμμα 

Jusmagg, τουλάχιστον κατά δύο χρόνια»60 • 

Παράλληλα, ό Κ. Καραμανλής άπευθύνει πρός 

τόν 'Αμερικανό πρόεδρο Τζών Κέννεντυ τήν ιlκό

λουθη επιστολή: 

«'Αγαπητέ μου κύριε πρόεδρε, 

)) Ή σύζυγός μου καί έγώ δέν θά ξεχάσωμε ποτέ 
τίς ήμέρες πού περάσαμε στήν Ούάσιγκτων, ούτε τήν 

ώραία συνέχεια πού έδόθη άπό τήν κυρίαν Κέννεντυ, 

δταν έδέχθη αϋτη νά έπισκεφθή τήν Έλλάδα καί νά 

δώση ~ίς τόν έλληνικόν λαόν τήν εύχαρίστησιν νά 

βρεθή μεταξύ ήμών. Κατ' αύτό τό διάστημα πού οι' 

εύθύνες σας πρός τήν μεγάλην χώραν σας καί πρός 

όλόκληρον τόν έλεύθερον κόσμον έπαυξάνονται, ή 
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σκέψις μου σiiς ακολουθεί καί ένθυμουμαι τάς μετα

ξύ 'Υμών συνομιλίας πρό τριών μηνών. Αί συνομι

λίαι αύταί μέ επεισαν δτι ό έλεύθερος κόσμος ήμπο

ρεί νά βασίζεται είς τήν ακεραιότητα τijς πολιτικής 

σας κρίσεως, ώς καί τών aποφάσεών σας. 

»'Η χώρα μου, κειμένη γεωγραφικώς είς τό πιό 

έπικίνδυνον σημείον του κόσμου, πιστεύει πάντοτε 

δτι aποτελεί τήν μόνην σταθερήν, aδιάσπαστην θέ

σιν μεταξύ τών έλευθέρων λαών, πράγμα πού πείθει 

τήν Μόσχαν ν' aλλάξη τακτικήν εναντι αύτών. 

» • Επ • εύκαιpίf! τijς έπιστροφijς του κ. Λιάτη εlς 
Ούάσιγκτων, εγραψα είς τόν ύπουργόν 'Εξωτερικών 

κ. Ράσκ πέρί τών lδιαιτέρων προβλημάτων, τά όποία 

συζητήσαμε έν συντομί[! κατά τήν διάρκειαν τijς έκεί 

έπισκέψεώς μου, εlς τά όποία αναφέρεται ή πλήρης 

έτοιμότης τών έλευθέρων χωρών, εlς περίπτωσιν aν

τιμετωπίσεως οίουδήποτε ένδεχομένου. 

»Είμαι πεπεισμένος δτι θά ύπάρξη ταύτισις aπό

ψεων πρός τούτοις καί είναι aνάγκη νά aντιμετωπι

σθουν τά aφορώντα τήν 'Ελλάδα θέματα μέ τό ίδιο 

ενθερμο ένδιαφέρον, τό όποίον έπεδείξατε κατά τήν 

διάρκειαν τών συνομιλιών μας εlς τήν Ούάσιγκτων. 

>> 'Εκείνο περί του όποίο υ έπιθυμώ νά σiiς διαβε

βαιώσω καί πάλιν είναι δτι δέν θά aπησχόλουν τήν 

Κυβέρνησίν σας μέ τά προβλήματα τijς χώρας μου, 

έάν ή lδιάζουσα κατάστασίς της δέν μέ καθίστα aνή

συχον διά τό μέλλον. 

>>Δεχθijτε, έσείς καί ή κυρία Κέννεντυ, τούς θερ

μούς χαιρετισμούς καί τάς καλυτέρας εύχάς aπό έμέ 

καί τήν σύζυγόν μοω>61 • 

Στίς 8 Αύγούστου, δ ·Αμερικανός πρόεδρος, 

Τζών Κέννεντυ, άπευθύνει στόν Κ . Καραμανλή τήν 

άκόλουθη άπαντητική επιστολή: 

«'Αγαπητέ μου κύριε πρωθυπουργέ, 

» ' Η επιστολή, τήν όποία μου άπευθύνατε στίς 24 'Ιου
λίου, μου προξένησε μεγάλη χαρά. Φέρνω στό νου μου τίς 

εγκάρδιες συναντήσεις πού είχαμε τόν περασμένο 'Απρί

λιο, καί εlμαι άκόμη περισσότερο ευτυχής γιατί πιστεύω 

δτι συνέβαλαν στή σταθεροποίηση τii)ν αiσθημάτων μετα

ξύ τών δύο λαών μας. 'Η κ. Κέννεντυ καί εγώ εκτιμήσαμε 

τήν μεγάλην φιλοφροσύνη μέ τήν όποία ο{ Αυτών' Εξοχό

τητες δ βασιλεύς καί ή βασίλισσα, εσείς καi ή κ . Καρα
μανλή άλλά καί δ έλληνικός λαός τήν ύποδεχθήκατε στήν 

'Ελλάδα. 

»Οί άπόψ&ις σας γιά τήν παρουσα διεθνή κατάσταση 

καί ή διαπίστωση εκ μέρους σας τών άμοιβαίων ευθυνών 

πού φέρουμε, εγιναν δεκτές μέ μεγάλη συμπάθεια. Καλω

σορίζω τήν φιλία σας καί τήν ύποστήριξή σας καί, μαζί μέ 

τόν άμερικανό λαό, εκφράζω τήν ελπίδα καί συγχρόνως 

τήν ευχή, ή παρουσα ταραγμένη παγκόσμια κατάσταση νά 

βρή ξανά τήν 'Ελλάδα καί τήν Κυβέρνησή της στό πλευρό 

τής ελευθερίας . 

>>'Ο γραμματεύς Ράσκ μέ ενημέρωσε γιά τό περιεχόμε

νο τής επιστολής πού του άπευθύνατε καί πού άφορα στά 

προβλήματα πού αυτήν τήν εποχή ν άντιμετώπίζει ή 'Ελλά-

δα. 'Ο κ. Ράσκ καί ο{ συνεργάτες του τά εξετάζουν μέ 

άρμόζουσα προσοχή καί μέ τό πνευμα τής εμπιστοσύνης 

καί τής βαθειaς κατανοήσεως πού πάντοτε χαρακτήριζε 

τήν άντιμετώπιση τών κοινών μας προβλημάτων. 

»Σάς ευχαριστώ πού σκεφθήκατε νά μέ καταστήσετε 

ένήμερο τών άπόψεών σας>μ. 

24 ΙΟΥΛΙΟΥ 1961 

'Ο 'Έλληνας πρεσβευτής στή Βόννη Θ. Τσά

τσος, άναφερόμενος σέ συνάντησή του μέ τό Γερμα

νό καγκελλάριο Κ. 'Αντενάουερ καί στή συνομιλία 

πού είχε μαζί του, άποστέλλει στό ύπουργείο 'Εξω

τερικών τό άκόλουθο τηλεγράφημα: 

«'Η συνομιλία εθιξε τήν κρίσιν του Βερολίνου καί τόν 

κίνδυνον παγκοσμίου πολέμου . 

>>'Ο καγκελλάριος μέ ή ρώτησε πρώτος τί κάμνει δ προ

κάτοχός μου . 'Απήντησα δτι προβαίνει είς κοινολογήσεις 

συνομιλιών του εν Γερμανίq περί τής κοινωνικής πολιτι

κής τής έλληνικής Κυβερνήσεως, συνομιλιών liς προφα

νώς παρηνόησε καί τότε δ καγκελλάριος 'Αντενάουερ. 

'Απήντησεν μέ αυστηρότητα δτι ουδέποτε προέβη ουδέ 

ήδύνατο νά προβή εiς οίανδήποτε κρίσιν περί τής κοινω

νικής πολιτικής τής έλληνικής Κυβερνήσεως. Μοί εδόθη 

οuτω ή άφορμή νά εξηγήσω εiς τόν καγκελλάριον δτι ή 

μόνη ύγιής κοινωνική πολιτική ύπό τάς σημερινάς έλλη

νικάς προϋποθέσεις εlναι ή τής εξυψώσεως του βιοτικου 

επιπέδου διά τής εκτελέσεως παραγωγικών εργων καί δτι 

άπό τής άπόψεως ταύτης συνετελέσθη σαν πράγματι πολλά 

εν 'Ελλάδι, τόσα δσον ουδέποτε εiς τό παρελθόν. Εiς 

επίρρωσιν aνέφερον καί άριθμούς τινάς, οί όποίοι καί ενε

ποίησαν μεγίστην εντύπωσιν. 'Επεσήμανα τόν κίνδυνον, 

τόν όποίον θά συνεπήγετο ή εγκαινίασις κοινωνικών δα

πανών μή παραγωγικών διά μίαν πτωχήν οiκονομίαν ώς ή 

έλληνική. Τότε μοί άπήντησεν δ καγκελλάριος δτι μετά 

τήν σύνδεσιν μέ τήν Κοινήν 'Αγοράν ή Γερμανία δύναται 

νά συνεχίση τήν πρός τήν 'Ελλάδα βοήθειαν καί νά &να

πτύξη ταύτην ευρύτερον. 

>>·Ως πρός τό Βερολίνον, δ καγκελλάριος εlχεν γνώσιν 

τών στοιχείων τά όποία εθεσα ύπ' όψιν του όμοσπονδια

κου ύπουργείου τών 'Εξωτερικών καί εξ ών άποδεικνύε'ται 

τό μέγα ενδιαφέρον τής εν 'Ελλάδι κοινής γνώμης διά τήν 

τύχην τής παλαιάς γερμανικής πρωτευούσης καί εξέφρασε 

τέλος μεγάλην ίκανοποίησιν διότι μία τόσον δοκιμασθεί

σα χώρα δπως ή 'Ελλάς άντιμετωπίζει μέ ύποδειγματικήν 

γενναιότητα τό πρόβλημα τουτο. 

» Ώς πρός τόν κίνδυνον του παγκοσμίου πολέμου δ 
καγκελλάριος εξέφρασε τήν πεποίθησιν δτι δέν ύπ'άρχει 

χειρότερος τρόπος προσπαθείας πρός άποφυγήν του πολέ

μου άπό τό νά άφήνη κανείς νά διαφαίνεται δτι φοβείται 

τόν πόλεμον καί μέ εμφασιν ύπεστήριξεν δτι, δσον περισ

σότερον ετοιμος παραμείνη ή Ευρώπη, τόσον περισσότε

ρον άπομακρύνεται δ κίνδυνος του πολέμου. 

»'Όταν ήγέρθην νά τόν άποχαιρετήσω, δ καγκελλάριος 

μέ παρεκάλεσε νά διαβιβάσω τούς προσωπικούς του χαιρε

τισμούς εiς τόν κύριον πρωθυπουργόν καί ταυτοχρόνως 

μου εlπεν δτι, άπευθυνόμενος πρός παλαιόν καί δεδοκιμα-
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σμένον φίλον τής νεωτέρας Γερμανίας, δύναται νά μέ βε

βαιώση δτι "δμοϋ θά επιτελέσωμεν εν καλόν εργον"63 • 

24 ΙΟΥΛΙΟΥ 1961 

'Υπογράφεται άπό τούς ύπουργούς Συγκοινωνι

ών, Δημοσίων 'Έργων καί Γεωργίας ή διακήρυξη γιά 

τή διενέργεια δημόσιου διαγωνισμου, μέ θέμα τήν 

κατασκευή άρδευτικου - άποχετευτικου - άποστραγ
γιστικοu δικτύου, καθώς καί άγροτικου δδικου δικτύ

ου, στήν περιοχή Ταυρωπου τής πεδιάδας Καρδί

τσας, σέ εκταση 42.000 στρεμμάτων. 'Η δαπάνη 
έκτελέσεως του εργου προϋπολογίστηκε σέ 79 έκατ. 
δραχμές. 

Σύμφωνα μέ τό σχετικό είδησεογραφικό δελτίο: 

«Διά τών κατασκευασθησομένων εργων ή οικονομία 

τών κατοίκων τής εγγειοβελτιωθησομένης περιοχής θά 

άνέλθη, διότι, ώς προβλέπεται, τό σημερινόν ετήσιον γε

ωργικόν εισόδημα εκ τής καλλιεργείας τής εκτάσεως τών 

42.000 στρεμμάτων, άνερχόμενον εις 11.500.000 δρχ., θά 
φθάση μετά πάροδον 3 ετών μέν άπό τής εκτελέσεως τών 
εργων, εις 26 /;κατ. δρχ., μετά δέ τήν πλήρη άξιοποίησιν 
τοϋ κατασκευασθέντος άρδευτικοϋ δικτύου, εις 45 έκατ. 
δρχ. ετησίως. ·Η δημοπρατουμένη περιοχή άποτελεί τμή

μα τής πεδιάδος Καρδίτσας. Τό ύπόλοιπον τμήμα προβλέ

πεται νά δημοπρατηθεί εντός τοϋ 1962, ενώ ή συνολική 
δαπάνη τοϋ εγγειοβελτιωτικοϋ εργου τής πεδιάδος Καρδί

τσης θά άνέλθει εις τό ποσόν τών 360 /;κατ. δρχ.»64 • 

25 ΙΟΥΛΙΟΥ 1961 

'Υπογράφεται άπό τούς ύπουργούς Συγκοινωνι

ών, Δημοσίων 'Έργων καί Γεωργίας ή διακήρυξη γιά 

τή διενέργεια διαγωνισμου, μέ άντικείμενο τήν κα

τασκευή άρδευτικου δικτύου στήν περιοχή Χρυσου

πόλεως τής πεδιάδας του Νέστου καί τριών τάφρων, 

συνολικής δαπάνης 87 έκατ. δρχ. 
Σύμφωνα μέ τό σχετικό είδησεογραφικό δελτίο: 

«Μέ τά δημοπρατούμενα εργα καί ιδίως μέ τό άρδευτικό 

δίκτυο Χρυσουπόλεως, θά άρδευθεί περιοχή εκτάσεως 31 
χιλ. στρεμμάτων, ενώ οί τρείς τάφροι άποτελοϋν βασικά 

εργα άποστραγγίσεως καί άποχετεύσεως τής δυτικής περι

οχής τής πεδιάδος τοϋ Νέστου, εκτάσεως 240 χιλ. στρεμμά
των. Τά δημοπρατούμενα εργα άποτελοϋν τμήμα τών εργων 

άξιοποιήσεως καί άναπτύξεως τής πεδιάδος τοϋ Νέστου, 

εκτάσεως 465 χιλ. στρεμμάτων, άπό τά όποία τελικώς προ
βλέπεται δτι θά άρδευθοϋν 400 χιλ. στρέμματα»65 • 

26 ΙΟΥΛΙΟΥ 1961 

'Ο γενικός διευθυντής του ύπουργείου ~Εξωτε

ρικών Χ. Ξανθόπουλος-Παλαμας άποστέλλει στίς 

πρεσβείες τής ·Ελλάδος στίς χώρες-μέλη τής ΕΟΚ 

σημείωμα, στό όποίο έξετάζεται ή συμμετοχή τής 

·Ελλάδος στήν πολιτική διευρωπαϊκή συνεργασία, 

μέσα στό εύρύτερο πλαίσιο των προοπτικών καί των 

δυνατοτήτων γιά τήν πολιτική οργάνωση τής Εύρω

παϊκής Κοινότητας. 

Τό πλήρες κείμενο του σημειώματος εχει ώς 

έξή ς: 

«Ώς γνωστόν, οί λόγοι οί ύπαγορεύσαντες τήν σύστα

σιν τής Εuρωπαϊκής Κοινής 'Αγοράς καί τήν εν ΡώμΌ 

ύπογραφήν τής σχετικής ίδρυτικής συμφωνίας δέν ήσαν 

μόνον οικονομικοί άλλά καί πολιτικοί. Αί εξ χώραι τής 
Δυτικής Εuρώπης 1διά τής δημιουργίας ενιαίου τελωνεια
κοϋ εδάφους άπέβλεπον τόσον εις τήν άνάπτυξιν τής οΙκο

νομικής των ζωής δσον καί εις τήν δι' αuτής πύκνωσιν τοϋ 

πλέγματος τών συμφερόντων, Ιδιωτικών τε καί δημοσίων, 

τών ένούντων αuτάς. 'Η πολιτική συνεργασία θά άπετέλει 

εν συνεχεί~ φυσιολογικήν εκφρασιν τής κοινότητος τών 

εν λόγφ συμφερόντων. • Η ενωσις τής Εuρώπης θά ήτο ή 
τελική μορφή τής δλονέν διευρυνομένης διευρωπαϊκής 

συνεργασίας. "Άλλωστε, καί ίστορικώς αί τελωνειακαί 

ένώσεις άπετέλεσαν τό εδαφος επί τοϋ δποίου εστηρίχθη

σαν επιγενομένως αί πολιτικαί ενώσεις. 

»Μέχρι τής στιγμής δέν εχει άποκρυσταλλωθή εις τούς 

κόλπους τών εξ ή μορφή τής μεταξύ αuτών πολιτικής ,συ

νεργασίας, συνεργασίας ή όποία, ώς άνωτέρω ελέχθη, θά 

άπετέλει τό συμπλήρωμα τής μεταξύ αuτών κοινότητος οι

κονομικών συμφερόντων. 'Ήδη δμως διαγράφονται τρείς 

φάσεις πρός τάς έξής κατευθύνσεις: 

»α. ·Η πρώτη (γαλλικαί προτάσεις) άποβλέπει εις τήν 

όργάνωσιν ένός μηχανισμοϋ πολιτικής επαφής καί δια

βουλεύσεως εις τό διακυβερνητικόν επίπεδον. 'Αποβλέπει 

εiς τήν άποφυγήν τής όργανικής συνδέσεως, διά τήν δποί

αν δ στρατηγός Ντέ Γκώλ δέν θεωρεί εισέτι ιΟριμον τήν 

Εuρώπην. Παρά μίαν άντίθετον έκ πρώτης όψεως εντύπω

σιν ή τάσις αuτή είναι όλιγώτερον ενωτική άπό τάς liλλας. 

Τήν εκφράζει επιγραμματικώς τό σύνθημα τοϋ στρατηγοϋ 

Ντέ Γκώλ 'Έurope et patrie". 
»β. 'Η δευτέρα τάσις, εχουσα όπαδούς έν Γερμανί~ καί 

έν Βελγίφ μεταξύ τών σοσιαλιστικών κύκλων, είναι σαφώς 

ενωτική άποσκοποϋσα εις τήν όργανικήν σύνδεσιν. (Κοι

νόν Κοινοβούλιον άπ' εuθείας ύπό τών εκλογέων εκλεγό

μενον, κοινοί δημόσιοι θεσμοί, ύπερεθνικά όργανα κ.λ.π.). 

»γ. Μία τρίτη τάσις άποβλέπει εις τήν συμμετοχήν καί 

άλλων εuρωπαϊκών Κρατών καί δή τής 'Αγγλίας εις τάς 

πολιτικάς διαβουλεύσεις. Τής άπόψεως αuτής θερμοί ύπο

στηρικταί είναι οί 'Ολλανδοί. Σημειωτέον δμως, τήν συμ

μετοχήν τής 'Αγγλίας επιθυμοϋν καί liλλαι χώραι καί ιδί~ 

δ καγκελλάριος 'Αντενάουερ, μέ μόνην τήν Γαλλίαν ζωη

ρώς διστάζουσαν, liν μή άντιτιθεμένην. 

»'Εκ τών προεκτεθέντων συνάγεται τό συμπέρασμα δτι 

ή πολιτική οργάνωσις τών εξ χωρών τής Εuρωπαϊκής Κοι

νότητος εύρίσκεται άκόμη εις τό στάδιον νεφελώματος. 

»Κατά τήν σύσκεψιν, i)τις ελαβε χώραν ενταϋθα τό άπό

γευμα τής 7ης τρέχοντος μηνός μεταξύ τών κ.κ. Ντεμπρέ 

καί Κούβ ντέ Μυρβίλ καί τών κ. κ. Καραμανλή καί 'Αβέ

ρωφ, δ Γάλλος πρωθυπουργός, άπαντών εις ερώτημα τοϋ 

'Έλληνος προέδρου τής Κυβερνήσεως, είπεν έν συνόψει 

τά έξής, aτινα ερχονται εις έπιβεβαίωσιν τών προεκτεθέν

των. 

»Δέν εχομεν άκόμη καταλήξει εις συγκεκριμένα συμ-
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περάσματα. Τήν 18ην τρέχοντος μηνός πρόκειται νά λάβη 

χώρα εν Βόνντ~ εi.ς άνώτατον επίπεδον μία σύσκεψις, εi.ς 

τήν δποίαν θά μετάσχη καί δ ίδιος ό στρατηγός Ντέ Γκώλ. 

Τό θέμα ε{ ναι σοβαρόν, διότι δέν εlναι δυνατόν νά μ ή δοθή 

εi.ς τάς χώρας τής Ευρωπαϊκής Κοινότητος ή πολιτική δι

άρθρωσις ή όποία θά εξησφάλιζε πρός τό κοινόν καλόν 

ένότητα σκέψεως καί ενεργείας. 'Εάν ή σύσκεψις τής Βόν

νη ς δέν άποδώση θετικά άποτελέσματα, τότε τό πιθανώτε

ρον εlναι δτι θά dποφασισθή ή περιοδική συνάντησις τών 

πολιτικών ήγετών τών εξ χωρών, εi.ς τρόπον rοστε εκ τής 

"άσκήσεως" τής πολιτικής επαφής νά προέλθη σύν τφ χρό

νφ ή ποθητή σύμπτωσις aπόψεων καί αντιλήψεων καί ή 

τρόπον τινά εκ τών πραγμάτων δημιουργία μιάς ένιαίας 

πολιτικής σκέψεως καί γραμμής. 

»Τά aνωτέρω aπετέλεσαν εμμεσον aπάντησιν καί εi.ς 

διατυπωθείσαν άπό έλληνικής πλευράς ερώτησιν άφορώ

σαν τήν θέσιν τής 'Ελλάδος, χώρας συνδεθείσης μέ τήν 

Κοινήν 'Αγοράν, εναντι τοu προβλήματος τής πολιτικής 

συνεργασίας . 'Απάντησις εi.ς τό ερώτημα αυτό δέν ήτο 

δυνατόν νά δοθή, διότι ήτο πρόωρος. 

»Εi.ς σχετικήν κατ' i.δίαν συνομιλίαν, ijν εσχον μετά 

του διευθυντού τών πολιτικών ύποθέσεων κ. Κ. Λυσέ, aπέ

βλεψα εi.ς τόν άκριβέστερον προσδιορισμόν του ενδιαφέ

ροντος τό όποίον τόσον ό πρόεδρος τής Κυβερνήσεως 

δσον καί ό κ. 'Αβέρωφ εlχον εκδηλώσει επί τοu θέματος. 

'Εν τtj dνωτέρφ εννοίq. ύπεγράμμισα τά έξή ς σημεία: 

»α. 'Ότι πρόκειται περί ζητήματος τό όποίον δέν εγεί

ρομεν ήμείς dλλ' δπερ προκύπτει άπό αυτήν ταύτη ν τήν 

σύνδεσιν τής 'Ελλάδος μέ τήν Κοινότητα τών "Εξ. 'Εάν ή 

πολιτική συνεργασία αποτελή διά τούς εξ ι άναγκαίον συμ

πλήρωμα τής οi.κονομικής τοιαύτης, ε{ ναι φυσικόν ό αυτός 

κανοον νά i.σχύση καί διά τάς χώρας τάς συνδεομένας μέ 

τούς εξ. Εiδικώτερον θέμα προκύπτει ώς πρός τήν στάθμην 

τής συνεργασίας αυτής, εάν τουτέστι θά εlναι i.σότιμος η 

μερική καί περιωρισμένη. Έπ' αυτού, ε{πον δτι τό καθε

στώς τής συνδέσεως άποτελεί μίαν "επί προθεσμίq." καί 

δι' οi.κονομικούς μόνον λόγους ενταξιν εi.ς τήν τελωνεια

κήν ενωσιν. 'Επί του πολιτικού πεδίου τοιούτοι λόγοι δέν 

ύπάρχουν, συνεπώς επιβάλλετα,ι μία i.σότιμος μεταχείρι

σις. 

»β. 'Εάν αυτή καθ' έαυτήν ή σύνδεσις καί ή εφαρμογή 

τών οi.κονομικών δρων τής συνθήκης προϋποθέτουν πολι

τικήν συνεργασίαν, νομίζομεν δτι ή στάθμη τής συνεργα

σίας αυτής θά ε δει νά άνταποκρί νεται τόσον εi.ς τό γεγονός 

δτι ή 'Ελλάς ε{ ναι χώρα ευρωπαϊκή δσον καί εi.ς τό δτι 

εlναι χώρα σύμμαχος εν τφ ΝΑ ΤΟ. Τυχόν "συνδέσεις" μέ 

χώρας ίiλλας, δι' liς δέν i.σχύουν τά άνωτέρω στοιχεία, ήτο 

φυσικόν νά ετύγχαναν διαφόρου μεταχειρίσεως. 

»γ. τ ό ζήτημα ανακύπτον άφ, έαυτοu θά ε δει νά άντιμε

τωπισθή aπό τούς εξ. Θά εδει νά άντιμετωπισθή ουχί ώς 

"έλληνικόν αίτημα" -ώς γνωστόν τοιούτον αίτημα δ~ν 

ύπεβλήθη, διότι θά ήτο πρόωρον- άλλά ώς μία συνέπεια 

τής "συνδέσεως". 

»δ. Προσέθεσα δτι, έάν οί εξ δέν κατέληγαν εi.ς όριστι

κήν άποκρυστάλλωσιν τών άπόψεών των, άλλ' ήκολούθουν 

τήν όδόν τών περιοδικών συναντήσεων, λύσιν τήν όποίαν 

ό κ. Ντεμπρέ ε{ χ εν χαρακτηρίσει ώς "fonctionelle", καί 
πάλιν θά άνέκυπτε τό θέμα μέ ποίαν τινα προβολήν τής 

κοινής γνώμης καί δή τής έλληνικής, ή όποία θά δι η ρωτά-

το εάν καλώς η κακώς ή 'Ελλάς εύρίσκεται μακράν τών 

συναντήσεων αυτών. 

» Ό κ. Λυσέ dπήντησεν δτι τό ζήτημα άνακύπτει πρά
γματι άφ' έαυτοu διά τούς εξ καί δτι θά τό συζητήσουν. 

Δέν ηθελε νά έκφράση οίανδήποτε έπί τής ουσίας αυτού 

liποψιν καί περιωρίσθη νά εϊπη δτι θά τηρηθώμεν επ' αυ

τού άνελλιπώς ενήμεροι. 

»'Ημπορεί κανείς νά ύποθέση δτι ή ίiποψις τής Γαλλί

ας θά ε{ ναι ύπέρ τής συμμετοχής τής 'Ελλάδος εi.ς τήν 

πολιτικήν διευρωπαϊκήν συνεργασίαν. Μέχρι τούδε δμως 

τό ζήτημα δέν φαίνεται νά εχη μελετηθή καί δένε{ ναι ουδέ 

άπό γαλλικής πλευράς rοριμον δπως τεθή. 

»Λόγφ τής σοβαρότητος του θέματος δέον δπως αί ήμέ

τεραι πρεσβείαι εi.ς τάς εξ χώρας τής Κοινότητος τό παρα

κολουθήσουν συντόνως καί τηρήσουν ήμάς λεπτομερώς 

ένημέρους τής περαιτέρω εξελίξεώς του»66 • 

'Ιδιαίτερα διευκρινιστικές στό σημείο αύτό ε{ ναι 

οί άπόψεις τοϋ ι Πεσμαζόγλου, οί όποίες άναλυτικά 

διατυπώνονταν σέ σημείωμά του πρός τόν Κ. Καρα

μανλή, ενόψει σχετικών συζητήσεων πού ήταν ενδε
χόμενο νά γίνουν κατά τήν επίσημη επίσκεψη του 

Γάλλου πρωθυπουργοί> στήν 'Ελλάδα καί στά πλαί

σια τής ύπογραφής τής συμφωνίας τών 'Αθηνών. 

Στό σημείωμα, πού άποτελεί συμπλήρωμα προγενέ

στερης εκτενοϋς είσηγήσεως του ι Πεσμαζόγλου, μέ 

θέμα τούς λόγους πού καθιστουν άναγκαία καί σκό

πιμη τήν πλήρη συμμετοχή τής ·Ελλάδος στίς πολι

τικές διαβουλεύσεις των χωρών-μελών τής ΕΟΚ, 

άναφέρεται: 

«Πρώτον: Τό θέμα τής πλήρους συμμετοχής τής' Ελλά

δος εi.ς τάς πολιτικάς διαβουλεύσεις τών εξ χωρών εlναι 

βεβαίως σκόπιμον νά προβληθή επί τtj ευκαιρίq. τής ύπο

γραφής τής Συμφωνίας Συνδέσεως τής 'Ελλάδος μετά τής 

Ευρωπαϊκής Οi.κονομικής Κοινότητος. Κατά τήν παροu

σαν φάσιν δμως ε{ ναι ανάγκη νά άποφευχθοuν ενδεχόμεναι 

δυσμενείς άντιδράσεις τινών εκ τών εξ χωρών, αί όποίαι 

δέν άποκλείεται νά δημιουργήσουν άκόμη καί έμπλοκάς 

εi.ς τήν διαδικασίαν τών κοινοβουλευτικών επικυρώσεων. 

'Υπό τάς συνθήκας αυτάς καί λαμβανομένης ύπ' όψιν τής 

θέσεως έκάστης εκ τών εξ χωρών εναντι τών πολιτικών 

διαβουλεύσεων, τό θέμα ένδείκνυται νά συζητηθή πρός τό 

παρόν κυρίως μετά τών κ.κ. Ντεμπρέ καί Κούβ ντέ Μυρ

βίλ καί ένδεχομένως μετά τοu κ. Σπάακ. Τό θέμα θά ήδύνα

το έπίσης νά θιγή καί μετά τών Γερμανών, καίτοι ό κ. 

VΕρχαρτ θά εlναι πιθανώς μεταξύ τών γερμανικών πολιτι

κών παραγόντων ό όλιγώτερον ευνοών τάς πολιτικάς συ

νεννοήσεις ίiνευ τής παρουσίας τών v Αγγλων. Δέν φαίνε

ται σκόπιμον δμως νά προβληθή πρός τό παρόν τό έλληνι

κόν αίτημα, άφ' ένός μέν εναντι τών 'Ολλανδών, λόγω τής 

γενικωτέρας άντιθέσεώς των πρός τάς πολιτικάς διαβουλεύ

σεις καί τάς γαλλικάς πρωτοβουλίας καί άφ' έτέρου εναντι 

τών 'Ιταλών, τών όποίων αί άντιδράσεις, λόγω τής θέσεως 

καί τών επιδιώξεών των εi.ς τήν 'Ανατολικήν Μεσόγειον, 

δέν δύναται πρός τό παρόν νά σταθμισθούν. 

»Δεύτερον: Κατά τήν συζήτησιν του θέματος, πλήν τής 

σαφούς εκδηλώσεως του έλληνικοu ενδιαφέροντος, θά ήτο 
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ίσως σκόπιμον νά προβληθοί>ν καί τά έξής επιχειρήματα 
ύπέρ τής πλήρους συμμετοχής τής 'Ελλάδος είς τάς πολι

τικάς συνεννοήσεις: 

»α. Καίτοι είδικοί λόγοι καί είδικώτερον δ χαμηλός 

βαθμός οίκονομικής άναπτύξεως τής ·Ελλάδος καί ή άδυ

ναμία πλήρους άναλήψεως τ&ν εκ τής Συνθήκης τής Ρώ

μης ύποχρεώσεων κατέστησαν άδύνατον τήν ενταξιν τής 

·Ελλάδος είς τήν ΕΟΚ, ή έλληνική συμφωνία ρητώς δδη

γεί πρός τό καθεστώς πλήρους μέλους τής Κοινής ' Αγο

ρaς. Ούδείς λόγος δικαιολογεί ή επιτρέπει συνεπώς τήν 

άπουσίαν τής ' Ελλάδος εκ των πολιτικών διαβουλεύσεων, 

τοσούτφ μaλλον καθόσον ή Έλλάς ιδς μέλος του Ν Α ΤΟ 

συμμετέχει καί των γενικωτέρων πολιτικών εύθυν&ν τής 

Δυτικής Συμμαχίας . 

»β. 'Η όργάνωσις τ&ν πολιτικών διαβουλεύσεων ε{ ναι 

άκόμη άτυπος, δηλαδή δέν καλύπτεται άπό συνθήκην, καί 

λαμβάνει χώραν κυρίως ύπό μορφήν συναντήσεων των 

ύπουργ&ν τ&ν 'Εξωτερικών άνά τρίμηνον, άνεξαρτήτως 

άπό τήν δλην όργάνωσιν καί λειτουργίαν _τής Κοινής 

'Αγορaς . ·Επομένως, όχι μόνον κώλυμα δέν ύπάρχει, άλλά 

άντιθέτως νομιμοποιείται πλήρως ή ·Ελλάς είς τό αίτημά 

της νά λαμβάνη μέρος είς τάς διαβουλεύσεις αύτάς»67 . 

27 ΙΟΥΛΙΟΥ 1961 

·Ο άρχηγός τής άμερικανικής άποστολής στήν 

'Ελλάδα, Τζ. Χάγκερτυ, συναντaται καί εχει συνερ

γασία μέ τόν ύπουργό Συντονισμου, Α. Πρωτοπαπα

δάκη, μέ άντικείμενο τό θέμα «τής μειώσεως του 

άνωτάτου δρίου δασμου έπί του καπνου του κοινου 

δασμολογίου τής ΕΟΚ». Στό σχετικό ύπηρεσιακό 

σημείωμα του ύπουργου Συντονισμου άναφέρεται: 

«Τ ή ν 27ην 'Ιουλίου μέ επεσκέφθη δ άρχηγός τής ενταί>

θα άμερικανικής άποστολής κ. Χάγκερτυ καί συνεζήτησε 

μεθ . ή μ& ν τό θέμα τής μειώσεως του άνωτάτου δ ρ ίου δα

σμοί> επί τοί> καπνοί> τοί> Κοινοί> Δασμολογίου τής ΕΟΚ. 

»Ούτος έπεδίωξε καί πάλιν δπως άποσπάση τήν συγκα

τάθεσιν τής έλληνικής Κυβερνήσεως διά τήν εναρξιν δια

πραγματεύσεων μετά τής ΕΟΚ, άναφορικ&ς μέ τό ιδς άνω 

θέμα . 

»Είς τοί>τον παρετήρησα δτι ή έλληνική Κυβέρνησις 

δέν δύναται νά δεχθή διαπραγματεύσεις κατά τό παρόν στά

διον καί μέχρι τής νομοθετικής κυρώσεως τής Συμφωνίας 

Συνδέσεως τής ·Ελλάδος μετά τής ΕΟΚ. Είς ερώτησίν του 

δέ έάν ή έλληνική Κυβέρνησις θά επεθύμει νά εξουσιοδοτή

ση τήν ΕΟΚ δπως δεχθή διαπραγματεύσεις διά τόν ιδς άνω 

σκοπόν, άπήντησα δτι τοί>το δέν θά ήτο δεκτόν άπό ίδικής 

μας πλευρaς. 'Όσον άφορα τήν ΕΟΚ, λόγω ήθικ&ν δεσμεύ

σεών της πρός τήν ·Ελλάδα, θά εκωλύετο αϋτη θά προβή 

είς διαπραγματεύσεις άνευ τfjς συμφώνου γνώμης ήμ&ν. 

»Γενικώς τό έπιχείρημα τό δποίον έπροτάθη ύφ' ήμ&ν 

εστηρίζετο επί τοί> άδυνάτου δπως ή έλληνική Κυβέρνησις 

άποδεχθή διαπραγματεύσεις, λόγω του τυπικοί> κωλύματος 

τό δποίον προέρχεται εκ τής μή είσέτι νομοθετικής κυρώ

σεως τής Συμφωνίας Συνδέσεως»68 . 

Στίς 29 'Ιουλίου καί στή συνέχεια τής συναντή
σεως Πρωτοπαπαδάκη - Χάγκερτυ, ό πρέσβης των 

ΗΠΑ στήν 'Αθήνα έπικοινώνησε μέ τόν ύπουργό 

'Εξωτερικών Ε. 'Αβέρωφ καί του έξέθεσε τίς άπό

ψεις του πάνω στό θέμα του δασμου τής ΕΟΚ έπί του 

καπνου. Στό σχετικό σημείωμα του Ε. 'Αβέρωφ, 

άναφέρεται: 

<Πό Σάββατον, 29ην 'Ιουλίου ι96ι, μοί> ετηλεφώνησεν 

δ πρέσβυς τ&ν ΗΠΑ ζητών συνάντησιν, ίνα μοί> έκθέση τό 

θέμα τοί> δασμοί> τής ΕΟΚ επί ,;οί> καπνοί>, ιδς τό εβλεπεν 

μετά τήν νέαν συνάyτησιν των κυρίων Πρωτοπαπαδάκη 

-Χάγκερτυ. 'Απήντησα δτι εγνώριζα τά διαμειφθέντα καί 

δτι θά ήτο άσκοπος συζήτησις μέ έμέ, δεδομένου δτι άλλοι 

ήσαν άρμόδιοι καί επρεπε νά ίδω έκείνους, τόσον μάλλον 

καθ' δσον ενεφανίζετο θέμα δυσχερέστατον, συνιστάμε

νον είς τό δτι δέν εχομεν άκόμη ύπόστασιν συνδεδεμένου 

μέλους. 

»'Ο 'Αμερικανός πρέσβυς παρεδέχθη μέν τό άσκοπον 

τής συναντήσεώς μου, εξέφρασεν δμως βαθείαν άνησυχίαν 

καί έπιθυμίαν άποφυγής πλήρως άρνητικής άπαντήσεως 

πρός Ούάσιγκτων, διότι αϋτη μοιραίως θά ε{ χε μίαν δυσμε

νή επίδρασιν, ίδί~ τώρα, δπότε θά εφθανε εκεί ή γνωστή 

έπιστολή του κ. πρωθυπουργοί>»69 • 

27 ΙΟΥΛΙΟΥ 1961 

Θεμελιώνεται στήν 'Ελευσίνα άπό τόν Κ. Καρα

μανλή ή πρώτη ύψικάμινος στήν ·Ελλάδα, άπό τήν 

έταιρία «Χαλυβουργική». Στήν τελετή παρέστησαν οί 

ύπουργοί Βιομηχανίας, 'Εμπορίου καί 'Εμπορικής 

Ναυτιλίας, οί διοικητές τής Τραπέζης τής ' Ελλάδος 

καί τής 'Εθνικής Τραπέζης, ό πρόεδρος του Συνδέ

σμου ·Ελλήνων Βιομηχάνων, ό γενικός γραμματέας 

τής ΓΣΕΕ καί άλλοι έπίσημοι. 

Τό εργο έντάσσεται στά πλαίσια τής άξιοποιή

σεως των έλληνικ&ν σιδηρομεταλλευμάτων, τής πα

ροχής άπασχολήσεως σέ έργατικό δυναμικό καί τής 

έξοικονομήσεως άρκετ&ν έκατ. δολλαρίων. ·Η ύψι

κάμινος -πού είναι παραγωγικής δυναμικότητας 

100.000 τόνων χυτοσιδήρου έτησίως- προβλέπεται 

νά είναι ετοιμη στά μέσα του 1963 καί νά χρησιμο
ποιεί έγχώριο μετάλλευμα, ένω τό συγκρότημα τής 

«Χαλυβουργικής» θά παράγει μέ τίς ύφιστάμενες έγ

καταστάσεις, οί όποίες χρησιμοποιουν παλαιοσίδη

ρο, 2.000.000 τόνους χάλυβα έτησίως. 'Η ύψικάμινος 
είναι προγραμματισμένη νά λειτουργήσει άνταγωνι

στικά μέσα στά πλαίσια τής Κοινής 'Αγορaς καί νά 

έξελιχθεί σέ έξαγωγική βιομηχανία. 

'Ο ύπουργός Βιομηχανίας, σέ όμιλία του άναφέρ

θηκε στήν άξία του θεμελιουμένου εργου καί έπεσή

μανε: 

« ... ' Η κατανάλωσις χάλυβος κατά τό ι960 άνήλθε σέ 
420 χιλιάδας τόνους καί προβλέπεται τό ι 964 νά άνέλθει σέ 
600 χιλ. τόνους καί κατόπιν σέ ι έκατ. Τό εργο θά δημι

ουργήσει άπασχόλησιν γιά 4.000 εργατοϋπαλλήλους καί 
θά εξοικονομήση ετησίως συνάλλαγμα ιο έκατ. δολλαρί

ων. 'Η συγκίνησις του έλληνικοί> λαοί> έκ τής θεμελιώσε-
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Ή τελετή θεμελιώσεως τfjς πρώτης ύψικαμίvου στήv 'Ελλάδα. 
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ως τής πρώτης υψικαμίνου ε{ς τήν χώραν μας ε{ναι δικαιο

λογημένη, ή δέ Κυβέρνησις καί δ λαός δικαιοuνται νά αι

σθάνωνται ύπερήφανοι διά τό γεγονός αυτό». 

27 ΙΟΥΛΙΟΥ 1961 

'Ύστερα άπό συνομιλίες μέ τήν ήγεσία τής 

ΑΔΕΔΥ, πού άπό κυβερνητικής πλευρaς διεξήγαγε δ 

άντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως, Π. Κανελλόπου

λος, έξαγγέλλεται σειρά μέτρων γιά τήν ίκανοποίη

ση των άμεσότερων αίτημάτων των δημοσίων ύπαλ

λήλων. Στή σχετική κυβερνητική άνακοίνωση άνα

φέρεται: 

«'Η Κυβέρνησις, έν τί) σταθερ~ μερίμν1J της διά τήν 

οικονομική ν βελτίωσιν τής θέσεως τών δημοσίων υπαλλή

λων καί τών συνταξιούχων, προήλθε πρό όλίγων μόλις μη

νών εις αϋξησιν τών μισθών καί τών συντάξεων καί ε{ς τήν 

ίκανοποίησιν ώρισμένων άλλων έπιδιώξεων τών συνταξι

ούχων. 

»Τά μέτρα έκείνα, δλοκληρουμένης έντός όλίγου τής 

σταδιακής έφαρμογής των, συνεπάγονται έπιβάρυνσιν του 

προϋπολογισμοί) υπερβαίνουσαν τά 700 έκατ. δραχμών 

έτησίως. 'Η δαπάνη αϋτη, μετά τάς κυβερνητικάς άποφά-

. σεις διά τήν βελτίωσιν τών άποδοχών τών έκπαιδευτικών, 
θά άνέλθη ε{ς 825 τουλάχιστον έκατ. έτησίως. Τήν τοιαύ
την θυσίαν του κοινωνικοί) συνόλου ύπέρ τών λειτουργών 

του Δημοσίου, έθεώρησε βεβαίως ή Κυβέρνησις ήθικώς 

έπιβεβλημένην. 'Αλλ' έλπίζει ευλόγως καί άναμένει ά

σφαλώς, δτι οί δημόσιοι υπάλληλοι θά θεωρήσουν τήν θυ

σίαν αυτήν ώς καί τήν πρόσθετον θυσίαν, ή όποία διά τών 

σήμερον άνακοινουμένων μέτρων θά έπιβληθή εις τόν λα

όν, ώς τήν άνωτάτην δυνατήν ύπό τάς σημερινάς συνθή

κας, καλύπτουσαν έξ δλοκλήρου τήν έκ τών πραγμάτων 

έπιτρεπτήν στοργήν του Κράτους. Έξάλλου, ε{ναι άνάγ

κη νά μ ή λησμονοuν ο{ δημόσιοι ύπάλληλοι δτι ή, τακτική 

τής δι, άπειλής άπεργιών διεκδικήσεως τών αιτημάτων 

των δέν ε{ναι μόνον συνταγματικώς άνεπίτρεπτος άλλά καί 

ουσιαστικώς άσκοπος. Θά ~πρεπε νά άποφεύγηται ή άντι

δικία τών δημοσίων υπαλλήλων πρός τό Κράτος, διότι, έν 

τφ προσώπφ του Κράτους, έργοδότης των ε{ναι αυτός ού

τος δ λαός, δ δποίος ύφίσταται τήν φορολογίαν καί βλέπει 

περιοριζόμενα πρός ίκανοποίησιν δικαίων ~στω αΙτημά

των τών δημοσίων υπαλλήλων, άλλά κοινής ώφελείας καί 

άνάγκης ~ργα, τά όποία θά άπέβαινον υπέρ αυτοu. 

»'Όταν έλήφθησαν περί τά τέλη του παρελθόντος ~τους 

τά υπέρ τών δημοσίων ύπαλλήλων κυβερνητικά μέτρα, οί 

δημόσιοι ύπάλληλοι καί συνταξιοuχοι άπεδέχθησαν ταuτα 

καί έξέφρασαν τήν {κανοποίησίν των. Κατά συνέπειαν ή 

Κυβέρνησις άνέμενεν ευλόγως δτι θά άπέφευγον τήν άμε

σον μετά τινα χρόνον, άπό τής λήψεως τών ευεργετικών 

μέτρων, νέαν άνακίνησιν του δλου μισθολογικοί) ζητήμα

τος, ένώ δένε{ χε καί δέν ~χει άκόμη συμπληρωθή δ χρόνος 

τής κλιμακωθείσης καταβολής τής γενομένης κατά '0-
κτώβριον 1960 αυξήσεως, άνερχομένης ε{ς 10% περίπου 
τών άποδοχών των. 

»'Εκτός δλων τών άνωτέρω, οίαδήποτε προσπάθεια 

πρός άναμόχλευσιν του δλου μισθολογικοί) ζητήματος, 

πρέπει νά κριθή ώς παραγνωρίζουσα τήν παρέχουσαν θέ-

σιν, τήν όποίαν κατέχει έν τί) άξιολογήσει τών κρατικών 

άναγκών, ή έξασφάλισις τής έκτελέσεως του προγράμμα

τος τών δημοσίων έπενδύσεων, άφοu μόνον εις βάρος αυ

τοu θά ήτο δυνατή ο{αδήποτε νέα αϋξησις τών μισθών καί 

συντάξεων τών δημοσίων υπαλλήλων. 

»0{ δημόσιοι υπάλληλοι καί οί συνταξιοuχοι γνωρί
ζουν δτι εχουν δλην τήν συμπάθειαν τής Κυβερνήσεως, ή 

όποία δέν θά παύση νά μελετά τά προβλήματά των. ΕΙναι, 

έν τούτοις, υποχρεωμένη ή Κυβέρνησις νά προστατεύση 

τήν οικονομικήν σταθερότητα, έπί τής δποίας στηρίζεται 

τό μέλλον του έλληνικοu λαοu καί ή βελτίωσις τής θέσεως 

πάντων τών έργαζομένων, άρα καί αυτών τούτων τών δη

μοσίων λειτουργών. 

»nΟπως ε{ναι γνωστόν, κατά τήν τελευταίαν πενταετί

αν, διά τήν βελτίωσιν τής θέσεως των δημοσίων υπαλλή

λων καί τών συνταξιούχων, άνελήφθησαν σημαντικαί νέαι 

δαπάναι. Οϋτω, ή διά τό μισθολόγιον καί τάς συντάξεις 

έπιβάρυνσις του κρατικοί) προϋπολογισμοί) ~φθασε τό τρέ

χον ετος ε{ς τά 65,3% του συνόλου τών κρατικών τακτικών 
δαπανών. Δεδομένου δτι α{ άπαραίτητοι διά τήν άσφάλειαν 

τής χώρας δαπάναι άπορροφοuν, πέραν τών δαπανών προ

σωπικοί), τό 12,8% του κρατικοu προϋπολογισμοί), μόνον 
30% άπομένουν διά τήν κάλυψιν δλων τών άλλων κρατικών 
άναγκών. Διά του άπομένοντος ύπολοίπου τούτου πρέπει 

μάλιστα, παραλλήλως πρός τακτικάς άνάγκας μεγίστης δι' 

δλους τούς "Ελληνας σημασίας, δπως ή Παιδεία, ή Δικαι

οσύνη, ή Κοινωνική Πρόνοια κ.λ.π., νά άντιμετωπισθή καί 

τό έκτελούμενον πρόγραμμα τών κρατικών έπενδύσεων, τό 

δποίον, λόγω άκριβώς τής στενότητος τών πόρων του κρα

τικοί) προϋπολογισμοί), καλύπτεται κατά έβδομήντα καί 

πλέον τοίς έκατόν διά δανεισμοί) καί βοηθείας, πράγμα τό 

δποίον σημαίνει δτι ή συνολική δημοσιονομική διαχείρι

σις, περιλαμβανομένων καί τών έπενδύσεων, ε{ναι έλλειμ

ματική. 

»'Όσον άφορα ε{δικώτερον τούς συνταξιούχους, ή Κυ

βέρνησις, παραλλήλως πρός τάς έκάστοτε αυξήσεις των 

συντάξεων, έρρύθμισεν δριστικώς τά άπασχολοuντα αυ

τούς βασικά οΙκονομικά ζητήματα καί καθιέρωσεν: α) 

'Από τού ετους 1958 τήν καταβολήν δώρου έπί ταίς έορ
ταίς τών Χριστουγέννων καί Πάσχα άναλόγου πρός τό 

ϋψος τής συντάξεως διά τό μεγαλύτερον άριθμόν τών συν

ταξιούχων, β) άπό του ~τους 1959 τήν παροχήν ιατροφαρ
μακευτικής καί νοσοκομειακής περιθάλψεως ε{ς τούς έξ 

Ιδίας υπηρεσίας συνταξιούχους, άπό του τρέχοντος δέ 

~τους καί εις τήν σύζυγον αυτών καί γ) τήν άποκατάστασιν 

τών συντάξεων ε{ς τά 80% τών άποδοχών ένεργείας. 

»Σημειοuται δτι διά τών ληφθέντων κατά τήν τελευταί

αν πενταετίαν υπέρ των υπαλλήλων καί συνταξιούχων μέ

τρων, έν συνδυασμφ πρός τάς άναπτυσσομένας άπό ετους 

ε{ς ~τος άνάγκας, αί πιστώσεις διά μισθούς καί συντάξεις 

άπό 5.760 έκατ. δρχ. τό ~τος 1955 άνέρχονται, μέ τήν στα
διακήν δλοκλήρωσιν τών μέτρων τούτων, εις 8.715 έκατ. 
δρχ. έτησίως, παρουσιάζουσα οϋτω αϋξησιν άνω του 50%, 
καθ' ήν στιγμήν δ τιμάριθμος κόστους τής ζωής κατά τά 

ετη αυτά ηυξήθη κατά Ι 1,6%. Μέ βάσιν ειδικώτερον τό 
έθνικόν εισόδημα, τό δποίον μεταξύ τών έτών 1955 καί 
1960 ηυξήθη κατά 43%, οί δημόσιοι υπάλληλοι -καί άν 
άκόμη ληφθή υπ· όψιν δ αυξηθείς εκτοτε άριθμός των- ε

λαβον τό έκ τής αυξήσεως του έθνικοu εισοδήματος προ-
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σήκον είς αυτούς μερίδιον καί ίσως πέραν τούτου, εύρισκό

μενοι είς τήν πρώτην σειράν τών ώφεληθέντων εξ αυτής 

παραγωγικώς έργαζομένων πολιτών. 

»Παρά ταuτα, δ πρόεδρος τής Κυβερνήσεως εδέχθη νά 

εξετάση τά ύποβληθέντα είς αυτόν εκ μέρους του προέδρου 

τής ΑΔΕΔ Υ αίτήματα πρός τόν σκοπόν δπως έξακριβώση 

τίνων εξ αυτών η ικανοποίησις εlναι ήθικώς βάσιμος καί 

δέν θά εχη προσέτι ουσιώδεις επιπτώσεις έπί τής οίκονο

μίας καί τής εξελίξεως του προγράμματος δημοσίων επεν

δύσεων. 'Η Κυβέρνησις εlναι βεβαία δτι η ικανοποίησις 

τών τοιούτων είδικών αίτημάτων θά κάμη τούς δημοσίους 

ύπαλλήλους νά επιδοθοuν άποκλειστικώς είς τήν εκπλή

ρωσιν των μεγάλων εναντι του εθνους καί του λαοu καθη

κόντων των. 

»Μετά σύσκεψιν, ή όποία εγένετο ύπό τήν προεδρίαν 

του, τής δποίας μετέσχον δ άντιπρόεδρος τής Κυβερνήσε

ως κ. Π. Κανελλόπουλος, ο{ ύπουργοί Συντονισμοί) καί 

Οίκονομικών κ.κ. Α. Πρωτοπαπαδάκης καί Κ. Παπακων

σταντίνου καί δ ύφυπουργός Οίκονομικών κ. Δ. 'Αλι

πράντης, κατέληξεν δ κ. πρωθυπουργός είς τάς άκολού

θους άποφάσεις: 

» \. 'Η ίατροφαρμακευτική περίθαλψις τών δημοσίων 
ύπαλλήλων καί συνταξιούχων, ώς καί τών δικαιουμένων 

ταύτης μελών τών οίκογενειών των, θά συστηματοποιηθή, 

όργανουμένου παραλλήλως του πλήρους καί άποτελεσμα

τικοu ελέγχου, θά επεκταθή δέ αϋτη καί είς τά άνήλικα ή 

άνάπηρα άρρενα ώς καί τά άγαμα καί μή εργαζόμενα θήλεα 

τέκνα τών συνταξιούχων. Οϋτω, δλοκληροuται δ ευεργετι
κός ούτος κοινωνικός θεσμός ύπέρ τών ύπηρετούτων η 

ύπηρετησάντων τό Δημόσιον. ·Ως εlναι ευνόητον, διά τής 

δλοκληρώσεως, συστηματοποιήσεως καί πλήρους όργα

νώσεως τής ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως πρός δέ καί 

τής επεκτάσεως αότής είς τά τέκνα των συνταξιούχων, θά 

προκληθή νέα σημαντική επιβάρυνσις του προϋπολογι

σμοί). 

»2. Τό τρίτον τμήμα τής κατ' Όκτώβριον του \960 
άποφασισθείσης αυξήσεως τών μισθών καί τών συντάξεων, 

τό δποίον, άπό συμφώνου μετά τής ΑΔΕΔΥ, εlχεν δρισθή 

δτι θά κατεβάλλετο άπό τής \ης 'Ιουλίου 1962, θά κατα
βληθή άπό \ης Δεκεμβρίου τοu τρέχοντος ετους, πράγμα 

τό όποίον σημαίνει δτι θά ύπολογισθή καί επί του δώρου 

των Χριστουγέννων καί του Νέου UΕτους .• Η ο\'Jσιώδης 
αϋτη σύντμησις του χρόνου σημαίνει πρόσθετον επιβά

ρυνσιν των προϋπολογισμών 1961 καί \962, άνερχομένην 
είς 143 έκατ. δραχμών. 

»3. 'Ενεκρίθη καί κατατίθεται προσεχώς είς τήν 'Επι
τροπή ν 'Εξουσιοδοτήσεως τό νομοσχέδιον, διά τοu δ

ποίου ρυθμίζεται τό θέμα τής μονιμοποιήσεως των εκτά

κτων ύπαλλήλων του Κράτους, οί όποίοι επί σειράν δεκαε

τιών εστεροϋντο των πλεονεκτημάτων τής ύπηρεσιακής 

εξελίξεως. 

»4. Παρέχεται αϋξησις είς τά επιδόματα τών ύπαλλή
λων κεντρικών ύπηρεσιών, τών ταχυδρομικών, ώς καί τών 

δικαστικών καί σωφρονιστικών ύπαλλήλων, τών δποίων ή 

μισθολογική κατάστασις κρίνεται δτι μειονεκτεί εναντι 

τών άλλων ύπαλληλικών κλάδων. Διά τής άνωτέρω αυξή

σεως επιβαρύνεται δ προϋπολογισμός κατ' ετος μέ νέα 26 
έκατ. περίπου. 

»5. Αυξάνεται τό δριον του καταβαλλομένου είς τούς 

συνταξιούχους δώρου έορτών άπό 1.800 καί 2.500. 
»6. Τό Ταμείον Προνοίας Δημοσίων 'Υπαλλήλων θά 

ενισχυθή διά τής διαθέσεως εκ του κρατικοu προϋπολογι

σμοΙ), κατά τό τρέχον ετος, εφ· ι'iπαξ ποσοu 10 έκατ. δρχ. 
Συγχρόνως θά καθιερωθή άνάλογος είσφορά επί των δώ

ρων Χριστουγέννων καί Πάσχα, διότι δέν εlναι επιτετραμ

μένον τά ελλείμματα των άσφαλιστικών όργανισμών νά 

καλύπτωνται έκ του κρατικοu προϋπολογισμοΙ) η διά προ

σφυγής είς κοινωνικούς πόρους. Ή Κυβέρνησις, άποβλέ

πουσα είς τήν ριζικήν άντιμετώπισιν του θέματος τής λει

τουργίας καί όργανώσεως βασικών άσφαλιστικών όργανι

σμών των κρατικών λειτουργών, θά χωρήση είς την λήψιν 
τών άναγκαίων μέτρων, επί τij βάσει τών πορισμάτων άνα

λογιστικών μελετών, αί δποίαι, συμφώνως πρός δοθείσας 

εντολάς, θά καταρτισθοuν συντόμως τόσον διά τό Ταμείον 

Προνοίας Δημοσίων 'Υπαλλήλων, δσον καί διά τά Μετο
χικά Ταμεία Στρατοu καί Πολιτικών 'Υπαλλήλων. 

»7. Διά τόν κώδικα συντάξεων τών ύπαλλήλων ΝΠΔΔ 
συνεκροτήθη όλιγομελής έπιτροπή, ή όποία, εντός βραχυ

τάτου χρόνου θά μελετήση άπό πάσης πλευράς τό θέμα, έν 

δψει τής οίκονομικής καταστάσεως καί άντοχής τών διαφό

ρων όργανισμών Δημοσίου Δικαίου. 

»Τά άνωτέρω μέτρα, συνεπαγόμενα πρόσθετον ουσιώδη 

επιβάρυνσιν τοϋ κρατικοu προϋπολογισμοΙ), άποτελοuν νέ

αν θυσίαν είς τήν δποίαν ύποβάλλεται τό κοινωνικόν σύ

νολον χάριν τών δημοσίων ύπαλλήλων καί τών συνταξιού

χων. ·Η Κυβέρνησις είναι βεβαία δτι ο{ ύπηρετοuντες καί 

ύπηρετή9αντες τό Δημόσιον θά εκτιμήσουν μέ αίσθημα 

άνωτέρας εθνικής ευθύνης τήν θυσίαν αυτήν καί τήν εκδη

λωθείσαν στοργήν του Κράτους». 

Τό Γενικό Συμβούλιο τής ΑΔΕΔΥ, κατόπιν ψη

φοφορίας 93 παρόντων μελών - άντιπροσώπων, θά 

έγκρίνει παμψηφεί τά έξαγγελθέντα μέτρα. 

Σέ άνακοίνωσή του ύπογράμμισε δτι «έκ τής 

προσωπικής παρεμβάσεως τοϋ κ. πρόεδρου τής Κυ

βερνήσεως έπετεύχθη ίκανοποιητική λύσις έπί τών 

σπουδαιοτέρων άμέσων αίτημάτων τής ΑΔΕΔ Υ>> καί 

μεταξύ άλλων άνέφερε: 

«'Εξαγγέλλομεν μέ ύπερηφάνειαν τήν εναρξιν τής 

δλοκληρωτικής .δριστικής λειτουργίας κατά τάς άπόψεις 

μας (βιβλιάρια άσθενείας, άμοιβή ίατρών καί καταβολή 

άξίας φαρμάκων ύπό των άρμοδίων ύπηρεσιών, έλευθέρα 

εκλογή κλινικών), του θεσμοu ίατροφαρμακευτικής καί 

νοσοκομειακής περιθάλψεως. Ούτος είναι δ μεγαλύτερος 

ιστορικός σταθμός επαγγελματικής καί μισθολογικής ά

σφαλείας του δημοσιοϋπαλληλικοί) κόσμου, πρός εξαίρε

τον τιμήν τής σημερινής Κυβερνήσεως καί ή μεγαλύτερα 

παρακαταθήκη τής συνδικαλιστικής μας έποχής διά τούς 

επιγενομένους. 

>>'Ιδιαιτέρας σημασίας επίτευγμα άποτελεί ή χορηγη

θείσα αϋξησις εκ 5-8% περίπου άπό lης Σεπτεμβρίου είς 
τούς μέχρι τοuδε άδικουμένους κλάδους (ύπάλληλοι κεν

τρικών ύπηρεσιών, δικαστικοί ύπάλληλοι, ταχυδρομικοί 

ταχ. τα'μιευτηρίων, σωφρονιστικών καταστημάτων κ.λ.π.) 

καθώς καί ή οίκονομική ενίσχυσις του Ταμείου Προνοίας 

δημοσίων ύπαλλήλων. UΕχομεν θετικήν πρόβλεψιν δτι δ 

άγών μας θά δλοκληρωθή έντός όλίγου μέ τήν προβλεπομέ-
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νην οίκονομικήν έδραίωσιν του ΜΤΠΥ, έκ τής δποίας θά 

προκύψη αϋξησις του μερίσματος. 

»' Επετύχομεν τήν αϋξησιν του δώρου τών πολιτικών 
καί στρατιωτικών συνταξιούχων κατά 40%. 

»'Επετύχομεν τήν έπέκτασιν του θεσμοί) τής ιατρο

φαρμακευτικής νοσοκομειακής περιθάλψεως καί δταν άπό 

σήμερον ή δημοσιοϋπαλληλική οικογένεια εναγκαλίζεται 

τά άνήλικα τέκνα καί τάς άγάμους θυγατέρας τών άδελφών 

συνταξιούχων είς τόν θεσμόν. 

»'Επετύχομεν τήν Ι'iμεσον μονιμοποίησιν των έκτά

κτων ύπαλλήλων. 'Απηλλάγησαν άπό τόν εφιάλτην τής 

άγωνίας καί τής άβεβαιότητος. Είς τό έξης θά βαδίζουν 

δμότιμοι είς ήθικήν άνεξαρτησίαν καί έπαγγελματικήν 

χειραφέτησιν. 

>> ' Εντός βραχυτάτου χρόνου καί μετά τήν άπαραίτητον 

ύπό τής επιτροπής μελέτην, θά ψηφισθfj δ συνταξιοδοτι

κός κώδιξ ·Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου. Τά άνωτέρω έγγυώνται καί τήν προσεχή ίκανο

ποίησίν μας επί του αίτήματος του θεσμοί) τής 35ετίας. 

>>'Απομένουν καί Ι'iλλα αίτήματα τών δημοσίων ύπαλλή

λων καί τών συνταξιούχων. Δέν λησμονοuμεν τί εδωσαν οί 

άδελφ<;>ί συνταξιοuχοι είς τήν προβολήν τής συνδικαλι

στικής μας δυνάμεως, δπως δέν θά λησμονήσουν καί έκεί

νοι τί πράττομεν ήμείς δι' αυτούς. Διά τά αίτήματα αυτά 

γνωρίζομεν δτι ή Κυβέρνησις θά δώση ευνοϊκάς λύσεις έν 

ευθέτφ χρόνφ . 

>>' Επεμείναμεν μέχρις εσχάτων είς τήν κατανόησιν καί 

τήν συνεργασίαν μέ τήν Κυβέρνησιν . Ή τακτική μας δέ 

μaς διέψευσε καί τώρα δπως καί είς τό παρελθόν . Καί 

όφείλομεν νά άναγνωρίσωμεν δτι ή Κυβέρνησις καί ίδιαιτέ

ρως δ πρόεδρος 'αυτής εδωσε τάς δυνατάς διά τό παρόν έπί 

τών άνωτέρω αίτημάτων ίκανοποιητικάς λύσεις. 

>>Τά άνωτέρω επιτευχθέντα άποτελέσματα μετά τής επι

κειμένης έπικυρώσεως των 'Υπουργικών Πράξεων επί του 

μισθολογίου καί τών τριετιών καί του δριστικοu καθορι

σμοί) του ώραρίου είς 8-2.30 τής χειμερινής περιόδου καί 
είς 8-2 τής θερινής τοιαύτης, άποτελοuν τήν δικαίωσιν τής 

μιας φάσεως τών άδιαπτώτων ύπέρ τής τάξεως τών δημο

σίων ύπαλλήλων, των συνταξιούχων καί των ύπαλλήλων 

τών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, άγώνων» . 

27 ΙΟΥΛΙΟΥ 1961 

' Εγκρίνεται άπό τό ύπουργείο Συντονισμοϋ αί

τηση τοϋ 'Αμερικανοϋ ύπηκόου Τζ. Ζούλικ, δ δποί

ος, σέ συνεργασία μέ γαλλοαμερικανική έμπορική 

καί βιομηχανική έταιρία, είσάγει κεφάλαια ll ,5 
έκατ. δολλ. γιά τήν άνέγερση έργοστασίου παραγω

γής χαρτομάζας χημικής καί τεχνικής, δημοσιογρα

φικοϋ καί άλλων τύπων χαρτιοϋ, στήν περιοχή τοϋ 

Πηνειοϋ ή τοϋ • Αλιάκμονος. Στό σχετικό είδησεο
γραφικό δελτίο άναφέρεται: 

' Η ήμερη σία παραγωγή του εργοστασίου θά άνέρχεται 

σέ 115 τόνους χαρτομάζας καί 50 τόνους δημοσιογραφικοί) 
χάρτου, ή δέ εναρξη λειτουργίας του εργοστασίου προβλέ

πεται νά γίνει τήν Ι'iνοιξη του 1963. 'Από τήν βιομηχανία 
αυτή θά προκύψει μεγάλη ώφέλεια γιά τήν έθνική οίκονο

μία, εφόσον θά εξοικονομηθεί σεβαστό ποσό συναλλάγμα-

τος καί ή χώρα θά καταστεί αυτάρκης σέ χαρτόμαζα καί 

δημοσιογραφικό χάρτη. ' Αξίζει νά σημειωθεί δτι τό έργο

στάσιο θά εφαρμόσει νέα γαλλική μέθοδο , μέ τήν όποία 

εΙναι δυνατή ή χρησιμοποίηση σκληρής ξυλείας πλατύ

φυλλων δένδρων, τά όποία άφθονοuν στήν χώρα μας . 

29 ΙΟΥΛΙΟΥ 1961 

'Υπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλ η καί σέ συ

νέχεια προηγούμενης συσκέψεως πού ε{χε πραγμα

τοποιηθεί στίς 19 'Ιουλίου, συγκροτείται σύσκεψη 
στήν Τράπεζα τής 'Ελλάδος, στήν όποία συμμετέ

χουν δ άντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως Π . Κανελλό

πουλος, οί οίκονομικοί ύπουργοί καί οί διοικητές 

των μεγάλων Τραπεζών. Στή σύσκεψη έξετάστηκε ή 

γενική οίκονομική κατάσταση τής χώρας καί ή άνα

πτυσσόμενη οίκονομική δραστηριότητα. Στήν κυ

βερνητική άνακοίνωση πού θά έκδοθεί άμέσως μετά, 

άναφέρεται: 

«'Η νομισματική κυκλοφορία, άνερχομένη είς τό τέλος 

'Ιουνίου έ. ε. είς 10.100 έκατ. δραχμάς, έσημείωσεν εντός 
του πρώτου έξαμήνου μείωσιν κατά 407 έκατ . δρχ. εναντι 

μειώσεως εκ 267 έκατ. δρχ . του 1960. Ή ευνοϊκή αυτή 
έξέλιξις όφείλεται, άφ' ένός είς τούς συνήθεις έποχικούς 

λόγους καί άφ' έτέρου είς ύπερπωλήσεις συναλλάγματος 

συνεπείq τών ηυξημένων είσαγωγών του τρέχοντος ετους . 

)) . ο τιμάριθμος χονδρικής πωλήσεως εντός του πρώτου 
έξαμήνου του τρέχοντος ετους εσημείωσε πτώσιν κατά 

2,1%, δ δέ τιμάριθμος είδών καταναλμJτοu πτώσιν κατά 
0,9%. Δέν εΙναι δμως μόνον οί τιμάριθμοι οί δποίοι έκφρά

ζουν τάς ευνοϊκάς νομισματικάς συνθήκας τής χώρας . 'Η 

έμπιστοσύνη του κοινοu πρός τό εθνικόν νόμισμα καί τό 

οίκονομικόν μέλλον τής χώρας, άποτελοuσα βασικόν παρά

γοντα σταθερότητος καί προόδου, άντανακλάται καί είς 

τήν έξέλιξιν τών καταθέσεων, ή αϋξησις τών δποίων συνε

χίζεται μέ ίκανοποιητικόν ρυθμόν παρά τήν μείωσιν των 

έπιτοκίων. 'Εντός τοu πρώτου έξαμήνου του τρέχοντος 

ετους αί ίδιωτικαί καταθέσεις ηυξήθησαν κατά 1.300 έκατ. 
δρχ., έξ ών τά 1.100 /;κατ. δρχ. άφοροuν άποταμιευτικάς 

καταθέσεις. • Ετέραν, έξ Ι'iλλου, ευοίωνον έξέλιξιν πρός 

τήν αυτήν κατεύθυνσιν άποτελεί ή έντός όλίγων μηνών 

άπό τής έκδόσεως του κρατικοί) δανείου οίκονομικfjς άνα

πτύξεως των 750 έκατ. δρχ. ύπερκάλυψις καί έτέρου δανεί

ου έκ 500 έκατ. δρχ., τό δποίον εξεδόθη προσφάτως ύπό 

τής ΔΕΗ. ' Η έξέλιξις αϋτη καθιστά έκδήλους τάς ύφιστα

μένας πλέον δυνατότητας διά τάς Τραπέζας καί τάς επιχει

ρήσεις δπως άντλήσουν κεφάλαια δι ' εκδόσεως μετοχικών 

τίτλων καί τονίζει κατά συνέπειαν τήν ύποχρέωσιν αυτων 

δπως άπευθυνθοuν είς τήν κεφαλαιαγοράν πρός βελτίωσιν 

τής σχέσεως του μετοχικοί) των κεφαλαίου πρός τά δάνειά 

των . 

»Κατά τό πρώτον έξάμηνον του 1961 τό έθνικόν είσό
δημα έμφανίζει έπί τij βάσει προσωρινών στοιχείων, αϋ

ξησιν κατά 8-9%, ή όποία ύπολογίζεται νά διατηρηθfj καί 
δι' δλόκληρον τό ετος. Τό ώς Ι'iνω ποσοστόν εΙ ναι πολύ 

άνώτερον του προβλεπομένου ύπό του πενταετους προ

γράμματος εξ 6% μέσου έτησίου ρυθμοu άνόδου . Είδικώτε-
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ρον, ή γεωργική παραγωγή προβλέπεται δτι θά αύξηθή 

κατά I 5% περίπου, ijτοι θά ύπερβή κ:αί αύτά τά έπίπεδα τοϋ 
ι 957, τό δποίον θεωρείται ώς τό καλύτερον μεταπολεμικ:όν 
γεωργικ:όν ετος. Ή πραγματοποίησις τοσοϋτον ύψηλοϋ 

ρυθμοί> άνόδου τοϋ γεωργικοί> προϊόντος, εΙναι άποτέλε

σμα εύνοϊκ:rον κ:αιρικ:ων συνθηκών άφ' ~νός κ:αί άφ' ~τέρου 

τής έφαρμογής τοϋ είδικ:οϋ κυβερνητικοί> προγράμματος 

πρός άνάπτυξιν τής γεωργικής παραγωγής. 

>>·Η άνοδος, τέλος, τοϋ γεωργικοί> είσοδήματος κ:αί ή 

ηύξημένη έκ: τούτου ζήτησις βιομηχανικών προϊόντων 

προβλέπεται δτι θά έξασφαλίση κ:αί κατά τό τρέχον ετος 

ύψηλόν ρυθμόν άνόδου τής βιομηχανικής παραγωγής, ή 

όποία κατά τό πρώτον πεντάμηνον τοϋ ετους ηύξήθη κατά 

6,6%, δι. δλόκ:ληρον δέ τό ετος προβλέπεται νά αύξηθή 
κατά 8% περίπου. 

>>·Ο ρυθμός τής τραπεζικής χρηματοδοτήσεως, ή όποία 

έντός τοϋ ~ξαμήνου 'Ιανουαρίου - 'Ιουλίου I 96 I ηύξήθη 
κατά 2.500 ~κατ. δρχ. εναντι ι .586 ~κατ. δρχ. τοϋ ι 960 έμ
φανίζεται ίκ:ανοποιητικ:ός. ·Η αϋξησις τής χρηματοδοτή

σεως προήλθε κυρίως άπό τάς πιστώσεις των έμπορικ:rον 

Τραπεζών, αί δποίαι έντός τοϋ ~ξαμήνου ηύξήθησαν κατά 

ι .500 ~κατ. δρχ. εναντι 870 τοϋ ι 960. 
))Καί είς τόν τομέα των παραγωγικών έπενδύσεων έμφα

νίζεται αίσθητrος ηύξημένη δραστηριότης κατά τό τρέχον 

ετος . Τό άναμορφωθέν πρόγραμμα των δημοσίων έπενδύ
σεων, άνερχόμενον είς 5.400 ~κατ. δρχ., παρουσιάζει αϋ
ξησιν εναντι τοϋ προηγουμένου ετους κατά 35%. Παρά τήν 
ώς liνω άλματώδη αϋξησιν δ ρυθμός έκ:τελέσεως των έπεν

δύσεων κατά τό τρέχον ετος, χάρις είς τά ληφθέντα όργα

νωτικ:ά κ:αί γενικ:ώτερα μέτρα, εΙναι λίαν ίκ:ανοποιητικ:ός 

κ:αί κατά συνέπειαν δύναται νά θεωρήται βέβαιον δτι θά 

κ:αταστή δυνατή διά πρώτην φοράν ή έντός τοϋ ετους πλή

ρης έκ:τέλεσις τοϋ συνόλου τοϋ προγράμματος. 'Εκ: διαφό

ρων ένδείξεων προκύπτει δτι κ:αί αί ίδιωτικ:αί παραγωγικ:αί 

έπενδύσεις κ:ινοϋνται είς αίσθητrος άνώτερα έπίπεδα κατά 

τό τρέχον ετος. Κατά τό πρώτον ~ξάμηνον, αί μέν ίδιωτικ:αί 

είσαγωγαί μηχανημάτων ηύξήθησαν κατά 35% περίπου, αί 
δέ έγκ:ρίσεις δι' άντιστοίχους είσαγωγάς άνήλθον έντός 

τοϋ πενταμήνου είς 42 ~κατ. δολλ. εναντι 28 ~κατ. δολλ. 
τής αύτή ς περιόδου τοϋ I 960. Κατά τό αύτό διάστημα, ή 
κατανάλωσις τσιμέντων ηύξήθη κατά I 6%, ή δέ αϋξησις 
των μακροπροθέσμων πιστώσεων δι. έπενδύσεις είς τόν 

βιομηχανικ:όν κ:αί γεωργικ:όν τομέα ύπήρξε μεγαλυτέρα 

κατά 25% τής άντιστοίχου τοϋ 1960. 
))Εύνοϊκ:αί έμφανίζονται αί έξελίξεις είς τήν έκ:τέλεσιν 

τοϋ κρατικοί> προϋπολογισμοί>, τοϋ δποίου ή συνολική 

συμβολή είς τήν κ:άλυψιν των δαπανών τοϋ προγράμματος 

δημοσίων έπενδύσεων προβλέπεται δτι θά ύπερβή τάς άρ

χικ:άς έκ:τιμήσεις κατά I .000 ~κατ. δρχ. περίπου. 'Η έξέλι

ξις αuτη εΙναι έκ: των σημαντικ:ωτέρων, τόσον διά τήν 

άσφαλή νομισματικ:ήν κ:αί δημοσιονομικ:ήν θεμελίωσιν 

τής οίκ:ονομικ:ής άναπτύξεως, δσον κ:αί διά τήν γενικ:ωτέ

ραν έξυγίανσιν τής οίκ:οvομίας. 
))Παρά τήν βελτίωσιν ταύτην, δ προϋπολογισμός έν τφ 

συνόλφ του παραμένει έλλειμματικ:ός, δεδομένου δτι τό 
πρόγραμμα δημοσίων έπενδύσεων, τό δποίον άποτελεί μέ

ρος τοϋ προϋπολογισμοϋ, προβλέπει τήν κ:άλυψιν τοϋ έκ: 

5,4 δισεκ:ατ. δρχ. uψους αύτοϋ κατά 3,5 δισεκ:ατ. δρχ. άπό 
δανεισμόν κ:αί βοήθειαν . 'Άλλωστε, ή εύρυτέρα συμμετο-

χή τοϋ προϋπολογισμοϋ είς τό πενταετές πρόγραμμα οίκο

νομικής άναπτύξεως έπιβάλλεται κ:αί διά λόγους άσφαλεί

ας, δεδομένου δτι δ δανεισμός δέν εΙναι πάντοτε έκ: των 

προτέρων βέβαιος. Κατά συνέπειαν, ή uπαρξις ηύξημένης 

διαθεσιμότητος πόρων τοϋ τρέχοντος προϋπολογισμοί) 

άπλrος περιορίζει τήν εκ:τασιν τοϋ έσωτερικ:οϋ δανεισμοί> 

κατά I .000 ~κατ. δρχ. περίπου κ:αί ούδόλως δύναται νά θε
ωρηθή δτι δημιουργεί περιθώρια διά τήν ίκ:ανοποίησιν δι

αφόρων αίτημάτων. 

>>Τά είς έξωτερικ:όν συνάλλαγμα κ:αί χρυσόν διαθέσιμα 

τής χώρας είς τό τέλος 'Ιουνίου Η. άνήρχοντο είς 216 
~κατ. δολλάρια (μή συμπεριλαμβανομένης τής είς χρυσόν 

συμμετοχής μας είς τό Διεθνές Νομισματικ:όν Ταμείον έκ: 

15 ~κατ. δολλ.), ijτοι είς έπίπεδα έπαρκ:ή διά τήν έξασφά
λισιν τής συναλλαγματικής σταθερότητος τής χώρας. Συ

νεπεί~ τής άνόδου τής οίκ:ονομικ:ής δραστηριότητος κ:αί 

των είσοδημάτων, αί είσαγωγαί κατά τό τρέχον ετος έμφα

νίζουν αϋξησιν, ijτοι έντός τοϋ ~ξαμήνου άνήλθον είς 265 
~κατ. δολλ., εναντι 229 ~κατ. δολλ. τοϋ αύτοϋ διαστήματος 
τοϋ 1960. 'Αποτελεί liκ:ρως εύνοϊκ:ήν έξέλιξιν δτι καθ' δν 
χρόνον αί είσαγωγαί γενικώς ηύξήθησαν κατά 15%, αί εί
σαγωγαί κεφαλαιουχικών άγαθrον ηύξήθησαν κατά 33%. 
Μέρος τής αύξήσεως των είσαγωγrον καλύπτεται άπό τήν 

άνοδον των έξαγωγrον, αί δποίαι έντός τοϋ αύτοϋ διαστή

ματος άνήλθον είς 104 ~κατ. δολλάρια, εναντι 95 ~κατ. 

δολλ. τοϋ 1960. 'Ιδιαιτέρως δμως σημαντική κατά τό τρέ
χον ετος εΙναι ή αϋξησις των συναλλαγματικών έσόδων έξ 

άδήλων πόρων, οί δποίοι έντός τοϋ πρώτου ~ξαμήνου 
άνήλθον είς 150 ~κατ. δολλ., εναντι 130 ~κατ. δολλ. τοϋ 
1960, δι' δλόκ:ληρον δέ τό 1961 ύπολογίζεται νά άνέλθουν 
είς 315 ~κατ. δολλ., εναντι 273 ~κατ. δολλ. τοϋ 1960. Ή 
συνεχής αϋξησις τοϋ ύπό ~λληνικ:ήν σημαίαν έμπορικ:οϋ 

στόλου άνελθόντος τήν 30ήν 'Ιουνίου 1961 είς 5.839.652 
κόρους, εναντι 4.720.405 κόρων τοϋ τέλους 'Ιουνίου 1960 
κ:αί ή έκ:τέλεσις τοϋ κ:υβερνητικ:οϋ προγράμματος τουρι

στικής άξιοποιήσεως τής χώρας, άνήγαγον τούς δύο αύ

τούς τομείς είς σταθεράς κ:αί συνεχώς αύξανομένης σημα
σίας πηγάς συναλλαγματικών έσόδων τής χώρας. Αί εί

σπράξεις έκ: ναυτιλιακ:οϋ συναλλάγματος ύπολογίζεται νά 

άνέλθουν κατά τό τρέχον ετος είς 95 ~κατ. δολλ., εναντι 76 
~κατ. δολλ. τό 1960, τοϋ δέ τουρισμοί> είς 70 ~κατ. δολλ. 
περίπου, εναντι 51 κατά τό 1960. 

))Αί εύνοϊκ:αί έξελίξεις είς τήν οίκ:ονομι~ήν δραστηριό

τητα, τήν είσpοήν άδήλων πόρων κ:αί τήν έν γένει αϋξησιν 

τοϋ έθνικ:οϋ είσοδήματος άντανακ:λrονται είς τήν βελτίωσιν 

τοϋ βιοτικ:οϋ έπιπέδου τοϋ λαοί> κ:αί ίδί~ των οίκ:ονομικ:ως 

άσθενεστέρων τάξεων. ΕΙναι γεγονός δτι, έκτός τής πρα
γματοποιουμένης αύξήσεως τοϋ είσοδήματος των άγρο

των, αίσθητή βελτίωσις διαπιστοϋται κ:αί είς τό είσόδημα 

των μισθωτών. 'Ως προκύπτει έκ: των συγκ:εντρουμένων 

ύπό τοϋ Συνδέσμου Βιομηχάνων στοιχείων, δ άριθμός των 

άπασχολουμένων είς 570 βιομηχανικ:άς έπιχειρήσεις τής 
περιοχής πρωτευούσης κατά τό διάστημα 'Ιανουαρίου -
Μα ίου I 96 I έμφανίζετα ηύξημένος κ: ατά 5% έν σχέσει πρός 
τό άντίστοιχον διάστημα τοϋ 1960, άνευ συνυπολογισμοί> 
τής δημιουργουμένης άπασχολήσεως έκ: των νεοϊδρυομέ

νων έπιχειρήσεων. Ώς προκύπτει, έξάλλου, έκ: των στοι

χείων των Γραφείων Εύρέσεως 'Εργασίας, ό άριθμός των 

έγγεγραμμένων είς αύτά άνέργων έμειώθη αίσθητrος κατά 
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τό τελευταίον ετος, ήτοι άπό 91,5 χιλ. εiς τό τέλος Μαίου 
1960 κατήλθεν είς 72,2 χιλ. είς τό τέλος Μαίου 1961. 'Αλ
λά καί εiς τά έπίπεδα των μισθών καί ήμερομισθίων, τόσον 

των όνομαστικών δσον καί των πραγματικών, έπήλθεν αi

σθητή αϋξησις κατόπιν τής κατά'τό τέλος του προηγουμέ

νου ετους ύπογραφής τών νέων συλλογικών συμβάσεων 

καί τής χορηγήσεως αuξήσεων εiς δλας τάς κατηγορίας 

τών δημοσίων ύπαλλήλων. 'Η βελτίωσις του βιοτικο\1 έπι

πέδου προκύπτει έπίσης καί άπό τήν άξιόλογον άνοδον τής 
καταναλώσεως καί δή τών διαρκών καταναλωτικών άγα

θών καί τών εiδών διατροφής. 'Ένδειξιν τούτου άποτελεί ή 

έντός του πενταμήνου 'Ιανουαρίου- Μαίου κατά 12% αϋ
ξησις τής άποδόσεως του φόρου έπί των συναλλαγών, δ 

δποίος ύπολογίζεται κυρίως έπί τών τιμολογίων χονδρικής 

πωλήσεως. ·Ως προκύπτει έξάλλου άπό δειγματοληπτικήν 

ερευναν εiς μεγάλα καταστήματα τής περιοχής πρωτευού

σης, αί πωλήσεις διαρκών καταναλωτικών άγαθών κατά τό 

τρέχον ετος εlναι ηύξημέναι κατά 16% εναντι του 1960. 
»'Εξ δλων των άνωτέρω διαπιστώσεων προκύπτει σα

φώς δτι ή έλληνικ:ή οiκονομία έπιτελεί λίαν άξιολόγους 

προόδους καί ή άσφαλεστέρα έγγύησις διά τήν συνέχισιν 

αuτών εlναι τό πνεuμα μεθοδικής έργασίας καί περισυλλο

γής, τό δποίον θά πρέπει νά διέπη δλας τάς παραγωγικάς 

τάξεις του εθνους». 

31 ΙΟΥΛΙΟΥ 1961 

·Ο πρεσβευτής τής ·Ελλάδος στίς ΗΠΑ, Α. Λιά

της, συναντiiται καί εχει συνομιλία μέ τόν ύπουργό 

'Εξωτερικων των ΗΠΑ, Ν τ. Ράσκ. 'Αντικείμενο τής 

συνομιλίας είναι τό περιεχόμενο τής έπιστολής πού 

είχε άπευθύνει δ Κ. Καραμανλής πρός τόν 'Αμερι

κανό ύπουργό στίς 22 'Ιουλίου καθώς έπίσης καί των 
δύο εiδικων ύπομνημάτων πού τή συνόδευαν. 

Σέ τηλεγράφημά του άπό τήν ΟUάσιγκτων, δ 'Έλ

ληνας πρεσβευτής άναφέρει: 

«'Επί άμφοτέρων θεμάτων τούτων, έξήγησα, έπιστολή 

πρωθυπουργοί) μου άπετέλει ύπόμνησιν καί συγκεκριμενο

ποίησιν άμα τών δσων εlχεν έκθέσει πρός πρόεδρον Κέν

νεντυ, κύριον Ράσκ καί άλλους συνομιλητάς του, κατά έν

ταuθα έπίσκεψίν του παρελθόντα 'Απρίλιον. Θέμα προσθέ

του ένισχύσεως ένόπλων ήμών δυνάμεων εlχεν iδιαιτέραν 

σήμερον έπικαιρότητα έν όψει κρισίμων διεθνών περιστά

σεων καί άνάγκης άποτελεσματικής ύπό Δυτικών συμμά

χων άντιμετωπίσεως σοβιετικής άπειλής. 'Όθεν, προσω

πικώς εβλεπον μaλλον εϋκολον ίκανοποίησιν διττοί) έν 

προκειμένφ έλληνικο\1 αiτήματος. 

»Διεξοδικώτερον άνέπτυξα θέμα προσδοκωμένης έξ 

'Ηνωμένων Πολιτειών οiκονομικής βοηθείας, τονίσας γε

νικωτέραν πολιτικήν σημασίαν καί εuρυτέραν ύπέρ έλευθέ

ρου κόσμου άπήχησιν ταχείας καί πλήρους έπιτυχίας οi

κονομικής προσπαθείας Κυβερνήσεως. 

»Κύριος Ράσκ, άφο\1 άνεμνήσθη λαμπρών έντυπώσεων 

έκ συνομιλιών προέδρου Κέννεντυ καί συνεργατών του με

τά ήμετέρου πρωθυπουργοί), μέ διεβεβαίωσεν δτι Κυβέρ

νησις 'Ηνωμένων Πολιτειών πράξη πaν τό δυνατόν ίνα 

άνταποκριθή είς άνάγκας ·Ελλάδος καί προσδοκίας κυρί-

ου προέδρου Κυβερνήσεως. Τοuτο, βεβαίως, θά έξαρτηθή 

έκ τών μέσων άτι να θέση είς διάθεσιν αuτής Κογκρέσσον, 

προσέθεσεν, άναφερθείς είς τελευταίας είς Καπιτώλιον 

έξελίξεις νομοσχεδίου περί έξωτερικής βοηθείας. 'Ελπί

ζομεν πάντως, εlπεν, δτι θά είμεθα είς θέσιν νά κάμωμεν διά 

τήν · Ελλάδα τό πλείστον των δσων έπιθυμοuμεν νά κάμω
μεν. 

»Συζήτησις διεξήχθη, άφο\1 κύριος Ράσκ άνέγνωσεν 

έπιτροχάδην έπιστολήν κυρίου πρωθυπουργο\1. 'Εν τέλει 

μοί εlπεν δτι διαλαμβανόμενα έν αuτ'tj θέματα μελετηθοuν 
μετά πάσης προσοχής, έλπίζει δέ δτι συντόμως θά ε{ ναι είς 

θέσιν άπαντήση είς κύριον πρόεδρον Κυβερνήσεως. Πρός 

τοuτο εδωκε σχετικάς έντολάς είς παρισταμένους άναπλη

ρωτήν βοηθόν ύπουργόν Κ. Κότταμ καί ύποδιευθυντήν κ. 

ΜέρσυΌ 

»Κύριος Ράσκ εδωκεν έπίσης έντολήν είς Κ. Κότταμ 

δπως μεριμνήση δι' άμεσον διαβίβασιν Λευκόν Οlκον φι

λικής έπιστολής κυρίου πρωθυπουργοί) πρός πρόεδρον 

Κέννεντυ, ην κατά νενομισμένα ένεχείρισα είς αuτόν»70 . 

'Όπως προκύπτει άπό σχετικό τηλεγράφημα τοϋ 

Α. Λιάτη πρός τό ύπουργείο 'Εξωτερικων, κατά τή 

συνάντηση έθίγη έπίσης τό θέμα τοϋ άνωτάτου δρίου 

δασμοϋ έπί τοϋ καπνοϋ: 

«'Εν τέλει χθεσινής έπισκέψεώς μου είς ύπουργόν 

'Εξωτερικών, μετά έξάντλησιν θεμάτων έπιστολής κ. πρό

εδρου Κυβερνήσεως, κ. Ράσκ εθιξε θέμα άνωτάτου δρίου 

δασμο\1 έπί καπνο\1 δασμολογίου ΕΟΚ, βάσει σχετικοί) 

ύπηρεσιακο\1 σημειώματος, δπερ εlχεν άνά χείρας. 

»Κύριος Ράσκ έξέφρασεν εύθύς έξ άρχής άπογοήτευσίν 

του δι' άρνητικήν ήμών στάσι ν είς γενόμενον ύπό αύτόθι 

άμερικανικής πρεσβείας διάβημα. Τοιαύτην άσκησιν "βέ

το", ώς τήν έχαρακτήρισε χαριτολογών, ούδαμώς άνεμένε

το έκ μέρους 'Ελλάδος μετά διαμειφθέντα είς Παρισίους 

μεταξύ κ. Πρωτοπαπαδάκη καί κ. Ν'tίλλον παρελθόντα Δε

κέμβριον. 

»Προσεποιήθην δτι δέν ήμην έπαρκώς ένήμερος ζητή

ματος καί άπήντησα συμφώνως ώς άνω ύμετέρου. Είς χαρι

τολογίαν περί δήθεν άσκήσεως "βέτο" παρ' ήμών, άντέτα

ξα δτι πάντως άμερικανικόν αίτημα προεβάλλετο προώ
ρως, ύπεγράμμισα δέ άκραν λεπτότητα θέσεως Κυβερνή

σεως, προκειμένου περί καπνο\1 έν όψει άντιξόων δι' ήμaς 

άπό πάσης πλευρaς (διά τιμών καί έξαγωγών) μεταπολεμι

κών έξελίξεων. 

»Κύριος Ράσκ, δστις σημειωτέον κατάγεται δ ίδιος έκ 

καπνοπαραγωγοί) Πολιτείας Γεωργίας, μοί έζήτησεν άδει

αν δπως άρμόδιοι συνεργάται του μέ όχλήσουν έκ νέου, 

"κατά πόδας" δέ, ώς μοί εlπεν, διά ζήτημα τοuτο. 

»Καθ' li άντελήφθην, άπογοήτευσις ένταuθα άρμοδίων 
όφείλεται εiς διάψευσιν σαφο\1ς εντυπώσεως περί ελληνι

κής έν προκειμένφ θέσεως, ην εlχον άποκομίσει έκ λε

χθέντων ύπό το\1 κ. γενικο\1 διευθυντο\1 είς κ. Μπρίyκς 12ην 

παρελθόντος Δεκεμβρίου καί ύπό κ. Πρωτοπαπαδάκη είς κ. 

Ντίλλον έπομένην ήμέραν εiς Παρισίους, ετι δέ μaλλον έξ 

έπιδοθέντος εiς κ. Μπρίγκς ύπομνήματος ύπουργείου Συν

τονισμοί) δμοιον δποίου έπισυνήφθη είς έπιστολήν 30ής 

Δεκεμβρίου κ. ύπουργο\1 Συντονισμοί) πρός κ. Ντίλλον. 

»Εiς έν λόγφ σημείωμα ύπογραμμίζεται, πράγματι, δτι 
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ενδιαφέρον 'Ηνωμένων Πολιτειών άφορα άνώτατον δριον 

δασμοu 42 cents, ενω άντιθέτως 'Ελλάς ενδιαφέρεται ζωη
ρώς διά κατώτερον δριον 29 cents, δπερ εξασφαλίζει αότήν 
εναντι "κατωτέρας" ποιότητος καπνών, liτινα 'Ηνωμέναι 

Πολιτείαι δέν συμβαίνουν νά εξάγουν. 

»Παράγραφον ταύτην ήμετέρου σημειώματος • Αμερι
κανοί έρμηνεύουν ώς οίονεί ύπόσχεσιν πρός αότούς δτι δέν 

θά εφέρομεν άντίρρησιν είς τυχόν άμερικανόν αίτημα μει

ώσεως εν λόγφ άνωτάτου δρίου πέραν 10%»71 • 

31 ΙΟΥΛΙΟΥ 1961 

'Η έλληνική Κυβέρνηση άποφασίζει νά άνακαλέ

σει άπό τή Σόφια τόν έπιτετραμμένο τής 'Ελλάδος. 

Στήν άπόφαση αύτή καταλήγει ϋστερα άπό έπεισό

διο πού δημιουργήθηκε στήν πολωνική πρεσβεία 
στή Σόφια, άπό τό περιεχόμενο τής όμιλίας του 

Βούλγαρου πρωθυπουργου, στίς 29 ·Ιουλίου. Συγκε
κριμένα, κατά τή διάρκεια όμιλίας του, δ πρωθυ

πουργός τής Βουλγαρίας, άφου προηγουμένως άνα

φέρθηκε σέ διεθνή θέματα, έξαπέλυσε έπίθεση έναν

τίον τής 'Ελλάδος καί κατά τής έσωτερικής καί έξω

τερικής πολιτικής τής έλληνικής Κυβερνήσεως, τήν 

όποία κατηγόρησε ώς «φασιστικήν καί άνελεύθερον, 

άσκουσαν τρομοκρατίαν ε!.ς βάρος των πολιτών καί 

μή έκπροσωπουσαν τόν έλληνικόν λαόν». 

Τό πλήρες κείμενο τής σχετικής άνακοινώσεως 

του έλληνικου ύπουργείου 'Εξωτερικών ε{ναι τό 

άκόλουθο: 

«Ή Έλλάς άπέφυγε επιμελώς πάσαν πρόκλησιν, δέν 

εΙναι δμως διατεθειμένη νά άποσιωπήση τάς εναντίον της 
επιβουλάς, καί νά άδιαφορή διά τάς εναντίον της στρεφομέ

νας εχθρικάς πράξεις, ώς π. χ. κατάφωροι κατασκοπευτικαί 
ενέργειαι ή νά παραιτήται των συμβατικώς κατοχυρωμέ

νων δικαιωμάτων της. 

»Τοuτο φαίνεται νά ενοχλή σοβαρώς τήν Βουλγαρίαν, 

άπό τήν όποία ν κατά τά τελευταία ετη εζητήθη νά καταβά

λη τάς σχετικώς μικράς άποζημίώσεις, αϊτινες επεδικά
σθησαν εναντι των τεραστίων ζημιών liς ύπέστη ή 'Ελλάς 

εκ τής βουλγαρικής είσβολής του Β. παγκοσμίου πολέμου. 

'Ενοχληθείσα διά τοuτο, άλλά καί άποβλέπουσα ίσως καί 

είς άλλους σκοπούς, ή Βουλγαρία επύκνωσε καί ενέτεινε 

τάς προκλήσεις της, ίδίως άφ' ή ς άπεκαλύφθη ή άριστα 

ώργανωμένη κατασκοπεία του χωρίου 'Ακροποταμιά. 

»'Η έλληνική Κυβέρνησις ε{ναι ύποχρεωμένη νάκα

ταγγείλη τάς άκολούθους προκλήσεις: α) Κατόπιν άφελοuς 

δσον καί χονδροειδοUς πλεκτάνης άπηλάθη άνευ λόγου 

ύπάλληλος τής εν Σόφιι;ι έλληνικής πρεσβείας. β) Συνελή

φθη καί κρατείται άνευ αίτιολογίας καί χωρίς νά επιτραπή 

οίαδήποτε επαφή του μέ τήν πρεσβείαν, δ νεωκόρος του 

παρεκκλησίου τής έλληνικής πρεσβείας Σόφιας. γ) Βουλ

γαρικαί εφημερίδες -ελεγχόμεναι, ώς γνωστόν, ύπό τής 

Κυβερνήσεως- άναγράφουν δτι ή 'Ελλάς εΙ ναι χώρα πλή

ρους εξαθλιώσεως του λαου καί εγκληματικών καταπιέσε

ων. δ) 'Αρμόδιαι βουλγαρικαί άρχαί κοινοποιοuν είς τήν 

πρεσβείαν μας άπόφασιν, εντελώς άήθη είς τάς διπλωματι

κάς σχέσεις, καθ' ή ν είς τούς διπλωματικούς μας, τούς 

άναχωροuντας δι' 'Ελλάδα, δέν θά χορηγήται ή συνήθης 

θεώρησις διαβατηρίου μετ' επιστροφής, άλλά μόνον θεώ

ρησις εξόδου καί τοuτο επί τφ προφανεί σκοπφ δπως προ

καλέσουν έπιβράδυνσιν τής έπιστροφής ή καί άναβολήν 

αότής επ· άόριστον. 

»Είς τά άνωτέρω, τά όποία ένδεικτικώς καταγγέλλον

ται, προστίθεται ήδη ή βαρυτέρα τών προκλήσεων. Αότός 

ούτος δ πρωθυπουργός τής Βουλγαρίας προέβη είς πρaξιν 

άγνωστον μέχρι τοϋδε είς τά χρονικά των σχέσεων μεταξύ 

χωρών διατηρουσών κανονικήν διπλωματικήν έπαφήν. 

Βασική άρχή τής διεθνοuς ζωής έπιβάλλει, δπως πaν πρό

σωπον κατέχον οiανδήποτε έπίσημον θέσιν άποφεύγη νά 

εκφράζεται εναντίον έτέρας χώρας ή τής Κυβερνήσεώς 

της. 'Ο πρωθυπουργός τής Βουλγαρίας κατεπάτησε τήν 

άρχήν αότήν καί δή ενώπιον δλοκλήρου τοϋ διπλωματικοϋ 

σώματος τής πρωτευούσης τους, εξαπολύσας δ ίδιος όξυτά

την έπίθεσιν κατά τής έλληνικής Κυβερνήσεως καί προσθέ

σας μάλιστα δτι αϋτη δέν εκπροσωπεί τόν έλληνικόν λαόν. 

~ Ατομον, διά τό δποίον οόδέν τεκμήριον ύπάρχει δτι έκ

προσωπεί τόν ίδικόν του λαόν, θά επρεπε διά λόγους στοι

χειώδους φρονήσεως νά άποφεύγη νά άμφισβητή τήν άντι

προσωπευτικότητα Κυβερνήσεως προελθούσης άπό έλευθέ

ρας εκλογάς. 

»'Αλλά συζήτησις μέ τόν κ. Γιούγκωφ δέν φαίνεται νά 

εΙναι δυνατή, διότι εσκεμμένως απουσιάζουν άπό τής ίδι

κής του πλευράς δλαι αί προϋποθέσεις διά τήν διεξαγωγή ν 
καλοπίστου καί σοβαρaς συζητήσεως. Τήν ελλειψιν καλής 

πίστεως εκ μέρους τής βουλγαρικής Κυβερνήσεως κατα

δεικνύει σύν τοίς άλλοις πρόσφατον περιστατικόν. Συνή

θης ύπηρεσιακή σύσκεψις άμυντικοϋ επιτελείου λειτουρ

γοuντος βάσει συνθήκης, γνωστοϋ είς πάντας περιεχομέ

νου, εχαρακτηρίσθη έν Σόφιι;ι -περιέργως δέ μέσω Μό

σχας- ώς έπαρκής δικαιολογία διά τήν λήψιν έκτάκτων 

στρατιωτικών μέτρων ύπό τής Βουλγαρίας, ή όποία επιτε

θείσα τετράκις κατά τής 'Ελλάδος έντός μιaς γενεάς, χω

ρίς ποτέ νά ύποστή άπό ήμaς επίθεσιν, διατηρεί, κατά πα

ράβασιν τής συνθήκης είρήνης, μεγαλυτέρας άπό ήμaς ένό

πλους δυνάμεις καί φιλοξενεί προσέτι σήμερον κατά χιλιά

δας, εκπαιδεύουσα μάλιστα πολλούς εξ αότών είς ίδιοτύ
πους στρατιωτικάς σχολάς, τούς πνίξαντας τήν 'Ελλάδα 

είς τό αΙμα συμμορίτας. 

>>'Εάν δμως δέν χωρή συζήτησις μέ τόν κ. Γιούγκωφ 

επιβεβλημένη εΙναι ή άκόλουθος δήλωσις: 

»Ή Έλλάς στηρίζεται είς τούς δημοκρατικούς θε

σμούς της καί εΙναι άποφασισμένη νά εμμείνη είς αότούς, 

ύπολογίζει σταθερώς επί τής συνεχώς αόξανομένης βιοτι
κfjς στάθμης τοϋ λαοu της καί πιστεύει είς τήν ήθικήν 

ίσχύν της. • Εμπνεομένη άπό τά τρία αότά δεδομένα επιθυ
μεί τήν είρήνην καί θά εξακολουθήση άσκοϋσα τήν είρη
νικήν της πολιτικήν καί άπέχουσα πάσης προκλήσεως. 

Έφ' δσον δμως αi βουλγαρικαί προκλήσεις έγκαταλει

φθέντων καί τών στοιχειωδεστέρων προσχημάτων προσέ

λαβον μορφήν άντιβαίνουσαν πρός πάντα κανόνα διεθνοϋς 

τάξεως, δηλοϋται δτι δέν θά άγνοοϋνται πλέον αύται καί θά 

άντιμετωπίζωνται εκάστοτε διάτων ενδεδειγμένων μέτρων. 

Ή έλληνική Κυβέρνησις εϋχεται δπως μέ τήν πάροδον 

τοϋ χρόνου μεταβληθή ή βουλγαρική νοοτροπία, ή όποία 

κρατήσασα παγίως ύπό πάντα τά καθεστώτα τfjς Βουλ γα

ρίας, ύπfjρξε καί διά τήν ίδίαν ήκιστα έπωφελής». 
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'Ο Ι. Πεσμαζόγλου, σέ εκθεσή του προς τόν Κ. 

Καραμανλή, &:ναφέρεται έκτεν&ς στίς δυνατότητες 

πού &:νοίγονται γιά τήν έλληνική οίκονομία, μετά τή 

σύνδεση μέ τήν ΕΟΚ, σέ συνδυασμό μέ τήν &:ναγ

καιότητα προσαρμογής τής χώρας στίς νέες συνθή

κες, γιά τήν &:ξιοποίηση καί προώθηση των δυνα
τοτήτων αύτ&ν. 'Όπως προκύπτει &:πό τό κείμενο τής 

έκθέσεως, βασική προϋπόθεση τής προετοιμασίας 

γιά τήν ενταξη στήν κοινοτική οίκονομία, είναι δ 

εγκαιρος σχεδιασμός καί ή λήψη καί έφαρμογή των 

κατάλληλων οίκονομικ&ν καί διοικητικών μέτρων, 

μέ τά όποία θά προσαρμοστεί προοδευτικά ή οίκο

νομική καί διοικητική δομή τής χώρας στήν &:νοικτή 

οίκονομία καί τό διοικητικό έπίπεδο τής Κοινότη

τος . Τό πλήρες κείμενο τής έκθέσεως είναι τό 

&:κόλουθο: 

«Τά κ:υριώτερα οίκ:ονομικ:ά πλεονεκτήματα έκ: τής Συν

δέσεως τής 'Ελλάδος μέ τήν Εύρωπαϊκ:ήν Οίκ:ονομικ:ήν 

Κοινότητα προέρχονται &.πό τήν έξασφάλισιν τής ίσης με

ταχειρίσεως των έλληνικ:ών προϊόντων μέ τά δμοια προϊ

όντα τών ~ξ χωρών έντός τής ύπό διαμόρφωσιν Εύρωπαϊ

κ:ής Κοινής 'Αγοράς. Είς τήν 'Αγοράν αύτήν περιλαμβά

νονται 160 έκ:ατ. &.νθρώπων μέ μέσον κατά κεφαλήν είσό
δημα έκ: των ύψηλοτέρων είς τόν κόσμον κ:αί προοπτικ:ήν 

ταχείας περαιτέρω αύξήσεως αύτου έντός των επομένων 

έτών. 'Εκ: τής προοπτικής έξαφανίσεως των δασμών ώς κ:αί 

των άλλων έμποδίων διά τήν έξαγωγήν έλληνικ:ών προϊόν

των πρός τήν ύπό διαμόρφωσιν μείζονα ένιαίαν Εύρωπαϊ
κ:ήν 'Αγοράν δημιουργοuνται κ:αί αί έξής είδικ:ώτεραι εύ

κ:αιρίαι. 

»Οί 'Έλληνες παραγωγοί κ:αί έπιχειρηματίαι δύνανται 

έγκ:αίρως νά προσαρμοσθοuν είς τήν &.ναδιάρθρωσιν- κ:αί 

τόν νέον κ:αταμερισμόν των ~ργων πού θά πραγματοποιηθή 

είς τήν Εύρώπην έντός των έπομένων έτών. Τοuτο ούσιω

δώς διευκ:pλύνεται έκ: του δτι ή σύνδεσίς μας συνετελέσθη 

ένωρίς κ:αί έντός τής πρώτης φάσεως τής μεταβατικής πε

ριόδου τής Κοινής 'Αγοράς, ε{ναι δέ γνωστόν δτι ή Έλ

λάς εΙ ναι ή πρώτη χώρα, ή όποία δχι μόνον συνεδέθη &.λλ' 

είσέρχεται κ:αί είς τελωνειακ:ήν ~νωσιν μέ τήν Κοινήν 

'Αγοράν. 'Η έξασφάλισις έξ άλλου ίσης μεταχειρίσεως 

διά τά έλληνικ:ά προϊόντα σημαίνει δτι έντός έννέα τό πολύ 

έτών θά εχουν κ:αταργηθή κ:αί διά τά έλληνικ:ά προϊόντα οί 

δασμοί έντός τής Κοινής 'Αγοράς, ένώ ήμείς δι' δλα σχε

δόν τά έν 'Ελλάδι παραγόμενα προϊόντα θά εχωμεν προθε

σμίαν 22 έτών διά νά έξαφανίσωμεν τήν δασμολογική ν μας 
προστασία ν. 'Η Συμφωνία Συνδέσεως, ένώ &.να βάλλει έπί 

μίαν δεκ:αετίαν τήν εναρξιν των δασμολογικών μειώσεων 

διά τά πλείστα των έν 'Ελλάδι παραγομένων προϊόντων, 

έπιτρέπει τήν πλήρη &.ξιοποίησιν των ίσχυρών τάσεων οί

κ:ονομικ:ής προόδου, α{ όποία ι εlναί ήδη εκ:δηλοι είς τάς ~ξ 
χώρας. 

»'Υπό τάς &.νωτέρω προϋποθέσεις δέν εχουν συμφέρον 

μόνον οί ~Ελληνες παραγωγοί κ:αί έπιχειρηματίαι νά προ

σαρμόσουν κ:αί &.ναπτύξουν τήν παραγωγήν των, &.λλά δη

μιουργοuνται ίσχυρά κίνητρα κ:αί διά ξένους έπιχειρημα-

τίας νά έπιζητήσουν γονίμους συνεργασίας έντός τής' Ελ

λάδος. Έάν έπομένως έπιδείξωμεν τήν &.παραίτητον πρω

τοβουλίαν κ:αί δραστηριότητα, ε{ναι δυνατόν έντός βρα

χέος χρονικοί) διαστήματος νά μεταφέρωμεν είς τόν τόπον 

μας κ:αί νά &.ξιοποιήσωμεν τά πλέον σύγχρονα συστήματα 
κ:αί μεθόδους διά νά &.ναπτύξωμεν τήν παραγωγήν έπί διε

θνώς &.νταγωνιστικ:ής βάσεως, έκ:είνων των προϊόντων έπί 

των δποίων εχομεν ή δυνάμεθα νά &.ποκ:τήσωμεν ώρισμένα 

πλεονεκτήματα. Θά έπιτύχωμεν οϋτω σημαντικ:άς έξαγω

γάς όχι μόνον πρός τήν Κοινήν 'Αγοράν &.λλά κ:αί πρός 

τάς άλλας χώρας συμπεριλαμβανομένων κ:αί έκ:είνων μεθ' 

ών συνδεόμεθα διά διμερών έμπορικ:ών συμφωνιών. Μία 
τοιαύτη έξέλιξις θά έπιτρέψη κ:αί τήν ταχείαν αuξησιν τής 

&.πασχολήσεως του έργατικ:ου δυναμικοί) τής χώρας είς βι

ωσίμους κ:αί δυναμικ:άς παραγωγικ:άς δραστηριότητας. Αϋ

τη ε{ναι ή κατεύθυνσις πρός τήν δποίαν κατ' &.πόλυτον 

προτεραιότητα ε{ναι ήδη έπιβεβλημένον νά στρέψωμεν 

δλόκ:ληρον τήν προσοχήν κ:αί τάς προσπαθείας μας, τόσον 

τό Κράτος δσον κ:αί οί παραγωγοί κ:αί οί έπιχειρηματίαι. 

»Τά καθήκοντα του Κράτους. 

»Πρώτον. Τό Κράτος πρέπει νά δώση νέαν κ:αί &.ποφα

σιστικ:ήν ένίσχυσιν είς τάς πρωτοβουλίας κ:αί προσπαθείας 

του διά τήν προαγωγήν τής οίκ:ονομικ:ής &.ναπτύξεως κ:αί 

τήν περιφρούρησιν τής νομισματικής μας σταθερότητος 

κ:αί του ίσοζυγίου πληρωμών. 'Η προώθησις των έπιδιώ

ξεων τούτων, αί δποίαι πάντοτε άπετέλουν τούς βασικούς 
σκοπούς τής κυβερνητικής πολιτικής καθίσταται ήδη ~τσι 

έπι τακ:τικ:ωτέρα. Τοuτο έπιβάλλεται &.φ' ένός μέν διά νά 

&.ξιοποιηθοuν ταχύτερον κ:αί πληρέστερον αί εύκ:αιρίαι αί 

όποία ι δημιουργοuνται έκ: τής Συνδέσεως κ:αί &.φ' έτέρου 

διά νά μειωθοuν έγκ:αίρως είς τό έλάχιστον αί ένδεχόμεναι 

δυσμενείς συνέπειαι έπί τής έλληνικ:ής παραγωγής έκ: τής 

αύξούσης πιέσεως του &.νταγωνισμοu &.πό τάς χώρας τής 

Κοινής 'Αγοράς. 

»Δεύτερον. 'Εντός των νέων τούτων προοπτικών δέν θά 

παραλείψη τό Κράτος νά περιορίση είς τό έλάχιστον ή κ:αί 

νά έξαφανίση επιβαρύνσεις α{ δποίαι ήσαν μέχρι σήμερον 

&.ναπόφευται έκ: κ:οινωνικ:ών λόγων ή κ:αί έκ: του χαμηλοί) 

βαθμοu τής οίκ:ονομικ:ής μας &.ναπτύξεως. 'Η εκ:τασις κ:αί δ 

ρυθμός τής μειώσεως των έπιβαρύνσεων τούτων θά έξαρ

τηθή βεβαίως έκ: του ρυθμοί) &.ναπτύξεως τής παραγωγής 

κ:αί τής &.πασχολήσεως . Πρέπει δέ νά παρατηρηθή δτι τοι

ούτου είδους έπιβαρύνσεις δέν ύπάρχουν μόνον είς τήν 

'Ελλάδα οuτε ε{ ναι κατά κανόνα ύψηλότεραι εiς τόν τόπον 

μας. 

»Τρίτον. Τό Κράτος οφείλει πλέον νά ένισχύση διακ:ρι

τικ:ώς έκ:είνας τάς προσπαθείας κ:αί δραστηριότητας, αί 

δποίαι συμβάλλουν είς τήν ταχυτέραν δυνατήν προσαρμο

γήν τής οίκ:ονομίας είς τάς νέας συνθήκ:ας κ:αί τάς έκ: τής 

Συνδέσεως άνάγκ:ας. 'Υπό τό πνεuμα τοuτο &.ντιοικ:ονομι

κ:αί κ:αί πεπαλαιωμέναι έπιχειρήσεις &.πό &.πόψεως έγκατα

στάσεων, οργανώσεως ή νοοτροπίας όχι μόνον θά τύχουν 

δλονέν κ:αί μικροτέρας ένισχύσεως &.λλά θά πρέπει, έφό

σον δέν προσαρμοσθοuν ταχέως είς τάς νέας συνθήκ:ας, νά 

έκ:λείψουν. 

»Τέταρτον. Τό πενταετές πρόγραμμα οίκ:ονομικ:ής &.να

πτύξεως, καταρτισθέν μέ τήν προοπτικ:ήν τής Συνδέσεως 

τής χώρας μέ τήν Κοινήν 'Αγοράν, εθεσεν ήδη τάς βάσεις 

διά τήν ένίσχυσιν των προσπαθειών πρός τάς κατευθύνσεις 
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αυτας. 'Η επικειμένη εναρξις εφαρμογής τής Συμφωνίας 

δμως άπαιτεί νέαν εντασιν των προσπαθειών καί επιτάχυν

σιν τής πραγματοποιήσεως τiί>ν τεθέντων άντικειμενικiί>ν 

σκοπών. Πρός τοϋτο ή Κυβέρνησις άπεφάσισε νά επανεξε

τάση τόσον τό πρόγραμμα οΙκονομικής άναπτύξεως δσον 

καί τήν κρατικήν πολιτικήν εiς δλους τούς τομείς οΙκονο

μικής δραστηριότητος, αί δέ σχετικαί άποφάσεις της θά 

εκδηλωθοϋν εντός των έπομένων μηνiί>ν. 

»Πέμπτον. 'Η έλληνική Κυβέρνησις θά επιταχύνη τήν 

άπαραίτητον προσαρμογήν τής έλληνικής παιδείας κυρίως 

πρός τήν κατεύθυνσιν τής εξασφαλίσεως εντός τοϋ συντο

μωτέρου χρονικοϋ διαστηματος άρτίως κατηρτισμένων 

στελεχών τής διοικήσεως καί των επιχειρήσεων καί μιdς 

άρτίως επαγγελματικής εκπαιδευμένης εργατικής δυνάμε

ως δι' εκείνας iδίως τάς δραστηριότητας, δπου εΙ ναι πιθα

νώτερον νά συγκεντρωθοϋν ή παραγωγή καί αί εξαγωγαί 

μας. 

»Καθήκοντα τής παραγωγής καί των επιχειρηματιών. 

»Ή εντασις τiί>ν προσπαθειών διά τήν επίτευξιν τiί>ν 

επιδιωκομένων σκοπών δέν άποτελεί μόνον καθήκον τοϋ 

Κράτους άλλά τοϋ εθνους δλοκλήρου καί πρό παντός τiί>ν 

παραγωγών καί των επιχειρηματιών. οιαδήποτε καί έάν 

εΙναι ή κυβερνητική προσπάθεια εΙναι άδύνατον νά επέλ

θουν άποτελέσματα εάν δέν υπάρξη άνταπόκρισις εΙς .τήν 

άπαιτουμένην εκτασιν άπό τήν Ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν 

καί δραστηριότητα. 

»Βασική εΙναι ή επιδίωξις νά επιτύχωμεν άποφασιστι

κήν βελτίωσιν τiί>ν προϊόντων μας καί συμπίεσιν τοϋ κό

στους τής παραγωγής μας διά τής εφαρμογής πλέον συγ

χρονισμένων μεθόδων καί δι· αύξούσης επιμελείας κατά 

τήν παραγωγήν, συσκευασίαν καί μεταφοράν εiς τάς άγο

ράς τοϋ εσωτερικοϋ ή τοϋ εξωτερικοϋ. 

»Είδικώτερον: 

»Πρώτον. Οί άγρόται πρέπει νά κατανοήσουν δτι δ μό

νος τρόπος διά νά επιτύχουν τήν δικαίως άναμενομένην 

άνύψωσιν τοϋ βιοτικοϋ των επιπέδου εΙναι πρωτίστως ή 

βελτίωσις καί ή τυποποίησις τής παραγωγής των. Μόνον 

έάν επιτύχουν εΙς τοϋτο θά εΙ ναι δυνατόν νά εξασφαλίσουν 

καλυτέρας τιμάς. 'Όταν δέ κερδίσουν καί σταθεροποιή

σουν τήν θέσιν των εiς τήν μεγάλην άγοράν τiί>ν 160 έκατ., 
θά κατοχυρώσουν μονίμως τό εΙσόδημα καί τήν οiκονομι

κήν των πρόοδον. Πρός τήν κατεύθυνσιν αύτήν τείνει ή 

επιδιωκομένη άναδιάρθρωσις τiί>ν καλλιεργειών μας, ή 

όποία ήδη καθίσταται άποφασιστικής σημασίας. Πρός τήν 

ενίσχυσιν τiί>ν άνωτέρω προσπαθειών εν συνεργασί~ μέ τό 

Κράτος πρέπει νά στρέψουν τήν δραστηριότητα καί τάς 

πρωτοβουλίας των καί οί άγροτικοί συνεταιρισμοί. 

»Δεύτερον. 0{ βιομήχανοι εΙναι άνάγκη νά κατανοή
σουν δτι δέν δύνανται πλέον νά στηρίζωνται είς τήν διαιώ
νισιν δασμολογικής ή άλλης προστασίας ενιlντι τοϋ εξω
τερικοϋ. 'Η υπάρχουσα προστασία θά άρχίση μειουμένη 

μέχρι πλήρους καταργήσεώς της εντός τiί>ν τασσομένων 

προθεσμιών. ΗΟσοι δέν επιδείξουν γρήγορα τήν άπαραίτη

τον πρωτοβουλίαν καί δέν δλοκληρώσουν είς σύντομα 

χρονικά διαστήματα τόν άναγκαίον εκσυγχρονισμόν, δέν 

θά εΙναι πλέον εΙς θέσιν νά εξασφαλίσουν τήν επιβίωσίν 

των. Έκτός άπό τόν εκ τοϋ εξωτερικοϋ άνταγωνισμόν ο{ 

'Έλληνες βιομήχανοι πρέπει νά άναμείνουν δτι θά εΙναι 

αύξων καί δ εκ τοϋ εσωτερικοϋ άνταγωνισμός, τήν άνάπτυ-

ξι ν τοϋ δποίου πρέπει νά εΙναι άποφασισμένη νά προωθή

ση ή Κυβέρνησις διά τfίς διακριτικής ενισχύσεως εκείνων 

των επιχειρηματικών εκδηλώσεων, αί δποίαι συμβάλλουν 

είς τήν αύξησιν τής άνταγωνιστικότητος τής παραγωγής. 

»ΕΙ ναι βασικώς άναγκαίον νά κατανοηθfί άπό τούς βιο

μηχάνους δτι είς τήν σύγχρονον ζωήν εΙναι ούτοι φορείς 
ένός δημοσίου λειτουργήματος καί δτι ή καλυτέρα εξυπη

ρέτησις των ίδιωτικiί>ν των συμφερόντων πραγματοποιεί

ται δταν αί iδιωτικαί των επιδιώξεις ευρίσκωνται εν άρμο

νί~ πρός τάς γενικωτέρας εθνικάς οΙκονομικάς επιδιώξεις. 

»Τρίτον. 'Η βιοτεχνία δύναται νά εύημερήση εντός μι

aς ένιαίας εύρωπαϊκής οίκονομίας εάν προσαρμοσθή πρός 

τάς άπαιτήσεις τελειότητος κατασκευής καί συσκευασίας 

καθώς καί δημιουργικής φαντασίας των ύπ' αύτής προ

σφερομένων εΙδiί>ν, άναπτύξη δέ τήν παραγωγήν της οϋτως 
ώστε καί ποσοτικiί>ς νά άνταποκριθή είς τήν ζήτησιν τiί>ν 

μεγάλων συγχρόνων μαζικών άγορiί>ν. Καί πάλιν άπαιτεί

ται συνεργασία περισσοτέρων βιοτεχνικών μονάδων μετά 

μεγαλυτέρων εμπορικών όργανισμiί>ν, ο{ δποίοι θά άναλά

βουν τήν διάθεσιν καί προώθησιν τiί>ν βιοτεχνικών μας 

προϊόντων, Ιδίως είς τάς μεγάλας άγοράς τοϋ εξωτερικοϋ. 

0{ όργανισμοί αύτοί δύνανται νά εΙναι καί συνεταιριστι
κοί, άρκεί μόνον νά άναπτύξουν πρωτοβουλίαν καί δρaσιν 
μέ εμπορικάς μεθόδους καί κριτήρια. Τά κυριώτερα μελή

ματά των δέον νά εΙ ναι δ ελεγχος τiί>ν τιμiί>ν καί ποιοτήτων 
καί ή άκρίβεια των παραδόσεων, ώς πρός τάς προδιαγρα

φάς, τάς ποσότητας καί τάς προθεσμίας. 

»Τέταρτον. Διά τής Συνδέσεως τίθεται εΙς κίνησιν καί ή 

διαδικασία εξομοιώσεως τiί>ν άμοιβiί>ν καί τ&ν βιοτικών 
συνθηκών τiί>ν 'Ελλήνων εργαζομένων πρός τά άντίστοιχα 

επίπεδα εiς τάς χώρας τής Κοινής 'Αγοράς. 'Η επίτευξις 

δμως τοϋ άποτελέσματος τούτου εξαρτάται καί άπό τήν 

εξομοίωσιν τfίς άποδόσεως τiί>ν 'Ελλήνων εργαζομένων 
πρός τήν άντίστοιχον άπόδοσιν εiς τάς εξ χώρας. Είς ση

μαντικόν βαθμόν ή εξασφάλισις τής ταχείας εξομοιώσεως 

είς τάς άποδόσεις εξαρτάται άπό τήν επιχειρηματικήν όρ

γάνωσιν εν 'Ελλάδι καί άπό τάς εύκαιρίας είδικευμένης 

επαγγελματικijς εκπαιδεύσεως. Πρός τάς κατευθύνσεις αύ

τάς εΙναι βεβαίως μεγάλη ή εύθύνη τοϋ Κράτους άλλά πρω

τίστως των επιχειρηματιών. 'Αλλ' εΙναι άπαραίτητος καί 

ή καθοδήγησις καί ή ενεργός συμβολή των εκπροσώπων 

των εργαζομένων, οί δποίοι εΙναι άνάγκη διά παντός μέσου 

νά ενθαρρύνουν καί ενισχύσουν πάσαν προσπάθειαν διά 

τήν αύξησιν τής παραγωγικότητος εν συνεργασί~ μετά τοϋ 

Κράτους τiί>ν προοδευτικών επιχειρηματιών. 'Εάν α{ εργα

τοϋπαλληλικαί όργανώσεις στρέψουν τάς προσπαθείας 

των πρός c'iλλας κατευθύνσεις, δέν θά εξυπηρετήσουν τά 
συμφέροντα των εργαζομένων καί εΙναι δυνατόν νά επι

βραδύνουν ή καί νά άναστείλουν τήν πρόοδον τοϋ τόπου, 

διά τής δποίας καί μόνον δύναται νci επιτευχθη ή άνύψωσις 
τοϋ επιπέδου διαβιώσεως των εργατών καί υπαλλήλων. 

»Πέμπτον. Οί εμποροι εΙναι πρωτίστως άνάγκη νά κα

τανοήσουν δτι ή ελλειψις συγχρονισμένης όργανώσεως 

καί ή προχειρότης εΙναι πλέον άπαράδεκτοι. Διά νά διεκ

δικήση τό εμπόριον τήν άναγνώρισιν τοϋ δημιουργικοϋ 

του εργου εΙς τήν οΙκονομικήν ζωήν τοϋ τόπου επιβάλλε

ται νά προσαρμοσθή πρός τάς συγχρόνους συνθήκας καί 

άπαιτήσεις. Τοϋτο δύναται νά επιτευχθή άφ' ένός διά τοϋ 

σχηματισμοϋ μεγαλυτέρων καί πλέον υπευθύνων εμπορι-
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κών όργανισμών μέ σύμπραξιν περισσοτέρων έμπορικών 

έπιχειρήσεων καί άφ' έτέρου μέ τήν δημιουργίαν έπαφών 

καί συνεργασιών μέ μεγαλυτέρους έμπορικούς οίκους του 

έξωτερικου . 'Η εγκαιρος σύνδεσις τής 'Ελλάδος μέ τό έμ

πορικόν δίκτυον των χωρών τής Κοινής' Αγοράς άποτελεί 

τόν καλύτερον τρόπον προαγωγής τών έμπορικών συμφε

ρόντων, άλλά καί τής γενικωτέρας προσαρμογής μας πρός 

τάς έκ τής Συνδέσεως συνθήκας καί έπιδιώξεις»72 • 

31 ΙΟΥΛΙΟΥ 1961 

'Εγκαινιάζεται άπό τό βασιλέα Παϋλο ή λει

τουργία τοϋ πρώτου ελληνικοί> άτομικοϋ πειραματι

κοί> άντιδραστήρα, ίσχύος 1.000 κιλοβάτ . Στήν τελε
τή, ή όποία εγινε στό Κέντρο Πυρηνικών 'Ερευνών 

«Δημόκριτος», στήν 'Αγία Παρασκευή , παρίστανται 

ή βασιλική οίκογένεια, ό πρωθυπουργός, ό πρόεδρος 

τής Βουλής, Κ. Ροδόπουλος, ό άντιπρόεδρος τής 

Κυβερνήσεως, Π. Κανελλόπουλος, οί ύπουργοί, Κ. 

Τσάτσος, Α. Πρωτοπαπαδάκης, Ν. Μάρτης, Ε. Κα

λαντζής, Α. Θεμελής, μέλη τοϋ διπλωματικοί> σώμα

τος, ή ήγεσία τών ένόπλων δυνάμεων, ό πρόεδρος 

τοϋ Διεθνοϋς 'Οργανισμοί> 'Ατομικής 'Ενεργείας, 

Στ . Κόουλ, δ πρόεδρος τής 'Ελληνικής 'Επιτροπής 

' Ατομικής 'Ενεργείας, ναύαρχος Α. Σπανίδης, καί 

άλλοι έπίσημοι. 

Στήν όμιλία του, δ ύπουργός Προεδρίας Κ. Τσά

τσος έξήρε τή σημασία τοϋ έγκαινιασθέντος εργου 

γιά τήν άνάπτυξη τής ερευνας στήν 'Ελλάδα, καί 

τόνισε ίδιαίτερα τό γεγονός ότι ή έγκατάσταση τοϋ 
άντιδραστήρα άποτελεί έξ όλοκλήρου εργο ' Ελλή

νων έπιστημόνων καί τεχνικών. Παράλληλα, ύπο

γράμμισε τήν προσωmκή συμβολή τοϋ Κ. Καραμαν

λή στήν άρση τών δυσχερειών πού άνέκυψαν κατά 

τήν έκτέλεση τοϋ εργου καί έπεσήμανε: 

« ... 'Ο πρόεδρος τής Κυβερνήσεως είς ενδειξιν του ίδιά
ζοντος αuτου ένδιαφέροντος διά τήν προαγωγήν του εργου 

τούτου, uπήγαγεν άπό ετους τήν Έπιτροπήν 'Ατομικής 

'Ενεργείας είς τήν ίδία ν αuτου άρμοδιότητα καί έποπτείαν. 

Πέραν τών μέχρι σήμερον προγραμματισθέντων καί δαπα

νηθέντων 70 περίπου έκατ., ένέκρινε διά τό τρέχον οίκονο
μικόν ετος καί σημαντικάς πιστώσεις, είς τρόπον ωστε νά 

έπιταχυνθεί κατά τό δυνατόν ή όλοκλήρωσις του εργου. 

'Εξ άλλου, θεωρών δτι έξ ϊσου σημαντικός ε{ ναι ό έμπλου

τισμός του Κέντρου διά του καταλλήλου έμψύχου ύλικου, 

προσωπικώς έκάλεσεν δλους τούς είς τήν άλλοδαπήν 

άσχολουμένους είς τήν άτομικήν ένέργειαν καί τάς έφαρ

μογάς 'Έλληνας νά ελθουν νά έργασθουν είς τόν Δημόκρι

τον, παρεχομένης είς αuτούς πάσης δυνατής διευκολύνσε

ως . Βασίμως δέ έλπίζεται δτι πολλοί έξ αuτών, άνταποκρι

νόμενοι είς τήν πρόσκλησιν του προέδρου τής Κυβερνή

σεως, θά επανέλθουν ίνα προσφέρουν dπό τής θέσεως αυ

τής τάς ύπηρεσίας των πρός τήν πατρίδα .. . ». 

ΑΡΧΕΣ ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1961 

Κορυφώνεται ή άπό τριετία ύποβόσκουσα δεύτε-

ρη κρίση τοϋ Βερολίνου. 'Ήδη άπό καιρό, ύπήρχαν 

ένδείξεις ότι οί άνατολικοί έτοιμάζονταν νά άναλά

βουν δυναμικές πρωτοβουλίες γιά νά έκβιάσουν τήν 

εύνοϊκή γιά αύτούς έπίλυση τοϋ προβλήματος πού 

είχε δημιουργηθεί άπό τήν ϋπαρξη μιaς εύημερού

σης δυτικής μεγαλουπόλεως στήν καρδιά τής 'Α να

τολικής Γερμανίας. Στίς 13 Αύγούστου, πράγματι, τό 
άνατολικογερμανικό καθεστώς, μέ τήν ένεργό ύπο

στήριξη τών Σοβιετικών, ύψώνει τό περίφημο Τείχος 

πού διαχωρίζει τό δυτικό άπό τό άνατολικό τμήμα 

τής πόλεως. 

Οί Σοβιετικοί είχαν προσπαθήσει νά άναλάβουν 

τήν πρωτοβουλία τών κινήσεων τό Νοέμβριο τοϋ 

1958, δπότε δ Ν. Χρουστσώφ άπέστειλε διακοινώσεις 
πρός τίς τρείς δυτικές δυνάμεις (ΗΠΑ, Βρετανία καί 

Γαλλία). ·Ο Σοβιετικός ήγέτης άπειλοϋσε ότι, άν δέν 

έπερχόταν ενοποίηση καί ούδετεροποίηση τών δύο 

Γερμανιών, ή χώρα του θά συνήπτε χωριστή συνθή

κη είρήνης μέ τήν 'Ανατολική Γερμανία, στήν όποία 

καί θά άπέδιδε τόν ελεγχο τών έπικοινωνιών μέ τό 

Δυτικό Βερολίνο. 'Η Δύση είχε άπορρίψει τή σοβιε

τική ένέργεια - ή όποία, άλλωστε, έμφανώς άπο

σκοποϋσε στήν άπόσπαση τής Δυτικής Γερμανίας 

άπό τή Δύση καί άπό τό κίνημα τής εύρωπαϊκής ενο

ποιήσεως - άνταπαντώντας ότι οί τρείς δυτικές δυνά

μεις δέν μποροϋσαν νά άπωλέσουν τά νόμιμα δικαι

ώματά τους μέ μονομερή σοβιετική ένέργεια καί το

νίζοντας ότι τό άνατολικογερμανικό καθεστώς δέν 

είχε δικαίωμα νά ύποκαταστήσει τή Μόσχα στόν 

ελεγχο τών έπικοινωνιών. Τό 1959 είχε συγκληθεί 
στή Γενεύη διεθνής διάσκεψη γιά νά έξετάσει τό 

πρόβλημα, στήν όποία όμως δέν εγινε δυνατό νά ση

μειωθεί πρόοδος. 

Στό μεταξύ, ή κατάσταση γιά τούς άνατολικούς 

είχε γίνει πολύ δύσκολη, καθώς ή οίκονομική εύρω

στία τοϋ δυτικοί> τμήματος τής πόλεως, σέ συνδυα

σμό μέ τή σχετικά εϋκολη έπικοινωνία μεταξύ τών 

δύο τομέων ετεινε νά δημιουργήσει μεγάλο κϋμα φυ

γάδων άπό τήν 'Ανατολική Γερμανία πρός τή Δυτι

κή καί νά στραγγαλίσει οίκονομικά τήν πρώτη. Τόν 

'Ιούλιο τοϋ 1961, ή ελληνική Στρατιωτική 'Απο
στολή στό Βερολίνο παραλλήλιζε τήν κατάσταση 

στήν 'Ανατολική Γερμανία, μέ αύτή τοϋ 1953, όπότε 
είχε έκδηλωθεί ή έργατική έξέγερση, τήν όποία κατέ

πνιξαν οί Σοβιετικοί. 

·Η άνέγερση τοϋ Τείχους πυροδότησε άκόμη με

γαλύτερη ενταση στίς σχέσεις τών δύό συνασπισμών 

καί έκφράστηκαν δημόσια φόβοι άκόμη καί γιά 

εκρηξη πολέμου. 'Η ελληνική Κυβέρνηση συντά

χθηκε μέ τούς δυτικούς συμμάχους καί τή Βόννη. ·Η 

στάση τής 'Αθήνας καθορίστηκε άπό ενα συνδυα

σμό παραγόντων: τήν εντονη διάθεσή της νά έπιδεί

ξει εμπρακτα τήν άλληλεγγύη της πρός τήν ΟΔ τής 

Γερμανίας τήν έκτίμηση τής ελληνικής Κυβερνή-
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'Η άνέγερση του Τείχους κορύφωσε τή νέα κρίση του Βερολίνου. 
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σεως δτι ή ' Ελλάδα άποτελοϋσε, μαζί μέ τή Δυτική 
Γερμανία, μόνιμο στόχο τών σοβιετικών πιέσεων, 

πού άποσκοποϋσαν νά τίς άπομονώσουν άπό τά ύπό

λοιπα Κράτη τής Δύσεως καί, τέλος, άπό τή σταθε

ρή πεποίθηση τής 'Αθήνας δτι τό ζήτημα τοϋ Βερο

λίνου, δπως καί αύτό τής ενοποιήσεως τής Γερμανί

ας στό σύνολό του, δέν άποτελοϋσε μόνο θέμα ίσορ

ροπίας δυνάμεων, άλλά, πρώτιστα, πρόβλημα πού 

όφειλε νά έπιλυθεί μέ τήν προσφυγή στή θεμελιώδη 

άρχή τής αύτοδιαθέσεως. 'Ενδεικτικό τής έλληνικής 

στάσεως, άλλά καί τής άποδοκιμασίας άπό τήν 'Αθή

να τών άπόψεων πού έκφράζονταν σέ aλλα Κράτη 

τής Δύσεως καί πού ετειναν νά ύποβαθμίζουν τή διά

σταση τής αύτοδιαθέσεως, ε{ναι τό άκόλουθο άπό

σπασμα έκθέσεως τοϋ πρεσβευτή στή Βόννη, Θ. Τσά

τσου, τής 9ης 'Αυγούστου: 

«'Εξ δσων δύναμαι μέχρι τοϋδε νά συμπεράνω, μειονέ

κτημα τής ύπό των Δυτικών άιωλουθουμένης ε{ς τό Βερο

λίνον πολιτικής ύπήρξεν δτι άρκοϋνται ε{ς τήν διατήρησιν 

των κεκτημένων καί ύπεραμύνονται τοϋ Status Quo. 
)) 'Εάν άντιθέτως οί Δυτικοί έπικαλούμενοι, οuχί πα

ρεμπιπτόντως ώς επραξαν ηδη, aλλά κατά κύριον λόγον: 

»I) τήν άρχήν τοϋ άδιαιρέτου τής ένιαίας πόλεως τοϋ 
Βερολίνου καί 

»2) τό δικαίωμα τής αuτοδιαθέσεως, ένεφανίζοντο ώς 
έπιδιώκοντες σθεναρώς τήν έπέκτασιν τοϋ ύφισταμένου ε{ς 

τό Δυτικόν Βερολίνον καθεστώτος καί έπί τοϋ 'Ανατολι

κοϋ Βερολίνου, ή θέσις τήν δποίαν θά ύπεστήριζαν θ' άπέ

κτα τήν έλαστικότητα έκείνην, ή όποία έπιτρέπει ε{ς τόν 

διαθέτοντα περισσότερον χώρον νά κινήται, έφαρμόζων 

τακτικήν έλιγμών. Πόσον ή θέσις τών Σοβιετικών θ' aπέ

βαινε δυσχερής άπό άπόψεως παγκοσμίου κοι~ής γνώμης, 
άποδεικνύει ή πρόσφατος άτυχής προσπάθεια τοϋ κ. 

Χρουστσώφ ν' aντικρούση τήν θέσιν τής aρχής τής αuτο

διαθέσεως. 

»Σήμερον οί Δυτικοί έμφανίζονται τηροϋντες μίαν 

ιiκαμπτον θέσιν διότι ακριβώς έπεδίωξαν τό minimum»73 • 

4 Α ΥΓΟΥΣτΟΥ 1961 

'Ο Κ. Καραμανλής παρακολουθεί, στό πλαίσιο 

τοϋ Φεστιβάλ τής 'Επιδαύρου, τήν παράσταση τής 

«Μήδειας» τοϋ Κερουμπίνι, μέ πρωταγωνίστρια τή 

Μαρία Κάλλας. 

5-9 Α ΥΓΟΥΣτΟΥ 1961 

Μετά τήν έξαγγελία άπό τήν Κυβέρvηση Νάσερ, 

τής έφαρμογής τοϋ νόμου περί έθνικοποιήσεως έπι

χειρήσεων, ό ύπουργός 'Εξωτερικών Ε. 'Αβέρωφ 

πραγματοποιεί άνεπίσημο ταξίδι στήν Αίγυπτο, μέ 

πρώτο σταθμό τό Κάιρο. Πρίν άπό τήν άναχώρησή 

του ό 'Έλληνας ύπουργός εlχε συνεργασία καί ελαβε 

σχετικές όδηγίες άπό τόν Κ. Καραμανλή. 

Στίς 6 Αύγούστου καί ϋστερα άπό τίς πρώτες 
έπαφές του μέ τούς άρμόδιους ύπηρεσιακούς πάρά-

γοντες καί τά μέλη τής έλληνικής παροικίας, ό Ε. 

'Αβέρωφ, σέ σύντομο προσωπικό τηλεγράφημά του 

πρός τόν Κ. Καραμανλή, περιγράφει τήν κατάσταση 

πού έπικρατεί ϋστερα άπό τά αίφνιδιαστικά μέτρα 

τής Κυβερνήσεως τής ΗΑΔ καί άναφέρεται στό πνεϋ

μα άνησυχίας πού διακατέχει τόν έλληνισμό τοϋ Καί

ρου καί τής 'Αλεξάνδρειας: 

«'Εκ συνομιλιών μέ ένταϋθα διπλωματικούς μας καί μέ

λη παροικίας διαπιστώ δτι κυριαρχεί πνεϋμα βαθυτάτης 

άνησυχίας. Κατάστασις άντιμετωπίζεται μέν μετά ψυχραι

μίας, άλλά χωρίς παραμικράν ψευδαίσθησιν. Φοβοϋμαι 

κατά βάθος κυριαρχεί αίσθημα φυγής, τουλάχιστον εις 

δσους νομίζουν δύνανται aντιμετωπίσουν ταύτην. Χωρίς 

οuδόλως δημιουργήσωμεν ψευδείς έντυπώσεις, προσεπά

θησα συγκρατήσω ήθικόν. 'Επίσκεψίς μου ήτο, νομίζω, 

άπαραίτητορ/4• 

Τό μεσημέρι τής ίδιας ήμέρας ό Ε. 'Αβέρωφ θά 

έπισκεφθεί τόν ύπουργό 'Εξωτερικών τής ΗΑΔ, Μ. 

Φάουζι, μέ τόν όποίο θά εχει μακρά συνεργασία. Στό 

σχετικό μνημόνιο τοϋ 'Έλληνα ύπουργοϋ τών 'Εξω

τερικών άναφέρονται τά άκόλουθα: 

«Συνομίλησα έπί μακρόν μετά ύπουργοϋ 'Εξωτερικών 

κ. Φάουζι τ'ft συμμετοχ'ft των κ. κ. Λάμπρου καί Πούμπουρα. 

»Εtς τόνον εντονον διηρμήνευσα ιiνευ έπιφυλάξεως τήν 

άνησυχίαν καί δυσφορίαν τής Κυβερνήσεως, είπών έπα

νειλημμένως δτι οϋτε άρχαί Διεθνοϋς Δικαίου οί\τε σχέσεις 

μας οϋτε ή ένταϋθα δράσις τοϋ έλληνισμοϋ έπιτρέπουν αί 

μεταρρυθμίσεις νά γίνουν είς βάρος μας. 

)) 'Ε τόνισα δτι ύπάρχει κίνδυνος τά μέτρα νά δημιουργή
σουν άφ' ένός μαζικήν εξοδον των 'Ελλήνων, άφ' έτέρου 

άνυπολογίστους ζημίας, ι'iτινα πάντα οϋτε άνεμέναμεν οϋτε 

δυνάμεθα νά aντιμετωπίσωμεν. 

»Συνεζητήσαμεν έπίσης ώρισμένας λεπτομερείας. 

»Γενικώτερον έζήτησα: 

»α. 'Απερίφραστον έπίσημον καί δημοσίαν ύπόσχεσιν 

δτι οί ύπάλληλοι καί οί έργάται θέλουν ι'iπαντες παραμεί

νει είς τάς έπιχειρήσεις (καί τάς έθνικοποιηθείσας), έφ' 

δσον περιλαμβάνονται έντός των ποσοστών έργασίας των 

ξένων. 

»β . 'Η άξία των έπιχειρήσεων, αϊτινες έθνικοποιοϋν

ται, είτε πλήρως είτε μερικώς, νά άποτελέση ύποχρέωσιν 

εναντι τοϋ έλληνικοϋ Δημοσίου, fjτις θά έκπληρωθή έντός 

ένός λογικοϋ διαστήματος, ϊνα οϋτω έπιτευχθή ή άποζημί

ωσις τών έκβαλλομένων άπό τάς έπιχειρήσεις των, οί 

δποίοι εΙναι άπίθανον νά παραμείνουν είς Αϊγυπτον διά νά 

εισπράξουν τά 4%. 
»γ. 'Η έκτίμησις δσων έπιχειρήσεων δέν εχουν μετο

χάς είς τό χρηματιστήριον νά γίνη διά συμμετοχής καί 

οuχί ιiνευ προσφυγής, ώς προβλέπεται. 

»δ. Τά πωληθέντα(;) είς τήν Έθνικήν Τράπεζαν Αtγύ

πτου τήν 30ην 'Ιουνίου ύποκαταστήματα 'Εθνικής Τραπέ

ζης 'Ελλάδος καί 'Εμπορικής Τραπέζης έξαιρεθοϋν ώς 

προφανώς έκπροθέσμως(;) ύφιστάμενα κατά τήν έξαγγελί

αν των νέων μέτρων. 

)) 'Ο κ. Φαούζι έχαρακτήρισεν τό πρώτον μέτρον ώς 
λογικόν καί δυνατόν, προσέθεσεν δμως δτι τά ετερα τοϋ 
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Συμμετοχή κορυφαίων 'Ελλήνων καλλιτεχνών στό Φεστιβάλ τής 'Επιδαύρου. 

Γ. Τσαρούχης, Μ. Κάλλας, Α. Μινωτής. 'Ανάμεσά τους, ό Κ. Μπαστιάς, 

γενικός διευθυντής τής λυρικής Σκηνής. 
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φαίνονται μάλλον δύσκολα, πρέπει δμως νά έξερευνηθοϋν. 
Συνέχισεν είπών πολλά τά κολακευτικά καί εύχάριστα, 

υπεσχέθη άορίστως τήν συνηγορίαν του καί έβεβαίωσεν 

δτι θά διαβιβάση προσωπικώς είς πρόεδρον Νάσερ τήν 

συνομιλίαν μας αύθημερόν. Δέν έφάνη δτι εύνοεί συνάν

τησιν μέ τόν Νάσερ καί τόν 'Αλή Σάμπρυ/5• 

Σέ προσωπικό τηλεγράφημά του πρός τόν 'Έλ

ληνα πρωθυπουργό, πού θά άπευθύνει άπό τήν 'Αλε

ξάνδρεια τήν έπόμένη, 7 Αύγούστου, δ Ε. 'Αβέρωφ 
άναφέρεται στή συνεργασία πού εΙχε στή συνέχεια 

μέ τά μέλη τfjς ελληνικής παροικίας καί στό δυσά

ρεστο κλίμα πού ε{χε δημιουργηθεί: 

<<Εlχον χθές τό άπόγευμα σύσκεψιν μακράς διαρκείας 

μέ διαφόρους ένταϋθα ήμετέρους, οϊτινες ήσαν άπαισιόδο

ξοι βαθύτατα, έπιμένουν δέ δτι θά άναχωρήσουν σχεδόν 

άπαντες, τονίζω άπαντες, δηλαδή συμπεριλαμβανομένων 

καί των μικρών έπαγγελματιrον καί έργατrον»76 • 

Στήν 'Αλεξάνδρεια, δ 'Έλληνας υπουργός 'Εξω

τερικών συναντήθηκε μέ τόν υπουργό Προνοίας τfjς 

ΗΑΔ, Χουσείν ~Ελ Σάφι καί τήν επομένη, 8 Αύγού
στου, ε{ χε δίωρη συνομιλία μέ τόν υπουργό 'Εσωτε

ρικών, Ζ. Μωχεντίν. Σέ τηλεγράφημά του πρός τό 

υπουργείο 'Εξωτερικών άνέφερε: 

«Εiς πρόγευμα υπουργοϋ 'Εσωτερικών Μωχεντίν, πα

ρισταμένου υπουργοϋ Προνοίας Σάφι συνωμιλήσαμεν πε

ρίπου έπί δίωρον. 'Επί θέματος έργαζομένων εδωκαν ρη

τάς υποσχέσεις περί σαφών δδηγιrον πρός άρμόδια όργανα 

καί διαχειριστάς έθνικοποιουμένων έπιχειρήσεων, ϊνα δια

τηροϋνται 'Έλληνες, έφ' δσον δέν υπερβαίνουν ποσοστά 

νόμων αίγυπτιοποιήσεων. 

»Πιθανώς γίνη καί δημοσία δήλωσις Σάφι έπί σκοπψ 

ψυχολογικής έπιδράσεως . 'Ως πρός θέμα δμως άποζημιώ

σεως έθνικοποιήσεων η άναχωρούντων συνήντησα άφ' 

ένός μικράς ίκανοποιήσεις άλλά μάλλον η ήττον υπανα

χωρήσεις, άφ' έτέρου ποιάν τινά άκαμψίαν. 

»Εlναι δύσκολον μεταδόσω λεπτομερείας δλης συνομι

λίας. 'Εντύπωσίς μου δτι μελετοϋν θέμα καί ώς μοί έδήλω

σαν, Νάσερ καθορίση πληρέστερον θέσιν. 

»Νομίζω δτι υπάρχουν mθανότητες έπιτύχωμεν ώρισμέ

να πράγματα, άτινα άπό άπόψεως αίτημάτων καθορίσω 

σαφέστερον είς συσκέψεις μέ ένταϋθα ήμετέρους»77 • 

Τήν επομένη, 9 Αύγούστου, δ 'Έλληνας υπουρ
γός 'Εξωτερικών συναντήθηκε μέ τόν πρόεδρο Νά

σερ καίεΙ χε μαζί του συνομιλία πέραν τfjς μιας ώρας. 

Γιά τή συνάντηση αύτή, δ Ε. 'Αβέρωφ θά κάμει τήν 

άκόλουθη δήλωση: 

«Εlχον τήν τιμήν καί τήν εύχαρίστησιν νά συνομιλήσω 

έπί μακρόν μετά τοϋ διακεκριμένου καί μεταρρυθμιστοϋ 

προέδρου τής 'Ηνωμένης 'Αραβικής Δημοκρατίας. Εlχον 

τήν εύκαιρίαν νά έκθέσω δι' όλίγων τήν έξωτερικήν πολι
τικήν τής 'Ελλάδος, έπιβεβαιrον διά μίαν είσέτι φοράν δτι 

ή φιλία της εναντι τοϋ άραβικοϋ κόσμου καί ίδιαιτέρως 

εναντι τής 'Ηνωμένης 'Αραβικής Δημοκρατίας άποτελεί 

μόνιμον παράγοντα τής έξωτερικής πολιτικής τής 'Ελλά-

δος. 'Όσον άφορά τά θέματα τά σχετικά μέ τόν αίγυπτιώ

την έλληνισμόν, δ πρόεδρος Νασέρ μέ βιεβεβαίωσεν δτι οί 

nΕλληνες, oi δποίοι έργάζονται είς τήν χώραν τοϋ Νείλου, 
είτε ώς έργάται, είτε ώς υπάλληλοι, θά έξακολουθήσουν 
έργαζόμενοι άπροσκόπτως, έφ' δσον είς τάς έπιχειρήσεις 

είς τάς δποίας άπασχολοϋνται δέν υπερβαίνουν τό ποσο

στόν τό δριζόμενον υπό τοϋ νόμου 26/ 1954. Μετά μεγάλης 
ίκανοποιήσεως διεπίστωσα έπίσης δτι δ πρόεδρος Νασέρ 

πιστεύει δτι Όί έπαγγελματίαι J>αί οί άπασχολούμενοι μέ 

μικράς καί t'iλλας έπιχειρήσεις δέν θά ευρεθοϋν είς τήν 

άνάγκην νά έγκαταλείψουν τάς έργασίας των. 

» • Ο πρόεδρος Νασέρ ε{ χε τήν καλωσύνην νά άκούση 
μετά μεγάλης προσοχής τά δσα εlχον νά έκθέσω σχετικώς 

μέ τά θέματα τά άφορrοντα τόν τόσον προσφιλή είς ήμiiς 

αίγυπτιώτην έλληνισμόν. Μένω μέ τήν σαφή έντύπωσιν 

δτι, τόσον ό δυναμικός πρόεδρος τής ΗΑΔ, δσον καί οί 

διακεκριμένοι συνεγράται του, μέ τούς όποίους εlχον τήν 

τιμήν νά συναντηθώ, έπιδεικνύουν πάντοτε τήν ίδίαν κατα

νόησιν καί τό αύτό ένδιαφέρον διά τούς vΕλληνας, οί 

δποίοι είς τόν τομέα αύτόν έργάζονται άπό δεκαετιών μέ 

πνεϋμα δημιουργίας, τιμής καί άγάπης. 

»Χαίρω ίδιαιτέρως διότι έπραγματοποίησα αύτήν τήν 

έπίσκεψιν καί δηλώ κατηγορηματικώς δτι άναχωρrο άπόψε 

έπαρκrος ίκανοποιημένος. Θά άναφέρω λεπτομερώς τά των 

ένταϋθα συνομιλιών μου είς τόν πρόεδρον τής Κυβερνή

σεως κ . Καραμανλήν, δ δποίος παρακολουθεί τά θέματα 

τοϋ αίγυπτιώτου έλληνισμοϋ μέ θερμόν ένδιαφέρον αίσθα

νόμενος δι' αύτόν πραγματική ν στοργή ν». 

5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1961 

Ύπό τήν προεδρία του πρωθυπουργου συνέρχε

ται σέ πρώτη συνεδρίαση τό Δ.Σ. του 'Οργανισμου 

Γεωργικών ' Ασφαλίσεων. Στή συνεδρίαση παρίστα

ται καί δ υπουργός Γεωργίας Κ. ' Αδαμόπουλος. 

Σέ δμιλία του κατά τήν εναρξη τfjς συνεδριάσε

ως, δ διοικητής του ΟΓ Α άναφέρει : 

«'Εκ μέρους τοϋ Δ.Σ. τοϋ ΟΓΑ, συνελθόντος είς πρώ

την συνεδρίαν, παρακαλώ έπιτρέψατε νά σaς παράσχωμεν 

τήν διαβεβαίωσιν, δτι άπαντες κατεχόμεθα άπό βαθύτατον 

αίσθημα, δτι δ ΟΓ Α καλείται νά έπιτελέση μέγα καί άσύ

νηθες Εργον. ' Από μακροϋ τό όνειρον τής έπεκτάσεως τής 

κοινωνικής άσφαλίσεως καί είς τόν άγροτικόν κόσμον 

έλίκνιζε πληθύν άνθρώπων. Τό όνειρον τοϋτο έπί των ήμε

ρων σας, διά τής λειτουργίας τοϋ ΟΓ Α, λαμβάνει ηδη σάρ

καν καί όστii>>. 

'Απευθυνόμενος πρός τά μέλη του Δ. Σ. του ΟΓ Α, 

δ πρόεδρος τfjςΚυβερνήσεως θά πεί: 

«Εlμαι εύτυχής, διότι ήλθεν ή στιγμή νά σaς καλέ

σω όπως &ναλάβητε cός Δ.Σ. τοv ΟΓΑ τήν μεγάλην 

&ποστολήν είς τήν όποίαν έτάχθητε. Δέν δικαιούμαι 

νά σaς &ποκρύψω ότι αίσθάνομαι ύπερηφάνειαν διά 

τό γεγονός ότι έπί τών ήμερών μου πραγματοποιείται 

ή κοινωνική &σφάλισις τών &γροτών τής 'Ελλάδος. 

'Αλλά δέν μέ κατέχει μόνον τό αίσθημα τής ύπερη

φανείας. Μέ κατέχει έτι έντονώτερον τό αίσθημα τής 
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μεγάλης εύθύνης ώς πρός τήν έπιτυχή λειτουργίαν 

τού ίδρυθέντος θεσμού. 'Αναμένω άπό σιiς νά δικαι

ώσητε τήν ύπερηφάνειάν μου, άλλά καί νά συμμερι

σθήτε τήν εύθύνην μου. 

» ·Η ϊδρυσις τού ΟΓ Α άποτελεί ίστορικόν στα
θμόν διά τήν 'Ελλάδα. Εlναι τό τρίτον σπουδαίο ν 

βήμα, διά τού όποίου έπιχειρείται ή άνωτάτη δυνατή 

άπολύτρωσις τού "Ελληνος άγρότου άπό τά δεσμά 

τών μοιρολατρικών παραδόσεων καί άπό τήν ίδιο

τροπίαν τής τύχης καί τής φύσεως. Τό πρώτον βήμα 

ύπήρξεν ό θεσμός τών άγροτικών άπαλλοτριώσεων, 

δι ' ών άπεδόθη ή γή είς τούς καλλιεργητάς. Τό δεύ
τερον, ή ϊδρυσις τής ΑΤΕ, έπιφορτισμένης μέ τήν 

πιστοδότησιν τής άγροτικής οίκονομίας. Τό ηδη 

σημειούμενον τρίτον βήμα εlναι μέγα καί άποφασι

στικόν, συμπληρώνει δέ τά προηγούμενα καί τά άξι

οποιεί πλήρως. 

»'Ο ίδρυθείς θεσμός καλύπτει πάσαν άγροτικήν 

οίκογένειαν κατά τών κινδύνων τού γήρατος, τής 

άσθενείας καί τών περιοδικώς συχνοτέρων θεομηνι

ών. Είς όλίγας μόνον χώρας έχει πραγματοποιηθή 

είς τοιαύτην ·έκτασιν ή άσφάλισις τών άγροτών καί 

είς δλας δσαι είσήγαγον τόν θεσμόν ή οίκονομική 

λειτουργία του βασίζεται άποκλειστικώς η κυρίως 

είς συνεισφοράν τών ήσφαλισμένων. Χωρίς νά ά

γνοήσωμεν τήν βασικήν άρχήν δτι ό ήσφαλισμένος 

πρέπει νά συμβάλλη καί αύτός είς τήν δημιουργίαν 

τού κεφαλαίου, άπό τό όποίο ν θά δεχθή τήν ένίσχυ

σίν του, έπεδιώξαμεν νά έξασφαλίσωμεν τό μεγαλύ

τερον τμήμα τών πόρων τού ΟΓ Α άμέσως η έμμέσως 

διά τής έπιβαρύνσεως τής οίκονομίας τών πόλεων. 

Τούτο έπέβαλεν ή όφειλή μας άπέναντι τών 'Ελλή

νων άγροτών. Είς αύτούς όφείλομεν τήν άκμήν τού 

γένους, τήν δυνατότητα διαρκούς άνανεώσεως τής 

έλληνικής κοινωνίας καί τήν σταθερότητα τών έθνι

κών μας παραδόσεων καί ίδεωδών. 

» Ό θεσμός τής κοινωνικής άσφαλίσεως τών 

άγροτών τίθεται είς έφαρμογήν είς τήν στιγμήν κατά 

τήν όποίαν σημειούται διά πρώτην φοράν είς τήν 

χώραν μας ή βαθμιαία συστηματική άναδιάρθρωσις 

τής γεωργικής παραγωγής καί ή άναμόρφωσις τής 

άγροτικής οίκοv,ομίας καί δ ή έν συνδυασμψ πρός τήν 

σύνδεσιν τής 'Ελλάδος μετά τής ΕΟΚ. Ή dJρα, λοι

πόν, αύτή εlναι διά τόν 'Έλληνα άγρότην μεγάλη καί 

άποφασιστική. Τούτο δμως, άκριβώς σημαίνει δτι 

καί ή εύθύνη μας άπέναντί του εlναι βαρεία. 

»~Εχω πλήρη συνείδησιν τής εύθύνης αύτής. 

Ά νέκαθεν ύποστηρίζω δτι ό 'Έλλην άγρότης μέ 

τόν μικρόν του κλήρον, πρός τόν όποίον δμως εlναι 

φιλοτίμως συνδεδεμένη ή ύπερήφανος έλευθέρα του 

βούλησις, δέν εlναι δυνατόν νά συναγωνίζεται μόνος 

καί άνευ τής στοργικ:fjς συμπαραστάσεως τού Κρά

τους τόν κτηματίαν τών πλουσίων χωρών. 'Όλα τά 

μέτρα τής Κυβερνήσεώς μου κινούνται καί καθοδη-

γούνται άπό τήν σκέψιν αύτήν. Ή έν τφ πλαισίφ δέ 

τού πενταετούς προγράμματος προβλεπομένη πλή

ρης άνάπτυξ ι ν τής άγροτικής μας οίκονομίας καί πέ

ραν τούτου ή άπορρόφησις τού πλεονάζοντος άγρο

τικού πληθυσμού ύπό τής άναπτυσσομένης βιομηχα

νίας μας θά καταστήσουν άποδοτικώτερον τόν μό

χθον τού άγρότου καί θά άμβλύνουν τά προβλήματα 

πού τόν άπασχολούν. 'Εάν συνεκτιμηθούν δλαι αί 

πλευραί τής οίκονομικής καί κοινωνικής πολιτικής 

τής Κυβερνήσεώς μου έναντι τών άγροτών, πλευραί 

άλληλένδετοι καί συστηματικώς έντεταγμέναι είς 

ένιαίον μέγα πρόγραμμα, πιστεύω δτι δικαιούμεθα νά 

είπωμεν είς τούς άδελφούς μας τής ύπαίθρου δτι δύ

νανται νά βλέπουν μέ αίσιοδοξίαν τό μέλλον. 

>>Μέ τάς τελευταίας μου δμως λέξεις θά έπεθύμουν 
νά σιiς δώσω τό μέτρον τών μεγάλων εύθυνών τάς 

όποίας άναλαμβάνετε. 'Ο θεσμός, τού όποίου τήν δι

αχείρισιν ένεπιστεύθη ή πολιτεία είς τάς χείρας σας, 

πρέπει όπωσδήποτε νά εύδοκιμήση. Διά νά εύδοκιμή

ση δμως πρέπει νά άγαπηθή άπό τόν άγρότην καί 

τούτο θά έξαρτηθή έν πολλοίς άπό τήν ίδικήν σας 

άπόδοσιν. 

>>Θ' άπαιτηθή πρός τούτο άφοσίωσις είς τό έργον 

τό όποίον άναλαμβάνετε, ταχύτης ένεργείας, πλήρης 

καί έγκαιρος διαφώτισις τού άγροτικού κόσμου διά 

τήν σημασίαν καί τόν τρόπον έφαρμογής τού θεσμού 

καί τέλος ή δημιουργία ένός όργανωτικού προτύπου 

λιτού καί δραστικού. Είς τήν διοίκησιν τού ΟΓΑ θά 

παράσχω πάσαν ύποστήριξιν παρακολουθών προ

σωπικώς τάς προσπαθείας καί τό έργον της>>. 

τέλος, ό προέδρος τής Πανελληνίου Συνομο

σπονδίας 'Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών 'Ελ

λάδος Π. Ροϋσσος, σέ σύντομη όμιλία του άναφέρε

ται στή σημασία τοϋ νεοϊδρυθέντος όργανισμοϋ γιά 

τόν άγροτικό κόσμο τής χώρας καί ύπογραμμίζοντας 

τήν προσωπική συμβολή τοϋ Κ. Καραμανλή στή θέ

σπιση καί προώθηση τών νέων μέτρων, έπισημαίνει: 

«Εiς τήν ίστορίαν τών λαών καί τών έθνών ύπάρχουν 

πολλοί ίστορικοί σταθμοί παραδιδόμενοι άπό γενεάς είς 

γενεάν. Τοιοϋτος σταθμός θά μείνη ή 5η Αύγούστου 1961. 
'Υπάρχει δι' έμέ εΙς άλλος σταθμός, ή 3η Μαίου 1961, 
κατά τήν δποίαν έψηφίσθη δ νόμος 4169 "περί γεωργικών 
άσφαλίσεων" επειτα άπό πολλούς άγώνας. 'Επίσης σπου

δαία δι' έμέ ήμερομηνία ε{ναι ή \8 Νοεμβρίου 1960, δπότε 
άνεκοινώσατε, κύριε πρόεδρε, είς τό Δ.Σ. τής ΠΑΣΕΓΕΣ 

τήν άποφασίν σας περί δημιουργίας τοϋ θεσμοϋ. 'Επίσης 

σημαντική δι' Ιψέ ήμερομηνία εΙ ναι ή ΙΟη 'Ιουνίου Ι 958, 
κατά τήν δποίαν μάς έξεφράσατε τήν έμπιστοσύνην καί 

μaς έξεμυστηρεύθητε τήν ένδόμυχον σκέψιν σας περί τής 

δημιουργίας τοϋ θεσμοϋ. 'Ε τονίσατε δέ έπί λέξει τά έξή ς: 

"Θά μελετήσω τήν σκοπιμότητα τοϋ θεσμοϋ καί θά καταλή

ξω είς σχετικά συμπεράσματα. 'Η προσπάθειά σας αϋτη θά 

μείνη ίστορική. 

»'Ως έκπρόσωπος τοϋ άγροτικοu κόσμου σάς παρέχω 
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τήν διαβεβαίωσιν δτι δ άγρότης θά άγαπήση έκ βάθους 

καρδίας τόν θεσμόν τ&ν άγροτικ&ν άσφαλίσεων. Βεβαίως 

θά ύπάρξουν δυσκολίαι διά τήν έπιτυχή έφαρμογήν του 

θεσμου, άλλά δ άγροτικός κόσμος θά σταθή συμπαραστά

της καί θά περιβάλη μέ άγάπην τό πολύτιμον τουτον θε

σμόν .. ο άγροτικός κόσμος αναγνωρίζει ύμaς ώς τόν μεγά
λον κοινωνικόν άναμορφωτήν». 

5 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1961 

'Ο Γ. Παπανδρέου έξαγγέλλει τήν ενοποίηση 

τοϋ ΔΚ-ΑΦΕ μέ τή Δημοκρατική 'Ένωση, ϋστερα 

άπό συμφωνία του μέ τόν fl. Τσιριμώκο. 
Τήν επομένη, σέ σχετική όμιλία του στήν Πάτρα, 

δ Γ. Παπανδρέου θά καλέσει τά στελέχη τής ΚΕΑ 

πού άνήκουν στήν παράταξη τοϋ Κέντρου «νά έπα

νέλθουν είς τάς φυσικάς των θέσεις» καί τούς «όπα

δούς καί ψηφοφόρους τής ΕΡΕ καί ΕΔΑ δπως προ

σχωρήσουν είς τό Κέντρον». Καί ύπογραμμίζοντας 

τήν πολιτική βαρύτητα πού εχει γιά τήν «έθνικόφρο

να άντιπολίτευσιν» ή ενοποίηση τών δύο κομμάτων, 

θά έπισημάνει: 

«Διά τής συμφωνίας θεμελιουται ή ένοποίησις τ&ν δυνά

μεων τής δημοκρατικής παρατάξεως, ή όποία καθίσταται 

άδιάσπαστος, διότι έκ των ύπολοίπων κομμάτων τής έθνι

κόφρονος aντιπολιτεύσεως, τό μέν κόμμα των Προοδευτι

κών aποκλείεται νά κατέλθη αύτοτελ&ς είς τάς έκλογάς, ή 

δέ ΚΕΑ, λόγω τής πολιτικής ίστορίας του ήγέτου της κ. 

Γρίβα, άνήκει είς τήν <iκραν δεξιάν, έπομένως κατερχομέ

νη αύτοτελ&ς, δέν πρόκειται νά aποσπάση ψήφους άπό τήν 

έθνικόφορνα aντιπολίτευσιν άλλά άπό τήν ΕΡΕ». 

Στή συνέχεια, ό Γ. Παπανδρέου έπέκρινε εντονα 

τήν Κυβέρνηση γιά τήν έξωτερική καί έσωτερική 

της πολιτική, μέ είδική άναφορά στή διαχείριση τοϋ 

Κυπριακοί> καί «τήν έγκαθίδρυσιν κομματικοί> κρά

τους συναλλαγής». Είδικότερα, ώς πρός τήν οίκονο

μική πολιτική της, ύποστήριξε δτι ή Κυβέρνηση 

«κατά τήν εξαετία τής διαχειρίσεως τής έξουσίας δέν 

κατόρθωσε νά μειώση τήν άνεργίαν, τήν ύποαπασχό

λησιν καί τήν μετανάστευσιν» καί ζήτησε «τήν μεί

ωσιν τής άμέσου φορολογίας καί τήν κατάργησιν 

τής είσφορiiς είς τόν ΟΓ Α, καθώς καί τήν ρύθμισιν 

τών άγροτικών χρεών». 

'Αναφερόμενος στήν ενοποίηση τοϋ ΔΚ-ΔΦΕ μέ 

τή Δημοκρατική 'Ένωση άλλά καί στό περιεχόμενο 

τής δμιλίας τοϋ Γ. Παπανδρέου στήν Πάτρα, ό Κ. 

Καραμανλής θά προβεί στήν άκόλουθη δήλωση: 

«Χαίρω είλιιφινώς, διότι δ κ. Παπανδρέου διηύ

ρυνε τήν βάσιν τοv κόμματός του. Χαίρω lπίσης, 

διότι καθώρισε κατά τρόπον σαφή καί σταθερόν τήν 

θέσιν του έναντι τής ΕΔΑ. Λυπούμαι όμως, διότι δέν 

μετέβαλε νοοτροπία ν. 'Ο κ. Παπανδρέου, παραπο

νούμενος διερωτάται συχνά διατί δ λαός του ηρνήθη 

lπιμόνως τήν εμπιστοσύνη ν του. Τήν lξήyησιν νομί-

ζω ότι θά l]δύνατο νά τήν εύρη είς τό περιεχόμενον 

τοv λόγου, τόν δποίον lξεφώνησε είς Πάτρας». 

['Από τήν πλευρά του, ό ύπουργός Γεωργίας 

Κ. 'Αδαμόπουλος, άπαντώντας στίς θέσεις του Γ. 

Παπανδρέου έπί τοϋ θέματος τών άγροτικών χρεών 

καί τών άγροτικών κοινωνικών άσφαλίσεων, δήλω

σε: 

«'Ο κ. Παπανδρέου, διά του λόγου του, προκαλεί δυσα

ρέστους άπαντήσεις. 'Ως πρός τό θέμα τ&ν άγροτικ&ν 

χρεών κάμνει σύγχυσιν μεταξύ τ&ν έν καθυστερήσει (πα

γωμένων) καί τ&ν ληξιπροθέσμων άπαιτήσεων τής ΑΤΕ, αί 

δποίαι, έν συνόλφ, άπό του 1944 μέχρι τής 31-12-1960 
άνέρχονται είς 2.265 έκατ. δρχ . Ai ληξιπρόθεσμοι άπαιτή
σεις δέν εΙναι δλαι άνεξαιρέτως καί ούσιαστικ&ς έν καθυ

στερήσει. Διότι συνήθως πλείσται τούτων ρευστοποιουν

ται μετά τήν λήξιν, έκ τής πωλήσεως άδιαθέτων προϊόν

των. ΕΙναι άληθές δτι κατά τό 1959 καί 1960 ηύξήθησαν 
δυσαναλόγως αί μή ρευστοποιηθείσαι aπαιτήσεις τής 

ΑΤΕ, τουτο δμως όφείλεται είς είδικούς λόγους, ήτοι ζη

μίας τής παραγωγής έκ θεομηνιών κ.λ.π. Ό κ. Παπανδρέ

ου, έν& λαμβάνει τό σύνολον τ&ν καθυστερήσεων τής πε

ριόδου 1944-1960, συγκρίνει πρός τάς χορηγήσεις μόνον 
του ετους 1960 (έκ 5.600 έκατ . ). Κατά τήν περίοδον αύτήν 

τ&ν 17 έτ&ν αί πάσης φύσεως χορηγήσεις τής ΑΤΕ άνήλ
θον είς 40.000 έκατ. περίπου, συνεπώς τό ποσοστόν τ&ν έν 
καθυστερήσει καί ληξιπροθέσμων όφειλ&ν ανέρχεται είς 

5,5% περίπου καί δχι είς 41%, ώς ισχυρίζεται δ κ. Παπαν
δρέου. 'Επίσης εΙ ναι γνωστόν ότι ή Κυβέρνησις εχει δώ

σει έντολήν είς τήν ΑΤΕ δπως άναστέλλεται ή είσπραξις 

των χρεών, αν ή μή καταβολή δέν όφείλεται είς ύπαιτιότη

τα του όφειλέτου. 

»'Ως πρός τό δεύτερον θέμα, τ&ν άγροτικ&ν κοινωνι

κών άσφαλίσεων, δ κ. Παπανδρέου εΙ χε προβλέψει δτι 300 
έκατ. δρχ. θά έξήρκουν διά τήν συνταξιοδότησιν του άγρο

τικου πληθυσμου. 'Επειδή δμως οί δικαιουχοι, σύμφωνα 

μέ δσα έδέχθη δ ίδιος, εΙναι περίπου 300 χιλιάδες, ή άπαι
τηθησομένη δαπάνη θά ύπερβή τά 1.080 έκατ. έτησίως. 
'Απομένει, νά μaς πληροφορήση δ κ. Παπανδρέου πώς θά 

καλύψη τήν διαφοράν».] 

7 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1961 

·Ο Κ. Καραμανλής συναντάται καί εχει συνεργα

σία μέ τόν 'Αμερικανό πρεσβευτή στήν 'Αθήνα, Ε. 

Μπρίγκς. 'Αντικείμενο τής συναντήσεως ε{ναι τό 

πρόβλημα τών δασμών έπί τοϋ καπνοϋ. Στό σχετικό 

μνημόνιο τής συνομιλίας άναφέρονται τά εξής: 

«Είς τήν συζήτησιν του θέματος τούτου δ' Αμερικανός 

πρέσβυς προέβη, προφανώς, ώς έκτου γεγονότος των προ

σεχών σχετικών διαπραγματεύσεων έκπροσώπων τ&ν 'Η

νωμένων Πολιτειών μετά τ&ν της ΕΟΚ, μεθ' ής ή 'Ελλάς 

εΙναι συνδεδεμένη. 

»Συναφώς δ 'Αμερικανός πρέσβυς έδήλωσεν δτι, κατό

πιν έντολ&ν, έζήτει τήν έλληνικήν <iποψιν ώς καί τήν κα

τανόησιν καί συμπαράστασιν είς τό προκείμενον ζήτημα, 

ήτοι τό του aνωτάτου καί κατωτάτου, περιθωρίου μειώσεως 
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του έπί του κ:απνου εiδικ:ου δασμοu ύπό τής ΕΟΚ, δπερ, ώς 

εiκ:ός, ενδιαφέρει τήν Κυβέρνησίν του. 

»'Ο κ:. πρόεδρος εδήλωσεν εiς τόν κ:. Μπρίγκ:ς δτι, έν τ"Q 

επιθυμί~ του δπως ε{ναι εiλικ:ρινής πρός τόν εκ:πρόσωπον 

φίλης κ:αί συμμαχικής χώρας, έπεθύμει νά τφ είπη σαφώς 

δτι θά πράξη τό πiiν διά . νά προστατεύση τόν έλληνικ:όν 

κ:απνόν. Τό ζήτημα τής εξαγωγής του κ:απνου της είναι, διά 

τήν ·Ελλάδα, ζήτημα άκρως ζωτικ:όν, θά ήδύνατο τις μάλι

στα νά είπη εκ:ρηκ:τικ:όν. Χαρακτηριστικώς δ κ:. πρόεδρος 

ύπεγράμμισεν δτι τό σύνολον των έλληνικ:ών εξαγωγών 

άνέρχεται εiς 30% μόνον εναντι τών εiσαγωγών, έκ: δέ τών 
30% αύτών τά 40% ε{ναι αί έξαγωγαί κ:απνου. Πρός τούτοις 
δέον νά παρατηρηθή δτι τά 25% του γεωργικ:ου πληθυσμοί) 
άσχολοuνται μέ τόν κ:απνόν. Κατόπιν τούτων ε{ναι πρόδη

λον δτι τό ζήτημα τής έπιτεύξεως έξαγωγής του κ:απνου 

της ε{ ναι διά τήν ·Ελλάδα ζήτημα συνάμα οiκ:ονομικ:όν, 

πολιτικ:όν κ:αί κ:οινωνικ:όν. Διά τάς · Ηνωμένας Πολιτείας 
τό ζήτημα δέν είναι τόσον σοβαρόν, εφ' δσον, ώς κ:αί δ 

ίδιος δ κ:. Μπρίγκ:ς άνέφερεν, οί aσχολούμενοι μέ τόν κ:α

πνόν ε{ναι τό 1% του πληθυσμοu. 

»Είναι φυσικ:όν, ώς εκ: τούτου, παρετήρησεν δ κ: . πρόε

δρος, δπως δ κ:. Ράσκ:, κατόπιν τής παρασχεθείσης aμερι

κ:ανικ:ής συμπαραστάσεως διά τήν σύνδεσιν τής 'Ελλάδος 

μετά τής ΕΟΚ, θεωρή δτι ε{ναι νοητόν νά ζητή τήν έλλη

νικ:ήν συνδρομήν εiς τό προκ:είμενον ζήτημα. Καί τουτο 

διότι, προφανώς, δέν γνωρίζει πόσον σπουδαίον κ:αί βασι

κ:όν -πολιτικ:οοικ:ονομικ:ώς- είναι τοuτο διά τήν • Ελλά
δα . ·Η Κυβέρνησις, κ:αί οίαδήποτε έλληνικ:ή Κυβέρνησις, 

εύρίσκ:εται ούχί εiς δυσχέρειαν άλλά εiς ούσιαστικ:ήν άδυ

ναμίαν νά ενδώση εiς ζήτημα θίγον τήν έξαγωγήν του έλ

ληνικ:οu κ:απνου. 

»Συναφώς δ κ: . πρόεδρος προσέθεσεν δτι ή έλληνικ:ή 

Κυβέρνησις προτιμii δπως τό δλον ζήτημα παραμείνη ώς 

εχει. Μολαταuτα θά εφθανε κ:αί μέχρις έξετάσεως τών άμε

ρικ:ανικ:ών άπόψεων κ:αί έπιθυμιών μέ πνευμα εύρύτητος, 

χωρίς δμως νά δύναται νά δώση οίανδήποτε ύπόσχεσιν επί 

του προκειμένου. 

»'Α ναγνωρίζων δτι ή έξαγωγή του κ:απνοu δέν άντι

προσωπεύει διά τήν άμερικ:ανικ:ήν οiκ:ονομίαν δ,τι αντι

προσωπεύει διά τήν έλληνικ:ήν, δ κ: . Μπρίγκ:ς παρετήρησεν 

δτι οί άμερικ:ανοί καπνοπαραγωγοί κ:αί εμποροι (tobacco 
people) εχουν τά μέσα άσκ:ήσεως πιέσεως επί τής αμερικα

νικής Κυβερνήσεως. Πρός τούτοις δύνανται διά τών βου

λευτών των νά προκαλέσουν δυσάρεστα σχόλια διά τήν 

'Ελλάδα . 

»Περαιτέρω ό κ: . πρόεδρος ε{πεν εiς τόν κ: . Μπρίγκ:ς: 

"Θά ηvχόμην νά μήν γίνουν διαπραγματεύσεις έπί τοίί θέ

ματος τούτου. 'Αλλά έφ' όσον πρόκειται νά γίνουν καί δέν 

δύναμαι, βεβαίως, νά τάς έμποδίσω, θά πρέπη νά άποφευ

χθοίίν αί ένέργειαι αί δποίαι θά ήτα δυνατόν όχι μόνον νά 

δημιουργήσουν είς τήν • Ελλάδα καί είς βάρος τών • Ηνωμέ
νων Πολιτειών δυσαρέστους συνεπείας, άλλά καί νά έν

θαρρύνουν τήν πολεμική ν έναντίον τής Κυβερνήσεως. Δέν 

δύναμαι νά σάς έμποδίσω νά προστατεύσετε τά συμφέρον

τά σας. Παρακαλώ όμως νά τό πράξετε κατά τρόπον μή 

θίγοντα σοβαρώς τά έλληνικά συμφέροντω>. 

»Περατουμένης τής συνομιλίας ό κ:. πρόεδρος ένεχεί

ρισεν είς τόν κ: . Μπρίγκ:ς μνημόνιον, εν φ έξετίθεντο αί 

άνωτ,έρω δηλωθείσαι αύτφ έλληνικ:αί aπόψεις. 

»'Ο 'Αμερικανός πρέσβυς, aφou έδήλωσεν δτι θά δια

βιβάση εiς τήν Κυβέρνησίν του τά λεχθέντα αύτφ ύπό του 

κ:. προέδρου, τόν παρεκ:άλεσεν, εν τ"Q έπιθυμί~ του νά βοη

θήση εν προκ:ειμένφ τήν έλληνικ:ήν Κυβέρνησιν, δπως τφ 

γνωσθή ποίαν δασμολογικ:ήν μείωσιν έκ: μέρους τής ΕΟΚ 

διά τά αμερικανικά καπνά θά εθεώρει έπιζημία ή μή, συγ

κεκριμένως 10%, 12% ή 15%. 
>>'Ο κ: . πρόεδρος τφ ύπεσχέθη νά τόν πληροφορήση 

κατόπιν έξετάσεως του θέματος μετά των συμβούλων 

τοω>78 • 

Κατά τή συνάντηση, ό Κ. Καραμανλής έπέδωσε 

στόν 'Αμερικανό πρεσβευτή τό άκόλουθο σημείωμα: 

«' Αναφορικ:ώς πρός τό ϋψος του εiσαγωγικ:οu δασμοu 
του Κοινου Δασμολογίου τής Εύρωπαϊκ:ής Οίκ:ονομικ:ής 

Κοινότητος επί του μή βιομηχανοποιημένου κ:απνου, δέον 

νά σημειωθοuν τά ακόλουθα: 

»α. ·Η έλληνικ:ή Κυβέρνησις, ύπογραμμίζουσα τό ζωη

ρόν ένδιαφέρον αύτής διά τό κ:ατώτατον δριον του εiδικ:ευ

μένου δασμοu, ούδέποτε εδήλωσεν δτι ή 'Ελλάς δέν ενδια

φέρεται κ:αί διά τό άνώτατον δριον. Ούδεμία άλλη έρμη

νεία δύναται εύλόγως νά δοθή εiς τό έπιδοθέν πρός τόν κ:. 

Ντίλλον ύπό του κ: . Πρωτοπαπαδάκ:η σημείωμα επί του κ:α

πνοu τόν Δεκ:έμβριον του 1960. ~Άλλωστε, δέν είναι δυνα
τόν νά θεωρηθή δτι ή 'Ελλάς δέν εχει ένδιαφέρον διά τό 

σύνολον των δασμολογικών ρυθμίσεων επί του πρώτου 

έξαγωγικ:οu της προϊόντος. Πρέπει δέ νά σημειωθή δτι αί 

δασμολογικ:αί ρυθμίσεις ώς πρός τόν κ:απνόν άπετέλεσαν 

βασικ:όν στοιχείον του συνόλου τών συμβιβαστικών λύσε

ων, αί όποίαι κατέστησαν δυνατή ν τήν Συμφωνίαν μετά τής 

Κοινότητος . 

»β. Μή κυρωθείσης εiσέτι τής Συμφωνίας Συνδέσεως 

τής ·Ελλάδος μετά τής Εύρωπαϊκ:ής Οiκ:ονομικ:ής Κοινό

τητος, δέν ύπάρχει τυπικώς ή δυνατότης διά τήν • Ελλάδα 
δπως έγείρη καθ' οίονδήποτε τρόπον τό θέμα του εξωτερι

κοί) δασμοu επί του κ:απνου κ:αί τοuτο άνεξαρτήτως τών 

άμοιβαίων ύποχρεώσεων, αί δποίαι άπορρέουν εκ: τής Συμ

φωνίας. Κατά συνέπειαν, τόσον διά λόγους νομικούς δσον 

κ:αί ούσιαστικ:ούς κ:αί πολιτικούς, είναι άδύνατον διά τήν 

έλληνικ:ήν Κυβέρνησιν νά διαπραγματευθή ή νά συζητήση 

τό ζήτημα πρό τής ένάρξεως εφαρμογής τής Συμφωνίας 

Συνδέσεως. 

»γ. Δέον δπως λαμβάνηται πάντοτε ύπ' όψιν δτι πiiν 

θέμα σχετιζόμενον πρός τόν κ:απνόν είναι ούχί μόνον άπο

φασιστικ:ής σημασίας άλλά κ:αί βασικ:όν κ:οινωνικ:όν κ:αί 

πολιτικ:όν πρόβλημα διά τήν Έλλάδα. Έπί του προκειμέ

νου πρέπει νά ύπομνησθοuν τά άκ:όλουθα: • ο καπνός aπο
τελεί τό βασικό ν έλληνικ:όν προϊόν διά τήν ·Ελλάδα, έκ: 

του δποίου προέρχονται τά 40% των εσόδων εκ: των έξαγω
γών. 'Εξ άλλου, εκ: τής παραγομένης ποσότητος κ:απνοu 

έξάγονται περίπου τά 80% κ:αί τοuτο ύπογραμμίζει τήν 

σπουδαιότητα τής έξαγωγής του είδους διά τήν ·Ελλάδα. 

Δέν πρέπει, τέλος, νά παραβλέπεται κ:αί ή σημασία τής 

άπασχολήσεως διά τήν παραγωγήν κ:αί επεξεργασίαν του 

κ:απνοu 400 χιλιάδων οiκ:ογενειών περίπου, ήτοι τό 20-25% 
του πληθυσμοί) τής χώρας. Δέον νά τονισθή κ:αί πάλιν δτι δ 

πληθυσμός αύτός διαθέτει λίαν χαμηλόν κ:λήρον, κατά κα

νόνα μικ:ρότερον του ένός έκ:ταρίου, κ:αί δέν είναι εύχερές 

νά εξασφαλισθή συμπληρωματική άπασχόλησις πρός αu-
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Ή εναρξη λειτουργίας του άτομικου άντιδραστήρα καί ή πρόσθετη οiκονομική ένίσχυση του «Δημόκριτοω> 
σηματοδοτουσαν τήν έπίταση τών κυβερνητικών προσπαθειών καί στόν τομέα τής ερευνας. 
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ξησιν του λίαν χαμηλου εισοδήματος. Σημειουται έπίσης 

δτι τό μεγαλύτερον μέρος του άνωτέρω πληθυσμου εύρί

σκεται εις τάς βορείας καί παραμεθορίους περιοχάς τής 

χώρας. ΕΙ ναι οϋτω προφανές δτι διά τήν • Ελλάδα θά ήτο 
άδιανόητον νά μή ένδιαφέρεται διά τήν περιφρούρησιν 

των έξαγωγών του καπνου, ειδικώτερον πρός τάς χώρας 

τής Κοινότητος, αί δποίαι άπορροφουν τό 51% τών έλληνι
κών έξαγωγών καπνου καί μετά των δποίων ήδη εισέρχεται 

εις τελωνειακήν ενωσιν. Λαμβανομένων τούτων ύπ' όψιν, 

δέν δύναται νά άμφισβητηθή δτι ή σχετική σημασία του 

καπνου άπό άπόψεως άπασχολήσεως καί έξαγωγών εΙναι 

άσυγκρίτως μικροτέρα διά τάς • Ηνωμένας Πολιτείας τής 
'Αμερικής παρ' δσον διά τήν ·Ελλάδα» 79• 

8 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1961 

Σέ σύσκεψη πού πραγματοποιείται ύπό τήν προε

δρία του πρωθυπουργοί\ Κ. Καραμανλή, άποφασίζε

ται ή πρόσθετη οίκονομική ένίσχυση των εργων του 

'Ατομικοί\ Κέντρου 'Ερευνών «Δημόκριτος)) . 

Είδικότερα, κατά τή σύσκεψη, στήν όποία ελα

βαν μέρος δ ύπουργός Προεδρίας Κ. Τσάτσος, δ πρό

εδρος τής 'Επιτροπής 'Ατομικής 'Ενεργείας Α. 

Σπανίδης καί άνώτεροι ύπάλληλοι τής 'Επιτροπής 

καί του 'Ατομικοί\ Κέντρου «Δημόκριτος)), δ Κ. Κα

ραμανλής ένημερώθηκε γιά τήν πορεία των έργασι

ών τής 'Επιτροπής καί του Κέντρου καί εδωσε δδη
γίες γιά τήν έπίσπευση των έκτελουμένων εργων. 

Μετά τή συζήτηση του προγράμματος, δ πρωθυ

πουργός άποφάσισε: 

«Πέραν τώv εlς τό πρόγραμμα έπεvδύσεων τοίi 

έτους 1961 ιωνδυλίων ώς καί πέραν τών 20 προσθέ
των έκατ., τά δποία ifδη άπό διμήνου ένεκρίθησαν 

διά τήν συνέχισιν καί έπιτάχυνσιν τών έργων τοίi 

Κέντρου "Δημόκριτος", θά διατεθοίiν έπί πλέον καί 

άλλα 20 έκατ. έντός τοίi έτους, άνερχομέvης οϋτω τής 
έκτάκτου ένισχύσεως τοίi άρχικοίi προγράμματος 

'Ατομικής 'Ενεργείας διά τό έτος 1961 εlς 40 έν συ
νόλφ έκατ.». 

Στή συνέχεια, δ Κ. Καραμανλής εδωσε δδηγίες 

γιά τήν άνάπτυξη προγράμματος ύποτροφιών, καί τό

νισε: 

«Διά τών ληφθέντων μέτρων ή Κυβέρνησις θέλει 

νά παράσχη εiς τήν 'Επιτροπή ν Ά τομικής 'Ενερ

γείας τήν εύχέρειαν νά άναπτύξη τό ταχύτερον δυνα
τόν τάς άτομικάς έρεύνας, τόσον διά τών άνεγειρομέ

νων έργαστηρίων, άτι να θά έξοπλισθοίiν πλήρως μέ 

τά άναγκαία δργανα, δσον καί διά τής συνεχοίiς έπι

διώξεως πρός προσέλκυσιν τοίi καλυτέρου έμψύχου 

ύλικοίi». 

·Ο πρόεδρος τής 'Επιτροπής 'Ατομικής 'Ενερ

γείας Α. Σπανίδης εύχαρίστησε έκ μέρους τής 'Επι

τροπής τόν πρωθυπουργό «διά τήν νέαν αύτήν πρό-

σθετον ένίσχυσιν του προγράμματος διά τήν 'Ατο

μικήν 'Ενέργειαν)) καί τόν διαβεβαίωσε δτι «oi 'Έλ
ληνες έπιστήμονες, οί έργαζόμενοι flδη είς τό Κέν

τρον, διαπιστοuντες τό έμπράκτως έκδηλούμενον έν

διαφέρον τής Κυβερνήσεως, θά καταβάλουν πίiσαν 

προσπάθειαν ϊνα άνταποκριθοuν είς τάς προσδοκίας 

της)). 

8 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1961 

'Ανακοινώνεται ή άπόφαση του Δ.Σ. του 'Οργα

νισμοί\ Βιομηχανικής 'Αναπτύξεως νά προχωρήσει 

στήν ϊδρυση μεγάλης έταιρίας σιδηρομεταλλουργί

ας, μέ τίτλο «Σίδηρος καί Χάλυψ ·Ελλάδος Α. Ε.)). 

Σύμφωνα μέ σχετικές δηλώσε'ις του προέδρου του 
ΟΒΑ, Α. Τσάτσου, τό άρχικό μετοχικό κεφάλαιο 

προβλέπεται σέ 250 έκατ. δολλ. καί πρόθεση του όρ
γανισμοu εΙ ναι ή διάθεση των μετοχών τής 'Εταιρίας 

σέ έπιχειρηματίες καί στό εύρύτερο κοινό. 'Αναλυ

τικά, δ Α. Τσάτσος, άναφερόμενος στό θέμα, ε{πε: 

«'Η σύστασις τής έταιρίας κατέστη άναγκαία, προκει

μένου νά διεξαχθουν δλαι αί άπαραίτητοι διά τήν ίδρυσιν 

τής σιδηρομεταλλουργίας προεργασίαι. Οϋτω, θά γίνουν 

αί έργασίαι τοπογραφήσεως καί κτηματογραφήσεως τής 

προκριθησομένης διά τήν άνέγερσιν των έργοστασίων πε

ριοχής, θά άπαλλοτριωθή δ άπαιτηθησόμενος πρός τουτο 

χώρος, θά γίνη ή έκπόνησις των μελετών των εργων δδικής 

καί σιδηροδρομικής συνδέσεως, των λιμενικών εργων, των 

εργων ύδρεύσεως καί του οίκισμου. Μεταξύ τών θέσεων, αί 

δποίαι προκρίνονται ώς κατάλληλοι διά τήν νέαν σιδηρο

μεταλλουργίαν, εΙναι τά Χάλια βορειοδυτικώς τής Χαλκί

δος, ή περιοχή του Βόλου, ή Αuλίς, χωρίς νά άποκλείεται 

καί aλλη θέσις . Διά τήν έπιλογήν τής δριστικής τοποθεσί

ας θά βαρύνουν τά τεχνικοοικονομικά κριτήρια. 'Απαραί

τητοι δέ προϋποθέσεις εΙναι ή ϋπαρξις έκτάσεως 4.000 
στρεμμάτων, καθ' δ σον πρέπει νά γί νη πρόβλεψις διά μελ

λοντική ν έπέκτασιν τής μεταλλουργίας άπό μονάδος πα

ραγωγής 250.000 τόνων έτησίως, πού θά εΙναι άρχικώς 
μέχρι καί ένός ή ένός καί ήμίσεος εκατομμυρίου τόνων 

σιδήρου. 'Επίσης ή βιομηχανία πρέπει νά εύρίσκεται 

πλησίον κέντρου, δπου νά ύπάρχουν ή νά εΙναι δυνατόν νά 

{δρυθουν καί aλλαι κατασκευαστικαί βιομηχανίαι, νά 

ύπάρχη κατάλληλος λιμήν διά μεγάλας φορτοεκφορτώσεις 

πλοίων καί άρίστη δδική καί σιδηροδρομική έπικοινωνία 

μέ τά aλλα κέντρα. 'Επίσης πρέπει νά ύπάρχουν έπαρκή 

ϋδατα, διότι θά άπαιτουνται 2.000 κυβικά ήμερησίως άκό
μη κατά τό πρώτον στάδιον τής λειτουργίας τής βιομηχα

νίας. Αί λιμενικαί έγκαταστάσεις θά πρέπει νά εΙναι ίκαναί 

διά τήν έκφόρτωσιν 5.000 τόνων τουλάχιστον ήμερησίως, 
τά δέ aλλα συγκοινωνιακά μέσα, ιδίως δ σιδηρόδρομος, 

διά τήν μεταφοράν ήμερησίως 1.000-1.500 τόνων. Ή βιο
μηχανία θά πρέπει προσέτι νά εΙναι έγκατεστημένη κατά 

τό δυνατόν πλησίον τών μεγάλων καταναλωτικών κέντρων, 

θά ληφθή δέ ύπ' όψιν τό γεγονός δτι ή Β. Έλλάς άνα

πτύσσεται ήδη εις τοιουτον κέντρον, μέ τάς βιομηχναίας, 

αί δποίαι ίδρύονται ήδη είς αuτήν. 

»Εύρίσκονται έν έξελίξει αί διαπραγματεύσεις μετά 
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'Ελλήνων σιδηροβιομηχάνων διά συμμετοχήν εiς τήν επι

χείρησιν, ώς καί μετά ξένων οίκων, άμερικανικών, γαλλι
κών καί γερμανικών, διότι τό σύνολον τών επενδυθησομέ

νων κεφαλαίων, ύπολογιζόμενον εiς 100 έκατ. δολλάρια, 
εΙναι ύψηλόν καί άπαιτοϋνται πιστώσεις καί συμβολή γε

νικώς τών ξένων, τόσον εiς κεφάλαια, δσον δι' ύπηρεσίας 

καί εξοπλισμόν τής ύπό ϊδρυσιν επιχειρήσεως. 

»'Ως πρός τήν μέθοδον, ή όποία θά έφαρμοσθή, άν δη

λαδή θά χρησιμοποιηθfί ύψικάμινος η ήλεκτροκάμινος, 

δέν εχει ληφθή εiσέτι άπόφασις καί θά εξαρτηθή τοϋτο άπό 

διαφόρους παράγοντας, οί όποίοι ερευνώνται εiσέτι. 'Η 

όλοκλήρωσις τοϋ εργου θά άπαιτήση 40 μήνας άπό τής 
ενάρξεως αuτοϋ. 'Η βιομηχανία θά παράγη εiς τιμάς διε

θνοϋς συναγωνισμοϋ. 

»'Ως πρός τήν πρώτην ϋλην, έάν τό εγχώριον σιδηρο

μετάλkευμα δέν εΙναι έπαρκές, θά γίνεται προμήθεια καί 

εξωθεν, ενω τό κώκ, εφ' δσον άνεγερθή ύψικάμινος, θά 

εiσάγεται εκ τοϋ έξωτερικοϋ. 

»Εiς τήν περίπτωσιν ήλεκτρικής καμίνου θά χρησιμο

ποιήται τό ήμικώκ Πτολεμαίδος, έφ' δσον άπό τά πειρά

ματα άποδειχθή κατάλληλον. Τά εiς τήν χώραν μέχρι τής 

στιγμής βέβαια η λίαν mθανά σιδηρομεταλλεύματα ύπολο

γίζονται εiς 100 έκατ. τόνους, ένώ θεωρείται άναγκαία ή 
ϋπαρξις 25 έκατ. τόνων. Δι' αuτό καί θά άναπτυχθοϋν αί 
ερευναι διά τήν άνεύρεσιν καί άλλων τυχόν κοιτασμάτων. 

Μέ τήν μονάδα, τήν όποίαν ίδρύει ή "Χαλυβουργική" ύπο

λογίζεται δτι θά άπαιτοϋνται ετησίως 900.000 τόνοι σιδη
ρομεταλλεύματος». 

Καί ό πρόεδρος του ΟΒΑ κατέληξε: 

«'Ο ΟΒΑ ηδη προχωρεί ταχύτατα εiς τήν πραγματο

ποίησιν τής μεγαλυτέρας βιομηχανικής μονάδος τής χώ

ρας, ή όποία θά άποτελέση τήν βάσιν τής δημιουργίας καί 

έξελίξεως εξηρτημένων βιομηχανιών εξαιρετικής σπου

δαιότητος διά τήν εν γένει οiκονομίαν τής χώρας, λόγω 

άπασχολήσεως, μειώσεως τοϋ κόστους παραγωγής καί ση

μαντικοϋ ύποβιβασμοϋ των τιμών εiς συναγωνιστικά επί

πεδα ώς πρός τάς χώρας τής Δυτικής Εuρώπης». 

8 ΑΥΓΟΎΣτΟΥ 1961 

'Ο πρωθυπουργός δέχεται τόν 'Αρχιεπίσκοπο 

Θεόκλητο, ό όποίος θέτει ύπόψη του θέματα πού 

άφορουν τήν 'Εκκλησία. 'Επίσης δέχεται τόν άπο

χωρουντα άπό τήν 'Αθήνα πρεσβευτή τής Γιουγ

κοσλαβίας, Μ. Μίλκοβιτς. 

Τήν ϊδια ήμέρα ό Κ. Καραμανλής συναντάται μέ 

τόν πρόεδρο του Δικηγορικου Συλλόγου 'Αθηνών, 

Σ. Πάλλη, ό όποίος τόν ενημερώνει γιά τά εκκρεμή 

δικηγορικά ζητήματα καί ζητάει τή συμπαράστασή 
του γιά τήν επίλυσή τους. 

8 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1961 

'Ο Κ. Καραμανλής άποστέλλει στόν πρωθυπουρ

γό τής ΕΣΣΔ, Ν. Χρουστσώφ, συγχαρητήριο τηλε

γράφημα γιά τήν άποστολή σοβιετικου άστροναύτη 

στό διάστημα. 

9 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1961 

'Εγκαινιάζονται άπό τόν πρωθυπουργό οί εγκα

ταστάσεις του 'Αθλητικου Κέντρου Νεότητος ·Α

γίου Κοσμa. Στήν τελετή παρίστανται ό ύπουργός 

Παιδείας Γ. Βογιατζής, ό ύφυπουργός Προεδρίας Τ. 

Τριανταφυλλάκος, ό γενικός γραμματέας 'Αθλητι

σμου Γ. Βήχος καί εκπρόσωποι τής 'Ολυμπιακής 

'Επιτροπής, του ΣΕΓ ΑΣ καί τής ΕΠΟ τών • Ενώσε
ων 'Αθηνών καί Πειραιώς. 

Μετά τόν άγιασμό, ό ύφυπουργός Προεδρίας 

άναπτύσσει τή σημασία πού άποδίδει ό πρόεδρος της 

Κυβερνήσεως στήν πρόοδο του άθλητισμου, άναφέ

ρεται στήν ίδρυση της Γενικής Γραμματείας 'Αθλη

τισμου καί τήν κατάρτιση προγράμματος μακράς 

πνοής. 'Αναλυτικότερα τονίζει: 

«Τά μέχρι σήμερον έπιτελεσθέντα μαρτυροϋν περί τής 

έπιτυχίας τών ληφθέντων μέτρων. Συγκεκριμένως καί εν

δεικτικώς, εν& πρό τής διαμορφωθείσης νέας καταστάσεως 

ε{ς τόν τομέα τοϋ άθλητισμοϋ διετίθεντο κατ' ετος 3 περί
που έκατ. δρχ. ύπό τοϋ Κράτους, άπό τοϋ ετους 1958 μέχρι 
τής 31ης 'Ιουλίου 1961 ετέθησαν εiς τήν διάθεσιν τής Γε
νικής Γραμματείας' Αθλητισμοϋ 165 έκατ. rος εγγιστα. Έξ 
αuτών εχουν δαπανηθή μέχρι σήμερον 144 έκατ., δρχ . κα

τανεμόμενα κατά ετη ώς άκολούθως: τό 1958 δρχ. 8.860.000, 
τό 1959 δρχ. 50.349.000, τό 1960 δρχ. 64.375.000 καί τό 1961 
περί τά 21 μέχρι τοϋδε έκατ., ύπολογιζομένου δτι μέχρι 
τέλους τοϋ ετους θά διατεθώσιν ύπέρ τά 70 έκατ. δρχ. Οϋ
τω, εναντι τοϋ κατά τό παρελθόν μέσου ετησίου δ ρου τών 

3.000.000, έφθάσαμεν ηδη κατά τά τρία ετη 1959, 1960, 
1961 εiς μέσον ετήσιον δρον 65 έκατ. δραχμών. 

» Έκ τών δαπανηθέντων μέχρι σήμερον ποσών, δρχ. 
42.750.000 διετέθησαν διά τήν ϊδρυσιν νέων καί τήν βελτί
ωσιν τών εγκαταστάσεων των εν εγκαταλείψει εύρισκομέ

νων έθνικών σταδίων καί γυμναστηρίων τών πρωτευουσών 

νομών καί τών έπαρχιακών άστικών κέντρων. Δρχ. 

32.700.000 διετέθησαν διά τήν ένίσχυσιν τών άθλητικών 
όμοσπονδιών πρός προμήθειαν ύλικοϋ, κάλυψιν δαπανών 

τελέσεως διεθνών άγώνων καί μισθοδοσίαν προπονητών. 

Εiς 130 άθλητικά σωματεία διετέθη τό ποσόν τών δρχ. 16 
έκατ. διά τήν άνάπτυξιν καί βελτίωσιν τών εγκαταστάσεών 
των. Ή 'Επιτροπή 'Ολυμπιακών 'Αγώνων ένισχύθη διά 

ποσοϋ δρχ. 11.500.000 πρός έκπλήρωσιν τής ύψηλής άπο
στολής της. Δρχ. 5.300.000 διετέθησαν διά τήν συμπλήρω
σιν η βελτίωσιν 175 δημοτικών καί κοινοτικών γυμναστη
ρίων, τέλος δέ 36 έκατ. δρχ. διετέθησαν μέχρι τοϋδε διά τά 
βασικά εργα τοϋ πενταετοϋς άθλητικοϋ προγράμματος. 

»Εiς τό σημείον τοϋτο πρέπει iδιαιτέρως νά ύπογραμ

μισθή δτι άνω τών δύο τρίτων τών δαπανηθέντων ποσών 

διετέθησαν έκτός τής περιοχής τής πρωτευούσης. Καί πρέ

πει επίσης νά τονισθή δτι παρά τινας άπαισιοδόξους προ

βλέψεις τό εκ τών προγνωστικών άγώνων ποδοσφαίρου 

προελθόν εσοδον παρουσιάζει σταθεράν αϋξησιν, κατά δέ 

τό τρέχον ετος εΙ ναι άνώτερον κατά 20% τοϋ κατά τό 1960, 
rοστε νά εξασφαλίζεται πλήρως ή χρηματοδότησις τοϋ 

άθλητικοϋ προγράμματος. 

»Θά άπετέλει σοβαράν παράλειψιν άν δέν έξετίθετο εiς 
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γενικωτέρας γραμμάς, έξ άφορμής τών σημερινών έγκαι

νίων, τό έγκριθέν καί έφαρμοζόμενον πενταετές άθλητικόν 

πρόγραμμα. Δι· αύτοϋ, άντί δαπάνης 361 εκατ. δρχ., μεταξύ 
liλλων προβλέπονται: Ή δημιουργία κλειστοί> κολυμβη

τηρίου καί κλειστοί> γυμναστηρίου είς 'Αθήνας, άνοικτοϋ 

κολυμβητηρίου έν Θεσσαλονίκυ -τό δποίον καί δημο

πρατείται κατ' αύτάς- κλειστοί> γυμναστηρίου έν Θεσσα

λονίκυ -τό δποίον εύρίσκεται ύπό άνέγερσιν καί θά εχη 

δλοκληρωθή κατά τά τέλη τοϋ 1962. Μεγάλη έπέκτασις 
τοϋ Σταδίου Καραϊσκάκη είς Νέον Φάληρον, ώστε νά δύ

ναται νά περιλάβη 60.000 θεατάς. 'Ίδρυσις σταδίου εl.ς Πά
τρας καί όλοκλήρωσις τών 73 έθνικών σταδίων καί γυμνα
στηρίων τών έπαρχιών. Πέραν δλων τούτων, πρέπει νά 

ύπογραμμισθή ή σοβαρά ένίσχυσις τήν δποίαν παρέσχε τό 

Κράτος, βάσει τοϋ αύτοϋ πενταετοuς σχεδίου, διά τήν συμ

πλήρωσιν τοϋ Καυταντζογλείου Σταδίου εl.ς Θεσσαλονί

κην καί διά τήν άντιμετώπισιν τής ένάρξεως τών έργασιών 

πρός δημιουργίαν τών 'Ολυμπιακών έγκαταστάσεων είς 

τήν περιοχήν Φιλοθέης-Καλογραίζης. 

»Σκοπίμως παρέλειψα, κατά τήν άπαρίθμησιν τών ερ

γων τοϋ πενταετοϋς προγράμματος καί τών έπιτευγμάτων 

του, τό 'Αθλητικόν Κέντρον Νεότητος τοϋ 'Αγίου Κοσμa, 

τοϋ δποίου τελοϋμεν σήμερον τά έγκαίνια, καί τό δποίον 

ύμείς συνελάβετε,- άπεφασίσατε καί έπραγματοποιήσατε. 

Διότι δέν είναι μόνον τό δεύτερον έγκαινιαζόμενον έκ τών 

βασικών εργων άθλητισμοu, μετά τό Καυταντζόγλειον Στά

διον Θεσσαλονίκης, άλλά καί παρουσιάζει άναμφισβητή

τως δλως ίδιαιτέραν σημασίαν. Είναι εργον πολυσύνθετον, 

έφάμιλλον τών άρτιωτέρων παρεμφερών εύρωπαϊκών έγκα

ταστάσεων καί προοριζόμενον διά τήν δμαδικήν άθλησιν, 

λόγω δέ τοϋ χαρακτήρος του αύτοϋ παρίσταται άνάγκη νά 

τό άναλύσω έν συντομί~. 'Επί συνολικής έκτάσεως 600 
στρεμμάτων βαλτώδους καί μή χρησιμοποιουμένου έδά

φους -καθ' ijν στιγμήν τόση ύπάρχει άνάγκη χώρων δι' 

άθλησιν καί ψυχαγωγίαν τής νεολαίας- έδημιουργήθη 

κέντρον μέ τάς πλέον συγχρονισμένας έγκαταστάσεις, 

δπου θά είναι δυνατή ή ταυτόχρονος άσκησις χιλίων νέων 

καί ή έξυπηρέτησις 3.000 περίπου λουομένων, έκτός τοϋ 
μεγάλου άριθμοϋ τών παιδιών, τά όποία θά συγκεντρώνων

ται είς τά προβλεπόμενα πέντε κέντρα παιδικής χαρaς. Αί 

κτιριακαί έγκαταστάσεις του, μετά τήν δλοκλήρωσίν των, 

θά εχουν όγκον 35.000 κυβικών μέτρων καί θά καταλαμβά
νουν έπιφάνειαν 14.000 τετραγωνικών μέτρων, ένώ χώρος 
350 στρεμμάτων θά καλύπτεται άπό πράσινον. 

»Τό δλον εργον, τελοuν ύπό τήν έποπτείαν τής Γενικής 

Γραμματείας 'Αθλητισμοί> άνετέθη είς τήν Τεχνικήν 

Ύπηρεσίαν τοϋ Έλληνικοϋ 'Οργανισμοί> Τουρισμοί> καί 

διηρέθη είς τρία τμήματα διά τήν έκτέλεσιν τών έργασιών. 

Είς τό πρώτον τμήμα -τό όποίον ήρχισεν έκτελούμενον 

τήν 8ην 'Ιουνίου 1960 καί παρεδόθη τήν 20ήν 'Ιουλίου 
1961- περιελαμβάνοντο χωματουργικά εργα, περιφερεια

κοί δρόμοι, πεζόδρομοι, δίκτυον ύδρεύσεως καί άποστραγ

γίσεως των γηπέδων, γήπεδον κλασικοί> άθλητισμοϋ διε

θνών διαστάσεων, γήπεδον ρίψεων, δύο γήπεδα ποδοσφαί

ρου, 8 γήπεδα καλαθοσφαιρίσεως, δέκα γήπεδα πετοσφαί
ρας, δύο γήπεδα άντισφαιρίσεως, χώροι σταθμεύσεως διά 

300 αύτοκίνητα, περιφράξεις καί κηπευτικαί έργασίαι ώς 
καί κερκίδες διά 3.200 άτομα. Αί δαπάνα ι διά __ τό πρώτον 
τοϋτο τμήμα των εργων, προϋπολογισθείσαι εις 11 εκατ . 

δρχ., άνήλθον τελικώς είς έννέα εκατομμύρια. 

»Τό δεύτερον τμήμα έργασιών, διά τό δποίον ό προϋ

πολογισμός άνέρχεται είς 11.500.000 δραχμών καί διά τό 
δποίον έδαπανήθησαν μέχρι τοϋδε 4 εκατομμύρια -ήρχι
σεν έκτελούμενον τήν 3 Δεκεμβρίου 1960, θά εχη δέ συμ
πληρωθή μέχρι 3ης Δεκεμβρίου 1961. Είς τοuτο περιλαμβά
νονται 28 κτίρια, έκ των όποίων εχουν ήδη άποπερατωθή, 
άποδυτήρια διά 300 περίπου άθλητάς, 4 αίθουσαι γυμνα
στών, μία αίθουσα διά τήν παροχή ν πρώτων βοηθειών, δύο 

αίθουσαι μαλάξεως, άναψυκτήριον καί άποδυτήρια θα

λαriσίων λουτρών τοϋ αύτοϋ τύπου πρός τών δημοσίων 

λουτρών τοϋ τουρισμοί> είς Βουλιαγμένη ν διά 1.000 λουσμέ
νους μέ δλας τάς συγχρόνους βοηθητικάς έγκαταστάσεις. 

'Υπό άποπεράτωσιν, έξ άλλου, εύρίσκονται καί θέλουν 

παραδοθή κλημακηδόν μέχρι 3ης Δεκεμβρίου 1961 5 άνα
ψυκτήρια, εν έντευκτήριον, 12 ξενώνες δυνάμεως 96 κλι
νών καί διάφοροι βοηθητικοί χώροι . 

»Τό τελευταίον τμήμα τών έργασιών, διά τό δποίον 

ύπολογίζεται δαπάνη 15 ώς εγγιστα εκατ. δρχ., δημοπρα
τούμενον τήν 28 Αύγούστου μέ πρόβλεψιν άποπερατώσεως 
μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 1962, περιλαμβάνει κλειστόν γυ
μναστήριον, ύπαίθριον θέατρον 600 θέσεων, ποδηλατό
δρομον άναπτύγματος 1.800 μέτρων, πέντε κέντρα παιδικής 
χαρaς έμβαδοϋ 1.000 τετραγωνικών μέτρων, δύο κολυμβη
τικάς δεξαμενάς -έξ ών ή μία διαστάσεων 33 χ 20- λιμε

νίσκον καί liλλας άπαραιτήτους διά τήν δλοκλήρωσιν τοϋ 

κέντρου έγκαταστάσεις . Προβλέπεται έπίσης ή έντός τοϋ 

1962 κατασκευή δύο ετέρων συγκροτημάτων άποδυτηρίων 
διά λουσμένους τύπου ΕΟΤ Βουλιαγμένης διά 2.000 άτομα. 

»Σήμερον ή Κυβέρνησις παραδίδει είς τήν ελληνικήν 

νεολαίαν τόν άθλητικόν τοϋτον χώρον, παρά τήν σύγχρο

νον πόλιν τών 'Αθηνών. 'Όπως είς τό άρχαίον άστυ τό 

γυμνάσιον καί ή παλαίστρα άπετέλουν χώρους τής σωμα

τικής καί πνευματικής καλλιεργείας τοϋ έλευθέρου πολί

του, οϋτω καί τό · Αθλητικόν Κέντρον τοϋ 'Αγίου Κοσμa, 
έπιζήλου τεχνικής άρτιότητος καί καλαισθησίας, προορι

σμόν εχει νά συντελέση, έν συναρτήσει πρός τά άλλα 

έκτελούμενα εργα, είς τήν άναβίωσιν τοϋ πνεύματος των 

χρόνων τής μεγάλης άκμής, δπότε είχεν έπιτευχθή ό πλή

ρης συνδυασμός τής σωματικής ρώμης μέ τήν άνάπτυξιν 

τοϋ νοϋ, τής άρετής μέ τήν φυσικήν πειθαρχίαν καί τής 

άσκήσεως καί του ρυθμοί> μέ αύτήν τήν οuσίαν τής ζωής. 

»Ή ληφθείσα ύφ' ύμών κατά τό 1958 άπόφασις είναι 
βέβαιον δτι θ' άπετελέση όρόσημον είς τήν πορείαν των 

άθλητικών πραγμάτων τής χώρας καί τό 'Αθλητικόν Κέν

τρον τοϋ 'Αγίου Κοσμa βασικόν σταθμόν της. Μέ αuτήν 

τήν πεποίθησιν, μέ τήν πλέον εύμενή προσδοκίαν, σaς πα

ρακαλώ, κύριε πρόεδρε, νά κηρύξετε τήν εναρξιν λειτουρ

γίας τοϋ 'Αθλητικοί> Κέντρου 'Αγίου Κοσμa, έγκαινιά

ζοντες τό μέγα τοϊ\το εργον σας». 

Στή συνέχεια ό Κ. Καραμανλής παρέδωσε τή ση

μαία του Κέντρου Νεότητος σέ όμάδα άθλητών, κή

ρυξε τήν εναρξη λειτουργίας του νέου 'Αθλητικοu 

Κέντρου ίcαί έπιθεώρησε τίς έγκαταστάσεις του. 

9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1961 

·Υπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή, πραγμα-
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τοποιείται σύσκεψη στό ύπουργείο Δημοσίων 'Έρ

γων, μέ άντικείμενο τήν άντιμετώπιση κυκλοφορια

κών θεμάτων τής πρωτεύουσας καθώς καί τήν έπίλυ

ση πολεοδομικών προβλημάτων τής χώρας. 

Κατά τή σύσκεψη έγκρίνεται άπό τόν πρόεδρο 

τής Κυβερνήσεως ή έντός του τρέχοντος ετους έπέ

κταση τής φωτεινής σημάνσεως, σέ 30 έπίκαιρα ση
μεία τής κεντρικής περιοχής τής πρωτεύουσας, κατά 

μήκος κυρίως τών δδών Πατησίων, Βασ. Σοφίας, 

Κηφισίας, Βασ. Κωνσταντίνου, Πειραιώς, Συγγρου 

καί στίς προσβάσεις διαφόρων πλατειών. 

Παράλληλα, δ πρωθυπουργός δίνει έντολή «δπως 

πέραν τών βασικών πολεοδομικών θεμάτων, τά όποία 

ρυθμίζονται διά τών καταρτισθέντων ifδη δύο σχετι

κών νομοσχεδίων, ληφθούν περαιτέρω τά άπαραίτη

τα μέτρα διά τήν έξωτερικήν έμφάνισιν τών άνεyει

ρομένων νέων οίκοδομών, τόσον είς τήν πρωτεύου

σαν δσον καί είς aλλας. μεyάλας πόλεις τfjς 'Ελλά

δος». 

Ειδικότερα, προβλέπεται ή έπιβολή δμοιομορφί

ας στό ϋψος τών στοών, στίς δδούς δπου ε{ναι ύπο

χρεωτικές καθώς καί τών ύποστυλωμάτων τους καί ή 

διενέργεια αύστηρου έλέγχου γιά τήν καλαίσθητη 

έμφάνιση των προσόψεων των νεοεγειρομένων κτι

ρίων. 

9 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1961 

Ό Κ. Καραμανλής εχει συνεργασία μέ τόν Ν. 

Μάρτη γιά τήν άντιμετώπιση θεμάτων του ύπουργεί

ου Βιομηχανίας. Μετά τή συνεργασία, δ ύπουργός 

Βιομηχανίας θά προβεί στίς άκόλουθες άνακοινώ

σεις : 

«'Ως άνέφερα ε{ς τόν κ. πρωθυπουργόν, ύπεγράφη σύμ

βασις τής γερμανικής Κυβερνήσεως μετά τοϋ · Ελληνικοϋ 
Καλυκοποιείου διά τήν κατασκευήν πολεμικοϋ ύλικοϋ 

άξίας 12.000.000 γερμ. μάρκων, έπελθούσης δέ συμφωνίας 

ύπογράφεται έντός τών προσεχών ήμερών καί έτέρα σύμ

βασις άξίας 4.220.000 μάρκων ή δρχ. 120 έκατ. περίπου έν 
συνόλφ . 'Εξ άλλου, ή διεύθυνσις τοϋ Καλυκοποιείου έν 

συνεργασί~ μετά τής Κυβερνήσεως έπέτυχε τάς κάτωθι 

συμφωνίας: 

» I) Κατηρτίσθη ή τελική σύμβασις καί ύπογράφεται 
έντός τοϋ τρέχοντος μηνός μετά τοϋ οίκου 'Άgria Werke 
Maschinenfabrik Moeckmuehl" G.M.B.H. Διά ταύτηξ ώρι
σμένος τύπος μονοαξονικών έλκυστήρων έκ τών έν Γερμα

νί~ κατασκευαζομένων ύπό τοϋ έργοστασίου τούτου, θά 

κατασκευάζεται τοϋ λοιποϋ έν · Ελλάδ.ι, ύπό τοϋ Καλυκο
ποιείου καί θά καλύπτη τάς άνάγκας τόσον τής έλληνικής 

καί γερμανικής δσον καί λοιπής πελατείας τοϋ οίκου αύ

τοϋ . 2) 'Υπεγράφη δμοίως σύμβασις μετ' αύστριακοϋ οί
κου διά τήν κατασκευήν μηχανημάτων έπεξεργασίας ξύ

λου προοριζομένων διά πελάτας αύτοϋ έν τφ έξωτερικφ. 

'Εκ μόνον τών δύο άνωτέρω συμβάσεων προβλέπεται δτι ή 

άξία τής έτησίας παραγωγής θά ύπερβή τό ποσόν τών 30 
έκατ. δραχμών. 'Ομοίως μετά τοϋ οίκου "K\oeckner -

Humboldt - Deutz" διεξάγονται ύπό τοϋ Καλυκοποιείου 
συνεννοήσεις διά συνεργασίαν πρός κατασκευήν εΙρηνι

κών εtδών έν ·Ελλάδι δι' έπιχωρίαν κατανάλωσιν καί έξα

γωγάς. Διά τών άνωτέρω συμβάσεων έξησφαλίσθη έργασία 

είς 2.500 έργατοτεχνίτας τοϋ έλληνικοϋ Καλυκοποιείου 
διά μίαν διετίαν». 

10 ΑΥΓΟΎΣτΟΥ 1961 

·Ο 'Αμερικανός ύφυπουργός, άρμόδιος γιά θέμα

τα Μέσης 'Ανατολής, Τσέστερ Μπόουλς, φθάνει 

στήν 'Αθήνα καί εχει συνομιλία μέ τόν πρωθυπουρ

γό Κ. Καραμανλή. Στή συνέχεια, δ 'Αμερικανός 

έπίσημος καί δ επιτετραμμένος τών ΗΠΑ στήν 'Αθή

να, Τ. Μπέννετ, παρακάθησαν σέ φιλικό πρόγευμα 

στήν οίκία του Κ. Καραμανλή, στό όποίο συμμετείχε 
καί δ άντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως, Π. Κανελλό

πουλος. 

Τήν έπομένη καί πρίν άπό τήν άναχώρησή του 

γιά τήν Ούάσιγκτων, δ 'Αμερικανός ύφυπουργός, 

άπαντώντας σέ σχετικές έρωτήσεις δημοσιογράφων, 

θά προβεί στήν άκόλουθη δήλωση: 

«Μέ τόν κ. πρωθυπουργόν εΙχον εύχάριστον συνομι

λίαν, ή όποία περιεστράφη ίδίως εις τήν οίκονομικήν 

έξέλιξιν τής 'Ελλάδος. Μοί έπροξένησεν έντύπωσιν ή δι

απιστουμένη άνάπτυξις τοϋ όδικοϋ δικτύου καί ή γενική 

προσπάθεια άναπτύξεως ίδιαιτέpως βεβαίως είς τόν γεωρ
γικόν τομέα, άλλά καί ή παράλληλος έξέλιξις τών ύπολοί

πων τομέων τής έλληνικής οίκονομίας, διά τής κατασκευ

ής εργων βασικής ύποδομής. 'Ελπίζω, συνέχισεν, είς τήν 

δυνατότητα περαιτέρω βοηθείας πρός τήν 'Ελλάδα διά νά 

δημιουργηθοϋν δλαι αί συνθήκαι έξευρέσεως καί προσελ

κύσεως τών ίδίων σας κεφαλαίων ϊνα καταστήτε αύτάρκεις. 

Τοϋτο βεβαίως θά άπαιτήση χρόνον, άλλ' έλπίζω δτι ή 

Κυβέρνησίς μου θά δυνηθή νά συνεχίση παρέχουσα τήν 

βοήθειάν της πρός τήν 'Ελλάδα καί έπί τοϋ σημείου αύτοϋ 

εΙμαι αίσιόδοξος». 

Σέ άπάντηση έρωτήσεως σχετικής μέ τό ϋψος τής 

οίκονομικής βοήθειαςc των ΗΠΑ πρός τήν 'Ελλάδα, 

δ τ. Μπόουλς εΙπε: 

«Δέν γνωρίζω ποία γενικώς ποσά πρόκειται νά διατε

θοϋν πρός τόν σκοπόν αύτόν. 'Εγώ είμαι προσωπικώς αί

σιόδοξος δτι τό Κογκρέσσον θά έγκρίνη έπαρκή κεφά

λαια, διά νά πράξωμεν αύτά τά όποία θέλομεν» . 

Παράλληλα καί μέ άφετηρία τό είδικότερο θέμα 

τής κατανομής τής βοηθείας, παρατήρησε: 

«Κατά προτεραιότητα χορηγείται ή βοήθεια πρός τάς 

χώρας έκείχας αί όποίαι συμβάλλουν ε{ς τήν άνάπτυξίν 

των. Σείς, εtργάσθητε σκληρώς, κατεβάλατε μεγάλας προ

σπαθείας, είχατε τεράστια προβλήματα καί ή χώρα σας 

διακρίνεται διά τόν κατακερματισμόν τής ίδιοκτησίας . Αί 

άνάγκαι σας εΙναι κατανοηταί άπό ήμaς, άλλά πρέπει νά 

εχωμεν ύπ' οψιν καί τό θέμα τής παροχής βοηθείας πρός 

τά Κράτη τής 'Αφρικής». 
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τέλος, ό.ναφερόμενος στό θέμα του Βερολίνου 

καί τή θέση τών ΗΠΑ καί τής 'Ελλάδος εναντι αύ

τή ς, θά πεί: 

«'Η 'Ελλάς εΙναι νομιμόφρον, άποφασιστικόν καί 

ίσχυρόν μέλος τοϋ ΝΑΤΟ. 'Η χώρα σας έχει δοκιμασθή 

οσον όλίγα έθνη καί έχει μάθει οπως ολοι μας οτι εΙναι 

άδύνατος ή άνοικοδόμησις νέου κόσμου, έφ' οσον θά ύπο

κύπτη είς άπειλάς. 'Εκείνο τό δποίον χρειάζεται εΙ ναι ή 

δύνciμις χωρίς τήν προκλητικήν χρησιμοποίησίν της. Δέν 
επιθυμουμεν νά προκαλέσωμεν κανένα ή νά χρησιμοποιή

σωμεν τήν δύναμίν μας κατά τρόπον προκλητικόν. Είμεθα 

ετοιμοι, οπως έχει δηλώσει κατ' επανάληψιν δ πρόεδρος 

Κέννεντυ, νά διαπραγματευθώμεν καλοπίστως, νά συζητώ

μεν τά σημεία διαφωνίας μας, άλλά δέν νομίζομεν , καί ή 

'Ελλάς περισσότερον καί άπό τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας, 

οτι δύναται νά έξαπατηθή ή νά άπειληθουν αί θέσεις της, 

είς τάς δποίας νομί'ζει οτι δικαίως εύρίσκεται . 

»Μέγα θέμα τής παρούσης στιγμής εΙ ναι ή τύχη τών 2,5 
εκατομμυρίων κατοίκων του Δυτικου Βερολίνου, εναντι 

των όποίων έχομεν άναλάβει ύποχρεώσεις, οπως είχομεν 

άναλάβει ύποχρεώσεις καί έναντι του έλληνικου λαου, τάς 

δποίας ετηρήσαμεν. Καί είμεθα άποφασισμένοι νά τηρή

σωμεν καί τάς έναντι τών κατοίκων του Δυτικου Βερολίνου 

ύποχρεώσεις μας». 

10 Α ΥΓΟΥΣτΟΥ 1961 

Ό πρόεδρος τής Βουλής, Κ. Ροδόπουλος, καλεί 

τόν πρόεδρο τής ΕΔΑ, I. Πασαλίδη, γιά νά του κοι
νοποιήσει ό.πάντηση σέ πρόσφατη διαμαρτυρία του, 

στήν όποία προβάλλεται ή θέση δτι «οί βουλευταί 

τής ΕΔΑ εύρίσκονται ύπό τήν πίεσιν τών ό.στυνομι

κών ό.ρχών». 

Στήν ό.πάντησή του -τήν όποία προσέρχεται νά 

παραλάβει ό Η. Ήλιου ό.ντί του I. Πασαλίδη- ό 

πρόεδpος τής Βουλής χαρακτηρίζει «ό.παράδεκτον>> 
τό γεγονός τής προσφυγής ένός κόμματος σέ οργα

νισμούς ξένων χωρών, προκειμένου νά καταγγείλει 

θέματα καθαρώς έσωτερικής φύσεως καί θεωρώντας 

τήν έπιστολή του προέδρου τής ΕΔΑ «ώς έπιδιώκου

σαν δημιουργίαν έντυπώσεων», ύπογραμμίζει : 

«Είς τήν 'Ελλάδα λειτουργεί ό θεσμός τής Βουλής, εν

τός τής όποίας δύνανται νά συζητώνται ολα τά άναφυόμενα 

ζητήματα, έν τελευταί~ δέ άναλύσει άποφαίνεται έφ' ολων 

αύτών ό κυρίαρχος έλληνικός λαός. Δέν εΙναι δυνατόν νά 

γνωρίζω που μεταβαίνουν oi βουλευταί τής ΕΔΑ, τί λέγουν 
καί ποίας άντιδράσεις προκαλουν . Πάντα ταυτα άποδεικνύ

ουν πλήρως οτι είς τήν 'Ελλάδα επικρατεί άπολύτως ελευ

θερία καί δ κοινοβουλευτισμός λειτουργεί έλευθέρως». 

11 Α ΥΓΟΥΣτΟΥ 1961 

Οί σχέσεις τής 'Ελλάδος μέ τίς χώρες του 'Α να

τολικου συνασπισμοί) οξύνονται ό.κόμη περισσότε

ρο, δταν, παράλληλα μέ τή διατύπωση μομφών ό.πό 

τήν πλευρά τής Βουλγαρίας, ό Σοβιετικός πρωθυ-

πουργός Ν. Χρουστσώφ, κατά τή διάρκεια δεξιώσε

ως γιά τήν σοβιετορουμανική φιλία, στό Κρεμλίνο, 

καί σέ όμιλία του μέ γενικότερο πολιτικό περιεχό

μενο, ό.πευθυνόμενος στούς λαούς των χωρών του 

ΝΑΤΟ, παρατηρεί: 

«'Εννοείτε πόσον έπικίνδυνος εΙναι ή δδός πρός τήν 

δποίαν σaς ώθουν ό καγκελλάριος 'Αντενάουερ, οί ρεβαν

σισταί καί ολοι έκείνοι οί δποίοι συμμερίζονται τήν πολι

τικήν του. Πράγματι, liν oi ίμπεριαλισταί εξαπολύσουν πό
λεμον, τότε ή λογική καί δ νόμος του πολέμου θά ύποχρε

ώσουν τήν Σοβιετικήν 'Ένωσιν καί aλλας σοσιαλιστικάς 

χώρας νά καταφέρουν, έστω καί παρά τήν θέλησίν των, 

έξοντωτικά πλήγματα κατά τών έπιδρομέων, άνεξαρτήτως 

του σημείου είς τό δποίον εΙ ναι έγκατεστημέναι αί στρατι

ωτικαί βάσεις. ΕΙναι άνάγκη νά έπικρατήση ή κοινή λογι

κή καί πρέπει νά καταβληθή κάθε προσπάθεια διά νά άπο

τραπή ή πιθανότης παρομοίας συμφορaς». 

'Αναφερόμενος εiδικότερα στήν περίπτωση τής 

' Ελλάδος, θά ό.ναφέρει: 

«Έδήλωσα είς τόν ~Ελληνα πρεσβευτήν οτι ή πλέον 

λογική πολιτική διά τήν 'Ελλάδα θά εΙναι οπως αύτή άπο

χωρήση του ΝΑΤΟ. Τουτο θά άποβή, έπίσης, ώφέλιμον 

δι' liλλα Κράτη, τά όποία είσήλθον είς τόν έπιθετικόν αύ

τόν συνασπισμόν, έκ παρεξηγήσεως. 'Εφ' ο σον συμβή του

το ή 'Ελλάς δέν θά ύποφέρη, είς περίπτωσιν έκρήξεως 

πολέμου. Ό πρεσβευτής μου εΙπεν: "Δέν πιστεύω οτι ό 

Σοβιετικός πρωθυπουργός θά διατάξη, ποτέ, νά ριφθουν 

άτομικαί βόμβαι κατά τής 'Ακροπόλεως καί άλλων ίστο

ρικών μνημείων τής 'Ελλάδος"». 

Καί ή ό.πάντηση του Σοβιετικοί) πρωθυπουργοί), 

σύμφωνα μέ τούς λόγους του, ήταν ή έξής : 

«Κύριε πρεσβευτά, δέν θά ήθελα νά σaς δυσαρεστήσω, 

άλλ' άπατaσθε σοβαρώς . 'Εγώ, φυσικά, ώς πρόεδρος του 

'Υ πουργικου Συμβουλίου, δέν θά διατάξω, άπ' εύθείας 

οπως ριφθουν βόμβα ι κατά τής 'Ακροπόλεως, δέν θά διστά

σω ομως νά δώσω διαταγήν είς τούς στρατιωτικούς μου 

οπως έπιτεθουν κατά τών στρατιωτικών βάσεων του Βορει

οατλαντικου Συμφώνου, αί δποίαι εύρίσκονται είς τήν 

'Ελλάδα καί φυσικά ούτοι δέν θά φεισθουν ούτε τών έλαι

ώνων, ούτε τής 'Ακροπόλεως, διότι αί βόμβα ι δέν κάμνουν 

διακρίσεις»80 • 

Μετά τή γνωστοποίηση τών δηλώσεων Χρου

στσώφ, ό Κ. Καραμανλής θά προβεί, τήν επομένη, 

στήν ό.κόλουθη δήλωση: 

« Ό πρωθυπουργός τής Σοβιετικής 'Ενώσεως κ. 

Χρουστσώφ συνηθίζει νά διατυπώνη κατά καιρούς 

άπειλάς κατά τής 'Ελλάδος, ή όποία έν τούτοις έμ

πράκτως άπέδειξαν δτι έπιθυμεί νά διατηρή άyαθάς 

σχέσεις μέ τήν ΕΣΣΔ. 

»Καί μάλιστα αί άπειλαί αύταί συνοδεύονται μέ 

τήν άπαράδεκτον άξίωσιν, δπως ή χώρα μας έyκατα

λείψη τάς συμμαχίας της. 

» 'Εάν διά τής άδικαιολοyήτου αύτή ς συμπεριφο-
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ρiiς tπιδιώκει ό Σοβιετικός πρωθυπουργός τόν tκφο

βισμόν του έλληνικοv λαοv καί τήν tνθάρρυνσιν τής 

aκρας άριστερiiς, καλόν είναι νά γνωρίζη δτι προκα

λεί τό άντίθετον άποτέλεσμα. 

» 'Εν πάσrι περιπτώσει, ό Χρουστσώφ δύναται, 
δπως ήπείλησε διά τών δηλώσεών του, νά καταστρέ

ψη τήν Άκρόπολιν, δέν δύναται δμως νά καταστρέ

ψη τά ίδεώδη τά όποία συμβολίζει ό ίερός αύτός βρά

χος καί τά όποία εlvαι ίσχυρότερα άπό τούς πυραύ

λους». 

'Η άνταλλαγή δηλώσεων μεταξύ του Σοβιετικου 

καί του 'Έλληνα πρωθυπουργου, θά προκαλέσει σχό

λια σέ εύρύτερη διεθνή κλίμακα. 

'Επίσημες άμερικανικές πηγές κατηγορουν τήν 

ΕΣΣΔ δτι «διεξάγει εντονον προπαγάνδαν διά νά έκ

φοβίσει τούς συμμάχους τών ΗΠΑ καί νά προκαλέ

σει διάσπασιν καί έξασθένησιν τής δυτικής θέσεως 

του Βερολίνου». 

'Ο 'Αμερικανός γερουσιαστής Ούίλλιαμ Φούλ

μπράιτ σέ δηλώσεις του χαρακτηρίζει τήν άπάντηση 

του Κ. Καραμανλή ώς «έπιγραμματική καί τήν πλέον 

εϋστοχον πού ήτο δυνατόν νά δοθή». Καί προσθέτει: 

«'Η άπάντησις τοu 'Έλληνα πρωθυπουργοu άποτελεί 

τήν εκδήλωσιν γνησίου δημοκρατικοί) πνεύματος καί 

ύψηλοu l'jθικοu, πού χαρακτηρίζουν τόν πεπολιτισμένον, 

γενναίον καί ενδοξον έλληνικόν λαόν καί ύπόμνησιν πρός 

όλόκληρον τήν άνθρωπότητα του χρέους πού εχει διά τήν 

προάσπισιν τών ύψίστων καί άκαταλύτων ίδανικών, πού 

έκληροδότησεν ή Έλλάς καί τά όποία άποτελοuν τήν βά

σιν του πολιτισμοί) μας». 

'Από τήν πλευρά του, ό άμερικανικός τύπος χα

ρακτηρίζει «κτηνώδεις καί βάρβαρες» τίς σοβιετικές 

άπειλές καί στό σύνολό του έπισημαίνει δτι «ό 

'Έλλην πρωθυπουργός έξεπροσώπησε μέ τήν σθενα

ράν άπάντησίν του όχι μόνον τήν ύψηλήν στάθμην 

του πολιτισμου του έλληνικου λαου, άλλά καί τό 

ύγιές πνευμα τής Δύσεως εναντι τής βίας». 

'Ιδιαίτερη δημοσιότητα δόθηκε στό γεγονός καί 

άπό τίς στήλες καί του γαλλικου τύπου, ένώ, παράλ

ληλα, στή Βόννη, έκπρόσωπος τής Κυβερνήσεως θά 

έπισημάνει: 

«'Η άπάντησις τής έλληνικής Κυβερνήσεως πρός τόν 

Ρώσον πρωθυπουργόν ύπήρξε εξαίρετος καί προκάλεσε 

μεγάλην ίκανοποίησιν καί ζωηράν αίσθησιν είς τούς πολι

τικούςfαράγοντας, καθώς καί είς όλόκληρον τόν λαόν του 

Δυτικοu Βερολίνου, κατά τήν παροuσαν στιγμήν, καθ' ijν 

ή έν λόγφ πόλις χρειάζεται τήν συμπαράστασιν όλοκλή

ρου του έλευθέρου κόσμου ... Ό κ. Καραμανλής, πρωθυ
πουργός μικρaς μέν, άλλά ήρωϊκής καί ίστορικής χώρας, 

ύπήρξεν ό μόνος ήγέτης Κράτους τοu δυτικοu κόσμου, ό 

όποίος εδωκε τοιαύτην κατηγορηματικήν καί άποστομω

τικήν άπάντησιν είς τόν αύθέντην του Κρεμλίνου ... >>81 • 

τέλος, στό Λονδίνο, τό περιεχόμενο τής άπαντή-

σεως του Κ. Καραμανλή στό Σοβιετικό πρωθυπουρ

γό καί ή άπήχησή της στή διεθνή κοινή γνώμη συν

δυάζεται μέ τήν έν γένει πολιτική κατάσταση τής 

χώρας καί γίνεται άντικείμενο έκτενών άναλύσεων 

καί πολιτικών σχολ'ιασμ&ν άπό τά έγκυρότερα δη
μοσιογραφικά όργανα. 

Χαρακτηριστικό στό σημείο αύτό εΙναι έκτενές 

δημοσίευμα τών «Times» του Λονδίνου. Σέ aρθρο της 
μέ τίτλο«' Η 'Ελλάς καί οί γείτονές της» ή έφημερί

δα ύπογραμμίζει τή σημασία του γεγονότος γιά τό 

άποτέλεσμα ένδεχόμενης έκλογικής άναμετρήσεως 

καί άναλύοντας τήν κατάσταση στήν έλληνική πολι

τική σκηνή καί τή θέση τών κομμάτων του Κέντρου 

σ' αύτήν, έπισημαίνει: 

UΟ,τι κι liν σκόπευε νά επιτύχει ό σοβιετικός συνασπι

σμός μέ τήν τελευταία του έπίθεση, γεγονός εΙναι δτι δυνά

μωσε τά χέρια τής έλληνικής Κυβερνήσεως γιά προκήρυ

ξη γενικών εκλογών. Μετά τό σχόλιο του κ. Χρουστσώφ 

τόν περασμένο μήνα, δτι «δ πόλεμος δέν θά έφείδετο τών 

έλαιώνων τής 'Ακροπόλεως», οί έπίσημες διαμαρτυρίες 

άπό τή Μόσχα καί τή Σόφια γιά έπερχόμενη έπέμβαση του 

ΝΑΤΟ στήν Τουρκική Θράκη εΙ ναι κάτι τό γελοίο . ·Η 

κυβερνώσα ΕΡΕ δέν μπορεί νά προσδοκa καταλληλότερη 

στιγμή γιά νά πάει στίς κάλπες πρό τής λήξεως τής εντο

λής τής Κυβερνήσεως τόν έπόμενον Μάιον. Συντρέχει σο

βαρός λόγος μία νέα έντολή νά ύποστηρίξει ίσχυράν πολι

τικήν, έάν ή κρίση του Βερολίνου όξυνθεί ή έάν δ σοβιετι

κός συνασπισμός χρησιμοποιήσει τή Θράκη ώς περιφε

ρειακή φιλονικία άντιπερισπασμοu. 

·Ο Κ. Καραμανλής έθεσε νέο σήμα στήν έλληνική πο

λιτική, παραμένων πρωθυπουργός έπί εξ σχεδόν έτη καί 

μία πλήρης θητεία θά ήταν σπάνιο έπίτευγμα. 'Η άντιπο

λίτευσις εύρίσκεται σέ άταξία. Οί μεταβολές καί άλλαγές 

μεταξύ τών έθνικών κομμάτων τοu Κέντρου δέν παρουσιά
ζουν είκόνα ένώσεως. Οί διαφορές τους άναμένεται νά 

ώφελήσουν τά μεγάλα τάγματα τής ΕΡΕ καί τής ΕΔΑ. 'Εν 

άπουσί~ νομίμου Κομμουνιστικοί) κόμματος, ή ΕΔΑ παίρ

νει τίς κομμουνιστικές ψήφους. Κατέχει 58 εδρες εναντι 
169 τής Κυβέρνησης, σέ Βουλή 300 έδρών. Προσφέρει στό 
κόμμα του Κέντρου έλκυστικούς δρους εκλογικής συνερ

γασίας σέ ενα λαϊκό μέτωπο. 'Εάν αύτό ήταν δυνατόν νά 

πραγματοποιηθεί, θά διάβρωνε ένδεχομένως τήν πλειοψη

φία τής ΕΡΕ. 'Η σοβιετική άνθελληνική έκστρατεία δμως 

τό εκαμε κάτι λιγώτερο άπό μία πιθανότητα. 

Ή τωρινή διένεξη μέ τή Βουλγαρία liρχισε στά μέσα 

του καλοκαιριοu . 'Υπήρξαν μερικά έπεισόδια διατεινόμε

νης κατασκοπείας μέ μέτρα του γνωστοu είδους κατά • Ελ
λήνων διπλωματών στή Σόφια. Τόν 'Ιούλιο δ Βούλγαρος 

πρωθυπουργός κ. Γιούγκωφ έπετέθηκε προσωπικά στόν κ. 

Καραμανλή. 'Αλλά ήταν οί άπειλές πού έκτόξευαν «βάρ

βαροι» κατά τής 'Ακροπόλέως -δπως σχολίασαν οί έλ
ληνικές έφημερίδες- πού liναψαν τήν κοινή γνώμη . 'Η 

άπάντηση του κ. Καραμανλή, δτι τά ίδεώδη πού αντιπρο

σωπεύει ή 'Ακρόπολις εΙ ναι Ισχυρότερα άπό τούς σοβιετι

κούς πυραύλους, άνύψωσε ύπερβολικά τή δημοτικότητα 

τής Κυβέρνησης. Τό Κέντρο τώρα δέν μπορεί νά περιμένει 

έκλογικά πλεονεκτήματα, liν συνεργαστεί μέ τήν ΕΔΑ. 'Εξ 
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άλλου ή Κυβέρνηση άποδέχθηκε τό αίτημα τών μικρών 

κομμάτων, οί έπόμενες εκλογές νά γίνουν μέ τήν άπλή 

άναλογική άντί τής τωρινής ενισχυμένης, πού εόνοεί τά 

μεγάλα κόμματα η τίς έκλογικές συμμαχίες. 

οι βουλγαροσοβιετικές διαμαρτυρίες στήν 'Ελλάδα 

γιά τά γυμνάσια του ΝΑΤΟ επαυξάνουν τό αίσθημα στήν 

' Αθήνα δτι ή ·Ελλάδα μπορεί να εΙ ναι ενας άπό τούς στό

χους γιά περιφεριακή όξύτητα. Δέν θά γίνουν στό έλληνι

κό εδαφος, οί περισσότερες άποβάσεις θά γίνουν ιiπό πε

ζοναυτες του 'Έκτου Στόλου καί ή 'Ελλάδα θά διαθέσε ι 

!:να τάγμα άλεξιπτωτιστών. Οί διαμαρτυρίες εγιναν !:να μή

να σχεδόν μετά τήν αναγγελία αότών των ετησίων γυμνα

σίων. Πίσω άπό τήν δποια άναταραχή, κρύβονται οί άπαι

τήσεις τών Βουλγάρων γιά τή Θράκη καί τή Μακεδονία . 

'Υπάρχουν δέ 'Έλληνες κομμουνιστές άντάρτες πού εκ

παιδεύονται στή Βουλγαρία . Τά τελευταία δμως σκληρά 

λόγια άπό τά βορειοανατολικά εγιναν δεκτά μέ ψυχραιμία 

άπό τήν 'Αθήνα. Δέν εΙ ναι τής έλληνικής παράδοσης οί 

'Έλληνες νά φοβουνται τούς βαρβάρους»82 • 

11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1961 

Συγκροτείται, ύπό τήν προεδρία του πρωθυπουρ

γοu, σύσκεψη μέ σκοπό τήν έξέταση των έργατικ:ών 

ζητημάτων, μέ τή συμμετοχή του άντιπροέδρου τής 

Κυβερνήσεως, Π. Κανελλοπούλου, τών ύπουργών 

Συντονισμοί) κ:αί 'Εργασίας κ:αί έκ:προσώπων τής 

ΓΣΕΕ. 

Κατά τή σύσκεψη άποφασίζεται «νά κ:ατατεθοuν 

εiς τήν έπιτροπήν έξουσιοδοτήσεως σχέδια Ν.Δ . διά 

τήν κ:ύρωσιν των διεθνών συμβάσεων έργασίας περί 

συνδικαλιστικών έλευθεριών, περί του δικαιώματος 

των όργανώσεων διά συλλογικ:άς διαπραγματεύσεις, 

περί άπαγορεύσεως τής νυκτερινής έργασίας εiς 

άνηλίκ:ους κ:αί περί καταργήσεως τής άναγκ:αστικ:ής 

έργασίας κ:αί νά ρυθμισθη τό θέμα τής συμμετοχής 

τής ΓΣΕΕ κ:αί των liλλων συνδικαλιστικών όργανώ

σεων εiς τά συμβούλια του ΙΚΑ, του ΟΑΑΑ, της 

'Εργατικής 'Εστίας κ:αί τά κ:λαδικ:ά ταμεία» . 

'Ανακοινώνεται άκ:όμη δτι «ή Κυβέρνησις προω

θεί, ήδη, πρόγραμμα έκ:τελέσεως εργων, τό όποίον 

άποβλέπει εiς τήν δημιουργίαν προϋποθέσεων διά 

τήν άπορρόφησιν άνέργων, ένώ παραλλήλως άντιμε

τωπίζει τό θέμα τής άποσυμφορήσεως του πληττομέ

νου έκ: τής άνεργείας έπαγγέλματος των καπνεργα

τών» κ:αί δτι «θά συγκ:ροτηθοuν ύπό τήν προεδρίαν του 

κ:. Κανελλοπούλου συσκέψεις, προκειμένου νά συ

ζητηθοuν τά θέματα ίσης άμοιβής άνδρών κ:αί γυναι

κών, άναπροσαρμογής τής νομοθεσίας περί άνεργίας 

κ:αί άναμορφώσεως τής έπιθεωρήσεως έργασίας». 

11 ΑΥΓΟΥΣτΟΥ 1961 

' Υπό τήν προεδρία του πρωθυπουργοί) πραγμα

τοποιοuνται δύο διαδοχικές συσκέψεις μέ τή συμμε

τοχή τοu άντιπροέδρου, Π . Κανελλοπούλου, κ:αί τών 

ύπουργών Συντονισμοί) κ:αί Γεωργίας. 

Κατά τήν πρώτη άποφασίζεται ή συγκέντρωση 

ποσότητος μέχρι 12.000 τόνων κριθής κ:αί βρώμης 
έσοδείας 1961, ή όποία άφορα τούς μικρούς κ:αί μέ
σους καλλιεργητές, στούς όποίους θά καταβληθεί 

τιμή δρχ. 2,10-2,65 κατά χιλιόγραμμο κριθής κ:αί 

δρχ. 2,10 κατά χιλιόγραμμο βρώμης, άνάλογα μέ τήν 
ποιότητα. 

Στή διάρκεια της δεύτερης συσκέψεως έξετάζεται 

ή πορεία των προγραμμάτων των νομαρχιακών ερ

γων. Ή σημασία των εργων αuτών, κ:αί ή συμβολή 

τους στήν αϋξηση του εiσοδήματος των κατοίκων 

τής ύπαίθρου άποδεικ:νύεται κ:αί άπό τό συνεχώς αυ

ξανόμενο άριθμό αiτήσεων γιά τήν έκ:τέλεσή τους. 

Οί πιστώσεις πού διατέθηκαν κατά τήν 5ετία 1955-
1960 άνέρχονται σέ 2.012,7 έκ:ατ . δρχ . 'Ήδη , ή Κυ

βέρνηση άποφάσισε νά καταρτίσει τριετές πρόγραμ

μα νομαρχιακών εργων 1962- Ι 964, μέ τήν πεποίθηση 
δτι θά συντελέσει στήν άρτιότερη άξιολόγηση τών 

εργων κ:αί τήν καλύτερη όργάνωση της έκ:τελέσεώς 

τους. 

11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1961 

'Ο Κ. Καραμανλής μεταβαίνει γιά όλιγοήμερες 

διακοπές στά Καμένα Βοuρλα. 

15 ΑΥΓΟΥΣτΟΥ 1961 

Μέ τήν εuκ:αιρία τής συμπληρώσεως ετους άπό 

τής έγκ:αθιδρύσεως τής Κυπριακής Δημοκρατίας, ό 

πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής άποστέλλει στόν 

'Αρχιεπίσκοπο Μακάριο τό άκ:όλουθο συγχαρητή

ριο τηλεγράφημα: 

«'Επί έπετείφ έyκαθιδρύσεως Κυπριακής Δ ημο

κρατίας, παρακαλώ δεχθήτε έyκαρδίους εύχάς έλλη

vικής Κυβερνήσεως όπέρ προόδου καί εύημερίας 

άδελφοί5 κυπριακοί5 λαοί5. 

'''Υπό φωτισμένη ν καί άξίαν ήyεσίαν 'Υμετέρας 
Μακαριότητας καί χάρις είς σύνεσιν καί πολιτικήν 

ώριμότητα κυπριακοί5 λαοί5 πολλά έπετεύχθησαν κα

τά πρώτον έτος έλευθέρου βίου Κύπρου, πρός τήν 

κατεύθυνσιν έδραιώσεως καί προόδου Κυπριακής 

Δημοκρατίας ώς καί έξυψώσεως διεθνοί5ς αύτής κύ
ρους. Είς πορείαν ταύτην κυπριακός λαός θά εόρί

σκη πάντοτε παρά τό πλευρόν του λαόν 'Ελλάδος,. 

16-29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1961 

Συζητείται κ:αί ψηφίζεται άπό τή Βουλή τό σχέ

διο Ν.Δ. «περί όργανώσεως τών ύπηρεσιών τής Γενι

κής Διευθύνσεως Τύπου κ:αί Πληροφοριών του ύπουρ

γείου Προεδρίας τής Κυβερνήσεως κ:αί liλλων τινών 

διατάξεων άναφερομένων εiς τό ύπουργείον Προε

δρίας Κυβερνήσεως κ:αί τήν Γενικ:ήν Γραμματείαν 

' Αθλητισμοί)» . 
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Είδικότερα ώς πρός τήν κυβερνητική πολιτική 

στόν τομέα του άθλητισμοu, δ ύφυπουργός Προεδρί

ας Τ. Τριανταφυλλάκος παρατήρησε: 

«Ή έφαρμογή τής χαραχθείσης ύπό του προέδρου τής 

Κυβερνήσεως έπί του &θλητισμου πολιτική διά τής κατ' 

&ρχήν ίδρύσεως τής Γενικής Γραμματείας 'Αθλητισμου 

καί τής έν συνεχεί~ δημιουργίας του ΠΡΟ-ΠΟ &πέδωσε 

λαμπρά &ποτελέσματα, διότι έξησφαλίσθη κατά βάσιν καί 

ή καλή καί αύτοτελής δυνατότης του &θλητισμου τής χώ

ρας, άλλά πρό παντός κατά βάσιν τά ύλικά μέσα τά άναγ

καία διά τήν &νάπτυξιν καί πρόοδον του έλληνικου άθλη

τισμου διά τής δημιουργίας τών άπαραιτήτων άθλητικών 

εγκαταστάσεων όχι μόνον είς τήν πρωτεύουσαν καί είς τά 

διάφορα άστικά καί μικροαστικά επαρχιακά κέντρα, άλλά, 

εί δυνατόν, μέχρι καί του τελευταίου χωριου . Οϋτω, είς τό 

πρώτον πρόγραμμα συμπεριελήφθησαν ή δημιουργία είς 

'Αθήνας κλειστου κολυμβητηρίου, κλειστου γυμναστη

ρίου, ή άποπεράτωσις του σταδίου Καραϊσκάκη, τά εργα 

του 'Αγίου Κοσμά, τό Καυταντζόγλειον Στάδιον τής Θεσσα

λονίκης, διά τό όποίον ή Γενική Γραμματεία' Αθλητισμου 

εδωσεν είδικήν ένίσχυσ:ιν εξ 11 έκατ., τό άνοικτόν κολυμβη
τήριον Θεσσαλονίκης, τό όποίον δημοπρατείται τήν 28-8-
61 καί τά έθνικά στάδια καί γυμναστήρια τών έπαρχιών»83 • 

21 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1961 

'Ο ύπουργός 'Εξωτερικών των ΗΠΑ, Ν τ. Ράσκ, 

απευθύνει πρός τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό έπιστο

λή, μέ τήν όποία αναφέρεται στά θέματα πού εθιγε δ 

Κ. Καραμανλής μέ τήν έπιστολή του στίς 22 'Ιου

λίου, καθώς καί στά ζητήματα πού ε{χαν στό μεταξύ 

προκύψει: 

«'Αγαπητέ κύριε πρόεδρε τής Κυβερνήσεως, 

» Ό πρέσβυς κ. Λιάτης μοί ένεχείρησε τήν 31 ην 'Ιου
λίου τήν έπιστολήν σας &πό 22.7.61 . Ήτο είς θέσιν νά 
έπεκταθή έπί τινων έκ τών σημείων, ατινα θίγετε έν τΌ 

επιστολΌ σας, τουτο δέ ήτο πολύχρήσιμον. 

»'Εκτιμώ παρά πολύ τήν σκέψιν σας δπως μοί καταστή

σητε γνωστάς τάς άπόψεις σας . 'Η παρουσα ε{ ναι κρίσιμος 

περίοδος, καθ' ην θά εδει νά άνταλλάσσωμεν άπόψεις εί

λικριν&ς καί νά εύρισκώμεθα είς στενήν έπαφήν έπί τ&ν 

προβλημάτων μας . Συμμεριζόμεθα τήν άποψίν σας, καθ' 

ην ή άλληλεγγύη μεταξύ δλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ 

&ποτελεί τήν καλυτέραν έλπίδα διά τελεσφόρον άντιμετώ

πισιν τής σοβιετικής άπειλής καί διά τήν &ποτροπήν του 

πολέμου. Εύτυχ&ς ήμείς είς τό ΝΑΤΟ συμμεριζόμεθα τάς 

αύτάς &ρχάς καί άγωνιζόμεθα διά τούς αύτούς σκοπούς. 

Κατά τάς προσφάτους μου δηλώσεις ένώπιον του Συμβου

λίου του Βορειοατλαντικου Συμφώνου, ύπέβαλα ώρισμένας 

σκέψεις ώς πρός τό πώς θά ή δυνάμεθα νά δώσωμεν περισσό

τερον εννοιαν είς τήν άλληλεγγύην ταύτην. • Υπήρξα πολύ 
εύτυχής διαπιστώνων τήν συμφωνίαν του πρέσβεώς σας 

έπ' αύτών των δηλώσεων . 

»Οί συνεργάτες μου καί έγώ έξητάσαμεν μετά προσο

χής τά δύο μνημόνια τά όποία διεβιβάσατε διά τής επιστο

λής σας. ·Η άνάλυσις ή γενομένη είς τό μνημόνιον περί 

των άναγκ&ν των ενόπλων δυνάμεων μοί €προξένησε μεγά-

λην εντύπωσιν. VΕχομεν μεγάλην εκτίμησιν διά τάς έλλη

νικάς ενόπλους δυνάμεις καί γνωρίζομεν τά λαμπρά επιτεύ

γματά των κατά τό παρελθόν, καθώς καί τά σύγχρονα, ατι

να άναφέρετε. Δύνασθε δικαίως νά ε{σθε ύπερήφανος δι' 

αύτάς. VΕχομεν πάσαν εμπιστοσύνην είς τήν θέλησιν των 

έλληνικ&ν ενόπλων δυνάμεων, δπως, όμου μετά των συμμά

χων του ΝΑΤΟ, σταθουν είς τό ϋψος του εργου, τό όποίον 

τίθεται ενώπιον δλων εκείνων ο{ δποίοι άγαπουν τήν έλευ

θερίαν. 

»'Όσον άφορά τήν σκέψιν σας περί κοινής στρατιωτι

κής μελέτης, πληροφορούμεθα δτι 'Έλληνες καί 'Αμερι

κανοί στρατιωτικοί εχουν έπιληφθή τοιαύτης μελέτης, 

σκοπούσης είς τήν παροχήν προσθέτων πληροφοριών περί 

του πενταετους έλληνικου στρατιωτικου σχεδίου καί του 

κόστους τής έλληνικής άμύνης. 'Ελπίζω δτι τά άποτελέ

σματα τής μελέτης ταύτης θά ήτο δυνατόν νά καταστουν 

διαθέσιμα είς τούς "Σοφούς 'Άνδρας" του ΝΑΤΟ, οϊτινες, 

ώς πληροφορουμαι καί χαίρομαι νά διαπιστώσω, συντόμως 

θά &σχοληθουν μέ πολλά &πό τά προβλήματα ατινα θίγετε 

είς τό μνημόνιόν σας. Εϊμεθα πεπεισμένοι δτι ή δμάς αϋτη 

εμπειρογνωμόνων θά δυνηθή άποτελεσματικ&ς νά άναλύ

ση πολλά άπό αύτά τά θέματα καί νά προβή είς ύποδείξεις 

ώς πρός τήν λύσιν των . Εlμαι ίδιαιτέρως εύτυχής διότι δ κ. 

Τζ. Φέργκιουσον έδέχθη δπως μετάσχη τής δμάδος ταύτης. 

VΕχει διακεκριμένον παρελθόν δημοσίας ύπηρεσίας είς τό 

Στέητ Ντηπάρτμεντ, τήν Διεθνή Τράπεζαν' Ανασυγκροτή

σεως καί 'Αναπτύξεως, καί έν σχέσει πρός τό σχέδιον 

Μάρσαλ. 

)) 'Ως γνωρίζετε, ή παρουσα άμερικανική Κυβέρνησις 
επανεξήτασε τά προγράμματα &μερικανικής στρατιωτικής 

βοηθείας. "Α ν καί ή συσσώρευσις τ& ν γεγονότων τής κρί

σεως του Βερολίνου δύναται νά εχει επιπτώσεις επί τής 

άνασκοπήσεως ταύτης, τό παρόν εν σχεδίφ πρόγραμμα 

στρατιωτικής βοηθείας διά τό έρχόμενον ετος περιορίζε

ται, διά τήν πλειονότητα των Κρατών του ΝΑΤΟ, είς ύπο

χρεώσεις άναληφθείσας κατά παρελθόντα ετη. Τό πρό

γραμμα εκκρεμεί τώρα ένώπιον του Κογκρέσσου καί δέν 

ε{ναι δυνατόν νά προίδη τις κατά τήν παρουσαν στιγμήν τό 

ϋψος τής στρατιωτικής βοηθείας, δπερ θά καταστή διαθέ

σιμον διά συγκεκριμένην χώραν κατά τό προσεχές ετος. 

Δύνασθε, μ' δ λα ταυτα, νά εlσθε βέβαιος δτι αί 'Ηνωμένα ι 

Πολιτείαι προτίθενται νά συνεχίσουν τό πρόγραμμα τής 

στρατιωτικής βοηθείας εν 'Ελλάδι καί δτι θά προσπαθή

σουν νά βοηθήσουν τήν 'Ελλάδα νά διατηρήση τάς δυνά

μεις της. 

))Συναφώς θά παρετήρουν δτι ή επιτάχυνσις είς τήν πα

ράδοσιν (ύλικου) ε{ναι άκρως δυσχερής λόγω προγραμμα

τισμου καί συντελεστών καθορισμου χρόνου παραγωγής, 

ατινα ε{ναι σημαντικά είς τήν παραγωγήν στρατιωτικοu 

ύλικου. Τό γεγονός τουτο πρέπει νά ληφθή ύπ' όψιν σοβα

ρώς κατά τόν ύπολογισμόν τ&ν δυνατοτήτων δι' οίανδή

ποτε άναθεώρησιν των παρόντων προγραμμάτων. 

))Τό μνημόνιόν σας έπί των άναγκ&ν του έλληνικοu 

προγράμματος οίκονομικής άναπτύξεως έξητάσθη επίσης 

επιμελώς. 'Ως θά ένθυμείσθε, συνεζητήσαμεν τά θέματα 

ταuτα κατά τήν έν Ούασιγκτ&νι διαμονήν σας, δπότε καί 

ήμην είς θέσιν νά σiiς διαβεβαιώσω δτι α{' Ηνωμέναι Πο

λιτείαι συνεχίζουν νά έξετάζουν μετά προσοχής τάς &νάγ

κας τής 'Ελλάδος, δι' εν ζυγισμένο ν πρόγραμμα οίκονο-
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μικής άναπτύξεως. Κατόπιν τής επισκέψεώς σας μίiς περι

ήλθεν έκ μέρους τής έν Ούασιγκτωνι πρεσβείας σας μνημό

νιον, δπερ άναλύει συγκεκριμένας προτάσεις διά έπί δωρε~ 

βοήθειαν καί διά δάνεια άναπτύξεως. Τοuτο έξητάσθη μετά 

προσοχής καί έδόθη άπάντησις εiς τήν πρεσβείαν σας τήν 

3ην 'Ιουνίου. Ούδένα δυστυχως ετερον ύπάρχει δπερ θά 

ήδυνάμην νά προσθέσω έπί του παρόντος. Ώς συμβαίνει 

μέ τά προγράμματά μας στρατιωτικής βοηθείας, πρέπει νά 

άναμείνωμεν τήν εξέτασιν των νομοσχεδίων περί εξωτερι

κής βοηθείας ύπό τοu Κογκρέσσου, ένώπιον του δποίου 

ταuτα έκκρεμοuν. Έλπίζομεν δτι θά ύπάρξουν σημαντικαί 
πιστώσεις διαθέσιμαι δι' έπί δανεισμφ βοήθειαν, άλλά ήδη 

τό Κογκρέσσον έμείωσε σημαντικως τάς αiτήσεις μας διά 

βοήθειαν έπί δωρε~ καί θά ύπάρξουν πολλαί αiτήσεις διά 

τάς τελικως έγκριθησομένας πιστώσεις. Δύνασθε, μ' δ λα 

ταuτα, νά είσθε βέβαιος δτι τά προβλήματά σας θά εξετα

σθοuν μετά προσοχής, δταν θά γίνη ή κατανομή τής ενι

σχυτικής βοηθείας. 

»'Ως γνωρίζετε, συμφώνως πρός τάς νέας μεθόδους μας 

εξωτερικής βοηθείας θά άναμείνωμεν δπως αί βοηθούμεναι 

χωραι άναπτύσσουν συνεχως περισσότερον ούσιαστικά 

οικονομικά προγράμματα καί λαμβάνουν τά ενδεικνυόμενα 

μέτρα διά τήν κινητοποίησιν των εγχωρίων πόρων. Συνα

φως έξητάσαμεν τά εiς τήν διάθεσίν μας στοιχεία καί κα

τελήξαμεν εiς τό συμπέρασμα δτι θά ήτο χρήσιμον, δπως 

&χομεν πληρέστερον πρόγραμμα άναπτύξεως τής χώρας, 

περιέχον λεπτομερείας έφ' ένός έκάστου σχεδίου, δπερ θά 

ήτο δεκτικόν άμερικανικής βοηθείας. Τά σχέδια θά &δεινά 

παρέχουν πλήρεις βασικάς λεπτομερείας, ώς π. χ. περί τής 

δυνατότητος εκτελέσεως, καί ώς καί μελέτην τής μηχανι

κής καί εμπορικής πλευρίiς αύτων. 'Ελπίζω δτι τό θέμα 

τοuτο θά ήτο δυνατόν νά τύχη προσοχής τό ταχύτερον. 

'Επί προσθέτως πρός τό ένδιαφέρον μας διά τοιοuτον πρό

γραμμα, θά ήδύνασθο νά εξετάσητε τήν δυνατότητα ύπο

βολής του προγράμματός σας άναπτύξεως εiς τό OECD 
συντόμως . , 

»'Ελπίζω δτι δέν θά διστάσετε νά μου γράφετε δποτεδή

ποτε τό θεωρήσετε χρήσιμον. Κατ' έμέ αί τοιαuται άνταλ

λαγαί άπόψεων είναι ώφέλιμοι καί θά είμαι εύτυχής νά 

εύρίσκομαι εiς έπαφήν μεθ' ύμων επί θεμάτων κοινοί) ενδι

αφέροντος . 

»Δέν δύναμαι νά τελειώσω τήν έπιστολήν ταύτη ν χωρίς 

νά εκφράσω τόν θαυμασμόν μου διά τόν τρόπον μέ τόν 

δποίον έχειρίσθητε τήν πρόσφατον άπειλήν του κ. Χρου

στσώφ. Κατ' έμέ δ τρόπος ούτος χειρισμοί) δχι μόνον συν

δυάζει άξιοπρέπειαν καί δύναμιν εiς τόν όρθόν βαθμόν 

άναμίξεως, άλλά καί αύτός ούτος δ τρόπος συμβολίζει 

έκείνα άκριβως τά iδεώδη τά δποία άνεφέρατε. 'Εάν δ λα ι 

μας αί πράξεις καί οί λόγοι κατά τούς προσεχείς μήνας 

είναι δυνατόν νά έμπνέωνται άπό τοιαύτην άκεραιότητα, 

δέν &χω φόβους διά τό μέλλον τής ελευθερίας, τήν δποίαν 

άγαπωμεν»84 . 

26-28 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1961 

Κυβερνητικό κλιμάκιο ύπό τόν άντιπρόεδρο τής 

Κυβερνήσεως Π. Κανελλόπουλο, τόν πρόεδρο τής 

Βουλής Κ. Ροδόπουλο, τόν ύπουργό Βιομηχανίας Ν. 

Μάρτη καί τόν ύφυπουργό Συγκοινωνιών Θ . Κονί-

τσα, έγκαινιάζει σειρά εργων σέ περιοχές τής Θεσ

σαλίας, μέ πρώτο τό έργοστάσιο σακχάρεως στή Λά

ρισα. 

Στίς 26 Αύγούστου, ό ύπουργός Βιομηχανίας έγ
καινιάζοντας τό πρώτο έργοστάσιο 7σακχάρεως τής 

χώρας, έπισημαίνει: 

«'Αποτελεί επίτευγμα τής Κυβερνήσεως καί γεγονός 

σημαντικόν διά τήν δλην οiκονομικήν άνάπτυξιν τής χώ

ρας, ή κατασκευή καί λειτουργία του πρώτου εργοστασίου 

σακχάρεως έντός τής καθορισθείσης προθεσμίας. 

»Τό έγκαινιαζόμενον εργοστάσιον, ώς καί τά ύπό θεμε

λίωσιν ετερα δύο, συνολικής άξίας 810 έκ:ατ. δρχ., άποτε
λοuν άξιολόγους βιομηχανικάς μονάδας, εκ τής λειτουργί

ας των δποίων θά προκύψη άμεσον συναλλαγματικόν ετή

σιον όφελος 300 έκατ. δρχ. ώς καί έτέρων 75 έκατ. εκ τής 
άντιστοίχου μειώσεως των εiσαγωγων κτηνοτροφων καί 

μελάσσης καί &μμεσον σημαντικόν έπίσης εκ τής επαυξή

σεως του γεωργικοu καί κτηνοτροφικοί) εισοδήματος. 

»Κατά τήν κατασκευήν του εργοστασίου έπραγματο

ποιήθησαν 180.000 ήμερομίσθια, δ δέ έλληνικός παράγων 
επαιξεν άπολύτως πρωτεύοντα ρόλον. 'Ολόκληρον τόκο

λοσσιαίον τοuτο εργον άνηγέρθη, συνηρμολογήθη καί 

εδοκιμάσθη εiς τήν πρώτην του λειτουργίαν άπό έλληνι

κάς χείρας καί άπό 'Έλληνας επιστήμονας, μέ τήν συμπα

ράστασιν γερμανικοί) προσωπικοί) καί των Βέλγων συμβού

λων. 'Αξίζει νά έξαρθή έπίσης ή άποφασιστική συμβολή 

τής έλληνικής βιομηχανίας καί βιοτεχνίας εiς τήν κατα

σκευήν των σιδηρων σκελετων καί τμημάτων του εργο

στασίου. 

»'Η λειτουργία των εργοστασίων σακχάρεως, έκτός 

του δτι θά δημιουργήση συνθήκας εύνοϊκάς πρός ϊδρυσιν 

βιομηχανιων διά τήν άξιοποίησιν τής παραγομένης με

λάσσης, θά συμβάλη καί εiς τήν δημιουργίαν έτέρων συ

ναφων βιομηχανιων. Οϋτω, θά δημιουργηθή κύκλος βιο

μηχανιων μέ επίκεντρον τά σακχαρουργεία. Διάτων παρα

χθησομένων ύπό των εργοστασίων σακχάρεως ύποπροϊόν

των θά δημιουργηθή εξ άλλου ή βάσις διά τήν ϊδρυσιν 

μεγάλης βιομηχανίας κ:τηνοτροφων εiς τήν χώραν μας 

πρός επαρκή διατροφήν του αύξανομένου κτηνοτροφικοί) 

κεφαλαίου. Διά τής αύξήσεως τής κτηνοτροφίας θά βελτι

ωθή ετι περαιτέρω τό γεωργικόν εiσόδημα, μεγάλα ι δέ πο

σότητες γάλακτος, κρέατος καί τυροu, αί δποίαι είσάγον

ται σήμερον εκ του εξωτερικοί), θά παράγωνται έγχωρίως. 

'Η λειτουργία των σακχαρουργείων άποτελεί παραλλήλως 

μίαν πρόσθετον προσφοράν τής Κυβερνήσεως πρός τόν 

άγροτικόν πληθυσμόν τής χώρας . 

»Ή φιλαγροτική πολιτική τής Κυβερνήσεως άναγνω

ρίζεται ύπό του μεγίστου τμήματος των άγροτων καί τά 

κύρια επιτεύγματά της δύνανται νά συνοψισθοuν εiς τά κά

τωθι: 

»Πρωτον, ή Κυβέρνησις έδημιούργησε πνεuμα άσφα

λείας εiς τόν άγροτικόν πληθυσμόν διά τής λειτουργίας 

του θεσμοί) τής ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως καί των 

άγροτικων άσφαλίσεων, διά τής ταχείας συμπαραστάσεώς 

της εiς έκτάκτους άνάγκας καί διά τής διαθέσεως σημαντι

κων ποσων πρός προστασίαν των άγροτικων προϊόντων. 

Δεύτερον, ή Κυβέρνησις έπέτυχε τήν αϋξησιν καί βελτίω-
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σι ν τής γεωργικής παραγωγής διά τής χορηγήσεως άφθό

νων χρηματικών μέσων πρός εκτέλεσιν μεγάλων καί μι

κρών εγγειοβελτιωτικών εργων καί εδημιούργησε συμ

πληρωματικόν εΙσόδημα διά μεγάλο μέρος τού άγροτικού 

πληθυσμού. Τρίτον, επεδίωξε καί επέτυχε τήν άναδιάρ

θρωσιν τής ολης άγροτικής οΙκονομίας. 

»Τά επιτεύγματα αuτά τής φιλαγροτικής πολιτικής τής 

Κυβερνήσεως είναι υψίστης σημασίας, τόσον διά τήν 

εθνικήν οΙκονομίαν, οσον καί εΙδικώτερον διά τούς άγρό

τας. 

»Μετά πάροδον 65 ετών, Ί'jτοι μετά τήν πρώτην άνεπι
τυχή προσπάθειαν διά τήν λειτουργίαν τού πρώτου εν' Ελ

λάδι εργοστασίου σακχάρεως, τό όνειρον των νεωτέρων 

έλληνικών γενεών γίνεται σήμερον πραγματικότης, χάρις 

εΙς τήν άπόφασιν τού κ. προέδρου τής Κυβερνήσεως, εΙς 

τήν εμπνευσιν τού δποίου οφείλεται καί ή δημιουργία τής 

έταιρίας, ή μορφή καί δ ρυθμός λειτουργίας της, πρ1iγμα τό 

δποίον οuσιωδώς συνετέλεσεν εΙς τήν ταχυτάτην πραγμα

τοποίησι ν τού εργου τούτου. 

>>'Επιθυμώ νά συγχαρώ, εκ μέρους τής Κυβερνήσεως, 

τήν 'Αγροτικήν Τράπεζαν 'Ελλάδος καί τήν 'Εταιρίαν 

Σακχάρεως, διότι πλήρως άνταπεκρίθησαν καί εφεραν εΙς 

πέρας τό μέγα τούτο εργον, διά τό δποίον ή Κυβέρνησις 

είναι υπερήφανος. 'Ωσαύτως, επιθυμώ νά συγχαρώ τάς 

άναδόχους γερμανικάς έταιρίας διά τήν ταχείαν καί άρτίαν 

εκτέλεσιν τού εργου τούτου. 

>>'Η εντατική κυβερνητική δραστηριότης τών τελευ

ταίων ετών καί ή κινητοποίησις ολων των μέσων πρός άξι

οποίησιν των πλουτοπαραγωγικών πηγών τής χώρας άνέ

τρεψαν τήν άνέκαθεν διατυπουμένην μοιρολατρικήν aπο

ψιν, οτι δήθεν ή 'Ελλάς είναι χώρα πτωχή. Μέ τό πολύ

πλευρον εργον τής Κυβερνήσεως Καραμανλή, μόνιμοι 

επιδιώξεις πραγματοποιούνται καί νέαι προϋποθέσεις ώς 

καί νέοι δρίζοντες διανοίγονται διά τήν έλληνικήν οΙκο

νομίαν. 

>>'Η Κυβέρνησις διά τής πολιτικής της εδημιούργησεν 

αϊσθημα άσφαλείας καί αΙσιοδοξίας. 'Η δραχμή άπέκτη

σεν άξίαν εσωτερικώς καί διεθνώς, λόγω δέ τής οΙκονομι

κής σταθερότητος καί τής εντεινομένης καθημερινώς δρα

στηριότητος ηuξήθησαν αί καταθέσεις εΙς τάς Τραπέζας, 

μέ συνέπειαν τήν δημιουργίαν μέσων πρός χρηματοδότη

σιν τής οΙκονομικής δραστηριότητος, παραλλήλως πρός 

τήν ίκανοποίησιν τών τρεχουσών άναγκών τής συναλλα

κτικής οΙκονομίας. Κατήρτισε τό πρώτον εν τtj έλληνικij 

ίστορίq πενταετές πρόγραμμα οΙκονομικής άναπτύξεως, τό 

δποίον καί εφαρμόζει μέ τήν συμπαράστασιν τού έλληνι

κού λαού. Εiς ολους τούς τομείς εχει επιτελεσθή καί επιτε

λείται έργον άποφασιστικόν διά τό μέλλον τής χώρας. Τό 

τεράστιον αuτό έργον Ί'jρχισεν Ί'jδη νά άποδίδη τούς καρ

πούς του . 

)) . ο τομεύς, ομως, δ δποίος άποτελεί καί τήν βασικωτέ
ραν επιδίωξιν τής κυβερνητικής πολιτικής, διότι μέ τήν 

άνάπτυξιν τούτου εΙναι συνηρτημένη ή βελτίωσις τού επι

πέδου διαβιώσεως γενικώς τού έλληνικού λαού, εΙναι ή 

βιομηχανία. 'Η βιομηχανική άνάπτυξις θά επιλύση τό πρό

βλημα τής άπασχολήσεως καί διά τής επεξεργασίας των 

προϊόντων θά επιτευχθή άπόλαυσις υψηλοτέρων τιμών των 

πρώτων υλών υπό τών παραγωγών καί τής οΙκονομίας. Αί 

προσπάθεια ι τής Κυβερνήσεως εΙς τόν τομέα αuτόν άποδί-

δουν Ί'jδη σοβαρώτατα άποτελέσματα. Οϋτω, χάρις εΙς τά 

κυβερνητικά μέτρα τής τελευταίας τετραετίας, ηuξήθη ή 

βιομηχανική παραγωγή είς τρόπον rοστε ή άξία τού συνό

λου των παραγομένων προϊόντων νά πλησιάζη σήμερον τά 

30 δισεκατ. δρχ. ετησίως. Μέ τήν θεσπισθείσαν άπαγόρευ
σιν εΙσαγωγής πεπαλαιωμένων μηχανημάτων καί τήν ψή

φισιν εΙδικού νόμου περί εκσυγχρονισμού των βιομηχανι

κών εγκαταστάσεων, ή έλληνική βιομηχανία, εντός όλίγου 

χρόνου, θά διαθέτη νέας μόνον εγκαταστάσεις, οπερ εχει 

άποφασιστικήν σημασίαν διά τήν αϋξησιν τής άνταγωνι

στικής της ίκανότητος. 

>>'Εκτός τού εγκαινιαζομένου σήμερον ' εργοστασίου 
σακχάρεως, κατά τήν τελευταίαν τετραετίαν επερατώθη

σαν καί ετέθησαν εν λειτουργίq βασικά βιομηχανικά εργα, 

τά όποία Ί'jρχισαν νά άποδίδουν, εΙς τήν εθνικήν οΙκονομί

αν. Καί συγκεκριμένως: 1) Τό διυλιστήριο πετρελαίου, τό 
δποίον, ώς γνωστόν, ήρχισε λειτουργούν τόν Δεκέμβριον 

τού 1958. 2) Ή πρώτη μονάς τού θερμοηλεκτρικού εργο
στασίου Πτολεμαίδος Ί'jρχισε λειτουργούσα τόν Σεπτέμ

βριον τού 1959. 3) Τό υδροηλεκτρικόν Μέγδοβα Ί'jρχισε 
λειτουργούν τόν Όκτώβριον τού 1960. Τά έλληνικά ναυ
πηγεία, τά όποία Ί'jρχισαν νά λειτουργούν κανονικώς άπό 

τό 1959, μέ άπασχολούμενον σήμερον εργατοτεχνικόν δυ
ναμικόν πλέον των 3.000 άτόμων. 

»Διά τήν κατασκευήν τών άνωτέρω εργων άπησχοληθή

σαν χιλιάδες εργατοτεχνιτών, διετέθησαν 2.904 έκατ. δρχ., 
τό δέ aμεσον συναλλαγματικόν όφελος εκ τής λειτουργίας 

των υπερβαίνει τά 800 έκατ. δρχ. ετησίως. 
»Ευρίσκονται ώσαύτως υπό εκτέλεσιν τά κάτωθι εργα: 

1) 'Η β' μονάς Πτολεμαίδος, θεμελιωθείσα τήν 4ην Σε
πτεμβρίου 1960, θά τεθή εΙς λειτουργίαν έντός τού προσε
χούς ετους. 2) γ' μονάδες Ταυρωπού καί Λούρου, αί όποία ι 
θά ε{ναι ετοιμοι εντός τού 1963. 3) Τό υδροηλεκτρικόν 
Κρεμαστών-' Αχελώου, θεμελιωθέν τήν 18ην Δεκεμβρίου 

1960, θά ε{ναι ετοιμον τό 1964, τά δέ υδροηλεκτρικά Πρε
βέντζας καί Καστράκι 'Αχελώου, θά εΙναι ετοιμα τό 1965. 
4) Τό υδροηλεκτρικόν 'Εδεσσαίου θά εΙναι ετοιμον τό 
1964. 5) Διά τά δύο θερμοηλεκτρικά Μεγαλοπόλεως θά 
προκηρυχθή προσεχώς διεθνής διαγωνισμός. 6) Τό εργο
στάσιον 'Αλουμινίου θεμελιούται προσεχώς καί θά είναι 

ετοιμον τόν Ίανουάριον 1965, 7) Τό εργοστάσιον 'Αζώ
του, θεμελιωθέν τήν 23ην 'Απριλίου τού ετους 1960, εν 
Προλεμαίδι, θά ε{ ναι ετοιμον πρός λειτουργίαν τόν Μάιον 

τού προσεχούς ετους. 8) 'Η σιδηροβιομηχανία 'Αγγελο
πούλου, θεμελιωθείσα τήν 27ην 'Ιουλίου 1961, θά τεθή ε{ς 
λειτουργίαν τόν Αϋγουστον τού 1963. 9) Ή υπό τού ΟΒΑ 
μεγάλη μονάς σιδηροβιομηχανίας θά θεμελιωθή συντόμως 

καί θά εΙναι έτοίμη εντός τριετίας. 10) Τό εργοστάσιον 
φωσφορικών λιπασμάτων θεμελιούται εντός τού έτους καί 

θά τεθή εΙς λειτουργίαν μετά τριετίαν. 11) Τό β' εργοστά
σιον σακχάρεως, θεμελιούμενον τήν 3ην Σεπτεμβρίου 1961, 
θά εΙναι ετοιμον τήν I ην Αuγούστου 1963. 12) Τό γ' εργο
στάσιον σακχάρεως, θεμελιούμενον τόν προσεχή Σεπτέμ

βριον, θά εΙναι ετοιμον τήν Ι ην Αuγούστου 1962. 13) Πλέον 
των άνωτέρω, ευρίσκονται υπό εκτέλεσιν τά εργοστάσια 

πο?.υστερίνης, ελαστικών Πιρέλλι καί άμιαντοτσιμεντο
σωλήνων, συντόμως δέ θά άρχίση ή κατασκευή των εργο

στασίων "Χάρντ-μπόρντ", άχυροκυτταρίνης καί "Φίλιπς". 

»Διά τά άνωτέρω εν εκτελέσει εργα θά δαπανηθούν περί 
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τά 15,5 δισεκατ . δρχ. καί θά ό.πασχοληθοuν διά τήν κατα

σκευήν καί λειτουργίαν των πολλαί χιλιάδες έργατών. ' Εκ 

τής λειτουργίας τών εργων τούτων τό συναλλαγματικόν 

δφελος θά φθάση τά 3,5 δισεκατ. δρχ. έτησίως, μέ τήν 

πλήρη δέ άνάπτυξιν του ό.λουμινίου καί τής σιδηροβιομη

χανίας τό ποσόν ,τοuτο θά ό.νέλθη εiς ύψηλότερα έπίπεδα. 

Πλέον του συναλλαγματικοί) όφέλους, έκ τών εργων αύτών 

θά δημιουργηθοuν δυνατότητες νέων έπιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων. 

>>'Όλα αύτά τά εργα κατέστη δυνατόν νά πραγματοποι

ηθοuν χάρις εiς τό μέγα αγαθόν, τήν πολιτική ν σταθεροτη

τα, τήν δποίαν έξησφάλισεν εiς τόν τόπον ή Κυβέρνησις 

Καραμανλή . Νά μή αύταπατώμεθα, ή πολιτική σταθερότης 

εlναι ή μόνη, εlναι ή θεμελιώδης έκείνη προϋπόθεσις διά 

δημιουργική ν δραστηριότητα . ' Η Κυβέρνησις μέ σοβαρό

τητα καί μέ συνεπή πολιτικήν έπέτυχε καί τό ετερον άγα

θόν, τήν οiκονομικήν σταθερότητα. 

>>'Η προβολή τής χώρας ώς καλώς καί σταθερώς διοι

κουμένης έδημιούργησε διεθνώς κλίμα έμπιστοσύνης, &κό

μη δέ καί συμπαθείας πρός αύτήν, τοιοϋτον, οοστε ή · Ελλάς 

νά ό.ποτελή σήμερον άντικείμενον τών θερμοτέρων έκδη

λώσεων καί του διαρκώς έντεινομένου ένδιαφέροντος του 

ξένου κεφαλαίου πρός έπενδύσεις καί παραγωγικήν δρα

στηριότητα. 'Η κορωνίς δμως τής κυβερνητικής πολιτι

κής, ή όποία άποτελεί καί τό ίστορικώτερον γεγονός εiς 

τόν πολιτικόν καί οiκονομικόν βίον τής χώρας , εlναι ή 

σύνδεσις μέ τήν Εύρωπαϊκήν Οiκονομικήν Κοινότητα . 'Η 

Κυβέρνησις γνωρίζει δτι καί νέαι δραστηριότητες θά άνα

πτυχθοuν . 'Η άπόδοσις τών εργων θά εΙ ναι τοιαύτη οοστε δ 

έλληνικός λαός, δστις ήδη διαβιοί ύπό καλυτέρας ή πρό

τερον συνθήκας, θά ζήση δπωσδήποτε ήμέρας εύημερίας. 

Προϋπόθεσις δμως εlναι δτι θά διατηρηθή ή πολιτική καί 

οικονομική σταθερότης, ώς καί δ σημερινός εντονος ρυ

θμός έργασίας. 'Η Κυβέρνησις επραξε καί πράττει τό καθή

κον της εναντι τής χώρας, ό.λλά καί ό έλληνικός λαός εχει 

ύποχρέωσιν δπως διατηρήση τά aποκτηθέντα ήδη άγαθά, 

τήν πολιτικήν καί οiκονομικήν σταθερότητα. Τοϋτο πρέ

πει νά ό.ποτελή καθήκον κάθε 'Έλληνος ένδιαφερομένου 

διά τήν γενικήν καί άτομικήν του εύτυχίαν». 

Στό ίστορικό της ίδρύσεως τοu νέου έργοστασίου 

καθώς καί στήν προοπτική ίδρύσεως καί άλλων πα

ρεμφερών βιομηχανικών μονάδων, άναφέρεται άνα

λυτικό σημείωμα της έφημερίδος «Καθημερινή»: 

Τό έργοστάσιον εΙ ναι τό πρώτον ό.πό τά τρία, τά όποία 

θά άποτελέσουν τό συγκρότημα ζαχαροποιίας έν ' Ελλάδι. 

'Η κατασκευή του ήρχισε τήν I η Νοεμβρίου του 1960, ή δέ 
σχετική μέ τούς Γερμανούς κατασκευαστάς σύμβασις προέ

βλεψεν δτι τό έργοστάσιον θά εlναι ετοιμον έν λειτουργί~ 

τήν Ιη Αύγούστου 1961, δπως καί συνέβη, δηλαδή , προε

βλέφθη ή περάτωσις έντός 8 1/ 2 μηνών, άντί τών 15 1/ 2, οί 
δποίαι κατά κανόνα τίθενται ώς προθεσμία. 

Διά τήν κατασκευήν του έργοστασίου έχρησιμοποιήθη 

έξ δλοκλήρου έλληνικόν προσωπικόν -τεχνικόν, έργατι

κόν καί διοικητικόν- έκτός εύαρίθμων Γερμανών εiδικών 

καί Βέλγων τεχνικών διαιτητών. ' Απητήθησαν κατά τήν 

όκτάμηνον διάρκειαν τfjς κατασκευής του έργοστασίου 

εκατόν δύο χιλιάδες ήμερομίσθια καί έχρησιμοποιήθησαν 

1.911 έργάται. 'Επίσης έχρησιμοποιήθη πλήρως τό έλλη

νικόν βιομηχανικόν καί βιοτεχνικόν δυναμικόν, τό δποίον 

άπέδωσεν εiς λίαν ίκανοποιητικά έπίπεδα. Αί μελέται τών 

· κτιριακών έγκαταστάσεων έγένοντο ύπό του τεχνικοί) 

γραφείου Δοξιάδη, τό δποίον καί έπέβλεψε τήν έκτέλεσιν 

αύτών, ύπό ·Ελλήνων κατασκευαστών. · Ο σιδηροuς σκε

λετός καθώς καί αί λοιπαί σιδηραί κατασκευαί έξετελέ

σθησαν ύπό τών «'Ελληνικών Ναυπηγείων Σκαραμαγκά». 

Τό έργοστάσιον άποτελείται άπό 18 αύτοτελή κτίρια, 
είς τά όποία συντελείται ή δλη λειτουργία έπεξεργασίας 

άπό τής εiσδοχής καί άποθηκεύσεως τών τεύτλων μέχρι 

τής παραγωγής ετοίμου διά τήν κατανάλωσιν ζακχάρεως . 

Διά τήν λειτουργίαν τοu έργοστασίου θά άπασχολοuνται 

μονίμως 250 έργατοϋπάλληλοι, καθώς καί 500 εκτακτοι, 
τήν έποχήν τής αiχμής. Εiς αύτούς θά πρέπει νά προστεθή 

καί δ σημαντικός άριθμός τών προσώπων τά όποία θά ό.πα

σχολοuνται διά τήν μεταφοράν τών τεύτλων, καθώς καί διά 

τήν διακίνησιν τής ζακχάρεως. Ή έτησία παραγωγή του 

έργοστασίου εlναι 28.000 τόνοι ζακχάρεως, ήτοι τό 30% 
περίπου τής σημερινής έτησίας καταναλώσεως. 

Διά τήν παραγωγήν τών 28.000 τόνων ζακχάρεως ό.παι
τοuνται ώς πρώτη ϋλη 200.000 τόνοι τεύτλων, τούς δποίους 
κατεργάζεται τό έργοστάσιον έντός 100 ήμερών πλήρους 
άπασχολήσεως έτησίως μέ ρυθμόν 2.000 τόνων ήμερησίως. 

Πλήν τής ζακχάρεως, έκ τής έπεξεργασίας τών τεύτλων τό 

έργοστάσιον παράγει ύπό μορφήν ύποπροϊόντων 10.000 τό
νους μελάσσης καί 12.000 τόνους έκλεκτών κτηνοτροφών. 

Τό καθαρόν συναλλαγματικόν δφελος τής έθνικής οι

κονομίας έκ τής διακοπής τής εισαγωγής 28.000 τόνων 
ζακχάρεως άνέρχεται εiς 3 έκατ. δολλάρια περίπου. Θετική 

ώφέλεια, έξ aλλου, θά προέλθη ό.πό τήν έξασφάλισιν τών 
προϋποθέσεων αναπτύξεως άνθούσης κτηνοτροφίας, ένώ ή 

μέλασσα άνοίγει νέους δρίζοντας παραγωγικής δραστηριό

τητος (οiνόπνευμα, γεωργικά φάρμακα κ.λ.π.). Διά τήν 

καλλιέργειαν τών άναγκαιούντων έτησίως 200.000 τόνων 
τεύτλων άπαιτείται -λόγω καί τής έπαμειβομένης καλλι

εργείας- έπιφάνεια 80.000 στρεμμάτων, ή όποία κατά τό 
μέγιστον τμήμα της θά άφαιρεθή ό.πό τήν σιτοκαλλιέργει

αν εiς έφαρμογήν τής νέας πολιτικής άναδιαρθρώσεως τών 

καλλιεργειών. 'Η τευτοκαλλιέργεια δημιουργεί διπλασίαν 

άπασχόλησιν κατά στρέμμα άπό τήν σιτοκαλλιέργειαν καί 

άποδίδει τριπλάσιον περίπου είσόδημα85 • 

Τήν ίδια ήμέρα, δ άντιπρόεδρος καί τά μέλη της 

Κυβερνήσεως θά έγκαινιάσουν τό νέο σιδηροδρομι

κό σταθμό της πόλεως. Στήν δμιλία του δ ύφυπουρ

γός Συγκοινωνιών, Θ. Κονίτσας, έπισημαίνει: 

<Πάς νέας . έγκαταστάσεις τοϋ σταθμοϋ κατέστησεν 

άναγκαίας ή σύνδεσις τούτου μετά τής πόλεως του Βόλου 

διά σιδηροδρομικής γραμμής κανονικοί) πλάτους, άλλά 

καί γενικώτερον ή άνάγκη έξωραϊσμοu δλοκλήρου τής πε

ριοχής .. ο νέος σταθμός εχει πρόσοψιν 120 μ. καί διαθέτει 
δλους τούς απαραιτήτους χώρους ένός συγχρονισμένου 

σταθμοu. ' Εστοίχισεν 6,5 έκατ . δρχ. καί μεταξύ τών aλλων 

θά έξυπηρετήση σημαντικώς τό ανεγερθέν πρώτον έργο

στάσιον ζαχάρεως». 

Στή συνέχεια, άναφερόμενος στήν προσπάθεια 

έκσυγχρονισμοu τών σιδηροδρόμων, θά τονίσει: · 
,/ 
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«'Ο ύπό έκτέλεσιν διπλασιασμός τής γραμμής 'Αθη

νών - Οiνόης καί Θεσσαλονίκης - Πλατέος, αί ύπό κατα
σκευήν παραλλαγαί τής γραμμής παρά τό Μακροχώρι καί 

' τό Πυργετόν, ή παραγγελία 400 βαγονίων ψυγείων, βαγο
νίων διεθνοuς κυκλοφορίας, 10 αuτοκινηταμαξών, ή μελε
τωμένη ενοποίησις των δύο σιδηροδρομικών δικτύων, δ 

συντονισμός χερσαίων μεταφορικών μέσων καί σειρά ίiλ

λων μέτρων, τείνουν όχι μόνον εiς τήν καλυτέρευσιν των 

όρων μεταφοράς κοινοί> καί έμπορευμάτων, άλλά καί εiς 

τήν βελτίωσιν των οικονομικών των σιδηροδρόμων». 

'Από τήν πλευρά του ό δήμαρχος Λαρίσης Δ. 

Χατζηγιάννης, έξαίροντας τή σπουδαιότητα τών 

έκτελουμένων εργων στήν περιοχή Λαρίσης, ύπο

γράμμισε δτι «ή άναγνώρισις αϋτη καί ή όμολογία 

ε{ναι έπιβεβλημένη, καθ' δσον πρόκειται περίεργων 

σημαντικών». 

Θά έπακολουθήσουν, στίς 27 Αύγούστου, τά έγ
καίνια άπό τόν άντιπρόεδρο τής Κυβερνήσεως Π. 

Κανελλόπουλο, της σήραγγας της λίμνης Κάρλας, 

καθώς καί τοϋ νέου ξενοδοχείου-μοτέλ «Ξενία» τοϋ 

ΕΟΤ, σέ παραλιακή τοποθεσία κοντά στό Βόλο, δυ

νάμεως 84 κλινών. 

2-4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

'Ο Κ. Καραμανλής κηρύσσει τήν εναρξη λει

τουργίας της 26ης περιόδου τής Διεθνοϋς 'Εκθέσεως 

Θεσσαλονίκης. 

Μετά τήν τελετή τών έγκαινίων, ό Κ. Καραμαν

λής παρακάθεται σέ έπίσημο δείπνο πού παραθέτουν 

πρός τιμή του οί έκπρόσωποι τών παραγωγικών ορ

γανώσεων της συμπρωτεύουσας καί έκφωνεί τόν άκό

λουθο λόγο: 

«Κύριοι, 

» 'ΕπωφελοίΊμαι τής Δ ιεθνοvς 'Εκθέσεως Θεσσα
λονίκης διά νά έκθέσω πρός ύμiiς, τούς έκπροσώπους 

τών παραγωγικών τάξεων, ώρισμένας σκέψεις μου, 

έπί τής Συνδέσεως τής 'Ελλάδος μετά τής Εύρωπαϊ

κής ΟΙκονομικής Κοινότητος καί νά σiiς δώσω, δ πως 
συνήθως, τήν εΙκόνα τής παρούσης οΙκονομικής κα

ταστάσεως τής χώρας. 

»Εlναι άναμφισβήτητον δτι η Σύνδεσίς μας μέ 

τήν Εύρωπαϊκήν Οlκονομικήν Κοινότητα άποτελεί 

γεγονός ίστορικής σημασίας διά τό μέλλον τοίΊ 

έθνους. Διανοίγει μεγάλας δυνατότητας διά τήν έλ

ληνικήν οlκονομίαν, δημιουργεί δμως καί άντιστοί

χους ύποχρεώσεις δι ' δλους μας. 'Οφείλομεν, συνε
πώς, άπό τήν πρώτην στιγμήν νά έκτιμήσωμεν τάς 

προσφερομένας δυνατότητας καί νά προσδιορίσωμεν 

τούς τρόπους μέ τούς δποίους θά τάς άξιοποιήσωμεν. 

»'Ενώπιον τών διαμορφουμένων εύρυτέρων οίκο

νομικών σχημάτων, η 'Ελλάς d5φειλε νά καθορίση 

τήν θέσιν της κατά τρόπον d5στε, όχι μόνον ν' άποφύ

γη τήν άπομόνωσιν, άλλά νά έξασφαλίση καί τάς 

προϋποθέσεις έκείνας, αϊτινες θά διευκολύνουν καί 

θά έπιταχύνουν τήν οlκονομικήν της άνάπτυξιν. Εl
yαι αύτονόητον, βεβαίως, δτι η πλήρης καί έγκαιρος 

άξιοποίησις τών δυνατοτήτων πού μiiς παρέχει η 

Σύνδεσις δέν θά συντελεσθή αύτομάτως, άλλά θά 

άπαιτήση συνεχή καί έντονον προσπάθειαν δλοκλή

ρου τοίΊ έθνους. Εlς τήν πρώτην φάσιν, τήν άναφερο

μένην εlς τάς συνθήκας τής συνδέσεως, η Κυβέρνη

σις, μόνη ύπεύθυνος δι ' αύτήν, έπέτυχε διά τής σχε
τικής συμβάσεως νά έξασφαλίση εlδικάς ρυθμίσεις, 

α{ δποίαι θά έπιτρέψουν τήν δμαλήν καί βαθμιαίαν 

μετάβασιν είς τό νέον καθεστώς. 'Απομένει η φάσις 

τής έφαρμογής. Κατ' αύτή ν πλέον δέν έχει μόνον η 

Κυβέρνησις εύθύνας καί καθήκοντα. "Εχουν δ~οι οί 

"Ελληνες, καί πρό παντός αί παραγωγικαί τάξεις καί 
οί ηγέται αύτών. Πρέπει δλοι νά συνειδητοπόιήσουν 

τό μέγα γεγονός, δτι η μέχρι τοίΊδε γνωστή οΙκονο

μική έννοια τοίΊ χώρου τών 8,5 έκατομμυρίων κατοί
κων, βαθμιαίως θά έξαφανισθή καί δτι δ χώρος ούτος 

θά άποτελέση τμήμα ένός εύρυτέρου χώρου 165 έκα
τομμυρίων κατοίκων. Καί πρέπει νά έκτιμήσωμεν τάς 

συνεπείας αύτοίΊ τοίΊ γεγονότος, διά νά άντιληφθώ

μεν καί τάς εύθύνας τάς δποίας Ξκαστος καλείται νά 

άναλάβη εΙς τόν τομέα του. 

»Δύο ε{ ναι τά βασικά θέματα, έπί τών δ ποίων έπι

θυμώ νά έπιστήσω σήμερον τήν προσοχήν σας. 

»Πρώτον, η άνάγκη όργανώσεως Κράτους καί 

Ιδιωτών εΙς δλους τούς τομείς τής οΙκονομικής δρα

στηριότητος διά τήν καλυτέραν άντιμετώπισιν τών, 

προβλημάτων πού προκύπτουν έκ τής Συνδέσεως, 

καί δεύτερον, η άνάγκη πειθαρχήσεως τών άτομικών 

ή δμαδικών έπιδιώξεων είς τό συμφέρον τοίΊ συνόλου 

καί η καθολική άντίδρασις κατά τής δημαγωγίας τής 

άσκουμένης εΙς βάρος τής παραγωγικής προσπαθεί

ας τής χώρας. 

» 'Ως πρός τό πρώτον θέμα, πρέπει νά τονίσω δ τι 
εlναι έπιτακτικώς άναγκαίον δπως Κράτος καί lδιώ

ται προσανατολισθοίΊν ταχέως πρός τάς νέας συνθή

κας αί δποίαι δημιουργοίΊνται διά τής Συνδέσεως καί 

προσαρμόσουν τήν πολιτικήν των κατά τρόπον δ 

δποίος θά έπιτρέψη τήν δμαλήν μετάβασιν εΙς τό 

νέον καθεστώς. Καί τό μέν Κράτος έχει ήδη σημειώ

σει, διά τής άσκουμένης κατά τά τελευταία έτη πολι

τικής, σημαντικά βήματα προόδου πρός τήν κατεύ

θυνσιν αύτή ν, θά πράξη δέ καί εΙς τό μέλλον δ, τι 

εlναι άναγκαίον πρός τοίΊτο. Τό θέμα δμως δέν εlναι 

μόνον θέμα πολιτικής τής Κυβερνήσεως. ΕΙς μίαν 

έλευθέραν οίκονομίαν ώς η έλληνική, είναι κυρίως 

θέμα εύθύνης τών 8,5 έκατομμυρίων 'Ελλήνων, καί 
εlδικώτερον τών ηγετών τών διαφόρων δμάδων του 

πληθυσμοίΊ. 

»Πέραν τής μεταβολής τής νοοτροπίας μας καί 

τής άντιμετωπίσεως τών προβλημάτων ύπό τό πρί

σμα τών νέων συνθηκών πού δημιουργοίΊνται, εlναι 
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άνάγκη, οί παραγωγικοί κυρίως τομείς τής οίκονο

μίας νά όργανωθοvν έπί νέων βάσεων, διά νά δυνη

θούν νά 'άποκτήσουν τήν άπαιτουμένην ίκανότητα 
άνταγωνισμοv. Ή Σύνδεσις μέ τήν Εύρωπαϊκήν Οί

κονομικήν Κοινότητα έπιβάλλει έπιτακτικώτερον 

παρά μέχρι σήμερον τήν τοιαύτην άνάγκην, άλλά 

συγχρόνως καί τήν διευκολύνει μέ τήν διάνοιξιν τής 
εύρείας άγορiiς τών 165 έκατομμυρίων. Ό έκσυγ
χρονισμός τών παραγωγικών μονάδων καί ή έκλογί

κευσις τής παραγωγής άποτελοvν ούσιώδη στοιχεία 

διά τήν έπίτευξιν προσφόρου όργανώσεως. 

»Εlναι γεγονός δτι, διά τής συνδέσεώς μας μέ μί

αν εύημεροvσαν άγοράν 165 έκατομμυρίων κατοίκων, 
διανοίγονται νέαι δυνατότητες διά τήν προώθησιν 

τών έξαγωγών, τόσον τών γεωργικών, δσον καί τών 

βιομηχανικών μας προϊόντων. Διά τά γεωργικά μας 

προϊόντα, δχι μόνον τά κατά παράδοσιν έξαγώγιμα, 
άλλά καί έκείνα τών δ ποίων ή παραγωγή προσφάτως 

fίρχισε νά άναπτύσσεται, δημιουργούνται εύνοϊκαί 

προϋποθέσεις μεγάλης αύξήσεως τών έξαγωγών πρός 

τάς χώρας τής Koιvijς Άγορiiς, αί όποίαι εlναι καί 

αί μεγαλύτεραι καταvαλώτριαι τοιούτων προϊόντων. 

Οvτω, ή παραγωγή αύτών τών προϊόντων θα δύναται 

νά άναπτυχθή είς τό πολλαπλάσιον τής σημερινής, 

έξασφαλίζουσα ύψηλόν είσόδημα είς τούς παραγω

γούς, ύπό τόν δρον του βαθμιαίου προσανατολισμού 

τής παραγωγής πρός τάς ποιότητας καί iδίως τούς 

τύπους τών προϊόντων τούς ζητουμένους ύπό τών κα

ταναλωτών καί ύπό τόν δρον άκόμη δτι καί ή έμπο

ρία τών προϊόντων τούτων θά έκσυγχρονισθή καί θά 

φθάση τά έπίπεδα τά άπαιτούμενα ύπό τών εύρωπαϊ

κών χωρών. Χωρίς νά άρνοvμαι τήν άνάγκην τής λο

γικής προστασίας τής γεωργικής μας παραγωγής, 

άφοv τήν έφαρμόζω ήδη ό ί'διος, όφείλω νά εzπω πρός 

τούς άγρότας δτι μόνον ή aύξησις καί ή ποιοτική 

βελτίωσις τής παραγωγής των θά έξασφαλίση τήν 

ούσιαστικήν βελτίωσιν του είσοδήματός των, καί 

δχι αί έπιδοτήσεις. 

»Διά τά βιομηχανικά προϊοντα, αί έξαγωγαί τών 

όποίων, έξαιρέσει ώρισμένων είδών, εlναι σήμερον 

ούσιαστικώς άνύπαρκτοι, διανοίγονται τεράστιαι 

δυνατότητες, λόγω τής διευρύνσεως τής άγορiiς. 

»'Ιδιαιτέρως εύοίωνος προοπτική διαγράφεται 

δι' δλους έκείνους τούς κλάδους είς τούς όποίους ή 

συμμετοχή του έργατικοv παράγοντος είς τήν διαδι

κασίαν καί τό κόστος τής παραγωγής ε{ ναι σχετικώς 

ύψηλή. Ή έλλειψις έργατικών χεριών, ή παρατη

ρουμένη είς δλας, πλήν τής 'Ιταλίας, τάς χώρας τής 

Εύρωπαϊκής Οίκονομικής Κοινότητος, όδηγεί άνα

ποτρέπτως είς τήν βαθμιαίαν έγκατάλειψιν τών κλά

δων τής κατηγορίας ταύτης είς τάς χώρας αύτάς καί 

διευκολύνει οvτω τήνάνάπτυξιν τούτων είς χώρας μέ 

πλεονάσματα έργατικών χεριών, ώς εlναι ή 'Ελλάς. 

Ή δημιουργία βιομηχανικών μονάδων, αί όποίαι 

δέν θά έργάζωνται διά τήν άγοράν τών 8,5 έκατομμυ
ρίων άλλά διά τήν άγοράν τών 165 έκατομμυρίων θά 
δδηγήση είς τήν πραγματικήν έκβιομηχάνισιν, διά 

τής δποίας καί μόνον θά καταστή δυνατή ή έξασφά

λισις συνθηκών πλήρους άπασχολήσεως είς τόν έλ

ληνικό λαόν, καί βιοτικού έπιπέδου άναλόγου πρός 

έκείνο τών δυτικοευρωπαϊκών χωρών. Πρός τοvτο, 

οί βιομήχβνοι θά πρέπει νά άντιληφθοvν δτι ή άνά

πτυξις τής έλληνικής βιομηχανίας δέν εlναι ύπόθε

σις άφορώσα τόν μικρόν άριθμόν έκατοντάδων τινών 

έπιχειρηματιών, ούδέ κaν ύπόθεσις τών έκατοντάδων 

χιλιάδων 'Ελλήνων τών έργαζομένων είς τήν βιομη

χανίαν καί άποζώντων έξ αύτή ς. Εlναι ύπόθεσις όλο

κλήρου του έθνους, έφ' δσον διά τής έκβιομηχανί

σεως κυρίως έπιδιώκεται ή άνάπτυξις τής οίκονομίας 
μας καί ή άπασχόλησις του λαοV.μας. Ύπό τήν έν

νοιαν αύτήν δύναμαι νά εzπω δτι ή βιομηχανία είς 

τήν έποχήν μας άποτελεί λειτούργημα, καί δτι οί 

φορείς του λειτουργήματος αύτοv έχουν καθήκον καί 

διά θυσιών άκόμη νά άναπτύξουν τόν κλάδο ν των είς 

τήν έκτασιν πού έπιβάλλουν αί άνάγκαι του λαοv μας 

καί ή σύνδεσίς μας μέ τήν Κοινήν Άγοράν. 

»Θεωρώ περιττόν νά τονίσω δτι ή σύνδεσις αvτη 

κατέστη δυνατή χάρις είς τήν σημειωθείσαν έν 'Ελ

λάδι κατά τά τελευταία έτη οίκονομικήν σταθερότη

τα καί πρόοδο ν. Θά ήδυνάμην νά εzπω δτι αύτή καθ' 

έαυτήν ή σύνδεσις άποτελεί έπιβεβαίωσιν καί διεθνή 

άναγνώρισιν τής προόδου αύτής. 

)) 'Η σταθερότης αύτή καί ή συντελουμένη συνε
χής πρόοδος άποτελεί πολύτιμον διά τόν έλληνικόν 

λαόν καί τό μέλλον του κεφάλαιον, τό δποίον τήν 

στιγμήν ταύτην άπό ούδένα άπειλείται κίνδυνον, 

πλήν τής δημαγωγίας. Εlναι γνωστόν είς δλους σας 

δτι είς τήν χώραν μας ή δημαγωγία δέν άπειλεί μόνον 

τήν άσφάλειαν τής οίκονομίας μας, άλλά θέτει έν 

κι νδύνφ καί αύτό τοvτο τό έλεύθερον πολίτευμά μας. 

Διότι ή παραπλάνησις του λαοv διά τής διαστροφής 

άριθμών καί γεγονότων καί τής ένθαρρύνσεως καί 

τών πλέον παραλόγων αίτημάτων, δηλητηριάζει τήν 

ψυχήν τών πολιτών καί τούς καθιστii έχθρούς του 

Κράτους. 

)) 'Ο τόπος αύτός, μετά πολλάς περιπετείας, τάς 
δποίας δλοι ένθυμείσθε, κατώρθωσε νά έχη γαλήνην 

έσωτερικήν, μοναδικήν οίκονομικήν σταθερότητα, 

καί συνεχή πρόοδον. Μολονότι τήν είκόνα αύτής 

τής Προόδου τήν έδωσα κατ' έπανάληψιν πρός τόν 

έλληνικόν λαόν δι' άνακοινώσεών μου, θά σiiς τήν 

δώσω καί πάλιν, μέ τά πρόσφατα στοιχεία, διότι έπι

θυμώ ή πρόοδος αύτή νά καταστή συνείδησις δλων 

τών 'Ελλήνων καί άσπίς κατά τής δημαγωγίας. 

))Θά τονίσω καί πάλιν δτι ή οίκονομική μας στα

θερότης, ή όποία άποτελεί θεμέλιον διά πiiσαν προ

σπάθειαν περαιτέρω άναπτύξεως, παραμένει άδιατά

ρακτος καί κατέστη fίδη χαρακτηριστικόν γνώρισμα 
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του οίιωνομικ:οί5 μας βίου. 

»Εlναι γνωστόν δτι οί τιμάριθμοι έν 'Ελλάδι 

έσημείωσαν κατά τά τελευταία έτη αύξήσεις πολύ 
μικροτέρας άπό τάς αύξήσεις αϊτινες έσημειώθησαν 

είς πολλάς aλλας χώρας κ:αί δή μέ οίκ:ονομίας πολύ 

ίσχυροτέρας τής έλληνικ:ής. Οϋτω, ένώ είς τήν 'Ελ

λάδα κατά τό διάστημα 1955-1960 ή aύξησις τοί5 τι
μαρίθμου άνήλθεν είς 11,5%, είς τήν Γαλλίαν κατά 
τό αύτό διάστημα δ τιμάριθμος ηύξήθη κατά 32, 7%, 
είς τήν Γιουγκ:οσλαβίαν κατά 26%, είς τήν Άγγλίαν 
κατά 14,2%, είς τήν Γερμανίαν κατά 11,8% είς τήν 
Ίσπανίαν κατά 44,8, είς τήν Τουρκ:ίαν κατά 91,6%, 
κ:αί οϋτω καθεξής. Κατά τό πρώτον μάλιστα έξάμη

νον του τρέχοντος έτους, δ μέν τιμάριθμος χονδρι

κής πωλήσεως έσημείωσε πτώσιν κατά 2,1%, δ δέ 
τιμάριθμος κόστους ζωής κατά 0,9%. 'Η έξέλιξις αϋ
τη του έπιπέδου τών τιμών άποδεικ:νύει πόσον έδρα ία 

εlναι ή σταθερότης τής οίκ:ονομίας μας. 

>>Αί καταθέσεις τών ίδιωτών είς τάς Τραπέζας 

βαίνουν πάντοτε αύξουσαι, παρά τάς μειώσεις τών 

έπιτοκ:ίων καταθέσεων είς έπίπεδα μ ή άπέχοντα πολύ 

τών έπιτοκ:ίων τών άνεπτυγμένων χωρών. Οϋτω, αί 

καταθέσεις αύται, ένώ κατά τό τέλος τοί5 1955 άνήρ
χοντο είς 2.641,3 έκ:ατ. δρχ., κατά τό τέλος τοί5 1960 
άνήλθον είς 12.810,9 έκ:ατ. κ:αί κατά τό τέλος 'Ιουνί

ου 1961 είς 13.648, έναντι 12.177 του 'Ιουνίου 1960 
κ:αί 8.262 έκ:ατ. του 'Ιουνίου 1959. 

>>Ή aύξησις τών καταθέσεων κατέστησε δυνατή ν 

τήν διεύρυνσιν, κ:αί δή δι' ύγιών μέσων, τής πιστο

δοτήσεως τής οίκ:ονομίας. Οϋτω, ή συνολική χρημα
τοδότησις άπό 11.576 έκ:ατ. του τέλους τοί5 1955 
άνήλθεν είς 28.696 έκ:ατ. τό τέλος του 1960 κ:αί είς 
31.190 έκ:ατ. τόν 'Ιούνιο ν τοί5 τρέχοντος έτους, έναν
τι 26.053 έκ:ατ. τοί5 'Ιουνίου 1960 κ:αί 22.717 του 
'Ιουνίου 1959. Διά τής τοιαύτης διερύνσεως τής πι
στοδοτήσεως κατέστη δυνατή ή πλήρης κάλυψις τών 

βραχυπροθέσμων άναγκ:ών τών έπιχειρήσεων κ:αί, έν 

τι νι μέτρφ κ:αί τών μακροπροθέσμων τοιούτων. Συγ

χρόνως αί ύγιείς έπιχειρήσεις άπηλλάγησαν τών 

ύπερόγκ:ων έξωτραπεζιτικ:ών τόκων κ:αί έβελτίωσαν 

οϋτω τήν άποδοτικ:ότητα κ:αί συναγωνιστικ:ότητά 

των. 

>>Τό ίσοζύγιον τών έξωτερικ:ών πληρωμών τής 

χώρας, παρά τάς άδυναμίας τάς δποίας έξακ:ολουθεί 
νά έχη, ίδί[! λόγω τής μειονεκτικής διαρθρώσεως τοί5 

έμπορικ:ου μας ίσοζυγίου, δέν παρουσιάζει άμεσα 

προβλήματα. Ή ταχεία aύξησις τών είσπράξεων έξ 

άδήλων πόρων, συνεπεί[! τής άκ:ολουθηθείσης πολι

τικής είς τούς τομείς τοί5 Τουρισμοί) κ:αί τής 'Εμπο

ρικής Ναυτιλίας, έπιτρέπει τήν άντιμετώπισιν ηύξη

μένων είσαγωγών, αί δποίαι εlναι συνέπεια άφ ' ένός 
μέν τής ηύξημένης έπενδυτικ:ής δραστηριότητος τής 

οίκ:ονομίας, άφ' έτέρου δέ τής αύξήσεως τών είσο

δημάτων έν τfl χώρ[!, fίτις, ώς γνωστόν, συνεπάγεται 

κ:αί ηύξημένην ζήτησιν καταναλωτικών άγαθών. Οϋ

τω, ύπολογίζεται δτι τό συναλλαγματικ:όν άπόθεμα 

τής χώρας κατά τό τέλος του τρέχοντος έτους θά 

άνέρχεται είς 230 έκ:ατ. δολλάρια έναντι 224 τοί5 

1960. Ή όργανικ:ή πάντως βελτίωσις τοί5 ίσοζυγίου 
τών έξωτερικ:ών πληρωμών, ή δποία θά έπιτευχθή διά 

τής αύξήσεως τών έξαγωγών μας, εlναι συνυφασμένη 

μέ τά προγράμματα τά δ ποία έφαρμόζονται τόσον είς 

τόν γεωργικ:όν, δσον κ:αί τόν βιομηχανικ:όν τομέα. 

VΗδη τά πρώτα άποτελέσματα τής πολιτικής αύτής, 

ή δποία, ώς άντιλαμβάνεσθε, δέν εlναι δυνατόν παρά 

νά εlναι μακροχρονίου προοπτικής, fίρχισαν νά 

άναφαίνωνται, ή δέ σύνδεσίς μας μέ τήν Κοινήν 

, 'Α γοράν προβλέπεται δ τι θά διευκ:ολύνη μεγάλως 
τήν έξαγωγικ:ήν μας προσπάθειαν. 

>> Τά άποτελέσματα είς τόν δημοσιονομικ:όν τομέα 
εlναι γνωστά. Παρά τάς αύξήσεις μισθών κ:αί συντά
ξεων κ:αί παρά τάς μειώσεις φορολογικών βαρών, δ 

κ:ρατικ:ός προϋπολογισμός, άντί τών χρονίων έλ

λειμμάτων του παρελθόντος, εlναι είς θέσιν νά συμβά

λη είς αύξουσαν κ:λίμακ:α είς τήν χρηματοδότησιν 

τών παραγωγικών έπενδύσεων. Καί εlναι τουτο άπο

λύτως άναγκ:αίον, έάν θέλωμεν νά δtατηρήσωμεν είς 

ίκ:ανοποιητικ:όν έπίπεδον τάς έπενδύσεις έκ: τών 

δποίων έξαρτiiται τό μέλλον του έλληνικ:ου λαου. 

Δέον δμως νά σημειωθή δτι έκ: του ποσοί5 τών 5.400 
έκ:ατ., είς τό δποίον άνέρχεται τό πρόγραμμα του 

1961, τά 3.500 έκ:ατ. προέρχονται άπό έσωτερικ:όν κ:αί 
έξωτερικ:όν δανεισμόν. 'Εκ: τών στοιχείων τούτων 

καθίσταται σαφές δτι ή διατήρησις του ϋψους τούτου 

τών έπενδύσεων έξαρτiiται άπολύτως έκ: τής δυνατό

τη τος σημαντικής συμβολής του κ:ρατικ:ου προϋπο

λογισμοί). 

»Το πρόγραμμα κρατικών έπενδύσεων του τρέ

χοντος έτους προέβλεπε πληρωμάς 5.000 έκ:ατ. δρχ. 
έναντι 901 έκ:ατ. δρχ. του έτους 1955. Λαμβανομένων 
ύπ' ο ψι ν κ:αί τών παραλλήλων έπενδύσεων τής ΔΕΗ, 

τής 'Αγροτικής Τραπέζης, τοί5 ΟΤΕ κ:αί του ΟΧΟΑ, 

τό ϋψος του προγράμματος άνήρχετο είς 7.880 έκ:ατ. 
δρχ. έναντι 1.466 έκ:ατ. του έτους 1955. 'Εκ: τής μέχρι 

τοί5δε πορείας έκ:τελέσεως τοί5 προγράμματος φαίνε

ται πιθανόν δτι τουτο τελικώς θά ύπερβή τό ποσόν 

τών 8.000 έκ:ατ. δρχ. 'Εκ: τών στοιχείων τούτων κα

ταφαίνεται πόσον σημαντική ύπήρξε μεταξύ τών 

έτών τούτων ή aύξησις τών έπενδύσεων τοί5 δημοσί

ου τομέως κ:αί τό μέγεθος τής καταβαλλομένης ύπό 

τής Κυβερνήσεως προσπαθείας διά τήν άνάπτυξιν 

τής έλληνικ:ής οίκ:ονομίας. 

» Υέλος, τό έθνικ:όν είσόδημα, τό δ ποίον άποτελεί 
τήν συνισταμένην δλων τών προσπαθειών μας, έση

μείωσε σημαντικ:ήν αϋξησιν κατά τά τελευταία έτη. 

Οϋτω, ένώ κατά τό 1955 άνήρχετο είς 59.243 έκ:ατ. 
δρχ., τό 1960 άνήλθεν είς 84.910 έκ:ατ., σημειώσαν 
αύξησιν κατά 43%, ύπολογίζεται δέ δτι κατά τό τρέ-
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χον έτος θά ύπερβή τά 90.000 έκατ. καί θά έχη ση
μειώσει αϋξησιν κατά 55% περίπου. Ό ρυθμός, έξ 
άλλου, αύξήσεως του έθνικου εΙσοδήματος εlναι άπό 

τούς ύψηλοτέρους πού έσημειώθησαν κατά τά τελευ

ταία έτη εlς τήν Εύρώπην. Τό έξαίρετον τουτο άποτέ

λεσμα δύναται νά έκτιμηθή περισσότερον έάν ληφθή 

ύπ' δψιν δτι ή πρόοδος αϋτη έπετεύχθη εΙς τό πλαί

σιον οΙκονομικής σταθερότητος καί δή διά τών δη

μοκρατικών μεθόδων του έλευθέρου πολιτεύματός 

μας. 

»Ή έπιτευχθείσα πρόοδος σημαίνει, δτι δλοι οί 

'Έλληνες έβελτίωσαν τό βιοτικόν των έπίπεδον, δε

δομένου δτι ό τιμάριθμος κατά τό αύτό χρονικόν διά

στημα ηύξήθη μόνον κατά 12% περίπου. Μεγαλυτέ
ρα βελτίωσις έσημειώθη εΙς τό εΙσόδημα τών μισθω

τών, καί λόγω αύξήσεως μισθών καί ήμερομισθίων, 

καί λόγω αύξήσεως τής άπασχολήσεως. 

»Παρά ταυτα, οί δημαγωγοί καί κυρίως ή άριστε

ρά δχι μόνον άγωνίζονται νά πείσουν τόν έλληνικόν 

λαόν δτι εlναι ό άθλιέστερος λαός του κόσμου, άλλά 

προσπαθουν καί νά τόν καταστήσουν τοιουτον. Εl

ναι χρήσιμον νά γνωρίζουν οί άφελείς όπαδοί τής 

ΕΔΑ δτι, έάν κάποτε ήθελεν έπικρατήσει εΙς τήν χώ

ραν αύτή ν ό κομμουνισμός, θά έπικρατήση μαζί του 

καί άπέραντος άθλιότης. Διότι, πέραν τών Ιδανικών 

τής έλευθερίας καί τής έθνικής άνεξαρτησίας, πρό 

παντός ή Ιδιοτυπία τής έλληνικής οΙκονομίας καθι

στά τόν κομμουνισμόν άπαράδεκτον διά τούς "Ελ

ληνας. Θά σaς δώσω δύο άριθμούς διά νά άντιληφθή

τε τήν άπλήν αύτήν άλήθειαν. Αί έλληνικαί έξαγω

γαί άνέρχονται εΙς 220 έως 230 έκατ. δολλάρια έτη
σίως, ένώ αι' εlσαγωγαί ύπερβαίνουν τά 500 έκατ. 
δολλάρια. Τήν διαφοράν τών 300 περίπου έκατ. δολ
λαρίων τήν καλύπτουν οί άδηλοι πόροι, οι' όποίοι, 

δπως άντιλαμβάνεσθε, δέν εlναι δυνατόν νά ύπάρ

ξουν ύπό κομμουνιστικόν καθεστώς. 'Εάν, έπί πλέ

ον, στερηθώμεν τής βοηθείας καί τών δανείων τά 

όποία άντλουμεν άπό τήν Δύσιν διά τήν άνάπτυξιν 

τής οΙκονομίας μας, ό βίος εΙς τόν τόπον αύτόν θά 

καταστή άβίωτος. 

))Εlναι έπίσης χρήσιμο ν νά γνωρίζουν τά θύματα 

τής ΕΔΑ δτι αύτήν τήν στιγμήν ή Έλλάς κατέχει 

ύψηλότερον βιοτικόν έπίπεδον άπό δλας τάς γειτο

νικάς της χώρας, μολονότι αύται διαθέτουν μεγαλύ
τερον φυσικόν πλουτον καί δέν ύπέστησαν τάς κα

ταστροφάς τής χώρας μας. 

))Γνωρίζει βεβαίως ή Κυβέρνησις δτι ή χώρα μας, 

παρά τήν σημειωθείσαν πρόοδο ν, έξακολουθεί νά εl
ναι πτωχή καί δτι ύπάρχουν άνάγκαι αι' όποίαι πρέ

πει νά άντιμετωπισθουν. Γνωρίζει δμως έπίσης δτι ό 

έλληνικός λαός έν τφ συνόλφ του εlναι σήμερον 

όλιγώτερον πτωχός άπό δ, τι ή το πρό πενταετίας μό

λις, δεδομένου δτι, δ πως σaς άνέφερα καί προηγουμέ

νως, εΙς τό έτήσιον εΙσόδημα του έλληνικου λαου 

προσετέθησαν 30 καί πλέον δισεκατ. δρχ. Γνωρίζει 
έπίσης δτι ή μόνη άσφαλής όδός διά τήν αϋξουσαν 

ίκανοποίησιν δλων τών άναγκών εlναι ή συνεχής 

άνοδος του έθνικου εΙσοδήματος καί ή δικαία αύτου 

κατανομή. Καί ή προσπάθειά της εΙς αύτό κυρίως 

άποβλέπει. 

))Εlναι εΙς δλους γνωστόν δτι ούδέποτε προηγου

μένως κατεβλήθη τοιαύτη προγραμματισμένη καί 

έντατική προσπάθεια διά τήν άνάπτυξιν τής έλληνι

κής οΙκονομίας, ώς ή καταβαλλομένη άπό τήν παρου

σαν Κυβέρνησιν. 'Ολόκληρος ή Έλλάς μετεβλήθη 

εlς ένα άπέραντον έργοτάξιον καί έκτελουνται αύτή ν 

τήν στιγμήν άνά τήν χώραν 6.200 έργα μεγάλα, μέσα 
καί μικρά. Μεταβάλλονται δέ εΙς πραγματικότητα 

πολλά έξ έκείνων τά όποία άπετέλουν τό ονειρον τών 

'Ελλήνων, δπως ό Άχελώος, τό 'Αλουμίνιον, ή 

Χαλυβουργία καί λοιπά έργα, δηλαδή τής τάξεως 

έκατοντάδων έκατομμυρίων δολλαρίων. 

)>'Ενώπιον τών διαμορφουμένων εύρυτέρων οΙκο

νομικών σχημάτων, ή 'Ελλάς ώφειλε νά καθορίση 

τήν θέσιν της κατά τρόπον ώστε, δχι μόνον ν' άποφύ

γη τήν άπομόνωσιν, άλλά νά έξασφαλίση καί τάς 

προϋποθέσεις έκείνας αίτινες θά διευκολύνουν καί 

θά έπιταχύνουν τήν οlκονομικήν της άνάπτυξιν. Εl

ναι αύτονόητον, βεβαίως, δτι ή πλήρης καί έγκαιρος 

άξιοποίησις τών δυνατοτήτων πού μaς παρέχει ή 

Σύνδεσις δέν θά συντελεσθfj αύτομάτως, άλλά θά 

άπαιτήση συνεχή καί έντοvον προσπάθειαν δλοκλή
ρου του έθνους. ΕΙς τήν πρώτην φάσιν, τήν άναφερο

μένην εΙς τάς συνθήκας τής συνδέσεως, ή Κυβέρνη

σις, μόνη ύπεύθυνος δι ' αύτήν, έπέτυχε διά τής σχε
τικής συμβάσεως νά έξασφαλίση εlδικάς ρυθμίσεις, 
αί όποίαι θά έπιτρέψουν τήν δμαλήν καί βαθμιαίαν 

μετάβασιν εΙς τό νέον καθεστώς. 'Απομένει ή φάσις 

τής έφαρμογής. Κατ' αύτή ν πλέον δέν έχει μόνον ή 

Κυβέρνησις εύθύνας καί καθήκοντα. "Εχουν δλοι οί 

"Ελληνες, καί πρό παντός αί παραγωγικαί τάξεις καί 

οί ήγέται αύτώv. Πρέπει δλοι νά συνειδητοποιήσουν 

τό μέγα γεγονός, δτι ή μέχρι τουδε γνωστή οΙκονο

μική έννοια του χώρου τών 8,5 έκατομμυρίων κατοί
κων, βαθμιαίως θά έξαφανισθή καί δτι ό χώρος ούτος 

θά άποτελέση τμήμα ένός εύρυτέρου χώρου 165 έκα
τομμυρίων κατοίκων. Καί πρέπει νά έκτιμήσωμεν τάς 

συνεπείας αύτου του γεγονότος διά νά άντιληφθώμεν 

καί τάς εύθύνας τάς όποίας έκαστος καλείται νά άνα

λάβη εΙς τόν τομέα του. 

))Δύο εlναι τά βασικά θέματα, έπί τών όποίων έπι

θυμώ νά έπιστήσω σήμερον τήν προσοχήν σας. 

))Πρώτον: ή άνάγκη όργανώσεως Κράτους καί 

lδιωτών εΙς δλους τούς τομείς τής οΙκονομικής δρα

στηριότητος διά τήν καλυτέραν άντιμετώπισιν τών 

προβλημάτων πού προκύπτουν έκ τής Συνδέσεως, 

καί δεύτερον: ή άνάγκη πειθαρχήσεως τών άτομικών 

ή δμαδικών έπιδιώξεων εΙς τό συμφέρον του συνόλου 
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καί ή καθολική άντίδρασις κατά τής δημαγωγίας τής 

άσκουμένης είς βάρος τής παραγωγικής προσπαθεί

ας τής χώρας. 

))Εlναι σαφές, έξ όσων άντικειμενικώς σiiς έξέθε

σα, ότι ή έλληνική οίκονομία, παρά τάς άδυναμίας 

τάς δποίας έμφανίζει είσέτι είς ώρισμένους τομείς, 

άκολουθεί μίαν σταθεράν άνοδικήν πορείαν, έξα

σφαλίζουσαν συνεχώς καλυτέρας συνθήκας διαβιώ

σεως είς τόν έλληνικόν λαόν. Εlναι έπίσης σαφές ότι 

ή προοπτική διά τό μέλλον εlναι λίαν εύοίωνος, έν 

όψει τής άναπτυσσομένης ίδίf! έπενδυτικής δραστη

ριότητος, τά πλήρη άποτελέσματα τής δποίας δέν 

lχουν άκόμη έκδηλωθή. Οϋτω, έντός τής προσεχους 

4ετίας τό κατά κεφαλήν είσόδημα είς τήν χώραν μας 

προβλέπεται νά ύπερβή σημαντικώς τά 400 δολλά
ρια, δ πότε καί θά παύση ή 'Ελλάς νά εlναι χώρα 

ύπανάπτυκτος. Τήν προοπτικήν δέ αύτήν καθιστά 

περισσότερον εύοίωνον ή σύνδεσίς μας μέ τήν Εύ

ρωπαϊκήν 'Οίκονομικήν Κοινότητα, ή όποία, όπως 
έτόνισα καί έν άρχfί τής δμιλίας μου, προσφέρει εύ

ρείας δυνατότητας είς τήν έλληνικήν οίκονομίαν. 

))Εlμαι βέβαιος ότι όλοι lχομεν συνείδησιν του 

γεγονότος ότι διά πρώτην φοράν δημιουργουνται είς 

τήν χώραν μας άσφαλείς προϋποθέσεις δι ' ενα καλύ
τερον μέλλον. Εlμαι έπίσης βέβαιος ότι θά παραμεί

νωμεν σταθεροί είς τήν χαραχθείσαν πορείαν, συνε

χίζοντες, έν πλήρει άλληλεγγύυ, τήν άναληφθείσαν 

προσπάθειαν διά τήν εύημερίαν του λαου)). 

Τήν έπομένη, ό Κ. Καραμανλής, συνοδευόμενος 

άπό άνωτέρους τεχνικούς ύπαλλήλους, θά έπιθεωρή

σει τά εργα πού έκτελοϋνται στήν περιοχή της Θεσ

σαλονίκης, γιά τά όποία εχουν διατεθεί πιστώσεις 

600 έκατ. δρχ. 'Επισκέπτεται, έπίσης, τό συνοικισμό 
Βότση, δπου άνεγείρονται 1.075 κατοικίες γιά τή στέ
γαση τών παραπηγματούχων προσφύγων, τό άποπε

ρατούμενο θέατρο τής 'Εταιρείας Μακεδονικών 

Σπουδών, τό ύπό άνέγερση μουσείο καί τό κλειστό 

γυμναστήριο της πόλεως, πού προβλέπεται νά περα

τωθεί τό Μάιο τοϋ 1962. 'Ο πρωθυπουργός διαπί
στωσε δτι προχωροϋν μέ ίκανοποιητικό ρυθμό τά 

έξωραϊστικά εργα τής παραλιακής λεωφόρου, οί έρ

γασίες ήλεκτροφωτισμοϋ της Λεωφόρου καί τής 

όδοϋ 'Αγίου Δηι.ιητρίου καθώς καί τά εργα τοϋ άε

ρολιμένος Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, άνακοινώ

θηκε δτι σύντομα θά έγκαινιαστεί ό σύγχρονος σι

δηροδρομικός σταθμός τής πόλεως. 

Πρίν άπό τήν άναχώρησή του γιά τήν 'Αθήνα, 

στίς 4 Σεπτεμβρίου, ό Κ~ Καραμανλής έπισκέφθηκε 

τίς Σέρρες καί εθεσε τό θεμέλιο λίθο τοϋ κτιριακοϋ 

συγκροτήματος τοϋ δευτέρου έργοστασίου σακχά

ρεως. 

Τό έργοστάσιο, τό όποίο προβλέπεται νά τεθεί σέ 

λειτουργία τήν 1η Αύγούστου 1963, θά στοιχίσει 250 

' 
έκατ. δρχ. καί θά παράγει 28.000 τόνους κρυσταλλι• 
κής ζακχάρεως, 10.000 μελάσσας καί 12.000 τόνους 
ξηρών κτηνοτροφών έτησίως, μέ τή χρησιμοποίηση 

200.000 τόνων τεύτλων. Θά άπασχολεί δέ μόνιμα 200 
ύπαλλήλους καί έργατοτεχνίτες καί 500 ώς εκτακτο 
έποχιακό προσωπικό. Σχετικά, ό πρόεδρος τής Βιο

μηχανίας Σακχάρεως παρατήρησε δτι «διά τής καλ

λιεργείας τών τεύτλων, τά όποία θά χρησιμοποιεί τό 

έργοστάσιον, οί άγρόται τών Σερρών θά διπλασιά

σουν τό είσόδημά των, έν σχέσει πρός τήν σιτοκαλ

λιέργειαν καί θά εχουν έξασφαλισμένην τήν διάθε

σιν τής παραγωγής των». 'Από τήν πλευρά του ό 

ύπουργός Γεωργίας Κ. 'Αδαμόπουλος, μεταξύ άλ

λων, ύπογράμμισε δτι «διά της καλλιεργείας τών 

ζακχαροτεύτλων είς τήν πεδιάδα τών Σερρών θά άξι

οποιηθη εκτασις 400.000 στρεμμάτων, έκ τών όποίων 
100.000 θά καλλιεργοϋνται διά ζακχαροτεύτλων». 

'Επεσήμανε δτι «έκ τής λειτουργίας τών τριών έρ

γοστασίων ζακχάρεως, τά όποία θά στοιχίσουν 810 
έκατ., θά ύπάρξη συνq.λλαγματικόν κέρδο§-300 έκατ. 

δρχ. έκ της ζακχάρεως καί 75 έκατ. δρχ. διατιθεμέ
νων διά τήν άγοράν ζωοτροφών». 'Ανακοίνωσε δτι 

«είς τήν πόλιν τών Σερρών θά κατασκευασθfi ενα έρ

γοστάσιον γάλακτος, δυναμικότητος έπεξεργασίας 

14 τόνων ημερησίως, τής σχετικής δαπάνης άνερχο
μένης είς 5.800.000 δρχ.». τέλος, θά άναγγείλει τήν 
άνέγερση μεγάλης λαχαναγορaς στή Θεσσαλονίκη , 

γιά τήν έξυπηρέτηση της παραγωγής τής Β . 'Ελλά

δος. 

2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

'Ο έπι τετ ραμμένος της Βουλγαρίας στήν 'Αθήνα 

Κ. Λάμπρεφ γίνεται δεκτός, κατόπιν αίτήσεώς του, 

άπό τόν ύπουργό 'Εξωτερικών Ε. 'Αβέρωφ καί τοϋ 

έπιδίδει διακοίνωση διαμαρτυρίας τής βουλγαρικής 

Κυβερνήσεως. 'Η διαμαρτυρία άναφέρεται στή διε

ξαχθείσα στρατιωτική άσκηση «Φειδίας», στήν πρό

σκληση έφέδρων γιά τή συμμετοχή στίς άσκήσεις 

τοϋ ΝΑΤΟ καί στή διατύπωση άπό τή Σόφια τής 

άπόψεως δτι είχε έκδηλωθεί έπίθεση τοϋ έλληνικοϋ 

τύπου καί ραδιοφώνου κατά της Βουλγαρίας. 

Ό Ε. 'Αβέρωφ διευκρίνησε στό Βούλγαρο δι

πλωμάτη δτι «δέν προτίθεται νά δεχβfi διαμαρτυρίαν 

διά στρατιωτικάς άσκήσεις καθαρώς άμυντικοϋ χα

ρακτήρος». Ό έπιτετραμμένος τής Βουλγαρίας άπά

ντησε πώς δέν πρόκειται περί διαμαρτυρίας άλλά γιά 

προσπάθεια νά έπιστηθεί η προσοχή σέ δρισμένα 

θέματα καί δτι τό διάβημα είναι φιλικό καί έποικο

δομητικό . 

Πρίν τήν άναχώρησή του, δ Βούλγαρος έπιτε

τραμμένος έξέφρασε τή δυσφορία του γιά τήν άπόρ

ριψη της διακοινώσεώς του, ένώ άπό τό ύπουργείο 

'Εξωτερικών έκδόθηκε η άκόλουθη άνακοίνωση: 
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«Κατόπιν αiτήσεώς του εγένετο τήν μεσημβρίαν του 

Σαββάτου δεκτός ύπό του ύπουργοu 'Εξωτερικών, ό επιτε

τραμμένος τής Βουλγαρίας κ:. Λάμπρεφ, παρισταμένου κ:αί 

του γενικ:οu διευθυντοu του ύπουργείου 'Εξωτερικών κ:. 

Παλαμa. Ό Βούλγαρος επιτετραμμένος ijρχισεν άναγι

γνώσκ:ων τήν δήλωσίν του, τήν δποίαν άμέσως μετά τήν 

άποχώρησίν του εκ του ύπουργείου 'Εξωτερικών εδωκ:εν 

εiς τήν δημοσιότητα. Εύθύς ώς εκ: τής άναγνώσεως του 

κειμένου διεπιστώθη ή εννοια του διαβήματος, ό ύπουργός 

'Εξωτερικών εδήλωσεν αύτφ δτι τοuτο ε{ ναι άπολύτως 

άπαράδεκ:τον κ:αί δτι δέν επιθυμεί τήν περαιτέρω άνάπτυξιν 

αύτοu, εδήλωσεν δμως αύτφ ταυτοχρόνως δτι ή ·Ελλάς 

επιθυμεί ~ά ίiχη δμαλάς σχέσεις μέ τήν Βουλ γαρίαν κ:αί δτι 
εν ούδεμι~ περιπτώσει πρόκειται νά επιτεθή εναντίον αύ

τής». 

'Εξάλλου, ό Κ. Καραμανλης, άπό τή Θεσσαλονί

κη καί ϋστερα άπό τηλεφωνική επικοινωνία μέ τόν 

ύπουργό των 'Εξωτερικών, εκαμε τήν άκόλουθη δή

λωση: 

«Ai διακοινώσεις, αί δποίαι έγένοντο πρός τήν 
χώραν μας έξ άφορμής τών έτησίων έκπαιδευτικών 

άσκήσεων τών ένόπλων δυνάμεων, δέν εlναι μόνον 

άδικαιολόγητοι άλλά καί άπαράδεκτοι, καθ' δσον 

έπιχειρείται δι ' αύτών έπέμβασις είς τά έσωτερικά 
τής χώρας μας καί δημιουργία κλίματος φοβίας παρά 

τφ έλληνικψ λαφ. 'Εκείνο δμως τό δποίον εlναι 

έθνικώς άσυγχώρητον εlναι τό γεγονός δτι τάς έπεμ

βάσεις αύτάς προσκαλεί ή ΕΔΑ. 'Από μηνός καί πλέ

ον τό κόμμα τουτο, έν γνώσει του δτι ψεύδεται, κα

ταγγέλλει τήν Έλλάδα δτι διά τών άμυντικών αύτών 

άσκήσεων άκολουθεί ψυχροπολεμικήν πολιτικήν 

καί άπειλεί τήν είρήνην τών Βαλκανίων. 'Επί τής 

άντεθνικής αύτής πολιτικής τής ΕΔΑ όφείλω νά έπι

στήσω τήν προσοχή ν δλοκλήρου του έλληνικου λα

ου». 

Μέ άφορμή τή δήλωση του Κ. Καραμανλης, ή ΕΕ 

της ΕΔΑ, μέ άνακοίνωσή της ύποστηρίζει ότι οί 

πρωθυπουργικές δηλώσεις άποτελοuν συνέχεια της 

εκστρατείας εναντίον της καί ότι «τά διαβήματα της 

Σοβιετικης ·Ενώσεως καί της Βουλγαρίας όφείλον

ται είς τήν προκλητικήν πολιτικήν της Κυβερνήσε

ως», τήν όποία κατηγορεί ότι «ώθεί τό εθνος είς δι

χασμόν καί εν όψει τ&ν εκλογών άνανεώνει τήν εκ

στρατείαν του μίσους». Τέλος, συνιστά νά εγκατα

λειφθεί ή πολιτική τ&ν προκλήσεων καί νά άρχίσουν 

άμέσως διαπραγματεύσεις, γιά τήν <'iρση τ&ν ύφι

σταμένων δυσχερειών στό βαλκανικό χώρο. 

4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

Πραγματοποιείται σύσκεψη στό ύπουργείο Γε

ωργίας ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλη καί μέ 

τή συμμετοχή του άντιπροέδρου της Κυβερνήσεως, 

τ&ν ύπουργ&ν Συντονισμοί) καί Γεωργίας, του ύπο-

διοικητη της Α ΤΕ, Ν. Μομφεράτου, καί του οίκονομι

κου συμβούλου του πρωθυπουργοί), Κ. Γούστη. Κατά 

τή σύσκεψη εξετάστηκαν θέματα του ύπουργείου 

Γεωργίας καί είδικότερα τό θέμα τ&ν γεωργικών 

βιομηχανιών καί της άγροτικης στεγάσεως. Σχετικά, 

θά έκδοθεί ή άκόλουθη κυβερνητική άνακοίνωση: 

«Ή άνάπτυξις τής άγροτικ:ής οίκ:ονομίας κ:αί ή διά μέ

σου αύτής αϋξησις του είσοδήματος τών άγροτών άπετέ

λεσε κ:αί άποτελεί βασικ:ήν επιδίωξιν τής κυβερνητικής 

πολιτικής. • Η δλη προσπάθεια τών τελευταίων ετών συνε
τέλεσεν, rοστε ή άγροτικ:ή οίκ:ονομία νά είσέλθη ijδη εiς 

μίαν φάσιν, κατά τήν δποίαν αί πραγματοποιούμεναι διαρ

θρωτικ:αί μεταβολαί θά δδηγήσουν είς περαιτέρω ούσιώδη 

αϋξησιν τής δραστηριότητος είς τόν άγροτικ:όν τομέα. Διά 

τήν άξιοποίησιν τής παραγωγής άφ' ένός κ:αί διά τήν εξα

σφάλισιν τής εξαγωγής είς τό εξωτερικόν τών καταλλήλων 

πρός τοuτο προϊόντων άφ' έτέρου, ή Κυβέρνησις ίiλαβε 

ijδη σημαντικά μέτρα (κατασκευή ψυκτικών εγκαταστά

σεων διά τά νωπά, προμήθεια βαγονίων-ψυγείων διά μετα

φοράν τούτων είς τό εξωτερικόν, συσκευαστήρια, εργοστά

σια χυμών, εργοστάσια γάλακτος, εργοστάσια ζαχάρεως 

κ:.λ.π.). 'Απαιτείται δμως περαιτέρω εtτε ή συμπλήρωσις 

τών t'iλλων εγκαταστάσεων, εtτε ό εκσυγχρονισμός τών 

ijδη ύφισταμένων, είτε ή ίδρυσις νέων βιομηχανιών διά τήν 

πλήρη &.ξιοποίησιν του δυναμικοί) τών κ:υριωτέρων άγρο
τικ:ών μας προϊόντων, εν όψει μάλιστα κ:αί τής συνδέσεώς 

μας μέ τήν Κοινήν 'Αγοράν. 

»Κατόπιν τούτων ή Κυβέρνησις κ:ατήρτισεν εν πενταε

τές πρόγραμμα γεωργικών βιομηχανιών. Τό πρόγραμμα αύ

τό εlναι συνολικ:οu ϋψους 1.330.000.000 δρχ., εκ: τών δποί
ων 880.000.000 άφοροuν δαπάνας είς δραχμάς κ:αί 

450.000.000 δαπάνας είς συνάλλαγμα διά τήν είσαγωγήν 
του μηχανολογικοί) εξοπλισμοu. 

>>'Εκ: του συνόλου τών 1.330.000.000 δρχ. τά 350.000.000 
δρχ. άφοροuν εκ:συγχρονισμόν κ:αί βελτιώσεις ύφισταμέ

νων, ώς έπίσης κ:αί κατασκευήν νέων οίνοποιητικ:ών κ:αί 

σταφιδικών έγκ:ατα6τάσεων, έκ:εί δπου αύται δέν ύπάρ

χουν. Τά 470.000.000 έλαιουργικ:άς εγκαταστάσεις, τά 

6.000.000 βιομηχανίας χυμών, τά 350.00.000 βιομηχανίας 
γαλακτοκομικών προϊόντων κ:αί τά 100.000.000 βιομηχανί

ας κονσερβοποιήσεως κ:αί εγκαταστάσεις συσκευασίας κ:αί 

διαλογής όπωροκ:ηπευτικ:ών προϊόντων. Είδικώτερον, αί 

κυριώτεραι τών προβλεπομένων βιομηχανικών έγκαταστά

σεων εlναι αί κάτωθι: 
» 15 οίνοποιεία, 17 ψυκτικ:αί, παστεριωτικαί καί εμφια

λωτικ:αί έγκαταστάσεις οtνων, 20 συγκροτήματα επεξερ
γασίας σταφυλών, 50 άποστακτικ:ά συγκροτήματα, 28 στα
φιδαποθήκ:αι, 16 σταφιδεργοστάσια, 60 νέα μεγάλα κ:αί 490 
νέα μικρά ελαιουργεία, 3 έγκ:αταστάσεις ελαιολάδου, 7 έρ
γοστάσια χυμών, 20 μεγάλα εργοστάσια γάλακτος κ:αί τυ
ροκ:ομήσεως κ:αί 1.250 μικρά τυροκομεία, εν κονσερβοποι
είον κ:αί 10 κέντρα διαλογής κ:αί συσκευασίας όπωροκ:η
πευτικ:ών. 

>>·Η πραγματοποίησις του καταρτισθέντος προγράμμα

τος θά εχη ώς άποτέλεσμα τήν αϋξησιν του άγροτικ:ου εί

σοδήματος κατά 400.000.000 δρχ. έτησίως, τήν εiσαγωγήν 

συναλλάγματος 15.000.000 δολλαρίων ετησίως έκ: τής εξα
γωγής γεωργικών προϊόντων κ:αί γενικώς τήν εξοικ:ονόμη-
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Θεμελίωση έργων Πανεπιστημιουπόλεως 'Αθηνών. 
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σιν 7.000.000 δολλαρίων έτησίως έκτου περιορισμοί) τών 
εiσαγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων καί τήν σημαντι

κήν αύξησιν τής άπασχολήσεως εiς τήν ϋπαιθρον. 

» ' Εξ aλλου, πέραν τοu προγράμματος τών γεωργικών 

βιομηχανιών, ή έφαρμογή του όποίου άναλαμβανομένη 

υπό τής 'Αγροτικής Τραπέζης πρόκειται νά άρχίση εύθύς 

άμέσως , ή Κυβέρνησις, διά νά προωθήση καί προσαρμόση 

τούς δρους καί τάς συνθήκας διακινήσεως καί έμπορίας 

τών νωπών άγροτικών προϊόντων μας έπί συγχρόνων καί 

άποδοτικών βάσεων, άπεφάσισε τήν ϊδρυσιν του όργανι

σμοu τής Ψυκτικής 'Αλύσου υπό μορφήν άνωνύμου εται

ρίας . Τό άρχικόν κεφάλαιον αύτή ς θά άνέλθη εiς 30.000.000 
δρχ . καί θά προικοδοτηθή μέχρι ποσοu ϋψους 60.000.000 
δρχ. Οί πρώτοι ίδρυταί αύτής θά εΙ ναι τό ελληνικόν Δημό

σιον καί ή 'Αγροτική Τράπεζα, θά υπάρχη δέ καί ή δυνατό

της συμμετοχής των συνεταιρισμών . ·Η Ψυκτική "Αλυσος 

θά περιλάβη τάς υφισταμένας καί μελλούσας νά κατασκευ

ασθοuν ψυκτικάς έγκαταστάσεις, συσκευαστήρια , ψυκτι

κά μεταφορικά μέσα κ.λ.π. καί θά παρέχη τάς υπηρεσίας 

της εiς πaσαν έξαγωγικήν μονάδα, συνεταιρικήν η iδιωτι

κήν . 

»'Όταν ό πρόεδρος τής Κυβερνήσεως έξήγγειλε τήν 

καθιέρωσιν τής άσφαλίσεως τών άγροτών, έξήγγειλε ταυ

τοχρόνως δτι εlχεν άποφασισθη ή λήψις μέτρων σχετικών 

μέ εiδικόν πρόγραμμα άγροτικής στεγάσεως. Κατά τό με

σολαβήσαν χρονικόν διάστημα ί:λαβε χώραν λεπτομερής 

έπεξεργασία τών σχετικών τεχνικών καί οiκονομικών δε

δομένων. Τό εiδικόν αύτό πρόγραμμα συμπληρώνει οϋτω 

τά υπό τής Κυβερνήσεως ληφθέντα μέτρα πλήρους προ

στασίας του άγρότου υπό τήν μορφήν συντάξεως γήρατος 

καί υγειονομικής περιθάλψεως, άσφαλίσεως τής γεωργι

κης παραγωγής κ.λ.π. Πρός έφαρμογήν τοu προγράμματος 

τής άγροτικής στέγης, άπό του 'Ιανουαρίου του 1962, καί 
διά μίαν πενταετίαν, θά τεθοuν εiς τήν διάθεσιν τής 'Αγρο

τικής Τραπέζης επτακόσια πεντήκοντα εκατ. δρχ. 

(750.000.000) έκ διαφόρων πηγών, ϊνα οϋτω καταστή δυνα

τή ή χορήγησις στεγαστικών δανείων πρός άγροτικάς οι

κογενείας διά κατασκευήν νέων η συμπλήρωσιν ηδη υπαρ

χουσών άγροτικών κατοικιών. 'Υπολογίζεται δτι μέ τό 

ποσόν τοuτο καί μέ τήν συμβολήν τών ένδιαφερομένων, 

ήτις θά συνίσταται είς τήν προσφοράν του οiκοπέδου, υλι

κών καί προσωπικής έργασίας εiς ποσοστόν ούχί κατώτε

ρον του 15% του κόστους του ί:ργου, θά άνεγείρωνται κατ ' 

ετος 6-8000 κατοικίαι καί έντός 5ετίας 30-40.000. Τά χορη~ 
γηθησόμενα δάνεια θά δύνανται νά άνέλθουν κατ' άνώτα

τον δριον εiς 25.000 δρχ. καί πρός έπιτόκιον μέχρι 2% κατ ' 

έλάχιστον δριον . 

»Πρός τόν σκοπόν τής έπιτεύξεως του μεγίστού δυνα

τοί) ώφελίμου άποτελέσματος έμελετήθησαν κατά τό με

σολαβήσαν άπό τής πρώτης έξαγγελίας του ώς άνω προ

γράμματος διάστημα κατά λίαν λεπτομερή τρόπον τά έκ 

τής έκτελέσεως του εργου δυνάμενα νά άνακύψουν προβλή

ματα καί ή παροχή πάσης δυνατής βοηθείας εiς τούς ένδι

αφερομένους έκ μέρους των κρατικών όργάνων. 

»Οϋτω, ώς τρόπος έκτελέσεως του εργου προεκρίθη τό 

σύστημα τής βοηθουμένης αύτοστεγάσεως. Λόγω τής μορ

φής του δλου προγράμματος, τό όποίον δέν έπιτρέπει τήν 

διασποράν, τό έκτελεσθησόμενον εργον θά έφαρμόζεται 

εiς τάς περιοχάς έκείνας, αϊτινες παρουσιάζουν τάς μεγα-

λυτέρας άνάγκας , ή έπιλογή δέ των περιοχών θά γίνη βάσει 

οίκονομικών καί κοινωνικών κριτηρίων . 

»Αί τεχνικαί μελέται καταρτίζονται ηδη υπό τής άρμο

δίας 'Υπηρεσίας Οiκισμοu του υπουργείου Συγκοινωνιών 

καί Δημοσίων "Εργων έπί τij βάσει τών iδιαιτέρων κλιμα

τολογικών καί γεωργοοικονομικών συνθηκών, αί όποίαι 

έπικρατοuν εiς τούς διαφόρους νομούς τής χώρας καί μέ 

προοπτικήν συμπληρώσεως τούτων διάτων άναγκαίων πα

ρακολουθημάτων τής άγροτικής κατοικίας, τής πολεοδο

μικής καί οίκιστικής άναμορφώσεως τών οίκισμών τής 

υπαίθρου, τής προοπτικής έκτελέσεως έξυγιαντικών ί:ργων 

κ.λ.π . Εiς τό πλαίσιον του γενικωτέρου προγράμματος 

άναπτύξεως τής οiκονομίας τής υπαίθρου, τό όποίον άκο

λουθεί ή Κυβέρνησις, τό είδικόν αύτό πρόγραμμα προώρι

σται νά προαγάγη σημαντικώς, άπό οiκονομικής καί πολι

τιστικής πλευρaς, τήν ϋπαιθρον καί νά ένισχύση έν ταυτφ 

τό αϊσθημα άσφαλείας του άγροτικοu πληθυσμοί> τής χώ

ρας». 

6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

Ό Κ. Καραμανλής καταθέτει στά 'Άνω 'Ιλίσια, 

τό θεμέλιο λίθο τής νέας Πανεπιστημιουπόλεως καί 

τοϋ Οίκου τοϋ Φοιτητοϋ. 

Σχετικά, μεταξύ άλλων, δ ύπουργός Παιδείας Γ . 

Βογιατζής εΙπε: 

«'Ο Ο{κος τ~u Φοιτητοu, προϋπολογισμοί) 30 εκατ. 
δρχ., θά περιλαμβάνη 1.000 υπνοδωμάτια σέ δλας τάς συ
ναφείς έγκαταστάσεις διά τήν άνετον ένδιαίτησιν των φοι

τητών. Τό εργον τής Πανεπιστημιουπόλεως, είς τήν όποί

αν θά συγκεντρωθοuν δλαι αί σχολαί του Πανεπιστημίου 

μεταφερόμεναι άπό τάς σημερινάς μή άνταποκρινομένας 

εiς τάς συγχρόνους άπαιτήσεις των, προϋπολογίζεται εiς 

600 εκατ. δρχ. , έκ τών όποίων τά 200 εκατ . θά καταβάλη τό 

Κράτος καί τά υπόλοιπα 20ό εκατ. θά έξευρεθοuν έκ τής 
έκποιήσεως τών έγκαταλειπομένων καί άλλων άκινήτων 

του Πανεπιστημίου. • Η Κυβέρνησις, καταβάλλουσα τιτά
νειον προσπάθειαν διά τήν αϋξησιν τών πόρων του εθνους, 

τήν έκμετάλλευσιν των πλουτοπαραγωγικών πηγών τής 

χώρας καί τήν άνύψωσιν του βιοτικοί) έπιπέδου του ελλη

νικοί> λαοί>, κατήρτισεν εύρύτατον έκπαιδευτικόν πρό

γραμμα. 

»Χαρακτηριστικώς άναφέρω δτι διά τήν Παιδείαν διετέ

θησαν κατά τήν πενταετίαν 1955-1960, Ί'Ί.5 εκατ. δρχ. διά 

διδακτήρια, κατεσκευάσθησαν δέ 3.858 νέαι αϊθουσαι δι
δασκαλίας καί έπεσκευάσθησαν ετεραι 6.300. Κατά τό αύ
τό διάστημα διωρίσθησαν 6.165 έκπαιδευτικοί, έκ των 

όποίων 1.992 ε{ ναι διορισμοί εiς νέας θέσεις . Δ ι ' αύτών 

ίδρύθησαν 589 νέα δημοτικά σχολεία καί προήχθησαν 
1.908. 

»Είς τό πενταετές, άλλωστε, πρόγραμμα προβλέπεται 

διάθεσις ποσοu 1.350 εκατ. δρχ. διά τήν άνάπτυξιν του 
προγράμματος Παιδείας. 

>> • Η Πανεπιστημιούπολις Θεσσαλονίκης πλησιάζει 

ηδη εiς τήν πλήρη άποπεράτωσίν της . Ή δέ σήμερον θε

μελιουμένη πανεπιστημιακή πόλις τών ' Αθηνών προβλέ

πεται νά όλοκληρωθεί έντός μιaς τετραετίας)) . 
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7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται σέ συνεργασία τόν 

ύπουργό Βιομηχανίας Ν. Μάρτη. 

Σύμφωνα μέ δηλώσεις του ύπουργοu, άμέσως με

τά τή συνάντησή του μέ τόν πρόεδρο τής Κυβερνή

σεως, κατά τή συνεργασία άποφασίστηκε καί ή 

ϊδρυση νέου έργοστασίου άχυροκυτταρίνης, στήν 

εξοδο τής λίμνης Κάρλας. 'Αναλυτικότερα, ό Ν. 

Μάρτης θά δηλώσει: 

«Τό εργοστάσιον άχυροκυτταρίνης, άξίας 200 έκατ., θά 
άνεγεθή παρά τήν εξοδον τής σήραγγας Κάρλας, είς άπό

στασιν 5 χλμ. άπό του Βόλου. Ή άξία των παραγομένων 
ύπ' αύτου προϊόντων θά άνέλθη άρχικώς είς 170 έκατ., εκ 
των δποίων, 120 είς χάρτην καί 50 είς άχυροπολτόν, ή 

παραγωγή του δΠοίου προβλέπεται νά διπλασιασθή εντός 
διετίας. 'Η εξοικονόμησις συναλλάγματος εκ μόνου του 

άχυροπολτου θά άνέλθη μετά τήν δλοκλήρωσιν του εργου 

είς 3,5 έκατ. δολλ. ετησίως. 
»'Η ϊδρυσις του έργοστασίου θά συμβάλη είς τήν βελ

τίωσιν του βιοτικου έπιπέδου του άγροτικου πληθυσμου 

τής περιοχής, διά τής δημιουργίας προσθέτου γεωργικου 

είσοδήματος εξ 20 έκατ. δρχ. ετησίως καί θά άξιοποιηθουν 
άνεκμετάλλευτοι πρώται ϋλαι. Κατά τήν πρώτην φάσιν τής 

λειτουργίας του εργοστασίου θά άπασχοληθουν άμέσως 

καί εμμέσως 500 περίπου έργατοτεχνίται. Ai έργασίαι άνε
γέρσεως του έργοστασίου θά άρχίσουν έντός των προσε

χών ήμερων καί τό έργοστάσιον θά εlναι ετοιμον μετά 18 
μήνες. Πέραν τών άνωτέρω, ή κατασκευάζουσα τό εργοστά

σιον έταιρία, άνέθεσεν είς τεχνικούς της δπως μελετήσουν 

τήν ϊδρυσιν βιομηχανίας κυτταρίνης έξ έλληνικής ξυλεί

αρ>. 

7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

Προερχόμενος άπό Βελιγράδι, όπου ελαβε μέρος 

στή Διάσκεψη των' Αδεσμεύτων, φτάνει στήν 'Αθή

να ό 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, συνοδευόμενος άπό 

τόν ύπουργό 'Εξωτερικών Σ. Κυπριανοu καί ύπηρε

σιακούς παράγοντες. Στό άεροδρόμιο τόν ύποδέχτη

καν ό πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής, ό ύπουργός 

'Εξωτερικών Ε. 'Αβέρωφ καί άλλοι έπίσημοι. 

Τήν έπομένη, 8 Σεπτεμβρίου, ό 'Αρχιεπίσκοπος 
παρακάθησε σέ πρόγευμα πού παρέθεσε πρός τιμή 

του ό προέδρος τής Κυβερνήσεως στήν κατοικία του. 

Στή διάρκεια του γεύματος καί μέ τή συμμετοχή των 

ύπουργ&ν 'Εξωτερικών Ε. 'Αβέρωφ καί Σ. Κυπρια

νοu καί άρμοδίων παραγόντων εγινε συζήτηση γιά 

τήν πορεία τής Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Πρίν άπό τήν άναχώρησή του, τό άπόγευμα τής 

ίδιας ήμέρας, ό 'Αρχιεπίσκοπος δήλωσε ότι «ε{ χε 

χρησίμους συνομιλίας μετά τής έλληνικής Κυβερνή

σεως». Παράλληλα, εγκυροι κύκλοι άνέφεραν ότι 

συζητήθηκε τό θέμα τής οίκονομικής ένισχύσεως 

τής Κύπρου καί ότι ό Κ. Καραμανλής έπανέλαβε κα

τηγορηματικά τήν ύπόσχεσή του γιά παροχή βοη-

θείας στή Μεγαλόνησο, ή εκταση καί ό χρόνος τής 

όποίας πρόκειται νά καθοριστοuν στό άμεσο μέλ
λον86. 

9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

'Ύστερα άπό τήν άναγγελία τής συμφωνίας πού 

συνήψε στό Πίτσμπουργκ των ΗΠΑ ό πρόεδρος του 

ΟΒΑ Α. Τσάτσος μέ τήν έταιρία «Coppe(os» γιά τήν 
ϊδρυση βιομηχανικής μονάδος σιδήρου καί χάλυβος, 

δ ύπουργός Βιομηχανίας Ν. Μάρτης προβαίνει στήν 

άκόλουθη δήλωση: 

«'Η συμφωνία άποτελεί σημαντικό βήμα διά τήν πρα~ 

γματοποίησιν τής βασικωτέρας των βαρειών βιομηχανιών 

τής χώρας, πού θά άποτελέσει καί τό βάθρον διά τήν εκβι

ομηχάνισιν τής χώρας. 'Η ετήσια παραγωγή του εργοστα

σίου θά άνέρχεται είς 250 χιλ. τόνους άκατεργάστου χάλυ
βος, ή άμεσος δέ καί εμμεσος άπασχόλησις θά άνέλθη είς 

πλέον των 12 χιλ. εργατοϋπαλλήλους». 

'Η έταιρία θά άναλάβει νά συντάξει μέ δαπάνες 

της σέ σύντομο χρονικό διάστημα τήν άπαιτούμενη 

μελέτη. 'Εφόσον ό ΟΒΑ έγκρίνει τή μελέτη καί τούς 

όρους γιά τήν έπίβλεψη τής κατασκευής των προμη

θειών, προβλέπεται νά ύπογραφεί δριστική συμφω

νία συνεργασίας μέ τήν «Copper's», ή συμμετοχή τής 
δποίας άνέρχεται σέ 10% εως 25% στό μετοχικό κεφά
λαιο, ϋψους 25-30 έκατ . δολλαρίων. Στό ένδιάμεσο 

χρονικό διάστημα ό ΟΒΑ θά διατηρεί τό δικαίωμα 

νά διαπραγματεύεται καί μέ άλλους ένδιαφερομένους 

τό δικαίωμα τής άπ' εύθείας προμήθειας καί έπιλο

γής του ύλικου καί του μηχανικοί> έξοπλισμοu του 

έργοστασίου. Παράλληλα συστήθηκε άπό τόν ΟΒΑ 

άνώνυμη έταιρία μέ τήν έπωνυμία «Σίδηρος καί Χά

λυψ 'Ελλάδος», ή όποία καί θά άποτελέση τόν φορέα 

τής ύπό ϊδρυση βιομηχανίας. 

11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

Μέ τήν παρουσία τ&ν ύπουργ&ν Δημοσίων 'Έρ

γων καί Γεωργίας, γίνεται ή θεμελίωση του φράγμα

τος του Πηνειοu ποταμοί>, στό χωριό Κίντρο τοu νο

μοί> 'Ηλείας. Ό ύπουργός Δημοσίων 'Έργων, σέ 

δμιλία του ύπογραμμίζει ότι τό φράγμα θά ε{ναι άπό 

τά μεγαλύτερα του είδους του στήν Εύρώπη καί τό 

μοναδικό στήν 'Ελλάδα. Θά εχει μήκος 2.000 μέ
τρων, θά συγκρατεί λίμνη χωρητικότητος 460 έκατ., 
άπό τήν όποία θά άρδεύονται οί καλλιεργήσιμες 

έκτάσεις τής περιοχής, ή δέ δαπάνη τής κατασκευής 

του άνέρχεται σέ 250 έκατ. δρχ. 
Στή συνέχεια, δ ύπουργός Γεωργίας Κ. 'Αδαμό

πουλος, άνακοινώνει ότι ή συνολική δαπάνη των ερ

γων στόν Πηνειό προβλέπεται νά φτάσει τά 800 
έκατ., τά δέ έπιδιωκόμενα άποτελέσματα θά ε{ναι ή 

άρδευση έκτάσεως 270 χιλ. στρεμμάτων καί ή άποξή
ρανση 13 χιλ. στρεμμάτων, ή βελτίωση τfjς άπο-
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στραγγίσεως 180 χιλ. καλλιεργουμένων στρεμμάτων 
κάί γενικότερα ή άντιπλημμυρική προστασία όλό

κληρης τής πεδιάδας. 

Τό άπόγευμα τής ίδιας ήμέρας θεμελιώνεται τό 

φράγμα του 'Αλφειου. Οί δύο ύπουργοί τονίζουν ότι 

μέ τό εργο αuτό έπιδιώκεται ή προστασία τής περιο

χής άπό τίς πλημμύρες, ή άποξήρανση καί ή άπό

δοση στήν καλλιέργεια τών λιμνοθαλασσών Μουρι

aς καί 'Αγουλινίτσης, ή άποστράγγιση τών χαμη

λών περιοχών τής πεδιάδος καί ή aρδευσή της, έκτά

σεως 150 χιλ. στρεμμάτων, κατά τή θερινή περίοδο. 
'Επίσης έξαγγέλλουν ότι έπί του φράγματος, μήκους 

300 μέτρων, θά κατασκευαστεί καί δδική γέφυρα, ή 
όποία θά ενώνει τίς έπαρχίες 'Ηλείας καί 'Ολυμπί

ας. Τό εργο προβλέπεται νά περατωθεί μέχρι τό 1964 
καί ώς τότε θά εχει όλοκληρωθεί ή κατασκευή τών 

άρδευτικών δικτύων, σέ εκταση 30 χιλ. στρεμμάτων, 
άπό τά όποία θά άξιοποιηθουν τά 20 χιλ. Μέχρι τό 
1969 θά εχει πραγματοποιηθεί ή κατασκευή τών άρ
δευτικών δικτύων σέ εκταση 150 χιλ . στρεμμάτων, 

άπό τά όποία τά 11 χιλ. ήδη θά εχουν δοθεί πρός 

καλλιέργεια. 

12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

·Υπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή συνέρχεται 

ή κυβερνητική 'Επιτροπή Καπνου καί συζητεί τό 

θέμα ρυθμίσεως τής καπνοκαλλιέργειας γιά τό επό

μενο ετος. Στή σχετική άνακοίνωση, μεταξύ <iλλων 

άναφέρεται: 

«'Η καπνική μας οίκονομία !:χει πλήρως έξυγιανθή διά 

τής αuξήσεως των έξαγωγ&ν, τής διαθέσεως των άποθεμά

των παλαιοτέρων έσοδει&ν καί τής διευρύνσεως των ξένων 

άγορ&ν. Οί περισσότεροι παραγωγοί επέτυχον διά τά κα

πνά των εσοδείας 1960, τιμάς περίπου 50% άνωτέρας του 
προηγουμένου ετους καί ή προοπτική διά τόν καπνόν εμ

φανίζεται λίαν εύνοϊκή διά διαφόρους λόγους καί ίδίq μετά 

τήν σύνδεσιν τής· Ελλάδος μετά τής Κοινής 'Αγοράζ, όπό

τε εuλογον ε{ναι νά άναμένεται βαθμιαία είς τό μέλλον 

διεύρυνσις των εξαγωγών μας εiς τάς χώρας-μέλη της. 

»Κατόπιν τούτου ή Κυβέρνησις άπεφάσισε νά παράσχη 

είς τούς παραγωγούς έξαγωγίμων καπνών τήν δυνατότητα 

καλλιεργείας κατά τό 1962, 1.350.000 στρεμμάτων εναντι 
καλλιεργηθέντων 1.040.000 τό \961. Ή σχετική άπόφασις 
εχει ώς άκολούθως: 

»Οί καπνοπαραγωγοί έξαγωγίμων καπνών τ&ν όρειν&ν 

περιοχών ήμποροuν νά καλλιεργήσουν εκτασιν μεγαλυτέ

ραν κατά 25% τής περυσινής, των ήμιορειν&ν περιοχών 
κατά 20% καί τ&ν πεδινών κατά 15%. 

»Οί καπνοπαραγωγοί του νομοu Αιτωλοακαρνανίας, οί 

καλλιεργοuντες τήν ποικιλίαν τσεμπέλι, δύνανται νά καλ

λιεργήσουν εκτασιν μεγαλυτέραν τής περυσινής κατά Ι 0%. 
~~τά τέκνα καπνοπαραγωγών, τά δημιουργήσαντα νέας 

οικογενείας, άποκτοuν δικαίωμα καλλιεργείας 4 στρεμμά
των διά καπνοu. 

~~οί κατ' επάγγελμα καπνοπαραγωγοί, οί όποίο ι μετά 

τό 1950 δέν ήσκησαν τό δικαίωμά των , επιτρέπεται τό 1962 
νά καλλιεργήσουν 3 στρέμματα. 

»'Επιτρέπεται ή καλλιέργεια 3 στρεμμάτων κατά οίκο
γένειαν διά καπνοu είς κατοίκους όρειν&ν περιοχών μή 

καπνοκαλλιεργητάς, εφ' δσον εΙ ναι κατ' έπάγγελμα άγρό

ται. 

»Οί καπνοπαραγωγοί μας πρέπει νά ε{ ναι βέβαιοι δτι θά 

τύχουν πάσης κυβερνητικής προστασίας καί ένισχύσεως 

rοστε νά έπιμεληθοuν τό προϊόν των κατά τήν καλλιέργει

αν, τήν συλλογήν καί τήν χωρικήν έπεξεργασίαν καί νά 

έπιτευχθή άρίστη ποιότης καπνοu». 

13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

'Αναγγέλλονται έπίσημα οί άρραβώνες τής πριγ

κίπισσας Σοφίας μέ τόν Χουάν Κάρλος, πρίγκιπα 

τών 'Αστουριών. 

Ό Κ. Καραμανλής άνέρχεται στά 'Ανάκτορα 

καί γίνεται δεκτός άπό τό διάδοχο Κωνσταντίνο, τόν 

όποίο συγχαίρει τόσο προσωπικώς όσο καί έκ μέ

ρους τής Κυβερνήcrεως. Συγχρόνως άπευθύνει πρός 
τούς βασιλείς πού βρίσκονταν στή Λωζάννη, τό άκό

λουθο συγχαρητήριο τηλεγράφημα: 

« Έξ όνόματος τής Βασιλικής Κυβερνήσεως καί 
έμού προσωπικώς, παρακαλώ δεχθήτε τά πλέον εlλι

κρινή συγχαρητήρια διά τό εύτυχές γεγονός τών άρ

ραβώνων τής λαοφιλούς βασιλόπαιδος Σοφίας. 'Εγ

κάρδιοι εlναι αί εύχαί δλων ήμών διά τήν εύτυχίαν 

της». 

15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

'Ο πρωθυπουργός γίνεται δεκτός σέ άκρόαση 

άπό τό βασιλέα Παυλο. 'Αμέσως μετά τήν κάθοδό 

του άπό τά 'Ανάκτορα του Τατο"ίου, προέβη στήν 

άκόλουθη δήλωση: · 

«'Ενημέρωσα τήν Α. Μ. τόν βασιλέα έπί τής έσω

τερικής καί έξωτερικής καταστάσεως. 'Εν συνεχείg 

έθίγη κατ' άρχήν καί τό θέμα τών έκλογών. Έπ' 

αύτού θά προβώ εlς ύπεύθυνον είσήγησιν πρός τόν 

βασιλέα, άφού συγκαλέσω είς τάς άρχάς τής προσε

χούς έβδομάδος τό Ύπουργικόν Συμβούλιον». 

'Ήδη άπό τίς ll Σεπτεμβρίου δ πρωθυπουργός, 
άπαντώντας σέ σχετική έρώτηση έκπροσώπων του 

τύπου, είχε δηλώσει ότι ή Κυβέρνηση προσανατολι

ζόταν στήν ίδέα διεξαγωγής τών έκλογών κατά τή 

διάρκεια του φθινοπώρου. 

16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

'Ο καθηγητής Ν. Λουρος, ύπό τήν ίδιότητά του 

ώς προέδρου τής είδικής έπιτροπής πού είχε πρό μη

νός συσταθεί -κατόπιν έντολής του πρωθυπουρ

γου- μέ άντικείμενο τήν ίατροφαρμακευτική περί

θαλψη δημοσίων ύπαλλήλων καί συνταξιούχων, πα-
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ραδίδει στόν Κ. Καραμανλή λεπτομερή εκθεση έπί 

του θέματος. 

Τό διάταγμα περί πλήρους νοσοκομειακής καί 

ίατροφαρμακευτικής περιθάλψεως των δημοσίων ύ

παλλήλων καί συνταξιούχων θά ύπογραφεί στίς 19 
Σεπτεμβρίου, μέ ήμερομηνία ένάρξεως έφαρμογής 

του θεσμου τήν Ι η Δεκεμβρίου. Μέ τήν εύκαιρία αύ

τή ή ΑΔΕΔ Υ, σέ σχετική άνακοίνωσή της, θά προβεί 

σέ λεπτομερή παρουσίαση του θέματος καί θά ύπο

γραμμίσει: 

«'Η ήγεσία τής ΑΔΕΔ Υ πιστεύει δτι, παραδίδουσα είς 

τήν τάξιν τών δημοσίων ύπαλλήλων καί συνταξιούχων τόν 
ίστορικόν αύτόν θεσμόν, έπετέλεσε είς τό άκέραιον τόκα

θήκον της εναντι τών κρατικών λειτουργών καί τών άπομά

χων τοu Κράτους». 

18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

'Ο Κ. Καραμανλής άποστέλλει πρός τή Γραμμα

τεία των 'Ηνωμένων 'Εθνών συλλυπητήριο τηλεγρά

φημα γιά τό θάνατο του γενικου γραμματέα του ΟΗΕ 

Ντάγκ Χάμμερσκελντ, σέ άεροπορικό άτύχημα στήν 

'Αφρική. 

19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

Ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή συνέρχε

ται ή έξ ύπουργ&ν Κυβερνητική 'Επιτροπή καί λαμ

βάνει άποφάσεις γιά τήν τιμή καί τούς δρους συγ

κεντρώσεως του έλαιολάδου: 

1. 'Ορίζεται ώς τιμή έξαγορaς τό ποσό των 16,50 
δρχ. κατά κιλό γιά έλαιόλαδο όξύτητος 5% σέ έλαϊκό 
όξύ · ή τιμή αύτή θά αύξομειώνεται, άνάλογα, γιά τά 

έλαιόλαδα των ύπολοίπων κατηγοριών. 

2. Παρέχεται τό δικαίωμα παραδόσεως σέ δλους 
τούς έλαιοπαραγωγούς πού εχουν άπ6 50 εως 
400 έλαιόδεντρα . Οί κάτοχοι 50 εως 200 έλαιο

δένδρων θά εχουν δικαίωμα παραδόσεως μέχρι 400 
χλγ. καί οί κάτοχοι 201 εως 400 έλαιοδέντρων, μέχρι 
500 χλγ. 

3. Καθορίζεται νά καταβάλλονται 7,50 δρχ. κατά 
κιλό στούς παραδίδοντες στή συγκέντρωση έλαιό

λαδου όξύτητος 5%, άνεξαρτήτως του ϋψους των 
όφειλ&ν τους στήν Α ΤΕ. ' Η τιμή θά αύξομειώ
νεται άνάλογα μέ τήν όξύτητα τ&ν ύπολοίπων κατη

γοριών. 
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Η ΤΡΙΤΗ ΕΚΛΟΓΙΚΉ ΕΠΙΚΡΆΤΗΣΗ 

Ή διεξαγωγή τών έκλογών τής 29ης 'Οκτωβρίου 1961 εδωσε στόν Κ. Καραμανλή τήν εύκαιρία νά 
προβάλει τό θετικό εργο τού στό πεδίο τόσο τής έσωτερικής δσο καί τής έξωτερικής πολιτικής καί νά 
πετύχει τήν εύρεία άναγνώρισή του άπό τή λαϊκή βάση. 

Στίς μακρές περιοδείες του, άπ' aκρου σέ aκρο τής έθνικής έπικράτειας, δ άρχηγός τής ΕΡΕ θά 

παρουσιάσει μιά δλοκληρωμένη είκόνα των κυβερνητικών έπιτευγμάτων σέ πολλαπλά πεδία. 'Η σταθε

ρή άνοδική πορεία τής έθνικής οίκονομίας, ή έκτέλεση σειράς παραγωγικών εργων καί ή σύνδεση τής 

χώρας μέ τήν άναπτυσσόμενη δυτική Εύρώπη θά άποτελέσουν επιχειρήματα ίκανά νά του έπιτρέψουν νά 

έπιζητήσει τήν άνανέωση τής λαϊκής έντολής. 'Ο άρχηγός τής ΕΡΕ θά έπικεντρώσει τίς πολιτικές του 

έπιδιώξεις στήν ϋπαρξη Κράτους ίκανου νά άνταποκριθεί στίς έσωτερικές καί διεθνείς ύποχρεώσεις του 
καί παράλληλα θά διαγράψει τίς γενικές γραμμές πού ήταν άποφασισμένος νά άκολουθήσει, στήν 
προσπάθειά του γιά τή ριζική άναμόρφωση καί τόν έκσυγχρονισμό τής χώρας. 

'Η σημαντική αuξηση τής δυνάμεως τής ΕΡΕ- άπό 41,2% σέ 50,8%- είναι άπόρροια τής άναγνω
ρίσεως άπό τό έκλογικό σώμα του εργου των τελευταίων έτών καί συγχρόνως άπηχεί τήν αίσθηση τής 

κοινής γνώμης δτι ή ΕΡΕ άποτελουσε σταθερή έγγύηση γιά τήν πρόοδο τής χώρας στό πλαίσιο του 

δυτικου κόσμου. 'Από τήν aλλη πλευρά, ή σημαντική έκλογική ένίσχυση του νεοσύστατου κόμματος 

τής ΕΚ συνέπιπτε καί μέ τή σταθερή έπιδίωξη του Κ. Καραμανλή καί φαινόταν νά δημιουργεί τίς 

προοπτικές γιά τήν δμαλή έναλλαγή των κομμάτων στήν έξουσία τά προσεχή χρόνια. 'Ωστόσο, ή 

προσπάθεια τής άντιπολιτεύσεως νά άμφισβητήσει τήν έγκυρότητα του έκλογικου άποτελέσματος, δύο 

ήμέρες μετά τίς έκλογές, δέν συνέβαλε ~ποικοδομητικά πρός τήν τελευταία αύτή κατεύθυνση. 

19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

'Ενόψει των έκλογών, έξαγγέλλεται ή ϊδρυση 

τής 'Ενώσεως Κέντρου ύπό τό Γεώργιο Παπανδρέ

ου. Τή διοικουσα έπιτροπή του κόμματος, πού 

προέρχεται άπό τή συνένωση τών πολιτικών δυνά

μεων του Κέντρου καί τή συγκρότησή τους σ' ένια ίο 

πολιτικό σχήμα, άποτελουν οί : Γ. 'Αθανασιάδης

Νόβας, Π. Κατσώτας, Σ. Κωστόπουλος, Α. Μπαλτα

τζής, Σ. Παπαπολίτης, Σ. Στεφανόπουλος καί Η . 

Τσιριμώκος. Μέ τήν 'Ένωση Κέντρου θά συνερ

γαστεί καί τό κόμμα τών Προοδευτικών του Σ. 

Μαρκεζίνη. 

Τά γεγονότα πού συνδέονται μέ τίς ζυμώσεις στόν 

εύρύτερο χώρο μεταξύ τής ΕΡΕ καί τής ΕΔΑ κατα

γράφονται σέ σημείωμα πού ύπαγόρευσε δ Κ. Καρα

μανλής, μεταγενέστερα, στή διάρκεια τής διαμονής 

του στό Παρίσι: 

«'Αμέσως μετά τάς έκλοyάς τοϋ 1958, ό Βενιζέ-

λος κατελόyισε εύθύνας είς τόν κ. Παπανδρέου καί 

έξεδήλωσεν πρόθεσιν άποχωρήσεως έκ τής ήyεσίας. 
Είς τάς 22 'Ιουλίου 1958 ή κοινοβουλευτική όμάς 
τοϋ κόμματος τών Φιλελευθέρων διέγραψε τόν Μη

τσοτάκη, διότι έτάχθη κατά τής ήyεσίας καί έζήτησε 

yενικήν συνέλευσιν τοϋ κόμματος διά νά συζητήση 

τάς εύθύνας τής ήyεσίας. Κατά τήν αύτήν ώς άνω 

συνεδρίασιν τής κοινοβουλευτικής όμάδος τοϋ κόμ

ματος τών Φιλευθέρων έξεδόθη καί άνακοίνωσις, 
όπου τά μέλη έξέφραζον έμπιστοσύνην πρός τήν 

ήyεσίαν, έπετίθεντο κατά τής Κυβερνήσεως καί έζή

τουν τήν σύyκλησιν τοϋ Συμβουλίου τοϋ Στέμματος. 

»Είς τάς 20 Αύyούστου 1958 ό Η. Τσιριμώκος 
έπεσκέφθη τόν Σ. Βενιζέλον καί τοϋ έδήλωσε προ

σχώρησιν είς τό κόμμα τών Φιλελευθέρων. Τόν Σε

πτέμβριον τοϋ ίδίου έτους ό Η. Τσιριμώκος ίδρύει 

τήν Δημοκρατικήν 'Ένωσιν. 

»Εiς τάς 25 Αύyούστου 1958 ό Παπανδρέου δια
ψεύδει τά περί άποχωρήσεως τοϋ Σ. Βενιζέλου καί τό 
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κόμμα τών Φιλελευθέρων καί δηλώνει δτι συμφωνεί 

μέ αύτόν εiς τήν άνάΎ/(ην ένοποιήσεως τών δυνάμεων 

μεταξύ ΒΡΕ καί ΕΔΑ. Λόγω τής άναστολής τών έρ
γασιών τής Βουλής έπί 30 ήμέρας όλόκληρος ή άντι
πολίτευσις διεμαρτυρήθη. Τό κόμμα τών Φιλελευθέ

ρων εlς τάς 11 'Οκτωβρίου 1958 έζήτησε aδειαν συλ
λαλητηρίου πρός διαμαρτυρίαν γιά τήν πορείαν τοiί 

Κυπριακοiί καί τήν 14 τοiί iδίου μηνός ή κοινοβου
λευτική του όμάδα ύπό τήν προεδρίαν τοiί Γ. Παπαν

δρέου έζήτησε τήν παραίτησιν καί άποχώρησιν τής 

Κυβερνήσεως λόγω κακοiί χειρισμοiί τοiί έθνικοiί 

ζητήματος. 

» Τήν ένιαίαν στάσι ν τής άντιπολιτεύσεως έπί τής 
άποχής της άπό τήν Έπιτροπήν 'Εξουσιοδοτήσεως 

διασπά ό Α. Μπαλτατζής, ό όποίος τήν 16 'Οκτω
βρίου μέ δηλώσεις του, άφοiί καταφέρεται κατά τής 

Κυβερνήσεως, έπανέρχεται είς τήν Έπιτροπήν. 

)Πόν Νοέμβριον τοiί 1959 όξυτάτη κρίσις σημει
οiίται είς τό κόμμα τών Φιλελευθέρων. Οϋτω, έπα

νερχόμενος έκ τοiί έξωτερικοiί, δπου άπουσίαζε ό Σ. 

Βενιζέλος, δηλοί δτι θά άποχωρήση τής συναρχηγί

ας καί προτείνει είς τόν Γ. Παπανδρέου νά παραμεί

νη μόνος άρχηγός. Οvτος δέν άποδέχεται τήν πρό

τασιν αύτήν καί δηλώνει δτι θά άποχωρήση καί αύ

τός. Κατόπιν αύτοiί, τήν 6 Νοεμβρίου 1958 συνέρχε
ται ή κοινοβουλευτική όμάς, ή όποία πρό τής παραι

τήσεως καί τών δύο συναρχηγών έκλέγει προσωρι

νόν πρόεδρον τόν Δ. Γόντικα, μέχρι συγκλήσεως τοiί 

συνεδρίου, τό όποίο ν θά είχε ώς άποστολήν τήν άνά

δειξιν νέου άρχηγοiί. 

)) 'Εν συνεχείg, άρχίζει ύπονομευτικός άγών με
ταξύ τών δύο συναρχηγών καί είς τάς 23 καί 24 Νο
εμβρίου 1958 συνέρχεται τό συνέδριον τοiί κόμματος 
τών Φιλελευθέρων. Τοiίτο δμως άδυνατεί νά έκλέξη 

άρχηγόν. 'Υπό τάς συνθήκας αύτάς έκλέγεται προ

σωρινή έκπροσώπησις άποτελουμένη άπό τριμελή 

έπιτροπήν (Δ. Γόντικας, Δ. Παπαμιχαλόπουλος καί 

Μ. Μπακόπουλος), είς τήν όποίαν άνατίθεται ή προ

παρασκευή τακτικοiί συνεδρίου. Τό αϊσθημα διαλύ

σεως καί άπογοητεύσεως κατέχει δλους τούς παρά

γοντας τοiί κόμματος τών Φιλελευθέρων. 'Η δρα

στηριότης τοiί κόμματος ούσιαστικώς άναστέλλεται, 

ή ύπό τήν τριμελή έπιτροπήν έκπροσώπησις άρχίζει 

νά άμφισβητήται καί ή δλη δραστηριότης μετατίθε

ται εiς τό παρασκήνιον. 

))Εiς τάς 4 Δεκεμβρίου 1958 τό κόμμα τών Φιλε
λευθέρωv διασπάται όριστικώς. Διότι, ύπό τάς συνθή

κας τής χαώδους έσωτερικής καταστάσεως καί τής 

άμφισβητήσεως τοiί προσώπου, τό όποίον θά έξε

προσώπει τό κόμμα είς τήν Βουλήν, συνέρχεται ή 

κοινοβουλευτική όμάς. Ή προσκειμένη είς τόν Βε

νιζέλον μερίς ύπερισχύει καί έκλέγει τόν Δ. Γόντικα 

ώς κοινοβουλευτικόνέκπρόσωπον, ένώ οί ύπόλοιποι 

προσκείμενοι είς τόν Γ. Παπανδρέου καί ό Κ. Μη-

τσοτάκης δέν άναγνωρίζουν τήν άπόφασιν. 

)) Ή φάσις αύτή τής κρίσεως λήγει, δταν είς τάς 
19 Δεκεμβρίου 1958 ή πλειοψηφία τής κοινοβουλευ
τικής όμάδος άνεκήρυξε άρχηγόν τόν Σ. Βενιζέλον, 

δ δποίος άρχίζει προσπάθειαν δημιουργίας νέου πο

λιτικοiί όργανισμοiί, μέ πρώτον στόχον τήν συγχώ

νευσιν Φιλελευθέρων καί Προοδευτικών, διά τήν 

δποίαν ό Σ. Μαρκεζίνης έκφράζει τήν έντονον άπαι

σιοδοξίαν του. 

))Καθ' δ λ ον τό πρώτον είκοσαήμερον τοiί 'Ια

νουαρίου 1959 ό Σ. Βενιζέλος συζητεί μέ τούς Σ. 
Μαρκεζίνην, Σ. Στεφανόπουλον καί Η. Τσιρικώκον 

τήν ένοποίησιν τής άντιπολιτεύσεως, άλλά εlς τάς 20 
'Ιανουαρίου 1959 έδήλωσεν δ τι άνεστέλλει τή ν προ
σπάθειά ν του, μέ τό αlτιολογικόν δτι ή ίδέα δέν εlχεν 

άκόμη ώριμάσει εiς τήν συνείδησιν τών άρχηγών. Τό 

ναυάγιον άφήκε έκθετο ν τόν Σ. Βενιζέλο ν, δεδομένου 

δτι τόσον ή παραίτησίς του έκ τής ήγεσίας τοiί κόμ

ματος τών Φιλελευθέρων δσον καί ή μεταγενεστέρα 

άποδοχή τής άρχηγίας πού τοiί προσεφέρθη άπό τούς 

έναπομείντας φίλους του έγένοντο μέ τήν αlτιολογί

αν δτι θά έπιτύχη τελικώς τήν συγκρότησιν ένιαίου 

κόμματος τής άντιπολιτεύσεως. 

)) 'Εν τφ μεταξύ, αί δημοτικαί έκλογαί τής 5ης 
'Απριλίου 1959 ένέτειναν τήν διαλυτικήν κατάστα
σιν πού έπεκράτει είς τόν χώρον τής άντιπολιτεύσε

ως. Οί Σ. Βενιζέλος καί Σ. Μαρκεζίνης προσέδωσαν 

είς αύτάς πολιτικόν χαρακτήρα, ένώ ό Γ. Παπανδρέ

ου έπραξεν τό άντίθετον. Τό δέ άποτέλεσμα τών 

έκλογών δέν τούς έδικαίωσε. Παραλλήλως, ό Σ. Βε

νιζέλος μέ τάς έναλλαγάς τών ύποψηφίων καί μέ τήν 

έμμεσον συνεργασίαν μέ τήν άριστεράν προεκάλε

σε νέας έσωκομματικάς άντιδράσεις. 

))Είς τάς 25 'Απριλίου 1959 κατετέθη είς τήν 

Βουλήν ύπό τοiί Γ. Παπανδρέου δήλωσις ίδρύσεως 

τοv Φιλελευθέρου Δημοκρατικοiί κόμματος, ένώ τά 

άποσυνθετικά συμπτώματα έντός τοiί κόμματος τών 

Φιλελευθέρων πληθύνονται (άνεξαρτητοποίησις Τού

μπα, άνάλογες άνεξαρτητοποιήσεις Γ. Μαύρου). 

))Εiς τάς 11 'Ιουνίου 1959 οί Κ. Μητσοτάκης καί 
Γ. Μαiίρος δηλώνουν εiς τήν έπιτροπήν νομοθετικής 

έξουσιοδοτήσεως δτι άνήκουν εiς τό κόμμα τών Φι
λελευθέρων άλλά δέν άναγνωρίζουν τόν Σ. Βενιζέλο ν 

ώς άρχηγόν. Τό αύτό δηλώνουν καί οί βουλευταί 

Χούτας καί Κωστής εlς τάς 12 'Ιουνίου. 'Ενώ οί 

Δόβας καί Λουλακάκης δηλώνουν δτι παραμένουν 

άνεξάρτητοι. Οϋτω, έτέθη έκ νέου θέμα ήγεσίας τοiί 
κόμματος τών Φιλελευθέρων. 'Ο Βενιζέλος άντέ

δρασε είς τοiίτο καί είς τάς 13 'Ιουνίου, μέ δήλωσιν, 
διαγράφει τούς άνωτέρω έκ τοiί κόμματος τών Φιλε

λευθέρων. 

))Είς τήν 1ην 'Ιουλίου 1959 άνεκοινώθη δτι οί 
Βενιζέλος καί Σ. Μαρκεζίνης άπεφάσισαν νά συνερ

γασθοiίν πλήν τών έξωτερικών καί έπί έσωτερικών 
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θεμάτων. Τούτο έρμηνεύεται ίδς προοίμιον συγχωνεύ

σεως τών δύο κομμάτων, ή δποία δμως οvδέποτε 

έπραγματοποιήθη. Είς τούτο, πλήν τών άλλων δυ

σχερειών, έσημειώθη καί aντίδρασις τών Κρητών 

βουλευτών φίλων τού Σ. Βενιζέλου μέ τόν ίσχυρι

σμόν δτι δ Σ. Μαρκεζίνης έπιδιώκει μέ τήν κίνησιν 

αvτήν νά καθυποτάξη τό κόμμα τών Φιλελευθέρων. 

>Πό θέρος τού 1959 έγείρεται τό θέμα Γ. Γρίβα. 
Πρώτοι ψίθυροι διά τήν κάθοδόν του είς τήν πολιτι

κήν κατά τόν 'Ιούνιον τού 1959 διαψεύδονται μέ δη
λώσεις τού ίδίου τήν 20ήν 'Ιουλίου. 

»Εiς τάς άρχάς Νοεμβρίου 1959 καθίσταται γνω
στόν δτι ή προσπάθεια τού Σ. Βενιζέλου, μέ τήν συμ

παράστασι ν Σ. Στεφανοπούλου, Σ. 'Αλλαμανή' καί Σ. 

Παπαπολίτη, πρός ένοποίησιν τής aντιπολιτεύσεως 

καί κάθοδον τού Γ. Γρίβα είς τήν πολιτική ν aποτυγ

χάνει. Διότι δ Γρίβας άπαιτεί προσχώρησιν πρός αv

τόν, ένώ ή Βενιζελική πλευρά έπιθυμεί νά τόν χρη

σιμοποιήση ώς μέσον πρός άνατροπήν τής Κυβερνή

σεως. Πέραν δμως τούτου ή προσπάθεια aποτυγχά

νει, διότι οί Γ. Παπανδρέου, Σ. Μαρκεζίνης, Η. Τσι

ριμώκος καί Α. Μπαλτατζής aρνούνται συνεργασίαν 

μέ τόν Γ. Γρίβα. Παρά ταύτα, αί προσπάθειαι δέν 

έγκαταλείπονται καί μετ' ov πολύ έπαναρχίζουν. 
» 'Εν τφ μεταξύ, λόγω τής κινήσεως Γρίβα, είς 

τάς 12 Νοεμβρίου 1959 άναγγέλλεται ή διακοπή τής 
συνεργασίας Βενιζέλου καί Μαρκεζίνη. 

»Εiς τάς 19 Νοεμβρίου 1959 aποκαλύπτεται άπό 
δηλώσεις τού Α. Μπριλλάκη δτι είς τό θέμα τής 

έκλογή'ς τού προέδρου τής Βουλής ύπή'ρξε συνεργα

σία μεταξύ ΕΔΑ καί Βενιζέλου. 

»Είς τάς 6 Φεβρουαρίου 1960 κατατίθεται είς τήν 
Βουλήν δήλωσις τών 10 άνεξαρτήτων βουλευτών πε
ρί ίδρύσεως ίδίας κοινοβουλευτικής δμάδος, τήν 

δποίαν aποτελούν οί Νόβας, 'Αλλαμανή'ς, Ζαίμης, 

Ζίγδης, Κωστής, Αουλακάκης, Μαύρος, Μητσοτά

κης, Παπαληγούρας καί Τούμπας. 

»Τόν Ίούνιον 1960 δ Βενιζέλος μεταβαίνει είς 
Μόσχα ν. 

»Είς τάς 29 'Ιουνίου 1960 πραγματοποιείται συ
νάντησις Σ. Βενιζέλου, Σ. Στεφανοπούλου καί Γ. 

Γρίβα μέ θέμα καί πάλιν τήν ένοποίησιν τής aντιπο

λιτεύσεως. 

»Είς τάς 29 'Οκτωβρίου 1960, διά δηλώσεων τού 
Γρίβα, άναγγέλλεται ή ύπ' αvτού άνάληψις πολιτι

κής δράσεως. Παράλληλα, ούτος καλεί τά κόμματα 

τής aντιπολιτεύσεως πλήν τής ΕΔΑ νά προσχωρή

σουν είς τήν κίνησίν του. 

»Εiς τάς 31 'Οκτωβρίου 1960 τό κόμμα τών Φιλε
λευθέρων aποφασίζει, παρά τήν διαφωνίαν ώρισμέ

νων στελεχών του, τήν άναστολήν τής δραστηριότη

τός του καί προσχώρησιν είς τήν κίνησιν Γρίβα, ένώ 

τήν 1η Νοεμβρίου 1960 προσχωρούν είς τήν κίνησιν 
ή ΕΠΕΚ καί δ Π. Κατσώτας. 

»Αί περιοδείαι, τάς δποίας aρχίζει δ Γ. Γρίβας καί 

αί γενικώτεραι aντιδράσεις aποδεικνύουν δτι δέν 

ήδηνήθη νά δημιουργήση ρεύμα. Ό Σ. Βενιζέλος, 

fίδη άπό τού Δεκεμβρίου 1960, aπογοητευμένος έκ 
τής κινήσεως Γρίβα, προσανατολίζεται πρός τήν διά

λυσι ν τής συνεργασίας των. 

»Εiς τάς 18 'Ιανουαρίου 1961 έδήλωσα είς τήν 
Βουλή ν δτι τόν Μάρτιον θά άρχίσουν συνεννοήσεις 

διά τήν ψήφισιν νέου έκλογικού νόμου. Τούτο δημι

ουργεί κίνητρον διά τήν έπανάληψιν τών συζητήσε

ων πρός συνένωσιν τής aντιπολιτεύσεως. 

»Πρωτοβουλίας άναλαμβάνει πρός τά τέλη 'Ια

νουαρίου 1961 δ Γ. Παπανδρέου μέ βάσιν τήν συνέ
νωσιν ύπ' αι5τόν τής δμάδος τών 10 τής Νέας Πολι
τικής Κινήσεως, τής Δημοκρατικής 'Ενώσεως (Τσι

ριμώκος), τού Μπαλτατζή' καί τών μή ένταχθέντων 

είς τήν κίνησιν Γρίβα Φιλελευθέρων. 

»Είς aντίδρασιν κατά τής προσπαθείας τού Γ. 

Παπανδρέου, δ Σ. Βενιζέλος κατά τό πρώτον 10ήμε

ρον τού Φεβρουαρίου 1961, έπιχειρεί νά άποσύρη τό 
κόμμα τών Φιλελευθέρων άπό τόν Γρίβα ν καί νά ίδρύ

ση νέον κόμμα, προσφέροντας τήν άρχηγίαν είς τόν 

Η. Τσιρικώκον, έμφανίζοντας οϋτως δτι αvτός άπα

τελεί τόν πόλον ένοποιήσεως τής aντιπολιτεύσεως. 

»Είς τάς 11 Φεβρουαρίου 1961, άναγγέλλεται ή 
ϊδρυσις τού κόμματος Δημοκρατικόν Κέντρον, ύπό 

τόν Γ. Παπανδρέου καί μέ συμμετοχή ν 6 βουλευτών 
ίδικών του, 6 τής Νέας Πολιτικής Κινήσεως καί 6 
τού Α. Μπαλτατζή'. 

»'Εν τφ μεταξύ, είς τάς 27 Φεβρουαρίόυ 1961 
αναγγέλλεται δτι οί βουλευταί Γόντικας, Ξενοδοχειά

ρης καί Δοδόπουλος προσεχώρησαν είς τήν ΒΡΕ. ·Η 

κίνησις αvτή aπετέλεσε πλήγμα διά τόν Γρίβαν καί 

τά κόμματα τού Κέντρου. 

»Είς τάς 16 Μαρτίου 1961 άρχίζουν αί συνομιλία ι 
μου μέ τούς aρχηγούς κομμάτων διά τόν έκλογικόν 

νόμον. Είς τά τέλη Μαίου τού ίδίου έτους fίρχισε ή 

συζήτησις είς τήν Βουλήν, δπου διεπιστώθη βαθεία 

aσυνεννοησία μεταξύ τών κομμάτων τής aντιπολιτεύ

σεως. Κατόπιν δλων τών παραχωρήσεων στίς δποίες 

προέβη ή Κυβέρνησις, Παπανδρέου, Μαρκεζίνης 

καί ή ΕΔΑ τάσσονται ύπέρ τής ταχείας ψηφίσεώς 

του, ένώ οί Σ. Βενιζέλος, Η. Τσιριμώκος καί ή Κίνη

σις Γρίβα διαφωνούν καί δ Βενιζέλος άπειλεί άπο

χήν άπό τάς προσεχείς έκλογάς. 

»Είς τό σημείον αvτό καί είς τάς 14 'Ιουνίου 1961 
τά κόμματα τού Κέντρου καί ή ΕΔΑ καταφεύγουν είς 

σπασμωδικό ν έλιγμόν, μέ σκοπόν τήν άναβολήν ψη

φίσεως τού έκλογικού καί θέτουν ζήτημα ψήφου έμ

πιστοσύνης, πρότασιν τήν δποίαν ή Κυβέρνησις 

aποδέχεται . Ή συζήτησις aποβαίνει ύπέρ αvτή'ς καί 

τελικώς είς τάς 23 'Ιουνίου 1961 ψηφίζεται δριστι 

κώς καί τό έκλογικόν. 

»Είς τά μέσα 'Ιουνίου δ Σ. Στεφανόπουλος, έν 
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γνώσει τών Σ. Βενιζέλου καί Η. Τσιριμώκου, προτεί

νει εlς τόν Γ. Παπανδρέου τή ν ένοποί η σι ν τών κομμά

των τοί5 Κέντρου. Εlς τάς 5 Αvγούστου 1961 συμφω
νείται ή lfνωσις τοί5 Δημοκρατικοί5 Κέντρου μέ τήν 

Δημοκρατικijν 'Ένωσιν τοί5 Η. Τσιριμώκου, aφοί5 αί 
μεταξύ τοί5 Σ. Βενιζέλου καί Η. Τσιριμώκου συμφω

νίαι aθετοί5νται. 

»Εlς τάς aρχάς Σεπτεμβρίου 1961 ή Κίνησις Γ. 
Γρίβα διαλύεται. Άποχωροί5ν οί Φιλελεύθεροι Π. 

Κατσώτας καί Σ. Παπαπολίτης καί ό Γ. Γρίβας πα

ραμένει μόνος, ένώ εlς τάς 20 τοί5 Ιδίου μηνός διαλύ
εται ή Βουλή καί aναγγέλλεται ή ίδρυσις τής 'Ενώ

σεως Κέντροωρ. 

19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

'Αναγγέλλεται ή άμεση διάλυση τής Βουλής καί 

ή διενέργεια έκλογών άπό ύπηρεσιακή Κυβέρνηση. 

Στήν κυβερνητική άνακοίνωση πού θά έκδοθεί μετά 

άπό συνεδρίαση τοϋ 'Υ πουργικο\J Συμβουλίου, άνα

φέρεται: 

«Ή Κυβέρνησις, έκτιμώσα τήν διεθνη κατάστασιν, έν 

συνδυασμφ μέ τήν δημιουργηθείσαν έν τij χώρg ψυχολο

γίαν, άπεφάσισε νά εiσηγηθη διά του προέδρου αuτης εiς 

τόν άνώτατον ίiρχοντα, τήν ίiμεσον διάλυσιν της Βουλης 

καί προκύρυξιν εκλογών, ώς καί τήν διενέργειαν αuτών 

ύπό ύπηρεσιακης Κυβερνήσεως». 

·Ως πρός τό χαρακτήρα τής Κυβερνήσεως πού θά 

διεξαγάγει τίς έκλογές καί τήν τοποθέτησή του εναν

τι τοϋ σχηματισμοϋ ύπηρεσιακής Κυβερνήσεως, ό 

Κ. Καραμανλής προβαίνει στήν άκόλουθη δήλωση: 

«Τό ποία Κυβέρνησις θά διεξαγάγη τάς έκλογάς 

δέν είναι θέμα προτιμήσεως τών διαφόρων κομμά

των, aλλά εlναι θέμα συνταγματικής τάξεως καί 

έκτιμήσεως τών γενικωτέρων συμφερόντων τής χώ

ρας. 

»Γνωρίζει ή aντιπολίτευσις δτι τό Σύνταγμα δέν 

δέχεται -οϋτε μέ τήν περιωρισμένην έντολήν διεξα

γωγής έκλογών- τήν περίπτωσιν Κυβερνήσεως μή 

aπολαυούσης τής έμmστοσύνης τής Βουλής. 'Η πα

ρέκκλισις aπό τήν κατηγορηματικήν αvτήν έπιτα

γήν, δταν μάλιστα τήν διάλυσιν τής Βουλής εiσηγή

ται εlς τόν aνώτατον άρχοντα ή διαθέτουσα τήν 

πλειοψηφίαν Κυβέρνησις, δέν δύναται νά aποτελή 

aξίωσιν τής aντιπολιτεύσεως. Ή έπιδίωξις τής πα

ρεκκλίσεως αvτής συγχωρείται μόνον εlς έκτάκτους 

περιστάσεις καί ύπό μορφήν εvχής. 

»'Η ύπηρεσιακή Κυβέρνησις είναι έφεύρεσις έλ

ληνική, τών τελευταίων μάλιστα έτών. Εlς οvδεμίαν 

δημοκρατίαν τοί5 κόσμου συναντάται ό θεσμός. 'Η 

δέ καθιέρωσίς του θά έσήμαινεν δτι ή 'Ελλάς είναι 

χώρα πολιτικώς ύπανάκτυκτος. 'Εάν δμως ή ύπηρε

σιακή Κυβέρνησις aποτελή αvτή καθ' έαυτήν πολι-

τειακήν aνωμαλίαν, μεγαλυτέραν aνωμαλίαν συνι

στά ή τακτική ώρισμένων κομμάτων, τά όποία, διά 

νά έπιβάλουν aπαραδέκτους aπόψεις, άλλοτε aπει

λοί5ν δτι θά aπόσχουν τών έκλογών, άλλοτε δτι θά 

συμπήξουν λαϊκόν μέτωπον, καί ένίοτε δτι θά κατέλ

θουν εlς τά πεζοδρόμια. Τήν εκτασιν τής aνωμαλίας 

αvτής δύναται νά έκτιμήση κανείς έάν σκεφθή πρός 

στιγμήν τί θά συνέβαινεν εlς τήν περίπτωσιν κατά 

τήν δποίαν έμιμείτο καί ή ΒΡΕ τήν τακτικήν αvτήν. 

Θά καθίστατο, άπλούστατα, προβληματική ή λει

τουργία τοί5 πολιτεύματος, τό όποίον τελικώς ύπό 

τήν πίεσιν τών έκβιάσεων, θά κατελύετο. 

»Τό ζήτημα συνεπώς τής ύπηρεσιακής ε{ναι δι' 

έμέ ζήτημα aρχής. Κακοπίστως δέ ή aντιπολίτευσις 

έπιχειρεί νά aποδώση rήν έμμονήν μου εlς τήν πολι

τειακήν τάξιν εlς πρόθεσίν μου δπως aρυσθώ έξ αv

τής ώφελήματα, τά όποία άλλωστε είναι aμφίβολα, 

δπως aποδεικνύουν πολλά ίστορικά προηγούμενα. 

'Υπηρέτησα μέ πίστιν καί έντιμότητα τόν έλληνικόν 

λαόν καί δέν εχω aνάγκην εΙδικών πλεονεκτημάτων 

διά να κερδίσω τάς έκλογάς. 

»Θά ήδυνάμην νά aγνοήσω τάς aπειλάς περί aπο

χής. 'Έκαστος φέρει τήν εvθύνην τών πράξεών του 

καί βάσει αvτών κρίνεται aπό τόν λαόν καί τήν ίστο

ρίαν. 'Επειδή δμως tχω έπηυξημένην εvθύνην aπέ

ναντι τοί5 έλληνικοί5 λαοί5 καί δέν έπιθυμώ νά ύπάρ

ξουν προσχήματα διά τήν δημιουργίαν προσθέτων 

aνωμαλιών, aπεφάσισα νά εΙσηγηθώ εlς τόν aνώ

τατον άρχοντα τόν σχηματισμόν ύπηρεσιακής Κυ

βερνήσεως. Καί θά πράξω τοί5το μέ τήν έλπίδα καί 

τήν εvχήν δπως ή πολιτειακή αvτή aνωμαλία ση

μειωθή διά τελευταίαν φοράν εlς τήν πολιτικήν μας 

ζωήν». 

Τό περιεχόμενο των δηλώσεων τοϋ Κ. Καραμαν

λή, έντασσόμενο στό πλαίσιο τοϋ γενικότερου πολι

τικοϋ κλίματος τής έποχής, μέ έπίκεντρο τό έπίμονο 

αίτημα τής άντιπολιτεύσεως γιά άνάθεση διενέργειας 

των έκλογων σέ ύπηρεσιακή Κυβέρνηση, θά προκα

λέσει αντίδραση άπό τήν πλευρά τοϋ Γ. Παπανδρέου 

καί σειρά απαντήσεων καί άνταπαντήσεων, τίς αμέ

σως επόμενες ήμέρες. Συγκεκριμένα, τήν επομένη, 20 
Σεπτεμβρίου, ό πρόεδρος τής ΕΚ, απαντώντας στίς 

δηλώσεις τοϋ Κ. Καραμανλή, θά δώσει στή δημοσιό

τητα τήν άκόλουθη ανακοίνωση: 

«Σκληρός φαίνεται ό χωρισμός άπό τήν έξουσίαν του 

άρχηγοu της ΕΡΕ, διότι ίiλλως δέν έξηγείται ή νευρικότης 

του έναντίον της ύπηρεσιακης. 'Ο κ. Καραμανλης ε{πεν 

δτι ή καθιέρωσις της ύπηρεσιακης θά έσήμαινεν δτι ή 

'Ελλάς εlναι χώρα πολιτικώς ύπανάπτυκτος. 'Αλλά δέν 

ε{ναι ή ύπηρεσιακή, ε{ναι τό κομματικόν κράτος, τό όποί

ον καθιστa μίαν χώραν ύπανάπτυκτον. 'Επομένως, ε{ναι ό 

ίδιος, μέ τήν δημιουργίαν του κομματικοί) κράτους της 

ΕΡΕ, ό πατήρ της ύπηρεσιακης. 
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»'Η άπειλή άποχής άπό τάς έκλογάς εΙ ναι πράγματι 

άνωμαλία, άλλά ήτο μοναδικόν μέσον άμύνης έναντίον τής 

άπειλουμένης άνωμαλίας τών κομματικών έκλογών. 

» Ό άρχηγός τής ΕΡΕ πλανάται χαρακτηρίζων τήν 
υπηρεσιακήν ώς άντικειμένην πρός τό Σύνταγμα . Τό Σύν

ταγμα βεβαίως δέν δέχεται Κυβέρνησιν μή άπολαύουσαν 

τής έμπιστοσύνης τής Βουλής. ' Αλλά αuτό ίσχύει έφ ' 

δσον υπάρχει Βουλή. 'Αφ' ής διελύθη καί μέχρι τής ήμέ

ρας τών έκλογών δέν υπάρχει Βουλή, οϋτε θέλησις του 

κυριάρχου λαου . Κατά τό διάστημα αuτό μοναδικός φο

ρεύς έξουσίας εΙναι δ βασιλεύς καί μόνον είς τήν ίδικήν 

του έμπιστοσύνην στηρίζεται ή Κυβέρνησις. Οϋτε υπάρχει 

τεκμήριον λαϊκftς έμπιστοσύνης πρός τήν παραιτουμένην 

Κυβέρνησιν. Διότι, δταν ή Κυβέρνησις παραιτείται, ένώ 

διαθέτει τήν πλειοψηφίαν τής Βουλής, δμολογεί καί ή ίδια 

δτι άμφιβάλλει διά τήν έμπιστοσύνην του λαου. n Αν ήτο 

βεβαία, διατί νά παραιτηθή; 

)) . ο σχηματισμός τής υπηρεσιακής συμβιβάζεται άπο
λύτως πρός τό πνεϋμα τής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας 

καί άποτελεί πράξιν συνέσεως καί δικαιοσύνης του άνωτά

του ι'iρχοντος. Καί ή υπηρεσιακή θά εΙναι πάντοτε έπι

βεβλημένη έφ' δσον θά υπάρχη κομματικόν κράτος. Μό

νον δταν καταργηθή τό κομματικόν κράτος καί λειτουργή

ση κράτος δικαίοy, θά εΙναι άδιάφορον ι'iν υπηρεσιακή ή 

πολιτική Κυβέρνησις ένεργή τάς έκλογάς». 

Στήν ανακοίνωση τής 'Ενώσεως Κέντρου, ό Κ. 

Καραμανλής aπάντησε: 

«'Ο κ. Παπανδρέου, διά νά δημιουργήση έντυ

πώσεις, ύποστηρίζει πολλάκις, έν γνώσει του, άνα

κριβή πράγματα. Διά τής συχνής δέ έπαναλήψεως 

καταλήγει εlς τό νά τά πιστεύη καί ό ίδιος καί μάλι

στα νά φανατίζεται μέ αvτά. 

»Αvτό συμβαίνει καί εlς τήν περίπτωσιν τοv 

"κομματικού κράτους" τής ΒΡΕ. 

))Γνωρίζει ό κ. Παπανδρέου τά κινήματα, τάς 

έπαναστάσεις, τάς άντεπαναστάσεις, τάς άποτάξεις 

χιλιάδων άξιωματικών, τάς όμαδικάς άπολύσεις δη

μοσίων ύπαλλήλων, τάς παρεμβάσεις εlς τά πράγμα

τα τής 'Εκκλησίας, τής Δικαιοσύνης, τών άνωτάτων 

πνευματικών ι'δρυμάτων, αι' όποίαι συνέβαιναν εlς τό 

παρελθόν καί ύπήρξαν έκδηλώσεις καί άποτελέσμα

τα άσυστόλου ιωμματισμοv. 

))Οvδεμίαν τοιαύτη ν ένέργειαν lχουν α ι' ύπ' έμέ 

Κυβερνήσεις εlς τό παθητικόν των. 

)) 'Αντιθέτως, είναι εlς δλους τούς 'Έλληνας γνω
στόν δτι ή πρώτη πράξις τής Κυβερνήσεώς μου 

ύπήρξεν ή άποκατάστασις τοv θεσμού τών ήμιμονί

μων νομαρχών, οι' δποίοι δέν έκλέγονται άπό τήν 

Κυβέρνησιν, άλλά άπό άνεξάρτητον συμβούλιον έξ 

άνωτάτων λειτουργών. 

))Είναι γνωστόν δτι τάς ένόπλους δυνάμεις διετή

ρησα έπί μίαν έξαετίαν μακράν τής πολιτικής καί δτι 

ή έπιλογή τής ήγεσίας αvτών έγένετο μέ μόνον κριτή

ριον τήν έπαγγελματικήν ι'κανότητα καί τό ήθος των. 

))Είναι γνωστόν δτι έπικεφαλής τοv Σώματος τής 

Χωροφυλακής έτοποθέτησα άξιωματικόν οvδένα l
χοντα μέ έμέ πολιτικόν δεσμό ν, μόνον καί μόνον διό

τι έξετίμησα τήν ι'κανότητα καί τό ήθος του. 

))Είναι γνωστόν δτι εlς τάς άνωτάτας βαθμίδας 

τής δικαστικής καί διοικητικής ι'εραρχίας έτοποθέ

τησα παρά πάσαν άντίδρασιν κατάλληλα πρόσωπα, 

μηδεμίαν έπίσης lχοντα μέ έμέ προσωπικήν fί πολι

τικήν σχέσιν. 

))Είναι γνωστόν δτι έχρησιμοποίησα εlς άνωτά

τας διπλωματικάς θέσεις πρόσωπα, τά όποία ουδεμί

αν είχον μέ έμέ προσωπικήν σχέσιν καί ήσαν προ

σωπικοί fί πολιτικοί φίλοι τών άντιπάλων μου. 

))Είναι γνωστόν δτι καιρίας λειτουργίας τής οΙ

κονομικής ζωής ένεπιστεύθην εlς πρόσωπα πολιτι

κώς μή άvήκοντα εlς τό κόμμα μου. 

))Δέν νομίζω δτι δι ' δλα αvτά είναι άναγκαίον νά 
μνημονεύσω όνόματα. 

))Είναι, τέλος, γνωστόν δτι οvδέποτε lλαβον μέ

τρα νομοθετικά fί διοικητικά εvνοοvντα τό κόμμα 

μου fί μέτρα εlς βάρος τών άντιπάλων μου, δπως συνέ

βαινε κατά τό παρελθόν. 

)) 'Εάν, βεβαίως, ή άντιπολίτευσις έννοή δ τι ή 
Κυβέρνησις, διά νά άποφύγη τάς έπικρίσεις της, θά 

lπρεπε νά καταδιώκη τούς φίλους αύτής, οι' όποίοι 

άντιπροσωπεύουν τό ffμισυ του έλληνικοv λαοί), τότε 

πιθανόν νά lχη δίκαιον. 'Αλλά, έάν ή περί τοv 

άκομματίστου κρίσις γίνη μέ άντικειμενικά κριτήρια 

καί βάσει αvτών έξετασθώσιν δλαι α ι' άποφασιστικής 

σημασίας ένέργειαι τής Κυβερνήσεως, θ' άποδειχθή 

δτι αι' Κυβερνήσεις μου ήσαν Κυβερνήσεις αι' όποί

αι, ύπέρ πάσαν aλλην, άπεδείχθησαν άπηλλαγμέναι 

κομματισμού καί πνεύματος εvνοίας)), 

20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

'Ο Κ. Καραμανλής γίνεται δεκτός aπό τό βασι

λέα, στόν όποίο εισηγείται έπίσημα τή διάλυση τής 

Βουλής καί τήν προκήρυξη έκλογ&ν, θέτοντας πα

ράλληλα στή διάθεσή του τήν παραίτηση τής Κυ

βερνήσεως. Μέ τήν όλοκλήρωση τ&ν διαδικασιών 

αύτ&ν η χώρα εισέρχεται καί τυπικά στήν προεκλο

γική περίοδο. ' Ημερομηνία διεξαγωγής τ&ν έκλο

γ&ν όρίζεται η 29η 'Οκτωβρίου, η πρώτη σύγκληση 

τής Βουλής τοποθετείται τήν 4η Δεκεμβρίου. Μετά 

τήν παραίτηση τής Κυβερνήσεως, όρκίζεται η ύπη

ρεσιακ~ Κυβέρνηση Κ. Δόβα. 

'Αμέσως μετά τήν κάθοδό του aπό τά 'Ανάκτορα 

του Τατο"ίου, ό Κ. Καραμανλής, αναγγέλλοντας τήν 

παραίτησή του καί aπαντώντας σέ σχετικά έρωτήμα

τα δημοσιογράφων, είπε : 

« ΗΗδη τόν λόγον lχει ό κυρίαρχος έλληνικός 

λαός, ό όποίος θά κρίνη περί δλων ήμών καί θά άπο

φασίσει περί του μέλλοντος τής χώρας). 
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'Υπηρεσιακή Κυβέρνηση, ύπό τόv Κ. Δόβα. 
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·Ως πρός τή σύνθεση τής ύπηρεσιακής Κυβερνή

σεως, θά δηλώσει: 

«Κυβέρνησις διοριζομένη άπούσης τfjς Βουλijς 

ε{ ναι κατ' άνάγκην τfjς άποκλειστικfjς εύθύνης του 

βασιλέως». 

Τό άπόγευμα τής ϊδιας ήμέρας, ένώπιον του βα

σιλέως καί παρουσία του παραιτηθέντος πρωθυ

πουργοί\, όρκίστηκε άπό τόν 'Αρχιεπίσκοπο 'Αθη

νών ώς πρόεδρος τής ύπηρεσιακής Κυβερνήσεως ό 

Κ . Δόβας, στρατηγός έ.ά . καί άρχηγός του στρατιω

τικοί\ οϊκου του βασιλέως. ·Ως άντιπρόεδρος τής 

Κυβερνήσεως θά όρκιστεί άμέσως μετά ό Ι. Παρα

σκευόπουλος, ύποδιοικητής τής 'Εθνικής Τραπέζης 

καί ώς ύπουργός 'Εθνικής 'Αμύνης ό Χ. Ποταμιά

νος, πτέραρχος έ. ά. καί έπίτιμος γενικός ύπασπιστής 

του βασιλέως. 

·Η πλήρης σύνθεση τής ύπηρεσιακής Κυβερνή

σεως ήταν ή άκόλουθη : Κ. Δόβας, πρόεδρος του 

'Υπουργικοί\ Συμβουλίου. Ίωαν. Παρασκευόπου

λος, άντιπρόεδρος του 'Υπουργικοί\ Συμβουλίου. 

'Υπουργοί : 'Εξωτερικών, Μιχαήλ Πεσμαζόγλου, 

'Εθνικής 'Αμύνης, Χαρ . Ποταμιάνος, Οίκονομικών, 

Θεόδωρος Μερτικόπουλος, 'Εθνικής Παιδείας καί 

Θρησκευμάτων, Χρ. Στράτος, 'Εμπορίου, 'Αθαν. 

Τριανταφύλλης, Βιομηχανίας, Νικόλαος Φαρμακί

δης, Κοινωνικής Προνοίας, 'Ιωάννης Χαραμής, 

'Εργασίας, 'Ιωάννης Καποδίστριας, Δικαιοσύνης, 

'Ιωάννης Τσιριντάνης, ' Εμπορικής Ναυτιλίας, Δη

μήτριος Τσάφος, 'Εσωτερικών, Νικόλαος Λιανό

πουλος, Συγκοινωνιών καί Δημοσίων νΕργων, Δηιl . 
Πίπας. 

· Ως ύφυπουργός Συντονισμοί\ θά όρκιστεί ό Κ. 

'Αρλιώτης, Προεδρίας Κυβερνήσεως, ό Ν. Γαζής, 

'Εσrοτερικών ό Π . Καλογερόπουλος καί 'Εμπορίου 
ό 'Αθ. Κανελλόπουλος. 

·Ο Κ. Καραμανλής, άναφέρεται στό σχηματισμό 

τής Κυβερνήσεως Δόβα καί γενικότερα στίς συνθή

κες, κάτω άπό τίς όποίες ή χώρα είσήλθε στήν προε

κλογική περίοδο, σέ σημείωμα πού θά υπαγορεύσει ό 

ϊδιος τό 1966 στό Παρίσi: 

«'Όταν είσηγήθην είς τόν βασιλέα τάς έκλογάς, 

καί πρίν η όλο κληρώσω τήν είσήγησίν μου, ούτος μέ 

διέκοψεν διά νά μου είπij: "Σέ παρακαλώ νά μήν μου 

είσηγηθijς ύπηρεσιακήν Κυβέρνησιν, διότι πρέπει 

νά τελειώνουμε μέ τήν ίστορίαν τών ύπηρεσιακών 

Κυβερνήσεων, πού άποτελουν άνωμαλίαν είς τήν 

πολιτικήν μας ζωήν". Του άπήντησα δτι, μολονότι 

συμφωνώ κατ' άρχήν μέ τήν aποψίν του, του είση

γουμαι ύπηρεσιακήν Κυβέρνησιν, διά δύο λόγους: 

/ον, διά νά τόν άπαλλάξω άπό τάς έπιθέσεις τijς άν
τιπολιτεύσεως, διότι liκτοτε ό Παπανδρέου έχρησι

μοποίει τήν άπειλήν περί άποχfjς η λαϊκου μετώπου, 

aνδέν ίκανοποιουντο τά αίτήματά του, καί 2ον, διότι 

δέν ηθελα, λαμβανομένης ύπ' δψιν τijς κακοπιστίας 

τfjς άντιπολιτεύσεως, νά liχω ίστορίας καί μετά τάς 

έκλογάς, έφ ' δσον θά τάς έκέρδιζα. 

»Τελικώς, ό βασιλεύς έπείσθη καί συζητήσαμε 

περί του ποίος θά ήτο κατάλληλος νά άναλάβη τήν 

εύθύνην τfjς διεξαγωγfjς τών έκλογών. Του ύπέδειξα 

τόν στρατηγόν Τσακαλώτον, διότι ύπijρχαν πληρο

φορίαι δτι οί άντίπαλοί μου, καί ίδίως ή άριστερά, 

φοβούμενοι τάς έκλογάς, θά προεκάλουν κατά τήν 

προεκλογική ν περίοδον ταραχάς, διά νά τάς ματαιώ

σουν η νά liχουν έπιχειρήματα νά τάς διαβάλουν. ·Ο 

βασιλεύς συνεφώνησεν καί μέ παρεκάλεσεν νά ένη

μερώσω τόν Τσακαλώτον. 

»Μετά τήν κάθοδόν μου άπό τά Ά νάκτορα, έκά

λεσα τούς τέσσερις άρχηγούς τών 'Επιτελείων, τούς 

δποίους, άφου τούς άπεχαιρέτησα, τούς συνέστησα 

νά άποφύγουν οίανδήποτε άνάμιξιν είς τάς έκλογάς. 

'Εν συνεχεί(!, έκάλεσα τόν Θ. Τσακαλώτον, τόν 

δποίον, άφου ένημέρωσα έπί τfjς προθέσεως του βα

σιλέως νά του άναθέση τόν σχηματισμόν ύπηρεσια

κfjς Κυβερνήσεως, τόν συνεβούλευσα νά διεξαγάγη 

άδιαβλήτους έκλογάς, μέ ίση ν μεταχείρισι ν έμου καί 

τών άντιπάλων μου. 

>Πήν έπομένην ό βασιλεύς άνεχώρησεν είς διή

μερον θαλασσίαν έκδρομήν, καί, ώς έπληροφορήθην 

έκ τών ύστέρων, άνέθεσεν είς τόν κ. Ποταμιάνον, νά 

έπισκεφθij τόν Θ. Τσακαλώτον καί νά του μεταφέρη 

τήν έντολήν καί τάς σκέψεις του βασιλέως περί του 

σχηματισμου τfjς νέας Κυβερνήσεως. Δέν γνωρίζω τί 

διεμείφθη μεταξύ Τσακαλώτου-Ποταμιάνου. Ώς μέ 

έπληροφόρησεν δμως ό πρώτος, ό Ποταμιάνος του 

έδήλωσεν δτι ή έπιθυμία του βασιλέως εlναι δπως 

μετάσχη δ ίδιος τfjς Κυβερνήσεως ώς ύπουργός 

Έθνικfjς 'Αμύνης, καί δπως συζητήση μαζί του έπί 

τfjς συνθέσεως τijς Κυβερνήσεως. Ό Θ. Τσακαλώ

τος, μή έπιθυμών τήν συμμετοχήν του Ποταμιάνου 

είς τήν Κυβέρνησιν, του άπήντησεν δτι θέλει νά liχη 

κάποιαν έλευθερίαν καί δτι τά θέματα αύτά θά τά 

συζητήση μέ τό βασιλέα, δταν θά έκαλείτο. Ό βα

σιλεύς έπανελθών καί ένημερωθείς άπό τόν Ποταμιά

νον -δ όποίος, κατά τόν Τσακαλώτον, παρεμόρφω

σεν τά ύπ' αύτου λεχθέντα- μετέβαλε γνώμη ν, καί 

άπεφάσισε νά άναθέση τόν σχηματισμόν τijς Κυβερ

νήσεως είς τόν Κ. Δόβαν. 'Ηνοχλήθην άπό τήν 

άπροσδόκητον αύτή ν άλλαγήν, πράγμα τό όποίο ν δι

εμήνυσα διά του Ε. 'Αβέρωφ είς τόν βασιλέα, μέ τήν 

παρατήρησίν μου δτι ή έκλογή του Δόβα ήτο άτυχής 

καί δι ' aλλους μέν λόγους, άλλά κυρίως διότι ήτο 
άνακτορικός. 

» 'Η άνάθεσις έντολijς είς τόν Δόβαν, καί μάλιστα 

μέ ύπουργόν 'Εθνικfjς 'Αμύνης τόν Ποταμιάνον, 

έχαιρετίσθη άπό τήν άντιπολίτευσιν ώς νίκη ίδική 

της, τοσούτφ μάλλον καθ' δσον ή άντιπολίτευσις 
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εlχεν ύποδείξει προηγουμένως ώς πρωθυπουργόν τόν 

Ποταμιάνον, τοv όποίου τά αίσθήματα άπέναντί μου 

έθεώρει έχθρικ:ά. 'Υπό τάς συνθήκ:ας αύτάς είσήλθο

μεν είς τήν προεκ:λογικ:ήν περίοδον»88• 

Γιά τήν άνάθεση έντολfjς στόν Κ. Δόβα κ:αί τή 

γενικότερη σύνθεση τfjς ύπηρεσιακ:fjς Κυβερνήσε

ως, ό Θ. Τσακ:αλώτος -σtόν όπ~ίο άρχικ:ά ε{ χε προ
ταθεί ή πρωθυπουργία- άπέστειλε πρός τόν Κ. 

Καραμανλή τήν άκ:όλουθη έπιστολή: 

«Σεβαστέ μοι καί αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

»Τώρα πού άπολυτρώθηκα άπό τόν βραχνά, άπό τό δί

λημμα, πού μοϋ δημιούργησε δ βασιλεύς -δέν μ' ενδιέφε

ρε ή ανάθεσις τής πρωθυπουργίας μέ μισή έμπιστοσύνη

τόν δποίον τόσον ψηλά τοποθέτησα μέσα μου καθώς καί 

τήν βασίλισσα, λόγω τών συχνών κινδύνων των κατά τούς 

πολεμικούς άγώνας τοϋ εθνους -δίλημμα, διότι μέ ηνάγ

κασε νά απαντήσω "όχι" στήν σταθερά του απόφασιν νά 

τοποθετήση τόν κ. Ποταμιάνο ώς ύπουργό 'Ενόπλων Δυνά

μεων, αισθ&νομαι τήν ύποχρέωση νά επικοινωνήσω μαζί 
Σας. 

»Γιά νά Σάς τονίσω: 

»~Εχει βαθειά ή ψυχή μου συγκινηθή άπό τήν τόσην 

εκτίμησιν τοϋ πλέον ύπηρηφάνου μεταπολεμικώς καί δη

μιουργοί) πολιτικοϋ άρχηγοϋ, δ δποίος ετοποθέτησε τήν 

εμπιστοσύνην του έπάνω μου, μέ πληρότητα, σαφήνεια καί 

πρό παντός μέ εθνικάς ύπερκομματικάς δδηγlας. 
»Σάς εύχαριστεί ή ψυχή μου γι' αύτή Σας τήν δλοκλη

ρωτική έμπιστοσύνη. 

»'Όμως, αύτό δέν άρκεί, ύπάρχει κάτι άλλο. Θέλω νά 

Σάς βροντοφωνήσω τόν θαυμασμό μου πρός τήν πολιτική 

Σας άνωτερότητα. 

»"Αν ξεύρητε τί καμπάνα ύπήρξαν τά λόγια σας. 

"Στρατηγέ, δέν θέλω καμμιά ιδιαιτέρα γιά μένα μεταχείρι

ση σχετικά μέ τά άλλα κόμματα". Καί μοϋ τό τονίσατε δύο 

φορές καί εντονα. 

»Λυποϋμαι ειλικρινά πού δέν δλοκληρώθηκε ή εισήγη

σή Σας. 

>>'Από άλλο πρίσμα ίσως εΙδε τό ζήτημα δ βασιλεύς. 

'Όμως εγώ δέν μποροϋσα νά γίνω συνεργός τοϋ προσωπι

νοϋ έλιγμοϋ Λέντζου-Ποταμιάνου, βασικοϋ δέ καί άνωτέ

ρου Μποδοσάκη-Ποταμιάνου. Δέν μποροϋσα νά προδώσω 

τήν έθνική Σας εισήγησιν. 

>>'Ένα σκέπτομαι, δτι βρέθηκαν στό δρόμο τής ζωής 

μου γεγονότα rοστε: 

>>~ Αλλοτε άντετάχθην πρός σεβαστόν άρχιστράτηγον 

-πού μέ τιμοϋσε ώς τόν καλλίτερον στρατηγόν του- δική 

του πανηγυρική φράσις σέ συγκέντρωση άξιωματικών 

-γιά νά μείνω πιστός στόν δρκο μου πρός τήν πατρίδα καί 

τόν βασιλέα μας, έκτελών πιστά τό καθήκον μου ώς άρχη

γός Γενικοϋ 'Επιτελείου. 

>>Τώρα άντετάχθην πρός βασιλέα -πρός τόν δποίον 

γνωρίζετε τήν άφοσίωσίν μου- διότι δέν μποροϋσα, δέν 

ηθέλησα νά προσβάλω τάς ενόπλους δυνάμεις τοϋ εθνους 

μέ τήν άνοχήν μου διά τήν τοποθέτησιν επί κεφαλής των 

ένός επιχειρηματίου άεροπόρου άναμφισβητήτου ενδεχο

μένως ίκανότητος, δυστυχώς διαβεβλημένου -δ δποίος, 

σύν τοίς άλλοις, εφέρετο ώς συμμετασχών τής ύπονομευτι

κής κινήσεως, ή όποία κατέληξε εις τήν παραίτησιν τής 

δημιουργικής Κυβερνήσεώς Σας- δταν σειρά άτελείωτη 

τιμημένων επιτυχόντων στρατηγών, μέ άφοσίωσιν πρός 

τήν πατρίδα μας καί τόν βασιλέα μας καί τήν άγάπην των 

καί τόν θαυμασμόν των πρός τάς ενόπλους δυνάμεις, θά 

μποροϋσαν προβαδισματικώς νά διεκδικήσουν τήν ύψη

λήν αύτήν τιμήν. 

>>Δέν μποροϋσα έγώ, δ (ένός) εθνικώς ύπερηφάνου πο

λιτικοϋ άρχηγοϋ, προταθείς νά τόν αντικαταστήσω προ

σωρινώς, νά συνεργήσω εις τάς έπιδιώξεις Ποταμιάνου καί 

εις τόν άπαράδεκτον συμβιβασμόν τοϋ Κέντρου, τό δποίον: 

"άπό τής άπειλής άλλοτε δτι θά θέση πολιτειακόν ζήτημα 

έπί τij χρησιμοποιήσει Ποταμιάνου" εφθασε είς τήν συν

θηκολόγησιν "δέν έπροτείναμεν τόν Ποταμιάνον αλλά 

χρησιμοποιούμενον θά τόν άνεχθώμεν". 

>>ΕΙ ναι ταϋτα προσωπικαί άπαντήσεις εις εμέ τόν ίδιον. 

Πιστεύω -μέ τό μυαλό μου βέβαια πού μοϋ χάρισε δ Θε

ός- δτι προσέφερα μέ τήν άρνησή μου μιά έθνική ακόμη 

ύπηρεσία. Βασικά λυποϋμαι πού δέν ώλοκλήρωσα τήν 

υπερκομματική αποστολή πού εισηγήθητε. 

>>'Όμως νομίζω δτι πρέπει νά χαίρεσθε καί Σείς μαζί 

μου, διότι ετήρησα τά συνθήματα ύμών "ύπεράνω δλων ή 

Έλλάς μέ τό κοινωνικόν καθεστώς της καί έκπλήρωσις 

καθήκοντος άνευ συμβιβασμών>>, πού ήσαν καί δικά μου 

στό Στρατό. 

>>'Ένας φόβος καί αμφιβολία μέ συνέχουν. "'Έχει άρα

γε δ σεβαστός, λαοφιλής καί γενναίος μας βασιλεύς αντι

ληφθή τήν απύθμενον φιλοδοξίαν τοϋ έπιχειρηματίου κ. 

Ποταμιάνου;" 

>>~Αν ναί, τότε δέν ύπάρχει κανείς κίνδυνος καί πρόκει

ται περί μιας εκδηλώσεως συναισθηματισμοί) τοϋ βασι

λέως μας πρός ενα πιστόν του θεράποντα. 

>>'Αλλά ι'iν όχι; Τά έπ' έμοί, ένήργησα μέ τήν άπόλυτον 

πεποίθησιν δτι εξετέλεσα τό καθήκον μου πρός τό εθνος, 

πρός τόν βασιλέα αλλά καί πρός ύμaς, κύριε πρόεδρε. 

»Μέ βαθυτάτην έκδήλωσιν αισθημάτων τιμής, αγάπης 

κ:αί σεβασμοϋ. 
»Σημ.: Σάς σημειώ διά τήν ένημέρωσίν Σας, δταν θερ

μοπαρακαλοϋσα τόν κ. Ποταμιάνον rοστε νά παραμείνη 

ύπουργός δ ειδοποιηθείς ήδη γενναίος καί σώφρων στρα

τηγός κ. Φροντιστής, αύτός δέ νά άναλάβη τό ύπουργείον 

'Εξωτερικών ή άλλο τής άρεσκείας του, αντέταξε έπίμο

νον ι'iρνησιν μέ τήν φράσιν "δ βασιλεύς μου μοϋ τόδωσε, 

δέν τό εζήτησα" καί εις συνεχή παράκλησίν μου "γιατί δέν 

μπορώ νά διοικήσω έγώ τάς ενόπλους δυνάμεις, ύπήρξα 
άρχηγός τοϋ 'Επιτελείου", δπότε καί τοϋ εκοψα τήν συζή

τησιν μέ τήν φράσιν "Μοϋ μεταφέρατε μίαν εντολήν τοϋ 

βασιλέως, τά άλλα θά τά συζητήσω μαζί του". 

>>'Ενώ δέ περίμενα νά μέ καλέση δ βασιλεύς, διά νά τοϋ 

έξηγήσω τούς λόγους τής άρνήσεώς μου, ήλθε στό σπίτι 

μου δ στρατηγός Μπαλοδήμος, γιά νά μοϋ άναγγείλη δτι δ 

βασιλεύς έπιμένει επί τοϋ Ποταμιάνου, δπότε τοϋ άπήντη

σα (παρ' δλας τάς συγκινητικάς παρακλήσεις του), "γιατί 

δέν τό παραλαμβάνεις σύ;" (τό ύπουργείον 'Εθνικής 'Αμύ

νης) καί δταν μοϋ προσέθεσε "μά μπορώ έγώ;" εννοών τήν 

ύγιεινήν του κατάστασιν, τοϋ άπήντησα "έν τοιαύτιι περι

πτώσει δέν δέχομαι". 

»Καί ή τελική του φράσις: "Τότε πάμε πρός Δόβαν"»89 • 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



182 τpπΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΡΆΤΗΣΗ 

'Η προκήρυξη τών έκλογών δίνει άφορμή γιά τή 

διατύπωση σχολίων, πολιτικών άναλύσεων καί προ

βλέψεων άπό τά έγκυρότερα όργανα του διεθνοuς 

τύπου, ό όποίος προεξοφλεί νίκη τής ΕΡΕ καί τονίζει 

τό εργο πού εχει νά έπιδείξει ό Κ. Καραμανλής 

καί τήν καθοριστικής σημασίας προσφορά του στόν 

έκσυγχρονισμό καί τήν πολιτική καί οίκονομική 

σταθερότητα τής χώρας . ' Η τοποθέτηση αυτή ένι

σχύεται άπό τή διεθνή ενταση καί πλαισιώνεται άπό 

τόν άντίκτυπο πού ε{χαν στήν έλληνική καί διεθνή 

κοινή γνώμη οί πρόσφατες έκδηλώσεις του Σο

βιετικοί} πρωθυπουργοί} κατά τής 'Ελλάδος, μέ 

άποτέλεσμα νά άποκλεισθεί τό ένδεχόμενο δη

μιουργίας λαϊκοu μετώπου· τέλος, συνδυάζεται μέ 

τήν ελλειψη συνοχής τών δυνάμεων του Κέντρου, 

του όποίου ό άγώνας έπικεντρώνεται -κατά τήν 

άποψη τών ξένων παρατηρητών- περισσότερο ένα

ντίον τής ΕΔΑ. 

'Ήδη άπό τίς ll Σεπτεμβρίου, πρίν την προκήρυ
ξη τών έκλογών, οί <Πimes» του Λονδίνου, σέ κύριο 

άρθρο τους, τόνιζαν δτι ή πίεση καί οί άπειλές του 

άνατολικοu συνασπισμοί} έναντίον τής ·Ελλάδος 

ένίσχυσαν τή θέση τής έλληνικής Κυβερνήσεως καί 

δτι έμφανίζεται λαμπρή ευκαιρία γιά τό κυβερνόν 

κόμμα νά ζητήσει άνανέωση τής λαϊκής έμπιστοσύ

νης. 'Εξετάζοντας στή συνέχεια τή θέση τών κομμά

των τής άντιπολιτεύσεως, «ή όποία εύρίσκεται έν 

συγχύσει», ό άρθρογράφος προέβλεπε πόλωση μετα

ξύ τής ΕΡΕ καί τής ΕΔΑ, παράλληλα δμως άπέκλειε 

καί τή σύσταση «λαϊκοu μετώπου», λόγω τής άνθελ

ληνικής έκστρατείας τής Σοβιετικής 'Ένωσης, ή 

όποία έξασθένισε τίς δυνατότητες πρός τήν κατεύ

θυνση αυτή90 • 

Μέ τό ίδιο πνεuμα σχολίαζαν τά έλληνικά πολι

τικά πράγματα καί οί «Financial Times». Σέ άνταπό
κρισή τους άπό τήν 'Αθήνα χαρακτηρίζουν ώς «Κα

ταπληκτική» τήν πρόοδο πού σημειώθηκε τά τελευ

ταία χρόνια στήν ' Ελλάδα καί διερωτώνται κατά 

πόσον τό γεγονός αυτό θά συμβάλει στήν έπανεκλο

γή τής Κυβερνήσεως Καραμανλή ή άν τό ζωηρό πά

θος γιά τήν άλλαγή θά ύπερνικήσει τά αίσθήματα 

ευγνωμοσύνης πρός τήν Κυβέρνηση καί έπιθυμίας 

νά συνεχιστεί τό εργο της: 

Ό 'Έλλην πολίτης θά έμπιστευθή τήν ψήφον του εiς 

τήν ΕΚ, ή όποία εiς τήν πραγματικότητα δέν είναι ενωσις , 
άλλά μία έν σπουδίi συσταθείσα καί άσταθής συμμαχία 

προσωπικοτήτων , αί όποίαι μέχρι τήν παραμονήν τής 

προκηρύξεως τών έκλογών επανειλημμένως άπέτυχον δυ

στυχώς νά ρυθμίσουν τάς διενέξεις των; Ό 'Έλλην ψηφο

φόρος ϊσως φοβηθή δτι ή ΕΚ θά διαλυθή μετά τάς έκλογάς 

καί ώς έκ τούτου πολλοί ψηφοφόροι, οί όποίοι έκ συνη

θείας έψήφιζον τό ενα η τό aλλο κόμμα του Κέντρου, πιθα

νόν τώρα νά ύποστηρίξουν τόν Κ. Καραμανλή ... 

Λόγω του νέου έκλογικου συστήματος, τό όποίο μέ 

γενναιότητα είσήγαγε ό Κ. Καραμανλής διά νά βοηθήση 

τό Κέντρον, ή ΕΡΕ πρέπει νά λάβη σχεδόν τά 50% τών 
ψήφων διά νά έπιτύχη άπόλυτον πλειοψηφίαν, άντί τών 

42% πού ελαβε κατά τάς έκλογάς του 1958. Είναι δμως 
πολύ πιθανόν δτι καί μέ τό νέο έκλογικό σύστημα, ό κ. 

Καραμανλής θά τύχη έπαρκους λαϊκής ύποστηρίξεως , διά 

' νά δυνηθή νά κυβερνήση αύτοδυνάμως τήν χώραν. 
Κατά τήν τελευταίαν έξαετίαν δ Κ. Καραμανλής ύπήρ

ξε έξέχουσα πολιτική προσωπικότης, του δποίου ή πολιτι

κή χαρακτηρίζεται ώς κλίνουσα πρός τήν δεξιάν, καθ' 

δσον αϋτη άποτελεί σταυροφορίαν κατά του κομμουνιciμου 
καί ριζοσπαστική, λόγω τής εύκάμπτου μέν, αλλά δυναμι

κής άντιμετωπίσεως του εργου τής οΙκονομίας καί διοικη

τικής άναπτύξεως τής χώρας . · Ο Κ. Καραμανλής συνεπλή

ρωσεν μέ έπιτυχίαν τρείς θητείες διακυβερνήσεως τής χώ

ρας, πράγμα πού άποτελεί πραγματικόν ρεκόρ κυβερνητι

κής σταθερότητος διά τήν ' Ελλάδα. 

Καί ό σχολιαστής καταλήγει: 

'Η δημοτικότης του κ . Καραμανλή παραμένει τό μόνον 

σταθερόν Εδαφος έν τφ μέσφ τής «Κινουμένης aμμοω> τής 

&βεβαιότητος καί ολοι σχεδόν οί 'Έλληνες, μηδέ καί τών 

άντιπάλων του εξαιρουμένων, θά έκπλαγουν έάν χάση μέ

ρος τής δημοτικότητός του, χάρις εiς τήν όποία διετηρήθη 

είς τήν έξουσίαν έπί εξ ετη . Τά γεγονότα όμιλουν dφ' έαυ

τών. Μέ τήν έπιδέξιαν έξωτερικήν πολιτικήν του ό κ . Κα

ραμανλής άπέτρεψε τόν κομμουνιστικόν κίνδυνον καί ώδή

γησε τήν 'Ελλάδα έπιδεξίως διά μέσου τών σκοπέλων του 

κυπριακου προβλήματος, χωρίς νά ελθη είς προστριβάς μέ 

τό ΝΑΤΟ. 'Η ρωμαλέα πολιτική του είς τόν οίκονομικόν 

τομέα ανέσυρε τήν 'Ελλάδα aπό τό έπίπεδον τής έσχάτης 

ένδείας καί του οίκονομικου χάους καί προελείανε τό εδα

φος διά τήν μελλοντικήν της άνάπτυξιν . 

Τά επιτεύγματα του κ . Καραμανλή είς τόν έξωτερικόν 

καί τόν έσωτερικόν τομέα aντανακλώνται εiς τήν σύνδεσιν 

τής ·Ελλάδος μέ τήν Κοινήν 'Αγοράν. 'Η ·Ελλάς είναι ή 

πρώτη χώρα πού έγένετο δεκτή εiς τήν Κοινήν 'Αγοράν 

βάσει τής συνθήκης τής Ρώμης καί ή έξέλιξις αύτή δέν 

εχει μόνον ύλικήν, πολιτικήν καί οίκονομικήν σπουδαιό

τητα διά τό μέλλον τής ·Ελλάδος, dλλ' άποτελεί τιμητι

κή ν ενδειξιν περί διεθνοuς άναγνωρίσεως τής μικράς, dλλά 

μαχητικής καί πλήρους ζωτικότητας αύτής χώραξ 1 • 

Τό περιοδικό «Economist» σέ έκτεταμένη άνταπό
κρισή του άπό τήν ' Αθήνα, συνδέει τίς δηλώσεις του 

Σοβιετικοί} πρωθυπουργοu καί τίς άντιδράσεις πού 

προκάλεσαν, μέ τή γενικότερη πολιτική κατάσταση 

στήν ·Ελλάδα καί τά πιθανά άποτελέσματα τών βου

λευτικών έκλογών καί παρατηρεί: 

'Όταν πρό μηνός δ κ. Χρουστσώφ εκανε τήν περιώνυ

μη δήλωσή του γιά τήν άτομική καταστροφή τής ' Ακροπό

λεως καί τών έλαιώνων της, προφανώς δέν θά φαντάστηκε 

πόσο εθιξε τήν έλληνική εύαισθησία . 'Ίσως οί συνέπειες 

τούτου καί τά πολλά άλλα σοβαρά λάθη πού διέπραξε πρό

σφατα δ κομμουνιστικός συνασπισμός εναντι τής 'Ελλά

δος θά γίνουν πιό φανερά μετά τίς γενικές έκλογές ... 'Η 
στάση δμως τής Σοβιετικής ·Ενώσεως είχε καί άλλη έπί-
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δραση στήν έλληνική πολιτική. Τά εθνικόφρονα κόμματα 

του Κέντρου ήσαν σέ τέτοια ψυχολογική κατάσταση, ώστε 

θά μπορουσαν εϋκολα νά δελεαστουν άπό ενα λαϊκό μέτω

ΠΟ μέ τούς 'Έλληνες κομμουνιστές . ' Αλλά ή έλληνική 

άντίδραση στήν κομμουνιστική εκστρατεία του εκφοβι

σμου ύπήρξε τόσο εντονη, πού ή πιθανότητα αuτή τώρα 

εχει εντελώς εκλείψει ... 
Αί έλληνικαί εκλογαί ενέχουν μεγίστην σπουδαιότητα, 

καθ ' δσον θά καταδείξουν κατά πόσον ή ·Ελλάς θά παρα

μείνη πολιτικώς σταθερά η θά άναζωογονηθfi ή 'Ένωσις 

Κέντρου καί ό κομμουνισμός θά παραμείνη εντός τών όρί

ων άσφαλείας, πού επιβάλλει ό δυτικός προσανατολισμός 

τής · Ελλάδος92 . 

Καί στίς 28 'Οκτωβρίου ύπογραμμίζει: 

' Ο κ. Καραμανλής πιστεύει δτι θά κερδίση εiς τάς 

εκλογάς λόγφ τών επιτευγμάτων τής Κυβερνήσεώς του , 

τής λαϊκής εκτιμήσεως, τής πολιτικής καί οΙκονομικής 

σταθερότητος καί ετι περισσότερον, διότι φρονεί δτι ή 

άνασυγκρότησις του Κέντρου τήν τελευταίαν στιγμήν δέν 

ενέπνευσε επαρκή εμπιστοσύνην μεταξύ τών συντηρητι

κών ψηφοφόρων, πολλοί τών όποίων θά ψηφίσουν τήν 

ΕΡΕ δι ' αuτόν τόν λόγον. 'Η πιθανότης παγκοσμίου κρί

σεως καί ή περαιτέρω επιδείνωσις τών σχέσεων μεταξύ τής 

·Ελλάδος καί του κομμουνιστικου συνασπισμου, θά ύπο

χρεώσουν τήν μεσαίαν τάξιν νά ύποστηρίξη iσχυράν Κυ

βέρνησιν, ή όποία κατέδειξεν δτι ε{ναι εiς θέσιν νά παρά

σχη άσφάλειαν. 

Στή Γαλλία, ή «Le Monde», σέ άρθρο της παρα
τηρεί: 

'Η πραγματική €νωση τών κομμάτων τοu Κέντρου, ενώ 

δέν άπειλεί τάς πιθανότητας μιiiς βεβαίας νίκης του κ. Κα

ραμανλή, άφαιρεί εν τούτοις άπό τήν άκραν άριστεράν πά

σαν ελπίδα συγκροτήσεως λαϊκοί) μετώπου καί δύναται μά

λιστα νά συντελέση εiς τήν άπώλειαν πολλών ψήφων τής 

ΕΔΑ . 'Η 'Ένωσις Κέντρου θά άποδυθή εiς €ναν σκληρόν 

άγώνα, άν όχι διά νά καταλάβη τήν πρώτην θέσιν, διά νά 

νικήση τουλάχιστον τήν ΕΔΑ. 

Καί ό άρθρογράφος επισημαίνει: 

·Η Κυβέρνησις Καραμανλή κατέρριψεν δλα τά ρεκόρ 

τής μακροβιότητος εiς τήν μεταπολεμικήν · Ελλάδα. Κατά 

τήν γνώμην τοu παραιτηθέντος πρωθυπουργοu , ή Κυβέρ

νησίς του ε{ναι εiς θέσιν νά εμφανίση εiς τούς 'Έλληνας 

εκλογείς €να θετικόν άπολογισμόν: Σταθεροποίησιν του 

νομίσματος, αϋξησιν τής άποταμιεύσεως, ραγδαίαν άνά

πτυξιν τής εθνικής βιομηχανίας, εκσυγχρονισμόν τής γε

ωργίας, έπέκτασιν του άθλητικοu καί μορφωτικου εξοπλι

σμοί) τής χώρας. Φαίνεται δμως δτι ύπάρχει καί άλλος 

σοβαρός λόγος, ό όποίος ώθησεν εiς τήν άνανέωσιν τής 

έλληνικής Βουλής . Καί ό λόγος αότός ε{ ναι άφ' ένός μέν 

τό γεγονός δτι ή διεθνής θέσις τής 'Ελλάδος μετεβλήθη 

οuσιωδώς, κατόπιν μάλιστα τής εiσόδου της εiς τήν Εuρω

παϊκήν Οiκονομικήν Κοινότητα, γεγονός πού άπαιτεί ώρι

σμένας μεταρρυθμίσεις εiς τάς κλασικάς οiκονομικάς μεθό

δους, άφ' έτέρου δέ δτι ή ύφισταμένη €ντασις εlς τά Βαλκά

νια παρεκίνησε πιθανώς μέρος τής έλληνικής κοινής γνώ-

μης νά άναθεωρήση τάς σχετικάς μέ τάς λαϊκάς δημοκρα

τίας άντιλήψεις της . Ό πρόεδρος τής παραιτηθείσης Κυ

βερνήσεως φαίνεται νά €χη τοιαύτην έμπιστοσύνην εiς τήν 

εκβασιν τών προσεχών έκλογών, ώστε άπεδέχθη χωρίς δυ

σκολίαν τόν ύπό τής άντιπολιτεύσεως ζητηθέντα σχηματι

σμόν ύπηρεσιακής Κυβερνήσεως93• 

·Η «Progres de Lyon», σέ άρθρο του δημοσιολό

γου Α. Μουσέ, μέ τίτλο «Παραμοναί εκλογών είς τήν 

·Ελλάδα», προβαίνοντας σέ εκτενή άνάλυση τής πο

λιτικής καταστάσεως στήν · Ελλάδα σέ συνδυασμό 

μέ τό ρόλο τής χώρας μέσα στά πλαίσια τής Βορειο

αντλαντικής Συμμαχίας, θά διαπιστώσει: 

Θά πρέπει νά όμολογήσουμε δτι άπό τής άνόδου του 

στήν έξουσία, ό Κ. Καραμανλής έξύψωσε τό κuρος τής 

'Ελλάδος καί διατήρησε σταθερά τούς ίστορικούς, πολι

τικούς καί μορφωτικούς δεσμούς πού συνδέουν τή χώρα 

του μέ τή Δύση94 • 

Τήν ίδια ήμέρα στήν «Frankfurter Allgemeine», 
έκφράζεται ή «άμφιβολία κατά πόσον θά επιτευχθή ή 

επιδίωξη του κ . Παπανδρέου νά άπομακρυνθεί ό Κ . 

Καραμανλής άπό τήν εξουσία, άν καί γιά τό πολιτικό 

μέλλον τfjς 'Ελλάδος θεωρείται rοφέλιμη ή ϋπαρξη 

ένός ίσχυρου άστικοϋ κόμματος, ώς άντίποδα τfjς 

ΕΡΕ». Καί ό άρθρογράφος παρατηρεί : 

Οί μεγαλύτερες δυνατότητες επιτυχίας τοu Κ. Καρα

μανλή βασίζονται στό γεγονός δτι άπεδείχθη ό άσφαλέ

στερος έγγυητής, ό όποίος ε{ναι σέ θέση νά δώσει τίς έπι

τυχίες πού ijδη €χουν πραγματοποιηθεί, ενα αϊσιο πέρας μέ 

τάξη καί ήσυχία . 

·Η γαλλική έφη μερίδα «Le Combat» γράφει: 

Τά άποτελέσματα τών έλληνικών εκλογών ύπάρχει πι

θανότης νά βαρύνουν επί 'tής ισορροπίας δυνάμεων μεταξύ 

'Ανατολής καί Δύσεως, περισσότερον καί άπό τάς δοκιμάς 

τών άτομικών σοβιετικών έκρήξεων . Τό Κρεμλίνον άντι

λαμβάνεται τοuτο καί καταβάλλει μεγάλας προσπαθείας, 

όχι μόνον διά τής προπαγάνδας του ραδιοφώνου άλλά άκό

μη καί διπλωματικής καί στρατηγικής, πρός ενίσχυσιν τής 

ΕΔΑ, μέ τήν ελπίδα σχηματισμοί) Λαϊκοί) Μετώπου, εϊτε 

πρός οuδετεροποίησιν τής 'Ελλάδος, εϊτε πρός δορυφορο

ποίησίν της . 

Καί καταλήγει : 

'Από τήν εκλογήν τοu I 958 ή ' Ελλάς εσημείωσεν επί 

Κυβερνήσεως ΕΡΕ σημαντικωτάτας προόδους εiς δλους 

τούς τομείς, επιστέγασμα τών όποίων ύπήρξεν ή σύνδεσις 

τής · Ελλάδος μετά τής Εuρωπαϊκής Κοινής 'Αγοράς . ·Η 

δραχμή εσταθεροποιήθη καί αί iδιωτικαί καταθέσεις εiς 

τάς τραπέζας επενταπλασιάσθησαν, ή έκβιομηχάνισις τής 

χώρας προχωρεί άλματωδώς καί ή γεωργία σημειώνει ση

μαντικάς προόδους. Τό αύτό άκριβώς συμβαίνει καί μέ τήν 

καταπληκτικήν άνάπτυξιν του έλληνικοu τουρισμοί) καί 

τής έλληνικής ναυτιλίας95 • 

Στά οίκονομικά έπιτεύγματα τής Κυβερνήσεως 

Κ. Καραμανλή επικεντρώνει τό ένδιαφέρον της καί 
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ή έβδομαδιαία βιομηχανική επιθεώρηση «L'Entre
prise», ή όποία, σέ άρθρο της μέ τίτλο «Ή 'Ελλάς 
συνδεθείσα μετά τής Κοινής 'Αγορaς βαδίζει πρός 

τήν εύημερίαν», στίς 24 'Οκτωβρίου θά γράψει : 

'Η σύγχρονος θεωρία, περί τής οικονομικής άναπτύξε

εως μιiiς χώρας ύπό έξέλιξιν, άποδεικνύεται κατά τρόπον 

έπιτυχή εις τήν 'Ελλάδα. 'Η πολιτική καί οίκονομική 

σταθερότης, η έπιτευχθείσα άπό έξαετίας, έπί Κυβερνήσε

ως ΕΡΕ, έξησφάλισε τακτικήν αϋξησιν τοϋ έθνικοϋ εισοδή

ματος καί τ&ν έπενδύσεων εις τήν χώραν αύτήν. Συμφώνως 

πρός στατιστικάς τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος, μεταξύ 

1954 καί 1960 τό έθνικόν εισόδημα άνfίλθεν άπό 49,6 εις 
80,5 δισεκατ. δρχ. Τό είσόδημα κατά κάτοικον, άπό 210 είς 
322 δολλάρια. Αί έπενδύσεις άπό 8,1 εις 24,7 δισεκατ. δρχ . 

'Όλα αύτά έπραγματοποιήθησαν άνευ πληθωρισμοί> καί μέ 

σταθερότητα τιμών. Χάρις είς τούς ύπευθύνους διαχειρι

στάς τής οικονομίας της η 'Ελλάς εισήλθεν εις τήν κατη

γορίαν τής έπιταχυνομένης οικονομικής άνασυγκροτήσε

ως. 

Τήν πρόοδο πού σημειώθηκε στήν περίοδο τής 

πρωθυπουργίας τοϋ Κ. Καραμανλή επισημαίνει καί ή 

«Washington Post», ή όποία, δίνοντας ίδιαίτερη εμ
φαση στήν εκβιομηχάνιση τής χώρας, τονίζει: 

'Η ϊδρυσις βιομηχανιών άπετέλει έπί ετη εν όνειρον. 

'Εν τούτοις τό όνειρον τοϋτο εγινε πραγματικότης. Βασι

καί βιομηχανίαι λειτουργοϋν σήμερον καί ετεραι θά λει

τουργήσουν μετά τήν δλοκλήρωσιν τοϋ πενταετοϋς προ

γράμματος . Αί καταθέσεις εις τάς τραπέζας ηύξήθησαν κα

θώς έπίσης τό κατά κεφαλήν εισόδημα . Έξάλλου η σύν

δεσις τής 'Ελλάδος εις τήν Κοινήν 'Αγοράν ε{ ναι μία μεγά

λη έπιτυχία, δεδομένου δτι εχει διπλήν άξίαν. Θά έκσυγ

χρονισθή οϋτως η έλληνική οικονομία καί δίδεται ή ευ

καιρία δι' ενα οίκονομικόν μέλλον εύρύτερον. 'Ο τουρι

σμός ανεπτύχθη είς μίαν σημαντικήν βιομηχανίαν. Είς τά 

τελευταία μόνον πέντε ετη, πλέον των 40 ξενοδοχείων 
έκτίσθησαν. 'Επίσης πρέπει νά τονισθή δτι η 'Ελλάς κατέ

χει τήν εκτην θέσιν εις τόν έμπορικόν στόλον . 

'Η έλληνική οικονομία εύρίσκεται η δη εις πλήρη έξέ

λιξιν. Καί η ΕΡΕ ύπήρξε έκείνη, η όποία συνετέλεσεν εις 

τήν πρόοδον ταύτην. Έμερίμνησε ιδιαιτέρως διά τήν 

ϋπαιθρον, ίδρύσασα πολλάς βιομηχανίας έκτός τής περιο

χής 'Αθηνών-Πειραιώς. ΕΙναι &ναμφίβολον δτι η ΕΡΕ δύ

ναται νά αύξήση τήν δύναμίν της, έν& η ΕΔΑ θά έπιστρέ

ψη εις τό φυσιολογικόν ποσοστόν των 14-17%, δεδομένου 
δτι οί ψηφοφόροι πού εδωσαν τό 12% των ψήφων των είς 
αύτήν, θά ψηφίσουν ϊσως Κέντρον96 • 

«'Ο κ. Καραμανλής πιστεύει δτι παρά τό μειονέ

κτημα τοϋ εκλογικοϋ συστήματος, τό κόμμα του θά 

λάβη τήν πλειοψηφίαν κατά τάς εκλογάς τής Κυρια

κής», θά επισημάνουν σέ άνταπόκρισή τους άπό τήν 

'Αθήνα, στίς 24 'Οκτωβρίου, οί «Times»: 

'Ο ηγέτης αύτός, δ δποίος κατέρριψε δ λες τίς προη

γούμενες περιπτώσεις κυβερνητικής άστάθειας στήν 'Ελ

λάδα διατηρώντας τό πρωθυπουργικό άξίωμα γιά εξι χρό-

νια, συμβολίζει γιά τούς περισσότερους 'Έλληνες τήν 

έθνική σταθερότητα καί τά όφέλη της . ' Η τοποθέτηση αύ

τή άπεικονίζεται στά άπλά λόγια ένός 'Αθηναίου λαχειο

πώλη, δ όποίος ε{πε: «Δέν εΙμαι μέν μορφωμένος, άλλά θά 

ψηφίσω τόν Κ. Καραμανλή, γιατί γνωρίζω δτι δταν ει

σπράττω μίαν δραχμή, θά παραμείνη μία δραχμή αϋριο, 

τόν άλλον μήνα η καί του χρόνου» . Τό εργο τής διακυβερ

νήσεως τής χώρας άπό τόν Κ. Καραμανλή ε{ναι άξιοθαύ

μαστον. Τά χρόνια προβλήματα τής χώρας αύτής δέν έπιλύ

θηκαν, άλλά πραγματοποιήθηκε σημαντική πρόοδος πρός 

τήν κατεύθυνσιν αύτή ν. Γεγονός πού εδωσε στόν Κ. Καρα

μανλή ενα πρόσθετο έπιχείρημα γιά νά ζητήση ξανά τήν 

λαϊκή ύποστήριξη. 

I ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1961 

Ό Κ. Καραμανλής εγκαινιάζει τήν προεκλογική 

του εκστρατεία μέ περιοδεία στήν Κεντρική καί Δυ
τική Μακεδονία. Σέ δμιλία του ενώπιον όγκώδους 

συγκεντρώσεως τοϋ λαοϋ τής Θεσσαλονίκης, δ άρ

χηγός τής ΕΡΕ ζητάει άνανέωση τής λαϊκής εμπι

στοσύνης γιά νά συνεχίσει τό εργο του καί ~πογραμ

μίζει δτι βασική προϋπόθεση γιά ριζικές μεταβολές 

ε{ναι ή άναθεώρηση τ&ν μή θεμελιωδών διατάξεων 

τοϋ Συντάγματος. Παράλληλα, άναλύει τό εργο τ&ν 

Κυβερνήσεών του, τονίζοντας δτι εντός μιaς έξαετί

ας τό εθνικό είσόδημα αύξήθηκε κατά 55% καί ύπο
γράμμισε δτι ή αuξηση τής παραγωγής καί τής άπα

σχολήσεως θά δδηγήσει σέ δικαιότερη κατανομή τοϋ 

είσοδήματος επικεντρώνει τίς πολιτικές του κατευ

θύνσεις στήν ϋπαρξη Κράτους ίκανοϋ νά άμύνεται μέ 

προγραμματισμένες επιδιώξεις καί διεθνές κύρος. 

Καί τέλος προτρέπει δσους δέν προτίθενται νά ψη

φίσουν ΕΡΕ, νά ύποστηρίξουν τήν 'Ένωση Κέντρου. 

Τό πλήρες κείμενο τής όμιλίας τοϋ Κ. Καραμαν
λή στή Θεσσαλονίκη Εχει ώς έξης: 

«'Αγαπητοί Θεσσαλονικείς, 

»'Ε κυβέρνησα τήν χώραν αύτή ν, έπί μίαν έξαετί

αν, καί όφείλω, πρωτοϋ σιiς έκθέσω τάς σκέψεις μου 

διά τό μέλλον, νά κάμω τόν άπολογισμόν τοϋ έργου 

μου. 

)) Τό έργον αύτό είναι μεγάλης έκτάσεως, καί καλύ
πτει όλους τούς τομείς τής ζωής τοϋ έθνους. Τυγχά

νει διεθνοϋς άναγνωρίσεως καί έκτιμιiται άνεπιφυλά

κτωξ άπό όλους έκείνους, οί όποίοι, εύρισκόμενοι 

έξω άπό τόν στρόβιλον τών κομματικών παθών, δύ

νανται τιμίως καί άντικειμενικώς νά τό κρίνουν. 

))Γνωρίζετε άπό τήν ίστορίαν, παλαιάν καί πρό

σφατον, ότι ή πολιτική καί ή οΙκονομική άστάθεια, 

καί πρό παντός τά πάθη τά πολιτικά, παρημπόδισαν 

τήν πρόοδο ν τοϋ έθνους καί πολλάκις ύπfjρξαν αiτία 
έθνικών συμφορών. 'Εκτιμώ ν τήν άλήθειαν αύτή ν, 

προσεπάθησα εύθύς έξ άρχής νά δημιουργήσω συν

θήκας ήρέμου καί όμαλοϋ πολιτικοϋ βίου. Διά πρώ

την φοράν εiς τήν ίστορίαν τής 'Ελλάδος έγνωρίσα-
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μεν μίαν τόσον μακράν περίοδον γαλήνης, άσφαλεί

ας καί σταθερότητος. 

» 'Απηλλαγμένος προκαταλήψεων καί προσωπι
κών άδυναμιών, έκυβέρνησα τήν χώραν κατά τρόπον 

δίκαιον καί αύστηρόν. 'Εδημιούργησα Κράτος 

πραγματικόν, Κράτος ίκανόν νά άμύνεται, νά έχη 

προγραμματισμένας έπιδιώξεις καί κύρος διεθνές. 

'Όσοι άποκαλούν τό Κράτος αύτό κομματικόν δέν 

είναι παρά νοσταλγοί τής άκυβερνησίας καί τού χά

ους. 

»'Η έπέκτασις έξ άλλου τής πολιτικής αύτή ς 

σταθερότητος εlς τόν οlκονομικόν τομέα, άποτελεί 

μίαν τών μεγαλυτέρων κατακτήσεων τού έλληνικού 

λαού κατά τά τελευταία έτη. Είναι γνωστόν δτι ή 

δραχμή μας, ή όποία κατοχυρώνει τόν μόχθον τού 

έργαζομένου λαού, κατέστη ενα άπό τα ύγιέστατα 

νομίσματα τού κόσμου. 

»Διά νά έκτιμήσετε τά άγαθά αύτά θά πρέπει νά 

ένθυμηθήτε τήν εlκόνα τήν όποίαν παρουσίαζεν ή 

'Ελλάς κατά τό παρελθόν. 'Εμφύλιοι πόλεμοι, έπα

ναστάσεις, μεταπολιτεύσεις, στρατιωτικά κινήματα, 

άλλεπάλληλοι κυβερνητικαί κρίσεις, χρεωκοπίαι 

καί άναπροσαρμογαί, ύπήρξαν τά μόνιμα γνωρίσμα

τα τής δημοσίας μας ζωής, καί ένεφάνισαν τήν 'Ελ

λάδα ώς πολιτικώς καί οlκονομικώς άναρχουμένην. 

» Τό αϊσθημα τής άσφαλείας, τό όποίον άπέκτησε 
κατά τήν έξαετίαν αύτή ν ό έλληνικός λαός, ένισχύε

ται καί άπό τήν έξωtερικήν πολιτικήν, τήν όποίαν 

ήσκησεν ή Κυβέρνησίς μου. 'Ηκολουθήσαμε στα

θερώς τήν πολιτική ν έκείνην, τήν όποίαν προσδιορί

ζουν ή γεωγραφική θέσις τής 'Ελλάδος, ή ίστορία 

τού έθνους καί αί μελλοντικαί του έπιδιώξεις. Καί 
τήν πολιτικήν αύτήν τήν ήσκήσαμε κατά τρόπον 

σταθερόν, άξιοπρεπή καί έντιμον, μέ άποτέλεσμα νά 

αύξηθή τό γόητρον τής 'Ελλάδος καί νά έν~σχυθή 
σημαντικώς ή διεθνής της θέσις. 

>> 'Επεδιώξαμεν καλάς σχέσεις μέ δ λ ους τούς λα
ούς καί ένισχύσαμεν πάσαν προσπάθειαν άποβλέ

πουσαν εlς τήν κατοχύρωσιν τής διεθνούς είρήνης. 

Άπεφύγαμεν θεαματικάς προκλήσεις, άντεδράσα

μεν δμως κατά πάσης προκλήσεως μέ τήν άξιοπρέ-

πειαν πού έπιβάλλει ή έλληνική παράδοσις καί ή 

φιλοτιμία τού έθνους. Παρεμείναμεν πιστοί εlς τάς 

άμυντικάς μας συμμαχίας, τό πλέγμα τών όποίων κα

λύπτει πλήρως τήν άσφάλειαν τής χώρας. 

>>'Η έμπιστοσύνη, τήν όποία ν έμπνέει διεθνώς ή 

'Ελλάς, έπέτρεψε τήν ύπό τούς καλυτέρους δυνατούς 

δρους σύνδεσίν μας μέ τήν Εύρωπαϊκήν Οlκονομι

κήν Κοινότητα. Σύνδεσιν, τής όποίας ή οίκονομική 

καί ή πολιτική σημασία είναι άποφασιστική διά τό 

μέλλον τού έθνους. Διά νά κατανοήσετε πλήρως τήν 

άξίαν τής συνθήκης τών 'Αθηνών, θά πρέπει νά λά

βετε ύπ' όψιν σας άφ' ένός τήν λυσσαλέαν κατ' αύ

τής άντίδρασιν τού κομμουνισμού καί άφ' έτέρου τό 

γεγονός δτι πολλαί άλλαι χώραι έπιδιώκουν έπιμό

νως νά έπιτύχουν έκείνο τό όποίον έπέτυχεν ήδη ή 

'Ελλάς. 

>>Εiς τό πλαίσιον αύτή ς τής πολιτικής έπετύχαμεν 

τήν λύσιν ένός μεγάλου έθνικού θέματος: τού θέμα

τος τής Κύπρου. Διά νά κριθή δικαίως ή έπιτευχθεί

σα λύσις, εiς τήν όποία ν έφθάσαμεν έν άρμονίf! πρός 

τήν ύπεύθυνον ήγεσίαν τού λαού τής Κύπρου, θά πρέ

πει νά έκτιμηθούν καί αί τεράστια ι δυσχέρεια ι καί αί 

έπικίνδυνοι έπιπλοκαί, πρός τάς όποίας ήτο συνδε
δεμένη ή διεθνής πολιτική μάχη είς τήν δποίαν άπε

δύθη ή 'Ελλάς σχεδόν άπαρασκεύαστος. Διά τής δο

θείσης λύσεως, όχι μόνον έδικαιώθη ό άγών τής Κύ

πρου, ή όποία μετά μακραίωμα δουλείαν κατέστη 

έλευθέρα καί άνεξάρτητος, άλλά άνετράπησαν σο

βαροί καί βέβαιοι κίνδυνοι, οί όποίοι ήπείλουν τό 

έθνος έν τφ συνόλφ του. Ν Ε χω τό δικαίωμα νά έγγρά

ψω εiς τό ένεργητικόν τής Κυβερνήσεώς μου, δτι διά 

τής πολιτικής τήν όποίαν ήκολουθήσαμεν, έδώσα

μεν λύσιν, έκεί δπου ή λογοκοπία ήδύνατο νά όδη

γήση, δπως καί κατά τό παρελθόν, εlς συμφοράν. 

>>Κατά τάς έκλογάς τού 1956, έτόνισα δτι ή 'Ελ
λάς δύναται νά άλλάξη μορφήν καί ό λαός της μοί

ραν. 'Ε τόνισα έπίσης δτι είναι δυνατόν τό έθνικόν 

μας εiσόδημα νά διπλασιασθή έντός 10ετίας ύπό τήν 

προϋπόθεσιν δτι θ' άνασκάψωμεν, άπό τού ένός 

άκρου εlς τό άλλο, τήν 'Ελλάδα. 

»Νομίζω δτι τό άποτέλεσμα τής έξα'ετίας δικαιώ
νει τάς προβλέψεις μου καί έμφανίζει πραγματοποι

ηθείσας τάς ύποσχέσεις μου. 'Εξετελέσθησαν ή εύ

ρίσκονται ύπό έκτέλεσιν καθ' άπασαν τήν χώραν 

δεκάδες χιλιάδες έργων μεγάλων, μέσων καί μικρών. 

Τό έθνικόν μας εiσόδημα κατά τό διάστημα αύτό ηύ

ξήθη κατά 55%. 'Από 59 δισεκατ. τό 1955 ύπολογίζε
ται δ τι θ' άνέλθη κατά τό τρέχον έτος εiς 94 περίπου 
δισεκατ. Οί άριθμοί αύτοί εlναι χαρακτηριστικοί καί 

δίδουν τήν έκτασιν τού έργου καί τής προόδου, ή 

δ ποία έσημειώθη εiς τόν τόπον αύτόν κατά τά τελευ

ταία έτη. 

»Θά σaς έκθέσω ήδη έν περιλήψει τό έργον τούτο 

κατά τομείς: 

»Ποικίλα μέτρα -οiκονομικά, κοινωνικά, όργα

νωτικά- έλήφθησαν πρός τόν σκοπόν αύξήσεως καί 

διαφοροποιήσεως τής άγροτικής παραγωγής, προ

στασίας τών άγροτικών προϊόντων καί άνυψώσεως 

τής οiκονομικής καί κοινωνικής στάθμης τού "Ελ

ληνος άγρότου. 

»Α. Μέτρα οlκονομικά 

»1. Έγγειοβελ τιωτικά 

»Σειρά μεγάλων, μεσαίων καί μικρών έγγειοβελ

τιωτικών έργων πραγματοποιείται, έκ τής δλοκλη

ρώσεως τών όποίων θά άναμορφωθή ή άγροτική οΙ

κονομία, μέ συνέπειαν τήν σημαντικήν αϋξησιν τής 
άπασχολήσεως καί τού είσοδήματος τού άγροτικού 
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πληθυσμού. Αί δαπάναι διά τά εργα ταύτα εφθασαν 

τό έπίπεδον τών 700 έκατ. δρχ. έτησίως εναντι 136 
έκατ. τού ετους 1955. Μεταξύ τών εργων τούτων πε
ριλαμβάνονται τά μεγάλα άρδευτικά τών πεδιάδων 

Άξιου, Άλιάκμονος, Νέστου, 'Έβρου, 'Αχελώου, 
Πηνειού 'Ηλείας, Ταυρωπού, 'Αλφειού κ. λ. π. ώς καί 

πλήθος άλλων εργων είς δλόκληρον σχεδόν τήν χώ

ραν. 

>>2. Είδικά προγράμματα 
>>Πέραν τών έγγειοβλετιωτικών έκτελοvνται καί 

είδικά προγράμματα πρός άνάπτυξιν τού άγροτικοv 

τομέως, δπως τό πρόγραμμα τών μικρών κοινωφε

λών, διά τό δποίον διατίθενται 650 έκατ. έτησίως 
εναντι 110 έκατ. τού ετους 1955, τό πρόγραμμα άνα
πτύξεως τής όρεινής οίκονομίας, έγκαινιασθέν τό 

1960 καί διά τό δποίον διατίθενται έφέτος 110 έκατ., 
τό πρόγραμμα τών κλασικών περιοχών, διά τό δποί

ον προβλέπονται 287 έκατ. καί τό πρόγραμμα παρα

μεθορίων, διά τό δποίον διετέθησαν 240 έκατ. δρχ. 

>>3. Προστασία τών γεωργικών προϊόντων 
>>'Όπως ε{ναι γνωστόν είς δλους τούς άγρότας, ή 

Κυβέρνησίς μου υίοθέτησε καί έφήρμοσεν είς εύρυ

τάτην εκτασιν πολιτική ν προστασίας τών γεωργικών 

προϊόντων, ώστε νά έξασφαλίζεται ή άξιοποίησις 

τού μόχθου τών άγροτών, μέ σοβαράς θυσίας τού 

προϋπολογισμού καί τού κοινωνικού συνόλου. 

»4. Λοιπά μέτρα 
»'Η πιστοδότησις τής γεωργίας ηύξήθη είς 8 δι

σεκατ. εναντι 3 τού 1955 καί καθιερώθη ή χορήγησις 
δι ' είδικούς σκοπούς μακροπροθέσμων καί χαμηλο

τόκων δανείων, τά όποία άνήλθον άπό 150 έκατ. τό 

1955 είς 1.400 κατά τό τρέχον ετος. Έφηρμόσθη 

πρός όφελος τών άγροτώ~ ή πολιτική άναδιάρθρωσις 

τών καλλιεργειών, πρός έπιτυχίαν τής δποίας διατί

θενται 200 έκατ. δρχ. έτησίως, ύπεβοηθήθη ή aύξη
σις τού μηχανικού έξοπλισμοv τής γεωργίας, δ δποί

ος έτριπλασιάσθη, έvετάθη ή προσπάθεια άνυψώσε

ως τής έπαγγελματικής στάθμης τού 'Έλληνος άγρό

του, ύπεβοηθήθη ή ϊδρυσις πολλών γεωργικών βιο

μηχανιών, διά τάς δποίας κατηρτίσθη είδικόν πρό

γραμμα ϋψους 1.330 έκατ., καί άνεπτύχθη ένισχυθείς 
σημαντικώς, δ κλάδος τής άλιείας. 

»Β. Μέτρα κοινωνικά 

»Ποικίλα ε{ναι τά κοινωνικά μέτρα, τά όποία έλή

φθησαν πρός άνύψωσιν τού βιοτικού έπιπέδου τών 

άγροτών. Διά πρώτην φοράν, άπό τού ετους 1956, 
ήρχισε παρεχομένη ύγειονομική περίθαλψις είς τούς 

άγρότας καί ίδρύθησαν 1.200 άγροτικά καί κοινοτικά 
ίατρεία. Καθιερώθη ένιαία τιμή ρεύματος πρός δρχ. 

1,90. Οί άγρόται άπηλλάγησαν ούσιαστικώς τής φο
ρολογίας είσοδήματος καί τού φόρου κληρονομιών. 

Κατηρτίσθη εύρύ πρόγραμμα στεγάσεως τών άγρο

τών, ώστε βαθμιαίως νά έξασφαλισθή εlς τούς άγρό

τας κατοικία συγχρονισμένη. τέλος, είσήχθη δ θε-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 187 

Προεκλογική συγκέντρωση στήν πλατεία 'Αριστοτέλους. 
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σμός τών γεωργικών Κοινωνικών • Ασφαλίσεων, πού 
άποτελεί μέτρον τεραστίας σημασίας διά τήν άγρο

τικήν οlκογένειαν. 

>>Γ. Μέτρα όργανωτικά 

>>Πρός έξυπηρέτησιν τών άναγκών τής γεωργίας 

έγένετο άναδιοργάνωσις τοv ύπουργείου Γεωργίας, 

προσελήφθη, κατ' έξαίρεσιν, σημαντικός άριθμός νέ

ων γεωπόνων, δασολόγων, κτηνιάτρων, κ.λ.π., ίδρύ

θησαν οί 'Οργανισμοί 'Εγγείων Βελτιώσεων, συνε

στήθη ή νέα ΑΓΡΕΞ, ήρχισαν έκτελούμενα καί όλο

κληροvνται προσεχώς τά έργα τής Ψυκτικής Άλύ

σου. 

>>2. Βιομηχανία - 'Ενέργεια 

>>Α. Βιομηχανία 

>>'Ιδιαιτέρα προσπάθεια κατεβλήθη διά τήν τα

χείαν προώθησιν τής βιομηχανικής άναπτύξεως τής 

χώρας, πρός έξασφάλισιν εlς τόν έλληνικόν λαόν 

πλήρους άπασχολήσεως καί άνωτέρων έπιπέδων δι

αβιώσεως . • Η προσπάθεια αvτή έξεδηλώθη άφ ' ένός 
μέν διά τής διά διαφόρων μέτρων ένθαρρύνσεως τής 

lδιωτικής πρωτοβουλίας, άφ' έτέρου δέ διά τής έκ 

μέρους τοv Κράτους ι'δρύσεως μεγάλων βιομηχανι

κών μονάδων. Οϋτω, κατέστη δυνατόν όπως ένας ση

μαντικός άριθμός μεγάλων βιομηχανικών έργων, τά 

όποία, ώς καί άλλοτε εlπον, άπετέλουν i"ό όνειρον 

τών 'Ελλήνων, νά γίνουν πραγματικότης έπί τών 

ήμερών τής Κυβερνήσεώς μου. 

>>Τό Κρατικόν Διυλιστήριον Πετρελαίου λει

τουργεί ήδη άπό του 1958. Τό έργοστάσιον άζωτού
χων λιπασμάτων ήρχισε έφέτος τήν λειτουργίαν του 

εlς τήν Αάρισαν καί τό προσεχές καί μεταπροσεχές 

έτος θά τεθοvν εlς λειτουργίαν τά έτερα δύο έργοστά

σια είς Θεσσαλονίκην καί Σέρρας. 

»Εlς τόν Σκαραμαγκfiν λειτουργούν έλληνικά 

ναυπηγεία, τά όποία έναυπήγησαν ήδη καί τά πρώτα 

μεγάλα πλοία. Τόν έργοστάσιον άλουμινίου εύρίσκε

ται ήδη ύπό άνέγερσιν. Ίδρύθη ήδη ή έταιρία καί 

ύπεγράφη καί σύμβασις μετά μεγάλου άμερικανικοv 

οϊκου διά τήν ϊδρυσιν τής μεγάλης μονάδος τής μετα

λουργίας τοv σιδήρου. 'Εδόθη ή έγκρισις διά τήν 

ϊδρυσιν τής νέας μονάδος άζωτοφωσφορικών λιπα

σμάτων. Πλήθος άλλων μικροτέρων μονάδων, ώς 

τών πυρείων, του έλαστικοv, τών καλωδίων, ραδιο

φώνων, δεκτών τηλεοράεως καί τηλεπικοινωνιακού 

ύλικοv, άχυροκυτταρίνης κ.λ. π. ήρχισαν λειτουργού

σαι ή εύρίσκονται ύπό κατασκευήν, ώστε νά δύναται 

νά λεχθή ότι κατά τήν περίοδον 1956-61 έτέθησαν 
ουσιαστικώς αi βάσεις διά τήν έκβιομηχάνισιν τής 

χώρας. Τό έκ τής μεταποιήσεως εlσόδημα άπό 14 
περίπου δισεκατ. τό 1955 ύπολογίζεται ότι θά άνέλθη 
εlς 25 δισεκατ. τό 1961. 
»Β. 'Ενέργεια 

» Τό πρόγραμμα τοv έξηλεκτρισμοv εlναι εvρύτα
τον. Νέαι μονάδες κατεσκευάσθησαν καί έτέθησαν 

είς λειτουργίαν καί άλλαι εlναι ύπό κατασκευήν. τί

θεται ύπό έκμετάλλευσιν δ • Αχελώος, εlς τόν δποίον 
θά κατασκευασθή τό μεγαλύτερον ύδροηλεκτρικόν 

συγκρότημα καί τά λιγνιτικά κοιτάσματα τής Μεγα

λοπόλεως. Διά τό πρόγραμμα τοvτο έδαπανήθησαν 

κατά τά έτη 1956-60 δρχ. 3.900 έκατ., ένώ διά τά έτη 
1961-65 τό πρόγραμμα προβλέπει δαπάνην 7.000 
έκατ. δρχ. Ή ένέργεια, άπό 1.250.000 κιλοβάτ τό 
1955 άνήλθε είς 2.260.000 τό 1960 καί προβλέπεται 
νά φθάση είς 4. 750.000 τό 1965. 
»3. 'Εργατική πολιτική 
»Ή Κυβέρνησις lδιαιτέρως άπέβλεψεν είς τήν 

βελ τίωσι ν τής θέσεως τών έργαζομένων, άφ' ένός 

μέν διά τής αvξήσεως τής άπασχολήσεως, άφ. έτέ

ρου δέ διά τής αvξήσεως τών άμοιβών των. Οϋτω, τά 

κατώτατα όρια μισθών καί ήμερομισθίων ηvξήθησαν 

κατά ποσοστά κυμαινόμενα άπό 38-50%, ένώ σημαν
τικώτεραι εlναι αi αvξήσεις αί δοθείσαι διά σειρfiς 

δμοιοεπαγγελματικών συμβάσεων. Είς τούς έμπο

ροϋπαλλήλους αi αvξήσεις άνέρχονται εlς 63-107%, 
εlς τούς ύπαλλήλους γραφείων εlς 58-111%, είς έργά
τας κλωστοϋφαντουργίας εlς 78-99% κ.λ.π. Τό 1958 
καθιερώθη ό θεσμός τών οlκογενειακών έπιδομάτων, 

διά τq όποία διατίθενται έτησίως 150 έκατ. δρχ. Δ ιετέ
θησαν 950 έκατ. διά τήν άνέγερσιν έργατικών κατοι
κιών. Ηvξήθησαν σημαντικώς τά έπιδόματα του 

Όργανισμοv 'Απασχολήσεως καί 'Ασφαλίσεως 

·Ανεργίας, άνελθόντα άπό 110 έκατ. τό 1955 εlς 347 
έκατ. τό 1960. 'Εγένετο άναδιοργάνωσις τοv ΙΚΑ, 

ώστε νά άνταποκρίνεται τοvτο άνέτως εlς τάς ύπο

χρεώσεις του έναντι τών ήσφαλισμένων. 

»4. Τουρισμός 
»Διά πρώτην φοράν κατεβλήθη τόσον τεραστία 

καί συστηματική προσπάθεια πρός άνάπτυξιν τοv 

τουρισμού. Διετέθησαν ποσά διά τήν άνέγερσιν ξε

νοδοχείων, ξενώνων, περιπτέρων, όδικών σταθμών 

καί τήν έκτέλεσιν ποικίλων έξωραϊστικών έργων 

τουριστικής δδοποιίας μέ άποτέλεσμα τήν τεραστίαν 

αί5ξησιν τής τουριστικής κινήσεως καί τών συναλ

λαγματικών είσπράξεων. ·Ο άριθμός τών τουριστών 

άπό 195 χιλ. τοv έτους 1955 ηvξήθη εlς 344 χιλ. τό 

1960 καί αvξάνεται σημαντικώς περαιτέρω τό τρέχον 
έτος. Ai συναλλαγματικαί εlσπράξεως άπό 29 έκατ. 
δρχ., θ' άνέλθουν τό τρέχον έτος εlς 70 έκατ. δολλ. 
Χαρακτηριστικώς άναφέρω ότι, ένώ κατά τό 1955 δι
ετέθησαν διά τήν άνάπτυξιν τοv τουρισμού 41 έκατ. 

δρχ. , κατά τό 1960 διετέθησαν 233 έκατ. καί κατά τό 
1961 έχουν προγραμματισθή 300. 
»5. Δημόσια έργα 

» Τεράστιον εlναι τό έργον, τό δποίον έξετελέσθη 
καί έκτελείται διά τήν κατασκευήν ένός άρτίου βα

σικοv δικτύου καί τήν έπέκτασιν καί βελτίωσιν του 

δευτερεύοντος έθνικοv καί έπαρχιακοv δικτύου. 

'Αρκεί ν' άναφερθή ότι διά τήν δδοποιίαν έν γένει 
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ετέθησαν κατά τό 1960 1.400 έκατ. δρχ. έναντι 290 
έκατ. διατεθέντων τό 1955. 

»Αί κυριώτεραι όδικαί άρτηρίαι, αϊτινες κατε

σκευάσθησαν κατά τήν περίοδον 1955-60 εlναι αί 
έξής: Θεσσαλονίκης- Συνόρων, Θεσσαλονίκης -Κο

ζάνης, Λαρίσης - Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης -
'Αλεξανδρουπόλεως, Πατρών - 'Ολυμπίας - Τριπό
λεως, Ίωαννίνων- Ήγουμενίτσης, Τριπόλεως -Κα

λαμών - Πύλου, Τριπόλεως - 'Άργους - Ναυπλίου. 
'Επίσης ifρχισεν ή εκτέλεσις τών νέων όδών 'Αθη

νών- Λαμίας- Λαρίσης, 'Αθηνών- Πατρών, Πατρών 

- 'Αντιρρίου- 'Ιωαννίνων. 

;;Σημαντικά επίσης ποσά διετέθησαν διά τήν βελ

τίωσιν τών λιμένων, τήν βελτίωσιν τών συνθηκών 

λειτουργίας καί εκμεταλλεύσεως τών σιδηροδρομι

κών δικτύων καί τήν βελ τίωσιν τών άεροδρομίων τής 

χώρας, ενώ παραλλήλως ifρχισαν τά έργα επεκτάσε

ως καί εκσυγχρονισμού τού άερολιμένος 'Ελληνι

κού, τά όποία θά άπαιτήσουν δαπάνη ν 500 έκατ. δρχ. 
;>6. Παιδεία 

;;Τό επιτελεσθέν είς τόν τομέα τής Παιδείας 

άνορθωτικόν έργον ύπήρξεν εύρύτατον. 'Ήρχισεν, 

ώς γνωστόν, πραγματοποιουμένη ή εκπαιδευτική με

ταρρύθμισις μέ στροφήν πρός τήν τεχνικήν καί 

επαγγελματικήν παιδείαν, ϊνα αϋτη προσαρμοσθή 

πρός τάς σημερινάς άνάγκας τής έλληνικής οiκονο

μίας καί τάς συγχρόνους διεθνείς τάσεις. Παραλλή

λως, διετέθησαν σημαντικώταται ηύξημέναι πιστώ

σεως δι' άνέγερσιν καί επισκευήν σχολείων τής 

Στοιχειώδους καί Μέσης 'Εκπαιδεύσεως. 'Α νηγέρ

θησαν 3.860 νέαι αίθουσαι καί επεσκευάσθησαν 

7.305. 'Επίσης ενισχύθησαν σημαντικώς τά άνώτατα 
ίδρύματα. Μόνον διά τό Πανεπιστήμιο!' Θεσσαλονί

κης διετέθησαν κατά τά δύο τελευταία έτη 120 έκατ. 
δρχ. 

>>Κατ' εξαίρεσιν διά τήν Παιδείαν εγένοντο εiς 

εύρείαν έκτασιν διορισμοί, εiς τρόπον diστε νά ύπη

ρετούν κατά τό 1960, πλέον τών δσων ύπηρέτουν κα
τά τό 1955, 3.000 δημοδιδάσκαλοι, 450 καθηγηταί 
Μέσης 'Εκπαιδεύσεως, 640 καθηγηταί 'Επαγγελμα
τικής 'Εκπαιδεύσεως, 240 καθηγηταί καί βοηθητι
κόν προσωπικόν τών άνωτάτων σχολών. 

;> Τό πενταετές πρόγραμμα προβλέπει διά τόν το
μέα τής Παιδείας δαπάνην 1.350 έκατ. δρχ. 
;>7. Δημοσία ύγεία- Πρόνοια 

;; 'Ο άριθμός τών κλινών εiς τά διάφορα νοσηλευ
τικά ίδρύματα ηύξήθη κατά 4.054. Σημειωτέον δτι, 
ενώ κατά τό 1955 προσετέθησαν μόνον 14 νέαι κλί
ναι, κατά τό 1960 προσετέθησαν 2.306. Έξάλλου αί 
πιστώσεις πρός εξυπηρέτησιν τών διαφόρων τομέων 

τής ύγείας ηύξήθησαν εiς 735 έκατ. τό 1960, έναντι 
370 έκατ. τού 1955. Μέσω τών νομαρχιακών ταμείων 
διετέθησαν δι' έργα τού τομέως τούτου κατά τήν 

πενταετίαν 1956-60, 670 έκατ. δρχ. έναντι 84 έκατ. 

διατεθέντων κατά τά έτη 1952-55. 
>>'Εκτελείται ifδη εiδικόν πρόγραμμα στεγάσεως 

παραπηγματούχων, τό όποίο ν θά άπαιτήση 300 έκατ. 
δρχ. Μέγα ύπήρξε τό έργον τής άνοικοδομήσεως τών 

σεισμοπλήκτων περιοχών, διά τό όποίον διετέθησαν 

2.868 έκατ. δρχ. καί άνηγέρθησαν 70.350 κατοικίαι. 
>>8. 'Εμπορική ναυτιλία 

>>Ε{ναι εντυπωσιακή ή σημειωθείσα κατά τά τε
λευταία έτη άνάπτυξις τής ύπό έλληνικήν σημαίαν 
ναυτιλίας, εiς τήν όποίαν συνέβαλαν τά ύπό τής Κυ

βερνήσεως ληφθέντα μέτρα καί ή άποκατάστασις 

πολιτικής καί οiκονομικής σταθερότητος. Οϋτω, ή 

χωρητικότης τών ύπό έλληνικήν σημαίαν πλοίων εiς 

τό τέλος τού /960 άνήλθεν είς 5.400.000 κόρους 
έναντι 1.300.000 τού τέλους τού 1955. Τά εκ τής ναυ
τιλίας έσοδα άπό 35,5 έκατ. δολλ. ηύξήθησαν είς 

76,5 έκατ. δολλ. τό 1960 καί προβλέπεται δτι θά 
ύπερβούv τά 90 έκατ. κατά τό τρέχον έτος. 
>>9. 'Αθλητισμός 

;;Διά τόν άθλητισμόν ούδέν ούσιαστικώς κυβερ

νητικόν ενδιαφέρον ύπήρχε μέχρι τού 1957. Μέχρι 
τότε διετίθεντο περίπου 3 έκατ. δρχ. ετησίως. Διά τό 
1961 προβλέπεται ή διάθεσις 70 έκατ. Κατηρτίσθη 
πενταετές πρόγραμμα, ή εκτέλεσις τού δποίου θά 

άπαιτήση 360 έκατ. δρχ. 
>>10. 'Έρευνα- Μελέται 

>>Διά πρώτην φοράν επίσης άπεδόθη ή δέουσα 

σημασία εiς τόν τομέα τών ερευνών πρός άνακάλυ

ψιν νέων πλουτοπαραγωγικών πηγών. VΗδη διεξή

χθησαν καί διεξάγονται εiς εύρείαν έκτασιν έρευναι 

διά τήν άναζήτησιν πετρελαίων, ύπογείων ύδάτων, 

μεταλλευμάτων κ.λ.π. Τό πενταετές πρόγραμμα προ

βλέπει δαπάνην 750 έκατ. δρχ. δι ' ερεύνας καί μελέ
τας. 

>>Τά έργα, τά όποία εν περιλήψει εμνημόνευσα, 

ενετάχθησαν εiς συστηματικώς κατηρτισμένον πρό

γραμμα. Διά πρώτην φοράν βαδίζουν οί 'Έλληνες επί 

προδιαγεγραμμένης όδού, εiς τήν όποίαν συνδυάζε

ται ή άτομική πρωτοβουλία μέ τήν δημιουργικήν 

κρατικήν δραστηριότητα. Τό πενταετές πρόγραμμα, 

τό όποίον κατηρτίσαμεν, εφαρμόζεται μέ ρυθμόν τα

χύν καί σταθερόν καί θεμελιώνει κατά τόν θετικώτε

ρον τρόπον τό οiκονομικόν μέλλον τής χώρας. 

>>11. Μελλοντικαί επιδιώξεις 
>>'Ε π' εύκαιρίq τών εκλογών θά άκούσετε τά πλέ

ον άπίθανα πράγματα καί θά κατακλυσθήτε μέ ύπο

σχέσεις. Α ύτόν τόν δρόμο ν εκ χαρακτήρος δέν δύνα

μαι, άλλ' οϋτε καί έχω άνάγκην νά τόν άκολουθήσω. 

>>'Επί τής δημαγωγίας δέν θεμελιούται ή εύημε

ρία τών λαών. Ή άλήθεια ε{ναι ή πρώτη άρετή τής 

δημοκρατίας καί πρέπει νά διέπη τάς σχέσεις λαού 

καί ήγεσίας. 'Όπως ετόνισα καί άλλοτε, αί δημαγω

γικαί ύποσχέσεις, μετατρεπόμεναι μετεκλογικώς εiς 

πικράς άπογοητεύσεις, προκαλούν τήν δυσπιστίαν 
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τού λαού πρός τήν ήγεσίαν του καί τόν μεταβάλλουν 

άπό συμπαραστάτην εiς έχθρόν τού Κράτους. 

»Εiς τάς έπικρίσεις καί τάς παραπλανητικάς ύπο

σχέσεις τών άντιπάλων μου, άντιπαρατάσσω τήν 

πραγματικότητα τού tργσυ μου, ή συνέχισις καί 

όλοκλήρωσις τού όποiου άποτελοvν τήν βασικήν 

έπιδίωξίν μου διά τό μέλλον. Γνωρίζετε άπό έπανει

λημμένας άνακοινώσεις μου, δτι, έάν παραμείνωμεν 

σταθεροί εiς τήν χαραχθείσαν πορείαν, τό κατά κε

φαλήν εiσόδημα εiς τήν χώραν μας θά ύπερβή κατά 

τό τέλος τής προσεχούς τετραετίας σημαντικώς τά 

400 δολλάρια, εναντι τών 220 τού 1955. Ή πραγμα
τοποίησις τής έπιδιώξεως αύτής θά μaς έπιτρέψη νά 

ζήσωμεν δλοι εiς μίαν έντελώς νέαν Έλλάδα. 

>>Πρός τούτο, πρώτον θά διαφυλάξωμεν ώς κόρην 

όφθαλμσv τήν σiκονομικήν μας σταθερότητα, ή 

όποία άποτελεί κατάκτησιν τού έργαζομένου λαού, 

καί τό άπαραίτητον θεμέλιον διά πάσαν περαιτέρω 

πρόοδο ν. 

>>Δευτέρα έπιδίωξίς μας εlναι, ή διά τijς διευρύν

σεως καί έπιταχύνσεως τού προγράμματος έπενδύ

σεων ταχυτέρα aύξησις τού έθνικοv εiσοδήματος. 

'Όπως κατ' έπανάληψι ν έτόνισα, μόνον δι ' ένός ηύ
ξημένου έθνικοv εiσοδήματος εlναι δυνατόν νά έπι

διώξωμεν τήν ούσιαστικήν λύσιν τών κοινωνικών καί 

οiκονομικών προβλημάτων πού άπασχσλσvν τόν λα

όν μας. 'Εκείνοι οί όποίο ι ύπόσχονται δτι θά θερα

πεύσουν τάς άνάγκας τών λαϊκών τάξεων, χωρίς νά δια

θέτουν τά πρός τούτο μέσα, εlναι άπλοί δημοκόποι. 

>>Τρίτον, θά έπιδιώξωμεν τήν δικαιοτέραν κατα

νομήν τού ηύξημένου έθνικοv εiσοδήματος. 'Όπως 

δμως άντιλαμβάνεσθε, διά νά κατανέμεται κάτι, πρέ

πει κατ' άρχήν νά ύπάρχη. Καί τούτο δέν έπιτυγχά

νεται ούτε δι ' εύχών, ούτε διά τής άμέσου μεταφοράς 
χρημάτων άπό τού ένός πολίτου εiς τόν aλλον. Θά 

γίνη κυρίως διά τής αύξήσεως τής παραγωγής καί 

τής άπασχολήσεως τών μειονεκτουσών άπό άπόψεως 

εiσοδήματος κοινωνικών όμάδων, καί Ιδίως τών 

άγρστών, καί τής δικαιοτέρας κατανομής τού φορο

λογικοv βάρους. 

»τέταρτον, θά όλοκληρώσωμεν τήν άρξαμένην 

άπό τοί] τρέχοντος ετσυς έκπαιδευτικήν μεταρρύθμι

σιν. Διά νά έκσυγχρονισθή ή οlκονομία μας, πρέπει 

νά έκσυγχρονισθή ή παιδεία μας, diστε ή κοινωνία 

μας νά /Jχη εlς τούς κόλπους της περισσοτέρους τε

χνικούς άπό θεσιθήρας aνευ προσόντων. Τόν αύτόν 

έκσυγχρονισμόν θά έπιδιώξωμεν καί διά τήν διοίκη

σιν. νΗδη διά τής άποκεντρώσεως τών νέων όργανι

σμών τών ύπουργείων καί aλλων νομοθετικών μέ

τρων έπετεύχθη μία σημαντική βελτίωσις. 'Η περαι

τέρω, πάντως, βελτίωσις εlς τόν τομέα αύτόν κατ' 

άνάγκην θά εlναι προοδευτική, έφ' δσον συνδέεται 

κατά βάσιν καί μέ τήν δημιουργίαν καταλλήλου έμ

ψύχου ύλικοv. 

>>Ή πραγματοποίησις, δμως, ριζικών μεταβολών, 

ή έπιτάχυνσις τής προόδου καί ή έξυγίανσις τής δη

μοσίας μας ζωής, προϋποθέτει μίαν θαρραλέαν με

ταρρύθμισιν: τήν άναθεώρησιν τών μή θεμελιωδών 

διατάξεων τού Συντάγματος. Ή εΙρηνική έπανάστα

σις, τήν όποίαν, κατά τρόπον άόριστον έπιθυμεί καί 

εύχεται ό έλληνικός λαός, εlναι δυνατόν νά πραγμα

τσπσιηθή μόνον ύπό τήν πρσϋπόθεσιν αύτήν. 

>> Τό Σύνταγμά μας, δέν εlναι μόνον εlς παλλάς 
διατάξεις του άπηρχαιωμένον καί δέν άποτελεί ά

πλώς τροχοπέδην εiς τήν πρόοδον τού τόπου. Τό 

χειρότερον ε{ ναι δτι κατοχυρώνει πολλά κακώς κεί

μενα εlς τήν χώραν μας, τά όποία, aν καί ολοι γνωρί

ζομεν, δέν δυνάμεθα νά τά θίξωμεν. 'Η μπορώ νά σaς 

διαβεβαιώσω δτι ή έξαετής προσπάθειά μου θά εlχε 

πολύ μεγαλυτέραν άπόδοσιν, έάν τό Σύνταγμα τής 

χώρας τήν διηυκόλυνεν άντί νά τήν άνακόπτη. 

»'Η άναθεώρησις δμως τού Συντάγματος, ή όποία 

εlναι άπαραίτητος διά τήν πρόοδον τού τόπου, άλλά 

καί διά τήν έπιβίωσιν τού έλευθέρου πολιτεύματός 

μας, προϋποθέτει διαδικασίαν δυσχερή. Πρέπει δη

λαδή νά άποφασισθή άπό τά δύο τρίτα τής Βουλής 

καί νά ψηφισθή τελικώς άπό τήν έπομένην Βουλήν. 

Διά νά πραγματοποιήσω συνεπώς κατά τρόπον όμα

λόν τήν με'ταρρύθμισιν αύτή ν, /Jχω άνάγκην τής μεγά

λης αύτής πλειοψηφίας. 

»Αύταί εlναι εlς γενικάς γραμμάς αί έπιδιώξεις 

μου διά τό μέλλον. Εlς aλλας πόλεις τής 'Ελλάδος 

θά /Jχω τήν εύκαιρίαν νά τάς άναπτύξω έκτενέστερον. 

» 'Α γαπητσί φίλοι, 
»Έκτός τής 'Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένώσεως 

θά διεκδικήσουν κατά τάς προσεχείς έκλογάς τήν 

ψήφον σας καί aλλα κόμματα. Γνωρίζετε πρόσωπα 

καί πράγματα. Γνωρίζετε δτι τά κόμματα τού Κέν

τρου, ύφ, οίονδήποτε σχήμα καί aν έμφανισθοvν, θά 

διατηρήσουν τάς άδυναμίας των. Διότι αί άδυναμίαι 

αύταί εlναι όργανικαί, καί δέν αipονται μέ τεχνικάς 

μεταμορφώσεις. Δέν /Jχετε παρά νά συγκρίνετε τήν 

μέχρι τούδε άσταθή πορεία ν τών κομμάτων αύτών, μέ 

τά σταθερά καί δημιουργικά βήματα τής 'Εθνικής 

Ριζοσπαστικής 'Ενώσεως διά νά έκλέξετε. 

»Τά κόμματα τού Κέντρου δέν παρέχουν, όχι έγγύ

ησιν, άλλ, ούδέ κaν έλπίδα δτι δύνανται νά δώσουν 

Κυβέρνησιν εlς τόν τόπον, καί λόγφ τής περιωρισμέ

νης λαϊκής των βάσεων, καί λόγφ τής έτεροκλήτου 

συνθέσεώς των. Παρ' δλα δσα λέγουν, μοναδική των 

φιλοδοξία καί έπιδίωξις εlναι νά άποτρέψουν τήν αύ

τοδύναμον πλειοψηφίαν τής ΒΡΕ, καί διά τού τρόπου 

αύτσv νά προσεγγίσουν τήν έξουσίαν. 

»'Εκτός τής ΒΡΕ καί τού συνασπισμού τού λεγο

μένου Κέντρου, θά διεκδικήση τήν ψήφον σας καί ή 

ΕΔΑ. Μέχρι πρό διετίας, ή πλάνη διά τό κόμμα αύτό 

ήτα γνωστή. 'Αφ' ής δμως έγκατέλειψε njν ύποκρι

τικήν του μετριοπάθειαν, άπεκαλύφθη πλήρως δτι 
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εlναι ύποκατάστατον τοD ΚΚΕ καί, τό χειρότερον, 

δτι ή πολιτική του καθορίζεται καί καθοδηγείται 

Ιfξωθεν. Πρόσψατα περιστατικά, δπως ή συμπερι
φορά του εiς τά θέματα τής κατασκοπείας εiς βάρος 

τής άσφαλείας τής χώρας, καί ή άντεθνική του στά

σις εiς τάς έπιθέσεις τάς όποίας έξαπέλυσαν έναντίον 

τής ·Ελλάδος ξέναι χώρα ι, άποδεικνύουν δ τι τό 

κόμμα αvτό εχει τεθή έκτός τοί5 έθνικοD σώματος. 

» 'Εάν δλοι οί έλεύθεροι άνθρωποι άποκρούουν 
τόν κομμουνισμόν, οί 'Έλληνες, πέραν τών γενικών, 

εχουν καί εiδικούς λόγους νά τό πράττουν. 

;; 'Η 'Ελλάς, έάν έπικρατήση ποτέ είς αVτήν ό 
κομμουνισμός, δέν θά άπωλέση μόνον τήν ίστορικήν 

της φυσιογνωμίαν, δέν θά διακινδυνεύση μόνον τήν 

άκεραιότητα καί τήν άνεξατησίαν της, άλλά θά περι

έλθη είς άπέραντον οiκονομικήν άθλιότητα. Ή ίδι

οτυπία τής έλληνικής οίκονομίας καί ή έξάρτησίς 

της άπό τόν έλεύθερον κόσμον εlναι τοιαύτη άiστε 

μόνον ύπό καθεστώς έλευθερίας νά εlναι δυνατόν νά 

άναπτυχθή. 

;;Αvτό θά πρέπει νά άντιληφθοDν κυρίως έκείνοι, 

οί όποίοι, περιφρονοDντες τήν έλληνικήν παράδοσιν 

καί άδιαφοροDντες διά τό ίδανικόν τής έλευθερίας, 

πιστεύουν άνοήτως δτι διά τοί5 κομμουνισμού θά 

βελτιώσουν τήν θέσιν των. 

;;Αvτοί εlναι οί λόγοι δια τούς όποίους οvδείς 

πολίτης δικαιούται νά βλάψη τόν τόπον αvτόν ψηφί

ζων τήν ΕΔΑ. Σι'iς καλώ νά ψηφίσετε ΕΡΕ, έάν θέλε

τε τήν ήσυχίαν σας καί τήν προκοπήν τοD τόπου. 

'Όσοι δμως έξ ύμών, λόγφ προκαταλήψεων η καί 

άντιθέσεων προσωπικών, δέν θέλετε νά ψηφίσετε τήν 

ΕΡΕ, ψηφίσατε τά κόμματα τοD Κέντρου. ΟVδείς 

δμως τήν ΕΔΑ. 

;; 'Αγαπητοί φίλοι, 

;; 'Όλοι οί λαοί διέρχονται άπό φάσεις προόδου 
καί οπισθοδρομήσεως άναλόγως του τρόπου μέ τόν 

όποίον άποφασίζουν περί τοD μέλλοντός των. Τά 

έπιτεύγματα τών τελευταίων έτών, δηλαδή ή άσφά

λεια, ή σταθερότης καί ή πρόοδος, δέν εlναι άφ' 

έαυτών δεδομένα. Ή διαφύλαξίς των καί ή περαιτέ

ρω ένίσχυσίς των προϋποθέτουν έπαγρύπνησιν καί 

συνετή ν προσπάθειαν. ΤοDτο δμως μόνον μία ίσχυρά 

Κυβέρνησις δύναται νά τό έγγυηθή. ·Ισχυρά δέ εlναι 

μία Κυβέρνησις, δτανεlναι όμοιογενής καί πειθαρχή 

είς ένιαίαν ήγεσίαν. Καί μίαν τοιαύτην Κυβέρνησιν 

δύναται νά δώση μόνον ή 'Εθνική Ριζοσπαστική 

'Ένωσις. 

;;Διεχειρίσθην τήν έντολήν σας κατά τρόπον, ό 

όποίος μοD έπιτρέπει νά έμφανίζωμαι ένώπιόν σας μέ 

τό μέτωπον ύψηλά καί νά ζητώ τήν άνανέωσιν τής 

έμπιστοσύνης σας. Είμαι βέβαιος δτι δέν θά μοD τήν 

~ρνηθήτε;;. 

Καί ό άρχηγός τής ΕΡΕ, τερματίζοντας τήν πρώ-

τη προεκ:λογικ:ή του όμιλία, ε{πε έκ:τός χειρογράφου: 

«'Εάν κρίνω άπό τόν όγκον καί τάς έκδηλώσεις 

τής παρούσης συγκεντρώσεως, δύναμαι νά διακηρύ

ξω πρός τόν έλληνικόν λαόν δτι ή Θεσσαλονίκη 
εδωκεν άπόψε τό μήνυμα τής νίκης. 'Όσα χρόνια 

πολιτεύομαι, δέν εχω ίδή συγκέντρωσιν σάν τήν ση

μερινήν;;. 

·Η άναφορά του Κ. Καραμανλή στήν αναγκ:η 

άναθεωρήσεως του Συντάγματος θά προκαλέσει, τήν 

επομένη, άντίδραση άπό τήν πλευρά τής ΕΔΑ, ή 

όποία, σέ άνακ:οίνωσή της θά άναφερθεί σέ πρόθεση 

του άρχηγοu τής ΕΡΕ «νά καταργήσει τάς συνταγμα

τικ:άς διατάξεις, αί όποίαι έγγυώνται κατοχυρωμένα 

δημοκ:ρατικ:ά δικαιώματα τών έργαζομένων κ:αί στοι

χειώδεις έλευθερίας του λαοί> κ:αί ούσιαστικ:ώς νά 

καταργήσει τό Κοινοβούλιον». 'Η ενταση πυροδο

τείται κ:αί άπό άνάλογες τοποθετήσεις πολιτικών πα

ρατηρητών τής ·Ενώσεως Κέντρου, μέ άποτέλεσμα 

τή δημιουργία θορύβου άπό μερίδα του φιλικ:οu πρός 

αύτήν τύπου, τήν επομένη, 3 'Οκτωβρίου. «Ό κ:. 

Καραμανλής», θά γράψει χαρακτηριστικά ή «'Ε

λευθερία», «όμιλών περί άναθεωρήσεως, εχει ύπ. 

όψιν του τήν περιστολήν τών έλευθεριών του κοινο

βουλευτικοί> πολιτεύματος, πράγμα πού άποφεύγει έν 

τούτοις νά δηλώσει σαφώς, φοβούμενος τίς άντιδρά

σεις ... ·Ο κ:. Καραμανλής προσπαθεί νά συνδυάσει 

τήν άναθεώρησιν μέ τάς έπικ:ρίσεις διά τήν πολιτείαν 

του, έπικ:αλούμενος "τάς τροχοπέδας" του Συντά

γματος διά νά δικαιολογήσει τήν μή έπαρκ:ή προώ

θησιν τής "εiρηνικ:ής" του έπαναστάσεως». 

'Εξ άφορμής τών τοποθετήσεων αύτών, ή ΕΡΕ, 

σέ άνακ:οίνωσή της έπισημαίνει τήν προσπάθεια νά 

διαστρεβλωθοuν οί άπόψεις του Κ. Καραμανλή κ:αί 

παρατηρεί: 

«Μόνον νομικώς άκατάρτιστοι ή κακfjς πίστεως θά l']δύ

ναντο νά διατυπώσουν τοιαύτην <'iποψιν. Σαφώς δ Κ. Κα

ραμανλής ώμίλησε περί άναθεωρήσεως μή θεμελιωδών δι

ατάξεων του Συντάγματος, ή δέ ελευθερία του τύπου είναι 

κατ ' εξοχήν θεμελιώδης διάταξις . 

)) 'Η έπιδίωξις του κ . Καραμανλή στρέφεται περί δύο 

πόλους : Πρώτον, νά διευκολυνθfj ή παραγωγική άπόδοσις 

του νομοθετικοί> μηχανισμοί> καί νά καταστfj ταχύς, ούσι

αστικός καί εποικοδομητικός δ κοινοβουλευτικός ελεγ

χος . . ο ετερος πόλος άφορα τήν ύφισταμένην άνεπάρκειαν 
τής διοικήσεως, πιστεύεται δέ δτι διά τfjς τροποποιήσεως 

διατάξεων μή θεμελιωδών, δύναται νά καταστfj ή διοίκησις 

επαρκεστέρα. Αί σχετικαί άνάγκαι εχουν καταστή σαφείς 

καί άποδεκταί άπό τόν ύπεύθυνον πολιτικόν κόσμον άπό 

μακροί>, παρά τινων δέ εχουν καί όμολογηθfj . 

))Είναι έπομένως τουλάχιστον περίεργον πώς οί άντί

παλοι αύτfjς, άντί νά συζητήσουν επί του θέματος αύτοί> 

μετά τfjς επιβαλλομένης σοβαρότητος καί του ενδεδειγμέ

νου αΙσθήματος εύθύνης, άκολουθοί>ντες σήμερον τό πρό

τυπον τfjς <'iκρας άριστερiiς, ήρχισαν εκστρατείαν συκο-
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'Ομιλία στή Δυτική Μακεδονία. 
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φαντικήν τής προτάσεως του αpχηγου τής 'Εθνικής Ριζο

σπαστικής 'Ενώσεως». 

2-3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1961 

'Ο Κ . Καραμανλfjς, συνεχίζοντας τήν προεκλο

γική του εκστρατεία, επισκέπτεται τήν »Εδεσσα, τή 

Φλώρινα καί τήν Καστοριά. 

Κατά τήν επίσκεψή του στίς ακριτικές αύτές 

επαρχίες ό Κ. Καραμανλfjς ύπογράμμισε iδιαίτερα 

δτι «ή 'Ελλάς είναι μία άπό τίς τέσσερις χώρες του 

κόσμου, αi όποίαι εύρίσκονται είς τά κρισιμότερα 

σημεία καί ώς εκ τούτου επιβάλλεται αvξουσα εθνι

κή επαγρύπνησις». Μέ τήν εύκαιρία αύτή, εξέφρασε 

τήν άποψη δτι τό θέμα του Βερολίνου «δέν πρόκειται 

νά άπομονωθή κατά τήν ιί5ραν τών aποφάσεων άλλά 

τό πιθανώτερον είναι νά τεθουν επί τάπητος πρός 

άποσαφήνισιν δσα διεθνή προβλήματα παραμένουν 

εκκρεμή fj δύνανται νά προκαλέσουν περιπλοκάς 

άπειλητικάς διά τήν είρήνην του κόσμου». Καί κατέ

ληξε : « Ώς εκ τούτου δημιουργείται επιτακτική ή 

άνάγκη δπως ή Έλλάς εύρεθή "6ρθία" κατά τήν με

ταβατικήν ταύτην περίοδον καί είς κατάστασιν πλή

ρους έτοιμότητος, τήν όποίαν μόνον μία πολιτική 

Κυβέρνησις στηριζομένη επί εύρείας καί συμπαγους 

πλειοψηφίας καί μακράν προοπτικήν διακυβερνή

σεως τής χώρας, δύναται νά εξασφαλίση. 'Επί 140 
χρόνια, πρίν έλθω είς τήν εξ ουσίαν, ή 'Ελλάς ενεφα

νίζετο ώς χώρα τής Μέσης 'Ανατολής fj ώς νότιον 
άμερικανικόν Κράτος, χωρίς αϊσθημα aσφαλείας. Αύ

τό δέν πρέπει νά επαναληφθή». 

'Ο Κ . Καραμανλfjς τερμάτισε τήν πρώτη προε

κλογική του περιοδεία επισκεπτόμενος τήν Κοζάνη, 

τή Βέροια καί τήν Κατερίνη . 

Ειδικότερα στήν Κοζάνη, δπου εγινε δεκτός μέ 

ενθουσιώδεις εκδηλώσεις, ό Κ. Καραμανλfjς ανα

φέρθηκε στά μέτρα πού ελαβε γιά τούς αγρότες καί 

επεσήμανε δτι ή Κυβέρνησή του εθεσε τίς βάσεις τfjς 

εκβιομηχαvίσεως τής χώρας. 

«Είκόνα τής προσπαθείας αύτής», τόνισε, «σiiς 

δίδει ή Πτολεμαtς, διά τήν άξιοποίησιν τής όποίας 

διετέθησαν ύπέρ τά 120.000.000 δολλάρια. Ή άνά

πτυξις τής βιομηχανίας τής χώρας επιβάλλεται, 

εκτός τών aλλων, καί διά τήν άνακούφισιν τής άγρο

τικής τάξεως. Πράγματι, αί5τη, δημιουργουσα άπα

σχόλησιν, θά άπορροφήση τό πλεονάζον δυναμικόν 

του άγροτικου τομέως, δίδουσα πρόσθεταν είσόδημα 

είς τήν άγροτικήν οίκογένειαν». 

Κατά τήν διάρκεια τfjς παραμονfjς του στήν Κα

τερίνη, ό Κ. Καραμανλfjς εκανε πρός τούς δημοσιο

γράφους τήν ακόλουθη παρατήρηση: 

«'Από τής άνόδου τής ΒΡΕ είς τήν εξ ουσίαν ετέ

θησαν τά θεμέλια καί επροχώρησεν τό έργον τής 

άνασυγκροτήσεως τής χώρας. Κατά τήν προσεχή τε

τραετίαν δέν θά έχη μόνον άξιοποιηθή ή άπόδοσις 

του επιτελεσθέντος έργου πρός δφελος δλων τών πα

ραγωγικών τάξεων του έλληνικου λαου, άλλά θά έχη 

όλοκληρωθή ή άνόρθωσις τής 'Ελλάδος μέ εύρείας 

καί ριζικάς μεταρρυθμίσεις, μεγάλης οίκονομικής 

καί κοινωνικής σημασίας, εντός τών πλαισίων 'του 

πενταετους προγράμματος καί τής συνδέσεως τής 

'Ελλάδος μετά τής Κοινής Οίκονομικής Άγορiiς». 

' Ολοκληρώνοντας τήν περιοδεία του στήν Κεν

τρική καί Δυτική Μακεδονία, ό Κ. Καραμανλfjς δή

λωσε στούς δημοσιογράφους: « 'Η δύναμις τής ΒΡΕ 

είναι σημαντικ{iJς ηύξημένη έναντι τής του 1958)). 
Καί πρόσθεσε: «Oi εκδηλώσεις του λαου καθ ' δλην 

τήν διάρκειαν τής περιοδείας μου ενεπνέοντο άπό 

άγάπην καί προσήλωσιν πρός εμέ. Δέν ήσαν εκδη

λώσεις προερχόμεναι άπό φανατισμόν εναντίον πο

λιτικών άντιπάλων)). 

'Εξάλλου, απαντώντας σέ σχετικό ερώτημα του 
δημοσιογράφου Β . Βασιλείου, ό αρχηγός τfjς ΕΡΕ θά 

πεί: 

«'Από τής πρώτης ήμέρας τής άνόδου μου είς τήν 

εξουσίαν, έκλεισα τήν πόρταν μου είς τόν "καφε
νέν" ... Είναι άλήθεια δτι δέν όμιλώ συχνά καί αύτό 
προκαλεί τάς διαμαρτυρίας μερικών πολιτευομένων 

καί δημοσιογράφων. Άλλά νομίζω δτι ένας ήγέτης 

δέν πρέπει νά όμιλή πολύ καί ίδίως δέν πρέπει νά 

βιάζεται νά όμιλήση. Τουτο δέν άπορρέει μόνον άπό 

τήν ίδιοσυγκρασίαν μου άλλά καί άπό τήν πολιτική ν 

μου παιδείαν. 'Άλλοι σπεύδουν νά σχολιάσουν τά 

γεγονότα πρίν άκόμα διαμορφωθουν καί, δταν αi 

εξελίξεις τούς διαψεύδουν, εi'τε εξακολουθουν νά 

υποστηρίζουν μίαν θέσιν άνατραπείσαν εκ τών πρα

γμάτων, εϊτε άντιφάσκουν πρός δσα εσπευσμένως δι

εκήρυξαν. 'Εγώ επιθυμώ νά έχω ώρίμους άπόψεις 

καί έτσι ούδέποτε άπεδείχθην άσυνεπής ... 
))Τό νά λέγουν εκείνοι τί είμαι εγώ καί νά λέγω 

εγώ τί είναι εκείνοι, δέν είναι τρόπος προσεταιρι

σμου του λαου. Αύτοί πού καλουνται νά ψηφίσουν, 

μiiς γνωρίζουν άπό τήν καλή καί άπό τήν άνάποδη. 

Άλλ' aν ήσαν αύτοί iκανοί Καί aξιοι, δέν θά fjμουν 

εγώ αύτό πού σήμερα είμαω. 

Καί ό Β . Βασιλείου παρατηρεί: 

'Ο Κ. Καραμανλής εδε ιξε πάντοτε διάθεσιν κατανοή

σεως καί συμβιβασμου πρός τούς aντιπάλους του . Τούς 

βοήθησε νά aποκτήσουν κάποιαν ύπόστασιν, ένώ θά ήμ

πορουσε νά κερδοσκοπήση έπί του διχασμου των. Μου 

αναφέρει πάμπολλα παραδείγματα. Δέν θίγει όνόματα. 

'Αλλ' aποτελεί κοινόν μυστικόν δτι ετοιμοι ήσαν νά προ

σχωρήσουν εiς τήν ΕΡΕ, Φιλελεύθεροι βουλευταί, δταν 

ήτο Κυβέρνησις. Δέν τούς ένεθάρρυνε. Τούς προσέφερε 

κατά τό 1958 έκλογικόν νόμον τής aρεσκείας των . <<Καί 

τώρα» -τονίζει- «έντός μιiiς νυκτός, χωρίς νά τό γνωρί-
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ζουν οί συνεργάται μου, ετροποποίησα τόν εκλογικόν νό

μον συμφώνως πρός τά μέτρα τής aντιπολιτεύσεως. Ή με

τριοπάθεια aντί νά aποτελή aρετήν του Κέντρου, εκφράζε

ται είς τήν ίδική μου πολιτικήν», επιλέγει. «'Όπως επίσης 

είς τήν ίδικήν μου πολιτικήν προωθουνται καί aξιοποιουν

ται αί προοδευτικαί ίδέαι, τάς δποίας αί Κυβερνήσεις καί 

τά κόμματα του Κέντρου επηγγέλθησαν χωρίς νά πραγμα

τοποιήσουν»97. 

7-11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1961 

'Ο Κ. Καραμανλής πραγματοποιεί τή δεύτερη 

μεγάλη προεκλογική περιοδεία του στήν 'Ανατολι

κή Μακεδονία, τή Θράκη, τό 'Ανατολικό Αiγαίο καί 

τήν Κρήτη. 

Σέ όμιλίες του ένώπιον μεγάλων συγκεντρώσεων 

των κατοίκων τών Σερρών, τής Δράμας καί τής Καβά

λας, ό αρχηγός τής ΕΡΕ αναφέρεται στά μέτρα πού 

εχει λάβει ή Κυβέρνησή του ύπέρ τών αγροτών καί 

iδιαίτερα στίς αγροτικές ασφαλίσεις, πού είναι «τό 

έπαναστατικότερον τής τελευταίας 50ετίας» καί δια

βεβαιώνει τό πλήθος δτι ή προστασία τοϋ αγροτικοϋ 

κόσμου θά αποτελέσει καί πάλι τό κύριο μέλημα τής 

νέας Κυβερνήσεώς του. Ειδικότερα στίς Σέρρες, ό 

αρχηγός τής ΕΡΕ είπε: 

«'Όπως γνωρίζετε, κατεστήσαμεν όλοκληρωτι

κήν τήν συγκέντρωσιν δι' ώρισμένα προϊόντα καί 

διά παρεμβάσεών μας εστηρίξαμεν τάς τιμάς δλων 

τών aλλων. Εiς τό πλαίσιον τής πολιτικής αύτής δι

αγράφονται καί τά μέτρα τής Κυβερνήσεώς μου διά 

τήν προστασίαν τοv έλληνικοv καπνοv. Τά έλληνικά 

καπνά καί iδίως τά κλασικά, τόσον διά λόγους εσω

τερικούς δσον καί διεθνείς, έδοκίμασαν βαρείαν 

κρίσιν, ή όποία εξεδηλώθη διά τοv περιορισμοί) τής 

εξαγωγής καί τής πτώσεως τών τιμών. Ή Κυβέρνη

σίς μου πρός άντιμετώπισιν τής καταστάσεως αύτής 

ελαβε διάφορα μέτρα, τά όποία, έκτός τής άνακουφί

σεως τών παραγωγών, άπέβλεψαν καί εiς τήν μόνι

μον εξυγίανσιν τής καπνικής μας οiκονομίας. 

»Οϋτω, πρώτον, παρενέβη καί συνεκέντρωσεν 

δλα τά πλεονάσματα τών τελευταίων έτών, τά όποία 

άνήρχοντο εiς 45.000 περίπου τόνους, διαθέσασα 
πρός τοvτο 1.200 περίπου έκατ. καί ύποβαλοvσα τό 
Δημόσιον εiς ζημίαν, ή όποία ύπερέβη τά 300 έκατ. 
δρχ. Δεύτερον, προέβη εiς τήν άναδιοργάνωσιν τοv 

'Ελληνικοί) 'Οργανισμοί) Καπνοί) καί δι' εiδικοv νό

μου καθιέρωσεν ώς μόνιμον θεσμόν τήν συγκέντρω-

σιν τών πλεονασμάτων τής καπνοπαραγωγής. Τρί

τον, εφήρμοσεν εiδικά προγράμματάδιά τήν άνάπτυ
ξιν τής καπνικής μας οiκονομίας, δπως τό πρόγραμ

μα επενδύσεων τοv 'Οργανισμοί) Καπνοv, διά τό 

όποίον διετέθησαν 177 έκατ. καί τό πρόγραμμα τών 
κλασικών καπνικών περιοχών, διά τό όποίον διετέ

θησαν 285 έκατ. Υέτaρτον, fίσκησεν έπιτυχή εμπο
ρικήν πολιτικήν, συνεπείg τής όποίας διετέθησαν 

δλα τά άποθέματα παλαιών εσοδειών, αί δέ εξαγωγαί 

μας κατά τό λήξαν ετος άνήλθον είς 64.000 τόνους. 
Τό ποσόν τοvτο είναι τό άνώτερον τής καπνικής μας 

ίστορίας. Πέμπτον, έπεδιώξαμεν τήν βελτίωσιν τής 

παραγωγής μας, διά του περιορισμοί) αύτής είς τά 

κατάλληλα εδάφη καί άφ' έτέρου διά τής καλλιερ

γείας νέων ποικιλιών, αί όποίαι νά άνταποκρίνωνται 

είς τάς συγχρόνους προτιμήσεις του καταναλωτικοί) 

κοινοv. 

»'Αποτέλεσμα δλων αύτών τών μέτρων ύπήρξεν 

ή πλήρης εξυγίανσις τής καπνικής μας οίκονομίας, 

δπως άποδεικνύεται καί εκ του γεγονότος δτι ή έσο

δεία του παρελθόντος ετους άπερροφήθη άνέτως, 

aνευ παρεμβάσεως τοv Κράτους καί μάλιστα είς τι

μάς κατά 50% κατά μέσον δρον ύψηλοτέρας τών τι
μών τών τελευταίων έτών. 

»Ή μεγαλυτέρα δμως έπιτυχία τής Κυβερνήσεώς 

μου είς τόν τομέα αύτόν είναι δτι εξησφάλισε, διά 

τής συνδέσεώς μας μέ τήν Κοινήν Άγοράν, προνο

μιακήν μεταχείρισιν τών έλληνικών καπνών. 'Αντι

λαμβάνεσθε ολοι τήν σημασίαν τήν όποίαν εχει του

το διά τό μέλλον του έλληνικοv καπνοv. 

»'Όπως άνέφερον καί προηγουμένως, μεταξύ τών 

aλλων μέτρων πρός άνακούφισιν τοv άγρότου, ή Κυ

βέρνησίς μου lλαβε καί είδικά κοινωνικά μέτρα, τό 

σπουδαιότερον τών όποίων είναι ό θεσμός τής άσφα

λίσεως τών άγροτών. Τό μέτρον αύτό είναι τό έπανα

στατικώτερον κοινωνικόν μέτρον τών τελευταίων 50 
έτών, διότι καλύπτει τό ifμισυ του πληθυσμοί) τής 

χώρας καί στηρίζεται κατά τό πλείστον είς κοινωνι

κούς πόρους. 

»'Όπως ετόνισα δταν τό πρώτον άνεκοίνωσα τήν 

άπόφασίν μου διά τήν άσφάλισιν τών άγροτών, ή 

έλληνική οίκονομία δέν ήτο εντελώς d5ριμος διά τήν 

καθιέρωσιν του εν λόγφ θεσμοί) καί μάλιστα είς τήν 

εκτασιν είς τήν όποίαν Ί]δη έφαρμόζεται. 'Έλαβαν 

τήν άπόφασιν αύτήν ύπό προσωπικήν μου εύθύνην 

έκτιμών τούς έθνικούς καί κοινωνικούς λόγους, οί 

όποίοι τήν επέβαλαν. Γνωρίζετε δτι ό θεσμός έφαρμό

ζεται είς τήν χώραν μας, τόσον ώλοκληρωμένος, 

δσον εiς ελαχίστας χώρας καί δή πλουσίας. Καλύ

πτει τήν άσφάλειαν τοv γήρατος, τής ύγείας καί τής 

παραγωγής του άγρότου, μέ συνολική ν ετησίαν δαπά

νη ν 1.400 έκατ. δρχ., εκ τών όποίων τά 900 έκατ. δρχ. 
προέρχονται άπό τό κοινωνικόν σύνολον καί τόν 

προϋπολογισμόν. VΗδη έτέθη είς λειτουργίαν ό μη

χανισμός τής άσφαλίσεως καί άπό του 'Ιανουαρίου 

του 1962 οί άγρόται τής 'Ελλάδος θά αίσθανθοvν τά 
εύεργετικά του άποτελέσματα. Αύτή είναι ή προ

σφορά μου πρός τόν άγροτικόν κόσμον τής χώρας, 

εναντι τών ύποσχέσεων μέ τάς όποίας άπό του 1931 
δλα τά κόμματα παραπλανοvσαν τούς άγρότας επί 

του θέματος τής άσφαλίσεως. 

)) 'Α νεφέρθην είς δύο είδικά άλλά καί μεγάλα θέ-
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ματα, τά όποία δίδουν τό μέτρον του ένδιαφέροντος 

καί τής στοργής τής Κυβερνήσεώς μου διά τήν άγρο

τικήν τάξιν. 

;;0{ aντίπαλοί μου, καταδημαγωγουντες τόν άγρό
την έπί δεκαετηρίδας, τά πάντα του ύπέσχοντο, χω

ρίς νά πράξουν τίποτε ύπέρ αύτου. Μία περίπτωσις 

εύκόλου καταδημαγωγήσεως του άγρότου εlναι καί ή 

περίπτωσις τών άγροτικών χρεών. Τό θέμα τουτο 

έγείρεται εiς πάσαν έκλογήν, μέ μοναδικόν σκοπόν 

τήν άπόσπασιν τών ψήφων σας. 

;; 'Ε π' αύτου έπιθυμώ νά λάβω εύθέως καί ύπευθύ
νως θέσιν. Τό 1955 αί πρός τήν γεωργίαν πιστώσεις 
aνήρχοντο εiς 3 δισεκατ. περίπου. Κατά τό τρέχον 
ετος 1961 ύπερέβησαν ήδη σημαντικώς τά 8 δισεκατ. 
Παρά δέ τήν μεγάλην αύτήν αϋξησιν τής χρηματο

δοτήσεως, αί πέραν του ετους καθυστερήσεις δέν 

ύπερέβησαν τό σύνηθες καί άναμενόμενον μέτρον. 

Σημαντικώτεραι πάντως εlναι αί καθυστερήσεις του 

τελευταίου ετους, άλλά καί αύται όφείλονται κυριώ

τατα εiς ζημίας έκ θεομηνιών καί aσθενειών. 

;;Εlναι, λοιπόν, προφανές δτι θέμα aγροτικών 

χρεών, ώς γενικόν θέμα, δέν ύφίσταται. 'Υφίσταται 

βεβαίως εiδικόν θέμα διά τάς περιπτώσεις έκείνας, 

εiς τάς όποίας ή aδυναμία έκπληρώσεως τών πρός 

τήν Α ΤΕ ύποχρεώσεων δέν όφείλεται εiς κακοπιστί

αν του όφειλέτου aγρότου. 'Αλλά δέν εlναι δυνατόν 

οίαδήποτε Κυβέρνησις -έξ aφορμής τών εiδικών 

καί δεδικαιολογημένων αύτών περιπτώσεων- νά λά

βη καθολικόν μέτρον, του όποίου θά έπωφελούiιτο 

καί δσοι aκόμη δέν εχουν άνάγκην, πέραν δέ αύτών 

καί ο{ κακής πίστεως όφειλέται. 

;; 'Υπό τήν περιωρισμένην του λοιπόν αύτή ν 
μορφήν έμελετήσαμε τό θέμα καί -έν συνεχείq τών 

ληφθέντων ύπό τής Κυβερνήσεώς μου μέτρων- θά 

λάβωμεν καί περαιτέρω εiδικά μέτρα, διά νά aνακου

φίσωμεν δλας έκείνας τάς κατηγορίας τών άγροτών, 

οί όπΌίοι εύρίσκονται έν δεδικαιολογημένrι καθυ

στερήσει. 

;; 'Όσοι ύπόσχονται ή διαγραφήν ή καθολική ν ρύ
θμισιν τών άγροτικών χρεών, άσκουν aνεύθυνον δη

μοκοπίαν. Διότι, πάς τις aντιλαμβάνεται δτι τοιού

τον μέτρον, τυχόν έφαρμοζόμενον, θά εlχεν ώς συνέ

πειαν -έκτός τής δημιουργίας προηγουμένου καί 

δι , aλλας κατηγορίας όφειλετών- τήν άδυναμίαν 

τής συνεχίσεως τής όμαλής χρηματοδοτήσεως τών 

άγροτών καί θά aπέβαινε μέχρι τού σημείου νά προ

τείνουν, πρός κάλυψιν του δημιουργηθησομένου κε

νου, εκδοσιν νέου χαρτονομίσματος, συνεπαγομένην 

δμως τόν κλονισμόν τής άξίας τής δραχμής καί τής 
οlιωνομικής σταθερότητος τής χώρας. 'Εγώ δέν δύ

ναμαι νά ύποσχεθώ μέτρα τά όποία θά εlχον ώς έπα

κόλουθον τήν έξάρθρωσιν τής οiκονομίας τού τόπου. 

>;Μεταξύ έμου καί τών aντιπάλων μου ύπάρχει μία 

ούσιώδης διαφορa, ή διαφορά πού ύπάρχει μεταξύ 

λόγων καί εργων. 0{ aντίπαλοί μου, γνωρίζοντες δτι 
δέν πρόκειται νά κληθούν εiς τήν έξουσίαν, ύπό
σχονται τά πάντα εiς τούς πάντας. 'Εγώ δμως, γνω

ρίζων δτι θά κληθώ νά έκπληρώσω τάς ύποσχέσεις 

μου, εlμαι ύποχρεωμένος νά τάς περιορίζω εiς τά 
πλαίσια τής έλληνικής πραγματικότητος». 

Τήν ϊδια ήμέρα, ό κ. ~καραμανλής άνέπτυξε καί 

πρός τούς κατοίκους τής Δράμας τούς λόγους πού 

έπιβάλλουν τήν ύπερψήφιση της ΕΡΕ καί άναφέρ
θηκε ειδικότερα στά εργα πού έκτελέστηκαν στό νο
μό, μέ άποτέλεσμα νά άναμορφωθεί ή οικονομία τής 

περιοχής. 

Στή συνέχεια, ό Κ. Καραμανλής, σέ λόγο πού θά 

έκφωνήσει στήν Καβάλα, θά άναφερθεί στήν έργατι

κή πολιτική τ&ν Κυβερνήσεών του καί στά μέτρα 

προστασίας τ&ν καπνεργατών. Σχετικά θά ύπογραμ

μίσει: 

«Πέραν τών μέτρων αύτών έμελετήθη aπό τήν 

Κυβέρνησίν μου καί ή μόνιμος θεραπεία τού καπνερ

γατικου προβλήματος, τό όποίον, έκτός τών άλλων, 

καθιστά όξύτερον ή τεχνολογική έξέλιξις. Μεταξύ 
τών μέτρων, τά όποία έμελετήσαμεν καί προτιθέμεθα 

νά θέσωμεν εiς έφαρμογήv, εlναι ή δημιουργία νέων 
βιομηχανιών εiς τήν περιοχήν σας, καθώς καί ή έκτέ

λεσις εiδικών προγραμμάτων, τά όποiα θά συμβά

λουν εiς τήν aνάπτυξιν τής περιφερείας τής Καβά

λας>;. 

Στίς 8 'Οκτωβρίου, στήν Ξάνθη - πρώτο σταθμό 

τής περιοδείας του στή Θράκη - ό άρχηγός τής ΕΡΕ 

έντόπισε καί πάλι τό ένδιαφέρον του στήν έργατική 

πολιτική τής Κυβερνήσεως: 

«Αύτή ή πολιτική>; -τόνισε- «έτηρήθη μέ λαμ

πρά aποτελέσματα aπό τάς Κυβερνήσεις τής ΒΡΕ. Οί 

aριθμοί τό aποδεικνύουν. Καί εlναι καιρός νά τονι

σθή τούτο, διά νά aνατραπή ή κακοήθης κομμουνι

στική δημαγωγία. Πράγματι, μεταξύ του 1955 καί του 
1961 τό έθνικόν εiσόδημα, χάρις εlς τάς προσπαθείας 
μας ηύξήθη aπό 59 δισεκατ. εlς 94 δισεκατ. δρχ., ένώ 
τό έργατικόν εlσόδημα έν τψ συνόλφ του ηύξήθη 

aπό 21 δισεκατ. εlς 37 δισεκατ. δρχ. 'Ενώ, δηλαδή, 
κατά τό χρονικόν αύτό διάστημα, τό συνολικόν 

έθνικόν εlσόδημα ηύξήθη κατά 59% -καί δχι κατά 
55% ώς κατά λάθος aριθμητικόν έγράφη μετά τόν 
λόγον μου τής Θεσσαλονίκης- ένώ λοιπόν τό έθνι

κόν εlσόδημα ηύξήθη κατά 59%, τό έργατικόν εlσό
δημα, τό εiσόδημα τής έργατικής καί ύπαλληλικής 

τάξες, ηύξήθη κατά πολύ μεγαλύτερον ποσοστόν, 

δηλαδή κατά 75%. 'Η έπελθούσα βελτίωσις δύναται 
νά έκτιμηθή καλύτερον, aν ληφθή ύπ' όψιν δτι κατά 

τό αύτό διάστημα ό τιμάριθμος aνήλθε μόνον 12%. 
Π σημαίνει τούτο; Σημαίνει δτι ή Κυβέρνησίς μου 
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έφρόντισε μέ τήν πολιτικήν της, άiστε ή τάξις τών 

μισθοβιώτων, όχι μόνον νά λάβη όλόκληρον τήν με

ρίδα της άπό τήν αύξησιν του έθνικοv εiσοδήματος, 

άλλά νά τήν λάβη σοβαρώτατα ηύξημένην. 
~~τό μέγα πρόβλημα τής σημερινής κοινωνίας εl

ναι ή δσον τό δυνατόν δικαιοτέρα κατανομή του εi

σοδήματος. Τοvτο όμως δέν σημαίνει ότι εlναι πρα

κτικώς δυνατή ή πλήρης iσότης. Οί δημαγωγοί του 

κομμουνισμού δέν μποροvν νά aποκρύψουν δτι καί 

εiς τά κομμουνιστικά καθεστώτα αί άπολαβαί τών 

aνθρώπων δέν εlναι ίσα ι. 'Ενώ δμως έκεί κυβερνά ή 

γραφειοκρατία, τής όποίας αί κεφαλαί άμείβονται 

πλουσιοπαρόχως, ένώ τά ήμερομίσθια τών πολλών 

εlναι χαμηλά, είς τάς δημοκρατικάς χώρας του δυτι

κού κόσμου συνεχής εlναι ή προσπάθεια τής όλονέν 

καί μεγαλυτέρας συμμετοχής τών πολλών είς μεγαλύ

τερο ν μέρος του είσοδήματος. Καί ή προσπάθεια αύ

τή, χάρις είς τήν πολιτικήν τήν όποίαν ήκολουθή

σαμεν, έπιτυγχάνει καί εiς τήν χώραν μας. 

»Εiς τό 1955 τό ίδιωτικόν κεφάλαιον μετείχε κατά 
30% είς τό έθνικόν είσόδημα καί ή έργασία κατά 
35, 7%. Σήμερον ή συμμετοχή του κεφαλαίου έφθα
σεν είς τό 31%, ένώ ή τής έργασίας είς τό 40%. 'Η 
διαφορά του ποσοστού τής αύξήσεως εlναι φανερά. 

Καί εlναι ύπέρ τών έργαζομένων. Τοvτο βεβαίως δέν 

aποτελεί τό τέρμα τής προσπαθείας μας. "Οπως έτό

νισα καί είς τήν Θεσσαλονίκη ν, βασική μας έπιδίω

ξις ε{ ναι ή εύρυτέρα συμμετοχή τών έργαζομένων εiς 

τό συνεχώς αύξανόμενον έθνικόν είσόδημα. 

~~Δέν πρέπει, δμως, έπιδιώκοντες τό ίδεώδες, νά 

παραβλέπωμεν έκείνο πού έγινε. Τό έργατικόν ήμε

ρομίσθιον είς τήν 'Ελλάδα εlναι σήμερον τό ύψηλό

τερον τής Βαλκανικής. 'Ο είδικευμένος έργάτης έχει 

ήμερομίσθιον είς τήν 'Ελλάδα 72 δρχ. , είς τήν 

Βουλγαρίαν 55, είς τήν Γιουγκοσλαβίαν 22 καί είς 
τήν Τουρκίαν 55 δραχμάς. 'Ο άνειδίκευτος είς τήν 
'Ελλάδα 55 δραχμάς, είς τήν Βουλγαρίαν41, είς τήν 
Γιουγκοσλαβίαν 14 καί είς τήν Τουρκίαν 22 δρα
χμάς~ "Ας μή νομισθή δέ δτι αί διαφοραί τών τιμών 

τών είδών πρώτης άνάγκης δικαιολογούν αύτάς τάς 

διαφοράς. 

~~'Αντιθέτως τάς καθιστούν περισσότερον έντό

νους. Ή Κυβέρνησίς μου δικαιούται νά υπερηφανεύ

εται διά τήν έργατικήν της πολιτικήν, ή όποία εlχε 

αύτά τά aποτελέσματα. Δ ι ότι τά aποτελέσματα αύτά 

δέν έπήλθον μόνα τους. Σειρά μέτρων τά παρεσκεύα

σε καί τά κατωχύρωσε. Πρώτον, αί έθνικαί καί συλ

λογικαί συμβάσεις, διά τών δποίων έπετεύχθη ή aύ

ξησις μισθών καί ήμερομισθίων. Δεύτερον, δ θεσμός 

τών οίκογενειακών έπιδομάτων. Τρίτον, ή έξυγίαν
σις του ΙΚΑ καί ή βελτίωσις τών συντάξεων τών 

ήσφαλισμένων. τέταρτον, ή τακτική καί έκτακτος 

έπιδότησις τών άνέργων καί ή διάθεσις μεγάλων πο

σών διά τήν έκτέλεσιν προγραμμάτων άπασχολήσε-

ως. Πέμπτον, ή μεγάλη προσπάθεια διά τήν λύσιν του 

προβλήματος τής έργατικής στέγης, διά τήν όποίαν 

διετέθησαν ύπέρ τά 900 έκατ. δρχ. Καί τέλος, rί 

προσπάθεια, τήν όποίαν κατέβαλεν ή Κυβέρνησίς 

μου, πρός aντιμετώπισιν του προβλήματος τής άνερ

γίας, έπιτυχώς δέ διότι κατωρθώθη νά έπέλθη μείωσις 

τών άνέργων, ένώ εlναι γνωστόιι, δτι τήν πρώτην φά

σιν τής οίκονομικής αναπτύξεως τήν παρακολουθεί 

aύξησις άνεργίας, λόγω τής τεχνολογικής προόδου. 

»Θέλω νά έπιμείνω εlς τό θέμα τής άνεργίας, τό 

δποίον λόγω τής δημογραφικής συνθέσεως τής χώ

ρας μας εlναι τόσον παλαιόν όσον καί ή 'Ελλάς. Καί 

δικαιούμαι νά είπω δτι ή Κυβέρνησίς μου έπέτυχε νά 

χαλιναγωyήση τήν κατάστασιν καί νά μειώση τόν 

aριθμόν τών άνέργων. 'Ενώ τό 1958, οί άνεργοι οί 
καταγεγραμμένοι είς τά γραφεία εύρέσεως έργασίας 

άνήρχοντο είς 100.000, περιωρίσθησαν τόν 'Ιούλιο ν 
του 1961 είς 59 μόνον χιλιάδας. 'Ανάλογος δέ εlναι 
καί ή μείωσις του άριθμοv τών ύποαπασχολουμένων 

καί τών μή έγγεγραμμένων είς τά γραφεία εύρέσεως 

έργασίας. Ή μείωσις αύτη όφείλεται είς τήν έντασιν 

τής οίκονομικής δραστηριότητος άφ' ένός καί άφ' 

έτέρου είς τήν έκτέλεσιν μεγάλων προγραμμάτων 

άπό μέρους τής Κυβερνήσεως. Οί ήσφαλισμένοι είς 

τό ΙΚΑ, άνερχόμενοι είς 630.000 τό 1958, έφθασαν 
είς τάς aρχάς του 1961 είς 720.000». 

Ή περιοδεία του Κ. Καραμανλή στή Θράκη 

δλοκληρώθηκε μέ λόγους πού εκφώνησε στήν Κο

μοτηνή καί τήν 'Αλεξανδρούπολη. 'Από τήν 'Αλε

ξανδρούπολη, μετά τή συγκέντρωση, θά προβεί στήν 

άκόλουθη δήλωση: 

«'Η διαπίστωσις, τήν δποίαν έκαμα τερματίζω ν 

τήν περιοδείαν μου είς τήν Δυτική ν Μακεδονίαν, δτι 

ή δύναμις τής ΒΡΕ κατά τάς προσεχείς έκλογάς θά 

εlναι σημαντικώς ηύξημένη έναντι τών έκλογών του 

1958, κατέστη βεβαιότηρ~. 

Τήν έπομένη δ άρχηγός τής ΕΡΕ θά επισκεφθεί 

νησιά του 'Ανατολικοί) Αίγαίου, μέ πρώτο σταθμό 

τή Λέσβο. Στή διάρκεια τής δμιλίας του στήν πόλη 

τής Μυτιλήνης, δ Κ. Καραμανλής άνέλυσε τά μέτρα 

προστασίας τών άγροτικών προϊόντων, τονίζοντας 

δτι τό θέμα του ελαίου εχει δύο πλευρές, τήν πλευρά 

του είσοδήματος του άγρότη καί τήν προστασία τής 

καταναλώσεως καί θά ύπογραμμίσει τή σημασία τών 

μέτρων γιά τή στήριξη τής τιμής του ελαίου καί τήν 

άπόφαση περί συγκεντρώσεως 30.000 τόνων μέ τιμή 
16,50 δρχ. τό κιλό, ή όποία εΙναι ή ύψηλότερη τιμή 
πού εΙχε δοθεί μέχρι τότε γιά τήν προστασία του 

προϊόντος. 

«Πρέπει λοιπόν~~. κατέληξε, «νά εύρεθή ή χρυσή 

τομή διά τήν πλήρη προστασίαν τών άγροτών καί 

τήν διασφάλισιν του συμφέροντος τής καταναλώσε-
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ως. Αvτό έπεδιώξαμεν μέ τήν πολιτικήν μαφ>. 

Καί συνέχισε: 

<<Ή Μυτιλήνη, πέραν τής οΙκονομικής της ση

μασίας, εχει καί σημασία ν τουριστική ν. 'Εντός 3 
έτών ό τουρισμός εΙς τήν Έλλάδα θά εlναι μία aπό 

τάς κυριωτέρας πηγάς τού έθνικού εΙσοδήματος. 

'Ενώ ενας οΙκονομολόγος τού Κέντρου ελεγεν δτι ό 

τουρισμός aποτελεί οvτοπίαν, ένώ αί προηγούμεναι 

Κυβερνήσεις διέθεταν 20 έκατ. , δσα δέν έπαρκούν 

ούτε δι' lνα ξενοδοχείον1 ή Κυβέρνησίς μου διέθεσε 
περισσότερα aπό 400 έκατ. έτησίως. Δέν aποτελεί 
προεκλογικήν ύπόσχεσιν ή τουριστική aξιοποίησις 

τής Λέσβου. 'Αποτελεί πρόγραμμά μου. Καί γνωρί

ζετε δτι οvδέποτε έζήτησα νά κατακτήσω τήν έμπι

στοσύνην σας διά τής δημοκοπίας. Ή πολιτική μου 

θά προσφέρη εΙς τήν νήσον αvτήν τάς προϋποθέσεις 

διά νά ί'δη καλυτέρας ήμέρας καί νά αvξήση τό εΙσό

δημά της». 

'Επόμενος σταθμός ήταν ή Χίος. 'Ο Κ. Καρα

μανλής στήν όμιλία του, άναφέρθηκε στήν έξυγίαν

ση τής έλληνικής οi.κονομίας, ή όποία ε{ χε ώς άποτέ

λεσμα τήν άποκατάσταση τής έμπιστοσύνης γιά τό 

μέλλον τής χώρας έντός καί έκτός τής 'Ελλάδος, τήν 

εi.σορή ξένων κεφαλαίων καί πρό παντός τήν παλιν
νόστηση τής έλληνικής έμπορικής ναυτιλίας . Καί 

τόνισε: 

«Τά μέτρα τής Κυβερνήσεώς μου διά τήν έμπορι

κήν ναυτιλίαν ώδήγησαν εΙς τήν αvξησιν τού έμπο

ρικού μας στόλου aπό 1.300.000 εΙς 5.400.000 κόρους 
καί τού ναυτιλιακού συναλλάγματος aπό 35,5 εΙς 90 
έκατ. δολλάρια. 'Η πρόοδος εΙς τόν τομέα αvτόν πα

ρέχει μίαν εΙκόνα τής προόδου εΙς τούς άλλους το

μείς. 

» Ά ντιλαμβάνεσθε δτι οί 'Έλληνες έφοπλισταί, 
οί όποίοι εlναι εvφυείς καί ίκανοί έπιχειρηματίαι, 

δέν θά έπανέφερον τά πλοία των ύπό έλληνικήν ση

μαίαν, έάν ή κατάστασις ή όποία έδημιουργήθη εΙς 

τήν χώραν μας δέν ένέπνεεν έμπιστοσύνην καί δέν 

εlχε σημειωθή ή πρόοδος τών τελευταίων έτών. 

Ά νεφέρθην εΙς τόν ναυτικόν τομέα, διότι σiiς δίδει 

μίαν εΙκόνα τής προόδου, ή όποία έσημειώθη καί εΙς 

τούς άλλους τομείς τής ζωής τού εθνους». 

Στή συνέχεια, ό Κ. Καραμανλής θά άναλύσει τή 

διαφορά μεταξύ αύτου καί τών άντιπάλων του στήν 

όργάνωση του Κράτους, λέγοντας τά έξής: 

« 'Αφ' ής άνέλαβον τήν έξουσίαν, πρώτον μου 
μέλημα ή το νά ·καθορίσω τά προβλήματα τού τόπου 
αvτού καί τάς δυνατότητας διά τήν έπίλυσίν των. Κα

τά τήν διάρκειαν τής έξαετίας έπετελέσθη δημιουρ

γικόν καί προγραμματισμένον εργον, ύπό συνθήκας 

όμαλού καί ήρέμου πολιτικού βίου, ένώ κατά τό 

παρελθόν, Κράτος, Κυβέρνησις καί λαός αvτοσχεδί

αζαν χωρίς νά γνωρίζουν τί θέλουν. Καί δταν εlχαν 

χρήματα, δέν fίξευραν τί νά τά κάμουν, ώς άπόδειξιν 

ή διαχείρισις τής dμερικανικής βοηθείας. Οί aντί

παλοι, δταν συζητούν κατά μόνας μαζί μου, αναγνω

ρίζουν τό εργον μου, άλλ, δταν ανεβαίνουν εΙς προε

κλογικούς έξώστας, τό aρνούνται. 

» "Οταν δλοι οί διεθνείς οΙκονομικοί όργανισμοί 
αναγνωρίζουν έπισήμως τήν πρόοδον τής χώρας μας, 

τό νά λέγουν οί aντίπαλοί μου δ τι οvδέν έπετελέσθη, 

aποτελεί dφέλειαν, κατά τόν έπιεικέστερον χαρα

κτηρισμόν». 

Κατά τή διάρκεια τής παραμονής του στή Χίο, ό 

Κ. Καραμανλής, μέ άφορμή τό λόγο πού στό μεταξύ 

ε{ χε έκφωνήσει ό Γ. Παπανδρέου στή Θεσσαλονίκη, 

θά έπισημάνει: 

<<rάς έπικρίσεις, τάς όποίας διετύπωσε κατά τής 
Κυβερνήσεώς μου ό πρόεδρος τής ΕΚ κ. Παπανδρέ

ου, τάς έπαναλαμβάνει κατά τρόπον στερεότυπον έπί 

έξαετίαν. 'Ελάμβανε δέ πάντοτε έπ' αvτών έγκαί

ρους καί άποστομωτικάς aπαντήσεις. ΕΙς τήν Θεσ

σαλονίκην έπλαισιώθησαν άπλώς αί &βάσιμοι έπι

κρίσεις μέ ύβριστικά λογοπαίγνια». 

Εi.δικότερα γιά τό πρόγραμμα πού έξήγγειλε ό 

άρχηγός τής 'Ενώσεως Κέντρου, ό Κ. Καραμανλής 

έπεσήμανε: 

«Εlναι τούτο θεωρητικόν καί dόρίστον καί ή 
έφαρj.J.ογή του, κατά τήν γνώμην μου, θά ώδήγει εΙς 

aμεσον χρεωκοπίαν. Περί αvτού δύναται νά βεβαιω

θή πiiς πολίτης, αν μεταφράση τάς έπαγγελίας τού κ. 

Παπανδρέου εlς aριθμούς». 

Στήν όμιλία του στή μακεδονική πρωτεύουσα, τήν 

προηγουμένη, ό Γ. Παπανδρέου «κατελόγισε βαρείας 

εύθύνας εi.ς τήν ΕΡΕ καί διέλυσε τόν μυθον τής ένό

τητός της», δπως χαρακτηριστικά εγραφε ή «'Ελευ

θερία». Εi.δικότερα, ό άρχηγός τής 'Ενώσεως Κέν

τρου άσκώντας κριτική στό εργο του Κ. Καραμανλή, 

συνέδεσε μία ένδεχόμενη έκλογική ήττα τής κυβερ

νητικής παρατάξεως μέ τήν άποτροπή του κινδύνου 

αύξήσεως τής δυνάμεως τής άριστερdς καί ύπογράμ

μισε: 

«Τό Κέ;ντρον γνωρίζει πώς νά επιτελή τό έθνικόν του 

καθήκον. Αύτή καθεαυτή ή δημιουργία του άπετέλεσε τό 

βαρύτερον πλήγμα εναντίον τής ΕΔΑ. Καί τό άποφασιστι

κόν πλήγμα θά ε{ ναι δ σχηματισμός τής Κυβερνήσεως τοϋ 

Κέντρου. Διότι τό Κέντρον γνωρίζει νά μειώνη τήν δύνα

μιν τής άριστερdς, ένώ ή ΕΡΕ άπεδείχθη δ στρατολόγος 

της». 

Παράλληλα, ό Γ. Παπανδρέου έπέκρινε τήν Κυ

βέρνηση τής ΕΡΕ γιά βραδύ ρυθμό έπενδύσεων καί 

γιά ελλειψη προγράμματος ίεραρχήσεως καί μελέτης 
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τής άνασυγκροτήσεως του Κράτους καί ύποστήριξε 

ότι αύξήθηκε τό ελλειμμα του εμπορικου ισοζυγίου 

καί μειώθηκαν τά συναλλαγματικά άποθέματα. Τέ

λος, επανέλαβε τούς στόχους τής οικονομικής καί 

κοινωνικής πολιτικής του κόμματός του γιά περιο

ρισμό τών πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων 

μόνο στούς δημοσίους ύπαλλήλους καί στούς εργα

ζομένους σέ ύπηρεσίες σχετικές μέ τήν άσφάλεια τής 

χώρας, γιά εκσυγχρονισμό τής διοικήσεως, γιά πα

ροχή δωρεάν παιδείας, γιά ρύθμιση τών άγροτικών 

χρεών καί γιά μείωση τής φορολογίας, καί ύποσχέ

θηκε ότι εντός ολίγων ετών Κυβερνήσεως Κέντρου, 

δέν θά ~πάρχει πλέον πρόβλημα άνεργίας . 

Στούς ισχυρισμούς του Γ. Παπανδρέου θά άπαντή

σει άναλυτικά ό πρώην ύπουργός Συντονισμου Α. 

Πρωτοπαπαδάκης: 

«Κατά τήν περίοδον 1950-52, δτε έκυβέρνα τό Κέντρον, 
ή μέση έτησία αϋξησις τοϋ έθνικοu εισοδήματος εις στα

θεράς τιμάς &νfjλθεν εις 2,6%. 'Ως πρός τάς έπενδύσεις 
παγίου κεφαλαίου, τό 1950-52 έΙχον &πόδοσιν μόνον I 
πρός 6,8 εναντι ι · πρός 4 τοϋ 1955 καί έντεϋθεν. Διά τήν 
άπασχόλησιν, τό 1960 οί έργαζόμενοι ήσαν περισσότεροι 
κατά 244.206 εναντι τοϋ 1955. 'Ως πρός τά ύπερέσοδα τοϋ 
προϋπολογισμοϋ δέν δύναται vά γίνη λόγος, διότι δ προϋ

πολογισμός ε{ναι ένιαίος περιλαμβάνων τάς καταναλωτι

κάς καί τάς δαπάνας τών δημοσίων έπενδύσεων». 

Παράλληλα, δ πρώην ύπουργός 'Εμπορίου Λ. 

Δερτιλής, σέ άπάντηση τών παρατηρήσεων του Γ. 

Παπανδρέου γιά τήν αύξηση του ελλείμματος του 

εμπορικου ισοζυγίου, ε{πε: 

«ΕΙναι φυσικόν έπακόλουθον τfjς οικονομικής άναπτύ

ξεως, διότι ή έφαρμογή τοϋ πενταετοϋς προγράμματος 

προκαλεί τήν εισαγωγήν κεφαλαιουχικών άγαθών καί 

πρώτων ύλών καί αϋξησιν τfjς έγχωρίου άγοραστικfjς δυνά

μεως, ή όποία Ικανοποιείται δι' εισαγωγής καταναλωσί

μων άγαθών. 'Επίσης,«Χποτελεί άναγκαίαν συνέπειαν τfjς 

ταχείας άνόδου τών έξ &δήλων πόρων εισπράξεων καί εις 
τήν όργανικήν &δυναμίαν τfjς έλληνικfjς οικονομίας, ή 

όποία έκδηλοϋται διά τfjς συνθέσεως τών έξαγωγίμων 

προϊόντων της, τά όποία ε{ναι σχεδόν έν τφ συνόλφ των 

γεωργικά. 

»Τά ύφιστάμενα συναλλαγματικά διαθέσιμα, έξ άλλου, 

ε{ναι άνώτερα τοϋ 1955, διότι άνέρχονται εις 225 έκατ . 

δολλ. εναντι 200 έκατ. δολλ. τοϋ 1955. Τά διαθέσιμα κρί
νονται έπαρκώς». 

Προεκλογικό λόγο εκφώνησε δ Κ. Καραμανλής 

καί στή Σάμο, ενώ τήν έπομένη, lO 'Οκτωβρίου, σέ 
συγκέντρrοση τών κατοίκων τής Ρόδου θά επισημά
νει: 

«'Ομιλών εΙς aλλας πόλεις τής 'Ελλάδος, έκαμα 

τόν άπολογισμόν τού έργου τής Κυβερνήσεώς μου 

καί άπέδειξα δι' άριθμών τήν έκτασιν τής προόδου ή 

δποία έσημειώθη εΙς τήν χώραν μας κατά τήν τελευ-

ταίαν έξαετίαν. Μίαν εlκόνα τής γενικής αύτής προό
δου σάς δίδει τό έργον τό όποίον έπετέλεσεν ή Κυ

βέρνησίς μου εlς τήν Δωδεκάνησον. 'Επεδιώξαμεν 

κατά τρόπον προγραμματισμένον τόσον τήν τουρι

στικήν, δσον καί τήν γεωργική ν άνάπτυξιν τής περι

οχής. Καί διετέθησαν μεγάλα ποσά διά τήν έκτέλε

σιν πάσης φύσεως έργων, μέ άποτέλεσμα vά ύπάρξη 

μία σημαντική άνοδος τού εΙσοδήματος τών Δωδε

κανησίων». 

Στίς ll 'Οκτωβρίου ό Κ. Καραμανλής επισκέπτε
ται τήν Κρήτη καί εκφωνεί πολιτικούς λόγους στά 

Χανιά, στό Ρέθυμνο καί, τέλος, στό 'Ηράκλειο, δπου 

μεταξύ liλλων, ε{πε : 

«Δέν γνωρίζω, άγαπητοί φίλοι, τί σκέπτεται δ λα

ός τής Κρήτης διά τάς προσεχείς έκλογάς. Εlμαι βέ

βαιος δτι δέν σκέπτεται διαφορετικά άπό τόν ύπό

λοιπον έλληνικόν λαόν. Θά σάς έξηγήσω, δμως, 

άνεξαρτήτως αύτού, διατί σάς χρειάζομαι. Σάς χρειά

ζομαι, διότι θέλω νά δλοκληρώσω τό έργον τό όποί

ον άνέλαβα ύπέρ τού έλληνικού λαού. 'Όπως γνωρί

ζετε, μετά πολλάς περιπετείας, κατωρθώσαμεν εlς 

τόν τόπον αύτόν νά έχωμεν γαλήνη ν, νά έχωμεν μίαν 

μοναδικήν πολιτικήν καί οlκονομικήν σταθερότητα 

καί νά έχωμεν μίαν σημαντική ν πρόοδον. Ή διαφύ

λαξις αύτών τών άγαθών, ή δημιουργία τών προϋποθέ

σεωvδιά περαιτέρω πρόοδον καθιστά άναγκαίαν τήν 

ϋπαρξιν μιάς Κυβερνήσεως σταθεράς καί δημιουργι

κής. 

» Τό έργον τής Κυβερνήσεώς μου εlχα τήν εύκαι
ρίαν νά τό άναπτύξω καί εΙς aλλας πόλεις τής 'Ελλά

δος εlς τό πλαίσιον ένός εύρυτάτου προγράμματος, 

τό όποίο ν έφήρμοσεν ή Κυβέρνησίς μου διά τήν άνά

πτυξιν τής οlκονομίας. "Ελαβε δσα ήδύνατο μέτρα 

διά νά προωθήση τήiί οlκονομίαν τής Κρήτης. Μίαν 
εΙκόνα αύτή ς τής γενικής προόδου σάς δίδει τό έργον 

τό όποίο ν έπετέλεσεν ή Κυβέρνησίς μου εΙς τήν Κρή

την καί lδίως τήν περιοχήν τού 'Ηρακλείου. 

»Δ ιεθέσαμεν κατά τό 1960 230 έκατ. δρχ. καί κατά 

τό 1961 διεθέσαμεν 186 έκατ. Δέν άναφέρομαι εΙς τάς 
πιστώσεις καί τά έργα δλης τής έξαετίας, άναφέρο

μαι μόνον εΙς τάς πιστώσεις τών τελευταίων δύο 

έτών. Καί πέραν αύτών κατηρτίσαμεν πρόγραμμα τό 

δποίον έκτελείται ifδη διά τόν έξηλεκτρισμόν τής 

νήσου, διά τόν όποίον διεθέσαμεν 305 έκατ. δρχ. 
» "Οπως γνωρίζετε, ή Κυβέρνησίς μου πρώτη 

ένομοθέτησε τήv προστασίαν τής σουλτανίνας. Τήν 

προστασίαν αύτήν, άπό μερικήν δπως τήν προέβλε

πεν ό νόμος τά τελευταία δύο έτη, τήν κατέστησα 

καθολική ν. Καί όχι μόνον τούτο, άλλά ήγόρασα τήν 

σταφίδα σέ ύψηλοτέρας άπό τάς διεθνείς τιμάς διά νά 

έξασφαλίσω εlς τόν παραγωγό ν ύψηλότερον εΙσόδη

μα, μέ άποτέλεσμα νά ύποβάλω τό δημόσιον εΙς βα

ρυτάτας θυσίας. Θά εlναι περίπου 100 έκατ. αί ζημίαι 
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εΙς τάς όποίας έν γνώσει μου ύπέβαλα τόν έλληνικόν 

προϋπολογισμόν, διότι ώφειλα νά συμπληρώσω τό 

πενιχρόν εΙσόδημα τού σουλτανινοπαραγωγοv. 

;;Πέραν αύτοv, έλάβομεν εΙδικά μέτρα διά τήν 

προστασίαν τού έλαίου. "Οπως γνωρίζετε, κατά τό 

τρέχον έτος έλήφθη άπόφασις δπως συγκεντρωθούν 

30.000 τόνοι έλαίου μέ τιμήν 16,50 δρχ. κατά κιλόν, ή 
όποία εlναι άνωτέρα πάσης άλλης πού προσεφέρθη 

ποτέ διά συγκέντρωσιν έλαίου. 'Όλα αύτά τά μέτρα 

έλήφθησαν εΙς τά πλαίσια γενικωτέρων μέτρων, τά 

όποία προώθησαν τήν έλληνικήν οlκονομίαν έν τφ 

συνόλφ της. Γνωρίζετε τά γενικά αύτά μέτρα, δπως 

εlναι τά μέτρα τά όποία άφοροvν εlδικώτερον τήν 

άγροτικήν τάξιν. Δύναμαι νά σiiς διαβεβαιώσω δτι τά 

μέτρα τά όποία έλήφθησαν τά τελευταία πέντε χρό

νια ύπέρ τού άγρότου, δέν έλήφθησαν καθ' δλην τήν 

τελεvταίαν πεντηκονταετίαν;;. 

«Βλέπετε δτι εlς τό πλαίσιον τών γενικών μέτρων, 

τά όποία εlχαν ώς άποτέλεσμα μίαν σημαντική νάνο

δο ν τού εΙσοδήματος τού έλληνικοD λαού, aνοδον ή 

όποία άνέρχεται εiς 59% καί ή όποία δικαιώνει πλή
ρως τήν ύπόσχεσιν τήν όποίαν έδωσα εlς τόν έλλη

νικάν λαόν κατά τάς έκλογάς τού 1956, έλήφθησαν 
εΙδικά μέτρα προωθήσεως τής οΙκονομίας τής νήσου. 

Γνωρίζετε έπίσης δτι δταν αί θεομηνίαι κατά τά τε

λευταία δύο έτη έπληξαν τήν νήσον σας καί εlδικώ

τερον τήν περιοχήν τού 'Ηρακλείου, ή Κυβέρνησις 

δέν ήγνόησε τάς άνάγκας σας. Διέθεσε τρόφιμα, διέ

θεσεν έκτακτα δάνεια καί κατήρτισε εiδικόν πρό

γραμμα άπό 72 έκατ. δρχ. διά τήν έκτέλεσιν ε/δικών 
έργων. 'Όλα αύτά τά μέτρα, άγαπητοί μου φίλοι, 

δίδουν τήν έκτασιν τού ένδιαφέροντος τής Κυβερ

νήσεώς μου διά τήν Κρήτην. Καί εlμαι ύποχρεωμέ

νος νά τό τονίσω αύτό, διότι εlμαι ύποχρεωμένος νά 

άντιμετωπίσω τήν δημαγωγίαν ή όποία άσκείται 

άπό μέρους τών άντιπάλων μου, lσχυριζομένων δτι 

ή Κυβέρνησίς μου δέν έπρόσεξε τήν Κρήτην. Δέν 

έχω πρόχειρα τά στοιχεία, άλλά εlμαι βέβαιος δτι 

αί πιστώσεις αί όποίαι διετέθησαν κατά τά τελευταία 

πέντε χρόνια διά τήν νήσον σας καί τά έργα τά 

όποία έξετελέσθησαν εlναι fσως περισσότερα άπό 
δ, τι έγένοντο εiς τόν τόπον αύτόν άφ' δτου άπηλευ

θερώθη. 

;;Βεβαίως θά έπεδοκίμαζεν ή νήσος καί εlδικώτε

ρον ή περιοχή τού 'Ηρακλείου τά εύεργετικά άποτε

λέσματα τών μέτρων αύτών, έάν δέν συνέβαινεν, 

δπως εlπα καί προηγουμένως, τά τελευταία δύο έτη 

νά πληγή ή παραγωγή τής νήσου καί τού 'Ηρακλεί

ου εlδικώτερον άπό καιρικάς θεομηνίας. Γνωρίζω τά 

προβλήματα τά όποία έδημιούργησαν αί θεομηνίαι 

αύταί καί γνωρίζω δτι τά μέτρα τά όποία έλαβα δέν 

έθεράπευσαν πλήρως τάς άνάγκας σας. Γνωρίζω δτι 

ή οΙκονομία τής περιοχής σας έξαiολουθεί νά νοσή. 

;;Καί αύτά μέν δσον άφορii τό παρελθόν. 'Η πρό

θεσίς μου εlναι νά συνεχίσω τό ένδιαφέρον μου καί 

μάλιστα έντονώτερον διά τήν Κρήτη ν. Ή πρόθεσίς 

μου εlναι δι ' ε/δικού περιφερειακού προγράμματος 
νά έπιδιώξω τήν άνάπτυξιν τής οΙκονομίας, τόσον 

τής άγροτικής δσον καί τού τουρισμού, διά τόν 

όποίον προσφέρεται κατά τρόπον έξοχον ή μεγαλό

νησος ... ;;. 

13-17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1961 

'Ο Κ. Καραμανλής εγκαινιάζει τήν τρίτη προε

κλογική του εκστρατεία, στήν Πελοπόννησο, τήν 

'Ήπειρο καί τήν Κέρκυρα, μέ δμιλία του στήν Κό

ρινθο, όπου καί άναπτύσσει τή σημασία των επικειμέ

νων εκλογων καί εξηγεί τούς λόγους γιά τούς δποί

ους μόνο ή ΕΡΕ μπορεί νά δώσει στή χώρα βιώσιμη 

καί δημιουργική Κυβέρνηση. 

Στό "Αργος, έπόμενο σταθμό τής περιοδείας του, 

δ άρχηγός τής ΕΡΕ θά άναφερθεί στή σημασία των 

εργων πού εκτελουνται στήν περιοχή, ίδιαίτερα γιά 

τήν c'iρδευση του 'Αργολικου πεδίου, τονίζοντας ότι 

ή δλοκλήρωση του εργου θά άναμορφώσει τήν οίκο

νομία τής περιοχής. 

Τήν ίδιαίτερη φροντίδα πού εΙχε επιδείξει ή Κυ

βέρνηση γιά τήν πόλη καί τήν εύρύτερη περιοχή της 

θά επισημάνει δ Κ. Καραμανλής καί σέ λόγο πού θά 

έκφωνήσει άμέσως μετά, στό Ναύπλιο. 

Συνεχίζοντας τήν περιοδεία του στήν Πελοπόν

νησο, δ Κ. Καραμανλής επισκέπτεται, τήν έπομένη, 

τήν Τρίπολη. Στό λόγο πού εκφωνεί, άναφέρεται στό 

εργο τής Κυβερνήσεώς του καί κάνει ίδιαίτερη μνεία 

στήν προγραμματισθείσα άξιοποίηση τής Μεγαλο

πόλεως, «ή πραγματοποίηση τής όποίας πρόκειται 

νά άναμορφώσει τήν οίκονομία τής 'Αρκαδίας». 

'Ο Κ. Καραμανλής θά άναπτύξει τό κυβερνητικό 

εργο καί τίς νέες προγραμματικές του επιδιώξεις μέ 

τήν εύκαιρία των δμιλιων πού θά έκφωνήσει στή 

Σπάρτη καί τήν Καλαμάτα. 

Στίς 15 'Οκτωβρίου, δ άρχηγός τής ΕΡΕ, σέ πολι
τική του δμιλία στόν Πύργο, άναπτύσσει τή σημασία 

των επικειμένων εκλογων, καθώς καί τούς λόγους γιά 

τούς δποίους θά πρέπει νά ύπερψηφισθεί ή ΕΡΕ. Καί 

άναφερόμενος στό εργο τής Κυβερνήσεώς του, χα

ρακτηριστικά τόνισε: 

«Δέν έχω άνάγκην, όμιλών πρός τούς Ήλείους, 

νά έξάρω Ιδιαιτέρως τό έργον αύτό. Μίαν εlκόνα τής 

τεραστίας προσπαθείας, τήν όποίαν κατέβαλεν ή 

Κυβέρνησίς μου διά τήν άνάπτυξιν τής οΙκονομίας 

τής χώρας σiiς δίδει τό πρόγραμμα, τό όποίον έκτε

λείται εlς τήν περιοχήν σας. Τό πρόγραμμα αύτό πε

ριλαμβάνει έργα συγκοινωνιακά, τουριστικά, μικρά 

κοινωφελή καί τέλος μεγάλα έργα έγγείων βελτιώ

σεων τής περιοχής, δπως τού Πηνειού καί τού Άλ-
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φειου. Διά τήν έκτέλεσιν του προγράμματος αύτου, 

τό δποίον θά άναμορφώση τήν οίκονομίαν τijς 

'Ηλείας, διατίθενται ύπέρ τά 1.300 έκατ. δρχ. 
»'Υποθέτω δτι έπί τών ήμερών μου γίνονται τόσα 

έργα είς τήν περιοχήν σας, δσα δέν έγένοντο είς τό 

διάστημα μιiiς έκαντονταετίας. Τό πρόγραμμα αύτό 

πραγματοποιείται εlς τό πλαίσιον μιiiς γενικωτέρας 

προόδου, τά σχετικά άποτελέσματα τijς δποίας τά 

αίσθάνονται δλαι αί τάξεις του έλληνtκου λαου. Πα
ράδειγμα τά μέτρα, τά όποία έλαβον διά τήν τάξιν 

τών άγροτών. 'Εάν δέν εlχε σημειωθij πρόοδος, έάν 

δέν εlχεν αύξηθij τό έθνικόν μας είσόδημα, θά μου 

ή το άδύνατον νά κάμω αύτάς τάς παραχωρήσεις πρός 
τόν "Ελληνα άγρότηv)). 

Τήν ίδια ήμέρα δ Κ. Καραμανλής θά μιλήσει σέ 

μεγάλη συγκέντρωση του λαοί> τών Πατρών. 'Αφοί> 

άναφέρθηκε στά βασικά επιτεύγματα καί τίς γενικές 

κατευθύνσεις της Κυβερνήσεώς του, εδωσε τό λόγο 

στόν Π. Κανελλόπουλο - κύριο δμιλητή της συγ

κεντρώσεως, δ δποίος ε{πε: 

«'Ο άρχηγός τής ΕΡΕ, τής μεγάλης αύτής πολιτικής 

παρατάξεως τών 'Ελλήνων, εiς τήν δποίαν εθεώρησα καθή

κον μου, άπό τριών περίπου ετών, νά ένταχθώ ώς άπλουν 

στέλεχος, σάς άπηύθυνε λόγον, δ δποίος, αν καί βραχύς, 

περιέλαβε πλήρως τό νόημα τής μεγάλης πολιτικής μάχης, 

τήν δποίαν καλείται δ έλληνικός λαός, άκολουθών τά συν

θήματά του, νά δώση. Εlχεν, δμως, τήν καλωσύνην, εύρι

σκόμενος ενώπιον του λαου τής γενετείρας μου, νά μέ καλέ

ση νά άναπτύξω καί έγώ τάς σκέψεις, αί δποίαι μάς εμπνέ

ουν εiς τόν άγώνα. 

>>Μάς εμπνέει, πρώτον, ή σκέψις δτι άποτελουμεν τήν 

μεγαλυτέραν πολιτικήν δύναμιν εiς τήν χώραν. Τό γεγονός 

αύτό δέν εlναι τυχαίον, οϋτε όφείλεται εiς άπλήν iδιοτρο

πίαν τής ίστορίας. Διά πρώτην φοράν ε{ς τήν έλληνικήν 

ίστορίαν έσημειώθη τό φαινόμενον νά διατηρηθή μία ένι

αία πολιτική παράταξις επί τόσα ετη δχι μόνον πρώτη, 

άλλά καί πολύ μεγαλυτέρα οίουδήποτε aλλου κόμματος ή 

συμπλέγματος κομμάτων. Τήν ϋπαρξιν μιiiς τοιαύτης πα

ρατάξεως άπήτησε καί άπαιτεί καί θά άπαιτή επί πολλά 

άκόμη έτη τό συμφέρον του εθνους καί τό συμφέρον τής 

δημοκρατίας. Οί κίνδυνοι, οί δποίοι άπειλουν τήν δημο

κρατίαν, άπειλουν καί αύτό τό έλληνικόν έθνος. Συνδεδεμέ

νοι οί κίνδυνοι αύτοί μέ μίαν πρωτοφανή ε{ς εκτασιν καί 

άπολύτως πρωτότυπον ε{ς τά προκαλέσαντα αύτήν αίτια 

παγκόσμιον κρίσιν, εχουν καί εντός των δρίων τής χώρας 

τούς σκοτεινούς παράγοντας καί προαγωγούς των. 'Η δι

αίρεσις τής οίκουμένης είς δύο κόσμους, τόν κόσμον τής 

δημοκρατίας καί τής έλευθερίας του πνεύματος άφ' ένός, 

καί τόν κόσμον τής δλοκληρωτικής ύποδουλώσεως τών 

συνειδήσεων άφ' έτέρου, θά εσήμαινε διά τό έθνος μας 

εvαν έξωτερικόν μόνον κίνδυνον, έάν δέν ε{χεν άναπτυχθή 

καί ε{ς αύτούς τούς κόλπους μας δ ύπονομευτικός εκείνος 

όργανισμός, δ δποίος, παρά τήν έγκληματικήν του εκδή

λωσιν κατά τόν Δεκέμβριον του 1944 καί κατά τήν τριετίαν 
του συμμοριτοπολέμου, εξακολουθεί, επωφελούμενος τής 

άνεκτικότητος του δημοκρατικου μας πολιτεύματος, εάν 

δέν ύπήρχεν ή ένια ία ίσχυρά έθνική παράταξις, τήν δποίαν 

άπαρτίζομεν σείς καί ήμείς. 

>>Ή παράταξις αύτή, μετά τήν κρίσιν του 1955, τήν 
προελθουσαν έκ του θανάτου του στρατάρχου Παπάγου, θά 

ε{χε διαλυθή καί ή χώρα θά είσήρχετο είς περίοδον πολι

τικής άσταθείας, τής δποίας θά έπωφελουντο οί έχθροί τής 

δημοκρατίας, έάν δέν άνελάμβανεν δ κ. Καραμανλής τήν 

άνασυγκρότησιν αύτής καί μάλιστα δχι μόνον ύπό νέον 

όνομα, άλλά καί επί νέων βάσεων. 'Η ΕΡΕ άποτελεί άπό 

έξαετίας τήν ίσχυροτέραν πολιτικήν πραγματικότητα, τήν 

δποίαν εγνώρισε ποτέ ή 'Ελλάς. Τά γνωρίσματα τής πολι

τικής δυνάμεως δένε{ ναι τό πολιτικόν πάθος καί δ φανατι

σμός. Πάθη συνεκρούσθησαν ε{ς τήν χώραν αύτή ν Ισχυρό

τατα καί μέ πηγήν σημαντικάς, έάν θέλετε, ίδεολογίας καί 

{σχυράς ήγετικάς φυσιογνωμίας. Τά γνωρίσματα, δμως, 

τής ίσχυράς πολιτικής πραγματικότητος, τήν δποίαν συ

νιστά ή ΕΡΕ, εlναι ή διατήρησις τής μεγάλης καί δή άπολύ

του άριθμητικής ύπεροχής της εvαντι των aλλων εθνικο

φρόνων κομμάτων, ή ένότης καί ή συνοχή, ή πολιτική καί 

μάλιστα κυβερνητική σταθερότης, ή όποία, εξασφαλι

σθείσα επί έξαετίαν, εσήμανε καί ίσχύν εθνικήν καί άπετέ

λεσεν, έξ aλλου, τήν πηγήν εσωτερικής γαλήνης, οίκονο

μικής σταθερότητος καί δημιουργικής αίσιοδοξίας. Πώς 

νά μή μάς εμπνέη, λοιπόν, εiς τόν διεξαγόμενον σήμερον 

άγώνα ή ίδέα ή μάλλον ή βεβαιότης, δτι, παρατεινομένης 

επί πολλά άκόμη έτη τής κρατούσης άπό εξ έτών πολιτικής 

σταθερότητος, τήν δποίαν έξασφαλίζει ή ΕΡΕ, θά άξιο

ποιηθουν άκόμη περισσότερον τά μεγάλα αύτά άγαθά; 

»Δεύτερον, μάς εμπνέει τό επιτελεσθέν κατά τήν έξαε

τίαν έργον. Συνοπτικόν καί εϋγλωττον άπολογισμόν του 

έργου αύτου επεχείρησε, βασιζόμενος επί άδιαψεύστων 

στοιχείων καί άριθμών, δ άρχηγός τής ΕΡΕ είς τόν λόγον, 

τόν όποίον εξεφώνησε πρό δύο έβδομάδων είς τήν ώραίαν 

συμπρωτεύουσαν τής χώρας, τήν Θεσσαλονίκην. Ήτο, 

δμως, άνάγκη νά επιχειρήση άπολογισμόν μέ λόγους καί 

άριθμούς; Αί πράξεις εlναι δραταί, τά έργα εlναι άπτά. Είς 
δλας τάς περιφερείας τής 'Ελλάδος άνεμορφώθη ή ήρχισε, 

μέ μικρά ή μεγάλα εργα (συγκοινωνιακά, εγγειοβελτιωτι
κά, άναμορφωτικά των καλλιεργειών, βιομηχανικά, τουρι

στικά, λιμενικά, εργα προαγωγής του άθλητισμου καί πολ

λά aλλα) νά άναμορφουται ή ζωή. 'Αλλου, βέβαια, έπρα

γματοποιήθησαν εργα περισσότερα ή μεγαλύτερα, καί άλ

λου όλιγώτερα ή μικρότερα, άναλόγως τής προτεραιότη

τος ή καί τής δυνατότητος τήν δποίαν τά άντικειμενικά 

δεδομένα καί τά κριτήρια του προγράμματος άναμορφώ

σεως τής χώρας επέβαλον. Δέν ήτο, φυσικά, δυνατόν νά 

γίνουν άποξηράνσεις, δπου δέν ύπήρχον ελη καί λιμνά

ζοντα ϋδατα ή νά γίνη άξιοποίησις του ύδατίνου δυναμικου, 

δπου δέν ύπάρχει δ 'Αξιός, ή δ' Αλιάκμων, δ 'Αχελώος ή 

δ Νέστος, δ Πηνειός ή δ 'Αλφειός τής 'Ηλείας, ό ~Άρα

χθος καί δ Λουρος. Ούδέποτε, πάντως, εγένοντο είς τήν 

'Ελλάδα είς τόσην έκτασιν, καί μέ πλήρες σύστημα, τόσα 

έργα δσα συνετελέσθησαν ή ήρχισαν εκτελούμενα κατά 

τήν τελευταίαν έξαετίαν. 

»'Ελέχθη δτι μέ τά αύξηθέντα έσοδα του Δημοσίου καί 

μέ τήν άπεριόριστον χρηματοδότησιν ήτο έπόμενον νά γί

νουν δσα εγιναν. Τό εlπεν δ έπιφανής συμπολίτης μας, δ 

πρόεδρος τής 'Ενώσεως Κέντρου - Προοδευτικών κ. Πα
πανδρέου, ό δποίος μάλιστα επεκαλέσθη καί τό σχέδιον 
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Μάρσαλ, τό δποίον ουδεμίαν σχέσιν είχε μέ τήν τελευταί

αν Ι:ξαετίαν. Καί προσέθεσεν δτι ύπήρξεν ελλειψις προ

γράμματος, μελετών καί {εραρχήσεως, άφήνων νά εννοηθή 

δτι τοιαύτη ελλειψις δέν θά εσημειοuτο, έάν διεχειρίζετο 

τάς τύχας τοu εθνους η Κυβέρνησις τοu Κέντρου. 

»' Απαντώμεν. Πρώτον, Κυβέρνησις τοu Κέντρου δέν 
ήτο δυνατόν νά ύπάρχη, διότι άπλούστατα δέν τήν Ί')θέλη

σεν δ !:λληνικός λαός. "Αρα, δέν γνωρίζομεν τάς άρετάς, 

τάς δποίας θά aπεκάλυπτε, καί τά μεγάλα κατορθώματα, τά 

όποία θά επεδείκνυε. Δέν είναι δυνατόν νά συγκρίνωνται 

άνόμοια πράγματα, δηλαδή ή πολιτική δύναμις μέ τήν πο

λιτικήν άδυναμίαν. 

))Δεύτερον, τά ηυξημένα εσοδα τοu Δημοσίου, διάτων 

δποίων, άλλως τε, aντιμετωπίσθη τμήμα μικρόν των παρα

γωγικων επενδύσεων (διότι είναι γνωστόν τί σημαίνει διά 

τόν προϋπολογισμόν τό μισθολόγιον καί γενικως η διατή

ρησις ώργανωμένου καί άμυντικως ίσχυροu Κράτους) δέν 

όφείλονται είς αuξησιν τής φορολογίας κατά τά τελευταία 

Εξ ετη . 'Οφείλονται είς τήν αuξησιν τοi) εθνικοί) είσοδή

ματος, τό δποίον (ώς άκαθάριστον εθνικόν είσόδημα), aπό 

τοi) \955 μέχρι καί τοi) 196\, άνήλθεν aπό περίπου 59 είς 
περίπου 94 δισεκατομμύρια. Πως εσημειώθη η μεγάλη αυ
τή αuξησις, δπως άκριβως τήν είχε προβλέψει, προγραμ

ματίσει καί ύποσχεθή πρός τόν λαόν δ άρχηγός τής ΕΡΕ 

είς προεκλογικόν λόγον τοu 1956; Έσημειώθη, βεβαιότα
τα, καί διά του δημιουργικοί) μόχθου του έλληνικοu λαοί), 

μόχθου άξιοποιηθέντος, σημειωτέον, διά τής διατηρηθεί

σης νομισματικής σταθερότητος. 'Εσημειώθη, δμως, καί 

διά τής κυβερνητικής πρωτοβουλίας, άνευ τής δποίας δέν 

θά ύπήρχον αί τελειότεραι συγκοινωνίαι, δέν θά ύπήρχον 

αί μυριάδες στρεμμάτων, αί δποίαι aρδεύονται μετά τά 

εκτελεσθέντα κυβερνητικά εργα, δέν θά ύπήρχεν, είς οϊαν 

εκτασιν ύπάρχει σήμερον δ εξηλεκτρισμός, δέν θά ύπήρ

χον ώρισμέναι μεγάλης σημασίας βασικαί βιομηχανίαι, αί 

δποίαι ήτο αδύνατον νά ίδρυθοuν διά τής άτομικής πρωτο

βουλίας καί δι' ών είσήλθεν η 'Ελλάς είς τό στάδιον τής 

προηγμένης οίκονομικής άναπτύξεως, δέν θά ύπήρχεν ώς 

γεγονός η μεγάλη αuξησις τής τουριστικής κινήσεως, η 

δποία προϋπέθετε τήν ϋπαρξιν του πλήθους των ξενοδο

χείων, τά δποία ϊδρυσε τό Κράτος, ώς καί παντοίων άλλων 

μέσων προσελκύσεως καί ύποδοχής των ξένων. 

))Τρίτον, η aπεριόριστος χρηματοδότησις, περί τής 

δποίας ώμίλησεν δ κ. Παπανδρέου, είναι μuθος. 'Η χρη

ματοδότησις, ύπό ευνοϊκούς δρους, είναι περιωρισμένη. 

Ύπήρξεν, δμως, επαρκής διά τήν 'Ελλάδα κατά τήν τελε

ταίαν έξαετίαν, διότι είτε προήλθεν αϋτη εκ τοi) εξωτερι

κοί), είτε επραγματοποιήθη δι' εσωτερικοί) δανεισμοί), 

επετεύχθη μόνον καί μόνον διά τής μεγάλης έμπιστοσύνης, 

τήν δποίαν ένέπνευσε τό Ι:λληνικόν Κράτος κατά τήν τε

λευταίαν Ι:ξαετίαν ύπό τήν ήγεσίαν του κ. Καραμανλή. 

))Είναι Ί')θικως δραματική η καταβαλλομένη ματαία 

προσπάθεια, δπως μειωθή ή σημασία τής σημειουμένης είς 

τήν χώραν άπό έξαετίας άναδημιουργίας. 'Η προσπάθεια 

αυτή είναι προϊόν φοβίας, μιας ψυχολογικως νοητής φοβί

ας, ή όποία κατέχει τούς άντιπάλους μας καί τήν δποίαν 

έμπνέει ή σκέψις δτι δ έλληνικός λαός, κληθείς νά ψηφίση 

εχει νά έκλέξη μεταξύ εργων καί λόγων, μεταξύ δημιουρ

γίας καί aορίστων ύποσχέσεων. 

)) ' Ημείς δέν εχομεν άνάγκην νά δώσωμεν ύποσχέσεις 

διά λόγων. Τήν ύπόσχεσιν διά τήν πλήρη άναμόρφωσιν 

τής χώρας ύπό τής ΕΡΕ, τήν δίδουν τά πράγματα, τήν δί

δουν τά μεγάλα αναμορφωτικά βήματα, τά δποία ηδη έση

μειώθησαν κατά τήν έξαετίαν. Καί ερχομαι, ετσι, είς τόν 

τρίτον λόγον, δ δποίος μας έμπνέει είς τόν διεξαγόμενον 

εκλογικόν aγωνα. Μας έμπνέει η έπιθυμία νά συνεχίσωμεν 

καί νά δλοκληρώσωμεν τό εργον, τό δποίον aπό έτων συν

τελείται. Μας έμπνέει η ύποχρέωσις εναντι του λαοu νά 

προσδώσωμεν είς τήν πραγματοποιουμένην άναμόρφωσιν 

τής οίκονομίας, τής παιδείας καί τής ζωής έν γένει του 

εθνομς καί τό ΚΟινωνικόν έκείνο νόημα, τό δποίον μόνον 

τώρα, δπότε έτέθησαν αί σταθεραί βάσεις μιας νέας οίκο

νομίας μέ εκσυγχρονισμένα μέσα, είναι δυνατόν άκινδύνως 

-άλλά καί πάλιν μέ μεγάλην σύνεσιν καί προσοχήν- νά 

δοθή. Δέν παρέλειψεν ή Κυβέρνησις τής ΕΡΕ, άκόμη καί 

κατά τό κρίσιμον στάδιον τής μεγάλης προσπαθείας διά 

τήν έξασφάλισιν είς τόν τόπον των αναγκαίων εργων ύπο

δομής καί διά τήν δημιουργίαν νέων πηγων έθνικοu είσοδή

ματος, νά προσέξη τό μέγα κοινωνικόν πρόβλημα, τό 

δποίον εγκειται είς τήν δικαιοτέραν κατανομήν του είσοδή

ματος τούτου. ' Εφρόντισεν, δπως έτόνισεν είς τήν Ξάνθην 

δ κ. Καραμανλής, rοστε οί μισθοί καί τά ήμερομίσθια οχι 

μόνον νά άκολουθήσουν τόν ρυθμόν τής αυξήσεως του 

έθνικοu είσοδήματος, άλλά νά αυξηθοuν είς ποσοστόν 

άνώτερον του ποσοστοu αυξήσεως αυτοu. 

))Μέ βάσιν έκατόν τό 1955, τό μέν άκαθάριστον εθνικόν 
είσόδημα εφθασεν είς 158,7, οί δέ μισθοί καί τά ημερομί
σθια είς 175. Διά τής έφαρμογής, εξ άλλου, τής κοινωνικής 
άσφαλίσεως των άγροτων, θά μετατεθή κατ' ετος ουσιωδες 

ποσόν, δεδομένου δτι είς 900 !:κατ. ανέρχονται οί προβλε
πόμενοι κοινωνικοί πόροι άπό τό είσόδημα των άγροτων. 

Καί διά τής άσκηθείσης πολιτικής είς τήν τιμήν των γεωρ

γικων προϊόντων έπραγματοποιήθη κατά τά τελευταία ετη 

ουσιώδης μετάθεσις εισοδήματος άπό τάς πόλεις είς τήν 

ϋπαιθρον. 'Αλλά καί ή γενικωτέρα κοινωνική πολιτική είς 

τούς τομείς τής ύγείας, τής προνοίας, τής στέγης ύπήρξεν 

άποτελεσματική διά τής προϊούσης οίκονομικής Εξυγιάν

σεως του ΙΚΑ, διά τής βασικής όργανώσεως τής ιατρο

φαρμακευτικής περιθάλψεως των δημοσίων ύπαλλήλων 

καί των συνταξιούχων του Δημοσίου, διά τής επεκτάσεως 

τής ίατρικής περιθάλψεως είς δλόκληρον τόν πληθυσμόν 

τής ύπαίθρου, διά τής έντατικωτέρας συνεχίσεως τής πολι

τικής τής έργατικής στέγης, διά τής οίκονομική(; θεμελιώ
σεως του προγράμματος στεγάσεως των aγροτων, του 

δποίου ή έφαρμογή άρχίζει άπό I ης 'Ιανουαρίου 1962, διά 
τής άρξαμένης πραγματοποιήσεως του προγράμματος στε

γάσεως των παραπηγματούχων, δηλαδή τής άνεγέρσεως 

3.500 προσφυγικων σπιτιων, καί δι' άλλων μέτρων. Πρός 
τήν κατεύθυνσιν τής κοινωνικής πολιτικής γενικώτερον, 

μέ κύριον άντικειμενικόν σκοπόν τή διαρκως δικαιοτέραν 

κατανομήν του έθνικοu είσοδήματος, θά στραφή η ΕΡΕ, 
έπανερχομένη είς τήν εξουσίαν, άκόμη συστηματικώτε

ρον, τώρα, δπότε έτέθησαν αί βάσεις τής οίκονομικής 

άναπτύξεως τής χώρας. 
)) 'Ο κ. Παπανδρέου έξέφρασεν εν Θεσσαλονίκ1J τήν 

διαφωνίαν του πρός τήν άρχήν, δτι πρωτον πρέπει νά αυ

ξηθή τό εθνικόν είσόδημα καί κατόπιν νά κατανεμηθή δι

καίως. 'Εάν είχε κυβερνήσει κατά τά τελευταία ετη τόν 

τόπον, θά συνεφώνει μαζί μας καί θά διεφώνει πρός τόν 
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άντιπολιτευτικώς άγορεύοντα εαυτόν του, έφ' δσον, φυσι

κά, δέν θά ήθελε νά όδηγήση τόν τόπον εις χρεωκοπίαν . 

Πρώτον, έάν κατά τήν ευαίσθητον περίοδον τής βασικής 

οικονομικής άναπτύξεως είχομεν λάβει περισσότερα μέ

τρα κοινωνικής πολιτικής καί μεταθέσεως εισοδημάτων 

άπό τάξεως εις τάξιν -καί σiiς εΙπον πρό όλίγου δτι ελά

βομεν δσα επέτρεπον αί περιστάσεις- θά άνετρέπετο ή 

δλη ισορροπία τής οικονομίας καθ' ήν rοραν εύρίσκεται 

αϋτη εις τήν ί:ντονον άνάπτυξίν της. Καί δεύτερον, έκτός 

του περιωρισμένου άριθμοu τών πλουσίων -καί τούς εξ 

αυτών κακοπίστους ήρχισε νά πλήττη ή Κυβέρνησις τής 

ΕΡΕ διά τής πατάξεως τής φοροδιαφυγής- οί περισσότε

ροι, ή μεγάλη πλειονότης τών άστών, τών εμπόρων καί τών 

επαγγελματιών, όχι μόνον δέν ήτο καί δένεΙ ναι άκόμη επι

τετραμμένον νά ύποστοuν εις βάρος των μετάθεσιν εισοδή

ματος, άλλ' ί:χουν άνάγκην καί τονώσεως εις τήν άσκησιν 

τής κοινωνικής των άποστολής. Διηυρύνθησαν, βεβαίως, 

ουσιωδώς αί πρός αυτούς πιστώσεις καί διηυρύνθη καί δ 

κύκλος τών εργασιών των κατά τήν τελευταίαν έξαετίαν, 

άλλά οί περισσότεροι εξακολουθοuν, ιδί~ εις τάς επαρχί

ας, δπως π . χ. εις τήν πόλιν τών Πατρών, ν' άντιμετωπίζουν 

δυσκολίας. Μετάθεσις εισοδήματος άπό τάς τάξεις τών εμ

πόρων καί τών επαγγελματιών πρός όφελος άλλων τάξεων, 

δχι μόνον δέν συμβιβάζεται πρός τάς επαγγελίας του κ . 

Παπανδρέου περί μειώσεως τής φορολογίας, άλλά θά εδη

μιούργει τήν άνάγκην αυξήσεως αυτής. 

»Δι' αυτό άκριβώς, εΙπεν δ άρχηγός τής ΕΡΕ, δτι εκεί

νο, τό όποίον εξακολουθεί νά προέχη καί άποτελεί τόν 

κύριον καί μέγαν παράγοντα επιλύσεως του κοινωνικοί) 

προβλήματος, εΙναι ή συνεχώς μεγαλυτέρα αϋξησις του 

έθνικοu εισοδήματος, ή όποία, σχεδόν αυτομάτως, όδηγεί 

εις τήν λύσιν καί τοu προβλήματος τής άπασχολήσεως. 

Πώς θέλετε -ή μάλλον πώς θέλει δ κ . Παπανδρέου- νά 

γίνη ή ουσιωδώς δικαιοτέρα κατανομή του εθνικοί) εισοδή

ματος πρίν λυθή τό πολύ άμεσώτερον πρόβλημα τής εξα

σφαλίσεως εργασίας, ώς καί πλήρους άπασχολήσεως εις 

δλους τούς 'Έλληνας; Κατά τά τελευταία δύο ί:τη είχομεν 

τά πρώτα σημαντικά άποτελέσματα εις τήν αϋξησιν τών 

ευκαιριών άπασχολήσεως. 'Η σημειωθείσα μείωσις τής 

άνεργίας εlναι εν άπό τά μάλλον ευοίωνα σημεία εις τόν 

όρίζοντα τής 'Ελλάδος . 'Ο όρίζων αυτός πρέπει νά γίνη 

-καί θά γίνη- ευρύς δι ' δλους. Εις αυτό άκριβώς όδηγεί, 

μέ μαθηματικήν άκρίβειαν, ή διακυβέρνησις τής χώρας 

ύπό τής ΕΡΕ. 

»Πώς νά μή μiiς εμπνέη ή προοπτική αυτή; Πώς νά μή 

μiiς φανατίζη; Διά πρώτην φοράν εις τήν πολιτικήν ίστο

ρίαν τής χώρας ύπάρχει κόμμα, τό όποίον γεννά φανατι

σμόν δημιουργικόν, φανατισμόν εργασίας, φανατισμόν 

ήρεμον καί ξένον πρός πiiν άρνητικόν πάθος . Ό φανατι

σμός αυτός, τόν όποίον ένέπνευσεν δ άρχηγός τής ΕΡΕ, Κ. 

Καραμανλής, θά όδηγήση εις τήν μεγάλην έκλογικήν νί

κην τής 29ης ' Οκτωβρίου». 

Μετά άπό προεκλογική δμιλία πού έκφώνησε τήν 

ίδια ήμέρα καί στήν πόλη του Μεσολογγίου, δ Κ. 

Καραμανλής δήλωσε: 

«Μέ τήν περιοδεία μου εlς τήν Πελοπόννησον 

έκάλυψα ήδη τά 3/ 4 τής χώρας. Καί τό συμπέρασμά 

μου εlναι δτι ή 'Εθνική Ριζοσπαστική 'Ένωσις θά 

τύχη τής έμπιστοσύνης του ήμίσεως καί πλέον του 

έλληνικου λαου)). 

Τήν έπομένη, 16 'Οκτωβρίου, δ άρχηγός τής 

ΕΡΕ έπισκέπτεται τό 'Αγρίνιο καί έκφωνεί λόγο 

ένώπιον τών κατοίκων της πόλεως. 

Στήν δμιλία του δ Κ. Καραμανλής άναφέρθηκε 

στήν καπνική πολιτική τής Κυβερνήσεώς του, τονί

ζοντας ότι «διά τής πολιτικής αύτής έπετεύχθη ή 

έξυγίανσις τής καπνικής οΙκονομίας καί δ τερματι

σμός τής καπνικής κρίσεως)). Μνημόνευσε τά μέτρα 

πού εχουν ληφθεί γιά τά καπνά έσωτερικης κατανα

λώσεως, ώστε άπό τίς κρατικές παρεμβάσεις νά ύπο

χρεωθουν οί καπνοβιομηχανίες νά αύξήσουν περί

που στό διπλάσιο τά άποθέματά τους καί ταυτόχρονα 

νά έπιταχυνθεί ή εναρξη τών χωρικών άγορών κατά 

πέντε μήνες. Τέλος, άναφερόμενος στό γενικότερο 

εργο τής Κυβερνήσεως τής ΕΡΕ, έπισήμανε τά μεγά

λα εργα πού έκτελουνται στήν περιοχή -συγκοινω

νιακά, έγγειοβελτιωτικά καί έξηλεκ;τρισμου- πι

στώσεων ϋψους 5 δισεκατ . δρχ. 

Τήν ίδια ήμέρα, ό Κ. Καραμανλής μεταβαίνει 

στήν ν Αρτα καί στή συνέχεια στά 'Ιωάννινα . Μετά 

άπό προσφώνηση του Ε. 'Αβέρωφ, ό Κ. Καραμανλής 

στήν όμιλία του εύχαρίστησε τούς κατοίκους τών 

'Ιωαννίνων γιά τήν ύποδοχή πού του έπιφύλαξαν, 

άναφέρθηκε στή σημασία τών προσεχών έκλογών, 

έπισήμανε τίς διαφορές πού ύπάρχουν μεταξύ της 

ΕΡΕ καί τών άντιπάλων της, ύπογράμμισε τή σταθε

ρότητα πού έγγυiiται γιά τή χώρα ή πολιτική του καί 

άναλύοντας τήν άγροτική πολιτική του κόμματός 

του, ύπογράμμισε: 

«'Ο κλήρος του ΥΕλληνος γεωργοv εlναι δ μικρό

τερος του κόσμου. Αύτό δέ, άκριβώς, συνιστά καί 

τήν άντινομίαν, ή όποία ύπάρχει εlς τήν βάσιν τής 

έλληνικής οΙκονομίας. 

)) 'Η 'Ελλάς εlναι χώρα γεωργική, χωρίς, δμως, 

νά έχη χωράφια. Τό 50% περίπου του πληθυσμού της 
εlναι γεωργοί, ένώ μόνον τό 24% του έλληνικου έδά
φους εlναι κατάλληλον πρός καλλιέργειαν. 

))Ούδείς έσκέφθη, έπί 100 χρόνια, δτι κάτι πρέπει 

νά μεταβληθή εlς τήν έλληνικήν οlκονομίαν, ή 

όποία δέν πρέπει καί δέν δύναται νά διατηρήση τόν 

καθαρώς γεωργικόν χαρακτήρα της. 

)) Ή Κυβέρνησίς μου έπεσήμανε τό πρόβλημα καί 
προσεπάθησε νά θεραπεύση τήν άδικίαν, ή όποία, 

άπό τήν φύσιν δίδεται εlς τόν άγρότην. 

))Πρός τουτο: Πρώτον, διαθέτει μεγάλα ποσά καί 

έκτελεί εν εύρύ πρόγραμμα έργων έγγείου βελ τιώσε

ως, μέ σκοπόν νά καταστήση άποδοτικώτερον τόν 

μικρόν καί dγονον κλήρον του 'Έλληνος γεωργου. 

))Δεύτερον: 'Εφαρμόζει τήν πολιτική ν τής άναδι

αρθρώσεως τών καλλιεργειών, διά τής δποίας έπιδι-
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ώκεται δ πως οί γεωργοί μας, άντί τών έκ παραδόσεως 

καί μικράς άποδόσεως προϊόντων, καλλιεργουv δυ

ναμικά προϊόντα, τά δ ποία καί μεγαλυτέραν άπασχό

λησιν θά τούς δώσουν καί θά τούς έξασφαλίσουν 

υψηλόν εiσόδημα. Εlναι δέ γνωστόν δτι διά τήν πο

λιτική ν αύτή ν υποβάλλεται τό Δημόσιον είς μεγάλας 

θυσίας. 

>Πρίτον: Μέ μεγάλας, έπίσης, θυσίας του προϋ

πολογισμου, έφήρμοσε τήν πολιτικήν τfjς προiπα
σίας δλων τών γεωργικών μας προϊόντων, εiς έκτα

σι ν πού ούτε κav έσκέφθησαν οι' άντίπαλοί μας νά 
τήν έφαρμόσουν. ~ 

>>τέλος, διά νά άνακουφίσωμεν περισσότερον 

τούς άγρότας, έλάβομεν, δπως γνωρίζετε, διάφορα 

κοινωνικά μέτρα. Τούς άπηλλάξαμεν παντός φόρου, 

τούς έδώσαμεν iατρόν. Κατηρτίσαμεν πρόγραμμα 

άγροτικής στέγης καί, τέλος, καθιερώσαμεν τόν θε

σμόν τής άσφαλίσεως τών άγροτών. 

>>'Όλα αύτά ήσαν, έπί 50 χρόνια, αίτήματα του 
άγροτικου κόσμου καί άπετέλουν υποσχέσεις δλων 

τών κομμάτων καί τών Κυβερνήσεων του παρελθόν

τος. 

>> 'Ημείς τά μεταβάλαμεν είς πραγματικότητα. 

Καί τά μετεβάλαμεν είς πραγματικότητα, άφ' ένός 

μέν διότι τό ένδιαφέρον μας διά τόν άγρότην υπήρ

ξεν είλικρινές, άφ' έτέρου δέ διότι, διά τής αύξήσεως 
του έθνικου μας εiσοδήματος, έδημιουργήσαμε τά 

πρός τουτο μέσα. 

»Διότι, δπως άντιλαμβάνεσθε, έάν δέν εlχεν αύξη

θή τό έθνικόν είσόδημα καί μαζί μέ αύτό καί τά έσοδα 

του Δημοσίου, δέν θά ήτα δυνατόν νά κάμωμεν τάς 

παραχωρήσεις αύτάς πρός τόν 'Έλληνα άγρότην. 

»Παραλλήλως πρός τά είδικά αύτά μέτρα, είς τόν 

καθαρώς γεωργικόν τομέα, ή Κυβέρνησίς μου έφαρ

μόζει πρόγραμμα έκβιομηχανίσεως τής χώρας καί 

τουριστικής άξιοποιήσεως αύτής. 

»Διά τών προγραμμάτων αύτών έπιδιώκεται ή άλ

λαγή του χαρακτήρος τής έλληνικής οίκονομίας, δε

δομένου δτι, δπως άνέπτυξα καί προηγουμένως, δέν 

δύναται αί5τη νά παραμείνη καθαρώς γεωργική. 

»Μόνον διά τής πολιτικής, τήν δποίαν έφαρμόζει 

ή Κυβέρνησίς μου, εlναι δυνατόν νά άποκτήσωμεν 

υψηλότερον είσόδημα καί νά δημιουρyήσωμεν εύ

καιρίαν άπασχολήσεως, ίδίως διά τό πλεονάζον δυ

ναμικόν του γεωργικου τομέως. 'Αντί νά υποσχώμε

θα δτι θά χαρίσωμεν τά πάντα είς τούς άγρότας καί 

θά τούς μεταβάλωμεν είς κηφήνας, προσπαθουμεν νά 

τούς κάμωμεν παραγωγικούς καί νά αύξήσωμεν τό 
είσόδημά των. 

» "Οπως βλέπετε, είς τάς δημαγωγικάς υποσχέσεις 
τών άντιπάλων μας, άντιπαρατάσσομεν έν καλώς με

λετημένον πρόγραμμα, διά του δποίου έπιδιώκεται ή 

βελτίωσις του βιοτικου έπιπέδου τών άγροτών μας 

είς τό πλαίσιον γενικωτέρας προόδου του έθνους. 
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»'Όπως έτόνισα όμως πολλάκις, ή έπίλυσις τών 

διαφόρων προβλημάτων πού άπασχολοvν τόν λαόν 

μας καί ή γενικωτέρα πρόοδος τής χώρας θά έξαρτη

θή κυρίως άπό τήν έπιτυχή άντιμετώπισιν του πολι

τικοί) μας προβλήματος. Καί τό πρόβλημα αύτό, κα

λείσθε νά λύσετε κατά τάς προσεχείς έκλογάς». 

'Ο Κ. Καραμανλής δλοκλήρωσε τήν περιοδεία 

του στή Δυτική 'Ελλάδα τήν επομένη, 17 'Οκτωβρί
ου, μέ λόγους πού εκφώνησε στήν 'Ηγουμενίτσα καί 
τήν Κέρκυρα. ~ 

20-22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1961 

'Ο Κ. Καραμανλής άναχωρεί γιά τήν τελευταία 

προεκλογική του περιοδεία στή Στερεά 'Ελλάδα καί 

Θεσσαλία, μέ πρώτο σταθμό τή Θήβα καί στή συνέ

χεια τή Χαλκίδα. 

Στό μεταξύ, όξυνση στό προεκλογικό κλίμα των 

ήμερων προκάλεσε δήλωση του Γ. Παπανδρέου τήν 

προηγουμένη, 19 'Οκτωβρίου, σύμφωνα μέ τήν όποία 
«τά κρατικά όργανα καί αί παρακρατικαί όργανώσεις 

άσκ:ουν τρομοκρατία είς βάρος όπαδrον καί στελεχών 

τής ΕΚ». 'Ο άρχηγός τής ΕΚ κάλεσε τούς όπαδούς 
του κόμματός του νά «άντιτάξουν βίαν είς τήν βίαν», 

ενω παράλληλα θά εκφράσει τή δυσαρέσκειά του μέ 

τά μέτρα τής Κυβερνήσεως Κ. Δόβα γιά τά ΤΕΑ καί 

θά ·καταγγείλει πιέσεις είς βάρος των ύποψηφίων καί 

των όπαδων του κόμματός του. 

Οί καταγγελίες του Γ. Παπανδρέου θά προκαλέ

σουν σειρά άπαντήσεων, άνταπαντήσεων καί άντι

δράσεων, τόσον άπό τήν πλευρά τής ύπηρεσιακής 

Κυβερνήσεως, δσο καί άπό τήν πλευρά του Κ. Κα

ραμανλή. Συγκεκριμένα, σέ επίσημη δήλωσή του δ 

Κ. Δόβας θά επισημάνει: 

«'Η Κυβέρνησις, συνεπής πρός τήν άποστολήν της, 

ελαβεν εύθύς έξ άρχής κ:αί λαμβάνει πάντα τά πρόσφορα 

μέτρα διά τήν άδιάβλητον διεξαγωγήν των έκλογών καί 

τήν έλευθέραν εκφρασιν τής βουλήσεως τοϋ έλληνικοϋ 

λαοϋ. Διά τών άρμοδίων ύπουργών έπιλαμβάνεται πάραυτα 

πάσης συγκεκριμένης καταγγελίας καί άντιμετωπίζει διά 

τής έπιβολής αύστηρών κυρώσεων πiiσαν διαπιστουμένη ν 

παράβασιν. 

»Πλείσται, έξ άλλου, καταγγελίαι άπεδείχθησαν άβά

σιμοι ή παρεστάθησαν έπί τό ύπερβολικώτερον. 'Εν πάστι 

περιπτώσει ή Κυβέρνησις δράττεται τής εύκαιρίας νά έπα

ναλάβη δι ' ι'iλλην μίαν φοράν δτι είναι άποφασισμένη νά 

πατάξη άμειλίκτως πiiσαν δθενδήποτε προερχομένην πρii

ξιν βίας ή πιέσεως καί νά ίκανοποιήση έν τφ μέτρφ τοϋ 

δυνατοϋ καί έντός των πλαισίων τής άσφαλείας καί τής 

συνεχείας τοϋ Κράτους, πiiν λογικόν αίτημα τής ήγεσίας 

τών μετεχόντων είς τάς έκλογάς κομμάτων ... ». 

Καί άφου άναφέρεται άναλυτικά στά μέτρα πού 

εχουν ληφθεί πρός τήν κατεύθυνση αύτή, δ Κ. Δόβας 

στή δήλωσή του καταλήγει: 

«Είναι άναγκαίον νά ύπογραμμισθή δτι ώρισμένα έκ 

των άνωτέρω μέτρων είχον ζητηθή καί ύπό τοϋ άρχηγοϋ 

τής 'Ενώσεως Κέντρου κ. Παπανδρέου, αί δέ δοθείσα ι λύ

σεις έθεωρήθησαν ύπό τούτου πλήρως ίκανοποιητικαί. Δι

καιοϋμαι κατόπιν τούτου νά έκφράσω τήν εκπληξίν μου 

διά τόν τόνον τών χθεσινών του δηλώσεων. 

»'Εν συνόψει δέν ύπάρχει περίπτωσις συγκεκριμένης 
καταγγελίας, τήν δποίαν ή Κυβέρνησις νά μήν άντιμετώ

πισεν καί νά μήν έπέβαλε τάς νομίμους κυρώσεις, δσάκις 

αϋτη άπεδεικνύετο βάσιμος, είς πολλάς δέ περιπτώσεις ή 

Κυβέρνησις ελαβε μέτρα κατά έμπεπιστευμένων τήν τήρη

σιν τής τάξεως πρίν ή διατυπωθοϋν τά πορίσματα έπί τών 

διεξαχθεισών άνακρίσεων. Οί πολίται δέον νά είναι βέβαι

οι δτι εχει πλήρως διασφαλισθή ή έλευθέρα κατά τάς έπι

κειμένας έκλογάς εκφρασις τής θελήσεώς των». 

Συγχρόνως, δ Κ. Καραμανλής, λίγο πρίν άναχω

ρήσει στή Χαλκίδα, προέβη σχετικά στήν άκόλουθη 

δήλωση: 

«'Η ένέργεια τοv προέδρου τής 'Ενώσεως Κέν

τρου ε{ναι έκπληκτική καί προδίδει δχι άπλώς lλ

λειψιν ψυχραιμίας άλλά καί lλλειψιν αlσθήματος εύ

θύνης. Παρακινών τούς όπαδούς του εlς αύτοάμυναν 

καί άναθέτων εlς αύτούς τήν τήρησιν τοv Συντάγμα

τος, ό κ. Παπανδρέου τούς καλεί ούσιαστικώς εlς 

άνταρσίαν. 'Αλλ ' ή ένέργεια καθίσταται καί ϋπο
πτος, διότι γίνεται μετά τήν ύπό τής Κυβερνήσεως 

lκανοποίησιν διαφόρων παραλόγων αlτημάτων, μετα

ξύ τών όποίων καί ό άφοπλισμός τών ΤΕΑ. Τήν κα

θιστii δέ περισσότερον ϋποπτον ό τόνος ύπερβολής, ό 

όποίος δίδεται εlς συνήθη έπεισόδια, τά όποία συμ

βαίνουν εlς πiiσαν έκλογήν καί εlς πiiσαν χώραν, 

πολλά τών όποίων μάλιστα εlς τήν παροvσαν περί

πτωσιν τά προκαλεί έσκεμμένως ή aκρα άριστερά. 

»Ή ΕΡξ όπως έδήλωσα κατ' έπανάληψιν, δέν 

εχει άνάγκην είδικών πλεονεκτημάτων διά νά κερδί

ση τάς έκλογάς. Διότι aλλως δέν θά προέβαινεν εlς 

τάς γνωστάς παραχωρήσεις του έκλογικοv νόμου καί 

τής ύπηρεσιακής Κυβερνήσεως. 

» Άποδοκιμάζω τά έπεισόδια καί τήν βίαν άπό 
οlονδήποτε καί aν προκαλούνται. 'Αποδοκιμάζω 

όμως καί καταγγέλλω καί τήν τακτική ν τής 'Ενώσε

ως Κέντρου ώς άποβλέπουσαν εlς τήν δημιουργίαν 

προσχημάτων τόσον διά τήν διαβολή ν τών έκλογών, 

όσον καί διά τήν δημιουργίαν γενικωτέρας άνωμαλί

αφ>. 

'Ο Γ. Παπανδρέου, άπαντώντας στις δηλώσεις 

του Κ. Καραμανλή, άναφέρει: 

«~Ελλειψιν αίσθήματος εύθύνης καί δημοκρατικής συ

νειδήσεως άποκαλύπτουν αί δηλώσεις τοϋ άρχηγοϋ τής 

ΕΡΕ. Θέτω ένώπιον αύτοϋ τό έρώτημα: v Αν α{ άρχαί δέν 

δύνανται η δέν θέλουν νά έπιβάλουν τήν τάξιν καί τήν 

έλευθέραν έκδήλωσιν τής θελήσεως τοϋ λαοϋ καί άν έπί 

πλέον συμπράττουν είς τήν άσκησιν βίας, ποίον είναι τό 
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καθήκον τών έλευθέρων πολιτών; Νά ύποκύπτουν; Αuτή 

ε{ ναι ή γνώμη του άρχηγου τής ΕΡΕ; 'Αλλά τότε οί πολί

ται εΙ ναι έθελόδουλοι, δέν εiναι άξιοι τής δημοκρατίας . Τό 
καθήκον τών έλευθέρων πολιτών είναι είς τήν βίαν νά άν

τιτάσσουν νόμιμον άμυνα. 'Η νόμιμος άμυνα δένε{ ναι άν

ταρσία. ΕΙ ναι καί άνθρώπινον καί δημοκρατικόν δικαίωμα. 

'Η ΕΚ περιβάλλεται σήμερον άπό τήν ένθουσιώδη έμπι

στοσύνην τής μεγάλης πλειοψηφίας του έλληνικου λαου. 

Καί θά ήμεθα ήγέται άνάξιοι τής έμπιστοσύνης του λαου 

καί θά ήτο δ λαός άνάξιος τών έλευθεριών του, άν έπετρέ

πομεν είς οίανδήποτε μορφήν βίας νά άλλοιώση τό άληθές 

φρόνημά του». 

' Ο Κ . Καραμανλής, άμέσως μετά τήν όμιλία του 

στή Χαλκίδα, θά δηλώσει: 

«Εlναι γνωστόν δτι δ πρόεδρος τής 'Ενώσεως 

Κέντρου εlναι έπιρρεπής είς τάς ύπερβολάς. Χρησι

μοποιεί κατά κανόνα άνύπαρκτα ή μικρά περιστατι

κά, διά νά δημιουργήση μεγάλο ν θόρυβον. Πολύ φο

βούμαι δτι καί είς τήν παροvσαν περίπτωσιν δ κ. 

Παπανδρέου, δμιλών περί τρομοκρατίας, άποδίδει ά

πλώς τήν ψυχολογίαν άπό τήν δποίαν δ ίδιος κατέ

χεται. 

» 'Όσον άφορii τάς θεωρίας του "περί δημοκρατί

ας" τάς εύρίσκω δχι μqνον περιέργους άλλά καί έπι

κι νδύνους. 

;; 'Εξ aλλου, δ ταν δμιλή σήμερον περί νοθεύσεως 
του λαϊκοv φρονήματος, δέν εχει παρά νά ένθυμηθή 

δσα κατήγγειλε παλαιότερον είς βάρος τοv κ. Βενιζέ

λου, λέγων δτι: " 'Ενεργεί δ ίδιος τάς έκλογάς χρη

σιμοποιών τήν κομματικήν συναλλαγήν τής Κυβερ

νήσεως ώς μέσον έπηρεασμοv τών έκλογέων. f/(αί 

χρησιμοποιεί έπίσης διά πρώτην φοράν είς τήν 

ίστορίαν τοv τόπου τήν 'Εθνική ν Τράπεζαν ώς 

έκλογικόν μαγειρείον. 'Ο κ. Σ. Βενιζέλος έπεδίωξε 

νά άναμίξη καί τό Στέμμα είς τόν έκλογικόν άνταγω

νισμόν πρός ίδίαν κομματικήν έκμετάλλευσιν";;. 

~Άλλωστε, ό Γ. Παπανδρέου, άπαντώντας στή δή

λωση τοϋ Κ. Δόβα, παραδέχεται μέν ότι ή Κυβέρνη

ση ίκανοποίησε τά αi.τήματα τής παρατάξεώς του, 

κάνει όμως λόγο γιά δράση παρακρατικών όργανώ

σεων, οί όποίες «παραβιάζουσαι τήν καλήν θέλησιν 

της Κυβερνήσεως, ήρχισαν νά ~σκοϋν τρομοκρατίαν 

καί εναντίον τών όπαδών τοϋ Κέντρου, κατόπιν της 

διαπιστωθείσης δημιουργίας μεγάλου λαϊκοϋ ρεύμα

τος ύπέρ αύτοϋ, διά νά μειώσουν τήν εκλογικήν επι

τυχίαν του» . Παράλληλα, συνιστά τή λήψη συγκε

κριμένων πρόσθετων μέτρων καί επιμένει στή θέση 

του ότι «ή 'Ένωσις Κέντρου ε{ναι άποφασισμένη 

όπως, άν αί νόμιμαι άρχαί δέν τό κατορθώσουν, άνα

λάβη αύτή μέ τήν όργάνωσιν τών δυνάμεών της, τήν 

εξουθένωσιν τής φοβίας καί τήν άποκατάστασιν 

συνθηκών ελευθέρων εκλογών». 

Μέ άφορμή τίς νέες δηλώσεις τοϋ Γ. Παπανδρέου 

καί τοϋ όλου θορύβου πού είχε δημιουργηθεί, ό κ . 

Δόβας, μιλώντας πρός δημοσιογράφους, ύπογράμμι

σε : 

«Τά γραφόμενα περί τρομοκρατίας έμφανίζουν τήν χώ

ραν είς τό έξωτερικόν ώς άναρχουμένην, είς δέ τό έσωτερι

κόν καθιστουν θερμοτέραν τήν ήδη θερμήν προεκλογικήν 

άτμόσφαιραν, λόγω άκριβώς τής άνεξελέγκτου δημοσιεύ

σεως τών πληροφοριών περί έκτρόπων ... ' Από τάς πληρο

φορίας τάς όποία εχω, όχι μόνον άπό τά κατά τόπους κρα

τικά όργανα, άλλά καί άπό κοινούς πολίτας, ή πραγματική 

κατάστασις είς τήν χώραν κατά τήν προεκλογικήν περίο

δον ε{ναι πολύ διαφορετική έκείνης, τήν δποίαν έμφανίζει 

δ τύπος, όχι ηθελημένως, άλλά λόγω τής έλλείψεως έλέγ

χου τών καταγγελιών, αϊτινες μου διαβιβάζονται. 

»Δύναμαι νά διαβεβαιώσω, δτι πλέον τών 90% τών κα
ταγγελιών, αϊτινες δημοσιεύονται είς τόν τύπον, ε{ναι ή 

άνακριβείς ή άνάξιαι λόγου . Τουτο προκύπτει άπό τόν συ

νεχή ελεγχον τών καταγγελιών, δ δποίος γίνεται άπό τήν 

Κυβέρνησιν καί πάντοτε μάλιστα άπό κλιμάκιον άνώτερον 

του εκάστοτε άρμοδίου διά τόν ελεγχον». 

Μέ άναφορά τίς καταγγελίες τοϋ Γ. Παπανδρέου 

γιά τή δράση παρακρατικών όργανώσεων, θά παρα

τηρήσει: 

«'Ως είμαι είς θέσιν νά γνωρίζω, οuδεμία τοιαύτη όργά

νωσις ύπάρχει. Δι' αuτό καί έζήτησα πάντοτε άπό έκείνους 

οί δποίοι καταγγέλλουν τήν ύπαρξιν παρακρατικών όργα

νώσεων, νά τάς κατονομάσουν, διότι έγώ δέν τάς γνωρίζω 

ποίαι είναι . 'Ελπίζω νά μή χαρακτηρίζουν τά•ΤΕΑ ώς πα

ρακρατικάς όργανώσεις, διότι τά ΤΕΑ είναι κρατική νόμι

μος όργάνωσις. 

»'Εάν έσημειώθησαν τυχόν παρεκτροπαί, τουτο δέν δί

δει δικαίωμα νά χαρακτηρισθουν τά ΤΕΑ ώς παρακρατική 

όργάνωσις. ' Απλώς θά πρόκειται περί παραβάσεως καθή

κοντος ώρισμένων όργάνων καί πάντοτε, δπως δι' δ λα τά 

κρατικά δργανα, εuθύς ώς αί καταγγελίαι άποδειχθουν 

άκριβείς, έπιβάλλονται άμέσως αί δέουσαι αuστηραί κυ

ρώσεις. Καί δύναμαι νά είπω δτι είς ώρισμένας περιπτώ

σεις επεβλήθησαν κυρώσεις καί πρίν άκόμη άποδειχθή τό 

βάσιμον τών καταγγελιών» . 

ΕΙ.δικότερα ώς πρός τό θέμα τοϋ άφοπλισμοϋ τών 

ΤΕΑ επισημαίνει: 

«Δέν δύνανται νά διατυπουνται παράπονα κατά τής ση

μερινής Κυβερνήσεως, ή όποία διέταξε τόν άφοπλισμόν 
τών ΤΕΑ, μίαν δλόκληρον /:βδομάδα πρό τών εκλογών, 

ένώ τό ίδιον δέν συνέβη μέ τάς προηγουμένας ύπηρεσιακάς 

Κυβερνήσεις . 

» ' Η ύπηρεσιακή ύπό τόν κ. Γεωργακόπουλον Κυβέρ

νησις διέταξε τόν άφοπλισμόν τών ΤΕΑ, διά μέν τήν κάτω 

του 'Αλιάκμονος περιοχήν 48 μόνον rορας πρό τών εκλο
γών , είς δέν τήν άνω του 'Αλιάκμονος περιοχήν δ άφοπλι

σμός διετάχθη καί έπραγματοποιήθη μόνον κατά τήν ήμέ

ραν τών έκλογών, άπό τής πρωίας μέχρι τής νυκτός . 'Επει

δή είμαι στρατιωτικός, δι ' αuτό άνέλαβα τήν εuθύνην του 

άφοπλισμου τών ΤΕΑ μίαν όλόκληρον έβδομάδα πρό τών 

έκλογών. Οίαδήποτε πολιτική Κυβέρνησις δέν θά ηδύνατο 

νά άναλάβη μίαν τοιαύτην εuθύνην» . 
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Στίς 21 'Οκτωβρίου, συνεχίζοντας τήν τελευταία 
προεκλογική του περιοδεία, δ άρχηγός τής ΕΡΕ έπι

σκέπτεται τή Λειβαδιά καί τή Λαμία, γιά νά καταλή

ξει, τήν έπομένη, στά Τρίκαλα, δπου σέ δμιλία του 

μεταξύ άλλων τονίζει: 

« ... Ή Κυβέρνησίς μου σiiς προσέφερεν δ, τι 

άπαιτεί ενας τίμιος λαός άπό μίαν lντιμον Κυβέρνη

σιν: γαλήνην, άσφάλειαν, οίκονομικήνσταθερότητα 

καί πρόοδον. Συγκρίνατε τά έπιτευχθέντα πρός τήν 

κατάστασιν ή όποία έπεκράτει κατά τό παρελθόν καί 

ψηφίσατε. Δέν σiiς έφέραμεν τήν εύημερίαν. Σiiς κα

τεστήσαμεν δμως ίκανούς νά άγωνισθήτε δι' αύτή ν, 

θεμελιώσαντες τό οίκονομικόν μέλλον τής χώρας. Οί 

ήγέται τοv λεγομένου Κέντρου, έπειδή άντελήφθη

σαν δτι ή άμφισβήτησις τοv lργου τής Κυβερνήσεως 

τής 'Εθνικής Ριζοσπαστικής 'Ενώσεως δέν εlχεν 

άποτελέσματα, κατέφυγον εlς τούς μύθους περί 

"τρομοκρατίας ... "». 

Στή συνέχεια, δ άρχηγός τής ΕΡΕ έκφωνεί ση

μαντικό λόγο στή Λάρισα, έπίκεντρο τοϋ δποίου εΙ

ναι ή άγροτική πολιτική τής Κυβερνήσεώς του. Γιά 

τό θέμα αότό, δ Κ. Καραμανλής θά έπισημάνει: 

«Διά πρώτην φοράν είς τήν χώραν μας έπιδιώκε

ται έπί ηj βάσει ένός συγκεκριμένου προγράμματος, 

ή βελτίωσις του βιοτικού έπιπέδου τών 'Ελλήνων 
άγροτών. Τό πρόγραμμα αύτό, δπως γνωρίζετε, περι

λαμβάνει μέτρα οίκονομικά, κοινωνικά καί όργανω

τικά. Διατίθενται δέ διά τήν πραγματοποίησίν του 

μεγάλα ποσά, τά όποία έπιβαρύνουν τό δημόσιον καί 

τό κοινωνικόν σύνολον. 'Ό,τι σiiς ύπέσχοντο οί άν

τίπαλοί μας, έπί σειράν έτών, τό μετεβάλομεν ήμείς 

είς πραγματικότητα. Αύτός δέ εlναι καί ό λόγος διά 

τόν όποίον, άποσιωπώντες τά δσα έπράξαμεν διά 
τούς άγρότας, προσπαθούν νά δημοκοπήσουν εlς βά

ρος των, κατά τρόπον έπικίνδυνον. Χαρακτηριστική 

εlναι ή στάσις, τήν όποίαν λαμβάνουν εlς τό θέμα 

τών γεωργικών άσφαλίσεων καί τό θέμα τών άγροτι

κών χρεών. 'Όπως γνωρίζετε, ό θεσμός τής άσφαλί

σεως τοv άγρότου, τόν όποίον έθέσπισεν ή Κυβέρ

νησίς μου, άποτελεί τό μεγαλύτερον κοινωνικόν μέ

τρον τών τελευταίων 50 έτών. 'Εφαρμόζεται κατά 

τρόπον τόσον όλοκληρωμένον, δσον έφαρμόζεται 

εlς όλίγας μόνον χώρας, καί αύτάς πλουσίας. Προ

βλέπεται ή διάθεσις, κατ' lτος, 1.400.000.000 δρχ., 
διά τών όποίων καλύπτεται τό γήρας, ή άσθένεια καί 

ή γεωργική παραγωγή. 'Αλλά τό σπουδαιότερον εl

ναι, άπό τά 1.400.000.000 δρχ. τά 900 έκατ. περίπου, 
άντλοvνται άπό τό κοινωνικόv σύνολον καί τόν 
προϋπολογισμό ν, ένώ ή συμβολή τών άγροτών άνέρ

χεται μόνον εlς 500 έκατ. δρχ. 
»Μολονότι, λοιπόν, ό θεσμός έφαρμόζεται εlς εύ

ρυτάτην εκτασιν καί μολονότι, έν άντιθέσει πρός δ, τι 

συμβαίνει εlς aλλας χώρας, στηρίζεται κατά τά 2/3 
περίπου εlς πόρους κοινωνικούς, οί άντίπαλοί μας, 

διά νά μειώσουν τήν μεγάλην σημασίαν του μέτρου 

αύτοv, δημοκοποvντες, ύπόσχονται νά χαρίσουν καί 

τήν μικράν αύτήν άλλά άπαραίτητον συμβολήν τοv 

άγρότου εlς τήν άσφάλειάν του. Αύτή, δμως, ή πολι

τική δέν εlναι μόνον πολιτική διαφθοράς του άγρό

του, άλλά έφαρμοζομένη θά καταστήση έξ ύπαρχής 

άνάπηρον τόν θεσμό ν καί ταχέως θά τόν όδηγήση εlς 

τήν κατάρρευσιν. 

»Άλλά γίνεται άνεπίτρεπτος έκμετάλλευσις τοv 

θέματος τών άγροτικών χρεών, δπως γίνεται εlς πii

σαν έκλογήν. 'Ομιλών εlς Σέρρας, έξήγησα διατί θέ

μα άγροτικών χρεών ώς θέμα γενικόν δέν ύφίσταται, 

άλλά ύφίσταται ώς εlδικόν θέμα, διά τάς περιπτώσεις 

έκείνας, κατά τάς όποίας ή καθυστέρησις δέν όφεί
λεται εlς κακοπιστίαν του άγρότου άλλά όφείλεται 

εlς πραγματική ν άδυναμίαν. Δέν εlναι δμως δυνατόν, 

οίαδήποτε Κυβέρνησις, έξ άφορμής τών εlδικών αύ

τών περιπτώσεων, νά λάβη καθολικόν μέτρον, του 

όποίου θά έπωφελοvντο καί δσοι άκόμη δέν lχουν 

άνάγκην, πέραν δέ αύτών, καί οί κακής πίστεως 

όφειλέται. 'Υπό τήν συγκεκριμένη ν του αύτή ν μορ

φήν έμελετήσαμεν τό θέμα καί έν συνεχείrι τών λη

φθέντων ύπό τής Κυβερνήσεώς μου μέτρων θά λάβω

μεν καί περαιτέρω εlδικά μέτρα, διά νά άνακουφίσω

μεν δλας έκείνας τάς κατηγορίας τών άγροτών, οί 

δποίοι εύρίσκονται έν δεδικαιολογημένu καθυστερή

σει. Αύτή εlναι ή μόνη δυνατή καί τιμία άντιμετώπι

σις του προβλήματος. "Οσοι ύπόσχονται διαγραφήν 

ή καθολικήν ρύθμισιν τών άγροτικών χρεών άσκοvν 

άνεύθυνον δημοκοπίαν, διότι ύπόσχονται κάτι, τό 

δποίον ή πραγματικότης τό καθιστά άνέφικτον». 

Στό Βόλο, τελευταίο σταθμό τής περιοδείας του 

καί λίγο πρό τής άναχωρήσεώς του στήν 'Αθήνα, δ 

Κ. Καραμανλής, άπαντώντας σέ σχετική έρώτηση, 

κάνει τήν άκόλουθη δήλωση: «Ή νίκη τής ΒΡΕ δέν 

εlναι μόνον άσφαλής. Θά εlναι καί περηφανής». 

27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1961 

'Ενώπιον όγκώδους συγκεντρώσεως τοϋ άθηναϊ

κοϋ λαοϋ, δ Κ. Καραμανλής έκφωνεί στήν Πλατεία 

Κλαυθμώνος βαρυσήμαντο πολιτικό λόγο. 

'Απευθυνόμενος πρός τούς συγκεντρωμένους 

'Αθηναίους ό άρχηγός τής ΕΡΕ άναφέρεται στά έπι

τεύγματα τών Κυβερνήσεών του κατά τήν τελευταία 

έξαετία, παρέχει τή διαβεβαίωση δτι στήν περίπτω

ση πού θά άναλάβει γιά τέταρτη φορά τή διακυβέρ

νηση τής χώρας, θά συνεχίσει τήν έφαρμογή τοϋ 

πενταετοϋς προγράμματός του καί άπαντα στίς έπι

κρίσεις τών άντιπάλων του: 

«'Η 'Εθνική Ριζοσπαστική 'Ένωσις διεκδικεί 
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τήν έμπιστοσύνην τού έλληνικού λαού έπί τfj βάσει 

ένός τεραστίου έργου, τό όποίον έπετέλεσε, παρό

μοιον τού όποίου δέν έχουν νά έπιδείξουν οί άντίπα

λοί της. Τόν άπολογισμόν τού έργου αύτού ε{χον τήν 

εύκαιρίαν νά τόν κάμω, όμιλών είς τήν Θεσσαλονί

κην καί είς άλλας πόλεις τής 'Ελλάδος. 'Εδώσαμεν 

είς τήν χώραν άσφάλειαν καί πολιτική ν σταθερότη

τα, αί όποίαι ε{ναι άπαραίτητοι διά κάθε δημιουργι

κήν προσπάθειαν. 'Εξυγιάναμε τά οίκονομικά μας 

καί κατεστήσαμεν τήν δραχμήν ενα άπό τά ύγιέστε

ρα νομίσματα τού κόσμου. Καί άφού έπετύχομεν αύ

τά, κατηρτίσαμεν ενα άρτιον πρόγραμμα άναπτύξεως 

τής οίκονομίας τής χώρας. Τούτο συμβαίνει διά 

πρώτην φοράν είς τήν 'Ελλάδα. Καί δύνασθε νά τό 

έκτιμήσετε, έάν άναλογισθήτε ότι έπί ενα καί πλέον 

αίώνα είς τόν τόπον αύτόν λαός καί Κυβερνήσεις 

αvτοσχεδιάζαμε. Διά τού προγράμματος αvτού έπι

διώκεται ή ίσόρροπος άνάπτυξις όλων τών κλάδων 

τής οίκονομίας μας καί ή παράλληλος βελτίωσις τού 

βιοτικού έπιπέδου όλων τών τάξεων τού έλληνικού 

λαού. Τό πρόγραμμα αvτό έδωσεν ήδη λαμπρά άπο

τελέσματα. Μολονότι δέν ύπήρξεν είσέτι πλήρης ή 

άπόδοσις τών έργων, τά όποία έξετελέσθησαν καί 

έκτελούνται, τό έθνικόν μας είσόδημα κατά τήν τε

λευταίαν έξαετίαν ηvξήθη κατά 59%, άνελθόν άπό 59 
είς 94 δι σε κατ. 'Η αϋξησις αvτή τού έθνικού μας 
είσοδήματος καί ή παράλληλος αϋξησις τών έσόδων 

τού Δημοσίου μaς έπέτρεψε νά λάβωμεν σειράν κοι

νωνικών μέτρων πρός άνακούφισιν τών έργαζομέ

νων, δπως ή άσφάλισις τών άγροτών καί ή προστα

σία τών προϊόντων των, ή βελτίωσις τών άποδοχών 

τών έργαζομένων, ό θεσμός τών οίκογενειακών έπι

δομάτων, ή ίατροφαρμακευτική περίθαλψις ύπαλλή

λων καί συνταξιούχων κ.λ.π., μέ άποτέλεσμα νά αv

ξηθή τό έργατικόν είσόδημα καί πέραν τijς αvξήσε

ως τού έθνικού είσοδήματος. Δέν έφέραμε βέβαια τήν 

εvημερίαν. Άλλά κατεστήσαμεν τήν 'Ελλάδα όλι

γώτερον πτωχή ν άπό δ, τι ή το πρό πενταετίας. Καί 

πρό παντός τήν κατεστήσαμεν ίκανήν ν' άγωνισθή 

διά τήν εvημερίαν της, διότι έδημιουργήσαμεν τάς 

άσφαλείς προϋποθέσεις δι ' ενα καλύτερον μέλλον. 
» Τό έργον αvτό προσπαθούν οί άντίπαλοί μας, 

άλλοτε μέ άνακριβείας καί άλλοτε μέ άριθμητικά λο

γοπαίγνια, νά τό άμφισβητήσουν. Ματαίως όμως, διό

τι τό γνωρίζει καί τό αίσθάνεται ό έλληνικός λαός. 

Μή δυνάμενοι δέ νά δώσουν τήν μάχην κατά τής 

'Εθνικής Ριζοσπαστικής 'Ενώσεως έπί τού πεδίο!/ 
αvτού, προσπαθούν νά δημιουργήσουν έντυπώσεις 

εiς βάρος μας χρησιμοποιούντες διαφόρους μύθους. 

»'Ομιλούν περί άποκαταστάσεως τής δημοκρα

τίας, κάμνοντες προφανώς σύγχυσιν μεταξύ δημο

κρατίας καί άναρχίας. 

»'Ομιλούν περί δημοκρατίας έκείνοι, οί όποίο ι 

συνειργάσθησαν μέ τόν άσπονδότερον έχθρόν αv-

τής, τόν κομμουνισμόν. 

»'Ομιλούν περί δημοκρατίας έκείνοι, οί όποίο ι 

μέ τήν ρευστότητα τής πολιτικής των νοθεύουν τήν 

δημοκρατικήν μας ζωήν καί θέτουν έν κινδύνφ τό 

πολίτευμα. 

)) 'Ομιλούν, τέλος, περί δημοκρατίας έκείνοι, οί 
όποίοι, διά νά έπιβάλουν τάς άξιώσεις των, έκβιά

ζουν εvθέως τό πολίτευμα. 

)) "Ολοι δέ αvτοί άμφισβητούν τήν δημοκρατικό
τητα τής 'Εθνικής Ριζοσπαστικής 'Ενώσεως, χωρίς 

όμως νά δύνανται νά κατονομάσουν έστω καί μίαν 

άντιδημοκρατικήν πράξιν της. 

)) 'Η 'Εθνική Ριζοσπαστική 'Ένωσις άπέδειξεν 
προσήλωσιν είς τούς δημοκρατικούς μας θεσμούς. 

Οvδέν άνελεύθερον ή άντιδημοκρατικόν μέτρον έθέ

σπισε. Ά ντλεί τήν δύναμίν της άπό τόν λαόν καί 

προσέφυγεν είς αvτόν καί όταν ήδύνατο νά παρατεί

νη τήν παραμονήν της είς τήν έξουσίαν. Οvδέποτε ή 

'Ελλάς έκυβεpν~θη τόσον δημοκρατικά καί τόσον 
όμαλά, όσον κατά τήν τελευταία ν έξαετίαν. 'Α να

γνωρίζουν δέ όλοι οί "Ελληνες, πλήν τών κομμουνι

στών, οί όποίοι έπιζητούν άσυδοσίαν, ότι ή 'Εθνική 

Ριζοσπαστική 'Ένωσις άποτελεί έγγύησιν διά τήν 

δημοκρατίαν. 

))Κατεσκεύασαν, έπίσης, οί άντίπαλοί μας τόν μύ

θο ν τού κομματικού κράτους. Σaς πληροφορώ ότι 

ουδεμία άλλη Κυβέpνησις ύπήρξε τόσον άκομμάτι

στος, όσον ή ίδική μου. Ή Κυβέρνησίς μου έπανέ

φερε τόν θεσμό ν τών ύπηρεσιακών νομαρχών. 'Ετο

ποθέτησεν έπί κεφαλής διοικητικών, οiκονομικών, 

διπλωματικών, δικαστικών κ.λ.π. ύπηρεσιών, άν

θρώπους οί όποίοι, όχι μόνον δέν ήσαν φίλοι της 

άλλά ήσαν φίλοι τών άντιπάλων της. Καί τούς έτο

ποθέτησε, διότι έξετίμησε τό ήθος καί τήν ίκανότητά 

των. Δέν θέλω νά άνα{ρέρω όνόματα καί διότι θά ε{ναι 
μακρός ό κατάλογος άλλά καί διότι γνωρίζω ότι τά 

γνωρίζουν οί άντίπαλοί μου. Διά νά διευκολύνη τούς 

άντιπάλους της παρητήθη τού νομίμου δικαιώματός 

της νά ψηφίση έκλογικόν νόμον τής άρεσκείας της 

καί νά ένεργήσθη ή ίδια τάς έκλογάς. 'Αλλά μεγαλυ

τέραν άπόδειξιν τού άκομματίστου αvτής άποτελεί. 
τό γεγονός δ τι, ένώ ήδύνατο έν όψει έκλογών νά δια

θέση τά περίφημα ύπερέσοδα διά τήν ίκανοποίησιν 

διαφόρων αiτημάτων, τά διέθεσε πρός ένίσχυσιν τού 

προγράμματος τών έπενδύσεων. Τούτο δύναται νά 

έκτιμηθή, έάν ληφθή ύπ' δ ψι ν ότι αί Κυβερνήσεις 

τού παρελθόντος έδημιούργουν έλλείμματα είς τόν 

προϋπολογισμόν, διά νά κάμουν προεκλογικάς πα

ραχωρήσεις. Καί δλα αvτά προσποιούνται ότι τά 

άγνοούν οί άντίπαλοί μας καί έπικαλούνται συνεχώς 

τήν άσήμαντον, άλλά καί άμφίβολον περίπτωσιν 

ένός νομάρχου. 'Ιδού διατί ό θόρυβος περί κομματι

κού κράτους άποτελεί μύθον. 

))Πολίται τών 'Αθηνών, 
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))Σiiς άνέπτυξα ήδη τό έργον, τό όποίον έπετελέ

σαμεν, καθώς καί τάς διαφοράς αι' όποίαι ύπάρχουν 

μεταξύ ήμών καί τών άντιπάλων μας. 

)) 'Όσον άφορii τάς μελλοντικάς μου έπιδιώξεις, 
εlχον τήν εύκαιρίαν νά τάς άναπτύξω καί αύτάς, όμι

λών εΙς τήν Θεσσαλονίκη ν. Αί άνεδαφικαί έπαγγελί

αι τών άντιπάλων μου, αί όποίαι έλαβαν ήδη τήν 

μορφήν πλειοδοσίας, δέν πρόκειται νά μεταβάλουν 

τήν θέσιν, τήν όποίαν ώς ύπεύθυνος πολιτικός καθώ

ρισα. • Εκάμαμεν δ, τι ή το δυνατόν νά γίνη διά νά 
εlσέλθη ή χώρα μας εΙς τήν μεγάλην λεωφόρον τής 

ύλικής καί πολιτιστικής άναπτύξεως. Άπομένουν 

όμως νά γίνουν άκόμη πολλά. Καί διά τήν πραγμα

τοποίησι ν αύτών ζητουμεν τήν έντολήν σας. 

))Βασική μας έπιδίωξις εlναι ή aύξησις του έθνι

κου εΙσοδήματος καί ή δικαιοτέρα κατανομή αύτου. 

Διότι μόνον δι • ένός ηύξημένου εΙσοδήματος εlναι 
δυνατόν νά έπιδιώξωμεν τήν άποτελεσματικήν άντι

μετώπισιν τών προβλημάτων πού άπασχολουν τόν 

λαόν μας. Πρόν τήν κατεύθυνσιν αύτήν έσημειώθη 

ήδη σημαντική πρόοδος. Καί θά συνεχίσωμεν τήν 

σχετικήν προσπάθειαν μέ έπιταχυνόμενον ρυθμόν. 

))Πρός τουτο θά έπιδιώξωμεν τήν όλοκλήρωσιν 

καί προέκτασιν του πενταετους σχεδίου οΙκονομικής 

άναπτύξεως, τό όποίον ήρχισεν ήδη νά άποδίδη τό

σον άπό άπόψεως παραγωγικότητας, όσον καί άπό 

άπόψεως άπορροφητικότητος. 'Η άνεργία, ή ύποα

πασχόλησις καί ή μετανάστευσις εlναι άποτέλεσμα 

δυσαναλογίας μεταξύ τής αύξήσεως του πληθυσμου 

καί τής άπορροφητικότητος τής οΙκονομίας, γεγονός 

πού παρατηρείται άκόμη καί εΙς χώρας πολύ περισσό

τερον άνεπτυγμένας άπό τήν ίδικήν μας. 'Υπάρχουν 

όμως τώρα δ λα ι αί προϋποθέσεις, ώστε ν' άμβλυν

θουν τά προβλήματα αύτά. 

)) Ή έπιτάχυνσις έξ άλλου τής αύξήσεως του 
έθνικ ου μας εiσοδήματος θά μiiς δώση τήν δυνατότη

τα περαιτέρω βελτιώσεως τών άποδοχών τών έργα

ζομένων. Καί ή παράλληλος ένίσχυσις τών έσόδων 

του Κράτους θά μiiς έπιτρέψη νά διευρύνωμεν τήν 

κοινωνικήν μας πολιτική ν. Θά μiiς έπιτρέψη έπίσης 

ν' άντιμετωπίσωμεν τό κρίσιμον θέμα τής άναμορ

φώσεως τής φορολογικής μας νομοθεσίας, ύπό τήν 

έννοιαν τής δικαιοτέρας κατανομής τών φορολογι

κών βαρών. 

))Στηριζόμενοι, έπίσης, εΙς τόν ηύξημένον έθνι

κόν μας πλουτον θά δυνηθώμεν νά ένισχύσωμεν μέ 

έντατικώτερον ρυθμόν τούς τομείς τής παιδείας, τών 

γραμμάτων, τών τεχνών καί του άθλητισμου, εΙς τούς 

όποίους πιστεύω ότι δύναται ή χώρα μας νά φθάση 

ταχύτατα εΙς τάς μεγαλυτέρας τών έπιδόσεων. 

)) τέλος, θά έπιδιώξωμεν τόν έκσυγχρονισμόν καί 
τήν δραστηριοποίησιν του κρατικου μηχανισμου μέ 

ταχύτερον ρυθμόν. VΕχει ήδη άρχίσει ή σχετική 

προσπάθεια, άλλά ύπάρχουν άκόμα πολλαί τροχοπέ-

δαι, πού πρέπει νά παραμερισθουν, διά νά άποκτή

σωμεν Κράτος άνταποκρινόμενον είς τά σημερινά 

του καθήκοντα. Ή άνάγκη αύτή, καθώς καί ή έξυγί

ανσις τής δημοσίας ζωής καί ή προστασία του δημο

κρατικου μας πολιτεύματος έπιβάλλουν, όπως έτόνι

σα καί είς τήν Θεσσαλονίκη ν, τήν άναθεώρησιν τών 

μή θεμελιωδών διατάξεων του Συντάγματος. 

))Αύτά πού σiiς άνέπτυξα δέν άποτελουν έπαγγε

λίας προεκλογικάς. Τό προνόμιον αύτό τό άφήνω εΙς 

τούς άντιπάλους μου. 'Αποτελουν μέρη ένός προ

γράμματος, τό όποίον έφαρμόζεται ήδη καί τό όποί

ον δημιουργεί τάς δυνατότητας διά τήν πραγματο
ποίησιν όλων αύτών τών έπιδιώξεων. 

)>'Αθηναίοι, 

)>'Όταν μεθαύριον θά προσέλθετε εΙς τάς κάλπας, 

κάμετε μέ τόν έαυτόν σας εναν τίμιο ν άπολογισμόν. 

'Α ναλογισθήτε, πώς ή το καί ή πατρίς μας καί ή πό

λις σας μόλις πρό εξ έτών καί πώς εlναι σήμερον. 
'Ενθυμηθήτε τήν τεραστίαν προσπάθειαν ή δ ποία 

κατεβλήθη καί σταθμίσατε τάς κατακτήσεις τάς 

δποίας έπραγματοποιήσαμεν εΙς όλους τούς τομείς. 

Άπό τήν ψήφον σας θά έξαρτηθή ή κατοχύρωσις, 
άλλά καί ή περαιτέρω άνάπτυξίς των. Εύρισκόμεθα 

είς τό μέσον του δρόμου. 'Εντός τής προσεχους τε

τραετίας, χάρις είς τά θεμέλια τά όποία έχουν τεθή 

ύπό τής Κυβερνήσεώς μου, τό κατά κεφαλήν έθνικόν 

εΙσόδημα θά έχη σχεδόν διπλασιασθή, έν συγκρίσει 
μέ τό 1955. Καί ή Έλλάς θά έχη άλλάξει όψιν. Διά 
νά έπιτευχθή όμως αύτό άπαιτουνται τρία πράγματα: 

Πολιτική σταθερότης, συνέχεια καί πείρα. 

)>Τήν πολιτικήν σταθερότητα καί τήν συνέχειαν 

θά τήν δώσετε σείς εlς τήν χώραν, ψηφίζοντες τό 

κόμμα, τό όποίον διεχειρίσθη μέχρι τουδε έπιτυχώς 

τήν έξουσίαν. 

))Τήν πείραν θά σiiς τήν προσφέρη ή Έθνική Ρι

ζοσπαστική 'Ένωσις, ή δποία κατά τήν έξαετίαν αύ

τή ν έμελέτησε καί άvτιμετώπισε όλα τά προβλήματα 

πού άπασχολουν τήν χώραν. 

)>'Η πολιτική σταθερότης έξ άλλου δέν εlναι 

άπαραίτητος μόνον διά λόγους έσωτερικούς. Τήν 

καθιστουν άναγκαίαν καί λόγοι έξωτερικοί. 'Η 'Ελ

λάς, όπως γνωρίζετε, κατέχει μίαν κρίσιμον γεωγρα

φικήν θέσιν, είς τά πλαίσια ένός διχασμένου κόσμου. 

Ή δέ διεθνής έντασις κατέστη έπικίνδυνος καί έπε
κτείνεται ήδη καί είς τήν Βαλκανική ν. 'Υπό τάς 

συνθήκας αύτάς, ταλαντεύσεις καί πειραματισμοί εl

ναι δυνατόν νά άποβουν όλέθριοι διά τήν χώραν. Μ ή 

δημοουργήτε πειρασμούς διά τούς έχθρούς τής 'Ελ
λάδος, έπαναφέροντες αύτήν είς τήν έποχήν τής 

άκυβερνησίας καί τής άσταθείας. 

)) v Α νδρες, γυναίκες καί νέοι τών Άθηνών, 

)>Αίίριον εlναι ή έπέτειος τής ήμέρας του ίστορι

κου ΟΧ/. 'Απαντήσατε καί σείς μεθαύριο ν μέ ε να 

καθολικόν ΟΧ!, τόσον εiς τούς φορείς τής παρακ-
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'Ολοκλήρωση τής προεκλογικής έκστρατείας, μέ όμιλία 

πρός τό λαό τώv 'Αθηvώv. 
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μής, όσον καί πρό παντός, είς τούς πράκτορας τών 

έχθρών τής 'Ελλάδος. 

)) Ψηφίσατε τήν 'Εθνική ν Ριζοσπαστική ν 'Ένω
σιν, τής όποίας τό εvτιμον καί δημιουργικόν παρελ

θόν άποτελεί έγγύησιν διά τό μέλλον)). 

' Η συγκέντρωση τοϋ άθηναϊκοϋ λαοϋ χαρακτη

ρίστηκε ώς ή πιό όγκώδης καί ενθουσιώδης τής 

εκλογικής περιόδου, έν& ίδιαίτερη εντύπωση προκά

λεσε σέ πολιτικούς παρατηρηρές, 'Έλληνες καί ξέ

νους, δ ενθουσιασμός πού επικράτησε καί δ δποίος 

θεωρήθηκε ώς <«'iνευ προηγουμένου». 'Ο Κ. Καρα

μανλής, άμέσως μετά τήν δμιλία του, συγκινημένος 

άπό τή θερμότητα καί ζωηρότητα τοϋ πλήθους θά 

δηλώσει: «Αί 'Αθήναι ύπερέβαλον έαυτάρλ 

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1961 

'Ο Κ. Καραμανλής άπευθύνει μήνυμα πρός τόν 

έλληνικό λαό: 

«'Έλληνες, 'Ελληνίδες, 

)>Σiiς καλώ νά άσκήσετε όλοι τό έκλογικόν σας 

δικαίωμα, τό μέγα τοvτο προνόμιον παντός έλευθέ

ρου άνθρώπου. 

))Προσέλθετε είς τάς κάλπας, διότι αύτό άποτελεί 

χρέος σας άπέναντι τοv νόμου καί ή παράλειψις τοί) 

όποίου συνεπάγεται βαρείας κυρώσεις. 

))Προσέλθετε είς τάς κάλπας, διότι αύτό άποτελεί 

τό έθνικόν σας καθήκον, διότι πaς μή ψηφίζων ένι

σχύει άρνητικώς τόν κομμουνισμόν, άπό τόν όποίον 

άπειλείται ή γαλήνη, ή άσφάλεια καί τό μέλλον τοv 

εθνους. 

))Προσέλθετε είς τάς κάλπας, άπηλλαγμένοι άπό 

πάθη προσωπικά καί πολιτικάς προκαταλήψεις καί 

ψηφίσατε μέ μοναδικό ν κριτήριον τό έθνικόν συμφέ
ρον)). 

29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1961 

Διεξάγονται σέ δλη τή χώρα οί βουλευτικές 

εκλογές, τά άποτελέσματα των δποίων δίνουν στήν 

ΕΡΕ τό 50,80% τ&ν ψήφων καί τής εξασφαλίζουν 175 
εδρες στήν 'Ένωση Κέντρου τό 33,65% καί 100 εδρες 
καί στό ΠΑΜΕ 14,26% καί 24 εδρες. 

Τά τελικά συγκεντρωτικά άποτελέσματα, δπως θά 

άνακοινωθοϋν άπό τό υπουργείο 'Εσωτερικών, ε

χουν ώς έξής98 : 

ΕΡΕ 

ΕΚ 

ΠΑΜΕ 

ΑΝΕΞΑΡΊΗΤΟΙ 

2.347.824 
1.555.442 

675.867 
41.550 

50,80% 
33,65% 
14,62% 
0,89% 

'Εξ liλλου, τά τελικά άποτελέσματα των ψήφων 

των στρατιωτικών καί δημοσίων υπαλλήλων εχουν 

ώς άκολούθως: 

ΕΡΕ 

ΕΚ 

ΠΑΜΕ 

ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΙ 

154.536 
34.829 

5.597 
1.094 

78,7% 
17,7% 
2,8% 
0,8% 

'Αμέσως μετά τήν άνακοίνωση τ&ν άποτελεσμά

των, δ Κ. Καραμανλής άπευθύνει μήνυμα πρός τόν 

έλληνικό λαό: 

«Ή νίκη δέν εlναι ίδική μου. Εlναι νίκη τοv έλ

ληνικοv λαοί), τοί) όποίου τήν πολιτική ν ώριμότητα 

έπεβεβαίωσε τό άποτέλεσμα τής έκλογής. 

)) 'Η καταδίκη, είδικώτερον τής ΕΔΑ, κατέδειξε 
τήν θέλησιν τοί) λαοί) νά προστατεύση τήν δημοκρα

τίαν καί τά πάγια συμφέροντα του εθνους κατά πάσης 

έπιβουλής. 

))Αίσθάνομαι ίδιαιτέραν ίκανοποίησιν, διότι είς 

τό έθνικόν αύτό άποτέλεσμα συνέβαλα καί έγώ διά 

τοv άγώνος μου κατά τοv κομμουνισμοί), άλλά καί 

διά τής θεσπίσεως έκλογικοv νόμου ώφελίμου είς 

τήν έθνικήν άντιπολίτευσιν, διακινδυνεύσας χάριν 

αύτοί) τοv σκοποί) τήν αύτοδύναμον πλειοψηφίαν. 

)) ν Ε χω πλήρη συνείδησιν τής ηύξημένης εύθύνης 

τήν όποίαν μοv δημιουργεί ή εύρε ία έμπιστοσύνη μέ 

τήν όποίαν μέ περιέβαλε ό έλληνικός λαός. Καί θά 

πράξω πάν δ, τι έξαρτaται άπό έμέ διά νά δικαιώσω 
τάς προσδοκίας του. 

))Πρός τοvτο, όμως, θά εχω άνάγκην τής συνε

χοvς συμπαραστάσεως του λαοv. Διότι, ή πραγματι

κή μάχη Ιiρχεται τήν έπομένην τής έκλογής καί δι

αρκεί καθ' όλην τήν τετραετίαν. Κατά τήν ήμέραν 

τής ψηφοφορίας άπλώς έκλέγεται ή Κυβέρνησις, ή 

όποία θά ήγηθή τής μάχης αύτής. 

))Εlμαι βέβαιος ότι ή 29η 'Οκτωβρίου θά άποτελέ
ση σταθμόν είς τήν πορείαν τοv εθνους πρός τήν 

πρόοδον καί τήν εύημερίαν)λ 

30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1961 

'Ο Γ. Ράλλης, σέ συνέντευξή του πρός ξένους 

δημοσιογράφους, θά άποδώσει τήν πλήρη επικρά

τηση τής ΕΡΕ στό γεγονός δτι «ήτο τό μόνον κόμμα 

τό δποίον κατήλθεν είς τάς εκλογάς μέ ενα άρχηγόν 

καί ενα πρόγραμμα καί είς τήν άπήχησιν τοϋ κυ

βερνητικοϋ εργου». Καί παρατήρησε: 

«Τά άποτελέσματα άπέδειξαν δτι δ λαός δέν εlχεν έμπι

στοσύνην είς τόν συνασπισμόν τής ' Ενώσεως Κέντρου
Προοδευτικών, διά τόν δποίον έπίστευσεν δτι θά διελύετο 

τήν έπο μένη ν των έκλογών. 'Απεδείχθη έπίσης δτι έφ ' 

δσον τά πράγματα βαίνουν καλώς καί ύπάρχει σταθερότης, 

άσφάλεια καί πρόοδος, δ λαός δέν /;πιθυμεί πειραματι

σμούς. Τήν έπικράτησιν τής ΕΡΕ έβοήθησεν έπίσης ή 

/;σφαλμένη τακτική, τήν δποίαν ήκολούθησαν τά κόμματα 

του Κέντρου κατά τήν διεξαγωγήν του έκλογικοu άγώνος. 

'Η παροχή άφειδών ύποσχέσεων έκ μέρους τών άρχηγών 

του συνασπισμοί> ΕΚ-Προοδευτικών, τάς δποίας δέν έπί-
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στευσαν οί ψηφοφόροι, εδημιούργησεν ενα κλίμα δυσπι

στίας μεταξύ αuτών καί τής ήγεσίας του Κέντρου». 

Ό Γ. Ράλλης θά αναφερθεί κ:αί στήν ijττα του 

ΠΑΜΕ, τήν όποία θά aποδώσει στή δυσμενή aπή

χηση τήν όποία ε{ χε γιά τήν άκ:ρα aριστερά ή δήλω

ση του Σοβιετικοί> πρωθυπουργοί> Ν. Χρουστσώφ ότι 

θά καταστρέψει τήν 'Ακρόπολη, ή όποία «συνεκ:λό

νισε τελευταίως τήν έλληνικ:ήν κ:οινήν γνώμην», 

στήν δημιουργία τής ΕΚ, ή όποία ί:βλαψε τήν aρι

στερά, στήν προεκ:λογικ:ή έκ:στρατεία του Κ. Καρα

μανλή κ:αί στήν κ:οινωνικ:ή πολιτική τής Κυβερνή

σεως τής ΕΡΕ. 

Στή συνέχεια, ό Γ. Ράλλης ύπογράμμισε τό γεγο

νός ότι «διά πρώτην φοράν aπό του 1920 έλληνικ:όν 
κ:όμμα συνεκ:έντρωσε κ:ατά τάς έκ:λογάς, όχι μόνον 

τήν απόλυτον πλειοψηφίαν των έδρων, dλλά κ:αί τήν 

aπόλυτον πλειοψηφίαν των ψήφων, εi.ς ποσοστόν τό 

όποίον δένε{ χε συγκεντρώσει ούτε ό Έλευθ. Βενιζέ

λος κ:ατά τήν θριαμβευτικ:ήν έκ:λογήν του του 1928». 
Παρετήρησε ότι ή άνοδος τής ΕΡΕ ήταν έντυπωσια

κ:ή σέ όρισμένες περιοχές, έκ:τός τής Β. 'Ελλάδος, 

όπως στή Λέσβο, όπου συγκέντρωσε τά 45,5% των 
ψήφων, εναντι 32,61% του 1958 κ:αί στήν Κέρκυρα, 
όπου aπό 37,8% των ψήφων του 1958, ί:λαβε 51%. Καί 
aπέδωσε τήν άνοδο αuτή «εi.ς τάς ίκ:ανοποιητικ:άς τι

μάς προστασίας των dγροτικ:ων προϊόντων, όπώς του 

έλαίου, κ:αί τήν γενικ:ωτέραν φιλαγροτικ:ήν πολιτι

κ:ήν τής Κυβερνήσεως Καραμανλή, ένω ή άνοδος του 

συνασπισμοί> ΕΚ-Προοδευτικ:ων εi.ς άλλας περιοχάς, 

όπως εi.ς τήν Εuρυτανίαν, όπου ή ΕΚ συνεκ:έντρωσε 

50% των ψήφων εναντι 38,71% του 1958 κ:αί ή ΕΡΕ 
κ:ατήλθεν αντιστοίχως aπό 57,13% του 1958 εi.ς 

48,3%, κ:αί εi.ς τήν 'Ημαθίαν, όπου ή ΕΚ dνήλθεν 

από 24,03% εi.ς 38% αποδεικνύει ότι οuδεμία πίεσις 
ήσκ:ήθη έπί των έκ:λογέων εi.ς τήν ϋπαιθρον». 

Τό ποσοστό 18,7% τής aποχής, ό Γ. Ράλλης έπι

σημαίνει ότι «ε{ναι τό μικ:ρότερον μεταπολεμικ:όν 

κ:αί όφείλεται εi.ς τήν μή διαγραφήν έκ: των έκ:λογι

κ:ων καταλόγων των aποθανόντων' των μεταναστευ

σάντων κ:αί των μετοικ:ησάντων έκ: των έπαρχιων εi.ς 

τά κ:έντρα, κ:αθώς κ:αί εi.ς τήν dπουσίαν των ναυτι

κ:ων». 

Σέ έρώτηση, τέλος, γιά τήν πρόθεση του Κ. Κα

ραμανλή νά εi.σηγηθεί αναθεώρηση του Συντάγμα

τος, ό Γ. Ράλλης aπάντησε: 

«'Η άνάγκη τής άναθεωρήσεως εχει καταστή κοινή 

συνείδησις. 'Η κοινοβουλευτική διαδικασία πρέπει νά λά

βη ταχυτέραν μορφήν. Διότι δέν επιτρέπεται κατά τήν δι

άρκειαν μιίiς κοινοβουλευτικής συνόδου νά ψηφίζωνται 

τέσσαρα νομοσχέδια καί 50 άπό τήν Έπιτροπήν 'Εξουσι
οδοτήσεως. 'Η "κωμωδία»" αuτή πρέπει νά σταματήσψ>. 

'Η έκ:λογικ:ή νίκ:η του Κ. Καραμανλή προκάλεσε 

σειρά δηλώσεων κ:αί συγχαρητηρίων μηνυμάτων aπό 

aρχηγούς Κρατων κ:αί ήγετικ:ές προσωπικότητες τής 

διεθνοuς πολιτικής. 

'Ο πρόεδρος των 'Ηνωμένων Πολιτειων Τζών 

Κέννεντυ aπευθύνει πρός τόν νεοεκλεγέντα πρωθυ

πουργό τήν dκ:όλουθη συγχαρητήρια έπιστολή: 

«'Αγαπητέ κύριε πρωθυπουργέ, 

»'Επιθυμώ νά διαβιβάσω τούς είλικρι νείς χαιρετισμούς 

καί τάς καλυτέρας μου εuχάς πρός τάς Αuτών Μεγαλειότας 

τούς βασιλείς, πρός τόν έλληνικόν λαόν καί πρός uμaς 

προσωπικώς καί νά σaς συγχαρώ επί ηj εύκαιρί~ τής εκ 

νέου δφ' δμών άναλήψεως τών καθηκόντων του πρωθυ

πουργου τής 'Ελλάδος. 

»' Ενθυμούμε~ος μέ εύχαρίστησιν καί ίκανοποίησιν 
τήν πρόσφατον επίσκεψίν σας είς τάς 'Ηνωμένας Πολιτεί

ας, εχω τήν πεποίθησιν δτι είς τούς ταραγμένους αuτούς 

καιρούς τά δύο εθνη μας θά εξακολουθήσουν συνεργαζό

μενα εντφ πνεύματι τής σταθεράς φιλίας, ή όποία εκ παρα

δόσεως χαρακτηρίζει τάς έλληνοαμερικανικάς σχέσεις. 

Έπιδιώκομεν ώς κοινόν σκοπόν εναν είρηνικόν κόσμον 

βασιζόμενον επί τών ίδεωδών τής ελευθερίας καί τής δη

μοκρατίας, τά όποία ή 'Ελλάς εδίδαξεν είς τόν κόσμον. 

»Παρακαλώ δεχθήτε τούς θερμοτέρους χαιρετισμούς 

μου» . 

'Ο πρωθυπουργός τής Γαλλίας, Μ. Ντεμπρέ, σέ 

θερμό συγχαρητήριο μήνυμά του, μεταξύ άλλων 

αναφέρει ότι «όλόκ:ληρος ή Εuρώπη πρέπει νά έπι

χαίρη διά τό αποτέλεσμα των τελευταίων έλληνικ:ων 

έκ:λογων, όπως έπιχαίρει κ:αί ή Γαλλία». Καί τονίζει 

ότι γνωρίζει κ:αλά «τί προσέφερεν εi.ς τήν 'Ελλάδα ή 

δρiiσις του κ:. Καραμανλή κ:αί τί δύναται dκ:όμη έπί 

πολύν χρόνον νά τής προσφέρη». 

Καί ένω έκ:πρόσωπος τής τοπικ:ής Κυβερνήσεως 

του Δ. Βερολίνου δήλωνε ότι ή εϊδηση γιά «τήν πε

ριφανή νίκ:ην του κ:. Καραμανλή έγένετο ένθουσιω

δως δεκ:τή ύπό τής Κυβερνήσεως του Βερολίνου, ή 

όποία θεωρεί τήν έπιτυχίαν τής ΕΡΕ ώς ί:μμεσον 

ήθικ:ήν ύποστήριξιν εi.ς τό πρόβλημα του Βερολί

νου», ό κ:αγκ:ελλάριος 'Αντενάουερ σέ συγχαρητή

ριο τηλεγράφημά του αναφέρει: 

«Διά τήν επιτυχίαν σας είς τάς εκλογάς, διαβιβάζω πρός 

τήν δμετέραν εξοχότητα τά ειλικρινή μου συγχαρητήρια. 

'Εκφράζω τήν ελπίδα δτι τό φίλον έλληνικόν εθνος στε

νώς ήνωμένον μέ τήν Εuρώπην καί τόν έλεύθερον κόσμον, 

θά βαδίση πρός ενα εuτυχές μέλλον». 

Συγχαρητήριο μήνυμα πρός τόν Κ. Καραμανλή 

aποστέλλει κ:αί ό Βρετανός πρωθυπουργός Χ. Μάκ: 

Μίλλαν: 

«Είμαι εuτυχής δυνάμενος νά σίiς άπευθύνω επί τ'('ί επα

νεκλογ'('ί σας τάς εuχάς μου διά τήν νέαν περίοδον τής πρω

θυπουργίας σας . 'Ενθυμούμενος μέ ίδιαιτέραν εuχαρίστη

σιν τάς συνομιλίας τάς όποίας εϊχομεν τόσον εν Λονδίνφ 

κατά τό τρέχον ετος, δσον καί είς 'Αθήνας καί άλλαχου 

παλαιότερον, προσβλέπω μέ χαράν είς τήν συνέχισιν τής 

συνεργασίας μας επί θεμάτων κοινου ενδιαφέροντος». 
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'Εξάλλου, ό 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, σέ συγ

χαρητήριο τηλεγράφημά του, άναφέρει : 

«Συγχαίρομεν έγκαρδίως διά λαμπρά ν έκλογικήν 'έπι

τυχίαν καί ανανέωσιν πρός ύμίiς έμπιστοσύνης έλληνικοϋ 

λαοϋ . Είμεθα βέβαιοι δτι από ύμετέραν διακυβέρνησιν έλ

ληνικός λαός συνεχίση βαδίζων σταθερώς δδόν εύημερίας 

καί προόδου. Εύχόμεθα δλοψύχως πλήρη εύόδωσιν ύψη

λοϋ ύμών ί:ργου» . 

Παράλληλα, ό Οίκουμενικός Πατριάρχης ' Αθη

ναγόρας άπευθύνει πρός τόν Κ. Καραμανλή τό άκό

λουθο μήνυμα: 

«'Έμπλεοι χαράς χαιρετίζομεν ύμετέραν προσφιλή πε

ρισπούδαστον έξοχότητα έπί πανηγυρικΌ έπανεκλογlj αύ

τής καί έγκαρδίως σύγχαίροντες, εύχόμεθα ένίσχυσιν παρά 

Θεοϋ, δπως χωρήσητε εις όλοκλήρωσιν μεγαλειώδους 

προγράμματος ύμών, θαυμαστοϋ κατά τό παρελθόν καί νϋν 

έξασφαλίζοντος εύσεβεί λαφ εύημερίαν, σταθερότητα, πρό-

, οδον καί ακτινοβολίαν χώρας». 

Καί ό 'Αρχιεπίσκοπος 'Αμερικής 'Ιάκωβος τη

λεγραφεί : 

«Περιχαρής χαιρετίζω θαυμαστήν έκλογήν ύμών καί 

μεγάλης παρατάξεως, ής ήγείσθε. Έκ μέρους έλληνισμοϋ 

'Αμερικής, κλήρου καί λαοϋ, εύχομαι ύμίν πάσαν έξ ϋψους 

δύναμιν πρός συνέχισιν καί συμπλήρωσιν ίστορικοϋ πρά

γματι ανορθωτικοϋ καί αναδημιουργικοϋ εργου σας ύπέρ 

προσφιλοϋς πατρίδος, εθνους καί λαοϋ» . 

τέλος, ό προέδρος τής 'Επιτροπής τής Εύρωπαϊ

κής Οίκονομικής Κοινότητος, Β. Χάλστάιν, σέ μή

νυμά του τονίζει: 

«Καθ ' ijν στιγμήν αναλαμβάνετε έκ νέου τήν προεδρίαν 

τής Κυβερνήσεως, έπιθυμώ νά διαβιβάσω πρός τήν Υ .Ε . τά 

θερμότατα συγχαρητήρια τής 'Επιτροπής τής Εύρωπαϊκής 

Οικονομικής Κοινότητος. Οί συνάδελφοί μου καί έγώ εύχό

μεθα δπως α{ προσπάθειαί σας συμβάλουν εις τήν εύημερί

αν τής χώρας σας καί τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ, έν τφ πλαισίφ 

τής Εύρωπαϊκής μας Κοινότητος»99 . 

'Απαντώντας στόν τελευταίο, ό Κ. Καραμανλής 

θά έπισημάνει : 

«Εύχαριστώ θερμώς 'Υμετέραν 'Εξοχότητα ώς 

καί συναδέλφους σας τής 'Επιτροπής, διά τό φιλικόν 

σας μήνυμα καί τάς εύχάς σας. 'Όλοι έξετιμήσαμεν 

ίδιαιτέρως τήν συνεργασίαν τής 'Επιτροπής τής Εύ

ρωπαϊκής Οίκονομικfjς Κοινότητος κατά τήν διάρ

κειαν τών διαπραγματεύσεων, ή δποία συνέτεινε με

γάλως είς τήν πραγματοποίησι ν τής Συμφωνίας Συν

δέσεως. 'Ελπίζομεν δτι ή γόνιμος αύτη συνεργασία 

θά καταστή έτι στενωτέρα καί γονιμωτέρα έν τfί κοι

νfί έπιδιώξει τώv ίδεωδών καί τών άντικειμενικών 

σκοπών τής εύρωπαϊκής οίκοδομήσεως, είς τήν 

δποίαν ή Έλλάς δλοψύχως συμμετέχεω 100 • 

31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1961 

' Ο άρχηγός τής ' Ενώσεως Κέντρου καταγγέλλει 

τό έκλογικό άποτέλεσμα ώς «προϊόν βίας καί νοθεί

ας» μέ τήν άκόλουθη δήλωση : 

« ' Εξ όνόματος τής 'Ενώσεως Κέντρου καταγγέλλω 

ένώπιον τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ καί ένώπιον τοϋ ανωτάτου 

liρχοντος τά έκλογικά αποτελέσματα, ώς προϊόν βίας καί 

νοθείας. Δέν ύποστηρίζομεν δτι όλόκληρον τό ποσόν τών 

ψήφων τής ΕΡΕ είναι προϊόν βίας καί νοθείας. 'Αποτελεί 

δμως πάγκοινον συνείδησιν δτι, έν πάσΊJ περιπτώσει, τό 

ποσοστόν ψήφων, τό δποίον καθιστά τήν ΕΡΕ κοινοβου

λευτικώς αύτοδύναμον, αύτό αναμφισβητήτως είναι προϊόν 

βίας καί νοθείας . 'Η ύπηρεσιακή Κυβέρνησις τοϋ στρατη

γοϋ Δόβα, είτε l']θελημένως είτε αθελήτως, περιήλθεν εις 

πλήρη ανυπαρξίαν, ή όποία έπέτρεψεν εις τόν παράνομον 

μηχανισμόν τής ΕΡΕ νά λειτουργήση ανεμπόδιστος. 

»Ή ΕΚ είναι εύγνώμων πρός τόν έλληνικόν λαόν, δ 

δποίος τήν περιέβαλεν μέ τήν εύρείαν έμπιστοσύνην του, 

έκ τής δποίας περιεσώθη εις τάς κάλπας 33%. Καί είναι 
έπίσης ύπερήφανος διότι έπετέλεσε καί τήν έθνικήν απο

στολήν νά απομονώση καί νά μειώση τήν δύναμιν τής 

liκρας αριστεράς. · Απόδειξις, ή Διοίκησις Πρωτευούσης, 
δπου ή βία έλειτούργησεν όλιγώτερον καί δπου τό 41% τής 
ΕΔΑ κατά τάς έκλογάς τοϋ 1958 κατήλθεν εις 30% χάρις 
εις τήν ακτινοβολίαν τής ΕΚ. 

»Θά ήτο αναξία τής έμπιστοσύνης τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ 

ή ΕΚ καί θά έπρόδιδε τήν σημαίαν τής δημοκρατίας , έν 

όνόματι τής δποίας έπάλαισεν, έάν έδέχετο αδιαμαρτυρή

τως τόν βιασμόν τής θελήσεως τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ. 'Εάν 

τό ούσιαστικόν πραξικόπημα των έκλογών τής 29ης 

'Οκτωβρίου έγίνετο αδιαμαρτυρήτως δεκτόν, ή δημοκρα

τία θά επαυε πλέον νά ύπάρχη εις τήν αρχαίαν κοιτίδα της. 

»'Εν πλήρει έπιγνώσει τών {στορικών εύθυνών της, ή 

ΕΚ θεωρεί χρέος τιμής νά διακηρύξη δτι ή Κυβέρνησις 

τήν όποίαν πρόκειται νά σχηματίση ή ΕΡΕ, στηριζομένη 

εις τήν αθέμιτον κοινοβουλευτικήν αύτοδυναμίαν της, δέν 

είναι νόμιμος Κυβέρνησις τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ. Καί έξ αύ

τής τής αντικειμενικής διαπιστώσεως, ή ΕΚ θά λάβη δλας 

τάς έπιβαλλομένας αποφάσεις διά τό παρόν καί τό μέλ

λον» . 

'Ο ύπηρεσιακός πρωθυπουργός Κ. Δόβας άντέ

κρουσε τούς ίσχυρισμούς τοϋ Γ. Παπανδρέου: 

«'Η Κυβέρνησις μετ' έκπλήξεως ί:λαβε γνώσιν τών δη

λώσεων τοϋ κ. αρχηγοϋ τής ΕΚ, έπλήξεως τόσφ μάλλον 

δεδικαιολογημένης, διότι, πρώτον, δέν ύπήρξεν ούσιώδες 

αίτημα τούτου κατά τήν προεκλογικήν περίοδον, τό όποί

ον νά μή {κανοποιηθή, διότι, δεύτερον, καθ' Ciπασαν τήν 

διάρκειαν τής ήμέρας τής έκλογής πλήρης τάξις καί έλευ

θερία ύπήρξεν, δπως έδηλώθη έπανειλημμένως καί διότι, 

τρίτον, ή αθρόα προσέλευσις των ψηφοφόρων εις τάς κάλ

πας, προσέλευσις ή μεγίστη τήν όποίαν είδεν ή χώρα κατά 

τήν τελευταίαν 20ετίαν, πάν liλλο ή παρεμπόδισιν τής 

έλευθέρας ένασκήσεως τοϋ έκλογικοϋ δικαιώματος απο

δεικνύει. 

» ' Η Κυβέρνησις, ί:χουσα πλήρη τήν εύθύνην τής διε

ξαγωγής των έκλογών, έζήτησεν εύθύς έξ αρχής τήν απο-
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φυγήν γενικεύσεων καί τήν καταγγελίαν συγκεκριμένων 

παραβάσεων, έλάμβανε δέ άμέσως τά προσήκοντα μέτρα. 

Εlναι ύποχρεωμένη νυν νά διαμαρτυρηθή έντόνως, διότι 

διά γενικεύσεων καταβάλλεται προσπάθεια νά κλονισθή τό 

κυρος τών διεξαχθεισών έκλογών. 'Επαναλαμβάνει δέ καί 

πάλιν τήν διαβεβαίωσtν, στηριζομένη έπί των δσων έν άρ

χij άναφέρονται, δτι οί ψηφοφόροι ψηφίσταντες άβιάστως 

καί έλευθέρως εδωσαν τά γνωστά αποτελέσματα, τά όποία, 

δσον καί αν δένε{ ναι εόχάριστα εiς ώρισμένα κόμματα, δέν 

παύουν νά άποτελουν τήν γνησίαν βούλησιν του λαου». 

Παράλληλα, ό Κ. Καραμανλής προέβη στήν άκό

λουθη δήλωση: 

«Δέν μέ έκπλήσσει ή δήλωσις του κ. Παπανδρέ

ου, διότι, δπως εlναι γνωστόν, τήν παρεσκεύαζε κατά 

τήν διάρκειαν τής προεκλογικής περιόδου διά νά τήν 

χρησιμοποιήση εlς τήν περίπτωσιν πού θά έχανε τάς 

έκλογάς. 

;;Δέν μέ έκπλήσσει έπίσης, διότι άποτελεί παρά

δοσιν διά τόν κ. Παπανδρέου καί τούς συνεργάτας 

του νά καταγγέλλουν ώς νόθον πiiσαν έκλογήν, ή 

όποία άποβαίνει εlς βάρος των. Οί5τω, δ κ. Παπανδρέ

ου κατήγγειλε τάς έκλογάς τοv 1951, ένεργηθείσας, 
σημειωτέον, ύπό τοv κ. Σ. Βενιζέλου, ώς μή διεξα

χθείσας κατά δημοκρατικόν καί έντιμο ν τρόπον. Κα

τήγγειλεν έπίσης τάς έκλογάς τοv 1956 ώς "άδίστα
κτον έκλογικόν όργιο ν". 'Ο δέ κ. Σ. Βενιζέλος έδή

λωσεν δτι δέν άναγνωρίζει τό άποτέλεσμά των καί 

έζήτησε τήν άκύρωσιν αύτών. Έξάλλου, κατά καί 

μετά τάς έκλογάς του 1958 έχρησιμοποιήθησαν τά 
αύτά ώς σήμερον έπιχειρήματα. 

;;Μέ έκπλήσσει, δμως, τό γεγονός δτι δ κ. Πα

πανδρέου κατά τρόπον άπερίσκεπτον προσπαθεί νά 

διαβάλη εν άποτέλεσμα έκλογής, τό δποίον ύπήρξεν 

δχι μόνον άδιάβλητον, άλλά καί άπολύτως έθνικόν. 

Δυσφημεί οί5τω τήν χώραν καί έπιτρέπει εΙς τήν ΕΔΑ 

νά έμφανίζη τήν φυσιολογική ν της κάμψιν ώς άποτέ

λεσμα βίας. 

;;Μέ έκπλήσσει δέ περισσότερον ή τακτική αύτή, 

διότι, ώς γνωστόν, εlσηγήθην έκλογικόν νόμον, μέ 

μοναδικόν σκοπόν νά διευκολύνω τά κόμματα τοv 

Κέντρου καί έπρότεινα, παρά τάς συνταγματικάς πε

ποιθήσεις μου, τήν διεξαγωγήν τών έκλογών ύπό 

ύπηρεσιακής Κυβερνήσεως, διά νά ίκανοποιήσω καί 

έπί τοv σημείου αύτοv τάς έπιθυμίας των. 

;; 'Η δήλωσις τοv κ. Παπανδρέου άποδεικνύει δτι 
ή ήγεσία τής 'Ενώσεως Κέντρου, αiχμάλωτος του 

κομματικού πάθους, στερείται σοβαρότητος καί αΙ

σθήματος έθνικής εύθύνης;;, 

Στίς δηλώσεις τοϋ Κ. Καραμανλή άπάντησε δ Γ. 

Παπανδρέου: 

«'Ο κ . Καραμανλής, &παντήσας εiς τάς δηλώσεις μου, 

iσχυρίσθη δτι "άποτελεί παράδοσιν iδικήν μου νά καταγ

γέλλω ώς νόθον πaσαν έκλογήν, ή όποία άποβαίνει εiς 

βάρος μου". 'Αλλά ύπάρχει άντίθετος άπόδειξις. Εlναι αί 

έκλογαί του 1958, αί δποίαι άπέβησαν εiς βάρος του Κ.Φ . 

'Εν τούτοις, οχ ι μόνον δέν τάς κατήγγειλα ώς νόθους, άλ

λά καί άνεγνώρισα τήν γνησιότητα τής διεξαγωγής των. 

Εlπον τότε: "Ό έλληνικός λαός ήθέλησε νά έμπιστευθή 

τήν Κυβέρνησιν εiς τήν δεξιάν καί τήν άξιωματικήν άντι

πολίτευσιν εiς τήν άκραν άριστεράν". Καί άνακριβής έπο

μένως καί άπερίσκεπτος ύπήρξεν δ ίσχυρισμός του . Μου 

κατελόγισεν ό κ. Καραμανλής δτι προσπαθώ νά διαβάλω 

τό έκλογικόν άποτέλεσμα, τό δποίον ύπήρξεν "άδιάβλη

τον καί έθνικόν" καί τοιουτοτρόπως δυσφημώ τήν χώραν. 

Καί έθνικόν μέν τό κατέστησε κυρίως ή ΕΚ, ή όποία μέ τήν 

δημοκρατικήν άκτινοβολίαν της έμείωσε τήν δύναμιν τής 

ΕΔΑ. Διαβλητόν δμως τό κατέστησεν ή βία καί ή νοθεία, 

τήν δποίαν ijσκησεν δ κομματικός μηχανισμός τής ΕΡΕ. 

Καί δέν δυσφημουν δσοι καταγγέλλουν &λλ' δσοι δια

πράττουν τό εγκλημα. 'Ιδικόν μας βεβαίως ύπήρξεν τό αί

τημα τής ύπηρεσιακής Κυβερνήσεως. Δυστυχώς, είτε ήθε

λημένως είτε άθελήτως, δέν έπετέλεσε τήν άποστολήν της. 

Καταλογίζει δ κ. Καραμανλής εiς τήν ήγεσίαν του Κέν

τρου ελλειψιν σοβαρότητος καί αiσθήματος έθνικής εuθύ

νης. 'Αλλά διότι άκριβώς ή ήγεσία του Κέντρου κατέχεται 

άπό αίσθημα Ιστορικής εuθύνης, εχει τήν άπόφασιν νά μήν 

νομιμοποιήση μέ τήν άνοχήν της τό έκλογικόν πραξικό

πημα. 'Ο άρχηγός τής ΕΡΕ καί οί συνεργοί του θά πρέπει 

νά τό πάρουν δριστικώς άπόφασιν: Εiς αuτήν τήν χώραν, 

δπου έγεννήθη ή δημοκρατία, δέν κατοικουν έθελόδουλοι. 

Κατοικουν ύπερήφανοι καί έλεύθεροι aνθρωποι . Καί θά 

έπιτελέσουν είς άκέραιον τό καθήκον των άπέναντι του 

εθνους καί τής δημοκρατίας». 

'Ο άρχηγός τής ΕΡΕ, μόλις ελαβε γνώση των 

νέων δηλώσεων τοϋ άρχηγοϋ τής ΕΚ, προέβη στήν 

άκόλουθη άνακοίνωση: 

«'Ο κ. Παπανδρέου έχει περίεργο ν άντίληψιν πε

ρί δημοκρατίας. Τό πολίτευμα μiiς καθορίζει καί τήν 

διαδικασίαν καί τά όργανα τά όποία κρίνουν τό άπο

τέλεσμα τής έκλογής. Καθορίζει έπίσης καί ποία εl

ναι ή νόμιμος Κυβέρνησις τής χώρας. Δέν άναθέτει 

δέ, δπως θά έπεθύμει δ κ. Παπανδρέου, εΙς τήν μειο

ψηφίαν τήν νομιμοποίησιν τής πλειοψηφίας;;, 

'Αλληλέγγυοι μέ τόν Γ. Παπανδρέου στήν κα

ταγγελία τοϋ έκλογικοϋ άποτελέσματος ως προϊόν

τος βίας καί νοθείας, τάσσονται μέ δηλώσεις τους τό 

ΠΑΜΕ, καθώς καί μεμονωμένοι πολιτευτές, οπως δ 

Π. Κατσώτας, δ Η. Τσιριμώκος καί δ Η . Μπρεδήμας. 

'Από τήν πλευρά του, δ είσαγγελέας τοϋ 'Αρείου 

Πάγου Δ. Κιουσόπουλος, σέ έρώτηση άν άληθεύουν 

δημοσιεύματα έφημερίδων, σύμφωνα μέ τά όποία «οί 

κατά τόπους είσαγγελείς άνέφερον είς τήν Είσαγγε

λίαν τοϋ 'Αρείου Πάγου βαρείας μορφής παραβά

σεις κατά τάς έκλογάς)), διέψευσε τή σχετική πλη

ροφορία καί δήλωσε οτι «είς rορισμένους είσαγγελείς 

ύπεβλήθησαν, άπλ&ς, ύπό διαφόρων ύποψηφίων κα

ταγγελίαι δι· έκλογικάς παραβάσεις, έπί των όποίων 

διενεργείται άνάκρισις)). -
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Καί ενώ ή άντιπολίτευση καταγγέλλει τό εκλογι

κό άποτέλεσμα, ή επικράτηση τής ΕΡΕ καί γενικό

τερα τά άποτελέσματα τών βουλευτικών εκλογών, 

στά πλαίσια του νέου συσχετισμοί\ τών πολιτικών 

δυνάμεων τής χώρας καί σέ συνδυασμό μέ τήν αι

σθητή μείωση τών δυνάμεων τής άριστερίiς, άπα

σχολοuν σέ μεγάλο βαθμό τίς εγκυρότερες εφημερί

δες τής Εύρώπης καί τών ΗΠΑ. Καί μέ τήν εύκαιρία 

αύτή εξαίρεται ή προσωπικότητα του Κ. Καραμανλή 

καί ό ρόλος του στήν άνάπτυξη τής 'Ελλάδος, επι

σημαίνεται ή καθοριστική yιά τήν πολιτική καί οι

κονομική σταθερότητα τής χώρας παρουσία του 

στήν πρωθυπουργία καί συνδέεται τό ονομά του μέ 

τή σύνδεση τής ' Ελλάδος στίς Εύρωπαϊκές Κοινό

τητες . 

Στήν 'Αγγλία, οί «Times>>, σέ άρθρο τους ύπο
γραμμίζουν : 

' Ο Κ. Καραμανλής κατέρριψε δλα τά προηγούμενα ρε

κόρ τής παραμονής είς τήν πρωθυπουργίαν, εκλεγόμενος 

συνεχώς κατά τήν παρελθοϋσαν έξαετίαν. Ούτος !\χει κα

ταστή εν είδος πατρός τής χώρας, ένσαρκώνων τήν έθνι

κήν σταθερότητα. Είς τό πρόσωπόν του δ λαός βλέπει ενα 

εξαίρετον ήγέτην, δ δποίος άσκεί κατά τόν καλύτερον δυ

νατόν τρόπον τά δυσχερή καθήκοντα τοϋ πρωθυπουργοϋ 

καί δδηγεί τήν χώραν του πρός τήν όρθήν κατεύθυνσιν. 

Καί ό άρθρογράφος, επικεντρώνοντας τήν άνά

λυσή του στή μείωση τών δυνάμεων τής άριστερίiς 

καί στή νέα πολιτική κατάσταση στήν 'Ελλάδα, πα

ρατηρεί : 

Πρό τριών ετών περίπου, ή ΕΔΑ συνεκέντρωσε τό εν 

τέταρτον τών ψήφων καί άπέβη τό μεγαλύτερον κόμμα τής 
άντιπολιτεύσεως είς τήν Βουλήν ... 'Εάν τά κόμματα τοϋ 
Κέντρου ύφίσταντο μίαν vέαν ήτταν είς αύτάς τάς εκλογάς 

καί ή ΕΡΕ τοϋ κ. Καραμανλή !\κανε λάθος τι η ύφίστατο 

άτυχίαν, δπως δύναται νά συμβή είς κάθε δημοκρατικόν 

κόμμα, ή ΕΔΑ θά είχεν δπωσδήποτε καλύψει τό κενόν, 

έρχομένη είς τό προσκήνιον. Οί 'Έλληνες ψηφοφόροι 

δμως άπέδειξαν πρός τό παρόν δτι άπέτρεψαν αύτόν τόν 

φόβον . Αί ψήφοι τής ΕΡΕ ηύξήθησαν είς 50%, ένώ είς τά 
κόμματα τοϋ Κέντρου, τά όποία ενεργοϋν είσέτι συνηνωμέ

να, εναπομένει ενα σεβαστόν ποσοστόν ψήφων, περί τό εν 

τρίτον . Τό άποτέλεσμα αύτό άποτελεί θρίαμβον τοϋ κ. Κα

ραμανλή . Ούτος παρέμεινεν επί κεφαλής τοϋ κόμματός του 

επί εξ ετη, πράγμα πού άποτελεί γεγονός ανευ προηγουμέ

νου κατά τήν μεταπολεμικήν εποχήν. Ό έλληνικός λαός 

άνανέωσε τήν έμπιστοσύνην του πρός αύτόν, καθόσον επι

θυμεί -ώς καθίσταται προφανές- δπως δ κ . Καραμανλής 

παραμείνει είς τήν άρχήν. 'Εκείνοι οί δποίοι είχον προβλέ

ψει διαφορετικόν άποτέλεσμα, είχον ύπολογίσει κακώς 

τήν ίδιοσυγκρασίαν τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ. ' Ασφαλώς ούτος 

ένδιαφέρεται ζωηρώς διά τήν πολιτικήν. ' Εφ' δσον παρα

στεί άνάγκη, δέν διστάζει νά επικρίνει καί νά καυτηριάσει 

τούς ήγέτας του. ' Αλλά ταυτοχρόνως γνωρίζει νά εκτιμά 

τήν πραγματικήν άξίαν τής σταθερότητος καί τής προό

δου, δύο πλεονεκτημάτων, τά όποία τοϋ έξησφάλισεν δ 

Καραμανλής . 

Καί τό άρθρο καταλήγει: 

Κατόπιν τής αύξήσεως τής δυνάμεως τοϋ Κέντρου καί 

τής άπογυμνώσεως τών κομμουνιστών άπό τούς προσωρι

νούς δυσαρεστημένους ύποστηρικτάς των, ή νέα Βουλή θά 

πρέπει νά άποτελεί άκριβέστερον βαρόμετρον τοϋ έλληνι

κοϋ πολιτικοϋ κλίματος, παρ ' δσον ή προηγουμένη . 

'Εν τούτοις, αί πολιτικαί προσωπικότητες τείνουν νά 

!\χουν τήν τελευταίαν λέξιν . Οί ήγέται τών κομμάτων τοϋ 

Κέντρου θά είναι είς θέσιν νά διατηρήσουν τήν ένότητά 

των η θά διαφωνήσουν καί πάλιν, άκολουθοϋντες τήν προ

ηγουμένην των πολιτικήν; Καί δ κ . Καραμανλής θά κατορ

θώσει νά ίκανοποιήσει δλους τούς δ ιεκδικούντας ύπουργι

κά άξιώματα; 'Η πολιτική ζωή τής ' Ελλάδος παραμένει 

μία άτελείωτος περιπέτεια 101 • 

« ' Η επιτυχία του κ. Καραμανλή, κατά τάς γενι

κάς εκλογάς τής παρελθούσης Κυριακής, εκίνησε 

τήν ζηλοτυπίαν πολλών δημοκρατικών πολιτικών 

τής Δύσεως. Μετά έξαετή παραμονήν εις τήν εξου

σίαν ό Κ. Καραμανλής ηϋξησε τό ποσοστόν τών 

ύπέρ αύτου ψήφων άπό 42% εις τό 50% καί πλέον ... >> . 
Αύτά παρατηρεί σέ άρθρο του τό περιοδικό «Econo
mist>> καί επισημαίνει: 

'Η έλληνική πολιτική ζωή άπηλλάγη πλέον τής επι

κινδύνου πολώσεως μεταξύ τής lίκρας άριστερdς καί τής 

'Εθνικής Ριζοσπαστικής 'Ενώσεως. ' Ο ϊδιος δ κ. Καρα

μανλής διεδραμάτισε σημαντικόν ρόλον είς τό νά έξασφα

λίσει τήν έπιθυμητήν αύτήν κατάστασιν, δεδομένου δτι 

άπεδέχθη σκοπίμως τόν έκλογικόν νόμον, πού θά ηδύνατο 

νά θέση έν κινδύνφ τήν άπόλυτον πλειοψηφίαν τοϋ ίδίου 

κόμματός του, έκ παραλλήλου δμως ενίσχυσε τάς .πιθανό

τητας τών δυνάμεων τοϋ Κέντρου 1\ναντι τής lίκρας άρι

στερdς . Διά τήν πολιτικήν αύτήν χειρονομίαν τά κόμματα 

τοϋ Κέντρου όχι μόνον δέν είναι εύγνώμονα άλλά άπογοη

τευθέντα είς τάς προσδοκίας των δτι θά συμμετείχον, του

λάχιστον είς τήν προσεχή Κυβέρνησιν Καραμανλή, κατη

γοροϋν ηδη τήν ΕΡΕ έπί έκφοβισμών κατά τήν διάρκειαν 

τών έκλογών . 'Οπωσδήποτε αύτός δέν είναι δ καλύτερος 

τρόπος διά Vά κερδίσουν τάς προσεχείς εκλογάς . 'Εφ ' 

δσον πολλοί ΥΕλληνες ψηφοφόροι άμφιβάλλουν δτι τά 

κόμματα τοϋ Κέντρου είναι ίκανά νά παραμείνουν ήνωμένα 

καί νά άποβλέψουν σέ σοβαρούς σκοπούς, θά επραττον 

κάλλιστα νά συνασπισθοϋν καί νά άποτελέσουν μίαν ήνω

μένην καί εποικοδομητικήν άντιπολίτευσιν>> 102 • 

Στήν οικονομική σταθερότητα τής 'Ελλάδος καί 

στό εργο του Κ. Καραμανλή επικεντρώνουν τό ενδι

αφέρον τους οί «Financial Times» του Λονδίνου: 

'Η έλληνική οίκονομία έπραγματοποίησε, κατά τά τε

λευταία ετη, σημαντικήν πρόοδον, εντός των πλαισίων τής 

νομισματικής καί οίκονομικής σταθερότητος. 'Η παραγω

γή ηύξήθη σημαντικώς είς δλους τούς τομείς τής οίκονο

μίας τής χώρας καί άπεκατεστάθη γενικώς πλήρης έμπι

στοσύνη πρός τήν δραχμή ν .. ο έλληνικός λαός, άφοϋ επέ
τυχε νά ύπερνικήση τάς δυσχερείας , τάς δποίας έδημιούρ

γησεν ενας μικρός καί καταστρεπτικός πόλεμος, εχει άνα

λάβει μίαν εντατικήν προσπάθειαν οίκονομικής άναπτύ-
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ξεως . Τό πενταετές σχέδιον εύρίσκεται, ήδη, είς τό δεύ

τερον ετος καί βάσει τής προόδου ή όποία επετεύχθη μέχρι 

τοϋδε, εύλόγως δύναται νά άναμένη τις, δτι ή δλη εξέλιξις 

τής οίκονομίας δέν θά ύπολειφθή τών τεθέντων σκοπών. 

Ή σύνδεσις τής 'Ελλάδος μετά τής Κοινής Εύρωπαϊκής 

'Αγορδ.ς προσφέρει είς τήν έλληνικήν οίκονομίαν μίαν 

μεγίστην εύκαιρίαν καί παρέχει τήν δυνατότητα επωφε

λοϋς άμοιβαίας συνεργασίας μετά τών ξένων επιχειρήσεων 

καί τών κεφαλαιούχων. Είς τήν 'Ελλάδα, εχει dναληφθή 

εντατική προσπάθεια διά τήν dναπροσαρμογήν τής παρα

γωγής της είς τόν γεωργικό ν τομέα, πρός τόν σκοπόν δπως 

dντιμετωπισθή δ όξύς aνταγωνισμός τών ξένων χωρών. ' Η 

εκ νέου ύπαγωγή σημαντικοϋ άριθμοϋ σκαφών ύπό τήν έλ

ληνικήν σημαίαν, άποτελεί σαφή ενδειξιν τής άνανεωθεί

σης εμπιστοσύνης είς τό μέλλον τής έλληνικής οίκονομί

ας. 'Εκ παραλλήλου , άνεπτύχθη ταχέως καί δ βιομηχανι

κός τομεύς, χάρις είς τόν συγχρονισμόν καί τήν επέκτασιν 

τών ύπαρχόντων εργοστασίων ώς καί χάρις είς τήν ϊδρυσιν 

νέων βιομηχανιών 1ω . 

Στή Γαλλία, ή «Le Monde», σέ άρθρο της μέ τίτλο 
«Ό Καραμανλής διαθέτει 169 εδρας επί συνόλου 
300», εγραφε: 

Διά τρίτην συνεχή φοράν, οί 'Έλληνες ψηφοφόροι δί

δουν τήν πλειοψηφίαν είς τήν ΕΡΕ, τήν παράταξιν, δηλα

δή, τής δποίας ήγείται δ κ. Καραμανλής. Ούτος, διαθέτων, 

ήδη, τά 49% τών ψήφων, παρουσιάζει εν κόμμα πραγματι
κώς άντιπροσωπευτικόν καί ή aντιπολίτευσις δέν θά δύνα

ται είς τό έξή ς νά τοϋ προσάψη τήν μομφή ν δτι προεδρεύει 

Κυβερνήσεως μειοψηφίας. 

·Ως πρός τό ύπό τούς κ. κ. Παπανδρέου καί Βενιζέλον 

κόμμα, τοϋτο βελτιώνει τήν θέσιν του καί εμφανίζει σχετι

κήν επιτυχίαν. Τό σημαντικώτερον δμως γεγονός τής 

εκλογικής αύτής άναμετρήσεως, είναι ή συντριβή τής 

κομμουνιστικής άριστερδ.ς ... · Η ήττα αύτή τών κομμου
νιστών όφείλεται, κυρίως, είς τήν προϊοϋσαν aντιδημο

κρατικότητα τών πρώτοβουλιών τής Μόσχας καί τών δο

ρυφόρων της .. ο έλληνικός λαός εθίγη, βαθύτατα, aπό τάς 
γνωστάς άπειλάς τοϋ κ. Χρουστσώφ δτι δέν θά εφείδετο 

τής ·Ελλάδος, έάν αϋτη εξηκολούθει νά παραμένη είς τό 

Δυτικόν στρατόπεδον. 

·Ως dνεμένετο , ούτοι δέν ή το δυνατόν νά dποδεχθοϋν 

τήν ήτταν των καί, ήδη, επαναλαμβάνουν τάς διατυπωθεί

σας κατά τήν προεκλογικήν περίοδον κατηγορίας των, 

ισχυριζόμενοι δτι «αί τρομοκρατικαί μέθοδοι» τής παρατά

ξεως τοϋ κ . Καραμανλή εξηνάγκασαν τούς όπαδούς των νά 

άπόσχουν τής ψηφοφορίας .. . Είς τήν πραγματικότητα, ή 

εξήγησις τοϋ aποτελέσματος τών έκλογών τfjς παρελθού

σης Κυριακής δέον νά dποδοθή είς τό θετικόν καί δημι

ουργικόν εργον τής προκατόχου Κυβερνήσεως Καραμαν

λή. 

·Ο κ . Καραμανλής προσέφερε είς τούς εκλογείς πολι

τική ν σταθερότητα, τήν δποίαν δέν είχεν άπό πολλοϋ γνω

ρίσει ή χώρα μεταξύ 1945-1955, όπότε οί 'Έλληνες είδον 
νά διαδέχονται τήν εξουσίαν 27 Κυβερνήσεις, τρείς δηλα
δή κατ' ετος. ·Η Κυβέρνησις Καραμανλή, καθ' δλην τήν 

_ διαρρεύσασαν έξαετίαν, κατώρθωσε νά διατηρήση άνέπα

φον τό κύρος της. Οί 'Έλληνες, εξ άλλου, επηρεάσθησαν 

πολύ άπό τά επιτεύγματα τής Κυβερνήσεως Καραμανλή . 

Τά μεγάλα δημόσια εργα, ή εξυγίανσις τοϋ νομίσματος καί 

ή πρόοδος είς τόν τομέα τοϋ τουρισμοϋ μετέβαλαν ριζικώς 

τήν δψιν τής χώρας. 'Η άστική καί dγροτική τάξις εγνώ

ρισαν μίαν άνευ προηγουμένου εύημερίαν καί ή σύνδεσις 

τής ·Ελλάδος μέ τήν Κοινήν 'Αγοράν καθώς καί ή λύσις 

τοϋ Κυπριακοϋ ενεγράφησαν επίσης είς τό ενεργητικόν 

τοϋ κ. Καραμανλή. 

«'Η συντριπτική ήττα πού ύπέστησαν οί κομμου

νισταί καί ή θριαμβευτική νίκη του κ. Καραμανλή, 

άποτελουν ενα άπό τά δύο βασικά συμπεράσματα του 

εκλογικου άποτελέσματος στήν ·Ελλάδα», παρατη

ρεί ή «L'Aurore», σέ άρθρο της μέ τίτλο «Ό Καρα
μανλής εθριάμβευσεν»: 

Τοϋτο aποτελεί εργον δικαιοσύνης, διότι δ κ. Καρα

μανλής, μέ τήν διακρίνουσαν αύτόν πρωτοβουλίαν καί 

ενεργητικότητα, επετέλεσεν θαύματα είς μίαν κατεστραμμέ

νη ν aπό τόν εμφύλιον πόλεμον χώραν, τήν όποίαν κατώρ

θωσε πράγματι νά άνορθώση. ·Ο κ. Καραμανλής ήθέλησε 

νά εξακριβώση κατά πόσον διατηρεί άνέπαφον τήν εμπι

στοσύνην τοϋ λαοϋ του. Διά τής παρούσης λαϊκής ετυμη

γορίας, ούτος dπέδειξεν δτι δχι μόνον διατηρεί αύτήν πάν

τοτε dκεραίαν, άλλά καί δτι τήν ενίσχυσε σημαντικώς. Ο't
τω, μέ τήν συνείδησίν του ήσυχον, δ κ . Καραμανλής θά 

συνεχίση τό σκληρόν εργον τό δποίον άνέλαβεν άπό εξαε

τίας καί πλέον ώς πολιτικός κληρονόμος τοϋ στρατάρχου 

Παπάγου . ' Η aφοσίωσις εξ άλλου τοϋ κ. Καραμανλή είς 

τήν 'Ατλαντικήν Συμμαχίαν καί ή aποφασιστικότης του 

εναντι τών aπειλών τοϋ Χρουστσώφ, ηϋξησαν τήν πρός 

αύτόν εμπιστοσύνην τών Κρατών τής Δύσεως. Δέον νά ση

μειωθεί δτι ό θρίαμβος τόν όποίον κατήγαγε, κατέπληξε 

τούς Σοβιετικούς καί τούς Βουλγάρους, οί όποίοι καιρο

σκοποϋντες επί τής επιτυχίας τοϋ ΠΑΜΕ είχον aρχίσει νά 

ύψώνουν τόν τόνο ν τής φωνής των, μέ τήν ελπίδα δτι θά 

δυνηθοϋν νά επιβάλουν τάς άκατανοήτους διεκδικήσεις 

των επί τής Μακεδονίας. Ούτοι δμως θά άναγκασθοϋν τώ

ρα νά εγκαταλείψουν τάς αύταπάτας των αύτάς, διότι ή 

·Ελλάς τοϋ κ. Καραμανλή όρθοϋται ενώπιόν των περισσό

τερον παρά ποτέ ίσχυρά 1 ο4 • 

«Αί πρόσφατοι εν 'Ελλάδι εκλογαί εfχον ενα εύ

τυχές καί εκπληκτικόν άποτέλεσμω>, θά παρατηρή

σει σέ άρθρο της μέ τίτλο «Μετά τάς έλληνικάς 

εκλογάς» ή άνεξάρτητη γαλλική εφημερίδα «Journal 
des Debats»: 

Κατά κανόνα τά εύρισκόμενα είς τήν εξουσία ν κόμματα 
καί πολιτικοί άνδρες, φθείρονται. 'Εν τούτοις, ή ύπό τόν κ. 

Καραμανλήν 'Εθνική Ριζοσπαστική 'Ένωσις, ήτις κυβερ

νά τήν χώραν επί μίαν έξαετίαν, κατήγαγε περιφανή νίκην. 

Είναι τοϋτο τό μεγαλύτερον ποσοστόν τό δποίον ποτέ επέ

τυχεν είς εκλογικήν άναμέτρησιν πολιτική παράταξις. 'Εκ 

τοϋ εκλογικοϋ τούτου aποτελέσματος προκύπτει δτι δ κ. 

Καραμανλής θά διαθέτη τοϋ λοιποϋ είς τό κοινοβούλιον 

τήν άπόλυτον πλειοψηφίαν. Ή επιτυχία αύτή τής ΕΡΕ, 

είναι καθ' όλοκληρίαν πρός τιμήν τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ, ό 

δποίος διά τής ψήφου του επεδοκίμασε καί επέτρεψε τήν 
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συνέχισιν τής πολιτικής σταθερότητος, είς τήν δποίαν ήτο 

έντελώς άφοσιωμένη ή Κυβέρνησις Καραμανλή. 'Επί τοί> 

διεθνοί>ς πεδίου συγχρόνως, καί ίδίως κατά τήν παροί>σαν 

έπικίνδυνον κατάστασιν, δ κ. Καραμανλής άπέκτησεν 

δλην τήν δυνατότητα είς τό νά έξακολουθήση νά άντιπρο

σωπεύη μετά ηυξημένου κύρους τήν χώραν του, τής δποίας 

ή συμμετοχή είς τόν ΝΑΤΟ είναι σημαντικής σημασίας 

διά τήν Δυτικήν άμυναν. "Εν άλλο άξιοσημείωτον φαινό

μενον τών έκλογών τούτων ύπήρξεν ή σοβαρά ήττα, τήν 

δποίαν ύπέστη ή ΕΔΑ, ijτις μετά δυσκολίας κατώρθωσε νά 

διατηρήση τάς δυνάμεις της είς τά μεγάλα άστικά κέντρα. 

'Η αίτία τής έξελίξεως ταύτης όφείλεται άνευ ουδεμιας 

άμφιβολίας είς τήν έπιθετικήν πολιτικήν τής Σοβιετικής 

· Ενώσεως καί τών δορυφόρων της, ώς έπίσης καί είς τήν 
βελτίωσιν τής οίκονομικής καί κοινωνικής καταστάσεως 

τής χώρας. 'Ένεκα τοί> λόγου τούτου πολυάριθμοι έκλο

γείς έστράφησαν πρός τόν συνασπισμόν τών κομμάτων τοί> 

Κέντρου. Παρετηρήθη δμως έπίσης -καί τοί>το άποτελεί 

άλλην χαρακτηριστικήν ενδειξιν- μία σοβαρωτάτη κομ

μουνιστική εξοδος πρός τό στρατόπεδον τοί> κ. Καραμαν

λή. 

'Όσον άφορα τόν συνασπισμόν του Κέντρου, είς τόν 

δποίον συνεκεντρώθησαν δλαι αί διεσπαρμέναι πολιτικαί 

δμάδες, δέν κατώρθωσεν ούτος νά άποσπάση τήν νίκην. Αί 

συντελεσθείσαι είς τήν ϋπαιθρον οίκονομικαί πρόοδοι ώς 

έπίσης καί ή βελτίωσις του βιοτικοί> έπιπέδου τών άγροτι

κών πληθυσμών ηυνόησαν έξαιρετικώς τήν παράταξιν του 

κ. Καραμανλή. Παρά ταί>τα δμως ή 'Ένωσις Κέντρου μέ 

τάς 100 εδρας της, έάν δέν διασπασθή, θά είναι ε{ς θέσιν νά 
διαδραματίση ώς άντιπολίτευσις σπουδαιότατον ρόλον. 

Πάντως δ κ. Καραμανλής θά δύναται νά συνεχίση τό εργον 

του τής έξυγιάνσεως καί τής προόδου ύπό συνθήκας πολι

τικής σταθερότητος σχεδόν άνελπίστους διά τήν ·Ελλάδα. 

Οί 'Έλληνες, τούς δποίους μερικοί χαρακτηρίζουν ώς έπι

πολαίους, άπέδειξαν άντιθέτως έπί τij ευκαιρίι;χ ταύττJ, δτι 

εχουν άρκούντως άνεπτυγμένον τό πολιτικόν των κριτήρι
ον105 . 

τέλος, ή «Le Combat», άναφερόμενη κυρίως στίς 
διαμαρτυρίες τής άριστερiiς γιά τήν άσκηση τρομο

κρατίας σέ βάρος τ&ν όπαδ&ν της, έπισημαίνει: 

'Εάν έγένοντο πράγματι μερικαί ύπερβασίαι έκ μέρους 

ώρισμένων θερμοαίμων είς άπομεμακρυσμένας περιοχάς, 

δπως τό Κιλκίς, αύται δέ δύνανται πάντως νά άμφισβητή

σουν τήν άδιαφιλονίκητον νίκην του κ . Καραμανλή, δ 

δποίος άλλωστε ουδεμίαν είχεν άνάγκην τών μέσων τού

των ϊνα καταγάγη τήν έκλογικήν του έπιτυχίαν. 'Η Ciκρα 

άριστερά ύπέστη τάς συνεπείας τής στάσεως του Χρου

στσώφ εναντι τής ·Ελλάδος, διότι δέν άπειλεί τίς, άτιμω

ρητί, τήν καταστροφήν τής 'Ακροπόλεως καί δέν περι

φρονεί λαούς μέ πυρηνικάς δοκιμάς. 'Εξάλλου ή φιλο

βουλγαρική πολιτική τοί> κ. Χρουστσώφ προεκάλεσεν τήν 

δυσαρέσκειαν του έλληνικοί> λαοu 1 06. 

Στή Γερμανία, ή «Frankfurter Allgemeine», τήν Ι η 

Νοεμβρίου σέ έκτενές άρθρο της, εγραφε: 

Τήν περασμένη Κυριακή ελαβον οί 'Έλληνες έκλογείς 

μία άπόφαση άνεπανάληπτη στήν νεώτερη ίστορία αυτής 

τής χώρας. 'Απέθεσαν ε{ς χείρας ένός άνθρώπου τήν έντο

λή σχηματισμοί> Κυβερνήσεως μέ άπόλυτη λαϊκή πλειο

ψηφία. Κάθε μεταπολεμική Κυβέρνηση στήν 'Αθήνα ήταν 

Κυβέρνηση μειοψηφίας, πού κυβερνοί>σε κατά μιας πλειο

ψηφίας. Οϋτε δ στρατάρχης Παπάγος, οϋτε δ διάδοχός του 

Καραμανλής στηρίζονταν ποτέ σέ άπόλυτη πλειοψηφία, 

παρά κατόρθωναν μόνο μέ τή βοήθεια του έκλογικοί> νό

μου νά άποσποί>ν άπόλυτη πλειοψηφία στή Βουλή. WΕτσι 

εμοιαζε νά είναι τό έλληνικό εθιμο. Πρέπει κανείς τώρα νά 

δεχθεί ευνοϊκά αυτήν τή νέα τροπή; 

'Η ερευνα γιά τούς λόγους τής έμπιστοσύνης ύπέρ του 

Καραμανλή δέν μπορεί νά θεωρηθεί δτι έξαντλήθηκε μέ 

άναφορά στίζ άναγνωρισμένες ύπηρεσίες του. Πρέπει νά 

συνετέλεσε καί ή άνησυχία τών ψηφοφόρων, δτι τό κυρι

αρχούμενο άπό όκτώ κεφαλές κόμμα του άστικοί> Κέντρου 

ύπό τόν Παπανδρέου καί τόν Μαρκεζίνη θά μποροί>σε νά 

έξανεμ~σει αυτά πού Ί'jδη εχουν έπιτευχθή ... Πρίν άπό τίς 
έκλογές είχαν ύπάρξει έλπίδες γιά ενα ίσχυρότερο Κέντρο . 
45% ύπέρ του Καραμανλή καί 40% γιά τό Κέντρο δέν θά 
είχαν παρεμποδίσει τόν Καραμανλή νά κυβερνήσει καί δέν 

θά είχαν γλυτώσει τούς κομμουνιστές άπό τήν ήττα τους . 
Αυτή ή ευκαιρία εμεινε άνεκμετάλλευτη. Αυτό πού εφερε 

τήν άπόλυτη λαϊκή πλειοψηφία στόν Καραμανλή, είναι 

ενα φορτίο έμπιστοσύνης, πού θά πιέζει δπως ή ύδρόγειος 

στούς ώμους τοί> w Άτλαντα. Θά μπορέσει νά άντέξει δπως δ 

w Άτλαντας; Τό δτι δ δυτικός κόσμος τοί> τό εύχεται δλό

ψυχα, πρέπει νά του τό δείξει πρό παντός μέ πράξεις καί 

δέν θά λείψουν οί ευκαιρίες πρός τοί>το ... 

Καί ή «Die Welt» διαπιστώνει: 

'Η έπικράτησις τοί> Κ. Καραμανλή άποτελεί έπιδοκι

μασίαν τής πολιτικής του είς τόν έσωτερικόν καί έξωτερι

κόν τομέα. 'Η έκλογική έπιτυχία τής ΕΡΕ έρμηνεύεται ώς 

έκδήλωσις τής έπιθυμίας τών 'Ελλήνων έκλογέων δπως 

διαφυλαχθή ή σταθερότης καί ή ήσυχία ε{ς τήν ·Ελλάδα, 

μετά τά δεινά τά όποία προεκάλεσαν είς τήν χώραν τά 

αίματηρά μεταπολεμικά γεγονότα καί αί λοιπαί άνωμαλίαι. 

Καί σέ άλλο δημοσίευμά της έπισημαίνει: 

·Η έκλογική νίκη του κυβερνητικοί> κόμματος άποτε

λεί έκπληκτικόν πολιτικόν γεγονός καί προσωπικόν θρί

αμβον τοί> κ. Καραμανλή. Κατά τή διαρρεύσασα έξαετίαν 

τό βιοτικόν έπίπεδον τοί> έλληνικοί> λαοί> έσημείωσε στα

θεράν Ciνοδον, τό νόμισμα σταθεροποιήθηκε καί τό κυπρι

ακό πρόβλημα έπελύθη κατά τρόπον ίκανοποιητικόν διά 

τούς "Ελληνας 107 . 

«Ώς πολιτικόν ήγέτην μέ πολλάς ίκανότητας», 

χαρακτηρίζει τόν Κ. Καραμανλή σέ άνταπόκρισή 

της ή έφημερίδα τοϋ Βερολίνου «Kurier» καί προ
βάλλει τήν καθοριστική σημασία «τήν όποία εχει 

διά τήν ·Ελλάδα ή σύνδεσίς της μέ τήν Κοινήν 

'Αγοράν καί ή μετά ίκανότητος διαχείρισις τ&ν σχε
τικών προβλημάτων»ιοs . 

Στίς ΗΠΑ οί «New York Times>> σέ σχόλιό τους 
άναφέρουν: 

'Η συντριπτική πλειοψηφία τής ΕΡΕ τοί> κ. Καραμαν-
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λή εις τάς βουλευτικάς εκλογάς τής 'Ελλάδος ύπήρξεν 

ίκανοποιητική διά τήν Δύσιν. Αϋτη θά πρέπει νά ε{ ναι ίκα

νοποιητική καί διά τούς 'Έλληνας εκλογείς, οί όποίοι 

προσέφεραν εις τόν κ . Καραμανλήν τό μεγαλύτερον ποσο

στόν λαϊκής ψήφου πού εχει σημειωθή μεταπολεμικώς εις 

τήν χώραν των. Ό φιλοκομμουνιστικός συνασπισμός 

εσημείωσε πτώσιν άπό 24,4% εις 15%, δύναται νά λεχθή 
δτι αί εκλογαί αύταί άπετέλεσαν σαφή άποδοκιμασίαν τής 

ι'iκρας άριστερίiς. Τά άποτελέσματα αύτά ε{ ναι προσωπική 

νίκη τοϋ κ. Καραμανλή, ό δποίος άπεδείχθη εκ τών πλέον 

ίκανών, άπό πάσης άπόψεως, πρωθυπουργών πού εγνώρι

σεν ή Έλλάς κατά τόν παρόντα αιώνα 109 • 

Καί ή ίδια έφημερίδα στίς 27 Νοεμβρίου θά γρά
ψει: 

Τό πλέον σκληρόν πλήγμα, κατά τής δημοτικότητος 

τοϋ ΚΚΕ κατεφέρθη ύπό τών φίλων του, τοϋ «σοσιαλιστι

κοϋ στρατοπέδου». τέσσαρας μήνας πρό τών εκλογών δ 

κομμουνιστικός συνασπισμός ijρχισεν άμείλικτον εκσiρα

τείαν εχθρικής προπαγάνδας κατά τής 'Ελλάδος, περιλαμ

βάνουσαν άπειλάς, εχθρικάς παρατηρήσεις διά τά εσωτε

ρικά τής 'Ελλάδος ύπό τών πρωθυπουργών τής Ρωσίας καί 

τής Βουλγαρίας καί άπελάσεις ·Ελλήνων διπλωματών διά 

δήθεν κατασκοπείαν. Ή πλειονότης τών 'Ελλήνων κατη

γανάκτησεν, άλλά ή ΕΔΑ εϊτε εσιώπησεν εϊτε εδημοσίευσε 

τάς σχετικάς ειδήσεις μέ επικεφαλίδας, δπως «'Η έλληνι

κή Κυβέρνησις προκαλεί τό κομμουνιστικόν στρατόπε

δον» . 'Ένας ό.πό τούς λόγους τής πτώσεως τοϋ κομμουνι

σμοϋ ε{ ναι τό ό.συμβίβαστον τής εξωθεν εισαχθείσης ιδεο

λογίας μέ τόν πατριωτισμόν τών ·Ελλήνων. 

Στήν ·Ελβετία ή «Gasette de Lausanne», σχολιά
ζοντας τά αποτελέσματα τών βουλευτικών έκλογών 

σέ άρθρο της μέ τίτλο «Σταθεροποίησις εiς τήν • Ελ
λάδα» καί χαρακτηρίζοντας τή νίκη του Κ. Καρα

μανλή ώς «ένίσχυσιν τής σταθερότητος εiς εναν iδι

αιτέρως νευραλγικόν τομέα τής Εύρώπης καί εiς όλό

κληρον τόν κόσμον», παρατηρεί 110 : 

'Ο ό.ρχηγός τής νέας Κυβερνήσεως κ. Καραμανλής θά 

δυνηθή τώρα νά συνεχίση τήν πολιτικήν τής οικονομικής 

προόδου καί τής βιομηχανικής άναπτύξεως, τήν δποίαν 

επιτυχώς εφήρμοσε, τοσούτφ μίiλλον καθ' δσον ή aντιπο

λίτευσις τοϋ Κέντρου ε{ναι εθνικοϋ χαρακτήρος καί συμ

φωνεί ΕΠί ούσιωδών σημείων τής άκολουθουμένης εξωτε

ρικής πολιτικής. 'Η ΕΚ ύποστηρίζει, δπως καί ή ΕΡΕ, τήν 

παραμονήν εις τό ΝΑΤΟ καί τήν προσέγγισιν τής • Ελλά
δος εις τήν Δυτικήν Εύρώπην, ή όποία θά προκύψη αναμ

φιβόλως έκ τών δεσμών της μέ τήν ΕΟΚ. 'Η aντιπολίτευ

σις τής ι'iκρας άριστερίiς, ή όποία ήτο ή μόνη επικίνδυνος, 

συνετρίβη δλοσχερώς ... 'Η aνύψωσις τοϋ βιοτικοϋ επιπέ
δου καί ή ταχεία αuξησις τοϋ εθνικοϋ εισοδήματος, aπέ

τρεψαν μέγα μέρος τών λαϊκών στρωμάτων, εις τούς μεγά

λους ιδίως λιμένας τής χώρας, άπό τοϋ νά άκολουθήση τήν 

επαναστατικήν δδόν. Δέον νά σημειωθή επίσης, δτι τό γε

γονός δτι ή Κύπρος κατέστη άνεξάρτητος, ε{χε κατευνα

στικήν επίδρασιν έπί πιθανών άντιδυτικών τάσεων τών πο

λιτικών αντιδράσεων μιίiς μερίδος τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ. 

Τέλος, τήν χαριστικήν βολήν εδωσαν, πιθανώς, αί δριμείαι 

επιθέσεις τής Μόσχας έναντίον τής έλληνικής Κυβερνή

σεως καί ή εν γένει ρωσική πολιτική . Τά σοβιετικά άτομι

κά πειράματα ήλθαν, εγκαίρως, προκειμένου νά καταρρεύ

σουν αί τελευταίαι αύταπάται πολλών 'Ελλήνων πολιτών, 

cδς πρός τήν l'jθικήν πλευράν τοϋ σοβιετικοϋ κομμουνι

σμοϋ. ·Η νίκη τοϋ κ. Καραμανλή ε{ναι ενίσχυσις τής στα

θερότητος εις τόν ίδιαιτέρως νευραλγικόν τομέα τής Εύ

ρώπης καί εις δλόκληρον τόν κόσμον. 

'Εξάλλου, κατά τήν «Tageblatt» τό έκλογικό 

άποτέλεσμα «μαρτυρεί τήν ώριμότητα τής πολιτικής 

σκέψεως τής μεγάλης πλειοψηφίας του έλληνικοu 

λαοu, ό όποίος διά τής ψήφου του ανεγνώρισεν, έν 

πλήρει συνειδήσει, τό έπιτελεσθέν ύπό τής τελευταί

ας Κυβερνήσεως εργον, χωρίς νά παρασυρθεί από 

απατηλά προπαγανδιστικά συνθήματα» 1 11 • 

Στήν 'Ιταλία, ή έφη μερίδα «Il Popolo», Όργανο 
του χριστιανοδημοκρατικοί) κόμματος, παρατηρεί: 

·Ο κ. Καραμανλής κατήγαγε συντριπτική ν νίκην, ή 

όποία εξασφαλίζει εις αύτόν ι'iλλα τέσσαρα ετη εξουσίας. 

Κατά τή διάρκεια τοϋ προεκλογικοϋ ό.γώνος ό Κ. Καρα

μανλής ε{χε προβλέψει σχεδόν μετ' άκριβείας τά άποτελέ

σματα τών εκλογών, ό.λλά όλίγοι ε{χον πιστεύσει εις τάς 

προβλέψεις του . 'Ακόμη καί μερικοί όπαδοί του άμφέβαλ

λον δτι θά επετυγχάνετο aπόλυτος πλειοψηφία καί ό.νησυ

χοϋσαν διά τήν κυβερνητικήν ό.στάθειαν, ή όποία θά έπη

κολούθει. 

·Η «Il Tempo», σέ σχόλιό της τονίζει δτι «τά 
αποτελέσματα τών έλληνικών έκλογών ήσαν άπροσ

δόκητα, τοσούτφ μάλλον καθ' δσον ή άριστερά διε

ξήγαγε προεκλογικόν αγώνα μέ άφθονα μέσα, ακόμη 

καί μέ έπέμβασιν ξένων έπιφανών κομμουνιστών». 

Καί ένώ οί κομμουνιστικές έφημερίδες «Unita» καί 
«Paese» καθώς καί ή σοσιαλιστική «Aνanti» έμφανί
ζουν τή νίκη τής ΕΡΕ ώς αποτέλεσμα τρομοκρατίας, 

ή «Secolo», σέ άρθρο της μέ τίτλο «Εiς ατμόσφαιραν 
πλήρους έπιγνώσεως του σοβιετικοί) κινδύνου», έπι

σημαίνει: 

Διά τής νίκης τοϋ κ. Καραμανλή εξασφαλίζεται ή συνέ

χισις τής φιλοδυτικής πολιτικής, καθώς καί ή συνέχισις 

τών κοινωνικών μεταρρυθμίσεων εις τήν χώραν, χάριν τής 

εύημερίας καί τής προόδου αύτής. Οί άντίπαλοι τοϋ κ. 

Καραμανλή μή εχοντας ι'iλλα έπιχειρήματα διά νά δικαιο

λογήσουν τήν ήτταν των δμιλοϋν περί δήθεν τρομοκρα

τικών ενεργειών καί νοθειών 1 12• 

Τέλος, στήν Τουρκία, ή «Dίinya» παρατηρεί: 

Τάς νέας έκλογάς, είς τήν γείτονα ·Ελλάδα ε κέρδισε 

καί πάλιν δ κ. Καραμανλής. 'Όταν, κατά τό παρελθόν ετος, 

μετέβη μεν μετ' ι'iλλων Τούρκων δημοσιογράφων εις 'Αθή

νας, κατέστη σαφές εις ήμίiς δτι ό κ . Καραμανλής επί μα

κρόν εισέτι χρόνον θά έκυβέρνα τούς φίλους μας 'Έλλη

νας, cδς μέγας ήγέτης. Ό κ. Καραμανλής όφείλει τήν 

έκλογικήν του νίκην εις τήν επιτυχίαν του εν τφ εργφ τής 
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έθνικής &νατάσεως τής χώρας . "Ας προβ&μεν εις μίαν 

σύγκρισιν . 'Η 'Ελλάς ένεπλάκη εις τόν δεύτερον παγκό

σμιον πόλεμον έναντίον δύο μεγάλων δυνάμεων, τής 'Ιτα

λίας καί τής Γερμανίας. Διήλθε περίοδον λιμου καί κατη

ρειπώθη. Μετά τόν πόλεμον, έπεχείρησαν νά θέσουν, έπ' 

αuτής, χείρα οί κομμουνισταί, δπως συνέβη εις τήν Βουλ

γαρίαν καί τήν Γιουγκοσλαβίαν. ' Επηκολούθησε πολυε

τής συμμοριτοπόλεμος, έκ του όποίου ή χώρα έξήλθεν 

έξηντλημένη. ' Εν συνεχεί~, ijρχισεν ή περίοδος των κομ

ματικών έρίδων. 'Ημείς δέν εισήλθομεν εις τόν δεύτερον 

παγκόσμιον πόλεμον, δέν κατηρειπώθημεν καί δέν έπεινά

σαμεν. 'Η 'Ελλάς είχε τήν μεγάλην τύχην νά εχη, μετά τάς 

συμφοράς αuτάς, κυβερνήτην έχέφρονα καί έπιτυχόντα εις 

τό εργον τής aνοικοδομήσεως τής χώρας, τόν κ. Καραμαν

λήν. ' Η Τουρκία είχε τήν μεγίστη ν &τυχίαν νά έμπέση εις 

τήν συμφορά ν του καθεστώτος Μπαγιάρ - Μεντερές. ' Η 

' Ελλάς έσώθη . 'Ανορθωθείσα μεθοδικως, όχι μόνον κατέ

στη μία πρώτης τάξεως τουριστική χώρα &λλά καί εφερε, 

μέχρι των χωρίων, τά μέτρα τής κοινωνικής τάξεως καί 

aσφαλείας. ' Επίσης παρεσκεύασε τάς δυνατότητας εισό

δου της εις τήν Εuρωπαϊκήν Κοινήν 'Αγοράν. Τό παράδει

γμα του κ. Καραμανλή μdς έμπνέει, aπό μιας πλευράς, 

θάρρος . 'Εάν έγκατελείπαμεν καί ήμείς τήν ρυπαρά ν κομ

ματικήν πολιτικήν καί &νελαμβάναμεν προγραμματισμέ

νην έργασίαν, θά ήδυνάμεθα, έντός όλίγων έτ&ν, θά όρθο

ποδήσωμεν113 . 

'Από τήν άλλη πλευρά, ό έλληνικός τύπος, μέ 

έκτενή σχόλια καί άναλύσεις, δίνει μιά άρκετά διαυ

γή είκόνα του κλίματος πού έπικρατεί τήν έπαύριο 

τής έκλογικής άναμετρήσεως, καί προβαίνει σέ άξι

ολόγηση του νέου συσχετισμοί) τ&ν πολιτικών δυνά

μεων τής χώρας. Καί έν& μέρος αύτου -έκπροσω

πώντας βέβαια καί τίς άντίστοιχες πολιτικές όμά

δες- μέ άναφορά του στόν τρόπο διεξαγωγής τ&ν 

έκλογ&ν, προλειαίνει ήδη τό εδαφος γιά τήν κήρυξη 

του «άνένδοτου άγώνα» πού θά έπακολουθήσει, ή 

πλήρης καί άναμφισβήτητη έκλογική έπικράτηση 

τής ΕΡΕ καθώς καί ή σημασία του εργου πού εχει νά 

έπιτελέσει ή νέα Κυβέρνηση, άποτελοuν τό έπίκεν

τρο, γύρω άπό τό όποίο θά περιστραφοuν στό σύνολό 

τους οί τοποθετήσεις καί ό σχολιασμός τ&ν πολιτι

κών παρατηρητών. Καί μέ τήν εύκαιρία αύτή έπιση

μαίνεται ή αίσθητή πτώση τής άριστερας -σέ άντί

θεση μέ τήν έκλογικ:ή έπιτυχία της τό 1958- καί 

ύπογραμμίζεται ίδιαίτερα ή αϋξηση τ&ν δυνάμεων 

του Κέντρου, σέ συνάρτηση μέ τή δημιουργία μιας 

«έθνικής» άντιπολιτεύσεως, γιά τήν όποία διανοί

γονται προοπτικές μιας έποικοδομητικής προσφο

ρας. 

«'Ο έλληνικός λαός μέ τήν χθεσινήν του ψήφον 

κατήγαγε διπλήν νίκην», έπισημαίνει ή «' Ακρόπο
λις» τήν έπομένη τ&ν έκλογ&ν. «' Αφ' ένός μέν εδω
σε θριαμβευτικήν πλειοψηφίαν είς τόν άρχηγόν τής 

ΕΡΕ Κ. Καραμανλή καί άφ' έτέρου συνέτριψε τήν 

ΕΔΑ. 'Η άνανέωσις τής ηύξημένης έμπιστοσύνης 

του πρός τόν Κ. Καραμανλή θά έπιτρέψη είς τήν 

χώραν νά συνεχίση καί νά όλοκληρώση τήν έσωτε

ρικήν της άνασυγκρότησιν καί νά δημιουργήση τάς 

προϋποθέσεις μιας καλυτέρας αϋριον ύπό συνθήκας 

όμαλότητος, γαλήνης καί τάξεως. Διά πρώτην φοράν 

είς τήν πολιτικήν ίστορίαν τής 'Ελλάδος, πολιτικός 

άνήρ έκλέγεται πρωθυπουργός έπί τρείς συνεχείς 

έκλογάς καί διατηρείται είς τήν έξουσίαν έπί 6 συ
ναπτά ετη καί μέ τήν έντολήν νά συνεχίση έπί μίαν 

άκόμη 4ετίαν ... ». 
Καί ή ίδια έφημερίδα, σέ σχόλιό της στίς 31 

'Οκτωβρίου μέ τίτλο «Ή σημασία τής νίκης», θά 

γράψει: 

Ό έλληνικός λαός έπαναφέρων εις τήν έξουσίαν τήν 

ΕΡΕ καί μάλιστα μέ ηuξημένην έκλογικήν δύν<iμιν, aπέ

δειξε δτι εχει φθάσει εις ύψηλόν έπίπεδον πολιτικής ώριμό

τητος. Χάρις εις τήν ώριμότητά του έκινήθη μέ γνώμονα 

τήν έξυπηρέτησιν του έθνικου συμφέροντος, aπό τό δποί

ον έξήρτησε καί τήν ίκανοποίησιν των aτομικών συμφε

ρόντων. 'Επέτυχε οϋτως aφ' ένός νά διασφαλίση τά έπιτεύ

γματα του παρελθόντος, &φ' ετέρου νά διανοίξη βεβαίας 

προοπτικάς ένός λαμπρου μέλλοντος. 

<Πό άποτέλεσμα όμιλεί άφ' έαυτοu», διαπιστώνει 

ή «Καθημερινή» σέ κύριο άρθρο της μέ τίτλο «Ή 

νέα περίοδος». 

'Η δύναμις τής ΕΔΑ εις ψήφους καί εδρας, εις πραγμα

τικήν δύναμιν καί κοινοβουλευτικήν Ίσχύν, περιωρίσθη 
εις μικρότατα ποσοστά. 'Η δύναμις τής έθνικής aντιπολι

τεύσεως ηuξήθη. Καί ή χώρα θά εχη τήν σταθεράν καί 

ισχυράν καί δμοιογενή Κυβέρνησιν, μέ τόν ενα aρχηγόν 

καί τό ενα έπιτυχές πρόγραμμα, τής δποίας εχει τόσον 

aνάγκην. 'Η έθνική σημασία του aποτελέσματος τούτου 

εlναι aπολύτως σαφής. Δύναται νά συμφωνήση κανείς 

aνεπιφυλάκτως μέ έκείνους, οί όποίοι θεωρουν τό aποτέ

λεσμα τής έκλογής ώς έθνικόν. Διότι ύπηρετεί πρωτίστως 

τό εθνος. Τό ύπηρετεί, διότι, ένω διασφαλίζει τήν δημο

κρατίαν, έξασφαλίζει ταυτοχρόνως τήν πολιτική ν σταθερό

τητα καί τήν προστασίαν των συμφερόντων τής χώρας ... 
' Εφθάσαμεν πλέον εις τήν πολιτικήν ώριμότητα. Αuτό εί

ναι καί τό έπίτευγμα του ήγέτου του μείζονος πολιτικου 

κόμματος τής χώρας. Δέν πρόκειται περί aνταποδόσεως 

φιλοφροσύνης. Διότι ε{ ναι βάσιμος ή διαπίστωσις δτι δ Κ. 

Καραμανλής έπολιτεύθη κατά τρόπον έθνικόν καί συνε

τόν . Κατά τρόπον έθνικόν μέν, διότι καί έκλογικόν νόμον 

εισηγήθη, εuνοουντα τούς aντιπάλους του , κατά τρόπον 

συνετόν δέ, διότι εις τήν προεκλογικήν του έκφώνησιν καί 

τούς λόγους του , aπέφυγε τάς όξύτητας καί εθεσεν εις τήν 

έλληνικήν ζωήν aπεριφράστως καί aντιδημαγωγικως τά 

προβλήματα, τά όποία πρέπει νά aντιμετωπισθουν καί νά 

έπιλυθουν κατά τήν νέαν τετραετίαν ... Μία νέα περίοδος 
aρχίζει. 'Αρχίζει ύπό καλούς οιωνούς, διότι δ μέν πρωθυ

πουργός τής αuριον διαβεβαιοί δτι αισθάνεται τάς ηuξημέ

νας εuθύνας του . . ο έλληνικός λαός διαθέτει πολιτικήν 
ώριμότητα καί συνείδησιν πολιτών καί ή aντιπολίτευσις 

ε{ ναι καί έθνική καί aρκετά ισχυρά διά νά aσκήση έποικο-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΣΧΟΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΊΥΠΟΥ 221 

δομητικόν ελεγχον, παρ' δτι περί τοϋ τελευταίου τούτου 

δπάρχουν μερικοί πού άμφιβάλλουν 114 • 

«Σοβαραί άνακατατάξεις συνετελέσθησαν μέ τήν 

-χθεσινήν έτυμηγορίαν του έλληνικοu λαοί.\», παρα

τηρεί σέ δημοσίευμά της ή «'Ελευθερία»: 

'Η ΕΡΕ ηϋξησεν αίσθητως τήν έκλογικήν άκτινοβολί

αν της έν συγκρίσει μέ τό 1958, ή 'Ένωσις Κέντρου έξήλ
θεν ένισχυμένη σημαντικως καί ή ΕΔΑ δπέστη κατακόρυ

φον μείωσιν τής δυνάμεώς της. Τό άποτέλεσμα αuτό, επει

τα άπό τήν έξαετή διακυβέρνησιν τής ΕΡΕ, εχει προκαλέ

σει εϋλογον κατάπληξιν είς τήν παράταξιν τοϋ Κέντρου, 

δπήρχον δέ πληροφορίαι, κατά τάς όποίας ή ήγεσία της 

άντιμετωπίζει τό ένδεχόμενον άμφισβητήσεως τής γνησιό

τητας των έκλογων. Εlναι άληθές δτι δπάρχουν ώρισμέναι 

ένδείξεις, άγουσαι είς μίαν τοιαύτην έντύπωσιν τήν ήγεσί

αν τοϋ Κέντρου, δπως ή δυσαναλογία των ποσοστων αuξή

σεως τής ΕΡΕ καί τοϋ Κέντρου είς τά άστικά κέντρα καί είς 

τήν ϋπαιθρον καί τό δπερβολικόν ποσοστόν άποχής είς 

ώρισμένας περιφερείας. 

«ΕΙναι άληθές», συνε-χίσει σέ σ-χόλιό της ή ίδια 

έφη μερίδα, «δτι είς τήν περιο-χήν τής πρωτευούσης ή 

ψηφοφορία διεξή-χθη κατά τό πλείστον μέ ήρεμίαν 

καί τάξιν ... Δέν δύναται δμως νά λε-χθή τό ίδιον καί 
διά σημαντικόν τμήμα τής ύπαίθρου, δπου καί έπει

σόδια έσημειώθησαν καί πιέσεις παντείαι ήσκήθη

σαν καί παρατυπίαι διεπρά-χθησαν -δπως καταγ

γέλλουν ύπευθύνως ύποψήφιοι τής 'Ενώσεως Κέν

τρου, οί όποίοι δέν διστάζουν νά όμιλοuν περί πλή

ρους καταλύσεως τής δημοκρατίας... Καταγγελία 

δμως των -χθεσινών έκλογών ώς νόθων θά άπετέλει 

πολιτικήν πρiiξιν ύψίστης σημασίας καί εύθύνης. 

Καί δέν εΙναι δυνατόν νά γίνη έπί τΌ βάσει ένδείξεων 

μόνον καί -χωρίς προηγουμένην ένδελε-χή μελέτην 

τών Gυνολικών άποτελεσμάτων καί τοί.\ καταμερι

σμοί.\ των άνά τήν -χώραν» 115 • 

'Από τήν Πλευρά του τό «Βήμω>, συνδέοντας τό 
έκλογικό άποτέλεσμα μέ τό θόρυβο πού εΙ-χε ijδη άρ

-χίσει νά δημιουργείται γιά τή γνησιότητά του, σέ 

κύριο άρθρο του, στίς 31 'Οκτωβρίου καί μέ τίτλο 
«Μέ ηύξημένας τάς εύθύνας της», τονίζει: 

Τά τελικά άποτελέσματα των έκλογων δίδουν είς τόν 

άρχηγόν τής ΕΡΕ πλειοψηφίαν κυριολεκτικως παταγώδη, 

δμοίαν τής δποίας δέν εlχε κατορθώσει νά συγκεντρώση 

οϋτε αuτός δ στρατάρχης Παπάγος. 'Η άναγνώρισις τής 

έκτάσεως τής νίκης τοϋ Κ. Καραμανλή άποτελεί πρdξιν 

εuθύτητος καί διά τόν λόγον αuτόν εlναι ή άναγνώρισις 

αuτή καθολική έκ μέρους δλων των καλής πίστεως πολι

των. 'Έγιναν, βέβαια, είς τάς μακρυνάς ίδί~ περιοχάς 

δπερβασίαι του κρατικου μηχανισμου, αί δποίαι εlναι 

άπαράδεκτοι διά μίαν άληθινήν καί γνησίαν δημοκρατίαν. 

'Όμως άπό τούς άριθμούς καθίσταται φανερόν δτι, καί άν 

δέν έγίνοντο, πάλιν ή ΕΡΕ θά εΙ χε κερδίσει τάς έκλογάς μέ 

μικροτέραν ίσως κατά τι πλειοψηφίαν, μέ άρκετήν, δμως, 

πάντως διά νά σχηματίση αuτοδύναμον καί σταθεράν Κυ-

βέρνησιν ...• ο έλληνικός λαός έξησφάλισε εuτυχως τό δι
μερές σχήμα μaς έθνικής Κυβερνήσεως καί μιdς έξ ίσου 

έθνικής άντιπολιτεύσεως. 'Εάν τό σχήμα αuτό θά άποδώ

ση άγαθά άποτελέσματα διά τόν τόπον, τουτο έξαρτaται έξ 
ίσου άπό τήν Κυβέρνησιν δσον καί άπό τήν άντιπολίτευ

σιν. 'Από τήν πρώτην, άν άναπτύξη rοφέλιμον καί δπερ

κομματικήν δρdσιν, άποβλέπουσαν είς τό γενικόν καλόν. 

Καί άπό τήν δευτέραν, έάν άσκήση γόνιμον καί άποδοτι

κόν ελεγχον, ό δποίος νά δποβοηθή τήν έπίτευξιν χρησί

μων άποτελεσμάτων διά τόν τόπον. 

Μόνον ή «Αύγή», μέ δημοσίευμά της ζητάει άμε

σα «τήν &κύρωση των νόθων έκλογών» καί τήν άνάγ

κη «νά άναληφθή άγώνας γιά έλεύθερες έκλογές, γιά 

νά προληφθοuν νέες συμφορές στήν -χώρα». 'Ισ-χυρι

ζόμενη δέ δτι «ή διεθνής καί έλληνική κοινή γνώμη 

θεωρεί τόν κ . Καραμανλή σφετεριστή τής έξουσίας», 

συνε-χίζει: 

Τά πρωτοφανή καί βάρβαρα μέσα πού χρησιμοποιήθη

σαν γιά νά έμφανισθή ή χθεσινή «περιφανής νίκη» τής 

ΕΡΕ, εχουν ήδη προκαλέσει παγκόσμια έξέγερση. Στήν 

'Ελλάδα ό κοινοβουλευτισμός καί ή δημοκρατία κατήν

τησαν πιά θλιβερή μάσκα, πού καλύπτει τό άπαίσιο πρό

σωπο μιας άντεθνικής καί άντιλαϊκής δικτατορίας τής ολι

γαρχίας, τήν όποία υποστηρίζουν ή εϋνοια καί οί Ιμπερια

λιστές τής ΟUάσιγκτων καί τής Μπόν116 • 

'Αναφερόμενη, τέλος, ή «Καθημερινή» στίς κα

ταγγελίες τής άντιπολιτεύσεως, σέ σ-χόλιό της μέ 

τίτλο «Τό τροπάριον», τήν 1η Νοεμβρίου έπισημαί

νει: 

'Η άντιπολίτευσις θά rοφελείτο έάν τό έγκατέλειπε διά 

τρείς λόγους. Πρωτον, διότι τό Εψαλλεν είς δλους τούς 

ήχους καί μετά πάσαν έκλογικήν άναμέτρησιν. Δεύτερον, 

διότι ζω μεν είς τήν 'Ελλάδα καί δέν άγνοουμεν δτι αί 

έκλογαί διεξήχθησαν έλευθέρως δπου δέ κατηγγέλθησαν 

έπεισόδια, ήσαν ταυτα ή άσήμαντα ή διεκριβώθησαν άπό 

τήν δπηρεσιακήν Κυβέρνησιν, ή όποία καί συνεκροτήθη 

διότι τό έζήτησεν ή άντιπολίτευσις καί συνετέθη κατά τρό

πον ίκανοποιήσαντα άπολύτως τήν άντιπολίτευσιν, άνύ

παρκτα. Τρίτον, διότι εlναι άβάσιμον τό έπιχείρημα τής 

άντιπολιτεύσεως, δτι είς τάς πόλεις, έπειδή δέν ήσκήθη 

πίεσις ηuξήθη τό ποσοστόν του Κέντρου, ένω εiς τήν ϋπαι

θρον ηuξήθη τό ποσοστόν τής ΕΡΕ. "Εν βλέμμα εiς τήν 

στατιστικήν των τελευταίων έκλογων δεικνύει πέραν άμ

φιβολίας δτι τό ποσοστόν τής ΕΡΕ ηuξήθη καί εiς τάς 

πόλεις έν άναλογί~ πρός τήν προηγουμένην της iσχύν, 

δπως ηuξήθη έν άναλογί~ καί εiς τήν ϋπαιθρον. 

Καί ένώ τίς άμέσως έπόμενες ήμέρες, ό φιλικός 

πρός τήν άντιπολίτευση τύπος μέ δημοσιεύματά του 

προαναγγέλλει τήν εναρξη του «άνένδοτου άγώνα», 

πού έπίσημα θά κηρυ-χθεί στίς 14 Νοεμβρίου, ή «Κα
θημερινή», σέ κύριο άρθρο της μέ τίτλο «Οί σκευω

ροί τής ταρα-χής», παρατηρεί 117 : 

... ΔένεΙ ναι έπιτρεπτόν οϋτε είς τόν κ. Παπανδρέου οϋτε 
είς οίονδήποτε έκ των συναρχηγων του νά δυσφημοϋν τήν 
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'Ελλάδα εiς τό έξωτερικόν καί νά έμφανίζουν τήν έθνικης 

σωτηρίας κάμψιν της άκρας άριστερaς -άπό τήν όποίαν 

άλλωστε έπωφελήθησαν τά κόμματα τοu Κέντρου- ώς 

όφειλομένην εiς νοθείας, βιασμούς καί τρομοκρατικάς πρά

ξεις της ύπηρεσιακης Κυβερνήσεως, πού τά ϊδια /;ζήτησαν 

καί τά ϊδια /;χειροκρότησαν, δταν έσχηματίσθη ... Οί άν
θρωποι πού λησμονοuντό τιμίως πολιτεύεσθαι διά νά προ

τιμήσουν τόν ρόλον τών πολιτικών ταραξιών, διατρέχουν 

τόν κίνδυνον όχι μόνον νά άπωλέσουν δ,τι /;κέρδισαν 

-καί /;χειροκροτήσαμεν ολοι αuτό πού /;κέρδισαν- άλλά 

καί νά άποξενωθοuν τελεσιδίκως της έκτιμήσεως καί τών 

συμπαθειών τών πολιτών πού τούς ένεπιστεύθησαν τήν ψη

φον των . Καί αuτός είναι πράγματι ό μεγαλύτερος κίνδυνος 

διά τήν λειτουργίαν της δημοκρατίας. 

Καί η ίδια έφημερίδα, σέ σχόλιό της μέ τίτλο 

«'Εργασία)), στίς 7 Νοεμβρίου θά γράψει: 

Τό Κέντρον θά θορυβη διά δύο λόγους: α) διότι δέν εχει 

τίποτε άλλο νά κάνη καί β) διότι κινδυνεύει νά διαλυθη, άν 

δέν άποφασίση νά άσκήση κάποιον άγώνα καί διά κάτι. Οί 

Προοδευτικοί είναι ύποχρεωμένοι νά θορυβοuν, άκολου

θοuντες τό Κέντρον, διότι διαφορετικά θά χάσουν τήν ση

μαίαν της άδιαλλαξίας, άνευ της όποίας θά δυσκολευτοuν 

νά έπιβιώσουν πολιτικώς. Καί, τέλος, οί κομμουνιστές θο

ρυβοuν διά μίαν πληθώραν λόγων, ό κυριώτερος τών όποί

ων είναι ή προσπάθειά των νά δικαιολογήσουν τήν μεγά

λην fiτταν των. 'Όμως ή Κυβέρνησις εχει πολλά νά κάνη 

καί δέν είναι πλέον καιρός διά πολιτικολογίας. ΕΙναι και

ρός διά έργασίαν, διότι ετσι έψήφισεν ό λαός. 

'Ιδιαίτερα βαρύνουσα σημασία γιά τίς συνθήκες, 

κάτω άπό τίς όποίες διεξήχθησαν οί έκλογές τοϋ 

1961 άλλά καί γιά τήν έρμηνεία τοϋ εντονου πολιτι
κοϋ κλίματος πού θά έπακολουθήσει, άποκτa στό 

σημείο αuτό τό περιεχόμενο σημειώματος πού θά 

ύπαγορεύσει ό Κ . Καραμανλής, τό 1969, κατά τή δι
άρκεια τής παραμονής του στό Παρίσι. Μέ έπίκεν

τρο τίς σχέσεις του μέ τό Στέμμα, πού θά άποδει

χθοϋν καθοριστικές στήν περαιτέρω έξέλιξη τών γε

γονότων, ό Κ. Καραμανλής στό σημείωμά του άναφέ

ρει: 

«Ό βασιλεύς μου ζήτησε νά κάνω έγώ τίς έκλο

γές, διότι έπιθυμουσε, καί πολύ όρθά, νά τεθεί τέρμα 

στήν ίστορία τών ύπηρεσιακών Κυβερνήσεων, οί 

όποίες, έκτός του δτι άποτελουν πολιτειακή άνωμα

λία, έμφανίζουν καί τή χώρα μας ώς ύποανάπτυκτη 

πολιτικά. Παρότι ύπεστήριζα καί έγώ τήνaποψη αύ

τή, του έξήγησα γιατί στήν περίπτωση αύτή, πού θά 

επρεπε νά είναι καί ή τελευταία, έπιβαλλόταν ό σχη

ματισμός ύπηρεσιαιdjς Κυβερνήσεως. 'Όταν μάλι

στα μέ ρώτησε ποιόν θεωρώ κατάλληλο γιά τό εργο 

αύτό, του ύπέδειξα τόν στρατηγό Τσακαλώτο, καί 

διότι προερχόταν άπό τήν παράταξη τών άντιπάλων 

μου, άλλά καί διότι ύπήρχε ή πληροφορία δτι ή άν

τιπολίτευση θά έπεδίωκε μέ τήν πρόκληση ταραχών 

νά καταστήσει διαβλητές τίς έκλογές. ·Ο βασιλεύς 

συμφώνησε καί κάλεσε πρός τουτο τόν Τσακαλώτο. 

'Η ϋποπτη δμως άνάμιξη του κ. Ποταμιάνου περιέ

πλεξε καί πάλι τά πράγματα. Καί τήν χαρακτηρίζω 

ϋποπτη, γιατί, δπως άπεδείχθη έκ τών ύστέρων, ή 

τοποθέτησή του στό ύπουργείο 'Εθνικής 'Αμύνης 

είχε σχέση μέ τά άνόητα σχέδια περί συμπιέσξως, 

κατά τίς έπικείμενες έκλογές, τής δυνάμεως τών κομ

μουνιστών· σχέδια γιά τά όποία ένημέρωσε τούς άν

τιπάλους μου καί τά όποία άγνοουσα έγώ ώς πρωθυ

πουργός. 

))Γιά τό θέμα τών έκλογών του 1961, πού τόσο 
ταλαιπώρησε τή χώρα, ή άλήθεια, δπως πληροφορή

θηκα έκ τών ύστέρων, είναι ή έξής: 

)) Ή άνάθεση του ύπουργείου 'Εθνικής 'Αμύνης 
στόν κ. Ποταμιάνο, πού έγένετο μέ σύμφωνο γνώμη 

τής άντιπολιτεύσεως, ώφείλετο στούς έξής λόγους: 

))Μετά τίς έκλογές του 1958, πού εφεραν τήν ΕΔΑ 
δεύτερο κόμμα, είχε δημιουργηθεί μιά εύλογη άνη

συχία στά 'Ανάκτορα καί σέ ώρισμένους στρατιωτι

κούς κύκλους. Καί είχε γίνει ή σκέψις, έν όψει νέων 

έκλογών, νά άσκηθεί ψυχολογική πίεση έπί τών 

κομμουνιστών γιά νά συμπτυχθεί ή δύναμή των. Τά 

άνόητα αύτά σχέδια τά κατήρτιζαν μυστικές ύπηρε

σίες έν άγνοίg τής Κυβερνήσεώς μου. 'Όταν προκη

ρύχθηκαν έκλογές γιά τό 1961, ό κ. Ποταμιάνος ένη
μέρωσε τούς άρχηγούς τής άντιπολιτεύσεως γιά τά 

σχέδια αύτά καί τούς συνέστησε νά προσπαθήσουν 

νά έπωφεληθουν οί ί'διοι. Πράγματι, ό κ. Παπανδρέ

ου ένημέρωσε ώρισμένους βουλευτάς του -πού μου 

τό άπεκάλυψαν οι' ϊδιοι- νά φροντίσουν νά άξιοποιή

σουν αύτό τό μυστικό. 

))Τό συμπέρασμα είναι δτι τά σχέδια γιά τήν πε

ρίφημη "βία καί νοθεία" τά έγνώριζαν οί άντίπαλοί 

μου καί τά άγνοουσα έγώ. Αύτό aλλωστε έπιβεβαιώ

θηκε καί άπό τήν έφημερίδα του Κέντρου "' Ελευθε
ρία", ή όποία στίς 7 Σεπτεμβρίου του 1965 κατήγγει
λε τόν κ. Παπανδρέου ώς συνεργό τής νοθείας μέ τό 

κάτωθι aρθρο της: 

))" ... Φθάνομεν εiς τό 1961. 'Αρχηγός πλέον τής 

'Ενώσεως Κέντρου ό κ. Γ. Παπανδρέου. Καί ή το ό 

άρχηγός τής 'Ενώσεως Κέντρου πλήρως ένήμερος 

τής σχεδιαζομένης βίας καί νοθείας. Καί έπίστευεν 

δτι μέριμνα του κ. Δόβα καί του έπί τής 'Εθνικής 

'Αμύνης ύπουργου του, του κ. Χ. Ποταμιάνου, θά 

ήσαν τά δικά μας συμφέροντα καί πάλιν. Εiς μάτην 

του έλέχθη δτι άφ' ής στιγμής έπιτραπή εiς τόν χω

ροφύλακα καί τόν λοχίαν νά ύπαγορεύσουν εiς τούς 

πολίτας τί θά ψηφίσουν, ήτο άνοήτως άφελής ή έλ

πίς του δτι θά ήναγκάζοντο οί όπαδοί τής ΕΔΑ νά 

ψηφίσουν τήν 'Ένωσιν Κέντρου, θά έψήφιζαν τό 

"δοβλέτι". 'Ο κ. Παπανδρέου δέν fίθελε νά άκούση 

τίποτε. Εiς μάτην εφθασαν εiς τό Καστρί αί δραματι

καί έκκλήσεις τών ύποψηφίων. Εiς μάτην ή έγκυροτέ

ρα φιλική του έφημερίς τής Βορείου 'Ελλάδος του 
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συνίστα νά άπειλήση άποχήν. 'Εζήτησεν μίαν άιφό

ασιν άπό τόν βασιλέα Παvλον, δχι διά νά διαμαρτυ

ρηθή κατά τής βίας καί νοθείας, άλλά διά νά παρα

πονεθή δτι ή Κυβέρνησις Δόβα δέν έρριπτε τό βάρος 

της καί υπέρ αύτοv, μολονότι ήτο δεδοκιμασμένος 

άντικομμουνιστής. Καί τήν νύκτα τής 29ης 'Οκτω

βρίου, δταν κατέφθαναν τά άπαίσια άποτελέσματα, 

έτριβε τά μάτια του, προτού άποφασίση νά καταγ

γείλλη τό πραξικόπημα ... ". 
))Τά άνωτέρω μοv τά έπεβεβαίωσαν καί οί κ.κ. 

Στεφανόπουλος καί Μητσοτάκης σέ μίαν έπίσκεψιν 

πού μοv έκαναν στό Παρίσι τό καλοκαίρι τού 1968. 
'Όπως τά παραδέχθηκε καί δ Ά νδρέας Παπανδρέου 

σέ μιά συνομιλία πού εlχε παλαιότερα μέ φίλους του 

στό Παρίσι. 

))Βέβαια, δπως άπεδείχθη άπό τά πράγματα άλλά 

καί άπό τήν δικαιοσύνη, τά σχέδια αύτά γιά τήν 

aσκηση ψυχολογικής βίας έπί τής άριστερtiς δέν εl

χαν κανένα ij εlχαν άσήμαντο άποτέλεσμα, πού δεν 
δικαιολογούσε πάντως τίς καταγγελίες περί βίας καί 

νοθείας καί μάλιστα έναντί ον μου. Τήν άλήθεια αύτή 

aλλωστε τήν έπιβεβαίωσε καί ή κεντρώα έφημερίδα 

"Τό Βήμα", πού έγραφε στίς 31.10.1961: 
))"Τά τελικά άποτελέσματα τών έκλογών ... στα

θεράν Κυβέρνησιν" (βλ. παραπάνω σ. 221)» 118• 

Στίς έκλογές του 1961 εχει άναφερθεί δ κ . Καρα

μανλής καί τό 1968, μέ άφορμή σχετικό έρώτημα του 
Σ. Μαρκεζίνη: 

«Αί έκλογαί τού 1961 ήσαν αί μόναι έκλογαί, εiς 
τάς όποίας δέν άντιμετώπισα τό ένδεχόμενον τής ifτ

της. Δι' αύτό καί τάς έπετάχυνα, μολονότι ήδυνάμην 

νά μείνω μέχρι τού Μαίου τού 1962, διότι τό κλίμα 
ήτο άπό πάσης πλευρtiς εύνοϊκόν διά τήν Κυβέρνη

σιν (καλή παραγωγή, σύνδεσις μέ τήν Κοινήν Άγο

ράν, τακτοποίησις τού Κυπριακού, έπιθέσεις τής 

Μόσχας καί τών δορυφόρων κατά τής 'Ελλάδος, 
έπιτυχή ταξίδια εiς τήν Άγγλίαν, Καναδtiν, 'Αμερι

κή ν καί τά λοιπά). ~ Αλλωστε, aν εlχα καί τήν έλαχί

στην άνησυχίαν, δέν θά συνεβούλευα εiς τόν βασι

λέα, δ δποίος έπέμενε νά διεξαγάγω έγώ τάς έκλογάς, 

νά τάς έμπιστευθή εiς υπηρεσιακήν Κυβέρνησιν. 

'Εκπλήσσομαι, συνεπώς, δταν μοv άποδίδουν σχέ

δια βίας καί νοθείας. Δέν γνωρίζω εΙλικρινώς aν 

έλαβε χώραν, άλλά καί aν έλαβε, έγένετο έν άγνοίι;ι 

μου καί δέν έπηρέασε σοβαρώς τό άποτέλεσμα τής 

έκλογής, λαμβανομένης υπ' δ ψι ν τής τεραστίας δια

φορtiς, ή όποία υπήρχε μεταξύ ΒΡΕ καί τών άντιπά

λων της καί πάντως δέν έδικαιολόγει τόν άναίσχυν

τον άνένδοτον άγώνα. 

)) Άπόδειξις τών άνωτέρω εlναι τά έξής: 1) ~Αν 
εlχα τήν πρόθεσιν τής νοθείας θά έκανα έγώ τάς 

έκλογάς καί δέν θά εiσηγούμην τήν υπηρεσιακήν 

Κυβέρνησιν. 2) Ή υπηρεσιακή Κυβέρνησις λαβοv-

σα τελικώς έχθρικήν πρόν τήν ΒΡΕ σύνθεσιν δέν ή το 

δυνατόν νά ένθαρρύνη νοθείαν υπέρ αύτής. 3) Τήν 
έπομένην τής παραιτήσεώς μου έκάλεσα τούς άρχη

γούς τών 'Επιτελείων, Φροντιστήν, Καρδαμάκην, 

Παναγιωτόπουλον καί Μαργαρίτην καί τούς συνέ

στησα νά άποφύγουν οίανδήποτε άνάμιξιν τού στρα

τού εiς τάς έκλογάς. Αύτά δσον άφορti τήν θέσιν τήν 

lδικήν μου. Μεταγενεστέρως, δμως, έπληροφορήθην 

δτι τ' 'Ανάκτορα, άνήσυχα διά τήν αύξανομένην δύ

ναμιν τής ΕΔΑ, εlχαν συστήσει ένα εlδος ψυχολογι

κής άποθαρρύσεως τών κομμουνιστών, δχι δμως υπέρ 

τής ΒΡΕ. Αύτήν τήν ένέργειαν, ή όποία ήτο φαιδρά 
κατ' έμέ, τήν έγνώριζε προφανώς δ κ. Παπανδρέου 

καί τήν άγνοοvσα έγώ. Καί οχ ι μόνον δέν τήν κατήγ

γειλε, άλλά συνεβούλευσε έμπιστευτικώς εiς υποψη

φίους τού κόμματός του, καί μοv τό άνέφεραν άρκε

τοί έξ αύτών, νά φροντίσουν νά έπωφεληθοvν τής 

υποτιθεμένης αύτής πιέσεως υπέρ τού Κέντρου. (Τό 

γεγονός αύτό κατήγγειλε καί ή έφημερίς "' Ελευθε

ρία" μετά τήν διάσπασιν τού Κέντρου))) 119 • 

'Εξάλλου δ Γάλλος συγγραφέας Ρ. Μασσίπ, στό 

βιβλίο του «Καραμανλής. 'Ο 'Έλληνας πού ξεχώρι

σε», άναφερόμενος σέ συνέντευξή του μέ τόν Κ. Κα

ραμανλή, παραθέτει σειρά στοιχείων πάνω στό θέμα: 

- Θά θέλατε νά μου μιλήσετε γιά τίς έκλογές του 1961 
πού άφησαν μaλλον κακή άνάμνηση, άφου εγινε λόγος γιά 

νοθεία καί γιά εντονες πιέσεις του στρατου έπί τών έκλογέ

ων; 

<ιΘά μπορουσα νά πώ δτι δ λα αύτά είναι άναιφιβή. 'Η 

άλήθεια εlναι δτι στίς έκλογές του 1961 έγώ μέν συνεκέν
τρωσα τό 51% τών ψήφων, ένώ ή 'Ένωσις Κέντρου μόνον 
τό 33%. Κι dν άκόμη δεχθουμε δτι άσκήθηκε κάποια πίεση 
σέ δρισμένες περιφέρειες, κι dν άκόμα ύποθέσουμε δτι έγι

ναν δρισμένες λαθροχειρίες έδώ κι έκεί, μ ' αύτά δέν θά 
μπορουσε νά έξηγηθεί ή μεγάλη διαφορά τών ψήφων πού 

συνεκέντρωσα έγώ καί έκείνων πού πήραν οί άντίπαλοί 

μου. 'Αλλά έπί του θέματος αύτου, θά προτιμουσα νά σάς 

παραπέμψω σέ μιά έπιστολή πού δημοσίευσε δ Κ. Παπα

κωνσταντίνου στά "Νέα")). 

«Ή έπιστολή αύτή παρέχει πράγματι σαφείς 

έξηγήσεις γιά τήν υποτιθέμενη βία καί νοθεία τού 

1961)) -συνεχίζει δ Κ. Καραμανλής στή συνέντευξή 
του πρός τό συγγραφέα- «καθώς καί γιά τήν προσπά

θεια έκμεταλλεύσεως τού τραγικού θανάτου τού 

Λαμπράκφ): 

«Αuτά ύπfjρξαν)), γράφει ό Κ. Παπακωνσταντίνου, «τά 

μεγαλύτερα ίστορικά ψεύδη τής έποχfjς μας . Καί αuτό 

άποδεικνύεται άπό τά έν συνεχεί~ άνεπίδεκτα άμφισβητή

σεως γεγονότα: 

)>1. Ό πρωθυπουργός κ. Κ . Καραμανλής, ώς Κυβέρνη

σις πλειοψηφίας, έδικαιουτο νά ένεργήση ό ϊδιος τάς 

έκλογάς του 1961. 'Αντ' αuτου, είσηγήθη είς τόν βασιλέα 
τόν σχηματισμόν ύπηρεσιακής Κυβερνήσεως. 
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»2. Αί εκλογαί εγιναν άπό τήν Κυβέρνησιν τοu στρατη
γοί) Δόβα, άντί του στρατηγοί) κ. Τσακαλώτου, τόν όποίον 

ε{ χε προτείνει ό κ. Καραμανλής καί μέ ύπουργόν 'Εθνικής 

'Αμύνης τόν πτέραρχον κ. Ποταμιάνον, πού ήτο τής προ

τιμήσεως τής άντιπολιτεύσεως τής εποχής εκείνης. 

»3. 'ο τότε πρωθυπουργός, άναχωρών τής εξουσίας, 
ε κάλεσε τούς άρχηγούς τών 'Ενόπλων Δυνάμεων καί τούς 

συνέστησε νά καταβάλουν δλας τάς προσπαθείας των καί 

νά θεωρήσουν ώς χρέος τιμής τήν άνεπηρέαστον διεξαγω

γήν τών εκλογών. 

»4. Τόν χρόνον έκείνον, καθ' δν ό προϋπολογισμός 
ενεφάνιζεν ύπερέσοδα 1.500 καί πλέον έκατ. δρχ., ό πρω
θυπουργός, άντί νά διαθέση ταuτα διά τήν ίκανοποίησιν 

λαϊκών αiτημάτων, τά διέθεσε διά νά ένισχύση τό Πρό

γραμμα 'Επενδύσεων. 'Εάν πράγματι ό κ. Καραμανλής εΙ

χε τήν πρόθεσιν νά νοθεύση τήν λαϊκήν ετυμηγορίαν, θά 

παρητείτο δλων αύτών τών πλεονεκτημάτων; 

»5. Τό καί σπουδαιότερον, τό 'Εκλογοδικείον η κύρωσε 
τήν εκλογήν εiς 8 μόνον έπί 9. 700 περίπου έκλογικών τμη
μάτων. 'Εξ άλλου, εiς δλα αύτά τά τμήματα ετηρήθησαν 

πρακτικά, πιστοποιοuντα τήν άψογον διεξαγωγήν τής ψη

φοφορίας. Καί ύπέγραψαν ταuτα, πλήν τών δικαστικών 

άντιπροσώπων, καί οί άντιπρόσωποι τών κομμάτων τής 

άντιπολιτεύσεως». 

Στήν επιστολή του δ Κ. Παπακωνσταντίνου άνα

φέρεται καί στό σχέδιο «Περικλfjς», τό δποίον δfjθεν 

εκπονήθηκε στά γραφεία του ΓΕΣ, καί τό δποίον 

χρησιμοποίησε ή άντιπολίτευση γιά νά άποδείξει τό 

βάσιμο τών ίσχυρισμών της γιά τήν εκλογική νοθεία 

του 1961: 

«'Όσον άφορα τό σχέδιο "Περικλής", τό όποίον εχρη

σιμοποιήθη τότε πρός ενίσχυσιν τών επιχειρημάτων τής 

άντιπολιτεύσεως, ε{ναι δεδομένον δτι διετάχθη εκτοτε 

άνάκρισις, δτι ή άνάκρισις διεξήχθη έπί Κυβερνήσεως 

Γεωργίου Παπανδρέου καί δτι τό 1966 εξεδόθη τό ύπ' άριθ. 
38 Βούλευμα, άπό τό όποίον προκύπτει: 

»I. 'Ότι τό σχέδιον έκείνο δέν ε{χε ούδεμίαν άπολύτως 
σχέσιν μέ τάς εκλογάς του 1961, καί 

»2. 'Ότι παρέμεινε εiς τά άρχεία ώς προσχέδιον, χωρίς 
νά κοινοποιηθεί πρός ούδένα». 

«'Ανεξαρτήτως δμως άπ' δ λα αυτά», συνεχίζει δ 

συγγραφέας, «ε{ ναι φυσικό νά διερωτηθεί κανείς πώς 

ε{ ναι δυνατόν νά άσκήσει δ στρατός πίεση ύπέρ του 

Καραμανλfj, δταν ή Κυβέρνηση, καί κυρίως δ 

ύπουργός 'Εθνικfjς 'Αμύνης, ήταν εχθρικά διατε

θειμένοι άπέναντί του; 'Η άπάντηση, βέβαια, δέν 

μπορεί παρά νά ε{ναι άρνητική. Καί δπως άποδεί

χθηκε εκ τών ύστέρων, όχι μόνο δέν εγινε προσπά

θεια νά ευνοηθεί δ Καραμανλfjς στίς εκλογές εκεί

νες, άλλά συνέβη άκριβώς τό άντίθετο. 'Η "' Ελευ
θερία", ήμερήσια εφημερίδα του Κέντρου, άπεκάλυ

πτε στίς 7 Σεπτεμβρίου 1965, δτι δ τότε ύπουργός 
'Εθνικfjς 'Αμύνης επεχείρησε διά του στρατου νά 

άσκήσει πίεση, όχι ύπέρ τfjς ΕΡΕ, άλλά ύπέρ τfjς 

'Ενώσεως Κέντρου. Καί τό γεγονός αυτό τό εγνώριζε 

δ Παπανδρέου, εν& τό άγνοουσε δ Καραμανλfjς». 

«'Ερωτώμενος δ Καραμανλfjς» -θά καταλήξει δ 

Ρ. Μασσίπ- «δίνει τήν παρακάτω εξήγηση στήν εκ

στρατεία αυτή του ψεύδους»: 

<<Βρισκόμουν ήδη στήν έξουσία έπί έξι όλόκληρα χρό

νια. Στήν 'Ελλάδα, όπως ξέρετε, είχαμε συνηθίσει νά άλλά
ζουμε Κυβερνήσεις κάθε πέντε ή δέκα μήνες. 'Όταν οι' 

άντίπαλοί μου, τήν έπομένη τών έκλογών τοv 1961, κατά
λαβαν ότι θά παρέμενα στήν έξουσία, καί μάλιστα ένισχυ

μένος μέ μιά καινούργια λαϊκή έντολή, κατελήφθησαν άπό 

άπόγνωση. Καί μέ τό πρόσχημα τής βίας καί νοθείας, άπε

φάσισαν νά προκαλέσουν άνωμαλία, γιά νά μέ άναγκάσουν 

σέ συμβιβασμό. Χαρακτηριστικό, άλλωστε, τής καταστά

σεως πού έπικρατοvσε τότε στόν τόπο ήταν τό γεγονός ότι 

τόσον ό Παπανδρέου όσον καί ό Βενιζέλος κατ' έπανάλη

ψη ε{ χα ν ζητήσει νά συνεργασθοvν μαζί μου. Καί μετεβλή

θησαν σέ άσπονδους έχθρούς μου, διότι άκριβώς άπέκρου

σα τή συνεργασία τους. Γι ' αύτό, άλλωστε, καί δ άγώνας 
τους δέν έστρέφετο ούσιαστικά κατά τής πολιτικής μου, 

άλλά έναντίον έμοv προσωπικώς. 'Όπως βλέπετε, καί σ' 

αύτή τήν περίπτωση, ή έλληνική ι'στορία, πού έγράφη μέ

σα σέ κλίμα έντόνων πολιτικών παθών, έχει βαθύτατα πα

ραμορφωθείιι120. 

Σέ σημείωμα πού ύπαγόρευσε τό 1966, κατά τή 
διάρκεια τfjς παραμονfjς του στό Παρίσι, δ Κ. Καρα

μανλfjς άναφέρεται στό θέμα αυτό μέ περισσότερες 

λεπτομέρειες: 

«Μετά τάς εκλογάς του 1958, κατά τάς δποίας ήλ
θεν ή ΕΔΑ δεύτερον κόμμα, μέ άπησχόλει επιμόνως 

ή σκέψις τής δημιουργίας εθνικής άντιπολιτεύσεως 

ίκανής νά μέ διαδεχθή. 'Επίστευα άλλωστε βαθvτατα 

δτι, άνεξαρτήτως του έργου τό όποίον θά ε{χον επι

τελέσει, θά ήμουν άποτυχημένος πολιτικός dν μέ δι

εδέχετο ό κομμουνισμός ή ή δικτατορία. Άπό τάς 

σκέψεις αύτάς κατεχόμουν δταν συνίστων είς τάς κα

τεσπαρμένας δυνάμεις τών άντιπάλων μου νά ένω

θουν καί δταν κατέθετα τόν εκλογικόν νόμον κατά 

τήν aνοιξιν του 1961. 
»'Ο Γ. Παπανδρέου άπό του θέρους του 1959 επε

δίωξε συνεργασίαν μαζί μου τόσον κυβερνητικήν, 
δσον καί, κυρίως, εκλογική ν. 'Υπεστήριζεν δτι, 

δπως διεμορφώθη ή κατάστασις τής χώρας, επεβάλ

λετο νά καθιερώσω τό πλειοψηφικόν καί εν συνεργα

σίcι μέ αύτόν καί τό άγροτικόν κόμμα νά εκκαθαρίσω 

ριζικώς τήν πολιτικήν κατάστασιν τής χώρας. Πρός 

ενίσχυσιν τών άπόψεών του αύτών, επεκαλείτο τόν 

κομμουνιστικόν κίνδυνον, δ όποίος, δπως έλεγε, εl

ναι ζώσα πραγματικότης διά τήν Έλλάδα, καί τήν 

άνάγκην νά άπαλλαγή ή πολιτική μας ζωή άπό τό 

"καρκίνωμα", δπως εχαρακτήριζεν τόν Σοφοκλήν 

Βενιζέλον. Τό τελευταίον μάλιστα αύτό, τό ενεφάνι

ζεν ώς τήν τελευταίαν πολιτικήν του φιλοδοξίαν. 

ιι Τάς επαφάς αύτάς τάς έκανε διά του κ. Μακρή. 

Συνηντήθημεν δέ δύο φοράς προσωπικώς, διά νά 
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άιωύσω τάς άπόψεις του. 

>>Χαρακτηριστικόν τής νοοτροπίας τοv άρχηγοv 

του Κέντρου εlναι τό γεγονός δτι κατά τήν δευτέραν 

συνομιλίαν μας μέ ήρώτησεν ποίαν έποχήν κρίνω 

εύνοϊκωτέραν διά τάς έκλογάς. Tov άπήντησα δτι 
κατ' άρχήν εlναι τό φθινόπωρον, άλλ' όχι πάντοτε, 

δταν συμβαίνει νά έχωμεν κακήν έσοδείαν. Πρός κα

τάπληξίν μου, αύτός ό έχθρός τής βίας καί τής νο

θείας μοv άπήντησεν: "Δέν πειράζει, κι aν δέν βοη

θούν πολύ τά πράγματα, ήμπορεί νά μiiς βοηθήσουν 

οί χωροφύλακες". 

» Τάς προτάσεις του περί πλειοψηφικού καί ένδε
χομένης συνεργασίας, δέν τάς άπέκρουσα, έπεφυλά

χθην δμως νά δεσμευθώ, διότι, δπως τοv εlπα, εύρι
σκόμεθα άκόμη μακράν τών έκλογών. 'Εν τψ μεταξύ, 

καί διότι, δ πως εlπα καί άνωτέρω, τό αίσθανόμουν ώς 

έθνικόν μου καθήκον, άλλά καί διότι διεξήγοντο αί 

άνωτέρω συνομιλίαι, συνεβούλευσα καί τήν άγροτι

κήν δμάδα τοv Άλ. Μπαλτατζή καί διάφορα στελέ

χη τής άντιθέτου παρατάξεως, τά όποία ηθελον νά 

συνεργασθούν μαζί μου, νά συνεργασθούν μέ τόν κ. 

Παπανδρέου. ·Υπό τάς συνθήκας αύτάς, διέρρευσεν 

τό 1960, τοv Γ. Παπανδρέου δυσφοροvντος διότι δέν 
εlχε δριστικήν μου άπάντησιν. 

»Κατά τάς άρχάς τοi51961, προτιθέμενος νά προ

ωθήσω τό θέμα του έκλογικοv νόμου, προεκάλεσα 

συνάντησίν μου μέ τόν Γ. Παπανδρέου, είς τήν δποί

αν παρίστατο καί ό Χ. Λαμπράκης. Εlπα είς τόν Γ. 

Παπανδρέου δτι ήλθε ή στιγμή νά λάβω τάς άποφά

σεις μου καί δτι αίσθανόμουν τήν ύποχρέωσιν, κατό

πιν τών δσων έλέχθησαν, νά πληροφορηθώ πώς σκέ

πτεται πρίν τάς καταστήσω όριστικάς. Mov άπήντη
σεν δτι κατόπιν τής προσχωρήσεως είς αύτόν τής 

δμάδος τών 10 κ.λ.π., δέν ήμπορεί νά συμπράξη φα
νερά μαζί μου είς τήν καθιέρωσιν τοv πλειοψηφικού, 

άλλ' δτι θά έπρεπε νά τό περάσω έγώ μέ τήν Βουλήν 

άπό τήν πλειοψηφίαν καί έν συνεχείq. νά συζητήσω

μεν τό θέμα τής έκλογικής συμπράξεως. Tov άπήν
τησα δτι, χωρίς νά τοv άποδίδω δολίαν πρόθεσι ν, 

έθεώρουν τήν πρόταqίν του έλάχιστα πρακτικήν. 

Καί δτι, ύπό τάς συvθήκας αύτάς, θά πράξω έκείνο τό 

δποίον, κατά τήν γνώμη ν μου, έπιβάλλει τό καθήκον 

μου άπέναντι τής χώρας. 

»Τόν ίσχύοντα έκλογικόν νόμον δέν εlχα άνάγ

κην νά τόν μεταβάλω, έφ' δσον άπό κοινού μετά τής 

άντιπολιτεύσεως τόν καθιερώσαμεν καί έφ' δσον μέ 

έξυπηρέτει κομματικώς. Παρά ταύτα, όχι μόνον τόν 

μετέβαλα, άλλά έπέφερα δ Γδιος τήν τελευταίαν στι

γμήν βελτιώσεις, αί δποίαι εύρίσκοντο πέραν καί 

τών αίτημάτων τής άντιπολιτεύσεως. 'Ενθυμούμαι 

δτι, δταν πρίν νά προσέλθω είς τήν Βουλήν τάς έθε

σα ύπ' όψιν τών συνεργατών μου, ούτοι άνεπιφυλά

κτως διετύπωσαν τήν Παρατήρησιν δτι αύται θά άπέ

βαινον είς βάρος τοv κόμματός μου. Τούς έξήγησα 

δτι έλαβα τήν άπόφασιν αύτή ν εύρεθείς πρό τοv έξής 

διλήμματος, η νά διεκδικήσω αύτοδύναμον πλειο

ψηφίαν καί νά άδιαφορήσω διά τά περαιτέρω, η νά 

μεριμνήσω διά τήν άντιπολίτευσιν καί νά διακινδυ

νεύσω τήν αύτοδύναμον πλειοψηφίαν. Καί δτι προέ

κρινα τό δεύτερον, διότι αύτό μοv έπέβαλε τό έθνι

κόν μου καθήκον. 7Ητο δέ τόσον έμφανήςή πρόθε

σίς μου αύτή, ώστε μετά τήν σύσκεψιν ένας έκ τών 

συνεργατών μου νά ε[πη πρός τούς άλλους: "Φαίνε

ται δτι ό Καραμανλής έχει κουρασθή καί πάει γυρεύ

οντας νά χάση τίς έκλογές". 

»Χαρακτηριστικόν εlναι έπίσης τό γεγονός, δτι δ 

Γ. Παπανδρέου, τήν έπομένην, μοv έξέφραζε τήν εύ

γνωμοσύνην του, διά του Άλ. Μπαλτατζή, ό δποίος 

προσέθεσε δτι -άνεξαρτήτως του tί θά πή δημοσίq., 
δ κ. Παπανδρέου σέ εύγνομωνεί. Ηlσως αύτό νά εlναι 

χαρακτηριστικόν τών πολιτικών μας ήθών. 

»Μετά τήν ψήφισιν τοv έκλογικοv νόμου, μέ 

άπησχόλει ή έπιλογή τοv χρόνου τών έκλογών. Καί 

μολονότι ή περίοδος έληγε τόν Μάιον τοv '62, κατά 
τό τέλος του θέρους άπέφασισα vά τάς έπισπεύσω, 

διότι πρώτον, τό κλίμα ήτο εύνοϊκόν διά τήν Κυβέρ

νησιν (δείκται οΙκονομίας, έπιτυχή ταξίδια έξωτερι

κοv, δπως τής 'Αγγλίας, του Καναδii, τής 'Αμερι

κής, σύνδεσις μέ τήν Κοινήν Άγοράν κ.λ.π.) καί 

δεύτερον, διότι τό κλίμα ήτο δυσμενές διά τήν ΕΔΑ. 
Κατά τό έτος έκείνο, εlχον σημειωθή αί έπιθέσεις 

του Χρουστσώφ κατά τής ·Ελλάδος, τόσον άπό τήν 

'Αλβανίαν δσον καί άπό τήν Σόφιαν, αί συνεχείς 

έπιθέσεις τών Βουλγάρων καί ή άποστολή άπό μέ

ρους των κατασκόπων καί αl άδέξιαι, διά νά μήν είπω 

προδοτικαί, άντιδράσεις τής ΕΔΑ, ή όποία εύρίσκε

το εlς τήν άνάγκην νά ύπεραμύνεται τών ύβριστών 

τής ·Ελλάδος. 

»·Υπό τάς συνθήκας αύτάς, είσηγήθην είς τόν 

βασιλέα τήν διάλυσιν τής Βουλής καί τήν προκήρυ

ξιν έκλογών διά τόν Όκτώβριον. 

»'Από τάς πρώτας έπαφάς μέ τόν λαόν, διεπίστω

σα τήν ύπεροχήν τής ΒΡΕ έναντι τών άντιπάλων της. 

Τήν διαπίστωσιν αύτήν έκαμε προφανώς καί δ Πα

πανδρέου καί ηρχισε νά καταγγέλλη κατά τρόπον 

άόριστον τήν ί5παρξιν τρομοκρατίας, διά νά έχη 

άκριβώς, μετά τάς έκλογάς τό έπιχείρημα νά καταγ

γείλη τό άποτέλεσμα αύτών. Ή Κυβέρνησις έν τψ 

μεταξύ, ύφισταμένη τάς έπιθέσεις του, προέβαινε είς 
τήν ίκανοποίησιν καί τών πλέον παραλόγων αίτημά

των, παρά τάς ίδικάς μου διαμαρτυρίας. 7Ητο τόση ή 

εΙλικρίνειά μου νά βοηθήσω τούς άντιπάλους μου, 

είς βάρος τής ΕΔΑ, ώστε είς τήν πρώτην έν Θεσσα

λονίκυ δμιλίαν μου, συνέστησα είς τούς πολίτας νά 

ψηφίσουν τήν ΕΚ, δσοι δέν έπιθυμοvν δι' οίονδήπο

τε λόγον νά ψηφίσουν τήν ΒΡΕ. 

»Ή άντιπολίτευσις ήτο πεπεισμένη διά τήν ύπε

ροχήν μου. Ήγωνίζετο, δμως, δπως καί ή ίδία τό 
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παρεδέχετο, νά ματαιώση τήν αύτοδύναμον πλειο

ψηφίαν μου καί νά συμπράξη ούτω εlς συμμαχικήν 

Κυβέρνησιν. 'Όταν τήν έσπέραν τfjς έκλογfjς άνε

κοινώθησαν τά άποτελέσματα, vπfjρξε ώς έκ τούτου 

βαθεία ή άπογοήτευσίς της. Καί ή πρώτη της άντί

δρασις ήτο νά καταyyείλη τό άποτέλεσμα τfjς έκλο

γfjς ώς προϊόν βίας καί νοθείας. 

;; 'Η κατηγορία, τουλάχιστον δι ' έμέ καί τό κόμ
μα μου, vπfjρξεν άβάσιμος. Ή άντιπολίτευσις, διά 

νά θεμελιώση τάς καταγγελίας της, έπεκαλείτο άσή

μαντα καί άναπόδεικτα περιστατικά. Τό δέ 'Εκλογο

δικείον άπέρριψεν, πλήν δύο μεμονωμένων, δλας τάς 

ένστάσεις της καί έπεκύρωσεν τό άποτέλεσμα τfjς 

έκλογfjς. Ά νεξαρτήτως δμως αύτών ήρκει ή κοινή 

λογική, διά νά άνατραποvν αί αlτιάσεις τfjς άντιπο

λιτεύσεως. 
;;Ούτω: Πρώτον, εlναι γνωστόν δτι διεμόρφωσα 

τόν έκλογικόν νόμον κατά τρόπον εύκολύνοντα τούς 

άντιπάλους μου, καί έναντίον του συμφέροντος του 

κόμματός μου. Δεύτερον, μολονότι έδικαιούμην, καί 

εlχα καί παράκλησιν του βασιλέως νά ένεργήσω δ 

ϊδιος τάς έκλογάς, είσηγήθην vπηρεσιακήν Κυβέρ

νησιν. Τρίτον, συνέστησα ρητώς καί είς τόν Τσακα

λώτον καί τόν Δόβαν, παρισταμένου τοD Ι. Παρα

σκευοπούλου, άδιαβλήτους έκλογάς καί ϊσην μετα

χείρισιν μέ τούς άντιπάλους μου. "Οπως συνέστησα 

καί είς τούς 4 άρχηγούς τών 'Επιτελείων, Φροντι
στfjν, Καρδαμάκην, Μαργαρίτην καί Παναγιωτό

πουλον, νά άποφύγουν οίανδήποτε άνάμιξιν είς τάς 

έκλογάς. τέταρτον, ένεθάρρυνα θετικώς τήν ένοποί

ησι ν τών δυνάμεων τών άντιπάλων μου, συνιστών είς 

στελέχη τά όποία ήθελον νά προσχωρήσουν είς τό 

κόμμα μου, νά ένταχθοvν είς τήν ΕΚ. Πώς εlναι δυ

νατόν νά άποδώση κανείς δόλον είς μίαν Κυβέρνη

σιν, ή όποία συμπεριεφέρθη κατά τόν άνωτέρω τρό

πον, παραιτηθείσα έκλογικών πλεονεκτημάτων, τά 

όποία τfjς έξησφάλιζον τό Σύνταγμα καί οί νόμοι; 

;;Καί πώς εlναι δυνατόν νά πραγματοποιηθfj δ δό

λος της, καί aν vπfjρχε, δταν παρυτείτο ή ίδία του 

δικαιώματος νά ένεργήση τάς έκλογάς; Καί δταν ή 

vπηρεσιακή Κυβέρνησις πού τάς ένήργησε έχαιρε

τίσθη άπό τήν άντιπολίτευσιν ώς έχθρική πρός τήν 

ΒΡΕ; 

;;τέλος, πλήρη άπόδειξιν τfjς άνιδιοτελείας μου 

άποτελεί τό γεγονός δτι, μολονότι έγνώριζα έκ τών 

προτέρων τόν χρόνον τών έκλογών καί τήν ύπαρξιν 

vπερεσόδων του προϋπολογισμού έκ 1.500 έκατ. 

δρχ., τά διέθεσα πρός ένίσχυσιν του Προγράμματος 

'Επενδύσεων, άντί νά ίκανοποιήσω αίτήματα διαφό

ρων τάξεων, πράγμα τό δποίον γίνεται προεκλογικώς 

άκόμη καί είς τήν Γερμανίαν καί τήν Άγγλίαν. 

;;Θά ήμην τόσον μωρός ωστε νά μήν χρησιμο

ποιήσω πρός έπηρεασμό του έκλογικοv άποτελέσμα

τος δλας αύτάς τάς νομίμους δυνατότητας, διά νά 

άναμείνω τήν ύποπτον καί άμφιβόλου άποτελεσμα

τικότητος συμπαράστασιν τοv οίουδήποτε χωροφύ

λακος; 

;; 'Ιδού διατί έχαρακτήρισα τόν μvθον περί βίας 
καί νοθείας ώς τήν μεγαλυτέραν άπάτην τfjς έλληνι

κfjς ίστορίας. 

;;Δέν γνωρίζω έάν έν άγνοίf1 μου εϊτε ή Κυβέρνη

σις κατ' έντολήν του βασιλέως εϊτε δ στρατός έλα

βον μέτρα περιστολής τών δυνάμεων του κομμουνι

σμού. Δέν τό άποκλείω έντελώς, δεδομένου δτι μετά 

τάς έκλογάς του '58, ή διόγκωσις τών δυνάμεων τfjς 
ΕΔΑ προκαλούσε έθνικάς άνησυχίας. Πάντως, καί 

aν έπεχειρήθη τοιούτον τι, πρώτον, έγένετο έν 

άγνοίf1 μου, δεύτερον, δέν έγένετο είς βάρος τfjς ΕΚ 

άλλά είς βάρος τfjς ΕΔΑ καί έπ' ώφελείf1 τfjς πρώ

της, καί τρίτον, ήτο πρακτικώς άδύνατον νά έπηρέα

σεν τό άποτέλεσμα τfjς έκλογfjς, δεδομένου δτι έντος 
του τμήματος ή μυστικότης καί ή έλευθερία τfjς ψή

φου ήτο κατοχυρωμένη, δπως προκύπτει άπό τά πρα

κτικά τών έφορευτικών έπιτροπών δλων τών τμημά

των τfjς χώρας. 

;;Χαρακτηριστικόν πάντως, διά τήν περίπτωσιν 

αύτήν, εlναι τό γεγονός, δτι μετά διετίαν περίπου, 

συνεργάται του Παπανδρέου μέ έπληροφόρησαν δτι 

δ άρχηγός τfjς ΕΚ τούς εiδοποίησεν δτι θά γίνη 

προσπάθεια συμπιέσεως τfjς ΕΔΑ καί δτι θά πρέπει 

νά έχουν τόν νου τους νά έπωφεληθοvν. Δηλαδή, καί 

aν έγένετο κάτι, τό έγνώριζεν δ Παπανδρέου καί τό 

άγνοοvσα έγώ, δ "μέγας ένοχος" τfjς βίας καί νοθεί

ας. Εlναι καί αύτό χαρακτηριστικόν του πολιτικού 

ήθους καί τfjς νοοτροπίας του άρχηγοv τfjς ΕΚ. 'Επί 

του μύθου αύτοv, έστηρίχθη δ περίφημος άνένδοτος 

άγών, δ δποίος vπfjρξεν μία άπό τάς πλέον θλιβεράς 
πολιτικάς έκδηλώσεις τfjς έλληνικfjς ίστορίας. Καί 

διότι έστηρίχθη έπί τοD ψεύδους, άλλά καί διότι έγέ

νετο μέ μεθόδους πολιτικώς καί ήθικώς άπαραδέ

κτους. Τό κύριον χαρακτηριστικόν του vπfjρξε ή 

πρός πiiσαν κατεύθυνσιν έκβίασις. 'Η δέ φιλοσοφία 

του έστηρίχθη είς τόν έξfjς συλλογισμόν "έμείς θά 

άποδείξωμεν δτι εϊμεθα ίκανοί νά δημιουργήσωμεν 

άνωμαλίαν καί νά βλάψωμεν τόν τόπον. 'Εάν έσείς 

πού εlστε συνετοί, θέλετε νά άποτρέψετε τόν κίνδυ

νον αύτόν, δέν έχετε παρά νά μiiς άνοίξετε τόν δρό

μον πρός τήν έξουσίαν". Τοvτο εlναι τόσον άληθές, 

ωστε έν συσκέψει διετυπώθη ή aποψις, δπως έγνώ

σθη άπό άκριτομυθίας τόσον του Βενιζέλου δσον καί 

του Κόκκα, δτι "έφ' δσον δέν δυνάμεθα νά άπαλλα

γοvμε άπό τόν Καραμανλή, θά πρέπει νά τόν άναγκά

σουμε εϊτε νά συνθηκολογήση μαζί μας, είτε νά κάνη 

δικτατορίαν";; 121 • 

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

'Ύστερα άπό τήν δλοκλήρωση διεξαγωγής τών 

έκλογών, δ Κ. Δόβας ύποβάλλει στό βασιλέα τήν 
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παραίτηση της ύπηρεσιακής Κυβερνήσεως. 

Στή συνέχεια δ βασιλεύς δέχεται τόν Κ. Καρα

μανλή, άρχηγό του πλειοψηφήσαντος κόμματος καί 

τοu άναθέτει τήν έντολή σχηματισμοί\ Κυβερνήσε

ως. 

4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

'Ενώπιον τοu βασιλέως δρκίζεται άπό τό βοηθό 

έπίσκοπο 'Αχαίας Παντελεήμονα, ή νέα Κυβέρνηση 

Κ. Καραμανλή, ή τέταρτη κατά σειρά άπό τό 1955, 
δταν δ άρχηγός τής ΕΡΕ άνέλαβε γιά πρώτη φορά 

τήν πρωθυπουργία. 'Η σύνθεση της νέας Κυβερνή

σεως εΙναι ή άκόλουθη: 

Κ. Καραμανλής πρόεδρος της Κυβερνήσεως, Π. 

Κανελλόπουλος άντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως, Π. 

Παπαληγούρας ύπουργός Συντονισμοί\, Α. Πρωτο

παπαδάκης ύπουργός 'Εθνικής 'Αμύνης, Ε. 'Αβέ

ρωφ-Τοσίτσας ύπουργός 'Εξωτερικών, Γ. Ράλλης 

ύπουργός 'Εσωτερικών, Σ. Θεοτόκης ύπουργός Οί

κονομικών, Π. Πιπινέλης ύπουργός 'Εμπορίου, Γ. 

Κασιμάτης ύπουργός Παιδείας καί Θρησκευμάτων, 

Κ. Παπακωνσταντίνου ύπουργός Δικαιοσύνης, Κ. 

Χρυσανθόπουλος ύπουργός 'Εργασίας, Ζ. Ζησάκης 

ύπουργός Βιομηχανίας, Σ. Γκίκας ύπουργός Δημο

σίων 'Έργων - Συγκοινωνιών, Κ. 'Αδαμόπουλος 

ύπουργός Γεωργίας, Α. Στράτος ύπουργός Κοινωνι

κής Προνοίας, Σ. Κωτιάδης ύπουργός 'Εμπορικής 

Ναυτιλίας, Δ. Μακρής ύπουργός Προεδρίας Κυβερ

νήσεως, Δ. Μανέντης ύΠουργός Βορείου 'Ελλάδος, 

Α. Γεροκωστόπουλος ύφυπουργός Προεδρίας Κυ

βερνήσεως, Σ. Κούνδουρος ύφυπουργός 'Εθνικής 

'Αμύνης, Δ. Δαβάκης ύφυπουργός 'Εσωτερικών, Δ. 

'Αλιπράντης ύφυπουργός Οίκονομικών, Α. Ταλια

δοuρος ύφυπουργός 'Εμπορίου, Δ. Βρανόπουλος 

ύφυπουργός Συγκοινωνιών, Α. Θεοδοσιάδης ύφυ

πουργός Οίκισμοu, Π. Σταυρόπουλος ύφυπουργός 

Γεωργίας καί Ι. Ψαρρέας ύφυπουργός Κοινωνικής 

Προνοίας. 

Μετά τήν δρκωμοσία, δ Κ. Καραμανλής εχει συ

νεργασία μέ τό βασιλέα Παuλο. Στή συνέχεια μετα

βαίνει στό Πολιτικό Γραφείο καί ένημερώνεται άπό 

τόν Κ. Δόβα γιά τά ζητήματα πού άνέκυψαν στή δι

άρκεια της θητείας τής ύπηρεσιακης Κυβερνήσεως. 

Σέ δηλώσεις του άναφέρει: 

«'Η εύρυτάτη λαϊκή έμπιστοσύνη, έπί τής δποίας 

στηρίζεται ή νέα Κυβέρνησις, δημιουργεί δι ' έμέ καί 
τούς συνεργάτας μου μεγάλας εύθύνας. 'Η ψήφος, 

διά τής δποίας, κατά τρόπον σπάνιον εlς τήν πολιτι

κήν μας lστορίαν έξεδηλώθη ή θέλησις του λαοu, 

περιέχει τήν δικαίωσιν του μέχρι τοuδε έπιτελεσθέν

τος ύπό τών Κυβερνήσεων τής 'Εθνικής Ριζοσπα

στικής 'Ενώσεως έργου. 'Εκφράζει όμως, πρό παν

τός, τήν προσδοκίαν καί τήν άξίωσιν αύτοu, όπως τό 

έργον τοuτο συνεχισθή μέ ρυθμόν έντονώτερον καί 

δλοκληρωθή είς όλους τούς τομείς. 

»Διά τών προγραμματικών αύτών δηλώσεων ένώ

πιον τής Βουλής ή Κυβέρνησις θά άνακοινώση τάς 

γενικάς γραμμάς τάς δποίας εlναι άποφασισμένη νά 

άκολουθήση είς τήν προσπάθειάν της διά τήν άνα

μόρφωσιν τής χώρας καί τήν πρόοδον του λαοu. Δύ

ναμαι όμως άπό τοuδε νά παράσχω τήν διαβεβαίωσι ν 

ότι θά διαφυλαχθή δπωσδήποτε ή γαλήνη τής χώρας, 

καί θά διατηρηθή άπαρασάλευτος ή οlκονομική 

σταθερότης, τήν δποίαν θεωρώ κατάκτησιν του έλ

ληνικοu λαοu. 

» "Οπως καί αί προηγούμεναι ύπό τήν προεδρίαν 
μου Κυβερνήσεις, θά συνεχίση καί ή παροuσα τήν 

φιλειρηνικήν πολιτικήν της καί θά προσφέρη είλι

κρινώς τήν φιλίαν τής χώρας πρός όλους έκείνους, οί 

δποίοι εlναι διατεθειμένοι νά τήν άνταποδώσουν καί 

θά άξιοποιήση έν πνεύματι ίσοτιμίας τάς άμυντικάς 
συμμαχίας της, θεωρούσα τόν μετά τών συμμάχων 

της δεσμόν ώς έγγύησιν διά τήν άσφάλειαν τής χώ

ρας, άλλά καί διά τήν εlρήνην τοu κόσμου. 

»Κατά τάς έκλογάς τfjς 29ης 'Οκτωβρίου, δ λαός 

άπεφάνθη -διά τρίτη ν φοράν έν συνεχείrι καί μάλι

στα διά τής άπολύτου πλειοψηφίας του- ύπέρ τής 

ΒΡΕ. Άπό σήμερον καί πέραν ή ψήφος τήν δποίαν 

έδωσεν δ λαός άναμένω νά μετατραπή είς συνεχή καί 

ένεργόν συμπαράστασιν αύτοu πρός τήν Κυβέρνη

σιν. 'Υπολογίζω έπί τής συμπαραστάσεως του λαοu 

διά τήν εύόδωσιν τών προσπαθειών, τάς δποίας ύπό

σχομαι νά καταβάλω ύπέρ τής προόδου, τής εύημε

ρίας καί τής άσφαλείας αύτοu». 

Τήν tδια ήμέρα δ Γ. Παπανδρέου, ϋστερα άπό 

σειρά διαβουλεύσεων μέ στελέχη της ' Ενώσεως 
Κέντρου, σέ μήνυμά του πρός τούς όπαδούς του κόμ

ματός του, θά άμφισβητήσει τό έκλογικό άποτέλε

σμα, μέ τήν άκόλουθη δήλωση: 

«' Ωρκίσθη καί άνέλαβε τήν άρχήν ή Κυβέρνησις τής 
ΕΡΕ. 'Εξ όνόματος τής ΕΚ θεωρώ καθήκον νά έπαναλάβω 

δτι δέν τήν άναγνωρίζομεν ώς νόμιμον Κυβέρνησιν. 'Η 

κοινοβουλευτική πλειοψηφία της δέν ε{ναι άποτέλεσμα 

τής έλευθέρας θελήσεως του έλληνικου λαοij, άλλά τής 

βίας, τής νοθείας καί τής έξαγορtiς. Καί ύπάρχουν πλ~ρεις 
άποδείξεις. Οί ύποψήφιοι τής ΕΚ καί μεγάλος άριθμος δι

καστικών άντιπροσώπων, άνέφεραν τό όργιον τής τρομο

κρατίας, ή όποία ήσκήθη. Καί τά περιστατικά θά ίστορη

θουν ένώπιον τών έκπροσώπων του έλληνικου καί ξένου 

τύπου καί θά περιληφθουν εiς τήν μαύρην βίβλον τών 

έκλογών τής 29ης 'Οκτωβρίου. 'Αλλά καί δσα εχουν ήδη 

περιέλθει εiς τήν δημοσιότητα άποτελουν άποδείξεις. 

'Ανεφέρθησαν έκλογικά τμήματα, εiς τά όποία ή ΕΡΕ 

ελαβε τό σύνολον τών ψήφων. Συνέβη τό ίδιον είς δλα τά 

στρατιωτικά τμήματα. Πολλαί έπίσης ύrtήρξαν αί περι

πτώσεις, κατά τάς όποίας κλαίοντες οί ψηφοφόροι ίκέτευ

ον νά ψηφίσουν δημοσί~ τήν ΕΡΕ, εiς έκτέλεσιν έντολής 
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'Η τέταρτη Κυβέρνηση Καραμανλή. 
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τ&ν τρομοκρατών. 'Αλλά ύπάρχει καί μία γενική άπόδει

ξις. Οuδέποτε, μετά τήν άπελευθέρωσιν, είχε σχηματισθή 
παρόμοιον πολιτικόν ρεuμα. η άπέγινεν αuτό τό πρωτο

φανές ρεuμα ύπέρ του Κέντρου; Διατί δέν εύρέθη είς τάς 

κάλπας; Μία μόνον έξήγησις ύπάρχει. Διότι ή βία, ή νοθεία 

καί ή έξαγορά παρεμόρφωσαν τό άποτέλεσμα . ·Η θέλησις 

του λαοu ήτο Κέντρον. Καί ή νοθεία των καλπών ΕΡΕ! 

»vΟσοι δέν θέλετε νά ψηφίσετε ΕΡΕ, είχεν είπει άρχι

κ&ς δ άρχηγός τής ΕΡΕ, ψηφίσατε Κέντρον. 'Αλλά ήλθεν 

ή καταπληκτική ίδική μας συγκέντρωσις τής Θεσσαλονί

κης. Έπηκολούθησε τό παραλήρημα δλων τ&ν άλλων 

συγκεντρώσεων. Καί τότε, φόβφ συσχεθείσα ή ΕΡΕ, εδω

κεν είς τqν τρομοκρατικόν όργανισμόν, ό δποίος είχε άπό 

μακροu όργανωθή, τήν έντολήν: Πολεμήσατε μέ δλα τά 

μέσα τήν ΕΚ. Καί ψηφίσατε μέ δλα τά μέσα ΕΡΕ. Καί δλα 

τά μέσα έτέθησαν είς έφαρμογήν κυρίως κατά τάς δύο τε

λευταίας ήμέρας. Καί κατεσκευάσθη τό καταπληκτικόν 

άποτέλεσμα! 

»·Η άναγνώρισις τοιούτου άθεμίτου άποτελέσματος θά 

άπετέλει προδοσία ν τής δημοκρατίας. Αί έκλογαί τής 29ης 

'Οκτωβρίου θά ήσαν αί τελευταίαι tκλογαί. Καί ή Βουλή 
θά ήτο δ κοινοβουλευτικός μανδύας τής ουσιαστικής δι
κτατορίας. 'Αλλά ήμείς δέν φιλοδοξοuμεν νά είμεθα ούτε 

προδόται, ούτε ένταφιασταί τής δημοκρατίας. 

»Φιλοδοξοuμεν νά είμεθα στρατιώται της. Καί διά του

το άπευθυνόμεθα πρός τήν μεγάλην πλειοψηφίαν του έλ

ληνικοu λαοu, ή όποία άνήκει είς τήν ΕΚ, διά νά τούς 

εϊπωμεν: VΕχετε θάρρος. Παραμείνατε πιστοί κάτω άπό 

τήν τιμ ία ν σημαίαν μας. 'Ηδυνήθησαν νά νοθεύσουν. 

'Αλλά δέν θά δυνηθοuν ποτέ ούτε νά μάς άτιμάσουν, ούτε 

νά μaς νικήσουν. Διατηρήσατε τήν έμπιστοσύνην σας. 

Συμφώνως πρός τήν έπιταγήν σας παραμένομεν ήνωμένοι. 

Καί εχομεν τήν άπόφασιν νά παλαίσωμεν μέχρις έσχάτων 

ύπέρ τής δημοκρατίας. Μέ τήν ίδικήν σας συμπαράστασιν, 

μέ τήν συμπαράστασιν δλων τ&ν έλευθέρων καί ύπερηφά

νων 'Ελλήνων. Καί κατ' έξοχήν μέ τήν συμπαράστασιν 

τής έμπνευσμένης έλληνικής νεότητος, ή δημοκρατία θά 
άποκατασταθή είς τήν άρχαίαν πατρίδα της». 

Στούς ίσχυρισμούς του Γ. Παπανδρέου θά άπαντή

σει ό ύπουργός 'Εσωτερικών, Γ. Ράλλης. Σέ σχετική 
άνακοίνωσή του πρός τούς δημοσιογράφους, στίς 8 
Νοεμβρίου, μεταξύ aλλων παρατηροuσε: 

«Καθ' α άναφέρουν οί εφοροι των 55 έκλογικii>ν περι
φερειών του Κράτους, βάσει των είς αuτούς ύποβληθεισ&ν 

ύπό τ&ν δικαστικών άντιπροσώπων έκθέσεων ώς καί έκ 

προσωπικής των άντιλήψεως διεπίστωσαν, α{ έκλογαί διε

ξήχθησαν καθ' απασαν τήν χώραν δμαλώτατα καί είς κλί

μα νομιμότητος καί άτμόσφαιραν τάξεως καί δή εi.ς βαθμόν 

καλύτερον του έγγυτέρου παρελθόντος. 

»'ΕΚ των 9.752 έκλογικών τμημάτων καθ' απαν τό Κρά
τος, μόνον είς τά κάτωθι εξ έκλογικά τμήματα παρουσιά

σθησαν αί έξής άνωμαλίαι. 

»Νομός Βοιωτίας: 'Ο δικαστικός άντιπρόσωπος του 

4ου έκλογικοu τμήματος Λεβαδείας, βεβαιώσας άδίκημα 

κατά τήν ψηφοφορίαν, βάσει του άρθρου 184 του νόμου, 
ijτοι διατάραξιν τής ψηφοφορίας διά θορύβου, προέβη εi.ς 

τήν σύλληψιν του δράστου. 
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»Νομός Εuβοίας: Ης τό έκλογικόν τμήμα Νέου Πύρ

γου, δ πρόεδρος τής Κοινότητος διεπληκτίσθη έντός του 

τμήματος μετ' άντιπροσώπου κόμματος. Ούτος συλλη

φθείς, παρεδόθη είς τόν εισαγγελέα. 

»Νομός Αιτωλοακαρνανίας: Ης τό έκλογικόν τμήμα 

τής κοινότητος Περίστης, δ δικαστικός άντιπρόσωπος άνέ

φερεν άορίστως δτι ήσκήθη πίεσις έκ μέρους άξιωματικών 

του στρατου καί έπίσης δτι έγένοντο σωματικαί έρευνα 

ύπό άγνώστων είς τινα πολίτην άγνωστον καί αuτόν, παρά 

του όποίου άφηρέθησαν ψηφοδέλτια του ύποψηφίου Κ. 

'Α ναστασάτου . 

»Νομός Πρεβέζης: 'Ο δικαστικός άντιπρόσωπος του 

έκλογικου τμήματος Γυμνοτόπου άνέφερεν δτι άξιωματι

κός συνέστησεν εις ψηφοφόρους τινάς ύπερψήφισιν ώρι

σμένου κόμματος. Κατ' αuτου έλήφθησαν πάραυτα μέτρα 

ύπό του στρατιωτικου έπόπτου . 'Επίσης, εις τό δεύτερον 

έκλογικόν τμήμα Πρεβέζης, άνεφέρθη κατά τ'ην έπιθεώρη

σιν του έπόπτου-έφόρου, δτι στρατιώται τινές έλάμβανον 

ψηφοδέλ τια μ ή χρησιμοποιούμενα, τά όποία καί άπέκρυ

πτον. Κατόπιν αuστηρdς έντολής τά ψηφοδέλτια άπερρί

φθησαν καί τουτο δέν έπανελήφθη . 

»Νομός Πέλλης: • Ο ύποψήφιος βουλευτής τής ·Ενώ
σεως Κέντρου κ. Σιγανίδης ένεχείρισεν άναφοράν, έν τ'ft 

δποίq. παραπονείται κατά τινος άνωνύμου άνθυπασπιστου 

του συνταγματάρχου Γιαννιστών, δ δποίος τόν άπώθησε 

καί άπηγόρευσε τήν εϊσοδόν του είς τό έκλογικόν τμήμα. 

»Σημειωτέον δτι ο{ έφοροι τών δικαστικών άντιπροσώ

πων διορίζονται ύπό του Α' Τμήματος του 'Αρείου Πάγου 

έκ τών έφετών καί τών παρ' έφέταις εισαγγελέων καί άντι

εισαγγελέων». 

Τήν έπομένη, 9 Νοεμβρίου, μέ πρωτοβουλία δμά
δας δικηγόρων των 'Αθηνών, πραγματοποιήθηκε 

συγκέντρωση 250 περίπου δικηγόρων, οί δποίοι μέ 
ψήφισμά τους θά ύποστηρίξουν δτι «αί έκλογαί διε

ξήχθησαν ύπό ύλικήν καί ψυχολογικήν κατά των 

έκλογέων, ίδίως τής ύπαίθρου, βίαν, έπιμελ&ς καλ

λεργηθείσαν ύπό του κρατικοί) μηχανισμοί) καί των 

παρακρατικών όργανώσεων, μέ άσυλλήπτου έκτά

σεως συνεπείας διά τό μέλλον τής χώρας». Καί προ

σθέτουν δτι «έντός των δρίων των κειμένων νόμων, 

θά άγωνισθοuν διά παντός προσφόρου μέσου πρός 

άποκατάστασιν των έλευθέρων θεσμών καί θά διατε

λουν έν έπιφυλακfί». 

'Ο Δικηγορικός Σύλλογος 'Αθηνών, μέ δηλώ

σεις του προέδρου του, Σ. Πάλλη, διευκρίνησε δτι 

«εΙναι άμέτοχος των ένεργει&ν πρός συγκέντρωσιν 
των δικηγόρων, οϊτινες διετέλεσαν δικαστικοί άντι-

πρόσωποι κατά τάς προσφάτους έκλογάς». Καί δ 

ύπουργός Δικαιοσύνης, Κ. Παπακωνσταντίνου, μέ 

δηλώσεις του, έπισήμανε τόν περιορισμένο άριθμό 

των δικηγόρων πού ύποστήριξαν τό ψήφισμα καί 

ύπογράμμισε δτι μόνο σέ εξι περιπτώσεις - άπό 
9.752 έκλογικά τμήματα- κατήγγειλαν οί άρμόδιοι 

δικαστικοί άντιπρόσωποι παραβάσεις. 

6 NOEMBPIOY 1961 

Ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή συνέρχε

ται τό πρώτο, μετά τίς έκλογές, 'Υπουργικό Συμβού

λιο. Στή διάρκεια τής συνεδριάσεως, δ Κ. Καραμαν

λής θά άναπτύξει τίς γενικές προγραμματικές κατευ

θύνσεις του καί θά δώσει δδηγίες στούς ύπουργούς 

γιά τήν ύποδειγματική έκπλήρωση τής άποστολής 

τους. Συγχρόνως, άπευθυνόμενος πρός τά μέλη του 

Ύπουργικου Συμβουλίου, διαγράφει τά γενικότερα 

πλαίσια τής κυβερνητικής πολιτικής καί καθορίζει 

τόν τρόπο γιά τήν ύλοποίησή της. Συγκεκριμένα, ζη

τεί άπό τούς συνεργάτες του δπως «έν τfί ένασκήσει 

τών καθηκόντων των έπιδείξουν lδιάζουσαν έργατι
κότητα ώς καί πνεvμα λιτότητος καί αύστηρότητος, 

τό δποίον καί νά μεταφέpουν εlς όλα άνεξαιρέτως τά 
ύπ' αύτούς όργανα τής διοικήσεως, έπιβαλλομένων 

αύστηροτάτων κυρώσεων εlς πiiσαν περίπτωσιν έκ

τροπής ή όλιγωρίας>> καί τονίζει δτι «ή νέα Κυβέρ

νησις έχει έπηυξημένας ύποχρεώσεις καί έπιτακτι
κόν καθήκον όπως δικαιώση τάς προσδοκίας του έλ

ληνικοv λαοv>>. 

Στή συνέχεια, συνέστησε «οπως οί κ.κ. ύπουργοί 

μέχρι τής 25ης Νοεμβρίου τό άργότερον συντάξουν 

καί ύποβάλουν τούς προϋπολογισμούς των ύπουργεί

ων τους, είς τρόπον ώστε νά εΙ ναι δυνατή ή έντός του 

Δεκεμβρίου κατάρτισις του προϋπολογισμοί) του 

Κράτους, ώς καί του προγράμματος έπενδύσεων». 

'Υπογράμμισε δτι «πέραν τών έπιβαλλομένων &να

διαρθρώσεων τών έπί μέρους κονδυλίων ούδεμία νέα 

δαπάνη δικαιολογείται νά προστεθή εlς τό σκέλος 

τών δαπανών τών καθ' έκαστον ύπουργείων>>. Τέλος, 

ζ ή τη σε <<όπως οί κ. κ. ύπουργοί ένημερωθοvν τό ταχύ

τερον έπί τών θεμάτων τής άρμοδιότητός των, δεδομέ

νου ότι άπό τής προσεχούς έβδομάδος προτίθεται νά 

άρχίση έπισκεπτόμενος τά ύπουργεία των, διά νά κα

θορίση έν συvεργασίf! μετ' αύτών τήν πολιτική ν τής 

Κυβερνήσεως εlς τούς τομείς τής άρμοδιότητός των>>. 
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'Η άποφασιστική έπικράτηση τής ΕΡΕ ένίσχυε τίς προϋποθέσεις γιά τήν προώθηση καί τήν 
όλοκλήρωση του έργου τής Κυβερνήσεως Καραμανλή. 'Η καταγγελία, έντούτοις, του έκλογικου άποτε

λέσματος, τήν έπαύριο τών έκλογών, άπό τήν πλευρά τής άντιπολιτεύσεως, θά σηματοδοτήσει τήν 

έναρξη μιάς μακράς περιόδου έσωτερικfiς έντάσεως. 

'Ο «άνένδοτος άγώνας» πού έπίσημα κήρυξε ό άρχηγός τής ΕΚ έναντίον τής Κυβερνήσεως στά μέσα 

Νοεμβρίου του 1961, θά έκδηλωθεί άρχικά μέ τήν άποχή τών βουλευτών τής ΕΚ καί τής ΕΔΑ άπό τήν 
εναρξη τών έργασιών της νέας Βουλής καί μέ τή διατύπωση προτάσεων γιά τήν παραπομπή του πρωθυ

πουργου καί μελών της ύπηρεσιακfiς Κυβερνήσεως στή δικαιοσύνη. Στή συνέχεια, η περιοδική άπουσία 

τής άξιωματικfiς άντιπολιτεύσεως άπό τίς έργασίες του Κοινοβουλίου, η κατάθεση άλλεπάλληλων προ

τάσεων δυσπιστίας κατά της Κυβερνήσεως, η όργάνωση κινητοποιήσεων μέ αϊτημα τή διενέργεια νέων 

έκλογών, θά συνδυαστουν μέ τήν προσπάθεια γιά έμπλοκή του άνώτατου ά'ρχοντα στήν πολιτική διαμά
χη, ώς μέσου πιέσεως γιά τήν άπομάκρυνση του Κ. Καραμανλή άπό τήν έξουσία. Ή άπόρριψη σειράς 

ένστάσεων κατά του κύρους τών έκλογών, άπό τή δικαιοσύνη, δέν θά συμβάλει στήν άποκλιμάκωση τής 
έντάσεως. 

'Ο Κ. Καραμανλής, άπό τήν πλευρά του, θά συνεχίσει, μέ άμείωτο σθένος, τήν προσπάθεια γιά τήν 

οίκονομική άνάπτυξη της χώρας καί τήν προβολή καί προώθηση τών έλληνικών θέσεων στό έξωτερικό. 

Στό πλαίσιο αύτό έντάσσεται η κύρωση άπό τή Βουλή τής Συμφωνίας Συνδέσεως μέ τήν ΕΟΚ, καθώς καί 

η πρωτοβουλία του UΕλληνα πρωθυπουργου νά έπιζητήσει τήν οίκονομική συνδρομή τής 'Ατλαντικfiς 

Συμμαχίας, μέ στόχο τήν έξασφάλιση τfiς όμαλfiς έφαρμογfiς του πενταετους προγράμματος, χωρίς νά 

διακυβευθεί η έτοιμότητα τών έλληνικών ένόπλων δυνάμεων. Ταυτόχρονα, η έπίσκεψη του Κ. Καραμαν

λή στίς Βρυξέλλες καί τό Παρίσι, τόν 'Απρίλιο του 1962, θά του δώσει τή δυνατότητα νά ένισχύσει τίς 
προϋποθέσεις γιά τήν έπιτάχυνση τής διαδικασίας έφαρμογfiς τής Συμφωνίας Συνδέσεως μέ τήν ΕΟΚ. 

6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

'Ενόψει τής έφαρμογής τής Συμφωνίας Συνδέσε

ως μέ τήν ΕΟΚ καί στά πλαίσια τής εγκαιρης συμμε

τοχής τής 'Ελλάδος στόν ύπό διαμόρφωση πολιτικό 

όργανισμό τής Δυτικής Εύρώπης, δ ύποδιοικητής 

τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος, I. Πεσμαζόγλου, ένη
μερώνει τόν Κ. Καραμανλή πάνω σέ θέματα σχετικά 

μέ τή διαδικασία πού πρέπει νά άκολουθηθεί γιά τήν 
άξιοποίηση τής Συμφωνίας των 'Αθηνών: 

«'Αγαπητέ μου κύριε πρόεδρε, 

»'Η ένισχυμένη έμπιστοσύνη, μέ τήν όποίαν Σάς περιέ

βαλε δ έλληνικός λαός, δημιουργεί μοναδιιcήν εύκαιρίαν 

διά τήν άξιοποίησιν πολλών σημαντικών εύκαιριών πού 
διανοίγονται αύτήν τήν στιγμήν διά τήν 'Ελλάδα. Έθεώ

ρησα διά τοϋτο ύποχρέωσίν μου καί παρακαλώ νά μοϋ έπι-

τρέψητε νά Σάς ένημερώσω έν συντομί~ καί νά Σάς ύποβά

λω ώρισμένας σκέψεις έπί τών άκολούθων σημείων: 

»Πρώτον, ή 'Αγγλία ήδη έπεδίωξεν (καί οί Τοϋρκοι 

πιθανώς θά έπιδιώξουν, μετά τόν σχηματισμόν τής νέας 

Κυβερνήσεώςτων)άναβολήντήςένάρξεωςέφαρμογήςτής 

Συμφωνίας τής' Ελλάδος μέ τήν Κοινήν 'Αγοράν. ~Ε χουν 

συμφέρον εiς τοϋτο καί δι' lίλλους λόγους άλλά καί διότι, 

άφ' ή ς άρχίση ή iσχύς τής Συμφωνίας μας, θά εχωμεν τό 

δικαίωμα νά διαπραγματευθώμεν καί ήμείς ώρισμένα ού

σιώδη σημεία έπ' εύκαιρίq. τής έντάξεως νέων χωρών είς 

τήν Κοινήν 'Αγοράν. 'Αλλά καί διά τήν εγκαιρον πλήρη 

συμμετοχήν μας είς τόν ύπό διαμόρφωσιν πολιτικόν όργα

νισμόν τής Δυτικής Εύρώπης, ε{ναι ούσιώδης ή εναρξις 

iσχύος τής Συνδέσεως τό συντομώτερον. 'Επειδή δέ δέν 

άποκλείεται νά προχωρήσουν ταχέως αί διαπραγματεύσεις 

διά τάς τρίτας χώρας έντός των προσεχών μηνών, έπείγει ή 

έπικύρωσις τής Συμφωνίας άπό τά Κοινοβούλια καί τοϋτο 
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βεβαίως προϋποθέτει κατά τό δυνατόν έπίσπευσιν τής έπι

κυρώσεως aπό τήν νέαν έλληνικήν Βουλήν, διότι ήμείς 

είμεθα ή ιiμέσως ένδιαφερομένη χώρα. 

»Δεύτερον, τJσον ιiπό aπόψεως διεθνών συνθηκών, 
δσον καί ιiπό aπόψεως ψυχολογίας έντός τής 'Ελλάδος, 

ίδίως μετά τό έκλογικόν ιiποτέλεσμα τής 29ης 'Οκτωβρί

ου, ή aξιοποίησις ώρισμένων βασικών πλεονεκτημάτων έκ 

τής Συμφωνίας μας μέ τήν Κοινήν 'Αγοράν δύναται νά 

έπιτευχθή κατά τήν πρώτην περίοδον μετά τήν εναρξιν τής 

έφαρμογής της . Έν τούτοις, φαίνεται δτι οί περισσότεροι 

έπιχειρηματίαι ιiδρανουν έπαναπαυόμενοι είς τάς μακράς 

προθεσμίας πού έξησφαλίσθησαν διά τήν μείωσιν καί έξα

φάνισιν τών δασμών. Ή ψυχολογία αύτή είναι δυνατόν νά 

ιiνατραπή έάν δοθή τό εναυσμα καί δημιουργηθή έξ aρχής 

ιiτμόσφαιρα δλοκληρωτικής κινητοποιήσεως τής έσωτε

ρικής οίκονομικής προσπαθείας διά τήν προσαρμογήν της 

πρός τάς νέας συνθήκας έκ τής Συνδέσεως. Είς τουτο ιiπο

φασιστικήν έπίδρασιν δύναται νά Εχη ή θέσις καί ή σημα

σία τής όργανώσεως πρός ιiντιμετώπισιν τών θεμάτων αύ

τών είς τό πλαίσιον τής νέας Κυβερνήσεώς Σας . Κατά τήν 

γνώμην μου, θά ήτο πολύ χρήσιμος ή έξασφάλισις ένότη

τος είς τήν έπιτελικήν καί διαπραγματευτικήν ιiντιμετώπι

σιν του συνόλου τών πολλών δυσχερών θεμάτων -οίκο

νομικών καί διπλωματικών- διά νά ύπάρξη σύστημα καί 
ένότης κατευθύνσεως είς τόν σχεδιασμόν καί τόν χειρι

σμόν τών έπί μέρους ένεργειών, τόσον είς τό έσωτερικόν 

δσον καί εναντι τών ξένων . 
»Τρίτον, θά ijθέλα νά ύπογραμμίσω δτι ή αϋξησις τών 

έξαγωγών μας, ίδίως πρός τάς χώρας τής Κοινής' Αγοράς, 

είναι πρωταρχικής σημασίας δχι μόνον διά λόγους συναλ
λαγματικούς καί ίσοζυγίου πληρωμών άλλά καί διά τήν 

προσαρμογήν τής έλληνικής οίκονομίας είς τήν Κοινήν 

' Αγοράν . 'Εάν έπιτύχωμεν είς τήν αϋξησιν τών έξαγωγών, 

θά διευκολυνθή κατά πολύ ή έπίλυσις καί τών ι'iλλων ζωτι

κών προβλημάτων, ijτοι τής ιiπασχολήσεως καί τής αύξή

σεως του είσοδήματος. Καίτοι δέν είναι δυνατόν νά ιiναμέ

νωνται ταχείαι έξελίξεις, ι'iν έκκινήσωμεν ιiμέσως είς τήν 

προσπάθειαν, είναι δυνατόν νά έξασφαλισθουν δχι ιiσή

μαντα ιiποτελέσματα έντός των έπομένων 3-4 έτών. Διά τήν 
έκκίνησιν αύτήν θά χρειασθουν ίσως ώρισμέναι μεταβολαί 

είς τήν έμπορικήν πολιτικήν καθώς καί μέτρα πρός περισ

σοτέρας κατευθύνσεις μέ έπιδίωξιν τήν στροφή ν τής γεωρ

γικής καί βιομηχανικής παραγωγής πρός τάς ιiξιώσεις τής 

ξένης ζητήσεως . 

»Τέταρτον, είς τήν ιiντιμετώπισιν τών νέων προβλημά

των δύναται ίδιαιτέρως νά συμβάλλη ή έγκατάστασις ξέ

νων έπιχειρήσεων έν 'Ελλάδι -ι'iν αϋτη πραγματοποιηθή 

είς έπαρκώς εύρείαν εκτασιν. Είναι εύκαιρία νά ιiξιοποιη

θουν αί ίδιαιτέρως εύνοϊκαί διά τόν τόπον συνθήκαι τόσον 

διά τής έλευθεριωτέρας ιiντιμετωπίσεως τών ύποβαλλομέ

νων προτάσεων δσον καί διά τής εύρείας όργανώσεως τής 

προσελκύσεως ξένου έπιχειρηματικου ένδιαφέροντος. Είς 

ταυτα ιiντιδρουν πολλοί έπιχειρηματίαι, · ένώ συγχρόνως 
ιiπό τήν ι'iκρως ιiντίθετον κατεύθυνσιν γίνεται προσπάθεια 

εύρείας πολιτικής έκμεταλλεύσεως. 'Αλλ ' ή έγκατάστασις 

ξένων έπιχειρήσεων, ίδίως ύπό μορφήν γονίμων συνεργα

σιών μέ έλληνικάς, καί τάς έξαγωγάς δύναται νά προωθή

ση καί ίσχυρόν κίνητρον θά ιiποτελέση διά τόν έκσυγχρο

νισμόν τής έλληνικής βιομηχανίας. 

»'Ε νόμισα δ τι δέν θά ή το ι'iσκοπον νά θέσω ύπ ' δ ψι ν 

Σας τά ιiνωτέρω, διότι ιiναφέρονται είς γενικά όργανωτικά 

θέματα, έπί τών δποίων θά λάβητε ιiποφάσεις έντός των 

ή μερών. 

»' Επιτρέψατέ μου νά έπαναλάβω τά έγκάρδια συγχαρη
τήριά μου διά τήν λαμπράν νίκην καί δλας μου τάς εύχάς 

διά κάθε έπιτυχίαν» 1 22 • 

7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

Μεγάλης έκτάσεως θεομηνία πλήττει τήν 'Αθή

να καί κυρίως τίς βορειοδυτικές συνοικίες, προκα

λώντας μεγάλες ύλικές ζημιέ.ς καί άνθρώπινα θύματα. 

'Ο Κ. Καραμανλής, συνοδευόμενος άπό τό ύ

πουργό Δημοσίων »Εργων, Σ. Γκίκα έπισκέπτεται τίς 

περιοχές αύτές καί δίνει έντολή στίς κρατικές ύπη

ρεσίες γιά τήν περίθαλψη τών πληγέντων. Σέ σύσκε

ψη πού θά πραγματοποιηθεί στίς 10 Νοεμβρίου ύπό 
τήν προεδ~ία του καί μέ τή συμμετοχή των άρμοδίων 

ύπουργών καί ύφυπουργών, άποφασίζεται ή λήψη μέ

τρων γιά τήν aμεση ένίσχυση καί τήν πλήρη άποκα

τάσταση τών πλημμυροπαθών. 

9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

'Ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής έγκαινιάζει, 

μέ σύσκεψη στό ύπουργείο Συντονισμοϋ, σειρά δια

βουλεύσεων πάνω στά οίκονομικά προβλήματα τής 

χώρας. 

Στή διάρκεια της πρώτης αuτης συνεργασίας του 

μέ τόν ύπουργό Συντονισμοϋ, Π. Παπαληγούρα, ό Κ. 

Καραμανλής ένημερώνεται πάνω σέ θέματα σχετικά 

μέ τήν άμερικανική βοήθεια καί δίδει όδηγίες γιά 

τήν άπορρόφηση της γερμανικής βοηθείας πρός τήν 

'Ελλάδα, ίκανfjς νά καλύψει δαπάνες σημαντικών 

εργων γιά τήν άνάπτυξη της έλληνικής οίκονομίας . 

Στή συνέχεια, άσχολήθηκε μέ τήν όργάνωση τών 

ύπηρεσιών γιά τήν άντιμετώπιση τών ζητημάτων πού 

προκύπτουν άπό τή σύνδεση τής 'Ελλάδος μέ τήν 

ΕΟΚ καί συνέστησε «τήν ταχείαν λήψιν τών άπαι

τουμένων όργανωτικών μέτρων, τόσον διά τάς ύπη

ρεσίας του κέντρου, δσον καί διά τήν .ύπηρεσίαν του 

έξωτερικου)). ' Ο πρωθυπουργός ένημερώθηκε άκόμη 

γιά τήν πορεία τοϋ προγράμματος τών δημοσίων 

έπενδύσεων, καθόρισε σέ γενικές γραμμές τό ϋψος 

καί τή σύνθεσή του γιά τό 1962 καί εδωσε έντολή 
«διά τήν ταχείαν κατάρτισίν του, diστε νά καταστή 

δυνατή ή έγκαιρος έναρξις έκτελέσεώς τοω). 

Τήν ϊδια ήμέρα, ό διοικητής της Τραπέζης τής 

'Ελλάδος, Ξ. Ζολώτας, εΙ χε ύποβάλει στόν Κ. Κα

ραμανλή πλήρη εκθεση γιά τήν οίκονομική κατάστα

ση καί τά βασικά οίκονομικά προβλήματα της χώρας. 

Στήν εκθεση άναφέρονταν έκτενώς οί έπιδιωκόμενοι 

στόχοι της οίκονομικής πολιτικής, πού προσδιορί

ζονταν κυρίως στήν κινητοποίηση της ίδιωτικης 
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πρωτοβουλίας, καί, όπωσδήποτε, τήν προώθηση τ&ν 

έξαγωγ&ν 123 • 

11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται σέ συνεργασία τόν 

ύπουργό Οίκονομικ&ν, Σ. Θεοτόκη καί δίνει όδηγίες 

γιά τήν έφαρμογή του θεσμοί\ των φορολογικών δι

καστηρίων, ή λειτουργία τ&ν όποίων πρόκειται νά 

άρχίσει τήν Ι η Μαρτίου 1962. 
Σχετικά, ό ύπουργός τ&ν Οίκονομικ&ν, μεταξύ 

άλλων, θά δηλώσει: 

«'Ο θεσμός αύτός, τοϋ δποίου ή λειτουργία θά άποτελέ

ση σταθμόν είς τήν δημοσιονομικήν καί γενικώτερον είς 

τήν οίκονομικήν ίστορίαν τής χώρας μας, περιλαμβάνεται 

είς τό οίκονομικόν πρόγραμμα τής Κυβερνήσεως Καρα

μανλή καί άνταποκρίνεται είς βασικόν αίτημα τών 'Ελλή

νων φορολογουμένων. 'Αλλ· δπως συμβαίνει διά κάθε νέ

ον θεσμόν, ίδιαίτερα δέ δικαστικόν, !\πρεπε, πρίν προχωρή

ση ή Κυβέρνησις είς τήν πρακτικήν εφαρμογήν τής σπου

δαίας αύτή ς μεταρρυθμίσεως, νά μελετηθf\ εμπεριστατωμέ

νως τό δλον θέμα καί νά εξασφαλισθοϋν άπασαι α{ προϋ

ποθέσεις καλής λειτουργίας τών φορολογικών δικαστηρί

ων, εγγυώμεναι άπόδοσιν πλήρους δικαιοσύνης είς τούς 

προσφεύγοντας είς αύτά. 

>>' Η κυβερνητική σκέψις τής εφαρμογής καί είς τόν 
τόπον μας τών φορολογικών δικαστηρίων όφείλεται είς 

τόν κ. πρόεδρον τής Κυβερνήσεως, δ δποίος ήδη άπό τοϋ 

1957 ε!χε δώσει τήν εντολήν μελέτης τοϋ ζητήματος καί 
καταρτίσεως τών άναγκαίων νομοθετημάτων. 'Όλη ή ερ

γασία αύτή συνεπληρώθη επί τών προηγουμένων Κυβερνή

σεων Καραμανλή, επί τής παρούσης δέ άρχίζει ή λειτουρ

γία τοϋ θεσμοϋ, δ δποίος θά συμβάλη άποφασιστικώς είς 

τήν άπόδοσιν φορολογικής δικαιοσύνης, είς τήν σημαντι

κήν περιστολήν τής φοροδιαφυγής καί τήν πάταξιν τής 

φοροκλοπής, συνάμα δέ είς τήν παγίωσιν τής φορολογικής 

συνειδήσεως είς τούς φορολογουμένους. Τά φορολογικά 

δικαστήρια, συγκροτούμενα άπό τακτικούς δικαστάς καί 

άλλους πρός τοϋτο είδικώς κατηρτισμένους καί μετεκπαι

δευθέντας ύπαλλήλους, μέ άκεραίαν δικαστικήν συνείδη

σιν, εγγυώνται τήν δικαίαν κρίσιν. Τοϋτο άποτελεί τήν 

θετικήν συμβολήν είς τήν άπόδοσιν τής φορολογικής δι

καιοσύνης. Πέραν δέ τούτου τά φορολογικά δικαστήρια θά 

συμβάλουν είς τήν πάταξιν τής φοροδιαφυγής διά τής επι

βολής τών νομίμων κυρώσεων είς τούς παραβάτας τών φο

ρολογικών νόμων. 

))Πιστεύω δτι ή πρώτη αϋτη ενέργεια τijς νέας Κυβερνή

σεως Καραμανλή, προοιωνιζομένη τήν άπόφασιν τοϋ προέ

δρου αύτής δπως επιβάλη τήν εϋρυθμον λειτουργίαν τοϋ 

Κράτους καί τήν ίσην μεταχείρισιν τών πολιτών, θά εκτι

μηθή δεόντως άπό τόν έλληνικόν λαόν καί μάλιστα άπό 

τάς παραγωγικάς τάξεις, τών δποίων αίτημα επίμονον 

ύπήρξαν τά φορολογικά δικαστήρια)). 

13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει εύρείας οίκονο-

μικής συσκέψεως μέ τή συμμετοχή του άντιπροέδρου 

τής Κυβερνήσεως, Π. Κανελλοπούλου καί τ&ν ύπουρ

γ&ν Συντονισμοί\, Οίκονομικ&ν, 'Εμπορίου, Βιομη

χανίας καί Γεωργίας. Στή σύσκεψη μετέχουν έπίσης 

δ διοικητής τής Τραπέζης τής Έλλαδος καθώς καί 

ύπηρεσιακοί παράγοντες. 

Τό πλήρες κείμενο τής σχετικής κυβερνητικής 

άνακοινώσεως είναι τό έξής: 

«Ή γενική οίκονομική κατάστασις καί αί προοπτικαί 

διά τήν εξέλιξιν αύτής εξητάσθησαν διά μακρών σήμερον 

είς σύσκεψιν συγκροτηθείσαν τήν I !ην π.μ. είς τό Πολιτι
κόν Γραφείον ύπό τήν προεδρίαν τοϋ κ. πρωθυπουργοϋ. 

Έξ δλων τών άντικειμενικών δεδομένων, τά όποία ετέθη

σαν ύπ' δψιν τοϋ προέδρου τής Κυβερνήσεως κ. Κ. Καρα

μανλή κατά τήν σημερινήν σύσκεψιν, προκύπτει δτι ή 

άνοδική πορεία τής οίκονομίας τής χώρας συνεχίζεται μέ 

ταχύτερον ρυθμόν κατά τό τρέχον ετος. 'Η αϋξησις τοϋ 

εθνικου είσοδήματος εκτιμάται δτι θά άνέλθη είς 10% πε
ρίπου κατά τήν διάρκειαν του I 96 I. Είς τήν άνοδον ταύτη ν 
τοϋ εθνικου είσοδήματος πρωταρχικός ε!ναι δ ρόλος τής 

γεωργικής παραγωγής, ή όποία ύπολογίζεται κατά ι 6% με
γαλυτέρα του κατά τό παρελθόν ετος άντιστοίχου επιπέδου 

αύτής. Ούσιώδης ε!ναι επίσης ή συμβολή είς τήν αϋξησιν 

του είσοδήματος τών κλάδων τής μεταποιήσεως, τής εκτε

λέσεως εργων, των επιχειρήσεων κοινής ώφελείας, των με

ταφορών, τοϋ εμπορίου καί τών εν γένει ύπηρεσιών. 

))'Ιδιαιτέρως άξιοσημείωτος ε!ναι ή ταχυτάτη αϋξησις 

τόσον τών δημοσίων δσον καί τών ίδιωτικών επενδύσεων. 

Αί πληρωμαί διά δημοσίας επενδύσεις του όκταμήνου 'Ια

νουαρίου - Αύγούστου τρέχοντος ετους ε!ναι ηύξημέναι 

κατά 40% καί πλέον εν συγκρίσει πρός τήν άντίστοιχον 
περίοδον του 1960, θεωρείται δέ βέβαιον δτι θά πραγματο
ποιηθή εξ δλοκλήρου τό καταρτισθέν διά τό τρέχον ετος 

πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ϋψους 5.400 έκατ. δρχ., 
ήτοι κατά 35% άνώτερον τοϋ προγράμματος του 1960. 
Καθ' δλας τάς ενδείξεις, σημαντική ε!ναι ή άνοδος καί τών 

ίδιωτικών επενδύσεων, ή όποία αναμένεται δτι θά καταστή 

ταχυτέρα εντός τοϋ προσεχους !\τους. Κατά τήν περίοδον 

'Ιανουαρίου - 'Οκτωβρίου τρέχοντος ετους, αί εiσαγωγαί 

κεφαλαιουχικών άγαθών εΙναι ηύξημέναι κατά πλέον του 

30%, εν συγκρίσει πρός τήν άντίστοιχον περίοδον του 
ι 960, ενω δ δείκτης παραγωγής κεφαλαιουχικών άγαθών 
παρουσιάζει αϋξησιν άνωτέραν του 6%. 'Η επιτευχθείσα 
πρόοδος είς δλους γενικώς τούς τομείς τής οίκονομικής 

δραστηριότητος συνδυάζεται μέ παράλληλον ενίσχυσιν 

τής νομισματικής σταθερότητος. 'Η εξέλιξις τών τιμαρί

θμων χαρακτηρίζεται άπό τάσιν ύποχωρήσεων. Μεταξύ 

τοϋ Δεκεμβρίου I 960 καί τοϋ 'Οκτωβρίου I 96 I, δ μέν τιμά
ριθμος χονδρικής πωλήσεως παρουσιάζει μείωσιν κατά 

2,9%, δ δέ δείκτης τιμών καταναλωτου μείωσιν κατά 0,8%. 
))Εiς τήν ενίσχυσιν τής νομισματικής σταθερότητος 

συνέβαλε καί ή ύγιής εξέλιξις τών δημοσίων οiκονομικών. 

'Η διεύρυνσις τής πιστοδοτήσεως τής οίκονομίας συνεχί

σθη μέ ούσιωδώς ταχύτερον ρυθμόν εντός του τρέχοντος 

!\τους. 'Η συνολική αϋξησις τών τραπεζικών χορηγήσεων 

άνήλθεν εiς 3.150 έκατ. δρχ. ή πλέον του 10% κατά τό 
9μηνον 'Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 1961, 1\ναντι αύξήσεως 
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2.567 καί 1.271 έκατ. δρχ. έντός τών άντιστοίχων περιόδων 

τών έτών 1960 καί 1959. 'Αξιοσημείωτον ε{ναι δτι σχετι
κώς ταχυτέρα ήτο ή αϋξησις τών μακροπροθέσμων δανεί
ων, ύψηλόν ποσοστόν τών όποίων άπορροφaται είς γεωρ

γικάς καί βιομηχανικάς έπενδύσεις. 'Η lίνοδος τών i.διωτι

κών καταθέσεων διετηρήθη έν τφ συνόλφ καί κατά τό τρέ

χον ετος εi.ς ικανοποιητικά έπίπεδα, ένώ συγχρόνως ύπε

ρεκαλύφθη τό έκ 500 έκατ. δρχ. όμολογιακόν δάνειον τής 

ΔΕΗ . 'Η αϋξησις τών i.διωτικών καταθέσεων κατά τό 

ΙΟμηνον 'Ιανουαρίου- 'Οκτωβρίου 1961 άνήλθεν εi.ς 1.840 
έκατ . δρχ . εναντι αύξήσεων 2.913 καί 2.508 έκατ. δρχ. κατά 

τάς αντιστοίχους περιόδους τών έτών 1960 καί 1959. Στα
σιμότης τών καταθέσεων παρετηρήθη κατά τούς θερινούς 

μήνας, όφειλομένη εν τι νι μέτρφ καί εi.ς έποχικούς λόγους. 

'Από τινος χρόνου δμως ή τάσις μετεστράφη, οϋτω δέ ή 

έξέλιξις τών i.διωτικών καταθέσεων κατά τόν τρέχοντα μή
να ε{ναι λίαν ίκανοποιητική . 

>> ' Η συναλλαγματική θέσις τής χώρας διατηρείται 

i.σχυρά παρά τήν ταχείαν αϋξησιν τών εi.σαγωγών, ή όποία 

συνδέεται πρός τήν lίνοδον τής παραγωγικής δραστηριό

τητος καί τήν βελτίωσιν τοϋ βιοτικοϋ έπιπέδου τοϋ πληθυ

σμού. 

>> ' Ως γενική διαπίστωσις δύναται νά συναχθή τό συμπέ

ρασμα δτι ώρισμέναι άδυναμίαι έξακολουθοϋν νά ένuπάρ
χουν εi.ς τόν δημοσιονομικόντομέα, τάς έπενδύσεις καί τό 

έμπορικόν i.σοζύγιον. 'Εφ' δσον δμως αί παραγωγικαί τά

ξεις προτάξουν τήν έξυπηρέτησιν τοϋ γενικωτέρου συμφέ

ροντος εναντι τών έπί μέρους έπιδιώξεών των, ή έπιτευ

χθείσα άνάπτυξις τής οi.κονομίας τής χώρας θά συνεχισθή 

μέ όλονέν έπιταχυνόμενον ρυθμόν. 'Εν τφ πνεύματι τής 

άνωτέρω πρωταρχικής έπιδιώξεως, ή Κυβέρνησις θά έξαγ

γείλη έντός τών προσεχών έβδομάδων σειράν συγκεκριμέ

νων μέτρων. Ε{ναι άνάγκη δμως καί πάλιν νά τονισθή δτι 

τά μέχρι τοϋδε έπιτεύγματα δέν θά πρέπει νά παρασύρουν 

εi.ς ύπερβολικήν αίσιοδοξίαν, δεδομένου δτι ή ύπό άνάπτυ

ξιν έλληνιιcή οi.κονομία εύρίσκεται εi.ς άποφασιστικήν 
καμπήν τής έξελίξεώς της. Κατά τό πόσον ή έξέλιξις αϋτη 

θά πραγματοποιηθή πρός τήν κατεύθυνσιν τής μονιμωτέρας 

βελτιώσεως ij τής όπισθοδρομήσεως, θά έξαρτηθή κατά 
μέγα μέρος άπό τήν συμπαράστασιν τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ)). 

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

Μέ άπόφαση τfjς κοινοβουλευτικής όμάδας τfjς 

' Ενώσεως Κέντρου, καταγγέλλεται τό πρόσφατο 

έκλογικό άποτέλεσμα ώς προϊόν «βίας καί νοθείας», 

κηρύσσεται «άνένδοτος άγώνας» έναντίον τfjς Κυ

βερνήσεως τfjς ΕΡΕ καί έγκρίνεται όμόφωνα προκή

ρυξη πρός τόν έλληνικό λαό, στήν όποία μεταξύ 
liλλων άναφέρεται: 

«Ή Κοινοβουλευτική 'Ομάς τής 'Ενώσεως Κέντρου 

καταγγέλλει τό όργιον τής βίας καί τής νοθείας μέ τό 

όποίον παρεβιάσθη τό δημοκρατικόν πολίτευμα τής χώ
ρας, έστραγγαλίσθη ή άληθής θέλησις τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ 

καί μετεβλήθη ή λαϊκή μειοψηφία τής ΕΡΕ είς κοινοβου

λευτικήν πλειοψηφίαν καί Κυβέρνησιν τής χώρας. Θεωρεί 

tγκλημα κατά τοϋ 1\θνους δτι αί nΕνοπλοι Δυνάμεις καί τά 

Σώματα ' Ασφαλείας διετάχθησαν νά έκτραποϋν άπό τήν 

εύγενεστάτην άποστολήν τών στρατιωτών τής πατρίδος εi.ς 

ύπηρέτας τής φατρίας καί εi.ς στραγγαλιστάς τής θελήσεως 

τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ)). 

Καί ή άνακοίνωση καταλήγει: 

«Ή Κοινοβουλευτική 'Ομάς τής 'Ενώσεως Κέντρου 

διακηρύσσει δτι δέν άναγνωρίζει τήν ΕΡΕ ώς νόμιμον Κυ
βέρνησιν τής χώρας καί ύπόσχεται είς τόν έλληνικόν λαόν 

δτι, κατεχομένη άπό πλήρη έπίγνωσιν τών ίστορικών εύ

θυνών της, θά διατηρήση άρραγή τήν ένότητα καί θά άπο

δυθή είς άνένδοτον ιiγώνα πρός ύπεράσπισιν καί άποκατά
στασιν τής δημοκρατίας)). 

Τήν μεθεπομένη, 16 Νοεμβρίου, καί μέ άφορμή 
τό περιεχόμενο συνεντεύξεως τύπου πού εδωσε δ Γ. 

Παπανδρέου πρός U Ελληνες καί ξένους δημοσιογρά

φους καταγγέλλοντας τό έκλογικό άποτέλεσμα, ή 

Κυβέρνηση θά άπαντήσει μέ τήν εκδοση έκτενοϋς 

άνακοι νώσεως: 

«'Όπως άπεκαλύφθη, μοναδικός σκοπός καί έπιδίωξις 

τής άπό ήμερών έξαγγελλομένης έπικοινωνίας τοϋ κ. άρ

χηγοϋ τής 'Ενώσεως Κέντρου μετά τών άντιπροσώπων τοϋ 

τύπου δέν ήτο βεβαίως ή καταγγελία συγκεκριμένων περι

στατικών έν σχέσει μέ τόν τρόπον τής διεξαγωγής τών 

έκλογών, άλλά ή συνέχισις καί μόνον τοϋ θορύβου καί ή 

δημιουργία έvτυπώσεων. 

>>'Η σημερινή συγκέντρωσις ούδέν τό νέον προσέθεσεν 

είς δσα άνακριβή καί άόριστα διεκήρυξεν ό κ. Παπανδρέ

ου άπό τής επομένης τών έκλογών καί μέχρι σήμερον . 
'Ασήμαντα τι να περιστατικά, τά όποία άνεφέρθησαν, δχι 

μόνον ε{ναι άναπόδεικτα, άλλά καί ώς άληθή άκόμη 
έκλαμβανόμενα, δέν θά ήτο ποτέ δυνατόν νά όδηγήσουν είς 

γενικώτερα συμπεράσματα είς βάρος τοϋ κύρους καί τής 

γνησιότητος τών έκλογών. 

>>'Οπωσδήποτε δμως ή ποιότης τών έκτεθέντων έπιχει

ρημάτων καί τό γενικώτερον περιεχόμενον τών σημερινών 

άνακοινώσεων μαρτυροϋν 1\λλειψιν στοιχειώδους καλής 

πίστεως καί σοβαρότητος καί άποδεικνύουν προσθέτως 

τήν άσύγγνωστον πολιτικήν έπιπολαιότητα, μετά τής 

όποίας άπεφασίσθη καί άνελήφθη ή άνεύθυνος διαβολή καί 

τής τελευταίας άκόμη έτυμηγορίας τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ. 

»'Η άπάντησις καί ή άνασκευή τών κακοτέχνως χαλ

κευθέντων στοιχείων καί έπιχειρημάτων τής 'Ενώσεως του 

Κέντρου θά ε{ναι εύχερεστάτη δπως θέλει άποδειχθή. 

Πρός τοϋτο εΙναι έπιβεβλημένη ή γενικωτέρα άνασκόπη

σις τοϋ θέματος τών έκλογών άπό τής καθιερώσεως τοϋ 

νέου έκλογικοϋ συστήματος καί του σχηματισμου τής 

ύπηρεσιακής Κυβερνήσεως μέχρι του κλίματος καί τών 

συνθηκών έλευθέρας έκδηλώσεως τοϋ λαϊκοϋ φρονήματος, 

α{ όποίαι έπεκράτησαν καθ ' δλην τήν διάρκειαν τής προε

κλογικής περιόδου καί τοϋ τρόπου τής διεξαγωγής τής 

ψηφοφορίας κατά τήν ήμέραν τής έκλογής. 

»Ι. ' Εκλογικός νόμος : ΕΙ ναι γνωσταί αί δυσχέρεια ι τής 

συνεννοήσεως ώς καί τά αίσθήματα ήττοπαθείας καί πανι

κοϋ τά όποία συyείχον τά κόμματα του Κέντρου μέχρι τής 

ψηφίσεως τοϋ νέου έκλογικοϋ νόμου. 'Ενώπιον αύτών καί 

διά νά άποτρέψη άπροκαλύπτως έπαπειλουμένην νέαν συ-
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νεργασίαν των μετά τής άκρας άριστερtiς, τό κόμμα τής 

ΕΡΕ άπεφάσισε νά προέλθη είς σειράν παραχωρήσεων 

πρός τά κόμματα τής 'Ενώσεως Κέντρου. Καί πρώτη πρός 

τήν άντιπολίτευσιν παραχώρησις ύπήρξεν ή ψήφισις του 
νέου έκλογικοϋ νόμου καί ή καθιέρωσις τοϋ ύπ' αύτής 

ζητηθέντος έκλογικοϋ συστήματος. 'Εκλογικός νόμος 

ύφίστατο, ώς γνωστόν, ψηφισθείς μάλιστα μετά προηγου

μένην συμφωνίαν των δύο μεγάλων κομμάτων τής χώρας. 

Τόν έκλογικόν τοϋτον νόμον ήδύνατο νά διατηρήση τό 

κυβερνών κόμμα η καί νά τόν μεταρρυθμίση κατά τάς προ

τιμήσεις του δια τής πλειοψηφίας τήν δποίαν διέθετε. 

'Αντ' αύτ&ν καί μέ μοναδικόν σκοπόν τήν διευκόλυνσιν 

τ&ν κομμάτων του Κέντρου έδέχθη νά μεταρρυθμίση τόν 

έκλογικόν νόμον, νά παραιτηθή των ίδίων του προτιμήσε

ων ύπέρ τοϋ πλειοψηφικου, νά καθιερώση σύστημα ένι

σχυμένης άναλογιkής τής προτιμήσεως τοϋ συνόλου των 

κομμάτων τής άντιπολιτεύσεως καί τέλος μέ πρωτοβουλίαν 

του κ. πρόεδρου τής Κυβερνήσεως νά προέλθη έν ττi Βου

λΌ καί εlς νέας άκόμη ύπέρ τής άντιπολιτεύσεως παραχω

ρήσεις διά του ύποβιβασμοϋ του ποσοστοϋ συμμετοχής είς 

τήν β' κατανομήv εlς 15%, είς τήν ύποχρεωτικήν συμμετο
χή ν τρίτου κόμματος εlς τήν β' κατανομήν, άνεξαρτήτως 

άριθμου ψήφων καί τέλος είς τήν προσθήκην μονάδος είς 

τόν έκλογικόν διαιρέτην. 

» Ύπήρξεν τόση ή ίκανοποίησις τής άντιπολιτεύσεως 
έκ τής καθΓερώσεως τοϋ νέου έκλογικοϋ συστήματος ώστε 

όχι μόνον έπανηγύρισεν δι' αύτό καί τό έθεώρησεν ώς 

πολιτικήν της κατάκτησιν, άλλά έπί πλέον τό έχαρακτή

ρισε καί ώς πολιτικόν σφάλμα καί ολίσθημα τής ΕΡΕ, τό 

δποίον, κατά τάς προβλέψεις της, €μελλε νά τής στοιχίση 

τήν άπόλυτον κοινοβουλευτικήν πλειοψηφίαν είς τήν μέλ

λουσαν Βουλήν. 

»II. 'Υπηρεσιακή Κυβέρνησις: Δευτέρα κατά σειράν 
παραχώρησις τής ΕΡΕ πρός τά κόμματα τής άντιπολιτεύ

σεως ύπήρξεν δ σχηματισμός ύπηρεσιακής Κυβερνήσεως 

πρός διεξαγωγήν των έκλογ&ν, διά τήν δποίαν έπίσης έπα

νηγύρισεν ή άντιπολίτευσις άπό τής έπομένης του σχημα

τισμοί) της. 

>>'Όπως ήτο γνωστόν, ούδεμία συνταγματική έπιταγή 

ύπεχρέωνε τό κυβερνών κόμμα δπως είσηγηθή τόν σχημα

τισμόν ύπηρεσιακής Κυβερνήσεως. Παρά ταϋτα δ άρχηγός 

τής 'Εθνικής Ριζοσπαστικής 'Ενώσεως, διά νά άφαιρέση 

τά συνήθη προσχήματα περί κυβερνητικής μεροληψίας 

κατά τήν διεξαγωγήν των έκλογ&ν, προήλθε καί έπ' αύτοϋ 

είς πρόσθετον παραχώρησιν πρός τήν άντιπολίτευσιν εί

σηγηθείς πρός τόν ρυθμιστήν του Πολιτεύματος τόν σχη

ματισμόν ύπηρεσιακής Κυβερνήσεως .πρός διενέργειαν 

των έκλογ&ν. 

>>Εlναι περιττόν νά τονισθή δτι έπί τής συνθέσεώς της 

καί τής άμεροληψίας των μελών αύτής οϋτε ή παραμικρά 

έπιφύλαξις διετυπώθη άπό μέρους των κομμάτων τής άντι

πολιτεύσεως. 

>>'Εξ αύτ&ν καί μόνον των δύο βασικών πρός τήν άντι

πολίτευσιν παραχωρήσεων καταδεικνύεται ή είλικρiνεια 
καί ή κομματική άνιδιοτέλεια τής 'Εθνικής Ριζοσπαστι

κής 'Ενώσεως, ή όποία, Ciν εlχε τήν πρόθεσιν νά έπωφελη

θή οίουδήποτε κομματικοί) πλεονεκτήματος, δέν θά παρη

τείτο ποτέ των νομίμων καί συνταγματικών δικαιωμάτων 

της, δπως ψηφίση καί έπιβάλη διά τής πλειοψηφίας της 

έκλογικόν νόμον τής προτιμήσεώς της καί διενεργήση ή 

ίδία τάς έκλογάς, ώς έκ τοϋ Συντάγματος ε{χεν άναφαίρε

τον δικαίωμα. 

>>ΠI. Αίτήματα τής άντιπολιτεύσεως ύποβληθέντα πρός 

τήν ύπηρεσιακήν Κυβέρνησιν διά τήν κατοχύρωσιν τοϋ 

άδιαβλήτου τής έκλογής: 'Από τής έπομένης τοϋ σχημα

τισμοί) τής ύπηρεσιακής Κυβερνήσεως ή άντ:ιπολίτευσις 

ήξίωσε καί προσθέτους, ώς τάς έχαρακτήρισεν, έγγυήσεις 

πρός κατοχύρωσιν δήθεν τοϋ άδιαβλήτου τής έκλογής, τήν 

δποίαν αύτή αϋτη ή ζητηθείσα ύπηρεσιακή Κυβέρνησις 

έγγυάται. Καί αί ζητηθείσαι πρόσθετοι έγγυήσεις, πλήν 

των έκδήλως άπαραδέκτων, παρεσχέθησαν ύπό τής ύπηρε

σιακής Κυβερνήσεως. 

>>Οϋτω, διετάχθη δ άφοπλισμός τ&ν μονάδων ΤΕΑ πέ

ραν τοϋ δρίου τοϋ καθιερωθέντος κατά τάς έκλογάς 1956-
58, διετάχθη ή άκινητοποίησις τ&ν νομαρχών είς τάς €δρας 
των νομών, άνεστάλη ή έκτέλεσις των έπιμελείq. των νο

μαρχιών έκτελουi.ιένων εργων, ύπαγορεύθη ή προβολή καί 
τής τελευταίας κινηματογραφικής ταινίας, ή όποία ε{χεν 

σχέσιν μέ τήν γενικωτέραν πρόοδον τής χώρας κατά τήν 

τελευταίαν έξαετίαν, άπηγορεύθη οίαδήποτε ραδιοφωνική 

έκπομπή, σχέσιν εχουσα μέ τό έπιτελεσθέν εργον, παρητή

θη τό σύνολον των γενικών γραμματέων των ύπουργείων 

κ.λ.π. 

»Καίε{ ναι χαρακτηριστικαί έπί τοϋ προκειμένου αί δη

λώσεις τής μεθεπομένης των έκλογών του ύπηρεσιακοϋ 

πρωθυπουργοί) στρατηγοί) κ. Δόβα, αί δποίαι έπί λέξει 

€χουσι ώς έξής: "Ή Κυβέρνησις μετ' έκπλήξεως €λαβε 

γνώσιν τών δηλώσεων τοϋ κ. άρχηγοϋ τής 'Ενώσεως Κέν

τρου, έκπλήξεως τόσον μάλλον δεδικαιολογημένης, διότι 

πρώτον, δέν ύπήρξεν ούσιώδες αίτημα τούτου κατά τήν 

προεκλογικήν περίοδον, τό δποίον νά μήν ίκανοποιήθη, 

διότι, δεύτερον, καθ' άπασαν τήν διάρκειαν τής ήμέρας τής 

έκλογής πλήρης τάξις καί έλευθερία ύπήρξεν, δπως έδη

λώθη έπανειλημμένως καί διότι πρώτον ή άθρόα προσέ

λευσις τών ψηφοφόρων είς τάς κάλπας, προσέλευσις ή με

γίστη τήν δποίαν ε{δεν ή χώρα κατά τήν τελευταίαν 20ετί

αν, πάν άλλο η παρεμπόδισις τής έλευθέρας ένασκήσεως 

τοϋ έκλογικου δικαιώματος άποδεικνύει. 'Η Κυβέρνησις, 

εχουσα πλήρη τήν εύθύνην τής διεξαγωγής των έκλογ&ν, 

έζήτησεν εύθύς έξ άρχής τήν άποφυγήν γενικεύσεων καί 
τήν καταγγελίαν συγκεκριμένων παραβάσεων, έλάμβανε δέ 

άμέσως τά προσήκοντα μέτρα. Εlναι ύποχρεωμένη νϋν νά 

διαμαρτυρηθή έντόνως, διότι διά γενικεύσεων καταβάλλε

ται προσπάθεια νά κλονισθή τό κϋρος τών διεξαχθεισών 

έκλογ&ν. 'Επαναλαμβάνω δέ καί πάλιν τήν διαβεβαίωσιν, 

στηριζομένην έπί τών δσων έν άρχΌ άναφέρονται, δτι οί 

ψηφοφόροι, ψηφίσαντες άβιάστως καί έλευθέρως, εδωσαν 

τά γνωστά άποτελέσματα, τά όποία όσον καί άν δέν ε{ναι 

εύχάριστα είς ώρισμένα κόμματα, δέν παύουν νά άποτε

λουν τήν γνησίαν βούλησιν του λαοϋ. 

»IV. Περίοδος προεκλογική: 'Υπό τάς προϋποθέσεις 
καί τάς έγγυήσεις αύτάς, τάς δποίας ή ίδία ή άντιπολίτευ

σις ύπαγόρευσεν, ηρχισεν ή προκλογική περίοδος. Καί 

κατά τήν διάρκειαν αύτfjς χιλιάδες ψηφοφόρων τής 'Ενώ

σεως τοϋ Κέντρου, καί ίδιαιτέρως οι ύποψήφιοι αύτής μετά 

των συνεργατών καί τοϋ στενωτέρου περιβάλλοντός των, 

παρηκολούθησαν περιοδεύοντες μέχρι τής άκραίας κοινό

τητος τό προεκλογικόν κλίμα ύπό τό δποίον έπρόκειτο νά 
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Συνέντευξη τύπου, άπό τόν Γ. Παπανδρέου. 
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διεξαχθοϋν αί έκλογαί. Παραλλήλως καί οί ό.ρχηγοί των 

κομμάτων τής ό.ντιπολιτεύσεως, ώς καί τά έπιτελικά αυτων 

στελέχη εlχον τήν ευκαιρίαν νά έπισκεφθοϋν προεκλογι

κώς τό σύνολον σχεδόν των διαμερισμάτων τής χώρας. 

))Καί έρωτaται: Ήτο ποτέ δυνατόν νά ό.ποιφυσταλλω

θή κλίμα βίας καί τρομοκρατίας καθ' liπασαν τήν χώραν, 

δυνάμενο ν μάλιστα νά δδηγήση εις νόθευσιν τοϋ γενικωτέ

ρου έκλογικοϋ ό.ποτελέσματος, χωρίς τοϋτο νά περιπέση 

εις τήν ό.ντίληψιν των ό.ρχηγών καί των έπιτελών του, των 

ψηφοφόρων του καί ιδιαιτέρως τών υποψηφίων καί τοϋ 

έγγυτέρου πρός αυτούς περιβάλλοντος; Καί έάν παρόμοιον 

κλίμα εlχεν έπικρατήσει προεκλογικώς καί διεπιστοϋτο 

τουλάχιστον aπό μέρους τών υποψηφίων τής 'Ενώσεως 

τοϋ Κέντρου, θά ό.νέμενον οδτοι τήν υποβολιμιαίαν μετε

κλογικήν έγκύκλιον καί παρόρμησιν τοϋ κ. Παπανδρέου 

διά νά καταγγείλουν τάς υπερβασίας ή θά εσπευδον ό.μελη

τί εις τήν υποβολήν ό.θρόων καταγγελιών, είτε πρός τούς 

άρμοδίους υπουργούς τής υπηρεσιακής Κυβερνήσεως είτε 

πρός τούς στρατιωτικούς έπόπτας, ή τουλάχιστον πρός 

τούς έφόρους δικαστικών ό.ντιπροσώπων, οί δποίοι ήμέρας 

πρό τής έκλογής εlχον έγκατασταθή εις τήν εδραν έκάστης 

έκλογικής περιφερείας. Καί όχι μόνον διαμαρτυρίαι liξιαι 

προσοχής δέν ήκούσθησαν, δπως έκτων έπισήμων προκύ

πτει στοιχείων, ό.λλά έπί πλέον τό σύνολον τών παραγόν

των τής 'Ενώσεως τοϋ Κέντρου, ό.πό των ήγετών μέχρι των 

υποψηφίων, διεβεβαίωνε τόν έλληνικόν λαόν μέχρι καί τής 

ήμέρας τής έκλογής περί τοϋ ό.κατασχέτου λαϊκοί> ρεύμα

τος, τό δποίον εlχεν έκδηλωθή υπέρ τής παρατάξεώς της. 

»Καί liν έπρόκειτο νά γίνη συζήτησις υπέρ τοϋ λαϊκοί> 

ρεύματος των τελευταίων έκλογών, υπήρξεν διαχύτως 
γνωστόν δτι τοϋτο υπέρ τής 'Εθνικής Ριζοσπαστικής 

'Ενώσεως aποφασιστικώς εlχεν έκδηλωθή, δπως ό.πεδει

κνύετο καί ό.πό τήν εκτασιν τών προεκλογικών συγκεν
τρώσεων καί ό.πό τάς γενικωτέρας τοϋ λαοϋ έκδηλώσεις 

καί τέλος εκ τοϋ έκλογικοϋ ό.ποτελέσματος προέκυψεν. 

>>'Εν πάστι, δμως, περιπτώσει, αυτός καί μόνον δ έπίμο

νος ισχυρισμός των κομμάτων τής 'Ενώσεως τοϋ Κέντρου 

ενώπιον τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ περί υπάρξεως ρεύματος υπέρ 

τής παρατάξεώς των ό.ποκαλύπτει τόν παραλογισμόν των 

όψίμων επιχειρημάτων των. Διότι, δταν δ πολίτης δέν φο

βήται καί ό.ποφασίζη νά έκδηλωθή δ;ημοσί~, προσερχόμε

νος aπροκαλύπτως είς κομματικάς συγκεντρώσεις, δπου 

κατά κανόνα διαπιστοϋνται καί επισημαίνονται τά πολιτι

κά ρεύματα, πώς εlναι ποτέ δυνατόν νά έπηρεασθή λόγφ 

ό.σκήσεως βίας εντός τοϋ έκλογικοϋ τμήματος καί κατά 

τήν στιγμήν τής ψηφοφορίας, προφυλασσόμενος πλήρως 

ό.πό aπόψεως μυστικότητας τής ψήφου του; 

»V. 'Υπεύθυνα όργανα διεξαγωγής τών έκλογών: Πέ
ραν δμως των ήγετών καί των επιτελών των κομμάτων τής 

'Ενώσεως Κέντρου, τών υποψηφίων, καί τών όπαδών της 

&.κόμη, οί δποίοι συλλήβδην ουδέν τό ό.ξιόλογον προεκλο

γικώς κατήγγειλαν περί τοϋ δήθεν κλίματος τής βίας καί 

τής νοθείας, υπήρξαν εις εκάστην έκλογικήν περιφέρειαν 

καί ειδικώς τεταγμένα όργανα τά όποία παρηκσλούθησαν 

καί τάς συνθήκας καί τόν τρόπον τής διεξαγωγής τών 

εκλογών. 'Ανώτεροι δικαστικοί υπό τήν ιδιότητα τοϋ έφό

ρου των δικαστικών ό.ντιπροσώπων εγκατεστάθησαν ήμέ

ρας πρό των εκλογών εις τάς εδρας δλων ό.νεξαιρέτως των 

εκλογικών περιφερειών. Δέκα χιλιάδες περίπου δικαστικοί 

ό.ντιπρόσωποι καί ισάριθμοι έφορευτικαί έπιτροπαί, ώς 

έπίσης ό.ντιπρόσωποι τών κομμάτων τής 'Ενώσεως τοϋ 

Κέντρου, ό.λλά καί ό.ντιπρόσωποι ένός έκάστου υποψηφίου 

αυτής παρηκολούθησαν εκ τοϋ σύνεγγυς τόν τρόπον τής 

ψηφοφορίας κατά τήν ήμέραν τής έκλογής. Καί τό σύνο

λον των προσώπων αυτών μέ επί κεφαλής αυτήν ταύτην 

τήν υπηρεσιακήν Κυβέρνησις έβεβαίωσαν υπευθύνως καί 

διά των έπισήμων έκθέσεών των δτι αί εκλογαί διεξήχθη

σαν κατά τρόπον liμεμπτον καί άψογον πλήν ό.σημάντων 

τινών μικροεπεισοδίων, τά όποία ό.ποτελοϋν ώχράν ό.ντανά

κλασιν των εκλογικών συνηθειών τοϋ παρελθόντος καί τά 

όποία όπωσδήποτε οϋτε τοπικήν τινά έκλογήν ήτο δυνατόν 

νά έπηρεάσουν. 

»Καί εναντι τοϋ συνόλου των υπευθύνων καί ό.διαβλή

των αυτών όργάνων των προβλεπομένων aπό τό Σύνταγμα 

καί τούς νόμους τής χώρας rορθωσε τό ό.νάστημά της μία 

παρασυναγωγή ευαρίθμων ό.τόμων, των δποίων οϋτε αί 

ό.πώτεραι έπιδιώξεις ήλέγχθησαν, οϋτε ή ίδιότης των επε

βεβαιώθη, οϋτε καί τούς έζητήθη ή στοιχειώδης έξήγησις 

έκ ποίου λόγου εις τά έπίσημα πρακτικά προσεπικύρωσαν 

διά τής υπογραφής των τήν νομιμότητα τής έκλογής, ένώ 

έν τ'fi αιθούστι τής παρασυναγωγής ό.νευθύνως καί ό.νωνύ

μως διεμαρτυρήθησαν. 

»VI. Λοιπά κατά περιφερείας υπεύθυνα πρόσωπα: 'Αλ
λά καί πέραν των ειδικώς τεταγμένων όργάνων πρός διεξα

γωγή ν των έκλογών, ήτοι των έφόρων, τών δικαστικών ό.ν

τιπροσώπων, των έφορευτικών έπιτροπών καί των &.ντι

προσώπων των κομμάτων καί τών υποψηφίων, τά όποία 

βεβαίως δέν εlναι δυνατόν νά χαρακτηρισθοϋν ώς συνεργοί 

κλίματος τρομοκρατίας, υπάρχουν εις έκάστην εκλογικήν 
περιφέρειαν καί πολλά άλλα υπεύθυνα πρόσωπα, δπως οί 

νομάρχαι, οί στρατιωτικοί έπόπται τών εκλογών, οί διοι

κηταί Χωροφυλακής, α{ τοπικαί ένώσεις Δήμων καί Κοι

νοτήτων καί τέλος οί δήμαρχοι καί οί κοινοτάρχαι προσω

πικώς, οί δποίοι ουδέποτε θά προσεφέροντο συλλήβδην νά 

καταστοϋν όργανα οίουδήποτε κόμματος πρός συγκάλυψιν 

ένός έκλογικοϋ όργίου. Ποία καί πόσα ό.πό τά ό.διάβλητα 

αυτά πρόσωπα είς δλόκληρον τήν χώραν προσφέρονται νά 

βεβαιώσουν τά συκοφαντικά κατασκευάσματα τής 'Ενώ

σεως τοϋ Κέντρου; 

»VII. Χαρακτηριστική αϋξησις τής δυνάμεως τής ΕΡΕ 
καθ' liπασαν τήν χώραν καί ό.ποφασιστική μείωσις τών 

δυνάμεων τής άκρας ό.ριστερaς. ΥΟπως προκύπτει δμως 

ό.πό τά στοιχεία τοϋ συνημμένου πίνακος, ή αϋξησις τής 

δυνάμεως τής ΕΡΕ, όφειλομένη εις τήν δημιουργικήν της 

καί μόνον πολιτικήν εναντι τής aρνητικής καί στείρας 

τοιαύτης τής ό.ντιπολιτεύσεως, υπήρξε σταθερά καί έση

μειώθη εις τό σύνολον σχεδόν των διαμερισμάτων τής χώ

ρας πλήν πέντε καί μόνον μικρών εκλογικών περιφερειών. 

Ε{ναι δυνατόν σοβαρώς νά υποστηριχθή δτι ή γενική καί 

καθολική αυτήν αύξησις τών δυνάμεων τής ΕΡΕ όφείλεται 

είς καταπίεσιν τών εκλογέων; Καί άν ή καταπίεσις ήτο 

δυνατή είς τήν ϋπαιθρον μιaς μεμακρυσμένης έκλογικής 

περιφερείας, ή το δυνατόν νά έκδηλωθή εις τάς περιφερείας 

των' Αθηνών, τοϋ Πειραιώς καί τής Θεσσαλονίκης; Ήτο 

δυνατόν νά εκδηλωθή είς τάς ίδια ι τέρας έκλογικάς περιφε

ρείας των κ. κ. Παπανδρέου καί Βενιζέλου, εις τήν δευτέραν 

των δποίων ηυξήθη ή δύναμις τής ΕΡΕ κατά 50% περίπου 
έν συγκρίσει πρός έκλογάς τοϋ 1958. 
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))Καί εΙναι, τέλος, δυνατόν νά ύποστηριχθfj σοβαρώς 

δτι όφείλεται είς μέτρα νοθείας καί έξαναγκασμου ή ση

μαντική αuξησις τfjς δυνάμεως τfjς ΕΡΕ είς τά μεγάλα 

άστικά κέντρα, δπως είς τήν πόλιν τfjς Θεσσαλονίκης κατά 

8,3%, είς τήν πόλιν τών 'Αθηνών κατά 4,1 %, είς τήν πόλιν 
του Πειραιώς κατά_ 3%, είς τήν πόλιν του Πύργου κατά 
18%, είς τήν πόλιν τfjς Ρόδου κατά 7%, είς τήν πόλιν τfjς 
Κερκύρας κατά 11%, είς τήν πόλιν τfjς 'Αλεξανδρουπόλε
ως κατά 10,5%, είς τήν πόλιν τfjς Χαλκίδος κατά 9%, είς 
τήν πόλιν τfjς Λαμίας κατά 21%, είς τήν πόλιν τfjς Σύρου 
κατά 13%, είς τήν πόλιν τfjς Δράμας κατά 9%, είς 'Ιεράπε
τραν Κρήτης κατά 7%, είς τήν πόλιν τών 'Ιωαννίνων κατά 
7,4%, είς τήν πόλιν τfjς Μυτιλήνης κατά 10%, είς τήν πόλιν 
τfjς Καβάλας κατά 5%, είς τήν πόλιν τfjς Χίου κατά 8%, είς 
τήν πόλιν τfjς Καλαμάτας κατά 10%, είς τήν πόλιν τfjς 
'Εδέσσης κατά 15%, είς τήν πόλιν τfjς Ζακύνθου κατά 

13%, κ.λ.π. 

))Καί παρέλειψε νά μάς έξηγήση ό κ. άρχηγός τfjς 

• Ενώσεως Κέντρου ποία έπί τέλους 'Jiτo δυνατόν νά εΙ ναι ή 
ύπερκρατική καί άόρατος αυτή δύναμις, ή όποία Ίiτο είς 

θέσιν καί μέχρι τών μεγάλων άστικών κέντρων νά έπηρεά

ση τό σύνολον τών έκλογέων; 
)) 'Αλλά καί άν άκόμη εΙ χ ον λάβει χώραν έκλογικαί 

ύπερβασίαι τfjς έκτάσεως τών καταγγελλομένων, τάς όποί

ας δέν κατήγγειλαν μέχρι τών έκλογών οί κατά τόπους 

ύποψήφιοι καί δέν έγνώριζον οί ήγέται τfjς ·Ενώσεως του 

Κέντρου μέχρι τfjς εσπέρας τfjς Κυριακfjς. 'Ερωτάται: 

Πώς καί διά ποίας όδου τάς έπληροφήθησαν άκαριαίως καί 

συλλήβδην διά νά άρχίσουν άπό τfjς πρωίας τfjς Δευτέρας 

τήν προπαρασκευήν τfjς διαβολfjς καί τfjς κατασυκοφαντή

σεως του έκλογικου άποτελέσματος; 

))VIII. Νόμιμος διαδικασία καί άρμοδιότης: 'Αλλά καί 
δι. αυτάς άκόμη τάς πάσης μορφfjς έκλογικάς ύπερβασίας 

ό καταστατικός χάρτης καί οί κείμενοι νόμοι προέβλεψαν 

τήν καθιέρωσιν ύπευθύνων συλλογικών όργάνων ήγγυημέ

νης άμεροληψίας, τά όποία έπιλαμβάνονται άρμοδίως τfjς 

έξετάσεώς τ<Ο~ καί άποφαίνονται ύπευθύνως περί του κύ
ρους εκάστης έκλογfjς. Πόθεν άρύεται οίονδήποτε πολιτι

κόν κόμμα τό δικαίωμα τfjς καταλύσεως καί τfjς ύποκατα

στάσεως τών άρμοδίων καί ύπευθύνων αυτών όργάνων διά 

νά άποφαίνεται κατά τό δοκουν περί του κύρους του συνό

λου τών έκλογικών άποτελεσμάτων; 

))ΕΙ ναι προφανής καί έπί του σημείου αυτου ή πολιτική 

αυθαιρεσία καί ή άχαρακτήριστος πρός τά άρμόδια συλ

λογικά οργανα άνευλάβεια τfjς 'Ενώσεως Κέντρου. 

))ΙΧ. ·Η ψfjφος του στρατου: • Ανεφέρθη κατά κόρον 
καί ή ίδιάζουσα προτίμησις του στρατου πρός τό κόμμα 

τfjς ΕΡΕ. · Ηγνοήθη δέ καί παρεσιωπήθη έπιμελώς τό γε
γονός δτι αί ενοπλαι τfjς χώρας δυνάμεις, διαφωτιζόμεναι 

συστηματικώς, διαβιουν πάντοτε είς κλίμα έντόνου έθνι

κοφροσύνης, έπιδεικνύου<;Jαι άνέκαθεν τήν προτίμησίν των 

ύπέρ τών άκραίων έθνικοφρόνων κομμάτων. Καί ώς πρό

χειρα παραδείγματα 'Jiτo δυνατόν νά χρησιμεύσουν είς τόν 

κ. Παπανδρέου τόσον αί έκλογαί του 1951, τάς όποίας διε
νήργησεν ή Κυβέρνησις του κ. Βενιζέλου καί κατά τάς 

όποίας τό κόμμα του Συναγερμου συνεκέντρωσεν είς τά 

πολικά τμήματα ποσοστόν 36%, είς δέ τά στρατιωτικά 

52%, δσον καί αί έκλογαί του 1956, κατά τάς όποίας τό 
κόμμα τfjς ΕΡΕ συνεκέντρωσεν είς τά πολιτικά τμήματα 

ποσοστόν 47%, είς δέ τά στρατιωτικά 77%. 
>> w Άλλωστε, ό στρατός τήν 29ην 'Οκτωβρίου έψήφισεν 

κατόπιν συμφωνίας μετά τfjς ·Ενώσεως Κέντρου καί ύφ' 

δλας άνεξαιρέτως τάς έγγυήσεις τάς όποίας ή ίδία έν τij 

Βουλij έζήτησεν. 

>>Ταυτα δέ πάντα, άνεξαρτήτως του δτι ή άληθώς ίδιαιτέ

ρα προτίμησις τfjς στρατιωτικfjς ψήφου ύπέρ του κόμμα

τος τfjς ΕΡΕ άσήμαντον καί σχεδόν μηδαμινήν ijσκησεν 

έπίδρασιν έπί του γενικωτέρου έκλογικου άποτελέσματος. 

>>'Εκ του συνόλου τών παρατιθεμένων στοιχείων δέν 

καταδεικνύεται μόνον άβάσιμος καί άστήρικτος, άλλά καί 
έκδήλως κακόπιστος ή άπό μέρους τfjς • Ενώσεως Κέντρου 
άναληφθείσα προσπάθεια πρός διαβολήν καί κατασυκο

φάντησιν τfjς προσφάτου λαϊκfjς έτυμηγορίας. 

>>'Εξ άλλου, κατέστησαν διαφανfj, γνωστά άλλωστε καί 

έκ του παρελθόντος, τά έλατήρια του τυφλου κομματικου 

πάθους καί τfjς νοσηράς φιλαρχίας, τά όποία καί μόνον 

παρεκίνησαν τόν άρχηγόν τfjς ·Ενώσεως Κέντρου είς τήν 

πρωτοφανfj καί άχαρακτήριστον άπόπειράν του, ή όποία 

καί ήθικώς καί δημοκρατικώς ύπfjρξεν άπαράδεκτος. 

))Καί εΙναι ίδιαιτέρως χαρακτηριστικόν τό γεγονός δτι 

ό άρχηγός τfjς 'Ενώσεως Κέντρου είς τήν άναληφθείσαν 

προσπάθειά ν του έπικαλείται συνεχώς τήν ίδέαν τfjς δημο

κρατίας καί τούς θεσμούς της διά νά συγκαλύψη ύπ' αυ

τούς τό κομματικόν πάθος καί τήν φιλαρχίαν, έκ τών όποί

ων κατατρύχεται, ώς καί τάς άντιδημοκρατικάς μεθόδους 

τάς όποίας κατά σύστημα μετέρχεται. 

))Θά πρέπει έπί τέλους νά γίνη άντιληπτόν δτι ό ελλη

νικός λαός διά τfjς προσφάτου έτυμηγορίας του άποκατέ

στησεν ijδη τήν πολιτικήν όμαλότητα είς τήν χώραν καί 

ουδείς πρόκειται ν' άποδειχθfj ίσχυρότερος αυτου διά νά 

τήν διαταράξη έκ νέου, μετερχόμενος οίασδήποτε μορφfjς 

μικροπολιτικά τεχνάσματα του παρελθόντος. 

>>UΟπως καί ό τελευταίος 'Έλλην πολίτης εΙναι είς θέ

σιν νά έκτιμήση, τό έκλογικόν άποτέλεσμα δέν ύπfjρξεν 

μόνον γνήσιον, άλλά καί έθνικώς ώφέλιμον. Καί ή πλήρης 

άξιοποίησις του λαμπρου αυτου άποτελέσματος θά έξαρ
τηθfj άπό τήν έθνικόφρονα καί μόνον άντιπολίτευσιν, ή 

όποία, άποφεύγουσα τά σφάλματα του παρελθόντος καί 

άνασυντασσομένη, θά άποφασίση έπί τέλους ν' άκολου

θήση πολιτικήν γόνιμον καί δημιουργικήν διά νά καταστfj 

{κανή νά διαδεχθfj τήν παρουσαν κατάστασιν)). 

Στό σημείο αύτό, πού σηματοδοτεί καί τήν εναρ

ξη του «άνένδοτου άγώνα)), ένδιαφέροντα ε{ναι όσα 
σημειώνει ό βιογράφος του Σ. Βενιζέλου, ίστορικός 

καί δημοσιογράφος Γ. Δαφνής. ·Ο συγγραφέας, 

άναφερόμενος στούς στόχους τής ΕΚ καί ίδιαίτερα 

του Σ. Βενιζέλου κατά τίς έκλογές του 1961, στό σκε
πτικό, βάσει του όποίου άνελήφθη ό «άνένδοτος 

άγώνας)) καθώς καί στόν είσηγητή τής πολιτικής αύ

τής έπιλογής, γράφει: 

«Ό άρχηγός τών Φιλελευθέρων δέν έπίστευεν δτι ή 

uΕνωσις Κέντρου θά ijρχετο πρώτον κόμμα. 'Επεδίωκεν 

άπλώς δπως ή ΕΡΕ χάση τήν άπόλυτον είς ί:δρας πλειοψη

φίαν καί τήν δυνατότητα αυτοδυνάμου Κυβερνήσεως. 

WΕστω καί πρώτον κόμμα, ή ΕΡΕ, δταν δέν θά Ίiτο αυτοδύ

ναμος, θά 'Jiτo ύποχρεωμένη νά συνεργασθfj μέ τήν έθνικό-
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φρονα άν\-ιπολίτευσιν ή μέ τμήμα αuτής. , Επέμενε δηλ. είς 
τήν γραμμή ν τής συνεννοήσεως τών έκπροσώπων τής νέας 

καί παλαιάς άστικής τάξεως. Τό έκλογικό άποτέλεσμα δέν 

έδικαίωσεν τάς προσδοκίας του. 'Η ΕΡΕ ελαβε τό 50,78% 
τών ψήφων καί έκέρδισεν 176 εδρας, ένώ ό συνασπισμός 
ΕΚ- Προοδευτικών ελαβε 33,69% καί 100 εδρας. Ή ενω
σις τής άντιπολιτεύσεως ε{χε προκαλέσει αίσιοδοξίαν με

γαλυτέραν του δέοντος. 'Ε λ ησμονήθη δτι έπραγματοποι ή

θη τήν δωδεκάτην παρά πέντε, δτι δέν ύπήρχε κομματική 

όργάνωσις, δτι αί λαϊκαί μάζαι δέν ήμποροuσαν νά κατα

κτηθοuν έντός 40 ήμερων τής προεκλογικής περιόδου ... 
» ... 'Όταν ήνοίχθησαν αί κάλπαι καί έφάνη δτι ή ΕΡΕ 

έκέρδισε διά τρίτην κατά σειράν φοράν, ή ήγεσία τής ΕΚ 

άντελήφθη δτι, διά νά διατηρηθή ή ένότης του άρτισυστά

του όργανισμοu, επρεπε νά άμφισβητηθή ή γνησιότης του 

άποτελέσματος. 'Από τής προεκλογικής περιόδου διετυ

πώθησαν σφοδρά παράπονα περί έπεμβάσεως κρατικών 

καί μή όργάνων ύπέρ τής ΕΡΕ. 'Εξ Ciλλου διεπιστώθη δτι 

τό άποτέλεσμα είς τά τμήματα τών ψηφισάντων μέ καταστά

σεις διέφερεν οuσιωδώς άπό τό άποτέλεσμα είς τά έκλογι

κά τμήματα, έφ' δσον ή ΕΡΕ συνεκέντρωσε τά 78,7% είς τά 
πρώτα, εναντι 49,6% πού ε{χε λάβει είς τά δεύτερα. Δι' 
αuτό, πρωτοστατοuντος του Σ. Βενιζέλου, έλήφθη ή άπό

φασις νά άποκηρυχθή τό άποτέλεσμα ώς νόθο καί νά χα

ρακτηρισθοuν ή έκ τών έκλογών προελθοuσα πλειοψηφία 

καί ή Κυβέρνησις πού θά έστηρίζετο είς αuτήν, ώς παρά-

νομοι .. . 
» ... Λίγο πρίν άπό τά μεσάνυχτα τής Παρασκευής 17 

Νοεμβρίου 1961, ό Σ. Βενιζέλος έδέχθη μερικούς φίλους 
του είς τό διαμέρισμα του ξενοδοχείου "Ρίτζ" τοϊ5 Λονδί
νου, δπου διέμενε καί τούς προσέφερε σαμπάνια. • Εώρταζε 
τήν 67ην έπέτειον τών γενεθλίων του καί έπωφελήθη τής 

έλευθερίας πού ε{χε δοθή, άπό δύο εβδομάδων, είς τά άγ

γλικά ξενοδοχεία, δπως προσφέρουν οινοπνευματώδη πο

τά εiς τούς πελάτας των κατά τήν διάρκειαν όλοκλήρου τοu 

24ώρου, διά νά όργανώση τήν μικράν αuτήν συγκέντρωσιν. 

Ήτο ευδιάθετος, εδειχνεν άπόλυτα ύγιής καί έξαιρετικά 

ίκανοποιημένος, παρά τό γεγονός τής έκλογικής fiττης. 

Διότι προέβλεπεν δτι, Ciν έφηρμόζετο τό σχεδιόν του, ό 

Καραμανλής θά έξηναγκάζετο έπί τέλους νά προέλθη εiς 

συνεννόησιν μέ τήν 'Ένωσιν Κέντρου» 124 • 

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

Ο πρωθυπουργός τής γιουγκοσλαβικής δμόσπον

δης Λαϊκής Δημpκρατίας τής Μακεδονίας, Α. 

Γκρλίτσκο, σέ συνέντευξή του πρός τούς άνταποκρι

τές τοϋ διεθνοϋς τύπου, άναφέρεται σέ ϋπαρξη καί 

κακομεταχείριση «μακεδονικής» μειονότητας στήν 

'Ελλάδα. ·Η δήλωση αύτή ε ρχεται ι:δς συνέχεια τής 

άνάλογης τοϋ Λ. Κολισέφσκυ, τόν προηγούμενο χρό

νο. 

'Η άντίδραση τής έλληνικής Κυβερνήσεως θά 

ε{ναι, καί πάλι, liμεση. Τήν έπομένη, σέ επίσημη 

άνακοίνωση τοϋ ύπουργείου 'Εξωτερικών, θά δοθεί 

άπάντηση στούς ισχυρισμούς του Γιουγκοσλάβου 

ίθύνοντα, θά καταγγελθεί ή άπόπειρά του νά παρέμ

βει στά εσωτερικά τής 'Ελλάδος καί θά διατυπωθεί ή 

liποψη δτι «διά μιάν άκόμα φοράν τά Σκόπια ύπονο

μεύουν τήν έλληνογιουγκοσλαβικήν φιλίαν» . Πα

ράλληλα, σέ δύο συναντήσεις τοϋ ύπουργοϋ 'Εξωτε

ρικών, Ε. 'Αβέρωφ, μέ τό Γιουγκοσλάβο πρέσβη 

στήν 'Αθήνα, Π . Ντάπτσεβιτς, στίς 15 καί 16 τοϋ 
μηνός, ή έλληνική πλευρά θά θέσει τό ζήτημα πού 

δημιουργήθηκε· οί εξηγήσεις τοϋ Γιουγκοσλάβου 

διπλωμάτη θά κριθοϋν ίκανοποιητικές. 

Πάντως, οί άντιδράσεις τοϋ έλληνικοϋ τύπου στή 

δήλωση Γκρλίτσκο θά ε{ναι ίδιαίτερα εντονες -
ενδειξη δτι ή αύξανόμενη καί διαρκής άποστασιο

ποίηση τών Σκοπίων άπό τό πλαίσιο τής πολιτικής 

τής έλληνογιουγκοσλαβικής φιλίας, πού άκολουθοϋ

σε τό Βελιγράδι, ε{χε άρχίσει νά προβληματίζει τήν 

έλληνική κοινή γνώμη.«' Αβάσιμα ήλίθια καί εξορ
γιστικά», χαρακτήρισε τά σχόλια τοϋ Α. Γκρλίτσκο 

ή «Καθημερινή», ή όποία επέκρινε καί τήν έλληνική 

Κυβέρνηση γιά τή μετριοπαθή της άντίδραση. 'Η 

«'Ακρόπολις» άναφερόταν σέ «άπαράδεκτον επέμ

βαση>>, «εχθρική ενέργεια» καί «εκπληξη», ενώ καί 

τό «Βήμα» σημείωνε τήν ύπονόμευση τής διμεροϋς 

σχέσεως 'Αθηνών-Βελιγρaδίου άπό τά Σκόπια, θεω
ρώντας δτι ή άπλή άποδοκιμασία, άπό τήν δμοσπον

διακή Κυβέρνηση, τών άπόψεων πού εκφράζονταν 

άπό τή νοτιότερη γιουγκοσλαβική δημοκρατία δέν 

άρκοϋσε, μετά τή «συχνήν επανάληψιν παρομοίων 

άτοπημάτων». 'Όπως πάντα, ή άντίδραση τοϋ τύπου 

τής Θεσσαλονίκης ήταν περισσότερο δυναμική . 'Ο 

«'Ελληνικός Βορρaς», πράγματι, εξαπέλυε δριμύτα

τη επίθεση κατά τής δμόσπονδης δημοκρατίας καί 

τοϋ πρωθυπουργοϋ της προσωπικά, μέ βαρύτατους 

χαρακτηρισμούς 125 • 

17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

Σέ δμιλία του κατά τό γεϋμα τοϋ Συνδέσμου τών 

ξένων άνταποκριτών, δ ύπουργός 'Εσωτερικών, Γ. 

Ράλλης άναλύει τό εκλογικό άποτέλεσμα, επισημαί

νει τήν πτώση τής δυνάμεως τής άριστερaς καί τά 

αϊτιά της καί άποδεικνύει μέ συγκεκριμένα στοιχεία 

καί άριθμούς τό άνυπόστατο τών καταγγελιών τής 

'Ενώσεως Κέντρου: 

«Τό σημερινό θέμα τής δμιλίας μου ε{ναι οί λόγοι τής 

πτώσεως του κουμουνισμοu είς τήν 'Ελλάδα κατά τό 1961 
καί θά διακινδυνεύσω ώρισμένας προβλέψεις διά τήν πε

ραιτέρω πτώσιν του εiς προσεχείς έκλογάς. 

»'Ο κύριος λόγος, ή μάλλον ό πρώτος λόγος, διά τόν 

όποίον ή ΕΔΑ δέν παρουσίασε τό 1961 τήν δύναμιν, τήν 
δποίαν παρουσίασε κατά τάς έκλογάς του 1958, ε{ ναι δτι τό 
1958 άκόμη τό κόμμα αuτό δέν ε{χε παρουσιασθή ύπό τό 
άληθές του προσωπείον. Δέν ήτο γνωστόν εiς τήν μάζαν 

του έλληνικοu λαοu δτι ή ΕΔΑ ήτο τό Κομμουνιστικόν 

κόμμα. 'Επίστευον πολλοί 'Έλληνες δτι πρόκειται περί 

ένός προοδευτικοί) κόμματος καί μέ τήν έντύπωσιν αuτήν 

ώρισμένοι, μία μεγάλη μάζα ψηφοφόρων, εδωσαν τήν ψή-
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φον των εις τήν ΕΔΑ κατά τόν Μάιον τοϋ 1958. "Οταν μετά 
τάς έκλογάς τοϋ 1958 ή ΕΔΑ άπέρριψε τό προσωπείον καί 
ένεφανίσθη ώς τό Κομμουνιστικόν κόμμα ύπό c'iλλον τίτ

λον, οί ψηφοφόροι, οί δποίοι εΙχον παρασυρθή καί έκ πλά

νης τήν εΙχον ψηφίσει τό 1958, έπέστρεψαν εις τά έθνικά 
κόμματα καί έπέλεξαν πλέον τά κόμματα τής προτιμήσεώς 

των έκτός τής ΕΔΑ. 

»'Ο δεύτερος λόγος εΙ ναι ότι ή ΕΔΑ, μετά τήν σημαν

τικήν νίκη ν της τοϋ Μα ίου τοϋ 1958, δέν κατώρθωσε, παρ' 
όλον ότι ήτο τό πρώτον κόμμα τής άντιπολιτεύσεως, νά 

άσκήση εις τήν Βουλήν έποικοδομητικήν άντιπολίτευσιν. 

VΗσκησε μίαν άντιπολίτευσιν δημαγωγικήν καί, συνεπώς, 

μία μεγάλη μάζα ψηφοφόρων άπεγοητεύθη καί δέν ηθέλη

σε νά δώση καί πάλιν τήν ψήφον της κατά τάς έκλογάς τοϋ 

'Οκτωβρίου τοϋ 1961 είς τήν ΕΔΑ. 'Οφείλεται άκόμη ή 

πτώσις τής ΕΔΑ είς λόγους έντελόΊς ιδικούς της. Τό 1961 
παρουσιάσθησαν σημαντικά ζητήματα έθνικά, ή δέ ΕΔΑ 

ελαβεν έπ' αύτών θέσιν άνθελληνικήν. VΕλαβε θέσιν ύπέρ 

τής Βουλγαρίας καί έναντίον τής 'Ελλάδος, είς τό θέμα 

των σχέσεών μας μέ τήν Βουλ γαρίαν. Καί όταν έκτοξεύθη

σαν αί γνωσταί άπειλαί έναντίον τής 'Ελλάδος ύπό τών 

Σοβιέτ, καί πάλιν ή στάσις τής ΕΔΑ ήτο άντίθετος έκείνης 

τήν δποίαν έπεθύμει ή μεγάλη μάζα τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ. 

»Πρέπει νά ληφθή ύπ' όψιν άκόμη ότι κατά τά τελευ

ταία 3 Yz χρόνια μετά τάς έκλογάς τοϋ 1958, έγένετο έδόΊ 
άπό διάφορα πρόσωπα, τήν Κυβέρνησιν καί ιδιώτας, μία 

προσπάθεια έντόνου διαφωτίσεως τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ. 

Καί ή προσπάθεια αύτή τής έντόνου διαφωτίσεως έν συ

σχετισμφ μάλιστα μέ τά παραδείγματα τά όποία παρουσιά

ζουν οί γείτονές μας, οί διαβιοϋντες ύπό τό κομμουνιστι

κόν καθεστώς, εδωσε τήν εύκαιρίαν εις τόν παραπλανηθέν

τα "Ελληνα νά άντιληφθή πράγματι ποίος εΙναι δ κομμου

νιστικός παράδεισος. Καί αύτή ή κατανόησις τόν εκαμε νά 

άποσύρη τήν έμπιστοσύνην του άπό τήν ΕΔΑ καί νά ψη

φίση κατά τάς τελευταίας έκλογάς τά c'iλλα κόμματα. 

»' Οφείλεται άκόμη ή πτώσις τοϋ κομμουνισμοϋ εις τήν 
κοινωνικήν πολιτικήν, ή όποία έφηρμόσθη κατά τά τελευ

ταία ετη ύπό τής Κυβερνήσεως Καραμανλή . 'Εδόθη ιδιαι

τέρα προσοχή εις τόν πτωχόν άγροτικόν πληθυσμόν. 'Εδό

θησαν συντάξεις είς τούς άγρότας πού εlχον ύπερβή τό 

65ον ετος τής ήλικίας των καί έδόθησαν, τέλος, τιμαί 

άσφαλείας εις άγροτικά προϊόντα, τιμαί αί δποίαι δέν εΙ

χον δοθή ποτέ c'iλλοτε. 'Η τελευταία τιμή τοϋ έλα ίου εΙ ναι 

μία τιμή, τήν δποίαν δέν ήλπιζον νά εισπράξουν οί έλαιο

παραγωγοί καί αύτή ώφέλησε κυρίως τά έλαιοπαραγωγικά 

διαμερίσματα τής χώρας. 

» Έάν ρίψετε ενα βλέμμα εις τό άποτέλεσμα των τελευ
ταίων έκλογiϊ:ίν θά ιδήτε ότι ή πτώσις τοϋ κομμουνισμοϋ 

ήτο σημαντική είς αύτά τά διαμερίσματα καί όφείλεται εις 

τήν έπιτυχή πολιτικήν τής Κυβερνήσεως. 

»τέλος, ετερος λόγος τής μειώσεως ύπήρξεν ή άποφυγή 

τής πωλώσεως. Χάρις εις τόν έκλογικόν νόμον, δ δποίος 

έψηφίσθη τΌ πρωτοβουλίq τής Κυβερνήσεως καί i]ναγκά

σθησαν τά κόμματα τοϋ Κέντρου νά συνασπισθοϋν καί αύ

τός δ συνασπισμός αύτομάτως άπέσπασεν ώρισμένους ψη

φοφόρους άπό τήν ΕΔΑ καί τούς έπανέφερεν εις τό έθνικόν 

στρατόπεδον. Αύτά ώς πρός τό παρελθόν. 

»Θά διακινδυνεύσω τώρα μίαν πρόβλεψιν διά τό μέλ

λον. Πιστεύω ότι δ κομμουνισμός εις τήν 'Ελλάδα δέν 

εΙναι οuτε αύτό τό 15 ή τό 14Yz τοίς έκατόν, τό δποίον 
παρουσιάσθη εις τάς τελευταίας έκλογάς. Πιστεύω ότι οί 

φaνατικοί όπαδοί τοϋ κομμουνισμοϋ εΙ ναι ίσως όλιγώτεροι 

άπό 10% καί πιστεύω ότι εΙναι δυνατόν είς τάς προσεχείς 
έκλογάς νά σημειωθή αύτή ή πτώσις καί ετι περαιτέρω 

κατά 5 εως 6% ύπό ώρισμένας όμως προϋποθέσεις. 
»Πρώτη προϋπόθεσις εΙναι ή πίστις, τήν δποίαν πάντο

τε διεκήρυξα: Πιστεύω ότι έάν έις τήν 'Ελλάδα έμπεδωθή 
τό καθεστώς των δύο μεγάλων έθνικών κομμάτων, αυτομά

τως δ κομμουνισμός θά συντριβή. 'Εάν είς τήν 'Ελλάδα 

δυνηθώμεν, ή μάλλον έάν δυνηθή τό Κέντρον, όχι νά δη

μιουργήση ενα συνασπισμόν, όπως κατά τάς τελευταίας 

έκλογάς, άλλά νά συνενωθή εις ενα ένια ίον κόμμα, αυτομά

τως ή δύναμις τοϋ κομμουνισμοϋ θά μειωθή. Καί άναφέρω 

ώς παράδειγμα ότι χώραι, εις τάς δποίας ίσχύει άπό μα

κροϋ, καί σήμερον άκόμη, δ δικομματισμός, δέν ύποφέ

ρουν άπό σοβαρόν ποσοστόν κομμουνισμοϋ. 'Επικαλοϋ

μαι τό παράδειγμα τής 'Αγγλίας, τών 'Ηνωμένων Πολι

τειών, τής Δ. Γερμανίας. 

»'Η δευτέρα προϋπόθεσις εΙ ναι ή διεύρυνσις τής ασκη

θείσης κατά τά τελευταία ετη κοινωνικής πολιτικής. Πρέ

πει νά καταλάβωμεν ότι έάν δέν ύποστώμεν θυσίας διά νά 

ήμπορέσωμεν ενα μέρος τοϋ πληθυσμοϋ, εύρισκόμενον έν 

τεραστίq δυστυχίq, νά τό άνακουφίσωμεν, δέν ήμπορεί νά 

καταπολεμηθή δ κομμουνισμός. 

»Εlχα προσφάτως τήν εύκαιρίαν κατά τήν προεκλογι

κήν περίοδον νά δμιλήσω είς τό Δουργοϋτι. Δέν ξεύρω έάν 

εχετε πάει ολοι σας έκεί, άλλά έάν δέν εχετε πάει, σάς 

συμβουλεύω νά πάτε. 'Επικρατεί έκεί μία θλιβερά κατά

σ;ασις, ή όποία διαρκεί έπί 40 χρόνια, μία καtάστασις 
δμοία μέ αύτήν πού ύπήρχεν είς τό Πολύγωνον καί c'iλλους 

συνοικισμούς είς τάς ' έπαρχίας καί μετεβλήθη χάρις είς 

τήν πολιτικήν στεγάσεως τής Κυβερνήσεως Καραμανλή. 

Ξέρω ότι αί δαπάνα ι διά τήν στέγασιν αύτών τών άνθρώπων 

εΙναι κατά τούς οίκονομολόγους δαπάναι άντιπαραγωγι

καί. ΕΙναι δαπάνα ι, πού εΙ ναι δυνατόν- έάν δέν τό προσέ

ξη κανείς - νά δημιουργήσουν πληθωρικά φαινόμενα. 

'Αλλά άξίζει τόν κόπον νά άσχοληθή κανείς έντατικόΊς μέ 

αύτούς τούς άνθρώπους, διότι, ίσως, έάν δέν τούς στεγά

σωμεν, θά αποφύγωμεν τόν πληθωρισμόν καί θά εχωμεν 

άπόλυτον οικονομικήν σταθερότητα, αλλά θά βουλιάξω

μεν ώς εθνος. ΕΙναι μία γάγγραινα, ή όποία εΙναι τώρα 

περιωρισμένη είς ενα μικρόν μέρος τοϋ σώματος, άλλ' ή 

όποία, έάν δέν τήν θεραπεύσωμεν, θά έπεκταθή εις δλό

κληρον τό σώμα. 

»Καί τρίτη τέλος προϋπόθεσις, διά νά ήμπορέση νά 

μειωθή δ κομμουνισμός, εΙναι νά ύπάρξη έδόΊ εις τόν τόπον 

αύτόν ήσυχία έσωτερική . Πιστεύω ότι έάν δ πληθυσμός 

δέν συμμετάσχη ένεργόΊς είς τήν προσπάθειαν τής οίκονο

μικής άνορθώσεως τοϋ τόπου, δέν εΙναι ποτέ δυνατόν νά 

προοδεύσωμεν, όπως θέλομεν νά προοδεύσωμεν. 

»Τό εργον αύτό άνήκει καί εις άλλους φορείς άλλά άνή

κει κυρίως είς τά όργανα τής τοπικής αυτοδιοικήσεως, είς 

τάς Κοινότητας, τούς Δήμους καί τάς Νομαρχίας καί συνε

πώς ε{ναι εργον τοϋ ύπουβγείου, τό δποίον εχω τήν τιμήν 

νά διευθύνω. Γνωρίζω ότι τό εργον τό δποίον άνέλαβα εί

ναι βαρύ, έλπίζω όμως μέ τήν βοήθειαν τοϋ Θεοϋ νά τό 

φέρω είς αίσιον πέρας. Καί εlμαι βέβαιος ότι, έάν κατορ

θώσωμεν νά κινητοποιήσωμεν τόν πληθυσμόν διά νά μετά-
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σχη ένεργώς εiς αύτήν τήν προσπάθειαν, τό άποτέλεσμα θά 

ε{ναι θαυμαστόν, όχι μόνον δι' ήμaς, άλλά καί δι' δλους 

τούς ξένους πού παρακολουθουν τήν 'Ελλάδα καί τά έπι

τεύγματά της μετά προσοχής. Προϋπόθεσις αύτου δμως, 

δπως σaς ε{πα, ε{ ναι ή ήρεμία ή έσωτερική. Καί δέν νομίζω 

δτι αί τελευταίαι έκδηλώσεις τής άντιπολιτεύσεως συμ

βάλλουν εiς τήν δημιουργίαν τής ήρεμίας αύτής. Δέν συμ

βάλλουν αί κατηγορίαι; αί άβάσιμοι καί άσύστατοι κατη

γοpίαι αί δποίαι έκτοξ~ύονται καθ' δλοκλήρου του έλλη

νικου λαου. Εις τήν ήρεμίαν συμβάλλουν βεβαίως ή κριτι

κή καί ή άντιπολίτευσις, άλλά κριτική καί άντιπολίτευσις 

καλής πίστεως, έποικοδομητική καί όχι δημαγωγική, δπως 

δημαγωγική ε{ναι ή τελευταία κατά των έκλογών έκστρα

τεία». 

'Απαντώντας, μετά τήν δμιλία του, σέ έρώτηση 

του άνταποκριτή τής «Figaro», σχετικά μέ τή συλλο
γιστική πού ε{χε άναπτύξει τήν προηγουμένη, δ άρ

χηγός τής ΕΚ, καταγγέλλοντας τό έκλογικό άποτέ

λεσμα, δ Γ. Ράλλης θά παρατηρήσει: 

«ΕΙπεν δ κ. Παπανδρέου χθές δύο πράγματα: δτι ή νο

θεία καί ή πλαστότης τών έκλογών αύτών άποδεικνύονται 

άπό τήν τεραστίαν διαφορά ν τής ΕΡΕ είς τάς 'Αθήνας, τήν 

Α' καί Β' περιφέρειαν, μέ τό σύνολον τών νομών τής 'Ελ

λάδος. Καί διά νά άποδείξη πώς αί έκλογαί ήσαν νόθοι, 
έπεκαλέσθη τό παράδειγμα των έκλογών του 1951 καί 1952. 
Ε{πε, δηλαδή, δτι, ένώ είς τάς 'Αθήνας ή ΕΡΕ ελαβε κατά 

τήν τελευταία ν έκλογήν τό 37%, είς τό σύνολον των νομών 
τής Έλλάδος ελαβε τό 49%. Ύπήρξε συνεπώς μία διαφο
ρά 12%, ένώ τό 1951 καί 1952 ή διαφορά ήτο 2-2Υ2% είς τάς 
άντιστοίχους περιπτώσεις. 'Ο συλλογισμός εΙ ναι έσφαλμέ

νος καί μάλιστα έσφαλμένως διττώς. Ε{ναι έσφαλμένος 

πρώτον, διότι δέν εΙναι δυνατόν νά γίνη σύγκρισις του 1961 
μέ τό 1951 καί 1952. Πρώτον, διότι μaς χωρίζει μία δεκαε
τία καί δεύτερον, διότι είς τάς έκλογάς του 1951 καί 1952 
παρουσιάσθη δ 'Ελληνικός Συναγερμός, ένώ είς τάς έκλο

γάς του 1961 παρουσιάσθη ή ΕΡΕ. 'Η σύγκρισις θά πρέπει 
νά γίνη μεταξύ των έκλογών του 1961 καί του 1958, τής 
ΕΡΕ μέ τήν ΕΡΕ. Διότι ή σύγκρισις δύναται νά γίνη μόνον 

μεταξύ δμοειδών πραγμάτων καί τών ίδίων κομμάτων. Τό 

1958 ή ΕΡΕ ελαβεν είς τάς 'Αθήνας τό 33% των ψήφων καί 
είς τό σύνολον τής 'Ελλάδος τό 41%, διαφορά 8% έν σχέ
σει μέ τό σημερινόν 12%. 'Επί πλέον, έάν είς αύτό τό 41% 
προσθέσετε τάς ψήφους πού ελαβαν oi σοβαροί έκείνοι 
πολιτευόμενοι του κόμματος τών Φιλελευθέρων, oi δποίοι 
έπο λ ι τεύθησαν αύτή ν τήν φοράν μέ τήν ΕΡΕ ( οί βουλευταί 
κ.κ. Γόντικας, Ξενοδοχειάρης καί Δοδόπουλος ώς έπίσης 

καί oi κ. κ. Κανελλόπουλος, Εύταξίας, Παπαληγούρας καί 
δύο τρείς άλλοι) καί έάν προσθέσετε είς τό 41% τής ΕΡΕ 
τάς ψήφους πού ελαβον οί άνωτέρω πολιτευταί τό 1958, 
έκτός τής ΕΡΕ, φθάνετε είς τό 43%. Καί ή διαφορά συνε
πώς δέν εΙναι 10%, δπως ύποστηρίζει τό Κέντρον, άλλά 
μόλις 2% καί βεβαίως τοιαύτη διαφορά όχι μόνον δέν άπα
δεικνύει νοθείαν ή βίαν, άλλά τουναντίον άποδεικνύει τήν 

άψογον διεξαγωγήν τών έκλογών. 

»Αύτός εΙ ναι δ πρώτος λόγος, διά τόν δποίον οί ύπολο

γισμοί του κ. Παπανδρέου εΙ ναι έσφαλμένοι. 'Ο δεύτερος 

λόγος εΙναι δ έξής: Διατί δ κ . Παπανδρέου έπήρε τόν Δή-

μον 'Αθηναίων καί δέν έπήρε λ. χ. τήν Β' περιφέρειαν 

Πειραιώς, ή όποία καί αύτή εΙναι δίπλα μας καί ούδείς έκ 

των άντιπάλων τολμa νά ίσχυρισθή δτι εγινεν έκεί νοθεία; 

Διότι εϊχατε τήν δυνατότητα νά παρακολουθήσετε έκ του 

σύνεγγυς έκεί τάς έκλογάς καί γνωρίζετε κατά ποίον τρό

πον διεξήχθησαν. Διατί λοιπόν δέν έπήρε τήν Β' περιφέ

ρειαν, είς τήν δποίαν ή ΕΡΕ έπραγματοποίησεν αϋξησιν 

7Υ2%; Διά νά ύπάρξη σύγκρισις δικαία, θά πρέπει νά συγ
κρίνωμεν τά άποτελέσματα τών έκλογών 1958 καί 1961 έν 
σχέσει μέ τούς δύο μεγάλους νομούς τής χώρας, τόν νομόν 

'Αττικής καί τόν νομόν Θεσσαλονίκης, δπου οϋτε μία κα

ταγγελία περί βιαιοπραγίας, άπειλής ή τρομοκρατίας 

ύπήρξεν. 'Από τήν σύγκρισιν θά προέκυπτε τό έξής: 'Η 

ΕΡΕ έπήρε τό 1958 είς τούς δύο νομούς 34,1%, τό 1961 
40,3%, αϋξησις δηλ. 6,2%. Τό Κέντρον, 24,3% καί τό 1961 
31,7%, αϋξησις 7,4%. Ή ΕΔΑ 39,4% τό 1958, 27,3% τό 
1961, μείωσις 12, I %. Έξ αύτών άποδεικνύεται πρώτον, δτι 
ή ΕΡΕ είς τά δύο μεγάλα κέντρα ηϋξησε τήν δύναμίν της 

κατά 6,2%, ένώ είς τό σύνολον ηϋξησε τήν δύναμίν της 
κατά 8,4%, διαφορά 2,2% ώς πρός τά μεγάλα κέντρα καί τό 
σύνολον τής 'Ελλάδος. 

»Δεύτερον, δτι ή ΕΔΑ έμείωσε τάς δυνάμεις της είς τά 

δύο μεγάλα αύτά κέντρα κατά 12, I% καί έκεί δπου ύπήρξεν 
ή δήθεν μεγάλη τρομοκρατία(!), είς τήν ϋπαιθρον, ή μείω

σίς της εφθασε μόλις τά 9%. Δηλαδή είς τά μεγάλα κέντρα 
πού δέν ύπήρχε τρομοκρατία, έμειώθη δ κομμουνισμός κα

τά 12,1%, ένώ είς τήν ϋπαιθρον, δπου ήσκήθη τρομοκρατία, 
κατά τόν κ. Παπανδρέου, ή μείωσις εφθασεν είς τό 9%. 
Τρίτον, δτι τό Κέντρον ηϋξησε τήν δύναμίν του κατά 7,4% 
είς τά μεγάλα κέντρα, ένώ είς τό σύνολον - δ μιλώ πάντοτε 

περί τών πολιτικών τμημάτων όχι περί τών στρατιωτικών 

- ηϋξησε τήν δύναμίν του κατά 3,5%-4%. 
»νΕρχομαι εiς ενα άλλον ίσχυρισμόν του κ. Παπανδρέ

ου. 'Ότι έφ' δσον τό Κέντρον ηϋξησε τήν δύναμίν του 

κατά 7,4% είς τά κέντρα καί εiς τό σύνολον 4%, τουτο 
άποδεικνύει τήν βίαν. Διότι εiς τάς έπαρχίας οί ψηφοφόροι 

τής ΕΔΑ έπήγαν είς τήν ΕΡΕ καί τό Κέντρον εμεινε στάσι

μον, ώς ήτο τό 1958. 
>>' Εδημοσίευσα προχθές είς τάς έφη μερίδας διά νά 

προλάβω τά "άθροιστικά λάθη" του κ. Παπανδρέου ενα 

πίνακα. Δυστυχώς, δ κ. Παπανδρέου δέν μου εκαμε τήν 

τιμήν νά ρίψη εν βλέμμα εiς τόν πίνακα. Διότι, άν ερριπτεν 

εν βλέμμα, θά εβλεπεν δτι είς 17 περιφερείας - δέν δμιλώ 

περί των 7 μεγάλων κέντρων - τό Κέντρον ηϋξησε τάς 

δυνάμεις του καί ή ΕΔΑ άντιστοίχως τάς έμείωσε καί εiς 

τάς περισσοτέρας έξ αύτών τό Κέντρον είσέπραξεν δλην 

τήν άπώλειαν τής ΕΔΑ. νlσως μου δοθή άπάντησις δτι είς 

τάς 1"7 αύτάς περιφερείας δέν εγινε νοθεία, εγινεν δμως είς 
τάς ύπολοίπους 30 ή 32 καί δτι θά επρεπε, κατά τό Κέν
τρον, αύτά τά άποτελέσματα νά παραμείνουν, νά άκυρω

θουν δμως δλα τά άλλα, δηλαδή έκεί δπου ή ΕΡΕ ηϋξησε 

τήν δύναμίν της. 

»Κατά τήν χθεσινήν συγκέντρωσιν ώμίλησαν καί ώρι

σμένοι βουλευταί καί έπειδή ή συγκέντρωσις αύτή σaς κα

τεπόνησεν έπί τετράωρον, δέν θά άναφερθώ είς δλα τάπα

ραδείγματα, τά όποία έπεκαλέσθησαν άλλά θά άναφερθώ 

είς δύο ή τρία, τά όποία εΙναι καί τά πιό χαρακτηριστικά. 

>>Τό πρώτον εΙναι δτι ή νοθεία άποδεικνύεται άπό τήν 

μεγάλην αϋξησιν τών ψηφοφόρων τών 'Αθηνών μεταξύ 
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του ι958 καί ι96ι. Διά νά πεισθήτε περί τής έσφαλμένης 

βάσεως αuτου του ίσχυρισμου, σaς άναγιγνώσκω τούς άρι

θμούς των ψηφοφόρων κατά τά ετη 1956, ι958 καί 1961. Τό 
195ι ε{ναι άνευ γυναικών καί συνεπώς δέν ήμπορεί νά γίνη 

σύγκρισις. Τό ι956 έψήφισαν είς τάς 'Αθήνας 365.000, είς 
τό σύνολον 3.380.000. Τό ι958, 503.000, είς τό σύνολον 
3.863.000. 'Ήτοι αϋξησις είς τάς 'Αθήνας 138.000 ψηφοφό
ρων μεταξύ δύο έτών, αϋξησις είς τό σύνολον 500.000 καί 
διά τήν άκρίβειαν 490.000. Τό 196 ι έψήφισαν είς τάς 'Αθή
νας 643.000, είς τό σύνολον 4.423.000, ήτοι αϋξησις είς τάς 
'Αθήνας 130.000 έν συγκρίσει μέ τάς ι39.000 τής προη

γουμένης διετίας. Δηλαδή, κατά τήν τριετίαν 1958-61 είχο
μεν αϋξησιν 130.000 καί είς τό σύνολον αuξησιν 560.000. 
Συνεπώς κατά τήν τριετίαν είς τάς 'Αθήνας ή αuξησις ήτο 

μικροτέρα άπό τήν αuξησι ν μεταξύ των έτών 1956 καί 1958. 
»'Αποδεικνύεται, λοιπόν, άπό τούς άριθμούς, δτι οί 

ψηφοφόροι των 'Αθηνών δέν ηuξήθησαν άναλόγως μέ τάς 

ψήφους του συνόλου των ψηφοφόρων είς δλόκληρον τήν 

έπικράτειαν. Καί έρωτaται: Πώς δραματίζεται αuτήν τήν 

μεγάλην νοθείαν διά τής έγγραφης καί συνεπώς τής προ

σθήκης τόσον μεγάλου άριθμου ψηφοφόρων τό Κέντρον; 

Καί αuτό, δταν λάβετε ύπ' όψιν σαν δτι τό ι960 ύπεχρεώθη 

δλος δ πληθυσμός νά έκδώση έκλογικά βιβλιάρια, διότι 

άνευ έκλογικών βιβλιαρίων ε{ναι άδύνατος ή εκδοσις ταυ

τοτήτων. ~Ε χω είς τό γραφείον μου στοιχεία άπό περιπτώ

σεις άνωτάτων λειτουργών, οί δποίοι εχουν ήλικίαν ύπέρ 

τό 55ον ετος καί οί δποίοι μόλις τώρα έφρόντισαν νά έκ

δώσουν έκλογικόν βιβλιάριον. Δέν άναφέρω όνόματα, διό

τι ϊσως οί άνθρωποι αότοί δέν έπιθυμουν νά άνακοινωθουν 

τά όνόματά των. 

>>Τό δεύτερον παράδειγμα πού άνέφερον χθές εlναι τό 
παράδειγμα τής Καβάλας. Εlπαν δτι, ένώ τό 1958 είς τήν 
Καβάλαν έψήφισαν 76.000, τό ι 961 οί έγγεγραμμένοι ύπερέ
βησαν τόν νόμιμον πληθυσμόν. Τό άληθές εlναι τό έξής: 

Τό ι 958 ήσαν έγγεγραμμένοι 98.000 καί έψήφισαν 78.000. 
Τό ι961 ήσαν έγγεγραμμένοι l ιΟ.ΟΟΟ καί έψήφισαν μέ τούς 
στρατιωτικούς 88.000. Τώρα τί τρομοκρατικόν παράδειγμα 
νοθείας εlναι αuτό; 'Ίσως τά μαθηματικά μου εΙ ναι πτωχά 

καί δέν ήμπορώ νά τό άντιληφθώ. 'Ελπίζω, άν ύπάρχη 

νοθεία, νά τήν εϋρετε σείς. 

»Καί τελειώνω, διά νά μή σaς άπασχολώ περισσότερον. 

·Ελέχθη δτι ή ψήφος του στρατου έδόθη κατά Ι 00% ύπέρ 
τής ΕΡΕ. Τό άληθές εlναι δτι ή ΕΡΕ ελαβε μεταξύ 75% καί 
78% των ψήφων των στρατιωτικών, χωρίς νά ύπολογίζεται 
ή ψήφος τών δημοσίων υπαλλήλων. 

>>'Αλλά, κύριοι, εΙ ναι πρώτον γνωστόν δτι δ στρατός 

ψηφίζει πάντα τά πλέον δεξιά κόμματα. 'Απόδειξις δτι τό 

1951 πού ήτο Κυβέρνησις Βενιζέλου, ένώ δ Παπάγος είς τά 
πολιτικά τμήματα ελαβε 36%, είς τά στρα~ιωτικά ελαβε 
52%, ήτοι μίαν αuξησιν σχεδόν 50% τής δυνάμεώς του. 

»Δεύτερον, δ στρατός καί τά Σώματα' Ασφαλείας εχουν 

τύχει άρκετά κακής μεταχειρίσεως άπό τόν κ. Παπανδρέ

ου. Χθές άκόμη θά είδατε τήν μεταχείρισιν τήν δποίαν 

ύπέστησαν καί δέν ξεύρω έάν είς τάς προσεχείς έκλογάς, 

μετά τά δσα εlπεν έναντίον του στρατου καί τών Σωμάτων 

'Ασφαλείας, τό 75% θά ε{ ναι άρκετόν διά τήν ΕΡΕ. ~Ισως 
μετά τήν χθεσινή ν έπίθεσιν κατά του στρατοϋ, τό 75% φθά
ση τό 85%. 'Αλλά δι' αuτό δέν είμεθα ύπεύθυνοι ήμείς, 
ύπεύθυνος ε{ναι μόνον δ κ. Παπανδρέου. 

»Κύριοι, πολλοί άπό σaς παρηκολούθησαν πλείστας 

δσας έκλογάς είς τήν ·Ελλάδα. Θά παρηκολουθήσατε 

άναμφιβόλως καί έκλογάς είς τό έξωτερικόν. Παντου συμ

βαίνουν εκτροπα. Παντου ύπάρχουν περιπτώσεις, δπου 

ενας δάσκαλος, ενας χωροφύλαξ, ενας στρατιωτικός ήθέ

λησαν νά έπηρεάσουν φρόνημα έκλογέως. ΕΙ ναι αuταί με

μονωμέναι περιπτώσεις, άλλά έξ αuτών δέν ε{ναι δυνατόν 
κανείς νά κάμη γενικεύσεις καί νά κατηγορήση τάς έκλο

γάς ώς νόθους. 

>>'Επίσης ήκουσα νά άναφέρεται περί "προσωπιδοφό

ρων" είς τήν Μεσσηνίαν καί τήν Μακεδονία ν καί μάλιστα 

προσωπιδοφόρων οί δποίοι έκινουντο εί~ τήν ϋπαιθρον 
πολύ πρό τής ήμέρας τής έκλογής. Καί έρωτώ: Οί κύριοι 

πού άνεκάλυψαν σήμερον αuτόν τόν μϋθον, διατί δέν τόν 

κατήγγειλαν τότε είς τήν ύπηρεσιακήν Κυβέρνησιν; Διατί 

μόλις 15 ήμέρας μετά τάς έκλογάς άνεφέρθη δ μϋθος τών 
προσωπίδων; Καί, τέλος, εχω είς τό ύπουργείον κατηγορί

ας έναντίον 4 ή 5 δημάρχων, προέδρων κοινοτικών συμ
βουλίων, άνθρώπων του Κέντρου, πού έδώ είς τάς 'Αθήνας 

ήθέλησαν νά έπηρεάσουν έκλογείς. Δέν νομίζω δτι έάν 

ενας δήμαρχος μετά φορτικότητος έπίεσεν ώρισμένους 

ψηφοφόρους νά ψηφίσουν τό κόμμα, τό δποίον αuτός προ

τιμουσε, δτι ε{ναι θέμα πού πρέπει νά τό φέρωμεν είς ενα 

διεθνές δικαστήριον. 'Αλλά, δπως έγώ δέν γενικεύω τάς 

παρεκτροπάς εuαρίθμων δημάρχων ή κοινοταρχών πού 

έπενέβησαν ύπέρ του Κέντρου, οϋτω καί ή άντιπολίτευσις 

θά ώφειλε νά μ ή γενικεύση 5 ή 6 μεμονωμένας περιπτώσεις 
- άν πράγματι καί αύται ελαβον χώραν - διά νά χαρα

κτηρίση τάς έκλογάς νόθους καί νά μaς διαβάλη είς τό 

έξωτερικόν ώς τόπον φασιστών. Διότι καί αuτό έλέχθη 

χθές. 

»Λυπουμαι δτι δ κ. Παπανδρέου δέν έπέτυχεν αuτό πού 

ήθελε, νά μή πάρη ή ΕΡΕ τήν άπόλυτον πλειοψηφίαν. Διό

τι αuτός ήτο δ μοναδικός πόθος του. 'Ε πήραμε τήν πλειο

ψηφίαν. τί πρέπει νά γίνη; ν Αν καί πλειοψηφουντες, πρέ

πει νά παραχωρήσωμεν τήν θέσιν μας είς τήν μειοψηφίαν; 

Καί αuτό λέγεται δημοκρατία κατά τόν κ. Παπανδρέου; 

Εtναι πρωτάκουστος ή "δημοκρατική" θεωρία τής ύποτα

γής τής πλειοψηφίας είς τήν μειοψηφίαν. Διά κάποιο άλλο 

πολίτευμα νομίζω δτι ίσχύει ή θεωρία αuτή. Καί όχι διά 

τήν δημοκρατίαν, τήν δποίαν ήμείς σεβόμεθα καί ύπηρε

τουμεν». 

Σέ <'iλλη έρώτηση, σχετικά μέ τήν άναθεώρηση 

των έκλογικ&ν καταλόγων καί τή μή χορήγηση άν

τιγράφων στήν 'Ένωση Κέντρου, δ Γ. Ράλλης έπι

σημαίνει: 

«Καθώς γνωρίζετε, ή άναθεώρησις των έκλογικών κα

ταλόγων δέν ε{ναι θέμα κυβερνητικόν, άλλά δικαστικόν. 

Διαγράφονται καί έγγράφονται έκλογείς είς τόν κατάλο

γον, κατόπιν άποφάσεως τής δικαιοσύνης. 'Υπάρχει μόνον 

εν άντίτυπον είς τό Πρωτοδικείον. "Οταν παρουσιάσθησαν 

τά κόμματα τής άντιπολιτεύσεως καί έζήτησαν άντίτυπα, 

δέν ε{χον νά τούς δώσω. Τούς ε{πον δτι ύπάρχουν τά άντί

τυπα του 1958 καί ε{μαι πρόθυμος νά τά θέσω είς τήν διά
θεσίν των, διά νά μεταβουν είς τό Πρωτοδικείον καί νά 

κάμουν ελεγχον. Παραδέχομαι δτι δ ελεγχος εlναι δυσχε

ρής καί άπαιτεί πολλάς ήμέρας καί άρκετόν προσωπικόν. 
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Πάντως, ή μ ή χορήγησις δέν όφείλεται είς άμέλειαν ίδικήν 

μου. Οί δικαστικοί, oi δποίοι ένέγραψαν η διέγραψαν άπό 
τούς καταλόγους τοϋ 1961, έπέφερον δηλαδή τάς διορθώ
σεις έπί τοϋ καταλόγου τοϋ 1958, δέν ήδυνήθησαν νά έκτυ

πώσουν τούς καταλόγους έγκαίρως, διότι δέν προεβλέπετο 

αί έκλογαί νά γίνουν τό 1961, άλλά τό 1962. Πάντως, δέν 
εlναι θέμα κυβερνητικόν . Ai διαγραφαί καί έγγραφαί είς 
τούς καταλόγους γίνονται κατόπιν άποφάσεως τής δικαιο

σύνης παρά των τακτικών δικαστών. 

τέλος, ό Γ. Ράλλης δίνει άπάντηση στά άκόλουθα 

έρωτήματα: 

«'Ερώτηση: Είπατε προηγουμένως δτι ή ΕΔΑ έχασε 

ποσοστόν I 0% περίπου έναντι τών έκλογών τοϋ 1958. Αύτό 
τό ποσοστόν άσφαλώς μετετοπίσθη είς !\να άπό τά δύο άλ

λα η καί τά δύο κόμματα. 'Ημπορεί τε νά μdς έξηγήσετε 

πρός ποίαν κατεύθυνσιν έστράφησαν αί ψήφοι τής ΕΔΑ 

τοϋ 1958; Καί !\να δεύτερο έρώτημα: 'Ο κ. Παπανδρέου 
εlχε διαπιστώσει προεκλογικώς τήν ϋπαρξιν ένός ίσχυροϋ 

ρεύματος ύπέρ τής 'Ενώσεως Κέντρου, τό δποίον, κατά 

τήν εκφρασίν του, δέν εύρέθη είς τάς κάλπας. 'Έχετε καμ

μίαν έξήγησιν νά μdς δώσετε έπ' αύτοϋ; 

»'Απάντηση: ~Οπως σdς εlπον κ:αί προηγουμένως, 

ύπάρχουν διάφοροι περιπτώσεις. Είς τά μεγάλα κέντρα ή 

δύναμις τής ΕΔΑ έμειώθη πάρα πολύ, άλλ' ή μείωσις αύτή 

είσεπράχθη κ:αί άπό τό Κέντρον καί άπό τήν ΕΡΕ. Διότι, 

δταν είς τούς δύο μεγάλους νομούς ήμείς ηύξήσαμεν τήν 

δύναμίν μας κατά 6,2% καί τό Κέντρον κατά 7,4% καί ή 
ΕΔΑ έμειώθη κατά 12%, σημαίνει δτι είς αύτάς τάς περιφε
ρείας τήν μείωσιν τήν είσεπράξαμεν καί ήμείς κ:αί τό Κέν

τρον. Είς άλλας περιφερείας, είς τάς 17 περιφερείας τάς 
δποίας προηγουμένως σaς άνέφερα, δλην τήν μείωσιν τής 

ΕΔΑ η τό μεγαλύτερον μέρος τής μειώσεως τήν είσέπραξε 

τό Κέντρον καί είς άλλας περιφερείας παρουσιάζεται αϋ

ξησις τ~ς ΕΡΕ μέ άντίστοιχον μείωσιν τής ΕΔΑ καί μέ 
στασιμότητα η μέ έλαφράν αϋξησιν τοϋ Κέντρου. Καί έπε

καλέσθησαν, διά νά άποδείξουν τήν νοθείαν, τό παράδει

γμα τής νήσου Λέσβου. Είς τήν Λέσβον έμειώθη κατά !\να 

μεγάλο ποσοστόν ή ΕΔΑ καί κατά !\να ποσοστόν ηύξήθη ή 

ΕΡΕ. 'Η ΕΔΑ έμειώθη κατά 16%, ή ΕΡΕ ηύξήθη κατά 14% 
κ:αί τό Κέντρον ηύξήθη κατά 2%. Τοϋτο έκ πρώτης όψεως 
έπαλ ηθεύει τόν ίσχυρισμόν τοϋ κ. Παπανδρέου. 'Αλλά δι' 

δσους δέν γνωρίζουν τά πράγματα, άναφέρω τά έξής : Είς 

τήν Λέσβον τό 1958 έπολιτεύθη δ κ. Ξενοδοχειάρης, δ 
δποίος καί έξελέγη βουλευτής τοϋ Κέντρου. Τό 1960 δ κ: . 

Ξενοδοχειάρης, ών βουλευτής, έγκ:ατέλειψε τό Κέντρον 

κ:αί μετέστη είς τήν ΕΡΕ. Τό 1958 δ κ:. Ξενοδοχειάρης εlχε 
λάβει 7.000 σταυρούς καί τό 1961 πολιτευθείς μέ τήν ΕΡΕ, 
έλαβεν 11.000 σταυρούς. Τοϋτο τί σημαίνει; 'Ότι ή μεγάλη 
δύναμις τοϋ Κέντρου ή όποία έπίστευεν είς τόν κ. Ξενοδο

χειάρην, άπεσπάσθη άπό τό Κέντρον κ:αί έψήφισε τώρα 

τήν ΕΡΕ. Συνεπώς, δέν είσέπραξεν ή ΕΡΕ τό 14% άπ' εύ
θείας άπό τήν ΕΔΑ οϋτε τό Κέντρον είσέπραξε μόνον 2%. 
Τό Κέντρον είσέπραξε μεγαλύτερον ποσοστόν, άλλά τελι

κώς έμειώθη είς 2%, διότι άφηρέθησαν αί ψήφοι αί δποίοι 
προήλθον έκ τοϋ Κέντρου είς τήν ΕΡΕ χάρις είς τόν κ:. 

Ξενοδοχειάρην. Αύτά μοϋ φαίνεται δτι εlναι άρκετά ώς 
άπάντησις είς τό πρώτον έρώτημα. 

))VΕρχομαι είς τό δεύτερον έρώτημα: Τό δεύτερον έρώ

τημα ήτο περί τοϋ "ρεύματος", τό δποίον διεπίστωσεν δ κ. 

Παπανδρέου. Κύριοι, τό ρεϋμα άποδεικνύει !\να γεγονός: 

~οτι έφ' δσον είς τήν προεκ:λογικ:ήν έκστρατείαν δ κ. Πα

πανδρέου εlχε τήν δυνατότητα νά διαπιστώση ρεϋμα- καί 

ρεϋμα εlναι νά άνέλθης είς τά 34 η 35% είς τά πολιτικά 
τμήματα -, διότι δέν εlναι εύκαταφρόνητον νά πάρης I 
πρός 3 ψηφοφόρους, σημαίνει δτι αί προεκ:λογικ:αί συγ
κεντρώσεις έγένοντο μέ άπόλυτον τάξιν κ:αί ήσυχίαν. Δεύ

τερον, τό 1958 δ κ:. Παπανδρέου μέχρι τής προτεραίας των 
έκλογών διεκήρυσσεν urbi et orbi δτι ύπάρχει ρεϋμα καί τό 
κόμμα των Φιλελευθέρων μόνον του θά άποσπάση τήν άπό

λυτον πλειοψηφίαν τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ. 'Επήρε τό 1958 δ 
κ:. Παπανδρέου τό 20%, δηλαδή !\να είς τούς πέντε ψηφοφό
ρους. Διατί νά θεωρήσωμεν, δταν τώρα δμιλεί περί "ρεύ

ματος", δτι εχει δίκαιον κ:αί δέν ε{ χε δίκαιον τότε κ:αί δτι 

είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις διέκρινε τόσον καλώς τό 

ρεϋμα; Τό γεγονός δτι τώρα έπήρε τό Κέντρον !\να πρός 

τρείς, ένώ τότε τό κόμμα τών Φιλελευθέρων έπήρεν !\να 

πρός πέντε ψηφοφόρους, άποδεικνύει τήν διορατικότητα 

ώς πρός τά "ρεύματα" τοϋ κ. Παπανδρέου. 

»Καί τέλος, διά νά παύση ή συζήτησις περί παραβιά

σεως τής μυστικότητος τής ψηφοφορίας έκ τών χειρογρά

φων ψηφοδελτίων, σaς δηλώ δτι τά ψηφοδέλτια τοy είδους 

αύτοϋ ίσχύουν έπί 30 έτη τουλάχιστον καί κατά τάς τελευ
ταίας έκλογάς έγένετο χρήσις αύτών καί έκ μέρους ύποψη

φίων τοϋ Κέντρου». 

'Ενδιαφέρον στό σημείο αύτό, γιά τόν τρόπο μέ 

τόν όποίο οί πολιτικοί παρατηρητές τής Δυτικής Εύ

ρώπης άντιμετώπισαν τό έκλογικό άποτέλεσμα, άλ

λά καί τίς καταγγελίες τής άντιπολιτεύσεως, παρου

σιάζει έπιστολή «ίδιωτικοu χαρακτήρα» πού άπηύ

θυνε άπό τό Λονδίνο στήν έφημερίδα «Καθημερινή» 

δ Κ. Τσάτσος. Τό περιεχόμενο τής έπιστολής, πού 

ϋστερα άπό συνεννόηση μαζί του δόθηκε στή δημο

σιότητα, εlναι τό ακόλουθο. 

« ... Μόλις ήρθα, εlδα, δπως σοϋ ε{χα πεί, πολιτικούς 
συντάκτας δλων τών άποχρώσεων, έκτός τών γνωστών 

άριστερών, πού έδώ δέν έχουν βαρύτητα. 'Ιδού τί άποκ:ομί

ζω άπό αύτές τίς έπαφές. 

)) 'Η μεγάλη μάζα των άνθρώπων πού δέν άσχολοϋνται 
μέ τά προβλήματα τής Βαλκανικής !\να γεγονός συγκ:ρα

τοϋν άπό τάς έκλογάς μας : τήν σοβαράν μείωσιν τοϋ κομ

μουνισμοϋ στήν 'Ελλάδα. Αύτό τό γεγονός τό πανηγυρί

ζουν κ:αί τό άποδίδουν στήν πολιτική τής Κυβερνήσεως 

Καραμανλή. Τά περί άκύρων κ:αί νόθων έκλογών δέν τούς 

άπασχολοϋν. 

»'Ένας στενότερος κύκλος πού παρακολουθεί τά βαλ

κανικά προβλήματα, αύτός ξέρει βέβαια τάς καταγγελίας 

τής άντιπολιτεύσεως κ:αί δέν μπορεί νά κ:αταλάβη άπό τί 

κίνητρα ώθήθη διά νά τάς διατυπώση. Στοιχειώδης πολιτι

κότης θά έπέβαλλε νά φ!}όντίσουν νά θεωρηθοϋν αύτοί, καί 

όχι δ Καραμανλής, οί κύριοι συντελεσταί τής μειώσεως 

τής κομμουνιστικής δυνάμεως. ' Αλλά γι' αύτό έπρεπε 

πρώτα άπ' δλα νά μήν χαρακτηρίσουν τάς έκ:λογάς ώς 

προϊόν βίας καί νοθείας. Διότι, φυσικά, ciν βία καί νοθεία 

ύπάρχουν, δέν θά άφοροϋσαν κυρίως τούς κομμουνιστάς; 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



244 ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

ΥΕτσι , ένώ έδίδετο είς τό Κέντρον ή μοναδική εύκαιρία νά 

άναγνωρισθή καί αύτό, ϋστερα άπό τόσα χρόνια dφανείας, 

ώς ενας πολύτιμος παράγων διά τήν καλήν πορείαν τών 

πολιτικών πραγμάτων στήν 'Ελλάδα, έπροτίμησε πάλι νά 

παίξη τό παιχνίδι τών κομμουνιστών ύποστηριζόντων μίαν 

θέσιν ποό είναι φυσικό νά είναι aντιπαθέστατη σέ όλό
κληρο τό Δυτικό Κόσμο . 

»'Η στάσις του Κέντρου είς τό θέμα τών έκλογών μας, 

θεωρουμένη aπό τήν σκοπιάν τής Δύσεως, είναι στάσις 

συνοδοιπορίας είς τό πλέον ζωτικόν διά τόν κομμουνισμόν 

θέμα. Τήν ά\ραν κατά τήν όποίαν aπεγνωσμένως άγωνίζε

Jται ό κομμουνισμός διά νά πείση τόν κόσμον, καί τόν dνα

τολικόν καί τόν δυτικόν, δτι δέν έμειώθη είς τήν 'Ελλάδα 

ή δύναμίς του, ερχεται τό Κέντρον καί τοu προσφέρει δλα 

τά επιχειρήματα. Πώς νά μήν δημιουργήται, λοιπόν, στούς 

άντικειμεyικούς παρατηρητάς του έξωτερικοu αύτή ή εντύ

πωσις τ,ής συνοδοιπορίας πού μειώνει καί πάλιν τήν πολι

τικήν βαρύτητα του Κέντρου καί tσως καί τήν σοβαρότητά 

του . 

))Πρέπει νά σου πώ δτι άπέφυγα νά τούς έξηγήσω πόσο 

λίγο ή ενοποίησις τοu Κέντρου, πού aσφαλώς συνέβαλεν 

είς τήν dπόσπασιν ψήφων aπό τό ΠΑΜΕ, είναι εργον τοu 

ίδίου του Κέντροt) καί πόσον άποφασιστικά συνέβαλε σ' 

αύτό ό δικός μας έκλογικός νόμος καί ή δική μας ή στάσις 

καθ ' δ λ ην τήν διάρκειαν του έκλ6γικοu άγώνος. Υ Αν /:δεχό

μεθα τήν άπλήν άναλογικήν, ούδέποτε ό Μαρκεζίνης θά 

συνεσπίζετο μέ τούς αλλους καί πρέπει νά όμολογηθή δτι 

χωρίς αύτοu τήν συνεργασίαν ή εντύπωσις τής ενότητος 

καί κάποιας δυνάμεως δέν θά /:δημιουργείτο. 

)) 'Ηθέλησα, δμως, νά βεβαιωθώ δτι αί κρίσεις τών Βρε

τανών φίλων διά τήν στάσιν του Κέντρου δέν όφείλονται 

είς μίαν σκέψιν σκοπιμότητος, είς τήν σκέψιν δηλqδή δτι 

συμφέρει είς τήν Δύσιν νά ύποστηριχθή τό άδιάβλητον 

τών έλληνικών εκλογών, εστω καί αν αύται δέν είναι πρά

γματι άδιάβλητοι. Δέν έχρειάσθη πολύς κόπος διά νά τούς 

πείσω περί τής άληθείας. 'Η πρώτη των άντίδρασις ύπήρ

ξεν ή dκόλουθος. Αί διαφοραί τών άριθμών είναι συντρι

πτικαί. Καί αν δέν εχη, μοu είπαν, τό 51% ό Καραμανλής 
καί αν διαγράψωμεν τό ijμισυ τών στρατιωτικών ψήφων 

καί αν χαρίσωμεν είς τό Κέντρον τάς ψήφους τών άπομε

νόντων τμημάτων, είς τά όποία ύποστηρίζεται δτι παρετη

ρήθησαν άνωμαλίαι, καί πάλιν δέν θά κατέλθη τό ποσο

στόν πού ελαβε ή ΕΡΕ κάτω τοu 48%, ποσοστοu μέ τό 
όποίον /:κυβέρνησαν δημοκρατικώτατα αί πλείσται τών 

Κυβερνήσεων τής Μεγάλης Βρετανίας. Διά νά ένισχύσω 

αύτήν τήν αποψιν, πρέπει νά σου πώ δτι /:χρησιμοποίησα 

κατ' επανάληψιν τό έπίκαιρον τής "Καθημερινής" τής 5 
Νοεμβρίου. Τούς εξήγησα πόσο λίγες είναι οί καταγγελί

ες, δλες σχεδόν, ε'ίτε άόριστες κατά τό περιεχόμενον, έιτε 

άνώνυμες, πόσον έλάχιστες πρός τά 9.600 εκλογικά τμήμα
τα, δπου διεξήχθη ή ψηφοφορία. 

))Καί αύτά μέν διά τά κατά τόπους δήθεν εκτροπα. 

'Όσον άφορα δμως τά λεγόμενα είς τόν κύκλον "τών χιλί

ων χαλασμένων καί πικραμένων άνθρώπων" τής 'Αθήνας 

περί γενικοu κλίματος βίας καί νοθείας, αύτά ίσως νά πιά

νουν είς τούς κατοίκους του Τομπουκτοu, dλλά δέν πιά

νουν μεταξύ τών πολιτικών συντακτών τών μεγάλων έφη

μερίδων τοu Λονδίνου. 

»Ξέχασα νά σοu πώ δτι επανειλημμένως μέ έρώτησαν, ή 

άντιπολίτευσις τί προτείνει, τί ζητεί νά γίνη. Μήπως θέλει 

νέας έκλογάς ή τι αλλο . Τούς συνέστησα νά περιμένουν 

μερικάς ήμέρας ά\σπου νά καταλαγιάσουν οί πρώτες δρ
μέρ)Ι26. 

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

Σέ συνέχεια άναλόγων συσκέψεων που εχουν 

πραγματοποιηθεί μετά τό σχηματισμό τής νέας Κυ

βερνήσεως, συγκροτείται στό Πολιτικό Γραφείο σύ

σκεψη ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή, μέ άν

τικείμενο τήν πορεία τής οίκονομίας. 

Μετά τή σύσκεψη, δ πρωθυπουργός θά εχει συ

νεργασία μέ τόν ύπουργό Συντονισμοu, Π. Παπαλη

γούρα, δ όποίος τόν ένημερώνει γιά τίς συνομιλίες 

του στή γαλλική πρωτεύουσα, δπου είχε λάβει μέρος 

στήν πρώτη σέ έπίπεδο ύπουργών σύσκεψη του 'Ορ

γανισμοί) Οίκονομικής Συνεργασίας καί 'Αναπτύ

ξεως. 

·Ο Π. Παπαληγούρας, σέ όμιλία του κατά τή διά

σκεψη του ΟΟΣΑ τής 16ης Νοεμβρίου, ζήτησε ίδιαί

τερη μεταχείρΊ'fση τών γεωργικών προϊόντων των 

χωρών-μελών του 'Οργανισμοu, ύπογράμμισε τήν 

άνάγκη τοποθετήσεως ξένων κεφαλαίων στήν • Ελλά
δα καί τάχθηκε ύπέρ του άμερικανικοu σχεδίου περί 

αύξήσεως του έθνικοu είσοδήματος τών χωρών του 

'Οργανισμοu . Προηγουμένως, ό 'Έλληνας ύπουργός 

Συντονισμοu είχε ίδιαίτερη συνάντηση μέ τόν άρμό

διο έπί τών 'Εξωτερικών Σχέσεων τής Εύρωπαϊκής 

'Επιτροπής, Ζ. Ρέυ, ένώ κατά τή διάρκεια τής παρα

μονής του στό Παρίσι είχε συνομιλίες μέ τό Γερμανό 

ύπουργό ' Εθνικής Οίκονομίας, Λ. 'Έρχαρτ, καθώς 

καί μέ τό Γάλλο ύπουργό 'Εξωτερικών, Κούβ ντέ 

Μυρβίλ. 

Οί έπαφές του Π. Παπαληγούρα έπεκτάθηκαν καί 

στό θέμα τής συμμετοχής τής 'Ελλάδος στήν ύπό 

διαμόρφωση πολιτική συνεργασία τών UΕξι, στό 

όποίο, δμως, ό Γάλλος ύπουργός 'Εξωτερικών φά

νηκε νά τηρεί στάση έπιφυλακτική. Γιά τήν έλληνι

κή θέση εναντι τής πολιτικής ενοποιήσεως τής Εύ

ρώπης καί γιά τ~ συμμετοχή τής χώρας στίς σχετι
κές διεργασίες, σέ σημείωμα του ύπουργείου 'Εξω

τερικών άναφέρεται: 

«I. Έπ' εύκαιρίι;ι τής είς 'Αθήνας έπισκέψεως, τόν πα
ρελθόντα 'Ιούλιον, του πρωθυπουργοί) τής Γαλλίας συνο

δευομένου παρά τοu έπί τών 'Εξωτερικών ύπουργοu του, ή 

έλληνική Κυβέρνησις είχεν έκδηλώσει πρός αύτούς τό 

ζωηρόν ένδιαφέρον της διά τήν ϊδρυσιν Εύρωπαϊκής Πολι

τικής Κοινότητος ώς καί διά τήν συμμετοχήν τής 'Ελλά

δος είς τήν Κοινότητα αύτή ν. Οί κύριοι Ντεμπρέ καί Κούβ 

ντέ Μυρβίλ έξεδήλωσαν εναντι του ένδιαφέροντος αύτοu 

,ρυμπαθή κατανόησιν. 

)>2. ΥΕκτοτε αί έργασίαι διά τήν 'ίδρυσιν τής Εύρωπαϊ
κής Πολιτικής Κοινότητος έπετέλεσαν ούσιαστικήν πρό-
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οδον. 'Η εκθεσις τής 'Επιτροπής Φουσέ άποτελεί ενδιαφέ

ροντα σταθμόν ύπό τήν εννοιαν αυτήν . 

»3. 'Η έλληνική Κυβέρνησις φρονεί δτι εις τό παρόν 
στάδιον ή 'Ελλάς θά !\δεινά είναι εις θέσιν νά παρακολου

θήση κατά πλέον άμεσον τρόπον, διά τής άποστολής δη

λονότι, παρατηρητοu, τήν περαιτέρω επεξεργασίαν τής 

πολιτικής όργανώσεως τής Ευρωπαϊκής Κοινότητος. 

»4. 'Η έλληνική Κυβέρνησις φρονεί δτι δτε επιστή ή 
στιγμή, ή συμμετοχή τής 'Ελλάδος εις τό πολιτικόν δργα

νον τής Ευρωπαϊκής Κοινότητος θά ήτο επιβεβλημένη, διά 

λόγους σχέσιν εχοντας εις συμφέροντα τόσον ιδικά της 

δσον καί τής Ευρώπης . 

»5. 'Υ πογράφουσα τήν Συμφωνίας Συνδέσεως, ή Ελλάς 
προσυπέγραψε πλήρως τούς καθ' δλον στόχους καί τάς 

άρχάς τής Συνθήκης τής Ρώμης, αί δποίαι ενεσωματώθη

σαν εις τήν εν λόγφ Συμφωνίαν. 'Η σύνδεσίς της πρός τήν 

ΕΟΚ δέν είναι εν τ1'j ουσίg ειμή προσχώρησις ύπό προθε

σμίαν, δπερ επεβλήθη ύπό τής καταστάσεως εξελίξεως τής 

οικονομίας της, άπαιτούσης μεταβατικήν περίοδον προ

σαρμογής. 

»6. Τής πλήρους καί άνεπιφυλάκτου προσχωρήσεώς 
της εις τήν ΕΟΚ, άποτελούσης οϋτω τόν 1\σχατον στόχον 

τής παρούσης συνδέσεώς της, δ στόχος αυτός θά επετυγχά

νετο διά λόγους τόσον οικονομικούς, δσον καί πολιτικούς 

καί ψυχολογικοός, ταχύτερον καί μετά μεγαλυτέρας βε

βαιότητος, άν ή 'Ελλάς ενεσωματοuτο εις τήν νέα ν πολι

τική ν Κοινότητα. 

»7. Είναι προφανές δτι πολιτικαί εκτιμήσεις επηρέασαν 
ισχυρως τήν άπόφασιν των "Εξ ύπέρ τής συνδέσεως τής 

'Ελλάδος μετά τής ΕΟΚ. Ή κοινή γνώμη, τόσον είς τήν 

'Ελλάδα δσον καί εις τήν ΕΟΚ, θά άντελαμβάνετο δυσχε

ρως πως είναι δυνατόν αί ϊδιαι αυταί πολιτικαί εκτιμήσεις, 

αί δποίαι ύπήρξαν σχεδόν άποφασιστικαί ώς πρός τήν οι
κονομικήν πλευράν τής Κοινότητος, νά παραμείνουν άνευ 

άποτελέσματος καθ' δσον ό:φορa είς τήν πολιτικήν δομήν, 

ή όποία προώρισται νά τήν πλαισιώση. 

»8. 'Η πολιτική καί ή στρατιωτική σημασία του έλλη
νικοu παράγοντος έδραιοuται δλοέν περισσότερον εις τούς 

κόλπους τής ευρωπαϊκής οικογενείας. Θά ήτο, εξ άλλου, 

δυσχερές νά δικαιολογηθή εις τά δμματα τής ευρωπαϊκής 

κοινής γνώμης ή άπουσία τής 'Ελλάδος άπό ενα θεσμόν' 

σκοποuντα τήν προστασίαν καί περαιτέρω άνάπτυξιν τής 
ίστορικής, πολιτικής καί πνευματικής κληρονομίας τής 

Ευρώπης. 

»9. Είς τό παρόν στάδιον των ευρωπαϊκων ύποθέσεων 
δέν είναι νοητός δ διαχωρισμός μεταξύ του "πολιτικοί>" 

καί του 'Όίκονομικοu". Πρέπει δέ νά σημειωθή δτι ή οίκο

νομική ενοποίησις Εγένετο άvτιληπτή ώς μεταβατική βα

θμίς πρός τήν πολιτικήν ένοποίησιν, ώς άπαρχή καί ώς 

προεξοφληθείς στόχος των προσπαθειων, των συλλαβόνων 

τήν ευρωπαϊκήν ενωσιν. 

»10. 'Εν δψει των ώς άνω σκέψεων, ή έλληνική Κυβέρ
νησις προβλέπει δτι δ άποκλεισμός τής 'Ελλάδος άπό τήν 

ύπό διαμόρφωσιν πολιτικήν ευρωπαϊκήν Κοινότητα θά 

προεκάλει δυσμενείς εντυπώσεις εις τήν κοινήν γνώμην. 

Τοιοuτον ενδεχόμενον θά ήδύνατο νά εχει επιπτώσεις ευ

ρυτέρας σημασίας. 

»11. Ή έλληνική Κυβέρνησις φρονεί δτι όφείλει νά 
επισύρη τήν προσοχήν των Κυβερνήσεων των εξ χωρων 

τής Κοινότητος επί του δτι τό σχέδιον τής 'Επιτροπής 

Φουσέ είς τήν παροuσαν αυτοί> μορφήν άποκλείει τήν 

'Ελλάδα τοu ευρωπαϊκοί> πολιτικοί> όργάνου. 'Η σχετική 

διάταξις του εν λόγφ σχεδίου θά εδει νά τροποποιηθή, 

προκειμένου νά προληφθή δ άποκλεισμός αυτός καί αί δυ

σάρεστοι επιπτώσεις του. 

»12. Κατά τινας εγκύρους πληροφορίας τό Ήνωμένον 
Βασίλειον, τό όποίον μόλις ijρχισε διαπραγματεύσεις διά 

τήν προσχώρησίν του είς τήν Κοινήν 'Αγοράν, θά ήδύνα

το νά κληθή, δπως μετάσχη άπό τοuδε εις τάς διαβουλεύ

σεις περί δημιουργίας του εύρωπαϊκοu πολιτικοί> όργάνου . 

• Υπό τό φως των τάσεων αύτων ή ' Ελλάς, χώρα ijδη συν
δεδεμένη μέ τήν Κοινότητα, εχει δικαίωμα νά άναμένη με

ταχείρισιν τούλάχιστον ϊσην» 127 • 

Στίς 22 Νοεμβρίου, θά έπαναληφθεί στό ύπουρ
γείο Συντονισμοί> σύσκεψη ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. 

Καραμανλή, μέ θέμα τήν κατάρτιση τοϋ προϋπολο

γισμοί>. Στή σύσκεψη συμμετείχαν ο{ ύπουργοί Συν

τονισμοί>, Π. Παπαληγούρας καί Οίκονομικών, Σ. 

Θεοτόκης, οί ύφυπουργοί Συντονισμού, Ι. Μποϋτος 

καί Οίκονομικών, Δ. 'Αλιπράντης, καθώς καί ύπη

ρεσιακοί παράγοντες. 

23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

·Ο Κ. Καραμανλής, μετά άπό συνεργασία του μέ 

τόν ύπουργό Γεωργίας, Κ. 'Αδαμόπουλο, έγκρίνει 

τίς είσηγήσεις γιά τήν έπιδότηση τοϋ βάμβακος καί 

τών ψυχανθών γιά τήν προσεχή καλλιεργητική πε

ρίοδο καθώς καί τήν τιμή άγορaς σακχαροτεύτλων. 

Τό κείμενο τής σχετικής κυβερνητικής άνακοι

νώσεως εχει ώς έξής: 

«'Η Κυβέρνησις μέ ιδιαιτέραν ίκανοποίησιν άνακοινοί 

δτι κατά τό τρέχον ετος α{ άπό διετίας άρξάμεναι προσπά

θειαι άναδιαρθρώσεως των γεωργικων καλλιεργειων, διά 

του περιορισμοί> τής καλλιεργείας του σίτου καί διαθέσεως 

των οϋτως άποδεσμευομένων εκτάσεων εις τήν καλλιέρ

γειαν του βάμβακος καί των κτηνοτροφικων ψυχανθων, 

άπέδωσαν ίκανοποιητικά έν τφ συνόλφ άποτελέσματα. 

»Οϋτως επετεύχθη αuξησις τής μέν καλλιεργείας του 

βάμβακος κατά 700.000 στρέμματα, έξ ών τά 70% ποτιστι
κά, καί άντιστοίχως τής παραγωγής εκοκκισμένου βάμβα

κος κατά 27.000 τόννους άξίας 500 έκατ. δρχ., τής δέ καλ
λιεργείας των ψυχανθων κατά 1.100.000 στρέμματα καί άν
τιστοίχως τής παραγωγής των κατά 215.000 τόννους, άξίας 
300 έκατ. δραχμων. 

»Διά τήν εύόδωσιν του άνωτέρω προγράμματος, ώς 

γνωστόν, ή Κυβέρνησις έχορήγησεν εις τούς καλλιεργη

τάς είδικήν οίκονομικήν ένίσχυσιν, ύπό τύπον καλλιεργη

τικής έπιδοτήσεως, διαθέσασα πρ~ός τοuτο κατά τό 1960 
157 έκατ. δρχ . καί έφέτος 223 έκατ. δρχ. περίπου . 

»Ή Κυβέρνησις καθιστa ijδη γνωστόν, δτι μετά τοu 

ίδίου ένδιαφέροντος καί δι' έντόνων προσπαθειων, ώς καί 

διά παντός δυνατοί> μέσου θά επιδιώξη τήν περαιτέρω έπέ

κτασιν των εν προκειμένφ καλλιεργειων. 

»Διά νά καταστήση εκδηλον τήν σημασίαν τής έπεκτά-
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σεως τών έν λόγω καλλιεργειών, ώς έξαιρέτου μέσου διά 

τήν αϋξησιν τοϋ γεωργικοϋ εισοδήματος, τήν είσαγωγήν ή 

έξοικονόμησιν συναλλάγματος καί τήν βελτίωσιν τοϋ βιο

τικοϋ έπιπέδου τών γεωργικών πληθυσμών, ά.πεφάσισε νά 

συνεχίση τήν έπιδότησιν τής καλλιεργείας βάμβακος καί 

ψυχανθών καί κατά τήν καλλιεργητικήν περίοδον 1961-
1962, μέ ποσόν κατά στρέμμα 80 δρχ. διά τήν ποτιστικήν 
καί 50 δρχ. διά τήν ξηρικήν καλλιέργειαν βάμβακος καί 25 
δρχ. διά τήν καλλιέργειαν ψυχανθών. 

»Εiδικώς διά τόν βάμβακα θά ληφθοϋν καί άλλα συμ

πληρωματικά μέτρα ά.ποβλέποντα είς τήν εύχερεστέραν 

καί μέ μεγαλυτέραν έπιτυχίαν διενέργειαν τής καλλιεργεί

ας καί είς τήν έπίτευξιν ηύξημένων στρεμματικών ά.ποδό
σεων καί καλυτέρας ποιότητος παραγωγής, ά.ποτελούσης 

βασικήν προϋπόθεσιν διά τήν εύχερή καί ύπό ίκανοποιη

τικούς δρους τοποθέτησιν ταύτης είς τάς ά.γοράς τοϋ έξω

τερικοϋ. 

»'Επιπροσθέτως 'ή Κυβέρνησις ά.ναγγέλλει δτι είς τό 

είδικόν πρόγραμμα άναδιαρθρώσεως των καλλιεργειών 

Θεσσαλίας καί κεντρικής Μακεδονίας προσετέθη καί 'ή 

καλλιέργεια σακχαροτεύτλων, διεξαχθησομένη κατά τήν 

Ι:πομένην έαρινήν περίοδον είς εκτασιν 50.000 στρεμμάτων 
είς τήν πρώτην καί 25.000 στρεμμάτων είς τήν δευτέραν 
ζώνη ν. 

»Ή καλλιέργεια αϋτη, ώς κατ' έπανάληψιν μέχρι τοϋ

δ.ε έτονίσθη, ε{ ναι άπό τάς πλέον έντατικάς καί ά.ναμένεται 

δτι μετά τών καλλιεργειών βάμβακος καί ψυχανθών θά 

συμβάλη σημαντικώς είς τήν αϋξησιν καί σταθερότητα τοϋ 

είσοδήματος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 

»·Η καλλιέργεια τών σακχαροτεύτλων παρουσιάζει 

δλως ίδιαίτερον ένδιαφέρον έκ τοϋ γεγονότος δτι εlναι πρό

δρομος άναπτύξεως τής βελτιωμένης κτηνοτροφίας καί έν

τάσεως τής οΙκονομικής δραστηριότητος στίς περιοχές 

δπου ά.ναπτύσσεται». 

Τέλος, στήν ανακοίνωση αναφέρονται τά συγκε

κριμένα μέσα, οί παροχές καί οί διευκολύνσεις πού 

παρέχει ή Κυβέρνηση πρός τούς καλλιεργητές, προ

κειμένου κατά τήν επόμενη έαρινή περίοδο νά προε

τοιμαστουν κατάλληλα γιά τήν καλλιέργεια βάμβα

κος καί σακχαροτεύτλων. 

24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

Τό 'Ανώτατο Συμβούλιο 'Εθνικής 'Αμύνης, σέ 

συνεδρίασή του υπό τήν προεδρία του πρωθυπουρ

γου, αποδέχεται τήν αίτηση αποστρατείας του αρχη

γου του ΓΕΝ, αντιναυάρχου Γ. Παναγιωτόπουλου 

καί αποφασίζει νά τοποθετήσει ώς αρχηγό του ΓΕΝ 

τόν υποναύαρχο Δ. Κιοσσέ, αρχηγό του στόλου Αί

γαίου Πελάγους, τόν όποίο καί προήγαγε σέ αντιναύ

αρχο. 

Τήν επομένη, 25 Νοεμβρίου, υπό τήν προεδρία 
του Κ. Καραμανλή, θά συνέλθει έκ νέου τό 'Ανώτατο 

Συμβούλιο 'Εθνικής 'Αμύνης καί θά προβεί σέ ανα

διάρθρωση τής ανωτάτης ήγεσίας των 'Ενόπλων Δυ

νάμεων, μέ βάση τό νόμο περί ίεραρχίας καί προα

γωγων. Συγκεκριμένα, άποφασίστηκε ή προαγωγή σέ 

άντιστράτηγους, των υποστρατήγων Γ. 'Αγόρου, Α. 

Νάτσινα, Π. Δημόπουλου, Κ. Καραβίτη καί Π. Κα

ζακόπουλου. Παράλληλα, κατά τή συνεδρίαση θά 

άποφασιστεί ή τοποθέτηση των άντιστρατήγων Ι. 

Πιπιλή, ώς γενικου έπιθεωρητή στρατου, Κ. Παπα

γεωργόπουλου ώς υπαρχηγου ΓΕΕΘΑ, Π. Καζακό

πουλου ώς Α' υπαρχηγου ΓΕΣ, Γ. 'Α γ όρου ώς Β' 

υπαρχηγου ΓΕΣ, Π. Σακελλαρίου ώς διοικητή τής 

Ι ης Στρατιaς, Κ. Καραβίτη, ώς διοικητή ΑΣΔΕΝ, Π. 

Δημόπουλου ώς διοικητή Β' Σ. Σ. καί Σ. Τζαννετή ώς 

διοικητή Γ' Σ.Σ. 

Τό 'Ανώτατο Συμβούλιο 'Εθνικής 'Αμύνης το

ποθέτησε άκόμη τούς υποναυάρχους Δ. Φοίφα ώς 

άρχηγό στόλου Αίγαίου καί Α. Ράλλη ώς αρχηγό 

Κρητικου καί 'Ιονίου Πελάγους. 'Ο υποναύαρχος Σ. 

Αύγέρης τοποθετήθηκε ώς υπαρχηγός του ΓΕΝ, δ 

υποναύαρχος Ι. Θεοφανίδης ώς άρχηγός ναυτικής 

έκπαιδεύcrεως καί δ υποναύαρχος Α. 'Αθανασίου ώς 

υπαρχηγός του ΓΕΕΘΑ. 

25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν υποδιοικητή τής 

Τραπέζης τής 'Ελλάδος, Δ. Γαλάνη, δ δποίος πρό

κειται νά έπισκεφθεί τήν Κύπρο. 

Παράλληλα, δ Κ. Καραμανλής άπευθύνει πρός 

τόν 'Αρχιεπίσκοπο Μακάριο έπιστολή: 

«Μακαριώτατε, 

»Ή έλληνική Κυβέρνησις άπό τής έγκαθιδρύσε

ως τής Κυπριακής Δημοκρατίας έπεδείξατο, ώς 

όJφειλεν άλλωστε, άμέριστον τό ένδιαφέρον της διά 

τήν πρόοδον καί τήν εύημερίαν του άδελφοv κυπρια

κοί] λαοv. 'Εν τφ μέτρφ τών δυνατοτήτων της, καί 

πολλάκις ίσως καί πέραν αύτών, προσέφερε τήν 

συμβολήν της είς τόν έκπαιδευτικόν καί πολιτιστι

κόν τομέα τής δραστηριότητος τής έλληνοκυπρια

κής ήγεσίας καί προθύμως άνταπεκρίθη είς τά κυ

πριακά αίτήματα παροχής τεχνικής βοηθείας. Εlμαι 

εύτυχής δτι ή προσπάθειά μας αϋτη κατ' έπανάληψιν 

έτυχεν άναγνωρίσεως τόσον έκ μέρους τής Ύμετέ

ρας Μακαριότητας δσον καί έκ μέρους τοv προέδρου 

τής έλληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως. 

)) 'Απέμεινεν δπως δοθή συνέχεια είς τό ζήτημα 
τής παροχής ύπό τής 'Ελλάδος είς τήν Κύπρον οί

κονομικής βοηθείας. Ώς εlναι είς γνώσιν Ύμών, αί 

κυπριακαί άπόψεις έπί τοv ζητήματος τούτου ύπέ

στησαν έξέλιξιν ύπαγορεύσασαν τήν άντιμετώπισίν 

του κατά τρόπον διάφορον του άρχικώς προβλεπομέ

νου. 

)Πήν χρησιμότητα, διά τόν έλληνισμόν τής Κύ

πρου, τής νέας μορφής βοηθείας μοί άνεπτύξατε κα

τά τήν τελευταίαν συνάντησίν μας έν 'Αθήναις, τόν 

παρελθόντα Σεπτέμβριο ν. 'Εν τφ πνεύματι τών δσων 

σfiς εlχα εϊπει τότε, έξουσιοδότησα τόν ύποδιοικη-
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τήν τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος κ. Δημήτριον Γαλά

νην όπως, έρχόμενος εlς Κύπρον, σiiς έκθέση τάς 

άπόψεις μου έπί του θέματος τής χρηματοδοτήσεως 

του βιομηχανικου καί έπιχειρηματικου συγκροτήμα

τος του άνήκοντος εlς τήν έλληνικήν Κοινότητα καί 

έξετάση άπό κοινου μετά τής 'Υμετέρας Μακαριό

τητας τόν προσφορώτερον καί λυσιτελέστερον τρό

πον άμέσου ρυθμίσεως του θέματος τούτου. 

»Θά έπεθύμουν νά σiiς διαβεβαιώσω πρός τούτοις 

ότι ούδεμιiiς θέλομεν φεισθή προσπαθείας ίνα έκ τών 

παρασχεθησομένων, άπό ήμετέρας πλευρiiς, πιστω

τικών διευκολύνσεων πρός τό έν λόγφ βιομηχανικόν 

καί έπιχειρηματικόνσυγκρότημα, ή έλληνική Κοινό

της άποκομίση τά μεγαλύτερα δυνατά όφέλη. Δι' δ 

καί θά παρεκάλουν όπως, εύαρεστούμενος, παρά

σχητε εlς τόν κ. Δ. Γαλάνην πiiσαν δυνατήν συνδρο

μή ν διά τήν ταχυτέραν περαίωσιν τής άνατεθείσης 

εlς αύτόν έντολής. 

»Ή οϋτω έκδηλουμένη ύπό τής έλληνικής Κυ

βερνήσεως θετική καί εμπρακτος μέριμνα ύπέρ τών 

άδελφών Κυπρίων θέλει, ώς έλπίζω, τονώση τό αί

σθημα αύτοπεποιθήσεως αύτών καί ένισχύση τάς 

lδίας αύτών ένεργείας διά τήν παραγωγήν καί τήν 

πρόοδον τής έλληνικής Κοινότητος έν τφ πλαισίφ 

τών έγκαθιδρυθέντων θεσμών. 

))Δέξασθε, Μακαριώτατε, τήν lκφρασιν τών 

πρός 'Υμiiς αίσθημάτων μου έκτιμήσεως καί σεβα
σμου))ι2s. 

Μετά τήν δλοκλήρωση τής άποστολής του καί 

λίγο πρό τής άναχωρήσεώς του γιά τήν 'Αθήνα, στίς 

30 Νοεμβρίου, δ Δ. Γαλάνης σέ δηλώσεις του πρός 
τούς έκπροσώπους του τύπου θά παρουσιάσει τήν , 

εκταση τής έλληνικfjς βοήθειας πρός τίς έταιρίες 

πού άνήκουν στήν έλληνική κοινότητα: άτοκο δάνειο 

1,5 έκατ. λιρών καί πιστώσεις 200 χιλ. λιρών, προ
κειμένου νά χρησιμοποιηθουν ώς κεφάλαιο κινή

σεως, καθώς καί γιά μεταλλευτικές ερευνες. 

«Οϋτω», δηλώνει, «έπαγιοποιήθη τό ύπόλοιπον 

του δανείου τών έταιριών πρός τήν Τράπεζαν τής 

Κύπρου διά 5 ετη καί ταυτοχρόνως έμειώθη τό έπιτό
κιον τής όφειλής τών βιομηχανιών πρός τήν Τράπε

ζαν τής Κύπρου κατά 6%, άπό Ι ης 'Ιανουαρίου 1960. 
Τό άτοκον δάνειον, ή εκπτωσις του τόκου καί ή πα

ροχή νέας πιστώσεως ίσοδυναμουν περίπου πρός 

δωρεάν 700 χιλ. λιρών. Πέραν τούτου, θά ώφεληθή 

γενικώτερον ή κυπριακή οίκονομία, διότι αύξάνεται 

ή πιστοδοτική {κανότης τής Τραπέζης τής Κύπρου, 

ή όποία θά δυνηθεί οϋτω νά πιστοδοτήση τάς παρα

γωγικάς τάξεις». 

Στή συνέχεια, δ Δ. Γαλάνης θά ύπογραμμίσει τό 

<<θερμόν ένδιαφέρον καί τήν είλικρινή στοργήν, μέ 

τήν δποίαν πάντοτε προσβλέπει ή 'Ελλάς πρός τούς 

άδελφούς Κυπρίους». 'Αναλύοντας τήν οίκονομική 

κατάσταση τής 'Ελλάδος καί τά προγράμματα άνα

συγκροτήσεως, έπισημαίνει δτι «ύφίσταται δικαιο

λογημένη αίσιοδοξία, ή όποία βασίζεται είς τά δσα 

έπετεύχθησαν μέχρι σήμερον, καί είς τά έν γένει 

προγραμματισθέντα ύπό τής Κυβερνήσεως εργα διά 

τήν προσεχή 5ετίαν». 

Στις 2 Δεκεμβρίου δ Δ. Γαλάνης θά ένημερώσει 
τόν Κ. Καραμανλή γιά τά άποτελέσματα τής άπο

στολής του καί θά του έπιδώσει έπιστολή του 'Αρχι

επισκόπου Μακαρίου, μέ τήν όποία έκφράζονται εύ

χαριστίες πρός τόν πρωθυπουργό καί τήν Κυβέρνη

ση γιά τό θερμό ένδιαφέρον πού έπέδειξαν διά τά 

θέματα τής Κύπρου. 

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

'Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Ντίρκ Στίκ

κερ, δ δποίος βρίσκεται στήν 'Αθήνα γιά τετραήμε

ρη έπίσημή έπίσκεψη, συναντάται καί εχει συνεργα

σία μέ τόν Κ. Καραμανλή. Μετά τή συνάντηση 

-στήν όποία παρίσταται καί δ ύπουργός ' Εξωτερι

κών, Ε. '~Αβέρωφ - έκδίδεται κυβερνητικό άνακοι

νωθέν, στό όποίο άναφέρεται δτι «κατά τήν συνομι

λίαν έξετάσθησαν γενικώτερα θέματα άφορώντα τήν 

πολιτική ν του ΝΑ ΤΟ καί είδικώτερον τόν ρόλον καί 

τήν άποστολήν τής 'Ελλάδος έντός τής Συμμαχίας». 

Παράλληλα, έπισημαίνεται τό γεγονός δτι «δ πρω

θυπουργός εύρε τήν εύκαιρίαν νά τονίση πρός τόν κ. 

Στίκκερ τήν γνωστήν άποψίν του περί τής άνάγκης 

έπεκτάσεως τής άλληλεγγύης τών χωρών του ΝΑΤΟ 

είς τόν οίκονομικόν τομέα». 

Τό πνευμα πού έπεκράτησε στίς συνομιλίες τών 

δύο πλευρών έκφράζεται καί στίς προσφωνήσεις πού 

άντηλλάγησαν κατά τή διάρκεια γεύματος πού παρά

θεσε πρός τιμήν του Ν τ. Στίκκερ, δ ύπουργός 'Εξωτε

ρικών, Ε. 'Αβέρωφ. 'Ο 'Έλληνας ύπουργός τόνισε: 

«Ήτο φυσικόν, dνθρωπος, ό όποίος ύπήρξε μέγας Εύ

ρωπαίος καί εiργάσθη διά τήν συνεργασίαν τής Εύρώπης, 

νά άναλάβη τήν άνωτάτην ύπεύθυνον θέσιν είς τήν Συμμα

χίαν, ή όποία άποβλέπει εiς τήν dμυναν του έλευθέρου 

κόσμου. 

»'Υπό τήν εννοιαν αύτήν τής άμύνης δύνασθε νά ύπο

λογίζετε, κ. γενικέ γραμματεu, εiς πίiσαν περίπτωσιν, έπί 

τής άλληλεγγύης τής 'Ελλάδος . 

»Ή 'Ελλάς, χώρα κατ' έξοχήν είρηνόφιλος, χώρα ή 

όποία ύπέστη πολλάς είσβολάς, χώρα, ή όποία πιστεύει δτι 

ή έλευθερία τοu άτόμου άποτελεί εύλογίαν Θεοu, χώρα ή 

όποία τήν στιγμήν αύτήν εχει έπιδοθή είς τό τιτάνειον 

1\ργον τfjς δημιουργίας άνεκτοu βιοτικοί> έΠιπέδου διά λα

όν κατοικοuντα μίαν πτωχήν χώραν, !\χει κάθε λόγον νά 

συμμετέχη είς τήν dμυναν του έλευθέρου κόσμου, εiς τόν 

όποίον άνήκει. 

»Βεβαίως, εiς άντάλλαγμα ή ·Ελλάς άναμένει τήν άλ

ληλεγγύην τfjς ' Ατλαντικfjς Συμμαχίας, έάν τήν χρειασθή. 

Γνωρίζω δτι δυνάμεθα νά ύπολογίζωμεν έπ' αύτfjς. 

»'Εάν, παρά τό άκατάλληλον τfjς rορας, i)θελον νά κά-
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μω σχετικάς παρατηρήσεις, θά εκαμνα μόνον μίαν, έκείνην 

κατά τήν δποίαν ή άλληλεγγύη αuτή πρέπει νά εχη εύρείαν 

εννοιαν. Εlναι πράγματι άπαραίτητον νά εχωμεν άλληλεγ

γύην διά τήν περίπτωσιν πολέμου, άλλά δέν εlναι aρκετόν, 

διότι χρειάζεται καί ή άλληλεγγύη διά τήν περίοδον τής 

εΙρήνης. 

»Πρέπει νά είμεθα -καί γνωρίζω δτι είμεθα- άπολύ

τως ετοιμοι διά νά κερδίσωμεν ενα πόλεμον, έάν ούτος μάς 

έπεβάλλετο. 'Αλλ' εlναι άπαραίτητον νά κερδίζωμεν καί 

τήν εtρήνην, τήν δποίαν ήδη εχομεν. Καί τοuτο εlναι Ιδι

αιτέρως άληθές διά χώραν μέ χαμηλόν βιοτικόν έπίπεδον 

ώς ή Ιδική μας . 

»Βασίμως έλπίζω δτι καί ε{ς αύτό τό εύρύτατον πεδίον 

δυνάμεθα νά ύπολογίζωμεν έπί τής ' Ατλαντικής Συμμαχί

ας καί γνωρίζω δτι ύμείς, ώς μεγάλος Εύρωπαίος καί φανα

τικός φιλελεύθερος άνθρωπος, εlσθε πεπεισμένος διά τήν 

άνάγκην διευρύνσεως τής dλληλεγγύης του έλευθέρου κό

σμου». 

'Απαντώντας στήν προσφώνηση του Ε. ' Αβέρωφ, 

δ Ντ. Στίκκερ ε{πε: 

«Κύριε ύπουργέ, 

»Σάς εύχαριστω διά τούς φιλόφρονας καί εύφραδείς λό

γους, τούς δποίους έχρησιμοποιήσατε κατά τήν dποψινήν 

ύποδοχήν μας ένταί>θα. 

»Θά επεθύμουν, μέ τήν σειράν μου, νά έκφράσω, μέ 

πολύ άπλας λέξεις, τά αΙσθήματα πού μέ κατέχουν. 

» · Ημείς, οί όποίο ι άναγνωρίζομεν~ τό αίώνιον χρέος 

μας εναντι του έλληνικου πολιτισμοί>, ενθυμούμεθα επίσης 

δλας τάς θυσίας πού ύπέστη δ έλληνικός λαός κατά τόν 

τελευταίον πόλεμον. Γνωρίζομεν πόσον μακράς διαρκείας 

ύπήρξαν αί συνέπειαι του πολέμου αύτοu διά τήν χώραν 

σας καί πως μία άνταρσία, διευθυνομένη άπό τό εξωτερι

κόν - ώρισμέναι φάσεις τής όποίας ύπήρξαν όδυνηραί-

1\θεσεν εν κινδύνφ τήν ενότητα του εθνους καί τήν ο{κονο

μικήν του άνόρθωσιν . 

» · Η · Ελλάς, μέ τήν βοήθειαν των συμμάχων, της, ύπε

ρενίκησε τάς δυσχερείας αύτάς. 

»Οϋτως, εξεδηλώθη ένταuθα dπό τής ένάρξεως τοu ψυ

χροί> πολέμου ή άλληλεγγύη των χωρων τής Δύσεως, τό

σον ε{ς τόν πολιτικόν, δσον καί είς τόν ο{κονομικόν τομέα. 

»Οί συμμαχικοί δεσμοί, άναμφιβόλως, ένισχύουν τήν 

άλληλεγγύην αύτων, εlμαι δέ είς θέσιν νά διαβεβαιώσω δτι 

ή συμμαχική άλληλεγγύη θά εκδηλωθή καί πάλιν αuριον, 

έφ ' δσον θά παρίστατο άνάγκη, δπως διεδραμάτισε τόν 

ρόλον της καί κατά τούς δυσκόλους εκείνους καιρούς, τό

σον ε{ς τόν πολιτικόν καί στρατιωτικόν, δσον καί ε{ς τόν 

ο{κονομικόν τομέα. 

»Θά έπεθύμουν, άφ ' έτέρου, νά ύπογραμμίσω δτι ή πα

ρουσία τής · Ελλάδος ε{ς τούς κόλπους τής Συμμαχίας μας 

εχει δι ' ήμάς συμβολικήν άξίαν. Αί άρχαί, διά τήν προά

σπισιν των δποίων άπεφασίσαμεν νά ένωθωμεν, ήρχισαν 

έπιβεβαιούμεναι ε{ς τήν γωνίαν αύτή ν τής γής, ή όποία καί 

άπό τής πλευράς αύτής μάς εlναι Ιδιαιτέρως άγαπητή . 

»Βεβαίως, γνωρίζομεν δτι ή 'Ακρόπολις δύναται νάκα

ταστραφή, ύλικως, άλλά - διά νά έπαναλάβω τάς φράσεις 

τάς δποίας εχρησιμοποίησεν δ κ. Καραμανλής ε{ς τήν 

ύψηλόφρονα καί άξιοπρεπή άπάντησίν του πρός μίαν άπε-

χθή πρόκλησιν - γνωρίζομεν επίσης δτι εκείνο, τό δποίον 

άντιπροσωπεύει ή ' Ακρόπολις, δέν εύρίσκεται ε{ς τήν διά

θεσιν τής aφρονος χειρονομίας των ιθυνόντων ένός δλο

κληρωτικοu καί φιλοδόξου συνασπισμοί>. 

» 'Όλα έκείνα τά όποία συμβολίζει ή 'Ακρόπολις εύρί

σκονται ύπεράνω των άπό α{ώνων πολέμων. "Αλλως τε, 

εlμαι βαθέως πεπεισμένος δτι ή ' Ακρόπολις δέν θά κατα

στραφή, διότι dπεφασίσαμεν νά ένωθωμεν ε{ς τούς κόλ

πους τοu ΝΑΤΟ, διά νά προασπίσωμεν πάν δ,τι aντιπρο

σωπεύει αϋτη , δηλαδή τήν άνθρωπίνην ελευθερίαν καί 

άξιοπρέπειαν. 

»Πάσα επίθεσις άποτελεί έπίθεσιν στρεφομένην κατά 

τής Συμμαχίας. "Εχομεν κοινούς σκοπούς καί έμφορούμε

θα άπό κοινήν θέλησιν. Καί ε{ς τό πλαίσιον αύτό έπιθυμω 

νά τονίσω μ{ πλήρη εμπιστοσύνην, δτι είμεθα είς θέσιν νά 
ά'παντήσωμεν ε{ς μίαν έπίθεσιν εάν- πράγμα πού άπεύχο

μαι - ύποχρεωθωμεν ποτέ νά τήν άντιμετωπίσωμεν . . · 
»Πιστεύω δτι δ κ. Χρουστσώφ γνωρίζει τοuτο έξ ίσου 

καλως μέ εμέ καί τό γεγονός αύτό άποτελεί, πιθανως, μίαν 

άπό τάς καλυτέρας έλπίδας διά τήν διατήρησιν τής εΙρή

νης». 

Στίς 28 Νοεμβρίου, δ Ν τ. Στίκκερ, σέ συνέντευξη 

τύπου πού εδωσε σέ 'Έλληνες καί ξ-ένους δημοσιο

γράφους, έξέφρασε «τόν θαυμασμόν του διά τήν έν 

·Ελλάδι έπικρατουσαν σταθερότητα καί τήν σημει

ωθείσαν οίκονομικήν πρόοδον», διαβεβαίωσε δτι «ή 

·Ελλάς δύναται νά ύπολογίζη καί νά στηρίζεται έπί 

τής συνοχής καί της άλληλεγγύης τών συμμάχων» καί 

πρόσθεσε πώς «ή ήγεσία του ΝΑΤΟ άναγνωρίζει δτι 

ή χώρα εχει ηύξημένας στρατιωτικάς δαπάνας έν σχέ

σει μέ τό έθνικόν της είσόδημα καί δτι τό πρόβλημα 

τουτο θά άντιμετωπισθfϊ ύπό του Συμβουλίου της 

' Ατλαντικfϊς Συμμαχίας». Στό σημείο αύτό δ Ντ. 

Στίκκερ άναφέρθηκε στήν τριμελή έπιτροπή μελέτης 

τής οίκονο'μικfϊς καταστάσεως τής 'Ελλάδος καί της 
Τουρκίας καί δήλωσε δτι «ή εκθεσις τής έν λόγφ 

έπιτροπfϊς θά ύποβληθfϊ, ώς έλπίζεται, είς τό ΝΑΤΟ 

κατά τάς άρχάς του 1962», δπότε καί θά συζητηθfϊ δ 
τρόπος άντιμετωπίσεως τών ζητημάτων αύτών. «Προ

σωπικώς», ύπογράμμισε, «εlμαι αίσιόδοξος άπ' δ,τι 

έγένετο μέχρι τουδε διά τήν οίκονομικήν σταθερό

τητα καί άνάπτυξιν τής ' Ελλάδος» . 

τέλος, σέ έρώτηση άν δ ρόλος της 'Ελλάδος θά 

άποκτήσει μεγαλύτερη σημασία ένόψει τών διαφαι

νομένων έξελίξεων στά Βαλκάνια, παρατήρησε δτι 

«δ ρόλος τής 'Ελλάδος θά παραμείνει ώς εχει σήμε

ρον καί τουτο ίσχύει δι· δλας τάς χώρας - μέλη του 
ΝΑΤΟ, αί δποίαι έν ίσοτιμίq. άποφασίζουν έν συμ

βουλίφ περί του πρακτέου» . Καί έξέφρασε τήν άπο

ψη δτι «δέν πρόκειται νά συμβfϊ τι είς τήν Βαλκανι

κήν, άλλά έάν συμβfϊ, τότε δλόκληρος ή Συμμαχία 

θά ένδιαφερθfϊ · καί πάντως δέν προβλέπονται ηύξη
μέναι ύποχρεώσεις τής ·Ελλάδος, δοθέντος δτι, ώς 

έλέχθη, διά τήν έν λόγφ περίπτωσιν θά ένδιαφερθfϊ 

δλόκληρος ή Συμμαχία». 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΑΝΑΔΙΟΡΓ ΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΝΟΨΕΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΜΕ ΕΟΚ 249 

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ σύσκεψη μέ τή 

συμμετοχή τοϋ άντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως, Π. 

Κανελλόπουλου, τών ύπουργών Συντονισμοϋ, 'Εθνι

κής ·Αμύνης καί 'Εξωτερικών, τοϋ ύφυπουργοϋ 

Συντονισμοϋ, Ι. Μπούτου καί τοϋ ύποδιοικητή τής 

Τραπέζης τής 'Ελλάδος, Ι. Πεσμαζόγλου. Κατά τή 

σύσκεψη, εξετάστηκαν θέματα πού σχετίζονταν μέ 

τή σύνδεση τής 'Ελλάδος μέ τήν ΕΟΚ. Είδικότερα 

άντιμετωπίστηκε τό θέμα τής κατάλληλης όργανώ

σεως τών κεντρικών ύπηρεσιών, ίδίως τοϋ ύπουργεί

ου Συντονισμοϋ, καί ή δημιουργία τών κατάλληλων 

όργάνων γιά τή μελέτη καί παρακολούθηση τών ζη

τημάτων, τά όποία θά προκύψουν γtά τήν έλληνική 

οίκονομία μετά τή σύνδεση. 

Σύμφωνα μέ τή σχετική άνακοίνωση, άποφασί

στηκε νά συσταθοϋν στό ύπουργείο Συντονισμοϋ α) 

επιτροπή μέ περιορισμένο άριθμό μελών, εκπροσώ

πων τών άρμοδίων ύπηρεσιών, ή όποία θά μελετii τά 

θέματα καί θά καταρτίζει είσηγήσεις πρός τόν 

ύπουργό ΣυντονισJlοϋ καί τήν Κυβέρνηση καί β) εί

δική ύπηρεσία στήν Α' Γενική Διεύθυνση τοϋ 

ύπουργείου, ή όποία θά άποτελεί καί τή γραμματεία 

τής έπιτροπής, θά προπαρασκευάζει τά θέματα καί θά 

μεριμνii γιά τήν εφαρμογή τών σχετικών άποφάσεων. 

Στά έπί μέρους άρμόδια ύπουργεία θά συσταθοϋν εί

δικά γραφεία ύπό τή διεύθυνση τοϋ εκπροσώπου τοϋ 

ύπουργείου στήν άνωτέρω επιτροπή, τά όποία θά 

άποτελοϋν τό σύνδεσμο τοϋ ύπουργείου μέ τήν κεν

τρική ύπηρεσία στό ύπουργείο Συντονισμοϋ, θά διο

χετεύουν τή χαρασσόμενη πολιτική πρός τό άρμόδιο 

ύπουργείο καί θά μεριμνοϋν γιά τό συντονισμό τής 

δραστηριότητας τοϋ ύπουργείου μέ βάση τήν πολι

τική αuτή. 

• Αποφασίστηκε άκόμη νά συσταθεί στό ύπουρ
γείο Συντονισμοϋ γνωμοδοτικό συμβούλιο, στό 

όποίο θά μετέχουν έκτός άπό τά μέλη τής επιτροπής 

τοϋ ύπουργείου καί liλλα όργανα καί εκπρόσωποι 

τών παραγωγικών τάξεων, ώστε άφ' ένός οί παραγω

γικές τάξεις νά εχουν τή δυνατότητα νά συμβάλουν 

στή διαμόρφωση τής άκολουθητέας πολιτικής καί 

άφ. έτέρου οί εκπρόσωποί τους νά άποτελοϋν τούς 

φορείς τοϋ πνεύματος τής πολιτικής στίς τάξεις -τους. 

Τά συλλογικά αuτά όργανα θά εχουν τή δυνατότητα 

νά συνιστοϋν ύποεπιτροπές γιά τή μελέτη είδικών 

θεμάτων, ώστε νά εξασφαλιστεί ή κινητοποίηση καί 

ό συντονισμός τής δραστηριότητας όχι μόνο όλό

κληρου τοϋ κρατικοϋ μηχανισμοϋ, άλλά καί όλων 

τών φορέων τής οίκονομίας. 

τέλος, κατά τή σύσκεψη εξετάστηκε τό θέμα τής 

όργανώσεως καί τής επανδρώσεως τής μόνιμης έλ

ληνικής άντιπροσωπείας στήν ΕΟΚ. 

'ο πρωθυπουργός εδωσε όδηγίες «διά τήν εκδο-

σι ν τών άπαιτουμένων άποφάσεων η τήν διατύπωσιν 

τών σχετικών νομοσχεδίων, όπου άπαιτείται νομοθε

τική ρύθμισις, πρός ταχείαν προώθησιν τής προσφό

ρου όργανώσεως εiς τό έσωτερικόν καί έξωτερικόν 

τών ύπηρεσιών, αί όποίαι μονίμως θά άσχολοvνται 

μέ τά θέματα ταvτω>. 

2-3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

'Ο πρόεδρος τής 'Αργεντινή ς 'Αρτοϋρο Φρον

τίσι πραγματοποιεί διήμερη άνεπίσημη έπίσκεψη 

στήν 'Ελλάδα. 

. Κατά τή διάρκεια προγεύματος πού θά παραθέσει 
πρός τιμή του ό βασιλεύς, ό · Αργεντινός πρόεδρος 
συναντiiται καί εχει άνεπίσημη συνομιλία μέ τόν 

πρωθυπουργό, Κ. Καραμανλή, γιά τίς διεθνείς έξε
λίξεις καί τήν άνάπτυξη τών σχέσεων τών δύο χωρών. 

Έξάλλου, ό ύπουργός τών 'Εξωτερικών τής 

'Αργεντινής, ντέ Καρκάνο, ό όποίος συνόδευε τόν 

πρόεδρο Φροντίσι, επισκέφθηκε τόνΕ. 'Αβέρωφ καί 

εΙχε μαζί του συνομιλία γιά τή διεθνή κατάσταση 

καθώς καί γιά τίς διμερείς σχέσεις . 

2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

Συνέρχεται ή κοινοβουλευτική όμάδα τής 'Ενώ

σεως Κέντρου καί έγκρίνει διά βοής ψήφισμα, μέ τό 

όποίο άνακοινώνεται ή άπόφασή της νά μή «συμμετά

σχη είς καμμίαν άπό τάς φάσεις τής διαδικασίας, ή 

όποία άποβλέπει είς τήν τυπικήν νομιμοποίησιν τής 

νόθου πλειοψηφίας τής Βουλής καί τής παρανόμου 

Κυβερνήσεως». Τό πλήρες κείμενο τοϋ ψηφίσματος 

εΙναι τό άκόλουθο: 

«l. Ή κοινοβουλευτική όμάς τής 'Ενώσεως Κέντρου, 
άνταποκρινομένη είς τό καθολικό αίτημα τοϋ λαοϋ, διακη

ρύσσει τήν άρραγή της ένότητα. Διά νεωτέρας άποφάσεως 

θέλει ρυθμίσει τήν όργάνωσιν τοϋ κόμματος. 

»2. 'Η κοινοβουλευτική όμάς τής ΕΚ, θεωροϋσα τήν έκ 
των έκλογrον τής 29ης 'Οκτωβρίου προελθοϋσαν πλειο

ψηφίαν τής Βουλής ώς προϊόν βίας καί νοθείας, καθώς καί 

παράνομον τήν ύπ' αύτής στηριζομένην Κυβέρνησιν τής 

ΕΡΕ, δέν θά συμμετάσχη είς καμμίαν άπό τάς φάσεις τής 

διαδικασίας, ή όποία άποβλέπει είς τήν τυπικήν νομιμο

ποίησιν τής νόθου πλειοψηφίας τής Βουλής καί τής παρα

νόμου Κυβερνήσεως. Οί βουλευταί τής ΕΚ θά προσέλθουν 

είς τήν Βουλήν μετά τό πέρας τής διαδικασίας καί θα όμό

σουν τόν δρκον των βουλευτών, διατυποϋντες έπιφύλαξιν ή 
όποία θά έχη τήν εννοιαν καταγγελίας τής παραβιάσεως 

τοϋ Συντάγματος τής έλληνικής Δημοκρατίας. 'Εν συνε

χεί~ θά καταθέσουν πρότασιν παραπομπής είς τό είδικόν 
δικαστήριον των κυρίως ύπευθύνων ύπουργii>ν, διά τήν πα

ραβίασιν τοϋ Συντάγματος, ή όποία συνετελέσθη μέ τήν 

βίαν καί τήν νοθείαν των έκλογii>ν τής 29ης ·Οκτωβρίου. 

»3. 'Η κοινοβουλευτική όμάς τής ΕΚ θά συνεχίση τόν 
άνένδοτον άγii>να καί θά χρησιμοποιήση δλα τά μέσα πρός 

έπάνοδον είς τήν όμαλήν λειτουργίαν τοϋ παραβιασθέντος 
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πολιτεύματος . Σημαία του άγώνος θά είναι ή ύπεράσπισις 

κ:αί ή άποκ:ατάστασις τής δημοκρατίας». 

Στήν άπόφαση της ΕΚ περί άποχfiς άπό τίς κοι

νοβουλευτικές διαδικασίες, διαφώνησαν μέ δηλώ

σεις τους έννέα βουλευτές, οί δποίοι θά διαγραφοϋν 

άπό τό κόμμα καί θά καταθέσουν δήλωση άνεξαρτη

τοποιήσεως. Πρόκειται γιά τούς Π. Γαρουφαλιii, Χ. 

Τσαντούλα, Α. Δερδεμέζη, Α. Γκελεστάθη, Φ. Ζαί

μη, Κ. Χριστόπουλο, Ν . Κοντογιαννόπουλο, Χασάν 

Χατίπογλου καί Α. Γρηγοριάδη. 

4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

Παρουσία τοϋ βασιλέως καί τοϋ διαδόχου, συ

νέρχεται σέ πρώτη πανηγυρική συνεδρίαση ή Βου

λή, μέ άποχή της ΕΚ καί της ΕΔΑ. 'Αντίθετα, ήταν 

παρόντες οί 14 βουλευτές τών Προοδευτικών ύπό τό 
Σ. Μαρκεζίνη, καθώς καί οί άνεξάρτητοι. 

Μετά τή λήξη της συνεδριάσεως συνέρχεται ή 

κοινοβουλευτική δμάδα τής ΕΡΕ. 'Ο Κ. Καραμαν

λής συγχαίρει τούς βουλευτές τοϋ κόμματός του γιά 

τή συμβολή τους στήν έκλογική νίκη τής 29ης 

'Οκτωβρίου καί άναλύοντας τή σημασία τοϋ άποτε

λέσματος, τονίζει δτι «ύπήρξεν έξόχως έθνικόν, δε

δομένου δτι δι' αύτοD δ έλληνικός λαός άπέτρεψεν 

δριστικώς τόν κίνδυνον τής πολώσεως καί έδωσεν 

εiς τήν πολιτικήν μας ζωήν έντελώς νέαν διάρθρω
σιν)). 

'Α ναφερόμενος, στή συνέχεια, στή στάση τής ΕΚ 

παρατηρεί: 

«Εlναι δυστυχώς άποκαρδιωτικόν τό θέαμα τό 

δποίον έμφανίζει ή έθνική άντιπολίτευσις. Τόσον 

ήμείς διά τοD έκλογικοD νόμου, τόν δποίον κατηρτί

σαμεν, δσον καί δ έλληνικός λαός διά τής ψήφου 

του, συνεβάλομεν εiς τήν δημιουργίαν άξιολόγου 

άντιπολιτεύσεως, ή όποία ήτο άπαραίτητος διά τήν 

δμαλήv έξέλιξιν τοD πολιτικού μας βίου. 'Εν τού

τοις, οι' έπί κεφαλής τής 'Ενώσεως Κέντρου, κατεχό

μενοι άπό τήν μανίαν τής αύτοκαταστροφής, όχι μό

νον δέν φαίνονται διατεθειμένοι νά άξιοποιήσουν 

ύπέρ έαυτών άλλά καί τής χώρας τό λαμπρόν άποτέ

λεσμα, τό δποίον έδωσεν δ έλληνικός λαός, άλλά 

δημιουργούν ίσως καί πάλιν πρόβλημα ύπάρξεως 

σοβαρaς άντιπολιτεύσξως διά τό μέλλον)>. 

τέλος, δ Κ. Καραμανλής, ύπογραμμίζοντας «τάς 

έπηυξημένας εύθύνας καί ύποχρεώσεις τών κοινο
βουλευτικών στελεχών τοD κόμματος, τάς δποίας 

έπιβάλλει τόσον ή μεγάλη πλειοψηφία τής δποίας 

έτυχεν ή ΒΡΕ δσον καί ή άπαράδεκτος καί έπιζημία 

διά τήν χώραν τακτική μερίδος τής άντιπολιτεύσε

ωρ>, θά καταλήξει : 

«Τό γεγονός δτι τό κόμμα μας έτυχε κατά τάς 

τελευταίας έκλογάς, μετά έξαετή διακυβέρνησιν τής 
χώρας, μείζονος πλειοψηφίας τής άρχικής τοιαύτης, 

σημαίνει δτι δ έλληνικός λαός δέν ένέκρινεν, άπλώς 

τήν πολιτική ν μας, άλλά τήν έπεβράβευσεν εlς δλους 

τούς τομείς)>. 

Τό άπόγευμα της ίδιας ήμέρας, έκλέγεται γιά δέ

κατη συνεχή φορά, ώς πρόεδρος της Βουλής, δ Κ. 

Ροδόπουλος, μέ 166 ψήφους, σέ σύνολο 192 παρόν
των βουλευτών. 

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

'Ο Κ. Καραμανλής άναπτύσσει στή Βουλή τίς 

προγραμματικές δηλώσεις τής Κυβερνήσεως. Κεν

τρικοί aξονες τής δι.iιλίας του ε{ ναι οί έπιδιώξεις της 

έλληνικfiς πολιτικής στόν οίκονομικό τομέα, σέ συ

νάρτηση μέ τή σύνδεση τής 'Ελλάδος μέ τήν ΕΟΚ, 

καθώς καί ή τακτική πού θά άκολουθήσει ή Κυβέρ

νηση στόν έξωτερικό τομέα. 

'Ιδιαίτερη άναφορά κάνει δ πρωθυπουργός στή 

συνεχιζόμενη άποχή τών βουλευτών τής 'Ενώσεως 

Κέντρου καί της 'Αριστερiiς, έπισημαίνοντας δτι 

«τμήμα τής άντιπολιτεύσεως φέρεται έπιδιώκον τήν 

δημιουργίαν άνωμαλιών, νά άγνοή τήν θέλησιν τοD 

έλληνικοD λαοD καί τά συμφέροντα τής χώραρ>. Καί 

καταλήγει δτι «ή Κυβέρνησις όφείλει νά καταγγείλη 

εlς τόν έλληνικόν λαόν τάς άντικοινοβουλευτικάς 

μεθόδους τών κομμάτων αύτών καί τάς άντισυντα

γματικάς έπιδιώξεις των)>. 

Τό πλήρες κείμενο τών προγραμματικών δηλώ

σεων ε{ναι τό άκόλουθο: 

«Κύριοι βοvλεvψί, 

))Είσερχ6μεθα είς τήν νέαν ιωινοβοvλεvτικήν περίο

δον, καθ ' ή ν έποχήν ή άνθρωπ6της, βαθύτατα διχασμένη, 

άντιμετωπίζει &γωνιώδη καί κρίσιμα προβλήματα. Ή έλ

λειψις καλής πίστεως &φ' tν6ς, καί &φ' tτέροv ή βαθεία 

δυσπιστία, αίτινες χαρακτηρίζουν τάς διεθνείς σχέσεις, 
καθιστοίιν κρίσιμον τήν διεθνή κατάστασιν καί έπιβάλ

λουν είς δλους έκείνους, ο{ δποίοι έπιθυμοίιν νά ζήσουν 
έλεύθεροι, συνοχήν καί έπαyρύπνησιν. 

)>Υήν έξωτερικήν πολιτική ν τής 'Ελλάδος τήν προσδι
ορίζουν ή lστορία της, ή γεωγραφική της θέσιζ καί ή πί

στις της εlς τάς ίδέας τής έλευθερίας καί τής εlρήνης. 'Η 

'Ελλάς εlναι προσηλωμένη εlς τάς άρχάς τοίι Χάρτου τών 

'Ηνωμένων 'Εθνών. Πιστεύει δτι τά 'Ηνωμένα νΕθνη, 

παρά τάς άδυναμίας των, άποτελοίιν τήν θετικωτέραν έλπί

δα διά τήν έπικράτησιν τής διεθνοίις νομιμ6τητος καί τήν 
tδραίωσιν τής μεταξύ τών λαών εiρηνικής συνυπάρξεως. 

Έν τφ πλαισίφ τοίι διεθνοίις αuτοίι Όρyανισμοίι, ή 'Ελ
λάς παρέχει τήν συμβολήν της διά τήν προώθησιν tν6ς 

συστήματος διεθνοίις άσφαλείας, στηριζομένου εiς τ6~ 

έλεyχ6μενον άφοπλισμ6ν. Άφ ' ής τά μέσα καταστροφήf 
άπέκτησαν παyκ6σμιον άκτίνα δράσεως, δ άφοπλισμός δέι 

ήμπορεί νά εlναι περιφερειακ6ς, άλλά μόνον yενικ6ς κα 

πλήρης. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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Προσέλευση στήν πρώτη συνεδρίαση τής νέας Βουλής. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



252 ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

ιι 'Η 'Ελλάς μετέχει, ώς γνωστόν, άπό έτών είς τ6 'Α τ
λαντικόν Σύμφωνον. Τό Σύμφωνον τοίiτο, καθαρώς άμυν

τικόν, καί έξ έκείνων τά όποία προβλέπει ό Χάρτης τών 

'Ηνωμένων 'Εθνών, συνεστήθη διά τήν προάσπισιν τής 

δημοκρατίας καί τήν κατοχύρωσιν τής έθνικής άνεξαρτη

σίας τών μελών του. 'Η χώρα μας, τής όποίας τά έκτεταμέ

να καί εύπαθή σύνορα κατ' έπανάληψιν παρεβιάσθησαν, 

έχει πάντα λόγον νά διατηρή τήν θέσιν της έντός τής συμ

μαχίας αύτής, ή όποία, πέραν τών είδικών έπιδιώξεών της, 

συμβάλλει καί είς τήν διατήρησιν τής διεθνοίiς είρήνης. 

ιι 'Η 'Ελλάς έπιθυμεί νά έχη δμαλάς σχέσεις μέ δλας 

τάς χώρας, άνεξαρτήτως τοίi κρατοίiντος εlς αύτάς κοινω

νικοίi καί πολιτικοίi καθεστώτος, ύπό τόν δρον τής άμοι

βαιότητος καί, πρό .παντός, τής μ ή άναμίξεως είς τά έσωτε

ρικά της. 'Υπό τό πνείiμα αύτό, ή χώρα μας θά έβλεπεν 

εύχαρίστως τήν aνάΠτυξιν καλών σχέσεων μέ δλας τάς 
χώρας τοίi 'Α νατολικοίi Συνασπισμοίi καί Ιδίως μέ τήν Σο

βιετική ν "Εvωσιν. Αυπούμεθα, δέ, διότι μέχρι τοίiδε, δέν 
είJρομεν έν Μόσχι;ι έπαρκή aνταπόκρισιν. Πάντως, έμμέ

νοντες εlς τήν γραμμήν αύτήν, έλπίζομεν δτι ή πολιτική 

τής 'Ελλάδος θά τύχη τελικώς κατανοήσεως aπό μέρους 

τών ίθυνόντων τής Σοβιετικής 'Ενώσεως. 

ιιΕίς τόν συνορεύοντα έξ άλλου μέ ήμaς γεωγραφικόν 

χώρο ν, ή 'Ελλάς έχει aρίστας σχέσεις, τόσον μέ τήν 

Τουρκίαν, δσον καί τήν Γιουγκοσλαβίαν, σχέσεις, αί 

δποίαι, ένισχυόμεναι συνεχώς, άποτελοίiν παράγοντα στα

θερότητος καί εlρήνης εlς τήν περιοχήν τής Βαλκανικής. 

ιι 'Ομαλάς σχέσεις θά έπεθύμει νά έχη ή 'Ελλάς καί μέ 

τάς άλλας δμόρους χώρας, τήν Βουλγαρίαν καί τήν 'Αλ

βανίαν, έάν αύται έπεδείκνυον κατανόησι ν καί aντιμετώπι

ζον μέ εlλικρίνειαν καί καλήν πίστιν τά ύπάρχοντα μεταξύ 

τών χωρών μας έπίμαχα ζητήματα. Δυστυχώς, μέχρι τής 

στιγμής αύτής, δέν ύπάρχουν άπό μέρους τών ώς άνω δύο 

χωρών ένθαρρυντικαί ένδείξεις. 

ιιΕΙς τήν Μέση ν 'Α νατολήν ή 'Ελλάς θά συνεχίση τήν 

πατροπαράδοτον πολιτική ν φιλίας καί συνεργασίας μέ τόν 

άραβικόν κόσμον. 'Εν τιjj πλαισίφ αύτιjj δέν δύναμαι νά 

aποκρύψω τήν άνησυχίαν ή όποία συνέχει τούς "Ελληνας 

τούς διαβιούντας έν ηj Ήνωμένυ Άραβικfί Δημοκρατίι;ι 

έν όψει ώρισμένων μέτρων άτι να καθιστοίiν έπισφαλή τήν 

έκεί θέσιν των. ΗΕναντι τής aνησυχίας αύτής, τήν όποίαν 

ε[ναι φυσικόν νά συμμερίζεται ό έλληνικός λαός, ή έλλη

νική Κυβέρνησις προσβλέπει μέ έμπιστοσύνην πρός τήν 

Κυβέρνησιν τής φίλης χώρας, ή όποία κατ' έπανάληψιν 

διεκήρυξε τήν έκτίμησίν της διά τήν έλληνικήν παροικία ν. 

ιι Ή έλληνική Κυβέρνησις αΙσθάνεται lδιαιτέραν ίκα

νοποίησιν διά τήν έδραιουμένην έσωτερικήν σταθερότητα 

εlς τήν Κύπρον, ή όποία ύπό τήν σώφρονα ήγεσίαν τοίi 

'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου κατέκτησε ν ώς μέλος τής διε

θνοίiς Κοινότητος τήν γενικήν έκτίμησιν. 

ιι Ή Έλλάς, ή όποία συνδέεται διά στενωτάτων μέ τήν 

Κύπρο ν δεσμών προσβλέπει μέ έμπιστοσύνην εΙς τήν πρό

οδο ν τής Μεγαλονήσου, πρόοδο ν τήν δποίαν ε{ ναι aποφα

σισμένη νά ύποβοηθήση, συνεχίζουσα τήν πλήρη καί 

aδελφικήν πρός αύτήν συμπαράστασίν της. 

ιιΟίJτω πολιτευομένη ή 'Ελλάς, παραμένει πιστή εΙς τάς 

aρχάς τής έλευθερίας, τής δικαιοσύνης καί τής εlρήνης. 

Τήν δέ ήθικήν δύναμιν τής πολιτικής της aποτελεί ή έντι

μότης καί ή εΙλικρίνειά της. 

ιιΚύριοι βουλευταί, 

ιι 'Η άνανέωσις τής λαϊκής έμπιστοσύνης έπιτρέπει εΙς 

τήν Κυβέρνησιν νά συνεχίση τήν οlκονομικήν της πολιτι

κή ν μέ έπιταχυνόμενον ρυθμόν καί μέ περισσότερον ριζο

σπαστικάς μεθόδους. 

ιι 'Η Κυβέρνησις γνωρίζει δτι, διά νά έκπληρώση εΙς 

τόν οίκονομικόν ίδίως τομέα τήν άποστολήν της, έχει 

aνάγκην τής κατανοήσεως καί τής συμπαραστάσεως τοίi 

λαοίi, χάριν τοίi δποίου άγωνίζεται. Διά νά έχη δμως τήν 

συμπαράστασιν αύτοίi, πρέπει νά έχη καί δ λαός σαφή καί 

όρθήν aντίληψιν τής ύφισταμένης είς τήν χώραν μας πρα

γματικότητος. Τόν τελευταίον καιρόν, ή δημαγωγία aφ' 

ένός καί ή άγνοια άφ' έτέρου, έκαλλιέργησαν πλάνας καί 

ένεθάρρυνον τάσεις, αί δποίαι δύνανται νά θέσουν έν κι νδύ

νφ τήν οlκονομίαν μας. 

, ιιΚατά τήν τελευταίαν έξαετίαν έπετεύχθη α(Jξησις τοίi 
έθνικοίi εΙσοδήματος κατά 59% καί ή 'Ελλάς έξήλθεν δρι
στικώς aπό τήν κατηγορίαν τών χαμηλοίi εlσοδήματος καί 

έν οίκονομικfί στασιμότητι χωρών. Τό aποτέλεσμα αύτό 

κατέστη δυνατόν διά τής έφαρμογής ύγιοίiς δημοσιονομι

κής καί πιστωτικής πολιτικής καί διά τής έντόνου προωθή

σεως τών δημοσίων έπενδύσεων καί ίδιαιτέρως τών βασι

κών έργων οΙκονομικής aναπτύξεως. 'Εξησφαλίσθη ούτω 

νομισματική σταθερότης καί έπετεύχθη συνεχής οlκονο

μική άνοδος. 

ιιΤά έπιτεύγματα τών τελευταίων έτών καί ή Συμφωνία 

Συνδέσεως τής 'Ελλάδος μέ τήν Κοινήν Άγοράν διανοί

γουν νέους δρίζοντας οίκονομικής καί κοινωνικής προό

δου διά τήν χώραν. 'Η περαιτέρω; δμως, οΙκονομική aνά

πτυξις ε{ναι άνάγκη νά στηριχθή έπί εύρυτάτης καί βαθεί

ας aναδιαρθρώσεως καί αύξήσεως τής παραγωγής μέ προ

σανατολισμόν τήν α(Jξησιν τών έξαγωγών. Κατά τά τελευ

ταία έτη αί δυσμενείς συνθήκαι τής διεθνοίiς ζητήσεως 

έδημιούργησαν δυσχερείας είς τήν προώθησιν τών κατά 

παράδοσιν έλληνικών έξαγωγών. Ά ντιθέτως, aξιόλογον 
δυναμισμό ν μέ γενικωτέρας συνεπείας έπί τής οΙκονομικής 

δραστηριότητος τής χώρας έσημείωσαν ώρισμέναι κατη

γορίαι άδήλων εlσπράξεων. 'Οφείλω ίδιαιτέρως νά έξάρω 

τήν έντονο ν καί συνεχιζομένην άνοδον τών έσόδων έκ τοίi 

τουρισμοίi καί έκ τής έλληνικής έμπορικής ναυτιλίας. 

ιιΜετά τήν σύνδεσιν τής 'Ελλάδος μέ τήν Κοινή ν 'Αγο

ρά ν τά έλληνικά προϊόντα -:-γεωργικά, βιομηχανικά καί 

βιοτεχνικά- θά εlσάγωνται μέ αΙσθητώς ήλαττωμένους 

δασμούς έντός ένός εύρυτάτου οίκονομικοίi χώρου καί 
μετά πάροδον όλίγων έτών θά κυκλοφοροίiν έντός αύτοίi 

άνευ περιορισμών καί δασμολογικής έπιβαρύνσεως. Ύπό 

τάς συνθήκας αύτάς, άν έπιτύχωμεν νά προσαρμόσωμεν 

τήν παραγωγήν μας πρός τάς aπαιτήσεις τής διεθνοίiς ζη

τήσεως, καθίστανται μεγάλα ι αί δυνατότητες αύξήσεως τοίi 

έθνικοίi μας προϊόντος. Ή aπασχόλησις καί τό εΙσόδημα 

τών aγροτών καί δλων τών έργαζομένων δύνανται συνεχώς 

νά aνέρχωvται μέχρι πλήρους aξιοποιήσεως τών aνθρωπί

νων καί έν γένει παραγωγικών δυνάμεων τής χώρας. 

ιιΤά aνωτέρω θά έπιτευχθοίiν μόνον έάν aναληφθοίiν 

πρωτοβουλίαι καί έΚ:δηλωθή σύμπραξις aπό δλους τούς 

φορείς τής οΙκονομίας έν συναρτήσει πρός τήν κρατικήν 

προσπάθειαν. 'Η Κυβέρνησις θά παράσχη τήν πλήρη συμ

παράστασιν καί έντονονένίσχυσίν της πρός τάς έξής πέντε 

βασικάς κατευθύνσεις: 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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»Πρώτη ε{ναι ή αύστηρά περιφρούρησις τής νομισμα

τικής σταθερότητος καί ή συνέχισις τής έφαρμογής ύγιοvς 

δημοσιονομικής καί πιστωτικής πολιτικής. Ό έλεγχος 

τής χορηγήσεως καί χρησιμοποιήσεως τραπεζικών πι

στώσεων διά τήν αϋξησιν τής παραγωγής καί τήν προώθη

σιν τών έξαγωγών θά κατασrή πληρέστερος. 

;;Δευτέρα ε{ναι ή έκτέλεσις καί ή έπιτάχυνσις τής άξιο

ποιήσεως τών λεγομένων έπενδύσεων ύποδομής, δηλαδή 

τών παραγωγικών έργων γενικοv οlκονομικοv ένδιαφέρον

τος. Εlδικώτερον, θά έπιδιωχθή ή έπιτάχυνσις τής έκτελέ

σεως του πενταετοvς προγράμματος, τό όποίονθά συμπλη

ρωθή διά προγραμμάτων περιφερειακής άναπτύξεως, δπως 

τής 'Ηπείρου, τής Πελοποννήσου καί τής Κρήτης. 

»Τρίτη κατεύθυνσις, ε{ναι ή δι' δλων τών δυνατών μέ-

, σων ένίσχυσις τών άγροτών διά τήν παραγωγήν κυρίως 
έξαγωγίμων προϊόντων άνωτέρας ποιότητος, δηλαδή ή 

άποφασιστική έπίσπευσις τής ήδη έπιδιωκομένης άναδι

αρθρώσεως τών καλλιεργειών. 

;Πετάρτη ε{ναι ή έντονος έπίσης ένίσχυσις τής βιομη

χανίας καί βιοτεχνίας διά τόν τεχνικόν καί όργανωτικόν 

των έκσυγχρονισμόν καί τήν ταχείαν άνάπτυξίν των, κυρί

ως πρός παραγωγήν έξαγωγίμων προϊόντων. 

»Πέμπτη βασική κατεύθυνσις τής κυβερνητικής πολι

τικής εlναι ή έπιτάχυνσις τής έφαρμογής εύρυτάτων προ

γραμμάτων έκπαιδεύσεως καί μετεκπαιδεύσεως του πληθυ

σμοί) διά τήν έξύψωσιν του μορφωτικοv καί έπαγγελματι

κοv του έπιπέδου. 

»Ή άνάγκη ηύξημένων έπενδύσεων διά τήν οlκονομι

κήν μας άνάπτυξιν, έν συνδυασμ@ πρός τό οlκονομικόν 

βάρος έκ τής άμυντικής μας όργανώσεως, καθιστοvν άναπό

φευκτον τήν έξάρτησιν τής έλληνικής οΙκονομίας άπό 

έπαρκή οlκονομικήν ένίσχυσιν έκ τοv έξωτερικοv. Ή 

Έλλάς άπέδειξεν δτι άξιοποιεί γονίμως τήν εΙς αύτή ν πα

ρεχομένη ν βοήθειαν. Ή ένίσχυσις έκ του έξωτερικοv εί
ναι άνάγκη νά παρέχεται τόσον ύπό τήν μορφήν δανείων 

ύπό εύνοϊκούς δρους διά τήν χρηματοδότησιν τής οΙκονο

μικής μας άναπτύξεως, δσον καί ύπό μορφήν βοηθείας διά 

τήν στήριξιν του βάρους τών άμυντικών μας δαπανών. Καί 

ώς πρός μέν τόν δανεισμό ν διά τάς έπενδύσεις άναπτύξεως, 

άποβλέπομεν κυρίως εΙς ώρισμένας φιλικάς Κυβερνήσεις 

καί διαφόρους όργανισμούς. Εlναι δμως βασικής σημασί

ας καί ή εΙς τό άναγκαίον ύψος συνέχισις τi]ς άμυντικήζ 
βοηθείας. 'Αποδίδομεν lδιαιτέραν ώς πρός τοvτο σημασί

αν εΙς τήν κατανόησιν τής Κυβερνήσεως τών 'Ηνωμένων 

Πολιτειών, χάρις εΙς τήν άρωγήν τής όποίας, άλλως τε, 

ήδυνήθημεν μεταπολεμικώς νά διαφυλάξωμεν τούς έλευθέ

ρους μας θεσμούς καί νά εlσέλθωμεν εΙς τήν σημερινήν 

φάσιν τής οΙκονομικής μας άναπτύξεως. 

»Εlδικώτερον δσον άφορfi τήν στήριξιν τών άμυντικών 

μας δυνάμεων, ή έλληνική Κυβέρνησις έπιδιώκει τήν 

ί'δρυσιν ένός Εlδικοv Ταμείου έντός τοv ΝΑΤΟ διά τήν 

ένίσχυσιν τών οΙκονομικώς άσθενεστέρων μελών του εΙς 

τήν διατήρησιν τής άμυντικής των ίκανότητος. Ή Κυβέρ

νησις άποβλέπει μέ έμπιστοσύνην εΙς τήν άποδοχήν τής 

προτάσεως ταύτης, ή όποία θά άπετέλει έκδήλωσιν τής 

άλληλεγγύης μεταξύ τών χωρών-μελών του ΝΑΤΟ διά τήν 

άπό κοινοί) προστασίαν τής εΙρήνης καί τών έλευθέρων 

θεσμών. 

ι;' Η πραγματοποίησις δημοσίων έσόδων μεγαλυτέρων 

τών άρχικών έκτιμήσεων του προϋπολογισμοv ύπήρξεν 

άποτέλεσμα κυρίως τής μεγάλης αύξήσεως τοv έθνικοv εΙ

σοδήματος κατά τό 196/καί τής έκ ταύτης ταχείας άνόδου 

τών εΙσαγωγών. Τό γεγονός τοvτο έδωσε λαβή ν εlς εύρείαν 

πολιτική ν έκμετάλλευσιν μέ σύνθημα τήν γενικήν μείωσιν 

τής φορολογίας. Οί ύποστηρίζοντες τοιαύτας άπόψεις πα

ραβλέπουν δτι πέραν τών τρεχουσών δαπανών του προϋ

πολογισμοί) πρέπει νά καλυφθή έκ δημοσίων έσόδων καί 

σημαντικόν τμήμα του προγράμματος δημοσίων έπενδύ

σεων. 

»Κατά τά τελευταία τρία έτη, πέραν του έξωτερικοv δα

νεισμοv, τό 30% περίπου τών δημοσίων έπενδύσεων έκαλύ
φθη δι' έσωτερικοv δανεισμοv. Ή έπέκτασις τοv έσωτερι

κοv δανεισμοί) πέραν ώρισμένων όρίων δέν είναι έπιτρε

πτή, διότι καί πρόσθετο ν βάρος δημιουργεί διά τήν έξυπη

ρέτησιν τοv δημοσίου χρέους, άλλά καί άπορροφfi κεφά

λαια τά όποία άλλως θά διωχετεύοντο εΙς τήν Ιδιωτικήν 

παραγωγική ν καί έπενδυντικήν δραστηριότητα. 'Εξ άλλου 

ή στήριξις ένός ύψηλοv προγράμματος δημοσίων έπενδύ

σεων άποτελεί θεμελιώδη οlκονομικήν άλλά καί κοινωνι

κήν άνάγκην, διότι σύν τοίς άλλοις δι' αύτοv έπιτυγχάνε

ται ή μεταφορά εΙσοδήματος έκ τοv κέντρου πρός τήν 

έπαρχίαν διά τής παραγωγικής κινητοποιήσεως του πλη

θυσμοί) εΙς όλόκληρον τήν χώραν. 

»Δέν ε{ναι δυνατόν καί δέν προτίθεται έπομένως ή Κυ

βέρνησις νά άντιμετωπίση τήν λήψιν μέτρων τά όποία θά 

ε{χον ώς άποτέλεσμα τήν μείωσιν τών έκ φορολογίας έσό

δων. Θά έξετάση έν τούτοις μετά προσοχής τήν δυνατότη

τα ώρισμένων φορολογικών διαρρυθμίσεων, κυρίως διά νά 

καταστήση δικαιοτέραν τήν κατανομήν του φορολογικοv 

βάρους. Βασικήν κατεύθυνσιν τής φορολογικής πολιτικής 

άποτελεί ή λήψις άποφασιστικών μέτρων διά τόν περιορι

σμόν καί τήν έξαφάνισιν τής φοροδιαφυγής. Δέν ε{ναι μό

νον οΙκονομικώς άλλά καί έθνικώς καί ήθικώς άπαράδε

κτον νά έπιδιώκουν οί οlκονομικώς Ισχυροί τήν άποφυγήν 

τής έκπληρώσεως τών φορολογικών των ύποχρεώσεων. 

Διά τόν περιορισμόν τής σοβαρfiς αύτής άνωμαλίας ή Κυ

βέρνησις θά θέση ύπό τήν κρίσιν τής Βουλής πρόσθετα καί 

συγκεκριμένα μέτρα. Παραλλήλως, θά έπιδιωχθή ή μείω

σις τών φορολογικών άπαλλαγών καί θά περιορισθή καί 

συστηματοποιηθή ή παροχή εΙδικής φορολογικής μετα

χειρίσεως, μόνον εΙς περιπτώσεις αί όποίαι άποδεδειγμέ

νως έξυπηρετοvν τάς παραγωγικάς έπενδύσεις καί τάς έξα
γωγάς, δηλαδή τάς δύο βασικάς έθνικάς οlκονομικάς έπι

διώξεις. 

»Σταθεράν έπιδίωξιν τής κυβερνητικής πολιτικής άπα

τελεί ή έξασφάλισις τής μεγαλυτέρας δυνατής συμβολής 

του προϋπολογισμοv τρεχουσών δαπανών εΙς τό πρόγραμ

μα δημοσίων έπενδύσεων, άπό τό όποίον έξαρτfiται -καί 

τοvτο πρέπει νά καταστή κοινή συνείδησις- τό μέλλον 

του έθνους. Αύτό, δμως, προϋποθέτει συγκράτησιν τής αύ

ξητικής τάσεως τών καταναλωτικών καί λοιπών όλιγώτε

ρον παραγωγικών δαπανών τοv Δημοσίου. 

»'Ως πρός τάς άποδοχάς τών δημοσίων ύπαλλήλων καί 

τάς συντάξεις, δέον νά παρατηρηθή δτι μόνον έκ τής πρό 

έτους άποφασισθείσης άναπροσαρμογής των καθώς καί έκ 

τών εΙδικών μέτρων ύπέρ τών έν ένεργείg ύπαλλήλων καί 

τών συνταξιούχων έπήλθεν aύξησις τής έτησίας έπιβα

ρύνσεως του προϋπολογισμοv κατά 960 έκατ. περίπου, ή 
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όποία θά έκδηλωθή έξ δλοκλήρου εlς τόν προϋπολογισμόν 

τού 1962. 
ιι 'Ως πρός τάς άμυvτικάς δα πάνας, θά έπιδιωχθή ή συγ

κράτησίς των, διατηρουμένης πάντως τής άμυvτικής ίκανό

τητος τής χώρας. 'Εννοείται δτι ή δλη άμυvτική προσπά

θεια έξακολουθεί νά είναι συνάρτησις τής συμμαχικής βο

ηθείας, τήν δποίαν ή 'Ελλάς θεωρεί δτι δικαιούται νά άνα

μένη. Μέ τήν εύκαιρίαν αύτή ν έπιθυμώ νά έξάρω τό ι5ψη

λόν έπίπεδον άποδόσεως τών 'Ενόπλων Δυνάμεων καί τών 

Σωμάτων 'Ασφαλείας καί νά διαδηλώσω τιjν στοργιjν καί 

τιjν έμπιστοσύνην μέ τήν δποίαν τά περιβάλλει ή Κυβέρ

νη~ις καί δ έλληνικός λαός. 

ι>Υό πρόγραμμα δημοσίων έπενδύσεων τού /962 θά εί
ναι περίπου εlς τό έπίπεδον τού 1961. 'Εάν προστεθούν καί 
αί λεγόμεναι παράλληλοι έπενδύσεις, δηλαδιj καί αί πρα

γματοποιούμεναι ι5πό τών δημοσίων όργανισμών καί έπι

χειριjσεων, ώς καί τά δάνεια μέσης καί μακρiiς προθεσμίας 

τής 'Αγροτικής Τραπέζης καί τού ΟΧΟΑ, αί συνολικαί 

δημόσιαι έπενδύσεις θά προσεγγίσουν τά 9.000 έκατ. Τό 
έπίπεδον τούτο θά είναι κατά τι άνώτερον τού άντιστοίχου 

τού λήγοντος έτους. 

ιι 'Η Κυβέρνησις θά ένισχύση τιjν κατ' άπόλυτον προ

τεραιότητα αϋξησιν . τής παραγωγής έξαγωγίμων άγροτι

κών, βιομηχανικών καί βιοτεχνικών προϊόντων. 'Η έπιδί

ωξις αύτιj άποτελεί τιjν άσφαλεστέραν μέθοδον διά τιjν 

έπιτάχυνσιν τής άναπτύξεως, τήν αϋξησιν τής άπασχολή

σεως καί τιjν βελτίωσιν τών βιοτικών συνθηκών τού λαού. 

Ή Κυβέρνησις θά καταβάλη κάθε προσπάθειαν διά τόν 

περιορισμόν τών έπιβαρύνσεων τής παραγωγής. 'Η άπα

φασιστική έν τούτοις συμπίεσις τού κόστους καί ή έξασφά

λισις διεθνούς άνταγωvιστικότητος τών έλληνικών προϊ

όντων δύνανται νά έπιτευχθούν κυρίως διά τής αύξιjσεως 

καί τής ποιοτικής βελτιώσεως τού παραγομένου προϊόν

τος. 

ιι Ώς πρός τιjν άγροτικιjν παραγωγιjν, αί άνωτέρω έπι

διώξεις σημαίνουν τήν έπιτάχυνσιν τής άναδιαρθρώσεως 

τών καλλιεργειών καί τήν αϋξησιν τών στρεμματικών άπα

δόσεων. 'Η Κυβέρνησις θά έπιδιώξη τιjν ταχυτέραν δυνα

τήν έκτέλεσιν καί άξιοποίησιν τών έργων έγγείου βελτιώ

σεως καί θά ένισχύση τήν άνάπτυξιν τών εύνοουμένων 

καλλιεργειών καί τής κτηνοτροφίας διά τής παροχής 

έπαρκούς καί προνομιακής χρηματοδοτιjσεως μέσω τής 

'Αγροτικής Τραπέζης. Θά παρασχεθούν έπίσης πρόσθετοι 

εlδικαί ένισχύσεις καί θά καθοδηγηθούν συστηματικώς οί 

άγρόται πρός τάς εύνοουμένας καλλιεργείας καί ποικιλίας 

προϊόντων. Τά μέτρα αύτά θά συμπληρωθούν διά τής όλο

κληρώσεως τής ψυκτικής άλύσσου καί τής ίδρύσεως γεωρ

γικών βιομηχανιών διά τιjν πρόληψιν τής φθορiiς καί τιjν 

άξιοποίησιν τής γεωργικής παραγωγής. Θά συστηματο

ποιηθούν έπίσης αί μέθοδοι προστασίας τής γεωργικής 

παραγωγής μέ προνομιακιjν μεταχείρησιν τών εύνοουμέ

νων καλλιεργειών. Πάντως ή πραγματικιj προστασία τών 

άγροτών έξασφαλίζεται μέ τιjν διατήρησιν τής άνταγωνι

στικότητος τών άγροτικών μας προϊόντων. 

ιι Ή Κυβέρνησις θά χρησιμοποιήση καί συμπληρωμα

τικάς μεθόδους ένισχύσεως τών παραγωγών. Μεταξύ αύ

τών, πρωταρχικής σημασίας είναι ή έφαρμογιj τών γεωρ

γικών άσφαλίσεων καί ή έκτέλεσις εiδικών προγραμμάτων 

πρός συμπλιjρωσιν τού εΙσοδήματος ώρισμένων περιοχών, 

ώς εlναι αί δρειναί καί αί περιοχαί παραγωγής κλασικών 

καπνών. 

ιιΔιά τιjν βιομηχανίαν καί βιοτεχνίαν δημιουργούνται 

μεγάλα ι δυνατότητες άναπτύξεως, iδίως μετά τιjν σύνδεσιν 

τής 'Ελλάδος μέ τήν Κοινιjν Άγοράν. Διά νά άξιοποιη

θούν αί δυνατότητες αύταί είναι άνάγκη νά πραγματοποιη

θή εiς εύρείαν έκτασιν τεχνικός καί όργανωτικός έκσυγ

χρονισμός καί συγκέντρωσις τής παραγωγής εlς είδη καί 

ποιότητας αί όποίαι άνταποκρίνονται εiς τάς άπαιτιjσεις 

τής διεθνούς ζητιjσεως. 

ιι 'Η Κυβέρνησις θά έπιδιώξη διά σειρiiς άλληλοσυμ

πληρουμένων μέτρων νά προωθήση τόν έκσυγχρονισμόν 

τών έπιχειρήσεων, νά προαγάγη τιjν παραγωγήν έξαγωγί

μων προϊόντων καί νά στρέψη τιjν έπιχειρηματικήν δρα

στηριότητα πρός τάς έξαγωγάς. 'Ενώ, δμως, θά παράσχη 

. πiiσαν δυνατιjν ένίσχυσιν εiς τάς έπιχειριjσεις, αί όποίαι 
άναπτύσσουν δραστηριότητα πρός τάς κατευθύνσεις αύ

τάς, θά έπιδείξη αύστηρότητα πρός τάς άδρανούσας έπι

χειριjσεις. Διότι ή έκβιομηχάνισις τής χώρας, καί γενικώ

τερον ή άνάπτυξις τής οΙκονομίας μας, δέν άφορii τιjν τά

ξιν τών έπιχειρηματιών, άλλ' άφορii όλόκληρον τό έθνος. 

ιι Ή Κυβέρνησις θά ένισχύση iδιαιτέρως τάς έξαγωγι

κάς βιομηχανικάς καί βιοτεχνικάς έπιχειρήσεις διά τών 

έξής βασικών μεθόδων: 

ιιΠρώτον: Θά τεθή εiς έφαρμογιjν σύστημα κινήτρων, 

κυρίως ι5πό μορφήν μειώσεωξέπιβαρύνσεων, άλλ' έν στε

νtί πάντοτε συσχετίσει πρός τήν πραγματοποίησι ν έξαγω

γών καί μόνον. 

ιιΔεύτερον: Θά έξασφαλισθή ι5πό iδιαιτέρως εύνοϊκούς 

δρους μακροπρόθεσμος δανεισμός διά τόν έκσυγχρονι

σμόν καί τιjν έπέκτασιν τών έγκατα στάσεων, ώς καί άνετος 

βραχυπρόθεσμος χρηματοδότησις διά τήν προώθησιν τών 

έξαγωγών. 'Ο πιστωτικός μηχανισμός θά προσανατολισθή 

σαφώς πρός τάς άνωτέρω έπιδιώξεις καί θά άναδιοργανωθή 

εiς εύρείαν κλίμακα ή μακροπρόθεσμος πίστις. 

ιιΤρίτον: Θά έπιδιωχθή δι' δλων τών δυνατών μέσων ή 

ένίσχυσις τής άγορiiς κεφαλαίου καί ή δημιουργία άνωνύ

μων έταιρειών εύρείας λαϊκής Ιδιοκτησίας. Θά έξασφαλι

σθή ούτω ή συμμετοχή τού πληθυσμού εiς κυριωτάτους 

φορείς τής οΙκονομικής μας ζωής. Μέχρι τής διαμορφώ

σεως νέων άνωνύμων έταιρειών, ή δραστηριοποίησις τής 

κεφαλαιαγοράς θά έπιτευχθή διά τής μετατροπής ώρισμέ

νων έκ τών δημοσίων όργανισμών εiς άνωνύμους έταιρείας 

καί διά τής διαθέσεως τμήματος τού μετοχικού των κεφα

λαίου εiς τό ει5ρύτερον κοινόν. 

ιιΕlμαι ι5ποχρεωμένος νά τονίσω δτι δ έπιχειρηματικός 

μας κόσμος, πλήν όλίγων έξαιρέσεων, δέν άνταπεκρίθη μέ

χρι σιjμερον έπαρκώς εlς τάς έθνικάς οiκονομικάς μας έπι

διώξεις. Δέν εlναι δυνατόν νά στηρίζεται τό οiκονομικόν 

μας σύστημα έπί τής iδιωτικής έπιχειρήσεως καί νά εlναι 

άνύπαρκτος ή άνεπαρκής ή lδιωτική πρωτοβουλία καί δρii

σις. Ούτε έπιτρέπεται τό μέλλον καί ή πρόοδος τού λαού νά 

βασίζωνται έπί έπιχειρηματιών, οί όποίοι δέν έχουν έπί

γνωσιν τών εύθυνών των καί δέν άναπτύσσουν τήν άπαραί

τητον ήγετικήν δημιουργικήν δρiiσιν. 

ιιΔιά τούτο, έάν, παρά τήν έντονον ένίσχυσιν ή όποία 

θά παρασχεθή, δέν έκδηλωθή ή άναμενομένη άνταπόκρι

σις έκ μέρους τών iδιωτικών έπιχειριjσεων, ή Κυβέρνησις 

θά προχωρήση διά τού ΟΒΑ καί μέ τήν ένδεχομένην σύμ-
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πραξιν ξένου επιχειρηματικου ενδιαφέροντος είς τήν σύ

στασιν μεγάλων tκσυγχρονισμένων, έξαγωγικών ίδίως, 

έπιχειρήσεων. Αί έπιχειρήσες αύταί θά ε[ναι δυνατόν νά 

έχουν συχνά μικτήν lδιοκτησίαν, άλλοδαπήν καί έλληνι

κήν, δσάκις δέ ένδείκvυται τουτο, θά επιδιώκεται ή μετα

βίβασις τών μετοχών εlς τό εύρύτερον κοινόν. 

))Τόν όργανωτικόν καί τεχνικόν εκσυχρονισμόν τών 

βιομηχανικών καί βιοτεχνικών έπιχειρήσεων δύνανται νά 

ύποβοηθήσουν καί έπιταχύνουν γόνιμοι συνεργασία ι μέ ξ έ

νας tπιχειρήσεις, διά τών δποίων θά μεταφερθουν ταχέως 

είς τήν 'Ελλάδα ή τεχνική παράδοσις καί ή έμπορική όργά

νωσις του εξωτερικου. Εlναι άνάγκη διά τουτο νά διευκο

λυνθή ή προσέλκυσις ξένου επιχειρηματικου ένδιαφέρον

τος, άνευ προνομιακών βεβαίως μεταχειρίσεων καί κυρίως 

έφ' όσον τουτο θά συμβάλη εlς τήν έξαγωγικήν προσπά

θειαν τής χώρας. 'Η ένίοτε έκδηλουμένη άvτίδρασις είς 

τοιούτου είδους συνεργασίας μέ ξένας έπιχειρήσεις εlναι 

άδικαιολόγητος καί άπαράδεκτος. 'Αποτελεί έκδήλωσιν 

τής προσπαθείας άποκλειστικής έκμεταλλεύσεως τής έσω

τερικής άγορiiς άπό περιωρισμένον άριθμόν άπηρχαιωμέ

νων έπιχειρήσεων, είς βάρος του έλληνικου λαοiί. Εlναι 

άξιον προσοχής ότι ή έπ' αύτοiί στάσις τών όπισθοδρομι

κών επιχειρηματιών δέν διαφέρει άπό τήν δημοκοπι"κ:ήν 
πολιτικήν έκμετάλλευσιν τοiί θέματος τούτου έκ μέρους 

τής άκρας άριστερiiς. 

))Παρά τήν μεγάλην αϋξησιν τών είσαγωγών καί τήν 

διεύρυνσιν τοiί έμπορικοiί έλλείμματος, ή συναλλαγματική 

θέσις τής χώρας εlναι ένισχυμένη. Είς τό τέλος τοiί έτους 

τό συναλλαγματικόν άπόθεμα ύπολογίζεται ότι θά ύπερ

βαίνη τά 240 έκατ. δολλ. καί θά εlναι άνώτερον έν συγκρί
σει πρός τά παρελθόντα έτη. Ή εξέλιξις αύτή όφείλεται 
είς τήν μεγάλην αύξησιν τών άδήλων εlσπράξεων καί τήν 

είσροήν κεφαλαίων εκ τοD έξωτερικοiί. 
)) Ή aύξησις τών είσαγωγών συνδέεται κυρίως μέ τήν 

αϋξησιν τοiί έθνικοiί εlσοδήματος καί ώς έκ τούτου άναμέ

νεται ότι θά συνεχισθή. 'Η Κυβέρνησις δέν πρόκεται νά 

άπομακρυνθή άπό τήν άρχήν τής ελευθερίας τών είσαγω

γών. Ή συγκράτησις τfjς άνόδου τών είσαγωγών είς λογι

κά όρια δύναται νά έπιτευχθή διά τών συνήθων μεθόδων 

τών έφαρμοζομένων καί είς τά πλέον φιλελεύθερα Κράτη 

καί κυρίως διά τοiί έλέγχου τών πιστώσεων πρός πρόληψιν 

τής διαρροής αύτών πρός μή παραγωγικούς σκοπούς καί 

είσαγωγάς. Εlναι άνάγιcη νά κατανοηθή ότι ή πολιτική τής 

έλευθερίας τών είσαγωγών δέν σημαίνει άσυδοσίαν παρα

βλάπτουσαν τούς γενικωτέρους κοινωνικούς καί οίκο νομι

κούς μας σκοπούς. 

)) Ή Κυβέρνησις άποδίδει ύψίστην σημασίαν είς τήν 
άνάπτυξιν τών έξαγωγών πρός όλας τάς χώρας άνευ δια

κρίσεως. Ώς ήδη έτονίσθη, ή έπίλυσις του προβλήματος 

τών έξαγωγών μας συνδέεται μέ τήν γενικωτέραν άναδιάρ

θρωσιν τής παραγωγής -γεωργικής, βιομηχανικής καί 

βιοτεχνικής- καί τήν στροφήν του εμπορίου πρός τάς 

άγοράς τοiί έξωτερικοiί. Διά τοiίτο, εκτός άπό τήν προσπά

θειαν μονιμωτέρας προσαρμογής τής παραγωγής πρός τάς 

έξαγωγάς, θά χρησιμοποιηθοiίν καί εlδικώτερα κίνητρα 

διά τήν ένίσχυσιν αύτών. Ταiίτα θά συνίστανται flς αύτό

ματα συστήματα έκπτώσεων ώρισμένων έπιβαρύνσεων καί 

έπιστροφής δασμών καί έμμέσων φόρων κατά τήν έξαγω

γήν. Διά τήν ένίσχυσιν τών έξαγωγών δέν πρόκειται νά 

χρησιμοποιηθοiίν έπιδοτήσεις, αί δποίαι όχι μόνον λύσιν 

δέν παρέχουν άλλά καί είς γενικωτέραν εξάρθρωσιν τής 

οίκονομίας δδηγοiίν. 

))Χάρις είς τήν αϋξησιν τής άπασχολήσεως, άλλά καί 

τήν άνοδο ν του έπιπέδου τών μισθών καί ήμερομισθ{ων, τό 

έργατικόν είσόδημα κατά τήν περίοδον 1955-61 έσημείω
σεν αϋξησιν κατά 75%. Τοiίτο έχει είδικήν σημασίαν εάν 
ληφθή ύπ' όψι ν ότι τό συνολικόν είσόδημα τής 'Ελλάδος 

ηύξήθη κατά τήν περίοδον κατά 59%, ένώ δ τιμάριθμος 
ηύξήθη μόνον κατά 12%. 

)) Ή Κυβέρνησις θά κατοχυρώση τήν δμαλήν λειτουρ
γίαν τοiί θεσμοiί τών συλλογικών συμβάσεων, οvτως ώστε 

al άμοιβαί τών έργαζομένων νά διαμορφοiίνται εlς τό 

πλαίσιον έλευθέρας διαπραγματεύσεως. 

))Τόσον όμως τό πρόβλημα τής άμοιβής τών εργαζομέ

νων όσον καί τό τής αύξήσεως τής άπασχολήσεως έξαρτii

ται κυρίως άπό τήν βελτίωσιν τής παραγωγικότητας καί 

τήν μέσω αύτής συμπίεσιν τοiί κόστους. Εlναι δέ άνάγκη δ 

ρυθμός άναπτύξεως τής οΙκονομίας νά εlναι ταχύς διά νά 

άντισταθμίση τάς έπιδράσεις έπί τής άπασχολήσεως έκ 

τής έφαρμογής τελειοτέρων τεχνικών καί όργανωτικών με

θόδων. 

))Βασική άρχή τής κοινωνικής πολιτικής τής Κυβερνή

σεως εlναι ή δικαιοτέρα διανομή τοiί έθνικου εΙσοδήματος 

τόσον διά τής μεγαλυτέρας δυνατής συμμετοχής εlς αύτό 

τής έργασίας, όσον καί διά τής πραγματοποιήσεως τών 

μεγαλυτέρων δυνατών μεταβιβάσεων εlσοδήματος ύπέρ 

τών οίκονομικώς άσθενεστέρων. 'Αλλ ' ή aύξησις τών με
ταβιβάσεων τούτων άφ' ένός μέν συνδέεται μέ τήν αύξησιν 

τοiί συνολικου είσοδήματος καί άφ' έτέρου προϋποθέτει 

τήν μεγαλυτέραν δυνατήν συμβολήν τών οlκονομικώς 

ίσχυροτέρων είς τά δημόσια έσοδα. 

)) 'Εντός τών γενικών τούτων κατευθύνσεων al εlδικώ
τεραι επιδιώξεις τής κοινωνικής πολιτικής τής Κυβερνή

σεως εlναι αί έξής: 

))Πρώτον, ή aύξησις τής άπασχολήσεως. Εlς μόνιμον 

έξασφάλισιν ύγιοiίς καί παραγωγικής άπασχολήσεως άπα

βλέπει ή όλη προσπάθεια άναδιοργανώσεως τής παραγω

γής καί προωθήσεως τών έξαγωγών. Ταύτην θά συμπλη

ρώσουν είδικά προγράμματα παραγωγικών έργων είς δή

μους καί κοινότητας πρός άντιμετώπισιν εκτάκτων άναγ

κών. 

))Δεύτερον, ή όρθολογικωτέρα χρησιμοποίησις τών διά 

κοινωνικούς σκοπούς διατιθεμένων κεφαλαίων. 

))Τρίτον, ή καλυτέρα δυνατή όργάνωσις τής κοινωνικής 

άσφαλίσεως. 'Η Κυβέρνησις έξάλλου θά καταβάλη πiiσαν 
δυνατή ν προσπάθειαν διά τήν ταχείαν καί άρτίαν έφαρμο

γήν τών γεωργικών άσφαλίσεων. 

)) τέταρτον, ή Κυβέρνησις θά εξετάση έκ βάθρων τό πρό
βλημα τής λαϊκής στέγης μέ κατεύθυνσιν τήν συστηματο

ποίησιν καί τήν ενίσχυσιν τών έν έφαρμογfί προγραμμά

των. Εlναι άπαράδεκτος ή aύξησις τής δραστηριότητος είς 
τήν άνέγερσιν πολυτελών διαμερισμάτων εlς τά μεγάλα 

άστικά κέντρα, καθ' όν χρόνον ύπάρχει πρόβλημα στέγης 

διά τάς μεγάλας μάζας τών έργατών, ύπαλλήλων καί άγρο

τών. 

))Διά τήν πραγματοποίησι ν του κυβερνητικού έργου εl

ναι άναγκαία ή ενίσχυσις τοiί κρατικου μηχανισμού μέ 

ύψηλής στάθμης έπιτελικάς καί όργανωτικάς ύπηρεσίας. 
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Παρά τήν άφοσίωσιν καί έπίδοσιν τών πλείστων δημοσίων 

λειτουργών, άπαιτοίίνται πρόσθετοι εvρείας έκτάσεως με

ταρρυθμίσεις διά νά άvταποκριθfί ό κρατικός μηχανισμός 

εΙς τά σύγχρονα προβλήματα καί τήν άπαραίτητον γενική ν 

κινητοποίησιν. Πρός τοίίτο ή Κυβέρνησις θά άξιοποιήση 

τούς ίκανωτέρους ύπαλλήλους καί θά χρησιμοποιήση νέα 

στελέχη, μέ άποκλειστικόν κριτήριον τήν ίκανότητα, 

μόρφωσιν καί πείραν. Θά όργανώση έπίσης τήν έπιμόρ

φωσι ν τών δημοσίων ύπαλλήλων διά μετεκπαιδεύσεως. Θά 

ένισχύση τέλος τάς έmτελικάς καί όργανωτικάς άρμοδιό

τητας τών άποκεντρωμένων άρχών καί ύπηρεσιών. Πα

ραλλήλως πρός τήν διοικητικήν άποκέντρωσιν, θά μετα

φερθοίίν καί άλλαι δραστηριότητες εΙς έπαρχιακάς πόλεις 

αί όποίαι θά καταστοίίν βιομηχανικά καί πολιτιστικά κέν

τρα τών άγροτικών περιφερειών. 

»Ή γενική οΙκονομική κινητοποίησις καί τά έκ ταύτης 

άποτελέσματα εΙς σημαντικόν βαθμόν έξαρτώνται άπό 

έπαρκfί καί κατάλληλον έκπαίδευσιν. Διά διαφόρων νόμων 

έλήφθησαν κατά τήν παρελθοίίσαν τριετίαν τά πρώτα μέ

τρα μεταρρυθμίσεως τfίς Παιδείας, τά όποία ήρχισαν ήδη 

έφαρμοζόμενα. Ή Κυβέρνησις, χωρίς νά παραμελήση τήν 

άνθρωπιστικήν παιδείαν, θά συμπληρώση τήν προσαρμο

γήν τοίί έκπαιδευτικοίί συστήματος πρός τάς συγχρόνους 

άπαιτήσεις. Εlδικώτεραι έπιδιώξεις τοίί δλου έκπαιδευτι

κοίί προγράμματος τfίς Κυβερνήσεως εlναι ή εvρυτέρα τε

χνική καί έπαγγελματική έκπαίδευσις τών νέων έν συνδυ

ασμrjJ μέ τήν άνάδειξιν στελεχών δι' ύπεύθυνα έπιτελικά 

καί όργανωτικά έργα. Εlναι προφανές δτι τοιοίίτο πρό

γραμμα άπαιτεί δαπάνας, τάς όποίας ή Πολιτεία πρέπει νά 

διαθέση σταδιακώς καί κατά τρόπον προγραμματισμένον. 

Συγκεκριμένως, αί έλλείψεις αί ύπάρχουσαι εlς τήν Μέση ν 

καί Στοιχειώδη Έκπαίδευσιν, λόγω συγκεντρώσεως τών 

διαθεσίμων πόρων εlς τήν προσπάθειαν τfίς γενικfίς οlκο

νομικfίς άναπτύξεως, θά συμπληρωθοίίν δπως καί αί εΙς 

έκπαιδευτικά κτίρια άvάγκαι τfίς χώρας μέ κλιμάκωσιν εΙς 
διάστημα τεσσάρων έτών. 

»'Αλλά καί πέραν αvτοίί, ή Κυβέρνησις αlσθάνεται τήν 

άνάγκην νά έπιδείξη Ιδιαίτερον ένδιαφέρον δι ' δλας τάς 
έκδηλώσεις τfίς ζωfίς τfίς νέας γενείiς, ή όποία άποτελεί 

τήν συνέχειαν καί τήν έλπίδα τοίί έθνους. VΕχομεν χρέος 

νά τήν προστατεύσωμεν άπό τούς κινδύνους πού τήν άπει

λοίίν καί νά τήν, καθιστώμεν καθημερινώς ίκανωτέραν διά 

τόν άγώνα τfίς ζωfίς. 

»Εlμαι βέβαιος δτι, παραλλήλως πρός τήν Πολιτείαν, 

καί ή 'Εκκλησία, θεματοφύλαξ τοίί χριστιανικοίί πολιτι

σμοίί, διά τήν όποίαν ή Κυβέρνησις διαδηλώνει τό Ιδιαίτε

ρο ένδιαφέρον της, θά συμβάλη εΙς τήν ήθικήν άνύψωσιν 

τfίς νεότητος, άλλά καί όλοκλήρου τοίί έλληνικοίί λαοίί. 

»Κύριοι βουλευταί, 

»'Η χώρα μας τείνει νά καταστfί μία έκ τών προσφορω

τέρων χωρών διά γόνιμον έπιχειρηματικήν δρίiσιν καί έκ

πολιτιστικήν δημιουργίαν. Αvτό είναι τό άποτέλεσμα τfίς 

πολιτικfίς καί νομισματικfίς σταθερότητος τών τελευταίων 

έτών καί τfίς συνεπείq τούτου δημιουργηθείσης διεθνώς 

πεποιθήσεως, δτι ή 'Ελλάς, εlναι χώρα άσφαλείας καί 

προόδου. Αί συνθfίκαι αvταί δύνανται Ιδιαιτέρως νά άξιο

ποιηθοίίν, μετά τήν είσοδόν μας εΙς τήν Κοινήν Άγοράν, 

διά τfίς όποίας ή 'Ελλάς όργανικώς έντάσσεται εΙς τόν ύπό 

ένοποίησιν δυτικοευρωπαϊκόν χώραν. 

»Ή Κυβέρνησις θά διασφαλίση τάς προϋποθέσεις καί 

θά ένισχύση τάς δυνάμεις τfίς κοινωνικfίς καί οlκονομικfίς 

μας προόδου. 'Αλλ' ή πραγματοποίησις τών έπιδιώξεων 

αvτών δέν έξαρτίiται μόνον άπό τάς κυβερνητικάς πρωτο

βουλίας. Ή προσαρμογή τfίς δλης έθνικfίς μας προσπα

θείας εΙς τάς άνάγκας τfίς χώρας καί τάς διεθνείς έξελίξεις, 

προϋποθέτει τήν ένεργόν σύμπραξιν όλοκλήρου τοίί έλλη

νικοίί λαοίί, διά τήν εvημερίαν τοίί όποίου άγωνίζεται ή 

Κυβέρνησις. Προϋποθέτει έπίσης ήρεμον καί σταθερόν 

πολιτικόν βίον καί πρό παντός κοινωνικήν γαλήνην καί 

συνοχήν. Τά πάθη καί οί φανατισμοί δέν προσφέρουν τό 

κατάλληλον κλίμα διά τήν άνάπτυξιν προσπαθείας δημι

ουργικfίς. Τουναντίον, δπως μίiς διδάσκει τό παρελθόν, 

προκαλοίίν στασιμότητα καί πολλάκις όδηγοίίν εΙς τήν κα

ταστροφή ν. 

»'Η Κυβέρνησις λυπεί τα ι διότι ένα τμfίμα τfίς άντιπο

λιτεύσεως δέν φαίνεται διατεθειμένον νά συμβάλη εΙς τήν 

δημιουργίαν τών προϋποθέσεων αvτών. Φέρεται άντιθέτως 

έπιδιώκον τήν δημιουργίαν άνωμαλιών, άγνοοίίν τήν θέ

λησιν τοίί έλληνικοίί λαοίί καί τά συμφέροντα τfίς χώρας. 

))Καί άνωμαλίαν μέν δέν δύναται νά δημιουργήση, διότι 

έστερημένον ήθικοίί καί λαϊκοίί έρείσματος, έχει ήδη περι

έλθει εΙς πλήρη άπομόνωσιν. Άλλά πρό παντός δέν δύνα

ται, διότι ή σημερινή 'Ελλάς δέν προσφέρεται διά τήν 

έπανάληψιν τοιούτου είδους πειραμάτων. 'Ανεξαρτήτως 

δμως αvτοίί, ή Κυβέρνησις όφείλει νά καταγγείλη εlς τόν 

έλληνικόν λαόν τάς άντικοιΎοβουλευτικάς μεθόδους τών 

κομμάτων αvτών καί τάς άντισυνταγματικάς έπιδιώξεις 

των. 

)) 'Η Κυβέρνησις, έχουσα συνείδησιν τών ειJθυνών της, 
άλλά καί τfίς δυνάμεώς της, δέν πρόκειται νά έπηρεασθfί 

άπό τάς έκδηλούμενας άvτιδράσεις καί νά ύποκύψη εlς 

άπαραδέκτους έκβιασμούς. Θά άκολουθήση τήν όδόν, τήν 

όποία ν διαγράφουν δι, αvτήν ή λαϊκή θέλησις καί τό πολί

τευμα τfίς χώρας, άποφασισμένη νά προστατεύση όπωσδή

ποτε τήν γαλήνη ν τοίί έλληνικοίί λαοίί. Γαλήνην, ή όποία, 

δπως έτόνισα καί προηγουμένως, ε{ναι άπαραίτητος τόσον 

διά τήν πρόοδον δσον καί διά τήν άσφάλειαν τfίς χώρας. 

))Κύριοι βουλεvταί, 

)) 'Η χώρα μας, παρά τάς γνωστάς άδυναμίας της, 

δύναται, δπως άπέδειξε τό πρόσφατον παρελθόν, νά 

προοδεύση καί νά εvημερήση, άρκεί νά άποκτήσωμεν δλοι 

οί ΝΕλληνες συνείδησιν τών εvθυνών μας καί νά ύπο

τάξωμεν τά 'μερικά εΙς τά γενικώτερα συμφέροντα τοίί 
έθνους. 'Εάν, χαλιναγωγοίίντες τά πάθη καί τάς φιλο

δοξίας μας, πειθαρχήσωμεν εΙς τάς άντιλήψεις αvτάς, θά 

ίδωμεν άσφαλώς ήμεiς καί πρό παντός οί νεώτεροι καλυ

τέρας ήμέρας. 

))Αvταί είναι, κύριοι βουλευταί, αί έπιδιώξεις τfίς Κυ

βερνήσεως. Διά τήν πραγματοrrοίησίν των ζητοίίμεν τήν 

συμπαράστασιν τοίί λαοίί καί τήν έμπιστοσύνην τfίς 

'Εθνικfίς 'Α ντιπροσωπείαρ). 

Μετά τήν άνάγνωση τών προγραμματικών δηλώ
σεων καί μέ άφορμή τήν άναφορά τοϋ Κ. Καραμανλfί 

στή στάση τfίς άντιπολιτεύσεως, δ άρχηγός τfίς ΕΚ 

εδωσε στή δημοσιότητα τήν άκόλουθη δήλωση: 

«'Ηθικοί\ έρείσματος στερείται δ άρχηyός τής ΕΡΕ, δ 
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δποίος, μέ τόν βιασμόν τής θελήσεως του λαου, κατεσκεύ

ασε νόθον κοινοβουλευτικήν πλειοψηφίαν καί παράνομον 

Κυβέρνησιν. ' Η 'Ένωσις Κέντρου, όχι μόνον δέν εύρίσκε

ται εiς <iπομόνωσίν, αλλά εύρίσκεται εtς απόλυτον ψυχι

κήν aνταπόκρισιν πρός τά αiσθήματα δλοκλήρου του δη

μοκρατικου κόσμου, δ δποίος χαιρετίζει τόν τίμιον <iγώνα 

της , τόν <iγώνα τής δημοκρατίας . Τολμά δ aρχηγός τής 

ΕΡΕ νά καταγγείλη <iντικοινοβουλευτικάς μεθόδους καί 

<iντισυνταγματικάς ένεργείας . ' Αλλά εχει βραδυπορήσει. 

Διότι προηγήθη ή δική μας καταγγελία καί γνωρίζει άρι

στα~ δ έλληνικός λαός ποίος παρεβίασε τό Σύνταγμα καί 

ένόθευσε τήν έλευθέραν έκδήλωσιν τής θελήσεώς του . Καί 

συντόμως θά πειgθή δ aρχηγός τής ΕΡΕ δτι ή σημερινή 

'Ελλάς, πράγματι, δέν προσφέρεται διά τήν aνοχή ν πραξι

κοπημάτων , τών δποίων φέρει τήν βαρυτάτην εύθύνην». 
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Διεξάγεται στή Βουλή ή συζήτηση έπί τών προ

γραμματικών δηλώσεων τής Κυβερνήσεως, μέ πρώτο 

όμιλητή τόν Σ. Μαρκεζίνη. Στήν άγόρευσή του, ό 

άρχηγός τών Προοδευτικών, άναφερόμενος στίς 

εξωτερικές σχέσεις τής 'Ελλάδος, θεωρεί «εύτύχη 

μα» τό γεγονός δτι ή Κυβέρνηση άποβλέπει στήν 

άποκατάσταση τών καλυτέρων, κατά τό δυνατόν, φι

λικών σχέσεων μέ τή Σοβιετική 'Ένωση καί τήν 

'Αλβανία, επιφυλάσσεται δμως γιά τήν άποτελεσμα

τικότητα τών φιλικών σχέσεων μέ τήν Αίγυπτο. Σχε

τικά παρατηρεί δτι «τό νά επιδεικνύει πάντοτε τήν 

ιδιαιτέραν έκτίμησιν πρός τήν έλληνικήν κοινότη\tα 

ή Κυβέρνησις τής · Ηνωμένης ' Αραβικής Δημοκρα

τίας δέν ίκανοποιεί κανένα» καί έπισημαίνει δτι «θά 

ήτο προτιμωτέρα όλιγωτέρα έκτίμησις καί όλιγώτε

ραι διώξεις τών 'Ελλήνων». 

'Ως πρός τόν οικονομικό τομέα έκφράζει ίκανο

ποίηση γιά τή σημασία πού άποδίδει ή Κυβέρνηση 

στό ζήτημα τών εξαγωγών, τό όποίο θεωρεί ώς ενα 

άπό τά πιό σημαντικά θέματα πού άντιμετωπίζει ή 

· Ελλάδα, παράλληλα μέ τήν άνεργία, τήν ύποαπα

σχόληση καί τό θέμα τής άνίσου κατανομής τοϋ 

έθνικοϋ εισοδήματος . 'Υπογραμμίζει επίσης δτι 

συμφωνεί μέ τήν προώθηση τών έπενδύσεων, μέ τήν 

προϋπόθεση αύτές νά ε{ναι παραγωγικές καί παράλ

ληλα δίνει εμφαση στήν άνάγκη όργανώσεως «Κρά

τους εύθύνης». 'Α ναφερόμενος στή σύνδεση τής χώ

ρας μέ τήν ΕΟΚ, ύπογραμμίζει δτι «ένδεχομένη άπο

τυχία θά ήτο καταστροφή, ενώ ή επιτυχία θά σημαί

νει λαμπρόν μέλλον τής ·Ελλάδος». 

Στή συνέχεια τής άγορεύσεώς του, ό Σ. Μαρκεζί

νης θά έξηγήσει τή στάση τοϋ κόμματός του καί τήν 

προσέλευσή του στή Βουλή καί θά χαρακτηρίσει τή 

διακήρυξη τής ΕΚ «περί παρανόμου Κυβερνήσεως 

καί παρανόμου Βουλής, τήν άπουσίαν άπό τάς πρώ

τας συνεδριάσεις τής Βουλής καί τήν πρόθεσιν περί 

όρκωμοσίας μετ' επιφυλάξεως, έφ' δσον δέν συνδέε

ται μέ τήν θέσιν καθεστωτικοί) ζητήματος, ώς εντυ-

πωσιακάς ενεργείας, αί όποίαι ούδέν θά έπιφέρουν 

άποτέλεσμα, διότι ή Βουλή ε{ναι καθολικώς νόμιμος 

ή καθολικώς παράνομος». Συγχρόνως θά δηλώσει δτι 

συμφωνεί μέ τίς καταγγελίες τής ΕΚ, άλλά διαφωνεί 

ώς πρός τήν τακτική της καί θά τονίσει δτι τό κόμμα 

τών Προοδευτικών «προέκρινε νά πολιτευθfj εντός 

τής δημιουργηθείσης πραγματικότητος». ' 
Σχετικά, μεταξύ τοϋ Κ. Καραμανλή καί τοϋ άρ

χηγοϋ ι:ών Προοδευτικών εγινε ό έξfjς διάλογος: 

Κ. Καραμανλής: Τά συμπεράσματά σας ε{ναι 6ρθά. 

'Αλλά στηρίζονται έπί άνυπάρκτου δεδομένου. Στηρίζον

ται έπί τοiί επιχειρήματος δτι αί tκλογαί διεξήχθησαν κα

τά τρόπον άνώμαλον. 'Η Κυβέρνησις δ μ ως δέν δέχεται δ τι 

αί έκλογαί διεξήχθησαν κατά τρόπον άνώμαλον. Τά περι

στατικά, τά όποία άναφέρει ή άντιπολίτευσις, δέν vπήρξαν 

μόνον άσήμαντα, άλλά καί άναπόδεικτα. Άλλά καί άν 

άπεδεικνύοντο, δέν θά ήτο δυνατόν νά όδηγήσουν εlς τό 

συμπέρασμα δτι έπηρεάσθη τό άποτέλεσμα τών tκλογών. 

Ε{μαι βέβαιος δiι δέν ε{ναι δυνατόν καί σείς νά πιστεύετε 
δτι τό άποτέλεσμα τών έκλογών vπήρξεν άποτέλεσμα βίας 

καί νοθείας. Γνωρίζετε δτι ούδείς δύναται νά άναγκάση τόν 

ψηφοφόρο ν νά ψηφί ση κατά τρόπον διάφορον άπό έκείνον 

κατά τόν όποίο ν θέλει νά ψηφί ση. 'Αντιθέτως, δ έκλογεύς, 

δ δποίος vφίσταται βίαν ή καταπίεσιν, έχει πάντοτε τήν 

έπιθυμίαν νά tκδικηθή. Καί δύναται αύτό νά τό πράξη άφό

βως δταν προσέρχεται είς τήν κάλπην, δπου προστατεύε

ται πλήρως. 'Ημείς γνωρίζομεν, δπως γνωρίζει καί δλό

κληρος ό έλληνικός λαός, δτι αί tκλογαί διεξήχθησαν κα

τά τρόπον έλεύθερον καί άδιάβλητον. 

Σ. Μαρκεζίνης: Εlναι βέβαιον, κ. πρόεδρε, δτι ύπο

στηρίζονται δύο aπόψεις. 'Η μία δτι αί έκλογαί ένηργήθη

σαν κατά τρόπον απολύτως <iδιάβλητον, τήν §~~ίαν ύπο
στηρίζει ή Κυβέρνησις, καί ή liλλη δτι διεξήχθησαν κατά 

τρόπον άπολύτως διαβλητόν, τήν δποίαν ύποστηρίζει ή 

άντιπολίτευσις. 'Εγώ, aρχόμενος του λόγου, ε{πον δτι έν 

πάστι περιπτώσει ή iJπαρξις νοθείας, όχι βεβαίως πρωτο

φανής εiς τήν ' Ελλάδα, νομίζω δτι ύπήρξεν άποφασιστική 

διά νά κριθή τό αύτοδύναμον τής πλειοψηφίας καί έπ' 

αύτου του πορίσματος έσκέφθην, ώς κόμμα Προοδευτικόν, 

ποίαν άντίδρασιν πρέπει νά κάνωμεν καί έξηγήσαμεν τήν 

άντίδρασίν μας . 

Κ. Καραμανλής: Διαφωνοiίμεν ώς πρός τό δεδομένον. 

Δέχεσθε δτι τό κόμμα μας διατηρεί μεγάλην δύναμιν, άλλ' 

δχι εlς τήν έκτα σι ν πού θά 1]δύνατο νά tξασφαλίση αύτοδύ

ναμον πλειοψηφίαν. Ποία ε{ναι αύτή ή διαφορά; 10.000, 
50.000, 100.000 ψήφων; Τάς χαρίζω είς τήν άντιπολίτευσιν, 
διότι καί άνευ αύτών1Jά έξησφάλιζα αύτοδύναμον πλειο
ψηφίαν. Διότι, άπλούστατα, άντί νά πάρω 50%, θά έπαιρνα 
48%. Ε{ναι δμως δυνατόν νά εϊπωμεν δτι έπηρέασθησαν 
100.000 άνθρωποι είς τήν 'Ελλάδα, χωρίς νά τό πάρη εϊδη

σιν κανείς; 'Ιδού διατί ή άντιπολίτευσις 6φείλει νά σεβα

σθή τό άποτέλεσμα τών έκλογών καί τήν tξ αύτών προελ

θοiίσαν Κυβέρνησιν. 'Εάν έπρόκειτο άλλως τε ή νομιμό

της τής συνθέσεως τής Βουλής καί ή νομιμότης τής Κυ

βερνήσεως νά tξαρτώvται άπό τήν έκάστοτε άντιπολίτευ

σιν, καλώς γνωρίζετε δτι εlς τήν 'Ελλάδα ούδέποτε θά 
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είχομεν Κυβέρνησιν. Νομίζω ότι τό νά έπιμένετε έπί τής 

άπόψεως ότι κάτι, χωρίς νά τό προσδιορίζητε, συνέβη εiς 

τάς έκλογάς, άποτελεί μίαν έσφαλμένην τάσιν, έπί τής 

δποίας στηρίζετε τούς συλλογισμούς σας. 

Κατά τή διάρκεια τής άγορεύσεως του άρχηγοu 

τών Προοδευτικών, προσήλθαν στή Βουλή οί βου

λευτές του ΠΑΜΕ γιά νά δρκισθοuν. Μετά τό τέλος 

τής άγορεύσεως του Σ. Μαρκεζίνη, θά πάρει τό λόγο 

δ Ι. Πασαλίδης: 

«Προσήλθαμε σήμερα εις τήν αίθουσαν τής Βουλής, 

γιατί θεωρουμε χρέος μας άπέναντι του λαου νά διακηρύ

ξωμε τίμια καί ειλικρινά τάς άπόψεις μας έπί τής κρισίμου 

πολιτικής καταστιiσεως πού έδημιουργήθη μέ τίς πρόσφα
τες έκλογές . 'Αποτελεί συνείδησιν του /:λληνικου λαου δτι 

ή πλειοψηφία τής Βουλής εlναι προϊόν μιaς παρωδίας 

έκλογών. 'Εφόσον, /:πομένως, ή Κυβέρνησις στηρίζεται 

εiς τήν πλειοψηφίαν αύτήν, κανένα προπέτασμα τυπικής 

διαδικασίας του κοινοβουλευτισμου δέν μπορεί νά τής δώ

ση νομιμότητα». 

'Ο I. Πασαλίδης καταφέρθηκε έπίσης έναντίον 
τής ήγεσίας του Κέντρου καί τών Προοδευτικών, 

ύποστήριξε ότι δέν προάσπισαν τή δημοκρατία 

«tσως γιατί ε{χαν τήν αuταπάτην ότι άπ' αuτό πού 

γίνονταν κυρίως σέ βάρος τής ΕΔΑ, θά έπωφεληθοuν 

κομματικά». 

Τέλος, άναφέρθηκε στήν άνάγκη σχηματισμοu 

μιας Κυβερνήσεως κοινής έμπιστοσύνης, ή όποία 

«μέσα σέ τακτή προθεσμία, νά άναλάβη τήν περιω

ρισμένη έντολή τής έξασφαλίσεως όλων τών νομικών 

καί πραγματικών προϋποθέσεων γιά γνήσιες καί έλεύ

θερες έκλογές». 

Καί, έπικεφαλής τών βουλευτών του ΠΑΜΕ, 

άποχώρησε άπό τήν αίθουσα τής Βουλής. 

τίς καταγγελίες τής ΕΚ καί του ΠΑΜΕ γιά τή 

γνησιότητα του έκλογικοu άποτελέσματος θά άντι

κρούσουν άπό τό βήμα τής Βουλής δ άντιπρόεδρος 

τής Κυβερνήσεως, Π. Κανελλόπουλος, καί οί ύπουρ

γοί 'Εσωτερικών, Γ. Ράλλης, καί Προεδρίας, Δ. Μα

κρής, ένώ δ Π. Παπαληγούρας θά άναφερθεί στήν 

οίκονομική πολιτική τής Κυβερνήσεως. 

'Από τήν πλευρά του δ ύπουργός 'Εξωτερικών, Ε. 

'Αβέρωφ, μέ άφορμή σχετική περικοπή τής άγορεύ

σεως του Π . Γαρουφαλιa, θά έκθέσει, μεταξύ άλλων, 
τίς &:πόψεις τής Κυβερνήσεως γιά τίς έλληνογιουγ

κοσλαβικές σχέσεις, σέ συνάρτηση μέ τίς πρόσφατες 
δηλώσεις του πρωθυπουργοu τών Σκοπίων καί τό 

Βαλκανικό Σύμφωνο. Είδικότερα δ Ε. 'Αβέρωφ ε{πε: 

«Εiς μέν τά Σκόπια έγινεν όντως μία δήλωσις άπό άρτι 

διορισθέντα τοπικόν πρωθυπουργόν. 'Η δήλωσις, άπαρά

δεκτος βεβαίως, διότι δι' ήμάς δέν ύπάρχει μειονότης Μα

κεδονική, δέν έδημοσιεύθη δχι μόνον εις τάς έφημερίδας 

του Βελιγραδίου άλλ' οϋτε καί εις τάς τοπικάς έφη μερίδας 

τών Σκοπίων. 

»Τουτο καθορίζει σαφώς τήν σημασίαν καί τήν βαρύ

τητα τής δηλώσεως αύτής. 'Αργότερον, οuχί άμέσως, άλλά 

μεοτά ήμέρας άρκετάς, εις τήν /:βδομαδιαίαν συνέντευξιν 

τήν όποία ν δίδει ό έκπρόσωπος του ύπουργείου 'Εξωτερι

κών, ήρωτήθη περί του Βαλκανικου Συμφώνου καί είπεν 

δτι τουτο ε{ναι νεκρόν. Δέν θέλω νά άσχοληθώ περί του 
έάν ε{ ναι σκόπιμον νά γίνωνται μονομερώς τοιαυται δηλώ

σεις ε{ς δημοσιογραφικάς συνεντεύξεις. Παρατηρώ δμως 

δτι δέν έπηκολούθησεν ή δήλωσις αuτή τήν δήλωσιν των 

Σκοπίων, δτι ε{ναι έντελώς άσχετος μέ αύτήν καί δτι δέν 

έχει καμμίαν σχέσιν μέ τήν γενικήν πολιτικήν του Βελι

γράδίου. Καί ημείς oi άλλοι /:ταίροι δεχόμεθα δτι τό Βαλ
κανικόν Σύμφωνον ε{ ναι άπό έτών νεκρόν καί δτι άναμένει 

τήν καταγγελία ν του. 'Η /:λλ ηνογιουγκοσλαβική φιλία καί 

συνεργασία άποτελουν στοιχείον ισορροπίας εύρυτέρας 

σημασίας, τό όποίον εχει τύχει καί εuρυτέρας άναγνωρί

σεως. 'Οφείλομεν βεβαίως νά τό παρακολουθώμεν μετά 

μεγάλης προσοχής καί εις λεπτομερείας του άκόμη. Δέν 

ε{ναι δμως όρθόν, χωρίς πολλήν προσοχήν, νά δημιουργου
μεν εντυπώσεις αi όποίαι δύνανται νά παραβλάψουν παρά

γοντας χρησίμους διά τήν ισορροπία ν καί τήν ειρήνη ν τής 

Βαλκανικής, - παράγοντας τούς όποίους πρέπει νά διαφυ

λάττωμεν καί όχι νά τορπιλίζωμεν μέ τόσην έλαφρότητω>. 

Στήν όνομαστική ψηφοφορία πού πραγματοποιή

θηκε άμέσως μετά τή λήξη τής συζητήσεως, ψήφι

σαν συνολικά 195 βουλευτές. 'Από αuτούς οί 174 
παρόντες βουλευτές τής ΕΡΕ εδωσαν ψήφο έμπιστο

σύνης στήν Κυβέρνηση, ένώ τήν καταψήφισαν οί 14 
βουλευτές του κόμματος τών Προοδευτικών καί οί 7 
παρόντες 'Ανεξάρτητοι 129 • 
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'Ο 'Έλληνας πρεσβευτής στό Παρίσι, Φ. Φίλων, 

σέ συνάντησή του μέ τό Γάλλο ύπουργό τών 'Εξω

τερικών, άναφέρεται στό θέμα τής συμμετοχής τής 

'Ελλάδος στό ύπό διαμόρφωση σχήμα πολιτικής 

συνεργασίας στούς κόλπους τής ΕΟΚ. Σέ σχετικό 

τηλεγράφημά του άπό τό Παρίσι, δ Φ. Φίλων παρα

τηρεί: 

«Κατά περιωρισμένην κοινωνικήν συγκέντρωσιν, μοί 

έδόθη ή ευκαιρία δπως συνομιλήσω μέ περισσοτέραν άνε

σιν μετά του κ. Κούβ ντέ Μυρβίλ, έπί του ζητήματος τής 

συμμετοχής τής 'Ελλάδος εις τήν πολιτικήν όργάνωσιν 

τής Εύρώπης. 

»'Εξήγησα δτι ύφίστανται ώρισμένοι ψυχολογικοί πα

ράγοντες, οϊτινες έχουν τήν σημασίαν αuτών έπί /:λληνι

κής κοινής γνώμης. Έν 'Ελλάδι η σύνδεσις πρός τήν 

ΕΟΚ ηρμηνεύθη πρό παντός ώς άπαρχή έντάξεως τής χώ

ρας εις ισχυρόν πολιτικόν εuρωπαϊκqν συγκρότημα, ύπό 

σχήμα διαρκώς άναπτυσσομένων οίκονομικών δεσμών, 

άλλά μέ τελικόν σκοπόν τήν /:δραίωσιν τής άσφαλείας καί 

τήν {σχυροποίησιν τής εύρωπαϊκής ήπείρου. Έάν λοιπόν 

ή 'Ελλάς, ώς μικροτέρα εύρωπαϊκή χώρα, παρέμενε μα

κράν τής κοινής ταύτης πολιτικής προσπαθείας, θά ήδύνα

το άφ' /:νός μέν νά γεννηθή έν τΌ χώρq. δυσάρεστον συναί-
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σθημα πτωχοu συγγενοuς, εiς δέ τούς επικινδύνους γείτο

νας ήμών ή εντύπωσις δτι ή 'Ελλάς αποτελεί περιφερεια

κόν τομέα μέ μειωμένον εδιαφέρον τής Δύσεως διά τάς 

τύχας καί τήν ασφάλειάν της. 'Επιπροσθέτως θά εχρησί

μευε ώς επιχείρημα .εtς χείρας των κύκλων τής άκρας άρι

στερaς, Όϊτινες προσπαθοuσιν νά παραστήσωσιν τήν Δύ
σιν ώς εκμεταλλευομένην πολιτικώς τήν 'Ελλάδα, άφοu 

ακόμη καί άντιπολιτευόμεναι τινες εφημερίδες, μή άνή

κουσαι εiς τήν άκραν άριστεράν, δέν εδίστασαy νά χαρα

κτηρίσωσιν τήν σύνδεσιν τής 'Ελλάδος ώς ύποτέλειαν εiς 

νέας μορφής άποικιοκρατίαν. v Άλλωστε, προσέθεσα, ή 

Γαλλία, μετά τής όποίας ή 'Ελλάς εχει κοινή ν νοοτροπί

αν, παλαιούς ψυχικούς δεσμούς καί εiδικώτερα κοινά συμ

φέροντα, θά εϋρισκεν εiς τήν έλληνικήν παρουσίαν tδιαιτέ

ραν φιλικήν κατανόησιν καί συνεργατικότητα. 'Ο κ. Κούβ 

ντέ Μυρβίλ μοί εξήγησεν δτι κατανοεί καί συμμερίζεται 

απολύτως τά αισθήματα ταuτα του έλληνικοu λαοί) καί εχει 

πλήρη επίγνωσιν του κοινοί) διά τάς χώρας ήμών συμφέ

ροντος στενής συνεργασίας επί του πολιτικοί) επιπέδου καί 

συμμετοχής τής 'Ελλάδος εiς τήν πολιτικήν όργάνωσιν 

τής Εuρώπης, πρός ijν διάκειται εuμενώς. 'Η πραγματικό

της δμως ε{ναι δτι οί εξ εύρίσκονται άκόμη εiς τό διερευ

νητικόν στάδιον, διά τήν επίτευξιν μιας τουλάχιστον κατ' 

άρχήν συμφωνίας διά τήν Πολιτικήν Εuρωπαϊκήν Όργά

νωσιν, ijτις δέν επετεύχθη εiσέτι καί ijτις μάλιστα περιε

πλάκη, κατόπιν τής ύποβολής τής άγγλικής ύποψηφιότη

τος δπως συμμετάσχη εiς τήν Κοινήν 'Αγοράν. Διά τόν 

λόγον τοuτον, θεωρεί τό ζήτημα τής έλληνικής συμμετο

χής πρόωρον εiσέτι, καί αuτή εlναι ή εννοια των πρός τόν 

κ. Παπαληγούραν άνακοινώσεών του καί τής σχετικής δη

λώσεως του κ. Ντεμπρέ κατά τάς εν 'Αθήναις συνομιλίας. 

Μοί προσέθεσεν δτι ε{ ναι πεπεισμένος δτι, δταν ή προσπά

θεια τής Εuρωπαϊκής Πολιτικής 'Οργανώσεως λάβη θετι

κωτέραν μορφήν, θά συμμετάσχη καί ή 'Ελλάς εiς τήν 

όργανωτικήν ταύτην εργασίαν, καθόσον άποδίδεται ύπό 

των εξ ή προσήκουσα σημασία εiς τόν έλληνικόν παρά

γοντα καί δτι τοuτο άποτελεί κοινόν συμφέρον τών εξ καί 

είδικώτερον πρός τάς επιδιώξεις τής γαλλικής πολιτι
κής»Ι30. 

7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

'Ο Κ. Καραμανλής συνεργάζεται μέ τούς ύπουρ

γούς Συντονισμοί), Π . Παπαληγούρα, 'Αμύνης, Α. 

Πρωτοπαπαδάκη καί 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, ενό

ψει τής συμμετοχής τους στή Σύνοδο τ&ν ύπουργ&ν 

'Αμύνης καί 'Εξωτερικών τοϋ ΝΑΤΟ, πού πρόκειται 

νά πραγματοποιηθεί στό Παρίσι άπό 13 εως 15 Δε
κεμβρίου. Σύμφωνα μέ τή σχετική άνακοίνωση, ό 

πρωθυπουργός «εδωσε γενικές όδηγίες, τόσον επί 

τ&ν θεμάτων, τά όποία ε{ναι εγγεγραμμένα είς τήν 

ήμερησίαν διάταξιν καί τ&ν θέσεων τάς όποίας θά 

ύποστηρίξει ή έλληνική άντιπροσωπεία, οσον καί 

επί τ&ν είδικ&ν θεμάτων, τά όποία άπασχολοuν ίδι

αιτέρως τήν 'Ελλάδα, οπως ε{ ναι ό τρόπος ενισχύ

σεώς της διά τήν άντιμετώπισιν τ&ν στρατιωτικών 

δαπανών καί ό εκσυγχρονισμός τ&ν 'Ενόπλων Δυνά

μεών της διά συγχρόνου ύλικοϋ» . 

Στίς 18 Δεκεμβρίου καί μετά τήν έπάνοδό τους 
άπό τήν γαλλική πρωτεύουσα, οί ύπουργοί Συντονι

σμοί), Π. Παπαληγούρας καί 'Εθνικής 'Αμύνης, Α. 

Πρωτοπαπαδάκης θά ενημερώσουν τόν Κ. Καραμαν

λή γιά τίς λεπτομέρειες τ&ν εργασιών τής διασκέψε- ', 
ως καί γιά τίς έπαφές πού ε{χαν μέ δυτικούς συνα

δέλφους τους. 

Σύμφωνα μέ σχόλια άρμοδίων, οί άποφάσεις πού 

πάρθηκαν στό στρατιωτικό τομέα ίκανοποιοuσαν 

άπόλυτα τίς έλληνικές άπόψεις καί κρίνονταν εποι

κοδομητικές γιά -tή βελτίωση τής άμυντικής ίκανό
τητος του ΝΑΤΟ. Είδικότερά, ό συμμαχικός παρά

γοντας επέδειξε ίδιαίτερο ενδιαφέρον καί άναγνώρι

σε τή στρατηγική άξία του έλληνικου χώρου στήν 

κοινή άμυνα τής νευραλγικής περιοχής τής νοτιοα

νατολικής πτέρυγας του ΝΑ ΤΟ καί ή ·Ελλάδα χα

ρακτηρίστηκε ώς ενας άπό τούς πιό σημαντικούς 

κρίκους του ΝΑΤΟ. 'Ιδιαίτερη προώθηση σημειώ

θηκε καί στά ύφιστάμενα προβλήματα εκσυγχρονι

σμοί) καί άνανεώσεως του πολεμικοί) ύλικου τ&ν έλ

ληνικ&ν 'Ενόπλων Δυνάμεων γιά τήν αϋξηση τής 

δυνάμεως πυρός. Τό θέμα αύτό τέθηκε σέ συνδυασμό 

καί μέ τό ϋψος τής στρατιωτικής βοηθείας πού επρό

κειτο νά χορηγηθεί καί οί ένδείξεις ύπήρξαν άπόλυ
τα ικανοποιητικές. 

Στίς 20 Δεκεμβρίου επέστρεψε άπό τό Παρίσι καί 
δ ύπουργός τ&ν 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, ό όποίος, 

μέ τή σειρά του, ενημέρωσε τόν Κ. Καραμανλή πάνω 

σέ θέματα τής άρμοδιότητός του. 

8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

'Ο άρχηγός καί ή κοινοβουλευτική δμάδα τής 

ΕΚ άρνοuνται νά προσέλθουν στή Βουλή γιά νά δρ

κιστοuν. Τό γεγονός αύτό άναγκάζει τόν πρόεδρο 

τής Βουλής νά διακόψει τίς εργασίες του Σώματος 

μέχρι τήν 9η 'Ιανουαρίου. 'Ο Γ. Παπανδρέου, άπαν

τώντας στόν πρόεδρο τής Βουλής, έπεσήμανε οτι <ωi 

βουλευταί τής ΕΚ εχουν άποφασίσει νά προσέλθουν 

είς τήν Βουλήν τήν Δευτέραν, 12 Δεκεμβρίου». 

Τήν έπομένη, 9 Δεκεμβρίου, καί μετά άπό συνε
δρίαση τής κοινοβουλευτικής όμάδος τής ΕΚ, θά έκ

δοθεί τό άκόλουθο άνακοινωθέν: 

«Καταγγέλλομεν εiς τόν έλληνικόν λαόν τό νέον πρα

ξικόπημα τής νέας Κυβερνήσεως τής ΕΡΕ, ή όποία όλισθή
σασα εiς τόν κατήφορον τής εκτροπής του Συντάγματος, 

τό όποίον παραβιάζει κατά iρόπον προκλητικόν, εσπευσε 

νά θέση τέρμα εiς τάς εργασίας τής Βουλής πρίν κάν αuταί 

άκόμη άρχίσουν καί εν& ύπήρχον σημαντικά θέματα πρός 

συζήτησιν. Εlχεν εξ άλλου άναγγελθή διά τήν προσεχή 

Δευτέραν (αϋριον) ή προσέλευσις των βουλευτών τοu Κέν

τρου πρός κατάθεσιν προτάσεως παραπομπής εiς τό Εiδι

κόν Δικαστήριον των ύπευθύνων τής νοθείας τών τελευ

ταίων εκλογών. 'Η δήθεν ελλειψις εργασίας διά τήν Βου-
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λήν άποτελεί θλιβεράν πρόφασιν μιας ετι θλιβερωτέρας 

πολιτικης ένεργείας. Τέλος, δέν εlναι δυνατόν νά διακόψη 

ή Βουλή τάς έργασίας της διά τάς έορτάς τών Χριστουγέν

νων πρίν ψηφίση τόν καθιερωμένον νόμον περί διαχειρί

σεως τών έσόδων καί έξόδων τοϋ Κράτους κατά τό άκό

λουθον ετος. 'Η Κυβέρνησις της ΕΡΕ διέκοψε βιαίως τάς 

έργασίας τοϋ Σώματος, διότι κατέχεται άπό πλέγμα ένοχης 

διά τήν διαπραχθείσαν βίαν καί νοθείαν καί τρέμει τόν 

έπικείμενον ελεγχον. Τήν εiδοποιοϋμεν δτι δέν θά τόν 

άποφύγη. Τό Κέντρον θά συνεχίση άνενδότως καί μέχρι 

πλήρους εύοδώσεως, τόν άγώνα, διά τήν άποκατάστασιν 

της νομιμότητος καί τfjς δημοκρατίας είς τήν χώραν». 

'Η άνακοίνωση τής ΕΚ προκάλεσε τήν εντονη 

άντίδραση τής κυβερνητικής πλευρtiς: 

«'Από τό περιεχόμενον των νυκτερινών δηλώσεων τοϋ 

κ. άρχηγοϋ της ·Ενώσεως Κέντρου προκύπτει δτι ό διάλο

γος μέτ' αύτοϋ καί μάταιος εΙναι καί €στερημένος πολιτι

κης σοβαρότητος. Ή ΕΚ, άρνηθείσα, καί τήν έπομένην 

άκόμη της ψηφοφορίας έπί των προγραμματικών δηλώσε

ων της Κυβερνήσεως νά προσέλθη εiς τήν Βουλήν διά τήν 

δρκωμοσίαν τών κοινοβουλευτικών της στελεχών καί τήν 

'κατάθεσιν καί συζήτησιν οίασδήποτε προτάσεώς της, 

εκτρέπεται σήμερον διά των δηλώσεων τοϋ άρχηγοίί της 

είς φαιδρούς λεονταρισμούς, έπισημαίνουσα τόν τρόμον ό 

δποίος συνέχει, δηθεν, τήν Κυβέρνησιν έκτης έπικειμένης 

προτάσεως, τήν δποίαν ή ίδία μέχρι σήμερον έπιμελώς άπέ

φυγε νά ύποβάλη καί νά συζητήση. 

»'Επισημαίνονται, έν συνεχεί~, είς τάς δηλώσεις τοϋ κ. 

Παπανδρέου ή εννοια της νομιμότητος ώς καί ή άνάγκη 

της δμαλης λειτουργίας τοϋ κοινοβουλευτικοϋ πολιτεύμα

τος, είς τάς άρχάς τών όποίων, ώς γνωστόν, ούδέποτε έπί

στευσεν δ ίδιος. 

»·Ως ύπέρμαχος τών κοινοβουλευτικών θεσμών, τοϋ 

πολιτεύματος καί της δημοκρατίας, εμφανίζεται κατά και

ρούς δ άρχηγός τοϋ Κέντρου μέ μοναδικήν έπιδίωξιν τήν 

προσαρμογήν αύτών είς τάς προσωπικάς του φιλοδοξίας 

καί τάς κομματικάς του άνάγκας. Πρόσφατα καί χαρακτη

ριστικά παραδείγματα τfjς τοιαύτης άσυνεπείας του άποτε

λοϋν ή άξίωσις περί μεταρρυθμίσεως τοϋ έκλογικοϋ νόμου 

τοϋ 1958, τόν δποίον δ ίδιος εlχεν είσηγηθη. 
»Μολονότι δέ έγνώριζεν δτι κατά τάς άρχάς τοϋ πολι

τεύματος καί της δημοκρατίας ή μεταρρύθμισις τοϋ έκλο

γικοϋ νόμου άποφασίζεται ύπό της πλειοψηφίας της Βου

λης, δέν έδίστασε νά άπειλήση δτι, άν τό νέον έκλογικόν 

σύστημα δέν προσηρμόζετο είς τάς προτιμήσεις της μειο

ψηφίας, ε{χεν άπόφασιν νά δδηγήση τήν χώραν είς έπικίν

δυνον άνωμαλίαν. 

»·Η άξίωσίς του, έν συνεχεί~, πρός σχηματισμόν ύπη

ρεσιακης Κυβερνήσεως, άποτελεί νέαν έκδήλωσιν της 

προσηλώσεώς του είς τάς άρχάς της δημοκρατίας. 'Ε γνώ

ριζε καί τότε δτι κατά τό Σύνταγμα καί τό πολίτευμα δέν 

προεβλέπετο δ σχηματισμός τοιαύτης Κυβερνήσεως. Καί 

παρά ταϋτα, τήν ήξίωσε μετά φορτικότητος, μάλιστα άπει

λών άλλως νά δδηγήση τήν χώραν είς νέαν καί πάλιν άνω

μαλίαν. Καί πρό διημέρου, άκόμη, ήξίωσε προκλητικώς 

δπως τό Κοινοβούλιον ρυθμίση καί προγραμματίση τάς 

ίδίας του έργασίας, σύμφωνα μέ τάς έπιθυμίας καί τάς όρέ-

ξεις του. Τό Σώμα, δπως έγνώριζε, δέν ε{χε μόνον άνεξέ
λεγκτον δικαίωμα άλλά καί ύποχρέωσιν νά διακόψη τάς 

έργασίας του, έφ' δσον, δπως ήτο γνωστόν, δέν ε{χε προε

τοιμασθη εργον παρά των κοινοβουλευτικών έπιτροπών 

διά νά προχωρήση. 

»Παρά ταϋτα καί μετά τήν ψηφοφορίαν έπί των προ

γραμματικών δηλώσεων της Κυβερνήσεως, τό Σώμα άπεφά

σισε νά παρατείνη τάς έργασίας του μέ μοναδικόν σκοπόν 

νά διευκολύνη τήν δρκωμοσίαν τών κοινοβουλευτικών με

λών της ·Ενώσεως Κέντρου καί τήν ύποβολήν καί συζή

τησιν της άπειλουμένης προτάσεως. 

»Καί ούδεμίαν πρός τοϋτο ε{χεν ύποχρέωσιν ή Βουλή, 

έφ' δσον έπί ήμέρας έλειτούργησεν, ώρκίσθη τό σύνολον 

των ύπολοίπων βουλευτών, έπ' εύκαιρί~ δέ των προγραμ

ματικών δηλώσεων της Κυβερνήσεως έπηκολούθησαν συ

ζητήσεις, κατά τάς δποίας καί άπόψεις ήτο δυνατόν νά 

έκτεθοϋν καί οίαιδήποτε προτάσεις νά ύποβληθοϋν. ·Ο κ. 

Παπανδρέου δμως, καί μετά τήν προσφοράν αύτή ν τοϋ Σώ

ματος, δέν ίκανοποιήθη, άξιων νά κηδεμονεύση τήν Βου

λήν καί νά δρίση δ ίδιος τήν ήμέραν της έμφανίσεως τοϋ 

κόμματός του. 

»Αί χαρακτηριστικαί αύταί περιπτώσεις δέν άποδεικνύ

ουν βεβαίως σεβασμόν καί προσήλωσιν τοϋ κ. άρχηγοϋ 

τοϋ Κέντρου είς τάς άρχάς τοϋ κοινοβουλευτισμοϋ τοϋ πο

λιτεύματος καί της δημοκρατίας, τάς δποίας κατά καιρούς 

διαλαλεί, άλλά άπροκαλύπτους Προθέσεις πολιτικών έκβι
ασμών, τάς δποίας ή πλειοψηφία δένε{ ναι διατεθειμένη νά 

άνεχθη περαιτέρω. ν Αλλωστε, έάν καί τά λοιπά κόμματα 

της χώρας έμιμοϋντο τόν κ. Παπανδρέου είς τήν τακτικήν 

αύτήν τοϋ πολιτικοϋ έκβιασμοϋ, θά καθίστατο προβλημα

τική ή δμαλή λειτουργία τοϋ πολιτεύματος. 

»ΕΙναι άνάγκη νά άντιληφθη, έπί τέλους, δ κ. άρχηγός 

της· Ενώσεως Κέντρου δτι τό πολίτευμα πρόκειται νά λει

τουργήση δμαλώς. Καί είς τήν δμαλήν τοϋ πολιτεύματος 

λειτουργίαν θά πρέπει νά προσαρμοσθη καί δ ίδιος κιiί ή 

παράταξις της δποίας ήγείται. 'Εάν δέ δ ίδιος δέν κατορ

θώνη νά άντιληφθη τήν στο}χειώδη αύτήν ύποχρέωσίν 

του, θά πρέπει νά τοϋ ύποδειχθη άπό "μέρους εκείνων, ο{ 

δποίοι τόν ένθαρρύνουν κίlί τόν ένισχύουν». 

11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

Θεμελιώνεται τ'ό τρίτο έργοστάσιο σακχάρεως, 
στό 43ο χλμ. τής δδοu Θεσσαλονίκης-' Αθηνών, στό 

Πλατύ. 

Μετά τόν άγιασμό, έκφώνησαν σύντομες δμιλίες 

δ ύπουργός Β. 'Ελλάδος, Δ. Μανέντης καί δ ύπουρ

γός Βιομηχανίας, Ζ. Ζησάκης. ΕΙδικότερα, δ ύπουρ

γός Βιομηχανίας τόνισε: 

«'Η δαπάνη κατασκευης εχει προϋπολογισθη είς 225 
έκατ. δρχ. Τό έργοστάσιον θά παράγη έτησίως, δπως καί 

τά δύο άλλα, 28.000 τόννους λευκης ζακχάρεως, θά 

άπορροφa 200.000 τόννους τεύτλων πού θά καλύψουν 
καλλιέργειαν 80.000 στρεμμάτων καί οϋτω θά διπλασιασθη 
τό τοπικόν γεωργικόν είσόδημα έν συγκρίσει μέ τήν 

καλλιέργειαν ίσης εκτάσεως μέ σιτηρά. Τό έργοστάσιον 
ύπολογίζεται δτι θά περατωθη κατά τόν Αϋγουστον τοϋ 

1962». 
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11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

'Ο Γ. Παπανδρέου άνακοινώνει τήν πρόθεση τής 

'Ενώσεως Κέντρου νά όργανώσει λαϊκή συγκέντρω

ση σέ άνοικτό χώρο τ&ν 'Αθηνών, προκειμένου νά 

καταγγείλει «τό έκλογικό άποτέλεσμα» καί νά ζητή

σει «τήν συμπαράστασιν του λαου είς τόν άγ&να τής 

δημοκρατίας». 

Στίς 15 Δεκεμβρίου δ ύφυπουργός 'Εσωτερικών, 
Δ. Δαβάκης θά άνακοινώσει δτι «άπεφασίσθη διά λό

γους δημοσίας τάξεως δπως μή χορηγηθή ή ζητη

θείσα άδεια συγκεντρώσεως έν άνοικτφ χώρφ». 

13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

Σέ σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία του πρωθυπουρ

γου Κ. Καραμανλή καί μέ τή συμμετοχή του ύπουρ

γου Προεδρίας, Δ. Μακρή καί του γενικου γραμματέα 

του ΕΟΤ, Ν. Φωκa, έξετάζεται ή πορεία του έλληνι

κου τουρισμου καί τό πρόγραμμα τών νέων τουριστι

κών εργων του ετους 1962. Στό κείμενο τής άνακοι
νώσεως πού θά έκδοθεί μετά τόν τερματισμό τής συ

σκέψεως, άναφέρεται: 

«'Ο πρόεδρος τής Κυβερνήσεως εδωσεν όδηγίας επί 

διαφόρων θεμάτων κ:αί εν συνεχείq ελήφθησαν άποφάσεις 

άφορώσαι τήν περαιτέρω δραστηριοποίησιν τής επί του 

τουρισμου κρατικής προσπαθείας. 

»'Ως προέκ:υψεν εκ: τών εκτεθέντων κατά τήν διάρκειαν 

τής συσκέψεως, ή εξέλιξις τής τουριστικής κινήσεως κατά 

τό λήγον ετος υπήρξε λίαν ίκ:ανοποιητικ:ή, υπερβίiσα κ:αί 

αuτάς τάς προβλέψεις επί τών όποίων εθεμελιώθη τό πεν

ταετές πρόγραμμα. Οϋτω, προβλέπεται δτι δ άριθμός τών 

ξένων περιηγητών οί δποίοι θά εΙσέλθουν εiς τήν χώραν 

μέχρι τέλους Δεκεμβρίου θά άνέλθη εiς 495 χιλιάδας, fίτοι 
θά σημειωθή αϋξησις τής τουριστικής κινήσεως εναντι τής 

περσινής κατά 25% εναντι αuξήσεως 20%, ήτις ε{χεν υπο
λογισθή κατά τήν κ:ατάρτισιν του πενταετους : Αί εΙσπρά

ξεις, εξ aλλου, εiς ξένον συνάλλαγμα θά άνέλθουν εiς 70 
/;κατ. δολλ., εμφανίζουσαι αϋξησιν περίπου 40% εναντι 
τών εισπράξεων του 1960, ήτις κατά τήν σύνταξιν του πεν
ταετους προγράμματος ε{χεν υπολογισθή μόνον εiς 20%. 

»'Εκ: τής εξετάσεως τής πορείας τής εκτελέσεως του 

προγράμματος επενδύσεων του ετους 1961 διεπιστώθη δτι 
αϋτη υπήρξεν άπολύτως ίκ:ανοποιητικ:ή, δεδομένου δτι επι

τυγχάνεται μέχρι τέλους του 1961 ή aπορρόφησις του συνό
λου τών διατεθέντων κεφαλαίων εκ: δρχ. 270 Ι:κ:ατ. Διά τών 
κεφαλαίων τούτων aπεπερατώθη κ:αί ετέθη εν λειτουργίq 

σειρά δλόκ:ληρος τουριστικών εργων, μεταξύ τών δποίων 

ε{ναι τά ξενοδοχεία Πάρνηθος, 'Ύδρας, 'Ακροναυπλίας, 

Βόλου, Κώ, 'Επιδαύρου, 'Ανδριτσαίνης κ:αί Ήγουμενί

τσης, τά περίπτερα κ:αί δδικ:οί σταθμοί 'Ερετρίας, Πλατα

μώνος, 'Ηγουμενίτσης, Μόρνου, 'Αχελώου, Δελφών κ:αί 

διάφορα εργα υποδομής, ενώ aπεπερατώθησαν επίσης κ:αί 

εΙ ναι €τοιμα νά λειτουργήσουν τά ξενοδοχεία 'Ιτέας κ:αί 

Οuρανουπόλεως ('Αγίου "Ορους), τά περίπτερα Μυστρίi 

κ:αί 'Αντιρρίου, ή πλάζ του Λουτρακ:ίου, τό Μουσείον κ:αί 

τά εξωραϊστικά εργα τών Δελφών κ:.li. Διά τών κεφαλαίων 

επίσης του αuτου προγράμματος ηρχισεν ή εκτέλεσις τών 

ξενοδοχείων 'Ολυμπίας, Πορταριίiς, Κασσάνδρας Χαλκι

δικής (εiς Παληουρι), Σερρών, Βυτίνης, Καλαμών, "'Ήλι

ος" Ρόδου, Πάρνηθος (διά μετασκευής του aλλοτε Σανα

τορίου εiς λαϊκ:όν ξενοδοχείον), Πόρου, Σπετσών, Σκιά

θου, Μακ:ρυάμμου Θάσου, Δράμας, Κομοτηνής κ:αί Χανί

ων, τών περιπτέρων Λεβαδείας, Εuρίπου, Δωδώνης, Πέλ

λης, 'Ηραίου Λουτρακ:ίου, Τριπόλεως, Σέιχ Σου Θεσσα

λονίκης κ:αί Σκοπέλου, του Γκ:όλφ τής Γλυφάδας, τών του

ριστικών κέντρων Ξυλοκ:άστρου, Φιλοπάππου κ:αί Λυκ:α

βηττου, τής πλάζ Καβάλας κ:αί διαφόρων εργων υποδομής. 

»'Εν συνεχείq, ενεκρίθη τελικώς τό επί τij βάσει είδι

κ:ών δδηγιών του κ: . προέδρου τής Κυβερνήσεως καταρτι

σθέν πρόγραμμα τών τουριστικών εργων εκ δημοσίων 

επενδύσεων του ετους 1962, του δποίου τό ϋψος άνήλθε 
τελικώς είς 225 Ι:κ:ατ. δρχ . περίπου. Διά του προγράμματος 

τούτου προβλέπεται ή εντός του ετους 1962 δλοσχερής 
άποπεράτωσις τών άρξαμένων εργων, ώς άνωτέρω, καθώς 

καί τών άκ:ολούθων, τά όποία εlχον προβλεφθή καί εμελε

τήθησαν διαρκ:ουντος του ετους 1961. Ταυτα εΙ ναι τά ξενο
δοχεία Πατρών, 'Εδέσσης, Πάργας, Ρεθύμνου, Σίφνου, 

'Ηρακλείου, Μυτιλήνης, τά περίπτερα 'Ερυμάνθου, Σου

νίου, Όμαλου Χανίων κ:αί Δικ:ταίου 'Άντρου Κρήτης, αί 

πλάζ Πατρών καί Ναυπλίου καί διάφορα εργα υποδομής, 

ώς καί ή ϋδρευσις τών πόλεων • Αργους καί Ναυπλίου, τά 
εξωραϊστικά τής Κερκύρας, τά εξωραϊστικά καί αί πολεο

δομικ:αί διαμορφώσεις τών 'Ιωαννίνων, ή πλακόστρωσις 

τής παραλίας Μυκόνου, τά εξωραϊστικά του φρουρίου κ:αί 

τών βυζαντινών μνημείων "Αρτης κ:αί aλλα. 

»Διά του αύτου προγράμματος προβλέπεται ή διάθέσις 
πιστώσεων διά τήν συνέχισιν τής σοβαρίiς διαφημιστικής 

προσπαθείας, τήv όποία ν άπό διετίας ανέλαβε καί διεξάγει 

δ ΕΟΤ εiς Εύρώπην κ:αί Ήνωμένας Πολιτείας διά τήν όρ

γάνωσιν κ:αί κατά τό ετος 1962 τών πλέον σημαντικών του
ριστικών εκδηλώσεων, δπως ε{ναι τό φεστιβάλ 'Επιδαύ

ρου καί τό φεστιβάλ 'Αθηνών, διά τήν δραστηριοποίησιν 

τής τουριστικής επαγγελματικής εκπαιδεύσεως πρός εξα
σφάλισιν του καταλλήλου εΙδικευμένου προσωπικου διά 

τάς τουριστικάς εγκαταστάσεις, ώς επίσης κ:αί δλων τών 

πιστώσεων αί όποίαι aπαιτουνται διά τάς λοιπάς άνάγκ:ας 

του Όργανισμου τάς συνδεομένας μέ τήν εκτέλεσιν του 

προγράμματος. 

)) 'Εκτός τών άνωτέρω πιστώσεων, αί όποία ι, ώς ελέχθη, 
άνέρχονται είς 225 περίπου /:κατ. δρχ., είς τό πρόγραμμα 
του ΕΟΤ περιελήφθη καί ή παραγγελία εiς Ιταλικά ναυπη

γεία τριών νέων άκτοπλοϊκ:ών σκαφών, επιβατικών οχημα

ταγωγών, συνολικής άξίας 340 περίπου /;κατ. δρχ., τά 

όποία πρόκειται νά εξοφληθουν εκ: τών εiς τήν διάθεσιν 

τής Ι:λληνικ:ής Κυβερνήσεως υφισταμένων ύπολοίπων τών 

ίταλικ:ών επανορθώσεων. Διά τής ναυπηγήσεως τών σκα

φών τούτων, τά όποία θά δύνανται συμφώνως πρός τήν 

κατ' αύτάς υπογραφομένην σύμβασιν νά παραδοθουν καί 

δρομολογηθουν τό πρώτον τόν Ίούνιον 1963, τό δεύτερον 
τόν Αϋγουστον 1963 καί τό τρίτον τόΨ'Οκ:τώβριον 1963, 
θά προκύψη λίαν άξιόλογος βελτίωσις τών συνθηκών τών 

άκτοπλοϊκών συγκοινωνιών τής χώρας, αί δποίαι, ώς γνω

στόν, κατά κύριον λόγον εξυπηρετουν τήν τουριστικήν κί

νησιν τών Ι:λληνικών νήσων. 'Επί πλέον λύεται κ:αί τό 

θέμα του φέρρυ-μπώτ πρός Κρήτην, δεδομένου δτι τά σκ:ά-
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φη ταϋτα θά εχουν δυνατότητα μεταφοράς 80-100 αυτοκινή
των εκαστον. 

»Κατά τήν διάρκειαν τής συσκέψεως καί παραλλήλως 

πρός τό πρόγραμμα των τουριστικών εργων έξ επενδύσεων, 

δ κ. πρωθυπουργός ένημερώθη έπί τής άναπτύξεως τουρι

στικών εγκαταστάσεων τής συντελουμένης, είτε παρ' όρ

γανισμών Δημοσίου Δικαίου διά διαθέσεως τών ίδίων αυ

τών κεφαλαίων άποδεσμευομένων διά δανείων υπό τοϋ 

ΟΧΟΑ η άλλων πιστωτικών όργανισμών, έντός πάντοτε 

τοϋ υπό τής Κυβερνήσεως κατευθυνομένου μακροετοϋς 

προγράμματος τουριστικής άναπτύξεως. ·Ως διαπιστοϋται, 

τά κεφάλαια τά όποία έπενδύονται οuτω διά τόν τουριστι

κόν έξοπλισμόν τής χώρας, παραλλήλως πρός τά διατιθέ

μενα εκ κεφαλαίου δημοσίων έπενδύσεων, εΙ ναι πολλαπλά

σια τούτων, δεδομένου δτι ευρίσκονται ηδη υπό κατα

σκευήν υπερεξήκοντα νέα ξενοδοχεία 'Οργανισμών καί 

ίδi.ωτών, συνολικής δυνάμεως υπερβαινούσης τάς 8.000 
κλίνας. ·Η συνολική έπένδυσις διά τά ξενοδοχεία ταϋτα 

υπολογίζεται είς 800 τουλάχιστον έκατ. δρχ. Κατά τήν 

σχετικήν συζήτησιν έξητάσθησαν πάσαι αί άφορώσαι τήν 

επενδυτικήν ταύτην δραστηριότητα των όργανισμών καί 

ίδιωτών επιχειρηματιών λεπτομέρειαι καί έδόθησαν υπό 

τοϋ Κ. Καραμανλή δδηγίαι πρός επιτάχυνσιν τοϋ ρυθμοϋ 

τής προόδου των υπό μελέτην η υπό κατασκευήν ξενοδο

χειακών μονάδων καί ίδιαιτέρως τών σοβαρωτέρων έκ τού

των, δπως εΙναι τά έν 'Αθήναις ξενοδοχεία Χίλτον (1.000 
κλινών), Μετοχικοϋ Ταμείου (τετράγωνον Ζαβορίτου 500 
κλινών) "Βασιλέων Μέλαθρον" (δλοκλήρωσις μέχρι λεω

φόρου Βασιλίσσης διά προσθήκης 200 κλινών), Ταμείου 
Νομικών (δδός Σταδίου 826 κλινών), Πλατείας 'Ομονοίας 
(τετράγωνον μεταξύ δδών Γ' Σεπτεμβρίου καί "Ιωνος 500 
κλινών Γ' κατηγορίας), τά έν ΘεσσαλονίκΊJ, άφ' ένός τοϋ 

Ταμείου τοϋ Προσωπικοϋ ΟΤΕ (παρά τόν Λευκόν Πύργον 

485 κλινών) καί άφ' έτέρου τοϋ Ταμείου 'Αρωγής 'Εκπαι
δευτικών (επί τής Πλατείας 'Αριστοτέλους 248 κλινών) 
κ.λ.π. 

»Κατά τήν σύσκεψιν διεπιστώθη δτι, παραλλήλως πρός 

τήν ραγδαίως αυξανομένην άπό ετους είς ετος κίνησιν ξέ

νων περιηγητών, έκδηλοϋται ζωηρόν καί τό ένδιαφέρον 

τοϋ ίδιωτικοϋ κεφαλαίου, τό δποίον είς τάς πλείστας των 

τουριστικών περιοχών τής χώρας άναπτύσσει σοβαράν 

πρωτοβουλίαν, επιδιώκον επενδύσεις είς τουριστικάς /;γ

καταστάσεις . Τοιουτοτρόπως, ή παρεμβολή τοϋ Κράτους 

είς τάς περιοχάς ταύτας περιορίζεται είς συμφυή πρός τήν 

άποστολήν του πλαίσιον, πράγμα δπερ άποτελεί δείγμα 

υγιοϋς εξελίξεως είς τόν τομέα τοϋτον. 

»τέλος, δ κ. πρόεδρος Κυβερνήσεως ένημερώθη διά 

μακρών έπί διαφόρων άλλων ευρυτέρας σημασίας προ

γραμμάτων τουριστικής άναπτύξεως, τά όποία ηρχισαν 

έφαρμοζόμενα είτε κατόπιν υπογραφής είδικών συμβάσεων 

είτε ευρίσκονται είς τό στάδιον των συζητήσεων καί δια

πραγματεύσεων πρός δλοκλήρωσιν συμφωνιών. Μεταξύ 

των είς τόν κύκλον τοϋτον υπαγομένων θεμάτων εξητά

σθησαν τά των καζίνου Ρόδου καί Κερκύρας, κατόπιν τής 

θέσεως είς τήν έφαρμογήν τής κατά τόν παρελθόντα Σε

πτέμβριον έπικυρωθείσης διά νομοθετικοϋ διατάγματος 

συμβάσεως μετά τών Γερμανών άναδόχων, ήτις προβλέπει 

εναρξιν λειτουργίας άπό τοϋ φθινοπώρου τοϋ 1963, τό μέγα 
σχέδιον τουριστικής άξιοποιήσεως τοϋ χώρου τοϋ πευκώ-

νος Σχινιά Μαραθώνος διά τοποθετήσεως τουλάχιστον 10 
έκατ. δολλαρίων, ή άξιοποίησις τής παραλιακής ζώνης τής 
Βαρκίζης, ή δλοκλήρωσις των εργων τοϋ δρμου Βουλιαγμέ

νης καί τών χερσονησίδων Μικροϋ καί Μεγάλου Καβου

ρίου, τά υπό έκτέλεσιν δυνάμει υπογραφείσης συμβάσεως 

εργα τοϋ Λαγονησίου, τής άκτής Σαρωνικοϋ, τό θέμα τής 

διαφυλάξεως καί άξιοποιήσεως τοϋ περιβάλλοντος τόν να

όν τοϋ Ποσειδώνος τοϋ Σουνίου χώρου κ.λ.π. 

»'Επί δλων των ώς c'iνω θεμάτων δ κ. πρόεδρος τής 

Κυβερvήσεως εδωσε σαφείς έντολάς καί δδηγίας έπιμείνας 
έπί τής άνάγκης έπισπεύσεως τής δλοκληρώσεως τής κα

ταβαλλομένης προσπαθείας, δεδομένου δτι ε{ναι δυνατόν 

νά άναμένηται, έκ τής δλης αυτής δραστηριοποιήσεως, 

τοιαύτη εξέλιξις τής τουριστικής κινήσεως, rοστε έντός 

τετραετίας dπό τοϋδε τό έκ τής προσελεύσεως ξένων περι

ηγητών συνάλλαγμα νά άνέλθη είς τό επίπεδον των 150 
έκατ. δολλαρίων έτησίως». 

13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται σέ συνομιλία τόν 

'Αι:αιεπίσκοπο Βορείου καί Νοτίου 'Αμερικής, 'Ιά

κωβο καί τό Μητροπολίτη Καναδa, 'Αθηναγόρα. 

Οί δύο ίεράρχες εlχαν φτάσει τήν προηγουμένη 

στήν 'Αθήνα, επιστρέφοντας άπό τό Ν. Δελχί, δπου 

πήραν μέρος στή γενική συνέλευση τοϋ Παγκοσμίου 

Συμβουλίου 'Εκκλησιών καί μετά άπό επίσκεψη πού 

πραγματοποίησαν στήν εδρα τοϋ Οi.κουμενικοϋ Πα

τριαρχείου. 

Σέ επιστολή του πρός τόν 'Έλληνα πρωθυπουρ

γό, στίς 8 'Ιανουαρίου 1962, δ 'Αρχιεπίσκοπος 'Ιά
κωβος θά άναφέρει: 

«Ευγνώμων καί συγκεκινημένος ερχομαι διά των άκο

λούθων λιτών γραμμών νά έκφράσω τάς θερμάς ευχαριστί

ας μου διά τήν έγκάρδιον καί είλικρινή συνομιλίαν, διά τήν 

άβρόφρονα φιλοξενίαν καί διά τήν πλέον η θετικήν προ

θυμίαν νά βοηθήσητε τό Πατριαρχείον. 'Η κατοχύρωσις 

των κοινοτικών περιουσιών, ή άνύψωσις τοϋ γοήτρου καί 

τοϋ κύρους τοϋ Οίκουμενικοϋ Πατριαρχείου, ώς καί τοϋ 

Οίκουμενικοϋ Πατριάρχου, περί των δποίων μοί ώμιλήσα

τε, βαθύτατα μέ συνεκίνησαν καί ώς σκέψεις καί ώς διάθε

σις ένεργείας. 

»Σημείωμα επί τής συνομιλίας ήμών εχω υποβάλει ηδη 

είς τήν Α. Θειοτάτην Παναγιότητα καί έλπίζω δτι θά εΙναι 

πλέον ij ευτυχής νά πληροφορηθή τάς άπόψεις, σκέψεις 
καί διαθέσεις 'Υμών έπί τοϋ μέλλοντος τής 'Ορθοδοξίας, 

δπως 'Υμείς τό εχετε συλλάβει καί δπως 'Υμείς τό δραμα

τίζεσθε. 

»'Εγώ προσωπικώς ευλογώ τόν Θεόν, δτι έν τφ προσώ

πφ υμων, δχι μόνον ή Πατρίς, άλλά καί ή 'Εκκλησία ήμών 

εχει εuρει ενα φωτεινόν ήγέτην άνεπηρέαστον άπό κομμα

τικήν πολιτικήν καί μέ βαθείαν καί δλοκληρωμένην τήν 

συναίσθησιν τής έθνικής του άποστολής. 

»Πρό όλίγων ήμερων εΙχον γράψει είς τήν • Υμετέραν 
φίλ ην ·Εξοχότητα, δτι μετά τάς • Εορτάς θά έζ ήτουν άκρό
ασιν παρά τφ προέδρφ. ·Η αίτησις υπεβλήθη καί έλπίζω 

δτι έντός τοϋ μηνός θά μοί δοθή ή ευκαιρία συνομιλίας, έπί 

τής δποίας καί dπ' ευθείας θά ένημερώσω Ύμάς» 1 3 1 • 
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14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

Ό πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής, επικεφαλής 

του 'Υπουργικοί) Συμβουλίου, παρίσταται στή δοξο

λογία πού τελείται στό Μητροπολιτικό Ναό γιά τήν 

60ή επέτειο των γενεθλίων του βασιλέως Παύλου. 

'Από τήν τελετή άπέχει ό άρχηγός της ΕΚ, Γ. Πα

πανδρέου. 

15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

Μέ άφορμή τήν τοποθέτηση του Ε. 'Αβέρωφ στή 

Βουλή, στίς άρχές του μήνα, γιά τό θέμα πού ε{χε 

άνακύψει στίς σχέσεις 'Αθηνων-Βελιγραδίου, μετά 

τίς πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργοί) της γι

ουγκοσλαβικής δμόσπονδης Λαϊκής Δημοκρατίας 

τής Μακεδονίας, δ εκπρόσωπος του γιουγκοσλαβι

κοί) ύπουργείου Έξωτερικων, Ντράγκο Κούντς, κά

μει δήλωση ή όποία, σύμφωνα μέ μεταγενέστερη άπό

δοσή της στά έλληνικά, εχει ώς έξης: 

«Σχετικά μέ τό θέμα τής δήλωσης πού !\κανε ό ύπουργός 

'Εξωτερικών τής 'Ελλάδας ' Αβέρωφ, ύποστήριζοντας δτι 

δέν ύπάρχει μακεδονική μειονότητα στήν 'Ελλάδα, μπο

ροuμε νά ποuμε δτι πρόκειται γιά τήν πολύ γνωστή θέση 

τής έλληνικής Κυβέρνησης. ΕΙ ναι επίσης γνωστή ή γιουγ

κοσλαβική θέση. Δέχεται δτι ύπάρχει μιά μακεδονική μει

ονότητα στήν 'Ελλάδα. 'Η πείρα μας σέ δ,τι άφορα τίς 

μειονότητες - πού σέ μaς εΙναι πολυάριθμες -, μaς δεί
χνει δτι τό νά άναγνωρίζεις τίς πραγματικότητες καί τό νά 

λαμβάνεις ύπόψη τίς θέσεις καί τά συμφέροντά τους εΙναι ό 

καλύτερος τρόπος νά τίς κάνεις εναν εποικοδομητικό παρά

γοντα -καί όχι εναν παράγοντα πού ενοχλεί- στίς σχέ

σεις των ενδιαφερομένων χωρών. 

>>'Ελπίζω είλικρινά δτι δλος ό κόσμος θά άναγνωρίσει 

δτι ή δήλωσή μου εΙναι λογική καί δτι δέν θά δώσει άφορ

μή γιά άρνητικές άντιδράσεις στόν έλληνικό τύπο. w Ας 

εΙστε βέβαιοι δτι άποσκοπεί άποκλειστικά στήν άνάπτυξη 

τών φιλικών σχέσεων άνάμεσα στίς δύο χώρες μας))ΙJ2. 

Μέ τή δήλωση Κούντς κλείνει μιά μεγάλη περίο

δος στίς έλληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις. 'Η διμε

ρής φιλία καί συνεργασία ε{χε άπό τίς άρχές τής 

δεκαετίας του 1950 βασιστεί στήν άποφυγή, άπό τήν 
πλευρά του Βελιγραδίου, κάθε διεκδικήσεως πρός 

τήν κατεύθυνση των βόρειων έλληνικων επαρχιων 

καί κάθε άναμείξεως στά εσωτερικά ζητήματα τής 

'Ελλάδος μέ τήν προβολή θέσεων περί δήθεν «μακε

δονικής μειονότητας)) στήν έλληνική Μακεδονία. 

'Από τό 1954, ίδίως, δέν ε{χε γίνει οί>τε νύξη, δημό
σια, άπό δμοσπονδιακούς άξιωματούχους γιά τό θέ

μα. Κατά τίς διμερείς συνομιλίες, οί UΕλληνες ίθύ

νοντες εκαμαν πάντα σαφές δτι άνακίνηση του «Μα

κεδονικοu» θά ε{ χε καταλυτικές επιπτώσεις στίς σχέ

σεις μεταξύ των δύο χωρών. Τό Βελιγράδι, πράγματι, 

εθετε δρια στόν εξτρεμισμό των Σκοπίων, θεωρώντας 

άπαραίτητη τή συνεργασία μέ τήν 'Αθήνα, ενω καί ή 

έλληνική πλευρά άπέφευγε νά όξύνει τά πράγματα, 

άφοu ή ΛΔ Μακεδονίας ήταν δμόσπονδο Κράτος τής 

Γιουγκοσλαβίας καί συνεπως οί ενέργειες των εκ

προσώπων της άποτελοuσαν εσωτερική ύπόθεση τής 

γειτονικής χώρας. Μάλιστα, ή πρόσφατη κρίση μέ 

τήν Τουρκία, γιά τό Κυπριακό, καθιστοuσε, μέχρι τό 

1959, άκόμη πιό σημαντική γιά τήν 'Ελλάδα τή δια
φύλαξη της έλληνογιουγκοσλαβικfίς φιλίας133 • 

'Ωστόσο, σειρά έξελίξεων άπό τό 1960 ετεινε νά 
μεταβάλει τίς ίσορροπίες στίς διμερείς σχέσεις. 'Η 

νέα προσέγγιση Μόσχας-Βελιγραδίου, τό 1961 -
πού ε{ χε κορυφωθεί τόν 'Ιούλιο μέ τήν έπίσκεψη του 

Γιουγκοσλάβου ύπουργου Έξωτερικων, Κ. Πόπο

βιτς, στήv ΕΣΣΔ - καί ή συνακόλουθη μείωση των 
πιέσεων τοu άνατολικοu συνασπισμοί) κατά τοu Βε

λιγραδίου, εκαμαν γιά τή γειτονική χώρα λιγότερο 

σημαντική τή διμερή έλληνογιουγκοσλαβική σχέ

ση, ίδίως ενόψει τής διαφαινόμενης άποστασιοποιή

σεως καί της 'Αλβανίας άπό τή σοβιετική πολιτι

κή134. Ταυτόχρονα, οί tθύνοτες των Σκοπίων φαίνον

ταν νά ίσχυροποιοuν τή θέση τους στό έσωτερικό 

της Γιουγκοσλαβίας: άποτέλεσμα τής τάσεως αύτfίς 

ήταν καί ή πρόταση τής γιουγκοσλαβικής πλευρfiς, 
τήν aνοιξη του 1960, γιά τή δημιουργία ζώνης ελεύ
θερου εμπορίου μεταξύ τής νότιας γιουγκοσλαβικής 

δημοκρατίας καί τής έλληνικfίς Μακεδονίας, τήν 

όποία ή έλληνική πλευρά ε{χε άπορρίψει, διαβλέ

ποντας άκριβώς τήν πρόθεση τών Σκοπίων νά έπω

φεληθοuν προπαγανδιστικά άπό τήν έξέλιξη αύτή, 

τήν όποία θά χαρακτήριζαν, πιθανότατα, «οίκονομι

κή [επαν]ένωση τής Μακεδονίας» [βλ. τόμο Δ']. Οί 

δηλώσεις Κολισέφσκυ τό 1960, καί Γκρλίτσκο, πρό
σφατα, εδιναν τό στίγμα μιας γενικότερης δραστηρι

οποιήσεως των Σκοπίων πρός κατευθύνσεις πού δη

μιουργοuσαν κινδύνους γιά τίς έλληνογιουγκοσλα
βικές σχέσεις. 

Στά πλαίσια αύτά, ή δήλωση Κούντς μποροuσε 

νά έξηγηθεί βάσει έξελίξεων πού άφοροuσαν τόσο 

τήν εσωτερική πολιτική κατάσταση δσο καί τήν 

έξωτερική πολιτική τής Γιουγκοσλαβίας. ΥΗταν, 

δμως, ή πρώτη φορά μετά άπό πολλά χρόνια πού 

δμοσπονδιακός άξιωματοuχος, καί μάλιστα κατεξο

χήν άρμόδιος - έκπρόσωπος του ύπουργείου ' Εξω

τερικων - εθετε θέμα «μακεδονικής» μειονότητας 

στήν 'Ελλάδα. Οί συνέπειες ήταν δραματικές: οί δη

λώσεις Κούντς πυροδότησαν σοβαρή κρίση καί δρι

οθέτησαν χρονικά τό τέλος τής «χρυσής εποχής» 

στίς έλληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις, οί δποίες δέν 

θά έπανέλθουν στό έξαίρετο επίπεδο πού τίς χαρακτή

ριζε ώς τότε, παρά μετά η1ν έπάνοδο του Κ. Καρα
μανλή στήν 'Ελλάδα, τό 1974. 

Τήν έπομένη των δηλώσεων του Ντ. Κούντς, εκ

πρόσωπος του έλληνικοu ύπουργείου 'Εξωτερικων, 
εξέφρασε τή λύπη του γιά τίς άπόψεις πού διατύπωσε 
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ό Γιουγκοσλάβος έπίσημος καί ύπογράμμισε δτι η 

aνυπαρξία στήν 'Ελλάδα «μακεδονικης» μειονότη

τας ήταν αδιαμφισβήτητη. 

'Οξύτερος ήταν ό &ρχηγός της ΕΚ, Γ. Παπανδρέ-

ου: 

«' Ηνωμένον τό εθνος άπορρίπτει τάς καταπληκτικάς 
δηλώσεις τής γιουγκοσλαβικής Κυβερνήσεως περί ύπάρ

ξεως μακεδονικής μειονότητας. Παράλληλος θά Έ{ναι δ 
καταλογισμός εύθυνών εtς τήν Κυβέρνησιν τής ΕΡΕ διά 

τήν διαχείρισιν του έθνικου θέματος». 

Ταυτόχρονα, ό έλληνικός τύπος πρόβαλε τό γε

γονός, aφήνοντας νά διαφανεί η εντονη δυσφορία 

της έλληνικης κοινης γνώμης γιά τήν έξέλιξη αύτή. 

'Η «Καθημερινή» θεωρουσε δτι τό Βελιγράδι ετεινε 

νά δημιουργήσει δυσάρεστο κλίμα στίς έλληνογι

ουγκοσλαβικές σχέσεις καί εδινε τήν έξήγηση δτι η 

Γιουγκοσλαβία στρεφόταν πλέον πρός τόν &νατολι

κό συνασπισμό. Ή«' Ακρόπολις» παρατήρησε δτι η 

'Ελλάδα έπιζητουσε τή φιλία μέ τό Βελιγράδι, ύπό 

δρους, ώστόσο, «&μοιβαιότητος». Τό «Βημα», μέ πε

ρισσότερο εντονο ϋφος, ύπενθύμιζε τόν τεχνητό χα

ρακτήρα της <ψακεδονικης» έθνότητας, πού εΙχε δη

μιουργηθεί, τόνιζε, γιά νά χρησιμεύσει ώς μοχλός 

γιά τήν έπίτευξη άλλων βλέψεων. Καί πάλι, περισσό

τερο όξύς ήταν ό «'Ελληνικός Βορράς», πού έπιτέ

θηκε κατά της Γιουγκοσλαβίας, τήν όποία χαρακτή

ρισε «συνονθύλευμα», πού aπαρτιζόταν «aπό 13 &λ
ληλομισουμένας έθνότητας» καί ό όποίος ζητουσε 

&πό τήν Κυβέρνηση νά προβάλει διεκδικήσεις στίς 

περιοχές Μοναστηρίου καί Γευγελης. 

Είδικότερα γιά τήν έλληνική aντίδραση, πρό

σφατη μελέτη σημειώνει δτι η έλληνική Κυβέρ

νηση προσπάθησε νά «κρατήσει χαμηλούς τόνους», 

ένώ γιά τήν ΕΚ τό ζήτημα ύπηρξε ενα «βασικό μέ

τωπο του &νένδοτου &γώνα». 'Η κρίση στίς έλλη

νογιουγκοσλαβικές σχέσεις θά συνεχιστεί τό 1962 
καί θά αποτελέσει σημαντική πτυχή της έλληνικης 

έξωτερικης πολιτικης τό διάστημα αύτό 135 • 

Πάντως, η κρίση πού θά πυροδοτηθεί &πό τή δή

λωση Κούντς δέν θά &ναστείλει, στό &ρχικό αύτό 

στάδιο, τήν ύπογραφή στήν 'Αθήνα, στίς 20 Δεκεμ

βρίου, έλληνογιουγκοσλαβικών συμφωνιών γιά τήν 

οίκονομική καί τεχνική συνεργασία καί γιά τίς έμ

πορικές σχέσεις. Οί συμφωνίες ύπογράφηκαν &πό 

τούς &ρχηγούς τών aντιπροσωπειών πού εΙχαν διε
ξαγάγει τίς διαπραγματεύσεις, Α. Τριανταφύλλη , γΕ
νικό διευθυντή του ύπουργείου 'Εμπορίου καί Ν. 

Σούσνιαρ, Γιουγκοσλάβο ύφυπουργό ' Εξωτερικου 

'Εμπορίου . 'Ανταλλάχθηκαν, &κόμη, έπιστολές γιά 

τή ρύθμιση του παθητικου σέ βάρος της ' Ελλάδος 

ύπολοίπου στίς διμερείς έμπορικές ανταλλαγές, μέ

σω έξαγωγών προϊόντων πού αναφέρονταν σέ πρωτό

κολλο, τό όποίο συνόδευε τήν έμπορική σύμβαση. 

16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

· Ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλης προεδρεύει σέ 

σύσκεψη γιά τήν όριστική εγκριση του προγράμμα

τος έπενδύσεων του ύπουργείου Δημοσίων 'Έργων 

γιά τό ετος 1962. Στή σύσκεψη μετέχουν ό ύπουργός 
Σ. Γκίκας, ό ύφυπουργός Α. Θεοδοσιάδης, ό γενικός 

γραμματέας του ύπουργείου Χ. Οίκονόμου καί άρμό

διοι ύπηρεσιακοί παράγοντες. Τό πρόγραμμα περι

λαμβάνει τήν εκτέλεση εργων συνολικοί\ ϋψους 

2.360 έκατ.: 

<<"Εργα όδοποιίας: Διατίθενται έν συνόλφ πιστώσεις 

1.213 έκατ. δρχ., έκ τών όποίων 983 έκατ. διά τήν πλήρη 
άποπεράτωσιν (πλήν τελικου άσφαλτικου τάπητος) τών 

μεγάλων άρτηριών 'Αθηνών-Λαμίας, 'Αθηνών-Κορίνθου 

(πλήν τμήματος περί τήν Κακήν Σκάλαν), ' Ιωαννίνων

, Αγρινίου καί Πύργου-Κυπαρισσίας καί έκείθεν μέχρι συ
ναντήσεως πρός όδόν Τριπόλεως-Καλαμάτας, τήν συνέχι

σιν τών έργασιών εiς τήν άρτηρίαν Λαρίσης-Βελεστίνου

Λαρίσης, τών έργασιών άνακαινίσεως τής όδου Θεσσαλο

νίκης-τουρκικών συνόρων καί τήν όλοκλήρωσιν τών έρ

γασιών εtς liλλας όδούς του ύπολοίπου δικτύου καί τάς 

γεφύρας • Αρδα, Διδυμοτείχου, Παρανεστίου, Καριταίνης 

κ.λ.π. 

»Αί ύπόλοιποι πιστώσεις έκ 245 έκατ. τίθενται διά τήν 
συντήρησιν τών εργων του εθνικου καί επαρχιακου δικτύ

ου, τήν εκτέλεσιν μικρών επειγόντων εργων καί τήν εκπό

νησιν μελετών. 

»Λιμενικά εργα: 'Ενεκρίθη πίστωσις 56,7 έκατ. δρχ., εκ 
τών όποίων 13,2 διά τήν συνέχισιν καί άποπεράτωσιν 
εκτελουμένων λιμενικών εργων Πατρών, 'Ηρακλείου καί 

Βόλου (διατιθεμένων έπί πλέον πρός τουτο ύπό τών εν

διαφερομένων λιμενικών ταμείων πιστώσεων 7,3 έκατ.), 
6 έκατ. διά τήν έκτέλεσιν μικρών λιμενικών εργων καί 

έκτέλεσιν εργων συντηρήσεως καί εκτάκτων άναγκών καί 

37,5 έκατ. διά τήν εναρξιν καί προώθησιν εργων κατα
σκευής σιλό Θεσσαλονίκης καί Βόλου. Διά τήν έπέκτασιν 

τών έγκαταστάσεων σιλό του Πειραιώς ΟΑΠ, διάθεσις τό 

1962, 58 έκατ. 
»"Εργα άερολιμένων: Διετέθησαν 200 έκατ. δρχ. , εξ ών 

32 έκατ. διά τήν άποπεράτωσιν τών εργασιών άερολιμένων 
Ρόδου, Θεσσαλονίκης (Μίκρας) καί Κερκύρας. 160 έκατ. 
διά τήν συνέχισιν εργων άερολιμένος Έλληνικου καί 8 
έκατ. διά τήν εκτέλεσιν μικροτέρων τινών εργων καί προ

μηθειών όργάνων ελέγχου. 

»'Εγγειοβελτιωτικά εργα (άρμοδιότητος ύπουργείου 

Δημοσίων "Εργων): 'Ενεκρίθη πίστωσις 680 έκατ. δρχ. , έκ 

τών όποίων 417 έκατ. διά τήν συνέχισιν τών μεγάλων άρ
δευτικών εργων πεδιάδων Θεσσαλονίκης, Νέστου, Πηνει

ου, ' Ηλείας, 'Αχελώου καί Καλαμa, 59 έκατ. διά τήv συνέ
χισιν τών μεγάλων άντιπλημμυρικών εργων Στρυμόνος καί 

'Έβρου καί 204 έκατ. διά τήν συνέχισιν τών εγγειοβελτιω

τικών εργων Κωπαίδος, Θηβαϊκου πεδίου, 'Ιωαννίνων, 

Ταυρωπού, ' Αλφειοί>, Κορινθίας κ.ίi. 

»'Ενεκρίθη επίσης πίστωσις 30 έκατ. δρχ. διά τήν συνέ

χισιν καί άποπεράτωσιν έκτελουμένων εργων ύπουργείων, 

κτιρίων διοικήσεως καί ι'iλλων δημοσίων κτιρίων. 
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>>nΕργα 'Αθηνών: 'Ενεκρίθη πίστωσις 170 έκατ. διά 
τήν άποπεράτωσιν των έν έκτελέσει έργων προγράμματος 

τοϋ ΕΤΜΟΑ, ώς ή έπέκτασις τής δδοϋ 'Αχαρνών μέχρι 

συναντήσεως τοϋ αυτοκινητοδρόμου 'Αθηνών-Λαμίας, ή 

άνακατασκευή τής δδοϋ Πειραιώς, ή κατασκευή τής δδοϋ 

Πειραιώς-Σχιστοϋ-Σκαραμαγκa, ή κατασκευή τής λεωφό

ρου 'Ιλισοϋ μετά τοϋ κόμβου διασταυρώσεως πρός τάς λε

ωφόρους Συγγροϋ καί Θησέως, ή άποπεράτωσις μέχρι θα

λάσσης τοϋ ένός κλάδου τής λεωφόρου Κηφισοϋ, ή άπα

περάτωσις τών περιφερειακών δδών Φιλοπάππου καί Λυ

καβηττοϋ,-ή διαμόρφωσις τών χώρων περί τό 'Ολυμπιείον 

κ.λ.π., καί διά τήν συντήρησιν καί έπέκτασιν τής αυτομά

του φωτεινής σηματοδοτήσεως, τήν έπέκτασιν καί συντή

ρησιν έργων πρασίνου, ήλεκτροφωτισμοϋ κ.λ.π. Τά άνωτέ

ρω έργα έκτελοϋνται, ώς γνωστόν, διά τών πόρων τοϋ 

ΕΤΜΟΑ έξ είδικής είσφορaς τών κατοίκων τής πρωτευού

σης. 

»Είς δλας τάς ώς άνω κατασκευαζομένας δδούς λαμβά

νεται πρόνοια πλήρους τακτοποιήσεως τών έγκαταστάσε

ων τών συνδεομένων μέ τάς άποχετεύσεις, τήν ϋδρευσιν, 

τόν f]λεκτροφωτισμόν, τόν ΟΤΕ κ.λ.π. 

>>'Η διάθεσις τών άνωτέρω πιστώσεων εlναι συνεπής 

πρός τήν καταβαλλομένην έξαιρετικήν κυβερνητικήν 

προσπάθειαν διά τήν προώθησιν τής έκτελέσεως τοϋ πεν

ταετοϋς προγράμματος είς τόν τομέα δημοσίων έργων. 

»'Ως γνωστόν, διά τοϋ πενταετοϋς προγράμματος, τοϋ 

δποίου τό 1962 άποτελεί τό 3ον έτος, έξασφαλίζεται δ πλή
ρης εκσυγχρονισμός τοϋ μεγαλυτέρου τμήματος τοϋ βασι

κοϋ δικτύου τής χώρας μέ τάς γνωστάς ευεργετικάς έπι

πτώσεις έπί τής άναπτύξεως τοϋ έξωτερικοϋ καί έσωτερι

κοϋ τουρισμοϋ καί τής μειώσεως τοϋ κόστους μεταφορaς 

τών άγροτικών προϊόντων είς τά κέντρα καταναλώσεως καί 

τής άνυψώσεως τής βιοτικής στάθμης τοϋ λαοϋ τής ύπαί

θρου . 

»Διά τής έκτελέσεως τών ώς άνω προγραμματισθέντων 

άρδευτικών έργων θά έπι τευχθή άρδευσις κατά τό 1962 άλ
λων 300.000 στρεμμάτων. 'Από τής ένάρξεως τής έκτελέ
σεως τοϋ πενταετοϋς προγράμματος μέχρι σήμερον συνε

πληρώθηκαν τά έργα άρδεύσεως 250.000 στρεμμάτων, ύπο

λογίζεται δέ δτι κατά τό τέλος τοϋ 1964 θά συμπληρωθή ή 
προγραμματισθείσα άρδευσις 1.200.000 έν συνόλφ στρεμ
μάτων. Πρέπει ώσαύτως νά έξαρθή ή βάσει τοϋ πενταετοϋς 

προγράμματος συμπληρωθείσα άντιπλημμυρική προστα

σία 250.000 στρεμμάτων τής περιοχής "Εβρου καί άλλων 
200.000 στρεμμάτων διαφόρων άλλων περιοχών καί ή ση
μασία τής άναπτύξεως τοϋ άερολιμένος 'Αθηνών (Έλλη

νικοϋ), τοϋ δποίου έντός τοϋ 1962 προβλέπεται ή δλοκλή
ρωσις τής έπεκτάσεως τοϋ διαδρόμου προσγειώσεως ώστε 

νά καθίσταται δυνατή ή προσγείωσις καί άεροσκαφών βα

ρέος τ,ύπου. 'Ο άερολιμήν θά έφοδιασθή καί μέ τάς μάλλον 

συγχpονισμένας έγκαταστάσεις καθοδηγήσεως τών άερο

σκαφών (τυφλή προσγείωσις κ.λ.π.)». 

16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

Σέ συνέχεια άνάλογης καταγγελίας γιά «παράτυ

πη» εκδοση έκλογικών βιβλιαρίων σέ έκλογείς τοϋ 

Δήμου Ν. Φιλαδελφείας καί παρά τή σχετική διευ

κρινιστική άπάντηση τοϋ υπουργοϋ τ&ν 'Εσωτερι-

κών, στίς 28 Νοεμβρίου, δ Γ. Παπανδρέου δίνει στή 
δημοσιότητα καί δεύτερο πίνακα έκλογέων τοϋ Δή

μου Χαϊδαρίου, υποστηρίζοντας δτι άπό τους 583 νε
οεγγραφέντες έκλογείς, μόνον οί 23 ε{ναι υπαρκτοί. 
'Απαντώντας δ Γ. Ράλλης παρατηρεί: 

«'Η ΕΚ, έν τij προσπαθεί~ της δπως δημιουργήση ψευ

δείς έντυπώσεις, κατήγγειλε πρό έβδομάδων έκλογικάς 

άνωμαλίας έν τij περιοχij Νέας Φιλαδελφείας, αί δποίαι έκ 

τών πραγμάτων άπεδείχθησαν άνακριβείς καί &.βάσιμοι. 

>>'Υ ποθέτομεν δ τι τής αυτής ποιότητος εlναι καί αί νέα ι 

καταγγελίαι της, έπί τών δποίων, πάντως, διετάχθη άμεσος 

έξέτασις καί θά ύπάρξη, έν συνεχεί~, ή έπιβαλλομένη 
άπάντησις. 

>>'Εκείνο, δμως, τό δποίον πρέπει νά έπισημανθή δλως 

ίδιαιτέρως είς βάρος τής ΕΚ εlναι τό γεγονός δτι παρόμοι

αι καταγγελίαι περί δήθεν έκλογικών άνωμαλιών παραδί

δονται έσκεμμένως είς τήν δημοσιότητα τήν νύκτα καί μό

νον τοϋ Σαββάτου πρός δημιουργίαν πλαστών έντυπώσεων 

διά τών έφημερίδων τής Κυριακής, χωρίς νά εlναι χρονι

κώς δυνατή ή άμεσος έπ' αυτων έξέτασις καί άπάντησις». 

Μετά τήν πάροδο δύο ήμερών, στίς 18 Δεκεμβρί
ου, δ Γ. Ράλλης θά προβεί σέ νέα έκτενέστερη άνα

κοίνωση, στήν όποία μεταξύ άλλων άναφέρεται: 

«Ή "Ενωσις Κέντρου, έν τij προσπαθεί~ της δπως πά

στι θυσί~ διαβάλη καί κατασυκοφαντήση τό άποτέλεσμα 

των τελευταίων βουλευτικών έκλογών, εχει πλέον παρα

συρθή είς μίαν άχαρακτήριστον πολιτικήν, τήν δποίαν ή 

Κυβέρνησις, σεβομένη έαυτήν, άλλά καί τό γόητρον τής 

χώρας, δέν εlναι δυνατόν νά παρακολουθήση . 

»Θά εlχεν ή Κυβέρνησις τήν δυνατότητα νά άγνοήση 

έξ ύπαρχής τάς άνευθύνως ύποβαλλομένας διαδοχικάς κα

ταγγελίας τής ·Ενώσεως Κέντρου, τοσούτφ μiiλλον καθό

σον ουδεμίαν ή το δυνατόν νά ύπέχη ευθύνη ν δι. οίανδήπο

τε έκτροπήν ή παράβασιν έκλογέως τελεσθείσαν κατά τήν 

άπόκτησιν τοϋ έκλογικοϋ του βιβλιαρίου, τό δποίον, ώς 

γνωστόν, έκδίδεται ύπό τής δικαστικής άρχής άνευ άναμί

ξεως τής διοικήσεως. "Οταν μάλιστα όχι μόνον δέν άπα

δεικνύεται δτι οί έκλογείς, περί ών αί καταγγελίαι, άπέ

κτησαν βιβλιάριον μερίμντι τοϋ κόμματος τής ΕΡΕ, άλλά 

τουναντίον διεπιστώθη, έξ άφορμής τών καταγγελιών έν 

σχέσει μέ τούς νέους ψηφοφόρους τοϋ Δήμου Φιλαδελφεί

ας, δτι έκ τών 700 νέων βιβλιαρίων τοϋ ώς άνω Δήμου τά 
253 έξεδόθησαν φροντίδι τοϋ έκπροσώπου τοϋ κόμματος 
τών Φιλελευθέρων έν Νέ~ Φιλαδελφεί~. 

»Παρά ταϋτα, καί πρός τόν άποκλειστικόν σκοπόν 

δπως άποκαλυφθή καί καταγγελθή ένώπιον τής κοινής 

γνώμης ή ποιότης τών μετεκλογικών τεχνασμάτων τοϋ 

Κέντρου, ή Κυβέρνησις άπεφάσισε νά έπιληφθή καί νά 

διερευνήση άμέσως καί έξονυχιστικώς δλας άνεξαιρέτως 

τάς μέχρι σήμερον ύποβληθείσας καταγγελίας .... 
>> ... 'Από έξερεύνησιν, ή όποία διετάχθη καί έντός 36 

μόνον ώρών, προέκυψαν τά κάτωθι: 

»1) Είς τόν κατάλογον τής 'Ενώσεως Κέντρου ύπάρ
χουν δύο διπλαί έγγραφαί, συνεπώς οί δήθεν άνύπαρκτοι 

έκλογείς, περιορίζονται είς 558, 2) 'Εξηκριβώθησαν -
πλήν τών 23 -, ή ϋπαρξις καί ή κατοικία 200 έκλογέων, 
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οϊτινες liπαvτες κατοικουv εiς τάς δηλωθείσας ύπ' αuτώv 

διευθύνσεις καί τώv όποίωv τά όvόματα τά δίδω εiς τήv 

δημοσιότητα. 3) Έξηκριβώθη δτι (iλλοι 91 έκλογείς έκ 
του καταλόγου τής 'Ενώσεως Κέντρου - ώς έπί τό πλεί

στον στρατιωτικοί καί σύζυγοι στρατιωτικών - έγκύρως 

έγγραφέντες εiς τήν έvορίαv Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαϊδα

ρίου δέv έψήφισαv, διότι έv τφ μεταξύ μετετέθησαv έκτός 

'Αθηνών. Σύνολον συνεπώς ύπαρκτώv ψηφοφόρων μέχρι 

στιγμής 314 (291 έξακριβωθέvτες ύπ' έμοίJ καί 23 οϋς πα
ραδέχεται καί τό Κέντρον). 'Ήτοι έντός 36 ώρώv έξηκρι
βώθη δτι πλέον του ήμίσεος τών ιivυπάρκτωv κατά τήν ΕΚ 

ψηφοφόρων είναι πρόσωπα ύπαρκτά μέ σάρκα καί όστa 

καί aπό τάς καταγγελίας τής aντιπολιτεύσεως εvα μόνον 

προκύπτει: δτι, ήθελημένως ή μ ή, τοίJτο είναι πρός έξακρί

βωσιv, διαθέτουν οί καταγγέλλοντες λίαν γόνιμοv φαντα

οίαν. 4) 'Εξηκριβώθη έπίσης δτι τά κτίσματα τής όδοίJ 
'Αθηνών τά ύπαγόμεvα εiς τόv Δήμον Χαϊδαρίου, δέν είναι 

61, ώς κατηγγέλθη, ιiλλά 82. Καί αuτά είναι τά κτίσματα 
τής προσόψεως καί μόνον τής όδοίJ. Οί πλείστοι δμως τώv 

έκλογέωv διαμένουν εiς οiκίσκους, οίκίας καί πολυκατοι

κίας άκόμη, εύρισκόμεvα εiς μικρόν βάθος aπό τής προσό

ψεως, τά όποία αναφέρονται ώς κείμενα έπί τής όδου 

' Αθηνών, διότι ή περιοχή έκείvη δέν εχει διαρρυθμισθή 

εiσέτι καί δέv εχουv όvοματισθή καί ιiριθμηθή αί παράλ

ληλοι πάροδοι ... 5) Οί 16 άvύπαρκτοι ψηφοφόροι τής όδοίJ 
Κομουvδούρου 10 είναι καί αuτοί ύπαρκτοί. ΎπηρετοίJv 
ούτοι καί σήμερον εiς τό ιiστυvομικόv τμήμα Χαϊδαρίου (ή 

Στρατάκη είναι σύζυγος έvωματάρχου, δηλώσασα ώς κα

τοικίαv της τήν τοιαύτηv του συζύγου της), τό οίκημα του 

όποίου liλλοτε εφερε τόv άριθμόν 10, έvώ σήμερον φέρει 
τόν άριθμόv 7. 

>>τέλος, δηλώ δτι συνεχίζεται ή ερευνα διά τούς 267 
ψηφοφόρους, τών όποίωv ή διεύθυνσις μέχρι στιγμής δέv 

εχει εiσέτι έξακριβωθή. Τονίζω iδιαιτέρως δτι σημαντικός 

aριθμός τών ψηφοφόρων αuτώv (περί τούς 100 περίπου) 
είναι στρατιωτικοί μετά τώv οίκογενειώv των, ύπαγόμενοι 

εiς τήv ένορίαv ' Αγίας Παρασκευής Χαϊδαρίου. Ούτοι 

έvεγράφησαv νομίμως καί δέν έψήφισαv εiς Χαϊδάρι, διότι 

έv τφ μεταξύ, ώς τοίJτο συνέβη καί μέ τούς συναδέλφους 

των τής έvορίας Θεοτόκου, εχουv μετατεθή έκτός 'Αθη

νών. Δυστυχώς, τόν κατάλογοv τής έvορίας αuτής δέv θά 

δυνηθώ νά τόv εχω πρό τής προσεχοίJς Τετάρτης. 

>>Δέv είναι liσκοποv νά σημειωθή δτι έκ τώv 2.000 vεο
εγγραφέvτωv του Δήμου Χαϊδαρίου, εΙς μέγας aριθμός ψη

φοφόρων έψήφισε κατά τάς τελευταίας έκλογάς τό Κέν

τρον καί εvας μικρότερος, άλλά σημαντικός, τήν ΕΔΑ. Του

το άποδεικvύεται έκ του δτι ή liκρα aριστερά εiς τά δύο 

αuτά τμήματα του Χαϊδαρίου ηuξησε τήv aπόλυτον δύνα

μίv της, έv σχέσει μέ τάς έκλογάς του 1958, aπό 1.153 είς 
1.555 έκλογείς. ΤοίJτο aποδεικνύει πόσον ιiδιάβλητος ήτο 
ή έγγραφή τών νέων ψηφοφόρων. 

>>"Οπως δμως είναι γνωστόν, πρό έλαχίστου μόλις χρό

νου, ή 'Ένωσις του Κέντρου είχε άποπειραθή παρόμοιον 

τέχνασμα πρός παραπλάvησιv καί έξαπάτησιv τής κοινής 

γνώμης. Δι ' είδικής καί πάλιν ανακοινώσεώς της είχε κα

ταγγείλει, νύκτωρ πάντοτε, δτι 117 έκλογείς έvός έκλογι
κου τμήματος του Δήμου Νέας Φιλαδελφείας είτε ήσαν 

άνύπαρκτα πρόσωπα, είτε άπέκτησαv π'αρατύπως τά έκλο
γικά των βιβλιάρια. 

>>Καί δπως ήτο έπόμενον, aπεδείχθη καί είς έκείνηv τήν 

περίπτωσιν δτι δλοι άνεξαιρέτως οί καταγγελθέντες έκλο

γείς ήσαν πρόσωπα ύπαρκτά, δικαιούμενα έκλογικου βι

βλιαρίου καί δτι οuδόλως έδιπλοψήφισαv. 'Ωρισμένοι δέ 

έξ αuτών, οί όποίοι δέv είχοv δηλώσει τάς άκριβείς των 

διευθύνσεις, δχι μόνον aνήκον εiς τήν παράταξιv τής 

'Ενώσεως Κέντρου, ιiλλά καί είχοv άποκτήσει τά έκλογι

κά των βιβλιάρια μεσολαβήσει του τακτικοί) κομματικοί) 

έκπροσώπου του Κέντρου κ. Καλφέλη. 'Όταν μάλιστα τό 

γεγονός τοίJτο απεκαλύφθη, ή "Εvωσις Κέντρου ήvαγκά

σθη νά έκδώση είδικήν ιiνακοίνωσιν, διά τής όποίας ύπε

στήριξεν δτι δέν είναι δυνατόν νά ύπέχη εuθύνας ώς κομ

ματική παράταξις διά τάς τυχόν παρατυπίας καί παρανομί

ας τών όπαδών της καί αuτου άκόμη του κομματικοί) της 

έκπροσώπου. Παρέλειψε δέ μόνον νά έξηγήση τότε ένώπι
ον τής κοινής γνώμης, κατά ποίαν λογικήν άποποιείται ή 

"Ενωσις του Κέντρου εύθύνας έξ οίωνδήποτε παρανομιών 

ύπάρχουν, έν& καταλογίζει τοιαύτας εiς βάρος του κυβερ
νώντος κόμματος καί δι' άπλaς άκόμη παρατυπίας οίουδή

ποτε έκλογέως, μή άνήκοντος μάλιστα αποδεδειγμένως εiς 

τήν παράταξίν του. 

>>'Αλλά καί προηγουμένως άκόμη ή 'Ένωσις του Κέν

τρου, διά τής γνωστής έγκυκλίου του άρχηγοίJ της, είχε 

παρακινήσει καί παρασύρει τά κοινοβουλευτικά αuτής 

στελέχη είς τήν διατύπωσιν οuχί άπλώς άβασίμων, άλλά 

αυτόχρημα φανταστικών καταγγελιών περί έκλογικών 

έκτρόπωv, τά όποία είχον δήθεν σημειωθή είς ώρισμένας 

έκλογικάς περιφερείας. 

>>Αί πλείσται καί τών καταγγελιών έκείvων, αί όποίαι 

διετυπώθησαν κατά τήν γνωστή ν έπαφήν τής 'Ενώσεως 

Κέντρου μετά τών aντιπροσώπων του τύπου, ύποβληθείσαι 

είς προεισαγωγικήν έξέτασιν, διαταχθείσαν υπό τούς κατά 
τόπους άρμοδίους είσαγγελείς, άπεδείχθησαν συκοφαντι

καί καί ιiβάσιμοι. 

>>Οϋτω, μεταξύ άλλων, aπεδείχθη ανακριβής καταγγε

λία περί του διοικητοίJ τής 'Υποδιοικήσεως Χωροφυλακής 

Κρανιδίου, περί τών έκτρόπων τών όργάνων τής τάξεως εiς 

Σαμοθράκην, περί του δτι στρατιώται έψήφισαν συντετα

γμένοι είς 'Ελευθερούπολιν, δτι έργάτης εiς Καβάλαν έδά

ρη υπό προσωπιδοφόρου, δτι κοινοτικός δασοφύλαξ είς 

Σκεπάριον Τρικάλων έπενέβη υπέρ τής ΕΡΕ κ.λ.π. 

»Είναι φυσικόν είς δλα τά Κράτη, καί συνέβη είς δλας 
τάς έκλογάς έν 'Ελλάδι, μερικά όργανα τής τάξεως ή μερι

κοί δημοτικοί άρχοντες i\ ενιοι διευθυνταί έπιχειρήσεων ή 
όργανισμών νά προσπαθοίJν νά έπηρεάσουν ψηφοφόρους 

καί οuδείς οuδέποτε διενοήθη νά έπικαλεσθή τά γεγονότα 

αuτά διά νά κατηγορήση τάς έκλογάς ώς νόθους. Μόνον 

σήμερον παρ' ήμίν παρατηρείται τό φαινόμενον, ενα όλό

κληρον κόμμα, έν άγαστt'j κατά τό σημείον αuτό συνεργα

σί~ μέ τήν liκραν ιiριστεράν, νά έπικαλήται τά μεμονωμένα 

αuτά γεγονότα διά νά διαβάλη τάς έκλογάς καί μάλιστα νά 

έπικαλήται, διά νά στηρίξη τούς ισχυρισμούς του, γεγονό

τα δλως φανταστικά καί ψευδή, μηδέποτα λαβόντα χώραν. 

'Αφήνω εiς τόν έλληνικόv λαόν, τόν μόνον άρμόδιον, νά 

χαρακτηρίση. τήν τακτικήν αuτήν. Κατόπιν τών διαδοχι

κών αuτών aποκαλύψεων κατέστη φανερόν δτι ή "Ενωσις 

του Κέντρου έπιδιώκει τήν κατασυκοφάντησιν τών έκλο

γών καί του aποτελέσματος αuτών, άδιαφοροίJσα τελείως 

διά τά μέσα. 
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»Μετά τήν πρωτοφανή δήθεν συνέντευξιν Τύπου τfjς 16 
Νοεμβρίου, ήκ:ολούθησεν ή καταγγελία τών δήθεν άνυ

πάρκ:των ψηφοφόρων Νέας Φιλαδελφείας κ:αί τέλος τό πα

ρελθόν Σάββατον ή ΕΚ άντέγραψεν ενα κ:ατάλογον 583 
εκλογέων, έθεώρησε τούς 23 ώς ύπαρκ:τούς κ:αί, διά νά δη
μιουργήση έντυπώσεις, ύπό τά ζωηρά χειροκροτήματα τfjς 

άκρας άριστερiiς, έχαρακ:τήρισε τούς ύπολοίπους 560 ώς 
άνυπάρκ:τους. 'Εάν πράγματι εΙχεν διάθεσιν κ:ριτικ:fjς κ:αί 

ούχί διαβολής, τό Κέντρον θά ήδύνατο νά έξακ:ριβώση, είς 
διάστημα δέκ:α ή περισσοτέρων ήμερών, δσον φαίνεται νά 

διήρκ:εσεν ή ερευνα, τουλάχιστον έκ:είνο πού έξηκ:ρίβωσε 

τό ύπουργείον εντός 36 ώρών. Χάρις είς τάς άσυστάτους 
αύτάς κατηγορίας, ενα θριαμβευτικ:όν διά τόν τόπον άποτέ

λεσμα διαβάλλεται κ:αί άσφαλώς θά ύπάρξουν πολλοί ξένοι 

κ:αλοθεληταί, ο{ δποίοι θά θελήσουν νά έκ:μεταλλευθοuν 

τάς άβασίμους αύτάς κατηγορίας. 

»ΕΙμαι συνεπώς ύποχρεωμένος νά δηλώσω δτι δέν 

πρόκειται νά άπασχοληθώ είς τό μέλλον μέ νεωτέρας 

καταγγελίας τfjς 'Ενώσεως Κέντρου είς δ, τι άφορά είς τάς 

έκ:λογάς, διότι εΙναι βέβαιον δτι κ:αί αύταί θά εΙναι τfjς 

ποιότητος δλων τών προηγουμένων. 'Εάν μελλοντικώς 

τό Κέντρον νομίση δτι όφείλει νά διατυπώσει είς βά

ρος οίουδήποτε έκ:λογέως ή ύποψηφίου ή κ:αί βουλευτου 

άκ:όμη κ:αταγγελίαν τινά, θά πρέπει νά άπευθυνθfj άρμο

δίως είς τάς δικ:αστικ:άς άρχάς ή τό 'Εκλογοδικείον, τά 

μόνα κατά τό Σύνταγμα κ:αί τούς νόμους τfjς χώρας 

άρμόδια όργανα νά κρίνουν κ:αί άποφασίσουν έπί τοιούτων 

καταγγελιών». 

19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

Πραγματοποιείται, ύπό τήν προεδρία του Κ. Κα

ραμανλή, σύσκεψη στό ύπουργείο Παιδείας, μέ τή 

συμμετοχή του ύπουργου Παιδείας, Γ. Κασιμάτη καί 

ύπηρεσιακών παραγόντων, πάνω σέ τρέχουσας ση

μασίας έκπαιδευτικά θέματα. Είδικότερα έξετάζεται 

τό θέμα τής ταχείας προωθήσεως του τομέως τών 

έπενδύσεων, άρμοδιότητος του ύπουργείου, μέ τό 

όποίο έπιδιώκεται, παράλληλα μέ τή δραστηριοποί

ηση καί τήν καλύτερη λειτουργία τής Μέσης καί 

Κατωτέρας 'Εκπαιδεύσεως, νά έπιταχυνθεί ή δημι

ουργία κατωτέρων καί μέσων έπαγγελματικών σχο

λών. Κατά τή σύσκεψη λαμβάνονται οί άκόλουθες 

άποφάσεις: 

«1. 'Επενδύσεις 

>> I. Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης 
>>α. 'Εκ: των αιτουμένων 64 έκ:ατ . πρός συμπλήρωσιν 

τών διατεθέντων έν δλφ δι' αύτό 132 έκ:ατ . , θά διατεθοuν 

κ:ατά τό 1962 40 έκ:ατ., δσα ύπολογίζεται δτι δύνανται ν' 
άπορροφηθοuν, δεδομένου δτι διά τήν συμπλήρωσιν τών 

εργων άπαιτείται χρονικόν διάστημα δύο έτών. 

»β. Θά τονισθfj είς τό Πανεπιστήμιον δτι διά τών 64 
έκ:ατ. έξοφλοuνται πλήρως αί πρός αύτό άνειλημμέναι 

ύποχρεώσεις κ:αί δτι δέν πρόκειται πέραν του ποσου αύτου 

νά δοθοuν κ:αί άλλαι πιστώσεις. Κατ' έξαίρεσιν θά εΙναι 

ένδεχομένως δυνατόν - μολονότι τό θέμα δέν άπεσαφηνί

σθη πλ~ρως - νά διατεθοuν περί τά 4 είσέτι έκ:ατ. έντός 

του 1962 πρός κ:άλυψιν σημειωθεισών μικρών ύπερβάσεων 
είς τά έκ:τελεσθέντα εργα. 

»2. 'Εθνικό ν Μετσόβιον Πολυτεχνείον 

»α. Θά διατεθοuν 16 έκ:ατ. έντός του 1962 διά τήν άπο
περάτωσιν τών κτιριακών εργων, μή ύπαρχούσης δυνατό

τητος άπορροφήσεως εντός του ετους τών ύπολογισθέντων 

28 /:κατ. 
»β. Διά τά νέα εργα του Πολυτεχνείου ε{ναι άπαραίτη

τον δπως ύποβληθοuν πλήρεις μελέται καί προτάσεις, όχι 

δέ τοιαuται περιοριζόμεναι είς τά κτιριακά μόνον εργα 

άνευ προβλέψεως δι' ήλεκ:τρολογικάς, μηχανολογικ:άς κ:αί 

άλλας εγκαταστάσεις. 

»3. 'Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών 
»α. Θά διατεθοuν 700 χιλ. πρός πλήρη δλοκλήρωσιν 

των εργων, τονιζομένου δτι ούδέν ποσόν πρόκειται έφεξfjς 

νά διατεθfj δι' αύτή ν έκ του προϋπολογισμοΙ) τών επενδύ

σεων. 

»4. Πανεπιστήμιον 'Αθηνών 
»α. Θά έπιτευχθfj συντόμως δριστικ:ή συμφωνία μέ τό 

Πανεπιστήμιον επί ηj βάσει της άρχfjς δτι τοuτο θά έκχω

ρήση είς τήν Κτηματικήν Τράπεζαν τό δικαίωμα εκποιή

σεως άπάσης τfjς άκινήτου περιουσίας του διά τήν τμημα

τικήν χρηματοδότησιν τών tργων τfjς Πανεπιστημιουπό

λεως. 'Η λύσις τfjς συνάψεως ένυποθήκου δανείου άπο

κλείεται κατηγορηματικώς . 

»β. Δεδομένου δτι τό Κράτος διέθεσεν ήδη (πλήν του 

οίκοπέδου άξίας ως εγγιστα 80 έκατ. κ:αί τό δποίον άποτε
λεί πρόσθετον ένίσχυσιν) ποσόν 36 έκατ. (εξ ών 30 έκατ. 
διά τόν Ο{κ:ον Φοιτητοu καί 6 έκ:ατ. διά τά άκ:τινολογικ:ά 
έργαστήρια), δέον ήδη καί τό Πανεπιστήμιον νά διαθέση 

τό αύτό ποσόν τών 36 έκ:ατ. πρό πάσης νέας καταβολής εκ: 
μέρους του Κράτους. 

»γ. Τό Πανεπιστήμιον όφείλει νά μεριμνήση διά τήν 

ταχείαν σύνταξιν τών χωροταξικών κ:αί άρχιτεκτονικ:ών 

μελετών, άνευ τών δποίων δέν εΙναι δυνατή ή έγγραφή οι

ασδήποτε πιστώσεως είς τόν προϋπολογισμόν τών έπενδύ

σεων. 

»5. 'Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή 

»Ούδέν ποσόν θά διατεθfj εκ του προϋπολογισμοΙ) έπεν

δύσεων, δεδομένου δτι ύφίσταται ή προοπτική μεταφοράς 

της έξ 'Αθηνών. 

»6. Σύνολον έπενδύσεων δι' 'Ανωτάτην Έκ:παίδευσιν 
»'Επί τfj βάσει τών άνωτέρω, τό σύνολον τών κατά τό 

1962 έπενδύσεων διά τήν 'Ανωτάτην Έκ:παίδευσιν θ' 

άνέλθη είς 61 έκ:ατ. 

»11. 'Επαγγελματική 'Εκπαίδευσις 

»1. Ό ύπουργός Έθνικ:fjς Παιδείας θά μεριμνήση διά 
ταχείαν ρύθμισιν του θέματος τfjς ενδεχομένης χρησιμο

ποιήσεως του 'Αμερικανικ:ου Κολλεγίου Θηλέων ('Ελλη
νικ:οu) διά τήν Άνωτέραν Έπαγγελματικήν Έκπαίδευ

σιν, δεδομένου δτι κ:ατ' αύτόν τόν τρόπον θά καταστfj δυ

νατή ή ταχυτέρα πραγμάτωσις του προγράμματος παρά αν 

άνεγερθοuν νέα κτίρια είς τήν άπαλλοτριωθείσαν είς Κα

λογρέζαν περιοχήν. Πάντως, άν δέν χρησιμοποιηθfj τό 

κτίριον του Κολλεγίου, δέν θά διατεθοuν κ:ατά τό 1962 
πλείονα τών 10 έκ:ατ. (δσα ύπολογίζονται διά τήν άπαλλο
τρίωσιν), δεδομένου δτι καθυστερεί είσέτι ή διαδικασία 

πρός δλοκ:λήρωσιν τfjς άπαλλοτριώσεως. 
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»2. Πρέπει νά τεθή ταχέως είς λειτουργίαν ή Στοιχειώ
δης καί Μέση 'Επαγγελματική 'Εκπαίδευσις, έστω καί είς 

μισθωμένα κτίρια, μέχρι τής άνεγέρσεως κρατικών τοιού

των. Τό διατεθησόμενον ποσόν διά τήν άπόκτησιν ίδιοκτή

των κτιρίων θά κριθή εκ του ύποβληθησομένου σχετικοu 

προγράμματος άνερχόμενου είς 35 τουλάχιστον εκατομμύ
ρια. 

»3. Θά σταματήση ή χορήγησις δανείων είς ίδιωτικάς 
επαγγελματικάς σχολάς, πλήν δλως εξαιρετικών περιπτώ

σεων. 

»4. Αί κατά τό 1962 δαπάναι τής 'Επαγγελματικής 

'Εκπαιδεύσεως θά αuξηθοuν άπό 24 είς 48 περίπου έκατ. α) 
εκ τής λειτουργίας νέων τάξεων είς τάς ήδη ύφισταμένας 

σχολάς καί β) εκ τής ίδρύσεως νέων σχολών. 

ΠΙ. Μέση καί Στοιχειώδης 'Εκπαίδευσις 

» I. Πρός συμπλήρωσιν των ύπό άνέγερσιν κτιρίων Μέ
σης καί Στοιχειώδους 'Εκπαιδεύσεως θά διατεθοuν 80-100 
/;κατ. 

»2. Διά τήν κάλυψιν τών κενών είς διδακτικόν προσω
πικόν εγκρίνεται δ διορισμός χιλίαιν δημοδιδασκάλων καί 

750 καθηγητών». 

19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

'Ο Γ. Παπανδρέου, μιλώντας σέ γεuμα του Συνδέ

σμου Ξένων 'Ανταποκριτών, θά επανέλθει στίς κα

ταγγελίες του περί «βίας, νοθείας καί τρομοκρατίας» 

καί θά ίσχυριστεί δτι «ζώμεν ύπό δλοκληρωτικόν 

καθεστώς, παρόμοιον μέ εκείνον τών κομμουνιστι

κών χωρών». Στή συνέχεια θά άναφερθεί σέ πρόταση 

περί παραπομπής σέ είδικό δικαστήριο μελών τής 

ύπηρεσιακής Κυβερνήσεως, τήν όποία πρόκειται νά 

ύποβάλει στή Βουλή ή 'Ένωση Κέντρου καί θά δη

λώσει δτι «εάν ή πρότασις δέν γίνη άποδεκτή ύπό 

τής Κυβερνήσεως, τότε ή ΕΚ θά παρακολουθή μέν 

τάς εργασίας τής Βουλής καί θά άσκή ελεγχον, άλλά 

δέν θά συμμετέχη είς τάς ψηφοφορίας. Πάντα ταuτα 

θά γίνωνται μέχρις δτου εκκαθαρισθή ή κατάστασις 

διά νέων εκλογών». 

'Από τήν πλευρά του Κ. Δόβα καί σέ άπάντηση 

τών σχετικών δηλώσεων του Γ. Παπανδρέου, εκδίδε

ται άνακοίνωση, στήν όποία επισημαίνεται ή προ

σπάθεια τής 'Ενώσεως Κέντρου νά δημιουργήσει 

«θολήν ψυχολογικήν άτμόσφαιραν», άναλαμβάνεται 

εκ μέρους του ύπηρεσιακου πρωθυπουργοί) ή πλήρης 

εύθύνη γιά τή διεξαγωγή τών εκλογών καί ύπογραμ

μίζεται: 

«Κατόπιν τών είς τόν ση μερινόν τύπον άναγραφομένων 

δηλώσεων τοu άρχηγοu τής 'Ενώσεως Κέντρου, δ πρόε

δρος τής ύπηρεσιακής Κυβερνήσεως άναγκάζεται νά δη

λώση κατηγορηματικώς δτι δ κ. άρχηγός τής 'Ενώσεως 

Κέντρου τόν επεσκέφθη δίς, τήν 25ην Σεπτεμβρίου καί τήν 

17ην 'Οκτωβρίου. Καί κατά μέν τήν πρώτην έπίσκεψιν δέν 

εΙχε νά καταγγείλη τι, προφανώς λόγω του όλιγοημέρου 

dπό τής προκηρύξεως τών εκλογών. Κατά τήrν δευτέραν 
δμως έπίσκεψιν, λαβοuσαν χώραν μετά τήν περιοδείαν του 

κ. άρχηγοu τής 'Ενώσεως Κέντρου άνά τήν Βόρειον 'Ελλά

δα, παρουσίασεν έπτά εν τφ συνόλφ αίτήσε{ς άντικατα
στάσεως ώρισμένων κατωτέρων όργάνων, αίτήσεις, αίτινες 

{κανοποιήθησαν πάσαι άμέσως, χωρίς νά προηγηθή εξέ

τασις, μολονότι ή μετά ταuτα έξέτασις κατέδειξε τάς πε

ρισσοτέρας εξ αuτών οuχί dκριβείς. Έκτός τών περιπτώ

σεων αuτών, μεμονωμένων καί περιωρισμένων, οuδόλως 

διεμαρτυρήθη καί κατήγγειλεν εuρυτέρας περιπτώσεις νο

θείας, τουναντίον μάλιστα διετέλει είς κατάστασιν εuφορί

ας, άναμένων, ώς εΙπε, νίκην είς τάς έκλογάς. 

»Καθ' δσον aφορά τό άναφερθέν ύπό τοu κ. άρχηγοu 

τής 'Ενώσεως Κέντρου, δτι, παρουσιασθείς τήν 21 ην 
'Οκτωβρίου είς τήν Α.Μ. τόν βασιλέα κατήγγειλε τό δργι

ον τής βίας, τό δποίον έτελείτο είς δλόκληρον τήν 'Ελλά

δα, δ πρόεδρος τής ύπηρεσιακής Κυβερνήσεως δηλοί δτι, 

ώς καλώς γνωρίζει, κατ, αuτήν οuδ, έπ, έλάχιστον εγένετο 

νύξις τις περί βίας καί νοθειών». 

Τήν ίδια ήμέρα άναδημοσιεύεται στόν άθηναϊκό 

τύπο άνταπόκριση τών «New Υ ork Times», πού &.να
φέρεται στήν όξυνση :τής πολιτικής καταστάσεως 

στήν 'Ελλάδα. 'Υπογραμμίζοντας παράλληλα τήν 

άνόρθωση τής έλληνικής οίκονομίας, τήν όποία 

θεωρεί ώς κατ' εξοχήν επίτευγμα του Κ. Καραμανλή 

καί τό σημαντικότερο λόγο τής εκλογικής του επι

κρατήσεως, επισημαίνει: 

'Ο Κ. Καραμανλής εύρίσκεται είς τήν έξουσίαν άπό 

του 'Οκτωβρίου του 1955, πράγμα πρωτοφανές είς τά 140 
έτη τής 'Ιστορίας τής νεωτέρας 'Ελλάδος, ένώ οί ύποψή

φιοι τοu Κέντρου κατήλθον κατά τό πλείστον είς τάς έκλο

γάς ώς Ciτομα liνευ συμπαγοuς κομματικής όργανώσεως καί 

άνευ σαφοuς προγράμματος. Κατόπιν τούτου έδοκίμασαν 

ούτοι δυσχερείας νά άντιμετωπίσουν τόν καλώς ώργανωμέ

νον μηχανισμόν τής ΕΡΕ, είς τόν δποίον όφείλεται ή έπι

τυχία του Κ. Καραμανλή διά τήν άνόρθωσιν τής έλληνικής 

οίκονομίας. 

Μέχρις ένός σημείου ή ήττα τοu Κέντρου άποδίδεται 

καί είς τό δτι μερικοί έκ τών ήγετών του δέν κατώρθωσαν . 
νά προσαρμοσθοuν είς τάς άπαιτήσεις τής σημερινής έπο

χής. Τά κόμματα του Κέντρου διέπονται κατά τό πλείστον 

άπό φιλελευθέρας άρχάς, άλλ' έν τφ μεταξύ ή κοινωνική 

καί ή οίκονομική μορφή τής ·Ελλάδος ραγδαίως μεταβάλ

λεται. Έσημειώθη μεγάλη αuξησις είς τό προλεταριάτον 

των πόλε~ν, λόγω τής συγκεντρώσεως τών κατοίκων τής 

ύπαίθρου είς τάς πόλεις. Τά κόμματα του Κέντρου έλαχί

στην εΙχον δώσει μέχρι τοuδε προσοχήν είς τήν ανάγκην 

τής άναπτύξεως προγραμμάτων διά τήν προσέλκυσιν τών 

άνθρώπων αuτών. 

Καί ή εφημερίδα καταλήγει: 

'Η κατάστασις παρακολουθείται dνησύχως ύπό τών έν 

'Αθήναις παρατηρητών, διότι ή 'Ελλάς έχει dνάγκην στα

θεράς πολιτικής καταστάσεως διά νά συνεχίση τό πρό

γραμμα τής οίκονομικής άναπτύξεώς της. 

Τά συλλαλητήρια διαμαρτυρίας, πού εζητήθησαν ύπό 
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τής ό.ντιπολιτεύσεως, πιθανόν νά εδημιούργουν επικίνδυ

νον κατάστασιν, έάν ληφθουν ύπ' όψιν ή ζωηρότης του 

χαρακτήρος τών 'Ελλήνων καί ή καταβληθείσα προσπά

θεια αναμίξεως &κόμη καί του βασιλέως εις τάς διενέξεις. 

20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

'Ανακοινώνεται στόν τύπο οτι οί συνεννοήσεις 

μεταξύ τής 'Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος, τής 

γαλλικής έταιρίας «Σαίν Γκομπέν» καί τής έταιρίας 
«'Ελληνικών προϊόντων καί λιπασμάτων» άπολή

γουν στή λήψη άποφάσεως γιά τήν ίδρυση νέας 

εταιρίας, ή όποία θά ίκανοποιήσει πλήρως τίς άνάγ-

~κες τής χώρας σέ λιπάσματα, μέ παράλληλη παρα
γωγή χημικών προϊόντων σέ εύρεία κλίμακα. Προ

βλέπεται επίσης σχετική εγγύηση άπό τήν 'Εθνική 

Τράπεζα ϋψους Ι έκατ . δολλαρίων καί ή ύπογραφή 

τής σχετικής συμβάσεως μεταξύ τοϋ έλληνικοϋ Δη

μοσίου καί τών άναδόχων τοϋ νέου μεγάλου βιομη

χανικοϋ συγκροτήματος . Τό συγκρότημα θά περι

λαμβάνει τήν άναδιοργανωμένη καί εκσυγχρονισμέ

νη ~ιομηχανία χημικών προϊόντων τοϋ Πειραιά καί 
νέο εργοστάσιο παρdγωγής συνθέτων λιπασμάτων 

δυαδικών καί τριαδικών στήν Καβάλα. Τό σύνολο 

τής παραγωγής σέ λιπάσματα προβλέπεται νά άνέρ

χεται ~έ 350.000 τόνους ετησίως . 

21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

·Ο πρωθυπουργός δέχεται τόν ύπουργό 'Εξωτε

ρικών τής Κύπρου, Σ. Κυπριανοϋ, παρουσία τοϋ 

ύπουργοϋ τών 'Εξωτερικών τής 'Ελλάδος, Ε. 'Αβέ

ρωφ καί τοϋ πρέσβη στήν Λευκωσία, Κ. Τρανοϋ. 

22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

Συγκαλείται ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή 

καί μέ τή συμμετοχή τών ύπουργών Συντονισμοϋ, ri. 
Παπαληγούρα καί Γεωργίας, Κ. 'Αδαμοπούλου, τοϋ 

ύφυπουργοϋ Γεωργίας, Η. Σταυροπούλου καί άρμο

δίων ύπηρεσιακών παραγό,ντων σύσκεψη γιά τίς 

επενδύσεις καί τά εiδικά προγράμματα τοϋ ύπουργεί

ου Γεωργίας. 

Δύο ήμέρες άργότερα, σέ νέα σύσκεψη ύπό τήν 

προεδρία τοϋ πρωθυπουργοϋ καί μέ τή συμμετοχή 

τών ύπουργών Συντονισμοϋ καί Γεωργίας εγκρίνεται 

τό πρόγραμμα τών δημοσίων επενδύσεων γιά τό ετος 

1962 στόν τομέα τής γεωργίας, πού προβλέπεται νά 
άνέλθουν σέ 1.025 έκατ . δρχ. περίπου . 

Στήν άνακοίνωση πού θά εκδοθεί μετά τή νέα σύ

σκεψη, άναφέρεται: 

« ' Η Κυβέρνησις, παραλλήλως μέ τά μέτρα τά όποία 

λαμβάνει διά τήν ό.νάπτυξιν τής παραγωγής καί του εισοδή

ματος τών ό.γροτών, ώς ή παροχή λιπασμάτων εις χαμηλόν 

κόστος, ή χορήγησις ειδικών ενισχύσεων διά τήν ό.νάπτυ-

ξι ν τών ποτιστικών καλλιεργειών καί τών ψυχανθών κ.λ.π., 

μεριμνά ώσαύτως καί διά τήν εκτέλεσιν λίαν σημαντικών 

εργων επενδύσεων εις τόν βασικόν αuτόν τομέα τής έλλη

νικής οικονομίας. Εις τό δλον πρόγραμμα κατέχουν προέ

χουσα θέσιν τά εγγειοβελτιωτικά καί ιδίως τά αρδευτικά 

εργα, τών όποίων εξησφαλίσθη ή δυνατότης επιταχύνσεως 

του ρυθμου εκτελέσεως . Κατά τά δύο πρώτα ετη τής εφαρ

μογής του πενταετους προγράμματος, καίτοι ή εκτέλεσις 

εγγειοβελτιωτικών εργων άφεώρα εις μεγάλο ποσοστόν 

τήν κατασκευήν τών βασικών εργων καί τών κυρίων άρ

δευτικών δικτύων, επετεύχθη ή συμπλήρωσις καί πλήρων 

άρδευτικών δικτύων, διά τών όποίων ήδρεύθησαν τό πα

ρελθόν ετος, 230.000 στρέμματα νέων εκτάσεων καί θά 
άδρευθουν κατά τό 1962 άλλα 400.000 στρέμματα. 

»Εiς τάς μεγάλας πεδιάδας Θεσσαλονίκης, 'Αχελώου, 

Σερρών, Καρδίτσης καί είς άλλας περιοχάς συνεχίζεται μέ 

εντονον ρυθμόν ή κατασκευή των τριτευόντων ό.ρδευτικών 

δικτύων, ή συστηματοποίησις τών πρός άρδευσιν εκτάσε

ων ώς καί ή διενέργεια ό.ναδασμου τών εις τήν ζώνην ταύ

την περιλαμβανομένων ό.γροτικών ιδιοκτησιών. 'Υπολο

γίζεται δέ δτι εφεξής θά άποδίδωνται κατ , ετος νέα ι ό.ρδευό

μεναι εκτάσεις 500.000 στρεμμάτων περίπου. Χαρακτηρι

στικόν καi λίαν ενθαρρυντικόν ε{ναι τό γεγονός δτι οί γε
ωργοί, μέ τήν καθοδήγησιν τών γεωπόνων του ύπουργείου 

Γεωργίας, κατώρθωσαν νά αξιοποιήσουν εις ποσοστόν 

92% τά παραδοθένtα εις αuτούς κατά τό τρέχον ετος πλήρη 
άρδευτικά δίκτυα, ενω εlναι διεθνώς παραδεδεγμένον δτι ή 

πλήρης άξιοποίησις τών άρδευτικών εργων άπαιτεί μα

κράν περίοδον προσαργογής καί εκπαιδεύσεως τών γεωρ

γών. Εις τό γεγονός τουτο συνέβαλεν ή ταυτόχρονος μέ 

τήν κατασκευήν τών εργων έκτέλεσις τής συστηματοποιή

σεως τών εδαφών καί διενέργεια του ό.ναδασμου των ιδιο

κτητών. 

»Λόγω τής σημασίας τών εγγειοβελτιωτικών εργων, ή 

εγκριθείσα,πίστωσις διά τήν συνέχισιν των ύπό εκτέλεσιν 

εργων κατά τό 1962 καλύπτει τό μεγαλύτερον ποσοστόν 
του προγράμματος ανερχομένη εις 1.035 έκατ. δρχ., εξ ών 

560 έκατ . διά τά ύπό του ύπουργείου Δημοσίων 'Έργrον 
εκτελούμενα εργα καί 475 έκατ. διά τά εργα του ύπουργείου 
Γεω'ργίας. Τά 80% περίπου τών ώς άνω πιστώσεων διατί
θενται διά τά ό.ρδευτικά εργα. ' Επίσης διατίθενται 57 έκατ . 

δρχ . διά τήν προμήθειαν μηχανημάτων απαραιτήτων διά 

τήν άξιοποίησιν των εγγειοβελτιωτικών εργων, διά τήν 
εκτέλεσιν γεωτρήσεων κ.λ.π. Πέραν τούτων, διά τήν εκτέ

λεσιν μικροτέρων εγγειοβελτιωτικών εργων, μέσω τών νο

μαρχιακών ταμείων, θέλει διατεθή τό μεγαλύτερον ποσο

στόν εκ τών πιστώσεων του προγράμματος των μικρών 

κοινωφελών εργων. 

»Διατίθεται καί εφέτος σημαντικόν ποσόν διά τήν εκτέ

λεσιν εργων πρός άξιοποίησιν τών δασικών περιοχών, διά 

τήν προστασίαν του εδάφους κατά των διαβρώσεων, διά 

τήν περαιτέρω επέκτασιν των δασών δι, άναδασώσεων καί 

άλλων προσφόρων εργων καί διά τήν άνάπτυξιν τής όρει

νής καί νησιωτικής οικονομίας βάσει του καταρτισθέντος 

ειδικου προγράμματος . Διά τάς επιδιώξεις ταύτας θά διατε
θή κατά τό 1962 εκ του προϋπολογισμου των δημοσίων 
επενδύσεων καί τών πόρων του ΚΤΓΚ καί δασών συνολι

κή πίστωσις 183 έκατ. δραχ. 
»Συντόμως, εξ άλλου, θά τεθή διά τής Α ΤΕ εις εφαρμο-
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γήν πρόγραμμα γεωργικών βιομηχανιών συνολικής δαπά

νης 1.300 έκατ. δρχ. Έκ παραλλήλου θά άναπτυχθή καί ή 
ψυκτική iiλυσος, ή όποία θά καταστήση δυνατήν τήν άνά

πτυξιν τής γεωργικής παραγωγής καί τών έξαγωγών. 

>>'Ενεκρίθη ι.Ιισαύτως ή διάθεσις 124 έκατ . δρχ . διά τήν 

συνέχισιν των ύπό έκτέλεσιν εργων, ι.Ιις ή άποπεράτωσις 

τής λαχαναγοράς τών 'Αθηνών, διαφόρων γαλακτοκομεί

ων καί τυροκομείων, ψυγείων κ.λ.π. 

»Διά τήν γεωργικήν ερευναν καί εκπαίδευσιν θά διατε

θοuν 137 έκατ. δρχ. δι' έξοπλισμόν διά τών καταλλήλων 
τεχνικών μέσων καί τών άπαραιτήτων έγκαταστάσεων τών 

ίδρυμάτων ερεύνης των γεωργοκτηνοτροφικών σταθμών 

καί τών ίδρυμάτων γεωργικής έκπαιδεύσεως. 

»Διά τάς πειραματικάς καλλιεργείας σακχαροτεύτλων 

πρός έκπαίδευσιν τών γεωργών τών περιοχών τών εργο

στασίων σακχάρεως είς τήν καλλιέργειαν αύτήν καί διά 

τήν λειτουργίαν του ίνστιτούτου σακχαροτεύτλων ενεκρί

θη πίστωσις 10 έκατ. δρχ. καί διά τήν συνέχισιν προγράμ
ματος είς τάς καπνικάς περιοχάς πρός συμπλήρωσιν του 

είσοδήματος τών καπνοπαραγωγών τών κλασικών περιο

χών 25 έκατ. δρχ. 
>>'Η Κυβέρνησις καταβάλλει κάθε προσπάθεια ν διά τήν 

άνάπτυξιν τής γεωργίας επ· ωφελεί~ των άγροτών καί του 

κοινωνικοί) συνόλου, άλλά διά τήν αϋξησιν τής γεωργικής 

παραγωγής, τήν βελτίωσιν τής ποιότητος τών παραγομέ

νων προϊόντων, τήν επίτευξιν συναγωνιστικοί) κόστους, 

δέν άρκοuν αί ύπό του Κράτους μόνον καταβαλλόμεναι 

προσπάθειαι, άλλά άπαιτείται πρό παντός καί ή συμβολή 

του άγροτικου κόσμου». 

'Εξάλλου τήν έπαύριο των έκλογών, δ 'Εθνικός 
'Οργανισμός Καπνοί) είχε ύποβάλει στόν Κ. Καρα

μανλή σημείωμα γιά τίς βασικές άρχές προγραμμα

τισμοϋ τής καπνοπαραγωγής: 

«'Η άπό μακροu χρόνου διατυπωθείσα πρόβλεψις, δτι 

ταχέως θά είσέλθωμεν είς περίοδον έξυγιάνσεως, εχει επα

ληθεύσει πλήρως. Οϋτω: 

>>Τά παλαιά εμπορικά άποθέματα, τόσον τά κρατικά, 

δσον καί τά είς χείρας έμπόρων έσοδείας 1959 καί παλαιο
τέρων, άπορροφώνται είς βαθμόν λίαν ίκανοποιητικόν, τά 

δέ εξ αύτών εσοδείας 1955 καί 1956 άπερροφήθησαν πλή
ρως , πλήν άσημάντων εξαιρέσεων μικρομερίδων του έμπο

ρίου. 

>>Τά παραγωγικά καπνά, έσοδείας 1960, έξαιρέσει 

μικροποσοτήτων τινών, κυρίως βιομηχανικών, fιγοράσθη

σαν ύπό τών έξαγωγέων εντός βραχυτάτου χρονικοί) 

διαστήματος καί είς τιμάς πρωτοφανείς διά τήν έλληνικήν 

άγοράν (ή μέση τιμή αύτών ύπερέβη εκείνην του προηγου

μένου ετους 1959 κατά 47,8%). Αί εμπορικαί μερίδες, αί 
όποία ι προέκυψαν έξ αύτών, δύνανται νά θεωρηθοuν ι.Ιις ήδη 

καλυφθείσαι άπό τήν ζήτησιν τών ξένων. Πρόσθετος άπό

δειξις, δτι ή εξυγίανσις άποτελεί πλέον γεγονός, εΙναι δτι 

τά έμπορικά ταuτα καπνά έσοδείας 1960 έκλείσθησαν κατά 
τό πρόσφατον άνοιγμα τής άγορίiς ύπό τών ξένων, λαμβα

νομένης ύπ' όψιν καί τής συνθέσεως τών μερίδων τής έσο

δείας ταύτης, είς τιμάς κατά μέσον δρον τούλάχιστον 

5-10% μεγαλυτέρας τών τιμών εξαγωγής τής προηγουμένης 
εσοδείας 1959. 

»Αί ποσότητες, αi δποίαι προβλέπεται δτι θά έξαχθοuν 

κατά τήν άρξαμένην εξαγωγικήν περίοδον 1961/62 επί του 
παρόντος τούλάχιστον, προβλέπεται δτι θά εΙναι κάπως 

μικρότεραι των τής ληξάσης εξαγωγικής περιόδου 

1960/61, δπότε έφθάσαμεν τούς 65.000 τόννους. Τοuτο, 
διότι έξήχθησαν σημαντικαί ποσότητες κρατικών καπνών 

(9.000 τόννοι) βάσει είδικών συμφωνιών μέ ι.Ιιρισμένας 

χώρας, ίδίως 'Ανατολικάς τοιαύτας, ενω διά τό τρέχον 

ετος δέν προβλέπονται άξιόλογοι τοιαuται συναλλαγαί έπί 
καπνών τούλάχιστον μέ τάς 'Α νατολικάς χώρας. Κατά τά 

ύπάρχοντα μέχρι τοuδε στοιχεία καί τήν πλέον αίσιόδοξον 

έκδοχήν, τά πρός τάς χώρας αύτάς εξαχθησόμενα καπνά 

,δέν πρόκειται νά ύπερβοuν τούς 10.000 τόννους, εναντι 
15.000 τόννων του παρελθόντος εξαγωγικοί) ετους. 

»Παρά ταuτα, λαμβανομένων ύπ' όψιν τών προσθέτων 

έξελίξεων διεθνώς καί έσωτερικώς, δ 'Εθνικός 'Οργανι

σμός Καπνοί) προσανατολίσθη πρός μίαν άναπροσαρμο

γήν τής καπνικής πολιτικής καί κινείται ήδη έπί τίj βάσει 

προγράμματος, ούτινος αί κύριαι γραμμαί είς τόν παραγω

γικόν τομέα εχουσι ι.lιζ έξής: 

>>Α) Προσαρμογή ποσοτική τής καπνοπαραγωγής πρός 

τήν διαγραφομένην προοπτικήν αύξημένης ζητήσεως. 

Β) Προσαρμογή ποιοτική τής καπνοπαραγωγής (τύποι, 

ποιότητες). Γ) Προστασία τής παραγωγής άπό τόν περονό

σπορον. 

»Α. Ποσοτική προσαρμογή. Παρά τάς άναμενομένας 

διά τό 1961 Ι 62, δι' οϋς λόγους άνωτέρω έλέχθη, μειωμένας 
έξαγωγάς, ή προοπτική διά τά έπόμενα ετη εΙναι εύοίωνος 
διά τούς κάτωθι λόγους: 

»l. Αί χώραι τής Κοινilς 'Αγοράς, μεθ' ~ς συνεδέθη
μεν, δέν πρόκειται άμέσως νά προβοuν είς θεαματικήν αϋ

ξησιν τών άγορών έλληνικών καπνών, ή βαθμιαία δμως 

κατανάλωσις εν αύταίς μεγαλυτέρων ποσοτήτων εΙναι 

άσφαλής. 

»2. Αί 'Ηνωμένα ι Πολιτείαι, ύπάρχουν ένδείξεις, δτι θά 
χρησιμοποιήσουν σύν τφ χρόνω καί αύταί μεγαλυτέρας 

ποσότητας έλληνικών καπνών είς τά μείγματα σιγαρέτων. 

νΗδη κατά τά τελευταία ετη θετική εΙναι ή πληροφορία 

άπό ύπεύθυνον πηγήν άμερικανικήν, δτι τό ποσοστόν 

προσμίξεως άνατολικών καπνών είς τά άμερικανικά μίγμα

τα, εφθασε καί ύπερέβη τό 10% μέ τάσιν πρός τά liνω. 
»3. v Αλλαι χώραι προβάλλουν ήδη καί θά προβάλλουν 

είς τό μέλλον ι.Ιις πελάτιδές μας, λόγω τής βαθμιαίας διεισ

δύσεως είς τό καταναλωτικόν των κοινόν, τών σιγαρέττων 

τύπου άμερικανικοu, περιεχόντων, ι.Ιις γνωστόν, ποσοστόν 

άνατολικών καπνών, είς βάρος τών τοπικών μιγμάτων σι

γαρέττων, τά όποία δέν περιέχουν άνατολικά καπνά (λ. χ. 

'Ιαπωνία κ.λ.π.). 

»Αύτοί ~σαν οί λόγοι,~{ δποίοι ήγαγον τόν ΕΟΚ νά 

είσηγηθή είς τήν ΚΕΚ, κατά τόν παρελθόντα Σεπτέμβριον, 

σημαντική ν αϋξησι ν τής παραγωγής εσοδείας 1962 ( στρέμ
ματα περί τά 1.300.000, προβλεπομένη παραγωγή 90-95.000 
έάν πράγματι καλλιεργηθή δλόκληρος ή εκτασις, εναντι 

στρεμμάτων 1.040 παραγωγή 76.000 τό 1961). 
>>Τό πρόγραμμα διά τά μεταπροσεχή ετη δέον νά προ

βλέπη παραγωγήν γύρω τών 100.000 τόννων διά νά καθί
σταται δυνατόν, μετά τήν άφαίρεσιν άχρήστων, φύρας καί 

άναγκών εσωτερικής καταναλώσεως, νά εχωμεν διαθέσι

μον καθαρόν έξαγωγικόν προϊόν άνέτως γύρω τών 70.000 
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τόννους καί μέ ίκανόν περιθώριον. Τό πρόγραμμα τουτο 

ε{ναι ύπερεπαρκές. Εlναι πολύ ενωρίς άκόμη νά συζητή 

κανείς ή νά διαγράφη προγράμματα δι· εξαγωγάς μεγαλυ

τέρας τών 70.000 τόννων εγχωρίων τύπων καπνών . 'Η άπό 

πλευράς ώρισμένων κύκλων ύποστηριζομένη άποψις, δτι 

πρέπει νά άφήσωμεν, καί δή άμέσως, άνεξέλεγκτον τήν 

παραγωγήν διά νά εχωμεν άφθονίαν καπνών, δέν ε{ναι όρ

θή, διότι αυτό θά ήγαγεν είς άνατροπήν τής μετά τόσου 

κόπου καί τόσων κινδύνων επιτευχθείσης όμαλότητος, 

ήτοι είς εξάρθρωσιν τής ίσορροπίας μεταξύ προσφοράς 

καί ζητήσεως, είς παραμέλησιν τής ποιότητος εκ μέρους 

των παραγωγών, είς ραγδαίαν πτώσιν των χωρικών τιμών 

καί άναστάτωσιν του παραγωγικου κόσμου. 

»Β . Ποιοτική προσαρμογή. Παραλλήλως πρός τήν πο

σοτικήν προσαρμογήν τής παραγωγής, ό ΕΟΚ εχει προ

γραμματίσει καί εφαρμόζει ήδη καί προσαρμογήν τύπων 
καί ποιοτήτων. ·'Εν σχέσει μέ τούς έγχωρίους τύπους, πε

ριορίζονται έν τφ μέτρφ του δυνατου οί εχοντες μικροτέ

ραν ζήτησιν, προωθουμένων των ποικιλιών πού άνταπο

κρίνονται εiJ; τάς συγχρόνους άπαιτήσεις. Προσπαθουμεν 

δηλαδή νά προωθήσωμεν περισσότερον ποικιλίας καί ποιό

τητας εγχωρίων καπνών ουδετέρου μάλλον τύπου κcαί μέ 
ηυξημένην άπόδοσιν καθαρου εμπορευσίμου προϊόντος. 

»Τό κύριον θέμα έν προκειμένφ ε{ναι ή παραγωγή ξε

νικών ποικιλιών, διά τάς όποίας ύπάρχει ζήτησις είς τήν 

ευρωπαϊκήν κυρίως άγοράν. 

»Οϋτω, άπό ετων διεξάγομεν πειράματα καλλιεργείας 

τοιούτων καπνών, κυρίως δέ καί είς μεγάλην κλίμακα κα

πνών Burley, μολονότι πρό τριετίας δέν άπέδωσαν ένθαρ
ρυντικά άποτελέσματα, έν τούτοις κατά τά δύο τελευταία 

ετη, ίδία δέ κατά τό λήξαν καλλιεργητικόν ετος, ύπήρξαν 

λίαν επιτυχείς. Κατά τήν έρχομένην καλλιεργητική ν περί

οδον, ή δοκιμαστική αυτή καλλιέργεια ύπολογίζεται νά 

τρι-εως τετραπλασιαθή. Θά άνέλθη οϋτω είς 2.000-2.500 
στρέμματα, μέ προβλεπομένην παραγωγήν καπνών Burley 
500 τόννων περίπου. 

»'Η προοπτική εκ τών μέχρι τουδε δεδομένων εμφανί

ζεται λίαν ευοίωνος διά τά καπνά του τύπου αυτου. Τό μό

νον σοβαρόν ,πρόσκομμα, τό όποίον διαγράφεται έπί του 

παρόντος, ε{ναι ό έκ του περονοσπόρου κίνδυνος, διότι ή 

καταπολέμησις τής νόσου αυτής έπί καπνών τόσον μεγά

λης άναπτύξεως ( φυτείαι Ι ,5-2 μ. ϋψους μέ φύλλα μεγέθους 
εως 80 έκατ.) τυγχάνει λίαν δυσχερής. 'Εφόσον δμως κατά 
τό παρελθόν θέρος, χωρίς καμμίαν πείραν, ήδυνήθημεν νά 

θέσωμεν ύπό πλήρη ελεγχον τήν νόσον αυτήν έπί των ελ

ληνικών καπνών, δυνάμεθα νά είμεθα αίσιόδοξοι, παρά τό 

δυσχερέστερον του έγχειρήματος, δτι θά έπιτύχωμεν πλή

ρη ή τουλάχιστον ίκανοποιητικόν ελεγχον καί επί των κα

πνών του τύπου αυτου. 

»Οϋτως εχόντων των πραγμάτων, πλήν άπροόπτου, 

δυνάμεθα νά προσδοκώμεν δτι έντός πενταετίας θά έπιτύ

χωμεν παραγωγήν καί άπορρόφησιν ύπό τών ξένων 5.000 
τόννων τοιούτων καπνών άξίας 6.000.000 δολλ., συντόμως 
δέ τά ποσά ταυτα θά δυνηθουν νά φθάσουν τούς 10.000 
τόννους άξίας 12.000.000 δολλ . τουλάχιστον. 

»Σημασίαν εχει τό γεγονός, δτι αί έξαγωγαί τών καπνών 

αυτων ουδόλως πρόκειται νά θίξουν τάς τρεχούσας εξαγω

γάς καπνών, διότι θά ε{ ναι πρόσθετοι άγοραί των ξένων είς 

βάρος καπνών του τύπου αυτου άλλων χωρών. 

>>'Η πείρα των προσεχών έτών θά άποδείξη άν θά κατα

στή δυνατόν νά άναπτύξωμεν τήν παραγωγήν καί εξαγω

γήν αυτήν είς ετι μεγαλυτέραν κλίμακα. Τουτο θά έξαρτη

θή κυρίως εκ του άν θά δυνηθώμεν νά έπιτύχωμεν τόσον 

καλήν ποιότητα, rοστε νά δύναται άνευ έτέρου νά συναγω

νισθή δχι μόνον τά ύποκατάστατα Burley άλλων χωρών, 
άλλά καί τά γνήσια άμερικανικά τοιαυτα. 

»Ai άπαιτηθησόμεναι έπενδύσεις διά τήν προσεχή πεν
ταετίαν πρός άνάπτυξιν τής καλλιέργειας καπνών Burley 
ύπολογίζονται είς 200-225 έκατ. περίπου, αί όποίαι έλπίζε
ται δτι θά καταστή δυνατόν εν τφ συνόλφ ή τουλάχιστον 

κατά τό μεγαλύτερον μέρος νά καλυφθουν έκ πόρων του 

ΕΟΚ. 

>>·Επίσης καλλιεργουνται δοκιμαστικώς οί τύποι κα

πνών Πούρων καί Μαίρυλαντ. Πρόβλεψις ώς πρός αυτούς 

εlναι πρόωρος. 

»Γ . Προστασία τής παραγωγής άπό τόν περονόσπορον . 

'Η αiφνιδία είσβολή του περονοσπόρου είς 'Ελλάδα δη

μιουργεί σοβαράς δαπάνας καί σοβαρά προβλήματα διά τό 

μέλλον, τά όποία ε{ναι ζωτικοτάτης σημασίας διά τήν 

ύπόστασιν του κλάδου αυτου τής οiκονομίας. 'Ο ΕΟΚ, 

εκτιμών κατ· άξία ν τό πρόβλημα, όργανουται καί προετοι

μάζεται διά μακροχρόνιον άγώνα εναντίον τής νόσου. ου

δεμία άμφιβολία ύπάρχει δτι ούτος θά τεθή ύπό πλήρη 

ελεγχον κατά τά ετη ξηρασίας, μέ μικράς δέ ζημίας, δταν 

αί καιρικαί συνθήκαι ε{ναι πολύ δυσμενείς. Τουτο συνάγε

ται εκ του γεγονότος δτι κατά τό παρελθόν ετος, παρά τήν 

ελλειψιν επαρκους πείρας καί οργανώσεως καί παρά τάς 

πρωτοφανώς δυσμενείς καιρικάς συνθήκας, ήδυνήθημεν νά 

άντιμετωπίσωμεν τήν άπειλήν τόσον επιτυχώς δσον είς ου

δεμίαν άλλην χώραν του εξωτερικου τουτο επετεύχθη. Αί 

πρός τουτο άπαιτούμεναι δαπάναι εκτιμώνται κατά μέσον 

δρον είς 20-30 έκατ. ετησίως κατά τά πρώτα 2-3 ετη, 10-15 
έκατ . κατά τά περαιτέρω 2-3 ετη. 'Αργότερον, δταν ή κα
ταπολέμησις του περονοσπόρου καταστή συνείδησις έκά

στου παραγωγου, αί δαπάναι θά περιορισθουν, ετι περισσό

τερον, είς τό ελάχιστον. 

>>Τά άνωτέρω, τά όποία άποτελουν τά σοβαρώτερα καί 

μάλλον επείγοντα προβλήματα του έλληνικου καπνου, 

άντιμετωπίζονται ύπό του 'Εθνικου 'Οργανισμου Καπνου, 

παράλληλα πρός τούς άλλους τομείς τής δραστηριότητός 

του, μέ μεγίστην δραστηριότητα, είμεθα δέ βέβαιοι δτι ή 

έξέλιξις των καπνικών πραγμάτων θά ε{ ναι λίαν ικανοποι

ητική είς τό προσεχές μέλλον». 

23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

Σέ συνέχεια των καταγγελιών τfjς ΕΚ γιά έκλογι

κές παρατυπίες στό Δfjμο Χαϊδαρίου, έκδίδεται έπί

σημη κυβερνητική άνακοίνωση, μέ τήν όποία κα

ταγγέλλεται ή 'Έvωσις Κέντρου «διά πολιτικήν έλα
φρότητα καί βαθύτατο ν ήθικόν έκτροπιασμόν». 'Η 

άνακοίνωση, :rήν όποία συνοδεύουν κατάλογοι μέ δι

ευθύνσεις 492 έκλογέων τοϋ Δήμου Χαϊδαρίου, πού ή 
ΕΚ ε{χε καταγγείλει ώς άνύπαρκτους, μέ αύστηρό 

ϋφος ύπογραμμίζει δτι «κατόπιν τfjς πλήρους άποκα

λύψεως των άπαραδέκτων πολιτικών μεθόδων, τάς 

όποίας κατά σύστημα μετέρχεται ή UΕνωσις Κέν-
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τρου, διαπιστοϋται δτι είναι άδύνατος οίοσδήποτε 

μετ' αύτή ς σοβαρός καί ύπεύθυνος πολιτικός διάλο

γος>>. Τό πλήρες κείμενο τής κυβερνητικής άνακοι

νώσεως εχει ώς έξής: 

«'Ήδη άπό τής επομένης των εκλογων ή "Ενωσις τοϋ 

Κέντρου άπεδύθη είς μίαν άδίστακτον προσπάθειαν διαβο

λής καί κατασυκοφαντήσεως τοϋ εκλογικοϋ άποτελέσμα

τος, τήν όποίαν, δπως ε{ ναι γνωστόν, επιδιώκει δι, ήθικως 

άπαραδέκτων μικροπολιτικων τεχνασμάτων. 

»Καί επί τής ποιότητος των γενομένων καταγγελιων, 

τάς όποίας διαδοχικως έχάλκευσεν ή 'Ένωσις τοϋ Κέντρου 

είς βάρος τής δευτέρας, κατά προτίμησιν, εκλογικής περι

φερείας 'Αθηνων, άπήντησεν ήδη ό κ. ύπουργός επί των 

'Εσωτερικων διάτων δηλώσεών του τής 18ης Δεκεμβρίου. 

»" Οπως δμως άναφέρθη καί είς τάς σχετικάς δηλώσεις 
τοϋ κ. ύπουργοϋ, ή "Ενωσις τοϋ Κέντρου είς τήν τελευταί

αν άνακοίνωσίν της τής 16ης Δεκεμβρίου ύπερέβαλεν εαυ

τήν είς κακόπιστον διάθεσιν, άποτολμήσασα νά καταγγεί

λη δημοσίζl καί μετά προηγουμένην, ώς ετόνισεν, αύτοψί

αν τοϋ άρχηγοϋ της, δτι δήθεν επί 579 περιπτώσεων, αί 

όποίαι έξητάσθησαν, άπεδείχθη δτι 560 εκλογείς τοϋ Δή
μου Χαϊδαρίου έκ των νεοεγγραφέντων κατά τάς δύο τελευ

ταίας άναθεωρήσεις, ύπήρξαν πρόσωπα τελείως άνύπαρ

κτα. 

»Καί επί τής τελευταίας αύτής καταγγελίας διετάχθη, 

δπως ήτο επόμενον, σχετική ερευνα καί έξέτασις, εκ τής 

προόδου των όποίων μέχρι στιγμής διεπιστώθη δτι έκ των 

579 έν συνόλφ έκλογέων οί 492 ε{ναι πρόσωπα άπολύτως 
ύπαρκτά, τά πλείστα των όποίων όχι μόνον κατά τόν χρό

νον τής εκδόσεως των έκλογικων των βιβλιαρίων, άλλά καί 

μέχρι σήμερον άκόμη διαμένουν μονίμως είς τόν Δήμον 

Χαϊδαρίου . Οί άπομένοντες δέ 87 καί μόνον έκλογείς ε{ ναι 
ένδεχομένως πρόσωπα άπομακρυνθέντα τής περιοχής 

πρωτευούσης, ώς συμβαίνει ίδίζl μέ στρατιωτικούς μετα

τεθέντες καί τάς οίκογενείας αύτων. 

»Κατόπιν τής τοιαύτης συνταρακτικής άποκαλύψεως 

τής άποτολμηθείσης άπάτης, άνακύπτει φυσική ή άπορία 

καί τό ερώτημα: ενώπιον ποίας κομματικής τακτικής καί 

ενώπιον ποίων πολιτικων μεθόδων εύρισκόμεθα; 

>> ' Απεφάσισε μήπως ένσυνειδήτως ή 'Ένωσις Κέντρου 

δπως μετέλθη καί χρησιμοποιήση τό ψεϋδος καί τήν δια

βολήν ώς μέσα πολιτικά καί ώς μέσα έκβιασμοϋ τοϋ πολι

τεύματος, χαλκεύουσα εν ψυχρφ καί εν πλήρει γνώσει τής 

άναληθείας αύτοφώρως πλαστά στοιχεία πρός θεμελίωσιν 

άβασίμων καταγγελιων; Διότι ή θρασεία άμφισβήτησις 

αύτής ταύτης τής ύπάρξεως των 560 νεοεγγραφέντων εκλο
γέων τοϋ Δήμου Χαϊδαρίου δέν μαρτυρεί άπλήν καί μόνον 

πολιτικήν ελαφρότητα, άλλά άποδεικνύει βαθύτερον ήθι

κόν εκτροχιασμόν, είς τόν όποίον εχει παρασυρθή ή 

'Ένωσις Κέντρου, τυφλωθείσα άπό τό πολιτικόν καί κομ

ματικόν της πάθος. 

»Πάντως καί κατόπιν τής πλήρους άποκαλύψεως των 

άπαραδέκτων πολιτικων μεθόδων, τάς όποίας κατά σύστη

μα μετέρχεται ή "Ενωσις τοϋ Κέντρου, διαπιστοϋται δτι 

ε{ ναι άδύνατος οίοσδήποτε μετ' αύτή ς σοβαρός καί ύπεύ

θυνος πολιτικός διάλογος. 

»Πρός ένημέρωσιν τής κοινής γνώμης παραδίδεται είς 

τήν δημοσιότητα πλήρης κατάλογος των μέχρι τής στι-

γμής διαπιστωθέντων 492 έκλογέων τοϋ Δήμου Χαϊδαρίου, 
τούς όποίους ή 'Ένωσις τοϋ Κέντρου δι' έπισήμου άνα

κοινώσεώς της ε{χε χαρακτηρίσει ώς άνυπάρκτους. 

»Ταυτοχρόνως μέ τήν άνωτέρω κυβερνητικήν άνακοί

νωσιν, εδόθησαν πρός δημοσίευσιν τρείς κατάλογοι μέ 492 
όνόματα νεοεγγεγραμμένων έκλογέων τοϋ Δήμου Χαϊδαρί

ου, τούς όποίους ή 'Ένωσις Κέντρου εφερεν ώς άνυπάρ

κτους καί των όποίων αί διευθύνσεις εξηκριβώθησαν ύπό 

τοϋ ύπουργείου Έσωτερικων. Ό πρωτος πίναξ άρρένων 

περιλαμβάνει 287 ονόματα άνδρων μέ τούς άντιστοίχους 
άριθμούς των έκλογικων καταλόγων. ·Ο δεύτερος περι

λαμβάνει 186 ονόματα γυναικων ψηφοφόρων μέ έπίσης 
τούς άριθμούς των εκλογικων καταλόγων καί ό τρίτος μι

κτός (άνδρων καί γυναικων) εχει 19 ονόματα, ήτοι σύνολον 
492 εναντι των 560, τούς όποίους ή 'Ένωσις Κέντρου εφε

ρεν ώς άνυπάρκτους». 

23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

·Ο πρεσβευτής τής Σοβιετικής 'Ενώσεως, Μ. 

Σεργκέεφ έπισκέπτεται τόν ύπουργό τών ' Εξωτερι

κών, Ε. 'Αβέρωφ καί εχει μαζί του όλιγόλεπτη 

συνομιλία. 

Σέ συνέντευξη τύπου πού θά δώσει μέ τήν εύκαι

ρία τής λήξεως τής θητείας του στήν 'Ελλάδα, λίγες 

ήμέρες άργότερα, στίς 30 Δεκεμβρίου, ό Σοβιετικός 
πρέσβης θά δηλώσει δτι κατά τή συνάντησή του μέ 

τόν Ε. 'Αβέρωφ, προέβη σέ διάβημα, γιατί έκτός άπό 

τίς στρατιωτικές βάσεις «πού εχει ήδη παραχωρήσει 

ή έλληνική Κυβέρνηση σ1:ούς 'Αμερικανούς, εχει 

έφοδιασθεί καί μέ πυραύλους». 

29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

Στόν έτήσιο άπολογισμό τοϋ ύπουργείου 'Εμπο

ρικής Ναυτιλίας, γιά τό ετος 1961, άναφέρονται τά 
άκ<)λουθα στοιχεία: 

«Σημαντικαί ύπήρξαν αί επιτεύξεις τής ναυτιλιακής 

δραστηριότητος τής ' Ελλάδος, ώς προκύπτει έκτων συγ

κεντρωθέντων στατιστικων στοιχείων. 

»Αί έπιτεύξεις αύταί άναφέρονται βασικως είς τήν συνέ

χισιν προσελεύσεως ελληνικής πλοιοκτησίας σκαφων είς 

τό έθνικόν νηολόγιον, τήν σημαντικήν αϋξησιν τής εκ τής 

ναυτιλίας συναλλαγματικής προσόδου, τήν άπορρόφησιν 

των άνέργων ναυτικων μέ τήν άναζωογόνησιν τής διεθνοϋς 

ναυλαγοράς καί μέ τήν έπάνοδον των παρωπλισμένων 

σκαφων είς τόν στίβον των μεταφορων καί τόν έμπλουτι

σμόν τής ύπερωκεανείου, τής μεσογειακής καί τής επιβα

τηγοί! ναυτιλίας, έν συνδυασμφ καί μέ τήν τόνωσιν τής 

έπιβατικής καί τής εμπορευματικής κινήσεως. 

»Τά τεθέντα ύπό τήν κυανόλευκον πλοία, διαρκοϋντος 

τοϋ 1961, άνήλθον είς 160, δλικής χωρητικότητος 1.427.298 
κόρων. Κατόπιν τούτου, ή έθνική ναυτιλία άριθμεί δύναμιν 

1.161 πλοίων, χωρητικότητος 6.357.210 κόρων. Είς τήν δύ
ναμιν αύτήν δέν συμπεριλαμβάνονται αί έκκρεμοϋσαι αίτή

σεις διά τήν έγγραφήν άλλων 35 πλοίων, χωρητικότητος 

444.577 κόρων, είς τό έλληνικόν νηολόγιον. 

»Τό έκ τής ναυτιλίας είς συνάλλαγμα εσοδον ύπολογί-
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ζεται δτι θά άνέλθη τελικώς διά τό 1961 είς 100 έκατ . δολλ . , 

εναντι 76 έκατ. του 1960, ένώ καί τά φορολογικά εσοδα του 
δημοσίου προϋπολογισμοί) ήκολούθησαν τήν ίδίαν άνοδι

κήν πορείαν, άνελθόντα κατά τό 1961 είς 70 έκατ. δρχ . 

εναντι 58 έκατ. του προηγουμένου ετους. 
»'Επί των έλληνικών πλοίων κατά τό 1961 είργάσθη

σαν συνολικώς 34.402 ~Ελληνες ναυτικοί, ένώ είς τά ύπό 
ξένας σημαίας έλληνόκτητα πλοία εύρίσκοντο προηγουμέ

νως 15.754 ναυτικοί μας. Οί έπί έλληνικών πλοίων έργα

σθέντες ναυτικοί άπεκόμισαν κατά τό 1961 έκ τής έργασίας 
των 224.939.350 δρχ'. καί 12.376.331 λίρας . 'Εξ άλλου, κα
τεβλήθησαν καί λίραι 'Αγγλίας 10.747.680 είς τούς άπα
σχοληθέντας έπί πλοίων ύπό ξένας σημαίας». 

τέλος, στόν άπολογισμό άναφέρονται καί οί βελ

τιώσεις στούς τομείς τής εκπαιδεύσεως, τής προνοί

ας, τής λιμενικής άστυνομίας καί τής διοικήσεως του 

ύπουργείου. 

30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

'Ο Κ. Καραμανλής προβαίνει σέ άνακοινώσε!ς 

γιά τό πρόγραμμα τών κρατικών επενδύσεων του 

1962. 

«Εlναι λίαν σημαντική ή πρόοδος, ή δποία συνε

τελέσθη εΙς τόν οlκονομικόν τομέα καί κατά τό δι

αρρευσαν έτος 1961. Ή έλληνική οΙκονομία έπρα
γματοποίησε μέγα άλμα, τό δποίον άποτελεί σοβα

ρόν σταθμόν εΙς τήν πορείαν της, διότι εlναι τόμε
γαλύτερον έκ τώv πραγματοποιηθέντων κατά τά τε

λευταία έτη. 'Η συντελεσθείσα ραγδαία αϋτη πρόο

δος εlναι άποτέλεσμα τής έντατικής προσπαθείας, ή 

δποία κατεβλήθη άπό τήν Κυβέρνησιν άπό του έτους 

1955 καί έντευθεν, διά τήν άvάπτυξιν τής οΙκονομίας 
μας καί τήν βελ τίωσιν τών συνθηκών διαβιώσεως του 

έλληνικοϊ5 λαοϊ5. 'Η προσπάθεια δέν ύπήρξε βεβαίως 

εύχερής καί ή συνέχισίς της εΙς τό μέ.μοv εlναι άκό

μη δυσχερεστέρα. Τά άποτελέσματα, δμως, τά δποία 
έπετεύχθησαν, lδίfl κατά τό έτος 1961, δικαιώνουν 
άναμφισβητήτως τήν προσπάθειαν αύτήν, ένώ συγ

χρόνως δημιουργουν προϋποθέσεις εύνοϊκάς διά τάς 

μελλοντικάς έξελίξεις, προϋποθέσεις άνευ τών δποί

ων θά καθίστατο δυσχερεστάτη ή οΙκονομική πρόο

δος του τόπου. 
)) 'Όλα τά χαρακτηριστικά τής έλληνικής οΙκο

νομίας κατά τό 1961 έμφανίζουν μίαν ύγιti οlκονομί
αν, ή δποία βαδίζει σταθερώς πρός τήν κατάκτησιν 

άνωτέρων έπιπέδων δραστηριότητος, έξασφαλίζου

σα συνεχώς ύψηλότερον βιοτικόν έπίπεδον εΙς τόν 

έλληνικόν λαόν. 

))Οϋτω, ή νομισματική σταθερότης, ή δποία άπό 

τοϊ5 έτους 1956 έπικρατεί εΙς τήν χώραν αύτή ν, συνε
χίσθη καί κατά τό 1961. Τό έθνικόν μας νόμισμα 
θεωρείται πλέον ώς ένα έκ τών ύγιεστέρων νομισμά

των, δεδομένου ότι α{ διακυμάνσεις τών τιμών έν 

'Ελλάδι ύπήρξαν μικρότερα ι άπό τάς σημειωθείσας 

εΙς πολλάς χώρας του κόσμου, μέ οlκονομίαν πολύ 

πλέον άνεπτυγμένην άπό τήν έλληνικήν. Al σημειω
θείσαι κατά τό τέλος του παρελθόντος έτους καί τούς 

πρώτους μήνας του 1961 ύψωτικαί τάσεις, όφειλόμε

ναι κατά τό πλείστον εΙς παροδικά αϊτια, ifρχισαν 

άπό του Μαtου ifδη vά ύποχωροvν. VΕκτοτε, δ δεί

κτης τιμών καταναλωτού, μέ τήν έξαίρεσιν ώρισμέ

νων έποχικών διακυμάνσεων, σημειώνει συνεχώς 

πτώσιν, ώστε κατά τόν μήνα Νοέμβριον του λήγον

τος έτους νά εύρίσκεται εΙς έπίπεδον έλαφρώς χαμη

λότερον του έπιπέδου του Ιδίου μηνός του παρελθόν

τος έτους. Τήν αύτήν πτωτική ν κίνησιν, καί μάλιστα 

πλέον έντονον, άκολουθεί καί δ τιμάριθμος χονδρι

κής πωλήσεως. 

))Α{ κινήσεις αvται τών δεικτών τών τιμών δεικνύ

ουν σαφώς τήν παγίωσιν τής νομισματικής σταθερό

τητος καί τής έμπιστοσύνης πρός τήν δραχμή ν. Αύ

τήν τήν έμπιστοσύνην πρός τήν δραχμή ν άποδεικνύ

ει καί ή αϋξησις τών Ιδιωτικών καταθέσεων εΙς τάς 

Τραπέζας, ή δποία συνεχίζεται, παρά τήν περαιτέρω 

μείωσιν τών έπιτοκίων, τήν γενομένη ν κατά τό τέλος 

του παρελθόντος έτους. Οϋτω, α{ Ιδιωτικαί καταθέ

σεις τόν Όκτώβριον του 1961 άνήλθον εiς 18.494 
έκατ. δρχ. έναντι 2. 732 έκατ. δρχ. του 'Οκτωβρίου 

του 1955. Μεταξύ 'Οκτωβρίου του 1960 καί 'Οκτω
βρίου 1961 έσημείωσαν αϋξησιν κατά δρχ. 2.000 
έκατ. περίπου, ένώ παραλλήλως κατά τήν διάρκειαν 

του 1961 έκαλύφθη καί δάνειον τής ΔΕΗ έκ δρχ. 500 
έκατ. Άξιοσημείωτον εlναι τό γεγονός ότι μόνον 

έντός του παρελθόντος Νοεμβρίου έσημειώθη αϋξη

σις τών καταθέσεων τούτων κατά 416 έκατ. δραχμών. 
Ή αϋξησις τών καταθέσεων κατέστησε δυνατήν καί 

τήν αϋξησιν τής χρηματοδοτήσεως τής οΙκονομίας, 

ή δποία έφθασε τόν Όκτώβριον τοϊ5 1961 είς 32.102 
έκατ. δραχμών, ένώ άνήρχετο εΙς 11.703 έκατ. δρα
χμών τόν αύτόν μήνα του 1955. 

)) Τά άποτελέσματα τής δημοσιονομικής διαχει
ρίσεως κατά τό λήγον έτος ύπήρξαν λίαν Ικανοποιη

τικά. Τά έσοδα ύπερέβησαν τά άρχικώς προβλεφθέν

τα καί οϋτω κατέστη δυνατόν νά αύξηθή ή συμβολή 

του κρατικού προϋπολογισμού είς τήν χρηματοδό

τησιν τών έπενδύσεων, εiς τό έπίπεδον τών 1.500 
έκατ. έναντι τών 700 έκατ. τών άρχικών προβλέψεων, 
έπί άντιστοίχφ μειώσει τοϊ5 δανεισμού του Δημοσί

ου. Ή έξέλιξις αϋτη τών δημοσίων οiκονομικών, ή 

δποία έπιτρέπει είς τόν κρατικόν προϋπολογισμόν 

άπό του 1957 καί έντευθεν νά συμβάλη εΙς τήν χρη
ματοδότησιν παραγωγικών έπενδύσεων, άποτελεί θε

τικόν παράγοντα έξυγιάνσεως τής έλληνικής οiκο

, νομίας. Μέχρι καί τοϊ5 1955 δ κρατικός προϋπολογι
σμός όχι μόνον δέν ή το εlς θέσιν νά χρηματοδοτήση 

τάς δημοσίας έπενδύσεις, άλλά παρουσίαζε καί έλ

λείμματα, τά όποία έκαλύπτοντο ύπό τής άμερικανι

κής βοηθείας. Σημειωτέον ότι τά άποτελέσματα ταυ-
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τα έπετεύχθησαν μέ παράλληλον αύξησιν τών άπο

λαβών τών δημοσίων ύπαλλήλων καί τών συνταξιού

χων καί μείωσιν τών φορολογικών βαρών τών άσθε

νεστέρων οΙκονομικών τάξεων. Ή άνάγκη δμως δι

αθέσεως περισσοτέρων κεφαλαίων διά σκοπούς άμέ

σως παραγωγικούς έπιβάλλει τήν συγκράτησιν τών 

καταναλωτικών δαπανών, όiστε νά καταστij δυνατή η 

χρηματοδότησις έκ τού κρατικού προϋπολογισμού 

συνεχώς αύξανομένου τμήματος τών έπενδύσεων. 'Η 

συμβολή αύτού διά τό τρέχον ετος ύπολογίζεται εΙς 

1.000 έκατ. δραχ. περίπου. 

»Καί κατά τό λήγον ετος η συναλλαγματική κατά

στασις τής χώρας σημειώνει περαιτέρω βελτίωσιν 

παρά τήν σημαντικήναύξησιν τών εΙσαγωγών, λόγω 

αύξήσεως καί τών έξαγωγών καί τών εΙσπράξεων έξ 

άδήλων πόρων. Τά συναλλαγματικά άποθέματα τής 

χώρας θά σημειώσουν αύξησιν καί ύπολογίζεται δτι 

θά ύπερβούν τά 240 έκατ. εναντι 223,5 τού παρελθόν
τος ετους. 

» Τό έθνικόν εΙσόδημα τής χώρας, τό όποίο ν άπο
τελεί καί τήν συνισταμένη ν τών προσπαθειών εlς τόν 

οlκονομικόν τομέα, σημειώνει συνεχώς αύξησιν. 
ΥΗδη, μεταξύ τών έτών 1955 καί 1960 τό άκαθάρι
στον έθνικόν εΙσόδημα εΙς τρεχούσας τιμάς ηύξήθη 

άπό 59.243 έκατ. δρχ. εΙς 84.910 έκατ. , τ]τοι κατά 

43,3%. Κατά τό ετος 1961 έσημείωσε περαιτέρω λίαν 
σημαντική ν αύξησιν, άνελθόν, κατά τούς μέχρι τού

δε ύπολογισμούς, εΙς 94.400 έκατ. δρχ. Τούτο σημαί
νει δτι έντός τού ετους αύτού πραγματοποιείται aύ

ξησις κατά 11,2% περίπου εναντι αύξήσεως κατά 
4,6% τού 1960. 

»'Επί τfί βάσει τών άνωτέρω στοιχείων, η aύξη

σις τού εΙσοδήματος μεταξύ τών έτών 1955 καί 1961 
ύπερβαίνει τό 59%, ένώ η aύξησις τού τιμαρίθμου 
κόστους ζωής κατά τό αύτό χρονικόν διάστημα 

άνέρχεται μόλις εΙς 12%. Τούτο σημαίνει δτι κατά τό 
διάστημα τούτο έπραγματοποιήθη λίαν σημαντική 

aύξησις τού πραγματικού εΙσοδήματος καί κατά συ-

~~έπειαν καί άξιόλογος βελτίωσις τών βιοτικών συν
θηκών τού λαού. 'Ο μέσος έτήσιος ρυθμός αύξήσεως 

τού έθνικού εΙσοδήματος (εΙς σταθεράς τιμάς) μεταξύ 

τών έτών 1955-61 άνήλθεν εΙς 6,2%, μεταξύ δέ τών 
έτών 1959-61, τά όποία άποτελούν καί τά δύο πρώτα 
ετη έφαρμογής τού προγράμματος, εΙς 7,55%. 'Ο ρυ
θμός ούτος προόδου τijς έλληνικής οΙκονομίας εlναι 

έκ τιϊj)ν ύψηλοτέρων εΙς τόν κόσμον. 

;; Άξιοσημείωτον γεγονός έκ τής έξελίξεως τού 
έθνικού εΙσοδήματος, κατά τό ετος 1961, εlναι δτι 
δλοι οι' συμμετέχοντες εΙς τήν δημιουργίαν τού κλά

δου, παρουσιάζουν αύξησιν καί Ιδίως δ κλάδος τής 

γεωργίας. Τό άγροτικόν εΙσόδημα σημειώνει κατά τό 

λήγον ετος αύξησιν κατά 15-16%, ένώ κατά τό 1960 
έσημείωσε κάμψιν εναντι τού προηγουμένου ετους. 

'Η διαμόρφωσις αϋτη, η δ ποία εlναι τό άποτέλεσμα 

όχι μόνον εύνοϊκών συνθηκών άλλά καί τής άκολου

θουμένης ύπό τής Κυβερνήσεως γεωργικής πολιτι

κής, εχει , Ιδιαιτέραν οlκονομικήν καί κοινωνικήν 

σημασίαν, διότι άφ' ένός μέν δδηγεί εΙς τήν αύξησιν 

τού εΙσοδήματος τού τμήματος έκείνου τού πληθυ

σμού, τό δποίον διαθέτει τό χαμηλότερον εΙσόδημα, 

άφ' έτέρου δέ άποτελεί κινητήριον μοχλόν καί τών 

λοιπών κλάδων καί συνεπώς τού συνόλου τής οΙκο

νομίας. 

»Σημαντική πρόοδος έπετεύχθη κατά τά τελευ

ταία ετη εΙς τήν δικαιοτέραν κατανομή ν τού έθνικού 

εΙσοδήματος. Οϋτω, ένώ η aύξησις τού εΙσοδήματος 

μεταξύ τών έτών 1955 καί 1961 άνήλθεν εlς 59%, τό 
εΙσόδημα τών μισθωτών έν γένει ηύξήθη κατά 75% 
συνεπεί(! αύξήσεως τόσον τών μισθών καί ημερομι

σθίων δσον καί τής άπασχολήσεως. 

»Ή εύνοϊκή αϋτη πορεία τής οΙκονομίας εlχεν 

ώς άποτέλεσμα τήν δημιουργίαν δυνατοτήτων δι ' ηύ
ξημένας έπενδύσεις παγίου κεφαλαίου τόσον Ιδιωτι

κών δσον καί δημοσίων. 'Ο συνεχώς αύξανόμενος 
όγκος τών έπενδύσεων, έξ aλλου, άποτελεί τήν 
άναγκαίαν προϋπόθεσιν διά τήν αύξησιν τού δυναμι

κού τής οΙκονομίας καί τήν άνάπτυξιν ταύτης εΙς 

ύψηλότερα έπίπεδα. 

;;Σημαντικός, εΙς τήν διαδικασίαν αύτήν άναπτύ

ξεως τής οΙκονομίας, εlναι δ ρόλος τών δημοσίων 

έπενδύσεων. Δι' αύτόν τόν λόγον κατεβλήθη δλως 

Ιδιαιτέρως προσπ'άθεια νά αύξηθή δ όγκος τών δη
μοσίων έπενδύσεων, άφ' ένός μέν πρός συμπλήρω

σι ν τής Ιδιωτικής πρωτοβουλίας, εΙς tiς περιπτώσεις 

αϋtη δέν δύναται, διά διαφόρους λόγους, νά άνταπο

κριθή εΙς ζωτικάς έπενδυτικάς άνάγκας τής οΙκονο

μίας, άφ' έτέρου δέ πρός έπέκτασιν τής άναγκαίας 

ύποδομής, η όποία θά δημιουργήση εύνοϊκάς συνθή

κας περαιτέρω άναπτύξεως τής έπιχειρηματικής 

δραστηριότητος. 'Η καταβληθείσα εΙς τόν τομέα τού

τον τεραστία προσπάθεια τής Κυβερνήσεω'ς άπεικο-
r νίζεται εΙς τούς άκολούθους άριθμούς: 'Ενώ τό 1955 
έξετελέσθη πρόγραμμα ϋψους 901 έκατ. δραχμών, 

κατά τό ετος 1960 τό πρόγραμμα άνήλθεν εlς 4.120 
έκατ. καί τό 1961 θά άνέλθη εΙς 5.000 έκατ. δραχμών 
περίπου. 

;;Ε{ναι έκ τών άριθμών τούτων καταφανής η 

εκτασις τής καταβληθείσης διά τήν άναμόρφωσιν 

τής έλληνικής οΙκονομίας προσπαθείας, ή όποία 

έπιπροσθέτως, διά πρώτην φοράν, στηρίζεται έπί 

συγκεκριμένου προγράμματος, τό δποίον κατήρτι

σεν ή Κυβέρνησις. Τό πενταετές πρόγραμμα άποτε

λεί τόν γνώμονα τής κυβερνητικής προσπαθείας εΙς 

τόν οlκονομικόν τομέα καί εlδικώτερον εlς τάς πρα

γματοποιουμένας, πρωτοβουλί(! τού Κράiους, έπενδύ
σεις. Τό πραγματοποιούμενον ϋψος έπενδύσεων δη

μοσίων καί παραλλήλων εlναι τ]δη άνώτερον τού μέ

σου έτησίου ϋψους τού προβλεπομένου ύπό τού προ-
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γράμματος. Καί τουτο σημαίνει ότι προχωρουμεν μέ 

ταχύτερον άπό τόν προβλεφθέντα ρυθμόν έπενδύσε

ών του δημοσίου τομέως. 'Αλλά καί δ έπιτευχθείς 

κατά τά δύο πρώτα έτη έφαρμογής του προγράμματος 

ρυθμός προόδου τής οίκονομίας εlναι έπίσης άνώτε

ρος του προκαθορισθέντος διά του προγράμματος. 

Τά στοιχεία ταυτα πείθουν ότι, παρά τό γεγονός ότι ή 

έπενδυτική δραστηριότης του ίδιωτικου τομέως δέν 

άναπτύσσεται είς τό έπίπεδον τό δποίον εlχε προ

βλεφθή, ol βασικοί άντικειμενικοί σκοποί του προ
γράμματος πραγματοποιουνται καί δή πέραν τών 

προβλέψεών μας. 

» Τό πρόγραμμά μας, ώς γνωστόν, άποβλέπει είς 
τήν άνάπτυξιν τών κυρίως παραγωγικών τομέων τής 

οίκονομίας, ήτοι τής γεωργίας, τής βιομηχανίας καί 

του τουρισμου, παραλλήλω'ς δέ είς τή\Uκτέλεσιν τών 
άναγκαίων έργων ύποδομής, όπως τά συγκοινωνια

κά, δ έξηλεκτρισμός κ.λ.π. Είς τούς λοιπούς τομείς, 

μεταξύ τών δποίων τήν κυρίαν θέσιν κατέχει ή έκ

παίδευσις, α[ άνάγκαι lκανοποιουνται είς τό μέτρον 

τό δποίον έπιτρέπουν al ύφιστάμεναι δυνατότητες. 

» Τό πρόγραμμα δημοσίων έπενδύσεων του έτους 
1962 εlναι ύψηλότερον κατά 20% του προγράμματος 
του λήξαντος έτους, ήτοι θ' άνέλθη είς 6.000 έκατ. 

έναντι 5.000 έκατ. του 1961. 'Εάν ληφθουν ύπ' όψιν 
καί al έπενδύσεις τής ΔΕΗ, τής Α ΤΕ, του ΟΤΕ καί 
του ΟΧΟΑ, τό ϋψος του προγράμματος θά άνέλθη είς 

9.586 έκατ. δραχμών έναντι 1.466 έκατ. δραχμών του 
έτους 1955. 'Εκ τής συγκρίσεως τών άριθμών τούτων 
καθίσταται σαφές πόσον έχει ένταθή ή προσπάθεια 

του Κράτους διά τήν άνάπτυξιν τής έλληνικής οίκο
νομίας καί τήν βελτίωσιν τών βιοτικών συνθηκών 

του έλληνικου λαου .. 
))Καί διά του προγράμματος τούτου δίδεται προ

τεραιότης έντός τών πλαισίων του πενταετους προ

γράμματος είς τήν άvάπτυξιν τών παραγωγικών τομέ

ων τής οίκονομίας, χωρίς βεβαίως νά παραμελήται 

καί ή άντιμετώπισις κοινωνικου χαρακτήρος άναγ

κών. 

)Πό σύνολον τών ύπό του Κράτους πραγματοποι

ουμένων έπενδύσεων, περιλαμβανομένων καί τών 

παραλλήλων, κατανέμεται ώς άκολούθως κατά κύρι

ους τομείς είς έκατ. δραχμών: 

Γεωργία καί άλιεία 

Βιομηχανία καί ένέργεια 

Τουρισμός 

Συγκοινωνίαι καί τηλεπικοινωνίαι 

Νομαρχιακά προγράμματα 

λοιποί τομείς 

Σύνολον 

2.712 
2.906 

670 
1.884 

450 
964 

9.586 

)) Τά κυριώτερα τών έργων τών περιλαμβανομένων 
εiς τό πρόγραμμα εlναι κατά τομείς τά έξής: 

))Είς τήν γεωργίαν: Συνεχίζεται ή χρηματοδότη-

σις τών έκτελουμένων μεγάλων άρδευτικών έργων 

τών πεδιάδων Άξιου, Άλιάκμονος, Νέστου, Πη

νειου, 'Ηλείας, 'Ιωαννίνων, Καρδίτσης, Κωπαίδος, 

Άλφειου, ώς καί τών μεγάλων έργων άξιοποιήσεως 

τών περιοχών Κάτω 'Αχελώου, Κάρλας, έκβολών, 

Καλαμii, Θηβαϊκου πεδίου, Ααμάρης, Πρεβέζης 

κ.λ.π. 'Επίσης συνεχίζεται ή χρηματοδότησις τών 

άντιπλημμυρικών έργων. Διά τής χρηματοδοτήσεως 

δλων τών άνωτέρω έργων, τά δποία, σημειωτέον, εl

ναι έργα, ή άποπεράτωσις τών δποίων ώς έκ τής φύ

σεώς των άπαιτεί σειράν έτών, προστίθενται συνεχώς 

κατ' έτος νέα ι άρδευόμεναι έκτάσεις ή προστατεύον

ται τοιαυται άπό πλημμυρών πρός όφελος τής γεωρ

γικής παραγωγής καί του άγροτικου είσοδήματος. 

Παραλλήλως, θά συνεχισθουν τά προγράμματα όρει

νής οίκονομίας, άναδασώσεων, όρεινών ύδρονομι

κών έργων, τά δποία άποβλέπουν εiς τήν αϋξησιν του 
εΙσοδήματος τών χαμηλοτέρου είσοδηματικου έπιπέ

δου άγροτών τών όρεινών περιοχών διά τής άξιοποιή

σεως τών περιορισμένων διαθεσίμων έδαφών καί του 

δασικου πλούτου τής χώρας. τέλος, θά συνεχισθουν 

τά προγράμματα άναπτύξεως τών καπνικών περιο

χών, ,τών γεωργικών έρευνών καί έκπαιδεύσεως, lδρύ

σεως γεωργικών βιομηχανιών, βάσει του καταρτι

σθέντος προσφάτως εiδικου προγράμματος καί θά 

συνεχισθή ή χρηματοδότησις σειρiiς άλλων μικροτέ

ρων έργων. 

))Εiς τόν τομέα τής άλιείας: Θά συνεχισθή ή χρη

ματοδότησις τών ύπό κατασκευήν iχθυοσκαλών Πα

τρών, Θεσσαλονίκης, Χαλκίδος, Βόλου, Καβάλας 

καί Πειραιώς. nΗδη, μέ τά μέχρι τουδεληφθέντα μέ

τρα ή παραγωγή άπό 57.000 τόννους του 1955 ύπερ
βαίνει σήμερον τούς 90.000 τόννους, ένώ προβλέπε
ται σημαντική περαιτέρω aύξησις. 

> »Εiς τόν τομέα τής ένεργείας: Θά συνεχισθουν al 
έργασίαι κατασκευής του ύδροηλεκτρικου σταθμου 

Κρεμαστών έπί του 'Αχελώου, του δευτέρου ύδροη

λεκτρικου σταθμου 'Εδεσσαίου, τής δευτέρας θερ

μοηλεκτρικής μονάδος εlς Πτολεμαtδα, ήτις καί θά 

άποπερατωθή έντός του έτους. 'Επίσης, θά άρχίση ή 

έκτέλεσις του ύδροηλεκτρικου Πρεβέντζας-Καστρα

κίου έπί του 'Αχελώου καί θά προωθηθή ή άνάπτυξις 

τής λιγνιτοφόρου περιοχής τής Μεγαλοπόλεως, πρός 

παραγωγήν ήλεκτρικής ένεργείας. Διά τών έκτελε

σθέντων καί έκτελουμένων έργων ή παραγωγή ήλε

κτρικής ένεργείας άπό 1.258 έκατ. ώριαία κιλοβάτ 
του 1955 άνήλθεν είς 2.458 έκατ. τό 1961 καί προβλέ
πεται νά άνέλθη είς 4. 737 έκατ. τό έτος 1965. 

))Είς τόν τομέα του τουρισμου: Θά συνεχισθή ή 

έκτέλεσις του προγράμματος άνεγέρσεως ξενοδο

χείων, περιπτέρων κ.λ.π. , τά δποία, σχεδόν άπαντα, 

άποπερατουνται έντός του έτους. 'Επίσης, θά συνε

χισθουν τά έργα άξιοποιήσεως τουριστικών περιο

χών, ώς Βουλιαγμένης, Πάρνηθος, Κερκύρας, Ξυλο-
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κάστρου, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικfjς, Θάσου, Σκιά

θου κ.λ.π., ώς καί έργων άναπτύξεως άρχαιολογικών 

χώρων. 

>>Είς τόν τομέα τών συγκοινωνιών: Θά συνεχι

σθουν τά έργα του βασικου έθνικου δικτύου καί δή 

τών όδών 'Αθηνών-Λαμίας, fίτις θά παραδοθfj όλό

κληρος είς κυκλοφορίαν έντός του 1962, Λαμίας-Λα
ρίσης, διά τfjς όποίας όλοκληρουται ή όδός 'Αθη

νών-Συνόρων, 'Αθηνών-Κορίνθου, Κορίνθου-Πα

τρών, 'Ιωαννίνων- 'Αγρινίου- ' Α ντιρρίου, 'Ιωαννί

νων-Τρικάλων-Λαρίσης, Θεσσαλονίκης-' Αλεξαν

δρουπόλεως-Συνόρων, Πύργου-Κυπαρισσίας-Καλα

μών. 'Επίσης θά συνεχισθουν αί έργασίαι έπί τών 

όδών του δευτερεύοντος έθνικου δικτύου, ώς Τριπό

λεως-Σπάρτης, Πύργου-' Ολυμπίας, Λαμίας-Καρπε

νησίου, Ήρακλείου-Τυμπακίου κ.λ. π. Προβλέπεται 

έπίσης χρηματοδότησις διά τήν κατασκευήν γεφυ

ρών, λιμενικών έργων, διά τήν έπαρχιακήν όδοποιί

αν, διά τήν συντήρησιν του έθνικου δικτύου, διά τήν 

συνέχισιν τών έργασιών άνακαινίσεως του άεροδρο

μίου Έλληνικου καί βελτιώσεως λοιπών άεροδρο

μίων ώς καί έργα βελτιώσεως τών γραμμών του δικτύ

ου τών ΣΕΚ. 

>>Εiς τόν τομέα τών νομαρχιακών προγραμμάτων 

προβλέπεται ή άποπεράτωσις τών έν έκτελέσει έρ

γων ώς καί ή έκτέλεσις νέων μικρών καί μεσαίων 

τοιούτων, ίδί[! εlς τάς πτωχοτέρας περιοχάς τfjς χώ

ρας, διά τήνάνάπτυξιν τούτων καί βελτίωσιν του βιο

τικου έπιπέδου τών κατοίκων αύτών. 

>>Εiς τόν τομέα τfjς βιομηχανίας προβλέπεται ή 

συνέχισις τfjς χρηματοδοτήσεως του έργοστασίου 

άζωτούχων λιπασμάτων, τό όποίον καί άποπερατου

ται, καί τών έτέρων δύο έργοστασίων σακχάρεως, έξ 

ών τό εν άποπερατουται καί τίθεται είς λειτουργίαν 

τό προσεχές θέρος εiς τήν περιοχήν Θεσσαλονίκης. 

'Επίσης προβλέπεται ή χρηματοδότησις έπεκτάσε

ων του κρατικου διυλιστηρίου, τών έρευνών δι ' άνεύ
ρεσιv πετρελαίου, τών έρευνών δι' άνεύρεσιν όρυ
κτου πλούτου, τfjς συμπληρώσεως τών έργαστηρια

κών έγκατα στάσεων του Κέντρου Πυρηνικών 'Ερευ

νών Δημόκριτος. 

>>Είς τόν βιομηχανικόν τομέα, κατ' άνάγκην ή 

δραστηριότης του Κράτους εlναι περιωρισμένη, διό

τι ούτος, ώς έκ τfjς φύσεώς του, άνήκει σχεδόν άπο

κλειστικώς είς τήν σφαίραν τfjς ίδιωτικfjς έπιχειρη

ματικfjς πρωτοβουλίας. Χάρις είς τήν έπικρατουσαν 

κατά τά τελευταία έτη πολιτικήν καί οίκονομικήν 

σταθερότητα καί τήν σημειουμένην πρόοδον τfjς οί

κονομίας, έχει ήδη δημιουργηθfj κλίμα εύνοϊκόν διά 

τήν άνάπτυξιν ύπό ίδιωτικών έπιχειρήσεων, έλληνι

κών καί ξένων, εύρυτέρας δραστηριότητος διά iήν 

πραγματοποίησιν σημαντικών σχεδίων του βιομη

χανικου προγράμματος. Ή βιομηχανία άλουμινίου 

εύρίσκεται έν έκτελέσει. 'Επίσης, ή άνάπτυξις τfjς 

σιδηρομεταλλουργίας, ή ίδρυσις βιομηχανίας άζω

τοφωσφορούχων λιπασμάτων, βιομηχανιών κυττα

ρίνης καί έν γένει άξιοποιήσεως δασικών προϊόντων, 

ή ίδρυσις νέων μονάδων παραγωγfjς τσιμέντου, ή 

ίδρυσις βιομηχανίας παραγωγfjς έλαστικών αύτοκι

νήτων, βιομηχανίας παραγωγfjς ραδιοφώνων καί τη

λεπικοινωνιακου ύλικου, αί έπεκτάσεις τfjς βιομη

χανίας κατεργασίας άλουμινίου καί πλfjθος άλλων 

βιομηχανικών μονάδων ίδρυομένων ύπό 'Ελλήνων ή 

καί ξένων έπιχειρηματιών. 'Υπό iδιωτικών έπιχειρή

σεων συνεχίζονται έπίσης είς εύρείαν έκτασιν έρευ

ναι δι' άνεύρεσιν πετρελαίων. 

»Διά τούς λοιπούς τομείς, οι' όποίοι έξυπηρετουν 

κυρίως κοινωνικούς σκοπούς καί lδίως διά τήν παι

δείαν διατίθενται έπίσης σημαντικαί πιστώσεις. 

)) τα έργα, τά όποία άνωτέρω ένδεικτικώς άνέφε
ρον, άποτελουν μέρος τών έργων του προγράμματος 

είς δλους τούς τομείς. 

»Τά πλήρη προγράμματα θά άνακοινωθουν προ

σεχώς ύπό τών άρμοδίων ύπουργείων. 

»'Από δσα ήδη έξέθεσα, προκύπτει δτι ή προσπά

θεια, ή όποία καταβάλλεται ύπό τfjς Κυβερνήσεως 

διά τήν άνάπτυξιν τfjς έλληνικfjς οίκονομίας, ε{ναι 

κολοσσιαία καί δέν έχει τό προηγούμενόν της εiς 

τήν έλληνικήν ίστορίαν. Τά δέ άποτελέσματα τfjς 

προσπαθείας αύτfjς κατέστησαν ήδη αlσθητά είς 

δλους τούς τομείς τfjς έθνικfjς μας ζωfjς. Τά χαρα

κτηριστικώτερα έξ αύτών εlναι ή συνεχής βελτίωσις 

του βιοτικου έπιπέδου του έλληνικου λαου καί ή δη

μιουργία άσφαλών προϋποθέσεων δι , ενα καλύτερον 
μέλλον. 

»Βεβαίως, άπέχομεν άκόμη άπό τά έπ{πεδα ζωfjς 

τών άνεπτυγμένων χωρών τfjς Δύσεως. 'Απέχομεν · 
δμως έξ ίσου καί άπό τήν κατάστασιν τfjς άθλιότη

τος καί τfjς άδρανείας, είς τήν όποίαν εύρίσκετο ή 

χώρα μας Πρό όλίγων μόλις έτών. Αύτό δέ άκριβώς 

εlναι έκείνο τό όποίον χαρακτηρίζει τήν παρουσαν 

κατάστασιν τfjς έλληνικfjς οίκονομίας. Έξfjλθεν αϋ
τη άπό τό στάδιον τfjς ύπαναπτύκτου οίκονομίας καί 

τείνει πρός τά έπίπεδα τών οίκονομικώς άνεπτυγμέ

νων χωρών. Τό μεταβατικό ν δμως αύτό στάδιον εlναι 

καί τό περισσότερον κρίσιμον, διότι όφείλομεν νά 

πραγματοποιουμεν κατ' αύτό έξακολουθητικήν πρό

οδο ν. Διά νά έξασφαλίσωμεν δμως τήν έξέλιξιν αύ

τήν θ' άπαιτηθfj μία έντατική, καθολική καί προ

γραμματισμένη προσπάθεια καί πρό παντός θά άπαι

τηθfj ή κατοχύρωσις τών κατακτήσεων τών τελευ

ταίων έτών. 

» 'Ο τόπος αύτός μετά παλλάς περιπετείας κατώρ

θωσε νά έχη γαλήνην έσωτερικήν, μοναδικήν πολι

τική ν καί οiκονομικήν σταθερότητα καί συνεχfj πρό

οδον. Τά άγαθά αύτά, τά όποία άποτελουν κατάκτη

σιν όλοκλήρου του έλληνικου λαου, δέν άπειλουνται 

σήμερον εiμή άπό τήν δημαγωγίαν καί τά κατάλοιπα 
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Δοξολογία γιά τό νέο έτος, στό Μητροπολιτικό Ναό 'Αθηνών. 
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μιiiς νοσηρiiς πολιτικής νοοτροπίας, ή όποία έπι

κρατήσασα κατά τό παρελθόν άνέστειλεν έπί δεκαε

τηρίδας τήν πρόοδο ν τής 'Ελλάδος. Διότι, δέν πρέ

πει νά πλανώμεθα. 'Εάν ή χώρα μας είσέλθη ποτέ είς 

νέας πολιτικάς περιπετείας, θά όδηγηθώμεν είς οίκο

νομική ν κατάρρευσιν μέ δλας τάς έξ αύτής κοινωνι

κάς καί έθνικάς συνεπείας. 

»Αύτή ε{ναι ή πραγματικότης καί τήν πραγματικό

τητα αύτήν όφείλομεν νά συνειδητοποιήσωμεν. Ή 

ένεργός άντίδρασις παντός πολίτου καί δή τών ώρ

γανωμένων τάξεων κατά τής δημαγωγίας καί παντός 

πολιτικού έκτροχιασμού ύπαγορεύεται τόσον άπό τό 

συμφέρον των, όσον καί άπό τό καθfίιων των έναντι 

τού κοινωνικού συνόλου. 

)) Ή Κυβέρνησις δέν πρόκειται νά παρεκκλίνη 
άπό τήν γραμμή ν τήν δποίαν έχάραξε καί τήν όποίαν 

πανηγυρικώς ένέκρινεν δ tλληνικός λαός. Ή γραμ

μή δέ αύτή ε{ναι: ή κατοχύρωσις τής πολιτικής καί 

οΙκονομικής σταθερότητος, ή προστασία τής γαλή

νης τού έλληνικού λαού καί ή έξασφάλισις συνεχούς 

καί ταχείας προόδου. Κρίνω περιττόν νά τονίσω καί 

πάλιν ότι διά τήν έπιτυχίαν αύτής τής πολιτικής ε{

ναι άπαραίτητος ή σταθερά συμπαράστασις όλοκλή

ρου τού λαού. 

)) 'Όλαι αί προϋποθέσεις δι ' ενα καλύτερον μέλ
λον ε{ναι εύνοϊκαί. Ή δέ σύνδεσίς μας μέ τήν ΕΟΚ 
τάς καθιστii έτι εύνοϊκωτέρας. 'Εάν έπιτύχωμεν- καί 

δυνάμεθα νά έπιτύχωμεν- τήν πλήρη άξιοποίησιν 

αύτών, θά έχωμεν θεμελιώσει τήν νέαν Έλλάδω). 

I ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1962 

Μέ τήν εύκαιρία του Νέου ~Ετους, δ Κ. Καρα

μανλής άπευθύνει μήνυμα πρός τόν έλληνικό λαό: 

« 'Επ' εύκαιρίq. τού Νέου 'Έτους άπευθύνω πρός 
τόν έλληνικόν λαόν μήνυμα πίστεως καί αΙσιοδοξίας 

διά τό μέλλον. 

))Διά τής προσφάτου έτυμηγορίας του, έδήλωσεν 

δ λαός τήν έπιτακτικήν έπιθυμίαν του νά ίδη έδραιω

μένην περαιτέρω τήν έσωτερικήν γαλήνην, τήν πο

λιτικήν σταθερότητα καί τήν οίκονομικήν καί ήθι

κήν πρόοδον τής χώρας. 

))Καί έχει άπόλυτον δικαίωμα ό λαός νά άπαιτή 

άπό τήν ήγεσίαν του τήν έξασφάλισιν τών άγαθών 
αύτών. Διότι μοχθεί καί έργάζεται όσον είς καμμίαν__~ 

περίοδον τής ίστορίας του καί δέν ε{ναι δυνατόν νά 

έπιτρέψη νά τεθούν έν κινδύνφ οί καρποί τών κόπων 

του. Διά πρώτην φοράν σημειούνται βήματα σταθερά 

πρός τήν όριστικήν έξοδον τής χώρας άπό τό ύπανά

πτυκτον οiκονομικόν καθεστώς της. Τήν πορείαν αύ

τή ν, ή όποία έχει προδιαγραφή βάσει συγκεκριμένου 

προγράμματος, ούδείς έχει τό δικαίωμα νά άνακόψη. 

))Ούδέποτε ή οίκονομία μας καί ή έν γένει έθνική 

μας ζωή εύρέθη είς τοιαύτην άποφασιστικήν καμ-
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πήν. Τό μεταβατικόν, δμως, τούτο στάδιον άπαιτεί 

ίδιάζουσαν προσοχήν, συνειδητήν πειθαρχίαν καί 

εντασιν τfjς δραστηριότητος δλων μας μέ τήν θετι

κήν προοπτικήν ένός καλυτέρου μέλλοντος. 

»Η Η δη ή 'Ελλάς, χάρις είς τά έπιτεύγματα τών 

τελευταίων έτών καί τήν άκαμπτο ν έργατικότητα τού 

λαού της, άναγνωρίζεται ώς πρότυπον χώρας, ή 

δποία, ύπό καθεστώς έλευθερίας, πραγματοποιεί 

έκείνα τά δποία άλλαχού έπιδιώκονται διά τού κατα

ναγκασμού καί τfjς βίας. 

»Ή Κυβέρνησις θά καταβάλλη πάσαν προσπά

θειαν διά νά άνταποκριθfj είς τάς προσδοκίας τού 

λαού, στηριζομένη έπί τfjς ένεργού καί συνεχούς 

συμπαραστάσεως αύτού, καί έξασφαλίση τήν περαι

τέρω άξιοποίησιν τού δημιουργικού της μόχθου. 

»Εiσερχόμεθα είς τό Νέον ΗΕτος μέ τήν έλπίδα 

δτι θά έπικρατήση είς τόν κόσμον σύνεσις, θά μειω

θούν τά συμπτώματα τfjς διεθνούς έντάσεως καί θά 

καταβληθfj είλικρινής άπό πάσης πλευράς προσπά

θεια έδρα ιώσεως τfjς είρήνης. Μέ τάς σκέψεις αύτάς 

άπευθύνω σήμερον πρός δλους σας τάς θερμοτέρας 

μου εύχάρ>. 

ΑΡΧΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1962 

Οί πολιτικές ιέξελίξεις στήν 'Ελλάδα, μέ έπίκεν

τρο τή σύνδεση της χώρας μέ τήν Κοινή 'Αγορά, τό 

πρόσφατο έκf.ογικό άποτέλεσμα καί ή στάση τής άν

τιπολιτεύσεως άπασχολοuν εγκυρα διεθνή , δημοσιο

γραφικά όργανα. Σέ άρθρο τους μέ τίτλο«' Η 'Ελλάς 

στρέφεται πρός τήν Κοινή 'Αγορά», οί «Financial 
Times» του Λονδίνου, άναλύοντας τό περιεχόμενο 
τών προγραμματικών δηλώσεων τής Κυβερνήσεως, 

έπισημαίνουν τήν άναφορά του Κ. Καραμανλή στήν 

έπιδίωξη συνεργασίας μέ ξένες έπιχειρήσεις γιά τή 

δημιουργία βιομηχανικών μονάδων στήν 'Ελλάδα. 

'Αναφερόμενος στό θέμα τών έλληνικών έξαγωγών, 

δ άρθρογράφος παρατηρεί: 

'Η κατά τά τελευταία ετη μ ή έπίτευξις σημαντικής δια

θέσεως τών πατροπαραδότων έξαγωγίμων γεωργικών 

προϊόντων είς τήν δυτικοευρωπαϊκήν άγοράν, ύπεχρέωσε 

τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν νά στραφή πρός τήν άγοράν 

τής άνατολικής Εύρώπης, διά διμερών διακανονισμών καί 

άνταλλαγών διαφόρων προϊόντων. Είς τάς συναλλαγάς αύ

τάς εχει σημειωθή κάποια ίκανοποιητική πρόοδος καί 

πλεονάσματα - κυρίως καπνών - διετέθησαν κατ' αύτόν 

τόν τρόπον. 'Αλλ' έκτός τών δυσχερειών αί δποίαι προε

κλήθησαν συνεπεί~ του «ντάμπιγκ» πού έφαρμόζεται ύπό 

ώρισμένων άνατολικοευρωπαϊκών Κυβερνήσεων, καθί

στατο δλοέν περισσότερον καταφανές είς τάς έλληνικάς 

άρχάς δτι αί περιωρισμέναι άγοραί τής 'Ανατολικής Εύ

ρώπης δέν προσφέρουν τήν ένδεδειγμένην ή μόνιμον λύσιν 

του έπείγοντος προβλήματος τών έλληνικών έξαγωγών. 

~Ηδη ή λύσις θά άναζητηθή είς τήν σύvδεσιν τής 'Ελλά

δος μετά τής Κοινής 'Αγοράς. Τουτο προϋποθέτει δτι οχι 

μόνον ή 'Ελλάς θά έπιδιώξη νά βελτιώση τήν ποιότητα 

καί νά έλαττώση τό κόστος τών έξαγωγίμων προϊόντων, 

άλλά καί ίδιαιτέρως δτι θά χρειασθή νά προσανατολίση 

τήν δλην βάσιν τής οίκονομικής άναπτύξεως- καί ίδιαιτέ

ρως τής βιομηχανικής άναπτύξεώς της - πρός τήν διαφο

ροποίησιν καί τήν μείωσιν τών τιμών τών έλληνικών έξα

γωγών έπί εύρείας κλίμακος. Πρός τουτο θά χρησιμοποιη

θουν μακροπρόθεσμοι πιστωτικαί διευκολύνσεις καί είδι

καί έλαφρύνσεις βαρών τής παραγωγής. 

Καί στό άρθρο ύπογραμμίζεται: 

'Η Κυβέρνησις του Κ. Καραμανλή είναι ετοιμη, μέ τήν 

ίσχυράν πλειοψηφίαν πού διαθέτει, νά καταβάλη κατά τό 

νέον ετος νέαν σοβαράν προσπάθειαν, πρός τόν σκοπόν 

δπως έντείνη καί βελτιώση τό μακροπρόθεσμοΥ Εργον της 

διά τήν οίκονομικήν άνάπτυξιν τής χώρας. Δέν άναμένον

ται ριζικαί μεταβολαί είς τήν οίκονομικήν πολιτικήν, τήν 

δποίαν ήκολούθησεν ή Κυβέρνησις κατά τήν τελευταίαν 

έξαετίαν, διότι αί προηγούμεναι Κυβερνήσεις ύπό τόν Κ. 

Καραμανλή, έπέτυχον νά διατηρήσουν τό κόστος τής ζωής 

είς χαμηλά έπίπεδα, εως 12% άπό του επιπέδου του 1955. 
Πρόθεσις του Κ. Καραμανλή είναι νά άκολουθήση μετά 

τήν πρός αύτόν άνανέωσιν τi'jς λαϊκής έμπιστοσύνης, τήν 

αύτήν οίκονομικήν πολιτικήν, μέ έντονώτερον ρυθμόν καί 

πλέον ριζικάς μεθόδους 136 • 

' Η «Frankfurter Allgemeine Zeitung» σέ άνταπό
κρισή της άπό τήν 'Αθήνα άναφέρεται έκτενώς στά 

προβλήματα πού εχει νά άντιμετωπίσει ή ύπό τόν κ. 

Καραμανλή Κυβέρνηση. 'Επικεντρώνοντας τό ένδια

φέρον της σέ θέματα έξωτερικfίς πολιτικής, χαρα

κτηρίζει τήν 'Ελλάδα ώς «εντιμη καί στενή συνερ

γάτιδα του ΝΑΤΟ» καί ύπογραμμίζει τίς ύπερβολικές 

άμυντικές δαπάνες της, σέ συνάρτηση μέ τίς προσπά

θειες πολιτικοu έκφοβισμοu καί τίς άπειλές πού δέ

χεται άπό τή Σοβιετική 'Ένωση. Στή συνέχεια άνα

λύει τήν έσωτερική πολιτική κατάσταση καί έπιση

μαίνει τίς καταγγελίες τηζ άντιπολιτεύσεως έναντίον 
του έκλογικοu άποτελέσματος, γιά νά διαπιστώσει: 

«Δέν κατέστη άκόμη γνωστόν τί άκριβώς έπιθυμεί ή 

άντιπολίτευσις, άλλά μiiλλον έπιδιώκει νά συμμε
τάσχη τής Κυβερνήσεως»Ι37. 

Σέ άρθρο της μέ τίτλο«' Ελλάς καί Κοινή 'Αγο

ρά>>, ή εγκυρη έφημερίδα τοu Βερολίνου «Tagesspie
gel» έπισημαίνει τήν έκλογική έπιτυχία τοu Κ. Κα
ραμανλή καί παράλληλα ύπογραμμίζει τή σημασία 

πού εχει γιά τήν οίκονομική άνάπτυξη της 'Ελλάδος 

ή σύνδεσή της μέ τήν Κοινή 'Αγορά. 'Αναφερόμε

νος ίδιαίτερα στά προβλήματα πού θά προκύψουν 

μέσα σ' αύτά τά πλαίσια, δ άρθρογράφος τονίζει τήν 

άναγκαιότητα έκσυγχρονισμοu της έλληνικής βιο

μηχανίας άλλά καί βελτιώσεως των έλληνικών προϊ

όντων, προκειμένου νά καταστοuν έφάμιλλα ώς πρός 

τήν ποιότητα καί τήν τιμή μέ τά πρbϊόντα τών άλλων 

χωρών. Καί παρατηρεί: «Διά τής συνδέσεως ή 'Ελλάς 

θά έξασφαλίση εύρυτέρας άγοράς τών έξαγωγίμων 
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προϊόντων της και η περαιτέρω άνάπτυξις τής 

οικονομίας της θά διευκολυνθfϊ ιδιαιτέρως, διότι τά 

Κράτη-μέλη τής ΕΟΚ, καί κυρίως ή Γερμανία, ε{ναι 

ετοιμα νά παράσχουν τήν σχετικήν πρός τοϋτο βοή

θειαν>>138 . 

Τέλος οί «New York Times», στήν έτήσια παγκό
σμια οικονομική άνασκόπησή τους, άναφερόμενοι 

στήν 'Ελλάδα, μεταξύ άλλων θά έπισημάνουν~ 

Μετά τάς διαπιστώσεις τής παρελθούσης έβδομάδος 

περί συνεχους καί σταθεράς άνόδου τής έλληνικής οίκο

νομίας, τής μεγαλυτέρας σημειωθείσης, αί μελλοντικαί καί 

οίκονομικαί προοπτικαί είναι ενθαρρυντικαί. Κατά τό 1961 
ή πρόοδος εμφανίζεται μέ κατά 10% αuξησιν του καθαρου 
εθνικου είσοδήματος, ~ναντι του 1960. Ή άγροτική παρα
γωγή ηυξήθη πλέον των 22%, ή βιομηχανική κατά 7%. 'Η 
οίκονομία μαστίζεται είσέτι άπό τήν χρονίαν νόσον τής 

άνεργίας, υποαπασχολήσεως καί στασιμότητος των εξα

γωγών, τήν όποία ν ή Κυβέρνησις προσπαθεί νά θεραπεύση 

διά γεωργικών μεταρρυθμίσεων . 'Η 'Ελλάς άντιμετωπίζει 

εφέτος τήν μεγαλυτέραν ευκαιρίαν τής οίκονομικής ίστο

ρίας της μέ τήν επικειμένην τελωνειακήν ενωσίν της μέ τάς 

πλέον ευημερούσας εξ χώρας τής Ευρώπης. ffΟλοι οί ήγέ

ται συμφωνουν δτι τουτο άποτελεί τολμηρόν βήμα. ' Η οί

κονομική καταστροφή εϊτε ή τελική ευημερία εξαρτώνται 

κυρίως άπό τήν δυνατότητα προσαρμογής πρός τήν ύψη

λής συναγωνιστικότητος άγοράν τών 180 έκατομμυρίων Ευ
ρωπαίων, άλλά τό βήμα γίνεται τώρα, δτε αί οίκονομικαί 

προοπτικαί εlναι ενθαρρυντικαίΙ39 . 

2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1962 

Μέ πράξη τοϋ Ύπουργικοϋ Συμβουλίου παρέ

χονται έλαφρύνσεις στή διαδικασία βεβαιώσεως τής 

άσφαλιστικfjς εισφορaς τών άγροτών. Γιά τό θέμα 

αύτό έκδίδεται ή έξης άνακοίνωση: 

«'Η Κυβέρνησις θεωρεί δτι ή άρχικώς νομοθετηθείσα 

μέθοδος βεβαιώσεως τής άσφαλιστικής είσφορaς τών 

άγροτών ύπέρ του ΟΓΑ εlναι ή δικαιοτέρα. Κατόπιν δμως 

είσηγήσεως τών άρμοδίων ύπηρεσιακών παραγόντων του 

ΟΓ Α, οί όποίο ι εξέθεσαν τάς όργανωτικάς δυσχερείας, τάς 

όποίας θά συνήντα ή άμεσος εφαρμογή του προβλεφθέντος 

συστήματος, ό πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, επιθυμών νά 

γίνη εντός του προβλεφθέντος χρόνου ή ~ναρξις λειτουρ

γίας των κλάδων άσφαλίσεως γήρατος καί άσθενείας, άνα

βαλλομένης μόνον τής ενάρξεως λειτουργίας του κλάδου 

άσφαλίσεως γεωργικής παραγωγής, άνέθεσεν είς τούς άρ

μοδίους ύπουργούς τήν μελέτην άπλουστέρου συστήματος 

βεβαιώσεως τής άσφαλιστικής είσφορaς. Μετ ' είσήγησιν 

δέ αυτών, ή Κυβέρνησις, άντί τής άμέσου είσφορaς του 3% 
επί τής μέσης τεκμαρτής άκαθαρίστου προσόδου, ijτις πε

ριελάμβανε καί τά αυτοκαταναλισκόμενα άγροτικά προϊ

όντα, κατέληξαν είς τάς άκολούθως άποφάσεις: 

)) I. Θεσπίζονται ώς μόνιμον εσοδον του ΟΓ Α τά 2/ 3 
του προϊόντος τής είσφορaς του 3% επί τών διακινουμένων 
άγροτικών προϊόντων, περιλαμβανομένου καί του καπνου 

(δστις άπαλλάσσεται εφεξής του εγγείου φόρου του κα

πνου είς φύλλα) . Τό ύπόλοιπον ι Ι 3 θά παραμείνη ώς εσο-

δον τών Δήμων, Κοινοτήτων κ.λ.π . 

))2. Περιορίζεται ή άμεσος άσφαλιστική είσφορά καί 
άπλοποιείται ή βεβαίωσις αυτής. Οϋτως καθιερουται ή κα

τάταξις τών άγροτικών οίκογενειών είς τρείς άσφαλιστι

κάς κλάσεις άναλόγως τής περιουσιακής καταστάσεως αυ

τών, μέ τήν άντίστοιχον είσφοράν ετησίως κατ' οίκογέ

νειαν ώς άκολούθως: Διά τήν Α' κλάσι ν δρχ. 180 ετησίως , 

διά τήν Β' δρχ. 240 καί διά τήν Γ' κλάσιν δρχ. 300 ετησί

ως. Διά τούς άκτήμονας άγροεργάτας καί δασεργάτας προ

βλέπεται ετησία επιβάρυνσις δρχ. 100. Θά τηρουνται πάν
τως αί ίσχύουσαι είσφοραί επί τών γεωργικών μηχανημά

των. 

))ΕΙναι αυτονόητον δτι κατόπιν τής ώς άνω ρυθμίσεως , 

ijτις συνεπάγεται σημαντικήν ελάφρυνσιν τής άρχικώς 

προβλεφθείσης επιβαρύνσεως τών άγροτών, καταργείται ό 

προβλεφθείς ύπό του νόμου συμψηφισμός των όφειλομέ

νων ποσών εκ τής άσφαλιστικής είσφορaς πρός τά ει

σπραττόμενα ποσά επί των τιμών των διακινουμένων άγρο

τικών προϊόντων. 

))Κατ' άκολουθίαν τών γενομένων διαρρυθμίσεων, ή 

Κυβέρνησις είναι βεβαία δτι οί άγρόται τής 'Ελλάδος, 

εκτιμώντες καί τήν νέαν ταύτην εκδήλωσιν του ενδιαφέ

ροντος του Κράτους πρός αυτούς, θά συνεργασθουν προθύ

μως διά τήν ευδοκίμησιν του μεγίστης σημασίας διά τόν 

άγροτικόν κόσμον θεσμου τής άγροτικής κοινωνικής 

άσφαλίσεως)) . 

5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1962 

Ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή πραγμα

τοποιείται σύσκεψη στό ύπουργείο Παιδείας, μέ τή 

συμμετοχή τοϋ άντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως, Π . 

Κανελλοπούλου, τοϋ ύπουργοϋ Παιδείας, Γ. Κασι

μάτη, καί ύπηρεσιακών παραγόντων. Σκοπός της 

συσκέψεως εtναι ή άντιμετώπιση, έντός τοϋ 1962, 
προβλημάτων πού aπτονται (iμεσα τών άναγκών τής 

Παιδείας, τόσον άπό πλευρ<iς διδακτικοϋ προσωπι

κοϋ δσον καί άπό πλευρaς τεχνικοϋ έξοπλισμοϋ, καί 

ή λήψη συγκεκριμένων μέτρων γιά τήν προώθηση 

καί δλοκλήρωση τοϋ σχετικοϋ προγράμματος μέσα 

στήν έπόμενη τετραετία. 

'Αναλυτικότερα, κατά τή σύσκεψη άποφασίζεται 

ή ίδρυση, έντός τοϋ ετους, ειδικοϋ όργανισμοϋ, τοϋ 

Όργανισμοϋ Σχολικών Κτιρίων, γιά τήν άντιμετώ

πιση τών άναγκών σέ σχολικά κτίρια καί προωθοϋν

ται θέματα σχετικά μέ τή λειτουργία τών άνωτάτων 

έκπαιδευτικών ίδρυμάτων καί της Τεχνικής καί 

'Επαγγελματικής 'Εκπαιδεύσεως. Παράλληλα, τό 

ύπουργείο άνακοινώνει τήν άπόφασή του νά προβεί, 

μέ νόμιμη διαδικασία, στό διορισμό χιλίων δημοδι

δασκάλων καί 700 καθηγητών Μέσης 'Εκπαιδεύσε
ως, αύξάνοντας άντίστοιχα καί τίς ύπάρχουσες θέ

σεις. Στίς σχετικές δηλώσεις του, δ Γ. Κασιμάτης, 

τονίζει τό «ηύξημένον ένδιαφέρον της Κυβ-ερνήσεως 

διά τήν Παιδείαν» καί έκφράζει τήν πεποίθηση δτι 

«διά τών λαμβανομένων μέτρων, αί ύφιστάμεναι 

άνάγκαι θά εχουν έντός τετραετίας καλυφθfϊ». Τό 
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πλήρες κείμενο τ&ν δηλώσεων τοϋ ύπουργοϋ Παι

δείας εΙναι τό άιcόλουθο : 

« ' Η Κυβέρνησις εύρίσκεται εις θέσιν νά άναγγείλη σή

μερον τά πρώτα μέτρα διά τήν άντιμετώπισιν τών προβλη

μάτων τής Παιδείας. 

»'Η χώρα μας, έξελθουσα καθημαγμένη άπό τόν πόλε

μον καί τάς μετ ' αυτόν ταλαιπωρίας, κατέβαλε, ιδίως άπό 

τής άποκαταστάσεως τής έσωτερικής σταθερότητος , μεγά

λας προσπαθείας διά τήν οικονομικήν της κατά πρώτον 

λόγον άνασυγκρότησιν, διότι αϋτη άποτελεί τό θεμέλιον 

τής γενικωτέρας άναπτύξεως τής χώρας. Κατά τήν περίο

δον αυτήν ή προσπάθεια διά τήν Παιδείαν ήτο φυσικόν νά 

μ ή άκολουθήση άνάλογον μέ τήν άνασυγκρότησιν ρυθμόν . 

Τουτο καθίστατο πράγματι δυσχερές, όχι μόνον διότι άν

τιμετωπίζετο κυρίως τό θέμα τής οικονομικής άνασυγκρο

τήσεως, άλλά καί διότι /;ν τφ μεταξύ ηυξάνοντο αί άνάγκαι 

τής Παιδείας. 'Η δημογραφική έξέλιξις προεκάλει αϋξη

σιν τών μαθητών τών μεγάλων ιδίως κέντρων, ή τεχνική 

πρόοδος διήνοιγε νέους δρίζοντας διά τήν μόρφωσιν των 

νέων, ή δίψα τής μαθήσεως, φαινόμενον τής συγχρόνου 

ζωής των μαζών, προέβαλλε πιεστική καί τέλος αί παγκό

σμια ι διαμορφώσεις καί ιδίως ή Κοινή Ευρωπαϊκή 'Αγορά 

έπέβαλλον τήν άνάγκην νέων μορφωτικών προσανατολι

σμών. 

»'Η χώρα άνταπεκρίθη έν τφ μέτρφ του δυνατου εις τάς 

άνάγκας αυτάς. Πολλά εγιναν άπό του Ι955, δτε ίδρύθη τό 

Πολυτεχνείον Θεσσαλονίκης, μέχρι σήμερον. Ή 'Επαγ

γελματική ' Εκπαίδευσις προσέλαβε νέα ν μορφήν καί ετυ

χε τής ίδιαιτέρας προσοχής του Κράτους , ή δέ 'Ανωτάτη 

'Εκπαίδευσις /;προικοδοτήθη μέ σοβαρά ποσά διq τήν άν

τιμετώπισιν τών κτιριακών της άναγκών . ' Απομένει , δμως, 

νά καταβληθή μείζων άκόμη προσπάθεια διά νά δυνηθώμεν 

νά παρακολουθήσωμεν τήν παγκοσμίως συντελουμένην είς 

τόν τομέα τής Παιδείας πρόοδον. 

»Είς τό πλαίσιον αυτής τής προσπαθείας άναγγέλλομεν 

τά έξής : Διά του νέου προϋπολογισμου χορηγουνται πι

στώσεις διά τόν άμεσον διορισμόν κατά τήν νόμιμον δια

δικασίαν χιλίων νέων δημοδιδασκάλων καί επτακοσίων νέ

ων καθηγητών Μέσης ' Εκπαιδεύσεως, αυξανομένων άντι

στοίχως τών ύπαρχουσών θέσεων . 'Εκ τών διορισμών τού

των έπέρχεται έπιβάρυνσις του δημοσίου θησαυρου κατά 

περισσότερα τών πεντήκοντα έκατ. δρχ . έτησίως. Οί διο

ρισμοί αυτοί άντιπροσωπεύουν τό τέταρτον περίπου των 

ύφισταμένων ουσιαστικών άναγκών, τάς δποίας ή Κυβέρ

νησις ύπεσχέθη διάτων προγραμματικών της δηλώσεων νά 

συμπληρώση έντός τετραετίας. 

»Είς γενικούς άριθμούς, διά τήν Μέσην Έκπαίδευσιν δ 

μέν προϋπολογισμός του Ι96Ι προέβλεπε 272 έκατ., δ δέ 
του 1962 προέβλεπε 3Ι4 έκατ., ήτοι ύπάρχει αϋξησις 42 
έκατ. δρχ . Διά τήν Στοιχειώδη τά άντίστοιχα ποσά άνήλ

θον άπό 845 έκατ . του προϋπολογισμου του Ι96Ι είς 962 
έκατ. τό Ι962, μέ αϋξησιν δηλ. Ι Ι7 έκατ. 

>> ' Η πρόνοια του προγράμματος έπενδύσεων είς τήν 

'Ανωτάτην Έκπαίδευσιν θά συνεχισθή καί κατά τό Ι962 . 

Διατίθενται έπίσης 45 έκατ. δρχ. διά τό Πανεπιστήμιον 
Θεσσαλονίκης εναντι των κατά τό Ι96Ι άπορροφηθέντων 

34 έκατ. καί Ι7.700 .000 δρχ. διά τό Έθνικόν Μετσόβιον 

Πολυτεχνείον εναντι Ι 6 έκατ. διά τό Ι 96 Ι. Διά τό Πανεπι-

στήμιον ' Αθηνών εχουν ήδη διατεθή 36 έκατ. δρχ., άναμέ
νεται δέ ή συμμετοχή του Πανεπιστημίου ' Αθηνών κατά 

τό αυτό ποσόν έκ τής ίδίας αυτου περιουσίας, κατά τήν 

γενομένην πέρυσι μετά του προέδρου τής Κυβερνήσεως 

συμφωνίας, διά νά συνεχισθή ή ύπέρ αυτου ένίσχυσις έκ 

του προγράμματος επενδύσεων, πρός δημιουργίαν τής νέας 

πανεπιστημιουπόλεως, ή όποία θά άπαιτήση 400 έκατ . 

δραχμών. 

»'Ως πρός τήν Τεχνικήν 'Εκπαίδευσιν, διά τήν όποία ν 

ίδιαίτερον είναι τό ένδιαφέρον τής Κυβερνήσεως, άπεφα

σίσθη ή ϊδρυσις των πρώτων Ι Ι δημοσίων τεχνικών σχο

λών πρώτου κύκλου, α{ δποίαι, προστιθέμεναι είς τάς 

παραλαμβανομένας ύπό του Κράτους 7 ύφισταμένας δημο

τικάς τοιαύτας, θά άναβιβάσουν είς Ι8 τάς δημοσίας σχο

λάς του κύκλου αυτου . 

»Τό πρόγραμμα τών δημοσίων έπενδύσεων του Ι962 

προβλέπει διά τήν Έπαγγελματικήν Έκπαίδευσιν 64 έκατ. 
δρχ . εναντι 28 έκατ. του Ι961. Διά τήν λειτουργίαν καί 

άνάπτυξιν τής ' Επαγγελματικής 'Εκπαιδεύσεως διατίθεν

ται 32 έκατ. έκ του κρατικου προϋπολογισμου του Ι962 
ενανη 23 έκατ. πού άπερροφήθησαν τό 196Ι . 

»Τέλος, ώς πρός τό σοβαρώτατον θέμα τών σχολικών 

κτιρίων, άπεφασίσθη ή ϊδρυσις είδικου όργανισμου έξαρ

τωμένου έκ του ύπουργείου Παιδείας, δ δποίος θά καταρ

τίση ταχύτατα πλήρες πρόγραμμα άνεγέρσεως οίκοδομών 

καί θά άναλάβη τήν έκτέλεσίν του. 'Ο όργανισμός ούτος, 

προικοδοτούμενος έκ του προγράμματος έπενδύσεων καί 

έκτου προϋπολογισμου, θά άναζητήση πόρους καί έξ άλ

λων πηγών. 

»Είναι αυτονόητον δτι τό εργον του όργανισμου θά εί

ναι μακράς πνοής, έντός δμως τής τετραετίας, τήν δποίαν 

έχάραξαν αί προγραμματικαί δηλώσεις τής Κυβερνήσεως, 

θά εχη ήδη άντιμετωπίσει τό σοβαρώτερον μέρος των 

άναγκών τής εκπαιδεύσεως. 

»'Ο έφετεινός προϋπολογισμός έπενδύσεων, όφείλων 

νά άντιμετωπίση τάς άνειλημμένας ήδη ύποχρεώσεις των 

άρξαμένων εργων οίκονομικής άναπτύξεως, δέν δύναται νά 

είσφέρη διά τά σχολικά κτίρια διά τό Ι962 παρά μόνον 80 
έκατ . δρχ., έκτός των 64 έκατ . τών διατιθεμένων διά τήν 

Έπαγγελματικήν Έκπαίδευσιν . Ό τακτικός προϋπολο

γισμός, έξ άλλου, θά διαθέση διά τά σχολικά κτίρια 55 
έκατ. εναντι τών 43 έκατ. του περυσινου. Είναι δμως βέ
βαιον δτι, συμπληρουμένων κατά τό 1962 τών είρημένων 
εργων, οί προϋπολογισμοί έπενδύσεων τών έτών Ι963, 1964 
καί Ι 965 θά είσφέρουν πολύ γενναιότερον καί αυξημένον 
άριθμόν είς τό εργον. 

»'Η αϋξησις του έθνικου μας εισοδήματος, καί συνε

πεί~ ταύτης καί τών κρατικών έσόδων, θά έπιτρέψη τελι

κώς πολύ μεγαλυτέραν συμμετοχήν του προγράμματος 

έπενδύσεων . Διά τό ύπόλοιπον θά άντιμετωπισθη ύπό του 

όργανισμου άνεύρεσις ι'ίλλων πόρων καί δανεισμός καί έκ 

του έξωτερικου άκόμη, παρεχομένης διά τών είσφορών του 

Κράτους καί των ι'ίλλων πόρων του όργανισμου τής δυνατό

τητας κανονικης έξυπηρετήσεως του τοκοχρεωλυσίου τών 

δανείων, τά όποία φυσικά θά συναφθουν τμηματικώς καί 

σύν η] προόδφ τής έκτελέσεως του προγράμματος. Δικαι

ολογείται δέ ή έλπίς δτι πρός ένίσχυσιν του εργου θά 

ύπάρξουν καί είσφοραί όργανισμών τόσον της ήμεδαπης, 

δσον καί της άλλοδαπής καί ιδιωτών άντιλαμβανομένων 
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τήν έθνικήν σημασίαν του αναλαμβανομένου εργου. 

»Εlμαι ύποχρεωμένος νά τονίσω τήν βασικήν καί ούσι

αστικήν βοήθειαν πού παρέσχε δ κ. πρόεδρος τής Κυβερνή

σεως διά τήν λήψιν τών άναγγελλομένων μέτρων. 'Η βοή

θεια αύτή μέ καθιστά αiσιόδοξον διά τήν περαιτέρω ιiνά

πτυξιν τής προσπαθείας ύπέρ τής Παιδείας. 

»'Αποτελεί κοινήν συνείδησιν πλέον ή μεγάλη σημα

σία τής Παιδείας, ίδίως εiς τήν έποχήν του έντόνου διε

θνοuς οiκονομικοu άνταγωνισμοu καί τών μεγάλων οικο

νομικών ενοτήτων. ·Η ·Ελλάς πρέπει νά εiσέλθη εiς τήν 

Κοινήν 'Αγοράν δσον τό δυνατόν πληρέστερον όργανωμέ

νη. Ή έύρυτέρα μόρφωσις, καί ή κλασική άλλά ίδίως ή 
τεχνική, ε{ ναι δπλα άπαραίτητα διά τόν άγώνα έπιβιώσεως 

τής φυλής μας. Διά τοuτο πρέπει νά καταβάλωμεν καί διά 

τήν Παιδείαν έπίμονον καί σοβαράν προσπάθειαν». 

5 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 1962 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται -παρουσία του 

ύπουργοu Προεδρίας, Δ. Μακρη- τό γενικό έπιθεω

ρητή Διοικήσεως, Κ. Βασιλειάδη, ύπό τήν ίδιότητά 

του ώς διευθυντή τής Κεντρικής 'Υπηρεσίας Έρεύ

νης Παραπόνων τών Πολιτών. Σύμφωνα μέ τή σχετι

κή άνακοίνωση, δ πρωθυπουργός, άφοu ένημερώθη

κε γιά τήν πορεία του εργου τής νέας ύπηρεσίας, 

συνέστησε «δπως ένταθή ή καταβαλλομένη προσπά

θεια καί ληφθοvν τά έπιβαλλόμενα μέτρα διά τήν 

αύστηράν έφαρμοyήν τών ίσχυουσών διατάξεων, 

πρός τόν σκοπόν τής ταχείας καί άποτελεσματικής 

έξετάσεως καί ίκανοποιήσεως παντός νομίμου παρα

πόνου, στρεφομένου κατά τής Διοικήσεως, διά πα

ρανόμους πράξεις η παραλείψεις τών όρyάνων αύτής 

είς βάρος πολιτών καί τής άμέσου έπιβολής τών νο

μίμων κυρώσεων κατά τών ύπαιτίων>>. 

7 IANOYAPIOY 1962 

'Ο Σ. Βενιζέλος, μέ άρθρο του στό «Βήμα» έπα

νέρχεται στό περιεχόμενο της έλληνογιουγκοσλαβι

κης συμφωνίας περί μεθοριακής έπικοινωνίας του 

1959. 'Ασκώντας κριτική στήν Κυβέρνηση γιά τήν 
άντιμετώπιση του θέματος, κάνει άναφορά στά κύρια 

σημεία των έπιστολών πού είχε άνταλλάξει τό 1956 
καί τό 1959 μέ τόν Κ. Καραμανλή. Στίς δύο έπιστο
λές του, τόν Αύγουστο του 1959, δ Σ. Βενιζέλος είχε 
έκφράσει φόβους ότι ή συμφωνία έμπεριείχε τήν 

άναγνώριση, άπό τήν 'Ελλάδα, «μακεδονικής» 

γλώσσας. 

Τό δημοσίευμα έντάσσεται στά πλαίσια των έξε
λίξεων πού πρόσφατα είχαν σημειωθεί στίς έλληνα

γιουγκοσλαβικές σχέσεις, ϋστερα άπό δηλώσεις του 

έκπροσώπου του γιουγκοσλαβικοu ύπουργείου 'Εξω
τερικών, στίς 15 Δεκεμβρίου, περί ύπάρξεως <<μακε
δονικής» μειονότητος στήν 'Ελλάδα. Στίς 8 'Ιανουα
ρίου, σέ δήλωση έκπροσώπου του ύπουργείου 'Εξω
τερικών, ύπογραμμίζονταν οί θέσεις τής Κυβερνή-

σεως σχετικά μέ τή συμφωνία περί μεθοριακής έπι

κοινωνίας, όπως είχαν άναπτυχθεί άπό τόν Κ. Καρα

μανλή, στίς έπιστολές του πρός τόν Σ. Βενιζέλο, τόν 

Αύγουστο 1959 [βλ. τόμο Δ'].' Από τήν πλευρά του, 
δ Ε. 'Αβέρωφ εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση: 

«'Η Κυβέρνησις δέν άποδέχεται τήν ύποστηριζομένην 

ύπό τοu κ. Βενιζέλου εiς τό aρθρον του θέσιν. 'Ανεξαρτή

τως του γεγονότος δτι τά θέματα αύτά δέν έπιδέχονται εύ

ρείαν δημοσίαν συζήτησιν, διά τών συμφωνιών περί μεθο

ριακής έπικοινωνίας οϋτε άναγνώρισις του "μακεδονικοί)" 

γλωσσικοί) iδιώματος γίνεται ύπό τής ·Ελλάδος, άκόμη δέ 

όλιγώτερον έκ τών συμφωνιών αύτών τίθεται ή δέν τίθεται 

"μακεδονικόν ζήτημα" ύπό τήν εννοιαν ύπό τήν δποίαν 

έπιχειρεί νά έμφανίση αύτό δ άρχηγός τών Φιλελευθέρων 

διά του aρθρου του». 

Τέλος, σέ έπιστολή του πρός τό «Βήμα», στίς 

9 'Ιανουαρίου, δ ύπουργός 'Εξωτερικών θά τονίσει: 

«Φίλε κ. διευθυντά, 

»'Εν όψει τής έπαναλήψεως τών έργασιών τής Βουλής 

καί έν συνδυασμφ μέ τήν περί νοθείας φημολογίαν, δ κ. 

Βενιζέλος δι' aρθρου του είς τό "Βήμα", εφερεν εiς τήν 

δημοσιότητα παλαιοτέρας του έπιστολάς έπί του οϋτως 

άποκαλουμένου "μακεδονικοί) ζητήματος" καί τής έλλη

νογιουγκοσλαβικής μεθοριακής έπικοινωνίας. Αί γιουγ

κοσλαβικαί σχέσεις καί iδί~ αί λεπτότεραι πτυχαί αύτών 

δέ δύναται νά συζητηθοuν άζημίως διά τόν τόπον. Δι' αύ

τό, έπί δσων γράφει δ κ. Βενιζέλος, θά περιορισθώ εiς 

όλίγας ιiλλά ούσιαστικάς παρατηρήσεις: 

»Πρώτον: "Αν ή Γιουγκοσλαβία θέλη νά δημιουργή

ση θέμα "μακεδονικής μειονότητας" ιiδιαφοροuσα διά 

τάς έλληνογιουγκοσλαβικάς σχέσεις, τοuτο δύναται νά 

πράξη είτε ύπάρχει είτε δέν ύπάρχει συνοριακή έπι

κοινωνία, εtτε ύπάρχει εύρυτάτη εtτε ύπάρχει έλαχίστη 

έπικοινωνία. 

»Δεύτερον: Τά δελτία τών ·Ελλήνων ύπηκόων, οϊτινες 

είσέρχονται εiς τήν Γιουγκοσλαβίαν ε{ναι συντεταγμένα 

είς τήν έλληνικήν καί σερβοκροατικήν. Τά δελτία τών Γι

ουγκοσλάβων ύπηκόων ε{ναι είς τήν έλληνικήν καί εiς μί

αν τών έπισήμων γλωσσών τής Γιουγκοσλαβίας, γλωσσών 

αϊτινες άποτελοuν έσωτερικόν θέμα τής γείτονός μας. Δη

λαδή, καμμία παρ' ήμών χρήσις τής "μακεδονικής" καί 

χρήσις παρ' ήμών μόνον τής σερβοκροατικής. 

»Τρίτον: 'Η έλληνική γιουγκοσλαβική συμφωνία, μία 

τών συντηρητικωτέρων εiς τόν κόσμον (άριθμός έπικοινω

νούντων, βάθος έπικοινωνίας, χορήγησις δελτίων μόνον 

είς δσους εχουν τήν σημερινήν ύπηκοότητα άπό τό 1939), 
έκτός του δτι ούδεμίαν σχέσιν εχει μέ τήν άνακίνησιν του 

"μακεδονικοί) ζητήματος", δέν δύναται νά κριθή αύτοτε

λώς . 'Αποτελεί εν τμήμα του συνόλου τών δέκα συμφωνι

ών του 'Ιουνίου 1959, διά τών δποίων έπετεύχθη εύρεία 
δσον καί ποικίλη συνεργασία μέ τήν Γιουγκοσλαβίαν, ώς 

καί άποζημίωσις τών έκείθεν έπαναπατρισθέντων • Ελλή
νων. 

»Οϋτε ή κρυσταλλίνη ένθολογική δμοιογένεια τής Μα

κεδονίας, οϋτε ή iσχύς τής χώρας, οϋτε ή διεθνής τοποθέ

τησις αύτή ς, άλλ' οϋτε καί αί άμοιβαίως έπωφελείς έλλη-
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νογιουγκοσλαβικαί σχέσεις έδικαιολόγουν τήν ι'iρνησιν 

συνάψεως μιάς τόσον συντηρητικής συμφωνίας». 

8 IANOYAPIOY 1962 

Σέ συνάντησή του μέ τό Σοβιετικό ύπουργό τών 

'Εξωτερικών, Ν. Γκρομύκο, στίς 4 'Ιανουαρίου ό 
'Έλληνας πρέσβης στή Μόσχα, Γ. Χριστόπουλος, 

άνακοινώνει τήν άπάντηση τής 'Αθήνας στό σοβιε

τικό διάβημα τής 23ης Δεκεμβρίου: 

«'Η έλληνική Κυβέρνησις έμελέτησε μετά τής δεούσης 

προσοχής τό περιεχόμενον του σοβιετικοu διαβήματος τής 

23ης Δεκεμβρίου έ. ε. 'Εκ τής μελέτης αυτής άγεται εις τήν 

διατύπωσιν των κάτωθι παρατηρήσεων: 

» I. 'Η έλληνική Κυβέρνησις έκφράζει τήν λύπην της, 
διότι τό σοβιετικόν διάβημα έκπορευθέν άπό δηλώσεις δη

μοσί~ διαψευσθείσας προσώπων μή ύπαγομένων εις τήν 

έλληνικήν δικαιοδοσίαν λαμβάνει τόν χαρακτήρα ψυχρο

πολεμικής έπιθέσεως. Τόν χαρακτήρα αυτόν έπιτείνουν ή 

φρασεολογία καί δ δλος τόνος του διαβήματος άποτελοuν

τος, άπό αυτ~ς τής άπόψεως, άπαράδεκτον παρέμβασιν εις 
τά έσωτερικά τής 'Ελλάδος. 

»2. 'Η Κυβέρνησις τής ΕΣΣΔ ζητεί δπως τής δοθοuν 
διευκρινήσεις καί στοιχεία άφορώντα τήν άμυντικήν προ

παρασκευήν τής 'Ελλάδος. Τό ώς άνω αϊτημα στηρίζεται 

είς τόν ίσχυρισμόν δτι ή ' Ελλάς έν τφ πλαισίφ τών συμ

μαχιών της προβαίνει είς έπιθετικάς προπαρασκευάς προ

καλούσας τάς άνησυχίας τόσον τής Σοβιετικής 'Ενώσεως, 

δσον καί τών άλλων σοσιαλιστικών χωρών. 

»Ή έλληνική Κυβέρνησις λυπείται διότι δέν δύναται 

νά παράσχη πληροφορίας καί στοιχεία άφορώντα τήν 

εθνική ν άμυναν καί τήν άσφάλειαν τής 'Ελλάδος. ΟUδεμ,ία 

Κυβέρνησις άνεξαρτήτου χώρας θά ήδύνατο νά πράξη τοι

τοuτον τι. 'Ημπορεί δμως νά διαβεβαιώση τήν Σοβιετικήν 

'Ένωσιν δτι ή πολιτική τής 'Ελλάδος εlναι καθαρώς άμυν

τική καί δτι τό έλληνικόν εδαφος δέν θά άποτελέση ποτέ 

δρμητήριον έπιθέσεως στρεφομένης εναντίον τής Σοβιετι

κής 'Ενώσεως ή οίουδήποτε άλλου Κράτους. ·Άλλωστε 

καί ή 'Ατλαντική Συμμαχία είς τήν δποίαν άνήκει ή 'Ελ

λάς άκολουθεί γραμμήν αυστηρώς άμυντικήν. 'Αντιθέτως, 

ή 'Ελλάς θά άμυνθή δι' δλων τών είς τήν διάθεσίν της 

έθνικών καί συμμαχικών μέσων, έάν ύποστή έπίθεσιν παρ' 

οίουδήποτε. 

»3. 'Αναφορικώς πρός τό θέμα τής εθνικής άσφαλείας 

τής 'Ελλάδος, τής κατοχυρουμένης διά τής συμμετοχής αυ

τής είς τό Βορειοατλαντικόν άμυντικόν σύμφωνον, ή έλ

ληνική Κυβέρνησις ύπομιμνήσκει δτι ή 'Ελλάς κατά τήν 

τελευταίαν πεντηκονταετίαν ύπήρξε θuμα σειράς κατα

στρεπτικών επιδρομών άπό βορρά. 

»4. Είς τό διάβημα τής 23ης Δεκεμβρίου γίνεται επα
νειλημμένως λόγος περί τής πολιτικής "τών ίθυνόντων κύ

κλων τής χώρας". Οϋτω, διά μίαν άκόμη φοράν, επιχειρεί

ται έπί ματαίφ ή διάκρισις μεταξύ ήγεσίας καί λαοί>. 'Η 

σοβιετική Κυβέρνησις δέν εlναι δυνατόν νά μή γνωρίζη 

δτι είς τήν 'Ελλάδα δέν ύπάρχουν "ίθύνοντες κύκλοι", 

διότι ύπάρχει δημοκρατία. Καί είς μίαν δημοκρατίαν ή πο

λιτική τής χώρας εlναι ενιαία, διότι άποφασίζεται καί 

άσκείται ύπό τής νομίμου Κυβερνήσεως τής ελευθέρως 

εκλεγομένης καί εκπροσωπούσης εν τφ συνόλφ του τόν 

έλληνικόν λαόν. 'Η έλληνική Κυβέρνησις φρονεί δτι εμ

μονή είς τήν άνεδαφικήν αυτήν προπαγανδιστικήν τακτι

κήν δέν ευνοεί τήν έποικοδομητικήν άντιμετώπισιν τών 

έλληνοσοβιετικών σχέσεων. 

»5. 'Η έλληνική Κυβέρνησις λυπείται δι' αυτό, το

σούτφ μάλλον καθ' δσον εμπράκτως άπέδειξεν δτι άπα

βλέπει είς τήν άνάπτυξιν άγαθών σχέσεων μεταξύ τής' Ελ

λάδος καί τής Σοβιετικής 'Ενώσεως. "Εναντι τών καλών 

αυτών διαθέσεων δέν ύπήρξεν άπό σοβιετικής πλευράς ή 

άναμενομένη άνταπόκρισις . 'Η έλληνική Κυβέρνησις πα

ρατηρεί δτι άντιθέτως συνεχίζονται αί εναντίον της 'Ελλά

δος ψυχροπολεμικαί επιθέσεις καί άπειλαί. Νέαν περί αυ

τοί> άπόδειξιν άποτελεί τό τελευταίον σοβιετικόν διάβημα 
τής 23ης Δεκεμβρίου. ' Η έλληνική Κυβέρνησις παρά ταυ

τα εμμένει είς τήν άρχήθεν ύπ' αυτής χαραχθείσαν γραμ

μήν άγαθών σχέσεων μετά τής Σοβιετικής 'Ενώσεως καί 

δέν χάνει τήν ελπίδα δτι ή εναντι τής 'Ελλάδος πσ'λιτική 
τής σοβιετικής Κυβερνήσεως θά σημειώση ευνοϊκήν εξέ

λιξιν έν τφ πνεύματι του άμοιβαίου σεβασμοί> καί τής εί
ρηνικής συνυπάρξεως». 

9 IANOYAPIOY 1962 

'Η Βουλή έπαναλαμβάνει τίς έργασίες της. Οί 

βουλευτές τής ΕΚ, ϋστερα άπό άπόφαση τής κοινο

βουλευτικής όμάδας, πού ε{χε ληφθεί τό ίδιο πρωί, 

προσέρχονται καί δίνουν όρκο μέ έπιφύλαξη . Στή 

σχετική δήλωση πού θά καταθέσουν, άναφέρουν δτι 

«δέν άναγνωρίζουν ώς νόμιμον τήν Κυβέρνησιν τής 
ΕΡΕ», έπειδή «δέν προέρχεται άπό τήν γνησίαν θέ

λησιν του έλληνικου λαου» καί δτι «θά άγωνισθουν 

άνενδότως διά τήν άποκατάστασιν τής όμαλής λει

τουργίας του δημοκρατικου ήμών πολιτεύματος». 

Στήν ίδια συνεδρίαση ή ΕΚ καταθέτει πρόταση 

παραπομπής σέ είδικό δικαστήριο, του ύπηρεσιακου 

πρωθυπουργου, Κ. Δόβα, τών ύπουργών 'Αμύνης, Χ. 

Ποταμιάνου καί 'Εσωτερικών, Ν. Λιανοπούλου καί 

του ύφυπουργου 'Εσωτερικών, Π. Καλογερόπουλου, 

ώς ύπεύθυνων γιά τό «έκλογικό πραξικόπημα τής 

29ης 'Οκτωβρίου», γιατί «παρέβησαν καί διά πράξε

ων καί διά παραλείψεων διατάξεις του Συντάγματος 

καί του έκλογικου νόμου καί έκ των παραβάσεων 

τούτων έπήλθε βλάβη είς ούσιώδη συμφέροντα του 

Κράτους». 'Αμέσως μετά οί βουλευτές τής ΕΚ θά 

άποχωρήσουν άπό τή συνεδρίαση. 

'Ανάλογη πρόταση ύποβλήθηκε καί άπό τούς 
βουλευτές τής ΕΔΑ. Στίς 12 'Ιανουαρίου, ή ΕΔΑ θά 
άναλάβει νά ύποστηρίξει στό Κοινοβούλιο τήν πρό

ταση τής ΕΚ καί παράλληλα, θά παραιτηθεί άπό 

έπερώτηση πού ε{χε ύποβάλει γιά τόν τρόπο διεξα

γωγής των έκλογών. 

Στίς 16 'Ιανουαρίου, μέ άφορμή τήν aρνηση τής 
κυβερνητικής πλειοψηφίας νά δεχθεί τήν aποψη πού 

μέ έπιμονή ύποστήριζε ή άντιπολίτευση, γιά τή διε

ξαγωγή τής σχετικής συζητήσεως σέ συνεχόμενες 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΒΕΡΩΦ ΠΡΟΣ ΜΠΡΙΓΚΣ 285 

συνεδριάσεις, ή ΕΚ καί ή ΕΔΑ ύπέβαλαν πρόταση 

δυσπιστίας πρός τήν Κυβέρνηση, μέ τήν κατηγορία 

δτι «προσπαθεί νά παρελκύση τάς έκκρεμούσας προ

τάσεις». 

Στό σημείο αύτό, ό Κ. Καραμανλής πρότεινε τήν 

-κατά παρέκκλιση τοϋ κανονισμοϋ τής Βουλής

άμεση εναρξη τής συζητήσεως. Ή άντιπολίτευση 

άπέρριψε τήν πρόταση καί ή συζήτηση όρίστηκε γιά 

τίς 18 'Ιανουαρίου. 

12 IANOY ΑΡΙΟΥ 1962 

Ό ύπουργός 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, μέ ύπό

μνημά του πρός τόν 'Αμερικανό πρέσβη, 'Έλλις 

Μπρίγκς, τονίζει τήν άνάγκη γιά οίκονομική ένί

σχυση τής 'Ελλάδος άπό τούς συμμάχους της: 

«'Η ελληνική Κυβέρνησις είναι πάντοτε εuγνώμων διά 

τήν προσφερθείσαν μέχρι τουδε γενναίαν βοήθειαν των 

ΗΠΑ πρός τήν ·Ελλάδα καί γνωρίζει δτι, χωρίς τήν βοή

θειαν αuτήν, ή διατήρησις τής άνεξαρτησίας της καί των 

δημοκρατικών θεσμών τής χώρας θά ήτο, παρά τάς θυσίας 

του ελληνικου λαου, προβληματική. 

»'Ενώπιον, δμως, των δυσχερειών τάς δποίας ή ελλη

νική Κυβέρνησις άντιμετωπίζει καί αϊτινες έπανειλημμέ

νως έτέθησαν ύπ' δψιν τής άμερικανικής Κυβερνήσεως, 

είναι ύποχρεωμένη νά έκφράση τήν άπογοήτευσίν της, διό
τι δέν επιδεικνύεται ή άναμενομένη κατανόησις εκ μέρους 

, τών μεγάλων συμμάχων της. 
»Οϋτω, εν& έζητήθη καί ijλπίζετο έπηυξημένη άμερι

κανική βοήθεια, δχι μόνον αϋτη παρέχεται ηλαττωμένη, 

άλλά καί συνοδεύεται άπό τήν δήλωσιν δτι ή έφετεινή βοή

θεια είναι ή τελευταία. 'Επί πλέον, ή άπό έτών προσπάθεια 

διά τήν παροχήν βοηθείας έκ μέρους των οίκονομικώς 

ίσχυροτέρων μελών του ΝΑΤΟ, πρός κάλυψιν μέρους τών 

άμυντικών δαπανών τής ·Ελλάδος, δέν έτελεσφόρησεν εί

σέτι. 

»Είναι γνωστόν δτι σήμερον τά 4/5 περίπου του προ
γράμματος έπενδύσεων, ι:'iνευ τής έφαρμογής του δποίου 

είναι άδύνατος ή διατήρησις τής κοινωνικής ίσορροπίας, 

στηρίζονται είς δανεισμόν. ·Η συμβολή του ελληνικου 

προϋπολογισμου είς τό πρόγραμμα τής οίκονομικής άνα

πτύξεως τής χώρας άνέρχεται είς 35-40 εκατ. δολλάρια, 
ένώ διατίθενται διά τό άμυντικόν πρόγραμμα 150 εκατ. 
δολλάρια πέραν τής μέχρι σήμερον διδομένης βοηθείας . 

Οϋτω, έφ' δσον τό πρόγραμμα έπενδύσεων άποτελεί εν 

έλάχιστον "minimum" άπαραίτητον διά μίαν μόλις άνε
κτήν εξέλιξιν τής χώρας, δύναται νά λεχθή δτι ijδη σήμε

ρον, 9}ς τήν οuσίαν, δανειζόμεθα διά νά διατηρήσωμεν τάς 

στρατιωτικάς μας δυνάμεις. 

»'Η Κυβέρνησις ijναγκάσθη νά διατάξη, κατά συνέπει

αν, τήν ήγεσίαν τών ένόπλων δυνάμεων, άφ' ενός μέν νά 

συμπιέση τάς έγκριθείσας δαπάνας κατά τό τρέχον ετος, 

άφ' ετέρου δέ νά καταρτίση διά τά προσεχή ετη μειωμένον 

άμυντικόν πρόγραμμα. 

»'Η Κυβέρνησις, πολιτευθείσα πάντοτε μέ εuθύτητα 

καί εντιμότητα, όφείλει νά δμολογήση δτι ή συστολή των 

στρατιωτικών δαπανών είναι δυσάρεστος καί επικίνδυνος, 

ίδί~ λόγω τής γεωγραφικής θέσεως τής ·Ελλάδος. Β ναι, 

δμως, περισσότερον επικίνδυνος καί περισσότερον πιθανή 

ή δημιουργία οίκονομικών συνθηκών αί όποίαι θά είχον ώς 

c'iμεσον συνέπειαν γενικωτέραν κοινωνικήν καί πολιτικήν 

άναταραχήν. Τοσούτφ μaλλον καθ' δσον οϋτως η ι:'iλλως 

θά εύρεθή ενώπιον δυσχερειών είς τήν εκτέλεσιν καί αuτου 

άκόμη του κρινομένου ώς έλαχίστου προγράμματος επενδύ

σεων. 

»Ή ελληνική Κυβέρνησις, άφ' ενός διότι γνωρίζει τό 

ενδιαφέρον τής άμερικανικής Κυβερνήσεως ύπέρ τής 'Ελ

λάδος, άφ' ετέρου δέ διότι ή άμυνα τής • Ελλάδος είναι 
συνδυασμένη μέ τήν εν γένει c'iμυναν του έλευθέρου κό

σμου, αίσθάνεται τήν άνάγκην νά ένημερώση τήν Κυβέρ

νησιν τής φίλης άμερικανικής Δημοκρατίας επί τής άνωτέ

ρω προοπτικήρ> 140 . 

'Από τήν πλευρά του ό 'Έλλις Μπρίγκς, άναφερό

μενος στήν παροχή άμερικανικής βοήθειας στήν 

'Ελλάδα, θά προβεί, λίγες ήμέρες άργότερα, στίς 

άκόλουθες δηλώσεις: 

«'Η δωρεάν άμερικανική βοήθεια πρός τήν ·Ελλάδα, 

διά τήν περίοδον μέχρι 30ής 'Ιουνίου 1962, θά ύπερβή τά 
30 εκατ. δολλάρια, άποτελουμένη έξ 20 εκατ. διά τήν άγο
ράν καί είσαγωγήν καταναλωτικών προϊόντων καί εκ 10 
εκατ. δολλάρια καί πλέον πρός είσαγωγήν έφοδίων διά τάς 

άνάγκας τών ελληνικών ένόπλων δυνάμεων. 

»Ή βοήθεια πρός τήν 'Ελλάδα διατηρείται είς τό επί

πεδον του 1961, μολονότι ή ύπό των' Ηνωμένων Πολιτειών 
παρεχομένη πρός διαφόρους χώρας δωρεάν βοήθεια εχει 

γενικώς περικοπή. 

»'Εκτός τών 30 εκατ. δολλαρίων ή 'Ελλάς λαμβάνει 
επiσης σημαντικήν δωρεάν βοήθειαν ύπό μορφήν άμυντι

κου ύλικου διά τάς ένόπλους δυνάμεις. 

»Αί κατηγορίαι αuταί τής βοηθείας δέν tχουν σχέ

σιν μέ τήν παρεχομένην μέσω του Ταμείου δανείων 

άναπτύξεως οίκονομικήν ένίσχυσιν καί τά άμερικανικά 

γεωργικά προϊόντα, 'αί ποσότητες των δποίων καθορί

ζονται συμφώνως πρός τάς εκάστοτε ελληνικάς άνάγ
καρ>Ι41. 

12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1962 

'Ο καθηγητής Α. Παπανδρέου, διευθυντής τοϋ 

'Ινστιτούτου Οίκονομικών 'Ερευνών τής 'Ακαδη

μίας 'Αθηνών, διαψεύδει τήν πληροφορία δτι κατά 

τήν έπίσκεψή του στίς ΗΠΑ ένημέρωσε άμερικανι

κούς παράγοντες γιά τίς κατηγορίες τής ΕΚ «περί 

βίας καί νοθείας» μέ τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Δέν άσχολουμαι μέ πολιτικά θέματα. Μετέβην είς 

ΗΠΑ διά νά μετάσχω είς τό έτήσιον συνέδριον τής 'Αμε

ρικανικής Οίκονομικής ·Εταιρείας». 

'Ο Α. Παπανδρέου λίγες ήμέρες νωρίτερα είχε 

ύποβάλει τήν παραίτησή του άπό τή θέση τοϋ οίκο

νομικοϋ συμβούλου τής Τραπέζης τής ·Ελλάδος, 

πού κατείχε άπό τό 1960. 
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16 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 1962 

'Αναγγέλλεται ή όλοκλήρωση τής προκαταρκτι

κής έξετάσεως γιά τούς 117 έκλογείς του Δήμου Ν . 

Φιλαδελφείας, τούς όποίους ή ΕΚ είχε καταγγείλει 

ώς άνύπαρκτα πρόσωπα ή δτι κακώς είχαν έγγραφεί 

στούς έκλογικούς καταλόγους τής περιοχής. Μέ 

άπόφαση του προϊσταμένου τής Εισαγγελίας Πλημ

μελειοδικών 'Αθηνών καί τή σύμφωνη γνώμη του 

εισαγγελέα 'Εφετών, τίθεται στό άρχε ίο ή σχετική 

δικογραφία, γιατί τά ύπάρχοντα στοιχεία δέν δικαιο

λογουν τήν άσκηση ποινικής διώξεως γιά παράβαση 

του έκλογικου νόμου. 

17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1962 

'Ο Κ. Καραμανλής ένημερώνεται άπό τόν ύπουρ

γό Βιομηχανίας, Ζ. Ζησάκη, καί άρμοδίους ύπηρε

σιακούς παράγοντες γιά τήν πορεία τής έκτελέσεως 

των μεγάλων βιομηχανικών εργων καί δίδει όδηγίες 

γιά τήν προώθηση τfjς μελέτης καί τήν ταχύτερη 

εναρξη λειτουργίας των νέων εργων. 

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1962 

Ή τριμελής έπιτροπή του ΝΑΤΟ, ύπό τήν προε

δρία του πρώην πρωθυπουργου τής Γαλλίας, 'Εντ

γκάρ Φώρ, ή όποία εχει έπιφορτιστεί μέ τή μελέτη 

τών οικονομικών προβλημάτων τής 'Ελλάδος καί 

τής Τουρκίας καί τήν ύποβολή σχετικής έκθέσεως, 

έπισκέπτεται τήν 'Αθήνα καί γίνεται δεκτή άπό τόν 

πρωθυπουργό . Κατά τή συνάντηση παρίσταται καί ό 

ύπουργός Συντονισμου, Π. Παπαληγούρας καί ό γε

νικός διευθυντής του ύπουργείου 'Εξωτερικών, Χ. 

Ξανθόπουλος-Παλαμ<iς. Στή διάρκεια τής συνομιλί

ας, ό Κ. Καραμανλής είχε τήν εύκαιρία νά σκιαγρα

φήσει τή γενική εικόνα των προβλημάτων πού άντι

μετωπίζει ή χώρα καί νά προβάλει τίς άπόψεις του 

γιά τήν καλύτερη μέθοδο άντιμετωπίσεώς τους. 

Τήν μεθεπομένη, 20 'Ιανουαρίου, θά συγκροτη
θεί σύσκεψη ύπό τήν προεδρία του ύπουργου Συντο

νισμου, Π . Παπαληγούρα, μέ τή συμμετοχή τής έπι

τροπής του ΝΑΤΟ, του ύπουργου οικονομικών, Σ. 

Θεοτόκη, του ύφυπουργου Συντονισμου, Ι. Μπούτου, 

του άρχηγου του ΓΕΕΘΑ, Α. Φροντιστή καί ύπηρε

σιακών παραγόντrον. Κατά τή σύσκεψη έξετάστηκε 
ή πορεία τής οικονομικής άναπτύξεως τής 'Ελλά

δος, ή δημοσιονομική κατάσταση καί, γενικότερα, 

τά προβλήματα πού άντιμετωπίζει ή χώρα, μέ στόχο 

τήν ταχύτερη οικονομική της άνάπτυξη καί τό 

συντονισμό τών βημάτων της μέ τίς προηγμένες 

χώρες τής 'Ατλαντικής Συμμαχίας. 

'Απαντώντας, μετά τόν τερματισμό τής συσκέ

ψεως, σέ έρωτήσεις των άντιπροσώπων του Τύπου, ό 

Ε. Φώρ δήλωσε δτι «είναι πλήρως ίκανοποιημένος έκ 

των παρασχεθέντων στοιχείων καί τής πορείας τών 

κοινών έργασιών καί κατανοεί τάς δυσχερείας τάς 

δποίας συναντa ή έλληνική Κυβέρνησις». 

18-22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1962 

Διεξάγεται στή Βουλή ή συζήτηση πάνω στήν 
πρόταση δυσπιστίας πού είχαν ύποβάλει ή ΕΚ καί ή 

ΕΔΑ . 

Στήν άγόρευσή του, ό Γ. Παπανδρέου στηρίζει 

τούς ισχυρισμούς του σέ τρείς κατηγορίες άποδείξε

ων: Τά γεγονότα, τούς άριθμούς καί τά κείμενα. 'Ως 

πρός τά γεγονότα, έπαναλαμβάνει τίς άπόψεις του γιά 

τό Κράτος, τήν «παρακυβέρνηση>> καί τήν ϋπαρξη 

μυστικου σχεδίου καθολικής έφαρμογής, μέ σκοπό 

τήν άσκηση ψυχολογικής βίας. Στή συνέχεια, άναφέ

ρεται στό μεγάλο άριθμό νεοεγγραφέντων ψηφοφό

ρων κατά τίς άναθεωρήσεις του 1961. Καί ώς πρός τά 
κείμενα, έπικαλείται διαταγή τής 21ης Φεβρουαρίου 

1961 του άρχηγου του ΓΕΣ, άντιστρατήγου Β. Καρ

δαμάκη, μέ τήν όποία συνιστ<iται σέ δλους τούς άξι

ωματικούς καί πολιτικούς ύπαλλήλους καθώς καί 

στά μέλη των οικογενειών τους, νά έφοδιασθουν μέ 

έκλογικά βιβλιάρια. 'Επικαλείται άκόμη τή διαταγή 

τής 15ης Σεπτεμβρίου 1961 «περί άποπαροπλισμου 

όχημάτων τζίπ διά τάς άνάγκας των ΤΕΛ», τή διατα

γή τής Κυβερνήσεως Δόβα τής 5ης 'Οκτωβρίου 1961 
γιά τόν έφοδιασμό τους μέ νέο ίματισμό καί ποσότη

τες τροφίμων καί τήν άπόφαση τής Κυβερνήσεως γιά 

τή χορήγηση επιδόματος ύπεραπασχολήσεως κατά 

τίς έκλογές στά Σώματα 'Ασφαλείας. τέλος, άναφέ

ρεται στή διαταγή τής 5ης 'Ιανουαρίου 1962 του άν
τιστρατήγου Καρδαμάκη, στήν όποία γίνεται λόγος 

γιά συκοφαντική έκστρατεία τής ΕΚ κατά του στρα

του καί τών ΤΕΛ καί χαρακτηρίζεται ώς «άσύδοτος» 

δ άρχηγός τών Φιλελευθέρων. Ό Γ. Παπανδρέου 

άποκαλεί «άνάξιον» τόν άρχηγό του ΓΕΣ καί άπειλεί 

μέ τή δημοσίευση διαγγέλματος τής ΕΚ πρός τίς 

'Ένοπλες Δυνάμεις καί τά Σώματα 'Ασφαλείας, στό 

όποίο θά καταγγέλλεται ή ήγεσία τους . 

'Η άνοικτή σύγκρουση τής ΕΚ μέ τήν ήγεσία του 

στρατεύματος , θά φορτίσει άκόμη περισσότερο τό 

πολιτικό κλίμα, τίς άμέσως έπόμενες ήμέρες. 

Στόν άρχηγό τής ΕΚ άπάντησε ό άντιπρόεδρος 

τής Κυβερνήσεως, Π. Κανελλόπουλος. 'Α ντικρού

οντας τούς ισχυρισμούς γιά βία καί τρομοκρατία, 

άναφέρθηκε στίς δηλώσεις του Γ. Παπανδρέου, τής 

20ής 'Οκτωβρίου 1961, γιά αύτοάμυνα τών ύποψη

φίων τής ΕΚ σέ περίπτωση άσκήσεως βίας καί τρο

μοκρατίας . Σχετικά ύποστήριξε δτι, μέ τό σκεπτικό 

αύτό, άν άντιμετώπιζαν μία τέτοια κατάσταση, οί 

ύποψήφιοι τής ΕΚ δέν θά δίσταζαν νά άμυνθουν καί 

ύπογράμμισε τό γεγονός δτι καμιά περίπτωση έφαρ

μογής τής έγκυκλίου Καρδαμάκη δέν σημειώθηκε. 
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Συνάντηση μέ τόν Ε. Φώρ. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



288 ΕΝΤ ΑΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

Στή συνεδρίαση της έπομένης, κύριος δμιλητής 

ήταν δ Η. Ήλιοu. Στήν άγόρευσή του, δ κοινοβου

λευτικός έκπρόσωπος τής ΕΔΑ θά ύποστη ρίξει: 

« ... Κατά τάς εκλογάς τής 29ης 'Οκτωβρίου δέν άντιπα
ρετάχθησαν πολιτικαί δυνάμεις. ·Η άντιπολίτευσις άντιπά

λους δέν είχε άπλώς τήν ΕΡΕ, άλλ' δλόκληρον τόν κρατι

κόν μηχανισμόν, τά σώματα άσφαλείας, τά ΤΕΑ -iδιωτι

κόν κομματικόν στρατόν τής ΕΡΕ- καί τό πανίσχυρον 

συγκρότημα τής Αόλής». 

Καί πρόσθεσε: 

«'Από ετών συστηματικώς καταβάλλεται ή προσπάθεια 

καταστροφής τών δημοκρατικών θεσμών καί έθισμου του 

έλληνικου λαου είς φασιστικάς μεθόδους διακυβερνήσεως. 

Τής βίας καί νοθείας ύπάρχουν άποδείξεις. ·Ο κ. πρόεδρος 

τής Κυβερνήσεως εiς μίαν στιχομυθίαν πού είχε μέ τόν 

άρχηγόν των Προοδευτικών, είπεν δτι καί ενα ποσοστόν 

80 καί 100 χιλιάδων ψήφων σaς τό χαρίζω . 'Από που τό 

χαρίζει; Κατ' αότήν τήν φεουδαρχικήν νοοτροπίαν άντι

λαμβάνεται δτι ή ι'iσκησις τής έξουσίας δημιουργεί δικαί

ωμα iδιοκτησίας του είς τήν χώραν». 

Χαρακτηρίζοντας, τέλος, τήν Κυβέρνηση Δόβα 

ώς «έκτελεστικόν όργανον του έκλογικοu όργίοω>, 

κατέληξε: 

«Είναι ϋψιστον ίερόν καθήκον διά πάντα 'Έλληνα πο

λίτην νά παλαίση μέ δλας τάς δυνάμεις, μέ δλα τά μέσα τά 

όποία διαθέτει διά νά άνατρέψη τούς πραξικοπηματίας, 

τούς σφετεριστάς καί διά νά άνακτηθή ή δημοκρατία». 

'Από τήν πλευρά του, δ Σ. Βενιζέλος θά άναφερ

θεί στήν ϋπαρξη «σχεδίου>> γιά τή διενέργεια τών 

έκλογών καί σέ πιέσεις τή νύκτα του Σαββάτου καί 

θά έπαναλάβει τίς κατηγορίες κατά του άρχηγοu του 

ΓΕΣ, Β . Καρδαμάκη. Καί δ Σ. Στεφανόπουλος, κατη

γόρησε τήν Κυβέρνηση δτι μέ τήν τακτική της ύπο

νομεύει κα,ί διασύρει βασικούς θεσμούς καί ίσχυρί

στηκε δτι δ λαός θά άντιδράση, δπως στήν Τουρκία 

καί τήν Κορέα. 

τίς κατηγορίες τής άντιπολιτεύσεως γιά τόν τρό

πο διενέργειας τών έκλογών άντέκρουσε δ ύπουργός 

Δικαιοσύνης, Π. Παπακωνσταντίνου, δ δποίος με

ταξύ άλλων, ε{πε: 

«Εiς τάς τελευταίας έκλογάς είχον εξασφαλισθή δλαι 

αί εγγυήσεις, αί δποίαι έπιτρέπουν ύπό δημοκρατικόν πο

λίτευμα τήν ελευθέραν έκδήλωσιν τής θελήσεως του λαου. 

Τό εκλογικόν σύστημα επέτρεπεν έλευθέραν καί ι'iνετον 

άντιμετώπισιν έκλογικήν καί άναμέτρησιν των δυνάμεων 

τών διαφόρων κομμάτων. Καί έπί πaσιν δ τρόπος, μέ τόν 

δποίον ή ΕΡΕ άντιμετώπισεν τά προβλήματα κατά τήν πε

ρίοδον των έκλογών, άποδεικνύουν δτι ετρεφε καί τρέφει 

άπόλυτον σεβασμόν πρός τόν έλληνικόν λαόν καί τήν 

λαϊκήν έτυμηγορίαν. Καί έθεώρησε άνάξιον έαυτής ή ΕΡΕ 

νά χρησιμοποιήση μεθόδους, αί δποίαι θά ήτο δυνατόν νά 

κολακεύσουν μόνον τούς ψηφοφόρους, θά ήσαν δμως άνή

θικοι πρός τήν πίστην καί τό πρόγραμμα τής ΕΡΕ. Καί 

καθ' δν χρόνον κόμματα τής άντιπολιτεύσεως διεκήρυττον 

είς δλην τήν έπικράτειαν δτι, έρχόμενα είς τήν έξουσίαν, 

θά προβουν εiς τήν ρύθμισιν τών άγροτικών χρεών, ύπο

ψήφιοι τής άντιπολιτεύσεως άπό χωρίον είς χωρίον εφθα

νον μέ ύποσχέσεις καί έπαγγελίας δριστικής διαγραφής 

των άγροτικών χρεών, ή ΕΡΕ διά τοu άρχηγου της διεκή

ρυσσε πάντοτε δτι τό θέμα τών άγροτικών χρεών δέν ήτο 

δυνατόν νά τύχη τής λύσεως, τήν δποίαν ύπέσχετο ή ΕΚ. 

Καθ' δν χρόνον ή άντιπολίτευσις ύπέσχετο είς τούς UΕλ

ληνας έκλογείς δτι θά καταργήση τήν είσφοράν ύπέρ τής 

άγροτικής άσφαλίσεως, ή ΕΡΕ δέν έθεώρησε aξιον τής 

παραδόσεως καί τής τιμής της νά προβή είς δμοίας ύποσχέ

σεις καί έπαγγελίας.[ ... ] 
»' Ηκούσατε τόσα καί τόσα λεγόμενα περί έπεμβάσεων 

είς τήν διεξαγωγήν τών έκλογών. Είμαι ύποχρεωμένος, βά

σει των επισήμων στοιχείων, νά δηλώσω δτι κατά τάς τε

λευταίας έκλογάς είς πολλάς περιφερείας δέν ήσκήθη ου

δεμία δίωξις ποινική. Ήλέγχθησαν άνακρίβειαι καί έλέγ

χονται καθημερινώς άνακριβείς μηνύσεις έναντίον όργά

νων τής τάξεως ( ... ). 
» Ήσκήθηκαν ποινικαί διώξεις κατά όπαδών του 

ΠΑΜΕ είς τάς περιφερείας τών Είσαγγελιών Κερκύρας, 'Ιω

αννίνων, Σάμου, Λασηθίου. Ήσκήθησαν, έπίσης, διώξεις 

κατά τών ύποψηφίων ή όπαδών του ΠΑΜΕ είς τάς περιφε

ρείας τής Χαλκίδος, Εόρυτανίας, Μεσολογγίου, Πρεβέζης. 

» Ήσκήθησαν διώξεις κατά των όπαδών ή ύποψηφίων 
τής 'Ενώσεως Κέντρου εiς τήν περιφέρειαν του Πρωτοδι

κείου Ναυπλίου, Λασηθίου καί είς τήν περιφέρειαν του 

πρωτοδικείου 'Αθηνών. Είναι άναμφισβήτητον δτι ύπάρ

χουν καί καταδικαστικαί άποφάσεις έναντίον τών δπλιτών 

των ΤΕΑ. Είναι δμως δυνατόν νά ύποστηρίξη κανείς δτι τά 
μεμονωμένα έκείνα περιστατικά τής θλιβερaς συμπεριφό

ρaς του άσήμου χωροφύλακος είς τό τελευταίο χωριό ή τής 

προσπαθείας ένός δπλίτου των ΤΕΑ, είναι άρκετά γιά νά 

έπιτρέψουν τό συμπέρασμα δτι τό άποτέλεσμα τής τελευ

ταίας έκλογής είναι άποτέλεσμα βίας καί νοθείας;». 

Ό Σ. Μαρκεζίνης δήλωσε δτι άντιτίθεται στήν 

παραπομπή του στρατηγοu Δόβα στό είδικό δικαστή

ριο, άναγνώρισε τή νομιμότητα τής Κυβερνήσεως, 

άλλά έπέκρινε τούς κυβερνητικούς χειρισμούς σέ 

σειρά θεμάτων έξωτερικής πολιτικής. 'Υποστήριξε 
δτι η Κυβέρνηση άδιαφορεί γιά τήν έκρίζωση τών 

'Ελλήνων της Αίγύπτου, ζήτησε νά δηλωθεί κατη

γορηματικά δτι δέν ύπάρχει «Μακεδονικό» καί ύπο

γράμμισε τήν άνάγκη συνάψεως καλών σχέσεων μέ 

δλα τά βαλκανικά Κράτη. τέλος, τόνισε δτι η σύν

δεση της χώρας με τήν Κοινή 'Αγορά ε{ναι τό κρι

σιμότερο μεταπολεμικό πρόβλημα, άπό τό όποίο 

έξαρτliται άν η χώρα θά προχωρήσει «είς λεωφόρους 
λαμπρούς ή θά άντιμετωπίση τήν καταστροφήν». 

Σχετικά, θά διατυπώσει τρείς προϋποθέσεις, άπαραί

τητες γιά τήν έπιτυχία τής συμφωνίας τών 'Αθηνών: 

Νά ένημερωθοuν οί 'Έλληνες γιά τή σημασία τής 

συνδέσεως μέ τήν ΕΟΚ, νά συντονισθοuν οί προσπά

θειες γιά τήν όργάνωση τής συνδέσεως καί νά γίνει η 

οίκονομία άνταγωνιστική. 
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Είδικότερα γιά τό θέμα του 'Ελληνισμοu τής Αί

γύπτου, μεταξύ του Κ. Καραμανλή καί του Σ. Μαρκε

ζίνη θά διεξαχθεί ή άκόλουθη στιχομυθία: 

Κ. Καραμανλής: Θά παρεκάλουν νά προσδιορίσετε τάς 

παραλείψεις, τάς δποίας έκαμεν ή Κυβέρνησις, προκειμέ

νου νά άποτρέψη τά γεyονότα, τά όποία έπηκολούθησαν. 

Έτονίσατε καί σείς, ότι άπό τό 1956, όταν έξεδηλώθη ή 
κρίσις του Σουέζ, ή πολιτική τής έλληνικής Κυβερνήσεως 

ιiπέναντι τής ΑΙγύπτου ύπήρξε τοιαύτη, ιδστε νά δημιουρ

γή τάς προϋποθέσεις τής προστασίας τής έλληνικής πα

ροικίας. Δέν νομίζω ότι ε{ναι δυνατόν νά ύποστηρίζεται 

ότι ήτα δυνατόν τότε νά παράσχωμεν τήν συμπαράστασίν 

μας ζητουντες άνταλλάγματα. Διά τής πολιτικής σας, δη

μιουργείτε έκάστοτε τάς προϋποθέσεις έκείνας α!τινες σiiς 

έπιτρέπουν νά άναμέvετε τήν έπιβαλλομένην άνταπόκρι

σιν. Πάντως θά παρεκάλουν νά προσδιορίσετε παραλεί

ψεις, τάς όποίας έκαμεν ή Κυβέρνησις, διά vά άποτρέψη 

αύτάς τάς έξελίξεις. 

Σ . Μαρκεζίνης: 'Η Κυβέρνησις eπρεπε νά είναι βεβαία 

διά τήν έξέλιξιν τών έλληνικών πραγμάτων έξ δσων προη

γήθησαν καί έγκαίρως νά είχε λάβει τά δέοντα μέτρα, rοστε 

νά περιορίση τάς ζημίας τάς δποίας ύπέστησαν ο{ έν Αlγύ

πτφ 'Έλληνες, δεικνύουσα οϋτω μεγαλυτέραν ίκανότητα 

καί προνοητικότητα. 

Κ. Καραμανλής: 'Εγένοντο πρός τήν κατεύθυνσιν αύ

τή ν συνεχείς προσπάθειαι καί έδόθησαν κατ' έπανάληψιν 

διαβεβαιώσεις έκ μέρους τής αΙγυπτιακής Κυβερνήσεως. 

'Όταν ή αίγυπτιακή Κυβέρνησις, διά λόγους έσωτερικούς 

iί έξωτερικούς τούς δποίους δέν δυνάμεθα ήμείς νά γνωρί
ζωμεν, μετέβαλε διαθέσεις, αύτό δέν δημιουργεί εvθύνας 

διά τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν. 'Εάν ή έλληνική Κυβέρ

νησις προέβαινεν εlς βάρος τής έν Αlγύπτφ έλληνικής πα

ροικίας, τότε θά ήδύνατο νά καταλογισθή σφάλμα είς αύ

τή ν. 

ιιΓνωρίζετε άλλως τε ότι τά μέτρα τά όποία έλήφθησαν 

ε{ναι μέτρα καθολικά καί άφορου ν όλους τούς ξένους ύπη

κόόυς, ιiκόμη καί έκείvους τών άραβικών χωρών. 'Εζητή

σαμεν νά γίνη έξαίρεσις του έλληνικου στοιχείου καί έδό

θησαν πρός τουτο διαβεβαιώσεις. 

Σ. Μαρκεζίνης: ~Αν συνέβαινεν τό άντίθετον, δηλαδή 

έάν κατωρθώνατε νά πείσετε τόν Νάσερ νά προβή εlς τήν 

έξαίρεσιν του έλληνικου στοιχείου, τότε θά ήρχεσθε έδώ 

καί θά μdς έτονίζατε δτι ή έξαίρεσις του έλληνικου στοι

χείου άπετέλεσεν έπιτυχίαν τής Κυβερνήσεώς σας. 

Κ. Καραμανλής: Δέν δύναμαι νά ύπαγορεύω εlς άλλη ν 

χώραν τήν πολιτικήν τήν όποίαν θά άκολουθήση. Δύναμαι 

όμως τήν πολιτικήν μου νά τήν προσαρμόσω πρός τά έλ

ληνικά συμφέροντα, όπως αύτά κατά καιρούς διαμορφώ

νονται. Καί αύτό πράττω. 'Ωμολογήσατε άλλως τε καί 

σείς, κ. άρχηγέ τών Προοδευτικών, ότι ή Κυβέρνησίς μου 

έκαμε τό πiiν διά νά ιiποφευχθή ή έξέλιξις αύτή τών πρα

γμάτων καί έξακολουθεί νά ιiναμένη πάντοτε κατανόησιν. 

Σ. Μαρκεζίνης: Κάθε Κυβέρνησις eχει τό σχεδιόν της 

καί προχωρεί εlς τήν έφαρμογήν του. 'Εάν τό φέρη εlς 

πέρας έπέτυχεν, έάν δμως δέν τό φέρη, άπέτυχε. 

Κ. Καραμανλής: 'Ορθή θά ήτα ή παρατήρησίς σας, 

έάν τά μέτρα τής αΙγυπτιακής Κυβερνήσεως ιiφεώρων μό

νον τό έκεί έλληνικόν στοιχείον. Τό γεγονός όμως ότι 

ήσαν καθολικά, όδηγεί εlς τό συμπέρασμα ότι ή έξέλιξις 

τών γεγονότων δέν άποτελεί άποτυχίαν τής έλληνικής Κυ

βερνήσεωςιι. 

'Ο ύπουργός Συντονισμοu, Π. Παπαληγούρας, 

άπαντώντας στόν άρχηγό τών Προοδευτικών, μέ 

άφορμή τήν άναφορά του στή συμφωνία Συνδέσεως 

μέ τήν ΕΟΚ, παραδέχτηκε δτι δ λaός δέν εχει άντι

ληφθεί τή σημασία του γεγονότος λόγω του περιπλό

κου χαρακτήρα του θέματος καί συμφώνησε μέ τήν 

άποψη δτι άπαιτοuνται άντιδημοτικά μέτρα γιά τήν 

έξυγίανση τής οίκονομίας καί τόν έξευρωπαϊσμό τής 
οίκονομίας. Παράλληλα δμως ύπογράμμισε δτι ή 

«'Ελλάς ε{ναι ή μόνη χώρα του κόσμου, ή όποία 

έπιχειρεί τήν οίκονομικήν της άνάπτυξιν, διερχομέ

νη τήν φάσιν τής άναπτύξεως, τήν δποίαν διερχό

μεθα ύπό πολίτευμα δημοκρατικόν καί επομένως 

προϋποθέτει ή έπιτυχία του οίουδήποτε οίκονομικου 

σχεδίου άναπτύξεως, άνάλογον πολιτικήν συμπερι
φοράν άπό δλον τόν πολιτικόν κόσμον». 

Στήν ψηφοφορία πού θά διεξαχθεί μετά τόν τερ

ματισμό τής συζητήσεως, σέ σύνολο 286 παρόντων 
βουλευτών, 173 ψήφισαν έναντίον τής προτάσεως 
δυσπιστίας πρός τήν Κυβέρνηση, 111 ύπέρ καί 2 άρ
νήθηκαν ψήφο 142 • 

22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1962 

'Ο βασιλεύς Παuλος καί ό πρωθυπουργός, Κ. 

Καραμανλής, παρίστανται στήν έκδήλωση γιά τά 100 
χρόνια του Ναυτικοu 'Απομαχικοu Ταμείου, τό 

όποίο- σύμφωνα μέ τά στοιχεία πού άνέπτυξε στήν 

δμιλία του ό ύπουργός 'Εμπορικής Ναυτιλίας, Σ. 

Κωτι(iδης- συνταξιοδοτεί 15.983 άπόμαχους ναυτι
κούς μέ τό ποσό τών 157.000.000 δραχμών έτησίως. 

22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1962 

Σέ συνεδρίαση του Δ.Σ. τής Κεντρικής 'Ενώσεως 

Δήμων καί Κοινοτήτων τής 'Ελλάδος, δ ύπουργός 

'Εσωτερικών, Γ. Ράλλης, άνακοινώνει δτι μέ πράξη 

του Ύπουργικοu Συμβουλίου: 

«α. Χορηγείται άπό τόν κρqτικό προϋπολογισμό 

στούς δήμους καί τίς κοινότητες έτήσια οίκονομική 

ένίσχυση 183.000.000 δρχ. 
»β. 'Αναστέλλεται ή είσπραξη τών ύποχρεωτι

κών είσφορών 5% γιά τά νοσηλευτικά ίδρύματα καί 
5% γιά τά νομαρχιακά ταμεία, μέχρι τής νομοθετικής 
καταργήσεώς τους. 

»γ. Τά 100 έκατ. άπό τόν 'Οργανισμό 'Ανεργίας 
θά χορηγοuνται κάθε ετος καί 

»δ. 'Αντιμετωπίζεται σύντομη λύση στό θέμα 

τής συνεισπράξεως τών τελών καθαριότητος καί φω

τισμοί) τών δήμων καί κοινοτήτων». 
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24 IANOYAPIOY 1962 

·Η Κυβέρνηση άναλαμβάνει τήν πρωτοβουλία 

γιά τήν επίλυση τοϋ θέματος πού προκλήθηκε μέ τήν 

εκλογή τοϋ Μητροπολίτη 'Αττικής καί Μεγαρίδας, 

ώς 'Αρχιεπισκόπου καί τό σάλο πού επακολούθησε. 

Ή ίεραρχία τής 'Εκκλησίας τής 'Ελλάδος είχε 

εκλέξει στίς 13 'Ιανουαρίου ώς 'Αρχιεπίσκοπο 

'Αθηνών τό Μητροπολίτη 'Αττικής καί Μεγαρίδας 

'Ιάκωβο, μέ 33 ψήφους σέ σύνολο 57. Κατά τής 
εκλογής τοϋ νέου 'Αρχιεπισκόπου ύποβάλλονται 

μηνύσεις άπό τόν άρχιμανδρίτη Δαμασκηνό Γεωρ

γακόπουλο καί τόν ύποστράτηγο ε.ά. Π. Μπενή

Ψάλτη, γιά πράξεις άνάρμοστες. Ό ύπουργός Παι

δείας Γ. Κασιμάτης διαβιβάζει τίς καταγγελίες στήν 

Ίερά Σύνοδο, μέ τήν εντολή νά διενεργηθεί εντός 

όκτώ ήμερων ενορκη άνάκριση, εν& άπό τήν πλευρά 

του ό νεοεκλεγείς 'Αρχιεπίσκοπος άπορρίπτει κάθε 

ίδέα παραιτήσεως. 

Στό σημείο αύτό εκδηλώνεται ή κυβερνητική 

πρωτοβουλία, μέ τήν εκδοση τής άκόλουθης άνακοι

νώσεως: 

«Ή Κυβέρνησις, εφαρμόζουσα μέ άπόλυτον άμερολη

ψίαν τόν ίσχύοντα νόμον, άπέφυγεν ο{ανδήποτιi άνάμιξιν 
είς τήν εκλογήν του 'Αρχιεπισκόπου καί είς τάς μετ' αύ

τήν εξελίξεις. Εύρεθείσα δέ ενώπιον τοu σάλου, δ δποίος 

επηκολούθησε τήν εκλογήν, άνέμεινε μέχρι σήμερον διά 

ν' άντιμετωπίση ή 'Εκκλησία εξ ίδίας πρωτοβουλίας τό 

θέμα. 

))Τούτου δμως μή γενομένου, ή Κυβέρνησις, διαπιστώ

νουσα τήν ύφισταμένην είς τό χριστεπώνυμον πλήρωμα 

διχοστομίαν περί τό πρόσωπον τοu 'Αρχιεπισκόπου καί 

αίσθανομένη τήν υποχρέωσιν νά συμβάλη είς τήν aποκατά

στασιν τής γαλήνης είς τήν λαϊκήν συνείδησιν, προτίθεται 

νά καταθέση άμέσως είς τήν Βουλήν νομοσχέδιον, διά του 

δποίου &φ' ένός μέν θά καθορίζεται διά τό μέλλον δτι δ 

'Αρχιεπίσκοπος θά εκλέγεται μεταξύ τών εν ενεργείq. Μη

τροπολιτών ύπό μικτοί) σώματος εκ κληρικών καί λαϊκών, 

άφ' έτέρου δέ θά εΙ ναι δυνατή ή κήρυξις είς χηρείαν του 

θρόνου εν περιπτώσει διχοστασίας περί τό πρόσωπον του 

Προκαθημένου τής 'Εκκλησίας. Ή άποφάσις αϋτη θά 

λαμβάνεται ούχί ύπό τής Κυβερνήσεως, &λλ' ύπό το\) κα

θιερωμένου μικτοί) έκλογικοu σώματος, εκτάκτως συγκα

λουμένου μετ' άπόφασιν τοu Ύπουργικοu Συμβουλίου»). 

Τήν έπομένη, 25 'Ιανουαρίου, κατά τή συνεδρία 
τής · Ιερaς Συνόδου, ό 'Αρχιεπίσκοπος 'Ιάκωβος 
ύποβάλλει τήν παραίτησή του. 

24 IANOYAPIOY 1962 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται σέ άποχαιρετιστήρια 

επίσκεψη τόν πρέσβη τής ΕΣΣΔ, Μ. Σεργκέεφ. Στό 

μνημόνιο τής συνομιλίας, στήν όποία συμμετέχει καί 

ό ύπουργός τ&ν 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, άναφέ

ρεται: 

«'Εν &ρχ'Ό τής επισκέψεως δ κ. Σεργκέεφ επέδωσεν είς 

τόν πρόεδρον εύχητήριον επί τφ Νέφ 'Έτει κάρταν ύπογε

γραμμένην ύπό τοu Χρουστσώφ. Σημειωτέον δτι ή κάρτα 

αϋτη άπετέλει aπάντησιν είς τήν &ποσταλείσαν αύτώ ύπό 

τοu Κ. Καραμανλή. . 
))Τά κατά τήν επίσκεψιν ταύτην λεχθέντα ύπό τοu Ρώ

σου πρέσβεως συνοψίζονται ώς κατωτέρω: 

)) ·Η σοβιετική Κυβέρνησις, &κολουθοuσα τήν πολιτι

κήν τής είρηνικής συνυπάρξεως καί φιλίας πρός δλους 

επιθυμεί νά διατηρή καλάς σχέσεις μετά τής 'Ελλάδος. 

'Ατυχώς, δμως, κατά τήν επί όκτώ καί ijμισυ ετη ενταuθα 

θητείαν του, δ κ. Σεργκέεφ δέν εΙδε τάς σχέσεις ταύτας 

άναπτυσσομένας. Οϋτω, ούδεμία πρόοδος εσημειώθη, πα

ρά τάς προσπαθείας του, επί τών πεδίων τών μορφωτικών, 

καλλιτεχνικών, επιστημονικών καί άθλητικών σχέσεων. 

Καί τοuτο λόγω ελλείψεως συνεργασίας έκ μέρους τών 

ίθυνόντων έλληνικών κύκλων. ·Η μόνη πρόοδος ijτις εση

μειώθη ύπήρξεν ή έπί του οίκονομικοu πεδίου. Συναφώς 

προσέθεσεν δτι άκόμη καί μέ αύτάς ταύτας τάς · Ηνωμένας 
Πολιτείας ή Σοβιετική 'Ένωσις διατηρεί εύρείας σχέσεις 

επί τών ώς _ ι'iνω πεδίων. Μειδιών παρετήρησεν: "Διατί φο

βείσθε τάς μπαλλερίνας καί τούς βιολιστάς μας;" 

)) 'Η Σοβιετική 'Ένωσις άνησυχεί aπό έλληνικάς δη

λώσεις, καθ' liς ή 'Ελλάς δέον νά προφυλάσσεται άπό τόν 

έκ Βορρά κίνδυνον. Τοιαuται δηλώσεις δημιουργοuν καί 

άτμόσφαιραν εχθρότητος κατά τής Ρωσίας καί &νησυχοuν 

τήν Κυβέρνησίν της ώς πρός τόν τρόπον άντιμετωπίσεως 

αύτοu του κινδύνου. 

))Συγκεκριμένως άνησυχοuν τήν Σοβιετικήν 'Ένωσιν αί 

συνεχείς άσκήσεις ΝΑΤΟ έπί του έλληνικοu έδάφους, ή 

επ' αύτοu παρουσία, κατά τάς άσκήσεις, άμερικανικών καί 

ι'iλλων δυνάμεων, ώς καί ή κατ' ούσίαν προσφορά δλοκλή

ρου του έλληνικοu έδάφους διά τούς σκοπούς του ΝΑΤΟ. 

Συναφώς εκαμεν είδικήν μνείαν περί τών ρωσικών άνησυ

χιών εν όψει τών ασκήσεων τής προσεχοuς άνοίξεως. 

)) 'Επίσης &νησυχαστικαί εΙ ναι διάφοροι δηλώσεις, ώς 
του 'Αμερικανοί) συνταγματάρχου Ρίπλυ καί του κ. Στίκ

κερ περί εναποθηκεύσεως aτομικών δπλων έν 'Ελλάδι. ΕΙ

ναι άληθές δτι είς τήν 'Ελλάδα εναποθηκεύονται ή πρό

κειται νά εναποθηκευθοuν άτομικά δπλα; 

))τέλος, άνησυχοuν τήν σοβιετικήν Κυβέρνησιν καί 

άποτελοuν ενδειξιν τών διαθέσεων τής έλληνικής Κυβερνή

σεως, τά δυσμενή δημοσιεύματα του έλληνικοu τύπου καί 

ραδιοφώνου, ίδίq. του ραδιοφωνικοu σταθμοu τών 'Ενό

πλων Δυνάμεων. 

))Τά κεντρικά σημεία τών λεχθέντων ύπό του κ . προέ

δρου τής Κυβερνήσεως ε{ναι τά άκόλουθα: 

)) I. 'Η 'Ελλάς επιθυμεί νά εχη τάς καλυτέρας σχέσεις 
μετά τής Σοβιετικής 'Ενώσεως. Ούδέν λογικώς θά εδικαι

ολόγει τό άντίθετον. ·Η 'Ελλάς έκτιμά καί σέβεται τήν 

δύναμιν καί πρόοδον τής Ρωσίας, μεθ' ής καί εχει παλαι

ούς δεσμούς . Ούδεμίαν έχθρικήν - πολλφ μάλλον έπιθε

τικήν- διάθεσιν εχει εναντι αύτής. Τό &ντίθετον θά άπετέ

λει παραφροσύνην. 

)>2. Τό εμπόδιον είς τήν άνάπτυξιν καλυτέρων σχέσεων 
μεταξύ τών δύο Κρατών όφείλεται, κατά τήν γνώμην του, 

είς παρεξήγησιν. Δηλαδή: 

)>α. 'Από ρωσικής πλευράς: ή σοβιετική Κυβέρνησις 

νομίζει δτι ή · Ελλάς εχει έχθρικάς καί έπιθετικάς κατά τής 
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Σοβιετικής 'Ενώσεως διαθέσεις καί σχέδια. 

»'Όσον aφορά τήν παρεξήγησιν ταύτην δύναται, ώς 

υπεύθυνος κυβερνήτης τ~ς 'Ελλάδος, νά τήν διαλύση. Οϋ
τω, ή ' Ελλάς ουδέν μέσον διαθέτει, δι' ou νά δύναται νά 
πλήξη τήν Σοβιετικήν 'Ένωσιν. Δέν διαθέτει πυραύλους 

μέσου βεληνεκοuς. Αυτούς τούς όποίους διαθέτει εχουν 

βεληνεκές 17-18 μιλλίων μόνον. 
»Πρός τούτοις, δτε εγένετο λόγος περί εγκαταστάσεως 

βάσεων πυραύλων μέσου βεληνεκοuς, ή έλληνική Κυβέρ

νησις, aντιθέτως πρός τήν ιταλικήν καί τήν τουρκικήν, 

ήρνήθη δηλώσασα δτι ουδεμίαν διάθεσιν εχει νά συμβάλη 

είς τυχόν σχέδια εχοντα ώς στόχον τήν Σοβιετικήν 'Ένω

σιν. 

»Τά aνωτέρω aποτελοuν ουχί λόγια, aλλ' εμπράκτως 

aποδείξεις τών πρός τήν Σοβιετικήν 'Ένωσιν έλληνικών 

διαθέσεων καί πρέπει νά είναι ίκανά νά διαλύσουν τήν περί 

ής aνωτέρω παρεξήγησιν εiς τήν σοβιετικήν σκέψιν. 

»·Αντιθέτως, δέον νά όμολογηθή δτι επανειλημμένως ή 

σοβιετική Κυβέρνησις ήπείλησεν δτι θά πλήξη τήν 'Ελλά

δα. 

»β. ·Από Ι:λληνικής πλευράς: 'Η 'Ελλάς καί ό λαός 

της επανειλημμένως υπέστησαν τά πάνδεινα aπό τόν εγ

χώριον κομμουνισμόν. Συναφώς ό κ. πρόεδρος παρετήρη

σεν δτι ό κ. Σεργκέεφ δέν πρέπει νά συγχέη τόν εγχώριον 

αυτόν κομμουνισμόν μετά του σοβιετικοu. 'Ημείς σεβόμε

θα τόν κομμουνισμόν εν Ρωσί~ καί δέν περνά κliν aπό τήν 

σκέψι ν μας νά πράξω μεν τι δπερ θά aπετέλει επέμβασιν επ. 

αυτοu . 'Αντιθέτως, δ κομμουνισμός εν 'Ελλάδι aποτελεί 

λαίλαπα καταστροφέων καί άντεθνικών δμάδων. 'Ο Ι:λλη

νικός λαός υπέφερεν άπό αυτόν καί τόν άντιπαθεί, δι· δ καί 

δ κομμουνισμός αυτός θά εϋρη aντίθετόν του τήν νόμιμον 

Ι:λληνικήν Κυβέρνησιν καί τόν πρόεδρόν της προσωπικώς. 

'Από πλείστας δσας, δμως, εκδηλώσεις ( σοβιετικαί δηλώ
σεις, ραδιόφωνον, τύπος κ.λ.π. ) ή σοβιετική Κυβέρνησις 

εμφανίζεται ώς υποστηρίζουσα τόν εγχώριον καί aνθελλη

νικόν αυτόν κομμουνισμόν. Τοuτο άποτελεί aπαράδεκτον 

επέμβασιν είς τά εσωτερικά ζητήματα τής 'Ελλάδος -
δσον aπαράδεκτος θά ήτο διά τήν σοβιετικήν Κυβέρνησιν 

άντίστοιχος ξένη επέμβασις εν Ρωσί~. 

>>' Ενδιαφέρον είναι εν προκειμένφ δτι, παρά τό γεγονός 
δτι επανειλημμένως, κατά τήν συζήτησιν, δ κ. πρόεδρος 

εδήλωσε τά aνωτέρω εiς τόν σοβιετικόν πρέσβυν, ουδέποτε 

ούτος διέψευσε τήν περί σοβιετικής αναμίξεως εiς τά Ι:λ

ληνικά εσωτερικά ζητήματα κατηγορίαν. 

»Εiς ερώτησιν του κ. Σεργκέεφ ώς πρός ποίος θά εδει νά 

είναι ό διαιτητής διά τήν liρσιν τών εκατέρωθεν παρεξηγή

σεων, δ κ. υπουργός τών 'Εξωτερικών παρετήρησεν, ''Αυ

τά ταuτα τά πράγματα". 

»3. 'Όσον aφορά εiς τά σοβιετικά καλλιτεχνικά συγ
κροτήματα, τά άγαπώμεν, άλλά εχομεν καθήκον νά φυ

λασσώμεθα aπό τάς πολιτικάς επιπτώσεις άστινας θά επιρ

ρίψη ε π' αυτών δ εγχώριος κομμουνισμός. Οϋτω, δέν θά 

ήθέλαμε νά σaς ζητήσωμεν νά άποσύρητε τούς σοβιετι

κούς καλλιτέχνας, δπερ θά εθετε καί σaς καί τάς σχέσεις 

μας εiς ετι λεπτοτέραν θέσιν. 

»4. "Οταν λέγομεν δτι πρέπει νά προφυλασσώμεθα άπό 
τόν εκ βορρa κίνδυνον, δέν έννοοuμεν τήν Σοβιετικήν 

'Ένωσιν. Ή γεωγραφική ρύθμισις τής 'Ελλάδος είναι 

τοιαύτη rοστε νά εχωμεν κατά ξηράν σύνορα μόνον πρός 

βορρaν. VΕχομεν, δηλαδή, μόνον βορρaν καί θάλασσαν. 

Φυσικόν, λοιπόν, είναι δ κίνδυνος επιθέσεως νά ερχεται εκ 

του βορρa καί πράγματι καί ίστορικώς, aλλά καί κατά τήν 

παροuσαν γενεάν, ή 'Ελλάς επανειλημμένως προσεβλήθη 

- καί υπέστη τά πάνδεινα - άπό τόν βορρaν. 

»'Η φοβία τήν όποία ν εχει δ έλλ ηνικός λαός διά τόν εκ 

βορρά κίνδυνον δύναται νά γίνη άντιληπτή εiς τούς Σοβιε

τικούς εάν παραβληθή μέ τήν iδικήν των φοβίαν διά τόν εκ 

Γερμανίας κίνδυνον. 

»Οϋτω, πάσα αμυντική προπαρασκευή τής 'Ελλάδος 

άφορα aποκλειστικώς καί μόνον εiς τήν προφύλαξίν της εκ 
τών κινδύνων τών δυναμένων νά προέλθουν εκ τών βορείων 

αυτής γειτόνων. Καί τά γυμνάσια, περί ών εκαμε λόγον ό 

σοβιετικός πρέσβυς, εiς αυτήν καί μόνον τήν liμυναν aπο

βλέπουν. 'Εξ άλλου, αί μόνα ι μ ή aνήκουσα ι εiς Κράτος τής 

περιοχής δυνάμεις αϊτινες μετέσχον ήσαν άμερικανικαί 

καί ήσαν πράγματι μηδαμηναί. 

»Είς ταuτα ό κ. Σεργκέεφ παρετήρησεν δτι, "Δέν ξέρω . 
εάν υπέστητε επίθεσιν εκ μέρους του φίλου σας τίτο, άλλ. 

δσον aφορa είς τήν Βουλγαρίαν, αϋτη δέν τρέφει επιθετι

κάς διαθέσεις κατά τής 'Ελλάδος". Καί ενώ συνέχισε τήν 

υπεράσπισιν τής Βουλγαρίας, δ κ. πρόεδρος τόν ήρώτησεν 

εάν είχε άναλάβει νά δμιλήση διά λογαριασμόν τής Βουλ

γαρίας- δπου καί ή έπί του θέματος συζητήσεως εληξεν. 

»5. Είς τό ερώτημα του σοβιετικοί) πρέσβεως περί ενα
ποθηκεύσεως aτομικοu δπλισμοu εν 'Ελλάδι, δ κ. πρόε

δρος παρετήρησεν δτι, δ,τιδήποτε καί liν άπήντα σχετικώς 

ή θά άπεκάλυπτε στρατιωτικόν μυστικόν ή θά ελεγε κάτι τό 

άνακριβές . Δέν ήδύνατο δέ νά πράξη οϋτε τό ενα οϋτε τό 

άλλο. 

»Πάντως καί πάλιν υπευθύνως τόν διεβεβαίουν δτι ου

δέν εχει ή ' Ελλάς, δι' ou δύναται νά πληγή ή Σοβιετική 
'Ένωσις. 

»6. Μέ λύπην διαπιστώνει δτι δ κ. Σεργκέεφ επανέρχε
ται έπί τής διαστολής Ι:λληνικοu λαοu καί "ίθυνόντων κύ

κλων". Είς τήν 'Ελλάδα, τήν πραγματικότητα τής δποίας 

καλώς γνωρίζει ό σοβιετικός πρέσβυς, εφ · δσον καί τόσον 
εντατικώς παρακολουθεί καί άσχολείται μέ τάς έκλογάς, δ 

έλληνικός λαός εκλέγει Κυβέρνησιν, fjτις καί τόν aντι

προσωπεύει. 

»7. 'Όσον άφορά είς τά παράπονα κατά του Ι:λληνικου 
τύπου καί ραδιοφώνου, είς τήν 'Ελλάδα εχομεν άπόλυτον 

έλευθεροτυπίαν. Οϋτω, άκόμη καί φιλικαί πρός τήν Κυ

βέρνησιν εφημερίδες επικρίνουν πράξεις της καί γενικώς 

καθίστανται δυσάρεστοι είς αυτήν. 'Επίσης οί ραδιοφωνι

κοί σταθμοί δέν ελέγχονται. Μόνος ελεγχόμενος είναι ό 

Σταθμός τών 'Ενόπλων Δυνάμεων, καί ή Κυβέρνησις θά 

έξετάση τά συναφή πρός αυτόν παράπονα του σοβιετικοί) 

πρέσβεως. 

»8. Εiς παρατήρησιν του σοβιετικοu πρέσβεως περί εν
δείξεων τών επισήμων Ι:λληνικών διαθέσεων διά τής κυ

κλοφορήσεως του γραμματοσήμου Νάγκυ, τόσον ό κ . πρό

εδρος δσον καί δ υπουργός τών 'Εξωτερικών παρετήρη

σαν δτι: 

»α. 'Η Σοβιετική 'Ένωσις είχε κυκλοφορήσει γραμμα

τόσημον διά τόν Γλέζον. 

»β. 'Η έλληνική Κυβέρνησις ουδέποτε εκυκλοφόρησε 

γραμματόσημον μέ Ρώσον aντίπαλον του σοβιετικοu κα

θεστώτος. 
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»γ. 'Από πολλοϋ καιροϋ ή Κυβέρνησις άπέσυρε τής 

κυκλοφορίας τό γραμματόσημον Νάγκυ, προσωπικώς δέ δ 

κ. 'Αβέρωφ εζήτησεν άπό Ι:μπορον γραμματοσήμων νά τό 

άποσύρη καί άπό τήν προθήκην του. 

»'Ο κ. ύπουργός τών 'Εξωτερικών παρετήρησεν δτι 

μεταξύ τών εμπράκτων άποδείξεων τών φιλικών διαθέσεων 

τής έλληνικής Κυβερνήσεως πρέπει νά καταλεγή καί ή 

έλληνική ψήφος - ήτις καί ύπήρξεν άποφασιστική -
ύπέρ τής όργανώσεως τής προσεχοϋς παγκοσμίου εκθέσε

ως εν Μόσχ~ (άντί τοϋ Μοντρεάλ). Αϋτη ύπήρξεν ή μόνη 

δυτική ύπέρ τής Σοβιετικής ·Ενώσεως ψήφος, δοθείσα ύφ' 

ήμών, παρά τάς πιέσεις τών φίλων καί συμμάχων μας. 

»' Απαντών είς τοϋτο δ κ. Σεργκέεφ άφήκε σαφώς νά 
διαφανή ζωηρά σοβιετική επιθυμία, ητις, ώς είκός, δέν εΙ

ναι άμοιρος πολιτικών επιπτώσεων, δταν ηρώτησεν: "Κα

λά αuτά, άλλά διατί δέν δέχεσθε μεταξύ τών τόσον εν 'Ελ

λάδι εκτελουμένων Ι:ργων, νά εκτελέσωμεν καί ήj.ιείς τουλά

χιστον εν"; 

»Ληγούσης τής επισκέψεώς του, δ κ. Σεργκέεφ εΙπεν 

δτι, επειδή επιθυμεί ή τελευταία του αϋτη συνάντησις μετά 

τοϋ κ. προέδρου νά τερματισθή δι' εγκαρδιότητος, άποφεύ

γει νά θίξη δυσάρεστα διά τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν θέ

ματα, σαφώς ύπαινιχθείς τόν "τρόπον διεξαγωγής" τών τε

λευταίων εκλογών. 

»Είς ταϋτα ό κ. πρόεδρος τφ παρετήρησεν δτι: 

»α. 'Εκ προσωπικής άντιλήψεως καλώς γνωρίζει ό κ. 

Σεργκέεφ δτι αί συναφείς κατηγορίαι τής άντιπολιτεύσεως 

εΙναι άπολύτως άνακριβείς. 

»β. ·Η υίοθέτησις ύπό τοϋ ίδίου ώς καί γενικώτερον τής 

σοβιετικής Κυβερνήσεως επί τοϋ θέματος αίτιάσεων δυσα

ρεστημένης καί καταφανώς κακοπίστου μερίδος 'Ελλή

νων, άποτελεί μίαν !:τι άπόδειξιν τής σοβιετικής άναμίξεως 

είς τά εσωτερικά έλληνικά ζητήματα. 

»'Η δλη συζήτησις διήρκησεν άνω τής οορας, δοθέντος 

δτι δ σοβι€-tικός πρέσβυς επανήρχετο μετ' επιμονής είς τά 
ήδη θιγέντα θέματα, καί δή τό τής "πολεμικής" προπαρα

σκευής τής ·Ελλάδος, επιδιώκων νά άποσπάση τήν άπάν

τησιν, τήν όποίαν εξ άλλου δέν Ι:λαβεν περί τοϋ άτομικοϋ 

εξοπλισμοϋ τής ·Ελλάδος. 

»Είς τό τέλος τής επισκέψεως δ κ. πρόεδρος εξουσιοδό

τησε τόν κ. Σεργκέεφ νά διαμηνύση είς τόν κ. Χρουστσώφ 

τά δσα άνωτέρω τοϋ ε{πε, καί δή συγκεκριμένως. 

»α. ·Η ·Ελλάς ουδεμίαν εχθρι~ήν διάθεσιν ή προπαρα

σκευή ν !:χει κατά τής Σοβιετικής • Ενώσεως. 
»β. ·Η Σοβιετική ΥΕνωσις νά άποδείξη δτι δέν άναμι

γνύεται είς τά έλληνικά εσωτερικά ζητήματα διά τής ύπο

στηρίξεως τοϋ έλληνικοϋ εγχωρίου κομμουνισμοϋ. 'Όταν 

αuτό επιτευχθή, θά άνοιγή δ δρόμος διά τήν επιθυμητήν 

προαγωγήν τών σχέσεων τών δύο χωρών» 143 • 
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·Ο Κ . Καραμανλής δέχεται τό νέο πρεσβευτή τής 

Ούγγαρίας στήν ·Ελλάδα, Β. Χάτζι. Γιά τή συνάν

τηση καί τή συνομιλία πού θά έπακολουθήσει, σέ 

ύπηρεσιακό σημείωμα άναφέρεται: 

«Κατά τήν διάρκειαν τής βραχείας διαρκείας εθιμοτυ

πικής ταύτης επισκέψεως δ Ούγγρος πρεσβευτής Ι:θιξε τό 

ζήτημα τής, άπό γιουγκοσλαβικής πλευράς, ύποστηριζο

μένης θεωρίας περί ύπάρξεως σλαβικής μειονότητος εν 

Μακεδονί~. 'Ο κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως ετόνισεν 

δτι, άπό εθνολογικής πλευράς, δέν ύφίσταται τοιαύτη μει

ονότης, προσθέσας δτι γίνεται λόγος περί τοϋ ζητήματος 

τούτου, άβασίμως, ώς εκ τής ύπό 30-40 χιλιάδων προσώ
πων, διαβιούντων εν Μακεδονί~, χρησιμοποιήσεως γλωσ

σικών ίδιωμάτων προσεγγιζόντων σλαβικάς διαλέκτους. 

»'Ακολούθως δ κ. Χάτζι Ι:θιξε τό ζήτημα τών συνόρων 

τής Β. 'Ηπείρου, άναφερθείς είς δύο διαφόρους συνορια

κής εκτάσεως χάρτας εκδοθέντας προσφάτως, άφ' ένός μέν 

ί>πό τής εν Τιράνοις ίταλικής πρεσβείας, άφ' έτέρου δέ ύπό 

έλληνικής όργανώσεως εφέδρων άξιωματικών. 'Ο κ. πρόε

δρος Κυβερνήσεως υπεστήριξε τάς έλληνικάς άπόψεις, 

επεξηγήσας δτι τό δλον ζήτημα ύφιστάμενον άπό τών άρ
χών τοϋ Α' παγκοσμίου πολέμου (Συμφωνίαι Κερκύρας 

κ.λ.π . ) εκκρεμεί είσέτι άπό τοϋ τέλους τοϋ Β' παγκοσμίου 

πολέμου ώς εκ τής άρνήσεως τών Τεσσάρων Μεγάλων Δυ

νάμεων δπως επιληφθοϋν τοϋ Βορειοηπειρωτικοϋ, παρά 

τήν πρός τοϋτο ληφθείσαν άπόφασιν. 

>>·Ο Ούγγρος πρέσβυς άνεφέρθη, εν συνεχεί~, είς τήν 

πρό ίκανοϋ χρόνου εκδοσιν έλληνικοϋ γραμματοσήμου, 

άπεικονίζοντος τόν ύπό τής οuγγρικής Κυβερνήσεως εκ

καθαρισθέντα Ούγγρον πολιτικόν ήγέτην Ναγκύ, είπών δτι 

δύο τοιαϋτα γραμματόσημα ε{χεν άγοράσει ούτος πρό 

έβδομάδος. 'Ο κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως άπήντησεν 

δτι ή εκδοσις τοϋ εν λόγφ γραμματοσήμου δέν ενείχε αί

χμήν τι να κατά τής ούγγρικής Κυβερνήσεως, άλλ' δτι θά 

!:δει νά θεωρηθή ώς άντίδρασις τής, έλληνικής Κυβερνή

σεως διά τήν ύπό τής Σοβιετικής 'Ενώσεως Ι:κδοσιν γραμ

ματοσήμων άπεικονιζόντων τόν γνωστόν 'Έλληνα κομ

μουνιστήν Γλέζον . Προσέθεσεν δτι, πρό τής εκδόσεως τοϋ 

εν λόγφ γραμματοσήμου, ,εΙχεν ήδη δώσει εντολήν δπως 

άποσυρθή τοϋτο τής πωλήσεως είς τά ταχυδρομεία τοϋ 

Κράτους 10 ήμέρας μετά τήν Ι:κδοσιν αuτοϋ. 

»τέλος, δ κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως διεβεβαίωσεν 

τόν Ούγγρον πρέσβυν περί τών συμπαθειών liς τρέφει δ 

έλληνικός λαός εναντι τοϋ οuγγρικοϋ, άμφότεροι δέ συνε

φώνησαν δπως, παρά τήν ύφισταμένην διαφοράν είς τά 

κοινωνικά συστήματα τών δύο χωρών, καταβληθή πάσα 

προσπάθεια πρός περαιτέρω σύσφιγξιν τών έλληνοουγγρι

κών σχέσεων. 

»Υ.Γ . ·Ως εξηκριβώθη, τό ώς άνω έλληνικόν γραμματό

σημον ~παυσε νά πωλήται είς τά κρατικά ταχυδρομεία δύο 

ή μέρας άπό τής εκδόσεως αuτοϋ. 'Η άπαγόρευσις τής πω

λήσεως τούτου δένε{ ναι, ώς είκός, δυνατή, ώς εκ τοϋ εμπο

ρικοϋ χαρακτήρος, δν ενέχει ή εν λόγφ πρaξις»'44 • 
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'Ενώπιον τής 'Εθνικής 'Αντιπροσωπείας άρχί

ζει ή διαδικασία γιά τήν κύρωση τής Συμφωνίας 

Συνδέσεως τfjς ·Ελλάδος μέ τήν Εύρωπαϊκή Κοινό

τητα, μέ όμιλητή τόν είσηγητή τfjς πλειοψηφίας, 

Λ. Δερτιλfj. 

Στήν είσήγησή του ό Λ. Δερτιλfjς έπισημαίνει 

τήν τεράστια σημασία τfjς Συμφωνίας καί σημειώ

νοντας ότι τήν άποψη αύτή συμμερίζεται τό σύνολο 
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των μελών τής 'Εθνικής 'Αντιπροσωπείας, ύπο

γραμμίζει: 

«Ή σύνδεσις τής 'Ελλάδος μετά τής ΕΟΚ εχει τερα

στίαν σημασίαν επί τοϋ οικονομικοϋ καί κοινωνικοϋ μέλ

λοντος τής χώρας μας καί άποφασιστικήν επίδρασιν καί 

επί τfjς μελλοντικής εξελίξεως καί τfjς τύχης τοϋ λαοϋ μας. 

Θά πρέπει νά εξάρωμεν τό γεγονός δτι τό σύνολον τοϋ 

πολιτικοϋ κόσμου τής χώρας, δλαι αί πτέρυγες τής Βου

λής, μέ εξαίρεσιν τής άκρας άριστερέiς, ετάχθησαν ύπέρ 

τfjς Συμφωνίας Σuνδέσεως . Εlναι επίσης άξιον εξάρσεως 

δτι τό σύνο"ον τοϋ λαοϋ μας, καί ιδιαίτερα α{ παραγωγικαί 
τάξεις τfjς χώρας, άντελήφθησαν τήν σημασίαν καί τήν 

άξία ν τήν όποία ν θά εχη διά τήν οικονομίαν μας ή Συμφω

νία τής Συνδέσεως καί μέ πλήρη συνείδησιν τών ευθυνών 

άπεδέχθησαν τό βάρος τών προσπαθειών, αί δποίαι θά 

άπαιτηθοϋν, ϊνα ή συμφωνία αϋτη άποβή , πράγματι, επ' 

ώφελεία τfjς οικονομίας μας καί τοϋ λαοϋ». 

Συνδέοντας, στή συνεχεια, τήν έπίτευξη τής Συμ
φωνίας μέ τήν οίκονομική πρόοδο πού είχε σημειω

θεί στήν 'Ελλάδα τήν τελευταία έξαετία, θά παρατη

ρήσει: 

«'Εάν ή 'Ελλάς δέν εlχεν άποκτήσει τήν οικονομικήν 

καί νομισματικήν σταθερότητα, έάν δέν εlχεν ύγιές ισοζύ

γιον πληρωμών, θά ήτο άδύνατος ή Συμφωνία Συνδέσεως. 

Θά μοϋ επιτρέψετε νά άναφερθώ εις τό άρθρον 58 τfjς Συμ
φωνίας Συνδέσεως, εις τό δποίον διαγράφονται αί άρχαί 

επί των δποίων πρέπει νά στηρίζεται ή οικονομική πολιτι

κή τών συμβαλλομένων μερών, δτι ταϋτα εφαρμόζουν τήν 

έπιβαλλομένην οικονομικήν πολιτικήν, πρός εξασφάλισιν 

τfjς ισορροπίας τοϋ γενικοϋ ισοζυγίου πληρωμών αυτων 

καί διατήρησιν τfjς εμπιστοσύνης εις τό νόημα αυτων, δι

ασφαλίζοντα εν ταυτφ διαρκfi καί ισόρροπον άνάπτυξιν 

τής οικονομίας αυτών, ύπό καθεστώς τής σταθερότητος 

τοϋ επιπέδου τών τιμών» . 

Καί θά καταλήξει: 

«' Οφείλω νά τονίσω δτι ή Συμφωνία Συνδέσεως δέν δη

μιουργεί αυτόματον τρόπον άνόδου τfjς έλληνικfjς οικονο

μίας καί βελτιώσεως τών συνθηκών διαβιώσεως τοϋ λαοϋ 

μας. Δημιουργεί, δμως, τάς προϋποθέσεις αί δποίαι δύναν

ται νά μέiς φέρουν είς τήν εξυγίανσιν τfjς έλληνικής οικο

νομίας, εις τήν αϋξησιν τοϋ εθνικοϋ μας εΙσοδήματος, τοϋ 

κατά κεφαλήν εισοδήματος καί κατά συνέπειαν τήν βελτί

ωσιν τών δρων διαβιώσεως τοϋ λαοϋ». 

'Ο ύπουργός Συντονισμοϋ, Π. Παπαληγούρας, θά 

χαρακτηρίσει τή σύνδεση -μαζί μέ τή νομισματική 

σταθερότητα τής χώρας - ώς ενα άπό τά μεγαλύτερα 

έπιτεύγματα τών Κυβερνήσεων Καραμανλή στόν οί

κονομικό τομέα καί θά έκφράσει τήν ίκανοποίησή 

του γιά τή θετική τοποθέτηση εναντι αύτής δλων τών 

κομμάτων τής Βουλής, έκτός άπό τήν άριστερά. 

' Από τήν άλλη πλευρά, έπισήμανε δτι ή σύνδεση 

τής χώρας μέ τήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα δέν άποτε

λεί λύση τοϋ οίκονομικοϋ προβλήματος τής 'Ελλά

δος, προσφέρει δμως μεθόδους γιά τήν όριστική έπί-

λυσή του, μέ τήν προϋπόθεση δτι θά έντείνουν τίς 

προσπάθειές τους ολοι οί φορείς τής έλληνικής οί

κονομίας, άπό τούς όποίους καί έξαρτάται άν ή 

σύνδεση θά άποτελέσει σταθμό «διά πρωτοφανείς 

οίκονομικάς επιτεύξεις)). 

'Αναλυτικότερα, δ Π . Παπαληγούρας, άναπτύσ

σοντας τίς άπόψεις του έπί τοϋ θέματος, μεταξύ άλ

λων ύπογράμμισε: 

«Ή Σύνδεσις μέ τήν ΕΟΚ άνατοποθετεί τό δλον έλλη

νικlsν πρόβλημα έντός νέων πλαισίων. 'Η Κυβέρνησις πι
στεύει δτι τά πλαίσια ταϋτα εΙ ναι άπείρως ευνοϊκώτερα άπό 

τά μέχρι τοϋδε δεδομένα . Χαίρει ή Κυβέρνησις, διότι πρός 

τήν Σύνδεσίν μας συμφωνοϋν δλα τά κόμματα, πλήν τής 

ΕΔΑ. Πράγματι, ή Σύνδεσις καθιστά δυνατή ν τήν δημιουρ

γίαν μεγάλων κάί εκσυγχρονισμένων παραγωγικών μονά

δων, διανοίγει εξαγωγικάς ευκαιρίας ύπέρ των κλασικών 

άγροτικών προϊόντων, άλλά καί ύπέρ άγροτικών προϊόν

των τά όποία μέχρι τοϋδε δέν έξήγοντο . Διανοίγει ευκαιρί

ας εξαγωγικάς διά τά βιομηχανικά καί βιοτεχνικά μας 

προϊόντα. Καί τοϋτο εlναι ιδιαιτέρως σημαντικόν. Θά πα

ράσχη, έφαρμοζομένη, ευκαιρίας άπασχολήσεως τοϋ ερ

γατικοϋ μας δυναμικοϋ καί θά στερεώση τήν βάσιμον έλπί

δα δτι σιγά-σιγά, άναπροσαρμοζομένης τfjς δλης μας 'ΟΙ

κονομίας καί άναπτυσσομένης συμφώνως πρός τά ευρω

παϊκά μέτρα, οί 'Έλληνες έργαζόμενοι θά άπολαύσουν 

έκείνων των άγαθών πού άπολαύουν καί οί Ευρωπαίοι συνά

δελφοί των. Διευρύνει γενικώτερον ή προοπτική τfiς συνδέ

σεως τούς οίκονομικούς μας στόχους καί άνάγει είς μέτρα 

ευρωπαϊκά σειράν μεγεθών της έλληνικής οίκονομίας. 

Στηρίζει τήν πίστιν τfjς χώρας καί παρέχει εiς δλους ήμέiς 

ενα αίσθημα γενικωτέρας πολιτικής καί οίκονομικής στα

θερότητος καί άσφαλείας. 'Εν τούτοις, δ πρόεδρος τής 

Κυβερνήσεως, εξαγγέλλων τήν επιτυχή 1\κβασιν τών δια

πραγματεύσεων, εδήλου πρός τόν λαόν δτι ή έπιτυχία τής 

έγκαινιαζομένης πολιτικής θά εξαρτηθή πρωτίστως άπό 

τήν ίκανότητά μας νά άξιοποιήσωμεν τάς δυνατότητας νά 
έπωφελήθώμεν των παρουσιαζομένων ευκαιριών. Καί εlχε 
δίκαιον δ κ. Κ. Καραμανλής, διότι θά ήτο πλάνη νά πιστεύ

ση κανείς έξ ήμών δτι ή σύνδεσις προσφέρει οίανδήποτε 

αυτόματον λύσιν τοϋ έλληνικοϋ οίκονομικοϋ προβλήμα

τος. Μεθόδους επιλύσεως τών παγίων οίκονομικών προ

βλημάτων μας προσφέρει». 

«Καλούμεθα νά άποδείξωμεν δτι είμεθα άρκούντως οορι

μοι διά νά άνθέξωμεy είς τό ψυχρόν κλίμα τοϋ οίκονομικοϋ 

ρεαλισμοϋ τών οίκονομικώς προηγμένων χωρών τής Δύ

σεως . 'Από ήμέiς κυρίως, άπό δλους μας, άπό τήν Κυβέρ

νησιν καί άπό τήν άντιπολίτευσιν, άπό τήν πολιτικήν ήγε

σίαν καί άπό τήν ήγεσίαν των παραγωγικών τάξεων καί ενα 

εκαατον των 'Ελλήνων έργαζομένων έξαρτέiται . έάν θά 

άποδειχθή ή σύμβασις σταθμός πρός οίκονομικάς επιτεύ

ξεις πρωτοφανείς ή άν, άντιθέτως, θά γίνη άρχή μεγάλων 

ώδίνων. Διά νά έπιτύχωμεν, χρειάζεται μιά άναπροσαρμο

γή τής νοοτροπίας τοϋ VΕλληνος οίκονομικοϋ άνθρώπου, 

χρειάζεται νά σημειωθη όργανωτική επανάστασις καί νά 

άσκηθfi όρθή οίκονομική πολιτική πρός τήν κατεύθυvσιν 

τής συνδέσεως». 
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Στή συνέχεια, ο υπουργός Συντονισμοu εκανε 

άνασκόπηση τής πρακτικής τών μεγάλων άγορών 

καί τών πλεονεκτημάτων τής προοδευτικής τελωνει

ακής ένώσεως καί μέ άφετηρία τή συμφωνία περί 

γεωργικής πολιτικής- πού είχε έπιτευχθεί στίς 13 
'Ιανουαρίου, κατά τή συνεδρίαση τών ύπουργών τών 

εξι χωρών τής ΕΟΚ - μεταξύ άλλων παρατήρησε: 

«'Εναρμόνισις δέν σημαίνει δτι ή 'Ελλάς θά προσχω

ρήση liνευ liλλου δρου είς τήν κοινήν γεωργικήν πολιτι

κήν των εξ. 'Εναρμόνισις σημαίνει δτι θά συμφωνηθουν 

μεταξύ των δύο μερών οί δροι, ύπό τούς όποίους ή Ι:λληνι

κή γεωργική πολιτική θά εξομοιωθή σιγά-σιγά κατά τοιου

τον τρόπον, οοστε κατά τό τελευταίον ετος νά είναι δυνατή 

πράγματι ή liσκησις κοινής γεωργικής πολιτικής». 

'Α ναφέρθηκε άκόμη στήν τελωνειακή ενωση καί 

στό δασμολογικό άφοπλισμό, ό όποίος θά πραγμα

τοποιηθεί σέ διάστημα 22 έτών, λέγοντας τά έξής: 

«Εiς αuτήν τήν περίοδον ήμείς ημπορουμεν νά κινητο

ποιηθώμεν καί νά δημιουργήσωμεν νέας εντελώς προϋποθέ

σεις εiς τόν τόπον αuτόν. Νέας προϋποθέσεις πρό πάντων 

κατευθυνομένας πρός τάς εξαγωγάς. nΕχομεν καί ενα μεγά

λο πλεονέκτημα καί εκ τής καταργήσεως των ποσοστώσε

ων. Αί ποσοστώσεις κατηργήθησαν μεταξύ των εξ, άπό τό 
1961 καί έπομένως, δταν εiσέλθωμεν καί ήμείς, θά τάς εϋ
ρωμεν κατηργημένας διά τά βιομηχανικά προϊόντα. Τό 

καθεστώς τουτο θά iσχύση καί ύπέρ των iδικών μας βιομη

χανικών προϊόντων( ... ). 'Αλλά ή τελωνειακή ενωσις δέν 
εlναι δυνατόν νά συντελεσθή παρά εάν προβλεφθή καί ή 

διαδικασία, ή όποία δέν θά θεσπίζη μόνον τήν κατάργησιν 

των μεταξύ μας δασμών, άλλά θά θεσπίζη καί τό κοινόν 

δασμολογικόν τείχος, τό όποίον θά μdς περιβάλη». 

τέλος, ό ύπουργός Συντονισμοu έξέθεσε τίς βα

σικές άρχές, πάνω στίς όποίες στηρίζονται τά θέματα 

πού ρυθμίζουν τά γεωργικά προϊόντα, άνακοίνωσε 

ότι οί δασμοί τους θά μειωθοuν κατά 30-35% καί πρό
σθεσε: 

«Δι' δσα εκ των γεωργικών προϊόντων δέν επιτευχθή 

εναρμόνισις πολιτικής, εντός των προθεσμιών πού προβλέ

πονται, τότε τό προϊόν έπί του όποίου δέν επετεύχθη συμ

φωνία θά τεθή εκτός τής τελωνειακής Ι:νώσεως Ι:κατέρωθεν 

καί θά τύχη βεβαίως ώς πρός αuτήν τής ρήτρας του μάλλον 

ευνοουμένου Κράτους άπό τάς δύο πλευράς. 'Υπάρχουν 

είδικαί ρυθμίσεις άφορώσαι είς τόν καπνόν, είς τάς σταφί

δας καί εiς τούς οίνους». 

Καί ό Π . Παπαληγούρας, μεταξύ άλλων, θά ύπο

γραμμίσει: 

«Είς τήν ·Ελλάδα είδικώς διαπιστουται περίεργος συμ

μαχία μεταξύ ώρισμένων καλοκαθισμένων, στρογγυλοκα

θισμένων μηχανών καί τής liκρας άριστερdς είς τό σημείον 

αύτό. Διότι βεβαίως ύπάρχουν iδιωτικαί έπιχειρήσεις είς 

τήν ·Ελλάδα, αί όποία ι δέν θέλουν κατ' ούδένα τρόπον εν 

όνόματι των εθνικών ίδανικών νά ελθουν έπιχειρήσεις εδω 

άνταγωνιστικαί ή νά γίνουν επιχειρήσεις άνταγωνιστικαί 

πρός τάς ίδικάς των είτε εlναι ξέναι είτε είναι καί ήμεδα

παί. Καί βεβαιότατα ύπάρχει ή liκρα άριστερά, ή όποία εξ 

άλλων λόγων, τούς όποίους εuθύς άμέσως θά εχω τήν τιμήν 

νά σaς εξηγήσω, όμιλεί περί άνεξαρτήτου οίκονομικής 

πολιτικής. "Εναντι ποίων θά άσκήσωμεν άνεξάρτητονc;ο
λιτικήν, εναντι τών ΗΠΑ ή τής Σοβιετικής 'Ενώσεως; Τών 

'Ινδιών ή τής Κίνας; Ή άκρα άριστερά άντιλαμβάνεται 

κάλλιστα δτι ή 'Ελλάς δέν εύρίσκεται πρό τριλήμματος, 

εύρίσκεται πρό διλήμματος. 'Ή θά πορευθή πρός τήν Κοι

νήν 'Αγοράν τήν Εύρωπαϊκήν, ή θά πορευθή πρός τήν 

Κοινήν 'Αγοράν τήν 'Ανατολικήν. 'Ημείς πιστεύομεν δτι 

καί οίκονομικοί λόγοι καί πολιτικοί λόγοι τάσσουν τήν 

• Ελλάδα εiς τό πλευρόν τής ΕΟΚ. ·Η Ι:λληνική Κυβέρνη
σις, διά νά έφαρμόση τό πρόγραμμα έπενδύσεων μέ ρυθμόν 

αύξήσεως 6% του έθνικου είσοδήματος ετησίως, χρειάζε
ται 900 /:κατ. δολλ., τά όποία δλα εχομεν τήν τιμήν τήν 
οοραν αuτήν νά ποριζώμεθα καί ελπίζομεν δτι συνολικώς θά 

τά πορισθώμεν άπό τήν Δύσιν». 

·Ο Π. Γαρουφαλιaς δήλωσε ότι θά ύπερψηφίσει 

τή σύνδεση τής χώρας μέ τήν ΕΟΚ, ή όποία έπιτελεί 

«Εργον ύψίστης πολιτικής σημασίας, διότι άποτελεί 

παράγοντα εiρήνης καί οiκονομικής εύημερίας εiς 

τήν Εύρώπην». Ζήτησε, όμως, άπό τήν Κυβέρνηση 

νά άλλάξει τήν παρεμβατική πολιτική πού άκολου

θεί, νά άποκαταστήσει τόν έλεύθερο συναγωνισμό 

καί νά αύξήσει τό έθνικό εiσόδημα, μειώνοντας τό 

χάσμα μέ τίς χώρες τής ΕΟΚ. Στό σημείο αύτό, πα

ρεμβαίνοντας ό Κ. Καραμανλής είπε: 

«Φοβοvμαι ότι αί παρατηρήσεις, τάς όποίας διατυπώνε

τε, δέν ε{ναι άπηλλαγμέναι προκαταλήψεως. Πρώτον, δια

πράττετε τό σφάλμα νά καταλογίζετε εlς τήν Κυβέρνησιν 

παραλήψεις, τάς όποίας δ~ν έχει κάμει. Διότι, αύτό πού 

ύποστηρίζετε πράττει ή Κυβέρνησις. Καί τήν νοοτροπίαν, 

τήν όποίαν συμβουλεύετε νά άποκτήση, τήν έχομεν καί 

προσπαθοvμεν νά τήν μεταδώσωμεν εlς ύμάς καί εlς τόν 

λαόν. Προσφέρετε δέ κακήν ύπηρεσίαν εlς τήν ύπόθεσιν, 

δταν προσπαθήτε νά πείσητε τόν λαόν δτι τό θέμα τής 

Κοινής 'Αγοράς ε{ναι έξ όλοκλήρου θέμα κυβερνητικής 

πρωτοβουλίας. Εlναι κατά 20% θέμα κυβερνητικής εύθύνης 
καί κατά 80% θέμα τών 8.500.000 τών ·Ελλήνων. 'Εάν ή το 
δυνατόν διά τής λήψεως άπλώς ώρισμένων μέτρων ή τής 

θεσπίσεως ώρισμένων νόμων νά προάγεται ή οΙκονομία 

μιάς χώρας, όλαι αί ύπανάπτυκτοι χώραι αύτομάτως θά 

άνεπτύσσοντο άντιγράφουσαι τά μέτρα τών άλλων. 'Αλλά 

τό θέμα δέν ε{ναι τόσον άπλοίiν. 'Εξαρτάται περισσότερον 

άπό τήν πείραν, τήν όργάνωσιν καί τήν πpοθυμίαν τοίi 

λαοίi καί τών παραγωγικών τάξεων. Καί πέραν αύτοίi, άπό 

τήν ίJπαρξιν τών ύλικών μέσων. Συνεπώς, κακήν συμβου

λήν προσφέρετε, όταν έπιμένετε μονοτόνως νά ύποστηρί

ζετε δτι μόνον άπό τήν Κυβέρνησιν έξαρτάται ή έπιτυχία. 

)) 'Εξαρτάται κυρίως άπό τόν λαόν. ·Η Κυβέρνησις δη
μιουργεί τάς γενικάς προϋποθέσεις, έντός τών δποίων ε{ ναι 

δυνατόν δ λαός νά άναπτύξη τήν δραστηριότητά του. Δέν 

ε{ναι δυνατόν τά κυβερνητικά μέτρα, δσαδήποτε κι άν ε{

ναι, νά άναπληρώσουν αύτή ν τήν έλλειψιν τής δραστηριό

τητος τοίi λαοίi, ή όποία εlναι άπαραίτητος. Ααβών άφορ-
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μήν ιiπό τάς προγραμματικάς δηλώσεις τής Κυβερνήσεως 

επικρίνετε ταύτην. Άλλά επί μίαν όfραν δέν κάμνετε 

τίποτε dλλο ιiπό τοίi νά έπαναλαμβάνετε τάς διαπιστώσεις, 

α{ όποίαι περιλαμβάνονται εlς τάς δηλώσεις τής Κυβερ

νήσεως. Τό θέμα όμως δέν ε{ναι νά κάμωμεν άπλώς δια

πιστώσεις, ιiλλά νά προσδιορίζωμεν τά μέτρα, μέ τά όποία 

θά επιτύχωμεν. Παρακολουθών επί τόσην όfραν τήν άγό

ρευσίν σας, δέν έπείσθην ότι ε{σθε είς θέσιν vά ύποδείξετε 

είς τήν Κυβέρνησιν καλύτερα μέτρα έκείνων τά όποία 

εφαρμόζει. Θά παρεκάλουν νά προσπαθήτε νά διατυπώνετε 

τάς κρίσεις σας περισσότερον aντικειμενικά καί άμερό

ληπταιι. 

Στή συνεδρίαση τής 5ης Φεβρουαρίου, δ Ν. Κι

τσίκης, ύποστηρίζοντας οτι ή Σύμβαση Συνδέσεως 

εχει άποικιακή μορφή, θά έκφράσει τήν άποψη δτι 

εναντι πενιχρών καί άβέβαιων πλεονεκτημάτων ύπέρ 

τής γεωργικής παραγωγής, ή 'Ελλάδα έγκατέλειψε 

τήν ιδέα τής βιομηχανικής άνορθώσεως, ή όποία θά 

καταστεί άδύνατη μέσα στήν Κοινή 'Αγορά. 

·Ο ύφυπουργός Συντονισμοί:>, I. Μποuτος, θά 
άναγνωρίσει οτι «εισερχόμεθα εις έποχήν ώδίνων» 

καί οτι «άπαιτείται μεγάλη καί ώργανωμένη προσπά

θεια διά τήν άντιμετώπισιν των προβλημάτων». 

Παράλληλα, ομως, ύπογράμμισε οτι στήν άντιμετώ

πιση των προβλημάτων αύτών θά βοηθήσει ή δωδε

καετής δασμολογική προστασία γιά τίς ύπάρχουσες 

βιομηχανίες καί ή προσθήκη άλλης μιας δωδεκαετίας 

γιά τίς βιομηχανίες πού θά δημιουργηθοuν. 

'Από τήν πλευρά τής ΕΔΑ, δ κοινοβουλευτικός 

έκπρόσωπος του κόμματος, Η. 'Ηλιοu, θά χαρακτη

ρίσει τή σύνδεση μέ τήν ΕΟΚ «ώς <iλμα εις τό κενόν, 

μέ μόνον βέβαιον άποτέλεσμα τήν μείωσιν των άν

ταλλαγών μας μέ τάς άνατολικάς χώρας» καί τό δί

λημμα ΕΟΚ ή ΚΟΜΕΚΟΝ, «ώς άπαράδεκτον, διότι 

εις αύτάς μετέχουν 6 ή 8 χώραι, ένώ παραμένουν 
έκτός αύτών άνω των 80». τέλος, θά έκφράσει άμφι
βολίες γιά τή δυνατότητα των έλληνικών βιομηχα

νιών νά συναγωνιστοuν τίς εύρωπαϊκές καί τόνισε 

οτι κύριο κίνητρο τής Συνδέσεως ήταν ή άπομά

κρυνση τής 'Ελλάδος άπό τίς άνατολικές χώρες. 

'Ο Σ . Στεφανόπουλος τάχθηκε ύπέρ τής συνδέ

σεως, παρατηρώντας οτι ή πολιτική καί οικονομική 

ενωση τής Εύρώπης διασφαλίζει τήν άνθρωπότητα 

άπό τόν κίνδυνο νέου πολέμου καί οτι ή Εύρώπη 

πρέπει νά ύψώσει «μεταξύ τών δύο γιγάντων τήν ση
μαίαν τοu άνθρωπισμοϋ». 'Επέκρινε ομως τήν Κυ

βέρνηση οτι δέν εκανε καμιά προετοιμασία κατά τήν 

τελευταίαν τετραετία γιά τή σύνδεση, τόνισε οτι 

πρέπει νά δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στήν παιδεία καί 

έξέφρασε φόβους γιά τούς διαγραφόμενους κινδύ

νους, άν δέν ληφθοϋν εγκαιρα τά έπιβαλλόμενα 

μέτρα. 

Σέ άπάντηση, δ ύπουργός Συντονισμοϋ, Π. Παπα

ληγούρας, θά παρατηρήσει οτι ούσιαστική άπό-

δειξη τής προετοιμασίας πού εγινε άποτελεί ή διάθε

ση ποσοu 9 δισεκατ. δρχ. γιά δημόσιες επενδύσεις 
καθώς καί ή αϋξηση τοϋ έθνικοu εισοδήματος, σέ 

συνδυασμό μέ τήν οικονομική σταθερότητα. ·Η Κυ

βέρνηση προτίθεται σύντομα νά έξαγγείλει σειρά 

συγκεκριμένων μέτρων γιά Όλους τούς τομείς, δηλα

δή τή γεωργία, τή βιομηχανία καί τόν έμπορικό το

μέα. 

Ύπέρ τής συνδέσεως τής 'Ελλάδος μέ τήν ΕΟΚ 

τάχθηκε καί δ Σ. Κωστόπουλος. Στήν άγόρευσή του 

έπισήμανε οτι ύφίσταται τό δίλημμα ή ΕΟΚ ή ΚΟ

ΜΕΚΟΝ, διότι δέν ε{ναι δυνατό νά γίνει λόγος περί 

οίκονομικής άνεξαρτησίας οίασδήποτε μικρής χώ

ρας. Ή ενωση, ομως, μέ τήν ΕΟΚ δέν άποτελεί 

έφαρμογή τοϋ οίκονομικοu φιλελευθερισμοϋ, άλλ' 

αύστηροu προγραμματισμοϋ σέ εύρύτατες βάσεις. 

Τό νομοσχέδιο θά ψηφιστεί στή Συνεδρίαση τής 

28ης Φεβρουαρίου 145. 

25 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ I 962 

Ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή πραγμα

τοποιείται σύσκεψη στό ύπουργείο Δικαιοσύνης, μέ 

τή συμμετοχή του ύπουργοu Δικαιοσύνης, Κ. Παπα

κωνσταντίνου, καί του γενικοί:> γραμματέα τοϋ ύπουρ

γείου, Χ. Παγουλάτου. 'Αντικείμενο τής συσκέψεως 

ήταν ή άντιμετώπιση όργανωτικών θεμάτων τής Δι

καιοσύνης καθώς καί ή έπιλογή χώρου γιά τήν άνέ

γερση τοϋ Δικαστικοί:> Μεγάρου. Γιά τό σκοπό αύτό 

ε{χε συσταθεί άπό τό Σεπτέμβριο του 1961 είδική 

έπιτροπή, άποτελούμενη άπό τόν πρόεδρο καί τόν 

εισαγγελέα τοϋ 'Αρείου Πάγου, τόν πρόεδρο τοϋ Δι

κηγορικοϋ Συλλόγου 'Αθηνών καί είδικούς τεχνι

κούς. 

·Ως πρός τά όργανωτικά θέματα τής Δικαιοσύ

νης, οί διαπιστώσεις τής έπιτροπής, σύμφωνα μέ 

σχετική εκθεση, έντοπίζονταν κυρίως στήν άνάγκη 

βελτιώσεως τής μισθολογικής καταστάσεως τών δι

καστικών, στήν αϋξηση των όργανωτικών θέσεων 

τοϋ κλάδου καί στήν άναδιάρθρωση τής λειτουργίας 

τών δικαστηρίων. Κατά τή σύσκεψη έξετάστηκαν 
έπίσης οί χώροι πού ε{χαν προκριθεί ώς οί καταλλη

λότεροι γιά τήν άνέγερση τοϋ Δικαστικοί:> Μεγάρου 

καί ή μεθόδευση τών ένεργειών γιά τή λήψη καί 

ύλοποίηση τής δριστικής άποφάσεως. 

Τή μεθεπομένη, 27 'Ιανουαρίου, δ Κ. Καραμαν
λής θά έπισκεφθεί τούς προτεινόμενους χώρους, συ

νοδευόμενος άπό τόν ύπουργό Δικαιοσύνης, τό γενι

κό γραμματέα τοϋ ύπουργείου καί τά μέλη τής έπι

τροπής. 'Επακολούθησε σύσκεψη στό Πολιτικό 

Γραφείο, κατά τή διάρκεια τής δποίας έξετάστηκαν 

τά πλεονεκτήματα καί τά μειονεκτήματα πού παρου

σιάζουν οί χώροι αύτοί. 

'Η δριστική άπόφαση θά ληφθεί τήν 1η Φεβρου-
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αρίου . Σέ νέα, εύρεία σύσκεψη πού πραγματοποιείται 

ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή, έπιλέγεται δ 

χώρος των φυλακών 'Αβέρωφ γιά τήν άνέγερση τοϋ 

Δικαστικοϋ Μεγάρου 'Αθηνών. Στή συνέχεια, δ Κ. 

Καραμανλής δίνει έντολή νά καταρτισθεί τό ταχύτε

ρο δ σχετικός οικοδομικός καί οικονομικός προ

γραμματισμός. Στή σύσκεψη συμμετέχουν δ ύπουρ

γός Δικαιοσύνης, δ πρόεδρος καί δ εισαγγελέας τοϋ 

'Αρείου Πάγου, Κ. Καυκiiς καί Δ. Κιουσόπουλος, οί 

γενικοί γραμματείς τ&ν ύπουργείων Δικαιοσύνης καί 

Δημοσίων ~Εργων, δ δήμαρχος 'Αθηναίων, 'Αγγ. 

Τσουκαλiiς, δ πρόεδρος τοϋ Δικηγορικοϋ Συλλόγου 

'Αθηνών, Σ. Πάλλης, δ πρόεδρος τοϋ Τεχνικοϋ 

'Επιμελητηρίου, Ν. Παγώνης, δ καθηγητής Κ. Κι

τσίκης, δ πολεοδόμος Κ. Δοξιάδης καί άρμόδιοι 

ύπηρεσιακοί παράγοντες . 

27 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 1962 

·Ο βασιλεύς Παϋλος καί δ πρωθυπουργός Κ. Κα

ραμανλής παρίστανται στήν τελετή εισδοχής τοϋ Κ. 

Τσάτσου στήν 'Ακαδημία 'Αθηνών. 

30 IANOY ΑΡΙΟΥ 1962 

·Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν άποχωροϋντα 

πρεσβευτή τ&ν ΗΠΑ, ~Ελλις Μπρίγκς. 'Επίσης δέ

χεται άντιπροσωπεία τοϋ οικουμενικοϋ Πατριαρ

χείου Κωνσταντινουπόλεως, η όποία- σύμφωνα μέ 

τή σχετική άνακοίνωση - τοϋ μετέφερε τούς χαιρε

τισμούς τοϋ Πατριάρχη καί τόν ένημέρωσε γιά τά 

τρέχοντα θέματα τοϋ Πατριαρχείου. 

5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1962 

·Ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής δέχεται τόν 

πρόεδρο τής Εύρωπαϊκής Συνελεύσεως, Χάνς Φοϋρ

λερ. Κατά τή συνάντηση, διάρκειας 45 λεπτών, συ

ζητήθηκαν τά οικονομικά καί πολιτικά προβλήματα 

πού άπορρέουν άπό τή σύνδεση τής • Ελλάδος μέ τήν 
ΕΟΚ, μέ ιδιαίτερη εμφαση στά θέματα τής κοινής 

γεωργικής πολιτικής καί τής πολιτικής ένώσεως των 

χωρών τής Κοινότητος. 

Τήν έπομένη, σέ συνάντησή του μέ τούς έκπρο

σώπους τοϋ τύπου, δ πρόεδρος τής Εύρωπαϊκής Συ

νελεύσεως έξήρε τήν «ένεργητικότητα καί άποφασι

στικότητα μετά τής δποίας η έλληνική Κυβέρνησις 

άντιμετωπίζει τό θέμα τής συνδέσεως τής χώρας μέ 

τήν Κοινήν 'Αγοράν» καί έξέφρασε τή γνώμη δτι 

«λόγω τής άπό έλληνικής πλευρiiς καταβαλλομένης 

προσπαθείας, η • Ελλάς θά καταστή τακτικόν μέλος 
τής ΕΟΚ ένωρίτερον των 22 έτ&ν». τέλος, ύπογράμ
μισε δτι «κάθε δυσχέρεια κατά τήν μεταβατικήν πε

ρίοδον, θά καταστή δυνατόν νά ύπερνικηθή, δπως 

ύπερενικήθησαν αί δυσχέρειαι κατά τάς διαπραγμα

τεύσεις διά τήν σύνδεσιν». 

Μετά τήν έπάνοδό του, δ πρόεδρος Φοϋρλερ, μέ 

δηλώσεις του τόσο στήν Εύρωπαϊκή Συνέλευση, δσο 

καί πρός τούς δημοσιογράφους, άναφέρθηκε στίς θε

τικές έντυπώσεις πού άπεκόμισε άπό τήν πρόσφατη 

έπίσκεψή του στήν ·Ελλάδα. Σχετικά, στήν ύπηρε

σιακή εκθεση τοϋ Ν. Καμπαλούρη πρός τό ύπουργείο 

'Εξωτερικών, άναφέρεται: 

«Κατά διάρκειαν σημερινής συνεδριάσεως Εύρωπαϊκής 

Συνελεύσεως, πρόεδρος κ. Φοuρλερ προέβη ενώπιον αuτής 

είς άνακοίνωσιν εντυπώσεών του επί προσφάτου ταξειδίου 

είς ·Ελλάδα. 

»Ούτος, άφοu περιέγραψε μέ ζωηρά χρώματα καί εν

θουσιώδεις εκφράσεις συντελουμένην έν 'Ελλάδι οίκο

νομικήν πρόοδον, παρέσχε κατηγορηματικήν διαβεβαίω

σιν δτι τόσον ίθύνοντες δσον καί έλληνικός λαός διαπνέ

ονται είλικρινοuς διαθέσεως, έξαντλήσωσι άπάσας δυνα

τότητας καί όχι μόνον δι' επιτυχία ν συνδέσεως άλλά καί 

διά σύντμησιν χρόνου προσχωρήσεως 'Ελλάδος είς ΕΟΚ, 

προβλεπομένου ύπό συμφωνίας 'Αθηνών. Πρόεδρος ετό

νισεν έν συνεχείq δτι 'Ελλάς άποβλέπει δικαίως είς πολι

τικήν σύμπραξιν μέ δμάδα τών εξ (6) έν πλαισίφ τών ύπό 
διαμόρφωσιν θεσμών, εΙναι δέ πεπεισμένος δτι Εuρωπαϊκή 

Συνέλευσις, ijτις άποβή κοινόν κοινοβουλευτικόν όργανον 

πολιτικοοικονομικής συνεργασίας τών εξ (6) δυνηθή 

συμβάλη ένεργώς είς προώθησιν καί δλοκλήρωσιν συνδέ

σεως. 

»Κατά διάρκειαν Press Conference, άπαντών είς σχετικά 
έρωτήματα δημοσιογράφων, κ. Φοuρλερ έτόνισεν δτι · Ελ
λάς δυνηθή μετάσχη έργασιών Εύρωπαϊκής Συνελεύσεως, 

ι'iνευ δικαιώματος ψήφου, πρό του χρόνου προσχωρήσεως 

αuτής είς ΕΟΚ, έφ' δσον βεβαίως θά έχει πραγματοποιηθή 

πολιτική ενωσις Εuρώπης. 

>>' Ανέφερεν έπίσης θυσίας άς ύπέστη καί βάρη άτινα 
έπωμίσθη διά στρατιωτικάς δαπάνας, ϊνα καταλήξη είς 
συμπέρασμα δτι ·Ελλάς έδει τύχη ηuξημένης οίκονομικής 

ένισχύσεως καί προνομιακής μεταχειρίσεως, χωρίς τοuτο 

άποτελέση προηγούμενον δι' ι'iλλας χώρας. 

>>'Ερωτηθείς διά περίπτωσιν 'Ισπανίας, άπήντησεν δ τι 

αϋτη διαφέρει ούσιωδώς έλληνικής καί δτι πάντως πρέπει 

έξετασθοuν προηγουμένως τά ύπέρ καί κατά δι' ένδεχόμε

νον άποδοχής ίσπανικοu αίτήματος. 

»Κύριος Φοuρλερ, δστις έπανήλθεν ενθουσιασμένος έκ 

τής ύποδοχής, ijτις έγένετο αύτφ έν ·Ελλάδι καί εκ συνο

μιλιών, άς ούτος εσχε μετά ίθυνόντων, άποδίδει ίδιαιτέραν 

σημασίαν είς άποκατάστασιν συνδέσμου μεταξύ εύρωπαϊ

κοu Κοινοβουλίου καί έλληνικής Βουλής» 146. 

Οί συζητήσεις μεταξύ τοϋ 'Έλληνα πρωθυπουρ

γοϋ καί τοϋ προέδρου τής Εύρωπαϊκής Συνελεύσεως 

άναφέρθηκαν καί στό θέμα τής πολιτικής συνεργα

σίας στά πλαίσια τής ΕΟΚ. ·Η σχετική θέση τής 

'Ελλάδος σέ συνάρτηση μέ τό πρόβλημα αύτό άνα

πτύσσεται σέ ύπηρεσιακό σημείωμα πού θά ύποβλη

θεί άπό τό ύπουργείο 'Εξωτερικών στόν Κ. Καρα

μανλή, στίς 12 Φεβρουαρίου: 

«'Η πολιτική όργάνωσις τής ΕΟΚ είσήλθεν είς άπο-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΦΟΥΡΛΕΡ 297 

Ύποδοχή τοv Κ. Τσάτσου στήν 'Ακαδημία 'Αθηνών. 
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φασιστικόν σταθμόν διά τής συναντήσεως εν Βόνντι τήν 

18ην 'Ιουλίου 1961, των εξ άρχηγών Κρατών καί πρωθυ
πουργών. 

)) 'Επί τής οργανώσεως αuτής, ijτις tλαβε θετικωτέραν 
μορφήν διά τής συντάξεως σχετικού κειμένου aποκληθέν

τος "Σχέδιον Φουσέ", ώς καταρτισθέντος ύπό τού εν Κο

πεγχάγΊJ Γάλλου πρέσβεως, ήγέρθησαν εν δψει τού κειμέ

νου αuτου αί έξης μέχρι τοuδε aντιδράσεις: 

))Διά τούς Γερμανούς παρουσιάζει τό διπλοuν πλεονέ

κτημα δτι, aφ' ένός συμφωνεί δπωσδήποτε πρός τάς βρε

τα νικάς επί του ζητήματος άπόψεις καί δέν θά δημιουργή

ση δυσχερίας άπό τής πλευρaς ταύτης, aφ' έτέρου προβλέ

πει aναθεώρησιν τών Ιδίων αuτοu διατάξεων μετά τριετίαν. 

Κατά κύριον, δμως, λόγον, τοuτο πραγματοποιεί πρόοδον 

είς τό θέμα τής ύπό των Γερμανών επιδιωκομένης integra
tion καί τής ίδρύσεως δμοσπονδίας μέ πρότυπον τάς 

'Ηνωμένας Πολιτείας. 

))Οί 'Ιταλοί, εξ άλλου, θεωροuν τό σχέδιον ίκανόν νά 

προωθήση τήν ύπόθεσιν τής πολιτικής οργανώσεως τής 

ΕΟΚ, aφ' φ καί ύποστηρίζουν τοuτο, εκφράζοντες συγ

χρόνως τήν άντίθεσίν των πρός τήν εναντι αuτου δπωσδή

ποτε aρνητικήν πολιτικήν Βέλγων καί 'Ολλανδών. 

))Τό Λουξεμβοuργον, μολονότι θεωρεί άνεπαρκή τήν 

προτεινομένην μορφήν πολιτικής οργανώσεως, καθότι 

αϋτη δέν προβλέπει καθολικήν ψηφοφορίαν διά τήν 

έκλογήν των μελών τής Εuρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής 

Συνελεύσεως, εν τούτοις άποβλέπει είς αuτήν ώς εlς τήν 

μόνην πρακτικώς δυνατήν ύπό τάς παρούσας συνθήκας. 

·Ως πρός τήν συμμετοχήν τής 'Αγγλίας, τό Λουξεμ

βοuργον ύπεστήριξε τήν προοδευτικήν καί βαθμιαίαν 
ενταξιν. 

)) Ή βελγική Κυβέρνησις επιθυμεί τήν πλήρη πολιτι
κήν ενωσι ν των χωρών τής ΕΟΚ. 'Ως έδήλωσεν εν προκει

μένφ δ κ. Σπάακ, εκφράζων τάς βελγικάς aπόψ~ις, τό Βέλ

γων aντιτίθεται εlς τήν ίδέαν τής 'Έuρώπης των Πατρί

δων", ίδέαν προσφιλή είς τόν στρατηγόν Ντέ Γκώλ καί 

έπομένως καί είς τό σχέδιον Φουσέ, τό δποίον ενσαρκώνει 

τήν ίδέαν αuτήν. Ή συμμετοχή τής 'Αγγλίας κρίνεται εν 

Βελγίφ aπαραίτητος. 

))τέλος, οί ·Ολλανδοί ύπεδέχθησαν ψυχρότατα τό σχέ

διον, φοβούμενοι έπιβολήν εν ΕuρώΠΊJ είδους γαλλο-γερ

μανικοί) διευθυντηρίου. Πρός άποτροπήν του κινδύνου τού

του επιβάλλεται κατά τούς 'Ολλανδούς ή εξ aρχής συμμε

τοχή τής' Αγγλίας ε{ς τήν 'Ένωσιν", ώς παράγοντος ίσορ

ροπίας των δυνάμεων. 

)) 'Από έλληνικής πλευρaς τό σχέδιον εκρίθη δυσμενές 
διά τά έλληνικά συμφέροντα, καθότι άποκλείει τής πολιτι

κής οργανώσεως τής Εuρώπης χώρας, ώς ή 'Ελλάς, αϊτι

νες, μή ούσαι μέλη τής Εuρωπαϊκής Κοινοπραξίας "Άν

θρακος καί Χάλυβος καί του EURA ΤΟΜ, δέν συγκεντρώ
νουν, συμφώνως πρός τό άρθρον 17, τάς προϋποθέσεις 
συμμετοχής. Συγκεκριμένως, δ ύπουργός των 'Εξωτερικών 

τής ·Ελλάδος, δμιλών ένώπιον τής Συμβουλευτικής Συνε

λεύσεως τοu Συμβουλίου τής Εuρώπης, εξήρε μέν τήν aξί

αν του σχεδίου ώς "document de travail"' έχαρακτήρισε 
δμως τάς διατάξεις του άνωτέρου άρθρου ώς aπολύτως 

aπαραδέκτους. "Τούτο", εΙπεν δ κ. ύπουργός, "θά lσοδυ

ναμή πρός άποκλεισμόν εκ του πολιτικού πεδίου χωρών, 

αϊτινες άλλως θά έπλήρουν δλας τάς προϋποθέσεις, εκ του 

λόγου δμως καί μόνον δτι δέν παράγουν χάλυβα η άνθρα

κα, δέν τυγχάνουν μέλη τής Κοινοπραξίας". 

))Παραλλήλως, aξίζει νά γίνη μνεία τού γεγονότος δτι 
κατά τάς διαπραγματεύσεις διά τήν σύνδεσι ν τής 'Ελλάδος 

μέ τήν Εύρωπαϊκήν Οίκονομικήν Κοινότητα ύπεστηρίχθη 

(καί εΙχε άποφασιστικήν συμβολήν εις τό έπιτυχές aποτέ

λεσμα) τό επιχείρημα δτι ή σύνδεσις αϋτη aπετέλει πολι

τικήν άνάγκην, περισσότερον ίσως aπό οίκονομικήν. Πα

ρατηρείται ηδη προφανώς δτι τοιαύτη άνάγκη ύφίσταται 

πολλφ μaλλον διά τήν πολιτικήν σύνδεσιν μέ τυχόν ίδρυ

θησόμενον εύρωπαϊκόν οργανισμόν η ενωσιν. 

))'Υπέρ τής συμμετοχής τής 'Ελλάδος εχουν διατυπω

θή πλείστα επιχειρήματα, ώς, πρώτον, δτι δ άποκλεισμός 

τής 'Ελλάδος θά εΙ χε τό δυσμενές δι' Ciπαντας aποτέλεσμα 

νά δημιουργηθή παρά τΌ έλληνικΌ κοινΌ γνώμΊJ αίσθημα 

δτι ή 'Ελλάς τίθεται εlς δευτερεύουσαν μοίραν· δεύτερον, 

δτι ή χώρα αϋτη διά του aποκλεισμοί) της παραμένει μα

κράν τής προσπαθείας πρός εuρείαν πολιτικήν οργάνωσιν 

τής Εύρώπης, τρίτον, δτι δημιουργείται οϋτω ή έντύπωσις 

δτι ή 'Ελλάς περιέρχεται εlς καθεστώς περιφερειακοί) εν 

ΕύρώπΊJ τομέως, μικράν εχοντος σημασίαν διά τά γενικωτέ

ρας φύσεως εύρωπαϊκά πολιτικά πράγματα καί δτι τυγχά

νει μειωμένου ενδιαφέροντος έκ μέρους τής Δύσεως καί, 

τέταρτον, δτι οϋτω προσφέρεται εϋκολος λεία είς τήν άνα

τολικήν παράταξιν. 

))Πέραν, δμως, του Ιδίου τής 'Ελλάδος συμφέροντος, 

διά τήν συμμετοχήν αύτής ε{ς τήν ενωσιν ε{ναι προφανές 

τό γενικώτερον συμφέρον του δυτικοu εύρωπαϊκοu κόσμου 

δπως περιληφθή καί ή ·Ελλάς είς τά πολιτικά αύτοu σχέ

δια. 'Ωσαύτως, δένεΙ ναι ίiνευ σημασίας ή έπί του προκειμέ
νου γενομένη παρατήρησις δτι ή μ ή συμμετοχή τής 'Ελλά

δος ε{ς πολιτικήν τής Εύρώπης οργάνωσιν, ής σκοπός, με

ταξύ ίiλλων, τυγχάνει καί ή διαφύλαξις των άξιων του εύ
ρωπαϊκοu πολιτισμοί), εΙναι άντίθετος πρός τήν ίστορικήν 

άλήθειαν, ύπό ούδενός άμφισβητουμένην, δτι ή 'Ελλάς 

ύπήρξε ίδρυτής των άξιων αύτών. 

))Μέχρι τοuδε, ή συμμετοχή τής 'Ελλάδος ε{ς τήν εύ

ρωπαϊκήν πολιτικήν οργάνωσιν δέν άπησχόλησεν είδικό

τερον τάς χώρας τής ΕΟΚ, οϋτε, κατά συνέπειgν, ύφίσταν

ται συγκεκριμένα στοιχεία περί τής στάσεως αύτής εναντι 

του θέματος τούτου. Έξαίρεσιν aξιοσημείωτον άποτελεί 

τό άπό μακροί) επιδειχθέν έπ' αύτοu ενδιαφέρον τής γαλ

λικής ήγεσίας. Πράγματι, τόσον ή γαλλική Κυβέρνησις, 

δσον καί, κυριώτερον, δ στρατηγός Ντέ Γκώλ ενεφανί

σθησαν κατανοοuντες τήν γενικωτέραν σκοπιμότητα τής 

έλληνικής πολιτικής συμμετοχής καί επανειλημμένως 

έξεφράσθησαν εύμενώς διά τήν εν καιρφ tνταξιν τής 'Ελ

λάδος είς τήν διαμορφουμένην πολιτικήν ενωσιν τής Εu

ρώπης. 

))Παρά ταuτα, τόσον ε{ς τό άρχικώς ύποβληθέν ύπό τής 

γαλλικής παρά τής ΕΟΚ aντιπροσωπείας σχέδιον πολιτι

κής οργανώσεως τής Εύρώπης - Σχέδιον Φουσέ - δσον 

καί είς τό ύπό τής Ιδίας συνταχθέν προσφάτως έπί του Ιδίου 

θέματος νεώτερον σχέδιον - δπερ, κατά τήν γαλλικήν 

ίiποψιν, δέν περιλαμβάνει διάφορον κατ' ούσίαν περιεχό

μενον του προηγουμένου σχέδιον - ή ενταξις νέων μελών 

είς τήν πολιτικήν οργάνωσιν τής Εύρώπης προσκόπτει, 

τούλάχιστον τυπικώς, είς τήν ε_iς άμφότερα τά σχέδια πε

ριλαμβανομένην διάταξιν - ίiρθρου 17 - καθ' ήν "ή 
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'Ένωσις είναι άνοικτή διά τά Κράτη, liτινα συμμετέχουν 

τών εiς τό προοίμιον τής παρούσης Συνθήκης άναφερομέ

νων Εόρωπαϊκών Κοινοτήτων" . 'Εν προκειμένφ, αί Κοινό

τητες αύται είναι ή Κοινοπραξία n Άνθρακος καί Χάλυβος, 

τό EURATOM καί ή Εόρωπαϊκή Οiκονομική Κοινότης. 
»'Η ώς ι'iνω διάταξις δυνατόν νά εχη τυπικόν μόνον 

χαρακτήρα καί νά δύναται νά παρακαμφθή, καί δσον άφο

ρά τήν συμμετοχήν νέου μέλους εiς τήν 'Ένωσιν, έκ τής 

πραγματικής διαθέσεως τών ίδρυτικών αύτής μελών, liτινα, 

λαμβάνοντα ύπ' δψιν τήν iδιάζουσαν κατάστασιν καί θέ

σιν του ύποψηφίου Κράτους, νά δεχθοuν τήν έπί εiδικών 

βάσεων άποδοχήν αύτοu εiς τούς κόλπους τής πολιτικής 

όργανώσεως τής Εύρώπης. 

»'Εν δψει τής κατά τά άνωτέρω έκτεθείσης καταστά

σεως, αί έλληνικαί προσπάθειαι θά εδει νά συγκλίνουν 

πρός τάς κάτωθι κατευθύνσεις: 

»1. Κατάργησιν ή ούσιαστικήν τροποποίησιν τής πε
ριοριστικής διατάξεως τοu ι'iρθρου I 7 τοu Σχεδίου, οϋτως 
ώστε νά καταστή δυνατή ή άποδοχή μελών εiς τήν "'Ένω

σιν" καί Κρατών μ ή άνηκόντων ήδη εiς τήν Κοινοπραξίαν 

n Άνθρακος καί Χάλυβος καί τό EURATOM. 
»2. Εiς τήν άπό τοuδε παρακολούθησιν τών διά τήν 

πολιτικήν όργάνωσιν τής Εύρώπης γενομένων διαβουλεύ

σεων διά 'Έλληνος άρμοδίου, περιβεβλημένου διά τινος 

άντιπροσωπευτικής iδιότητος καί έξουσίας, άποφευγομέ

νου πάντως του διορισμοί> αύτοu ώς "παρατηρητοu", δστις 

θά ένείχε τόν κίνδυνον τής καθιερώσεως τής σχέσεως τής 

·Ελλάδος εναντι τής πολιτικής ένώσεως τής Εύρώπης ύπό 

τήν μορφήν του θεσμοί> του "παρατηρητοu" άντί του τής 

εiς τήν 'Ένωσιν ταύτην πλήρους έντάξεως τής χώρας 

ήμών. 

»Πλήν του σκοποί> τής παρακολουθήσεως τής έξελίξε

ως τών διά τήν πολιτικήν όργάνωσιν τής ΕΟΚ καταβαλλο

μένων ύπό τών εξ προσπαθειών καί τής έπ' αύτών τακτικής 

ένημερώσεως τής έλληνικής Κυβερνήσεως, ό άντιπρόσω

πος αύτής θά συνέβαλεν εiς τήν δημιουργίαν εόμενοuς 

άτμοσφαίρας διά τήν κατάλληλον προβολήν του αiτήμα

τος πρός πλήρη συμμετοχή ν τής • Ελλάδος εiς τόν διαμορ
φούμενον πολιτικόν όργανισμόν τής Εύρώπης» 147 . 

5 ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΥ 1962 

·Ο Κ. Καραμανλής, μετά άπό συνεργασία μέ τόν 

ύπουργό 'Αμύνης, Α. Πρωτοπαπαδάκη, τόν ύφυ

πουργό Προνοίας, I. Ψαρρέα καί τούς βουλευτές τοϋ
νομοϋ 'Αρκαδίας, δίνει έντολή νά παραμείνει στήν

Τρίπολη τό στρατιωτικό νοσοκομείο καί παράλ-

ληλα νά άναπτυχθεί τό πολιτικό νοσοκομείο τής 

πόλεως. 

5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1962 

·Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν ύπουργό Παιδεί

ας, Γ. Κασιμάτη, ό όποίος τόν ένημερώνει γιά τά 

άποτελέσματα τής περιοδείας του στή Β. 'Ελλάδα, 

δπου, μεταξύ άλλων, θεμελίωσε καί τό κτίριο τής 

Νομικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

'Εξάλλου, τήν προηγουμένη, 4 Φεβρουαρίου, εί-

χε έγκαινιαστεί ό νέος σιδηροδρομικός σταθμός 

Θεσσαλονίκης άπό τούς ύπουργούς Συγκοινωνιών 

καί Β. 'Ελλάδος, Δ . Βρανόπουλο καί Δ. Μανέντη. 

6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1962 

Ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή συγκρο

τείται σύσκεψη στό ύπουργείο Βιομηχανίας, γιά τήν 

κατάρτιση τοϋ είδικοϋ προγράμματος τοϋ ύπουργεί

ου, μέ τή συμμετοχή τών ύπουργών Συντονισμοϋ καί 

Βιομηχανίας, των γενικών γραμματέων των ύπουρ

γείων καί άρμοδίων ύπηρεσιακών παραγόντων. 

Κατά τή σύσκεψη έξετάζεται τό θέμα τής καθιε

ρώσεως γενικής φύσεως μέτρων καί κριτηρίων, πού 

θά έπιτρέψουν τήν ταχύτερη προώθηση τών βιομη

χανικών έπενδύσεων καθώς καί τά πιστωτικά κ:αί γε

νικότερα μέτρα, τά όποία άφοϋ ένταχθοϋν στό πλαί

σιο τοϋ βιομηχανικοί) προγράμματος, άφ' ένός θά 

άποβλέπουν στή βελτίωση τής σχέσεως τών ίδιων 

κεφαλαίων πρός τά δανειακά καί άφ' έτέρου θά συμ

πληρώσουν τά μέτρα πού εχουν έξαγγελθεί γιά τήν 

ένίσχυση των έξαγωγών. Θά έξεταστοϋν έπίσης θέ

ματα των τεχνικών μελετών καί των μεταλλευτικών 

έρευνών, ούσιαστική προϋπόθεση γιά τήν ταχύτερη 

άξιοποίηση τοϋ μεταλλευτικοί) πλούτου τής χώρας. 

'Η σύσκεψη θά έπαναληφθεί στίς 10 Φεβρουαρί
ου καί άμέσως μετά θά έκδοθεί ή άκόλουθη άνακοί

νωση: 

«Κατά τήν σύσκεψιν έξητάσθησαν θέματα άναφερόμε

να εiς τήν δραστηριότητα τήν άναφερομένην εiς τόν βια

μηχανικόν τομέα, πρός τόν σκοπόν τής έπιταχύνσεως τής 

βιομηχανικής άναπτύξεως τής χώρας. 

»Διεπιστώθη δτι σχεδόν δλαι αί βάσει τής παρασχεθεί

σης ύπό τής γερμανικής Κυβερνήσεως τεχνικής βοηθείας 

άνατεθείσαι εiς γερμανικά τεχνικά γραφεία βιομηχανικαί 

μελέται έπερατώθησαν, βάσει δέ τών μελετών τούτων, 

άποφασίστηκε ή προώθησις τών εργων, τά όποία δύνανται 

νά πραγματοποιηθοuν καί ή λήψις μέτρων, τά όποία θά 

διευκολύνουν τήν πραγματοποίησίν των. Διά του ΟΒΑ 

έκτελείται ύπό ξένων μελετητών σειρά μελετών, άναφερο

μένων τόσον εiς τήν πραγματοποίησιν συγκεκριμένων βι

ομηχανικών εργων, δσον καί είς τήν μελέτην λειτουργίας 

βιομηχανικών κλάδων, βάσει δέ τών μελετών τούτων, θά 

ληφθοuν άποφάσεις έν σχέσει μέ τήν ϊδρυσιν νέων βιομη

χανικών μονάδων ή τήν έξυγίανσιν τών ύφισταμένων. 

)) 'Εξητάσθη έπίσης ή πρόοδος τών έργασιών τών ύπό 
του δημοσίου ή iδιωτών πραγματοποιουμένων βιομηχανι

κών έπενδύσεων, διεπιστώθη δέ δτι αύται έκτελοuνται μέ 

ίκανοποιητικόν ρυθμόν. Εiς τήν κατηγορίαν ταύτην άνή

κουν τό έργοστάσιον άλουμινίου, τά έργοστάσια άζωτού

χων λιπασμάτων καί σακχάρεως, τά έργοστάσια χάλυβος, 

έλαστικών αύτοκινήτων, πολυστερίνης, τό έργοστάσιον 

τής Φίλιπς κ.ι'i. 'Επίσης έξητάσθησαν διάφοροι προτάσεις 

ιδιωτών πρός ϊδρυσιν νέων βιομηχανικών μονάδων καί έλή

φθησαν άποφάσεις ώστε νά έπιταχυνθή ή διεκπεραίωσις 

τών σχετικών αiτήσεων. Διεπιστώθη οϋτω δτι έκδηλοuται 
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συνεχώς αuξανόμενον Ι:νδιαφέρον είς τόν βιομηχανικόν 

τομέα, διά τήν άνάπτυξιν νέων δραστηριοτήτων πρός πα

ραγωγήν προϊόντων μή παραγομένων σήμερον /:ν ττϊ χώρ~ 

ή καί Ι:πέκτασιν καί Ι:κσυγχρονισμόν ύφισταμένων εγκα

ταστάσεων. 

»τέλος προωθήθη ή επεξεργασία τών προτάσεων τών 

άναφερομένων τόσον είς τήν καθιέρωσιν νέων κριτηρίων 

/:ν σχέσει πρός τάς βιομηχανικάς επενδύσεις, δσον καί τήν 

χάραξιν νέας πιστωτικής πολιτικης Ι:πί σκοπφ δημιουρ

γίας συνθηκών, αί δποίαι θά καταστήσουν δυνατήν τήν 

Ι:πιτάχυνσιν τοϋ ρυθμοί> της βιομηχανικης άναπτύξεως της 

χώρας διά της δημιουργίας νέων βιομηχανικών μονάδων 

καί τοϋ εκσυγχρονισμοί> τών ύφισταμένων τοιούτων, ά\στε 

ή έλληνική βιομηχανία νά !(αταστη διεθνώς άνταγω

νιστική . • Η πολιτική αϋτη θά Ι:νισχυθη καί διά της 

λήψεως καταλλήλων οργανωτικών καί διαδικαστικών μέ

τρων» . 

·Ο Κ. Καραμανλής συνεχίζει καί κατά τό έπόμε

νο δεκαήμερο τίς διαβουλεύσεις του μέ τούς άρμοδί

ους γιά τά οικονομικά θέματα ύπουργούς τής Κυβερ

νήσεως. Στίς 14 Φεβρουαρίου θά συγκαλέσει σύσκε
ψη τής έξ ύπουργών οικονομικής έπιτροπής, ένώ 

στίς 23 Φεβρουαρίου θά προεδρεύσει σέ νέα σύσκε
ψη, μέ τή συμμετοχή τοϋ άντιπροέδρου, Π. Κανελ

λοπούλου, τών ύπουργών Συντονισμοϋ καί Βιομηχα

νίας καί τών διοικητών καί ύποδιοικητών τής Τραπέ

ζης τής ·Ελλάδος, Ξ. Ζολώτα, Δ. Γαλάνη καί Ι. Πε

σμαζόγλου, μέ κύριο άντικείμενο τή λήψη μέτρων 

γιά τήν ταχύτερη άνάπτυξη καί άναδιάρθρωση τής 

οικονομίας τής χώρας. 

7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1962 

Σέ σύσκεψη ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή 

καί μέ τή συμμετοχή τοϋ άντιπροέδρου, Π. Κανελ

λοπούλου καί τοϋ ύπουργοϋ Συντονισμοϋ, Π. Παπα

ληγούρα, άποφασίζεται νά μεταβεί στήν Κρήτη ό 

ύφυπουργός Συντονισμοϋ, Ι. Μποϋτος, γιά νά προε

τοιμάσει τήν έγκατάσταση τής 'Υπηρεσίας Περιφε

ρειακής 'Αναπτύξεως Κρήτης καί νά άνταλλάξει 

άπόψεις μέ τούς νομάρχες καί τούς έκπροσώπους τών 

παραγωγικών τάξεων τής νήσου. 

Παράλληλα, ύπογράφεται άπό τόν ύπουργό Συν

τονισμοϋ ή άπόφαση γιά τή σύσταση τής 'Υπηρεσί

ας, μέ εδρα τό 'Ηράκλειο. 'Η νέα ύπηρεσία θά ύπά

γεται στό ύπουργείο Συντονισμοϋ, μέ κύρια άποστο

λή τήν κατάρτιση μελετών καί προγραμμάτων οικο

νομικής καί κοινωνικής άναπτύξεως, τή μέριμνα γιά 

τήν έκπόνηση μελετών τών έκτελεστέων εργων τοϋ 

προγράμματος, τήν παρακολούθηση τής έκτελέσεως 

τών εργων τούτων, τήν έκτέλεση ένός όλοκληρωμέ

νου προγράμματος γιά τήν πλήρη άξιοποίηση τών 

ύφιστάμενων δυνατοτήτων καί τήν αϋξηση τοϋ εισο

δήματος τών κατοίκων τής μεγαλονήσου. 

Μετά τήν έπάνοδό του άπό τήν Κρήτη, ό ύφυ-

πουργός Συντονισμοϋ ένημέρωσε τόν πρωθυπουργό 

γιά τά άποτελέσματα τοϋ ταξιδιοϋ του καί τοϋ διεβί

βασε πρόσκληση τοπικών όργανώσεων νά έπισκε

φθεί τή νήσο. 

τέλος, ό Κ. Καραμανλής εδωσε όδηγίες, προκει

μένου νά συγκροτηθεί ταχύτατα ή ύπηρεσία ή όποία 

θά συλλέξει τά στοιχεία γιά τόν καταρτισμό τοϋ γε

νικοϋ προγράμματος άναπτύξεως τής οικονομίας τής 

Κρήτης. 

12 ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΥ 1962 

Τό 'Εκλογοδικείο έπιλύει δύο θέματα γενικότε

ρης σημασίας γιά τό κύρος τών έκλογών τής 29ης 

'Οκτωβρίου. Κατ' άρχήν άποφαίνεται δτι ή προθε

σμία ύποβολής τών καταστάσεων τών στρατιωτικών 

στά Πρωτοδικεία είναι ένδεικτική καί όχι άποτρε

πτική, δπως είχαν ύποστηρίξει μέ ένστάσεις τους ή 

ΕΚ καί τό ΠΑΜΕ. Παράλληλα, άπορρίπτει τίς ένστά

σεις τών βουλευτών καί ύποψηφίων τοϋ ΠΑΜΕ, μέ 

τίς όποίες άμφισβητείται ή νομιμότητα τής κατανο

μής τών βουλευτικών έδρών στίς περιφέρειες Α' καί 

Β' 'Αθηνών, Β' Θεσσαλονίκης καί Β' Πειραιώς, μέ 

βάση τήν άπογραφή τοϋ 1951. 

12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1962 

·Ο Σοβιετικός κοσμοναύτης Γιοϋρι Γκαγκάριν 

έπισκέπτεται τήν 'Αθήνα καί γίνεται δεκτός άπό τόν 

Κ. Καραμανλή. Μετά τή συνάντηση έκδίδεται ή άκό

λουθη άνακοίνωση: 

«'Ο πρόεδρος της Κυβερνήσεως Κ. Καραμανλης Ι:δέ

χθη τήν 6ην μ.μ. είς τό Πολιτικόν Γραφείον τόν Σοβιετι

κόν άστροναύτην Ι:πισμη.ναγόν Γιοϋρι Γκαγκάριν, μετά 

τοϋ δποίου καί εσχεν Ι:γκάρδιον συνομιλίαν διαρκέσασαν 

ήμίσειαν καί πλέον ά\ραν. Κατά τήν διάρκειαν της συνομι

λίας δ κ. πρωθυπουργός συνεχάρη τόν Γκαγκάριν διά τό 

επίτευγμά: του, τόν ηρώτησε διά τάς εντυπώσεις του άπό 

τήν πτησιν του είς τό διάστημα καί διά τάς μελλοντικάς 

του επιδιώξεις. 

»·Ο Ι:πισμηναγός Γκαγκάριν άφηγήθη τά της πτήσεώς 

του καί Ι:ξέφρασε τήν ζωηράν χαράν του, διότι Ι:πισκέπτε

ται τήν · Ελλάδα». 

14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1962 

'Εκλέγεται 'Αρχιεπίσκοπος 'Αθηνών καί πάσης 

·Ελλάδος ό Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως 

καί Θάσου, Χρυσόστομος, μέ 54 ψήφους έπί 57 ψη
φισάντων. 

·Ο Κ. Καραμανλής άποστέλλει πρός τό νέο 'Αρ

χιεπίσκοπο, άμέσως μετά τήν έκλογή του, τό άκό

λουθο τηλεγράφημα: 

«Συγχαίρω ύμaς θερμώς διά τήν Ι:κλογήν σας. Εlμαι 

βέβαιος δτι ή 'Εκκλησία καί ή Πολιτεία θά συνεργασθοϋν 

διά τήν ρύθμισιν τών εκκλησιαστικών πραγμάτων καί τήν 
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έκπόνησιν τοu νέου καταστατικοί) χάρτου, δ δποίος θά 

έξυπηρετή τάς συγχρόνους άνάγκας τής , ' Εκκλησίας καί 

του έλληνικοu λαοu» . 

'Ο 'Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος άπάντησε: 

«Θερμώς εuχαριστ&ν τ(i ύμετέρq. έξοχότητι έπί τοίς 

συγχαρητηρίοις καί σύν Θεφ δμοφώνφ παρά σεβαστής 

'Ιεραρχίας άναδείξει μου είς 'Αρχιεπίσκοπον 'Αθηνών 

καί πάσης 'Ελλάδος, άσμένως δέχομαι τάς εuγενείς προσ

ρήσεις καί τάς άγαθωτάτας διαθέσεις αuτής. Βεβαιώ Αu

τήν, δτι ή καθ ' ήμάς 'Εκκλησία πάσαν θά καταβάλΌ προ

σπάθειαν έν άρμονικij μετά τής περί αuτήν Κυβερνήσεως 

πρός διευθέτησιν των ύπό κρίσιν εκκλησιαστικών ζητημά

των. 'Επικαλουμαι έπί τήν ύμετέραν έξοχότητα τήν Θείαν 

εuλογίαν». 

14 ΦΕΒΡΟΥ APIOY 1962 

'Ο 'Έντουαρντ Κέννεντυ, άδελφός του προέδρου 

τών ΗΠΑ, επισκέπτεται τήν 'Ελλάδα. 

Στή διάρκεια τής παραμονής του στήν 'Αθήνα, ό 

'Έντουαρντ Κέννεντυ εγινε δεκτός άπό τόν Κ. Κα

ραμανλή, στόν όποιο μετέφερε τό φιλικό χαιρετισμό 

του προεδρικοί> ζεύγους τών ΗΠΑ καί μέ τόν όποιο 

συζήτησε γιά τή διεθνή κατάσταση, τήν οίκονομική 

άνάπτυξη τής 'Ελλάδος καί τίς διμερεις έλληνοαμε

ρικανικές σχέσεις. 

Σέ είδική συνέντευξη τύπου πού θά δώσει στή 

συνέχεια, ό WΕντουαρντ Κέννεντυ, άφοί> διευκρίνησε 

δτι δέν είναι επιφορτισμένος μέ επίσημη άποστολή, 

εξέφρασε τό θαυμασμό του γιά τήν πρόοδο πού πέτυ

χε ή 'Ελλάδα καί χαρακτήρισε ώς «iδιαιτέρως ίκα

νοποιητικήν τήν συνομιλίαν του μέ τόν πρωθυπουρ

γόν Κ. Καραμανλή, του όποίου ή προσωπικότης του 

εκαμεν ίδιαιτέραν εντύπωσιν». 

15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1962 

'Ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής δέχεται σέ συ

νεργασία τό νέο πρέσβη τής 'Ελλάδος στήν Κύπρο, 

Μ. Δελιβάνη, πρός τόν όποιο δίδει όδηγίες γιά τήν 

εκτέλεση τής άποστολής του. 

Στή συνέχεια, δέχεται σέ άκρόαση τόν πρέσβη 

τής ΗΑΔ, Μ. Ντανές, καί τόν παρακαλει «δπως επι

στήση τήν προσοχή τής Κυβερνήσεώς του επί τής 

βραδύτητας μέ τήν όποίαν ή αίγυπτιακή Κυβέρνησις 

εξετάζει τά αίτήματα τής έλληνικής Κυβερνήσεως, 

τά άφορώντα τήν εν Αίγύπτφ έλληνικήν παροικίαν». 

16 ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΥ 1962 

'Ο 'Αρχιεπίσκοπος 'Αμερικής, 'Ιάκωβος, ενη

μερώνει τόν Κ . Καραμανλή γιά συνάντηση πού είχε 

μέ τόν πρόεδρο τών ΗΠΑ, Τζ. Κέννεντυ. 

«Έξοχώτατε καί φίλτατε κύριε πρόεδρε, 

»Μολονότι Σάς &τηλεγράφησα χθές, Σάς γράφω καί σή-

μερον έπί τής συναντήσεώς μου μετά του προέδρου έν τφ 

Λευκφ Οϊκφ χθές τήν 12:15 μεσημβρινήν. 
»'Εκείνο, τό δποίον ίδιαιτέρως μέ ηuχαρίστησεν, είναι 

τό δτι μου είπε : "Διά τόν κύριον καί τήν κυρίαν Καραμαν

λή αίσθανόμεθα καί έγώ καί ή γυναίκα μου είλικρινή φι

λίαν". Καί προσέθεσε: 

»"Μέ &στενοχώρησε πολύ ή aποφασισθείσα παρά τήν 

σύστασίν μου περικοπή τής έξωτερικής βοηθείας κατά 20 
ή 25%". 

»Παρετήρησα είς τό σημείον αuτό, δτι ή πρός τήν 'Ελ

λάδα βοήθεια είναι ώσάν νά ήτο πρός τήν 'Αμερικήν, 

άφου καμμία χώρα δέν ηξιοποίησε τήν πρός αuτήν βοήθει

αν τ&ν ΗΠΑ, δσον ή 'Ελλάς (πράγμα πού δ ίδιος είπεν, ώς 

ένθυμείσθε, κατά τό πρός τιμήν Σας πρόγευμα έν τφ Λευκφ 

Οίκφ) καί άφου καμμιά liλλη χώρα δέν είναι τόσον aφοσι

ωμένη , αποδεδειγμένως δέ είς τήν 'Αμερικήν, δσον ή 'Ελ

λάς . 

»Είς τά δύο αuτά σημεία δ κύριος πρόεδρος συγκατέ

νευσεν άπολύτως , μέ κατανόησιν καί ίδιαιτέραν συμπάθει

αν, καί μοί προσέθεσεν: 'Έίπήτε είς τόν κύριον Καραμαν

λήν δτι δέν θά τόν άφίσω liνευ ύποστηρίξεως ίδιαιτέρας. 

'Έδωκα έντολήν προσωπικήν είς τόν νέον μας πρεσβευτήν 

Λαμπουίς, καί θά δώσω άκόμη νά iδή τόν κ. πρωθυπουρ

γόν, νά μελετήση καλώς τά οίκονομικά τής' Ελλάδος μαζύ 

του καί νά μου ύποβάλη προσωπικήν εκθεσιν . Καλόν θά 

ήτο νά έβοηθείτο καί άπό τάς εuρωπαϊκάς χώρας περισσό

τερον καί άπό ήμάς. Πάντως θά τόν βοηθήσω δσον fιμπο

ρ&, διότι του εχω άπόλυτον έμπιστοσύνην". 

»Αuτά ύποβάλλω ώς μίαν άνάπτυξιν του τηλεγραφήμα

τός μου καί βεβαιώ δτι θά είμαι πρόθυμος νά κάμω πάντοτε 

δ,τι δύναμαι διά Σάς προσωπικώς καί τήν χώραν μας» 148 • 

'Η άπάντηση του Κ. Καραμανλή είναι ή άκό

λουθη: 

«Σεβασμιώτατε, 

)) VΕλαβα τόσον τήν έπιστολήν σας, όσον καί τό 
προηγηθέν αύτής τηλεγράφημά σας. Σιiς εύχαριστώ 

θερμότατα διά τήν πρωτοβουλίαν σας νά έπιστήσετε 

τήν προσοχή ν του προέδρου Κέννεντυ έπί του έλλη

νικου προβλήματος. Νομίζω δέ ότι αί άντιδράσεις 

του προέδρου δυνατόν νά άποδειχθοvν ίκανοποιητι
καί))i49. 

16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1962 

'Ο άναπληρωτής ύπουργός 'Εξωτερικών γιά τίς 

ύποθέσεις Νότιας 'Ασίας καί 'Εγγύς 'Ανατολής, 

Φίλιπ Τάλμποτ, πραγματοποιει σύντομη ενημερωτι

κή έπίσκεψη στήν 'Αθήνα. Εύθύς μετά τήν aφιξή 
του στό άεροδρόμιο του 'Ελληνικοί>, εκανε τή δή 

λωση δτι «σκοπός τής επισκέψεώς του είναι νά ενη

μερωθή καί νά κατανοήση τήν εν 'Ελλάδι κατάστα

σιν καθώς καί νά συζητήση τά ενδιαφέροντα τάς δύο 

χώρας θέματα» . 

Ό Φ. Τάλμποτ εγινε δεκτός καί είχε συνομιλία 

μέ τόν Κ. Καραμανλή γιά τή διεθνή κατάσταση, τά 

προβλήματα τής Βαλκανικής καί τίς σχέσεις 'Ελλά-
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δος καί 'Ηνωμένων Πολιτειών. 

Σέ συνέντευξη τύπου πού θά δώσει στίς 19 Φε
βρουαρίου, ό 'Αμερικανός έπίσημος δήλωσε ότι δέν 

συζήτησε μέ τόν πρωθυπρυργό καί 'τούς έκπροσώ
πους τής έλληνικής Κυβερνήσεως έσωτερικά, άλλά 

εuρύτερα διεθνή καί διμερή πολιτικά θέματα. Ειδικό

τερα γιά τό Κυπριακό, τόνισε ότι ή άμερικανική πο

λιτική «ύποστηρίζει πλήρως τάς Συμφωνίας Ζυρίχης 

καί Λονδίνου καί άποβλέπει είς τήν γενικήν ένίσχυ

σιν τής οίκονομικής καί τής έν γένει καταστάσεως 

είς τήν Κύπρον». 

19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1962 

Κατατίθεται τό σχέδιο νόμου «περί προικός τής 

βασιλόπαιδος Σοφίας». 

Στήν είσηγητική εκθεση του ύπουργοίί Οίκονο

μικ&ν, Σ. Θεοτόκη, διευκρινίζεται ότι «συμφώνως 

πρός τό είς τό προκείμενον θέμα έπικρατοίίν μακρο

χρόνιον καί άδιάλειπτον εθιμον», ή Κυβέρνηση εί

σηγείται τή χορήγηση προίκας ποσοίί 9 έκατ. δρχ., 
άπαλλαγμένο άπό κάθε φόρο ή τέλος καί μετατρέψι

μο σέ ξένο συνάλλαγμα. 

'Η ΕΚ, σέ άνακοίνωσή της, τήν έπομένη, 20 Φε
βρουαρίου, έκφράζει τήν liποψη ότι «δέν ένδείκνυται 

σύστασις προικός» καί κάνει τήν πρόταση «συμφώ

νως καί πρός τήν πρόσφατον παράδοσιν, νά προ

σφερθή συμβολικώς γαμήλιον δώρον». 

'Η νομοθετική έπιτροπή έπί των οίκονομικ&ν 

συζητεί καί έγκρίνει τό νομοσχέδιο στίς 21 Φεβρου
αρίου. 'Υπέρ του νομοσχεδίου ψηφίζουν ή ΕΡΕ καί 

οί Προοδευτικοί, έναντίον ή ΕΔΑ, έν& ή ΕΚ άπέχει 

άπό τήν ψηφοφορία. 

21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1962 

'Υπογράφεται στήν 'Αθήνα, μεταξύ των Κυβερ
νήσεων 'Ελλάδος καί ΗΠΑ, συμφωνία γιά τήν άπα

δέσμευση 1.826 έκατ. δρχ. άπό κεφάλαια τής άμερι
κανικής βοήθειας, προκειμένου νά διατεθοίίν γιά τήν 

ένίσχυση τής 'Αγροτικής Τράπεζας. 

'Η συμφωνία ύπογράφεται άπό τόν ύπουργό Συν

τονισμοίί, Π. Παπαληγούρα, τό διοικητή τής Α ΤΕ 

καί τόν άρχηγό τής άμερικανικής άποστολής, Τζ. 

Χάγκερτυ καί καθορίζει ότι ποσό 60.893.000 δολλ. 
θά χρησιμοποιηθεί άπό τήν ΑΤΕ γιά τή χορήγηση 

δανείων μέσης καί μακρί'iς διαρκείας, μέ σκοπό τήν 

άνάπτυξη τής γεωργίας καί των γεωργικών βιομηχα

νιών τής χώρας. Τό κεφάλαιο αuτό προβλέπεται νά 

μεταφερθεί σέ είδικό λογαριασμό στήν Τράπεζα τής 

'Ελλάδος καί θά άποδεσμεύεται τμηματικά ύπέρ τής 

'Αγροτικής Τράπεζας σέ ενσημα 4 έτ&ν. Ή ΑΤΕ θά 
άναλάβει 400 έκατ. δρχ. κατά τά ετη 1962 καί 1963, 
500 έκατ. τό 1964 καί τά ύπόλοιπα 526,8 έκατ. δρχ. τό 
1965. Μέ τή χρηματοδότηση αuτή θά έπαυξηθεί τό 

κεφάλαιό της καί θά μειωθεί ή έξάρτηση άπό τίς 

δανειοδοτήσεις τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος καί liλ

λων όργανισμ&ν, μέ σκοπό νά έλαττωθοίίν οί δαπά

νες της καί νά διευκολυνθεί ή παροχή χαμηλοτόκων 

γεωργικών δανείων. 

21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1962 

'Ο Κ. Καραμανλής άποστέλλει στόν πρόεδρο 

των ΗΠΑ, Τζ. Κέννεντυ, συγχαρητήριο τηλεγρά

φημα γιά τήν έπιτυχή πτήση στό διάστημα του 

'Αμερικανικοί) άστροναύτη, Τζών Γκλέν: 

«Παρακαλώ δεχθfjτε τά έyκάρδια συγχαρητήρια 

έμού καί τής Κυβερνήσεώς μου διά τήν θαυμαστήν 

έπιτυχίαν τού κοσμοναύτου Γκλέν. 

»'Ο έλληνικός λαός συμμετέχει εlς τήν χαράν 

τού άμερικανικού έθνους, δπερ δύναται νά εlναι vπε

ρήφανον δι' έπίτευyμα άποδεικνύον τήν άμερικανι

κήν έπιστημονικήν καί τεχνολοyικήν πρόοδον, τήν 

γενναιότητα τών τέκνων του καί τήν lσχύν τών δη

μοκρατικών Ιδεωδών καί μεθόδων». 

23 ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΥ I 962 

'Ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής συνεργάζεται 

μέ τόν ύπουργό 'Αμύνης, Α. Πρωτοπαπαδάκη, καί 

τούς άρχηγούς ΓΕΕΘΑ καί ΓΕΣ, άντιστρατήγους Α. 

Φροντιστή καί Β. Καρδαμάκη, γιά θέματα πού άφο

ροuν τήν liμυνα τής χώρας καί τήν ετοιμότητα των 

ένόπλων δυνάμεων. 

24 ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΥ 1962 

'Ο πρόεδρος του 'Εμπορικοu καί Βιομηχανικοί) 

'Επιμελητηρίου, Χ. Πανάγος, έπισκέπτεται τόν Κ. 

Καραμανλή καί του διαβιβάζει τήν έπιθυμία τ&ν έμ

ποροβιομηχανικ&ν τάξεων νά βοηθήσουν στό εργο 

τής Κυβέρνησεως γιά τήν πρόοδο τής οίκονομίας 

τής χώρας, στά πλαίσια των προοπτικών πού διανοί

γονται μετά τή σύνδεση μέ τήν ΕΟΚ. 

'Ο Κ. Καραμανλής έξέφρασε «τήν ίκανοποίησίν 

του διά τάς προθέσεις αvτάς τών φορέων τού έμπορί

ου καί τής βιομηχανίας», άνακοίνωσε ότι «ή Κυβέρ

νησις θά έξαyyείλη λίαν συντόμως μέτρα, τά όποία 

θά έπιτρέψουν yενικήν κινητοποίησιν τής έπιχειρη

ματικής δραστηριότητος, lδίg εlς τόν βιομηχανικdν 
καί έξαyωyικόν τομέα» καί έπεσήμανε «τήν άνάyκην 

δπως αί έμποροβιομηχανικαί τάξεις ένστερνισθούν 

τό πνεύμα τής έποχής καί άναλάβουν μετ' ένθουσια

σμού τόν ρόλον, ό όποίος τούς άνήκει κατά τήν πα

ρούσαν περίοδον». 'Ο Χ. Πανάγος έπαναβεβαίωσε 

τόν πρωθυπουργό ότι «αί έμποροβιομηχανικαί τάξεις 

εχουν συνειδητοποιήσει πλήρως τά νέα καθήκοντά 

των καί ότι τό ΕΒΕΑ, έκτός τής έρεύνης των γενικω

τέρων οίκονομικ&ν θεμάτων καί των προβλημάτων 
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τοϋ εμπορίου καί τής βιομηχανίας, μελετά τήν λήψιν 

πρακτικών μέτρων, ώς ή 1δρυσις παρ' αύτφ ύπη ρεσί

ας ύποβοηθήσεως τής εξαγωγικής δραστηριότητος, 

ή δημιουργία βιομηχανικής ζώνης εiς τήν πρωτεύ

ουσαν, ή 1δρυσις σταθμοϋ μεταφορών διά φορτηγών 

αύτοκινήτων καί l:iλλα». 

τέλος, ό Κ. Καραμανλής ζήτησε νά ενημερωθεί 

γιά τήν άνέγερση τοϋ νέου κτιρίου τοϋ 'Επιμελητη

ρίου, τοϋ όποίου οί aρχιτεκτονικές μελέτες είχαν 

ήδη aρχίσει νά καταρτίζονται . 

26 ΦΕΒΡΟΥ APIOY 1962 

'Ο ύπουργός τών Οiκονομικών, Σ. Θεοτόκης, κα

ταθέτει στή Βουλή τόν προϋπολογισμό τοϋ ετους 

1962 καί προβαίνει σέ δηλώσεις γιά τά aποτελέσμα
τα τής χρήσεως 1961, τίς προβλέψεις τοϋ τρέχοντος 
ετους, καθώς καί τήν προοπτική τής συνδέσεως μέ 

τήν Κοινή 'Αγορά. 

'Ο νέος προϋπολογισμός είναι ύψηλότερος άπό 

τόν προϋπολογισμό τοϋ προηγούμενου ετους κατά 

1.318 έκατ . δρχ . 'Η αϋξηση τών έσόδων προβλέπεται 

άπό τίς ενδείξεις τής περαιτέρω άνόδου τής οiκονο

μίας, άλλά καί τόν περιορισμό τής φοροδιαφυγής με

τά τή λειτουργία τών Φορολογικών Δικαστηρίων, ή 

όποία πρόκειται νά άρχίσει τό Μάρτιο 1962. Νέος 
φόρος δέν επιβάλλεται, οϋτε αύξάνεται ό συντελε

στής τής iσχύουσας φορολογίας. Τά χαρακτηριστι

κά τοϋ νέου προϋπολογισμοϋ είναι: α) ή φυσιολογι

κή καί χωρίς νέες επιβαρύνσεις αϋξηση τών δημοσί

ων εσόδων άπό έλληνικές πηγές, άπό 17.727 έκατ. 
δρχ . τοϋ 1961 σέ 19.065 έκατ. δρχ . τοϋ 1962 (1.318 
έκατ. δρχ.)· β) ή συμμετοχή τοϋ τακτικοϋ προϋπολο

γισμοϋ μέ 1.000 έκατ. στόν προϋπολογισμό κρατικών 
επενδύσεων· γ) ή βελτίωση τής ποσοστιαίας σχέσε

ως μεταξύ εσόδων άπό άμέσους καί εμμέσους φό

ρους, ή όποία άπό 78,75% καί 21,25% τό 1961 προβλέ
πεται σέ 77,88% καί 22,12% aντιστοίχως δ) ή διατή
ρηση τών άμυντικών δαπανών στά επίπεδα τοϋ προ

ηγούμενου ετους ε) ή αϋξηση τών καταναλωτικών 

δαπανών τοϋ Κράτους κατά 12,2%, πού όφείλεται σέ 
αύξήσεις άπό παλαιότερες ύποχρεώσεις τών δημοσι

οϋπαλληλικών aποδοχών, σέ αύξήσεις τών δαπανών 

γιά τήν εξυπηρέτηση τοϋ μεταπολεμικοϋ δημοσίου 

χρέους καί σέ αύξήσεις τών δαπανών γιά τήν Παι
δεία, τήν Πρόνοια καί τή Γεωργία. 

27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1962 

'Ο Ρενέ Πλεβέν, πρώην πρωθυπουργός τής Γαλ

λίας, στή διάρκεια διήμερης επισκέψεως iδιωτικοϋ 

χαρακτήρα στήν 'Ελλάδα, συναντάται καί aνταλ

λάσσει άπόψεις μέ τόν Κ. Καραμανλή, καθώς καί τόν 

aντιπρόεδρο τής Κυβερνήσεως, Π. Κανελλόπουλο, 

καί τόν ύπουργό 'Εξωτερικών, Ε. ' Αβέρωφ. 

28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1962 

Συζητείται καί ψηφίζεται στή Βουλή τό σχέδιο 

Νόμου «περί συνομολογήσεως λαχειοφόρου έσωτε

ρικοϋ δανείου οικονομικής αναπτύξεως, δρχ . 

990.000.000». Τό ύπό εγκριση δάνειο είναι τό τρίτο, 
μετά τό δάνειο τοϋ 1954 (ϋψους 300.000.000) καί τό 
δάνειο τοϋ Ν .Δ. 4117 j 60 (ϋψους 750.000.000 δρα
χμών). Τό νέο δάνειο θά εκτεθεί σέ δημόσια έγγραφή 

μέ aπόφαση τοϋ ύπουργοϋ Οiκονομικών, μετά άπό 

εγκριση τής Νομισματικής ' Επιτροπής. 

28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1962 

Σέ συνέντευξη Τύπου στήν Τράπεζα τής 'Ελλά

δος, ό διοικητής, Ξ . Ζολώτας καί οί ύποδιοικητές, Δ. 

Γαλάνης καί Ι. Πεσμαζόγλου άναπτύσσουν τήν ερ

γασία συγκριτικής επεξεργασίας τών διαφόρων 

στοιχείων καί μεγεθών τής έθνικής οiκονομίας καί 

τής οiκονομικής καί δημοσιονομικής δραστηριότη

τας τής χώρας. Μετά τήν προβολή διαγραμμάτων καί 

στατιστικών πινάκων, συνάγονται τά άκόλουθα συμ

περάσματα: 

«1. Έθνικόν είσόδημα καί παραγωγή: 
»α) Τό άκαθάριστον έθνικόν είσόδημα είς σταθεράς τι

μάς ηύξήθη κατά 96,6% μεταξύ τών έτών 1950 καί 1961 μέ 
μέσον έτήσιον ρυθμόν αύξήσεως 6,4%. β) Τό κατά κεφα
λήν έθνικόν είσόδημα είς σταθεράς τιμάς κατά τήν αύτήν 

χρονικήν περίοδον, ηύξήθη κατά 77%, μέ μέσον έτήσιον 
ρυθμόν αύξήσεως 5,3%. γ) Τά διαθέσιμα άγαθά καί ύπηρε
σίαι (aνευ πλοίων) είς σταθεράς τιμάς ηύξήθησαν μεταξύ 

τών έτών 1950 καί 1960 κατά 57%, μέ μέσον έτήσιον ρυ
θμόν αύξήσεως κατά 4,6%. δ) Αί άκαθάριστοι έπενδύσεις 
παγίου κεφαλαίου (aνευ πλοίων) ηύξήθησαν κατά τό αύτόν 

χρονικόν διάστημα κατά 75,5%, ή δέ κατανάλωσις κατά 
61,4%. ε) Τό μέσον έτήσιον ποσοστόν μεταβολής του άκα
θαρίστου έθνικοu εΙσοδήματος είς σταθεράς τιμάς διά τήν 

περίοδον 1950-1961 εχει ώς άκολούθως διά τάς τιμάς: 'Ελ
λάς 6,4%, Δ. Γερμανία 7,8%, 'Ιταλία 6,1%, Γαλλία 4,5%. 

»2. Νομισματικά, πιστωτικά καί δημοσιοyομικά μεγέ

θη : α) Τά μέσα πληρωμής άπό 2,5 δισεκdτ . δρχ. τήν 

31 / 12/ 50 άνήλθον είς 17,6 δισεκατ. δρχ. τήν 31 / 12/ 1961, 
ijτοι μέσος έτήσιος ρυθμός αύξήσεως 20% περίπου. β) 'Ο 
δείκτης εΙσοδηματικής ταχύτητος κυκλοφορίας μέσων 
πληρωμής μέ βάσιν 100 τό 1950, ijτοι 52 τό 1961. γ) Αί 
καταθέσεις Ιδιωτών πάσης μορφfjς άπό 3,1 δισεκατ. δρχ. 
τήν 31 / 12/ 55 άνήλθον είς 19,7 δισεκατ . δρχ . τήν 

31 / 12/ 1961. δ) 'Αποτέλεσμα τακτικοί! προϋπολογισμοί!, 

του μέν ο{κονομικοu ετους 1951-1952 ύπήρξεν ελλειμμα 
913 έκατ . δρχ., του δέ οίκονομικοu ετους 1961 πλεόνασμα 
1.500 έκατ. 

»3. Τιμαί : α) 'Ο τιμάριθμος χονδρικής πωλήσεως 

'Αθηνών-Πειραιώς μέ βάσιν \00 τό 1952, άνήλθεν είς 152,5 
τόν Δεκέμβριον 1956 καί είς 153 τόν Δεκέμβριον 1961, ijτοι 
αύξησις μεταξύ 1956 καί 1961 0,3%, μεταξύ δέ Δεκεμβρίου 
1961 καί 'Ιανουαρίου 1962 ύπέστη μείωσιν κατά 0,3%. 

»4. 'Ισοζύγιον πληρωμών: α) Είσαγωγαί 394,3 έκατ . 
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'Επίσκεψη τοv Φ. Τάλμποτ στήν 'Αθήνα. 
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δολλ. τό 1950 καί 561,2 /;κατ. δολλ. τό 1961, ήτοι έσημειώ~ 

θη αϋξησις κατά 42%. β) 'Εξαγωγαί 85,1% έκατ. δολλ. τό 
1950 καί 234,3 τό 1961, ήτοι έσημειώθη αϋξησις κατά 
175%. γ) 'Άδηλοι πόροι 55,2 έκατ. δολλ. τό 1960 καί 319,6 
τό 1961, ήτοι έσημειώθη αϋξησις κατά 479%. δ) 'Άδηλοι 
πληρωμαί 24,8 έκατ. δολλ. τό 1950 καί 75,5 τό 1961, ήτοι 
έσημειώθη αϋξησις κατά 204%. ε) Πλεόνασμα άδήλων 30,4 
έκατ. δολλ. τό 1950 καί 243,1 τό 1961, ήτοι αϋξησις κατά 
703%. στ) ~Ελλειμμα τρεχουσών συναλλαγών 278,8 έκατ. 
δολλ. τό 1950 καί 82,8 τό 1961. ζ) 'Ύψος διαθεσίμων 54,4 
έκατ. δολλ. τό 1950 καί 250,5 /;κατ. δολλ. τό 1960, ήτοι 
έσημειώθη αϋξησις .κατά 360%». 

28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1962 

'Ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής δέχεται στό 

Πολιτικό Γραφείο τό Γιουγκοσλάβο πρέσβη στήν 

'Αθήνα, Π. Ντάπτσεβιτς, παρουσία καί του γενικου 

διευθυντή του ύπουργείου 'Εξωτερικών, Χ. Ξανθό

πουλου-Παλαμά. 'Η συνομιλία έντασσόταν στά 

πλαίσια των προσπαθειών των δύο Κυβερνήσεων νά 

θέσουν ύπό ελεγχο τήν κρίση πού είχε άκολουθήσει 

τίς δηλώσεις Κούντς της 15ης Δεκεμβρίου. Μέ τό 

πνευμα άύτό καί ό Γιουγκοσλάβος ύπουργός 'Εξω

τερικών, Κ. Πόποβιτς, είχε παραχωρήσει συνέντευ

ξη στήν έφημερίδα «'Ακρόπολις», ή όποία δη

μοσιεύτηκε στίς 23 'Ιανουαρίου. 'Ωστόσο, τό κλίμα 
είχε καί πάλι έπιβαρυνθεί, έξαιτίας της διαθέσεως 

τής γιουγκοσλαβικής πλευράς νά έκμεταλλευθεί τή 

συμφωνία μεθοριακής έπικοινωνίας, γιά νά προω

θήσει τήν προπαγάνδα της στούς 'Έλληνες πού 

είσέρχονταν στό γιουγκοσλαβικό εδαφος. Πρόσφα

τα, μάλιστα, είχαν, μέ πρωτοβουλία τής έλληνικής 

πλευράς, διακοπεί οί έργασίες τής Μικτής Μεθο

ριακής 'Επιτροπής. Τό μνημόνιο της συνομιλίας 

άναφέρει: 

«Κ. Καραμανλής: 'Επιθυμώ εlλικ:ρινώς νά έχω καλήν 

κ:αί φιλική ν συνεργασίαν μέ τήν Γιουγκ:οσλαβίαν. Διά τόν 

λόγον αvτόν θά ήθελα νά άποφεύγωνται προσκόμματα, τά 

όποία καθιστούν τήν συνεργασίαν αvτήν δύσκ:ολον. Ή 

έλληνογιουγκ:οσλαβικ:ή φιλία δέν ε{ναι χρήσιμος μόνον 

διά τάς χώρας μας. Εlναι χρήσιμος κ:αί διά τήν εlρήνην εlς 

τά Βαλκάνια. Εlναι εύκ:ολον νά κ:αταστρέψη κανείς μίαν 

φιλίαν, εlναι όμως δύσκ:ολον νά τήν δημιουρrfί κ:αί νά τήν 

έδραιώνη. 

» 'Απέναντι τής χώρας σας ή θέσις μου ύπfίρξεν πάντο
τε εlλικ:ρινής κ:αί έντιμος. Άπέβλεψα εlς τήν έδραίωσιν 

φιλίας &δελφικής. Διά νά ύπάρχη όμως φιλία πρέπει νά 

εύρίσκ:η κ:αί άνταπόκ:ρισιν. Εlμαι δέ ύποχρεωμένος νά είπω 

ότι, έκ:τιμών τάς τελευταίας έξελίξεις, δέν έχω τήν έντύπω

σιν ότι τήν διατήρησιν τής φιλίας αvτής οί έν Βελιγραδίφ 

τήν έπιθυμοvν τόσον ζωηρώς όσον κ:α[ ήμείς. 
»Ντάπτσεβιτς: ΕΙμαι βέβαιος δτι αί δυσκολίαι τάς 

δποίας μνημονεύετε όφείλονται είς παρεξήγησιν καί εΙναι 

προσωριναί. 

»Κ. Καραμανλής: Εύχομαι τά πράγματα νά έχουν οϋτω. 

Εlς τό πλαίσιον μιiiς φιλικής συνεργασίας δέν άποκ:λείεται 

νά ύπάρχουν διαφοραί άπόψεων έφ ' ώρισμένων σημείων. 
Τό θέμα ε{ναι νά ίδωμεν έάν αί διαφωνίαι θά άποδειχθοvν 

Ισχυρότερα ι άπό τήν άνάγκ:ην τής φιλίας κ:αί τής συνεργα

σίας. 

»Ντάπτσεβιτς: Δέν εΙμαι καί έγώ έξ έπαγγέλματος δι

πλωμάτης καί θά δμιλήσω μέ είλικρίνειαν. Ήμπορώ νά 

σάς βεβαιώσω δτι τό Βελιγράδιον ένδιαφέρεται πάρα πολύ 

διά τήν διατήρησιν τής έλληνογιουγκοσλαβικής φιλίας 

καί συνεργασίας. 'Εκτιμάται άπό πάσης πλευράς ή σημα

σία τής φιλίαζ αuτής . Πολλάκις καί είς τόν γάμον ύπάρ

χουν διαφοραί. Αuτό δέν σημαίνει δτι ό γάμος πρέπει νά 

διαλυθή. Οί έν Βελιγραδίφ πιστεύουν δτι ή έλληνογιου

σκοσλαβική συνεργασία θά διαρκέση πάρα πολλά χρόνια. 

Πέραν των διαφωνιών ύπάρχουν περιθώρια καί περαιτέρω 

άναπτύξεως τής συνεργασίας. 

»Κ. Καραμανλής: Ναί, άλλά αί διαφωνίαι έμποδίζουν 

τήν περαιτέρω άνάπτυξιν. 

»Ντάπτσεβιτς: 'Υπάρχουν δυνατότητες, δταν αύται πα

ραμερισθουν άπό άμφοτέρων των πλευρών. Πρέπει νάκα

ταβληθή προσπάθεια διά νά ηρεμήσουν τά πράγματα καί 

νά βελ τιωθή τό κλίμα τών σχέσεών μας. 

»Κ. Καραμανλής: Πρέπει νά είπω ότι ή Γιουσκ:ολαβία 

εlναι έκ:είνη ή όποία έδωσε τήν άφορμήν. Ό έλληνικ:ός 

τύπος ύπήρξεν ίσως ύπερβολικ:ός εlς τάς κρίσεις του. Τό 

θέμα όμως τό έδημιούργησεν ή Γιουγκοσλαβία. Εlναι δέ τό 

Μακ:εδονικ:όν τό μόνον θέμα τό όποίο ν ημπορεί νά διαταρά

ξη τάς σχέσεις μας. Αvτά έν πάσα εlλικ:ρινείg τά ε{ποvκαί 
τά έπανέλαβον έπί 5 κ:αί πλέον έτη εlς όλους τούς Γιουγ
κ:οσλάβους έπισήμους, εlς τόν κ:. Πόποβιτς, εlς τόν πρόε

δρον τίτο κ:.λ.π. Άνέκ:υψεν όμως έσχάτως τό θέμα αvτό 

τόσον άπροσδοκ:ήτως, παρά τάς προειδοποιήσεις μας αv

τάς, dJστε διερωτώμαι, μήπως ήλλαξεν ή πολιτική τής Γι

ουγκοσλαβίας. 

»Ντάπτσεβιτς: Οuδεμία άπολύτως μεταβολή έσημειώ

θη. Τά εναντι τής 'Ελλάδος αίσθήματά μας παραμένουν 

άναλλοίωτα. 

»Κ. Καραμανλής: 'Εκτιμώ πολύ τά όσα λέγετε. Άλλά 

αί έκ:δηλώσεις άπό τόν γιουγκ:οσλαβικ:όν τομέα ε{ναι άντί

θετοι. Τά Σκόπια δέν ημπορεί νά καθορίζουν τήν έξωtερι

κ:ήν πολιτικ:ήν τής Γιουγκοσλαβίας. 

»Ντάπτσεβιτς: Συμφωνώ. ~Άλλωστε, τουτο θά ήτο άντί

θετον καί πρός τό γιουγκοσλαβικόν Σύνταγμα, τό δποίον 

καθορίζει τήν άρμοδιότητα τών 5 Δημοκρατιών. 
»Κ. Καραμανλής: Σiiς παρακαλώ νά προσέξετε τήνδια

δοχήν τών γεγονότων: Τά Σκόπια προκαλούν. 'Ημείς, ώς 

ε{ναι φυσικ:όν, άπαντώμεν. Τό Βελιγράδιον έπεμβαίνει 

πρός κ:άλυψιν τών Σκοπίων κ:αί οϋτω δημιουργείται όξύ

της. Πώς έπιτρέπετε εlς τά Σκόπια νά παρασύρουν τήν Γι

ουγκ:οσλαβίαν; 

»Ντάπτσεβιτς: Χρειάζεται μία στενωτέρα έπαφή μεταξύ 

των δύο Κρατών μας. Δέν πρέπει νά άφήσωμεν τά πράγμα

τα νά μάς παρασύρουν. ΕΙναι άπαραίτητον νά προχωρή

σωμεν είς μίαν βαθυτέραν καί είς άνώτερον έπίπεδον συζή

τησιν του δλου θέματος. Νά έξετάσωμεν καί νά άνταλλά

ξωμεν τάς σκέψεις μας οuχί διά του τύπου, άλλά ύπευθύ

νως. 

»Κ. Καραμανλής: 'Εγώ ε{μαι λίαν προσεκτικός εlς τάς 

άντιδράσεις μου. Πολλάκις, άκ:όμη κ:αί έπί ζημίg τής δη-
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μοτικότητός μου, έπροστάτευσα τάς σχέσεις τών δύο χω

ρών μας. Είναι άληθές ότι ό έλληνικός τύπος, μή έλεγχό

μενος, φθάνει ένίοτε εlς ύπερβολάς. Αύτό εlναι εlς έπί πλέ

ον λόγος, διά τόν δποίον ο{ Γιουγκοσλάβοι φίλοι μας πρέ

πει νά προσέχουν καί νά μ ή παρέχουν aφορμάς έκμεταλλεύ

σεως aπό τόν τύπον τής εύαισθησίας τής έλληνικής κοινής 

γνώμης. 

ιιΠρέπει νά aναγνωρίσωμεν δτι έδημιουργήθη τόν τε

λευταίον καιρόν ψυχολογία πολύ δυσάρεστος, λόγω τής 

μεγάλης aλλά καί δεδικαιολογημένης εύαισθησίας τής 

κοινής γνώμης εΙς τό ζήτημα τό δποίον γνωρίζετε. Πρέπει 

νά έξεύρωμεν τρόπον διά νά προλάβωμεν νέα ν έπιδεί νωσι ν. 

ιι "Οταν τό 1950 έπεχειρήθη aπό γιουγκοσλαβικής 

πλευρίiς ή προβολή aξιώσεως περί μακεδονικής μειονότη

τας, ή τότε Κυβέρνησις aντέδρασε καί άνέστειλεν τήν έπα

νάληψιν τών κανονικών διπλωματικών σχέσεων, μέχρι ού 

ή γιουγκοσλαβική Κυβέρνησις άπέσυρε τήν aνωτέρω aξί

ωσίν της. Τοvτο κατέστησε τότε δυνατήν τήν aποκατά

στασιν τών έλληνογιουγκολαβικών σχέσεων. Διατί σήμε

ρον τό Βελιγράδιον ένεργεί άντιθέτως; 

»Ντάπτσεβιτς: Ήμείς δέν θέτομεν τό Μακεδονικόν ώς 

δρον, ώς προϋπόθεσιν. 

»Κ. Καραμανλης: Τό θέμα αύτό καθ' αύτό δέν μέ aπα

σχολεί, διότι δέν ύπάρχει διά τήν 'Ελλάδα. 'Αποτελεί 

δμως έτι μεγαλύτερο ν σφίiλμα τό γεγονός δτι έγείρεται εΙς 

μίαν στιγμήν διαβαλκανικής aναταραχής καί ήμπορεί νά 

κλονίση τήν πολιτική ν Ισορροπίαν εΙς τήν περιοχήν μας. 

»Ντάπτσεβιτς: Έάν άναπτύξωμεν τάς σχέσεις μας εiς 

δλους τούς τομείς, τό Μακεδονικόν θά χάση τήν σημασία ν 

του. 

»Κ. Καραμανλης: ΕΙς τό διεθνές έπίπεδον ύπήρξα πάν

τοτε δικηγόρος τής γιουγκοσλαβικής θέσεως. Ύπεστήρι

ξα τήν aνεξάρτητον πολιτικήν τής Γιουγκοσλαβίας. Τό 

έπραξα εΙς πίiσαν περίστασιν, εΙς τήν Ούασιγκτώνα καί εΙς 

ώρισμένας κρισίμους στιγμάς μέ τόν 'Α ντενάουερ. Καί του

το, όχι μόνον διότι πιστεύω εΙς τό κοινόν συμφέρον τών 

δύο χωρών μας, aλλά καί διότι συναισθηματικώς εύρίσκο

μαι πλησιέστερον πρός τούς Γιουγκοσλάβους. Αύτό τό 

Βελιγράδι τό έγνώριζε. 'Εγνώριζεν έπίσης δτι τό μόνον 

θέμα τό δποίον ήδύνατο νά θέση έν κινδύνφ τάς σχέσεις 

μας ήτο τό Μακεδονικόν. Δι ' αύτό εύλόγως διερωτώμαι 
διατί παρά ταvτα τό Βελιγράδιον έδημιούργησεν τό θέμα. 

»Ντάπτσεβιτς: Θά ήθελα νά παρατηρήσω δτι καί ή Γι

ουγκοσλαβία !:χει πολλάκις δυσκολίας μέ τούς Ρώσους έξ , 

άφορμης της έλληνογιουγκοσλαβικης φιλίας. Παρά ταί>τα 

ένέμεινε εiς τήν φιλίαν αυτήν. 'Επιθυμώ νά τονίσω δτι 

ουδόλως θέλομεν νά διαταραχθοί>ν αί σχέσεις μας. Δι' αυ

τό καί θέλομεν νά συζητήσωμεν τό άντικείμενον τών δια

φορών μας. 

»Κ. Καραμανλης: Ά νεξαρτήτως τών ιωβερνητικών 

προθέσεων έκατέρωθεν πρέπει νά aποβλέψωμεν εΙς τήν 

συνεργασίαν τών δύο λαών καί δι ' αύτό πρέπει νά προσέ
χωμεν Ιδιαιτέρως τήν κοινήν γνώμην. 

»Ντάπτσεβιτς: 'Από άμφοτέρων τών πλευρών πρέπει νά 

άποφεύγωνται αί παρεξηγήσεις, διά νά μή δημιουργηται ή 

έντύπωσις δτι αί σχέσεις μας κλονίζονται. 'Υπάρχουν ευ

ρύτατα περιθώρια οiκονομικης συνεργασίας. Αϋτη δέν πρέ

πει νά έπηρεάζεται άπό τήν γνωστήν διαφωνίαν μας. 

»Κ. Καραμανλης: "Ολα τά άλλα διορθώνονται. Τό Μα-

κεδονικόν δμως ε{ναι τό μόνον τό δποίον δέν διορθώνεται. 

Αύτό τό έπαναλαμβάνω έπί έτη. Τό θέμα προκαλεί ζημίας 

καί έκείνοι ο{ όποίο ι τό !:γείρουν πρέπει νά έκλέξουν. Πρέ

πει νά aποφασίσουν έάν προτιμοvν τά πλεονεκτήματα τής 

συνεργασίας μας ή τήν ζημίαν τήν όποία ν τό θέμα έγειρό

μενον προκαλεί εΙς τάς σχέσεις μας. "Οσον άφορίi τήν 

οΙκονομική ν συνεργασίαν, ε{πον εΙς τόν κ. Ράνκοβιτς δταν 

ήτο έδώ, ότι ή σύνδεσις τής 'Ελλάδος μέ τήν Κοινήν 

Άγοράν όχι μόνον δέν θά !:ζημίωνε τήν Γιουγκοσλαβίαν, 

άλλά θά τής παρείχε τήν εύχέρειαν νά έπωφεληθή καί αύτή 

άπό τήν σύνδεσιν. 

ιιΝτάπτσεβιτς: Χθές τό έσπέρας έπληροφορήθην δτι ή 

Μικτή Έλληνογιουγκοσλαβική Μεθοριακή 'Επιτροπή 

διέκοψεν τάς έργασίας της. Τοί>το ύπηρξεν μάλλον δυσά

ρεστον. Πάντως θά άναφέρω εiς τήν Κυβέρνησίν μου τά 

δσα μου είπατε καί έλπίζω εiς βελτίωσιν της καταστάσεως. 

ι>(Εiς τό σημείον αυτό έξέθεσα εiς τόν κ. πρόεδρον πώς 

εΙ χε τό θέμα καί ύπό ποίας συνθήκας ή άνωτέρω 'Επιτροπή 

ήναγκάσθη νά διακόψη τάς έργασίας της χωρίς νά προβη 

εiς τήν !:κδοσιν κοινοί> άνακοινωθέντος. Τοί>το οφείλεται 

εiς άρνησιν της γιουγκοσλαβικης άντιπροσωπείας νά άνα

γνωρίση τά γενόμενα έλληνικά παράπονα τά άφορώντα τήν 

ύπό τών συμμοριτών πολιτικήν έκμετάλλευσιν τής μεθορι

ακης διακινήσεως, έκμετάλλευσιν ή όποία προεκάλεσε τήν 

προσωρινήν άναστολήν της διακινήσεως τών ήμετέρων 

πρός τήν Γιουσκοσλαβίαν). 

»Κ. Καραμανλης: Θά χαρώ Ιδιαιτέρως έάν aποδειχθή 

δτι δέν ύπήρξεν πράγματι aλλαγή εΙς τήν γιουγκοσλαβι

κήν στάσιν. Εύχομαι εΙλικρινώς δπως ή σημερινή συνάν

τησις aποτελέση aφετηρίαν βελτιώσεως τής καταστάσεως. 

»Ντάπτσεβιτς: Δέν χρειάζονται πολλά διά νά έπανέλ

θωμεν εiς τήν λίαν ίκανοποιητικήν κατάστασιν τήν όποίαν 

είχομεν κατά τό παρελθόν. 'Έχω δέ τήν πρόθεσιν νά συστή

σω δπως σταματήση ή προπαγάνδα. 

ιιΚ. Καραμανλης: Αύτό θά ήτα χρήσιμον. Καί δέν πρέ

πει νά λησμονήτε δτι έάν aπό lδικής μας πλευρίiς ύπάρχη 

ύπερβολή, aπό τής Ιδικής σας παρέχεται ή aφορμή. Αύτό 

δικαιολογεί τό ύπ' έμοv λεχθέν, δτι ή εύθύνη βαρύνει τήν 

Γιουγκοσλαβία ν. 

ιιΝτάπτσεβιτς: Πρέπει νά άναγνωρίσετε δτι δταν ό έλ

ληνικός τύπος έπιτίθεται έναντίον της γιουγκοσλαβικης 

Μακεδονίας, δταν ύβρίζωνται οί iδικοί μας Μακεδόνες, 

τότε εΙναι μοιραίον νά προκαληται όξύτης καί νά άντιδρa 

καί τό Βελιγράδι. Δέν πρέπει νά λησμονητε δτι καί ήμείς 

εχομεν έσωτερικά προβλήματα, έκ του γεγονότος δτι ή 

Γιουγκοσλαβία εΙναι Κράτος πολυεθνές. 

ιιΚ. Καραμανλης: Μήπως εΙς τήν aποχαλίνωσιν τών 

Σκοπίωv ύπάρχει βουλγαρικός δάκτυλος; 

»Ντάπτσεβιτς: 'Όχι. "Άλλωστε εναντι τής Βουλγαρίας 

τό Μακεδονικόν τό θέτομεν πολύ σκληρότερον καί κατά 

τρόπον έντελώς διαφορετικόν άπό δ,τι τό θέτομεν εναντι 

τής 'Ελλάδος. Τό Μακεδονικόν δέν άποτελεί διά τάς έλ

ληνογιουγκοσλαβικάς σχέσεις άπαραίτητον, ώς θά !:λεγα, 

δρον ύπό τύπον "Το be or not to be"ιι 15Ο. 

'Αμέσως μετά τή συνάντησή του μέ τό Γιουγ

κοσλάβο πρέσβη, ό Κ. Καραμανλής θά δεχτεί τόν 

ύπουργό 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ καί θά εχει μαζί 

του συνεργασία πάνω στά θέματα πού συζητήθηκαν. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



308 ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΠΕΔΙΟ 

3 ΜΑΡτΙΟΥ 1962 

Μέ τήν εύκαιρία τής καταθέσεως στή Βουλή του 

νέου κρατικου προϋπολογισμου, σημειώνονται άντι

δράσεις σέ διάφορους κλάδους εργαζομένων. Συγκε

κριμένα ή ΑΔΕΔ Υ άναφέρεται σέ «άρνητική στάση 

τής Κυβερνήσεως» ώς πρός τό μισθολογικό πρόβλη

μα των δημοσίων ύπαλλήλων, τούς όποίους καί κα

λεί σέ επιφυλακή «διά τήν διεκδίκησιν των αίτημά

των τους». Παράλληλα, οί εκπαιδευτικοί , κλιμακώ

νοντας τίς άντιδράσεις τους, ίσχυρίζονται δτι ή Κυ

βέρνηση δέν προχωρεί στήν επίλυση των προβλημά

των του κλάδου καί παρατείνει τίς ύπάρχουσες εκ

κρεμότητες, ενω συγχρόνως κάνουν λόγο γιά «επι

δοματική καί μισθολογική άδικίω>. τέλος, τρείς κλά

δοι εργαζομένων τής ΓΣΕΕ -οίκοδόμοι, εργάτες 

μεταφορων καί άρτεργάτες- βρίσκονται σέ «πυρε

τώδεις προετοιμασίες», σύμφωνα μέ τήν εκφραση 

τής «Αύγής» (3.3.62) καί προειδοποιουν γιά «εντονες 
κινητοποιήσεις». 

Ειδικότερα ώς πρός τά αίτήματα των εκπαιδευτι

κων, τό ύπουργείο Παιδείας σέ εκτενή άνακοίνωσή 

του, μεταξύ aλλων άναφέρει: 

«'Η Κυβέρνησις κατά τό παρελθόν θέρος dπεδέχθη έξ 

δλοκλήρου τάς προτάσεις τής ειδικής συσταθείσης 

επιτροπής έξ άνωτάτων κρατικών λειτουργών διά τήν 

μελέτην των αιτημάτων των εκπαιδευτικών, ίκανοποιή

σασα τοιουτοτρόπως πλήρως τό βασικόν αt:τημα αύτών 

περί ϊσης μεταχειρίσεως πρός τούς λοιπούς δημοσιοϋπαλ

ληλικούς κλάδους τών αύτών προσόντων. 'Η οϋτως 

aποφασισθείσα κατά 300-550 δρχ . μηνιαία αϋξησις τοϋ 

ειδικοϋ επιδόματος αύτών /:προκάλεσε τήν dνεπιφύλακτον 

ί:κφρασιν τής πλήρους ίκανοποιήσεως τής 'Εκτελεστικής 

'Επιτροπής των εκπαιδευτικών, παρ' δλα δέ τά λεγόμενα 

υπό τής Ε.Ε. τών 'Εκπαιδευτικών, κατά τήν τελευταίαν 

7ετίαν ίκανοποιήθησαν έν τφ μέτρφ τοϋ δυνατοϋ καί εις τό 

σύνολον σχεδόν, τά μισθολογικά, επιδοματικά καί βαθμο

λογικά κλαδικά των αiτήματα διά μέτρων, κορύφωσιν των 

δποίων dπετέλεσεν ή έξ όλοκλήρου άποδοχή των προ

τάσεων τής προμνημονευ'Jείσης επιτροπής μελέτης των 

αiτημάτων . 

»Εiδικώτερον, ελήφθησαν υπέρ των εκπαιδευτικών λει

τουργών τά κάτωθι μέτρα: 

»Α'. Διά τούς λειτουργούς τής Μέσης 'Εκπαιδεύσεως : 

»Μισθολογικά: Διά τοϋ Ν.Δ. 379(1955 καθιερώθη ειδι
κόν μισθολόγιον άνώτερον τοϋ διοικητικοϋ κατά 300-1 .080 
δρχ. μηνιαίως, άναλόγως βαθμοϋ. 'Επιδοματικά: Διά τής 

υπ· dριθ. 1326/1957 Πράξεως τοϋ Ύπουργικοϋ Συμβουλί
ου έχορηγήθη ειδικόν έπίδομα έκ δρχ . 250 μηνιαίως. Διά 
τής υπ· dριθ . 96(1961 Πράξεως Ύπουργικοϋ Συμβουλίου 
έχορηγήθη αϋξησις τοϋ επιδόματος τούτου έκ δρχ. 300-550 
μηνιαίως, αναλόγως βαθμοϋ, κλιμακωθείσα εις τρείς δό

σεις. Βαθμολογικά: Διά τών Ν.Δ. 3379( 1955 καί 3970(1959 
καί τών Πράξεων Ύπουργικοϋ Συμβουλίου 69( 1960 καί 
93(1961 ηύξήθησαν αί έπί βαθμφ βοηθοϋ γυμνασιάρχου 
θέσεις κατά 950 περίπου. 

»'Εκ τών μέτρων τούτων καί τινων άλλων μικροτέρας 

σημασίας δημιουργείται ετησία επιβάρυνσις τοϋ προϋπο

λογισμοϋ τοϋ Κράτους έκ δρχ. 90 έκατ . περίπου, υπολογι

ζομένου έπί τής σημερινής εις όργανικάς θέσεις συνθέσε

ως τοϋ προσωπικοϋ. 

»Διά τήν Στοιχειώδη Έκπαίδευσιν: 'Επιδοματικά: Διά 

του Ν.Δ . 3379( 1955 εχορηγήθη ειδικόν επίδομα dπό 100-
450 δρχ . μηνιαίως, dναλόγως βαθμοu. Διά τής υπ· άριθ. 

1920(1958 Πράξεως τοu Ύπουργικοϋ Συμβουλίου εχορη

γήθη αϋξησις τοϋ επιδόματος τούτου έκ δρχ. 100 μηνιαίως 
καί διά τής υπ· dριθ. 96(1961 όμοίας Πράξεως έχορηγήθη 
νέα αϋξησις τοϋ έν λόγφ επιδόματος dπό 300-450 δρχ. καί 
550 δρχ. διά τούς γενικούς επιθεωρητάς . Βαθμολογικά: Διά 

τοu Ν.Δ. 3970( 1959 ηύξήθησαν: αί έπί 5φ βαθμψ όργανικαί 
θέσεις κατά 825, αί επί 4φ κατά 330, αί έπί 3φ κατά 73 καί 
αί επί 2φ κατά 10. Διά τών υπ· dριθ. 69/1960 καί 93 / 1961 
Πράξεων 'Υπουργικοί) Συμβουλίου ηύξήθησαν αί έπί 5φ 

βαθμφ θέσεις κατά 25 εισέτι, αί επί 3φ βαθμφ κατά 500 καί 
αί επί 2φ βαθμφ κατά 90. 'Η έκτων μέτρων τούτων έτη σία 
επιβάρυνσις του κρατικοί) προϋπολογισμοί) άνέρχεται εις 

δρχ. 182.000.000 υπολογιζομένη επί του σημερινοί) ηύξημέ
νου dριθμοϋ των οργανικών θέσεων του κλάδου τούτου. 

»Τοιουτοτρόπως ή συνολική ετησία δαπάνη διά τήν 

{κανοποίησιν των αιτημάτων των εκπαιδευτικών dνήλθεν 

εις 272.000.000 δρχ., μ ή υπολογιζομένης τής άπαιτηθείσης 
λόγω των κατά τήν τελευταίαν έπταετίαν γενομένων αύξή

σεων του γενικοί) μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων 

καί των δοθέντων επιδομάτων (τριετιών, πολυετίας κ.λ.π.), 

των όποίων δέν έξηρέθησαν βεβαίως οί εκπαιδευτικοί, 

άνεξαρτήτως τής ίκανοποιήσεως των aνωτέρω αιτημάτων 

των. 'Αλλ' οί εκπαιδευτικοί λειτουργοί υποβάλλουν τε

λευταίως δύο νέα αιτήματα: Τό τής συντμήσεως τών προ

θεσμιών τής όλοκληρώσεως τής παροχής των τελευταίων 

εκ δρχ . 300-550 αύξήσεως του ειδικοί) έπιδόματός των καί 
τής επεκτάσεως καί είς αύτούς των διατάξεων τοϋ άρθρου 7 
τοu Ν.Δ. 4193/1961. Καί δσον aφορά μένεις τό πρώτον, ή 
σταδιακή παροχή τής ώς άνω αύξήσεως εlχεν ώς γνωστόν 

τεθή ώς βασική προϋπόθεσις τής κατά τό παρελθόν ετος 

εξετάσεως του σχετικοί) αίτήματος, γενομένη άνεπιφυλά

κτως δεκτή υπό τής 'Εκτελεστικής 'Επιτροπής. 'Όσον δέ 

άφορά εις τό δεύτερον, τοuτο προβάλλεται διά πρώτην φο

ράν καί θά μελετηθή μετά τής δεούσης προσοχής. 

>ιτέλος, διά τής υπ· dριθ. 93(61 Πράξεως τοϋ Ύπουρ
γικοϋ Συμβουλίου ηύξήθησαν αί θέσεις τών βοηθών γυ

μνασιαρχών κατά 116. 'Η Πράξις αϋτη δέν έκυρώθη εισέ
τι, aποτελεί δέ τήν μόνην υπάρχουσαν έκκρεμότητα, ή 

όποία βεβαίως δέν δικαιολογεί τόν θόρυβονιι. 

5 ΜΑΡτΙΟΥ 1962 

Τό θέμα τής προικοδοτήσεως τής πριγκιπίσσης 

Σοφίας καί ή σχετική τοποθέτηση τής Κυβερνήσεως 

πυροδοτεί τή δημιουργία θορύβου άπό τήν πλευρά 

τής άντιπολιτεύσεως καί του φιλικου της τύπου, ό 

όποίος μέ ταυτόχρονα δημοσιεύματά του, κάνοντας 

ίδιαίτερη άναδρομή στό παρελθόν, άναφέρεται επι

κριτικά στήν άνάμιξη του Στέμματος στά πολιτικά 

πράγματα τής χώρας, τίς τελευταίες δεκαετίες. 

Χαρακτηριστικά, ή«' Αθηναϊκή», άπό τίς 24 Φε-
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βρουαρίου, δημοσιεύει σέ συνέχειες τίς άπόψεις της, 

μέ τίτλο«' Η προίκα - 'Αναδρομή στά περασμένα, 

ερευνα στά τωρινά», ένώ τήν άφετηρία γιά άνοικτή 

έπίθεση έναντίον τοϋ θρόνου τήν δίνει ή «Αύγή» μέ 

δημοσιεύματά της, στά όποία άσκείται εντονη κριτι

κή στό θεσμό τής Βασιλικής Πρόνοιας καί παράλ
ληλα γίνεται άναφορά στή διοικητική λειτουργία 

τών νοσηλευτικών ίδρυμάτων, πού «βρίσκεται στά 

πλοκάμια τής εύνοιοκρατίας». Γιά τό θέμα τής Βασι

λικής Πρόνοιας, μέσα στά ίδια πλαίσια τοποθετείται 

καί ή «'Ελευθερία» σέ σχετικό άρθρο της, στίς 3 
Μαρτίου, ένώ άπό τήν έπομένη θά άνοίξει σέ συνέ

χειες «ό Φάκελος τοϋ Διχασμοϋ». Καί τά «Νέα», σέ 

ίστορικό τους άφήγημα, τή δημοσίευση τοϋ όποίου 

προαναγγέλλουν ήμέρες πρίν, στίς 5 Μαρτίου, θά 
άναφερθοϋν σέ «Βασιλικό 'Α ντάρτικο» καί στήν 

«'Οργισμένη ψυχή τοϋ έξόριστου βασιλέα, ό όποίος 

άπό τήν 'Ελβετία έξυφαίνει τό άσύλληπτο σχέδιο 

άνατροπής τοϋ Ε. Βενιζέλου». 

'Η συντονισμένη αύτή έπίθεση έναντίον τοϋ 

Στέμματος προκαλεί τήν άμεση άντίδραση τής Κυ

βερνήσεως. Σέ άνακοίνωση πού έκδίδεται, μεταξύ 

άλλων άναφέρεται : 

«'Η Κυβέρνησις διαπιστώνε ι μετ' έκπλήξεως καί βα

θείας λύπης δτι κύκλοι καί δημοσιογραφικά όργανα της 

aντιπολιτεύσεως συνδυάζουν aπό τών έκλογών καί έντεϋ

θεν, εiς διαρκώς έντεινόμενον βαθμόν, τήν εναντίον της 

έπίθεσιν πρός θέματα dμέσως ή έμμέσως άπτόμενα τοϋ 

Στέμματος. Είναι διαφανής ή πρόθεσις αuτών, δπως διά της 

dήθους καί aπαραδέκτου αuτης μεθόδου εξυπηρετήσουν 

πολιτικούς σκοπούς, εiς τήν έπιδίωξιν τών όποίων εκρινεν, 

ώς φαίνεται, ή μειοψηφία δτι δέν είναι πρόσφορος ή ύπό 

τοϋ δημοκρατικοϋ πολιτεύματος χαρασσομένη όδός . 'Η 

έξαπολυθείσα έπίθεσις περιέλαβεν εiς τούς στόχους της 
<iμέσως ή έμμέσως πάντας τούς θεσμούς της χώρας καί 

-τό χειρότερον δλων- αuτό τοϋτο τό <iνώτατον έθνικόν 

σύμβολον, τό όποίον δίδει εiς τό πολίτευμά μας τόν εuτυχη 

συνδυασμόν της Βασιλευομένης Δημοκρατίας. 

»Σύμπτωμα βαρύ της έγκαινιασθείσης έκβιαστικης 

τακτικης, είναι ή συντονισμένη διά τών στηλών έφη

μερίδων τοϋ Κέντρου καί της άκρας <iριστερiiς <iνεπί

τρεπτος προσπάθεια, δπως, εξω τοϋ πλαισίου της dντι

κειμενικης ίστορικης έρεύνης , έπανέλθη εiς τήν έπι

φάνειαν ό εuτυχώς <iπό μακρών έτών καί δή διά τών κοινών 

εθνικών dγώνων αμφοτέρων τών μερίδων ύπερνικηθείς 

διχασμός τοϋ 1915. Χρησιμοποιοϋνται δέ έντόνως προσ
βλητικαί εκφράσεις κατά τών dμέσων προγόνων τοϋ 

<iνωτάτου άρχοντος» . 

'Από τήν πλευρά τους, ενδεκα ύπουργοί καί ύφυ

πουργοί τής Κυβερνήσεως, προερχόμενοι άπό τό 

χώρο τών Φιλελευθέρων, μέ άνακοίνωσή τους, στίς 7 
Μαρτίου, θά καταγγείλουν τόν Γ. Παπανδρέου δτι 

διαπράττει «τυμβωρυχίαν, άπαράδεκτον ήθικώς καί 

πολιτικώς, άνασύρων έκ τής λήθης τόν πρό 45ετίας 

έθνικόν διχασμόν» καί άπορρίπτουν τήν άποψη περί 

άποκλειστικής προελεύσεως τής ΕΚ dπό τό κόμμα 

τών Φιλελευθέρων . Παράλληλα, τονίζουν δτι ή ΕΡΕ 

άποτελεί νέο κομματικό σχηματισμό, ό όποίος μέ 

τήν πολιτεία του εχει άποφασιστικά συμβάλει στήν 

«ύπερνίκησιν τών παλαιών διαιρέσεων». 

Τήν άνακοίνωση ύπέγραψαν οί Ε. · Αβέρωφ, Γ. 

Κασιμάτης, Δ. Μακρής, Κ. 'Αδαμόπουλος, Δ. Βρα

νόπουλος, Σ. Κωτιάδης, Δ. Μανέντης καί οί ύφυ

πουργοί Σ. Κούνδουρος, Ι. Μποϋτος, Δ. 'Αλιπράντης 

καί Δ. Θεοδοσιάδης. 

Στή στάση αύτή τής άντιπολιτεύσεως καί ίδιαί

τερα τής ήγεσίας τής ΕΚ άπέναντι στό ρυθμιστή τοϋ 

πολιτεύματος, άλλά καί γενικότερα στήν έπιμονή 

τοϋ Γ . Παπανδρέου νά συνεχίσει καί νά έντείνει τόν 

«άνένδοτο άγώνα», ενδιαφέρουσα είναι ή έρμηνεία 

πού θά δώσει, χρόνια άργότερα, σύγχρονος πα

ρατηρητής τών γεγονότων, ό άκαδημαϊκός Α. Βλά

χος: 

«Ύπηρχε μιά βασική aντίφαση στή στάση τοϋ Γ . 

Παπανδρέου, δτι, ένώ θεωροϋσε τήν Κυβέρνηση Καρα

μανλη προϊόν βίας καί νοθείας, δέν <iκολούθησε τήν μόνη 

συνεπη καί λογική γραμμή εως τά εσχατα: Νά μ ή δεχθεί έξ 

<iρχης, νά παρακαθήσει, ώς <iντιπολίτευση στή Βουλή, άλ

λά νά κηρύξει dμέσως <iποχή <iπό τό Κοινοβούλιο, όπότε ό 

λαός θά έπείθετο δτι ό Γ. Παπανδρέου πίστευε εiλικρινά 

στήν βία καί νοθεία καί δέν ήταν άπλii>ς ενα διαβρωτικό 

σύνθημα .. . w Αργησε νά καταλάβει τήν <iντίφαση αuτήν ό 

<iρχηγός της ΕΚ καί μόνον μετά aπό μηνες άλλαξε τακτική 

καί, <iντί νά έπιτίθεται εναντίον της Κυβερνήσεως, έπιμύ

κηνε, σάν επιδέξιος πυροβολητής, τήν βολή τοϋ τηλε

βόλου του καί, παραμελώντας τόν Καραμανλη, τήν εστρεφε 

ενα5ντίον τοϋ Στέμματος. Σκοπός : νά πτοηθεί δ βασιλεύς 
<iπό τήν δημιουργουμένη όξύτητα πού θά εστρέφετο καί 

εναντίον του, ώς ρυθμιστοϋ τοϋ πολιτεύματος, καί νά 

εξαναγκασθεί ν' <iπομακρύνει τόν Καραμανλη <iπό τήν 

εξουσία προκηρύσσοντας έκλογές» 151 • 

8 MApτiQy 1962 

Μέ άφορμή έρώτηση βουλευτών τής ΕΔΑ γιά τήν 

έγκατάσταση στήν Κρήτη βάσεων πυραύλων, ό 

ύπουργός 'Αμύνης, Α . Πρωτοπαπαδάκης γνωστο

ποιεί τά άκόλουθα: 

<<α. Έν τφ πλαισίφ τοϋ ΝΑΤΟ ή 'Ελλάς άπεδέχθη, 

κατ' <iρχήν, τήν έγκατάστασιν συμμαχικοϋ κέντρου εκ

παιδεύσεως κατευθυνομένων βλημάτων εiς Κρήτην, δπερ 

θά τελfi ' ύπό άπόλυτον έθνικόν ελεγχον. Τό κέντρον τοϋτο 

πρόκειται νά <iποτελέση καθαρώς έκπαιδευτικήν μονάδα 

δι' δπλα άεραμύνης καί, ώς έκ της όργανώσεως καί κατα

σκευης του, οuδ' επ' έλάχιστον παρουσιάζει έπιθετικάς ή 

<iμυντικάς άκόμη δυνατότητας πολεμικής βάσεως. 

»β . Οί βασικοί λόγοι, οϊτινες συνέδραμον εiς τήν έκλο

γήν της περιοχης Κρήτης διά τήν έγκατάστασιν τοϋ κέν

τρου, είναι λόγοι άφ' ένός τεχνικοί καί <iφ' έτέρου οΙκο

νομικοί. Τό ήπιον κλίμα τfjς νήσου καί ή ύψηλή έτησία 

ήλιοφάνειά της, έν συνδυασμφ μέ τήν έκεί σημειουμένην 
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άραιάν σχετικως θαλασσίαν καί aεροπορικήν συγκοινωνι

ακήν κίνησιν, aποτελοϋν συνθήκας εξόχως ίκανοποιητι

κάς διά τάς εκπαιδευτικάς aσχολίας τοϋ κέντρου . Συγχρό

νως, ή εγκατάστασις καί ή συντήρησις ένός τοιούτου κέν

τρου, μέ τήν επακόλουθον κίνησιν ξένου επιστημονικοϋ 

καί τεχνικοϋ προσωπικοϋ, προβλέπεται νά εξασφαλίση 

σοβαρούς πόρους διά τήν νήσον, είς τήν οίκονομικήν aνά

πτυξιν τής όποίας μετ' ίδιαιτέρου ενδιαφέροντος aποβλέ

πει ή Κυβέρνησις. 

»γ . 'Αλλ ' άνεξαρτήτως τής εκλογής τής περιοχής Κρή

της διά τήν εγκατάστασιν τοϋ κέντρου, τοϋτο aποτελεί ση

μαντικόν άπόκτημα διά τήν χώραν μας, εν οψει τοϋ τερα

στίου επιστημονικοϋ ενδιαφέροντος, δπερ παρουσιάζουν 

αί σύγχροναι ερευναι καί τεχνικαί αναπτύξεις, μέ τάς 

όποίας θά είναι στεν&ς συνυφασμένον τό εργον τής εκπαι

δευτικής ταύτης μονάδος, καί άπό τάς όποίας δέν είναι 

δυνατόν νά παραμένη συνεχ&ς aποξενωμένη ή ' Ελλάς. 

»δ. Οί λόγοι, δι' οϋς δέν επεδιώχθη ή εγκατάστασις τοϋ 

έκπαιδευτικοϋ κέντρου είς άλλας χώρας τοϋ ΝΑ ΤΟ, είς τάς 

όποίας μάλιστα ύφίστανται η πρόκειται νά έγκατασταθοϋν 

βάσεις πυραύλων, είναι καταφανείς εξ δσων προελέχθησαν 

καί βασίζονται είς τάς εuνοϊκάς κλιματολογικάς καί συγ

κοινωνιακάς συνθήκας τής Κρήτης, εν aντιθέσει πρός τάς 

άλλας εuρωπαϊκάς περιοχάς τοϋ ΝΑ ΤΟ καί εν συνδυασμψ 

πρός τήν αuτόθι ύπάρχουσαν ηδη εuχέρειαν ύποδοχής 

προσωπικοϋ κ.λ.π . 

~~ε. Σχετικ&ς μέ τήν φημολογηθείσαν κατάργησιν τοϋ 

aρχηγείου στόλου 'Ιονίου - Κρήτης, τοιοϋτον θέμα δέν 

ύφίσταται καί συνεπ&ς δέν ύπάρχει καί περαιτέρω θέμα 

συσχετίσεως τοϋ πράγματος μέ τήν εκεί εγκατάστασιν τοϋ 

κέντρου . ' Αλλ' εν πάσ1] περιπτώσει, aναπροσαρμογαί δι

οικήσεως καί μετακινήσεων μονάδων των ενόπλων δυνά

μεων, σημειούμεναι διά τακτικούς η οίκονομικούς καθα

ρ&ς λόγους, ουδεμίαν σχέσιν είναι δυνατόν νά εχουν μέ 

τήν εγκατάστασιν ταύτην η μέ τό εργον της καί συνεπ&ς 

οuδόλως επηρεάζονται εξ αuτων~~ -

9 ΜΑΡΠΟΥ 1962 

Μέ άν:τικείμενο τήν πορεία τής έλληνικής οίκο

νομίας, συγκροτείται ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Κα

ραμανλή εύρεία σύσκεψη, στήν όποία συμμετέχουν 

ό άντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως, Π. Κανελλόπου

λος, οί ύπουργοί Συντονισμοϋ, Οίκονομικών καί 

'Εμπορίου, ό διοικητής τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος, 

Ξ. Ζολώτας καί οί ύποδιοικητές, Δ. Γαλάνης καί Ι. 

Πεσμαζόγλου, οί γενικοί γραμματείς τών ύπουργεί

ων καί ό οίκονομικός σύμβουλος τοϋ πρωθυπουργοϋ, 

Κ. Γούστης. 

Μετά τή σύσκεψη, ό Κ . Καραμανλής κάνει τίς 

άκόλουθες δηλώσεις: 

«Ε{ναι πλέον ιωινώς γνωστόν δτι ή έλληνική οΙ

κονομία, κατά τά τελευταία ετη έσημείωσε σημαντι

κήν πρόοδον, ή όποία έπέτρεψε τήν άξιόλογον βελ

τίωσιν τών βιοτικών συνθηκών τού έλληνικού λαού. 

'Η πρόοδος αϋτη άπεικονίζεται ύπό άδιαμφισβητή

των χαρακτηριστικών έξελίξεων, αί όποίαι, δση καί 

aν καταβάλλεται ύπό διαφόρων κύκλων προσπάθεια 

άποβλέπουσα εΙς τήν παραποίησίν των, παραμένουν 

πραγματικότης καί κτήμα τού έλληνικού λαού. Καί ή 

πραγματικότης αύτή όχι μόνον εχει καταστή πλήρως 

συνειδητή άπό τόν έλληνικόν λαόν, άλλά άναγνωρί

ζεται ιωί διεθνώς. 'Η διεθνής αϋτη άναγνώρισις εχει 

lδιαιτέραν σημασίαν, διότι συνιστά παράγοντα, ό 

όποίος ε{ναι δυνατόν νά άσκήση εύνοϊκήν έπίδρασιν 

εlς τήν περαιτέρω πορείαν τής οlκονομίας καί εlς 

τήν έπιτάχυνσιν τού ρυθμού τής προόδου. 

»Εlναι γεγονός δτι ή χώρα εχει άποκτήσει άξιο

θαύμαστον οlκονομικήν σταθερότητα καί δτι ή δρα

χμή άποτελεί ενα έκ τών lσχυροτέρων νομισμάτων. 

VΕχει έξυγιανθή ό δημοσιονομικός τομεύς. VΕχει 

άποκατασταθή ή έμπιστοσύνη τού κοινού εlς τό 

έθνικόν νόμισμα, έκδηλουμένη έντόνως διά τής τε

ραστίας αύξήσεως τών lδιωτικών καταθέσεων, πρά

γμα τό όποίον έπέτρεψε τήν aνετον κάλυψιν τών 

βραχυπροθέσμων χρηματοδοτικών άναγκών τής οΙ

κονομίας μέ παράλληλον μείωσιν τών έπιτοκίων. Τό 

Ισοζύγιον τών έξωτερικών πληρωμών, παρά τάς ύφι

σταμένας εΙσέτι όργανικάς άδυναμίας, ή έξάλειψις 

τών όποίων ε{ναι συνδεδεμένη μέ τάς διαρθρωτικάς 

μεταβολάς, αί όποίαι έπιδιώκονται εlς τήν έλληνι

κήν οΙκονομία ν, δέν έμφανίζει βραχυχρόνια προβλή

ματα. Τό έθνικόν μας εlσόδημα είς τρεχούσας τιμάς 

ηύξήθη άπό τού 1955 μέχρι τού 1961, ifτοι έντός μιiiς 
έξαετίας, κατά 59%, ένώ κατά τήν αύτήν περίοδον ό 
τιμάριθμος ηύξήθη μόνον κατά 13% περίπου. Πα

ραλλήλως συνετελέσθη σημαντική πρόοδος πρός 

τήν κατεύθυνσιν τής δικαιοτέρας κατανομής τού εΙ

σοδήματος, άφού τό εlσόδημα έκ μισθών καί ήμερο

μισθίων ηύξήθη πολύ περισσότερον, ifτοι κατά 75%. 
»'Η πρόοδος αϋτη κατέστη δυνατή χάρις εΙς τήν 

aσκησιν μιiiς συνειδητής καί προγραμματισμένης 

πολιτικής, ή όποία άποβλέπει, δι ' ύψηλών έπενδύ
σεων, είς τήν άνάπτυξιν τών παραγωγικών τομέων 

τής οlκονομίας (γεωργίας, βιομηχανίας, τουρισμού) 

καί τήν έξασφάλισιν τής άναγκαίας διά τήν άνάπτυ

ξιν τούτων οΙκονομικής ύποδομής (ήλεκτρικής ένερ

γείας, συγκοινωνιακών καί τηλεπικοινωνιακών μέ

σων κ.λ. π.). 

»Διά νά καταστή συνειδητή ή προσπάθεια ή 

όποία καταβάλλεται πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην, 

θά άναφέρω καί πάλιν τούς έξής χαρακτηριστικούς 
άριθμούς: Αί δαπάναι διά δημοσίας έπενδύσεις, μετά 

τών παραλλήλων, άvijλθον τό 1955 εΙς 1.466 έκατ. 
δρχ. , ένώ διά τό 1962 εχει καταρτισθή άντίστοιχον 
πρόγραμμα ϋψους δαπανών 9.564 έκατ. δρχ. Παρά 

ταύτα ε{ναι βεβαίως σαφές δτι ή τοιαύτη τεραστία 

εντασις τής κυβερνητικής προσπαθείας δέν ε{ναι μό

νη άρκετή διά νά έπιτευχθή ή πρόοδος, ή όποία εχει 

προγραμματισθή καί ε{ναι άναγκαία διά νά έξέλθη 

συντόμως ή ·Ελλάς έκ τής κατηγορίας τών ύπαναπτύ-
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κτων οiκονομικώς χωρών καί νά πλησιάση τά έπίπε

δα τών προηγμένων χωρών του δυτικοv κόσμου. 

Χρειάζεται έξ ϊσου έντατική προσπάθεια τών iδιω

τών έπιχειρηματιών. Εiς μίαν οiκονομίαν, ώργανωμέ

νην ώς ή έλληνική καί ώς αί οiκονομίαι τών χωρών 

του δυτικοv κόσμου, ή iδιωτική έπιχειρηματική 

πρωτοβουλία άποτελεί τόν άποφασιστικόν παράγον

τα διά τήν πραγματοποίησι ν τής προόδου. Ό ρόλος 

τοv Κράτους πρέπει νά περιορίζεται, διά τής άσκή

σεως τής προσφόρου πολιτικής καί τής έκτελέσεως 

τών άναγκαίων ΙJργων ύποδομής, εiς τήν δημιουργίαν 

τών καταλλήλων προϋποθέσεων, αί δποίαι θά έπιτρέ

ψουν τήν άνάπτυξιν τής iδιωτικής πρωτοβουλίας. 'Η 

Κυβέρνησις, παρ' όλον ότι, διά νά έπιταχύνη τήν 

οiκονομικήν πρόοδον, παρέστη άνάγκη νά ύποκατα

στήση τήν iδιωτικήν πρωτοβουλίαν εϊς τινας περι

πτώσεις, iδίlf εiς τούς τομείς τής βιομηχανίας καί τοv 

τουρισμού, ήκολούθησε καί άκολουθεί πιστώς τήν 

πολιτικήν ταύτην. 

»Πέραν τών όσων άνωτέρω άνεφέρθησαν καί τά 

όποία συνιστούν τοιαύτας προϋποθέσεις, έπεδίωξε 

καί έπέτυχεν, εϊτε δι' εiδικών συμβάσεων κυρωθει

σών διά νόμου εϊτε διά χειρισμού έντός του πλαισίου 

τής κειμένης νομοθεσίας, τήν δημιουργίαν ύπό iδιω

τών έπιχειρηματιών, 'Ελλήνων ή ξένων, σειράς 

συγκεκριμένων νέων βιομηχανικών ΙJργων, τά όποία 

κατά καιρούς ΙJχουν άνακοινωθή. Τά ΙJργα ταvτα 

συμβάλλουν εiς τήν ταχείαν βιομηχανικήν άνάπτυ

ξιν τής χώρας, ή όποία άποτελεί τήν βασική ν έπιδί

ωξιν διά τήν έπίτευξιν διαρθρωτικών μεταβολών, αί 

δποίαι θά έπιτρέψουν καί τήν βελτίωσιν τών συνθη

κών άπασχολήσεως καί διαβιώσεως του έλληνικοv 

λαοv καί~τήν μονιμωτέραν έξυγίανσιν του iσοζυγίου 

τών έξωτερικών πληρωμών τής χώρας. 

>>'Επίσης ή Κυβέρνησις, διά καταλλήλων νομο

θετικών μέτρων, έθέσπισε κίνητρα ποικίλων μορφών 

μέ σκοπόν τήν διευκόλυνσιν πραγματοποιήσεως, 

iδίlf νέων βιομηχανικών έπενδύσεων ή έκσυγχρονι

σμόν τών ύφισταμένων έγκαταστάσεων, καί δή βιο

μηχανιών έγκατεστημένων εiς έπαρχίας. Χαρακτη

ριστικώς άναφέρω τάς διατάξεις τοv Ν.Δ. 3765/ 57, 
του Ν.Δ. 3909/ 58, του Ν.Δ. 4002/ 59, του Ν. 4171/ 61. 
ΥΗδη, τά μέτρα ταvτα εlναι άξιόλογα καί άπεικονί

ζουν τήν πολιτικήν τής Κυβερνήσεως πρός τήν κα

τεύθυνσιν τής πραγματοποιήσεως, ύπό τών iδιωτι

κών φορέων τής οiκονομίας, ηύξημένων παραγωγι

κών έπενδύσεων, κυρίως εiς τόν βιομηχανικόν το

μέα. Τά μέτρα άφοροvν κυρίως τήν φορολογική ν καί 

δασμολογικήν μεταχείρισιν τών συνιστωμένων ή 

έκσυγχρονιζουσών τάς έγκαταστάσεις των, βιομηχα

νικών κυρίως έπιχειρήσεων. Τά τοιαύτης μορφής μέ

τρα εlναι ήδη άρκετά. 'Εν τούτοις, ταvτα δέον νά 

συμπληρωθούν δι' άλλων όργανωτικών καί πιστωτι

κών μέτρων, εiς τρόπον diστε νά δοθή ή δυνατότης 

είς τήν ίδιωτικήv πρωτοβουλίαv, dφ' ένός μέv vά 

κινηθή άνετώτερον καί aνευ παρεμβολής δυσχερει

ών, αί'τινες εlναι άντίθετοι πρός τάς άρχάς τής έλευθέ

ρας οiκονομίας, άφ ' έτέρου δέ νά παρασχεθούν εiς 

αύτή ν καί τά οίκο νομικά μέσα, ύπό εύνοϊκούς όρους, 

τά όποία θά έπιτρέψουν τήν ύπό άπολύτως, άπό τής 

άπόψεως αύτής, άνταγωνιστικάς συνθήκας, ί'δρυσιν 

ή έκσυγχρονισμόν τών μονάδων, iδίlf όταν αύται πρό

κειται νά άναπτύξουν έξαγωγικήν δραστηριότητα. 

Εlναι βεβαίως προφανές ότι η μετάβασις εiς τό κα

θεστώς τής άπολύτου έλευθερίας δέν εlναι δυνατόν 

νά συντελεσθή παρά βαθμιαίως. Δέν εlναι όμως έπί

σης δυνατόν, μετά τήν σύνδεσιν τής χώρας μέ τήν 

ΕΟΚ, νά μ ή καταστή τό σημερινό ν καθεστώς ούσιω

δώς έλευθεριώτερον, iδίlf όταν πρόκειται περί βιο

μηχανικών μονάδων, αί'τινες άποβλέπουν εiς τήν 

πραγματοποίησιν έξαγωγών βιομηχανικών προϊόν

των. 

>>Ούτω, τά μέτρα τής κατηγορίας ταύτης, η λήψις 

τών δποίων άπεφασίσθη κατά τήν σημερινήν σύ

σκεψιν, εlναι τά άκόλουθα: 

>>Α. Μέτρα άναφερόμενα εiς τάς έγκρίσεις διά τήν 

ί'δρυσιν, έπέκτασιν καί έκσυγχρονισμόν βιομηχανι

κών μονάδων. 

» Ώς γνωστόν, σήμερον εiς πάσαν περίπτωσιν 
άπαιτείται η κατόπιν γνωμοδοτήσεως εiδικών συμ

βουλίων, χορήγησις άδείας, τής καλουμένης άδείας 

σκοπιμότητος, ύπό τοv ύπουργείου Βιομηχανίας. 

Παρά τήν άσκηθείσαν, κατά τά τελευταία ΙJτη έλευ

θεριωτέραν έν προκειμένφ πολιτική ν, η άπαιτουμένη 

πάντως διαδικασία καί οί ύπό τοv νόμου τιθέμενοι 

περιορισμοί ε{χον ώς άποτέλεσμα άφ ' ένός μέν νά 

μή καθίσταται δυνατή, εiς πλείστας περιπτώσεις, η 

αίτουμένη aδεια, άφ, έτέρου δέ νά προκαλήται μεγί

στη άπασχόλησις καί τών ύπηρεσιών καί τών ένδια

φερομένων διά τήν χορήγησιν καί τής πλέον άση

μάντου άδείας. 

»Διά τών άποφασισθέντων μέτρων καθίσταται 

άπολύτως έλευθέρα ή δραστηριότης τών ένδιαφερο

μένων, η δέ διοίκησις ύποχρεοvται όπως χορηγή έν

τός 5 ημερών τήν σχετική ν aδειαν, aνευ γνωμοδοτή
σεως τοv Συμβουλίου Βιομηχανίας, εiς τάς έξής πε
ριπτώσεις: 

»1. Δι' έκσυγχρονισμόν τοv βιομηχανικού έξο
πλισμοv τών έπιχειρήσεων, δπουδήποτε έγκατεστη

μένων. 

»2. Δι' έπέκτασιν τών έγκαταστάσεων μέχρι 30% 
προκειμένου περί του κέντρου καί 50% προκειμένου 
περί έπαρχίας, έφ ' όσον ή έπέκτασις συνδυάζεται μέ 

έκσυγχρονισμόν τών έγκαταστάσεων. Τά ποσοστά 

ταvτα διπλασιάζονται έφ, όσον δ έκσυγχρονισμός 

καί η έπέκτασις συντελούνται διά συγχωνεύσεως 

δμοειδών έπιχειρήσεων, πρός ί'δρυσιν μεγαλυτέρων 

παραγωγικών μονάδων. 
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»3. Διά τήν ί'δρυσιν νέων βιομηχανικών μονάδων, 
πρός παραγωγήν προϊόντων μή παραγομένων σήμε

ρον έν τu χώρ(f, έφ' δσον ή βιομηχανία έγκαθίστα

ται εΙς έπαρχίαν. Μοναδική ν έξαίρεσιν άπό τoiJ κανό

νος αύτοv aποτελούν ώρισμέναι βιομηχανίαι τροφί

μων καί ποτών, τών δποίων ή κατανάλωσις εΙς τήν 

χώραν δέν θεωρείται σκόπιμος. 

))4. Διά τήν ί'δρυσιν νέων βιομηχανικών μονάδων, 
πρός παραγωγή ν προϊόντων παραγομένων ηδη έν τu 

χώρ(f, έφ ' δσον ή βιομηχανία έγκαθίσταται εΙς 

έπαρχίαν καί ή έπιχείρησις άναλαμβάνει τήν ύποχρέ

ωσιν πραγματοποιήσεως έξαγωγών τών προϊόντων 

της εΙς ποσοστόν 20% τουλάχιστον διά τό πρώτον 
καί δεύτερον έτος τής λειτουργίας της καί 25% άπό 
τoiJ τρίτου έτους καί έφεξής. 

))5. Διά τήν ί'δρυσιν ώρισμένων μικρών βιομηχα
νικών καί βιοτεχνικών έπιχειρήσεων, περιλαμβανο

μένων εΙς ε Ιδικόν πίνακα. 'Επί πλέον καθίσταται 

aπολύτως έλευθέρα, μή aπαιτουμένης οίασδήποτε 

άδείας, ή ί'δρυσις σειρiiς aλλων μικρών βιομηχανι

κών καί βιοτεχνικών έπιχειρήσεων, περιληφθεισών 

εΙς δύο εΙδικούς πίνακας, έξ ών δ είς άφορii aπασαν 

τήν έπικράτειαν καί δ ετερος μόνον τήν έπαρχίαν. 

ΕΙς περιπτώσεις καθ' aς αΙτείται ή χορήγησις άδείας 

διά τήν ί'δρυσιν βιομηχανιών μείζονος σημασίας, 

είναι δυνατόν νά ζητήται ή κατάθεσις άξιολόγου 

έγγυήσεως καί τούτο πρός άποκλεισμόν τών μή σο

βαρώς ένδιαφερομένων έπιχειρηματιών άπό τήν λή

ψιν άδείας, ητις δύναται νά παρεμποδίση έτέρους 

σοβαρούς έπιχειρηματίας νά έκδηλώσουν τό ένδια

φέρον των διά τήν αύτήν βιομηχανίαν. 

))ΕΙς τάς εlδικάς περιπτώσεις τάς μή ύπαγομένας 

εΙς τάς aνωτέρω κατηγορίας διατηρείται τό καθε

στώς τών άδειών σκοπιμότητας, αί'τινες θά έκδίδων

ται ύπό τoiJ ύπουργείου Βιομηχανίας μετά γνωμοδό

τησιν τού Συμβουλίου Βιομηχανίας, άλλά βάσει κρι

τηρίων έξυπηρετούvτων περισσότερον τά συμφέρον

τα τής έλληνικής οΙκονομίας καί τήν άνάγκην τα

χείας προσαρμογής ταύτης πρός τάς νέας συνθήκας, 

αί'τινες δημιουργούνται μέ τήν σύνδεσιν τής 'Ελλά

δος μετά τής ΕΟΚ. 'Εννοείται δ τι, δσάκις μία έπέν

δυσις πραγματοποιείται διά συνδρομής κεφαλαίων 

έξωτερικοv αΙτουμένων τήν ύπαγωγήν των εΙς τάς 

προστατευτικάς διατάξεις τού Ν.Δ. 2687/53, η δσά
κις πρόκειται περί έπενδύσεως, 1]ς αΙτείται ή ύπαγω

γή εlς τάς διατάξεις τού Ν. 4171/61, θά άκολουθήται 
ή ύπό τών νόμων τούτων δριζομένη διαδικασία, 

έφαpμοζομένων πάντως κατ' άναλογίαν τών aνωτέρω 
βασικών aρχών. Πρός τόν σκοπόν, δμως, τής ταχυ

τέρας διεκπεραιώσεως τών σχετικών αΙτήσεων θέλει 

καταστή διά διοικητικών μέτρων άπλουστέρα καί 

πλέον εύέλικτος ή σχετική διαδικασία. Διά τoiJ σχε

τικού νομοθετήματος θά ληφθούν τά aπαραίτητα μέ

τρα ιίfστε νά είναι δυνατή, εΙς έξαιρετικάς περιπτώ-

σεις, ή χορήγησις τής άδείας ύπό εΙδικούς δρους. 

)) Τά μέτρα ταύτα είναι δύο κατηγοριών. Μέτρα 
aφορώντα εΙς τόν μακροπρόθεσμον δανεισμόν διά 

τήν ί'δρυσιν η έκσυγχρονισμόν βιομηχανικών έγκα

ταστάσεων καί μέτρα aφορώντα εΙς τήν βραχυπρό

θεσμον καί μεσοπρόθεσμον τραπεζικήν χρηματοδό

τησιν. Τά μέτρα τής πρώτης κατηγορίας άφοροvν εlς 

τήν ύπό τών πιστωτικών έπιχειρήσεων ύπό δρους 

πολύ εύνοϊκωτέρους τών σήμερον Ισχυόντων, Ιδί(f 

δσον άφορii τά έπιτόκια καί τήν συμμετοχήν τών 

ένδιαφερομένων, διά τήν ί'δρυσιν νέων μονάδων η 

τόν έκσυγχρονισμόν καί τήν συγχώνευσιν ύφισταμέ

νων τοιούτων. 'Απαραίτητος προϋπόθεσις διά τήν 

ύπό τοιούτους δρους χορήγησιν τών δανείων είναι ή 

ϋπαρξις σοβαρiiς οΙκονομοτεχνικής μελέτης, έξ 1]ς 

νά προκύπτη δτι ή έπιχείρησις θά είναι διεθνώς aν

ταγωνιστική. 'Ιδιαιτέρας εύμενοvς μεταχειρίσεως θά 

τυγχάνουν αί περιπτώσεις συγχωνεύσεως δμοειδών 

έπιχειρήσεων έπί σκοπφ ίδρύσεως μεγαλυτέρων πα

ραγωγικών μονάδων. 'Ομοίως εΙδικής μεταχειρίσε

ως, μέ σημαντικώς ήλαττωμένον έπιτόκιον, θά τυγχά

νουν αί έπιχειρήσεις αί πραγματοποιοvσαι εΙς ση

μαντικόν ποσοστόν έξαγωγάς τών προϊόντων των εΙς 

τήν άλλοδαπήν. 'Υπό aκρως εύνοϊκούς δρους θά χο

ρηγούνται δάνεια δι' έκτέλεσιν οΙκονομοτεχνικών 

μελετών έκσυγχρονισμοv η συγχωνεύσεως τών έγκα

ταστάσεων. 

)) Τά μέτρα τής δευτέρας κατηγορίας aποβλέπουν 
εlς τήν ένίσχυσιν τής έξαγωγικής προσπαθείας τών 

βιομηχανικών καί βιοτεχνικών έπιχειρήσεων, έφ' 

δσον αύται πραγματοποιούν έξαγωγάς έναντι έλευθέ

ρου συναλλάγματος άνεξαρτήτως χώρας προορισμού. 

Ή ένίσχυσις αϋτη πραγματοποιείται διά τής καθιε

ρώσεως νέων έπιτοκίων χορηγήσεων πρός τάς έπι

χειρήσεις ταύτας, τά όποία ε{ναι σημαντικώς κατώ

τερα τών Ισχυόντων σήμερον, καί τά όποία άπό aπό

ψεως χρηματοδοτήσεως δημιουργούν συνθήκας έξ 

ϊσου εύνοϊκάς, εΙς πολλάς περιπτώσεις δέ καί εύνοϊ

κωτέρας πρός τάς Ισχυούσας εΙς τάς aλλας εύρωπαϊ

κάς χώρας. 

))Καθορίζεται βασικώς δτι βιομηχανικαί καί βιο

τεχνικαί έπιχειρήσεις, αί όποία ι θά έπιτύχουν έντός 

τοv 1962 έξαγωγάς aντιστοιχούσας εΙς τό 6% τής 
συνολικής άξίας τών πωλήσεών των κατά τό αύτό 

έτος, περαιτέρω δέ 9% έντός τοv 1963, 12% έντός τoiJ 
/964, 15% έντός τοv 1965 καί 20% μετά τό 1965, δι
καιούνται χαμηλοτέρου έπιτοκίου δι ' δλας τάς κα
τηγορίας τών πρός αύτάς πιστώσεων τών Τραπεζών 

καί μέχρι ποσού διπλασίου, κατ' aνώτατον δριον, 

του μετοχικού κεφαλαίου πλέον aποθεματικών. 

)) ~Ετσι, χαμηλότερον έπιτόκιον θά Ισχύη διά έπι
χειρήσεις αί δποίαι θά σημειώσουν Ιδιαιτέρως ύψη

λήν έξαγωγικήν έπίδοσιν, ητοι εΙς έπιχειρήσεις αί 

δποίαι θά πραγματοποιήσουν έξαγωγάς εlς ποσοστά 
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άντιστοίχως 12%, 15%, 20% καί 25% άπό τού Ξτους 
1965 καί έφεξής. 

;; 'Ιδιαιτέρως εύμενείς ρυθμίσεις προβλέπονται διά 
τάς έπιχειρήσεις έκείνας, αί όποίαι Ξχουν δανειακάς 

έπιβαρύνσεις, διά παγίας έγκαταστάσεις καί κεφά

λαιον κινήσεως καί δέν ύπερβαίνουν τό μετοχικόν 

των κεφάλαιον πλέον άποθεματικών. Εiδικαί πιστω

τικαί διευκολύνσεις θά παρασχεθούν εiς έμπορικάς 

έπιχειρήσεις πραγματοποιούσας έξαγωγάς βιομηχα

νικών καί βιοτεχνικών προϊόντων κατά τά εiδικώτε

ρον δι ' άποφάσεως τής Ν. Ε. όρισθησόμενα. 'Επί 

δλων τών πιστωτικών μέτρων θά άκολουθήσουν λε

πτομερέστεραι άνακοινώσεις, περιλαμβάνουσαι καί 

τάς ρυθμίσεις αί όποίαι προβλέπονται, ί'να τό δλον 

σύστημα καθίσταται εύέλικτον καί ϊνα άποφευχθούν 

καταστρατηγήσεις. 'Από τών μέτρων τούτων θά 

έξαιρεθούν έπιχειρήσεις μή Ξχουσαι προδήλως 

άνάγκην τής εiδικής ταύτης μεταχειρίσεως, κατά τά 

δι ' εiδικής άποφάσεως τής Ν.Ε. όρισθησόμενα. 

;; 'Η Κυβέρνησις ένέκρινε νέον τιμολόγιον τής 
ΔΕΗ διά τήν παροχήν fιλεκτρικής ένεργείας πρός 

βιομηχανικούς σκοπούς εiς μεγάλας βιομηχανίας. 

Τό τιμολόγιον αύτό θά iσχύση καί διά μικροτέρας 

βιομηχανίας, τών όποίων δμως ή μεγίστη μηνιαία 

ζήτησις iσχύος δέν θά είναι μικροτέρα τών 500 κιλο
βάτ. 

;; Τό νέον τούτο τιμολόγιον θά τεθή έν iσχύι, γε
νικώς, μετά τήν Ξναρξιν λειτουργίας τού ύδροηλε

κτρικού Ξργου Κρεμαστών, ητοι άπό τής 1ης 'Ιανου

αρίου 1965. Ή άπό τούδε υίοθέτησις καί άναγγελία 
του σκοπόν εχει νά καταστήση γνωστάς τάς συνθή--:; 
κας ηλεκτροδοτήσεως τών βιομηχανικών έπιχειρή

σεων εiς_ τό μέλλον, εiς τρόπον όiστε οι' ένδιαφερόμε

νοι νά δύνανται νά καταρτίσουν τά σχέδιά των καί 

τάς μελέτας των έπί τtl βάσει τών προϋποθέσεων τού

των, iδίq, εiς τάς περιπτώσεις έκείνας εiς τάς όποίας ό 

παράγων τού κόστους τής ένεργείας άσκεί σημαντι

κή ν έπίδρασιν. 'Εν τψ μεταξύ καί άπό τού τρέχοντος 

ηδη Ξτους θέλουσι έφαρμοσθή εiδικά μειωμένα τιμο

λόγια δι ' έξαγωγικάς έπιχειρήσεις, ώς αύται καθω
ρίσθησαν άνωτέρω. 

;; Τό νέον τιμολόγιον, έφαρμοζόμενον εiς τάς πε
ριπτώσεις τών ύφισταμένων μεγάλων βιομηχανιών, 

μειώνει κατά κανόνα καί έφ' δσον γίνεται καλή χρή

σις τής fιλεκτρικής έξυπηρετήσεώς των, τήν σημερι
νήν έπιβάρυνσιν τούτων κατά ποσοστόν 20-25%. Οϋ
τω, τό κόστος τής fιλεκτρικής ένεργείας διά τάς κα

τηγορίας ταύτας τών καταναλωτών έν 'Ελλάδι, θά 

γίνη τελείως συγκρίσιμον πρός τάς εύθηνοτέρας εύ

ρωπαϊκάς χώρας καί πολύ χαμηλότερον άπό άρκετάς 

έξ αύτών καί δή περισσότερον βιομηχανικώς προη

γμένας. 

;; 'Η εiς τοιαύτα χαμηλά έπίπεδα μείωσις τών τι
μών πωλήσεως τής ηλεκτρικής ένεργείας πρός τάς 

μεγάλας βιομηχανίας, καθίσταται δυνατή χάρις εiς 

τά ύπό τής Κυβερνήσεως προγραμματισθέντα καί 

έκτελούμενα η έκτελεσθησόμενα μεγάλα ένεργειακά 

Ξργα έπί τού ποταμού 'Αχελώου, καθώς καί τά θερ

μικά έργοστάσια παραγωγής εiς τάς λιγνιτοφόρους 

περιοχάς Πτολεμαίδος καί Μεγαλοπόλεως. Τά Ξργα 

ταύτα δύνανται νά έξασφαλίσουν μεγάλας ποσότη

τας ένεργείας εiς χαμηλόν κόστος, όiστε νά δύναται 

νά έφαρμοσθή τό νέον τιμολόγιον τής ΔΕΗ, μέ πλή

ρη οiκονομικήν iσορροπίαν τιμής πωλήσεως πρός 

κόστος παραγωγής καί έξυπηρέτησιν έπενδυθησομέ

νων κεφαλαίων. 

;;Διά τής τιμολογιακής ταύτης πολιτικής, θά δι

ευκολυνθή ή ϊδρυσις μεγάλων ηλεκτροφόρων βιομη

χανιών έν 'Ελλάδι, ένώ παραλλήλως θά ύποβιβασθή 

τό κόστος παραγωγής άλλων συνήθων, ύπαρχουσών 

η ίδρυθησομένων, βιομηχανιών, όiστε, άπό τής άπό

ψεως τουλάχιστον αύτής, νά εlναι άπολύτως άνταγω

νιστικαί μέ τάς βιομηχανίας τού έξωτερικού. 

Ι>Εiδικώς διά τήν προώθησιν τού άγροτικού έξη

λεκτρισμού έλήφθησαν άποφάσεις, αί όποίαι θά δι

ευκολύνουν τήν έπέκτασιν τής ήλεκτροδοτήσεως καί 

τήν εύρυτέραν χρησιμοποίησιν τής fιλεκτρικής ένερ

γείας διά παραγωγικούς σκοπούς. Οϋτω, τό σήμερον 

iσχύον τιμολόγιον ρεύματος δι ' άγροτικούς σκοπούς 
έξ 90 καί 50 λεπτών μειούται άντιστοίχως εiς 65 καί 
45 λεπτά. 'Η μειωμένη αϋτη τιμή εlναι ή χαμηλοτέ

ρα τιμή ρεύματος ή iσχύουσα δι' άγροτικούς σκο

πούς εiς τάς χώρας τής Κοινής Άγορiiς. 'Επί πλέον 

έλήφθησαν άποφάσεις αί όποίαι έπιτρέπουν νά κα

ταστούν εύνοϊκώτεραι η μέχρι σήμερον αl συνθήκαι 

ήλεκτροδοτήσεως παρά τής ΔΕΗ άγροτικών περιο

χών. 'Εξ άλλου άπεφασίσθη δτι ή 'Αγροτική Τρά

πεζα τής 'Ελλάδος θά παρέχη εiς τούς ένδιαφερομέ

νους άγρότας δάνεια διαρκείας 12 έτών, μέ έπιτόκιον 
2%, πρός καταβολήν ύπό τούτων εiς τήν ΔΕΗ τής 
συμμετοχής των εiς τήν δαπάνην τών έγκαταστάσε

ων, διά τήν fιλεκτροδότησιν τής περιοχής των. 

>>Εiς τόν δημοσιονομικόν τομέα ή Κυβέρνησις 

προτίθεται νά χωρήση εiς τήν λήψιν μέτρων, τά 

όποία θά έναρμονίζωνται πρός τήν προσπάθειαν δι

καιοτέρας κατανομής τών φορολογικών βαρών καί 

τής έντατικωτέρας δραστηριοποιήσεως τής οΙκονο

μίας. Εiδικώτερον άπεφασίσθη ή έφαρμογή μέτρων 

τά όποία θά άποβλέπουν: α) εΙς τήν πληρεστέραν δυ

νατή ν σύλληψιν τής φορολογητέας ϋλης καί τήν πά

ταξιν τής φοροδιαφυγής καί β) εiς τήν έκλογίκευσιν 

τών βασικών κατευθύνσεων τής έμμέσου φορολογί

ας, μερικαί διατάξεις τής δποίας, άναμορφούμεναι, 

θά καταστή δυνατόν νά συμβάλουν εiς τήν άποδοτι

κωτέραν έφαρμογήν τής άκολουθουμένης οΙκονομι

κής πολιτικής. Παραλλήλως θά ληφθούν μέτρα πρός 

έλάφρυνσι ν τού φορολογικού βάρους τών άσθενεστέ

ρων εΙσοδημάτων. Τά μέτρα ταύτα (νομοθετικά καί 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



314 ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

διοικητκά) θά ληφθούν μέν κατά τήν διάρκειαν τού 

έτους, τά πλείστα δμως εξ αύτών δέν είναι δυνατόν νά 

εφαρμοσθούν πρό τής Jης 'Ιανουαρίου 1963. 
»'Η περί 'Ανωνύμων 'Εταιριών νομοθεσία, βά

σει καταρτισθέντος fίδη νομοσχεδίου, θά άναμορφω

θή ριζικώς, εiς τρόπον όiστε ό θεσ/lός νά καταστή 
δργανον ίκανόν vά δημιουργήση ίσχυρούς καί ύγιείς 

φορείς τής οiκονομικής άναπτύξεως. Είναι γνωστόν 

δ τι ό θεσμός ούτος εν 'Ελλάδι δέν επέτυχε νά δημι

ουργήση τούς οίκονομικούς εκείνους όργανισμούς, 

οί όποίοι θά ήδύναvτο νά κινήσουν τό ενδιαφέρον 

τού εύρυτέρου κοινού καί νά κινητοποιήσουν τήν 

ίδιωτικήν άποταμίευσιν. Διά τών επιφερομένων τρο

ποποιήσεων ελπίζεται δτι θά καταστή πλέον δυνατή 

ή δημιουργία φορέων τής οίκονομικής δραστηριό
τητος μέ εύρυτέραν οiκονομικήν βάσιν καί εντονωτέ

ραν άκτινοβολίαν εiς τό άποταμιευτικόν κοινόν. Ή 

ϋπαρξις τοιούτων ίκανών φορέων είναι άναγκαία διά 

τήν άνάπτυξιν εύρυτέρων επιχειρηματικών πρωτο

βουλιών πρός προώθησιν τής οiκονομικής άναπτύ

ξεως. 

»Είναι προφανές δτι διά τών άποφασισθέντων μέ

τρων, τά όποία, επαναλαμβάνω, άποτελούν τμήμα 

σειράς μελετωμένων μέτρων καί ή λήψις τών όποίων 

καθίσταται σήμερον δυνατή, συνεχίζεται ή κυβερνη

τική προσπάθεια, ή άποβλέπουσα είς τήν δημιουργί

αν τών καταλλήλων συνθηκών πρός άνάπτυξιν τής 

ίδιωτικής πρωτοβουλίας, επί σκοπijj άποκτήσεως 

συγχρονισμένων βιομηχανικών μονάδων, προσηρ

μοσμένων εiς τάς νέας συνθήκας καί τά πλαίσια τής 

εύρυτέρας άγοράς, ήτις δημιουργείται διά τής συνδέ

σεως τής χώρας μέ τήν ΕΟΚ. Ή σύνδεσις, aλλωστε, 

αύτή καθ' έαυτήν άποτελεί καθεστώς, τό όποίον εύ

νοεί τήν άνάπτυξιν τοιαύτης δραστηριότητος εΙς 

πλείστους βιομηχανικούς κλάδους. 'Η άπόκτησις νέ

ων βιομηχανικών μονάδων η ό εκσυγχρονισμός ύφι

σταμένων, εφ' δσον συντελεσθή μέ γνώμονα τήν άν

ταγωνιστικότητα τών μονάδων εiς διεθνές έπίπεδον 

-καί είναι τούτο δυνατόν είς πλείστας περιπτώ

σεις- θά έπιτρέψη εiς τήν έλληνικήν βιομηχανίαν 

δχι μόνον νά άντιμετωπίση έπιτυχώς τόν ξένον συ

ναγωνισμόν εΙς τήν έλληνικήν άγοράν, άλλά καί νά 

καταρτή έξαγωγική. Τό τελικόν προϊόν τής διαδικα

σίας aύτής θά είναι ή μείωσις τού κόστους τών προϊ
όντων, έφ' ώφελείf! τού 'Έλληνος καταναλωτού, ή 

αϋξησις τής άπασχολήσεως καί τού έθνικού είσοδή

ματος καί ή όργανική έξυγίανσις τού ίσοζυγίου τών 

έξωτερικών πληρωμών. 

»'Απόκειται πλέον είς τήν πρωτοβουλίαν τών 

Ιδιωτικών φορέων τής οίκονομικής δραστηριότητος 

νά άξιοποιήσουν τάς δυνατότητας αί όποία ι προσφέ

ρονται. 'Αρκεί ούτοι νά συνειδητοποιήσουν τό γε

γονός δτι άσκούσι κοινωνικόν λειτούργημα, άφού έκ 

τής iδικής των δραστηριότητος έξαρτάται έν πολ-

λοίς ή πρόοδος τής οίκονομίας καί ή βελτίωσις τών 

βιοτικών συνθηκών τού έλληνικού λαού. Καί οί 

άσκούντες κοινωνικόν λειτούργημα έχουν ύποχρεώ

σεις άπέναντι τού συνόλου καί έχουν καθήκον νά 

άνταποκριθούν εiς τάς ύποχρεώσεις αύτάς, πολλijj 

μάλλον έφ' δσον τούτο συμβαδίζει καί μέ τό άτομι

κόν αύτών συμφέρον. Είναι άνάγκη ν' άποδυθούν 

ούτοι είς μίαν έντατικήν προσπάθειαν, έπί σειράν 

έτών, διά νά έπιτύχουν οχ ι μόνον τήν έπιβίωσίν των, 

άλλά καί τήν πολύ μεγάλην άνάπτυξίν των, έντός τού 

εύρυτέρου εύρωπαϊκού χώρου. 

))Είναι, βεβαίως, αύτονόητον δτι καί αί λοιπαί 

έργαζόμεναι τάξεις όφείλουν νά συνειδητοποιήσουν 

τό γεγονός δτι τό συμφέρον των καί τό συμφέρον τού 

συνόλου έπιβάλλει νά συμβάλουν μέ δλας των τάς 

. δυνάμεις είς τήν έπιτυχίαν αύτής τής προσπαθείας, 
διά τής αύξήσεως τής παραγωγικότητος, ή όποία θά 

καταστήση δυνατή ν τήν αϋξησιν τής άνταγωνιστικό

τητος τής έλληνικής οίκονομίας. Οϋτω καί μόνον 

έντός τών νέων πλαισίων, θά καταστή δυνατή ή aύ

ξησις τής έθνικής παραγωγής, ή αϋξησις τής άπα

σχολήσεως καί συνεπώς καί τού οίκογενειακού εΙ

σοδήματος, άλλά καί ή άνύψωσις τού έπιπέδου τών 

άμοιβών. 

)) Ή ε[σοδος τής χώρας εΙς τήν Κοινήν Άγοράν 
έπιβάλλει είς δλους τούς 'Έλληνας τήν ύποχρέωσιν 

νά καταβάλη έκαστος είς τόν τομέα του τήν μεγίστη ν 

προσπάθειαν, μέ πλήρη βεβαιότητα δτι τό τελικόν 

άποτέλεσμα θά είναι είς δφελος δλων. v Α νευ αύτή ς 

τής καθολικής προσπαθείας, τά κυβερνητικά μέτρα 

καί ή κυβερνητική προσπάθεια μόνη δέν είναι δυνα

τόν νά έπιτύχουν τά έπιδιωκόμενα άποτελέσματα. 'Η 

σύνδεσις τής χώρας μέ τήνΕΟΚ δύναται, καί πρέπει, 

νά άποτελέση άφετηρίαν πρός τήν κατάκτησινάνωτέ

ρων έπιπέδων οίκονομικής δραστηριότητος καί τα

χείας βελτιώσεως τών συνθηκών διαβιώσεως τού έλ

ληνικού λαού. 

)) 'Εάν δμως δέν άνταποκριθώμεν aπαντες πρός 
τάς ηύξημένας ύποχρεώσεις τάς όποίας έπιβάλλει ή 

άνάγκη ταχείας προσαρμογής μας πρός τάς νέας 

συvθήκας, τότε οχ ι μόνον δέν θά έπωφεληθώμεν πλή

ρως τών προσφερομένων δυνατοτήτων άλλά είναι, 

άντιθέτως, δυνατόν νά έχωμεν καί έπιζημίους διά τό 

σύνολον συνεπείας. Τό καθήκον δλων έπιβάλλει τόν 

περιορισμό ν τών άτομικών έπιδιώξεων είς βάρος aλ

λων, τήν άποφυγήν προβολής αίτημάτων παραλό

γων, τά όποία άντιστρατεύονται τήν κοινήν πpοσπά
θειαν καί τήν προσαρμογή ν τών άτομικών έπιδιώξε

ων είς τό πλαίσιον τό δποίον καθορίζει τό γενικώτε

ρον συμφέρον τής οiκονομίας τού τόπου. Καθήκον, 

έπίσης, δλων είναι νά άντιδράσουν κατά τής γνω

στής δημαγωγίας, ή όποία πάντοτε δρά μέ σκοπόν νά 

φθείρη τήν ψυχήν του λαού καί νά κλονίση τήν έμ

πιστοσύνην του είς τό μέλλον. Ό κίνδυνος ούτος 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΣτΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 315 

ειΎαι μέγας διά τό lθvος. Διότι aκριβώς είς αύτή ν τήν 

μεγάλην καμπήν τής ίστορίας μας, aπαιτούνται πρό 

παντός aλλου βαθεία πίστις καί ακλόνητος έμπιστο

σύνη, συνειδητή καί πειθαρχημένη προσπάθεια, πα

ραμερισμός τών aτομικών έπιδιώξεων χάρις τού 

συμφέροντος τού συνόλου. 

;; Ή Κυβέρνησις λαμβάνει καί θά λάβη καί είς τό 
μέλλον δλα τά αναγκαία καί δυνατά μέτρα διά νά 

δημιουργήση τάς καλυτέρας συνθήκας προσαρμογής 

τής έλληνικής οίκονομίας. 'Απαιτεί, δμως, συγχρό

νως aπό δλους νά μή παρασύρωνται aπό τήν δημα

γωγίαν, νά πράξουν τό καθήκον τους, ώς μέλη τού 

κοινωνικού συνόλου, νά συμβάλουν, πειθαρχούντες, 

μέ δλας των τάς δυνάμεις είς τήν κοινήν έπιδίωξιν, 

δντες βέβαιοι δτι διά τήν έλληνικήν οίκονομίαν καί 

τόν έλληνικόν λαόν έξασφαλίζονται συνεχώς καλύ

τεραι ήμέραι είς τό μέλλον;;. 

10 ΜΑΡτΙΟΥ 1962 

·Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν ύπουργό Ναυτι

λίας, Σ. Κωτιάδη, ό όποίος τόν ενημερώνει γιά τά 

άποτελέσματα ταξιδίου του στό Λονδίνο. 

'Ο ύπουργός, σέ σχετικές δηλώσεϊς του, θά πα
ρατηρήσει δτι «κατά τήν ναυτιλιακήν διάσκεψιν του 

Λονδίνου εξητάσθη ή δημιουργουμένη εiς τάς διε

θνείς διά θαλάσσης μεταφοράς κατάστασις, κατόπιν 

των ύπό τών 'Ηνωμένων Πολιτειών λαμβανομένων 

μονομερώς μέτρων, πρός ελεγχον της δραστηριότη

τος των διεθνών κοινοπραξιών των επιχειρήσεων, αί 

όποίαι εξυπηρετοuν τακτικάς δρομολογιακάς γραμ

μάς». 

12 ΜΑΡτΙΟΥ 1962 

'Ανακοινώνεται άπό έλληνικfjς πλευρίiς ή άνα

στολή τής εφαρμογής τfjς έλληνογιουγκοσλαβικfjς 

συμφωνίας παραμεθορίου επικοινωνίας. 'Η πρόσφα

τη άπόπειρα τής γιουγκοσλαβικής πλευρίiς νά εκμε

ταλλευθεί τή συμφωνία γιά τήν προώθηση άλλων 

στόχων, σέ συνδυασμό μέ τήν άνακίνηση θέματος 

«μακεδονικής» μειονότητας καί μέ τήν εντονη άρ

θρογραφία του τύπου τών Σκοπίων, είχε έπιτείνει τήν 

ενταση στίς διμερείς σχέσεις. Μελετητές τής περιό

δου σημειώνουν δτι ή έλληνική πλευρά είχε ήδη, 

άνεπίσημα, παύσει νά εφαρμόζει τή συμφωνία άπό τά 

τέλη 'Ιανουαρίου' 52• 'Η επίσημη άναστολή της ήρθε 

ώς φυσική συνέπεια τfίς πρόσφατης άποτυχίας των 

εργασιών τής Μικτής Μεθοριακής 'Επιτροπής. 

'Ο ύπουργός τών 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, με;τά 

άπό συνεργασία μέ τόν πρωθυπουργό, εκανε τήν άκό

λουθη δήλωση: 

«Πρόκειται περί προσωρινοϋ μέτρου, οφειλομένου εiς 

τήν άνάγκην μελέτης καί ρυθμίσεως μερικών πρακτικών 

θεμάτων, liτινα άνέκυψαν κατά τήν έφαρμογήν τής συμβά

σεως μεθοριακής έπικοινωνίας καί τά όποία έλπίζεται δτι 

θά λυθοϋν άπό κοινοϋ μετά τής Γιουγκοσλαβίας». 

'Ωστόσο, στίς 16 Μαρτίου, ό εκπρόσωπος του 
γιουγκοσλαβικοί) ύπουργείου 'Εξωτερικών θά άνα

κοινώσει: 

«'Η συμφωνία περί μεθοριακής έπικοινωνίας συνήφθη 

πρός τόν σκοπόν διευκολύνσεως άμοιβαίων έπαφών τοϋ 

παραμεθορίου πληθυσμοϋ, έπί γραμμής καλών γειτονικών 

σχέσεων καί συνεργασίας τών δύο χωρών. 'Η διετής 

έφαρμογή τής συμφωνίας ταύτης ύπήρξεν ίκανοποιητική. 

Διάφορα ζητήματα σχετιζόμενα πρός τήν έφαρμογήν της 

έπέλυε γιουγκοσλαβοελληνική μικτή έπιτροπή. Μολονότι 

περιωρισμένη κατά τήν πρώτην φάσιν τής έφαρμογής της 

εiς 3.000 διερχομένους εκατέρωθεν, ή έπικοινωνία έση
μείωσε βαθμιαίως αϋξησιν άπό άπόψεως άριθμοϋ διερχο

μένων τά σύνορα εκατέρωθεν, δπερ έπιβεβαιοί τό άμοι

βαίον συμφέρον τοϋ πληθυσμοϋ τών παραμεθορίων περιο

χών τών δύο χωρών διά τόν θεσμόν αύτόν τής καΛής γειτο

νίας. 'Εν δψει μιάς τοιαύτης καταστάσεως πραγμάτων, ή 

άπροσδόκητος άπόφασις τής ελληνικής Κυβερνήσεως 

ε{ναι τοσούτφ μάλλον λυπηρά, καθ' δσον διά τής συμβά

σεως προβλέπονται μηχανισμοί έπιτρέποντες τήν έπιτυχή 

έπίλυσιν καί τόν παραμερισμόν τών έπί μέρους διαφορών, 

ώς τό κατέδειξεν ή διετής πρακτική. 'Εξ άλλου, θεωροϋμεν 

δτι καλύτερον ε{ναι δπως τοιαϋτα προβλήματα έπιλύωνται 

διά tής διπλωματικής όδοϋ». 

Τό θέμα θά εξεταστεί καί τήν έπομένη, 17 Μαρτί
ου, σέ εκτακτη συνεργασία του Κ. Καραμανλή μέ τόν 

πρεσβευτή τfίς ·Ελλάδος στό Βελιγράδι, Δ. Νικολα

ρείζη . 'Αμέσως μετά, εκπρόσωπος του ύπουργείου 

των 'Εξωτερικών δήλωσε: 

«'Η άναστολή τής πρός τήν Γιουγκοσλαβίαν διακινή

σεως τών 'Ελλήνων κατοίκων τής παραμεθορίου ζώνης 

δέν θά έπρεπε νά χαρακτηρισθή ώς άπροσδόκητος, άπό 

γιουγκοσλαβικής πλευράς. Περί τών λόγων, οί όποίοι τε

λικώς τήν προεκάλεσαν, εΙ χ εν εiδοποιηθή έγκαίρως τό Βε

λιγράδιον διά τής διπλωματικής όδοϋ. 'Ωσαύτως, εiς σχε

τική ν έμπεριστατωμένην άνακοίνωσιν προέβη ή ελληνική 

άντιπροσωπεία παρά τij οiκεί~ ελληνογιουγκοσλαβικij 

μικτij έπιτροπij κατά τήν έν Θεσσαλονίκτι τελευταίαν 

σύνοδόν της. 

»Λυπηρόν εΙναι πράγματι τό γεγονός, δτι μέχρι σήμε

ρον δέν ύπήρξεν ή άναμενομένη άπό γιουγκοσλαβικής 

πλευράς κατανόησις καί συνεργασία διά τήν διευθέτησιν 

τοϋ θέματος καί τήν έφαρμογήν τής συμφωνίας περί μεθο

ριακής διακινήσεως κατά τρόπον άνταποκρινόμενον εiς 

τόν σκοπόν της, δστις ε{ ναι ή έξυπηρέτησις τών 'Ελλήνων 

καί Γιουγκοσλάβων κατοίκων τής παραμεθορίου περιο

χής. 

»Παρά ταϋτα, έλπίζομεν δτι ή άνακύψασα δυσχέρεια θά 

έξομαλυνθή τελικώς έν τφ πνεύματι τών μεταξύ τών δύο 

χωρών ύφισταμένων φιλικών σχέσεων, τάς δποίας ή 'Ελ

λάς πάντοτε ηθέλησε στενάς καί έθεώρησε χρησίμους». 

'Η ΕΚ, άπό τήν πλευρά της, θά ζητήσει, στίς 13 
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Μαρτίου, νά συζητηθεί τό θέμα στή Βουλή, λόγω τής 

σοβαρότητάς του, άλλά καί τής "έπιπολαιότητος" , 

οπως θά σημειώσει, των κυβερνητικών χειρισμών. 
·Η άναστολή της συμφωνίας μεθοριακής έπι

κοινωνίας κορυφώνει τήν κρίση στίς έλληνογιουγ

κοσλαβικές σχέσεις καί έγκαινιάζει μιά περίοδο 

ψυχρότητας, πού θά διαρκέσει ως τό Δεκέμβριο του 

ίδιου ετους. Κατά τό διάστημα αύτό, θά συνεχιστεί ή 

πολεμική μεταξύ του έλληνικου καί του γιουγ

κοσλαβικου τύπου, ένώ οί δύο άρμόδιες Κυβερνή

σεις, στήν 'Αθήνα καί τό Βελιγράδι, θά προσπαθουν 

νά κρατήσουν χαμηλούς τούς τόνους. Παράλληλα, 

ομως, θά έπιχειρήσει νά έπέμβει στή διαμάχη καί ή 

Βουλγαρία, ή όποία αiσθανόταν οτι ή στάση τών 

Σκοπίων τήν άitειλουσε. 'Έτσι, στίς άρχές 'Απρι

λίου, ό Βούλγαρος έπιτετραμμένος στήν 'Αθήνα, Κ . 

Λάμπρεφ, φέρεται νά δήλωσε, μετά άπό συνάντησή 

του μέ τόν Σ. Στεφανόπουλο, οτι ή Σόφια δέν άνα

γνώριζε ϋπαρξη <ψακεδονικου εθνους», οτι οί κάτοι

κοι του γιουγκοσλαβικου νότου ήταν Βούλγαρο ι καί 

οτι γιά τή Σόφια δέν ύπήρχε ζήτημα ως πρός τήν 

' Ελλάδα, άνάλογο μέ αύτό πού εθεταν τά Σκόπια. ' Η 
παρέμβαση τής Βουλγαρίας προκάλεσε τήν άντί

δραση τής Γιουγκοσλαβίας καί πυροδότησε φήμες, 

στό διεθνή τύπο, οτι έπέκειτο σύμπηξη άξονα 'Αθη

νών- Σόφιας -Τιράνων, τίς όποίες διέψευσε ή έλλη

νική πλευρά. 

Ήταν, πράγματι, χαρακτηριστική ή αίσθηση τής 

ρευστότητας πού δημιουργουσε ή άνακίνηση μακε

δονικου ζητήματος άπό τή Γιουγκοσλαβία καί ή 

άναπόφευκτη όξεία άπάντηση τής έλληνικής πλευ

ράς . 'Η γιουγκοσλαβική Κυβέρνηση, πάντως, θά 

σπεύσει τόν ίδιο μήνα νά άντιπαραταχθεί σέ βουλ

γαρικές διαμαρτυρίες γιά διενέργεια γυμνασίων των 

έλληνικών ένόπλων δυνάμεων- ένέργεια πού άντα

νακλουσε πιθανότατα τήν έπιθυμία του Βελιγραδίου 

νά άποκατασταθουν τά σημεία έπαφής 'μεταξύ 'Ελλά

δας καί Γιουγκοσλαβίας. 'Ωστόσο, παρά τή μερική 

χαλάρωση τής έντάσεως μεταξύ τών δύο χωρών, iδί

ως μετά τήν έπίσκεψη Πόποβιτς στήν 'Αθήνα, τό 

Δεκέμβριο 1962, ή συμφωνία περί μεθοριακής έπι
κοινωνίας δέν θά έπανενεργοποιηθεί, παρά μόνο τόν 

'Ιανουάριο 1965, έπί Κυβερνήσεως ΕΚ, μέ πρωθυ
πουργό τόν Γ. Παπανδρέου. 

12 MApτiQy 1962 

Μέ τήν εύκαιρία τής 15ης έπετείου άπό τήν έξαγ

γελία του δόγματος Τρουμαν, ό πρόεδρος των ΗΠΑ, 

Τζ. Κέννεντυ, σέ μήνυμά του πρός τόν έλληνικό λαό, 

έπισημαίνει οτι οί 'Ηνωμένες Πbλιτείες έπαναλαμ

βάνουν έκ νέου τήν προσήλωσή τους στούς «πιστούς 

καί λαμπρούς 'Έλληνας φίλους των» καί τονίζει: 

«'Ημείς οί 'Αμερικανοί δέν λησμονουμεν δτι ή ίδιαιτέ-

ρως στενή σχέσις πού χαρακτηρίζει σήμερον τάς υποθέ

σεις μας ηρχισεν ό:κριβ&ς λόγω της άπειλης, τήν όποίαν 

άντεμετώπισεν ή 'Ελλάς έκ μέρους του κομμουνισμου. ' Ο 

κίνδυνος διά τήν ' Ελλάδα έξουδετερώθη πρωτίστως χάρις 

είς τήν έθνικήν ό:πόφασιν του έλληνικου λαου δπως άπο

καταστήση τήν έλευθερίαν καί τήν δημοκρατίαν, πού εχει 

κληρονομήσει ούτος ό:πό της aρχαιότητος. 

»'Έχομεν έπιτελέσει πολλά ό:πό κοινου, καί καθώς εί

μεθα ήνωμένοι είς τούς σκοπούς μας, είναι έλάχιστα έκείνα 

τά όποία δέν θά ήδυνάμεθα νά έπιτύχωμεν είς τό μέλλον. 

Διαβεβαιουμεν τόν έλληνικόν λαόν περί της συνεχους 

uποστηρίξεώς μας πρός αuτόν ένώπιον των κινδύνων τούς 

δποίους ό:ντιμετωπίζομεν άπό κοινου καί περί της βοηθεί

ας μας είς ό:γαθά καί εργα έν τij επιδιώξει της προόδου. Δέν 

λησμον&μεν τόν ζωτικόν ρόλον, τόν όποίον διεδραμάτισεν 

ή 'Ελλάς καί εξακολουθεί νά διαδραματίζη είς τά πλαίσια 

της άμυντικης ό:σπίδος του ΝΑΤΟ. Πιστεύοντες δτι οί 

{στορικοί δεσμοί φιλίας, οί ένουντες τά εθνη μας, εχουν 

ενισχυθη διά της ό:ποφασιστικης ενεργείας του προέδρου 

Τρουμαν, διατελουμεν μετά πεποιθήσεως, δτι οί δεσμοί αu

τοί θά καταστουν ετι ισχυρότεροι». 

'Απαντώντας ό Κ . Καραμανλής άποστέλλει πρός 

τόν 'Αμερικανό πρόεδρο τό άκόλουθο μήνυμα: 

«Σfiς εύχαριστώ θερμώς διά τό φιλικόν σας μήνυ

μα πρός τόν έλληνικόν λαόν, δστις διατηρεί πάντοτε 

εύγνώμονα aνάμνησιν τοu Δόγματος Τροuμαν, τό 

όποίο ν, εξαγγελθέν καθ' ι] ν ό5ραν έχυνε τό αlμα του 

διά νά aποκρούση τήν επίθεσιν του κομμουνιστικού 

δλοκληρωτισμοu, συνετέλεσεν εlς τήν νικηφόρον 

aξιοποίησιν τών θυσιών του. 

»Δέκα πέντε δλόκληρα έτη μετά τήν εξαγγελίαν 

του Δόγματος Τροuμαν, τό σημερινόν σας μήνυμα 

έρχεται νά επιβεβαιώση τήν συνέχειαν τής aμερικα

νικής συμπαραστάσεως διά τήν aμυναν τής ελευθε

ρίας καί τήν έδραίωσιν τής aσφαλείας καί τής είρή

νης είς τήν περιοχήν αύτή ν. Τό εμπράκτως εκδηλού

μενον ενδιαφέρον τής μεγάλης aμερικανικής συμπο

λιτείας διά τήν πρόοδον καί τήν εύημερίαν τής 'Ελ

λάδος aπηχεί βαθέως εlς τάς καρδίας δλων τών 'Ελ

λήνων καί aποτελεί έγγύησιν δι, ενα καλύτερον 

μέλλον. Οί πατροπαράδοτοι, έξ aλλου, δεσμοί φιλίας 

οί συνδέοντες τήν 'Ελλάδα μέ τό aμερικανικόν 

έθνος κατέστησαν ίσχυρότεροι έντός του πλαισίου 

τής Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, ή όποία συνεστή

θη διά τήν προστασίαν τής εlρήνης καί τής έλευθε

ρίας)). 

Εύχαριστήριο τηλεγράφημα άπευθύνει ό Κ. Κα

ραμανλής καί πρός τόν ίδιο τόν πρώην πρόεδρο Χ. 

Τρουμαν: 

«Κατά τήν δεκάτην πέμπτη ν ταύτη ν έπέτειον τοu 

Δόγματος έλευθερίας, τοu φέροντος τό δνομά σας, 

έπιθυμώ νά σfiς aπευθύνω, έκ μέρους του έλληνικοu 

λαοί) καί τής Κυβερνήσεώς του, τόν πλέον έγκάρδιον 

καί εύγνώμονα χαιρετισμόν. Είς κρίσιμον καμπήν 
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τής ίστορίας τής ·Ελλάδος καί δύναμαι νά εί'πω του 

έλευθέρου κόσμου, τό άμερικανικόν lθνος, ύπό τήν 

προσωπικήν σας ήγεσίαν, παρέσχε τήν δυνατότητα 

είς τόν έλληνικόν λαόν νά πραγματοποιήση τήν έπι

θυμίαν του νά έπιζήση καί νά προσφέρη μίαν άκόμη 

ύπηρεσίαν είς τήν ύπόθεσιν τής δημοκρατίας καί τής 

έλευθερίας». 

14 ΜΑpτΙΟΥ 1962 

Συζητεϊ:ται στή Βουλή τό σχέδιο νόμου «περί 

προικός τής βασιλόπαιδος Σοφίας». 

Στήν ό.γόρευσή του, ό ύπουργός τών Οίκονομι

κ&ν καί είσηγητής του νομοσχεδίου επισημαίνει δτι 

ό.ποτελεϊ: σφάλμα ό συσχετισμός του θεσμου τής 

προίκας μέ τό είδικό θέμα τής ύφής του νομοσχεδίου, 

αναφέρεται στό προηγούμενο τής προικοδοτήσεως 

πέντε πριγκιπισσών, aπό τό 1889, καί ύπογραμμίζει 
δτι τό εθιμο δέν δημιουργήθηκε μόνο γιά λόγους 

ύπερηφάνειας καί εύθιξίας του έλληνικου λαου, ό.λ

λά καί γιατί τό έλληνικό Στέμμα δέν εχει περιουσία 

aξιόλογη καί δέν μπορεϊ: νά αναλάβει τό βάρος της 

προικοδοτήσεως. Στή συνέχεια ό.ναφέρει δτι τό ποσό 

τής επιβαρύνσεως εΙναι περιορισμένο καί όπωσδή

ποτε μικρότερο aπό τίς προηγούμενες περιπτώσεις 

καί καταλήγει μέ τήν παρατήρηση δτι «καί ή ΕΚ άν 

εύρίσκετο είς τήν aρχήν, τό ϊδιον θά επραττε». Ή 

δαπάνη πού θά βαρύνει τόν προϋπολογισμό ανέρχε

ται σέ 9.000.000 δρχ. (300.000 δολλάρια). 
·Ο είσηγητής τής μειοψηφίας, Γ . Μπακατσέλος 

χαρακτηρίζει τήν προίκα ώς θεσμό αναχρονιστικό, ό 

όποίος ύποβιβάζει τή γυναίκα, καί προτείνει τή χο

ρήγηση γαμήλιου δώρου. Μέ τήν ϊδια άποψη τάσσε

ται καί ό Κ. Μητσοτάκης, έν& ό aρχηγός τής ΕΚ, Γ. 

Παπανδρέου, μεταξύ άλλων λέγει: 

<<Κατά τήν iδικήν μας γνώμη ν, ή όποία σήμερον άποτε

λεί καί συνείδησιν του πολιτισμένου κόσμου, ή προίξ είναι 

θεσμός βάρβαρος. Είναι μορφή σωματεμπορίας . Καί ύπο

στηρίζομεν δτι άποτελεί θέμα στοιχειώδους πολιτισμοί) είς 

έποχήν, ή όποία καθιέρωσε τήν iσότητα τών φύλων, νά 

έπιζή ό βάρβαρος θεσμός . Δέν δεχόμεθα νά διαπιστωθή 

δτι, ένώ εiς όλόκληρον τόν πολιτισμένον κόσμον εχει κα

ταργηθή ό θεσμός τής προικός, έν τούτοις εiς τήν • Ελλά
δα, εtς τήν πατρίδα του άληθοuς άνθρωπισμοu, έπιζή . 'Αν

τιθέτως, ή παροχή γαμηλίου δώρου είναι πρaξις άβρότη

τος, είναι δείγμα πολιτισμοu . Αuτό είναι θέμα άρχής . 

»Δεύτερον, έπιθυμοuμεν νά δηλώσωμεν δτι οuδέποτε ή 

liποψίς μας δύναται νά εχη τήν εννοιαν προσβολής πρός 

τήν βασιλόπαιδα. Είναι έκτός ήμών οίαδήποτε πρόθεσις 

προσβολής . Εuγενείς liνθρωποι δέν προσβάλλουν. Καί ή 

ΕΚ άποτελείται άπό εuγενείς άνθρώπους» . 

'Ο έκπρόσωπος τής ΕΔΑ, Ι. Παπαδημητρίου 

ύποστήριξε δτι ε{ναι aπαράδεκτη πρόκληση νά δίνει 

ή Κυβέρνηση προίκα στόν Δόν Χουάν Κάρλος καί 

συγχρόνως νά δηλώνει δτι δέν αναπροσαρμόζει τό 

μισθολόγιο. Παράλληλα μέ τό θεσμό τής προίκας, ό 

Ι. Παπαδημητρίου πρότεινε τήν κατάργηση καί 

δλων τ&ν βασιλικών ίδρυμάτων . 

Τό νομοσχέδιο έγκρίθηκε διά βοής στίς 16 Μαρ
τίου. 'Η ΕΚ ό.πέσχε aπό τήν ψηφοφορία 1 53. 

Μέ aφορμή, έξάλλου, τίς aντιδράσεις τής aντι

πολιτεύσεως γιά τήν προικοδότηση τής Σοφίας καί 

τό σχετικό θόρυβο πού δημιουργήθηκε γύρω aπό τό 

θέμα καί στό έξωτερικό, ό επιχειρηματίας Α. 'Ωνά

σης θά aποστείλει, στίς 8 Μαρτίου, πρός τόν Κ. Κα
ραμανλή, τήν ακόλουθη έπιστολή: 

«'Αγαπητέ πρόεδρε, 

»Σdς έσωκλείω έπιταγήν τριακοσίων χιλιάδων δολλα

ρίων εiς διαταγήν τής Τραπέζης τής ·Ελλάδος, μέ τήν κά

τωθι σκέψιν καί έπιθυμίαν: "Αν σaς άρέση, κάμνετε χρή

σιν, αν δχι, μου επιστρέφετε τήν επιταγήν καί μέ συγχω

ρείτε διά τήν ένόχλησιν. 

»Πρόκειται γιά τό ζήτημα τής πριγκιπικfjς προικός . 

Διά νά άποφευχθοuν περαιτέρω δυσάρεσται συζητήσεις 

στήν Βουλήν καί στόν τύπον μέ τήν λυπηράν άντανάκλα

σιν στήν βασιλικήν οiκογένειαν, προτείνω νά δωρήσω μέ

σω ύμών στό Δημόσιο άνωνύμως τό ύπό συζήτησιν ποσόν, 

καί ετσι άποστομώνονται ολοι καί τερματίζεται ή πολιτική 

έκμετάλλευσις του θέματος αuτου . 

»' Εφρόντισα νά γίνη ή έπιταγή εiς τρόπον πού νά έξα
σφαλίζεται ή άνωνυμία του δωρητοu». 

'Ο Κ. Καραμανλής δέν aποδέχτηκε τήν προσφο

ρά καί εύχαρίστησε τόν Α. 'Ωνάση μέ τήν ακόλουθη 

επιστολή: 

«'Αγαπητέ κ. 'Ωνάση, 

>>Σέ συγχαίρω διά τήν χειρονομίαν σου, ή όποία 

εlναι πράγματι συγκινητική. Ή μικρολόγος συζή

τησις, ή όποία διεξάγεται γύρω άπό τό θέμα τής 

προικοδοτήσεως τής πριγκιπίσσης, ήτο φυσικόν νά 

θίξη τήν έθνικήν μας φιλοτιμίαν. 

>>Παρ' δλον δτι έκτιμώ τήν προσφοράν σου, δέν 

δύναμαι νά τήν άποδεχθώ διά λόγους άρχής. Εlναι 

άνάγκη νά μάθη κάποτε ό λαός μας νά άκούη τήν 

άλήθειαν καί νά άντιδρii κατά τής δημαγωγίας. Διότι 

θά άπετέλει σφάλμα μέ δυσαρέστους συνεπείας, έάν 

ή Κυβέρνησις, φοβουμένη τόν θόρυβον τής άγορiiς 

έγκατέλειπεν μέτρα τά όποία θεωρεί όρθά καί τίμια. 

Οϋτε εlναι σωστόν νά ύποκύψη είς τάς ώμάς έκβιά

σεις τής άντιπολιτεύσεως, ή έπικράτησις τών όποίων 

θά όδηγήση θiiττον η βράδιον είς τήv κατάλυσιv τού 

πολιτεύματος η τήv άναρχίαν. 

>>Σέ παρακαλώ νά μοv γvωρίσης είς ποίον vά πα

ραδώσω τήν έπιταγή». 

[Τρεϊ:ς ήμέρες aργότερα, ό πρωθυπουργός παρέ

δωσε τήν ύπ' aριθμ. 76735 έπιταγή στόν aντιπρόσω
ΠΟ του Α. 'Ωνάση, Μ. Τόμπρα] 1 54. 
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16 ΜΑΡΎΙΟΥ 1962 

'Ο Κ. Καραμανλής μεταβαίνει στήν Τράπεζα τής 

'Ελλάδος καί παρακολουθεί προβολή φωτεινών δια

γραμμάτων μέ σχόλια γιά τίς οίκονομικές εξελίξεις 

στήν ·Ελλάδα κατά τήν τελευταία δεκαετία, πού κα

ταρτίσθηκαν άπό τήν 'Υπηρεσία Οίκονομικών Με

λετών τής Τράπεζας. Τήν προβολή παρακολουθοϋν 

οί 'Σ. Θεοτόκης, Π. Πιπινέλης καί Κ. 'Αδαμόπουλος, 
οί διοικητές τών Τραπεζών 'Ελλάδος, 'Εθνικής, 

'Αγροτικής καί 'Εμπορικής, οί ύποδιοικητές τής 

Τραπέζης τής 'Ελλάδος, Δ. Γαλάνης καί Ι. Πεσμαζό

γλου, οί πρόεδροι τοϋ 'Εμποροβιομηχανικοί), Χ. 

Πανάγος, τοϋ Τεχνικ;οϋ, Ν. Παγώνης, τοϋ Βιοτεχνι

κοϋ, Γ. Τερμεντζής καί τοϋ 'Επαγγελματικοϋ 'Επι

μελητηρίου, Γ. Λαμπρινάκος, τοϋ Συνδέσμου Βιομη

χάνων, Λ. Κανελλόπουλος, τοϋ Έμπορικοϋ Συλλό

γου, Γ. 'Αναστασόπουλος, τής Συνομοσπονδίας 

'Επαγγελματιών καί Βιοτεχνών, Ι. Μπερνίτσας, τής 

ΠΑΣΕΓΕΣ, Π. Ροϋσσος, ό γενικός γραμματέας τής 

ΓΣΕΕ, Φ. Μακρής, άνώτεροι ύπάλληλοι τής Τραπέ

ζης καί εκπρόσωποι τοϋ Τύπου. 

'Ο Ξ. Ζολώτας, προσφωνώντας τόν πρωθυπουρ

γό, θά ύπογραμμίσει δτι οί ψυχροί καί άντικειμενι

κοί άριθμοί καί τά διαγράμματα, γιά τή γνησιότητα 

καί άντικειμενικότητα των όποίων εγγυί'iται ή ύπη

ρεσία τής Τραπέζης, παρέχουν σαφή είκόνα τής'σο

βαρώτατης προόδου, ή όποία εχει επιτευχθεί κατά 

τήν τελευταία δεκαετία άλλά καί τής νομισματικής 

σταθερότητας τής τελευταίας έξαετίας. 'Αφοϋ επεσή

μανε δτι τά επιτεύγματα πού εχουν πραγματοποιηθεί 

είναι μεγαλύτερα πολλών aλλων άνεπτυγμένων καί 

μή χωρών, τόνισε δτι είναι καθήκον δλων, γιά νά 

προοδεύσει ό τόπος άλλά καί γιά νά περιφρουρηθοϋν 

οί ελευθερίες του, νά καταβληθεί κάθε προσπάθεια, 

ωστε νά διατηρηθεί καί νά ενισχυθεί τό εύνοϊκό ψυ

χολογικό κλίμα πού είναι άπαραίτητο γιά κάθε δημι

ουργική προσπάθεια. 

Μετά τήν προβολή ό Κ. Καραμανλής, άφοϋ συ

νεχάρη τή διοίκηση τής Τράπεζας γιά τό μεθοδικό 

καί πρωτότυπο τρόπο μέ τόν όποίο παρουσίασε τίς 

εξελίξεις τής έλληνικής οίκονομίας, έξέφρασε τή 

ζωηρή ίκανοποίησή του, γιατί «Οί ψυχροί Καί aψευ

δείς aριθμοί, μελετηθέντες καί παρουσιαζόμενοι κα

τά aντικειμενικόν καί επιστημονικόν τρόπον, επιβε

βαιώνουν τάς διαπιστώσεις τής Κυβερνήσεως διά 

τήν οiκονομικήν εξέλιξιν τής χώρας»· καί κατέληξε: 

«·Η εργασία σας αύτή συμβάλλει ούσιαστικώς 

εlς τήν διαφώτισιν τής κοινής γνώμης, διαφώτισιν ή 

όποία εlναι aπαραίτητος, διότι επιτρέπει εlς τόν λα

όν νά aντιμετωπίση μέ ρεαλισμόν τάς επιτεύξεις καί 

τά προβλήματα τής οlκονομικής προόδου. Έξ άλ

λου δημιουργεί αίσθημα εμπιστοσύνης, τό όποίον 

εlναι aπαραίτητον διά τήν εύόδωσιν τής προσπαθεί-

ας διά τήν οlκονομικήν aνάπτυξιν τής χώρας καί δί

δει τήν καλυτέραν aπάντησιν εlς τήν δημαγωγίαν, ή 

όποία διαστρεβλώνει τήν aλήθειαν καί aποτελεί τόν 

μεγαλύτερον κίνδυνον διά τόν λαόν καί διά τό μέλ

λον τής οίκονομίας μας». 

16 ΜΑΡΎΙΟΥ 1962 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τό νέο πρέσβη τής 

ΕΣΣΔ, Ν. Κοριούκιν . Στό πρακτικό τής σχετικής συ

νομιλίας άναφέρεται: 

«'Εν άρχτi τής συνομιλίας ό κ. Κοριούκιν εlπεν, ώς 

είκός, δτι άποβλέπει είς τήν σύσφιγξιν τών δεσμών μεταξύ 

τών δύο λαών καί χωρών -χωρών αϊτινες ούδέποτε έπολέ

μησαν έναντίον άλλήλων. 

»'Ο κ. πρόεδρος έδήλωσεν είς τόν Σοβιετικόν πρέσβυν 

δτι έλληνική Κυβέρνησις καί έλληνικός λαός επιθυμοϋν 

νά €χουν τάς καλυτέρας σχέσεις μετά τής Σοβιετικής 

'Ενώσεως, μετά τής όποίας, εξ άλλου, ούδέν €χουν νά μοι

ράσουν. Τό άντίθετον θά ήτο άκατανόητον. 

»Τήν Λυδίαν λίθον τών έλληνοσοβιετικών σχέσεων, 

ετόνισεν ό κ. πρόεδρος, άποτελεί ή άνάμιξις η μή άνάμιξις 

έκάστου είς τά εσωτερικά ζητήματα τής έτέρας χώρας. Καί 

ώς είκός, ή 'Ελλάς δέν άναμιγνύεται είς τά εσωτερικά τής 

Σοβιετικής 'Ενώσεως. Δέν ύπάρχει δμως τό αίσθημα δτι 

συμβαίνει τό αύτό καί άντιστρόφως. Συναφώς ό κ . πρόε

δρος δύναται νά άναφέρη είς τόν κ. Κοριούκιν άπτά παρα

δείγματα τοιαύτης άναμίξεως. 'Η άνάμιξις αϋτη, φυσικφ 

τφ λόγφ, είναι άπαράδεκτος διά τήν 'Ελλάδα, δπως τό 

άντίστοιχον προκειμένου' περί τής Ρωσίας θά ήτο άπαρά

δεκτον διά τόν κ . Χρουστσώφ. 

»' Εφ' δσον, λοιπόν, ό κ. Κοριούκιν είχε προηγουμένως 
δηλώσει δτι βασικαί άρχαί τής σοβιετικής έξωτερικής πο

λιτικής εlναι ή μή άνάμιξις είς τά εσωτερικά άλλων χωρών 

καί ή είρηνική συνύπαρξις, ζητώμεν €μπρακτον άπόδειξιν 

τής έφαρμογής των άρχών τούτων. 

»Συγκεκριμένως, ό κ. πρόεδρος ετόνισεν δτι τό θέμα 

κομμουνισμοϋ εν 'Ελλάδι εlναι θέμα διά τήν 'Ελλάδα καί 

τήν Κυβέρνησίν της, καί ούχί δι· οίονδήποτε άλλον. 

»'Ο κ. Κοριούκιν είπε σχετικώς δτι οί Ρώσοι γνωρί

ζουν Ο\ι ύπάρχει μιά ιστορική έξέλιξις, ijτις άκολουθεί τήν 

πορείαν της, καί ούδείς δύναται νά τήν βιάση. 

»Έπ' αύτοϋ ό κ. πρόεδρος παρετήρησεν κατά τρόπον 

κατηγορηματικόν, δτι ό ϊδιος γνωρίζει τήν κατάστασιν καί 

τήν πραγματικότητα τής 'Ελλάδος καλύτερον παντός άλ

λου, καί δτι τοϋτο πρέπει νά τό παραδεχθή ό πρέσβυς. 

»Κατόπιν τούτου, ό κ. πρόεδρος έπανέλαβε δτι αί καλαί 

σχέσεις μεταξύ τής 'Ελλάδος καί τής Σοβιετικής 'Ενώσε

ως έξαρτώνται άπό τήν μή άνάμιξιν τής τελευταίας είς τά 

εσωτερικά τής πρώτης, τοϋτο δέ τό δηλώνει είς τόν κ. Κο

ριούκιν έπί τ'Ό εύκαιρί~ τής ενάρξεως τής άποστολής του 

είς 'Ελλάδα. 

»'Ο Σοβιετικός πρέσβυς άπήντησεν δτι ύπό αύτούς 

τούς δ ρους ύπάρχουν ελπίδες βελτιώσεις τών σχέσεων με

ταξύ τών δύο Κρατών είς τόν έμπορικόν, έπιστημονικόν 

καί μορφωτικόν τομέα -άκόμη καί είς τόν πολιτικόν το

μέα, εφ, δσον διαπιστοϋται κοινή επιθυμία παγιοποιήσεως 

τής είρήνης . ('Επί τοϋ τελευταίου τούτου σημείου ό κ. 
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Κοριούκιν άνεφέρθη άπλώς εiς τήν νuν λαμβάνουσαν χώ

ραν έν Γενεύτι συνάντησιν τών ύπουργών 'Εξωτερικών 

ΗΠΑ, Μεγάλης Βρετανίας καί Σοβιετικής 'Ενώσεως» 155 . 

17 ΜΑΡΠΟΥ 1962 

'Η ΕΚ άπευθύνει πρός τούς άξιωματικούς διάγ

γελμα, μέ τό όποίο έξαγγέλλεται ώς βασική άρχή δτι 

οί ενοπλες δυνάμεις οφείλουν νά παραμένουν μακριά 

άπό τήν πολιτική καί δτι μόνον δ λαός εχει δικαίωμα 

νά άναδεικνύει τίς Κυβερνήσεις, μέ έλεύθερες έκλο

γές. «Αί βασικαί αύταί άρχαί τοϋ πολιτεύματος» 

-ύποστηρίζεται- «παρεβιάσθησαν κατά τάς τελευ

ταίας έκλογάς καί έπεχειρήθησαν διά τών ένόπλων 

δυνάμεων δ βιασμός καί ή νόθευσις τής λαϊκής θελή

σεως. Τοϋτο οφείλεται εiς τήν έπιβολήν ώρισμένων 

ήγητόρων, πού καταδέχθησαν νά γίνουν οργανα τοϋ 

κόμματος». 'Επισημαίνεται άκόμη δτι «ή ήγεσία τοϋ 

στρατοϋ άπετόλμησε νά άμφισβητήση τόν πατριω

τισμόν τοϋ Κέντρου καί έδίδασκεν δτι μόνον ή ΕΡΕ 

είναι έθνικόφρων. Αύτό είναι τό άνεξιλέωτον εγκλη

μά της. Ή ΕΚ άποκρούει τήν ϋβριν καί δέν έπιτρέ

πει είς κανένα νά άμφισβητήση τόν πατριωτισμόν 

της καί τάς ύπηρεσίας της πρός τήν πατρίδα, μεταξύ 

των όποίων τήν δημιουργίαν τής "Μεγάλης 'Ελλά

δος", τήν καταστολήν τής στάσεως τής Μέσης 'Ανα

τολής καί τήν συντριβήν τοϋ συμμοριτισμοϋ». Τέλος, 

έξαίρεται ή γενναιότητα, ή αύτοθυσία καί ή πολύ

μοχθη προσπάθεια των ένόπλων δυνάμεων καί των 

σωμάτων άσφαλείας καί διακηρύσσεται δτι ή ΕΚ «θά 

χρησιμοποιήση ώς μοναδικόν κριτήριον άνόδου των 

στελεχών τους, τήν ίκανότητα καί τήν άξίαν των». 

"Αμεση είναι ή άντίδραση τοϋ Κ. Καραμανλή: 

«Διάγγελμα πρό τάς ένόπλους δυνάμεις μή προ

ερχόμενον άπό τούς τεταγμένους ύπό τοv Συντάγμα

τος καί τών Νόμων όπως προίστανται αύτών, άποτε

λεί πρiiξιν πρωτοφανή καί παράβασιν τών βασικών 

άρχών τής δημοκρατίας. 

))Δέν εlναι ή πρώτη βαρεία παράβασις, τήν όποί

αν άπό τών έκλογών καί έντεvθεν διαπράττει ή μειο

ψηφία. Εlναι, όμως, ή βαρυτέρα πασών, ούχί μόνον 

λόγω του δημοκρατικώς άνοικείου σφετερισμού του 

τυπικοv δικαιώματος τής διά διαγγέλματος έπικοι

νωνίας πρός τάς ένόπλους δυνάμεις, άλλά καί λόγω 

τής ούσίας τοv διαγγέλματος τούτου καί τοv ύπόπτου 

σκοποv τόν όποίον έπιδιώκει νά έξυπηρετήση. 

))Το διάγγελμα, άπευθυνόμενον πρός τούς άξιω

ματικούς, έμφανίζεται δήθεν στρεφόμενον κατά τής 

φυσικής των ήγεσίας, εiς τήν όποίαν ή "Ενωσις Κέν

τρου κακοβούλως άποδίδει τό δυσμενές δι' αύτή ν 

άποτέλεσμα τής ψήφου τοv στρατοv. Καί προσπαθεί 

νά θεμελιώση τήν συκοφαντίαν αύτήν έπί τής δια

στροφής μιiiς ύπηρεσιακής έγκυκλίου, τό άδιάβλη

τον τής όποίας δύναται νά έκτιμήση πiiς άξιωματι

κός. Καί aν τοιαύτη μόνον θεωρηθή ή πρόθεσις, ή 

έμπνεύσασα τό διάγγελμα, σημαίνει πρόκλησιν εiς 

άνυπακοήν ή εστω εiς κριτικήν κλονίζουσαν τήν 

πειθαρχία ν. 'Αλλά, παρά τάς προφάσεις καί τά φαι

νόμενα, τό διάγγελμα στρέφεται καθ' δλοκλήρου 

του σώματος τών 'Ελλήνων άξιωματικών, δεδομένου 

ότι αί δήθεν μόνον εiς τήν ήγεσίαν άποδιδόμεναι πρά

ξεις θά ήτο άδύνατον χωρίς παρανόμους έκτελεστάς 
τούς 'Έλληνας άξιωματικούς μέχρι καί τών ήγητό

ρων τών μικροτέρων μονάδων νά εlχον συντελεσθή. 

'Εμμέσως, λοιπόν, άλλά καί παρά τάς προφάσεις, 

σχεδόν άπροκαλύπτως, έπιχειρείται έκ μέρους μιiiς 
έξάλλου άντιπολιτεύσεως, άπολεσάσης πiiν μέτρον 

έκτιμήσεως τοv έθνικοv συμφέροντος, ό έκφοβισμός 

έκείνων τών όποίων τό ύψηλόν ήθος καί ή εξοχος 

έπαγγελματική ίκανότης άποτελοvν έγγύησιν διά 

τήν άσφάλειαν τής χώρας καί συνεπώς καί διά τάς 

κεφαλάς έκείνων, οί όποίοι έξαπέλυσαν τήν έναντίον 

των έπίθεσιν. 'Όταν δμιλοvμεν περί ένόπλων δυνά

μεων, έννοοvμεν κυρίως τήν μόνιμο ν αύτών σπονδυ

λική ν στήλην, ή όποία έξασφαλίζει καί εiς τά ύπη

ρετοvντα περιοδικώς τέκνα του λαοv τήν δυνατότητα 

άξιοποιήσεως τής έθνικής των βουλήσεως. Ή 
σπονδυλική αύτή στήλη εlναι τό Σώμα τών μονίμων 

άξιωματικών. Ούδέποτε εiς τήν έλληνικήν ίστορίαν 

εlχεν έπιτευχθή, όσον έπετεύχθη κατά τά τελευταία 

ετη, ή έθνική ένότης αύτών καί ούδέποτε ή στάθμη 

τής έπιδόσεως καί άποδόσεώς των ύπήρξεν, όπως 
άναγνωρίζεται καί διεθνώς, τόσον ύψηλή. 

)) Ή Κυβέρνησις άπέφυγε πάντοτε νά συνδέση 
πρός έαυτήν τάς ένόπλους δυνάμεις μέ δεσμούς aλ

λους πλήν τών ύπό τοv Συντάγματος προβλεπομέ

νων. 'Ηδιαφόρησε πάντοτε, καί δ ή μέχρι βαθμοv 

άδικήσαντος ίσως φίλους της, διά τά φρονήματα καί 

έκείνων άκόμη τούς δποίους έπέλεγε διά τάς άνωτά

τας θέσεις. Αί παλαιαί καί προσφιλείς εiς τήν ήγεσί

αν τής 'Ενώσεως Κέντρου μέθοδοι τής χρησιμοποιή

σεως κομματικών κριτηρίων εiς τήν άνάδειξιν τών 

ήγητόρων τοv στρατεύματος, μέθοδοι αί δποίαι ώδή

γησαν εiς τάς γνωστάς έπαναστάσεις καί τά κινήμα

τα, κατεδικάσθησαν όριστικώς καί έμπράκτως ύπό 

τών Κυβερνήσεών μου. 'Εάν φρονοvν οί έμπνευσταί 

τοv διαγγέλματος ότι άπεξενώθησαν άπό τό Σώμα 

τών 'Ελλήνων άξιωματικών -καί τοvτο συνάγεται 

σαφώς έκ τής άγωνιώδους προσπαθείας των νά έπι

καλεσθοvν παλαιούς μετ' αύτών δεσμούς, οiκειοποι

ούμενοι μάλιστα κατά τρόπον άπαράδεκτον πiiσαν 

μεγάλην σελίδα τής έλληνικής ίστορίας- τήν αiτί

αν διά τήν τοιαύτη ν τυχόν άποξένωσιν πρέπει νά τήν ~ 

άναζητήσουν εiς τήν δυσπιστίαν, τήν όποίαν εχει 

προκαλέσει σειρά άφρόνων πράξεων καί λόγων των, 

ώς έπιστέγασμα τών δποίων €ρχεται καί τό σημερι

νόν των διάγγελμα. Ή έπιχειρουμένη ύπονόμευσις 

τής ύποδειγματικής ένότητος καί του έθνικοv φρο

νήματος τών 'Ελλήνων άξιωματικών άποτελεί βαρύ 
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έθνικόν παράπτωμα, τό δποίον ή Κυβέρνησις κα

ταγγέλλει καί τό δποίον δ λαός έν τψ συνόλφ του, 

άδιακρίτως κομμάτων, καλείται νά καταδικάσφ>. 

'Ο Γ. Παπανδρέου aπαντώντας στόν πρωθυπουρ

γό, αναγνωρίζει ότι «δέν εχει προηγούμενον η εκδο

σις παρομοίου διαγγέλματος πρός τάς ένόπλους δυνά

μεις», aλλά έπιμένει ότι «δέν εχει προηγούμενον έπί

σης παρόμοιον έκλογικόν πραξικόπημα καί παρό

μοιαι πράξεις ήγετών τοϋ στρατοϋ». Προσθέτει ότι 

«ή 'Ένωσις Κέντρου θά πολεμήση μέ όλα τά μέσα 

διά τήν aποκατάστασιν τής δημοκρατικής νομιμότη
τος, διότι πιστεύει βαθύτατα ότι εχει δίκαιον. 'Η 

σημερινή πλειοψηφία τής Βουλής είναι νόθος καί ή 

Κυβέρνησις παράνομος». 

19 ΜΑΡτΙΟΥ 1962 

'Ιδιαίτερο θόρυβο aπό τήν πλευρά τής aντιπολι

τεύσεως προκαλεί aπόσπασμα τοϋ χαιρετισμοϋ πού 

aπηύθυνε ό βασιλεύς Παϋλος στούς aξιωματικούς, 

δύο μέρες νωρίτερα, κατά τή διάρκεια περιοδείας του 

στή Β. 'Ελλάδα. 

Συγκεκριμένα, μέ aφορμή aπόσπασμα τοϋ βασι

λικοϋ λόγου στή Στρατιωτική Λέσχη Θεσσαλονί

κης («'Ε μας μας εχει ένώσει ό Θεός. 'Εγώ aνήκω σέ 

σας καί σείς μοϋ aνήκετε») ό βουλευτής τής ΕΔΑ, Β. 

Εύφραιμίδης, προκαλεί συζήτηση στή Βουλή. 'Ο 

aντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως, Π. Κανελλόπουλος 

δηλώνει ότι «ή Κυβέρνησις αναλαμβάνει πλήρως 

τήν εύθύνην διά τάς λέξεις πού έχρησιμοποίησεν ό 

βασιλεύς» καί ότι «ό άναξ όμιλών περί Θεοϋ, όμιλεί 

όπως ό άπλός καί άγνός λαός, μέ τόν όποίον έπικοι

νωνεί ώς γνήσιος 'Έλλην καί Χριστιανός καί όχι ώς 

έλέφ Θεοϋ βασιλεύς, όπως κακοπίστως ήρμηνεύθη ή 

εννοια των λόγων τοω>. 

'Από τήν πλευρά του, ό Γ. Παπανδρέου ύποβάλ

λει πρός τόν Κ. Καραμανλή τό ακόλουθο έρώτημα: 

«'Ερωτώ: Ποιάν εννοιαν εχουν καί πώς συμβιβάζον

ται μέ τό πολίτευμα τής Βασιλευομένης Δημοκρατί

ας οί λόγοι τοϋ βασιλέως ε{ς τήν Στρατιωτικήν Λέ

σχην τής Θεσσαλονίκης, οί όποίοι έλέχθησαν βε

βαίως ύπό τήν εύθύνην τής Κυβερνήσεως καί, ώς 

έξή ς: "'Ε μας μας εχει ένώσει ό Θεός. 'Εγώ aνήκω 

ε{ς σας καί σείς μοϋ aνήκετε. 'Ελπίζω ότι όλοι σας 

θά έργάζεσθε πρός αύτήν τήν κατεύθυνσιν"». 

Παράλληλα, ό Σ. Βενιζέλος ύποστηρίζει δτι «εγι

ναν πολλά σφάλματα καί έάν ή Κυβέρνησις είναι 

ύπεύθυνος διά τάς πράξεις πού διεπράχθησαν τόν τε

λευταίον καιρόν έκ μέρους τοϋ θρόνου, πρέπει νά 

σταματήση, διότι μοιραίως θά είναι ύπεύθυνος καί 

δι' ό,τι μέλλει νά συμβή». Παράλληλα, ζητεί τή 

συζήτηση τοϋ θέματος σέ ιδιαίτερη συνεδρίαση στή 

Βουλή, μέ τήν παρουσία καί τοϋ Κ. Καραμανλή. 

Στήν έρώτηση τοϋ aρχηγοϋ τής ΕΚ θά aπαντήσει 

ό ύπουργός Προεδρίας, Δ. Μακρής: 

«Εiς τό κείμενον τής κατατεθείσης ερωτήσεως τοϋ κυ

ρίου άρχηγοϋ τής ΕΚ παρατίθενται, ώς ενιαία μάλιστα φρά

σις, δύο περικοπαί τών λόγων τούς όποίους &πηύθυνεν ό 

βασιλεύς πρός τούς aξιωματικούς τής φρουράς Θεσσαλο

νίκης. 

»Καί εiς μέν τήν πρώτην περικοπήν τών λόγων τής 

Α.Μ. τοϋ βασιλέως, ώς αϋτη αναφέρεται εν ττJ κατατεθείσ1J 

ερωτήσει, εδόθη ijδη aπάντησις aπό μέρους τοϋ κυρίου 

άντιπρο~δρου τής Κυβερνήσεως κατά τήν χθεσινήν συνε~ 

δρίασιν τής Βουλής. 'Όσον άφορα τήν δευτέραν περικο

πήν, συμβαίνει νά παρατίθεται αϋτη έν συνεχεί~ τής πρώ

της, παραλειπομένης ενδιαμέσως όλοκλήρου φράσεως, 

τήν όποίαν προφανώς δέν είχεν ύπ' οψιν του δ κύριος 

άρχηγός τής ΕΚ κατά τήν σύνταξιν καί κατάθεσιν τής 

έρωτήσεώς του. 

»'Η τοιαύτη ομως παράλειψις όλοκλήρου ενδιαμέσου 

φράσεως &λλοιώνει μέχρι παραμορφώσεως τήν εννοιαν 

τών λόγων τοϋ βασιλέως, ώς τοϋτο δύναται νά προκύψη έκ 

τής άπλής aντιπαραβολής τών δύο κειμένων. Οϋτω, αί πα

ρατιθέμεναι έν ττJ κατατεθείσ1J ερωτήσει δύο περικοπαί δι

ατυποϋνται ώς ενιαία φράσις ώς εξής: "'Εμάς μaς εχει 

ενώσει ό Θεός. 'Εγώ aνήκω σ' ε σ aς καί σείς μοϋ aνήκετε, 

έλπίζω οτι ολοι σας θά έργάζεσθε πρός αuτήν τήν κατεύ

θυνσιν". 

>>'Ενώ αί πλήρεις φράσεις τών λόγων τοϋ βασιλέως 

ί:χουν ώς άκολούθως. "'Εμάς μaς εχει ενώσει δ Θεός. 'Εγώ 

άνήκω σ, εσaς καί σείς μοϋ άνήκετε. Εiναι μία βάσις επί 

τής δποίας μπορεί νά κτίση κανείς τήν aσφάλειαν, τήν 

/;μπιστοσύνη ν τοϋ ελληνικοϋ λαοϋ καί τό μέλλον. 'Επίσης 

καί τήν έμπιστοσύνην τών συμμάχων. 'Ελπίζω οτι ολοι 

σας θά εργάζεσθε πρός αuτήν τήν κατεύθυνσιν". 

» Όλοκληρουμένης οϋτω τής διατυπώσεως καί συμ
πληρουμένων τών σχετικών φράσεων, ελπίζομεν νά &να

γνωρίση καί ό κύριος aρχηγός τής ΕΚ οτι ή εννοια τών 

λόγων τοϋ βασιλέως δέν επιδέχεται οίανδήποτε παρερμη

νείαν. Είναι προφανές οτι οσα ελέχθησαν ύπό τοϋ βασιλέ

ως, καί διά τών όποίων ηθέλησε νά έξάρη τόν δεσμόν του 

μέ τάς ενόπλους δυνάμεις, λεχθέντα άπό τόν κατά τό Σύν

ταγμα aνώτατον ήγέτην αuτών, εύρίσκοντο πλήρως εντός 

τών συνταγματικών του άρμοδιοτήτων». 

'Η aπάντηση τοϋ Δ. Μακρή καταχωρήθηκε στά 

Πρακτικά τής Βουλής, aλλά μόλις ό Γ. Παπανδρέου 

ελαβε γνώση, μέ έπιστολή του πρός τόν πρόεδρο τής 

Βουλής έπισήμανε ότι ή έρώτησή του aπευθυνόταν 

πρός τόν πρόεδρο τής Κυβερνήσεως καί ήταν σχετι

κή μέ τό γενικότερο πολιτικό θέμα. Ταυτόχρονα 

κατέθεσε στό Προεδρείο τής Βουλής έπερώτηση, καί 

στίς 22 Μαρτίου έπανήλθε τό θέμα μέ τή ακόλουθη 
ανακοίνωση: 

«'Αποτελεί στοιχειώδες πολιτικόν καθήκον τοϋ προέ

δρου τής Κυβερνήσεως οπως δεχθή ή τήν πρόταξιν τής 

επερωτήσεως τοϋ άρχηγοϋ τής ΕΚ έπί τών λόγων τοϋ βα

σιλέως εiς τήν Στρατιωτικήν Λέσχην Θεσσαλονίκης ή τήν 

συζήτησιν τοϋ θέματος πρό τής ήμερησίας διατάξεως. Διό

τι, βεβαίως, δέν είναι δυνατόν νά ύποστηριχθή οτι aπετέ

λεσαν aπάντησιν οσα ελέχθησαν άπό τόν άντιπρόεδρον 

τής Κυβερνήσεως. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΘΟΡΥΒΟΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΣΧΕΣΕΙΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ-ΣΤΡΑΤΟΥ 321 

»Εις ποίον βαθμόν εΙναι βάσιμον τό αϊτημα τής ΕΚ 

συνάγεται καί c:lπό τήν ταυτότητα τών κειμένων τά όποία 

έδημοσιεύθησαν εις i-όν τύπον. Τόν λόγον τοϋ βασιλέως 

εις τήν Θεσσαλονίκην. Τόν λόγον τοϋ βασιλέως Κωνσταν

τίνου κατά τήν μοναρχική ν του περίοδον, όπότε ύπεστήρι

ζεν δτι έπί τών εξωτερικών θεμάτων εΙναι ύπεύθυνος άπέ

ναντι τοϋ Θεοϋ. Καί τών λόγων τοϋ Κάιζερ κατά τήν c:lνακή

ρυξίν του ώς αύτοκράτορος. I) Οί λόγοι τοϋ βασιλέως εις 
Θεσσαλονίκη ν: "' Εμίiς μάς εχει ένώσει δ Θεός. 'Εγώ άνή
κω σέ σίiς καί σείς μοϋ άνήκετε". 2) Οί λόγοι τοϋ βασιλέως 
Κωνσταντίνου πρός τούς νεοσυλλέκτους: "Έγίνατε στρα

τιώται τής πατρίδος. Στρατιώται τοϋ βασιλέως, στρατιώται 

iδικοί μου" . 3) Τοϋ Κάιζερ : "' Ανήκομεν δ ενας εις τόν 
aλλον. 'Εγώ καί δ στρατός. 'Έχομεν γίνει δ ενας διά τόν 

aλλον. Καί θά μεί νωμεν άναποσπάστως συνδεδεμένοι μέ τό 

θέλημα τοϋ Θεοϋ". 

»'Εάν δ πρόεδρος τής Κυβερνήσεως επιμείνη εiς 

τήν άποφυγήν τής σύζητήσεως τοϋ θέματος, θά σημαίνη 

δτι εις τάς εύθύνας διά τούς λόγους τούς όποίους ύπέβαλε, 

προσθέτει επίσης καί τάς εύθύνας τής φυγής καί τής 

παρατάσεως τής εκκρεμότητος τοϋ σοβαρωτάτου θέμα

τος». 

·Η Κυβέρνηση άπάντησε στήν ΕΚ: 

<<ΕΙναι προφανές δτι δ διάλογος μέ τήν ΕΚ εχει κατα

στή δυσχερής, aν μ ή καί c:lδύνατος . Αί πράξεις της άποδει

κνύουν δτι πέραν τοϋ αισθήματος τής εύθύνης, εχει απολέ

σει καί τό αϊσθημα τής σοβαρότητος. 

»Πρόσφατον δείγμα τό περιεχόμενον τής χθεσινής 

άχαρακτηρίστου άνακοινώσεώς της. Δημιουργεί ζητήματα 

εκεί δπου δέν ύπάρχουν. Καί μολονότι δ ίδονται εξηγή

σεις καί επί τών c:lνυπάρκτων αύτών θεμάτων, επιμένει νά 

τά διατηρή ώς δήθεν "μεγάλα" θέματα . Καί πράττει τοϋ

το μέ τόν c:lποκλειστικόν σκοπόν δπως συντηρήση διά 

παντός τρόπου τήν εξαλλον καί εκβιαστικήν πολιτικήν 

τ:ης. 

»'Η Κυβέρνησις, δμως, ύπεύθυνος διά τήν γαλήνη ν τής 

χώρας καί προσηλωμένη εις τό δημιουργικόν της εργον, 

δέν εΙναι διατεθειμένη νά παρακολουθήση τήν aπαράδε

κτον αύτή ν τακτικήν τής 'Ενώσεως τοϋ Κέντρου. 

»'Όσον c:lφορίi τό συγκεκριμένον θέμα τοϋ βασιλικοϋ 

λόγου τής Θεσσαλονίκης, μολονότι τό νόημά του ήταν 

άνεπίδεκτον παρερμηνείας, ή Κυβέρνησις εδωσεν έξηγή

σεις. Δέν δέχεται κατά συνέπειαν δτι συντρέχει λόγος προ

τάξεως τής σχετικής έπερωτήσεως η συζητήσεως τοϋ θέ

ματος πρό τής ήμερησίας διατάξεως». 

20 ΜΑΡτΙΟΥ 1962 

Οί βουλευτές 'Ηλείας, Ν. Κοντογιαννόπουλος, 

'Ιωαννίνων, Α. Δερδεμέ~ης καί Φωκίδος, Α. Γκελε
στάθης, πού είχαν έκλεγεί μέ τήν παράταξη τής ΕΚ, 

μέ δηλώσεις τους στό Προεδρείο τής Βουλής, προ

σχωροϋν στήν ΕΡΕ. Σέ σχετικές άνακοινώσεις τους 

έπισημαίνουν τήν άντίθεσή τους στήν τακτική πού 

εχει υίοθετήσει ή ΕΚ καί έκφράζουν τήν προσήλωσή 

τους στήν άνάγκη τής έθνικής ένότητας, τής γαλή

νης καί τής προόδου τοϋ τόπου. 

21 ΜΑΡτΙΟΥ 1962 

Μέ άντικείμενο τήν ένημέρωση τής άμερικανι

κής πλευράς γιά τήν οίκονομική άνάπτυξη τής χώ

ρας, σέ συνάρτηση μέ τίς δαπάνες πού άπαιτοϋνται 

γιά τήν άμυνά της, συγκροτείται, ύπό τήν προεδρία 

τοϋ Κ. Καραμανλή, εύρεία σύσκεψη. 'Από τήν ελ

ληνική πλευρά συμμετέχουν ό άντιπρόεδρος τής 

Κυβερνήσεως, Π. Κανελλόπουλος, οί ύπουργοί 

'Εξωτερικών, Συντονισμοϋ, Οίκονομικών καί 'Εθνι

κής 'Αμύνης, ό άρχηγός τοϋ ΓΕΕΘΑ, άντιστράτηγος 

Α. Φροντιστής καί ό οίκονομικός σύμβουλος τοϋ 

πρωθυπουργοϋ, Κ. Γούστης. 'Από τήν άμερικανική 

πλευρά μετέχουν ό πρέσβης Χ. Λαμπουίς, ό σύμβου

λος τής πρεσβείας, Τ. Μπέννετ, οί άρχηγοί τής οίκο

νομικής καί στρατιωτικής άποστολής, Τ. Χάγκερτυ 

καί ύποστράτηγος Μπούς καί ό α' γραμματέας τής 

πρεσβείας, Α. Βίγκεντερμαν. 

Στό σχετικό πρακτικό τής συνομιλίας άναφέρεται: 

«'Εν άρχtj δ πρόε~ρος τής Κυβερνήσεως εΙπε δτι c:lπό 

τινος χρόνου ήσθάνετο τήν άνάγκην μιίiς πλήρους εκθέ

σεως τοϋ δλου έλληνικοϋ προβλήματος πρός τήν φίλην 

Κυβέρνησιν τ&ν 'Ηνωμένων Πολιτειών. Βεβαίως, ή θέσις 

τοϋ αιτοϋντος δέν ε{ναι πάντοτε εύχάριστος, c:lλλά αποτε

λεί υποχρέωσιν καί έθνικήν καί συμμαχικήν ή πλήρης 

ένημέρωσις τοϋ c:lμερικανικοϋ παράγοντος έπί τών γενικω

τέρων εξελίξεων εν 'Ελλάδι. 

»Α. Γενικαί κατευθύνσεις έξωτερικής πολιτικής 

>>'Από αiώνων ή 'Ελλάς άντιμετωπίζει τάς σλαβικάς 

προσπαθείας καθόδου εις τήν Μεσόγειον. ·Ο έκ παραδό

σεως μέγας αύτός κίνδυνος έπετάθη προσφάτως ώς έκ τής 

κομμουνιστικής επi.βουλής έναντίον τής 'Ελλάδος, ijτις 
καί έξεδηλώθη εμπράκτως κατά τήν περίοδον 1947-1949. 
'Η έλληνική Κυβέρνησις, έκτιμώσα τό μέγεθος τών άπει

λουσών τήν 'Ελλάδα κινδύνων καί μέσω αύτών καί τήν· 

νότια ν πτέρυγα τής άμυντικής συμμαχίας τοϋ ΝΑ ΤΟ, έπε

δίωξε άπ ' aρκετών έτών μίαν σύσφιγξιν τών δεσμών της μέ 

τήν Γιουγκοσλαβίαν καί μέ τήν Τουρκίαν έν τΌ προσπα

θεί~ δπως δημιουργηθή μία στενωτέρα ισορροπία εις τήν 

περιοχήν τών Βαλκανίων. 

»Δυστυχώς, άπό~τινος χρόνου αί σχέσεις τής 'Ελλάδος 

μέ τήν Γιουγκοσλαβίαν εχουν ύποστή μίαν έπιδείνωσιν 

ούχί έξ έλληνικής ύπαιτιότητος, c:lλλά λόγω ώρισμένων 

γιουγκοσλαβικών ένεργειών καί παραλείψεων. Κατά πό

σον ή συμπεριφορά τής Γιουγκοσλαβίας ύπηγορεύθη c:lπό 

έσωτερικάς αύτής έξελίξεις η άντιπροσωπεύει μονιμώτε

ρον προσανατολισμόν τής γιουγκοσλαβικής έξωτερικής 

πολιτικής, δέν εΙναι δυνατόν επί τοϋ παρόντος νά διασα

φησθή. Πάντως, ή δυσμενής αύτή έξέλιξις έπιβάλλει τήν 

άνάγκην προσθέτου επαγρυπνήσεως, διά νά μή δοθή εις 

τόν διεθνή κομμουνισμόν ή έντύπωσις δτι ή 'Ελλάς θά ή το 

δυνατόν νά c:lποτελέση δι' αύτόν άλώσιμον λεία ν. 

>>Β. Οικονομική άνάπτυξις καί δαπάναι άμύνης 

>>'Η 'Ελλάς, περισσότερον ϊσως έξ δλων τών χωρών τοϋ 

ΝΑΤΟ, ε{ ναι έκείνη ή όποία θά πρέπει νά εΙναι εις θέσιν νά 

άντιμετωπίση τήν περιπέτειαν ένός τοπικοϋ πολέμου. 

»Καί ένώ οϋτω ε{ χ οντά πράγματα c:lπό πλευρίiς γενικω-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



322 ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

τέρων πλαισίων εξωτερικής καί αμυντικής πολιτικής τής 

'Ελλάδος, δτε πρό τινων μηνών άνεκοινώθη τό ϋψος τής 

βοηθείας άμυντικής στηρίξεως, διά τό τρέχον !\τος συνω

δεύθη aπό τήν δήλωσιν δτι aπό τοϋ προσεχοϋς ετους οχι 

μόνον δέν επρόκειτο νάαυξηθή ή βοήθεια αυτής τής κατη

γορίας, <iλλά θά 1\παυε τελείως ύφισταμένη διά τήν 'Ελλά

δα. 

»Τό μέγα πρόβλημα τής 'Ελλάδος- συνέχισεν δ πρό

εδρος τής Κυβερνήσεως κ. Καραμανλής - ήτο δτι, ενώ οί 

πάντες συμφωνοϋν δτι τό βάρος τών άμυντικών της δαπα

νών επιβάλλει τήν χορήγησιν βοηθείας είς αυτήν, δταν 

!\ρχεται ή στιγμή λήψεως συγκεκριμένων άποφάσεων, 

ύπάρχει πληθώρα προσφοράς σχεδίων, άλλά, καί τοϋτο, μέ 

μοναδική ν εξαίρεσιν τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας, ελάχιστα 

liν μή ουδέν πρακτικόν άποτέλεσμα. Δέν ε{ναι δυνατόν ή 

προσπάθεια νά ε{ναι κοινή καί τό βάρος τών δαπανών νά 

επιπίπτη <iνίσως επί μιας πτωχής χώρας ώς ή 'Ελλάς. 

>>'Επιπροσθέτως - συνέχισεν δ πρωθυπουργός - τό 

πρόβλημα τών δαπανών άμύνης καί τής οίκονομικής άνα

πτύξεως εχει εντονον πολιτικόν καί ψυχολογικόν χαρακτή

ρα. Δέν ε{ναι εϋκολον είς τόν μέσον 'Έλληνα πολίτην νά 

άντιληφθή διατί δαπανώνται διά τήν οίκονομικήν <iνάπτυ

ξιν τοϋ τόπου 30 tκατ. δολλ. (δση ή συνεισφορά τοϋ τακτι
κοϋ προϋπολογισμοί) είς τό πρόγραμμα επενδύσεων), ενώ 

διά τάς δαπάνας <iμύνης πρόκειται νά διατεθοϋν κατά τό 

1962 170 tκατ. δολλ., εκ τών όποίων 152 εξ εγχωρίων πό
ρων. 

»Καί τοιουτοτρόπως, aντί νά όμιλοϋμεν περί τρόπου 

συμπληρώσεως τής αμυντικής tτοιμότητος τής 'Ελλάδος, 

άντιμετωπίζομεν θέμα περιορισμοί) αυτής τής tτοιμότητος 

είς μή ανεκτά επίπεδα. Τό ποία δέ θά πρέπει νά εlναι αυτή, 

προκύπτει σαφώς από τήν εκτίμησιν τοϋ καθ' δ λα άρμοδί

ου <iρχηγοϋ τών ενόπλων δυνάμεων τοϋ ΝΑΤΟ στρατηγοϋ 

Νόρσταντ, δ όποίος τονίζει δτι θά πρέπει πάσΌ θυσίq νά 

επιδιωχθή μία συμπλήρωσις τής άμυντικής tτοιμότητος 

τής 'Ελλάδος είς επίπεδον τό όποίον aπό πλευράς δαπάνης 

θά άναβιβάση τάς πιστώσεις τών τριών επιτελείων aπό τό 

ϋψος τών 95 εκατ. δολλ. (δση ή ελληνική συμβολή κατά τό 
1962) είς 145 εκατ. δολλ. ετησίως καί τοϋτο επί μία πενταε
τίαν περίπου. 

»'Όταν εκτιμάται ή άμυντική ίκανότης τοϋ tλληνικοϋ 

παράγοντος, θά πρέπει - ετόνισεν δ κ. πρωθυπουργός -
νά λαμβάνεται σοβαρώς ύπ' οψιν τό δτι ή 'Ελλάς !\χει νά 

άντιμετωπίση καί τήν μόνιμον άπειλήν τοϋ κομμουνισμοί) 

είς τό εσωτερικόν της. Πρέπει νά δοθή ή δέουσα προσοχή 

είς τό δτι I ,5 ε κατ. κατοίκων τής όρεινής 'Ελλάδος ζοϋν 
ύπό συνθήκας εντόνου πενίας, πρέπει δέ εντός τών όλίγων 

προσεχών ετών νά δραστηριοποιηθή είς τοιαύτην 1\κτασιν 

ή παραγωγή καί τό είσόδημα τών κατοίκων αυτών, οϋτως 

rοστε νά δυνηθοϋν καί αυτοί νά συμμεθέξουν ουσιαστικώς 

είς τήν ύπό τινων ετών παρατηρουμένην γενικήν βελτίωσιν 

τής οίκονομικής καταστάσεως εν 'Ελλάδι. Οί κάτοικοι 

τών όρεινών αυτών περιοχών <iποτελοϋν εν τή κυριολεξίq 

τοϋ δ ρου τήν σπονδυλική ν στήλη ν τής 'Ελλάδος, διαπνεό

μενο ι 100% ύπό εθνικοφρόνων πολιτικών αίσθημάτων. 
»'Η tλληνική Κυβέρνησις, κατά τήν κατάρτισιν τοϋ 

πενταετοϋς προγράμματος διά τήν περίοδον 1960-64, ύπελό
γισεν δτι, liν πρόκειται, ώς ε{ναι άπό πάσης πλευράς άπα

ραίτητον, νά ύλοποιηθή δ άντικειμενικός σκοπός τής αυξή-

σεως τοϋ μέσου ετησίου δρου τοϋ είσοδήματος κατά 6%, 
θά πρέπει νά ύπάρξη 1\λλειμμα είς τήν χρηματοδότησιν τών 

ύπό τήν άνωτέρω εννοιαν απαραιτήτων επενδύσεων τής τά

ξεως τών 800-900 εκατ. δολλαρίων. 
»Τοϋ ώς άνω ελλείμματος ελπίζεται νά συντελεσθή ή 

κάλυψις κατά 50% εξ ευρωπαϊκών πηγών καί κατά τό ύπό
λοιπον εξ άμερικανικών. Διά τοϋτο, καθ' δσον <iφoρi'i τό εξ 

άμερικανικών πηγών έξευρεθησόμενον, ώς ελπίζεται, πο

σόν, ή ελληνική Κυβέρνησις αίτείται δπως 50 εκατ. δολλ. 
ετησίως χορηγηθοϋν είς αυτήν ύπό μορφήν δωρεάς, διά νά 

άντιμετωπίση ύφισταμένας <iμυντικάς δαπάνας καί συμ

πληρώση τήν άμυντικήν ετοιμότητα αυτής, καί διά τό ύπό

λοιπον τήν χορήγησιν δανείων διά τήν χρηματοδότησιν 

διαφόρων 1\ργων επενδύσεων. 

»'Όλα τά aνωτέρω τά εlπον- παρετήρησεν δ κ. πρω

θυπουργός- χάριν διαυγεστέρας συλλήψεως καί λυσιτε

λεστέρας aντιμετωπίσεως τών κοινών προβλημάτων τά 

όποία ενώνουν τήν 'Ελλάδα καί τάς Ήνωμένας Πολιτεί
ας. Είς πρόσθετος λόγος εlναι τό δτι κατά τήν πρό !\τους 

επίσκεψιν είς τόν πρόεδρον Κέννεντυ, ούτος ενεθάρρυνεν 

τόν 'Έλληνα πρωθυπουργόν νά !\ρχεται είς επαφήν μαζί 

του διά τήν aντιμετώπισιν προβλημάτων κοινοϋ ενδιαφέ

ροντος. Αυτό τό ενδιαφέρον - παρετήρησεν δ κ. πρωθυ

πουργός- ελπίζω δτι δύναμαι νά τό θεωρώ ώς δεδομένον, 

διότι liλλως φυσικά δέν θά 1\χη νόημα αυτή ή συζήτησις. 

»' Απαντών είς τάς παρατηρήσεις τοϋ κ. προέδρου τής 
Κυβερνήσεως, δ 'Αμερικανός πρέσβυς, κ. Λαμπουίς, είπεν 

δτι ή νέα αμερικανική διοίκησις, πρωτοστατοϋντος τοϋ 

προέδρου Κέννεντυ, επιδεικνύει ζωηρόν ενδιαφέρον διά 

τήν <iνάπτυξιν τών ύποαναπτύκτων οίκονομικώς, θά επρατ
τε δέ τοϋτο καί άν δέν ύπήρχε δ ψυχρός πόλεμος. Εlναι 

άπαράδεκτον νά ύπάρχουν αί σήμερον παρατηρούμεναι 

άνισότητες είς τήν οίκονομικήν άνάπτυξιν καί είς τά επί

πεδα διαβιώσεως τών διαφόρων χωρών. 'Ως καί προσφά

τως ετονίσθη, διά άλλην μίαν φοράν εξ άφορμής τών 15 
ετών τοϋ δόγματος Τροϋμαν, τό εντονώτατον άμερικανικόν 

ενδιαφέρον διά τάς εν 'Ελλάδι εξελίξεις δέν πρέπει οϋτε 

επί στιγμήν νά άμφισβητήται. Γνωρίζω, ετόνισεν δ κ. 

Λαμπουίς, δτι τό θέμα τής αμερικανικής βοηθείας ποσοτι

κώς ε{ναι όριακόν καί δτι ή οίκονομική άνάπτυξις τής 

'Ελλάδος προϋποθέτει, ώς προκύπτει καί άπό τήν ενατένι

σιν τών πραγματικών γεγονότων, τήν σταθεράν πρός τοϋτο 

άπόφασιν τοϋ tλληνικοϋ λαοϋ καί τής Κυβερνήσεώς του. 

Μία επανεκτίμησις τής δλης καταστάσεως εlναι επιβε

βλημένη διά νά ίδωμεν πώς ε{ναι δυνατόν εντός τοϋ πλαι

σίου τών γενικωτέρων δυνατοτήτων νά προωθηθή άποφα

σιστικώς ή οίκονομική άνάπτυξις τής 'Ελλάδος. 

»Πρέπει νά τονίσω, παρετήρησεν δ κ. Λαμπουίς, δτι τό 

θέμα τής παροχής τελείως δωρεάν βοηθείας πρός τάς διαφό

ρους χώρας δένε{ ναι διόλου συμπαθές είς τάς 'Ηνωμένας 

Πολιτείας, άκόμη καί είς δημοσίους liνδρας, ώς δ γερουσι

αστής Φούλμπράιτ, οί όποίοι ύποστηρίζουν ενθέρμως τήν 

πολιτικήν τοϋ προέδρου Κέννεντυ. Διά τοϋτο παρατηρεί

ται άπό τινων μηνών μία στροφή πρός τήν παροχήν εκτά

κτων προνομιακών δανειοδοτήσεων διά χρονικόν διάστη

μα 50 ετών μέ σχεδόν κοινόν επιτόκιον καί μέ άναστολήν 
τής εξυπηρετήσεως τών οϋτω πως χορηγουμένων δανείων 

μέχρι καί μίαν δεκαετίαν. 

»Είς ερώτησιν τοϋ κ. προέδρου τής Κυβερνήσεως ποίαι 
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χώραι κατά τήν εκτίμησιν του κυρίου πρέσβεως θά ελάμ

βανον βοήθειαν άμυντικής στηρίξεως κατά τό προσεχές 

ετος, δ κ. Λαμπουίς άπήντησεν δτι κατά τήν ιδικήν του 

πρόβλεψιν αύτό θά συμβή διά τήν Ν. Κορέαν, τό 'Ιράν, τό 

Βιετνάμ καί τήν Τουρκίαν. 'Απαντών δ κ. πρόεδρος τής 

Κυβερνήσεως, παρετήρησεν δτι του ήτο άδύνατον νά άντι

ληφθή διατί, εφ' δσον τό πρόγραμμα δωρεάν βοηθείας θά 

συνεχίζετο, δέν θά συμπεριελάμβανε καί τήν 'Ελλάδα, 

δπου μέ μικράν πρόσθετον δαπάνην θά ήτο εντός όλίγων 

ετών δυνατόν νά δλοκληρωθή τρόπον τι να τό ηδη άναλη

φθέν εργον καί νά καταστή πραγματικότης ή αύτοδύναμος 

άνάπτυξις τής ελληνικής οικονομίας. Δέν θά επρεπε ή 

'Ελλάς νά τιμωρηθή τρόπον τι να διότι διαχειρίζεται κα

λώς τά του οίκου της καί δέν προβάλλει εκβιαστικάς προτά

σεις μέσω άλλεπαλλήλων χρεωκοπιών οϋτε καί άπειλεί δτι 

θά στ ραφή πρός συνεργασία ν μετά τής Σοβιετικής ·Ενώ

σεως, διά νά εκμαιεύση τά άπαραίτητα διά τήν οικονομι

κήν της άνάπτυξιν κεφάλαια. 

»Εiς ερώτησιν του κ. προέδρου τής Κυβερνήσεως, πότε 

θά είναι γνωστόν τό ϋψος τής άμυντικής βοηθείας πρός τήν 

'Ελλάδα κατά τό προσεχές ετος, δ κ. Λαμπουίς είπεν δτι 

ώς σήμερον εχουν τά πράγματα, είναι γνωστόν δτι δέν θά 

ύπάρξη τέτοιου είδους βοήθεια διά τήν 'Ελλάδα κατά τό 

προσεχές ετος καί αύτός είναι δ λόγος διά τόν δποίον επι

θυμώ νά εχω πληρεστέρας συνομιλίας μέ τόν κ. ύπουργόν 

Συντονισμου, ετόνισεν δ κ. Λαμπουίς, διά νά ίδωμεν άπό 

κοινου κατά ποίον τρόπον θά ήτο δυνατόν νά εύρεθουν 

τρόποι πληρεστέρας ενισχύσεως τής ελληνικής οικονομί

ας εν δψει τών νέων εξελίξεων εις τό δλον θέμα τής άμερι

κ~νικής βοηθείας. Τά τελευταία ετη εδημιουργήθησαν 

άποτόμως, παρετήρησεν δ κ. Λαμπουίς, τεράστιαι νέαι 

άνάγκαι οικονομικής ενισχύσεως, τόσον τών Κρατών τής 

Ν. 'Αμερικής, δσον καί τών νεοδημιουργουμένων άφροα

σιατικών χωρών. 

»'Απαντώ ν δ κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως παρετή

ρησεν δτι, εστω καί άν κατηργείτο τελείως ή παροχή δω

ρεάν οικονομικής βοηθείας, ή 'Ελλάς θά είχε ισχυρά επι

χειρήματα διά νά ζητήση εξαίρεσιν αύτής άπό τό μέτρον 

αύτό, πολύ δέ περισσότερον τουτο ισχύει εφ' δσον οϋτως 

η άλλως θά ύπάρξη πρόγραμμα παροχής δωρεάν άμυντικής 

βοηθείας κατά τό προσεχές ετος. 

»'Όταν άπεφασίσθη νά ελθω είς τήν 'Ελλάδα, είπεν δ 

κ. Λαμπουίς, είχεν επικρατήσει πρός στιγμήν ή άποψις, ή 

'Ελλάς νά μ ή τύχη ούδεμιdς βοηθείας άμυντικής στηρίξε.:

ως άπό του τρέχοντος ηδη ετους, διότι, ελέγετο, ή οικονο

μία της ήτο δυνατόν νά άντιμετωπίση αύτήν τήν δυσχέρει

αν. Τελικώς επετεύχθη ή παροχή βοηθείας άμυντικής στη

ρίξεως εις αύτήν εις τά περυσινά επίπεδα εν δψει μιdς γενι

κωτέρας επανεξετάσεως του δλου θέματος. 'Εκείνο εις τό 

δποίον συμφωνουμεν, ετόνισεν δ κ. Λαμπουίς, είναι δτι 

πρέπει εις μέν τόν τομέα τών άμυντικών δαπανών νά ίδωμεν 

άπό κοινου ποία είναι τά ελάχιστα επιδιωκτέα δρια άμυν

τικής ετοιμότητος καί εν συνεχείc;χ νά ίδωμεν πώς θά άντι

μετωπίσωμεν καλλίτερον τό θέμα. 

»' Απαντών δ κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, παρετή
ρησεν δτι ήτο άπό δύο ετών κεκηρυγμένος ύπέρ μιdς άπό 

κοινου εξετάσεως τών άμυντικών άναγκών τής 'Ελλάδος, 

χαίρει δέ διότι καί ή άποψις του κ. πρέσβεως είναι άνάλο

γος . 'Απ' άρκετών μηνών -συνέχισεν δ κ. Καραμανλής-

ή 'Ελλάς επίεζε πρός τήν κατεύθυνσιν τής δημιουργίας 

ενός κοινου Ταμείου εντός τών κόλπων τοϋ ΝΑΤΟ, τό 

δποίον θά εχρηματοδοτείτο μέ συνεισφοράν εκ μέρους τών 

Κρατών-μελών καί θά επέτρεπε τήν ελάφρυνσιν τών βαρών 

τά όποία ήσαν ύποχρεωμέναι ώς εκ τής γεωγραφικής θέ

σεώς των νά φέρουν χώρα ι τινες ώς ή 'Ελλάς. 'Από εξ 

μηνών δμως, ή Κυβέρνησις τών 'Ηνωμένων Πολιτειών δι

εμήνυσεν εις τήν ελληνικήν Κυβέρνησιν νά μ ή πιέζη εντο

να πρός αύτήν τήν κατεύθυνσιν, διότι δέν διεφαίνετο πρός 

τό παρόν τουλάχιστον νά ύπάρχουν ρεαλιστικαί δυνατότη

τες επιτυχίας. 'Εν πάστι περιπτώσει, ή ελληνική Κυβέρνη

σις είναι άπολύτως πρόθυμος νά συνεξετάση μετά τών εκ

προσώπων τής άμερικανικής πρεσβείας τό δλον θέμα τών 

άμυντικών δαπανών τής 'Ελλάδος, πλήν δμως θά πρέπει νά 

ληφθή σοβαρώς ύπ' δψιν ή εν προκειμένφ εκτίμησις του 

στρατηγοϋ Νόρσταντ, ώς είς προηγούμενον σημείον άνε

φέρθη. τέλος -προσέθεσεν δ κ. πρωθυπουργός- οίαδή

ποτε εξέτασις τοϋ θέματος θά πρέπει νά γίνη εντός συντό

μου τακτής προθεσμίας, ητοι 10-15 ήμερών. 
»' Απαντών δ κ. Λαμπουίς, παρετήρησεν δτι πρωτεύει ή 

εκτίμησις τών άμυντικών άναγκών, παρ' δλον δτι βεβαίως 

δέν ήτο δυνατόν νά άναλάβη δεσμεύσεις ώς πρός τό τί θά 

ήτο δυνατόν νά γίνη εν προκειμένφ άπό άμερικανικής 

πλευράς, καθ' δσον τοϋτο εξαρτάται εν λίαν σημαντικφ 

μέτρφ άπό τό ϋψος τών πιστώσεων τό δποίον θά εγκρίνη 

τελικώς τό Κογκρέσσον. Τό ϋψος αύτών τών πιστώσεων 

δέν θά είναι γνωστόν πρό τοϋ προσεχοϋς Αύγούστου η 

Σεπτεμβρίου. 'Η κατανομή τών κονδυλίων δέν γίνεται άπό 

τά νομοθετικά σώματα άλλά άπό τήν διοίκησιν. 

»Είς τό σημείον αύτό παρεμβαίνων δ κ. ύπουργός Συν

τονισμοϋ παρετήρησεν δτι, ώς καί είς τήν κατ' ιδίαν συ

νάντησιν ijν εσχε μετά τοϋ κ. Λαμπουίς είχεν τήν εύκαιρί

αν νά τονίση, ή κατάστασις εις τήν 'Ελλάδα παρουσιάζει 

τά χαρακτηριστικά μιdς άσταθους ισορροπίας, ύπό τήν εν

νοιαν δτι μία μικρά ύποτροπή εις τήν δλην κατάστασιν 

είναι δυνατόν νά δδηγήση σωρευτικώς εις τήν δημιουργίαν 

άντιξοοτήτων, αί δποίαι, έάν συμβουν, θά άπαιτήσουν πολύ 
μεγαλυτέρας θυσίας διά τήν άντιμετώπισίν των άπό δ, τι ή 

ελληνική Κυβέρνησις διά ύπομνήματος τοϋ πρωθυπουργοϋ 

κ. Καραμανλή αιτείται επί τοϋ παρόντος διά τήν δλοκλή

ρωσιν τής πρώτης καί άποφασιστικής φάσεως τής προ

σπαθείας διά τήν οικονομικήν άνάπτυξιν τής 'Ελλάδος. 

»Τελικώς, ή συζήτησις κατέληξεν είς τό συμπέρασμα 

τής μή συστάσεως ειδικής έπιτροπής διά τήν εξέτασιν τοϋ 

δλου οικονομικοϋ καί άμυντικου προβλήματος τής 'Ελλά

δος, άλλά νά συνεχισθή ή έπί ύπηρεσιακοϋ πεδίου επαφή 

του άντιστρατήγου κ. Φροντιστή μετά τοϋ ύποστρατήγου 

κ. Μπούς, ϊνα διά τοϋ τρόπου αύτοϋ καταλήξωμεν εις τό 

συντομώτερον δυνατόν χρονικόν διάστημα είς κοινάς 

εκτιμήσεις περί τών ελαχίστων δρίων άμυντικής ετοιμότη

τος τής 'Ελλάδος καί τών άντιστοίχων δαπανών, liς θά 

συνεπήγετο ή συμπλήρωσις τής άμυντικής ετοιμότητος 

της 'Ελλάδος. 'Εντός τής προσεχοϋς εβδομάδος δ κ. Λαμ

πουίς παρεκάλεσεν νά εχη μίαν νέαν συνάντησιν μέ τόν κ. 

Παπαληγούραν, διά νά έξετάσουν άπό κοινοϋ τό ποίες 
δυνατότητες ύπάρχουν, εν δψει των νέων εξελίξεων εις τό 

δλον θέμα τής βοηθείας, νά τύχη ή 'Ελλάς τής πληρεστέ

ρας δυνατής ενισχύσεως. Δέν θά ήτο όρθόν, συνέχισεν δ κ. 

Λαμπουίς, νά διατηρώνται ελπίδες διά δωρεάν παροχήν 
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βοηθείας (not fair to hold out hopes for grant aid). Βεβαίως, 
συνέχισεν, νομίζω δτι θά εlναι δυνατόν νά εϋρωμεν άπό 

κοινοϋ λύσεις διά άλλων μεθόδων (προφανώς εις τό σημεί

ον αυτό κ . Λαμπουίς υπαινίσσετο τήν προσφυγήν εις τά 

λίαν μακροχρόνια καί προνομιακά δάνεια, τά όποία εμπε

ρικλείουν τό στοιχείον τής δωρεaς εις ποσοστόν 60-70%, 
ώς παρετήρησαν άλλωστε καί οί επικριταί αυτών των δα

νειοδοτήσεων εις τό άμερικανικόν Κογκρέσσον)». 

Τήν έπομένη, θά έπιδοθεί στήν άμερικανική 

πλευρά τό άκόλουθο μνημόνιο: 

«'Η έλληνική Κυβέρνησις επιθυμεί διά μίαν ετι φοράν 

νά εκφράση τά αισθήματα τής ευγνωμοσύνης της πρός τήν 

Κυβέρνησιν τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής 'Αμερικής διά 

τήν γενναιόδωρον βοήθειάν της πρός τόν έλληνικόν λαόν, 

χάρις εις τήν όποίαν αί προσπάθειαι καί α{ θυσίαι τής 

'Ελλάδος χάριν τής ελευθερίας καί τής δημοκρατίας ενε

θαρρύνθησαν τόσον άποτελεσματικώς . 'Επωφελείται δέ ή 

έλληνική Κυβέρνησις τής ευκαιρίας δπως υπογραμμίση τά 

άκόλουθα: 

»I. Ή φύσις τοϋ έλληνικοϋ προβλήματος 
»'Η διασφάλισις μιaς μονιμωτέρας καί αυτοδυνάμου 

άναπτύξεως τής έλληνικής οικονομίας καθώς καί ή πλή

ρης άπασχόλησις τοϋ άνθρωπίνου δυναμικοϋ τής χώρας 

άποτελεί στόχον ζωτικοτάτης σημασίας. 

>>'Η γεωγραφία, ή ίστορία καί τά συνθέτοντα τό φυσι

κόν περιβάλλον στοιχεία υπογραμμίζουν τάς ποικίλας δυ

σχερίας άλλά καί τάς ευρείας δυνατότητας τοϋ έλληνικοϋ 

παράγοντος. 

«Διαθέτουσα θέσιν κλειδί εις τάς διεθνείς μεταπολεμι

κάς εξελίξεις καί κατέχουσα τόσον κρίσιμον χώρον είς τήν 

νοτίαν πλευρά\! τής Βορειοατλαντικής Συμμαχίας δέν δύ

ναται ή 'Ελλάς νά άντιμετωπίση εις τήν πρaξιν καμία ν 

ουσιαστικήν περικοπήν των άμυντικών δαπανών της. Θά 

επρεπε δέ νά άναφερθή επ' ευκαιρί~ ή μεστή σημασίας 

δήλωσις τοϋ στρατηγοϋ Νόρσταντ, ό όποίος υπεγράμμισεν 

δτι, προκειμένου ή 'Ελλάς νά άνταποκριθή κατά τρόπον 

άρκούντως ίκανοποιητικόν εις τήν άνάλυσιν επιχειρησια

κής χρησιμοποιήσεως των δυνάμεών της, συμπεριλαμβα

νομένης καί ταυτοχρόνου δράσεως μετά τουρκικών δυνά

μεων, θά χρειασθή κατά τά έπόμενα ετη, επί πλέον τής εκ 

περίπου 95 έκατ. δολλ. ίδίας αυτής συμβολής, καί 50 έκατ. 

δολλ. ετησίως. 

»0{αδήποτε εκτίμησις τής άποστολής των έλληνικών 

ενόπλων δυνάμεων είς επίπεδον κάτω των 145 έκατ. δολλ. 
θά ήτο, κατά τόν στρατηγόν Νόρσταντ, πραγματική κατα

στροφή. Πρέπει νά σημειωθή δτι διαρκοϋντος τοϋ ήμερο

λογιακοϋ ετους 1962 τό σύνολον τών έλληνικών άμυντικών 
δαπανών (κατά τήν εννοιαν, τήν όποίαν άποδίδει τό ΝΑΤΟ 

είς τόν δρον αυτόν) άναμένεται δτι θά άνέλθη είς ποσόν 

170 έκατ. δολλ., εκ των όποίων 152 έκατ. δολλ. θά καλυ
φθοϋν υπό εθνικών πηγών. 

»Πέραν, δμως, των υπό στενήν εννοιαν άμυντικών λό

γων, επιβάλλεται νά καταδειχθή πρός πaσαν κατεύθυνσιν 

δτι είς τήν 'Ελλάδα, χώραν δημοκρατικήν, συνορεύουσαν 

καθ' δλον τό μήκος τών βορείων συνόρων της μέ χώρας 

υπό κομμουνιστικόν καθεστώς, οίκονομική άνάπτυξις δύ

ναται νά επιτευχθή άνευ προσφυγής είς μεθόδους κομμου

νιστικοϋ άπολυταρχισμοϋ. 

>>'Ο χρόνος άποτελεί, τέλος, τό τρίτον θεμελιώδες 

στοιχείον εις τήν καθόλου άποτίμησιν τοϋ έλληνικοϋ παρά

γοντος. 'Η διά μακρόν είσέτι χρόνον άρνησις τής δυνατό

τη τος πλήρους άπασχολήσεως εις ενα τόσον πολιτικοποι

ημένον λαόν, κυρίως δσον άφορα τήν νέαν γενεάν, καθιστa 

τήν καθόλου υφήν τής κοινωνικής ζωής είς τήν 'Ελλάδα 

έξόχως επιδεκτικήν διαβρώσεως. 

»11. Τά οίκονομικά δεδομένα 
>>'Η βασική άντίθεσις, έν σχέσει μέ τό έλληνικόν πρό

βλημα, συνίσταται είς τό δτι ή 'Ελλάς έξακολουθεί νά 

παραμένη χώρα άγροτική χωρίς άνάλογον άγροτικήν γήν. 

Τό ουσιώδες τοϋτο γεγονός καί ή όφειλομένη είς αυτό δει

νή άνάγκη νά άναζητηθή λύσις τοϋ οικονομικοϋ προβλή

ματος διά τής ~πιτεύξεως μιaς λογικοϋ βαθμοϋ εκβιομηχα

νοποιήσεως, έντός πάντοτε τοϋ πλαισίου νομισματικής καί 

δημοσιονομικής σταθερότητος, υπfjρξαν άποφασιστικοί 

παράγοντες διά τήν διαμόρφωσιν τοϋ πενταετοϋς προ

γράμματος οίκονομικfjς άναπτύξεως τής χώρας. Πρέπει εις 
τό σημείον αυτό νά σημειωθή δτι τόσον ή προγραμματισμέ

νη αϋξησις τοϋ εθνικοϋ προϊόντος δσον καί τά σχετικά 

κεφάλαια, διά των όποίων θά επιτευχθή ή αϋξησις αυτή, 

άναμένεται δτι θά ε{ναι τοϋ αυτοϋ κατά τήν πενταετίαν 

1962-1966 ϋψους, δσον καί κατά τήν περίοδον 1960-1964. 
Ύπό τό φώς τών στοιχείων, τά όποία εχουν μέχρι τοϋδε 

συλλεγή εκ τής εφαρμογής τοϋ προγράμματος οίκονομι

κής άναπτύξεως άλλά καί εκ τής επιτακτικής άνάγκης δια

τηρήσεως τής προγραμματισθείσης μέσης έτησίας αυξή

σεως τοϋ εθνικοϋ προϊόντος κατά 6% καί πέραν τοϋ 1964, 
τό Ελλειμμα τών άναγκαίων διά τήν έφαρμογήν τοϋ προ

γράμματος έπενδύσεων καί τών διαθεσίμων διά τήν χρημα

τοδότησίν των άνέρχεται είς 800-900 περίπου έκατ . δολλ. 
»Εlναι άληθές δτι κατά τά δύο πρώτα ετη έφαρμογής 

τοϋ προγράμματος, τό ελλειμμα τοϋ ισοζυγίου πληρωμών 

δέν ήτο κάν άνάλογον πρός τό συνολικόν ελλειμμα τής 

πενταετοϋς περιόδου. Τό γεγονός, εν τούτοις, αυτό όφείλε

ται είς τό δτι οί πραγματικοί δείκται άναπτύξεως εις ώρι

σμένα κρίσιμα μεγέθη ευρίσκοντο υπό τούς δείκτας τούς 

όποίους εlχε θέσει τό πρόγραμμα, πρaγμα, τό όποίον πρέ

πει, μέχρις ένός σημείου, νά άναμένεται κατά τήν άρχικήν 

περίοδον μιaς νέας προσπαθείας. 'Εν όψει τών άνωτέρω 

έκτεθέντων, ε{ναι ήδη επιτακτικόν νά καταβληθή ηυξημέ

νη προσπάθεια, άν πρόκειται, εστω καί μέ μικράν καθυστέ

ρησιν, νά πραγματοποιηθοϋν οί τεθέντες άντικειμενικοί 

σκοποί. 

>>'Ελπίζεται δτι μέρος τοϋ εν λόγω έλλείμματος, άνερχό

μενον εις 400-500 έκατ. δολλ., θά καλυφθή άπό διαφόρους 
πηγάς. Είς αυτάς περιλαμβάνονται βοήθεια τής γερμανι

κής Κυβερνήσεως, τής Ευρωπαϊκής Τραπέζης 'Επενδύσε

ων καί τοϋ A.I.D., καθώς καί ιδιωτικόν κεφάλαιον. Πρός 
τό παρόν πάντως, αί πηγαί αυταί δέν δύνανται νά θεωρη

θοϋν ώς άπολύτως βέβαιοι, μέ μόνην εξαίρεσιν ενα μικρό 

τμήμα τοϋ περί ού ό λόγος ποσοϋ. 'Η ώς άνω εκτίμησις 

εχει, κατά συνέπειαν, χαρακτήρα ευλόγου προσδοκίας. Τό 

υπόλοιπον, δηλαδή, έκ 350-400 έκατ. δολλ. ποσόν παραμέ
νει άκάλυπτον. 

»Διά τήν εξασφάλισιν τών οικονομικών πηγών, τών 

άναγκαίων διά τήν έφαρμογήν τοϋ προγράμματος καί τήν 

υλοποίησιν των σκοπών του, ε{ναι άπαραίτητον δπως τό 

ποσόν αυτό καλυφθή καθ' όλοκληρίαν ή τουλάχιστον κα-
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τά τό μεγαλύτερον μέρος του . Τό πρόβλημα γίνεται ετι 

όξύτερον, είδικώτερον έξ άπόψεως κρατικών έπενδύσεων. 
»Είς τό πλαίσιον του πενταετους προγράμματος, ή Κυ

βέρνησις φέρει εύθέως τήν εύθύνην πραγματοποιήσεως 

δημοσίων έπενδύσεων, χρηματοδοτουμένων παρά του κρα

τικου προϋπολογισμου. Αί έπενδύσεις αύταί περιλαμβά

νουν κυρίως μελέτας οΙκονομικής υποδομής, είς τόν τομέα 

τών τηλεπικοινωνιών, τής ένεργείας, του τουρισμου, τής 

εύρείας άξιοποιήσεως γαιών, τής παιδείας, κ.λ.π. Τοιούτου 

είδους μελέται ε{ναι άπαραίτητοι διά τήν δημιουργίαν εύ

νοϊκών συνθηκών άναπτύξεως τής ίδιωτικής πρωτοβουλίας 

καί δέν δύναται νά άναληφθουν άπό ίδιώτας λόγω τής φύ

σεώς των καί λόγω έλλείψεως τών άναγκαίων οίκονομικών 

πόρων. Τό μέγεθος τοιούτου είδους έπενδύσεων υπερβαί

νει, συνήθως, κατά πολύ τό άπό ποσοτικής άπόψεως θεω

ρούμενον φυσιολογικόν υπό τό φώς τών έλληνικών συνθη

κών. Τό πρόγραμμα δημοσίων έπενδύσεων άποτελεί άπο

φασιστικόν παράγοντα διά τήν ένθάρρυνσιν καί υποστήρι

ξιν τής ίδιωτικής έπενδυτικής προσπαθείας καί τήν διά του 

τρόπου αύτου δραστηριοποίησιν τής οίκονομίας. 

>>Τό ϋψος, έν τούτοις, τών σχετικών επενδύσεων εΙναι 

χαμηλόν, έν συγκρίσει μέ τάς υφισταμένας άνάγκας, του 

όρίου τιθεμένου άπό τάς διαθεσίμους είς τόν κρατικόν 

προϋπολογισμόν πηγάς. 'Αναμένεται δτι 1.000 έκατ. δρχ. 
θά διατεθουν, κατά τό τρέχον ετος, πρός έξυπηρέτησιν του 
άνωτέρου σκοπου, ένώ εΙναι γνωστόν δτι αί άμυντικαί δα

πάναι άπορροφουν πολλαπλάσιον του προαναφερθέντος 

ποσου. ·Η άπουσία αϋτη άναλογίας, ή όποία έπιβάλλεται 

άπό τήν συναίσθησιν, τήν όποίαν εχει ή Κυβέρνησις, δχι 

μόνον των έθνικών άλλά καί τών συμμαχικών άναγκών καί 

υποχρεώσεων, παρέχει άφορμήν είς έπικίνδυνον πολιτικήν 

έκμετάλλευσιν, ίδίως έκ μέρους τών κομμουνιστών. Αί πε

ριωρισθείσαι δυνατότητες του κρατικου προϋπολογισμου 

ένισχύονται συνήθως άπό πηγάς ώς ή άμερικανική βοή

θεια, ξένα δάνεια καί πιστώσεις καί έσωτερικός δανεισμός 

καί βραχυχρονίου ετι χαρακτήρος .• ο εσωτερικός, έν τού
τοις, δανεισμός εχει ώς άποτέλεσμα νά στερήται ό ίδιωτι

κός τομεύς τής οίκονομίας μέρος των πολύ άναγκαίων δι' 

αύτόν πόρων, έν δψει τής υφισταμένης περιωρισμένης 

άδυναμίας άποταμιεύσεως. ·Ο έσωτερικός δανεισμός δη

μιουργεί, περαιτέρω, βαρύ χρέος διά τόν κρατικόν προϋ

πολογισμόν, ό όποίος καλείται νά άναλάβη τήν υπηρεσίαν 

του. Πρέπει, ώσαύτως, νά σημειωθή δτι ή προσφυγή είς 

βραχυχρόνιον δανεισμόν άποτελεί έξόχως άνορθόδοξον 

τρόπον χρηματοδοτήσεως προγράμματος έπενδύσεων καί, 

συνεπώς, εύρεία προσφυγή είς τήν μέθοδον αύτήν προώρι

σται νά δημιουργήση όξέα προβλήματα δι' αύτή ν ταύτη ν 

τήν συνέχισιν του προγράμματος δημοσίων έπενδύσεων. 

>>Τό πρόγραμμα δημοσίων έπενδύσεων, τό όποίον εχει 

προγραμματισθή διά τό τρέχον ετος, προβλέπει πληρωμάς 

6.000 έκατ. δρχ. Τό έπίπεδον αύτό προσδιωρίσθη έπί τt'j 

βάσει τών άπολύτως άναγκαίων έργασιών διά τήν συνέχι

σιν προγραμμάτων, ευρισκομένων ηδη υπό έκτέλεσιν. Κα

νένα σχεδόν νέον πρόγραμμα δέν περιελήφθη είς τό τρέχον 

πρόγραμμα, έν δψει τής όξείας έλλείψεως χρηματοδοτικών 

πόρων. 

>>'Εκ του περιωρισμένου αύτου προγράμματος μόνον 

45% δύναται νά χρηματοδοτηθή άπό έσωτερικούς πόρους. 
·Η χρηματοδότησις προγράμματος έξαρτaται, κατά συνέ-

πειαν, είς πολύ μεγάλο ποσοστόν άπό έξωτερικάς πηγάς. 

Καθ' δσον άφορα είς τό τρέχον ετος, τό ελλειμμα τό 

όποίον παραμένει άκάλυπτον, υπολογίζεται, τήν στιγμήν 

αύτή ν, είς 48 έκατ. δολλ., μέ τήν προϋπόθεσιν δτι θά κατα
στή δυνατόν νά χρησιμοποιηθουν είς τό άναμενόμενον 

έπίπεδον δλοι οί άλλοι πόροι χρηματοδοτήσεως, ώρισμέ

νοι δμως έκ τών όποίων, ίδίq προελεύσεως έξωτερικου, 

εΙναι είσέτι άβέβαιοι. 'Από τό προσεχές, έν τούτοις, ετος, 

ε{ναι ηδη βέβαιον δτι πολύ μεγάλο ποσοστόν των προανα

φερθέντων πόρων έκ του έξωτερικου θά ε{ναι διαθέσιμοι. 

Συνεπώς, καί άν ετι τό έπίπεδον του προγράμματος παρα

μείνη άναλλοίωτον, παρ' δ,τι αί άπαιτήσεις τής οίκονομί

ας άπαιτουν, διά τούς προηγουμένους άναφερθέντας λό

γους, νά γίνη υψηλότερον, τό χρηματοδοτικόν πρόβλημα 

θά καταστή πολύ όξύ. ΕΙ ναι, βεβαίως, δυνατόν νά προδικά

ση τις ώς πιθανήν μικράν αϋξησιν τής συμβολής πηγών έκ 

του έσωτερικου, θά παραμείνη δμως τό πρόβλημα τής 

χρηματοδοτήσεως έκ του έξωτερικου διά ποσου, τό δ

ποίον, έπί τt'j βάσει σημερινών δεδομένων, δύναται νά υπο

λογισθή είς 70-90 έκατ. δολλ. έτησίως, η, διά τήν δλην 
πενταετή περίοδον είς 350-450 έκατ. δολλ. 'Έναντι του πο
σου αύτου ή Εύρωπαϊκή Τράπεζα 'Επενδύσεων δύναται νά 

θεωρηθή ώς ή μόνη άξιόπιστος πηγή, ή όποία ε{ναι σήμε

ρον διαθέσιμος διά νά προμηθεύση 125 /;κατ. δολλ. 

» Ύ πό τούς άνωτέρω δ ρους, ή έλλ ηνική Κυβέρνησις 
θεωρεί άπαραίτητον, διά τήν έξασψάλισιν άνεκτου ρυθμου 
άναπτύξεως τής οίκονομίας, χωρίς αύτό νά θέση είς κίνδυ

νον τήν άμυντικήν προσπάθειαν, τήν παροχήν οίκονομι

κής βοηθείας ώς άκολούθως: 

»α. Ποσου 50 έκατ. δολλαρίων έτησίως υπό μορφήν 
δωρεάν παροχής. Τό ποσόν αύτό, άν χορηγηθή, θά χρησι

μοποιηθή κατά τό 50% διά τήν άντιμετώπισιν τρεχουσών 
άμυντικών δαπανών, τό υπόλοιπον θά χρησιμοποιηθή διά 

τήν κάλυψιν άμυντικών έλλείψεων τής ·Ελλάδος. 

>>·Η έλληνική Κυβέρνησις δέν δύναται νά άναλάβη με

γαλυτέρας ετι υποχρεώσεις, ώς πρός τόν προϋπολογισμόν 

τών προσεχών έτών. ~Αν τό επραττε, θά κατέληγε είς περι

κοπήν άναγκαίων έπενδύσεων υποδομής, αί όποίαι έξ αύ

τής τής φύσεώς των, θά δύναται νά χρηματοδοτηθουν κατ' 

άλλον τρόπον. 

»β. Ύπό μορφήν δανείων μέ εύνοϊκούς δρους, πρός 

άντιμετώπισιν των χρηματοδοτικών άπαιτήσεων των έξυ

πηρετουμένων εργων. 

»~Αν οί ώς άνω μνημονευόμενοι πόροι έπρόκειτο νά 

έξασφαλισθουν, ή έλληνική Κυβέρνησις θά ηδύνατο νά 

προχωρήση είς τήν έφαρμογήν του προγράμματος άναπτύ

ξεως άνευ μείζονος παρενοχλήσεως τής οίκονομίας καί 

ι'iνευ του περιορισμου άμυντικών δαπανών. ~ Αλλως, ή έλ

ληνική Κυβέρνησις θά άντιμετωπίση συντόμως τό δίλημ

μα η νά περικόψη άμυντικάς δαπάνας η νά έγκαταλείψη 

τήν προσπάθεια ν οίκονομικής άναπτύξεως. Ούδεμία, δμως, 

των άνωτέρω λύσεων θά ήτο εύκτέα, άφου διά σχετικής 

μικρaς βοηθείας έκ μέρους των συμμάχων καί τά δύο προ

βλήματα θά ηδύναντο νά λυθουν ίκανοποιητικώς» 156 . 

21 ΜΑΡΠΟΥ 1962 

'Ο ύπουργός Συντονισμοϋ, Π. Παπαληγούρας 

προεδρεύει σέ συνεδρίαση τfjς Νομισματικής 'Επι-
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τροπfjς καί έγκρίνει σειρά βραχυπροθέσμων καί μα

κροπροθέσμων πιστωτικών μέτρων γιά τήν έφαρμο

γή τfjς οίκονομικfjς πολιτικής τfjς χώρας, μετά τή 

σύνδεσή της μέ τήν ΕΟΚ. Στά νέα μέτρα άναφέρονται 

οί άκόλουθες έπεξηγηματικές δηλώσεις: 

«'Ως άνεκοινώθη πρό εβδομάδος ύπό του προέδρου τής 

Κυβερνήσεως κ. Καραμανλή, άπεφασίσθη ή λήψις σειράς 

μέτρων, διά τών δποίων θά επιδιωχθουν ή ενίσχυσις τής 

Ιδιωτικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας καί δ προσανα

τολισμός αυτής πρός τάς ενδεικνυομένας, κατόπιν τής 

συνδέσεως τής χώρας μας μέ τήν Ευρωπαϊκήν ΟΙκονομι

κήν Κοινότητα, κατευθύνσεις. 

>Πά εΙς τόν πιστωτικόν τομέα άναφερόμενα μέτρα ελή

φθησαν διά δύο βασικών άποφάσεων τής Νομισματικής 

'Επιτροπής. Δι' αυτών εξασφαλίζονται ευνοϊκοί δροι 

χρηματοδοτήσεως τών επί διεθνώς άνταγωνιστικών βάσε

ων λειτουργουσών επιχειρήσεων τούτων. 'Η στροφή τής 

επιχειρηματικής δραστηριότητος πρός τάς εξαγωγάς εΙναι 

κεφαλαιώδους σημασίας, διότι, πλήν τής αυξήσεως τής 

παραγωγής καί τής άπασχολήσεως, δδηγεί καί εΙς τήν δη

μιουργίαν επιχειρήσεων λειτουργουσών άποδεδειγμένως 

επί διεθνώς άνταγωνιστικής βάσεως. Οϋτω, άναπτύσσεται 

καί δ άνταγωνισμός εΙς τό εσωτερικόν καί επιτυγχάνονται 

δ εκσυγχρονισμός καί ή προσαρμογή τής παραγωγής πρός 

τάς συνθήκας καί τάς άπαιτήσεις τής οΙκονομικής μας 

άναπτύξεως εΙς τόν ενοποιούμενον ευρωπαϊκόν χώρον εΙς 

τόν όποίον εΙσέρχεται ή 'Ελλάς. 

»Διά τής πρώτης άποφάσεως τής Νομισματικής • Επι
τροπής ρυθμίζονται κυρίως τά επιτόκια χορηγήσεων πρός 

εξαγωγικάς βιομηχανικάς καί βιοτεχνικάς επιχειρήσεις. 

Διά τής δευτέρας άποφάσεως καθορίζονται οί δροι καί αί 

προϋποθέσεις διά τόν νέον μακροπρόθεσμον δανεισμόν. 

»Ή πρώτη άπόφασις τής Νομισματικής 'Επιτροπής 

άναφέρεται εΙς τά έπιτόκια χορηγήσεων πρός εξαγωγικάς 

βιομηχανικάς καί βιοτεχνικάς έπιχειρήσεις, καθιερουνται 

δέ αί έξής βασικαί ρυθμίσεις: 

»Πρώτον. 'Ως εξαγωγική βιομηχανική καί βιοτεχνική 

επιχείρησις, τυγχάνουσα Ιδιαιτέρας πιστωτικής μεταχει

ρίσεως, χαρακτηρίζεται πάσα επιχείρησις ή όποία πρα

γματοποιεί πωλήσεις εΙς τό έξωτερικόν εναντι έλευθέρου 

συναλλάγματος καί άνεξαρτήτως χώρας προορισμοί), άν

τιστοιχούσας εΙς ώρισμένον τουλάχιστον ποσοστόν του 

συνόλου τών πωλήσεών της. Τά άπαιτούμενα ελάχιστα 

ποσοστά διά τόν χαρακτηρισμόν μιάς επιχειρήσεως ώς 

εξαγωγικής ώρίσθησαν εΙς 6% διά τό τρέχον ετος, 9% διά 
τό 1963, 12% διά τό 1964, 15% διά τό 1965 καί 20% διά τό 
1966, ύπολογιζόμενα εκάστοτε επί του κύκλου έργασιών 
τοu προηγηθέντος ετους. Αί επιχειρήσεις αί όποία ι θά επι

τύχουν τάς άνωτέρω εξαγωγικάς έπιδόσεις θά δικαιουνται 

κατ' άρχήν επί τών πάσης φύσεως πρός αυτάς τραπεζικών 

χορηγήσεων έπιτοκίου ϊσου πρός τό εκάστοτε Ισχuον διά 

τό εξαγωγικόν εμπόριον, ήτοι κατά τά ήδη Ισχύοντα 6% 
πλέον 1% προμηθείας. 

»Δεύτερον. Βιομηχανικαί καί βιοτεχνικαί επιχειρήσεις 

αί δποίαι θά πραγματοποιουν εξαγωγάς άντιστοιχούσας είς 

ποσοστά 12% διά τό 1962, 15% διά τό 1963, 20% διά τό 1964 
καί 25% διά τό 1965, τών ποσοστών τούτων ύπολογιζομέ
νων καί πάλιν επί του κύκλου εργασιών του προηγηθέντος 

ετους, θά δικαιοuνται ετι ευνοϊκωτέρας πιστωτικής μετα

χειρίσεως, ήτοι επιτοκίου κατά δύο ποσοστιαίας μονάδας 

χαμηλοτέρου του εκάστοτε Ισχύοντος διά τό εξαγωγικόν 

εμπόριον. Τοuτο σημαίνει, κατά τά ήδη Ισχύοντα, έπιβά

ρυνσιν δι' επιτόκιον καί προμήθειαν συνολικώς 5%. Πέ
ραν τών άνωτέρω βασικών κανόνων, ή άπόφασις τής Νο

μισματικής 'Επιτροπής προβλέπει εΙδικάς ρυθμίσεις, αϊτι

νες έξασφαλίζουν επαρκή ελαστικότητα εΙς τήν εφαρμο

γήν του συστήματος. 

»Τρίτον. Αί κατά τά άνωτέρω εξαγωγικαί επιχειρήσεις 

θά δικαιοuνται t'jλαττωμένου έπιτοκίου καί τών πάσης φύ

σεως πρός αυτάς τραπεζικών χορηγήσεων μέχρι του δι

πλασίου του μετοχικοί) των κεφαλαίου πλέον άποθεματι

κών, κατά τά λεπτομερέστερον δριζόμενα είς τήν άπόφα

σιν. 'Η ρύθμισις αϋτη ύπογραμμίζει τήν άποδιδομένην 

σημασίαν εΙς τήν επάρκειαν τών ίδίων κεφαλαίων τών έπι

χειρήσεων. Συγχρόνως, δημιουργεί κίνητρον αυξήσεως 

του μετοχικοί) κεφαλαίου των' εφ. δ σον καθιεροί τήν ευχέ

ρειαν επεκτάσεως τής ύπό τούς κατά τά άνωτέρω ευνοϊκωτέ

ρους δ ρους χρηματοδοτήσεως, καθ. δ μέτρον αυξάνεται τό 

μετοχικόν κεφάλαιον τής ενδιαφερομένης έξαγωγικής επι

χειρήσεως. 

»τέταρτον. 'Επί τij βάσει τών ίδίων ώς Ciνω άρχών, αί 

έπιχειρήσεις, τών όποίων δ τραπεζικός δανεισμός δέν 

ύπερβαίνει τά ϊδια αυτών κεφάλαια κατά τήν άνωτέρω εν

νοιαν, δικαιουνται επιτοκίου κατά μίαν ποσοστιαίαν μονά

δα χαμηλοτέρου του προβλεπομένου επιτοκίου διά τό εξα

γωγικόν εμπόριον, εφ' δσον έπιτύχουν τάς κατά τήν πρώ

την παράγραφον εξαγωγικάς επιδόσεις, ήτοι 6% διά τό 
1962, 9% διά τό 1963 κ.ο.κ. κατά τά άνωτέρω. 

»Πέμπτον. Διά τήν έξασφάλισιν μεγαλυτέρας πιστωτι

κής άνέσεως είς τάς βιομηχανίας, αί όποίαι θά πραγματο

ποιήσουν τουλάχιστον τά είς τήν πρώτην περίπτωσιν κα

θοριζόμενα ποσοστά έξαγωγών, αυξάνεται τό δριον τής 

πρός αυτάς χρηματοδοτήσεως δι. άνοικτοu τρεχουμένου 

λογαριασμοί) Ciνευ δικαιολογητικών εΙς 12% του ετησίου 
κύκλου εργασιών των, εναντι του μέχρι σήμερον κατά κα

νόνα ίσχύοντος ποσοστου 5%. 
»'Έκτον. Έμπορικαί επιχειρήσεις, αί δποίαι θά επι

τυγχάνουν ετησίως εξαγωγάς βιομηχανικών ή βιοτεχνικών 

προϊόντων, άντιστοιχούσας εΙς τό 1/3 του συνόλου τών 
πωλήσεών των καί άξίας τουλάχιστον τριών έκατ. δρχ., θά 

δικαιοuνται καθ· δλον τό επόμενον ετος τραπεζικής χρη

ματοδοτήσεως ύπό μορφήν τρεχουμένου λογαριασμοί) μέ

χρι ποσου άντιστοιχοuντος είς τό 70% τής άξίας τών πρα
γματοποιηθεισών εξαγωγών, πέραν τής κατά τούς Ισχύον

τας κανόνας χρηματοδοτήσεως, τών εξαγωγών των. Καί είς 

τήν δι' άνοικτου λογαριασμοί) χρηματοδότησιν θά εφαρ

μοσθή τό διά τάς πιστώσεις του εξαγωγικου έμπορίου Ισχu

ον επιτόκιον. 'Η στροφή τών εμπορικών επιχειρήσεων 

πρός τάς εξαγωγάς δύναται ουσιωδώς νά συμβάλη εΙς τήν 

προσπάθειαν άναπτύξεως τών εξαγωγών βιομηχανικών 

προϊόντων, διότι αί έπιχειρήσεις αυταί διαθέτουν δυνατό

τητας διεισδύσεως εΙς τάς ξένας άγοράς, αί δποίαι εΙναι 

άνάγκη νά άξιοποιηθουν. Αυτός εΙναι καί ό λόγος διά τόν 

δποίον ή άνωτέρω μεταχείρισις παρέχεται εΙς τάς εμπορι

κάς επιχειρήσεις, τών όποίων αί εξαγωγαί άποτελουν ου

σιώδες μέρος τής συνολικής των δραστηριότητος. 

»'Η δευτέρα άπόφασις τής Νομισματικής άναφέρεται 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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εiς χορηγούμενα νέα δάνεια διά παγίας έγκαταστάσεις καί 

μόνιμα κεφάλαια κινήσεως, δρίζει δέ δτι πρός έκσυγχρο

νισμόν καί έπέκτασιν τών ύφισταμένων, έξαγωγικών ίδίως, 

έπιχειρήσεων καί διά τήν ένίσχυσιν τής δημιουργίας νέων 

συγχρονισμένων μονάδων, έθεσπίσθησαν οί κάτωθι νέοι 

κανόνες διά δάνεια μέσης καί μακράς προθεσμίας: 

»Πρώτον. Αί τράπεζα ι θά δύνανται νά χορηγοϋν δάνεια 

διαρκείας μέχρι δέκα έτών καί μέχρι ποσοστοϋ 70% κατ' 
άρχήν τής δαπάνης τοϋ εργου πρός έπιτόκιον 7% πλέον 
προμηθείας 1%, διά τήν ϊδρυσιν ή έπέκτασιν καί έκσυγ
χρονισμόν έγκαταστάσεων βιομηχανικών, βιοτεχνικών, 

μεταλλευτικών καί λατομικών έπιχειρήσεων. Εiς τάς έπι

χειρήσεις αυτάς θά δύνανται νά παρέχωνται καί μεσοπρό

θεσμα δάνεια διά τήν κάλυψιν μέχρι τοϋ 70% τών είς μόνι
μα κεφάλαια κινήσεως προσθέτων άναγκών των. 'Εξ ι'iλ

λου, τό άνώτατον κατά βιοτεχνικήν έπιχείρησιν δριον δα

νείων διά παγίας έγκαταστάσεις αυξάνεται άπό 200 είς 300 
χιλ. δρχ. Χαμηλότερον έπιτόκιον, ήτοι 7%, περιλαμβανομέ
νης καί τής προμηθείας, προβλέπεται διά τάς συγχωνευομέ

νας εiς μίαν μεγάλην μονάδα έπιχειρήσεις μέ ταυτόχρονον 

έκσυγχρονισμόν. 

»Δεύτερον. Τά έπιτόκια πλέον προμηθείας τών άνωτέρω 

δανείων δι' έγκαταστάσεις, προκειμένου περί βιομηχανι

κών καί βιοτεχνικών έπιχειρήσεων μειοϋνται είς 7%, έφ' 
δσον ή χρηματοδοτουμένη έπιχείρησις έπιτύχη έξαγωγάς 

άνερχομένας εiς ποσοστόν 25% τών συνολικών της πωλή
σεων, περαιτέρω δέ εiς 5% καί 4%, έφ' δσον αi έξαγωγαί 
της άνέλθουν, αντιστοίχως, εiς 40% καί 60% τών συνολι
κών της πωλήσεων. Διά τάς έκσυγχρονιζομένας καί έπε

κτεινομένας έπιχειρήσεις τά χαμηλότερα έπιτόκια παρέ

χονται μέ μικρότερα ποσοστά έξαγωγών. 

»Τρίτον: 'Απεφασίσθη έπίσης κατ' άρχήν δτι oi εiς 
τάς προηγουμένας δύο παραγράφους δροι θά ίσχύουν καί 

διά τά δάνεια τοϋ ΟΧΟΑ, ώς θέλει εiδικώτερον όρισθή ύπό 

τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου τοϋ 'Οργανισμοϋ τούτου. Τό 

γενικόν δμως έπιτόκιον, τό δποίον θά έφαρμόζεται είς τά 

δάνεια τοϋ ΟΧΟΑ, θά ε{ναι κατ' άρχήν 6% καί διά τάς 
συγχωνευομένας έπιχειρήσεις 5,5%. 

»' Απεφασίσθη δπως δ ΟΧΟΑ παρέχη δάνεια μέχρι 10 
έτών καί μέ έπιτόκιον 2% διά τήν έκτέλεσιν οίκονομικοτε
χνικών μελετών ύπό μεμονωμένων έπιχειρήσεων η δμάδων 

αυτων, έν όψει ίδίως άναπτύξεως τής δραστηριότητός των 

έντός τής Ευρωπαϊκής Οίκονομικής Κοινότητος. 

»Αί άνωτέρω άποφάσεις συνδυάζονται μέ σύμβασιν με

ταξύ τών τραπεζών 'Εθνικής, 'Εμπορικής, 'Ιονικής-Λαϊ

κής, 'Εμπορικής Πίστεως καί Τραπέζης Μετοχικοϋ Τα

μείου Στρατοϋ άφ' ένός καί τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος 

άφ' έτέρου, διά τής δποίας συνεφωνήθη συνεισφορά ύφ' 

έκάστης έξ αυτων είς κοινόν λογαριασμόν ποσοστοϋ 0,5% 
έτησίως έπί των συνολικών πιστώσεών των, διά τήν έξ αυ

τοϋ κάλυψιν τών διαφορών μεταξύ τών κατ' άρχήν έν iσχύι 

έπιτοκίων καί των συμφώνως πρός τάς άνωτέρω καθιερου

μένων χαμηλοτέρων έπιτοκίων διά τάς έξαγωγικάς έπιχει

ρήσεις. Τά έκ τοϋ λογαριασμοϋ τούτου τυχόν άπομένοντα 

ύπόλοιπα είς τό τέλος έκάστης διετίας θά μεταφέρωνται είς 

κοινόν λογαριασμόν, ό δποίος προβλέπεται νά χρησιμο

ποιηθή διά τήν ϊδρυσιν όργανισμοϋ άσφαλίσεως πιστωτι

κών κινδύνων έκ τών έξαγωγών, κατά τό ύπόδειγμα αναλό
γων όργανισμών είς τό έξωτερικόν. 

»'Η άνωτέρω μεταξύ τών Τραπεζών συμφωνία δέον νά 

χαιρετισθή μέ ίδιαιτέραν iκανοποίησιν. Δι' αυτής έγκαι

νιάζεται ή δλως απαραίτητος συνεργασία των τραπεζικών 

μας iδρυμάτων εiς τήν προσπάθειαν έκσυγχρονισμοϋ καί 

άναπτύξεως των έξαγωγικών έπιχειρήσεων. 'Η ανωτέρω 

σύμβασις άποτελεί τό άναγκαίον συμπλήρωμα τής κυβερ

νητικής πολιτικής τής έκφραζομένης διά των σημερινών 

άποφάσεων τής Νομισματικής 'Επιτροπής . 

»Εlμαι πεπεισμένος δτι ή σημασία τών άποφάσεων αυ

τών θά έκτιμηθή εiς δλην της τήν εκτασιν από τόν παρα

γωγικόν κόσμον τής χώρας. Δι' αυτών καθιεροϋνται λίαν 

ίσχυρά κίνητρα διά τήν στροφήν τής παραγωγικής διαδι

κασίας πρός τάς έξαγωγάς, διότι μόνον πρός τήν κατεύ

θυνσιν αυτήν δύναται νά έξασφαλισθή ή έδραίωσις τοϋ 

οίκονομικοϋ μας μέλλοντος καί ή έπιτάχυνσις τής οίκονο

μικής μας άνόδου εiς τό ευρύτερον ευρωπαϊκόν πλαίσιον 

είς τό όποίον έντασσόμεθω>. 

24 MApτroy 1962 

'Υπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή συγκρο

τείται σύσκεψη, μέ τή συμμετοχή του ύπουργου Συν

τονισμου, Π. Παπαληγούρα καί άρμοδίων ύπηρεσι

ακών παραγόντων. 'Αντικείμενο τής συσκέψεως εΙ

ναι ή λήψη όργανωτικών μέτρων, άναγκαίων μετά τή 

σύνδεση τfjς 'Ελλάδος μέ τήν ΕΟΚ. Σχετικά θά έκ

δοθεί ή άκόλουθη άνακοίνωση: 

«Μετά τήν δημοσίευσιν τοϋ Νόμου, διά τοϋ δποίου 

έκυρώθη ή συμφωνία συνδέσεως τής 'Ελλάδος μετά τής 

Ευρωπαϊκής Οίκονομικής Κοινότητος, προωθείται ή σύ

στασις τών ύπό τοϋ Νόμου τούτου προβλεπομένων όργά

νων καί δπηρεσιών. Οϋτω, συμπληροϋνται τά όργανωτικά 

μέτρα, τά όποία θά έπιτρέψουν τήν συστηματικωτέραν πα

ρακολούθησιν καί αντιμετώπισιν των προβλημάτων, τά 

όποία προκύπτουν εiς τάς σχέσεις 'Ελλάδος καί ΕΟΚ, συ

νεπεί~ τής συνδέσεως. 'Η όργάνωσις αναφέρεται εiς τάς 

ύπηρεσίας έσωτερικοϋ καί έξωτερικοϋ. Είς τό έσωτερικόν 

προβλέπονται ύπό τοϋ Νόμου τά άκόλουθα όργανα: 

»α. Είδική ύπηρεσία, ή όποία συνιστάται παρά τ"δ Ι 

ΓενικΏ Διευθύνσει τοϋ ύπουργείου Συντονισμοϋ καί θά 

άσχολήται μέ τά άνωτέρω θέματα, aτινα δυνάμει τοϋ άνωτέ

ρω Νόμου ύπήχθησαν εiς τήν άρμοδιότητα τοϋ ύπουργείου 

Συντονισμοϋ. 'Επί κεφαλής τής ύπηρεσίας ταύτης τοποθε

τείται ώς άναπληρωτής γενικός διευθυντής πρόσωπον, 

εχον άποδεδειγμένως ίδιάζουσαν γνώσιν καί έμπειρίαν των 

προβλημάτων καί θεμάτων τών σχετιζομένων πρός τήν 

σύνδεσιν τής 'Ελλάδος μετά τής ΕΟΚ. 'Ως τοιοϋτον πρό

σωπον έπελέγη δ κ. Ν. Κυριαζίδης, άναπληρωτής οίκονο

μικοϋ συμβούλου τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος, δ δποίος 

άπετέλεσε μέλος τής έλληνικής άντιπροσωπείας, ή όποία 

διεπραγματεύθη τήν Συμφωνίαν τής Συνδέσεως. 

»β. 'Επιτροπή ευρωπαϊκής συνεργασίας συνιστωμένη 

παρά τφ ύπουργείφ Συντονισμοϋ. 'Η έπιτροπή αϋτη θά 

έπικουρή τόν ύπουργόν Συντονισμοϋ είς τήν ένάσκησιν 

τών έπί τοϋ προκειμένου άρμοδιοτήτων του, γνωμοδοτοϋ

σα καί είσηγουμένη έπί σχετικών θεμάτων καί προετοιμά

ζουσα καί παρακολουθοϋσα σχετικάς συνεννοήσεις καί 

διαπραγματεύσει,ς. 
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)) 'Η έπιτροπή συνεκροτήθη κατά βάσιν έκ προσώπων 
τά όποία μετέσχον έπιτυχώς τής διεξαγαγούσης τάς δια

πραγματεύσεις άποστολής. Οϋτω, μετέχουν ταύτης έκ τοϋ 

ύπουργείου Συντονισμοϋ δ κ . Κ. Δούσης, διευθυντής Προ

γραμματισμοϋ, έκ τοϋ ύπουργείου 'Εξωτερικών δ διευθυν

τής Οίκονομικών 'Υποθέσεων κ. Σγουρδαίος, έκ τοϋ 

ύπουργείου Οίκονομικών δ γενικός διευθυντής Φορολογί

ας κ . Κ. Βερναρδής καί δ διευθυντής κ. Μπίμπας, έκ τοϋ 

ύπουργείου 'Εμπορίου δ γενικός διευθυντής κ. Ι. Κομίτσας 

καί δ διευθυντής κ. Γ. Κοντογιώργης, έκ τοϋ ύπουργείου 

Γεωργίας δ διευθυντής κ. Γ. Φιλιππόπουλος, έκ τοϋ ύπουρ

γείου Βιομηχανίας δ διευθυντής κ. Δ. Καραϊσκάκης καί έκ 

τοϋ ύπουργείου 'Εργασίας δ γενικός διευθυντής κ. Κ. Μα

λατέστας. 'Επίσης τής έπιτροπής θά μετέχη καί δ διευθυν

τής τής Νομικής 'Υπηρεσίας τής 'Εθνικής Τραπέζης 

·Ελλάδος κ. Ν . Γαζής . ·Ως πρόεδρος δέ αύτής θά δρισθή δ 

κ. Ι. Πεσμαζόγλου, ύποδιοικητής τής Τραπέζης ·Ελλάδος 

καί άρχηγός τής έλληνικής άντιπροσωπείας, ή όποία διεξή

γαγε τάς διαπραγματεύσεις διά τήν Συμφωνίαν τής Συνδέ

σεως. 

))γ. Τό Συμβούλιον Κοινωνικών καί Παραγωγικών Τά

ξεων, τό δποίον περιλαμβάνει άντιπροσώπους δλων των 
παραγωγικών τάξεων καί τό δποίον συνερχόμενον άπό 

κοινοϋ μετά τής άνωτέρω έπιτροπής, θά γνωμοδοτή έπί 

θεμάτων άναφερομένων εtς τάς σχέσεις τής ' Ελλάδος μετά 

τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

))δ. Είς τό ύπουργείον 'Εξωτερικών, συνιστάται είδικόν 

τμήμα σχέσεων μετά των Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων. Είς τό 

ύπουργείον Γεωργίας συνιστάται μία θέσις άναπληρωτοϋ 

γενικοϋ διευθυντοϋ καί τμήμα σχέσεων μετά τής Εύρωπαϊ

κής Οίκονομικής Κοινότητος. 

)) ·Η είς τό έξωτερικόν όργάνωσις τών ύπηρεσιών συν
τελείται διά τής συστάσεως μονίμου έλληνικής άντιπρο

σωπίας, ύπαγομένης είς τό ύπουργείον Συντονισμοϋ . ·Ως 

μόνιμος άντιπρόσωπος καί διά Β.Δ . έκδιδομένου προτάσει 

των ύπουργών Συντονισμοϋ καί ' Εξωτερικών, είτε τοποθε

τείται είς έκ των πρέσβεων η πληρεξουσίων ύπουργών τοϋ 

ύπουργείου 'Εξωτερικών, είτε διορίζεται πρόσωπον γενι

κωτέρου κύρους καί έμπειρίας. 'Ο μόνιμος άντιπρόσωπος 

θά φέρη τόν βαθμόν τοϋ πρέσβεως. 'Ήδη, ώς μόνιμος άντι

πρόσωπος εχει τοποθετηθή δ πρεσβευτής κ. Κ. Τρανός . 

'Επίσης εχει η δη τοποθετηθή ώς σύμβουλος άναπληρωτής 

τοϋ μονίμου άντιπροσώπου δ σύμβουλος πρεσβείας κ. 

Ροϋσσος)). 

24 ΜΑΡτΙΟΥ 1962 

·Ο Κ . Καραμανλής μέ τήν εύκαιρία τfjς έπετείου 

τής 25ης Μαρτίου άπευθύνει πρός τόν έλληνικό λαό 

τό άκόλουθο μήνυμα: 

«'Ανεξάντλητος πηγή παραδειγματισμου παραμέ

νει ή 'Εθνεγερσία του 1821, τήν έπέτειον τής όποίας 
πανηγυρίζομεν σήμερον. Τό γένος κατά τά σκληρά 

έκείνα έτη έφανέρωσεν δλας του τάς άρετάς καί δλας 

του τάς άδυναμίας. 'Αλλά, δ πως εΙς κάθε κρίσιμον 

καμπή ν τής πορείας του, έπεκράτησαν καί τότε τελι

κώς αί άρεταί τών άδυναμιών καί ή νίκη τό έστεφά

νωσε. 

))Κάθε έποχή έχει τούς άγώνας της. Καί ή έποχή 

μας έχει τούς Ιδικούς της, εΙρηνικούς μέν, άλλά δυ

σκόλους άγώνας διά τήν έξασφάλισιν εΙς τά τέκνα 

μας καί τά τέκνα τών τέκνων μας ένόςεvτυχεστέρου 

μέλλοντος. Κατέχοντες μίαν κρίσιμον γεωγραφικήν 

θέσιν έν μέσφ ένός τεταραγμένου κόσμου, όφείλο

μεν, διά νά ζήσωμεν έλεύθεροι, συνεχώς νά έπα

γρυπνουμεν. 

))Λαμβάνομεν, έξ άλλου, αvτόν τόν καιρόν τάς 

πλέον τολμηράς άποφάσεις διά τήν προσαρμογήν 

τής οΙκονομικής καί κοινωνικής μας ζωής εΙς τά 

πλαίσια τών νέων σχημάτων, τά όποία ύπαγορεύει ή 

ίστορία. Καί πρέπει νά έχωμεν πλήρη έπίγνωσιν δτι 

κατά τήν προσπάθειαν αvτήν θά κληθή καί πάλιν τό 

έθνος νά άποδείξη δτι αί άρεταί του εlναι έπικρατέ

στεραι τών άδυναμιών του. 'Από τήν συνεχή καί 

σταθερά ν έπιδίωξιν του μεγάλου αvτου σκοπου bVδέν 

τό άσήμαντον καί άσχετον πρός τήν ζωήν του έπιτρέ

πεται νά τό περισπάση. 

))Σκληρότατα δοκιμασθέν κατά τάς τελευταίας 

δεκαετίας, γνωρίζει τό έθνος νά έκτιμii τά άγαθά τής 

έθνικής ένότητος καί τής κοινωνικής γαλήνης, δπως 

γνωρίζει καλώς καί άπό ποίους ύπούλους έχθρούς 

όφείλει νά μείνη συσπειρωμένον περί τά Ιδανικά καί 

τά σύμβολα έκείνα τά όποία άπό αΙώνων άπετέλεσαν 

δι , αvτό πηγάς δημιουργικής δυνάμεως καί ήθικής 
άνατάσεως. 

))Κατέχομαι άπό τήν άκλόνητον πίστιν δτι τό 

έθνος θά άναδειχθή καί σήμερον άξιον τής ίστορίας 

του. 'Ότι θά άγωνισθή δι' δλης τής ψυχής, τής σκέ

ψεως καί τής δυνάμεώς του διά νά άξιοποιήση τάς 

δημιουργηθείσας ήδη δυνατότητας μέ τήν βεβαιότη

τα δτι θά καταστή ταχέως Ισχυρότερον καί εvτυχέ
στερον)λ 

29 ΜΑΡτΙΟΥ 1962 

·Ο Κ. Καραμανλής, συνοδευόμενος άπό τόν 

ύπουργό Συντονισμοί>, Π . Παπαληγούρα, έπισκέ

πτεται τά γραφεία τής ΔΕΗ καί προεδρεύει σέ σύ

σκεψη, κατά τήν όποία έξετάζεται τό πρόγραμμα τής 

έπιχειρήσεως, τό θέμα του τιμολογίου του ήλεκτρι

κοu ρεύματος καί θέματα όργανωτικά τής έπιχει

ρήσεως. Μετά τή σύσκεψη άνακοινώνονται τά άκό

λουθα: 

«Κατά τήν σημερινήν, ύπό τήν προεδρίαν τοϋ κ. πρω

θυπουργοϋ, σύσκεψιν, πρώτον, έγένετο γενική άνασκόπη

σις τών έκτελεσθέντων καί ύπό έκτέλεσιν εργων τής ΔΕΗ 

καί τών καταρτισθεισών καί ύπό κατάρτισιν μελετών καί 

έλήφθησαν άποφάσεις καλύπτουσαι τήν πραγματοποίησιν 

εργων έξικνουμένων μέχρι καί τοϋ 1970. Δεύτερον, έλή

φθησαν κατ ' άρχήν άποφάσεις διά τήν άναδιοργάνωσιν 

τών ύπηρεσιών τής ΔΕΗ ώς καί των συναφών μέ τήν λει

τουργίαν αύτής ύπηρεσιών, ητις έκρίθη άπαρaίτητος λόγφ 
τών ηύξημένων εύθυνών καί βαρών τά όποία έπιπίπτουν έπί 
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τής ΔΕΗ καί τών συναφών ύπηρεσιών. Τρίτον, ενεκρίθη 

ύπό τήν τελικήν του μορφήν τό τιμολόγιον βιομηχανικών 

καταναλώσεων, τό δποίον τίθεται εν εφαρμογτϊ γενικώς μέν 

άπό του 1965, άπό τουδε δέ προκειμένου περί εξαγωγικών 
βιομηχανιών. 

»Διά νά γίνη άντιληπτή ή εξέλιξις του εξηλεκτρισμου 

τής χώρας καί τό επιτελεσθέν καί επιτελούμενον ύπό τής 

Κυβερνήσεως !:ργον, είς τόν τομέα τουτον παρατίθενται οί 

χαρακτηριστικοί δείκται τής άνά κάτοικον καταναλώσεως 

ηλεκτρικής ενεργείας: 

1955 
1961 
1965 
1970 

128 χιλιοβατώραι 
252 » 
474 » 
750 » 

»Τά ύφιστάμενα ηδη σήμερον !:ργα παραγωγής ηλε

κτρικής ενεργείας ε{ ναι διπλάσια του 1955 καί άναλύονται 
ώς άκολούθως: 

>>α . 'Ατμοηλεκτρικοί σταθμοί: 'Εγκατεστημένη ίσχύς 

356.500 KW. 'Ετησία παραγωγική ίκανότης : 2.340.000.000 
KW. 

>>β. 'Υδροηλεκτρικοί σταθμοί: 'Εγκατεστημένη ίσχύς 

205.000 KW. 'Ετησία παραγωγική ίκανότης: 660.000.000 
KW. 

>>γ. Μικροί τοπικοί σταθμοί: (θερμικοί καί ύδραυλικοί) 

μή συνδεδεμένοι μέ τό εθνικόν δίκτυον: 'Εγκατεστημένη 

ίσχύς 56.000 KW. 
>>'Ήτοι, σύνολον έγκατεστημένης ίσχύος 617.000 KW 

μέ δυναμικότητα 3.000.000.000 χιλιοβατωρών ετησίως. 
>>'Ανάλογος ε{ ναι καί ή εξέλιξις είς τά συστήματα με

ταφορc'iς καί διανομής, οϋτω: Τό συνολικόν μήκος γραμ

μών μεταφορc'iς ύπό τάσι ν 150.000 βόλτ άνέρχεται είς 2.021 
χιλιόμετρα καί ύπό τάσιν 66.000 βόλτ είς 70 χιλιόμετρα. 

>>Τό μήκος τών εναερίων καί ύπογείων δικτύων διανο

μής ύπό διαφόρ~υς τάσεις άνέρχεται είς 19.395 χιλιόμετ~α. 

τέλος, δ άριθμός τών διά πρώτην φοράν i]λεκτροδοτηθεν

των χωρίων μέχρι τής 28ης Φεβρουαρίου 1962 άνήλθεν είς 
736 καί οϋτω τό σύνολον τών i]λεκτροδοτουμένων πόλεων 
καί χωρίων άνέρχεται σήμερον είς 1.436. 

>> • Η αξία του ύφισταμένου σήμερον παγείου ένεργητι
κου τής ΔΕΗ εκφραζομένη είς δολλάρια, άναλύεται ώς 

άκολούθως: 

nΕργα παραγωγής 

'Έργα μεταφορc'iς 

nΕργα διανομής 

'Έργα γεν. χρήσεως 

171.400.000 δολλ. 
39.900.000 » 
89.400.000 » 
14.300.000 » 

Σύνολον 315.000.000 » 

»Τό κυκλοφορουν ένεργητικόν καί τά λοιπά στοιχεία 

ένεργητικου τής ΔΕΗ άνέρχονται είς ίσόποσον 76.300.000 
δολλαρίων. 

»nΗτοι, τό σύνολον του ενεργητικου τής Δημοσίας 

'Επιχειρήσεως Ήλεκτρισμου κατά τήν 31 I 12/61 άνήρχε
το είς 391.300.000 δολλάρια . 

»'Αντιστοίχως τά ϊδια καί δανειακά κεφάλαια τής 

ΔΕΗ, εχουν ώς ακολούθως: 

'Ίδια κεφάλαια 221.800.000 δολλ. 

• Ομολογιακά δάνεια έσωτερικου 
Μακροπρόθεσμα καί μεσοπρόθεσμα 

δάνεια καί πιστώσεις 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια καί πιστώσεις 

Σύνολον 

66.700.000 δολλ . 

56.600.000 )) 
56.200.000 » 

391.300.000 )) 

»'Ιδιαιτέρως δέον νά ύποσημειωθή τό γεγονός δτι εκ 

τής καταναλωθείσης κατά τό 1961 ηλεκτρικής ένεργείας έκ 
2.458.000.000 χιλιοβατωρών, τό fίμισυ καί συγκεκριμένως 
1.235.000.000 χιλιοβατώραι παρήχθησαν έξ έθνικών πη
γών ένεργείας, ύδατοπτώσεων καί λιγνίτου, ή δέ έτησία 

έξοικονόμησις συναλλάγματος εκ του λόγου τούτου αντι

στοιχεί εiς 8.240.000 δολλάρια. 
»Τά ύπό κατασκευήν καί τά προγραμματισθέντα !:ργα 

παραγωγής ηλεκτρικής ένεργείας κατά σειράν έτών ενάρ

ξεως λειτουργίας αuτών παρατίθενται κατωτέρω, δέον 

δμως άπό τουδε νά ύπογραμμισθή δτι εκ μόνης τής θέσεως 

είς λειτουργίαν τών εργων τούτων, τό lίμεσον συναλλαγμα

τικόν όφελος τής χώρας θά άνέρχεται είς 40.000.000 δολλά
ρια ετησίως (βλ. πίνακ:α σ. 330). 

»Τό συνολικόν κόστος τών εργων τούτων εiς δολλάρια 

άναλύεται ώς ακολούθως: 

»'Αξία εργων ύπό κατασκευήν δολλ. 85.250.000. 'Αξία 
προγραμματισθέντων εργων, είς τά όποία περιλαμβάνεται 

καί ή άνάπτυξις του λιγνιτωρυχείου Μεγαλοπόλεως, δολλ. 

124.140.000. 'Ήτοι, σύνολον 209.390.000 δολλ. 
»Είς τάς ύφισταμένας γραμμάς μεταφορc'iς κατά τήν αu

τήν περίοδον θά προστεθουν: 

»α) Γραμμαί μεταφορc'iς 150.000 βόλτ, 2 γραμμαί μή
κους 195 χιλιομέτρων ύπό κατασκευήν, 16 γραμμαί 1.750 
χιλιομέτρων προγραμματισθείσαι, β) Γραμμαί 66.000 βόλτ, 
2 γραμμαί μήκους 120 χιλιομέτρων προγραμματισθείσαι. 
»Ή αξία τών νέων τούτων εργων μεταφορc'iς μετά τών 

άντιστοίχων ύποσταθμών θά άνέλθη είς δολλ. 32.350.000. 
τέλος, εiς τόν τομέα τών εργων διανομής προβλέπεται ή 

προσθήκη δικτύων μήκους 30.000 χιλιομέτρων καί ή i]λε
κτροδότησις 1.000 περίπου νέων χωρίων. 'Η άξία τών ερ
γων διανομής προϋπολογίζεται εiς 84.000.000 δολλάρια. 

»Κατωτέρω παρατίθεται πίναξ παραγωγής καί κατανα

λώσεως ήλεκτρικής ένεργείας βάσει τών ύφισταμένων σή

μερον καταναλώσεων καί τών ύφισταμένων προβλέψεων 

διά τά ετη 1965 καί 1970 (βλ. πίνακ:α σ. 330): 
»'Η συνολική αξία τών i:ργων παραγωγής, μεταφορc'iς 

καί διανομής ηλεκτρικής ένεργείας κατά τά ύπό κρίσιν ετη 

θά διαμορφωθή ώς άκολούθως, προστιθεμένων καί τών 

έπενδύσεων αί δποίαι άφορουν εργα εiς τήν περιοχήν 

'Αθηνών - Πειραιώς: 

»1961 δολλ. 315.000.000, 1965 δολλ. 559.000.000, 1970 
δολλ. 782.000.000. nΗτοι, έντός τής προσεχους τετραετίας 
τά στοιχεία παγίου ένεργητικου τής ΔΕΗ θά αuξηθουν κα

τά περίπου 80%, εντός δέ τής έπομένης τοιαύτης κατά 
150% περίπου. 

»Οί άριθμοί ούτοι δίδουν τό μέτρον τής κοσμογονίας, ή 

όποία συντελείται είς τόν τομέα του έξηλεκτρισμου. ·Η 

μέχρι πρό όλίγων έτών οuδέ στοιχειωδώς φωτιζομένη χώρα 

άποκτc'i ενα άπό τά καλύτερα καί πλέον συγχρονισμένα 

συστήματα παραγωγής καί διανομής ήλεκτρικής ένεργείας, 

βασιζόμενον σχεδόν άποκλειστικώς έπί έθνικών πηγών 

ένεργείας, ητοι ύδατοπτώσεων καί λιγνιτών, αί δποίαι πα-
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α. 'Έργα ύπό κατασκευήν 

'Ατμοηλεκτρικός σταθμός Πτολεμαtδος Π 

' Υδροηλεκτρικός σταθμός Ταυρωπού ΠΙ 

'Υδροηλεκτρικός σταθμός Λούρου ΠΙ 

'Υδροηλεκτρικός σταθμός 'Εδεσσαίου 

'Υδροηλεκτρικός σταθμός Κρεμαστών 'Αχελώου 

β . Προγραμματισθέντα εργα: 

'Ατμοηλεκτρικός σταθμός Πτολεμαtδος ΠΙ 

'Υδροηλεκτρικοί σταθμοί Πρεβέντζας Καστρακίου, 

' Αχελώου 

' Ατμοηλεκτρικός σταθμός Μεγαλοπόλεως Ι 

' Ατμοηλεκτρικός σταθμός Μεγαλοπόλεως Π 

1955 
1961 
1965 
1970 

Παραγωγή 

» 
» 
» 

Σύνολον : 

1.258.000.000 KWH 
2.458.000.000 KWH 
4.737.000.000 KWH 
7.530.000.000 KWH 

ρέμενον άνεκμετάλλευτοι καί στείραι. 

»~ Ανευ τής ύπάρξεως άφθόνου, καταλλήλου καί ευθη

νής ήλεκτρικής ένεργείας, εlναι άδύνατος οίαδήποτε προ

σπάθεια έκβιομηχανίσεως. 'Αντιθέτως, εξασφάλισις τών 

στοιχείων τούτων καί δή ένιαίως καθ' δλην τήν χώραν, καί 

δι' άπεριόριστον χρονικόν διάστημα, άπό ένιαίον φορέα 

τού μεγέθους καί τής σοβαρότητος τής ΔΕΗ, άποτελεί όχι 

μόνον τό άπαραίτητον ύπόβαθρον διά τήν tδρυσιν βασικών 

ήλεκτροφόρων βιομηχανιών άλλά καί ενα σημαντικόν πό

λον ελξεως διά τήν liσκησιν νέων μεταποιητικών βιομηχα

νικών δραστηριοτήτων ύπό ξένων καί έλληνικών επιχει

ρηματικών κύκλων. 

»Διά τήν άντιμετώπισιν τών πολυπλόκων προβλημάτων 

καί τών ηυξημένων ευθυνών, αί δποίαι άνατίθενται ε\ς τήν 

ΔΕΗ διά τήν δλοκλήρωσιν τού μεγαλειώδους τούτου ερ

γου, κατ' ε\σήγησιν τής διοικήσεώς της, άπεφασίσθησαν 

ώρισμέναι όργανωτικαί μεταβολαί, αtτινες, έγκρινόμεναι 

καί ύπό τού Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, θά τεθούν είς 

liμεσον έφαρμογήν. Ταυτοχρόνως άπεφασίσθη δπως πρα

γματοποιηθή ή άναγκαία άναδιοργάνωσις τών συναφών μέ 

τήν λειτουργίαν τής ΔΕΗ ύπηρεσιών. 

»'Εν συνεχείq. ένεκρίθη τό νέον τιμολόγιον διά μεγά

λας καταναλώσεις ήλεκτρικής ένεργείας πρός βιομηχανι

κάς χρήσεις, τό δποίον τίθεται είς έφαρμογήν γενικώς άπό 

τού 1965 καί προκειμένου περί τών έξαγωγικών βιομηχα
νιών άπό τούδε, ώς καί τό τιμολόγιον δι ' άγροτικάς χρή

σεις . 

»Διά τών νέων τούτων τιμολογίων, τό κόστος τής ήλε

κτρικής ένεργείας τής χώρας μας ευθυγραμμίζεται πλήρως 

πρός τό τοιούτον έν ίσχύι παρά ταίς λοιπαίς χώραις τής 

'Εγκατεστημένη 

\σχύς 

125.000 
40.000 

5.000 
28.000 

400.000 

125.000 

240.000 
125.000 
125.000 

1.213.000 KW 

Κατανάλωσις 

» 
» 
)) 

'Ετησία παρα-

γωγική ίκανό-

της KWH 

900.000.000 

30.000.000 
60.000.000 

1.600.000.000 

900.000.000 

940.000.000 
900.000.000 
900.000.000 

6.230.000.000 KW 

\.0\4.000.000KWH 
2.114.000.000 KWH 
4.118.000.000 KWH 
6.534.000.000 KWH 

~Εναρξις 

λειτουργίας 

1962 
1962 
1963 
1964 
1965 

1966 

1967 
1968 
1970 

ΕΟΚ, είς πολλάς δέ περιπτώσεις καθίσταται πλέον ευνοϊ

κόν. 

»Τό βιομηχανικόν τιμολόγιον συντίθεται άπό δύο έπι

βαρύνσεις, ή πρώτη τών δποίων εξαρτάται άπό τήν μεγί

στην μηνιαίαν ζήτησιν εiς χιλιοβάτ τού καταναλωτού καί 

ή έτέρα άπό τήν καταναλισκομένην παρά τού ίδίου κατά 

μήνα ήλεκτρικήν ενέργειαν . 'Αμφότεραι αί επιβαρύνσεις 

αύται τού τιμολογίου βαίνουν έλαττούμεναι δσον ή ζήτη

σις αυξάνει καί δσον αυξάνουν αί καθ. εκαστον μήνα κα

ταναλισκόμενα ι χιλιοβατώραι έν σχέσει πρός τήν ζήτησιν 

έκάστου καταναλωτού. 'Η τοιαύτη μείωσις τής αυξήσεως 

ε{ναι αυτόματος, έξαρτωμένη άπό τά χαρακτηριστικά 

στοιχεία τής καταναλώσεως έκάστου βιομηχανικού πελά

του. 

»Διά τής έφαρμογής τών τιμολογίων αυτών αί μεγάλα ι 

βιομηχανίαι αί μέλλουσαι νά ίδρυθούν εν ττΙ χώρq. θά επι

βαρύνωνται μέ πολύ χαμηλόν μέσον κόστος ήλεκτρικής 

ένεργείας δυνάμενον νά κατέλθη καί μέχρι σχεδόν Ι 0,5 
λεπτών κατά χιλιοβατώραν, ή όποία άποτελεί τήν χαμηλο

τέραν μέσην τιμήν χρεώσεως τού πελάτου . 

»Τά ευεργετήματα τού τιμολογίου τούτου θά έφαρμο

σθούν άπό τούδε εiς τάς έξαγωγικάς βιομηχανίας τάς άπα

σχο'λούσας περισσότερα τών 500 χιλιοβάτ. Αί βιομηχανίαι 
αυταί διά τής έφαρμογής του νέου τιμολογίου θά ϊδουν τό 

κόστος τής παρ· αυτών καταναλισκομένη ς ένεργείας μειού

μενον μέχρι 35%. · Η μείωσις αuτη θά γίνη σταδιακώς κατά 

τά τρία ετη 1962, 1963 καί 1964καί θά ε{ναι κατ' ετος ϊση 
προς τό εν τρίτον τής διαφοράς μεταξύ σημερινής επιβα

ρύνσεως καί τοιαύτης έκ τής έφαρμογής τού νέου τιμολο

γίου. 
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»Τό τιμολόγιον παροχής ήλεκτρικοϋ ρεύματος δι' άρ

δευτικούς σκοπούς μειοϋται εiς 0,65 δραχμάς άνά χιλιοβα
τώραν διά τάς καταναλισκομένας μηνιαίως πρώτας 150 χι
λιοβατώρας άνά κιλοβάτ καί εiς 0,45 δραχμάς κατά χιλιο
βατώραν διά τήν ύπόλοιπον μηνιαίαν κατανάλωσιν. Αί άν

τιστοίχως iσχύουσαι επιβαρύνσεις σήμερον ε{ναι 0,90 
δραχμαί καί 0,50 δραχμαί άνά χιλιοβατώραν. 

»Δέον νά σημειωθή έπίσης δτι τά εξακριβωθέντα κοιτά

σματα λιγνιτών τών περιοχών Πτολεμαίδος καί Μεγαλοπό

λεως άνήλθον είς 700.000.000 τόνους, τά πιθανά δέ τοιαϋτα 
τών αuτών περιοχών δμοϋ μέ τά τών περιφερειών Κοζάνης, 

Βεύης, Φλωρίνης, Κύμης, Μακεδονίας καί Θράκης εΙ ναι εξ 

ίσου σημαντικά καί δτι τό εκμεταλλεύσιμον οiκονομικrος 

ύδροδυναμικόν τής χώρας ύπερβαίνει τάς 15.000.000.000 
χιλιοβατώρας. 

>>Τό γεγονός τοϋτο εχει iδιαιτέραν σημασίαν διά τό 

μέλλον τής χώρας, διότι μάς επιτρέπει τήν εiς τό άπώτερον 

μέλλον προσθήκην νέων συμπληρωματικών εργων παρα

γωγής εuθηνής ήλεκτρικής ενεργείας πρός ήλεκτροδότη

σιν νέων δραστηριοτήτων». 

30 ΜΑΡτΙΟΥ 1962 

Ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή πραγμα

τοποιείται σύσκεψη στόν ΟΒΑ, στήν όποία μετέχουν 

ό ύπουργός Συντονισμοϋ, Π. Παπαληγούρας, ό πρό

εδρος καί ό διευθύνων σύμβουλος τοϋ ΟΒΑ, Α. Τσά

τσος, τά μέλη τοϋ ΔΣ τοϋ όργανισμοϋ καθώς καί 

ύπηρεσιακοί παράγοντες. 

Κατά τή σύσκεψη έξετάζεται ή πορεία τοϋ όρ

γανισμοϋ, μέσα στά πλαίσια τών προοπτικών γιά τήν 

άνάπτυξη τής βιομηχανικής παραγωγής καί γενι

κότερα τό πρόγραμμα τοϋ ΟΒΑ στό σύνολό του. 

'Ιδιαίτερα έπισημαίνεται τό γεγονός ότι στήν 'Ελ

λάδα γιά πρώτη φορά παρουσιάζεται συρροή εύνοϊ

κών προϋποθέσεων γιά τήν έπιτυχή εκβαση τοϋ 

μεγάλου εργου τών προσεχών έτών. 'Η σύνδεση μέ 

τήν ΕΟΚ, ή ϋπαρξη άφθονου καί ίκανοϋ έργατικοϋ 

δυναμικοϋ, τά διάφορα φορολογικά κίνητρα γιά τήν 

προώθηση τών παραγωγικών έπενδύσεων, τό νέο 

τιμολόγιο τής ΔΕΗ, οί είδικές ρυθμίσεις στόν πιστο

δοτικό τομέα καί ή έξασφάλιση πολιτικής καί οίκο

νομικής σταθερότητας άποτελοϋν τίς βάσεις τής 

άναπτύξεως. Στή σχετική άνακοίνωση ύπογραμμί
ζεται άκόμη ότι, άφότου διαγράφηκε ή προοπτική 

τής συνδέσεως τής χώρας μέ τήν ΕΟΚ, μεγάλος 

άριθμός γνωστών οίκων τοϋ έξωτερικοϋ έπιζητεί 

συνεργασία εϊτε μέ τόν ΟΒΑ, είτε μέ ίδιωτικούς έπι

χειρηματικούς κύκλους. 

30 ΜΑΡτΙΟΥ 1962 

Μετά τήν ένημερωτική έπίσκεψη πού πραγματο

ποίησε στήν 'Αθήνα, τόν 'Ιανουάριο, καί τίς συνο

μιλίες πού ε{ χε μέ τόν Κ. Καραμανλή καί τόν ύπουρ

γό Συντονισμοϋ, ή έπιτροπή τοϋ ΝΑΤΟ, πού άποτε

λείται άπό τόν 'Εντγκάρ Φώρ, τόν Χάνς Κάρλ φόν 

Μάνζολντ-Ράιμπολντ καί τόν Τζών Φέργκιουσον, 

ύποβάλλει στό γενικό γραμματέα τοϋ ΝΑΤΟ, Ντ . 

Στίκκερ εκθεση γιά τά είδικά οίκονομικά προβλήμα· 

τα τής 'Ελλάδος καί τής Τουρκίας. Στό τμήμα τής 

έκθέσεως τό σχετικό μέ τήν 'Ελλάδα, άναφέρονται: 

«I. 'Η είρήνη δέν άπεκατεστάθη είς τήν 'Ελλάδα δταν 
δ τελευταίος παγκόσμιος πόλεμος εληξε διά τήν ύπόλοι

πον Εuρώπην. 'Εμφύλιος πόλεμος καί επέμβασις κομμου

νιστικών άνταρτικών δυνάμεων παρέτειναν τόν ενοπλον 

άγώνα είς τήν 'Ελλάδα εως τό τέλος τοϋ 1949, είς τρόπον 
rοστε ή 'Ελλάς καθυστέρησε τέσσερα χρόνια νά άρχίση 

τήν προσπάθειαν τής άνοικοδομήσεως. 

»'Εν δψει τής εκτάσεως τών πολεμικών ζημιών τής 

άποδιοργανώσεως τής οίκονομίας καί τής μικράς βιομη

χανικής βάσεως, επί τής δποίας ή άνοικοδόμησις επρεπε 

νά στηριχθή, ε{ναι άξιοσημείωτον δτι τόσα πολλά επιτεύ

γματα επραγματοποιήθησαν κατά τήν δεκαετίαν μετά τό 

1949. "Υστερα άπό μίαν άρχικήν περίοδον πληθωρισμοϋ, ή 
νομισματική μεταρρύθμισις τοϋ 1953 έβοήθησε είς τήν 
άποκατάστασιν σταθεράς έξωτερικής άξίας τής δραχμής 
καθώς καί τής εμπιστοσύνης πρός τό νόμισμα είς τό εσω

τερικόν. 'Η Κυβέρνησις συνέχισε τήν πολιτικήν λήψεως 

μέτρων πρός σταθεροποίησιν τών άποτελεσμάτων τής με

ταρρυθμίσεως αuτής. Μετά τήν περίοδον τής άνοικοδομή

σεως, ή 'Ελλάς είσήλθε, άρχομένης τής δεκαετίας τοϋ '60, 
είς φάσιν ταχέως άναπτυσσομένης χώρας . 

»2. Τό βιοτικόν επίπεδον παρέμεινεν, εν τούτοις, εiς 
τήν 'Ελλάδα πολύ χαμηλότερον ι'iλλων εuρωπαϊκών χω

ρών. Τό 1960 τό κατά κεφαλήν είσόδημα ήτο άκόμη μόνον 
40% περίπου τοϋ μέσου δρου τών χωρών τής Εuρωπαϊκής 
ΟΙκονομικής Κοινότητος. Εlναι, πάντως, έλπιδοφόρον τό 

δτι τό κατά κεφαλήν είσόδημα ηuξήθη είς τήν ·Ελλάδα 

σχετικώς ταχύτερον παρά είς πολλάς ι'iλλας χώρας. Μεί

ζον, πάντως, πρόβλημα διά τήν οίκονομικήν άνάπτυξιν τής 

'Ελλάδος καί τήν αϋξησιν τοϋ βιοτικοϋ έπιπέδου τίθεται 

άπό τήν uπαρξιν μεγάλης άνεργίας, ύπολογιζομένης 

είς 200.000 ι'iτομα ή καί περισσότερα, καθώς καί άπό τήν 
uπαρξιν εuρείας ύποαπασχολήσεως, ύπολογιζομένης είς 

500.000 ι'iτομα ή καί περισσότερα, επί εργατικοϋ δυναμικοϋ 
4 ~κατομμυρίων άτόμων. 

»3. 'Η ·Ελλάς εΙ ναι σταθερόν καί πιστόν μέλος τής 
Βορειοατλαντικής Συμμαχίας καί θεωρεί ~αυτήν ώς στερ

ρώς δεσμευμένη ν νά προσφέρη ουσιαστική ν στρατιωτική ν 

συμβολήν, συμφώνως πρός τάς άποφάσεις τοϋ Συμβουλίου 

τοϋ ΝΑΤΟ. "Εχουσα θέσιν εκτεθειμένη ν είς τήν νοτιοανα

τολικήν πλευράν τής Συμμαχίας καί σύνορα κοινά μέ άνα

τολικούς δορυφόρους, ή ·Ελλάς γνωρίζει δτι ή στρατιωτι

κή της θέσις πρέπει να ε{ναι ίσχυρά καί ίκανή, προκειμέ

νου νά άνταποκρίνεται είς τάς άπαιτήσεις τής στρατηγικής 

Συμμαχίας, άλλά καί διά νά μ ή εύρεθή πάλιν ή ίδία είς τήν 

άνάγκην νά άντιμετωπίση εκ νέου διείσδυσιν άνταρτικών 

δυνάμεων εiς τό εδαφός της ή άνατρεπτικά κινήματα. 'Από 

πολιτικής επίσης άπόψεως ή 'Ελλάς εΙναι ύποχρεωμένη 

νά άντιμετωπίζη πιεστικήν καί διαβρωτικήν κομμουνιστι

κήν προπαγάνδα, κατά τής οίκονομικής πολιτικής τής 

Κυβερνήσεως . 

»4. Εiς τό παράρτημα τής άνά χείρας εκθέσεως προβαί
νομεν είς επισκόπησιν τής παρούσης καταστάσεως τής ~λ-
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ληνικής οίκονομίας, τής έλληνικής άμυντικής προσπαθεί

ας καί τοϋ έλληνικοϋ παραγωγικοϋ καί έπενδυτικοϋ προ

γράμματος διά τά άπομένοντα τρία ετη τοϋ πενταετοϋς 

προγράμματος 1960-1964. 'Επί τ1j βάσει τής έμπειρίας έκ 
των δύο πρώτων έτων τοϋ προγράμματος αυτοϋ, θεωροϋμε 

δτι οί έπενδυτικοί στόχοι ε{ναι λογικοί, είς τρόπον ώστε, 

ύπό τήν προϋπόθεσιν κάποιας συνεχείας τής έξωτερικής 

βοηθείας, ή 'Ελλάς θά επρεπε νά εΙ ναι είς θέσιν νά περα

τώση ουσιαστικώς τό σύνολον τοϋ προγράμματος έντός 

τής πενταετίας καί νά πραγματοποιήση άποφασιστικήν 

πρόοδον είς τήν προσπάθειαν διά τήν έπίτευξιν ύψηλοτέ

ρου βιοτικοϋ έπιπέδου καί μεγαλυτέρας άπασχολήσεως. 

Προκειμένου νά έπωφεληθή πλήρως τής αυξήσεως τοϋ 

άκαθαρίστου έθνικοϋ προϊόντος, ή όποία ήμπορεί νά άνα

μένεται δτι θά προκύψη άπό τό (πενταετές) πρόγραμμα, ή 

·Ελλάς πρέπει νά λάβη τά μέτρα έκείνα, τά όποία εΙ ναι 

άναγκαία διά τήν διατήρησιν τής παρούσης έσωτερικής 

της νομισματικής σταθερότητος καί νά άποφύγη τήν έντα

τικοποίησιν πιέσεων, α{ όποίαι κατέστησαν έσχάτως προ

φανείς. 

»Δέν βλέπομεν πως ε{ ναι δυνατόν νά θέση ή 'Ελλάς ώς 

στόχον ρυθμόν άναπτύξεως αίσθητrος κατώτερον τοϋ 6% 
τοϋ είς τό (πενταετές) σχέδιον προβλεπομένου καθαροϋ 

έθνικοϋ προϊόντος, ι'iν πρόκειται νά εχη (συγχρόνως) καί 

κάποιαν άξιοσημείωτον βελτίωgιν τοϋ βιοτικοϋ έπιπέδου 

τοϋ λαοϋ της καί ι'iν πρόκειται νά έναρμονίση τήν οίκο

νομίαν της πρός τήν αϋξησιν τοϋ έλληνικοϋ πληθυσμοϋ. 

Οίοσδήποτε ουσιαστικώς κατώτερος ρυθμός άναπτύξεως 

θά ύπεχρέωνε τήν 'Ελλάδα νά παραμείνη έπικινδύνως πί

σω, έν συγκρίσει όχι μόνον πρός τάς ύπολοίπους έλευθέ

ρας χώρας τής Ευρώπης, άλλά άκόμη καί έν συγκρίσει 

πρός τάς γειτονικάς χώρας τοϋ κομμουνιστικοί) στρατοπέ

δου. Τά συμπεράσματά μας, έπί τΌ βάσει τής πείρας των 

έτrον 1960 καί 1961 εΙναι δτι, δοθείσης τής έμμονης τής 

έλληνικής Κυβερνήσεως είς τήν πολιτικήν της, ή κατά 

μέσον δρον 6% συνέχισις τοϋ ρυθμοϋ άναπτύξεως εΙναι 
δυνατόν νά άντιμετωπισθή άπό τήν έλληνικήν οίκονομίαν 

καί δτι πράγματι ή περαιτέρω άνάπτυξις τής ·Ελλάδος θά 

ήδύνατο νά έπιταχυνθή διά τής καταρτίσεως τό 1963 καί 
1964 των έπιθυμητrον σχεδίων έπενδύσεων, σχεδίων τά 
όποία θά ήδύναντο νά ύλοποιηθοϋν άργότερον, άλλά των 

όποίων ή χρηματοδότησις πρέπει νά έξασφαλισθή πρό τοϋ 

τέλους τοϋ 1964. 
»5. Εϊδομεν τό σχέδιον προϋπολογισμοί) τής ·Ελλάδος 

διά τό ετος 1962, άλλά δέν έλάβομεν άπό τήν έλληνικήν 
Κυβέρνησιν λεπτομερή πρόβλεψιν περί τοϋ έλληνικοϋ 

ίσοζυγίου πληρωμών διά μετά τό 1962. Έπί τής βάσεως 
τής (ίδικής μας) άξιολογήσεως τής έλληνικής οίκονομικής 

καταστάσεως, των πληροφοριών, τάς όποίας έλάβομεν άπό 

διαφόρους πηγάς καί των στόχων καί ύποθέσεων τής έλλη

νικής Κυβερνήσεως, προέβημεν είς ίδικάς μας προβλέψεις 

περί τοϋ ίσοζυγίου πληρωμών διά τά ετη 1963 καί 1964. 
»Διεξήλθομεν, ώσαύτως, τάς έλληνικάς άμυντικάς δαπά

νας, αί όποία ι άνέρχονται είς 5% περίπου τοϋ άκαθαρίστου 
έθνικοϋ προϊόντος. Τόσον ύψηλόν ποσοστόν άποτελεί βά

ρος μεγαλύτερον διά χώραν μέ χαμηλόν κατά κεφαλήν εί

σόδημα ή διά χώραν μέ ύψηλότερον κατά κεφαλήν είσό

δημα . Παρ' δ,τι άναγνωρίζομεν δτι αί έλληνικαί άμυντικαί 

δαπάνα ι άντιπροσωπεύουν μεγαλύτερον άναλογικrος βάρος 

άπό έκείνο, τό όποίον φέρουν μερικαί των πλουσιωτέρων 

χωρών τοϋ ΝΑΤΟ, πιστεύομεν δτι διά λογικής έξωτερικής 

οίκονομικής ένισχύσεως, ύπό μορφήν μακροχρονίου δα

νεισμοϋ, πρός. κάλυψιν δαπανών είς έγχώριον νόμισμα, θά 

άπελευθερωθοϋν ι'iλλαι έθνικαί πηγαί πρός άντιμετώπισιν 

άμυντικrον άναγκrον. ·Η ·Ελλάς θά καταστή, οϋτως, ίκανή 

νά άφιερώση τό ίδιον περίπου ποσοστόν (5%) τοϋ άκαθα
ρίστου έθνικοϋ προϊόντος είς τήν ι'iμυναν. 

»Ηυξημένη οίκονομική δραστηριότης μετά τό 1962 κα
θώς καί έξωτερική οίκονομική βοήθεια, πρός άντιμετώπι

σιν ώρισμένων τοπικών δαπανών δύναται, έπίσης, νά βοη

θήση ώστε νά καλυφθή τό κενόν είς έγχωρίους οίκονομι

κούς πόρους. Φρονοϋμεν δτι ή 'Ελλάς πρέπει νά καταβάλη 

ηυξημένην προσπάθειαν πρός ένεργοποίησιν των ίδικων 

της οίκονομικrον πόρων. 'Η προσπάθεια αυτή δύναται νά 

ένισχυθή διά μεγαλυτέρων άπ, ευθείας ίδιωτικών έπενδύ

σεων άπό τό έξωτερικόν καί διά μερικών συνήθων έμπορι

κών πιστώσεων . Αί λοιπαί άνάγκαι ήμποροϋν νά 'άντιμε

τωπισθοϋν διά μακροχρονίου έξωτερικής χρηματοδοτή

σεως ύπό ευνοϊκούς δρους. Πιστεύομεν δτι ό έξωτερικός 

δανεισμός τής ' Ελλάδος θά επρεπε νά εΙ ναι κυρίως μακρο
χρόνιος, ώστε νά άποφευχθή τό μεγάλον βάρος έκ τής 

ύπηρεσίας τοϋ χρέους, τό όποίον ή οίκονομία δέν ε{ναι 

είσέτι είς θέσιν νά άνεχθή . Μέρος τής έξωτερικής χρημα

τοδοτήσεως θά πρέπει νά διατεθή πρός κάλυψιν συναλλα

γματικών άναγκών καθώς έπίσης καί τοϋ είς συνάλλαγμα 

τμήματος (άναπτυξιακών) σχεδίων, κατά τήν διάρκειαν τής 

μεταβατικής περιόδου. 

»6. Σήμερον καί ύπό εννοιαν μακροοικονομικήν ή • Ελ
λάς δέν ώφελείται έκ τής συμμετοχής της είς τήν Διεθνή 

Τράπεζαν άνοικοδομήσεως καί άναπτύξεως άλλά οϋτε καί 

άπό τήν άνά τόν κόσμον άγοράν ίδιωτικοϋ κεφαλαίου. ·Ο 

λόγος διά τόν όποίον δέν εχει είς τήν διάθεσίν της τάς πη

γάς αυτάς ε{ναι δτι τό προπολεμικόν χρέος της δέν εχει 

τακτοποιηθή . ν Ανκαί έκτιμώμεν τά προβλήματα, τά όποία 

δημιουργεί ή τακτοποίησις τοϋ χρέους αύτοϋ καθώς καί τά 

πολιτικά προβλήματα, τά όποία άντιμετωπίζει ή έλληνική 

Κυβέρνησις, πιστεύομεν δτι ή 'Ελλάς θά επρεπε νά προβή 

είς ταχείαν έξόφλησιν των προπολεμικών χρεών. 

»7. ν Αν καί τά στοιχεία, έπί τΌ βάσει των όποίων συνε
τάγη ή άνά χείρας εκθεσις, βασίζονται είς άνάλυσιν τοϋ 

πενταετοϋς σχεδίου διά τά ετη 1960-1964, δέν άναμένομεν 
δτι ή άνάγκη έξωτερικής βοηθείας θά παύση νά ύπάρχη τό 

ετος 1965 καί 1966. Τήν 20ήν Μαρτίου έλάβομεν ύπόμνημα 
τής έλληνικής Κυβερνήσεως, έν σχέσει πρός τάς άναπτυ

ξιακάς άνάγκας τής περιόδου 1962-1966. Τό ύπόμνημα αυ
τό δέν συνωδεύετο άπό συγκεκριμένα στοιχεία διά τοιού

του είδους άνάγκας καί, παρ' δ, τι περιείχε έκτιμήσεις ώς 

πρός τό μέγεθος των είς έξωτερικάς πηγάς άναγκών, αί 

άνάγκαι αυταί ήσαν διατυπωμένα ι είς γενικάς γραμμάς, διά 

τήν πενταετή περίοδον. Διά τοϋτο καί δέν κατέστη δυνατόν 

νά προβώμεν είς έκτιμήσεις διά τά ετη 1965 καί 1966. 
»Αί προβλέψεις μας διά τό έλληνικόν ίσοζύγιον πλη

ρωμών τοϋ ετους 1964 όδηγοϋν είς τό συμπέρασμα δτι ή 
ijδη άποφασισθείσα έξωτερική βοήθεια, διά τό ετος 1962, 
θά καλύψη μέν άναμενόμενον ελλειμμα τοϋ ίσοζυγίου 

πληρωμών τοϋ τρέχοντος ετους άλλά δτι διά τήν περίοδον 

των έτών 1963-1964 θά ύπάρξη ελλειμμα είς τό ίσοζύγιον 
πληρωμών 50 εως 60 έκατ. δολλαρίων, ύπεράνω τής προ-
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βλεπομένης σήμερον εξωτερικής βοηθείας. Πιστεύομεν 

δτι τό ποσόν 60 έκατ . δολλαρίων ενδέχεται νά άποδειχθή 

άκριβέστερον, δοθέντος δτι αί έλληνικαί προβλέψεις, ώς 

πρός τάς είσαγωγάς κατά τά ετη αuτά, ε{ναι δυνατόν νά 

άποδειχθοϋν πολύ χαμηλαί. Πέραν των άναγκών εκ τοϋ 

ελλείμματος τοϋ ισοζυγίου πληρωμών θά χρειασθή νά 

εξευρεθή τρόπος χρηματοδοτήσεως εργων, τά όποία θά 

άποφασισθοϋν κατά τά ετη 1963 καί 1964 άλλά θά εκτελε
σθοϋν άργότερον. Τοϋτο δύναται νά άποδειχθή αuξούσης 

σημασίας παράγων, δοθέντος δτι η καθόλου άνάπτυξις τής 

'Ελλάδος ενδέχεται νά επιταχυνθή. 

»8. ' Η ' Ελλάς εύρίσκεται τό γε νϋν εχον είς πλήρη 

άνάπτυξιν, η δέ περίοδος 1962-1964 ε{ναι μεταβατική καί 
άποφασιστική . Δοθέντος δτι δ προγραμματισμένος ρυθμός 

άλλαγής ε{ ναι ταχύς, θά ύπάρξη πρόσκαιρος πίεσις επί των 

εσωτερικών πόρων, κατά τήν περίοδον αuτήν . 'Η έλληνι

κή άγορά κεφαλαίου ε{ ναι ύγιής άλλ' είσέτι σχετικώς μι

κρά, η δέ άξιοποίησις εγχωρίων πόρων χάριν επενδύσεων 

είς τό πλαίσιον τοϋ προγράμματος άναπτύξεως θά άπαιτή

ση βελτίωσιν τής συλλογής φόρων, ijσσονα εμπιστοσύνην 

είς τήν χορήγησιν επιδομάτων καί σειράν κυβερνητικών 

μέτρων είς τόν πιστωτικόν τομέα, rοστε τό έλληνικόν κεφά

λαιον νά δδηγηθή πρός τάς επιθυμητάς έπενδύσεις . Πιστεύ

ομεν δτι η έλληνική Κυβέρνησις άντιλαμβάνεται πλήρως 

τά προβλήματα αuτά καί δτι ε{ναι είς θέσιν νά τά άντιμε

τωπίση. Τά σημερινά έλληνικά άποθέματα είς συνάλλαγμα 

ίσοϋνται περίπου πρός είσαγωγάς πέντε μηνών. Τοϋτο θεω

ροϋμεν λογικόν καί εuκτέον, εν όψει τής βαρείας εξαρτή

σεως τής ' Ελλάδος άπό τήν έξαγωγήν γεωργικών προϊόν

των, η όποία ύπόκειται είς ταχείαν μεταβολήν. Περαιτέρω, 

εν τούτοις, ουσιώδης αϋξησις των έλληνικών άποθεμάτων 

δέν ε{ναι άναγκαία. Κατά τήν liποψίν μας, μικρά έτησία 

αϋξησις των άποθεμάτων, συνδεομένη μέ τήν άνάπτυξιν τής 

οίκονομίας καί τήν αϋξησιν τών είσαγωγών, θά ε{χε στα

θεροποιητικόν άποτέλεσμα είς τήν 'Ελλάδα καί θά συνε

βάδιζε μέ ύγιa νομισματική ν πολιτικήν. Αuτός εΙναι είς έκ 

των λόγων, διά τούς δποίους νομίζομεν δτι τμήμα τής έξω

τερικής χρηματοδοτήσεως διά άναπτυξιακά εργα θά ηδύ

ναντο νά διαμορφωθή κατά τρόπον rοστε νά καλύπτη έγχω

ρίους δαπάνας, πράγμα τό δποίον θά διευκολύνη καί τήν 

εξεύρεσιν των άναγκαίων εθνικών πόρων, τόσον διά τό 

πρόγραμμα άναπτύξεως δσον καί διά τήν άμυναν. 

»9. Πέραν τής έξωτερικής χρηματοδοτήσεως τοϋ προ
γράμματος άναπτύξεως , ή έλληνική Κυβέρνησις μaς επέ

δωσε καί ύπόμνημα, διά τοϋ δποίου εκθέτει τά τής έλληνι

κής άμυντικής προσπαθείας καί ζητεί εξωτερικήν βοήθει

αν πρός ενίσχυσιν αuτής. Διά τοϋ ύπομνήματος έπισημαί

νεται δτι πρός άντιμετώπισιν τών άναθεωρηθέντων στόχων 

τής Συμμαχίας, ή έλληνική Κυβέρνησις θά χρειασθή δω

ρεάν βοήθειαν 50 έκατ . δολλαρίων κατ' ετος, ηuξημένην 

ύποδομήν πρός άντιμετώπισιν τής δαπάνης τοϋ κεντρικοϋ 

δδικοϋ δικτύου καθώς καί δικαίωμα συμμετοχής εiς διαγω

νισμούς προμηθειών τοϋ ΝΑΤΟ, μέχρις ϋψους 40-50 έκατ. 
δολλαρίων ετησίως. 

»'Η 'Ελλάς δέν εχει άκόμη άνταποκριθή είς τάς ύπο

χρεώσεις της έκ τών ύφισταμένων άμυντικών στόχων τής 

Συμμαχίας. Τοϋτο δμως συμβαίνει καί μέ liλλας χώρας τοϋ 

ΝΑΤΟ. Είς πολλάς περιπτώσεις η άδυναμία ίκανοποιήσε

ως των στόχων αuτοϋ όφείλεται είς άλλους λόγους καί δέν 

εχει σχέσιν μόνον μέ οίκονομικήν δυνατότητα. ΕΙ ναι δμως 

προφανές δτι η 'Ελλάς δέν εχει έγχωρίους πόρους επαρ

κείς διά νά άντιμετωπίση ενα ίκανοποιητικόν άναπτυξια

κόν πρόγραμμα καί συγχρόνως νά αuξήση τήν άμυντικήν 

της προσπάθειαν κατά τρόπον ταχύν καί οuσιαστικόν. 

»Πιστεύομεν δτι, άκόμη καί c'iν ή παρεχομένη σήμερον 

άμυντική βοήθεια δέν συνεχισθή είς τό αuτό ϋψος καί μετά 

τό 1962, η Έλλάς δύναται νά διατηρήση τό τρέχον άμυν
τικόν της πρόγραμμα καί νά τό αuξήση κατ' άναλογίαν 

πρός τήν αϋξησιν τοϋ άκαθαρίστου εθνικοϋ προϊόντος, ύπό 

τήν προϋπόθεσιν, δμως, δτι θά συνεχίση νά λαμβάνη καί 

μακροχρόνιον χρηματοδότησιν πρός κάλυψιν δαπανών είς 

έγχώριον νόμισμα. Δέν πιστεύομεν δτι είμεθα είς θέσιν νά 

προσδιορίσωμεν liν η θέσις τής 'Ελλάδος είς τήν Συμμα

χίαν δημιουργή λόγους, επιβάλλοντας ταχείαν άνάπτυξιν 

τής στρατιωτικής ίσχύος της, πέραν τής σταθερaς άλλά 

περιωρισμένης άναπτύξεως, τήν δποίαν έθεωρήσαμεν ώς 

δεδομένην. 'Αναγνωρίζομεν, βεβαίως, τήν ζωτικήν σημα

σίαν, τήν δποίαν εχει διά τόν σχεδιασμόν τοϋ ΝΑΤΟ ή 

liJ.iυνα είς τό νοτιοανατολικόν μέτωπον καί άν τό ΝΑΤΟ 

ήθελεν άποφασίσει δτι ή έπιτάχυνσις τοϋ έλληνικοϋ 

άμυντικοϋ προγράμματος ε{ναι άπαραίτητος, τότε θά συμ

φωνήσωμεν μέ τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν δτι θά επρεπε 

νά ληφθή ίδιαιτέρα πρόνοια διά τήν χορήγησιν είς τήν 

' Ελλάδα είδικής βοηθείας . 

»Συμπεράσματα 

»10. Τά μέλη τής Βορειοατλαντικής Συμμαχίας συνδέ
ονται μέ ύποχρεώσεις κοινής άμύνης άλλά καί μέ στενωτά

τας μ ή στρατιωτικοϋ χαρακτήρος σχέσεις. 'Η οίκονομική 

άδυναμία ένός εκ των μελών άφαιρεί άπό τήν ίσχύν δλων . 

Διά τοϋτο συνιστώμεν δπως αί συμμαχικαί Κυβερνήσεις 

συνεργασθοϋν διά τής συμμετοχής είς ενα Consortium, τό 
δποίον θά περιελάμβανε καί κατάλληλα διεθνή ίδρύματα 

καί liλλας ενδιαφερομένας Κυβερνήσεις καί τό δποίον θά 

έσχεδίαζε τήν έξωτερικήν χρηματοδότησιν, τήν άπαιτουμέ

νην διά νά καταστή δυνατή ή συνέχισις τοϋ έλληνικοϋ 

προγράμματος άναπτύξεως, διά τά ετη 1963 καί 1964. Πρό 
τοϋ τέλους τοϋ 1964 θά επρεπε νά έξετασθοϋν καί αί έλλη

νικαί άνάγκαι διά περαιτέρω εξωτερικήν βοήθειαν. 

»Φρονοϋμεν δτι αί συμμαχικαί Κυβερνήσεις θά επρεπε 

νά στραφοϋν πρός τό ύπάρχον διεθνές οίκονομικόν ϊδρυμα 

διά τήν δημιουργίαν ένός Consortium καί δτι ή Συμμαχία 
δέν θά επρεπε νά επιχειρήση η ίδία νά ίδρύση καί νά διευθύ

νη τό Consortium αuτό, παρ ' δ,τι θά επρεπε νά διατηρήση 

τό ένδιαφέρον της διά τήν πρόοδον τής οίκονομικής άνα

πτύξεως τής ' Ελλάδος. 

»'Ως έλέχθη άνωτέρω, φρονοϋμεν δτι ενα τοιοϋτον 

Consortium θά rοφειλε νά άσχοληθή μέ τήν άνάγκην μα

κροχρονίου δανείου, ϋψους τουλάχιστον 60 έκατ. δολλα
ρίων, διά τήν διετή περίοδον 1963-1964, πρός κάλυψιν τοϋ 
έλλείμματος τοϋ ίσοζυγίου πληρωμών. Πέραν των άναγ

κών έκ τοϋ ισοζυγίου πληρωμών, θά άπαιτηθή ή έξεύρεσις 

χρηματοδοτήσεως, κατά τά ετη 1963 καί 1964, διά τά προ
γράμματα τά όποία θά έγκριθοϋν μέν κατά τήν περίοδον 

αuτήν άλλά θά ύλοποιηθοϋν τά έπόμενα ετη . Πιστεύομεν 

δτι τά μέλη τής Συμμαχίας πρέπει νά ένεργήσουν άνευ 

χρονοτριβής τόσον δι' ίδιον λογαριασμόν δσον καί ώς 

μέλη άρμοδίων διεθνών ίδρυμάτων, διά τήν προμήθειαν 

των άναγκαίων ποσών. 
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»I!. v Αν ή Συμμαχία ήθελεν aποφασίσει δτι ή 'Ελλάς 

άποτελεί είδικήν περίπτωσιν καί δτι δ στρατιωτικός σχε

διασμός aπαιτεί ταχείαν καί ούσιαστικήν αuξησιν τής έλ

ληνικής άμυντικής προσπαθείας, ώστε νά δυνηθή ή • Ελ

λάς νά άνταποκριθή κατά τό προσεχές μέλλον είς τούς 

άναθεωρηθέντας aμυντικούς στόχους τής Συμμαχίας, συ

νιστώμεν δπως τό Συμβούλιον τοϋ ΝΑΤΟ άποφασίση, τά 

δέ μέλη τής Συμμαχίας λάβουν κατάλληλα μέτρα πρός πα

ροχήν δωρεάν βοηθείας είς τήν · Ελλάδα διά τόν σκοπόν 
αύτόν. Πιστεύομεν δτι θά ήτο ένδεδειγμένον πρός κάλυψιν 

μέρους τών άναγκών, νά συνδυασθοϋν μέ τήν δωρεάν αύτήν 

βοήθειαν εύρύτεραι παροχαί υποδομής καί ηύξημένη συμ

μετοχή είς τούς διαγωνισμούς προμηθειών τής Συμμαχί
ας»ιs7. 

2-5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1962 

'Ο Κ. Καραμανλής επισκέπτεται διαδοχικά τίς 

Βρυξέλλες καί τό Παρίσι, δπου καί εχει σημαντικές 

επαφές μέ τούς δμολόγους του τών δύο χωρών, καθώς 

καί μέ εκπροσώπους τής ΕΟΚ καί τοϋ ΝΑΤΟ. 

Στίς 2 'Απριλίου, δ Κ. Καραμανλής, συνοδευό

μενος άπό τόν ύπουργό τών 'Εξωτερικών, Ε. Αβέ

ρωφ, καί άρμόδιους ύπηρεσιακούς παράγοντες, άνα

χώρησε στό Βέλγιο, γιά τριήμερη επίσημη επίσκεψη. 

Μετά τήν άφιξή του crτή βελγική πρωτεύουσα, δ 

Κ . Καραμανλής, συνοδευόμενος άπό τόν πρωθυ

πουργό, Τ. Λεφέβρ, μεταβαίνει στά βασιλικά άνά

κτορα καί εγγράφεται στό βιβλίο τών επισήμων επι

σκεπτών. Στή συνέχεια καταθέτει στέφανο μέ τά έλ

ληνικά χρώματα στό μνημείο τοϋ 'Αγνώστου Στρα

τιώτου καί άνάβει τήν ίερή φλόγα τοϋ Μνημείου. 

Τό ίδιο βράδυ δ 'Έλληνας πρωθυπουργός παρακά

θησε σέ επίσημο γεϋμα πού παρέθεσε πρός τιμήν του 

δ Βέλγος δμόλογός του. Προσφωνώντας τόν Κ . Κα

ραμανλή καί τόν Ε. 'Αβέρωφ, δ Τ. Λεφέβρ είπε : 

«'Εν όνόματι τής βελγικής Κυβερνήσεως &χω τήν μεγά

λην τιμήν νά εύχηθώ είς τάς ύμεtέρας έξοχότητας τό "κα

λώς ώρίσατε είς τάς Βρυξέλλας". Είς τό πρόσωπόν σας, 

κύριε πρόεδρε, θεωρώ δτι χαιρετώ τόν πολιτικόν liνδρα, δ 

δποίος κατέστησε τήν χώραν του προπύργιον τής έλευθε

ρίας καί τής δημοκρατίας καί έκείνον δ δποίος άπό εξαετί

ας ήδη προίσταται τής άξιοσημειώτου οίκονομικής άναπτύ

ξεως τής νεωτέρας ·Ελλάδος . Τής χώρας αύτής εlσθε, κύ

ριε ύπουργέ τών 'Εξωτερικών, δ πλέον &ξοχος πρεσβευ

τής . Καταλέγεσθε μεταξύ τών θαρραλέων καί άρμοδίων 

πρωτεργατών τής αναπτύξεώς της. 'Εν τφ προσώπφ τών 

ύμετέρων έξοχοτήτων δέν ύποδεχόμεθα μόνον τήν σύγ

χρονον ·Ελλάδα, άλλά ύποδεχόμεθα ταυτοχρόνως καί τήν 

άρχαίαν · Ελλάδα, είς τό πνεϋμα τής δποίας, δπως δ λα τά 
πολιτισμένα &θνη, όφείλομεν τάς βάσεις τής άντιλήψεως 

τήν δποίαν &χομεν περί τής έπιστημονικής καί φιλοσοφι

κής έρεύνης, άκριβώς δπως όφείλομεν είς τήν Ρώμην τάς 

περί δικαίου άντιλήψεις μας καί είς τόν Ίουδαϊσμόν τάς 

περί θρησκείας. Είς τό πρόσωπόν σας ύποδεχόμεθα έπίσης 

τήν ' Ελλάδα τής χθές, ή όποία συνδέεται μετά τοϋ λαοϋ 
μας διά δεσμών κοινής δοκιμασίας καί κοινής άντιστάσεως 

κατά τούς δύο παγκοσμίους πολέμους, κατά τούς δποίους 

ήγωνίσθημεν συναδελφωμένοι δtά τήν έλευθερίαν καί τήν 

άνθρωπίνην άξιοπρέπειαν. 

>>'Εξ liλλου , έντός τών κόλπων τοϋ ΝΑΤΟ δέν διεξάγο
μεν, liραγε , καί σήμερον &να aνάλογον άγώνα; Καί ή μελ

λοντική μας άλληλεγγύη έντός τής Εύρωπαϊκής Οίκονο

μικής Κοινότητος διαφέρει, liραγε , κατά πολύ άπό έκείνην 

ή όποία μdς εlχε συνδέσει πρό είκοσαετίας; Γνωρίζετε δτι 

ή βελγική Κυβέρνησις ήσθάνθη βαθείαν χαράν διά τήν 

ύπογραφήν τής συμφωνίας περί συνδέσεως τής χώρας σας 

μετά τής Κοινής Εύρωπαϊκής ' Αγοράς . 'Η συμφωνία αϋ

τη, είς τήν δποίαν είμεθα εύτυχείς διότι συνεβάλομεν διά 

τών μικρών μας δυνάμεων, έψηφίσθη ήδη ύπό τής βελγικής 

Γερουσίας . Θά έπακολουθήση δέ άναμφιβόλως έν συνε

χεί~ καί ή έπικύρωσίς της ύπό τής βελγικής Βουλής. Έλ

πίζομεν ζωηρώς δτι ή είσοδός σας είς τήν Κοινήν 'Αγοράν 

θά έπιτρέψη είς τήν έλληνικήν οίκονομίαν νά άνυψωθή 

πλήρως είς τό εύρωπαϊκόν έπίπεδον. Είμεθα βέβαιοι δτι θά 

έπιτρέψη έπίσης τήν άνάπτυξιν καί τήν έναρμόνισιν τών 

οίκονομικών σχέσεων μεταξύ τών δύο χωρών μας». 

·Ο Κ. Καραμανλής, άπαντώντας στήν προσφώ

νηση τοϋ Βέλγου πρωθυπουργοϋ, θά πεί: 

«Σiiς εύχαριστώ διά τούς φιλόφρονας λόγους σας, 

ο{ όποίοι μiiς συνεκίνησαν βαθύτατα καί θά εχουν, 

έστέ βέβαιος, θερμήν άπήχησιν έν 'Ελλάδι. 'Επιθυ

μώ, έπίσης, νά εύχαριστήσω τήν βελγικήν Κυβέρνη

σις διά τήν εύγενή πρόσκλησίν της ή όποία εδωσεν 

εlς έμέ καί εiς τούς συνεργάτας μου τήν χαράν τοίi νά 

εύρισκώμεθα σήμερον μαζί σας. Ή iκανοποίησις 

τήν όποία ν αίσθανόμεθα εlναι εύνοήτως μεγάλη, διό

τι μiiς παρέχεται ή εύκαιρία δπως διερμηνεύσωμεν τά 

αiσθήματα βαθείας έκτιμήσεως καί εiλικρινοίiς φι

λίας, τά όποία τόσον ή έλληνική Κυβέρνησις δσον 

καί όλόκληρος ό έλληνικός λαός τρέφουν διά τήν 

χώραν σας. Ai δύο χώραι μας συνδέονται διά δεσμών 
παλαιiiς φιλίας καί συνεργασίας. Πιστεύουν εiς τάς 

αύτάς πολιτικάς καί ήθικάς άξίας καί εχουν κοινά 

γνωρίσματα. 'Αμφότερα ι εlναι χώρα ι μικραί εiς 

εκτασιν. Μεγάλη δμως ύπήρξε, κατά κοινήν άνα

γνώρισιν, ή συμβολή των εiς τήν πρόοδον καί τόν 

πολιτισμόν τοίi κόσμου. Άμφότεραι εχουν έyyρά

ψει, μέ πίστιν καί μέ θυσίας, λαμπράς καί άποφασι

στικάς σελίδας εiς τήν iστορίαν τής νεωτέρας Εύρώ

πης. Ούδείς λησμονεί δτι ή μέχρις έσχάτων ήρωική 

aμυνα τοίi Βελγίου εκρινε τήν εκβασιν τοίi πρώτου 

παγκοσμίου πολέμου. Καί κατά τόν δεύτερον παγκό

σμιον πόλεμον ή άντίστασις τής 'Ελλάδος ύπήρξεν 

έπίσης άποφασιστική. Ή Έλλάς καί τό Βέλγιον 

άπέδειξαν έμπράκτως δτι εiς τό πλαίσιον τής διε
θνοίiς κοινότητος ή σημασία καί ή δυναμικότης μιiiς 

χώρας δέν έξαρτώνται μόνον άπό τόν πλοίiτον καί 

τήν εκτασίν της, άλλά καί άπό τό θάρρος καί τήν 

πίστιν τοίi λαοv εiς τά Ιδανικά πού τόν έμπνέουν. Καί 

τά {δανικά αύτά εlναι κοινά διά τάς χώρας μας. "Βλ-
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ληνες καί Βέλγοι πιστεύουν εlς τό δικαίωμα πού έχει 

κάθε λαός νά εlναι άνεξάρτητος καί εlς τό δικαίωμα 
κάθε άνθρώπου νά εlναι έλεύθερος. Πιστεύουν εlς 

τήν δημοιφατίαν, τfjς δποίας προορισμός εlναι νά 

σώζη τόν tiνθρωπον άπό τή ύποδούλωσιν, άλλά καί 

νά τόν δδηγή πρός τήν πρόοδον καί τήν εύημερίαν. 

Πιστεύουν πρό παντός εlς τήν έν έλευθερίg καί δι

καιοσύνu εlρήνην. Εlς τό πεδίον τών διμερών σχέ

σεων δ άπολογισμός τής φιλικής συνεργασίας μας 

εlναι {κανοποιητικός. Al μορφωτικαί μας σχέσεις 
άναπτύσσονται κατά τρόπον Ιδιαιτέρως έπωφελή δι· 

άμφοτέρας τάς χώρας μας εlς τό πλαίσιον τής νέας 

έλληνοβελγικής μορφωτικής συμφωνίας. Εlς τόν λι

μένα τής • Αμβέρσης ή έλληνική έμπορική σημαία 
κατέχει μίαν άπό τάς πρώτας θέσεις. "Ελληνες έργά

ται εύρίσκουν άπό καιρού εlς τήν χώραν σας φιλόξε

νον ύποδοχήν καί έργασίαν. Εlς τόν έμπορικόν το

μέα ύπάρχουν lκανά περιθώρια lσορρόπου άναπτύ

ξεως τού έμπορίου μας, περιθώρια τά όποία θά εύρύ

, νη άκόμη περισσότερον ή στενωτέρα συνεργασία 
μας έν τφ πλαισίφ τής Κοινής Εύρωπαϊκής 'Αγορiiς. 

Τό Βέλγιον εlναι μία βιομηχανικώς προηγμένη χώ

ρα, διαθέτουσα κεφάλαια, τών δ ποίων ή έπένδυσις έν 

'Ελλάδι δέν θά άπετέλει μόνο έπωφελή τοποθέτησιν, 

άλλά θά συνέβαλλε καί εlς τήν άνάπτυξιν τής έλλη

νικής οΙκονομίας. Εlς τό σημείον αύτό έπιθυμώ νά 

ύπογραμμίσω τήν πολύτιμον συμβολήν τού Βελγίου 

εlς τήν οlκοδόμησιν τijς Εύρώπης. ·Από τού πέρατος 

τού τελευταίου πολέμου τό Βέλγιον εlργάσθη πρός 

τόν σκοπόν αύτόν καί συνετέλεσεν εlς τήν σταδια

κήν εύόδωσιν τών προσπαθειών α{ δποίαι πάντοτε 

εlχον ώς τελικόν σκοπόν τήν ένωσιν τών έλευθέρων 

χωρών. Ή φωνή τού Βελγίου εlς τάς εύρωπαϊκάς 

διασκέψεις ήκούσθη πάντοτε ώς φωνή διερμηνεύου

σα όχι μόνον τό βελγικόν, άλλά καί τό γενικώτερον 

εύρωπαϊκόν συμφέρον. Πρέπει νά είπω ότι ή 'Ελλάς 

δέν θά λησμονήση τήν θερμήν συμπαράστασιν τήν 

δποίαν τής παρέσχε τό Βέλγιον διά τήν εύτυχή έκ

βασιν τών μακρών δυσχερών διαπραγματεύσεων, α{ 

δποίαι εlχον ώς άποτέλεσμα τήν σύνδεσιν αύτής μέ 

τήν Κοινή ν Εύρωπαϊκήν Άγοράν. Εlμαι δέ εύτυχής, 

διότι ή Έλλάς, συνδεθείσα σήμερον μέ τήν Κοινό

τητα τών "Εξ, άποτελεί ifδη μέλος όργανικόν τής 

ύπό οlκοδόμησιν ένώσεως τών έλευθέρων εύρωπαϊ

κών λαών. Τούτο ε{ναι τοσούτφ μiiλλον φυσικόν, 

καθ· όσον ή Εύρώπη εlναι έννοια προπάντων έκπο

λιτιστική καί πολιτική πού έχει τάς ρίζας της εlς τήν 

'Ελλάδα. 'Όλα όμως αύτά τά έπιτεύγματα τής σήμε

ρον καί αι' έπιδιώξεις τijς αvριον θά καθίσταντο προ

βληματικαί, tiν μή άδύναται, έάν δέν μiiς έκάλυπτε ή 

άμυντική lσχύς τής Όργανώσεως τού Βορειοατλαν

τικού Συμφώνου. Μέσα εlς τήν σύγχυσιν καί &βεβαιό

τητα τής διεθνούς καταστάσεως ή μέριμνα διά τήν 

έθνικήν μας άσφάλειαν εlναι, ώς εlκός πρωταρχικής 

σημασίας. Καί τήν άσφάλειαν αύτήν μiiς έξασφαλί

ζει ή πίστις καί ή προσήλωσίς μας εlς τήν Βορειοατ

λαντική ν Συμμαχίαν, ή όποία άποτελεί άσπίδα κατά 

πάσης έπιβουλής. Ούτω, εlς τούς τόσους tiλλους 

προστίθενται καί δεσμοί συμμαχικοί, έκπορευόμενοι 

άπό τούς lδίους κινδύνους, ύπηρετούντες τούς αύτούς 

εύγενείς σκοπούς καί έκφράζοντες τήν κοινήν άπο

φασιστικότητα τών λαών μας, όπως βαδίσουν έν 

έλευθερίg καί εlρήνy πρός ένα καλύτερον μέλλον». 

Τήν έπομένη, 3 'Απριλίου, ό 'Έλληνας πρωθυ
πουργός καί ό ύπουργός τών 'Εξωτερικών θά μετα

βουν στήν εδρα του Συμβουλίου τών ύπουργών τής 

ΕΟΚ, δπου θά γίνουν δεκτοί άπό τόν πρόεδρο καί τά 

μέλη του Συμβουλίου καί τών μονίμων άντιπροσώ

πων τrον εξ χωρών τής Κοινότητος. 'Ο πρόεδρος Μ. 
Γκόρς, ύποδεχόμενος τόν Κ. Καραμανλή, θά έκφρά

σει τή χαρά του Συμβουλίου γιά τήν έπίσκεψή του, 

θά τονίσει τό ένδιαφέρον καί τή συμβολή τών εξ χω

ρών γιά τήν έπιτυχή καί καρποφόρο έφαρμογή τής 

Συμφωνίας Συνδέσεως τής 'Ελλάδος μέ τήν ΕΟΚ καί 

θά ύπογραμμίσει τήν πεποίθησή του δτι ή οίκονομία 

τής 'Ελλάδος, «δεόντως άναπτυσσομένη, θά φθάση 

είς τό έπίπεδον τών χωρών τής Κοινότητος». 

'Απαντώντας δ Κ. Καραμανλής εύχαρίστησε γιά 

τήν ύποδοχή πού του έπιφυλάχθηκε, καί τόνισε: 

«Ή Έλλάς έχει πλήρη συναίσθησιν τώνάναλη

φθεισών ύποχρεώσεων καί θά καταβάλη κάθε προ

σπάθειαν νά άνταποκριθή έπιτυχώς πρός αύτάς. Εlς 

τήν προσπάθειάν της όμως αύτήν, ή όποία θά εlναι 

δυσχερής, ή 'Ελλάς έχει κάθε λόγον νά πιστεύη ότι 

θά τύχη τής δεούσης κατανοήσεως καί συμπαραστά

σεως τών έξ δυτικών χωρών». 

Στή συνέχεια ό Κ. Καραμανλής έπεσήμανε 

-σύμφωνα μέ σχετικό σημείωμα- τά έξής: 

«1. Παρεκάλεσεν δπως συμπληρωθη ή διαδικασία τών 
έπικυρώσεων διά νά καταστη δυνατή ή ταχυτέρα εναρξις 

της συμφωνίας περί συνδέσεως. 2. Ύπεγράμμισε τό 

ένδιαφέρον της 'Ελλάδος καί τήν πρόοδον τών συνεν

νοήσεων περί πολιτικης όργανώσεως της Εόρώπης καί 

έξέφρασε τήν έπιθυμίαν της συμμετοχης της 'Ελλάδος 

εiς τήν όργάνωσιν αότήν, εiς ην τελικώς μορφήν θά 

έπραγματοποιείτο αϋτη . 3. Διατύπωσε εόχήν έγκαίρου 
ένάρξεως της διαδικασίας της έλληνικης καί της κοινης 

άγροτικης πολιτικης της Κοινότητος. 4. 'Υπέβαλε τήν 
σκέψιν δπως, εiς τp πλαίσιον τών προγραμμάτων περι

φερειακης άναπτύξ/,;ως τά όποία μελετώνται άπό τήν 
Κοινότητα, ή 'Ελλάς άποτελέση τό άντικείμενον ένός 

τοιούτου προγράμματος». 

Γιά τό περιεχόμενο τής ίδιαίτερης συνομιλίας 

πού θά εχει στή συνέχεια ό 'Έλληνας πρωθυπουργός 

μέ τό Μ. Γκόρς, σημείωμα του ύπουργείου 'Εξωτε

ρικών άναφέρει: 
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«Κ. Καραμανλής: Παρεκάλεσα όπως lχωμεν κατ' iδίαν 

συνομιλίαν, ί'vα σiiς έκθέσω δι, όλίγων πώς εχει τό ζήτημα 

τofi έλληνικοfi δημοσίου χρέους καί ί'vα διαλυθοfiν αί δη

μιουργούμεναι ένίοτε πέριξ τofi ζητήματος τούτου παρεξη

γήσεις. Πράγματι έγείρονται κατά καιρούς κατηγορίαι 

καθ' ήμών, καθ' ιΊς δέν στέργομεν δήθεν νά ρυθμίσωμεν τό 

δημόσιόν μας χρέος καί προβάλλονται πολλάκις έκ τής 

άφορμής αύτής έμπόδια διά τήν προώθησιν άλλων θεμά

των, άσχέτως πρός τό ζήτημα τofi δημοσίου χρέους. Θά 

έπεθύμουν νά σiiς έκθέσω τά άκόλουθα: 

ιιΕlναι aπολύτως aνακριβές ότι ή έλληνική Κυβέρνη

σις δέν έπιθυμεί, ή προσπαθεί νά παρελκύση τήν έπίλυσιν 

τofi δημοσίου χρέους. 'Από τετραετίας καταβάλλομεν aν

τιθέτως προσπαθείας διά τήν έξεύρεσιν λύσεως. Καί, διά 

νά είμαι πλέον συγκεκριμένος, σημειώ ότι άπό 4.000.000 
δολλάρια, τά δποία προβλέπομεν διά τήν έξυπηρέτησίν 

του, εϊχομεν aποφασίσει νά διαθέσωμεν 7.000.000 δολλά
ρια έτησίως πρός τόν σκοπόν τοfiτον. 

ιι 'Εάν μέχρις ιίJρας δέν έπήλθε συμφωνία κατά τάς μετά 

τών 'Αμερικανών διαπραγματεύσεις μας, τοfiτο όφείλεται 

aποκλειστικώς εiς τό γεγονός τής μή άποδοχής έκ μέρους 

των ένός βασικοfi δι ' ήμiiς όρου: ότι ή 'Ελλάς θά έτύγχανε 
τής αύτής μεταχειρίσεως εiς περίπτωσιν καθ' ifν συνήπτε

το μεταγενεστέρως μέ aλλην τινα χώραν εύνοϊκωτέρα 

συμφωνία, ρυθμίζουσα τό δημόσιον χρέος τής χώρας έκεί

νης. Πώς θά ήτα δυνατόν ή έλληνική Κυβέρνησις νά δι

καιολογήση ένώπιον τής δημοσίας γνώμης τofi τόπου ότι ή 

σύμμαχος 'Ελλάς, ifτις τόσας καταστροφάς ύπέστη κατά 

τόν πόλεμον καί τόσα aνέλαβε βάρη έπί τofi στρατιωτικοfi 

πεδίου εκτοτε, τυγχάνει δυσμενεστέρας μεταχειρίσεως άπό 

μίαν έπί παραδείγματι κομμουνιστική ν χώραν, ώς φερ' εΙ

πείν ή Βουλγαρία, ή Γιουγκοσλαβία ή άλλη τις χώρα; Τό 

θέμα δι' ήμiiς εlναι καθαρώς πολιτικόν καί θά έθεμελίωνε 

τάς δικαίας έπικρίσεις τofi έλληνικοfi λαοfi καί τήν κατη

γορίαν δ τι διεπράξαμεν σφάλμα βαρύ περιπέσαντες εiς τήν 

άσυγχώρητον γκάφαν. 

ιιΚαί ένώ εϊχομεν συμφωνήσει έφ' όλων τών λοιπών 

όρων, οί κομισταί δέν άπεδέχθησαν τόν όρον τοfiτον, όστις 

θά διησφάλιζε ήμiiς lναντι ένός τόσον σοβαροfi ένδεχομέ

νου. 

»Γκόρς: Κατανοώ τήν θέσιν σας. Ποίας χώρας &χετε 

ύπ' δψιν δταν διετυπώσατε τόν δρον τουτον; 

»Κ. Καραμανλής: Τάς χώρας τής Βαλκανικής κυρίως 

περιοχής. Καί μάλιστα τήν iσχύν τofi όρου δέ έζητήσαμεν 

aπεριόριστον aλλά δεκαετή. 

»Γκόρς: 'Αντιλαμβάνομαι άπολύτως τήν θέσιν σας . 

»Κ. Καραμανλής: Σiiς άνέφερον τά aνωτέρω διά νά ίδη

τε ότι είναι aδικον νά κατηγορήται δ έλληνικός λαός ότι 
δέν στέργει ή δέν έπιθυμεί νά ρυθμίση τό δημόσιον χρέος 

του καί ή έλληνική Κυβέρνησις ότι προσπαθεί νά παρελκύ

ση τήν έπίλυσιν τofi ζητήματος τούτου. Ό όρος τόν δποί

ον aνέφερον προηγουμένως εlναι δ μόνος όστις παρεμπο

δίζει τήν σύναψιν τής συμφωνίας μέ τούς 'Αμερικανούς. 

Δέν είναι δυνατόν νά aποστώμεν έκ τofi όρου τούτου, διότι 

σκεφθήτε τί θά συμβή έάν μετά 5 μήνας, δπότε λήγει ή 
προσωρινή ρύθμισις τofi δημοσίου χρέους τής Γιουγκοσ

λαβίας μέ τούς 'Αμερικανούς, ούτοι προσέφεραν εiς τούς 

Γιουγκοσλάβους χαριστικήν λύσιν, παρείχαν εiς αύτούς 

όρους καλυτέρους aπό τούς συνομολογουμένους σήμερον 

μεθ' ήμών. 

ιιΚαί έπειδή δέν εlναι δίκαιον νά κατηγορήται δ έλλη

νικάς λαός διd τήν μή ρύθμισιν τofi χρέους του, θά πρέπει 

μίαν ήμέραν νά προβώ καί δημοσί~ εiς δ, τι σήμερον σiiς 

έκθέτω καί νά aναφέρω ποίοι ύπήρξαν οί λόγοι οϊτινες δέν 

έπέτρεψαν τήν σύναψιν τής συμφωνίας ρυθμίσεως τofi δη

μοσίου χρέους. 

))Γκόρς: 'Υποθέτω, κύριε πρόεδρε, δτι δέν θά εϊχετε 

άντίρρησιν δπως μεταδώσω τά άνωτέρω είς τούς συγκεν

τρωθέντας σήμερον ύπουργσύς τών χωρών τής Κοινότη

τος. 

))Κ. Καραμανλής: Μάλιστα, άλλά παρακαλώ νά τη

ρηθή καί έκ μέρους των έχεμύθεια. Τό ζήτημα εlναι σο

βαράν, όπως βλέπετε, καί πολλάκις έπεμβαίνει ή κερδο

σκοπία. 

))Γκόρς: 'Ασφαλώς, κύριε πρόεδρε, άντιλαμβάνομαι 

τουτω) 158 • 

Τό σχετικό άνακοινωθέν πού θά έκδοθεί άπό τό 

Συμβούλιο τών ύπουργών τών εξι χωρών τής ΕΟΚ 

ε{ναι τό άκόλουθο: 

«'Ο κ. Κ. Καραμανλής, πρόεδρος τής Κυβερνήσεως καί 

ό κ. Ε. 'Αβέρωφ, ύπουργός τών 'Εξωτερικών του έλληνι

κου Βασιλείου, επραγματοποίησαν σήμερον επίσκεψιν 

άβροφρόσύνης παρά τφ προέδρφ του Συμβουλίου τής Εu

ρωπαϊκής Οίκονομικής Κοινότητος. Αί δύο έλληνικαί 

προσωπικότητες συνοδεύοντα ύπό του κ. Τρανου, πρε

σβευτου-μονίμου άντιπροσώπου τής ·Ελλάδος παρά t1j 
EQJ<., τών πρεσβευτών-μονίμων άντιπροσώπων τών &ξ πα
ρά τfί Εuρωπαϊκfί Κοινότητι καί του γενικου γραμματέως 

των συμβουλίων. 'Αφου ό πρόεδρος ηuχήθη είς τούς 'Έλ

ληνας επισήμους τό "ώς εu παρέστητε", ό κ. Καραμανλής 

έξέφρασε τήν ίκανσποίησίν του διά τήν συνάντησιν μετά 

τών μελών του Συμβόυλίου τής Κοινότητος καί διότι έπί τfί 

εuκαιρί~ ήδυνήθη νά ύπογραμμίση τήν είδικήν θέσιν τής 

χώρας του εναντι τής Κοινότητος. Πράγματι, ή ·Ελλάς, 

συνδεομένη μετά τής Κοινής 'Αγοράς, άπεδέχθη δλους 

τούς πολιτικούς καί οίκονομικούς άντικειμενικούς σκο

πούς τής Συνθήκης τής Ρώμης. Ούτος ύπέμνησεν δτι, εάν 

δέν κατέστη δυνατή ή εκ μέρους τής 'Ελλάδος προσχώρη

σις είς τήν συνθήκην αuτήν, τουτο ώφείλετb άποκλειστι

κώς είς οίκονομικούς λόγους, δεδομένου δτι ή έλληνική 

οίκονομία δέν εχει άκόμη φθάσει είς τό επίπεδον άναπτύ

ξεως των Κρατών-μελών. 'Η σύνδεσις τής' Ελλάδος επρα

γματοποιήθη δθεν ύπό τήν προοπτικήν τής προσχωρή

σεως, ώς αϋτη σαφώς εκφράζεται είς τήν συμφωνίαν τών 

'Αθηνών. Έξ άλλου, ό κ. Καραμανλής διετύπωσε πρός 

τόν πρόεδρον του Συμβουλίου ώρισμένας εuχάς τής χώρας 

του, άφορώσας τόν πολιτικόν καί οίκονομικόν τομέα καί 

ίδίως τόν τομέα τής γεωργίας. 

))Είς άπάντησίν του ό πρόεδρος του Συμβουλίου ηuχα

ρίστησεν εκ νέου τόν κ. Καραμανλήν καί τάς άλλας έλλη

νικάς προσωπικότητας διά τήν τιμήν τήν όποίαν άπετέλε

σε διά τό Συμβούλιον ή επίσκεψίς των καί ύπεγράμμισε 

τήν μεγάλην χαράν τήν όποίαν εδοκίμασαν τά μέλη του 

Συμβουλίου καί ό ίδιος. 'Επίσης, επεβεβαίωσε τήν θέλη

σιν των Κρατών-μελών δπως εξετάσουν δλα τά προβλήμα-
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τα τά όποία θά τεθοϋν εις τό πλαίσιον τής συνδέσεως μετά 

τής 'Ελλάδος, έντός κλίματος μεγάλης κατανοήσεως καί 

φιλίας καί έξέφρασε τάς πλέον ειλικρινείς εύχάς διά τό 

μέλλον των σχέσεων μεταξύ τοϋ Κράτους αύτοu καί τών 

εξ». 

Στή συνέχεια δ Κ. Καραμανλής, συνοδευόμενος 

άπό τόν Ε. 'Αβέρωφ καί τόν πρεσβευτή τής • Ελλά
δος στίς Βρυξέλλες, εγινε δεκτός σέ άκρόαση άπό τό 

βασιλέα Μπωντουέν. 

Τήν ϊδια ήμέρα διεξάγονται οί έλληνοβελγικές 

συνομιλίες, στίς δποίες λαμβάνουν μέρος άπό έλλη

νικής πλευρaς, δ Κ. Καραμανλής, δ Ε. 'Αβέρωφ, δ 

γενικός διευθυντής τοu ΥΠΕΞ, πρέσβης Χ. Ξανθό

πουλος-Παλαμaς καί δ 'Έλληνας πρέσβης στίς Βρυ

ξέλλες, Π. Οίκονόμου-Γκούρας. 'Από βελγικής πλευ

ρaς παρέστησαν δ Βέλγος πρωθυπουργός, Τ. Λεφέβρ 

καί δ άντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως καί ύπουργός 

τών 'Εξωτερικών, Π.-Α. Σπάακ: 

«'Εν άρχij τής συνομιλίας, δ κ. πρόεδρος τής Κυβερνή

σεως, άφοϋ έξέφρασε τήν χαράν του διά τήν εύκαιρίαν, 

ήτις τφ έδίδετο νά έπισκεφθή τό Βέλγιον, έδήλωσεν δτι μή 

ύπαρχόντων προβλημάτων μεταξύ των δύο χωρών πρός 

έπίλυσιν, έπιθυμία καί σκοπός τής έλληνικής Κυβερνήσε

ως ε{ναι ή ετι περαιτέρω σύσφιγξις των φιλικών μεταξύ 

αύτών δεσμών καί ή στενωτέρα οικονομική συνεργασία. 

Συναφώς παρετηρήθη άπό έλληνικής πλευράς δτι αi έμπο

ρικαί σχέσεις μεταξύ 'Ελλάδος καί Βελγίου ε{ ναι άκρως 

άνισοσκελείς εις βάρος τής πρώτης, μέ σχέσιν ενα πρός 

δέκα. 

»'Ο κ. πρόεδρος έδήλωσεν, έπί τοϋ σημείου τούτου, δτι, 

liν καί τό Βέλ γιον ε{ναι χώρα άπολύτως έλευθέρας οικονο

μίας, έλπίζει δτι ή βελγική Κυβέρνησις δύναται, διά κα

ταλλήλου διαφωτίσεως καί παροτρύνσεως τών έμπορικών 

κύκλων, νά βοηθήση τήν προαγωγήν των έμπορικών σχέ

σεων μεταξύ των δύο χωρών. 

»Κατά δεύτερον, καί κύριον λόγον, δ κ. πρόεδρος έξέ

θεσεν εις τούς Βέλγους συνομιλητάς του τούς λόγους, δι· 

οϋς ή έν 'Ελλάδι τοποθέτησις βελγικών κεφαλαίων ε{ναι 

συμφέρουσα διά τούς Βέλγους. Σχετικώς εθιξε τά κάτωθι 

σημεία: 

))I. 'Υφίστανται μεγάλα καί άδρανοϋντα βελγικά κεφά

λαια, liτινα, πρός τό βελγικόν συμφέρον, εχουν άνάγκην 

άξιοποιήσεως. 

))2. 'Εν 'Ελλάδι ύφίσταται άφθονος καί εύθηνή έργα
σία. 

))3. Πρός τούτοις έκτελοϋνται έν 'Ελλάδι βασικά εργα 
βιομηχανικής ύποδομής, άπαραίτητα διά τήν βιομηχανι

κήν άνάπτυξιν τής χώρας. Τά εργα ταϋτα θά καταστήσουν 

πάσαν βιομηχανικήν επιχείρησιν άποδοτικήν. 

))Συναφώς δ κ. πρόεδρος περιέγραψε, εις τάς κεντρικάς 

γραμμάς του, τό πρόγραμμα οικονομικής άναπτύξεως τής 

'Ελλάδος. 'Εδήλωσεν ειδικώτερον δτι έν 'Ελλάδι, χώραν 

έλευθέρας οικονομίας, ή Κυβέρνησις, έκ τοϋ προϋπολογι

σμοϋ, χρηματοδοτεί τά εργα βιομηχανικής ύποδομής διά 

νά καταστήση εύκολωτέραν καί άποδοτικωτέραν τήν ιδιω

τική ν βιομηχανικήν επιχείρησιν. 

))4. 'Η 'Ελλάς εύρίσκεται πλησίον των έκτεταμένων 
άγορών τής Μέσης 'Ανατολής καί τής 'Ανατολικής Με

σογείου. 

))5. Τέλος, καί σημαντικώτατον, ύφίστανται έν 'Ελλάδι 
νόμοι συνταγματικής ισχύος, κατοχυροuντες καί προστα

τεύοντες τάς ξένας επενδύσεις. 

)Πά άνωτέρω έσημειώθησαν μετ' ιδιαιτέρου ένδιαφέ

ροντος άπό τόν Βέλ γον πρωθυπουργόν καί τόν άντιπρόε

δρον. 

))Εiς σχετικήν έρώτησιν τοϋ κ. Λεφέβρ, δ κ. πρόεδρος 

άπήντησεν δτι ή 'Ελλάς ένδιαφέρεται νά δεχθή βελγικάς 

έπενδύσεις εις πάντα κλάδον βιομηχανίας, ειδικώτερον δέ 

εις τήν μεταλλουργίαν καί είς τάς βιομηχανίας τάς άπα ι τού

σας μέγα άριθμόν έργατικών χειρών, αίτινες, ώς παρετή

ρησεν, ε{ναι τόσον άκριβαί έν Βελγίφ. 

))Ό κ. Σπάακ έδήλωσεν, άφ' έτέρου, δτι ή βελγική 

Κυβέρνησις, καί διά λόγους πολιτικούς, δίδει προτεραιό

τητα εις τήν περαιτέρω οiκονομικήν άνάπτυξιν τής 'Ελλά

δος καί τής Τουρκίας καί εις τάς βελγικάς έπενδύσεις εις 

τάς χώρας ταύτας. 

)) 'Ο κ. πρόεδρος παρετήρησεν, σχετικώς, δτι έν τφ 
πλαισίφ τής έλευθέρας βελγικής οικονομίας, ή βελγική 

Κυβέρνησις δύναται πάντοτε νά παροτρύνη τάς ιδιωτικάς 

βελ γικάς έπενδύσεις έν 'Ελλάδι. Εiς τοϋτο, έξ liλλου, προ

σφέρεται καί ή ενταξις άμφοτέρων των χωρών εις τό Ν Α ΤΟ 

καί τήν Κοινήν 'Αγοράν. 

)) 'Επί τοϋ θέματος τής σχέσεως τής 'Ελλάδος μέ τήν 
Εύρωπαϊκήν Κοινήν 'Αγοράν, τόσον δ κ. πρόεδρος δσον 

καί δ κ. ύπουργός τών 'Εξωτερικών ύπεγράμμισαν τό γε

γονός δτι, ι'iν διά τεχνικούς λόγους βαθμοϋ οικονομικής 

άναπτύξεως, έχρειάσθη μία χρονική κλιμάκωσις εις τήν 

οικονομικήν εισδοχήν τής 'Ελλάδος εις τήν Κοινήν 

'Αγοράν, άπό πολιτικής άπόψεως ή 'Ελλάς, άναλαμβά

νουσα δλας τάς σχετικάς ύποχρεώσεις, ε{ναι έτοίμη καί 

έπιθυμεί νά καταστή ίσότιμον μέλος τής Εύρωπαϊκής Κοι

νής 'Οργανώσεως, οiανδήποτε μορφήν αϋτη πρόκειται νά 

λάβη. 

)) 'Η έλληνική Κυβέρνησις θά καταστήση τοuτο 

γνωστόν εις τάς Κυβερνήσεις τών χωρών-μελών τής ΕΟΚ. 

))Έπ' αύτοϋ δ κ. Σπάακ παρετήρησεν δτι θά ήτο σκό

πιμον έν προκειμένφ δπως ή 'Ελλάς καταστή μέλος τών 

δύο άλλων εύρωπαϊκών όργανισμών, ήτοι τής CECA καί 
EURA ΤΟΜ. 'Ο κ. πρόεδρος άπήντησεν δτι ή 'Ελλάς θά 
προβή εις τάς σχετικάς ενεργείας. 

)), Αναπτύσσων τό γενικώτερον θέμα τής πολιτικής όρ
γανώσεως τής Εύρώπης δ κ. Σπάακ έξέθεσε τά κάτωθι ση

μεία: 

)) I. Τήν κυρία ν δυσχέρειαν έν προκειμένφ άποτελεί ή 
γαλλική θέσις. Oi Γάλλοι, καί δή δ στρατηγός Ντέ Γκώλ, 
θέλουν "διάφορον" δομήν (structure) μεταξύ ΝΑΤΟ καί 
πολιτικής οίκονομικής όργανώσεως τής ΕΟΚ. Συγκεκριμέ

νως δέν θέλουν τήν 'Ένταξιν" τής ΕΟΚ είς τό ΝΑΤΟ. 'Α ν

τιθέτως, ή βελγική Κυβέρνησις πιστεύει δτι ή ΕΟΚ δέον νά 

άποτελή κατ' ούσίαν τμήμα του ΝΑΤΟ, δπερ καί νά ένι

σχύη. 

))Ποία ε{ναι άραγε τά κίνητρα τής γαλλικής τοποθετή

σεως; 'Επειδή τοuτο δέν ε{ναι γνωστόν, oi δέ Γάλλοι σιω
ποuν έπί τοϋ θέματος, ο{ λοιποί πρέπει νά μαντεύουν. Οϋ-
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Συνομιλία μέ τόv Π. -Α. Σπάακ. 
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τω, εiκάζεται δτι ή γαλλική /:ν προκειμένφ πολιτική δυνα

τόν νά όφείλεται εiς τήν δυσαρέσκεια;ν του στρατηγοί) Ντέ 

Γκώλ δπως ή Γαλλία εΙ ναι άπό πάσης' άπόψεως Ι:ντεταγμέ
νη εiς όργάνωσιν τελοοοαν ύπό ξένην, άμερικ:ανικ:ήν ήγε

σίαν - στρατιωτικός άρχηγός τής δποίας εΙναι 'Αμερικα

νός στρατηγός. 

))2. Πρός τούτοις οί Γάλλοι Ι:πιθυμοuν δπως οί άρχηγοί 
Κυβερνήσεων τών "Εξ εχουν τήν εύχέρειαν νά επανεξετά

ζουν -νά Ι:πανανοίγουν- θέματα, δπως τά οiκ:ονομικ:ά, 

ήδη λελυμένα άπό τό άρμόδιον τεχνικ:όν τμήμα τής ΕΟΚ. 

))Ώς εiκός, ή βελγική Κυβέρνησις άντιτίθεται είς τήν 

άποψιν ταύτην. 

))3. Ή βελγική δπως κ:αί, εν τινι μέτρφ, ή δλλανδικ:ή 
Κυβέρνησις πιστεύει δτι, προτοu ληφθή ή τελική άπόφα

σις περί τής μορφής τής πολιτικής όργανώσεως τής ΕΟΚ, 

θά εδει νά πραγματοποιηθή ή εiσδοχή τής Μεγάλης Βρε

τανίας. 

))4. 'Αφ' έτέρου οί Γερμανοί πιστεύουν δτι /:ν τφ μετα
ξύ κάποιο βήμα θά επρεπε νά γίνη πρός τήν κ:ατεύθυνσιν 

τής πολιτικής όργανώσεως. 

)) 'Επί τών άνωτέρω, κ:αί δή τοu πρώτου σημείου, δ κ:. 

πρόεδρος παρετήρησεν δτι πρέπει νά εχωμεν ύπ' όψιν μας 

δτι άνευ τών 'Ηνωμένων Πολιτειών ή Εύρώπη δέν δύναται 

νά ύπάρξη. "Ας μ ή κ:άμωμεν, λοιπόν, πολιτικά πειράματα, 

διότι δέν ύπάρχει καιρός διά ταuτα. Τά γεγονότα ερχονται, 

ή διαμάχη μεταξύ τής Ι:λευθερίας κ:αί του δλοκ:ληρωτισμοu 

θά λυθή Ι:ντός τών προσεχών Ι:τών. Δέν πρέπει νά εϋρη τόν 

Ι:λεύθερον κόσμον πάσχοντα άπό ελλειψιν συνοχής. 

))Συναφώς πρός τά άνωτέρω δ κ. Σπάακ: εΙπεν δτι, /:ξ 

δσων γνωρίζει, τά θέματα τά όποία θά Ι:ξετάση ή προσεχής 

(3-5 Μαίου) Σύνοδος ύπουργών /:ν 'Αθήναις θά εΙναι κυρί
ως στρατιωτικά. Σχετικώς εΙπεν δτι τώρα πλέον άρχίζει νά 

διαφαίνεται ή πολιτική ΝΑΤΟ τής Κυβερνήσεως Κέννεν

τυ. Οϋτω, αί 'Ηνωμένα ι Πολιτείαι, άπευχόμεναι δπως ή 

Γερμανία, ή κ:αί ή Γαλλία, κ:αταστοuν ίδια ι άτομικ:αί δυνά

μεις, προτιμοuν τήν ϋπαρξιν συλλογικής άτομικ:ής δυνά

μεως τοu ΝΑΤΟ. Πρός τούτοις, ήδη διαγράφεται άμερικ:α

νικ:ή σκέψις περί καταρτίσεως ναυτικής δυνάμεως του 

ΝΑΤΟ. 

))" Αλλα θέματα, liτινα προβλέπεται δτι θά Ι:ξετασθοuν, 
εΙ ναι ό καθορισμός τών σχέσεων τής Δύσεως, πρός τό κ:ομ

μουνιστικ:όν μπλόκ:. Τοuτο δμως δέν φαίνεται τόσον εύχε

ρές, διότι ή σοβιετική θέσις -εiς τό βάθος της-δένεΙ ναι 

σαφής. 

))Εiς τό πέρας των άνωτέρω συνομιλιών δ κ:. πρόεδρος 

Ι:κάλεσεν Ι:πισήμως τόν Βέλγον πρωθυπουργόν, δπως, μετά 

τής κυρίας Λεφέβρ, Ι:πισκ:εφθοuν τήν 'Ελλάδα. 'Ο κ . Λε

φέβρ εύχαριστήσας άπεδέχθη τήν πρόσκ:λησιν. 'Ως είκ:ός, 

ή ήμερομηνία πραγματοποιήσεώς της θά κ:αθορισθή άργό
τερον))Ι59. 

Μετά τίς συνομιλίες θά εκδοθεί τό άκόλουθο κοι

νό άνακοινωθέν: 

«'Ανταποκρινόμενος είς πρόσκλησιν τής βελγικής 

Βασιλικής Κυβερνήσεως, ό κ. Κ. Καραμανλή, πρόεδρος 

τής έλληνικής Βασιλικής Κυβερνήσεως, συνοδευόμενος 

ύπό τοu κ . Ε . 'Αβέρωφ, ύπουργοu τών 'Εξωτερικών, άφί

χθη εiς Βρυξέλλας δι' Ι:πίσημον Ι:πίσκεψιν διαρκέσασαν 

άπό τής 2ας μέχρι τής 4ης 'Απριλίου. Κατά τήν διάρκειαν 

τής Ι:πισκέψεως αύτής, δ κ. Καραμανλής Ι:γένετο δεκτός 

ύπό τής Α.Μ. τοu βασιλέως τών Βέλγων καί εσχε συνομι

λίας μετά του πρωθυπουργοί) τοϋ Βελγίου κ. Λεφέβρ, εiς 

τάς δποi'ας μετέσχον οί κ. κ. 'Αβέρωφ καί Σπάακ, ύπουργοί 
των ' Εξωτερικών τών δύο χωρών. Αί συνομιλία ι αύται διε

ξήχθησαν /:ν πνεύματι άμοιβαίας κατανοήσεως κ:αί Ι:γκαρ

δίου φιλίας, κ:αί /:κάλυψαν τόσον τά γενικ:ώτερα διεθνή 

προβλήματα κοινοu ένδιαφέροντος δσον καί τάς διμερείς 

τών δύο χωρών σχέσεις. Οί δύο πρωθυπουργοί, διαπι

στοϋντες ταυτότητα άντιλήψεων άπό τής θέσεως των δύο 
χωρών εναντι τής άβεβαιότητος καί τών κινδύνων τής διε

θνοuς καταστάσεως, Ι:πεβεβαίωσαν τήν προσήλωσίν των 

εiς τήν άμυντικήν άποστολήν τής Βορειοατλαντικής 'Ορ

γανώσεως, τής όποίας ή ένίσχυσις άποτελεί /:γγύησιν διά 

τήν άσφάλειαν καί μέλλει νά καταστή στενωτέρα διά τής 

συνδέσεως τής · Ελλάδος μέ τήν Εuρωπαϊκήν Οiκονομικ:ήν 
Κοινότητα. 'Ο κ. Καραμανλής Ι:ξεδήλωσε τό Ι:νδιαφέρον 

τής ' Ελλάδος διά τάς καταβαλλομένας προσπαθείας πρός 
δημιουργίαν πολιτικής εύρωπαϊκής όργανώσεως. 'Ο κ. 

Λεφέβρ έξέφρασε τήν έπιθυμίαν τής βελγικής Κυβερνήσε

ως δπως ή 'Ελλάς μετάσχη τής όργανώσεως αύτής έν εuθέ

τφ χρόνφ . 'Αναφορικώς πρός τάς διμερείς έλληνοβελγι

κάς σχέσεις, αύται Ι:ξητάσθησαν μετά ίδιαιτέρας προσο

χής διαπιστωθείσης τής εκατέρωθεν περαιτέρω δραστηριό

τητος αύτών τόσον εiς τόν οiκ:ονομικόν δσον καί τόν μορ

φωτικόν τομέα)). 

Τό βράδυ τής ϊδιας ήμέρας, μέ πρωτοβουλία τής 

έλληνικής κοινότητας τών Βρυξελλών, δόθηκε πρός 
τιμή του Κ. Καραμανλή μεγάλη δεξίωση, στήν δποί

αν παρέστησαν πάνω άπό 300 εκπρόσωποι τών έλλη
νικών κοινοτήτων του Βελγίου. Στή συνέχεια, δ 

'Έλληνας πρωθυπουργός παρακάθησε σέ επίσημο 

δείπνο πού παρέθεσε δ 'Έλληνας πρεσβευτής πρός 

τιμήν του Βέλγου πρωθυπουργου καί μελών τής βελ

γικής Κυβερνήσεως. 

Στίς 4 'Απριλίου, δ Κ. Καραμανλής καί δ ύπουρ
γός τών 'Εξωτερικών συναντήθηκαν, στό ύπουργείο 

'Εξωτερικών, μέ εκπροσώπους τών εμπορικών, βιο

μηχανικών καί τραπεζικών κύκλων του Βελγίου. 

Προσφωνώντας τούς 'Έλληνες επισήμους, δ ύπουρ

γός του 'Εξωτερικου 'Εμπορίου, Μ. Μπρασέρ, θά 

πεί: 

«'Ο πολιτισμός μας εΙναι τόσον πολύ ποτισμένος άπό 

έλληνικόν πνεuμα, rοστε εΙναι άδύνατον νά μή χαίρουν οί 

Βέλγοι ύποδεχόμενοι τούς iθύνοντας μιάς χώρας, τήν 

δποίαν γνωρίζουν άπό τά μαθητικά θρανία. Οί μαθηταί 

δμως του παρελθόντος εγιναν οί περιηγηταί του σήμερον 

καί διεπίστωσαν δτι πλάι εiς τήν · Ελλάδα των ναών καί 
τών δασών, ξεπετάχθηκ:ε /:δ& καί μερικά χρόνια ή 'Ελλάς 

τών Ι:ργοστασίων καί τών μηχανικών. Ή χώρα αuτή, ή 

όποία εύρίσκεται εiς τόν δδόν του πλήρους Ι:κσυγχρονι

σμοu, είναι, κύριοι, κατά μέγα μέρος εργον iδικόν σας. Καί 

τοuτο, παρά τάς μακροχρονίους συνεπείας του τελευταίου 

πολέμου καί παρά τόν άγώνα κατά του κομμουνισμοί), εiς 

τόν δποίον άφιερώσατε, εως τό 1949, 45% περίπου τής βο-
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ηθείας έκ του Σχεδίου Μάρσαλ. Γνωρίζομεν δτι ή 

Κυβέρνησίς σας ~χει άναλάβει συστηματικήν προσπά

θειαν οικονομικής αναπτύξεως καί νομισματικής στα

θερότητος, έπεμβαίνουσα εις τούς τομείς τής απασχο

λή'σεως, του έθνικου εισοδήματος καί τής βελτιώσεως του 

βιοτικοί) επιπέδου. 'Ενώ συγχρόνως ό.ναζητήσατε τρό

πους διατηρήσεως τής έλευθερίας τών συναλλαγών, δια

τηροuντες καθεστώς είσαγωγών σχεδόν παντελώς έλεύ

θερον>>. 

'Αφοu εύχαρίστησε τό Βέλγο ύπουργό, ό Κ. Κα

ραμανλής έπεσήμανε: 

«'Υπάρχουν αί δυνατότητες καρποφόρου έλλη

νοβελγικής οίκονομικής συνεργασίας. Μεταξύ τών 

δυνατοτήτων αύτώv κατέχει σημαίvουσαν θέσιν ή 

συντελουμένη σοβαρά προσπάθεια τής έλληνικής 

Κυβερνήσεως διά τήν οίκονομικήν άναδιοργάνωσιν 

τής χώρας -προσπάθεια ifτις ένετάθη καί έλαβε τήν 

δέουσαν κατεύθυνσιν κατόπιν τής συνδέσεως τής 

'Ελλάδος μετά τής Εύρωπαϊκής Οίκονομικής Κοινό

τητος. Είς τήν έκτέλεσιν τής έλληνικής πολιτικής 

τής άνυψώσεως τής οίκονομίας τής χώρας εlς τά έπί

πεδα τής ύπολοίπου Εύρώπης καί τής οίκονομικής 

έντάξεως αύτής είς τήν Εύρώπην τών "Εξ, ή Έλλάς 

έχει άνάγκην άκριβώς έκείνων τά όποία έχει καί 

δύναται νά διαθέση τό Βέλγιον, ήτοι κεφάλαια καί 

βιομηχανικήν πείραv. 

)) ·Η ·Ελλάς εlναι χώρα έλευθέρας οίκονομίας. 
'Επειδή δ μ ως δέν ύπάρχουν άρκετά έλληνικά κεφά

λαια, ή Κυβέρνησις ήναγκάσθη νά προβή είς τήν 

κατασκευήν τών έργων βιομηχανικής ύποδομής, καί 

τοvτο διά νά βοηθήση τήν άνάπτυξιν τής ίδιωτικής 

βιομηχανίας καί έπιχειρήσεως έν γένεω. 

Σέ τηλεγράφημα του 'Αθηναϊκοί> Πρακτορείου 

Είδήσεων, σχετικά άναφερόταν: 

« ' Ο κ. πρόεδρος παρετήρησεν δτι προκειμένου περί 

εγκαταστάσεως επιχειρήσεων, δέον νά είμεθα ρεαλισταί. 

>>Γνωρίζομεν δτι τό κεφάλαιον αναζητεί τό κέρδος καί 

τήν aσφάλειαν. 

>>Σήμερον ή 'Ελλάς προσφέρει ό.μφότερα. 'Επεξηγών δ 

κ. πρόεδρος ύπεγράμμισε τά κάτωθι σημεία, /;φ ' ών καί 

ijλκυσε τήν προσοχήν των παρισταμένων: 

>> I. Ή Έλλάς εlναι χώρα μέ πολι τικήν καί οικονομι

κήν σταθερότητα. Πράγματι, ε{ναι πρώτη ό.πό ό.πόψεως 

σταθερότητος τιμών. Χαρακτηριστικώς ό.ναφέρεται δτι 

ό.πό τό 1955 αί τιμαί έν 'Ελλάδι ό.νήλθον μόνον κατά 12%. 
'Η ι'iνοδος αϋτη εlναι ή χαμηλοτέρα έν Εύρώπ1J. 

>>2. 'Εν 'Ελλάδι ύπάρχει έλευθερία συναλλαγών. 

>>3 . Τό έλληνικόν Σύνταγμα προστατεύει τήν ιδιοκτη
σίαν, ό.σχέτως αν πρόκειται περί εντοπίων η ξένων ιδιο

κτητών. 

>>4. 'Εν 'Ελλάδι ύπάρχει εύθηνόν, ι'iφθονον καί ίκανόν 

έργατικόν προσωπικόν . ' Ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν του 

ε{ναι ή μεγάλη του ικανότης προσαρμογής . 

>>Πρός τούτοις έλήφθησαν ειδικά μέτρα προστασίας 

του ξένου κεφαλαίου, ό.ποσκοποuντα καί εις τό νά τό κα

ταστήσουν ό.ποδοτικώτερον. Οϋτω: 

>>1. Έψηφίσθη δ Νόμος 2687, δστις εχει συνταγματι
κήν ισχύν. Ούτος παρέχει είδικήν προστασίαν είς τάς ξέ

νας έπενδύσεις. Βασικά του σημεία εlναι τά δικαιώματα 

άτι να παρέχει είς τούς ξένους κεφαλαιούχους διά τήν aνά

ληψιν καί έπανεξαγωγήν του κεφαλαίου ώς καί διά τήν 

έξαγωγήν τών τόκων καί τών κερδών . 

>>2. ' Εθεσπίσθησαν ειδικά μέτρα παροτρύνσεως (sti
mulants) τών έπενδύσεων. Συγκεκριμένως προβλέπεται 

φορολογική ό.παλλαγή δι' ηύξημένα κέρδη καί ό.ποθεμα

τικά. 

>>3. 'Υ φ ίσταται ειδικός νόμος διά τάς ι'iνω τών 3.000.000 
δολλαρίων έπενδύσεις. 

>>4. Πρός τούτοις αί έπιχειρήσεις μέ έξαγωγάς ι'iνω τών 
15% πιστοδοτοuνται, δι' ειδικοu νόμου, μέ χαμηλόν έπιτό
κιον. 

>>Εiς τά aνωτέρω δέον νά προστεθή δτι έν 'Ελλάδι λει

τουργεί ειδικός όργανισμός, δ ' Οργανισμός Βιομηχανικής 

'Αναπτύξεως, διευθυνόμενος ύπό βιομηχάνων, σκοπός καί 

εργον του δποίου εlναι ή έπιβοήθησις τής ό.ναπτύξεως τής 

βιομηχανίας καί μεταλλουργίας, καί δή εις τόν ιδιωτικόν 

τομέα. 

>>Δέον έπίσης νά ληφθή ύπ' όψιν δτι ή 'Ελλάς διατηρεί 

καλάς σχέσεις μετά τών χωρών τής 'Ανατολικής Μεσο

γείου καί Μέσης 'Ανατολής, δπου ~χει ό.γοράς. 

))Συγκεφαλαιών τά δσα εlπεν δ κ. πρόεδρος παρετήρη

σεν δτι έν ·Ελλάδι αί ξένα ι έπενδύσεις χαίρουν δλων τών 

προστασιών τής έγχωρίου έπενδύσεως σύν τών ειδικών 

προστασιών τών προβλεπομένων διά τό ξένον κεφάλαιον. · 
))0{ ξένοι κεφαλαιοuχοι δύνανται νά έγκαταστήσουν 

οίανδήποτε βιομηχανίαν θέλουν. Δύνανται νά ίδρύσουν 

ίδίας έταιρείας η νά συνεργασθοuν μετά τών έγχωρίων. 

>>'Εκείνο τό δποίον aπασχολεί τήν έλληνικήν Κυβέρ

νησιν εlναι, ώς είκός, ή οικονομική ό.νάπτυξις τής χώρας, 

ό.λλ' έφ' δσον εις τό εργον τοuτο δύνανται οί Βέλγοι έπι

χειρηματίαι νά εϋρουν όφελος, ύφίστανται οί βασικοί δροι 

συνεργασίας μεταξύ τών δύο χωρών. 

>>'Ο κ. πρόεδρος έδήλωσεν πρός τούς παρισταμένους 

δτι δ καλύτερος τpόπος νά σχηματίσουν ίδέαν περί τών /;ν 

'Ελλάδι δυνατοτήτων εlναι νά έπισκεφθοuν τήν χώραν καί 

νά μελετήσουν τά πράγματα έπί τόπου. 

))Περαίνων τάς παρατηρήσεις του, δ κ. πρόεδρος τής 

Κυβερνήσεως έδήλωσεν δτι θέλησίς του εlναι νά καταστή

ση τήν ' Ελλάδα όργανικόν τμήμα τής Εύρώπης. ' Από πο

λιτικής πλευράς τοuτο εlναι ~ργον τής έλληνικής Κυβερνή

σεως . 'Από οικονομικής πλευράς aπαιτείται ή συνδρομή 

τής ιδίας τής Εύρώπης. 

))Τέλος, έδήλωσεν δτι ό.πευθύνεται ειδικώτερον πρός 

τούς Βέλγους, διότι έκτιμά τήν βιομηχανικήν των πείραν . 

))Τάς ό.νωτέρω παρατηρήσεις του κ. πρόεδρου έκάλυψεν 

δ Βέλγος ύπουργός ' Εξωτερικοί) 'Εμπορίου διά παρεμβά

σεώς του, δι' ή ς έπέσυρεν ίδιαιτέρως τήν προσοχή ν των 

παρισταμένων έμποροβιομηχάνων έπί τών δηλώσεων του 

UΕλληνος πρωθυπουργοί) περί νομοθετικής κατοχυρώσεως 

του ξένου κεφαλαίου καί τής ό.σφαλείας, ής τοuτο ό.πολαμ

βάνει έν ' Ελλάδι)). 

Τό ίδιο μεσημέρι, δ Π .-Α. Σπάακ παρέθεσε 
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πρόγευμα πρός τιμήν του Κ. Καραμανλή καί του Ε. 

'Αβέρωφ, στό όποίο παρακάθησαν δ Βέλγος πρωθυ

πουργός, Τ. Λεφέβρ, μέλη του βελγικου Ύπουργικου 

Συμβουλίου καί τής έλληνικής άντιπροσωπείας καί 

άλλες προσωπικότητες. 

Τήν ίδια ήμέρα, δ Κ. Καραμανλής καί δ Ε . 'Αβέ

ρωφ θά εχουν συνομιλία μιας rορας μέ τόν καθηγητή 

Β. Χαλστάιν, πρόεδρο τής 'Επιτροπής τής Κοινής 

' Αγορaς. Στό σχετικό πρακτικό τής συνομιλίας 

άναφέρεται: 

«Β. Χαλστάιν: Ή 'Ελλάς, μετά τήν σύνδεσίν της μέ 

τήν Εuρωπαϊκήν Κοινότητα, άποτελεϊ πολύτιμον μέλος 

τής οΙκογενείας τών χωρών μας καί ύπό τήν σθεναράν κα

θοδήγησιν τής ύμετέρας Κυβερνήσεως δεδικαιολογημένως 

δύναται νά άναμένη τά άγαθά άποτελέσματα, ίiτινα θά 

άπορρεύσουν έκ τής συνδέσεως ταύτης. 'Από μέρους τής 

Commission καί τών ύπηρεσιών αuτής, ή 'Ελλάς θά εuρη 
πaσαν δυνατήν συμπαράστασιν. 

»Κ. Καραμανλής: 'Εν άρχij έξέφρασε τήν χαράν του, 

διότι εύρίσκεται είς τήν εδραν τής Commission, ηuχαρί
στησε δέ ταύτην διά τήν ύποδοχήν ijτις έπεφυλάχθη αuτφ. 

'Ιδιαιτέρως, εΙπεν, εuχαριστεϊ τήν Commission διά τήν 
συμπαράστασιν, ής ετυχεν έκ μέρους ή 'Ελλάς καθ' δλην 

τήν διάρκειαν των διαπραγματεύσεων, συμπαράστασις 

ijτις ύπήρξεν άποφασιστικός παράγων διά τήν εγκαιρον 

έπίτευξιν τής Συμφωνίας Συνδέσεως τής 'Ελλάδος καί τής 

Κοινότητος. 'Η Συμφωνία Συνδέσεως, συνέχισεν, εχει διά 

τήν 'Ελλάδα ύψίστην σημασίαν, διότι σκοπός καί έπιδίω

ξίς μας εΙ ναι, πέραν τής οίκbνομικής μας έναρμονίσεως μέ 

τάς χώρας τής Δύσεως, καί ή πλήρης ενταξίς μας ε\ς τήν 

πολιτική ν όργάνωσιν τής Εuρώπης. 'Ο έλληνικός λαός 

εύρίσκεται άπό πολιτικής, Ιδεολογικής, μορφωτικής καί 

στρατιωτικής άπόψεως άπολύτως έντεταγμένος είς τά 

πλαίσια τής Κοινότητος. ' Ανέλαβε διά τής Συμφωνίας 

Συνδέσεως τήν ύποχρέωσιν δπως καλύψη τήν ύφισταμένην 

έπί τοϋ οίκονομικοϋ πεδίου διαφοράν, άφιερώνων πρός τοϋ

το δλας του τάς δυνάμεις καί δέν θά φεισθή προσπαθείας 

διά τήν έπίτευξιν τοϋ σκοποϋ τούτου. Τό εργον εΙναι βε

βαίως τραχύ, έφ' δσον θά πρέπει έντός δέκα έτών δ έλλη

νικός λαός νά έπιτύχη αuτά πού προηγμέναι χώραι τής 

Δύσεως έδημιούργησαν έντός 40 ή καί 50 έτών. "VΕχομεν 
δμως λάβει τήν στερράνάπόφασιν νά συμβάλωμεν θετικώς 

είς τόν άνωτέρω σκοπόν καί ή συμπαράστασις τής Com
mission, εφ ' ής ύπολογίζομεν, θά άποτελέση πολύτιμον δι ' 
ήμaς παράγοντα πρός επιτέλεσιν τού μεγάλου μας αύτού 

J(]Κοπού. Κατά τήν χθεσινή ν επίσκεψίν μου είς τό Συμβού

λιον τών ύπουργών τής ΕΟΚ δέν έλειψα νά τονίσω τήν 

άνάγκην τής ταχείας επικυρώσεως τής Συμφωνίας Συνδέ

σεως, ίνα καταστή δυνατή ή θέσις αύτής εν lσχύι όσον 

ένεστι ταχυτέρα. Τήν αύτήν παράκλησιν άπευθύνω καί 

πρός ύμaς, ίνα έχητε ταύτη ν ύπ' όψιν είς έκάστην παρου

σιαζομένην ύμίν εύκαιρίαν, γνωρίζοντες καλύτερον παντός 

άλλου ποίαν σημασίαν ενέχει δι ' ήμaς ή ταχεία θέσις είς 
εφαρμογήν τών διατάξεων τής Συμφωνίας. 

;;Καθ' όσον άφορα τήν άπό πολιτικής άπόψεως θέσιν 

τής 'Ελλάδος εντός τής Κοινότητος, καθήκον έχω νά ύπο

γραμμίσω δ τι, έφ ' όσον ή χώρα μας πολιτικώς εξομοιούται 

πλήρως πρός τά Κρά'τη τής ΕΟΚ, θά πρέπει νά κρίνεται καί 

νά τυγχάνη τής αύτής μεταχειρίσεως, τής όποίας τυγχά

νουν τά ίδρυτικά μέλη τής Κοινότητος. 'Εφ' όσον επί τού 

πολιτικού πεδίου δέν ύπάρχουν διαφοραί καί επί τού στρα

τιωτικού πεδίου έχομεν άναλάβει ύποχρεώσεις, αίτινες, 

τηρουμένων τών άναλογιών, εlναι σημαντικώς μεγαλύτε

ραι άπό τάς ύποχρεώσεις τών άλλων χωρών, ή μεταχείρη

σις τής 'Ελλάδος εντός τών κόλπων τής ΕΟΚ θά πρέπει νά 

εlναι ένιαία. 

»Β. Χαλστάιν : Είς τό σημεϊον τοϋτο δ κ. Χαλστάιν ε{

πεν δτι ήσθάνετο ευτυχής διά τήν συμβολήν τήν δποίαν ή 

Commission ήδυνήθη νά παράσχη πρός προώθησιν τής 
έπιτεύξεως τής Συμφωνίας Συνδέσεως. Καθ' δ,τι άφορα 

τήν πολιτική ν θέσιν τής 'Ελλάδος, ή Commission φρονεϊ, 
συνέχισεν, δτι εΙ ναι άπολύτως όρθά τά ύφ' ήμών λεχθέντα. 

Διακρίσεις, πράγματι; δέν εχουν τήν θέσιν των προκειμέ

νου περί τής 'Ελλάδος. 'Εάν ύπάρχουν ώρισμέναι διαφο

ραί αύται άφοροϋν λεπτομερείας τεχνικής καθαρώς φύσε

ως ούδόλως έπηρεάζουσαι τήν οuσίαν καί άσχετοι πρός 

αuτήν. 

»Κ . Καραμανλής: "Ενα άλλο θέμα έξ ίσου δι' ήμaς 

σοβαρόν εlναι τό τής έπισπεύσεως τής έναρμονίσεως τών 

διαδικασιών τής άγροτικής πολιτικής τής ΕΟΚ μετά τής 

ήμετέρας τοιαύτης. Εύρισκόμεθα είς τό στάδιον τής έκπο

νήσεως άγροτικών προγραμμάτων, τά όποία συμπεριέχουν 

καί άναδιάρθρωσιν τών καλλιεργειών μας ώς καί πλήθος 

πάσης φύσεως τεχνικών προβλημάτων. Ή κατάστρωσις 

αύτών τών προγραμμάτων άπαιτεί ίκανόν χρόνον, δι 'δ καί 

ή εναρμόνισις αύτών μετά τής κοινής γεωργικής πολιτικής 

τής Κοινότητος έχει εξαιρετικώς μεγάλην σημασίαν διά 

τήν χώραν μας. Θά παρεκάλουν, ώς εκ τούτου, δπως, εί 

δυνατόν, μεριμνήσητε διά τήν ταχείαν άποστολήν εlς τήν 

'Ελλάδα τού άρμοδιωτέρου περί τά γεωργικά πράγματα 

προσώπου, συνοδευομένου ύπό τών άπαραιτήτων τεχνι

κών, ί'να μελετήσουν τήν άγροτικήν μας οίκονομίαν καί 

συνεργασθούν μετά τών ύμετέρων ύπηρεσιών έπί τού ση

μαντικωτάτου αύτού τομέως τής οΙκονομίας μας. 

»Β. Χαλστάιν: 'Ασφαλώς γνωρίζετε, κ. πρόεδρε, δτι τά 

γεωργικά θέματα, λόγω τής ύπερβολικής συντηρητικότη

τος ή όποία χαρακτηρίζει τούς χωρικούς, ε{ναι καί τά πλέ

ον δυσκίνητα. Είς πρόσφατόν μου συνομιλίαν μετά τοϋ 

προέδρου 'Αντενάουερ εΙπον είς αuτόν δτι διαβλέπω διά 

τήν πρόοδον τής Κοινότητος ενα πολύ σοβαρόν κίνδυνον, 

δστις δύναται νά άποδειχθή δτι ε{ναι καί τό μεγαλύτερον 

έμπόδιον δι' αuτήν. Ό πρόεδρος 'Αντενάουερ μέ ήρώτη

σε τότε έάν ύπενόουν τυχόν άποτυχίας τών διαπραγματεύ

σεων μετά τής Μεγάλης Βρετανίας. 'Απήντησα είς αuτόν 

δτι τό θέμα τοϋτο έπίστευον δτι θά λυθή τελικώς, άλλ' 

έκείνο όμως πού δύναται νά έπιφέρη τήν άποτυχίαν είς τό 

έν γένει εργον τής Κοινότητος, ε{ ναι τό ζήτημα τής κοινής 

άγροτικής πολιτικής. Αί δυσχέρειαι έκεί ε{ναι μέγισται, 

σοβαραί καί αί διαστάσεις βαθεϊαι. Πράττομεν ό,τι εΙναι 

δυνατόν είς τόν τομέα αuτόν άλλά ε{ναι έξαιρετικά δύσκο

λον τό εργον μας. 

» Ό κ. Χαλστάιν άνεφέρθη κατόπιν είς τό θέμα τοϋ 
ταξειδίου του είς 'Ηνωμένας Πολιτείας. Τό ταξείδιον τοϋ

το πιστεύω, ε{πεν, δτι θά ε{ναι έξαιρετικής σημασίας. Πρό

κειται νά έξετάσωμεν τήν δυνατότητα συνεργασίας καί δη

μιουργίας ένός πλαισίου partnership ΗΠΑ καί τής ΕΟΚ 
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l:πί εύρυτάτης έκτάσεως καί ύπό τό πρίσμα τής Ισοτιμίας. 

Τοuτο θά άποβή έπωφελέστατον δι· δλόκληρον τόν κό

σμον. 'Η ΕΟΚ, εΙπεν δ καθηγητής Χαλστάιν, δέν εΙναι 

άπλώς ενας οίκονομικής φύcσεως συνεταιρισμός. 'Όσοι 

άποβλέπουν πρός τόν καθαρώς οίκονομικόν χαρακτήρα αύ

τή ς καί τά έμπορικής φύσεως πλεονεκτήματά της !:χουν 

μερικήν μόνον είκόνα τών πραγματικών σκοπών τής ΕΟΚ. 

'Η Κοινότης, ώς έκ τής φύσεώς της, δδεύει πρός άπώτερον 

πολιτικόν σκοπόν, όστις κυριαρχεί άπολύτως τfjς οίκονο

μικής πλευρας τής δραστηριότητός της. ΕΙναι θεσμοφύλαξ 

του εύρωπαϊκοu πολιτισμοί) καί κατατείνει πρός τήν δημι

ουργίαν μιας ίσχυρας, δμοιογενοuς καί άκμαίας πολιτικής 

δυνάμεως, τής δποίας δ άγαθός ρόλος θά εΙναι μέγιστος 

άνά τόν κόσμον όσον αϋτη άποκτα μεγαλυτέραν συνοχήν. 

Αί δυνάμεις της έπί του οίκονομικοu πεδίου εΙναι τοιαυται, 

ώστε ή περίοδος τής άκμfjς ijν διανύει νά προσλαμβάνη 

σήμερον οίονεί l:κρηκτικήν μορφήν. 

»Χαιρετίζομεν, περαίωσε, τήν 'Ελλάδα είς τούς κόλ

πους τής εύρωπαϊκής οΙκογενείας, όπου ή θέσις της εύρί

σκεται πάντοτε καί δεδικαιολογημένως άναμένομεν νά 

γνωρίση ή χώρα σας, καί ύμείς κ. πρόεδρε, εύτυχείς ήμέ

ρας άπό τήν σύνδεσιν ταύτην» 160 • 

Στή συνέχεια, ό Κ. Καραμανλής καί ή άκολουθία 

του παρέστησαν σέ δεξίωση στό μέγαρο τοϋ «Val
Duchesse» μέ τή συμμετοχή άνωτέρων λειτουργών 
τής 'Επιτροπής καί τών μονίμων άντιπροσώπων των 

εξ χωρών τής Κοινότητος. 

Μέ τήν εύκαιρία τής έπισκέψεως τοϋ Κ. Κα

ραμανλή στίς Βρυξέλλες, ό Βέλγος πρωθυπουργός, 

Τ. Λεφέβρ, σέ δηλώσεις του στό διευθυντή τοϋ 

'Αθηναϊκοϋ Πρακτορείου, μεταξύ aλλων, είπε: 

«Έκτιμώμεν βαθύτατα τήν δύσκολον θέσιν, είς τήν 

δποίαν εύρίσκεται ή 'Ελλάς, ύφισταμένη άκόμη τήν πίε

σιν όλοκλήρου του κομμουνιστικου συνασπισμοu. Ή 

'Ελλάς ύπέστη έπί μίαν δλόκληρον δεκαετίαν τεραστίας 

καταστροφάς καί διά τουτο θεωρουμεν ότι εΙναι έπιβεβλη

μένον καθήκον δλοκλήρου τfjς Δύσεως όπως l:νισχυθή αϋ

τη έντός τών πλαισίων του ΝΑΤΟ καί τής Εύρωπαϊκής 

ΟΙκονομικής Κοινότητος, ϊνα οϋτω άξιοποιηθή πλήρως δ 

έλληνικός παράγων πρός ύπεράσπισιν τών κοινών Ιδεωδών 

μας καί πρός άπόκρουσιν πάσης νέας άποπείρας καταργή

σεως τών δημοκρατικών έλευθεριών καί τής έθνικής άνε

ξαρτησίας τών λαών μας. 'Η l:πικρατοuσα είς τήν 'Ελλάδα 

πολιτική σταθερότης εύνοεί τήν άξιοποίησιν του έλληνι

κου παράγοντος έκ μέρους τών φίλων χωρών τής ' Ελλά
δος. Αί διεξαχθείσαι l:νταuθα συνομιλίαι μετά τών 'Ελλή

νων έπισήμων καί ίδιαιτέρως μετά του πρωθυπουργοί) κ . Κ. 

Καραμανλή μας άφησαν μίαν έξαιρετικήν έντύπωσιν διά 

τήν ίκανότητα τών κυβερνητών τfjς χώρας σας. 'Όσον 

άφορα τήν θέσιν τών δύο χωρών l:ντός του ΝΑΤΟ, αί άπό

ψεις τών Κυβερνήσεών μας εΙ ναι l:πίσης ταυτόσημοι, άφοu 

άμφότεραι εΙναι κεκηρυγμέναι ύπέρ τfjς ετι μεγαλυτέρας 

l:νισχύσεως τής · Ατλαντικfjς Συμμαχίας. Καί μάλιστα αί 
δύο χώραι θά πρέπει νά συνεχίσουν έπιδιώκουσαι τήν πλή

ρη ίσοτιμίαν τών μικρών μετά τών μεγάλων δυνάμεων του 

ΝΑΤΟ. Αί εξ χώραι τfjς Εύρωπαϊκfjς Κοινότητος όφείλουν 

νά βοηθήσουν πρωτίστως τάς μικράς ύπό οίκονομικήν άνά

πτυξιν χώρας καί ίδίως τήν 'Ελλάδα. Γενικώς δ ΝΑΤΟ 

πρέπει νά καταστfj Ικανός ώστε νά κερδίση τήν μάχην τής 

είρήνης. 

»Αί συνομιλίαι, τάς δποίας εϊχομεν μετά τοu πρωθυ

πουργοί) κ. Καραμανλή καί του ύπουργοu 'Εξωτερικών κ. 

• Αβέρωφ, ένίσχυσαν τήν άντίληψιν περί τής άνάγκης εύ
ρυτέρας συνεργασίας μεταξύ τών δύο χωρών. 'Η συνεργα

σία αύτή, l:κτός τών προαναφερθέντων τομέων, δύναται νά 

έπεκταθfj καί είς τήν τοποθέτησιν βελγικών κεφαλαίων είς 

τήν 'Ελλάδα. ·Επίσης, δσον άφορα τό πλεονάζον l:ργατι

κόν δυναμικόν τής 'Ελλάδος, εν μέρος του δποίου !:χει ήδη 

άρχίσει νά χρησιμοποιήται είς τούς βελγικούς παραγωγι

κούς κλάδους, έν τφ συνόλφ του εΙναι άρκετά ίκανόν καί 

είμεθα Ικανοποιημένοι άπό αύτό. 'Υπάρχουν δυνατότητες 

νά αύξηθή τό ποσοστόν τουτο ετι περαιτέρω είς τό μέλλον, 

θά συντελέση δέ καί τοuτο είς τήν στενωτέραν σύσφιγξιν 

τών σχέσεων τών δύο χωρών. Είς τόν πνευματικόν τομέα 

l:πίσης ύπάρχουν δυνατότητες εύρυτέρας συνεργασίας με

ταξύ τών δύο χωρών. Αί προοπτικαί εΙ ναι λίαν ένθαρρυντι

καί. Οϋτω, μεταξύ άλλων, τά βελγικά μπαλλέτα θά έμφανι

σθοuν έντός όλίγου είς τήν 'Ελλάδα καί μία εκθεσις ταπή

των θά όργανωθή είς τήν χώραν σας. 'Όσον άφορα τάς 

βελγικάς οίκονομικάς l:πενδύσεις είς έλληνικάς βιομηχα

νίας, τοuτο εΙναι τής άρμοδιότητος τών συνεργατών μου 

οίκονομικών ύπουργών, μετά τών δποίων oi 'Έλληνες έπί
σημοι διεξήγαγαν ήδη σχετικάς συνομιλίας. ·Άλλωστε, δ 

πρωθυπουργός σας εΙχε σήμερον μίαν ένδιαφέρουσαν συ

νάντησιν μετά τών έκπροσώπων του βιομηχανικοί) καί έμ

πορικοu κόσμου τοu Βελγίου, ή όποία άποδεικνύει τό ένδι

αφέρον τής βελγικής οi.κονομίας διά τήν συνεργασία ν της 

είς τήν έφαρμογήν του έλληνικοu οi.κονομικοu προγράμ

ματος. Εύχομαι προσωπικώς καί έγώ όπως αί σχετικαί συ

νομιλίαι καταλήξουν ταχέως εi.ς θετικά άποτελέσματα. ΕΙ

μαι εύτυχής έν προκειμένφ, νά τονίσω ότι ή ίσχυρά προ

σωπικότης τοu 'Έλληνος πρωθυπουργοί) μοu έπροξένησε 

βαθείαν l:ντύπωσιν καί ότι l:κτιμώ Ιδιαιτέρως τό συντελε

σθέν ύπό τfjς Κυβερνήσεως Καραμανλή τεράστιον άναδη

μιουργικόν !:ργον κατά τήν τελευταία ν έξαετίαν. 'Ιδού έν 

συντομί~ καί έν γενικαίς γραμμαίς τό πλαίσιον, έντός του 

δποίου διαγράφονται αί έλληνοβελ γικαί σχέσεις καί είζ τό 

μέλλον. Θεωρώ ύποχρέωσίν μου διά μέσου τών έκπροσώ

πων του έλληνικοu τύπου νά τερματίσω τάς εύχάς μου δι' 

ένός θερμοτάτου χαιρετισμοί) πρός τήν έλληνικήν βασιλι

κήν οίκογένειαν καί νά εύχηθώ μίαν εύτυχισμένην ζωήν 

είς τήν πριγκίπισσαν Σοφίαν, ή όποία πρόκειται νά τελέση 

τούς γάμους της είς τάς ·Αθήνας. ·Απευθύνω έπίσης ενα 

θερμόν φιλικόν χαιρετισμόν πρός τόν ήρωικόν έλληνικόν 

λαόν, εύχόμενος Ιδιαιτέρως όπως έξασφαλίση ούτος τήν 

εύημερίαν τής δποίας πραγματικώς δικαιοuται». 

Παράλληλα, ό ύπουργός 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέ

ρωφ δέχτηκε τούς άντιπροσώπους τοϋ βελγικοϋ καί 

ξένου τύπου καί άπάντησε σέ έρωτήματά τους. Σύμ
φωνα μέ τό πληροφοριακό δελτίο τής Γενικής Διευ

θύνσεως Τύπου, οί άπόψεις τοϋ Ε. 'Αβέρωφ, έπι

γραμματικά διατυπωμένες, εχουν ώς έξής: 

«Βερολίνον: Τό ζήτημα τοuτο δημιουργεί θέματα άρχfjς 
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καί δικαίου ώς καί τοιαυτα πολιτικής δεοντολογίας. Εi.ς τά 

ζητήματα <iρχής καί δικαίου έξ δρισμου δέν χωρουν συμ

βιβασμοί. 'Εάν δμως <iποφασισθουν τοιουτοι, οί συμβιβα

σμοί αύτοί δέν θά είναι δυνατόν νά γίνουν εi.μή μόνον μέ 

τήν εγκρισιν των άμέσως ένδιαφερομένων. ' Ως πρός τά 

ζητήματα πολιτικής δεοντολογίας, νομίζω δτι δύναμαι νά 

τά καλύψω μέ μίαν σύντομον φράσιν: Ή υποχώρησις εi.ς 

τό Βερολίνον θά έσήμαινεν υποχωρήσεις καί άλλαχου. 

»'Εσωτερική κατάστασις : Θά σaς απαντήσω λεπτομε

ρώς <iλλά θά άποφύγω έπιμελώς νά έπικρίνω τούς άντιπά

λους μας, διότι δέν συνηθίζομεν νά πράττωμεν τουτο εi.ς τό 

έξωτερικόν. Αί έκλογαί εi.ς τήν 'Ελλάδα διεξήχθησαν υπό 

έκλογικόν σύστημα καί άπό υπηρεσιακήν Κυβέρνησιν τij 

αi.τήσει ακριβώς τής άντιπολιτεύσεως. 'Εκ των έκλογών 

αύτών έπήγασε μία i.σχυρά δμοιογενής Κυβέρνησις, ή δέ 

άντιπολίτευσις μόνον μετά τό άποτέλεσμα των έκλογών 

διετύπωσε διαμαρτυρίας. Εi.ς τήν • Ελλάδα βασιλεύει πλή
ρης δημοκρατική έλευθερία. ·Ο 'Έλλην πρωθυπουργός, 

γνωστότατος εi.ς δλόκληρον τόν κόσμον, είναι i.σχυρός 

πολιτικός ανήρ καί δέν πρόκειται νά προδώση τήν λαϊκήν 

έντολήν. Τό άποτέλεσμα τών έκλογών άπέδειξε τήν αϋξη

σιν των ψήφων του κυβερνώντος κόμματος, δπως έπίσης 

καί τήν αϋξησιν τής δυνάμεως τής έθνικόφρονος <iντιπολι

τεύσεως. 

»'Αλβανία: • Η ·Ελλάς είναι πρόθυμος νά άποκαταστή
ση διπλωματικάς σχέσεις μέ τήν 'Αλβανίαν υπό τόν δρον 

δμως δτι τό θέμα τής Βορείου Ή πείρου θά παραμείνη έκ

κρεμές, χωρίς νά υποστή ούδεμίαν μείωσιν. Έπιθυμουμεν 

τήν άποκατάστασιν δμαλών σχέσεων μέ τήν 'Αλβανίαν, 

δεδομένου δτι ή πολιτική τής ·Ελλάδος είναι ή διατήρησις 

φιλικών σχέσεων μέ δλους τούς λαούς. 

»Βαλκανικόν σύμφωνον: 'Από πολλου εχει &τονίσει, 

άλλά δέν εχει τεθή άκόμη ή έπιτύμβιος πλάξ. 

»Πολιτική ενωσις τής Εύρώπης : 'Η πολιτική τής 'Ελ

λάδος, έφ' δσον ήδη ή χώρα μας εχει συνδεθή μέ τήν ΕΟΚ, 

συνίσταται εi.ς τήν έπιδίωξιν δπως καταστώμεν άπολύτως 

i.σότιμα μέλη αύτής. Δέν εi.σήλθομεν εi.ς τήν Κοινότητα 

αύτήν διά νά έπιτύχωμεν ώρισμένας τελωνειακάς διευκο

λύνσεις, άλλά διά νά συντελέσωμεν εi.ς τήν στενωτέραν 

συνεργασίαν μεταξύ των εύρωπαϊκών χωρών έπί του πολι

τικου καί οi.κονομικου τομέως. 'Εφ' δσον οί "Εξ δέν συ

νεφώνησαν έπί τής μορφής τής πολιτικής ένώσεως τής Εύ

ρώπης καί έφ' δσον δέν εχει άκόμη έπικυρωθή ή συμφωνία 

διά τήν σύνδεσίν μας, ή • Ελλάς δέν έπιθυμεί νά λάβη θέσιν 
έπί τής μορφής τήν δποίαν θά λάβη τελικώς ή πολιτική 

ενωσις τής Εύρώπης. 

»' Ελληνοαιγυπτιακαί σχέσεις: Εi.ς τήν Αtγυπτον εχο
μεν μίαν i.σχυράν παροικίαν, τά μέλη τής δποίας διεβίουν 

άρκετά καλώς έπί μ(lκράν περίοδον. Τό αi.γυπτιακόν καθε

στώς διά τών σοσιαλιστικών μεταρρυθμίσεών του έδημι

ούργησεν ώρισμένας δυσχερείας εiς δ,τι άφορα τήν δρα

στηριότητα πολλών έκ των έκεί διαβιούντων δμογενών 

μας. Πολλοί κατέφυγον είς τήν 'Ελλάδα άλλά πιστεύομε ν 

δτι οί υπόλοιποι θά έξακολουθήσουν έργαζόμενοι εi.ς τήν 

Αιγυπτον, μετά τής δποίας μaς συνδέει παλαιά φιλία. 

»Οi.κονομική κατάστασις: Τό εργον τής Κυβερνήσεως 

Καραμανλή υπήρξε τεράστιον κατά τά τελευταία ετη. Ό 

κ. Καραμανλής, εχων άγροτικήν προέλευσιν, έφήρμοσεν 

αύστηράν οi.κονομικήν πολι1:ικήν ή όποία συνίστατο πρω-

τίστως εi.ς τό νά θέση τάξιν εi.ς τά οiκονομικά τής χώρας. 

'Επέβαλεν ώρισμένας οi.κονομικάς θυσίας, ϊνα κατορθώση 

νά έπιτύχη τήν έπένδυσιν κεφαλαίων άποβλέπουσαν εi.ς 

τήν οi.κονομικήν άνάπτυξιν τής χώρας. 'Η σταθερότης του 

νομίσματος καί των τιμών έδημιούργησε τοιαύτην οi.κονο

μικήν κατάστασιν rοστε τό έτήσιον κατά κεφαλήν εi.σόδη

μα νά φθάση εi.ς 340 δολλάρια. 'Επολλαπλασιάσθησαν 
έπίσης αί καταθέσεις των Τραπεζών καί προβλέπεται δτι 

τό έκ του τουρισμου εi.σόδημα πού αύξάνει κατ' ετος θά 

φθάση τό 1965 εi.ς 150 έκατ. δολλάρια. 'Υπάρχουν aλυτα 
πολλά σοβαρά οίκονομικά προβλήματα καί υπάρχει εν χα

μηλόν βιοτικόν έπίπεδον ίδί~ είς τά όρεινά τής χώρας. Θά 

πρέπει ν' άνταποκριθώμεν εi.ς τάς νέας συνθήκας πού 

άπορρέουν έκ τής συνδέσεώς μας μέ τήν ΕΟΚ. 

»Διάσκεψις ΝΑΤΟ εi.ς 'Αθήνας: Αuτη θά είναι άπό τάς 

σοβαρωτέρας, διότι ή διεθνής κατάστασις είναι τοιαύτη 

ωστε νά έπιβάλη <iνταλλαγήν υπευθύνων άπόψεων έπί των 

φλεγόντων ζητημάτων: 

>>Κοινοπραξία ~ Ανθρακος - Χάλυβος: Ή εrσοδος τής 

• Ελλάδος είς τήν Κοινοπραξίαν ~ Ανθρακος καί Χάλυβος 
είναι έπιθυμητή, διότι έκτός των aλλων έπίκειται ή παρα

γωγή χάλυβος μέ προοπτικήν νά φθάση αuτη πέραν των 

300.000 τόνων έτησίως. 
»Σχέσεις μέ τούς 'Ανατολικούς: 'Επιθυμουμεν είλικρι

νώς τήν άνάπτυξιν δμαλών σχέσεων μέ δλας τάς χώρας τής 

'Ανατολικής Εύρώπης, υπό τόν δρον δπως ολοι σέβωνται 

τήν έθνικήν άξιοπρέπειαν έκάστης καί έφαρμοσθή είλι

κρινώς ή άρχή τής μ ή άναμίξεως εi.ς τάς έσωτερικάς υποθέ

σεις των aλλων χωρών. Πάντοτε έπαγρυπνουμεν, διότι ευ

ρισκόμεθα είς τό σταυροδρόμιον. Εtμεθα προπύργιον τής 

Δύσεως καί θά παραμείνωμεν τοιουτον, έφ' δσον έξακο

λουθεί νά υφίσταται ή σημερινή εντασις, άλλά θά τείνωμεν 

εiλικρινή χείρα φιλίας πρός δλους. 

»Κύπρος: Οί άρχηγοί τών δύο Κοινοτήτων τής Κύπρου 

διαπνέονται άπό πνευμα είλικρινους συνεργασίας . 'Υπό 

του αύτου πνεύματος διαπνέονται καί αί Κυβερνήσεις 

'Αθηνών καί 'Αγκύρας. "Ελληνες καί Τουρκοι έπιθυμου

μεν δπως ή Κύπρος καταστή δ συνδετικός κρίκος μεταξύ 

'Ελλάδος καί Τουρκίας. 'Η έφαρμογή τής συμφωνίας διά 

τήν Κύπρον θά συντελέση εi.ς τουτο, δεδομένου δτι ή δη

μοκρατική διακυβέρνησις τής νήσου έξασφαλίζει πλήρως 

τήν είρηνικήν διαβίωσιν καί συνεργασίαν των δύο Κοινο

τήτων, έφόσον θά υπάρχη ή στοιχειώδης προϋπόθεσις συ

νεργασίας. 

»Δημόσιον χρέος: 'Η 'Ελλάς έπανειλημμένως έξεδή

λωσε τήν έπιθυμίαν της διά τόν δριστικόν διακανονισμόν 

του ζητήματος, άλλά τουτο δέν άρκεί. Θά πρέπει οί άμέσως 

ένδιαφερόμενοι νά έπιδείξουν ρεαλιστικήν κατανόησιν. 

'Ελπίζομεν δτι θά έπι τευχθή ενας άποδεκτός έξ άμφοτέρων 

των μερών συμβιβασμός . 'Η 'Ελλάς έσεβάσθη πάντοτε 

καί θά σεβασθή τήν υπογραφήν της. 

» Έλληνοβελ γικαί σχέσεις: Ή 'Ελλάς υπεστήριξε τό 
φίλον καί σύμμαχον Βέλ γιον είς δλας τάς τελευταίας δοκι

μασίας του έν πνεύματι δμως φιλίας καί πρός τό Κογκό, 

του δποίου χαιρετίζει τήν άνεξαρτησίαν. 'Η 'Ελλάς θά 

ένθυμήται πάντοτε τήν συμπαράστασιν του Βελγίου πρός 

υποβοήθησιν καί προώθησιν των έλληνικών πολιτικών καί 

οικονομικών αi.τημάτων, δπως τήν άμέριστον υποστήριξίν 

του διά τήν σύνδεσιν μέ τήν ΕΟΚ» 1 6 1 • 
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Τήν έπομένη, 5 'Απριλίου, ό Κ. Καραμανλfjς 
έπισκέπτεται τό Παρίσι και εχει άνεπίσημη φιλική 

συνάντηση μέ τό Γάλλο πρόεδρο, Ντέ Γκώλ. Σύμφω

να μέ τό σχετικό τηλεγράφημα του 'Αθηναϊκοu 

Πρακτορείου, κατά τή συνάντηση ό Γάλλος πρόε

δρος έξεδήλωσε ζωηρό ένδιαφέρον γιά τήν 'Ελλάδα 

καί τά προβλήματά της καί ζήτησε νά ένημερωθεί 

γιά τίς τελευταίες πολιτικές έξελίξεις στά Βαλκάνια, 

ίδίως μετά τή διένεξη Μόσχας καί Τιράνων. Χαρα

κτηριστικό τfjς έγκαρδιότητος πού έπικράτησε κατά 

τή συνομιλία των δύο άνδρων, ε{ναι δτι ό Γάλλος 

πρόεδρος έξέφρασε τήν έπιθυμία νά έπισκεφθεί τήν 

'Ελλάδα, άνταποκρινόμενος σέ παλαιότερη πρό

σκληση των 'Ελλήνων βασιλέων. 

Τό μεσημέρι, 1ό Κ. Καραμανλfjς παρακάθησε σέ 
πρόγευμα πού παρέθεσε πρόG τιμή του ό Γάλλος 

πρωθυπουργός, Μ. Ντεμπρέ. Στό πρόγευμα παρακά

θησαν έπίσης οί ύπουργοί των 'Εξωτερικων τfjς 

Γαλλίας, Μ. Κούβ ντέ Μυρβίλ, καί τfjς 'Ελλάδος, Ε. 

'Αβέρωφ, δ Γάλλος ύπουργός Μορφωτικων Σχέσε

ων, 'Αντρέ Μαλρώ καί δ 'Έλληνας πρεσβευτής στό 

Παρίσι, Φ. Φίλων. 

Σύμφωνα μέ τό σχετικό είδησεογραφικό δελτίο, 

μετά τό πρόγευμα διεξήχθη συζήτηση μεταξύ των δύο 

πρωθυπουργων, κατά τήν όποία έξετάστηκαν ή 

διεθνής κατάσταση καί τό θέμα τfjς πολιτικfjς ένώ

σεως τfjς Εύρώπης. Σέ δηλώσεις τους, οί δύο πρωθυ

πουργοί έξέφρασανc τήν ίκανοποίησή τους γιά τήν 

άρμονική συνεργασία των δύο χωρων καί τήν έξέ

λιξη των μεταξύ τους σχέσεων. 

Κατά τίς ίδιαίτερες συνομιλίες μεταξύ των 'Ελ

λήνων καί Γάλλων έπισήμων, ό ύπουργός των Μορ

φωτικων Σχέσεων, Α. Μαλρώ εθιξε σημεία άναφε

ρόμενα στήν άνάπτυξη των μορφωτικων σχέσεων 

μεταξύ των δύο χωρων, τόσο στόν άρχαιολογικό, δσο 

καί στόν καλλιτεχνικό τομέα. Είδικότερα γιά τήν 

προοπτική ίδρύσεως διεθνοuς πνευματικοί) κέντρου 

στούς Δελφούς, δ Α. Μαλρώ δήλωσε δτι ή Γαλλία 

εΙναι πρόθυμη νά συμβάλει άμέσως πρός τήν κατεύ

θυνση αύτή. 

Στή συνέχεια, ό Κ. Καραμανλfjς έπισκέφθηκε τό 

'Α νώτα το Στρατηγείο του ΝΑ ΤΟ καί παρακάθησε 

σέ γεuμα πού παρέθεσε πρός τιμή του ό άρχηγός των 

συμμαχικων δυνάμεων, πτέραρχος Λ. Νόρσταντ. 

Κατά τή διάρκεια τfjς παραμονfjς του στή γαλ

λική πρωτεύουσα, ό πρωθυπουργός έπισκέφθηκε τόν 

'Έντγκαρ Φώρ, μέλος τfjς τριμελοuς έπιτροπfjς του 

ΝΑ ΤΟ, καί ε{ χε συνομιλία γιά τά οίκονομικά προ

βλήματα τfjς 'Ελλάδος. 

Μέ τήν εύκαιρία τfjς έπισκέψεως του Κ. Καρα

μανλfj στό Παρίσι, δ γνωστός ίστορικός καί δημο

σιολόγος, Α. Μουσέ, σέ άρθρο του στήν «Le Progres 
de Lyon», μέ τίτλο «Αί έλληνογαλλικαί συνομιλίαι 
είς τά 'Ηλύσια», θά γράψει: 

«Παρ' δλον δτι ή έπίσκεψις τοϋ 'Έλληνος πρωθυπουρ

γοϋ κ. Κ. Καραμανλή καί τοϋ ύπουργοϋ 'Εξωτερικών κ. 

'Αβέρωφ είναι iδιωτικοϋ χαρακτήρος, περιλαμβάνεται εiς 

τά πλαίσια τής μελέτης των θεμάτων τής Εόρωπαϊκής Κοι

νότητος καί τοϋ ΝΑΤΟ. Σχετικώς μέ τήν προσχώρησιν εiς 

ένδεχομένην πολιτικήν 1\νωσιν, ή 'Ελλάς φαίνεται άναμέ

νουσα τήν εξεύρεσιν λύσεως μεταξύ των όπαδ&ν τής 'Έό

ρώπης των πατρίδων" καί τής "'Εντεταγμένης Εόρώπης". 

Άναφορικ&ς πρός τόν ΝΑΤΟ, τό Συμβούλιον αότοϋ θά 

συνέλθη εiς 'Αθήνας κατά τάς άρχάς Μα ίου, θά έπακολου

θήση δέ διάσκεψις ύπουργ&ν 'Εξωτερικών καί 'Αμύνης. 

Σήμερον, δέν ύπάρχουν εξωτερικά προβλήματα άνευ εξαρ
τήσεως άπό τά εσωτερικά καί άντιστρόφως. 'Η προσήλω

σις τής 'Ελλάδος εiς τόν ΝΑΤΟ είναι άκραιφνής, άλλά δ 

κ. Καραμανλής έννοεί νά συζητή μετά των συμμάχων τής 
'Ελλάδος ώς άρχηγός iσχυράς Κυβερνήσεως, άπολαυού

σης εόρυτάτης λαϊκής έπιδοκιμασίας. 'Αντιθέτως, ή άντt

πολίτευσις προσπαθεί νά άμφισβητήση τήν νομιμότητα 

τής Κυβερνήσεως έπί τφ σκοπφ δπως μειώση τήν πρός 

αότήν εμπιστοσύνη ν τής πλειοψηφίας. 'Η άντιπολίτευσις 

προφασίζεται μερικάς ύποτιθεμένας άντικανονικότητας, 

διά νά άμφισβητήση τά άποτελέσματα των τελευταίων 

έκλογ&ν. 'Αλλά αί άντικανονικότητες αόταί διχάζονται 

ύπό τοϋ 'Εκλογοδικείου καί αί άποφάσεις αότοϋ, οίαιδή

ποτε καί liν ήσαν, δέν θά ήδύναντο νά κλονίσουν τήν άπό

λυτον κυβερνητικήν πλειοψηφίαν. Χρησιμεύουν δμως ώς 

πρόσχημα διά τήν δημιουργίαν άναταραχής πρός δφελος 

τής κομμουνιστικής προπαγάνδας .• ο κ. Καραμανλής εχει 
ύπέρ αότοϋ τό γεγονός δτι έξυγίανε' τήν έλληνικήν οiκονο

μίαν καί ϋψωσε τό βιοτικόν έπίπεδον λίαν σημαντικ&ς, 

ε{ναι συνεπώς συμφέρον των συμμάχων χωρών τοϋ ΝΑΤΟ 

δπως παράσχουν εiς αότόν πάσαν δυνατήν ύποστήριξιν. 

Εόχόμεθα, δπως δ φίλος ούτος τής Γαλλίας τύχη έν Παρι

σίοις τής κατανοήσεως καί ενισχύσεως, αϊτινες θά τοϋ επι

τρέψουν νά εξακολουθήση έξυπηρετ&ν τά κοινά συμφέ
ροντα»162. 

Μέ έγκωμιαστικά σχόλια θά καλύψει τό ταξίδι 

του 'Έλληνα πρωθυπουργοί) καί ό βελγικός τύπος. 

Είδικότερα ή έφημερίδα «Le Libre Belgique», σέ άρ
θρο της γιά τόν Κ. Καραμανλfj, άναφέρει: 

·Ο Κ. Καραμανλής εύρίσκεται επί κεφαλής τής έλλη

νικής Κυβερνήσεως άπό τοϋ 1955, κατέχων ρεκόρ τής κυ
βερνητικής μακροβιότητος, πρός τήν δποίαν δύναται νά 

παραβληθή μόνον δ 'Αντενάουερ. Ή πολιτική σταθερό

της άποτελεί σπάνιον διά τήν 'Ελλάδα φαινόμενον καί επί 

τοϋ σημείου αότοϋ πρέπει νά στρ~φή ή προσοχή μας. 
'Ερωτάται, λοιπόν, κανείς ποϋ έγκειται τό μυστικόν τής 

τοιαύτης μακροβιότητος τής Κυβερνήσεως Καραμανλή . 

~Εγκειται άναμφιβόλως εiς τήν άριστοτέλειαν άντίληψίν 

του περί τοϋ άνθρώπου, ώς πολιτικοu. Αί μέριμναί του διά 

τήν εόημερίαν του τόπου του τόν άπορροφοuν τελείως καί 

αύται άποτελοuν τό μεγάλον πάθος του163. 

Ό ίδιος δ Κ. Καραμανλfjς, σέ μεταγενέστερο 

σημείωμά του γιά τήν έξωτερική πολιτική πού άκο

λούθησε κατά τήν όκταετία, άναφερόμενος στό ταξί

δι του στό Βέλγιο καί τή Γαλλία, θά γράψει: 
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«Μετά τή σύνδεση τής 'Ελλάδος μέ τήν ΕΟΚ, 

έπισκέφθηκα διάφορες εύρωπαϊκές χώρες γιά τήν 

άξιοποίηση τών δυνατοτήτων πού πρόσφερε στή 

χώρα μας ή σύνδεση αύτή. 

>>Υόν 'Απρίλιο τοv 1962 έπισκέφθηκα έπίσημα τό 
Βέλγιο, πού εlχε καταστεί fjδη ή πρωτεύουσα τής 

Εύρώπης, χάρις στήν αίρετική πολιτική τοv Ντέ 

Γκώλ έναντι τής Συμμαχίας. Τό Βέλγιο, παρόλο δτι 

εlναι μιά μικρή χώρα καί έχει τά γνωστά καί 

περίπλοκα έθνολογικά καί πολιτικά προβλήματα, 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στά πράγματα τής 

Εύρώπης. 'Ο βαρύθυμος Λ εφέ β ρ καί δ άνοικτό

καρδος Σπάακ μι'iς υπεδέχθησαν πράγματι μέ συμπά

θεια. 'Ο Σπάακ μάλιστα εlχε τήν εύγένεια νά μι'iς 

υποδεχθεί μέ τήν άκόλουθη φράση: "Χωρίς νά δι

καιούμαι fj νά θέλω ν' άναμειχθώ στά έσωτερικά τής 
'Ελλάδος, όφείλω νά σημειώσω δτι άποτελεί τόν 

μεγάλο τίτλο τιμής τοv κ. Καραμανλή καί τών 

συνεργατών του, δτι διά πρώτην φοράν ένεφάνισαν 

είς τόν κόσμον μίαν 'Ελλάδα σταθεράν καί προο

δεύουσαν". 

»Κατά τίς συνομιλίες μας, οί δποίες ήσαν πρά

γματι ούσιαστικές, συζητήσαμε ΝΑΤΟ, Κοινή 

'Αγορά καί πολιτική ένωση τής Εύρώπης. 'Επί τοv 

πρώτου συμφωνήσαμε νά υποστηρίξουμε κοινές 

θέσεις κατά τή Διάσκεψη τών υπουργών τής Συμ

μαχίας, ή όποία έπρόκειτο νά συνέλθει μετά ένα 

μήνα στήν 'Αθήνα. 'Επί τοv δευτέρου συμφωνή

σαμε δτι θά πρέπει νά βοηθηθεί ποικιλοτρόπως ή 

'Ελλάδα γιά τήν πληρέστερη άξιοποίηση τής συνδέ

σεώς της μέ τήν Κοινή 'Αγορά καί τήν τελική της 

ένταξη σ' αύτή. Κατά τή συζήτηση περί τής πολι

τικής ένώσεως τής Εύρώπης, άπό έλληνικής πλευρι'iς 

έδηλώθη δτι ή 'Ελλάδα έπιθυμεί νά μετάσχει εύθύς 

έξαρχής καί ώς ίσότιμο μέλος στήν πολιτική όργά
νωση τής Εύρώπης. Καί δτι έπρόκειτο τή θέση της 

αύτή νά τήν καταστήσει γνωστή καί στά άλλα μέρη 

τής ΕΟΚ. 

»Οί Βέλγοι υίοθέτησαν άνεπιφύλακτα τό α(τημα, 

δ δέ Σπάακ δήλωσε δτι θά ήταν σκόπιμο δπως ή 

'Ελλάδα καταστεί άμέσως μέλος τής CECA καί 

EURATOM. 
ο »Κατά τή συζήτηση περί τοv μέλλοντος τής 

Εύρώπης, οί συνομιλητές μου μοv έξήγησαν τή 

διαφορά άπόψεων πού υπήρξε μεταξύ Γαλλίας καί 
τών υπολοίπων μελών τής ΕΟΚ. Οί Βέλγοι δέν 

άπέκρυπταν τήν άντιπάθειά τους πρός τόν στρα

τηγό Ντέ Γκώλ, τόν όποίο θεωρούσαν υπεύθυνο 

γιά τήν καθυστέρηση τής 'Ενώσεως τής Εύρώπης 

άλλά καί γιά τήν κακοδαιμονία τής Άτλαντικής 

Συμμαχίας. 

»Κατά τήν έπίσκεψη αύτή εlχα μακρά συνομιλία 

καί μέ τόν βασιλέα Μπωντουέν, ή σεμνότητα καί ή 

σωφροσύνη του όποίου μοv έκανε ίδιαίτερη έντύπω-

ση. νΕκτοτε δημιουργήθηκε μεταξύ μας ένα εlδος 

οiκειότητας, συνέπεια τής όποίας ήταν νά έχω μαζί 

του μακρές καί φιλικές συνομιλίες κάθε φορά πού 

βρισκόμουν στό Βέλγιο. 

»Μέ τήν εύκαιρία αύτή έπισκέφθηκα καί τήν έδρα 

τής Κοινής Άγορι'iς καί συζήτησα μέ τόν κ. Χαλ

στάιν καί κ. Ρέυ διάφορα θέματα σχετιζόμενα μέ τήν 

έφαρμογή τής Συμφωνίας Συνδέσεως. 

»Κατά τήν έπιστροφή μου έστάθμευσα καί πάλι 

στό Παρίσι, δπου εlχα χρήσιμες συνομιλίες μέ τόν 

στρατηγό Ντέ Γκώλ καί τόν κ. Ντεμπρέ έπί τών θεμά

των τά όποία εlχα συζητήσει καί στίς Βρυξέλλες. 

Κατά τή συνομιλία μου μέ τόν Ντέ Γκώλ εlχα τήν 

εύκαιρία νά του άναπτύξω καί πάλι τούς λόγους, οι' 

δποίοι έπέβαλαν τήν όργανική ένταξη τής 'Ελλάδος 

στήν Εύρώπη. Τούς έκρινε όρθούς καί υπεσχέθη 

συμπαράσταση» 164• 

10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1962 

'Ο Κ. Καραμανλής γίνεται δεκτός άπό τό βα

σιλέα Παϋλο, τόν όποίο ενημερώνει γιά τά άπο

τελέσματα τοϋ ταξιδιοϋ του στό Βέλγιο καί τήν 

Γαλλία. 

11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1962 

'Επεισόδια προκαλοϋνται κατά τή διάρκεια άπα

γορευμένης φοιτητικής συγκεντρώσεως στό χώρο 

γύρω άπό τό Πανεπιστήμιο, μέ τραυματίες άστυνο

μικούς καί φοιτητές. Τά επεισόδια άποτελοϋν τήν 

κορύφωση γενικότερης άναταρqχής στό φοιτητικό 

χώρο, μέ άφορμή τήν άπόφαση τοϋ ΟΤΕ νά μήν 

προσλαμβάνει άποφοίτους τής Φυσικής. 

Οί συγκρούσεις προκλήθηκαν, δταν μετά άπό τή 

συγκέντρωση καί τήν εγκριση των σχετικών ψηφι

σμάτων, φοιτητές τής Θεολογικής Σχολής, πού δια

μαρτύρονταν γιά τή μείωση τών ώρών διδασκαλίας 

στά γυμνάσια, επεχείρησαν, παρά τήν άπαγόρευση, 

νά πραγματοποιήσουν πορεία πρός τό υπουργείο 

Παιδείας. 

Μέ σκοπό τήν εκτόνωση τής καταστάσεως, ή 

Σύγκλητος θά άνακοινώσει, τήν έπομένη, τήν άπό

φασή της νά δiακόψει τίς πανεπιστημιακές παραδό
σεις γιά ενα δεκαήμερο. 'Ωστόσο, οί συγκεντρώσεις 

τών φοιτητών, μέ πολιτικά κυρίως συνθήματα καθώς 

καί μέ τήν προβολή τοϋ αίτήματος γιά διπλασιασμό 

των δαπανών τοϋ προϋπολογισμοϋ γιά τήν παιδεία, 

θά συνεχισθοϋν καί τίς έπόμενες ήμέρες, ενω σέ άνα
κοίνωση τοϋ υπουργείου Παιδείας, μεταξύ άλλων, 

άναφερόταν: 

«'Ο ύπουργός Παιδείας λυπείται διά τάς χθεσινάς σκη

νάς καί έκφράζει τήν συμπάθειάν του δι' δλους τούς τραυ

ματισθέντας φοιτητάς καί άστυνομικούς. Νομίζει δέ δτι 
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άδίκως ελαβον χώραν αί σκηναί αύταί. Διότι, πράγματι, 

ούδέν αίτημα δυνάμενον νά ίκανοποιηθfί εμεινεν άνι

κανοποίητον. ' Αλλά καθ ' ήμέραν προβάλλονται καί νέα 

αίτήματα , πράγμα πού άποδεικνύει δτι σκοπός των 

ύποκινούντων τήν άναταραχήν εlναι άναταραχή καί μό

νον. 

»Τό νά ζητήται δι ' άπεργίας ό διπλασιασμός τών 

δαπανών του προϋπολογισμοί) διά τήν Παιδείαν, μετά τήν 

προσπάθεια ν πού κατέβαλε ν εφέτος ή Κυβέρνησις διά τούς 

διορισμούς 1.700 νέων καθηγητών καί διδασκάλων, τοuτο 
άποδεικνύει. Διακόσια περίπου εκατομμύρια προσετέ

θησαν εφέτος διά τήν Παιδείαν καί ή aύξησις αύτή θά 

συνεχισθή είς τούς έπομένους προϋπολογισμούς. Εlναι δέ 

εξ ίiλλου περίεργον νά παραγνωρίζεται ή μεγάλη προσπά

θεια πού καταβάλλεται διά τόν εκσυγχρονισμόν των 

προγραμμάτων τής Μέσης καί 'Ανωτάτης 'Εκπαιδεύσεως, 

κατά τής όποίας άκριβώς βάλλουν ώρισμέναι κατηγορίαι 

φοιτητών. 

))Οί φυσικοί, εξ ίiλλου, διαμαρτύρονται άδίκως, διότι τό 

ύπουργείον ζητεί φυσικούς πρός διορισμόν καί δέν άνευ

ρίσκει καί κινδυνεύει τό προσεχές ετος πολλά γυμνάσια νά 

μή εχουν φυσικούς καί μαθηματικούς») . 

Στή συνέχεια ή άνακοίνωση άναφέρεται έκτενώς 

στίς ένέργειες του ύπουργείου γιά τήν έπίλυση τών 

περισσοτέρων αίτημάτων του φοιτητικου Θεολογι

κου Συνδέσμου καί καταλήγει: 

« 'Όλα τά λογικά φοιτητικά αίτήματα εξετάσθησαν καί 

εξετάζονται πάντοτε. 'Εάν παρά ταuτα έξακολουθή ή άνα
ταραχή, δέν δικαιοuται τό ύπουργείον νά πιστεύη δτι τά 

αίτια αύτής εlναι ξένα πρός τά φοιτητικά αίτήματα; Τό 

ύπουργείον καλεί τούς άπεργοuντας φοιτητάς νά ήρεμή

σουν καί νά επανέλθουν είς τά μαθήματά των. Τοuτο έπι

βάλλει καί τό συμφέρον των ίδίων, άλλά καί τό καθήκον 

των νά συντελέσουν είς τήν διατήρησιν τής τάξεως καί τής 

γαλήνης του τόποω>. 

Τήν έπομένη, 13 ' Απριλίου, τά φοιτητικά έπεισό

δια θά άποτελέσουν άντικείμενο συζητήσεως σέ εί

δική συνεδρίαση τfjς Βουλfίς. 

'Η συζήτηση πfίρε γενικότερες πολιτικές δια

στάσεις, όταν δ άρχηγός τfίς ΕΚ, χαρακτηρίζοντας 

τήν Κυβέρνηση ώς «άντιδημοκρατική», μετέφερε τό 

θέμα στόν άνένδοτο άγώνα. Στήν άγόρευσή του, ό Γ. 

Παπανδρέου θά έκφράσει τήν άμέριστη συμπαρά

σταση τfίς ΕΚ πρός τή νεότητα, τούς φοιτητές καί 

τούς άστυνομικούς, τούς χαρακτηρίζει θύματα τfjς 

πολιτικfίς τfίς Κυβερνήσεως, ή όποία μέ τό «πρόσχη

μα» δτι κινδυνεύει ή δημόσια τάξη άπαγόρευσε τήν 

πορεία πρός τό ύπουργείο Παιδείας, κατά παρά

βαση του άρθρου lO του Συντάγματος καί συνεχίζει: 

«Είμεθα 'Έλληνες πολίται, είμεθα δημοκρατικοί πολί

ται, θά ύπερασπίσωμεν τά δημοκρατικά μας δικαιώματα. 

'Εγγυώμεθα τήν δημοσίαν τάξιν, άλλά εχομεν τό δικαίωμα 

νά καλέσωμεν τάς χιλιάδας του λαοu, όχι τούς όλίγους πού 

fιμποροuν νά περιορισθοuν είς ενα κλειστόν χώρον . Δέν 

δεχόμεθα αύτήν τήν άπαγόρευσιν. Θά παλαίσωμεν μέ δλα 

τά μέτρα, διά νά ύπερασπίσωμεν τά δημοκρατικά μας δι

καιώματα». 

Γιά τά φοιτητικά έπεισόδια έπέκρινε τήν Κυβέρ

νηση καί ό κοινοβουλευτικός έκπρόσωπος τfjς ΕΔΑ, 

βουλευτής Η . Ήλιου, ό όποίος ύποστήριξε ότι δέν 

ύπάρχει προγραμματισμός, μέ άποτέλεσμα νά πα

ρουσιάζεται ελλειψη μαθηματικών καί φυσικών καί 

πλεόνασμα θεολόγων. Παράληλα, κατηγόρησε τήν 

Κυβέρνηση, γιατί στά έπεισόδια τfίς 11 ης 'Απριλίου 
παραβιάστηκε τό πανεπιστημιακό άσυλο καί εγινε 

άσκηση βίας σέ βάρος του ήγετικου στρώματος τfίς 

νέας γενεάς . 

Στήν όμιλία του, δ κ. Καραμανλfίς ε{πε : 

«Κύριοι βουλευταί, 

»'Υπήρξαν πράγματι θλιβερά τά γεγονότα, τά δποία 

προεκάλεσαν αί φοιτητικαί έκδηλώσεις. 'Αλλά, έάν τά γε

γονότα αύτά ύπήρξαν θλιβερά, ύπήρξαν θλιβερώτερα τά 

αίτια τά δποία τά προεκάλεσαν καί προπαντός ή γενόμενη 

πολιτική αύτών έκμετάλλευσις. ' Ο ύπουργός τής Παιδεί

ας άνέπτυξεν τή άποψιν τής Κυβερνήσεως έπί τής ούσίας 

τοίί θέματος. 'Εξέθεσε τάς συνθήκας ύπό τάς δποίας έλα

βον χώραν τά γεγονότα αύτά καί έξήγησεν έν συνεχείfl 

τούς λόγους διά τούς δπο{ους αί έκδηλώσεις τών φοιτητών 

δέν ύπήρξαν μόνον άδικαιολόγητοι, άλλά ύπήρξαν έν πολ
λοίς καί ύποπτοι. Αί έκθέσεις έξάλλου τής συγκλήτου τοίί 

Πανεπιστημίου, τοίί είσαγγελέως καί τοίί άστυνομικοίί δι

ευθυvτοίί, συμπίπτουν είς τήν διαπίστωσιν ότι δέν ύπήρξαν 

τά έπαγγελματικά αίτήματα έκείνα τά δποία προεκάλεσαν 

τάς όχλοκρατικάς έκδηλώσεις τών τελευταίων ήμερών. Τά 

αΙτήματα αύτά τά _έχρησιμοποίησαν ώς προσχήματα, έκεί

νοι, οί δποίοι ήθελαν νά παγιδεύσουν τούς φοιτητάς καί νά 

τούς έξωθήσουν είς πράξ€ις άναρχικάς. Τοίίτο άλλωστε 

έπιβεβαιοίίται καί άπό τό γεγονός ότι εΙς τάς συγκεντρώ

σεις των έχρησιμοποίουν έπιμόνως συνθήματα, τά δποία 

καθημερινώς συναντώμεν εlς τούς λόγους καί τάς στήλας 

τής aντιπολιτεύσεως. Διότι δέν aντιλαμβάνομαι ποίαν σχέ

σιν έχει τό αίτημα τοίί διορισμοίί ένός φυσικοίί εΙς τόν 

ΟΤΕ ή τό αίτημα τοίί διορισμοίί ένός θεολόγου εlς θέσιν 

άλλης εΙδικότητος, μέ τήν δημοκρατίαν, τήν έλευθερίαν 

καί τόν φασισμόν. Γνωρίζετε δέ ότι τά κύρια συνθήματα 

τής συγκεντρώσεως ύπήρξαν αύτά, ύπήρξαν καθαρώς πο

λιτικά, διά νά μή είπω άναρχικά. 

))Ε{ναι έξ άλλου γνωστόν ότι ή Κυβέρνησις έξήτασε 

πάντοτε μέ κατανόησιν τά αΙτήματα τών φοιτητών, τούς 

δποίους περιβάλλει, όπως όφείλει νά περιβάλλη, μέ Ιδιαιτέ

ραν στοργήν. Δύναμαι νά είπω ότι ή Κυβέρvησίς μου 

έπραξε καί πράττει διά τά άνώτατα ίδρύματα τής χώρας 

Άθηνών καί Θεσσαλονίκης, όσα δέν έπραξε καμμία Κυ

βέρνησις εlς τό παρελθόν. Αύτό άνεγνωρίσθη πανηγυρι

κώς άπό τάς συγκλήτους τών ίδρυμάτων αύτών καί τό γνω

ρίζουν κάλλιστα οί ένδιαφερόμενοι φοιτηταl. 'Εξ όλων 

αύτών γίνεται προφανές ότι οί φοιτηταί ύπήρξαν θύματα 

ώρισμένων κύκλων φοιτητικών ή έξωφοιτητικών, οί δποί

οι ήθέλησαν νά χρησιμοποιήσουν τήν κινητοποίησιν τών 

φοιτητών διά καθαρώς πολιτικούς σκοπούς. 
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» 'Επιθυμώ άπό τής θέσεως ταύτης νά είπω πρός τούς 
φοιτητάς ότι όφείλουν νά ηρεμήσουν καί νά άποφεύγουν 

νά γίνωνται θύματα άvθρώπων, ol δποίοι έπιδιώκουν νά 
χρησιμοποιήσουν αύτούς διά σκοπούς άλλοτρίους πρός 

τήν άποστολήν των. Ή Κυβέρνησις όχι μόνον έξήτασε 

καί έπέλυσε τά αίτήματα τά δποία έτέθησαν κατά τό πα

ρελθόν ύπ' όψιν της, άλλά είναι πάντοτε πρόθυμος τά λο

γικά καί δίκαια αίτήματά των νά τά έξετάση μέ κατανόη

σιν. 

»Δέν ε[ναι όμως δυνατόν νά δέχεται ή Κυβέρνησις, μέ 

τήν μέθοδο ν τών διαδηλώσεων, μέ τήν μέθοδον τών ίJβρεων 

καί τών προκλήσεων, ι-ά συζητή μέ τήν φοιτητικήν νεο

λαίαν τά αίτήματά της. Κατά τό παρελθόν, δ ίδιος εlχον 

πολλάκις τήν εύκαιρίαν νά δεχθώ έπιτροπάς φοιτητών, συ

νεζήτησα μετ' αύτών τά θέματά των καί τά έπέλυσα κατά 

τρόπον τοιοίiτον, ώστε νά μοίi έκφράσουν τήν εύγνωμοσύ

νην των. Τό γεγονός ότι αύτή ν τήν φοράν έvήργησαν ώς 

ένήργησαν πρίν ή άκολουθήσουν τήν διαδικασίαν τής διά 

τής κανονικής δδοίi έmλύσεως τών αΙτημάτων των καί τό 

γεγονός ότι κατά περίεργον σύμπτωσιν συνέβη τώρα τόν 

'Απρίλιον νά ύποβάλουν όλα δμου τά αίτήματά των, αΙτή

ματα χρονίζοντα άπό έτών, τά γεγονότα αύτά μέ δδηγουν 

είς τό άσφαλές συμπέρασμα, ότι αl έκδηλώσεις τών ήμε

ρών αύτών ύπήρξαν πολιτικαί καί όχι φοιτητικαί. 

ιιΕlναι χαρακτηριστική, έν προκειμένφ, ή θέσις τήν 

δποίαν έλαβεν ή άντιπολίτευσις έπί του ύπό συζήτησιν 

θέματος. 'Η θέσις αύτή, κατ' έμέ, ε[ναι άπαράδεκτος, διότι 

δέν είναι δυνατόν νά διδάσκωμεν είς τήν νεολαίαν τήν θεω

ρία ν κατά τήν δποίαν ή έλευθερία συγχέεται μέ τήν άσυ

δοσίαν καί ή δημοκρατία μέ τήν άναρχίαν. Ούτε είναι δυ

νατόν νά άξιοίiμεν άπό τό Κράτος νά άδρανή, όταν άπειλή

ται ή έννομος τάξις. Καί ούτε είναι δυνατόν Ιiνθρωποι μέ 

αίσθημα εύθύνης, νά ύποστηρίζουν ότι τά άστυνομικά όρ

γανα εlναι ύποχρεωμέvα νά μήν άμύνωνται προπηλακιζό

μενα. Διότι, έάν έπικρατήση ή θεωρία αύτή, μέ άποτέλεσμα 

νά καμφθή τό fιθικόν έκείνων οί δ ποίοι ε[ ναι τεταγμένοι νά 

προστατεύουν τήν έλληνικήν κοινωνίαν καί τάς κεφαλάς 

ήμών, τότε θά δδηγηθώμεν εύθέως πρός τήν άναρχίαν. ( ... ) 
ιιΕlναι γνωσtόν εΙς όλους μας ότι άπό μηνών ή άντιπο

λίτευσις άπευθύνει προτροπάς πρός τήν νεολαίαν νιi κα

τέλθη είς τό πεζοδρόμιον καί νά άγωνισθή διά τήν δήθεν 

κινδυνεύουσαν δημοκρατίαν. Καί αί προτροπαί αύταί με

τεβλήθησαν εΙς συνθήματα τών τελευταίων όχλοκρατικών 

έκδηλώσεων. 

»Κύριοι βουλευταί, νομίζω ότι ή άντιπολίτευσις άντι

λαμβάνεται τάς άληθείας αύτάς καί γνωρίζει ότι εΙς ούδε

μίαν δημοκρατίαν ή Κυβέρνησις άποφεύγει νά προστατεύ

ση τήν έννομον τάξιν. ΕΙς όλας τάς χώρας, άνεξαρτήτως 

του πολιτεύματός των, ή πολιτεία όφείλει νά προστατεύη 

τήν έννομον τάξιν. Αί δέ έπιθέσεις, αί δποίαι έξαπελύθη

σαν έναντίον τών άστυνομικών όργάνων, δέν εlναι άπλώς 

Ιiδικοι, άλλ' εlναι καί έθνικώς έπικίνδυνοι. Διότι, έάν 

έκείνοι, είς τούς δποίους έχομεν έμπιστευθή τήν γαλήνη ν 

όλων τών 'Ελλήνων πολιτών άπωλέσουν τό αίσθημα τής 

άντιστάσεως καί ύποστουν Ιiμβλυσιν του αΙσθήματος του 

καθήκοντός των, δέν γνωρίζω τί θά έπακολουθήση εiς τήν 

χώραν αύτήν. 'Εγώ θά ήθελα νά μνημονεύση ή άντιπολί

τευσις οίανδήποτε χώραν, δημοκρατικήν ή κομμουνιστι

κήν, εlς τήν δ ποίαν τό Κράτος δέν έφαρμόζει τούς νόμους, 

όταν αΙσθάνεται τήν άνάγκην νά προστατεύση τήν έννο

μον τάξιν. Γνωρίζετε ότι εlς τήν Άγγλίαν, όπου ύπάρχει 
πλήρης έλευθερία, όταν πρό 3-4 μηνών έγένοντο ώρισμέ
ναι διαδηλώσεις μέ έπί κεφαλής τόν διάσημον καθηγητή ν 

Ράσσελ, δ δποίος έχει λάβει τό βραβείον Νόμπελ, όχι μό

νον άπηγορεύθησαν αί διαδηλώσεις αύταί, άλλά καί παρε

πέμφθη δ σοφός αύτός καθηγητής εΙς τό δικαστήριον καί 

κατεδικάσθη εlς τρίμηνον κράτησιν. 

ιιΕlς τήν 'Αμερική ν, τήν μεγάλην Δημοκρατίαν τοίi κό

σμου, παρέστη άνάγκη, δταν έγένοντο έργατικαί έκδηλώ

σεις εΙς δλους τούς λιμένας τής Βορείου 'Αμερικής, παρέ

στη, επαναλαμβάνω, άνάγκη δ πρόεδρος τής άμερικανικής 

Δημοκρατίας νά κάμη χρήσιν έκτάκτων νόμων, άπαγορεύ

ων έπί τρίμηνον οίανδήποτε συγκέντρωσιν. Καί όχι μόνον 

άπηγόρευσε τάς διαδηλώσεις, άλλά άπέκλεισε καί τό δι

καίωμα άκόμη τής άποχής έκ τής έργασίας. 

ιι 'Ιδού διατί, κατά τούς κειμένους νόμους καί τό Σύντα

γμα ε[ναι ύποχρεωμένη ή Κυβέρνησις, όταν πρόκειται τό 

γενιk:ώτερον κοινωνικόν συμφέρον, νά λάβη τά μέτρα, τά 

δποία, κατά τήν κρίσιν της, ύπαγορεύονται άπό ... 

Γ. Παπανδρέου: Αύτήν τήν κρίσιν της άμφισβητοuμεν. 

Κ. Καραμανλής: Νομίζω ότι ύπονομεύεται εύθέως ή 

δημοκρατία μέ τήν καλλιέργειαν τών άντιλήψεων αύτών, 

όταν ύποστηρίζωμεν ότι πάς πολίτης, έν όνόματι τής lδίας 

του tλευθερίας, δικαιοίiται νά βλάψη τήν έλευθερίαν τοίi 

γείτονάς του καί του κοινωνικου συνόλου. Κατά τήν δημο

κρατική ν έννοιαν τής έλευθερίας, τά όρια τής έλευθερίας 

έκάστου άτόμου έξικνουνται μέχρι του σημείου όπου άρχί

ζει ή έλευθερία έτέρου άτόμου, καί όταν ύπερβαίνουν τά 

δρια αύτά, καλείται ή πολιτεία νά έπέμβη, διότι σημειου

ται κατάχρησις έλευθερlας. 

ιιΥά γνωρίζει όλα αύτά ή άντιπολίτευσις καί γνωρίζει 

έπίσης ότι έάν ήτο εlς τήν θέσιν τής Κυβερνήσεως θά 

έπραττε τό ίδιον. Παρά ταυτα, δέν άντέστη εΙς τόν πειρα

σμόν νά ύποθάλψη καί τάς έκτροπάς άκόμη τών φοιτητών, 

διά νά προωθήση τάς άντιδημοκρατικάς της έπιδιώξεις. 

ιι Άπέφυγα μέχρι τοίiδε, κύριοι βουλευταί, νά δμιλήσω 

έπί τών επιδιώξεων αύτών, διότι fιθέλησα όπως διά τής 

ύπομονής μου διευκολύνω τήν "Ενωσιν Κέντρου εΙς τήν 

άναθεώρησιν μιaς τακτικής, ή δποία τήν δδηγεί, dν δέν 

τήν δδήγησεν ήδη, εlς άδιέξοδον καί ή δ ποία έν τελευταί~ 

άναλύσει, θά βλάψη τόν τόπον. 

ιι Ή ήγεσία, όμως, τής 'Ενώσεως Κέντρου, μ ή δυναμένη 

νά έκτιμήση πραγματικάς καταστάσεις, παρηρμήνευσε τήν 

σιωπή ν μου καί τήν έχαρακτήρισεν ώς φυγομαχία ν. Είμαι, 

δμως, άπόψε ύποχρεωμένος καί tξ άφορμής τής διεξαγομέ

νης συζητήσεως, ή δποία έφάπτεται του όλου πολιτικου 

μας προβλήματος, λόγω τών γενικωτέρων Ιδεών, α[ δποίαι 

άνεπτύχθησαν άπό του βήματος τούτου, νά δώσω μίαν 

άπάντησιν. Καί δέν θά τήν δώσω, διότι έξηντλήθη ή ύπο

μονή μου, άλλά θά τήν δώσω, διότι τόν τελευταίον καιρόν 

λέγονται καί γίνονται πράγματα, τά δποία εlναι άδύνατον, 

άζημίως διά τό πολίτευμα, νά παραμείνουν άναπάντητα. 

ιιΕΙς τόν τόπον αύτόν, κύριοι συνάδελφοι, πολλάκις κα

τά τό παρελθόν συνέβησαν πράγματα, τά δποία δέν έξη

γουνται λογικώς. 'Ο παραλογισμός, όμως, δ δποίος έπι

κρατεί εΙς τάς πολιτικάς μας έκδηλώσεις τόν τελευταίον 
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καιρόν δέν έχει τό προηγούμενόν του εlς τήν πολιτικήν 

μας ίστορίαν. 'Εξ δσων γνωρίζω, ούδέποτε εlς τήν αίθου

σα ν αύτή ν l]κούσθησαν τόσον άντιδημοκρατικά καί τόσον 

άναρχικά κηρύγματα. Ό παρακολουθών τάς έξελίξεις τάς 
μετεκλογικάς, έχει σαφές τό αίσθημα δτι ένα ιώμα ψεύδους 

καί ύποκρισίας κατέκλυσε τήν χώραν. 

»Διότι δέν λέγονται μόνον πράγματα άνακριβή, άλλά 

λέγονται έν γνώσει τής άνακριβείας των καί έπί τfj βάσει 

σχεδίου προδιαγεγραμμένου, σχεδίου άποβλέποντος εlς 

τήν δημιουργίαν συγχύσεως, καί διά τής συγχύσεως εlς 

τήν δημιουργίαν πολιτικής άνωμαλίας. 

» 'Η άντιπολίτευσις -καί έξαιρώ άπό τάς παρατη
ρήσεις τάς δποίας θά κάμω τό κόμμα τών Προοδευτικών 

- εlδικώτερον ή "Ενωσις Κέντρου, κατεχομένη άπό 

πολιτικόν πάθος, έξαπέλυσε μίαν έπίθεσιν, δχι έναντίον 

ήμών, άλλά έναντίον τού πολιτεύματος. Εlς τήν έπίθεσιν 

αύτή ν περιέλαβε ν δλους τούς θεσμούς τής χώρας. 'Επε

τέθη κατά τής ύπηρεσιακής Κυβερνήσεως, τήν έγκα

τάστασιν τής δποίας έν τούτοις έπανηγύρισεν, ώς lδικήν 

της νίκη ν. 'Επετέθη κατά τών 'Ενόπλων Δυνάμεων καί 

τών Σωμάτων 'Ασφαλείας. 'Επετέθη έναντίον τής Διοι

κήσεως τής Δικαιοσύνης, έπετέθη έναντίον συμμάχων 

χωρών καί έπετέθη τέλος καί πρό παντός έναντίον τού 

Στέμματος. Καί, τέλος, εlς έναν παροξισμόν τού πάθους 

αύτού, έχαρακτήρισε τό Κράτος τό έλληνικόν ώς "συμμο

ρίαν" καί τήν 'Ελλάδα ώς χώραν παραπετάσματος, μή 

άναλογιζομένη δτι διά τού τρόπου αύτού διέσυρε διεθνώς 

τήν 'Ελλάδα καί προσέβαλε βαρύτατα τόν έλληνικόν 

λαόν. Καί δέν ι]ρκέσθη μόνον εΙς τούτο, άλλά, συναγωνι

ζομένη τήν ΕΔΑ, έχρησιμοποίησε καί λόγους έπαναστα

τικούς, τούς δποίος άφησε νά έννοηθή δτι προτίθεται νά 

μεταβάλη εlς πράξεις. 

ιι Έπρογραμμάτισε καί προγραμματίζει κινητοποίησιν 

λαϊκών μαζών καί μεταξύ αύτών, βέβαια, περιλαμβάνεται 

καί κινητοποίησις τών φοιτητών. Καί ή μέν πραγματοποί

ησις δλων αύτών ε{ναι άδύνατος, καί διά λόγους ύποκειμε

νικούς καί διά λόγους άντικειμενικούς. Παραμένει δμως 

πάντοτε τό θλιβερόν γεγονός, δτι ένα κόμμα τής χώρας 

έπιδιώκει κατά τρόπον προγραμματισμένον τήν δημιουρ

γίαν πολιτικής άνωμαλίας, κατά πλήρη παραγνώρισιν καί 

τού πολιτεύματος καί τής θελήσεως τού έλληνικού λαqύ. 

»Κύριοι βουλευταί, έπί μίαν έξεατίαν, συνεχή καί έπί

μονον, κατέβαλλαν προσπάθειαν διά νά δημιουργήσω συν

θήκας l]πίου καί δμαλού πολιτικού βίου. Καί τό έπραξα, 

διότι γνωρίζω, δπως γνωρίζει καί δ τελευταίος 'Έλλην, δτι 

αί συνθήκαι αύταί ε{ναι άπαραίτητοι διά τήν πρόοδον τού 

λαού μας καί διά τήν έπιβίωσιν τού έλευθέρου πολιτεύμα

τός μας. 

ιιΔιά νά διαπιστώσετε τήν άλήθειαν αύτήν, δέν έχετε 

παρά νά άνατρέξετε εlς τό παρελθόν. Θά διαπιστώσετε τότε 

δτι τά πάθη καί οί φανατισμοί κατεδίκασαν τήν χώραν μας 

εlς στασιμότητα καί πολλάκις τήν ώδήγησαν εΙς συμφο

ράς. Εlναι, λοιπόν, φυσικόν νά λυπούμαι διότι ή πολιτική 

μου αύτή δέν συνήντησε κατανόησιν καί δεν εύρε μιμητάς. 

Καί δέν εύρε "μιμητάς, διότι μία μερίς τού πολιτικού κό

σμου τής χώρας δέν έννοεί ν· άπαλλαγή aπό τήν νοσηρά ν 

έκείνην νοοτροπίαν, ή δποία ύπήρξεν ή αlτία δλων τών 

δεινών καί δλων τών άνωμαλιών εΙς τήν χώραν αύτή ν, κατά 

τό παρελθόν. 

»Περί τής νοοτροπίας αύτής εlχον τήν εύκαιρίαν νά 

δμιλήσω καί άλλοτε καί συγκεκριμένως κατά τήν συζήτη

σιν έπί τού έκλογικού νόμου. 'Ε τόνισα τότε δτι ή πολιτική 

κακοδαιμονία τής χώρας μας 6φείλεται κυρίως εlς τήν έλ

λειψιν προσηλώσεως εlς τάς άρχάς τού πολιτεύματός μας. 

Διότι aξιούμεν πάντοτε νά προσαρμόζωμεν τό πολίτευμα 

εlς τάς έκάστοτε προσωπικάς ή κομματικάς μας έπιδιώξεις 

καί δταν δέν προσαρμόζεται, έπιχειρούμεν νά τό παραβιά

σωμεν. Οίίτω, τήν έπομένην έκάστης έκλογής ή aντιπολί

τευσις aξιοί, καί aξιοί δι' άπειλών, τήν aλλαγήν τού έκλο

γικού νόμου καί τήν διάλυσιν τής Βουλής, τήν προκήρυξιν 

έκλογών καί τήν προκήρυξιν πάλιν νέων έκλογών, έως 

δτου έλθη εΙς τήν έξουσίαν ή Ιδία. 

ιιΑυπούμαι εΙλικρινώς, κύριοι συνάδελφοι, διότι τά τε

λευταία γεγονότα έπιβεβαιώνουν πλήρως τά δσα τότε έλε

γαν. 

ιι VΕκτοτε, ή πολιτική μας κατάστασις δχι μόνον δέ 

έβελτιώθη, άλλά έπεδεινώθη βαρύτατα καί έπεδεινώθη, διό

τι ώρισμένα κόμματα τής χώρας καθιέρωσαν πλέον παγίως 

τήν τακτική ν τής έκβιάσεως ώς μέσον πολιτικής έπικρατή

σεως. 

»Κατά τό τελευταίον έτος ύπήρξαν πολλαί αί έκδηλώ

σεις τής τακτικής αύτής. Θά ένθυμήστε δλοι σας δταν ή 

aντιπολίτευσις ι]ξίου τήν aλλαγήν τού έκλογικού νόμου, 

νόμου έν τούτοις, τόν δποίον άπό κοινού κατηρτίσαμεν καί 

τόν δποίον είχομεν πάν δικαίωμα νά μήν μεταβάλωμεν, ώς 

πλειοψηφία μάλιστα νομίμου Βουλής. Διότι Ισχυρίζονται 

σήμερον οί άξ ιότιμοι συνάδελφοι τής άντιπολιτεύσεως δ τι 

δέν aναγνωρίζουν εlς τήν πλειοψηφία ν τής παρούσης Βου

λής τό δικαίωμα νά άποφασίζη. 

ιι Άλλά τό αύτό έλεγαν καί διά τήν προηγουμένη ν Βου

λή ν. ΗΕχουν οίίτω καθιερώσει παγίως τήν άντίληψιν δτι 

6φείλει ή πλειοψηφία τής Βουλής νά ύποτάσσεται εlς τήν 

μειοψηφίαν. 'Αξιούντες τότε τήν άλλαγήν τού έκλογικού 

νόμου, διετύπωσαν άπειλάς περί λαϊκών μετώπων, περί 

άποχής, περί πεζοδρομίων. Διετύπωναν aκόμη άπειλάς, 

άξιούντες τό έκλογικόν σύστημα νά προσαρμοσθή εlς τά 

μέτρα των. Καί, τέλος, διετύπωναν καί πάλι ν άπειλάς, διότι 

ήξίουν νά έγκαταστήσουν ύπηρεσιακήν Κυβέρνησις πρός 

διεξαγωγή ν τών έκλογών. 'Α νέφερον ώρισμένα περιστατι

κά, τά δποία γνωρίζετε δλοι σας, διά νά aποδείξω δτι πρά
γματι εlς μίαν μερίδα τής aντιπολιτεύσεως έπεκράτησεν ή 

aντίληψις δτι διά τών άπειλών καί τών έκβιασμών ε{ναι 

δυνατόν νά έπιβληθή πολιτικώς. Άλλά, κύριοι συνάδελ

φοι, τό aποκορύφωμα δλων αύτών ύπήρξεν δ άγών, τόν 

δποίον μετεκλογικώς άνέλαβεν ή ΕΚ πρός aνατροπήν τού 

aποτελέσματος τής τελευταίας έκλογής, έκλογής έν τού

τοις, ή δποία διεξήχθη ύπό συνθήκας, τάς δποίας ή lδία 

έζήτησε καί τάς δποίας τής προσέφερε τό κυβερνών κόμ

μα, διά νά εύρίσκεται σήμερον εlς τήν Βουλήν μέ 100 
έδρας. 

ιιΚαί πρός εύόδωσιν αύτού τού άγώνος, τού άπα βλέπον

τος εlς τήν άνατροπήν τού έκλογικού άποτελέσματος, aπέ

φασισε νά χρησιμοποιήση πάν μέσον, δυνάμενον νά βλά

ψη τήν χώραν. 'Ακολουθούντες μίαν άπλήν, aλλά άπο

κρουστικήν τακτικήν μάς λέγουν: Είμεθα aποφασισμένοι 

καί ίκανοί νά βλάψωμεν τόν τόπον αύτόν. 'Εάν σείς ένδια

φέρεσθε διά τόν τόπον, δέν έχετε παρά νά ύποκύψητε εΙς 

τάς aξιώσεις μας. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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ιιΚύριοι βουλευταί, ή ΕΚ, χρησιμοποιούσα τ6 σύνθημα 

τής δημοκρατίας, γνωρίζει καλώς δτι σπαθίζει τ6ν aέρα, 

δι6τι εlς τήν χώραν αύτήν ύπάρχει δημοκρατία. Προεκά

λεσα κατ' έπανάληψιν τήν aντιπολίτευσιν νά εϊπη μίαν 

aντιδημοκρατική ν ή μίαν aνελευθέραν πρfiξιν τής Κυβερ
νήσεώς μου. 

"Ολαι αί Κυβερνήσεις εlς τ6 παρελθ6ν έλαβαν μέτρα, 

εlδικά, έξαιρετικά μέτρα. 'Η Κυβέρνησίς τού 'Ελευθερίου 

Βενιζέλου έκαμε τ6ν ν6μον "περί Τύπου", έκαμε "τ6 Ιδιώ

νυμον". 'Η Κυβέρνησις Παπάγου έκαμεν εlδικ6ν αύστη

ρ6ν ν6μον "περί Τύπου". Ν Αλλαι Κυβερνήσεις έλαβαν εl

δικά μέτρα κατά τού κομμουνισμού καί καθιέρωσαν Ιδιαί

τερα μέτρα, δ πως τής έκτοπίσεως. Προκαλώ τήν aντιπολί

τευσι ν νά εϊπη ένα νομοθετικ6ν ή διοικητικόν μέτρον τής 

Κυβερνήσεώς μου, τό δποίον νά ε{ναι άντιδημοκρατικ6ν, 

άντισυνταγματικόν καί aνελεύθερον. 

ιι 'Αλλά, κύριοι βουλευταί, ή ΕΚ, διά νά έξωραίση lδε

ολογικώς τάς έπιδιώξεις της, aπεφάσισε νά τάς θέση ύπό 

τήν σκέπην τής δημοκρατίας καί προσπαθεί νά πείση τόν 

έλληνικόν λαόν, καί lδίως τήν νεολαίαν, δτι εiς τόν τόπον 

αύτόν κατελύθη ή δημοκρατία καί δτι δήθεν αύτή aνέλαβε 

τόν άγώνα τής aποκαταστάσεώς της. 

ιιΓνωρίζετε δτι εlς τόν τόπον αύτόν δέν ύπάρχει άπλώς 

δημοκρατία, aλλά ύπάρχει κατάχρησις τής δημοκρατίας, 

δπως aποδεικνύεται καί άπό τήν aνεσιν, μέ τήν δποίαν 

ύπονομεύουν τήν δημοκρατίαν καί ή ΕΚ καί ή ΕΔΑ. Διότι, 

δ πως γνωρίζετε, καί ή ΕΔΑ aγωνίζεται πεισμόνως νά σώση 

τήν δημοκρατίαν. 

ιι 'Όπως κατά τ6 παρελθόν, καί σήμερον δμιλούμεν εlς 

τόν τ6πον αύτόν συνεχώς περί δημοκρατίας. Καί δμιλούν 

περισσότερον περί αύτijς έκείνοι, οί όποίοι όλιγώτερον 

τήν σέβονται. "Οπως γνωρίζετε, δλα τά κινήματα τού πα

ρελθόντος, aκ6μη καί τό κίνημα τό δεκεμβριανόν καί δ 

συμμοριτοπόλεμος, δπως καί ή δικτατορία, έγένοντο έν 

όνόματι τής ταλαιπώρου δημοκρατίας. 'Εξ αύτού δέ τού 

λόγου έπολιτογραφήθη εlς τό πολιτικόν μας λεξιλόγιον δ 
δρας "καπηλεία τής δημοκρατίας". 

ιιΚαί ή ίστορία έπαναλαμβάνεται. 'Εμφανίζονται ώς 

'Ηρακλείς τής δημοκρατίας έκείνοι, οί δ ποίοι μέ τά άναρ

χικά των κηρύγματα, μέ τά λαϊκά των μέτωπα, μέ τάς πολι

τικάς των μεθόδους έν γένει, θέτουν ούσιαστικώς έν κινδύ

νω τήν έλληνικήν δημοκρατίαν. 

ιιΔιότι aντιλαμβάνεσθε, κύριοι συνάδελφοι, δτι, έάν καί 

ήμείς παρακολουθήσωμεν τάς μεθ6δους τής aντιπολι

τεύσεως, δχι μόνον δέν θά ύπάρξη δημοκρατία, άλλά θά 

μεταβληθή συντ6μως ή Έλλάς εlς ζούγκλαν πολιτικήν. 

ιι 'Εάν έλέγαμεν καί ήμείς δτι, έάν δέν γίνη έκείνο τό 

δποίον έπιθυμούμεν, θά κατέλθωμεν εiς τό πεζοδρόμιον, 

δτι, έάν δέν γίνη δ έκλογικός νόμος δπως τόν θέλομεν, θά 

συμπήξωμεν λαϊκό ν μέτωπον ή θά έπαναστατήσωμεν. 'Εάν 

καθιερώναμε ν καί ήμείς αύτή ν τήν τακτική ν, ε{ναι δυνατόν 

νά ύπάρξη δημοκρατία; Θά ύπάρξη aναρχία! 'Ιδού, λοι

π6ν, διατί ύποστηρίζω δτι ήμείς μέν προστατεύομεν καί 

έγγυώμεθα τήν δημοκρατία ν, ένώ αί iδικαί σας μέθοδοι τήν 

θέτουν έν κινδύνφ. 

ιι 'Εάν ένθυμούμαι καλώς, Γάλλος συγγραφεύς, όμιλών 

περί δημοκρατίας, έλεγεν, δτι ή δημοκρατία ε{ναι τό aρι

στον τών πολιτευμάτων. Μεταβάλλεται δμως εiς τό χειρό

τερον, δταν ό καθείς τό έρμη νεύει κατά τό δοκούν καί προ-

σπαθεί νά τό προσαρμ6ση εlς τάς aνάγκας του, διότι τότε, 

λέγει, ή έλευθερία τήν όποίαν κατοχυρώνει ή δημοκρατία, 

θά μετεβάλλετο διά τόν άναρχικόν εlς άναρχίαν, διά τόν 

ληστή ν εiς ληστείαν, διά τήν π6ρνην εiς πορνείαν καίου

τω καθ' έξής. Καί ε{ χ εν aπ6λυτον δίκαιον. Διότι, έάν δέν 

ύπάρχουν βασικοί κανόνες τού πολιτεύματος, οί δποίοι νά 

ε{ναι καθολικώς σεβαστοί, δέν ε{ναι δυνατόν νά ύπάρξη 

δημοκρατία. Θά έπικρατήση aναρχία. Αύτός ε{ναι δ λ6-

γος, διά τ6ν όποίον οί aνθρωποι συνεκρότησαν κοινωνίας 

καί διά νά λειτουργήσουν αί κοινωνίαι αύταί, καθιέρωσαν 

βασικούς συνταγματικούς κανόνας, τούς όποίους όφείλουν 

καί όφείλομεν πάντες νά τούς σεβώμεθα. 

ιιΚατ' έπέκτασιν τού συλλογισμού αύτού, τού Γάλλου 

συγγραφέως, δύναμαι νά είπω δτι διά τήν "Ενωσιν Κέντρου 

δέν ύπάρχει δημοκρατία, έάν δέν εύρίσκεται ή lδία εlς τήν 

έξουσίαν. Διότι αύτή ν τήν aντίληψιν έχει περί δημοκρατί

ας: "Δημοκρατία, ίσον έξουσία". 

ιιΚύριοι βουλευταί, δέν θά εlχον λόγους νά αναφερθώ 

εlς δλα αύτά, διότι, ώς ε{πον aρχ6μενος τής δμιλίας μου, 

ήθέλησα διά τής σιωπής μου καί διά τής πολυμήνου ύπο

μονής μου νά μή συμβάλω εlς τήν δημιουργίαν πολιτικής 

όξύτητος. 'Αλλά διεπίστωσα δτι ή τακτική μου αύτή πα

ρεξηγήθη καί, πρό παντός aλλου, διεπίστωσα, κατά τήν 
παρούσαν συνεδρίασιν, δτι έξακολουθούν πάντοτε νά έπα

ναλαμβάνωνται τά αύτά κηρύγματα. Καί, όχι μόνον χρησι

μοποιούνται τά ίδια κηρύγματα, aλλά συνοδεύονται καί 

άπό σαφείς aπειλάς, δ πως έκείνη: "'Ημείς θά κάμωμεν δ, τι 

θέλομεν. Κύριοι βουλευταί, τά περί δημοκρατίας ε{ναι 

προσχήματα, δπως ε{ναι καί προφάσεις έν άμαρτίαις τά 

περί βίας καί νοθείας. 

ιιΑί τελευταίαι έκλογαί έδωσαν aριστον aποτέλεσμα. 

Διά νά τό έκτιμήσετε αύτό, κύριοι συνάδελφοι τής 

aντιπολιτεύσεως, δέν έχετε παρά νά συγκρίνετε τήν 

σύνθεσιν τής παρούσης Βουλής μέ τήν σύνθεσιν τής 

προηγουμένης. Ό έλληνικ6ς λαός aπεμόνωσε τήν άρι

στεράν. 

Α. Μπριλάκης: Τά ρόπαλα ... 

Κ. Καραμανλής: Φέρομαι άπέναντι τής Βουλής, καί aπέ

ναντι δλων ύμών, μέ τ6σην ύπομονήν καί εύπρέπειαν, ιίJστε 

νά έχω τό δικαίωμα νά ζητώ τόν σεβασμ6ν δλων καί είδι

κώς τ6ν lδικόν σας. λέγω, λοιπ6ν, δτι ό έλληνικ6ς λαός 

έπέτυχε μίαν άναδιάρθρωσιν τής πολιτικής μας ζωής, ή 

όποία δύναται νά έξασφαλίση είς τόν τόπον αύτόν μακράν 

περίοδον προόδου καί γαλήνης. Βεβαίως ή aξιοποίησις 

τού aποτελέσματος αύτού θά έξαρτηθή μεγάλως άπ6 τήν 

άντιπολίτευσιν. Δι6τι, ε{ναι γνωστ6ν δτι τό δημοκρατικόν 

πολίτευμα στηρίζεται έπί δύο σκελών, τής Κυβερνήσεως 

καί τής aντιπολιτεύσεως καί θά πρέπει aμφότερα νά λει

τουργούν δμαλώς καί ύγιώς, διά νά ε{ναι δυνατ6ν καί τό 

πολίτευμα όμαλώς καί aποδοτικώς νά λειτουργήση. Κατά 

τήν γνώμην μου, ή aντιπολίτευσις, aντί νά έπιδιώκη νά 

έπαναφέρη τά πολιτικά μας πράγματα είς τήν προτέραν 

των κατάστασιν, θά ήδύνατο νά aξιοποιήση καί ύπέρ αύ

τής καί ύπέρ τής χώρας τήν δύναμιν τήν δ ποίαν τής έδωσεν 

δ έλληνικός λαός. Διότι, πολύ φοβούμαι δτι, έάν έπιμείνη 

'εlς τήν τακτική ν της, ε{ναι πολύ πιθανόν συvτ6μως νά εύ

ρεθώμεν καί πάλιν πρό τού &γωνιώδους προβλήματος τής 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 351 

πολώσεως. Δέν γνωρίζω, κύριοι συνάδελφοι, τί θά πράξη ή 

aντιπολίτευσις. 'Εκείνο, δμως, τό δ ποίον γνωρίζω καλώς, 

ε[ναι τί θά πράξη ή Κυβέρνησις. Καί ή Κυβέρνησις δέν 

πρόκειται νά vποκύψη είς έκβιασμούς. Διότι τότε θά ήτο 

άναξία τής έμπιστοσύvης τού έλληνικού λαού. 

»'Αλλά, ούτε καί πρόκειται νά δεχθή συμβιβασμούς. 

Η Οχ ι άπό άδιαλλαξίαν, άλλά διότι πιστεύει δτι οίοσδήποτε 

συμβιβασμός είς βάρος τού πολιτεύματος θά δδηγήση είς 

μεγαλυτέραν άνωμαλίαν έκείνης τήν δποίαν aπειλεί καί 

νομίζει δτι θά δημιουρyήση ή aντιπολίτευσις. Ούτε καί 

προκειται ή Κυβέρνησις νά άφήση τόν τόπον αύτόν νά 
άναρχηθή, διότι ε[ναι δυνατόν νά τήν κατηγορήσουν ώς 

Κυβέρνησιν άντιδημοκρατικήν. Ή Κυβέρνησις έχει συ

νείδησιν τών εύθυνών της, δπως έχει συνείδησιν καί τής 

δυνάμεώς της. 

»Κύριοι βουλευταί, έκρινα χρήσιμον νά καταστήσω 

σαφή τήν θέσιν τής Κυβερνήσεως, εlς τρόπονόJστε ή aντι

πολίτευσις, έν γνώσει τής πραγματικότητος, vά άναλάβη 

τάς περαιτέρω εύθύνας της. ·Ημείς άνελάβομεν ήδη τάς 

ίδικάς μας. Είμεθα aποφασισμένοι νά προστατεύσωμεν διά 

παντός μέσου τήν γαλήνην τού έλληνικού λαού καί τό δη

μοκρατικόν μας πολίτευμω>. 

Σέ &πάντηση τής &γορεύσεως του πρωθυπουργου, 

ό Γ. Παπανδρέου έπεσήμανε τήν &ναφορά του Κ. 

Καραμανλή στήν &νάγκη προστασίας τής εννομης 

τάξεως καί κατηγόρησε τήν Κυβέρνηση λέγοντας: 

«'Όταν έν όνόματι τής έννόμου τάξεως ή Κυβέρνη

σις εχει καταργήσει τό δικαίωμα του συνέρχεσθαι 

των πολιτών, τό όποίον καθιερώνει τό σύνταγμα, παύ

ει νά είναι δημοκρατική Κυβέρνησις καί γίνεται Κυ

βέρνησις βίας καί τυραννίας>). 'Ως πρός τήν μετε

κλογική στάση τής &ντιπολιτεύσεως, τήν όποία κα

τήγγειλε στήν άγόρευσή του ό Κ. Καραμανλής, ό Γ. 

Παπανδρέου θά υποστηρίξει: «Ή σημερινή πλειο

ψηφία τής Βουλής είναι νόθος καί ή Κυβέρνησις πα

ράνομος. 'Εφ' οσον κατεχόμεθα &πό αύτή ν τήν πε

ποίθησιν, πώς είναι δυνατόν νά δεχθώμεν &διαμαρ

τυρήτως τήν παρουσία τής Κυβερνήσεως;)). 

Στή συνέχεια θά διεξαχθεί ό &κόλουθος διάλο

γος: 

Κ. Καραμανλής: Ό άρχηγός τής 'Ενώσεως Κέντρου, 

άπαντών είς τήν άγόρευσίν μου, έπεκαλέσθη κατ' άρχήν 

δύο πράγματα, τά όποία θά μού έπιτρέψη νά τοίί aποδείξω 

δτι ε[ναι άνακριβή. 

»Πρώτον, ε[πεν δτι έτόνισα δμιλών δτι τό μοναδικόν 

καί πρώτιστον καθήκον τής Κυβερνήσεως ε[ναι νά προ
στατεύη τήν έννομον τάξιν. Εlπον δτι ε[ναι καθήκον τής 

Κυβερνήσεως νά προστατεύη τήν έννομον τάξιν. Καί πα

ρερμηνεύσας ή διαστρέψας τά λεχθέντα παρ' έμοίί έκαμε 

σύγκρισιν δικτατορίας καί δημοκρατίας. uστι ήμείς μέν 

έννοοίίμεν ώς aποκλειστική ν άποστολήν τοίί Κράτους τήν 

προστασίαν τής έννόμου τάξεως, ή δέ UΕνωσις τού Κέν

τρου τήν aντιλαμβάνεται ώς τήν έλευθερίαν ... 

Γ. Παπανδρέου: ΕΙπον άμφότερα. 

Κ. Καραμανλής: Κύριε πρόεδρε, λέγω τό έξής: Είπατε 

άρχόμενος τής δμιλίας σας δτι δ πρόεδρος τής Κυβερνή

σεως έπρόδωσε τήν πολιτικήν του νοοτροπίαν μέ τό νά 

είπη δτι aποκλειστική καί μοναδική aποστολή τοίί Κρά

τους ε[ναι ή προστασία τής έννόμου τάξεως. Δέν τό ε[πα 

αύτό. Εlπα δτι καθήκον τής Κυβερνήσεως εlναι νά προ

στατεύση τήν έννομον τάξιν. Δεύτερον, .δ άρχηγός τής 
·Ενώσεως τοίί Κέντρου, διά νά άποδείξη τήν aντιδημοκρα

τικότητα τής Κυβερνήσεώς μου, έπεκαλέσθη τό γεγονός 

δτι κατά παράβασιν τοίί συντάγματος άπαγορεύομεν τάς 

συγκεντρώσεις είς άνοικτόν χώρο ν. 'Αλλά γνωρίζετε 

καλώς δτι τό σύνταγμα διά τοίί δεκάτου του άρθρου λέγει 

δτι ε[ναι είς τήν κρίσιν τής Κυβερνήσεως νά καθορίζη διά 

νόμου πότε θά έπιτρέπωνται συγκεντρώσεις έν άνοικτφ 

χώρφ. ·Υπάρχει τοιούτος νόμος, τόν δ ποίον δέν έκαμα έγώ, 

τόν έκάματε σείς. 

Γ. Παπανδρέου: ΕΙναι κατάχρησις. 

Κ. Καραμανλής: Συνεπώς τόν συλλογισμόν αύτόν τοiί 

άρχηγοίί τής 'Ενώσεως τοίί Κέντρου ... 

Γ. Παπανδρέου: Σείς κάμνετε κατάχρησιν τής άπαγο

ρεύσεως. 

Κ. Καραμανλής: Είπατε τό έξής: 'Ότι μiiς έπροκάλεσεν 

δ πρόεδρος τής Κυβερνήσεως νά τοίί είπωμεν έάν ή Κυβέρ

νησίς του έλαβεν €να aντιδημοκρατικό ν μέτρqν, καί είπα

τε, έπικαλούμενος ώς άπόδειξιν τό γεγονός δτι άπαγορεύο
μεν τάς συγκεντρώσεις έν άνοικτψ χώρφ ώς παράβασιν τοίί 

συντάγματος. Καί σiiς λέγω δτι τοίίτο εlναι άνακριβές. 

'Εφαρμόζοντες tό σύνταγμα καί συγκεκριμένως τό άρθρον 

10 αύτοίί, έχω τό συνταγματικό ν δικαίωμα κατά τήν κρίσιν 
τής Κυβερνήσεως νά aπαγορεύσω τάς συγκεντρώσεις. Εί

πατε δτι παραβιάζω τό σύνταγμα άπαγορεύων τάς συγκεν

τρώσεις είς άνοικτόν χώρον καί σiiς λέγω δτι έφαρμόζω τό 

σύνταγμα. 

}} 'Εν συνεχείι;ι δ άρχηγός τής ·Ενώσεως Κέντρου άνε
φέρθη καί πάλιν είς τό θέμα τών έκλογών. Καί άντικρούων 

τόν ίσχυρισμόν μου δτι μετά πiiσαν έκλογήν ζητεί ή aντι

πολίτευσις τήν άλλαγήν τοίί έκλογικοίί νόμου, τήν διάλυ

σιν τής Βοvλής καί τήν προκήρυξιν νέων έκλογών, μέ 
έπροκάλεσε νά τοίί άναφέρω έστω καί μίαν περίπτωσιν. 

Δέν έχω τά κείμενα, άλλά έξ δσων ένθυμούμαι, τό 1956, 
εύθύς μετά τάς έκλογάς, δ κ. Παπανδρέου διειcήρυξεν δτι 

έσημειώθη κατά τάς έκλογάς δργιον έκλογικόν, δτι δέν 

άναγνωρίζει τήν Κυβέρνησιν καί ζητεί τήν παραίτησίν 

της. 

Γ. Παπανδρέου: Εlναι ή μόνη περίπτωσις, διότι έπλει

οψήφισε ... 

Κ. Καραμανλής: Κύριε πρόεδρε, εlμαι vποχρεωμένος 

νά aπαντήσω. 

Γ. Παπανδρέου: Κύριε πρόεδρε, άνέφερα αuτήν τήν 

περίπτωσιν εiς τήν δμιλίαν μου. Δέν ύπάρχει καμμία άλλη. 

Κ. Καραμανλής: Θά σiiς είπω καί έπ' αύτοίί καί θά 

σ{iς aποδείξω δτι άλλοτε είχατε διάφορον θεωρίαν περί 

πλειοψηφίας καί μειοψηφίας. 'Εν συνεχείι;ι θά σiiς aποδεί

ξω ... 
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Γ. Παπανδρέου: Θά άπαντήσετε είς τήν έρώτησίν μου, 

πότε έζήτησα νέας έκλογάς πέραν του 1956. 

Κ. Καραμανλής: Τό 1956. Σiiς άvαφέρω τά κείμενα. Εί
πατε vά σiiς άvαφέρω καί μίαν περίπτωσιν καί λέγω, ήμφι

σβητήσατε τό κύρος τώv έκλογώv τού 1956. Καταγγείλατε 
έκλογικόv δργιοv καί είπατε καί τότε έv όvόματι τού λαού 

καί έv όvόματι τής δημοκρατίας δτι δέv άvαγvωρίζομεv ώς 

vόμιμοv τήv Κυβέρνησιν. Δηλαδή δ, τι λέγετε καί τώρα. 

Γ . Παπανδρέου: Τότε είχομεν πλειοψηφίαν καί σείς ε{

σθε μειοψηφία. 

Κ. Καραμανλής: nΕρχομαι καί εiς αύτό. Κάποτε είχατε 

τήv εύκαιρίαv vά έκθέσετε τάς σκέψεις σας καί έπί τού 

θέματος τής πλειοψηφίας καί μειοψηφίας. Τό 1956 έδηλώ
σατε όλίγοv μετά τάς έκλογάς: "Άδίστακτοv ύπήρξε τό 

έκλογικόv δργιοv τής Κυβερνήσεως". 

Γ. Παπανδρέου: Αύτό τό ε{πα. Καί ε{ναι ή μοναδική 

περίπτωσις καί !\δωσα τήν έξήγησιν. Δέν ύπάρχει κάμμία 

αλλ η. 

Πρόεδρος : Δέν θά γίνη ετσι δμαλή συζήτησις. 

Κ. Καραμανλής : Ήμφισβητήσατε τό κύρος τής έκλο

γής καί κατηγγείλατε έκλογικόv όργιο ν όπως καί σήμερον. 

Γ. Παπανδρέου: Καί ήτο άκριβές. 

Κ. Καραμανλής : Καί κατηγγείλατε: 'Ύό προφανές 

συμπέρασμα ε{vαι δτι ή σημερινή Κυβέρνησις ε{vαι Κυ

βέρνησις μειοψηφίας, δέv ε{vαι δημοκρατική Κυβέρνησις 

καί κατά συνέπειαν δέv έχει τό δικαίωμα vά μείvη είς τήv 

άρχήv". 

Γ. Παπανδρέου: 'Ορθότατα, οί άριθμοί τό έβεβαίωσαν. 

Κ. Καραμανλή ς: Θά σiiς άπαvτήσω καί έπ' αύτοv, έχετε 

ύπομοvήv. Φοβοvμαι όμως ότι θά μεταμεληθfίτε, διότι καί 

έπ' αύτοv μέ προκαλείτε. 

Γ. Παπανδρέου : Πότε έζήτησα νέας έκλογάς; 

Κ. Καραμανλής: Σiiς διαβάζω: "'Όλαι αί πληροφορίαι, 

αί δποίαι φθάνουν άπό τάς έπαρχίας, έπιβεβαιοvv τό άφάv

ταστοv έκλογικόν δργιοv τής Κυβερνήσεως, τό δποίοv 

έχει προκαλέσει τήv άγαvάκτησιv καί τήv έξέγεσιv τού 

λαού. 'Η βία καί ή νοθεία, ή όποία ήσκήθη, δέv έχει προη

γούμενον. 'Εξ όvόματος τής πλειοψηφίας τού έλληvικοv 

λαού εiδοποιοvμεv ότι τό άποτέλεσμα τού έκλογικοv όργί

ου δέv τό άvαγvωρίζομεv". 

>> 'Αλλά, κύριοι βουλευταί, παρέστη άvάγκη vά δώσω 
άπάvτησιv, διότι δ άξιότιμος άρχηγός τής Έvώσεως Κέν

τρου ήμφισβήτησεv έκείvο τό δποίοv ε{ πα, ότι κατά κανό

να μετά τάς έκλογάς έπιζητείται νέα άvαμέτρησις μέ πα

ράλληλοv άλλαγήv τού έκλογικοv νόμου καί ήvαγκάσθηv 

vά τού είπω ότι δέv ε{vαι ή πρώτη φορά, ύπάρχει καί προη

γούμενον. 

>> nΕρχομαι εiς τό 1958. Παρ' όλον ότι αί έκλογαί διεξή

χθησαν μέ vόμοv, τόv δποίοv άπό κοιvοϋ κατηρτίσαμεv, 

κατηγγέλθη δ νόμος αύτός άπό τόv κ. Βεvιζέλοv, συvαρχη

γόv τότε τού κόμματός σας, ώς νόμος άνέvτιμος καί μέ τό 

έπιχείρημα ότι αί έκλογαί έγέvοvτο μέ vόμοv άvέvτιμοv, 

τόv δποίοv έv τούτοις δίς προσυπέγραψεv δ κ. Βενιζέλος, 

έζήτησε τήv παραίτησιv τής Κυβερνήσεως. 

Σ. Βενιζέλος: Κύριε πρόεδρε, θά μου έπιτρέψητε νά σaς 

διακόψω . Κύριε πρόεδρε, εlναι βέβαιον δτι δ νόμος του 

1958 έψηφίσθη ύπό των δύο κομμάτων, άλλά έάν ένθυμή
σθε, προϊούσης τής συζητήσεως έν τΌ ΒουλΌ ύπό τής ύπη

ρεσιακής Κυβερνήσεως, ή όποία καί έψήφισε τόν νόμον 

αύτόν, άπεδείχθη άπό άνθρώπους, οί δποίοι ήσαν είδικοί 

μαθηματικοί, δτι αί συνέπειαι τής β' κατανομής ήσαν τοι

αυται, ωστε δλόκληρος ή β' κατανομή, δπως καί εγινε 

πραγματικώς, έπήγαινεν είς τό δεύτερον κόμμα . Είς αύτό 

τό σημείον διεμαρτυρήθην καί εlπον, !\φθασα νά είπω, δτι 
έγώ τουλάχιστον ύπό τοιαύτας συνθήκας δέν εlμαι διατε

θειμένος νά ψηφίσω τόν νόμον. 

Κ. Καραμανλής: 'Εγώ δέv έξετάζω τά αίτια. 

Σ. Βενιζέλος: Πρέπει νά τά έξετάσητε, άλλά θέλετε νά 

σaς είπω καί ενα aλλο . Ένθυμείσθε τό 1951, δταν άνήκατε 
είς τό κόμμα του Συναγερμου, ένθυμείσθε δτι τό κόμμα τό 

ίδικόν σας έζήτησε τήν έπομένην των έκλογών του 1951 
νέας έκλογάς μέ τό 36% πού ελαβε; 

Κ. Καραμανλής: Έv πάσrι περιπτώσει, κατά τό 1958, 
μολονότι αί έκλογαί διεξήχθησαν μέ vόμοv, τόv δποίοv 

άπό κοινού κατηρτίσαμεv, δ κ. Σ. Βενιζέλος κατείγγειλε 

τόν vόμοv αύτόv ώς άvέvτιμοv καί βάσει αύτοv έχαρακτή

ρισε τήv Κυβέρνησιν ώς Κυβέρνησιν μειοψηφίας. 
>>Μέ έπροκάλεσεv δ άρχηγός σας, Ισχυριζόμενος ότι 

ούδέποτε έζήτησε τήv παραίτησιv τής Κυβερνήσεως καί 

ούδέποτε ήμφισβήtησε τό κύρος τών έκλογών. 

» 'Αλλά πέραν αύτοv δ άρχηγός τής 'Ενώσεως Κέντρου 
ήθέλησε vά κάμη μίαν διάκρισιv λέγων ότι τό 1956 δέv 
κατήγγειλε τό άποτέλεσμα τώv έκλογώv καί δέv έζήτησεv 

έκλογάς, άλλά iσχυρίσθη ότι έφ ' όσον ήμείς έλάβομεv 
μικρότεροv άριθμόv ψήφων, είμεθα Κυβέρνησις μειοψη

φίας. 

»Τό κείμενον άποδεικvύει τό άvτίθετοv, ότι καί τότε 

κατήγγειλε τό έκλογικόv όργιο ν καί τήv βίαν καί ε{πεv ότι 

δέv άvαγvωρίζομεv τήv Κυβέρνησιν. 'Αλλ' άvεξαρτήτως 

αύτώv θά ύπεvθυμίσω εlς τόv κ. Παπανδρέου ότι, όταν ή 

άvτιπολίτευσις ώμίλησε περί Κυβερνήσεως μειοψηφίας, 

έάv καλώς έvθυμοvμαι, κατά τό 1959 δ κ. Παπανδρέου, 
ύπαραμυvόμεvος τής Κυβερνήσεως, ε{πεv ότι αί Κυβερνή

σεις δέv κρίνονται μέ τόv άριθμόv τώv ψήφων, άλλά μέ τόv 

άριθμόv τώv έδρώv των έv τφ Κοιvοβουλίφ. 

Γ . Παπανδρέου: Καί τώρα τό ύποστηρίζω. 

Κ. Καραμανλής: Πώς ε{ναι δυνατόν vά ε{vαι Κυβέρνη

σις μειοψηφίας τό 1956 μέ 47% καί vά μ ή ε{vαι Κυβέρνησις 
μειοψηφίας τό 1958 μέ 41%, διότι αύτό τό είπατε διά τήv 
Κυβέρvησίv μου τού 1958. 

Γ. Παπανδρέου: Διότι εlσθε μέ τό 41% πρώτον κόμμα, 
ένώ μέ τό 47% δεύτερον κόμμα. Αύτή εlναι ή διαφορά. 

Κ. Καραμανλής: Πάντως, ύπεστηρίξατε τήv θεωρίαv 

ότι τά περί μειοψηφίας καί πλειοψηφίας ε{vαι άβάσιμα, 

δεδομένου ότι ή νομιμότης τής Κυβερνήσεως κρίνεται άπό 
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τόν άριθμόν τών έδρών καί έπεκαλέσθητε καί προηγούμε

νον dλλων χωρών, τής 'Αγγλίας κ.λ.π. 

Γ . Παπανδρέου: Καί έξακολουθώ νά τό ύποστηρίξω. 

Καί τώρα καταγγέλλω τήν βίαν καί τήν νοθείαν. 

Κ . Καραμανλής : Λέγω, λοιπόν, ότι οί iσχυρισμοί, τούς 

όποίους έχρησιμοποίησεν ό άρχηγός τής Ένώσεως Κέν

τρου, προκειμένου νά άντικρούση τά έπιχειρήματα, έπί 

τών όποίων έστήριξα τήν όμιλίαν μου, vπήρξαν άβάσιμοι. 

ιι 'Αλλ ' ό άρχηγός τής 'Ενώσεως Κέντρου, τερματίζω ν 
τήν όμιλίαν του, έδήλωσε καί πάλιν ότι "ήμείς ήρμηνεύ

σαμεν κατά τόν iδικόν μας τρόπον τήν δημοκρατίαν καί τό 

σύνταγμα. Θά άγωνισθώμεν διά παντός τρόπου, άρνούμε

νοι νά άναγνωρίσωμεν τήν νομιμότητα τής Κυβερνήσεως 

καί τής Βουλής, διά vά άνατρέψωμεν τήν Κυβέρνησιν". 

Εlχον τήν εvκαιρίαν νά είπω καί dλλοτε ότι ή νομιμότης 

μιίiς Κυβερνήσεως καί τό κύρος μιίiς έκλογfίς κρίνονται 

κατά τήν διαδικασίαν καί άπό τά δργανα πού καθορίζει τό 

σύνταγμα. Διότι, dν έπρόκειτο, όπως ε{πον κάποτε, διακό

πτων τόν κ. Μαρκεζίνην, ή νομιμότης τής Κυβερνήσεως 

καί τό κύρος τών έκλογών νά έξαρτίiται άπό τήν κρίσιν τής 

άντιπολιτεύσεως, εiς τή Έλλάδα οvδέποτε θά vπήρχε Κυ

βέρνησις. Δέν νομίζω ότι έχω άνάγκην νά χρησιμοποιήσω 

πλείονα έπιχειρήματα διά νά άποδείξω ότι ή τακτική τού 

νά λέγεται ότι, άνεξαρτήτως τού τί λέγει τό σύνταγμα, 

ήμείς θ ' άγωνισθώμεν διά νά άνατρέψωμεν τήν Κυβέρνη

σιν, άποτελεί άπειλήν έπαναστάσεως. 

ιιΘά ηvχόμην, αvτά τά όποία είπεν ό κ. άρχηγός τής 

'Ενώσεως Κέντρου περί άνενδότου άγώνος πρός άνατρο

πήν τής Κυβερνήσεως, νά άποτελούν μέρος μιίiς τακτικής, 

ή όποία άποβλέπει εiς τήν δημιουργίαν έντυπώσεων. Θά 

λυπηθώ βαθύτατα dν αvτά τά όποία ε{πε, πιστεύη ότι δυνα

τόν νά πραγματοποιηθούν. 

ιιΔιότι δέν είναι δυνατόν κόμματα, τά όποία έμφανίζον

ται ώς 'Ηρακλείς τής δημοκρατίας, διά τών λόγων των καί 

τών πράξεών των νά έξωθούν εiς ένεργείας αί όποίαι όδη

γούν εlς τήν κατάργησιν τής δημοκρατίας. 

ιιΕίπεν ό κ. Παπανδρέου ότι θά άγωνισθώμεν, διότι 

ήμείς δέν είμεθα άνδράποδα. Οvδείς έζήτησεν&πό ύμίiς νά 

εlσθε άνδράποδα. 'Εκείνο τό όποίο ν ζητεί δ λαός, εlναι νά 

είσθε νομιμόφρονες. Άλλά, άνεξαρτήτως τού τί θέλετε νά 

εlσθε σείς, ήμείς πάντως δέν είμεθα άνδράποδα διά νά ύπο

κύψωμεν. 

ιιΤοσούτον μίiλλον, καθ' όσον ήμείς εύρισκόμεθα εiς 

τήν όδόν τής νομιμότητος. Σείς, μέ τόν άνένδοτον άγώνα 

τόν όποίο ν διεξάγετε, εύρίσκεσθε ή θά εύρεθfίτε συντόμως 

εlς τόν δρόμο ν τής &νομίας. 'Ιδού, λοιπόν, διατί δέν δεχό

μεθα μέ τόν τόνο ν αvτόν νά διεξάγεται ή συζήτησις μεταξύ 

Κυβερνήσεως καί άντιπολιτεύσεως. Καί έπαναλαμβάνω 

τήν εvχήν, όπως ή άντιπολίτευσις καί όλόκληρος ή Βουλή, 

άντιμετωπίσουν μέ διαφορετικόν πνεύμα τάς μελλοντικάς 
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'Ύστερα άπό τήν κοινοποίηση, σέ μικρό άριθμό 

άποδεκτ&ν, στίς 7 'Απριλίου, τ&ν συμπερασμάτων 

τής τριμελοϋς επιτροπής τοϋ ΝΑΤΟ, σύμφωνα μέ τά 

όποία ή ·Ελλάδα είναι σέ θέση νά φέρει μόνη της τό 

βάρος τ&ν άμυντικ&ν της δαπανών, ό Κ. Καραμαν

λής συναντaται καί εχει μακρά συνομιλία μέ τόν 

'Αμερικανό πρέσβη στήν 'Αθήνα, Χ. Λαμπουίς. Στή 

συνάντηση παρίσταται δ ύπουργός Συντονισμοϋ, Π. 

Παπαληγούρας, δ οίκονομικός σύμβουλος τοϋ πρω

θυπουργοϋ, Κ . Γούστης καί δ σύμβουλος τής άμερι

κανικής πρεσβείας, Β.Τ. Μπέννετ. 

Στό σχετικό πρακτικό τής συνομιλίας, κατά τήν 

όποία δ 'Έλληνας πρωθυπουργός εκφράζει φανερά 

τή δυσφορία του γιά τήν τοποθέτηση τής επιτροπής 

εναντι τοϋ έλληνικοϋ θέματος, άναφέρεται: 

«Πρόεδρος Κυβερνήσεως: Σκοπός μου είναι νά σίiς άνα- · 
πτύξω τάς άπόψεις μου σχετικώς μέ τήν έκθεσιν τών τριών 

σοφών τού ΝΑ ΤΟ, ήτις καί έκυκλοφόρησε εlς περιορισμέ

νον άριθμόν άποδεκτών τό παρελθόν Σάββατο, 7ην τρέχο

ντος. Τά πορίσματα τής ώς άνω έκθέσεως είναι έξωφρενικά 

καί ή έλληνική Κυβέρνησις εύρίσκεται έν άδυναμίq. νά 

θεωρήση αvτά έστω καί ώς άπαρχήν διά περαιτέρω συζή

τησιν. Εlναι υποχρεωμένη ή έλληνική Κυβέρνησις, μή 

έχουσα dλλην διέξοδον, νά δηλώση ότι ή έκθεσις αvτή 

ε{ναι τελείως άπαράδεκτος καί νά διαπιστώση ότι διέπεται 

άπό μ ή φιλικά αiσθήματα πρός τήν Έλλάδα. 'Ιδού τό δια

τί: 

ιια. 'Ισχυρίζεται ή περί ής ό λόγος έκθεσις ότι ή Έλ

λάς ε{ναι ίκανή νά φέρη μόνη τό βάρος τών άμυντικών 

αvτής δαπανών. 

ιιβ. Τό σύνολον τών &ναγκών τής ·Ελλάδος διά οlκονο

μικήν βοήθειαν έκ τού έξωτερικού κατά τά έτη 1963-64 
υπολογίζεται ότι άνέρχεται εiς 60 έκατ. δολλάρια περίπου, 
τά όποία είναι δυνατόν νά έξευρεθούν ύπό μορφήν δανείων. 

ιιγ. Ή Έλλάς δύναται νά έξεύρη τούς άπαραιτήτους 

διά τήν οlκονομικήν αvτής άνάπτυξιν δανειακούς πόρους 

εvχερέστερον, έφ . όσον ήθελεν προβή εlς ρύθμισιν τού 

προπολεμικού δημοσίου χρέους αvτής. 

ιιΜέ τοιούτου περιεχομένου έκθεσιν εlμαι υποχρεωμέ

νος νά δηλώσω ότι, έάν οί σύμμαχοι τής Έλλάδος δέν 

άντιλαμβάνονται τήν άνάγκην, είτε δέν έχουν τήν πρόθε

σιν νά βοηθήσουν αvτήν, θά ήτο δυνατόν τουλάχιστον νά 

άναμένεται ότι δέν θά παρενέβαλλον προσθέτους δυσχε

ρείας εlς τήν διττήν προσπάθειαν αvτής νά έπιτύχη τήν 

οίκονομικήν της άνάπτυξιν χωρίς νά μειώση τήν άμυντι

κήν ίκανότητα τών ένόπλων της δυνάμεων. 

ιιΥό περιεχόμενον τής έκθέσεως, είναι δυνατόν, έφ' 

όσον θά έγένετο εvρύτερον γνωστόν, νά δημιουργήση έπί 

πλέον σοβαρώτατα πολιτικά προβλήματα, πρωτίστως διά 

τής παροχής προσφόρου έδάφους εiς τήν κομμουνιστική ν 

προπαγάνδαν καί τόν πόλεμον, τόν δποίον αl5τη διεξάγει 

κατά τής άμυντικής συμμαχίας τού ΝΑ ΤΟ. 

ιιΜού εlναι άδύνατον νά καταλάβω πώς χώραι, ώς ή 
Πορτογαλία, ·Ισπανία καί Τουρκία, αί όποία ι δέν συμμετέ

σχον τού πολέμου, δέν ύπέστησαν καταστροφάς καί άπε

ναντίας έξεμεταλλεύθησαν έπωφελώς δι • αvτάς τόν δεύτε
ρον παγκόσμιον πόλεμον, τυγχάνουν γενναιοδώρου άντι

μετωπίσεως, ένώ ή 'Ελλάς έχει τό συναiσθημα ότι δέν τυγ

χάνει τής ύποστηρίξεως τήν δποίαν έδικαιούτο νά άναμέ

νη. Η Ε τι πλέον περίεργον εlναι τό ότι ένισχύονται Κυβερ-
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νήσεις μ ή φιλικώς διακείμεναι πρός τήν Δύσιν, ώς τής Αίγύ

πτου καί τής Γιουγκοσλαβίας. Δέν μέ κατέχει κανένα συ

ναίσθημα φθόνου διά τήν βοήθειαν τήν δποίαν οί σύμ

μαχοι έδωσαν fί έπιθυμουν νά δώσουν είς τήν Τουρκίαν, 

πλήν όμως, ότι οί τρείς σοφοί του ΝΑ ΤΟ γνωμοδοτουν ότι 

θά έπρεπε νά παρασχεθουν ύπό μορφήν δανείου 60 έκατ. 
δολλάρια πρός τήν 'Ελλάδα καί 600 έκατ. δολλάρια πρός 
τήν Τουρκίαν, έκ τών δποίων μάλιστα τμήμα ύπό μορφήν 

δωρείiς, αύτό θά δημιουργήση έξαιρετικώς δυσάρεστην 

έντύπωσιν είς τόν σκληρώς dγωνιζόμενον διά τήν έπιβίω

σίν του έλληνικόν λαόν καί έν τελευταί~ dναλύσει μίαν 

ψυχρότητα είς τάς σχέσεις ·Ελλάδος καί Τουρκίας. 

ιι Ή έκτασις τής παρερμηνείας τών πραγματικών γεγο

νότων καθ' όσον ταυτα dφορουν τήν 'Ελλάδα, είς τήν 

δποίαν ύπέπεσαν οί τρείς σοφοί του ΝΑ ΤΟ, προκύπτει 

έναργώς καί έκτου ότι, καθ' όν χρόνον ή έλληνική Κυβέρ

νησις aντιμετωπίζει έν dκάλυπτον έλλειμμα τής τάξεως 

τών 4,5 δισεκατ. δρχ., προκειμένης τής χρηματοδοτήσεως 
του τρέχοντος προϋπολογισμου καί του προϋπολογισμου 

δημοσίων έπενδύσεων, οί τρείς σοφοί του ΝΑΤΟ έγνωμο

δότησαν ότι ή ·Ελλάς δύναται νά καλύψη τάς dμυντικάς 

δα πάνας αύτής διά τών lδίων αύτής πόρων. 'Υπάρχει μεγά

λη διαφορά μεταξύ του έλλείμματος του Ισοζυγίου πληρω

μών καί τών aπαιτουμένων πόρων διά τήν χρηματοδότη σι ν 

του πενταετους προγράμματος. 

»Πρέπει νά καταστή σαφές ότι ή στάσις τής έλληνικής 

Κυβερνήσεως δέν προκύπτει aπό φθόνον fί dδιαλλαξίαν, 

dλλά aπό τό ότι εlμαι ύποχρf:'ωμένος νά aντιδράσω κατά 
μίας προσπαθείας έξουθενώσεως τών προοπτικών οΙκονο

μικής αναπτύξεως του έλληνικου λαου. Η Α ν aντελήφθησαν 

οί περί τό ΝΑ ΤΟ εύρισκόμενοι ότι ύπέπεσαν είς ένα τόσον 

βαρύ σφάλμα, εlς αύτούς έναπόκειται νά έπανορθώσουν τά 

πράγματα, μή κωλυόμενοι aπό λόγους προσωπικου γοή

τρου fί εύθιξίας τριών aνθρώπων, οlοιδήποτε καί έάν εlναι 

αύτοί. Τό έμπροσθεν ήμών κείμενον θέμα dφορίi τό μέλλον 

τής Συμμαχίας καί του έλληνικου λα ου. 'Ο κ. Φώρ aντελή

φθη τό μέγεθος του σφάλματος τό δποίον διεπράχθη καί 

μου εlπεν ότι έντρέπεται διά τό περιεχόμενον τής έκθέσεως 

τών τριών σοφών, τό δποίον ύπέγραψεν χωρίς νά γνωρίζη 

πλήρως τό τί συνεπήγετο. Μου ύπεσχέθη ότι θά μου dπο

στείλη έπιστολήν, τής δποίας τό περιεχόμενον θά προ

σπαθήση νά προσυπογράψουν καί οί έτεροι δύο έκ τών 

τριών σοφών, είς τήν δποίαν νά dνασκευάζη τά πράγματα. 

Πράγματι, μου aπέστειλε τοιαύτην έπιστολήν, ή δποία 

aποτελεί μίαν προσπάθειαν κάποιας ανασκευής σφαλμά

των τά δποία παρουσιάζει ή έκθεσις τών τριών σοφών, 

πλήν όμως, τό περιεχόμενον αύτής δέν dναιρεί τάς βασικάς 

έπιφυλάξεις τής έλληvικής Κυβερνήσεως διά τό περιεχό

μενον τής έκθέσεως τών τριών σοφών. 

))Λαμπουίς: Θά παρεκάλουν νά μου επιτρέψετε νά ύπο

βάλω μερικά ερωτήματα διά νά διευκρινίσω ώρισμένα κε

νά, τά όποία εχω είς τήν σκέψιν μου, σχετικώς μέ τό πόρι

σμα τής επιτροπής τών τριών σοφών. 'Επιθυμώ πάντως νά 

σας γνωρίσω δτι η άμερικανική Κυβέρνησις εζήτησεν άπό 

τούς τρείς σοφούς δπως μή προβουν είς μνείαν τινά του 

θέματος του προπολεμικου δημοσίου χρέους τής ' Ελλά
δος, πλήν δμως η άνωτέρω ενέργεια τής άμερικανικής Κυ

βερνήσεως δέν ετελεσφόρησε. Δέν εχω είσέτι μελετήσει τό 

περιεχόμενον τής περί ής δ λόγος έκθέσεως τήν όποίαν 

Ελαβον χθές τό άπόγευμα. Δέν δύναμαι εύχερώς νά κατα

νοήσω τί είδους κριτική θά εξαπελύετο έναντίον τής Κυ

βερνήσεως έπί τij βάσει μιας εκθέσεως, τής όποίας η κυρι

ωτέρα διαπίστωσις εΙναι δτι ή έλληνική οίκονομία εύρί
σκεται είς εκτάκτως άνθηράν κατάστασιν. 

))Πρόεδρος Κυβερνήσεως: Δέν μέ ένδιαφέρει τί θά είπη 

ή aντιπολίτευσις. Δέν έπέτρεψα ποτέ είς τόν έαυτόν μου 
κατά τά 27 έτη πού αναμιγνύομαι είς τήν πολιτική ν νά δη
μοκοπήσω. Προσβάλλει δμως τήν προσωπικήν καί έθνι

κήν μου dξιοπρέπειάν ή aντίληψις ότι οί πάντες δικαιουν

ται ένισχύσεως πλήν τής 'Ελλάδος. 'Οφείλω νά έξηγήσω 

εύθαρσώς είς τόν έλλ_ηνικόν λαόν τήν πραγματικήν κατά

στασιν, μή δυνάμενος, διά νά καλύψω τούς συμμάχους καί 

τό ΝΑΤΟ, νά τόν aφήσω dπληροφόρητον. Αί βελτιώσεις 

α{ προτεινόμεναι εlς τήν έπιστολήν Φώρ εlναι δτι ή 'Ελ

λάς, διά νά συνεχίση τό τρέχον ϋψος dμυντικής προσπα

θείας αύτής, πρέπει νά τύχη δωρεάν βοηθείας τήν δποίαν 

τρεχόντως λαμβάνει. 'Εν συνεχεί~ αναφέρεται δτι ol τρείς 
σοφοί έσημείωσαν τήν πρόθεσιν τής 'Ελλάδος νά ρυθμίση 

τό προπολεμικόν δημόσιον χρέος αύτής. τέλος, αναφέρε

ται δτι διά τήν ύλοποίησιν τών aντικειμενικών σκοπών του 

πενταετους προγράμματος ή ·Ελλάς χρειάζεται έτερα /50 
έκατ. δολλάρια. Τό τελευταίον αύτό ποσόν, πού aποτελεί 
τελείως έσφαλμένην βάσίν ύπολογισμου, τό συνήγαγον οί 

τρείς σοφοί του ΝΑΤΟ ώς dκολούθως: Ή έλληνική Κυ

βέργησις έχει δηλώσει δτι διά τήν ύλοποίησιν τών aντι

κειμενικών σκοπών του πενταετους προγράμματος έχρειά

ζοντο 600 έκατ. δολλάρια. ·Η lδία έδήλωσεν ώσαύτως ότι 
έχει έξασφαλισμένην τήν έξεύρεσιν 450 έκατ. δολλαρίων, 

άρα aπαιτείται ή έξεύρεσις ποσου /50 έκατ. δολλαρίων. 'Η 

dκριβής τοποθέτησις του θέματος έχει ώς dκολούθως: 'Η 

έλληνική Κυβέρνησις έκτιμίi δτι τό έλλειμμα τών χρημα

τοδοτικών πόρων τών aπαραιτήτων διά τήν χρηματοδότη

σι ν του προγράμματος οlκονομικής αναπτύξεως ε{ναι τής 

τάξεως τών 800-900 έκατ. δολλαρίων. 'Εκ του ποσου αύτου 
έδηλώθη δτι ή έλληνική Κυβέρνησις προσδοκά τήν έξεύ

ρεσι ν 400-450 έκατ. δολλαρίων έξ εύρωπαϊκών πόρων, δέν 

εlπεν δμως ούδέποτε ή έλληνική Κυβέρνησις δτι έχει fίδη 
έξασφαλίσει τό aνωτέρω ποσόν. 

))Λαμπουίς: Δέν θά έπιθυμουσα νά μείνετε μέ τήν εντύ

πωσιν δτι t'iλλαι χώραι ετυχον πλέον γενναιοδώρου μετα

χειρίσεως εκ μέρους τών ' Ηνωμένων Πολιτειών καί τών 

συμμάχων γενικώτερον. Πρέπει δμως νά όμολογηθή δτι η 

'Ελλάς τά τελευταία Ετή έπετέλεσεν τεραστίας προόδους 

ε{ς τόν οίκονομικόν τομέα. Κατά τά ύπάρχοντα δεδομένα 

α{ είσπράξεις του προϋπολογισμου εΙναι ούσιωδώς άνώτε

ραι τό τρέχον ετος άπό δ, τι τό παρελθόν. Τοιούτου είδους 

έξελίξεις βαρύνουν είς τήν έκτίμησιν τών οίκονομικών 

άναγκών του ί:λληνικου παράγοντος. 

))Παπαληγούρας: Κατά τό τρέχον ετος εδόθησαν έντο

λαί του προέδρου τής Κυβερνήσεως νά γίνη μία δσον τό 

δυνατόν πλέον άκριβής έκτίμησις τών έσόδων καί τών εξό

δων του προϋπολογισμου. 'Η μέχρι τουδε δέ πορεία τών 

έσόδων συμπίπτει aπολύτως μέ τήν πρόβλεψιν δτι ταυτα θά 
άύξηθουν κατά 7% τό 1962, εναντι του 1961 . Πρέπει δμως 
νά σημειωθή δτι aνάλογον αϋξησιν παρουσίασαν καί αί 

δαπάναι τοϋ τρέχοντος προϋπολογισμου. 

»Πρόεδρος Κυβερνήσεως: 'Εντυπωσιακή θεωρείται ή 

πρόοδος τής έλληνικής οlκονομίας, διότι dντιπαραβάλλε-
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τα ι ή παροίισα κατάστασις μέ τό χάος τό δ ποίον έπεκράτει 

μέχρι πρό τινων έτών εlς τήν χώραν αύτήν. Εlναι δμως 

τελείως aνεπαρκής ή έπιτευχθείσα πρόοδος καί στηρίζεται 

έπί τόσον λεπτών βάσεων, ούτως diστε, μέ ένα κακόν χει

ρισμόν νά είναι δυνατόν έντός βραχυτάτου χρονικοίι δια

στήματος νά έκμηδενισθοίιν τά δσα μέχρι τοίιδε έπετεύ

χθησαν. νΕτι περαιτέρω ή παροίισα κατάστασις, λόγω τής 

πολιτικής έντάσεως fίν διερχόμεθα, ένθαρρύνει τά αΙτήμα

τα τών διαφόρων τάξεων διά μεγαλυτέρας ύλικάς ίκανο

ποιήσεις, μερικά δέ έκ τών αΙτημάτων αύτών ή Κυβέρνησις 

ίσως εύρεθή εlς τήν aνάγκην νά τά ίκανοποιήση. Μία έλα

χίστη aύξησις τών μισθών τών δημοσίων ύπαλλήλων νά 

δώση ή Κυβέρνησις, θά αύξήση τάς δαπάνας κατά 800 έκατ. 
δραχμάς καί θά περιορίση μέχρις έξαφανισμοίι τήν ίκανό

τητα τοίι προϋπολογισμοίι νά συμβάλη κατά 800-1000 έκατ. 
εlς τήν χρηματοδότησιν τοίι προγράμματος δημοσίων 

έπενδύσεων, aπό τήν έφαρμογήν δέ τοίι προγράμματος 

έξαρτfiται τό μέλλον αύτοίι τοίι τόπου. 'Αναγκάζομαι νά 

aφήσω aνικανοποίητα τά μεγάλα κενά τής έλληνικής παι

δείας, διότι έπιθυμώ νά διοχετεύσω δλους τούς διαθεσίμους 

πόρους εlς aμέσως παραγωγικάς έπενδύσεις, αί δποίαι νά 

συντελέσουν εlς τήν αίίξησιν τοίι εΙσοδήματος καί έν συ

νεχείlf νά δημιουργήσουν τάς βάσεις διά μίαν διεύρυνσιν 

τών διατιθεμένων κονδυλίων διά τήν παιδείαν καί dλλους 

κοινωνικούς σκοπούς. 

ι>Αύτά εlχον νά είπω. 'Εναπόκειται πλέον εlς έκείνους, 

οί δποίοι εlναι σέ θέσιν νά έκτιμήσουν τάς άνάγκας τοίι 

έλληνικοίι παράγοντος, νά aποφασίσουν έάν θά τόν ένισχύ

σουν, κατά ποίον τρόπον θά τό πράξουν καί νά λάβουν 

πfiσαν σχετική ν έν προκειμένφ aπόφασιν. Αύτών τών έξω

ελληνικών παραγόντων τάς aποφάσεις δέν δύναμαι νd 

έπηρεάσω, όφείλω δμως νά τούς έξηγήσω, δσον δύναμαι 

πληρέστερο ν, τάς aνάγκας τής 'Ελλάδος, διότι μόνον κά

ποιος δ δποίος προέρχεται έκ τοίι έλληνικοίι λαοίι καί τόν 

γνωρίζει τόσον καλώς, εlναι δυνατόν νά έκτιμήση τάς ποι

κίλας ψυχολογικάς, κοινωνικάς καί πολιτικάς πτυχάς τοίι 

έλληνικοίι προβλήματος. Οί ξένοι ε{ ναι δυνατόν έπί έτη νά 

μελετοίιν τήν έλληνικήν πραγματικότητα χωρίς νά εlναι 

καθόλου βέβαιον δτι θά έπιτύχουν τελικώς νά σταθμίσουν 

όρθώς δλας τάς πτυχάς τοίι έλληνικοίι προβλήματος. Τήν 

προσεχή Παρασκευήν θά συνέλθη τό Συμβούλιον τοίι 

ΝΑ ΤΟ, εlς τό δποίον ή έλληνική Κυβέρνησις εlναι ύπο

χρεωμένη νά άκολουθήση τήν στάσι ν τήν δποίαν σfiς άνέ

φερα. 'Εάν οί περί τό ΝΑ ΤΟ εύρισκόμενοι νομίζουν δτι 
κάτι πρέπει νά πράξουν διά νά έπανορθώσουν τό βαρύτα

τον σφάλμα εlς τό δποίον ύπέπεσαν, εlς αύτούς έναπόκει

ται νά τό πράξουν. 

»Λαμπουίς: Διερωτώμαι μήπως θά ήτο δυνατόν νά μή 

ελθη ή εκθεσις πρός συζήτησιν τήν προσεχή Παρασκευήν 

άλλά, είτε νά άναβληθή ή συζήτησις επί τής δλης εκθέσε

ως πρός τόν σκοπόν συλλογής περισσοτέρων στοιχείων 

καί πληρεστέρας μελέτης διαφόρων είδικωτέρων στοιχεί

ων αύτής, είτε νά άποχωρισθή τό άφορων τήν 'Ελλάδα 

μέρος τής εκθέσεως άπό τό υπόλοιπον. Νομίζω δτι ή καλυ

τέρα άκολουθητέα πολιτική, τόσον διά τήν 'Ελλάδα, δσον 

καί διά τήν άμερικανικ:ήν Κυβέρνησιν καί τό ΝΑΤΟ εΙναι 

νά εργασθώμεν μέ τήν συμπαράστασιν τοϋ γενικοϋ γραμ

ματέως κ. Στίκκερ διά τήν άπόσυρσιν τής έκθέσεως καί τήν 

έπανεξέτασιν αύτής. 

»Πρόεδρος Κυβερνήσεως: Φαίνεται δτι αύτό δέν εlναι 

δυνατόν νά γί νη, τόσον διά λόγους γοήτρου τών συνταξάν

των τήν έκθεσιν, δσον καί διότι αϋτη έχει fίδη κυκλοφορή

σει. Τό μέγα σφάλμα ύπήρξε δτι ή έκθεσις ή δποία συνετά

γη, aφοίι διεπιστώθη ή άνάγκη ένισχύσεως τής 'Ελλάδος 

καί τής Τουρκίας, δέν ύπεβλήθη πρό τής κυκλοφορίας αύ

τής εlς τούς άμέσως ένδιαφερομένους διά τό περιεχόμενόν 

της. 

»Λαμπουίς : ·Εκείνο τό δποίον μέ άνησυχεί ζωηρότατα 

εΙ ναι δτι, καθ' δν χρόνον εξετάζεται επί νέας βάσεως τό 

δλον θέμα τής πρός τήν 'Ελλάδα βοηθείας, μ ή τυχόν αί

φνιδιαστικώς ελθη είς τό προσκήνιον τό δλον ζήτημα εξ 

άφορμής τοϋ περιεχομένου τής εκθέσεως των τριών σοφών, 

πρίν ·δηλαδή υπάρξη δ άπαιτούμενος χρόνος διά νά έξετα

σθοϋν άλλα ι μέθοδοι οίκ:ονομικής ενισχύσεως τής 'Ελλά

δος έκτός τής δωρεάν βοηθείας . Οί εν ' Ελλάδι ευρισκόμε
νοι 'Αμερικανοί στρατιωτικοί εχουν σχεδόν περατώσει 

τήν μετά τών ·Ελλήνων συναδέλφων των έκτίμησιν τοϋ 

έλαχίστου βαθμοϋ άμυντικής ετοιμότητος, τόν δποίον πρέ

πει νά διαθέτη δ έλληνικός παράγων. Τώρα πλέον επέστη ή 

στιγμή νά εξετασθή ποίον μέρος των άπαραιτήτων πρός 

τοϋτο δαπανών θά προέλθη έξ έλληνικών πόρων καί ποίον 

έκ: μή έλληνικών πόρων. 

»Παπαληγούρας : Εlναι αύτονόητον δτι ή έλληνική 

Κυβέρνησις δέν άποδίδει είς τήν συγκεκριμένην γεωγρα

φικ:ήν προέλευσιν τής άπαραιτήτου διά τήν άμυναν τοϋ 

έλληνικου χώρου οίκονομικής υποστηρίξεως [sic]. 
»Λαμπουίς: Τό μέγα θέμα τοϋ παρόντος εΙναι τό πρό

βλημα του χρόνου (τiming) . Δέν γνωρίζω τί τελικώς θά 

πράξη ή Κυβέρνησις τών 'Ηνωμένων Πολιτειών είς τόν 

τομέα τής δωρεάν βοηθείας. Πάντως, ή δυσχέρεια άπό τής 

ίδικ:ής μας πλευρaς εγκειται είς τήν υπερνίκησιν τής άπα

φάσεως διά τήν περικοπή ν τής δωρεάν χορηγουμένης βοη

θείας. Δέν εχω λόγους νά πιστεύω δτι θά έπέλθη μία άλλα

γή, ijτις θά επιτρέψη τήν συνέχισιν τής χορηγήσεως δωρε

άν βοηθείας . 'Η δωρεάν χορήγησις βοηθείας δέν εΙ ναι ή 

μόνη μέθοδος ενισχύσεως τής 'Ελλάδος. 'Υπάρχουν καί 

άλλοι μηχανισμοί, οί δποίοι θά ήτο δυνατόν νά τεθουν είς 

ένέργειαν. Δι' αύτό θά η θελα νά εχωμεν μίαν πλήρη συζή

τησιν μέ τόν κ. υπουργόν του Συντονισμου διά νά κ:αθορί

σωμεν άπό κοινοϋ πώς θά έπιτύχωμεν τό καλύτερον δυνα

τόν. 

»Παπαληγούρας: ΕΙμαι είς τήν άπόλυτον διάθεσίν σας. 

»Πρόεδρος Κυβερνήσεως : 'Η έκθεσις τών τριών σοφών 

περιέπλεξεν aφορήτως τό δλον θέμα. Σfiς διαβεβαιώ δτι 

μοίι έχει δημιουργήσει προσωπικόν complex ή άδυναμία 
τής Κυβερνήσεώς μου νά έξηγήση μέ πειστικότητα τάς 

άνάγκας τής 'Ελλάδος καί κατ' έπανάληψιν ζητώ άπό τούς 

συνεργάτας μου νά έλέγχουν τήν σκέψιν μου έν προκειμέ

νφ, φοβούμενος μ ή τυχόν ύποπίπτω εlς σφάλματα, καθ ' δ ν 

χρόνον έξηγώ είς τούς φίλους τής 'Ελλάδος τάς άνάγκας 

τής χώρας αύτής. 

»Λαμπουίς : 'Αντιλαμβάνομαι τάς πολιτικάς καί ψυχο

λογικάς δυσχερείας τάς δποίας άναφέρατε. ν Ας μοϋ επι

τραπή δμως νά παρατηρήσω καί πάλιν δτι ή πρόοδος τήν 

δποίαν εχει έπιτύχει κατά τά τελευταία ετη ή 'Ελλάς εΙ ναι 

έντυπωσιακή. Τούς τρείς πρώτους μόνον μήνας αύτου του 

ετους ή ' Ελλάς ηuξησε τά συναλλαγματικά διαθέσιμα αύ

τή ς κατά 28 έκατ . δολλάρια. Τοιούτου είδους έξελίξεις δέν 
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είναι δυνατόν νά παραμένουν aπαρατήρητοι. 

»Παπαληγούρας: Είμαι εiς τήν διάθεσίν σας διά νά σάς 

εϊπω τήν σημασίαν αuτών τών έξελίξεων καί νά σaς έξηγή

σω εiδικώτερον τά του συναλλαγματικου άποθέματος». 

>>Πρόεδρος Κυβερνήσεως: 'Όπως καί νά έχη τό ζήτη

μα, νομίζω δτι σiiς έδωσα έπαρκείς έξηγήσεις έπί τού πώς 

διαμορφούται ή στάσις μου έν προκειμένφ. Ό κ. Παπαλη

γούρας θά έπιδώση αύριον είς τόν διερχόμενον έξ 'Αθη

νών καθ ' όδόν πρός Παρισίους κ. Στίκκερ σύντομο ν ση

μείωμα, τό δποίον θά περιλαμβάνη τάς aπόψεις τής έλλη

νικής Κυβερνήσεως. Ά ντίγραφον αύτού τού κειμένου θά 

σiiς διαβιβασθή διά νά γνωρίζετε τάς aπόψεις τής έλληνι

κής Κυβερνήσεως. Ή Έλλάς θά διατυπώση τάς έλαχί

στας dνάγκας αύτής είς τόν τομέα τής οίκονομικής αναπτύ

ξεως καί τής dμύνης. Είς aλλους έναπόκειται ή έξεύρεσις 

τών aπαραιτήτων πόρων. λυπούμεθα διότι σστερα aπό συ

ζητήσεις ένός έτους εύρισκόμεθα είς τό σημείον αύτό. Πρέ

πει νά έπιστήσω τήν προσοχήν σας είς τό δτι κατά δυσά

ρεστον σύμπτωσιν, aμέσως μετά τήν έκθεσιν τών τριών 

σοφών τού ΝΑ ΤΟ, θά λάβη χώραν προσεχώς είς 'Αθήνας 

ή σύσκεψις τών ύπουργών 'Εξωτερικών τών χωρών-μελών 

τού ΝΑ ΤΟ. Θά πρέπει νά ληφθή ίδιαιτέρα μέριμνα οvτως 

ιίJστε νά μ ή δοθούν dφορμαί διά τήν aσκησιν aντινατοϊκής 

προπαγάνδας κατά τάς έπερχομένας έβδομάδας. Τό ζήτημα 

είναι λεπτόν καί aπαιτεί aντιμετώπισιν μετά πολλής περι

σκέψεωςιι166. 

Τήν έπομένη, 12 'Απριλίου, ή έλληνική Κυβέρ
νηση, σέ ύπόμνημά της πρός τό γενικό γραμματέα 

τοϋ ΝΑ ΤΟ, Ν τ. Στίκκερ, &ντικρούει τά συμπεράσμα

τα τfjς τριμελους έπιτροπfjς του ΝΑΤΟ. Τό πλήρες 

κείμενο του ύπομνήματος ε{ναι τό ακόλουθο: 

«I . Τό αίτημα χορηγήσεως οΙκονομικής ένισχύσεως εiς 
τήν ' Ελλάδα δικαιολογεiται (α) έκ τών ύψηλών άμυντικών 

δαπανών, αί όποiαι βαρύνουν τόν κρατικόν προϋπολογι

σμόν καί (β) έκ τής ό.νάγκης χρηματοδοτήσεως του προ

γράμματος οΙκονομικής αναπτύξεως τής χώρας, πρός έξα

σφάλισιν ένός άνεκτου ρυθμου προόδου. 

>>Τά ό.κόλουθα δεδομένα παρέχουν τήν εiκόνα τής πρα

γματικής καταστάσεως καί προσδιορίζουν τό μέγεθος καί 

τήν μορφήν τής αναγκαιούσης οικονομικής ένισχύσεως . 

>>2. 'Ο κρατικός προϋπολογισμός έν τφ συνόλφ του, 
ήτοι μετά του προϋπολογισμου τών δημοσίων έπενδύσεων, 

έμφανίζεται συνοπτικώς, διά τό ετος 1962, ώς έξής (εiς 
έκατ . δρχ. ) : 

ΥΕσοδα 

'Έξοδα 

20.820 
25.070 

ΥΕλλειμμα 4.250 
ήτοι τό tλλειμμα aντιστοιχεί εiς 142 έκατ. δολλαρίων. 

>>Τό tλλειμμα τουτο θά καλυφθή, κατά τό τρέχον ετος 

κατά 1.810 έκατ. δολλ. έκ διαφόρων έξωτερικών πηγών, ώς 
ή άμερικανική βοήθεια, iταλικαί έπανορθώσεις κ.λ.π., 

ήτοι έκ πηγών, αί όποίαι ουσιαστικώς δέν θά ύφίστανται 

κατά τά έπόμενα tτη. 'Ομοίως θά καλυφθή ποσόν 990 έκατ. 
δρχ. έξ έκδοθέντος έσωτερικου όμολογιακου δανείου. Συ

νεπώς παραμένει εiσέτι άκάλυπτον ποσόν 1.450 έκατ. δρχ. 

άντιστοιχουν εiς 48 έκατ. δολλαρίων. 

»3 . Αί ό.μυντικαί δαπάναι είναι λίαν ύψηλαί καί έντελώς 
δυσανάλογοι πρός τάς δυνατότητας τής έλληνικής οΙκο

νομίας. Αύται είναι τής τάξεως τών 5.000 έκατ. δρχ., άπορ
ροφουν τό 25% περίπου τών έσόδων του κρατικου προϋπο
λογισμου καί άντιστοιχουν εiς ποσοστόν ύπερβαίνον τό 

5% έπί του GNP, ένώ εiς πλείστας ι'iλλας χώρας του ΝΑΤΟ, 
καί δή μέ τριπλάσιον περίπου κατά κεφαλήν είσόδημα, δέν 

ύπερβαίνουν aντιστοίχως ποσοστόν 4%. Οϋτω, μέγα τμήμα 
τών έθνικών πόρων καί εiδικώτερον τών πόρων του κρατι

κου προϋπολογισμου διατίθεται διά σκοπούς άμύνης, ωστε 

άσήμαντον τμήμα τούτων νά καθίσταται δυνατόν νά διατί

θεται διά σκοπούς οiκονομικής άναπτύξεως. 

»4. 'Η έλληνική οίκονομική προσπάθεια τών τελευ
ταίων έτών κατεβλήθη καί συνεχίζεται μέ όδυνηρόν περιο

ρισμόν τής ίκανοποιήσεως δικαίων αiτημάτων καί προσ

δοκιών του έλληνικου λαου. Είναι άνάγκη νά κατανοηθή 

δτι παρά τήν έπιτευχθεiσαν νομισματικήν σταθερότητα 

καί τήν οiκονομικήν πρόοδον έξακολουθουν νά είναι σο

βαρόταται αί άδυναμίαι τής έλληνικής οiκονομίας καί λίαν 

πιεστικόν τό κοινωνικόν πρόβλημα τής χώρας. 'Αρκεί νά 

ληφθή ύπ' όψιν δτι. τό σύνολον τών άνέργων καί ύποαπα

σχολουμένων είναι τής τάξεως του ένός εκατομμυρίου καί 

άντιστοιχεί πρός τό I I 4 περίπου του ένεργου πληθυσμου 
τής χώρας, τό βιοτικόν έπίπεδον δέ μεγάλων κατηγοριών 

του πληθυσμου συγκρατείται εiς έπίπεδα πλησίον του έλα

χίστου όρίου συντηρήσεως. 'Εάν δέν ληφθουν σαφείς 

άποφάσεις διά τήν άνάληψιν ένός τμήματος τουλάχιστον 

του άμυντικου βάρους καί δέν παρασχεθουν μέσα διά τήν 

έπιτάχυνσιν τών παραγωγικών έπενδύσεων καί εiδικώτε

ρον του προγράμματος δημοσίων έπενδύσεων, θά είναι 

άναπόφευκτος καί δικαία ή βαθεία aπογοήτευσις καί ή ψυ

χολογική καί πολιτική άντίδρασις του πληθυσμου, άνε

ξαρτήτως του δτι ή οίκονομική άνάπτυξις περιέρχεται εiς 

άδιέξοδον. 

»5. Συμφώνως πρός τά ήδη ύποβληθέντα ύπομνήματα 
καί στοιχεiα, έκτελεiται, ήδη, πενταετές πρόγραμμα καί 

είδικώτερον, έντός αuτου, πρόγραμμα δημοσίων έπενδύ

σεων περιλαμβάνον, κυρίως, βασικά tργα οίκονομικής 

ύποδομής, άπαραίτητα διά τήν προώθησιν τής οίκονομίας 

καί τήν δημιουργίαν καταλλήλων προϋποθέσεων πρός άνά

πτυξιν τής ιδιωτικής επενδυτικής δραστηριότητος. 

»Τό κρατικόν πρόγραμμα έπενδύσεων (ήτοι τό άπομέ

νον μέρος του πενταετους προγράμματος καθώς καί ή προ

βλεπομένη συνέχισίς του κατά τά τρία ό.πό τής λήξεώς του 

ετη), ό.παιτεi διά τήν προσεχή πενταετίαν δαπάνην 30.000 
έκατ. δρχ. (1.000 έκατ. δολλαρίων). Εiς τό πρόγραμμα του
το, σημειωτέον, δέν περιλαμβάνονται αί έπενδύσεις δημο

σίων έπιχειρήσεων ή όργανισμών ώς τής Δημοσίας 'Επι

χειρήσεως Ήλεκτρισμου καί του Όργανισμου Τηλεπι

κοινωνιών 'Ελλάδος, ή ι'iλλων Νομικών Προσώπων, διότι 

αί έπιχειρήσεις αύται καί όργανισμοί εχουν οίκονομικήν 

αuτοτέλειαν, δέν χρηματοδοτουνται ύπό του κρατικου 

προϋπολογισμου καί άναζητουν μόνοι των τάς πηγάς χρη

ματοδοτήσεώς των. 'Έναντι του άνωτέρου άπαιτουμένου 

ποσου, έκ του κρατικου προϋπολογισμου καί λοιπών είδι

κών έσωτερικών πόρων, δέν δύναται νά διατεθουν ποσά 

πλέον τών 8.500 έκατ. δραχμών (283 έκατ. δολλαρίων) . 

'Υπολογίζεται δτι ετερα 5.000 έκατ. δραχμών (167 έκατ. 
δολλαρίων) θά καταστή δυνατόν νά ό.ντληθουν διά έσωτε-
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ρικου δανεισμου, καίτοι δ δανεισμός οuτος, λόγω τής πε

ριωρισμένης άποταμιευτικής ίκανότητος τής έλληνικής 

οΙκονομίας, θά εχη ώς δυσμενή συνέπειαν νά στερήση τήν 

iδιωτικήν οiκονομίαν μέρους τών φυσικών πηγών χρημα

τοδοτήσεώς της. 'Υπό τήν εννοιαν αύτήν δύνανται νά 

ύπάρχουν άμφιβολίαι ώς πρός τήν δυνατότητα πραγματο

ποιήσεως έν τφ συνόλφ του πόρου τούτου. 'Απομένει, συ

νεπώς, άκάλυπτον ποσόν 16.500 έκατ. δρχ. (550 έκατ. δολ
λαρίων), τό δποίον ε{ναι άνάγκη νά προέλθη έξ έξωτερι

κών πηγών, έάν πρόκειται νά συνεχισθή ή προσπάθεια οΙ

κονομικής άναπτύξεως καί έπιτευχθουν οί σκοποί του 

προγράμματος. 

»6. Διά τούς ανωτέρω λόγους ή έλληνική Κυβέρνησις 
ζητεί νά άναγνωρισθουν σαφώς καί έγκριθουν τά έξής: 

»α. 'Η συνολικώς άπαιτουμένη ένίσχυσις του κρατικου 

προϋπολογισμου άνέρχεται εiς I 10 έκατ. δολλαρίων έτη
σίως διά τήν άμυναν καί τό κρατικόν πρόγραμμα έπενδύ

σεων, έξαιρουμένων δηλαδή τών αύτοεξυπηρετουμένων 

έπενδύσεων τών δημοσίων ή Ιδιωτικών όργανισμών καί 

έπιχειρήσεων. 

»β. Έκ τών ανωτέρω 110 έκατ. δολλαρίων, βασικής 
σημασίας ε{ναι ή παροχή 50 έκατ. δολλαρίων ύπό μορφήν 
δωρεάν βοηθείας άμυντικής στηρίξεως. Τό ϋψος τουτο τών 

50 έκατ. δολλαρίων έτησίως δωρεάν βοηθείας άμυντικής 
στηρίξεως τελεί ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι αί δαπάναι άμύ

νης θά διατηρηθουν εiς τό σημερινόν των ϋψος. Πάσα αu

ξησις τών δαπανών τούτων, ή όποία ήθελε καταστή άναγ

καία, έντός του πλαισίου τής Συμμαχίας, θά επρεπε νά κα

λυφθή διά προσθέτου δωρεάν βοηθείας . ΕΙναι άδικον καί 

έντελώς άπαράδεκτον νά άναμένεται δτι ή έλληνική οΙκο

νομία θά βαστάζη άμυντικόν βάρος πλησίον του 5%. Δέν 
άποτελεί δέ δ δανεισμός διά τήν οiκονομικήν άνάπτυξιν 

ύποκατάστατον τής δωρεάν βοηθείας διά τήν άμυναν διά 

τούς έξής λόγους: 

»αα. Διότι τουτο θά συνεπήγετο τήν κατά πλέον του 

70% χρηματοδότησιν του κρατικου προγράμματος έπενδύ
σεων διά δανείων, ένώ συγχρόνως θά ηuξανε σημαντικώς 

τάς έπιβαρύνσεις του κρατικου προϋπολογισμου πρός έξυ

πηρέτησιν μεταπολεμικών χρεών. 'Ήδη, ή έπιβάρυνσις έκ 

τής αiτίας ταύτης του κρατικοί! προϋπολογισμου, τό προ

σεχές ετος άνέρχεται εiς 1.000 έκατ. δρχ. (33 έκατ. δολλα
ρίων). 'Εξ άλλου, δ δανεισμός οuτος, καθιστάμενος αναγ-

καίος λόγω των ύπερόγκων αμυντικών δαπανών, iσοδυνα

μεί πρός κάλυψιν μέρους τών δαπανών τούτων, αί όποίαι 

άφορουν τήν κοινήν άμυναν, διά δανείων, δπερ ε{ναι ο{ κο

νομικώς άπαράδεκτον καί ψυχολογικώς καί πολιτικώς έπι

κίνδυνον, 

»β β. 'Η παροχή έξωτερικών δανείων όδηγεί εiς σο βα

ράν αuξησιν τών επιβαρύνσεων του ισοζυγίου πληρωμών 

καί, ώς αποδεικνύει ή πείρα, εiς συναλλαγματικόν αδιέξο

δον. 

»'Ως εσχατον δριον ύποχωρήσεως ή Κυβέρνησις θ' 

άπεδέχετο τήν συνέχισιν τής παρεχομένης δωρεάν βοηθεί

ας άμυντικής στηρίξεως ε{ς τό σημερινόν ϋψος τών 20 
έκατ. δολλαρίων, των ύπολοίπων 30 έκατ. δολλαρίων πα
ρεχομένων έτησίως ύπό μορφήν λίαν μακροπροθέσμων καί 

χαμηλοτόκων δανείων μέ μακράν περίοδον άναστολής τής 

ένάρξεως τής αποπληρωμής των. Τό δάνειον τουτο θά πρέ

πει νά χορηγηθή ύπό μορφήν δυναμένην νά καταστήση 

τουτο δραχμογόνον ύπέρ του προϋπολογισμοί!. 

»γ. Μακροπρόθεσμα δάνεια οΙκονομικής άναπτύξεως 

έξ 60 έκατ. δολλαρίων έτησίως διά δαπάνας εiς δραχμάς 
καί συνάλλαγμα (καί πάλιν διά τό πρόγραμμα κρατικών 

έπενδύσεων). Εις ταυτα δύνανται νά συνυπολογισθοuν 25 
έκατ. δολλαρίων έτησίως έκ τής Εύρωπαϊκής Τραπέζης 

'Επενδύσεων. 

»'Εννοείται δτι δένεΙ ναι δυνατόν νά γίνη δεκτή οίαδή

ποτε συσχέτισις τών κατά τά άνωτέρω χορηγηθησομένων 

δανείων πρός τό θέμα του προηγουμένου διακανονισμοί) 

του προπολεμικου δημοσίου χρέους, διότι έπί του θέματος 

τούτου ή έλληνική Κυβέρνησις έπέδειξε καί έξακολουθεί 

νά έπιδεικνύη τήν προθυμίαν της διά τήν έπίτευξιν ένός 

διακανονισμοί) ύπό λογικούς δρους. 

»7. 'Η έλληνική Κυβέρνησις ηθέλησε νά ύποβάλη 
προτάσεις εύλόγους καί ρεαλιστικάς, ή άποδοχή τών 

δποίων, έν συνδυασμφ μέ τήν καταβαλλομένην προσπά

θειαν ύπό του έλληνικου λαοu, θά ηδύναντο νά σταθερο

ποιήσουν οΙκονομικώς καί πολιτικώς τήν 'Ελλάδα καί τό 

ΝΑΤΟ εiς τήν κρίσιμον ταύτην περιοχήν. Έξάλλου έάν, 

μή έκτιμωμένων τών δυσχερειών τάς όποίας άντιμετωπίζει 

ή χώρα, δέν παρήχετο εμπρακτος καί έπαρκής αρωγή, θά 

έσημειοuτο εύρείας έκτάσεως οΙκονομική διαταραχή συ

νεπαγομένη άκρως έπικινδύνους κοινωνικάς καί πολιτικάς 

έπιπτώσεις» 167 • 
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Τήν άνοιξη καί τό καλοκαίρι του 1962, ό Κ. Καραμανλής θά στρέψει τήν προσοχή του στό πεδίο τής 
έξωτερικής Πολιτικής καί είδικότερα στήν έξεύρεση τρόπων γιά τή συνέχιση τής οίκονομικής βοήθειας 

πρός τήν 'Ελλάδα -ζήτημα πού θά μπορουσε νά άποδειχθεί καθοριστικό, τόσο γιά τήν έξασφάλιση καί 

έπιτάχυνση τής οίκονομικής άναπτύξεως τής χώρας, δσο καί γιά τήν επαρκή άμυντική της θωράκιση. 'Ο 

'Έλληνας πρωθυπουργός θά άναπτύξει τίς έλληνικές άπόψεις σέ σειρά έπαφών πού θά έχει μέ ήγετικές 

μορφές τής 'Ατλαντικής Συμμαχίας, κατά τήν έαρινή ύπουργική σύνοδο του ΝΑΤΟ, στήν 'Αθήνα, δσο 

καί σέ συναντήσεις του μέ τόν πρεσβευτή καί έκπροσώπους τής Κυβερνήσεως των ΗΠΑ-ένώ θά 

άποστείλει σχετικά καί έπιστολή στόν πρόεδρο Κέννεντυ. Οί σύντονες προσπάθειες του Κ. Καραμανλή, 
μετά τήν πρώτη εύνοϊκή άπόφαση τής συνόδου του ΝΑΤΟ στήν 'Αθήνα, ή συστηματική παρακολούθη

ση του θέματος καί ή έντονη δραστηριοποίηση κορυφαίων μελών τής έλληνικής Κυβερνήσεως, ύπό τή 

στενή έπίβλεψη του πρωθυπουργου, θά καταλήξουν, τόν 'Ιούλιο, στή σύσταση δύο «Κονσόρτσιουμ)), 

έπιφορτισμένων μέ τήν παροχή βοηθείας πρός τήν 'Ελλάδα καί τήν Τουρκία. Παράλληλα, ή έπικύρωση 

τής Συμφωνίας Συνδέσεως, ή επίσκεψη του ύπουργου 'Εξωτερικών στήν v Α γκυρα, καθώς καί ή επίσκε

ψη του άντιπροέδρου τών ΗΠΑ, Λ. Τζόνσον, στήν 'Αθήνα, θά ύπογραμμίσουν τό δυναμισμό τής έλληνι

κής έξωτερικής πολιτικής καί θά καταδείξουν τήν πολύπλευρη δραστηριότητα τής χώρας στό διεθνές 
έπίπεδο. 

Στό έσωτερικό πεδίο, άπό τήν άλλη πλευρά, ή θεμελίωση νέων παραγωγικών έργων, ή παράδοση, άπό 
τόν ϊδιο τόν πρωθυπουργό, τών πρώτων βιβλιαρίων άγροτικών συντάξεων καί ή κατάργηση έμφυλιοπο

λεμικών μέτρων άσφαλείας του Κράτους- δείγματα τής επιτυχους πορείας τής οίκονομικής πολιτικής, 

τοu νέου κοινωνικου προσώπου τής άναπτύξεως, άλλά καί τής έντονης επιθυμίας του Κ. Καραμανλή γιά 

ύπερκέραση τών έσωτερικών άντιθέσεων, δέν θά συναντήσουν άνάλογη ύποδοχή άπό τήν άντιπολίτευ

ση, ή όποία θά συνεχίσει άμείωτη τήν πολεμική της κατά τής Κυβερνήσεως. 

14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1962 

Προκειμένου νά έπισπευθεi ή διαδικασία γιά τήν 

έπικύρωση τής Συμφωνίας τών 'Αθηνών, άπό τό ιτα

λικό Κοινοβούλιο, ή όποία είχε fίδη καθυστερήσει 

σημαντικά, δ Κ. Καραμανλής έπιφορτίζει τόν ύπούρ

γό 'Εμπορίου, Π. Πιπινέλη, νά ερθει σέ έπαφή μέ τά 

άρμόδια οργανα τής ιταλικής Κυβερνήσεως. 'Ο Π . 

Πιπινέλης, ϋστερα άπό τίς συνομιλίες πού είχε μέ 

άρμοδίους παράγοντες, σέ τηλεγράφημά του πρός 

τόν Κ. Καραμανλή, άπό τή Ρώμη, άναφέρει: 

«Συμπεράσματα ένταuθα συνομιλίας μου μεθ' άρμοδίου 

ύπουργοu δύνανται συνοψισθώσιν ώς άκολούθως: 

» I. 'Ως πρός άνάγκην έπισπεύσεως κυρώσεως Συμβά
σεως Συνδέσεως, ής έτόνισα έπανειλημμένως τό έπείγον, 

μοί έδηλώθη πανταχόθεν, δτι λόγος έπιβραδύνσεως όφεί-

λεται άποκλειστικώς εi.ς κοινοβουλευτικήν διαδικασίαν 

καί δτι Κυβέρνησις θά καταβάλη πάσαν προσπάθειαν πρός 

άποφυγήν <iπωλείας χρόνου. Έν ύπουργείφ 'Εξωτερικών 

μοί έλέχθη σήμερον δτι έπικύρωσις θά λάβη χώραν πρό 

θερινών διακοπών. 

»2. 'Ως πρός άγροτικά ζητήματα συμφωνοuσι συνεχι
σθώσι έπί τεχνικοu έπιπέδου συνομιλία ι πρός συνεργασίαν 

έντός πλαισίου συνδέσεως καί πρός τόν σκοπόν συντονι

σμοu προσπαθειών διά τήν έμπορίαν προϊόντων καί άπο

φυγ~ν άνταγωνισμοu. ΕΙναι πρόθυμοι μελετήσωσι συγκε

κριμένας έπί έκάστου προϊόντος εi.σηγήσεις. Ρητώς έπα

νειλημμένως έδήλωσα δτι πaσα τοιαύτη έπαφή ούδαμώς 

δέον νά εχη εννοιαν διακρίσεως πρός ι'iλλα μέλη Κοινότη

τος, μεθ' ών φυσικά θά έπακολουθήσουν εκατέρωθεν αί 

ένδεικνυόμεναι άντίστοιχοι συνεννοήσεις. 

»3. 'Ως πρός συνεργασίαν μεταξύ βιομηχανικών έπι
χειρήσεων, ζωηρόν καί άπό πολλών πλευρών έξεδηλώθη 
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ένδιαφέρον. Συνέστησα εις πάντας ύποβάλωσι συγκεκριμέ

νας προτάσεις πρός άρμόδια όργανα. 

»4. 'Ως πρός συμμετοχή ν μας εις συζητήσεις, κατά 

προπαρασκευαστικόν στάδιον συνδέσεως, ειδικώτερον δέ 

δσον άφορα πολιτικήν κοινότητα, έξεδηλώθη έν ύπουρ

γείφ ' Εξωτερικών εύμενής άποδοχή καί κατανόησις. 

»Γενικός διευθυντής ύπουργείου ' Εξωτερικών εις μα

κράν έπί τοϋ προκειμένου συνομιλίαν μας, άπεδέχθη βασι

μότητα αιτήματός μας δεδομένης προσεχοϋς συνδέσεώς 

μας. Συνέστησεν δμως δπως σχετική προσπέλασις ήμών 

πρός Κοινότητα γίνη μετά πολλής προσοχής ώς πρός τήν 

διατύπωσιν αιτήματός μας. 

»' Εξεφράσθη μετά συγκεκρατημένης αισιοδοξίας ώς 
πρός όλοκλήρωσιν σχεδίου κατόπιν τελευταίων συνομιλι

ών Φανφάνι- Ντέ Γκώλ- ' Αντενάουερ, ύπολογίζει δέ δυ

νατότητα ύπογραφής συμφωνίας διά προσεχή ' Ιού
νιον»Ι68 . 

Στίς 17 'Απριλίου ό Κ. Καραμανλής δέχτηκε τόν 
ύπουργό 'Εμπορίου, ό όποίος τόν ένημέρωσε λεπτο

μερώς γιά τά άποτελέσματα τών συνομιλιών του 

στήν ίταλική πρωτεύουσα. 

16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1962 

'Η ΕΚ άποφασίζει νά όργανώσει λαϊκή συγκέν

τρωση στό κέντρο τής 'Αθήνας, στίς 20 'Απριλίου, 
καί κατ' έντολή τής ήγεσίας της ό βουλευτής Χανί

ων Κ. Μητσοτάκης ζητεί άπό τήν Κυβέρνηση τή 
σχετική άδεια. 'Η Κυβέρνηση, φοβούμενη διασά

λευση τής δημόσιας τάξεως, άπαγορεύει τή συγκέν

τρωση σέ άνοικτό χώρο καί δίνει άδεια πραγματο

ποιήσεώς της στό γήπεδο τοϋ Παναθηναϊκοϋ. 

'Ωστόσο, ή ΕΚ καλεί τήν έπομένη τούς όπαδούς 

της στ.όν άνοικτό χώρο πρό τής Λέσχης τών Φιλε

λευθέρων, ένώ ό ύπουργός 'Εσωτερικών, Γ. Ράλλης 

προβαίνει σέ σχετικές δηλώσεις: 

«'Η Κυβέρνησις, δπως έδήλωσεν ήδη , άπηγόρευσε τήν 

συγκέντρωσιν έν άνοικτφ χώρφ. Καί προήλθεν εις τήν 

άπαγόρευσιν, κατ' έφαρμογήν τής διατάξεως τοϋ c'iρθρου 

10 τοϋ Συντάγματος, τό όποίον όρίζει δτι: "αί έν ύπαίθρφ 

συναθροίσεις δύνανται νά άπαγορευθώσιν c'iν έκ τούτων 

έπίκειται κίνδυνος εις τήν δημοσίαν τάξιν" , έν συνδυασμφ 

πρός ύπαρχούσας θετικάς πληροφορίας δτι θέλει κατα

βληθή προσπάθεια διαταράξεως τής τάξεως ύπό άναρχι

κών στοιχείων. 

»Κατά ταϋτα, ή μέν Κυβέρνησις έφαρμόζει τό Σύνταγμα 

ό δέ κ . Παπανδρέου καπηλεύεται τοϋτο, δπως καπηλεύεται 

καί τήν δημοκρατίαν. 

»' Εφ' δσον ή συγκέντρωσις λάβη χώραν έντός τής Λέ
σχης τών Φιλελευθέρων, δέν ύφίσταται θέμα. Έάν δμως 

έπιχειρηθή καταστρατήγησις διά τής συναθροίσεως έν 

άνοικτφ χώρφ, αϋτη ώς παράνομος θά διαλυθή. Καλείται ό 

νομιμόφρων λαός τών 'Αθηνών δπως, συμμορφούμενος 

πρός τό Σύνταγμα καί τούς νόμους, άγνοήση τήν πρό

σκλησιν τής παρανόμου ταύτης συγκεντρώσεως» . 

Στίς 18 'Απριλίου ή ΕΚ θά έπιτεθεί μέ άνακοίνω-

σή της έναντίον της Κυβερνήσεως, τήν όποία καί 

χαρακτηρίζει ώς «έκ γενετής παράνομον» καί ύπο

στηρίζει δτι «μέ τήν άντισυνταγματικήν γνωστήν 

άπαγόρευσιν τής έλευθέρας έπικοινωνίας μέ τόν λα

όν, έπιβεβαιώνει είς τό άκέραιον τόν χαρακτηρισμόν 

ό όποίος τής έδόθη είς τήν Βουλήν, δτι κατέστη 

έσωτερική κατοχή». Καλεί δέ δλον «τόν έλληνικόν 

λαόν, δλους τούς ύπερηφάνους καί έλευθέρους άν

θρώπους, είς έθνικήν άντίστασιν» . 

Παράλληλα, ή ·ΕΔΑ, μέ άνακοίνωσή της, καλεί 

«τόν άνυπότακτον λαόν τής δημοκρατικής 'Αθήνας 

νά πάρει μέρος στήν συγκέντρωση, γιά νά έκδηλώση 

γιά άλλη μιά φορά τήν θέλησή του νά άποκατασταθfϊ 

ή συνταγματική τάξις καί ή δημοκρατική νομιμό

της». Σέ νεώτερη, τέλος, δήλωσή του, ό Γ. Παπανδρέ

ου έπιμένει δτι «θεωρεί τήν συγκέντρωσιν νόμιμον 

καί παράνομον τήν άπαγόρευσιν» καί δίνει τή διαβε

βαίωση δτι «θά ύπάρξη πλήρης τήρησις τής τάξεως». 

Τελικά, στίς 20 'Απριλίου καί παρά τήν κυβερ
νητική άπαγόρευση, θά γίνει άπόπειρα πραγματο

ποιήσεως τής συγκεντρώσεως στήν Πλατεία Καρύ

τση, μέ τή συμμετοχή καί όπαδών τής ΕΔΑ. Παρά τή 

σχετικά περιορισμένη προσέλευση διαδηλωτών, θά 

προκληθοϋν έπεισόδια άνάμεσα σέ άστυνομικούς καί 

πολίτες, καί θά τραυματισθοϋν 71 ίδιώτες -μεταξύ 
τών όποίων καί βουλευτές τής ΕΚ-καί 82 άστυνο
μικοί. Ό ύπουργός τών 'Εσωτερικών, Γ. Ράλλης 

άναφέρεται σέ εύθύνες τής ΕΚ, ένώ ό Κ . Καραμανλής 

προβαίνει στήν άκόλουθη δήλωση : 

<<Ή πολιτική ώριμότης κ:αί ή νομιμοφροσύνη 

τοv έλληνικ:οv λαοv άπέδειξαν δτι ή Έλλάς δέν 

προσφέρεται εlς άναρχικ:ά πειράματα. 'Ελπίζομεν 

δτι ή ήyεσία τfjς ΕΚ θά συναyάyη άπό τήν σημερι

νήν οlκ:τράν περιπέτειαν χρήσιμα συμπεράσματα». 

16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1962 

Θεμελιώνεται τό νέο έργοστάσιο θειϊκοϋ καί φω

σφορικοϋ όξέος στή βιομηχανική ζώνη της έταιρί

ας λιπασμάτων, στή Δραπετσώνα. Στήν τελετή παρί

σταται ό ύπουργός Γεωργίας, Κ. 'Αδαμόπουλος, ό 

ύφυπουργός Συντονισμοϋ, Ι. Μποϋτος, καί δ διοικη

τής τής 'Εθνικής Τραπέζης, Δ. Χέλμης. 

Στή σχετική όμιλία του, ό ύπουργός Γεωργίας 

τονίζει δτι ή συμπίεση τοϋ κόστους τών λιπασμάτων 

άποτέλεσε κύριο μέλημα τής σημερινής Κυβερνή

σεως, γιά τήν άνακούφιση τοϋ άγροτικοϋ κόσμου καί 

έξαίρει τή συμβολή τής 'Εθνικής Τραπέζης στή δη

μιουργία τοϋ νέου συγκροτήματος. Παράλληλα, έπι

σημαίνει δτι ή συμμετοχή της έξασφάλισε τήν έθνι

κότητα τής έπιχειρήσεως καί τόν ελεγχο τής Κυβερ

νήσεως, ή όποία ένδιαφέρεται γιά τήν άνάπτυξη τής 

άγροτικής οίκονομίας. 

Τό έργοστάσιο προβλέπεται νά παράγει 300 τό-
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νους ήμερησίως θειϊκου όξέος καί 120 τόνους φω
σφορικοί) όξέος, πού θά διοχετεύονται στό έργοστά

σιο τής έταιρίας λιπασμάτων καί θά μετατρέπονται 

σέ λιπάσματα. Μέ τήν παραγωγή του έργοστασίου 

θά καλύπτονται οί άνάγκες τής Ν. 'Ελλάδος καί των 

νήσων. 

16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1962 

'Ο διοικητής τής 'Εθνικής Τραπέζης τής · Ελλά
δος, Δ. Χέλμης, έκθέτει τά πεπραγμένα τής Διοική

σεως κατά τό 1961. Ή σχετική εκθεση άναφέρεται 
στίς έξελίξεις τής διεθνοuς καί έλληνικής οικονομί

ας, στίς διαγραφόμενες προοπτικές κατά τό τρέχον 

ετος καθώς καί στά μέτρα πού πρέπει νά ληφθοuν γιά 

τήν προώθηση τής οικονομικής άναπτύξεως τής χώ

ρας. 

Ειδικότερα, διαπιστώνεται ή ίκανοποιητική έξέ

λιξη τής διεθνους οικονομίας καί ειδικότερα τής έλ

ληνικής, ή όποία σημείωσε θεαματικές προόδους 

κατά τό 1961, ώς πρός τήν αϋξηση του έθνικου εισο

δήματος. Παράλληλα, έξαίρεται τό πρωτοφανές ϋψος 

τ&ν έπενδύσεων, κρατικών καί ιδιωτικών, σέ συνάρ

τηση μέ τή διατήρηση πλήρους οικονομικής σταθε

ρότητος, καθώς καί ή αϋξηση των συναλλαγματικών 

διαθεσίμων. 'Υπογραμμίζεται έπίσης ή σημασία τής 

συνδέσεως τής 'Ελλάδος μέ τήν ΕΟΚ καί χαρακτη

ρίζεται ώς έπαρκής ό παρεχόμενος χρόνος γιά τήν 

άναδιάρθωση τής έθνικής παραγωγής καί τή δια

μόρφωση νέας νοοτροπίας. 

«Τό πρόγραμμα άναπτύξεως πού έφαρμόστηκε 

καί ή νέα οικονομική πολιτική πού έγκαινιάστηκε, 

μέ τά γνωστά κίνητρα», έπισημαίνεται σ~ήν εκθεση, 

«παγίωσαν στό έσωτερικό καί διεθνώς τήν πεποίθη

ση δτι ή άνάπτυξη τής έλληνικής παραγωγής έπιδι

ώκεται μέ σοβαρότητα καί συνέπεια καί δτι μέ αύτήν 

τήν προϋπόθεση είναι βέβαιο δτι ή ιδιωτική έπιχει

ρηματική πρωτοβουλία θά δραστηριοποιηθεί». Πα

ρατηρείται άκόμη δτι ύπάρχει άνάγκη κεφαλαίων 

γιά τήν πραγματοποίηση των οικονομικών σκοπών 

τής Κυβερνήσεως, δτι πρέπει νά αύξηθοuν τά κεφά
λαια τής Τραπέζης, γιά νά χρηματοδοτηθεί ή βιομη

χανική άνάπτυξη καί νά συνεργαστοuν στενά ή 

'Εθνική Τράπεζα μέ τόν ΟΧΟΑ καί τόν ΟΒΑ, μέ 

σκοπό τήν κινητοποίηση τ&ν άδρανούντων κεφα

λαίων καί τήν κάλυψη των αύξημένων άναγκ&ν τής 

οικονομίας. Καί ή εκθεση καταλήγει στό συμπέρα

σμα δτι ή 'Εθνική Τράπεζα είναι ό πιό ένδεδειγμένος 

φορέας γιά τήν προώθηση καί τήν καθοδήγηση των 

δημιουργικών έπιχειρηματικ&ν πρωτοβουλιών. 

18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1962 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται σέ συνεργασία τόν 

ύπουργό 'Εθνικής Παιδείας, Γ. Κασιμάτη, συνοδευό-

μενο απο παράγοντες του ύπουργείου. Κατά τή 

συνεργασία έξετάζεται τό έκτελούμενο πρόγραμμα 

του ύπουργείου Παιδείας καί ειδικότερα τό θέμα των 

νέων κτιριακών έγκαταστάσεων των άνωτάτων σχο

λών καί τ&ν ίίλλων βαθμίδων τής έκπαίδευσης. 

Σχετικά, τό Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

ύποβάλλει στόν Κ. Καραμανλή σημείωμα, τό όποίο 

άναφέρεται στίς τακτικές καί εκτακτες ένισχuσεις 
των άνωτάτων έκπαιδευτικ&ν ίδρυμάτων, μεταξύ των 

έτ&ν 1957-1962 [βλ. πίνακα σ. 362] 169: 

19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1962 

Ό διοικητής τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος, Ξ. 

Ζολώτας, σέ εκθεσή του πρός τή γενική συνέλευση 

των μετόχων της, τονίζει μεταξύ ίίλλων δτι ή σύνδε

ση τής 'Ελλάδος μέ τήν ΕΟΚ θά εχει εύεργετική 

έπίδραση στήν οικονομική ζωή τής χώρας. Τό οικο

νομικό καί κοινωνικό πρόβλημα τής 'Ελλάδος 

-ύπογραμμίζει- τοποθετείται σέ νέες βάσεις καί 

διανοίγονται εύρύτερες προοπτικές γιά τήν έλληνική 

οικονομία. 'Η τελωνειακή οικονομική ~νωση μέ τίς 

χώρες τής ΕΟΚ είναι βέβαιο δτι θά προκαλέσει με

γαλύτερη πίεση στήν έλληνική οικονομία, άπό τόν 

άνταγωνισμό χωρών, οί όποίεςείναι καί βιομηχανι

κά προηγμένες, άλλά καί θά έξασφαλίζει ούσιώδη 

πλεονεκτήματα γιά τήν προαγωγή τής έλληνικής 

οικονομικής άναπτύξεως. 
Ό Ξ. Ζολώτας προβαίνει άκόμη σέ ύποδείξεις 

σχετικά μέ τήν προσαρμογή τής έλληνικής οικονο

μίας στίς νέες συνθήκες καί τήν έξασφάλιση αύτοδύ

ναμης διαδικασίας άναπτύξεως καί έκβιομηχανίσεως 

τής χώρας, ώστε μετά τή λήξη τής πρώτης δεκαετίας, 

νά γίνει ή έλληνική οικονομία ίκανή νά εισέλθει 

στήν τελική φάση τής πλήρους τελωνειακής καί 

οικονομικής ένώσεως μέ τίς προηγμένες χώρες τής 

ΕΟΚ. 

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1962 

'Ο ύπουργός Γεωργίας, Κ. 'Αδαμόπουλος, σέ 

δηλώσεις του άναφέρει δτι κατά τό παρελθόν ετος ή 

καλλιέργεια βάμβακος αύξήθηκε εναντι του 1960 σέ 
εκταση κατά 400.000 στρέμματα, σέ παραγωγή κατά 
86.000 τόνους συσπόρου ή 32.000 τόνους έκκοκκισμέ
νου. Μέχρι του τέλους Μαρτίου έξήχθησαν 60.000 
τόνοι λόγω τής καλής ποιότητος καί τής διατηρήσε

ως τ&ν τιμών στά διεθνή έπίπεδα. Καί συνεχίζει έπι

σημαίνοντας: 

«Ή Κυβέρνησις θεωρεί τήν βαμβακοκαλλιέργειαν ώς 

μέσον έξαίρετον διά τήν βελτίωσιν το\) είσοδήματος καί 

του βιοτικοί> έπιπέδου τών γεωργών. Τό ένδιαφέρον της 

τοuτο έξεδήλωσε καί κατά τά ετη 1960 καί 1961 διά τfjς 
καλλιεργητικfjς επιδοτήσεως, ή όποία άποδίδει είς τόν 

καλλιεργητήν πρόσθεταν τίμημα 6-6,5 λεπτών κατά χιλιό-
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'Εκ τοϋ τακτικοϋ προϋπολογισμοϋ 'Εκ τοϋ 

Πρj σμοϋ Γενικόν Σύνολον 

'Έτη 
Παν j μιον Πανj μιον Πολυτεχ-

Σύνολον 
'Επενδύ-

'Αθηνών Θεσ j κης νείον σε ων 

Είς εκατομμύρια δραχμών 53,68 

1957 12,83 8 0,07 20,90 62,78 30(α) 83,68 
11,10 

19,58 18,52 IΟ(β) 21,10 1,37 25,97 27,25 53,22 
1959 12,20 28,52 4,40 45,12 18,79 63,91 
1960 12,20 35,20 4,40 51,80 154,47 206,27 
1961 12,87 44,65 4,50 62,02 82,88 144,90 
1962 14,65 52 5,15 71,82 65,70 137,52 

689.500 

ΟΙκόπεδον Πανεπιστημίου 80.00 (270 στρέμ.) . ΟΙκόπεδον Πολυτεχνείου 40.00 (200 στρέμ.). 

(α) διά τόν Οlκον Φοιτητοϋ (β) διά τήν Πολυτεχνικήν Σχολήν 

γραμμον συσπόρου βάμβακος. ' Η ενίσχυσις αϋτη θά συνε

χισθή καί κατά τήν εφετεινήν καλλιεργητικήν περίοδον. 

'Επιπροσθέτως, παρέχονται εΙς τούς καλλιεργητάς μέσω 

τής Α ΤΕ δ λα τά άναγκαία οΙκονομικά μέσα διά μεγαλυτέ

ραν επιτυχίαν των καλλιεργειών, δπως δάνεια διά προμή

θειαν σπόρου εΙδικής παραγωγής, λιπασμάτων, μηχανημά

των καί γεωργικών φαρμάκων . 'Επίσης, εΙδικά 8ετή δάνεια 

μέ επιτόκιον 2% πρός εκτέλεσιν μικρών άρδευτικ&ν εργα

σιών, αί δποίαι θά άποβλέπουν εΙς τήν μετατροπήν ξηρι

κής καλλιεργείας είς ποτιστικήν. 

»'Υπό τάς άνωτέρω εξελίξεις καί συνθήκας, οί καλλι

εργηταί άναμφιβόλως εχουν συμφέρον δπως εκδηλώσουν 

ίδιαιτέραν προτίμησινπρός τήν βαμβακοκαλλιέργειαν καί 

κυρίως πρός τήν ποτιστικήν, διά τής δποίας επιτυγχάνεται 

παραγωγή κατά στρέμμα διπλασία μέχρι τετραπλασίας τής 

ξηρικής καλλιεργείας». 

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1962 

' Ο ύπουργός ·Εξωτερικών, Ε. ·Α βέρωφ συναντa
ται καί εχει συνομιλία μέ τό Γιουγκοσλάβο πρεσβευ

τή στήν 'Αθήνα, Π. Ντάπτσεβιτς. 

' Από τήν έλληνική πλευρά γνωστοποιήθηκε δτι 

κατά τή συνάντησή του μέ τόνΕ. 'Αβέρωφ, ό Γιουγ

κοσλάβος διπλωμάτης έξέφρασε τήν έπιθυμία τής 

Κυβερνήσεώς του γιά τήν άποκατάσταση τών έλλη

νογιουγκοσλαβικών σχέσεων καί τή ,θέση σέ δεύτε

ρη μοίρα του «μακεδονικου» ζητήματος, γιά τό όποίο 

πιστεύουν οί Γιουγκοσλάβοι δτι άπό έλληνικής 

πλευρi:iς δόθηκε ύπερβολική σημασία. 

'Η έλληνική πλευρά θά ύπογραμμίσει δτι ή θέση 

της θά έξαρτηθή άπό τίς προσεχείς έκδηλώσεις τών 

Σκοπίων καί του Βελιγραδίου καί δτι ή άνάγκη 

ύπάρξεως καλών σχέσεων μέ τή Γιουγκοσλαβία καί 

ή παράλληλη άνάπτυξη τής συνεργασίας μεταξύ τών 

δύο χωρών άνταποκρίνεται στή σταθερή έλληνική 

έπιθυμία . Καί καταλήγει: «'Υπό τό πρίσμα αύτό, δέν 

πρέπει νά άναμένεται, πρός τό παρόν, δτι ή έλληνική 

Κυβέρνησις θά άναθεωρήση τήν άπόφασίν της περί 

μονομερους άναστολής τής έλληνογιουγκοσλαβικής 

συμφωνίας παραμεθορίου έπικοινωνίας». 

Στίς 27 'Απριλίου, ό έκπρόσωπος του γιουγκοσ
λαβικου ύπουργείου 'Εξωτερικών, σχετικά θά δη
λώσει : 

«'Ε π' εuκαιρί~ τής επισκέψεως τοϋ κ. Ντάπτσεβιτς πα

ρά τφ κ. ' Αβέρωφ, εγένετο λόγος περί τ&ν σχέσεων καί 

τής συνεργασίας των δύο χωρών, οϊκοθεν δέ νοείται δτι επί 

τij εuκαιρί~ εθίγησαν καί ώρισμένα ζητήματα, επί των 

δποίων ύπάρχουν διαφοραί άπόψεων. Τό γεγονός καί μό

νον δτι ή συνομιλία αϋτη εξετιμήθη εκατέρωθεν ώς ώφέλι

μος, επιβεβαιοί τήν επιθυμίαν καί τό συμφέρον των δύο 

χωρών νά προαγάγουν διά κοινών προσπαθειών τάς άμοι

βαίας των σχέσεις>> 170 • 

23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1962 

Ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή πραγμα

τοποιείται στόν ΕΟΤ σύσκεψη, στήν όποία συμμετέ

χουν δ ύπουργός Προεδρίας, Δ. Μακρής, δ πρόεδρος 

του ΕΟΤ, Κ . Ήλιάσκος, ό γενικός γραμματέας του 

όργανισμου, Ν. Φωκi:iς καί ύπηρεσιακοί παράγοντες. 

Κατά τή σύσκεψη ό Κ. Καραμανλής ένημερώνε

ται γιά τήν πορεία του έγκεκριμένου προγράμματος 

τουριστικής άναπτύξεως άπό τά κεφάλαια δημοσίων 

έπενδύσεων του ετους 1962 καί γιά τήν πορεία τών 
ύπό έκτέλεση τουριστικών !:ργων . Στήν κυβερνητική 

άνακοίνωση πού έκδίδεται άμέσως μετά, άναφέρεται : 
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«Προβλέπεται νά άποπερατωθουν έντός του ετους ι962 

τά πλείστα των ύπό έκτέλεσιν ξενοδοχείων, μεταξύ των 

όποίων τά νέα ξενοδοχεία ' Ολυμπίας, Πορταριaς, Παλι

ουρίου Χαλκιδικής, Σερρών, Πόρου, Βυτίνης, Καλαμών 

κ.λ.π., τά δέ ύπόλοιπα, μεταξύ τών όποίων περιλαμβάνον

ται τό ξενοδοχείον Σπετσών, ή έπέκτασις τοϋ ξενοδοχείου 
Δελφών, τά ξενοδοχεία Σκιάθου, Δράμας, Μακρυάμου Θά

σου, Κομοτηνής, 'Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου, Σίφνου, 

'Εδέσσης κ.λ.π. , θά εχωσιν άποπερατωθή μέχρι τής άνοί

ξεως του ι963. 'Επίσης διεπιστώθη δτι έντός τοϋ ετους 

1962 θά εχουν άποπερατωθή πάντα τά ύπό έκτέλεσιν του

ριστικά περίπτερα (Λεβαδείας, Τριπόλεως, Δωδώνης, Σέϊχ 

Σου, Σκοπέλου κ.λ.π.), αί διάφοροι έγκαταστάσεις θαλασ

σίων λουτρών (Λουτρακίου, 'Ηρακλείου, Ναυπλίου, Πα

τρών, Καβάλας κ.λ.π.), τό Γκόλφ τής Γλυφάδας, τό Τουρι

στικόν Κέντρον Φιλοπάππου, τά ύπόλοιπα εργα τής Βου

λιαγμένης, τά εργα έξωραϊσμοϋ καί διαμορφώσεως "Α ρ

της, 'Ιωαννίνων, Κερκύρας, 'Ηρακλείου κ.λ.π., έλάχιστα 

δέ έκτων εργων άναψυχης καί ύποδομής θά άπομείνουν διά 

τό ετος ι 963. 
)) 'Εν συνεχεί~ έδόθη έντολ ή δ πως έπισπευσθή ή έξέτα

σις τών θεμάτων τής τουριστικής άξιοποιήσεως τών περι

οχών Σχινιa Μαραθώνος, Βαρκίζης , Μεγάλου Καβουρίου 

κ.λ.π. καί ληφθοϋν όριστικαί άποφάσεις έπί τών έκκρε

μουσών προτάσεων έπενδύσεως ξένων κεφαλαίων διά τούς 

χώρους τούτους. 'Επίσης έδόθη έντολή δπως όλοκληρωθή 

τό σχέδιον aξιοποιήσεως τοϋ Μικροϋ Καβουρίου καί του 

δρμου Βουλιαγμένης. 

)) 'Εν δψει τής σημαντικής έξελίξεως τής τουριστικής 
κινήσεως τής χώρας, ήτις διά τό τρέχον ετος προβλέπεται 

νά ύπερβή τήν του 196ι κατά ποσοστόν 30%, δοθέντος δτι 
Jιcατά τούς δύο πρώτους νεκρούς μήνας τοϋ ετους έσημειώ

θη αϋξησις 22%, συνεζητήθησαν μέτρα άντιμετωπίσεως 
τών έκτάκτων τουριστικών άναγκών καί πέραν τών έκτε

λουμένων τουριστικών προγραμμάτων, τόσον είς τήν περι

οχήν πρωτευούσης δσον καί είς τάς κυριωτέρας περιοχάς 

τής χώρας. Διά τήν άνάπτυξιν ταύτην άναμένεται ή περαιτέ

ρω έκδήλωσις προθυμίας τοϋ ίδιωτικοϋ κεφαλαίου πρός 

πραγματοποίησιν νέων έπενδύσεων. Διεπιστώθη δτι μετα

ξύ των έτών ι956 καί 196ι οί ξένοι περιηγηταί ηύξήθησαν 

άπό 206.000 είς 494.000, τό δέ είσπραχθέν τουριστικόν συ

νάλλαγμα άπό 3 ι .213.000 είς 68.130.000 δολλάρια. Παραλ
λήλως έπετεύχθη διά τής άναπτυχθείσης οίκοδομικής 

δραστηριότητος τόσον έκ μέρους του ΕΟΤ, δσον καί έκ 

μέρους τής ίδιωτικής πρωτοβουλίας, ή κατά ι ι .500 περί
που κλίνας έπαύξησις τοϋ ξενοδοχειακοϋ δυναμικοϋ της 

χώρας κατά τό αύτό χρονικόν διάστημα. Προβλέπεται δέ 

δτι μέ τά προγραμματισθέντα καί έκτελούμενα εργα κατά 

τά δύο προσεχή ~τη, θά προστεθουν ιΟ.ΟΟΟ περίπου κλίναι 

είσέτι. 'Εννοείται δτι δ λα τά άνωτέρω ξενοδοχεία, άνή

κοντα είς τάς κατηγορίας, μέχρι τρίτης τάξεως, άνταπο
κρίνονται εν τφ συνόλφ των είς τάς συγχρόνους διεθνείς 

άπαιτήσεις, παρέχοντα άναλόγως βεβαίως τής κατηγορίας 

έκάστου, δλας τάς διά ξένους περιηγητάς άπαιτουμένας 

άνέσεψ). 

24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1962 

'Ο Κ. Καραμανλής γίνεται δεκτός άπό τό βασι-

λέα Παϋλο, τόν όποίο ενημερώνει γιά τά εσωτερικά 

καί εξωτερικά θέματα της χώρας, καί γιά τήν προ

σεχή σύνοδο του ΝΑΤΟ, ή όποία πρόκειται νά συ

νέλθει στήν 'Αθήνα, στίς 3 Μαίου. 
Τήν ϊδια ήμέρα, ό Κ. Καραμανλής δέχεται τόν 

άποχωρούντα της ύπηρεσίας είσαγγελέα τοϋ 'Αρεί

ου Πάγου, Δ. Κιουσόπουλο, πρός τόν όποίο -σύμ

φωνα μέ τό σχετικό είδησεογραφικό δελτίο- εκφρά

ζει τίς θερμές εύχαριστίες τής Κυβερνήσεως γιά τίς 

πολύτιμες ύπηρεσίες πού προσέφερε στή χώρα καί 

τή Δικαιοσύνη. 

25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1962 

'Υ πογράφεται νέα εμπορική συμφωνία μεταξύ 

Σοβιετικής 'Ενώσεως καί 'Ελλάδος γιά τήν περίοδο 

1962-1964. Μέ συμπληρωματικό πρωτόκολλο προ
βλέπεται ή διεξαγωγή συνεννοήσεων σέ περίπτωση 

πού θά δημιουργηθουν δυσχέρειες στό εμπόριο με

ταξύ τών δύο χωρών, άπό τελωνειακούς δασμούς, πού 

άφορουν τίς είσαγωγές στό ενα άπό τά δύο Κράτη. 

Προβλέπεται επίσης ή 'Ελλάδα νά εξαγάγει στή Σο

βιετική 'Ένωση βωξίτες, βάμβακα, ξηρούς καρπούς, 

καπνό κ.λ.π. καί άντίστροφα, ή Σοβιετική 'Ένωση 

διάφορα εργαλεία, μηχανήματα, πετρέλαιο, παράγω

γα πετρελαίου, γαιάνθρακα, κώκ, ξυλεία, χημικά 

προϊόντα καί φάρμακα. 

Κατά τήν ύπογραφή τής συμφωνίας ό έπί κεφα

λής τής έλληνικής εμπορικής άντιπροσωπείας, γενι

κός διευθυντής του ύπουργείου 'Εμπορίου, Α. Τρι

ανταφύλλης, δήλωσε ότι οί έμπορικές σχέσεις μετα

ξύ τής Σοβιετικής 'Ενώσεως καί της 'Ελλάδος θά 

εξακολουθήσουν νά άναπτύσσονται. 

25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1962 

Ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή συγκρο

τείται εύρεία σύσκεψη μέ θέμα τήν πορεία τής εκβι

ομηχανίσεως τής χώρας. Στή σύσκεψη μετέχουν ό 

ύπουργός Συντοvισμοϋ, Π. Παπαληγούρας, δ γενι

κός γραμματέας τοϋ ύπουργείου, Ι. Λαμπροϋκος, ό 

γενικός γραμματέας τοϋ ύπουργείου Βιομηχανίας, Ν. 

Φαρμακίδης, ό οίκονομικός σύμβουλος του πρωθυ

πουργου, Κ. Γούστης, δ προέδρος τοϋ ΟΒΑ, Α. Τσά

τσος καί ό τεχνικός σύμβουλος τοϋ όργανισμου, Γ. 

Πανίiς. Στή σχετική κυβερνητική άνακοίνωση άνα

φέρεται: 

«Συγκεκριμένως εύρίσκονται ύπό συζήτησιν προτάσεις 

άφορώσαι είς τάς άκολούθους, νέας ώς έπί τό πλείστον διά 

τήν χώραν, βιομηχανικάς δραστηριότητας. 

)) I. Προτάσεις διά τήν ϊδρυσιν βιομηχανίας έπιβατικών 
αύτοκινήτων. Δεδομένου δτι έξεδηλώθη ένδιαφέρον ύπό 

τριών άξιολόγων καί εύφήμως γνωστών κατασκευαστικών 

οίκων, άπεφασίσθη δπως κληθοϋν ούτοι η καί άλλοι τυχόν 

ένδιαφερόμενοι, ίνα μέχρι τής 30ής προσεχοϋς 'Ιουνίου 
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ύποβάλουν τάς προτάσεις των. 'Η μεταξύ τών οίκων 

τούτων πρόκρισις θά ενεργηθή βάσει των έξής κριτηρίων: 

α) μέγεθος επενδύσεως, β) ποσοστόν κατασκευής εν τt'j 

χώρq. καί ρυθμός προοδευτικής αύξήσεώς του, γ) ϋψος 

ενδεχομένων εξαγωγών είτε αυτοκινήτων εi:τε εξαρτημά

των. 

»2. Προτάσεις διά τήν ϊδρυσιν καί επέκτασιν ναυπη
γείων. Τά έλληνικά ναυπηγεία άπεφάσισαν ijδη τήν επέ

κτασίν των δι' επενδύσεως 8 έκατ. δολλαρίων, είς ijν περι
λαμβάνεται ή κατασκευή μονίμου δεξαμενής διά πλοία 

100.000 τόνων . Τοιουτοτρόπως ή λαμπρά αϋτη βιομηχανία 
θά συγκαταλέγεται μεταξύ τών όλίγων ναυπηγείων, τά 

όποία περιλαμβάνουν δεξαμενήν τοιαύτης χωρητικότητος 

καί θά άπασχολήση 2.500 εργάτας επί πλέον των 3.000 ijδη 
άπασχολουμένων. 

»Α{ Τράπεζαι 'Εμπορική, 'Ιονική καί Λαϊκή, εν συ

νεργασίq. μετά 'Ελλήνων καί ξένων επιχειρηματιών, άπε

φάσισαν κατ' άρχήν τήν ϊδρυσιν εν τφ Σαρωνικφ ναυπη

γείων διά κατασκευάς καί επισκευάς ποντοπόρων πλοίων 

μεγάλου εκτοπίσματος. τέλος, δμιλος 'Ελλήνων καί ξένων 

εφοπλιστών άναμένεται δπως ύποβάλη εντός του προσε

χοuς μηνός τάς πλήρεις μελέτας του διά τήν ϊδρυσιν εν 

Ναυαρίνφ σημαντικοί) βιομηχανικοί) συγκροτήματος, είς 

τό όποίον, πλήν του κλάδου ναυπηγήσεων καί διαλύσεως 

πλοίων , είναι ενδεχόμενον νά προστεθή καί κλάδος κατα

σκευής βαρέος κεφαλαιουχικοί) έξοπλισμοu. 

»'Η Κυβέρνησις είναι άποφασισμένη νά λάβη δ λα τά 

ενδεικνυόμενα μέτρα, ωστε νά άποκτήση ή χώρα πλείονα 

ναυπηγεία, δοθέντος δτι ή βιομηχανία αϋτη άφ' ένός μέν 

άνταποκρίνεται είς τήν μεγάλην άνάπτυξιν τής έλληνικής 

ποντοπόρου ναυτιλίας, άφ' έτέρου δέ άπασχολεί μέγα ν 

άριθμόν εργατών. 

))3. Προτάσεις διά τήν ϊδρυσιν νέου διυλιστηρίου πε
τρελαίου, προωρισμένου κυρίως δι' εξαγωγάς, μέ συνδυα

σμόν βιομηχανίας σιδήρου καί χάλυβος, πετροχημικών 

κ.λ.π. 'Επί τοu προκειμένου, άναμένονται έντός τοu προ

σεχοuς Μαίου διά σχετικάς ώλοκληρωμένας προτάσεις ο{ 

εκπρόσωποι δύο όμίλων, ο{ όποίοι &χουν εκδηλώσει πα

ράλληλοΥ ενδιαφέρον. 

))4. Προτάσεις διά τήν ϊδρυσιν χημικών βιομηχανιών. 
WΗδη ενεκρίθη ή χορήγησις άδείας είς τόν δμιλον Νεύρου 

διά τήν ϊδρυσιν μεγάλου συγκροτήματος χημικών βιομη

χανιών πρός παραγωγήν καυστικής σόδας, χλωρίου, άν

θρακασβεστίου, πρώτων ύλών πλαστικών, ώς καί έτέρων 

χημικών προϊόντων. Συζητοuνται ώσαύτως καί άλλαι προ

τάσεις άφορώσαι είς τήν ϊδρυσιν χημικών βιομηχανιών 

διαφόρων κλάδων. 

))5 . Προτάσεις διεθνοuς φήμης επιχειρήσεων χυμών καί 
κονσερβών, εν γένει εν συνεργασίq. μετά τών Τραπεζών 

'Εθνικής, 'Εμπορικής, 'Ιονικής καί Λαϊκής, διά τήν ϊδρυ

σιν άξιολόγων έξαγωγικών επιχειρήσεων χυμών καί κον

σερβοποιίας. 

))6. Προτάσεις γαλλοελληνικοu όμίλου διά τήν παρα
γωγήν ήλεκτρολογικοu εξοπλισμοu, τόσον δι' επιχωρίας 

άνάγκας δσον καί δι' εξαγωγήν . 

))7. Προτάσεις διά τήν εν συνεργασίq. μέ ύφισταμένας 
βιομηχανίας παραγωγήν γεωργικών έλκυστήρων, τόσον 

πρός κάλυψιν τών έλληνικών άναγκών δσον καί δι' εξα

γωγάς. 

))8. Προτάσεις συνεργασίας μεταξύ μεγάλης έλληνικής 
βιομηχανίας οίνου καί ποτών μετά διεθνοuς φήμης άλλο

δαπών οίκων, πρός εξαγωγήν έλληνικών προϊόντων είς τήν 

άλλοδαπήν. 

))9. Προτάσεις γερμανικοί) όμίλου δι' ϊδρυσιν σοβαρiiς 
βιομηχανίας κατεργασίας χάλυβος. 

»10. Πρότασις συνεργασίας μετά έλληνικής επιχειρή
σεως ελαίων τής διεθνοuς φήμης άγγλοολλανδικής εταιρί

ας Ούνιλέβερ. 

»Σειρά επί πλέον έλληνικών βιομηχανιών διεξάγουν 

διαπραγματεύσεις πρός εξασφάλισιν συνεργασίας, ύπό 

ποικίλας μορφάς μέ ξένους οίκους. 

»'Εξ άλλου, μετά τήν ύπό τοu ΟΒΑ άποπεράτωσιν τών 
σχετικών μελετών καί τής άπαιτουμένης εν γένει προεργα

σίας, ελήφθησαν α{ άκόλουθοι άποφάσεις: 

»α. Νά tδρυθή έν Βόλφ ύπό τοu ΟΒΑ καί ύπό 'Ελλήνων 

εριοβιομηχάνων, εργοστάσιον γενικών σιδηρών κατα

σκευών, περιλαμβανομένης καί τής κατασκευής στύλων 

μεταφορiiς ήλεκτρισμοu ύψηλής τάσεως. 

»β. ΗΟπως ίδρυθή εν Βόλφ ύπό του ΟΒΑ καί ύπό • Ελλή
νων έριο βιομηχάνων, εφ • lt>σov ijθελον εκδηλώσει ενδιαφέ
ρον πρός τοuτο, εξαγωγική ώλοκληρωμένη μονάς έριουρ

γίας. Μελετiiται ή ίδρυσις π~ραλλήλως είς τήν ίδίαν πόλιν 
καί βιομηχανίας ετοίμων ενδυμάτων, κυρίως πρός εξαγω

γήν. 

»γ. 'Όπως πέραν τής ύπό τής "Πειραϊκής-Πατραϊκής" 

{δρυομένης νέας εξαγωγικής μονάδος νηματουργίας βάμ

βακος, tδρυθοuν ύπό τοu ΟΒΑ είς διαφόρους επαρχιακάς 

περιοχάς τέσσαρες νέα ι μονάδες βαμβακουργίας δι' εξα

γωγή ν, εφ' δσον δέν εξεδηλοuτο ενδιαφέρον έκ μέρους 

'Ελλήνων βιομηχάνων ϊνα, μόνοι ij εν συνεργασίq. μετά 
τοu ΟΒΑ, άναλάβουν τήν πραγματοποίησι ν τοu &pγου τού

του. 

»δ. Πέραν τούτων, ύπό τοu ΟΒΑ, εν συνεργασίq. μετά 

βιομηχάνων του κλάδου, &χει άποφασισθή i\ ϊδρυσις βιο
μηχανίας δερμάτων μικρών ζώων, άναμένεται δέ εντός των 

ήμερων ή ύποβολή τής όριστικής μελέτης, διά τήν εvαρξιν 

εκτελέσεως του &ργου. 

)) 'Εκ τών άνωτέρω προκύπτει δτι επετεύχθη ή κινητο
ποίησις όχι μόνον σημαντικών έλληνικών επιχειρηματι

κών κύκλων, άλλά καί ή δημιουργία γενικωτέρου επενδυ

τικοί) ενδιαφέροντος είς άξιόλογα βιομηχανικά συγκροτή

ματα του εξωτερικοu, τά όποία, μέ συνεχώς αύξανόμενον 
ρυθμόν, εκδηλώνουν ζωηρόν ενδιαφέρον διά τήν εγκατά

στασίν των είς τήν χώραν πρός ϊδρυσιν σημανη.κών βιο

μηχανικών μονάδων, διεθνώς συναγωνιστικών καί εξαγω

γικών. 

»Τό επίτευγμα τοuτο δέν ύπήρξεν οϋτε εύχερές οϋτω 

τυχαίον. 'Οφείλεται πρωτίστως είς τήν άπό ετών παρατη

ρουμένην πολιτικήν καί νομισματικήν σταθερότητα, τής 

όποίας, πράγματι, δέν ύπήρξε προηγούμενον είς τήν έλλη

νικήν {στορίαν. 'Οφείλεται άκόμη είς τόν προηγηθέντα 

λεπτομερή προγραμματισμόν καί είς τήν εκτέλεσιν μεγί

στης εκτάσεως &ργων ύποδομής, iδίq. συγκοινωνιακών καί 

εξηλεκτρισμοu. 'Απητήθη επίσης, πρός δημιουργίαν τοu 

καταλλήλου κλίματος, νά ληφθοuν τά προσήκοντα νομο

θετικά, διοικητικά καί πιστωτικά μέτρα, εντός του πλαισί

ου των όποίων νά καθίσταται εφικτή ή άσκησις βιομηχα

νικής δραστηριότητος επί διεθνώς συναγωνιστικής βάσε-
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ως. 'Αποφασιστικός ώσαύτως παράγων ύπήρξεν ή ύπό ευ

νοϊκούς δρους σύνδεσις τής χώρας μέ τήν Κοινήν 'Αγο

ράν, ή όποία επιτρέπει αυτομάτως νά άφιερωθή τό πλεονά

ζον έλληνικόν εργατικόν δυναμικόν εις τήν εξυπηρέτησιν 

των άναγκών 170.000.000 καταναλωτών μεγάλης άγορα
στικής ίκανότητος. 

>>'Όλα δμως τά μέτρα ταυτα καί δλαι αί προσπάθειαι θά 

άπέβαινον επί ματαίφ, έάν ή Κυβέρνησις δέν είχε κατορ

θώσει νά εμπνεύση εσωτερικώς καί εξωτερικώς τήν πρός 

τήν χώραν εμπιστοσύνην. Καί τήν εμπιστοσύνην αυτήν 

ενέπνευσαν τά εργα καί δχι άπλώς αί επαγγελίαι τής Κυ

βερνήσεως. 'Η δλη οικονομική μας προσπάθεια έδραιου

ται εις τήν πολιτικήν καί νομισματικήν σταθερότητα, εις 

τό αtσθημα ευθύνης τής Κυβερνήσεως καί εις τήν άκάμα

τον εργατικότητα καί ζωτικότητα του έλληνικου λαου. 

Πρέπει, δμως, νά γίνη άντιληπτόν δτι ή ραγδαίως έντεινο

μένη οικονομική μας κινητοποίησις καί ειδικώτερα ή εκ

βιομηχάνισις τής χώρας δύναται νά άναχαιτισθουν, εάν 

εκλονίζετο, εστω καί επ' ελάχιστον, η πεποίθησις δτι επι

κρατεί άπόλυτος πολιτική καί οικονομική τάξις εις τήν 

'Ελλάδα. 

>>' Η Κυβέρνησις είναι άποφασισμένη νά διασφαλίση 
δι' δλων των μέσων τό μέχρι σήμερον συντελεσθέν εργον 

καί νά εξακολουθήση δημιουργουσα, εις συνεχώς ευρυνο

μένην κλίμακα, τάς προϋποθέσεις, αί όποίαι θά επιτρέψουν 

τήν ταχείαν προσαρμογήν τής οiκονομίας μας εις τά ευρω

παϊκά μεγέθη καί μέτρω>. 

2 ΜΑ· Ι ·ΟΥ 1962 

'Ενόψει τής έαρινής ύπουργικής συνόδου του 

ΝΑ ΤΟ, πού συνέρχεται στήν 'Αθήνα aπό τίς 3 εως 
τίς 6 Μα"ίου, φτάνουν στήν έλληνική πρωτεύουσα δ 
γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Ντ. Στίκκερ, οί 

ύπουργοί 'Εξωτερικών καί 'Αμύνης τών χωρών-με

λών τής Βορειοατλαντικής Συμμαχίας καί aνώτατοι 

ύπηρεσιακοί παράγοντες. 'Αμέσως μετά τήν άφιξή 

του στήν 'Αθήνα, δ 'Αμερικανός ύπουργός τών 

'Εξωτερικών, Ντήν Ράσκ, αναφερόμενος στίς έργα

σίες τής συνόδου, δηλώνει: 

«Είμαι εξαιρετικώς ευτυχής επισκεπτόμενος τήν 'Ελλά

δα, ή όποία κατέχει θερμήν θέσιν εις τάς καρδίας των 

'Αμερικανών, λόγω τής άφοσιώσεως του λαου της εις τήν 

ελευθερίαν. Εύρισκόμενος εις Όττάβαν, περίπου πρό 

ετους, ό πρόεδρος Κέννεντυ ώμίλησε διά τό άκατανίκητον 

ρευμα ύπέρ τής ελευθερίας καί κατά τής τυραννίας, τό 

όποίον διά πρώτην φοράν εδημιουργήθη εδώ, εις τήν 'Ελ
λάδα, πρό περίπου 2.500 ετων. Τόρευμα εκείνο, είχεν εtπει 
ό πρόεδρος, είναι τό κυμα του μέλλοντος. 

>>'Ο καλύτερος χαρακτηρισμός διά τήν ενταυθα διά

σκεψίν μας τών όλίγων προσεχών ήμερων είναι δτι αϋτη 

άποτελεί μέρος του κανονικου καί καθιερωμένου τρόπου 

ενεργείας τής Συμμαχίας αυτής. Συγχρόνως, δμως, άπλώς 

καί μόνον ή παρουσία μας ενταυθα μdς ύπενθυμίζει τό τί 

άντιπροσωπεύομεν καί διατί τό ρευμα τής ελευθερίας, περί 

του όποίου ώμίλησεν ό 'Αμερικανός πρόεδρος, καθίσταται 

τελικώς πράγματι άκατανίκητον εφ' δσον διάστημα ύπάρ-

χουν εκείνοι οί όποίοι θά έργασθουν καί θά θυσιασθουν δι' 

αυτόν τόν σκοπόν. 

»Διά τό liμεσον μέλλον, θά έπεθύμουν νά προσβλέπω 

πρός μίαν κάποιαν άνάπαυλαν, άλλά τουτο δέν μου 

είναι δυνατόν. Είναι άληθές δτι πιθανόν νά ύπάρξη 

ενδειξις ποιας τινος βελτιώσεως τής διεθνους καταστά

σεως. Καί αυτό μόνον liν συμβή, θά εΙναι ευπρόσδεκτον. 

'Αλλά άπό τής ενδείξεως μέχρι τής πραγματικότητος 

ύπάρχει μεγάλη άπόστασις καί ή πραγματικότης δέν είναι 

κliν έν δψει. 

»Διά τουτο, όφείλομεν νά άσχοληθώμεν μέ τό σημαντι

κόν εργον τής Συμμαχίας. Μόναι αί συσκέψεις του Συμ

βουλίου τών ύπουργών δέν άποτελουν τό εργον τουτο. Τό 

εργον συνίσταται επίσης άπό τήν δραστηριότητα, κατά 

τήν διάρκειαν όλοκλήρου του ετους, του μονίμου συμβου

λίου, τής γραμματείας καί τών στρατιωτικών διοικήσεων, 

πρός τόν σκοπόν δπως έξασφαλίσουν τήν ίσχύν καί τήν 

συνοχήν τής Συμμαχίας. Είς τήν πραγματικότητα, τό ερ

γον τουτο δέν τελειώνει ποτέ. Σκοπός τής διασκέψεως των 

ύπουργών είναι νά προωθήση τό συνεχιζόμενον αυτό ερ

γον διά τής εκτιμήσεως τής παρούσης θέσεώς μας καί διά 

τής περαιτέρω καθοδηγήσεως των μονίμων όργάνων τής 

Συμμαχίας. 

»Τέλος, επιθυμώ νά ευχαριστήσω τούς πιστούς 'Έλλη

νας συμμάχους μας, οί όποίοι ευγενώς προσεφέρθησαν νά 

μdς φιλοξενήσουν, ευχόμενος εις αυτούς ύγείαν, συνεχή 

πρόοδον καί ευημερίαν». 

'Από τήν πλευρά του, δ 'Αμερικανός ύπουργός 

'Αμύνης, Ρ. Μακναμάρα, λέγει: 

«Πιστεύω δτι ή παρουσα σύνοδος του ΝΑΤΟ εις τάς 

'Αθήνας συνέρχεται πρεπόντως ένταυθα. Τό πνευμα τής 

Συμμαχίας αυτής, ή όποία τώρα είναι ό φύλαξ καί τό προ

πύργιον του δυτικου μας πολιτισμου κατά τής τυραννίας 

καί τής επιθέσεως, εχει τήν άρχήν του είς τάς σκέψεις καί 

τάς πράξεις των πόλεων-Κρατών τής 'Ελλάδος, δπως αί 

'Αθήναι πρό 2.500 ετών. 'Ο δεσμός μεταξύ τών άρχαίων 
·Ελλήνων καί ήμών τών νεωτέρων τής 'Ατλαντικής Κοινό

τητος είναι σαφής, καί αίσθάνομαι μεγάλην ευχαρίστησιν 

νά εύρίσκωμαι διά τήν παρουσαν σύνοδον είς τήν πόλιν 

αυτήν, η όποία δύναται νά θεωρηθή ώς η πηγή του δυτικου 

μας πολιτισμου. 

»·Η σκέψις δτι οί άλλοι ύπουργοί 'Αμύνης καί έγώ 

μετέχομεν τής συνόδου αυτής δέν πρέπει νά θεωρηθή ώς 

ενδειξις του δτι τό ΝΑΤΟ δίδει μεγαλυτέραν τής δεούσης 

εμφασιν εις τά στρατιωτικά θέματα. "Ολοι οί μετέχοντες 

ύπουργοί ενδιαφέρονται ζωτικώς διά τήν άσφάλειαν των 

κατ' ίδίαν εθνών των καί τής Συμμαχίας ώς όλότητος. ·Η 

άσφάλεια τής Συμμαχίας περιλαμβάνει πολιτικούς, στρα

τιωτικούς, οικονομικούς καί ψυχολογικούς συντελεστάς, 

οί όποίοι πρέπει νά ληφθουν ύπ' δψιν έάν άποφασισθουν 

τά άναγκαία μέτρα δπως έξασφαλισθουν αί πρέπουσαι ρυ

θμίσεις. Έν liλλοις λόγοις, εν& θά συζητώμεν στρατιωτι

κά ζητήματα, ταυτα θά είναι μέρος καί θά σχετίζωνται μέ 

τάς συζητήσεις επί των liλλων συντελεστών». 

Ό Βρετανός ύπουργός τών 'Εξωτερικών, λόρδος 

Χιούμ, έκφράζει «τήν ζωηράν χαράν του διά τήν πα-
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ρασχεθείσαν εύκαιρίαν τής διά πρώτην φοράν έπι

σκέψεώς του είς τήν ·Ελλάδα, τήν όποίαν γνωρίζει 

έκ τ&ν σχολικών καί πανεπιστημιακών σπουδών 

του», άλλά καί «διότι θά συναντηθεί μέ τόν πρόεδρον 

τής Κυβερνήσεως κ. Κ. Καραμανλή)). Παράλληλα, 

διατυπώνει τήν άποψη δτι κατά τή σύνοδο «θά συμ

φωνηθή ή έφαρμογή κοινής πολιτικής καί θά ' λη

φθοϋν άποφάσεις πρός άνάληψιν έποικοδομητικ&ν 

ένεργει&ν διά τήν έξασφάλισιν τής είρήνης)). 

·Ο ύπουργός 'Αμύνης τής Δυτικής Γερμανίας, 

Φρ. Γιόζεφ Στράους, μέ δηλώσεις του άναφέρεται 

στούς γενικούς σκοπούς τής συνόδου καί τονίζει δτι 

ή χώρα του ε{ναι ετοιμη νά συμμετάσχει σέ γενικό

τερο πρόγραμμα τοϋ ΝΑΤΟ γιά τήν παροχή άμεσης 

στρατιωτικής βοήθειας στίς άσθενέστερες χώρες, 

μεταξύ τ&ν όποίων συγκαταλέγεται καί ή ·Ελλάδα. 

'Αποκλείει δμως τήν «έπί τij ·βάσει διμεροϋς συμφω

νίας, παροχήν στρατιωτικής βοηθείας έκ μέρους τής 

Γερμανίας πρός τήν ·Ελλάδα, διά πολιτικούς λό

γους>). 

Τή χαρά του γιά τήν έπίσκεψή του στήν ·Ελλάδα 

καί τήν έλπίδα δτι ή σύνοδος τοϋ ΝΑΤΟ θά άποδώ

σει καρπούς, έκφράζει καί ό Γάλλος ύπουργός 'Αμύ

νης, Π. Μεσμέρ, έν& ό Τοϋρκος ύπουργός τ&ν 'Εξω

τερικών, Φ. Έρκίν, έξαίρει τή σημασία τής διασκέ

ψεως, οί άποφάσεις τής όποίας «θά συντελέσουν είς 

τήν ένίσχυσιν τής είρήνης, τής συμμαχικής συνοχής 

καί τής παγκοσμίου άσφαλείας>). 

Τήν ίδια ήμέρα, ό Κ. Καραμανλής συναντάται 

καί εχει συνεργασία μέ τό γενικό γραμματέα τοϋ 

ΝΑΤΟ, Ν τ. Στίκκερ. 'Επίκεντρο τής συνομιλίας τ&ν 

δύο άνδρ&ν ε{ναι ή άνάγκη οίκονομικής ένισχύσεως 

τής ·Ελλάδος, ϋστερα άπό τά συμπεράσματα στά 

όποία ε{χε καταλήξει καί τήν άρνητική εκθεση πού 

συνέταξε ή τριμελής έπιτροπή τοϋ ΝΑΤΟ. 

Στό σχετικό σημείωμα άναφέρεται: 

«Κατά τήν συνομιλίαν έξητάσθη ή εκθεσις τών "Τριών 

Σοφών" του ΝΆ το περί οiκονομικής βοηθείας πρός τήν 
'Ελλάδα, καί δή ή έπ' αύτής έλληνική θέσις. 

)>Τά συναφώς άναπτυχθέντα ύπό του κ. πρόεδρου συνο

ψίζονται ώς ακολούθως: 

»I. Τά έν τij έκθέσει πορίσματα τών "Τριών Σοφών" έν 
σχέσει πρός τάς άνάγκας τής έλληνικής οiκονομίας άπέ

χουν εiς τοιοuτο σημείον τής πραγματικότητος, ώστε προ

φανώς νά βασίζωνται έπί έσφαλμένων δεδομένων η άντιλή

ψεων. Οϋτω, ένώ τό ί\λλειμμα τοu έλληνικοu προϋπολογι

σμοί) (έν τφ συνόλφ αύτοu) άνέρχεται, διά τό τρέχον ετος 

είς 150.000.000 δολλάρια, ή εκθεσις ιiφορii εiς ί\λλειμμα 
30.000.000, ijτοι τό I I 5. 

»2. Χαρακτηριστικόν του άκατανοήτου λάθους των 

"Τριών Σοφών" εΙναι τό γεγονός δτι, άντί νά λάβουν, ώς 

ί\δει, ύπ' όψιν των τό σύνολον του προϋπολογισμοί) καί τό 
ί\λλειμμά του, ελαβόν ύπ' όψιν μόνον το iσοζύγιον πληρω

μών καί τό ί\λλειμμα αύτοu του iσοζυγίου. 

»3. 'Εάν τήν έλληνικήν θέσιν εναντι τής έκθέσεως 

ύπηγόρευον λόγοι συμφέροντος θά ήτο δυνατή μία δια

πραγμάτευσις. 'Αλλ' έν προκειμένφ ύφίσταται ζήτημα 

συνειδήσεως διά τήν Κυβέρνησιν. Αϋτη γνωρίζει, δηλαδή, 

δτι ή έν τij 'Εκθέσει έκτίμησις τής έλληνικής οiκονομικής 

πραγματικότητος εΙναι λανθασμένη. ·Ως έκ τούτου, καί 

εναντι του έαυτοu της καί εναντι του έλληνικοu λαοu δέν 

δύναται νά τήν δεχθή. 

>> • Ο κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως προσέθεσεν εiς τόν 
κ. Στίκκερ δτι, άσχέτως άποτελεσμάτων, τόν εuχαριστεί 

διά τήν ύπ' αuτοu έπιδεικνυομένην κατανqησιν των έλλη

νικών πραγμάτων καί τήν φιλικήν πρός τήν χώραν μας 

διάθεσίν του. 

»Περαιτέρω ό κ. πρόεδρος έξήγησεν εiς τόν γενικόν 

γραμματέα τοu ΝΑΤΟ δτι ή περικοπή εϊτε τών άμυντικών 

δαπανών, εϊτε των τακτικών, εϊτε τέλος των έπενδύσεων διά 

τήν οίκονομικήν άνάπτυξιν τής χώρας, θά ήτο λίαν έπιζή
μιος καί διά τήν ·Ελλάδα καί διά τήν Συμμαχία ν. • Η οίκο
νομική άνάπτυξις τής ·Ελλάδος εύρίσκεται εiς έκείνο τό 

λεπτόν στάδιον, είς δ χρειάζεται μίαν ούχί ύπέρογκον ένί

σχυσιν διά νά φθάση τό σημείον τής αuτοδυνάμου περαιτέ

ρω άναπτύξεως. 'Εγκατάλειψις τής έλληνικής οίκονομι
κής προσπαθείας είς τό παρόν στάδιον θά εΙναι καί κατα

στρεπτική καί θά συνεπαχθή πολύ μεγαλυτέρας δαπάνας 

διά νέαν άνόρθωσίν της. Ώς έκ τούτου διερωτάται πρά

γματι τις διατί, παρά τό γεγονός τοuτο ώς καί τό ίδιαίτερον 

ένδιαφέρον τών 'Αμερικανών ίθυνόντων διά τήν 'Ελλάδα, 

ύπάρχουν, ώς φαίνεται, άμερικανικοί παράγοντες άνακό

πτοντες τήν πρός αuτήν βοήθειαν. 

»' Αναφερόμενος είς τήν έλληνικήν θέσιν εναντι τής 
έκθέσεως τών "Τριών Σοφών" δ κ. Στίκκερ ύπέβαλε τήν 

γνώμην δπως τά σχετικά πρός αuτήν σχέδια άποφάσεων 

τής άρχομένης ένταuθα Συνόδου του ΝΑΤΟ γίνουν δεκτά 

ύφ' ήμών. Πρός ένίσχυσιν τής είσηγήσεώς του ταύτης 

έπεκαλέσθη τά κάτωθι έπιχειρήματα: 

»I. Διά τής υίοθετήσεως τών σχετικών σχεδίων άποφά
σεων, καί τής, ώς έξ αuτής, ήθικής δεσμεύσεως του ΝΑΤΟ 

πρός παροχή ν βοηθείας πρός τήν ·Ελλάδα, θά συντελεσθή 

τό "πρώτον βήμα" πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην. Μόνον 

έάν εχη γίνει τό πρώτον τοuτο βήμα θά δυνηθοuν δ ίδιος 

καί δ στρατηγός Νόρσταντ, άμφότεροι φίλοι τής ·Ελλάδος 

καί κατανοοuντες τήν έλληνική θέσιν, νά κάμουν τό "δεύ

τερον βήμα" πρός ίκανοποίησιν τών άναγκών τής • Ελλά
δος. 

»Συναφώς δ κ. Στίκκερ παρετήρησεν δτι καί δ ϊδιος 

διεφώνει μέ τά πορίσματα τής έκθέσεως, δπερ καί κατέ

στησε γνωστόν δι' έπιστολής του πρός τούς "Τρείς Σο

φούς". Προσέθεσεν δτι ένώπιον του Συμβουλίου των 

ύπουργών δέν θά έκκρεμή μόνον ή ί\κθεσις άλλά καί ή 

ίδική του ώς άνω έπιστολή, αί βασικαί παρατηρήσεις τής 

έλληνικής Κυβερνήσεως ώς καί σχετικόν πρόσθετον 

σημείωμα ύποβληθησόμενον ύπό του 'Έλληνος μονίμου 

άντιπροσώπου, πρέσβεως κ. Μ. Μελii. 

»2. Διά λόγους έντυπώσεων πρός τούς έκτός τής Συμμα
χίας, πρέπει νά άποφεύγεται νά έμφανίζεται αϋτη ώς διη

ρημένη. 

»' Αναφερόμενος είς τάς άμερικανικάς άπόψεις έν σχέ
σει πρός τήν ί\κθεσιν, δ κ. Στίκκ~ρ εΙπεν δτι βαρύνουσα έν 

προκειμένφ ή το ή άποψις τοu 'Αμερικανοu έκ τών "Τριών 
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Συνομιλία μέ τόν Ν. Στίκκερ (άνω). 'Επαφές στό περιθώριο τής συνόδου τοD ΝΑΤΟ (κάτω). 
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Σοφii:ιν", κ. Φέργκιουσον . "Ο σον άφορα είς τό θέμα τής γε

νικωτέρας στάσεως τii:ιν 'Ηνωμένων Πολιτειii:ιν επί τii:ιν ζη

τημάτων βοηθείας πρός μέλη του ΝΑΤΟ, τελεί ύπό τήν 

εντύπωσιν δτι δ άνασχετικός παράγων ε{ναι δ εκ των είδι

κii:ιν συμβούλων του πρόεδρου Κέννεντυ, κ. Χάμιλτον Φά

ουλερ. 

»Ληγούσης τής συνομιλίας δ κ. πρόεδρος εlπεν είς τόν 

γενικόν γραμματέα του ΝΑΤΟ δτι θά συσκεφθή μετά τii:ιν 

εν Κυβερνήσει κυρίων συνεργατii:ιν του πρός εξεύ~εσιν τυ

χόν τροπολογιii:ιν, αϊτινες θά ήτο ενδεχομένως δυνατόν νά 

καταστήσουν τά σχέδια άποφάσεων άποδεκτά εiς τήν έλ

ληνικήν Κυβέρνησιν. 

>>' Αφ ' έτέρου δ κ. Στίκκερ εδήλωσεν δτι ενωρίς αϋριον 

τήν πρωία ν πρόκειται νά θίξη τό δλον θέμα είς συνομιλίαν 

του μετά του κ . Ντήν Ράσκ» 171 • 

Θά έπακολουθήσει σύσκεψη στό Πολιτικό Γρα

φείο ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλfj, στήν 

όποία πfjραν μέρος δ ύπουργός Συντονισμοί>, Π. Πα

παληγούρας, 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, Έθνικfjς 

'Αμύνης, Α. Πρωτοπαπαδάκης, δ γενικός διευθυντής 

του ύπουργείου 'Εξωτερικών, πρεσβευτής Χ. Ξανθό

πουλος-Παλαμίiς, δ άντιπρόσωπος τfjς 'Ελλάδος 

στό ΝΑ ΤΟ, Μ. Μελας καί δ άρχηγός ΓΕΕΘΑ, άντι

στράτηγος Α. Φροντιστfjς. Σκοπός τfjς συσκέψεως 

ήταν δ καθορισμός τfjς θέσεως τfjς έλληνικfjς Κυ

βερνήσεως στά θέματα τfjς διασκέψεως. 

Στή συνέχεια, δ Κ. Καραμανλfjς παρέθεσε στήν 

οικία του γεί>μα πρός τιμή τfjς πριγκίπισσας Σοφίας 

καί του μνηστήρα της, στό ., δποίο παρακάθησαν οί 

βασιλείς, δ διάδοχος, δ ύπουργός τών 'Εξωτερικών 

τfjς 'Αγγλίας, λόρδος Χιούμ, τών ΗΠΑ, Ντήν Ράσκ, 

οί πρέσβεις τών δύο χωρών, Ράλφ Μάρρεϋ καί Χ. 

Λαμπουίς, καί δ 'Έλληνας ύπουργός τών 'Εξωτερι

κών, Ε. 'Αβέρωφ. 

'Ο Κ. Καραμανλfjς, σέ συνομιλία του μέ τόν Ντήν 

Ράσκ καί τό λόρδο Χιούμ, άνέπτυξε τίς έλληνικές 

άπόψεις γιά τά θέματα τfjς διασκέψεως, έπισήμανε 

τήν έπιβάρυνση του έλληνικου προϋπολογισμοί> άπό 

τίς ύπέρογκες στρατιωτικές δαπάνες, οί δποίες ύπερ

βαίνουν κατά 50.000.000 δολλάρια τίς δυνατότητες 
τfjς έλληνικfjς οικονομίας καί ύπογράμμισε δτι «εις 

περίπτωσιν, κατά τήν δποίαν ή 'Ελλάς δέv τύχη 

έπαρκοί>ς ένισχύσεως, θά εύρεθfj πρό του διλήμμα

τος νά περιορίση τάς στρατιωτικάς της δαπάνας ή νά 

ματαιώση τήν έκτέλεσιν μέρους του προγράμματος 

έπενδύσεων διά τήν άνάπτυξιν τfjς έλληνικfjς οικο

νομίας». 

3 ΜΑ·Ι ·ΟΥ 1962 

Σέ χαιρετιστήριο μήνυμά του πρός τό Δ' Συνέ

δριο τών 'Εμπορικών καί Βιομηχανικών 'Επιμελη

τηρίων τfjς χώρας, πού συνέρχεται στό Βόλο, δ Κ. 

Καραμανλfjς τονίζει δτι τό συνέδριο «πραγματοποι-

είται εις χρόνον ίστορικόν διά τό μέλλον τfjς έλλη

νικfjς οικονομίας» καί έπισημαίνει: 

«Εlναι άνάγκη νά έπωφεληθώμεν Jών δυνατοτή
των πού προσφέρονται είς τήν χώραν μας κατόπιν τής 

συνδέσεως μέ τήν ΕΟΚ, νά τάς άξιοποιήσωμεν είς τό 

μέγιστον δυνατόν, διότι μόνον οϋτω θά έπιτύχωμεν 
) 

νά θεραπεύσωμεν τό ταχύτερον τάς όργανικάς άδυ-

ναμίας τής οίκονομίας μας καί νά έξασφαλίσωμεν είς 

τόν έλληνικόν λαόν συνεχώς ύψηλότερα έπίπεδα 

άπασχολήσεως καί διαβιώσεως. Είς ύμiiς, φορείς τής 

οίκονομικής δραστηριότητος τοίί τόπου, άνήκει μέ

γα μέρος τής εύθύνης διά τήν έπιτυχίαν αύτής τής 

προσπαθείας. Είς μίαν χώραν μέ τήν οίκονομικήν 

καί κοινωνικήν συγκρότησιν τής 'Ελλάδος, ή ίδιω

τική πρωτοβουλία άποτελεί τόν βασικό ν παράγοντα 

άναπτύξεως καί προόδου. Τό Κράτος εχει τήν εύθύ

νην τής δημιουργίας τών καταλλήλων προϋποθέσε

ων διά τήν άνάπτυξιν τής ίδιωτικής έπιχειρηματικής 

δραστηριότητος. 'Η Κυβέρνησις, ώς εlναι γνωστόν, 

εχει έπιτελέσει σημαντικά βήματα προόδου πρός τήν 

κατεύθυνσιν τής έκτελέσεως εργωv οlκονομικής 

ύποδομής καί τής χαράξεως τής προσφορωτέρας οί

κονομικής πολιτικής, ένώ συγχρόνως έξησφάλισε 

διά τής συμφωνίας τής συνδέσεως άνετα χρονικά 

δρια διά τήν πρσσαρμογήν τής έλληνικής έπιχειρη

ματικής δραστηριότητος πρός τάς νέας συνθήκας, αί 

όποία ι εlναι εύνοϊκώτεραι παρά όποτεδήποτε άλλοτε 

είς τήν έλληνικήν ίστορίαν)). 

Στήν δμιλία του κατά τή διάρκεια τών έργασιών 

του Συνεδρίου, δ ύπουργός 'Εμπορίου, Π. Πιπινέλης 
διαβεβαιώνει δτι «οσα λεχθοuν, θά μελετηθοί>ν ύπό 

τfjς Κυβερνήσεως μετά μεγίστης προσοχfjς» καί δτι 

«ή Κυβέρνησις εχει τήν πεποίθησιν δτι είναι άδύνα

τος ή οικονομική πρόοδος καί ή κοινωνική δικαιοσύ

νη, χωρίς νά άποδοθfj τό μεγαλύτερον μέρος τfjς οι

κονομικfjς δράσεως εις τήν ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν 

καί χωρίς τήν διατήρησιν τfjς έλευθερίας των συ

ναλλαγών». Καί ύπογραμμίζει: 

«Ή άποστολή του Κράτους συνίσταται: α) είς τήν δη

μιουργίαν τii:ιν προϋποθέσεων νομισματικής καί πολιτικής 

σταθερότητος, β) είς τήν δημιουργίαν εργων, τά όποία δέν 

δύναται νά άναλάβη ή ίδιωτική πρωτοβουλία, γ) είς τήν 

δημιουργίαν κινήτρων πρός οίκονομικήν άνάπτυξιν τής 

ίδιωτικής οίκονομίας καί δ) είς τήν εξασφάλισιν κατά τό 
δυνατόν τής κοινωνικής δικαιοσύνης». 

Στίς 14 Μαίου, δ πρόεδρος του 'Εμπορικοί> καί 
Βιομηχανικοί> 'Επιμελητηρίου 'Αθηνών, Χ. Πανά

γος έπιδίδει εύχαριστήριο έπιστολή στόν πρωθυ

πουργό καί τόν παρακαλεί νά παραστεί σέ σύσκεψη, 

στήν όποία θά του έπιδοθοί>ν τά πορίσματα του συ

νεδρίου. 'Ο Κ . Καραμανλfjς ύπόσχεται «νά μελετή
σει μετά προσοχfjς τά ύποβληθησόμενα πορίσματα 
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καί νά παράσχη σχετικάς όδηγίας διά τήν έν συνε

χεί~, έντός του μέτρου του δυνατοί), έπίλυσιν των 

, αίτημάτων των τάξεων του έμπορίου καί τής βιομη
χανίας». 

3-6 ΜΑ· Ι ·ΟΥ 1962 

Διεξάγονται οί έργασίες τής έαρινής συνόδου 

τών ύπουργών 'Εξωτερικών καί 'Αμύνης τών χω

ρών-μελών τής Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. 

Στό περιθώριο τής διασκέψεως, στίς 3 Μαίου, ό 
Κ . Καραμανλής συναντάται μέ τόν 'Αμερικανό 

ύπουργό τών 'Εξωτερικών, Ντ. Ράσκ, καί συγκρο

τείται εύρεία σύσκεψη, κατά τήν όποία τίθεται έκ 

νέου άπό τήν Κυβέρνηση τό θέμα τής οίκονομικής 

ένισχύσεως τής χώρας. Στή σύσκεψη παρίστανται 

άπό έλληνικής πλευράς ό Κ. Καραμανλής, ό ύπουρ

γός τών 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, ό ύπουργός 

Συντονισμοί), Π. Παπαληγούρας καί ό γενικός διευ

θυντής του ΥΠΕΞ, Χ. Ξανθόπουλος-Παλαμάς. 'Από 

άμερικανικής πλευράς λαμβάνουν μέρος ό ύπουργός 

τών 'Εξωτερικών, Ντ. Ράσκ, ό 'Αμερικανός πρέσ

βης, Χ. Λαμπουίς, ό βοηθός ύφυπουργός των 'Εξω

τερικών γιά ύποθέσεις του ΝΑΤΟ, Τζ. Σκαίτζιλ καί ή 

διευθύντρια 'Ατλαντικών, Οίκονομικών καί Πολι

τικών 'Υποθέσεων στό ύπουργείο των 'Εξωτερικών, 

Μ. Κουπίνσκυ. Τό πρακτικό τής συσκέψεως άνα

φέρει: 

«'Αρχομένης τής συσκέψεως δ κ. πρόεδρος τής Κυβερ- , 
νήσεως εδωσε τόν λόγον εiς τόν κ . Ράσκ παρακαλών αύτόν 

νά έκθέση οίοδήποτε θέμα θά ijθελεν. 

»'Ο κ. Ράσκ ώμίλησεν έν πρώτοις περί του θέματος του 

άφοπλισμου, δηλώσας δτι δέν εχει μεγάλας έπ, αύτου έλ

πίδας. Οί Σοβιετικοί, έξήγησεν, δέν θέλουν τόν ελεγχον, 

καί liνευ του έλέγχου δέν εlναι έφικτός δ άφοπλισμός. Δέν 

νομίζω δτι ή Σοβιετική 'Ένωσις θά προωθήση πράγματι 

τήν έπίλυοιν του θέματος . 'Απλώς θά τό χρησιμοποιήση 

διά προπαγανδιστικούς καί μόνον λόγους. Οuτω, άναμένε

ται δτι . θά συνεχίση τάς άτομικάς δοκιμάς της. 

»'Ημείς άντιθέτως, συνέχισεν δ κ. Ράσκ, δέν κάνο

μεν προπαγάνδαν. Προτείνομεν μόνον έκείνα τά όποία εί

μεθα διατεθειμένοι καί ετοιμοι νά έφαρμόσωμεν. Προχω

ρουμεν εiς τά έπόμενα στάδια, μόνον άφου γνωρίζομεν δτι 

εχουν ijδη έπιτελεσθfj τά πρώτα βήματα. Δι' αύτόν τόν 

λόγον καί αί προτάσεις μας φαίνονται ώς πλέον περιω

ρισμέναι . 

»Εiς έρώτησιν του κ. πρόεδρου, έάν αί διαπραγματεύ

σεις έβοήθησαν τήν έπίλυσιν του θέματος, δ κ. Ράσκ άπήν

τησεν δτι έάν διηυθετουντο τά ζητήματα του Βερολίνου 

καί τής Νοτιανατολικής 'Ασίας, θά υπήρχον μεγαλύτεραι 

πιθανότητες διευθετήσεως καί του θέματος του άφοπλι

σμου. 

»'Η Σοβιετική "Ενωσις άναμένεται νά προβή εiς άτο

μικάς δοκιμάς κατά τό λίαν προσεχές μέλλον. 'Εάν έπήρ

χετο ούσιαστική συμφωνία έπί του θέματος τών δοκιμών, 

αί ·Ηνωμένα ι Πολιτείαι θά ήσαν ετοιμαι νά τάς σταματή-

σουν -δοθέντος δτι ή κατάπαυσις τών δοκιμών κατά τήν 

παρουσαν στιγμήν δέν θά έδημιούργει προβλήματα άσφα

λείας . Τό θέμα τής άτομικής στρατηγικής καθίσταται δμως 

όσημέραι τόσον πολύπλΟΚΟΥ άπό τεχνικής πλευρaς, rοστε 

έάν οί Σοβι~τικοί συνεχίσουν τάς δοκιμάς των, θά ευρεθώ

μεν εiς τήν ανάγκην, παρά τήν θέλησίν μας, νά τούς συνα

γωνισθώμεν. 

»'Ο κ. πρόεδρος ή ρώτησε τόν 'Αμερικανόν υπουργόν 

'Εξωτερικών έάν ή χώρα του συναντa δυσκολίας μετά τών 

Γάλλων καί τών Γερμανών. 

»·Ο κ. Ράσκ απήντησεν δτι οί Γάλλοι άπέχουν τών 

διαπραγματεύσεων τής Γενεύης, διότι, τήν στιγμήν ταύτη ν 

άναπτύσσουν τήν iδίαν των άτομικήν δύναμιν. 'Όσον 

άφορα τούς Γερμανούς, αί άπόψεις των τόσον έπί τών ατο

μικών δοκιμών δσον καί του Βερολίνου εlναι έγγύς πρός 

τάς τών 'Αμερικανών . 

»Κατά βάσιν, παρετήρησεν δ κ. Ράσκ, δ άφοπλισμός 

δέον νά συμφωνηθή μεταξύ τών 'Ηνωμένων Πολιτειών καί 

τής Σοβιετικής 'Ενώσεως. Κατόπιν τούτου αί 'Ηνωμένα ι 

Πολιτείαι θά μεριμνήσουν rοστε τουτο νά μή χαλαρώση 

τήν iσορροπίαν μεταξύ τών παρατάξεων. 

»ΕΙσερχόμενος εiς liλλο θέμα δ 'Αμερικανός υπουργός 

τών 'Εξωτερικών παρετήρησεν δτι τελευταίως τό κεντρι

κόν εύρωπαϊκόν "μέτωπον" συζητείται περισσότερον άπό 

τά liλλα. Τινές ίσως διερωτώνται, ώς έξ αότου, έάν τό ένδι

αφέρον τών ·Ηνωμένων Πολιτειών διά τά liλλα μέτωπα 

έμειώθη. 

»Συναφώς δ κ. Ράσκ έδήλωσεν δτι έπιθυμεί νά καταστή

ση σαφές κατά τόν πλέον κατηγορηματικόν τρόπον δτι α{ 

υποχρεώσεις τών 'Ηνωμένων Πολιτειών εvαντι του ΝΑΤΟ, 

συμπεριλαμβανομένης τής • Ελλάδος, παραμένουν άκέραι
αι (Commetee). 'Επίθεσις έφ' οίουδήποτε τμήματος του 
ΝΑΤΟ θά εθετεν εiς κίνησιν τήν Συμμαχίαν έν τφ συνόλφ 

της. 'Ο προέδρος Κέννεντυ, προσέθεσεν, έπιθυμεί δπως 

καταστήσω τουτο άπολύτως σαφές, ώς καί τό yεγονός δτι, 
έν περιπτώσει άπειλής, α{ 'Ηνωμένα ι Πολιτείαι θά καλύ

ψουν άμυντικώς τήν 'Ελλάδα. 

» Ό κ. προέδρος παρετήρησεν έπί τών άνωτέρω δτι 

άπαιτείται εiλικρινής καί στερεά αλληλεγγύη μεταξύ δλων 

τών μελών ΝΑΤΟ. Ή Ρωσία προσπαθεί νά δημιουργήση 

ρωγμάς, τάς δποίας καί θά θελήση νά διευρύνη. Μέχρι 

τουδε, προσέθεσεν δ κ. πρόεδρος, δέν έλύσαμεν τό πρό

βλημα τής άλληλεγγύης. 

»'Η Σοβιετική 'Ένωσις, συνέχισεν, καταλαμβάνει μό

νον τήν γλώσσαν τής iσχύος. Πρέπει μεταξύ μας νά συμ

φωνήσωμεν ποία εlναι τά δρια, πέραν τών δποίων δέν πρό

κειται νά υποχωρήσωμεν καί νά καταστήσωμεν τουτο 

γνωστόν εiς τούς Ρώσους. 

»Συμφωνών μέ τόν κ. πρόεδρον, δ κ. Ράσκ έδήλωσεν δτι 

τό θέμα του Βερολίνου καί τά παρεμφερή πρός τουτο θέμα

τα εlναι ζωτικής σημασίας διά τήν Δύσιν. 'Εδηλώθη μάλι

στα εiς τούς Σοβιετικούς δτι τό θέμα του Βερολίνου δέν 

δύναται νά άποτελέση άντικείμενον διαπραγματεύσεως (it 
is not negotiable). Δι' αύτό καί δέν έγένοντο συμφωνίαι 
μετά τών Σοβιετικών έπί του Βερολίνου. Οί Γερμανοί συμ

φωνουν έν προκειμένφ μετά τών 'Αμερικανών καί δέν θά 

επρεπε νά άποδίδεται σημασία εiς "παράσιτα" περί του 

άντιθέτου έκ μέρους αvευθύνων δημοσιογραφικών τινών 

όργάνων . 
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))Κατά τό 1949, συνέχισεν δ κ. Ράσκ, ή συμφωνία μετα

ξύ τών Συμμάχων ή το ευκολωτέρα. 'Υ πή ρ χ εν ένότης, δ"ίότι 

οί λοιποί ήσαν άσθενείς καί συνεσπειροί>ντο πέριξ τών 

'Ηνωμένων Πολιτειών. Σήμερον τά μέλη τής Συμμαχίας 

είναι πλέον Ισχυρά καί πλέον ανεξάρτητα. Οϋτω, ή μεταξύ 

τών Συμμάχων συνεννόησις καθίσταται πλέον αναγκαία 

καί σημαντική, aλλά καί πλέον δύσκολος. 

))Συναφώς δ κ. πρόεδρος παρετήρησεν δτι δέν θά 

επρεπε νά aφήσωμεν τά άσθενή σημεία τής δημοκρατίας 

νά αποτελέσουν έμπόδιον εiς τήν aντιμετώπισιν τοί> κομ

μουνιστικοί> δλοκληρωτισμοί>. Πρέπει νά καθορίσωμεν, 

κατόπιν συμφωνίας μεταξύ μας, μίαν συγκεκριμένην γραμ

μήν· τότε ή Σοβιετική 'Ένωσις θά μεταβάλη τήν στάσιν 

της. 

)) 'Ο 'Αμερικανός υπουργός τών 'Εξωτερικών έδήλω
σεν δτι, εiς τήν άντιμετώπισιν τοί> διεθνοί>ς κομμουνισμοί>, 

ή Κυβέρνησίς του δίδει πρώτην προτεραιότητα εiς τό 

ΝΑΤΟ. 'Αλλά υπάρχουν καί ι'iλλαι σημαντικαί περιοχαί 

-περιοχαί, αϊτινες aπασχολοί>ν τάς Ήνωμένας Πολιτείας 

καί εiς τάς δποίας είναι άναμεμιγμέναι. 

))Κατόπιν τής έμφανίσεως πλείστων νέων Κρατών, συνέ

χισεν δ κ. Ράσκ, πιστεύομεν δτι αί βιομηχανικαί χώραι τής 

Δύσεως δέον κατ' αuξοντα ρυθμόν νά άναλάβουν τήν πρός 

αυτά οικονομική ν ένίσχυσιν. Τοί>το είναι άπαραίτητον διά 

τήν ένότητα τής Συμμαχίας. ' Η οικονομική κινητοποίησις 

τών ι'iλλων αποτελεί εργον περίπλοκον καί δυνατόν νά δίδη 

τήν έντύπωσιν έλαττώσεως τής ένότητος. ·Αλλ' αί 'Ηνω

μέναι Πολιτείαι δέν θά πράξουν όλιγώτερον άπό δ, τι μέχρι 

τοί>δε επραττον. 

))Πρός τούτοις ή άμερικανική Κυβέρνησις άντιμετωπί

ζει τήν άντίδρασιν τοί> Κογκρέσσου, δπερ, κατά τήν ψήφι

σιν τών κονδυλίων έξωτερικής βοηθείας, ζητεί "τί κάμουν 

έπί τοί> προκειμένου οί φίλοι μας;" 

))Μέχρι πρό τινος ή δυτική βοήθεια άνελαμβάνετο έξ 

δλοκλήρου υπό τών ' Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα πλέον αί 

'Ηνωμέναι Πολιτείαι είναι είς έκ τών εισφερόντων εις τήν 

δυτικήν βοήθειαν. Θά πρέπει, δηλαδή, νά έξευρίσκωνται οί 

οίκονομικοί πόροι καί άπό άλλας συνδεδυασμένας δυτικάς 

πηγάς (Κυβερνήσεις, οΙκονομικούς όργανισμούς, τραπέ

ζας κ .λ. π.). 

))Κατόπιν τών άνωτέρω είναι προφανής ή αuξουσα 

άνάγκη διερευνήσεως καί έξευρέσεως νέων τρόπων καί δι
αδικασιών παροχής έξωτερικής βοηθείας. Οϋτω προβάλ

λει τό ζήτημα τής δημιουργίας consortiums. 
(Διά τών ώς άνω, δ κ. Ράσκ εισήλθε κατ ' ουσίαν εις τό 

ζήτημα τής έκθέσεως τών "Τριών Σοφών" τοί> ΝΑΤΟ περί 

οΙκονομικής βοηθείας πρός τήν 'Ελλάδα). 

>>Βεβαίως, παρετήρησεν δ ' Αμερικανός υπουργός τών 

'Εξωτερικών, ή μέθοδος αϋτη παρουσιάζει μειονεκτήματα 

διά τούς λαμβάνοντας τήν βοήθειαν. Τοί>το διατί: 

))α. ' Απαιτείται χρόνος διά τήν σύστασιν καί λειτουρ

γίαν τών consortiums. 
))β. 'Η δλη διαδικασία είναι πλέον περίπλοκος. 

)) 'Ακριβώς έπειδή δέν είναι εuκολον νά πιεσθοί>ν αί 

άλλαι Κυβερνήσεις καί οί οικονομικοί όργανισμοί δπως 

χρηματοδοτήσουν τήν βοήθειαν, χρειαζόμεθα τάς aποφά

σεις τοί> ΝΑΤΟ έπί τής έκθέσεως περί οίκονομικής βοη

θείας πρός τήν 'Ελλάδα καί τήν Τουρκίαν τών 'Τριών 

Σοφών". Αί άποφάσεις αί:ιται θά άποτελέσουν "ήθικήν 

ύποχρέωσιν" τών Κρατών-μελών τοί> ΝΑΤΟ, ϊνα δυνηθώ

μεν νά άναμείνωμεν τήν συνδρομήν των. 'Εάν αί άνάγκαι 

τής ' Ελλάδος (καί τής Τουρκίας) άναγνωρισθοί>ν, τότε ή 

άμερικανική Κυβέρνησις θά είναι εiς θέσιν νά κινηθή ταχέ

ως πρός έξεύρεσιν συνδυασμοί> πόρων. Οϋτω, δ γενικός 

γραμματεύς τοί> ΝΑΤΟ θά! ηδύνατο νά άναζητήση πόρους 
διά τά εργα υποδομής, αί 'Ηνωμέναι Πολιτείαι νά άναλά

βουν άλλον τομέα καί νά ζητηθή ή συνδρομή καί τών άλ

λων Κρατών-μελών. Προτιθέμεθα νά κινηθώμεν ταχέως 

καί έντατικώς. Γνωρίζομεν δτι εχετε πρόβλημα προϋπολο

γισμοί> καί πρόβλημα χρόνου. 

))Εις έρώτησιν τοί> κυρίου πρόεδρου πώς ευρίσκει τήν 

εκθεσιν τών "Τριών", δ κ. Ράσκ άπήντησεν δτι δέν άποδί
δει τόσην σημασίαν είς τό περιεχόμενον αυτής ή τών σχε

τικών σχεδίων άποφάσεως, δσον είς τό γεγονός τής δι' 

αυτών αναγνωρίσεως δτι υφίσταται ζήτημα βοηθείας πρός 

έπίλυσιν. 

))Λαβών τόν λόγον, δ κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως 

έξήγησεν τήν έλληνικήν θέσιν έπί τής έκθέσεως τών 

"Τριών". Συναφώς άνέπτυξε τά κατωτέρω σημεία: 

))Τά έν τij έκθέσει πορίσματα τών 'Τριών Σοφών" έν 

σχέσει πρός τάς άνάγκας τής έλληνικής οικονομίας άπέ

χουν εiς τοιοί>τον σημείον τής πραγματικότητος, rοστε 

προφανώς νά βασίζωνται έπί έσφαλμένων δεδομένων ή άν

τιλήψεων. Συγκεκριμένως τό ελλειμμα τοί> έλληνικοί> 

προϋπολογισμοί> (έν τφ συνόλφ αυτοί>) άνέρχεται, διά τό 

τρέχον ετος εiς 150.000.000 δολλαρίων. 

)) 'Εξ αυτών, ποσόν μέχρι 40.000.000 δολλαρίων δύναται 
νά έξευρεθή έξ έγχωρίων πόρων. ν Αρατό ποσόν, δπερ θά 

δεήση νά καλυφθή διά πόρων έκ τοί> έξωτερικοί> άνέρχε

ται είς I 10.000.000 δολλαρίων. ' Αντ ' αυτοί> δμως τοί> 

ποσοί>, ή εκθεσις άφορα εις ελλειμμα μόνον 30.000.000 
δολλαρίων. 

))Παρεμβάς δ 'Αμερικανός πρέσβυς κ. Λαμπουίς, παρε

τήρησεν δτι έκ "προσεκτικής" άναγνώσεως τής έκθέσεως 

προκύπτει δτι ή καθοριζομένη ώς άναγκαιοί>σα έτησία 

πρός τήν 'Ελλάδα βοήθεια δέν άνέρχεται ε{ς 30 έκατ. δολ
λαρίων, άλλά εις 80 έκατ. 

)) 'Ο υπουργός Συντονισμοί> κ. Παπαληγούρας άπήντη
σεν δτι ή παρατήρησις αϋτη aποτελεί λίαν αισιόδοξον έρ

μηνείαν τής έκθέσεως. 

))Χαρακτηριστικόν τοί> άκατανοήτου λάθους τών "Τρι

ών Σοφών", συνέχισεν δ κ. πρόεδρος, είναι τό γεγονός δτι 

οί:ιτοι άντί νά λάβουν, ώς εδει, υπ · όψιν των τό ·σύνολον του 

προϋπολογισμοί> καί τό ελλειμμά του, ελαβον ύπ ' όψιν 

μόνον τό ίσοζύγιον πληρωμών καί τό ελλειμμα αότοί> του 

ίσοζυγίου. 

)) 'Εάν τήν έλληνικήν θέσιν εναντι τής έκθέσεως υπηγό

ρευον λόγοι συμφέροντος, θά ήτο δυνατή μία διαπραγμά

τευσις. ' Αλλ ' έν προκειμένφ υφίσταται ζήτημα συνειδή

σεως διά τήν Κυβέρνησιν. Αϋτη γνωρίζει, δηλαδή, δτι ή έν 

τij έκθέσει έκτίμησις τής έλληνικής οΙκονομικής πραγμα

τικότητος είναι λανθασμένη. ·Ως έκ τούτου, καί εναντι τοί> 

έαυτοί> της καί εναντι τοί> έλληνικοί> λαοί> δέν δύναται νά 

τήν δεχθή . 

))Περαιτέρω δ κ. πρόεδρος έξήγησεν τούς λόγους, δι' 

οϋς ή περικοπή είτε τών άμυντικών δαπανών, είτε τών τα

κτικών, είτε τέλος τών δημοσίων έπενδύσεων διά τήν 

οiκονομικήν άνάπτυξιν τής χώρας, θά ήτο λίαν έπιζήμιος 
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καί διά τήν 'Ελλάδα καί διά τήν Συμμαχίαν. 'Η οΙκονο

μική ό:νάπτυξις τής 'Ελλάδος εύρίσκεται είς έκείνο τό 

λεπτόν στάδιον, είς δ χρειάζεται μίαν ούχί ύπέρογκον 

ένίσχυσιν διά νά φθάση τό σημείον τής αύτοδυνάμου 

περαιτέρω ό:ναπτύξεως. 'Ήδη ή παρουσα προοπτική είναι 

λίαν ένθαρρυντική. 'Εγκατάλειψις τής Ι::λληνικής οΙκονο

μικής προσπαθείας είς τό παρόν στάδιον θά είναι καί κα

ταστρεπτική καί θά συνεπαχθή πολύ μεγαλυτέρας δα πάνας 

διά νέαν ό:νόρθωσίν της. 

))Εlναι φυσικόν, προσέθεσεν δ κ. προέδρος, δτι ουδείς 

δύναται νά εχη πληρεστέραν καί ό:κριβεστέραν είκόνα τής 

ελληνικής οίκονομικής πραγματικότητος ό:πό αύτόν τόν 

ϊδιον. 

))Περαιτέρω παρετήρησεν δτι κατόπιν όλων τών θυσι

ών, είς τάς δποίας ύπεβλήθη έπί σειράν δλοκλήρων έτών δ 

Ι::λληνικός λαός, λόγω τής προσηλώσεώς του είς τά δυτικά 

ίδεώδη τής έλευθερίας -δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, 

κατοχή, ό:ναχαίτησις του διεθνους κομμουνισμου- θυσίας 

είς ας ό:κόμη ύποβάλλεται διά τήν οίκονομικήν του ό:νά

πτυξιν καί τήν καλυτέραν αuριον, πώς θά δεχθή τό γεγονός 

δτι αύτά δδηγουν είς περικοπήν τής έξωτερικής οίκονομι

κής βοηθείας είς τόσον κρίσιμον στιγμήν. 

)) 'Εν προκειμένφ, παρετήρησεν δ κ. πρόεδρος, δέν πρέ
πει νά νομισθή δτι εχομεν aντιρρήσεις διά τήν παροχήν 

γενναίας οίκονομικής βοηθείας είς τήν Τουρκίαν, ijτις είς 

ούδεμίαν τών άνωτέρω θυσιών ύπεβλήθη. 'Αντιθέτως, έπι

θυμώμεν νά ϊδωμεν τήν Τουρκίαν ίσχυράν καί σταθεράν 

τόσον οΙκονομικώς όσον καί πολιτικώς -πρόκειται περί 

συμμάχου γείτονος. 

)) 'Εξ αλλου ή Ι::λληνική Κυβέρνησις έπεδίωξε πάντοτε 
νά διατηρήση τήν 'Ελλάδα είς τά καθαρώς δυτικά της 

πλαίσια, καί δή είς τά πλαίσια του ΝΑΤΟ. Οϋτω καί τό 

κυπριακόν ζήτημα έπεδιώξαμεν νά λύσωμεν έντός τών 

πλαισίων τής Συμμαχίας, καί όταν είς δυσκόλους οίκονο

μικάς στιγμάς μdς έγένοντο δελεαστικαί σοβιετικαί οίκο

νομικαί προτάσεις τάς ό:πεποιήθημεν. 

))Κατόπιν όλων τών άνωτέρω είναι έμφανές δτι ή Ι::λλη

νική Κυβέρνησις, τόσον διά λόγους ούσίας όσον καί διά 

λόγους έμφανίσεως, δέν δύναται νά άποδεχθή τήν εκθεσιν 

τών "Τριών". 

))Θά ijτo προτιμώτερον νά άνεγνωρίζετο ή οίκονομική 

πραγματικότης τής 'Ελλάδος, εστω καί αν συνάμα έλέγετο 

ποίον μέρος του έλλείμματος δύνανται ή δέν δύνανται νά 

καλύψουν αί · Ηνωμέναι Πολιτεία ι ή αλλος τις. Τουτο θά 
εδιδε, τουλάχιστον, τήν εύχέρειαν είς τήν 'Ελλάδα, ανα

γνωριζομένων πλέον διεθνώς τών αναγκών της, νά στραφή 

όπου δεί. Διά τής παρουσιάσεως δμως διά τής έκθέσεως 

ό:νακριβους είκόνος περί τών ό:ναγκών τής 'Ελλάδος, αί 

δυνατότητες τής χώρας μας δπως έξεύρη τά άπαιτούμενα 

ποσά περικόπτονται. 

))Πράγματι, έτόνισεν δ κ. πρόεδρος, ή εκθεσις αϋτη όχι 

μόνον δέν διευκολύνει τό έλληνικόν οίκονομικόν ζήτημα 

άλλά καί τό δυσχεραίνει, διότι παρουσιάζει ψευδή καί 

άσύμφορον είκόνα. Διά τόν λόγον τουτον θά προετιμώμεν 

νά μήν ύπήρχε καν ή εκθεσις. 

))Οϋτω , θά ε δει τό Ν Α ΤΟ νά λάβη ύπ' -Όψι ν του τό Ι::λ

ληνικόν οίκονομικόν ζήτημα έν τφ συνόλφ του. Πρός τόν 

σκοπόν τουτον ή Ι::λληνική Κυβέρνησις ύπέβαλε καί σχε

τικόν ύπόμνημα καί προτίθεται νά ύποβάλη τροποποιήσεις 

είς τά σχέδια aποφάσεων τά άφορώντα είς τήν εκθεσιν. 

Τήν εκθεσιν μόνην δέν δύναται νά τήν δεχθή . 

)) 'Ο κ. Ράσκ έπανέλαβε τήν χρησιμότητα διά τήν 

'Ελλάδα δπως δι' άποφάσεως του Συμβουλίου ύπουργών 

δεσμευθουν i]θικώς αί Κυβερνήσεις τών Κρατών-μελών 

του ΝΑΤΟ νά τής παράσχουν οίκονομικήν ένίσχυσιν. 'Εξ 

άλλου, παρετήρησε, τό Συμβούλιον θά εχη ένώπιόν του 

-καί αί άποφάσεις του θά ό:φορουν καί τό Ι::λληνικόν 

ύπόμνημα. 

))Είς τό σημείον τουτο δ 'Αμερικανός ύπουργός τών 

'Εξωτερικών εlπεν: ""Ας θέσωμεν πρός στιγμήν κατά μέ

ρος τό θέμα τής έκθέσεως" . Έν συνεχεί~ έδήλωσεν δτι 

άφ' ότου, ύπό τήν προεδρίαν Τρουμαν, αί Ήνωμέναι Πο

λιτεiαι ό:νέλαβον τήν άμυντικήν καί οίκονομικήν άνόρθω
σιν τής 'Ελλάδος, δέν τήν έγκατέλειψαν. "Δέν θά έγκατα

λείψωμεν τήν 'Ελλάδα τώρα", προσέθεσεν. 

)) 'Απαντών δ κ. πρόεδρος ύπεγράμμισεν δτι ή ' Ελλάς 
γνωρίζει τό τί όφείλει είς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας καί θά 

είναι δι' αύτό εύγνώμων πάντοτε. 'Ανεξαρτήτως τής έκβά
σεως του προκειμένου θέματος, ή στάσις τής ·Ελλάδος καί 

τά αίσθήματά της εναντι τών 'Ηνωμένων Πολιτειών δέν θά 

άλλάξουν. 

)) ' Η Έλλάς, προσέθεσεν, θά παραμεί νη τό πιστότερον 
μέλος του ΝΑΤΟ, άκόμη καί έάν ό:πορρίψωμεν τήν εκθεσιν 

τών "Τριών". 

)) 'Ο κ. Ράσκ έδήλωσε τότε δτι θά δεήση νά έξετασθή 
όχι μόνον ή εκθεσις τών "Τριών Σοφών" ό:λλά τό Ι::λληνι

κόν θέμα έν τφ συνόλφ του. 

)) . ο κ. πρόεδρος ύπεσχέθη νά θέση έντός τής εσπέρας 
ύπ' όψιν του κ. Ράσκ τό κείμενον τών Ι::λληνικών τροπο

ποιήσεων -κατ' ούσίαν προσθέσεων- είς τά σχέδια 

άποφάσεων του Συμβουλίου ύπουργών του ΝΑΤΟ τά άφο

ρώντα είς τήν πρός τήν 'Ελλάδα έξωτερικήν οίκονομικήν 

βοήθειαν)) 172 • 

Στήν έναρκτήρια συνεδρίαση τής Συνόδου, στίς 4 
Μα"fου, ό Κ. Καραμανλής έκφωνεί τόν άκόλουθο 

λόγο: 

«Κύριε πρόεδρε, έξοχώτατοι, κυρίαι καί κύριοι, 
»1. Μέ βαθείαν ίκανοποίησιν καί χαράν ή Έλλάς 

χαιρετίζει τήν σύyκλησιν εlς 'Αθήνας τοv Συμβου

λίου τής Βορειοατλαντικής ~Οργανώσεως. Ή έλλη

νική Κυβέρνησις σiiς εύχεται τό "ώς εύ παρέστητε" 

καί ή πόλις τών 'Αθηνών, εlς τήν όποίαν ήκμασαν οί 

έλεύθεροι θεσμοί, εlναι εύτυχής διότι ύποδέχεται 

τούς έκπροσώπους τής Άτλαντικής Κοινότητος, 

fίτις ifχει ώς σκοπόν τήν προάσπισιν τής έλευθερίας 

του άνθρώπου καί τής άνεξαρτησίας τών Κρατών

μελών αύτής. 

))2. Τό μήνυμα τής 'Ακροπόλεως ύπό τήν σκέπην 
τής όποίας συνέρχεται ή παρούσα Σύνοδος ε[ναι μή

νυμα έλευθερίας, εύημερίας καί εlρήνης. Ή Άθηνii 

ύπήρξε πρό παντός θεά τής φρονήσεως. Ώς θεά πρό

μαχος, έκράτει δόρυ καί άσπίδα, διότι ή φρόνησις 

έπιβάλλει νά μήν μένη κανείς aοπλος ifναντι του κιν

δύνου οiασδήποτε έπιβουλής. Εlς τήν yήν τής Ά τ

τικής, ή θεά έχάρισε τήν έλαίαν, τής όποίας ό καρ-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



372 ΠΡΟΆΣΠΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ 

πός σημαίνει εύημερίαν καί δ κλάδος, είρήνην. 

"Ισως, ήμπορεί νά λεχθή ότι όλα αύτά εlναι μύθοι. 

Μvθοι όμως, οί δποίοι έφώτισαν τήν πορείαν τοv 

άνθρώπου έπί χιλιετηρίδας. Μvθοι, οί δποίοι γεφυ

ρώνουν τό παρελθόν καί τό μέλλον, εlναι άληθέστε

ροι καί άπό τήν άλήθειαν. 

))]. Ή παρούσα έαρινή Σύνοδος προσλαμβάνει 
έπηυξημένην σημασίαν διά τής συμμετοχής είς αύ

τήν τών ύπουργών Άμύνης τοv ΝΑ ΤΟ. Τούτο καθι

στά δυνατόν ένα πληρέστερον συντονισμόν τής πο

λιτικής καί στρατιωτικής πλευράς τών θεμάτων τά 

όποία θά άποτελέσουν τό άvτικείμενον τών διαβου

λεύσεών σας καί κατά συνέπειαν μίαν γόνιμον καί 

έποικοδομητικήν έργασίαν. 

))4. ·Ανεξαρτήτως όμως τών είδικωτέρων ζητημά

των, τά όποία τήν άπασχολοvν, έκάστη Σύνοδος πα

ρέχει δι • ένα έκαστον έξ ήμών τήν εύκαιρίαv ένός 
άπολογισμοv καί ένός έλέγχου συνειδήσεως. 

))Σήμερον περισσότερον παρά ποτέ άλλοτε εlναι 

χρήσιμα άμφότερα. Εlναι χρήσιμον νά ίδωμεν άπό 

ποv έξεκι νήσαμεν καί ποv έχομεν φθάσει. Εlναι χρή
σιμον νά ύπολογίσωμεν τό διανυθέν διάστημα καθώς 

καί έκείνο τό δποίον μάς άπομένει νά διανύσωμεν. 

Εlναι όμως έξ ίσου χρήσιμον νά γνωρίζωμεν έάν 

έκαστος έξ ήμών χωριστά καί ή Άτλαvτική Κοινό

της έν τφ συνόλφ της έπράξαμεν πλήρως τό καθήκον 

μας έναντι τών σκοπών τούς δποίους ή Βορειοατλαν

τική Όργάνωσις έτάχθη νά ύπηρετήση. Ή &βεβαιό

της τής διεθνούς καταστάσεως, ή σοβαρότης τών 

έπιμάχων διεθνών ζητημάτων, οlα εlναι τό Βερολί

νον, δ άφοπλισμός κ.ά. , καί οί έξ αύτών πραγματικοί 

κίνδυνοι έπιβάλλουv όπως άτενίσωμεν εύθέως πρός 

τήν άλήθειαν καί άντιμετωπίσωμεν μέ θάρρος τήν 

πραγματικότητα. 

)δ. Τήν Βορειοατλαντικήν Συμμαχίαν έγένvησε 

ένας tiμεσος καί σοβαρός κίνδυνος. Ό κίνδυνος τής 

βιαίας ύποδουλώσεως είς τόν διεθνή κομμουνισμόν 

τών μετά τό πέρας τοv τελευταίου πολέμου άπομει

νάντων έλευθέρων εύρωπαϊκών λαών. Ή άμυντική 

συσπείρωσις τών λαών αύτών, ή συμμετοχή καί ή 

στήριξίς των άπό την ίσχύν τών Ήνωμένων Πολι

τειών άπέτρεψαν τόν tiμεσον κίνδυνο ν καί έδημιούρ

γησαν τήν άπαραίτητον άμυντικήν προκάλυψιν διά 

τήν άνάδ'χεσιν μιάς άδίκου έπιθέσεως. 
)) 'Ο αύστηρός άμυντικός χαρακτήρ τής Συμμαχί

ας έπιβεβαιοvται ίστορικώς καί άπό τό γεγονός ότι 

όταν, εύθύς μετά τό πέρας του τελευταίου πολέμου ή 

Δύσις διέθετε τεραστίαν ύπεροχήν δυνάμεως, δέν 

ήθελε νά τήν χρησιμοποιήση πρός έπιβολήν τών 

άπόψεών της. 

)) 'Αφ ' ή ς συνεστήθη ή Συμμαχία καί παρά τά δι

απραχθέντα σφάλματα, έσημειώθη διά τής κοινής 

προσπαθείας λίαν σημαντική πρόοδος. Σήμερον ή 

άρτία όργάνωσις καί δ έκσυγχρονισμένος δπλισμός 

τών συμμαχικών στρατιωτικών δυνάμεων τάς καθι

στούν ίκανάς όπως άντιμετωπίσουν άποτελεσματι

κώς οίανδήποτε έπιθετικήν έκδήλωσιν. 

))Παραλλήλως, κατέστη κοινή συνείδησις ή ά

μυντική άλληλεξάρτησις όλων άνεξαιρέτως τών γε

ωγραφικών περιοχών, τάς δποίας καλύπτει ή άτλαν

τική άμυνα καί ή πλήρης καί ούσιαστική συμμαχική 

άλληλεγγύη. 'Εκδήλωσιν καί έπιβεβαίωσιν αύτοv 

άποτελεί ή συγκρότησις τής κινητής δυνάμεως τοv 

ΝΑ ΤΟ, ή δ ποία έξασφαλίζει τήν tiμεσον καί έvεργόν 

παρουσίαν τής Συμμαχίας είς οίονδήποτε σημείον 

άναταραχής έπί του δποίου θά έξεδηλοvτο ποτέ συγ

κεκριμένη άπειλή. 

)) Τά άνωτέρω έπιτεύγματα εlναι σημαντικά. Στη
ρίζουν τήv άσφάλειαν τοv έλευθέρου κόσμου. 'Απο

τελούν έγγύησι ν διά τήν άνεξαρτησίαν ένός έκάστου 

έξ ήμών, καί έπιτρέπουν καί είς τούς άδεσμεύτους νά 
παραμένουν άδέσμευτοι. "Ολα αύτά όφείλονται είς 

τήν ένεργόν προσήλωσιν τών συμμάχων Κυβερνή

σεων καί λαών είς τήν Βορειοατλαντικήν Όργάνω

σtν. Όφείλονται ώσαύτως καί είς τήν συντελουμέ

νην άθόρυβον καί έποικοδομητικήν έργασίαν τοv 

Συμβουλίου τών μονίμων άντιπροσώπων, τοv γενι

κού γραμματέως καί τών συνεργατών του, τής στρα

τιωτικής έπιτροπής καί τής μονίμου έπιτελικής δμά

δος. Άποτίομεν φόρον τιμής είς τήν άφοσίωσιν καί 

τόν μόχθο ν όλων έκείνων οί δποίοι είργάσθησαν διά 

τήν έπίτευξιν τών άποτελεσμάτων αύτών. Καί δέν 

λησμονοvμεν καί τόν άνώνυμον πολίτη ν του έλευθέ

ρου κόσμου, δ δποίος, διά νά σώση τήν έλευθερίαν 

καί τήν άνθρωπίνην του άξιοπρέπειαν προσφέρει ώς 

φορολογούμενος τήν συμβολή ν του είς τό έργον τής 

Άτλαντικής Άμύvης. Αύτός εlναι δ άγνωστος 

στρατιώτης τής είρήνης. 

))Πέραν όμως τών μέχρι τοvδε έπιτευχθέντων ή 

προσπάθεια είς τόν στρατιωτικόν τομέα πρέπει νά 

συνεχισθή καί νά ένταθή πρός διατήρησιν τοv συμ

μαχιtωv πολεμικού δυναμικού είς τόν έπιβαλλόμε

νον βαθμόν έπαρκείας καί έτοιμότητος. Διότι, έως 

ότου δημιουργηθούν άσφαλείς προϋποθέσεις διάγε

νικόν καί πλήρη άφοπλισμόν, τόν δποίον όλοι έπι

θυμοvμεν καί όλοι έπιδιώκομεν, δέν δυνάμεθα δυ

στυχώς νά ύπολογίζωμεν παρά είς τήν άποτρεπτικήν 

δύναμιν τής Συμμαχίας. 

))6. Είς τό σημείον όμως αύτό θεωρώ έπάναγκες 
νά ύπομνήσω ότι ή άμυντική άποστολή του ΝΑΤΟ 

δέν έξαντλείται μόνον είς τόν στρατιωτικόν τομέα. 

Ώς γνωστόν, δ άγών κατά τής κομμουνιστικής έπι

βουλής, είναι διμέτωπος. 

))Τό έξωτερικόν μέτωπον καλύπτεται διά τής 

άμυντικής στρατιωτικής προπαρασκευής. 'Απομένει 

όμως τό έσωτερικόν μέτωπον τό δποίον εlναι έξ 

ίσου, άν μή καί περισσότερον, έπικίνδυνον, διότι εl

vαι μέτωπον πάντοτε άνοικτόν. Καί είς τό μέτωπον 
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αvτό κατά προτίμησιν δίνει τήν μάχη ν του δ διεθνής 

κομμουνισμός. 

»Εlναι άληθές δτι τό έσωτερικόν μέτωπον άποτε

λεί έσωτερικήν ύπόθεσιν ένός έκάστου έξ ήμών. ΕΙς 

τό πλαίσιον δμως τής Συμμαχίας, ή άντίστασις τοv 

έσωτεpικοv μετώπου εΙς τήν κομμουνιστικήν έπι

βουλήν ένδιαφέρει άμεσώτατα δλόκληρον τήν Άτ

λαντικήν Κοινότητα. Ή πτώσις μιiiς έπάλξεως δέν 

εlναι όλιγώτερον όδυνηρά, διότι έπήλθεν έξ έσωτε

ρικών καί οvχί έξ έξωτερικών αΙτίων. Μία τοιαύτη 
πτώσις ήμπορεί νά άνατρέψη τήν άμυντικήν διάp
θρωσιν δλοκλήρου τής Συμμαχίας καί νά τήν θέση 

εΙς σοβαρό ν κίνδυνο ν. 'Εκ τοv γεγονότος αvτοv, ή 

άτλαντική άλληλεγγύη προσλαμβάνει εvρυτέραν 

σημασία ν καί οvσιαστικωτέραν άποστολήν. Δtν ση
μαίνει άλληλεγγύην μόνον έν πολέμφ, άλλά καί έν 

εlρήνrι. 'Όλοι άvαγνωρίζουν προθύμως καί άνεπιφυ

λάκτως τήν άνάγκην τής θετικής αvτής άλληλεγγύ

ης, ώς στοιχείου ένότητος καί Ισχύος τής Συμμαχίας. 

Πρέπει δ μ ως νά προσέχωμεν diστε τά δσα πράττομεν 

νά μήν εlναι οϋτε aντίθετα οϋτε όλιγώτερα άπό δσα 
λέγομεν. Καί τούτο διότι τελοvμεν δλοι ύπό τόν δι

αρκή καί /iγρυπνον έλεγχαν τών λαών μας, ή έμπι

στοσύνη τών δποίων άποτελεί τό θεμέλιον τής Συμ

μαχίας. 

;;ΕIς τό έσωτερικόν μέτωπον, τρείς νομίζω εlναι 

οί τομείς οί δποίοι πρέπει νά συγκρατήσουν τήν 

προσοχή ν μας. Ό οΙκονομικός, δ κοινωνικός καί ή 

άνάγκη Ισότητας καί δικαιοσύνης. ΕΙς τόν οlκονο

μικόν καί κοινωνικόν τομέα, ή 'Ατλαντική Κοινό

της, εΙς σύνολον, εlναι φυσικόν νά έκδηλώνη τό έμ

πρακτον ένδιαφέρον της διά τήν εvόδωσιν τών προ

σπαθειών τών άσθενεστέρων μiλών της δπως άντιμε
τωπίσουν έπιτυχώς τό αίτημα βελτιώσεως τής βιοτι

κής στάθμης τών λαώv των. 'Εάν δ άγών έναντίον 

τής οΙκονομικής ύπαναπτύξεως εΙς δλόκληρον τόν 

κόσμον ύπαγορεύεται άπό τήν πολιτικήν πρόβλεψιν 

τής παρούσης στιγμής, δ άγών αvτός διά τήν Άτ

λαντικήν Κοινότητα εlναι φυσικόν νά άρχίζη άπό 

τόν έαυτόν της. 

;;8. Πέραν δμως δλων αvτών δέον νά έχωμεν πάν

τοτε πρό όφθαλμώνδτι ή 'Ατλαντική Κοινότης εlναι 

όργάνωσις δημοκρατική. Στηρίζεται εΙς τούς νόμους 

καί τούς κανόνας τής δημοκρατίας. Υ Εχει ώς βάθρον 

τήν θέλησιν του έλευθέρου άνθρώπου. Καί άπαιτεί 

δι' αvτό Ισότητα καί δικαιοσύνη ν. 'Ισότητα εΙς τόν 

μερισμόν τών εvθυνών. Δικαιοσύνην όχι μόνον διά 

τούς άσθενεστέρους άλλά καί διά τούς Ισχυροτέρους, 

οί δποίοι δέν πρέπει νά άποκτήσουν τήν έντύπωσιν 

δτι, διότι εlναι Ισχυρότεροι, πρέπει νά έπωμίζωνται 

μόνοι αvτοί τά βάρη τών άλλων. 

;; 'Η 'Ατλαντική Κοινότης τότε μόνον θά νικήση 

εΙρηνικώς τόν καλόν της άγώνα, δταν άποκτήση οv

σιαστικόν πολιτικόν, οlκονομικόν καί κοινωνικόν 

περιεχόμενον καί άποβή μία μεγάλη καί εvημεροvσα 

κοινωνία έλευθέρων άνθρώπων. Τής έξωτερικής ά

σφαλείας έχομεν άνάγκην όχι μόνον διά νά σώσωμεν 

τήν έλευθερίαν μας άλλά καί διά νά κερδίσωμεν τήν 

εlρήνην. 

;;9. Πολλάκις δίδεται ή έντύπωσις δτι δ έλεύθερος 
κόσμος έχει έσωτερικά προβλήματα, ένώ δ κομμου

νιστικός δέν έχει. Πρόκειται περί ψευδαισθήσεως, 

τήν δποίαν δηj.ίιουργεί κάθε σύστημα δλοκληρωτι

κής διακυβερνήσεως. 'Ημείς συζητοvμεν έλευθέρως 

τά προβλήματά μας. Οί άλλοι δέν τά συζητούν. Τό 

ιfτι δμως δέν τά συζητούν δέν σημαίνει δτι δέν ύπάρ
χουν. 'Όποιος θραύει τό θερμόμετρον δέν έξαφανίζει 

καί τόν πυρετόν. 

;Πάς Ιδικάς μας σκέψεις καί άποφάσεις φωτίζει ή 

συζήτησις καί ή έκτίμησις κάθε έλευθέρως έκφερο

μένης γνώμης. 'Η δημοκρατία εlναι διάλογος. Μο

νόλογος εlναι δ δλοκληρωτισμός. Εlναι καί αvτό ένα 

άπό τά μεγάλα διδάγματα τής άρχαίας 'Ελλάδος. 

;;JO. Έάν άλλοι πιστεύουν εΙς τήν έπικράτησιν 
του κομμουνισμού, ήμείς πιστεύομεν εΙς τήν τελική ν 

έπικράτησι ν τής έλευθερίας. 'Η ίστορία μiiς δικαιώ

νει, διότι δέν ύπάρχει σύστημα βίας τό δποίον νά μήν 

κατελύθη, άργά ή γρήγορα, άπό τήν έμφυτον άγάπην 

τοv άνθρώπου πρός τήν έλευθερίαν. Τήν άγάπην αv

τήν άκόμη καί ή σκληροτέρα ύποδούλωσις, δέν τήν 
έξαφανίζει. Ά ντιθέτως τήν ένισχύει. Αvτό δέ άκρι
βώς εlναι καί τό μέγα πρόβλημα τό δ ποίον aντιμετω

πίζει δ κομμουνισμός καί τό δποίον δσημέραι θά κα

θίσταται όξύτερον. 

;; Τά σύνορα του έλευθέρου κόσμου περνούν άπό 
τήν συνείδησιν κάθε έλευθέρου άνθρώπου, δπουδή

ποτε τής γής καί άν ούτος εύρίσκεται. 

;;Τήν στιγμήν αvτήν έκατοντάδες έκατομμυρίων 

άνθρώπων έχουν έστραμμένα τά βλέμματά των πρός 

τάς 'Αθήνας. 'Υπολογίζουν εΙς τήν ένότητά μας, τήν 

δύναμιν καί τήν σωφροσύνη ν μας. Βλέπουν εΙς αvτά, 

τά μόνα σοβαρά έχέγγυα τής έλευθερίας καί τής εΙ

ρηνικής συνυπάρξεως. Εlμαι πεπεισμένος δτι αί έρ

γασίαι σας θά δικαιώσουν τήν έμπιστοσύνην καί τάς 

έλπίδας των;;. 

Τήν εναρξη τής ύπουργικής διασκέψεως του 

ΝΑΤΟ κήρυξε δ Τουρκος ύπουργός τών 'Εξω

τερικών, Φ. ' Ερκίν, μέ τήν ίδιότητά του ώς πρόεδρου 

τής Συνόδου, ένώ δ γενικός γραμματέας του ΝΑ ΤΟ, 

Ντ. Στίκκερ, στήν προσφώνησή του, αναφερόμενος 

είδικότερα στό ρόλο τής 'Ελλάδος στούς κόλπους 

τής Συμμαχίας, θά πεί: 

«Θά ηθελα αί πρώται μου λέξεις νά ε{ναι μία 1\κφρασις 

εuχαριστίας πρός τάς έλληνικάς άρχάς. 'Η πρόσκλησις 

τήν όποίαν άπέστειλαν πρός τό 'Ατλαντικόν Συμβούλιον, 

συμφώνως πρός τάς καλυτέρας έλληνικάς παραδόσεις, μdς 

συνεκίνησε ζωηρώς. Έπιθυμοϋμεν, ό πρόεδρος Καραμαν-
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λής νά γνωρίζη πόσον έκτιμώμεν τήν θερμήν ύποδοχήν 

πού μiiς εγινε, τάς περιποιήσεις των δποίων είμεθα άντι

κείμενον καί τήν φιλίαν ή όποία μiiς περιβάλλει. Τοϋ άν

ταποδίδομεν αυτάς μέ τήν εκφρασιν των ευχαριστιών μας . 

»Θά έπλεόναζεν άν έλέγομεν είς τούς φίλους μας 

'Έλληνας πόσον είμεθα ευτυχείς, διότι συγκεντρωνόμεθα 

έδώ είς τούς πρόποδας τής 'Ακροπόλεως. Τοϋτο ε{ναι 

αυταπόδεικτον γεγονός. Πρό τριών ετων, νομίζω, έπίσημος 

eΕλλην άντιπρόσωπος ύπεδέχετο ύπουργόν χώρας μέ τό 

έπιφώνημα: "Καλώς ώρίσατε είς τήν πατρίδα σας". Ή 

φράσις αυτή θά ήτο δυνατόν νά λεχθή πρός ήμiiς, τόσον 

i\χομεν τό αίσθημα δτι εις τήν 'Ελλάδα εύρισκόμεθα ώς είς 
τήν δευτέραν πατρίδα μας καί δτι άνευρίσκομεν παλαιούς 

φίλους. 'Ως εκ τούτου ή έπίσκεψίς μας είς τάς 'Αθήνας 

άποτελεί δι' ήμiiς πηγή ν χαρiiς καί ε{ ναι έπίσης άπό

δειξις δτι συγκεντρωνόμενοι είς τήν πόλιν αυτήν των 

'Αθηνών, ή όποία ύπήρξε, τολμώ νά είπω, ή πρώτη πρω

τεύουσα τής Δύσεως καί είς τήν δποίαν αί άρχαί τής δημο

κρατίας εΙδον τό φώς καί εσφυρηλατήθησαν βαθμηδόν αί 

πνευματικαί άξίαι αί δποίαι άποτελοϋν σήμερον τόν 

χρυσοϋν κανόνα τής πολιτικής καί κοινωνικής ζωής μας, 

έκπληροϋμεν εν προσκύνημα . Εlμαι βέβαιος δτι τό προ

σκύνημα αυτό θά μiiς επιτρέψη νά συνειδητοποιήσωμεν εκ 

νέου τήν κληρονομίαν, ή όποία μiiς συνδέει, τήν κληρο

νομίαν των προγόνων μας, τοϋ κοινοϋ ίδεώδους τό δποίον 

μiiς εμπνέει. 

»'Η έπίσκεψίς μας, τέλος, ε{ ναι φόρος τιμής πρός τήν 

'Ελλάδα τής σήμερον. Αϋτη, πράγματι, παίζει ούσιώδη 

ρόλον είς τό κέντρον τής 'Ατλαντικής Συμμαχίας, διά τήν 

άμυναν τής δυτικής Κοινότητος εναντίον τοϋ σοβιετικοϋ 

ίμπεριαλισμοϋ. ·Η ' Ελλάς ε{ ναι μία χώρα πού γνωρίζει 
τόν πόλεμον. Ήδη, ένώ σκληρώς ε{ χε δοκιμασθή κατά τάς 

δύο παγκοσμίους συγκρούσεις, ύπέστη άπό τοϋ 1944 εως τό 
1949 τήν επίθεσιν τών κομμουνιστών άνταρτών, τούς δποί
ους ύπεστήριξεν δ διεθνής κομμουνισμός. Καί τώρα, ένώ 

ύποφέρει άκόμη άπό τάς πληγάς καί τάς ζημίας πού ύπέ

στη, άναλαμβάνει μίαν πολύ μεγάλην προσπάθειαν οίκο

νομικής άναπτύξεως μέ σκοπόν τήν άνύψωσιν τοϋ βιοτικοϋ 

έπιπέδου τοϋ λαοϋ. 

»Ταυτοχρόνως, καί είς τό ήθικόν έπίπεδον ή συμβολή 

της είς τήν παγκόσμιον ύπόθεσιν εlναι κεφαλαιώδης. Είς 

τήν ίδεολογικήν σύγκρουσιν, ή όποία διαιρεί τόν κόσμον 

είς δύο άνταγωνιζομένους συνασπισμούς, εχει πρωταρχι

κήν σημασίαν τό εθνος εκείνο, τό δποίον ένσαρκώνει τήν 

δημοκρατική ν παράδοσιν καί άπό 2.500 ετών ε{ ναι δ προα
σπιστής καί δ σημαιοφόρος τής ίδέας τής έλευθερίας, τής 

τάξεως καί τής προόδου, είς τάς δποίας πιστεύομεν, νά εΙ

ναι παρά τό πλευρόν μας καί νά μiiς βεβαιώνη, δπως τό 

πράττει, περί τής δλοκληρωτικής συνεργασίας του». 

Τήν έπομένη, 5 Μαίου, καί στό περιθώριο τής 
Διασκέψεως, δ Κ. Καραμανλής δέχεται τούς Γερμα

νούς ύπουργούς 'Εξωτερικών, Γκ. Σραίντερ, καί 

'Αμύνης, Φ.-Γ. Στράους. Κατά τή συνάντηση, στήν 

όποία παρέστη καί δ άντιπρόεδρος τής Κυβερνή

σεως, Π. Κανελλόπουλος, έξετάστηκαν γενικότερα 

καί εiδικά διμερή θέματα. Σύμφωνα μέ τό σχετικό 

ειδησεογραφικό δελτίο, οί Γερμανοί ύπουργοί έξέ-
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φρασαν τήν ίκανοποίησή τους γιά τή θέση τοϋ 'Έλ

ληνα ύπουργοϋ των 'Εξωτερικών κατά τή Διάσκεψη, 

ώς πρός τό θέμα τοϋ Βερολίνου, έν& δ πρωθυπουρ

γός τούς εύχαρίστησε, άπό τήν πλευρά του, «διά τήν 

άμέριστον συμπαράστασιν τής γερμανικής Κυβερ

νήσεως εiς τά έλληνικά αiτήματα» . Κατά _τή συ

νάντηση εΎινε άναφορά καί στό θέμα τής παροχής 

δανείου 150-200 έκατ. μάρκων άπό τή Δ. Γερμανία 
πρός τήν 'Ελλάδα γιά τήν έκτέλεση εργων άνα

συγκροτήσεως καί θερμοηλεκτρικοϋ έργοστασίου 

στήν Μεγαλόπολη. 

Τό μεσημέρι τής ϊδιας ήμέρας δ Κ. Καραμανλής 

γευμάτισε μέ τόν άντιπρόεδρο τής βελγικής Κυβερνή

σεως καί ύπουργό των 'Εξωτερικών, Πώλ 'Ανρύ Σπά

ακ καί τό βράδυ παρέθεσε έπίσημο γεϋμα πρός τιμήν 

των ύπουργών 'Εξωτερικών καί 'Αμύνης τοϋ Βορει

οατλαντικοϋ Συμβουλίου. Στίς 7 Μαίου, τέλος, δ 
'Έλληνας πρωθυπουργός, θά δεχτεί τόν Τοϋρκο 

ύπουργό 'Εξωτερικών, Φ. Έρκίν, παρουσία καί τοϋ 

Ε. ' Αβέρωφ. 

Στό κοινό άνακοινωθέν πού θά έκδοθεί μετά τή 

λήξη των έργασιών τής Συνόδου, στίς 6 Μαίου, έπι
σημαίνεται ή άνάγκη άμυντικής ένισχύσεως τής 

'Ελλάδος καί τής Τουρκίας καί άναγνωρίζεται ή 

άνάγκη παροχής έξωτερικής οίκονομικής βοήθειας . 

Παράλληλα, άνακοινώνεται ή άπόφαση των ύπουρ

γ&ν γιά σύσταση «δμάδος μελέJης πρός περαιτέρω 

έξέτασιν των εiδικών άμυντικών προβλημάτων τής 

'Ελλάδος». 

Τό κείμενο τοϋ κοινοϋ άνακοινωθέντος εχει ώς 

έξή ς: 

« I. Ή τακτική έαρ ι νή διάσκεψις του Συμβουλίου τών 
ύπουργών του ΝΑΤΟ, συνήλθεν έν 'Αθήναις άπό τής 4ης 

μέχρι τής 6ης Μα ίου I 962. Τής διασκέψεως μετέσχον οί 
ύπουργοί 'Εξωτερικών τών χωρών-μελών, καθώς καί οί 

ύπουργοί 'Αμύνης, ο{ δποίοι εΙχον συνέλθει κεχωρισμέ

νως τήν 3ην Μαίου. 

»2. Κατά τήν έπισκόπησιν τής διεθνους καταστάσεως, 
οί ύπουργοί συνεζήτησαν έπί του άφοπλισμου, καθώς καί 

έπί του προβλήματος τής Γερμανίας καί του Βερολίνου. 

'Επί πλέον, έγένοντο ύπό τών ύπουργών διάφοροι άνακοι

νώσεις έπί θεμάτων Ιδιαιτέρως ένδιαφερόντων τάς χώρας 

των. 

»3. Κατά τήν άνασκόπησιν τών εξελίξεων εlς τήν διά
σκεψιν τής Γενεύης, τό Συμβούλιον έπεβεβαίωσεν δτι δ 

γενικός καί πλήρης άφοπλισμός ύπό άποτελεσματικόν διε

θνή ελεγχον ε{ναι τό καλύτερον μέσον διά τήν έξασφάλι

σιν μιdς διαρκους εΙρήνης καί κατοχύρωσιν τfjς άσφαλείας 

άνά τόν κόσμον. Έσημείωσε μεθ' ίκανοποιήσεως τήν στά

σιν τήν δποίαν ετήρησαν αί δυτικαί δυνάμεις είς τήν Γενεύ

η ν πρός επίτευξιν του σκοπου αυτου καί έτόνισε τήν ση

μασίαν καί τήν επείγουσαν άνάγκην πρός σύναψιν τής 

συμφωνίας. 

»4. Τό Συμβούλιον εξήτασε τό ζήτημα του Βερολίνου 
ύπό τό πρίσμα τών άπό τής άπόψεως αυτής βασικών ύπο-

χρεώσεων του ΝΑΤΟ. ~Ελαβεν ύπό σημείωσιν τάς τελευ

ταίας έξελίξεις τής καταστάσεως, μεταξύ τών δποίων καί 

τό γεγονός δτι διεξάγονται διερευνητικαί συνομιλίαι μετά 

τής Σοβιετικής 'Ενώσεως. 'Επωφελήθη έπίσης τής ευκαι

ρίας δπως έπιβεβαιώση τήν προσήλωσίν του είς τάς άρχάς 

τάς καθορισθείσας διά τής άπό 16ης Δεκεμβρίου 1958 δια
κηρύξεώς του επί του ζητήματος του Βερολίνου. 

»5. Τό Συμβούλιον έσημείωσε τήν πρόοδον, ή όποία 
έπετελέσθη πρός τήν κατεύθυνσιν τής στενωτέρας συνερ

γασίας μεταξύ τών χωρών-μελών διά τήν άνάπτυξιν τής 

άμυντικής πολιτικής τής Συμμαχίας. 'Από τής άπόψεως 

αυτής οί ύπουργοί εδέχθησαν ευχαρίστως τήν διαβεβαίω

σιν τών 'Ηνωμένων Πολιτειών δτι θά έξακολουθήσουν νά 

διαθέτουν πρός τήν Συμμαχίαν τά πυρηνικά δπλα, τά άναγ

καία διά τήν άμυναν του ΝΑΤΟ, συντονίζουσαι τάς ένερ

γείας των μετά τών συμμάχων των επί βασικών σχεδίων καί 

διακανονισμών εν σχέσει πρός τά δπλα ταυτα. 'Επιπροσθέ

τως α{ Κυβερνήσεις, τόσον του ·Ηνωμένου Βασιλείου, 

δσον καί τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, παρέσχον σταθεράς 

διαβεβαιώσεις, δτι αί στρατηγικαί των δυνάμεις θά έξακο

λουθήσουν νά παρέχουν άμυντικήν προστασίαν εναντίον 

άπειλών κατά τής Συμμαχίας πέραν τής ίκανότητος τών ε{ς 

τό ΝΑ ΤΟ εντεταγμένων πρός άντιμετώπισιν τών άπειλών 

αυτών δυνάμεων. 

»6. Πρός τόν σκοπόν δπως δλα τά Κράτη-μέλη δυνη
θουν νά συμμετέχουν πλήρως ε{ς τάς συνεννοήσεις έπί τής 

πυρηνικής άμυντικής πολιτικής, άπεφασίσθη δπως καθιε

ρωθουν ε{δικαί διαδικασίαι, χάρις ε{ς τάς δποίας δλα τά 

μέλη τής Συμμαχίας θά δύνανται νά άνταλλάσσουν πληρο

φορίας δσον άφορα τόν ρόλον τών πυρηνικών δπλων είς 

τήν άμυναν του ΝΑΤΟ. 

»7. Σκοπός του ΝΝΓΟ εΙναι ή άμυνα καί πρέπει νά 
καταστή σαφές δτι, ε{ς περίπτωσιν έπιθέσεως, θά ύπερα

σπίση τά μέλη αυτου δι' δλων τών άναγκαίων μέσων. Τό 

Συμβούλιον άνεσκόπησε τάς ένεργείας, αί δποίαι θά ήτο 

δυνατόν νά καταστουν άναγκαίαι έκ μέρους τών χωρών

μελών, συλλογικώς καί μεμονωμένως, ε{ς τάς διαφόρους 

περιπτώσεις, κατά τάς δποίας ή Συμμαχία θά ήτο ύπο

χρεωμένη νά προσφύγη ε{ς τά μέσα τής πυρηνικής άμύνης 
της. 

»8. Τό Συμβούλιον ελαβεν ύπό σημείωσιν τήν πρόοδον 
ή όποία έπετελέσθη κατά τήν διάρκειαν τών τελευταίων 

δώδεκα μηνών ε{ς τήν άμυντικήν προσπάθειαν τής Συμμα

χίας καί, είδικώτερον, τάς ποσοτικάς καί ποιοτικάς βελτι

ώσεις, αί δποίαι επετεύχθησαν εtς τάς εtς τό ΝΑΤΟ εντε

ταγμένας ή δι' αυτό προοριζομένας δυνάμεις τών Κρατών

μελών. Οί ύπουργ~ί εσημείωσαν μεθ' ίκανοποιήσεως τήν 
έκ μέρους τών 'Ηνωμένων Πολιτειών άνάληψιν τής ύπο

χρεώσεως διά τήν προσφοράν ύποβρυχίων "Πολάρις" ε{ς 

τό ΝΑΤΟ. 

»9. Τό Συμβούλιον ε{ναι πεπεισμένον δτι, διά νά δυνη
θή ή Συμμαχία νά άντιμετωπίση τήν πλήρη εκτασιν τών 

άπειλών έναντίον τής άσφαλείας της, ή ίσορροπία μεταξύ 

τών συμβατικών καί πυρηνικών δυνάμεων πρέπει νά άπο

τελέση τό άντικείμενον συνεχους έξετάσεως. ·Η συμβολή 

τών Κρατών-μελών πρός τήν κατεύθυνσιν τής ίσορροπίας 

αυτής δυνάμεων διά τήν άμυνα ν του ΝΑΤΟ κατά τά προσε

χή ετη δέον νά εξετασθή έντός τών πλαισίων τής διαδικα

σίας τής τριετους επισκοπήσεως, ή όποία ήρχισεν ήδη δι-
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εξαγομένη. Τό Συμβούλιον άναμένει δτι θά εξετάση εκθε

σιν επί τοϋ ζητήματος τούτου κατά τήν προσεχή του σύνο

δον, τόν Δεκέμβριον. 

» 10. Κατά τήν χωριστή ν συνάντησίν των τής 3ης 
Μαίου, οί ύπουργοί 'Αμύνης συνεζήτησαν καί ενέκρι

ναν εκθεσιν τής επιτροπής εξοπλισμών, διά τής όποίας 

άνεσκοπείτο ή πρόοδος, ή επιτελεσθείσα άπό τής συ

ναντήσεώς των τόν 'Απρίλιον τοϋ 1960 εiς δ,τι άφορά τήν 
κατανομήν τοϋ βάρους τών ερευνών, τήν βελτίωσιν καί 

τήν παραγωγή ν τής τοιαύτης συνεργασίας . ·Ενώ άρχικώς 

είχον προκύψει ώρισμέναι δυσχέρειαι, οί ύπουργοί συνε

φώνησαν επί τοϋ δτι τό πρόγραμμα τών περί συνεργασίας 

σχεδίων, τό όποίον είχεν εξαγγελθή κατά τήν εποχήν 

εκείνην, έσημείωσεν επιτυχή εναρξιν. Περαιτέρω προσπά

θειαι δέον ήδη νά καταβληθοϋν πρός τόν σκοπόν οικοδο

μήσεως επί τοϋ βάθρου τούτου. 'Ίνα επιτύχουν ταχύτερα 

άποτελέσματα εκ τής συνεργασίας ταύτης, οί ύπουργοί 

άπεφάσισαν νά προβοϋν εiς τήν δημιουργίαν μιας έπί 

άνωτέρου έπιπέδου όμάδος εiδικών πρός εξέτασιν τοϋ 

ύπάρχοντος μηχανισμοϋ καί διατύπωσιν συστάσεων πρός 

τήν σύνοδον τών ύπουργών, τόν Δεκέμβριον τοϋ 1962, δι ' 

οίασδήποτε βελτιώσεως άπαραιτήτου πρός επίτευξιν 

συμφωνίας επί τών μελλοντικών στρατιωτικών άναγκών 

καί δι' ε να καλύτερον συντονισμόν τών πόρων τής 

Συμμαχίας . 'Εν τφ μεταξύ, ίδιαίτεραι προσπάθειαι θά 

καταβληθοϋν διά τήν λήψιν όριστικών άποφάσεων έπί 

σχεδίων ώρίμων διά κοινήν άνάπτυξιν. 

»11. Τό Συμβούλιον άνεσκόπησε τήν εξέλιξιν τών πο
λιτικών συνεννοήσεων εντός τής Συμμαχίας. ' Εσημείωσε 

τήν σταθεράν καί ενθαρρυντικήν πρόοδον πού επετελέσθη 

κατά τήν διάρκειαν τών δώδεκα τελευταίων μηνών είς δ , τι, 

άφορα τό βάθος καί τήν εκτασιν τής διαδικασίας τών συ

νεννοήσεων. 

»12. Τό Συμβούλιον είχεν ενώπιον αυτοϋ λεπτομερή 
άνάλυσιν τοϋ εργου τής Συμμαχίας έπί τής επιστημονι

κής καί τεχνικής συνεργασίας. Συνεζήτησε τάς προτάσεις 

διά τήν προώθησιν τής διεθνοϋς επιστημονικής συνεργα

σίας, πού ύπεβλήθησαν ύπό δμάδος διαπρεπών επιστη

μόνων, δρισθέντων ύπό τοϋ γενικοϋ γραμματέως. Οί 

ύπουργοί έζήτησαν άπό τό μονίμως συνεδριάζον Συμβού

λιον δπως εξετάση περαιτέρω τάς προτάσεις αυτάς πρός 

τόν σκοπόν δπως προβή είς συστάσεις πρός τάς Κυβερνή 

σεις-μέλη . 

» 13. Οί ύπουργοί ελαβον ύπό ση μείωσιν δτι τό μονίμως 
συνεδριάζον Συμβούλιον είχε ήδη συζητήσει έπί εκθέσεως 

τής διεθνοϋς επιτροπής διά τήν δραστηριότητα τοϋ κομ

μουνιστικοϋ συνασπιaμοϋ έπί τοϋ οίκονομικοϋ τομέως είς 

τάς όλιγώτερον άνεπτυγμένας χώρας. Διά τής έκθέσεως αυ

τής κατέστη σαφές δτι μέχρι τοϋδε ή μεγαλυτέρα άναλογία 

τής βοηθείας, ή όποία ελήφθη ύπό των χωρών αυτών, εξα

κολουθεί νά είναι εκείνη, τήν δποίαν εχορήγησαν αί οίκο

νομικώς περισσότερον προηγμέναι χώραι τοϋ ελευθέρου 

κόσμου, καί δτι ή βοήθεια, ή παρασχεθείσα εκ μέρους τοϋ 

κομμουνιστικοϋ συνασmσμοϋ, δέν ή το μόνον ουσιωδώς μι

κροτέρα άπό τήν βοήθειαν, τήν δποίαν παρέσχεν δ ελεύθε

ρος κόσμος, άλλά καί στενώς συνδεδεμένη μέ πολιτικούς 

σκοπούς . Οί ύπουργοί εσημείωσαν μεθ' ίκανοποιήσεως 

τάς προσπαθείας, τάς δποίας καταβάλλει δ ελεύθερος κό

σμος διά νά βοηθήση τάς άναπτυσσομένας χώρας δπως 

άνυψώσουν τό βιοτικόν επίπεδον μέ πλήρη σεβασμόν τής 

εθνικής των άνεξαρτησίας καί ελευθερίας , καί ύπεγράμμι

σαν τήν σημασίαν τής συνεχίσεως καί έντάσεως τών προ

σπαθειών αυτών. 

»14. Οί ύπουργοί άφιέρωσαν ίδιαιτέραν προσοχήν είς 
τάς άνάγκας οικονομικής άναπτύξεως τής ' Ελλάδος καί 

τής Τουρκίας . 'Εκτιμώντες τήν συμβολήν τής ' Ελλάδος 

καί τής Τουρκίας είς τήν ι'iμυναν τής Συμμαχίας καί τάς 

συνεχιζομένας προσπαθείας των , δπως επιταχύνουν τήν 

οίκονομικήν των άνάπτυξιν διά τήν βελτίωσιν τών δρων 

διαβιώσεως τών λαών των, οί ύπουργοί άνεγνώρισαν τήν 

άνάγκην παροχής έξωτερικής βοηθείας πρός τάς δύο αυτάς 

χώρας. Πρός επίτευξιν τών κοινών άντικειμενικών σκοπών 

επί τοϋ θέματος τούτου, συνεφώνησαν δπως Κυβερνήσεις

μέλη, δυνάμενα ι νά βοηθήσουν τήν 'Ελλάδα καί τήν 

Τουρκίαν, δέον νά εξετάσουν επειγόντως τόν τρόπον συ

στάσεως, εντός καταλλήλου χ'ώρου, πιθανώς μετ' άλλων 

χωρών καί άρμοδίων διεθνών 'Οργανισμών, Συμβουλίων 

Βοηθείας (Κονσόρτσιουμ), τά όποία θά συντονίσουν τήν 

κινητοποίησιν τών πόρων πού άπαιτοϋνται πρός εξασφά

λισιν τής οίκονομικής άναπτύξεως τής 'Ελλάδος καί τής 

Τουρκίας είς ίκανοποιητικόν ρυθμόν. Οί ύπουργοί συνε

φώνησαν επίσης δπως συστήσουν δμάδα μελέτης πρός πε

ραιτέρω εξέτασιν τών είδικών άμυντικών προβλημάτων 

τής 'Ελλάδος . 

»15. Ή προσεχής ύπουργική σύνοδος τοϋ Βορειοατ
λαντικοϋ Συμβουλίου δρίζεται νά διεξαχθή είς Παρισίους 

τόν Δεκέμβριον τοϋ 1962». 

τέλος, στίς 7 Μαίου, τό Συμβούλιο τοϋ ΝΑ ΤΟ θά 
άνακοινώσει τήν άπόφασή του γιά παροχή οiκονο

μικής καί άμυντικής ένισχύσεως στήν 'Ελλάδα. 

'Ως πρός τόν οiκονομικό τομέα, τό Συμβούλιο 

συvιστ(i στά μέλη του, έκτός άπό την ίδρυση «ΚΟν

σόρτσιουμ», τήν λήψη δλων τών καταλλήλων μέ

τρων γιά τήν άνάπτυξη τών έλληνικών έξαγωγών 

στίς χώρες τοϋ έλευθέρου κόσμου καί τήν τοποθέτη

ση περισσοτέρων παραγγελιών στίς ελληνικές βιο

μηχανίες. Εiδικότερα, στό κείμενο τής άποφάσεως 

άναφέρεται: 

«Τό Συμβούλιον τοϋ ΝΑΤΟ, λαβόν ύπ' δψιν τήν εκθε

σιν τής επιτροπής τών "Τριών Σοφών" τής 30ής Μαρτίου 

1962, συμφώνως πρός τήν ληφθείσαν κατά τήν σύνοδον 
τοϋ Συμβουλίου είς ~Οσλο τό 1961 άπόφασιν, ώς καί τήν 
συμπληρωματικήν επιστολήν τής επιτροπής άπό 10 'Α
πριλίου 1962, τήν εκθεσιν τοϋ γενικοϋ γραμματέως κ. 

Ντίρκ Στίκκερ τής 17ης 'Απριλίου καί τά ύπομνήματα τής 

έλληνικής Κυβερνήσεως τής 14ης Μαρτίου καί τής Ιlης 

'Απριλίου, πληροφορηθέν τήν άπόφασιν τής 'Ελλάδος 

δπως εξακολουθήση νά διαδραματίζη σημαντικόν ρόλον 

είς τήν στρατηγικήν όργάνωσιν τής Συμμαχίας, ώς καί τήν 

πρόθεσιν εντάσεως τών προqπαθειών της πρός τήν κατεύ

θυνσιν αυτήν, χωρίς νά δυσχερανθή ή οίκονομική της 

σταθερότης καί σημειώσαν τάς προσπαθείας οίκονομικής 

άναπτύξεως τής 'Ελλάδος, λαμβάνει ύπό σημείωσιν τόν 

ύπάρχοντα ίκανοποιητικόν ρυθμόν άναπτύξεως καί συνι

στά: 
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»Αί χώραι τού ΝΑΤΟ, αί επιθυμούσαι καί δυνάμεναι, 

άτομικώς η συλλογικώς, ύπό τήν ίδιότητα τών μελών διε

θνών όργανισμών, ττϊ πρωτοβουλί~ μιάς η πλειόνων, νά 

λάβουν δλα τά άναγκαία μέτρα πρός διευκόλυνσιν διά τής 

κινητοποιήσεως τών άναγκαιούντων πόρων πρός εξασφά

λισιν ίκανοποιητικής άναπτύξεως είς ίκανοποιητικόν ρυ

θμόν. Καί πρός τόν σκοπόν τούτον συνιστούν "κονσόρ

τifιουμ", λαμβάνουσαι ύπ' δψιν τά έξής: 
»α) Διμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ τής 'Ελλάδος 

καί οίασδήποτε χώρας, ύφιστάμεναι ή μελλοντικαί, διά 

τήν παροχήν βοηθείας, ύπό οίανδήποτε μορφήν, δέν παρα

κωλύονται. β) Τοιαύτη βοήθεια θά άποτελη μέρος τής συ

νεισφοράς των είς τό "κονσόρτσιουμ". γ) Διά τάς διμερείς 

διαπραγματεύσεις θά λαμβάνωνται ύπ' δψιν τά εκτιθέμενα 

είς τό έλληνικόν ύπόμνημα περί τών βαρών τού προϋπολο

γισμού εκ τών δαπανών ύποδομης. 

»Νά ληφθούν επίσης κατάλληλα μέτρα διά τήν ενίσχυ

σιν τών έλληνικών εξαγωγών είς τάς χώρας τού ελευθέρου 

κόσμου καί τήν τοπόθέτησιν περισσοτέρων παραγγελιών 

είς τάς έλληνικάς βιομηχανίας. 

>>Τό Συμβούλιον άπό καιρού είς καιρόν θά ενημερούται 

επί της προόδου, των έλληνικών δυσχερειών, ώς καί τού 

τρόπου άντιμετωπίσεως τούτων». 

'Ως πρός τήν παροχή άμυντικής βοήθειας, στήν 

άπόφαση επισημαίνεται: 

«Τό Συμβούλιον τών ύπουργών καλεί τό μόνιμον Συμ

βούλιον, εν συνεργασί~ μετά τού άρχηγείου τού Ν Α ΤΟ καί 

εκπροσώπων της έλληνικης Κυβερνήσεως, νά εξετάση, τό 

ταχύτερον δυνατόν, καί νά συστήση τρόπους καί μέσα 

πρός κινητοποίησιν, άτομικώς ή συλλογικώς, μιάς όμάδος 

τών συμμάχων της 'Ελλάδος εντός τού ΝΑΤΟ, πρός εξεύ

ρεσιν των πόρων: 

>> I. Διά τήν εξασφάλισιν της διατηρήσεως της άμυντι
κης προσπαθείας της 'Ελλάδος είς ποσοτικώς καί ποιοτι

κώς ίκανοποιητικόν ρυθμόν. 

»2. Διά νά φθάση ή άμυντική αuτή προσπάθεια εiς τό 
ϋψος τό επιζητούμενον ύπό τού άρχηγείου τού ΝΑΤΟ, χω

ρίς νά παρεμποδίζεται ή οίκονομική άνάπτυξις της χώ

ρας»Ι73. 

Σχετικά μέ τήν εκθεση τής έπιτροπής έμπειρο

γνωμόνων τοu ΝΑΤΟ, μέ βάση τήν όποία ελήφθη ή 

παραπάνω άπόφαση, σέ ύπη ρεσιακό σημείωμα του 

ύπουργείου τών 'Εξωτερικών, μέ ήμερομηνία 10 Μαί
ου, άναφέρεται: 

«'Η εκθεσις αϋτη εστηρίχθη είς τά στοιχεία τού πεντα

ετούς σχεδίου οίκονομικης άνασυγκροτήσεως της χώρας. 

>>'Εν άρχτϊ της εκθέσεως άναφέρεται ή σημαντική κα

θυστέρησις, ην δ συμμοριτοπόλεμος επέφερεν είς τήν οί

κονομικήν άνόρθωσιν της 'ΕλαΛ.δος καί τονίζονται αί 

άνάγκαι, ας εχει νά άντιμετωπίση πρός κατοχύρωσιν της 

άσφαλείας της κατά τού κομμουνισμού. Περαιτέρω εξαί

ρονται τά επιτεύγματα της τελευταίας δεκαετίας, διαπιστού

ται δτι ή 'Ελλάς εύρίσκεται σήμερον είς στάδιον πλήρους 

άναπτύξεως, άλλ, δτι οί εθνικοί της πόροι δέν δύνανται νά 

επαρκέσουν διά τήν εφαρμογήν τού προγράμματός της οί

κονομικης άνασυγκροτήσεως καί τήν παράλληλον αϋξη-

σιν τής άμυντικης της προσπαθείας. 'Έχει συνεπώς άνάγ

κην ή 'Ελλάς εξωθεν οίκονομικης βοηθείας . 

>>'Η επιτροπή συνιστά δπως, πρός χρηματοδότησιν τού 

έλληνικού προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, τά Κρά

τη-μέλη τού ΝΑΤΟ, ττϊ συμμετοχτϊ διεθνών οίκονομικών 

όργανισμών η καί άλλων Κρατών, ίδρύσουν τό ταχύτερον 

consortium, προβλέπει δέ δτι πρός κάλυψιν τού ελλείμμα
τος τού ίσοζυγίου πληρωμών θά άπητούντο διά τά ετη 1963 
καί 1964, ύπό τύπον μακροπροθέσμων δανείων, πιστώσεις 
της τάξεως τών 60 έκατ. δολλαρίων τουλάχιστον. ·Η τοιαύ
τη χρηματοδότησις θά καθίστατο ευχερεστέρα εκ της ρυ

θμίσεως τοϋ προπολεμικού έλληνικού δημοσίου χρέους. 

»Διά τάς άνάγκας της άμύνης της 'Ελλάδος, προκειμέ

νου αί στρατιωτικαί αuτης δυνάμεις νά άνταποκριθούν είς 

τάς άπαιτήσεις τών συμμαχικών σχεδιάσεων, ή επιτροπή 

συνιστά δπως αί Κυβερνήσεις-μέλη τού ΝΑΤΟ προβούν είς 

τάς ενδεικνυομένας ενεργείας διά τήν χορήγησιν είς τήν 

'Ελλάδα δωρεάν βοηθείας, εν συνδυασμφ πρός διεύρυνσιν 

τοϋ προγράμματος κοινης ύποδομης τού ΝΑΤΟ καί αϋξη

σιν τών παροχών είς πολεμικόν ύλικόν καί εφόδια» 174 • 

'Η ύπουργική σύνοδος τοu ΝΑ ΤΟ προκάλεσε 

τήν άντίδραση του άνατολικοu συνασπισμοu. Συγ

κεκριμένα, ό Ν. Χρουστσώφ, κατά τή διάρκεια έπί

σημης έπισκέψεώς του στή Σόφια, στίς 21 Μαίου, σέ 
όμιλία του θά άναφέρει: 

«'Η σύνθεσις τού επιθετικού συνασπισμού, ή όποία 

επεράτωσε προσφάτως τάς εργασίας της είς τάς 'Αθήνας, 

κατέδειξεν δτι αί άποφάσεις, αί όποίαι ελήφθησαν κατ' 
αuτήν, εδωσαν μίαν νέαν rοθησιν είς τόν άνταγωνισμόν τών 

εξοπλισμών είς όλόκληρον τόν κόσμον, περιλαμβανομέ

νων τών Βαλκανίων. 'Η εσωτερική καί εξωτερική aντιλαϊ

κή πολιτική τών 'Ελλήνων άντιδραστικών εχει προκαλέ

σει δικαίαν άγανάκτησιν μεταξύ των εργαζομένων της χώ

ρας αuτης. Εlναι καιρός δπως οί ίθύνοντες κύκλοι τής 

'Ελλάδος άντιληφθούν δτι ενας τοιούτος προσανατολι

σμός δύναται νά όδηγήση τήν χώραν είς τό χείλος εθνικης 

καταστροφης. Τά ζωτικά συμφέροντα τού έλληνικού λαού 

άπαιτούν μίαν άνευ δρων εγκατάλειψιν τού άντιδραστικού 

τούτου προσανατολισμού, τήν κατάπαυσιν τών έξοπλι

σμών, τήν μετατροπήν τών Βαλκανίων είς ζώνην άνευ 

δπλων καί άνευ πυραύλων, τήν διάλυσιν τών ξένων στρα

τιωτικών βάσεων επί τού έλληνικού εδάφους καί τήν άπα

κατάστασιν σχέσεων καλης γειτονίας καί φιλίας μέ δλας 

τάς χώρας της Βαλκανικης Χερσονήσου». 

'Εξάλλου, στήν ' Ελλάδα καί τήν Τουρκία άναφε
ρόταν καί τό κοινό σοβιετοβουλγαρικό άνακοινωθέν: 

«'Όσον άφορά τά Βαλκάνια, ή βουλγαρική Κυβέρνησις 

ύποστηρίζει πλήρως τήν σοβιετικήν πρότασιν περί δημι

ουργίας άποπυρηνικοποιημένης καί άπυραύλου ζώνης είς 

τήν χερσόνησον καί είς τήν περιοχήν της 'Αδριατικής καί 

εκτιμά ίδιαιτέρως τάς προσπαθείας τής Βουλγαρίας νά έλ

θη είς άγαθάς σχέσεις μέ γειτονικάς χώρας, ώς εlναι ή 

Τουρκία καί ή 'Ελλάς. Αί Κυβερνήσεις, δμως, της Τουρ

κίας καί της 'Ελλάδος δέν λαμβάνουν ύπ' όψιν τά συμφέ

ροντα τών λαών των καί τήν άνάγκην κατοχυρώσεως καί 

σταθεροποιήσεως τής είρήνης. 'Επιτρέπουν είς ίμπερια-
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λιστικά Κράτη νά εγκαθιστοϋν αποθήκας διά πυραύλους 

καί πυρηνικά δπλα επί τών εδαφών των καί νά διεξάγουν 

προκλητικής φύσεως στρατιωτικά γυμνάσια πλησίον τών 

συνόρων τών σοσιαλιστικών χωρών. 'Η Σοβιετική 'Ένω

σις καί ή Βουλγαρία προειδοποίησαν επανειλημμένως καί 

προειδοποιοϋν καί πάλιν κατά τών επικινδύνων συνεπειών 

τής πολιτικής ε{ς τήν δποίαν προχωροϋν μερικοί κύκλοι 

είς τά Βαλκάνια, πρός εξυπηρέτησιν συμφερόντων τά 

όποία είναι ξένα πρός τούς βαλκανικούς λαούς». 

9 ΜΑ· Ι·ΟΥ 1962 

Μέ άντικείμενο τό θέμα τής άνασυντάξεως τ&ν 

έκλογικ&ν καταλόγων, πραγματοποιείται ύπό την 

προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή σύσκεψη, στήν όποία 

συμμετέχουν οί ύπουργοί Δικαιοσύνης, 'Εσωτερι

κών, Προεδρίας καί άρμόδιοι ύπηρεσιακοί παρά

γοντες. 

Στή σύσκεψη άποφασίστηκε ή γενικότερη άνα

σύνταξη, ή άναθεώρηση καί ή έκκαθάριση τ&ν 

έκλογικ&ν καταλόγων έντός εξι μηνών, άποκλειστι

κά άπό τή δικαστική έξουσία, καθώς καί ό έκσυγ

χρονισμός τής έκλογικής νομοθεσίας, σύμφωνα μέ 

τίς προτάσεις τής έπιτροπής πού συστήθηκε γιά τή 

μελέτη των θεμάτων αύτ&ν πρίν άπό δύο μήνες, ύπό 

τήν προεδρία τοϋ συμβούλου 'Επικρατείας, Κ. Πα

ναγιωτοπούλου. 'Ο Κ. Καραμανλής εδωσε όδηγίες 

γιά τήν έπίσπευση τής ολης έργασίας. 

10 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1962 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν πρόεδρο τής 

όμοσπονδίας ελληνοαμερικανικών όργανώσεων, Π. 

Λαντζούνη, «πρός τόν όποίον έκδηλώνει θερμόν έν

διαφέρον διά τά θέματα τοϋ 'Ελληνισμοϋ τής 'Αμε

ρικής» καί έκφράζει «τήν ίκανοποίησίν του διά τό 

συντελούμενον πατριωτικόν εργον των ελληνοαμε

ρικανικών όργανώσεων». 

14 ΜΑ·Ι ·ΟΥ 1962 

·Ο πρωθυπουργός Κ. - Καραμανλής παρίσταται 

στήν τελετή τ&ν γάμων τής πριγκίπισσας Σοφίας τής 

'Ελλάδος μέ τό Δόν Χουάν Κάρλος, πρίγκιπα των 

'Αστουρι&ν, ό όποίος εγινε κατά τό καθολικό δόγμα 

στό Ναό τοϋ 'Αγίου Διονυσίου καί κατά τό όρθό

δοξο στόν Μητροπολιτικό ναό 'Αθηνών. 

Τό ύπουργείο 'Εξωτερικών, άναφερόμενο σέ δη

μοσιεύματα μερίδας τοϋ τύπου οτι ή δαπάνη των γά

μων άνήλθε σέ 75.000.000 δραχμές, διευκρινίζει, σέ 
άνακοίνωσή του, οτι τό άκριβές ποσό, πού διατέθηκε 

άπό τό κονδύλιο των έξόδων φιλοξενίας, άνέρχεται 

σέ 1.500.000 δραχμές. 

15 ΜΑ· Ι·ΟΥ 1962 

·Η ΕΚ καταθέτει στή Βουλή πρόταση δυσπιστίας 

κατά τής Κυβερνήσεως, μέ τό αιτιολογικό οτι «ή 

προελθοϋσα έκ των έκλογ&ν τής 29ης 'Οκτωβρίου 

Κυβέρνησις είναι παράνομος» καί ή πολιτική της 

«παραβιάζει τήν δημοκρατίαν καί βλάπτει τά συμφέ

ροντα τοϋ λαοϋ καί τοϋ εθνους. 'Ανάλογη πρόταση 

κατατίθεται στή Βουλή καί άπό τήν ΕΔΑ. 

Τήν έπομένη καί μετά άπό τίς συνεχείς καταγγε

λίες τοϋ έκλογικοϋ άποτελέσματος έκ μέρους τής 

ΕΚ, ή Κυβέρνηση θά συγκεφαλαιώσει τίς θέσεις της 

μέ τήν άκόλουθη έκτενή άνακοίνωση: 

<Πά αποτελέσματα τών αλλεπαλλήλων εκλογικών ανα

μετρήσεων τής τελευταίας ΙΟετίας εχουν αποδείξει τήν 

αδυναμία ν τών κομμάτων τοϋ Κέντρου δπως έπικρατήσουν 

διά μεθόδων καθαρώς δημοκρατικών καί κοινοβουλευτι

κών. Ή όργανική αuτή αδυναμία ώδήγησε τά εν λόγφ 

κόμματα ε{ς αναζήτησιν μεθόδων αντιδημοκρατικών καί 

ένίοτε αντεθνικών διά τήν πολιτικήν των επικράτησιν. Οϋ

τως, ελάχιστα ετη μετά τήν δραματικήν δοκιμασίαν τής 

χώρας από τόν κομμουνισμόν, ελαβον τήν απόφασιν τής 

συνεργασίας μετ' αuτοϋ, επαναλαμβάνοντα εκτοτε κατά 

καιρούς καί ύπό διαφόρους μορφάς τόν συντονισμόν τών 

ένεργειών των μέ τήν άκραν αριστεράν. 

»Καθιέρωσαν τήν έκβίασιν ώς μέσον πολιτικής επικρα

τήσεως καί ανήγαγον είς παράδοσιν τήν διαβολήν καί τήν 

κατασυκοφάντησιν δλων τών κατά καιρούς έκλογικών 

αποτελεσj.!άτων. 

»Αί τελευταίαι γενικαί έκλογαί, από τάς δποίας έν τού

τοις έξήλθεν ή ΕΡΕ νικήτρια, ύπερτερήσασα τής ΕΚ κατά 

700 χιλιάδας ψήφων, δέν ήτο δυνατόν νά διαφύγουν τής 
καθιερωμένης συκοφαντικής μανίας τών κομμάτων τοϋ 

Κέντρου, τήν δποίαν προθύμως προσεφέρθη νά συνεπι

κουρήση καί ή άκρα αριστερά. 

»'Η δλη προσπάθεια τής 'Ενώσεως τοϋ Κέντρου πρός 

διαβολή ν καί κατασυκοφάντησιν καί τοϋ τελευταίου . εκλο

γικοϋ αποτελέσματος διεχωρίσθη ε{ς τρία στάδια διακε

κριμένα αλλήλων. 

»Α. Κατά τό πρώτον στάδιον ή ήγεσία τής 'Ενώσεως 

Κέντρου περιωρίσθη ε{ς γενικήν καί αόριστον καταγγελί

αν τοϋ εκλογικοϋ αποτελέσματος, τήν όποία ν δέν εδίστασε 

νά έκτοξεύση τήν έπομένην τής λαϊκής έτυμηγορίας, ένώ 

μέχρι καί τής ήμέρας τών έκλογών ή tδία διεκήρυσσεν δτι 

ανέμενε τό γνήσιον αποτέλεσμα τής θελήσεως τοϋ έλληνι

κοϋ λαοϋ, έν όνόματι τοϋ δποίου καί θά ώδηγείτο κατά τάς 

προσδοκίας της είς τήν έξουσίαν. Καί δέν εσπευσε μόνον 

νά καταγγείλη τό έκλογικόν αποτέλεσμα. 'Εξετόξευσε τήν 

ανήκουστον καταγγελίαν της εtς βάρος τοϋ γενικοϋ έκλο

γικοϋ άποτελέσματος, χωρίς νά διαθέτη καί ύποτυπώδη 

ακόμη στοιχεία πρός απόδειξιν αuτής, επιφυλασσομένη, 

ώς έδήλωσε τότε, νά συγκεντρώση ταϋτα έκ τών ύστέρων. 

Πρός τοϋτο μάλιστα παρεκίνησε δημοσί~ τά ανά τήν χώ

ραν στελέχη της δπως, ύπό τό πρόσχημα τής αναζητήσεως 

αuτών, χαλκεύσουν κατά τόπους δήθεν αποδεικτικά στοι

χεία περί ασκηθείσης βίας καί νοθείας, τά όποία μάλιστα 

έκ τών προτέρων προεβλέποντο καί έχαρακτηρίζοντο ώς 

συντριπτικά. 

»Β. Μετά πολυήμερον προετοιμασίαν έπακολουθεί τό 

δεύτερον στάδιον τής συκοφαντικής προσπαθείας τής 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



380 ΠΡΟΆΣΠΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣτΟ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ 

'Ενώσεως τοϋ Κέντρου . Τοϋτο χαρακτηρίζεται κυρίώς άπό 

τήν άδίστακτον διάθεσιν τής 'Ενώσεως Κέντρου πρός κα

τασυκοφάντησιν τοϋ συνόλου τών θεσμών, τών όργάνων 

καί τών άρχών τής χώρας άπό τής υπηρεσιακήςΚυβερνή

σεως μέχρι τής διοικήσεως έν τφ συνόλφ της, άπό τών 

'Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι τών Σωμάτων 'Ασφαλείας καί 

άπό τής Τοπικής Αυτοδιοικήσεως μέχρι καί αυτής άκόμη 

τής Δικαιοσύνης, αί χιλιάδες τών έκπροσώπων τής δποίας 

παρακολουθήσαντες έπιτοπίως τήν διεξαγωγήν τών έκλο

γών, €βεβαίωσαν διά τών έκθέσεών των τό άδιάβλητον αυ

τών. 

»Καί άπέληξε τελικώς ή προσπάθεια τής 'Ενώσεως 

Κέντρου κατά τό στάδιον τοϋτο είς τήν συνέντευξιν τής 

ήγεσίας της μετά τών άντιπροσώπων τοϋ έλληνικοϋ καί 

ξένου τύπου, κατά τήν δποίαν θά προσεκομίζοντο τά υπε

σχημένα συντριπτικά στοιχεία περί τής άσκηθείσης βίας 

καί νοθείας καί θά προεβάλλετο σειρά έπιχειρημάτων, έπί 

τών δποίων εμελλε νά θεμελιωθή δήθεν ή συκοφαντική 

καταγγελία είς βάρος τοϋ έκλογικοϋ άποτελέσματος. 

»Εlναι γνωστή είς τόν έλληνικόν λαόν ή παρωδία ~ης 
συνεντεύξεως έκείνης ιδς καί ή ποιότης τών στοιχείων καί 

τών έπιχειρημάτων, τά όποία μετά περισσής έλαφρότητος 

έπεκαλέσθη ή ήγεσία τής 'Ενώσεως τοϋ Κέντρου καί τά 

όποία μετά τήν δημοσίαν διάψευσίν των δέν άπετόλμησεν 

εκτοτε νά έπαναλάβη . ' Αρκεί νά μνημονευθή δτι ή μόνη 

συγκεκριμένη άπόδειξις, τήν δποίαν έπεκαλέσθη τότε δ κ . 

Παπανδρέου, ήτο περίφημος έπιστολή φίλου του έκλογέως 

έκ Κρανιδίου, δ δποίος κατήγγειλεν δτι υπέστη πίεσιν άπό 

εναν άστυνόμον. 

»Γ. 'Η 'Ένωσις τοϋ Κέντρου, αίχμάλωτος πλέον τής 

ίδίας της καταγγελίας, υπεχρεώθη νά είσέλθη είς τό τρίτον 

στάδιον τής συκοφαντικής της προσπαθείας, προσφεύγου

σα διά καταγγελιών καί ένστάσεών της ένώπιον τών δικα

στικών άρχών καί τοϋ 'Εκλογοδικείου, μόνων, c'iλλωστε , 

κατά τό Σύνταγμα άρμοδίων, δπως κρίνουν καί άποφασί

σουν έπί πάσης καταγγελίας περί βίας καί νοθείας είς βά

ρος τοϋ έκλογικοϋ άποτελέσματος. 

»Καί άφ' ή ς ή 'Ένωσις τοϋ Κέντρου υπεχρεώθη νά 

προσφύγη ένώπιον τών δι!Cαστικών άρχών καί τοϋ 'Εκλο

γοδικείου, υποστηρίζει άκριβώς δτι έκ τοϋ περιεχομένου 

τών δικαστικών πορισμάτων καί τών έκδοθεισών άποφά

σεων τοϋ 'Εκλογοδικείου εδικαιώθησαν δήθεν αί καταγ

γελίαι της . 

»'Επέστη δμως δ χρόνος δπως άποκαλυφθij καί ή τε

λευταία αυτή προσπάθεια τής ' Ενώσεως τοϋ Κέντρου, 

άποδεικνυομένου έπί τij βάσει έπισήμων στοιχείων δτι τά 

πορίσματα καί αί άποφάσεις τής δικαιοσύνης δχι μόνον 

δέν επαληθεύουν, άλλ' άντιθέτως διαψεύδουν σαφώς τάς 

είς βάρος τοϋ γενικωτέρου έκλογικοϋ άποτελέσματος κα

ταγγελίας τής 'Ενώσεως τοϋ Κέντρου καί τής c'iκρας άρι

στερaς. 

»I . 'Εκλογοδικείον: Τοϋ έλέγχου τής νομιμότητος καί 
γνησιότητος τοϋ έκλογικοϋ άποτελέσματος έπελήφθη έν 

πρώτοις τό 'Εκλογοδικείον ώς άνώτατον καί μόνον κατά 

τό Σύνταγμα άρμόδιον έκλογικόν δικαστήριον. 

))Τό 'Εκλογοδικείον έτερμάτισεν ijδη τό εργον, άφοϋ 

έξεδίκασε τό σύνολον τών ένστάσεων, αί όποίαι υπεβλή
θησαν άπό μέρους υποψηφίων τής 'Ενώσεως τοϋ Κέντρου 

κυρίως καί τής c'iκρας άριστερίiς. 

»Καί έξέδωκε 97 έν συνόλφ άποφάσεις -δεδομένου δτι 
37 έκ τών ένστάσεων συνεκδικάσθησαν μέ άλλας- αί δποί

αι καί παρατίθενται άναλυτικώς είς τόν πίνακα Α', υπολει

πομένης πρός δημοσίευσιν μιας καί μόνον άποφάσεως έπί 

τής ένστάσεως Ν . Σκοπούλη ('Ιωαννίνων), ή όποία καί θά 

εlναι δπωσδήποτε άπορριπτική , έφόσον παρήλθεν ήδη 

άπρακτος ή υπό τοϋ ' Εκλογοδικείου ταχθείσα προθεσμία 

πρός κατάθεσιν τοϋ δικαστικοϋ παραβόλου. 

)) 'Επί τών έκδοθεισών 97 άποφάσεων τοϋ 'Εκλογοδι
κείου, αί 94 άπορρίπτουν τάς υποβληθείσας ένστάσεις, είς 
34, τών δποίων οί ένιστάμενοι προέτειναν καί έπεκαλοϋντο 
λόγους άσκηθείσης δήθεν ψυχολογικής βίας, τής έξετά

σεως τών δποίων άρμοδίως έπελήφθη τό 'Εκλογοδικείον . 

»Δύο ετεραι άποφάσεις τοϋ ' Εκλογοδικείου ή κύρωσαν 

διά λόγους καθαρώς νομικούς τήν έκλογήν τής κοινότητος 

Πλατανορρέματος Κοζάνης ώς καί τήν ψηφοφορίαν 460 
στρατιωτικών τής περιφερείας Φθιώτιδος, αί δποίαι καί 

έπανελήφθησαν κατά τήν παρελθοϋσαν Κυριακήν μέ τά 

γνωστά συντριπτικά άποτελέσματα είς βάρος τής 'Ενώσε

ως τοϋ Κέντρου καί τής άκρας άριστερtiς . 

»Καί, τέλος, μία μοναδική άπόφασις προήλθεν είς τήν 

άκύρωσιν τής έκλογής τριών κοινοτήτων τής β ' έκλογικής 

περιφερείας Θεσσαλονίκης, είς τήν δποίαν καί μόνον έδέ

χθη τό 'Εκλογοδικείον τήν συνδρομήν ψυχολογικής βίας. 

Αί περιωρισμέναι δέ συνέπειαι τής μοναδικής αυτής άνω

μαλίας έξουδετερώθηάαν καί είς αυτάς άκόμη τάς τρείς 

κοινότητας διά τοϋ άποτελέσματος τής διεξαχθείσης έπα

ναληπτικής έκλογής. 

))Δέον νά σημειωθή δτι καί κατά τάς έκλογάς τοϋ 1958 
όπεβλήθησαν ένώπιον τοϋ 'Εκλογοδικείου 83 ένστάσεις 
άπό μέρους άποτυχόντων υποψηφίων, έξ ών δύο έγένοντο 

δεκταί, έπαναληφθείσης τής έκλογής είς ώρισμένα έκλογι

κά τμήματα ' Αρκαδίας καί Χίου . 

»Οϋτως εκρινε καί έξετίμησε τούς προταθέντας λόγους 

ψυχολογικής δήθεν βίας καί νοθείας τό ' Εκλογοδικείον 

διά τών έκδοθεισών άποφάσεών του, εναντι τών δποίων 

τοσαύτην ευλάβεια ν καί σεβασμόν ήσθάνθη ή 'Ένωσις τοϋ 

Κέντρου, οοστε νά μ ή διστάση νά έκδηλώση, διά τοϋ άρχη

γοϋ αυτής καί ένώπιον τής Βουλής άκόμη, τήν δυσφορίαν 

της κατά τοϋ υπάτου Έκλογικοϋ Δικαστηρίου τής χώρας. 

»2. Καταγγελίαι καί άποφάσεις Ποινικών Δικαστηρί
ων: 'Επακολουθοϋν καί καταγγελία ι ένώπιον τών Ποινι

κών Δικαστηρίων είς βάρος άστυνομικών όργάνων καί 

δπλιτών τών ΤΕΑ, όργάνων άγροφυλακής καί πάσης μορ

φής κρατικών όργάνων, ώς καί όργάνων τής τοπικής αυτο

διοικήσεως δι ' έκλογικάς καί κοινάς παραβάσεις πρα

χθείσας κατά τήν διάρκειαν τής προεκλογικής περιόδου . 
))Εlναι χρήσιμον νά τονισθή έν προκειμένφ δτι αί πλεί

σται έξ αυτών υπήρξαν σκηνοθετημέναι, δπως άποδεικνύε

ται όχι μόνον άπό τό γεγονός δτι υπεβλήθησαν μήνας δλό

κληρους μετά τήν διάπραξιν τών δήθεν έκλογικών άδικημά

των, άλλά καί έκ τοϋ μεγάλου άριθμοϋ τών έκδοθεισών 

άθωωτικών άποφάσεων καί άπαλλακτικών βουλευμάτων. 

))'Εν πάστι περιπτώσει, θά πρέπει νά πληροφορηθή δ 

έλληνικός λαός καί τήν εκτασιν τών υποβληθεισών καταγ

γελιών καί ίδί~ τών έπιβληθεισών κυρώσεων, τάς δποίας 

υπό κλίμα έντέχνου συγχύσεως διατυμπανίζει καί έπανα

λαμβάνει ή ήγεσία τοϋ Κέντρου καί δ φιλικός αuτής τύπος, 

διά νά έκτιμήση c'iν θά ήτο ποτέ δυνατόν νά έπηρεασθή έκ 
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τών καταγνωσθεισών παραβάσεων ή ελευθέρα εκδήλωσις 

τοϋ πολιτικοϋ φρονήματος 5.000.000 περίπου εκλογέων. 
»'Όπως προκύπτει εκ τών προσηρτημένων τij παρούσlJ 

άνακοινώσει συμπληρωματικών πινάκων, αί εκδοθείσα ι μέ

χρι σήμερον τελεσίδικοι καί μή καταδικαστικαί άποφά

σεις εΙς βάρος αστυνομικών όργάνων καί δπλιτών τών 

ΤΕΑ, όργάνων άγροφυλακfjς, πάσης μορφfjς κρατικών όρ

γάνων ώς καί όργάνων τοπικfjς αυτοδιοικήσεως, άνέρχον

ται εν συνόλφ εΙς 29 καί ουχί εΙς 150, δπως στερεοτύπως 
επαναλαμβάνει ό άρχηγός τfjς 'Ενώσεως τοϋ Κέντρου (πί

ναξ Β'). Δέον νά σημειωθfj δτι τό σύνολον τών τελεσιδί

κως καταδικασθέντων άστυνομικών όργάνων υπέστη ήδη 

καί τάς προσθέτως προβλεπομένας πειθαρχικάς κυρώσεις. 

»Παραλλήλως, δι' έτέρων 79 άπαλλακτικών βουλευμά
των καί άθωωτικών άποφάσεων τών δικαστηρίων, απηλλά

γησαν από πάσης κατηγορίας 103 καταγγελθέντα άστυνο
μικά Όργανα, όπλίται τών ΤΕΑ, Όργανα άγροφυλακfjς καί 

λοιπά κρατικά Όργανα, ώς καί Όργανα τfjς τοπικfjς αυτοδι

οικήσεως (πίναξ Γ). 

»Τέλος, διά καταδικαστικών αποφάσεων κατεδικάσθη

σαν μέχρι σημερον εν συνόλφ όπαδοί τfjς άκρας άριστερίiς 

καί τοϋ Κέντρου (πίναξ Δ'). 

»Καί άν ακόμη επρόκειτο νά περιορισθή τις εΙς τάς 29 
καί μόνον καταδικαστικάς άποφάσεις τών υπαξιωματικών 

καί όπλιτών τής χωροφυλακής καί τών ΤΕΑ ώς καί όργά

νων τής άγροφυλακfjς καί τfjς τοπικής αυτοδιοικήσεως, θά 

ήτο ποτέ δυνατόν νά υποστηρίξη σοβαρώς δτι τά όλίγα 

αυτά κατώτερα Όργανα, ενδεκα έν δλφ εκλογικών περιφε

ρειών, επέτυχαν νά εκβιάσουν τό γενικώτερον φρόνημα 

καί τάς πολιτικάς προτιμήσεις τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ; 

»Μόνον ή νοσηρά καί κακόπιστος φαντασία τfjς ήγε

σίας τοϋ Κέντρου ήτο δυνατόν νά συλλάβη καί καλλιεργή

ση παρόμοιον χονδροειδή Ισχυρισμόν εΙς βάρος τοϋ ελευ

θέρου φρονήματος τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ. 

»v Άλλωστε, ή παροχή τής ΕΡΕ εναντι τών κομμάτων 
τοϋ Κέντρου δέν περιορίζεται εΙς μικρόν ποσοστόν, ή κατά

κτησις τοϋ όποίο υ θά ή το δυνατόν νά άποδοθfj καί κακοπί

στως εΙς πειθαναγκασμόν τοϋ λαϊκοϋ φρονήματος. 'Η ΕΡΕ 

υπερέχει τής 'Ενώσεως τοϋ Κέντρου κατά ποσοστόν 16%. 
Καί τήν τεραστίαν αότήν έπί πλέον διαφοράν δέν ήτο δυ

νατόν νά τής έξασφαλίση παρά μόνον ή προτίμησις τοϋ 

έλληνικοϋ λαοϋ. 

>>3. Καταγγελία ι εΙς βάρος έκλογέων τών εκλογικών πε
ριφερειών πρωτευούσης καί Θεσσαλονίκης: 'Η 'Ένωσις 

τοϋ Κέντρου προσέφυγε τέλος ενώπιον τής Δικαιοσύνης 

καταγγέλλουσα ώς ανύπαρκτα πρόσωπα ώρισμένους εκλο

γείς ασκήσαντας τό εκλογικόν των δικαίωμα εΙς τάς έκλο

γικάς περιφερείας τής πρωτευούσης καί τής Θεσσαλονί

κης. 'Επί τών καταγγελιών τούτων προηγήθη εξονυχιστι

κή προκαταρκτική εξέτασις, μετά τό πέρας τής όποίας 

/;πηκολούθησεν ή εκδοσις δύο μέχρι σήμερον όριστικών 

εΙσαγγελικών πορισμάτων, έπικυρωθέντων μάλιστα καί 

υπό τοϋ εΙσαγγελέως 'Εφετών καί άναφερομένων εΙς τάς 

καταγγελίας Ν. Φιλαδελφείας καί Χολαργοϋ. 

»'Εκ τής διεξαχθείσης δικαστικfjς έρεύνης άπεδείχθη

σαν υπαρκτοί οί ώς ανύπαρκτοι καταγγελθέντες εκλογείς. 

'Απεδείχθη /;ν συνεχεί~ δτι ουδείς τούτων είχε διπλοψη

φίσει. Καί, τέλος, προέκυψεν δτι ώρισμένοι έξ αυτών είχον 

πράγματι έγγραφή εΙς τούς εκλογικούς καταλόγους, χωρίς 

νά είναι μονίμως εγκατεστημένοι πρό τοϋ 'Ιανουαρίου 

1948 εΙς τόν τόπον τfjς έγγραφης των. 'Αλλά οί οϋτω παρα
τύπως εγγραφέντες ανfjκον εΙς δλας ανεξαιρέτως τάς πολι

τικάς παρατάξεις καί κατά πρώτον λόγον εΙς τήν 'Ένωσιν 

Κέντρου. 

»Κατόπιν τούτων, ώς διαπιστωθείσης τfjς &βασιμότη

τας τών υποβληθεισών καταγγελιών, παρεπέμφθησαν αύ

ται διά τών εκδοθέντων πορισμάτων εΙς τό άρχείον τfjς 

Εισαγγελίας, χωρίς κάν νά ασκηθή ποινική δίωξις εΙς βά

ρος τών καταγγελθέντων υπό τής ' Ενώσεως τοϋ Κέντρου 
εκλογέων. 

»'Επί τών λοιπών τριών καταγγελιών, αί όποία ι υπεβλή

θησαν μεταγενεστέρως εΙς βάρος άσημάντου αριθμοϋ 

έκλογέων, συνεχίζεται ή διαταχθείσα έξέτασις. Καί, τέλος, 

έπί τής καταγγελίας εΙς βάρος εκλογέων τοϋ Δήμου Χαϊδα

ρίου υπεβλήθη σχετική άναφορά τοϋ εΙσαγγελέως κ. Φλώ

ρου, κατόπιν τfjς όποίας διετάχθη ή διενέργεια τfjς προα

νακρίσεως, ή όποία καί συνεχίζεται χωρίς νά εχει περαιω

θή εΙσέτι. 

»Συνεπώς, καί εκ τών μέχρι σήμερον τουλάχιστον δη

μοσιευθέντων όριστικών είσαγγελικών πορισμάτων, δια

πιστοϋται καί αποδεικνύεται κατά τρόπον άναμφισβήτη

τον δτι καί αί εΙς βάρος τών νεοεγγραφέντων εκλογέων 

υποβληθείσαι καταγγελίαι εκρίθησαν ώς &βάσιμοι καί 

άνυπόστατοι. Καί είναι τουλάχιστον άκατανόητον δτι 

τολμίi νά έπικαλfjται ή 'Ένωσις τοϋ Κέντρου καί τά πορί

σματα αυτά τών δικαστικών άρχών υπέρ τών άπόψεων καί 

καταγγελιών της. 

»Οϋτω καί έκ τών δικαστικών αποκλειστικώς στοιχείων 

καί Ιδίως τfjς κρίσεως τοϋ 'Εκλογοδικείου, μόνου άρμοδί

ου ν' άποφαίνεται διά τό κϋρος τών εκλογών, προκύπτει 

δτι τό γενικόν αποτέλεσμα τών τελευταίων έκλογ&ν άπε

δείχθη άπρόσβλητον καί συνεπώς άδιάβλητον . 

»'Αλλά πέραν δλων αυτών, τό αβάσιμον τών καταγγε

λιών τής ΕΚ αποδεικνύεται κυρίως διά τής κοινfjς λογικfjς. 

Οϋτω: 

»I. Αί έκλογαί διηξήχθησαν, ώς γνωστόν, από υπηρε
σιακήν Κυβέρνησιν, ή παρουσία καί μόνον τfjς δποίας 

άποτελεί άμάχητον τεκμήριον διά τό αδιάβλητον αυτών. 

Πρός έξουδετέρωσιν δέ ακριβώς τοϋ τεκμηρίου αυτοϋ κα

τετέθη υπό τής ΕΚ καί ή σχετική πρότασις παραπομπής 

αυτης. 

»2. 'Η αϋξησις τής έκλογικής δυνάμεως τής ΕΡΕ υπήρ
ξεν όμοιόμορφος καθ' άπασαν σχεδόν τήν χώραν, σημειω

θείσα καί είς τά μικρά καί εΙς τά μεγάλα άστικά κέντρα. 

Τοϋτο καί μόνον αποκλείει τήν άσκησιν βίας, δεδομένου 

δτι αϋτη θά ε πρεπε νά άσκηθή /;φ' όλοκλήρου τοϋ έλληνι

κοϋ λαοϋ, δπερ δμως πρακτικώς αδύνατον. 

»3. 'Η ΕΡΕ ελαβε τά 50% τών ψήφων, ένώ ή ΕΚ τά 34%. 
'Η διαφορά είναι τόσον μεγάλη, ωστε οϋτε κατά φαντασί

αν νά είναι δυνατόν ν' άποδοθή εΙς τάς έκλογικάς παραβά

σεις ευαρίθμων κρατικών όργάνων. 

»4. 'Η ΕΡΕ, υπερέχουσα κατά γενικήν όμολογίαν συν
τριπτικώς τών αντιπάλων της, δέν είχε λόγους καί νά δια

λογισθfj &κόμη έπιλήψιμα τεχνάσματα πρός /;κλογικήν 

της έπικράτησιν. Διότι, άν συνέβαινε νά καταληφθfj άπό 

τό σύμπλεγμα τής ήττοπαθείας, δπως συνέβη μέ τά κόμμα

τα τοϋ Κέντρου, τά όποία έφοβοϋντο, ώς γνωστόν, καί τό 

30% &κόμη, δέν είχεν λόγον νά προσφύγη εΙς τήν βίαν. 
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'Ηδύνατο i:νάσκοϋσα άπλώς συνταγματικά δικαιώματα νά 

άρνηθή άποφασιστικάς εναντι των άντιπάλων της πολιτι

κάς παραχωρήσεις, δπως ύπήρξεν ή ψήφισις νέου εκλογι

κου νόμου καί ό σχηματισμός ύπηρεσιακής Κυβερνήσεως . 

)) ' ο εκλογικός νόμος ύφίστατο , ώς γνωστόν, ψηφισθείς 

μάλιστα μετά προηγουμένην συμφωνίαν τών δύο μεγάλων 

κομμάτων τής χώρας μας . Τόν εκλογικόν τουτον νόμον 

l'}δύνατο νά διατηρήση τό κυβερνών κόμμα ij καί νά τόν 
μεταρρυθμίση κατά τάς προτιμήσεις του διά τής πλειοψη

φίας, τήν όποίαν διέθετε . 'Αντ' αuτών καί μέ μοναδικόν 

σκοπόν τήν διευκόλυνσιν των κομμάτων του Κέντρου εδέ

χθη νά μεταρρυθμίση τόν εκλογικόν νόμον, νά παραιτηθfj 

των iδίων του προτιμήσεων ύπέρ του πλειοψηφικοϋ, νά 

καθιερώση σύστημα ένισχυμένης άναλογικfjς τfjς προτιμή

σεως του συνόλου των κομμάτων τfjς aντιπολιτεύσεως καί, 

τέλος, μέ πρωτοβουλίαν του κ . πρόεδρου τfjς Κυβερνήσεως, 

νά προέλθη εν τίi Βουλίi καί εiς νέας άκόμη ύπέρ τfjς aντι

πολιτεύσεως παραχωρήσεις, διά του ύποβιβασμοϋ τοϋ πο

σοστοϋ συμμετοχής εiς τήν β' κατανομήν εiς 15%, διά τfjς 
ύποχρεωτικfjς συμμετοχής τρίτου κόμματος εiς τήν β' κα

τανομή ν ανεξαρτήτως άριθμοϋ ψήφων καί τέλος διά τής 

προσθήκης μονάδος εiς τόν εκλογικόν διαιρέτην. 

>> ' Υπήρξε τόση ή ίκανοποίησις τής aντιπολιτεύσεως εκ 

τής καθιερώσεως του νέου εκλογικου συστήματος, ιίSστε 

όχι μόνον i:πανηγύρισε δι' αuτό καί τό εθεώρει ώς πολιτι

κήν της κατάκτησιν άλλά επί πλέον τό εχαρακτήρισε καί 

ώς πολιτικόν σφάλμα καί ολίσθημα τής ΕΡΕ, τό όποίον 

κατά τάς προβλέψεις της εμελλε νά τής στοιχίση τήν άπό

λυτον κοινοβουλευτικήν πλειοψηφίαν εiς τήν μέλλουσαν 

Βουλή ν. 

>>'Εξ άπλής άλλωστε συγκρίσεως τών εκλογικών aπο

τελεσμάτων είναι δυνατόν νά διαπιστωθή ενεργητική ύπέρ 

τών κομμάτων του Κέντρου σημασία τοϋ προταθέντος νέου 

εκλογικοϋ νόμου . 

>>Εiς τήν Βουλήν του 1958 ή ΕΡΕ, μέ ποσοστόν έκλογι
κής δυνάμεως 41 ,2%, διέθετε 172 βουλευτάς, τά κόμματα 
του Κέντρου καί ή ΕΔΑ 78. 

>>Εiς τήν παροϋσαν Βουλήν ή ΕΡΕ μέ ηuξημένην κατά 

9% περίπου τήν δύναμίν της, διαθέτει 176 βουλευτάς, τά 

κόμματα του Κέντρου 100 καί ή ΕΔΑ 24. 
>>'Η σύγκρισις καί μόνον τών άριθμών αuτών aποδεικνύ

ει τήν άνιδιοτέλειαν, μετά τής δποίας δ άρχηγός τής ΕΡΕ 

εβοήθησε τήν άντιπολίτευσιν εiς βάρος του κόμματός του . 

>>Δευτέρα κατά σειράν παραχώρησις τής ΕΡΕ πρός τά 

κόμματα τής aντιπολιτεύσεως ύπήρξε ό σχηματισμός ύπη

ρεσιακής Κυβερνήσεως πρός διεξαγωγήν τών έκλογών, διά 

τήν δποίαν έπίσης επανηγύρισεν ή aντιπολίτευσις άπό τής 

επομένης του σχηματισμου της. 

>>'Όπως ήτο γνωστόν, οuδεμία συνταγματική έπιταγή 

ύπεχρέωσε τό κυβερνών κόμμα δπως εiσηγηθή τόν σχημα

τισμόν ύπηρεσιακής Κυβερνήσεως . Παρά ταυτα δ άρχηγός 

τής ΕΡΕ, διά νά άφαιρέση τά συνήθη προσχήματα περί 

κυβερνητικής μεροληψίας, κατά τήν διεξαγωγήν των 

έκλογών, προήλθε καί έπ ' αuτοϋ εiς πρόσθετον παραχώ

ρησιν πρός τήν άντιπολίτευσιν, εισηγηθείς πρός τόν 

ρυθμιστήν του πολιτεύματος τόν σχηματισμόν ύπηρεσια

κής Κυβερνήσεως πρός διενέργειαν τών εκλογών. 

>>Είναι περιττόν νά τονισθή δτι επί τής συνθέσεώς της 

καί τής άμεροληψίας των μελών αuτής οϋτε ή παραμικρά 

έπιφύλαξις διετυπώθη άπό μέρους των κομμάτων τής aντι

πολιτεύσεως . 

>>'Εξ αuτών καί μόνον τών βασικών πρός τήν άντιπολί

τευσιν παραχωρήσεων καταδεικνύεται ή ειλικρίνεια καί ή 

κομματική aνιδιοτέλεια τής . Εθνικής Ριζοσπαστικής ' Ε

νώσεως, ή όποία, Ciν είχε τήν πρόθεσιν νά έπωφεληθή οί

ουδήποτε κομματικου πλεονάσματος, δέν θά παρητείτο πο

τέ τών νομικών καί συνταγματικών δικαιωμάτων της, δπως 

ψηφίση καί επιβάλη διά τής πλειοψηφίας της εκλογικόν 

νόμον τής προτιμήσεώς της καί διενεργήση ή iδία τάς 

έκλογάς , ώς εκ του Συντάγματος είχεν άναφαίρετον δικαί

ωμα. 

>>Οuτω, τόσον διά τής άνατροπής τών συγκεκριμένων 

περιστατικών, τά όποία κατήγγειλεν ή ΕΚ, δσον καί διά 

τής κοινής λογικής, aποδεικνύεται δτι δ δλος θόρυβος, τόν 

δποίον ijγειρε μετεκλογικώς ή ΕΚ δέν ύπήρξε μόνον άβά

σιμος, aλλά μία, κατά κυριολεξίαν, κακότεχνος καί εκτα

κτος σκηνοθεσίω> . 

Καί ή άνακοίνωση καταλήγει μέ τή δημοσίευση 

τεσσάρων εκτενών πινάκων, στούς όποίους περιλαμ

βάνονται δ λες οί αποφάσεις του 'Εκλογοδικείου γιά 

τίς ενστάσεις πού ε{χαν ύποβληθεί, οί καταδικαστι

κές αποφάσεις εiς βάρος κρατικών λειτουργών, οί 

άντίστοιχες αθωωτικές αποφάσεις καί τά βουλεύμα

τα, καθώς καί οί καταδικαστικές αποφάσεις εiς βά

ρος ύποψηφίων ή οπαδών τής ΠΑΜΕ καί τής ΕΚ. 

'Η συζήτηση πάνω στήν πρόταση δυσπιστίας 

τής ΕΚ καί τής ΕΔΑ εναντίον τής Κυβερνήσεως θά 

άρχίσει στή Βουλή στίς 17 Μαίου. 
Στήν εναρκτήρια άγόρευσή του ό Γ. Παπανδρέ

ου, στηρίζοντας τήν πρότασή του, επεκτείνει τίς κα

τηγορίες του καί σέ θέματα εσωτερικής καί εξωτερι

κής πολιτικής . 'Ιδιαίτερα επέμεινε στίς «αύξημένες 

άμυντικές δαπάνες τής χώραρ>, ενώ παράλληλα απέ

δωσε εύθύνη στήν Κυβέρνηση γιά τή διαχείρηση του 

«μακεδονικοί>» καί τήν κατηγόρησε γιά τούς χειρι

σμούς της στό θέμα τής μεθοριακής επικοινωνίας . 

Κατέκρινε ακόμα τήν Κυβέρνηση γιά χειρισμούς της 

σέ θέματα οικονομικής φύσεως, αναφερόμενος σέ 

«άνιση κατανομή είσοδήματος» καί σέ εκτέλεση ερ

γων «πολυτελείας καί επιδείξεως». Τέλος, επανήλθε 

στήν απαγόρευση τής συγκεντρώσεως τής 20ής 

'Απριλίου, ζήτησε τή διενέργεια νέων εκλογών καί 

κατέληξε: « 'Όλα αύτά δικαιολογοuν τήν ύποβολή 

προτάσεως δυσπιστίας. Ζητοuμεν από τόν ανώτατο 

άρχοντα νά επιτελέση τό καθήκον τό όποίον εχει εκ 

του συντάγματος, νά εναρμονίζει τήν θέλησιν του 

λαου καί τής Βουλής. Ζητοuμεν τήν λειτουργίαν του 

πολιτεύματος» 175• 

Ή συζήτηση, στήν όποία θά λάβει μέρος εύρύς 

κύκλος αγορητών από τά κόμματα τής αντιπολιτεύ

σεως καί τήν κυβερνητική πτέρυγα, θά όλοκληρωθεί 

στίς 21 Μαίου μέ τήν αγόρευση του Κ. Καραμανλή. 
'Αντιμετωπίζοντας σφαιρικά τίς καταγγελίες του 

αρχηγοί> τής ΕΚ καί γενικότερα τής μειοψηφίας, ό 
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πρωθυπουργός στήν όμιλία του δίνει i.διαίτερη εμ

φαση στίς σχέσεις τοϋ ΝΑ ΤΟ μέ τήν 'Ελλάδα, σέ 

συνάρτηση μέ τίς αμυντικές δαπάνες τής χώρας αλλά 

καί τή θέση της μέσα στους κόλπους τής Συμμαχίας, 

ένώ συγχρόνως τοποθετείται μέ σαφήνεια στίς δη

λώσεις τοϋ Σοβιετικοί> ήγέτη, πού μόλις ε{ χ αν γνω

στοποιηθεί. Παράλληλα τοϋ παρέχεται ή εύκαιρία 

νά παρουσιάσει συνοπτικά τό εργο τής Κυβερνήσε

ως καί νά αναφερθεί στίς κατευθυντήριες γραμμές 

τής πολιτικής του απέναντι στά σοβαρότερα οi.κονο

μικά καί έσωτερικά προβλήματα τής χώρας. Συγκε

κριμένα ό Κ. Καραμανλής λέγει: 

«Κύριοι βουλευταί, 

ιιΔέν νομίζω δτι άνέιωψαν κατά τόν τελευταίον καιρόν 

θέματα ίκανά νά δικαιολογήσουν πρότασιν μομφής κατά 

τής Κυβερνήσεως. Εlναι δμως προφανές δτι ή "Ενωσις 

Κέντρου, περιελθούσα, δπως προεβλέπετο, εlς άδιέξοδον, 
προέβη ε{ς τήν ένέργειαν αvτήν, δι, οϋς λόγους προέβη 

καί εlς τήν αlφνιδιαστικήν καί παράνομον συγκέντρωσιν 

τού παρελθόντος 'Απριλίου. Καί οί λόγοι εlναι, ή δημι

ουργία πολιτικής έντάσεως καί διά τής έντάσεως ή διατή

ρησις τής συνοχής τών κομμάτων τού Κέντρου. 'Αλλ ' 
άνεξαρτήτως τών λόγων, οί δποίοι ώθησαν τήν "Ενωσιν 

Κέντρου εlς τήν κατάθεσιν τής προτάσεως, βέβαιον είναι, 

δτι δι' αvτής προσέφερεν ύπηρεσίαν εlς τήν Κυβέρνησιν, 

διότι παρέσχεν εlς αvτήν τήν εύκαιρίαν νά άνασκευάση 

τάς τερατώδεις άνακριβείας, αί δποίαι λέγονται καί γρά

φονται τόν τελευταίον καφόν καί νά προβάλη συγχρόνως 

τό έκτεταμένον §ργον, τόν δποίον έπιτελεί εlς δλους τούς 

τομείς διά τήν προκοπήν τού τόπου. 

ιι Ό §λεγχος, κ. βουλευταί, εlς τήν δημοκρατίαν, δέν 

εlναι μόνον θεμιτός, άλλά είναι καί άναγκαίος. Καί εlναι 

άναγκαίος, διότι έπί τής γνώσεως τής άληθείας στηρίζεται 

ή λειτουργία τού δημοκρατικού πολιτεύματος. 

ιιΔι' αvτό, άλλωστε, καί ή δημαγωγία, ή δποία άπομα

κρύνει τόν λαόν άπό τήν γνώσιν τής άληθείας, έθεωρήθη 

πάντοτε ώς δ μεγαλύτερος κίνδυνος τής δημοκρατίας. Ό 

ελεγχος δμως αvτός, διά νά εlναι δημιουργικός, δέν πρέπει 

νά ύπερβαίνη τά δρια, τά δποία διαγράφουν τά συμφέροντα 

τής χώρας καί πρό παντός δ σεβασμός, τόν δποίον όφείλο

μεν δλοι μας πρός τήν κοινήν γνώμην. Πολύ φοβούμαι 

δμως δτι ή 'Ένωσις Κέντρου περιφρονεί τήν άλήθειαν αι5-

τήν, καί δέν άσκεί §λεγχον διά νά θεραπεύση τυχόν σφάλ

ματα τής Κυβερνήσεως, οvδέ κάν διά νά προβάλη τήν θέ

σιν τήν lδικήν της, άλλά άσκεί άντιπολίτευσιν, διά τήν 

άντιπολίτευσιν. ΝΑλλοτε ύπερβάλλουσα καί άλλοτε δια

στρέφουσα τά γεγονότα, προσπαθεί έπί §τη νά πείση τόν 

έλληνικόν λαόν δτι ή παρούσα Κυβέρνησις άπεργάζεται 

τήν καταστροφή ν τού τόπου. Παρά ταύτα δ τόπος, όχι μό

νον δέν καταστρέφεται, άλλά προάγεται συνεχώς καί μά

λιστα κατά τρόπον πού δέν έχει τό προηγούμενόν του εlς 

τήν έλληνικήν ίστορίαν. Νομίζω ότι ή άντιπολίτευσις θά 

είχε νά ώφεληθή, έάν, άντί νά άρνήται τήν συντελουμένην 

πρόοδο ν, ύπεστήΊ:JΙζεν δτι θά έπετύγχανε περισσότερα, έάν 
εύρίσκετο εlς τήν ίδικήν μας θέσιν. Καί αvτό δέν θά ήτο 

δύσκολον, δεδομένου δτι τό μέν lργον τής Κυβερνήσεως 

περιορίζεται είς τά στενά δρια τού έφικτού, ένώ τό lργον 

καί ή κριτική τής άντιπολιτεύσεως έκτείνονται μέχρι τού 

Ιδανικού, μέχρι τού &πείρου. 

ιιΚαί lρχομαι ήδη είς τό συγκεκριμένο ν θέμα τής προτά

σεως. Ή 'Ένωσις Κέντρου διετύπωσεν έπικρίσεις έπί τής 

έξωτερικής, έπί τής οίκονομικής καί τής έσωτερικής πολι

τικής τής Κυβερνήσεως. Δέν πρόκειται νά άπολογηθώ είς 

τάς κατηγορίας της, διότι δέν §χω άνάγκην νά διαψεύσω 

γεγονότα, τά δποία εlναι αvταποδείκτως άναληθή. Θά έκθέ

σω κατά τρόπον θετικόν τήν πολιτικήν τής Κυβερνήσεως, 

μέ τήν έλπίδα δτι θά καταστήσω οϋτω χρήσιμον τήν παρού

σα ν συζήτησιν. 

ιιΕlς τόν έξωτερικόν τομέα ή Κυβέρνησις άκολουθεί 

πολιτική ν σταθεράν, άξιοπρεπή καί εντιμον πρός όλας τάς 

κατευθύνσεις. 'Η πολιτική αvτή, έν συνδυασμφ καί μέ τήν 

έσωτερικήν σταθερότητα, έξησφάλισεν εlς τήν χώραν διε

θνή έκτίμησιν καί έμπιστοσύνην. Ή Έλλάς, μετέχουσα 

τής Άτλαντικής Συμμαχίας καί τής Κοινής 'Αγοράς, 

έδημιούργησε συνθήκας διά τήν άσφάλειάν της, τήν οίκο

νομική ν της πρόοδον καί τήν διεθνή της προβολήν, τάς 

δποίας οvδέποτε έγνώρισεν εlς τό παρελθόν. Πέραν δμως 

αvτών, ή Κυβέρνησις έπεδίωξε καί εχει άγαθάς σχέσεις μέ 

όλους τούς λαούς τού κόσμου, έκτός έκείνων βεβαίως οί 

δ ποίοι δέν τάς έπιθυμούν. 'Η άντιπολίτευσις δέν διαφωνεί 

κατά βάσιν μέ τήν έξωτερικήν πολιτική ν τής Κυβερνήσε

ως, έφ' δσον δέχεται δτι ή γεωγραφική θέσις καί τά πάγια 

συμφέροντα τής χώρας τοποθετοDν τήν 'Ελλάδα εlς τήν 
Δύσιν. 'Ενετόπισεν δμως τάς έπικρίσεις της εlς ώρισμένα 

θέματα, τά δποία άφορούν τάς σχέσεις μας μέ τήν Γιουγ

κοσλαβίαν, τήν Αίγυπτον καί τό ΝΑ ΤΟ. 'Επί τών θεμάτων 

αvτών δ ύπουργός τών 'Εξωτερικών έξέθεσε τάς κυβερνη

τικάς άπόψεις καί νομίζω δτι άπέδειξεν δτι αί έπικρίσεις 

τής άντιπολιτεύσεως ύπήρξαν άβάσιμοι. 
ιιΔέν §χω, συνεπώς, άνάγκην νά άσχοληθώ κι έγώ μέ τά 

ίδια θέματα. 'Ομιλών όμως περί τών έξωτερικών σχέσεων 

τής χώρας, δέν δύναμαι νά μήν άσχοληθώ μέ τόν πρόσφα

το ν λόγον τού κ. Χρουστσώφ, καθ' δ μέτρον ούτος άφορά 
τήν χώραν μας. 

ιιΕlναι λυπηρόν ότι δ Σοβιετικός πρωθυπουργός, δσά

κις ένθυμείται τήν 'Ελλάδα, διατυπώνει άπειλάς έναντίον 

της. Έδηλώσαμεν κατ' έπανάληψιν καί άπεδείξαμεν έμ

πράκτως δτι έπιθυμούμεν άγαθάς σχέσεις μέ τήν Σοβιετι

κήν 'Ένωσι ν. 'Εδηλώσαμεν δ μ ως έπίσης ότι δέν δεχόμεθα 

έπεμβάσεις είς τάς έσωτερικάς μας ύποθέσεις. Καί δ κ. 

Χρουστσώφ, συνιστών ε/ς τήν 'Ελλάδα νά έγκαταλείψη τό 

ΝΑΤΟ καί ποιούμενος διάκρισιν μεταξύ Κυβερνήσεως καί 

έλληνικού λαού, έπεμβαίνει κατά τρόπον άπροκάλυπτον 

εlς τά έσωτερικά τής 'Ελλάδος. 

ιι 'Ομιλών δέ περί έλληνικού lμπεριαλισμού έλησμό

νησε προφανώς δτι ή Βουλγαρία, έπί τού έδάφους τής 

δ ποίας ώμίλησεν, εlσέβαλεν έντός μιάς γενεάς τρίς εlς τήν 

'Ελλάδα καί τής έπροξένησεv έκτεταμένας καταστροφάς. 

Εlναι έξ ίσου λυπηρόν ότι, διά νά είπη όσα εlπεν, έπέλεξε 

μίαν στιγμήν, κατά τήν δποίαν ύπήρχον θετικαί έiιδείξεις 
ότι αί έλληνοβουλγαρικαί σχέσεις θά εlσήρχοντο εlς τό 

στάδιον τής έξομαλύνσεως. 

ιι Ή Έλλάς, πάντως, θά έμμείνη εlς τήν πολιτικήν τών 

καλών σχέσεων μέ τήν Σοβιετικήν "Ενωσιν, πιστεύουσα 

ότι οί λόγοι τής Σόφιας ε{χον μάλλον προπαγανδιστικόν 

χαρακτήρα. Δέν πρόκειται όμως νά ύποκύψη εlς έκφοβι-
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σμούς, διότι γνωρίζει δτι δ φόβος είναι ή χειροτέρα μορφή 

τής δουλείας. 

ιιΤερματίζων τό κεφάλαιον περί έξωτερικής πολιτικής, 

έπιθυμώ νά κάμω τήν παρατήρησιν δτι ή aντιπολίτευσις 

είς τήν ι'iσκησιν τής κριτικής της, διαπράττει δύο σφάλμα

τα. Πρώτον, έμφανίζεται πιστεύουσα δτι ή Έλλάς έξακο

λουθεί νά άποτελή τό όμφαλόν τής γής καί δτι, συνεπώς, 

δύναται νά ύπαγορεύη είς τάς ι'iλλας χώρας τήν πολιτικήν 

της καί δεύτερον, δτι έκμεταλλεύεται τήν άδυναμίαν τής 

Κυβερνήσεως νά είπη ώρισμένα πράγματα, τά δποία θά 

άνέτρεπον τάς έπικρίσεις της, άλλά ήτο δυνατόν νά βλά

ψουν τόν τόπον. Αύτό δέ είναι έκείνο, τό δποίον καθιστίi 

έξαιρετικώς δυσχερή τήν ι'iσκησιν έξωτερικής πολιτικής 

είς τήν χώραν μας. 

ιιΚαί έρχομαι τώρα είς τόν οίκονομικόν τομέα. Αί έπι

κρίσεις, τάς δ ποίας διετύπωσεν ή 'Ένωσις Κέντρου έπί τής 

οίκονομικής πολιτικής τής Κυβερνήσεως, δέν ύπήρξαν 

άπλώς &βάσιμοι, άλλά άπεδείχθησαν έστερημέναι καλής 

πίστεως, έφ' όσον ήθελημένως ήγνόησε τά ύπεύθυνα έκεί

να στοιχεία, τά δποία συνθέτουν τήν είκόνα τής οίκονομί

ας τής χώρας. 

ιι ·Ο τόπος αύτός, κύριοι βουλευταί, μετά μακράς περι

πετείας, τάς δποίας δλοι γνωρίζομεν, κατώρθωσε νά έχη 

μίαν άξιοθαύμαστον οίκονομικήν σταθερότητα καί πράο

δον. Τήν είκόνα αύτήν τής προόδου σίiς τήν έδωσε, διά 

' συγκεκριμένων καί ύπευθύνων άριθμών, δ ύπουργός έπί 
του Συντονισμου. Θά προσθέσω~ ένα μόνον άριθμόν, δ 

δποίος δίδει πλήρως τήν έκτασιν τής προόδου, ή δποία 

συνετελέσθη είς τόν τόπον. 'Όπως γνωρίζετε, τό έθνικόν 

είσόδημα τής χώρας άπό 59 δισεκατομμύρια τό 1955, 
άνήλθεν είς 95 δισεκατομμύρια δραχμάς τό 1961. Αύτό ση
μαίνει, κύριοι συνάδελφοι, δτι έντός μιίiς έξαετίας, είς τό 

έτήσιον είσόδημα του έλληνικου λαου, προσετέθησαν 36 
δισεκατομμύρια δραχμαί, τό δέ κατά κεφαλήν είσόδημα είς 

τήν χώραν μας άπό 230 δολλάρια άνήλθεν είς 350. 
ιιΤό έλληνικόν κατά κεφαλήν είσόδημα έκ 350 δολλ. 

είναι τό ύψηλότερον τής Βαλκανικής, δεδομένου δ τι ύπερ

βαίνει αίσθητώς τό κατά "κεφαλήν είσόδημα τής Βουλγαρί

ας καί τής Γιουγκοσλαβίας καί εlναι σχεδόν διπλάσιο ν του 

τουρκικου. Αύτό σημαίνει δτι ή Έλλάς, παρ' δτι είναι 

' φυσικώς πτωχοτέρα δλων τών γειτόνων της καί παρ' δλον 
δτι ύπέστη καταστροφάς τάς δ!fοίας δέν έδοκίμασαν οί γεί

τονές της, αύτήν τήν στιγμήν έχει τό ύψηλότερον κατά 

κεφαλήν εi'σόδημα εlς τά Βαλκάνια. 

ιι 'Όλα αύτά, κύριοι συνάδελφοι, άποδεικνύουν δτι πρά

γματι είς τόν τόπον μας τά τελευταία έτη συνετελέσθη ση

μαντική πρόοδος. Τήν πρόοδον αύτήν τήν γνωρίζει δ έλ

ληνικός λαός καλλίτερον άπό τήν 'Ένωσιν Κέντρου, ή 

δ ποία προσπαθεί νά έμφανίση τήν ·Ελλάδα ώς τόν άθλιέ

στερον τόπον του κόσμου. Τήν γνωρίζει δέ δ έλληνικός 

λαός, διότι τήν συναντίi άνά πίiν βήμα του καί τήν αίσθά

νεται είς τόν καθημεριvόν του βίον. 

ιιΒεβαίως, ή πρόοδος αύτή δέν σημαίνει δτι ή Έλλάς 

εύημερεί. Θά άπαιτηθή μακρά καί έντονος προσπάθεια διά 

νά προσεγγίσωμεν τά έπίπεδα τών οίκο νομικώς ανεπτυγμέ

νων χωρών, τά δ ποία άποτελουν καΙ τήν έπιδίωξίν μας. ·Η 

προσπάθεια αύτή εlναι φυσικό ν νά συναντήση δυσχερείας. 

Καί θά συναντήση δυσχερείας, διότι ή οίκονομία μας δέν 

κατέστη είσέτι αύτοδύvαμος. 

ιιΕίναι φυσικόν, λοιπόν, καί δυσχερείας νά συναντή

σωμεν καί πολλά προβλήματα νά έχωμεν νά άντιμετωπί

σωμεν. 

ιι 'Εξ δσων προβλημάτων έπεσήμανεν ή aντιπολίτευσις 

καί ίδίως δ άρχηγός τών Προοδευτικών, τά πράγματι σο

βαρώτερα είναι: Πρώτον, τό πρόβλημα του έμπορικου μας 

ίσοζυγίου, τό έλλειμμα του' δποίου ώς γνωστόν καλύπτεται 

μέ τούς άδήλους πόρους. 'Αλλά τό πρόβλημα αύτό θά θε

ραπευθή τελείως διά τής αύξήσεως καί τής βελτιώσεως τής 
παραγωγής καί κυρίως τής βιομηχανικής καί όχι, δπως πι

στεύετε, μέ διαδικαστικά μέσα. 

ιιΔεύτερον, είναι τό Πρόβλημα τής ύποαπασχολήσεως. 

"Οπως γνωρίζετε, κύριοι συνάδελφοι, τό πρόβλημα αύτό 

εlναι τόσον παλαιόν, δσον παλαιά εlναι ή {στορία τής 

'Ελλάδος, καί τό πρόβλημα αύτό δέν θά θεραπευθή, παρά 

μέ τήν έκβιομηχάνισιν τής χώρας, καί πρός τήν κατεύθυν

σιν αύτήν στρέφονται αί προσπάθειαι τής Κυβερνήσεως. 

"Οπως έτονίσαμεν δμως καί άλλοτε, τόν άποφασιστικόν 

ρόλον είς τήν προσπάθειαν τής έκβιομηχανίσεως θά τόν 

παίξη ή ίδιωτική πρωτοβουλία εi'ς τό πλαίσιον τών μέτρων 

τά δ ποία θά λάβη ή Κυβέρνησις. 'Εάν έπρόκειτο, δπως 

εlπον κάποτε διακόπτων τόν κ. Γαρουφαλιίiν, διά κυβερνη

τικών μέτρων νά προήγετο ή οίκονομία μιίiς ύποαναπτύ

κτου χώρας, θά ιjδύνατο αύτη άπλώς νά άντιγράφη τά μέ

τρα τών άνεπτυγμένων χωρών. 

ιΠρίτον πρόβλημα είναι τό πρόβλημα τής χρηματοδο

τήσεως τών έπενδύσεών μας. 'Όπως γνωρίζετε, τό πρό

βλημα τών έπενδύσεων κατά μέγα μέρος στηρίζεται είς τήν 

χρηματοδότησιν έκτου έξωτερικου. 'Από τά 6 δισεκατομ
μύρια είς τά δποία άνέρχεται τό έφετεινόν πρόγραμμα, πε

ρίπου τά 3,5 δfσεκατομμύρια είμεθα ύποχρεωμένοι νά τά 
ζητήσωμεν είς τό έξωτερικόν. 

ιι Ή Κυβέρνησις κατέβαλε προσπαθείας πρός τήν κα

τεύθυνσιν αύτήν καί τάς κατέβαλε έπιτυχώς. "Εχομεν 

άνάγκην κατά τήν προσεχή 4ετίαν νά έξασφαλίσωμεν έκ 

του έξωτερικου τουλάχιστον 450 έκατ. δολλάρια, δεδομέ
νου δτι οί πόρόι του έσωτερικου, μέ τήν κατάστασιν τήν 

δποίαν έμφανίζει δ έλληνικός προϋπολογισμός, άλλά καί 

ή έλληνική άγορά, δέν είναι δυνατόν νά συμβάλουν περισ

σότερον. 

ιι Ή Κυβέρνησις, λοιπόν, έκαμε τήν προσπάθειαν νά 

άνεύρη τούς πόρους αύτούς, οί όποίοι εlναι άπαραίτητοι 

διά νά καλύψουν τό έλλειμμα του προγράμματος τών έπεν

δύσεων, είς τό έξωτερικόν. Δύναμαι νά είπω δτι έκ τών 450 
αύτών έκατομμυρίων, τά 200 θεωρουνται aσφαλή. "Εχομεν 

δέ θετικάς έλπίδας δτι είναι δυνατόν μέχρι του τέλους του 

έτους νά διασφαλισθουν , καί τά ύπόλοιπα, χάρις είς τάς 

προσφάτους άποφάσεις του ΝΑ ΤΟ, διά τάς δποίας ή Κυ

βέρνησις εlναι ύπερήφανος. 

ιιΚαί λέγω δτι αί aποφάσεις αύταί είναι είς τό ένεργητι

κόν τής Κυβερνήσεως, ή ι'iν τό θέλετε τής 'Ελλάδος. Διότι 

αύτό τό έλλειμμα είς τό πρόγραμμα τών έπενδύσεων δέν 

ύπήρχεν aσφαλής τρόπος διά νά τό καλύψωμεν. Είμεθα 

ύποχρεωμένοι κατ' έτος νά καταρτίζωμεν τό πρόγραμμα 

καί συγχρόνως νά άναζητουμεν πόρους διά νά τό καλύψω

μεν. Τό γεγονός δτι δημιουργείται ή προοπτική τής έξα

σφαλίσεως του προγράμματος διά μίαν 4ετίαν, ε{ναι αναμ

φισβητήτως μεγάλη πρόοδος καί διά τάς έπενδύσεις καί 

διά τήν οίκονομίαν τής χώρας. 
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}} 'Ιδού, λοιπόν, διατί ύποστηρίζομεν ότι ή τελευταία 
προσπάθεια τής Κυβερνήσεως, μέ τά γνωστά άποτελέσμα

τα, εlναι εΙς τό ένεργητικόν της. Παρά ταϋτα καλείται ή 

Κυβέρνησις νά άπολοyηθή. Διότι, μή ύπαρχούσης προο

πτικής έξευρέσεως πόρων έκ τοϋ έξωτερικοϋ άναγκαίων 

διά τάς έπενδύσεις μας, κατώρθωσε νά δημιουργήση τούλά

χιστον τάς προϋποθέσεις. 'Ιδού διατί καλούμεθα νά άπο

λογηθώμεν. 

}}Κύριοι βουλευταί, ή άντιπολίτευσις έτόνισεν ότι ή έλ

ληνική οΙκονομία άντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. 'Α

ναμφισβητήτως άντιμετωπίζει προβλήματα. Προβλήματα 

άντιμετωπίζουν καί αί άνεπτυγμέναι οlκονομίαι. Κατά μεί

ζονα λόγον θά άντιμετωπίση ή lδική μας, ή όποία εύρίσκε

ται ύπό άνάπτυξιν. Συμφωνώ, λοιπόν, έπί τής άπόψεως ότι 

έχομεν προβλήματα. Δέν συμφωνώ όμως έπί τής μεθόδου 

καί τής διαδικασίας μέ τήν δποίαν νομίζει ή άντιπολίτευ

σις ότι θά εlναι δυνατόν νά τά θεραπεύσωμεν. Καί δέν συμ

φωνώ έπίσης μέ τόν κ. Μαρκεζίνην, δ δποίος τήν ίJπαρξιν 

τών προβλημάτων αύτών τήν άποδίδει εlς τήν άδράνειαν 

τής Κυβερνήσεως, εΙς τήν δποίαν μάλιστα κατελόγισε καί 

έλλειψιν φαντασίας. Δέ γνωρίζω aν ή Κυβέρνησις στερή

ται φαντασίας. Δέν θά ήθελα, πάντως, νά έχη τήν Ιδικήν 

σας. 

}}Κύριοι βουλευταί, δκ. Στεφανόπουλος, διά νά δικαιώ

ση τήν προαγωγήν του, δμιλών χθές τήν έσπέραν, ύπερέ

βαλε έαυτόν εΙς τάς κρίσεις του. Μεταξύ τών πολλών άβα

σίμων έπιχειρημάτων, τά όποία έχρησιμοποίησε, θά περι

ορισθώ εΙς lνα, διότι δίδει τό μέτρον τής πολιτικής του 

σκέψεως καί τής καλής του πίστεως. Ούτε δλίγον, ούτε 

πολύ, προσεπάθησε νά δώση τήν εΙκόνα τής κολάσεως καί 

ένεφάνισε τήν 'Ελλάδα ώς τόν άθλιέστερον τόπον τοϋ κό

σμου. Καί κατέβαλε προσπάθειαν νά δημιουργήση lνα 

πνείιμα άπαισιοδοξίας, τό όποίον, έάν έδημιουργείτο, δέν 

θά έβλαπτε τήν Κυβέρνησιν, θά έβλαπτε τόν λαόν, θά 

έβλαπτε τόν τόπον. 

}} 'Η περίπτωσις, τήν δ ποίαν έπέλεξα καί έπί τής όποίας 
θά κάμω τάς παρατηρήσεις μου, είναι έκείνη ή όποία άφο

ρii τήν άμερικανικήν βοήθεια ν. 'Ο κ. Στεφανόπουλος άνα

κριβώς ύπεστήριξε, πρώτον, ότι ή διακοπή τfjς βοηθείας 

έγένετο ύπαιτιότητι τής Κυβερνήσεως. 

f}Καί δεύτερον, ότι ή Κυβέρνησις, διά νά έξασφαλίση 

εύσημα, άπέφυγε νά άγωνισθή ί'vα έπιτύχη τήν συνέχισιν 

τijς βοηθείας. 

}}Καί έρχομαι εlς τό πρώτον. Γνωρίζει ό κ. Στεφανό

πουλος, ώς πρώην ύπουργός τοϋ Συντονισμοί! καί τών 

'Εξωτερικών, ότι, άφ' ής άνέλαβεν ή νέα Κυβέρνησις τών 

'Ηνωμένων Πολιτειών, άπεφασίσθη ό τερματισμός τής 

βοηθείας διά τήν άμυvτικήν στήριξιν, διδομένης προτε

ραιότητος εlς τήν βοήθειαν οΙκονομικής άναπτύξεως. 

ffΘά ή το παράλογο ν νά ύποστηρίξωμεν ότι θά ι] δυνάμε

θα νά άνατρέψωμεν τήν παγκοσμίαν πολιτικήν τής Άμε

' ρικής, διά νά διατηρήσωμεν τήν ύπέρ τής 'Ελλάδος βοή

θειαν. 

}} 'Όπως γνωρίζετε, ή βοήθεια τής άμυντικής στηρίξεως 
έτερματίσθη δι' όλας τάς χώρας, πλήν δύο-τριών καί δι· 

αύτάς προσωρινώς. Συνεπώς, πρόκειται περί γενικής πολι

τικής τής νέας άμερικανικής Κυβερνήσεως. Καί δέν εlναι 

δυνατόν νά Ισχυριζώμεθα ότι ύπεύθυνος διά τόν τερματι

σμόν τής βοηθείας εlvαι ή έλληνική Κυβέρνησις. Παρά 

ταϋτα, θά έπεθύμουν νά είπω -διότι δέν ε[ναι όρθόν έναντι 

τής 'Αμερικής, ή όποία έβοήθησε μέ τόσην γενναιοφροσύ

νη ν τήν 'Ελλάδα, νά δημιουργοϋνται δυσάρεστοι έντυπώ

σεις- έπιθυμώ νά είπω ότι, έκτός τής βοήθείας τών /8 
έκατομμυρίων δολλαρίων, ή δ ποία έτερματίσθη, παρέχεται 

εΙς τήν 'Ελλάδα πολεμικόν ύλικόν διά τάς ένόπλους δυνά

μεις καί κοινόχρηστα, τά όποία έχουν άξίαν πολλαπλασί

αν τής βοηθείας άμυντικής στηρίξεως. 

ffΔύναμαι νά σiiς είπω ότι, έάν δέν συνεχίζετο, ύπό τήν 

μορφήν αύτή ν, ή βοήθεια, θά ήτο άδύνατον εlς τήν 'Ελλά

δα μέ τούς οΙκονομικούς της πόρους νά διατηρήση τήν 

άμυντικήν της ίκανότητα. 

}} Ή Κυβέρνησις, λοιπόν, όχι μόνον δέν είναι ύπεύθυ
νος διότι έτερματίσθη ή άμερικανική βοήθεια, άφοίι πρό

κειται περί γενικής πολιτικής τής άμερικανικής Κυβερνή

σεως, ' άλλά, προβλέπουσα ότι θά έτερματίζετο έγκαίρως, 
έλαβε τά μέτρα της καί ήγωνίσθη διά νά έπιτύχη τήν ί'δρυ

σιν εΙδικοί! Ταμείου παρά τψ ΝΑ ΤΟ, τό όποίον θά συνέ

βαλλεν εlς τάς άμυντικάς μας δα;cάνας. 

}} ·Η άπόφασις, τήν όποία ν έλaβε τό ΝΑ ΤΟ, ε[ ναι γνω
στή ώς άπόφασις, ή όποία πρώτον άναγνωρίζει διεθνώς τήν 

άνάγκην νά βοηθηθή περαιτέρω ή 'Ελλάς καί δεύτερον, 

δημιουργεί εΙδικά όργανα, τά όποία θά άναζητήσουν τούς 

άναγκαίους πόρους. Καί τοϋτο άποτελεί άναμφισβήτητον 

πρόοδο ν. Δηλαδή, εlς μίαν στιγμήν κατά τήν όποίαν άπεφά

σισεν ή 'Αμερική νά διαΚόψη τήν βοήθειαν, έδημιουργή

σαμεν μίαν προο7Jτικήν, ή . όποία μiiς έπιτρέπει νά έχωμεν 

τήν έλπίδα ότι θά συvεχισθή καί ή βοήθεια άμυντικής 
στηρίξεως, ύπό aλλην μορφήν. 

ff 'Ιδού, λοιπόν, ότι καλείται νά άπολογηθή ή Κυβέρ
νησις: Διότι έπέτυχεν άφ' ένός μέν νά δημιουργήση τήν 

δυνατότητα τής χρηματοδοτήσεως τοϋ προγράμματος τών 

έπενδύσεων, ή όποία ήτο έπισφαλής, καί άφ' έτέρου νά 

δημιουργήση τήν προοπτικήν τijς χορηγήσεως βοηθείας 

άμυντικής στηρίξεως ύπό aλλην μορφήν. 

}} 'Εν συνεχεία, ό κ. Στεφανόπουλος ύπεστήριξεν ότι ή 
Κυβέρνησις παρέλειψε νά άγωνισθή διά τήν συνέχισιν τής 

βοηθείας, έπιδiώκουσα εύσημα. Πρώτον, είναι γνωστόν, 

καί ε[ναι γνωστόν διεθνώς, ότι ή Κυβέρνησις ι]γωνίσθη 

πρός πiiσαν κατεύθυνσιν καί δύναμαι νά σiiς είπω ότι ήγω

νίσθη κατά τρόπον πείσμονα καί πρός τήν κατεύθυνσιν τής 

'Αμερικής καί πρός τήν κατεύθυνσιν τοίι ΝΑΤΟ. Καί δέν 

εlναι δυνατόν νά Ισχυρίζεται ότι ή Κυβέρνησις, άδικοϋσα 

τήν χώραν, άπέφυγε νά καταβάλη προσπαθείας διά νά έξα

σφαλίση εύσημα. Η Αλλοι εlναι έκείνοι, οί όποίο ι πρός τοίι

το διηγκωνίζοντο εΙς τούς ,προθαλάμους τών ξένων πρε
σβειών. Ό ύποφαινόμενος lχει τήν έμπιστοσύνην τοίι έλ
ληνικοϋ λαοίι καί δέν έχει άνάγκην τής εύνοίας κανενός. 

}}Κύριοι συνάδελφοι, τά πράγματα έχουν όπως σiiς τά 

έξέθεσα καί τά γνωρίζουν καί έκείνοι, οί όποίοι μiiς έπι

κρίνουν. Διότι, αί προσπάθειαι τής Κυβερνήσεως έγιναν 

δημοσί(! καί πρός τό ΝΑΤΟ καί πρός τήν άμερικανικήν 

Κυβέρνησιν, τάς άνέγραψεν ό έλληνικός καί ό ξένος τύπος 

καί συνεπώς δέν είναι δυνατόν νά τάς άγνοοϋν. 

}} Άλλ ' άνεξαρτήτως αύτοϋ, έάν ό κ. Στεφανόπουλος 

καί ή 'Ένωσις Κέντρου πιστεύουν ότι ή Έλλάς εlναι δυ

νατόν νά ύπαγορεύση τήν πολιτική ν της εlς τάς ξένας χώ

ρας, διατί ό κ. Στεφανόπουλος, ώς ύπουργός τών 'Εξωτε

ρικών, δέν κατώρθωσε νά πείση τούς Η Αγγλους νά μiiς δώ-
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σου ν τήν Κ~προν; Διατί δ κ. Στεφανόπουλος δέν κατώρθω
σε νά πείση τούς 'Αμερικανούς νά μή μειώσουν τήν πρός 

τήν 'Ελλάδα βοήθειαν; Διότι, δπως γνωρίζετε, ή βοήθεια 

τής 'Αμερικής τό 1951 &νήρχετο είς 280.000.000 δολλάρια, 
τό 1952 κατήλθεν είς 170.000.000, τό 1953 κατήλθεν είς 
80.000.000 καί τό 1954 κατήλθεν είς 20.000.000 δολλάρια. 

)) Ή aντιπολίτευσις, &σκουσα τήν κριτική ν της, aνήλθε 
πολύ ύψηλά καί έφθασεv καί είς τόν Αυκαβηττόν καί τήν 

Πάρνηθα, διά νά ύποστηρίξη δτι ή Κυβέρνησις κατασκευά

ζει άχρηστα έργα. 'Επιθυμώ άπαξ διά παντός νά ξεκαθαρί

σω τό θέμα αvτό. Τό νά tπικαλήσθε έν ή δύο έργα, τά 

όποία, κατά τήν κρίσιν σας, ε{ναι aτυχή, tνώ, κατά τήν 

κρίσιν τής Κυβερνήσεως καί τών τεχνικών της συμβούλων 

εlναι aπαραίτητα διά τόν τουριστικόν tξοπλισμόν τής χώ
ρας, δέν σημαίνει δ τι τό πρόγραμμα, τό όποίο ν tκτελουμεν 

καθ' άπασαν τήν χώρανδέν είναι εκείνο τό δποίον προάγει 

τήν οίκονομίαν της. Καί αvτά τά δύο-τρία έργα, τά όποία, 

έπαναλαμβάνω, κατά τήν κρίσ1ν τήν ίδικήν,μας ε{ναι χρή

σιμα, &ποτελουν τό έν χιλιοστόν του έκτεταμένου έργου, 

τό όποίο ν έκτελείται καθ' άπασαν τήν χώραν, δ πως τά 

φράγματα, τά aρδευτικά, τά συγκοινωνιακά, τά βιομηχανι

κά, τά έργα του έξηλεκτρισμου καί γενικώς τά πάσης φύ

σεως έργα. Εlνάι δυνατόν νά &γνοήται τό γεγονός δτι έκτε

λείται κατ' έτος πρόγραμμα 300.000.000 περίπου δολλαρί

ων, είς τό δποίον &νέρχονται αί κρατικαί καί παράλληλοι 

έπενδύσεις; 'Όταν, λοιπόν, έπιτεΧουμεν κατ' έτος ένα τοι

ουτον πρόγραμμα, διά του όποίου έχομεν μεταβάλει τήν 

χώραν είς &πέραντον έργοτάξιον, ε{ναι δυνατόν νά έπιση

μαίνωνται έν ή δύο έργα, κατά τήν κρίσιν σας aτυχή; 

))Είναι δυνατόν, λοιπόν, νά &γνοήτε τό τεράστιον έρ

γον, τό όποίον γίνεται καί κατά τήν έκτέλεσιν του δποίου 

ε{ναι δυνατόν νά γίνουν σφάλματα, δ πως γίνονται εlς δλας 
τάς χώρας; 

))Κύριοι βουλευταί, ή 'Ένωσις Κέντρου, &σχολουμένη 

μέ τήν έσωτερικήν πολιτικήν τής Κυβερνήσεως, &νέμιξε 

καί πάλιν, ώς μ ή ώφειλε, τό Στέμμα εlς τήν διένεξίν της μέ 

τήν Κυβέρνησιν. 

)) Άπέφυγα μέχρι τουδε νά όμιλήσω έπί του θέματος 
αvτου, διότι συνηθίζω, τά θέματα τά όποία &φορουν τό 

Στέμμα, νά τά χειρίζωμαι μετά μεγάλης διακριτικότητος. 

'Αλλά έπε ι δ ή συνεχίζεται τόσον εlς τήν Βουλήν, δσον καί 

διά τοίi τύπου αvτή ή πολεμική, ε{μαι ύποχρεωμένος νά 

είπω ώρισμένας σκέψεις μου έπ' αvτου. Εlναι λυπηρό ν, 

κύριοι συνάδελφοι, δτι ή WΕνωσις Κέντρου, προκειμένου 

νά προωθήση τάς &ντιδημοκρατικάς της έπιδιώξεις, δέν 

κάμη πλέον διάκρισιν μέσων. 'Απόδειξις του έκβιαστικου 

χαρακτήρος του &γώνος τόν δποίον διεξάγει, ε{ναι δτι 

στρέφεται ούτος κυρίως κατά του Στέμματος. 

))Γνωρίζετε δτι ή WΕνωσις Κέντρου aπευθύνει καθ, ήμέ

ραν έκκλήσεις ή &πειλάς πρός τό Στέμμα, ιiπό τό δποίον 

ζητεί νά παρέμβη είς τήν διένεξιν τών κομμάτων, νά &πο

μακρύνη τήν νόμιμον Κυβέρνησιν τής χώρας καί νά ιiνοί

ξη τάς θύρας τής έξουσίας εlς αvτήν. Ή πολιτική αvτή, ή 
όποία aποτελεί τήν βάσιν του &νενδότου ιiγώνος, τόν τε

λευταίον καιρόν έλαβεν εvρείας διαστάσεις. Δοθέντος του 

συνθήματος έκ τής αΙθούσης ταύτης, δλόκληρος δ τύπος 

τής &ντιπολι τεύσεως έπεδόθη εlς μίαν &νεπίτρεπτον &ναμό

χλευσιν του παρελθόντος μέ σαφείς υπαινιγμούς, δτι ε{ναι 

δυνατόν νά ~παναληφθή καί σήμερον ή {στορία του παλαι-

ου διχασμου, καί θά έπαναληφθή, έάν δέν ι'κανοποιηθουν 

αl aξιώσεις του Κέντρου. 
))Παραλλήλως, καταβάλλεται προσπάθεια νά ένοχληθή 

δ βασιλεύς διά τής ανακινήσεως θεμάτων, τά όποία ιiφο

ρουν τήν ζωήν καί τήν δραστηριότητα του Στέμματος. ·Η 

WΕνωσις Κέντρου δέν περιbρίζεται μόνον είς τάς έπιθέσεις 

αvτάς, &λλά έπικρίνει καί τήν Κυβέρνησιν, διότι ύπεραμύ

νεται του Στέμματος, δσάκις τουτο ύφίσταται ιiδίιωυς έπι

θέσεις. 'Αλλά ή Κυβέρνησις ύπεραμύνεται του Στέμματος 

έκ καθήκοντος ήθικου καt νομικου. Καί τό μέν ήθικόν κα
θήκον συνίσταται εlς τήν ύποχρέωσιν παντός ιiνθρώπου νά 

ύπεραμύνεται του &δικημένου, τό δέ νομικόν καθήκον συ

νίσταται εlς τό γεγονός δτι τό Στέμμα, μή δυνάμενον νά 

ιiντιδικήση, όμιλεί κατ' ιiνάγκην διά τής ύπευθύνου Κυ

βερνήσεως. 'Ιδού, λοιπόν, διατί έκείνοι, ο{ όποίο ι ύπονο

μεύουν τό Στέμμα, δέν έχουν τό δικαίωμα νά μίiς κατηγο

ρουν έπί καπηλεί~. 'Αλλά, κύριοι βουλευταί, ή πολεμική 

αvτή κατά του Στέμματος εlναι καί ιΊδικος, εlναι καί aφε
λής. Καί άδικος μέν εlναι διότι εlναι γνωστή ή ιiρετή του 

βασιλέως καί ή προσήλωσίς Του είς τό πολίτευμα τής χώ

ρας, γίνεται δέ περισσότερον άδικος, δταν ιiσκήται ιiπό 

τήν σημερινήν &ντιπολίτευσιν, διότι, δπως γνωρίζετε, ό 

βασιλεύς, διά νά {κανοποιήση αΙτήματα τής ιiντιπολιτεύ

σεως, έγκατέστησε δύο φοράς ύπηρεσιακήν Κυβέρνησιν. 

Δύναμαι νά είπω δτι τήν τελευταίαν τήν έγκατέστησε κατά 

τρόπον, ώστε νά πανηγυρίζη δι, αvτήν ή WΕνωσις Κέν

τρου. Άλλά, δπως εlπον καί προηγουμένως, ή πολιτική 

αvτή ε{ναι καί aφελής, καί ε{ναι aφελής, διότι δέν δύναται 

νά όδηγήση είς τά aποτελέσματα, τά όποία έπιδιώκει ή 

wΕνωσις Κέντρου. Καί Ιδού διατί: 

))Ζητείτε ιiπό τόν βασιλέα, πρώτον, νά ύποκαταστήση 

τό 'Εκλογοδικείον καί νά κρίνη ό ίδιος περί-του aποτελέ

σματος τών έκλογών, δεύτερον, νά ιiπομακρύνη άνευ λόγου 

τήν νόμιμο ν Κυβέρνησιν τής χώρας, τρίτον, νά έγκαταστή

ση μεταβατικήν Κυβέρνησιν, ή όποία νά &ναδιοργανώση 

τό Κράτος διά νά κάμη έκλογάς καί τέταρτον, νά &λλάξη 

τόν έκλογικόν νόμον. wοπως γνωρίζει καί δ πρωτοετής 

φοιτητής τής Νομικής, δλα αvτά, τά όποία ζητείτε, εlναι 

συνταγματικώς &δύνατα. 'Εκείνο, τό δ ποίον δύναται νά 

σίiς προσφέρη δ βασιλεύς, καί τουτο έφ ' δσον πεισθή ό 
ίδιος δτι ύπάρχει διάστασις Κυβερνήσεως καί κοινής γνώ
μης, ε{ ναι ή διάλυσις τής Βουλής. 'Αλλά έξ δσων γνωρίζω, 

αvτό δέν ιiποτελεί τήν έπιδίωξίν σας, διότι γνωρίζετε δτι 

έπιτυγχανόμενον, θά &πετέλει Κάδμειον νίκην διά τό κόμ

μα σας. 

)) Άλλά καί ή χρήσις αvτής τής προνομίας ύπό του βα
σιλέως θά πρέπει νά γίνεται μετ' έξαιρετικής περισκέψε

ως, δεδομένου δτι ε{ναι δύσκολον νά tκτιμήση δ ίδιος τάς 

διαθέσεις τής κοινής γνώμης. Τουτο ιiπέδειξεν άλλωστε 
καί ή περίπτωσις του 1915, κατά τήν δποίαν προεκλήθη ό 
διχασμός, δι6τι δ τότε βασιλεύς έκαμεν έκείνο ιiκριβώς, τό 
δποίον ζητείτε aπό τόν σημερινόν βασιλέα. 

))Κύριοι βουλευταί, Ιδού διατί aσκόπως, &λλά καί ιiδί

κως παρενοχλείτε τό Στέμμα. 'Η διαφορά σας, έάν ύπάρχη 

τοιαύτη, εlναι μέ τήν Κυβέρνησιν καί έάν πρόκειται ή δια

φορά αύτη νά εύρη τήν λύσιν της, δέν θά τήν εύρη, ούτε εlς 

προθαλάμους τών Ά νακτόρων ούτε είς τό πεζοδρόμιον. 

Θά τήν εύρη εlς τήν αίθουσαν αvτήν καί σύμφωνα μέ τήν 

διαδικασίαν τήν δποίαν διαγράφει τό σύνταγμα. 'Όσον δέ 
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ένωρίτερον aντιληφθήτε τήν aλήθειαν αύτήν, τόσον τό 

καλλίτερον καί δι' vμtiς καί διά τόν τόπον. 

)) 'Ο aρχηγός τής 'Ενώσεως Κέντρου, άσχολούμενος 
μέ τήν έσωτερικήν κατάστασιν, ανεφέρθη καί πάλιν εlς 

τήν ταλαίπωρον δημοκρατία ν. 'Επ' αύτοϋ ε{ χ ον τήν εύ

καιρίαν νά μιλήσω πρό μηνός καί νά aποδείξω, πρώτον, 

ότι εlς τόν τόπον μας λειτουργεί πλήρως ή δημοκρατία, 

όπως τό γνωρίζει καί τό αlσθάνεται καί δ τελευταίος πολί

της, δεύτερον, ή ΒΡΕ aπέδειξεν έμπράκτως τήν προσήλω

σίν της εlς τό πολίτευμα καί aποτελεί έγγύησιν διά τήν 

έλληνικήν δημοκρατίαν καί τρίτον, ότι ή δημοκρατία είς 

τήν χώραν δέν κινδυνεύει, παρά aπό έκείνους, οί δποίοι 

τήν καπηλεύονται καί τήν υπονομεύουν. 

))Παρεκάλεσα τότε τήν aντιπολίτευσιν ,νά άναφέρη 

έστω καί ένα μέτρον τής Κυβερνήσεώς μου άντιδημοκρα

τικόν. 'Ο aρχηγός τής 'Ενώσεως Κέντρου, άπαντών προ

χθές εlς τό έρώτημα έκείνο, ε{πε πράγματα, τά δποία δι ' 
έμέ εlναι τούλάχιστον άπίθανα. Διά νά άποδείξη τήν aντι
δημοκρατικότητα τής Κυβερνήσεως έπεκαλέσθη, πρώτον, 

μίαν έπιστολήν τοϋ κ. Πρωτοπαπαδάκη, άπευθυνομένην 

πρός ένα κοινοτάρχην τής έπαρχίας του καί, δεύτερον, τήν 

άπαγόρευσιν τής συγκεντρώσεως τών 'Αθηνών. Καί ή μέν 

πρώτη περίπτωσις, ώς άπόδειξις καταλύσεως τοϋ πολιτεύ

ματος, ε[ναι τούλάχιστον φαιδρά. 'Η δευτέρα όμως άπα

δεικνύει τό aντίθετον έκείνου τό δποίον Ισχυρίζεται ή aν

τιπολίτευσις. 'Αποδεικνύει, δηλαδή, τήν aντιδημοκρατικό

τητα τής 'Ενώσεως Κέντρου καί όχι τής Κυβερνήσεως καί 

lδού διατί: Ή Κυβέρνησις, aποφασίσασα τήν aπαγόρευ

σιν τοϋ συλλαλητηρίου, ένήργησε κατά τρόπον συνταγμα

τικό ν, ι'iρα δημοκρατικόν. Ή "Ενωσις Κέντρου, aγνοήσα

σα τήν aπόφασιν τής Κυβερνήσεως καί άπειθήσασα εlς τάς 

έντολάς τής άστυνομίας, προέβη εlς ένέργειαν, όχι μόνον 

άντιδημοκρατικήν, aλλά σαφώς άναρχικήν. Καί ένώ προ

σποιείται ότι υπεραμύνεται τής δημοκρατίας, ούσιαστικώς 

προβαίνει εlς ένεργείας, αί δποίαι δδηγοϋν εlς κατάλυσίν 

της. 

)) 'Η aντιπολίτευσις δέν άρκείται μόνον εlς τάς aδίκους 
έπικρίσεις του, aλλά χρησιμοποιεί καί vβριστικούς χαρα

κτηρισμούς έναντίον τής Κυβερνήσεως καί έμοϋ προσωπι

κώς. Δέν aντιλαμβάνεται όμως ότι αί ύβρεις του δέν δύναν
ται πλέον νά θίξουν κανέναν. Καί δέν δύνανται, διότι ή 

μεγάλη χρήσις -καί αύτό γνωρίζουν καλύτερον έμοϋ οί 

σημερινοί του συνεργάται- μεγάλη χρήσις τάς κατέστησε 

πληθωρικάς. Άλλά πέραν τών ύβρεων, δ άρχηγός τής 

'Ενώσεως Κέντρου μtiς ήπείλησε καί μέ τάς φυλακάς. Καί 

ήμείς μέν δέν διατρέχομεν τοιοϋτον κίνδυνον καί διότι ή 

πολιτική μας είναι άνεπίληπτος, aλλά καί διότι δέν vπάρχει 

περίπτωσις διά τόν άρχηγόν τής 'Ενώσεως Κέντρου νά 

άποκτήση ποτέ τήν δύναμιν νά πραγματοποιήση τάς 

aπειλάς του. 

)) 'Αλλά, θά ή το χρήσιμο ν νά προσέξη ή "Ενωσις Κέν
τρου μήπως μέ τάς μεθόδους, τάς δποfας άκολουθεί καί αί 

δποίαι τήν θέτουν όλίγον κατ' όλίγον έκτός τής νομιμότη

τος, aντιστρέψη τούς όρους. 

))Διότι δ δρόμος τής παρανομίας ε{ναι δύσκολος έκεί 

όπου vπάρχει Κράτος ώργανωμένον καί ίκανόν νά έπιβάλη 

τούς νόμους, ή δέ Κυβέρνησις έδήλωσε κατ' έπανάληψιν 

ότι εlναι aποφασισμένη νά τούς έπιβάλη, προστατεύουσα 

τήν γαλήνην τοϋ τόπου. 

))Κύριοι βουλευταί, δ άρχηγός τής 'Ενώσεως Κέντρου 

τερματίζει κατά κανόνα τάς δηλώσεις του μέ τήν στερεό

τυπον έπωδόν ότι ή δημοκρατία θά νικήση. Διά νά καθη

συχάσω τήν συνείδησίν του, τόν πληροφορώ ότι πράγματι 

ή δημοκρατία θά νικήση, άλλά θά νικήση, διότι θά ήττηθή 

δ ίδιος. Καί θά ήττηθή, διότι αί μέθοδοι, τάς δποίας ακο

λουθεί δέν άνταποκρίνονται οvτε εlς τά προβλήματα, οvτε 

εlς τήν νοοτροπίαν τής μεταπολεμικής Έλλάδορ) 176 • 

. Στήν ψηφοφορία πού θά διεξαχθεί μετά τήν όλο
κλήρωση τfjς συζητήσεως, άπό τούς 263 βουλευτές 
πού ήταν παρόντες, οί 179 ψήφισαν έναντίον τfjς 
προτάσεως μομφής, ύπέρ τfjς προτάσεως τάχθηκαν 

88 καί ενας άρνήθηκε ψfjφο. 

25 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1962 

'Ο ύποδιοικητής τfjς Τραπέζης τfjς 'Ελλάδος, Δ. 

Γαλάνης ύπογράφει τήν σύναψη δανείου μέ τήν 

έταιρία Manufacturers Hanover Trust Company τfjς 
Νέας Ύόρκης ϋψους 14.000.000 δολλαρίων, άπό τά 
δποία τά 8.000.000 προβλέπεται νά δοθουν στόν 
ΟΧΟΑ καί τά 6.000.000 στήν ΔΕΗ, μέ τόκο 5% καί 
έξαετfj προθεσμία έξοφλήσεως. 

Σχετικά ύπογραμμίζεται δτι γιά πρώτη φορά άπό 

είκοσαετίας παρέχονται άμερικανικά {διωτικά δά

νεια σέ έλληνικές έπιχειρήσεις, παρά τήν έκκρεμό

τητα τοϋ έξωτερικου χρέους. Συγχρόνως, δ Δ. Γαλά

νης σέ δηλώσεις του χαρακτηρίζει τό δάνειο ώς «δά~ 
νειον άνιχνεύσεως, τό δποίον άποκαθιστa νέαν έμ

πιστοσύνην είς τήν έλληνικήν οίκονομίαν» καί έπι

σημαίνει: 

<Πό ύπό εκτέλεσιν πενταετές πρόγραμμα τfjς έλληνικfjς 

Κυβερνήσεως aποτελεί παράγοντα ενθαρρύνσεως διά το

ποθετήσεως iδιωτικών ξένων κεφαλαίων εiς τήν 'Ελλάδα, 

σήμερον, ύπό τάς σιδηράς εγγυήσεις των έλληνικών νό

μων». 

26 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1962 

Συγκαλείται σύσκεψη ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. 

Καραμανλή καί τή συμμετοχή του άντιπροέδρου, Π. 

Κανελλοπούλου καί τών ύπουργών Συντονισμοϋ, 

Οίκονομικών καί Προνοίας. 

Σύμφωνα μέ τήν άνακοίνωση πού έκδίδεται, άπο

φασίζεται ή διαγραφη τοϋ 40% του ποσοϋ πού είχε 
χορηγηθεί άρχικά στούς σεισμοπλήκτους καί ή εν

τοκη έξόφληση του ύπολοίπου, μέ έπιτόκιο 2% σέ 20 
ετη καί σέ δύο έτήσιες δόσεις (ή πρώτη δόση τήν Ι 

'Οκτωβρίου Ι962, ή δεύτερη δόση τήν Ι 'Απριλίου 

1963). 'Η ρύθμιση αuτή άφορα ποσά ϋψους Ι. 950.000 
δραχμών, πού χορηγήθηκαν άπό τόν προϋπολογισμό 

καί τίς έμπορικές τράπεζες μέ τήν έγγύηση τοϋ Δη

μοσίου, ένώ τονίζεται δτι τό καθαρό ύπόλοιπο ρευ

στοποιήσεως τών άπαιτήσεων του Δημοσίου θά διο

χετευθεί στά προγράμματα λαϊκής στέγης. 
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29 ΜΑ·Ι ·ΟΥ 1962 

'Επικεφαλής Ιlμελους άντιπροσωπείας φτάνει 

στήν 'Αθήνα ό πρόεδρος τής πολιτικής έπιτροπής 

του Εύρωπαϊκου Κοινοβουλίου 'Ιταλός γερουσια

στής Αίμ. Μπατίστα καί εχει συνομιλίες μέ έκπρο

σώπους τής έλληνικής Βουλής. Μετά τήν όλοκλή

ρωση τ&ν έπαφ&ν του, έκδίδεται τό άκόλουθο άνα

κοινωθέν: 

«Ή άντιπροσωπεία τής Βουλής τ&ν 'Ελλήνων καί η 

άντιπροσωπεία τοϋ Εuρωπαϊκοϋ Κοινοβουλίου, συνελθοϋ

σαι εν 'Αθήναις τήν 24ην, 25ην καί 27ην Μαίου 1962 εξή

τασαν τούς δυνατούς τρόπους εφαρμογής τοϋ άρθρου 7 Ι 
τής συμφωνίας τ&ν 'Αθηνών. Αί δύο άντιπροσωπείαι, έν 

τij Ι:πιθυμί~ των δπως έξασφαλίσουν τήν στενωτέραν δυνα
τήv συνεργασίαν μεταξύ τοϋ Εuρωπαϊκοϋ Κοινοβουλίου 

καί τής Βουλής τ&ν 'Ελλήνων καί λαβοϋσαι ύπ' όψιν άφ ' 

ένός δτι η • Ελλάς προώρισται νά καταστή μέλος τής Κοι
νότητος καί άφ' έτέρου τήν ύπό τής Συμφωνίας τής Συνδέ

σεως καθιερουμένην άρχήν ίσης εκπροσωπήσεως, άπεφά

σισαν νά προτείνουν πρός τά δύο Κοινοβούλια τά κάτωθι: 

»I. Τήν ϊδρυσιν επιτροπής ίσαρίθμου εκπροσωπήσεως, 
άποτελουμένης εκ 14 μελών τής Βουλής τ&ν ' Ελλήνων καί 
14 μελών τοϋ Εuρωπαϊκοϋ Κοινοβουλίου. 

»2. ' Αποστολή τής έν λόγφ επιτροπής θά είναι η άπό 

κοινοϋ εξέτασις καί συζήτησις παντός προβλήματος άφο

ρ&ντος τήν εφαρμογήν τής συμφωνίας τ&ν 'Αθηνών, ίδί~ 

βάσει τής άπευθυνομένης πρός αuτήν ύπό τοϋ συμβουλίου 

συνδέσεως ετησίας εκθέσεως. 

»3. · Η επιτροπή θά συνέρχεται, κατ ' άρχήν, δίς τοϋ 

ετους. 

»Ai δύο άντιπροσωπείαι καλοϋν τό Εuρωπαϊκόν Κοι

νοβούλιον καί τήν Βουλή ν τ&ν ·Ελλήνων νά υίοθετήσουν 

τάς ώς άνω προτάσεις καί νά διαβιβάσουν αuτάς είς τό 

συμβούλιον συνδέσεως, liμα τΌ ένάρξει τής λειτουργίας 

του. 

»Αί δύο άντιπροσωπείαι τονίζουν ίδιαιτέρως τήν άνάγ

κην δπως αί έθνικαί διαδικασίαι κυρώσεως τής συμφωνίας 

τ&ν 'Αθηνών συντελεσθοϋν τό ταχύτερον δυνατόν». 

30 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1962 

' Ο Κ. Καραμι:ινλής καταθέτει τό θεμέλιο λίθο του 

νέου άεροσταθμου καί του συγκροτήματος βοηθητι

κών κτιρίων τοu άερολιμένα 'Ελληνικου. Στήν τε

λετή παρίστανται ο{ ύπουργοί Δημοσίων 'Έργων, 

Συγκοινωνιών, ,Νι;ιυτιλίας καί 'Εργασίας, οί ύφυ

πουργοί Δημοσίων 'Έργων, Συντονισμου καί 'Εσω

τερικών, ό α ' άντιπρόεδρος τής Βουλής, Α. Μίχας, δ 
γενικός γραμματέας του ύπουργείου Συγκοινωνιών, 

Δ. Λαντζούνης καί ό γενικός διευθυντής του ύπουρ

γείου Δημοσίων 'Έργων, Γ. Μαρκάκης. 

'Η δαπάνη του εργου προϋπολογίζεται σέ 

300.000.000 δρχ. (10.500.000 δολλ.), άπό τά όποία τά 
8.300.000 δολλάρια διατίθενται άπό τήν άμερικανική 
Κuβέρνηση. Οί άπαλλοτριώσεις ύπολογίζεται δτι 
.δέν θά ύπερβουν τά 270 έκατ. δραχμές, έν& τό σύνολο 

τ&ν κατασκευών προβλέπει έξυπηρέτηση τής κινή

σεως μέχρι καί τό 1975, μέ προοπτικές έπεκτάσεων. 
Σύμφωνα μέ τή μελέτη, οί είδικοί ύπολογίζουν δτι 

κατά τό 1968 ή κίνηση του άερολιμένα τής πρωτεύ
ουσας θά είναι 60.000 άεροσκάφη καί δύο εκατομμύ
ρια έπιβάτες, έν& μόλις μετά μίαν έπταετίαν (1975) οί 
άριθμοί αύτοί θά μεταβληθουν σέ 90.000 άεροσκάφη 
καί τρία εκατομμύρια έπιβάτες. Σημειωτέον δτι τό 

1961 ό άριθμός τ&ν έπιβατ&ν εφθασε τούς 387.000, 
έν& οί έπιβάτες γραμμών έξωτερικου άπό 293.000 τό 
1956, εφθασαν τούς 876.000 τό 1961. 

30 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1962 

Ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή πρα

γματοποιείται σύσκεψη, μέ άντικείμενο τήν έξέταση 

θεμάτων τεχνικής έκπαιδεύσεως καί είδικότερα τή 

λήψη άποφάσεων γιά τήν έκπαίδευση καί τόν 

έπαγγελματικό προσανατολισμό τ&ν άποφοίτων τ&ν 

σχολών ύπομηχανικ&ν καθώς καί τήν όργάνωση τής 

έκπαιδεύσεώς τους σέ νέες βάσεις. Στή σύσκεψη 

μετέχουν ό άντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως Π . Κα

νελλόπουλος, οί ύπουργοί Παιδείας, Δημοσίων 

'Έργων καί Βιομηχανίας καί άρμόδιοι ύπηρεσιακοί 

παράγοντες. 

30 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1962 

Ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή πραγμα
τοποιείται σύσκεψη στό ύπουργείο Βιομηχανίας, 

κατά τήν όποία έξετάζεται ή προώθηση διαφόρων 
έκκρεμ&ν ζητημάτων του βιομηχανικου προγράμμα

τος. Στή σύσκεψη συμμετέχουν οί ύπουργοί Συντο

νισμοί>, Π. Παπαληγούρας, Βιομηχανίας, Ζ. Ζησά

κης, οί γενικοί γραμματείς των δύο ύπουργείων, του 

προέδρου του ΟΒΑ καί άλλων ύπηρεσιακ&ν παρα

γόντων. 

1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1962 

'Ο Κ. Καραμανλής παρίσταται στήν τελετή τής 

ύπογραφής των νέων γενικών συλλογικών συμβάσε

ων έργασίας, τά κείμενα τ&ν όποίων καταρτίστηκαν 

ϋστερα άπό εντονη προεργασία καί στενή συνεργα

σία πού είχαν έγκαινιάσει μετά τίς έκλογές , οί 

ύπουργοί Συντονισμου, Π. Παπαληγούρας καί 'Ερ

γασίας, Κ. Χρυσανθόπουλος, μέ τούς έκπροσώπους 

έργοδοτ&ν καί έργαζομένων. Στήν τελετή τής ύπο

γραφής παρίστανται έπίσης -έκτός άτtό τούς δύο 

ύπουργούς- ό πρόεδρος τής Συνομοσπονδίας 

'Επαγγελματιών καί Βιοτεχνών, Ι. Μπερνίτσας, ό 
πρόεδρος του Έμπορικου Συλλόγου 'Αθηνών, Γ . 

'Αναστασόπουλος, ό πρόεδρος του Συνδέσμου Βιο

μηχάνων, Γ. Δράκος καί ό γενικός γραμματέας τής 

ΓΣΕΕ, Φ. Μακρής. 
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Τό πλήρες κείμενο τής κυβερνητικής άνακοινώ

σεως εχει ώς έξής : 

«'Η Κυβέρνησις άπό τής ήμέρας κατά τήν όποία μέ τήν 

θέλησιν του κυριάρχου λαοu έπωμίσθη τάς ευθύνας της, 

εθεσεν ώς βασικόν της προορισμόν τήν liνοδον του βιοτι

κοί) έπιπέδου του έλληνικοu λαοu καί είδικώτερον τήν 

βελτίωσιν τής θέσεως καί του εισοδήματος τών οίκονομι

κώς άσθενεστέρων. Είς τόν έργαζόμενον liνθρωπον άνήκει 

δλόκληρον τό ένδιαφέρον τής Κυβερνήσεως. Διά τόν μο

χθοuντα liνθρωπον λαμβάνονται μέτρα, διά τών δποίων ευ

θέως καί θετικώς έπιτυγχάνεται ή έπί τά βελτίφ μεταβολή 

τών οίκονομικών καί κοινωνικών του συνθηκrον. 
»Οϋτω σήμερον ένώπιον τοu προέδρου τής Κυβερνή

σεως ύπεγράφησαν κατόπιν τής έπιτευχθείσης συμφωνίας 

μεταξύ τών ένδιαφερομένων , αί δύο νέαι έθνικαί γενικαί 

συλλογικαί συμβάσεις έργασίας, διά τών δποίων αυξάνον

ται τά γενικά κατώτερα δρια τών μισθών καί ήμερομιcrθί
ων. 

))Διά τών έν λόγφ συλλογικών συμβάσεων, διετοuς δι

αρκείας, αυξάνονται τά ήμερομίσθια των άνειδικεύτων έρ- . 

γατών άπό 53 δρχ. είς 57, τών έργατριών άπό δρχ. 41 είς 
δρχ. 44, τών μαθητευομένων τής βιομηχανίας άπό δρχ . 22 
είς δρχ . 24 καί τών μαθητευομένων τών λοιπών κλάδων τής 
οίκονομικής δραστηριότητος άπό δρχ. 20,50 είς δρχ. 22. 
'Εξ liλλου, αυξάνονται τά γενικά κατώτερα δρια μισθών 

άπό δρχ. 700-1.050 είς 730-1.160 διά τάς γυναίκας καί άπό 
700-1.300 διά τούς liνδρας είς 730-1.430. 

))Τών σημερινών αυξήσεων προηγήθη κατά τόν έφετει

νόν ' Απρίλιον ή αϋξησις τών οικογενειακών έπιδομάτων 
διά τά τέκνα τών έργαζομένων, βελτιωθεισών καί τών 

προϋποθέσεων τής χορηγήσεως αυτών. Δηλαδή , ένισχύθη 

περαιτέρω δ κοινωνικός αυτός θεσμός πού έθέσπισεν ή 

προεκλογική Κυβέρνησις Καραμανλή . 

· ))Αί αυξήσεις πού δίδονται είς τούς μισθοβιώτους διά 
τών ύπογραφεισών συμβάσεων εlναι ουσιαστικαί καί άντι

στοιχοuν είς πραγματικήν αϋξησιν του έργατικοu εισοδή

ματος . 'Υπερκαλύπτουν δέ τήν αϋξησιν του τιμαρίθμου 

του κόστους ζωής. Πράγματι, άπό τοu Αυγούστου 1960, δτε 
εlχον ύπογραφή αί προηγούμεναι έθνικαί γενικαί συλλο

γικαί συμβάσεις, έσημειώθη αϋξησις του κόστους ζωής 

κατά 1,4%. 
)) ' Η Κυβέρνησις, μέ τήν συμβολήν της είς τήν ύπογρα

φήν τών συλλογικών τούτων συμβάσεων, άποδεικνύει τήν 

στοργή ν καί τήν μέριμναν πού τρέφει πρός τούς 'Έλληνας 

μισθοβιώτους καί έμφανίζει πλήρη συνέπειαν πρός τάς 

έπαγγελίας της διά τήν δικαιοτέραν κατανομήν του έθνι

κοu εισοδήματος. 

))Αί χορηγηθείσαι αυξήσεις ένισχύουν τήν άγοραστι

κήν δύναμιν εκατοντάδων χιλιάδων μισθωτών καί δραστη

ριοποιοuν περαιτέρω τήν παραγωγήν καί διευρύνουν τήν 

κατανάλωσιν. Οϋτω βαίνομεν σταθερώς είς τήν τόνωσιν 

τής ίδιωτικής οίκονομίας καί συμβάλλομεν είς τήν άνά

πτυξιν τής χώρας. Πραγματοποιοuμεν, δηλαδή , ενα άκόμη 

βήμα είς τήν προσπάθειαν διά τήν βελτίωσιν του βιοτικοί) 

έπιπέδου του λαοu καί τήν ευρυτέραν συμμετοχήν τών 

άσθενεστέρων τάξεων είς τά άγαθά του συγχρόνου πολιτι

σμοu . 

)) 'Η Κυβέρνησις, πορευομένη είς τήν προσπάθεια ν τής 

οίκονομικής άναπτύξεως τής χώρας, έπιζητεί τήν κινητο

ποίησιν δλων τών παραγόντων πού συγκροτοuν τήν οίκο

νομίαν της καί τόν κοινωνικόν αυτής μηχανισμόν. Τούς 

θέλει δλους συνεργάτας είς τήν μάχην τής οίκονομικής 

ευημερίας του τόπου. 'Από αυτάς τάς σκέψεις διεπομένη ή 

Κυβέρνησις, διευκολύνει τήν liρσιν τών άναφυομένων δια

φορών μεταξύ τών κοινωνικών δμάδων, άπαμβλύνει τάς 

τυχόν άντιθέσεις πού άνακύπτουν μεταξύ αυτών καί τονώ

νει τόν θεσμόν τής συνεργασίας τών τάξεων. 'Ενισχύει, 

δηλαδή, τά θεμέλια τής δημοκρατίας, ή όποία ύπονομεύε

ται άπό τήν ϋπαρξιν τών κοινωνικών άντιθέσεων. 

»Πέραν τών ύπογραφεισών συλλογικών συμβάσεων, ή 

Κυβέρνησις μελετά μέτρα διά τήν έξυγίανσιν του θεσμοu 

τής κοινωνικής άσφαλίσεως είς δλους τούς τομείς καί δή 

τής άσθενείας, του άτυχήματος, του γήρατος καί τής άνερ

γίας. 

))Γεγονός παραμένει δτι περαιτέρω έπιβάρυνσις τής 

έθνικής οίκονομίας καί του κοινωνικοί) συνόλου διά τήν 

άσφάλισιν, δέν εlναι δυνατή . ΕΙναι δέ πρός τιμήν τών 

ύπευθύνων έκπροσώπων τής έργατικής τάξεως δτι άνεγνώ

ρισαν τήν άλήθειαν αυτήν καί προσεχώρησαν είς τήν ύγιa 

dποψιν, δτι ή κοινωνική άσφάλισις θά πρέπει νά τεθή έπί 

νέων καί σταθερών βάσεων. 'Η κοινωνική άσφάλισις θά 

διαρρυθμισθή καί θά προσαρμοσθή είς τάς κοινωνικάς 

άνάγκας του τόπου. Θά έπέλθουν οίκονομίαι, θά περιστα

λοuν αί δαπάναι έκ τής διασποράς τών φορέων, τής πλημ

μελοuς όργανώσεως, τής διαφυγής των έσόδων, τής έλλεί

. ψεως συντονισμοί) είς τήν πραγματοποίησι ν τών παροχών 
καί τής κρατούσης γραφειοκρατίας . 

)) UΗδη, μέ τούς ύπευθύνους έκπροσώπους τών έργατών 

καί έργοδοτών συζητοuνται τά πρός τήν κατεύθυνσιν αυ

τήν ληπτέα μέτρα. Μέτρα διά τών δποίων θά βελτιωθή ή 

θέσις τών άπομάχων τής έργασίας καί τών άνέργων καί θά 

άπαλλαγή ή οίκονομία τής χώρας τών άπαραδέκτων δε

σμεύσεων καί έπιβαρύνσεων, αί δποίαι καθιστοuν προ

βληματικήν τήν συναγωνιστικότητα τών έλληνικών έπι

χειρήσεων μέσα είς τήν Ευρωπαϊκήν Οίκονομικήν Κοινό

τητα μέ τήν δποίαν συνεδέθη ή χώρα. 

)) 'Η Κυβέρνησις, δίδουσα ίδιαιτέραν σημασίαν είς τό 
πρόβλημα τής έργατικής στέγης, προτίθεται νά τονώση 

καί διευρύνη τόν θεσμόν τής έργατικής κατοικίας. UΕναρ

ξιν τής προσπαθείας ταύτης άποτελεί ή ρύθμισις τών ύπο

χρεώσεων τών ήδη κατόχων έργατικών κατοικιών. 'Επί 

πενταετίαν οί κάτοχοι τών κατοικιών θά καταβάλλουν 150 
δραχμάς κατά μήνα καί μετά ταuτα θά έξοφλήσουν τήν 

άξίαν τής οίκίας των είς 300 ίσας μηνιαίας δόσεις. 
»Ή Κυβέρνησις διατηρεί τήν άνεξαρτησίαν τοu Όρ

γανισμοu 'Εργατικής Κατοικίας καί έντός τοu γενικωτέ

ρου προγράμματος τής Λαϊκής Στέγης, προβλέπει νά διευ

ρύνη σημαντικώς τό πρόγραμμα τοuτο διά σοβαρaς ένισχύ

σεως των ύπ , αυτοu διατιθεμένων σήμερον χρηματικών 

ποσών. Φιλοδοξία τής Κυβερνήσεως εΙναι νά έξασφαλίση 
δ vΕλλην έργάτης άξιοπρεπή καί ύγιεινήν κατοικίαν. 

)>Συνεχίζουσα τήν έκδήλωσιν τοu ένδιαφέροντός της 

όπέρ τών έργαζομένων, ή Κυβέρνησις ένισχύει τόν θεσμόν 

τής 'Εργατικής 'Εστίας, έντοπίζει δμως τήν δραστηριό

τητα τούτου μέσα είς τά πλαίσια τά όποία έπιβάλλουν αί 
μετεργασιακαί άνάγκαι τών έργατών καί όπαλλήλων. 'Η 

μετεργασιακή ψυχαγωγία τών έργατών, δ έργατικός άθλη-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 391 

τισμός, ή βελτίωσις τής μορφώσεως τών εργατών μας καί ή 

άπόκτησις στέγης των συνδικαλιστικών όργανισμών, άπο

τελουν τούς άντικειμενικούς σκοπούς τούς όποίους καλεί

ται ή 'Εργατική 'Εστία νά επιτελέση βοηθουμένη άπολύ

τως ύπό τής Κυβερνήσεως . 

»Περαιτέρω, ή Κυβέρνησις μετά τήν ύπ' αυτής κύρω

σιν τής περί συνδικαλιστικών ελευθεριών διεθνους συμβά

,, σεως άπεφάσισε τά άκόλουθα: 

»α. Τήν κατάργησιν του άρθρου 20 του Ν. 3239/ 55, διά 
του όποίου παρείχετο εiς τούς ύπουργούς Συντονισμου καί 

'Εργασίας τό δικαίωμα τής τροποποιήσεως ή άπορρίψεως 

τών ύπογραφομένων συλλογικών συμβάσεων καί τών άπα

φάσεων τών διαιτητικών δικαστηρίων. Δέν ε{ναι άνάγκη 

νά εξαρθή ίδιαιτέρως ή σημασία του μέτρου τούτου. 'Η 

αυτονομία των επαγγελματικών όργανώσεων είς τάς συλ

λογικάς διαπραγματεύσεις κατοχυρουται δι' αυτου πλή

ρως . ' Η αυτονομία δμως αϋτη προϋποθέτει τήν ϋπαρξιν 

ηυξημένου αίσθήματος ευθύνης των εκπροσώπων των όρ
γανώσων εργοδοτών καί μισθωτών εναντι του κοινωνικου 

συνόλου, τουτο δέ επιβάλλεται νά γίνη συνείδησις είς τούς 

ήγέτας των τάξεων τόσον των εργοδοτών δσον καί τών 

μισθωτών, χάριν του συμφέροντος αυτων τούτων των παρ' 

αυτών έκπροσωπουμένων. Πρός τουτο προβλέπεται δπως ό 

εlς τών εκπροσώπων των μισθωτών είς τό δευτεροβάθμιον 

διαιτητικόν δικrαστήριον ε{ ναι ό πρόεδρος του 'Εργατικου 

Κέντρου ή ό γενικός γραμματεύς τής όμοσπονδίας, είς fjν 

άναφέρεται ή διένεξις. Τό σχετικόν νομοθέτημα θέλει συν

τόμως κατατεθή πρός ψήφισιν είς τήν Έπιτροπήν 'Εξου

σιοδοτήσεως. 

»β. Καταρτίζεται σχέδιον νόμου, δι' ού αί περί επαγ

γελματικών σωματείων κείμενα ι διατάξεις προσαρμόζονται 

πρός εκείνας τής εσχάτως κυρωθείσης διεθνους συμβάσε

ως περί συνδικαλιστικών ελευθεριών. Τό νομοθέτημα του

το καταρτίζεται επί ττϊ βάσει τών πορισμάτων είδικώς συ

σταθείσης επιτροπής, είς fjν μετέσχον εκπρόσωποι τής 

ύπευθύνου ήγεσίας των εργοδοτών καί μισθωτών. 

>>γ. Ό διορισμός των εκπροσώπων τών εργοδοτών καί 

τών μισθωτών είς τούς όργανισμούς κοινωνικής πολιτικής 

θά ενεργήται εφεξής άποκλειστικώς εκ τών κεκτημένων 

τήν ίδιότητα ή σφαλισμένου ή εργοδότου καί μόνον μεταξύ 

τών είς διπλάσιον άριθμόν των διοριστέων ύποδεικνυομέ

νων ύπό τής ύπευθύνου ήγεσίας των εργοδοτών καί των 

μισθωτών. 

»δ. Πρός τόν σκοπόν τής διασφαλίσεως τών άναγκαίων 

οίκονομικών πόρων ύπό των εργατικών όργανώσεων καί εν 

ττϊ πεποιθήσει δτι διά τήν επιτυχή άσκησιν του είς αυτάς 

άνατεθειμένου κοινωνικου λειτουργήματος άπαραίτητος 

τυγχάνει ή οίκονομική άνεξαρτησία τούτων, είς τάς ύπο
γραφείσας εθνικάς γενικάς συλλογικάς συμβάσεις εργασί

ας συνεφωνήθη μεταξύ των εν αυταίς συμβληθέντων μερών 

δπως τό fjμισυ του ύπέρ τής 'Εργατικής 'Εστίας διατιθεμέ

νου εκ του δώρου τών Χριστουγέννων ένός ήμερομισθίου 

παρακρατήται καί διατίθεται, ώς ό νόμος όρίζει, ύπέρ τών 

άντιστοίχων εργατοϋπαλληλικών όργανώσεων. 'Ήτοι είς 

τό πρωτοβάθμιον σωματείον, είς δ άνήκει ό μισθωτός, τό 

οίκείον εργατικόν κέντρον, τήν οίκείαν όμοσπονδίαν καί 

τήν ΓΣΕΕ καί ύπό τήν ρητήν βεβαίως προϋπόθεσιν δτι ό 

μισθωτός δέν ήθελεν άρνηθή τουτο διά δηλώσεώς του . Οϋ

τω ίκανοποιείται επίμονον καί άπό μακρου εκκρεμουν σχε-

τικόν αίτημα τών συνδικαλιστικών εργατικών όργανώ

σεων. 

»Πέραν τούτων, διά τών άρμοδίων όργάνων του Σώμα

τος 'Επιθεωρήσεως • Εργασίας καί των άστυνομικών άρ

χων προβλέπεται εντασις του ελέγχου καί τής παρακολου

θήσεως τής εφαρμογής τής κειμένης έργατικής νομοθε

σίας . 

»Συμπληρουσα ή Κυβέρνησις τό ενδιαφέρον της ύπέρ 

των εργαζομένων έθεώρησεν ύποχρέωσίν της νά λάβη μέ

τρα προστασίας καί εξυπηρετήσεως των είς ά.λλοδαπήν εύ

ρισκομένων προσωρινώς 'Ελλήνων έργατών. 

»~Ηδη διά τούς έν Γερμανί~ εύρισκομένους έργάτας 

λαμβάνονται τά έξής μέτρα προστασίας: Αυξάνονται τά 
η δη ύπάρχοντα κλιμάκια του ύπουργείου 'Εργασίας καί 

συνιστtiται παρά ττϊ έλληνικτϊ πρεσβεί~ τής Βόννης γρα

φείον έργατικου συμβούλου, εχοντος τήν ευθύνη ν του συν

τονισμου, τής δράσεως καί των ένεργειών των εκεί λει

τουργούντων κλιμακίων του ύπουργείου ·Εργασίας . 

»Κατ ' αύτόν τόν τρόπον τά προβλήματα των ' Ελλήνων 

έργαζομένων θά προωθηθουν, θά διευκολυνθή ή περαιτέρω 

συνεννόησις τών εργαζομένων μετά τών έργοδοτών των 

καί θά παρασχεθουν μεγαλύτεραι καί ούσιαστικώτεραι δυ

νατότητες πρός τούς "Ελληνας εργάτας τής Δυτικής Γερ

μανίας διά νά ύπερπηδήσουν τάς δυσχερείας πού δημιουρ

γεί ή άγνοια τής γερμανικής γλώσσης καί τής νομοθεσίας. 

»Περαιτέρω άπεφασίσθη ή σύστασις καί συντήρησις 

έργατικών λεσχών καί βιβλιοθηκών είς κέντρα, ενθα ά.πα

σχολείται ίκανός ά.ριθμός 'Ελλήνων εργατών, ϊνα οϋτω πα

ρέχεται μετεργασιι:iκή προστασία εiς αυτούς έν τφ πλαισίφ 

των έλληνικών έθνικών καί θρησκευτικών παραδόσεων. 

»'Η έφαρμογή των μέτρων τούτων θά ά.παιτήση ϋψος 

δαπανών περισσότερον των 5.000.000 δραχμών, αύται δέ θά 

ά.ντιμετωπισθουν διά του προϋπολογισμου του ΟΑΑΑ καί 

τής ·Εργατικής 'Εστίας, θά συμμετάσχη δέ εiς αυτάς καί ό 

δημόσιος προϋπολογισμός διά ποσου 2.500.000 δραχμών. 

»Διά των έξαγγελλομένων μέτρων ή Κυβέρνησις δέν 

θεωρεί δτι επαυσαν νά ύπάρχουν περαιτέρω επιδιώξεις των 

έργατοϋπαλλήλων. Πιστεύει δμως δτι ί\δωκε τάς δυνατάς 

λύσεις είς τά πλέον έπίμαχα προβλήματα πού άπασχολουν 

αύτούς. 

»' Εξεδήλωσεν οϋτω ή Κυβέρνησις εμπράκτως τήν 
στοργήν καί τήν μέριμνάν της πρός τούς μοχθουντας εργα

τοϋπαλλήλους. n Ηδη, καλουνται οί 'Έλληνες έργάται καί 

ύπάλληλοι νά έντείνουν τήν παραγωγικήν των προσπάθει

αν καί νά δημιουργήσουν τάς προϋποθέσεις τής επιτυχίας 

του προγράμματος τής οίκονομικής άναπτύξεως, άλλά καί 

τάς προϋποθέσεις τής περαιτέρω βελτιώσεως του ίδίου αύ

τών βιοτικου επιπέδου». 

2 ΙΟΥΝΙΟΥ 1962 

'Υπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή πραγμα

τοποιείται σύσκεψη στό ύπουργείο Δικαιοσύνης, μέ 

τή συμμετοχή τοϋ ύπουργοϋ τής Δικαιοσύνης, Κ. 

Παπακωνσταντίνου, τοϋ γενικοu γραμματέα τοu ύ

πουργείου, Χ. Παγουλάτου καί άνώτατων δικαστι

κών λειτουργών. Μετά τή σύσκεψη, άνακοινώθηκαν 

μέτρα γιά τήν άντιμετώπιση έκκρεμών θεμάτων τής 

Δικαιοσύνης: 
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«Κοινή είναι ή άναγνώρισις καί γενικός δ σεβασμός 

πρός τήν άνεξάρτητον, κατά τό Σύνταγμα καί τήν ούσίαν 

τής Δημοκρατίας, δικαστικήν λειτουργίαν. Καί καθολική 

είναι, έπίσης, ή πίστις δτι ή άνεξαρτησία τής Δικαιοσύνης 

μόνη δύναται νά διασφαλίση, ύπέρ πάν lίλλο, τήν λειτουρ

γίαν του έλευθέρου πολιτεύματος καί τήν έφαρμογήν των 

νόμων, κατά τρόπον κατοχυροuντα τά δικαιώματα καί τάς 

έλευθερίας τii>ν πολιτών, έξασφαλίζουσα δέ τήν τάξιν καί 

τήν νομιμότητα, ύπό τήν έγγύησιν των δποίων είναι δυνα

τή ή οiκονομική άνάπτυξις τοϋ τόπου καί ή πραγματοποί

ησις των επ' αύτής βασιζομένων επιδιώξεων. 

)) 'Η Κυβέρνησις, ύπεύθυνος διά τήν λειτουργίαν τής 
Δικαιοσύνης καί εiς τήν προσπάθειάν της διά τήν έξασφά

λισιν τής δμαλής λειτουργίας αύτής, άπεφάσισε τήν λήψιν 

σειράς μέτρων, ή συμπλήρωσις τii>ν δποίων άποτελεί βασι

κόν σημείον του κυβερνητικοί) προγράμματος. 

))1. Συνεπεί~ τής άναπτυσσομένης κινήσεως του Συμ
βουλίου 'Επικρατείας, άπεφασίσθη ή αuξησις τοu άριθμοu 

των παρέδρων καί των εiσηγητii>ν αύτοϋ καί ή δλοκλήρω

σις τοu έκ τοu Συντάγματος καθοριζqμένου άριθμοu των 

Συμβούλφν. 'Εθεωρήθη, έπίσης, επιβεβλημένη μικρά αu

ξησις τοu όργανικοu προσωπικοu τής Γραμματείας του 

Συμβουλίου. 

))2. Διά τήν τακτικήν Δικαιοσύνην άπεφασίσθη ή διά
θεσις των άναγκαίων πιστώσεων διά τήν συμπλήρωσιν των 

κενών οργανικών θέσεων μέ τόν ρυθμόν των παρεχομένων 

εκάστοτε εiς εμψυχον ύλικόν δυνατοτήτων. 

))3. 'Ομοίως άπεφασίσθη ή συμπλήρωσις καί ή αuξησις 
περαιτέρω των οργανικών θέσεων τής Γραμματείας των δι

καστηρίων, πρός άντιμετώπισιν τii>ν σταθερώς αύξανομέ

νων άναγκii>ν. 

)Α. Διά νόμου, ή ψήφισις του δποίου θά επιδιωχθή ταχέ

ως, θά συσταθή επιτροπή εξ εiδικii>ν έπιστημόνων καί δι

καστών πρός σύνταξιν σχεδίου κώδικος περί τής ύπηρεσι

ακf]ς καταστάσεως των δικαστικών λειτουργών καί πρός 
άναθεώρησιν καί διατύπωσιν του τελικοί) σχεδίου του 

'Οργανισμοί) των δικαστηρίων. 

))5. 'Η Κυβέρνησις εκρινεν δτι επρεπε νά άρχίση νά 
λαμβάνη ούσιαστικόν περιεχόμενον ή ρητή του Συντάγμα

τος διάταξις περί τής θέσεως των δικαστικών λειτουργών. 

'Απεφασίσθη πρός τοuτο δπως άφ' ένός μέν καταργηθή 

οίαδήποτε βαθμολογική ή μισθολογική έξομοίωσις πρός 

τούς δικαστικούς λειτουργούς, άφ' έτέρου δέ χορηγηθή εiς 

τούς τακτικούς δικαστάς, τούς εiσαγγελείς καί τούς εiρη

νοδίκας, τά μέλη του Συμβουλίου 'Επικρατείας, τούς iσο

βίους λειτουργούς του 'Ελεγκτικοί) Συνεδρίου καί τούς 

φορολογικούς δικαστάς, έξαιρέσει του προέδρου καί του 

εiσ~γγελέως τοu ' Αρείου Πάγου καί των προέδρων του 

Συμβουλίου 'Επικρατείας καί τοu 'Ελεγκτικοu Συνεδρίου, 

έπίδομα έξόδων κινήσεως ποικίλλον κατά βαθμόν καί τό

πον ύπηρεσίας, άπό 800 μέχρι 2.000 δρχ. κατά μήνα. Ή 
χορήγησις του επιδόματος τούτου δέν εξαντλεί τήν εκ του 

Συντάγματος επιταγήν, ύπό τάς σημερινάς, δμως, συνθή

κας, συνιστά οiκονομικήν επιβάρυνσιν, τήν δποίαν μόνον 

έπί θυσί~ liλλων άναγκii>ν δύναται νά άναλάβη δ κρατικός 

προϋπολογισμός. · Η καταβολή του έπιδόματος θά άρχίση 

άπό τής I ης 'Οκτωβρίου ε, ε., δοθέντος δτι δ εκτελούμενος 

προϋπολογισμός δέν επιδέχεται μείζονα διαταραχήν. 

))6. Διά τήν διευκόλυνσιν, εξ lίλλου, τής διεξαγωγής 

των ποινικών δικών ελήφθη ή άπόφασις ούσιαστικής αύξή

σεως των δδοιπορικii>ν καί των άποζημιώσεων των μαρτύ

ρων καί των πραγματογνωμόνων, εντός των παρεχομένων 

δυνατοτήτων. 

))7. Έν δψει, τέλος, τής άπό ετων αύξήσεως του δρίου 
των εiς χρήμα μετατρεπομένων ποινών καί των σημερινών 

συνθηκών, άπεφασίσθη ή αuξησις τής άξίας τής μεταλλι

κής δραχμής έν τΏ ποινικΏ διαδικασί~ άπό τριάκοντα λε

πτά τής σημερινής δραχμή(;, εiς πεντήκοντα. 

))8. Τά μέτρα ταuτα συμπληροuνται μέ τήν ληφθείσαν 
πρό μηνών άπόφασιν διά, τήν άνέγερσιν δικαστικοί) μεγά

ρου εiς τήν πρωτεύουσαν. ~Ηδη επίκειται ή κατάθεσις τοu 

νομοθετήματος τής ίδρύσεως εiδικοu 'Οργανισμοί), παρα

σκευάζεται δέ καί ή προκήρυξις του άρχιτεκτονικοu δια

γωνισμοί) του μεγάρου. Παραλλήλως, επισπεύδεται ή δια

δικασία πρός δλοκλήρωσιν του προπαρασκευαστικοί) στα

δίου διά τήν άνέγερσιν δικαστικοί) μεγάρου εiς τήν Θεσ

σαλονίκην. Συγχρόνως κατασκευάζονται, ή διαρρυθμίζον

ται, τά καταστήματα πολλών έπαρχιακii>ν δικαστηρίων, διά 

τής συμβολής του κρατικοu προϋπολογισμοί) καί των πό

ρων των εiδικii>ν κατά τόπους ταμείων, εξασφαλίζεται δέ 

εύπρόσωπος στέγη διά τήν Δικαιοσύνην καί άνεσις εiς 

τούς δικαστικούς λειτουργούς καί τούς διακοινοuντας εiς 

τήν άπονομήν τής Δικαιοσύνης. 'Από ετων ήρξατο καί 

συνεχίζεται ή διά τii>ν αύτii>ν πόρων άνέγερσις πολλών ει

ρηνοδικειακών καταστημάτων εiς πόλεις καί κωμοπόλεις 
τής 'Ελλάδος, διασφαλίζουσα επίσης τήν εύπρόσωπον 

άπονομήν τής λαϊκής δικαιοσύνης. Συνεχίζεται ή άνέγερ

σις των νέων συγχρονισμένων φυλακών Κορυδαλλοί) διά 

τάς πόλεις των ' Αθηνών καί του Πειραιώς καί θά έrtιδιω

χθή ή ταχεία δλοκλήρωσις του σχετικοί) προγράμματος. 

Πέραν, δμως, τούτων, ή Κυβέρνησις πιστεύει εiς τήν άξίαν 

καί τό ήθος του 'Έλληνος δικαστοu, είναι δέ άποφασισμέ

νη νά πράξη δ ,τι είναι έπιβεβλημένον διά τήν κατοχύρω

σιν του γοήτρου τής δικαστικής λειτουργίας καί τήν προα

γωγήν τής επιστημονικής συγκροτήσεως των δικαστών. 

'Η λειτουργία τής Δικαιοσύνης εiς τήν χώραν μας εχει 

δημιουργήσει άξιοζήλευτον παράδοσιν καί εχει προσδώ

σει iδ~άζον κuρος εiς τήν iδιότητα του δικαστοu. Κοινή 
είναι ή επιθυμία καί ή εύχή δπως διατηρηθii>σιν άλώβητοι 

αί παραδόσεις ι;iς χείρας άξίων λειτουργών, τούς δποίους 

θά προσελκύη πάντοτε τό γόητρον τοu δικαστικοϋ Σώμα

τος καί ή άποστολή του δικαστοU)). 

2 ΙΟΥΝΙΟΥ 1962 

Ό ύπουργός των 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, μέ 

τηλεγράφημά του, ένημερώνει τίς έλληνικές πρε

σβείες στά Κράτη-μέλη τfjς Κοινότητος γιά τό αί

τημα τfjς 'Ελλάδος νά συμμετάσχει ίσότιμα στήν 

πολιτική όργάνωση τfjς Εύρώπης: 

«'Ετόνισα [στούς πρέσβεις των εξι χωρών-μελών 
τfjς ΕΟΚ] δτι ή σύνδεσις τής 'Ελλάδος μέ τήν Κοινήν 
Εύρωπαϊκήν ' Αγοράν εγένετο μέ τό πνεuμα τής πλήρους 

συμμετοχής της μετά τήν έκπνοήν των προθεσμιών αϊτινες 

έκρίθησαν άπαραίτητοι διά τήν πλήρη οiκονομικήν εντα

ξιν τής χώρας μας εiς τήν Οiκονομικήν Εύρωπαϊκήν Κοινό-
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τητα. 'Εάν, είπον, οiκονομικώς επεβάλλετο ή επιβράδυν

σις τής πλήρους εντάξεως, πολιτικώς ούδέν ύφίστάται εμ

πόδιον διά τήν πλήρη συμμετοχή ν τής 'Ελλάδος εiς τήν 

πολιτικήν όργάνωσιν. 'Αναφορικώς πρός τήν μορφήν τής 

όργανώσεως επαφιέμεθα εiς τάς διαπραγματευομένας αύ

τήν φίλας καί συμμάχους χώρας, αί δποίαι θά κατέληγαν 

τελικώς εiς τό νά κάμουν τό κατά τό δυνατόν καλύτερον. 

Συνεπώς, δέν εχομεν λόγον δπως τήν στιγμήν αύτήν λάβω

μεν οίανδήποτε θέσιν ύπέρ αύτής η εκείνης τής άπόψεως 

τής aφορώσης τήν πολιτικήν όργάνωσιν. 

»Σημειωτέον δτι τό περί πλήρους καί iσοτίμου εντάξε

ώς μας εις τήν πολιτικήν όργάνωσιν ήμέτερον αίτημα εί

χομεν ύποβάλει πρός τήν βελγικήν Κυβέρνησιν κατά τό 

πρόσφατον εις Βρυξέλλας ταξείδιον του κ. προέδρου τής 

Κυβερνήσεως καί εμου. 

»Τόσον δ Βέλγος πρωθυπουργός δσον καί δ κ. Σπάακ 

εξεδήλωσαν τήν άπόλυτον επί του προκειμένου συμφωνίαν 

των. 

»'Εκ των πέντε πρεσβευτών, πρός οϋς εγένετο ή ώς άνω 

ανακοίνωσις, μόνον δ πρεσβευτής τής Γαλλίας διετύπωσεν 

τήν παρατήρησιν, καθ' ijν ijδη aντιμετωπίζεται ή δημι

ουργία aντιστοίχου πρός τήν εννοιαν τής συνδέσεως μορ

φής πολιτικής συνεργασίας μετά τών χωρών τής Κοινότη

τος καί δτι εν πάσ1J περιπτώσει θά δημιουργηθή ενα mi
nimum "πολιτικής συνδέσεως" διά τάς "συνδέσεις" μέ τήν 
Εύρωπαϊκήν Κοινότητα χώρας. 

»'Απήντησα δτι ή 'Ελλάς θεωρεί δτι εχει δικαίωμα 

ισοτίμου συμμετοχής καί προσέθεσα δτι εν πάσ1J περιπτώ

σει μεταξύ του maximum τής ισοτίμου συμμετοχής καί του 
minimum τής πολιτικής συνδέσεως άσφαλώς θά εύρεθή 
ενα συμβιβαστικόν σημείον, επί του δποίου θά συμφωνή

σουν δλοι» 177• 

Σχετικά, σέ ύπόμνημά του πρός τούς πρέσβεις 

τών χωρών-μελών τής ΕΟΚ στήν 'Αθήνα, μέ ήμερο

μηνία 2 Μαίου, δ Ε. 'Αβέρωφ άνέφερε : 

«1. Διά τής ύπογραφής τής Συμφωνίας Συνδέσεως μέ 

τήν Ευρωπαϊκήν οικονομική ν Κοινότητα, ή 'Ελλάς συμ

μερίζεται πλήρως τούς σκοπούς καί τάς κατευθυντηρίους 

άρχάς, πολιτικάς καί οικονομικάς, τής Συνθήκης τής Ρώ

μης, αί όποία ι άλλωστε άναφέρονται εις τήν εν λόγφ Συμ

φωνίαν. 

»»"Αν, aπό οικονομικής aπόψεως, ή σύνδεσις τής' Ελλά

δος μέ τήν Ευρωπαϊκήν οtκονομικήν Κοινότητα ελαβε 

μορφήν προσχωρήσεως ύπό προθεσμίαν, τουτο επεβλήθη 

άπό τήν κατάστασιν τής οικονομίας τής χώρας, ή όποία 

είναι όλίγον άνεπτυγμένη καί συνεπώς άπαιτεί μεταβατικήν 

περίοδον προσαρμογής. 

,»> ' Η πλήρης καί καθ ' δλοκληρίαν συμμετοχή τής 'Ελ

λάδος εις τήν Ευρωπαϊκήν Οικονομικήν Κοινότητα άπα

τελεί, εν τούτοις, τόν τελικόν σκοπόν τής σημερινής συνδέ

σεως . 

»>2. Εις τό πολιτικόν, άντιθέτως, επίπεδον, ή 'Ελλάς, εκ 

παραδόσεως καί πεποιθήσεως χώρα δημοκρατική , είναι 

ετοίμη νά ενσωματωθή άπό πάσης άπόψεως μέ τήν πολιτι

κήν όργάνωσιν τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, 

ευθύς ώς ή πολιτική αϋτη οργάνωσις δημιουργηθεί. 

»3. 'Η Βασιλική Κυβέρνησις τής 'Ελλάδος θεωρεί δτι 

ή συμμετοχή τής ' Ελλάδος εiς τήν πολιτικήν όργάνωσιν 

τής Ευρωπαϊκής οικονομικής Κοινότητος ύπηρετεί τό 

συμφέρον τόσον τής 'Ελλάδος δσον καί άλλων ευρωπαϊ

κών χωρών. 

»4. ' Η σημασία του ελληνικου παράγοντος aπό τής 

διπλής πολιτικής καί στρατιωτικής άπόψεως είναι 

άνεγνωρισμένη εις τούς κόλπους τής ευρωπαϊκής οικογέ

νειας. 

» ' Η εύρωπαϊκή κοινή γνώμη δυσχερώς θά άντελαμβά

νετο τήν άπουσίαν τής' Ελλάδος άπό όργάνωσιν, ή όποία, 

ώς στόχον εχει τήν προστασίαν τής ίστορικής, πνευματι

κής καί πολιτικής κληρονομίας τής Ευρώπης. 

»5. Εις τό παρόν στάδιον εξελίξεως των ευρωπαϊκών 
ύποθέσεων, ό διαχωρισμός μεταξύ "πολιτικής" καί "οικο

νομίας" δέν είναι πλέον νοητός. Είναι, εξ άλλου, χρήσι

μον νά ύπομνησθή δτι ή οικονομική ενοποίησις συνελή

φθη ώς βαθμίς πρός τήν κατεύθυνσιν τής πολιτικής ενο

ποιήσεως, aρχικής iδέας καί τελικου σκοπου των προσπα

θειών των πρωτεργατών τής εύρωπαϊκής ενώσεως. 

»6. Είναι, εξ άλλου, προφαν~;ς δτι πολιτικαί εκτιμήσεις 
έβάρυναν καιρίως εις τήν άπόφασιν των "Εξ ύπέρ τής συν

δέσεως τής 'Ελλάδος μέ τήν Ευρωπαϊκήν Οiκονομικήν 

Κοινότητα. 

» ' Η κοινή γνώμη εις τήν ' Ελλάδα καθώς καί εις τάς 

άλλας χώρας τής Ευρώπης θά εδυσχεραίνετο νά κατανοή

ση πως αί πολιτικαί εκτιμήσεις, αί όποίαι εκρίθη δτι είχον 

σημασίαν ώς πρός τήν οικονομικήν δομήν τής Κοινότη

τος, θά ήτο ενδεχομένως δυνατόν νά παραμείνουν άνευ 

aποτελέσματος κατά τήν δημιουργίαν του πλαισίου τής 

πολιτικής της όργανώσεως. 

»7. Ή Βασιλική Κυβέρνησις τής 'Ελλάδος θεωρεί δτι 
όφείλει νά έπισύρη aπό τουδε τήν προσοχήν των Κυβερνή

σεων τής Ευρωπαϊκής οικονομικής Κοινότητος έπί του 

δτι τά διαδοχικά σχέδια, τά όποία ύπεβλήθησαν καί συνε

ζητήθησαν εωςσήμερον άπό τήν Έπιτροπήν Φουσέ περι

λαμβάνουν διάταξιν (άρθρον 17), ή όποία, ύπό τήν παρου

σαν διατύπωσίν της, θά άπέκλειε τήν 'Ελλάδα άπό τήν 

ευρωπαϊκήν πολιτικήν όργάνωσιν. 

»Θά ήτο, συνεπώς, aπαραίτητον δπως ή έν λόγφ διάτα

ξις τροποποιηθή, rοστε νά μήν ύπάρχη εμπόδιον εις ο{ανδή

ποτε διαδικασίαν συνδέσεως τής ' Ελλάδος μέ τήν πολιτι

κήν όργάνωσιν. 

»8. 'Υπό τό φ&ς των άνωτέρω σκέψεων, ή Βασιλική 

Κυβέρνησις τής 'Ελλάδος θεωρεί δτι ή 'Ελλάς θά ε πρεπε 

νά είναι εις θέσιν νά παρακολουθή άπό τουδε, εις τό παρόν 

αυτό στάδιον, τάς διαβουλεύσεις αί όποίαι αναφέρονται εις 

τήν πολιτικήν όργάνωσιν, διά τής πρός τουτο aποστολής 

παρατηρητου . 

»9. 'Η Βασιλική Κυβέρνησις τής 'Ελλάδος θά ήτο 
ύποχρεωμένη πρός τήν Κυβέρνησιν τών Κάτω Χωρών, άν 

ijθελεν αϋτη έξετάση ευμενώς τάς έκτιθεμένας άνωτέρω 

σκέψεις καί τής παράσχη τήν πολύτιμον ύποστήριξίν της, 

πρός συμμετοχή ν τής 'Ελλάδος εις τήν πολιτικήν όργά

νωσιν τής Ευρωπαϊκής Οίκονομικής Κοινότητος» 1 78 • 

2 ΙΟΥΝΙΟΥ 1962 

' Ο ' Αμερικανός πρέσβης στήν ' Αθήνα, Χ. Λαμ

πουίς άνακοινώνει τήν άπόφαση τής άμερικανικής 
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Κ~βερνήσεως νά χορηγήσει δύο δάνεια στήν 'Ελλά

δα, συνολικοί) ϋψος 10 έκατ. δολλαρίων, τά όποία 
καί εγκρίθηκαν άπό τόν άμερικανικό 'Οργανισμό 

Λ~ Διεθνοuς 'Αναπτύξεως. Τό πρώτο δάνειο (5 έκατ. 

δολλ.) χορηγείται πρός τόν ΟΧΟΑ καί τό δεύτερο 

πρός τήν 'Εθνική Τράπεζα της 'Ελλάδος καί προο

ρίζονται νά συμβάλουν στή χρηματοδότηση των 

άναγκ&ν σέ ξένο συνάλλαγμα τ&ν ιδιωτικών βιομη

χανικών επιχειρήσεων στήν 'Ελλάδα. 'Η εξόφληση 

προβλέπεται νά γίνει σέ δολλάρια, σέ διάστημα 

15ετίας, μέ εναρξη πληρωμής 5 ετη μετά τή δανειοδό
τηση καί ετήσιο επιτόκιο 4 \11% γιά τά άναλαμβανό
μενα κεφάλαια. 

Σέ άνακοίνωσή του πρός τόν τύπ~, ό ύπουργός 
του Συντονισμοί), Π. Παπαληγούρας θά ύπογραμμί

σει: 

«Διά τής χορηγήσεως τών δανείων τούτων ενισχύονται 

οί δύο κυριώτεροι έλληνικοί όργανισμοί έκ των άσχολου

μένων μέ τήν μακροπρόθεσμον βιομηχανικήν πίστιν καί 

δή εις μίαν περίοδον καθ' ην αί είς κεφάλαια άνάγκαι τής 

οίκονομίας διά τήν βιομηχανικήν άνάπτυξιν καί τήν προ

σαρμογήν τής έλληνικής βιομηχανίας πρός τάς νέας συν

θήκας, αϊτινες δημιουργοuνται εκ τής συνδέσεως τής • Ελ
λάδος μετά τής ΕΟΚ, παρουσιάζονται ηόξημέναι. ·Η έγ

κρισις τοιαύτης μορφής δανείων, χορηγουμένων διά πρώ

την φοράν είς τήν 'Ελλάδα, άποτελεί εόοίωνον σημείον ώς 

πρός τάς δυνατότητας χρηματοδοτικής ενισχύσεως των 

ιδιωτικών επιχειρηματιών διά τήν άνάληψιν πρωτοβουλι

ών εις τόν βιομηχανικόν τομέω>. 

6 ΙΟΥΝΙΟΥ 1962 

Ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή συγκρο

τείται σύσκεψη στό ύπουργείο Παιδείας, μέ τή συμ

μετοχή τ&ν άρμοδίων μελών τfίς Κυβερνήσεως καί 

ύπηρεσιακ&ν παραγόντων, μέ άντικείμενο τήν εξέ

ταση τ&ν προβλημάτων τfίς 'Εκπαιδεύσεως. 

Ειδικότερα, κατά τή σύσκεψη εξετάστηκαν άνα

λυτικά οί προϋποθέσεις γιά τήν άντιμετώπιση του 

κτιριακοί) προβλήματος, τόσον άπό πλευράς οικο

νομικής, δσον καί άπό τήν πλευρά τής εξασφαλίσε

ως των κατάλληλων χώρων, εν& -σύμφωνα μέ σχε

τικό σημείωμα- ό Κ. Καραμανλής εδωσε εντολή: 

«α. Νά διατυπωθοuν πλήρεις προτάσεις διά τό θέμα τών 

σχολικών κτιρίων, ώς καί τών πανεπιστημιακών, λαμβα

νομένου ύπ' όψιν δτι διά τά τελευταία ταuτα δέν πρόκειται 

νά διατεθοuν καί aλλα ποσά πέραν των ήδη εγκεκριμένων. 

»β. Νά καταρτισθοuν σχέδια νέων όργανισμών των 

άνωτάτων εκπαιδευτικών ίδρυμάτων. 

»γ. Νά άντιμετωπισθή άρτίως τό θέμα τής έκδόσεως τών 

σχολικών βιβλίων ώς καί τής εκδόσεως των πανεπιστημι

ακών παραδόσεων. 

»δ. Νά προταθοuν συγκεκριμένα καί aρτια μέτρα διά 

τόν περιορισμόν του άριθμοu των μεταβαινόντων είς τό 

εξωτερικόν διά σπουδάς καί τήν παρακολούθησιν αότών, 

ώς καί διά τήν d.ναδιοργάνωσιν του θεσμοί> των ύποτροφι

ών rοστε αόταί νά άποβοuν άποδοτικαί». 

Σχετικά μέ τό κτιριακό πρόβλημα, στό ίδιο ση

μείωμα άναφέρεται: 

«Διά τήν κάλυψιν τών κτιριακών d.ναγκών τής Στοιχει

ώδους, Μέσης καί Τεχνικής 'Εκπαιδεύσεως, ύπολογίζεται 

δτι, βάσει τής σημερινής όργανικότητος των σχολείων, 

άπαιτείται δαπάνη 2.231 έκατ. άναλυομένη ώς κάτωθι: 

Α. Στοιχειώδης 'Εκπαίδευσις: 

α. συμπλήρωσις ήμιτελών αίθουσών . . . . 65 έκατ. 
β. άνέγερσις νέων αiθουσών . . . . . . . . . . 919 » 

Β. Μέση 'Εκπαίδευσις: 

α. συμπλήρωσις ήμιτελών αtθουσών . . . 90 » 
β. άνέγερσις νέων αίθουσών . . . . . . . . . . 777 » 

Γ. Τεχνική 'Εκπαίδευσις . . . . . . . . . . . . . . . . 380 » 

»Σημειοuται δτι ήδη λειτουργοuν 22.000 περίπου αϊ
θουσαι Στοιχειώδους 'Εκπαιδεύσεως καί άπαιτοuνται του

λάχιστον ετεραι 6.000, καί δτι λειτουργοuν 2.126 αϊθουσαι 
Μέσης 'Εκπαιδεύσεως καί άπαιτοuνται ετεραι 3. Ι 10. 

»'Εκ του ποσοu τών 2.231 έκατ. προβλέπεται νά δια
τεθοuν έντός πενταετίας 1.500 έκατ. κατ' άναλογίαν 300 
έκατ. κατ' ετος. 'Εκ του ποσοu των 300 έκατ., τά 225 θά 
διατίθενται ύπό τοu Κράτους (εναντι τών ήδη διατιθεμένων 

ι 12) διά τής έξευρέσεως πρός τοuτο νέων πόρων μετά τήν 
σκοπουμένην κατάργησιν τής μαθητικής είσφορaς, τά δέ 

ύπόλοιπα 75 διά του δανεισμοί> ύπό του συσταθησομένου 
'Οργανισμοί> Σχολικών Κτιρίων τij εγγυήσει τοu Κράτους. 

»Τό θέμα τής άδαπάνου έξευρέσεως των άναγκαιούντων 

γηπέδων δέν παρουσιάζει δυσχερείας διά τάς επαρχίας, άν

τιθέτως πρός τάς 'Αθήνας, δπου δ Δήμος δηλοί άδυναμίαν 

παραχωρήσεως γηπέδων» 179 • 

8 ΙΟΥΝΙΟΥ .1962 

Ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή πραγματο

ποιείται στόν ΕΟΤ σύσκεψη μέ τή συμμετοχή του 

ύπουργοu Προεδρίας, Δ. Μακρfί, του προέδρου του 

όργανισμοu, Κ. 'Ηλιάσκου, του γενικοu γραμματέα, 

Ν. Φωκa καί ύπηρεσιακ&ν παραγόντων. Σύμφωνα μέ 

τό σχετικό ειδησεογραφικό δελτίο, ό Κ. Καραμαν

λής ενημερώθηκε γιά τό πρόγραμμα επενδύσεων του 

ΕΟΤ, ϋψους περίπου 225 έκατ. Ή πορεία του προ
γράμματος θεωρήθηκε ίκανοποιητική καί ή εναρξη 

λειτουργίας του συνόλου των προγραμματισμένων 

εργων τοποθετήθηκε τό άργότερο γιά τούς θερινούς 

μήνες του 1963. 
·Ο Κ. Καραμανλής εδωσε όδηγίες νά συνεχιστεί ή 

δανειακή ενίσχυση άπό τόν ΟΧΟΑ πρός ίδι&τες, γιά 

τήν άνέγερση ξενοδοχείων σέ επαρχιακά κέντρα, γιά 

τά όποία δέν εκδηλώνεται ιδιωτικό ενδιαφέρον. Πα

ράλληλα, γιά τήν περιοχή τfίς πρωτεύουσας άποφα

σίστηκε νά άποδεσμευτοuν κεφάλαια των ενδιαφε

ρομένων ΝΠΔΔ, γιά τήν άνέγερση ξενοδοχειακών 

μονάδων. 'Όσο γιά τίς περιπτώσεις, γιά τίς όποίες τό 

ίδιωτικό ενδιαφέρον εκδηλώνεται εvτονο, δπως στίς 
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περιοχές Σχινιi'i Μαραθώνος, Βάρκιζα, Μεγάλο Κα

βούρι κ.ά., δόθηκαν όδηγίες γιά τήν επίσπευση τών 

συνεννοήσεων, ώστε νά επιτευχθεί ή ταχύτερη εναρ

ξη καί εκτέλεση τών εργων. 'Αποφαdίστηκε επίσης 

οί περιοχές τής χώρας πού δέν εχουν άξιοποιηθεί καί 

προσφέρονται γιά επιτυχείς τουριστικές επενδύσεις, 

νά άποτελέσουν άντικείμενο εύρύτερης μελέτης άπό 

τόν ΕΟΤ (άκτές Δ. Πελοποννήσου, 'Ακαρνανίας, 

Λευκάδας, 'Ηπείρου κ.ά.). 

τέλος, δ Κ. Καραμανλής ενημερώθηκε γιά τό 

άποτέλεσμα του διαγωνισμοί) εκποιήσεως τών του

ριστικών κτημάτων Ρόδου καί γιά τήν πρόθεση τής 

ΑΧΕΠΑ νά συγκαλέσει τό ετήσιο συνέδριό της στήν 

'Αθήνα, κατά τό l 964, γιά τήν επιτυχία του όποίου 
εδωσε εντολή νά ληφθοuν δλα τά άναγκαία μέτρα. 

9 ΙΟΥΝΙΟΥ 1962 

Σέ είδική τελετή, στό Ζάππειο Μέγαρο, ό Κ. Κα

ραμανλής παραδίδει σέ 150 άγρότες, άσφαλισμένους 
του ΟΓ Α, άνδρες καί γυναίκες, άπό δλους τούς νο

μούς τής χώρας, τά πρώτα βιβλιάρια άγροτικών συν

ταξιοδοτήσεων. Στήν τελετή παρέστησαν ό 'Αρχιε

πίσκοπος 'Αθηνών, Χρυσόστομος, δ πρόεδρος τής 

Βουλής, οί ύπουργοί 'Εργασίας, Γεωργίας καί Προ

νοίας, οί ύφυπουργοί Προεδρίας, 'Εθνικής 'Αμύνης, 

'Εσωτερικών, Γεωργίας, καί Προνοίας, καθώς καί 

άλλοι επίσημοι. 

Μετά τή σύντομη προσφώνηση του διοικητή του 

ΟΓ Α, Α. Μπερνάρη, ό Κ. Καραμανλής εκφώνησε 

τόν άκόλουθο λόγο: 

«Αίσθάνομαι σήμερον βαθύτατα εύτυχής, διότι 

μία μακρά καί εύλογος προσδοκία μεταβάλλεται είς 

πραγματικότητα. Ή ίκανοποίησις τής προσδοκίας 

αύτής άπετέλεσε φιλοδοξίαν του δμιλουντος, δ 
όποίος έγνώρισε προσωπικώς καί τόν πόνον καί τόν 

μόχθον του άγρότου. 

>> "Οπως γνωρίζετε, άπό 1ης 'Ιουλίου πρόκειται 
νά καταβληθουν αί πρώται συντάξεις 305.000 συντα
ξιούχων άγροτών. 'Η ή μέρα αύτή θά παραμεί νη μεγά

λη διά τόν 'Έλληνα άγρότην καί ίστορικός σταθμός 

είς τήν κοινωνικήν πολιτικήν τής χώρας. Ή έπέ

κτασις τής κοινωνικής άσφαλίσεως καί είς τήν 

άγροτικήν τάξιν συνεζητείτο είς τήν χώραν μας άπό 

10ετίας, χωρίς (Jμως vά προάγεται. 'Εάν δέν έπίστευα 
είς τήν έθνικήν άνάγκην τής καθιερώσεως του θε

σμου τούτου, θά έδίσταζα καί έγώ νά προχωρήσω. 

Διότι τό πρόβλημα παρουσίαζε πολλάς δυσχερείας. 

Δι ' αύτόν τόν λόγον, άλλωστε, είς όλίγας προηγμέ

νας οίκονομικώς χώρας έχει λυθή, άλλά καί είς αύ

τάς τάς χώρας έχει λυθή, διότι τό ποσοστόν τής 

άγροτικής τάξεως εlναι πολύ μικρόν. Είς τήν Γερμαφ 

νίαν εlναι 23%, ένώ είς τήν ·Ελλάδα σχεδόν 50%. 
>> 'Έλαβον τό θάρρος νά πραγματοποιήσω τήv 

άγροτικήν άσφάλισιν κατά τρόπον πλήρη. Καί τουτο 

έπετεύχθη, παρά τούς δισταγμούς τινών, χωρίς έπι

ζημίας έπιπτώσεις είς τήν δλην οίκονομίαν καί έντός 

τών προβλεφθεισών προθεσμιών, πρiiγμα διά τό 
όποίον έπιθυμώ ίδιαιτέρως νά συγχαρώ τήν διοίκη

σιν του ΟΓΑ καί δσους συνέβαλον είς τό εύτυχές 

αύτό άποτέλεσμα. 

>>'Η άσφάλισις τών άγροτών καλύπτει τό γήρας, 

τήν άσθένειαν καί τούς συνηθεστέρους κινδύνους 

τής παραγωγής. 'Ο άγρότης συνεισφέρει είς τάς 

προσόδους του ΟΓ Α μόνον 1% του είσοδήματός του, 
ένώ άλλαχου είσφέρει4-5%. Αι' δαπάναι θά άνέλθουν 

είς 1.500-1.600 έκατ. έτησίως. ΥΕναντι αύτών οί άγρό

ται θά καταβάλλουν μόνον 300 έκατ. 
>>Εlναι λυπηρόν δτι τήν έντύπωσιν του τεραστίου 

αύτου έπιτεύγματος άπεπειράθη ή δημοκοπία νά μει

ώση. 'Η Κυβέρνησις ή το βέβαιον δτι αί άλλα ι τάξεις 

τής κοινωνίας, έκτιμώσαι τήν άνάγκην τής άσφαλί

σεως του άγρότου δχι μόνον θά άπεδέχοντο τά βάρη 

τά όποία θά έπωμίζοvτο, άλλά θά τά άπεδέχοντο άνευ 

τής έλαχίστης δυσφορίας. Καί δέν διεψεύσθη. Τουτο 

άποδεικνύει δτι δλαι αί άλλαι κοινωνικαί τάξεις 

έχουν πλήρη συνείδησιν τής έθνικής σκοπιμότητος 

του θεσμου. 'Υπέστησαν δέ αί τάξεις αύται άγογγύ

στως τά έξ αύτών βάρη, διότι συνεμερίσθησαν πλή

ρως τήν θέσιν τής Κυβερνήσεως, δτι δλοι όφείλομεν 

νά προστατεύσωμεν τόν 'Έλληνα άγρότην. Τό πρώ

τον μέγα βήμα κρατικής άντιλήψεως καί κοινωνικής 

προνοίας ύπέρ του άγρότου συνετελέσθη τό 1956, δτε 
έδόθη είς τούς άγρότας δωρεάν περίθαλψις. 

>>Καί έγώ είμαι άπό χωριό καί έχω άμεσον προ

σωπικήν άντίληψιν του τί σημαίνει νά ήμπορή δ 

πτωχός άγρότης νά έξασφαλίζη τήν ίατρικήν περί
θαλψιν, καθώς καί ενα φάρμακο πού πολλές φορές ή 

έλλειψίς του συνεπάγεται θάνατον. Τό δεύτερον βή

μα διά τήν πλήρη άσφάλισιν του άγρότου σημειώνε

ται σήμερον μέ τήν προστασίαν του γήρατος καί τής 

παραγωγής. Γνωρίζω κάλλιστα δτι δ "Ελλην άγρό

της μειονεκτεί έναντι τών άλλων τάξεων, διότι έχει 

μικρόν καί έν πολλοίς άγονον κλήρον (μέσος δρος 

έv 'Ελλάδι 28 στρέμματα, έν Τουρκί~ 95, έν Άμερι
κij 300) καί δέν κατορθώνει νά έχη τό είσόδημα πού 
έπιβάλλουν αί στοιχειώδεις άνάγκαι τής ζωής. 

>>Πρός άντιμετώπισιν του βασικου αύτου προβλή

ματος, άπό έξαετίας ήδη λαμβάνομεν μέτρα κοινωνι

κά καί οίκονομικά, διά τών όποίων ηύξήθη ή παρα

γωγή καί ένισχύθη τό είσόδημα του άγρότου καί 

έπομένως έβελτιώθη τό βιοτικόν του έπίπεδον. Διά 

νά κατανοήσετε τήν καταβληθείσαν προσπάθειαν, 

θά μου έπιτρέψητε νά άναφέρω ώρισμένους συγκρι

τικούς άριθμούς: Τό 1955 αί κρατικαί καί αί παράλ

ληλοι έπενδύσεις είς τήν γεωργίαν άνήλθον είς 282 
έκατ. δρχ. Τό 1961 είς 1.686 έκατ. δρχ. Τό 1955 έξε
τελέσθησαν έγγειοβελτιωτικά έργα άξίας 240 έκατ. 
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Παράδοση τών πρώτων βιβλιαρίων &yροτικών συνταξιοδοτήσεων. 
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δρχ. Τό 1961 έξετελέσθησαν τοιαfίτα έργα άξίας 
1.153 έκατ. δρχ. Κατά τό τέλος τοfί 1955 ή πιστοδό
τησις πρός τήν γεωργίαν άνήρχετο είς 3.000 έκατ., 
είς τό τέλος τοfί 1961 έφθασεν είς 9.370 έκατ. δρχ. Τά 
ύπό τής Α ΤΕ χορηγούμενα μεσοπρόθεσμα δάνεια 

άνήλθον είς 165 έκατ. δρχ. τό 1955 καί είς 1.200 έκατ. 

δρχ. τό /961. Καί είς τόν τομέα του έξηλεκτρισμοfί 
τής ύπαίθρου, οί άριθμοί όμιλοfίν άφ' έαυτών. Ούτω, 

ένώ ή μέση τιμή τοfί ήλεκτρικοfί ρεύματος τό 1955 
κατά κιλοβατώραν έκυμαίνετο μεταξύ 5-8 δρχ. καί 
έκάλυπτεν έντελώς άσημάντους ποσότητας ρεύμα

τος, λόγω τής ύψηλής τιμής αύτοfί, τό 1961 ή μέση 
τιμή τοfί ήλεκτρικοfί ρεύματος κατήλθεν είς Μ.Μ. 

1.91 δρχ. τέλος, τό άγροτικόν είσόδημα, τό όποίον 

κατά τό 1955 άνήλθεν είς 20.093 έκατ. δρχ., ηύξήθη 
εiς 28.000 έκατ. δρχ. κατά τό 1961. 

)) Ή Κυβέρνησις άπέδειξε, δπως βλέπετε, έμπρά
κτως τό ένδιαφέρον της διά τούς άγρότας. 'Επιθυμώ 

τήν συνεργασίαν τών άγροτών μέ τήν Κυβέρνησιν, 

διά νά συνεχισθή κατά τόν καλύτερον δυνατόν τρό

πον ή ύπέρ αύτών πολιτική τοfί Κράτους. Οί άγρόται 

έχουν πάντα λόγον νά μ ή παρασύρωνται άπό τήν δη

μαγωγίαν. Διότι εiς τήν χώραν μας ή δημαγωγία έπε

ρίσσευσε καί έπέφερεν είς τοιοfίτον σημείον σύγχυ

σιν, d5στε τήν πρόοδον τής χώρας μας νά τήν πληρο

φορούμεθα άπ' έξω. 'Αλλά πέραν τής συνεργασίας 

μέ τήν Κυβέρνησιν, όφείλουν οί άγρόται νά δέχωνται 

καί τήν καθοδήγησίν των άπό τά άρμόδια δργανα τοfί 

Κράτους, d5στε νά έπιλύωνται πληρέστερον τά διά

φορα προβλήματά των. 

))Είμαι εύτυχής, διότι έχω τήν εύκαιρίαν σήμερον 

δι' ύμών νά έπικοινωνήσω μέ δλην τήν άγροτικήν 

τάξιν τής 'Ελλάδος καί θεωρώ μεγάλην τήν τιμήν 

τήν όποίαν μοfί έπεφύλαξεν ή μοίρα νά παραδώσω είς 

χείρας σας τά πρώτα συνταξιοδοτικά βιβλιάριω). 

9 ΙΟΥΝΙΟΥ 1962 

Μετά άπό επανειλημμένες συσκέψεις ύπό τήν 

προεδρία του Κ. Καραμανλή καί μέ τή συμμετοχή 

του άντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως, τ&ν ύπουργ&ν 

Συντονισμου, Οίκονομικ&ν καί Γεωργίας, του ύφυ

πουργου 'Εμπορίου καί άρμοδίων ύπηρεσιακ&ν πα

ραγόντων, ή Κυβέρνηση καταλήγει σέ όριστικές 

άποφάσεις γιά τή συγκέντρωση του σίτου. Στή σχε

τική άνακοίνωση άναφέρεται : 

«(I) ' Η συγκέντρωσις τοu σίτου θά είναι δλοκληρωτική 

καί άπεριόριστος καί θά διενεργηθή &ιά τών συνεταιριστι

κών όργανώσεων τής ΚΥ ΔΕΠ καί τής παραδόσεως τοu 

ελευθέρου εμπορίου. (2) 'Ορίζεται βασική τιμή (άσφαλεί
ας), ήτοι γενική τιμή του μαλακοί> σίτου α' ποιότητος δρχ. 

2,70 κατά χιλιόγραμμον. (3) Διατηροϋνται αί προνομιακαί 
τιμαί τών δρχ. 3,60 καί 3,225 διά τούς καλλιεργητάς μέχρι 
40 στρεμμάτων, μέ δικαίωμα παραδόσεως των αuτών, ώς καί 
κατά τό παρελθόν ετος, ποσοτήτων. 

»'Η Κυβέρνησις, άναγγέλλουσα τά άνωτέρω μέτρα, εί

ναι ύποχρεωμένη νά διαφωτίση τούς σιτοπαραγωγούς καί 

δλόκληρον τόν έλληνικόν λαόν επί των δυσμενών συνε

πειών, τάς όποίας εχει ή άπό ετών άσκουμένη Πολιτική 

προστασίας του σίτου επί του προϋπολογισμοί> καί έπί τής 

εθνικής εν,γένει οικονομίας. 

»Πρέπει νά γίνη κοινή συνείδησις δτι ό σίτος άποτελεί 

παθητικόν προϊόν καί δτι αί άρνητικαί επιπτώσεις, τάς 

δποίας εχει ή εiς τήν παροuσαν εκτασιν καλλιέργεια αuτοu 

είς δλους τούς τομείς τής οiκονομικής μας ζωής, είναι βα

ρείαι . Τόσον διά τόν προϋπολογισμόν καί διά τήν οiκονο

μίαν τής χώρας εν γένει δσον καί εiδικώτερον δι' αuτούς 

τούτους τούς σιτοπαραγωγούς, άποτελεί δ σίτος παράγον

τα ζημίαrς. 'Αντικειμενικός σκοπός μιας ύγιοuς γεωργικής 

πολιτικής πρέπει νά είναι δ διά τής επιταχύνσεως του ρυ

θμοί> τής άναδιαρθρώσεως των καλλιεργειών ουσιώδης πε

ριορισμός τής σιτοκαλλιεργείας. Τά 10.800.000 περίπου 
στρέμματα, τά όποία κατά τό παρελθόν ετος άφιερώθησαν 

εiς τήν σιτοκαλλιέργειαν, δέον δπωσδήποτε νά περιορι

σθοuν. 'Η Κυβέρνησις θά άναγγείλη εγκαίρως, πρό τής 

φθινοπωρινής σπορας, τά μέτρα εκείνα τά όποία θά κατα

στήσουν τήν άπό τριετίας καθιερωθείσαν πολιτικήν τής 

άναδιαρθρώσεως δραστικωτέραν καί άποτελεσματικωτέ~ 

ραν. 

»Πρώτον. Ζημία προϋπολογισμοί> : 'Η ζημία τοu κρα

τικοϋ προϋπολογισμοί> έκ τής διαχειρίσεως τοu έγχωρίου 

σίτου λόγω τών μέτρων προστασίας τών σιτοπαραγωγών 

άνήλθεν κατά τήν διαρρεύσασαν έξαετίαν εiς I περίπου 
δισεκατ . δρχ. 

»Δεύτερον . Ζημία καταναλώσεως: 'Εάν λάβωμεν ώς βά

σιν τήν διεθνή τιμήν τοu σίτου, τό έλληνικόν καταναλωτι

κόν κοινόν, άνευ των μέτρων προστασίας τοu σίτου , θά 

ώφελείτο έτησίως, λόγω τιμής καί ποιότητος, τό ποσόν 

τών 800 έκατ . περίπου δρχ . καί τοϋτο διότι έκτός τής δια

φορας τής ποιότητος, θά ηγόραζε τό κιλό του άρτου κατά 

μίαν δραχμήν εuθηνότερον. 

»Τρίτον. 'Απώλεια άμερικανικής βοηθείας εiς γεωργι

κά πλεονάσματα : 'Η ύπερκάλυψις τής καταναλώσεως διά 

του τόσον βαρέως ζημιοuντος τόν προϋπολογισμόν άλλά 

καί τό καταναλωτικόν κοινόν εγχωρίου σίτου, καθι~τα άδύ
νατον τήν άπορρόφησιν άμερικανικής βοηθείας εiς γεωρ

γικά πλεονάσματα, τά όποία, ώς γνωστόν, περιορίζονται 

κυρίως εiς δημητριακά. Τά πλεονάσματα ταuτα διατιθέμε

να, οχ ι μόνον θά εξησφάλιζον εuθηνόν άρτον εiς τήν κατα

νάλωσιν, άλλά θά έφωδίαζον καί τόν προϋπολογισμόν μέ 

λίαν σημαντικά ποσά. Διά νά κατανοηθή πλήρως ή σημα

σία τής τοιαύτης βοηθείας, άρκεί νά άναφερθοuν τά κάτωθι 

στοιχεία . Κατά τό τρέχον ετος εδόθη εiς τήν Τουρκίαν 

σίτος άξίας 87 έκατ. δολλαρίων, εiς τήν Γιουγκοσλαβίαν 
63 έκατ. δολλαρίων καί εiς τήν Αϊγυπτον 76 έκατ. δολλα
ρίων. 

»Τέταρτον. 'Αναδιάρθρωσις καλλιεργειών: Ή Κυβέρ

νησις, άποφασίσασα πρό τριετίας τήν διά θετικών καί δα

πανηρών κινήτρων ενίσχυσιν τών άποδοτικωτέρων καλλι

εργειών πρός τόν σκοπόν μιας προοδευτικής άναδιαρθρώ

σεως τής γεωργικής παραγωγής , ύπελόγισεν επί τής ενερ

γοί> συνεργασίας των σιτοπαραγωγών καί επί τής εκ μέ

ρους των κατανοήσεως του iδίου αuτών συμφέροντος. ' Ως 

βασική προϋπόθεσις είχε τεθή δτι τά άπό ετους εiς ετος 
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αύξανόμενα κεφάλαια, τά όποία θά έδαπάνα ό προϋπολο

γισμός, άρα τό κοινωνικόν σύνολον, διά τήν ένίσχυσιν του 

βάμβακος, τών ψυχανθών καί τής κτηνοτροφίας, θά έξοι

κονομοuντο έκ του περιορισμοί) τής σιτοκαλλιεργείας καί 

τής πρός τόν σίτον προστασίας. ·Η προϋπόθεσις αύτή ού

δόλως έπραγματοποιήθη, πρώτον μέν διότι οί σιτοπαρα

γωγοί δέν κατενόησαν έπαρκώς τό συμφέρον των καί δέν 

έμείωσαν τήν σιτοκαλλιέργειαν εiς οϊαν εκτασιν rοφειλον 

νά τήν μειώσουν, δεύτερον δέ διότι ή Κυβέρνησις, παρά 

τήν παράλειψιν αύτήν τών σιτοπαραγωγών, δέν ένόμισεν 

δτι επρεπε νά μειώση τήν πρός αύτούς στοργήν τοu Κρά

τους. Πρέπει, πάντως, νά γίνη νοητόν -καί θά γίνη κατ' 

άνάγκην μέ τά έξαγγελθησόμενα πρό τής νέας σποράς μέ

τρα- δτι εlναι άδύνατον νά συμβαδίση εiς τό μέλλον ή 

πολιτική τής άναδιαρθρώσεως μέ τήν μέχρι τοuδε άκολου

θουμένην πολιτικήν προστασίας του σίτου. 

»Πέμπτον. Σίτος καί Κοινή 'Αγορά: Καί δι' άλλον 

σπουδαιότερον λόγον δέν εlναι δυνατόν νά συνεχισθή εiς 

τό μέλλον ή πολιτική τής άντιοικονομικής προστασίας 

του σίτου. • Η σύνδεσις τής ·Ελλάδος μέ τήν Κοινήν 'Αγο
ράν έπιβάλλει τήν έντός τών προσεχών έτών έναρμόνισιν 

τών τιμών του έλληνικοu σίτου πρός τόν μέσον δρον τής 

τιμής του σίτου είς τάς χώρας τής ΕΟΚ. Ή μέση σταθμική 

τιμή σίτου συγκεντρώσεως έν ·Ελλάδι άνέρχεται είς δρχ. 

3,03 κατά κιλόν καί εlναι ανωτέρα τής τιμής του έγχωρίου 
σίτου εiς τάς περισσοτέρας χώρας τής Κοινής 'Αγοράς 

(Γαλλία 2,4- 'Ολλανδία 2,52- Βέλ γιον 2, 76- 'Ιταλία 3,18-
Γερμανία 3,27). Σημειωτέον δτι εiς μέν τήν 'Ιταλία ν έλή
φθησαν διοικητικά μέτρα περιορισμοί) τής σιτοκαλλιερ

γείας, ή δέ Γερμανία είσάγει έτησίως 2,5 έκατ. τόννων εύ
θηνοu ξενικοu σίτου. 

»'Έκτον. Σύγκρισις μέ γειτονικάς χώρας: Αί γειτονικαί 

μας χώραι παρέχουν σ'ημαντικώς μικροτέραν προστασίαν. 
Οuτω, εναντι διδομένης εiς τόν 'Έλληνα παραγωγόν μέσης 

σταθμικής τιμής συγκεντρώσεως 3,03 δρχ. κατά κιλόν, ό 
σιτοπαραγωγός είς τήν Γιουγκοσλαβίαν λαμβάνει I ,44 
δρχ., εiς τήν Τουρκίαν 1,64 καί εi.ς τήν Βουλγαρίαν 1,00 
δρχ. 

»'Έβδομον. 'Άpτος - Λαθράλεσις: Ή Κυβέρνησις, συ
νεχίζουσα τήν πολιτικήν τής καταπολεμήσεως τής λαθρα

λέσεως -ή όποία αiσθητώς έμειώθη διά τών ληφθέντων 

μέτρων- έθεώρησεν άναγκαίον νά καταργήση τό τεχνη

τό":~όστος του άρτου, τό όποίον προέκυπτε διά τής έπιδο

τήσεως του μέλανος καί ήμιλεύκου άρτου διά του λευκοu. 

Μετά τήν πρό ετους καθιέρωσιν του τύπου ήμιλεύκου άρ

του, ό όποίος σχεδόν έξετόπισε τόν πιτυροuχον (κατανά

λωσις: ήμίλευκος 45% - πιτυροuχος 10%) έπεβάλλετο νά 
χωρήση ή Κυβέρνησις εiς τήν διαμόρφωσιν φυσικών τι

μών (ήτοι: ήμίλευκος 4,40 καί πιτυροuχος 4,00), καί πρός 
ετι μεγαλυτέραν βελτίωσιν τής ποιότητος ώς καί πρός πε

ραιτέρω περιστολήν τών άθεμίτων κινήτρων τής λαθραλέ

σεως. 

»·Η Κυβέρνησις, άποβλέπουσα εiς περαιτέρω βελ τίωσιν 

τής ποιότητος του άρτου καί τών φυσικών τιμών τούτου, θά 

λάβη έντός του προσεχοuς μέλλοντος μέτρα πρός έκσυγ

χρονισμόν τών άρτοποιείων καί τών κυλινδρομύλων. Ή 

έφαρμογή τών μέτρων τούτων θά καταστήση περιττήν τήν 

έπέμβασιν τοu Κράτους εiς τήν διαμόρφωσιν τών τιμών. 
>>Πάς καλόπιστος σιτοπαραγωγός οφείλει, κατόπιν τών 

άνωτέρω έκτεθέντων, νά άναγνωρίση δτι τό περισσότερον 

τό όποίον έδικαιοuτο καί ηδύνατο νά πράξη ή Κυβέρνησις, 

έν όψει του γενικωτέρου συμφέροντος τής οίκονομίας, ή το 

νά έξασφαλίση καί εiς τήν παραγωγή ν του τρέχοντος ετους 

ύπό τάς αύτάς προϋποθέσεις καί μέ τήν αύτήν μέθοδον, τάς 

τιμάς τάς όποίας προσέφερε κατά τήν συγκέντρωσιν τοu 

παρελθόντος ετουρ>. 

Τά μέτρα γιά τό σιτικό θά προκαλέσουν τίς αντι

δράσεις τής ·Ενώσεως Κέντρου, η όποία μέ ανακοί

νωσή της θά αναφερθεί «σέ οίκονομικό αδιέξοδο» 
των αγροτών, λόγω τής «μειώσεως τής τιμής καί τής 

προστατευομένης ποσότητος σίτου» καί θά ύποστη

ρίξει δτι «ή aποφασισθείσα διατήρησις των περυσι
νών χαμηλών τιμών, έν όψει καί τής διαφαινομένης 

μειώσεως των στρεμματικών αποδόσεων' όδηγεί είς 

περαιτέρω μείωσιν τοϋ είσοδήματος των παραγωγών, 

ένώ συγχρόνως αποφασίζεται η έπιβάρυνσις των κα

ταναλωτών, διά τής άνατιμήσεως τών λαϊκών ποιοτή

των άρτου. ·Η Κυβέρνησις», συνέχιζε η άνακοίνω

ση, «διά νά φέρη είς άντίθεσιν τούς άγρότας μέ τόν 

άστικόν πληθυσμόν, ίσχυρίζεται δτι έκ τής προστα

σίας τής σιτοκαλλιεργείας έπιβαρύνεται ούτος μέ 

800 έκατ. καί επαναλαμβάνει τά περί ζημίας τοϋ 

προϋπολογισμοί) έκ τής σιτικής πολιτικής, ένώ οόδέ

ποτε ηθέλησε νά δώ~η τά λεπτομερή αίτιολογητικά 

στοιχεία τής διαχειρίσεως τοϋ λογαριασμοϋ "σίτου, 

άλεύρης, άρτου". Προσπαθεί δέ νά έπιρρίψη είς τούς 

άγρότας τήν αποτυχίαν της διά τήν άναδιάρθρωσιν 

των καλλιεργειών, ένώ οί aγρόται συνεμορφώθησαν 

πρός τάς κυβερνητικάς παραινέσεις. 'Ο περιορισμός 

τής σιτοκαλλιεργείας -κατέληγε η ανακοίνωση

δέν δύναται νά έπιτευχθή, άν δέν έκτελεσθοϋν μέο τα

χύν καί συντονισμένον ρυθμόν τά άρδευτικά εργω>. 

Σέ aπάντηση τών παρατηρήσεων τής ΕΚ θά έκ

δοθεί, στίς 11 'Ιουνίου, η άκόλουθη κυβερνητική 

άνακοίνωση: 

«'Η "Ενωσις Κέντρου γνωρίζει άριστα δτι τά έξαγγελ

θέντα μέτρα τής Κυβερνήσεως διά τόν σίτον εlναι άντικει

μενικώς όρθά, αλλά καί τά καλύτερα τά όποία ήτο δυνατόν 

νά ληφθοuν ύπέρ τών παραγωγών. Τοuτο έπιβεβαιοuται καί 

άπό τό περιεχόμενον καί τόν τόνον τής ανακοινώσεως εiς 

τήν όποίαν ή 'Ένωσις Κέντρου προέβη. 'Αποφασισμένη 

νά άσκήση είς πάσαν περίστασιν δημαγωγίαν καί νά ύπο

θάλψη είς κάθε κατηγορίαν πολιτών πνεuμα άνταρσίας, 
κατακρίνει βεβαίως τά μέτρα καί άφήνει νά ύπονοηθή δτι, 

άν εύρίσκετο έκείνη είς τήν έξουσίαν, θά έξησφάλιζε τήν 

πλήρη εύημερίαν τών σιτοπαραγωγών. Πάντα δμως ταuτα 

λέγονται άνευ ούδενός συγκεκριμένου επιχειρήματος, είς 

τόνον μαρτυροuντα ψυχικήν άπνοιαν καί χωρίς νά εχη ή 

"Ενωσις Κέντρου τό θάρρος νά είπη ύπευθύνως ποίαι 

επρεπε νά ε{ναι αί τιμαί του σίτου καί πώς αί ο{αιδήποτε 

άνώτεραι τιμαί θά συνεβιβάζοντο μέ τάς δυνατότητας του 

προϋπολογισμοί) καί μέ τήν γενικωτέραν ίσορροπίαν τής 

οίκονομικής μας ζωής. 
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»Αί γενικότητες περί εγγειοβελτιωτικών ί\ργων καί χα

μηλοτέρου εν γένει κόστους τής παραγωγής aποτελουν 

άνεύθυνον φρασεολογίαν, ή όποία δέν θά &πρεπε νά χρη

σιμοποιήται είς βάρος Κυβερνήσεως, είς τό ένεργητικόν 

τής δποίας ύπάρχει εκτέλεσις εγγειοβελτιωτικών εργων, 

εντός τής τελευταίας εξαετίας, ϋψους δαπάνης 4 δισεκατ. 
περίπου. Τά ί\ργα μάλιστα αύτά δέν εiναι άπλώς aντιπλημ

μυρικά, ώς κατά κύριον λόγον ύπήρξαν τά ί\ργα τής περιό

δου 1928-32, άλλά είς μεγάλην εκτασιν άρδευτικά, έπερχο
μένης δι , αύτών ούσιώδους αύξήσεως του είσοδήματος του 

γεωργου . 'Η δλη πολιτική τής τελευταίας εξαετίας είς τόν 

τομέα τής γεωργίας εiχε ώς θετικόν aποτέλεσμα τήν κατά 

40% αuξησιν του άγροτικου είσοδήματος . ' Επετεύχθη δέ ή 

αuξησις αύτή όχι μόνον διά των, προαναφερθέντων έγγειο
βελτιωτικών &ργων, αλλά καί δι' c'iλλων μέτρων, τήν ση

μασίαν τών δποίων καταδεικνύουν οί κατωτέρω άριθμοί: 

» I. ' Επενδύσεις πενταετους προγράμματος είς τήν γε

ωργία ν 8.000 εκατ. δρχ., εκ των δποίων μεγάλα καί μεσαία 
εγγειοβελτιωτικά 4.500 έκατ. δρχ. 

»2. Μεσοπρόθεσμα δάνεια τό 1955, 165 έκατ. δρχ. καί τό 

1961 , 1.200 εκατ . δρχ . , εκ τών δποίων τό fiμισυ περίπου 

ήσαν χαμηλότοκα πρός 2%. 
»3. Πενταετές πρόγι:>αμμα ενδυναμώσεως τής οίκονομί

ας των καπνικών περιοχών, έφαρμοζόμενον aπό τό 1960, 
286 έκατ. δρχ. 

»4. Πρόγραμμα όρεινής οίκονομίας, πιστώσεις κατά τό 
1962, δρχ. 67 εκατ. 

»5. Πρόγραμμα άναδιαρθρώσεως καλλιεργειών: 1955 
μηδέν, 1960-62 (μέσος δρος) δρχ. 225 εκατ. 

»6. Προστασία γεωργικών προϊόντων 1956-61 (μέσος 
ετήσιος δρος επιβαρύνσεως προϋπολογισμου), 270 έκατ . 
δρχ. ' 

» 7. ' Εκτελούμενον πρόγραμμα γεωργικών βιομηχανιών 

καί ψυκτικής άλύσου, 1.200 εκατ. δρχ. 
»8. 'Αγροτικόν είσόδημα: 1955,20.093 εκατ. δρχ., 1961, 

28.000 έκατ. δρχ ., ήτοι αuξησις 40% περίπου. 
» ' Ωσαύτως, δσα ίσχυρίζεται ή 'Ένωσις Κέντρου περί 

τής αναδιαρθρώσεως των καλλιεργειών εΙ ναι άναιφιβή καί 

προδίδουν άπλώς τήν στενοχωρίαν της, διότι διά πρώτην 

φοράν κατά τά τελευταία &τη συνελήφθη ή άνάγκη τής 

τοιαύτης αναδιαρθρώσεως καί έπεχειρήθη κατά τρόπον 

συστηματικόν τό μέγα τουτο βήμα . 'Εντός τής τελευταίας 

τριετίας, διά τής ένεργου συμπαραστάσεως καί θετικής 

συμβολής του Κράτους, c'iνω του ενός εκατομμυρίου 

στρεμμάτων άφιερώθησαν είς καλλιεργείας άποδοτικωτέ

ρας . 'Εν τούτοις, ή Κυβέρνησις εiχε καθήκον νά χαρακτη

ρίση δημοσίι;ι τήν έπιτυχίαν αύτήν ώς σχετικώς άνεπαρκή 

καί, άποφεύγουσα τήν δημαγωγίαν καί τάς άνοήτους κο

λακείας, νά χρησιμοποιήση, άπευθυνομένη πρός τούς καλ

λιεργητάς, τήν γλώσσαν τής aληθείας καί νά τούς είπη δτι 
όφείλουν νά συνεργασθουν μέ τό Κράτος, κατά τρόπον &τι 

άποτελεσματικώτερον, διά τήν πλήρη έπιτυχίαν του μεγά

λου σκοπου. Εiναι δέ άπολύτως κακόπιστος ή περικοπή 

έκείνη τής άνακοινώσεως τής 'Ενώσεως Κέντρου, διά τής 

όποίας κατηγορείται ή Κυβέρνησις ώς δήθεν έξαγγείλασα 

τήν "πλήρη έγκατάλειψιν τής προστασίας του σίτου άπό 

του έπομένου &τους" . Τά δραστικώτερα μέτρα διά τήν άνα

διάρθρωσιν τών καλλιεργειών, τά όποία έδήλωσεν ή Κυ

βέρνησις δτι 'θά άνακοινώση πρό τής φθινοπωρινής σπο-

ράς , aποτελουν ύπόσχεσιν καλυτέρου μέλλοντος καί ούχί 

άπειλήν. Θά αύξήσουν δέ ούσιωδώς τό είσόδημα των πα

ραγωγών. 

»Κατά τρόπον έπίσης άνεύθυνον καί μέ έστερημένας 

σοβαρότητος γενικότητας, θίγει ή άνακοίνωσις τής 'Ενώ

σεως Κέντρου , καί τό δήθεν "μή έπιλυόμενον πρόβλημα 

τής εξυγιάνσεως του κυκλώματος σίτος-c'iλευρα-άρτος" , 
άποφεύγουσα νά άναγνωρίση δτι διά τής άπό του παρελ

θόντος &τους χαραχθείσης πολιτικής είς τάς τιμάς του σί
του καί του c'iρτου, επετεύχθη ήδη ούσιώδης μείωσις τής 

λαθραλέσεως ώς καί σημαντική βελτίωσις τής ποιότητος 

του liρτου. 

»Ούσιώδες έπίσης βήμα πρός τήν έξυγίανσιν του κυ

κλώματος άποτελεί ή συμπίεσις τών διαφόρων έξόδων 

συγκεντρώσεως (μεταφορικά, τόκοι Τραπεζών κ.λ.π.), ή 

όποί~ επετεύχθη έφέτος καί ή όποία ύπολογίζεται δτι θά 
άνέλθη είς τό ποσόν τών 30 εκατ. περίπου. Διά δέ τής ήδη 

άποφασισθείσης καθιερώσεως φυσικών τιμών liρτου καί 

διά των προαναγγελθέντων μέτρων έκσυγχρονισμου των 
κυλινδρομύλων καί τών άρτοποιείων γνωρίζει c'iριστα ή 
'Ένωσις Κέντρου δτι θά σημειωθή &τι μεγαλυτέρα έξυγί

ανσις του δλου κυκλώματος καί δτι όχι μόνον ή ποιότης 

του c'iρτου θά βελτιωθή ετι μάλλον, aλλά καί αί φυσικαί 

τιμαί του, όργανικώς καί c'iνευ παρεμβάσεως του Κράτους, 

θά μειωθουν. 

»Είδικώτερον, ώς πρός τήν άποφασισθείσαν μικράν αu

ξησιν τής τιμής του πιτυρούχου καί ήμιλεύκου liρτου, ή 

Κυβέρνησις aνακοινοί τά άκόλουθα : Δέν είναι άκριβές τό 
άναγραφέν καί διά πηχυαίων τίτλων του τύπου τής άντιπο

λιτεύσεως διατυμπανισθέν δτι μέ τήν αuξησιν κατά 20 λε

πτά τής τιμής του πιτυρούχου c'iρτου καί του ήμιλεύκου 

έπιβαρύνεται ή κατανάλωσις μέ τό ποσόν τών 100 εκατ . 

έτησίως . ' Η έκ τής άνωτέρω αύξήσεως έπιβάρυνσις ανέρ

χεται μόνον είς τό ποσόν των 29 περίπου εκατ. δι' δλό
κληρον τό &τος καί δλόκληρον τήν χώραν. Έπραγματο

ποιήθη δέ ή aνωτέρω αuξησις, πρώτον μέν, διότι &πρεπε, 

μετά τό περυσινόν πρώτον βήμα, νά φθάσωμεν είς τάς φυ

σικάς τιμάς του c'iρτου, καί δεύτερον, διότι ή αuξησις των 

μισθών καί ήμερομισθίων άρτεργατών καί μυλεργατών, ή 

γενομένη πρό μηνών δι' άποφάσεως του Δευτεροβαθμίου 

Διαιτητικου Δικαστηρίου καί άνερχομένη είς 35 εκατ . 

έτησίως, είχεν έπιρριφθή (είδικώτερον ή αuξησις των aρ

τεργατών) μόνον έπί τής τιμής του άρτου των έπαρχιακών 

πόλεων, χωρίς εκτοτε νά άναπροσαρμοσθή ή τιμή άρτου 

τής τέως διοικήσεως πρωτευούσης, τής διαφοράς κατα

βληθείσης είς τό παρελθόν ύπό του προϋπολογισμου. Συ

νεπώς, ούδεμία, ώς ψευδ&ς ανεγράφη, έπεβλήθη είσφορά 
ύπέρ του Δημοσίου. ~ Αλλως τε, τόσον διά τής συμπιέσεως 

τών διαφόρων έξόδων συγκεντρώσεως, δσον καί διά τής 

μικράς αύξήσεως τής τιμής του άρτου, έν μέρει μόνον καλύ

πτεται τό &λλειμμα του προϋπολογισμου έξ 114 εκατ. (ού

σιαστικώς 88 εκατ. μετά τήν άφαίρεσιν τής προκυπτούσης 

διά τήν προμήθειαν άρτου των ένόπλων δυνάμεων ζημίας) , 

τό όποίον ή τελευταία εσοδεία σίτου liφησεν. 

»Παρά τάς όφθαλμοφανείς άληθείας, τάς δποίας περι

λαμβάνει ή παρουσα άνακοίνωσις, ή Κυβέρνησις είναι βε

βαία δτι ή ΕΚ, aρεσκομένη είς τόν κατήφορον τής δημα

γωγίας, θά έπιμείνη είς τάς άνευθύνους άπόψεις της. ' Αλλά 

είναι έπίσης βεβαία ή Κυβέρνησις δτι οί σιτοπαραγωγοί 
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Ή συνταξιοδότηση τών άγροτών καταδείκνυε τό εντονο ενδιαφέρον 

τού πρωθυπουργού γιά τούς κατοίκους τής ύπαίθρου. 
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κ:αί όλόκ:ληρος ό έλληνικ:ός λαός θά έκ:δηλώνουν τήν προ

τίμησίν των πρός τήν άλήθειαν». 

12 ΙΟΥΝΙΟΥ 1962 

'Υπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή συνέρχεται 

ή έξ ύπουργών Ο!.κονομική 'Επιτροπή καί έξετάζει 

τήν κατάσταση τής έλληνικής ο!.κονομίας καθώς καί 

τίς προοπτικές συστάσεως «κονσόρτσιουμ» γιά τήν 

παροχή οiκονομικής βοήθειας στήν 'Ελλάδα, σύμ

φωνα μέ τήν άπόφαση τής ύπουργικής συνόδου του 

ΝΑΤΟ, τόν περασμένο Μάιο. Τό θέμα τίθεται, ένό

ψει τών σχετικών έπαφών πού θά εχει στό Παρίσι, 

τίς άμέσως έπόμενες ήμέρες δ ύπουργός Συντονι

σμου, Π . Παπαληγούρας, μέ τό γενικό γραμματέα 

του ΝΑΤΟ, Ντ. Στίκκερ, καί μέ έκπροσώπους τών 

άρμοδίων ο!.κονομικών οργανισμών. 

Στίς 16 'Ιουνίου καί άμέσως μετά τήν έπάνοδο 
του Π. Παπαληγούρα άπό τή γαλλική πρωτεύουσα, 

θά συγκροτηθεί νέα σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία του 

Κ. Καραμανλή, στήν όποία συζητήθηκαν τά συμπε

ράσματα άπό τίς συνομιλίες του ύπουργου Συντο

νισμου στό Παρίσι. Στή σύσκεψη συμμετείχαν έπί

σης δ άντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως, Π. Κανελ

λόπουλος, καί οί ύπουργοί 'Εξωτερικών καί οικο

νομικών. 

13 ΙΟΥΝΙΟΥ 1962 

·Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν πρόεδρο του 'Εμ

πορικου καί Βιομηχανικοί) 'Επιμελητηρίου 'Αθη

νών, Χ. Πανάγο, δ δποίος, ύπό τήν !.διότητά του ώς 

προέδρου τής οργανωτικής έπιτροπής συνεδρίων 

τών έμποροβιομηχανικών έπιμελητηρίων, του έπιδί

δει τά πορίσματα του Πανελληνίου Συνεδρίου τών 

'Εμπορικών καί Βιομηχανικών 'Επιμελητηρίων, πού 

είχε πραγματοποιηθεί στό Βόλο, στίς άρχές του 

περασμένου Μαίου. 

Κατά τήν έπίδοση τών πορισμάτων, δ πρόεδρος 

του ΕΒΕ 'Αθηνών άνέφερε δτι τό συνέδριο άσχολή

θηκε μέ τήν οiκονομική άνάπτυξη τής χώρας καί μέ 

τό θέμα τής άναπτύξεως τής βιομηχανίας καί του 

έμπορίου, κάτω άπό τίς νέες συνθήκες πού δημιούρ

γησε ή σύνδεσή της μέ τήν ΕΟΚ. Καταλήγοντας δ Χ. 

Πανάγος παρατήρησε δτι <ψέ τήν δέουσαν σοβαρό

τητα καί αντικειμενικότητα καί μέ τήν βαθείαν πί

στιν εiς τό οiκονομικόν μέλλον τής χώρας, τό συνέ

δριο κατέληξεν εiς τά ύποβαλλόμενα πορίσματα, τά 

όποία αναφέρονται εiς τάς αναγκαίας προσαρμογάς 

καί έπισημαίνουν τά προκύπτοντα έκ του γεγονότος 

τούτου καθήκοντα διά τό Κράτος καί τάς έπιχειρη

ματικάς τάξεις». 

'Ο Κ. Καραμανλής διαβεβαίωσε τόν πρόεδρο καί 

τά μέλη τής έπιτροπής δτι «αί ύποβαλλόμεναι είση-

γήσεις καί προτάσεις θά μελετηθο\Jν μετά προσο

χής», έξή ρε «τήν άνάγκην συλλογικής προσπαθείας» 

καί ύπογράμμισε «τόν ρόλον τόν δποίον οφείλουν νά 

διαδραματίσουν αί έμποροβιομηχανικαί τάξεις διά 

τήν ο!.κονομικήν πρόοδον καί τήν βελτίωσιν του βι

οτικοί) έπιπέδου του λαο\J». 

14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1962 

Ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή συγκροτεί

ται σύσκεψη στό ύπουργείο Δημοσίων 'Έργων, μέ τή 

συμμετοχή του ύπουργο\J, Σ. Γκίκα, κάί ύπηρεσια

κών παραγόντων. Στό σχετικό πρακτικό άναφέρεται: 

<<1. 'Οδοποιία: 
»'Ενημέρωσις κ. προέδρου έπί τής πορείας του προ

γράμματος. 'Εντός του μηνός 'Ιουλίου περατοuνται αί κά

τωθι όδοί: 

»α. 'Αθηνων- Λαμίας, Πλήν κόμβου Τριων Γεφυρων. 

»β. 'Αθηνων - Κορίνθου, πλήν τμήματος Κακής Σκά-

λας. 

»γ. 'Ιωαννίνων - 'Αγρινίου. 

»δ. Πύργου - Κυπαρισσίας. 

»Κατά τό ετος 1963 θά κατασκευασθωσι οί άσφαλτικοί 
τάπητες των άνωτέρω δδων, θά περατωθοuν δέ πλήρως ό 

κόμβος Τριων Γεφυρων, τό τμήμα Κακής Σκάλας καί ή 

όδός Λαμίας - 'Αλμυροί) - Λαρίσης . 

»Ό κ. πρόεδρος έπανέλαβε τήν έντολήν του δπως εiς 

τάς όδούς 'Αγρινίου- 'Αντιρρίου, Θεσσαλονίκης- 'Αλε

ξανδρουπόλεως καί Κορίνθου- Πατρων, γίνεται συνεχής 

συντήρησις, εiς δσα δέ τμήματα αί φθοραί είναι λίαν έκτε

ταμέναι, γίνεται άνακατασκευή εiς τήν τελικήν μορφήν 

τής όδου . 

»'Επίσης νά ύποβληθή εiς τόν κ. πρόεδρον τό πρό-

γραμμα όδοποιίας του Νομαρχιακοί) Ταμείου 'Αττικής. 

»2. 'Αεροδρόμια: 
»'Ενημέρωσις έπί τής πορείας των εργων. 

»Τά άεροδρόμια Ρόδου, Κερκύρας καί Θεσσαλονίκης 

περαιοi)νται έντός του 1962, πλήν άσφαλτικων ταπήτων 
των έπεκτάσεων των διαδρόμων, οϊτινες θά κατασκευα

σθοuν τό 1963. 
»Περαιτέρω, έδόθη ρητή έντολή δπως μή γίνη εναρξις 

ούδεμιiiς έργασίας είς ετερα άεροδρόμια . 

»'Εν συνεχείζl, δ κ. πρόεδρος ένημερώθη έπί τής πο

ρείας των εργων άεροδρομίου 'Ελληνικοί). Τά εργα ταuτα 

θά όλοκληρωθοuν τό 1964. Ή άπαιτηθησομένη πίστωσις 
διά τό 1963 θά άνέλθη εiς 120 έκατ. δρχ. 

»'Ο κ. πρόεδρος έπέστησε καί πάλιν τήν προσοχήν του 

ύπουργοu Δημοσίων 'Έργων έπί των άποφάσεων των δικα

στηρίων διά τάς άποζημιώσεις άπαλλοτριουμένων ακινή

των. 

)) 'Έδωσε περαιτέρω έντολήν εiς τόν ύπουργόν Δημοσί

ων ~Εργων δπως παρακολουθή προσωπικως τάς δικαστι

κάς ένεργείας, συναντηθή μέ τόν ύπουργόν Δικαιοσύνης 

καί τόν πρόεδρον του 'Αρείου Πάγου, έπιστήση δέ τήν 

προσοχήν των άνωτέρω δτι διά των έπιδικαζομένων ύψη

λων άποζημιώσεων, κινδυνεύει ή έκτέλεσις των προγραμ

μάτων. 
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»3. Λιμένες: 
»Τά νέα εργα εις τούς λιμένας θά εκτελοuνται μόνον δι' 

ιδίων πόρων των λιμενικών ταμείων, θά περατωθώσι δέ μό

νον τά προγραμματισθέντα ύπό κατασκευήν εργα. 

»4. Λαχαναγορά: 
»Περαίωσις τών εργων εις τότέλος τοu ετους. Συνεννό

ησις μέ ύπουργείον Γεωργίας διά τήν όδοποιίαν καί τήν 

λήψιν των άπαραιτήτων μέτρων διά τήν εγκαιρον περαίω

σιν. 

»5. Λαϊκαί κατοικίαι • Αγίου Σώστη: 
)) 'Ενημέρωσις επί προόδου εργων, ijτις είναι ίκ:ανοποι

ητικ:ή . 'Εδόθη εντολή συνεννοήσεως ύπουργείου Κοινω

, νικής Προνοίας διά τήν εγκαινίασιν του νέου οικισμοu. 
»6. 'Έργα 'Αθηνών: 
»'Ενημέρωσις κ. προέδρου Κυβερνήσεως επί τής πο

ρείας τοu προγράμματος. Παρατηρείται καθυστέρησις εις 

τά εργα Λεωφόρου Ίλισσοu, όδοu 'Αχαρνών καί όδοu 

Πειραιώς, ιδίως λόγω τών άπαλλοτριώσεων. 

»'Εδόθη εντολή επισπεύσεως τών εργων διά παντός τρό

που. 

»Γενομένης συζητήσεως διά τήν μεταφοράν του τέννις 

ετέθη ύπ' δ ψι ν του κ:. προέδρου ή πρότασις τής έταιρίας 

'Ιπποδρομιών δπως ό 'Όμιλος 'Αντισφαιρίσεως εγκατα

σταθή εις τόν Ίππόδρομον Φαλήρου. Ό κ. πρόεδρος εύ

ρίσκει τήν πρότασιν λίαν ίκανοποιητικήν καί δίδει εντο

λήν προωθήσεως του θέματος καί συνεννοήσεως μέ άρμο

δίους του · Ομίλου. Κρίνει δέ ώς καταλληλοτέρας θέσεις 

κατά σειράν προτεραιότητος τάς έξής: α) 'Ιππόδρομος, β) 

Σκοπευτήριον, γ) Σχολήν Χωροφυλακής. 

»'Εν συνεχείg εδωσεν εντολάς διά τήν παρακολούθη

σιν των άναλύσεων των ύδάτων Νέου Φαλήρου διά τήν 

ταχείαν άξιοποίησιν τής άκτής εις λαϊκ:άς λουτρικάς εγκα

ταστάσεις. 

» 7. 'Έργα Θεσσαλονίκης: 
)) . ο κ . πρόεδρος ενημερώθη επί τής πορείας των εργων, 

τφ άνεφέρθη δέ δτι : 

»α. 'Η πρόοδος τών εργων όδοu Λαγκαδii είναι λίαν 

ίκανοποιητική, περαιουμένων κατ' Αϋγουστον. 

>>β . Τά εργα τής όδοu Μοναστηρίου καθυστέρησαν κα

τά τι, διότι τό συναφθέν δάνειον ύπό του Δήμου Θεσσαλο

νίκης δέν fiρκεσε διά τήν καταβολήν δλων τών άποζημιώ

σεων τών άπαλλοτριώσεων . 'Ήδη, διά του εγκριθέντος νέ

ου δανείου θά καταβληθοuν αί άποζημιώσεις καί θά ενταθή 

ό ρυθμός τών εργων rοστε κατά 'Οκτώβριον νά προβλέπε

ται ή πλήρης περαίωσις αότών . 

»'Ετέθη ύπ' δ ψι ν τοu κ:. προέδρου αϊτημα τοu Δήμου 

διά τήν δέσμευσιν των πόρων τούτων μέχρι 1972 πρός εξό
φλησιν των δανείων. Ό κ. Γκίκας, διαφωνών πρός τόν 

Δήμον, επρότεινε δπως τό δάνειον εξοφληθή μέχρι του 

1970. 'Ο κ. πρόεδρος ενέκρινε τήν πρότασιν τοu κ . Γκίκα. 

>>'Επί εργασιών του θεάτρου Μακεδονικών Σπουδών 

ενημερώθη ό κ:. πρόεδρος επί του δημιουργηθέντος θέμα

τος λόγφ κηρύξεως εκπτώτου του άναδόχου των κλιμα

τιστικών εγκαταστάσεων γερμανικοu οϊκου "Schobel". 
»Δεδομένου δτι iiπασαι αί εργασία ι επεραιώθησαν πλή

ρως , είναι δέ επιτακτική ή άνάγκη λειτουργίας του θεά

τρου, ό κ. πρόεδρος ενέκρινε τήν χορήγησιν πιστώσεως, 

1,5 έκατ. δρχ. διά τήν όλοκλήρωσιν των κλιματιστικών 
έγκαταστάσεων. ~Εδωσε περαιτέρω εντολήν διενεργείας 

έλέγχου πρός έξακρίβωσιν, πώς εδαπανήθη ύπό τής • Εται
ρίας Μακεδονικών Σπουδών τό διατεθέν ποσόν τών 2 έκ:ατ. 
δρχ., έπίσης δπως τό ταχύτερον άναληφθή ή ύπό του γερ

μανικοί) οϊκου εγγύησις καλής εκτελέσεως 900.000 δρχ. 
»Νά έρωτηθή ό κ. Τσάτσος πώς καί πότε ενεκρίθη ή 

διάθεσις τής πιστώσως των 2 έκατ. δρχ. 
»Περαιτέρω, ό κ. πρόεδρος εδωσεν εντολήν δπως δια

ταχθή ή διοίκησις του ΤΑΠΟΤΕ καί προκηρύξη άμέσως 

δημοπρασία ν διά τήν άνέγερσιν του ξενοδο-χείου, όριζομέ

νων τακτών προθεσμιών κ:αί επιβαλλομένων κυρώσεων εν 

περιπτώσει μή συμμορφώσεως . 

»Διά τό κλειστόν γυμναστήριον Θεσσαλονίκης , ό κ. 

πρόεδρος εδωσεν εντολήν δπως ό κ. Γεροκωστόπουλος, εν 

συνεργασίg μετά του κ. Μαρκάκη, ύποβάλη άναφοράν μέ 

τό δλον ίστορικόν καί τούς λόγους τής σημειωθείσης βρα

δύτητας τής περαιώσεως καί τής ύπερβάσεως του άρχικοu 

προϋπολογισμοu. 

»Διά τό Μουσείον Θεσσαλονίκης ό κ . πρόεδρος εδωσεν 

έντολήν νά παρέμβη ό κ. Μακρής καί νά διατάξη τήν 

Ύπηρεσίαν 'Αρ-χαιοτήτων νά επισπεύση τά εργα καί νά 

προσκομίση ό άρ-χιτέκτων κ. Καραντινός τά ελλείποντα 

σχέδια λεπτομερειών. 

»8. Περαιτέρω, ό κ:. πρόεδρος ενέκ:ρινεν δπως ή 20λε
πτος προσαύξησις επί των εισιτηρίων των λεωφορείων 

'Αθηνών παραταθή επ· άόριστον. 

»'Όσον άφορii τήν διάταξιν περί διοδίων των νέων λε

ωφόρων, ό κ. πρόεδρος εδωσεν έντολήν δπως εν συνεννοή

σει μέ κ. Παπαβλαχόπουλον ερευνηθή ή δυνατότης νά πε

ριληφθή ή σ-χετική διάταξις εις τό νομοσχέδιον περί "ένο- • 
ποιήσεως σιδηροδρόμων", έάν τοuτο δέν βραδύνη. "Αλλως 

νά εισαχθή κεχωρισμένως. 

»9. τέλος, εγένετο συζήτησις επί προβλημάτων των 
'Αθηνών (πολεοδομικά, κυκλοφοριακά, ϋδρευσις κ.λ.π.) . 

'Επί προτάσεως τοu κ. Γκίκα διά τήν εναρξιν νέων εργων 

είς 'Αθήνας, ό κ . πρόεδρος εδωσε τάς έξής εντολάς: 

»α. Νά του τεθή ύπ' δψιν ποίοι είναι οί πάσης πηγής 

πόροι δι' εργα 'Αθηνών (μόνιμα όδοστρώματα, άποχετεύ

σεις, ϋδρευσις, πόροι πολεοδομίας κ.λ.π.) καί πότε οί πό

ροι αότοί θά είναι ελεύθεροι. 

>>β . Νά έτοιμασθή εν πενταετές πρόγραμμα μέ προτά

σεις εργων, οικονομικά στοιχεία, άντιμετώπισιν δαπανών, 

ένδε-χομένως δανειοδότησιν κ.λ.π . 

»γ. Εiς άλλεπαλλήλους συσκέψεις νά συζητηθή τό γε

νικώτερον τοuτο πρόγραμμα καί νά συγκ:ληθή μία τελική 

σύσκεψις, καλουμένων καί εξωυπηρεσιακών παραγόντων, 

προτεινομένων άπό τού ύπουργείου Δημοσίων "Εργων. 

Κατά τήν σύσκεψιν ταύτην θά γίνη ελευθέρα συζήτησις 

κ:αί θά άνταλλαγοuν άπόψεις καί γνώμαι. 

»δ. Νά έτοιμασθή μία ήμερησία διάταξις περιλαμβά-

νουσα ενδεικτικώς τά έξής θέματα : 

»Σχέδιον πόλεως - Πολεοδομία. 
»Βιομηχανικαί ζώναι . 

»Κυκλοφοριακά, διανοίξεις, πλατείαι, λεωφόροι, στα-

θμοί αυτοκινήτων. 

»Παραπήγματα, Πνευματικόν Κέντρον. 

>>~Άγνωστος Στρατιώτης. 

»Κεντρική 'Αγορά. 

>>Πλατεία 'Ομονοίας 

»'Ύδρευσις- άποχετεύσεις» 180 • 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ 403 

Στίς 16 'Ιουνίου, τό ύπουργείο Δημοσίων VΕργων 
θά άνακοινώσει τήν όλοκλήρωση τών έργασιών της 

νέας όδόϋ 'Αρδανίου- Κήπων καί της νέας γέφυρας 

'Έβρου, μήκους 360 μέτρων καί πλάτους 9,90. 

16 ΙΟΥΝΙΟΥ 1962 

Μετά άπό έπίσκεψη πού πραγματοποίησε στή Δ. 

Γερμανία καί τίς ΗΠΑ, ό 'Αρχιεπίσκοπος Μακάρι

ος, διερχόμενος άπό τήν 'Αθήνα, συναντaται καί 

εχει συνομιλία μέ τόν Κ. Καραμανλή. 'Ο Κύπριος 

πρόεδρος ένημέρωσε τόν Κ. Καραμανλή γιά τίς έπα

φές πού είχε στή Βόννη καί τήν Ούάσιγκτων καί τίς 

διαβεβαιώσεις πού ελαβε γιά τή χορήγηση οίκονο

μικfiς βοήθειας, ίκανfiς νά έπιτρέψει τήν πλήρη 

έφαρμογή τοϋ προγράμματος οίκονομικfiς άναπτύ

ξεως της Μεγαλονήσου. 

15-16 ΙΟΥΝΙΟΥ 1962 

Ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή πραγματο

ποιοϋνται στό ύπουργείο Παιδείας διαδοχικές συσκέ

ψεις, στίς όποίες συμμετέχουν ό άντιπρόεδρος της 

Κυβερνήσεως, Π. Κανελλόπουλος, ό ύπουργός Παι

δείας, Γ. Κασιμάτης, ό γενικός γραμματέας τοϋ 

ύπουργείου, Χ. Σολομωνίδης καί άρμόδιοι ύπηρε

σιακοί παράγοντες. 'Αμέσως μετά, μέ έκτενη άνα

κοίνωση, γνωστοποιοϋνται οί κυβερνητικές άποφά

σεις γιά τήν άναμόρφωση της Παιδείας: 

« I. 'Η Κυβέρνησις άπό του 'Οκτωβρίου 1955 άπέβλεψε 
πάντοτε ε!ς τό θέμα τής Παιδείας του ί\θνους μέ δλην τήν 

επιβαλλομένην σοβαρότητα, κατέβαλε δέ πάσαν δυνατήν 

προσπάθειαν διά τήν θεραπείαν τών άναγκών του τομέως. 

Τουτο δέν σημαίνει δτι, λαμβανομένων ύπ' δψιν καί τών 

συνεχώς αυξανομένων άναγκών άποτόκων καί τής ύψώσε

ως τής στάθμης του βιοτικου επιπέδου, ή όποία επιτυγχά

νεται συνεχώς κατά τά τελευταία ί\τη, δέν ύπάρχουν μεγά

λα ι ελλείψεις. 'Η Κυβέρνησις γνωρίζει δτι τό ί\ργον , τό 

όποίον μένει άκόμη νά επιτελεσθή είναι μέγα, εχει δμως 

τήν άπόφασιν νά τό επιτελέση μέ ηυξημένας συνεχώς θυ

σίας καί μέ τήν πίστΊν, δτι οϋτω ύπηρετεί καλύτερον άπό 
τάς άνεδαφικάς επικρίσεις, τό συμφέρον τdυ εθνους. 'Η 
άντιμετώπισις του προβλήματος δέν ημπορεί νά γίνη παρά 

εν τφ πλαίσιφ τής έλληνικής Πι?αγματικότητος καί μέ τάς 

σημερινάς δυνατότητας τής έλληνικής οΙκονομίας. ΕΙναι 

εύκολον νά ζητοuνται τά πάντα διά μιaς, είναι δμως δύ

σκολον νά γίνουν. Καί είναι άπρόσφοροι αί συγκρίσεις μέ 

άλλας χώρας. Πανταχοu τής γής καί είς αυτάς τάς 'Ηνωμέ

νας Πολιτείας, ό ρυθμός άντιμετωπίσεως τών προβλημά

των τής Παιδείας είναι βραδύτερος άπό τήν αϋξησιν τών 

άναγκών - τόσο ταχεία είναι ή aύξησις τών άναγκών αυ

τών εiς τήν εποχήν τής γενικεύσεως τής εφέσεως πρός μά

θησιν τών μαζών καί τής άσυλλήπτου τεχνολογικής προό

δου . 

»2. Τρία είναι τά κύρια θέματα τής Μέσης, Στοιχειώ
δους καί 'Επαγγελματικής Παιδείας. 'Ο πλήρης εξοπλι-

σμός της είς διδακτικόν προσωπικόν, ή άνέγερσις επαρκών 

καί συγχρονισμένων κτιρίων καί ή άναθεώρησις τών εκ

παιδευτικών προγραμμάτων. 

»Καί ώς πρός μέν τό θέμα του διδακτικου προσωπικοί) ή 

Κυβέρνησις άνήγγειλεν άπό του 'Ιανουαρίου τάς άποφά

σεις της, αί όποία ι καί εξετελέσθησαν. Διωρίσθησαν Ι. 700 
νέοι καθηγηταί καί διδάσκαλοι καί θά διορίζωνται κατ' 

ί\τος διά τρία άκόμη ί\τη Ισάριθμοι, εiς τρόπον ό\στε νά 

συμπληρωθοuν αί άνάγκαι καί νά κατέλθη ό άριθμός τών 

μαθητών κατά διδάσκοντα καί ε{ς τάς μεγάλας πόλεις. 

>>'Αλλ' ή ποσοτική άντιμετώπισις του προβλήματος 

δέν άρκεί. 'Απαιτείται καί ή ποιοτική βελτίωσις του διδα

κτικοί) προσωπικοί). 'Η Κυβέρνησις ελπίζει δτι καί οί ίδι

οι οί εκπαιδευτικοί θά καταβάλουν μόνοι των, εν δψει του 

ηυξημένου ένδιαφέροντος τής Πολιτείας διά τό ί\ργον των, 
καί νέαν προσπάθειαν όλοκληρώσεως τής μορφώσεώς των 

καί άναπτύξεως τών ίκανοτήτων των, θά τούς βοηθήση 

δμως καί ή Πολιτεία ε{ς τοuτο διά τής καθιερώσεως συστή

ματος μετεκπαιδεύσεως, πέραν τής ήδη ύφισταμένης, συ

νισταμένου εiς τήν έκλογήν τώv καλυτέρων δι ' έκάστην 
κατηγορίαν . 

»Είς τό πλαίσιον αυτό τής γενικής κυβερνητικής πολι

τικής επιμορφώσεως τών στελεχών τής έλληνικής ζωής, θά 

δημιουργηθή διά τής άναδιοργανώσεως τών 'Ανωτάτων 

'Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων καί πλήρες σύστημα ταχυρρύ

θμου μετεκπαιδεύσεως τών δημοσίων ύπαλλήλων πρός 

εξειδίκευσιν αυτών καί αύξησιν τής άποδοτικότητος τών 
δημοσίων ύπηρεσιών. 

» ' Ως πρός τό θέμα τών σχολικών κτιρίων, κατατίθεται 

έντός τών ήμερών ε{ς τήν επιτροπήν του άρθρου 35 του 
Συντάγματος τό σχέδιον Ν .Δ . περί ίδρύσεως του 'Οργανι

σμοί) Σχολικών Κτιρίων, τό όποίον είχε ήδη διά τών προ

γραμματικών της δηλώσεων έξαγγείλει ή Κυβέρνησις. 'Ο 

'Οργανισμός, προικοδοτούμενος ύπό του Κράτους μέ 300 
έκατ. έτησίως, θά ί\χη πρόγραμμα άνεγέρσεως συγχρόνων 

σχολικών κτιρίων Στοιχειώδους, Μέσης καί 'Επαγγελμα

τικής 'Εκπαιδεύσεως, ατινα θά καλύψουν κατά τό πλεί

στον εντός πενταετίας τό άργότερον τάς άνάγκας τής χώ

ρας . 'Ο 'Οργανισμός, δυνάμενος νά προβή εiς δανεισμόν 

ττi εγγυήσει του Κράτους καί άποβλέπων καί ε{ς άλλας 

ενισχύσεις, θά διαθέση οϋτω, διά τήν εκτέλεσιν του προ

γράμματός του, τουλάχιστον 1.500 εκατομμύρια κατά τά 
προσεχή ετη. Τά κτtρια θά άνεγερθοuν έπί οΙκοπέδων πα

ραχωρουμένων κατ' άρχήν ύπό του Δημοσίου , τών Δήμων 

ή 'Οργανισμών. 

»τέλος , ώς πρός τό ζήτημα τής άναμορφώσεως τών 

προγραμμάτων, μετά τήν εκπαιδευτικήν μεταρρύθμισιν του 

1959 καί τήν άξιολόγησιν τής Τεχνικής 'Εκπαιδεύσεως, 
ί\ντονος καταβάλλεται προσπάθεια διά τήν δημιουργίαν 

νέων ρεαλιστικών καί συγχρονισμένων προγραμμάτων, 

στηριζομένων ε{ς τάς νέας συνθήκας τής ζωής, χωρίς δμως 

έπικίνδυνον άπομάκρυνσιν άπό τάς ρίζας τής έλληνικής 

παραδόσεως τής στηριζομένης ε{ς τόν έλληνοχριστιανικόν 

πολιτισμόν. 

»3. 'Αλλ' ή Κυβέρνησις δέν περιορίζει ε{ς μόνα τά 
άνωτέρω τήν iδιαιτέραν διά τήν Παιδείαν μέριμνάν της . 

'Έλαβε καί λαμβάνει καί άλλα μέτρα, τά όποία συνοψίζον

ται ε{ς τάς έξής: 
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»α. 'Ίδρυσεν 24 κατωτέρας καί 14 μέσας τεχνικάς σχο
λάς καί έπρογραμμάτισε τήν άνέγερσιν τών κτιρίων των εiς 

διαφόρους περιοχάς τής χώρας. 

»β. Προέβη εiς τήν άπαλλοτρίωσιν γηπέδου εiς Καλο

γρέζαν, δπου θά έγκατασταθή ή άπό του 1959 λειτουργοu
σα εiς προσωρινήν στέγην Σχολή Στελεχών Τεχνικής 

'Εκπαιδεύσεως. Ή δλη δαπάνη άνεγέρσεως τής ώς ι'iνω 

Σχολής θά άνέλθη εiς 56 /;κατομμύρια. 
»γ. Διά καταρτισθέντος σχεδίου Ν.Δ., δπερ θέλει κατα

τεθή πρός ψήφισιν εiς τήν 'Επιτροπήν του ι'iρθρου 35 του 
Συντάγματος, άναμορφοuται τόσον τό σύστημα κρίσεως 

τών σχολικών βιβλίων δσον καί τό τής έκδόσεως αότών 

ύπό του ΟΕΣΒ, rοστε οί μαθηταί τών σχολείων Στοιχειώ

δους καί Μέσης 'Εκπαιδεύσεως νά εχουν ταχύτατα εiς τήν 

διάθεσίν των διδακτικά βιβλία άπό πάσης άπόψεως ι'iρτια 

καί άνταποκρινόμενα είς τάς συγχρόνους άπαιτήσεις. 'Εκ 

παραλλήλου λαμβάνεται πρόνοια διά τήν ύπό του ΟΕΣΒ 
άνάληψιν τής έκδόσεως πανεπιστημιακών παραδόσεων καί 

συγγραμμάτων, rοστε ή φοιτώσα είς τά 'Ανώτατα 'Εκπαι

δευτικά 'Ιδρύματα νεολαία νά δύναται νά προμηθεύεται είς 

χαμηλάς τιμάς τά άναγκαία διά τάς σπουδάς της βοηθήμα

τα. Τό θέμα τοuτο τών πανεπιστημιακών παραδόσεων καί 

συγγραμμάτων θεωρεί ή Κυβέρνησις βασικόν διά τήν 

'Ανωτάτην Παιδείαν καί θά λάβη δλα τά κατάλληλα μέτρα 

διά νά λυθή επωφελώς διά τήν σπουδάζουσαν νεολαίαν. 

»δ. Δι' έτέρου σχεδίου Ν .Δ. επιδιώκεται ή άναμόρφω

σις τής διεπούσης τά 'Ανώτατα 'Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα 

νομοθεσίας, rοστε ταuτα, χωρίς νά θίγεται καθόλου ή αυτο

τέλεια αότών, νά δύνανται πληρέστερον νά άνταποκριθοuν 

εiς τάς συγχρόνους συνθήκας καί νά ε{ναι είς θέσιν νά 

εκπληρώσουν κατά τόν ό:ποδοτικώτερον τρόπον τήν ύψη

λήν ό:ποστολήν των. Διά του Διατάγματος τούτου θά παρέ

χεται εiς τάς καθ' εκαστον Σχολάς ή δυνατότης νά έπιλύ

ουν τά άνακύπτοντα φοιτητικά ζητήματα ταχέως, πρός τό 

συμφέρον καί τη'ς Παιδείας καί τών σπουδαστών. Διά του 
αότοu σχεδίου Ν.Δ. λαμβάνεται πρόνοια καί διά τήν παρ' 

ήμίν ϊδρυσιν ίνστιτούτων καί κέντρων έπιστημονικής έρεύ

νης η εiδικών σπουδών καί διά τόν τρόπον τής λειτουργίας 

αότών. 

»ε. 'Εκ παραλλήλου ή Κυβέρνησις προωθεί συστημα

τικώς τήν έκτέλεσιν του παλαιότερον έξαγγελθέντος καί 

πραγματοποιουμένου κτιριακοί) προγράμματός της διά τό 

Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης καί τό Έθνικόν Μετσόβι

ον Πολυτεχνείον, rοστε τοuτο νά εχη συμπληρωθή κατά 

τάς ό:ρχάς τοu προσεχοuς ετους. Διά τά ώς ι'iνω κτιριακά 

συγκροτήματα καί τόν έξοπλισμόν αότών δαπανώνται συ

νολικώς 187 εκατομμύρια διά τό Πανεπιστήμιον Θεσσα
λονίκης καί 72 εκατομμύρια διά τό Ε.Μ. Πολυτεχνείον. 
'Εξ ι'iλλου, προωθοuνται καί έλπίζεται νά τερματισθοuν 

συντόμως αί συνεννοήσεις διά τήν είς 'Αθήνας άνέγερσιν 

τής Πανεπιστημιουπόλεως, εiς τήν δποίαν θά στεγασθοuν, 

πλήν του Οϊκου Φοιτητοu, ή διοίκησις τοu Πανεπιστημίου 

καί αί Σχολαί Θεολογική, Νομική, Φιλοσοφική καί Φυσι

κομαθηματική, ώς καί διά τήν βελ τίωσιν εiς Γουδί έγκατα

στάσεων τής 'Ιατρικής Σχολής. 'Η συνολική πρός τοuτο 

δαπάνη, ανερχομένη εiς 420 εκατομμύρια (εξ ών 340 διά τήν 
Πανεπιστημιούπολιν καί 80 διά τάς έγκαταστάσεις τής 
'Ιατρικής Σχολής), θά άναληφθή κατ' iσομοιρίαν ύπό του 

Κράτους - δπερ ηδη εχει καταβάλει 30 εκατομμύρια έπί 

πλέον τής άξίας του παραχωρηθέντος παρ' αότοi) γηπέδου, 

άνερχομένης εiς 100 καί πλέον εκατομμύρια - καί του 

Πανεπιστημίου. 

»στ. Μέγα θέμα, συνυφασμένον μέ τό μέλλον του τόπου 

άποτελεί τό τών ύποτροφιών καί τών σπουδαζόντων εiς τό 

έξωτερικόν νέων 'Ελλήνων. Εύρίσκονται ύπό μελέτη ν καί 

έντός βραχέος χρόνου θά άνακοινωθοuν τά μέτρα άναδια

μορφώσεως του δλου συστήματος ύποτροφιών μέ τήν προ

οπτική ν τής καθολικής καθιερώσεως τής άρχής τής έπιλο

γής τών ίκανωτέρων καί τής κατευθύνσεως αότών πρός 

τούς άπαραιτήτους διά τό μέλλον τής χώρας κλάδους. Εiς 

τό πλαίσιον τής προοπτικής αότής έντάσσεται δ άναγγελ

θείς διά τό προσεχές Σάββατον πανελλήνιος διαγωνισμός 

τών τελειοφοίτων Γυμνασίου. 

»'Ιδιαιτέρα πρόνοια θά ληφθή διά τήν μετά τό τέλος 

των σπουδών των χρησιμοποίησιν των ύποτρόφων ύπό του 

Κράτους η δημοσίων οργανισμών, κατοχυρουμένης άφ' 

ένός μέν τής ύποχρεώσεως αότών νά προσφέρουν τάς ύπη

ρεσίας των, άφ' έτέρου δέ τής προνομιακής σταδιοδρομίας 

των εiς τήν ύπαλληλίαν. 

»'Όσον άφορα εiς τούς σπουδάζοντας εiς τό έξωτερι

κόν νέους, θά ληφθή άμέσως μέριμνα παρακολουθήσεως 

τών σπουδών των, καθοριζομένου δτι μόνον ή πλήρης 

γνώσις τής γλώσσης τής χώρας είς ijν εκπαιδεύονται, ή 

κατ' ετος κανονική έπιτυχία εiς τάς έξετάσεις καί ή προτί

μησις ώρισμένων έπιστημών θά δικαιολογοuν τήν χορή

γησιν καί συναλλάγματος καί τών ι'iλλων παρεχομένων εiς 

τούς σπουδαστάς έν γένει εόκολiών, ώς π. χ. άναβολής κα
τατάξεως κ.λ.π. 

»ζ. 'Ιδιαιτέραν πάντοτε πρόνοιαν έπέδειξεν ή Κυβέρ

νησις διά τά ζητήματα του πνευματικοί) κόσμου. Ειδική 

έπιτροπή έκπροσώπων τών λογοτεχνικών σωματείων μελε

τα τά καθ' εκαστον ζητήματα καί άναμένεται τό πόρισμα 

τών έργασιών της διά νά έξετασθή ή δυνατότης λήψεως 

ριζικών μέτρων. 'Εν πάσ1.) δμως περιπτώσει ή Κυβέρνησις 

εχει τήν άπόφασιν νά καθιιφώση εiδικά, άνεξάρτητα τών 

ύπαρχόντων, βραβεία διά τήν ποίησιν, τό'-; πεζόν λόγον, 

τήν δοκιμιογραφίαν καί τάς καλάς τέχνας, πρός πανελλή

νιον προβολήν τών καλυτέρων προϊόντων τής έλληνικής 

σκέψεως. 

»4. 'Η Κυβέρνησις έπαναλαμβάνει δτι εχει πλήρη συ
ναίσθησιν του γεγονότος δτι αί άνάγκαι τής συνεχώς άνα

πτυσσομένης καί εξελισσομένης Παιδείας ε{ναι πολλα

πλαί καί άνήκουν κατ' έξοχήν εiς έκείνας, τών δποίων καί 

ή είς δεδομένην εστω στιγμήν πλήρης κάλυψις δέν ε{ναι 

πραγματοποιήσιμος. Κατέβαλεν δμως καί καταβάλλει πα

σαν προσπάθειαν, έν τφ μέτρφ τών οiκονομικών δυνατοτή

των τής χώρας, διά νά άνταποκριθή εiς αότάς, δπως άπα

δεικνύουν τά έξης, τά όποία έγένοντο κατά τήν διάρκειαν 

τής εξαετίας 1955-1961. 
»1) Έπραγματοποιήθη τό 1959 ή έκπαιδευτική μεταρρύ

θμισις, έκ τής δποίας προσδοκώνται ώφέλιμα διά τό μέλ

λον τής χώρας άποτελέσματα έκ τής κατευθύνσεως τής νε

ολαίας πρός τήν τεχνικήν παιδείαν. 

»2) Πέραν τής πληρώσεως τών ύφισταμένων κενών εiς 
τό διδακτικόν προσωπικόν, έδημιουργήθησαν καί επλη

ρώθησαν 2.389 νέαι θέσεις καθηγητών καί διδασκάλων. 
»3) 'Ανηγέρθησαν 4.081 νέαι αϊθουσαι Στοιχειώδους 
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'Εκπαιδεύσεως καί 340 Μέσης. 
»4) 'Ανηγέρθη ή νέα Πανεπιστημιούπολις Θεσσαλονί

κης, τής δποίας ή δλοκλήρωσις πράγματοποιείται κατά τό 

προσεχές ετος. 

»Τά οϋτω επιτελεσθέντα κατά τήν έξαετίαν 1955-61 
ε{ ναι ύπερτριπλάσια τών γενομένων διά τήν Παιδεία ν κατά 

τήν προηγουμένην έξαετίαν 1950-55. Διά τών σήμερον δέ 
εξαγγελλομένων μέτρων ή aύξησις τών διατιθεμένων διά 

τήν Παιδείαν πιστώσεων επιτείνεται τόσον πολύ, rοστε νά 

μή επιδέχηται οίανδήποτε σύγκρισιν πρός τό παρελθόν. 

'Όχι μόνον, συνεπώς, δέν εύσταθοuν αί αιτιάσεις τής 

άντιπολιτεύσεως περί δήθεν εγκαταλείψεως του πρωταρχι

κοί) αύτου τομέως τής εθνικής ζωής, άλλά καί καθίστανται 

αύτόχρημα κωμικαί, προερχόμεναι άπό άνθρώπους οί 

δποίοι, δταν εύρίσκοντο εις τήν άρχήν, ούδέν εκαμαν διά 

τήν εστω καί ύποτυπώδη άντιμετώπισιν τών άναγκών τής 

Παιδείας». 

19 ΙΟΥΝΙΟΥ 1962 

'Υπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή συγκροτεί

ται σύσκεψη στό ύπουργείο Βιομηχανίας μέ τή συμ

μετοχή τών ύπουργών Συντονισμου καί Βιομηχανί

ας, του προέδρου του ΟΒΑ, Α. Τσάτσου, καί άρμοδί

ων ύπηρεσιακών παραγόντων. 'Εξετάστηκε ή δυνα

τότητα γιά επιτάχυνση τής δραστηριότητας στό βιο

μηχανικό τομέα, καί διαπιστώθηκε δτι αύξάνεται τό 

ενδιαφέρον μεγάλων οίκων του έξωτερικου γιά τήν 

πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων στήν 'Ελ

λάδα. 'Όπως υπογραμμίστηκε, στή δημιουργία του 

κλίματος αύτου εχουν συντελέσει τόσο ή σύνδεση 

τής ' Ελλάδος μέ τήν ΕΟΚ, δσο καί τά όργανωτικά, 

πιστωτικά καί άλλα μέτρα τής Κυβερνήσεως, πού 

άποβλέπουν στήν συνεχή αύξηση τής παραγωγής 

καί των εξαγωγών καί στήν πληρέστερη δυνατή άξι

οποίηση του εργατικου δυναμικου τής χώρας. Κατά 

τή σύσκεψη άποφασίστηκε επίσης ή ίδρυση άπό τόν 

ΟΒΑ στή Ν. 'Υόρκη γραφείου προσελκύσεως κεφα

λαίων στήν 'Ελλάδα, μέ σκοπό τήν παροχή πάσης 

φύσεως πληροφοριών γιά τήν έλληνική οικονομία 

καί τήν ενεργό παρότρυνση γιά τήν πραγματοποίη

ση επενδύσεων καί γονίμων επιχειρηματικών πρω

τοβουλιών στή χώρα. 

21 ΙΟΥΝΙΟΥ 1962 

'Ο ύπουργός Συντονισμου, Π. Παπαληγούρας, σέ 

όμιλία του κατά τή διάρκεια γεύματος πού δίνεται 

πρός τιμήν του στό «Προπέλλερ Κλάμπ», ύπογραμ

μίζει όρισμένα χαρακτηριστικά τής οικονομικής 

άναπτύξεως τής χώρας καί άναφέρεται στίς κύριες 

γραμμές τής προσπάθειας πού καταβάλλεται άπό έλ

ληνικής πλευράς, γιά τήν επίσπευση τfjς άναδιαρ

θρώσεως τfjς έλληνικ:ής οικονομίας, σέ συνάρτηση 

μέ τή σύνδεση τfjς χώρας μέ τήν Εύρωπαϊκή Κοινό

τητα. Ειδικότερα, ό Π. Παπαληγούρας επεσήμανε: 

<Πά άμέσως έπόμενα ετη θά εlναι κρίσιμα διά τό μέλλον 

τής έλληνικής οικονομίας. Τό πρόβλημα τών έπομένων 

ετών συνίσταται εις τήν θέσιν εν κινήσει μιας αύτοδυνάμου 

διαδικασίας άναπτύξεως, ή όποία νά δύναται νά δδηγήση 

εντός εύλόγου χρονικοί) διαστήματος εις τήν πλήρη άπα

σχόλησιν του εργατικοί) δυναμικοί) καί τήν μείωσιν τών 

άποστάσεων άπό άπόψεως εισοδήματος καί επιπέδων δια

βιώσεως μεταξύ τής ·Ελλάδος καί τών βιομηχανικώς άνε

πτυγμένων χωρών τής δυτικής Εύρώπης. Μάλιστα, ή προ

σπάθεια τής οικονομικής άναπτύξεως θά πρέπει νά συνδυ

ασθή μέ τήν προσαρμογήν τής έλληνικής οικονομίας πρός 

τούς αύστηρούς δρους του συναγωνισμοί) άνευ προστα

σίας, τούς όποίους συνεπάγεται ή σύνδεσις τής 'Ελλάδος 

μετά τής Κοινής 'Αγορfiς. ·Η σύνδεσις σημαίνει διά τήν 

·Ελλάδα τήν μετάβασιν άπό μίαν οικονομίαν εσωστρεφή, 

συγκεντρωμένην εις τήν παραγωγήν διά τήν έσωτερικήν 

άγοράν, πρός μίαν οικονομίαν εστραμμένην πρός τό εξω

τερικόν καί βασιζομένην επί τής εξειδικεύσεως τής παρα

γωγής καί τών εξαγωγών. ·Η μεταβολή αύτή εlναι άπα

ραίτητος διά τήν άνάπτυξιν τής οικονομίας μιας μικρfiς 

χώρας ώς ή ·Ελλάς, δπου τό μικρόν μέγεθος τής άγορaς 

άποτελεί άνασχετικόν παράγοντα τής βιομηχανικής άνα

πτύξεως». 

'Αναφερόμενος, στή συνέχεια, στό μέγεθος τfjς 

προσπάθειας πού άπαιτείται γιά τήν προσαρμογή καί 

τόν εκσυγχρονισμό τfjς παραγωγής, άνέπτυξε τούς 

λόγους γιά τούς όποίους μία άνάλογη προσπάθεια θά 

πρέπει νά στηριχθfj καί σέ πόρους του έξωτερικοϋ. 
Καί πρόσθεσε: 

«Παρά τήν έπιτευχθείσαν πρόοδον κατά τά τελευταία 

ετη, τά έκτου εξωτερικοί) κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης 

καί τής βοηθείας, άντεπροσώπευον άκόμη κατά τό 1961 
περίπου τό ενα τέταρτον του συνόλου τών επενδύσεων. 

'Ύπό οίανδήποτε εύλογ,ον ύπόθεσιν, συνεπώς, ώς πρός τήν 

έξέλιξιν τής εσωτερικής άποταμιεύσεως, ή επιτάχυνσις τών 

προσπαθειών διά τήν άνάπτυξιν τής χώρας θά δδηγήση 

άναποφεύκτως εις ηύξημένην άνάγκην άντλήσεως κεφα

λαίων εκ τοu εξωτερικοu». 

'Ως πρός τό πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσε

ων, παρατήρησε: 

«Τοuτο κατά τό 1962 προβλέπεται νά χρηματοδοτηθή 
κατά 3.500 έκατ. δρχ. η 60% εκ πόρων του έσωτερικου καί 
κατά τό ύπόλοιπον εκ πόρων του έξωτερικοu. 'Η άπα ι του

μένη έκ τών νέων συνθηκών επιτάχυνσις τής εκτελέσεως 

τών εργων ύποδομής καθιστά τήν άνάγκην άντλήσεως πό

ρων εκ του εξωτερικοί) πρός τόν σκοπόν τοuτον ετι έπιτα

κτικώτερον, ιδίως άν ληφθή ύπ ' όψιν δτι τά περιθώρια 

αύξήσεως τής κρατικής άποταμιεύσεως εlναι περιωρισμέ

να, λόγω τής άνάγκης καλύψεως βασικών άναγκών, ώς ή 

άμυνα, ή εκπαίδευσις καί ή δμαλή λειτουργία τής δημοσί

ας διοικήσεως. 'Εξ άλλου καί δ δανεισμός του Κράτους εις 

τό εσωτερικόν δέν θά πρέπει νά ύπερβή ώρισμένα δρια, 

διότι άλλως ένδέχεται νά περιορίση ούσιωδώς τήν ίκανό

τητα του τραπεζικοί) συστήματος καί τής άγορfiς κεφαλαί

ου νά καλύψουν τάς εις κεφάλαια άνάγκας του ιδιωτικοί) 

τομέως τής οικονομίας». 
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Στή συνέχεια καθόρισε τό βασικό άντικειμενικό 

σκοπό των έλληνικ&ν προσπαθειών γιά τά επόμενα 

δ τη: 

«Ούτος είναι ή άνάπτυξις τών εξαγωγών, ή όποία άπο

τελεί βασικήν άνάγκην τής έλληνικής οiκονομίας τόσον 

διά τήν διατήρησιν τής iσορροπίας εiς τάς μετά τοϋ /;ξωτε

ρικοϋ συναλλαγάς δσον καί διά τήν θέσιν /;ν κινήσει τής 

αύτοδυνάμου διαδικασίας άναπτύξεως, τήν όποίαν άπαιτεί 

ή επίτευξις τοϋ τελικοϋ &ντικειμενικου σκοπου, δηλαδή 

τής πλήρους άπασχολήσεως καί τής εξασφαλίσεως ύψη

λοτέρου επιπέδου διαβιώσεως διά τόν έλληνικόν λαόν». 

Σέ συνάρτηση μέ τή βασική αuτή έπιδίωξη, έξή

ρε «τάς διανοιγομένας διά τής συμφωνίας συνδέσεως 

μετά τής Κοινής 'Αγορίiς εuκαιρίας» καί έπεσή~ανε 

δτι «ή στροφή πρός τάς έξαγωγάς, σημαίνει προσα

νατολισμόν τής παραγωγής πρός μίαν άγοράν, ή 

όποία, λαμβανομένου ύπ' όψιν του μεγέθους τής ελ

ληνικής οίκονομίας, ε{ναι άπεριόριστος». Καί συνέ

χισε: 

«Εiς τήν προσπάθειαν αναπτύξεως τών εξαγωγών δύ

νανται οόσιωδώς νά συμβάλουν καί ξέναι επιχειρήσεις. 

'Αλλά πρός τουτο, πλήν τών ύφισταμένων /;ν 'Ελλάδι εό

νοϊκών συνθηκών λόγφ τής &πό /;τών επιτευχθείσης καί 

διατηρουμένης σταθερότητος καί τών παρεχομένων εiς τάς 

ξένας επενδύσεις διευκολύνσεων καί εγγυήσεων, απαιτεί

ται καί μεταβολή τής νοοτροπίας των ξένων επιχειρηματι

ών, οί όποίο ι /;πενδόοντες εiς τήν 'Ελλάδα δέν θά πρέπει 

νά αποβλέπουν εiς τήν περιωρισμένην έλληνικήν &γοράν, 

άλλά εiς τάς δυνατότητας τάς όποίας προσφέρει ή χώρα, 

εϊτε λόγω τής γεωγραφικής της θέσεως, εϊτε λόγω των εiδι

κών της σχέσεων μέ aλλας χώρας, εϊτε λόγω του &φθόνου 

καί προσαρμοσίμου Ι;ργατικου δυναμικου, εϊτε άκόμη καί 

λόγω των φυσικών της πόρων, διά τήν &νάπτυξιν δραστη

ριοτήτων &ποβλεπουσών εiς τήν ίκανοποίησιν τής ζητή

σεως τών διευρυνομένων &γορών τής Εόρώπης, τής Μ. 

'Ανατολής καί aλλων περιοχών του κόσμου . Είναι πρός τό 

συμφέρον του ξένου /;πιχειρηματίου νά άναπτύξη δραστη

ριότητας /;στραμμένας πρός τό εξωτερικόν, διότι ή εξωτε

ρική ίσχύς τής έλληνικής οίκονομίας άποτελεί καί τήν 

καλυτέραν /;γγύησιν διά τήν άσφαλή άπόδοσιν καί εξυπη

ρέτησιν του κεφαλαίου των . ' Η σημασία τής άναπτύξεως 

συνεργασιών μεταξύ ξένων καί 'Ελλήνων επιχειρηματιών 

είναι μεγίστη, διότι είναι άπαραίτητον καί διά τάς ξένας 

επιχειρήσεις καί τήν έλληνικήν οiκονομίαν νά άναπτυ

χθουν έλληνικά επιχειρηματικά στελέχη εξοικειωμένα 

πρός τάς έλληνικάς συνθήκας καί τήν έλληνικήν νοοτρο

πίαν» . 

Καί ό ύπουργός Συντονισμοί\ θά καταλήξει: 

«Ή άνάπτυξις τής έλληνικής οiκονομίας δύναται νά 

άποτελέση ύπόδειγμα συνεργασίας μέ συμμετοχήν καί Κυ

βερνήσεων καί επιχειρηματιών τής ' Ελλάδος καί τών 

'Ηνωμένων Πολιτειών ώς καί aλλων χωρών, αϊτινες άνή

κουν εiς τήν κοινότητα των ελευθέρων εθνών του κόσμου. 

'Η επιτυχία εiς τήν προσπάθεια ν αότήν δέν θά συμβάλη 

μόνον εiς τήν /;ξασφάλισιν τής εόημερίας. του έλληνικου 

λαου, άλλά καί εiς τήν ενίσχυσιν του έλευθέρου δημοκρα

τικου μας πολιτεύματος». 

21 ΙΟΥΝΙΟΥ 1962 

Μέ άναφορά του πρός τόν Κ. Καραμανλή, ό 

ύπουργός Προνοίας, Α. Στράτος, παρουσιάζει λε

πτομερώς τά άποτελέσματα άπό τήν έφαρμογή του 
προγράμματος πού ε{χε άποφασιστεί τό Φεβρουάριο 

του 1960, γιά τήν έκκαθάριση των παραπηγμάτων 
τής ' ' Αθήνας, του Πειραιίi καί τής Θεσσαλονίκης. 
Συγκεκριμένα, στό σχετικό ύπόμνημα άναφέρεται: 

«Κατόπιν προτάσεως ήμών ένεκρίνατε κατά γενομένην 

έν τφ ύπουργείφ Κοινωνικής Πρόνοιας σύσκεψιν τ(j I4ΊJ 

Φεβρουαρίου 1960 τήν έφαρμογήν προγράμματος πρός Ι;ξά
λειψιν τής "παράγκας". 

»'Ως πρώτον τμήμα του προγράμματος άπεφασίσατε, 

δπως κατασκευασθουν 3.500 κατοικία ι δι' ίσαρίθμους πα
ραπηγματούχους οiκογενείας μέ άπόλυτον προτεραιότητα 

τήν /;κκαθάρισιν των κεντρικωτέρων συγκροτημάτων εκ 

παραπηγμάτων τών τριών πόλεων 'Αθηνών, Πειραιώς καί 

Θεσσαλονίκης. 'Ως δαπάνη ν καθωρίσατε τό ποσόν των 

δρχ. 260.000. 000 άντί του ύφ, ήμών προταθέντος ποσοϋ 
των 300.000.000 δρχ. Τούς πόρους άντιμετωπίσεως τής δα
πάνης ταύτης κατενείματε ώς έξής: 

α. Δημόσιαι 'Επενδύσεις δι' ετη 

1960 καί 1961 δρχ. 100.000.000 
β. ΤΑΠΑΠ (' Ανταλ. Περιουσίαι) )) 100.000.000 
γ . Βασιλική Πρόνοια )) 60.000.000 
»'Επί τΌ συμπληρώσει διετίας άπό τής ενάρξεως τής 

έφαρμογής του προγράμματος, θά μου /;πιτρέψητε δπως διά 

τής παρούσης σίiς ένημερώσω δι' όλίγων /;πί τής πορείας 

τής εκτελέσεώς του. 

»Δι' άρχικής άποφάσεως ήμών αί ώς άνωτέρω 3.500 , 
κατοικίαι κατενεμήθησαν ώς έξής: 

1.200 κατοικίαι είς Πειραιά 
1.200 )) )) Θεσσαλονίκην 

1.100 )) )) 'Αθήνας 

»Λόγω τής σημειωθείσης άδικαιολογήτου άντιδράσεως 

των κατοίκων τής Δραπετσώνας καί ϊνα μ ή άπολεσθή άσκό

πως χρόνος, διά νεωτέρας άποφάσεως ήμών, ή ώς aνω κα

τανομή άνεμορφώθη ώς άκολούθως: 

1.464 κατοικίαι εiς Θεσσαλονίκην 
1.448 )) )) 'Αθήνας 

588 )) )) Πειραιά 

» 1. Εiς Θεσσαλονίκη ν αί κατοικία ι άνεγείρονται εiς 

τήν πρός τουτο άπαλλοτριωθείσαν εκτασιν τής περιφερεί

ας του Δήμου Καλαμαριάς (περιοχή Μίκρας), πλήν 20 πε
ρίπου κατοικιών, αϊτινες θά άνεγερθώσιν εiς iδιόκτητα οi

κόπεδα τών δικαιούχων παραπηγματούχων. Τά εγκαίνια 

του οiκισμου θά γίνουν τόν Όκτώβριον 1962, όπότε θά 
εχουν παραδοθή περίπου 1.000 διαμερίσματα, καί τμήμα 
τών κοινωνικών κέντρων (σχολεία, άγορά κ.λ.π.) . Ό δλος 

οίκισμός θά είναι άπολύτως ετοιμος μεταξύ Μαρτίου καί 

'Ιουλίου 1963. 
»2. Εiς 'Αθήνας αί κατοικίαι άνεγείρονται i) θ' άνεγερ

θουν εiς τρείς νέους οίκισμούς, εξαιρέσει 50 περιπτώσεων 
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δικαιούχων παραπηγματούχων, οϊτινες θ' άνεγείρουν τάς 

κατοικίας των έπί ίδιοκ:τήτων οίκ:οπέδων των. VΗτοι: 

»α. Εtς "Α γιον Σώστην θά κ:ατασκ:ευασθουν 657 έν συνό
λφ διαμερίσματα. 

»'Εκ: τοuτων 493 θά είναι ετοιμα μέχρι του Σεπτεμβρί
ου, ετερα Ι 00 μέχρι τέλους του ετους, τά ύΠόλοιπα δέ 64 
εύρίσκ:ονται είς τό στάδιον τής δημοπρατήσεως μέ πιθανήν 

άποπεράτωσιν τόν 'Ιούλιον 1963. 
»'Εκ: τών κοινωνικών κέντρων μόνον τό σχολείον κα

τασκευάζεται. Ή άγορά έστάλη πρός δημοπράτησιν. 'Εγ

καίνια ύπολογίζεται δτι θά είναι δυνατόν νά γίνουν κατά τό 

πρώτον δεκ:απενθήμερον του μηνός Δεκεμβρίου. 'Ο δλος 

ο{κ:ισμός θά άποπερατωθή τόν 'Ιούλιον 1963. Εtς τόν ο{κ:ι
σμόν τουτον θά διοχετευθουν οί παραπηγματουχοι τής Λε

ωφόρου 'Αλεξάνδρας κ:αί του Πολυγώνου. Οί συνοικισμοί 

ούτοι θά έκ:κ:ενωθουν πλήρως. 

»β. Είς Ταυρον. 'Υπολογίζεται δτι έκ:εί θά κ:ατασκ:ευα

σθουν 686 κ:ατοικ:ίαι. 'Εξ αύτών 212 θά είναι ετοιμαι πρός 
παράδοσιν περί τά τέλη του ετους, 216 κατασκευάζονται 
άλλά είναι άγνωστος δ χρόνος τής άποπερατώσεώς των 

λόγω κακοπιστίας του έργολάβου, 142 πρόκειται άπ' αύτάς 
νά δημοπρατηθουν, αί δέ ύπόλοιπαι 116 εύρίσκ:ονται άκ:ό
μη ύπό μελέτη ν. 'Ο ο{κ:ισμός δέν προβλέπεται νά είναι 

ετοιμος πρό του τέλους 1963. Πάντως είς τά έκ:άστοτε πα
ραδιδόμενα διαμερίσματα θά έγκ:αθίστανται παραπηγματου

χοι ο{κ:ογένειαι. 

»γ. Είς 'Ασύρματον. Προβλέπεται ή κατασκευή είς τόν 

χώρον τουτον 55 διαμερισμάτων, ίiτινα είναι άκ:όμη ύπό 
μελέτην. Ε{ς 'Ασύρματον εύρίσκ:οντο έγκ:ατεστημέναι έν

τός άθλιωτάτων παραπηγμάτων 314 οίκ:ογένειαι. 'Εξ αύ
τών, πρός τόν σκοπόν τής έλευθερώσεως του χώρου ό 

δποίος έχρειάζετο διά τήν άνέγερσιν τών νέων οίκ:ισμάτων, 

κ:ατεδαφίσθησαν τά παραπήγματα τών 178 ο{κ:ογενειών. 
Δεδομένον δτι μόνον 55 έξ αύτών θά έπανεγκ:ατασταθουν 
είς τάς κατοικίας αϊτινες θά άνεγερθουν έπί τόπου, αί ύπό

λοιποι θά έγκ:ατασταθουν είς τά διαμερίσματα Ταύρου, εύ

θύς ώς άρχίσουν ταυτα νά παρι;ιδίδωνται ε{ς ήμάς. 

»3. Εtς Πειραιά. 'Εκ: τών ο{κ:ογενειών, αϊτινες έγκ:ατέ
λειψαν ο{κ:ειοθελώς τμήμα τής Δραπετσώνας κ:αί τά παρα

πηγματα του συνοικ:ισμου 'Αγ. Φανουρίου, 263 ijρχισαν 
ijδη στεγαζόμεναι ε{ς διάφορα διάσπαρτα ο{κ:όπεδα διά του 

συστήματος τής αύτο!J'τεγάσεως. 

»α. Εtς 'Άγ. Φανούριον, θά κ:ατασκ:ευασθουν 152 κ:α
τοικ:ίαι. 'ο ο{κ:ισμός θά είναι ετοιμος πρό του τέλους του 

ετους. 

»β. Εtς Δραπετσώνα κ:αί είς τό τμήμα τό άπελευθερωθέν 

έκ: τών παραπηγμάτων θά δημοπρατηθουν έντός του 'Ιου

λίου 120 κ:ατοικ:ίαι. 'Η άποπεράτωσίς των προβλέπεται έν
τός του 1963. 

»γ. Εtς τήν περιοχήν Κορυδαλλου θά άνεγερθουν 130 
διαμερίσματα. Τό ί:ργο εύρίσκ:εται ύπό μελέτην. 

»Είναι άναμφισβήτητον δτι τό δλον πρόγραμμα εύρί

σκ:εται έν καθυστερήσει. 'Η καθυστέρησις κυμαίνεται με

ταξύ 5 εως 20 μηνών, έάν ληφθή ύπ' οψιν ή άρχικ:ώς καθο
ρισθείσα ήμερομηνία άποπερατώσεως του προγράμματος, 

τούτέστιν τέλος Φεβρουαρίου 1962. Πλείστοι είναι οί λό
γοι, οϊτινες προεκ:άλεσαν τήν κ:αθυστέρησιν ταύτην. 

» I. Ή άντίδρασις τών παραπηγματούχων τής Δραπε
τσώνας προεκ:άλεσεν μεγάλην κ:αθυστέρησιν μέχρις δτου 

μελετηθουν οί χώροι, δπου θά μετεφέρετο τό τμήμα του 

προγράμματος, δπερ άρχικ:ώς είχε κ:αθορισθή διά τόν Πει

ραιά. 

>>2. 'Η άπελευθέρωσις τών χώρων, δπου ήσαν έγκ:ατε
στημένα τά παραπήγματα η τών άriαλλοτριωθέντων χώ
ρων, έφ' ών εύρίσκ:οντο οίκ:ίαι, ήτο κ:αί αύτός βασικός 

λόγος καθυστερήσεως. 

»3. Αί τεχνικ:αί ύπηρεσίαι ο{κ:ισμου δέν διέθετον άρκ:ε
τήν πείραν οϋτε άνάλογον ε{ς άριθμόν προσωπικόν δι' ερ

γον τοιαύτης έκ:τάσεως. Πλήν τών έννέα τεχνικών ύπαλλή

λων (δσους έζήτησεν), οί δποίοι διετέθησαν ύφ' ήμών έξ 

ύπαρχής διά των πιστώσεων του προγράμματος, έξ ούδε

μιάς άλλης πηγής ένισχύθησαν. 

»4. Λόγω τών πολλών προβλημάτων, τά δποiα ένεφάνι
ζε τόσον τό κ:οινωνικ:όν, δσον κ:αί τό τεχνικ:οοικ:ονομικ:όν 

μέρος του προγράμματος, άπητείτο συνεχώς προσπάθεια 

συντονισμου κ:αί συνεννοήσεως μετά πολλών κρατικών 

ύπηρεσιών (ύπουργείον Συντονισμου, Παιδείας, άστυνομι

κ:αί ύπηρεσίαι κ:.λ.π.)». 

Καί άφοίί, στή συνέχεια, άναφέρθηκε στίς πηγές 

χρηματοδοτήσεως του όλου προγράμματος, δ ύπουρ

γός Προνοίας, άπευθυνόμενος πρός τόν Κ. Καρα

μανλή, κατέληξε: 

«'Η έξάλειψις τής άθλιότητος τής παράγκας είναι άπό 

τά εργα έκ:είνα διά τά όποία δύνασθε δικαίως νά ύπερηφα

νεύεσθε. Διότι, δέν είναι μόνον ή έξαφάνισις του αίσχους 

τής τρώγλης, ή όποία διετηρήθη έπί 40 ετη, άλλά είναι πρό 
παντός ή άφαίρεσις τοϋ επιχειρήματος, τό δποίον χρησι

μοποιουν διαρκώς οί έκ:μεταλλευταί τής άνθρωπίνης δυ

στυχίας κ:αί τό όποίον ούδεμίαν άπήχησιν θά ί:χη έφεξής 

ε{ς έκ:είνους ε{ς τούς δποίους προσεφέρατε μίαν άνθρωπί

νην κ:αί πολιτισμένην διαβίωσιν. Δύνασθε νά είσθε βέβαι

ος δτι οί άνθρωποι αύτοί θά σάς εύγνωμονοϋν έφ' δ ρου 
ζωής»ιsι. 

22 ΙΟΥΝΙΟΥ 1962 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται σέ συνεργασία τόν 

ύπουργό Ναυτιλίας, Σ. Κωτιάδη, δ δποίος τόν ενη

μερώνει γιά τήν πτώση τών ναύλων στή διεθνή 

ναυλαγορά καί τόν ένδεχόμενο άντίκτυπό της στήν 

έλληνική εμπορική ναυτιλία. 

'Ο Κ. Καραμανλής ύπέδειξε τήν εγκαιρη εφαρ

μογή τών επιβεβλημένων μέτρων, γιά τήν προστασία 

τών 'Ελλήνων ναυτικών, σέ περίπτωση όξύνσεως 

τής κρίσεως καί δημιουργίας προβλήματος άνεργίας. 

Παράλληλα, άποφασίστηκε ή αύξηση του κατώτα

του δρίου συντάξεων του ΝΑΤ, άπό 500 δρχ. σέ 625 
δρχ. μηνιαίως. 

23 ΙΟΥΝΙΟΥ 1962 

Σέ σύσκεψη πού συγκαλείται ύπό τήν προεδρία 

τοu Κ. Καραμανλή, μέ τή συμμετοχή τών ύπουργών 

'Εξωτερικών, Προεδρίας καί άρμοδίων ύπηρεσια

κών παραγόντων, άποφασίζεται νά εορτασθεί επίση

μα ή χιλιετηρίδα τής εμφανίσεως του μοναχικοί) βί-
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ου στό "Α γιο 'Όρος καί τής ίδρύσεως τής 'Ιεράς 

Μονής τής Μεγίστης Λαύρας. 'Ο Κ. Καραμανλής 

εδωσε όδηγίες γιά τήν όργάνωση του εορτασμου τής 

έπετείου, άνέθεσε τήν προεδρία τής Κεντρικής 'Επι

τροπής στόν 'Αρχιεπίσκοπο' Αθηνών, Χρυσόστομο, 

καί παράλληλα συνέστησε επταμελή έκτελεστική 

έπιτροπή· τέλος, ένέκρινε τή διάθεση πιστώσεως 7 
εκατ. δρχ. γιά τήν έκτέλεση τών άπαιτουμένων εργων 

καί τήν όργάνωση τών έκδηλώσεων. 

23 ΙΟΥΝΙΟΥ 1962 

'Ο Κ. Καραμανλής παρακολούθησε τήν παράστα

ση τής τραγωδίας του Εύριπίδη «'Ελένη» άπό τόν 

«'Οργανισμό Έθνικου Θεάτρου», στά πλαίσια του 

φεστιβάλ 'Επιδαύρου. 

25 ΙΟΥΝΙΟΥ 1962 

Μέ τήν εύκαιρία του εορτασμου τής 'Ημέρας του 

'Έλληνος 'Επαγγελματοβιοτέχνου, δ Κ. Καραμαν

λής άπευθύνει πρός τήν 'Ομοσπονδία 'Επαγγελ

ματιών καί Βιοτεχνών 'Αθηνών τό άκόλουθο μή

νυμα: 

«'Επί τfl εύκαιρίq. τής σημερινής έορτής τής 

'Ημέρας του 'Έλληνος Έπαyyελματοβιοτέχνου ά

πευθύνω πρός τήν έπαyyελματοβιοτεχνικήν τάξιν 

τής χώρας, τάς όρyανώσεις καί όρyανισμούς ταύτης 

καί τάς διοικήσεις αύτών, καθώς καί εlς τά μέλη αύ

τών έyκάρδιον χαιρετισμό ν. 'Η σημασία τής δρα

στηριότητος τών έπαyyελματοβιοτεχνικών έπιχει

ρήσεων διά τήν πρόοδο ν καί τό καλόν τής χώρας μας 

εlναι άφ' έαυτής άντιληπτή άπό δλους τούς έρyαζο

μένους καί lδιαιτέρως άπό τήν Κυβέρνησιν, ή όποία, 

ώς καλώς γνωρίζουν οί έπαyyελματοβιοτέχναι, δέν 

παραλείπει εύκαιρίαν διά νά έκδηλώση τήν πρός αύ

τούς στορyήν της, καθώς καί τό κρατικόν ένδιαφέ

ρον διά άντιμετώπισιν τών ζητημάτων τών συνδεομέ

νων μέ τήν πρόοδόν των. Ή σύνδεσις μάλιστα τής 

χώρας μας μέ τήν Εύρωπαϊκήν Κοινότητα έδωσε καί 

νέαν εύκαιρίαν εlς τήν Κυβέρνησίν μου νά έκδηλώ

ση τό ένδιαφέρον της μέ τήν λήψιν μέτρων πρός δι

ευκόλυνσιν τής άναπροσαρμοyής τών έπαyyελματο

βιοτεχνικών έπιχειρήσεων, δπως αύται καταστούν 

παραyωyικώτεραι καί άπολύτως συναyωνιστικαί. Πι

στεύω δτι καί οί έπαyyελματοβιοτέχναι θά πράξουν 

τό καλύτερον δπως άνταποκριθοuν εlς τάς άπαιτή

σεις τής πατρίδος, ή όποία δικαίως έπί τούτων στη

ρίζει παλλάς έλπίδας)). 

26 ΙΟΥΝΙΟΥ 1962 

'Ο άντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως του Λιβάνου, 

· Φίλιπ Μπουλος, έπισκέπτεται καί εχει φιλική συνο
μιλία μιας rορας μέ τόν πρωθυπουργό, Κ. Καραμανλή. 

27 ΙΟΥΝΙΟΥ 1962 

Ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή καί μέ τή 

συμμετοχή του άντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως, Π. 

Κανελλοπούλου, τών ύπουργών 'Εθνικής 'Αμύνης 

καί Δικαιοσύνης, του ύφυπουργου 'Εσωτερικών καί 

άρμοδίων ύπηρεσιακών παραγόντων, πραγματοποι

είται σύσκεψη, μέ άντικείμενο τή ρύθμιση του θέμα

τος τών έκτάκτων μέτρων άσφαλείας του Κράτους. 

Τήν επομένη, 28 'Ιουνίου, θά κατατεθεί στήν 

'Επιτροπή 'Εξουσιοδρτήσεως τής Βουλής τό σχέδιο 

Ν.Δ., μέ τό όποίο καταργουνται τά εκτακτα μέτρα 

άσφαλείας πού εΙχαν ληφθεί κατά τήν περίοδο 1946-
1950. Καταργείται έπίσης τό στρατόπεδο του' Αγίου 
Εύστρατίου καί άπολύονται οί έκτοπισθέντες, έκτός 

άπό 19 άτομα, τά όποία μεταφέρονται σέ διάφορες 
πόλεις. Σύμφωνα μέ τό σχέδιο του Ν.Δ., άπό τό Γ 

ψήφισμα διατηρουνται τά άρθρα l-20, ένώ παύουν νά 
εχουν iσχύ τά άρθρα πού έπιβάλλουν εiδική άδεια 

τής άστυνομικής άρχής γιά τήν έκτύπωση καί διανο

μή κάθε άλλου έντύπου. 'Από τήν άλλη πλευρά, δ 

Νόμος 507 Ι 47 συμπληρώνεται μέ κυρώσεις, ένώ πα
ράλληλα προβλέπεται κάτω άπό όρισμένες προϋποθέ

σεις ή άπόδοση γεωργικών κλήρων πού είχαν άφαι

ρεθεί καί ή έπαναχορήγηση συντάξεων πού είχαν 

διακοπεί. 

Σχετικά, στό κείμενο έκτενους κυβερνητικής 

άνακοινώσεως, πού θά έκδοθεί μετά τήν όλοκλήρω

ση τών διαβουλεύσεων, άναφέρεται: 

«'Η Κυβέρνησις εκρινεν δτι ήλθεν ή rορα νά έπιχειρη

θοϋν διά τής νομοθετικής δδοϋ ώρισμένα άποφασιστικά 

βήματα, συνδεόμενα μέ τήν άσφάλειαν τής χώρας. 

ι »Διά τοϋ σχεδίου Ν.Δ., τό δποίον κατέθεσε σήμερον εις 

τήν 'Ε πι τροπή ν 'Εξουσιοδοτήσεως, άφ' ένός μέν καταρ

γοϋνται αί άνεπίκαιροι πλέον καί ούσιαστικώς περιτταί 

διατιiξεις ψηφισμάτων, τά όποία εξεδόθησαν κατά τήν πε
ρίοδον 1946 εως 1950 μέ περιωρισμένην διάρκειαν ισχύος, 
άφ' έτέρου δέ, συμπληροϋται ή κειμένη νομοθεσία κατά 

τρόπον, δ δποίος κατοχυρώνει ετι μάλλον τήν έσωτερικήν 

aσφάλειαν τής χώρας μετά τήν κατάργησιν των έκτάκτων 
μέτρων. 

)) 'Η χώρα, διά τής παρατεταμένης πολιτικής σταθερό
τητος, τής συνεχοuς οικονομικής της προόδου καί τής άρ

τίας όργανώσεως των ενόπλων δυνάμεων καί των σωμάτων 

άσφαλείας, εισήλθεν εις περίοδον κατά τήν δποίαν οί κίν

δυνοι των άνωμαλιών, τάς δποίας μονίμως, βεβαίως, επιδι

ώκει δ κομμουνισμός, δέν εχουν πλέον άνάγκην εξαιρετι

κών μέτρων διά νά άποτραποuν. Τό Κράτος εlναι τόσον 

ισχυρόν, ωστε ή δημοκρατία εlναι ίκανή διά των κανονι

κών θεσμών της νά άντιμετωπίση επιτυχώς τήν δρίiσιν των 

ύπονομευτών αύτής καί τοϋ εθνους. Διά τών ήδη, aλλωστε, 

προτεινοιlένων νομοθετικών μεταρρυθμίσεων, ή άντιμετώ
πισις του κομμουνισμοu θά εχη θετικώτερα η εις τό παρελ

θόν άποτελέσματα. 

)) 'Η πέραν τών συνόρων παρουσία καί άντεθνική δρα
στηριότης χιλιάδων διαφυγόντων συμμοριτών, ώς καί ή 
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εκάστοτε διαπιστουμένη καί δι, επιτυχων επεμβάσεων των 

άρμοδίων οργάνων τοϋ Κράτους άποκαλυπτομένη ύπονο

μευτική εν τij χώρg μυστική δράσις τοϋ κομμουνισμοϋ, θά 

ήδύναντο βεβαίως νά θεωρηθοϋν ώς συνεχής άπειλή καί δή 

ώς συνέχισις τής άνταρσίας, δέν εχουν δμως επί τοϋ έλλη

νικοϋ εδάφους τά άντικειμενικά χαρακτηριστικά τά όποία 

προϋποθέτουν τά εκτακτα εκείνα ψηφίσματα, δταν εξήρ

των τήν iσχύν ώρισμένων μέτρων κατά τρόπον ρητόν εκ 

τής διαρκείας τής άνταρσίας. 

»·Ως εκ τούτου ή Κυβέρνησις άπεφάσισε νά προτείνη 

τήν κατάργησιν των ψηφισμάτων καί των νόμων, τά όποία 

συναρτωνται ρητως πρός τήν διάρκειαν τής άνταρσίας, νά 

άντικαταστήση δέ ταϋτα διά μονίμων θεσμων, κατοχυ

ρούντων κατά τρόπον όρθοδόξως δημοκρατικόν τήν ελευ

θερίαν καί άνεξαρτησίαν τής χώρας. 

»·Ωσαύτως, έθεώρησεν ή Κυβέρνησις άναγκαίον δπως, 

άφ' ενός μέν συμπληρώση ώρισμένα κενά, άφ' έτέρου δέ 

τροποποιήση, εν άρμονίg πρός τό Σύνταγμα καί τήν πολι

τειακήν τάξιν, τήν περί μέτρων άσφαλείας τοϋ καθεστωτος 

νομοθεσία ν' επαναφερομένων ουσιαστικως των διατάξεων 

περί διοικητικής εκτοπίσεως, αί όποίαι ίσχυον άπό μακροϋ 

καί δή πρό των εξαιρετικων μέτρων. 'Εν συνδυασμφ πρός 

τάς τροποποιήσεις αυτάς άπεφάσισε καί τήν κατάργησιν 

τοϋ θεσμοϋ τής εiς ώρισμένον τόπον, συγκεκριμένως εiς 

'Άγιον Ευστράτιον, έκτοπίσεως των επικινδύνων διά τήν 

δημοσίαν άσφάλειαν. Τό ύπό των εχθρων τής 'Ελλάδος 

δυσφημούμενον εiς τό εξωτερικόν δήθεν στρατόπεδον τοϋ 

'Αγίου Ευστρατίου, ουδέποτε ύπήρξε πράγματι στρατόπε

δον συγκεντρώσεως, άλλ' άπλως τόπος άναγκαστικής 

όμαδικής διαμονής έκείνων οί όποίοι ύπό των νόμων τοϋ 

Κράτους εχαρακτηρίζοντο ώς επικίνδυνοι. Ούτοι άνήρ

χοντο κατά τό ετος 1955 εiς 855, ένω σήμερον παραμένουν 
έκεί μόνον 159' έξ ών οί πλείστοι τελοϋν έν εκτοπίσει πέ
ραν τής διετίας. ~Ηδη, έκτός τής καταργήσεως τοϋ χρονι

κώς άπεριορίστου τής εκτοπίσεως καί τής θεσπίσεως των 

άναγκαίων εγγυήσεων διά τήν βάσει άντικειμενικων κρι

τηρίων άπομάκρυνσιν των επικινδύνων άπό τήν εστίαν τής 

δράσεώς των, θά καταργηθή καί τό δήθεν στρατόπεδον τοϋ 

·Αγίου Ευστρατίου. Οί εiς τό μέλλον εκτοπιζόμενοι θά 

ύποχρεοϋνται νά παραμένουν, καθ' δ διάστημα θά διαρκή 

ή έκτόπισίς των, εiς τούς τόπους, οί όποίοι εκάστοτε καί 

δι, ενα εκαστον χωριστά θά όρίζωνται ύπό των άρμοδίων 

έπιτροπων. 

))Τό σχέδιον Ν.Δ. προβλέπει έπίσης τήν άποκατάστα

σιν τοϋ δικαίου διά τής άποδόσεως εiς ώρισμένας περι

πτώσεις άφαιρεθέντων κλήρων καί διά τής έπαναχορηγή

σεως διακοπεισών συντάξεων. 

))'Εξ aλλου, προβλέπεται, ώς προελέχθη, ή συμπλήρω

σις τής κειμένης νομοθεσίας, ώς καί τοϋ Γ' Ψηφίσματος 

καί τοϋ Α. Ν. 509/1947 έν σχέσει πρός τήν δράσιν τοϋ ύπό 
έθνικήν άπαγόρευσιν τεθέντος Κομμουνιστικοί) κόμματος. 

Οϋτως όπλίζεται τό Κράτος -ώς συμβαίνει καί εiς aλλας 

προηγμένας δημοκρατικάς χώρας- διά τών μέσων, τά 

όποία εlναι άναγκαία διά νά προασπίση εαυτό άποτελε

σματικώτερον κατά τοϋ μονίμως άπειλοϋντος τό εθνος καί 

τήν δημοκρατίαν κομμουνισμοϋ, θεσπιζομένων νομικων 

διατάξεων διαρκοϋς κύρους καί ουχί άπλώς εκτάκτου iσχύ

ος. 

))Παρά τήν ϋπαρξιν των έκτάκτων μέτρων, τά όποία ijδη 

καταργοϋνται, ή ουσιαστικως άπαγορευθείσα δράσις τοϋ 

κομμουνισμοϋ εiς πλείστας περιπτώσεις δέν ένέπιπτε τυπι

κως εiς τά άντικειμενικά χαρακτηριστικά σαφως διαγε

γραμμένου άδικήματος. Οϋτως, οί δικασταί εύρίσκοντο 

συχνότατα εiς δύσκολον θέσιν, μή δυνάμενοι βάσει τής 

αυστηρως νομικής άντιλήψεως, ή όποία πρέπει νά διέπη 

αυτούς, νά καταλογίσουν ευθύνας έκεί δπου ή έθνική των 

συνείδησις καί ή προστασία τής δημοκρατίας έπέβαλλον 

νά τό πράξουν. Διά τοϋ κατατεθέντος νομοθετικοϋ διατά
γματος προσδιορίζονται διά πρώτην φοράν κατά τρόπον 

σαφή καί εiς δλην τήν έννοιολογικήν των εκτασιν τά άντι

κειμενικά χαρακτηριστικά τής άντεθνικής κομμουνιστι

κής δραστηριότητος. ·Η άφηρημένη έθνική έπιταγή, ή 

όποία περιελαμβάνετο εiς τόν Α.Ν. 509, προσλαμβάνει 
οϋτω χαρακτήρα σαφοϋς νομικής διατάξεως, τήν όποίαν 

καλοϋνται οί 'Έλληνες δικασταί νά έφαρμόσουν. 

))Τέλος, διά τοϋ κατατεθέντος σχεδίου ΝΑ. πραγματο-' 
ποιείται ή άπό δεκαετίας επιβεβλημένη εναρμόνισις τοϋ 

νόμου περί άναστολής τής iσχύος συνταγματικων τινων 

διατάξεων, εiς περίπτωσιν έξωτερικοϋ ij έσωτερικοϋ κινδύ
νου, τουτέστιν τοϋ λεγομένου στρατιωτικοϋ νόμου, πρός 

τούς όρισμούς τοϋ άπό τοϋ ετους 1952 iσχύοντος Συντά
γματος. 

)) 'Η Κυβέρνησις εΙ ναι βεβαία δτι ή ευρύτης μέ τήν 
όποίαν άντιμετωπίζει διά τοϋ σχεδίου Ν.Δ. τό ευπαθές θέμα 

τής έθνικής άσφαλείας, θά τύχη τής επιδοκιμασίας δλων 

των 'Ελλήνων, οί όποίοι πιστεύουν εiς τό εθνος καί τήν 

δημοκρατίαν)). 

Τό σχέδιο Ν.Δ. «περί ρυθμίσεως θεμάτων άφο

ρώντων εiς τήν άσφάλειαν τής χώρας»> θά συζητηθεί 

άπό τήν 'Επιτροπή 'Εξουσιοδοτήσεως τής Βουλής 

καί θά ψηφιστεί στίς 18 'Ιουλίου 182 • 

29 ΙΟΥΝΙΟΥ 1962 

·Ο Κ. Καραμανλής παρίσταται στή δοξολογία πού 

τελείται στό Μητροπολιτικό Ναό 'Αθηνών, μέ τήν 

εύκαιρία τής όνομαστικής έορτής του βασιλέα Παύ

λου. 'Από τή δοξολογία άπουσίασαν οί ήγέτες τής 

άντιπολι τεύσεως. 

29 ΙΟΥΝΙΟΥ- 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 1962 

'Ο Κ. Καραμανλής, συνοδευόμενος άπό τούς 

ύπουργούς Συντονισμοu καί Γεωργίας, καί τόν 

ύφυπουργό Συντονισμοu, πραγματοποιεί τριήμερη 

περιοδεία στήν Κρήτη, μέ πρώτο σταθμό τό ' Ηρά

κλειο, δπου στή διάρκεια συγκεντρώσεως λέγει τά 

έξή ς: 

«Αlσθάνομαι lδιαιτέραν χαράν, διότι εύρίσιωμαι 

σήμερον εlς τήν Κρήτη ν. 'Επιθυμώ νά βεβαιωθijτε 

δτι ή aγάπη καί ή lκτίμησίς μου διά τούς Κρijτας 

εlναι εlλικρινής, θά ήδυνάμην νά προσθέσω aνιδιο-

. τελής. Γνωρίζω τά προβλήματα τής Μεγαλονήσου 
καί ενδιαφέρομαι προσωπικώς διά τήν tπίλυσίν των. 

Τό ενδιαφέρον μου, aλλωστε, αύτό τό aπέδειξα 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



4JO, ΠΡΟΆΣΠΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ 

έμπράκτως, μεριμνήσας διά τήν Κρήτην περισσότε

ρον άπό οίανδήποτε Κυβέρνησιν τοv παρελθόντος, 

δπως άποδεικνύεται άπό τά έκτελούμενα εlς αύτήν 

έργα καί τάς διατεθείσας πρός τοvτο πιστώσεις. 

~~Θά άναφέρω δύο συγκριτικούς άριθμούς διά νά 

σiiς δώσω τήν έκτασιν τοί] ένδιαφέροντός μου. Με

ταξύ τώνέτών 1950 καί 1955 διετέθησανδιά τήν Κρή
την 292.000.000 δρχ. καί μεταξύ τών έτών 1955 καί 
1961 διετέθησαν 1.410.000.000 δρχ. Καί διά τό έκτε-

' λούμενον πρόγραμμα τοί] τρέχοντος έτους διατίθεν-

ται 388.000.000 δρχ. Παραλλήλως ή Κvβέρνησίς μου 
έλαβεν άποτελεσματικά μέτρα προστασίας τών βα

σικών προϊόντων τής Κρήτης, δπως ή σουλτανίνα 

καί τό έλαιον, μέ σημαντικάς θυσίας τοί] Δημοσίου. 

»'Αλλά πέραν αύτών, δπως γνωρίζετε, ή Κυβέρ

νησις έπεξεργάζεται ήδη εlδικόν πρόγραμμα άναπτύ

ξεως τής οΙκονομίας τής νήσου. Τό πρόγραμμα αύτό, 

πού θά είναι ετοιμον μέχρι τέλους τοί] έτους, ή έκτέ

λεσις τοί] όποίου θά άρχίση άπό τοv 1963, άποβλέπει 
εlς τήν άνάπτυξιν τής γεωργίας, τοv τουρισμοί] καί 

τής βιομηχανίας τής Κρήτης. 'Έκρινα δτι έπεβάλλε

το νά καταρτίσω εlδικόν πρόγραμμα περιφερειακής 

άναπτύξεως, καθόσον ή Κρήτη, ούσα νήσος, δέν με

τέχει κατ ' άνάγκην τών εύεργετημάτων τών μεγάλων 

παραγωγικών έργων, τά όποία έκτελοvνται εlς τήν 

ήπειpωτικήν Έλλάδα. 

»Δέν ήλθα εlς τήν Κρήτη ν, καί έπιθυμώ νά βεβαι

ωθήτε περί αύτοv, διά νά προσφέρω άπραγματοποιή

τους υποσχέσεις, άλλά διά νά σiiς βεβαιώσω δτι έν 

τφ μέτρφ τών μέσων τά όποία διαθέτω, θά πράξω τό 

καλύτερον διά τήν Κρήτην. Είναι αύτονόητον, δτι ή 

έπιτυχής έφαρμογή ένός προγράμματος, προϋποθέτει 

τήν στενή ν συνεργασίαν λαοί] καί Κυβερνήσεως. 'Η 

άντιδικία τών πολιτών πρός τό Κράτος, τήν όποίαν ή 

άνεύθυνος δημαγωγία προσπαθεί εlς πάσαν περίστα

σιν νά ένθαρρύνη, όχι μόνον έμποδίζει τήν οlκονο

μικήν πρόοδον, άλλά θέτει έν κινδύνφ καί τήν κοι

νωνικήν γαλήνην μιiiς χώρας. 

»Είμαι βέβαιος δτι οί Κρήτες γνωρίζουν καί έκτι

μοvν τάς άληθείας αύτάς καί δτι θά συμπράξουν 

άποφασιστικώς είς τήν πραγματοποίησι ν αύτοί] τοί] 

προyράμματος. Σiiς εύχαριστώ διά τήν έμπιστοσύνην 
καί τήν συμπάθειάν μέ τήν όποίαν μέ υποδέχεστε». 

Στό ' Ηράκλειο, ό Κ. Καραμανλfjς εΙ χε επαφές μέ 

εκπροσώπους των επαγγελματικών καί παραγωγικών 

τάξεων καί ενημερώθηκε γιά τά αίτήματά τους καί 
τίς άνάγκες τfjς περιοχfjς. Σέ σύσκεψη πού θά πρα

γματοποιηθεί ύπό τήν προεδρία του, στίς 30 'Ιουλί
ου, άποφασίστηκε ή λήψη των πρώτων κυβερνητι

κών μέτρων, μέ τήν προοπτική εντάξεώς τους στό 

είδικό πρόγραμμα περιφερειακfjς άναπτύξεως τfjς 

Κρήτης. 

Είδικότερα γιά τήν επίλυση τών προβλημάτων 

τfjς πόλεως, σύμφωνα μέ τή σχετική άνακοίνωση, 

άποφασίστηκαν τά άκόλουθα: 

«1) Ή στεγαστική άποκατάστασις τών τρωγλοδυτών. 
Πρός τουτο διετέθησαν 7 /:κατ . δραχ. έκτός τών 3 πού δια
θέτει δ Δήμος καί Ι:τέρων 7 του έφεδρικου ταμείου. 2) ' Η 

κατασκευή Μοτέλ εiς Καρτερόν καί ή διαμόρφωσις πρός 

τουριστικούς σκοπούς δλοκλήρου τής άπαλλοτριωθείσης 

πρός τουτο έκτάσεως (πλάζ κ.λ.π . ) 3) Ή μετατροπή του 
Βενιζελείου Σανατορείου 'είς Γενικόν Κρατικόν Νοσοκο
μείον ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι τουτο ijθελε ζητηθή ύπό τών 

παραγωγικών τάξεων τής περιοχής . 4) · Η άνοικοδόμησις 

'Εργατικής ' Εστίας έπί του οίκοπέδου τό όποίον διαθέτει 

πρός τόν σκοπόν τουτον τό Έργατικόν Κέντρον . 5) Ή 
άπαλλοτρίωσις του οικοπέδου Μάρκογλου έπί τής πλατεί

ας 'Ελευθερίας πρός άνέγερσιν τουριστικου ξενοδοχείου, 

ύπό τήν προϋπόθεσιν τής εκδηλώσεως ενδιαφέροντος 

{διώτου έπιχειρηματίου προσφέροντας τάς άναγκαίας καί 

άπαραιτήτους έγγυήσεις. 6) 'Η συντήρησις καί aποκατά
στασις τών 'Ενετικών τειχών τής πόλεως, άρχής γενομένης 

άπό τήν κατάρτισιν μελέτης διά τήν κατασκευήν ένωτικής 

γεφύρας εiς θέσιν πλατείας Κύπρου. 7) Διά τήν άντιμετώ
πισιν τών πολεοδομικών θεμάτων ·Ηρακλείου, έν οίς 

περιλαμβάνεται καί ή άνέγερσις λαχαναγορiiς». 

Τήν έπομένη, ό Κ . Καραμανλfjς επισκέφθηκε τό 

Ρέθυμνο καί στή συνέχεια τά Χανιά. Σέ σύσκεψη πού 

πραγματοποιήθηκε ύπό τήν προεδρία του, άποφασί

στηκε ή aμεση εκτέλεση των εργων, γιά τά όποία 

ύπάρχουν όλοκληρωμένες μελέτες καί προσδιορί

στηκε ή κυβερνητική πολιτική γιά τήν προστασία 

των άγροτικών προϊόντων. Σέ κυβερνητική άνακοί

νωση, μεταξύ aλλων άναφερόταν: 
t 

<Πό εiδικόν 5ετές πρόγραμμα περιφερειακής άναπτύ-

ξεως Κρήτης θά εχει καταρτισθή μέχρι τέλους του ετους, 
θά άρχίση δέ έφαρμοζόμενον άπό του 1963, μέ διάθεσιν 
πιστώσεων διά δημοσίας έπενδύσεις εiς τήν νήσον, περί τά 

400 /:κατ . δρχ. κατ' &τος . Μεταξύ τών εργων είναι τά 

άρδευτικά λιμένος Σητείας, Βινιεράτου, Αuγενικής, Πλα

τέος καί 'Αμαρίου Ρεθύμνης καί Κουρταλιώτη, η έθνική 

δδός 'Α γ . Νικολάου Σητείας , τό λιμενικόν εργον Ρεθύ

μνης, διά τό δποίον διετέθησαν 10 /;κατ. , τό μοτέλ 'Ηρα

κλείου, η άξιοποίησις του έθνικου δρυμου Σαμαριiiς, η 

άποκατάστασις τών τρωγλοδυτών καί παραπηγματούχων 

'Ηρακλείου καί Χανίων, δ έξοπλισμός του νοσοκομείου 

Χανίων, ή άρδευσις 14 κοινοτήτων τής έπαρχίας 'Αποκο
ρώνου κ.λ.π. ' Απεφασίσθη έπίσης ή κατάρτισις προγράμ

ματος τουριστικής άξιοποιήσεως τής νήσου καί προγράμ

ματος αναπτύξεως τών γεωργικών βιομηχανιών της . 

»'Εν τούτοις ώρισμένων εργων, διά τά όποία ύπάρχει 

μελέτη καί τεχνική προπαρασκευή καί τών δποίων προβλέ

πεται δπωσδήποτε ή ενταξις εiς τό ώς άνω πρόγραμμα, ή 

εκτέλεσις θά ιiρχίση εντός του τρέχοντος ετους, διατιθεμέ

νων άμέσως τών ιiναγκαίων πιστώσεων . Τά κυριώτερα έκ: 

τών ιiμέσως χρηματοδοτηθησομένων &ργων θά άναγγείλη 

δ πρόεδρος τής Κυβερνήσεως μετά τό πέρας τής περιοδεί

ας του είς Χανιά». 

Στή συνέχεια, άναφέρονται τά μέτρα προστασίας 
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καί ενισχύσεως των παραγωγών σουλτανίνας, οίνου, 

έλαίου καί πρώιμων όπωροκηπευτικ&ν προϊόντων· 

καί η άνακοίνωση καταλήγει: 

»Τό κυβερνητικόν ενδιαφέρον θά καταστή κατά τήν 

προσεχή περίοδον άκόμη περισσότερον €κδηλον. Ή δλη 

προσπάθεια οi.κονομικής άναπτύξεως τής Κρήτης θά συ

στηματοποιηθή καί θά δλοκληρωθή διά του προγράμμα

τος , πρός εξυπηρέτησιν του δποίου καί θά ' διατεθοuν ση

μαντικώς ηόξημέναι πιστώσεις. Ή πραγματοποίησις, 

δμως, τής κυβερνητικής προσπαθείας εξαρτάται πρωτί

στως άπό τήν συμπαράστασιν καί τήν κατανόησιν του 

κρητικοί> λαοί>, επί τής δποίας νομίζει δτι δικαιοuται νά 

ύπολογίζη ή Κυβέρνησις» . 

Σέ έφαρμογή τ&ν άποφάσεων πού εlχαν έξαγγελ

θεί κατά τήν τριήμερη περιοδεία τοϋ Κ. Καραμανλfj 

στήν Κρήτη , άπό τό ύπουργείο Συντονισμοϋ θά έκ

δοθεί, στίς 17 'Ιουλίου, η άκόλουθη εiδική άνακοί
νωση: 

«Κατ ' εφαρμογήν τής εν ΚρήτΊJ άποφασισθείσης άμέ

σου ενάρξεως τής χρηματοδοτήσεως καί εκτελέσεως ερ

γων, τά όποία ε{ ναι βέβαιον δτι θά περιληφθοuν εi.ς τό ύπό 

κατάρτισιν πενταετές πρόγραμμα οi.κονομικής άναπτύξεως 

τής Μεγαλονήσου, ύπεγράφησαν χθές παρά τοu ύπουργοu 

Συντονισμοί> κ . Παπαληγούρα αί άποφάσεις, δι ''ών εγκρί
νεται ή €νταξις σειράς €ργων εi.ς τό Πρόγραμμα Δημοσίων 

' Επενδύσεων καί ή άμεσος χρηματοδότησις αότών εi.ς βά

ρος του τρέχοντος προϋπολογισμοί> 1962. Τά €ργα ταuτα 
εΙ ναι: 

»Αί δδοί ' Αγίου Νικολάου - Παχείας ~ Αμμου, δαπά

νης 15.000.000 δρχ. Χανίων - Καστελλίου 1.200.000 δρχ. 
'Ηρακλείου - Κνωσοu 1.000.000 δρχ . Καστελλίου - 'Αρ

χαίας Πολυρρηνείας 1.800.000 δρχ. 'Ιεραπέτρας - Καλα
μαύκας 300.000 δρχ .. ο δροφος τηλεπικοινωνιών του άε
ροδρομίου 'Ηρακλείου δαπάνης 250.000 δρχ. Τό μοτέλ 

' Ηρακλείου (84 κλινών) δαπάνης \0.000.000 δρχ. 'Η άξιο

ποίησις τών ίστορικών τειχών ·Ηρακλείου (επαύξησις τών 

ijδη εγκεκριμένων πιστώσεων) 5.000.000 δρχ. ' Η άξιοποί

ησις καί τό περίπτερον 'Ιδαίου 'Άντρου 500.000 δρχ. Τό 
περίπτερον 'Ομαλοί> (επαύξησις εγκεκριμένων πιστώσε

ων) 200.000 δρχ. Τό περίπτερον ' Αγίας Ρούμελης 500.000 
δρχ. · Ο ξενών Σφακίων 600.000 δρχ. 'Ο προβλής Χώρας 
Σφακίων \00.000 δρχ. Τά τέσσαρα τελευταία €ργα (1'\τοι τά 

περίπτερα 'Ομαλοί> καί 'Αγίας Ρούμελης, δ ξενών Σφακί

ων καί δ προβλής τής Χώρας Σφακίων) εντάσσονται εi.ς τό 

άποφασισθέν εiδικόν πρόγραμμα δασικών καί τουριστικών 

€ργων άξιοποιήσεως τοu εθνικοί> δρυμοί> Σαμαριάς. 'Η 

ϋδρευσις τής Μονής 'Αρκαδίου 50.000 δρχ. Τό ίστορικόν 
μουσείον Κρήτης (ενίσχυσις διά τάς εκτελουμένας συμ

πληρωματικάς εργασίας) 300.000 δρχ . 

»'Η διά τά ώς άνωτέρω €ργα συνολική δαπάνη άνέρχε

ται εi.ς 36,8 έκ. δρχ., σημαντικόν δέ μέρος ταύτης προβλέ
πεται νά διατεθή κατά τό τρέχον €τος, άναλόγως τής προό

δου εκτελέσεως τών εργων .. ο κ. ύπουργός €δωσεν εντο
λήν εiς τήν άρμοδίαν ύπηρεσίαν, δπως επισπεύση τήν κα

τάρτισιν τών άποφάσεων καί διά τά λοιπά εξαγγελθέντα 

διά τήν Κρήτην €ργα , iδί~ δέ τά εγγειοβελτιωτικά». 

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1962 

'Ο ύπουργός Δημοσίων 'Έργων, Σ. Γκίκας, έγκαι

νιάζει τή νέα όδογέφυρα τοϋ 'Αλφειοϋ ποταμοϋ, μή

κους 390 καί πλάτους 15 μέτρων. 

Στήν όμιλία του ό Σ. Γκίκας έπεσήμανε δτι η 

γέφυρα αύτή ε{ναι μία άπό τίς 400 πού θά άποπερα
τωθοϋν πρί ν άπό τό τέλος τοϋ ετους καί πρόκειται νά 

συνδέσει τόν ' Αλφειό μέ τήν ύπό κατασκευή δδό 

Πύργου- Κυπαρισσίας- Καλαμάτας. Καί δ ύπουργός 

κατέληξε ύπογραμμίζοντας δτι η νέα όδογέφυρα, δα
πάνης 26.500.000 δρχ., εγκαινιάζει τήν προσπάθεια 
γιά τήν άξιοποίηση τfjς περιοχfjς, μέ πρόγραμμα εγ

γειοβελτιωτικών εργων, ϋψους 350 έκατ . δραχμών. 

2 ΙΟΥΛΙΟΥ 1962 

Τήν άντίδραση τfjς Κυβερνήσεως προκαλεί τό 

περιεχόμενο πολιτικfjς όμιλίας τοϋ Γ. Παπανδρέου, 

τήν προηγουμένη, Ι 'Ιουλίου, στήν Πάτρα. Είδικό

τερα, δ άρχηγός τfjς ΕΚ, έκτός άπό τίς ήδη γνωστές 

άπόψεις του γιά τή συνέχιση τοϋ άνένδοτου άγώνα, 

άναφέρθηκε καί στήν εύθύνη τοϋ άνωτάτου άρ

χοντος, «γιά τήν άποκατάσταση τfjς όμαλfjς λει

τουργίας τοϋ δημοκρατικοϋ πολιτεύματος»: 

«'Υπάρχει ή εκβασις καί ή λύσις του άνένδοτου άγώνα. 

'Ονομάζεται βασιλεύς. 'Ο βασιλεύς, συμφώνως πρός τό 

πολίτευμα, εlναι άνεύθυνος. 'Αλλά δταν λειτουργεί τόπο

λίτευμα. 'Όταν ή κυρίαρχος θέλησις τοϋ λαοί> γίνεται ύπεύ

θυνος Κυβέρνησις τής χώρας . 'Αλλ' δταν ή Κυβέρνησις 

εlναι παράνομος, δταν τό πολίτευμα εχει παραβιασθή, δ 

βασιλεύς παύει νά εlναι άνεύθυνος. Γίνεται ύπεύθυνος γιά 

τήν άποκατάστασιν τής δμαλής λειτουργίας του δημοκρα

τικοί> πολιτεύματος. ' Ο βασιλεύς εχει όρκισθή νά φυλάττη 

τό Σύνταγμα. Τό Σύνταγμα παρεβιάσθη ιcαί δ λαός άναμέ

νει άπό τόν φύλακα νά φυλάξη τό Σύνταγμα, νά τηρήση 

τόν δριcον του». 

Στήν κυβερνητική άνακοίνωση άναφέρεται: 

«Μέ τήν χαρακτηρίζουσαν τούς λόγους του άσυδοσίαν 

ιcαί μέ €λλειψιν στοιχειώδους αίσθήματος εύθύνης, ώμίλη

σε ιcαί χθές δ κ. άρχηγός τής ΕΚ εν Πάτραις διά νά tπα

νέλθη tπί τών γνωστών δημαγωγικών συνθημάτων του, ώς 

καί tπί εiδιιcωτέρων θεμάτων, τά όποία tξηντλήθησαν ηδη 

κατά τάς συζητήσεις του κοινοβουλίου, l:πί τών δποίων 

l:δόθησαν, άλλωστε, σαφείς ιcαί άποστομωτικαί άπαντή

σεις άπό μέρους του κ. προέδρου τής Κυβερνήσεως κατά 

τήν τελευταίαν εν τij Βουλij δμιλίαν του . 

»Περιελθών τότε εiς πλήρη άμηχανίαν, δ κ . Παπαν

δρέου δέν άπήντησεν. UΗδη περιέρχεται τάς διαφόρους 

πόλεις τής 'Ελλάδος καί επαναλαμβάνει μονολογών δσα 

l:νώπιον τής Βουλής δέν κατώρθωσε νά ύποστηρίξη καί 

θεμελίωση . 

»Μεταξύ άλλων δμως δ κ. άρχηγός τής ΕΚ ενόμισεν δτι 

επρεπε νά επανέλθη tπί τής tθνιιcώς επιβλαβοuς καί ήθι

κώς άπαραδέιcτου επιθέσεώς του κατά του Στέμματος, διά 

νά l:παληθεύση ιcαί διά μίαν άιcόμη φοράν τόν tκβιαστικόν 
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χαρακτήρα του άγώνος τόν όποίον διεξάγει. Καί εiς ϋφος 

άνοίκειον εκάλεσε τόν άνώτατον ι'iρχοντα δπως προσαρ

μόση τόν συνταγματικόν αuτου δρκον εiς τάς άνομο

λογήτους κομματικάς επιδιώξεις τής . Ενώσεως Κέντρου, 
ενώ καί ώς κοινός άκόμη πολίτης ώφειλε νά γνωρίζη δτι ό 

δρκος του ρυθμιστου του πολιτεύματος δίδεται πρός τό 

εθνος καί τόν έλληνικόν λαόν, ετηρήθη δέ πάντοτε ύπό του 

άνωτάτου άρχοντος μετά θρησκευτικής εuλαβείας καί 

συνεπείας. 

)) 'Επί τής άποτελεσματικότητος τής εκβιαστικής αuτής 
τακτικής του άρχηγου τής ΕΚ ησχολήθη καί ό πρόεδρος 

τής Κυβερνήσεως κατά τήν τελευταίαν εν τij Βουλij όμι

λίαν του. Καί θά ήτο χρήσιμον νά ύπομνησθή εiς τόν 

κ. Παπανδρέου ή σχετική περικοπή τής όμιλίας του: 

''... Άδίκως καί ιfσκόπως παρενοχλείτε τό Στέμμα. Ή 
διαφορά σας, έάν ύπάρχη τοιαύτη, ε{ναι μέ τήν Κυβέρνη

σιν. Καί έάν πρόκειται ή διαφορά αύτη νά εύρη τήν λύσιν 

της, δέν θά τήν εύρη, ούτε εlς τούς προθαλάμους τών 

'Ανακτόρων, ούτε εlς τό πεζοδρόμιον. Θά τήν εύρη εlς τήν 

αi'θουσαν αvτήν καί σύμφωνα μέ τήν διαδικασίαν τήν 

δ ποίαν διαγράφει τό Σύνταγμα. 'Όσον δέ ένωρίτερον ιfντι

ληφθήτε τήν ιfλήθειαν αvτήν, τόσον τό καλύτερον καί δι' 

ύμiiς καί διά τόν τόπον". 

))Ε{ ναι καιρός νά συνέλθη επί τέλους ό άρχηγός τής ΕΚ, 

διά νά άντιληφθή, δτι πέραν τής επιδεικνυομένης άχαρα

κτηρίστου εναντι του Στέμματος άνευλαβείας, ή εκβιαστι

κή τακτική τήν όποίαν άκολουθεί είναι καί πρακτικώς, 

άλλά καί συνταγματικώς άτελεσφόρητορ). 

3 ΙΟΥΛΙΟΥ 1962 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν πρέσβη τής Μ. 

Βρετανίας στήν 'Αθήνα, Σέρ Ράλφ Μάρραιυ. 'Όπως 

προκύπτει &.πό τό σχετικό μνημόνιο τής συνομιλίας 

τών δύο &.νδρών, ό Βρετανός πρέσβης μετέφερε στόν 

'Έλληνα πρωθυπουργό τίς aπόψεις τής βρετανικής 

Κυβερνήσεως καί του πρωθυπουργοί>, Χ. Μάκ 

Μίλλαν, προσωπικά, γιά τή διευθέτηση του θέματος 

του έξωτερικου δημόσιου χρέους καθώς καί τίς 

προοπτικές τής βρετανικής συμμετοχής στό κονσόρ

τσιουμ, γιά παροχή οίκονομικής βοήθειας στήν 

'Ελλάδα. 

Συγκεκριμένα, στό μνημόνιο τής συνομιλίας του 

Κ. Καραμανλή μέ τό Βρετανό πρέσβη αναφέρονται: 

«Δημόσιον χρέος 

)) I. · Ο Βρετανός πρέσβυς διεβίβασεν εiς τήν Κυβέρνη

σίν του τά πρότινος χρόνου δηλωθέντα εiς αuτόν ύπό του 

κ. προ~δρου τής Κυβερνήσεως περί προθέσεως τής έλλη
νικής Κυβερνήσεως δπως διευθετήση τό ζήτημα του εξω

τερικοί) προπολεμικοί) δημοσίου χρέους, ύπό τήν προϋπό

θεσιν δτι οί ενδιαφερόμενοι θά επιδείξουν κατανόησιν καί 

δή θά παράσχουν εiς τήν ·Ελλάδα τούς δρους οϋς παρέ

σχον εiς σχετικάς διαπραγματεύσεις εiς κομμουνιστικά 

Κράτη. 

))Διεβίβασεν επίσης τήν παράκλησιν του κ. προέδρου 

δπως ό κ. Μάκ Μίλλαν παραινέση καταλλήλως τούς Βρε

τανούς όμολογιούχους. 

»2. Εις άπάντησιν, διαβιβάζεται ή άπάντησις του κ. 

Μάκ Μίλλαν, καθ' ijν ούτος εμελέτησε τάς δυνατότητάς 

του παρεμβάσεως παρά τοiς όμολογιούχοις, λυπεί τα ι δμως 

μή δυνάμενος νά πράξη τοuτο, διά λόγους τόσον τακτικής 

δσον καί εσωτερικής του πολιτικής. 

))3. Λόγοι τακτικής: Γνωρίζοντες δτι κατ' άρχήν σχε
δόν οuδέν θά λάβουν άπό τάς κομμουνιστικάς Κυβερνήσεις 

οί Βρετανοί όμολογιοuχοι, διαπραγματεύονται μετ' αuτών 

μέ τήν σκέψιν δτι καί τό ελάχιστον άκόμη είναι περισσό

τερον άπό τό τίποτε. ' Ως εκ τούτου δέν θέλουν νά άναλά

βουν ύποχρεώσεις πρός τρίτους (ώς π. χ. τήν ·Ελλάδα), αϊ

τινες θά εμείουν τήν πρός τούς κομμουνιστάς διαπραγμα

τευτικήν των ίκανότητα. Τοιαύτην ύποχρέωσιν καί μείω

σιν διαπραγματευτικής ίκανότητος θά άπετέλει ή παροχή 

είς τήν • Ελλάδα τής ρήτρας του μάλλον εuνοουμένου Κρά
τους. 'Εφ' δσον δέ οί Βρετανοί όμολογιοuχοι διαπραγμα

τεύονται μετά πλειόνων κομμουνιστικών Κυβερνήσεων, 

δέν θέλουν νά μειώσουν τάς ελπίδας των ύποβιβάζοντες, 

διά τής παροχής τοιαύτης ρήτρας, τήν στάθμην τής δια

πραγματευτικής των ίκανότητος. 

))4. Λόγοι εσωτερικής πολιτικής: 'Ο κ. Ρ. Μάρραιυ έδή

λωσεν δτι ή βρετανική Κυβέρνησις ύπέστη δριμείαν κρι

τικήν διότι "επέτρεψε κι'iν νά συζητηθή θέμα βοηθείας 

πρός τήν ·Ελλάδα" κατά τήν διάσκεψιν ΝΑΤΟ τών 'Αθη

νών χωρίς νά θέση ώς δρον τήν "προηγουμένην διευθέτη

σιν" του δημοσίου χρέους. 

»5. ·Η βρετανική Κυβέρνησις παρακαλεί τήν έλληνι
κήν δπως μή προβή -ώς είχε διατυπωθή ή σκέψις- εiς 

μονομερή δήλωσιν επί του θέματος του έξωτερικου δημο

σίου χρέους. Τοιαύτη δήλωσις θά ηδύνατο νά προκαλέση 

βρετανικήν μονομερή δήλωσιν καί "προτου κι'iν τό άντι

ληφθώμεν" αί σχέσεις μεταξύ τών δύο χωρών θά ηδύναν~ο 

νά περιέλθουν εiς δυσάρεστον σημείον. 

»6. 'Αντιθέτως, ή βρετανική Κυβέρνησις, θερμώς προ
τρέπει τήν έλληνικήν δπως άρχίσουν σχετικαί διαπραγμα

τεύσεις, καθ' {iς καί θά διερευνηθοuν οί τρόποι διευθετή

σεως του θέματος. 

»Βρετανική συμμετοχή εiς κονσόρτσιουμ ΝΑΤΟ 

»I. Ή βρετανική Κυβέρνησις είναι κατ' άρχήν διατε
θειμένη νά μετάσχη του άφορώντος εiς τήν ·Ελλάδα κον

σόρτσιουμ του ΝΑΤΟ. 'Επειδή δέν εχει καθορισθή εiσέτι 

τό ϋψος τών λοιπών ύποχρεώσεών της, δέν δύναται άπό 

τοuδε νά κάμη λόγον περί ποσου δι' ού θά ηδύνατο νά 

μετάσχη. 

»2. Προϋπόθεσις δμως τής τοιαύτης συμμετοχής είναι 
οuχί ή διευθέτησις του έλληνικου δημοσίου χρέους, άλλ' 

ή εναρξις ίκανοποιητικών διαπραγματεύσεων. 

)) ·Ο κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως έδήλωσεν εiς τόν 
Βρετανόν πρέσβυν δτι θά σκεφθή επί τών άνωτέρω βρετα

νικών άπόψεων. τφ παρετήρησε πάντως δτι ή βρετανική 

Κυβέρνησις, μία τών συμμάχων έν τφ ΝΑΤΟ, δέον νά i:χη 

ύπ' δψιν της δτι εάν ή ·Ελλάς εiσήρχετο εiς οiκονομικήν 

καί, ώς έκ τούτου, είς πολιτικήν περιπέτειαν, αί δαπάναι 

εiς {iς θά δεήση νά ύποβληθοuν οί σύμμαχοί της διά νά τήν 

άνασύρουν θά είναι άσυγκρίτως μεγαλύτεραι άπό δ, τι τώρα 

θά επρεπε νά συνεισφέρουν» 1 83• 

Τό θέμα τής οίκονομικής ένισχύσεως τής 'Ελλά-
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δος, σέ συνάρτηση μέ τίς δυσχέρειες πού άντιμετω

πίζει ή έλληνική πλευρά, είναι τό άντικείμενο τής 

συνομιλίας πού θά εχει τήν ίδια ήμέρα, ό Κ. Καρα

μανλής μέ τόν 'Αμερικανό πρέσβη στήν 'Αθήνα. 

Στό συνοπτικό μνημόνιο τής συνομιλίας, άναφέρε

ται: 

«'Ο κ. πρόεδρος τfjς Κυβερνήσεως έδήλωσεν δτι μετά 

λύπης του διαπιστοί πλήρη ελλειψιν κατανοήσεως τfjς έλ

ληνικfjς πραγματικότητος καί των έλληνικών αναγκών 

από πλευράς τών άμερικανικών ύπηρεσι&ν. ιιΕlς δλας τάς 

προσπαθείας μαρ>, προσέθεσεν, ιιεύρισκόμεθα εvώπιοv 

έvός άμερικαvικοί5 εμποδίου». 'Ως παράδειγμα εφερε τόν 

'Αμερικανόν έκ τών "Τριών Σοφών" του ΝΑΤΟ. 

»'Επανειλημμένως ετονίσθη από έλληνικfjς πλευράς τό 

γεγονός δτι τά επερχόμενα δύο η τρία ετη θά είναι διά τήν 

'Ελλάδα σημαντικώτατα καί δυσχερέστατα, διότι θά είναι 

ή περίοδος παγιοποιήσεως των άρξαμένων επιτευγμάτων. 

Διακοπή τfjς έκ του έξωτερικου βοηθείας δέν θά σημάνη 

διακοπήν τfjς οiκονομικfjς μας πορείας, αλλ' όπισθοδρό

μησιν. 

>>Διά νά διευκολύνωμεν τήν κατάστασιν ώς καί τάς 

'Ηνωμένας Πολιτείας, στρεφόμεθα καί πρός τούς Δυτι

κούς συμμάχους, ζητώντες τήν συνδρομήν των. Αί διαθέ

σεις των, iδίq. τfjς Γερμανίας, είναι λίαν ίκανοποιητικαί. 

'Η έν προκειμένφ στάσις δμως τών Εύρωπαίων συμμάχων 

μας εξαρτάται καί καθορίζεται από τήν αμερικανικήν στά

σι ν. Δι' αύτό λυπούμεθα βλέποντες δτι ή άμερικανική εφε

κτικότης εχει τάς δυσμενείς της επιπτώσεις έπί των διαθέ

σεων τών Εύρωπαίων συμμάχων. 

>>'Ο προϋπολογισμός άμύνης τfjς 'Ελλάδος είναι πλέον 

προϋπολογισμός τοϋ ΝΑΤΟ, έφ' δσον εχει έγκριθfj ύπό 

τών άρμοδίων κλιμακίων του. Πάσα τυχόν περικοπή του θά 

φέρη καί τήν 'Ελλάδα, άλλά καί τήν Συμμαχία~, εiς δυσά
ρεστον θέσιν. 

>>'Ενώπιον των δυσχερειών, ας ή 'Ελλάς συναντά έκ 

μέρους διαφόρων άμερικανικών παραγόντων, καί των δυ

σμεvών έπιπτώσεών των έπί των Εύρωπαίων συμμάχων, ό 
κ. πρόεδρος παρετήρησεν εiς τόν κ. Λαμπουίς δτι έν τελευ

ταίq. αναλύσει θά προετίμα νά έκθέση σαφώς τήν κατάστα

σιν ταύτην εiς τόν έλληνικόν λαόν καί νά του ζητήση νά 

συνεχίση, έάν τουτο είναι δυνατόν, τήν άμυντικήν καί οi

κονομικήν προσπάθειάν του άνευ έξωτερικfjς συμπαραστά

σεως. Σκέπτεται έπίσης νά γράψη εiς τόν πρόεδρον Κέν

νεντυ διά νά του είπη δτι αί καλαί του εναντι τfjς ' Ελλάδος 
διαθέσεις προφανώς παρερμηνεύονται άπό ύπηρεσιακούς 

παράγοντας. 

>>Εiς τά ανωτέρω ό κ. Λαμπουίς παρετήρησεν τά ακό

λουθα: 

>> I. 'Εν ταίς Ήνωμέναις Πολιτείαις ύπάρχει πλήρης 

κατανόησις τfjς έλληνικfjς καταστάσεως καί των έλληνι

κών αναγκών. 

>>2. Αί 'Ηνωμένα ι Πολιτεία ι συνεχίζουν τήν παροχήν 
δωρεάν βοηθείας διά τήν άμυνα ν τfjς 'Ελλάδος . 'Ο πρόε

δρος καί ή διοίκησις συναντουν πλείστας δσας δυσκολίας 

έκ μέρους του Κογκρέσσου εiς τά ζητήματα τfjς βοηθείας, 

άλλά δύνανται πάντοτε νά έξεύρουν τόν τρόπον παροχής 

κατ' ούσίαν δωρεάν βοηθείας. 

>>3. Αί 'Ηνωμέναι Πολιτείαι ώθουν τούς Εύρωπαίους 
συμμάχους δ πως παράσχουν βοήθεια ν εiς τήν 'Ελλάδα . 

>>4. εισηγείται εiς τόν κ., πρόεδρον δπως μή γράψη άκό

μη εiς τόν κ. Κέννεντυ έν άναμονij τfjς πορείας τ&ν νυν έν 

Παρισίοις διεξαγομένων σχετικών διαπραγματεύσεων. 

>>5. 'Εξέφρασε τήν έπιθυμίαν δπως προσεχώς συναντη
θfj μετά του κ . προέδρου καί τοϋ κ. ύπουργου του Συντονι

σμου πρός περαιτέρω έξέτασιν των θεμάτων βοηθείας, ατι

να ήδη έξετάζει μετά τοϋ κ. Παπαληγούρα. 

>>Εiς τό τέλος τfjς έπισκέψεως ό κ. πρόεδρος τfjς Κυ

βερνήσεως έδήλωσε εiς τόν κ. Λαμπουίς δτι σκέπτεται 

πάντοτε παλαιοτέραν του πρότασιν περί δημιουργίας τα

μείου του ΝΑΤΟ, ϋψους 100 !:ως 150 έκατομμυρίων δολλα
ρίων, δπερ θά ετίθετο εiς τήν διάθεσιν του στρατηγου 

Νόρσταντ, πρός κάλυψιν έπειγουσών εκτάκτων άμυντικών 

δαπανών μελών τfjς Συμμαχίαρ> 184 • 

5 ΙΟΥΛΙΟΥ 1962 

Ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή συγκροτεί

ται ευρεία σύσκεψη, μέ άντικείμενο τόν τρόπο ρυ

θμίσεως τοϋ έξωτερικοϋ δημόσιου χρέους, τή συγ

κρότηση καί λειτουργία τοϋ κονσόρτσιουμ καί τή 

βοήθεια άμυντικής στηρίξεως. Στή σύσκεψη θά λά

βουν μέρος ό άντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως, Π. 

Κανελλόπουλος, οί ύπουργοί Συντονισμοϋ, 'Εξωτε

ρικών, 'Εθνικής 'Αμύνης καί Οίκονομικών, ό γενι

κός διευθυντής τοϋ ύπουργείου 'Εξωτερικών, Χ. 

Ξανθόπουλος-Παλαμί'iς, ό διοικητής τής Τραπέζης 

τής 'Ελλάδος, Ξ. Ζολώτας, καί άνώτεροι ύπηρεσια

κοί παράγοντες. Γιά τά θέματα πού συζητοϋνται καί 

τίς άποφάσεις πού λαμβάνονται, σέ είδικό μνημόνιο 

άναφέρεται: 

«Δημόσιον χρέος 

>>1 . 'Ομοφώνως απεφασίσθη ή έμμονή εiς τήν ρήτραν, 
διά τfjς όποίας επιφυλάσσεται εiς τήν 'Ελλάδα τό δικαίω

μα δπως έπιζητήση τήν διά διαπραγματεύσεων προσαρμο

γήν των δρων του διακανονισμου πρός οίουσδήποτε εύνοϊ

κωτέρους δρους, οί όποίοι θά παρείχοντο τυχόν μελλοντι

κώς εiς τρίτα Κράτη (καί δή κομμουνιστικά). 

»2. 'Εντός τ& ν προσεχών ή μερών ό κ. πρωθυπουργός 

θά καλέση τούς πρέσβεις των κυριωτέρων ενδιαφερομένων 

δυνάμεων καί θά έκθέση εiς αύτούς τήν έπί του δημοσίου 

χρέους θέσιν τfjς 'Ελλάδος. 'Αποδεικνύων τήν καλήν πί

στιν τfjς χώρας εναντι τοϋ έπί του θέματος αύτου άσκουμέ

νου απαραδέκτου έκβιασμου ό κ. πρωθυπουργός θά ζητήση 

δπως αί ένδιαφερόμεναι Κυβερνήσεις των φίλων χωρών 

συστήσουν εiς τούς όμολογιούχους των άποδοχήν του 

συμφωνηθέντος λίαν εύνοϊκοϋ δι' αύτούς διακανονισμου 

(συμφωνία 'Ελλάδος-' Αμερικανών όμολογιούχων) μετά 

τfjς οiκείας ρήτρας. Εiς περίπτωσιν μή συμμορφώσεώς 

των, ή 'Ελλάς αναμένει δπως αί εiρημέναι φιλικαί Κυβερ

νήσεις άποσυνδέσουν κατηγορηματικώς καί απεριφρά

στως τά μέτρα διά τήν χρηματοδότησιν τfjς έλληνικfjς οι

κονομίας (consortium, δάνεια από μέρους χρηματοδοτικου 
όργανισμου κ.λ.π.) από τήν ρύθμισιν του έλληνικου δημο

σίου χρέους. 
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»3. 'Εάν εντός 2-3 έβδομάδων τό άνωτέρω διάβημα δέν 
κ11ρποφορήση, δ κ. πρωθυπουργός θά προβή εiς δημοσίαν 

επί του θέματος άνακοίνωσιν πρός ενημέρωσιν τής έλλη

νικής καί τής διεθνοuς κοινής γνώμης. Διά τής άνακοινώ

σεως αuτής ή όποία δύναται νά δοθή ώς άπάντησις εiς 

σχετικά ερωτήματα έγκύρου τινος διεθνοuς πρακτορείου, 

θά άποδειχθή ή καλή πίστις τής 'Ελλάδος καί τό άσύστα

τον τών εiς βάρος της δυσφημιστικών εκβιασμών. 

»4. 'Η Κυβέρνησις δέν άποκλείει τήνεν καιρφ μονομε
ρή ρύθμισιν του θέματος. 

»Consortίum 

»'Επιβάλλεται δπως διερευνηθή ή μορφή καί ή άρμο

διότης του συσταθησομένου Consortίum. Καίτοι αϋτη 

προσδιορίζεται εiς γενικάς γραμμάς άπό τήν σχετικήν άπό

φασιν τοu ΝΑΤΟ, πρέπει νά ληφθή πρόνοια δπως μή περιέ

χη δρους άπαραδέκτους. Τοιοuτοι δροι είναι α) ή άσκησις 

ελέγχου επί τής οiκονομίας τής χώρας καί β) ή άνάγκη 

συγκαταθέσεως του Consortίum πρός πραγματοποίησιν 

χρηματοδοτήσεων Ciς ή 'Ελλάς θά επετύγχανε δι' άπ' εu

θείας διμερών η πολυμερών συμφωνιών. 

))Βοήθεια άμυντικής στηρίξεως 

))Αί σχετικαί ενέργειαιc εχουν επείγοντα χαρακτήρα εν 

όψει τής επαναλήψεως τών εργασιών του Workίng Group 
(ΝΑΤΟ) τήν 15ην τρέχοντος μηνός. Πρός τοuτο: 

~ )) I. 'Ο κ. πρωθυπουργός θά εχη σχετικήν συνομιλίαν μέ 
τόν πρεσβευτήν τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, εi δυνατόν, 

εντός τής αύριον. 

))2. 'Εξ αuτής θά εξαρτηθή καί ή άποστολή σχετικής 
έπιστολής τοu κ. πρωθυπουργοί) πρός τόν πρόεδρον Κέν

νεντυ. ·Υπέρ τής άποστολής άποκλίνουν τόσον δ κ. πρόε
δρος δσον καί οί κ.κ. ύπουργοί. 

))3. 'Εντός τής προσεχοuς έβδομάδος δ ύπουργός κ. 

'Αβέρωφ θά μεταβή πρός συνάντησιν του κ. Στίκκερ εiς 

Παρισίους διά νά ζητήση τήν ύπησχημένην πλήρη συμ

παράστασίν του πρός κάλυψιν, διά παροχής δωρεάν στρα

τιωτικής βοηθείας, του άνοίγματος μεταξύ του καθορι

σθέντος ύπό του ΝΑΤΟ άπαραιτήτου κατωτέρου δρίου 

άμυντικών δαπανών καί του βεβαιωθέντος άνωτάτου δρίου 

τών δυνατοτήτων τοί) έλληνιΚΟU προϋπολογισμΟU))ΙΒ5. 

Τήν έπομένη, ό Κ. Καραμανλής συναντήθηκε καί 

είχε σχετική συνομιλία μέ τόν 'Αμερικανό πρέσβη 

στήν 'Αθήνα, Χ. Λαμπουίς. 

7 ΙΟΥΛΙΟΥ 1962 

'Υπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή συγκροτή

θηκε σειρά συσκέψεων, στίς όποίες έξετάστηκε ή 

οίκονομική κατάσταση τής χώρας. Σέ αύτές ελαβαν 

μέρος ό αντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως, Π. Κανελ

λόπουλος, οί ύπουργοί Συντονισμοί), Οίκονομικ&ν 

καί 'Εμπορίου, ό ύφυπουργός Συντονισμοu, ό διοι

κητής τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος, Ξ. Ζολώτας, οί 

ύποδιοικητές, Δ. Γαλάνης καί Ι. Πεσμαζόγλου καί 

ανώτατοι ύπηρεσιακοί παράγοντες. Στό σκοπό καί 

τό περιεχόμενο τ&ν συσκέψεων αναφέρεται έκτεν&ς 

ή ακόλουθη κυβερνητική ανακοίνωση: 

((Κατά τάς πραγματοποιηθείσας ύπό τήν προεδρίαν τοu 

πρωθυπουργοί) κ. Κ. Καραμανλή χθές καί σήμερον συσκέ

ψεις διεπιστώθη δτι συνεχίζεται κατά τό τρέχον ετος ή 

άνοδος τής οiκονομικής δραστηριότητος καί του εθνικοu 

εισοδήματος, διατηρουμένης iσχυρiiς τής συναλλαγματι

κής καταστάσεως τής χώρας. 'Εξ δλων τών ενδείξεων 

προκύπτει δτι είναι ενισχυμένη τόσον εiς τό εσωτερικόν, 

δσον καί εις τό εξωτερικόν ή εμπιστοσύνη πρός τήν στα

θερότητα τής δραχμής καί τό οiκονομικόν μέλλον τής 

'Ελλάδος. Διεπιστώθη δμως επίσης δτι διά νά ύπερνικη

θοuν αί μονιμώτεραι οiκονομικαί δυσχέρειαι καί νά άντι

μετωπισθή τό κοινωνικόν πρόβλημα τής χώρας, άπαιτείται 

άνάπτυξις σημαντικώς εuρυτέρων πρωτοβουλιών άπό τόν 

έπιχειρηματικόν κόσμον, πρωτίστως δέ εiς επιχειρήσεις 

παραγωγ,ής εξαγωγίμων προϊόντων. Μεγάλαι εuκαιρίαι δι

ανοίγονται πρός τήν κατεύθυνσιν αuτήν μετά τήν σύνδεσιν 

τής :Ελλάδος μετά τής Κοινής 'Αγορiiς καί είναι επείγου

σα ή πληρεστέρα δυνατή άξιοποίησις αuτών. 

))Μεταξύ τών ετών 1960 καi 1961 εσημειώθη αύξησις 
του εθνικοu εiσοδήματος κατά 11 ,'3%. 'Η αϋξησις αuτή 
είναι εκ τών μεγαλυτέρων σημειωθεισών εiς τήν ·Ελλάδα, 

άλλά καί είς οίανδήποτε άλλην χώραν. Διά τό τρέχον ετος 

ή aύξησις του εθνικοu είσοδήματος μέ τά ύφιστάμενα 

μέχρι σήμερον δεδομένα προβλέπεται κανονική καί δπωσ

δήποτε κατωτέρα τής περυσινής, ή όποία, δπως ελέχθη καί 

άνωτέρω, ύπήρξεν δλως εξαιρετική. 'Η δριστική πάντως 

διαμόρφωσις του ποσοστοu αuξήσεως του εθνικοί) εισοδή

ματος κατά τό τρέχον ετος εναντι του 1961 θά εξαρτηθή 
κατά κύριον λόγον εκ του ϋψους τής άγροτικής παραγω

γής, δεδομένου δτι, καίτοι άναμένεται σημαντική αϋξησις 

τής παραγωγής καπνοu, ψυχανθών, άμπελοειδών καί κτη

νοτροφικών προϊόντων, θά είναι πιθανώς i]λαττωμένη ή 

παραγωγή ελαιολάδου. 

)) 'Εξ άλλου, ή βιομηχανική παραγωγή κατά τό πρώτον 
τετράμηνον του ετους εκινήθη εiς επίπεδον κατά 5,5% 
άνώτερον, εν συγκρίσει πρός τήν άντίστοιχον περίοδον 

του 1961. 'Επί τ'(i βάσει τών ύφισταμένων στοιχείων καί 

ενδείξεων, αί επενδύσεις διαμορφοuνται επίσης είς ύψηλό

τερα επίπεδα κατά τό τρέχον ετος, ή aύξησις δμως είναι 

αiσθητώς άνωτέρα διά τάς δημοσίας επενδύσεις, ύπολογι

ζομένη εiς 30% περίπου. 
)) 'Ιδιαιτέρως εuνοϊκήν εξέλιξιν άποτελεί ή ταχεία αϋ

ξησις τών iδιωτικών καταθέσεων άποταμιευτικοu χαρακτή

ρος κατά 1.833 έκατ. δρχ. εντός τοu πενταμήνου 'Ιανουα
ρίου - Μαίου, εναντι αuξήσως 1.032 έκατ . κατά τήν άντί

στοιχον περίοδον του 1961. Ή aύξησις αuτή τών καταθέ
σεων είναι τοσούτφ μiiλλον άξιοσημείωτος, καθ' δσον 

έπραγματοποιήθησαν εντός τής iδίας περιόδου εκδόσεις 

άφ' ένός μέν κρατικοί> δμολογιακοu δανείου 990 έκατ. 
δρχ., άφ, ετέρου δέ ιδιωτικών δμολογιακών δανείων συνο

λικής άξίας 110 έκατ . δρχ . Χαρακτηριστική επίσης είναι ή 

συνεχιζόμενη άπό τών τελευταίων μηνών του 1961 ταχυτέ
ρα αύξησις είδικώτερον τών προθεσμιακών καταθέσεων. 

Ή έξέλιξις αϋτη εχει ώς συνέπειαν τήν βελτίωσιν τής 

συνθέσεως τών τραπεζικών διαθεσίμων, τά όποία καθί

στανται οϋτω προσφορώτερα διά τοποθετήσεις μακροτέ

ρας διαρκείας καί διά τήν άνάπτυξιν εuρυτέρας σημασίας 

δημιουργικών πρωτοβουλιών άπό τάς Τραπέζας. Πρός τήν 

αuτήν κατεύθυνσιν θά συμβάλη επίσης ή άναμενόμενη αϋ-
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ξησις του μετοχικοu κεφαλαίου των κυριωτέρων Ι;μπορι

κ&ν Τραπεζών. Ήδη ή Τράπεζα 'Εμπορικής Πίστεως 

προέβη είς αϋξησιν του κεφαλαίου της, ή δέ 'Εθνική Τρά

πεζα άπεφάσισε τήν έντός των προσεχών μηνών αϋξησιν 

του μετοχικοί) της κεφαλαίου κατά 500 έκατ. δρχ. περίπου. 
»Αί πιστώσεις πρός τήν οίκονομίαν διά κεφάλαια κινή

σεως (aνευ των βραχυπροθέσμων χορηγήσεων πρός τήν 

ΔΕΗ καί τής χρηματοδοτήσεως τής ΑΤΕ διά τήν προμή

θειαν γεωργικii>ν έφοδίων) ηυξήθησαν έντός του πρώτου 

πενταμήνου του τρέχοντος ετους κατά 747 έκατ. δρχ. εναν
τι αυξήσεως αυτών κατά 638 έκατ. δρχ. κατά τήν άντίστοι
χον περίοδον του 1961. Μικροτέρα έν τούτοις κατά τό τρέ
χον ετος είναι ή αϋξησις των μακροπροθέσμων χορηγήσε

ων, λόγω περιωρισμένης ζητήσεως πιστώσεων δι' επαρ

κώς θεμελιωμένας βιομηχανικάς επενδύσεις. 

)) 'Εξ aλλου, ή έκτέλεσις τόσον του τακτικοu προϋπο
λογισμοί) δσον καί του προγράμματος δημοσίων επενδύ

σεων πραγματοποιοuνται συμφώνως πρός τάς άρχικάς 

προβλέψεις. Κατά τό πεντάμηνον 'Ιανουαρίου-Μαίου τά 

τακτικά εσοδα του προϋπολογισμοί) ηυξήθησαν κατά 401 
έκατ. δρχ. η 6,3% έν συγκρίσει πρός τήν άντίστοιχον 
περίοδον του 1961. 

»Κατά τό πρώτον πεντάμηνον του ετους, τό έπίπεδον 

τών τιμών διετηρήθη σταθερόν, εναντι δέ τής άντιστοίχου 

περιόδου του παρελθόντος ετους έσημειώθη κάμψις των 

μέν τιμών χονδρικής πωλήσεως κατά 4, I %, των δέ τιμών 
καταναλωτοu κατά I ,6%. 'Η έξέλιξις αϋτη συνδέεται πρός 
τό γεγονός δτι αί τιμαί ώρισμένων βασικών τροφίμων διε

μορφώθησαν άπό των τελευταίων μηνών του 1960, λόγω 
μειωμένης παραγωγής καί προσφοράς, είς ύψηλά έπίπεδα, 

έκ των όποίων ηρχισαν νά ύποχωροuν άπό τής άνοίξεως 

του 1961. Είναι πάντως άξιοσημείωτον δτι εναντι τής άνω
τέρω εξελίξεως των έλληνικών τιμαρίθμων, συνεχίζεται ή 

ύψωτική τάσις του επιπέδου των τιμών είς πολλάς χώρας 

του έξωτερικοu, περιλαμβανομένων καί τινων /;κ τών οίκο

νομικώς ίσχυροτέρων. Οϋτω, μεταξύ τών πρώτων τριμήνων 

τών έτών 1961 καί 1962 αί τιμαί καταναλωτοu ηυξήθησαν 
κατά 5% είς τήν 'Αγγλίαν καί τήν Νορβηγίαν, κατά 4% είς 
τήν Δυτική ν Γερμανίαν, 'Ελβετίαν, Σουηδίαν καί Αυστρί

αν, κατά 3% είς τήν 'Ι ταλίαν καί · Ολλανδίαν καί κατά 2% 
είς τήν 'Ισπανία ν καί Πορτογαλίαν. 'Η σύγκρισις των αυ

ξήσεων εiς τάς άνωτέρω χώρας τής Δυτικής Ευρώπης μέ 

τήν άντίστοιχον κίνησιν τών τιμών έν 'Ελλάδι, είναι χα

ρακτηριστική τής έμπεδωθείσης σταθερότητος του έθνι

κοu μας νομίσματος. 

)) 'Ικανοποιητική είναι έπίσης ή έξέλιξις του ισοζυγίου 
πληρωμών. Αί πραγματοποιηθείσαι κατά τό πρώτον πεντά

μηνον του ετους πληρωμαί δι' είσαγωγάς είναι άνώτεραι 

έν συγκρίσει πρός τήν &ντίστοιχον περίοδον του 1961. Ή 
δέ αϋξησις αϋτη έκδηλοuται κυρίως είς τάς εισαγωγάς κε

φαλαιουχικών άγαθών, αί όποίαι είναι aπαραίτητοι διά τήν 

προώθησιν τής αναπτύξεως τής χώρας. Κατά τήν αυτήν 

περίοδον, αί έξαγωγαί ηυξήθησαν έπίσης. 'Εν τούτοις, δέν 

προβλέπεται βελτίωσις του έμπορικοu ίσοζυγίου. Παραλ

λήλως, συνεχίζεται ή αϋξησις τών &δήλων συναλλαγματι

κών εισπράξεων, τό συνολικόν ϋψος των όποίων aνήλθε 

κατά τό πεντάμηνον 'Ιανουαρίου-Μαίου τρέχοντος ετους 

εις 142 έκατ. δολλ. εναντι 124 έκατ. δολλ. κατά τήν αντί
στοιχον περίοδον του 1961. 'Ιδιαιτέρως εντονος είναι ή 

αυξητική τάσις εισπράξεων έκ τουρισμοί), αί όποίαι προ
βλέπεται δτι θά ανέλθουν κατά τό τρέχον ετος εις 75-80 
έκατ. δολλάρια (εναντι 68 έκατ. κατά του 1961), ώς καί έκ 
μεταναστευτικών έμβασμάτων, τά όποία ύπολογίζεται δτι 

θά ύπερβοuν τά 110 έκατ. δολλ. (εναντι 98 έκατ. του 1961). 
'Αντιθέτως, αί εισπράξεις έκ τής έμπορικής ναυτιλίας δέν 

φαίνεται δτι θά σημειώσουν περαιτέρω αϋξησιν κατά τό 

τρέχον ετος, λόγω τής ναυτιλιακής κρίσεως. 

))Τά aνωτέρω σημαίνουν δτι συνεχίζεται ή aνοδική πο

ρεία τής έλληνικής οικονομίας καί δτι διατηροuνται ύπό 

ασφαλή Ελεγχον ή εσωτερική νομισματική σταθερότης 

καί ή συναλλαγματική ίσορροπία, μέ αυξούσας ένδείξεις 

περαιτέρω ενισχύσεως τής εμπιστοσύνης πρός τήν δρα

χμήν. Αί ίκανοποητικαί δμως αυταί έξελίξεις δέν σημαί

νουν δτι έξέλιπον αί όργανικαί aδυναμίαι τής έλληνικής 

οικονομίας. 

»Διά τήν ύπερνίκησιν τών αδυναμιών τούτων aπαιτείται 

α{σθητώς μεγαλυτέρα προσπάθεια, ίδίως aπό τήν έπιχει

ρηματικήν ήγεσίαν του τόπου. Διά νά έπιτευχθή ύψηλό

τερος ρυθμός aνόδου, aπαιτείται πρωτίστως σημαντική αϋ

ξησις των βιομηχανικών επενδύσεων, κυρίως είς έγκατα

στάσεις παραγωγής έξαγωγίμων προϊόντων. Είναι &ληθές 

δτι fjδη έξηγγέλθησαν καί fjρχισαν νά τίθενται είς έφαρ

μογήν πολλά σχέδια εκσυγχρονισμοί) καί επεκτάσεως ύφι

σταμένων επιχειρήσεων, ώς καί ίδρύσεως νέων βιομηχανι

κών μονάδων. Είναι δμως ανάγκη νά καταστή συνείδησις 

δτι αί βιομηχανικαί αυταί επενδύσεις πρέπει νά αποβλέ

πουν εις μεγαλυτέραν εκτασι ν εις τήν παραγωγή ν δι' έξα

γωγάς καί νά συδυάζωνται μέ διείσδυσιν ε{ς τό έμπορικόν 

δίκτυον τών μεγάλων αγορών του έξωτερικοu. Είναι έπίσης 

ανάγκη νά καταστή συνείδησις δτι διά νά ύπερνικηθοuν αί 

μονιμώτεραι &δυναμίαι τής έλληνικής οίκονομίας, απαι

τείται επίπεδον ιδιωτικών επενδύσεων κατά πολύ aνώτερον 

των ηδη πραγματοποιουμένων. 

))Τό Κράτος έξετέλεσε καί θά συνεχίση νά έκτελή τό 

καθήκον του διά τής πραγματοποιήσεως τών βασικών 

επενδύσεων ύποδομής. Εfναι χαρακτηριστικόν δτι αί ύπό 

ευρείαν εννοιαν δημόσιαι επενδύσεις ηυξήθησαν aπό 2.590 
έκατ. δρχ. τό 1955 εις 8.030 έκατ. τό 1961, δηλαδή ύπερε
τριπλασιάσθησαν έντός τής τελευταίας έξαετίας, τό δέ πο

σοστόν αυτων έπί του συνόλου των επενδύσεων παγίου κε

φαλαίου ηυξήθη aπό 28% τό 1955 είς 40% τό 1961. Είς μίαν 
έλευθέραν δμως οικονομίαν, ή ίδιωτική επιχειρηματική 

πρωτοβουλία πρέπει νά &ποτελή τήν κυρίαν προωθητικήν 

δύναμιν. 'Εκτός δμως ώρισμένων &ξιεπαίνων έξαιρέσεων, 

ή ίδιωτική πρωτοβουλία δέν έκπληροί επαρκώς τόν ρόλον 

ό όποίος τής aνήκει. Αί ίδιωτικαί παραγωγικαί έπενδύσεις 

ύστεροuν ουσιωδώς έν 'Ελλάδι, έν συγκρίσει πρός άλλας 

χώρας, λαμβανομένων βεβαίως ύπ'όψιν των αναλογιών. 

)) . ο ισχυρισμός δτι τήν ιδιωτική ν έπενδυτικήν προσπά
θεια ν &ποθαpρύνει ή φορολογία δέν ευσταθεί. Εfναι γνω
στόν δτι πρός τόν σκοπόν τής άναπτύξεως τών ιδιωτικών 

παραγωγικών επενδύσεων εις όλόκληρον τήν χώραν καί 

πρό παντός είς τήν έπαρχίαν, παρεσχέθησαν κατά τά τε

λευταία ετη έκτεταμέναι φορολογικαί aπαλλαγαί. Τό δια

τιθέμενον διά παραγωγικάς επενδύσεις τμήμα των κερδών 

κατ' ουσίαν εκπίπτεται του φορολογουμένου είσοδήματος. 

Εfναι έπίσης γνωστόν δτι ή πιστωτική πολιτική σταθερώς 

aπέβλεψε καί πάντοτε aποβλέπει εις τήν ενίσχυσιν των 
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παραγωγικών επενδύσεων. Πρό όλίγων άκόμη μηνών 

εξηγγέλθησαν νέα μέτρα, διά των όποίων πiiσα επένδυσις, 

ύπό τήν προϋπόθεσιν βεβαίως δτι είναι επαρκώς θεμελιωμέ

νη, δύναται -νά τύχη χρηματοδοτήσεως είτε εκ τοu ΟΧΟΑ 

μέχρι ποσοστού 70% τfjς προβλεπομένης δαπάνης, πρός 
επιτόκιον 4% καί 5%, εφ ' δσον είναι προσηνατολισμένη 

πρός εξαγωγάς . Οίαδήποτε επομένως σοβαρά προσπάθεια 

aσφαλώς δύναται νά τύχη εκτεταμένης πιστωτικfjς ενισχύ

σεως. ' Εξ ι'iλλου, έντός τών προσεχών εβδομάδων θά κατα

τεθfj τό νομοσχέδιον περί άπλουστεύσεως τfjς διαδικασίας 

χορηγήσεως &δειών πρός ϊδρυσιν νέων επιχειρήσεων, 

συμφώνως πρός τάς ανακοινωθείσας ήδη κυβερνητικάς 

άποφάσεις. Τό νομοσχέδιον τοuτο καθιερώνει κατ' οuσίαν 

τήν αuτόματον χορήγησιν &δείας, εφ' δσον συντρέχουν 

ώρισμέναι προϋποθέσεις. 

»»Είς συμπλήρωσιν τών μέτρων αuτών τό Κράτος εχει 

ήδη εξαγγείλει τήν άπόφασίν του δπως προχωρήση διά του 

'Οργανισμού Βιομηχανικfjς ' Αναπτύξεως είς τήν εκτέλε

σιν ώρισμένων βιομηχανικών επενδύσεων. Εuρυτέρας 

πρωτοβουλίας άναμένει τό Κράτος καί άπό τάς μεγάλας 

εμπορικάς Τραπέζας, ώς καί τόν ΟΧΟΑ. Οί πιστωτικοί 

αuτοί οργανισμοί δέν θά άνταποκριθοuν είς τήν aποστο

λήν των έάν δέν συμβ;D.ουν άποτελεσματικώς είς τήν δρα
στηριοποίησιν τής ύγιοuς εγχωρίου επιχειρηματικότητος 

καί είς τήν πραγματοποίησιν δημιουργικών συνεργασιών 

μετά ξένων επιχειρήσεων. 

»»'Η αϋξησις τών προθεσμιακών καταθέσεων καί του 

μετοχικού κεφαλαίου τών εμπορικών Τραπεζών, εν συνδυ

ασμφ πρός τήν ενίσχυσιν τών διαθεσίμων καί έκτου έξω

τερικοu, θά ισχυροποιήσουν ετι μiiλλον τό τραπεζικόν σύ

στημα καί θά εξασφαλίσουν σημαντικούς πόρους διά τήν 

άνάληψιν εuρυτέρων πρωτοβουλιών είς τόν τομέα τών βιο

μηχανικών επενδύσεων, ' Αλλ' ή Κυβέρνησις είναι ύπο

χρεωμένη νά επαναλάβη δτι έάν κατόπιν τών aνωτέρω μέ

τρων δ ρυθμός τών ίδιωτικών βιομηχανικών έπενδύσεων 

δέν ό.νταποκριθή πρός τάς aνάγκας καί δυνατότητας του 

τόπου, θά άναληφθοuν καί νέαι πρωτοβουλίαι μέσω του 

'Οργανισμοί) Βιομηχανικής ' Αναπτύξεως. 

»»· Η Κυβέρνησις πιστεύει δτι εδημιουργήθησαν είς τήν 

χώραν εξ άντικειμένου εuνοϊκαί προϋποθέσεις επιτρέπου

σαι τήν είς εuρείαν κλίμακα aνάπτυξιν πρωτοβουλιών τό

σον εκ μέρους 'Ελλήνων, δσον καί έκ μέρους ξένων επι

χειρηματιών. Πράγματι, άφ ' ένός μέν οί δροι, ύφ ' οϋς 

πραγματοποιείαι ή σύνδεσις μέ τήν Κοινήν 'Αγοράν, εξα

σφαλίζουν ύπέρ τfjς ελληνικfjς οίκονομίας προνομιακόν 

μεταβατικόν καθεστώς. ' Αφ ' έτέρου δέ ή κυβερνητική πο

λιτική , τόσον είς τόν τομέα τών εργων ύποδομfjς, δσον καί 

διά τών παρεχομένων πιστωτικών καί φορολογικών κινή

τρων, διανοίγει ευκαιρίας αί όποίαι πρέπει νά aξιοποιη

θοuν πρός τό συμφέρον του κοινωνικού συνόλου άλλά καί 

τών ίδίων τών επιχειρηματιών. 'Υπό συνθήκας πολιτικfjς 

καί νομισματικfjς σταθερότητος, τάς δποίας ή Κυβέρνησις 

είναι άποφασισμένη δπωσδήποτε νά περιφρουρήση , ή 

' Ελλάς δύναται νά aποβλέψη μέ αίσιοδοξίαν καί εμπιστο

σύνη ν είς τό μέλλον»». 

7 ΙΟΥ ΛΙΟΥ 1962 

' Ο Κ. Καραμανλης επισκέπτεται τήν 'Ύδρα, συ-

νοδευόμενος άπό τόν πρόεδρο της Βουλης, Κ. Ροδό

πουλο, καί τόν ύπουργό Προεδρίας, Δ. Μακρη. Κατά 

τήν εκεί παραμονή του, δ πρωθυπουργός εξέτασε τό 

πρόβλημα της ύδρεύσεως της νήσου καί εδωσε εντο

λή νά κατασκευαστεί άπό τόν ΕΟΤ ύδατοδεξαμενή 

χωρητικότητας 1200 κ.μ. 

10 ΙΟΥΛΙΟΥ 1962 

Τό Συμβούλιο τοϋ ΟΟΣΑ άποφασίζει τή σύσταση 

δύο όμάδων εργασίας, γιά τήν 'Ελλάδα καί τήν 

Τουρκία, οί όποίες θά μελετήσουν τούς τρόπους 

εξασφαλίσεως τ&ν άπαιτουμένων πόρων, γιά τήν 

πραγματοποίηση τ&ν προγραμμάτων οiκονομικης 

άναπτύξεως τ&ν δύο χωρών. Οί όμάδες, οί όποίες 

σύντομα θά μεταβληθοϋν σέ κονσόρτσιουμ, θά συ

νέλθουν σέ πρώτη συνεδρίαση τήν Πέμπτη , 12 'Ιου
λίου, ύπό τήν προεδρία ,τοϋ γενικοϋ γραμματέα τοϋ 

ΟΟΣΑ, Κρίστενσεν. 'Αρμόδιος γιά τά έλληνικά θέ
ματα όρίστηκε ό άλλοτε πρέσβης τ&ν ΗΠΑ στήν 

'Αθήνα, Τζ. Ρίντλμπέργκερ. 

10 ΙΟΥΛΙΟΥ 1962 

Ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλη καί μέ τή 

συμμετοχή τ&ν ύπουργ&ν Συντονισμοϋ καί Βιομη

χανίας, τοϋ γενικοϋ γραμματέα τοϋ ύπουργείου Συν

τονισμοϋ καί εκπροσώπων τοϋ ΟΒΑ, συγκροτείται σύ

σκεψη στό ύπουργείο Βιομηχανίας, μέ άντικείμενο 

τή βιομηχανική άνάπτυξη της χώρας. Σύμφωνα μέ τό 

σχετικό εiδησεογραφικό δελτίο, κατά τή σύσκεψη 

συζητήθηκαν διάφορα βιομηχανικά σχέδια τά όποία 

ε{χαν άναληφθεί άπό iδι&τες η τόν ΟΒΑ καί προτά-

. θηκαν λύσεις, μέ στόχο τήν επιτάχυνση της εκτελέ

σεώς τους. 'Εξετάστηκαν επίσης προτάσεις γιά τήν 

ϊδρυση νέων βιομηχανικών μονάδων, δπως εργοστα

σίου αύτοκινήτων καί εργοστασίου παραγωγης ηλε

κτρικών συσκευών. ' Ο Κ. Καραμανλης εδωσε όδηγί

ες «διά τήν δριστικ:οποίησιν κ:αί ύποβολήν τό ταχύ

τερον ένώπιον τής έπιτροπής έξουσιοδοτήσεως του 

σχεδίου Ν.Δ., διά του δποίου κ:αθιερουνται μέτρα δι

ευκολύνοντα τήν tδρυσιν κ:αί έπέκ:τασιν βιομηχανι

κών έyκ:αταστάσεων». · 

12 ΙΟΥΛΙΟΥ 1962 

Ό ύπουργός τ&ν 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, 

άναχωρεί γιά τό Παρίσι, προκειμένου νά εχει συνο

μιλίες πάνω στό θέμα της στρατιωτικης βοήθειας 

προς τήν 'Ελλάδα. Γιά τήν εξέταση τοϋ θέματος 

αύτου στά πλαίσια του ΝΑΤΟ, &μέσως μετά τήν 

άφιξη του Ε. ' Αβέρωφ στή γαλλική πρωτεύουσα, 

συγκροτείται σύσκεψη της έλληνικης άντιπροσω

πείας στήν ε δρα του 'Οργανισμου, εν& τήν ίδια 

ήμέρα ό 'Έλληνας ύπουργός εχει μακρά συνομιλία 
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μέ τό γενικό γραμματέα του ΝΑ ΤΟ, Ν τ. Στίκκερ. Σέ 

σχετικό τηλεγράφημά του άπό τό Παρίσι, δ Ε. 

'Αβέρωφ άναφέρει: 

«'Εξήγησα λεπτομερώς οικονομικάς δυσχερείας μας 

καί δυνατάς πολιτικάς συνεπείας αύτών, καί, εύχαριστή

σας θερμώς διά μέχρι τοuδε ενεργείας, παρεκάλεσα συνε

χισθοuν αύται μέχρις άποτελέσματος, ύποδείξας άνάγκην 

δπως Στίκκερ άπευθυνθή προσωπικώς εις κυριωτέρους 

πρωθυπουργούς η άρχηγούς Κρατών. 

»Στίκκερ άπήντησεν δτι προβλέπει συμπλήρωσιν μελέ

της μέχρι τέλους τρέχοντος, εισαγωγήν αύτής εις Συμβού

λιον μονίμων άντιπροσώπων, άρχάς Σεπτεμβρίου, καί 

ενεργείας ιδίου καί Νόρσταντ πλησίον Κυβερνήσεως περί 

τά μέσα Σεπτεμβρίου. Θεωρών, δμως, ποσόν προτεινόμε

νον ύπό SHAPE ώς μέγα καί πολύ μεγαλύτερον άπό άρχι
κόν, δι' δ ή το λίαν αισιόδοξος, εΙ ναι άπαραίτητον γνωρίζη 

περίπου εκτασιν έλληνικής συμμετοχής, ijτις άπαραίτητος, 

δταν άλλοι καλοuνται καταβάλουν άξιόλογον προσπάθει

αν. 

>>'Εζήτησε τόν ενημερώσω επί άπόψεων Κυβερνήσεως 

ώς πρός συμμετοχήν μας. Χαριεντολογών προσέθεσε συμ

μετοχή δέν πρέπει νά εΙ ναι ύπερβολική, άλλ' δτι ύπολο

γισμός timing άνακοινώσεώς μας δέον τύχη προσοχής μή 
τυχόν καί γίνη άργά. 

>>Γενικώς ύπήρξεν θερμός, έπιμένων έπί άνάγκης διά 

συμμαχίαν βοηθήσωμεν συμφώνως πρός ύπολογισμούς 

μελέτης SHAPE. 'Απήντησα δτι εις θέματα ώς τής άσφα
λείας 'Έλληνες άπλοί μέχρι άφελείας καί δέν ύπολογίζουν 

timing ώς τακτικήν. 'Εξήγησα μέ παραδείγματα καί άρι
θμούς, ών άποφεύγω μνείαν, διατί πολιτικώς καί ήθικώς 

έπιστεύαμεν δτι ούδεμία συμμετοχή έπετρέπετο . 'Εξήγη

σα πώς, έν οψει στάσεως συμμάχων καί άπολύτου άνάγκης 

καλύψεως GAPP, άπεφασίσαμεν συμμετάσχωμεν. ΕΙπον 
δμως δτι εϊχομεν δυσχερείας καθορίσωμεν εκτασιν, ιδίq 

διότι δημοσιονομικαί άνάγκαι τόσον μεγάλαι καί βασικαί, 

ωστε καί έντός κυβερνητικής παρατάξεως ύπάρχει ισχυρά 

πίεσις ύπέρ μειώσεως στρατιωτικών δαπανών, πίεσις ijτις 

ύπερνικiiται μόνον λόγω προσωπικής πολιτικής ισχύος 

προέδρου Κυβερνήσεως, δστις μαζύ μέ όλίγους συνεργά

τας άντιλαμβάνεται πληρέστερον κινδύνους άσφαλείας. 

Παρετήρησα δτι καί κοινή γνώμη, βλέπουσα οικονομικάς 

δυσχερείας, συζητεί ϋψος στρατιωτικών δαπανών. Παρετή

ρησα ώσαύτως δτι ϋψος συμμετοχής μας θά έδικαιολογείτο 

καλύτερον έάν έγνωρίζαμεν ϋψος βοηθείας, άν καί - προ

σέθεσα σκοπίμως - δέν συνδυάζομεν τά δύο πράγματα, 

διότι ύπεύθυνος πολιτική ήγεσία άποφασισμένη πράξη τό 

καθήκον της άναλόγως δυναμικοτήτων καί οχι άναλόγως 

βοηθείας. Πάντως, έάν εχωμεν ενδειξιν ϋψους βοηθείας, θά 

διηυκολυνόμενα έπί θέματος πολιτικώς επικινδύνου. Οϋτω, 

κατέληξα, εκείνο δπερ ήδυνάμην βεβαιώσω είναι δτι ή 

Κυβέρνησις θά πράξη πiiν, rοστε πρίν Στίκκερ καί 

Νόρσταντ άρχίσουν διαβήματά των, εχουν έκ στάσεώς μας 

μεγίστην δυνατήν βοήθειαν. 

»Περί μικροτέρας βοηθείας εκρινα δέν επρεπε νά όμι

λήσω, δεδομένου δτι συζητήσεις εις οίονδήποτε κλιμάκιον 

ΝΑΤΟ γίνονται μέ βάσιν δτι ένδελεχής στρατιωτική μελέ

'τη SHAPE "άπέδειξεν" δτι χρειάζεται 54.000.000. Μελiiς 
καί Βιδάλης ετόνισάν τακτική αύτή άπαραίτητος, ιδίq πα-

ροuσαν φάσιν, συνταγματάρχης Βιδάλης δέ παρετήρησεν 

δτι μνεία μικροτέρας βοηθείας θά δυσαρεστήση καί θά δυ

σχεράνη θέσιν SHAPE. Μνεία μικροτέρας βοηθείας δυνα
τόν γίνη άργότερον, δταν καταφανοuν δυσχέρειαι πλήρους 

καλύψεως GAPP. 
»Λίαν δυσάρεστον σημείον δλης συζητήσεως είναι δτι 

έν συνεχείq κ. Στίκκερ είπεν, δταν άρχίση επιμόνους ένερ
γείας του, θά εχουν λόγον καί ύπουργοί Οικονομικών, οϊ

τινες θά είναι δυσμενείς, άν δέν εχη ρυθμισθή δημόσιον 

χρέος. Συνεπλήρωσε μέ παρατηρήσεις περί γενικωτέρας 

σημασίας ρυθμίσεων, ειπών δτι εις 'Αθήνας έσχημάτισεν 

έντύπωσιν δτι ρύθμισις έπέκειτο. 

>>'Απήντησα ενοχλημένος δτι δέν δύναμαι άντιληφθώ ή 

βοήθεια, εχουσα σαφή σκοπόν στρατιωτικήν ένίσχυσιν 

χώρας ύφισταμένης ειδικήν πίεσιν καί καταβαλλούσης με

γάλην προσπάθειαν, δύναται νά συνδυασθή μέ θέμα ρυθμί

σεως χρέους. Στίκκερ άπήντησε δτι δέν συνδυάζεται, άλλά 

μοιραίως έπηρεάζει διά γνωστούς λόγους, οϋς προχείρως 

άνέπτυξεν. 'Εξ ή γη σα που εύρίσκετο περί ού θέμα, άνέπτυ

ξα δέ τήν έπικίνδυνον πολιτική ν πλευρά ν αύτοu κατά τοιοu
τον τρόπον, rοστε νομίζω τήν εκάλυψα πλήρως. Κατέληξα 

λέγων δτι Κυβέρνησις, άποφασισμένη διασώση πρώτιστον 

άγαθόν, δπερ εΙναι ή ψυχολογία λαοu καί πολιτική σταθε

ρότης καί δι' αύτό δέν θά προχωρήση άνευ ρήτρας, εν 

άνάγκ1J άδιαφοροuσα διά συνεπείας εις οίονδήποτε άλλον 

τομέα. Έπηκολούθησε συζήτησις εις ήν άνεμίχθησαν καί 

άλλοι καί επανελαμβάνοντο γνωστά έπιχειρήματα μέ 

εξαρσιν εκείνου, καθ' δ θέμα δυσχεραίνει πρός άλλας κα

τευθύνσεις . Υ Αγγλος βοηθός γενικοu γραμματέως, σύμ:: 

βουλος πρεσβείας, Μπέντελ, στενός συνεργάτης Στίκκtρ, 
βοηθήσας πάνiοτε έλληνικά θέματα, άναμιχθείς συζήτη

σιν προσεπάθησε νά έξηγήση μέ λεπτότητα δυσχερείας 

Κυβερνήσεώς του, διότι όμολογιοuχοι καλοπίστως άδυνα

τοuν άντιληφθοuν άφ' ένός μή εισέτι ρύθμισιν καί άφ' 

έτέρου ρήτραν, ijτις πέραν τών γνωστών λόγων, οϊτινες μiiς 

προεβλήθησαν, δημιουργεί "διά πρώτην φοράν" επικίνδυ

νον προηγούμενον δι' δλον τό μέλλον. 

>>'Απήντησα δτι, δπως όμολογιοuχοι καί Κυβερνήσεις 

των εχουν άπόψεις καί δυσχερείας, οϋτω καί ήμείς εχομεν 

{δικάς μας, αϊτινες άφοροuν εννοίας πολύ περισσότερον 

βασικάς καί δι, αύτό δέν προέβλεπαν ετερον βήμα, ενδέχε

ται δέ, άν εξακολουθή καλλιεργήται άποψις δτι άρνούμεθα 

πληρώσωμεν, νά καταστήσωμεν γνωστάς δημοσίως λεπτο

μερείας θέματος. 

»Στίκκερ, καίτοι μέχρι τέλους θερμός, έπέμεινεν δτι 

προσπάθειά του δυσχεραίνεται. 

»Πρίν άποχωρισθώμεν είχον καί κατ' iδίαν συνομιλίαν 

μέ Στίκκερ καί ώς είχον όδηγίας, προσέθεσα δτι κατ' εμέ 

βοήθεια δέον άναμένεται άπό ΗΠΑ, Γερμανίαν, Γαλλίαν 

καί καλόν θά ήτο προβή εiς εντονα προσωπικά διαβήματα 

έπί άνωτέρας δυνατής στάθμης. 'Απήντησεν δτι δέν άπο

κλείει καί άλλα ι χώραι βοηθήσουν, μνημονεύσας 'Ιταλί

αν. Ήρώτησα περί Βελγίου καί άπήντησε καταφατικώς 

"λόγω Σπάακ". 

»Μοί είπεν δτι σκέπτεται ένεργήση κατά ύποδειχθέντα 

τρόπον άπό κοινοu μέ Νόρσταντ άλλά "επέμεινε επί άνάγ

κης τόν βοηθήσωμεν". Στίκκερ μοί είπεν χθές έπανειλημμέ

νως δτι τμήμα τής άναγκαιούσης βοηθείας έλπίζει καλυ

φθή δι' εργων ύποδομής καί δτι εις κεφάλαιον τοuτο προ-
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βλέπει συμμετάσχουν δλαι αί Κυβερνήσεις. Έζήτησεν ώς 

εκ τούτου έτοιμάσωμεν φάκελλον δυνατών αιτημάτων μας 

δι, εργα ύποδομής (ιδίq όδών), εχοντα σχέσεις μέ στρατι

ωτικάς ανάγκας. 

»Συνταγματάρχης Βιδάλης θεωρεί άποψιν περίεργον, 

καθόσον αφ, ένός αιτουμένη βοήθεια στηρίζεται εις καλώς 

μελετημένον πρόγραμμα, αφ, έτέρου ύπάρχουν εργα ύπο

δομής αμέσου ανάγκης, μή εκτελεσθέντα ελλείψει πιστώ
σεων»Ι86. 

Τήν έπομένη, 13 'Ιουλίου, ό Ε. 'Αβέρωφ συναντa
ται μέ τό Γάλλο όμόλογό του, Μ. Κούβ ντέ Μυρβίλ. 

Γιά τή συνομιλία πού εχει μαζί του, σέ σχετικό τη

λεγράφημα αναφέρεται: 

«' Εσκιαγράφησα μεγάλας δυσχερείας μας καί εξέθεσα 
πορείαν θέματος εντός πλαισίων ΝΑΤΟ. 'Εξέφρασε 

άπορίαν πώς, ένώ μέχρι τοuδε άμυντικαί δαπάναι εκα

λύπτοντο μέ εξωτερικήν βοήθειαν 20 έκατ. δολλαρίων, ήδη 
χρειάζονται ,20 σύν 34. ' Εξήγησα δτι πάντως χρειάζεται 

ποσόν τι πέραν τών 20 λόγω α) κενών κλάσεων β) έπι
κινδύνως άναβληθείσης επισκευής ύλικου γ) καθυστε

ρήσεως ώρισμένων εργων. Δέν επείσθη καί εκρινα, όφείλω 

εϊπω, δτι εύρισκόμεθα εις λεπτοτάτην θέσιν, αμφισβητή

σωμεν όρθότητα λεπτομεροuς μελέτης επιτελείων ΝΑΤΟ 

καί iδικου μας έπιτελείου, δπερ ύστέρησε κατά ελάχιστον 

ποσόν ύπολογισμών SHAPE. 'Εμπιστευτικώς δμως προσέ
θεσα δτι πολιτική εξουσία φρονεί δτι, άν έξασφαλισθοuν 

20 έκατ. σύν ποσόν aπαραίτητον διά σημερινάς έλλείψεις, 
δπερ δέν δύναμαι καθορίσω, έλληνικαί δυνάμεις θά διατη

ρήσουν μαχητικότητα αύτών. ΕΙπον περαιτέρω δτι ήδη 

ήλθεν στιγμή ερευνηθή ποίοι χρηματοδοτήσουν. • Ωμί
λησα επί γερμανικής προθυμίας, ijτις φαίνεται άλλάζουσα 

καί άμερικανικήν στάσι ν. 'Αορίστως δέ άνέφερα δτι άλλοι 

θεωροuν ύπάρχουν ενδείξεις τινές περί 'Ιταλίας. Σημείον 

τοuτο ανέφερα έπιχείρημα δπερ ύπέδειξεν κ. πρόεδρος 

Κυβερνήσεως. 'Εζήτησα θερμώς γαλλικήν συμμετοχήν. 

Είπον δτι ήλθα ϊνα κομίσω μήνυμα προέδρου Κυβερνή

σεως πρός γαλλικήν Κυβέρνησιν καί προσωπικώς πρός 

στρατηγόν Ντέ Γκώλ, καθορίσας καί μερικά κύρια σημεία 

μηνύματος. 

»Κύριος Κούβ ντέ Μυρβίλ εκράτησεν σημειώσεις περι

εχομένου μηνύματος καί κυριωτέρων επιχειρημάτων περί 

οικονομικών μας δυσχερειών καί μέγεθος στρατιωτικής 

προσπαθείας μας. 

)) 'Ε χαρακτήρισε αϊτημα δικαιολογημένον καί είπεν δτι 
έκάμαμεν πολύ καλά τόν ενημερώσωμεν εγκαίρως. 

)) 'Υπεσχέθη ασχοληθή μέ θέμα καί άναφέρη εiς στρα
τηγόν Ντέ Γκώλ. Γενικώς αϊτημα ετυχε εύμενεστάτης ύπο

δοχής. 'Ηρώτησεν μόνον τί θά γίνη μετά τέλος διετίας . 

'Απήντησα δτι 'Ελλάς διέρχεται κρίσιμον περίοδον άνα

πτύξεώς της, ijν ύπολογίζω εiς 3 εως 5 ετη. Πάντως, μετά 
διετίαν, άν εξέλιξις έλληνικής οικονομίας ενισχυθή καί 

είναι οϊα έλπίζομεν, θά χρειασθή κατά τρίτον ετος πολύ 
μικροτέρα στρατιωτική βοήθειω) 187 . 

Σέ νεώτερο τηλεγράφημά του, ό Ε. 'Αβέρωφ 

άναφέρεται στίς εντυπώσεις πού άποκόμισε &:πό τή 

συνάντησή του, στίς 14 'Ιουλίου, μέ τό μόνιμο 

άντιπρόσωπο τ&ν ΗΠΑ στό ΝΑΤΟ, Φίνλετερ: 

«Έσχημάτισα τήν εντύπωσιν διάκειται συμπαθώς επί 

θέματος στρατιωτικής βοηθείας. Εiς επιμόνους παρατηρή

σεις μου, καθ' ας μ ή συμμετοχή ΗΠΑ σημαίνει άρνησιν 

συμμετοχής καί έκείνων οϊτινες θά ήδύναντο νά πράξουν, 

άπήντα καταφατικώς, περιοριζόμενος ήπίως μνημονεύει 

δυσχερείας των. Προκειμένου περί ενεργειών Κυβερνήσε

ώς του καί ούδέν διά συμμετοχήν άλλων, παρετήρησεν

ώς χθές Στίκκερ καί ντέ Στάρκ- δτι δέν ήσαν κατάλληλοι 

δι' ενέργειαν πλησίον Γάλλων. Ένδεικτικόν διαθέσεων 
δτι έκράτησεν σημείωσιν "ϊνα χρησιμοποιηθή εις πρώτην 

εύκαιρίαν" ακολούθου επιχειρήματος, δπερ ε{πον ήμείς 

άδυνατοuμεν χρησιμοποιήσωμεν: 'Έναντι ζημιών, ας ύπέ

στη 'Ελλάς, iταλικαί επανορθώσεις ώρίσθησαν χαμηλώ

τατον έπίπεδον λόγω πενίας 'Ιταλίαςς, δταν αϋτη ύπέγρα

ψεν συνθήκην εiρήνης. 'Αποτελεί δικαίαν καί έλαχίστην 

έπανόρθωσιν 'Ιταλία, ijτις σήμερον τόσον πλουσία, συμβά

λη άμυναν Έλλάδος άποτελοuσαν εμμέσως καί άμυναν 

{δικήν της. Έφάνη σοβαρώτατα λαμβάνων ύπ' όψιν δυ

σχερείας ας αντιμετωπίζομεν έπί οικονομικοί) καί κοινω

νικοί) πεδίου. Πιστεύω δτι προσωπικώς Φίνλετερ θέλει 
βοηθήσψιss . 

Στίς 16 'Ιουλίου δ Ε. 'Αβέρωφ εγινε δεκτός σέ 
συνεργασία άπό τόν πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή, τόν 

όποίο καί ενημέρωσε λεπτομερώς γιά τίς συνομιλίες 

πού ε{χε στή γαλλική πρωτεύουσα. 

13 ΙΟΥΛΙΟΥ 1962 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν πρόεδρο τffς 

ΑΔΕΔ Υ, Θ. Εύαγγελaτο, καί τά μέλη τής νέας εκτε

λεστικής επιτροπής τής ΑΔΕΔ Υ. 

13 ΙΟΥΛΙΟΥ 1962 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν πρόεδρο τής Κεν

τρικής 'Ενώσεως Δήμων καί Κοινοτήτων, δήμαρχο 

Λαρίσης, Δ. Χατζηγιάννη, καί εχει μαζί του συνερ

γασία γιά οίκονομικά καί διοικητικά θέματα τής το7J' 

πικής αύτοδιοικήσεως. 'Η συνάντηση θά πραγματο

ποιηθεί ενόψει του Πανελληνίου Συνεδρίου Δημάρ

χων καί Κοινοταρχών, πού πρόκειται νά συνέλθει 

στήν Καλαμάτα, στίς 29 'Ιουλίου, καί ενόψει των 

νέων μέτρων στά όποία προτίθεται νά προβεί ή 

Κυβέρνηση στόν τομέα τής τοπικής αύτοδιοική

σεως. 

14 ΙΟΥΛΙΟΥ 1962 

'Ο γενικός διευθυντής του ύπουργείου των 'Εξω

τερικών, Χ. Ξανθόπουλος-Παλαμaς επιδίδει στόν 

έπιτετραμμένο τής Βουλγαρίας στήν 'Αθήνα δια

μαρτυρία τής έλληνικής Κυβερνήσεως, γιά τήν πα

ραβίαση του έλληνικου εναέριου χώρου &:πό βουλ·
γαρικό αεροσκάφος, πού σημειώθηκε στίς 12 Ίου-
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λίου. Σύμφωνα μέ τή σχετική άνακοίνωση του 

ύπουργείου τών 'Εξωτερικών, ή έλληνική πλευρά 

έπέσυρε τήν προσοχή του Βούλγαρου έπιτετραμ

μένου στίς σοβαρές συνέπειες πού είναι δυνατόν νά 
εχουν οί παραβιάσεις τής διεθνους τάξεως καί 

ζήτησε άπό τή βουλγαρική Κυβέρνηση νά δώσει 

όδηγίες γιά τήν πρόληψη τής έπαναλήψεώς τους στό 

μέλλον. 

Στή συνέχεια, δ Κ. Καραμανλής δέχτηκε σέ συ

νεργασία τό γενικό διευθυντή του ύπουργείου, χ. 

Ξανθόπουλο-Παλαμa καί εδωσε έντολή νά πυκνω

θουν οί άεροπορικές περιπολίες στά έλληνοβουλγα

ρικά σύνορα. 

Γιά τό ϊδιο θέμα, στίς 17 'Ιουλίου, ό 'Έλληνας 
έπιτετραμμένος στή Σόφια, Ι. Γεωργίου, συναντήθη

κε μέ τό Βούλγαρο ύφυπουργό των Έξωτερικών 1 89 • 

Σχετικά, άπό τό ύπουργείο των 'Εξωτερικών θά 

έκδοθεί, στίς 19 'Ιουλίου, ή άκόλουθη άνακοίνωση: 

«Ό εν Σοφί~ επιτετραμμένος τής 'Ελλάδος κ. Γεωργί

ου, εγένετο δεκτός τήν 17ην τρέχοντος ύπό τοu ύφυπουρ

γοu τών 'Εξωτερικών κ. 'Αγγέλωφ, πρός δν ύπέβαλε τήν 

έπί τοu προκειμένου θέματος έλληνικήν διαμαρτυρίαν. Ό 

κ. 'Αγγέλωφ <iπήντησεν δτι κατόπιν έρεύνης, ijν ένήργη

σαν αί άρμόδιαι βουλγαρικαί ύπηρεσίαι, διεπιστώθη δτι 

ούδέν βουλγαρικόν άεροσκάφος είσήλθεν είς τόν έλληνι

κόν έναέριον χώpον. Ό 'Έλλην έπιτετραμμένος παρετή

ρησεν δτι ή έλληνική διαμαρτυρία στηρίζεται είς σειράν 

όλόκληρον έξακριβωμένων γεγονότων, τά όποία είναι τοι

αuτα ωστε δχι μόνον νά μ ή άφήνουν άμφιβολίαν δτι εγένε

το παραβίασις, άλλά καί νά άποδεικνύουν τήν σοβαρότητα 

αύτή ς . 'Εν συνεχεί~ εχαρακτήρισεν άστήρικτον τήν βουλ

γαρικήν θέσιν, άρνουμένην εντελώς τά γεγονότα, επεφυλά

χθη δέ νά ενημερώση σχετικώς τήν έλληνικήν Κυβέρνη

σιν». 

17 ΙΟΥΛΙΟΥ 1962 

Ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή πραγμα

τοποιείται σύσκεψη μέ σκοπό τήν έξέταση πολεοδο

μικών καί κυκλοφοριακών θεμάτων των 'Αθηνών. 

Στή σύσκεψη, στήν όποία συμμετείχαν ό ύπουργός 

καί ό ύφυπουργός Δημοσίων 'Έργων καί άρμόδιοι 

παράγοντες, έγκρίθηκε δ προγραμματισμός τών~νέων 

δδικών εργων, σημαντικότερα άπό tά όποία είναι ή 

άναμόρφωση των λεωφόρων Μεσογείων καί Βουλια

γμένης καί ή έπέκταση τής όδου Θησέως rος τίς Τζι

τζιφιές. 

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 1962 

Στήν έξ ύπουργών Οiκονομική 'Επιτροπή, πού 

συνέρχεται ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή, 

όλοκληρώνεται ή συζήτηση πού είχε άρχίσει στίς 16 
'Ιουλίου, μέ άντικείμενο τήν άντιμετώπιση θεμάτων 

γεωργικής πολιτικής καί κυρίως του σταφιδικου . 

Στή σχετική κυβερνητική άνακοίνωση άναφέρεται: 

«'Η σουλτανίνα aπό αύτοδύναμον προϊόν εξέπεσεν aπό 

τριετίας, ενω διά τήν κορινθιακήν σταφίδα παρουσιάζον

ται έφέτος δυσχέρειαι. 'Η Κυβέρνησις άφ' δτου προέκυ

ψεν ή κρίσις, ελαβε προστατευτικά μέτρα ύπέρ των σουλ

τανοπαραγωγών διά του καθορισμοί> τιμής συγκεντρώσεως 

διά τήν έσοδείαν \961 είς 7 δρχ . κατά κιλόν, ενω αί διεθνείς 

τιμαί εκυμαίνοντο είς τάς 5,50 δρχ. Τοuτο άπεφασίσθη 
πρός τόν σκοπόν τής ένισχύσεως τών σουλτανινοπαραγω

γών, οί όποίοι ίδιαιτέρως είς Κρήτην είχον ύποστή τό 1960 
σημαντικάς ζημίας εκ περονοσπόρου. Κατά τό \961 συνε
κεντρώθη όλόκληρος ή παραγωγή έκ 55.000 τόννων περί
που. 'Εκ τής διαχειρίσεως δέ αύτή ς προέκυψεν επιβάρυν

σις του δημοσίου. προϋπολογισμοί> εξ 95 έκατ. δρχ. 

»'Η εσοδεία του τρέχοντος ετους, λόγω καί τής aποκα

ταστάσεως τής <iποδοτικότητος τών σταφιδοφυτειών, είναι 

σημαντικώς aνωτέρα τής περυσινής, υπολογίζεται δέ δτι θά 

προσεγγίση τούς 70.000 τόννους. ' Αλλά καί ή παγκόσμιος 

παραγωγή τών σταφίδων εφέτος είναι μεγαλυτέρα τής τοu 

παρελθόντος ετους καί αί διεθνείς τιμαί μειωμέναι. Αί 

προπωλήσεις σουλτανίνας ήρχισαν εφέτος μέ τιμάς μικροτέ

ρας τών περυσινών κατά 20 δολλάρια τόν τόννον. 
»Κατά τήν εφετεινήν περίοδον ή Κυβέρνησις θά εφαρ

μόση τήν αύτήν 'πολιτικt;ν, τής εξασφαλίσεως είς τόν πα
ραγωγόν τιμής προϊόντος μεγαλυτέρας εκείνης, τήν όποίαν 

θά επραγματοποίει Cίνευ παρεμβάσεως του Κράτους. Είς 

τόν καθορισμόν δμως τής τιμής συγκεντρώσεως δέν επιτρέ

πεται ή Κυβέρνησις νά μή σταθμίση τό uψος τής επιβα

ρύνσεως τοu προϋπολογισμοί>. Μέ τήν ύπολογιζομένην 

έσοδείαν καί τάς σημερινάς τιμάς τής σουλτανίνας είς τήν 

διεθνή <iγοράν, αν ή τιμή συγκεντρώσεως όρισθή είς τό 

δριον του \96\' ή έπιβάρυνσις του προϋπολογισμοί> θά ή το 
έκ τών προτέρων ώρισμένη εiς δρχ. 175 έκατ ., ήτοι κατά 80 
έκατ . μεγαλυτέρα τοu παρελθόντος ετους . Πέραν δέ τής 

δημοσιονομικής ζημίας, ή κατ' ετος αύξανομένη οικονο

μική επιβάρυνσις εκ τής σουλτανίνας θά προεκάλει εύλό

γους άξιώσεις iδίας μεταχειρίσεως εκ μέρους των παραγω

γών Cίλλων γεωργικών προϊόντων, ακόμη δέ καί Cίλλων τά

ξεων, ή ίκανοποίησις τών όποίων θά εθετεν εν κινδύνφ τήν 

οiκονομικήν σταθερότητα τής χώρας. Τέλος, πρέπει νά 

σημειωθή δτι λόγω τής αύξήσεως τής παραχθησομένης 

ποσότητος , τό εiσόδημα τών σουλτανινοπαραγωγών καί 

μετά τήν άποφασισθείσαν μικράν μείωσιν τής τιμής συγ

κεντρώσεως, θά είναι ηύξημένον αίσθητώς εναντι του πε

ρυσινοί> κατά 70-80 έκατ. περίπου. 

»Σταθμίζουσα ή Κυβέρνησις τά. γενικώτερα οίκονομικά 

προβλήματα καί εχουσα ύπ' δψιν τήν εφετεινήν αϋξησιν 

τής παραγωγής, ενεκα τής όποίας θά προέλθη καί αϋξησις 

του εισοδήματος των παραγωγών, ώς καί τήν περαιτέρω 

πτώσιν τών διεθνών τιμών τής σουλτανίνας, καθώρισε τάς 

άκολούθους τιμάς, βάσει ποιοτικοί> διαφορισμοu: Είς 6,5 
δρχ. κατά κιλό ν διά τήν ποιότητα Ν ο 4, 7 δρχ. διά τήν Ν ο I, 
6, 70 δρχ. διά τήν Νο 2 καί 6, 20 δρχ. κατά κιλόν διά τήν 
Ν ο 5. 'Επί πλέον, πρός διευκόλυνσιν τών παραγωγών, ανε
ξαρτήτως του uψους τών όφειλών πρός τήν Α ΤΕ, θά κατα
βληθή είς αύτούς κατά τήν συγκέντρωσιν ποσόν 2,75 δρχ. 

κατά κιλόν παραδιδομένης σουλτανίνας. 

»Καί ή κορινθιακή σταφίδα παρουσιάζει εφέτος δυσχε

ρείας, διότι ή παραγωγή της θά ύπερβή τούς 105.000 τόν
νους εναντι τών 91.000 τόννων, πέρσι, ενω ή εξαγωγή πα-
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ρουσιάζει στασιμότητα εiς τό ϋψος τών 64.000~65.000 τόν
νων . Διά τό προϊόν δμως τούτο χάρις εiς τήν πολιτικήν τής 

Κυβερνήσεως, παρουσιάζεται τό ευχάριστον σύμπτωμα 

τής σφθερότητος τών τιμών του εξωτερικού. Διά τήν περ

σινή ν εσοδείαν αί τιμαί του εξωτερικού ήσαν αντίστοιχοι 

πρός τάς τιμάς συγκεντρώσεως. 

»Διά τόν λόγον αυτόν ή Κυβέρνησις απεφάσισε νά δια

τη ρήση διά τήν κορινθιακήν σταφίδα τάς περσινάς τιμάς 

συγκεντρώσεως, λαμβάνουσα παραλλήλως μέτρα επεκτά

σεως τής καταναλώσεως καί απορροφήσεως οϋτω τών πλε

ονασμάτων. Διά τήν κορινθιακήν εσοδείας 1962 θά ίσχύ
σουν ώς έξής αί τιμαί ασφαλείας: Αίγίου δρχ. 6,50, Κόρφου 
6,25, Πατρών καί 'Ιονίων νήσων 6,10, 'Αμαλιάδος καί 
Τριφυλίας 6, λοιπής ' Ηλείας καί Πυλίας 5,90, λοιπής 
Μεσσηνίας 5,75. 

>>τέλος, καί διά τούς παραγωγούς κορινθιακής σταφί

δος ώρίσθη δπως, άνεξαρτήτως ϋψους όφειλών πρός τήv 

Α ΤΕ, καταβάλλεται είς αυτούς ποσόν 2,25 δρχ. τουλάχι
στον κατά χιλιόγραμμον παραδιδομένης κορινθιακής στα

φίδορ> . 

·Η κυβερνητική άνακοίνωση θά προκαλέσει σει

ρά άρνητικών άντιδράσεων μεταξύ των σταφιδοπα
ραγωγών. Οί άντιδράσεις αότές θά κορυφωθοϋν στίς 

25 'Ιουλίου, δταν στό ·Ηράκλειο, οί άγρότες της 

περιοχης, μέ τήν ένθάρρυνση καί τών κομμάτων της 

άντιπολιτεύσεως, θά όργανώσουν διαδήλωση , μέ 

άποτέλεσμα τήν πρόκληση ταραχών, συγκρούσεις 

μεταξύ άγροτών, στρατοϋ καί χωροφυλακης καί 

τραυματισμούς εκατέρωθεν . Μέ άφορμή τά γεγονότα 

αότά, έκδίδεται τήν ϊδια ήμέρα κυβερνητική άνακοί

νωση, στήν όποία άναφέρεται: 

«Ή Κυβέρνησις, ώς επανειλημμένως άνεπτύχθη δι ' 

άριθμών καί στοιχείων, έπροστάτευσε καί έφέτος τήν 

σουλτανίναν πολύ πέραν τών ύπό τής κειμένης νομοθεσίας 

επιτρεπομένων δρίων. Ό νόμος 3484/ 1955 προβλέπει 

συγκέντρωσιν μέρους τής παραγομένης σουλτανίνας, αυ

τονόητον δέ είναι δτι κατά τήν εννοιαν του νόμου, ή συγ

κέντρωσις αϋτη γίνεται εiς τιμήν, μέ τήν δποίαν τό προϊόν 

θά i]το δυνατόν νά διατεθή εiς τό εξωτερικόν. ' Η Κυβέρ

νησις , παραβαίνουσα άπό τινων ετων τόν νόμον τούτον εiς 

βάρος του κοινωνικού συνόλου καί χάριν των σουλτανινο

παραγωγών, προβαίνει εiς καθολικήν συγκέντρωσιν καί 

εξαγοράζει τό προϊόν εiς τιμήν ουσιωδώς ανωτέραν τής 

διεθνούς. 'Εφέτος είδικώτερον rορισε τιμήν κατά I ,50 ανω
τέρα ν τής διεθνούς, εξασφαλίζουσα διά τής συγκεντρώσε

ως τής ύπερπαραγωγής του προϊόντος, άνερχομένης εiς 

70.000 περίπου τόννους, εiσόδημα ύπέρ των παραγωγών 
κατά 105.000.000 δρχ . ηυξημένον εν σχέσει πρός τό φυσιο

λογικόν, τό δποίον θά προέκυπτεν εκ τής πωλήσεως του 

προϊόντος εiς τήν διεθνή τιμήν. Οϋτω, τό είσόδημα των 

σουλτανινοπαραγωγών θά είναι εφέτος κατά 70 tως 80 
έκατ . ύψηλότερον του περυσινού . Ή ζημία μάλιστα του 

Κράτους , ίiρα του κοινωνικού συνόλου, χάριν κυρίως των 

παραγωγών του νομου 'Ηρακλείου, οί δποίοι αντιπροσω

πεύουν τό 70% τής δλης σουλτανινοπαραγωγής, θά ανέλ
θη , εάν ύπολογισθοuν καί αί δαπάναι συγκεντρώσεως καί 

διαχειρίσεως του προϊόντος, εiς 140 έκατ. δρχ . Πρός διευ-

κόλυνσιν δέ καί ίiμεσον ενίσχυσιν των παραγωγών, απε

φασίσθη δτι θά καταβάλλεται εiς τούτους τοίς μετρητοίς, 

άνεξαρτήτως τών πρός τήν ΑΤΕ οφειλών των, τό ποσόν 

των 2,7 δρχ. κατά κιλόν, τό δποίον, ώς ποσοστόν εναντι 

τής συνολικής τιμής , είναι άνώτερον του καταβληθέντος 

κατά τό παρελθόν ετος. 

>>'Η λογική καί ή ήθική τάξις επέβαλον, δπως αναγνω

ρισθή ή μεγάλη αϋτη θυσία του Κράτους, ή όποία ύπέρ 

ουδενός ίiλλου προϊόντος η ύπέρ ουδεμιάς ίiλλης περιοχής 

τής ·Ελλάδος εξεδηλώθη ποτέ είς τοιαύτην εκτασιν. 'Εν 

τούτοις οί δημαγωγοί, κατά τρόπον προκλητικόν καί άπα

ράδεκτον, ψευδόμενοι καί διαστρέφοντες τά πράγματα, οχ ι 

μόνον ενόμισαν δτι είχον τό δικαίωμα νά καλέσουν εiς 

συλλαλητήριον διαμαρτυρίας τούς κατά πρωτοφανή τρό

πον ευεργετουμένους εκ τής κυβερνητικής άποφάσεως, 

άλλ ' tφθασαν καί μέχρι του σημείου , μετά τήν λήξιν τής 

συγκεντρώσεως, νά έξωθήσουν τμήμα, ευτυχώς μικρόν, 

των αδικαιολογήτως μέν άλλά νομίμως συγκεντρωθέντων 

εiς ενεργείας παρανόμους καί βιαίας. Τά όργανα του Κρά

τους επέδειξαν τήν ανωτάτην δυνατήν άνοχήν, δταν δέ οί 

αυθαιρέτως συγκροτήσαντες διαδήλωσιν επροχώρησαν 

βιαίως πρός τό κατάστημα τής Νομαρχίας, απέφυγαν νά 

επέμβουν>>. 

23 ΙΟΥ ΛΙΟΥ 1962 

'Ο Κ . Καραμανλης συναντάται μέ τόν 'Αμερικα

νό πρέσβη στήν 'Αθήνα, Χ. Λαμπουίς, ό όποίΟς καί 

τοϋ γνωστοποιεί τήν άπάντηση τοϋ ύπουργοϋ 'Εξω

τερικών τών ΗΠΑ, Ντ. Ράσκ, στίς άπόψεις της έλ

ληνiκης πλευράς - ετσι δπως ε{χαν τεθεί στίς δια

δοχικές συναντήσεις Κ. Καραμανλη - Χ. Λαμπουίς, 

στίς άρχές ' Ιουλίου - πάνω στό θέμα της άμυντικης 

βοήθειας στήν 'Ελλάδα καί τοϋ έξωτερικοϋ δημόσι

ου χρέους: 

«'Ο κ . πρόεδρος τής Κυβερνήσεως εδέχθη σήμερον τήν 

έπίσκεψιν του πρέσβεως τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, δστις 

συνωδεύετο ύπό του συμβούλου τής άμερικανικής πρε

σβείας κ. Μπέννετ. 

)) . ο αμερικανός πρέσβυς εκόμιζεν, ώς εδήλωσεν, εiς τόν 

κ . πρόεδρον, τάς άπόψεις καί διευκρινήσεις του κ . Ντήν 

Ράσκ, καί γενικώτερον τής Κυβερνήσεώς του, επί θεμάτων 

ίiτινα είχε θίξει δ κ. πρόεδρος κατά τήν τελευταίαν των 

συνάντησιν (6ην 'Ιουλίου, 1962). 

»'Αμυντική βοήθεια 

»1. Ό κ. Ρά.σκ επιθυμεί νά διαβεβαιώση τήν έλληνι

κήν Κυβέρνησιν δτι τό ένδιαφέρον τών 'Ηνωμένων Πολι

τειών διά τήν · Ελλάδα παραμένει άμείωτον καί ή εναντι 
αυτής πολιτική των άμετάτρεπτος. 

»2. 'Ο πρόεδρος Κέννεντυ καί δ κ . Ράσκ λαμβάνουν 

σοβαρώς ύπ' δψιν τάς άνάγκας τής 'Ελλάδος διά τήν δια

τήρησιν καί ενδεχομένην αuξησιν του επιπέδου τής αμύ

νης της . 

»3. ' Η μόνη διαφορά ijτις επήλθεν άφορα τάς μεθό

δους , τόν τρόπον παροχής άμυντικής βοηθείας. Αί μέχρι 

τούδε ύφιστάμεναι μέθοδοι παροχής δωρεάν βοηθείας δι' 

άμυντικήν στήριξιν δέν θά συνεχισθούν. ' Ο κ. Λαμπουίς 
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εδήλωσεν δτι επιθυμεί νά καταστήση σαφές δτι δέν θά 

καταστή δυνατή ή συνέχισις παροχής δωρεάν βοηθείας. 

))4. Εiς ερώτησιν τοϋ κ. προέδρου εάν ή παϋσις τής 

παροχής δωρεάν βοηθείας άφορii καί εiς τό ένδεχόμενον 

συστάσεως ταμείου ΝΑΤΟ (διά τήν κάλυψιν άμυντικών 

δαπανών τών μελών τής Συμμαχίας) ό κ. Λαμπουίς άπήν

τησεν δτι άντί τοϋ ταμείου τούτου ή Κυβέρνησίς του προ

σπαθεί νά καλύψη τάς άμυντικάς δαπάνας τών άσθενεστέ

ρων μελών διά τής συμβολής πλειόντων (Εύρωπαίων) συμ

μάχων, τακτική, i)ν προσπαθοϋν νά εφαρμόσουν τήν στι

γμήν ταύτην. Πάντως ή διακοπή τής παροχής δωρεάν βοη

θείας άφορii καί εiς τήν περίπτωσιν ταύτην. 

»5. 'Ως εΙ χ εν εϊπει καί εiς 'Αθήνας ό κ. Ράσκ uφίσταν

ται τρόποι υποκαταστάσεως τής δωρεάν παροχής βοηθείας 

· άμυντικής στηρίξεως. Τοιοϋτος τρόπος θά ήτο ή παροχή 
μακροπροθέσμων (π.χ. 40 ετών) δανείων, &κόμη καί άτό-' 
κων, μέ μίαν σχετικώς μακράν (π.χ. ΙΟετή) πρώτην περίο

δον άνευ εξυπηρετήσεως. Αί πιστώσεις αύται, δοθέντος δτι 

θά εΙ ναι δάνεια, δύνανται νά άποσπασθοϋν εύκόλως άπό τό 

Κογκρέσσον καί νά πάρασχεθοϋν ταχέως. Πρόσθεταν 

προσόν των ε{ ναι δτι θά δύνανται νά χρησιμοποιηθοϋν ώς 

νά ήσαν δωρεάν παρεχομένη βοήθεια . Οϋτω, τά δάνεια ταϋ
τα δέν θά δίδωνται διά συγκεκριμένον σχέδιον, άλλά γε

νικώς πρός ενίσχυσιν του άμυντικου προγράμματος, ώς 

"Programme Loaηs". Ή λαμβάνουσα Κυβέρνησις θά δύ
ναται νά τά χρησιμοποιήση δπως θέλει άπό άπόψεως 

προϋπολογισμοί>, &κόμη καί πρός χρηματοδότησιν iδιωτι

κών εισαγωγών. 

»Διά τό προσεχές !:τος θά fιδύνατο νά διατεθή τοιοί>τον 

δάνειον 10.000.000 δολλαρίων. 
»6. Τό ϋψος τής άμερικανικής βοηθείας θά ό.ποτελέση 

εν τφ πλαισίφ του ΝΑΤΟ καί δή κατά τόν καθορισμόν 

αύτοί> ό.πό του Συμβουλίου αύτοί>, συνάρτησιν τών ό.μερι

κανικών δυνατοτήτων, τών δυνατοτήτων συμβολής τών 

λοιπών συμμάχων καί τής "ετοιμότητος" τής ελληνικής 

Κυβερνήσεως δπως συνεισφέρη διά τήν ίδίαν αύτής άμυ

ναν. 

»7. 'Επί του παρόντος ή άμερικανική Κυβέρνησιν πιέ

ζει τάς συμμαχικάς Κυβερνήσεις νά μετάσχουν. 'Ακόμη 

δμως δέν άναφέρονται άριθμοί. 

))8. Πρός τούτοις ή ό.μερικανική Κυβέρνησις θά ήθελε 
νά γνωρίζη ποίας προσπαθείας κάμνει ή ελληνική Κυβέρ

νησις επί του διμεροί>ς πεδίου διά νά επιτύχη συμμετοχήν 

τών άλλων συμμάχων εiς τάς άμυντικάς της δαπάνας. Ε{ναι 

διατεθειμένη νά συμβάλη είς τήν προώθησιν τοιούτων ελ

ληνικών προσπαθειών. 

»Δημόσιον χρέος 

» I . 'Επειδή ή άμερικανική Κυβέρνησις δέν βλέπει δτι 
δύναται τελεσφόρως νά πιέση τούς όμολογιούχους, συμ

βουλεύει τήν ελληνικήν Κυβέρνησιν δπως μή ό.πευθύνη 

επιστολήν πρός αύτούς. 'Απάντησις εiς τοιαύτην επιστο

λήν θά fιδύνατο ενδεχομένως νά σκληρύνη τάς εκατέρωθεν 

θέσεις. 

»2. 'Αντ' αύτοί> τό Σταίητ Ντηπάρτμεντ σκέπτεται τό 
ενδεχόμενον, καθ' δ τό Συμβούλιον τών όμολογιούχων θά 

άπηύθυνεν έπιστολήν πρός τήν ελληνικήν Κυβέρνησιν δι' 

ής θά εδηλοί>ντο δτι: 

»α . "Τό Συμβούλιον τών όμολογιούχων δέν προτίθεται 

νά διαπραγματευθή διευθετήσεις (δημοσίων χρεών) μετά 

χωρών γειτόνων τής • ΕλλάδοςJ ή κειμένων είς τήν Βαλκα

νικήν Χερσόνησον uπό δρους όλιγώτερον εύνοϊκούς διά 

τούς δμολογιούχους, ό.πό εκείνους οί όποίοι θά !:χουν προ

κύψει εκ τής μετά τής ·Ελλάδος διαπραγματεύσεως". 

))("It is ηοt the ίηteηtίοη of the Couηcil (of the boηd
holders) to ηegotiate settlemeηts with couηtries ηeigh

bouriηg ση Greece or ίη the Balkaη Peηηiηsula ση terms less 
faνourable to the boηdholders thaη those which have re
sulted from ηegotiatioηs with Greece"). 

))β. "Τό Συμβούλιον δέν δύναται νά δεσμευθfj δσον 

άφορα εiς διακανονισμούς χρεών, τούς δποίους ενδεχομέ

νως θά διαπραγματευθή εν τφ μέλλον·tι". 

))("The Couηcil caη make ηο commitmeηt with regard to 
debt settlemeηts that it may negotiate in the future"). 

))Ή ελληνική Κυβέρνησις, διά του κ. προέδρου ή του 

uπουργοu τών Οίκονομικών, θά προέβαινεν είς δήλωσιν 

ενώπιον τής Βουλής, καθ'i)ν λαμβάνει μέν uπό σημείωσιν 

τό περιεχόμενον τής ώς άνω επιστολής, διατυπώνει δμως 

τάς επιφυλάξεις της. 

»Κατόπιν τούτου, οί δμολογιοί>χοι θά έδέχοντο νά ό.πα

λείψουν τό ώς άνω δεύτερον σημείον τής έπιστολής των. 

))Οϋτω καί οί δμολογιοί>χοι θά περιέσωζον τήν ελευθε

ρίαν των διαπραγματεύσεως μετά τρίτων Κυβερνήσεων, καί 

ή ελληνική Κυβέρνησις θά ήτο ελευθέρα νά ό.ρχίση νέας, 

ενδεχομένως, διαπραγματεύσεις μετά τών δμολογιούχων. 

))3. Είς σχετικήν έρώτησιν του κ. προέδρου, κ. Λαμ

πουίς άπήντησεν δτι αί διαπραγματεύσεις όμολογιούχων 

μετά τής Γιουγκοσλαβίας δέν θά aρχίσουν πρό του 1964, 
μiiλλον δέ τό 1965. 

>>'Επί πάντων τών ό.νωτέρω, ό κ. πρόεδρος τfjς Κυβερνή

σεως έδήλωσεν εiς τόν ό.μερικανόν πρέσβυν δτι, έξ δσων 

διαγιγνώσκει, uφίσταται πάντοτε μία "διαφορά εκτιμήσε

ως" τής έλληνικής πραγματικότητος. 

))Πρός τούτοις, παρατηρεί δτι ή επίλυσις του θέματος 

τής συμπαραστάσεως τής ·Ελλάδος καθίσταται συνεχώς 

πολυπλοκωτέρα καί δυσκολωτέρα, οϋτω προσεφύγαμεν, 

δπως μiiς συνεστήθη, είς τό ΝΑΤΟ, διά τό θέμα τόσον τής 

άμυντικής βοηθείας δσον καί τής οίκονομικfjς. 'Εκεί εu

ρισκόμεθα ενώπιον ένός "θεάτρου", ή δέ δλη διαδικασία 

προσβάλλει τήν aξιοπρέπεια ν τόσον τής • Ελλάδος, δσον 
καί τής 'Ατλαντικής Συμμαχίας. Καί, δπερ χειρότερον, 

δέν βλέπομεν λύσιν. Παντοί> τά πράγματα περιπλέκονται 

καί σταματοuν. 'Εάν τά πράγματα εξακολουθήσουν κατ' 

αύτόν τόν τρόπον, ή έλληνική Κυβέρνησις θά άναγκασθή 

νά άρνηθή τήν λειτουργίαν ένός επαχθοuς Consortium καί 
νά ζητήση τήν διακοπήν τής σχετικής διαπραγματεύσεως. 

))Κατόπιν διαπιστώσεως τών διαθέσεων καί δυνατοτή

των τών συμμάχων, ή έλληνική Κυβέρνησις θά πρέπει πλέ

ον νά καθορίση τήν iδίαν της θέσιν. Φοβείται, παρετήρη

σεν δ κ. πρόεδρος, δτι γεννάται πλέον ό.νάγκη διά τήν 

έλληνικήν Κυβέρνησιν νά προβή είς τοιοuτον καθορισμόν 

θέσεως. Τότε, δμως, εν γνώσει πλέον ό.δυναμιών τών συμμά

χων, θά πρέπει νά δηλώση πρός τόν έλληνικόν λαόν ποία 

ε{ναι ή κατάστασις, καί ούτος πλέον θά κρίνη διά τό μέλ

λον τής χώρας. 

))Ταί>τα, προσέθεσεν δ κ. πρόεδρος, δηλοί εν πνεύματι 

συμμαχικής είλικρινείας)) 190 • 
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24-29 ΙΟΥΛΙΟΥ 1962 

'Ο Π. Παπαληγούρας πραγματοποιεί επίσημη 

επίσκεψη στή Δ. Γερμανία, μέ σκοπό τή διεξαγωγή 

διαπραγματεύσεων γιά τήν παροχή οίκονομικής 

βοήθειας στήν ·Ελλάδα καί τήν πραγματοποίηση 

επενδύσεων. Στό σχετικό άνακοινωθέν άναφέρεται: 

«Κατά τό διάστημα άπό 24-29 'Ιουλίου 1962, δ ύπουρ
γός τοϋ Συντονισμοί) κ . Παπαληγούρας έπεσκέφθη τήν 

·Ομοσπονδιακή ν Δημοκρατίαν τής Γερμανίας, συνοδευό

μενος ύπό άνωτάτων ύπαλλήλων καί εμπειρογνωμόνων . 

Κατά τό διάστημα τής παραμονής του έγένετο δεκτός ύπό 

τοϋ καγκελλαρίου , δόκτορος ·Α ντενάουερ , παρουσί~ τοϋ 

δμοσπονδιακοϋ ύπουργοϋ τής Οίκονομίας. Διεξήγαγεν έν 

συνεχεί~ οίκονομικάς καί πολιτικάς συνομιλίας μετά τοϋ 

δμοσπονδιακοϋ ύπουργοϋ τής Οίκονομίας καί άντιπροσώ

πων τών δμοσπονδιακών ύπουργείων 'Εξωτερικών, Οίκο

νομικών καί Οίκονομικής Συνεργασίας . 

>> • Ο ύπουργός κ . Παπαληγούρας εlχεν, έπί πλέον, τήν 

εόκαιρίαν νά συναντηθή μετ · έκπροσώπων τής γερμανικής 

βιομηχανίας καί νά έπισκεφθή είς • Αμβοϋργον καί Σάλ
τσγκιττερ βιομηχανικάς έγκαταστάσεις . Έν συνεχεί~ δ 

ύπουργός έπεσκέφθη καί τό Βερολίνον . 

))Αί διεξαχθείσαι διαπραγματεύσεις κατά τό διάστημα 

τής έπισκέψεως είς Βόννην άνεφέρθησαν είς τά κάτωθι 

σημεία : 

>> I. ·Ελληνογερμανική οίκονομική συνεργασία: · Η 

δμοσπονδιακή Κυβέρνησις, τ'Ώ έπιθυμία τής έλληνικής 

Κυβερνήσεως, έδήλωσεν δτι είναι πρόθυμος νά βοηθήση 

τήν ·Ελλάδα διά τήν περαιτέρω άνάπτυξιν τής οiκονομίας 

της . "Εν έκ τών πλέον έπειγόντων εργων έθεωρήθη έκ μέ

ρους τών δύο Κυβερνήσεων δ έπαρκής έφοδιασμός τής 

χώρας δι· ηλεκτρικής ένεργείας . Πρός πραγματοποίηστν 

τοϋ σχεδίου τούτου, ή δμοσπονδιακή Κυβέρνησις είναι 

έτοίμη νά θέση είς τήν διάθεσιν τής 'Ελλάδος πίστωσιν 

150 έκατ. μάρκων διά τήν προπαρασκευήν τής έξορύξεως 
καί βιομηχανικής κατεργασίας τοϋ λιγνίτου είς Μεγαλό

πολιν καί τήν έκεί άνέγερσιν θερμικοϋ έργοστασίου 

250.000 κιλοβάτ. Έάν μετά τό πέρας τής έρεύνης ijθελεν 
άποδειχθή δτι τό ποσόν τών 150 έκατ. εΙναι άνεπαρκές, ή 
δμοσπονδιακή Κυβέρνησις δέχεται νά αuξήση τήν πίστω

σιν κατά ετερα 50 έκατ . 

))2. Κατασκευή τρίτης θερμικής μονάδος είς Πτολεμαί
δα: 'Η έλληνική Κυβέρνησις προτίθεται νά έπεκτείνη τό 

θερμικόν έργοστάσιον Πτολεμαίδος κατά μίαν μονάδα, τής 

δποίας ή δαπάνη είς συνάλλαγμα άνέρχεται είς 60 έκατ. 
μάρκων. Πρός τόν σκοπόν αότόν θέλει προκηρυχθή διε

θνής διαγωνισμός . ·Από γερμανικής πλευράς θέλει διευ

κολυνθή ή συμμετοχή γερμανικών έταιριών είς αότόν. 

))3. Τεχνική βοήθεια διά τήν • Ελλάδα : • Η δμοσπονδι
ακή Κυβέρνησις έδήλωσεν δτι εΙ ναι πρόθυμος δπως χορη

γήση είς τήν · Ελλάδα, είς είδικάς περιπτώσεις, τεχνικήν 

βοήθειαν πέραν τής έκ 3 έκατ . μάρκων τρεχούσης μέχρι 

τοϋ ετους 1963 έτησίας συμβολής της. 
))4. • Επιστροφή γερμανικών περιουσιών: · Η έλληνική 

Κυβέρνησις έδέχθη νά τακτοποιήση τά είσέτι έκκρεμοϋν

τα ζητήματα, τά άφορώντα τήν επιστροφήν γερμανικών 

μικρών περιουσιών . 

))Αί διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν είς άτμόσφαιραν 

έγκαρδιότητος καί ώδήγησαν είς τήν περαιτέρω σύσφιγξιν 

τών ύφισταμένων μεταξύ τών δύο χωρών φιλικών σχέσε

ων)) . 

25 ΙΟΥΛΙΟΥ 1962 

·Ο Κ. Καραμανλής συναντiiται καί εχει συνομι

λία μιiiς rορας μέ τόν Α. Στήβενσον, άντιπρόσωπο 

των ΗΠΑ στόν ΟΗΕ καί ήγετικό στέλεχος τοϋ Δη

μοκρατικοϋ κόμματος. Στή συνάντηση παρίσταται ό 

ύπουργός των 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, καί ό γνω

στός σχολιαστής, Ντ. Πήρσον, πού συνόδευε τόν 

'Αμερικανό επίσημο. Σύμφωνα μέ δήλωση, στήν 

όποία θά προβεί ό Α. Στήβενσον πρός δημοσιογρά

φους, άμέσως μετά τήν εξοδό του άπό τό Πολιτικό 

Γραφείο , κατά τή συνάντηση συζητήθηκε καί τό θέ

μα τής άμερικανικής οίκονομικής βοήθειας καθώς 

καί δλα τά σημαντικά ζητήματα άμοιβαίου ενδιαφέ

ροντος . 

Στή συνέχεια, ό Κ. Καραμανλής δέχτηκε σέ ίδι

αίτερη άκρόαση καί τόν Ντ. Πήρσον. 

27 ΙΟΥΛΙΟΥ 1962 

'Ο ύπουργός των Οίκονομικών, Σ. Θεοτόκης, 

άνακοινώνει τίς κυβερνητικές άποφάσεις γιά μεταρ

ρυθμίσεις στό φορολογικό σύστημα. Οί μεταρρυθμί

σεις αuτές - δπως θά δηλώσει ό Σ . Θεοτόκης τήν 

έπομένη, 28 'Ιουλίου, σέ συνέντευξη τύπου - «σκο

πό εχουν τήν δικαιοτέραν κατανομήν των φορολογι

κών βαρών, διά τής πλήρους άπαλλαγής των μικροτέ

ρων είσοδημάτων καί τής κλιμακωτής μειώσεως των 

βαρών επί των μικρών καί μεσαίων είσοδημάτων» . 

·Η συζήτηση τοϋ σχετικοϋ σχεδίου Ν.Δ. θά άρχίσει 

στήν 'Επιτροπή 'Εξουσιοδοτήσεως τής Βουλής, τήν 

Ιη Αuγούστου, ενω εκτενής κυβερνητική άνακοίνω

ση άναφέρει τά άκόλουθα: 

« ' Η δικαιοτέρα κατανομή τοϋ φορολογικοί) βάρους, 

διά τής έλαφρύνσεως τοϋ πίπτοντος έπί τών άσθενεστέρων 

είσοδηματικώς τάξεων, ύπήρξε προεκλογική έπαγγελία 

τής Κυβερνήσεως καί κεφάλαιον τών προγραμματικών 

δηλώσεων τοϋ προέδρου της κ. Κ . Καραμανλή. Διά τοϋ 

κατατεθέντος νομοσχεδίου διαρρυθμίσεως τής ίσχυούσης 

φορολογίας, έκπληροϋται ή δοθείσα ύπόσχεσις. 

)) 'Η Κυβέρνησις έπροχώρησεν είς τήν έξαγγελλομένην 
σήμερον φορολογικήν διαρρύθμισιν λόγω τής μεγίστης 

κοινωνικής σημασίας τήν δποίαν άποδίδει εiς τό μέτρον 

ιcαί τής ύπηρεσίας τήν δποίαν τοϋτο προσφέρει ώς κίνη

τρον οiιcονομιιcής άναπτύξεως, άλλά καί ώς μέσον έξυγι

άνσεως τών δημοσίων οικονομικών, παρά τό δτι δέν εχει 

ρυθμισθή δριστικώς τό θέμα τής έιc τοϋ έξωτεριιcοϋ βοη

θείας ιcαί δέν ύφίσταται πλήρης άπολογισμός τής δημοσι

ονομικής χρήσεως τοϋ τρέχοντος ετους . Έστάθμισεν 

δμως μετά προσοχής δλους τούς παράγοντας τούς έπηρεά

ζοντας τήν δημοσιονομιιcήν iσορροπίαν τής χώρας, ωστε 
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αί πολλαπλως εuεργετικαί εκ τής διαρρυθμίσεως συνέπειαι 

νά μή εχουν ώς δυσμενές άντιστάθμισμα τήν διατάραξιν 

τής ισορροπίας ταύτης. 

»Πέραν των άνωτέρω, διά τοϋ νομοσχεδίου λαμβάνον

ται προσφορώτερα μέτρα πατάξεως τής φοροδιαφυγής, ρυ

θμίσεως άπό μακροϋ έκκρεμούντων άλλων αίτημάτων, εκ

συγχρονισμοϋ τής διαδικασίας καί τροποποιήσεως ώρισμέ

νων διατάξεων τοϋ Κώδικος Φορολογικων Στοιχείων, πρός 

τό συμφέρον των φορολογουμένων καί τής οικονομίας γε

νικώτερον. Διάτων προτεινομένων διαρρυθμίσεων, προβλέ

πεται: Μείωσις τοϋ φορολογικοϋ βάρους των άσθενεστέ

ρων εισοδηματιων, ή όποία έπέρχεται: 

»Διά τής άντικαταστάσεως τής ισχυούσης Κλίμακος 

φορολογίας τοϋ εισοδήματος των φυσικων προσώπων μέ 

νέαν κλίμακα περιλαμβάνουσαν σημαντικως χαμηλοτέ

ρους συντελεστάς, ιδιαιτέρως διά τά μικρά καί μεσαία ει

σοδήματα. Οϋτω, διά τής νέας κλίμακος, άφορώσης φορο

λογούμενον μετά τριων βαρων, μηδενίζεται ή φορολογική 

επιβάρυνσις των εχόντων καθαρον έτήσιον εισόδημα μέ

χρι 24.000 δρχ. Μειοϋται κατά μέσον δρον, κατά 45% περί
που, ή επιβαλλομένη εις εισόδημα άπό 30-132.000 δρχ., τής 
μειώσεως ταύτης κλιμακουμένης εις ποσοστά μεταξύ 

72,4% καί 29,5% εκ τοϋ κατωτέρου πρός τό άνώτερον εισό
δημα. Μειοϋται κατά 18% περίπου, κατά μέσον δρον, ή 
επιβαλλομένη είς εισοδήματα μεταξύ 172-332.000 δρχ. -
τά σχετικά ποσοστά κυμαίνονται άπό 25,8% εως 8,3%. 
Μειοϋται, τέλος, κατά μέσον δρον, κατά 2,5% ή φορολογία 
των μεταξύ 412.000-1.012.000 δρχ. εισοδημάτων- κλιμά

κωσις των σχετικων ποσοστων 4,7% εως 1,2%. 
»Διά τοϋ διπλασιασμοϋ τοϋ άφορολογήτου δρίου, ήτοι 

άπό 2.000 εις 4.000 δρχ., διά τά βαρύνοντα γενικως τόν 
φορολογούμενον μέλη άνεξαρτήτως άριθμοϋ τούτων καί 

ιδιότητος, ενω κατά τά μέχρι σήμερον ισχύοντα, τό θεσπι

ζόμενον άφορολόγητον δριον ίσχυε διά τό τρίτον μόνον 

μέλος καί εφ' δσον τοϋτο ήτο τρίτον τέκνον. 

»Διά τής άπαλλαγής πάσης φορολογίας τοϋ συνόλου 

των φορολογουμένων, οί δποίοι εχουν εισόδημα μέχρι 

29.000 δρχ., ήτοι ύπερβαίνον τό συνολικως άφορολόγητον 
δριον (24.000 δρχ.) κατά 5.000. 

»Τόσον εκ τοϋ διπλασιασμοϋ τοϋ άφορολογήτου δρίου 

των έχόντων οικογενειακά βάρη, δσον καί έκ τής διευρύν

σεως αuτοϋ, ά\στε νά περιλάβη καί τούς εχοντας εισόδημα 

-~μέχρι 29.000 δρχ., καθιεροϋται πλήρης φορολογική άπαλ
λαγή 100.000 περίπου φορολογουμένων, 60.000 εκ τής 

πρώτης περιπτώσεως καί 36.000 εκ τής δευτέρας. 'Ο δημό
σιος προϋπολογισμός, εκ τής μειώσεως των φορολογικων 

συντελεστων καί τής αuξήσεως των άφορολογήτων ό'ρίων, 
θά άπολέση εσοδα ύπολογιζόμενα είς 360.000.000 δρχ. 
ετησίως. 

>>Καταργείται ή έκπαιδευτική εισφορά άπό τοϋ σχολι

κοϋ ετους 1962-63 καί ή ένοριακή εισφορά άπό Ιης 'Ια
νουαρίου 1963. 'Εκ τής μή πραγματοποιήσεως εσόδων εκ 
των πηγων τούτων, δ προϋπολογισμός θά άπολέση περί τά 

85.000.000 δρχ. 
>>'Απαλλάσσονται ο{ φορολογούμενοι τής περιοχής τ. 

Διοικήσεως Πρωτευούσης εκ τοϋ τέλους ύδρεύσεως καί 

άποχετεύσεως, άνερχομένου, ώς γνωστόν, εις 3% έπί τοϋ 
άκαθαρίστου εισοδήματος έξ οικοδομων. Ό άριθμός των 

οϋτω εuεργετουμένων ύπολογίζεται μεταξύ 130-135.000 

ύποχρέων. 'Η άπαλλαγή αϋτη ισοδυναμεί μέ κατάργησιν 

φορολογικοϋ βάρους καί άρσιν τής ταλαιπωρίας των ενδι

αφερομένων, οί δποίοι, εφ' δσον δέν ύπόκεινται εις τόν 

φόρον εισοδήματος, δέν θά ύποβάλλουν τοϋ λοιποϋ δήλω

σιν διά μόνην τήν περίπτωσιν αυτήν. 

>>Καθορίζεται δτι δ πρόσθετος φόρος εκ 3% έπί τοϋ 
καθαροϋ εισοδήματος εξ οικοδομων, γαιων καί κινητων 

άξιων, δέν θά ύπερβαίyη δπωσδήποτε τόν κύριον φόρον 

τής κλίμακος, είς τήν δποίαν ύπάγεται δ ύπόχρεος, ενω 

σήμερον πολλάκις παρουσιάζεται νά είναι ούτος μεγαλύ

τερος ή καί πολλαπλάσιος τοϋ δευτέρου. Τό αuτό ισχύει 

καί διά τό πρόσθεταν τέλος ύδρεύσεως επί των εισοδημά

των εξ οικοδομων, κειμένων εις τήν περιφέρειαν τής τ. Δι

οικήσεως Πρωτευούσης καί έφ' δσον ταϋτα δέν ύπερβαί

νουν τάς 30.000 δρχ. έτησίως. 
>>Θεσπίζεται άπαλλαγή άπό πάσης φορολογίας τιί>ν 

μή εισπραχθέντων εισοδημάτων εξ οικοδομων, γαιων 

καί τόκων, λόγω δυστροπίας τοϋ ενοικιαστοϋ ή τοϋ 

όφειλέτου. Διά τής ρυθμίσεως ταύτης άποτρέπονται ση

μαντικαί άδικαιολόγητοι επιβαρύνσεις των φορολογου

μένων καί ταλαιπωρίαι εκ τής διενέξεως μεταξύ των ενδια

φερομένων. 

»Δέν θά ύποβάλλουν δήλωσιν χαρτοσήμου, έπικολλω

μένου τούτου άπλως έπί των άποδείξεων, οί άπαλλασσό

μενοι φόρου εισοδήματος, προερχομένου εξ οικοδομων 

καί γαιων. 

»Θά εκπίπτωνται τοϋ λοιποϋ τοϋ φορολογητέου εισοδή

ματος τά εξοδα ιατρικής καί φαρμακευτικής περιθάλψεως 

καί των γονέων των φορολογουμένων. 

»Θά εκπίπτεται ποσοστόν 5% τοϋ φόρου,, Ι:άν ούτος κα

ταβληθή ύπό τοϋ ύποχρέου liμα τij βεβαιώσει, ενθαρρυνο

μένων οϋτω των εγκαίρως εκπληρούντων τάς φορολογικάς 

των ύποχρεώσεις. 

>>Θά εκπίπτωνται οί δεδουλευμένοι τόκοι καί όχι οί λη

ξιπρόθεσμοι καί άπαιτητοί, ώς ισχύει μέχρι σήμερον, άσχέ

τως ούτοι Ι:άν κατεβλήθησαν ύπό τοϋ φορολογουμένου ή 

όχι. 

»Διά τήν κατοχύρωσιν των καλων φορολογουμένων καί 

τήν άνύψωσιν τοϋ θεσμοϋ των λογιστικων βιβλίων, θεσπί

ζεται δτι αί άποφάσεις τής συμβουλευτικής έπιτροπής επί 

τοϋ κύρους των βιβλίων είναι ύποχρεωτικαί διά τόν εφο

ρον. Παρέχεται εις τά φορολογικά δικαστήρια τό δικαίωμα 

άναστολής τής εισπράξεως φόρου, δταν ή εφεσις φαίνεται 

εuσταθοϋσα. 'Επαναφέρονται εν ισχύι αί διατάξεις αί 

άφορωσαι τήν εξώδικον έπίλυσιν των φορολογικων δια

φορων πέραν τής περιπτώσεως τοϋ εισοδήματος φυσικων 

προσώπων καί 'έπί των άλλων φορολογιων, άναστελλομέ

νων των διατάξεων των άρθρων 70 εως 72 τής φορολογικής 
δικονομίας έπί μίαν τριετίαν. 

»Τό σύνολον των άνωτέρω παραχωρήσεων ή φορολο

γικων μειώσεων θά στοιχίση είς τόν δημόσιον προϋπολογι

σμόν άπώλειαν ετησίων έσόδων, ϋψους 500 /;κατ. δρχ. πε
ρίπου. 'Η Κυβέρνησις προβαίνει, έν τούτοις, είς αuτάς διό

τι, ώς έτονίσθη καί άνωτέρω, πιστεύει δτι ύπηρετοϋν τήν 

κοινωνικήν επιδίωξιν τής άποκαταστάσεως φορολογικής 

δικαιοσύνης καί τήν προαγωγήν των γενικωτέρων συμφε

ρόντων τής οικονομίας καί μέ τήν βεβαιότητα δτι οί φορο

λογούμενοι είναι, περισσότερον παντός άλλου, εις θέσιν 

νά τάς εκτιμήσουν». 
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Στή συνέχεια, ή άνακοίνωση άναφέρεται σέ σει

ρά μέτρων γιά τόν περιορισμό τής φοροδιαφυγής, 

κυρίως τόν ύπολογισμό του εισοδήματος βάσει των 

δαπανών διαβιώσεως, καί τή σύλληψη φόρου έπί 

φορολογίας συναλλαγών, γιά νά καταλήξει: 

«Αί επιδιώξεις μιaς συγχρόνου δημοσιονομικής πολι

τικής δέν περιορίζονται πλέον είς τήν άπλήν κάλυψιν τών 

διοικητικών δαπανών τοϋ Κράτους . 'Εκτείνονται είς όλό

κληρον τόν χώρον τής οίκονομίας, διά νά ύποβοηθήσουν 

τήν άνάπτυξίν της, προϋπόθεσιν aπαραίτητον διά νά ύπάρ

ξη δικαιοτέρα κατανομή τοϋ εθνικοϋ είσοδήματος. 'Η 

προσπάθεια άνακατανομής του ύπέρ τών άπορωτέρων, μέ

σω τοϋ προϋπολογισμοϋ, χωρίς οuδέποτε νά εγκαταλείπε

ται, δέν άρκεί διά τήν κατάκτησιν τοϋ επιθυμητοϋ σκοποϋ, 

δηλονότι τής όρθής διανομής αuτοϋ κατά τήν φάσιν τής 

παραγωγής . 'Η 'Ελλάς, συνδεθείσα μετά τών προηγμένων 

οίκονομιών τής Κοινής 'Αγοράς, ύποχρεοϋται, δπως τήν 

επιδίωξιν ταύτην τήν πραγματοποίηση είς τό συντομώτε

ρον δυνατόν χρονικόν διάστημα, εφ' δσον συνιστά καί τό 

οuσιαστικόν περιεχόμενον τής άναπτύξεως. Θά παρείχεν, 

εν τούτοις, άρνητικάς ύπηρεσίας είς τήν καταβαλλομένην 

προσπάθειαν, έάν διά μιaς άσυνέτου καί ύποδεικνυομένης 

άπό άμφιβόλου ώφελήματος πολιτικάς σκοπιμότητας, ή 

Κυβέρνησις διετάρασσε τήν δημοσιονομικήν σταθερότη

τα, ijτις μετά τόσων κόπων επετεύχθη, διά νά ίκανοποιήση 

αίτήματα άστήρικτα, μή λαμβάνοντα ύπ' όψιν των τό σύ

νολον, άλλά επί μέρους συμφέροντα, οίκονομικά ή πολιτι

κά. Διά τών φορολογικών μειώσεων καί τών aντιστοίχου 

aποτελέσματος ρυθμίσεων, προκαλείται είς τόν έτήσιον 

προϋπολογισμόν άνοιγμα 500 έκατ. δρχ. καί πλέον. Θά ήτο 
άσύνετον, έάν ή κάλυψις τοϋ άνοίγματος τούτου εγκατε

λείπετο είς μόνην τήν ελπίδα τής έν συνεχεί~ τών μέτρων 

μεταλυτέρας άποδόσεως τής άμέσου φορολογίας. Διότι, αί 

άνάγκαι τοϋ τρέχοντος καί τοϋ προϋπολογισμοϋ επενδύ

σεων άπαιτοϋν κεφάλαια διά νά άντιμετωmσθοϋν καί όχι 

ελπίδας. Δι' αuτό καί μόνον επεβλήθησαν αί φορολογίαι 

επί μ ή άναγκαίων καταναλωτικών ό:γαθών. 'Η Κυβέρνησις 

πιστεύει δτι επραξεν δ,τι ήτο δυνατόν ύπό τάς παρούσας 

συνθήκας». 

Τό σχέδιο Ν.Δ. «περί τροποποιήσεως καί συμπλη

ρώσεως φορολογικών καί άλλων τινών διατάξεων» θά 

ψηφιστεί άπό τήν 'Επιτροπή 'Εξουσιοδοτήσεως τής 

Βουλής, στίς 21 Αύγούστου. 

28 ΙΟΥΛΙΟΥ 1962 

Σέ σύσκεψη ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή 

καί μέ τή συμμετοχή του άντιπροέδρου τής Κυβερνή

σεως, Π. Κανελλοπούλου καί τών ύπουργών οικονο

μικών καί Γεωργίας, άποφασίζεται ή διάθεση πιστώ

σεων 300 έκατ. δρχ. γιά τή χρηματοδότηση του προ
γράμματος των καλλιεργητικών έπιδοτήσεων του τρέ

χοντος ετους γιά τό ύπουργείο Γεωργίας. Σύμφωνα 

μέ τή σχετική κυβερνητική άνακοίνωση, ή κατανο

μή του ποσοu αύτοu ε{ναι ή άκόλουθη: 

«Διά τά ετήσια κτηνοτροφικά ψυχανθή, ποσόν 73 έκατ., 

διά τόν βάμβακα 160 έκατ., διά τήν καλλιέργειαν τών νέων 
ξηρικών εκτάσεων, 4 έκατ., διά τάς ύπό τοϋ νόμου 4035 ( 60 
προβλεπομένας βελτιώσεις πρός άνάπτυξιν τής δενδροκο

μίας, 50 έκατ., διά τά παρεχόμενα ύπό τής Α ΤΕ χαμηλότο
κα δάνεια πρός ό:γοράν βελτιωμένων ζώων 10 έκατ., καί 
ποσόν 3 έκατ. δρχ. θά διατεθή διά τήν πληρωμήν των δα
πανών κινήσεως ό:γροφυλάκων καί κοινοτικών γραμματέ

ων, οί όποίοι θά χρησιμοποιηθοϋν ώς βοηθοί τών κρατι

κών γεωπόνων είς τό €ργον τής εξακριβώσεως των εκτάσε

ων τών επιδοτουμένων καλλιεργειών». 

Παράλληλα, ό ύπουργός Γεωργίας σέ δηλώσεις 

του έπισημαίνει δτι «αί άποφασισθείσαι έπιδοτή

σεις, παρεχόμεναι έν τφ πλαισίφ του προγράμματος 

διά τήν άναδιάρθρωσιν των καλλιεργειών καί τήν έν 

γένει άνάπτυξιν τής γεωργίας, θά συμβάλουν άποφα

σιστικώς όχι μόνον εις τήν πραγματοποίησιν αύτοu, 

άλλά καί εις τήν έπιτάχυνσιν του ρυθμοu τής έκτελέ

σεώς του, έπ, rοφελείg καί των ιδίων των παραγωγών 

καί τής έθνικής οικονομίας τής χώρας». 

29 ΙΟΥΛΙΟΥ 1962 

Κατά τήν εναρξη τών έργασιών του Πανελληνίου 

Συνεδρίου τής Κεντρικής 'Ενώσεως Δήμων καί Κοι

νοτήτων, στήν Καλαμάτα, ό ύπουργός των 'Εσωτε

ρικών, Γ. Ράλλης, προβαίνει στόν άπολογισμό των 

κυβερνητικών προσπαθειών στόν τομέα τής τοπικής 

αύτοδιοικήσεως καί έξαγγέλλει τή λήψη νέων μέ
τρων. Τά μέτρα αύτά άποφασίστηκαν σέ σύσκεψη 

πού ε{ χε πραγματοποιηθεί στίς 26 'Ιουλίου, ύπό τήν 
προεδρία του Κ. Καραμανλή καί τή συμμετοχή των 

ύπουργών 'Εσωτερικών, οικονομικών καί Προεδρί

ας. Τό πλήρες κείμενο τής όμιλίας του Γ. Ράλλη 

εχει ώς έξής: 

«Πρίν ή εκθέσω τάς τελευταίας κυβερνητικάς aποφά

σεις εν σχέσει μέ τήν ύπό τοϋ Κράτους οίκονομικήν ενί

σχυσιν των 'Οργανισμών Τοπικής Αύτοδιοικήσεως ό:πό 

τοϋ €τους I 963 καί εφεξής, θά ήθελα νά δώσω μερικούς 
χαρακτηριστικούς άριθμούς: Οϋτω, εν& τά εσοδα των δή

μων εκ πάσης πηγής κατά τό I 95 I -52 €φθαναν τά 354 έκατ. 
δρχ., τό 1954-55 τά 484 έκατ., τό 1957 τά 600 έκατ., τό 
παρελθόν ετος 1961 τά εσοδα των 225 δήμων τής χώρας εκ 
πάσης πηγής €φθασαν τό ενα δισεκατομμύριον δρχ. 'Ακό

μη χαρακτηριστικώτεροι είναι οί άριθμοί διά τάς κοινότη

τας, έάν ληφθή ύπ' όψιν δτι τά 177 έκατ. διά τό οίκονομι
κόν €τος 1951-52, 400 έκατ. I 954-55, €φθασαν τό 1961 τά εκ 
πάσης πηγής €σοδά των νά άνέλθουν είς 687 έκατ. δρχ. 'Η 
άλλη λίαν σημαντική πηγή ενισχύσεως ήσαν τά χορηγη

θέντα είς τούς 'Οργανισμούς Τοπικής Αύτοδιοικήσεως δά

νεια διά τήν εκτέλεσιν διαφόρων εργων καί τά όποία, ενω 

τό 1951-52 ό:νήρχοντο μόλις είς 16 έκατ. δρχ., χάρις είς τήν 
πολιτικήν αύτήν τής Κυβερνήσεως οί δήμοι καί αί κοινό

τητες κατώρθωσαν νά κατασκευάσουν σημαντικά €ργα 

κοινής ώφελείας. Οϋτω, τό 1950-51 εδαπανήθησαν διά τήν 
εκτέλεσιν διαφόρων εργων συνολικώς δρχ. 55.730.767, τό 
1951-52 290.026.392, τό I 955-56 620.301.458, τό I 957 
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,500.664.068, τό 1958 660.023.000, τό 1959 803.666.500, τό 
1960 1.012.400.300 καί τό 1961 1.005.678.000. 

»Τέλος, σημαντικόν επίτευγμα τών τελευταίων ετών 

ύπήρξεν ό εφοδιασμός του ύπουργείου 'Εσωτερικών διά 

μη-χανημάτων, δι ' ών κατωρθώθη ή εκτέλεσις σημαντικοί> 

άριθμοu εργων. ' Απεφασίσθη τό πρώτον ή προμήθεια μη

-χανημάτων διά τόν τε-χνικόν εξοπλισμόν τών δήμων καί 

κοινοτήτων τό \956, επί ύπουργίας του προκατόχου μου 
ύπουργοu. Οί πρώτοι κομισθέντες καί διά λογαριασμόν του 

ύπουργείου ' Εσωτερικών 46 διαμορφωτήρες καί 20 προω
θητήρες άπέδωσαν πέραν πάσης προσδοκίας καί ή επιτυ

-χία του πειράματος επέβαλε τόν πολλαπλασιασμόν τών 

μη-χανημάτων, rοστε νά ε{ναι δυνατή ή κάλυψις τής τερα

στίας ζητήσεως. Χάρις εlς τάς -χορηγηθείσας ύπό τών 

ύπουργείων Συντονισμοί> καί ΟΙκονομικών πιστώσεις, ώς 

επίσης καί μέ τήν βοήθειαν των όμογενών τής 'Αμερικής 

καί Ιδίως του επιλέκτου όμογενοuς 'Ανδρέα Φασέα, κα

τωρθώθη ή αϋξησις εντός μιας πενταετίας τών Ιδιοκτητών 

μη-χανημάτων του ύπουργείου εiς 765 μονάδας. Τά μη-χανή
ματα αύτά εiργάσθησαν συνολικώς κατά τό 1961 επί 

513.000 rορας καί οφείλει ό προκάτο-χός μου νά ε{ ναι ύπερή

φανος, διότι -χάρις εiς τάς ενεργείας του ή διεύθυνσις τε
-χνικοί> εξοπλισμοί> του ύπουργείου 'Εσωτερικών άπέκτη

σε τόν μεγαλύτερον, μετά τόν έλληνικόν στρατόν, εtς 

βαρέα μη-χανήματα τε-χνικόν εξοπλισμόν τής -χώρας καί 

κατέστη οϋτω δυνατή ή εκτέλεσις εργων κοινής ωφελείας 

εiς κάθε γωνίαν τής έλληνικής επαρ-χίας. 

»Καί ηδη , άλλά άφοu εγινε μικρά άλλά -χρήσιμος άνα

δρομή, καιρός ε{ναι ν' άσ-χοληθώμεν μέ τό παρόν καί μέ τό 

μέλλον. Τό πρώτον σημαντικόν μέτρον, διά του δποίbυ θά 

επιτευ-χθfi ή σύλληψις διαφευγόντων πόρων ύπέρ τ&ν 'Ορ

γανισμών Τοπικής Αύτοδιοικήσεως, ε{ναι ή ύπο-χρεωτική 

συνείσπραξις τών τελών φωτισμοί> καί καθαριότητος ύπό 

τής ΔΕΗ. 'Η συνείσπραξις αύτή επεβλήθη διά πράξεως 

του' Υπουργικοί> Συμβουλίου καί ε{ναι ελεύθεροι οί δήμοι 

καί αί κοινότητες, δσοι επιθυμοuν νά τήν επιβάλουν κατό

πιν άποφάσεως των δημοτικών η κοινοτικών συμβουλίων . 

'Η πράξις αϋτη θά κυρωθή διά νομοθετήματος μέλλοντος 

νά κατατεθή εiς τήν επιτροπήν νομοθετικής εξουσιοδοτή

σεως συντόμως, διά του όποίου νομοθετήματος πρόκειται 

νά θεσπισθοuν μεταξύ liλλων καί τά έξης ούσιώδη: 'Αντί 

του ποσου των 240 έκατ . δρ-χ . , τό δποίον κατ' ετος άποδί

δεται ύπό του Δημοσίου εiς τούς δήμους καί τάς κοινότη

τας, θά διατίθενται άπό \ης 'Ιανουαρίου 1963 καί εφεξής 
ετησίως 440 έκατ. δρ-χ . 'Η κατανομή του ποσοu αύτοu θά 

προβλέπεται ύπό του νόμου, άναλόγως πρός τόν πληθυ

σμόν των 'Οργανισμών Τοπικής Αύτοδιοικήσεως. Θά θε

σπισθή επίσης νομοθετικώς έτησία επι-χορήγησις άπόρων 

κοινοτήτων. Διά του νομοσ-χεδίου θά προβλέπεται ή δυνα

τότης επιβολής τελών φωτισμοί> εiς τούς κατοίκους τών 

κοινοτήτων, αί όποία ι σήμερον δέν βεβαιοuν τέλη καθαριό

τητος. ' Ελπίζω δτι διά του μέτρου αύτοu θά εlναι δυνατή ή 

άντιμετώπισις τών δαπανών κοινο-χρήστου ήλεκτροφωτι

σμοu καί εiς τάς πλέον μικράς κοινοτήτας καί δτι θά παύση 

ή ,παρατηρουμένη σήμερον δυσκολία διά τήν άντιμετώπι

σιν των δαπανών αύτών . 

»'Επειδή εiς πολλάς περιπτώσεις, οί δήμοι καί αί κοινό

τητες δέν δύνανται νά έξυπηρετήσουν τά ύπ' αύτ&ν συνα

πτόμενα δάνεια διά τήν εκτέλεσιν εργων ύδρεύσεως, άρδεύ-

σεως, άπο-χετεύσεως καί εγγειοβελτιωτικών εν γένει, έκρί

θη άναγκαίον δπως, προκειμένης εκτελέσεως των εργων 

διά δανείων, επιβάλλωνται ύπο-χρεωτικώς καί άντιστοί-χως 

τέλη πρός εξυπηρέτησιν των οϋτωσυναπτομένων δανείων, 

έν& μέ-χρι σήμερον τά τέλη ταuτα επεβάλλοντο μόνον διά 

τήν άντιμετώπισιν των δαπανών συντηρήσεως των εργων. 

τέλος, διά του νομοσ-χεδίου προβλέπεται ή έπί τά βελτίω 

ρύθμισις του ύπέρ των δήμων καί κοινοτήτων τέλους δια

μονής παρεπιδημούντων, ωστε νά rοφεληθοuν δλαι αί πό

λεις, αϊτινες ε-χουν η θέλουν -χαρακτηρισθή ώς τόποι παρα

θερισμοί>. Δύναμαι έπίσης ν' άναγγείλω δτι εύοδοuνται αί 

μετά των ύπουργείων Συντονισμοί> καί ΟΙκονομικών συνο

μιλίαι, διά τήν εύνοϊκωτέραν διά τούς 'Οργανισμούς Το

πικής Αύτοδιοικήσεως ρύθμισιν τής έξοφλήσεως των εiς 

αύτούς κατά τό παρελθόν χορηγηθέντων δανείων έκ δημο

σίων επενδύσεων . 'Η ρύθμισις θά άφορα έπίσης τά δάνεια 

έξ έφοδίων ύδρεύσεως, ελπίζω δέ δτι θά δυνηθώ νά άναγ
γείλω τάς λεπτομερείας του ληφθησομένου κυβερνητικοί> 

αύτοu μέτρου, εντός μηνός άπό σήμερον. 

»'Η Κυβέρνησις, κύριοι σύνεδροι, άποδίδει τεραστίαν 

σημασίαν εiς τούς 'Οργανισμούς Τοπικής Αύτοδιοικήσε

ως . ΕΙμαι εύτυ-χής διαπιστώνων δτι οί τοπικοί liρ-χοντες, 

κατά μεγάλην πλειοψηφίαν, άσ-χολοuνται μέ τό άνατεθέν 

αύτοίς ύπό των δημοτών των εργον, άνεξαρτήτως πολιτι

κής των προελεύσεως. Βεβαίως, εiς τόν κανόνα ύπάρ-χουν 

καί εξαιρέσεις . 'Ελπίζω δμως δτι καί αί ελά-χισται αύταί 

έξαιρέσεις θά έκλείψουν εiς τό μέλλον καί δτι θ' άφοσιω

θήτε δλοι άνεξαιρέτως εiς τό τεράστιον εργον τό δποίον 

σaς άνετέθη». 

31 ΙΟΥΛΙΟΥ 1962 

'Αποφασίζεται άπό τόν ΟΟΣΑ ή συγκρότηση 

κονσόρτσιουμ γιά τήν παροχή οiκονομικής βοήθειας 

στήν ·Ελλάδα, μέ τή συμμετοχή των ΗΠΑ, τοϋ 

Καναδά, τής Γαλλίας, τής Γερμανίας, τοϋ Βελγίου, 

τής 'Ιταλίας, τής 'Ολλανδίας καί τοϋ Λουξεμβούρ

γου. 

Τήν προηγόυμένη, 30 'Ιουλίου, δ 'Έλληνας 
ύπουργός Συντονισμοϋ, προερχόμενος άπό τίς Βρυ

ξέλλες, εφθασε στό Παρίσι, προκειμένου νά εχει 

συνομιλίες μέ τούς άρμοδίους τοϋ ΟΟΣΑ καί τό 

Γάλλο ύπουργό των 'Εξωτερικών, Μ. Κούβ ντέ 

Μυρβίλ, στά πλαίσια των προσπαθειών του γιά τήν 

άρση των έμποδίων πού εΙχαν άνακύψει. 'Όπως προ

κύπτει άπό τό κείμενο των σχετικών τηλεγραφημά

των τοϋ Π. Παπαληγούρα πρός τήν 'Αθήνα, οί 

δυσχέρειες εστιάζονταν στήν τοποθέτηση μερικών 

χωρών, μέ έπικεφαλής τήν Μ. Βρετανία, οί δποίες 

συσχέτιζαν τήν ίδρυση τοϋ κονσόρτσιουμ μέ τήν 

έκκρεμότητα τοϋ θέματος τοϋ έξωτερικοϋ δημόσιου 
χρέους τής 'Ελλάδος. Παροδική έμπλοκή στό θέμα 

δημιούργησε καί ή έπιφυλακτική στάση τής Γαλ

λίας, ή όποία όφειλόταν στή βρετανική τοποθέτηση. 

'Ωστόσο, οί δυσχέρειες ύπερκεράστηκαν χάρη καί 

στή σύντονη δραστηριότητα τοϋ Π . Παπαληγούρα 

πρός τήν κατεύθυνση τοϋ γενικοϋ γραμματέα τοϋ 
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ΟΟΣΑ, Κρίστενσεν, τοϋ προέδρου τοϋ κονσόρτσι

ουμ, Τ. Ρίντλμπέργκερ καθώς καί τοϋ Γάλλου ύπουρ

γοϋ 'Εξωτερικών, Μ. Κούβ ντέ Μυρβίλ. 

Λεπτομέρειες γιά τήν κατάρτιση τοϋ κονσόρτσι

ουμ γιά τήν 'Ελλάδα, παρέχονται σέ τηλεγράφημα 

πού &:πέστειλε πρός τόν Κ. Καραμανλή δ μόνιμος 

αντιπρόσωπος τής 'Ελλάδος στούς διεθνείς οίκονο

μικούς όργανισμούς, Θ. Χρηστίδης: 

«'Εν συνεχεί~ χθεσινών τηλεγραφημάτων καί τηλεφω

νημάτων πρός ύμaς κ . ύπουργοu Συντονισμοί), άναφέρω δτι 

χθές εσπέραν, άρθεισών άπασών δυσχερειών, κατηρτίσθη 

τό κονσόρτσιουμ διά τήν 'Ελλάδα, άποτελεσθέν έξ όκτώ 

έν δλφ χωρών, ήτοι: 'Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά, 

Γαλλίας, Γερμανίας, Βελγίου, 'Ιταλίας, 'Ολλανδίας καί 

Λουξεμβούργου . Οόδεμία σύνδεσις ή μνεία η συσχετισμός 

έγένετο μέ τό γνωστόν έπίμαχον θέμα. Συνέχισις διμερών 

διησφαλίσθη πλήρως. 

»Οί άντιπρόσωποι τών λοιπών χωρών έδήλωσαν τά 

έξfjς : 

»Αόστρίας : δτι ή Κυβέρνησίς του έξετάζει εόμενώς τό 

ένδεχόμενον προσχωρήσεως είς κονσόρτσιουμ τόν Σε

πτέμβριον. 

»Δανίας: Ή Κυβέρνησις τηρεί εόνοϊκήν στάσιν, λόγφ 

διακοπών δμως δέν ελαβεν είσέτι άπόφασιν. 

»Νορβηγίας : 'Εξετάζει εόμενώς είσοδόν της είς κον

σόρτσιουμ. 

» ' Ηνωμένου Βασιλείου: 'Ότι έγκρίνει τήν δημιουργίαν 

του κονσόρτσιουμ, δέν εχει δμως έντολήν νά δηλώση συμ

μετοχήν. 'Ελβετίας καί Σουηδίας: 'Ότι αί Κυβερνήσεις 

των δέν ελαβον είσέτι άποφάσεις. 

»Πρόεδρος κονσόρτσιουμ 'Ελλάδος ώρίσθη ό κ. Τζέ

ημς Ρίντλμπέργκερ . Τό κονσόρτσιουμ θά συνέλθη κατά τό 

δεύτερον δεκαήμερον του Σεπτεμβρίου είς πρώτην συνε

δρίασιν. 'Εξεδόθη σχετικόν άνακοινωθέν, δπερ έδόθη καί 

είς τούς ένταuθα άνταποκριτάς έλληνικοu τύπου, άντίτυπα 

δέ ταχυδρομοuνται ύμίν. 

»Ίδία άπόφασις έλήφθη καί διά Τουρκίαν, μέ μόνην 

διαφοράν δτι είς κονσόρτσιουμ Τουρκίας έδήλωσε συμμε

τοχήν καί 'Ηνωμένον Βασίλειον. Οuτω, όλοκληρώθη ή 

άπόφασις του Συμβουλίου του ΟΟΣΑ άρθεισών τήν τελευ

ταίαν στιγμήν τών γνωστών ύμίν δυσχερειών, κατόπιν ρα

γδαίων ένεργειών κ. ύπουργοu Συντονισμοί) παρά Γάλλφ 

ύπουργφ 'Εξωτερικών καί έν στενij αότοu έπαφij μετά κ. κ. 

Τάτχιλ καί Κρίστενσεν» 1 9 1 • 

Τήν έπομένη, l Αύγούστου, δ Κ. Καραμανλής δέ
χτηκε τόν Π . Παπαληγούρα καί στή συνέχεια εκαμε 

τήν &:κόλουθη δήλωση : 
\ 

«'Υπήρξε, κατa τήν τελευταίαν διετίαν, παγία 

πολιτική τής Κυβερνήσεως ή τοποθέτησις τών προ

βλημaτων τής οΙκονομικής άναπτύξεως καί τής 

άμυντικής στηρίξεως έπί πολυμερούς βaσεως. Κατa 

τήν γνώμην τής έλληνικής Κυβερνήσεως, τόσον ή 

οΙκονομική άνaπτυξις, δσον καί ή άμυνα τών οίκο

νομικώς άσθενεστέρων χωρών τού δυτικού κόσμου 

δέν άποτελούν ύπόθεσιν άποκλειστικώς τών χωρών 

τούτων, άλλa γενικωτέραν ύπόθεσιν τών έλευθέρων 

λαών. Ή έλληνική Κυβέρνησις κατέβαλεν έπιμό

νους προσπαθείας ωστε νa γίνη ή τοποθέτησις αvτη 

άποδεκτή γενικώτερον. Ώς πρώτος καρπός τής 

προσπαθείας ταύτης προέκυψεν ή άπόφασις τής τε

λευταίας έν 'Αθήναις συνόδου τού ΝΑ ΤΟ, διά τής 

δποίας άνεγνωρίζετο δ Ιδιάζων χαρακτήρ τού άμυν

τικού καί τού οΙκονομικού προβλήματος τής 'Ελλa

δος καί τής Τουρκίας. 'Έκτοτε ή έλληνική Κυβέρ

νησις δέν έπαυσε προβaλλουσα ένώπιον τών άρμο

δίων διεθνών όργανισμών τήν έλληνικήν θέσιν, ση

μειοί δέ μέ βαθείαν ίκανοποίησιν δτι αvτη έκτιμiiται 

ήδη δεόντως. Εύθύς έξ άρχής έπεμείναμεν δτι συνέ
φερε νa άντιμετωπισθούν τά προαναφερθέντα δύο 

προβλήματα κεχωρισμένως. Διότι τό πρόβλημα τής 

έλληνικής άμύνης άφορii εiδικώς τήν Άτλαντικήν 

Συμμαχίαν, ένώ τό πρόβλημα τής έλληνικής οΙκονο

μικής άναπτύξεως άφορii γενικώτερον τόν δυτικόν 

κόσμον. Έζητήσαμεν, κατa συνέπειαν, νa άντιμε

τωπισθή τό μέν πρώτον πρόβλημα έντός τών πλαι

σίων τού ΝΑ ΤΟ, τό δέ δεύτερον έντός τών εύρυτέρων 

πλαισίων τού ΟΟΣΑ. 

)) 'Ήδη έσημειώθη πρόοδος, τόσον ύπό τών άρμο

δίων όργάνων τού ΝΑ ΤΟ, δσον καί ύπό τού ΟΟΣΑ. 
Ή ληφθείσα μaλιστα κατa τήν χθεσινήν συνεδρία

σιν τής δμάδος έργασίας τού ΟΟΣΑ άπόφασις περί 

συγκροτήσεως κονσόρτσιουμ διά τήν Έλλaδα καί 

τήν Τουρκίαν παρέχει είς τήν έλληνικήν Κυβέρνη

σιν τήν εύκαιρίαν νά έκφρaση τaς εύχαριστίας της 

πρός τά δηλώσαντα συμμετοχήν Κρaτη-μέλη, &λλά 
καί νa διαπιστώση δτι, ώς προκύπτει έκ τής χθεσινής 

εiς Παρισίους συζητήσεως, άπαντα τa Κρaτη-μέλη 

τού 'Οργανισμού -άκόμη καί έκείνα tiτινα έδήλω

σαν δτι δέν εlναι, πρός τό παρόν τουλάχιστον, εiς 

θέσιν νά μετaσχουν τού κονσόρτσιουμ- έπέδειξαν 

πνεύμα κατανοήσεως τού χαρακτήρος καί τής έκτa

σεως τού έλληνικού προβλήματος. Ή Δύσις άπtδει
ξε χθές δτι διέπεται ύπό τής άπαραιτήτου διa τήν 
έπικρaτησιν τών άρχών τής έλευθερίας άλληλεγγύ

ης. Ή έλληνική Κυβέρνησις εlναι βεβαία δτι ή πρά

ξις θa άποδείξη πόσον εlναι πραγματική ή μεταξύ 
τών χωρών τής Δύσεως συνοχή. 'Αποβλέπει, ώς έκ 

τούτου, εiς τό συγκροτηθέν χθές κονσόρτσιουμ μέ 

αlσιοδοξίαν. 

)) 'Η 'Ελλaς -ταχθείσα ύπέρ τής πολυμερούς βa
σεως άντιμετωπίσεως τών οΙκονομικών καί άμυντι

κών προβλημaτων της- έπέμεινεν έπίσης, εύθύς έξ 

άρχής, δτι ή ύπό τού κονσόρτσιουμ άνάληψις γενι

κωτέρων καί συλλογικών εύθυνών, δέν έπρεπε ν' 

άποκλείση τήν δυνατότητα τής συνaψεως χρησίμων 

διμερών συμφωνιών, άφορωσών εiς τήν έξεύρεσιν πό

ρων διά τήν προώθησιν τής οΙκονομικής της άναπτύ

ξεως. Ή άποψις αvτη έγένετο δεκτή. Ύπό τήν έν

νοιαν ταύτην, ή Έλλaς διεξήγαγε καί έξακολουθεί 

διεξaγουσα διμερείς διαπραγματεύσεις μετά τών 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



428 ΠΡΟΆΣΠΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ 

Ήνωμένων Πολιτειών, ό δέ ύπουργός Συντονισμού 

ύπέγραψε τήν Κυριακήν είς τήν Βόνvην είδικόν 

πρωτόκολλον μετά τοv Γερμανού άντικαγκελλαρίου 

κ. 'Έρχαρτ. 

;; Ή έλληνική Κυβέρνησις ε{ναι ίδιαιτέρως εύτυ
χής, διότι αί άπό μακρού ύφιστάμεναι στεναί πολιτι

καί καί οlκονομικαί σχέσεις μεταξύ τfjς 'Ελλάδος 

καί τfjς 'Ομοσπόνδου Γερμανικής Δημοκρατίας 

άνενεώθησαν καί έπεβεβαιώθησαν, διά μίαν εΙσέτι 

φοράν, διά τών μετά του καγκελλαρίου 'Α ντενάουερ 

καί τών μελών τfjς Κυβερνήσεώς του συνομιλιών. 

'Εξησφαλίσθη ούτω καί ή ύπό έξαιρετικούς δρους 

ένίσχυσις τfjς οίκονομικfjς μας qναπτύξεως, άλλά 

καί έδημιουργήθη τό κατάλληλον κλίμα διά νά πρα

γματοποιηθούν σημαντικαί ίδιωτικαί έπενδύσεις είς 

τήν 'Ελλάδα, συμφώνως πρός τήν γραμμήν τήν 

όποίαν έχάραξε διά τών προγραμματικών δηλώσεων 

πρός τήν Βουλήν ή Κυβέρνησις. Πιστεύω δτι ή κα

ταβληθείσα ύπό τfjς Κυβερνήσεως προσπάθεια ifρ

χισε νά άποδίδη τούς πρώτους καρπούς της;;. 

3 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1962 

'Ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής δέχεται τόν 

ύπουργό 'Εσωτερικών, Γ. Ράλλη, καί τά προεδρεία 

του συνεδρίου καί τής Κεντρικής 'Ενώσεως Δήμων 

καί Κοινοτήτων τής 'Ελλάδος. 

'Ο πρόεδρος τής ΚΕΔΚΕ, δήμαρχος Λαρίσης Δ. 

Χατζηγιάννης, ένημέρωσε τόν πρωθυπουργό γιά τίς 

έργασίες καί τά άποτελέσματα του πρόσφατου συ

νεδρίου τής 'Ενώσεως στήν Καλαμάτα δπου καί 

εκφράστηκε ίκανοποίηση γιά τά νέα κυβερνητικά 

μέτρα ύπέρ τής τοπικής αυτοδιοικήσεως, τά όποία 

άνακοινώθηκαν άπό τόν Γ. Ράλλη. 'Ο Δ. Χατζηγιάν

νης άνακοίνωσε άκόμη δτι τό συνέδριο ενέκρινε τή 

γραμμή τής Κεντρικής 'Ενώσεως στό θέμα του ΟΓ Α 

καί ύπογράμμισε δτι οί δήμοι καί οί κοινότητες πρό

θυμα άποδέχτηκαν τήν άπώλεια του ποσοστου άπό 

τό φόρο γεωργικής παραγωγής, προκειμένου νά εξα

σφαλιστεί ή σύνταξη τών ήλικιωμένων άγροτών· δι

ατυπώνοντας, τέλος, τήν ευχή «δπως τό Κράτος άνα

πληρώση τό δημιουργηθέν είς τόν προϋπολογισμόν 

τών δήμων καί κοινοτήτων εκ τής άφορμής ταύτης 

ελλειμμα)), ό Δ. Χατζηγιάννης θά ευχαριστήσει καί 

πάλι τόν πρωθυπουργό γιά τό ζωηρό ενδιαφέρον του 

καί θά εκφράσει τήν έλπίδα δτι «ή στοργή καί τό 

ενδιαφέρον τής Κυβερνήσεως ύπέρ τών όργανισμών 

τοπικής αυτοδιοικήσεως θά συνεχισθουν μέσα είς τά 

πλαίσια τών δυνατοτήτων τής χώρας)). 

Ό Κ. Καραμανλής, άπαντώντας στόν Δ. Χατζη

γιάννη θά πεί: 

«Τάς aντιλήψεις μου περί τfjς σημασίας του τομέ

ως τfjς τοπικfjς αύτοδιοικήσεως καί τfjς δημιουργι

κής δραστηριότητος τών aρχόντων τάς έχω έκδηλώ-

σει καί έμπράκτως, δπως γνωρίζετε. Αί διαδοχικαί 

Κυβερνήσεις μου έχουν aποδείξει τό ένδιαφέρον των 

έναντι του έργου τό όποίο ν έπιτελείτε, καί διά σειρiiς 

μέτρων ηϋξησαν σταθερώς τάς προσόδους τών όργα

νισμών τfjς τοπικfjς αύτοδιοικήσεως, έχρηματοδό

τησαν aποφασιστικώς αύτούς καί, τέλος, διά διαφό

ρων προγραμμάτων έξησφάλισαν έντός συντόμου 
σχετικώς διαστήματος τήν έκτέλεσιν σημαντικωτά

του άριθμοv παραγωγικών καί έκπολιτιστικών έρ

γων, τά όποία έχουν μεταβάλει τήν δψιν τών άλλοτε 

έγκαταλελειμμένων δήμων καί κοινοτήτων. 

;;Κατά τό συνέδριον τfjς Καλαμάτας, ό άρμόδιος 

έπί τών 'Εσωτερικών ύπουργός έξήγγειλεν ifδη τά 

συμπληρωματικά μέτρα τfjς Κυβερνήσεως ύπέρ τfjς 

αύτοδιοικήσεως, τά όποία άπεφασίσθησαν έντός του 

πλαισίου πάντοτε τών έλληνικών δυνατοτήτων καί 

ώς τοιαύτα θά πρέπει νά έκτιμηθοvν. 

;>Γνωρίζω τάς άνάγκας σας καί τάς εύγενείς φιλο

δοξίας τών τοπικών aρχόντων, αί όποίαι συνήθως 
ε{ναι ύπέρτεραι τών προσφερομένων μέσων. Γνωρί

ζω έπίσης τάς δυσχερείας τάς όποίας lκαστος έξ 

ύμών aντιμετωπίζει καί αι' όποίαι ε{ναι άνάλογοι 

πρός τάς δυσχερείας τάς όποίας aντιμετωπίζει καί τό 

Κράτος εlς τήν γενικωτέραν αύτοv προσπάθειαν. 

»Εlναι δμως έπιτακτική άνάγκη δπως καί αί τοπι

καί φιλοδοξίαι καί τά τοπικά αίτήματα ίεραρχηθοvν 
κατά τρόπον ύπεύθυνον. Εlναι άνάγκη νά προσαρ

μοσθούν αύστηρώς είς τάς έλληνικάς δυνατότητας 
καί τήν έλληνικήν πραγματικότητα. Καί, τέλος, ε{

ναι άνάγκη νά ύποταχθοvν είς τήν γενικωτέραν δη

μιουργικήν προσπάθειαν τfjς χώρας, ή όποία κατα

τείνει είς τήν αϋξησιν του έθνικοv μας είσοδήματος, 

ή όποία καί μόνον έν τελευταίf! άναλύσει θά έπιτρέ

ψη τήν ίκανοποίησιν του συνόλου τών άναγκών άπό 

τών γενικωτέρων μέχρι τών aτομικών. 

>Πό αϊσθημα δτι ό τόπος πάει καλά ούδόλως δι

καιολογεί παρεκκλίσεις καί ύπερβολάς. 'Ο τόπος 

βεβαίως πηγαίνει καλά. Μπορεί δμως νά πάη καί κα

λύτερα. "Οπως μπορεί νά πάη καί πολύ χειρότερα. 

»Τούτο ε{ναι πλάνη, νά πιστεύεται δτι ε{ναι ύπό

θεσις καί εύθύνη aποκλειστικώς τfjς Κυβερνήσεως. 

Θά έξαρτηθfj άπό τήν φροντίδα καί τήν συμβολήν 

δλων μας άνεξαιρέτως, μέχρι καί τοi5 τελευταίου πο

λίτου. Ή δέ τοπική αύτοδιοίκησις έχει νά διαδρα

ματίση έπ' αύτοi5 ρόλο ν άποφασιστικόν, πρός διατή

ρησι ν τfjς σταθερότητος καί τών κατακτήσεων του 

έλληνικοi5 λαοi5. 

;> Υ Εχει καθήκοντα σημαντικά, τά όποία θά πρέπει 

νά έκπληρώση μέ αϊσθημα πλήρους, aν μή καί έπηυ

ξημένης εύθύνης. Βεβαίως, έν όνόματι τών γενικωτέ
ρων αύτών ύποχρεώσεων, ούδείς δικαιούται νά άξιώ

ση δπως παραγνωρίσητε καί τάς άνάγκας τών όργα

νισμών τούς όποίους έκπροσωπείτε καί ύπηρετείτε. 

λογικήν καί μόνον ίεράρχησιν τών άναγκών τούτων 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ Α ΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 429 

ύποδεικνύω καί αύστηράν, έπαναλαμβάνω, προσαρ

μογήν των είς τάς έλληνικάς δυνατότητας. 

»'Όσον άφορii τά μέχρι σήμερον πραγματοποιη

θέντα έπιτεύγματα, ή έκτασις καί ή σημασία αύτών 

εlναι εύχερέστατον δπως διαπιστωθούν άπό τήν 

άπλήν σύγκρισιν τών όργανισμών τοπικής αύτοδιοι

κήσεως τού παρελθόντος πρός τούς συγχρόνους δή

μους καί τάς συγχρόνους κοινότητας». 

3-5 Α ΥΓΟΥΣτΟΥ 1962 

'Ύστερα άπό πρόσκληση του Τούρκου όμολόγου 

του, ό ύπουργός των 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, 

πραγματοποιεί τριήμερη έπίσημη έπίσκεψη στήν 

Τουρκία. Πρό της άναχωρήσεώς του καί σχετικά μέ 

τίς συνομιλίες πού θά εχει στήν τουρκική πρωτεύου

σα, ό Ε. 'Αβέρωφ συναντiiται καί εχει συνεργασία μέ 

τόν Κ. Καραμανλή. 

Κατά τή διάρκεια της παραμονής του στήν "Α γ

κυρα, ό 'Έλληνας ύπουργός τών 'Εξωτερικών εχει 

συνομιλίες μέ τούς Τούρκους iθύνοντες καί iδιαίτερα 

μέ τόν πρωθυπουργό, 'Ισμέτ 'Ι νονου, καί τόν ύπουρ

γό τών 'Εξωτερικών, Φ. Έρκίν. Στό κοινό άνακοι

νωθέν πού θά έκδοθεί μετά τήν όλο κλήρωση των 

έπαφών, άναφέρεται: 

«Ό κ. Ε. 'Αβέρωφ-Τοσίτσας, ύπουργός τών 'Εξωτερι

κών τής 'Ελλάδος, επραγματοποίησε κατόπιν προσκλή

σεως τής τουρκικής Κυβερνήσεως, επίσκεψιν ε{ς 'Άγκυ

ραν άπό τής 3ης μέχρι τής 5ης Αυγούστου. 

»Κατά τήν επίσκεψιν αυτήν, δ ύπουργός τών 'Εξωτερι

κών τής 'Ελλάδος εγένετο δεκτός άπό τόν ~Ισμέτ 'Ινονου, 

πρωθυπουργόν τής Τουρκίας. Εtς τήν συνάντησιν αυτήν 

παρέστη καί δ ύπουργός τών 'Εξωτερικών τής Τουρκίας κ. 

Φεριντούν Τζεμάλ Έρκίν. 

»Οί ύπουργοί τών 'Εξωτερικών Τουρκίας καί 'Ελλάδος 

συνεζήτησαν επί δια</1όρων θεμάτων, ενδιαφερόντων τήν 

Τουρκίαν καί τήν 'Ελλάδα, εντός τής ιΙκρως εγκαρδίου 

άτμοσφαίρας πού χαρακτηρίζει τάς μεταξύ τών δύο φίλων 

καί συμμάχων χωρών σχέσεις. 'Επίσης προέβησαν εtς ευ

ρεία ν άνταλλαγήν άπόψεων επί τών διεθνών προβλημάτων, 

τά όποία άφορουν άμέσως τήν γενικήν εtρήνην καί 

άσφάλειαν. 

»'Η 'Ελλάς καί ή Τουρκία, εμπνεόμεναι πάντοτε άπό 

τήν πολιτικήν τήν άποβλέπουσαν είς τήν ελευθερίαν καί 

τήν ε{ρήνην, διαπιστώνουν μεθ' ίκανοποιήσεως δτι οίδε

σμοί των μέ τήν άμυντικήν συμμαχίαν του ΝΑΤΟ ε{ναι 

περισσότερον σταθεροί άπό οίανδήποτε ιΙλλην φοράν, γε

γονός τό όποίο ν ενισχύει τήν θέσιν των εtς τόν νευραλ γι

κόν τομέα τής Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς καί τάς 

προσπαθείας των διά τήν διατήρησιν τής εΙρήνης καί τής 

διεθνους άσφαλείας. ~σλαι αί συζητήσεις αυταί διεξήχθη

σαν ύπό τό πνευμα τής εμπίστου φιλίας πού ύφίσταται με

ταξύ Τουρκίας καί 'Ελλάδος καί ενεπνέοντο άπό τήν κοι

νήν επιθυμίαν τών δύο Κυβερνήσων νά ϊδουν ενισχυομένας 

περαιτέρω τάς μεταξύ τών δύο χωρών σχέσεις, προκειμέ-

νου νά άνταποκριθουν καλύτερον εις τά ζωτικά συμφέρον

τα τών λαών τής Τουρκίας καί τής 'Ελλάδος . 

»Τά εκατέρωθεν μειονοτικά ζητήματα συνεζητήθησαν 

λεπτομερώς, προκειμένου νά επιτευχθουν λύσεις σύμφωνοι 

πρός τό νομικόν καθεστώς καί τό πνευμα τής εγκαρδίου 

συνεργασίας πού έμπνέει τάς δύο Κυβερνήσεις. Συνεστήθη 

άρμοδία έπιτροπή πρός έξεύρεσιν καί επίλυσιν τών θεμά

των πού ενδιαφέρουν τάς δύο μειονότητας, έκτός έκείνων 

πού έπελύθησαν διά τής διοικητικής όδου. 

»Συνεφωνήθη δπως αί δύο Κυβερνήσεις έντείνουν τάς 

προσπαθείας των, προκειμένου νά προσδώσουν μεγαλυτέ

ραν ευρύτητα εtς τάς μορφωτικάς, καλλιτεχνικάς καί έπι

στημονικάς άνταλλαγάς καί ένθαρρύνουν τήν άνάπτυξιν 

τών οΙκονομικών καί έμπορικών σχέσεων, καθώς καί τήν 

τουριστικήν κίνησιν μεταξύ τών δύο χωρών. Οί δύο 

ύπουργοί τών 'Εξωτερικών έπε βεβαίωσαν τό ζωηρόν ένδι

αφέρον τό όποίον έκδηλώνουν αί ο{κείαι Κυβερνήσεις των 

έν τφ πλαισίφ τών έν tσχύι συνθηκών καί συμφωνιών, 

δσον άφορα τήν ευημερίαν τής φίλης καί συμμάχου δημο

κρατίας τής Κύπρου. Οί δύο ύπουργοί τών 'Εξωτερικών, 

άναγνωρίζοντες τήν χρησιμότητα τών προσωπικών έπα

φών μεταξύ τών Τούρκων καί 'Ελλήνων πολιτικών άν

δρών, άπεφάσισαν νά καταστήσουν τάς έπαφάς αυτάς πε

ρισσότερον συχνάς». 

Στίς 7 Αύγούστου καί μετά τή λήξη τής έπίσημης 
έπισκέψεώς του στήν "Αγκυρα, ό Ε. 'Αβέρωφ εγινε 

δεκτός άπό τόν Οικουμενικό Πατριάρχη καί εχει 

μαζί του δίωρη συνομιλία. 

'Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τής έγκαρδιότητας των 

διμερών έλληνοτουρκικών έπαφών είναι τό περιεχό

μενο του χαιρετιστηρίου μηνύματος πού θά άπευθύ

νει ό Τουρκος ύπουργός 'Εξωτερικών, Φ. Έρκίν, 

πρός τόν έλληνικό λαό στίς 9 Αύγούστου, λίγο πρίν 
άπό τήν άναχώρηση του 'Έλληνα όμολόγου του. 

«'Η έπίσκεψις του κ. 'Αβέρωφ εtς τήν Τουρκίαν άπο

τελεί τό προοίμιον μιας νέας έποχής ε{ς τάς σχέσεις μεταξύ 
Τουρκίας καί 'Ελλάδος. 

»Κατά τήν διάρκειαν τών συνομιλιών, τάς όποίας εiχον 

μετά του διακεκριμένου φίλου καί συναδέλφου μου, έθέσα

μεν τάς βάσεις καί καθωρίσαμεν τάς μεθόδους τών προ

σπαθειών, τάς όποίας θά καταβάλωμεν διά τήν έξύψωσιν 

τών σχέσεών μας εtς τό έπίπεδον έκείνο πού ευχόμεθα. 

Συνεφωνήσαμεν έπί τής διαπιστώσεως δτι ή φιλία τών δύο 

χωρών καί τών δύο λαών άποτελεί ίστορικήν άνάγκην, πη

γάζουσαν έκ του παρελθόντος καί τών γεωγραφικών συν

θηκών. ουδεμίαν ί:χω άμφιβολίαν δτι αί κοιναί προσπά

θειαι τών δύο Κυβερνήσεών μας καί τών δύο λαών μας θά 

μας όδηγήσουν πρός τόν σκοπόν τόν όποίον έπιδιώκομεν. 

ΑΙσθάνομαι ευτυχής δπως έπί τij ευκαιρί~ ταύτΊJ άπευθύνω 

πρός τόν έλληνικόν λαόν τάς πλέον εΙλικρινείς ευχάς μου 

δι. ευημερία ν καί εtρήνην». 

Σέ άπάντηση, ό Ε. 'Αβέρωφ ύπογράμμισε: 

«'Εγκαταλείπων τό ΑΙγαίον, τήν θάλασσαν αυτήν ή 

όποία μας ένώνει, δράττομαι τής ευκαιρίας νά σας άπευθύ

νω τάς πλέον θερμάς ευχαριστίας μου διά τήν τόσον θερ

μήν φιλοξενίαν, τής όποίας, χάρις ε{ς τάς φροντίδας σας, 
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ετυχον, κατά τήν διάρκειαν τής έπισκέψεώς μου είς Τουρ

κίαν. 'Απευθύνων είς ύμάς έγκάρδιον χαιρετισμόν, εϋχο

μαι ύπέρ μιάς προσεχοUς έπανασυναντήσεως». 

'Απευθυνόμενος στούς έκπροσώπους του τύπου, 

άμέσως μετά τήν άφιξή του στό άεροδρόμιο του 

· Ελληνικου, δ Ε. 'Αβέρωφ χαρακτήρισε τήν έπί
σκεψη πού πραγματοποίησε «χρήσιμη» καί τόνισε 

δτι «προϋπόθεσις διά τήν έπίλυσιν τών είδικών θεμά

των μεταξύ τών δύο χωρών, είναι ή σύσφιγξις τών 

γενικών σχέσεων, αί δποίαι άναμφισβητήτως ένισχύ

θησαν διά τών έπαφών καί συζητήσεων πού ελαβαν 

χώραν είς τήν "Αγκυραν καί τήν Κωνσταντινούπο

λιν». 'Ως πρός τά είδικά έλληνοτουρκικά θέματα, 

δήλωσε δτι συζητήθηκαν στό σύνολό τους καί έπι

σήμανε δτι δρισμένα άπό αuτά «είσήλθον είς καλήν 

δδόν». 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα μέ τό σχετικό είδησεο

γραφικό δελτίο, κρίθηκε έπωφελής, άπό έλληνικής 

πλευράς, ή ρύθμιση τών άκόλουθων θεμάτων: 

1 «1. Θά έπιτραπή ή ακώλυτος έπιστροφή τών 'Ελλήνων 
πού είχον αναχωρήσει κατά διαφόρους περιόδους καί δέν 

ήδύναντο νά έπιστρέψουν είς Τουρκίαν. 

»2. ·Ως πρός τούς απελαθέντας 50, περίπου τόν αρι
θμόν, δέν ήδύνατο νά γίνη συζήτησις περί 33 i:ξ αuτών, πού 
είχον καταδικασθή ύπό τών ποινικών τουρκικών δικαστη

ρίων. 'Επετράπη επάνοδος είς τρείς εκ των ύπολοίπων, μέ 

τήν έλπίδα έξετάσεως καί των αλλων περιπτώσεων. 

»3. Προετάθη είδική διαδικασία απολύσεως τών δε
σμευμένων είς τουρκικάς Τραπέζας έλληνικών περιουσιών 

(πού ανέρχονται είς 600.000 τουρκικάς λίρας), ή όποία, ύπό 
ώρισμένας προϋποθέσεις, δυνατόν νά καταλήξη είς τήν 

ταχείαν απόδοσιν αuτών. 

»4. 'Ως πρός τήν άλιείαν, ή τουρκική Κυβέρνησις διέ
ταξε τάς παρακτίους αρχάς δπως, αφ' ένός μέν καταβάλουν 

πάσαν δυνατήν προσοχήν κατά τάς συλλήψεις τών παρα

βιαζόντων τούς τουρκικούς νόμους 'Ελλήνων νέων καί 

αφ' έτέρου δπως προσκαλέσουν λίαν προσεχώς έν Τουρ

κί~ τάς αντιστοίχους έλληνικάς παρακτίους αρχάς, ϊνα 

έπιτευχθή έποικοδομητική προσωπική έπαφή καί μελέτη 

έπί τών ανακυπτόντων έπεισοδίων. 'Ανάλογος πρόσκλη

σις θά απευθυνθή καί από τάς έλληνικάς παρακτίους αρχάς 

πρός τάς τουρκικάς» 192 • 

6 Α ΥΓΟΥΣτΟΥ 1962 

Ό γνωστός δημοσιογράφος Ντρού Πήρσον, ϋ

στερα άπό τή συνάντηση πού είχε μέ τόν Κ. Καρα

μανλή, σέ άνταπόκρισή του στήν «Washington Post», 
παρουσιάζει τήν είκόνα τής ' Ελλάδος μέ εμφαση στό 
θέμα τής άμερικανιΚτ;ς βοήθειας καί μέ ίδιαίτερη 
άναφορά στή γεωγραφική θέση τής χώρας καί τή 

συμμετοχή της στή Βορειοατλαντική Συμμαχία: 

Καθώς ατενίζει κανείς τάς 'Αθήνας από τήν 'Ακρόπο

λιν, 'i:νθυμείται δτι ενας i:φιάλ της i:πεσκίαζε πάντοτε τήν 
'Ελλάδα: ό i:φιάλτης του πολέμου καί τό βάρος των αμυν-

τικών δαπανών. Αuτό είναι τό πραγματικόν πρόβλημα τής 

'Ελλάδος. Είναι ώσαύτως τό πρόβλημα τής Τουρκίας, τής 

Περσίας καί δλων τών χωρών /:κείνων πού εύρίσκονται 

πλησίον τής Ρωσίας. 

'Υπάρχουν χώραι, αί δποίαι ανοικοδομήθησαν ύπό των 

'Ηνωμένων Πολιτειών καί ύφίστανται i:v μέρει χάρις είς 
τήν αμερικανικήν βοήθειαν. 'Αλλά τό μέγα έρώτημα πού 

τίθεται είς ήμάς, είς τό δποίον πρέπει νά άπαντήσωμεν, 

είναι αν είναι αναγκαίαι σήμερον αί βαρύταται στρατιωτι

καίδαπάναιτων.Δύνανταιαίχώραιαuταίνάi:παναπαύων

ται έπί τής ίδικής μας επιθετικής δυνάμεως τών βομβαρδι

στικών καί τών πυραύλων ή πρέπει νά έξακολουθήσουν 

διατηροuσαι μεγάλας ένόπλους δυνάμεις, διά τάς δποίας 

δαπανώνται χρήματα πού θά ήμποροuσαν νά χρησιμοποι

ηθοuν διά σχολεία, δρόμους, οίκοδομάς κ.λ.π. 

'Ο 'Έλλην διερωτάται σήμερον αν πρέπει νά i:πιστρέψη 

είς τό παρελθόν: είς τάς ήμέρας τοu Περικλέους ή τοu Μ. 

'Αλεξάνδρου, καθώς αναλογίζεται τάς στρατιωτικάς του 

δα πάνας. 'Ο πόλεμος κατά τό τελευταίον fίμισυ τοu αίώνος 

μας εύρίσκεται πλησίον του σχεδόν κάθε πέντε ετη. Αί 

πληγαί καί αί αναμνήσεις του δευτέρου παγκοσμίου πολέ

μου δέν i:ξηλείφθησαν είσέτι. Τάς αναμνήσεις αuτάς δ 

'Έλλην δέν θέλει νά τάς ξαναζήση. Δι' δ καί πληρώνει 

τούς φόρους του, ϊνα βοηθήση είς τήν i:κπλήρωσιν αμυντι

κών δαπανών πολύ μεγαλυτέρων από έκείνας πού δικαιο

λογοuν οί πόροι τής χώρας του. "Αλλοτε δμως είχε τήν 

άμερικανικήν βοήθειαν, ϊνα αντιμετωπίση τάς δαπάνας αu

τάς. Τώρα, διά πρώτην φοράν, ή βοήθεια αuτή διακόπτεται 

καί δ 'Έλλην αφίεται μέ τά βάρη ένός μεγάλου στρατοu είς 

στιγμάς πού γνωρίζει καλώς δτι δέν είναι δ έλληνικός 

στρατός έκείνος πού έμποδίζει σήμερον τόν έρυθρόν στρα

τόν νά εiσβάλη είς τήν χώραν του, αλλά μάλλον δ φόβος 

τών αμερικανικών αντιποίνων. 'Ο "Ελλην ένθυμείται 

ώσαύτως τόν ναζιστικόν στρατόν πού είσέβαλεν είς τήν 

Γιουγκοσλαβίαν καί τήν 'Ελλάδα. Κατά συνέπειαν δέν δύ

ναται νά κατηγορηθή άν αμφιβάλλη διά τήν αποτελεσμα

τικότητα ένός σημερινοί) στρατοu. 

'Υπέβαλα μερικά έκ τών έρωτημάτων αuτών είς τόν κ. 

Κωνσταντίνον Καραμανλήν, τόν δυναμικόν καί δημοκρα

τικόν πρωθυπουργόν τής 'Ελλάδος. 

«'Ο στρατιωτικός μας προϋπολογισμός -λέγει δ κ. 

Καραμανλής- aντιπροσωπεύει περίπου τά 27-28% τοίi 

συνολικ:οd προϋπολογισμού. Ή aντιπολίτευσις εlς τήν 
Βουλήν κ:αί οί κ:ομμουνισταί θέλουν νά μάθουν διατί 

δαπανώμεν τόσα χρήματα ( 177 έκ:ατ. δολλάρια), ένώ 

ύφίσταται aπραyματοποίητον σημαντικ:όν έσωτερικ:όν 

πρόγραμμα>>. 

'Ο Κ. Καραμανλής μοu ύπενθύμισεν δτι ή 'Ελλάς εχει 

κομμουνιστάς γείτονας είς τρείς πλευράς τών συνόρων της 

καί πρέπει νά είναι πιστή είς τάς ύποχρεώσεις της πρός τό 

ΝΑΤΟ. 

Προστίθεται δτι, βεβαίως, ό κ. Καραμανλής ακολουθεί 

πιστώς τήν πολιτικήν τών 'Ηνωμένων Πολιτειών καί τοu 

ΝΑ ΤΟ καί i:φ' δσον ή πολιτική αuτή συνεχίζεται, αί 

'Ηνωμένα ι Πολιτείαι δέν δύνανται νά αποφύγουν τήν βοή~ 

θειαν πρός τάς μικράς καί πτωχοτέρας χώρας είς τήν αμυ

νάν των. 

'Εξάλλου δύο ήμέρες νωρίτερα, στίς 4 Αuγούστου, 
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δ ίδιος δημοσιογράφος, σέ άρθρο του στήν άμερικα

νική έφημερίδα «Ar~ansas Time», εγραφε: 

·Η μικρή, στρατηγική αύτή χώρα, είς τήν δποίαν έγεννή

θη ή δημοκρατία, είναι, πιθανώς, ή ύπ' άρ. I χαρακτηρι
στική περίπτωσις έπιτυχίας του Σχεδίου Μάρσαλ καί του 

δόγματος Τρούμαν. 

Πρό δέκα πέντε έτών, δτε δ Χάρρυ Τροuμαν προέβη είς 

τήν τολμηροτέραν ένέργειαν τής μεταπολεμικής περιό

δου διά τής άναγγελίας τής άμερικανικής βοηθείας πρός 

τήν ·Ελλάδα καί τήν Τουρκίαν, ή χώρα αύτή κατετρύχετο 

άπό τά δεινά του κομμουνιστικοί) -καί άντικομμουνι

στικου- άγώνος. ·Από τά βόρεια σύνορά της είσήρχοντο 

καθημερινώς ι'ίτακτοι Γιουγκοσλάβοι, ή οίκονομία της 

ήτο χρεωκοπημένη καί ή έξαφάνισίς της δπισθεν του 
σιδηροu παραπετάσματος έφαίνετο μόνον δτι ήτο ζήτημα 

χρόνου. 

Σήμερον, ή 'Ελλάς εχει μίαν άπό τάς σταθερωτέρας 

Κυβερνήσεις τής ίστορίας της, άπολαύει ίκανής εύημερίας 

καί, έν άντιθέσει πρός ώρισμένας ι'ίλλας εύρωπαϊκάς χώ

ρας, είναι εύγνώμων διά τήν βοήθειαν τών ΗΠΑ. Σέ πολύ 

όλίγες ι'ίλλες χώρες αί 'Ηνωμένα ι Πολιτείαι εύρίσκουν τό

σον φιλικήν συνεργασίάν, όση ν εύρίσκουν (είς τήν 'Ελλά
δα) άπό τήν Κυβέρνησιν καί τόν λαόν. 

Τοuτο δέν σημαίνει ότι ή 'Ελλάς δέν εχει προβλήματα. 

Τά όκτώ εκατομμύρια τών κατοίκων της -όσα περίπου 

τών κατοίκων τής Νέας 'Υόρκης- δυσχερώς έξασφα

λίζουν τά πρός τό ζήν άπό τούς βραχώδεις, άνεμο

δαρμένους λόφους, οί δποίοι κατεβαίνουν άπότομα πρός 

τήν θάfι,ασσαν. Διά νά συζητήσω τά προβλήματα αύτά, 

έπήγα νά ίδω τόν άνδρα, δ δποίος ύπήρξε πρωθυπουργός 

διά χρόνον μακρύτ?ρον παντός άλλου έκλεγέντος πρω

θυπουργοί) είς τήν ίστορίαν τής 'Ελλάδος - τόν Κων

σταντίνον Καραμανλή. 

'Επειδή, ίσως, ή σύγχρονος 'Ελλάς έφήρμοσε είς τήν 

πράξιν τήν δημοκρατίαν κατά τρόπον τόσον ένεργητικόν, 

τρείς μόνον 'Έλληνες πρωθυπουργοί ήδυνήθησαν νά πα

ραμείνουν είς τήν έξουσίαν άπό τό 1860. Ό Καραμανλής 
είναι εlς έξ αύτών. Είς τό τέλος τής τρεχούσης θητείας του 

θά εχει ύπηρετήσει ώς πρωθυπουργός όκτώ χρόνια καί δέ

κα πέντε, έν συνόλφ, ώς βουλευτής. 

'Ο ι'iνθρωπος, δ όποίος έπέτυχε αύτό τό ρεκόρ, είναι γιός 

διδασκάλου, καί έμεγάλωσε είς τήν κατεχομένην άπό τούς 

Τούρκους 'Ελλάδα, όπου εμαθε τά προβλήματα του έπι

σφαλοuς βίου. Είναι κομψός, δυνατός, γοητευτικός καί 

έκτός άπό τά πυκνά καί έλαφρώς γκριζωπά φρύδια του, δέν 

φαίνεται μεγαλύτερος, άπό ό,τι ήτο όταντόν είχα ίδει, πρό 

τριετίας, ότε έπρόκειτο νά δεχθή τό πρόεδρον • Αιζενχάου
ερ, ότε δ v Αικ έταξίδευε είς τήν 'Εγγύς· Ανατολήν καί τήν 

'Ινδίαν. 

«Προχωρούμε πάρα πολύ καλάιι, μου είπε δ πρωθυ

πουργός. «'Αλλά εύρισκόμεθα εiς περίοδον, ή όποία έπι

βάλλει νά πραγματοποιήσουμε τούς στόχους μας ή νά οπι

σθοδρομήσωμεν. Δέν ήμπορούμεν νά παραμείνωμεν άδρα

νείς. 

ιι VΕθεσα ένα πενταετές σχέδιον, τό όποίον προβλέπει 

άποξηραντικά έργα, έξηλεκτρισμόν, κεντρικόν όδικόν δί

κτυον καί διάφορα άλλα δημόσια έργα, ύδρευσιν χωρίων, 

τά όποία ούδέποτε ε{χον νερό εiς τό παρελθόν, βελτίωσιν 

τfjς Παιδείας. Τό πενταετές, δμως, αύτό σχέδιον χρειάζεται 

200.000.000 δολλάρια κατ' έτος, έκ τών όποίων λαμβάνω 
50.000.000 άπό τόν τακτικόν προϋπολογισμόν, ένώ ζητώ 
νά δανεισθώ 50.000.000 εiς τό έσωτερικόν καί εiς τάς 
Ήνωμένας Πολιτείας, τήν Γαλλίαν, τήν Δυτικήν Γερ

μανίαν -ή όπουδήποτε ήμπορώ νά εύρω χρήματα. 

ιι 'Α τυχώς, δέν ήμπόρεσα νά τά εύρωιι. 

Αύτή ήτο ή άπάντησις είς εναέρώτημά μου -έρώτημα 

τό δποίον θέτουν πολλοί 'Έλληνες- ποίον, δηλαδή, θά 

είναι τό άποτέλεσμα έκτου τερματισμοί) τής άμερικανικής 

βοηθείας; , 
Τά τελευταία χρόνια ή 'Ελλάς ελαβε, πράγματι, ψυχία 

άμερικανικής βοηθείας - 20.000.000 δολλάρια, τό παρελ
θόν ετος, κυρίως είς πλεονάζοντα άγροτικά προϊόντα. 'Εφέ

τος είναι τό πρώτον ετος χωρίς άμερικανικήν βοήθειαν, ή 

δέ διακοπή σύνέπεσε μέ προσπάθειαν τών 'Ηνωμένων Πο

λιτειών νά έξασφαλίσουν βοήθεια ν ύπέρ τής 'Ελλάδος άπό 

τήν Δυτικήν Γερμανίαν καί ι'iλλας πλουσιωτέρας χώρας 

του Σχεδίου Μάρσαλ_!.. μέχρι στιγμής άνεπιτυχώς. 'Η δι
ακοπή συνέπεσεν, έπίσης, μέ μίαν συντονισμένην έπίθεσιν 

κατά του φιλοαμερικdνου πρωθυπουργοί) έκ μέρους τών 

άντιπάλων του είς τό Κοινοβούλιον. 

«'Η ψυχολογική έπίδρασις, έκ τfjς καταστάσεως αύτfjς, 

ύπfjρξεν σημαντικήιι, είπε δ Καραμανλής. 

«'Ωρισμένες χώρες μετέρχονται έκβιασμούς, προκειμέ

νου νά έξασφαλίσουν άμερικανικήν βοήθειανιι, συνέχισε δ 

πρωθυπουργός. «Ζητούν άπό τήν άμερικανικήν πυροσβε

στικήν ύπηρεσίαν νά έλθη έπί τόπου καί νά σβύση τήν 

κομμουνιστικήν πυρκαϊάν. 

ιιΘά ήμπορούσα νά άνάψω μερικές φωτιές. Δέν τό 

έπραξα. Θά ή μπορούσα νά κραυγάσω: βοήθεια, οί κομμου

νισταί! Δέν τό κάμω. Ή 'Ελλάς ε/ναι ή μόνη χώρα τού 

ΝΑ ΤΟ, ή όποία περιβάλλεται άπό τρείς πλευρές ύπό κομ

μουνιστικών χωρών- τήν 'Αλβανία ν εlς τά βορειοδυτικά, 

τήν Γιουγκοσλαβίαν άπό βορρaν καί τήν Βουλγαρίαν άπό 

άνατολάς. 'Εν τούτοις, δέν κραυγάζω, ζητώ βοήθεια ν. Εί

μεθα βαθύτατα εύγνώμονες διά τήν βοήθειαν τής χώρας 

σας εiς τό παρελθόν καί δέν θά άντιμετωπίζαμε τώρα ση

μαντικά προβλήματα, dν δέν είχαμε έναν τόσο βαρύ ν άμυν

τικόν προϋπολογισμόν, προκειμένου νά άντεπεξέλθουμε 

εlς τάς ύποχρεώσεις μας έναντι τού ΝΑ ΤΟιι. 

Σάς έκάλεσαν νά έπισκεφθήτε τή Μόσχα; ήρώτησα. 

«Βεβαίως. Κάθε έξ περίπου μfjνες μέ βολιδοσκοπούν, 

διά νά κάμω τό προσκήνυμα στή Μόσχα, άλλά δέν έπfίγαιι, 

ήτο ή άπάντησις. 

η άπέγινε μέ τήν σοβιετικήν προσφοράν άγορaς όλων 

τών πλεοναζόντων ελληνικών άγροτικών προϊόντων, ήρώ

τησα, άναφερόμενος είς πρότασιν, ή όποία έγένετο μέσω 

του πρώην πρωθυπουργοί) Βενιζέλου, άντιπάλου του πρω

θυπουργοί), καί ή όποία άπέβλεπε είς τήν άγοράν άδιαθέ

των ποσοτήτων έλαιολάδου καί ι'iλλων ελληνικών άγροτι

κών προϊόντων, τά όποία διατίθενται δυσχερώς. 

«Ούδέποτε τήν άπεδέχθημενιι, άπήντησεν ό Καραμαν
λήςΙ93. 

3 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1962 

• Η Κυβέρνηση δίνει στή δημοσιότητα τά κείμενα 
τ&ν έπιστολ&ν πού άντάλλαξαν ό Κ. Καραμανλής μέ 
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τό Σ. Βενιζέλο γιά τό θέμα τής σουλτανίνας καί τών 

άγροτικών χρεών. Συγκεκριμένα, στίς 28 'Ιουλίου, 
λίγες ήμέρες μετά τά επεισόδια πού ε{χαν σημειωθεί 

στό 'Ηράκλειο, ό Σ. Βενιζέλος, μέ επιστολή του 

πρός τόν πρωθυπουργό, πρότεινε τήν άναθεώρηση 

τών κυβερνητικών άποφάσεων, γιά «νά δοθή ή ήρε

μία καί ή εφησύχασις είς τήν ταραγμένην λόγω τής 

γενομένης άδικίας ψυχήν του κρητικοί> λαοί>». 

Χρησιμοποιώντας στήν επιστολή του τόν τίτλο 

καί τήν ίδιότητα του άρχηγοί> τών Φιλελευθέρων, ό 

Σ. Βενιζέλος άνέφερε: 

«Κύριε πρόεδρε, 

>>Τό άμιγές άγροτικόν συλλαλητήριον 'Ηρακλείου καί 

αί σκηναί αί δποίαι έπηκολούθησαν ήσαν μία κραυγή έντό

νου άγανακτήσεως τών σου λ ταν ι νοπαραγωγών Κρήτης διά 

τήν άνισον μεταχείρισίν τωγ καί μία έκδήλωσις άπογνώ

σεως καί άγωνίας διά τήν έπιβίωσίν των. 

»·Ο καθορισμός τιμής άσφαλείας κατωτέρας του παρελ

θόντος ετους καί τό έλάχιστον ποσοστόν εiς δραχμάς τό 

δποίον μένει εiς χείρας τών σουλτανινοπαραγωγών πρός 

άντιμετώπισιν τών έξωτραπεζικών χρεών των, τών εκτά

κτων άναγκών τής οiκογένείας των καί τής συντηρήσεώς 

των, περιήγαγαν αύτούς εiς τήν εσχάτη ν άπελπισίαν. ·Η δέ 

διάκρισις κατά τόν καθορισμόν τής τιμής άσφαλείας κοριν

θιακής σταφίδας καί σουλτανίνας, δύο άδελφών προϊόν

των, χωρίς νά προκαλέση ούδέ τήν ελαχίστην άντίδρασιν 

καί άντιδικίαν, έπλήγωσεν δμως βαθύτατα τήν εύαίσθητον 

ψυχήν του γενναίου καί ύπερηφάνου κρητικού λαού. 

)) . ο περονόσπορος του 1960, ή επακολουθήσασα μείω
σις εiς τό ελάχιστον τής σουλτανινοπαραγωγής λόγω τής 

έξ αύτου προξενηθείσης καταστροφής τών κλημάτων τής 

άμπέλου καί ή εφετεινή πρωτοφανής, άπόλυτος καί δλο

κληρωτική άφορία τής ελαίας, άποτελοuν διά τήν Κρήτην 

γενικώτερον, εiδικούς παράγοντας οί δποίοι επρεπε νά λη

φθούν ύπ' όψιν ύπό τής Κυβερνήσεως κατά τήν εκδοσιν 

τής άποφάσεως περί τιμών άσφαλείας τής σουλτανίνας . 

>>·Αλλά ύπάρχει άκόμη περιθώριον, κ. πρόεδρε, νά λη

φθούν νέες άποφάσεις διά νά δώσουν τήν ijρεμίαν καί τήν 

έφησύχασιν εiς τήν τεταραγμένην λόγω τής γενομένης 

άδικίας ψυχήν του κρητικού λαου, δ δποίος εύρέθη πάντο

τε, δπως γνωρίζετε, εiς τήν πρωτοπορίαν τών ό.γώνων καί 

θυσιών ύπέρ του εθνους μας. Τούτο δέν θά είχε ποσώς τήν 

εννοιαν τής μειώσεως του κυβερνητικού γοήτρου άλλά 

γενναιόφρονα επικράτησιν ώριμωτέρας άντιλήψεως, έπί 

. ηj βάσει νέων στοιχείων, άλλά καί κοινωνικής άκόμη 

σκοπιμότητος καί όρθής σταθμίσεως τών πραγμάτων. 

>>'Ως τοιαύτην λύσιν, κ. πρόεδρε, εχω τήν τιμήν νά 

προτείνω: α) τήν διατήρησιν τών τιμών άσφαλείας σουλ

τανίνας παρελθόντος ετους, δπως εγινε καί διά τήν κοριν

θιακήν, rοστε νά ύπάρξη ίση μεταχείρισις μεταξύ τών δύο 

αύτών δμοειδών προϊόντων, καί β) τήν εiς χείρας του 

σουλτανινοπαραγωγοu περιέλευσιν έκ τής τιμής του προϊ

όντος του δραχμών 4 κατά κιλόν, rοστε νά δυνηθή νά άντι
μετωπίση, εστω καί δυσχερώς, τάς στοιχειωδεστέρας 

άνάγκας του. 

»Πέραν τούτου, κ. πρόεδρε, φρονώ δτι είναι πλέον rορι

μος ή στιγμή τής ρυθμίσεως τών άγροτικών χρεών, διότι 

λόγω τής ύπερχρεώσεως καί τών μεγάλων τόκων ύπερημε

ρίας, καθίσταται άδύνατος ή εξόφλησίς των». 

'Η άπάντηση του Κ. Καραμανλή: 

«Κύριε πρόεδρε, 

)) Τό θέμα τών κυβερνητικών μέτρων διά τήν σουλ
τανίναν, περί ού ή άπό 28ης λήγοντος μηνός έπιστο

λή σας, εχει έξαντλητικώς άναλυθή διά τών διαφό

ρων άνακοινώσεων τής Κυβερνήσεως. 0{ διοικουν

τες δμως τάς συνεταιριστικάς όργανώσεις του 'Ηρα

κλείου, μή θέλοντες νά κατανοήσουν τήν πραγματι

κότητα, έπέμειναν εiς τήν όργάνωσιν του συλλαλη

τηρίου, τό όποίον μάλιστα τελικώς δέν ήδυνήθησαν 

νά χειραγωγήσουν καί έκτου λόγου τούτου έπηκο

λούθησαν αί γνωσταί όχλοκρατικαί έκδηλώσεις. 

)) 'Επειδή, δμως, κύριε πρόεδρε, έκ τής έπιστολής 
σας προκύπτει δτι καί εiς αύτάς δέν παρεστάθησαν 

τά πράγματα ώς εχουν, σiiς παρέχω διά τής παρούσης 

μου, εύχαρίστως τάς άκολούθους πληροφορίας: 

)) 'Αφ ' δ του προέκυψεν ή κρίσις τών τιμών τής 

σουλτανίνας, καθιερώθη ύπό τής Κυβερνήσεώς μου 

ή πολιτική τής έξαγορiiς ύπό του Κράτους όλοκλή
ρου τής παραγωγής εiς τιμήν καλυτέραν τής έν τfί 

διεθνεί άγορq τιμής του προϊόντος. Τούτου δεδομέ

νου, διά τής κρατικής παρεμβάσεως δέν σιωπείται ή 

προστασία τών τιμών, άλλ ' ή οiκονομική ένίσχυσις 
τών παραγωγών. Εiς τοιαύτας δμως κοινωνικάς πρά

γματι δαπάνας ούδέποτε ή Κυβέρνησις έπιτρέπεται 

νά μ ή σταθμίζη τό ϋψος τής έπιβαρύνσεως του προϋ

πολογισμου καί άκόμη τάς έπιπτώσεις τάς όποίας 

δύναται νά εχουν αύταί έπί τής προβολής όμοίων 

άξιώσεων παρ' aλλων τάξεων. Ή διεθνής τιμή τής 

σουλτανίνας κυμαίνεται εiς δρχ. 5 κατά κιλόν, ή δέ 

τιμή έξαγορiiς εiς δρχ. 6,50. Παρέχεται συνεπώς ένί
σχυσις πρός τούς παραγωγούς δρχ. 1,50 κατά κιλόν 
παραγομένης σουλτανίνας. Τό αύτό ϋψος προστασί

ας δρχ. 1,50 κατά κιλόν παρεσχέθη καί πέρυσιν, δτε 
ή μέν τιμή τής σουλτανίνας έκυμαίνετο εlς δρχ. 5,50 
κατά κιλό ν, ή δέ τιμή Ίξαγορiiς ώρίσθη πρός δρχ. 7. 
'Εκ τής τοιαύτης προστασίας, λαμβανομένων ύπ' 

όψιν καί τών έξόδων συγκεντρώσεως καί διαχειρί

σεως, ή έπιβάρυνσις του Κράτους κατά τό 1961 έπί 
παραγωγής 54.000 τόννων περίπου άνήλθεν εiς δρχ. 
aνω τών 95.000.000, έφέτος δέ έπί ύπολογιζομένης 
παραγωγής 70.000 τόννων θά άνέλθη είς 140.000. 000 
δρχ. 'Αλλ' έφέτος οί σουλτανινοπαραγωγοί, εiδικώς 

τής Κρήτης, θά πραγματοποιήσουν εlσόδημα ση

μαντικώς μεγαλύτερον. Διότι ή παραγωγή σουλτανί

νας έφέτος, τής Κρήτης, εlναι ηύξημένη εναντι τής 

περυσινής κατά 30% περίπου, είς τουτο δέ συνετέλε
σε καί ή άποκατάστασις τής άποδοτικότητος (τής 

μειωθείσης έκ του περονοσπόρου) τών σταφιδοφυ

τειών. Κατά 80.000.000 δρχ. ύπολογίζεται έφέτος με~ 
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γαλύτερον τό εlσόδημα έκ σουλτανίνας εlς τήν Κρή

τη ν. 

;;Καί ό lσχυρισμός δτι κατά τόν καθορισμόν τής 

τιμής άσφαλε(ας τών δύο όμοειδών προϊόντων έγένε
το εύνοϊκωτέρα μεταχείρισις τής ιωρινθιακής έναντι 

τής σουλτανίνας, δέν στηρίζεται εlς τά πράγματα. 

Διά τών ληφθέντων μέτρων, ώς άνωτέρω άπεδείχθη, 

οί παραγωγοί σουλτανίνας ένισχύονται οlκονομικώς 

μέ δρχ. 1,50 κατά κιλόν, ένώ άντιθέτως οί παραγωγοί 
τής κορινθιακής (μαύρης) σταφίδας ούδεμίαν ή άσή

μαντον ένίσχυσιν λαμβάνουν, διότι αί όρισθείσαι τι

μαί άσφαλείας διά τό προϊόν τουτο εlναι περίπου 

ίσα ι πρός τάς διεθνείς. 'Ώστε, έκείνοι οί όποίο ι ήδύ

ναντο νά παραπονεθουν δι' άνισον μεταχείρισιν εl

ναι οί παραγωγοί κορινθιακής, ύπέρ τών όποίων ού

δέν κοινωνικόν μέτρον λαμβάνεται, καί όχι οί σουλ

τανι νοπαραγωγοί. 

;; "Οσον άφορά τό καταβαλλόμενο ν εlς τούς πα
ρί:ιγωγούς έκτου τιμήματος άνεξαρτήτως χρεών πρός 

τήν Α ΤΕ ποσόν, πρέπει νά έπαναλάβω τό λεχθέν εϊς 

τι να τών κυβερνητικών ~νακοινώσεων, δτι τό ποσόν 
του το τών δρχ. 2, 75 κατά κιλό ν παραδιδομένης εlς 
τήν συγκέντρωσιν σουλτανίνας εlναι τό ίδιον πού 

κατεβάλλετο καί πέρυσιν, ώς ποσοστόν δέ έπί του 

τιμήματος εlναι μεyαλύτερον τό καταβαλλόμενον 

έφέτος. 'Εν προκειμένφ, δηλονότι, έάν ύπήρξε δυ

σμενής μεταχείρισις, αύτη εlναι εlς βάρος τής ΑΤΕ, 

ή όποία έφέτος παρακρατεί έκτου τιμήματος τής πα

ραδιδομένης σουλτανίνας διά χρέη τών παραγωγών 

πεντήκοντα λεπτά κατά κιλόν όλιγώτερον τών δσων 

έκράτει πέρυσι. Διά τής προτεινομένης ύφ' ύμών λύ

σεως, δπως καταβάλλωνται εlς τόν παραγωγόν άνε

ξαρτήτως χρεών δρχ. 4 κατά κιλόν παραδιδομένης 
σουλτανίνας έπί μέσης στρεμματικής άποδόσεως 300 
κιλών, θά άπέμενεν διά τήν Τράπεζαν ποσόν, τό 

όποίον δέν θά έκάλυπτεν έξ όλοκλήρου ούτε τό καλ

λιεργητικόν δάνειον του τρέχοντος έτους. 

;;Δέν νομίζω, κύριε πρόεδρε, δτι ή έπίκληdις του 

γεγονότος δτι τό τρέχον εlναι έτος άφορίας τών 

έλαιοδένδρων, εlναι λόγος έξαιρετικής μεταχειρίσε

ως τών παραγωγών του νομου 'Ηρακλείου. Άφ' 

ένός μέν διότι τό γεγονός τουτο δέν ήτα άπρόβλε

πτον, ύστερα μάλιστα άπό τήν πλουσιωτάτην έλαιο

παραγωγή ν του 1961 (τής όποίας σημειωθήτω ή προ
στασία ύπήρξεν έξαιρετική), άφ' έτέρου δέ διότι έν 

'Ηρακλείφ ή καλλιέργεια τής έλαίας δέν εlναι άπο

κλειστική, ώς συμβαίνει εlς άλλα διαμερίσματα τής 

χώρας (Λέσβος, Κέρκυρα). 

;; τέλος, κύριε πρόεδρε, διά τό γενικώτερον θέμα 
τής ρυθμίσεως τών άγροτικών χρεών, εκαστον κόμμα 

έλαβε τήν θέσιν του κατά τάς τελευταίας έκλογάς. 

Σtiς ύπενθυμίζω δέ δτι ή ΒΡΕ μέ παρρησίαν έδήλω

σεν "εlναι λοιπόν προφανές δτι θέμα άγροτικών 

χρεών, ώς γενικόν θέμα, δέν ύφίσταται. 'Υφίσταται 

βεβαίως εlδικόν θέμα διά τάς περιπτώσεις έκείνας εlς 

τάς όποίας ή άδυναμία έκπληρώσεως τών πρός τήν 

Α ΤΕ ύποχρεώσεων δέν όφείλεται εlς κακοπΊστίαν 

του όφειλέτου άγρότου. 'Αλλά δέν είναι δυνατόν οι'

αδήποτε Κυβέρνησις -έξ άφορμής τών εlδικών καί 

δεδικαιολογημένων αύτών περιπτώσεων- νά λάβη 

καθολικόν μέτρον, του όποίου θά έπωφελουντο καί 

δσοι άκόμη δέν έχουν άνάγκην, πέραν δέ αύτών καί 

οι' κακής πίστεως όφειλέται ". 'Υπ' αύτό δέ τό πνευ
μα έχουν έπανειλημμένως δοθή έντολαί πρός τήν 

Άγροτικήν Τράπεζαν. 'Εάν ύπάρχουν περιπτώσεις 

κατά τάς όποίας ή Α ΤΕ δέν έφαρμόζει τάς έντολάς 

ταύτας ή δέν τάς έφαρμόζει όρθώς, οι' ένδιαφερόμε

νοι δύνανται νά καταγγείλουν τάς παραβάσεις εlς τόν 

ύπουργόν τής Γεωργίας, ώς ούτος έπανειλημμένως 

δημοσίq. έδήλωσε, διά νά δυνηθή νά έλέγξη τάς ύπη

ρεσίας τής Α ΤΕ. 

;;Θέλω νά έλπίζω, κύριε πρόεδρε, δτι κατόπιν τών 

άνωτέρω θά πεισθήτε ' δτι τά έν τfl προμνησθείσΊJ 

έπιστολfl σας έξαγόμενα συμπεράσματα, δσον άφο

ρά τήν μεταχείρισιν τών. παραγωγών του νομου 

·Ηρακλείου, είναι έσφαλμένα καί δ τι θά άναθεωρή

σητε τάς άπόψεις σας περί άδικιών εlς βάρος τών 

παραγωγών τούτων;;. 

Τήν Ι η Αύγούστου, δ Σ. Βενιζέλος άπηύθυνε στόν 

Κ. Καραμανλή, δεύτερη έπιστολή: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Διά τής έπιστολής μου τής 28ης 'Ιουλίου ηθέλησα νά 

έπιστήσω τήν προσοχήν σας έπί του έντόνως κοινωνικοί) 

χαρακτήρος, τόν όποίον εχει προσλάβει εiς τήν Κρήτην τό 

θέμα τής έφετεινής τιμής έξαγορaς τής σουλτανίνας. Πρά

γματι, ή όλική καταστροφή τής παραγωγής σουλτανίνας 

του ι 960 ιiπό τόν περονόσπορον καί ή σημαντική μείωσις 
τής παραγωγής του 196ι έκ τής iδίας αiτίας, έν συνδυασμφ 

πρός τήν ιiναμενομένην παντελή ελλειψιν του συμπληρω

ματικοί) εισοδήματος τής έλαιοπαραγωγής, έδημιούργη

σαν μίαν iδιόμορφον κατάστασιν έν ΚρήττJ, έπιβάλλουσαν 

aντιμετώπισιν του δλου θέματος, όχι βάσει τών συνήθων 

κριτηρίων . Ύπό τήν εννοιαν αuτήν, τά καθαρώς οiκονο

μικά κριτήρια, τά όποία έπικαλείσθε εiς τήν ιiπό 3 ι iδίου 
μηνός ιiπάντησίν σας καί ή προσφυγή τής Κυβερνήσεως 

είς τόν ι'iτεγκτον νόμον τής προσφοράς καί τής ζητήσεως, 

βάσει τών δποίων σχηματίζονται αί διεθνείς τιμαί του 

προϊόντος, παρουσιάζουν μόνον θεωρητικόν ένδιαφέρον. 

'Εάν πρόθεσις τής Κυβερνήσεως εΙ ναι νά έξακολουθήση 
νά παραμένη άσβεστος ή έστία του σημερινοί) αναβρασμοί) 

έν Κρήτ1J, δέν εχει παρά νά έπιμείνη έπί τών θεωρητικών 

τούτων aπόψεων. 'Η ίδική μου πρόθεσις ή το άπλώς νά τής 

έπισημάνω τούς σχετικούς κινδύνους. 

»'Όσον ιiφορa εiδικώτερον τάς παρατηρήσεις σας έπί 

του θέματος τών αγροτικών χρεών, ή τόσον πανηγυρική 

ιiπό μέρους σας έπιβεβαίωσις τής κυβερνητικής αποφάσε

ως δπως ή σχετική ρύθμισις γίνεται aτομικώς καί όχι κατά 

περίπτωσιν, μέ αναγκάζει νά διατυπώσω διά μίαν ακόμη 

φοράν τήν βασικήν έπί τοu θέματος διαφωνίαν μου. Διότι 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



434 ΠΡΟΆΣΠΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ 

πιστεύω δτι ή εξατομίκευσις αϋτη μεταθέτει τήν άντίστοι

χον εύθύνην άπό τών ώμων τής πολιτικής ήγεσίας, εiς τούς 

ύπαλλήλους τής 'Αγροτικής Τραπέζης, τούς όποίους μά

λιστα δέν κατοχυρώνει καί άπό τόν μοιραίον κίνδυνον τής 

κομματικής συναλλαγής . 'Εξ liλλου, ή μέθοδος αϋτη δέν 

άποφεύγει τό πάγωμα ένός σημαντικοϋ μέρους των πιστώ

σεων, μέ τήν διαφοράν δτι τό πάγωμα τοϋτο γίνεται όχι 

βάσει γενικών κριτηρίων, ώς ήμείς ύποστηρίζομεν, άλλά 

βάσει άτομικών ή καί κομματικών κριτηρίων». 

Τήν επομένη, 3 Αύγούστου, δ Κ. Καραμανλής, σέ 
νέα έπιστολή του πρός τόν Σ. Βενιζέλο, άνέφερε: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Λυποί5μαι διότι ή άπάντησίς μου εiς τήν πρώτην 

σας επιστολή ν δέν εθεωρήθη ύφ' ύμών επαρκής. Λυ

ποί5μαι δέ, τοσούτφ μάλλον, καθ' όσον παρηρμη

νεύσατε τό περιεχόμενον αύτής, λέγοντες ότι επεκα

λέσθην ώς πρός τήν σουλταvίναν καθαρώς οiκονο
μικά κριτήρια καί συγκεκριμένως τόν aτεγκτον νό

μον τής προσφοράς καί ζητήσεως. Τό άντίθετον 

άκριβώς άποτελεί τήν άλήθειαν. 'Ενώ, όπως σάς 

έγραφα, τήν τιμήν τής εξαγοράς τής κορινθιακής 

σταφίδας καθώρισεν ή Κυβέρνησις εiς τήν διά τοί5 

νόμου προσφοράς καί ζητήσεως διαμορφωθείσαν 

διεθνή, τιμήν, διά τήν σου λ τανίν~ν, λόγω τών εiδικών 

περιστατικών, τά δποία καί ύμεtς εiς τάς δύο επιστο
λάς σας επικαλείσθε, παρέβλεψε πλήρως τόν aτεγκ

τον αύτόν νόμον, δρίσασα καί εφέτος τιμήν ούσιωδώς 

άνωτέραν τής διεθνοί5ς. Συνεπώς, ή άπόφασις αϋτη 

βασίζεται επί καθαρώς κοινωνικών κριτηρίων. 

»'Η Κυβέρνησίς μου εξετάζει πάντοτε μετ' ενδι

αφέροντος τάς άνάγκας τών άγροτικών τάξεων, iδι

αιτέραν δέ στοργήν επιδεικνύει εiς τάς περιπτώσεις 

εκείνας κατά τάς δποίας ή οiκονομία τών άγροτών 

πλήσσεται εκ θεομηνιών. Ά ναγνωρίζω τό εiδικόν 

ενδιάφερον σας διά τήν Κρήτην, άλλά πρέπει νά 

άναγνωρισθή καί παρ ' ύμών, ότι είς τήν περίπτωσιν 

τής κατά τό 1960 καταστροφής εκ περονοσπόρου 
σημαντικοί5 μέρους τής παραγωγής τοί5 'Ηρακλείου, 

τά ληφθέντα μέτρα ήσαν εξαιρετικά καί εξησφάλι

σαν τήν συντήρησιν τών οiκογενειών τών πληγέντων 

καί τήν διατήρησιν τοί5 ρυθμοί5 τής κοινωνικής ζωής 

εiς κανονικόν επίπεδον. 

»Μέ τά διατεθέντα εκ μέρους τοί5 Κράτους καί μέ 

τήν συνδρομήν τής άμερικανικής Κυβερνήσεως διά 

πρώτην φοράν παρεσχέθη βοήθεια τοιαύτης εκτάσε

ως. 'Από μέρους τοί5 Κράτους, ενισχύθησαν οί πα

ραγωγοί ύπό μορφήν άτόκων δανείων, τά δποία 

άνήλθον εiς 40.000.000 δρχ. καί διά τής διαθέσεως 
δωρεάν τροφίμων άξίας δρχ. 20.000.000 περίπου. 'Εκ 
μέρους τής άμερικανικής Κυβερνήσεως διετέθησαν 

δωρεάν τρόφιμα άξίας περίπου 72.000.000 δρχ. διά 

τήν εκτέλεσιν τοί5 έργου ύδρεύσεως τής πόλεως. 

»'Όσον άφορά τά άγροτικά χρέη, παρηρμηνεύθη 

ή σχετική παράγραφος τής επιστολής μου. 'Ομιλών 

περί είδικών περιπτώσεων δέν εννοώ μόνον τάς άτο

μικάς περιπτώσεις άδυναμίας καταβολής χρεών πρός 

τήν Άγροτικήν Τράπεζαν, άλλά καί τάς περιπτώ

σεις εκείνας, αί δποίαι άφορώσιν είτε περιοχάς, είτε 

κατηγορίας προσώπων, είς τάς δποίας ένεκεν εκτά

κτων λόγων προέκυψεν άδυναμία πληρωμών. Εiς τάς 

περιπτώσεις αύτάς, τό έξαιρετικόν καί έκτακτον γε
γονός εlναι τό άντικειμενικόν κριτήριον τής έφαρ

μογής τών μέτρων τής Κυβερνήσεως. 'Εν πάσα πε

ριπτώσει, άποκρούω τήν κατηγορίαν περί κομματι

κών κριτηρίων εiς τήν έφαρμογήν τών έντολών τής 

Κυβερνήσεως, διότι παρ' ούδενός, άφ' ότου έδόθη

σαν αί σχετικαί κυβερνητικαί έντολαί πρός τήν 

Α ΤΕ, διετυπώθη τοιοί5τον παράπονον. 

>>τέλος, θά σάς παρακαλέσω νά έπανεκτιμήσητε 

τήν σημασίαν τής περικοπής έκείνης τής έπιστολής 

σας, διά τής δποίας άφήνετε νά έννοηθή ότι παραμέ

νει, ώς κατά λέξιν λέγετε, άσβεστος ή έστία τοί5 ση

μερινοί5 άναβρασμοί5. Αι' πληροφορίαι, αί δποίαι σάς 

έδόθησαν, περί τών αiτίων τής άναταραχής, άντιφά

σκουν πλήρως πρός τάς ύπευθύνους άναφοράς όλων 

τών άρμοδίων άρχών, δι ' ών καταγγέλλεται ότι, πέ

ραν τών συνήθων παραπόνων καί αίτημάτων, ούδε

μία βιαία έκδήλωσις θά έσημειοί5το, εάν δέν ώργανοί5-

το αϋτη ύπό ώρισμένων καί δή γνωστών πολιτικών 

παραγόντων>>. 

6 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1962 

·Υπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή συνέρχεται 

ή έξ ύπουργών Οικονομική ' Επιτροπή καί έξετάζει 
τά ύπό κατάρτιση νομοσχέδια, πού άναφέρονται σέ 

καίριους τομείς του κυβερνητικοί\ εργου. 'Ιδιαίτερη 

εμφαση δίνεται σέ θέματα του ύπουργείου Παιδείας, 

γιά τήν άντιμετώπιση προβλημάτων των άνωτάτων 

εκπαιδευτικών ίδρυμάτων καί τής παιδείας γενικότε

ρα. 

Τήν επομένη, 7 Αύγούστου, καί μετά τήν κατάθε
ση των νέων νομοσχεδίων στήν 'Ε πι τροπή 'Εξουσι

οδοτήσεως τής Βουλής, δ ύπουργός Παιδείας, Γ. Κα

σιμάτης, θά προβεί στήν άκόλουθη άνακοίνωση: 

«Εiς εφαρμογήν τοϋ έκπαιδευτικοϋ προγράμματος τής 

Κυβερνήσεως, δπως τοϋτο έχαράχθη καί διά τών προγραμ

ματικών της δηλώσεων καί διά των κυβερνητικών άνακοι

νώσεων τής 16ης 'Ιουνίου ε . ε. κατέθεσα σήμερον εiς τήν 

'Επιτροπή ν ' Εξουσιοδοτήσεως τρία νομοσχέδια, τά όποία 

συζητούμενα καί ψηφιζόμενα ,έντός τών προσεχών ήμερων, 

εΙμαι βέβαιος δτι θά άποτελέσουν μέγα βήμα διά τήν βελ

τίωσιν των εκπαιδευτικών μας πραγμάτων. 

»Πράγματι, μετά τήν άντιμετώπισιν τοϋ προβλήματος 

τής έλλείψεως διδακτικοϋ προσωπικοϋ διά τοϋ διορισμοϋ 

κατ' ε τος I. 700 καθηγητών καί δημοδιδασκάλων, τήν άπο
συμφόρησιν καί τήν ϊδρυσιν πολλών τεχνικών σχολών, 

επιτευγμάτων πού ήρχισαν ήδη συντελούμενα καί θ& συνε
χισθοϋν μεθοδικώς καί σταθερώς καί κατά τά τρία προσε-
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χή ετη, διά των κατατεθέντων νομοσχεδίων έπιδιώκονται 

οί έξής σκοποί: 

»Πρώτον, άντιμετωπίζεται διά του νομοσχεδίου περί 

σχολικών κτιρίων, μέ τήν βεβαίαν προοπτικήν ταχείας 

λύσεως, τό πρόβλημα τής έλλείψεως σχολικών κτιρίων, τό 

όποίον άπασχολεί άπό έτών τήν έλληνικήν κοινωνίαν. 

»'Ο συνιστώμενος Αύτόνομος ·Οργανισμός Σχολικών 

Κτιρίων, προικοδοτούμενος ύπό του Κράτους διά 300 έκατ. 
δρχ. έτησίως, έξ ών 115 έκατ. άμέσως έκ τοϋ προϋπολογι
σμοί) καί 75 έκ δανείων ύπό τήν έγγύησιν του Κράτους, 
παρεχομένην άπό τοuδε διά του κατατεθέντος νομοσχεδί

ου, εχει ώς άποστολήν νά έκπονήση σχέδιον καί νά έκτελέ

ση ώς οικονομική καί διοικητική μονάς, χωρίς νά μετα

βληθή εiς τεχνικήν ύπηρεσίαν, σχέδιον πλήρους αντιμε

τωπίσεως τών εiς σχολικά κτίρια άναγκών μας. Αί άνάγκαι 

αύταί θά ύπερβοuν, κατά τούς ύπολογισμούς μου, κατά πο

λύ τά 1.500 έκατ. δρχ. Τό ποσόν τοuτο έξασφαλίζεται άπό 

τόν προϋπολογισμόν, κατανεμόμενον εις πέντε ετη. · Αλλ' 

ή φιλοδοξία του Όργανισμοu είναι εύρυτέρα. Χρησιμο

ποιών τά 300 έκατ. τής έτησίας προικοδοτήσεώς του, ώς 
έξασφάλισιν του χρεωλυσίου, θά έπιδιώξη νά έπιτύχη διά 

δανεισμοί), ό όποίος ρητώς προβλέπεται είς τόν νόμον, τήν 

ταχίστην προώθησιν του εργου, τό όποίον είμαι βέβαιος 

δτι θά βοηθήσουν καί οικειοθελείς εισφοραί καί δωρεαί 

όργανώσεων, ήμεδαπών καί άλλοδαπών, καί ιδιωτών. 

»·Ιδιαιτέρως πρέπει νά τονισθή ή είσφορά του Κρά

τους, ή όποία, μέ τήν οiκονομικήν συνάρτησιν του δανει

σμοί), έπιτρέπει τήν έκτέλεσιν τόσον εύρέος προγράμμα

τος. 'Ο προϋπολογισμός του 1962 διέθεσε διά τήν άνέγερ
σιν σχολικών κτιρίων διά τήν Μέσην, τήν Στοιχειώδη καί 

τήν Τεχνικήν Έκπαίδευσιν περίπου 150 έκατ. δρχ. Έξ 
αύτών 50 περίπου έκατ. προήρχοντο άπό τήν μαθητικήν 
εισφοράν, εiς τρόπον rοστε τό τελικώς βαρuνον τό Κράτος 

ποσόν άνέρχεται εις 100 έκατ. Καταργηθείσης ήδη τής μα
θητικής εiσφορaς, τό Κρ&τος, διά νά φθάση εiς τά διδόμε

να εις τόν Όργανισμόν Σχολικών Κτιρίων 300 έκατ. έπι
βαρύνεται άπό του 1963 μέ 200 πρόσθετα εκατομμύρια. 

»Είναι εύλογον νά άναγνωρισθή δτι ή καταβαλλομένη 

άπό τήν Πολιτείαν προσπάθεια είναι σημαντική, ύπερβαί

νουσα κάθε δριον τό δποίον καί ό πλέον άπαιτητικός κρι

τής, τελών έν γνώσει τής οικονομικής πραγματικότητος, 

θά ήτο δυνατόν νά φαντασθή. 
»Δεύτερον, διά του νομοσχεδίου περί μεταρρυθμίσεως 

του 'Οργανισμοί) 'Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων, ό δποίος, 

ώς γνωστόν, ίδρύθη πρό εικοσιπενταετίας, αντιμετωπίζεται 

τό θέμα τής καθυστερήσεως τής κρίσεως τών διδακτικών 

βιβλίων. Βιβλία ύποβαλλόμενα εις τό Έκπαιδευτικόν 

Συμβούλιον άναμένουν δύο καί τρία ετη διά . νά κριθοuν. 

Τοuτο δέ, άφ' ένός μέν συντελεί εις τήν πτώσιν του ένδια

φέροντος τών συγγραφέων καί συνεπώς καί τής ποιοτικής 

έμφανίσεως των βιβλίων, άφ' έτέρου δέ έμποδίζει τήν 

έφαρμογήν προγράμματος έκσυγχρονισμοϋ των διδακτι

κών βιβλίων, διά τήν ποιότητα των δποίων τόσα δίκαια 

παράπονα διατυπώνονται καθημερινώς. 

»Διά του ιδίου νομοσχεδίου, διευκολύνεται ή δραστη

ριοποίησις τοϋ όργανισμοu καί ρυθμίζεται πρακτικώς ή 
δυνατότης εκδόσεως ύπ' αύτου τών πανεπιστημιακών συγ

γραμμάτων καί παραδόσεων, διά τάς όποίας εύλόγως πα

ραπονοuνται οί φοιτηταί. 

»Τρίτον, διά του νομοσχεδίου "περί όργανισμών των 

άνωτάτων έκπαιδευτικών καί πνευματικών ίδρυμάτων ώς 

καί τών ίδρυμάτων επιστημονικής ερεύνης" τίθενται αί βά

σεις τής διά Β.Δ. άναδιαρθρώσεως τών όργανισμών τών 

ίδρυμάτων τούτων, πρός έκσυγχρονισμόν καί προσαρμο

γήν αuτών εις τάς εκ των ραγδαίων έξελίξεων τής επιστή

μης καί τής επιστημονικής έρεύνης, άλλά καί του οικονο

μικοί) προσανατολισμοί) τής χώρας, δημιουργουμένας νέας 

συνθήκας καί άπαιτήσεις. 

»'Η εισαγωγή των φοιτητών εις τά ίδρύματα ταuτα, τά 

διδασκόμενα μαθήματα, αί εξετάσεις καί έν γένει ή διάρ

θρωσις των σπουδών, δσον καί ή δλη όργάνωσις λειτουρ

γίας τών ώς άνω ίδρυμάτων, δέν ανταποκρίνονται πλήρως 

ε{ς τάς ώς άνω δημιουργουμένας νέας συνθήκας καί εις τάς 

είς εκαστον ίδρυμα ύφιστάμενας ιδιομορφίας, λόγω διαφο

ρaς τών είς ταuτα καλλιεργουμένων επιστημονικών κλά

δων, αί δποίαι καθίστανται άκόμη μεγαλύτεραι σήμερον 

λόγω των επιστημονικών τούτων εξελίξεων. 

»'Η άναδιάρθρωσις αϋτη, fjτις θά πραγματοποιηθή εν 

συνεργασί~ πάντοτε μετά τ& ν εν λόγφ ίδρυμάτων -δι· δ 

καί πρό πολλών μηνών έζητήθησαν παρά του ύπουργείου 

αί άπόψεις των- θά άποβλέπη εiς τήν βάσει τών νέων 

συνθηκών άλλά καί των ίδιομορφιών αuτών ώς καί των εξ 

αuτών άπορρεουσών άναγκών, όργάνωσιν των σπουδών 

καί τής δλης λειτουργίας των άνωτάτων έκπαιδευτικών 

ίδρυμάτων καί των ίδρυμάτων τής επιστημονικής έρεύνης. 

»Διά του κατατεθέντος νομοσχεδίου επίσης, λόγω του 

έπείγοντος, καθορίζονται λεπτομερώς τά τών έφετεινών 

ε{σιτηρίων διαγωνισμών είς τά άνώτατα εκπαιδευτικά ίδρύ

ματα, μέχρι τής όριστικής ρυθμίσεώς των διά των ώς άνω 

νέων όργανισμών. 

»Εiδικώτερον, διά τό τρέχον ετος άποσκοπείται ή μέχρι 

30ής Σεπτεμβρίου διεξαγωγή τών εισιτηρίων διαγωνισμών 

πάντων των άνωτάτων έκπαιδευτικών ίδρυμάτων καί ή εν

τός τακτών προθεσμιών εκδοσις των άποτελεσμάτων, εις 

τρόπον rοστε νά μή σημειωθή κατά τό τρέχον ετος τό φαινό

μενον τοϋ παρελθόντος, καθ. δ τά μέν αποτελέσματα εξεδό

θησαν κατά τάς άρχάς Δεκεμβρίου, αί δέ εγγραφαί τών 

φοιτητών καί ή εν συνεχεί~ εναρξις τών μαθημάτων τού

των εγιναν κατά Φεβρουάριον ή Μάρτιον, ήτοι όλίγον πρό 

τής λήξεως τοϋ διδακτικοί) ετους. 

»Θεμελιώδη σημασίαν εχει ή διάταξις του νομοσχεδί

ου, διά τής όποίας τά γενόμενα φοιτητικά ζητήματα επιλύ

ονται δι' άποφάσεων τών άρμοδίων σχολών. Διά του τρό

που αuτοu είναι βέβαιον δτι δέν θά εχωμεν εις τό μέλλον 

άνευθύνους άποφάσεις καί άδικαιολογήτους αιτήσεις πρός 

παρέμβασιν τής Πολιτείας, άλλ · ύπεύθυνον άντιμετώπισιν 
των φοιτητικών προβλημάτων ύπό των άρμοδίων σχολών, 

τής Πολιτείας διατηρούσης μόνον τό δικαίωμα τής εγκρί

σεως αuτών δι. ύπουργικής άποφάσεως. 

»Νομίζω, κατόπιν τούτων, δτι είναι δικαιολογημένη ή 

δήλωσις εις τήν άρχήν του παρόντος δτι τά κατατεθέντα 

νομοσχέδια θά άποτελέσουν μέγα βήμα διά τήν βελτίωσιν 

τών εκπαιδευτικών μας πραγμάτων. Διά τοuτο καί πρέπει 

νά ψηφισθοϋν τό ταχύτερον». 

6 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1962 

Στήν 8η σύνοδο τfjς Διοικούσης 'Επιτροπfjς τfjς 
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ΕΔΑ λαμβάνεται άπόφαση νά τηρηθεί ένιαία στάση 

καί κοινή δράση τών «δημοκρατικών δυνάμεων», έν

τός καί έκτός τfjς Βουλfjς, καί νά ύπάρξει άνοικτή 

συμμετοχή τών όπαδών τfjς άριστερίiς στίς συγκεν

τρώσεις τfjς ΕΚ. 

8 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1962 

'Ο Κ. Καραμανλής άποστέλλει πρός τόν 'Αμερι

κανό πρόεδρο Τζ. Κέννεντυ προσωπικό μήνυμα στό 

όποίο έπικεντρώνει τήν άναφορά του στήν άνάγκη 

γιά στήριξη τfjς 'Ελλάδος τόσο στόν άμυντικό, δσο 

καί στόν οικονομικό τομέα: 

«Κατά τό τελευταίον είς Ήνωμένας Πολιτε{ας 

ταξίδιόvμου είχατε τήν καλωσύνην νά μου είπητε 

δτι θά 1jδυνάμην, όσάκις κρίνω τουτο έπάναγκες, νά 

άπευθύνωμαι άπ' εύθείας πρός ύμaς. VΕκτοτε, μολο

νότι έπανειλημμένως προέκυψε τοιαύτη άνάγκη, άπέ

φυγα νά τό πράξω, άvαλογιζόμενος τάς μεγάλας εύθύ

νας σας καί τόν φόρτον τών έργασιών σας. 

» VΗδη, δμως, θεωρώ καθήκον μου νά σaς διαβιβά
σω τό προσωπικόν του το μήνυμα, καθόσον άπό έτους 

καί πλέον συνεσωρεύθησαν περιστατικά, τά όποία μέ 

πείθουν δτι τά έλληνικά προβλήματα δέν γίνονται 

έπαρκώς νοητά η καί άγνοουνται τελείως. 

»'Η τοιαύτη στάσις έναντι τής 'Ελλάδος όφείλε

ται προφανώς είτε είς τό γεγονός δ τι ή 'Ελλάς, ώς 

άσφαλής σύμμαχος, δέν προκαλεί άνησυχίας καί ώς 

έκ τούτου δέν άπασχολεί δσον θά έπρεπε τήν σκέψιν 

τών άρμοδίων, είτε είς ύπερτίμησιν τής σημασίας 

τής πολιτικής σταθερότητος καί τής οίκονομικής 

έξελίξεως, ή όποία παρατηρείται κατά τά τελευταία 

έτη έν 'Ελλάδι. 

»Οίανδήποτε δμως έξήγησιν καί aν έπιχειρήσω 

νά δώσω, τό άποτέλεσμα παραμένει τό αύτό. VΕντο

νοι άντιδράσεις σημειουνται είς τήν έλληνικήν κοι

νή ν γνώμην μέ έπικινδύνους πολιτικάς συνεπείας, αί 

όποίαι εlναι δυνατόν νά καταστρέψουν άργά η γρή

γορα τά ύπερτιμώμεvα άγαθά τής πολιτικής σταθερό

τητος καί τής οίκονομικής προόδου. 

»'Εκ τής σειρaς τών γεγονότων, τά όποία μέ 

έστεναχώρησαν καί μέ άνησυχουν, σaς δίδω μερικά 

χαρακτηριστικά παραδείγματα: ' 
)) 'Ενώ καταβάλλομεν -λόγω τής γεωγραφικής 

θέσεως τής χώρας μας- μίαν δυσαναλόγως βαρεiαν 

στρατιωτικήν προσπάθειαν, διεκόπη ή παροχή βοη

θείας άμυντικής στηρίξεως, χωρίς νά έχουν δημι

ουργηθή αί προϋποθέσεις καί τά μέσα άναπληρώσε

ως αύτής. Ή κατά τήν τελευταίαν σύσκεψιν τών 

ύπουργών του ΝΑΤΟ έν 'Αθήναις ληφθείσα άπόφα

σις μελέτης του κρισίμου αύτου θέματος κινδυνεύει 

νά μεταβληθή είς γράμμα νεκρόν λόγω άvτιδράσεών 

τινων, αί όποίαι, άσφαλώς έν άγνοίl(t σας, έξεδηλώ

θησαν προσφάτως έν Παρισίοις. 

))Τό χαμηλόν βιοτικόν έπίπεδον του έλληνικου 

λαου καί ή έπικίνδυνος διάρθρωσις τής πολιτικής 

μας ζωής, ή όποία ένθαρρύνει έτι μaλλον τήν συνεχή 

πίεσιν τών γειτονικών όλοκληρωτικών καθεστώτων, 

έπιβάλλουν τήν έπίσπευσιν τής οίκονομικής μας 

άναπτύξεως. Καί πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην, τής 
παροχής τούτέστιν καταλλήλου μορφής δανείων διά 

τήν οίκονομικήν μας άνάπτυξιν, έξακολουθεί νά έπι

κρατή πλήρης άοριστία καί άσάφεια, καθότι μέχρι 

τής στιγμής αύτής δέν προτείνονται έποικοδομητι

καί καί πρακτικώς έφαρμόσιμοι λύσεις. 

))Είς τάς σχέσεις μας μέ γειτονικάς χώρας, τελού

σας ύπό όλοκληρωτικόν καθεστώς, έχομεν διαφο

ράς, ένίοτε έπικινδύνους. Είς τάς διαφοράς αύτάς, τά 

άναμφισβήτητα δίκαια τής 'Ελλάδος δέν τυγχάνουν, 

έστω κατ' άρχήν, τής άπαραιτήτου συμμαχικής 

ύποστηρίξεως καί άλληλεγγύης, ωστε νά δυνάμεθα 

νά χειρισθώμεν τά θέματα αύτά μέ ποιάν τιναν aνεσιν 

καί άσφάλειαν. 

)) 'Εκ τών παραδειγμάτων δμως αύτών τό χαρα
κτηριστικώτερον εlναι τό άκόλουθον: 

)) 'Από έτών προσπαθώ νά τακτοποιήσω τό έξω
τερικόν δημόσιον χρέος. 'Εφθάσαμεν μετά μακράς 

καί έπιπόνους διαπραγματεύσεις είς συνεwόησιν μέ 

τό συμβούλιον τών 'Αμερικανών όμολογιούχων έπί 

τών οίκονομικών δρων, άλλ ' έξακολουθεί, παρά τάς 
πολλαπλάς ύποχωρήσεις μας, ή έκκρεμότης, διότι οί 

όμολογιουχοι έπιμένουν νά διαφωνουν είς έναν δ ρο ν 

καθαρώς πολιτικής σημασίας. Δέν δέχονται οίίτοι 

τήν έπιφύλαξιν ύπέρ τής 'Ελλάδος του δικαιώματος 

δπως αύτη έπιζητήση διαπραγματεύσεις διά καλυτέ

ρους δρους, aν παραχωρήσουν τοιούτους εlς γειτο

νικάς μας χώρας, ώς φαίνεται λίαν πιθανόν νά πρά

ξουν είς τό μέλλον. 
)) 'Επί τής ρήτρας ταύτης έπιμένω, διότι εlμαι βέ

βαιος δτι ό έλληνικός λαός, έχων καί άλλους λόγους 

πικρίας, θά θεωρήση άδικαιολόγητον τό δτι κομμου

νιστικαί χώραι τυγχάνουν καλυτέρας μεταχειρίσεως 

τών πιστών συμμαχικών φιλικών χωρών. 

)) 'Ενώ δμως τόσον σοβαρό ν λόγον έχω διά νά 
έπιμένω έπί του σημείου αύτου καί ένώ άπαντες οί 

οίκονομικοί δροι συνεφωνήθησαν, ή ρύθμισις του 

έξωτερικου δημοσίου χρέους μου προβάλλεται άπό 

τάς περισσοτέρας Κυβερνήσεις τής Δύσεως ώς δρος 

διά τήν σύστασιν ίκανοποιητικου κονσόρτσιουμ 

ένισχύσεως τής οίκονομικής άνορθώσεώς μας. 

))Είς fίν περίπτωσιν δέν ύποκύψωμεν είς τήν πίε

σιν αύτήν, τοιουτον πλήρες κονσόρτσιουμ θά συ

σταθή μόνον διά τήν Τουρκίαν. 

))Ούτω, θά διατρέξω τόν κίνδυνον, είτε νά ίδω κα

θιστάμενα έπικίνδυνα τά έρωτήματα τά όποία θέτει 

είς έαυτόν ό έλληνικός λαός ώς πρός τήν πολιτικήν 

τής Δύσεως έναντι αύτου καί έναντι τών κομμουνι

στών γειτόνων του, είτε νά διερωτηθή ό λαός διατί 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΚΕΝΝΕΝΤΥ 437 

Τό έρyοστάσιο λιπασμάτων τής Νέας Καρβάλης. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



438 ΠΡΟΆΣΠΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ 

αύτός, δστις έπολέμησε, έθυσιάσθη καί έπολιτεύθη 

έντίμως καί σοβαρώς, τυγχάνει όλιγώτερον καλής 

μεταχειρίσεως έναντι τής φίλης καί συμμάχου Τουρ

κίας. 

))Αί περιπτώσεις τάς όποίας έπεσήμανα, άποτε

λοίJν βασικά παραδείγματα, τά όποία δέν άπαιτοίJν 

iδιαιτέράν τινα άποσαφήνισιν. Θά σfiς ήμην πολύ 

ύπόχρεως έάν θελήσητε νά έκτιμήσητε τήν βαρύτητα 

τήν όποίαν .έχουν τά προαναφερθέντα προβλήματα 

εiς χώραν, ή όποία άποτελεί τήν ζωτικήν προφυλα

κήν τής Δύσεως έπί τής Βαλκανικής Χερσονήσου, 

καθ' ή ν άκριβώς στιγμήν εύρισκόμεθα ένώπιον ζωη

ρών ζυμώσεων καί τολμηρών πρωτοβουλιών τής Μό

σχας εiς τήν περιοχήν αύτήν καί ούδείς γνωρίζει 

ποία ι έξελίξεις θά προκύψουν. 'Αντιλαμβάνεσθε δτι, 

άντιμεωπίζων -καί δή μέ άμιγές δημοκρατικόν σύ
στημα καί έπομένως μέ τόν κίνδυνον έσωτερικών 

έπιπτώσεων- τήν συνεχή πίεσιν τοίJ άπό Βορρά 

όλοκληρωτισμοίJ, δστις άνέκαθεν έδειξεν iδιαίτερον 

ένδιαφέρον διά τό κρίσιμον έλληνικόν σταυροδρό

μιον, όφείλω νά άντιμετωπίσω έγκαίρως καί άποφα

σιστικώς τάς συνεπείας χειρισμών όφειλομένων εiς 

άγαθάς μέν προθέσεις, άλλά εiς λανθασμένας έκτιμή

σεις τών δεδομένων. Καί έπικαλοίJμαι τήν συμπαρά

στασιν καί ένεργόν βοήθειάν σας εiς τήν έκπλήρω

σιν τής δυσκόλου άποστολής μου)) 194 • 

Τήν ίδια ήμέρα δ Κ. Καραμανλής δέχεται τόν 

πρεσβευτή τ&ν ΗΠΑ στήν ' Αθήνα, Χ. Λαμπουίς, δ 
δποίος τόν ένημερώνει γιά τήν έπίσκεψη πού πρό

κειται νά πραγματοποιήσει στήν ' Ελλάδα δ ' Αμερι

κανός άντιπρόεδρος, Λ. Τζόνσον. Σχετικά, δ 'Έλ

ληνας πρωθυπουργός δηλώνει: 

«Ή έλληνική Κυβέρνησις αiσθάνεται iδιαιτέραν 

ίκανοποίησιν καί χαράν διά τήν άναγγελθείσαν έπί

σκεψιν εiς τήν 'Ελλάδα τοίJ άντιπροέδρου τών 

'Ηνωμένων Πολιτειών καί τής κυρίας Τζόνσον. 

)) 'Η έπίσκεψις αύτή, άποτελοίJσα μίαν έπί πλέον 

έκδήλωσιν τοίJ ένδιαφέροντος τών ΗΠΑ διά τήν 

'Ελλάδα, θά έπιβεβαιώση τόν στενόν δεσμόν πού 

ύπάρχει μεταξύ τών δύο χωρών καί θά παράσχη τήν 

εύκαιρίαν δπως συζητηθοίJν έπί ύψηλοίJ έπιπέδου διά

φορα θέματα κοινοίJ ένδιαφέροντος έν τψ πλαισίφ 

τών σχέσεων στενής φιλίας καί συμμαχικής συνερ

γασίας, αί όποία ι συνδέουν τάς 'Ηνωμένας Πολιτεί

ας καί τήν 'Ελλάδωλ 

8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1962 

'Υπογράφεται σύμβαση μεταξύ τής ' Εμπορικής 

Τραπέζης καί τής γαλλικής εταιρίας «Κομπαντέκ», 

σύμφωνα μέ τήν όποία ή τελευταία θά παραδώσει, 

στή διάρκεια του1964, στήν 'Εταιρία Φωσφορικ&ν 

Λιπασμάτων, πού ίδρύθηκε άπό τήν 'Εμπορική καί 

'Ιονική-Λαϊκή Τράπεζα, έργοστάσιο μέ έτήσια παρα

γωγική ίκανότητα 250.000 τόνους. 'Η «Κομπαντέκ» 
άνέλαβε, πέρα άπό τήν τεχνική εύθύνη, καί τήν κατά 

80% χρηματοδότηση του έργοστασίου, τό όποίο θά 
στοιχίσει 33 εκατ. δολλάρια. Τό έργοστάσιο θά άνε

γερθεί στή Νέα Καρβάλη (Καβάλα) καί 40 ετη μετά 
τήν εναρξη τfίς λειτουργίας του, θά περιέλθει qτό 

Κράτος. 

'Η 'Εμπορική Τράπεζα ύπέγραψε καί μέ τό γαλ

λικό οlκο «Σοέμπς» σύμβαση γιά τήν άνέγερση στό 

Βέλο Κορινθίας έργοστασίου παραγωγής χυμών 

φρούτων γιά έξαγωγή. Σύμφωνα μέ τό σχετικό ειδη

σεογραφικό δελτίο, τό έργοστάσιο θά εΙ ναι ετοιμο τό 

Φεβρουάριο 1963 καί θά κατεργάζεται έτησίως Ι 0.000 
τόνους φρουτα, κυρίως λεμόνια. 

9 ΑΥΓΟΥΣτΟΥ 1962 

Χορηγείται στήν 'Εμπορική καί τήν 'Ιονική

Λαϊκή Τράπεζα άδεια γιά τήν ίδρυση ναυπηγείων, 

στά όποία θά ναυπηγουνται πλοία χωρητικότητος μέ

χρι 50 χιλ. τόνους. Τό σχετικό διάταγμα δρίζει δτι τό 
μετοχικό κεφάλαιο τής έπιχειρήσεως -πού θά εχει 

μορφή άνωνύμου εταιρίας, μέ περιθώριο ίδρύσεώς 

της τούς εξι μήνες- θά εΙναι δύο εκατ. δολλ., τά 

όποία οί δύο Τράπεζες καί ή ύπό ίδρυση άνώνυμος 

εταιρία θά εiσάγουν άπό τό έξωτερικό, σέ συνάλλα

γμα καί μηχανήματα. 

Τό νέο ναυπηγείο πρόκειται νά ίδρυθεί στόν κόλ

πο της 'Ελευσίνας, σέ εκταση 500 στρεμμάτων, καί ή 
λειτουργία του προβλέπεται νά άρχίσει πολύ πρίν 

άπό τήν λήξη της τετραετους προθεσμίας. 

11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1962 

Μέ πρωτοβουλία του πρωθυπουργου, συγκροτεί

ται έπιτροπή γιά τόν εορτασμό τής συμπληρώσεως, 

τό 1963, εκατονταετηρίδος άπό τήν άνάρρηση στό 
θρόνο του Γεωργίου του Α ' . 

Μέ τήν εύκαιρία αύτή , δ βασιλεύς Παυλος μέ 

έπιστολή του γνωστοποιεί στόν Κ. Καραμανλή τήν 

άπόφασή του νά δωρίσει στό Κράτος, άγρόκτημά του 

στό Πολυδένδρι: 

«Κύριε πρωθυπουργέ, 

>>Δράττομαι τής εuκαιρίας τής γενομένης μοι άνακοι

νώσεως δτι συνεστήσατε έπιτροπήν διά τόν έορτασμόν τής 

εκατονταετίας, άφ , ή ς δ πάππος μου καί aρχηγός τής βα

σιλευούσης έλληνικής οίκογενείας, έκλογ1j τών εκπροσώ

πων τών ' Ελλήνων, άνήλθεν έπί τοϋ έλληνικοϋ θρόνου, 

διά νά σaς γνωρίσω δτι άπεφάσισα νά θέσω είς τήν διάθε

σιν τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ τό έκ 35.000 στρεμμάτων κτήμα 
μου Πολυδένδρι. 

>>' Η δωρεά αϋτη παρακαλώ νά έκτιμηθή ώς συμβολική 

έκδήλωσις τής άγάπης μου πρός τόν λαόν, μετά τοϋ δποίου 

τόσα έθνικά γεγονότα έντός των εκατόν αuτών έτών συνέ-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 439 

δεσαν τήν βασιλείαν, σφυρηλατήσαντα στενούς δεσμούς, 

τούς όποίους κατέστησαν στενωτέρους κοινοί <iγώνες καί 

προσπάθειαι, τόσον εν είρήν1J δσον καί εν πολέμφ, του 

πάππου μου επισφραγίσαντος διά τής ζωής του τάς θυσίας 

τόσων 'Ελλήνων. 

»Νομίζω δτι τό κτήμα τουτο θά ήδύνατο νά διατεθή 

ύπέρ τών <iγροτικών συνεταιρισμών τής 'Ελλάδος, ϊνα 

<iνεγερθουν εκεί σχολαί επιμορφώσεως τών <iγροτών, οϊτι

νες μετά τών εργατών <iποτελουν βασικόν τμήμα τής σπον

δυλικής στήλης του εθνους. Πάντως, εάν ή Κυβέρνησις θά 

ενόμιζεν δτι θά ύπήρχε καλύτερος τρόπος διαθέσεως τής 

δωρεάς ταύτης, δύναται νά <iντιμετωπισθfj τουτο. 

»Θά επεθύμουν νά προχωρήση τό εργον ταχέως rοστε, 

liν θά ήτο τεχνικώς ·δυνατόν, νά εγκαινιασθή τουτο κατά 

τήν επέτειον τής πρό αίώνος ύποδοχής του πάππου μου είς 

Πειραιά». 

'Ο Κ. Καραμανλής άπευθύνει στό βασιλέα Παϋλο 

τήν άκόλουθη έπιστολή: 

«Μεγαλειότατε, 

»Παρακαλώ 'Υμiiς δπως δεχθήτε τήν βεβαίωσιν 

τής Κυβερνήσως δτι αϋτη βαθύτατα έκτιμii τήν πρός 

τό εθνος δωρεάν, περί ής άπό 12ης τρέχοντος έπι

στολή Ύμών. 

»Τό προσφερόμενον άγρόκτημα Πολυδένδρι, έ

κτάσεως 35.000 στρεμμάτων, όργανούμενον καί άξι
οποιούμενον καταλλήλως, θά παράσχη τήν εύκαιρί

αν είς τόν 'Έλληνα άγρότην δ πως βελ τιώση αίσθη

τώς τάς έπαγγελματικάς τούτου γνώσεις καί θά συμ

βάλη άποφασιστικώς είς τήν βελτίωσιν τών όρων 

τής διαβιώσεώς του. 

)>Υό γεγονός, έξ άλλου, δτι ή δωρεά αϋτη πραγμα

τοποιείται έπ' εύκαιρίq τής άποφάσεως τής Κυβερνή

σεως δπως έορτάση τήν συμπλήρωσιν ΙΟΟετίας, άφ' 

ής ό άείμνηστος βασιλεύς Γεώργιος Α ' άvήλθεν τάς 
βαθμίδας του έλληνικου θρόνου, προσδίδει ίδιαιτέ

ραν σημασίαν εlς τήν χειρονομίαν 'Υμών. Κατά τήν 

διάρκειαν τής ίστορικής αύτής ΙΟΟετίας συνετελέ

σθησαν σημαντικώτατα έθνικά γεγονότα, τά όποία 

συνέδεσαν στενώτατα τήν έλληνικήν βασιλικήν οί

κογένειαν μετά του εθνους καί έσφυρηλάτησαν τούς 

δεσμούς της μετά του έλληνικου λαου. 

)) Ή 'Υμετέρα Μεγαλειότης, συνεχίζουσα τάς 
παραδόσεις αύτάς τής βασιλικής οίκογενείας, έπέ

δειξεν είς πiiσα περίπτωσιν καί εύκαιρίαν τήν άγά

πην αύτή ς πρός τόν έλληνικόν λαόν, νέον δείγμα τής 

όποίας εlναι καί ή έξαγγελθείσα δωρεά. 

)) 'Ο έλληνικός λαός, έστέ βέβαιος Μεγαλειότατε, 
δτι άνταποδίδει μέ είλικρίνειαν τά αίσθήματα αύτά 

τής άγάπης καί άφοσιώσεως, τόσον πρός 'Υμiiς, 

όσον καi πρός όλόκληρον τήν βασιλική ν οίκογένει
αν))ι9s. 

Μέ σκοπό τήν άξιοποίηση τής βασιλικής δωρε

άς, ό Κ. Καραμανλής θά εχει συνεργασία, στίς 20 
Αύγούστου, μέ τόν ύπουργό Γεωργίας, Κ. 'Αδαμό-

πουλο καί τόν πρόεδρο τής Πανελλήνιας Συνομο

σπονδίας τής 'Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών, 

Π. Ροϋσσο. Κατά τή σύσκεψη άποφασίστηκε νά κα

ταρτιστεί μελέτη γιά τήν πλήρη άξιοποίηση τοϋ κτή

ματος, ώς κέντρου έκπαιδεύσεως. Στή συνέχεια θά τό 

παραλάβει ή Πανελλήνια Συνομοσπονδία ·Ενώσεως 

Γεωργικών Συνεταιρισμών, ώς έκπρόσωπος τοϋ 'Έλ

ληνα άγρότη, πρός τόν όποίο καί εγινε ή δωρεά. 

'Αμέσως μετά, ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμαν

λή συνέρχονται τά μέλη τής έπιτροπής γιά τόν έορ

τασμό τής ΙΟΟετίας τής δυναστείας. Στή σύσκεψη, 

στήν όποία παρίσταται ό διάδοχος Κφνσταντίνος 

καί μετέχουν oi ύπουργοί Προεδρίας, Δ. Μακρής καί 

'Εσωτερικών, Γ. Ράλλης, καταρτίζεται σέ γενικές 

γραμμές τό πρόγραμμα τοϋ έορτασμοϋ . 

16 Α ΥΓΟΥΣτΟΥ 1962 

Ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή συγκροτεί

ται σύσκεψη μέ άντικείμενο τήν έξέταση τοϋ προ

γράμματος άναπτύξεως τής γεωργικής οικονομίας. 

Στή σύσκεψη, στήν όποία λαμβάνουν μέρος οί 

ύπουργοί Συντονισμοί\, ΟΙ.κονομικ&ν, 'Εμπορίου 

καί Γεωργίας, oi ύφυπουργοί 'Εμπορίου καί Γεωργί
ας, ό διοικητής τής Α ΤΕ Α. 'Αποστολίδης, ό ύποδι

οικητής, Ν. Μομφεράτος καί ό γενικός γραμματέας 

τοϋ ύπουργείου Γεωργίας Δ. Ταλέλλης, λαμβάνεται 

σειρά μέτρων γιά τήν άναδιάρθρωση τ&ν καλλιερ

γειών καί τήν αϋξηση τοϋ άγροτικοu είσοδήματος. 

Στή σχετική κυβερνητική άνακοίνωση άναφέρεται: 

«Ή Κυβέρνησις, εν τfi επιδιώξει τής <iναπτύξεως τής 

γεωργικής οίκονομίας, έφαρμόζει <iπό του 1960 τό πρό
γραμμα τής <iναδιαρθρώσεως τών γεωργικών εκμεταλλεύ

σεων. Τό πρόγραμμα τουτο, <iποβλέπει πρό παντός είς τόν 

περιορισμόν τής καλλιεργείας του σίτου καί είς τήν <iφιέ

ρωσιν τών <iποδεσμευομένων εκτάσεων είς <iποδοτικωτέ

ρας καλλιεργείας. Διαθέτει δέ κατ' ετος ή Κυβέρνησις ση

μαντικά ποσά ϊνα χρησιμεύσουν ώς οίκονομικά κίνητρα 

διά τήν εφαρμογήν του προγράμματος. 'Υπολογίζονται είς 

300 έκατ. δρχ. τά ποσά τά όποία θά <iπορροφήσουν κατά τό 
τρέχον ετος αί επιδοτήσεις τών καλλιεργειών. Τά μέχρι 

τουδε επιτευχθέντα <iποτελέσματα τής εφαρμοσθείσης πο

λιτικής ύπήρξαν ίκανοποιητικά. Περιωρίσθη ή σιτοκαλ

λιέργεια κατά ενα έκατομμύριον περίπου στρέμματα, <iντι

θέτως δέ έσημειώθη επέκτασις τής καλλιεργείας τών κτη

νοτροφικών ψυχανθών κατά ενα έκατομμύριον στρέμματα 

περίπου καί του βάμβακος κατά έπτακοσίας χιλιάδας 

στρέμματα καί είσήχθη ή καλλιέργεια τών σακχαροτεύτ

λων καί τής μηδικής. Παρά ταυτα, ή Κυβέρνησις, επιθυμου

σα τήν δλοκλήρωσιν τής πολιτικής της καί τόν ετι περαιτέ

ρω περιορισμόν τής σιτοκαλλιεργείας, δ δποίος ε{ναι <iνα

ποσπάστως συνδεδεμένος μέ τήν επιδιωκομένην επίσης 

<iνάπτυξιν τής κτηνοτροφίας, εξετάζει τήν δυνατότητα λή

ψεως καί liλλων μέτρων, τά όποία θά συντελέσουν είς τήν 

επιτυχίαν τών liνω σκοπών. 

»'Η εξέτασις του θέματος τούτου θά συνεχισθή είς 
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προσεχή σύσκεψιν μετά τήν διερεύνησιν καί άλλων συμ

πληρωματικών στοιχείων, βάσει τών όποίων θά καταστή 

δυνατή ή λήψις τελικών άποφάσεων. 

»' Η ϊδρυσις γεωργικών βιομηχανιών άποτελεί, ώς 
γνωστόν, κύριον μέλημα τής Κυβερνήσεως, διότι εΙναι 

στενώς συνδεδεμένη μέ τήν άξιοποίησιν τών γεωργικών 

προϊόντων, τήν σταθεροποίησιν των τιμών αuτών καί τήν 

προώθησιν τών εξαγωγών. Κατά τήν σύσκεψιν, συνεζητή

θη ή εκτέλεσις του προγράμματος γεωργικών βιομηχανιών 

εiς τά πλαίσια του πενταετους προγράμματος καί ενεκρίθη 

τό πρόγραμμα των ετών 1963 καί 1964, άνερχόμενον εiς 
470.000.000 δραχμάς . 

»Κατά τήν προσεχή διετίαν προβλέπεται ή ϊδρυσις 89 
νέων γεωργικών βιομηχανιών καί ή επέκτασις 66 εκ των 
ήδη ύφισταμένων. Ώς καί κατά τό τρέχον ετος, οϋτω καί 

κατά τά δύο προσεχή ή εμφασις δίδεται εiς τήν κατασκευήν 

των γαλακτοκομείων, ώστε νά επιτευχθή ή άνάπτυξις του 

τομέως τής κτηνοτροφίας, ή όποία θά επιφέρη τάς αναγκαί

ας διαρθρωτικάς μεταβολάς διά τήν αϋξησιν του αγροτικου 

εΙσοδήματος. Ταυτοχρόνως Ιδιαιτέρα σημασία άποδίδεται 

εiς τήν κατασκευήν σταφιδεργοστασίων, ώστε αντικαθι

σταμένων των παλαιών, νά επιτευχθουν καί χαμηλότερον 

κόστος εργασίας καί καλυτέρα εμφάνισις τής σταφίδος 

κορινθιακής καί σουλτανίνας εiς τήν διεθνή άγοράν. 

»'Εξ ιϊλλου, περατωθείσης τής δ λ ης εργασίας, ήρχισεν 

άπό εικοσαημέρου ή λειτουργία τής έταιρίας ψυκτικής άλύ

σου, ή όποία κατά τήν προσεχή διετίαν θά αναλάβη τήν 

συμπλήρωσιν των ψυκτικών εγκαταστάσεων του κέντρου 

διαλογής καί συσκευασίας καί τήν προμήθειαν μεταφορι

κών μέσων. Φορείς τών προβλεπομένων εργων θά επιλε

γουν iδιώται η συνεταιριστικαί οργανώσεις η επιδιωκομέ

νης τής συνεργασίας άμφοτέρων, δπου τουτο εΙναι δυνα

τόν, θά δημιουργήται μικτός φορεύς καί δπου ή άνάγκη τό 

επιβάλλει, θά άναλαμβάνη τήν κατασκευήν των εργων ή 

ΑΤΕ είτε μόνη, είτε εν συνεργασί~ μέ Ιδιωτικούς ή συνε

ταιριστικούς φορείς. 

»Εiς τόν διοικητήν τής Α ΤΕ κ. Α. 'Αποστολίδην ανετέ

θη δπως μελετήση καί προωθήση τό θέμα τής ίδρύσεως 

των γεωργικών βιομηχανιών εντός των πλαισίων του προ

γράμματος. 

»'Εν συνεχεί~ δ πρόεδρος τής Κυβερνήσεως κατετοπί

qθη επί τής προόδου των έργασιών τής ύπό άνέγερσιν μεγά

λης άγορiiς των 'Αθηνών καί διεπιστώθη ή λίαν ίκανοποι

ητική εξέλιξις τούτων, μέ αποτέλεσμα νά καταστή δυνατόν 

νά τεθή εν λειτουργί~ τό βραδύτερον μέχρι τέλους του 

προσεχους Δεκεμβρίου. 'Ως γνωστόν, ή άγορά αϋτη άνε

γείρεται επί εκτάσεως 300 στρεμμάτων καί ή συνολική δα
πάνη κατασκευής της θά άνέλθη εiς 240 έκατ. δραχμών. 

>>'Εκ τής λειτουργίας τής άγορiiς ταύτης θά έξυπηρετη
θή βεβαίως τά μέγιστα τό καταναλωτικόν κοινόν τής περι

οχής τής πρωτευούσης, κυρίως δμως θά έξυπηρετηθοuν οί 

παραγωγοί των διαφόρων γεωργικών προϊόντων, τά όποία 

διά τής επερχομένης οϋτω βελτιώσεως του δλου συστήμα

τος διακινήσεως καί εμπορίας αuτών θά διατίθενται ύπό 

καλυτέρας τιμάς, έπ' ωφελεί~ των iδίων των παραγωγών». 

21 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1962 

Ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή συγκροτεί-

ται σύσκεψη, μέ σκοπό τήν άντιμετώπιση τών πολε

οδομικών καί κυκλοφοριακών προβλημάτων τής 

πρωτεύουσας. Στή σύσκεψη, στήν όποία συμμετέ

χουν δ ύπουργός Δημοσίων 'Έργων, Σ. Γκίκας, ό 

ύφυπουργός, Α. Θεοδοσιάδης, καί ύπηρεσιακοί παρά

γοντες, άποφασίζεται ή διεύρυνση όρισμένων άρτη

ριών, η μελέτη σχεδίων γιά τήν ϋδρευση καί άποχέ

τευση τοϋ λεκανοπεδΊου 'Αττικής καί η διάνοιξη νέ

ων λεωφόρων. Παράλληλα, άνατίθεται σέ είδική έπι

τροπή η γενικότερη ρύθμιση τών πολεοδομικών θε

μάτων. Στή σχετική άνακοίνωση πού έκδίδεται άμέ

σως μετά τή σύσκεψη, άναφέρεται: 

«Τό ύπουργείον Δημοσίων 'Έργων ενετάλη νά προβή 

ε{ς τήν ιϊμεσον εναρξιw έκτελέσεως των προγραμματισθέν

των σοβαρών κυκλοφοριακών εργων, ήτοι τής άναμορφώ

σεως τών λεωφόρων Βουλιαγμένης καί Μεσογείων, τής 

έπεκτάσεως τής λεωφόρου Θησέως από Πλατείας Δαβάκη 

Καλλιθέας μέχρι Τζιτζιφιών, του δεύτερου κλάδου τής πα

ρακηφισίου όδου άπό Τριών Γεφυρών μέχρις όδου Πει

ραιώς, τής εiσόδου Πειραιώς άπό τής όδοu 'Αθηνών-Πει

ραιώς μέχρ1.ς όδου Βασ. Σοφίας καί τέλος τής λεωφόρου 

Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι συναντήσεως μετά λεωφό
ρου Μεσογείων. 

»'Η ιϊμεσος εναρξις κατασκευής τών aνωτέρω εργων 

έκρίθη ώς ιϊκρως επείγουσα, λόγω του έκ τής άλματώδους 

αuξήσεως των κυκλοφορούντων αυτοκινήτων κορεσμοί} 

τών ώς ιϊνω aρτηριών. 

»Εiδικώτερον, εκαστον των άνωτέρω εργων εχει τά 

έξής χαρακτηριστικά καί έξυπηρετεί τούς κάτωθι σκο

πούς: 

» I. Λεωφόρος Μεσογείων 
»Μήκος 8 χλμ. θά εχη δύο κλάδους μέ 4 λωρίδας κυ

κλοφορίας συνολικώς καί διαχωριστική νησίδα. Δαπάνη 

του εργου 90.000.000 δρχ. Θά εξυπηρετή τά άνατολικά 
προάστια 'Αθηνών (Χολαργόν, Οίκισμόν Παπάγου, 'Αγί

αν Παρασκευήν), τήν περιοχήν Μεσογείων καί τούς πα

ρευβοϊκούς οiκισμούς (Ραφήνα ν, Λούτσα ν, "Α γιον 'Α νδρέ

αν, Νέαν Μάκρην κ.λ.π.). 
»2. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 
»Μήκους 17 χλμ., θά εχη δύο κλάδους μέ 4 λωρίδας 

κυκλοφορίας συνολικώς καί διαχωριστικήν νησίδα. Εις τό 

πρώτον τμήμα aπό Γεφύρας 'Αναπαύσεως μέχρι έργοστα

σίου ΕΛΚΑ θά χρησιμοποιηθοuν ώς μονόδρομοι ή ύφι

σταμένη όδός Βουλιαγμένης καί αί όδοί 'Ηλιουπόλεως καί 

'Όλγας. Δαπάνη του εργου 130 έκατ. δρχ. Θά συνδέση τό 
κέντρον τής πόλεως μετά του αερολιμένος, μειώνουσα τήν 

διαδρομήν κατά 1/3 περίπου τής σημερινής. 'Επίσης θά 
άνακουφίc;η τήν λεωφόρον Συγγροu καί τήν παραλιακήν 

λεωφόρον μέχρι Γλυφάδας. Θά εξυπηρετή τούς νοτιοδυτι

κούς οiκισμούς του λεκανοπεδίου (Ήλιούπολιν, 'Αργυ

ρούπολιν, Σούρμενα, ~ Ανω Γλυφάδαν). 

»3. 'Επέκτασις λεωφόρου Θησέως 
»Μήκος 2 χλμ. 'Έχει δύο κλάδους μέ 3 λωρίδας κυκλο

φορίας εκαστον καί διαχωριστικήν νησίδα. Δαπάνη του 

εργου 22 έκατ. δρχ. 'Η κατασκευή τής λεωφόρου ταύτης 
έκρίθη άπαραίτητος ώς συνέχισις τής λεωφόρου 'Ιλισου 

πρός dνακούφισιν τής λεωφόρου Συγγροu άπό τά πρός Ν. 
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Φάληρον καί Πειραιά κατευθυνόμενα όχήματα. 

»4. Δεύτερος κλάδος παρακηφισίου δδου 
»Μήκος 10 χλμ . θά εχη 2 λωρίδας κυκλοφορίας. Δαπά

νη του εργου 27 1:κατ. δρχ. 'Η άμεσος κατασκευή της εκρί
θη άπαραίτητος λόγω τής άλματώδους αύξήσεως κυκλο

φορίας του ύφισταμένου κλάδου καί πρός εξυπηρέτησιν 

τής νέας Λαχαναγοράς καί ώς επέκτασις του αύτοκινητο

δρόμου 'Αθηνώ,ν-Λαμίας μέχρι Πειραιώς. 

»5 . Είσοδος Πειραιώς 
»Εlναι ή φυσική συνέχεια τής άνακατασκευασθείσης 

δδου Πειραιώς πρός τό κέντρον τής πόλεως καί τόν επιβα

τικόν λιμένα. Θά κατασκευασθή άνω διάβασις των γραμ

μών ΕΗΣ, ητις θά ένωθή μετά τής δδου Βασ. Σοφίας 

Πειραιώς . Θά εχη 4 λωρίδας κυκλοφορίας καί ή δαπάνη 
του εργου θά άνέλθη είς 20 έκατ . δρχ . 

»6. Λεωφόρος 'Ιλισου 
»(Καί δδός Ζαγοράς, άπό λεωφόρου Βασ . Κωνσταντί

νου μέχρι συναντήσεως μέ δδόν Μεσογείων) . 

»Μήκος τής λεωφόρου 2.400 μ. θά Εχη είς πρώτον στά
διον 2 λωρίδας κυκλοφορίας. Θά άνακουφίση τήν λεωφό
ρον Βασιλ . Σοφίας καί τήν δδόν Μεσογείων είς τό πρώτον 

ταύτης τμήμα. Δαπάνη του εργου 15 1:κατ. δρχ. 

»'Η κατασκευή των άνωτέρω εξ σημαντικών κυκλοφο

ριακών εργων κλιμακουται μέχρι τέλους του ετους 1964, ή 
δέ δαπάνη εκτελέσεως θέλει άντικατασταθή πλήρως διά 

των ύφισταμένων πόρων του Είδικου Ταμείου Μονίμων 

'Οδοστρωμάτων 'Αθηνών. 

»Γενικώτερα πολεοδομικά θέματα 

)) 'Εν συνεχεί~, δ κ. πρωθυπουργός ενημερώθη επί των 

έξης θεμάτων, διά τά όποία εlχε δώσει άπό τής άνοίξεως 

σχετικάς εντολάς δπως μελετηθουν ύπό του ύπουργείου 

Δημοσίων ~Εργων: 

)) I. 'Ύδρευσις καί άποχέτευσις λεκανοπεδίου ' Αττικής. 

»2. Διανοίξεις νέων λεωφόρων. 

»3. Πολεοδομικά θέματα (ρυθμιστικόν σχέδιον πρω
τευούσης, ϊδρυσις Διευθύνσεως Πολεοδομίας καί Χωροτα

ξίας, άπομάκρυνσις λατομείων, βιομηχανικαί ζώναι, ζώναι 

πρασίνου , Ταμείον Πολεοδομίας κ.λ.π. ) . 

)) 'Η συσταθείσα επιτροπή 
»Λόγω τής σοβαρότητος τών άνωτέρω θεμάτων, δ κ . 

πρωθυπουργός άπεφάσισεν δπως συσταθή έπιτροπή έκτων 

κατωτέρω: 

I) Του ύπουργου Δημοσίων ~Εργων κ. Σ. Γκίκα, 2) του 
ύπουργου 'Εσωτερικών κ. Γ. Ράλλη, 3) του ύφυπουργου 
Δημοσίων 'Έργων κ. Α. Θεοδοσιάδη, 4) του γενικου γραμ
ματέως του ύπουργείου Δημοσίων 'Έργων κ. Χ. Οίκονό

μου, 5) του γενικου διευθυντου του ύπουργείου Δημοσίων 
'Έργων κ. Γ. Μαρτάκη, 6) του δημάρχου 'Αθηναίων κ . Α . 

Τσουκαλά, 7) του προέδρου Τεχνικου 'Επιμελητηρίου 

'Ελλάδος κ . Ν . Παγώνη, 8) των καθηγητών Έθνικου Με

τσοβίου Πολυτεχνείου καί Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

κ. κ . Α. Κριεζή, Ι. Δεσποτοπούλου καί 'ΑργυροπούΧου, 9) 
του καθηγητου κ. Κ. Κιτσίκη καί του πολεοδόμου-άρχιτέ

κτονος κ. Κ. Δοξιάδη, 10) του διευθυντου Πολεοδομίας 
Δήμου 'Αθηναίων κ. Κ . Μπίρη, 11) του διευθυντου Πολεο

δομικών Μελετών ύπουργείου Δημοσίων 'Έργων κ. Π. 

Βασιλειάδη . 

»Ή άνωτέρω 'Επιτροπή, συνερχομένη είς πλείονας 

συνεδριάσεις ύπό τήν προεδρίαν του κ . πρωθυπουργου, θά 

έξετάση τά άνωτέρω σοβαρώτατα διά τήν έξέλιξιν τής 

πρωτευούσης θέματα, πρός λήψιν των ένδεδειγμένων άπα

φάσεων». 

25 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1962 

Μετά τήν άνταλλαγή τών κυρωτικών έγγράφων 

της Συμφωνίας Συνδέσεως της 'Ελλάδος μέ τήν 

Κοινότητα, πού πραγματοποιήθηκε τήν προηγουμέ

νη, 24 Αύγούστου, μεταξύ του πρέσβη, Κ. Τρανου, 

καί του έκπροσώπου της ΕΟΚ, Α. Βεντουρίνι, σέ 

έπίσημη τελετή στίς Βρυξέλλες, δ Κ. Καραμανλης 

προβαίνει στίς άκόλουθες δηλώσεις: ·· 

«Διά τής πραγματοποιηθείσης σήμερον εlς Βρυ

ξέλλας άνταλλαγής τών έπιιωρωτικών έγγράφων τής 

Συμφωνίας τών 'Αθηνών, πληρούται καί ή τελευταία 

τυπική προϋπόθεσις τής συνδέσεως τής χώρας μας μέ 

τήν Εύρωπαϊκήν Οlκονομικήν Κοινότητα. 'Από τοv 

μεσονυκτίου τής 31ης 'Οκτωβρίου ή συμφωνία τίθε

ται έν ίσχύει καί ή 'Ελλάς εlσέρχεται εlς νέα ν άποφα

σιστικήν καμπήν τής νεωτέρας ίστορίας της. Πράγ

ματι, χάρις είς τήν πρωτοβουλίαν καί τούς χειρι

σμούς τής Κυβερνήσεως, τήν συμπαράστασιν καί 

κατανόησιν τών Κυβερνήσεων τών φίλων έξ χωρών, 

άλλά καί τήν δμόφωνον συγκατάθεσιν τής έθνικώς 

σκεπτομένης συντριπτικής πλειοψηφίας του έλληνι

κοv λαοv, ή 'Ελλάς, πρώτη -καί μέχρι σήμερον μό

νη- μεταξύ δλων τών εύρωπαϊκών χωρών, έπέτυχε 

τήν όργανικήν της σύνδεσιν μετά τής Κοινότητος. 

» "Εως χθές ή έλληνική παραγωγική προσπάθεια 
ήτο κυρίως έστραμμένη πρός τήν ίκανοποίησιν τών 

άναγκών τής μικρiiς έλληνικής άγορiiς. 'Από τής 

αϋριον θ' άπευθυνώμεθα πρός τήν εύρυτάτην Κοι

νήν Άγοράν τών 170 έκατομμυρίων καταναλωτών, 
πρός τάς συνθήκας καί τάς άπαιτήσεις τής δποίας 

καλούμεθα νά προσαρμοσθώμεν. Μεταβάλλονται, 

συνεπώς, τά κριτήρια τής οίκονομικότητος, καίμε

γεθύνονται τεραστίως τά μέτρα τής παραγωγικότη

τος τών έλληνικών έπιχειρήσεων. Θά πρέπει, είς 

δλους τούς τομείς τής παραγωγής, είς τόν γεωργικόν, 

τόν βιομηχανικόν καί τόν βιοτεχνικόν, νά σημειω

θούν μεγάλης έκτάσεως διαρθρωτικαί μεταβολαί, 

ώστε νά καταστούν συναγωνιστικά τά προϊόντα μας. 

» Ό έλληνικός λαός δύναται νά εlναι βέβαιος δτι 
ol έπιτευχθέντες διά τής συμφωνίας δροι τής συνδέ
σεως παρέχουν τά άναγκαία διά τήν άναπροσαρμο

γήν τής οίκονομίας μας χρονικά περιθώρια, καί δια

νοίγουν άπεριορίστους σχεδόν δυνατότητας άξιο

ποιήσεως τής τεχνολογικής, έμπορικής καί όργανω

τικής έμπειρίας τών προηγμένων οίκονομιών τών 

χωρών τής Κοινότητος. Τό καθεστώς τής συνδέσεως 

προστατεύει τόν έλληνικόν μόχθον, άλλά καί δημι

ουργεί τάς προϋποθέσεις του ταχέως έκσυγχρονι

σμοv τής έλληνικής οίκονομίας. 
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»'Η άξιοποίησις τών διανοιγομένων εύκαιριών 

ε{ναι κοινόν έργον όλων τών 'Ελλήνων. Ή Κυβέρ

νησις, άποφασίσασα τήν σύνδεσιν, έχει βαθείαν συ

ναίσθησιν τών ίστορικών εύθυνών της. ΝΕπραξε καί 

θά εξακολουθήση νά πράττη τό καθήκον της, κατευ

θύνουσα τήν έλληνικήν παραγωγικήν προσπάθειαν 

πρός τούς τιθεμένους, . διά τής συνδέσεως, νέους 

σκοπούς, δημιουργοVσα τό κατάλληλον οiκονομικόν 

κλίμα καί θεμελιουσα, διά τών δημοσίων έπενδύσεων, 

τήν άναγκαίαν ύποδομήν. Ή Κυβέρνησις πιστεύει 

ότι τήν προσπάθειάν της ταύτη ν δύναται vά στηρίξη 

είς τήν εργατικότητα, τόν δυναμισμόν καί τήν 

σωφροσύνην του έλληνικου λαου. 

>>Διά τής συνδέσεώς μας μετά τής Εύρωπαϊκής 

Οίκονομικής Κοινότητος ενισχύεται ή διεθνής πί

στις καί γενικώτερον ή διεθνής θέσις τής 'Ελλάδος. 

Ή σύνδεσις, άποβλέπουσα τελικώς είς τήν οίκονο

μικήν ενωσιν, όλοκληρώνει τούς ύφισταμένους πο

λιτικούς καί πολιτιστικούς δεσμούς μετά τών εύρω

παϊκών εκείνων χωρών, αί όποίαι πιστεύουν είς τό 

ϊδιον μέ ήμιiς iδανικόν, τής πολιτικής καί τής οίκο

νομικής ελευθερίας. Χωρίς νά παραβλάπτωνται αί 

οίκονομικαί μας σχέσεις μετά τών εκτός τής Κοινό

τητος χωρών, κατοχυρουται ή οίκονομική άσφάλεια 

τής χώρας καί εξασφαλίζεται τό οίκονομικόν μέλ

λον του έλληνικου λαου. 

»Ν Ας γίνη ή σημερινή ήμέρα άφετηρία μιιiς κα

θολικής προσπαθείας διά τήν επιτάχυνσιν τής οίκο

νομικής μας άναπτύξεως καί τήν κατάκτησιν άνωτέ

ρου επιπέδου διαβιώσεως άπό όλων τών τάξεων του 

έλληνικου λαου. 'Από τήν συστηματικότητα καί τήν 

έντασιν τής εργασίας όλων μας θά εξαρτηθή ή επιτυ

χία». 

Σέ συγχαρητήριο μήνυμά του πρός τόν 'Έλληνα 

πρωθυπουργό, ό πρόεδρος τής 'Εκτελεστικής 'Επι

τροπής τής ΕΟΚ, Β. Χαλστάιν, θά άναφέρει: 

«'Επί τfi εuκαιρίq. τfjς σημερινfjς άνταλλαγfjς τών εγ-

c-γράφων επικυρώσεως τfjς Συμφωνίας Συνδέσεως μεταξύ 

'Ελλάδος καί Εuρωπαϊκfjς Οiκονομικfjς Κοινότητος άπευ

θύνω ε{ς τήν Ύμετέραν 'Εξοχότητα τούς καλυτέρους χαι

ρετισμούς μου. 

»'Αποτελεί διά τούς συναδέλφους μου τfjς 'Επιτροπfjς 

καί δι' εμέ iδιαιτέραν χαράν τό νά δυνάμεθα νά χαιρετίσω

μεν τώρα τήν ·Ελλάδα ώς χώραν συνδεδεμένη ν πλέον μέ 

τήν ΕΟΚ, καί δτι οϋτω δίδεται εκφρασις άρμόζουσα ε{ς τάς 

πολιτικάς διαμορφώσεις του α{ώνος μας ε{ς τήν προαιωνί

αν συμμετοχή ν τfjς ' Ελλάδος ε{ς τήν Εuρώπην καί ε{ς τήν 
Παιδείαν καί τόν Πολιτισμόν τfjς Δύσεως. 

»Είμαι στερρώς πεπεισμένος δτι η σύνδεσις αϋτη εχει 

μεγάλην οικονομικήν καί πολιτικήν σημασίαν διά τά δύο 

μέρη καί δτι θά συμβάλη ουσιωδώς εις τήν εuημερίαν τfjς 

'Ελλάδος. 

»Χαίρω διότι η συμφωνία θά τεθfj τώρα πλέον εν iσχύι 

συντόμως καί ό.ποβλέπω μετά μεγάλων ελπίδων εις τήν 

μελλοντικήν συνεργασίαν μεταξύ τfjς χώρας σας καί τfjς 

Κοινότητος». 

·Η άπάντηση του Κ. Καραμανλή είναι ή έξή ς: 

«Εύχαριστώ θερμώς διά τό μήνυμά σας, τό όποίον 

μου δίδει τήν εύκαιρίαν νά διαδηλώσω /iπαξ έτι τήν 

μεγάλην σημασίαν, τήν όποίαν τόσον ή Κυβέρνησίς 

μου, όσον καί ό έλληνικός λαός άποδίδουν είς τήν 

έγκαινιαζομένην σήμερον σύνδεσιν τής 'Ελλάδος μέ 

τήν Εύρωπαϊκήν Κοινήν Άγοράν. Διότι, πλήν τής 

πανηγυρικής επιβεβαιώσεως τών στενών πολιτικών, 

πολιτιστικών καί πνευματικών δεσμών τής χώρας 

μου μέ τάς χώρας τής Κοινότητος, άνοίγεται σήμε

ρον εύρύτατος ό όρίζων τής οίκο νομικής συνεργασί

ας, ή όποία διά τής άνυψώσεως του βιοτικου επιπέ

δου του έλληνικου λαου θά συντελέση άσφαλώς είς 

τόv γενικώτερον σκοπόν τής έδραιώσεως τής εiρή

νης, μέ βάσιν τήν σταθερότητα καί τήν εύημερίαν». 

Συνοψίζοντας τίς επιδιώξεις τής Κυβερνήσεως 

άπό τή σύνδεση μέ τήν ΕΟΚ, ό ύπουργός Συντο

νισμοu, Π. Παπαληγούρας, σέ δηλώσεις του πρός 

τούς δημόσιογράφους άνακοίνωσε: 

«α) 'Η προσπάθεια προσαρμογfjς τfjς οικονομίας πρέ

πει νά καταβληθfj κατά τήν προσεχfj δεκαετία, κατά τήν 

όποία η δασμολογική προστασία τfjς έλληνικfjς παραγω

γfjς θά είναι επαρκής. β) 'Η εγκατάστασις άλλοδαπών επι

χειρήσεων στήν 'Ελλάδα θά γίνη σταδιακά καί μέ τήν 

προϋπόθεση αuτή ο{ φόβοι τών 'Ελλήνων επιχειρηματιών 

περί ξενικfjς κατακλύσεως δέν εuσταθοuν. γ) ·Η Κυβέρνη

ση θά εuνοήση τήν ϊδρυση μικτών η καί άμιγώς ξένων 

έπιχειρήσεων στήν 'Ελλάδα μέ σκοπό τήν έπίσπευση του 

ρυθμοί) άναπτύξεως τfjς έθνικfjς οικονομίας. δ) Οί συναλ

λαγές μέ τίς χώρες τfjς ΕΟΚ θά συνεχισθοuν, καί θά έπιδι

ωχθfj διόγκωσή τους. ε) ·Η 'Ελλάδα θά έπιδιώξη νά έντα

χθfj πλήρως στήν ΕΟΚ πρίν ό.πό τήν έξάντληση τfjς προ

βλεπομένης προθ~σμίας τών 22 έτών. στ) Δέν θά έπιβληθfj 
κανένας νέος άντι~ταθμιστικός φόρος άλλ' άπλώς δρισμέ-

l / 
νοι ταμιευτικοί δασμοί θά μετατραποuν άργότερα σέ φό-

ρους καταναλώσεως, χωρίς πάντως νά έπέλθη αϋξηση τfjς 

σημερινfjς έπιβαρύνσεως τfjς οικονομίας». 

27 Α ΥΓΟΥΣτΟΥ 1962 

Μέ τίτλο .<ιΟί 'Έλληνες επικρίνουν τόν τερματι

σμό τής άμερικανικής οίκονομικής βοηθείας», ή 

έφημερίδα «New York Times», άναφερόμενη σέ 

συνέντευξη πού εδωσε στόν Χ. Τώμπμαν ό 'Έλληνας 

πρωθυπουργός, επισημαίνει: 

Ό κ. Κ. Καραμανλfjς εις συνέντευξίν του συνώψισεν 

ώς έξfjς τά αισθήματα τfjς Κυβερνήσεώς του έπί του ζητή

ματος: Τό πρόβλημα τό δποίον έδημιουργήθη διά τήν 

·Ελλάδα συνίσταται εiς τό δτι η σημαντική πρόοδος η 

σημειωθείσα κατά τά τελευταία όλίγα ετη, χωρίς νά είναι 

ε{ς θέσιν νά καλύψη τάς ύπαρχούσας κοινωνικάς καί οικο

νομικάς ό.νάγκας, δημιουργεί έν τούτοις παρομοίαν έντύ-
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πωσιν. 'Η Κυβέρνησις δέν νομίζει δτι εύσταθεί τό επιχεί

ρημα τοuτο, οϋτε καί πιστεύει δτι δ δανεισμός άποτελεί 

τήν κατάλληλον λύσιν, Εάν μάλιστα τά χρήματα πού θά 

έξασφαλισθοuν οϋτω, πρόκειται νά διοχετευθοuν εiς άμυν

τικάς δαπάνας. Εiς τήν συνέντευξίν του δ κ. Καραμανλής 

ήρνήθη νά άναφέρη κατά πόσον δ τερματισμός τής βοη

θείας θά δδηγήση τήν Κυβέρνησίν του εiς τήν μείωσιν τών 

άμυντικών δαπανών της. Συμφώνως, πάντως, πρός ιϊλλας 

πηγάς, τελεί ύπό εξέτασιν ή περικοπή των άμυντικών κον

δυλίων καί λέγεται δτι άντιμετωπίζεται ελάττωσις των δα

πανών αύτών κατά I Ο εκατομμύρια δολλάρια, άφ' ή ς έστα
μάτησεν ή βοήθεια. Προστίθεται δτι είς τόν άντιπρόεδρον 

τών 'Ηνωμένων Πολιτει-ών κ. Τζόνσον, δ δποίος φθάνει 
εiς 'Αθήνας τήν Παρασκευήν, έν τφ πλαισίφ τής περιο

δείας του εiς τήν Μέσην 'Ανατολήν καί τήν Νότιον Εύρώ

πην, θά δηλωθή πιθανώς δτι έάν δέν έπαναληφθή ή βοή

θεια, ή 'Ελλάς θά ύποχρεωθή, ενδεχομένως, νά περικόψη 

τόν άμυντικόν της προϋπολογισμόν. 

Παρομοία ενέργεια είναι πιθανόν νά έπηρεάση δυσμε

νώς τήν έλληνικήν συμβολήν εiς τό ΝΑΤΟ. 

Κατά τήν ελληνικήν ιϊποψιν, ή διακοπή τής δωρεάν 

βοηθείας είναι άπότομος. 'Ανώτατοι κυβερνητικοί κύκλοι 

άποδίδουν δλως έξαιρετικήν σημασίαν εiς τήν άπώλειαν 

τής βοηθείας αύτής καί πιστεύουν δτι μία δραματική χει

ρονομία, ώς ή άποκατάστασις τής βοηθείας, θά διαβεβαι

ώση τήν 'Ελλάδα δτι δ ρόλος της εiς τήν δυτική ν Συμμα

χίαν κατανοείται καί εκτιμάται. 'Ο 'Έλλην πρωθυπουρ

γός, οί λοιποί κυβερνητικοί επίσημοι, τά μέλη των κομμά

των τής άντιπολιτεύσεως καί iδιώται, έμφανίζονται συμ

φωνοuντες δτι ή κατάργησις τής βοηθείας άποτελεί πλή

γμα κατά τής άναπτύξεως τής 'Ελλάδος. 

'Η ελληνική ιϊποψις δύναται νά συνοψισθή ώς άκολού

θως: 'Η 'Ελλάς €χει άνάγκην δανείου, μόνον, δμως, διά νά 

άναπτύξη τήν οiκονομίαν της. Θά ήτο, πάντως, παράλο

γον, διά μίαν μικράν χώραν νά στηρίξη τάς στρατιωτικάς 

δα πάνας της έπί δανείων. 'Η 'Ελλάς δαπανά διά τήν ιϊμυ

νάν της 170 εκατομμύρια, ΕΚ των δποίων τά 150 εκατομμύ
ρια προέρχονται άπό τόν προϋπολογισμόν καί τά ύπόλοιπα 

20 έκαλύπτοντο, μέχρι τής I ης παρελθόντος 'Ιουλίου, ύπό 
τής άμερικανικής βοηθείας. 

Μολονότι ή βοήθεια αϋτη δέν ήτο εκτεταμένη, έν τού

τοις έθωρείτο ώς άπαραίτητος διά τήν διατήρησιν τής πα

ρούσης άμυντικής ίκανότητος τής 'Ελλάδος. Βάσει του 

προγράμματος βοηθείας ή 'Ελλάς έλάμβανε πιστώσεις έξ 

20 εκατομμυρίων δολλαρίων διά τήν άγοράν άμερικανικών 
άγαθών καί έν συνεχεί~ έφέρετο εiς πίστωσιν τών 'Ηνωμέ

νων Πολιτειών εν 'Ελλάδι τό ίσόποσον των 20 εκατομμυ
ρίων δολλαρίων είς δραχμάς. Μετά τήν άφαίρεσιν τοu πο

σοστοu 10%, πρός έξόφλησιν των έκεί διοικητικής φύσεως 
δαπανών, αί 'Ηνωμέναι Πολιτείαι συνέβαλον διά τοu ύπο

λοίπου, εiς τόν έθνικόν άμυντικόν προϋπολογισμόν. 

Πολλοί 'Έλληνες βεβαιοuν δτι ή μεταπολεμική ίστο

ρία τής χώρας των παρέχει εiς αύτήν τό δικαίωμα δπως τό 

θέμα της τύχη εξετάσεως. Προσθέτουν δτι, δταν έτέθη έν 

έφαρμογij τό σχέδιον Μάρσαλ, ιϊλλαι χώραι, αί δποίαι 

ετυχον τής άμερικανικής βοηθείας, είχον τήν δυνατότητα 

νά τήν δαπανήσουν διά τήν άνοικοδόμησίν των, ένώ οί 

'Έλληνες, άντιθέτως, /;θεώρησαν εαυτούς ύποχρεωμένους 

νά διαθέσουν δλόκληρον τήν βοήθειαν, τήν δποίαν έλάμ-

βανον βάσει τοu σχεδίου Μάρσαλ, προκειμένου νά έξουδε

τερώσουν κομμουνιστικήν άπειλήν, διαρκέσασαν έπί τε

τραετίαν. Τοuτο είχεν ώς άποτέλεσμα νά καθυστερήση έπί 

πολύ τό €ργον τής άνοικοδομήσεως τής χώρας των. Οί 

'Έλληνες- καταλήγει ή άνταπόκρισις- πιστεύουν δτι 

έπέτυχον προόδους, πού άξίζει νά τύχουν συνεχοuς ύπο

στηρίξεως 196• 
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'Ύστερα άπό πρόσκληση του πρύτανη, Ε. Φωκa, 

καί μέ τή συμμετοχή του ύπουργοu Παιδείας, Γ. Κα

σιμάτη, ό Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ συνεδρίαση 

τής Συγκλήτου τοu Πανεπιστημίου 'Αθηνών, μέ 

σκοπό τή λήψη μέτρων γιά τήν ένίσχυση του Πανε

πιστημίου καί τήν ίκανοποίηση των φοιτητικών αί

τημάτων. 

Σέ κυβερνητική άνακοίνωση, μεταξύ άλλων 

άναγγέλλεται ή εναρξη άνεγέρσεως τής Πανεπιστη

μιουπόλεως στήν Καισαριανή· ή χρηματοδότηση 

του Πανεπιστημίου 'Αθηνών μέ 200 έκατ. δρχ.· ή 
διάθεση 4.500.000 δρχ. περίπου γιά τήν πλήρωση 
θέσεων διδακτικοί) προσωπικοί)· ή διάθεση 2 έκατ. 
δρχ. γιά τήν ένίσχυση του άναγνωστηρίου τής Πα

νεπιστημιακής Λέσχης καί τή δημιουργία Πανεπι

στημιακής Βιβλιοθήκης ό ύπερδιπλασιασμός τών 

πιστώσεων γιά τό συσσίτιο τών άπόρων φοιτητών καί 

ή ένίσχυση τής πιστώσεως γιά τήν ίατροφαρμακευ
τική περίθαλψη τών φοιτητών. 'Αναλυτικότερα, 

στήν κυβερνητική άνακοίνωση άναφέρ?ται: 

«Πανεπιστημιούπολις: 'Η €ναρξις άνεγέρσεως τής 

Πανεπιστημιουπόλεως - δπου θά έγκατασταθοuν ή διοί

κησις του Πανεπιστημίου, αί σχολαί Θεολογική, Νομική, 

Φιλοσοφική καί Φυσικομαθηματική, ή Βιβλιοθήκη καί δ 

Οίκος του Φοιτητοu- θά πραγματοποιηθή τό ταχύτερον, 

ώστε νά καταστή δυνατή ή έντός τετραετίας άποπεράτωσις 

του δλου €ργου. Πρός έξεύρεσιν τών άπαιτουμένων πόρων 

διά τήν ΕΚ μέρους του Πανεπιστημίου χρηματοδότησιν του 

ήμίσεος τής εκ 400 εκατ. συνολικής δαπάνης -του ετέρου 
ήμίσεος αύτής άναλαμβανομένου, κατά τήν περυσινήν 

δήλωσιν του κ . πρωθυπουργοί!, ύπό του Κράτους, τό 

δποίον παρεχώρησεν επί πλέον καί τό γήπεδον, άξίας 100 
περίπου εκατ. -ή Σύγκλητος άπεφάσισεν δμοφώνως καί 

προέτεινεν δπως ύποθηκευθή ή άκίνητος περιουσία του 

Πανεπιστημίου. Τήν πρότασιν αύτήν άπεδέχθη δ κ . πρω

θυπουργός καί άπεφασίσθη δπως διά του σχετικοί! συμβο

λαίου παρασχεθή είς τόν δανειστήν τό δικαίωμα δπως 

προβαίνη εiς τήν έκποίησιν τής οϋτω ύποθηκευμένης 

περιουσίας εύθύς ώς, λόγω τής μεταφοράς έν δλφ ή εν 

μέρει τών Σχολών τοu Πανεπιστημίου εiς τάς νέας έγκα

ταστάσεις, θά καθίσταται δυνατή ή εκποίησις χωρίς έκ 

ταύτης νά παρεμποδίζεται ή δμαλή λειτουργία του 'Ιδρύ

ματος. 'Εν περιπτώσει διαφωνίας μεταξύ Πανεπιστημίου 

καί δανειστοu ώς πρός τό ϋψος του τιμήματος, θά άπα

φαίνεται δριστικώς δ πρόεδρος τοu Συμβουλίου 'Επι

κρατείας. 'Εκ παραλλήλου δ κ. πρωθυπουργός ύπέδειξε 

δπως έπιταχυνθή ή κατάρτισις των άναγκαίων μελετών διά 
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τήν συμπλήρωσιν τών έγκαταστάσεων τής ιατρικής σχο

λής εις Γουδί (αί δποίαι προβλέπεται νά aπορροφήσουν 60 
έκατ. έκ τοu συνόλου τών 400). 

»Δαπάναι λειτουργίας: 

»'Επί του θέματος τούτου ή Σύγκλητος έζήτησε τήν 

ένίσχυσιν του Κράτους διά τήν κάλυψιν τοu παρουσιαζομέ

νου έλλείμματος τοu προϋπολογισμοί) τοu Πανεπιστημίου. 

Μετά μελέτην τών σχετικών στοιχείων βάσει του προϋπο

λογισμοί) του Πανεπιστημίου τοu τρέχοντος ετους, δ κ. 

πρωθυπουργός Ι:δήλωσεν δτι τό Κράτος aπό τοu προσε

χοuς οικονομικοri ετους θά καλύπτη τό ελλειμμα τοuτο, τό 
δποίον διά τό τρέχον ετος aνέρχεται εις 3.500.000 δρχ. 
περίπου διά τάς παγίας δαπάνας λειτουργίας καί καλύπτε

ται σήμερον /:ξ ύπάρχοντος ταμιακοu ύπολοίπου τοu Πα

νεπιστημίου . 'Επί πλέον Ι:δήλωσεν δτι θά διαθέση έκ τοu 

κρατικοί) προϋπολογισμοί) καί τά aπαιτούμενα ποcrά, 
aνερχόμενα εις 4.500.000 περίπου έτησίως, διά τήν πλή
ρωσιν πασών τών ύφισταμένων κενών θέσεων διδακτικοί) 

καί άλλου προσωπικοu, rοστε νά έξασφαλισθή ή κατά πάν

τα εϋρυθμος λειτουργία τοu Πανεπιστημίου. 'Έτερα 

2.000.000 θά διατίθενται έτησίως διά τήν aντιμετώπισιν 
aπροβλέπτων δαπανών, οϋτω δέ ή παρά τοu Κράτους χο

ρηγουμένη νέα οικονομική Ι:νίσχυσις πρός τό Πανεπιστή

μιον 'Αθηνών διά τάς δαπάνας λειτουργίας του θά aνέλθη 

aπό του προσεχοi)ς οικονομικού ετους εις 10 έκατ. Ι:τησί
ως, Ι:πί πλέον τής ijδη παρεχομένης τοιαύτης έκ τών τελω

νειακών Ι:σόδων, πού aνέρχεται εις 14.500.000 έτησίως. 
'Επίσης ή Κυβέρνησις θά aντιμετωπίση εuμενώς πaσαν 

αίτησιν τοu Πανεπιστημίου, πρός κάλυψιν Ι:κτάκτου δαπά

νης,- ώς ή προμήθεια επιστημονικών όργάνων κ .λ. π. - η 

τακτικής, ijτις θά προκύψη δταν, dναθεωρουμένων τών κα

τά σχολάς όργανισμών, /:μφανισθή πλήρης ή εικών τών 

dναγκών τοu Πανεπιστημίου εις προσωπικόν καί οργανα 

διά τήν πλήρη καί aποδοτικήν λειτουργίαν αuτοu καί τών 

έργαστηρίων του. 

»Τά φοιτητικά αιτήματα: 

»Κατόπιν εισηγήσεως τοu ύπουργοu 'Εθνικής Παιδεί

ας κ . Γ. Κασιμάτη συνεζητήθησαν καί σχετικά μέ τούς 

φοιτητάς ζητήματα, Ι:πί τών όποίων έλήφθησαν αί έξής 

aποφάσεις: 

>>α) Νά διατεθή έφ' ίiπαξ έκ τοu aποθεματικοί) τοu κρα

τικοu προϋπολογισμοί) του τρέχοντος ετους ποσόν 

2.000.000 διά τήν προμήθειαν ίκανοu dριθμοu σειρών συγ
γραμμάτων δλων τών σχολών, άφ' ένός μέν πρός ένίσχυσιν 

τοu άναγνωστηρίου τής Πανεπιστημιακής Λέσχης, aφ' έτέ

ρου δέ πρός δημιουργίαν δανειστικής βιβλιοθήκης διά 

τούς φοιτητάς, διασφαλιζομένης οϋτω τής έξυπηρετήσεως 

μεγαλυτέρου aριθμοu φοιτητών εις βιβλιακόν ύλικόν . 

'Επίσης aπεφάσισε τήν διάθεσιν ποσοu 1.500.000 κατ' 
ετος καί έπί μίαν τριετίαν διά τήν μίσθωσιν κτιρίων καί 

πρός λειτουργίαν εις αuτά φοιτητικών aναγνωστηρίων, 

ωστε αί ijδη ύπάρχουσαι 300 θέσεις φοιτητών εις τό aνα
γνωστήριον τής Πανεπιστημιακής Λέσχης νά αuξηθοuν 

εις 1.200. Διά τόν έξοπλισμόν, έξάλλου, τών νέων τούτων 
aναγνωστηρίων, θά διατεθοuν 500.000 /:κ του aποθεματι

κοί) του κρατικοί) προϋπολογισμοί) του τρέχοντος ετους. β) 

Νά ύπερδιπλασιασθοuν αί διατιθέμεναι σήμερον πιστώσεις 

ύπό του Κράτους διά τό συσσίτιον aπόρων φοιτητών, κα

θισταμένης οϋτω δυνατής άφ' ένός μέν τής παροχής δύο 

γι;υμάτων (δηλ. μεσημβρινοί) καί έσπερινοu) ήμερησίως, 

aφ, έτέρου δέ καί τής αuξήσ?ως του aριθμοί) τών η δη σιτι

ζομένων. Κατ' άκολουθίαν, τό πρός τόν σκοπόν τοuτον 

διατιθέμενον κατ , ετος ποσόν θά aνέλθη άπό 2.450.000 εις 
5.500.000, έκ δέ του aποθεματικοί) του κρατικοί) προϋπο
λογισμοί) του τρέχοντος ετους θά διατεθή ποσόν 1.000.000 
διά τήν έξασφάλισιν τής δμαλής λειτουργίας τών φοιτητι

κών συσσιτίων μέχρι τέλους Δεκεμβρίου. γ) Νά Ι:νισχυθή 

τό κονδύλιον τό διατιθέμενον διά τήν ιατροφαρμακευτικήν 

περίθαλψιν τών φοιτητών rοστε αϋτη νά καταστή πληρεστέ

ρα. 

>>Κατόπιν τών aνωτέρω aποφάσεων, δ κ. πρύτανις, λα

βών τόν λόγον, Ι:ξέφρασεν /:ξ όνόματος τής Συγκλήτου 

θερμοτάτας τάς ευχαριστίας αuτής πρός τόν κ . πρωθυπουρ

γόν». 
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Συζητείται καί ψηφίζεται &.πό τήν 'Επιτροπή 

'Εξουσιοδοτήσεως τής Βουλής τό σχέδιο Ν.Δ. «περί 

ένοποιήσεως τών Σιδηροδρομικών Δικτύων του Κρά

τους καί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τής περί 

διοικήσεως τών Σιδηροδρόμων τοu 'Ελληνικοί\ Κρά

τους νομοθεσίας καί ι'iλλων τινων διατάξεων». 

'Ο ύπουργός Συντονισμοί\, Π. Παπαληγούρας, 

παρατήρησε δτι τό σχέδιο Ν.Δ. δέν aποσκοπεί στή 

λύση δλων τών προβλημάτων τών σιδηροδρόμων καί 

των μεταφορών, &.λλά παρέχει τό νομικό πλαίσιο γιά 

τήν ι'iσκηση τής συγκοινωνιακής πολιτικής. «Μέ τό 

σ.ν.», επισήμανε «ένοποιοuνται οί σιδηρόδρομοι 

ΣΕΚ, ΣΠΑΠ, ΣΒΔΕ καί ΣΠΚ. Τής νέας όργανώσεως 

τών σιδηροδρόμων βάσιν θά άποτελέσουν οί ΣΕΚ 

καί ό νέος ένιαίος όργανισμός θά άποτελέση τόν 

έκτεταμένον 'Οργανισμόν τών 'Ελληνικών Σιδηρο

δρόμων, ό όποίος θά εχη τό &.ποκλειστικόν δικαίωμα 

τής εκμεταλλεύσεως δι , αύτοκινήτων ύπεραστικών 

δδών, πρός μεταφοράν έπί κομίστρφ των άρτηριών 

'Αθηνών-Κατερίνης-Κατερίνης-Θεσσαλονίκης (δι' 

'Αταλάντης-Λαμίας-Λαρίσης) καί Πύργου-Καλαμών 

(διά Κυπαρισσίας), ώς καί δλων τών σιδηροδρομι

κών, δδικών καί θαλασσίων γραμμών, τάς δποίας 

πρότερον έξεμεταλλεύοντο δλοι οί εντασσόμενοι εiς 

τόν 'Οργανισμόν σιδηροδρομικοί όργανισμοί». Πα

ράλληλα, στόν ίδιο όργανισμό δίδεται τό δικαίωμα 

έκμεταλλεύσεως καί άντιστοίχων τουριστικών όδικών 
γραμμωνι97 . 

29 ΑΥΓΟΥΣτΟΥ ι962 

'Ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής παραδίδει 

στήν κυκλοφορία τή νέα έθνική δδό 'Αθηνών -Λα

μίας στή διασταύρωση μέ τήν όδό Ν. Φιλαδελφείας

Τατοίου. Στήν τελετή παρέστησαν ό πρόεδρος τής 

Βουλής, οί ύπουργοί Συντονισμοί\, Δημοσίων 'Έρ

γων, Προεδρίας, οί ύφυπουργοί, Α. Θεοδοσιάδης, Δ. 

Δαβάκης καί Σ. Κούνδουρος, δ πρόεδρος του ΤΕΕ, 

Ν. Παγώνης, καί πολλοί βουλευτές. 
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'Εγκαίνια τής έθνικής όδοv 'Αθηνών-Λαμίας. 
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Προηγουμένως, στήν όμιλία του, ό ύπουργός Δη

μοσίων 'Έργων, Σ. Γκίκας, παρατήρησε δτι ή όδός 

'Αθηνών-Λαμίας εχει μήκος 213,72 χιλ. καί έπιτρέ
πει τήν άνάπτυξη ώριαίας ταχύτητας άσφαλείας 100 
χιλ. Τό εργο ύπολογίζεται δτι θά στοιχίσει - άπό 

τόν κόμβο τών Τριών Γεφυρών μέχρι Λαμίας - 960 
έκατ. δρχ., άπό τά όποία είχαν ijδη δαπανηθεί τά 700 
έκατ. 'Εκτός άπό τό κυρίως όδικό εργο, κατασκευά

στηκαν 900 τεχνικά εργα (700 μικρές γέφυρες καί 41 
όδικοί κόμβοι). Καί ό ύπουργός Δημοσίων 'Έργων 

κατέληξε ύπογραμμίζοντας δτι μέ ήμερησία κυκλο

φορία ι .500 αύτοκινήτων, ή ώφέλεια ύπέρ τής 

έθνικής οίκονομίας θά άνέλθει σέ 75 έκατ. έτησίως 
καί θά αύξάνεται προοδευτικά κατά 12,5%-15% έτη
σίως, ωστε σέ μία 8ετία ή ώφέλεια νά ύπερβαίνει τό 

κόστος τής όδοϋ. 

31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1962 

Στά πλαίσια τής περιοδείας του σέ χώρες τής 

'Εγγύς 'Ανατολής καί τής 'Ανατολικής Μεσογείου, 

φτάνει στήν 'Αθήνα, προερχόμενος άπό Λευκωσία, 

ό άντιπρόεδρος τών ΗΠΑ, Λ. Τζόνσον. 'Αμέσως με- . 

τά τήν ι'iφιξή του στό άεροδρόμιο τοϋ Έλληνικοϋ, 

δπου τόν ύποδέχονται ό Κ. Καραμανλής καί ό 

ύπουργός 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, ό Λ. Τζόνσον 

άπευθύνει τόν άκόλουθο χαιρετισμό: 

«'Αποτελεί δι' έμέ μέγα προνόμιον νά έπισκέπτωμαι 

καί πάλιν τήν μεγάλην σας χώραν. 

»'Ημείς, οί 'Αμερικανοί, οόδεμίαν φιλίαν έκτιμώμεν 

τόσον, δσον τήν μακροχρόνιον φιλίαν μας μετά του λαοί) 

τής 'Ελλάδος. 'Επί πολλάς δεκαετίας, Εχετε καταστήσει 

τούς 'Αμερικανούς εόπροσδέκτους είς τήν χώραν σας. 

Πολλοί, έξ liλλου, έκ τών συγγενών σας μaς εχουν τιμήσει 

καί εχουν συμβάλει είς τήν εόημερίαν μας, έρχόμενοι νά 

ζήσουν ώς γείτονες καί φίλοι είς τήν χώραν μας. Ή 

' Ιστορία δέν περιλαμβάνει εότυχεστέρας σελίδας &πό αό
τάς τής ελληνοαμερικανικής φιλίας. 

»Εlναι ευτυχές τό γεγονός δτι ή σημερινή μας έπίσκε

ψις συμπίπτει μέ τήν 15ην έπέτειον, &φ' ής ελαβον χώραν 

τά μνημειώδη γεγονότα, διά τών όποίων αί 'Ηνωμέναι Πο

λιτεία ι εδωσαν άπτάς αποδείξεις του βαθμοί) τής &φοσιώ

σεώς των καί τής έμπιστοσύνης των είς τόν λαόν τής 'Ελ

λάδος. Πρό 15 έτών, καθ' ijν στιγμήν ή tλευθερία καί ή 
ακεραιότης τής 'Ελλάδος έτίθεντο έν κινδύνφ, ή χώρα μου 

εθετεν είς έφαρμογήν τό Δόγμα Τροuμαν. Αί τότε κοιναί 

προσπάθειαί μας &πέφερον τά αγαθά τής σήμερον, διά τά 

όποία εtμεθα ύπερήφανοι -τά αγαθά τής είρήνης διά τόν 

λαόν τής 'Ελλάδος, τής προόδου διά τήν έλληνικήν οίκο

νομίαν, του διανοιγομένου όρίζοντος μεγαλυτέρας εόημε

ρίας δι' δλους. 

»Σήμερον, αί δύο χώραι μας, ή μία παρά τό πλευρόν τής 

liλλης, είναι σύμμαχοι έν τφ πλαισίφ τοu Βορειοατλαντι

κοί) Συμφώνου, έκάστη έξ αυτών βοηθοuσα είς τό νά κρατή

ται ύψηλά ή κρ,αταιά &σπίς τοu ελευθέρου κόσμου. 'Ημείς, 

οί 'Αμερικανοί, εtμεθα εόγνώμονες καί ύπερήφανοι διά 

τήν σημαντικήν !.σχύν, τήν δποίαν ή 'Ελλάς εχει τόσον 

θαρραλέως &φιερώσει είς τήν Δύσιν, ενώπιον τοu πάντοτε 

παρόντος καί εγγύς εύρισκομένου κινδύνου. Δύναμαι νά 

σaς διαβεβαιώσω δτι ήμείς ζώμεν είσέτι μέ τήν πεποίθησιν 

δτι οίαδήποτε &πειλή εναντίον τής ελευθερίας τής 'Ελλά

δος αποτελεί &πειλήν εναντίον τής ελευθερίας τής Δύσεως. 

Ai 'Ηνωμένα ι Πολιτείται θά εθεώρουν οίανδήποτε επίθε
σιν εναντίον τής ·Ελλάδος ώς επίθεσιν εναντίον τών ίδίων 

τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. Είμεθα μαζί σας, ίστάμεθα πα

ρά τό πλευρόν σας, εναντίον παντός έπιτιθεμένου. 

»Κατά τήν διάρκειαν τής επισκέψεώς μας, &ναμένομεν 

νά εχωμεν σημαντικάς συνομιλίας μετά τών ήγετών σας επί 

θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος μεταξύ παλαιών συμμά

χων δι' ενα κοινόν σκοπόν. Ai Α.Α.Μ.Μ. δ βασιλεύς Παu
λος καί ή βασίλισσα Φρειδερίκη μaς ετίμησαν διά προ

σκλήσεως νά τούς επισκεφθώμεν, πράγμα τό δποίον ή κυ

ρία Τζόνσον καί εγώ προτιθέμεθα νά πράξω μεν. 'Επί πλέ

ον, προσβλέπομεν είς τό νά εχωμεν liμεσον έπαφήν μέ τόν 

λαόν τής ' Ελλάδος, τόσον κατά τάς επισκέψεις μας είς 
διαφόρους περιοχάς τής χώρας σας, δσον καί κατά τήν 

παραμονήν μας ε!.ς τάς 'Αθήνας. 'Αποβλέπομεν είς τήν 

ενασχόλησίν μας αότήν μετά μεγάλης ευχαριστήσεως. 

»Ή εγκάρδιος ' σημερι vή ύποδοχή σας τιμά εξαιρετι
κώς τήν χώραν μου, έκ μέρους δέ τών συμπατριωτών μου 

σaς εόχαριστώ καί απευθύνω πρός ύμaς τάς θερμάς καί 

εγκαρδίους ευχάς του άμερικανικου λαοu». 

Τήν ίδια ή μέρα ό 'Αμερικανός άντιπρόεδρος εχει 

στό Πολιτικό Γραφείο μιά πρώτη συνάντηση καί 

συνεργασία μέ τόν Κ. Καραμανλή. 'Αμέσως μετά θά 

προβεί στήν άκόλουθη δήλωση: 

«Εlμαι εότυχής, δτι εύρίσκομαι καί πάλιν είς τήν χώραν 

καί τό γραφείον του διακεκριμένου προέδρου τής Κυβερνή

σεως. 'Ήμην καί πρότερον ενταuθα. Γνωρίζω πάντοτε δτι 

εύρίσκομαι επί φιλικοί) εδάφους δσάκις φθάνω είς τήν 

'Ελλάδα. Γνωρίζω δτι εύρίσκομαι είς ύπερήφανον χώραν. 

. ο λαός τής μεγάλης αότής χώρας εχει κάθε λόγον νά είναι 
ύπερήφανος. 

»'Ο πρωθυπουργός καί εγώ συνεζητήσαμεν μερικά 

προβλήματα κοινοί) ενδιαφέροντος. Θά συναντηθώμεν εκ 

νέου πρός έξέτασιν μερικών ζητημάτων κατά κάπως 

λεπτομερέστερον τρόπον. 'Εκτιμώ βαθέως τόν πρωθυ

πουργόν ώς δημόσιον liνδρα καί ώς φίλον καί θά άνταλ

λάξωμεν τάς απόψεις μας κατά τήν διάρκειαν τής ενταuθα 

παραμονής μου. Τόν εόχαριστώ πολύ, διότι ήλθεν είς τό 

άεροδρόμιον νά συναντήση τήν κυρίαν Τζόνσον καί έμέ 

σήμερον τό άπόγευμα καί τόν παρακαλώ δπως μεταδώση 

τήν βαθείαν εκτίμησιν καί εόγνωμοσύνην μας πρός τόν 

έλληνικόν λαόν διά τήν ύποδοχήν είς τόν οίκον καί τήν 

χώραν του. 

»Εtμεθα πολύ ύπερήφανοι διά τήν έλληνοαμερικανικήν 

φιλίαν. 'Η 'Ελλάς είναι πάντοτε άξία κάθε τιμής καί έμπι

στοσύνης. Εύρίσκομαι εδώ διά τήν επαναβεβαίωσιν τής 

φιλίας μας, τήν εξερεύνησιν τών προβλημάτων κοινοί) εν

διαφέροντος καί τήν παρουσίασιν ένός ήνωμένου μετώπου 

πρό δλοκλήρου του κόσμου». 

Τήν έπομένη, ό Λ. Τζόνσον εχει νέα συνάντηση 
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μέ τόν Κ. Καραμανλή καί μετέχει σέ εύρεία σύσκε

ψη, πού πραγματοποιείται στό Πολιτικό Γραφείο, 

στήν όποία γ(νεται άνασκόπηση τής διεθνοϋς κατα

στάσεως καί συζήτηση πάνω στά γενικότερα προβλή

ματα πού άντιμετωπίζει ή ' Ελλάδα, στό πλαίσιο τ&ν 
Ι:λληνοαμερικανικ&ν σχέσεων καί των νέων κατευ

θύνσεων τής άμερικανικής έξωτερικής πολιτικής. 

Στή σύσκεψη θά λάβουν μέρος, άπό τήν Ι:λληνική 

πλευρά, έκτός άπό τόν πρωθυπουργό, οί ύπουργοί 

τοϋ Συντονισμοί> καί 'Εξωτερικών, ό γενικός διευ

θυντής τοϋ ύπουργείου 'Εξωτερικών, πρεσβευτής Χ. 

Ξανθόπουλος-Παλαμiiς καί ό πρεσβευτής τής 'Ελλά

δος στήν Ούάσιyκτων, Α. Μάτσας. 
. Κατά τήν εξοδό του άπό τό Πολιτικό Γραφείο, ό 

Λ. Τζόνσον εκανε τίς άκόλουθες δηλώσεις: 

«'Επεσκοπήσαμεν τάς έξελίξεις καί τήν πρόοδον πού 

γίνονται εiς τάς χώρας μας, ύπό τάς καλυτέρας συνθήκας 

φιλίας, πού ύφίσταται μεταξύ ήμών, δηλαδή του άμερικα

νικου καί του έλληνικου λαου. Συνωμιλήσαμεν ύπό γενι

κήν μορφήν περί προβλημάτων κοινωνικών, οiκονομικών, 

έκπαιδευτικών, επιστημονικών καί στρατιωτικών, τά όποία 

άντιμετωπίζομεν άπό κοινου. 

»Συνεφωνήσαμεν διά μίαν iσχυράν καί διαρκή φιλίαν 

μεταξύ των λαών καί τών Κυβερνήσεών μας καί θά έργα

σθώμεν όμου καί θά προσπαθήσωμεν νά εϋρωμεν τρόπους 

καί μέσα πρός παροχήν ίκανοποιητικών άπαντήσεων εiς 

τά προβλήματα του 2Οου αiώνqς. Πιστεύομεν έπίσης δτι 

άμφότεραι αί χώραι θά συνεχίσουν νά προοδεύουν καί νά 

άναπτύσσωνται διά τήν έξασφάλισιν καλυτέρας ζωής εiς 

τούς λαούς μαρ>. 

'Από τήν πλευρά του, ό Κ . Καραμανλής θά δη

λώσει δτι «κατά τήν συνάντησιν έγένετο έπισκόπη

σις τής διεθνους καταστάσεως καί συνεζητήθησαν τά 

οίκονομικά θέματω>. Στή συνέχεια, έκφράζοντας τήν 

ίκανοπόίησή του γιά τή διάθεση τής 'Αμερικής νά 
βοηθήσει τήν 'Ελλάδα, θά προσθέσει: «'Άλλο δμως 

εlναι τό ζήτημα τώνδυνατοτήτων καί άλλο τών διαθέ

σεων. Πάντως, μετά τών 'Αμερικανών, οί όποίοι 

έχουν καί αύτοί τάς δυqκολίας των, έξετάζονται τρό

ποι άντιμετωπίσεως τών ζητημάτων, πού άφορουν 

τήν 'Ελλάδα, έντός του πλαισίου τών δυνατοτήτων 

των». 

Σέ έρώτηση «άν κατά τάς συνομιλίας έθίγη καί τό 

καλούμενον μακεδονικόν ζήτημα>>, ό Κ. Καραμανλής 

είπε: «Δέν ύφίσταται τοιουτον ζήτημα. Τήν Δευτέραν 

θά γίνη είδικώτερον άνταλλαγή άπόψεων έπί τής κα

ταστάσεως εiς τά Βαλκάνια, δοθέντος δτι εlναι εύνό
ητον καί πρέπει οί σύμμαχοι νά άνταλλάσσουν άπό

ψεις έπί θεμάτων κοινου ένδιαφέροντος». 

[τό θέμα τέθηκε μέ άφορμή τή δήλωση πού είχε 

κάνει ό 'Αμερικανός ύφυπουργός 'Εξωτερικών, Ρ. 

Μάνινγκ, τίς παραμονές τής άφίξεως τοϋ Λ. Τζόνσον 
J 

στήν 'Αθήνα καί ή όποία προκάλεσε τήν εντονη Ι:λ-

ληνική άντίδραση. Συγκεκριμένα ό Ρ. Μάνινγκ είχε 

δηλώσει δτι «οί ΗΠΑ έλπίζουν δτι τό ζήτημα τής 

μονομεροϋς άναστολής συμφωνίας μέ τήν Γιουγ

κοσλαβίαν άπό τήν 'Ελλάδα δέν θά λάβη όξείαν 

μορφήν»ι9s.] 

Τήν Ι:πομένη, 2 Σεπτεμβρίου, ό Λ. Τζόνσον πα
ρακάθησε σέ έπίσημο πρόγευμα πού παρέθεσαν πρός 

τιμή του οί βασιλείς, στήν Κέρκυρα. Στό πρόγευμα 

θά παρακαθήσει καί ό Κ. Καραμανλής, προερχόμενος 

άπό τή Θεσσαλονίκη, δπου στό μεταξύ ε{χε μεταβεί 

γιά νά έγκαινιάσει τή Διεθνή 'Έκθεση. 

Τήν ίδια ήμέρα καί μετά τήν έπιστροφή του στήν 

'Αθήνα, ό Λ. Τζόνσον παρακάθησε σέ έπίσημο γεϋμα 

πού παρέθεσε πρός τιμή του ό 'Έλληνας πρωθυπουρ

γός, ό όποίος καί τόν προσφώνησε ώς Ι:ξής: 

«Κύριε άντιπρόεδρε, 

»Εlμαι iδιαιτέρως εύτυχής διότι μου δίδεται ή ευ
καιρία νά εvχηθώ τό "ώς εύ παρέστητε" εlς Ύμiiς 

καί εiς τήν κυρίαν τζόνσον. 

>>Τό γεγονός δτι εύρίσκεσθε σήμερον μεταξύ 
ήμών άποτελεί έκδήλωσιν τής ύπευθύνου παρουσίας 

τών 'Ηνωμένων Πολιτειών εiς τήv νευραλγικήν αv

τήν περιοχήν του κόσμου. 'Αποτελεί, ώσαύτως, καί 

έπιβεβαίωσιν του ένεργου ένδιαφέροντος τής μεγά

λης χώρας σας διά τήν 'Ελλάδα. 

»'Εξ έτέρου ή είλικρινής χαρά, μέ τήν δποίαν ό 

έλληνικός λαός καί ή Κυβέρνησίς του σiiς ύποδέ

χονται, έκφράζει τήν σταθεράν προσήλωσιν τής 

'Ελλάδος είς τήν πατροπαράδοτο ν φιλία ν τήν συνδέ

ουσαν τάς δύο χώρας μας καθώς καί εlς τούς συμμα

χικούς δεσμούς, οί όποίοι άποτελουν τ6σον διά τό 
έλληνικόν, δσον καί διά τό άμερικανικόν έθνος 

άμοιβαίαν έγγύησιν έλευθερίας, άνεξαρτησίας καί 

είρήνης. 

» Ήμείς οί 'Έλληνες θαυμάζομεν τό άμερικανι
κόν έθνος, διότι, χωρίς νά άπομακρύνεται άπό τάς 

ήθικάς άξίας, εύρίσκεται είς τήν πρωτοπορίαν τής 

έπιστημονικής καί τής τεχνικής προόδου καί διότι 

χωρίς νά προδώση τήν έλευθερίαν κατέκτησε τήν 

εvημερίαν, τήν όποίαν είλικρινώς προσπαθεί νά έπε

κτείνη είς δλον τόν κόσμον. 

»Πρέπει, έπίσης, νά προσθέσω δτι, πλήν τών κοι

νών άγώνων καί έπιδιώξεων, πλήν τών ήθικών καί 

τών ίδεολογικών δεσμών, μέ τάς 'Ηνωμένας Πολι

τείας μiiς ένώνουν καί δεσμοί αί'ματος. Δέν λησμονου

μεν δτι εiς τήν χώραν σας διαβιουν καί άκμάζουν ώς 

'Αμερικανοί πολίται τιμώμενοι άπό τήν πολιτείαν 

καί άπό τούς συμπολίτας των, πολλαί έκατοντάδες 

χιλιάδων 'Ελλήνων. 

»Κύριε άντιπρόεδρε, 

»Πρέπει νά όμολογηθή δτι ό κόσμος διέρχεται 

σήμερον μίαν άπό τάς κρισιμωτέρας ιδρας τής ίστο

ρίας του. Καθ' fίν στιγμήν ό άνθρωπος, διά τών έπι

στημονικών καί τεχνολογικών>' του κατακτήσεων 
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άτενίζει πρός νέους δρίζοντας έξελίξεως καί προό

δου, συνέχεται καί άπό τήν άγωνίαν μιiiς δλοσχε

ρους καταστροφής. Μία δραματική σύγκρουσις ίδε

ολογικών, πολιτικών καί κοινωνικών άντιθέσεων δι

χάζει τόν κόσμον καί τόν ώθεί πρός τόν άμοιβαίον 

άφανισμόν. 'Ο δέ άνθρωπος, κατακτητής ifδη του 

διαστήματος, κινδυνεύει νά άπωλέση τόν έλεγχαν 

τών πράξεών του έπί τής γής. 

»'Ενώπιον τής καταστάσεως αύτή ς αί εύθυναι 

τών Μεγάλων Δυνάμεων, άπό τάς δποίας έξαρτiiται ή 

περαιτέρω πορεία τής άνθρωπότητος, εlναι μεγά~αι. 

'Ακόμη δμως μεγαλύτεραι εlναι αί εύθυναι τής 

ήγεσίας του έλευθέρου κόσμου, ή όποία έχει ώς 

άποστολήν όχι μόνον νά διαφυλάξη τήν είρήνην 

άλλά νά έξασφαλίση καί τήν έπικράτησιν τών άρχών 

τής έλευθερίας, τής δημοκρατίας καί τfjς δικαιο

σύνης. 

»Χωρίς τό παράπαν νά θέλω νά ύπερτιμήσω τήν 

θέσιν καί τήν σημασίαν τής χώρας μου, πιστεύω δτι 

ή Έλλάς άποτελεί άρίστην σκοπιάν διά τήν ένόρα

σιν τοv μέλλοντος καί τήν άξιολόγησιν τών διαφό

ρων συντελεστών τής παρούσης καταστάσεως. 

»Καί καθ' δσον μέν άφορά τό παρελθόν, δ έλλη

νικός βράχος, χώρος τής ίστορίας καί τοv πνεύμα

τος, μiiς μεταδίδει μηνύματα έμπtστοσύνης καί αίσι
οδοξίας. Είς τόν χώρον αύτόν άναμετρήθησαν ύπό 

διαφόρους μορφάς άλλά μέ τό αύτό πάντοτε ούσια

στικόν περιεχόμενον ή βία πρός τήν έλευθερίαν, ή 

αύθαιρεσία πρός τό δίκαιον, ή δημοκρατία πρός τήν 

τυραννίαν. Καί τό συμπέρασμα, έκ τής άναμετρήσε

ως αύτής, ύπήρξεν δτι πάντοτε ό άνθρωπος, δ άμυνό

μενος τών έλευθεριών του, έξέρχεται τελικώς νικη

τής. 

»'Αλλά καί είς τό πλαίσιον τών σημερινών έξε

λίξεων ή έλληνική συμβολή δέν ύπήρξεν άσήμαν

τος. 'Ολοκαύτωμα του τελευταίου παγκοσμίου πολέ

μου, στόχος τής έπιθέσεως του διεθνους κομμουνι

σμού, άλλά καί νικηφόρος φραγμός κατά τής έπεκτά

σεώς του, ή 'Ελλάς, χάρις είς τήν σκληράν καί άκά

ματον έργασίαν τών τέκνων της έπέτυχε νά άνορθώ

ση τά έρείπια, νά άξιοποιήση τήνάμερικανικήν βοή

θειαν καί νά θεμελιώση τήν οίκονομικήν της άνόρ

θωσιν. Παρά τάς μεγάλας δυσχερείας τής άνοδικής 

πορείας -δσο προχωρεί κανείς δ άνήφορος γίνεται 

σκληρότερος- ή Έλλάς βαδίζει μέ άποφασιστικό

τητα πρός ενα καλύτερον μέλλον. 'Αξίζει δέ νά το

νισθή δτι δλα αύτά έπετεύχθησαν μέ δημοκρατικάς 

μεθόδους καί άποδεικνύουν δτι ή δημοκρατία όδηγεί 

ταχύτερον καί άσφαλέστερον άπό τόν όλοκληρωτι

σμόν πρός τήν οίκοvομικήν άνάπτυξιν καί τήν εύη

μερίαν. 

»Κύριε άντιπρόεδρε, 

' ))Πρέπει νά γνωρίζετε δτι δ έλληνικός λαός τρέ
φει αίσθήματα εύγνωμοσύνης διά τήν γενναίαν ύπο-

στήριξιν καί τήν οίκονομικήν βοήθειαν τήν δποίαν 

έπί έτη ή μεγάλη άμερικανική συμπολιτεία παρέσχε 

πρός τήν 'Ελλάδα. Αίσθάνεται δμως καί ύπερήφα

νον ίκανοποίησιν, διότι μέ τόν μόχθον του κατέγρα

ψε τήν βοήθειαν αύτήν μεταξύ τών θετικών έπιτευ

γμάτων τοv άμερικανικοv έθνους. 'Εδώ δ σπόρος άπέ

δωσε καρπόν. 

)) Υ Η δη έλπίζω δ τι ή χώρα σας θά συνεχίση παρέ

χουσα τήν συμπαράστασίν της είς τήν 'Ελλάδα διά 

νά άχθή είς αϊσιον πέρας τό έδώ άναληφθέν καί συ

vεχιζόμενον έργον. 'Εάν, ώς εlπεν δ πρόεδρος Κέν

νεντυ, αί Ήνωμέvαι Πολιτείαι πρόκειται νά βοηθή

σουν κυρίως έκείνους οί δποίοι βοηθούν έαυτούς, δ 

έλληνικός λαός δικαιουται νά άναμένη δτι θά τύχη 

τής διακρίσεως αύτής. 

)>Τό μέτωπον τής δημοκρατίας εlναι ένιαίον. Είς 

τό μέτωπον αύτό δίδεται ή μάχη τής εύημερίας, τής 

δποίας ή έκβασις θά εlναι άποφασιστική διά τάς τύ

χας του κόσμου. Θέλω νά έλπίζω δτι δέν θά παρα

γνωρισθή τό γεγονός δτι δ έλληνικός τομεύς κατέχει 

μίαν θέσιν σημαντική ν είς τήν μάχη ν αύτήν ώς παρά

δειγμα γονίμου δημοκρατικής έπενδύσεως τής ένερ

γου άλληλεγγύης τών έλευθέρων λαών)). 

Στήν άντιφώνησή του, ό 'Αμερικανός άντιπρόε

δρος θά πεί: 

«Κύριε πρόεδρε, κύριε aντιπρόεδρε, διακεκριμένοι 

συνδαιτημόνες, ' 
)) Ή ύποδοχή, τής δποίας ετύχομεν εκ μέρους 'Υμών 

καί του λαοί> τής 'Ελλάδος, πληροί τάς καρδίας μας ύπε

ρηφανείας καί ευγνωμοσύνης. 'Αντιλαμβανόμεθα διά μίαν 

άκόμη φοράν πόσον βαθείαι ε{ ναι αί ρίζαι τής συναδελφώ• 

σεως μεταξύ 'Ελλήνων καί ' Αμερικανών. Τό πνεί>μα αυτό 

μaς ύπενθυμίζει δτι οί λαοί άμφοτέρων τών χωρών μας 

έπιθυμοί>ν καί προσδοκοί>ν δτι αί Κυβερνήσεις των θά συ

νεργάζωνται πάντοτε έν άδελφικτϊ συμπνοί~. 

))Μετά χαρaς δύναμαι νά εϊπω δτι αί χώρα ι μας σήμερον 

συνεργάζονται μετά μεγαλυτέρας άλληλεκτιμήσεως άπό 

όποτεδήποτε άλλοτε κατά τό παρελθόν. ·Ημείς ε{ς τάς 

'Ηνωμένας Πολιτείας σaς είμεθα ευγνώμονες, κύριε πρόε

δρε, διά τήν εiλικρίνειαν καί τήν αποφασιστικότητα μέ τήν 

όποίαν τόσον στερρώς έκπροσωπείτε τά συμφέροντα τής 

χώρας σας, τόσον παρ' ήμίν δσον καί άπό τών δημοσίων 

έν γένει βημάτων του έλευθέρου κόσμου. 

))Κατά τό 15ον αυτό ετος άπό τής εφαρμογής τοί> δό

γματος τ ροί>μαν, άποτελεί ένθαρρυντικόν δι ' ήμaς γεγο

νός τό δτι δυνάμεθα νά διεξαγάγωμεν συνομιλίας διά τό 

μέλλον διά μίαν iσχυράν καί ελευθέραν 'Ελλάδα. Ζώμεν, 

εtσέτι, εiς ενα κόσμον κινδύνων. Σήμερον, δμως, πολύ πε

ρισσότερον παρά πρό 15ετίας, ζώμεν μέ πίστιν καί όχι μέ 

φόβον. Καθ ' δν τρόπον διεφυλάξαμεν τήν έλευθερίαν διά 

τής δημιουργίας στρατιωτικής tσχύος, όφείλομεν τώρα 

άπό κοινοί> νά προσδώσωμεν εiς τήν έλευθερίαν τήν πλη

ρεστέραν δυνατήν εννοιάν της διά τής δημιουργίας ΟtΚΟ

νομικής ισχύος πρός έξαdφάλισιν καλυτέρας ζωής δι' 

δλους τούς λαούς μας. Μaς ευχαριστεί ή πλήρης αυτοπε-
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ποιθήσεως άποφασιστικότης τής 'Ελλάδος νά προβαίνη 

είς τήν μελέτην σχεδίων, τόν προσδιορισμόν άντικειμενι

κών σκοπών καί νά έπιδεικνύη τήν πρωτοβουλίαν έκείνην, 

ή όποία θά δώση τήν δυνατότητα είς τάς 'Ηνωμένας Πολι

τείας νά βοηθήσουν είς μεγαλύτερον βαθμόν είς τήν άνά

πτυξιν τής χώρας καί νά ένθαρρύνουν άλλα έλεύθερα εθνη 

νά τήν βοηθήσουν ώσαύτως. ΥΕχομεν τήν πεποίθησιν δτι 

νέος χρυσους αίών εύρίσκεται έπί θύρας διά τόν λαόν σας. 

»'Ο έλληνικός λαός άπολαμβάνει σήμερον του άγαθου 

τής είρήνης. 'Αποτελεί κοινόν σκοπόν δι ' ήμaς ή διατή

ρησις τής είρήνης αότής. 'Εάν οίοσδήποτε ηθελεν έξυφά

νη σχέδια κατά τής είρήνης, άς γνωρίζη καλώς δτι αί 

'Ηνωμέναι Πολιτείαι δέν θά άνεχθουν συμβιβασμούς είς 

δ,τι άφορα τήν έδαφικήν άκεραιότητα η τήν έσω-τ;ερικήν 

γαλήνη ν του συμμάχου μας καί φίλου, τής 'Ελλάδος. Ταυ

τοχρόνως, θά έπεθύμουν νά γνωρίζη δ έλληνικός λαός -εί

τε πρόκειται περί κατοΗcων τών πόλεων η τών χωρίων, είτε 

πρόκειται περί βιοτεχνών η άγροτών- δτι ή 'Αμερική θά 

συνεργάζεται μετά τών ύπευθύνων ήγετών της διά τήν άνά

ληψιν τών πραγμάτων έκείνων τά όποία θά καταστήσουν 

τήν ζωήν καλυτέραν άπ' άκρου είς άκρον τής ύπερηφάνου 

καί τιμημένης αυτής γής». 

Οί συνομιλίες τοu Λ. Τζόνσον μέ τόν Κ. Καρα

μανλή όλοκληρώθηκαν στίς 3 Σεπτεμβρίου μέ τή 
συμμετοχή καί τοu άντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως, 

Π . Κανελλοπούλου. 

'Αμέσως μετά καί άντί τής έκδόσεως κοινοί.\ άνα

κοινωθέντος, τόσο ό 'Αμερικανός άντιπρόεδρος, 

δσο καί ό Κ. Καραμανλής εκαμαν άνακοινώσεις, στίς 

όποίες συνοψίζονται τά άποτελέσματα των έλληνο

αμερικανικώγ συνομιλιών. 

'Ο Λ . Τζόνσον δήλωσε: 

«Αί συνομιλίαι, Ciς εσχον μετά του προέδρου τής ελλη

νικής Κυβερνήσεως, αϊτινες ήσαν ευρείαι καί εθιξαν τά 

θέματα είς τό βάθος των, uπήρξαν εξαιρετικώς χρήσιμοι . 

'Αντιπροσωπεύουν καί aλλον σταθμό ν είς τήν συνεχώς 

στενωτέραν συνεργασίαν καί κατανόησιν μεταξύ τών δύο 

χωρών μας. 

»'Εξέρχομαι έκ τών συνομιλιών τούτων μέ πλήρη άντί

ληψιν τών προβλημάτων, Ciτινα άντιμετωπίζει ή έλληνική 

Κυβέρνησις είς τήν προσπάθειάν της βελτιώσεως τών 

δρων ζωής του έλληνικου λαου, προσαρμογής τής έλληνι

κής οίκονομίας rοστε αϋτη νά δυνηθή νά άνταποκριθή πρός 

τάς ευκαιρίας έκ τής συνδέσεώς της μετά τής Κοινής 

'Αγοράς καί παροχής έπαρκους άμυντικής δυνάμεως έντός 

τών πλαισίων του ΝΑΤΟ: 

»'Έχω μεγάλην πεποίθησιν δτι ή συνεργασία μας ώς 

εταίρων θά είναι ετι άποδοτικωτέρα κατά τά προσεχή ετη. 

»' Εδήλωσα είς τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό ν δτι αί 

'Ηνωμέναι Πολιτείαι θά συνεχίσουν παρέχουσα ι τήν βοή

θειά ν των είς ύψηλόν έπίπεδον πρός ένίσχυσιν τής έλληνι

κής έθνι~ής άσφαλείας καί τής έλληνικής οίκονομικής 
άναπτύξεως. 

>>'Ενώ, συμφώνως πρός τήν γενικήν πολιτική ν τών 

'Ηνωμένων Πολιτειών, ή ύπ ' αυτών παρεχομένη βοήθεια 

μετατίθεται άπό τήν άμυντικήν στήριξιν είς τά δάνεια άνα

πτύξεως -έκτός ελαχίστων περιπτώσεων, δπου ύφίσταν-

ται έξαιρετικαί συνθήκαι- ή μορφή τής λοιπής βοηθείας 

μας πρός τήν 'Ελλάδα θά άνταποκρίνεται δσον τό δυνατόν 

περισσότερον πρός τό ίδιάζον περιβάλλον τής χώρας καί 

τάς βασικάς της άνάγκας. 

>> Έξητάσαμεν μετά του 'Έλληνος πρωθυπουργου τά 
σχέδιά μας βοηθείας τών έλληνικών ένόπλων δυνάμεων 

καί τοu έλληνικου προγράμματος άναπτύξεως διά τά άμέ

σως έπόμενα ετη. Ώς γνωρίζετε, αί Ήνωμέναι Πολιτείαι 

παρέσχον κατά τά τελευταία' ετη είς τήν 'Ελλάδα ποσόν 
150.000.000 δολλαρίων περίπου κατ' ετος. Μου είναι άδύ
νατον νά προβλέψω τήν στιγμήν ταύτην τήν άκριβή μορ

φήν τής βοηθείας, ητις θά είναι δυνατόν νά παρασχεθή είς 

τό μέλλον . Μολονταυτα, τρέφομεν καί έλπίδα δτι, διά τής 

κανονικής κυβερνητικής διαδικασίας, τό πρόγραμμά μας 

θά είναι ετι άποδοτικώτερον ε{ς τό μέλλον διά τήν ενίσχυ
σιν τής 'Ελλάδος, άφ' δ,τι ύπήρξεν είς τό παρελθόν. 

>>Διεβεβαίωσα τόν κ . πρωθυπουργόν περί τής άποφασι

στικότητός μας νά προστατεύσωμεν καί νά ύποστηρίξωμεν 

τήν 'Ελλάδα είς τό μέλλον ώς κάί κατά τό παρελθόν, έναν

τίον οίασδήποτε άπειλής, δποθενδήποτε προερχομένης. 

Συνεχάρην τόν κ. πρωθυπουργόν διά τήν λίαν άξιόλογον 

οίκονομικήν πρόοδον, ην έπετέλεσεν ή 'Ελλάς καί διά τό 

πρόγραμμα τής άναπτύξεως . Αί συνομιλίαι έχαρακτηρί

σθησαν άπό μεγίστην έγκαρδιότητα καί είλικρίνειαν καί 

θά τάς ένθυμουμαι μετ, ευχαριστήσεως». 

Τό κείμενο τής άντίστοιχης δηλώσεως του Κ. 

Καραμανλή εχει ώς έξής: 

«Αί συνομιλίαι ύπήρξαν iδιαιτέρως χρήσιμοι. 

Κατ' αύτάς έπεβεβαιώθησαν διά μίαν εiσέτι φοράν ή 

ύφισταμένη μεταξύ τών δύο χωρών στενή φιλία κ:αί 

συνεργασία ώς κ:αί τό θερμόν ένδιαφέρον κ:αί ή πλή

ρης συμπαράστασις τών 'Ηνωμένων Πολιτειών εiς 

δλα τά βασικά προβλήματα, τά όποία άντιμετωπίζει 

ή χώρα. 

» 'Εξεθέσαμεν μέ εiλικ:ρίνειαν κ:αί εiς δλην του 
τήν έκ:τασιν τό έλληνικ:όν οiκ:ονομικ:όν πρόβλημα, 

τό όποίον κ:αί έτυχε κατανοήσεως. Αί Ήνωμέναι 

Πολιτείαι, έκτός τής τεραστίας βοηθείας, fίν παρέ

σχον κατά τό παρελθόν, έξακ:ολοvθοvν, παρά τόν γε

νικόν τερματισμόν τής βοηθείας άμυντικ:ής σiηρί

ξεως, νά παρέχουν κ:αί σήμερον λίαν σημαντικ:ήν 

δωρεάν στρατιωτικ:ήν βοήθειαν. Πέραν τούτου, έδη

λώθη κατά τάς συνομιλίας ύπό τού διακεκριμένου 

άντιπροέδρου τών 'Ηνωμένων Πολιτειών δτι ή Κυ

βέρνησίς του θά συμβάλη ένεργώς είς τήν περαιτέρω 

οίκ:ονομικ:ήν μας άνάπτυξιν, κ:αί μάλιστα κατά τρό

πον περισσότερον άποτελεσματικ:όν. 

))Ηύχαρίστησα τόν κ:. Τζόνσον διά τήν έπίσκ:εψίν 

του κ:αί τό είλικ:ρινές ένδιαφέρον, μέ τό όποίον έξή

τασε τά θέματά μας κ:αί τόν παρεκ:άλεσα νά μεταφέρη 

είς τόν άμερικ:ανικ:όν λαόν κ:αί τόν πρόεδρο ν Κέννεν

τυ τά αίσθήματα φιλίας κ:αί εύγνωμοσύνης δι ' δσα αί 
Ήνωμέναι Πολιτείαι έπραξαν κ:αί προτίθενται νά 

πράξουν ύπέρ τής Έλλάδοφλ 

Τό μεσημέρι τής ϊδιας ήμέρας ό 'Αμερικανός άν-
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τιπρόεδρος, συνοδευόμενος άπό τόν άντιπρόεδρο τής 

Κυβερνήσεως, Π. Κανελλόπουλο, θά μεταβεί στήν 

Θεσσαλονίκη. Μετά τήν άφιξή του στή συμπρωτεύ

ουσα καί uστερα άπό τήν έπίσημη τελετή τής ύποδο

χής, ό Λ. Τζόνσον εκανε τίς άκόλουθες δηλώσεις: 

«'Η κ. Τζόνσον καί έγώ είμεθα πολύ εύτυχείς, &λλά καί 

εύγνώμονες, διότι φιλοξενούμεθα είς τόν τόπον αύτόν καί 

έκφράζομεν τήν χαράν μας διά τήν θερμήν ύποδοχήν. 

Γνωρίζομεν δτι εύρισκόμεθα είς φίλη ν χώραν. 'Εθαυμά

σαμεν τήν ώραίαν πατρίδα σας καί είχομεν συνομιλίας μέ 

τούς ίκανούς ήγέτας σας έφ' δλων τών ζητημάτων πού 

ένδιαφέρουν τάς δύο χώρας. Αί συνομιλίαι αύταί άπέβησαν 

έποικοδομητικαί καί γόνιμοι». 

Καί έξαίροντας τή φιλία μεταξύ τών δύο χωρών, 

παρατήρησε: 

«Εiς τήν 'Αμερική ν θαυμάζομεν τό θάρρος τών 'Ελλή

νων, οί όποίοι έπολέμησαν καί έκράτησαν τήν γήν των 

έλευθέραν . Είμεθα ύπερψpανοι διότι εχομεν είς τάς 'Ηνω

μένας Πο(cιτείας 2 έκατ. 'Ελλήνων, δηλαδή τά 25% τοu 
πληθυσμοu τής 'Ελλάδος, οί όποίοι είναι καλοί πολίται, 

καλοί γείτονες καί ίδιαιτέρως ίδικοί μου καλοί φίλοι». 

Στή συνέχεια ό 'Αμερικανός άντιπρόεδρος έπι

σκέφθηκε τήν άμερικανική Γεωργική Σχολή καί τό 

άμερικανικό περίπτερο τής Διεθνοϋς 'Εκθέσεως, 

δπου σέ όμιλία του, μεταξύ άλλων θά έπισημάνει: 

« ' Αποτελεί τιμήν δι' ήμaς τό δτι εύρισκόμεθα είς τήν 

άρχαίαν σας πόλιν -έδώ είς τήν Βόρειον 'Ελλάδα. 'Ατε

νίζοντες τόν 'Όλυμπον αίσθανόμεθα πλησιέστερον πρός 

τό μεγαλειώδες παρελθόν τοu εθνους σας. Αίσθανόμεθα 

δμως επίσης πλησιέστερον πρός τό μεγαλειώδες μέλλον 

του εθνους σας . 

» ' Η 'Ελλάς προχωρεί σήμερον είς τήν όδόν τών προσ

δοκιών καί τής εύημερίας. Είς τών παραγόντων, έπί τών 

όποίων στηρίζομεν τήν εμπιστοσύνην μας είς τό μέλλον, 

είναι ή μεγίστη συμβολή τής Βορείου 'Ελλάδος, διά τών 

έπιτεύξεών της είς πολλούς τομείς -τήν γεωργίαν, τήν 

βιομηχανίαν, τάς συγκοινωνίας καί τό έμπόριον. 

»'Ημείς οί 'Αμερικανοί γνωρίζομεν έξ ίδίας πείρας, 

πόσον σημαντική δι, εν εθνος είναι ή άνάπτυξις τών πό

ρων δλων τών περιοχών του . 'Εκτιμώ μεν τάς προσπαθείας 

τής Κυβερνήσεώς σας διά τήν έξασφάλισιν τής αναπτύξε

ως 'ολων τών περιοχών καί τών χωρίων τής χώρας σας. 

»'Ότε ή έλευθερία, ή άσφάλεια καί ή άκεραιότης τής 

'Ελλάδος έτέλουν έν κινδύνφ, ή 'Αμερική κατέλαβεν τήν 

θέσιv της παρά τό πλευρόν σας -έκεί δέ έξακολουθοuμεν 
νά ίστάμεθα καί σήμερον σταθερώς καί aποφασιστικώς. 

»Οίαδήποτε έπιβουλή οίασδήποτε μορφής κατά τής 

έλευθερίας του έλληνικοu λαοu, κατά τής άκεραιότητος 

τών έλληνικών συνόρων ij κατά τής άσφαλείας του έλλη
νικοu εθνους θά έθεωρείτο ύπό τών 'Ηνωμένων Πολιτειών 

ώς επίθεσις κατά τής έλευθερίας, άκεραιότητος καί άσφα

λείας αύτής ταύτης τής ' Αμερικής. 

»' Αναγνωρίζο'μεν δτι ή στρατηγικής καί ίστορικής 

σημασίας περιοχή τής Βορείου 'Ελλάδος είναι ζωτική διά 

τήν &σφάλειαν τής χώρας . Είς τάς δηλώσεις μου είς τό 

αεροδρόμιον τών 'Αθηνών είπον δτι αί 'Ηνωμέναι Πολι

τείαι άναγνωρίζουν τό γεγονός δτι οίαδήποτε έπίθεσις κα

τά τής 'Ελλάδος θά έθεωρείτο ώς έπίθεσις κατ' αύτών τού

των τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. Αί 'Ηνωμέναι Πολιτείαι 

σταθερώς ύποστηρίζουν τήν εδαφικήν άκεραιότητα τής 

'Ελλάδος καί τό άπαραβίαστον αύτή ς. 

»Τοuτο άποτελεί ίεράν πολιτικήν καί ίεράν ύπόσχεσιν 

τών ' Ηνωμένων Πολιτειών. 

»Σήμερον άπολαμβάνετε τήν εiρήνην. Γνωρίζομεν δτι 

επιθυμείτε τήν εiρήνην, δπως &κριβώς τήν έπιθυμοuμεν καί 

ήμείς . Διά νά τήν διατηρήσωμεν, δέον νά διατηρήσωμεν 

τήν στρατιωτικήν μας iσχύν καί νά προσθέσωμεν, εiς ένί

σχυσιν αύτής, τήν οiκονομικήν {σχύν. Τό έλεύθερον έμπό

ριον μεταξύ τών έλευθέρων λαών δέον νά άποτελή τό ίσχυ

ρόν θεμέλιον του έλευθέρου κόσμου. Οί άνθρωποι καί τά 

εθνη πού διεξάγουν έμπορικάς μεταξύ των συναλλαγάς, 

εχουν μεγαλυτέρας πιθανότητας συνεpγασίας ύπέρ τής εi
ρήνης καί τής ελευθερίας. 

»'Η παροuσα εμπορική εκθεσις ιiίναι συμβολική τοu 
ένδιαφέροντος τής χώρας σας διά τήν δημιουργίαν ίσχυ

ροτέρων οiκονομικών θεμελίων διά τήν 'Ελλάδα μέσφ τοu 

έμπορίου. Κατά τόν αύτόν άκριβώς τρόπον τό άμερικανι

κόν τοuτο περίπτερον είναι συμβολικόν του μεγίστου ενδι

αφέροντος τής χώρας μου εiς τούς iδίους αύτούς άντικειμε

νικούς σκοπούς . 

»Χαιρετίζομεν τήν εϊσοδον τής 'Ελλάδος είς τήν Κοι

νήν Εύρωπαϊκήν 'Αγοράν. ' Ο πρόεδρος Κέννεντυ επεξερ

γάζεται ijδη μέτρα, διά τών όποίων θά καταστή δυνατή ή 

στενή συνεργασία μεταξύ τής iδικής μας Κοινής 'Αγοράς ' 
τών ' Ηνωμένων Πολιτειών καί τής Κοινής Εύρωπαϊκής 

'Αγοράς. Πιστεύομεν δτι αί ελπίδες τής άνθρωπότητος διά 

τήν εiρήνην αύξάνουν εφ' δσον μειοuνται οί έμπορικοί 

φραγμοί. 

»'Η άποτυχία του κομμουνιστικοί) συστήματος κατεφά

νη εκ τών τειχών καί τών φραγμών καί τών ενόπλων φροu
ρών, τούς όποίους ύποχρεοuνται νά χρησιμοποιοuν οί 

κομμουνισταί διά νά aποτρέπουν τήν διαφυγήν τών θυμά

των των. 

»'Αποτελεί καθήκον καί εύκαιρίαν δι' ήμάς, νά επιβε

βαιώσωμεν τήν επιτυχίαν τής ελευθερίας, διά τής οικοδο

μήσεως μιας ελευθέρας κοινότητος, άνευ έμπορικών φρα

γμών μεταξύ τών έλευθέρων aνθρώπων. 

»Πρό δέκα πέντε έτών εύρέθητε aντιμέτωποι τοu κινδύ

νου εκ τής προσπαθείας τών κομμουνιστών, δπως κυριαρ

χήσουν εiς τόν κόσμον όλόκληρον. Δέν έπτοήθητε, δέν 

έταλαντεύθητε, δέν ύπεχωρήσατε. Τό θάρρος σας &νέκοψε 

τόν κομμουνισμόν εδώ, καί τήν διαχωριστική ν γραμμήν, ή 

όποία εχαράχθη κατά του επιδρομέως, ούδείς ηδυνήθη 

εκτοτε νά διασχίση . Οί 'Έλληνες καί οί 'Αμερικανοί 

-καί οί άπανταχοu έλεύθεροι άνθρωποι- είναι σήμερον 

ήνωμένοι μέ αποφασιστικότητα δπως τήν διαχωριστικήν 

αύτήν γραμμήν ούδείς καί ούδέποτε, διαβή . Είμεθα ήνωμέ

νοι καί αποφασισμένοι, δπως διατηρήσωμεν 'τήν είρήνην 
καί δημιουργήσωμεν καλυτέρας συνθήκας διαβιώσεως, δι ' 

δλους τούς έλευθέρους aνθρώπους, άπανταχοu». 

Στίς 4 Σεπτεμβρίου καί πρίν άπό τήν άναχώρησή 
του, ό 'Αμερικανός άντιπρόεδρος έπισκέφθηκε τή 
Λαχαναγορά τών 'Αθηνών, στό Ρέντη, γιά τήν κα-
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τασκευή τfjς όποίας ή &μερικανική Κυβέρνηση είχε 

διαθέσει 100 έκατ. δρχ. Μέ τήν εύκαιρία αύτή, έξfjρε 
τά aποτελέσματα τfjςκοινfjς προσπάθειας 'Ελλήνων 

καί 'Αμερικανών: 

«Αί προσπάθειαι τών ΗΠΑ διά τήν &νάπτυξιν τής οίκο

νομίας καί τήν ενίσχυσιν τών φίλων μας του έλληνικου 

λαου θά συνεχισθουν, ώστε νά απολαύσουν μίαν καλυτέ

ραν ζωήν. Είς τό διάστημα τών 15 τελευταίων έτών ή 
'Αμερική διέθεσε διά τήν 'Ελλάδα ώς βοήθειαν πλέον τών 

3.000.000.000 δολλ. Οϋτω ή φιλία κατέστη ευρυτέρα καί 
σταθεροτέρα μεταξύ 'Ελλήνων καί 'Αμερικανών. Ό έλ

ληνικός λαός είναι πιστός είς τάς συμμαχίας του. 'Ημείς 

διαθέτομεν τά χρήματα καί σείς εύρίσκεσθε είς τήν πρώτην 

γραμμή ν του έλευθέρου κόσμου. Πρέπει νά γνωρίζετε δτι ή 

'Αμερική θά εύρίσκεται πάντα είς τό πλευρόν σας». 

'Ενωρίς τό aπόγευμα, &ναχωρώντας γιά τήν 'Ι τα

λ ία, τελευταίο σταθμό τfjς περιοδείας του, ό 'Αμερι

κανός αντιπρόεδρος θά απευθύνει τόν ακόλουθο 

χαιρετισμό: 

«Κύριε πρωθυπουργέ, 'Έλληνες φίλοι μου, 

» 'Ήλθομεντίς τήν χώραν σας ώς καλοί φίλοι καί σύμ

μαχοι. 'Αναχωρουμεν γνωρίζοντες δτι ή φιλία μας είναι 

θερμοτέρα, ή συμμαχία μας ίσχυροτέρα καί τό μέλλον πλέ

ον βέβαιον. ·Η φιλοξενία σας κατά τήν ύποδοχήν τήν 

δποίαν μiiς έπεφυλάξατε, θά έμψυχώση δλους δσοι ϊσταν

ται παρά τό πλευρόν μας καί θά &ποθαρρύνη δσους θά έπε

θύμουν νά μiiς διασπάσουν. 

»Τό &δάμαστον πνευμα του έλληνικου λαου aποτελεί τό 

μεγαλείον τής 'Ελλάδος. 'Ημείς, οί έρχόμενοι aπό τάς 

'Ηνωμένας Πολιτείας, θαυμάζομεν τό γεγονός δτι δ έλλη

νικάς λαός ουδέποτε ο)ρρώδησε κατά τήν διάρκειαν τών 

μακρών ύπέρ τής ελευθερίας άγώνων. 'Ημείς, οί όποίο ι 

διαθέσαμεν κατά τρόπον τόσον πλήρη τούς πόρους μας καί 

τήν ίσχύν μας διά τήν ύπόθεσιν τής έλευθερίας, ουδέποτε 

θά λησμονήσωμεν τήν σταθερότητά σας, ή όποία αποτελεί 

-καί θά έξακολουθήση νά &ποτελή- ενα τών ακρογωνι

αίων λίθων τfjς δυτικής συμμαχίας. 

»Προσωπικώς αίσθάνομαι ευγνωμοσύνην, διότι ή επί

σκεψίς μας αυτή μiiς έπέτρεψε νά συναντηθώμεν μέ τόν 

λαόν καί τά ήγετικά στελέχη πολλών έλληνικών περιοχών. 

Τήν επίσκεψίν μας είς τήν Θεσσαλονίκην θά ενθυμούμεθα 

πάντοτε. Μεγάλην εντύπωσιν μiiς ενεποίησεν ή ζωτικότης 

τfjς Β. 'Ελλάδος καί τό πνευμα τής περιοχής αυτής, τό 

δποίον τόσον γλαφυρώς εξέφρασεν δ φιλοξενήσας ήμiiς 

διακεκριμένος ύπουργός Β. ' Ελλάδος. 'Επίσης, aπετέλε

σαν ενθάρρυνσιν δι' ήμiiς δ δυναμισμός καί τό σφρίγος 

τής συγχρόνου πόλεως τών 'Αθηνών, εξετιμήσαμεν δέ τήν 

ύποδοχήν καί τάς πλείστας φιλοφρονήσεις, τών δποίων 

ετύχομεν ύπό του κ. δημάρχου 'Αθηναίων. Θά ηυχόμην 

δλοψύχως ή παραμονή μας νά ήτο μακροτέρας διαρκείας, 

ώστε νά Ί'jδυνάμεθα νά επισκεφθώμεν δλας τάς περιοχάς 

τής χώρας. 

»' Ενεθαρρύνθημεν έκ νέου έκ τής έπισκέψεώς μας παρά 
ταίς Α.Α.Μ.Μ. τφ βασιλεί Παύλφ καί τΌ βασιλίσσΊJ Φρει

δερίκΊJ, οί δποίοι χαίρουν μεγάλης εκτιμήσεως εκ μέρους 

του &μερικανικου λαου. 'Εξαιρετικώς ίκανοποιητικαί ύ-

πήρξαν, επίσης, κ. πρόεδρε, ή συνάντησις καί ή συνεργα

σία μεθ' ύμών. Γνωρίζομεν δτι λόγω τής μεγάλης &ποφα

σιστικότητός σας -τήν δποίαν εκφράζετε τόσον ίκανώς 

καί aποτελεσματικώς- ή &νάπτυξις τής 'Ελλάδος θά συ

νεχισθή είς ύψηλότερον ετι βαθμόν πρός τελείαν έκπλή

ρωσιν τών επιδιώξεων του έλληνικου λαου. 'Η κ. Τζόνσον 

καί έγώ είμεθα ευγνώμονες πρός ύμiiς καί τήν κ. Καραμαν

λή διά τήν προσωπικήν φιλοξενίαν τήν δποίαν μiiς επεφυ

λάξατε. 

)) ·Η επίσκεψις αύτή καί αί συναντήσεις, τάς δποίας 
εϊχομεν, ύπήρξαν λίαν καρποφόροι δι' άμφοτέρας τάς χώ

ρας. 'Εστάθημεν δμου, ό εfς παρά τό πλευρόν του ι'iλλου, 

κατά τήν διάρκειαν ετών δοκιμασίας. Θά συνεργασθώμεν 

στενώς καί διά τήν έκπλήρωσιν τών προσδοκιών τών έλπι

δοφόρων τούτων ετών)), 

'Από τήν πλευρά του, ό Κ. Καραμανλής δήλωσε: 

«Ή έπίσκεψις τοv 'Αμερικανού άντιπροέδρου 

έπροξένησεν άληθfj χαράν είς τόν έλληνικόν λαόν 

καί τήν Κυβέρνησιν. Πέραν όμως τfjς χαράς τfjς έπι

σκέψεως προέκυψαν καί πρακτικά άποτελέσματα έξ 
αύτfjς, καθ' όσον διά τών συνομιλιών αί όποία ι διεξή

χθησαν, έπραγματοποιήθη χρήσιμος άνταλλαγή άπό

ψεων καί έπεβεβαιώθη έκατέρωθεν ή θέλησις πρός 

συνέχισιν τfjς δημιουργικής συνεργασίας, έπ' άγαθφ 

τών δύο λαών καί τfjς είρήνης γενικώτερον. 

)) 'Ο έλληνικός λαός, χωρίς νά λησμονfj τήν μεγά
λην βοήθειαν καί συμπαράστασιν πρός τήν Έλλάδα 

τών ΗΠΑ, έκτιμfi Ιδιαιτέρως τήν άπόφασιν τfjς άμε

ρικανικfjς Κυβερνήσεως όπως, άναγνωρίζουσα εlς 

τήν άκριβfj !Jκτασίν των τάς έλληνικάς άνάγκας, άλ

λά καί τόν άγώνα τοv έλληνιιωv λαοv διά τήν οίκο

νομική ν άνάπτυξιν καί τήν διατήρησιν τfjς έλευθε

ρίας του, έξακολουθήση ένδιαφερομένη διά τήν άνά
πτυξιν τfjς οlκονομίας τfjς Έλλάδοψ 

Σύμφωνα μέ τό σχετικό δελτίο τύπου πού θά δοθεί 

στή δημοσιότητα, τά αποτελέσματα των συνομιλιών 

του Λ. Τζόνσον μέ τήν έλληνική Κυβέρνηση συνο

ψίζονται ώς έξfjς: 

«1. Αί Ήνωμέναι Πολιτείαι είναι πιθανόν νά χορηγή
σουν πρός τήν 'Ελλάδα διακρατικόν δάνειον, του δποίου 

τό ϋψος δέν εχει καθορισθή είσέτι, μέ έξαιρετικώς συμφέ

ροντας δ ρους, ijτοι τόκον I ,5-2%, διάρκειαν εξοφλήσεως 
40-50 ετη καί εναρξιν άποσβέσεως μετά δεκαετία ν. 'Η 
άμερικανική ενίσχυσις πρός τήν ' Ελλάδα, ή όποία θά εκ

δηλωθή'Έπίσης διά τής παροχής μακροπροθέσμων καί χα

μηλοτόκων δανείων aπ' εύθείας aπό αμερικανικούς οργα

νισμούς, ύπολογιζομένων δμως ώς συνεισφορά τής 'Αμε

ρικής είς τό κονσόρτσιουμ, ώς καί διά δανείων μέσω του 

κονσόρτσιουμ, θά ύπερβή είς ϋψος τήν χορηγηθείσαν τά 

παρελθόντα ετη βοήθειαν. Ή ένίσχυσις, κατ' άμερικανι

κήν δήλωσιν, δέν πρόκειται νά συνδεθή πρός τήν εξυπηρέ

τησιν του δημοσίου χρέους, τήν δποίαν εύχονται αί 'Ηνω

μέναι Πολιτείαι, &λλά διά τήν δποίαν δέν πρόκειται ν' 

άσκήσουν πίεσιν επί τήζ ·Ελλάδος, κατανοουσαι τάς εν 
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προκειμένφ έλληνικάς δυσχερείας. Θέμα συνεχίσεως τfjς 

δωρεάν οΙκονομικής βοηθείας δέν εθίγη κατά τάς συνομι

λίας. 

>>2. Τό ζήτημα τfjς συνεχίσεως τfjς δωρεάν αμυντικής 
βοηθείας ύπό τών 'Ηνωμένων Πολιτειών άπεκλείσθη , διά 

λόγους αρχfjς, ενω παραμένει εκκρεμές τό ζήτημα τfjς χο

ρηγήσεως άμυντικfjς βοηθείας ύπό τοu ΝΑ ΤΟ. 'Η ' Αμε

ρική, διά τfjς χορηγήσεως περισσοτέρων άναλωσίμων κοι

νοχρήστων εΙδών τοu στρατοί) καί δι' άλλων τρόπων, θά 

επιδιώξη τήν ελάφρυνσιν του έλληνικοu προϋπολογισμοί) 

εκ τών αμυντικών δαπανών . 'Από έλληνικfjς πλευράς, πάν

τως , επαναλαμβάνεται δτι άνευ βοηθείας εκ μέρους , του 

ΝΑΤΟ ή μείωσις τών αμυντικών δαπανών προβάλλει ώς 

άναγκαία. 

>>3 . Αί ' Ηνωμένα ι Πολιτεία ι θά χορηγήσουν πρός τήν 

'Ελλάδα νεωτάτου τύπου στρατιωτικόν ύλικόν, μεταξύ τών 

όποίων καί τά ύπερηχητικά αεροπλάνα Φ-104 διά -iόν εκ
συγχρονισμόν του όπλισμοu τών ενόπλων μας δυνάμεων, 

των όποίων θά δύναται νά μειωθfj ή αριθμητική δύναμις, 

αύξανομένης αντιστοίχως τfjς Ισχύος πυρός . 'Η χορήγη

σις στρατιωτικών εφοδίων, άξίας \00 έκατ. δολλαρίων 

ετησίως θά συνεχισθfj. 

>Α . Αί έλληνικαί απόψεις επί τοu ανυπάρκτου "μακεδο

νικοί)" ζητήματος ίκανοποιήθησαν πλήρως διά τών άλλε

παλλήλων δηλώσεων τοu κ. Τζόνσον εΙς τάς 'Αθήνας καί 

τήν Θεσσαλονίκην. Ό ' Αμερικανός άντιπρόεδρος άπεδο

κίμασεν, ώς εγνώσθη, τήν δήλωσιν Μάνινγκ, τήν όποίαν 

εχαρακτήρισεν ώς άστοχον, ύπογραμμίσας δτι διά τάς 

' Ηνωμένας Πολιτείας , δπως καί διά τήν ' Ελλάδα, δέν ύφί

σταται παρόμοιον ζήτημα. 

>>Κατά τήν διάκρειαν ανασκοπήσεως τfjς διεθνοuς κα

ταστάσεως εΙς τήν περιοχήν, συνεζητήθη, έκτός τών έλλη

νογιουγκοσλαβικών καί ελληνοτουρκικών σχέσεων, ή κα

τάστασις εΙς τήν Κύπρον. Οί 'Αμερικανοί επίσημοι εξέ

φρασαν τήν εκπληξίν των δ ιά τήν οχι ένθουσιώδη ύποδο

χήν πού επεφύλαξεν ό έλληνοκυπριακός πληθυσμός τfjς 

νήσου εΙς τόν κ . Τζόνσον . Θέμα άναθεωρήσεως των συμ

φωνιών τfjς Ζυρίχης καί του Λονδίνου καί τοu κυπριακοί) 

Συντάγματος δέν εθίγη κατά τάς συνομιλίας)) 199 • 

Στό μεταξύ, τήν εντονη άντίδραση τής Κυβερνή

σεως ε{χε προκαλέσει τό περιεχόμενο δημόσιας όμι

λίας τοϋ Γ. Παπανδρέου, στό Βόλο. Σ;υγκεκριμένα, 

στίς 2 Σεπτεμβρίου ό άρχηγός τής ΕΚ επανέλαβε τίς 
καταγγελίες του γιά «βία καί νοθεία τοϋ άστυνομικοϋ 

Κράτους, εναντίον τοϋ όποίου δικαιολογείται οχι 

άπλώς εθνική άντίστασις, άλλ, άληθής επανάστασις 

' τοϋ λαοϋ)), κάλεσε εκ νέου τό βασιλέα νά άποκατα
στήσει τό πολίτευμα, καί άπευθύνθηκε καί στόν άν

τιπρόεδρο των ΗΠΑ, λέγοντας: 

κ' Επιθυμώ σήμερον νά άπευθυνθώ πρός τόν αντιπρόε

δρον τών ΗΠΑ, ό όποίος εύρίσκεται εΙς τήν χώραν μας. 

Καί έπειδή πολιτικός εlναι ό λόγος τής παρουσίας του, θά 

επικαλεσθώμεν τήν προσοχήν του επί ώρισμένων πολιτι

κών θεμάτων. 

>> ' Η Κυβέρνησις τών ΗΠΑ εχει έπανειλημμένως δια

κηρύξει δτι δέν επεμβαίνει εΙς τήν εσωτερικήν πολιτικήν 

ζωήν τών άλλων λαών. Καί πρός τήν άρχήν αύτήν, καθ' 

δσον μdς άφορα, εϊμεθα άπολύτως σύμφωνοι. 'Υ φίσταται 

σήμερον εiς τήν 'Ελλάδα μία βαρεία πολιτική άνωμαλία. 

Εύρίσκεται εΙς τήν αρχήν Κυβέρνησις παράνομος. Καί 

εναντίον αύτής τfjς Κυβερνήσεως μαχόμεθα. ' Αλλά οϋτε 

επιδιώκομεν οϋτε δεχόμεθα εiς αύτόν τόν άγώνα μας από 

κανένα καμμίαν οϋτε επέμβασιν οϋτε εϋνοιαν. 'Όπως δμως 

δέν δεχόμεθα επέμβασιν ύπέρ ήμών, δέν δεχόμεθα επίσης 

οϋτε έπέμβασιν οϋτε εϋνοιαν ύπέρ οίουδήποτε liλλου. Κυ

ρίαρχος εiς τήν χώραν του εlναι ό i;λληνικός λαός . Καί 

μόνον ή Ιδική του εϋνοια δικαιοuται νά όρίζη τόν κυβερνή
την τfjς χώρας)). 

Καί σέ σχέση μέ τά έλληνογιουγκοσλαβικά, με

ταξύ άλλων άνέφερε: 

«'Έγινεν εσχάτως λόγος περί "μακεδονικοu" ζητήμα

τος . Καί συνεστήθη εiς τούς "διαμαχομένους" "εφεκτικό

της" . Ή σύστασις εχει προκαλέσει εκπληξιν καί πικρί

αν .. . Μακεδονικόν ζήτημα δέν ύφίσταται. Αύτή εlναι ή 
άπάντησις όλοκλήρου τοu έλληνικου λαου . Καί αύτήν 

τήν άπάντησιν άναμένει άπό τήν μεγάλην άμερικανικήν 

Δημοκρατίαν)). 

Τήν έπομένη, ή Κυβέρνηση άπάντησε μέ εκτενή 

άνακοίνωση, επισημαίνοντας, μεταξύ aλλων, τά άκό

λουθα : 

«Αύτήν τήν φοράν [ό Γ. Παπανδρέου] ενεφανίσθη 
άπευθυνόμενος πρός τόν ·αντιπρόεδρον τών ' Ηνωμένων 

Πολιτειών τfjς 'Αμερικής, τόν όποίον εχει τήν τιμήν καί 

τήν χαράν νά φιλοξενfj ή 'Ελλάς, λέγων πρός αύτόν δτι εiς 

τήν αρχήν εύρίσκεται Κυβέρνησις παράνομος , εναντίον 

τής όποίας καί εζήτησεν εύθέως τήν επέμβασίν του, ανε

ξαρτήτως τfjς άδεξίας στροφής του λόγου του, διά τής 
όποίας επεχείρησεν εν συνεχεί~ δπως μειώση τό βαρύτα

τον τουτον εθνικόν του παράπτωμα. Ματαίως ό κ. άρχηγός 

τής ΕΚ επιδιώκει τήν άναβίωσιν τfjς τακτικής τών ξένων 

επεμβάσεων εiς τά εσωτερικά πράγματα τfjς χώρας , νο

σταλγών τάς απαραδέκτους συνηθείας παλαιοτέρων έπο

χω ν, κατά τάς όποίας μέ πρωτοβουλίαν πολιτικών άτυχώς 

άνδρών εσχηματίζοντο Κυβερνήσεις εΙς τούς προθαλάμους 

ξένων πρεσβειών. Θά πρέπει νά άντιληφθή δτι ή εποχή 

εκείνη εχει παρέλθει άνεπιστρεπτί καί δτι ή τακτική τών 

ξένων επεμβάσεων, ή όποία κατ, επανάληψιν εθιξεν εiς τό 

παρελθόν τήν πολιτικήν φιλοτιμίαν του i;λληνικοu λαου 

δέν εlναι δυνατόν νά καρποφορήση ύπό τάς σημερινάς 

συνθήκας . Καί ταuτα, άνεξαρτήτως του δτι ή φίλη καί 

σύμμαχος χώρα, πρός τήν όποίαν απετάθη, οϋτε διελογί

σθη, οϋτε καί i;το δυνατόν νά διαλογισθή ποτέ οίανδήποτε 

επέμβασιν εiς τάς έσωτερικάς ύποθέσεις του έλληνικου 

λαοu . Πάντως, ή επιχειρουμένη επάνοδος εiς τάς απαραδέ

κτους πολιτικάς μεθόδους του παρελθόντος, αί όποίαι έκθέ

τουν βαρύτατα τήν χώραν, θά πρέπει δπως κριθή καί χαρα

κτηρισθfj δεόντως ύπό του έλληνικου λαου)) . 

I ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

'Ο Κ. Καραμανλής επισκέπτεται τή συμπρω

τεύουσα, προκειμένου νά εγκαινιάσει τήν 27η Διεθνή 

'Έκθεση Θεσσαλονίκης. 
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'Εyκαίvια τής Διεθvοίίς 'Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. 
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Κατά τή δiάρκεια του έπισήμου γεύματος πρός 

τιμή του, δ Κ. Καραμανλής άναφέρθηκε μέ συγκε

κριμένα στοιχεία, στά οικονομικά έπιτεύγματα τής 

Κυβερνήσεώς του, στήν έσωτερική σταθερότητα καί 

τήν οικονομική πρόοδο τής χώρας, ένώ παράλληλα 

έπέκρινε τά παράλογα ταξικά αιτήματα Κ:αί κατήγ
γειλλε δσους επιδιώκουν τή δημιουργία πολιτικής 

άνωμαλίας. Τό πλήρες κείμενο τής δμιλίας του Κ . 

Καραμανλή εχει ώς έξής: 

«'Από έτών καθιέρωσα τήν συνήθειαν vά έκθέτω, 

έπ' εύκαιpί<f τών έγκαινίων τής Διεθνούς 'Εκθέσεως 

Θεσσαλονίκης, τήν οίκονομικήν κατάστασιν τής 

χώρας καί τά γενικώτερα οίκονομικά προβλήματα τά 

όποία μaς άπασχολοvν. 

»Τής εύκαιρίας αύτής θά έπωφεληθώ καί σήμέρον 

διά νά έκθέσω πρός ύμaς καί τόν έλληνικόν λαόν τήν 

συντελουμένην είς τήν χώραν μας πρόοδον, τάς ύφι

σταμένας δυνατότητας δι ' lfνa καλύτερον μέλλον, 

άλλά καί τάς δυσχερείας καί τούς κινδύνους τούς 

δποίους άντιμετωπίζει ή οίκονομία μας. 

)>Υήν ένημέρωσιν αύτήν τήν θεωρώ τοσούτφ 

μaλλον άναγκαίαν, καθ' δσον ή γνώσις τής πραγμα

τικότητος έπιτρέπει είς τόν λαόν νά συμβάλη συνει

δητώς είς τήν προαγωγήν του τόπου καί νά άμύνεται 

κατά τής δημαγωγίας, ή όποία προσπαθεί δι ' δλων 
τών μέσων νά ύπονομεύση τήν πίστιν του είς τό μέλ

λον τής χώρας. 

)) 'Η έλληνική οίκονομία, κατά τά τελευταία ετη 
παρουσιάζει δλα τά χαρακτηριστικά μιaς ύγιοvς καί 

έξελισσομένης οίκονομίας. 'Η οίκο νομική σταθερό

της παραμένει άδιατάρακτος καί άποτελεί τό μεγαλύ

τερο ν άπόκτημα τών τελευταίων έτών, δεδομένου μά

λιστα δτι αί5τη έπετεύχθη ούχί διά τής άσκήσεως 

μιaς στείρας πολιτικής, άλλά μέ παράλληλον έντα

τικήν έπενδυτικήν προσπάθειαν. Τά δημόσια οίκο

νομικά εχουν έξυγιανθή, ή έξυγίανσις δέ αί5τη άπετέ

λεσε σημαντικόν παράγοντα έμπεδώσεως τής οίκο

νομικής σταθερότητος. Αί ίδιωτικαί καταθέσεις είς 

τάς Τραπέζας βαίνουν συνεχώς αύξανόμεναι, έπιτρέ

πουσαι τήν συνεχή διεύρυνσιν χρηματοδοτήσεως 

τής οίκονομίας δι' ύγιών μέσων. Αί έπενδύσεις, ίδίg 

τοv Δημοσίου, εχουν σημαντικώς αύξηθή. Τό ίσοζύ

γιον τών έξωτερικών πληρωμών, παρά τάς όργανικάς 

του άδυναμίας, δέν παρουσιάζει aμεσα προβλήματα 

καί τά συναλλαγματικά άποθέματα εχουν διευρυνθή. 

τέλος, τό έθνικόν είσόδημα, τό όποίον άποτελεί τήν 

συνισταμένην τών οίκονομικών δραστηριοτήτων έν 

τfί χώρα, εχει αύξηθή καί αύξάνεται συνεχώς, aλλοτε 

μέ ταχύτερον καί aλλοτε μέ βραδύτερον ρυθμόν. 

))Διά νά καταστήσω περισσότερον συνειδητήν 

τήν πραγματοποιηθείσαν κατά τά τελευταία ετη οί

κονομικήν πρόοδον, θά μνημονεύσω συγκεκριμέ

νους καί ύπευθύνους άριθμούς. 

))Ε{ναι γεγονός δτι οί τιμάριθμοι -δείκται τής 

οίκονομικής σταθερότητα;- έσημείωσαν κατά τά 

τελευταία ετη αύξήσεις σημαντικώς μικροτέρας τών 

αύξήσεων τάς δποίας έσημείωσαν είς aλλας χώρας 

μέ ίσχυράς οίκονομίας. Οί5τω, μεταξύ τών έτών 1955 
καί 1961 έν 'Ελλάδι έσημειώθη aύξησις τοv τιμαρί
θμου κόστους ζωής κατά 13%, ένώ μεταξύ τών αύτών 
έτών έσημειώθησαν αύξήσεις είς Γαλλίαν κατά 

36,6%, είς Άγγλίαν κατά 17,9%, είς Γερμανίαν κατά 
11,8%, είς Ίσπανίαν κατά 47,6%, είς Τουρκίαν κατά 
98,3%, είς Όλλανδίαν κατά 16% καί οί5τω καθεξής. 
Κατά τό πρώτον πεντάμηνον τοv lτους τούτου, ένώ ή 

αϋξησις του τιμαρίθμου έν 'Ελλάδι άνήλθεν είς 

1,6%, είς 'Α γγλίαν καί Νορβηγίαν άνήλθεν είς 5%, 
είς τήν Δυτικήν Γερμανίαν, τήν Έλβετίαν, τήν Σου

ηδίαν καί τήν Αύστρίαν άνήλθεν είς 4%, είς τήν 

'Ιταλίαν καί 'Ολλανδίαν κατά 3% καί οί5τω καθεξής. 
Νομίζω πώς είναι περιττόν νά έξάρω τά συμπερά

σματα έκ τής συγκρίσεως αύτής. 

))Αί ίδιωτικαί καταθέσεις παρά Τραπέζαις, παρά 

τάς μειώσεις τών έπιτοκίων, εχουν σημειώσει θεαμα

τικωτάτην αϋξησιν, άνελθοvσαι άπό 2.641,3 έκατ. 
δρχ. τοv τέλους τοv 1955, είς 13.664,1 τόν Ίούνιον 
τοv 1961 καί είς 16.661,8 τόν Ίούνιον τοv 1962. Δέον 
νά σημειωθή δτι κατά τόν αύτόν χρόνον έπραγματο

ποιήθησαν σημαντικού ί5ψους δάνεια ύπό τοv Δημο

σίου καί τής ΔΕΗ. 

)) 'Η συνολική πιστοδότησις τής οίκονομίας άπό 
11.576 έκατ. τοv τέλους τοv 1955 άνήλθεν είς 31.190 
τό τέλος 'Ιουνίου 1961 καί κατά τό τέλος 'Ιουνίου 
1962 είς 34.646,0. 

))Τήν σημασίαν τήν όποίαν εχει διά τήν οίκονο

μία μας ή αϋξησις τών καταθέσεων καί ή συνεπείg 

ταύτης διεύρυνσις τής πιστοδοτήσεως μέ ύγιa μέσα 

καί εϋλογα έπιτόκια, δύνασθε νά τήν έκτιμήσετε έάν 

ένθυμηθήτε δτι μέχρι πρό όλίγων έτών έπεκράτει ό 

παράνομος είς χρυσόν δανεισμός μέ έξωφρενικά έπι

τόκια. 

))Είς τόν τομέα τών δημοσίων οίκο νομικών ή πρό

οδος ύπήρξεν άξιόλογος. Μέχρι του ετους 1955 τά 
δημόσια εσοδα ήσαν άνεπαρκή διά τήν κάλυψιν &κό

μη καί τών τρεχουσών δαπανών του κρατικού προϋ

πολογισμού, ό δποίος ένεφανίζετο μονίμως έλλειμ

ματικός. Ταχέως δμως κατέστη δυνατή ή έξυγίανσις 
τοv τομέως τούτου είς τρόπον d5στε, παρά τάς σημαν

τικάς αύξήσεις τών δαπανών καί κυρίως τών μισθών 

τών δημοσίων ύπαλλήλων καί τών συντάξεων καί 

παρά τάς φορολογικάς διαρρυθμίσεις ύπέρ τών ά

σθενεστέρων οίκο νομικώς τάξεων, δχι μόνον έπετεύ

χθη ή πλήρης κάλυψις τών τρεχουσών δαπανών, άλ

λά καί ή διάθεσις κεφαλαίων πρός χρηματοδότησιν 

τοv προγράμματος τών δημοσίων έπενδύσεων. Άπό 

του ετους 1957 σταθερώς συμβάλλει δ κρατικός 
προϋπολογισμός είς τό πρόγραμμα τών έπενδύσεων 
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μέ ποσόν ύπερβαίνον κατά μέσον δρον τό έν δισεκα

τομμύριον έτησίως. 

;; 'Η έξέλιξ ις αvτη εlς τά δημόσια οlκονομικά δι
ηυκόλυνε τήν κατάρτισιν καί πραγματοποίησι ν προ

γραμμάτων κρατικών έπενδύσεων εlς έπίπεδα σημαν

τικώς άνώτερα του παρελθόντος. 'Αρκεί νά άναφέρω 

δτι διά τό κρατικόν πρόγραμμα έπενδύσεων του 

έτους 1955 διετέθη ποσόν δραχμών 901 έκατ., ένώ τό 
πρόγραμμα του τρέχοντος έτους προβλέπει 6.000 
έκατ. δραχμών. 

;;Θεωρώ περιττόν νά έξάρω τήν μεγίστην σημα

σίαν τής προόδου ταύτης, δεδομένου δτι καί ό τελευ

ταίος πολίτης γνωρίζει δτι ή άνάπτυξις τής οlκονο

μίας μας καί ή βελτίωσις του βιοτικού έπιπέδου του 

έλληνικοv λαοv έξαρτώνται κυρίως άπό τό vψος τών 

πραγματοποιουμένων έπενδύσεων. Τό έκτελούμενον 

ήδη πρόγραμμα εlναι πρωτοφανές εlς τά έλληνικά 

χρονικά καί, μέ τό πλήθος τών έργων τά όποία περι

λαμβάνει, καλύπτει δλην τήν χώραν καί δλους τούς 

τομείς τής οlκονομίας μας. 

;;Τό lσοζύγιον τών έξωτερικών πληρωμών πα

ρουσιάζει βεβαίως τάς γνωστάς όργανικάς άδυναμί

ας, αί όποίαι προέρχονται έκ τής διαρθρώσεως τής 

έλληνικής παραγωγής. Αί εlσαγωγαί διηυρύνθησαν, 

συνεπεί<f τής σημαντικής αύξήσεως τών εlσοδημά

των έν τfj χώρ(f, ένώ αί έξαγωγαί δέν ήτα δυνατόν έξ 

άντικειμενικών λόγων νά αύξηθοvν εlς τά αύτά έπί

πεδα. 'Η λύσις τών όργανικών τούτων άδυναμιών εl

ναι άμέσως συνδεδεμένη μέ τήν προσπάθειαν άναδι

αρθρώσεως τής γεωργικής παραγωγής καί άναπτύ

ξεως τής βιομηχανικής τοιαύτης. 'Αλλά αί διαρθρω

τικαί αύται μεταβολαί δέν δύνανται, ώς εlναι εύνόη

τον, νά πραγματοποιηθοvν παρά έντός μακροτέρου 

χρονικού διαστήματος. VΗδη ή πολιτική αvτη έφαρ

μοζομένη ήρχισε νά άποδίδη τούς καρπούς της. Αί 

έξαγωγαί μας άπό 220 έκατ. δολλάρια του έτους 1961, 
ύπολογίζεται δτι θά άνέλθουν κατά τό τρέχον έτος 

είς 265 έκατ. Πάντως, συνεπεί<f τής πολιτικής τής 

άσκηθείσης είς τούξ τομείς του τουρισμού, τής έμ

πορικής ναυτιλίας κ.λ. π., αί συναλλαγματικαί πρό

σοδοι τής χώρας έκ τών &δήλων συναλλαγών αύξά

νονται, ωστε νά άντισταθμίζουν τάς ηύξημένας έκ 

τών είσαγωγών συναλλαγματικάς δαπάνας. Οvτω αί 

πρόσοδοι αύται, άπό 154 έκατ. δολλάρια του έτους 
1955 καί 320 έκατ. δολλάρια του έτους 1961, ύπολο
γίζεται δτι θά άνέλθουν κατά τό τρέχον έτος είς 360 
έκατ. δολλάρια. 

;; 'Αποτέλεσμα δλων αύτών τών προσπαθειών 
ύπήρξεν ή σημαντική aύξησις του έθνικοv μας είσο

δήματος, τό όποίον άνελθόν άπό 59.243 έκατ. του 
έτους 1955 εlς 95.940 έκατ. τό έτος 1961, έσημείωσεν 
έντός έξαετίας αύξησιν είς τρεχούσας τιμάς κατά 
62%. 'Ο έπιτευχθείς κατά τά έτη ταvτα μέσος έτήσι
ος ρυθμός αύξήσεως τοίf είσοδήματος εlναι έκ τών 

ύψηλοτέρων άνά τόν κόσμον. Κατά τό τρέχον έτος 

θά σημειωθή περαιτέρω aύξησις, καίτοι αvτη δέν εl

ναι δυνατόν νά εlναι του έπιπέδου τής κατά τό πα

ρελθόν έτος σημειωθείσης τοιαύτης. 

;;Αύτή εlναι έν συvτομί(f ή είκών τής συντελε

σθείσης κατά τά τελευταία έτη προόδου. Βεβαίως, ή 

πρόοδος αύτή δέν σημαίνει δτι ή Έλλάς εύημερεί, 

ούτε σημαίνει δτι 'έξέλιπον τά προβλήματα καί αί 

δυσχέρειαι τάς όποίας άντιμετωπίζει ή οlκονομία 

μας. 'Αντιθέτως, αί δυσχέρεια ι εlναι πολλαί καί τά 

προσεχή 3-4 έτη θά εlναι κρίσιμα διά τό οlκονομικόν 
μέλλον τής χώρας. Τήν άλήθειαν δέ αύτήν όφείλουν 
έκτός του έλληνικοv λαοv νά τήν γνωρίζουν καί οί 

φίλοι καί σύμμαχοι τών όποίων ζητοvμεν τήν συμ

παράστασιν. 'Εάν έπιτύχωμεν -καί όφείλομεν νά 

έπιτύχωμεν- τήν συνέχισιν καί έπιτάχυνσιν τής 

προόδου αύτής, ταχέως τό κατά κεφαλήν είσόδημα 

τών 'Ελλήνων θά ύπερβή τά 400 δολλ. καί ή οlκονο
μία μας θά δύναται νά έξελιχθή περαιτέρω αύτοδυνά

μως. 'Αντιθέτως, έάν παραμείνωμεν άβοήθητοι ή εί

σέλθωμεν, δπως τό θέλουν οί δημαγωγοί, είς πολιτι

κάς καί οίκονομικάς περιπετείας, οχι μόνον θά άνα

σταλή ή περαιτέρω πρόοδος, άλλά θά άπολέσωμεν 

καί τάς κατακτήσεις τών τελευταίων έτών. 

;; 'Εκείνοι, οί όποίοι έπικαλοvνται τά ύφιστάμενα 
προβλήματα διά νά άμφισβητήσουν τήν συντελε

σθείσαν πρόοδον, έάν δέν εlναι δi,μαγωγοί, εlναι 
τουλάχιστον άφελείς. 

;;Προβλήματα, δπως εlπον καί προηγουμένως, 

ύπάρχουν καί δέν εlναι δυνατόν παρά νά ύπάρχουν, 

άφοv προβλήματα άvτιμετωπίζουν καί αί πλέον προ

ηγμέναι οlκονομίαι τοv κόσμου. Ή vπαρξίς των 

δμως δέν άναιρεί τό γεγονός τής συντελεσθείσης κα

τά τά τελευταία έτη προόδου εlς τήν χώραν μας. Οί 

έπικριταί μας, διά νά μειώσουν τήν σημασίαν τής 

προόδου αύτής, έπιχειροvν πολλάκις νά συγκρίνουν 

τήν οlκονομiαν τής 'Ελλάδος μέ τάς οlκονομίας τών 

άνεπτυγμένων χωρών τής Δύσεως. Ή σύγκρισις 

δμως αvτη εlναι κακόπιστος, δεδομένου δτι αί δυτι

καί χώρα ι ήρχισαν πρό 100 καί πλέον έτών έκείνο τό 
όποίον έπιχειροvμεν ήμείς κατά τά τελευταία έτη. 

;>Θά έπισημάνω ήδη τά βασικώτερα προβλήματα 

τής οlκονομίας μας, ή έπιτυχής άντιμετώπισις τών 

δποίων θά έπιταχύνη τόν ρυθμόν τής προόδου καί 

συνεπώς τής βελτιώσεως του βιοτικού έπιπέδου του 

έλληνικοv λαοv. Τοιαvτα εlναι τό τής άπασχολήσε

ως του έλληνικοv πληθυσμού, τό τών έξαγωγών έλ

ληνικών προϊόντων καί τό τής 'έπιταχύνσεως του 

ρυθμοv έκβιομηχανίσεως τής χώρας. Βεβαίως, τά 

προβλήματα ταvτα εlναι άλληλένδετα καί ή εύνοϊκή 

έξέλιξις έκάστου έξ αύτών έπηρεάζει εύμενώς τήν 

έξέλιξιν τών ύπολοίπων. 
;;Εlναι γεγονός δτι, παρά τήν σημειωθείσαν, κατά 

τά τελευταία lδίως έτη, αύξησιν τής άπασχολήσεως, 
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ύπάρχει πάντοτε σημαντικός άριθμός άνέργων καί 

ύποαπασχολουμένων. Τό πρόβλημα τοvτο ε{ναι τό

σον παλαιόν όσον καί ή ίστορία τοv έθνους καί 

όφείλεται εiς τό γεγονός ότι ή aύξησις τοv έλληνι

κοv πληθυσμού ήτα ταχυτέρα τών δυνατοτήτων 

άπορροφήσεως του προκύπτοντος έργατικοv δυναμι

κού, ίδί[! είς τήν γεωργίαν. Παρά ταvτα έπετύχομεν 

τά τελευταία έτη νά έχωμεν aύξησις του άριθμοv τών 

άπασχολουμένων ύπερβαίνουσαν τήν φυσιολογικήν 

αύξησιν του έργατικοv δυναμικού. 
»'Ενδεικτικώς άναφέρω ότι, ώς προκύπτει άπό τά 

έπίσημα στοιχεία τών Γραφείων Εύρέσεως 'Εργασί

ας, ό άριθμός τών προσλήψεων ύπερέβη τόνάριθμόν 

τών άπολύσεων κατά 302.000 πρόσωπα, άπό I 'Ια

νουαρίου 1957 μέχρι 30 'Ιουνίου 1962. Σημειωτέον 
ότι τά στοιχεία τών Γραφείων Εύρέσεως 'Εργασίας 

δέν καλύπτουν όλους τούς κλάδους καί φυσικά δέν 
καλύπτουν τούς άπασχολουμένους είς τά είς τήν 

ϋπαιθρον έκτελούμενα έργα. 

»'Υπάρχει όμως πάντοτε τό συσσωρευμένον έκ 

του παρελθόντος άπόθεμα μ ή άπασχολουμένου έργα

τικοv δυναμικού καί ύπάρχει έπίσης ό ύψηλός βα

θμός ύποαπασχολήσεως του άγροτικοv πληθυσμού, 

όφειλόμενος κατά μέγα μέρος εlς τήν έλλειψιν έπαρ

κοvς καί γονίμου γής καί τήν άντιοικονομικήν αύτής 

έκμετάλλευσιν. 'Εκείνο τό όποίον έπιδιώκεται ε{ναι 

ή μείωσις τής ύποαπασχολήσεως είς τόν άγροτικόν 

τομέα καί ή άπορρόφησις του πλεονάζοντος άγροτι

κοv πληθυσμού ώς καί τών άνέργων τών άστικών πε

ριοχών ύπό έτέρων δραστηριοτήτων. 

»Τό πρόβλημα τοvτο άντιμετωπίζεται πρός δύο 

βασικάς κατευθύνσεις. 'Αφ' ένός μέν διά τής άναδι

αρθρώσεως τής γεωργικής παραγωγής καί έντατικο

ποιήσεως τών άγροτικών έκμεταλλεύσεων, άφ' έτέ

ρου δέ διά τής δημιουργίας νέων δυνατοτήτων άπα

σχολήσεως είς άστικά έπαγγέλματα, ίδί[! διά τής τα

χυτέρας έκβιομηχανίσεως τής χώρας. Ή άναδιάρ

θρωσις τής γεωργικής παραγωγής καί ή μετάβασις 

άπό τής έκτατικής είς τήν έντατικήν έκμετάλλευσιν, 

θά καταστήση δυνατήν τήν άπασχόλησιν περισσοτέ

ρων έργατικών χειρών εlς τήν γεωργίαv. ·Η έκβιο

μηχάνισις καί ή παράλληλος άνάπτυξις τής δραστη

ριότητος τών λοιπών τομέων, θά έξασφαλίση παρα

γωγική ν άπασχόλησιν καί εlς τάς πλεοναζούσας 

άγροτικάς καί έργατικάς χείρας καί εlς τούς λοιπούς 
άνέργους του άστικοv πληθυσμού. Ή έπίτευξις βε

βαίως συνθηκών πλήρους άπασχολήσεως ε{ναι θέμα 

χρόνου. Τό ούσιώδες ε{ναι ότι συντελείται βαθμηδόν 

σημαντική πρόοδος, ή δέ πολιτική μας τείνει πρός 

αύτήν τήν κατεύθυνσιν. 

» Τό βασικόν μειονέκτημα τών έξαγωγώv μας ε{
ναι ότι αύται άποτελοvνται κατά τό μέγιστον μέρος 

αύτών άπό μικρόν άριθμόν γεωργικών προϊόντων 
(καπνός, σταφίς, σουλτανίνα), τό ε{δος καί ό τύπος 

τών όποίων εχει περιωρισμένην κατανάλωσιν εiς τήν 

διεθνή άγοράν, ώστε μικρά μόνον περιθώρια δυνατο

τήτων αύξήσεως τών έξαγωγών τούτων νά ύφίσταν

ται. 'Η έξαγωγή έλληνικών βιομηχανικών προϊόν

των ε{ναι ούσιαστικώς άσήμαντος. Ή προσπάθειά 
μας έν προκειμένφ άποβλέπει είς τήν διαφοροποίη

σιν τής έθνικής παραγωγής είς τρόπον ώστε καί πε

ρισσότερα γεωργικά προϊόντα νά ε{ναι διαθέσιμα 

πρός έξαγωγήν καί μάλιστα έξ έκείνων τά όποία 
έχουν εύρείας δυνατότητας άπορροφήσεως άπό τήν 

διεθνή άγοράν (βάμβαξ, όπωροκηπευτικά κ.λ.π.), 
άλλά καί βιομηχανικά τοιαύτα. v Α νευ τοιούτων ρι

ζικών διαρθρωτικών μεταβολών ε{ναι παράλογο ν νά 

άναμένεται οίαδήποτε ούσιώδης aύξησις τώv έξαγω

γών μας. Ή πολιτική αϋτη τής διαφοροποιήσεως 

τfίς έθνικής παραγωγής άσκείται άπό έτών συνειδη

tώς ύπό τής Κυβερνήσεως καί ήρχισε νά άποδίδη, 

όπως άνέφερα καί προηγουμένως, τούς καρπούς της. 

'Απαιτείται όμως χράνος διά νά καταστούν Ιfκδηλα 

τά άποτελέσματά της, διότι ταvτα δέν έξαρτώνται μό

νον άπό τήν προσπάθειαν καί τήν πολιτικήν τής Κυ

βερνήσεως άλλά καί άπό τήν προσαρμοστικότητα 

πρός ταύτην όλων τών παραγωγικών τομέων ή άν 

θέλετε, έκάστης παραγωγικής μονάδος. 

>>Ή άντιμετώπισις τοv έτέρου προβλήματος τής 

ταχυτέρας έκβιομηχαvίσεως τής χώρας, έξαρτaται 
κυρίως έκ τής ίδιωτικής έπενδυτικής δραστηριότη

τος. Τό Κράτος δέν δύναται έν προκειμένφ νά άναλά

βη πρωτοβουλίας εlμή εiς πολύ περιωρισμένην 

έκτα σι ν Ιf:αί διά μεγάλας βιομηχαvικάς μονάδας ή διά 

μονάδας διά τάς όποίας δέν ύπάρχει iδιωτικόν έπι

χειρηματικόν ένδιαφέρον. Οϋτω, ύπό τοv Κράτους 

άνελήφθη ή πρωτοβουλία διά τήν ί'δρυσιν τοv διυλι

στηρίου πετρελαίου, έργοστασίου άζωτούχων λιπα

σμάτων καί τών τριών έργοστασίων ζαχάρεως. Πε

ραιτέρω ή Κυβέρνησις έπεδίωξε καί έπέτυχε τήν 

παρ, ίδιωτών zδρυσιν μεγάλων βιομηχανικών μονά

δων, όπως τά ναυπηγεία, ή βιομηχανία άλουμινίου, ή 

μεταλλουργία σιδήρου, αί νέαι μονάδες λιπασμάτων, 

καί σειρaς άλλων σημαντικών βιομηχανιών. 

>>'Επίσης ή Κυβέρνησις διηύρυνε τό πρόγραμμα 

έξηλεκτρισμοv διά τής προσθήκης δύο θερμοηλε

κτρ'ίκών μονάδων εiς τήν Πτολεμαίδα, τής συμπλη

ρώσεως άλλων ύδροηλεκτρικών μονάδων, τής ένάρ

ξεως έκτελέσεως τών μεγάλων ύδροηλεκτρικών έρ
γων τοv 'Αχελώου καί τής προωθήσεως τοv θέματος 

τής άξιοποιήσεως τώv λιγνιτικών κοιτασμάτων τής 
Μεγαλοπόλεως, είς τρόπον ώστε νά ύπάρχη άφθονος 

καί εύθηvή ήλεκτρική έvέργεια, πρaγμα τό όποίον, 

ώς γνωστόν, άποτελεί βασικήν προϋπόθεσιν διά τήν 

έκβιομηχάνισιν. 

»Πέραν τούτων, ή Κυβέρνησις Ιfλαβε σειράν μέ

τρων πρός διευκόλυσιν καί ένθάρρυνσιν τών ίδιωτι

κών βιομηχανικών έπενδύσεων καί θά λάβη καί ετε-
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ρα μέτρα τείνοντα πρός αύτήν τήν κατεύθυνσιν. 

»Προέβη έπίσης εlς τήν ί'δρυσιν του Όργανι

σμου Βιομηχανικής 'Αναπτύξεως (ΟΒΑ), μέ κεφά

λαια 40 έκατ. δολλαρίων, πρός τόν σκοπόν δπως 
ύποβοηθήση τήν ίδιωτικήν πρωτοβουλίαν διά τήν 

άνάπτυξιν εύρυτέρων δραστηριοτήτων είς τόν τομέα 

τής βιομηχανίας. 

»Εlναι αύτονόητον δτι είς τήν έπίλυσιν του προ

βλήματος θά συμβάλη μεγάλως ή σύνδεσίς μας μέ 

τήν ΕΟΚ, ή όποία θά διευκολύνη είς εύρείαν έκτασιν 

τάς έπενδύσεις ξένων κεφαλαίων εlς τήν χώραν μας 

καί lδίως εΙς τόν βιομηχανικόν τομέα. 

»Δι' δλων τούτων έχουν τεθή αί βάσεις διά τήν 

έκβιομηχάνισιν τής χώρας. 'Απομένει δμως ή πλή

ρης άνταπόκρισις πρός τήν προσπάθειαν τής Κυβερ

νήσεως τής Ιδιωτικής πρωτοβουλίας, διά τήν εΙς εύ
ρείαν έκτασιν δημιουργίαν νέων βιομηχανικών μονά

δων καί δή διεθνώς άνταγωνιστικών, ωστε νά έχουν 

τήν δυνατότητα νά πραγματοποιουν έξαγωγάς τών 

προϊόντων των. Οί "Ελληνες βιομήχανοι πρέπει νά 

άντιληφθουν δτι ή έκβιομηχάνισις τής χώρας εlναι 

θέμα τό όποίον δέν άφορii τόν μικρόν άριθμόν τών 

έπιχειρηματιών, άλλά άφορii τόν μεγάλον άριθμόν 

τών άπασχολουμένων καί, πέραν αύτών, συνδέεται 

άμέσως μέ τήν ταχείαν άνάπτυξιν τής έθνικής μας 

οΙκονομίας. 'Υπό τήν έννοια ν δέ αύτή ν ή άνάληψις 

πρωτοβουλιών έκ μέρους των δέν έχει τήν μορφήν 

συνήθους δικαιώματος, άλλά τήν μορφήν έπιτακτι

κου καθήκοντος έναντι τής χώρας. 

»Ή έπιτυχής άντιμετώπισις τών άνωτέρω προ

βλημάτων συνδέεται άμέσως μέ τήν έξεύρεσιν τών 

άπαραιτήτων οΙκονομικών μέσων, διά τήν πραγμα

τοποίησιν έπενδύσεων δημοσίων καί Ιδιωτικών εΙς 

τό έπίπεδον τό όποίον προβλέπεται ύπό του πενταε

τους προγράμματος. Εlναι έξ άλλου κοινή συνείδη

σις, άλλά προκύπτει καί έκ του προγράμματος τής 

Κυβερνήσεως, δτι ή έσωτερική άποταμίευσις μόνη 

δέν εlναι ι'κανή νά καλύψη τάς ύφισταμένας άνάγκας 

πρός χρηματοδότησιν τών άπαιτουμένων έπενδύσε

ων. 'Εντευθεν προκύπτει ή άνάγκη προσφυγής εΙς 

έξωτερικάς πηγάς, αί όποίαι, συμπληρουσαι τήν 
έσωτερικήν άποταμίευσιν, θά έξασφαλίσουν τήν 

χρηματοδότησιν τών έπενδύσεων καί τήν πραγματο

ποίησι ν τών άντικειμενικών σκοπών. 'Ιδιαιτέρως δύ

σκολο ν έμφανίζεται τό πρόβλημα τής χρηματοδοτή

σεως του κρατικου προγράμματος έπενδύσεων, διότι 

οί δυνάμενοι νά διατεθουν έγχώριοι πόροι δέν καλύ

πτουν οϋτε τό fίμισυ τών άπαιτουμένων κεφαλαίων. 

Καί τουτο, παρά τήν συγκράτησιν τών καταναλωτι

κών δαπανών του Δημοσίου εlς λογικά έπίπεδα. 

)) 'Η Κυβέρνησις άπό μακρου χρόνου κατέβαλε 
καί καταβάλλει πρός τήν κατεύθυνσιν αύτή ν έντατι

κήν προσπάθειαν καί έξησφάλισε μέν ένα μέρος τών 

πόρων αύτών άπό τήν Εύρωπαϊκήν Τράπεζαν 'Επεν-

δύσεων, τάς ΗΠΑ καί τήν Γερμανίαν, άπομένει δμως 

μέγιστον μέρος εΙσέτι άκάλυπτον. Διατηρουμεν τήν 

βάσιμον έλπίδα δτι τό συγκροτηθέν Κονσόρτσιουμ 

καί πρό παντός αί πρωτοβουλίαι τής άμερικανικής 
Κυβερνήσεως θά συμβάλουν άποτελεσματικώς εlς 

τήν κάλυψιν του ύφισταμένου κενου. 

)) 'Εξ δσων σiiς εlπον, προκύπτει σαφώς δ τι έχει 
ήδη σημειωθή σημαντική πρόοδος εlς τήν χώραν 

μας καί έχουν δημιουργηθή εύνοϊκαί προϋποθέσεις 

διά τήν έπιτυχή άντιμετώπισιν τών προβλημάτων τά 

όποία μiiς άπασχολουν. Αί εύνοϊκαί δέ αύταί προϋ

ποθέσεις καθίστανται έτι εύνοϊκώτεραι μετά τήν 

σύνδεσιν τής χώρας μέ τήν Εύρωπαϊκήν Οlκονομι

κήν Κοινότητα, ή όποία θά άποτελέση σταθμόν εΙς 

τήν ι'στορίαν του έθνους. 

))Εlναι γεγονός δτι διά τής συνδέσεώς μας μέ μίαν 

εύημερουσαν άγοράν 165 έκατομμυρίων κατοίκων, 
διανοίγονται μεγάλαι δυνατότητες διά τήν αϋξησιν 

τής έθνικής μας παραγωγής καί προώθησιν τών έξα

γωγών τόσον τών γεωργικών δσον καί τών βιομηχα

νικών μας προϊόντων. Οvτω, ή παραγωγή γεωργικών 

προϊόντων θά δύναται νά άναπτυχθή εΙς τό πολλαπλά

σιον τής σημερινής, έξασφαλίζουσα ύψηλόν εΙσό

δημα εΙς τούς παραγωγούς, ύπό τόν δρον του βαθμι

αίου προσανατολισμου ταύτης πρός τάς ποιότητας 

καί Ιδίως τούς τύπους τών προϊόντων τούς ζητουμέ

νους ύπό τών καταναλωτών καί ύπό τόν δρον άκόμη 

δτι καί ή έμπορία τών προϊόντων τούτων θά έκσυγ

χρονισθή καί θά φθάση τά έπίπεδα τά άπαιτούμενα 

ύπό τών εύρωπαϊκών χωρών. Διά τά βιομηχανικά 

προϊόντα, αί έξαγωγαί τών όποίων, έξαιρέσει ώρισμέ

νων εΙδών, εlναι σήμερον ούσιαστικώς άνύπαρκτοι, 

διανοίγονται τεράστιαι δυνατότητες, λόγω τής διευ

ρύνσεως τής άγορiiς. 'Ιδιαιτέρως εύοίωνος προοπτι

κή διαγράφεται δι' δλους έκείνους τούς κλάδους εΙς 

τούς δποίους ή συμμετοχή του έργατικου παράγον

τος εlς τήν διαδικασίαν καί τό κόστος τής παραγω

γής εlναι σχετικώς ύψηλή. Οvτω θά έπιτύχωμεν τήν 

πραγματική ν έκβιομηχάνισιν, διά τής όποίας καί μό

νον θά καταστή δυνατή ή έξασφάλισις συνθηκών 

πλήρους άπασχολήσεως είς τόν έλληνικόν λαόν καί 

βιοτικου έπιπέδου άναλόγου πρός έκείνο τών δυτικο

ευρωπαϊκών χωρών. 

)) 'Η σύνδεσις αύτή, μέ τάς μεγάλας δυνατότητας 
τάς όποίας διανοίγει διά τήν έλληνικήν οlκονομίαν, 

έπετεύχθη χάρις είς τήν άποκατασταθείσαν κατά τά 

τελευταία έτη πολιτικήν καί οlκονομικήν σταθερό

τητα καί τήν έξ αύτής άπορρέουσαν αlσιοδοξίαν διά 

τό μέλλον τής χώρας. 'Αποτελεί δέ μεγάλην έπιτυ

χίαν του έλληνικου λαου, έάν ληφθή ύπ' όψιν δτι 

πολλαί χώρα ι έπιδιώκουν νά έξασφαλίσουν σήμερον 

έκείνο τό δποίον ήδη ή 'Ελλάς έπέτυχεν. 

)) 'Η άξιοποίησις τών μεγάλων αύτών δυνατοτή
των καθώς καί ή σταθερότης καί ή συντελουμένη 
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σήμερον πρόοδος, αl όποίαι άποτελοϋν πολύτιμον 

διά τόν έλληνικόν λαόν κεφάλαιον, δέν άπειλοvνται 

είμή άπό τήν άδίστακτον δημαγωγίαν ώρισμένης με

ρίδος τοϋ πολιτικοϋ κόσμου Ίι:αί τοϋ τύπου, τούς 

όποίους συντρέχει ένίοτε καί ό κακώς έννοούμενος 

συνδικαλισμός. ·Η δημαγωγία αι'ιτή έκδηλοϋται διά 

τής διαστροφής τών οίκονομικών δεδομένων, τής 

καλλιεργείας τοv πνεύματος τής άναρχίας καί τής 

άνυπακοής είς τούς νόμους καί πρό παντός τής έν

θαρρύνσεως παραλόγων ταξικών αίτημάτων. 

;; 'Όπως καί άλλοτε έτόνισα, ό τόπος αι'ιτός, μετά 
πολλάς περιπετείας κατώρθωσε νά έχη γαλήνην 

έσωτερικήν, μοναδικήν οίκονομικήν σταθερότητα 

καί συνεχή πρόοδον. Τήν είκόνα αι'ιτής τής προόδου, 

ή όποία άναγνωρίζεται καί διεθνώς, σiiς τήν έδωσα 

πρό όλίγου. Σiiς εlπον οτι τό έθνικόν μας είσόδημα 

ηι'ιξήθη έντός έξαετίας κατά 62%. Τό έξαίρετον αι'ιτό 
άποτέλεσμα δύναται νά έκτιμηθή περισσότερον, έάν 

ληφθή ύπ' ο ψι ν οτι ή πρόοδος αϋτη έπραγματοποιή

θη είς τό πλαίσιον οίκο νομικής σταθερότητος καί δ ή 

διά τών δημοκρατικών μεθόδων τοϋ έλευθέρου πολι

τεύματός μας. 

"Ή έπιτευχθείσα πρόοδος σημαίνει ότι ολοι ol 
'Έλληνες έβελτίωσαν τό βιοτικόν των έπίπεδον, δε

δομένου οτι ό τιμάριθμος κατά τό αι'ιτό χρονικόν διά

στημα ηι'ιξήθη μόνον κατά 13% περίπου. Μεγαλυτέ

ρα βελτίωσις έσημειώθη είς τό είσόδημα τών μισθω

τών καί λόγω αι'ιξήσεως μισθών καί ήμερομισθίων 

καί λόγω αι'ιξήσεως τής άπασχολήσεως. 

;;Παρά ταϋτα, τά αΙτήματα πολλαπλασιάζονται, 

καί τοvτο διότι εΙς τήν έποχήν μας αι'ιξάνομεν τάς 

άνάγκας μας ταχύτερον άπό δ, τι αι'ιξάνομεν τό εΙσό

δημά μας. Καί τοϋτο πάλιν, διότι ή συντελουμένη 

βελτίωσις γίνεται πρόσθετο ν κίνητρον νέων άναγ

κών καί νέων άξιώσεων. 'Επιθυμώ νά έπισημάνω τήν 

ψυχολογίαν αι'ιτήν, τήν όποίαν κυρίως έκμεταλλεύε

ται ή δημαγωγία διά νά ένθαρρύνη τήν προβολήν 

άνεδαφικών αΙτημάτων, ώς κατ' έξοχή ν έπικίνδυνον 

καί νά έπιστήσω τήν προσοχή ν ολων σας έπ' αι'ιτής. 

;; 'Υπάρχει πολύς παραλογισμός εΙς τήν διατύπω
σιν τών διαφόρων αΙτημάτων, ή όποία γίνεται χωρίς 

νά λαμβάνεται ύπ' οψιν ή ϋπαρξις if μή τής δυνατό
τητος lκανοποιήσεώς των. 

)) Υ Αλλοι ζητοϋν ασξησιν άποδοχών, aλλοι ζη

τοϋν μείωσιν τών φόρων, aλλοι έπιδότησιν τών 

προϊόντων, aλλοι έκτέλεσιν περισσοτέρων έργων, 

aλλοι τήν διαγραφήν τών πρός τό Δημόσιον όφειλών 

των, aλλοι τήν διεύρυνσιν τής κοινωνικής καί έκ

παιδευτικής πολιτικής τοϋ Κράτους καί οϋτω καθε

ξής. 
;;Καί ό πλέον άδαής εiς τά οίκονομικά, άντιλαμβά

νεται οτι ή ταυτοχρόνως ίκανοποίησις τών αίτημά

των αι'ιτών θά ώδήγει ει'ιθέως εΙς χρεωκοπίαν. 

;;Είναι ομως άνάγκη νά άντιληφθοvν ολοι οί πο-

λίται ότι τό Κράτος άντλεί τούς πόρους του άπό τόν 

λαόν καί συνεπώς δέν εlναι δυνατόν τό Κράτος νά 

εlναι πλούσιο ν, οταν ό λαός, παρά τάς σημειωθείσας 

προόδους, έξακολουθεί νά εlναι πτωχός. 

;;Καί Ιδού ή πραγματικότης. Σiiς εlπον προηγουμέ

νως οτι έπετύχομεν διά τής έξυγιάνσεως τών δημο

σίων οΙκονομικών τήν συμβολήν τοv κρατικοϋ 

προϋπολογισμού εΙς τήν χρηματοδότησιν τών έπεν

δύσεων. 'Έναντι ομως προγράμματος 6.000 έκατ., ό 

κρατικός προϋπολογισμός, παρά τήν αι'ιστηράν συγ

κράτησιν τών καταναλωτικών δαπανών, άδυνατεί νά 

διαθέση πλέον τών 1.000 έκατ. δρχ. έτησίως, τά 

όποία, συνυπολογιζομένων καί τινων aλλων εΙδικών 

πόρων, δύνανται νά φθάσουν τά 1. 700 έκατ. δρχ. Τά 
ύπόλοιπα θά πρέπει νά έξευρεθοϋν -καί τούτο δέν 

εlναι πάντοτε εϋκολον- διά δανεισμοϋ έσωτερικοϋ 

καί έξωτερικοv. Συνεπώς, οχι μόνον δέν έπιτρέπεται 

νά μειωθή περαιτέρω ή συμβολή τοϋ προϋπολογι

σμοϋ εΙς τό πρόγραμμα τών έπενδύσεων, άλλά έπι

βάλλεται άντιθέτως ή διεύρυνσις τής συμβολής ταύ

της, πρός τό συμφέρον τής μεγάλης μάζης τοϋ λαοv, 

ή όΠοία εlναι καί ή οΙκονομικώς άσθενεστέρα. 
;; Ή άντιπολίτευσις γνωρίζει τάς άληθείας αι'ιτάς. 

Παρά ταvτα, διά νά έξυπηρετήση Ιδιοτελείς πολιτι

κούς σκοπούς, ύποστηρίζει τά άντίθετα. Γνωρίζετε 

οτι τόν τελευταίον καιρόν έπιδιώκεται κατά τρόπον 

προγραμματισμένον ή δημιουργία πολιτικής άνωμα

λίας, καί διά aλλων μέν μέσων, άλλά καί διά τής 

ύπονομεύσεως τής οΙκονομίας τοv τόπου. Πρός τοϋ

το καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια παρα

πλανήσεως τοϋ λαοϋ έπί τής οΙκονομικής πραγματι

κότητος τής χώρας. 'Εκδηλοvται ώργανωμένη άντί

δρασις, έξικνουμένη μέχρι διαβολής, κατά παντός 

κυβερνητικοϋ μέτρου άποβλέποντος εΙς τήν έξυγί

ανσιν καί τήν πρόοδον τής οΙκονομίας μας. Παραλ

λήλως συνιστάται εΙς τούς πολίτας aλλοτε νά μήν 

έκπληρώνουν τάς ύποχρεώσεις των πρός τό Κράτος, 

aλλοτε νά προβάλλουν παράλογα αΙτήματα καί πολ

λάκις νά τά ύποστηρίζουν μαχητικώς. τέλος, έπιδι

ώκεται νά κλονισθή ή πίστις τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ έπί 

τό μέλλον τής οΙκονομίας του, μέ μοναδικόν σκοπόν 

νά δυσχερανθή ή θέσις καί τό έργον τής Κυβερνή

σεως. 

;;Εlμαι ύποχρεωμένος νά καταγγείλω τήν τακτι

κήν αι'ιτήν καί νά έπισύρω τήν προσοχήν τοϋ έλλη

νικοϋ λαοv έπί τών σοβαρών συνεπειών τάς όποίας 

δύναται αϋτη νά έχη διά τό μέλλον τοϋ έθνους. 'Η 

Κυβέρνησις θά πράξη τό καθήκον της άπέναντι τοϋ 

λαοϋ. Θά προστατεύση διά παντός νομίμου μέσου 

τήν γαλήνην τής χώρας καί θά άγωνισθή διά τήν 

περαιτέρω οlκονομικήν της πρόοδον, έντός τοϋ 

πλαισίου τών έλευθέρων άρχών τάς όποίας διασφα

λίζει τό δημοκρατικόν της πολίτευμα. 'Απόκειται 

ομως κυρίως εΙς τόν λαόν, έάν έπιθυμή νά άπολαμβά-
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νη τά άγαθά τής έλευθερίαςν καί τής οΙκονομικής 

προόδου, νά άντιδράση κατά τής έπικινδύνου αvτής 

δημαγωγικής προσπαθείας, ή δποία τόν τελευταίον 

καιρόν έλαβε τήν μορφήν συστηματικής ύπονομεύ

σεως καί τής οίκονομίας καί του πολιτεύματος τής 

χώρας. 

;; 'Α ντιπαρατάσσων είς τήν άνεύθυνον δημαγωγί
αν ύπευθύνους άριθμούς, σiiς έδωσα, νομίζω, μίαν 

σαφfj είκόνα τής έλληνικής πραγματικότητος. ~σ

σοι δέν δύνανται νά άμφισβητήσουν τούς άριθμούς 

αvτούς, δέν δύνανται νά άρνουνται δτι είς τήν χώραν 

αvτήν κατά τά τελευταία έτη έσημειώθη οίκονομική 

πρόοδος, είς έκτασιν καί μέ ρυθμόν aγνωστον είς τήν 

ίστορίαν τής νεωτέρας 'Ελλάδος. 

;;Τό μέλλον διαγράφεται εvοίνωνον. Είναι άνάγ

κη δμως νά τό άντιμετωπίσωμεν μέ έμπιστοσύνην 

καί νά τό προστατεύσωμεν άπό τούς κινδύνους πού 

τό άπειλουν. Ή διατάραξις τής πολιτικής σταθερό

τητος καί τής κοινωνικής γαλήνης τής χώρας θά έχη 

άμέσους καί όδυνηράς έπιπτώσεις έπί τής οΙκονομί

ας μας. Έξ άλλου, άτομικαί ή ταξικαί έπιδιώξεις 
δδηγουσαι εiς τήν μείωσιν τής παραγωγικής δρα

στηριότητος, είναι άπαράδεκτοι καί άσυμβίβαστοι 

πρός τό έθνικόν συμφέρον. Διότι, δπως καί άλλοτε 

είπον, έάν θέλωμεν νά συνδυάσωμεν τήν άνάπτυξιν 

τής οίκονομίας μας μέ τό έλεύθερον πολίτευμa τής 
χώρας μας, όφείλομεν νά άποδείξωμεν δτι είμεθα 

άξιοι του έλευθέρου αvτου πολιτεύματος. Καί διά νά 
τό άποδείξωμεν, όφείλομεν έκείνο τό δποίον είς άλ

λας χώρας έπιτυγχάνεται διά τής καταπιέσεως καί 

τής βίας, νά τό πραγματοποιήσωμεν αυτοβούλως, 

έπιδεικνύοντες πειθαρχίαν, άλληλεγγύην, καί, πρό 

παντός, προσήλωσιν είς τό κοινωνικόν συμφέρον;;. 

4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

·Ο Κ. Καραμανλής άναχωρεί γιά δεκαπενθήμε

ρες διακοπές στά Καμένα Βοϋρλα. 
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'Η είκόνα πού παρουσίαζε ή 'Ελλάδα τό φθινόπωρο του 1962 ήταν ίδιαίτερα ίκανοποιητική- χωρίς 

δμως νά εχουν έκλείψει οί κίνδυνοι πού θά μπορουσαν νά ύποθηκεύσουν τή θετική πορεία τής χώρας. 'Η 

έπί πολλά ετη ταχύρρυθμη οiκονομική της ανάπτυξη δημιουργουσε τίς προϋποθέσεις γιά τήν έξασφάλι

ση ένός αiσθητά καλύτερου μέλλοντος, στούς κόλπους τής δημοκρατικής Δυτικής Εύρώπης . 'Η έκτέλε

ση σειρaς μεγάλων εργων στή Βόρειο 'Ελλάδα- μέ κοινωνικό η παραγωγικό χαρακτήρα- αλλά καί ή 

δημιουργία νέων βιομηχανικών μονάδων καί του μεγάλου διυλιστηρίου στή Θεσσαλονίκη υπογράμμι

ζαν τή δυναμική πού ε{χε αποκτήσει ή έλληνική οiκονομία καί κοινωνία. 'Από τήν Cίλλη πλευρά, 

ώστόσο, ή παράταση του «ανένδοτου αγώνα», ή συνέχιση τών πιέσεων τής ΕΚ έπί του Στέμματος μέ 

σκοπό τήν ανατροπή του Κ. Καραμανλή, ή αναταραχή στό χώρο τής Παιδείας καί γενικότερα ή ενταση 

στό έσωτερικό πολιτικό σκηνικό δημιουργουσαν τεταμένη ατμόσφαιρα ίκανή νά δυσχεράνει; αν δχι καί 

νά ανακόψει, τή συστηματική συνέχιση τής οiκονομικής προσπάθειας. Σειρά έξελίξεων, Cίλλωστε, στόν 

έξωτερικό τομέα- ή μεγάλη διεθνής κρίση τής Κούβας, ή εναρξη iσχύος τής Συμφωνίας Συνδέσεως μέ 

τήν ΕΟΚ, ή απόπειρα pυθμίσεως του δημοσίου χρέους, οί έπισκέψεις Μακαρίου καί Σέννι στήν 'Αθήνα 
-καταδείκνυαν τίς εύκαιρίες, αλλά καί ύπογράμμιζαν τούς κινδύνους, πού θά ήταν δυνατό νά αντιμετω

πίσει ή 'Ελλάδα, στά μέσα του Ψυχρου Πολέμου. 

Σέ συνάρτηση μέ τό εύρύτερο αύτό πλαίσιο, έκδηλώθηκε, τό Φεβρουάριο 1963, ή πρωτοβουλία του Κ. 
Καραμανλή γιά ~ναθεώρηση του Συντάγματος του 1952. 'Αναγκαιότητα, τήν όποία από καιρό είχε 
επισημάνει ό πρωθυπουργός, ό εκσυγχρονισμός του Καταστατικου Χάρτη τής χώρας ήταν φυσικό νά 

αποτελέσει επιδίωξη μιας Κυβερνήσεως πού ε{χε αποβλέψει, καί σέ σημαντικό βαθμό έπιτύχει, νά 

αναμορφώσει τήν έλληνική κοινωνία καί οiκονομία. Ή διασφάλιση τών προϋποθέσεων γιά τήν απρό

σκοπτη συνέχιση τής αναπτύξεως ήταν ό στόχος, ενω ή ενίσχυση τής εκτελεστικής εξουσίας -φαινό

μενο η δη κυρίαρχο καί στίς Cίλλες δημοκρατίες τής Δυτικής Εύρώπης- ή κύρια πρόβλεψη τής θεσμικής 

παρεμβάσεως, πού προοριζόταν νά έπιστεγάσει τό αναμορφωτικό εργο του Κ. Καραμανλή. 

9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

'Ύστερα άπό σφοδρές συγκρούσεις στό Ξηρόμερο 

καί τό Βάλτο, μεταξύ καπνοπαραγωγών καί χωρο

φυλακής, μέ aπολογισμό ενα νεκρό καί 30 τραυμα
τίες, εκδίδεται κυβερνητική ανακοίνωση, στήν όποία 

μεταξύ liλλων τονίζεται: 

«'Αδίστακτος δημαγωγία έπιχειρεί άπό τών τελευταίων 

έκλογών καί έντεuθεν νά παρασύρη όμάδας του έλληνικοu 

λαοu εiς ένεργείας κατά τοu Κράτους καί εiς έκδηλώσεις 

άναρχικάς. Τό πνεuμα τής άνυπακοής εναντι τών νόμων 

κηρύσσεται δημοσίι;χ καί τό κήρυγμα τοuτο προέρχεται 

άπό χείλη πολιτικών άνδρών, οί όποίοι, κατεχόμενοι από 

αντιπολιτευτικόν πάθος, αδιαφοροuν διά τήν τύχην του 

λαοu καί άποβλέπουν εiς τήν διά παντός μέσου έπικράτη

σίν των. 'Αφοu έπεδίωξαν εiς μάτην έπί σειράν έτών καί 

εiς έπανειλημμένας έκλογάς νά αποσπάσουν τήν έμπιστο

σύνην του έλληνικοu λαοu, έπέλεξαν ήδη, άντιγράφοντες 

τάς μεθόδους τής άκρας άριστερaς, αλλά καί συμπράττον

τες μετ' αότής, άντιδημοκρατικά συνθήματα καί μέσα 

άγώνος. 

»Μετά τά έπεισόδια τοu 'Ηρακλείου, τά όποία απέδει

ξαν δτι ή δημαγωγία δέν είναι δυνατόν νά έξεγείρη παρά 
μόνον όλίγας εκατοντάδας πολιτών, καί δή ύπό τόν άμεσον 

έκβιαστικόν ελεγχον στελεχών τής άκρας αριστερaς, έπε

δόθησαν άπό έβδομάδων εiς τήν συστηματικήν προσπά

θειαν νά παρασύρουν τούς καπνοπαραγωγούς Ξηρομέρου 

καί Βάλτου εiς ένέργειαν άφρονα, άντιτιθεμένην πρός τά 

ίδια συμφέροντα τούτων, τά όποία οόδέποτε καί εiς καμμί

αν προηγουμένην καπνικήν περίοδον είχον τύχει τόσον 

άποτελεσματικής κρατικής μερίμνης, δσον έφέτος . Διά 

πρώτην φοράν, βάσει ρητής διατάξεως του νόμου, ύπεχρε

ώθησαν αί καπνοβιομηχανίαι νά διαθέσουν διά τήν άϋξη-
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σιν τών τιμών άγορας καπνών τρεχούσης εσοδείας ποσόν 

τουλάχιστον 30 έκατ. δραχμών. Τό μέτρον τοϋτο άφορα 
κατ ' εξοχήν τά καπνά τής Αιτωλοακαρνανίας, σημειώνει 

πρωτοφανή εύνοϊκήν μεταχείρισιν γεωργικοu προϊόντος 

καί ελήφθη παρά τό γεγονός δτι καί αί ελευθέρως διαμορ

φωθείσαι εlς τήν άγοράν τών καπνών εσωτερικής κατανα

λώσεως τιμαί είναι, εlδικώτερον μάλιστα εlς τό Ξηρόμε

ρον, αί ύψηλότεραι τών πραγματοποιηθεισών κατά τά τε

λευταία ετη. 

»Γνωρίζει βεβαίως ή Κυβέρνησις δτι, παρά τήν προο

δευτικήν σειράν οικονομικών καί κοινωνικών μέτρων, τά 

όποία ελήφθησαν καί λαμβάνονται ύπέρ των άγροτών, άλ

λά καί εlδικώτερον ύπέρ ώρισμένων προϊόντων, ή βελτίω

σις τών δρων τής ζωής εlς τήν ϋπαιθρον, κατ' άνάγκην 

βαθμιαία, δέν σημαίνει καί τήν εύημερίαν τών μοχθούντων 

εργατών τής γής, οί όποίοι είναι φυσικόν νά εχουν άκόμη 

άνικανοποιήτους άνάγκας. Διά πρώτην δμως φοράν εlς τήν 

ίστορίαν τής έλληνικής οικονομίας ετέθη εlς εφαρμογήν 

σύστημα μέτρων διά τήν πρόοδον τής γεωργίας καί τήν 

άναδιάρθρωσιν των καλλιεργειών, επραγματοποιήθησαν 

δέ καί πραγματοποιοuνται εργα ύποδομής εiς τήν ϋπαι

θρον, μεταβάλλοντα ριζικώς τήν δψιν τής χώρας. 

»Αυτός είναι άκριβώς δ λόγος διά τόν δποίον οί άντι

πολιτευόμενοι τήν Κυβέρνησιν δημαγωγοί εγιναν δημα

γωγικώτεροι καί οί μεταξύ αύτών εμπαθείς, εμπαθέστεροι. 

Τούς ενοχλεί ή πρόοδος, διότι δέν εδωσεν εiς αυτούς ό 

έλληνικός λαός τό δικαίωμα νά τήν πραγματοποιήσουν καί 

είναι άποφασισμένοι νά πράξουν τό παν διά νά τήν άνακό

ψουν». 

11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

Συζητείται στή Βουλή τό σχέδιο Ν.Δ. «περί αύξή

σεως τής βασιλικής χορηγίας)), σύμφωνα μέ τό όποίο 

ή έτήσια χορηγία τοϋ βασιλέως αύξάνεται κατά 5 
έκατ. καί άνέρχεται σέ 17 έκατ . δρχ. Παράλληλα, ή 

έτήσια χορηγία του διαδόχου άνέρχεται σέ 2,5 έκατ. 
δρχ. , έν& σέ περίπτωση τελέσεως γάμου, προβλέπε

ται νά διπλασιαστεί. 

Στήν άγόρευσή του, ό είσηγητής τής πλειοψηφί

ας, Κ. Καλλίας, άναφέρθηκε στούς λόγους γιά τούς 

όποίους ή Κυβέρνηση θεώρησε άναγκαία τήν αύξη

ση τής χορηγίας καί ζήτησε νά μείνει τό πρόσωπο 

του βασιλέως εξω άπό τήν κομματική διαμάχη. 

' Ωστόσο, τό νομοσχέδιο θά συγκεντρώσει τά πυρά 

τής άντιπολιτεύσεως. 

' Ο εισηγητής τής μειοψηφίας, Δ. Παπαμιχαλό

. πουλος, χαρακτήρισε τήν αύξηση προκλητική καί 

ύποστήριξε δτι έκτός άπό τήν liμεση χορηγία ύπάρ

χει καί εμμεση, μέ τή διάθεση θαλαμηγών τοϋ Πολε

μικοϋ Ναυτικοϋ, άεροπλάνου, καθώς καί ποσών γιά 

τίς μετακινήσεις τής βασιλικής οικογενείας. 'Επι

κρίνοντας τέλος τήν Κυβέρνηση «διότι δέν έπεδίωξε 

τή συνεννόηση μέ τήν άντιπολίτευσψ>, διατύπωσε 

τήν liποψη δτι «αύξάνει τήν βασιλικήν χορηγία ν διά 

νά διατηρήση τήν εύνοιαν τοϋ Στέμματος, ή δέ 

aύξησις θά έκθέση άνεπανορθώτως τό Στέμμα, διότι 

θά τό έμφανίση ώς άγνοοϋν ή άδιαφοροϋν διά τάς 

σημερινάς πολιτικάς, οικονομικάς καί κοινωνικάς 

συνθήκας τής χώρας)). 

'Ο Η. 'Ηλιοϋ (ΕΔΑ) θά χαρακτηρίσει τό Ν.Δ. ώς 

άντιδημοκρατικό, πολιτικά ύστερόβουλο καί χρονι

κά άνεπίκαιρο. 'Από τό κόμμα τ&ν Προοδευτικών, ό 

Κ. Βοβολίνης παραδέχεται τήν άνάγκη τής αύξήσεως 

τής χορηγίας, ή όποία δμως επρεπε, κατά τή γνώμη 

του, νά γίνει μετά άπό συνεννόηση δλων τών 

κομμάτων καί δχι αιφνιδιαστικά, ι:Οστε νά έκτίθεται 

τό Στέμμα. 

'Από τήν ψήφιση τοϋ νομοσχεδίου άπέχει ή ΕΚ 

καί ή ΕΔΑ, έν& ό είδικός άγορητής τής ΕΚ, Σ. Κω

στόπουλος, αίτιολογώντας τή στάση τοϋ κόμματός 

του, διαβάζει τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Ή ΕΚ τάσσεται σαφώς καί άνεπιφυλάκτως εναντίον 

καί τής άπλής άκόμη σκέψεως περί αυξήσεως τής βασιλι

κής χορηγίας, ύπό τάς σημερινάς περιστάσεις, καί θεωρεί 

τό κυβερνητικόν Ν.Δ: ώς μίαν "ευτελή" κομματικήν ενέρ
γειαν, εκθέτουσαν τό Στέμμα κατά τρόπον καίριον, τόσον 

εiς τήν έλληνικήν, δσον καί εiς τήν διεθνή κοινήν γνώ
μην»2οο. 

\2-25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

Συζητείται καί ψηφίζεται στή Βουλή τό σχέδιο 

Ν.Δ. «περί ίδρύσεως καί έπεκτάσεως βιομηχανιών 

καί βιοτεχνιών καί liλλων τινων διατάξεων)) . 

'Ο εισηγητής τής πλειοψηφίας, Α. Περρωτής, 

ύπογραμμίζει δτι ή έκβιομηχάνιση τής χώρας συνδέ

εται μέ τή γενικότερη προσπάθεια γιά τήν οικονομι

κή άνάπτυξή της ένόψει τής συνδέσεως μέ τήν ΕΟΚ 

καί των ριζικών καί ραγδαίων μεταβολών σέ παγκό

σμια κλίμακα· έπισημαίνει άκόμη δτι ή Κυβέρνηση, 

εχοντας ύπόψη τίς προϋποθέσεις αύτές, ελαβε μέτρα 
γιά τήν άνάπτυξη των έξαγωγών καί τήν έπένδυση 

κεφαλαίων. Μέ τό νέο νομοσχέδιο αϊρονται δρισμέ

νοι περιορισμοί στήν ίδρυση βιομηχανιών, χωρίς 

τήν πλήρη άπελευθέρωση, πού θά δδηγοϋσε σέ άλό

γιστες έπενδύσεις. Σ' δ, τι άφορα, έξάλλου, τήν έπέ

κταση των ύφισταμένων βιομηχανιών, δημιουργείται 

εύνοϊκότερο καθεστώς γιά τήV'έπαρχιακή βιομηχα
νία201. 

15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

Συνεχίζοντας, στό πλαίσιο τοϋ άνένδοτου άγ&να, 

τήν τακτική άσκήσεως πιέσεων έπί τοϋ Στέμματος, ό 

Γ. Παπανδρέου άνακοινώνει δτι τόσο αύτός, δσο καί 

ό Σ. Βενιζέλος δέ θά παρακαθήσουν στό γεϋμα πού θά 

δοθεί στά ' Ανάκτορα, πρός τιμήν του 'Αρχιεπισκό

που Μακαρίου, ό δποίος, στίς 28 Σεπτεμβρίου, πρό

κειται νά πραγματοποιήσει έπίσημη έπίσκεψη στήν 

'Αθήνα. Σέ δηλώσεις του, ό Γ. Παπανδρέου έπανα
λαμβάνει δτι θεωρεί τήν Κυβέρνηση «παράνομον)) 
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καί προειδοποιεί δτι οί σχέσεις τής ΕΚ μέ τό Στέμμα 

δέ θά aποκατασταθουν, έφόσον δέν aποκατασταθεί 

τό «παραβιασθέν πολίτευμα». 

20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται σέ aποχαιρετιστήρια 

έπίσκεψη τόν aποχωρούντα aνώτατο διοικητή των 

συμμαχικών δυνάμεων του ΝΑ ΤΟ στήν Εuρώπη . ·Ο 

'Έλληνας πρωθυπουργός συγχαίρει τόν πτέραρχο Λ. 

Νόρcrταντ «διά τάς πολυτίμους ύπηρεσίας πού προσέ
φερεν, ώς άνώτατος άρχηyός τών ένόπλων δυνάμεων 

τής 'Α τλαντικής Συμμαχίας;; καί τόν εuχαριστεί διό

τι " «άντιμετώπισεν εlς πiiσαν περίπτωσιν μέ πλήρη 

κατανόησιν τά θέματα τά άφορώvτα τάς έλληvικάς 

έvόπλους δυνάμεις καί yενικώτεροv τήv άσφάλειαν 

τής 'Ελλάδος;;. 

Στή συνέχεια, δ Λ. Νόρσταντ γίνεται δεκτός aπό 

τό βασιλέα, δ δποίος τόν παρασημοφορεί μέ τό Με

γαλόσταυρο του Τάγματος του Γεωργίου Α'. 'Ακό

μη, δ 'Αμερικανός πτέραρχος συναντήθηκε μέ τόν 

ύπουργό 'Εθνικής 'Αμύνης, Α. Πρωτοπαπαδάκη, τόν 

ύπουργό των 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, τόν aντι
πρόεδρο τής Κυβερνήσεως, Π. Κανελλόπουλο καί 

τούς aρχηγούς των έπιτελείων. 

Πρό τής αναχωρήσεώς του, δ Λ. Νόρσταντ προ

βαίνει στήν ακόλουθη δήλωση: 

«Μολονότι τό γεγονός τfjς τελευταίας επισήμου επι

σκέψεώς μου εις τήν ' Ελλάδα μοu προξενεί aπό πολλών 
πλευρών λύπην, χ~ίρω διότι μου παρέχεται ή ευκαιρία 
δπως εκφράσω πρός τόν λαόν τfjς χώρας αυτης τάς ευχα

ριστίας μου διά τήν σθεναράν εκ μέρους του ύποστήριξιν 

τfjς ύποθέσεως του ΝΑΤΟ, τήν δποίαν δλοι συμμεριζόμε

θα. Είμαι ιδιαιτέρως ύπόχρεως εις τόν πρωθυπουργόν, τήν 

Κυβέρνησιν καί τάς έλληνικάς ενόπλους δυνάμεις . 'Εγκα

ταλείπω τήν θέσιν μου ώς aνωτάτου aρχηγοί) των ενόπλων 

δυνάμεων του ΝΑ ΤΟ μέ αισθήματα βαθέος σεβασμοu καί 

μεγάλης στοργής διά τήν χώραν αυτήν καί τόν λαόν της». 

Καί σέ έπιστολή του πρός τόν Κ. Καραμανλή, 

αναφέρει: 

«'Υπήρξα ιδιαιτέρως ευτυχής νά σaς tδω πάλιν, επ' 

ευκαιρί~ 'της τελευταίας επισήμου επισκέψεώς μου εις τήν 
'Ελλάδα. Δέν θά λησμονήσω ποτέ τήν μεγάλην τιμητικήν 

διάκρισιν, τήν δποίαν ή Κυβέρνησίς σας μοu &πένειμε. 

»Ή συνεργασία μας εις θέματα κοινής aμύνης τfjς 

Συμμαχίας ύπfjρξε εξόχως επωφελής εμπειρία δι' εμέ. Τό 

ίστορικόν θάρρος καί ή aποφασιστικότης του λαου τfjς 

'Ελλάδος θά aποτελοuν πάντοτε εμπνευσιν δι' δσους τι

μουν τήν ελευθερίαν καί τήν aξιοπρέπειαν. 
»Μέ θερμούς προσωπικούς χαιρετισμούς τάς καλλιτέ

ρας ευχάς μου διά συνεχή επιτυχίαν εις τό μέλλον»202 . 

Τό Λ. Νόρσταντ ε{χε aντικαταστήσει aπό τόν 

περασμένο 'Ιούλιο, δ στρατηγός Λ. Λέμνιτζερ. 

21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

Μέ aντικείμενο τόν καθορισμό τής στάσεως πού 

θά τηρήσει στόν ΟΗΕ ή έλληνική aντιπροσωπεία, 

τής δποίας προίσταται δ ύπουργός των 'Εξωτερικών, 

δ Κ. Καραμανλής συναντάται καί εχει συνεργασία μέ 

τόν Ε. 'Αβέρωφ. 

21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

Ό ύπουργός 'Εσωτερικών, Γ. Ράλλης, καταθέτει 

στήν 'Επιτροπή 'Εξουσιοδοτήσεως τής Βουλής τό 

νομοσχέδιο «περί αναδιοργανώσεως τής Διοικήσε

ως», μέ τό όποίο λαμβάνονται μέτρα γιά τή βελτίωση 

τής λειτουργίας τής τοπικής αυτοδιοικήσεως: 

α) 'Η κρατική ενίσχυση πρός τούς Δήμους καί τίς Κοι

νότητες αυξάνεται aπό 240 σέ 440 έκατ. δρχ. ετησίως, ενω 
ή διανομή του ποσου γίνεται βάση του νόμου, δηλαδή μέ 

&ντικειμενικό κριτήριο. Oi Δήμοι καί Κοινότητες γνωρί
ζουν ποιό ποσόν θά λάβουν aπό τήν κρατική επιχορήγηση 

καί πότε θά τό λάβουν, ωστε vά προγραμματίζουν εγκαιρα 

τά εργα τους . β) Oi τεχνικές ύπηρεσίες όργανώνονται μέ 
μόνιμο προσωπικό, στό όποίο παρέχεται ή δυνατότητα 

σταδιοδρομίας. γ) Αυξάνονται κατά 240 oi όργανικές θέ
σεις τών ύπαλλήλων νομαρχιών, λόγω των αυξημένων άρ

μοδιοτήτων τους, oi δποίες δημιουργοuν φόρτο εργασίας . 

δ) Καθιερώνεται δ θεσμός των επιθεωρητών, oi δποίοι θά 
καθοδηγοuν τήν δραστηριότητα τών Δήμων καί Κοινοτή

των καί θά έλέγχουν τά οικονομικά τους. ε) Λαμβάνονται 

μέτρα ύπέρ των δημοτικών καί κοινοτικών ύπαλλήλων, 

καθιερώνεται τό μεταθετό μόνο μετά &πό αi:τησή τους καί 

καθορίζονται aποζημιώσεις σέ περίπτωση &πολύσεώς 

τους . Τό νομοσχέδιο, aποτελούμενο άπό 100 liρθρα, περιέ
χει πολλές liλλες διατάξεις, oi δποίες κατοχυρώνουν τήν 
αυτοτέλεια καί παρέχουν rοθηση στήν &νάπτυξη τfjς τοπι

κής αυτοδιοικήσεως. 

Τήν ϊδια ήμέρα κατατίθεται στήν 'Επιτροπή 

'Εξουσιοδοτήσεως τής Βουλής τό νομοσχέδιο «περί 

αναθεωρήσεως τών έκλογικών καταλόγων». Σχετικά, 

δ Γ. Ράλλης δηλώνει : 

«'Ως άνηγγέλθη ijδη, εκρίθησαν επιβεβλημένα ή εκκα

θάρισις καί δ εκσυγχρονισμός τfjς εκλογικής νομοθεσίας, 

άφ, ένός μέν διότι αί πλείστα ι των διατάξεων ισχύουν aπό 

50ετίας καί είναι φυσικόν νά μήν &νταποκρίνωνται εις τάς 

συγχρόνους άνάγκας, άφ' έτέρου διότι, τροποποιηθείσαι 
εκτοτε διά σειράς ειδικών εκλογικών νόμων, είναι φυσικόν 

νά μή παρουσιάζουν τήν επιβαλλομένην νομοθετικήν συ

νοχήν καί ένότητα. 

»'Η τοιαύτη εκκαθάρισις καί δ έκσυγχρονισμός τfjς 

ισχυούσης νομοθεσίας ρυθμίζονται διά των διατάξεων του 

κατατεθέντος σήμερον σχεδίου νόμου κατά τρόπον άπολύ

τως άδιάβλητον, εφ· δσον αί διατάξεις αυτοu στηρίζονται 

εις εισηγήσεις ε~ιτροπfjς, συντεθειμένης έ~ δικαστικών 
λειτουργών, ύπό τήν προεδρίαν του συμβούλου 'Επικρα

τείας κ. Παναγιωτοπούλου, ή όποία καί προέβλεψε, πλήν 

των liλλων, δπως ή δλη διαδικασία τfjς εκκαθαρίσεως διε-
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ξάγεται ύπό έκπροσώπων τής δικαστικής πάντοτε έξουσί
ας, τής διοικητικής άρχής περιοριζομένης εlς καθαρώς 

βοηθητικά καί διαβιβαστικά καθήκοντα. 

»Λαμβάνεται έπί πλέον πρόνοια όπως ή όλη έκκαθάρι

σις διεξαχθή ύπό τήν παρακολούθησιν ύπευθύνων έκπρο

σώπων τών έν ττi Βουλτi κομμάτων. 

»Διά τοϋ ύποβαλλομένου σχεδίου νόμου προβλέπεται 

έπίσης καί ή άρσις των άμφισβητήσεων έπί είδικωτέρων 

έκλογικών διατάξεων, αί όποίαι, ένώ άπό μακροϋ ε{χον 

καθιερωθή καί ίσχύσει, παρέσχον τελευταίως άφορμήν 

πρός άσκησιν ούχί καλοπίστων έ;ικρίσεων. Οϋτω, μεταξύ 
άλλων, ρυθμίζεται τό θέμα των λευκών ψηφοδελτίων, τά 

όποία πλέον μόνον έν έκτάκτφ καί είδικώς διαπιστουμέν1J 

άνάγκ1J θέλουν χρησιμοποιηθή. 

»'Εν τφ νομοσχεδίφ περιλαμβάνονται διατάξεις διά τό 

θέμα τής ψήφου τών δημοσίων ύπαλλήλων καί στρατιωτι

κών, οί όποίοι θέλουν άσκήσει τό έκλογικόν των δικαίωμα 

είς τά πολιτικά τμήματα τοϋ τόπου τής ύπηρεσίας των ύπό 

διαδικασίαν ή όποία δέν παρέχει εδαφος άντιλογιών καί 

άμφισβητήσεων. 'Εξασφαλίζεται οϋτω καί κατοχυροϋται 
τό έκλογικόν δικαίωμα ένός σημαντικοϋ ποσοστοϋ τοϋ 

έκλογικοϋ σώματος άνερχομένου είς 5% περίπου, τό όποί
ον έν ούδεμι~ περιπτώσει θά ήτο νοητόν νά καταδικασθή 

είς πολιτικόν εύνουχισμόν. 

» • Ετέρωθεν, διά τοϋ προτεινομένου σχεδίου νόμου άν
τιμετωπίζεται καί τό θέμα τής ψήφου των ετεροδημοτών, 

πλείστοι των όποίων κατ' έφαρμογήν τής άπό τοϋ ετους 

1948 καθιερωθείσης καί έπαναλαμβανομένης εκτοτε είδι
κής διατάξεως, είτε έδυσχεραίνοντο κατά τήν άσκησιν τοϋ 

έκλογικοϋ των δικαιώματος, είτε καί έστεροϋντο άκόμη 

αύτοϋ, ίδί~ λόγω των δυσχερειών έλέγχου των προϋποθέ

σεων τής ίσχυούσης διατάξεως. 

»Αίρονται ώσαύτως διά τοϋ σχεδίου νόμου καί άλλα 

πάσης μορφής έμπόδια άσκήσεως τοϋ έκλογικοϋ δικαιώ

ματος, έπισημανθέντα έκ τής πρακτικής των έκλογικών νό

μων έφαρμογής, χωρίς βεβαίως καί νά άμνηστεύωνται τυ

χόν τελεσθέντα έκλογικά άδικήματα καί παραβάσεις, των 

όποίων ή εύθύνη διατηρείται άκεραία συμφώνως καί πρός 

σχετικήν γνωμοδότησιν τοϋ είσαγγελέως τοϋ 'Αρείου Πά

γου. 

»'Ίνα, τέλος, ο{ έκλογικοί κατάλογοι ένημερώνωνται 

άνελλιπώς, είς τρόπον ωστε νά άποδίδουν έκάστοτε τήν 

ύφισταμένην έκλογικήν πραγματικότητα, έλήφθη μέριμνα 

συνεχοϋς έλέγχου, πaρακολουθήσεως καί ένημερώσεως αύ
τών άπό μέρους τής δικαστικής άρχής, έπί πάσης των 

έκλογέων προσωπικής μεταβολής. 

»Πέραν τοϋ κυρίως νομοθετήματος καί ώς μέτρον κα

θαρώς διοικητικόν προεβλέφθη ή κωδικοποίησις των 

έκλογικών καταλόyων, ή όποία, λόγω άπλής καί μόνον 

,συναφείας, περιελήφθη είς τό σχέδιον νόμου». 

24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

·Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν ύπουργό 'Εργα

σίας, Κ. Χρυσανθόπουλο, δ δποίος θέτει ύπόψη του 

νομοσχέδια πού ρυθμίζουν θέματα του ύπουργείου 

του. Μέ έντολή του πρωθυπουργοu, τήν έπομένη, 25 
Σεπτεμβρίου, δ Κ. Χρυσανθόπουλος καταθέτει στή 

Βουλή τά νομοσχέδια «περί τροποποιήσεως καί 

συμπληρώσεως διατάξεών τινων α) του Ν. 3239/55 
"περί τρόπου ρυθμίσεως των συλλογικών διαφορών 

έργασίας", β) τής νομοθεσίας "περί έπαγγελματικ&v 

σωματείων" καί γ) τής έργατικής καί τής "περί κοι

νωνικής άσφαλίσεως νομοθεσίας"» καί «περί συντα

ξιοδοτήσεως τ&ν ίατρ&ν του ΙΚΑ καί έτέρων τινών 

κατηγοριών έργαζομένων». Παράλληλα προβαίνει 

στίς άκόλουθες δηλώσεις: 

«Ή κατάθεσις πρός ψήφισιν τών άνωτέρω δύο νομο

σχεδίων άποτελεί ενα περαιτέρω σημαντικόν βήμα είς τήν 

άντιμετώπισιν των προβλημάτων πού άπασχολοϋν τούς 

έργατοϋπαλλήλους καί άποδεικνύει όχι μόνον τό ένδιαφέ

ρον καί τήν στοργήν τής Κυβερνήσεως δι' αύτούς, άλλά 

καί τήν σταθεράν άπόφασίν της διά τήν θεμελίωσιν προ

γραμματισμένης κοινωνικής πολιτικής μέ βάσεις ίσχυράς, 

στηριζομένας είς τήν είλικρινή συνεργασίαν κεφαλαίου 

καί έργασίας. 

»"Εχει μεγίστην άνάγκην ό τόπος νά ύπάρξουν ή είλι

κρινής αϋτη συνεννόησις καί συνεργασία μεταξύ κεφαλαί

ου καί έργασίας, διότι άμφότερα τά στοιχεία ταϋτα ε{ναι 

έκείνα πού θά δημιουργήσουν τήν καλυτέραν αuριον διά 

τόν τόπον καί θά έξασφαλίσουν ενα θετικώτερον μέλλον, 

διά τό όποίον τόσας θυσίας ύφίσταται ό έλληνικός λαός 

καί τόσον μοχθεί ή Κυβέρνησις μέ έπί κεφαλής καί πρω

τεργάτην τόν πρωθυπουργόν. Καί άποτελοϋν σημαντικόν 

στοιχείον άποκαταστάσεως είλικρινοϋς συνεργασίας κε

φαλαίου καί έργασίας α{ διατάξεις τοϋ πρώτου νομοσχεδί

ου, διότι δι' αύτοϋ αίρονται όλαι αί μέχρι σήμερον αίτίαι 

προστριβής μισθωτών καί έργοδοτών, ώς έκ τής ύφισταμέ

νης μέχρι τοϋδε δυνατότητος παρεμβάσεως τής διοικήσεως 

είς τάς μεταξύ των συλλογικάς διαφοράς. 

»UΕτερον βασικόν στοιχείον δημιουργίας πνεύματος 

πεποιθήσεως, άλλά καί εύθύνης, ε{ναι ή νομοθετική ' κατο

χύρωσις τής έλευθέρας δημοκρατικής λειτουργίας των 

έπαγγελματικών όργανώσεων των μισθωτών καί έργοδο

τών, διά τής καταργήσεως όλων τών διατάξεων έκείνων 
αϊτινες έπέτρεπον τήν παρέμβασιν τής διοικήσεως είς τά 

τών σωματείων των. 

»Τά βασικά ταϋτα μέτρα, έν συνδυασμφ πρός τάς ύπο

γραφείσας κατά τάς άρχάς 'Ιουνίου, μεσολαβήσει τής Κυ

βερνήσεως, δύο έθνικάς συλλογικάς συμβάσεις, δι' ών ηu
ξήθησαν τά κατώτατα όρια μισθών καί ήμερομισθίων καί 

έξησφαλίσθησαν, συγκαταθέσει των έργοδοτών, τά έντε

λώς άπαραίτητα διά τήν λειτουργίαν τών έργατικών καί 

ύπαλληλικών όργανώσεων οίκονομικά μέσα, άποδεικνύ

ουν θετικώς τήν κυβερνητικήν προσπάθειαν είς τόν κοινω

νικόν τομέα καί τό άμοιβαίον πνεϋμα κατανοήσεως πού 

έπικρατεί μεταξύ των έργαζομένων. 

»Τό δεύτερο των νομοσχεδίων δίδει iκανοποιητικήν λύ

σιν είς τό άπό μακροϋ ύφιστάμενον δίκαιον αίτημα τώγ 

μονίμων ίατρών τοϋ ΙΚΑ καί τοϋ προσωπικοϋ τών Νομι

κών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, άρμοδιότητος ύπουρ

γείου 'Εργασίας, καί άποτελεί σημαντικήν πρόοδο ν είς 

τήν ίσην μεταχείρισιν τών ύπό τάς αuτάς προϋποθέσεις, 

συνθήκας καί σκοπούς έργαζομένων, διά τής καθιερώσεως 

καί δι' αuτούς συνταξιοδοτικής μερίμνης ώς αuτη έφαρμό

ζεται καί διά τούς ύπαλλήλους τοϋ ΙΚΑ, οϊτινες ί:χουν τήν 
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tδίαν μέ τούς δημοσίους ύπαλλήλους μεταχείρισιν. 

»'Εξ άλου, δι ' έκδοθείσης, λόγω τοϋ έπείγοντος, πρά

ξεως τοϋ Ύπουργικοϋ Συμβουλίου κυρωθησομένης νομο

θετικως, ρυθμίζονται τά τής παραχωρήσεως των έργατικων 

κατοικιων c'iμα τίi παραδόσει καί καθορίζονται τά τοϋ 

προσδιορισμοϋ τής άξίας των, ώς καί τής συμμετοχής τοϋ 

'Οργανισμοϋ 'Εργατικής Κατοικίας εtς τάς γενικάς καί 

κοινωφελείς δαπάνας διαμορφώσεως των έργατικων οtκι

σμων . Τά μέτρα ταϋτα, έν συνδυασμφ πρός τήν παρεχομέ

νην ύπό τής Κυβερνήσεως διευκόλυνσιν διά τήν έξεύρεσιv 

κεφαλαίων ύπό τσϋ Όργανισμοϋ, θά έπιτρέψουν τήν άξιό

λογον διεύρυνσιν τοϋ προγράμματος καλύψεως των στεγα

στικων άναγκων των έργαζομένων. 

»Μέ τά μέτρα ταϋτα καί τά κατατεθέντα νομοσχέδια ή 

Κυβέρνησις, χωρίς νά θεωρή δτι έκάλυψεν δλας τάς έπιδι

ώξεις των έργαζομένων, φρονεί δτι δέν δίδει μόνον ίκανο

ποιητικάς διά τούς εργαζομένους καί τόν τόπον λύσεις, 
άλλά ταυτοχρόνως χαράσσει καί τήν γραμμήν τήν όποίαν 

θά άκολουθήση εtς τήν aντιμετώπισιν των κοινωνικων 

προβλημάτων τής χώρας καί αναμένει δτι κατά τήν συζή

τησιν τούτων έν τίi Έπιτροπίi θά άναγνωρισθή ή άνάγκη 

τής ταχείας έπιψηφίσεώς των». 

25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

'Ο Κ. Καραμανλής, μετά άπό συνεργασία μέ τόν 

ύπουργό Οίκονομικ&ν, Σ. Θεοτόκη, στήν όποία έξε
τάστηκε ή κατάρτιση τοϋ προϋπολογισμοϋ γιά τό 

έπόμενο ετος, διαπιστώνει δτι ή πορεία τοϋ προϋπο

λογισμοϋ «έξελίσσεται ίκανοποιητικ&ς καί συμφώ

νως πρός τάς προβλέψεις». 

26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

Συνέρχεται, ύπό τήν προεδρία τοϋ πρωθυπουρ

γοϋ, ή έξ ύπουργ&ν οίκονομική έπιτροπή καί άσχο

λείται μέ διάφορα οίκονομικά θέματα καί ίδιαίτερα 

μέ αυτό τ&ν όφειλ&ν τ&ν σεισμοπλήκτων γιά τά 

στεγαστικά δάνεια πού τούς χορηγήθηκαν. 'Η έπι

τροπή, άφοϋ ελαβε ύπόψη τή μειωμένη παραγωγή 

έλαιολάδου στίς σεισμόπληκτες περιοχές, άποφάσι

σε τήν άναστολή τής ένάρξεως καταβολής τ&ν όφει

λ&ν rος τήν Ιη 'Ιανουαρίου 1964, άντί τής Ιης 

'Οκτωβρίου 1962. 
Τήν ίδια ήμέρα, ό Κ. Καραμανλής συνεργάζεται 

μέ τούς ύπουργούς Δημοσίων 'Έργων καί Προνοίάς, 
γιά τήν άντιμετώπιση τ&ν συνεπειών άπό τίς πλημμύ

ρες, πού επληξαν τήν προηγούμενη, 25 Σεπτεμβρίου, 
τίς περιοχές τής Λάρισας καί τοϋ Βόλου. 

27 ΣΕΠΊΈΜΒΡΙΟΥ 1962 

Μέ τήν ευκαιρία τής όλοκληρώσεως τ&ν άσκή

σεων τοϋ ΝΑΤΟ, στή Βόρειο 'Ελλάδα, τήν έπομένη, 

28 Σεπτεμβρίου καί, σύμφωνα μέ σχετικό δημοσιο
γραφικό δελτίο, κύκλοι τοϋ ύπουργείου 'Εθνικής 

'Αμύνης διαπιστώνουν : 

«α) ·Η άμυνα τής χώρας πρός βορρά ν παρουσιάζεται 

άρραγής καί έπί Πλέον {κανή νά άναχαι;είση ο{ασδήποτε 
μορφής έχθρικήν έπίθεσιν είτε διά συμβατικων είτε διά 

τακτικων άτομικων δπλων. β) ·Η πολεμική έτοιμότης των 

έλληνικων ένόπλων δυνάμεων εύρίσκεται εtς λίαν ύψηλόν 

έπίπεδον, iliστε νά έξασφαλίζεται κεραυνοβόλος καί άμε

σος ένέργεια άν ήθελε παραστή άνάγκη. γ) Τό lσχϋον σύ

στημα πολιτικής κινητοποιήσεως λειτουργεί κατ' απολύ

τως έπιτυχή καί άψογον τρ'όπον. Τοϋτο κατεδείχθη έκ τής 
γενομένης έπιστρατεύσεως, ή όποία ε{χεν όλοκληρωθή 

πολύ πρίν τοϋ προκαθορισθέντος χρόνου. Χαρακτηριστι

κή δέ ύπήρξεν ή ταχύτης καί ή προθυμία μέ τήν όποίαν 

προσήλθον οί έφεδροι αξιωματικοί καί όπλίται πρός κατά

ταξιν. δ) ·Η δύναμις κρούσεως καί ύποστηρίξεως τοϋ 6ου 

άμερικανικοϋ στόλου, είναι εtς θέσιν νά παράσχη άποτε

λεσματικήν καί άστραπιαίαν προστασίαν ε{ς περίπτωσιν 

έχθρικής έπιθ!;σεως. ε) • Ο συντονισμός τοϋ άνωτάτου 
στρατηγείου μετά των στρατηγείων Σμύρνης καί Νεαπό

λεως, είναι άπολύτως ίκανοποιητικός. στ) 'Η συνεργασία 

των έλληνικων μετά των τουρκικων δυνάμεων παρουσιάζε

ται έξαιρετικως έπιτυχής». 

Τέλος, κατά τούς ίδίους κύκλους, «α{ άσκηθείσαι 

δυνάμεις, χερσαίαι, άεροπορικαί καί ναυτικαί, ώς 

καί τά στρατηγεία αυτων εφεραν είς πέρας μέ άπόλυ

τον έπιτυχίαν τάς άνατεθείσας έπιχειρησιακάς άπο

στολάς». 

28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

Φτάνει στήν 'Αθήνα γιά τετραήμερη επισημη 

έπίσκεψη ό πρόεδρος τής Κυπριακής Δημοκρατίας, 

'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, συνοδευόμενος άπό τόν 

ύπουργό 'Εξωτερικών, Σ. Κυπριανοϋ. Στό άεροδρό

μιο τοϋ 'Ελληνικοϋ τόν ύποδέχονται ό βασιλεύς 

Παϋλος, ό διάδοχος, ό Κ. Καραμανλής καί άλλοι 

έπίσημοι, έν& στούς στύλους τοϋ 'Ολυμπίου Διός τόν 

προσφωνεί ό δήμαρχος 'Αθηναίων, Α. Τσουκαλάς, 

έπικεφαλής τ&ν μελών τοϋ Δημοτικοϋ Συμβουλίου. 

Τό ίδιο βράδυ, μέ τήν ευκαιρία έπισήμου γεύμα

τος πού παραθέτει πρός τιμή του, δ βασιλεύς, προ

σφωνώντας τόν πρόεδρο Μακάριο λέγει: 

«ΑΙσθάνομαι μεγάλην χαράν ύποδεχόμενος σήμερον 

τήν Ύμετέραν Μακαριότητα είς τάς 'Αθήνας. Έν τφ 

προσώπφ Ύμων μοί δίδεται ή εύκαιρία νά χαιρετήσω τόν 

πρόεδρον τής φίλης καί συμμάχου Κυπριακής Δημοκρατί

ας, τόν ήγέτην ένός άδελφοϋ λαοϋ, τόν άγωνιστήν τής 

έλευθερίας καί τόν παλαιόν φίλον. Τό γεγονός δτι έπειτα 

άπό τόσους αίωνας ή Κύπρος άνέκτησεν τήν άνεξαρτησίαν 

της, αποτελεί ίστορικόν σταθμόν πληροϋντα χαράς κάθε 

έλληνικήν καρδίαν. 

»Μακαριώτατε, 

»' Αφ' ή ς, διά τής δυνάμεως τής λαϊκής ψήφου άνελά
βατε τό άξίωμα τοϋ προέδρου τής Κυπριακής Δημοκpαtί
ας, κατεκτήσατε τήν γενικήν έκτίμησιν, τόσον είς τό έσω

τερικόν, δσον καί είς τό έξωτερικόν. Μέ τήν σώφρονα καί 

tσχυράν ήγεσίαν Ύμων, κατωρθώσατε νά έξασφαλίσητε 

τήν βαθμιαίαν καί όμαλήν μετάβασιν τής Κύπρου άπό τήν 
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άγωνιστικήν περίοδον τών τελευταίων έτών, εiς καθεστώς 

έσωτερικής εiρήνης καί έποικοδομητικής άναπτύξεως. Μέ 
iδιαιτέραν ίκανοποίησιν διαπιστοϋμεν τήν πρόοδον τής 

άρμονικής συμβιώσεως μετά τών μελών τής τουρκικής 

κοινότητος. • Η πρόοδος αϋτη άποτελεί έγγύησιν διά τήν 
εϋρυθμον λειτουργίαν τοϋ κυπριακοϋ πολιτεύματος. 'Απο

τελεί συγχρόνως μίαν πρόσθετον σημαντικ)lν έπιβεβαίω

σιν τής πολιτικής τής έλληνοτουρκικής συνεργασίας καί 

φιλίας, πολιτικής ijτις άνταποκρίνεται εiς τά συμφέροντα 

τόσον τής ·Ελλάδος καί τής Τουρκίας δσον καί τής Κύ

πρου. Χάρις εiς τήν μεγάλην ·Υμών πολιτικότητα, έπετύ

χατε νά κρατήσετε τήν πορείαν τοϋ vtoυ Κράτους μακράν 

τών σκοπέλων καί τών ύφάλων καί έξησφαλίσατε εΙς τήν 

πορείαν αύτήν ~να έλπιδοφόρον μέλλον. 

»' Εστέ βέβαιος δτι, ώς ήγέτης τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ τής 
Κύπρου, δστις άποτελεί τήν μεγάλην πλειοψηφίαν τοϋ 

πληθυσμοϋ τής νήσου, εύρίσκεσθε εiς τό κέντρον πάσης 

έλληνικής καρδίας. Άναγνωρίζομεν έν Ύμίν τόν άξιον 

έκπρόσωπον ένός λαοϋ, μέ τόν όποίο ν τά πάντα μaς συνδέ

ουν καί τίποτε δέν ε{ναι iκανόν νά μaς χωρίση. 

»'Ως άγωνιστής τής έλευθερίας, εχετε άποσπάσει δλων 

τών έλευθέρων άνθρώπων τόν θαυμασμόν. Τό άκατάβλητον 

θάρρος καί τό άγωνιστικόν • Υμών πνεϋμα, άπετέλεσαν διά 
τόν κυπριακόν λαόν φωτεινόν παράδειγμα έμψυχώσαν αύ

τόν εiς τόν έπικόν άγώνα του, τόν δδηγήσαντα εΙς τήν 

δημιουργίαν τής σημερινή(; έλευθέρας καί άνεξαρτήτου Κύ
πρου. Πάντα ταϋτα, άποτελοϋν κοινήν συνείδησιν δλων 

τών 'Ελλήνων καί έξηγοϋν τόν ένθουσιασμόν μεθ' ού 

εσπευσε νά προϋπαντήση τήν Υ.Μ. σήμερον τήν πρωίαν δ 

άθηναϊκός λαός. ·Ο λαός τής ·Ελλάδος καί έγώ προσωπι

κώς εύχόμεθα Ύμίν ώς εύ παρέστησε». 

Σέ άπάντηση δ 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος θά 

πεί: 

«Μεγαλειότατε, 

»Εύχαριστώ διά τούς θερμούς λόγους καί τήν έγκάρδι

ον φιλοξενίαν σας. Ώς 'Έλλην, καί Ιδιαιτέρως ώς Κύπρι

ος, αΙσθάνομαι τήν στιγμήν ταύτην βαθείαν συγκίνησιν, 

διότι εύρίσκομαι έπί τοϋ πατρίου έδάφους καί εχω τό προ

νόμιον νά ε{μαι μαζί σας. 

»Θά άπετέλει κοινοτοπίαν νά έπαναλάβω, δτι έπί μα

κράς χιλιετηρίδας ή Κύπρος ήτο στενώτατα συνδεδεμένη 

μέ τό έθνικόν τοϋτο κέντρον . WΕζησε μέσα εiς τόν κόσμον 

τών κοινών έλληνικών iδεωδών καί διεμόρφωσε τόν βίον 

της έπί τij βάσει τών ύψηλών προτύπων, τά όποία άνεπτύ

χθησαν ύπό τήν σκιάν τής 'Ακροπόλεως. 'Από τής αύγής 

τής ίστορίας ή Κύπρος άπετέλεσε τήν γέφυραν τοϋ • Ελλη
νισμοϋ πρός άνάτολάς. Συνεμερίσθη τάς iδίας άρχάς καί 
ήκτινοβόλησε τά ίδια Ιδεώδη, τά όποία κατέστησαν τόν 

έλληνικόν χώρον περίλαμπρον καί συνετέλεσαν ώστε ή 

εννοια τοϋ 'Ελληνισμοϋ νά άποβή ταυτόσημος πρός δ, τι 

ώρα ίον καί εύγενές εχει νά έπιδείξη τό άνθρώπινον πνεϋμα. 

»Μέ τά iδεώδη ταϋτα ή Κύπρος εζησε καθ' δλας τάς 

περιόδους τής iστορίας της. Διά τήν διατήρησιν καί έπι

κράτησίν των άπέδειξεν δτι γνωρίζει νά άγωνίζεται καί νά 

άποθνήσκη. Τοϋτο μαρτυρεί ή μακρά ίστορία μας. Τοϋτο 

έκφράζουν τά μνημεία καί τά έρείπια, άπό τά όποία ε{ναι 

έγκατεσπαρμένη ή κυπριακή γή· έρείπια τά όποία όμιλοϋν 

άφ' έαυτών περί τοϋ έθνικοϋ παρελθόντος καί διαγράφουν 

σαφή τήν δδόν τοϋ έθνικοϋ μέλλοντος . 'Ο πρόσφατος 

άπελευθερωτικός μας άγών ύπήρξεν ή έπισφράγισις τής 
προσηλώσεως, άλλά καί τής συνεχίσεως τής μακρaς ταύ

της παραδόσεως. Καρπός μακρών προσδοκιών καί σπέρμα

νέων έλπίδων» . 

Καί καταλήγει: 

«'Η Κύπρος καταβάλλει τήν στιγμήν ταύτην μίαν μεγά

λην προσπάθειαν διά νά άντιμετωπίση πλείστα προβλήμα

τα καί δυσχερείας. Είς τήν προσπάθειαν ταύτην γνωρίζω 
δτι εχομεν συμπαραστάτην Ύμaς, τήν Βασιλικήν έλληνι

κήν Κυβέρνησιν καί τόν λαόν τής 'Ελλάδος. Έκ μέρους 

τοϋ κυπριακοϋ λαοϋ έπιθυμώ νά διαβεβαιώσω τήν • Υμετέ
ραν Μεγαλειότητα πόσον εύγνώμονες είμεθα διά τήν τοιαύ

την συμπαράστασιν καί συγχρόνως νά διερμηνεύσω τήν 

βαθείαν χαράν καί ύπερηφάνειαν, μέ τήν δποίαν παρακο

λουθοϋμεν τάς προόδους καί τήν σταθεράν liνοδον, τήν 
δποίαν, ύπό τό γεραρόν σκήπτρον σας, έπιτελεί σήμερον ή 

'Ελλάς». 

Τήν ~πομένη, 29 Σεπτεμβρίου, δ 'Αρχιεπίσκοπος 
Μακάριος συναντtiται καί εχει συνομιλία μέ τόν Κ. 

Καραμανλή γιά διάφορα θέματα, μέ έπίκεντρο τήν 

κατάσταση τfjς οίκονομίας τfjς Κύπρου. ·Η συνομι

λία θά έπαναληφθεί τήν Ιη 'Οκτωβρίου. 

Τήν ίδια ημέρα καί πρό τfjς άναχωρήσεώς του 
στήν Κύπρο, δ 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, σέ συ

νέντευξή του σέ 'Έλληνες καί ξένους δημοσιογρά
φους, δήλωσε: 

«Ή έπίσκεψίς μου μοϋ εδωσεν τήν εύκαιρίαν νά 

συνομιλήσω μετά τής έλληνικής Κυβερνήσεως έν πνεύμα

τι πλήρους κατανοήσεως έπί διαφόρων θεμάτων κοινοϋ έν

διαφέροντος. 'Επιθυμώ νά διαβιβάσω πρός τόν έλληνικόν 
λαόν τόν έγκάρδιον άδελφικόν χαιρετισμόν μου καί τήν 

διαβεβαίωσιν τών πρός αύτόν αiσθημάτων μου άγάπης καί 

τιμής». 

'Επίσης παρατήρησε: 

«'Η δοθείσα διά τών συμφωνιών τής Ζυρίχης καί τοϋ 

Λονδίνου λύσις είς τό Κυπριακόν δέν ήτο έκείνη διά τήν 
δποίαν διεξήχθη δ άγών. Ήτο δμως ή μόνη έφικτή κατά 

τόν χρόνον τής ύπογραφής τών συμφωνιών καί κατά τήν 

προσωπικήν μου πεποίθησιν, ή όποία εκτοτε κατέστη πε

ρισσότερον έδραία, τυχόν περαιτέρω άναμονή διά τήν 

έξασφάλισιν καλυτέρας λύσεως δέν έδικαιολογείτο. Ό 

χρόνος θά έδημιούργει τετελεσμένας καταστάσεις, αί 

δποίαι δέν θά ήτο δυνατόν νά άντιμετωπισθοϋν, έφ' δσον 

ήτο γνωστόν δτι οί Τοϋρκοι, ένισχυόμενοι ύπό τών w Άγ

γλων, θά έκέρδιζον διαρκώς περισσότερον εδαφος . 

» • Υπό τό πρίσμα αύτό ή έν 'Ελλάδι διατύπωσις άντιρ
ρήσεων διά τήν δοθείσαν λύσιν εiς τό Κυπριακόν σημαίνει 

εν τινι μέτρφ, προσπάθειαν άντλήσεως κομματικών ώφε

λημάτων. Αί περί τό Κυπριακόν έκδηλώσεις έν • Ελλάδι 
σημαίνει ένδιαφέρον τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ, θετικόν ή άρνη

τικόν. Τό Κυπριακόν, ώς έθνικόν θέμα, δέον νά παραμείνη 

ύ:περάνω πολιτικών άντεγκλήσεων». 
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'Αναφερόμενος, τέλος, στήν έσωτερική πολιτική 

κατάσταση τής Κύπρου, χαρακτήρισε τή συνεργασία 

τών δύο κοινοτήτων «μάλλον καλή» καί έπισήμανε 

δτι «παρατηρείται ποιά τις βελτίωσις, παρά τό γεγο

νός δτι ή εκατέρωθεν συμβολή τοϋ έγχωρίου τύπου 

δέν εΙ ναι έποικοδομητικψ>. 'Ως πρός τήν έσωτερική 

άσφάλεια της Κύπρου, «έκτός μεμονωμένων άτυχε

στάτων έπεισοδίων, δέν δύναται νά λεχθη δτι δέν 

εΙναι πλήρης». 

'Εξάλλου, άμέσως μετά τήν aφιξή του στή Λευ

κωσία, ό 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος θά δηλώσει δτι 

κατά τίς συνομιλίες πού εΙ χε μέ τόν ~Ελληνα πρωθυ

πουργό, «διεπίστωσε μετ' εύχαριστήσεως τό ζωηρόν 

ένδιαφέρον τής έλληνικής Κυβερνήσεως ύπέρ τής 

εύημερίας καί τής προόδου της Κύπρου». 

I ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1962 

Μέ βάση τήν ϋπαρξη σοβαρών ένδείξεων ίσχυ
ρης στρατιωτικής παρουσίας τών Σοβιετικών στήν 

Κούβα καί ϋστερα άπό έπανειλημμένες σχετικές έκ

κλήσεις τών ΗΠΑ πρός τίς χώρες τοϋ ΝΑΤΟ, ή έλ

ληνική Κυβέρνηση προτρέπει τούς 'Έλληνες έφο

πλιστές νά άποφύγουν τή ναύλωση τών πλοίων τους 

γιά μεταφορά στρατηγικοϋ ύλικοϋ στήν περιοχή. 

Μετά τή σύσταση τής έλληνικής Κυβερνήσεως, 

οί 'Έλληνες έφοπλιστές μέ δήλωσή τους, στίς 5 
'Οκτωβρίου, θά άνακοινώσουν τήν άπόφασή τους νά 

μή ναυλώσουν πλοία μέ κατεύθυνση τήν Κούβα. 

I ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1962 

'Ύστερα άπό τήν παραίτηση, γιά λόγους ύγείας, 

τουΖ. Ζησάκη, ένώπιον του βασιλέως καί παρουσία 

του Κ. Καραμανλή όρκίζεται ώς ύπουργός Βιομηχα

νίας, ό βουλευτής Βοιωτίας, Δ. Βουρδουμπaς. 

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1962 

'Υπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή συνεδριά

ζει ή έξ ύπουργών οίκονομική έπιτροπή, μέ άντικεί

μενο τήν έξέταση τοϋ γεωργικου προγράμματος του 

ετους 1963 καθώς καί τή λήψη μέτρων γιά τήν προ
σαρμογή της γεωργικής οίκονομίας στίς συνθήκες 

πού διαμορφώνονται μετά τήν σύνδεση της 'Ελλαδος 

μέ τήν ΕΟΚ. Μετά τή σύσκεψη έκδόθηκε ή άκόλου

θη άνακοίνωση: 

«'Η Κυβέρνησις έν τίi προσπαθεί<;~ της, διά τήν άνά

πτυξιν τής γεωργίας τής χώρας καί διά τήν αϋξησιν του 

οικογενειακου εισοδήματος των γεωργών καί του γεωργι

κου εισοδήματος τής χώρας, άπό του ετους 1960 έξήγγειλε 
τό πρόγραμμα τής. άναδιαρθώσεως τών καλλιεργειών, κυ

ρία έπιδίωξις του δποίου εΙ ναι άφ' tνός μέν ή εiς βάρος τής 

σιτοκαλλιεργείας επέκτασις c'iλλων άποδοτικωτέρων καλ

λιεργειών1 ώς του βάμβακος, των κτηνοτροφικών ψυχαν

θών κ .λ. π., άφ' έτέρου δέ ή άνάπτυξις τής κτηνοτροφίας. 

»'Απεδόθη δέ πρωταρχική σημασία εiς τόν περιορι

σμόν τής σιτοκαλλιεργείας καί διότι μετά τήν αϋξησιν τής 

παραγωγής πέραν του δρίου τής εσωτερικής καταναλώσε

ως ή διάθεσις του πλεονάσματος εiναι δυσχερής καί προ

βληματική, συνεπαγομένη σημαντικήν ζημίαν διά τήν 

δλην οiκονομίαν μας. 'Αλλά κυρίως διότι τό διά τής σιτο

καλλιεργείας πραγματοποιούμενον είσόδημα τών γεωργών 

εiναι τό μικρότερον έξ δλων τών c'iλλων ετησίων καλλιερ

γειών, άσύμφορον δέ διά μικράς γεωργικάς εκμεταλλεύ

σεις, ώς συμβαίνει εις τήν χώραν μας κατά κανόνα. Κατά 

συνέπειαν διά τής σιτοκαλλιεργείας, ώς άποκλειστικής 

άπασχολήσεως τών γεωργών μας, δέν είναι δυνατόν νά 

άποβλέπωμεν οϋτε εις περαιτέρω άνάπτυξιν τής γεωργίας 

μας καί οϋτε εις αϋξησιν του είσοδήματος τών γεωργών καί 

του συνολικου τής εθνικής μας οικονομίας. Διά τήν επιτυ

χίαν τής προσπαθείας ταύτης ελήφθησαν τά άναγκαία μέ

τρα καί καθωρίσθηκαν σοβαρά οίκονομικά κίνητρα. Τά 

μέχρι τουδε κατά τά δύο ετη τής έφαρμογής του προγράμ

ματος επιτευχθέντα άποτελ~σματα πρός τήν κατεύθυνσιν 

ταύτην ύπήρξαν άξιόλογα καί ή συντελεσθείσα μεταξύ 

1959-1961 αϋξησις του γεωργικου εισοδήματος άνέρχεται 
εiς 18. 

»Λαμβανομένων ύπ' δψιν τών ύφισταμένων δυνατοτή

των, κρίνεται δτι θά ήτο δυνατόν νά εϊχομεν επιτυχή άπο

τελέσματα περισσότερον ευνοϊκά, iδίως ώς πρός τόν βα

θμόν τής μειώσεως τής σιτοκαλλιεργείας. ~Εν εκ τών μέ

τρων τ{[!ν άποφασισθέντων πρός τόν σκοπόν τουτον είναι 
δτι κατά τήν νέαν καλλιεργητικήν περίοδον I 962-63 όφεί
λουν οί καλλιεργητίχί νά περιορίσωσι τήν παρ, αυτων 
καλλιεργηθείσαν κατά τό 1961 διά σίτου εκτασιν τουλάχι
στον κατά 10%. 

»Πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην, τής άναπτύξεως τής 

γεωργίας, δδηγουν καί α{ συνθήκαι α{ δποίαι δημιουρ

γουνται εκ τής συνδέσεώς μας πρός τήν ΕΟΚ, συνεπείq τής 

δποίας άνακύπτει επιτακτική άνάγκη δχι μόνον δπως προ

ωθήσωμεν καί όργανώσωμεν τήν παραγωγήν ιδιαιτέρως 

τών έξαγωγίμων προϊόντων μας, ών ή εiσαγωγή εις τάς 

χώρας ταύτας ευνοείται εκ τής συνδέσεώς μας, άλλά συγ

χρόνως καί διά νά αυξήσωμεν τήν παραγωγήν των ελλει

πόντων προϊόντων μας ώς τών κτηνοτροφικών τοιούτων. 

Διότι, ενω προβλέπεται δτι α{ συνθήκαι διαθέσεως τών 

εξαγωγίμων προϊόντων μας θά βελτιωθουν, διά τόν σίτον 

δέν εΙ ναι δυνατόν νά γίνη άνάλογος πρόβλεψις. Δι' δλους 

τούς άνωτέρω λόγους, ή Κυβέρνησις άπεφάσισε τήν λήψιν 

συμπληρωματικών μέτρων πρός έπιτάχυνσιν του ρυθμου 

τής άναπτύξεως τής γεωργίας μας καί διά τήν ενίσχυσιν 

τών παραγωγών εις τήν προσπάθειαν τής άναδιαρθρώσεως 

τών καλλιεργειών καί διά τήν εξασφάλισιν μεγαλυτέρου 

εισοδήματος, έν σχέσει μέ τό προερχόμενον εκ τής σιτο

καλλιεργείας. 

»Δεδομένου δτι ή οiκόσιτος καί ήμιοικόσιτος κτηνο

τροφία άποτελεί τόν κυριώτερον κλάδον τής γεωργικής 

παραγωγής, διά του δποίου εiναι δυνατή ή αϋξησις του 

οίκογενειακου εισοδήματος τής χώρας, άπεφασίσθη δπως 

δοθή προτεραιότης εις τήν άνάπτυξιν αυτής. Είς τόν σκο

πόν τουτον άπέβλεπεν ή επιδότησις τής καλλιεργείας τών 

κτηνοτροφικών ψυχανθών. 'Εκρίθη δμως δτι σκοπιμώτε

ρον καί πρακτικώτερον θά ήτο δπως άντικατασταθή ή επι

δότησις αϋτη διά τής επιδοτήσεως τών κτηνοτροφικών 
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προϊόντων πρός έξασφάλισιν ικανοποιητικών τιμών εiς 

τούς παραγωγούς. Πρός τουτο θά διατεθfj ποσόν 60 έκατ. 
δραχμών περίπου. 

>>Οϋτως άπεφασίσθησαν τά κάτωθι μέτρα: 

» I. Θά γί νη έπιδότησις του εiς τά έργοστάσια προσκο

μιζομένου άγελαδινου γάλακτος διά ποσου μέχρι 0,40 δρχ. 
κατά χιλ/ μον έξασφαλιζομένης εiς τούς παραγωγούς τιμής 

μέχρι 2,20 κατά χιλfμον γάλακτος κατ' άνώτατον δριον . 

»2. Θά 'γίνη έπιδότησις τής παραγωγής κρέατος μό
σχου διά δύο (2) δρχ. κατά χιλ/ μον ζώντος βάρους ζώου 

καταβαλλομένων έφ' liπαξ εiς τούς παραγωγούς τούς έκτρέ

φοντας μόσχους εiς βάρος άνώτερον τών 300 χιλf μων . 

»3. Διά τήν άνάπτυξιν τής οiκοσίτου προβατοτροφίας 
καί αiγοτροφίας θά δοθώσι αί κάτωθι έπιδοτήσεις : 

»α) Δι , εκαστον διατηρούμενοΥ Cί.ρρεν βελτιωμένοΥ 

ζώον 500 δρχ . έτη~ίως, β) Διά τάς προτύπους έκτροφάς 
προβάτων καί αiγών 200 δρχ. έτησίως. 

» 'Έτερο,ς κλάδος τής γεωργίας, εiς τόν δποίον ή Κυ

βέρνησις άποδίδει iδιαιτέραν σημασίαν διά τήν άνάπτυξίν 
του είναι ή βαμβακοκαλλιέργεια. Διά τήν ένθάρρυνσιν τών 

παραγωγών καί τήν έπέκτασιν -της βαμβακοκαλλιεργείας, 

άπεφασίσθη δπως ή ijδη παρεχομένη έπιδότησις 50 καί 80 
δρχ. κατά στρέμμα ξηρικfjς καί ποτιστικής καλλιεργείας 

αύξηθfj άπό του 1963 άντιστοίχως εiς 70 καί 100 δρχ. κατά 
στρέμμα. Πρός τουτο θά διατεθfj ποσόν 70 περίπου έκατ. 
δρχ. έπί πλέον τών ijδη διατιθεμένων 160 έκατ . έτησίως. 

»Ή Κυβέρνησις, εχουσα ύπ ' οψιν τάς διανοιγομένας 

μέ τήν σύνδεσίν μας μετά τής Εύρωπαϊκfjς Κοινής 'Αγο

ράς δυνατότητας, έπιθυμεί δπως τό ταχύτερον έπωφεληθώ

σι οί παραγωγοί μας καί άναλογιζομένη τό κέρδος δπερ θά 

προκύψη έκ τής πειθαρχήσεώς των δέν θά παύση νά λαμβά-

' νη θετικά μέτρα ένισχύσεως έκείνων, οίτινες πειθαρχουν 

εiς τάς δδηγίας καί οί δποίοι θά καρπωθουν πρώτοι τά 

εύτυχfj άποτελέσματα έκ τής άναγκαίας έπιδιωκομένης 

στροφής τής γεωργικής μας ο{κονομίας». 

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1962 

Τήν εντονη άντίδραση τής Ε:.υβερνήσεως προκα

λεί τό περιεχόμενο δμιλιών του Γ. Παπανδρέου στή 

Μυτιλήνη καί τή Χίο. Συγκεκριμένα δ άρχηγός τής 

ΕΚ, άπευθυνόμενος πρός όπαδούς του στή Μυτιλήνη , 

στίς 30 Σεπτεμβρίου, έξέθεσε τίς άπόψεις τοϋ κόμμα
τός του γιά τή δημοκρατία, ύποστήριξε τά αίτήματα 

τής νεολαίας στό θέμα τής παιδείας, τής έργασίας καί 

τής άνανεώσεως τής πολιτικής ζωής, καί κατέκρινε 

μέ δριμύτητα τήν πολιτική τής Κυβρνήσεως σέ δλους 

τούς τομείς. 'Επαναλαμβάνοντας μέ όξύτητα τίς κα

ταγγελίες του γιά «νόθον Βουλήν» καί «παράνομον 

Κυβέρνησιν», έπιχείρησε, γιά άλλη μιά φορά, νά άνα

μείξει τόν άνώτατο άρχοντα στήν πολιτική διαμάχη: 

«'Όταν ή Κυβέρνησις είναι παράνομος, δ βασιλεύς εί

ναι ύπεύθυνος. Διότι αύτός είναι δ λόγος τής ύπάρξεώς του. 

Νά φυλάττη τό Σύνταγμα, συμφώνως πρός τόν δρκον του . 

Νά έγγυaται τήν παρουσίαν νομίμου Κυβερνήσεως. Συνέ

πεια τής γραμμής αύτής ύπfjρξεν ή διακοπή πάσης έπικοι

νωνίας τής ΕΚ μέ τόν άνώτατον Cί.ρχοντα . Καί έδηλώσαμεν 

δτι θά άποκατασταθουν αί σχέσεις μας δταν άποκατασταθfj 

καί ή δμαλή λειτουργία του δημοκρατικου πολιτεύματος». 

3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1962 

'Ύστερα άπό τίς συνεχιζόμενες βολές έναντίον 

του Στέμματος έκ μέρους τής άντιπολιτεύσεως καί 

του φιλικοί> πρός αύτήν τύπου καί ένώ ή ΕΚ φαίνεται 

νά πρς>σπαθεί νά έμπλέξει τόν άνώτατο άρχοντα 

στήν πολιτική άντιπαράθεση, δ Κ. Καραμανλής 

άπευθύνει στό βασιλέα Παuλο τήν άκόλουθη έπι

στολή: 

«Μεγαλειότατε, 

»Εlναι γνωστή ή άφοσίωσίς μου πρός 'Υμiiς καί 

τό Στέμμα, όπως εlναι γνωστή καί ή έμπιστοσύνη μέ 

τήν δ ποίαν μέ περιβάλλετε, καί τήν δ ποίαν προσεπά

θησα δι ' όλων μου τών δυνάμεων νά δικαιώσω. 

»Παρά ταύτα, μία διαφορετική έκτίμησις ώρισμέ

νων πραγμάτων, άφορώντων εiς τήν ζωήν καί τήν 

δραστηριότητα τού Στέμματος, έδημιούργησε προ

σφάτως ένα κλίμα, τό δποίον έκτρέφει παρεξηγήσεις 
καί δυσχεραίνει ένίοτε τήν δμαλήν συνεργασίαν με

ταξύ Στέμματος καί Κυβερνήσεως. 

»Σiiς παρακαλώ νά βεβαιωθήτε ότι δ υποφαινόμε

νος ούδεμίαν έχε~ πρόθεσιν νά άναμιγνύεται εiς τήν 

προσωπικήν Σας ζωήν καί νά προκαλή ίσως πολλά

κις τήν πικρίαν Σας. 'Οσάκις πράττει τούτο, τό 

πράττει έκ καθήκοντος, καί μόνον εiς τάς περιπτώ

σεις έκείνας πού κρίνει ότι δύνανται νά βλάψουν τό 

Στέμμα καί, συνεπώς, καί τήν χώραν. 

»Θά άπετέλει βαρείαν παράλειψιν έκ μέρους μου 

tάν, υπεύθυνος κατά τό Σύνταγμα διά τούς λόγους 

καί τάς. πράξεις τού θρόνου, άπέφευγα, διά νά μή 
γίνω δυσάρεστος, νά διατυπώσω εiλικρινώς τάς σκέ

ψεις μου έπ' αύτών. Δύναται ίσως νά άμφισβητηθή ή 

όρθότης τών παρατηρήσεών μου. Δέν δύναται όμως 

νά άμφισβητηθή ή καλή μου πίστις καί, συνεπώς, τό 

καθήκον μου νά τάς υποβάλω. 

»Πάντες άναγνωρίζουν τάς άρετάς Σας ώς βασι

λέως καί άνθρώπου. 

))Α{ άρεταί αύταί Σiiς έξησφάλισαν τήν άγάπην 

τού έλληνικού λαού, ή δποία θά πρέπει νά διαφυλα

χθή χάριν τού έθνους. Διότι θά ήτο lστορικώς άσυγ

χώρητον έάν ή δημοτικότης Σας αύτή καί, συνεπώς, 

ή άσφάλεια τού θρόνου, έκλονίζετο, όχι άπό σφάλ

ματα πολιτικά ή ήθικά, άλλά άπό έλλειψιν έπαρκούς 

προσοχής έπί τών πραγμάτων τά δποία, ένώ αύτά 

καθ' έαυτά εlναι άσήμαντα, εlναι δυνατόν, ίδίως εiς 

τήν χώραν μας, νά προξενήσουν φθοράν, μέ δυσαρέ

στους συνεπείας. Καί τούτο διότι δίδουν άφορμήν 

σχολίων, τό δέ Στέμμα, διά νά διατηρηθή aφθαρτον, 

δέν πρέπει νά σχολιάζεται. 

)) 'Όπως γνωρίζετε άλλωστε, ή Έλλάς εlναι μία 
χώρα μέ κρίσιμον γεωγραφικήν θέσιν, μέ έπικίνδυ

νον πολιτικήν διάρθρωσιν καί μέ δραματικήν πολι-
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τειακην ιστορίαν. Ή πραγματικότης αύτή έπιβάλλει 

είς τό Στέμμα μείζονα προσοχή παρά εlς οίανδήποτε 

aλλην χώραν. 

))Θά μοί5 έπιτρέψετε νά Σiiς εϊπω ποία ε{ναι τά 

θέματα έκείνά ' τά όποία, κατά τήν γνώμην μου, έχουν 
άνάγκην Ιδιαζούσης προσοχής: 

))}. Φαίνεται νά έπικρατή ή πεπλανημένη άντί

ληψις δτι ή μεγαλοπρέπεια ένισχύει τόν θρόνον. 

Συμβαίνει τό άντίθετον. Ή άπλότης καί ή λιτότης 

έδραιώνουν τόν θεσμόν. Αύτό δέν ε{ναι μόνον άλη

θές, άλλά άνταποκρίvεται πλήρως καί είς τόν χαρα

κτήρα Σας. 

))2. Τά συχνά ταξείδια είς τό έξωτερικόν, δταν 

μάλιστα συνεπάγονται ταυτόχρονον άπουσίαν βασι

λέως καί διαδόχου, προξενοvν κακήν έντύπωσιν καί 

προκαλοvν άντιδράσεις. 

))). Τά κείμενα τών βασιλικών λόγων δέν ε{ναι 
άκίνδυνον νά γίνωνται έν άγνοία τής Κυβερνήσεως. 

Γνωρίζω καί σέβομαι τήν έπιθυμίαν Σας νά έχουν τά 

κείμενα τήν σφραγίδα τής προσωπικότητάς Σας. Αύ

τό δμως δύναται νά γίνεται έν συνδυασμψ μέ τήν 

vπεύθυνον τοποθέτησιν του πολιτικοί) περιεχομένου 

τών λόγων Σας. 

))4. 'Η ίκανοποlησις άναγκών τοv Στέμματος, 

δταν αϋτη συνεπάγεται δαπάνας τοί5 . Δημοσίου, θά 

πρέπει νά άποφεύγεται, έφ' δσον δένε{ ναι αύστηρώς 

άναγκαία. Ό λαός ε{ναι σκληρός άπέναvτι τών άρ

χόντων του καί άρνείται είς αύτούς όχι μόνον τήν 

πολυτέλειαν, άλλά άκόμη καί τήν aνεσιν, τήν όποία ν 

έν τούτοις έπιτρέπει εlς τόν έαυτόν του. Είς τόν το

μέα δέ άκριβώς αύτόν νομίζω δτι διεπράχθησαν τόν 

τελευταίον καιρόν άρκετά σφάλματα άπό δλους μας. 

))5. Ή έλλειψις πολιτικοί) συμβούλου μέ κvρος, 
δστις νά ένημερώνη τόν βασιλέα καί νά κρατή είς 

διαρκή έπαφήν τήν Κυβέρνησιν μέ τό Στέμμα, ε{ναι 

ούσιώδους σημασίας. Διότι πολλάκις γίνονται πα

ραλείψεις καί δημιουργοvνται παρεξηγήσεις άπό 

έλλειψιν άμοιβαίας ένημερώσεως. 

))6. 'Ο ~Ερανος Βορείων 'Επαρχιών, δ δποίος 

ήτο vπό τήν καθοδήyησιν τής Αύτής Μεγαλειότητας 

τής βασιλίσσης, προσέφερε πολυτίμους vπηρεσίας 

είς τό έθνος, θά ήτο χρήσιμον νά μεταρρυθμισθή τό

σον ώς πρός τήν νομικήν του μορφήν, δσον καί ώς 

πρός τάς έπιδιώξεις του. 'Ο κ. Μ. Πεσμαζόγλου, έξ 

όc:ων γνωρίζω, έχει μελετήσει τό θέμα καί θά ήδύνα
το νά κάμη χρησίμους εΙσηγήσεις. 

)) 'Η ηύξημένη προσοχή καί αί μεταβολαί τάς 
δποίας θέτω vπό τήν κρίσιν Σας θά ήσαν χρήσιμοι 

άκόμη καί vπό συνθήκας όμαλάς. Καθίστανται δμως 

σήμερον άναγκαίαι διότι, όπως γνωρίζετε, ή φθορά 

τοv Στέμματος έπιδιώκεται άπό όργανωμένας πολιτι

κάς δυνάμεις, καί έπί τfj βάσει σχεδίου προδιαγεγραμ

μένου. Ή προσπάθειά των, ή όποία ε{ναι έκβιαστική 

καί κακοήθης, άσφαλώς θά άποτύχη, θά άποτύχη 

δμως ταχύτερον καί άσφαλέστερον έάν στερηθή καί 

τών ίσχνών έκείνων προσχημάτων, τά όποία, συντρε

χούσης καί τήζ κακεντρεχείας τής 'Α γορiiς, δίδουν 

ένίοτε έρείσματα είς τόν άνέντιμον άγώνα των. 

))Γνωρίζω ότι Σiiς γίνομαι δυσάρεστος καί λυποί5-

μαι βαθύτατα δι' αύτό. Θά ήμην όμως άνάξιος τής 
έμπιστοσύνης, μέ τήν δποίαν μέ περιβάλλετε, έάν 

δέν διετύπωνα τάς σκέψεις έκείνας, τάς δποίας μοί5 

έπιβάλλει τό καθήκον μου άπέναντι 'Υμών καί τής 

χώρας. 

))Δέν γνωρίζω έάν θά τάς εϋρετε όλας πρακτικάς. 

Σiiς παρακαλώ όμως νά τάς μελετήσετε, διότι προέρ

χονται άπό aνθρωπον, δ δποίος έχει πείραν πολιτι

κήν, γνωρίζει καλά τόν έλληνικόν λαόν καί δ δποίος 

έπιθυμεί νά Σiiς ε{ναι χρήσιμος. 

))Μετά βαθυτάτου σεβασμοί))). 

Στίς 14 'Οκτωβρίου, ό βασιλεύς άπηύθυνε στόν 
Κ. Καραμανλή τήν άκ:όλουθη άπαντητικ:ή έπιστο

λή: 

«Κύριε πρωθυπουργέ, 

»'Ιδιαιτέρως έξετίμησα τήν είλικρίνειαν μετά τfjς 

δποίας έκφράζετε τήν γνώμην σας έν ττϊ πρός έμέ ίδιωτικτϊ 

έπιστολτϊ σας, τfjς 3ης 'Οκτωβρίου, τήν δποίαν κατόπιν 

προφορικfjς συνεννοήσεως μοί άπεστείλατε. 'Η άπάντη

σίς μου θά εΙ ναι έξ ϊσου είλικρινής καί εΙμαι βέβαιος δτι θά 

τήν άναγνώσητε έν τψ ίδίφ πνεύματι έμπιστοσύνης καί φι

λίας αί δποίαι χαρακτηρίζουν τάς προσωπικάς σχέσεις 

μας. 

»Πρό έπτά έτών έξέλεξα ύμaς ώς πρωθυπουργόν τfjς 

χώρας, ή δέ έκλογή μου ώς καί ή έμπιστοσύν1J μου είς τό 

πρόσωπόν σας έδικαιώθησαν πλήρως. Κατά τήν τελευταί

αν έπταετίαν ή χώρα χάρις είς τήν ήγεσίαν καί έργατικό

τητά σας, προώδευσεν δσον ούδέποτε c'iλλοτε . Συγχρόνως 

εΙχον τότε πλήρη έπίγνωσιν δτι διά τfjς ένεργείας μου 

έκείνης θά συνεκέντρωνα έπί του προσώπου μου τήν εύνό

ητον δυσφορίαν πολλών άπογοητευμένων πολιτικών. Τά 

πράγματα άπέδειξαν δτι όρθώς έκρινα καί έπί του σημείου 

αύτου. νΕπρεπε δμως νά διακινδυνεύσω, διά νά έπιτύχω 

μίαν σταθεράν Κυβέρνησιν διά τό καλόν του τόπου, δεδομέ

νου μάλιστα δτι σταθερά Κυβέρνησις προϋποθέτει καί πλή

ρη προστασίαν του Στέμματος. 

»Δυστυχώς, σύν τφ χρόνφ, ήγέρθη προϊουσα έκστρα

τεία δυσφημήσεως όχι μόνον έναντίον του προσώπου μου 

άλλ' έπίσης έναντίον τfjς συζύγου μου, τών τέκνων μου καί 

τών νεκρών γονέων μου. Παν ψευδος καί πάσα ύπερβολή 

έπιτρέπονται, χωρίς τό Κράτος νά εύρίσκη οίονδήποτε 

ίκανοποιητικόν τρόπον διά νά προστατεύση τόν θρόνον 

άπό τάς δυσφημήσεις. 

»' Ησθάνθην τουτο ίδιαιτέρως, άναγιγνώσκων τήν έπι
στολήν ύμών, ένθα φαίνεσθε νά υίοθετfjτε μερικά άπό τά 

έπιχειρήματα τfjς άντιπολιτεύσεως, άντί νά είσηγfjσθε τρό

πους καί μέσα άνασκευfjς των. 'Ως πρωθυπουργός έχετε είς 

τήν διάθεσίν σας πολλούς τρόπους νά έμποδίσετε τούς 

έχθρούς του θρόνου άπό τοϋ νά προσπαθουν νά μειώσουν 

καί διαστρέψουν είς τά όμματα του λαοϋ τήν όρθήν είκόνα 

τοϋ θρόνου. Λυποϋμαι αίσθανόμενος δτι πολύ περισσότερα 
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θά ήδύναντο νά ε{χον γίνει έπί του θέματος αuτου. 

»Θά ήθελα νά παραθέσω μερικά παραδείγματα; 

»Π~ό όλίγων μηνών, έπ' εuκαιρί~ τοu γάμου τήςκόρης 

μου καί τής προσεγγιζούσης έκατονταετηρίδος τής δυνα

στείας, κυρίως δμως είς έκδήλωσιν ευγνωμοσύνης καί άγά

πης πρός τόν λαόν μου, έδώρησα είς τό εθνος τό κτήμα μου 

Πολυδένδρι. 'Από υπευθύνους υπαλλήλους τοu υπουργεί

ου Γεωργίας μοί έλέχθη δτι τό έκ 35.000 χιλ. στρεμμάτων 
δασικόν τοuτο κτήμα, έξελιχθέν έν τφ μεταξύ, εχει σήμε

ρον άξίαν 600.000 χιλ. δολλαρίων, ή δέ άξία του αuξάνει 
κατ' ετος. Τό κτήμα τοuτο ήγοράσθη υπ' έμοu πρό 24 έτών 
διά τής προικός τής συζύγου μου. 'Εκτός μιdς εuχαριστη

ρίου έπιστολής έκ μέρους υμων, οuδεμία άλλη άξία λόγου 

προσοχή έδόθη είς τήν χειρονομίαν μου ταύτην. 

»Συντόμως, μετά τοuτο, ή Κυβέρνησις είσήγαγεν είς 

τήν Έπιτροπήν 'Εξουσιοδοτήσεως τήν αϋξησιν τής βα

σιλικής χορηγίας καί άμέσως έξερράγη έναντίον του 

Στέμματος θύελλα δυσφημιστικής κριτικής, ή όποία καί 

συνεχίζεται. Προσωπικώς αίσθάνομαι δτι τοuτο όφείλεται 

κατά πολύ είς τό δτι δ χειρισμός του δλου θέματος έγένετο 

άνευ σοβαρdς προετοιμασίας καί ένημερώσεως τής κοινής 

γνώμης, Π(στεύω δέ δτι δ χειρισμός λεπτοί) θέματος ώς ή 

βασιλική χορηγία, καί δή υπό τήν σημερινήν πολιτικήν 

άτμοσφαίραν, άνήκει είς τόν πρωθυπουργόν καί μόνον είς 

αuτόν. 

»Πάντως τυγχάνει πρός τιμήν υμών δτι άνεγνωρίσατε 

τήν άνάγκην τής αυξήσεως ταύτης. 

»Πρίν ή είσέλθω είς τά είδικώς μνημονευόμενα έν τij 

έπιστολ'ίj υμών θέματα, τά όποία κατά τήν γνώμην σας 

εχουν άνάγκην ίδιαζούσης προσοχής, θεωρώ σκόπιμον νά 

μνημονεύσω δτι πρό τής πρωθυπουργίας υμών έβασίλευσα 

έπί όκτώ καί ήμισυ ετη, καθ' d συνειργάσθην μέ 16 Κυβερ
νήσεις μου. Μερικά τών έτών τούτων υπήρξαν τραγικώς 

δύσκολα διά τό εθνος, τό δποίον δμως, χάρις είς τόν υπέ

ροχον έλληνικόν λαόν, άντεπεξήλθεν ένδόξως καί αίσίως. 

»I. 'Εν τij έπιστολ'ίj υμών διατυπώνετε τήν γνώμην δτι 

φαίνεται νά έπικρατή- παρ' έμοί προφανώς- ή πεπλα

νημένη άντίληψις δτι ή μεγαλοπρέπεια ένισχύει τόν θρό

νον. 'Απορώ μέ τήν γνώμην σας ταύτην. 'Εάν είχατε πεί

ραν των άλλων βασιλικών αuλών, θά έγνωρίζατε δτι οuδείς 

άλλος σημερινός θρόνος υπάρχει λιτότερος του έλληνι

κου. VΕχω σχεδόν έξ δλοκλήρου καταργήσει τό πρωτό

κολλον, ώς δέ σaς έξήγησα καί προφορικώς, έπιμένω κατ' 

έξαίρεσιν είς τήν άξιοπρεπή έμφάνισιν του Κράτους μόνον 

κατά τάς όλίγας έπισήμους τελετάς. Εlμαι ό πρώτος βασι

λεύς τής 'Ελλάδος, δ δποίος ζεί όχι είς άνάκτορον, άλλ' 

είς άπλήν οίκίαν κτισθείσαν δαπάναις του βασιλέως πάπ

που μου. Καθ' δλα τά ετη τής βασιλείας μου περιόδευσα 

καί περιοδεύω μέχρι των άκροτάτων καί πλέον δυσπροσί

των σημείων τής χώρας δσον οuδείς άλλος σημερινός 

θΕλλην, χωρίς είδικήν έπιβάρυνσιν του κρατικοu προϋπο

λογισμοί) καί υπό σκληράς συνθήκας έκστρατείας, είς τάς 

δποίας υποβάλλεται καί ή βασίλισσα. 

»2. Τά ταξείδιά μου είς τό έξωτερικόν άφοροuν μόνον 
τό πρόσωπόν μου. Οuδείς πρό υμών πρωθυπουργός μου 

έσκέφθη νά έγείρη ζήτημα δι' αuτά. Τά συνήθη ταξείδια 

μου διαρκοuν περίπου δύο έβδομάδας είς τήν 'Αγγλίαν καί 

δύο είς τήν Αuστρίαν. v Ας σημειωθή ένταuθα δτι δ πάππος 

μου καί δ πατήρ μου έταξείδευον κατ' ετος ·έπί μήνας είς 

τήν Εuρώπην καί οuδένα πρωθυπουργόν των έξένιζε τό πρά

γμα. Σήμερον αί συγκοινωνίαι εlναι τοιαuται ώστε ή έπεί

γουσα έπάνοδος είς 'Αθήνας δύναται νά γίνη άσυγκρίτως 

ταχύτερον έξ οίουδήποτε μέρους τής Εuρώπης παρά άπό 

πολλά σημεία τής 'Ελλάδος διά του "Πολεμιστοu" ή αλ

λων διατιθεμένων μέσων. 

»3. Οί βασιλικοί λόγοι γράφονται παρ' έμοu. Δέν γί
νονται έν άγνοί~ τής Κυβερνήσεως, δέν βλέπω δέ τόν κίν

δυνον τόν δποίον διακρίνετε. Στέλλονται κατά κανόνα είς 

τήν Κυβέρνησιν πρίν διατυπωθοuν τελικώς, ίνα αϋτη έκ

φράση τάς άντιλήψεις της καί έπιφέρη τάς άναγκαίας με

ταβολάς έπί του πολιτικοί) περιεχομένου, έφ' δσον υπάρ

χει. 'Ό,τι λέγω είς τόν λαόν μου έπί ήθικοu, θρησκευτικοί) 

καί φιλοσοφικοί) έπιπέδου, άφορα τήν προσωπικήν μετά 

του λαοu μου έπαφήν μου. 'Επίσης ώς άρχηγός τών ένό

πλων δυνάμεων, ou μόνον δικαιοuμαι, άλλά εχω καθήκον 
νά άπευθύνω πρός αuτάς τούς λόγους τούς δποίους θεωρώ 

καταλλήλους. 'Εάν ένίοτε οί λόγοι μου διαστρέφονται κα

κοπίστως, άναμένω άπό τήν Κυβέρνησίν μου νά άποκαθι

στa τήν όρθήν εννοιαν αuτών. 

»4. Συμφωνώ μέ τό περιεχόμενον τής υπ' άριθ. 4 παρα
γράφου τής έπιστολής σας. Έπ' εuκαιρί~ δμως σημειώνω 

τά έξής: 

»α. • Ο πάππος μου διέθετε δύο θαλαμηγούς καί βασι
λικούς συρμούς είς δλα τά σιδηροδρομικά δίκτυα τής χώ

ρας. 'Επίσης διέθετε τά Παλαιά 'Ανάκτορα τών 'Αθηνών 

καί δύο άνάκτορα είς τήν Κέρκυραν. • Ο πατήρ μου διέθετε 
έπί πλέον άνάκτορον είς τήν Θεσσαλονίκην. 

»β. Τό πρόσωπον του βασιλέως υφίσταται σήμερον 

έπιθέσ~ις διά κτίρια χαρακτηριζόμενα ώς άνάκτορα, τά 

όποία δέν του άνήκουν, δέν τά μεταχειρίζεται, οuδέ ποτέ 

ήρωτήθη διά τήν οίκοδόμησιν καί όργάνωσίν των. Τοιαu

τα κτίρια υπάρχουν είς τήν Θεσσαλονίκην καί Προφήτην 

'Ηλίαν Ρόδου. Είς ταuτα θά ήδύναντο νά προστεθοuν καί 

τά άνύπαρκτα βασιλικά κτίρια είς Κωπαίδα καί Βοϊδομάτη 

'Ηπείρου, ώς καί τό θεωρούμενον δήθεν υπό άνέγερσιν 

μουσείον είς τόν Mon Repos Κερκύρας. Λυποuμαι διότι δέν 
εγινε ίκανοποιητική διαφώτισις του έλληνικου λαου έπί 

τών φημών τούτων. Λυποuμαι έπίσης διότι δέν ένημερώθη 

δ λαός δτι τό άναφερόμενον ώς πολυτελής θαλαμηγός βα
σιλικόν πλωτόν μέσον, ε{ναι είς τήν πραγματικότητα μι

κρόν σκάφος μέ τρείς θαλαμίσκους, χωρίς χώρον δι' υπα

σπιστάς ή υπηρετικόν προσωπικόν καί χρησιμοποιείται 

δι' έκτάκτους άνάγκας ταχείας μεταφοράς έμοu καί τής 

οίκογενείας μου, τάς δποίας δέν δύναται νά έκτελέση τό 

πρώην ναρκαλιευτικόν "Πολεμιστής", διά του δποίου συ

νήθως μετακινοuμαι. 

»5. ·Η παρατήρησίς σας έπί τής έλλείψεως προσώπου
συνδέσμου μου μετά τής Κυβερνήσεως εlναι όρθή. Γνωρί

ζετε δμως βεβαίως δτι δ μόνος πολιτικός σύμβουλος του 

βασιλέως ε{ναι δ έκάστοτε πρωθυπουργός. Προφανώς 

άναφέρεσθε είς τήν κενήν θέσιν του άρχηγοu του Γραφείου 

μου, έκτελοuντος χρέη προσωπικοί) βοηθοu μου έπί πλέον 

τών του συνδέσμου μετά τής Κυβερνήσεως καί του πολιτι

κοu κόσμου. 

»6. Σημειώνω τάς παρατηρήσεις σας έπί του πρώην 
'Εράνου Βορείων 'Επαρχιών, φέροντος άπό έτών τόν τίτ

λον Βασιλική Πρόνοια. 'Από μακροu έσκέφθην τό θέμα 

τής άνάγκης μεταρρυθμίσεώς της, ίδίως ώς πρός τήν διοι-
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κητικήν καί νομικήν μορφήν της. Εύρίσκω πάντως δτι οί 

σκοποί της ύπfjρξαν καί εlναι επιτυχείς καί βοηθουν κυρί

ως τούς πληθυσμούς τfjς Βορείου 'Ελλάδος. Θεωρω επίσης 

δτι αί εναντίον τfjς Βασιλικής Πρόνοιας επιθέσεις όφεί

λονται μόνον είς πολιτικούς λόγους. 

»Συμφωνω μέ τάς τελευταίας εν ττϊ επιστολτϊ ύμ&ν πα

ρατηρήσεις, θεωρω δέ σκόπιμον νά σημειώσω έπ' αuτων 

τά έξfjς : 

»α. Οόδόλως μοί γίνεσθε δυσάρεστος διά τfjς επιστο

λής ύμ&ν. 

))β. Οuδείς 'Έλλην γνωρίζει τόν έλληνικόν λαόν κάλ

λιον εμου. 

))γ. Δέν αντιλαμβάνομαι τί εννοείτε διά τfjς εκφράσεως 

"φθορά του Στέμματος". 'Υπάρχει βεβαίως προϊουσα δυ

σφήμησις αuτου, όφειλομένη είς γνωστούς λόγους. 'Η δυ

σφήμησις αϋτη θά ήτο πολύ μικροτέρα Εάν αί εκάστοτε 

Κυβερνήσεις ελάμβανον δραστηρίως καί έπιτυχέστερον τά 

ενδεικνυόμενα μέτρα διαφωτίσεως του λαου πρός εξουδετέ

ρωσιν τfjς δυσφημήσεως. 

))Τό περιεχόμενον τfjς παρούσης, κύριε πρωθυπουργέ, 

αποτελεί σκέψεις μου απευθυνομένας φιλικως καί /;μπι

στευτικ&ς μόνον πρός ύμiiς, επιθυμ& δέ νά θεωρηθουν ώς 

μία επί πλέον ενδειξις τfjς πρός ύμiiς εμπιστοσύνης καί 

εκτιμήσεώς μοω). 

Γιά τήν άπόφασή του νά άπευθυνθεί μέ επιστολή 

στό βασιλέα, τά αίτια πού τήν προκάλεσαν, άλλά καί 

γενικότερα τή θέση του άπέναντι στό Στέμμα καί τό 

κλίμα πού χαρακτήριζε τή σχέση του μέ αύτό τά τε

λευταία χρόνια, ό Κ. Καραμανλής σέ προσωπικό 

μνημόνιο πού θά ύπαγορεύσει άργότερα, κατά τή 

διαμονή του στό Παρίσι, επισημαίνει: 

«Μέχρι τήν έποχή πού έγινα πρωθυπουργός, οί 

σχέσεις μου μέ τό Στέμμα ήταν τυπικές, παρόλο πού 

οί βασιλείς έδειχναν Ιδιαίτερη έκτίμηση γιά τό έργο 

μου καί τόν χαρακτήρα μου. Κάτω άπό τίς συνθήκες 

αύτές, ή έκλογή μου ώς πρωθυπουργού δέν ύπήρξε, 

δπως έλέχθη, προϊόν προσωπικής εύνοίας, άλλά ή 

έπιλογή, κατά τήν κρίση τοv βασιλέα, τοv καταλλη

λότερου πολιτικού γιά τίς κρίσιμες έκείνες στιγμές. 

»Κατά τή διάρκεια τής πρωθυπουργίας μου κρά

τησα τίς σχέσεις μου μέ τά 'Ανάκτορα σέ έπίπεδο 

ύπηρεσιακό καί δταν άκόμη ή βασιλική οlκογένεια 

ένεθάρρυνε τήν άνάπτυξη οlκειοτέρων σχέσεων. Καί 

τό έκαμα αύτό καί διότι δέν ήθελα νά έκτίθεται δ 

βασιλεύς άπέναντι τών κομμάτων καί τής κοινής 

γνώμης άλλά καί διότι, δημοκρατικός έξ Ιδιοσυγ

κρασίας, δέν αΙσθανόμουν aνετα στό άνακτορικό πε

ριβάλλον. 

»Δέν ύπήρξα βασιλόφρων έκ πεποιθήσεως. Γιατί, 

δπως λέει δ 'Αριστοτέλης, ή βασιλεία αύτή καθαυτή 

συμβολίζει τήν άνισότητα. Πίστευα δμως δτι, παρά 

τίς άδυναμίες του, τό ύφιστάμενο καθεστώς ήταν 

προτιμώτερο άπό τήν ύποτροπή του πολιτειακού, 

πού έπί 60 χρόνια δίχαζε τό έθνος. Πίστευα, έξάλ
λου, δτι μέ τή ρευστότητα πού παρατηρείται στήν 

πολιτική μας ζωή, ή βασιλεία θά μποροvσε νά άπο

βεί σταθεροποιητικός παράγοντας, έφόσον βέβαια 

θά έκπλήρωνε όρθώς τήν άποστολή της. Στήν υίοθέ

τηση τής θέσεως αύτής μέ ένίσχυε καί ή προσωπικό

τητα τοv βασιλέως Παύλου, δ δποίος πέραν τής άγα

θότητος καί τής έντιμότητός του, διεπνέετο καί άπό 

εlλικρινή άγάπη γιά τόν έλληνικό λαό. 

»Διακατεχόμενος άπό αύτές τίς άντιλήψεις καί 

άντιλαμβανόμενος δτι πολλές φορές ή συμπεριφορά 

τοv Στέμματος ένοχλοvσε τήν κοινή γνώμη καί προ

καλούσε φθοροποιά σχόλια καί κρίσεις, προσπάθη

σα εύθύς έξ άρχής καί μέ τρόπο διακριτικό νά πείσω 

τούς βασιλείς νά καταστήσουν τή ζωή τους λιτή καί 

δσο τό δυνατόν άθόρυβη. 

''Εlχα τή γνώμη δτι ή βασιλεία γιά νά έπιζήσει 
έπρεπε νά μήν έvοχλεί μέ τήν παρουσία της, πολύ 

περισσότερο στή χώρα μας, δπου τά κόμματα άναζη

τοvν άφορμή γιά νά δημιουργούν ζητήματα στό 

Στέμμα. 

»Βεβαίως, ή προσπάθεια αύτή ήταν δύσκολη, 

πρώτον διότι άφοροvσε καί τήν προσωπική ζωή τής 

βασιλικής οlκογένειας (τά οlκονομικά τους θέματα, 

σχέσεις κοινωνικές καί προσωπικές, συχνά ταξίδια 

στό έξωτερικό κ.λ.π.) καί δεύτερον, διότι ύπήρχε δι

αφορετική έκτίμηση δσον άφορfi τό ρόλο τοv Στέμ

ματος. Σέ άντίθεση πρός έμένα, έκείνοι πίστευαν, καί 

lδίως ή βασίλισσα, δτι ή δραστηριότητα καί ή μεγα

λοπρέπεια προσέθεταν στό κvρος του θεσμοv καί τόν 

έπέβαλλαν στή λαϊκή συνείδηση. 

»Πάντως, στήν προσπάθειά μου αύτή, τούς γινό

μουν συχνά δυσάρεστος. Παρά τή διαφορά μας αύτή 

τών άντιλήψεων, οί σχέσεις μου μέ τους βασιλείς 

ήταν aριστες κατά τά πρώτα χρόνια, καθόσον δέν 

άνεμιγνύοντο στό έργο τής Κυβερνήσεως. Ό Παv

λος lδίως ήταν τόσο διακριτικός, ώστε καί δταν, σπά

νια, εlχε νά κάμει κάποια ύπόδειξη, τή διετύπωνε ώς 

εύχή καί μέ τήν πρώτη μου άντίρρηση τήν έγκατέ

λειπε. Πρέπει νά δμολογήσω δτι ή έμπιστοσύνη αύ

τή , του βασιλέως συνέβαλε άποφασιστικά στή διάρ

κεια καί στήν έπιτυχία τοv έργου μου. 

,)Από τό 1961, οί σχέσεις μου μέ τό Στέμμα έμ
παιναν σέ νέα καί, θά έλεγα, κρίσιμη φάση. Κατά τή 

διάρκεια τής 'Οκταετίας, ή άντιπολίτευσις ήλεγχε 

τήν Κυβέρνηση, έπιτιθέμενη κατά τοv Στέμματος καί 

έπετίθετο κατά τής Κυβερνήσεως έλέγχοντας τό 

Στέμμα. Δημιουργούσε έκ τοv μηδενός ζητήματα καί 

συμπεριφερόταν ύβριστικά κατά τής βασιλικής οΙ

κογενείας. 'Εν τφ μεταξύ, χωρίς ντροπή, διεμήνυε 

στό Στέμμα δτι δέν έχει τίποτε μαζί του καί δτι δλα 

αύτά τά κάνει γιά νά φθείρει τήν Κυβέρνηση. Ό 

σκοπός τής κακοήθους αύτής πολιτικής ήταν διπλός, 

άφενός μέν νά φθείρουν τήν Κυβέρνηση, έμφανίζον

τας αύτή στήν κοινή γνώμη ώς αύλόδουλη καί άφετέ

ρου νά έκφοβίσουν τούς βασιλείς καί νά προκαλέ-
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σουν μεταξύ μας διάσταση, δημιουργώντας σέ αύ

τούς τό αίσθημα δτι έβάλλοντο έξαιτίας τής Κυβερ

νήσεως. Ή κατάσταση αύτή έπιδεινώθηκε δταν, με

τά τίς έκλογές καί τήν έναρξη τού άνενδότου άγώνα, 

άποκορυφώθηκαν καί ο{ άπειλές κατά τού Στέμμα

τος. 

>>Oi βασιλείς, άvήσυχοι πλέον άπό τίς άπειλές αύ
τές, άρχισαν νά διατυπώνουν παράπονα δτι δέν τούς 

προστατεύω έπαρκώς κατά τών έπιθέσεων. 'Εγώ άν

τιθέτως ύποστήριζα δτι αύτό τό κάμω μέ τίς δημόσιες 

άντιδράσεις μου, άλλά diφειλα πρός τό συμφέρον τού 

Στέμματος νά άποφεύγω νά τό καθιστώ άντικείμενο 

άντιδικίας, είτε στή Βουλή εί'τε στά δικαστήρια. 

>>Τό θέρος τού 1962 δημιουργήθηκε μία άλλη 
άφορμή ψυχράνσεως τών μεταξύ μας σχέσεων. Καί 

παλαιότερα εlχα έπισημάνει τήν άνάγκη, άν δχι τής 

καταργήσεως, τουλάχιστον τής άναμορφώσεως τού 

θεσμού τού 'Εράνου τής Βασιλίσσης, τόσον άπό άπό

ψεως νομικής, δσον καί άπό άπόψεως σκοπών, άλλά 

συναντούσα πάντοτε άπροθυμία. Τήν άνοιξη τού 

1962 έκλεισαν ο{ κινηματογράφοι, ζητώντας τήν κα
τάργηση τής σχετικής έπιβαρύνσεως τού είσιτηρίου 

χάριν τού 'Εράνου. Αύτό έδωσε άφορμή γιά έντονες 

έπιθέσεις κατά τού Στέμματος, ο{ όποίες εύρισκαν 

άπήχηση στήν κοινή γνώμη, ή όποία ήταν έχθρικώς 

διατεθειμένη πρός τόν 'Έρανο. 'Επειδή άνεγνώρισα 

τήν ορθότητα τών διαμαρτυριών, μείωσα αίσθητά τή 

σχετική φορολογία. Ή βασίλισσα έξεμάνη καί μού 

διεβίβασε μέ τόν Αελούδα τά παράπονά της. Διά τού 

κ. Μ. Πεσμαζόγλου διεμήνυσα καί έγώ στούς βασι

λείς τίς άκόλουθες άπόψεις μου: 'Εφόσον έξέλιπαν 

ο{ λόγοι, γιά τούς όποίους έπιβλήθηκε δ ΗΕρανος, 

καί έφόσον προκαλούσε ήδη τή δυσφορία τής κοινής 

γνώμης καί τήν έκμετάλλευση τής άντιπολιτεύσεως, 

θά ήταν χρήσιμο νά καταργηθεί. 'Αλλ ' άν τούτο δέν 
ήταν δυνατόν, θά ήταν χρήσιμο νά μεταρρυθμισθεί ό 

θεσμός καί νά διατίθενται τά χρήματα γιά ένα πρό

γραμμα άγροτικής κατοικίας, πράγμα τό όποίο καί 

ούσιαστική άνάγκη θά κάλυπτε καί τήν άγαθοεργό 

δραστηριότητα τού Στέμματος θά προέβαλλε. 'Ο 

βασιλεύς, μέ τόν όποίο μετά άπό μερικές ήμέρες συ

ζήτησα τό θέμα, δένδιατύπωσε άντιρρήσεις καί κατό

πιν αύτού παρακάλεσα τόν κ. Πεσμαζόγλου νά κα~ 

ταρτίσει τό σχέδιο τής μεταρρυθμίσεως. 'Η βασί

λισσα, δμως, άντέδρασε καί ό βασιλεύς μέ παρεκά

λεσε νά έξετάσουμε έκ νέου τό θέμα άργότερα. 

>>Κατά τήν ίδια έποχή τά 'Ανάκτορα έθεσαν καί 

πάλι θέμα αύξήσεως τής χορηγίας. 'Αρνήθηκα τό 

αί'τημα αύτό, διότι θεωρούσα τή στιγμή άκατάλληλη. 

Κάλεσαν μάλιστα στά 'Ανάκτορα τόν 'Αβέρωφ καί 

τόν Θεοτόκη καί άφού τούς άνέπτυξαν τίς οίκονομι

κές δυσκολίες τίς δποίες άντιμετώπιζαν, τούς παρεκά

λεσαν νά γίνουν συνήγοροι τών άπόψεών τους. Μετά 

άπό πολυήμερες καί μάταιες συζητήσεις, κατά τίς 

όποίες προσπαθούσα νά τούς πείσω νά περιορίσουν 

τίς δαπάνες τους, έδωσα έντολή στόν ύπουργό Οίκο

νομικών νά καταθέσει τό σχετικό νομοσχέδιο. Κατά 

τή συζήτηση τού νομοσχεδίου αύτού έξαπολύθηκε, 

δπως προέβλεπα, μία χυδαία έπίθεση κατά τού Στέμ

ματος, κατά τήν όποία ή άντιπολίτευση άνέμιξε καί 

θέματα άσχετα πρός τή χορηγία. Συγχρόνως ό άντι

πολιτευόμενος τύπος άρχισε τή δημοσίευση ίστορι

κών άναγνωσμάτων, τά όποία έθιγαν καί τή μνήμη 

τών προγόνων τού βασιλέως. 

>>Άλλά χειρότερης μορφής πολιτική έκμετάλ

λευση έγινε στό θέμα τής προικοδοτήσεως τής πριγ

κίπισσας Σοφίας, τήν άνοιξη τού 1962. Ό θόρυβος, 
πού δημιουργήθηκε δχι μόνο τραυμάτιζε ψυχικά 

τούς βασιλείς καί τή θυγατέρα τους, άλλά έξέθετε καί 
διεθνώς τή χώρα. 

»Oi βασιλείς εlχαν διαπραγματευθεί τό συνοικέ
σιο μέ τόν Χουάν Κάρλος τής 'Ισπανίας καί φαίνε

ται δτι εlχαν δεσμευθεί μέ τήν ύποχρέωση νά προι

κοδοτήσουν τή Σοφία μέ τό ποσό τών 300.000 δολ
λαρίων χωρίς νά συμβουλευθούν προηγουμένως τήν 

Κυβέρνηση. Μόλις πληροφορήθηκα τήν ύπόσχεση 

αύτή δυσφόρησα καί διεμήνυσα στούς βασιλείς τίς 

άκόλουθες άπόψεις μου: 'Ότι τό θέμα έχει άνάγκη 

μελέτης, διότι ή άντιπολίτευση θά έγείρει καί πάλι, 

κατά τή συνήθειά της, θόρυβο ό όποίος στήν περί

πτωση αύτή, λόγω τής φύσεως τού θέματος, θά εlναι 

πολύ δυσάρεστος- πρόβλεψη πού δικαιώθηκε πλή

ρως άπό τίς έξελίξεις. 

»Καί ένώ βρισκόμουν στό στάδιο τής μελέτης τού 

θέματος, μέ κάλεσε ή βασίλισσα γιά νά πληροφορη

θεί τήν άπόφασή μου. Στήν παρατήρησή μου δτι τό 

θέμα άπαιτεί λεπτούς χειρισμούς, ή βασίλισσα κατε

λήφθη άπό νευρικότητα καί μού άντέτεινε: "'Εάν 

ήταν ό Πλαστήρας θά τό έκανε". 'Οπότε τής άπαντώ 

καί έγώ: "'Ασφαλώς θά τό έκανε, διότι θά ήταν βέ

βαιος δτι έγώ δέν θά έκανα αύτό, τό όποίο κάνει ή 

σημερινή άντιπολίτευση". Ή συζήτηση αύτή τερ

ματίστηκε κατά τρόπο ίδιαίτερα δυσάρεστο καί σ' 

αύτό συνέβαλε ό έντονος τρόπος τής διεξαγωγής της. 

»'Όπως πρόβλεψα, ή άντιπολίτευση, μόλις έγνώ

σθη τό θέμα, έξαπέλυσε τόσο μέ τόν τύπο δσο καί 

στή Βουλή μιά έπίθεση δχι άπλώς άπρεπή άλλά καί 

ύβριστική κατά τού Στέμματος, μέ δυσάρεστες καί 

πάλι άναφορές γιά τήν οίκογένεια καί τήν ίστορία 

τής δυναστείας. 

» Ό έφοπλιστής Α. 'Ωνάσης, λόγω τού θορύβου 
πού δημιουργήθηκε στό έξωτερικό, μού έστειλε τήν 

8η Μαρτίου μία έπιταγή 300.000 δολλαρίων καί μού 
έγραφε δτι έχω τή δυνατότητα νά χρησιμοποιήσω τό 

ποσό αύτό γιά τήν προικοδότηση τής πριγκίπισσας. 

»Τού έπέστρεψα τήν έπιταγή καί διετύπωσα τίς 

εύχαριστίες μου μέ έπιστολή ... (βλ. παραπάνω, σελ. 
317). 
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»Μετά τρείς ήμέρες καί χωρίς, γιά λόγους έθνι

κής άξιοπρεπείας, νά τό άνακοινώσω δημοσίf!, παρέ

δωσα τήν ύπ' άριθμ. 76735 έπιταγή στόνάντιπρόσω
πο του κ. 'Ωνάση κ. Μ. Τόμπρα. 

»Χαρακτηριστικό τής συμπεριφοράς τών άντιπά

λων μου έναντι του Στέμματος είναι τό γεγονός δτι 

παράλληλα μέ τίς άπαράδεκτες έπιθέσεις των, διεμή

νυαν συνεχώς πρός τούς βασιλείς δτι ή πολεμική των 

δέν ώφείλετο σέ έχθρότητα κατά του Στέμματος, άλ

λά στή δική μου παρουσία στήν έξουσία. Καί αvτό 

ήταν άσφαλώς κακόηθες, άλλά ήταν καί άληθές. Τό

σο, (;;στε πολλές φορές, είχα τό δυσάρεστο συναί
σθημα δτι χωρίς βέβαια εvθύνη δική μου, άλλά πάν

τως έξαιτίας μου, έβάλλετο τό Στέμμα. Παρ' δλες 

δμως αvτές τίς άπαράδεκτες έπιθέσεις πού ήταν φυ

σικό νά έπηρεάζουν έμμέσως καί τίς δικές μας σχέ

σεις, δ βασιλεύς δέν έπαυε νά μέ περιβάλλει μέ τήν 

έμπιστοσύνη του. Ή βασίλισσα, δμως, καί δ διάδο

χος aρχισαν νά έκτίθενται σέ έχθρικές έκδηλώσεις 

έναντίον μου. Οί έκδηλώσεις αvτές aρχισαν κυρίως 

άπό τίς έκλογές του 196/. Θά άναφέρω τίς πιό χαρα
κτηριστικές άπό αvτές. 

))Πρώτον, δόθηκε έντολή στήν ΚΥΠ νά τυπωθουν 

κατά τίς έκλογές έκείνες έκατομμύρια προκηρύξεις 

μέ άντικαραμανλικό περιεχόμενο, οί δποίες δμως τε

λικά δέν διενεμήθησαν. Αvτό τό πληροφορήθηκα 

μετά τήν άποχώρησή μου άπό πολλές πλευρές καί 

άποδεικνύει δ τι ή ΚΥΠ, έν άγνοίf! τής Κυβερνήσεώς 

μου, έκτελουσε έντολές τών 'Ανακτόρων. 

))Δεύτερον, δ διάδοχος κατά τή διάρκεια του 

'Α νενδότου 'Αγώνα εlχε έπαφές μέ τόν Παπανδρέου 

καί όταν έπισκέφθηκε τή Γερμανία εlπε στόν τότε 

πρεσβευτή Θ. Τσάτσο δτι "καιρός εlναι vά γίνει κά

ποια άλλαγή γιά νά τερματισθεί ή πολιτική όξύτης". 

)Πρίτον, τό θέρος του 196/ ή κυρία Κέννεντυ ήρ

θε στήν 'Ελλάδα άvεπισήμως, ώς προσωπική μου 

προσκεκλημένη. Οί βασιλείς, ένοχλημένοι προφα

νώς, ήθέλησαν νά άγvοήσουν τήν παρουσία της καί 

μέ κόπο τούς έπεισα νά τήν καλέσουν σέ γευμα. Καί 

τήν κάλεσαν μέν, άλλά δέν κλήθηκα έγώ καί ή σύζυ

γός μου . . 
))Δέν θά άναφέρω καί aλλα περιστατικά πού χα

ρακτήριζαν τό κλίμα πού έπικρατουσε τότε στίς σχέ

σεις μου μέ τό Στέμμα, γιά νά μήν μακρηγορήσω. 

Πάντως, στίς 3 'Οκτωβρίου 1962, έπιθυμώντας νά 
βάλω τάξη στήν κατάσταση αvτή, άπηύθυνα στόν 
βασιλέα έπιστολή. 

))Μέ μιά πολυσέλιδη άπάντησή του δ βασιλεύς 

Παυλος έδειξε δτι εlχε πράγματι ένοχληθεί άπό τίς 
ύποδείξεις μου καί aρχιζε τήν έπιστολή του μέ μιά 

προσωπική ύπόμνηση: "Πρό έπτά έτών, έν γ\ίώσει 

τής κριτικής πού θά ύφιστάμην, έξέλεξα ύμiiς ώς 

πρωθυπουργόν τής χώρας, ή δέ έκλογή ώς καί ή έμ

πιστοσύνη μου στό πρόσωπό σας έδικαιώθησαν πλή-

ρως". 'Ύστερα, άναφέρθηκε στή δυσφημιστική έκ

στρατεία πού εlχε έξαπολιJσει ή άντιπολίτευση έναν

τίον του Στέμματος καί παρατηρουσε δτι ή Κυβέρ

νηση δέν προστάτευε έπαρκώς τό Στέμμα άπό τίς 

άδικες έπιθέσεις πού ύφίστατο. 

)) 'Ανασκεύαζε ύστερα διά μακρών ώρισμένες πα
ρατηρήσεις μου γιά τή συμπεριφορά του Στέμματος 

κα{ κατέληγε μέ τή σύσταση καί τήν εvχή νά λάβει ή 

Κυβέρνηση μέτρα γιά τήν προστασία του θρόνου. 

·Εγώ δμως πίστευα, όπως εlπα r]δη, ότι θά τό έβλα

πτα περισσότερο aν τό καθιστουσα άντικείμενο άν

τιδικίας στή Βουλή καί στά δικαστήρια. 

))Μόλις έλαβα τήν έπιστολή του βασιλέως, έζή

τησα άκρόαση καί του εlπα δτι θεωρώ άδικαιολόγη

τα τά παράπονά του. Του έξήγησα γιατί δέν μπορου
(1α νά φερθώ διαφορετικά καί του δήλωσα ότι aν 

πράγματι πιστεύει δτι άφήνω έκθετο τό Στέμμα, δέν 

άπομένει παρά νά παραιτηθώ. 

)) ·Ο βασιλεύς διαμαρτηρήθηκε έντονα καί μου 
εlπε δτι ή συζήτησή μας ήταν συζήτηση δύο φίλων 

πού άναζητουν τό καλύτερο καί μέ διαβεβαίωσε δτι 

τρέφει άπόλυτη έμπιστοσύνη πρός τό πρόσωπό 
μοω)2ω. 

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1962 

·Ενόψει τής ένάρξεως ίσχύος τής Συμφωνίας 

Συνδέσεως μέ τήν ΕΟΚ, ό Κ. Καραμανλής συναντά
ται μέ τόν πρόεδρο του Συμβουλίου ·Εξωτερικών 

Σχέσεων τής ΕΟΚ, Ζ. Ρέυ, μέ τόν δποίον εχει μακρά 

συνομιλία. 

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1962 

Ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή συγκρο

τείται στόν ΕΟΤ σύσκεψη, μέ τή συμμετοχή των άρ

μοδίων υπουργών, του προέδρου του 'Οργανισμοί), 

Κ. 'Ηλιάσκου, του γενικου γραμματέα, Ν. Φωκa, καί 

ύπηρεσιακ&ν παραγόντων. Στή σύσκεψη διαπιστώ

νεται οτι ή τουριστική κίνηση αύξήθηκε κατά 21,5% 
εναντι του προηγούμενου ετους, ένω τό τουριστικό 

συνάλλαγμα κατά 28,9%. Παράλληλα άποφασίζεται 
νά έπισπευσθεί ή άξιοποίηση τής Λευκάδος, τής Δ. 
Πελοποννήσου, τής περιοχη'ς του 'Ολύμπου, του 
Θερμαϊκου, τής Χαλκιδικής καί τής Κρήτης. Είδικό

τερα, στήν άνακοίνωση πού έκδίδεται άμέσως μετά 

τή λήξη τής συσκέψεως, άναφέρεται: 

«Κατά τήν σύσκεψιν ένημερώθη δ κ. πρόεδρος τής Κυ

βερνήσεως έπί τής μέχρι του παρελθόντος Αύγούστου του

ριστικής κινήσεως, ή όποία, ώς έκ τών άριθμών διαπιστου

ται, ύπήρξεν α{σθητώς άνωτέρα τής άντιστοίχου περιόδου 

του προηγουμένου ετους, αύξηθείσα άπό 358.440 περιηγη
τάς ε{ς 435.126, ήτοι κατά ποσοστόν 21,5%. 'Αναλόγως 
ηύξήθη καί τό ε{σρευσαν τουριστικόν συνάλλαγμα, τό 

δποίον κατά τό μέχρι τέλους 'Ιουλίου έπτάμηνον διάστη-
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μα, άνήλθεν εiς δολλάρια 40.260.000, έναντι 31.230.000 του 
άντιστοίχου διαστήματος του προηγουμένου ετους, πα

ρουσιάσαν οϋτω αϋξησιν κ:ατά 28,9%. 
»'Ο κ:. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως ένημερώθη έπίσης 

έπί τής πορείας του προγράμματος των τουριστικών έργων, 

ή όποία έξειλίχθη άπολύτως ίκ:ανοποιητικ:ώς . Οϋτω, έπε

ραιώθησαν άπό των άρχων του 1962 μέχρι σήμερον τά του
ριστικά ξενοδοχεία κ:αί μοτέλ 'Ολυμπίας, Σερρών, Παλη

ουρίου κ:αί 'Ιτέας, τά τουριστικά περίπτερα Λεβαδείας, Εύ

ρίπου, 'Αντιρρίου κ:αί Τριπόλεως, αί νέαι πλάζ Λουτρακ:ί

ου κ:αί Καβάλας, δ χώρος σταθμεύσεως τροχοφόρων Θερ

μαϊκ:οu κ:αί διάφορα άλλα έργα έξωραϊσμοu κ:αί ύποδοiιής. 
Έντεινομένου του ρυθμοί\ των έργασιών των ύπό έκ:τέλε

σιν έργων, συμφώνως πρός τάς δοθείσας ύπό τοϋ κ:. προέ

δρου τής Κυβερνήσεως δδηγίας, πρόκειται νά άποπερατω

θοuν μέχρι τέλους τοu έτους τά ξενοδοχεία Πόρου κ:αί Βυ

τίνης, τά τουριστικά κ:έντρα Φιλοπάππου κ:αί Ξυλοκ:ά

στρου, τά τουριστικά περίπτερα Σκ:οπέλου κ:αί Δωδώνης, 

τό γήπεδον γκ:όλφ τής Γλυφάδας, αί πλάζ Ναυπλίου κ:αί 

Πατρών κ:.λ.π., έντός δέ τών πρώτων μηνών τοu 1963 τά 
ξενοδοχεία κ:αί μοτέλ Πορταριάς, Ρεθύμνου, Σίφνου, Κο

μοτηνής, Σπετσών, Πάργας κ:αί Μακ:ρυάμμου Θάσου, τά 

περίπτερα κ:αί τουριστικά κ:έντρα Σταγείρων, ·Α γ. Κοσμά 

κ:αί Λυκ:αβηττοu κ:αί αί πλάζ Παγασών Βόλου, Ναυπάκτου, 

'Ύδρας κ:αί Μυκ:όνου. 'Εκ:τός τούτων Προβλέπεται νά άπο
περατωθοuν έντός τοu 1963 κ:αί τά ξενοδοχεία Καλαμών, 
Δράμας, Χανίων, Ήρακ:λείου, 'Εδέσσης κ:αί Σκ:ιάθου, τά 

περίπτερα Όμαλοu Χανίων, Ίδαίου κ:αί Δικ:ταίου ~ Άν

τρου, Χώρας Σφακ:ίων, 'Αγίας Ρούμελης, Σουνίου κ:αί Σέϊχ 

Σου κ:αί διάφορα έργα έξωραϊσμοu. 
>>'Ο Κ. Καραμανλής ένημερώθη έπί τής πορείας των 

εiδtκ:ών προγραμμάτων Ρόδου κ:αί Κερκ:ύρας, ώς κ:αί Ίω

αννί νων κ:αί Μυκ:όνου κ:αί έτέθησαν ύπ' όψι ν του αί προτά

σεις τοu ΕΟΤ έπί τοu προγράμματος έπενδύσεων τοu 1963. 
'Επί τοu θέματος αύτοu διεξήχθη μακ:ρά συζήτησις, τόσον 

έπί των κ:αθ ' εκ:αστον έργων, δσον κ:αί έπί των γενικ:ών 

θεμάτων, δπως τής τουριστικής διαφημίσεως τής χώρας έν 

τij άλλοδαπij, τής άναπτύξεως τής τουριστικής έκ:παιδεύ

σεως κ:αί τών τουριστικών έκ:δηλώσεων. 'Επί τών θεμάτων 

αύτών δέν έλήφθησαν δριστικ:αί άποφάσεις. 

»Ό κ:. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως έδωσεν έντολήν 

δπως έπισπευσθοuν αί μελέται διά τήν άνάπτυξιν νέων ση

μαντικών περιοχών τής χώρας, δπως των άκ:τών τής ΒΔ 

'Ελλάδος μετά του νησιωτικοί\ συμπλέγματος τής Λευκ:ά

δος, τών δυτικ:ών άκ:τών τής Πελοποννήσου, τής περιοχής 

του 'Ολύμπου μετά τών άκ:τών Θερμαϊκ:οu κ:αί τών περιο

χών τής Χαλκ:ιδικ:ής κ:αί τής Κρήτης. 'Επίσης έδωσεν δδη

γίας έπισπεύσεως τών διαπραγματεύσεων τοϋ ΕΟΤ μετά 

διαφόρων έλληνικ:ών κ:αί άλλοδαπών δμίλων, διάτων δποί

ων έπιδιώκ:εται ή τουριστική άξιοποίησις διαφόρων περιο

χών τής 'Αττικ:ής, δπως τό Μεγάλο Καβούρι, ή Βάρκ:ιζα δ 

χώρος τοu δρμου Βουλιαγμένης κ:αί δ Σχινιάς Μαραθώνος. 

»Γενομένης έν συνεχείq. έξετάσεως τών προβλέψεων 

περί τής έξελίξεως τής τουριστικής κ:ινήσεως εiς τό προ

σεχές μέλλον διεπιστώθη δτι πρέπει νά άναμένεται άσφα

λώς διά τό τρέχον έτος ή πραγματοποίησις συναλλαγματι-, 

κ:οu έσόδου έκ: δολλαρίων περίπου 80 έκ:ατ. έναντι 62 έκ:ατ . 

εισπραχθέντων τό 1961 κ:αί ή αϋξησις του άριθμοu των 

περιηγητών ε{ς 620.000 περίπου έναντι 500.000 πέρυσιν. 

Διά τό έτος 1963, κ:αί έπί τij βάσει τών συγκ:εκ:ριμέyων 

στοιχείων τά όποία διαθέτει δ ΕΟΤ, άναμένεται δτι δ μέν 

άριθμός των περιηγητών θά ύπερβή άσφαλώς τάς 750.000, 
τό δέ εiσπραχθησόμενον συνάλλαγμα θά έγγίση τά I 00 
έκ:ατ. δολλάρια. Διά τήν άντιμετώπισιν τής σημαντικής 

ταύτης αύξήσεως τής περιηγητικής κ:ινήσεως έχουν ληφθή 

ύπό τής Κυβερνήσεως δλα τά ένδεικ:νυόμενα μέτρα. Χαρα

κ:τηριστικ:ώς άναφέρεται δτι εχει προβλεφθή κ:αί έξασφα

λισθή μέχρι του θέρους του 1963 ή άποπεράτωσις κ:αί θέσις 
εtς λειτουργίαν νέων ξενοδοχειακών κ:λινών άνερχομένων 

εiς 9.000 περίπου, έκ: των δποίων 3.600 εiς τήν περιοχήν 
πρωτευούσης». 

8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1962 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν ύπουργό 'Εξωτε

ρικών, Ε. 'Αβέρωφ, δ δποίος τόν ένημερώνει γιά τίς 

έπαφές πού ε{χε στίς ΗΠΑ, όπου ε{χε μεταβεί, προ

κειμένου νά συμμετάσχει στή Γενική Συνέλευση τοϋ 

ΟΗΕ. 

Κατά τήν παραμονή του στή Ν. 'Υόρκη δ 'Έλ

ληνας ύπουργός τών 'Εξωτερικών ε{χε διαδοχικές 

συναντήσεις μέ τόν ύπουργό των ' Εξωτερικών τών 

ΗΠΑ Ντ. Ράσκ, μέ τόν όποίο καί συζήτησε θέματα 

σχετικά μέ τή συμμετοχή τών ΗΠΑ στό Κονσόρ

τσιουμ, καθώς καί μέ τήν παροχή άμερικανικής 

άμυντικής βοήθειας στήν 'Ελλάδα. 

8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1962 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τό Γιουγκοσλάβο πρέ

σβη στήν ·Αθήνα, Π. Ντάπτσεβιτς. 'Η συνάντηση 

τών δύο άνδρών θά άποτελέσει βήμα πρός τήν κατεύ

θυνση τής έκτονώσεως τής κρίσεως στίς έλληνο

γιουγκοσλαβικές σχέσεις, πού ε{χε ξεσπάσει πρίν 

ενα περίπου χρόνο. 'Εμφανής ήταν ή διάθεση τής 

έλληνικής πλευράς νά συνδέσει τήν ύπερκέραση τής 

κρίσεως μέ τήν έκδήλωση διαθέσεως άπό τήν πλευρά 

τοϋ Βελιγραδίου νά μήν τεθεί, άμεσα η ~μμεσα, 

<φακεδονικό» ζήτημα. Στό πρακτικό τής συνομιλίας 

άναφέρεται: 

«Σήμερον τήν εσπέραν δ κ:. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως 

έδέχθη τήν έπίσκ:εψιν τοϋ έπανελθόντος έκ: Βελιγραδίου 

πρέσβεως τής Γιουγκοσλαβίας κ:. Ντάπτσεβιτς. 

»Εtς τάς κατωτέρω άνακ:οινώσεις δ κ: . Ντάπτσεβιτς 

προέβη δμιλών εiς τήν σερβοκ:ροατικ:ήν, έρανιζόμενος τά 

στοιχεία αύτών έκ: προχείρου σημειώματος. Συνωδεύετο 

ύπό γραμματέως του, ijτις μετέφραζεν εtς τήν γαλλικ:ήν. 

>>'Εν άρχij τής συνομιλίας, δ κ: . Ντάπτσεβιτς διεβίβασεν 

εlς τόν κ:. πρόεδρον τούς χαιρετισμούς του στρατάρχου 

τίτο ώς κ:αί τάς εύχάς του διά τήν έπιτυχίαν τοϋ έργου του. 

τφ διεβίβασεν έπίσης τούς χαιρετισμούς των άντιπροέ

δρων κ:.κ:. Ράνκ:οβιτς κ:αί Καρντέλλι. 

>>'Εν συνεχείq., δ Γιουγκοσλάβος πρέσβυς έδήλωσεν 

δτι έν Βελιγραδίφ έξητάσθη κ:αί άνελύθη ή κατάστασις 

τών σχέσεων μεταξύ 'Ελλάδος κ:αί Γιουγκοσλαβίας. Κατά 

τήν έξέτασιν ταύτην διεπιστώθη δτι αί σχέσεις αύται ε{ ναι 
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κακαί. Διεπιστώθη επίσης δτι ή κατάστασις αϋτη τών πρα

γμάτων δέν ιiνταποκρίνεται οϋτε πρός τάς επιθυμίας των 

δύο Κυβερνήσεων καί λαών οϋτε είς τά συμφέροντα των 

δύο χωρών. 'Εν Βελιγραδίφ πιστεύεται δτι αί εύθϋναι διά 

τήν κατάστασιν ταύτην βαρύνουν εξ ίσου τά δύο μέρη. 

'Αλλά τό θέμα τό δποίον ενδιαφέρει δένεΙ ναι τό της κατα

νομής των εύθυνών άλλά τό τής βελτιώσεως των σχέσεων. 

»Τήν δυσάρεστον ταύτην άτμόσφαιραν μεταξύ τών δύο 

χωρών τήν εδημιούργησε θέμα άνευ λόγου. Τό θέμα τοϋτο, 

προσέθεσεν, διωγκώθη πέραν τών διαστάσεών του. 'Η τοι

αύτη του εκμετάλλευσις εχει σκοπούς άντιθέτους πρός τά 

συμφέροντα των δύο χωρών. 

»'Η γιουγκοσλαβική Κυβέρνησις είλικρινώς επιθυμεί 

δχι μόνον νά επανέλθουν αί σχέσεις είς τό σημείον είς τό 

δποίον εύρίσκοντο πρότερον άλλά καί νά προχωρήσουν 

πέραν αύτοϋ. 'Επιθυμεί μίαν εύρυτέραν συνεργασία ν μετα

ξύ των δύο χωρών, τόσον είς βάθος, δσον καί είς πλάτος. 

Πρός τόν σκοπόν αύτόν πιστεύει δτι θά εδει αί σχέσεις 

μεταξύ τών δύο Κρατών νά συζητηθοϋν ϊνα εκ τής συζητή

σεως προκύψουν τά στοιχεία βελτιώσεως. 'Ο Γιουγκοσλά

βος ύπουργός των 'Εξωτερικών, κ . Πόποβιτς, θά ήτο μά

λιστα διατεθειμένος, δταν ή aτμόσφαιρα καταστη εύνοϊ

κωτέρα, νά επισκεφθή τάς 'Αθήνας καί νά συνομιλήση μέ 

τόν 'Έλληνα συνάδέλφόν του κ. 'Αβέρωφ. 'Επί τοϋ ση
μείου τούτου, δ κ. Ντάπτσεβιτς ύπεγράμμισεν δτι τής 

ενταϋθα επισκέψεως τοϋ ύπουργοϋ του θά εδει νά προηγη

θη ή βελτίωσις της aτμοσφαίρας. 

»Διά τήν βελτίωσιν ταύτην πρέπει νά άρχίσωμεν άπό 

τόν τύπον καί τάς επισήμους δηλώσεις. VΗδη εν Γιουγ

κοσλαβί~, καθόσον χρόνον δ ίδιος ήτο είς Βελιγράδιον, δ 

τύπος δέν εσχολίασε τάς γνωστάς δηλώσεις τής Α.Μ. τής 

βασιλίσσης fj άλλας δηλώσεις. 
»'Η γιουγκοσλαβική Κυβέρνησις θά πράξη πaν τό 

καθ' έαυτήν διά νά βοηθήση τήν βελτίωσιν των σχέσεων 

καί τήν περαιτέρω προώθησίν των. 'Ήδη, δ ίδιος, κατόπιν 

εντολών τής Κυβερνήσεώς του, θά ύποβάλη είς τόν κ. 'Αβέ

ρωφ σχέδιον προτάσεων πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην. 

»'Επεξηγών τήν άνωτέρω δήλωσίν του περί διαπιστώ

σεως έλληνικής εύθύνης διά τήν χειροτέρευσιν τών έλλη

νογιουγκοσλαβικών σχέσεων, δ κ. Ντάπτσεβιτς άνεφέρθη 

είς τά άναγραφόμενα ύπό τοϋ έλληνικοϋ τύπου, παρατηρή

σας δτι τόσον εν 'Ελλάδι δσον καί εν Γιουγκοσλαβί~ 

ύπάρχουν στοιχεία ι'iτινα εκμεταλλεύονται καί πράγματι 

δημιουργοϋν τήν επιδείνωσιν των σχέσεων μεταξύ των δύο 

χωρών. 'Επί τοϋ σημείου τούτου δ Γιουγκοσλάβος πρέ

σβυς παρεκάλεσεν τόν κ. πρόεδρον δπως προβη είς σχετι

κάς συστάσεις πρός τόν τύπον, διότι άλλως ή Κυβέρνησις 

τών Σκοπίων, εύρισκομένη εναντι "προκλήσεων", εύρί

σκεται είς τήν άνάγκην νά άντιδρa καί οϋτω ή κατάστασις 

δυσχεραίνεται ετι περαιτέρω. 

>>'Η χειροτέρευσις των έλληνογιουγκοσλαβικών σχέ

σεων εξασθενίζει τήν διεθνή θέσιν άμφοτέρων των χωρών. 

Ώς ύπεύθυνοι πολιτικοί άνδρες, πρέπει εκατέρωθεν νά 

επιδιώξωμεν τήν βελτίωσιν των σχέσεων αύτών. 

>>' Απαντών δ κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως ηύχαρί
στησε διά τούς χαιρετισμούς καί τάς εύχάς του στρατάρ

χου Τίτο ώς καί των δύο άντιπροέδρων καί παρεκάλεσεν 

τόν κ. Ντάπτσεβιτς νά διαβιβάση τάς εύχαριστίας του διά 

ταύτας μετά των χαιρετισμών του. 

>>'Εν συνεχεί~, δ κ. πρόεδρος εδήλωσεν δτι εΙ ναι ίκα

νοποιημένος εκ τής άνακοινώσεως ή όποία τοϋ εγένετο. 

ΕΙλικρινής πρόθεσις, προσέθεσεν, τόσον της έλληνικής 

Κυβερνήσεως δσον καί τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ εlναι ή σταθε

ρά συνεργασία καί φιλία μετά τής Γιουγκοσλαβίας. Χαί

ρει, ώς εκ τούτου, ίδιαιτέρως, διότι εκατέρωθεν ύπάρχει ή 

πρόθεσις δχι μόνον βελτιώσεως των σχέσεων άλλά καί 

προωθήσεώς των είς επίπεδον άκόμη καλύτερον τοϋ πα

λαιότερον ύφισταμένου. Παρακαλεί, συνεπώς, τόν κ. Ντάπ

τσεβιτς νά ελθη είς επαφήν εν προκειμένφ μετά των συ

νεργατών του πρός εξεύρεσιν των τρόπων βελτιώσεως τής 

καταστάσεως. 

»Εlναι δμως Εν σημείον, παρετήρησεν δ Κ. πρόεδρος, 

εlς τό δποίον δέν δύναται νά συμφωνήση μετά τής 

γιουγκοσλαβικής άπόψεως. Καί τοϋτο όφείλεται είς τό γε

γονός δτι ή εύθύνη ή όποία βαρύνει τάς δύο χώρας δέν 

εΙναι, ώς πιστεύουν οί Γιουγκοσλάβοι, ίση. 'Η εύθύνη τής 

ΓιοΙ:Jγκοσλαβίας εlναι κατά πολύ μεγαλυτέρα, διότι εκείνη 

εΙναι, ή όποία εδημιούργησε τό θέμα τής χειροτερεύσεως 

τών σχέσεων εκ τοϋ μηδενός. 'Η έλληνική Κυβέρνησις 

δέν εχει τήν δυνατότητα, ώς προφανώς πιστεύουν εν Βελι

γραδίφ, νά επηρεάση τόν έλληνικόν τύπον. Διότι εν • Ελλά
δι ύπάρχει δχι άπλώς ελευθεροτυπία άλλά πράγματι aσυ

δοσία τοϋ τύπου . Πάντως, δ κ. πρόεδρος προέβη, ήδη, είς 

σχετικάς συστάσεις πρός τόν τύπον, τάς δποίας καί προτί

θεται νά επαναλάβη. Προϋπόθεσις, δμως, βασική διά τήν 

βελτίωσιν των σχέσεων, τήν δποίαν καί ήμείς επιθυμώμεν, 

εΙναι νά μή ενθαρρύνωνται τά Σκόπια νά προκαλοϋν ζητή~ 

ματα. Θά εδει, ώς εκ τούτου, ή Κυβέρνησις τοϋ Βελιγραδί

ου να λάβη τά ενδεικνυόμενα μέτρα. 

»'Επί τοϋ σημείου τούτου δ κ. Ντάπτσεβιτς εδήλωσεν 

δτι ή Κυβέρνησίς του δέν θά ενθαρρύνη τά σχέδια των 

Σκοπίων. 

>>'Εν συνεχεί~, δ Γιουγκοσλάβος πρέσβυς άνέφερε έξ 

ίδίας πρωτοβουλίας τό συμπέρασμα, ώς εδήλωσε, τής επι

σκέψεως τοϋ κ. Μπρέζνιεφ είς "Βελιγράδιον. Κύριον χαρα

κτηριστικόν τής επισκέψεως ταύτης aποτελεί τό γεγονός 

δτι ούδέν τό νέον προσέφερεν. ·Η γιουγκοσλαβική Κυ

βέρνησις κατέστησε σαφές δτι δέν πρόκειται νά επανέλθη 

ε{ς τό σοβιετικόν στατόπεδον. Καί πράγματι, προσέθεσεν 

δ κ. Ντάπτσεβιτς, δέν πρόκειται νά επανέλθη. 'Αφ' δτου 

εξηλθεν έξ αύτοϋ διεμόρφωσεν τήν πολιτικήν της είς τήν 

δποίαν προτίθεται νά παραμείνη πιστή. 'Εάν ή Γιουγκοσ

λαβία εlναι δ,τι εlναι σήμερον, τό όφείλει είς τήν πολιτι

κήν της ταύτην της ούδετερότητος. Βεβαίως, επιζητεί νά 

εχη καλάς σχέσεις μέ τήν Σοβιετικήν 'Ένωσιν, άλλά τό 

αύτό επιζητεί καί δσον άφορα τάς άλλας χώρας. Διά τούς 

άνωτέρω λόγους κατά τήν συνάντησιν τοϋ Βελιγραδίου δέν 

συνεζητήθησαν ίδεολογικά ζητήματα μέ τόν κ . Μπρέζνιεφ. 

»Είς σχετική ν ερώτησιν τοϋ κ. προέδρου, δ κ. Ντάπτσε

βιτς άπήντησεν δτι δ στρατάρχης τίτο πρόκειται, εξ δσων 

γνωρίζει, νά επισκεφθή τήν Μόσχαν είς τό τέλος τοϋ τρέ

χοντος ετους fj τάς άρχάς τοϋ 1963. 'Ήδη, παρετήρησεν, ή 
σχετική σοβιετική πρόσκλησις εκκρεμεί άπό ετους. 

>>·Ο κ. πρόεδρος ετόνισεν δτι χαίρει διά τήν άνωτέρω 

δήλωσιν περί παραμονής τής Γιουγκοσλαβίας εlς τήν ού

δετερότητα, διότι ή ούδετερότης αϋτη aποτελεί τήν προϋ

πόθεσιν συνεργασίας μεταξύ τών δύο χωρών μας, καί, γε

νικώτερον, τής σταθερότητος καί ήρεμίας είς τά Βαλκάνια, 
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αϊτινες ε{ ναι τόσον χρήσιμοι δι' aμφοτέρας τάς χώρας. 

»'Εν συνεχείg δ κ. Ντάπτσεβιτς παρετήρησεν δτι ή 

Γιουγκοσλαβία συναντά τάς αuτάς δυσχερείας εiς τάς 

σχέσεις της μετά τής Βουλγαρίας, liς συναντά καί ή 'Ελ

λάς. Ή Κυβέρνησις του Βελιγραδίου, προσέθεσεν, /::πι

διώκει βελτίωσιν τών σχέσεών της μετά τής Βουλγαρίας, 

βελτίωσιν ijτις θά εlναι Ι::π ' rοφελείg τής ηρεμίας δλοκλή

ρου τής Βαλκανικής καί ijτις θά rοφελήση καί τήν 'Ελ

λάδα. Οί Βούλγαροι δμως, παρετήρησεν, τηρουν σκληράν 

στάσι ν. 

»Οί Γιουγκοσλάβοι συμβουλεύουν τούς Βουλγάρους νά 

άμβλύνουν τάς σχέσεις των καί μετά τής 'Ελλάδος. Δέν 

εύρίσκουν δμως άνταπόκρισιν. Ό κ. Ντάπτσεβιτς Ι::δήλω

σεν είς τόν Ι::νταυθα Βούλγαρον Ι::πιτετραμμένον δτι, δσον 

άφορα τάς σχέσεις 'Ελλάδος-Βουλγαρίας, ή τελευταία αϋ

τη θά εδει προπαντός ίiλλου νά καταβάλη είς τήν ·Ελλάδα 

τάς όφειλομένας πολεμικάς επανορθώσεις. 

»Περατωμένης τής επισκέψεως, δ κ. πρόεδρος Ι::πανέ

λαβεν καί πάλιν τήν Ι::πιθυμίαν τής έλληνικής Κυβερνήσε

ως διά τήν aποκατάστασιν σχέσεων φιλίας κάί συνεργασ,ί

ας μεταξύ 'Ελλάδος καί Γιουγκοσλαβίας καί Ι::ξέφρασε τήν 

Ι::λπίδα δτι ή παροοοα συνάντησις θά άποτελέση μίαν 

άπαρχήν πρός τήν εuκταίαν tαύτην κατεύθυνσιν. 

»Είς ουδέν σημείον τής άνωτέρω συζητήσεως άνεφέρθη 

όνομαστικώς τό "Μακεδονικόν"»2ο4 . 

Στίς 12 'Οκτωβρίου, ό Ντ. Κούντς, εκπρόσωπος 
τοϋ ύπουργείου 'Εξωτερικών τής Γιουγκοσλαβίας, 

θά εκφράσει δημόσια τήν αίσιοδοξία του γιά τήν 

πορεία τών διμερών σχέσεων. 

8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1962 

Σέ ύπόμνημά του πρός τήν Κυβέρνηση τών ΗΠΑ, 

πού δημοσιεύεται στόν άμερικανικό τύπο, ό Τσέστερ 

Μπόουλς, είδικός σύμβουλος τοϋ 'Αμερικανοϋ προέ

δρου γιά τά ζητήματα τών ύπαναπτύκτων χωρών, 

ύποστηρίζει δτι οί χώρες πού δέχονται άμερικανική 

οίκονομική βοήθεια πρέπει νά διαιρεθοϋν άνάλογα 

μέ τίς δυνατότητές τους καί τήν καλή χρήση τής 

βοήθειας αuτής. Γιά μιά σειρά χωρών, συμπερι

λαμβανομένης καί τής 'Ελλάδος, ύποστηρίζει δτι 

«είναι ίκαναί νά τακτοποιήσουν τά τοϋ οίκου των, 

βοηθούμενα ι άπό τίς ΗΠΑ στήν βελτίωση τοϋ 

φορολογικοί\ καί άγροτικοu μεταρρυθμιστικοί\ συ

στήματός τους καί στήν εφαρμογή άποτελεσματι

κωτέρου ελέγχου του ξένου συναλλάγματός τους». 
'Η θέση αuτή, ώστόσο, ύπονοεί δτι δέν θά είναι 

άπαραίτητη γιά τήν 'Ελλάδα ή συνέχιση τής βοή

θειας, καίε ρχεται σέ ευθεία άντίθεση μέ τά αίτήματα 

πού σταθερά διατύπωνε ή έλληνική Κυβέρνηση στό 

διεθνές πεδίο. 

Καί ενώ ή τοποθέτηση του Τσ. Μπόουλς θά προ

καλέσει εντονο θόρυβο άπό τήν πλευρά του άντιπο

λιτευόμενου τύπου, εκπρόσωπος του Σταίητ Ντη

πάρτμεντ δήλωσε δτι τό ύπόμνημα δέν άπηχεί τήν 

επίσημη άμερικανική θέση . Σχετικά, δ ύπουργός τοϋ 

Συντονισμοϋ, Π. Παπαληγούρας, άφοϋ, σέ μιά πρώτη 

άνακοίνωσή του ύπογραμμίσει τή γόνιμη χρησιμο

ποίηση άπό τήν 'Ελλάδα τής βοήθειας κατά τά 

προηγούμενα ετη, στίς 10 'Οκτωβρίου θά δηλώσει, 
ειδικότερα τά άκόλουθα: 

«Ό ύφυπουργός 'Εξωτερικών τών 'Ηνωμένων Πολι

τειών κ. Φ. Τάλμποτ, άπηύθυνε χθές σχετικώς πρός τό ύπό

μνημα του κ. Τσέστερ Μπόουλς Ι::πιστολήν πρός τόν Ι::ν 

Οuασιγκτώνι πρέσβυν τής 'Ελλάδος κ. Α. Μάτσα ν. 'Εν τlj 

Ι::πιστολlj του δ κ. Τάλμποτ έπαναλαμβάνει τάς γνωστάς 

δηλώσεις του έπί του τύπου έκπροσώπου του Σταίητ Ντη

πάρτμεντ Λίνκολν Ουάιτ, κατά τάς δποίας δ Τ. Μπόουλς 

έξέθεσεν ίδίας προσωπικάς άπόψεις, μ ή άπηχούσας τήν Ι::πί 
θιγομένων θεμάτων ύπεύθυνον πολιτικήν τών 'Ηνωμένων 

Πολιτειών. 'Η επιστολή του 'Αμερικανου ύφυπουργου 

καταλήγει είς τήν άκόλουθον παράγραφον έπί λέξει: 

»Διά νά συμπληρώσω τά σχόλια του έπισήμου έκπρο

σώπου του ύπουργείου 'Εξωτερικών τών 'Ηνωμένων Πο

λιτειών, θά Ι::πεθύμουν νά σaς διαβεβαιώσω δτι ενδεχόμενα 

συμπεράσματα βασιζόμενα Ι::πί Ι::λλιπών καί διά τουτο δυ

ναμένων νά δημιουργήσουν έσφαλμένας έντυπώσεις πλη

ροφοριών του τύπου περί του ύπομνήματος (Μπόουλς) Ι::ν 

σχέσει πρός τήν πραγματικήν κατάστασιν διαφόρων χω

ρών, κατ' οuδένα τρόπον aπηχουν τάς άπόψεις τής Κυβερ

νήσεως τών 'Ηνωμένων Πολιτειών Ι::ν σχέσει πρός τήν 

άποδοτικότητα οίασδήποτε Κυβερνήσεως ή τούς .ύπό τών 

Κυβερνήσεων τούτων έπιδιωκομένους πολιτικούς σκο

πούς. 

»Πράγματι , καί δ κ . Μπόουλς δ ίδιος συμμερίζεται τόν 

θαυμασμόν διά τήν μεγάλην κοινωνικήν καί οiκονομικήν 

πρόοδον, τήν Ι::πιτελεσθείσαν ύπό τής 'Ελλάδος κατά τά 

τελευταία όλίγα ετη, καθώς καί διά τήν σημαντικήν συμ

βολήν της είς τήν κοινήν ίiμυναν του ελευθέρου κόσμου . 

»'Εξ ίiλλου, δ πρέσβυς τών 'Ηνωμένων Πολιτειών Χ. 

Λαμπουίς μέ επεσκέφθη σήμερον τήν πρωίαν καί μου έδή

λωσεν έπισήμως τά έξής: 

»Τό ύπόμνημα σχετικώς πρός τήν Ι::ξωτερικήν βοήθειαν 

τών 'Ηνωμένων Πολιτειών (τό ύπόμνημα του κ. Μπόουλς), 

τό δποίον ανεφέρθη προσφάτως είς τόν τύπον, δέν άποτελεί 

κείμενον καθοριστικόν έπισήμου πολιτικής. Πράγματι, αί 

δημοσιογραφικαί πληροφορίαι έν σχέσει πρός τό ύπόμνη

μα τουτο κατ' οuδένα τρόπον δύνανται νά θεωρηθουν ώς 

άπηχουσαι τάς άπόψεις τής αμερικανικής Κυβερνήσεως 

ώς πρός τήv 'Ελλάδα. Τό aμερικανικόν πρόγραμμα βοη

θείας πρός τήν 'Ελλάδα, τό δποίον ήρχισε τό 1947, Ι::θεωρή
θη καί θεωρείται καί σήμερον ύπό τής άμερικανικής Κυ

βερνήσεως ώς aποτελεσματικό ν καί Ι::πιτυχές. 'Η πρόσφα

τος μεταβολή ,τής μορφής, ύπό τήν δποίαν χορηγείται μι

κρόν τμήμα τής βοηθείας ταύτης, δέν εχει οίανδήποτε σχέ

σιν πρός συνθήκας ο{αι αί άποδιδόμεναι εiς τήν άρθρο

γραφίαν του τύπου εν σχέσει πρός τό ύπόμνημα του κ. 

Μπόουλς. 

ff' Αλλ' iδού τί ελεγε τήν 18ην Αuγούστου 1961 δ ίδιος 
δ κ~ Μπόουλς, ύφυπουργός, τότε, 'Εξωτερικών τών 'Ηνω
μένων Πολιτειών περί τής 'Ελλάδος, εiς συνέντευξίν του 

πρός τούς άντιπροσώπους του τύπου εiς τήν αίθουσαν τής 

έν 'Αθήναις αμερικανικής πρεσβείας. 

»Έντυπωσιάσθην, εlπεν δ κ . Μπόουλς, aπό τάς μεγά-
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λας προσπαθείας πρός άνάπτυξιν όχι μόνον τής γεωργίας, 

άλλά καί των άλλων κλάδων τής ελληνικής οίκονομίας διά 

τής κατασκευής εργων πρωταρχικής σημασίας . 'Εξέφρασε 

τήν ελπίδα δτι θά καθίστατο δυνατή ή συνέχισις τής άμε

ρικανικής βοηθείας πρός τήν 'Ελλάδα ώστε νά δημιουρ

γηθοuν συνθήκαι ευνοοuσαι τάς ίδιωτικάς επενδύσεις, ε{ς 

τρόπον ώστε νά καταστή ο{κονομικrος αυτοδύναμος ή χώ

ρα. Τοuτο δμως θά άπαιτήση χρόνον . Διά τοuτο ελπίζει δτι 

ή Κυβέρνησις των 'Ηνωμένων Πολιτειών θά είναι είς θέ

σιν νά συνεχίση τήν πρός τήν ' Ελλάδα βοήθεια ν. Χωρίς 

νά είναι είς θέσιν νά προσδιορίση τό ϋψος τής βοηθείας 

ταύτης, πιστεύει δτι τό Κογκρέσσον θά ψηφίση τάς σχετι

κάς πιστώσεις . 

»'Η προτίμησις, εδήλωσεν αυτολεξεί δ κ . Μπόουλς, θά 

δοθή είς χώρας, α{ όποία ι, δπως ή 'Ελλάς, άπέδειξαν δτι 

είναι ε{ς θέσιν νά βοηθήσουν α{ ϊδιαι τόν εαυτόν. των. 

»Αυτά ελεγεν δ κ. Μπόουλς . Καίτοι μή λαβών γνώσιν 

του επακριβοuς κειμένου του ύπομνήματός του, δέν δύνα

μαι βεβαίως νά φαντασθώ δτι λέγει τώρα άκριβrος τά άντί

θετα. 

»'Εντούτοις, δ άντιπολιτευόμενος τύπος δέν εδίστασε, 

καί μετά άκόμη τήν επίσημον εκ μέρους του Σταίητ 

Ντηπάρτμεντ άνακοίνωσιν, νά συνεχίση τήν δημαγωγικήν 

εκμετάλλευσιν συγκεχυμένων άποσπασμάτων τής εκθέσε

ως, ό:διαφορrον διά τήν εθνικήν ζημίαν, ή όποία θά επρο

καλείτο εκ τής δημιουργίας εσφαλμένων εντυπώσεων περί 

τής 'Ελλάδος είς τό έξωτερικόν. Διότι είς τό έqωτερικόν, 

έκ τής άσυστόλου δημαγωγίας, δέν είναι, βεβαίως, δυνατόν 

νά προκύψουν κίνδυνοι. Είναι κωμικόν νά επιχειρή νά 

πληροφορήση τά 8 Υ2 εκατομμύρια 'Ελλήνων δ άντιπολι
τευόμενος τύπος περί των έν 'Ελλάδι συμβαινόντων , βάσει 

οίασδήποτε έκθέσεως οίουδήποτε ξένου. Τόσον ύπανάπτυ

κτοι δέν είναι οί ΥΕλληνες» . 

Σχετικά μέ τό 'ίδιο θέμα, ό πρέσβης των ΗΠΑ 

στήν 'Αθήνα, Χ. Λαμπουίς, θά διαβιβάσει, στίς 12 
'Οκτωβρίου, πρός τόν Κ. Καραμανλή, τό &κόλουθο 

προσωπικό μήνυμα του προέδρου Κέννεντυ: 

«'Επιθυμώ νά σάς γνωρίσω δτι τό ύπόμνημα Μπόουλς 

κατ' ουδένα τρόπον άντιπροσωπεύει τάς άπόψεις μου ή 

έκείνας τής Κυβερνήσεως των ' Ηνωμένων Πολιτειών . Ου

δένα εχει επίσημον χαρακτήρα καί λυποuμαι ίδιαιτέρως 

διά τάς ό:τυχείς άναφοράς του είς τήν ' Ελ/rάδα καί διά κάθε 

δυσχέρειαν τήν δποίαν τυχόν σάς προεκάλεσε . ' Ως σάς 

εχω ήδη εϊπει, εχομεν είς τάς ' Ηνωμένας Πολιτείας εντυ

πωσιαθή ό:πό τήν ενθαρρυντικήν διαπίστωσιν τής προό

δου , τήν δποίαν εχει ή 'Ελλάς επιτελέσει κατά τά τελευ

ταία ετψ>205 . 

10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1962 

' Ο Κ. Καραμανλής έγκαινιάζει τά νέα εργα του 

λιμένος 'Ηρακλέους στόν "Α γιο Γεώργιο Κερατσι

νίου . Στήν τελετή παρίστανται οί ύπουργοί Δημοσί

ων 'Έργων καί Ναυτιλίας καί οί ύφυπουργοί Οίκο

νομικών καί 'Αμύνης . 

Στήν όμιλία του, ό ύπουργός Δημοσίων νΕργων, 

Σ. Γκίκας, ύπογραμμίζει: 

<Πά έγκαινιαζόμενα εργα είναι προβλήτες συνολικοu 

μήκους 2.350 μ. , διά τάς δποίας εδαπανήθησαν 82 εκατ. 

δρχ. Έπ' αυτων θά λειτουργήσουν ύπηρεσίαι φορτοεκ

φορτώσεων γαιανθράκων, άλιευμάτων, θά έξασφαλισθοuν 
αί διάτων μότορσιπς μεταφοραί καί θά γίνη έγκατάστασις 

στρατιωτικής βάσεως . 'Υπολείπονται διά τήν δλοκλήρω

σιν του λιμένος 'Ηρακλέους ή εκτέλεσις ώρισμένων ερ

γων, ώς ή κατασκευή προστατευτικών μώλων καί 900 μ. 

νέων κρηπιδωμάτων κ.λ.π. Αί δαπάναι διά τά άποπερατω

θέντα λιμενικά εργα είς Πειραιά κατά τήν τελευταίαν τε

τραετίαν άνήλθον ε{ς 318 εκατ. δρχ., των ύπό έκτέλεσιν ε{ς 

108 εκατ. καί έκείνων, των δποίων ενεκρίθη ή κατασκευή, 
είς 105 εκατ. Κατά τήν αυτήν περίοδον εδαπανήθησαν διά 
τόν έκσυγχρονισμόν του μηχανικοί) έξοπλισμοu 83 εκατ. , 

εχει δέ προγραμματισθή ή άμεσος συμπλήρωσίς του διά 

νέας δαπάνας 55 εκατ. Τά πληρωθέντα ποσά διά τήν άπό

κτησιν νέων χώρων ξηράς ώς καί τά προβλεφθέντα δτι θά 

καταβληθοuν εντός του 1963, άνέρχονται είς 88 εκατ . Ή 

δαπάνη δι. εργα δδοποιίας του λιμένος καί των πρός αυτόν 

προσβάσεων ό:νήλθεν είς 60 εκατ. 
»Αί άνωτέρω έπενδύσεις άπεδείχθη δτι καλώς έγένον

το, διότι ή εμπορευματική κίνησις του 1961 άνήλθεν είς 6,4 
εκατ. τόννους, εναντι 3,5 εκατ. τό 1953, ή δέ κίνησις επιβα
τών άπό 1,5 εκατ . τό 1953, εφθασεν είς 2,6 εκατ . τό 1961. 
Συνεπεί~ τής ηυξημένης κινήσεως τά εσοδα του ΟΛΠ 

εφθασαν τά 296 εκατ . τό 1961 εναντι 245 τό 1960. Έκτός 
των τακτικών εξόδων, δ ΟΛΠ διέθεσε δι · έπενδύσεις 104 
εκατ. δρχ. τό 1961 εναντι 88 εκατ. τό 1960». 

Στή συνέχεια, ό Κ. Καραμανλής εθεσε τό θεμέλιο 

λίθο τής νέας σιταποθήκης του λιμένος Πειραιώς καί 

έπιθεώρησε τά εργα του ναυτικου έπιβατικου σταθ

μου έσωτερικου, τά εργα τής νέας προβλήτος ' Αγίου 

Νικολάου, τά νέα κρηπιδώματα της &κτής • Αλκίμων 
καί του Βασιλικου Περιπτέρου, τή νεοκατασκευα

σθείσα προβλήτα του λιμενίσκου Ζέας-Φρεαττύδος 

καί τό νεοκατασκευασθέντα λιμενίσκο, καθώς καί τά 

οίκοδομικά εργα του Φαληρικου Δέλτα. 

10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1962 

'Η Κυβέρνηση &νακοινώνει δτι όλοκληρώθηκε 

τό σχέδιο γιά τήν &ναθεώρηση των μή θεμελιωδών 

διατάξεων του Συντάγματος. Στήν κυβερνητική &να

κοίνωση προστίθεται δτι ή σχετική πρόταση θά κα

τατεθεί στή Βουλή τό Νοέμβριο, μέ στόχο - δπως 

ε{ χε έξαγγείλει δ Κ. Καραμανλής κατά τήν προεκλο

γική περίοδο- τήν έπιτάχυνση της προόδου καί τόν 

έξυγχρονισμό τής δημόσιας ζωής τής χώρας. 
Καί ένώ μέ &νακοίνωσή της, τήν 'ίδια ήμέρα, ή 

ΕΚ τάχθηκε ύπέρ της κυβερνητικής θέσεως, στίς 13 
'Οκτωβρίου θά ύπαναχωρήσει αίφνίδια, έπικαλού

μενη τό γεγονός δτι δέν &ναγνωρίζει «είς τήν παρου

σαν Βουλήν τό δικαίωμα διά τήν &ναθεώρησιν του 

Συντάγματος» καί προβάλλοντας ώς έπιχείρημα, 

κατ' &ρχήν, τήν &νάγκη &ποκαταστάσεως των θεμε

λιωδών διατάξεων του Συντάγματος καί τήν όμαλή 
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λειτουργία του πολιτεύματος. Παράλληλα, θά δη

μιουργήσει ίδιαίτερο θόρυβο μέ επίθεσή της εναντίον 

τής Κυβερνήσεως, γιά δήθεν άποσιώπηση του όνό

ματος του Ε. Βενιζέλου άπό άρμοδίους φορείς, κατά 

τήν εναρξη των έορτασμ&ν γιά τήν 50ετηρίδα των 

Βαλκανικών Πολέμων. Σέ άπάντηση των ίσχυρι

σμ&ν τής ΕΚ, ή Κυβέρνηση, σέ έκτενή άνακοίνωσή 

της, μεταξύ lίλλων, επισημαίνει: 

«'Η πολιτική ζωή τής χώρας εξελίσσεται μακράν τών 

προκαταλήψεων του παρελθόντος, δπως τοuτο άντιλαμβά

νεται καί ό τελευταίος eΕλλην πολίτης. Καί ματαίως άγω

νίζεται ή 'Ένωσις Κέντρου νά επαναφέρη τό καταστρεπτι

κόν κλίμα του παλαιοu διχασμοu, διά τεχνασμάτων μάλι

σ,τα εuτελών καί κατωτέρας ποιότητος. 

»'Όπως άπεκαλύφθη, καί ή τελευταία σκευωρία τής 

'Ενώσεως Κέντρου περί δήθεν κυβερνητικής εντολής 

δπως παρασιωπηθή κατά τάς έορταστικάς εκδηλώσεις ή 

συμβολή καί τό όνομα του Ε. Βενιζέλου, τούς αuτούς άνο

μολογήτους σκοπούς επρόκειτο νά ύπηρετήση. 'Απεδεί

χθη δμως δτι όχι μόνον κυβερνητική εντολή δέν ύπήρξεν, 

άλλ' άντιθέτως τό όνομα του πρωθυπουργοί) των βαλκανι

κών πολέμων επανειλημμένως καί τιμητικώς εμνημονεύθη. 

»'Αλλ' είς τήν χθεσινήν της άνακοίνωσιν, ή eΕνωσις 

Κέντρου εσκέφθη κατά τρόπον όμολογουμένως άχαρακτή

ριστον, δπως συνδυάση τήν άποκαλυφθείσαν σκευωρίαν 

της μέ τό άποφασιστικής σημασίας θέμα τής μεταρρυθμί

σεως του Συντάγματος. 'Αλλ' ή σκέψις περί άναθερωρή

σεως τών διατάξεων τοu Συντάγματος, εξαγγελθείσα πρό 
ετους ijδη ύπό του άρχηγοu τής ΕΡΕ καί άπό πολλοu παρ' 

αuτοu μελετηθείσα, ε{ναι διά τόν κ. Καραμανλήν ύπόθεσις 
εξόχως σοβαρά καί οuδεμίαν ε{ναι δυνατόν νά εχη σχέσιν 

μέ τά πολιτικά παίγνια καί τά πειράματα της 'Ενώσεως 

Κέντρου. 

»Λόγοι συνδεόμενοι μέ τήν καλήν πορείαν του εθνους 

καθιστοuν σήμερον είπερ ποτέ άλλοτε επιτακτικήν τήν 

άνάγκην τής άναθεωρήσεως του Καταστατικοί) μας Χάρ

του είς πλείστα αuτοu σημεία. 'Η Κυβέρνησις δι' αuτό 

ε{ναι άποφασισμένη νά επιδιώξη κατά τήν προσεχή σύνο

δον τής Βουλής διά τής νομίμου όδοu - καί τοuτο διά 

πρώτην φοράν είς τήν συνταγματικήν ίστορίαν μας - τήν 

βελτίωσιν καί προσαρμογήν είς τάς συγχρόνους κοινωνι

κάς καί πολιτικάς συνθήκας τών διατάξεων του Συντάγμα

τος, άδιαφοροuσα πρός τήν άήθη άπόπειραν τής ΕΚ δπως 

καί αuτήν, τήν καθαρώς εθνικήν καί εξω παντός κομματι

κοί) συμφέροντος ύπόθεσιν, διαβάλη καί ματαιώση». 

10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1962 

'Ο ύπουργός 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, σέ συ

νάντησή του μέ τό Βούλγαρο επιτετραμμένο, Κ. 

Λάμπρεφ, ή όποία θά έπαναληφθεί καί στίς 30 'Οκτω
βρίου, επαναλαμβάνει τή σταθερή έλληνική θέση, ή 

όποία συνίσταται στή διεξαγωγή συνομιλιών γιά τήν 

προώθηση όλων των εκκρεμών ζητημάτων, μέ τόν 

όρο δ"τι καμιά σχετική συμφωνία δέ θά ίσχύσει, liν 
δέν επιτευχθεί συμφωνία πάνω στό θέμα των επανορ

θώσεων. Καί καταλήγει μέ τή παρατήρηση ότι «liνευ 

τής έμπράκτου εκδηλώσεως τής βουλγαρικής καλής 

θελήσεως, ε{ναι lίσκοπος ή συνεχής επανάληψις των 

αύτ&ν προτάσεων». 

11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1962 

Ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή συνέρχε

ται ή εξ ύπουργ&ν Οίκονομική 'Επιτροπή, ή όποία 

προεγκρίνει τήν πρόταση του δμίλου Πάππα-ΕΣΣΟ

Κέλλογκ γιά τήν κατασκευή δεύτερου διυλιστηρίου 

πετρελαίου στή Β. 'Ελλάδα, παραγωγικής ίκανότη

τος Ι .500.000 τόνων ετησίως, καθώς επίσης καί τήν 
ίδρυση μιας πλήρους χαλυβουργίας γιά τήν παραγω

γή 250.000 τόνων σιδήρου καί χάλυβος ετησίως καί 
τέλος ή κατασκευή σειρaς πετροχημικών βιομηχα

νιών. Στή συνεδρίαση λαμβάνουν μέρος δ ύπουργός 

Βιομηχανίας, Δ. Βουρδουμπaς, καί ή επιτροπή μελέ

της των προτάσεων, άποτελούμενη άπό τούς Ι. 

Λαμπροuκο, γενικό γραμματέα του ύπουργείου Συντο

νισμοί>, Μ. Σταυρόπουλο, άντιπρόεδρο του Νομικοί> 

Συμβουλίου του Κράτους, Ε. Σακελλάριο, καθηγητή 

ΕΜΠ, Γ. Σαμαρa, γενικό διευθυντή του ύπουργείου 

Συντονισμοί> καί Α. Βακράτσα, γενικό διευθυντή του 

ύπουργείου Βιομηχανίας. Στήν εκτενή άνακοίνωση 

πού εκδίδεται μετά τή λήξη τής συνεδριάσεως, άνα

φέρεται: 

«'Η επιτροπή, μετά μελέτην τών προτάσεων, αϊτινες 

διεμορφώθησαν όριστικώς ύπό τών ενδιαφερομένων καί 

μετά μακράς μεθ' δλων συζητήσεις τής επιτροπής, ύπέβα

λεν είς τήν Κυβέρνησιν λεπτομερή εκθεσιν, ή όποία περι

λαμβάνει άνάλυσιν τών προτάσεων καί τάς κρίσεις τής 

επιτροπής επ· αuτών, καταλήγουσα είς συγκεκριμένην εί

σήγησιν επί του θέματος. 

»Αί ύποβληθείσαι καί κριθείσαι προτάσεις άνέρχονται 

είς τέσσερας, ijτοι : 

» I. Πρότασις του κ. Τ. Πάππας, προβλέπουσα επένδυ
σιν 100 έκατ. δολλαρίων καί άφορώσα είς τήν ίδρυσιν τών 
κάτωθι μονάδων: 

»α. Διυλιστηρίου πετρελαίου. 

»β. Μονάδος άμμωνίας. 

»γ. Διαφόρων πετροχημικών βιομηχανιών. 

»δ. 'Εργοστασίου παραγωγής σιδήρου καί χάλυβος, 

ώς καί προϊόντων εκ χάλυβος. 

»Διά τήν ίδρυσιν τών ύπό τά στοιχεία (α), (β) καί (γ) 

μονάδων δ κ. Τ. Πάππας συνεργάζεται μετά τής έταιρίας 

ΕΣΣΟ, διά δέ τήν χαλυβουργίαν μετά τοu άμερικανικοu 

οίκου Κέλογκ. 

»2. Πρότασις του όμίλου Α. 'Ωνάσης- 'Υδρόκαρμπον, 

Σνάιδερ καί Μπρίτις Πετρόλεουμ, προβλέπουσα επένδυσιν 

68 περίπου έκατ. δολλαρίων καί άφορώσα είς τήν ίδρυσιν 
των κάτωθι μονάδων: 

»α. Διυλιστηρίου πετρελαίου. 

»β. Μονάδος άμμωνίας. 

»γ. 'Εργοστασίου παραγωγής σιδήρου καί χάλυβος ώς 

καί προϊόντων εκ χάλυβος. 

»δ. Πετροχημικών βιομηχανιών ύπό ώρισμένας προϋ

ποθέσεις. 
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»3. Πρότασις τής εταιρίας Κοντινένταλ ΥΟιλ, προβλέ
πουσα επένδυσιν 29,5 εκ:ατ. δολλαρίων κ:αί άφορώσα είς 
τήν ϊδρυσιν τών κάτωθι μονάδων: 

»α. Διυλιστηρίου πετρελαίου. 

»β. Μονάδος άμμωνίας. 

»γ. Μονάδος παραγωγής P.V.C (πετροχημικοί> προϊόν
τος). 

»4. Πρότασις του ίταλικ:οu όργανισμοu ΕΝΙ προβλέ
πουσα επένδυσιν 36 εκ:ατ. δολλαρίων κ:αί άφορώσα είς τήν 
ϊδρυσιν: 

»α. Διυλιστηρίου πετρελαίου. 

»β. Σταθμών διανομής βενζίνης κ:.λ.π. 

»γ. Μοτέλς. 

»Κατά τήν χθεσινή συνεδρίασιν, ή άνωτέρω εiδικ:ώς 

συσταθείσα επιτροπή, άνέπτυξε κ:αί προφορικώς είς τόν κ:. 

πρόεδρον ,τής Κυβερνήσεως κ:αί τά μέλη τής εξ ύπουργών 

οiκ:ονομικ:ής επιτροπής, τάς ύποβληθείσας προτάσεις κ:αί 

τάς επ' αύτών κρίσεις αύτή ς, εiσηγηθείσα δπως εκ τών 

άνωτέρω προτάσεων επιλεγή ή πρώτη πρότασις του κ:. τ. 

Πάππας-ΕΣΣΟ-Κέλλογκ:, θεωρουμένη ώς ή προσφέρουσα 

τά περισσότερα πλεονεκτήματα εiς τήν εθνικ:ήν οiκ:ονομί

αν. 'Η κρίσις αϋτη τής επιτροπής εξήχθη εκ: τής εκτιμή

σεως δλων τών στοιχείων εκάστης προτάσεως κ:αί τής στα

θμίσεως τών πλεονεκτημάτων κ:αί μειονεκτημάτων εκά

στης τούτων. 'Ιδιαιτέρως ελήφθησαν ύπ' όψιν τό ϋψος τής 

προτεινομένης επενδύσεως, τό ε{δος τής επενδύσεως κ:αί ή 

σημασία τούτων διά τήν άνάπτυξιν τής ελληνικής οiκ:ονο

μίας, οί δροι λειτουργίας κ:αί εκμεταλλεύσεως του διυλι

στηρίου, τά οiκ:ονομικ:ά άποτελέσματα διά τό Δημόσιον εκ 

τής λειτουργίας του διυλιστηρίου, αί προσφερόμεναι εγ

γυήσεις κ:.ά. 

»'Η εξ ύπουργών οiκ:ονομικ:ή επιτροπή, μετά μακράν 

συζήτησιν κ:αί άφοu εζήτησε πλείστας συμπληρωματικ:άς 

πληροφορίας κ:αί κρίσεις παρά τής εiδικ:ής επιτροπής, ενέ

κρινε τήν πρότασιν τής επιτροπής κ:αί άνέθεσεν εiς τήν 

iδίαν επιτροπήν δπως κ:αλέση τούς ενδιαφερομένους, ϊνα 

διαπραγματευθή μετ' αύτών λεπτομερή σύμβασιν, επιστή

σασα τήν προσοχήν τής επιτροπής επί τής άνάγκ:ης, δπως 

επιτευχθή εϊς τι να σημεία περαιτέρω βελτίωσις τών προτά

σεων, δπότε κ:αί θά ύπογραφή ή σχετική σύμβασις. 

»'Η προκριθείσα πρότασις, συνεπαγομένη επένδυσιν 

I 10 έκ:ατ. δολλαρίων, προβλέπει τήν ϊδρυσιν ενός τεραστί
ου βιομηχανικ:ου συγκροτήματος, τό δποίον θά ε{ναι τό 

μεγαλύτερο ν βιομηχανικ:όν συγκρότημα τής χώρας. 'Η 

πραγματοποίησις τούτου θά άποτελέση ενα σημαντικ:ώτα

τον βήμα πρός τήν βιομηχανικ:ήν άνάπτυξιν τής χώρας. 

Δεδομένου δέ δτι τό βιομηχανικ:όν τοuτο συγκρότημα θά 

εγκ:ατασταθή εiς τήν Βόρειον ·Ελλάδα, θά προωθηθή ση

μαντικ:ώς ή βιομηχανική άνάπτυξις τής περιοχής ταύτης. 

»' Αναλυτικ:ώτερον, προβλέπεται ή ϊδρυσις ενός διυλι
στηρίου πετρελαίου, παραγωγικής ίκ:ανότητος 1.500.000 
τόννων ετησίως, μιdς μονάδος παραγωγής άμμωνίας παρα

γωγικής ίκ:ανότητος 105.000 τόννων άμμωνίας ετησίως, μι
aς πλήρους χαλυβουργίας διά τήν παραγωγήν εκ: σιδηρο

μεταλλεύματος σιδήρου κ:αί χάλυβος 250.000 τόννων ετη
σίως κ:αί περαιτέρω διά τήν παραγωγήν ελατών πλατέων 

προϊόντων θερμής κ:αί ψυχρaς εξελάσεως φθάνουσα μέχρι 

τής παραγωγής λευκοσιδήρου κ:αί τέλος σειράς πετροχη

μικών βιομηχανιών, διά τάς δποίας προβλέπεται ύποχρεω-

τικ:ώς, εξησφαλισμένη μέ σοβαρωτάτας εγγυήσεις, ή επέν

δυσις 25 εκ:ατ. δολλαρίων εντός εξαετίας, μέ ρυθμόν 4,167 
εκ:ατ. δολλαρίων καθ' εκ:αστον ετος. 

»Τό διυλιστήριον προορίζεται νά κ:αλύπτη τάς άνάγκ:ας 

τής χώρας εiς καύσιμα κ:αί νά εφοδιάζη τό βιομηχανικ:όν 

συγκρότημα μέ τάς άναγκ:αιούσας πρώτας ϋλας. Τά τυχόν 

πλεονάζοντα προϊόντα θά έξάγωνται είς τό έξωτερικ:όν. Αί 

ρυθμίσεις αί προβλεπόμεναι διά τήν λειτουργίαν του διυ

λιστηρίου επιτρέπουν είς τό Δημόσιον νά εχη σημαντικ:όν 

όφελος, ενω παραλλήλως εξασφαλίζουν άπόλυτον εύελιξί

αν εiς τόν κ:αθορισμόν τών τιμών τών προϊόντων τών διατι

θεμένων εiς τήν άγοράν, ώς κ:αί εiς τάς εiσαγωγάς προϊόν

των εκ: τών Κρατών τής Κοινής' Αγορaς, έφ' δσον εκ τής 

συνθήκης συνδέσεως θά επιβληθή τοιαύτη είσαγωγή . 

»Τό εργοστάσιον άμμωνίας θά τροφοδοτήται διά πρώ

της ϋλης έκ: του διυλιστηρίου κ:αί θά παράγη άμμωνίαν 

πρός τροφοδότη σι ν έργοστασίων λιπασμάτων εν 'Ελλάδι 

κ:αί έξαγωγήν εiς τό έξωτερικ:όν. 

>>'Η χαλυβουργία, έφαρμόζουσα νέαν μέθοδον κατερ

γασίας του σιδηρομεταλλεύματος, χρησιμοποιουσα άντί 

κ:ώκ:, προϊόντα του διυλιστηρίου, θά παράγη χάλυβα κ:αί 

περαιτέρω σιδηρόφυλλα. Προβλέπεται ή παραγωγή τελι

κώς κ:αί γαλβανισμένων προϊόντων, ώς κ:αί λευκοσιδήρου. 

Αί τιμαί τών προϊόντων τούτων θά εΙναι άπολύτως συναγω

νιστικ:αί πρός τάς διεθνείς. 'Η νέα χρησιμοποιηθησομένη 

μέθοδος εχει ijδη έφαρμοσθή εiς μονάδας λειτουργούσας 

άπό ετών εiς τό Μεξικ:όν. 

»Δι' επενδύσεως 25 εκ:ατ. δολλαρίων τουλάχιστον θά 
ίδρυθή σειρά πετροχημικών βιομηχανιών πρός παραγωγήν 

προϊόντων μ ή παραγομένων σήμερον έν τη χώρ~. 'Η ϊδρυ

σις τών χημικών τούτων βιομηχανιών δέν ε{ναι μόνον μεγί

στης σημασίας λόγω αύτών τούτων τών !δρυθησομένων 

βιομηχανιών, άλλά κ:αί διότι θά δημιουργήση τάς δυνατό

τητας κ:αί προϋποθέσεις διά τήν ϊδρυσι ν κ:αί άλλων χημικών 

βιομηχανιών, δίδουσα ταχείαν rοθησιν εiς τήν άνάπτυξιν 

τής χημικής κ:αί γενικ:ώτερον τής βιομηχανίας τής χώρας. 

>>Τό δλον σχέδιον θά πραγματοποιηθή έντός 4 έτών 
πλήν τών πετροχημικών βιομηχανιών, διά τάς δποίας ή 

έπένδυσις τών 25 εκ:ατ. δολλαρίων θά πραγματοποιηθή έν
τός εξαετίας, μέ άνάλογον έπένδυσιν κατ' ετος. 

»Σημαντικ:ώτατα θά εΙναι τά πλεονεκτήματα τής ελλη

νικής οiκ:ονομίας, τόσον άπό άπόψεως άπασχολήσεως ελ

ληνικών έργατικ:ών χειρών, δσον κ:αί άπό άπόψεως συναλ

λαγματικής εκ: του περιορισμοί> εiσαγωγών κ:αί εκ: τής έξα

γωγής προϊόντων του βιομηχανικ:ου συγκροτήματος». 

15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1962 

'Ο ύπουργός Βιομηχανίας, Δ. Βουρδουμπi'iς, εγ

καινιάζει τήν τρίτη μονάδα του ύδροηλεκτρικου έρ

γοστασίου του Ταυρωπου στό Μέγδοβα, ίσχύος 40 
χιλ . κιλοβάτ. Σύμφωνα μέ τό σχετικό είδησεογραφι

κό δελτίο, μέ τήν προσθήκη τfjς νέας μονάδας στίς 

δύο άλλες πού 'fίδη λειτουργουν, τό έργοστάσιο θά 

εχει έγκατεστημένη ίσχύ 120 χιλ. κιλοβάτ καί παρα
γωγική ίκανότητα 270 έκατ. κιλοβάτ έτησίως, μέ πα
ράλληλη δυνατότητα άρδεύσεως 100 χιλ. στρεμμά

των τfjς θεσσαλικfjς πεδιάδος. Μέ τό νέο εργο, τό 
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σύνολο τής ήλεκτρικής ενεργείας τής ΔΕΗ προσεγ

γίζει τά 3 δισεκ . κιλοβάτ ετησίως, τά όποία θά δι

πλαcrιαστοϋν, δταν θά τεθοϋν σέ λειτουργία τά εργο

στάσια τοϋ 'Αχελώου. 

Στήν δμιλία του, κατά τήν τελετή τών εγκαινίων, 

δ ύπουργός Βιομηχανίας, Δ. Βουρδουμπaς, εξαίρει 

τήν πρόοδο πού εχει σημειωθεί στόν τομέα τοϋ εξη

λεκτρισμοϋ. 'Αναφερόμενος στά νέα εργα, ύπο

γραμμίζει δτι εντός τοϋ 1962 θά λειτουργήσει στήν 
Πτολεμαίδα νέα μονάδα, ίσχύος 125 χιλ. κιλοβάτ καί 
ετησίας παραγωγικής ίκανότητος 900 χιλ. κιλοβα
τωρών, ενω μέχρι τό 1965 θά κατασκευασθοϋν εργο
στάσια παραγωγής ήλεκτρικής ενεργείας, συνολικής 

ίσχύος 433.000 κιλοβάτ καί ετησίας παραγωγικής 
ίκανότητος 1.690 έκατ . κιλοβατωρών, μεταξύ τών 

δποίων τό ύδροηλεκτρικό Κρεμαστών 'Αχελώου. 

Στή συνέχεια, δ ύπουργός Βιομηχανίας άναγγέλ

λει δτι δ προγραμματισμός τών νέων εργων τής ΔΕΗ, 

μέχρι τό 1970, περιλαμβάνει μονάδες συνολικής ίσχύ
ος 645.000 κιλοβάτ, μέ ετήσια παραγωγική ίκανότη
τα 3.870 έκατ. κιλοβατώρων, μέ τίς όποίες θά άξιο
ποιηθοϋν οί ύδροδυναμικές δυνατότητες τοϋ 'Αχε

λώου, θά ενισχυθεί τό ~ργοστάσιο Πτολεμαίδος καί 
θά ίδρυθεί νέο θερμικό εργοστάσιο στή Μεγαλόπο

λη. 'Άλλωστε, μέ τήν κατασκευή νέων δικτύων με

ταφορaς καί διανομής ήλεκτρικής ενεργείας προβλέ

πεται νά καταστεί δυνατή ή επέκταση τοϋ ήλεκτρο

φωτισμοϋ καί σέ πολλά άλλα χωριά. ·Η ενίσχυση 

αύτή τοϋ παραγωγικοϋ δυναμικοϋ τής ΔΕΗ εχει επι

τρέψει καί τή θέσπιση vέων μειωμένων τιμολογίων 
γιά γεωργική χρήση, τά όποία κατά μέση τιμή είναι 

χαμηλότερα άπό τά παλαιά κατά 27% περίπου, εν& 
ύπολογίζεται δτι ή μέση τιμή θά κατέλθει στά 57 
λεπτά, άπό 78 πού ήταν τό 1961. 

17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1962 

·Ο Κ. Καραμανλής δέχεται σέ συνεργασία τόν 

ύπουργό τών Οίκονομικών, Σ. Θεοτόκη, καί τόν ύφυ

πουργό, Δ. 'Αλιπράντη, καθώς καί τόν ' Αρχιεπί

σκοπο ' Αθηνών Χρυσόστομο, πρός τόν όποίο άνα

κοινώνει τήν πρόθεση τής Κυβερνήσεως νά άναλάβει 

πρωτοβουλίες γιά τήν άμεση εξυγίανση καί μόνιμη 

όργάνωση τών οίκονομικών τής 'Εκκλησίας τής 

'Ελλάδος . Σύμφωνα μέ τήν άνακοίνωση πού εκδίδε

ται άμέσως μετά τή σύσκεψη, δ Κ. Καραμανλής 

άναφέρθηκε καί στήν δριστική ρύθμιση τοϋ μισθο

λογικοϋ ζητήματος τοϋ κλήρου, κυρίως τοϋ εφη

μεριακοϋ, ~τοϋ όποίο υ ή μισθοδοσία, ή άσφάλιση καί 

ή περίθαλψη κατέχουν πρωταρχική θέση στό δλο 

οίκονομικό πρόβλημα τής 'Εκκλησίας. Είδικότερα 

ύπογραμμίζεται : 

«Κατά τήν έξέτασιν του δυσχεροuς τούτου προβλήμα

τος, ή Κυβέρνησις εθεσεν ώς προϋπόθεσιν τής λύσεώς του, 

τήν γραμμή ν δτι ή έλληνική 'Εκκλησία, διά νά σταθή καί 

νά άνυψωθή ποιοτικώς καί δραστηρίως, πρέπει νά εχη καί 

ο{κονομικήν έπάρκειαν καί οίκονομικήν αuτοτέλειαν, μέ 

άνεξάρτητον διοίκησιν τών οίκονομικών της καί μέ μόνη 

παρουσίαν καί συμβολήν τής Πολιτείας, τήν διά νόμου 

έξασφάλισιν μονίμων πηγών έσόδων του προϋπολογισμοί) 
της, προιφχομένων έκ τών ίδίων αuτής πόρων καί έκ τής 

έτησίας μονίμου έπιχορηγήσεως τοu Κράτους. 

>>'Η άντιμετώπισις του δλου οίκονομικοu προβλήματος 

τής 'Εκκλησίας έπιβάλλεται καί έκ τοu γεγονότος δτι οί 

άπό του 1929 ίδρυθέντες όργανισμοί, ΟΔΕΠ καί ΤΑΚΕ, 
λειτουργοuν μέ μόνιμον έτήσιον παθητικόν, μή δυνάμενοι 

έπαρκώς νά άντιμετωπίσουν τάς άνάγκας των)). 

19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1962 

Μετά τήν επάνοδό του στίς ·Ηνωμένες Πολιτείες, 

δ άντιπρόεδρος, Λ. Τζόνσον, άπευθύνει στόν Κ. 

Καραμανλή τήν άκόλουθη επιστολή: 

«'Αγαπητέ κύριε πρωθυπουργέ, 

>>' Αφ' δτου έπέστρεψα έξ 'Ελλάδος έσκέφθην πολύ έπί 
τής θερμότητος τής φιλοξενίας, ην μοί έπεφύλαξεν ό έλ

ληνικός λαός, καθώς καί έπί τής οuσίας τών διαφόρων 

συζητήσεών μας. Προσωπικώς εύρον τάς άνταλλαγάς άπό

ψεων μεταξύ μας έπί θεμάτων κοινοu ένδιαφέροντος άκρως 

χρησίμους. 'Επιθυμώ νά έκφράσω τήν έκτίμησίν μου καί 

τήν εuγνωμοσύνην μου liπαξ ετι πρός ύμάς καί πρός τήν 

κυρίαν Καραμανλή διά τάς πολλαπλάς περιποιήσεις τάς 

όποίας έπεδαψιλεύσατε είς τήν κ . Τζόνσον καί είς έμέ . 

Έλυπήθην πολύ πληροφορηθείς δτι άδιαθετήσατε έξ 

ίσχυαλγίας, καί έλπίζω δτι ή ύγεία σας εχει τώρα βελτιω

θή. 

>>'Από τής έπανόδου μου ώμίλησα λεπτομερώς μετά τοu 

προέδρου Κέννεντυ περί τών είλικρινών καί πλήρων σφρί

γους συνομιλιών μας. 'Ο πρόεδρος καί ή κυρία Κέννεντυ 

ηuχαριστήθησαν λαμβάνοντες τούς είλικρινείς καί θερ

μούς χαιρετισμούς σας καθώς καί τήν εκφρασιν τής φιλίας 

σας. Ό πρόεδρος έπέδειξε ζωηρόν ένδιαφέρον καί έπί

yνωσιν τών έλληνικών πραγμάτων καί παρηκολούθησε τήν 

σύνοψιν ώς καί τήν εκτίμησιν, ην τφ εκαμα περί τών έν 

'Αθήναις συνομιλιών μας μετά μεγάλης προσοχής. 

))Κατά τάς διαφόρους συνομιλίας μου μετά τοu προέ

δρου καί aλλων σημαινόντων έπισήμων, άνεσκόπησα πρός 

αuτούς τάς άπόψεις σας - καί τάς έλπίδας σας - διά τήν 

πολιτικήν, οίκονομικήν, στρατιωτικήν καί κοινωνικήν 

πρόοδον τής 'Ελλάδος. Τούς ώμίλησα περί τών ένεργειών 

ε{ς liς προέβητε είς τά πεδία ταuτα καί περί τών σχεδίων 

σας διά τό μέλλον . ΕΙμαι εuτυχής νά σάς άναφέρω δτι δ 

πρόεδρος καί οί aλλοι ηuχαριστήθησαν (ένεκαρδιώθησαν) 

άπό τά δσα τούς εΙπον περί ' Ελλάδος. Θά σάς ένδιαφέρη 
νά πληροφορηθήτε δτι άπαντες οί άνωτέρω, καθώς καί 

έyώ, παρακολουθώμεν τάς έξελίξεις έν 'Αθήναις καί Πα
ρισίοις, καί έλπίζομεν δτι διά τής ίδικής σας πρωτοβουλί

ας καί τής ίδικής μας ένισχύσεως, τόσον ύλικής δσον καί 

ήθικής, αί προσπάθειαι αύται θά Ελθουν είς αϊσιον πέρας. 

>>'Επί τοu θέματος τής μελλοντικ~ς μας βοηθείας θά 

σάς δηλώσω είλικρινώς δτι αί είλικρινείς σας προσπάθειαι 

νά παρουσιάσετε κατά τρόπον εuθύν τήν άποψίν σας μοί 
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ένεποίησαν ίδιαιτέραν έντύπωσιν. 'Ότε είπατε δτι έδέχε

σθε τήν διακοπήν τής βοηθείας στηρίξεως, καί ώμιλήσα

μεν περί του τρόπου καθ' δ ν ή βοήθειά μας δύναται νά 

εΙναι έξ ίσου - καί ίσως περισσότερον- άποτελεσματική 

είς τό μέλλον, τ'jσθάνθην δτι είσερχόμεθα είς νέbν καί ετι 

περισσότερον βασικόν καί άσφαλή τρόπον φιλικών σχέ

σεων. 

» ' Ως έτόνισα κατά τάς συζητήσεις μας, οί άριθμοί τούς 

δποίους άνέφερα, ήσαν πρόχειροι καί υπέκειντο είς τήν 

εγκρισιν του Κογκρέσσου. 'Ως άναμφιβόλως γνωρίζετε, 

εΙναι τώρα σχεδόν βέβαιον δτι τελικώς τό Κογκρέσσον θά 

προβή είς περικοπήν τών έπί παγκοσμίου κλίμακος αίτή

σεων τής έκτελεστικής έξουσίας δι' οίκονομικήν καί 

στρατιωτική ν βοήθεια ν. 'Ενώ αί μειώσεις αύται ίσως θά 

έπηρέασουν η θά άναβάλουν τινά τών σχεδίων μας διά τό 

προσεχές ετος μέχρι τινός βαθμοu, δύνασθε νά εΙσθε βέ

βαιος δτι σκοπεύομεν νά κάμωμεν δ,τι τ'jμποροuμεν, καί δτι 

θά διατηρήσωμεν τό ζωηρόν- ένδιαφέρον μας διά τήν 'Ελ

λάδα. 

))Γνωρίζετε άσφαλώς δτι δύνα&θε νά υπολογίζετε έπί 

τών 'Ηνωμένων Πολιτειών διά τήν υποστήριξιν τών προ

σπαθειών σας είς τό ΝΑΤΟ καί είς τό dρτι συσταθέν έλλη

νικάν "κονσόρτσιουμ". 'Ελπίζομεν δτι, διά τών διαφόρων 

αύτών προσπαθειών, ή 'Ελλάς θά λάβη άρκετήν βοήθειαν 

πρός κάλυψιν τών άναγκών της άμύνης καί οίκονομικής 

άναπτύξεως. 'Επίσης έπεξεργαζόμεθα έλαστικωτέραν προ

σπέλασιν του προγράμματος διά τό 1963 έπί τtj βάσει του 
Νόμου μας 480, ijτις έλπίζεται δτι θά σάς βοηθήση δσον 
άφορά είς τόν άμυντικόν προϋπολογισμόν. Αί λεπτομέρει

αι άπεστάλησαν πρός τόν πρέσβυν Λαμπουίς πρός συζή

τησιν μετά τών υπουργών σας, καί πιστεύω δτι θά εΙναι 

γενικώς ίκανοποιητικαί. 

))Συνεζητήσαμε έπίσης έν 'Αθήναις περί τών άναγκών 

έκσυγχρονισμοu τών έλληνικών ένόπλων δυνάμεων, αϊτι

νες θά διετίθεντο συμφώνως πρός τό πρόγραμμά μας δωρε

άν άμυντικής βοηθείας. Χαίρω ίδιαιτέρως πληροφορών 

υμάς δτι συμφώνως πρός τά νuν υφιστάμενα σχέδια άπαι

τοuνται δπως τό ijμισυ του άριθμοu τών άεροσκαφών του 

πρώτου σμήνους καταδιωκτικών Φ-\04 παραδοθοuν είς τήν 

'Ελλάδα τόν ' Οκτώβριον 1963, τό δέ υπόλοιπον τόν Μάρ
τιον 1964. Τό δεύτερον σμήνος σχεδιάζεται δπως παραδο
θή κατά τό οίκονομικόν ετος 1965. Τά ι'iρματα μάχης Μ-47, 
τά μεταφορικά μέσα στρατιωτικοί) προσωπικοu, τά Howi
tzers καί τά βλήματα SS-11 θά παραδοθοuν κατά τό οίκονο
μικόν ετος 1964, καί ενα LST (ιϊποβατικόν) καθώς καί εξ 
ναρκαλιευτικά θά παραδοθοuν μέχρι του τέλους του οίκο

νομικοί) ετους 1965. Ώς υπεγράμμισα πρός υμάς, αύτό εΙ

ναι τό εΙδος στρατιωτικής βοηθείας, τήν όποίαν προβλέ

πομεν δτι θά συνεχίσωμεν νά σάς παρέχωμεν. Εύχαρίστως 

- σημειώ δτι ό άντιναύαρχος Κιοσές, άρχηγός τοu ' Ελληνι

κοu Βασιλικοu Ναυτικοu, ευρίσκετο έδώ είς τάς 'Ηνωμέ

νας Πολιτείας καί παρέλαβε δύο άντιτορπιλλικά, τά όποία 

τόσον έπιτυχώς μετωνόμασε "Θύελλα" καί "Ναυαρίνον" . 

))'Όσον μάς άφορά, έπιθυμώ νά σάς διαβεβαιώσω δτι ό 

πρόεδρος Κέννεντυ, δ υπουργός Ράσκ καί έγώ έκτιμώμεν 

βαθύτατα τήν συμβολήν τής 'Ελλάδος είς τάς κοινάς προ

σπαθείας μας του έλευθέρου κόσμου καί δτι αί 'Ηνωμέναι 

Πολιτεία ι προτίθενται νά παράσχουν, είς τήν 'Ελλάδα τήν 

μεγαλυτέραν δυνατήν συνεργασίαν των καί νά συνεχίσουν 

τήν βοήθειάν των διά τήν έσωτερικήν άνάπτυξιν καί τήν 

dμυναν τής ' Ελλάδος. 
)) 'Επιθυμώ νά τονίσω πρός υμάς ι'iπαξ ετι δτι ηύχαριστψ. 

θην καί έχαροποιήθην έκ τής θερμής υποδοχής τής Κυ

βερνήσεώς σας καί του λαοu σας. 'Η πρόοδος τήν όποία ν 

έπιτελείτε έν 'Ελλάδι μάς ένεποίησε βαθυτάτην έντύπωσιν 
καί εΙ μαι αίσιόδοξος δτι θά συνεχισθή. 'Εν συμπεράσματι, 

έπανήλθον έξ 'Ελλάδος μέ βαθυτέραν συνείδησιν τής 

άποφασιστικότητος καί σταθερότητος του έλληνικοu λαοu 

καί μέ ίσχυροτέραν τήν πεποίθησιν δτι οί σκοποί καί αί 

έπιδιώξεις τάς δποίας έθέσατε υπ· οψιν μου μέ τόσον δεξι

οτεχνίαν ε{ναι δυνατόν νά έπιτευχθοuν διά τfjς συνεργασί

ας, ijν δμοu δυνάμεθα νά θέσωμεν είς λειτουργίαν. 

))Καί πάλιν παρακαλώ, κύριε πρωθυπουργέ, έστέ βέβαι

ος δτι αί είλικρινείς συνομιλίαι μας μέ ηύχαρίστησαν καί 

δτι τάς εί:ιρον λίαν χρησίμουρ)206 • 

Σέ άπαντητική έπιστολή του, στίς 30 'Οκτωβρί
ου, ό Κ. Καραμανλής άναφέρει: 

« Ά γαπητέ κύριε άvτιπρόεδρε, 
» 'Επιθυμω νά σiiς εύχαριστήσω διά τούς καλούς 

λόγους Περί τfjς χώρας μας κ:αί των προσπαθειων τfjς 

Κυβερνήσεώς μου, τούς δποίους περιελάβατε εiς τήν 

έπιστολήν σας τfjς 19ης 'Οκτωβρίου. 

)) Ύπfjρξε, πιστεύσατέ με, άληθής εύχαρίστησις 
διά τήν σύζυγόν μου κ:αί έμέ νά εχωμεν άμφοτέρους 

ύμiiς κ:αί τήν κ:υρίαν Τζόνσον ένταvθα μεθ' ή μ ων. 'Η 

ύποδοχή τfjς δποίας έτύχατε έκ: μέρους των συμπα

τριωτων μου μοί παρέχει τήν άπόδειξιν δτι τό αίσθη

μα τούτο ύπήρξεν γενικόν. 

))Εiδικ:ώτερον έπιθυμω νά σiiς εύχαριστήσω διότι 

άμα τfl έπιστροφfl σας εiς Ούάσιγκ:των ήσχολήθητε 

μέ τά ζητήματα τά άφορωντα τήν 'Ελλάδα μετά τό

σου φιλικού ένδιαφέροντος κ:αί διότι ώμιλήσατε έπ' 

αύτων μετά τοv προέδρου Κέννεντυ, τοv ύπουργού κ:. 

Ράσκ: κ:αί aλλων άνωτάτων 'Αμερικ:ανων έπισήμων. 

))Μεθ' ι'κ:ανοποιήσεως λαμβάνω ύπό σημείωσιν 

τό γεγονός τό άναφερόμενον είς τήν έπιστολήν σας 

δτι δυνάμεθα νά ύπολογίζωμεν έπί των 'Ηνωμένων 

Πολιτειων διά τήν ύποστήριξιν των προσπαθειων 

μας εiς τό ΝΑ ΤΟ κ:αί εiς τό έλληνικ:όν "κονσόρτσι

ουμ". Καί ήμείς έλπίζομεν, ώς κ:αί ύμείς, δτι διά των 

διαφόρων αύτων προσπαθειων ή 'Ελλάς θά λάβη άρ

κ:ετήν βοήθειαν πρός κ:άλυψιν των άναγκ:ων της άμύ

νης κ:αί οiκ:ονομικ:fjς άναπτύξεως. 

)) 'Εσημείωσα δ τι εύρίσκ:εται ύπό έπεξεργασίαν 
έλαστικ:ώτερος τρόπος έφαρμογfjς τού προγράμμα

τος διά τό οiκ:ονομικ:όν ετος 1963 έν τφ πλαισίφ τού 
άμερικ:ανικ:ού Νόμου 480. Οί ύπουργοί μου θά έξετά
σουν τάς λεπτομερείας τού θέματος, δταν λάβουν 

γνωσιν αύτων. 

)) 'Εσημείωσα έπίσης τό γεγονός δτι, συμφώνως 
πρός τά νύν ύφιστάμενα σχέδια, άπαιτείται δπως fό 

ffμισυ τού άριθμοv των άεροσκ:αφων τού πρώτου σμή

νους κ:αταδιωκ:τικ:ων τύπου Φ-104 μiiς παραδοθfj κατά 
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τόν προσεχή 'Οκτώβριο ν, ένώ τό ύπόλοιπον θά μiiς 

παραδοθή κατά Μάρτιον 1964. Σημειώ έπίσης δτι ή 
παράδοσις τού δευτέρου σμήνους προγραμματίζεται 

διά τό οlιωνομικ:όν έτος 1965. 
»Εύχόμεθα δπως ή παράδοσις τών άεροσκ:αφών 

άμφοτέρων τών σμηνών ήτο δυνατόν νά πραγματο

ποιηθή ένωρίτερον τών προαναφερθεισών χρονολο

γιών. 'Α γόμεθα εlς τό αίτημά μας τούτο έκ τού γεγο

νότος δτι αι' άεροπορίαι τών μή συμμάχων γειτόνων 

μας είναι έφοδιασμέvαι μέ άεροσκάφη πολύ άνώτερα 

τών lδικ:ών μας. 

»'Ομού μετά τών άνωτέρω έγνώρισα εlς τάς άρ

μοδίας ύπηρεσίας δτι κατά τό οlκονομικ:όν έτος 1964 
θά παραδοθοvν τά άρματα μάχης Μ-47, τά μεταφορι

κά μέσα στρατιωτικού προσωπικού, τά Howitzers καί 
τά βλήματα SS-11 καθώς έπίσης δτι μέχρι τού τέλους 
τού 1965 θά παραδοθούν εν σκάφος LST καί εξ ναρ
καλιευτικά. Ώς άντιλαμβάνομαι, αύτό είναι τό είδος 

τής στρατιωτικής βοηθείας, fίτις θά μiiς παρασχεθή 

περαιτέρω. 

»Θά έπεθύμουν διά τής εύκαιρίας ταύτης νά έπι

στήσω τήν προσοχή ν σας, ώς καί τήν προσοχή ν τής 

Κυβεpνήσεως τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, έπί τών 
κινδύνων ο(τινες θά πηγάσουν, έάν α ι' άποφάσεις τού 

ΝΑΤΟ αί άφορώσαι τ~ν πρός τήν 'Ελλάδα βοήθειαν 
καί τό έλληνικόν "κονσόρτσιουμ" δέν τύχουν έφαρ

μογής. 'Εάν ούδεμία πρόοδος σημειωθή έπ' αύτών, 

φοβούμαι δ τι ή 'Ελλάς θ' άντιμετωπίση ούσιαστι

κάς δυσχερείας διά τήν διατήρησιν τής άμυντικής 

ίκανότητος ώς καί διά τήν οίκονομικήν της άνάπτυ

ξιν. Πέραν τούτου δμως ή ώς άνω έλλειψις προόδου 

θά έχη καί πολιτικ:άς έπιπτώσεις, ώς είναι αί έπιδρά

σεις της έπί τού διεθνούς γοήτρου τού 'Οργανισμού 

μας ώς καί τό αίσθημα πικρίας (άνησυχίας) δπερ θά 

προκαλέση εlς τόν έλληνικόν λαόν. 

»'Ίνα άποφευχθούν οι' κίνδυνοι ούτοι θά πράξω

μεν πiiν τό καθ' ήμiiς δυνατόν. Πιστεύω δμως δτι 

χωρίς άποφασιστικήν έπέμβασιν έκ μέρους τής Κυ

βερνήσεώς σας θά εύρεθώμεν άντιμέτωποι τής δυσα

ρέστου ταύτης καταστάσεως. 

» 'Εσημείωσα μετ' ίδια ι τέρας εύχαριστήσεως τήν 
έν τfί έπιστολfί σας άναφερομένην πρόθεσιν τών 

'Ηνωμένων Πολιτειών δπως συνεχίσουν προσφέ

ρουσαι τήν συνεργασίαν των καί τήν βοήθειάν των 

είς τήν 'Ελλάδα διά τάς άνάγκας τής άμύνης καί 

οίκονομικ:ής άναπτύξεως. 

»Καθ' δλας αύτάς τά τελευταίας ή μέρας παρηκο

λουθήσαμεν τήν έξέλιξιν τής κουβανικής κρίσεως 

μετά τού ζωηροτέρου ένδιαφέροντος καί μετά αίσθη

μάτων καί στάσεως άλληλεγγύης. Τό ζήτημα δπερ 

εύρίσκεται ένώπιον δλων ήμών δέν άφορii μόνον τήν 

άσφάλειαν ένός τών συμμάχων μας - τών 'Ηνωμέ

νων Πολιτειών- άλλά τήν ύπόθεσιν τού έλευθέρου 

κόσμου, δστις, πιστεύομεν, δτι είναι άδιαίρετος. 

» 'Εξετίμησα τό θάρρος καί τήν πολιτική ν {κ:ανό
τητα τού προέδρου Κέννεντυ, δι ' δν τρέφω τήν βαθυ
τέραν έκτίμησιν. Ή άμερικανικ:ή Κυβέρνησις καί δ 

άμερικανικός λαός έστάθησαν, έπίσης, εlς τό ίJψος 

των. 'Ολόκληρος δ έλεύθερος κόσμος άντιμετωπίζει 

τώρα τό μέλλον μετά ηύξημένης έμπιστοσύνηφ>2°7• 

19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1962 

Μετά άπό μακρές καί δυσχερείς διαπραγματεύ

σείς μέ τό άμερικανικό Συμβούλιο Προστασίας τών 

Κομιστών Ξένων 'Ομολογιών, πού άπό τήν πλευρά 

τής έλληνικής Κυβερνήσεως διεξήγαγε ό νομικός 

σύμβουλος της Τραπέζης της Έλλάδος, Ν. Γαζής, 

ύπογράφεται ή συμφωνία ρυθμίσεως του έξωτερικοu 

προπολεμικοί) χρέους τής χώρας. 'Η συμφωνία, πού 

εχει διάρκεια 5 έτών, περιλαμβάνει τά κυριότερα 
δάνεια καί ειδικότερα τά δάνεια του 1924 καί του 
1928 καθώς καί τό δάνειο ύδρεύσεως του 1925. 

'Αμέσως μετά, ύπό τήν προεδρία του Κ. Καρα

μανλή συνέρχεται τό 'Υπουργικό Συμβούλιο προ

κειμένου νά έγκρίνει τή σχετική συμφωνία. Παράλ

ληλα έγκρίνεται καί ή εκδοση έσωτερικοu όμολογι

ακοu δανείου, μέ έτήσιο τόκο 2%, μέ τό όποίο καί θά 
άντικατασταθοuν δλες οί όμολογίες των έσωτερικών 

προπολεμικών δανείων. Σχετικά ό Κ. Καραμανλής 

προβαίνει στίς άκόλουθες δηλώσεις: 

«Κατόπιν μακρών διαπραγματεύσεων τής έλλη

νικής Κυβερνήσεως μετά τού έν Νέ~ Ύόρκυ Συμ

βουλίου Προστασίας τών Κομίστών Ξένων 'Ομολο
γιών, ύπεγράφη σήμερον συμφωνία διά τήν ρύθμισιν 

του εlς δολλάρια προπολεμικού δμολογιακού χρέους 

τής 'Ελλάδος. 

» 'Εκ: μέρους τής Κυβερνήσεως διεξήγαγε τάς δυ

σχερείς ταύτας διαπραγματεύσεις, κατά τρόπον λίαν 

εvστοχοv, δ κ. Ν. Γαζής, νομικός σύμβουλος τής 

'Εθνικής Τραπέζης καί πρώην ύπουργός. 'Ο έπελ

θών διακανονισμός θά άποτελέση άφετηρίαν νέων 

σημαντικών οlκονομικών έξελίξεων. 

»Μετά τάς έθνικάς περιπετείας τής πολεμικής καί 

τής πρώτης μεταπολεμικής περιόδου, άπεκατεστάθη, 

χάρις είς τήν θέλησιν τού έλληνικού λαού, πολιτική 

καί νομισματική σταθερότης. 'Η σημειωθείσα, κατά 

συνέπειαν τών συνθηκών τούτων, πρόοδος έπέτρεψε 

τήν διεύρυνσιν τών οίκονομικών μας έπιδιώξεων. 

Θεμελιώδης στόχος τής οlκονομικής μας πολιτικής 

κατέστη πλέον ή άναπροσαρμογή τής οίκ:ονομίας 

μας είς τά διεθνή μέτρα καί είδικώτερον ή βαθμιαία 

ένταξίς της εlς τήν ύπό διαμόρφωσιν ένιαίαν Εύρω

παϊκήν Οίκονομικήν Κοινότητα. 'Η περαιτέρω οl

κονομική μας άνοδος είναι, διά τούτο, έξηρτημένη 

είς μέγαν βαθμόν άπό ποικίλους, έντός εύρυτέρων, 

διεθνών πλαισίων οlκονομικούς συνδυασμούς έπι-
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χειρουμένους τόσον υπό τού Κράτους δσον καί τών 

ίδιωτών. 'Η εντός τών πλαισίων τούτων άνετος κί

νησις έχει ώς άναγκαίαν προϋπόθεσιν τήν δλοκλη

ρωτικήν άποκατάστασιν τής διεθνούς πίστεως τής 

χώρας. 

»Καί διότι ή ρύθμισης τού είς συνάλλαγμα δμο

λογιακού χρέους εlναι, ώς διεθνής νομική υποχρέω

σις, επιβεβλημένη καί διότι ή εκπλήρωσις της υπο

χρεώσεως ταύτης θά έστερέωνεν, έν όψει μάλιστα 

τών άνωτέρω έξελίξεων, τήν πίστιν τής 'Ελλάδος, ή 

Κυβέρνησις άπό μακρού χρόνου κατέβαλε συντό

νους πρός άρσιν τής έκκρεμότητος προσπαθείας. 

Καθ' δλην τήν διάρκειαν τών σχετικών έπαφών καί 

διαπραγματεύσεων, ή Κυβέρνησις προέβαλεν επιμό

νως τούς λόγους, ένεκα τών δποίων εlναι καί άπό 
οίκονομικής, άλλά καί άπό πολιτικής καί ήθικής 

άπόψεως έπιβελημένον- λόγφ τών θυσιών είς τάς 

δποίας υπεβλήθη καί τών ζημιών τάς δποίας υπέστη 

κατά τήν κρίσιμον δεκαετίαν 1940-1950 δ έλληνικός 
λαός - νά συμφωνηθούν προσήκοντες είς τάς έλλη" 

νικάς συνθήκας δροι ρυθμίσεως. Εlμαι, διά τούτο, 

ίδιαιτέρως εύτυχής, διότι αί διαπραγματεύσεις μετά 

iών 'Αμερικανών δμολογιούχων εύοδώθησαν. 
»'Η έλληνική Κυβέρνησις εlναι, έξ άλλου, άπο

φασισμένη νά διαπραγματευθή άμέσως καί μετά τών 

δμολογιούχων τών άλλων χωρών, πρός δλοκλήρω

σιν τής ρυθμίσεως τών είς συνάλλαγμα προπολεμι

κών δμολογιακών δανείων. 

>>'Ο έπελθών διακανονισμός εlναι πενταετούς δι

αρκείας. Παρέχεται δμως εlς τήν 'Ελλάδα μονομε
ρώς τό δικαίωμα ίνα, πρό τής !ης 'Ιουλίου 1967, με
τατρέψη δι' άπλής της δηλώσεως, τόν προσωρινόν 

διακανονισμόν είς δριστικόν κ:αί δή υπό τούς αύτούς 

όρους. 'Επιθυμώ νά τονίσω τήν ίδιάζουσαν σημα

σίαν τής ρήτρας ταύτης. 

>>Καταργούνται ώσαύτως αί άρχικαί ρήτραι χρυ

σού, είς τρόπον ωστε τό σήμερον 6φειλόμενον 

κεφάλαιον έκ δολλαρίων χρυσών 35.988.500; θά 

άνέρχεται έφεξής εiς Ισάριθμα σημερινά δολλάρια. 

>>Οι' 6φειλόμενοι τόκοι τού παρελθόντος άνήρ

χοντο είς 54.836.938 δολλάρια. 'Εκ τούτων 
50. 792. 138 δολλάρια διαγράφονται διά τού διακανο
νισμού. Τά υπόλοιπα 4.045.000 κεφαλαιοποιούνται. 

>>Τά επιτόκια καθορίζονται εiς τό fίμισυ τών άρ

χικών. Κατά τά πρώτα μάλιστα έτη, τά προβλεπόμε

να έπιτόκια εlναι πολύ κατώτερα. Εύνοϊκή εlναι καί 

ή ρύθμισις τού χρεωλυσίου, δπερ, δρισθέν είς fίμισυ 

τοίς έκατόν ε[ ναι 'σωρευτικό ν. 'Ως σωρευτικό ν χα

ραιcτηρίζεται τό χρεωλύσιον τό όποίο ν κατ' έτος αύ

ξάνεται κατά τό ποσόν τό έξοικονομούμενον έκ τών 
τόκων τών έν τφ μεταξύ έξαγορασθεισών δμολογιών. 

>>Ή έξαγορά δμολογιών τού χρεωλυσίου θά γίνε

ται ούχί διά κληρώσεων είς τό άρτιο ν, άλλά δι· άγο

ρών εiς τά χρηματιστήρια επί τtf έκάστοτε ίσχυούσy 

τιμtf τών τίτλων. 'Ο τρόπος ούτος λειτουργίας τού 

χρεωλυσίου, έν συνδυασμφ πρός τούς υπολοίπους 

δρους, έξασφαλίζει τήν έξαγοράν τών δμολογιών διά 

τής πληρωμής ποσού σημαντικώς κατωτέρου τού 

κεφαλαίου. 

>>'Εν τtf έπελθούσy συμφωνίq., δέν καθορίζεται 

ρητός χρόνος λήξεως τών δανείων, τής έξοφλήσεως 

επερχομένης αύτομάτως διά τής λειτουργίας τού ώς 

άνω συστήματος έξαγορtίς. Καθ' υπολογισμόν ή έξό

φλησις θά πραγματοποιηθή έντός περιόδου 42-45 
έτών. 

>>'Ο μ ή καθορισμός τακτού χρόνου έξοφλήσεως, 

εύνοών τήν όφειλέτιδα χώραν, είς σπανίας μόνον πε

ριπτώσεις ρυθμίσεων έπετεύχθη καί δ ή μόνον δσάκις 

προβλέπεται- έν άντιθέσει πρός τά διά τού έλληνι

κού διακανονισμού δριζόμενα - ταχεία έξόφλησις 

λόγω υψηλού χρεωλυσίου. 

» Ύπό τάς συνθήκας ταύτας καί υπό τούς δρους 
τής δημοσιευθησομένης διακηρύξεως θ' άρχίση άπό 

τού 1963 ή εξυπηρέτησις τών τριών είς δολλάρια 
προπολεμικών δμολογιακών δανείων. Οί έν 'Ελλάδι 

ευρισκόμενοι τίτλοι θά έξυπηρετηθούν, υπό τούς 

ίδίους άκριβώς δρους, τών τοκοχρεωλυσίων κατα
βαλλομένων, φυσικά, είς δραχμάς. 

» "Οσον καί άν, διά τά προσεχή έτη, δέν δύναται 
νά προβλεφθή δημοσιονομική άνεσις, ή Κυβέρνησις 

πιστεύει δτι ή μέλλουσα νά προκύψη έκ τής έξυπη

ρετήσεως έπιβ(j,ρυνσις εlναι, έν όψει τών άναμενομέ

νων έκ τής ρυθμίσεως γενικωτέρων ώφελημάτων τής 

οίκονομίας, έπιβεβλ η μένη. 

»Τό είς δραχμάς προπολεμικόν δμολογιακόν δη

μόσιον χρέος δέν υφίσταται ούτε ούσιαστικώς, ώς 

έξανεμισθέν διά τού κατοχικού πληθωρισμού, ούτε 

νομικώς, ώς καταργηθέν καί τύποις, διά τού νόμου 18 
τού 1944. 'Υπό τήν έvνοιαν ταύτη ν, δέν ε[ναι δυνατή 
οlαδήποτε σύγκρισις τού έσωτερικού δμολογιακού 

χρέους πρός τό έξωτερικόν. Δέον, άλλωστε, νά ση

μειωθή, δτι πλείστα Κράτη, πλουσιώτερα πολύ τής 

'Ελλάδος, άντιμετωπίζουν τά εσωτερικά προπολεμι

κά των δμολογιακά χρέη είς τό υποτετιμημένον, μέ

χρι σχεδόν έκμηδενισμού, μεταπολεμικόν των νόμι

σμα. Οϋτω, τά άνάλογα δάνεια τής Γαλλίας καί τής 

'Ιταλίας άντιπροσωπεύουν σήμερον τό 2,9% καί τό 
1,4% άντιστοίχως τής προπολεμικής όνομαστικής 
των άξίας. 

»Παρά ταύτα ή Κυβέρνησις, διά σημερινής πρά

ξεως τού 'Υπουργικού Συμβουλίου, κυρωθησομένης 
διά νόμου, άπεφάσισε νά άνταλλάξη άπάσας τάς εν 
κυκλοφορίq. προπολεμικάς είς δραχμάς δμολογίας 

τού Δημοσίου, διά τίτλων νέου ένιαίου δμολογιακού 

δανείου, υπό τούς κάτ_ωθι δρους: 

»α. Μία fί πλείονες δμολογίαι οι'ωνδήποτε προ

πολεμικών κρατικών δανείων, συνολικής 6νομαστι

κής άξίας χιλίων προπολεμικών δραχμών, θά άνταλ-
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λάσσωνται εναντι μιiiς νέας δμολογίας όνομαστικής 

άξίας 50 σημερινών δραχμών. 
))β. Τό ένιαίον δμολογιακόν δάνειον θά tξυπηρε

τήται δι ' έπιτοκίου tκ 2% καί σωρευτικου χρεωλυ
σίου έξ !.1% έτησίως. 

η. Οί τόκοι του ένιαίου δανείου άπαλλάσσονται 

τής φορολογίας έπί του εΙσοδήματος. 

))δ. Ή έξόφλησις του ένιαίου δανείου θά γίνεται 
δι' έξαγορiiς δμολογιών ύπό του Δημοσίου εlς τό 
Χρηματιστήριον. 

)) 'Η διά του εlδικου τούτου μέτρου θεσπιζομένη 
ύπέρ τών δμολογιούχων τών εlς δραχμάς κρατικών 

δανείων έξαίρεσις, ούδόλως έπηρεάζει τό νομικόν 

καθεστώς τών άλλων προπολεμικών εlς δραχμάς 

άπαιτήσεων, αϊτινες tξεμηδενίσθησαν. Ούτω, δλο

κληρουται ή έκκαθάρισις τών εlς τήν προπολεμικήν 

περίοδον άναγομένων πιστωτικών σχέσεων)). 

'Από τήν πλευρά του, τό Σταίητ Ντηπάρτμεντ σέ 

ιiνακοίνωσή του επισημαίνει ότι «ή ρύθμισις του έλ

ληνικου χρέους εΙναι σημαντικόν βημα πρός τήν 

δδόν της ύγιους οίκονομικης ιiναπτύξεως καί δι' αύ

τη ς ιiφηρέθη μέγα έμπόδιον είς τήν ροήν ίδιωτικών 

κεφαλαίων πρός τήν 'Ελλάδα καί ήνοιξε νέα λεωφό

ρος χρηματοδοτήσεως παρά τών δανειστικών 'Ορ

γανισμών». Στήν ιiνακοίνωση τονίζεται &.κόμη ότι «ή 

ιiμερικανική Κυβέρνησις ύποδέχεται εύμενώς τήν 

συμφωνίαν, ώς εύρύνουσαν καί ένισχύουσαν τήν 

προοπτικήν προόδου του έλληνικου εθνους». 

20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1962 

'Ο πρόεδρος του ΟΒΑ, Α. Τσάτσος, έπισκέπτεται 

τόν Κ. Καραμανλη καί ύποβάλλει τήν παραίτησή 

του γιά λόγους ύγείας. 'Ο Κ. Καραμανλης τήν ιiποδέ

χεται καί του έκφράζει τίς εύχαριστίες του «διά τάς 

ύπηρεσίας τάς δποίας προσέφερεν είς τήν προσπά

θειαν έκβιομηχανίσεως της χώρας». 

22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1962 

'Ύστερα ιiπό τή διαπίστωση ότι στήν Κούβα δη
μιουργείται ιiριθμός βάσεων πυραύλων, ίκανών, πι

θανότατα, νά πλήξουν τίς ΗΠΑ, δ 'Αμερικανός πρόε

δρος ιiποφασίζει τήν έπιβολή αύστηρου ναυτικου 

ιiποκλεισμου της Κούβας, σέ ζώνη 200 μιλίων, προ
κειμένου νά παρεμπdδίσει τόν ιiνεφοδιασμό της μέ 
έπιθετικά όπλα. Καί ένώ σοβιετική νηοπομπή κα
τευθύνεται πρός τήν 'Αβάνα, οί ΗΠΑ ζητουν τήν 

άμεση σύγκληση του Συμβουλίου 'Ασφαλείας του 

ΟΗΕ. Λίγο πρίν ιiναγγείλει έπίσημα τήν ιiπόφασή 

του πρός τόν ιiμερικανικό λαό, δ πρόεδρος Κέννεντυ 

ιiπευθύνει στόν Κ. Καραμανλη τήν ιiκόλουθη έπι

στολή: 

«'Αγαπητέ μου κύριε πρωθυπουργέ, 

»Ζήτησα άπό τόν πρεσβευτή Λαμπουίς νά σaς παραδώ

ση προσωπικώς ενα άντίγραφο τοϋ λόγου πού θά εκφωνή

σω άπόψε καί δ δποίος θά αναφέρεται στίς επικίνδυνες 

έξελίξεις τής Κούβας καί στίς ένέργειες πού εχω είσηγηθή. 

>>'Η πιθανότητα μυστικής έγκαταστάσεως βάσεων έπι

θετικών πυρηνικών βλημάτων στήν Κούβα άπό τήν Σοβιε
τική 'Ένωση, έρευνaται εξονυχιστικά. 'Επιπλέον προχω

ρεί ή έκτετriμένη ερευνα γιά επιπρόσθετες βάσεις .• ο πρε

σβευτής σας θά ενημερωθή γιά τίς λεπτομέρειες. Αuτή ή 

σοβιετική ένέργεια ερχεται σέ άντίθεση πρός τίς δηλώσεις 

τοϋ κ. Χρουστσώφ πού διαβιβάστηκαν σέ μένα προσωπι

κώς πρίν λίγες μέρες άπό τόν ύπουργό 'Εξωτερικών κ. 

Γκρομύκο, σύμφωνα μέ τίς δποίες μόνον άμυντικά δπλα 

εχουν παραχωρηθή στήν Κούβα. 

»Θά εχετε άσφαλώς ύπ' όψιν σας αuτό τό όποίο δήλω

σα δημοσί~ πρίν ενα μήνα, "έάν καθ' οίανδήποτε στιγμή ή 

κομμουνιστική βάση στήν Κούβα μετατρεπόταν σέ έπιθε

τική, μέ εξαιρετική σπουδαιότητα γιά τή Σοβιετική 'Ένω

ση, τότε ή χώρα αuτή θά επρεπε νά πράξη δ,τιδήποτε προ

κειμένου νά ύπερασπίση τήν άσφάλειάν της καί τήν άσφά

λειαν τών συμμάχων της" . 'Επομένως, καθίσταται άμεσος 

ή άνάγκη πυρηνικής άπομονώσεως, γιά νά άποφευχθοϋν 

περαιτέρω εγκαταστάσεις επιθετικών βλημάτων άπό τήν 

σοβιετική Κυβέρνηση στήν Κούβα. 'Ελπίζω καί προσεύ

χομαι, ή ένέργεια αuτή νά δδηγήση στήν άπομάκρυνση 

τών επιθετικών βλημάτων άπό τήν περιοχή. 

>>' Εξέφρασα στόν κ. Χρουτστώφ τήν έλπίδα δτι Εχουμε 
άκόμη τήν δυνατότητα νά πάρουμε ξανά τήν δδό τών εΙρη

νικών διαπραγματεύσεων. 

»Ζήτησα έπίσης τήν έπείγουσα σύγκληση τοϋ Συμβου

λίου 'Ασφαλείας τοϋ ΟΗΕ. Συγχρόνως συνέστησα στόν 

πρεσβευτή Στήβεvσον νά προτείνη έκ μέρους τών ΗΠΑ 
τήν λήψη μιaς άποφάσεως, ή όποία θά ύπεχρέωνε τήν άπο

μάκρυνση τών βάσεων βλημάτων καί άλλων έπιθετικών 

δπλων άπό τήν Κούβα, ύπό τήν έποπτεία παρατηρητών τοϋ 

ΟΗΕ. Αuτό θά εδινε τήν δυνατότητα στίς ΗΠΑ νά dρουν 

τήν επιβολή άπομονώσεως. 'Ελπίζω δτι δ άντιπρόσωπός 

σας, ϋστερα άπό δική σας καθοδήγηση, θά συνεργασθή 

ένεργά μέ τίς ΗΠΑ καί δτι θά ύποστηρίξη μέ σθένος στά 

'Ηνωμένα 'Έθνη τό άνωτέρω πρόγραμμα. 

>>Τό ύπουργείο Έξωtερικών θά τηρή ένήμερο τόν πρε

σβευτή σας έπί δλων τών εξελίξεων»2οs. 

'Η στάση της έλληνικης Κυβερνήσεως στήν 

κουβανική κρίση θά καθοριστεί σέ σύσκεψη πού θά 

πραγματοποιηθεί τήν έπομένη, 23 'Οκτωβρίου, ύπό 
τήν προεδρία του Κ. Καραμανλη, μέ βάση τήν ιiρχή 

δτι «ή 'Ελλάς παραμένει πιστή σύμμαχος τών ΗΠΑ 

καί μέλος τοϋ ΝΑ ΤΟ». Στή σύσκεψη ελαβαν μέρος 

ο{ ύπουργοί 'Εξωτερικών, Έθνικης 'Αμύνης, Συντο

νισμοϋ καί Οίκονομικών. Παράλληλα, δ 'Έλληνας 

πρωθυπουργός ιiπέστειλε σχετικό προφορικό μήνυ

μα στόν πρόεδρο Κέννεντυ μέσω τοϋ 'Αμερικανοϋ 

πρέσβη στήν 'Αθήνα. 

23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1962 

Μέ τήν εύκαιρία της ένάρξεως του έορτασμοϋ της 
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50ετηρίδος άπό τήν άπελευθέρωση τής Θεσσαλονί

κης, ό Κ. Καραμανλής σέ μήνυμά του άναφέρει: 

« 'Αποτίων ώς πρωθυπουργός τής χώρας φόρον 
τιμής πρός τούς άγωνισθέντας καί θυσιασθέντας κα

τά τούς βαλκανικούς πολέμους, κατέχομαι άπό Ιδιαι

τέραν συγκίνησιν, διότι αί παιδικαί άναμνήσεις μου, 

ώς Μακεδόνας, εlναι συνδεδεμέναι μέ τά ένδοξα γε

γονότα, τά όποία έορτάζομεν σήμερον. 'Η μακρά κqj , 

άπαράμιλλος άντίστασις τών δποδούλων, πού έκο

ρυφώθη μέ τήν έξόρμησιν τών θρυλικών Μακεδονο
μάχων, ή άλληλεγγύη καί συμπαράστασις τών έλευ

θέρων πρός τούς άλυτρώτους 'Έλληνας καί, πρό 

παντός, ή ένότης τοί5 έθνους, ώδήγησαν είς τήν δι

πλήν νίκην τοί5 1912-13 καί τήν άπελευθέρωσιν rής 
Μακεδονίας. Αί άρεταί δέ αύταί έπέτρεψαν εΙς τόν 

γενναίον άρχιστράτηγον διάδοχον Κωνσταντίνον 

καί τόν οξυδερκή πολιτικόν Ε. Βενιζέλον νά άντα

ποκριθοί5ν εΙς τάς προσδοκίας τοί5 έλληνισμοί5 καί 

νά άξιοποιήσουν τάς μεγάλας θυσίας του. Διότι μό
νον ήνωμένος ό λαός, μέ τά Ιδανικά τοί5 έθνους καί 

τής έλευθερίας, θά δυνηθή καί τώρα νά διαδραματίση 

άπροσκόπτως τήν ίστορικήν άποστολήν του, νά δια

σφαλίση τήν γαλήνην του, νά προστατεύση τήν χώ

ραν άπό κάθε έπιβουλήν καί νά όλοκληρώση τήν 

συντελουμένην εΙς τόν τόπον μας γενικήν πρόοδον. 

»Οι' πατέρες μας, ήνωμένοι τό 1912 ήνοιξαν εΙς τό 
Σαραντάπορον τάς πύλας τfjς έλευθερίας διά τήν 

Μακεδονίαν καί τήν Θράκη ν. v Ας άκολουθήσωμεν 

τό παράδειγμά των καί εΙς τάς εlρηνικάς έθνικάς έπι

διώξεις, τήν νέαν Μεγάλην 'Ιδέαν τοί5 έλληνισμοί5. 
Εlναι ή πρέπουσα τιμή καί εύγνωμοσύνη, τήν όποίαν 

τούς οφείλομεν». 

23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1962 

Μέ τήν εύκαιρία του εορτασμοu τής 'Ημέρας των 

'Ηνωμένων 'Εθνών, ό Κ. Καραμανλής σέ μήνυμά 

του άναφέρει: 

«Ή σημερινή ήμέρα τών Ήνωμένων Έθνών 

άποτελεί διά τούς 'Έλληνας έπέτειον, διά τήν όποίαν 

έχομεν εΙδικούς λόγους νά χαιρώμεθα καί νά ε'ίμεθα 

δπερήφανοι. 'Η ίστορία μας παρέσχε διά τών 'Αμ

φικτυονιών τό πρότυπον οργανώσεως πολιτειών, έν 

πλήρει άνεξαρτησίq, πρός άλλήλας καί μέ σκοπόν 

τήν διαφύλαξιν τής εΙρήνης καί τήν προώθησιν τών 

έργων τής εύημερίας καί τοί5 πολιτισμοί5. 

»'Υπήρξαμε μεταξύ τών ίδρυτών καί πρωτοπόρων 

τής νεωτέρας οργανώσεως άνεξαρτήτων πολιτειών 

έπί παγκοσμίου τήν φοράν αύτήν έπιπέδου τών 

Ήνωμένων Έθνών. Σκοπός ήμών καί τών λοιπών 

ίδρυτών ή το ή άντικατάστασις τής βίας διά τής έμπε

δώσεως τής διεθνοί5ς νομιμότητος. ΕΙς τήν έπιδίωξιν 
αύτήν ή Έλλάς παραμένει πιστή». 

Στή συνέχεια εξαίρει «τό έργον τοί5 οργανισμοί5 

καί τήν συμβολή ν του εΙς τήν προσπάθειαν όπως τε

θfj φραγμός εΙς τήν κατά τής 'Ελλάδος έπιβουλήν» 

καί ύπογραμμίζει δτι «ή Έλλάς προσβλέπει εΙς τήν 

έπιτυχή συνέχισιν τοί5 έργου τών Ήνωμένων Έ

θνών». 

24-29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1962 

'Ο Κ. Καραμανλής επισκέπτεται τή Θεσσαλονί

κη καί συμμετέχει στόν εορτασμό τής εθνικής επε
τείου καί τής άπελευθερώσεως τής πόλεως άπό τόν 

τουρκικό ζυγό. 

Καθ' όδόν πρός τήν συμπρωτεύουσα, καί συγκε

κριμένα στή Λάρισα καί τήν Κατερίνη, ό Κ. Καρα

μανλής γίνεται δεκτός μέ θερμές εκδηλώσεις άπό 

τούς κατοίκους, ενω στό σιδηροδρομικό σταθμό τής 

' Θεσσαλονίκης, δπου τόν ύποδέχονται οί ύπουργοί 
Προνοίας, Α. Στράτος, καί Β. 'Ελλάδος, Δ . Μανέν

της, καθώς καί πλήθος κόσμου, άπευθύνει τόν άκό

λουθο χαιρετισμό: 

«'Η λαμπρά δποδοχή τήν όποίαν μοί5 έπεφυλάξα

τε σήμερον έπιβεβαιοί τήν σταθερήν έμπιστοσύνην 

μέ τήν όποίαν ό έλληνικός λαός περιβάλλει τήν Κυ

βέρνησίν μου. Τήν έκδήλωσιν αύτή ν τής έμπιστοσύ

νης σας τήν έκτιμώ, τοσούτφ μάλλον καθ~ όσον ή 

Κυβέρνησις έχει άνάγκην τής συμπαραστάσεως τοί5. 

λαοί5, προκειμένου νά φέρη εΙς πέρας τό έργον τό 

όποίον άνέλαβεν. -.. 
»Τό έργον αύτό, όπως γνωρίζετε, συνίσταται εΙς 

τήν διαφύλαξιν τής γαλήνης καί τής άσφαλείας τής 

χώρας καί εΙς τήν βελτίωσιν τοί5 βιοτικοί5 έπιπέδου 

τοί5 λαοί5 διά τής ταχείας άναπτύξεως τής οΙκονομίας 

μας. Δύναμαι νά σaς βεβαιώσω ότι αί κυβερνητικαί 

προσπάθειαι έξελίσσονται συμφώνως πρός τάς προ

βλέψεις τής Κυβερνήσεως καί τάς προσδοκίας τοί5 

λαοί5. Διότι καί πρόοδος μεγάλη έσημειώθη τά τε

λευταία έτη εiς τήν χώραν μας καί άσφαλείς προσπά

θεια ι έδημιουργήθησαν δι, ενα καλύτερον μέλλον. 

Τό μέλλον όμως αuτό καί αί κατακτήσεις τών τελευ

ταίων έτών δφίστανται συστηματικήν καί έπικίνδυ

νον δπονόμευσιν. Καί ή Κυβέρνησις εlναι άποφασι

σμένη μέ τήν συμπαράστασιν τοί5 λαοί5 νά προστατεύ

ση τήν γαλήνην τοί5 τόπου καί νά όλοκληρώση παρά 

πiiσαν άντίδρασιν τό έργον της. Ή σημερινή θερμή 

υποδοχή σας καί αί ένθουσιώδεις έκδηλώσεις, τάς 
όποίας συνήντησα κατά τήν διαδρομήν μου, μέ πεί

θουν ότι καί ό λαός εlναι έξ 'ίσου άποφασισμένος νά 

προστατεύση τά άyαθά αύτά)). 

Τήν επομένη, 25 'Οκτωβρίου, ό Κ. Καραμανλής 
θεμελιώνει τό εργοστάσιο λιπασμάτων στή Νέα 

Καρβάλη καί τό εργοστάσιο φωσφορικών λιπασμά

των στήν Πτολεμαtδα. 
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Μετά τα εγκαίνια τοί> έργοστασίου στή Νέα 

Καρβάλη καί κατά τή διάρκεια γεύματος πού παρέ

θεσε πρός τιμή του ή συντονιστική έπιτροπή τών 

'Επιμελητηρίων Καβάλας, ό Κ . Καραμανλής σέ 

έκτενfj όμιλία του άνέφερε : 

«'Ο ύπουργός Βιομηχανίας, &να πτύσσω ν πρό 

όλίγου τήν σημασίαν τών δύο μεγάλων βιομηχανι

κών μονάδων, τfiς δ ποίας θεμελιώνομεν είς τήν περι

οχήν σας, έτόνισε δύο πράγματα: Πρώτον, ότι αί μο

νάδες αι5ταί, εiς τάς δποίας θά έπενδυθουν 60 περίπου 
έιωτ. δολλάρια, θά τονώσουν τήν οίκονομικήν δρα

στηριότητα τής Βορείου 'Ελλάδος, καί δεύτερον, ότι 

θά συμβάλουν aποφασιστικώς είς τήν dνάπτυξιν τής 

dγροτικής μας οίκονομίας. 

»'Ο χαρακτήρ αι5τός τών έγκαινιαζομένων lργων 

μου παρέχει τήν ει5καιρίαν νά έκθέσω τήν πολιτική ν 

τής Κυβερνήσεώς μου εiς τόν dγροτικόν τομέα καί 

νά έπισημάνω συγχρόνως τήν ι]θικώς καί πολιτικώς 

aπαράδεκτον καπηλείαν, ή δποία aσκείται είς βάρος 

του 'Έλληνος dγρότου. 

»'Ομιλών πρό τινος είς τήν Θεσσαλονίκη ν έτό

νισα ότι τόν τελευταίον καιρόν τά κόμματα καί δ 

τύπος τής aντιπολιτεύσεως, διά νά προκαλέσουν πο

λιτικήν dνωμαλίαν εiς τόν τόπον, καλλιεργουν πρός 

πάσαν κατεύθυνσιν τό πνευμα τής dναρχίας καί τής 

aνυπακοής είς τούς νόμους τής Πολιτείας. Καί δέν 

dρκουνται πλέον είς τήν ένθάρρυνσιν διαφόρων πα

ραλόγων αίτημάτων, dλλά προσπαθουν νά έξωθή

σουν τάς τάξεις τών έργαζομένων, καί ίδίως τών 

dγροτών, είς έκνόμους έκδηλώσεις, διά νά τάς φέ

ρουν είς aντίθεσιν μέ τήν Κυβέρνησιν καί νά τάς 

καταστήσουν έχθρούς του Κράτους. 

»Τήν έγκληματικήν αι5τήν προσπάθειαν όφείλω 

νά καταγγείλω διά νά προστατεύσω, όχι μόνον τούς 

dγρότας aπό τήν έπιχειρουμένην καταδημαγώγησίν 

των, dλλά καί αι5τήν ταύτη ν τήν γαλήνη ν του τόπου, 

ή δποία κυρίως aπειλείται aπό τάς dντιδημοκρατι

κάς έπιδιώξεις τής aντιπολιτεύσεως. 

))Προερχόμενος aπό τάς τάξεις σας, καί γνωρίζων 

καλύτερον παντός άλλου τά ζητήματά σας, θά σάς 

δώσω τήν πραγματικήν είκόνα του dγροτικου μας 

προβλήματος, καί θά σάς έξηγήσω τήν πολιτικήν 

τήν δποίαν dκολουθουμεν πρός έπίλυσίν του. 

)Πό dγροτικόν πρόβλημα 

)Πά προβλήματα του 'Έλληνος dγρότου πού εί

ναι κατά βάσιν καί τό πρόβλημα τής έλληνικής οί

κονομίας, τό δημιουργεί τό γεγονός ότι ή 'Ελλάς, 

ένώ εlναι χώρα γεωργική, δέν lχει ,χωράφια. Αι5τή ή 

aντίφασις ύπάρχει είς τήν βάσιν τής έλληνικής οί

κονομίας, καί έκδηλώνεται περισσότερον εντονος 

είς τόν dγροτικόν τομέα. 

)) 'Όπως γνωρίζετε, μόνον τό Ι I 4 του έλλ ηνικου 
έδάφους, fίτοι 36 έκατ. περίπου στρέμματα, εlναι γε-

ωργικώς έκμεταλλεύσιμον. 'Εκ τούτου 6 έκατ. 

στρέμματα εlναι εδαφος ύψηλής γονιμότητος, ένώ τά 

ύπόλοιπα εlναι χαμηλής aξίας ώς γεωργικά έδάφη. 

'Από τάς καλλιεργουμένας έκτάσεις, μόνον 3.800.000 
στρέμματα aρδεύονται, τά δέ ύπόλο,πα εlναι ξηρικά 

καί πολύ μικράς aποδόσεως. Περιττόν νά τονίσω ότι 

καί αί κλιματολογικαί συνθήκαι τής χώρας δένε[ ναι 

έπαρκώς ει5νοϊκαί διά γεωργικήν έκμετάλλευσιν. 

))Πέραν τούτου δ γεωργικός κλήρος εlναι μικρός 

kαί κατακερματισμένος. Κατά μέσον όρον δέν ύπερ

βαίνει τά 35 στρέμματα κατά οίκογένειαν, εναντι 50 
στρεμμάτων είς τήν Γιουγκοσλαβίαν, 56 είς τήν 

Ρουμανίαν, 25 είς τήν Τουρκίαν καί πολύ περισσοτέ

ρων εiς άλλας χώρας. 

)) 'Εξ άλλου, τά έξαγώγιμα γεωργικά μας προϊόν
τα, τά συνιστώντα τόν κύριογ όγκον τών έξαγωγών 

μας, dποτελουν, έξαιρέσει τινών έξ αι5τών, όπως δ 

βάμβαξ, είδη σχεδόν πολυτελείας η περιωρισμένης 

καταναλώσεως, πράγμα τό δποίον δυσχεραίνει καί 

τήν αϋξησιν τής παραγωγής των, dλλά καί τήν 

άσφαλή τοποθέτησίν των είς τήν διεθνή dγοράν. 

))Τά δεδομένα αι5τά μάς δίνουν μίαν γενική ν είκό

να τών προβλημάτων τής γεωργικής μας οίκονομίας 

καί τών δυσχερειών, τάς δποίας αϋτη aντιμετωπίζει, 

δδηγουν δέ είς τό συμπέρασμα ότι μόνον ή πλήρης 

αναδιάρθρωσις τής οΙκονομίας μας θά dμβλύνη τό 

πρόβληj.ια τής aπασχολήσεως καί του εiσοδήματος 
του 'Έλληνος γεωργου. 

)Πόσον όμως σοβαρά προβλήματα δέν δύνανται 

νά λυθουν διά τής δημαγωγίας καί τών ύπ ' αι5τής 

προκαλουμένων λαϊκών συγκεντρώσεων, όπως δέν 

έλύθησαν έπί δεκαετηρίδας δλοκλήρους, διότι ακρι

βώς ι]γνοείτο ή οι5σία του οίκονομικου μας προβλή

ματος καί ή δημαγωγία έπεκράτει τής δημιουργίας. 

Θά λυθουν μέ πολύν μόχθον καί πρό παντός μέ μίαν 

μεθοδικώς όργανωμένην καί καθολικήν προσπάθει

αν. 

)) Ή Κυβέρνησις, έκτιμώσα dκριβώς αι5τήν τήν 

κατάστασιν, lλαβε σειράν μέτρων διά τήν προοδευ

τικήν έπίλυσιν τών προβλημάτων αι5τών\ Μέτρων 

aποβλεπόντων είς τήν αϋξησιν του γεωργικου είσο

δήματος τής χώρας καί συνεπώς τήν βελτίωσιν του 
βιοτικού έπιπέδου του 'Έλληνος dγρότου. 

)) 'Εν πρώτοις, ή Κυβέρνησις έπέτυχε τήν σο βα
ράν αϋξησιν τής πιστοδοτήσεως του 'Έλληνος dγρό

του. Οί σχετικοί άριθμοί είναι χαρακτηριστικοί. 

'Ενώ τό /955 ή συνολική πιστοδότησις τής γεωργίας 
άνήρχετο είς 3. 749 έκατ. δρχ. ηι5ξήθη είς τό τέλος 

του /96/ είς 9.271 έκατ. δρχ. μέ ταυτόχρονον μείωσιν 

του έπιτοκίου. 'Επί πλέον aπό του /960, διά νά ύπο
βοηθήση τόν άγρότην είς τήν βελ τίωσιν του κλήρου 

του καί τήν dπόκτησιν παραγωγικών μέσων, έπέτυχε 

τήν διοχέτευσιν μέσω τής Α ΤΕ μεσομακροπροθέ

σμων δανείων ϋψους 1.200 έκατ. δρχ. περίπου κατ' 
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έτος, έναντι Ι65 έκατ. τό Ι955. Έκ τοv ποσοv δέ 

τούτου τό fίμισυ περίπου χορηγείται πρός 2%, κυρί
ως διά τήν άπόκτησιν άντλητικών συγκροτημάτων 

καί παραγωγικών ζώων. Οί δροι τών δανείων τούτων 

ε{ναι πρωτοφανείς, άκόμη καί διά τάς χώρας τάς οΙ

κονομικώς άνεπτυγμένας. 

»Διά τήν βελτίωσιν τοv γεωργικού κλήρου άπο

βλέψαμεν έπίσης είς τήν ταχείαν προώθησιν σειράς 

έγγειοβελτι'ωτικών καί συναφώv-έργων. Διά τών έρ

γων τούτων ηύξήθησαν fίδη αί άρδευόμεναι έκτάσεις 

κατά Ι έκατ. στρέμματα, ένώ έπετεύχθη ή άντιπλημ

μυρική προστασία καί άποστράγγισις Ι,8 έκατ. 

στρεμμάτων καθώς καί ή άπόδοσις είς τήν καλλιέρ

γειαν 450.000 στρεμμάτων. Ή σχετική δαπάνη κατά 
τήν περίοδον Ι956-6Ι διά τά μεγάλα έγγειοβελτιωτι

κά, τά μικρά κοινωφελή καί τά όρεινά ύδρονομικά 

έργα, άνήλθεν είς 4.467 έκατ. δρχ. έναντι Ι.Ο73 έκατ. 
τής περιόδου Ι950-55. Κατά τό τρέχον έτος προβλέ

πεται έξάλλου δαπάνη έτέρων Ι.242 έκατ. δρχ. διά τό 

πρόγραμμα τών έγγειοβελ τιωτικών καί μόνον. 

»'Εν γένει, χάρις εΙς τά ληφθέντα μέτρα, τό πο

σοστόν τών έπενδύσεων τοv τομέως τής γεωργίας εΙς 

τό σύνολον τών έπενδύσεων, τό όποίο ν άνήρχετο μό

λις εΙς 7,5% τό Ι955, άνήλθεν εΙς 17,5% κατά μέσον 
δρον κατά τά έτη Ι960-61. 'Αποτελεί δέ έπιδίωξιν 

τής Κυβερνήσεως ή περαιτέρω τόνωσις τών παραγω

γικών έπενδύσεων. Πρός τοvτο τό πενταετές πρό

γραμμα άναπτύξεως προβλέπει συνολικήν δαπάνην 

8.000 έκατ. δρχ., έκ τών όποίων 4.500 έκατ. θά άφορά 
. τά μεγάλα καί μεσαία έγγειοβελ τιωτικά έργα. Τό 

έκτεταμένο τοvτο πρόγραμμα καλύπτει περίπου δλα 

τά μεγάλα έγγειοβελτιωτικά έργα, δπως τών πεδιά

δων τοv "Εβρου, τοv Νέστου, τοv Στρυμώνος, τοv 

Άξιοv, τοv Άλιάκμονος, τοv Σπερχειού, τοv Μέ

γδοβα, του 'Αχελώου, του Καλαμά, τοv Πηvειοv καί 

'Αλφειού 'Ηλείας κ.λ. π. 

»Διά νά έκτιμηθή ή έκτασις τοv ύπό έκτέλεσιν 

προγράμματος άρκείνά γίνη σύγκρισις μέ τά μεγάλα 

παραγωγικά έργα τής περιόδου Ι928-32, δηλαδή τά 

άντιπλημμυρικά τών πεδιάδων Σερρών- Θεσσαλονί

κης, τά όποία τόσον άπό άπόψεως δαπάνης δσον καί 

άπό άπόψεως ώφελιμότητος άντιστοιχοvν εΙς τό Ι Ι 6 
περίπου τών έκτελουμένων σήμερον έγγειοβελ τιωτι

κών έργων. 

»Παραλλήλως έγκαινιάσαμεν καί εΙδικά προγράμ

ματα γεωργικής άναπτύξεως, ώς τό πρόγραμμα διά 

τήν άνάπτυξιν τής οΙκονομίας τών όρεινών περιο

χών, τό πρόγραμμα ένισχύσεως τών κλασικών κα

πνοπαραγωγικών περιοχών καί τό πρόγραμμα έπα

νεποικισμοv τών παραμεθορίων περιοχών. Διά τά εΙ

δικά αύτά προγράμματα διετέθησαν ήδη 750 έκατ. 
δρχ. περίπου. 

» 'Εξ άλλου, ή Κυβέρνησις, γνωρίζουσα δτι ή 

έξασφάλισις σταθερού εΙσοδήματος διά τόν άγρότην 

δέν άποτελεί μόνον έπιτακτικήν κοινωνικήν άνάγ

κην, άλλά καί άπαραίτητον δ ρο ν διά τήν δμαλήν έξέ

λιξιν τής οΙκονομικής καί κοινωνικής ζωής τοv τό

που, υίοθέτησε καί έφήρμοσεν εΙς εύρυτάτην έκτα σι ν 

μέτρα έπιδοτήσεως καί συγκεντρώσεως τών άγροτι

κών προϊόντων. Καί τοvτο παρά τήν έπιβάρυνσιν τοv 

προϋπολογισμου καί τούς νομισματικούς κινδύνους. 

»Μερικοί άριθμοί ε{ ναι χαρακτηριστικοί. 'Ενώ 

τό Ι955 τό Κράτος συνεκέντρωσε ποσότητα Ι90.000 

τόνων σίτου, κατά τά πρόσφατα έτη δχι μόνον κατέ

στη καθολική ή συγκέντρωσις άλλά έδόθησαν καί 

ηύξημέναι τιμαί, μέ άποτέλεσμα νά έπιβαρύνεται χά

ριν του άγρότου τό κοινωνικόν σύνολον μέ 800 περί
που έκατ. Έκτός τοv σίτου, ή Κυβέρνησις προέβη 

είς καθολικήν συγκέντρωσιν τής σταφίδος, μέ βα

ρείας θυσίας του προϋπολογισμού. ·Ως πρός τό 

έλαιον, προσφάτως μόλις συνεκεντρώθησαν 33.000 
τόνοι καί έπετεύχθη πλήρως ή στήριξις τών τιμών, 

παρά τό ϋψος τής περυσινής έσοδείας. 'Επίσης ή 

Κυβέρνησις προέβη πλειστάκις εΙς τήν συγκέντρω

σιν πλεονασμάτων καπνου καί όρύζης, καί εΙς τήv 
προστασία ν δ λ ων σχεδόν τών γεωργικών προϊόντων. 

Τά βάρη του προϋπολογισμού έκ τής παρεχομένης 

προστασίας άνέρχοvται εΙς 300 περίπου έκατ. δρχ. 

κατά μέσον δρον έτησίως. 

))Διά νά έξασφαλίσωμεν εΙς τόν 'Έλληνα άγρότην 

εΙσόδημα δχι μόνον σταθερόν, άλλά αύξανόμενον, 

καθώς καί πληρεστέρανάπασχόλησιν, υίοθετήσαμεν 

τήν πολιτικήν τής άναδιαρθώσεως τών καλλιεργει
ών. 'Επιδίωξις τής πολιτικής ταύτης ε{ναι νά έγκα

ταλειφθουν αί καλλιέργειαι έκείναι αί όποίαι άποδί

δουν χαμηλόν στρεμματικόν εΙσόδημα καί νά στρα

φούν οί γεωργοί πρός τήν καλλιέργειαν προϊόντων, 

τών δποίων ή έν τφ έσωτερικψ καί έξωτερικφ ζήτη

σις ε{ναι έξησφαλισμένη. Αί προσπάθειαι τής Κυ

βερνήσεως εΙς τόν τομέα τής άρδεύσεως καί τών έγ

γείων βελτιώσεων θά καρποφορήσουν ύπέρ του άγρό

του, έφ' δσον ούτος στραφή πρός τήν καλλιέργειαν 

του βάμβακος, τών όπωροκηπευτικών, ή τών κτηνο

τροφικών ψυχανθών. 'Από τοv Ι960, διά τήν έπίτευ

ξιν τής άναδιαρθρώσεως, έτέθη εΙς έφαρμογήν πρό

γραμμα έπιδοτήσεως τών καλλιεργειών βάμβακος 

καί κτηνοτροφικών ψυχανθών, ένώ έφέτος έπιδοτεί

ται καί τό κόστος βελτιώσεως τών δενδροκαλλιερ

γειών. Διά τόν σκοπόν αύτόν διατίθενται 300 περίπου 
έκατ. δρχ. έτησίως. , 

))Παραλλήλως, προωθείται άποφασιστικώς ή ϊ

δρυσις καί έπέκτασις γεωργικών βιομηχανιών διά 

τήν πληρεστέραν άξιοποίη,σιν τής άγροτικής παρα

γωγής καί βελτίωσιν τοv εΙσοδήματος του άγρότου. 

Πρός τοvτο, έντός τών πλαισίων τοv πενταετούς 

προγράμματος οΙκονομικής άναπτύξεως, ή Κυβέρ

νησις κατήρτισε καί έκτελεί μέσω τής Α ΤΕ εlδικόν 

πρόγραμμα γεωργικών βιομηχανιών, ή όλοκλήρωσις 
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τού όποίου θά aπαιτήση δαπάνην 1.200 έκατ. περί
που. Τό ύπό εκτέλεσιν πρόγραμμα κατηρτίσθη μέ 

βασικόν κριτήριον τάς aνάγκας εiς βιομηχανικάς 

εγκαταστάσεις διά τήν πλήρη aξιοποίησιν τών κυ

ριωτέρων γεωργικών προϊόντων τής χώρας, Ί]τοι 

προβλέπει εγκαταστάσεις διά τήν επεξεργασίαν τού 

οίνου, τής σταφίδας, τής σουλτανίνας, τού ελαίου, 

τών έσπεριδοειδών καί τών γαλακτοκομικών προϊόν

των καθώς καί τήν κονσερβοποίησιν τών όπωροκη

πευτικών. Συγχρόνως ίδρύθη ή μεγάλη Λαχαναγορά 

'Αθηνών καί προωθήθη aποφασιστικώς ή όλοκλή

ρωσις τής ψυκτικής άλύσου διά τής ίδρύσεως εiδικοίΊ 

φορέως, δστις aνέλαβε τήν όλοκλήρωσιν καί εκμε

τάλλευσιν τών aναγκαίων εγκαταστάσεων διά τήν 

διαφύλαξιν καί προώθησιν τών φθαρτών γεωργικών 

προϊόντων. Δ ιά τό τελευταίον αύτό πρόγραμμα διετέ

θησαν μέχρι τούδε 420 έκατ. περίπου. 

»Σημαντικά ποσά έδαπανήθησαν διά τήν κατα

πολέμησιν διαφόρων aσθενειών, ώς ό δάκος καί ό 

περονόσπορος. Μόνον διά τήν προστασίαν τής κα

πνοπαραγωγής διετέθησαν κατά τά δύο τελευταία 

έτη 190 έκατ. δρχ., μέ aποτέλεσμα νά aποφευχθή 

aνυπολόγιστος καταστροφή τής καπνικής οiκονομί

ας. 

»'Εξ aλλου, διά τών εύκολιών πού παρέσχεν ή 

Κυβέρνησις, έτριπλασιάσθη περίπου ό aριθμός τών 

τεχνικών μέσων, δηλαδή έλκυστήρων, aρδευτικών 

συγκροτημάτων, άλωνιστικών μηχανών κ.λ.π. 

»Άλλά καί εiς τόν έμπορικόν τομέα έλήφθησαν 

ύπό τής Κυβερνήσεως μέτρα ύπέρ τών aγροτών. Οϋ

τω, διά τής προσφάτως ίδρυθείσης μέ κρατικά κεφά

λαια 50 έκατ. δρχ. Νέας ΑΓΡΕΞ έπετεύχθη ούσιωδώς 
προώθησις τών έξαγωγών τών aγροτικών μας προϊ

όντων. 'Επίσης l]σκήθη συστηματική έξωτερική έμ

πορική πολιτική διά τήν ένίσχυσιν τών έξαγωγών 
μας. ·Αλλά πέραν δλων αύτών, τό iδιαίτερον ένδιαφέ

ρον τής Κυβερνήσεως διά τήν aγροτικήν μας οiκο

νομίαν έξεδηλώθη έvτονον κατά τάς διαπραγματεύ

σεις διά τήν σύνδεσιν τής 'Ελλάδος μέ τήν Κοινήν 

Άγοράν. Κατά τάς διαπραγματεύσεις ταύτας έπεδι

ώξαμεν καί έπετύχομεν, μέ κίνδυνον ματαιώσεως τής 

συνδέσεως, νά προστατευθούν τά γεωργικά μας 

προϊόντα καί νά έξασφαλισθή ή προνομιακή των με

ταχείρισις έντός τών πλαισίων τής aγορaς τής ΕΟΚ. 

Οί δροι, τούς όποίους έπετύχομεν, δημιουργούν νέας 

καί μεγάλας δυνατότητας διά τήν γεωργικήν μας πα

ραγωγή ν. 

»Παραλλήλως, ή Κυβέρνησις εiσήγαγε σειράν 

κοινωνικών μέτρων ύπέρ τών aγροτών. Τά μέτρα ταύ

τα aποτελούν ίστορικόν σταθμό ν εiς τήν κοινωνική ν 

ζωήν τών κατοίκων τής ύπαίθρου, καί aποδεικνύουν 

έμπράκτως τήν βαθυτάτην στοργή ν, τήν όποίαν τρέ

φει ή Κυβέρνησις διά τόν 'Έλληνα aγρότην. 

)) 'Έν έκ τών πρώτων μέτρων τής Κυβερνήσεως 

ύπέρ τών aγροτών ύπήρξεν ή aπαλλαγή των, κατ 

ούσίαν, aπό παντός φόρου εiσοδήματος, καθώς καί 

τού φόρου κληρονομιών. 'Επίσης, διά πρώτην φο

ράν, aπό τού 1956, τό Κράτος έθεσε τάς βάσεις aντι
μετωπίσεως τού καιρίου προβλήμφος τής παροχής 

ύγειονομικής περιθάλψεως εiς τούς aγρότας, μέσω 

ένός έκτεταμένου δικτύου aγροτικών καί κοινωνικών 

iατρείων καί ύγειονομικών σταθμών. Λειτουργούν 

Ί]δη 1.271 iατρεία. Τό δέ κόστος τής iατρικής περι
θάλψεως aνέρχεται έφέτος εiς 140 έκατ., ένώ ή νοσο
κομειακή περίθαλψις μέσω τού κρατικού προϋπολο

γισμού θά aπορροφήση έτερα 300 έκατ. Μέχρι τής 
εiσαγωγής τού θεσμού τής iατρικής περιθάλψεως οί 

aγρόται έστεροvντο ούσιαστικώς τών ύπηρεσιών τού 

iατροίΊ. Τούτο aποτελεί γεγονός aπαράδεκτον διά 

τήν Κυβέρνησιν. 

))Τήν πλέον βαρυσήμαντον πρaξιν aπονομής κοι

νωνικής δικαιοσύνης πρός τόν aγροτικόν κόσμον 

aπετέλεσεν ή εiσαγωγή τού θεσμού τών γεωργικών 

κοινωνικών aσφαλίσεων. Τούς πρώτους ώφελίμους 

καρπούς τού έπαναστατικοίΊ τούτου κοινωνικού μέ

τρου έγνώρισε προσφάτως ό aγροτικός μας κόσμος 

μέ τήν έναρξιν κατά τόν μήνα Ίούνιον έ.έ. τής συν

ταξιοδοτήσεως 305.000 περίπου ύπερηλίκων aγρο
τών, aνδρών καί γυναικών. Σημειωτέον δτι ό νέος 

θεσμός γενικεύει συγχρόνως τήν aσφάλισιν κατά τής 

aσθενείας καί έπεκτείνεται καί εiς τάς ζημίας τής 

παραγωγής έκ θεομηνιών aπό 1ης 'Ιανουαρίου τού 

έπομένου έτους. Τό τελευταίον τούτο μέτρον θεωρεί

ται καί διεθνώς τόλμημα καί παράδειγμα διά τάς λοι

πάς χώρας, δεδομένου δτι είς ούδεμίαν χώραν έφηρ

μόσθη ό θεσμός μέ τόσην εύρύτητα καί μέ τόσον 

μικράν συμμετοχήν τών ενδιαφερομένων aγροτών 

εlς τάς δα πάνας. Τά 4/ 5 σχεδόν τής δαπάνης καλύ
πτονται aπό κο ι νωνικήν είσφοράν καί aποτελούν εiς 

πρωτοφανή κλίμακα μεταβίβασιν είσοδημάτων έκ 

τών πόλεων είς τούς πληθυσμούς τής ύπαίθρου. 

)> 'Απόδειξις τής έπιτυχίας τών μέτρων τής Κυ

βερνήσεως είς τόν τομέα τής aγροτικής πολιτικής 

εlναι ή έξέλιξις τού aγροτικοίΊ είσοδήματος. 'Ενώ τό 

1955 τό aγροτικόν είσόδημα aνήρχετο είς 20.093 
έκατ. δρχ., χάρις εiς τά ποικίλα μέτρα ύπέρ τής γε

ωργίας ηύξήθη εiς 28.053 έκατ. δρχ., Ί]τοι κατά 40%. 
Τούτο aποτελεί ούσιώδες έπίτευγμα, έάv ληφθή ύπ' 

δψιν δτι καί διεθνώς τό aγροτικόν είσόδημα αύξάνε

ται βραδέως. 

))Είς τόν aγροτικόν δμως πληθυσμόν περιέρχεται 

εlσόδημα προερχόμενον οχ ι μόνον έκ τής άγροτικής 

aπασχολήσεως τούτου άλλά καί έξ aλλων δραστηρι

οτήτων, ώς εlναι τό εiσόδημα έκ τών είς τήν ϋπαι

θρον έκτελουμένων έργων, έκ τών βιοτεχνικών καί 

aλλων επαγγελματικών aπασχολήσεων είς άγροτι

κάς περιοχάς, έκ τού τουρισμού, τών ναυτιλιακών 

καί μεταναστευτικών έμβασμάτων, τών συντάξεων 
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κ.λ.π. 'Εάν ληφθουν ύπ' δψιν καί τά είσοδήματα 

ταυτα, τότε μεταξύ τών ετών 1955 καί 1961 τό ύπό του 
άγροτικου πληθυσμου άποκτηθέν είσόδημα ηύξήθη 

άπό 23.793 είς 35.358 έκατ. δρχ., ήτοι κατά 48,6%. 
»'Όλα αύτά άποδεικ:νύουν δ τι διά πρώτην φοράν 

είς τήν χώραν μας τά προβλήματα τής άγροτικής τά

ξεως άπετέλεσαν άντικείμενον μεθοδικής μελέτης. 

Καί δτι διά πρώτην φοράν έλληνική Κυβέρνησις 

επεδίωξε μέ συγκεκριμένα οίκονομικά καί κοινωνικά 

προγράμματα τήν βελτίωσιν τής θέσεως του 'Έλλη

νος άγρότου. 

;;Διά νά εκτιμήσετε τήν προσπάθειαν αύτήν, δέν 

/Jχετε παρά νά ενθυμηθήτε τό παρελθόν, όπότε ό 

"Ελλην άγρότης ήτο εγκαταλελειμμένος είς τήν τύ

χην του καί νά κάμετε σύγκρισιν μέ τάς γειτονικάς 

μας χώρας, δπου οί άγρόται, παρ' δλον δτι διαθέτουν 

μεγαλύτερον καί γονιμώτερον κλήρον, δέν φθάνουν 

τό βιοτικόν επίπεδον του 'Έλληνος άγρότου. 

»Είναι περιττόν νά τονίσω δτι ή Κυβέρνησις θά 

εξακολουθήση τήν φιλαγροτικήν της πολιτική ν. Θέ

λω δμως νά πιστεύω δτι, ΙJναντι τής μεγάλης αύτής 

προσπαθείας, τήν όποίαν κατέβαλε καί θά συνεχίση 

νά καταβάλη τό Κράτος, θά επιδείξουν καί οί άγρό

ται τήν όφειλομένην κατανόησιν. Θά συμμορφωθουν 

μέ τάς ύποδείξεις καί τήν πολιτική ν τής Κυβερνήσε

ως. Θά άντικαταστήσουν είς τήν μεγαλυτέραν δυνα

τή ν /Jκτασιν τάς καλλιεργείας των καί θά καταστή

σουν συναγωνιστικά τά προϊόντα των άπό άπόψεως 

τιμών καί ποιοτήτων. 

»'Εάν δέν ύπάρξη, δπως τό θέλουν οί δημαγωγοί, 

πλήρης συνεργασία Κυβερνήσεως καί άγροτών, δχι 

μόνον τά επιδιωκόμενα άποτελέσματα θά επιβραδυν
θουν, άλλά θά προκύψουν καί γενικώτεραι ζημία ι είς 

τήν οίκονομίαν τής χώρας. 

»'Ηθέλησα νά σiiς δώσω, δι' δσων είπα, τήν όρ

θήν είκόνα του προβλήματός σας καί τήν όδόν τήν 

όποίαν όφείλουν νά άκολουθουν οί άγρόται διά τήν 

βελτίωσιν τής θέσεώς των. 

»Διότι πιστεύω δτι οί πολίται μόνον δταν άκού

ουν καί γνωρίζουν τήν άλήθειαν είναι δυνατόν νά 

άγωνισθουν καί διά τήν επίλυσιν τών προβλημάτων 

των. 

»Δύναμαι νά σiiς βεβαιώσω δτι τά προβλήματά 

σας άντιμετωπίζονται σήμερον, δχι πλέον κατά τρό

πον συμπτωματικόν, άλλά κατά τρόπον προγραμμα

τισμένον καί προσηρμοσμένον δχι μόνον είς τήν 

έλληνικήν, άλλά καί είς τήν διεθνή πραγματικότητα. 

»Οί δημαγωγοί, οί όποίοι σiiς παραπέμπουν συ

νεχώς είς τόν προϋπολογισμόν, του όποίου γνωρί

ζουν, δπως γνωρίζετε καί σείς, τήν άνεπάρκειαν, δέν 

ενδιαφέρονται διά τά προβλήματά σας άφου ούδέπο

τε κατά τό παρελθόν ενδιεφέρθησαν δι ' αύτά. 'Επι

διώκουν, άπλώς, πολιτικά όφέλη, είς βάρος τής Κυ

βερνήσεως καί του λαου, άδιαφορουντες διά τάς συ-

νεπείας τάς όποίας θά /Jχη ή τακτική των αύτή, επί 

τής πολιτικής καί οίκονομικής ζωής του τόπου. 

»Ή άχαρακτήριστος αύτή τακτική άποτελεί μέ

ρος του άνενδότου άγώνος, διά του όποίου επιδιώκε

ται ή εκβίασις τής εξουσίας διά τής δημιουργίας πο

λιτικής, οίκονομικής καί κοινωνικής άνωμαλίας. 

'Ανωμαλίας, τής όποίας τά πρώτα θύματα θά είσθε 

σείς, δ πως ύπήρξατε καί τά θύματα δλων τών άνωμα

λιών του παρελθόντος. 

»'Επιθυμώ νά βεβαιωθήτε δ τι τά προβλήματά σας 

δέν πρόκειται νά λυθουν μέ τήν τακτική ν τών διαδη

λώσεων, οϋτε καί μέ συνεχείς παραχωρήσεις, αί 

όποία ι aλλωστε δέν ε{ναι δυνατόν παρά νά ε{ναι πε

ριωρισμέναι. Θά λυθουν μόνοvj.Lέ μίαν σταθερά ν καί 

συνεχή αϋξησιν του είσοδήματός σας. Δι' δλων δέ 

τών μέτρων τά όποία ελήφθησαν καί λαμβάνονται, 

τουτο άκριβώς επιδιώκει ή Κυβέρνησις. Δέν /Jχετε 

παρά νά στρέψετε τά νώτα πρός τούς δημαγωγούς καί 

νά συνεργασθήτε προθύμως μαζί της, διά νά /Jχετε 
ταχύτερα τά άποτελέσματα. 'Η JJρόοδος τών τελευ

ταίων ετών, τά ύπό εκτέλεσιν προγράμματα καί ή 

σύνδεσίς μας μέ τήν Κοινήν Άγοράν δημιουργουν 

τήν πλέον αίσιόδοξον προοπτική ν διά τό μέλλον τής 

άγροτικής μας οίκονομίας;;. 

Στίς 26 'Οκτωβρίου ό Κ. Καραμανλής παρακο
λούθησε, έπικεφαλής μελ&ν τοϋ Ύπουργικοϋ Συμ

βουλίου, μεγάλη στρατιωτική παρέλαση πού πρα

γματοποιήθηκε στή Θεσσαλονίκη, ένώπιον τ&ν βα

σιλέων. Μετά τή λήξη τής παρελάσεως, θά κάνει τήν 

άκόλουθη δήλωση: «Ό έλληνικός λαός πρέπει νά 

ε{ναι ύπερήφανος διά τόν στρατόν του, ό δποίος εί

ναι ε{ς εκ τών καλυτέρων του κόσμου καί δύναται νά 

βασίζεται είς αύτόν;;. 

Τήν έπο μένη, 27 'Οκτωβρίου, καί μέ τήν εόκαι
ρία τής έπετείου τής 28ης 'Οκτωβρίου, δ πρωθυπουρ

γός θά άπευθύνει στόν έλληνικό λαό τό άκόλουθο 

μήνυμα: 

«Τήν χαραυγήν τής 28ης 'Οκτωβρίου 1940 ή 
Έλλάς ύπέστη αίφνιδιαστικήν επίθεσιν, κατά παρά

βασιν παντός θείου καί άνθρωπίνου νόμου. 'Αντί νά 

λιποψυχήση άπέναντι του πανισχύρου εχθρου, σύσ

σωμον τό /Jθνος, άδιαφορουν άκόμη καί διά τήν τελι

κήν /Jκβασιν του άγώνος, εστάθη άκλόνητον είς τάς 

6ρεινάς επάλξεις τής έλληνικής γής. Ή πίστις καί 

τό θάρρος ενίκησαν τήν ύλικήν δύναμιν. Μόνον δτε 

είς τόν ένα εχθρόν προσετέθη καί aλλος, δ δποίος 

μάλιστα τόν /Jπληξε εκ τών νώτων, εκάμφθη ή ύλική 

του άντοχή, χωρίς δμως νά καμφθή καί ή ψυχική του 

άντίστασις. 

» Ήνωμένον τό /Jθνος, πλήν άσημάντων εξαιρέ
σεων, άντιμετώπισε δύο γίγαντας καί διά τής πολυμή

νου άντιστάσεώς του προσέφερε πολυτίμους ύπηρε-
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σίας εlς τόν άyώνα τών έλευθέρων λαών. Μόνον δταν 

βραδύτερον ό σπόρος του διχασμου έρρίφθη άπό βε

βήλους χείρας, έπηιωλούθησαν ήμέραι σιωτειναί, 

τών όποίων ή σκιά &κόμη δέν έσβέσθη. 

)) 'Εν τfί ένότητι πάντοτε ένικήσαμεν, άπό του 
Μαραθώνος μέχρι τής Πίνδου. Άπό τήν lξαρσιν 

ύπεράνω τών παθών καί άπό τήν θέλησιν νά άντιμε

τωπίζωμεν άπό Ίωινου τάς κρισιμωτάτας τών περιστά
σεων, ι]ντλήσαμεν τήν δύναμιν τής έπιβιώσεώς μας 

διά μέσου τών χιλιετηρίδων. 

))Εl'θε ή aρετή αύτή του lθνους, ή όποία άλλοτε 

λάμπει καί άλλοτε aτονεί, νά άποτελέση εlς τό μέλ

λον τό μόνιμο ν γνώρισμα του έθνικου μας βίου. Εlς 

τόν νέον κόσμον, ό όποίος άπλουται ένώπιον ήμών, ό 

βίος τών aριθμητικώς μικροτέρων λαών καθίσταται 

· δυσχερέστερος. Τήν μεyαλυτέραν δέ έyyύησι ν αύτών 
aποτελεί ή ψυχική των ένότης, ή ένότης άκριβώς 

έκείνη, εlς τήν όποίαν μiiς καλεί καί πάλιν σήμερον 

ή 28η 'Οκτωβρίου του /940)). 

Τήν ίδια ήμέρα δ Κ. Καραμανλής θά θεμελιώσει 

τή Φοιτητική Λέσχη Θεσσαλονίκης, θά εγκαινιάσει 

τήν λεωφόρο Λαγκαδii καί στή συνέχεια θά ελέγξει 

τό ρυθμό των εργασιών τής ύπό άνακατασκευή λεω

φόρου Μοναστηρίου. 

Στίς 28 'Οκτωβρίου, δ Κ. Καραμανλής θεμελίωσε 
τό διοικητικό κτίριο του ΙΚΑ, στή Θεσσαλονίκη. 

Στήν όμιλία του, κατά τήν τελετή τών εγκαινίων, ό 

διοικητής του ΙΚΑ, I. Καποδίστριας, μεταξύ άλλων 
θά επισημάνει: 

«'Η κατά τά τελευταία ετη έπελθουσα άνοδος τής οiκο

νομίας τής χώρας κατοπτρίζεται εiς τούς aριθμούς του 

ΙΚΑ. 'Εντός τής τελευταίας Ι:πταετίας, ό aριθμός των 

ήσφαλισμένων ηόξήθη aπό 1.290.000 εiς 1.580.000 καί τά 
εσοδα του ίδρύματος aπό Ι. 110.000.000 δρχ. του 1956 εiς 
2.296.000.000 δρχ. του 1961 . Παραλλήλως ηόξήθησαν καί 
αί ύποχρεώσεις του ίδρύματος εναντι των ήσφαλισμένων 

καί συνταξιούχων. Τήνθέσιν των συνταξιούχων έβελτίωσε 

σοβαρώτατα τό πρό διετίας ψηφισθέν Νομοθετικόν Διά

ταγμα, διά του όποίου αί συντάξεις ηόξήθησαν εiς μεγάλα 

ποσά διά τούς προσενεγκόντας πολλά». 

Στή συνέχεια, θά άναφερθεί στή ριζική μεταρρύ

θμιση του καθεστώτος των συντάξεων γιά τήν άντι

μετώπιση των περιπτώσεων γήρατος, άναπηρίας ή 

θανάτου των εργαζομένω:ν, μέ παράλληλη μείωση 

του δρίου ήλικίας συνταξιοδοτήσεως. Καί συνέχισε: 

«Κατά τό ετος 1955 αί καταβληθείσαι ύπό του ΙΚΑ συν
τάξεις ό.νήλθον εiς 469.000.000 δρχ. Κατά τό 196.1 ό.νήλθον 
εiς δρχ. 1.238.500.000. Κατά Δεκέμβριον του 1955 ό aρι
θμός των συνταξιούχων ό.νήρχετο εiς 60.014. Κα:rά Δεκέμ
βριον 1961 ό aριθμός ό.νήλθεν εiς 109.564. Οϋτως, εντός 
τής επταετίας ταύτης, ενω ό aριθμός των συνταξιούχων 

aνήλθε κατά ποσοστόν 60%, τά ποσά των καταβληθεισων 
συντάξεων ηόξήθησαν κατά 170%. Εiδικώτερον, ενω ή μέ-

ση μηνιαία σύνταξις γήρατος του 1955 ανήρχετο εiς 618 
δρχ., ή ό.πονεμηθείσα μέση μηνιαία σύνταξις γήρατος του 

1962 συμφώνως πρός τό Ν.Δ. 4104 τό 1960 ό.νήλθεν ε!ς 
1.097. Αϋξησις κατά 75%. 'Ομοίως, ενω ή μέση μηνιαία 
σύνταξις αναπηρίας ανήρχετο τό 1955 εiς δρχ. 684, τό 1962 
ό.νήλθεν εiς 1.309, ήτοι αϋξησις κατά 95%. Καί ενω ή μέση 
μηνιαία σύνταξις θανάτου, δηλαδή ή σύνταξις εiς χήρας, 

ανήρχετο τό 1955 εiς δρχ. 421, ήδη εφθασεν εiς 862, ήτοι 
αϋξησις 105%». 

Τέλος, ύπογραμμίζοντας δτι «αί τεθείσαι βάσεις 

εγγυώνται τήν εντός βραχέος χρόνου εξασφάλισιν 

δρων ίατρικής περιθάλψεως, άνταποκρινομένων πλή

ρως πρός τάς ύποχρεώσεις του ίδρύματος εναντι των 

ήσφαλισμένων» θά καταλήξει: 

<Πό ϊδρυμα προχωρεί εiς τό ί:ργον του καί εντός των 

δυνατοτήτων του ίκανοποιεί τάς ό.νάγκας των ήσφαλισμέ

νων καθ' δλ.,ην τήν χώραν. 'Οφείλει, δμως, νά δμολογήση 

δτι δέν θά ήδύνατο νά πράξη τίποτε χωρίς τήν θερμήν 

συμπαράστασιν τής Κυβερνήσεως καί Ιδιαιτέρως, χωρίς τό 

ζωηρόν προσωπικόν ενδιαφέρον του προέδρου τής Κυβερ

νήσεως, τό όποίον ούτος κατά πάσαν περίπτωσιν μaς ό.πέ

δειξεν». 

Τήν ίδια ήμέρα, δ πρωθυπουργός θά παραστεί 

στά εγκαίνια του συνοικισμου «Φοίνιξ», δπου είχαν 

άνεγερθεί 1.440 διαμερίσματα γιά τή μεταστέγαση 
οίκογενειών προσφύγων. Στή συνέχεια, uστερα άπό 

συνεργασία μέ τόν ύπουργό Βορείου ' Ελλάδος, Δ. 

Μανέντη, τόν ύφυπουργό Δημοσίων 'Έργων, Α. 

Θεοδοσιάδη, καί άρμόδιους τεχνικούς παράγοντες 

τής περιοχής, εδωσε έντολή νά επ,ισπευθεί ή άποπε

ράτωση των ύπό έκτέλεση εργων, δπως είναι τά του

ριστικά ξενοδοχεία, ή επέκταση του άερολιμένος 

Μίκρας, ή κατασκευή του κλειστου Γυμναστηρίου 

(Παλαί ντέ Σπόρ ), ή άνέγερση των νέων πανεπιστη
μιακών εγκαταστάσεων καί ή άποπεράτωση τής όδου 

Μοναστηρίου. τέλος, εδωσε εντολή νά προωθηθεί ή 

διαμόρφωση σέ πάρκο τής περιοχής του Μικρου 

'Εμβόλου (Καραμπουρνάκι), νά διανοιχθεί ή δδός 

Τσιμισκή, νά έξωραϊσθεί ή περιοχή του 'Αγίου 

Δημητρίου, νά άναμορφωθεί δ ναός τής 'Αγίας 

Σοφίας καί νά άνεγερθεί άνδριάντας του Μεγάλου 

'Αλεξάνδρου. 

26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1962 

'Ενώ κορυφώνεται ή κρίση τής Κούβας, δ πρέ

σβης τής Σοβιετικής 'Ενώσεως στήν 'Αθήνα, Ν. 

Κοριούκιν, επισκέπτεται τόν ύπουργό τών 'Εξωτε

ρικών, Ε. 'Αβέρωφ, μέ τόν όποίο εχει μακρά συνομι

λία, μέ άντικείμενο τή θέση τής 'Ελλάδος εναντι του 

σοβαρου αuτου διεθνους προβλήματος. Στό σχετικό 

πρακτικό άναφέρεται: 

<Πήν 26ην τρέχοντος μηνός ό πρέσβυς τής Σοβιετικής 

'Ενώσεως κ. Κοριούκιν επεσκέφθη τόν ύπουργό των 
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Θεμελίωση τijς Φοιτητικijς λέσχης Θεσσαλονίκης (aνω). 'Εγκαίνια τijς λεωφόρου Ααyκαδa (κάτω). 
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'Εξωτερικων κ. 'Αβέρωφ καί του επέδωσε δήλωσιν τής 

σοβιετικής Κυβερνήσεως έπί τοu θέματος τής Κούβας. 

'Αφοu ό κ. υπουργός άνέγνωσεν επί τροχάδην τήν δήλω

σιν, ό κ. Κοριούκιν, άναγιγνώσκων εκ δακτυλογραφημέ

νου κειμένου, διασαφήνισε δτι ή Κυβέρνησίς του, υπεί

κουσα εiς τήν συνεπεί~ του &.μερικανικοu άποκλεισμοu 

δημιουργηθείσαν διεθνή εντασιν, έθεώρησεν υποχρέωσίν 

της δπως έκθέση τάς άπόψεις της διά τής ρηθείσης δηλώ

σεως. 'Εκ τωv σχολίων τοu έλληνικοu τύπου αποκαλύπτε

ται, προσέθεσεν, δτι ή έλληνική Κυβέρνησις επιδοκιμάζει 

τά άμερικανικά μέτρα. 'Εάν τό πρiiγμα εχει οϋτω, τότε ή 

έλληνική Κυβέρνησις επωμίζεται βαρείαν εuθύνην καθ' 

δτι είναι εuνόητον δτι ή παροuσα δραστηριότης των 

'Ηνωμένων Πολιτειων δύναται νά όδηγήσει εiς τόν δλε

θρον. 'Ελπίζομεν δτι ή έλληνική Κυβέρνησις θά λάβη 

liπαντα τά ενδεικνυόμενα μέτρα καί θά άσκήση liπασαν τήν 

επιρροήν της πρός παρε~πόδισιν μιiiς δυσαρέστου εξελί
ξεως, ijτις θά ηδύνατο νά φέρη τήν άνθρωπότητα εiς τήν 

καταστροφήν. 

»'Επηκολούθησε μεταξύ του εiρημένου πρέσβεως καί 

του κ. υπουργοί) συνομιλία, ής τά κύρια σημείa εχουν ώς 

κάτωθι: 

»' Αβέρωφ: 'Ανέγνωσα έπί τροχάδην τήν δήλωσιν τής 

Κυβερνήσεώς σας καί δύναμαι νά σiiς διαβεβαιώσω δτι 

εϊμεθα αποφασισμένοι δπως ενεργήσωμεν μέ πiiσαν προ

σοχήν, περίσκεψιν καί ψυχραιμίαν, πρός άποφυγήν οίασ

δήποτε εκτραχύνσεως τής καταστάσεως, άλλά θά άμυνθω

μεν ανεξαρτήτως των άπαιτηθησομένων θυσιων κατά παν

τός έπιδρομέως καί κατά πάσης επιθέσεως όποθενδήποτε 

καί aν προέρχεται. Τούτου λεχθέντος δέν δύναμαι νά συν

ταχθω πρός μερικά σημεία τής δηλώσεως. Οϋτω, αί διατυ

πούμεναι κατά των 'Ηνωμένων Πολιτειων κατηγορίαι έπί 

υπονομεύσει τής είρηνης, τυχοδιωκτισμφ κ.τ.λ. παραβλέ

πουν δτι αί 'Ηνωμέναι Πολιτείαι διά των ληφθέντων μέ

τρων απέβλεψαν εiς aποτροπήν μιiiς επιθέσεως, ijν εθεώ

ρησαν ώς ένδεχομένην κατόπιν τής έν Κούβ~ εγκαταστά

σεως βαρέων έπιθετικων δπλων ώς οί πύραυλοι. 'Εξ aλλου 

τά πραγματικά γεγονότα άποδεικνύουν δτι τά εν λόγφ μέ

τρα δέν άποτελοuν άποκλεισμόν άλλά quarantine. 'Επιθυ
μω πάντως νά επαναλάβω δτι ή ' Ελλάς θά άντιμετωπίση 
τήν παροuσαν κρίσιν μετ' aκρας προσοχής καί δτι ή θέσις 

της είναι εκείνη τήν όποίαν ταυτόσημον εϊδατε είς δλας 

τάς άθηναϊκάς έφημερίδας, δηλ. ή θέσις εντίμου συμμάχου 

των 'Ηνωμένων Πολιτειων καί πιστοu μέλους τής άμυντι

κής όργανώσεως τοu ΝΑΤΟ. Ουδένα θά προκαλέσωμεν καί 

άκόμη όλιγώτερον τήν πανίσχυρον Σοβιετικήν 'Ένωσιν. 

Εuκταίον θά ήτο δμως δπως καί τά γειτονικά πρός τήν 

'Ελλάδα Κράτη, ώς ή Βουλγαρία, ηκολούθουν τό παράδει

γμά μας, άντί νά επιδίδωνται εiς εμπρηστικήν άρθρογρα

φίαν, ώς πράττει ή υπό χθεσινή ν ήμερομηνίαν "Narodnaϊa 

Armia", όργανον τοu βουλγαρικοu 'Επιτελείου Στρατοϋ, 
ijτις προαναγγέλλει δτι ή Βουλγαρία είναι έτοίμη διά τήν 

μάχη ν καί διά τό πατριωτικόν της καθήκον. Τοιαϋται προ

κλήσεις ij άπε~λαί δέν πρόκειται νά μiiς πτοήσουν ij νά μiiς 
κάνουν νά προκαλοuμεν καί ήμείς. 'Εν πάσ1] περιπτώσει, 

μύχιος πpθος τής έλληνικής Κυβερνήσεως είναι ή διατή

ρησις τής εiρήνης. 

»Πρέσβυς: Είναι τόσον σοβαρά ή διεθνής κατάστασις, 

ωστε καθήκον δλων των Κρατων είναι νά συμβάλλουν εiς 

τήν διατήρησίν της. 'Εκπλήσσομαι ώς έκ τούτου δτι διά 

των σχολίων σας φαίνεσθε νά υπερασπίζεσθε τάς πειρατι

κάς ενεργείας. Τά επιχειρήματα, ίiτινα άναφέρονται πρός 

δικαιολόγησιν τής άμερικανικής επιθέσεως προκαλοϋν 

τόν γέλωτα. ' Ισχυρίζεσθε δτι αί 'Ηνωμένα ι Πολιτείαι δέν 

άνέλαβον επιθετικάς ενεργείας πρός στραγγαλισμόν τής 

Κούβας. 'Εν τούτοις, πiiς τι γνωρίζει δτι τό 1961 αί ' Ηνω

μέναι Πολιτείαι επεχείρησαν νά καθυποτάξωσι τήν Κού

βαν, πλήν άνεπιτυχως. Τήν φοράν αuτήν κηρύσσουν άπο

κλεισμόν εiς τήν άνοικτήν θάλασσαν καί κατηγοροϋν τήν 

Κούβαν επί όργανώσει άτομικων βάσεων. Εiς τήν πραγμα

τικότητα ή Κούβα προβαίνει είς τήν &.γοράν πολεμικοί) 

υλικοu πρός προάσπισιν τής άνεξαρτησίας της. Κατηγο

ροuν τήν Κούβαν δτι προμηθεύεται τό πολεμικόν τοϋτο 

υλικόν εκ Σοβιετικής 'Ενώσεως άλλά μέ ποίον δικαίωμα; 

Καί πόθεν άρύοντaι οί 'Αμερικανοί τό δικαίωμα νά δια

μαρτύρωνται κατά τοϋ έξοπλισμοϋ τής Κούβας δταν περιέ

βαλαν τήν Σοβιετικήν 'Ένωσιν διά άλύσεως πολεμικων 

βάσεων. 'Εάν ή Σοβιετική 'Ένωσις έμιμείτο τούς ' Αμερι

κανούς, θά είχε προβή πρό 1:ριων ετων εις άποκλεισμόν τής 

'Ελλάδος, στηριζομένη έπί άναλόγων επιχειρημάτων. 

Έπrt,ναλαμβάνω δτι ή κ~οινή γνώμη δλων των Κρατων, πε

ριλαμβανομένης καί τής ' Ελλάδος, εχει επίγνωσιν των 

κινδύνων οϊτινες δύνανται νά άπορρεύσωσι έκ των άμερι

κανικων ένεργειων. 'Έκαστον Κράτος δέον νά πράξη πiiν 

τό δυνατόν πρός aποτροπήν τοϋ πολέμου. 'Η ' Ελλάς 

όφείλει ν' &.ναλογισθή τάς εuθύνας της. 'Ενώπιον τής σο

βαρότητος τής καταστάσεως δέν δύναται κανείς νά παρα

μείνη &διάφορος. Τοιαύτη στάσις δέν είναι υπεύθυνος. Ευ

ρισκόμεθα ένώπιον φοβερων κινδύνων, ένώπιον παρανομί

ας καί ένώπιον ο)μων έπιθετικων πράξεων. 

»' Αβέρωφ: Θά l'jδυνάμεθα νά συζητήσωμεν έπί πολλάς 

ωρας χωρίς νά καταλήξωμεν εις άποτελέσματα δσον άφο

ρα τόν όρισμόν τής έπιθετικής ένεργείας. Λέγετε δτι ό 

ισχυρισμός περί έπιθετικότητος τής Κούβας είναι κωμι

κός. Πράγματι ή Κούβα δέν δύναται ν' άπειλήση άφ' έαυ

τής άλλ' ή συγκέντρωσις πυρηνικων βάσεων έπί τοϋ έδά

φους της θά τήν καθίστα λίαν έπικίνδυνον εστω καί εάν 

είχε τό δέκατον τής έκτάσεως τήν όποίαν εχει. Αί 'Ηνωμέ

να ι Πολιτείαι αποβλέπουν καί θά άποβλέπουν νομίζω μό

νον εις τήν παρεμπόδισιν aποστολής πυραύλων ή aλλων 

τοιούτων έπιθετικων δπλων. 

»Πρέσβυς: Μέ ποίον δικαίωμα; Βάσει διεθνοϋς νόμου; 

)) 'Αβέρωφ: Διά νά μ ή εiσέλθω εις νομική ν συζήτησιν 
θά παρατηρήσω δτι προσφεύγουσαι &.μέσως εις τόν Όρ

γανισμόν 'Ηνωμένων 'Εθνων, θά έπικαλοuνται δικαιώμα

τα καί διεθνείς νόμους. 'Αλλά θά σiiς εϊπω δτι επικαλοuν

ται άπλούστερα τό δικαίωμα τής επιβιώσεως διά τής άπα

φυγής επιθέσεως. 

»Πρέσβυς: 'Αλλ' έν τοιαύτ1J περιπτώσει, έάν οί 'Αμε

ρικανοί έπιμείνουν, τοuτο θά σημάνη πόλεμον. 

)) 'Αβέρωφ: 'Η λέξις δέν μiiς φοβίζει. Miiς είναι φοβερά 
άντιπαθής. 

)) 'Αλλά πόλεμον θά προεκάλει καί ή έμμονή τής Κού
βας εiς τήν διατήρησιν εiς τήν νήσον της πολλων πυραύ

λων. 'Επομένως πόλεμος καί εiς τήν μίαν περίπτωσιν πό

λεμος καί εiς τήν aλλην. η άπομένει νά πράξωμεν &.πό του 

νά προτιμήσωμεν τόν πόλεμον, εiς δν ό ισχυρός μας σύμ

μαχος θά είναι &.σφαλέστερος; 'Εξ aλλου δμως, ό άπο-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΑΒΕΡΩΦ- ΚΟΡΙΟΥΚΙΝ 495 

κλεισμός δέν αποβλέπει, ώς είπατε, εiς καθυπόταξιν τής 

Κούβας καί εξόντωσιν τοϋ λαοϋ της. 'Απόδειξις δτι τά 

τρόφιμα, τά πετρελαιοειδή κ.τ.λ. διέρχονται ελευθέρως καί 

μόνον οί πύραυλοι δέν διέρχονται. 

»Πρέσβυς: Κατά τόν συλλογισμόν τοϋτον ή Σοβιετική 

'Ένωσις θά εδικαιοϋτο νά κηρύξη τόν aποκλεισμόν κατά 

τής 'Ελλάδος επί τφ λόγφ δτι κέκτηται βάσεις. 

»' Αβέρωφ: Γνωρίζετε κάλλιστα δτι εν 'Ελλάδι δέν 
ύπάρχουν βάσεις πυραύλων. 'Υπάρχουν μόνον aμυντικαί 

στρατιωτικαί βάσεις. 'Επιχειρήσατε -ii μiiλλον τά γνω
στά διεθνή κινήματα- νά εξοντωθή καί νά καθυποταχθή ή 

'Ελλάς aλλ' ευτυχώς ημύνθημεν aποτελεσματικώς καί δι

εσώσαμεν τήν πατρίδα μας. Πάντως μετά τήν aπόπειραν 
εκείνην φοβούμεθα, καί δι' αυτό όργανούμεθα πληρέστε

ροΥ πρός αμυναν. Αυτό εlναι δλον. Ώμιλήσατε δμως περί 

t'iλλων βάσεων, αί δποίαι έτοποθετήθησαν γύρω aπό τήν 

Σοβιετικήν 'Ένωσιν. Τοϋτο είναι aκριβές. 'Αλλά αί βά

σεις αύται απεφασίσθησαν δημοσίg, σχεδόν ετοποθετήθη

σαν φανερά, ουδέν aπεκρύβη περί αυτών καί εγκατεστάθη

σαν διότι ύμείς είχατε εγκαταστήσει τοιαύτας καί οί αλλοι 

έφοβήθησαν δτι θά επιτεθήτε. Ήσαν λοιπόν καθαρώς 

aμυντικαί βάσεις. Αί βάσεις τής Κούβας έτοποθετήθησαν 

πολύ κρυφά καί ενώ διακηρύσσετε δτι δέν ύπάρχουν έν 

Κούβg δπλα, δι' ών νά δύναται νά εξαπολυθή επίθεσις. 

'Επρόκειτο λοιπόν περί καθι:φώς επιθετικών βάσεων. Καί 

iδού ή διαφορά . 

»Πρέσβυς: 'Ελλείψει σοβαρών επιχειρημάτων οί 'Α

μερικανοί καί οί aσπαζόμενοι τάς iδέας των μεταχειρίζον

ται επιχειρήματα aσύστατα πρός δικαιολόγησιν τής κατά 

τής Κούβας aδίκου επιθέσεως. 

»' Αβέρωφ: Παρ17τηρώ δτι καθ' δλην τήν μεθ' ύμών 
συζήτησιν επεκαλέc:rθητε πολλά επιχειρήματα aλλά δέν 
επεκαλέσθητε τό μόνον τό όποίον, αν απεδεικνύετο iσχυ

ρόν, θά μέ !:πειθε. Δέν ηρvήθητε δηλαδή δτι εiς Κούβαν 

ύφίστανται πυραυλικαί καί πυρηνικαί βάσεις: 

» Ό πρέσβυς έφάνη στενοχωρημένος καί μετ' ολίγον 
εlπε: 

>>' Εδήλωσα δτι ή Κούβα εξοπλίζεται διά τήν t'iμυvάv 
της. 

>>' Αβέρωφ: τί εlναι aμυντικόν καί τί επιθετικό ν καθο
ρίζεται aπό τήν φύσιν τοϋ δπλου καί aπό τόν τρόπον εγκα

ταστάσεως καί χρησιμοποιήσεως . Μέ φοβίζετε aκόμη πε

ρισσότερον, κ . πρέσβυ, δταν, καί προκαλούμενος ακόμη, 

δέν δηλοϋτε δτι δέν ύπάρχουν πύραυλοι εν Κούβg. 

>>Πρέσβυς: Είπον δτι ή Κούβα εξοπλίζεται πρός αμυναν 

κατά τών αμερικανικών παρανόμων επιβουλών. Πάντως 

δέν παύομεν νά ελπίζωμεν δτι εκαστον Κράτος θά πράξη τό 

καθήκον του πρός διαφύλαξιν τής εiρήνης. 

>>' Αβέρωφ: 'Ημείς θά πράξωμεν τό πiiv πρός τοϋτο, διό
τι είμεθα χςί:φα φιλειρηνική καί εχομεν μεγάλην ανάγκην 

τής εiρήνης. 'Αναφέρατε τήν κατάργησιν δλων τών βάσε

ων καί τήν ευχόμεθα διακαώς, aρκεί νά συνοδεύεται aπό 

ελεγχον άSστε νά εlναι βέβαιον δτι καταργοϋνται δλα. 'Εν 

πάόΊJ περιπτώσει ανακεφαλαιώνω : Θεωροϋμεν τήν κρίσιν 

πολύ σο βαράν, θά φερθώμεν μέ μεγάλην περίσκεψιν, ουδέ

να θά προκαλέσωμεν, δέν θά επιτεθώμεν κατ' ουδενός, θά 

aμυνθώμεν ερρωμένως καθ' οίουδήποτε. ' Επαναλαμβάνω 

τήν θέσιν μας, ijτις ανεγράφη καί εiς τάς εφημερίδας . Θέ

σις εντίμου συμμάχου τών ΗΠΑ καί πιστοϋ μέλους τής 

'Αμυντικής 'Ατλαντικής Συμμαχίας. 

>>Σiiς δίδω αυτήν τήν aπάντησιν, διότι είμαι δ φορεύς 

, τής εξωτερικής πολιτικής τής Κυβερνήσεως καί νομίζω 
δτι εlμαι εiς θέσιν νά έρμηνεύω αυτήν. Πάντως καί τό κεί

μενόν σας καί δσα μοϋ είπατε θά μελετηθοϋν μετά πολλής 

' προσοχής καί αν ύπάρξη ανάγκη συμπληρώσεως η παραλ
λαγών τής aπαντήσεως θά σiiς τό γνωστοποιήσω . Τοϋτο 

δμως δέν θά είναι δυνατόν πρό τής Δευτέρας η Τρίτης, 

δπότε θά επιστρέψη δ πρόεδρος τής Κυβερνήσεως . 

>>Καθ' δλην τήν συζήτησιν δ Σοβιετικός πρέσβυς, καί

τοι γνωρίζων αριστα τήν γαλλικήν, εξεφράσθη μόνον εiς 

τήν ρωσικήν, χρησιμοποιήσας τόν μετ' αυτοϋ διερμηνέα 

διά τήν aπόδοσιν εiς τήν έλληνικήν : εφαίνετο έκτελών αυ

στηράς εντολάς τής Κυβερνήσεώς του, τό δέ ϋφος του ήτο 

aπ' aρχής μέχρι τέλους ηθελημένως ψυχρόν καί ενίοτε 

έπιθετικόν. 'Ο τόνος τοϋ κ. ύπουργοϋ ύπήρξε πάντοτε ηπι

ος. 

>>Είς τι σημείον πρός τό τέλος τής συνομιλίας δ Σοβιε

τικός πρέσβυς είπε δτι νομίζει δτι αί μύχιαι σκέψεις τοϋ κ. 

ύπουργοu δέν aνταποκρίνονται πρός δσα διετύπωσε καί δτι 

λέγει τοϋτο καί διότι γνωρίζει δτι εχει ευρείας aντιλήψεις 

καί διότι κατά τάς τελευταίας ήμέρας ώμίλησε μέ πολλούς 

UΕλληνας καί δλοι τφ ε{πον δτι δσα επραττον οί , Αμερι
κανοί ήσαν έξωφρενικά καί απαράδεκτα. 

)) 'ο κ. ύπουργός τοϋ aπήντησε δτι καί δ ίδιος εlχεν 
όμιλήσει μέ πολλούς 'Έλληνας καί δλοι τοϋ εlπον δσα 

περίπου είχε μόλις διατυπώσει. Προσέθεσεν δ κ. ύπουργός 

δτι διά νά μή του aφήση καμμίαν aμφιβολίαν περί τών 

σκέψεών του ηvαγκάζετο νά του δώση τόν λόγον τής τιμής 

του δτι καί αί μυχιώτεραι τών σκέψεών του aντεπεκρίνοντο 
πλήρως πρός δσα επισήμως εlχε διατυπώσει . 

>>Τό παρόν συνετάγη ύπό τοϋ άρμοδίου διευθυντοu κ . 

Χειμαριοu, δστις ήτο παρών κι εκράτει λεπτομερείς ση

μειώσεις, συνεπληρώθη δέ ύπό του κ. ύπουργοϋ, δστις επί

σης εκράτησε σημειώσεις τινάρ>209 • 

Τήν οξύτητα τών επισήμων σοβιετικών &.ντιδρά

σεων &.πέναντι στή θέση τής 'Ελλιiδος &.πηχεί καί 

Ciρθρο τής «Πράβδω>, μέ τίτλο «Είναι καιρός νά εννο

ηθεί», περίληψη του δποίου περιέχεται σέ τηλεγρά

φημα τής έλληνικής πρεσβείας στή Μόσχα: 

«'Ελλάς εύρίσκεται ύπό εξουσίαν πολιτικής τρομο

κρατίας aντιδραστικών. Σημερινοί ίθύνοντες δέν aπολαμ

βάνουν εμπιστοσύνης λαοί>, ύπονομεύουν εθνικήν επιθετι

κήν πολιτικήν aμερικανικοu iμπεριαλισμοϋ. Σκοπός aντι

δραστικών iθυνόντων είναι ματαίωσις ίκανοποιήσεως αι

τημάτων εργαζομένων καί παρεμπόδισις δημιουργίας ευρέ

ως μετώπου aγώνος κατά μετατροπής 'Ελλάδος εiς προγε

φuρωμα ΗΠΑ καί ΝΑΤΟ εiς Βαλκάνια. Πρωθυπουργός 

Καραμανλής επανειλημμένως εδήλωσfΞν δτι 'Ελλάς ενδια

φέρεται διά εiρήνην καί καλάς σχέσεις μετά βορείων γειτό

νων. 'Έργα δμως διαφέρουν ριζικώς aπό πράξεις. 'Ελλάς 

aπέρριψεν πρότασιν aπυραύλου ζώνης εiς Βαλκάνια. Εiς 

Κρήτην εγκατεστάθησαν τρείς στρατιωτικαί βάσεις ΝΑΤΟ 

συμπεριλαμβανομένης πυραυλικής πυρηνικής βάσεως 

'Αμερικανών. Γυμνάσια 'Έκτου 'Αμερικανικοί> Στόλου 

καί ΝΑΤΟ διεξάγονται εiς 'Ελλάδα. 'Εφημερίς "Τά Νέα" 

όρθώς επρότεινεν δπως καταργηθοϋν βάσεις εiς 'Ελλάδα 
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καί Τουρκίαν. ~ Αρθρον καταλήγει μέ έξης ό.πόσπασμα λό

γου Χρουστσώφ εις Σόφια 19 Μαt:ου . Είναι καιρός εννοή

σουν iθύνοντες 'Ελλάδος δτι γραμμή αϋτη δύναται δδηγή

σει χώραν εiς χείλος εθνικής καταστροφής. Ζωτικά συμφέ

ροντα έλληνικου λαου ό.παιτουν Cί.νευ δρων ό.πόρριψιν αν

τιδραστικής αυτης γραμμής»zιο. 

31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1962 

Μετά τήν έκτόνωση τής κουβανικής κρίσεως, λί

γες ήμέρες aργότερα, ό πρωθυπουργός αποστέλλει 

στόν Τζ. Κέννεντυ, τήν ακόλουθη έπιστολή: 

«Φίλε κύριε πρόεδρε, 

))Τήν έπιστολήν σας τής 22ας 'Οκτωβρίου έλα

βαν όλίγας ιί5ρας πρίνάναχωρήσω διά τήν Β. 'Ελ,λά

δα κ:αί έπειδή λόγω τής κρίσεως δέν έπρεπε νά μα

ταιώσω τήν έπίσκ:εψίν μου αvτήν, άπήντησα διά 
προφορικ:ου μηνύματος μέ τό όποίον έπεφόρτισα τόν 
διακεκριμένον έν 'Αθήναις πρεσβευτήν σας. 'Όπως 

ifδη Γσως θά έπληροφορήθητε, δ, τι σiiς διεμήνυσα 

έφηρμόσθη κ:αί εlς τήν πρiiξιν. Πράγματι ή Κυβέρ

νησίς μου κ:αί οί άντιπρόσωποί μας εlς τό έξωτερικ:όν 

έπωφελήθησαν κάθε εvκ:αιρίας διά νά βοηθήσουν μέ 

τάς μικράς των δυνάμεις τήν μεγάλην προσπάθειάν 

σας. Καί δέν ήτο δυνατόν νά γίνη άλλως, διότι άνε

ξαρτήτως τής ευγνωμοσύνης τής χώρας μου πρός τάς 

'Ηνωμένας Πολιτείας, δ πως έδήλωσα κ:αί πρός τό 

Μόνιμο ν Συμβούλιον του ΝΑ ΤΟ, έκ: τής άσφαλείας 

τών 'Ηνωμένων Πολιτειών έξαρτiiται κ:αί ή άσφά

λεια όλοκ:λήρου του έλευθέρου κόσμου. 

))Εlς τήν ύπόθεσιν αvτήν προσεφέρατε κατά τάς 

τελευταίας ήμέρας άνεκ:τιμήτους ύπηρεσίας. Λέγω 

άνεκ:τιμήτους, διότι διά τών θαρρaλέων ένεργειών 
σας δχι μόνον έπροφυλάξατε τήν χώραν σας άπό μί

αν θανάσιμον άπειλήν, άλλά έρρίψατε νέον φώς εlς 

τήν σκοτεινή ν άτμόσφαιραν πού περιέβαλλε τόν κό

σμον, έδώκ:ατε νέον θάρρος εlς τούς άγαπώντας τήν 

έλευθερίαν, ένώ συγχρόνως άπεθαρρύνατε τούς έχ

θρούς της. 

))Σiiς συγχαίρω θερμώς, διότι μέ πολύ θάρρος άλ

λά κ:αί πολλήν σύνεσιν έδημιουργήσατε μίαν νέαν 

κ:ατάστασι ν. 'Αρκεί τώρα ύπό τάς νέας αvτάς συνθή

κ:ας νά μή έπαναπαυθώμεν, διότι πιστεύω δτι οι' 

έχθροί τής έλευθερίας θά έξακ:ολουθήσοuν τό σκ:ο

τεινόν των έργον κ:αί θ' άναζητήσουν άλλους τρό

πους διά ν· άνακ:τήσουν τό άπωλεσθέν έδαφος. 

)) 'Όσον άφορii ήμiiς, άπεκ:τήσαμεν τόσον όδυνη
ράν πείρα ν κ:αί εύρισκ:όμεθα εlς τόσον κρίσιμο ν γεω

γραφική ν θέσιν, ιί5στε δύνασθε νά ε{σθε βέβαιος δτι, 

χωρίς ποτέ vά προκ:αλώμεν," θά εΓμεθα πάντοτε έν 
έπιφυλακ:fί. 

))Δεχθήτε, άγαπητέ κ:. πρόεδρε, τήν έκ:φρασιν τής 

βαθείας έκ:τιμήσεως κ:αί τής εlλικ:ρινους φιλίας μεθ ' 

ής διατελώ))21 1• 

31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1962 

'Ύστερα aπό τήν εγκριση, σέ δημοψήφισμα, aπό 

τό γαλλικό λαό, τής προτάσεως του στρατηγου Ντέ 

Γκώλ γιά τόν τρόπο έκλογής του προέδρου τής Γαλ

λικής Δημοκρατίας, δ Κ. Καραμανλής aποστέλλει 

στό Γάλλο πρόεδρο τό ακόλουθο συγχαρητήριο τη

λεγράφημα: 

«Ή έλληνικ:ή Κυβέρνησις κ:αί έγώ προσωπικώς 

χαιρετίζομεν μέ μεγάλη ι'κ:ανοποίησιν τό άποτέλε

σμα του τελευταίου δημοψηφίσματος κ:αί παρακ:αλου

με νά δεχθήτε τά θερμότατα συγχαρητήριά μας. 

)) Τό άποτέλεσμα αvτό άποτελεί δι ' ύμiiς προσω
πικήν έπιτυχίαν κ:αί νίκ:ην διά τήν Γαλλίαν. Ώς Ευ

ρωπαίοι, βλέπομε ν εlς αvτό νίκ:ην κ:αί δι • δλους ήμiiς 
κ:αί διά τήν ύπόθεσιν τής έν άξιοπρεπεί<f εlρήνης του 
Κόσμοωλ 

'Η aπάντηση του στρατηγου Ντέ Γκώλ: 

<Πά ευγενή συγχαρητήριά σας, διά τό άποτέλεσμα του 

τελευταίου δημοψηφίσματος καί αισθήματα, τά όποία μου 

εξεφράσατε μέ τήν ευκαιρία αυτή, μέ συνεκίνησαν ζωη

ρώς. Σaς ευχαριστώ θερμότατα καί παρακαλώ νά δεχθήτε 

τάς iδικάς μου ευχάς διά τήν ευημερίαν του έλληνικου λα

ου καί διά τήν σύσφιξιν τών σχέσεων τών φίλων καί συμμά

χων λαών μαρ>212 . 

I ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

Μέ τήν ευκαιρία τής θέσεως σέ ίσχύ τής Συμφω

νίας Συνδέσεως μέ τήν ΕΟΚ, σέ μήνυμά του πρός τόν 

έλληνικό λαό, ό βασιλεύς Παυλος άναφέρει: 

«Ή σκέψις μου στρέφεται σήμερον, πρωτίστως, πρός 

τούς 'Έλληνας ό.γρότας καί εργάτας, πρός τά ευρέα γενι

κώτερον στρώματα του έλληνικου λαου πού επιχειρουv νά 

κατακτήσουν μέ τόν καθημερινόν των μόχθον, ύψηλότερα 

έπίπεδα διαβιώσεως. 

» ' Η σύνδεσίς μας μέ τήν Ευρωπαϊκήν οικονομική ν 

Κοινότητα ό.ποβλέπει, πράγματι, εις τήν άξιοποίησιν τής 

έλληνικής εργασίας, δπου καί αν προσφέρεται αϋτη, είτε 

εις τούς άγρούς καί τά έργοστάσια είτε εις τά έργαστήρια 

καί τά καταστήματα καί τά γραφεία. 

»Διά νά επιτευχθή δ πρωταρχικός ούτος σκοπός τής 

συνδέσεως πρέπει, βεβαίως, νά σημειωθή βαθμιαία άλλά 

ριζική προσαρμογή τής οικονομίας μας εις τάς συνθήκας 

τής Κοινότητος. 

»Αί πρός τουτο άναγκαίαι προϋποθέσεις είναι δεδομέ

ναι. 'Η εμπεδωθείσα, κατά τά τελευταία ετη, νομισματική 

σταθερότης, τά εκτελεσθέντα καί εκτελούμενα εργα ύπο

δομής καί ή πραγματοποιηθείσα γενικωτέρα πρόοδος, 

άποτελουν τά βάθρα έπί τών δποίων δύναται νά στηριχθή ή 

άναλαμβανομένη προσπάθεια. 'Επί πλέον, ή συμφωνία τής 

συνδέσεως διασφαλίζει κατά τήν μεταβατικήν περίοδον 

προνομιακόν ύπέρ τής ' Ελλάδος καθεστώς, του δποίου 

έπείγει νά επωφεληθώμεν. Είναι &.κόμη ό.ξία εξάρσεως ή 

ηυξημένη διεθνή"ς'πίστις τής χώρας καί ή προσδοκωμένη 
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ευεργετική επίδρασίς της επί τής εισροής των άναγκαιούν

των κεφαλαίων εκ του εξωτερικου, πρός προώθησιν τής 

βιομηχανικής μας, iδία, άναπτύξεως. 

»'Αλλά καί πέραν πάντων τούτων, ή εγκαιρος σύνδεσίς 

μας μέ τήν ΕΟΚ έξησφάλισεν άπό τουδε τήν ενεργόν συμ

μετοχήν μας εις τάς σημειουμένας παγκοσμίους εξελίξεις, 

αί όποία ι τείνουν εις τήν διαμόρφωσιν ύπερεθνικων ενοτή

των. Μάς παρέχεται οϋτω ή ευκαιρία νά συμβάλωμεν, κατά 

τάς δυνάμεις μας, εiς τήν προοδευτικήν, οiκονομικήν καί 

πολιτικήν ένοποίησιν τής δημοκρατικής Ευρώπης. ' Ο 

προσανατολισμός μας πρός τήy κατεύθυνσιν ταύτην, στε

ρεώνει ετι μάλλον τούς ελευθέρους μας θεσμούς καί συν

τείνει εiς τήν περαιτέρω σταθεροποίησιν του έπικρατουν

τος κλίματος τάξεως καί άσφαλείας. 

»'Η συνδρομή τι'ί}ν ευνοϊκων τούτων προϋποθέσεων δέν 

είναι, εν τούτοις, επαρκής. Πρέπει άκόμη νά συνειδη

τοποιήσωμεν, ολοι οί 'Έλληνες, οτι εiσερχόμεθα εiς νέαν 

φάσιν τής οικονομικής μας ιστορίας, άπαιτουσαν τήν 

άνάπτυξιν τολμηρων πρωτοβουλιων καί τήν έφαρμογήν 

νέων τεχνικων, όργανωτικων καί εμπορικων μεθόδων. 

Είμαι βέβαιος οτι ολοι οί έργαζόμενοι 'Έλληνες -οί 

άγρόται καί οί εργάται, οί έπιχειρηματίαι καί οί ύπάλ

ληλοι, οί τεχνικοί καί οί επαγγελματίαι -εχουν τήν rοραν 

αυτήν βαθείαν επίγνωσιν των καθηκόντων των άπέναντι 

του κοινωνικοϋ συνόλου, άη:ένdντι, πρό πάντων, τής νέας 
έλληνικής γενεάς. 

»Τήν rοραν αυτήν τής μεγάλης έκκινήσεως, dς προσβλέ

ψωμεν ολοι οί 'Έλληνες εiς τόν άρχόμενον εiρηνικόν 

άγωνα, μέ πίστιν καί αiσιοδοξίαν». 

Τό 'Εμπορικό καί Βιομηχανικό 'Επιμελητήριο 

'Αθηνών, δίνοντας πανηγυρικό χαρακτήρα στό γε

γονός, οργανώνει στήν 'Αρχαιολογική 'Εταιρεία 

συγκέντρωση των έκπροσώπων των παραγωγικών τά

ξεων. Στή συγκέντρωση παρίσταται δ βασιλεύς, ό Κ. 

Καραμανλής έπικεφαλής μελών του Ύπουργικου 

Συμβουλίου, ot διοικητές των Τραπεζών καί οί γενι
κοί διευθυντές των κρατικών οργανισμών. 

Στήν όμιλία του δ υπουργός Συντονισμου, Π. 

Παπαληγούρας άναπτύσσει τή σημασία του γεγονό

τος καί διαγράφει τίς υποχρεώσεις καί τά καθήκοντα 

δλων των τάξεων του έλληνικου λαου, γιά νά έπιτευ

χθουν ταχύτερα οί άντικειμενικοί σκοποί. 

Τό βράδυ τής ίδιας ήμέρας παρατέθηκε άπό τό 

ΕΒΕΑ γευμα, στό έντευκτήριο του Φαληρικου Δέλτα, 

στό όποίο παρακάθησαν ό Κ. Καραμανλής, υπουργοί 

καί άντιπρόσωποι τ&ν παραγωγικών τάξεων. 'Απαν

τώντας στόν πρόεδρο του 'Επιμελητηρίου, Χ. Πα

νάγο, ό Κ. Καραμανλής θά άναφερθεί στή σημασία 

τής συνδέσεως τής χώρας μέ τήν ΕΟΚ, άλλά καί στίς 

εόθύνες πού τό γεγονός συνεπάγεται γιά τίς παρα

γωγικές τάξεις: 

«Κύριε πρόεδρε, 

>>Σaς εύχαριστώ διά τούς φιλόφρονας λόγους καί 

σaς παρακαλώ νά βεβαιωθήτε δτι αίσθάνομαι ίδrαι

τέραν χαράν, διότι μου δίδεται ή εύκαιρία νά έπι-

κοινωνήσω μαζί σας καί νά έξάρω τήν σημασίαν του 

ίστορικου γεγονότος, τό όποίον πανηγυρίζομεν σή

μερον. 

>>'Από σήμερον, Ι ην Νοεμβρίου, τίθενται είς 

έφαρμογήν αί διαδικασίαι συνδέσεως τής 'Ελλάδος 
μετά τής Εύρωπαϊκής Οίκονομικής Κοινότητος. Το

ποθετείται οϋτω ή χώρα μας όριστικώς καί όργανι

κώς έντός τής ύπό διαμόρφωσι ν εύρωπαϊκής ένότη

τος, ή όποία περιλαμβάνει λαούς εύρισκομένους είς 

τήν πρωτοπορίαν δχι μόνον τών τεχνικών καί οίκο

νομικών πραγματοποιήσεων, άλλά καί τής κοινωνι

κής προόδου. 

>>'Η σύνδεσίς μας μέ τήν Κοινότητα κατέστη δυ

νατή χάρις εiς τήν σημειωθείσαν κατά τά τελευταία 

έτη πρόοδον εiς τόν τόπον μας, άλλά καί χάρις εiς 

τήν κατανόησιν, τήν δποίαν έπέδειξαν τόσον αί Κυ

βερνήσεις τών εξ χωρών, δσον καί ή 'Επιτροπή τής 

Κοινότητος, ή όποία διεξήγαγε τάς μετά τής 'Ελλά

δος διαπραγματεύσεις. 

>> ·Η μεγάλη οiκονομική άλλά καί πολιτική ση

μασία τής συνδέσεώς μας μέ τήν Κοινότητα έπιβε

βαιουται καί άπό τό γεγονός δτι έκείνο τό όποίον 

έπέτυχεν ή ·Ελλάς άποτελεί fίδη τήν πρώτην έπιδίω

ξιν τών περισσοτέρων χωρών τfjς Εύρώπης. 

»'Όπως καί aλλοτε ύπεγράμμισα, οί δροι, ύπό 

τούς όποίους συνδεόμεθα, μaς προστατεύουν κατά τά 

προσεχή έτη άπό άποτόμους κλυδωνισμούς καί άπό 

τόν iσχυρόν άνταγωνισμόν, ό δποίος είναι δυνατόν 

νά προέλθη άπό χώρας κατά πολύ περισσότερον 

προηγμένας άπό τήν iδικήν μας. Άλλά ή συμφωνία 

συνδέσεως διανοίγει εύθύς άμέσως μεγάλας εύκαιρί

ας, τάς όποίας έχομεν ζωτικόν συμφέρον ολοι aνευ 

καθυστερήσεως νά έκμεταλλευθώμεν. Εiσερχόμεθα 

είς μίαν ένότητα, έντός τής όποίας τίθενται ύπό ίδι

αιτέραν μεταχείρισιν τά προϊόντα τώγ μετεχουσών 

χωρών έναντι τών όμοειδών προϊόντων ο{aσδήποτε 

aλλης χώρας. Διά τά έλληνικά έξαγώγιμα προϊόντα, 

οί δασμοί εiς τήν Κοινήν Άγοράν θά είναι άπό σή

μερον δι ' δλα τά βιομηχανικά προϊόντα, τόν καπνό ν 
καί τάς σταφίδας, Ί]λαττωμένοι κατά 50% καί κατά 
35% διά τά λοιπά έξαγώγιμα γεωργικά μας προϊόντα. 
Ά ντιθέτως, ή Έλλάς ύποχρεουται είς περιωρισμέ

νας μειώσεις, αί όποίαι δέν ύπερβαίνουν τό 5% διά τά 
παραγόμενα εiς τόν τόπον βιομηχανικά προϊόντα καί 

10% διά τά περισσότερα τών λοιπών. Ταvτα σημαί
νουν δτι, ένώ παρατηρείται προνομιακή μεταχείρι

σις έναντι τών έκτός τής Κοινότητος χωρών εις τό 
άποτέλεσμα του μόχθου τών 'Ελλήνων έργαζομέ

νων, έξακολουθεί νά διατηρήται τό μέγιστον μέρος 

τής προστασίας έντός τής έσωτερικής άγορaς. Δέν 

είναι δυνατόν δμως νά άξ ιοποι ήσωμεν τά πλεονεκτή

ματα αύτά έάν δέν κινητοποιηθώμεν άμέσως διά νά 

προσαρμόσωμεν τήν παραγωγήν μας -άγροτικήν, 

βιομηχανικήν καί βιοτεχνικήν- εiς τήν fίδη τερα-
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στίαν καί ταχέως αVξανομένην ζήτησιν τής Κοινό

τητος. Αί μεταβατικαί περίοδοι τών 12 ή 22 έτών διά 
τήν έξαφάνισιν τών δασμών μας, αί δποίαι aρχονται 

άπό σήμερον, άποτελοίίν τάς άπωτάτας άμυντικάς 

μας γραμμάς. Πολύ πρίν πλησιάσωμεν εiς αύτάς εl
ναι άνάγκη νά πραγματοποιήσωμεν βαθείας άλλαγάς 

νοοτροπίας καί μεθόδων καί νά έπιτύχωμεν γενικήν 

αί5ξησιν τής παραγωγικότητας εiς δλας τάς έκδηλώ

σεις τής οiκονομικής καί γενικώτερον τής έθνικής 

μας ζωής. 
>>'Όπως έξήγγειλα καί διά τών προγραμματικών 

δηλώσεων τής Κυβερνήσεως καί δπως προκyπτει έξ 

δλων τών ληφθέντων άπό τών άρχών τοίί 1962 μέ
τρων, ή κυβερνητική πολιτική έχει ήδη προσανατο

λισθή πρός τάς νέας αύτάς έπιδιώξεις καί τήν ένί

σχυσι ν τής γενικής προσπαθείας προσαρμογής τής 

χώρας πρός τό έκ τής ένοποιήσεως τής Εύρώπης δια

μορφούμενο ν καθεστώς. Ά νεξαΑτήτως δμως τών 

κυβερνητικών πρωτοβουλιών, εlναι καθήκον καί 

προσωπικόν συμφέρον έκάστου άγρότου, έπιχειρη

ματίου, ύπαλλήλου καί έργάτου νά αύξήση τήν άπό

δοσίν του καί νά έπιμεληθή καί βελ τιώση τό άποτέ

λεσμα τής έργασίας του. 'Από τήν άπόδοσιν έκά

στου έξ ήμών έξαρτiiται κα(ή έπίδοσις τοίί έθνικοίί 
κοινωνικού συνόλου καί, συνεπώς, 'ή έπιτυχία καί ή 

εύημερία δλων μας. 

>>Κατ ' έπανάληψιν έτόνισα δτι, έφ ' δσον έχομεν 

έλευθέραν οiκονομίαν, ή άξιοποίησις τών δυνατοτή

των αύτών εlναι έργον κυρίως τοίί έλληνικοίί λαοίί 

καί, εiδικώτερον τών παραγωγικών τάξεων καί τής 

ήγεσίας των. 'Ο ρόλος τής Κυβερνήσεως κατ' άνάγ

κην περιορίζεται εiς τήν δημιουργίαν τών γενικών 

προϋποθέσεων καί τοίί καταλλήλου κλίματος διά τήν 

άνάπτυξιν τής iδιωτικής πρωτοβουλίας. Εlναι άνάγ

κη νά άντιληφθώμεν τήν άλήθειαν αύτήν. Διότι, aν 

έξακολουθήσωμεν νά έχωμεν τήν έσφαλμένην άντί

ληψιν δτι ή άνάπτυξις τής οiκονομίας μας δέν εlναι 

παρά θέμα κυβερνητικών πρωτοβουλιών, τότε θά 

έχωμεν άποtύχει λόγφ κακής έκτιμήσεως τών πρα

γμάτων. Διότι, πράγματι, έάν ή προαγωγή τής οiκο

νομίας μιiiς χώρας ήδύνατο νά έπιτευχθή διά κυβερ

νητικών καί μόνον μέτρων, τότε δέν θά ύπήρχον χώ

ραι ύποανάπτυκτοι, έφ' δσον, διά τής άντιγραφής 

τών iσχυόντων εiς Ιiλλας χώρας θά καθίσταντο αύτο

μάτως άνεπτυγμέναι. 

>> Όμιλοίίμεν δλοι περί Κοινής Άγορiiς. Μερι
κοί δ μ ως προσπαθούν νά συνδέσουν τήν είσοδό ν μας 

εiς αύτή ν μέ τήν ίκανοποίησιν διαφόρων αiτημάτων 

των. Φοβοίίμαι δτι ούτοι δέν έχουν συνειδητοποιή

σει πλήρως τάς μεγάλας δυνατότητας, άλλά καί τά 

νέα καθήκοντα τά δποία δημιουργεί δι' δλους μας ή 

σύνδεσίς μας μέ τήν Κοινότητα. 

»'Η άξιο ποίησις τών εύκαιριών αί δποίαι δημι

ουργούνται διά τής συνδέσεως θά πραγματοποιηθή 

καθ' δ μέτρον θά ύποτάξωμεν τά μερικά εiς τά γενι

κώτερα συμφέροντα καί θά προσαρμόσωμεν τάς 

προσπαθείας μας εiς τά σύγχρονα συστήματα καίμε

θόδους. Βασική πάντως προϋπόθεσις τής έπιτυχίας 

εlναι ή διαφύλαξις τής κοινωνικής γαλήνης καί τής 

πολιτικής καί οίκο νομικής σταθερότητος πού θά μiiς 

έπιτρέψουν νά έπιδοθώμεν άπερίσπαστοι εiς δημι

ουργικάς πρωτοβουλίας. Εlμαι ύποχρεωμένος νά το

νίσω έπίσης δ τι, διά νά έκμεταλλευθώμεν τάς σημαν

τικάς έκ τής συνδέσεως εύκαιρίας, πρέπει νά ύπάρξη 

συνείδησις άλληλεγύης τών έπί μέρους παραγωγι

κών δμάδων τοίί πληθυσμού τόσον μεταξύ των, δσον 

καί έναντι τοίί Κράτους. Εlναι πολύ iσχυρότεροι οί 

δεσμοί, οί δποίοι ένώνουν τά συμφέροντά σας, άπό 

τάς διαφοράς, αί δποίαι σiiς χωρίζουν, καί εlναι τερά

στια ι αί ώφέλειαι τάς δποίας εlναι δυνατόν νά άπο

κομίση κάθε έργαζόμενος 'Έλλην άπό μίαν σταθε

ράν καί εiλικρινή συνεργασίαν δλων μας. 

»'Η 'Ελλάς, έντασσομένη σήμερον, πρώτη έξ 

δλων τών χωρών, εiς τόν πανίσχυρον καί δυναμικόν 

όργανισμόν τής ένοποιουμένης Εύρώπης, δύναται νά 

έπιτύχη προοδευτικώς cπλήρη έξομοίωσιν τών συν

θηκών ζωής καί έργασίας πρός τάς ύφισταμένας ήδη 

έντός τής Κοινότητος. Καί, πέραναύτοίί, καθισταμέ

νη όργανικόν τμήμα τής Δυτικής Εύρώπης, ένισχύει 

περαιτέρω καί κατά τρόπον θετικόν τήν άσφάλειάν 

της. 

»Τοίίτο σημαίνει δτι έκείνο, τό δποίον άπετέλει 

διά τό έθνος μακρυνόν δραματισμόν, δύναται νά με

ταβληθή ταχέως εiς πραγματικότητα. 

;;Είσερχόμεθα άπό σήμερον εiς μίαν νέαν περίο

δον τής έθνικής μας ζωής, ή δέ 1η Νοεμβρίου θά 

άποτελέση δρόσημον εiς τήν οiκονομικήν καί πολι

τικήν ίστορίαν τής χώρας. Ή γενεά μας, ή δποία 

καλείται νά θεμελιώση τήν 'Ελλάδα τοίί μέλλοντος, 

όφείλει νά άποδείξη δτι εlναι άξία τής lστορικής 

αύτής άποστολής. Προσωπικώς, εlμαι βέβαιος δτι θά 

τό έπιτύχη». 

'Εξάλλου, σέ δήλωσή του στό πρακτορείο Ρώυ

τερ, ό Κ. Καραμανλής, τήν ϊδια ήμέρα, τόνισε: 

«Ό έλληνικός λαός προσβλέπει πρός τήν Εύρω

παϊκήν Οiκονομικήν Κοινότητα ώς πρός τόν πυρήνα 

μιiiς ήνωμένης Εύρώπης μέ εύρείαν σταθεροποιητι

κήν έπίδρασιν έπί τών παγκοσμίων ύποθέσεων. 

;; VΕχομεν έμπιστοσύνην δτι ή ίστορική άποστο
λή τής Κοινότητος -έφ' δσον ή έσωτερική συνοχή 

της θά διατηρηθή άμείωτος καί τά βασικά χαρακτη

ριστικά της άναλλοίωτα- θά ένισχυθή διά τής συμ

μετοχής τής Μ. Βρετανίας, καθώς έπίσης, καί τής 

συμμετοχής aλλων εύρωπαϊκών χωρών. 'Η σπου

δαιότης τής άποστολijς της θά αύξηθή έκ τής άπτής 

ένδείξεως δτι εlναι δυνατόν νά άντιμετωπίση έπιτυ

χώς, εiς τά πλαίσια τής Κοινότητος, τά οiκονομικά 
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καί κοινωνικά προβλήματα μιtiς μικράς καί οίκονο

μικώς άσθενεστέρας εύρωπαϊκής χώρας, ώς εlναι ή 

'Ελλάς. 

»Αί συνεχείς προσπάθειαι τού έλληνικού λαού 

καί ή μέ συvέπειαν έφαρμοyή μιtiς ύyιούς οίκονομι
κής πολιτικής, έδημιούρyησαν τάς προϋποθέσεις, αί 

όποίαι έπιτρέπουν είς αύτόν νά προσβλέπη μέ έμπι

στοσύνην καί αίσιοδοξίαν πρός μίαν ταχtίαν οίκο

νομικήν άνάπτυξιν έντός τών κόλπων τής Κοινότη

τος». 

Μέ τήν ευκαιρία τής ένάρξεως τής ίσχύος τής 

συμφωνίας γιά τή σύνδεση τής 'Ελλάδος μέ τήν 

ΕΟΚ, οί πρωθυπουργοί τών εξ ι ,χωρών-μελών τής 

Κοινότητας άπευθύνουν στόν Κ. Καραμανλή συγχα

ρητήρια μηνύματα. Συγκεκριμένα, δ πρόεδρος τής 

ίταλικής Κυβερνήσεως, Α. Φανφάνι, σέ τηλεγράφη

μά του άναφέρει: 

«'Ε π' ευκαιρί~ τής θέσεως εν ισχύι τής συμφωνίας διά 

τήν σύνδεσιν τής 'Ελλάδος μέ τήν ΕΟΚ, εlμαι ιδιαιτέρως 

ευτυχής απευθύνων εις τήν Υ.Ε. εξ ονόματος τής Κοινότη

τος, τήν προεδρίαν του Συμβουλίου τής όποίας ασκεί ijδη 

ή 'Ιταλία, καί εξ ονόματος τής Κυβερνήσεως τής Ρώμης, 

τάς πλέον ειλικρινείς ευχάς επί τφ σημερινφ γεγονότι, τό 

όποίον σημειώνει ιδιαιτέρως σημαντικόν σταθμόν επί τής 

όδου τής όλονέν καί περισσότερον στενής συνεργασίας 

μεταξύ τών ευρωπαϊκών χωρών. Οί δύο λαοί μας θά προ

χωρήσουν, ijδη, περισσότερον εγγύς ό είς του aλλου, επί 

τής όδοu τής δημιουργίας μιι'iς νέας καί ήνωμένης Ευρώ

πης)). 

'Ο καγκελλάριος τής Δ. Γερμανίας, Κ. 'Α ντε

νάουερ, σέ συγχαρητήριο μήνυμά του, έκφράζει τή 

χαρά του «διότι δ έλληνικός λαός, δ δποίος τόσα 

εδωσεν είς τήν Εuρώπην, καταλαμβάνει τήν θέσιν 

πού άρμόζει είς αuτόν, είς τό εργον τής ενοποιήσεως 

τής Εuρώπης>>, Καί τονίζει: «Εfμαι πεπεισμένος δτι 
οί στενοί δεσμοί πού συνέδεαν τήν 'Ελλάδα μέ τά 

Κράτη τής ΕΟΚ θά άποτελέσουν παράγοντα συ

νεργασίας διά τήν οίκονομικήν εuημερίαν τών χω

ρών μας καί διά τήν ένίσχυσιν τής έλευθέρας Εuρώ

πης>>. 

'Ο πρόεδρος τής δλλανδικής Κυβερνήσεως, Γ. 

ντέ Κβάι, στό τηλεγράφημά του, έκφράζει μεταξύ 

aλλων «τήν έλπίδα δτι ή σύνδεσις ή όποία τίθεται 

άπό σήμερον έν ίσχύι, θά συμβάλη είς τήν εuημερίαν 

τής 'Ελλάδος, καθώς καί τήν εuημερίαν δλων τών 

χωρών τής Κοινότητος>>, ένώ δ πρωθυπουργός τοϋ 

Λουξεμβούργου, Πιέρ Βερνέρ, διαπιστώνει μέ βε

βαιότητα δτι «ή παροϋσα συμφωνία θά βοηθήση είς 

τήν βελτίωσιν τοϋ βιοτικοϋ έπιπέδου τών χωρών μας 

καί θά έπιτρέψη νά δημιουργηθοϋν περισσότερον 
στενοί δεσμοί μεταξύ τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ καί τών 

λαών πού άποτελοϋν ήδη μέλη τής ΕΟΚ>>. 

'Ο Γάλλος πρωθυπουργός, Ζ. Πομπιντού, άπευ-

θύνει στόν Κ. Καραμανλή τό άκόλουθο τηλεγρά

φημα: 

«'Επί ττϊ ευκαιρί~ τής θέσεως εν ισχύι τής συμφω

νίας τής δημιουργούσης μίαν σύνδεσιν μεταξύ τής Ευρω

παϊκής οικονομικής Κοινότητος καί τής 'Ελλάδος, απευ

θύνω πρός τήν Ύμετέραν 'Εξοχότητα τάς ευχάς μου τάς 

πλέον ειλικρινείς διά τήν επιτυχίαν του μεγάλου εγχει

ρήματος, δπερ αί δύο μας χώραι εχουν του λοιποί) ανα

λάβει. 

>>Εiμαι βέβαιος δτι ή σύνδεσις αϋτη, ijτις aνοίγει νέον 

πεδίον εις τήν συνεργασία ν 'Ελλάδος καί Γαλλίας, ijδη 

ήνωμένων διά τόσων αναμνήσεων καί διά τής κοινής των 

θελήσεως δπως ύπεραμυνθουν του ιδεώδους του δυτικοί) 

πολιτισμοί), θά συμβάλη aποτελεσματικώς εις τήν ευημε

ρίαν τής 'Ελλάδος, εις τήν ευτυχή εξέλιξιν τών γαλλοελ

ληνικών σχέσεων ώς καί εις τήν πραγματοποίησι ν του ευ

ρωπαϊκοί) οικοδομήματος)). 

τέλος, δ πρόεδρος τής 'Επιτροπής τής ΕΟΚ, Β. 

Χά:λστάιν, τηλεγραφεί: 

«'Επί ττϊ ευκαιρί~ τής θέσεως εν ισχύι τής Συμφωνίας 

Συνδέσεως μεταξύ 'Ελλάδος καί τής ΕΟΚ, έπιθυμώ νά έκ

φράσω πρός τήν Υ.Ε. έξ ονόματος τών συναδέλφων μου 

τής επιτροπής, καί έμου του ιδίου, τάς θερμοτέρας ευχάς. 

Είθε νά πραγματοποιηθοuν αί ελπίδες καί ευχαί αϊτινες 

συνδέουν τήν χώραν σας καί τάς εξ ίδρυτρίας χώρας τής 

ΕΟΚ πρός τήν ίστορικήν ήμερομηνίαν τής 1 Νοεμβρίου 
1962))213 • 

Παράλληλα, σέ δηλώσεις του πρός τόν τύπο, θά 

ύπογραμμίσει: 

«'Υποδεχόμεθα τήν 'Ελλάδα ώς μέλος συνδεόμενον 

μετά τής ΕΟΚ. Οϋτω, κατόπιν μακρών προσπαθειών πού 

κατεβλήθησαν εξ αμφοτέρων τών μερών, ιδού εν γεγονός, 

του όποίου ή πολιτική καί ή οικονομική σημασία εlναι 

μεγάλη καί διά τά δύο μέρη. 

))Ή Κοινότης επιβεβαιοί τόν ευρύν αυτής χαρακτήρα. 

'Επιβεβαιοί δτι δέν aντιπροσωπεύει eνα εγωιστικόν όργα

νισμόν πρός αποκλειστικόν οφελος τών μελών του, ιiλλ, 

δτι εξυπηρετεί τό γενικόν καλόν καί τήν ειρήνην τής 

Ευρώπης, ιiκόμη καί πέραν τών όρίων τής Κοινότητος. 

)) 'Η 'Ελλάς επιβεβαιοί, επίσης, aπό τής πλευράς 

της, τάς πολιτικάς aρχάς εις τάς δποίας αϋτη aπό και

ρου παραμένει πιστή. 'Η 'Ελλάς ενισχύει τήν aσφάλειά ν 

της συνδεομένη σταθερώς μέ τούς παλαιούς της φίλους καί 

χαράσσει σημαντικάς προοπτικάς διά τήν οικονομίαν 

της. Διά τής συνδέσεως μέ τήν Κοινήν 'Αγοράν, ή έλ

ληνική οικονομία θά δυνηθή νά φθάση βαθμηδόν μέχρι 

του επιπέδου, τό δποίον aνταποκρίνεται εις έκείνο τών 

χωρών-μελών τής Κοινότητος. Οϋτω ή 'Ελλάς δύναται νά 

εισέλθη όριστικώς aπό τήν σύνδεσιν εις τήν πλήρη εντα

ξίν της. 

>>Είμαι βέβαιος δτι τό εργον αυτό θά έπιτύχη. 'Η βε

βαιότης μου αuτή βασίζεται οχι μόνον επί του εξισωτικοί) 

χαρακτήρος τής συμφωνίας τής συνδέσεως ιiλλ' ιiκόμη 

καί έπί τής πολιτικής θελήσεως τών δύο συνεταίρων. 'Αμ

φότεροι ύπερασπίζουν τήν ιδέαν τής έλευθερίας, ή όποία 
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πρό 2.000 καί πλέον ετων, άνεφάνη διά πρώτην φοράν είς 
τήν ' Ελλάδα. 'Η ίδέα αύτή κατέστη σήμερον τό σύμβολον 

τής Δύσεως καί ή βάσις τής ίσχύος καί τής συνοχής τής 

Κοινότητάς μας». 

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

' Ενώπιον του βασιλέως καί παρουσία του Κ. Κα

ραμανλή, όρκίζεται ό Δ. Βουρδουμπiiς ώς ύπουργός 

Γεωργίας, στή θέση του άποβιώσαντος ύπουργου, Κ. 

'Αδαμόπουλου. Τήν ίδια ήμέρα, ώς ύπουργός Βιο

μηχανίας όρκίζεται ό βουλευτής Χίου, Λ . Μπουρ

νιiiς . 

5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

'Υπογράφεται ή συμφωνία χορηγήσεως δανείου 

10.000.000 δολλαρίων τών ΗΠΑ πρός τήν 'Ελλάδα, 
γιά τή χρηματοδότηση τής βιομηχανικής άναπτύ

ξεώς της. Τή συμφωνία ύπογράφουν ό πρεσβευτής 

τών ΗΠΑ στήν 'Αθήνα, Χ. Λαμπουίς καί άπό τήν 

έλληνική πλευρά, ό διοικητής τής Έθνι~ής Τραπέ

ζης, Δ. Χέλμης καί ό γενικός διευθυντής του 'Οργα

νισμου Χρηματοδοτήσεως Οiκονομικής 'Αναπτύ

ξεως, Σ. Λοβέρδος. Τό έπιτόκιο καθορίζεται σέ 4,5% 
καί τό ποσό καταμερίζεται έξίσου στούς δύο όργα

νισμούς . 

Τήν ίδια ήμέρα φτάνει στήν 'Αθήνα έπταμελής 

άμερικανική άποστολή, μέ σκοπό τήν άνάπτυξη τών 
ελληνοαμερικανικών έμπορικών σχέσεων καί τήν 

τοποθέτηση άμερικανικών κεφαλαίων στήν 'Ελλά

δα. 

Σέ συνέντευξή τους τά μέλη τής έπιτροπής -πού 

μεταφέρουν προτάσεις 'Αμερικανών έπιχειρηματιών 

γιά έμπορική καί βιομηχανική συνεργασία μέ 'Έλ

ληνες συναδέλφους τους- υπογραμμίζουν τίς δυνα

τότητες πού διανοίγονται γιά μιά εύρύτερη έλληνα

αμερικανική συνεργασία, ϋστερα άπό τή σύνδεση τής 

'Ελλάδος μέ τήν Κοινή 'Αγορά καί, παράλληλα, 

έπισημαίνουν δτι «ή 'Ελλάς δύναται νά χρησιμεύσει 

ώς δίοδος διά τήν διοχέτευσιν τών προϊόντων πού θά 

παράγουν αί νεοϊδρυθησόμεναι έλληνοαμερικανικαί 

βιομηχανίαι εiς τάς χώρας τής ΕΟΚ μέ μειωμένους 

δασμούς» . 

7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

Ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή, συνέρχε

ται σέ σύσκεψη ή κυβερνητική έπιτροπή καπνου, 

στήν όποία συμμετέχουν οί ύπουργοί Συντονισμου, 

Γεωργίας καί 'Εμπορίου, οί ύφυπουργοί Οiκονομι

κών καί Γεωργίας, ό πρόεδρος του 'Οργανισμου Κα

πνου, Ι. Κομίτσας, καί ό γενικός διf:υθυντής, Θ. 
' Ανδρεάδης. 'Αντικείμενο τής συσκέψεως είναι ή 

έξέταση του προγράμματος παραγωγής καπνου γιά 

τό 1963 καί ή λήψη άποφάσεων γιά τίς έκτάσεις πού 

πρόκειται νά καλλιεργηθουν. Στή σχετική κυβερνη

τική άνακοίνωση, μεταξύ άλλων άναφέρεται: 

«Ή κυβερνητική έπιτροπή καπνου, συνελθουσα ύπό 

τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή , άπεφάσισε τήν αϋξησιν 

τής καπνοκαλλιεργείας άπό 1.250.000 είς 1.400.000 στρέμ
ματα. Τουτο όφείλεται είς τήν εξυγίανση τής καπνικής κα

ταστάσβως, ή όποία διαπιστουται κατά τά τελευταία ετη 

καί ή όποία έκδηλουται ώς έξής : I) Μέ τήν άπορρόφησιν 
των ύπαρχόντων άποθεμάτων. ' Ως γνωστόν, είς τό παρελ

θόν έδημιουργήθησαν περισσεύματα παραγωγής καπνου 

30.000 τόνων, τά όποία ή Κυβέρνησις, πρός προστασίαν 
των παραγωγων συνεκέντρωσε διά του ' Οργανισμου Κα

πνου , διαθέσασα πλέον των 1.100 έκατ . , μέ ζημίαν του δη

μοσίου 350 έκατ. δρχ. 2) Μέ τήν βελτίωσιν των τιμων των 
καπνων μας . Οϋτω, ένω τό 1959 ή μέση τιμή χωρικων κα

πνων έσοδείας διεμορφώθη είς 18,6 δρχ . άνά κιλόν, διά τήν 

έσοδείαν του 1960 άνηλθε είς 27,3 δρχ. καί διά τήν εσοδεί
αν του 1961 είς 37,5 δρχ. , ήτοι ηύξήθη εντός διετίας, κατά 

100%. Τό άκαθάριστον είσόδημα του παραγωγου άπό 1.400 
έκατ. τό 1956, άνηλθε τό 1961 είς 2.500 έκατ. 

»Τό είσόδημα τουτο ε{ναι πρωτοφανές είς τήν {στορίαν 

του έλληνικου καπνου. Κατά τό 1963, έπειδή ή παραγωγή 
τής έσοδείας 1962 ε{ναι μεγαλυτέρα κατά 18.000 τόνους 
περίπου, άπό τήν του 1961, ή συνολική άκαθάριστος άξία 
παραγωγης προβλέπεται δτι θά σημειώσει περαιτέρω άνο

δον. ' Η διασφάλισις των θετικων αuτων άποτελεσμάτων 

όφείλεται μεγάλως είς τήν επιτυχη καταπολέμησιν του πε

ρονόσπορου του καπνου, ή όποία επετεύχθη χάρις είς τήν 

εγκαιρον καί δραστηρίαν κινητοποίησιν των άρμοδίων 

κρατικων ύπηρεσιων, τήν κ:ατανόησιν των παραγωγων καί 

τάς μεγάλας θυσίας του Κράτους, διαθέσαντος μέσω, της 

ΕΟΚ καί των κεφαλαίων του πρός τόν σκοπόν τουτον ύπέρ 

τά 200 έκατ. δρχ. Ή έπιτυχία ε{ναι τοσούτφ μάλλον μεγα
λυτέρα, καθ' δσον ή παραγωγή άλλων χωρων, διαθετου

σων μεγαλύτερα μέσα, ύπέστη μεγάλας έκ της νόσου αuτης 

καταστροφάς . 

»Εiς τήν σταθεροποίησιν ύγιους καταστάσεως είς τό 

μέλλον, εξασφαλιζούσης {κανοποιητικάς συνθήκας άπορ

ροφήσεως των καπνων μας, θά συμβάλη καί ή σύνδεσις της 

'Ελλάδος μέ τήν ΕΟΚ, αί χωραι της όποίας άπορροφουν 

σήμερον ποσοστόν 40% περίπου των έξαγωγων μας . ' Ως 

γνωστόν, διά της Συμφωνίας Συνδέσεως εξησφαλίσθησαν 

είδικά προνόμια ύπέρ των έλληνικων καπνων. Κατά συνέ

πειαν, δυνάμεθα νά άποβλέπωμεν μετ ' έμπιστοσύνης είς τό 

μέλλον του έλληνικου καπνου». 

10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

Ψηφίζεται στό σύνολό του στήν 'Επιτροπή 

'Εξουσιοδοτήσεως τής Βουλής τό σ.ν. «περί τροπο

ποιήσεως τής έκλογικής νομοθεσίας», ή συζήτηση 

του όποίου είχε άρχίσει στίς 16 'Οκτωβρίου, μέ εί
σηγητή τής πλειοψηφίας τό βουλευτή, Α. Μπασιά

κο. Τό σ.ν. άφορii κυρίως στή ριζική άναθεώρηση 

καί τή άνασύνταξη έκλογικών καταλόγων καθώς καί 

στή διαδικασία έγγραφής τών νέων έκλογέων. 'Επί

σης ρυθμίζονται θέματα σχετικά μέ τό δικαίωμα του 
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έκ:λέγεσθαι, μέ τή σύσταση των έφορευτικ:&ν έπιτρο

π&ν, μέ τά ψηφοδέλτια, μέ τή διαδικασία τ&ν ένστά

σεων κατά τή διάρκεια τής ψηφοφορίας κ:αί μέ τίς 

άρμοδιότητες του 'Εκλογοδικείου. Οί δημόσιοι 

ύπάλληλοι, τό προσωπικό τής 'Αστυνομίας πόλεων 

κ:αί του Πυροσβεστικ:ου Σώματος, καθώς κ:αί όλοι 

όσοι ύπηρετουν, μέ όποιαδήποτε iδιότητα, στίς 

'Ένοπλες Δυνάμεις, τή Χωροφυλακή κ:αί τό Λιμενι

κό Σώμα, έγγράφονται σέ εiδικ:ούς καταλόγους κ:αί 

ψηφίζουν στόν τόπο τής ύπηρεσίας τους; μέ τήν 

προϋπόθεση νά εχουν συμπληρώσει τρίμηνο &:πό τήν 
τοποθέτησή τους. 

Στήν κατ' άρθρο ψήφιση του νομοσχεδίου κ:αί 

ειδικότερα στή συζήτηση των άρθρων τ&ν σχετικών 

μέ τήν έκ:κ:αθάριση των καταλόγων των έκ:λογικ:&ν 

βιβλιαρίων, στίς 9 Νοεμβρίου, ό ύπουργός τ&ν 

'Εσωτερικών, Γ. Ράλλης, έξέφρασε τή διαφωνία του 
στήν άπαίτηση τής ΕΚ γιά διαγραφή κ:αί έπανεγγρα

φή όσων είχαν έγγραφεί στούς καταλόγους, τό 1961, 
στήν 'Αθήνα, τή Θεσσαλονίκη κ:αί τόν Πειραιά, μέ 

τό σκεπτικό ότι ό άριθμός τ&ν έκ:λογέων αuτ&ν 

ύπερβαίνει τίς 200.000 κ:αί ότι η τυχόν έπανεγγραφή 
τους προϋποθέτει άσκοπη ταλαιπωρία κ:αί γιά τούς 

πολίτες κ:aί γιά τίς κρατικές ύπηρεσίες. 
'Ύστερα άπό εντονη άντιδικ:ία πού έκ:δηλώνεται 

στή Βουλή, μεταξύ ύπουργου τ&ν 'Εσωτερικών κ:αί 

τής &:ντιπολιτεύσεως, του θέματος έπιλαμβάνεται ό 

Κ. Καραμανλής, ό όποίος έκ:φράζει τήν άποψη ότι 

ε{ναι σκόπιμο χάριν του γενικ:οτέρου συμφέροντος, 

νά γίνει δεκτή η άξίωση τής άντιπολιτεύσεως, γιά νά 
μ ή τής δοθή η άφορμή νά δημιουργήσει νέο θόρυβο, 

άλλά κ:αί γιά νά ύπάρξει ϋφεση στίς σχέσεις της μέ 

τήν Κυβέρνηση214• 

12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

'Ο Κ. Καραμανλής συναντάται κ:αί εχει συνομι

λία στό Πολιτικό Γραφείο μέ τούς 'Αμερικανούς 

γερουσιαστές του Δημοκ:ρατικ:ου κόμματος, Μάικ: 

Μάνσφηλντ, ηγέτη τής πλειοψηφίας τής Γερουσίας, 

Κλέιμπορυ Μπέλ, Μπέντζαμιν Σμίθ κ:αί τό ρεπουμ

πλικάνο Κέιλς Μπόγκ:ς. Τούς γερουσιαστές συνόδευε 
ό πρέσβης τ&ν ΗΠΑ στήν 'Αθήνα, Χ. Λαμπουίς. Στό 

σχετικό σημείωμα, μέ άντικ:είμενο τό περιεχόμενο 

τής συνομιλίας, άναφέρεται: 

«'Εν άρχij τής συνομιλίας δ γερουσιαστής Μάνσφηλντ 

ήρώτησε τόν κ. πρόεδρον διατί ή έλληνική Κυβέρνησις 

δέν λαμβάνει μέτρα ϊνα φορολογήση τά κέρδη μεγάλων 

'Ελλήνων έφοπλιστών. 

»'Ο κ. πρόεδρος έξήγησεν είς τόν κ. Μάνσφηλντ δτι 
κατά τά τελευταία ετη ή Κυβέρνησις κατέβαλε προσπαθεί

ας καί ελαβε μέτρα διά τήν προσέλκυσιν ύπό τήν έλληνι

κήν σημαίαν πλοίων έλληνικής ίδιοκτησίας. 'Η προσπά

θεια αϋτη έσημείωσε καί σημειοί έπιτυχίαν. 'Επί τών 

πλοίων ύπό έλληνικήν σημαίαν, επιβάλλονται βεβαίως φό-

ρο ι. 'Εν προκειμένφ δμως, δέον νά σημειωθή δτι ή άμερι

κανική Κυβέρνησις επιβάλλει ύψηλήν φορολογίαν είς τά 

ύπό τήν σημαίαν της πλοία, εχει δμως καί τήν δυνατότητα 

νά παρέχη πλείστας δσας διευκολύνσεις είς τούς ίδιοκτή
τας των. 'Η έλληνική Κυβέρνησις τοιαύτην δυνατότητα 

δέν εχει. Πρός τούτοις δέν εlναι πρακτικώς δυνατόν νά 

φορολογηθουν πέραν ένός ώρισμένου δρίου οί πλοιοκτή

ται, δοθέντος δτι ούτοι άφ' ένός, έδρεύοντες ώς κατά τό 

πλείστον είς τό εξωτερικόν, πραγματοποιουν τά κέρδη των 

έκτός τής 'Ελλάδος, άφ' έτέρου εχουν πάντοτε τήν δυνατό

τητα νά έπαναφέρουν τά πλοία των ύπό ξένην σημαίαν. 

Οϋτω, έπιβολή ύπό τής 'Ελλάδος μεγαλυτέρας έπί τ& ν 

έφοπλιστών φορολογίας, θά εlχε άκριβώς τά άντίθετα των 

έπιδιωκομένων άποτελεσμάτων. 

»'Επί του προκειμένου, προσέθεσεν δ κ. πρόεδρος, δέ

ον νά ληφθουν ύπ' όψιν καί τά κάτωθι: 

»1. Οί "Ελληνες εφοπλισταί δίδουν εργασίαν είς ση
μαντικόν άριθμόν 'Ελλήνων ναυτεργατών. Οϋτω, μειουται 

ή έν τij χώρ~ ύποαπασχόλησις. 

»2. Τά εμβάσματα τών ναυτιλλομένων πρός τάς οίκογε
νείας των άνέρχονται είς 80-100 εκατομμύρια δολλαρίων 
κατ' ετος. 

»3. 'Απόρροια τών καλών σχέσεων μεταξύ τής έλληνι
κής Κυβερνήσεως καί τών 'Ελλήνων εφοπλιστών ύπήρξε 

καί τό γεγονός δτι είς τήν κυβερνητικήν εκκλησι.ν επί του 
θέματος τής άποχής μεταφορών πρός Κούβαν, δ έλληνικός 

εφοπλιστικός κόσμος άντέδρασε κατά τρόπον λίαν ίκανο

ποιητικόν. 

»'Επί του τελευταίου τούτου σημείου δ κ. Μάνσφηλντ 

εξέφρασε τήν συναίνεσίν του. 

>>'Εν συνεχεί~ δ κ. πρόεδρος άνέπτυξε τήν οίκονομικήν 

πραγματικότητα τής 'Ελλάδος ώς καί τάς προσπαθείας, &ς 

ή Κυβέρνησις καταβάλλει πρός οίκονομικήν άνάπτυξιν 
τής χώρας, ϊνα τήν φέρη είς τό σημείον, έξ ou ή οίκονομία 
της θά δύναται αυτοδυνάμως πλέον νά άναπτυχθή περαιτέ

ρω. 

>>'Εν συμπεράσματι δ κ. πρόεδρος εlπεν δτι δτε ή χώρα 

μαχομένη εναντίον του διεθνους κομμουνισμοϋ, δέν ήτο, 
φυσικφ τφ λόγφ, είς θέσιν νά άξιοποιήση οίκονομικώς τήν 

έξ 'Αμερικής βοήθειαν, ή βοήθεια αϋτη ήτο σημαντική. 

'Αντιθέτως, σήμερον, δπότε εlναι είς θέσιν νά προβή είς 

τοιαύτην άξιοποίησιν, ή βοήθεια περικόπτεται. Δέν πρέ

πει, προσέθεσεν, νά δημιουργήται ή έντύπωσις δτι, έπειδή 
ή ' Ελλάς έπροώδευσεν οίκονομικώς, δέν χρειάζεται πλέον 
βοήθειαν εκ τοϋ έξωτερικοϋ. Τήν βοήθειαν ταύτην τήν 

χρειάζεται, διότι είναι άκόμη έλάχιστος δ χρόνος, άφ' ή ς 

ή ~λληνική οίκονομία έξεκίνησεν έκ τοϋ μηδενός. 'Η οί

κονομική ύποδομή δέν εχει άκόμη συμπληρωθή. 'Η προ

σπάθεια θά άπαιτήση άκόμη τρία ή τέσσερα ετη. 'Εάν, 

λοιπόν, ή βοήθεια διεκόπτετο τώρα, ή έλληνική οίκονομία 

δέν θά παρέμενεν άπλώς στάσιμος, θά όπισδοδρομοϋσεν. 

Καί τότε, ή · Ελλάς θά έστοίχιζεν άσυγκρίτως μεγαλύτερα 

ποσά διά τήν έπαναφοράν της είς τό σημερινόv σημείον. 

»Είς παpατήρησιν του κ. πρόεδρου, καθ' ήν ή Κυβέρ

νησις τών 'Ηνωμένων Πολιτειών θά εδει νά λάβη τά ενδει

κνυόμενα μέτρα, ϊνα οί λοιποί σύμμαχοι έφαρμόσουν τήν 

άπόφασιν του ΝΑΤΟ (τοϋ Μαίου) περί βοηθείας τής 'Ελλά

δος είς τήν άμυντικήν της στήριξιν, δ γερουσιαστής Μάν

σφηλντ έδήλωσεν δτι εκείνο τό δποίον δύναται νά πράξη 
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Ό πρωθυπουργός έyκαιvιάζει τό νέο οίκισμό τού Άyίου Σώστη. 
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κ:αί πράττει ή Κυβέρνησίς του, είναι νά παροτρύνη τούς 

συμμάχους, δέν δύναται δμως κ:αί νά τούς πιέση. 

)) 'Επανερχόμενος επί του θέματος τής οiκ:ονομικ:ής 

ό:ναπτύξεως, δ κ:. πρόεδρος εξήγησε εiς τούς 'Αμερικανούς 

γερουσιαστάς δτι κυρίως λόγω ελλείψεως διαθεσίμου ελ

ληνικ:ου iδιωτικ:ου κεφαλαίου, τό Κράτος είναι τ'ιναγκ:ασμέ

νον νά προβαίνη εiς τάς βασικ:άς τουλάχιστον επενδύσεις, 

τάς τής οiκ:ονομικ:ής ύποδομής, ώς είναι οί δρόμοι, οί λιμέ

νες κ:αί δ εξηλεκτρισμός. 

))Εtς σχετικ:ήν ερώτησιν του γερουσιαστου Πέλλ, δ κ: . 

πρόεδρος ό:πήντησεν δτι, πρός ό:νάπτυξιν τής βιομηχανίας 

εν 'Ελλάδι, τό τ'ιλεκ:τρικ:όν ρευμα πρέπει κ:ατ' ό:νάγκ:ην νά 

παρέχεται ό:πό δημοσίαν επιχείρησιν κ:αί τουτο ϊνα ό:φ, 

ένός είναι εuθηνόν, ό:φ, ετέρου ϊνα, εiς περιπτώσεις ό:νάγ

κ:ης αναπτύξεως ώρισμένων βιομηχανιών, παρέχεται εiς 

τιμάς κ:αί κ:άτω του κόστους aκ:όμη. 

))Γενικώς, δ κ:. πρόεδρος παρετήρησεν, πράττομεν παν 

τό δυνατόν εν 'Ελλάδι ϊνα ό.ναπτυχθή ή βιομηχανία. Δημι

ουργουμεν τάς προϋποθέσεις τής αναπτύξεώς της. 'Όσον 

ό.φορa εiς τόν ξένον iδιωτικ:όν κεφάλαιον, τό θέλομεν κ:αί 

τό προσκ:αλουμεν. Ή Έλλάς παρέχει πλείστας εuνοϊκ:άς 

προϋποθέσεις διά τήν επιτυχή επένδυσιν αuτου. Οϋτω: 

)) \. 'Η φορολογία επί τών aνωνύμων εταιρειών δέν εΙ

ναι ύψηλή (επί του σημείου τούτου είχεν ερωτήσει δ γε

ρουσιαστής Πέλλ). 

))2. 'Υπάρχει νομοθεσία, καί δή συνταγματικής iσχύος, 
προστατεύουσα τό ξένον κεφάλαιον. 

))3. 'Η έλληνική εργατική χείρ είναι καί εuθηνή (τό 1/ 4 
η 1/ 5 τής τιμής τής ό.μερικανικής) καί εuκολώτατα προ
σαρμόσιμος. 

)Α. 'fi 'Ελλάς είναι συνδεδεμένη μετά τής Κοινής 
'Αγορaς. Οϋτω αμερικανικά κεφάλαια, επενδυόμενα εiς εν 

'Ελλάδι επιχειρήσεις, θά εχουν δχι μόνον τά όφέλη ίiτινα 

παρέχει ή ΕΟΚ, άλλά καί τά εiδικά προνόμια -καί ταϋτα 

είναι σημαντικά- ών χαίρει ή 'Ελλάς εν τφ πλαισίφ τής 

Κοινής 'Αγορaς. 

))Τό τελευταίον τοϋτο σημείον συνεκράτησε τήν iδιαιτέ

ραν προσοχήν τών 'Αμερικανών γερουσιαστών. 

))τέλος, δ κ . πρόεδρος εδήλωσεν εiς τούς συνομιλητάς 

δτι λόγφ των ανέκαθεν άρμονικωτάτων καί στενών φιλι

κών σχέσεων τής 'Ελλάδος μετά τών 'Ηνωμένων Πολι

τειών, τόσον επί του πολιτικοϋ δσον καί επί τοϋ οiκονομι

κοϋ πεδίου, τό iδιωτικόν άμερικανικόν κεφάλαιον είναι 

iδιαιτέρως εuπρόσδεκτον εν 'Ελλάδι. 

)) 'Απαντώντες οί 'Αμερικανοί γερουσιασταί επέδειξαν 
γενικώς' τό ενδιαφέρον των δι, iδιωτικάς επενδύσεις εν 
'Ελλάδο)215 • 

13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

'Εγκαινιάζεται ή λειτουργία τής νέας 'Εθνικής 

Όδοu 'Αθηνων-Κορίνθου. Τά εσοδα από τά διόδια, 

θά ανέρχονται σέ 70 έκατ. ετησίως, μέ αποτέλεσμα 
τό κόστος τής κατασκευής της νά εχει καλυφθει εν

τός έξαετίας. 

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

Μέ αποχή τής ΕΚ, τής ΕΔΑ καί των ανεξαρτήτων 

πού συνεργάζονται μέ τήν άριστερά, επαναρχίζουν 

οί εργασίες τής Βουλής. 

Στήν απογευματική συνεδρίαση επανεκλέγεται 

ώς πρόεδρος τής Βουλής δ Κ. Ροδόπουλος, μέ 175 
ψήφους σέ 191 παρόντες. 'Υπέρ τοu Κ. Ροδόπουλου 

ψηφίζουν 171 βουλευτές τής ΕΡΕ, τρεις ανεξάρτητοι, 
οί Π . Γαρουφαλιiiς, Χ. Τσαντούλης καί Κ. Χριστό

πουλος καί δ Ε. Σαββόπουλος, του κόμματος των 

Προοδευτικων. 

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

'Υπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή συνέρχον

ται στήν αίθουσα του κόμματος στή Βουλή τά μέλη 

τής κοινοβουλευτικής δμάδας τής ΕΡΕ. Στήν δμιλία 

του, ό Κ. Καρqμανλής θά διαγράψει τή διεθνή θέση 

τής χώρας καί θά προβει σέ σύντομο απολογισμό του 

πρώτου !:τους του κυβερνητικοί) !:ργου. 'Αναφερόμε

νος στήν ανάπτυξη τής οίκονομικής καί κοινωνικής 

πολιτικής τής Κυβερνήσεως, θά επισημάνει: 

«'Η οiιωνομία μας, παρά τάς δυσχερείας πού εl

ναι φυσικόν νά συναντά κάθε ύπό άνάπτυξιν οiκονο

μία, tξελίσσεται ίκανοποιητικώς, ιίiστε ή ύπόσχεσις 

τήν δποίαν πρό έπταετίας έδώσαμεν περί διπλα

σιασμού έντός δεκαετίας τοv έθνικοv μας εΙσοδή

ματος καί ή δποία τότε έφαίνετο ούτοπική, σήμερον 

νά μεταβάλλεται ταχέως εiς πραγματικότητα». 

'Ακόμη, παρατηρει δτι «δ άνένδοτος άγών, εiς 

τόν δποίον μερίς τής άντιπολιτεύσεως άπεδύθη, δέν 

έπηρεάζει τήν πορείαν τών πολιτικών πραγμάτων 

μας, οϋτε άνακόπτει τήν κυβερνητικήν προσπάθει

αν, διότι δέν εύρίσκει άπήχησιν παρά τφ λαφ, δ 

δ ποίος μετ' άδιαφορίας παρακολουθεί τούς θο

ρυβοvντας». 'Εκφράζει τήν βαθειά του λύπη «διά 

τήν τακτικήν αύτήν τής άντιπολιτεύσεως, ή δποία 

τήν άχρηστεύει ώς παράγοντα τής πολιτικής ζωήρ> 

καί προσθέτει: «Ούδεμία έν τούτοις πρέπει νά ύ

πάρξη άνησυχία έκ τής συνεχιζομένης προσπαθείας 

πρός δημιουργίαν άνωμαλιών, διότι ή Κυβέρνησις, 

εϊπέρ ποτε iσχυρά καί σταθερά, δύναται νά άν

τιμετωπίση έπιτυχώς οίανδήποτε τοιαύτην άπό

πειραν. 'Εξ δλων τών ένδείξεων προκύπτει δ τι ή 

δύναμις τής ΒΡΕ εlναι σήμερον ηύξημένη, πράγμα 

πού άποτελεί τήν καλυτέραν έγγύησιν διά τό μέλλον 

τής χώρας». 

Καταλήγοντας, εύχαριστει τούς βουλευτές του 

κόμματός του «διά τήν συνεχή συμπαράστασίν των 

εiς τό κυβερνητικόν lργον» καί τούς συνιστά «δπως 

συμβάλουν περαιτέρω εiς αύτό, παρακολουθοvντες 

άνελλιπώς τάς συνεδριάσεις τής Βουλής». 

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

Μετά από εντολή τοu Κ. Καραμανλή, ό ύπουργός 
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των Οlκονομικων, Σ. Θεοτόκης, καλεί τήν όλομέλεια 

τής ' Εκτελεστικής 'Επιτροπής τής ΑΔΕΔ Υ καί έκθέ

τει τίς aποφάσεις τής Κυβερνήσεως γιά τά δημοσι

οϋπαλληλικά καί συνταξιοδοτικά θέματα. 

Σύμφωνα μέ τό σχετικό ειδησεογραφικό δελτίο, ό 

πρόεδρος τής ΕΕ, Θ. Ευαγγελάτος, εθεσε τίς κυβερ

νητικές aποφάσεις ύπόψη του γενικοί) συμβουλίου 

τής ΑΔΕΔ Υ καί εισηγήθηκε τήν aποδοχή τους. Τά 

μελετώμενα μέτρα aφοροuν τήν ίκανοποίηση αιτημά

των σχετικά μέ τή βαθμολογική έξέλιξη των δημο

σίων ύπαλλήλων καί τή χορήγηση καί τέταρτης 

τριετίας καθώς καί τήν aντιμετώπιση κλαδικων αι

τημάτων, δπως των οικονομικων ύπαλλήλων, στούς 

όποίους θά έπαναχορηγηθεί τό έπίδομα τό όποίο 

τούς είχε δοθεί aπό τήν τελευταία ύπηρεσιακή Κυ

βέρνηση , των έκπαιδευτικων, γιά τούς όποίους αύξά

νεται τό έπίδομα βιβλιοθήκης, των γεωπόνων καί 

των ταχυδρομικων. Συγχρόνως λαμβάνονται μέτρα 

ένισχύσεως των aσφαλιστικων ταμείων των δημοσί

ων ύπαλλήλων καί συγκεκριμένα του ΜΤΠΥ μέ πο

σό 45 έκατ. δρχ. καί του ταμείου προνοίας μέ ποσό 
8-10 έκατ. Τά μέτρα προβλέπεται νά ισχύσουν aπό 
τήν Ιην 'Ιανουαρίου 1963. 

17 ΝΟΕΜΒΡ\ΟΥ 1962 

'Εγκαινιάζεται σέ πανηγυρική aτμόσφαιρα ό νέ

ος οικισμός του' Αγίου Σώστη, στήν 'Αθήνα. 'Ο Κ. 

Καραμανλής έπέδωσε τούς τίτλους ιδιοκτησίας 657 
διαμερισμάτων σέ ισάριθμες οικογένειες πού διέμε

ναν στούς οικισμούς Πολυγώνου καί λεωφόρου 

'Αλεξάνδρας. 'Ο νέος οικισμός διαθέτει πλήρες δί

κτυο όδων, aποχετεύσεως, ηλεκτρισμοί) καί τηλεφω

νικής έπικοινωνίας, δημοτικό σχολείο, κοινωνικό 

κέντρο μέ τμήματα παιδικοί) σταθμοu, ξένων γλωσ

σων καί έπαγγελματικής aπασχολήσεως των νέων, 

κινηματογράφο, έμπορική aγορά μέ 35 καταστήματα 
καί μικρό πάρκο. 

Στήν όμιλία του, ό ύπουργός Προνοίας, Α. Στρά

τος, αναφέρθηκε στήν κρατική δραστηριότητα γιά 

τήν aντιμετώπιση του προσφυγικοί) προβλήματος 

καί έπισήμανε: 

«Μετά τήν λήξιν του πολέμου, τό Κράτος εθεσεν εiς 

έφαρμογήν είδικά προγράμματα στεγάσεως τών προσφύ

γων, αποκατέστησεν μέχρι του 1962 έτέρας 15.000 οίκογε
νείας διά καταβολής δαπάνης 750.000.000 δρχ. περίπου δι
αφόρου τιμαριθμικής αξίας. 'Εκ τών 15.000 τούτων οiκο
γενειών, αί 13.100 αποκατεστάθησαν κατά τήν περίοδον 
1956-1962. Εις τόν αριθμόν τουτον περιλαμβάνονται καί αί 
αποκαθιστάμεναι 3.900 οiκογένειαι διά του προγράμματος 
στεγάσεως παραπηγματούχων. 

)) 'ο παραδιδόμενος σήμερον οικισμός είναι τμήμα του 
πρό διετίας περίπου έξαγγελθέντος ύπό του προέδρου τής 

Κυβερνήσεως κ. Κ. Καραμανλή εiδικου προγράμματος 

δριστικής εξαλείψεως τής "παράγκας" έκ τών μεγάλων 

πόλεων- aς εύχηθώμεν, μετά τήν έξαφάνισιν τής αθλιό

τητας, νά βασιλεύη έδώ ύγεία καί χαρά»216 • 

17 ΝΟΕΜΒΡ\ΟΥ 1962 

'Ο Κ. Καραμανλής έπισκέπτεται τό ύπό aποπερά

τωση κτίριο του ίδρύματος Εύγενίδου καί ένημερώ

νεται γιά τό εργο του ιδρύματος . 'ο πρωθυπουργός 

συνεχάρη τή διαχειρίστρια, Μαρία Σίμου, aδελφή 

του Εύ. Εύγενίδου, καί τούς συνεργάτες της «διά τό 

θαυμάσιον tpyoν τό όποίον έπιτελεί τό ϊδρυμα είς 

τόν τομέα τής έπαγγελματικής έκπαιδεύσεως καί τής 

έπιστημονικής έπιμορφώσεως τών νέων, συμφώνως 

πρός τάς κατευθύνσεις καί έπιθυμίας τοv άειμνήστου 

εύεργέτοω>. 

Τό κοινωφελές ίδρυμα Εύγενίδου εχει ώς κύριο 

aντικειμενικό σκοπό τήν ένίσχυση τής έπαγγελμα

τικής έκπαιδεύσεως των νέων, γιά τή δημιουργία κα

λως κατηρτισμένων τεχνικων κάθε ειδικότητας. Γιά 

τήν πραγματοποίηση των σκοπων του, τό ίδρυμα 

προβαίνει σέ σειρά έκδόσεων, βοηθητικων γιά τούς 

διδάσκοντες καί τούς μαθητές των τεχνικων σχολων, 

aποστέλλει ύποτρόφους έργοδηγούς καί τεχνικούς 

στό έξφτερικό γιά μετεκπαίδευση καί προτίθεται νά 

δημιουργήσει στό νέο κτίριό του, πνευματικό κέντρο 

έκπαιδεύσεως καί πλανητοσκόπιο. 

Μέ έπιστολή της, στίς 21 Νοεμβρίου, ή Μαρία 

Σίμου θά έκφράσει τίς εύχαριστίες της στόν Κ. Κα

ραμανλή γιά τό ένδιαφέρον πού έπέδειξε γιά τό εργο 

καί τή δραστηριότητα του ίδρύματος21 7 • 

20 ΝΟΕΜΒΡ\ΟΥ 1962 

Μέ aφορμή τίς εμμεσες καί άμεσες βολές του aν

τιπολιτευόμενου τύπου κατά του aνώτατου άρχοντα 

καθώς καί τή δημοσίευση σειράς ίστορικων ανα

γνωσμάτων γιά τήν π~ρίοδο του έθνικου διχασμοί), ή 

Κυβέρνηση σέ ανακοίνωσή της αναφέρει: 

«'Η Κυβέρνησις θεωρεί καθήκον της νά έπισημάνη 

τήν σημειουμένην από πολλών μηνών καί δλοκληρω

θείσαν κατά τάς τελευταίας ήμέρας είς τάς στήλας του 

τύπου τής ιiντιπολι τεύσεως ιiνοικτήν η εμμεσον καί 

ϋπουλον ιiπόπειραν κλονισμου τών ηθικών σχέσεων του 

λαου μέ τόν ιiνώτατον aρχοντα. 'Η ιiπόπειρα εΙ ναι ΕΚ τών 

προτέρων καταδικασμένη εiς βαρείαν ιiποτυχίαν, διότι 

μετά μακράς δοκιμασίας καί έμπειρίαν όδυνηράν, άλλά καί 

πολύτιμον, έδιδάχθη τόσα πολλά δ έλληνικός λαός rοστε οί 

έπιδιώκοντες πολιτειακάς καί πολιτικάς ιiνωμαλίας θά 

εϋρουν ενώπιόν των ιiμείλικτον τιμωρόν αύτόν τουτον τόν 

έλληνικόν λαόν, τόν δποίον ματαίως έπιζητουν νά παρα

πλανήσουν. 

»Εtναι πάντως σύμπτωμα βαρείας ηθικής νόσου καί 

δείγμα ιiνεπίτρεπτον αγνοίας του συμφέροντος του εθνους 

ή ύποκινηθείσα, δυστυχώς, ύπό ύπευθύνων συνθημάτων 
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τής ·Ενώσεως Κέντρου, συστηματική πλέον διά των στη

λών, σχεδόν όλοκλήρου του άντιπολιτευομένου τύπου 

άνακίνησις θεμάτων θιγόντων άμέσως ή έμμέσως τόν άνώ

τατον άρχοντα. Πέραν των άρθρων, δι · ών εύθέως ώρισμέ

να οργανα του τύπου προσβάλλουν τόν άνώτατον άρχοντα, 

έπιχειρείται δι' ίστορικών άναγνωσμάτων, άκόμη καί διά 

σκανδαλοθηρικών δήθεν άποκαλύψεων οίκογενειακών προ

βλημάτων τής δυναστείας, είτε ή άναμόχλευσις παλαιών 

παθών, τά ό~οία έστοίχισαν άκριβώτατα είς τό εθνος, είτε 

η δημιουργία θολής άτμοσφαίρας περί τόν θεμελιώδη θε

σμόν, τόν έγγυώμενον τήν ένότητα καί άπρόσκοπτον ίστο

ρικήν συνέχειαν του εθνους. 

»Ό σκοπός τής όλοκληρωθείσης πλέον έκστρατείας 

εlναι φανερός . 'Επιχειρείται ή έκβίασις του άνωτάτου άρ

χοντος μέ τήν έλπίδα δτι θά έξαναγκασθή ούτος άποβάλ

λων τήν ύπό του δημοκρατικοί\ μας Συντάγματος έπιβαλ

λομένην καί κατωχυρωμένην άνεύθυνον ίδιότητα αύτοu, νά 

καταστή οργανον των δι!Ιλυτικών διά τό εθνος καί κατα

στρεπτικών διά τήν γαλήνην καί πρόοδον του λαοί\ κομμα

τικών έπιθυμιών τής μειοψηφίας». 

21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

'Ο Κ. Καραμανλής παρίσταται στήν τελετή ύπο

γραφής τής συμβάσεως μέ τόν δμιλο Τόμ Πάππας γιά 

τήν ίδρυση τοϋ δεύτερου διϋλιστηρίου. Γιά τό σκοπό 

αύτό επενδύεται συνολικό ποσόν 110 έκατ . δρχ. καί ή 

δλοκλήρωση τών εργων προβλέπεται νά γίνει σέ 4 
εως 6 χρόνια. 

Σέ άνακοίνωσή της, ή Κυβέρνηση θά ύπογραμμί

σει δτι δ όγκος τής συμβάσεως ε{ ναι πρωτοφανής γιά 

τήν έλληνική οίκονομία καί θά εκφράσει ίδιαίτερα 

τήν ίκανοποίησή της, γιατί ή επένδυση πραγματο

ποιείται στό βιομηχανικό τομέα, τοϋ δποίου ή τα

χεία άνάπτυξη συνιστά επιτακτική άνάγκη γιά τήν 

οίκονομική πορεία τής χώρας. 

22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

Πραγματοποιείται στήν πλατεία Κλαυθμώνος 

συγκέντρωση τής ΕΚ -μέ τή συμμετοχή καί τής 

ΕΔΑ- γιά τή συμπλήρωση ένός ετους άπό τό «εκλο

γικό πραξικόπημα τοϋ 'Οκτωβρίου 1961». Στήν δμι
λία του δ Γ. Παπανδρέου επανέλαβε τούς ίσχυρι

σμούς γιά «βία καί νοθεία» καί γιά δημιουργία «κομ

ματικοϋ καί άστυνομικοϋ κράτους». Κρίνοντας στή 

συνέχεια τό κυβερνητικό εργο, άμφισβήτησε τήν οί

κονομική πρόοδο στήν όποία άναφέρεται ή ΕΡΕ, 

χαρακτήρισε ώς «άτυχη τήν διαχείρισιν τοϋ θέματος 

τοϋ εξωτερικοϋ χρέους» καί κατηγόρησε τήν Κυβέρ

νηση, γιατί «επί έπτά ετη επέδειξε επί τοϋ θέματος 

τής Κοινής 'Αγοράς πλήρη άνικανότητα όργανώ

σεως καί προβλέψεως». Παράλληλα, ζήτησε άπό τό 

βασιλέα τήν άποπομπή τής Κυβερνήσεως καί τή διε

νέργεια εκλογών, ενώ ώς πρός τίς σχέσεις τοϋ κόμ

ματός του μέ τό Στέμμα, ύποστήριξε: 

«Οί • Ηρακλείς καί οί κάπηλοι φθείρουν τόν θρόνον 
καί οχι δσοι ζητοuν τήν όμαλήν λειτουργίαν του δημο

κρατικοί\ πολιτεύματος . Μετά τήν παραβίασιν του πολι

τεύματος, ό βασιλεύς κατέστη ύπεύθυνος πρός άποκατά

στασίν του». 

Καί κατέληξε: 

«Αί έκλογαί καί αί συγκεντρώσεις έκφράζουν τό φρό

νημα του λαοί\. Αί συγκεντρώσεις άπέβλεπον άλλοτε είς 

τήν διαφώτισίν του. Τώρα πλέον ή διαφώτισις εχει συντε

λεσθή . Λόγος τών συγκεντρώσεων εlναι πλέον ή συμπαρά

στασις είς τόν άγώνα. Τώρα στρατεύεσθε . 'Η δημοκρατία 

δέν θά νικήσει, άλλ' ένίκησεν». 

23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

Ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή συνέρχε

ται ή εξ ύπουργών ΟΙκονομική 'Επιτροπή μέ τή 

συμμετοχή τοϋ άντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως, Π. 

Κανελλοπούλου, τών ύπουργών Συντονισμοϋ καί 

Οίκονομικών καί άρμοδίων ύπηρεσιακών παραγόν

των. Στή συνεδρίαση δ Κ. Καραμανλής εδωσε δδηγί

ες γιά τόν ύπό κατάρτιση προϋπολογισμό τοϋ 1963, 
καθώς καί γιά τό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 

τοϋ έπομένου ετους. 'Εξετάστηκαν επίσης θέματα 

σχετικά μέ τήν επικείμενη διάσκεψη τοϋ ΟΟΣΑ, 

στήν όποία θά συμμετείχε δ ύπουργός τοϋ Συντονι

σμοϋ, Π. Παπαληγούρας. 

26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

'Ο Κ. Καραμανλής άποστέλλει στόν πρόεδρο τής 

Γαλλίας, στρατηγό Ντέ Γκώλ, συγχαρητήριο τηλε

γράφημα γιά τήν έπιτυχία τοϋ κόμματός του στίς 

βουλευτικές έκλογές τής 25ης Νοεμβρίου: 

«Διά τής τελευταίας ψήφου του δ γαλλικός λαός 

έπεβεβαίωσε διά μίαν έτι φοράν τήν έμπιστοσύνην 

του πρός τήν πολιτική ν σας. Έπ' εύκαιpίf! του εύ

τυχοvς αύτοv δι • δλους ήμiiς τούς Εύρωπαίους γεγο
νότος, παρακαλώ νά δεχθήτε τά θερμά συγχαρητήρια 

τής έλληνικής Κυβερνήσεως καθώς καί τά πλέον εί

λικρινή iδικά μοω>21 8. 

26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ I 962 

'Ο πρόεδρος τής 'Ιταλικής Δημοκρατίας, Α. 

Σέννι, πραγματοποιεί τριήμερη έπίσημη έπiσκεψη 
στήν 'Αθήνα, συνοδευόμενος άπό τόν 'Ιταλό ύπουρ

γό 'Εξωτερικών, Α. Πιτσιόνι. 

Κατά τήν ι'iφιξή του στό άεροδρόμιο τοϋ 'Ελλη

νικοϋ, τόν 'Ιταλό πρόεδρο ύποδέχονται οί βασιλείς 

καί δ Κ. Καραμανλής, ένώ στίς στήλες τοϋ 'Ολυμπί

ου Διός τόν προσφωνεί δ δήμαρχος 'Αθηναίων, Α. 

Τσουκαλάς. Τό ίδιο μεσημέρι, δ Α. Σέννι παρακά

θεται σέ άνεπίσημο γεϋμα στά 'Ανάκτορα καί τό 

άπόγευμα τής ίδιας ήμέρας παρίσταται στήν τελετή 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕΝΝΙ 507 

'Από τήv επίσημη επίσκεψη τοϋ προέδρου τής 'Ιταλικής Δημοκρατίας στήv 'Αθήνα. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



508 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 

άνακηρύξεώς του ώς έπιτίμου διδάκτορος τής Νομι

κής Σχολής του Πανεπιστημίου 'Αθηνών. 

Τό βράδυ καί πρός τιμή του έπίσημου προσκε

κλημένου του, δ βασιλεύς Παuλος παραθέτει έπίσημο 

γεuμα, στό όποίο παρακάθεται δ Κ. Καραμανλής. 

Προσφωνώντας τόν 'Ιταλό πρόεδρο, δ βασιλεύς Παu

λος, θά άναφερθεί στούς ίστορικούς καί πνευματι

κούς δεσμούς πού συνδέουν τούς δύο λαούς, άλλά καί 

τά πατροπαράδοτα αίσθήματα είλικρινοuς φιλίd( καί 
συμπάθειας πού έπικράτησαν στίς σχέσεις ·Ελλάδος 

καί 'Ιταλίας, ϋστερα άπό τή λήξη του πολέμου. Καί 

θά ύπογραμμίσει: 

«Διανύομεν σήμερον περίοδον καρποφόρου συνεργα

σίας. ·Η συμμετοχή μας είς τήν ίσχυράν άμυντικήν συμ

μαχίαν του 'Ατλαντικου Συμφώνου καί ή σύνδεσις ήμι:ί>ν 

έντός του πλαισίου τής Κοινής 'Αγοράς, ijτις ένώνει τήν 

χώραν μου μετά τής {δικής Σας, καθιστουν στενωτέρους 

τούς δεσμούς μας, ένι:ί> συγχρόνως ταυτίζονται έν τ'Q ούσί~ 

αί πολιτικαί καί οίκονομικαί ήμι:ί>ν έπιδιώξεις έν όψει μιας 

ήνωμένης Εύρώπης. Τοιαυται συνθήκαι είς τάς μεταξύ τι:ί>ν 

δύο χωρών σχέσεις διανοίγουν εύέλπιδας όρίζοντας. 

» • Η άξιοσημείωτος πρόοδος, τήν όποίαν έπραγματο
ποίησεν ή 'Ιταλία χάρις είς τήν θαυμαστήν ίδιοφυίαν του 

λαου της, είς dπαντας τούς τομείς, τόν τεχνικόν, τόν έπι

στημονικόν, τόν καλλιτεχνικόν, ε{ναι άξία παντός έπαί

νου. Μετ' Ιδιαιτέρου δέ θαυμασμου καί ένδιαφέροντος πα

ρακολουθείται ή οικονομική πρόοδος των τελευταίων 

έτι:ί>ν, διότι αϋτη συμβάλλει τόσον είς τήν εύημερίαν του 

λαου της, δσον καί είς τήν δημιουργίαν, έπί διεθνους έπιπέ

δου, εύνοϊκι:ί>ν συνθηκών πρός εύρείαν συνεργασίαν, άπα

ραίτητον είς τάς καταβαλλομένας προσπαθείας ύφ' δλων 

έκείνων των χωρών, αi όποία ι άποβλέπουν είς τήν εύτυχίαν 

τι:ί>ν λαών των έντός μιας άτμοσφαίρας είρήνης καί έλευθε

ρίας. ·Ο ρόλος, τόν όποίον ή μεγάλη χώρα σας διαδραμα

τίζει είς τόν κόσμον, καί είδικώτερον είς τήν Μεσογειακήν 

Εύρώπην, έμπνεόμενος άπό γενναιόφρονας διαθέσεις, dνευ 

έγωιστικι:ί>ν βλέψεων, άποτελεί τήν βάσιν έποικοδομητι

κής συνεργασίας, άκρως έπωφελους διά τά κοινά συμφέ

ροντα τι:ί>ν δύο χωρών καί προοιωνίζεται σχέσεις ετι στε

νωτέρας». 

Στήν άπάντησή του, δ Α. Σέννι εκανε άνασκόπη

ση στήν έξέλιξη τών σχέσεων άνάμεσα στούς δύο 

γειτονικούς λαούς άπό τούς άρχαίους χρόνους μέχρι 

τήν άνακήρυξη τής άνεξαρτησίας τους, τό 19ο αίώνα 

καί έπισήμανε: 

«Μετέπειτα αi σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών μας δι ήλ

θον στιγμάς σκοτεινάς έξ αίτίας iστορικι:ί>ν γεγονότων, τά 

όποία ήσαν άσφαλι:ί>ς ξένα πρός τά άληθή αίσθήματα του 

ίταλικου λαου . Πράγματι, μόλις τουτο κατέστη δυνατόν, ή 

πνευματική κοινότης μεταξύ των λαών μας άπεκατεστάθη 

άμέσως. 'Εξ άλλου, καί τότε άκόμη, άνθρωπιστικαί καί 

γενναιόφρονες χειρονομίαι έφώτιζον τάς έλληνοϊταλικάς 

σχέσεις ύπεράνω τι:ί>ν πολιτικών άντιξοοτήτων τής στι

γμής. 

»' Αργότερον, δπως θά ήτο φυσικόν, καί θά ελεγον σχε-

δόν μοιραίον, ή έλληνοϊταλική φιλία ήκμασεν έκ νέου καί 

τά δύο εθνη μας εύρέθησαν τό εν είς τό πλευρόν του άλλου 

έν τφ μέσφ τι:ί>ν έλευθέρων λαών. ·Η ·Ελλάς καί ή 'Ιταλία, 

σύμμαχοι έντός τι:ί>ν κόλπων του ΝΑΤΟ διά τήν ύπεράσπι

σιν τής είρήνης, τής έλευθερίας καί τής προόδου, συνεχώς 

προσφέρουν τήν συνδρομή ν των δι' {δεών καί ένεργειι:ί>ν 

είς τά 'Ηνωμένα 'Έθνη, είς τήν 'Οργάνωσιν ΟΙκονομικής 

Συνεργασίας καί 'Αναπτύξεως καί είς τό Συμβούλιον τής 

Εύρώπης, διότι δέν θά ήδύναντο νά κωφεύσουν είς τάς έκ

κλήσεις τάς προερχομένας άπό δλα τά μέρη του κόσμου 

ύπέρ μιας διεθνους συνεργασίας έσαεί στενωτέρας πρός τό 

συμφέρον τής είρήνης. 

»'Εντός του πλαισίου αύτου τοποθετείται ή πρόσφατος 

σύνδεσις τής • Ελλάδος μέ τήν Εύρωπαϊκήν Οίκονομικήν 
Κοινότητα. Αύτό άποτελεί ενα νέον βήμα πρός τήν εύρω

παϊκήν ένότηiα, ijτις έπιδιώκεται ζω η ρι:ί>ς ύφ' δλων έκεί

νων, οϊτινες μεθ' ήμι:ί>ν πιστεύουν είς μίαν ήνωμένην Εύ

ρώπην. 

»Μάς ένώνουν αί άνησυχίαι καί αί έλπίδες τής έποχής 

ταύτης, ή ήθική προσπάθεια του κοινου ήμι:ί>ν πολιτισμου. 

• Η προάσπισις τής δημοκρατίας μας, βασιζομένης έπί του 
δικαίου καί τής λογικής, έπαφίεται είς τήν συνεχή ερευναν 

πρός άνεύρεσιν είτε νέων άνθρωπιστικι:ί>ν άρχων όδηγου

σι:ί>ν είς ετι εύρυτέρας κοινωνικάς κατηγορίας, είτε μιας 

άληθι:ί>ς συγχρόνου πολιτικής καί ήθικής φιλοσοφίας, είτε 

μιας πνευματικότητας τόσον παλαιάς δσον κάί νέας. 
»'Ενισχυμένοι άπό τήν έμπειρίαν του παρελθόντος καί 

βαδίζοντες πρός μελλοντικάς κατακτήσεις, οί δύο λαοί μας 

συνεχώς παρέχουν πολύτιμον συνδρομήν πρός τόν σκοπόν 

τουτον». 

Τήν έπομένη, ~δ 'Ιταλός πρόεδρος δέχτηκε στό 

Μέγαρο Μαξίμου τό δήμαρχο 'Αθηναίων, Α. Τσου

καλά, δ δποίος του έπέδωσε τό χρυσοuν μετάλλιο 

τής πόλεως τών 'Αθηνών. Στή συνέχεια, παρακάθησε 

σέ γεuμα πού παρέθεσαν πρός τιμή του οί βασιλείς, 

στή Στρατιωτική Λέσχη, ένώ τό βράδυ παρακολού

θησε, στό 'Εθνικό Θέατρο, παράσταση πού όργάνω

σε πρός τιμή του δ Κ. Καραμανλής. 

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε στό ύπουργείο 

τών 'Εξωτερικών σύσκεψη, στήν όποία μετείχαν οί 

ύπουργοί τών 'Εξωτερικών τών δύο χωρών, Ε. 'Αβέ

ρωφ καί Α. Πιτσιόνι, δ ύφυπουργός Συντονισμοί), Ι. 

Μποuτος, δ γενικός γραμματέας του ίταλικοu ύπουρ

γείου τών 'Εξωτερικών καί άρμόδιοι ύπηρεσιακοί 

παράγοντες. 

Στίς 28 Νοεμβρίου, τρίτη ήμέρα τής έπίσημης 
έπίσκεψής του στήν 'Αθήνα, δ 'Ιταλός πρόεδρος θά 

παρακολουθήσει στρατιωτική παρέλαση στό Τατόι 

καί τό βράδυ θά παραθέσει έπίσημο γεuμα στή ίταλι

κή πρεσβεία, πρός τιμή τών βασιλέων. Στό γεuμα 

παρακάθησε καί δ Κ. Καραμανλής. 

Στό κοινό άνακοινωθέν πού θά έκδοθεί μετά τή 

λήξη τής έπισκέψεως του Α. Σέννι στήν 'Αθήνα, 

άναφέρεται: 

«'Η έπίσημος έπίσκεψις είς 'Αθήνας του προέδρου τής 
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'Ιταλικής Δημοκρατίας καί τής κ. Σέννι, ή όποία έγένετο 

aπό 26ης-29ης Νοεμβρίου εiς aνταπόδοσιν τής εiς 'Ιταλία ν 

έπισήμου έπισκέψεως των βασιλέων, aπετέλεσε νέαν πα

νηγυρικήν έπιβεβαίωσιν τών δεσμών στενης φιλίας καί 

συνεργασίας, πού ένώνουν τά δύο σύμμαχα εθνη. 'Η εiς 

τόν aρχηγόν τοϋ iταλικοϋ Κράτους καί τήν κ. Σέννι έπιφυ

λαχθείσα ύποδοχή ύπό των βασιλέων, της Κυβερνήσεως, 

δλων τών aρχών καί τοϋ λαοϋ τών 'Αθηνών, ύπηρξεν έξαι

ρετικώς εγκαρδία. Κατά τάς γενομένας προπόσεις καί κατά 

τάς επαφάς των, οί δύο aρχηγοί Κρατών επανέλαβον τήν 

μεγάλην σημασίαν, τήν όποίαν εχει μία ετι στενωτέρα συ

νεργqσία μεταξύ τών δύο εθνών διά τήν ύπεράσπισιν της 

εiρήνης καί τήν οiκονομικήν καί κοινωνικήν aνάπτυξιν 

των δύο χωρών. 

>>Κατά τάς συναντήσεις αυτάς καί τάς συνομιλίας μετα

ξύ τοϋ aντιπροέδρου της Κυβερνήσεως καί ύπουργοϋ 

'Εξωτερικών της 'Ιταλίας κ. Α. Πιτσιόνι καί τοϋ ύπουρ

γοϋ 'Εξωτερικών της 'Ελλάδος κ. Ε. 'Αβέρωφ-Τοσίτσα, 

βοηθουμένων ύπό τών συνεργατών των, εξητάσθησαν τά 

κύρια σημεία της διεθνοϋς καταστάσεως καί διεπιστώθη 

πλήρης συμφωνία επί τών εκατέρωθεν aπόψεων. 'Ιδιαιτέ

ρα προσοχή aπεδόθη εiς τήν δυνατότητα αναπτύξεως -εϊ

τε επί: διμεροϋς επιπέδου, εϊτε εν τφ πλαισίφ των όργανώ

σεων δυτικης συνεργασίας- της έλληνοϊταλικης οiκονο

μικης καί μορφωτικης, συμπράξεως, ή όποία διεπιστώθη 

η δη κατά τά τελευταία ετη. 'Εντός τοϋ πλαισίου αυτοϋ 

επεβεβαιώθη ή σταθερά θέλησις της 'Ιταλίας δπως συμβά

λη εiς τήν μέλλουσαν aνάπτυξιν της φίλης χώρας. 

>>Μετ' Ιδιαιτέρως ζωηρdς ίκανοποιήσεως διεπιστώθη 

κατά τήν επίσκεψιν δτι αί κοιναί προθέσεις καί σκοποί τής 

'Ιταλίας καί της 'Ελλάδος, χωρών μεσογειακών ήνωμένων 

διά δεσμών πατροπαραδότου φιλίας, οί όποί~ι κατέστησαν 
περισσότερον στενοί εν τφ πλαισίφ της' Ατλαντικης Συμ

μαχίας καί της ΕΟΚ aντιπροσωπεύουν ενα ουσιώδη παρά

γοντα aσφαλείας καί προόδου δι, αμφοτέρους τούς λαούς 

καί διά τάς χώρας, αϊτινες επιδιώκουν μετά ειλικρινείας ώς 

τελικόν σκοπόν τήν εiρήνην καί τήν ελευθερίαν>> . 

Μετά τήν έπάνοδό του στή Ρώμη, ό 'Ιταλός πρό

εδρος εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση : 

«Τό ταξίδιόν μας εiς τήν 'Ελλάδα μετά τοϋ κ. Πιτσιόνι 

ενίσχυσεν aσφαλώς τάς φιλικωτάτας σχέσεις μεταξύ τών 

δύο λαών. 'Όχι μόνον ή ύποδοχή τοϋ βασιλέως των' Ελλή

νων καί της έλληνικής Κυβερνήσεως ύπηρξε θερμή, aλλά 

καί διεπιστώσαμε " προσωπικήν συμπάθειαν, συμπάθειαν 
διάχυτον εiς όλόκληρον τόν λαόν. Τοϋτο μdς ενισχύει εiς 

τήν συνέχισιν της προσπαθείας, ή όποία διαρκεί επί πολλά 

ετη, διά στενήν συμμαχίαν καί στενήν συνεργασίαν μετά 

χώρας ώς ή 'Ελλάς, μετά της όποίας εχομεν κοινόν ίiνα 

μέγαν πολιτισμόν. Δέν θά όμιλήcrω περί τών πολιτικών 
ζητημάτων πού ανεφέρθησαν ηδη εiς τόν κοινόν iταλοελ

ληνικόν ανακοινωθέν. Κάμνω μίαν ι'iλλην διαπίστωσιν, ή 

όποία φαίνεται εiς εμέ λίαν ενθαρρυντική. 'Η φιλία αυτή 

βασίζεται aληθώς επί των αυθορμήτων αισθημάτων τοϋ 

έλληνικοϋ λαοϋ εναντι της 'Ιταλίας καί των ήγετών τηρ>. 

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

Συζητείται στή Βουλή ή πρόταση «περί παρα-

πομπής του υπουργου 'Εργασίας, Κ. Χρυσανθοπού

λου, ένώπιον Είδικου Δικαστηρίοω>, τήν όποία ύπέ

βαλε ή ΕΔΑ κατά τό άρθρο 80 του Συντάγματος, έπι
καλούμενη σειρά ένεργειών του ύπουργου 'Εργα

σίας, «διά των όποίων παρεβιάσθησαν κείμεναι δια

τάξεις καί αί όποίαι μαρτυροuν πρόθεσιν στραγγα

λισμοί) κεκτημένων δικαιωμάτων τών έργαζομένων». 

Σέ άπάντηση, ό Κ. Χρυσανθόπουλος είπε δτι «ή πρό

τασις ύπογράφεται μέν ύπό 20 βουλευτών, ώς άπαιτεί 
δ νόμος, καθορίζει τό γεγονός έπί του όποίου στηρί

ζεται, δηλαδή τήν 341 Ι 16-11-62 έγκύκλιον, δέν περι
γράφει δμως τήν γενομένην παράβασιν» καί τόνισε 

δτι «διά τής έν λόγφ έγκυκλίου δέν έδίδοντο παρ' 

αύτου, οϋτε παραγγελία ι, οϋτε διαφοραί, άλλ' άπλ&ς 

παρείχοντο πληροφορίαι καί δδηγίαι περί του πώς ό 

ύπουργός τής 'Εργασίας άντιλαμβάνεται τήν εννοι

αν τών σχετικών διατάξεων διά τήν δμοιόμορφον 

έφαρμογήν τούτων, αφορμήν λαβών έξ έρωτημάτων, 

σχετικών μέ τό ποσόν τό όποίον θά παρακρατηθή 

ύπό τών έργοδοτών έκ του δώρου τών Χριστουγέν

νων». 

Ή πρόταση θά άπορριφθεί από τή Βουλή στίς 4 
Δεκεμβρίου. Σέ σύνολο 149 βουλευτών, 138 ψηφίζουν 
έναντίον τής προτάσεως, 3 ύπέρ καί 8 λευκό219 • 

29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

Ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή συνέρχε

ται ή οίκονομική έξ ύπουργών έπιτροπή καί ένημε

ρώνεται γιά τίς συνομιλίες πού είχε δ ύπουργός του 

Συντονισμοί), Π. Παπαληγούρας, στή γαλλική πρω

τεύουσα, στά πλαίσια τών έργασιών του Συμβουλίου 

του ΟΟΣΑ. 

Στήν έτήσια διάσκεψη του ΟΟΣΑ, πού πραγμα

τοποιήθηκε σέ έπίπεδο ύπουργών στό Παρίσι, στίς 

27 καί 28 Νοεμβρίου, ό ύπουργός Συντονισμοί) καί ή 
έλληνική αντιπροσωπεία αντέδρασαν εντονα στήν 

προοπτική, τό κονσόρτσιουμ γιά τήν ·Ελλάδα νά 

συμβάλει στό οίκονομικό πρόβλημα τής χώρας μό

νον μέ παροχή άμεσης βοήθειας, γιά τήν κάλυψη τών 

άναγκών τών δημοσίων έπενδύσεων καί νά αναβλη

θεί ή τελική άντιμετώπιση τής καταστάσεως γιά τό 

μέσον του 1963. 'Αντίθετα, μέ τό σκεπτικό δτι τό 

οικονομικό της πρόβλημα είναι βραχυπρόθεσμο, 

στήν Τουρκία παρεχόταν πολλαπλάσια βοήθεια. 'Ο 

'Έλληνας ύπουργός του Συντονισμοί) δήλωσε στό 

γενικό γραμματέα του 'Οργανισμοί) δτι ή 'Ελλάς 

δέν είναι διατεθειμένη νά δεχτεί αύτήν τήν άναβλη

τική τακτική. 

Παράλληλα, σέ δμιλία του ένώπιον του Συμβου

λίου, ό Π. Παπαληγούρας ύπογράμμισε τούς λόγους 

γιά τούς όποίους έπιβάλλεται ή χρηματοδότηση του 

προγράμματος δημοσίων έπενδύσεων μέ βοήθεια τέ

τοιου ϋψους, πού νά έξασφαλίζεται, σέ συνδυασμό 
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καί μέ άλλα οίιωνομικά μέτρα, μέση έτήσια αϋξηση 

του έθνικοu είσοδήματος κατά 6%. 

I ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

• Ο Κ. Καραμανλής άποστέλλει πρός τό νεοεκλε

γέντα γενικό γραμματέα τοu ΟΗΕ, ου Θάντ, τήν άκό

λουθη συγχαρητήρια έπιστολή: 

«'Επί τtf εύκαιpίf! τής δμοφώνου εκλογής σας ώς 

γενικοί) γραμματέως τής παγκοσμίου 'Οργανώσεώς 

μας, σiiς άπευθύνω τά θερμότατα συγχαρητήρια τής 

έλληνικής Κυβερνήσεως καί έμοv προσωπικώς. 

»Αί ίκανότητες, τάς δποίας tπεδείξατε ήδη άπό 

τής ύπευθύνου θέσεως του προσωρι νου γενικοί) 

γραμματέως, καί ή tξόχως διακεκριμένη tπίδοσίς 

σας εlς τόν τομέα τής διεθνοvς συνδιαλλαγής άποτε

λοvν έγγυήσεις διά τήν περαιτέρω έπιτυχίαν σας, 

άπό τήν θέσιν του γενικοί) γραμματέως, χάρις τών 

'Ηνωμένων 'Εθνών καί τής ύποθέσεως τής είρή
νης»22ο. 

I ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

Προερχόμενος άπό τό Κάιρο, φτάνει στήν 'Αθή

να καί παραμένει έπί διήμερο δ ύπουργός τών 'Εξω

τερικών τής Γιουγκοσλαβίας, Κ. Πόποβιτς, προκει

μένου νά εχει συνομιλίες μέ τόν 'Έλληνα δμόλογό 

του, Ε. 'Αβέρωφ. 

Λόγω του άνεπίσημου χαρακτήρα τής έπισκέψε

ως, ή όποία πραγματοποιήθηκε μέ πρωτοβουλία του 

Κ. Πόποβιτς, άλλά καί τοϋ λεπτοu σημείου στό 

όποίο βρίσκονται οί σχέσεις τών δύο χωρών, οί δύο 

ύπουργοί δέν προβαίνουν σέ έπίσημη δήλωση γιά τό 

περιεχόμενο τών συνομιλιών τους. Μετά τήν άναχώ

ρηση του Γιουγκοσλάβου ύπουργοϋ, στίς 3 Δεκεμ
βρίου, δ Ε. 'Αβέρωφ, άπαντώντας σέ έρώτηση δη

μοσιογράφων γιά τήν έξέλιξη τών έλληνογιουγκοσ
λαβικών σχέσεων, περιορίζεται στήν άκόλουθη δή

λωση: 

«Αί έλληνογιουγκοσλαβικαί σχέσεις ε{ναι καλαί. 'Υ

πάρχει εκατέρωθεν διάθεσις νά άναπτυχθουν ετι περαιτέρω 

πρός τό συμφέρον καί των δύο χωρών καί ύπό ώρισμένας 

προϋποθέσεις πιστεύω δτι ή ευκταία αϋτη έξέλιξις ε{ναι 

δυνατόν νά πραγματοποιηθή ε{ς τό προσεχές μέλλον». 

'Ωστόσο, σύμφωνα μέ τήν άποψη διπλωματικών 

παρατηρητών, οί δύο ύπουργοί κατέληξαν στήν άπό~ 

φαση νά έφαρμοστεί ή πολιτική τής μ ή άνακινήσεως 

τών αίτίων τής προσφάτου ψυχράνσεως τών έλληνο

γιουγκοσλαβικών σχέσεων, μέ σκοπό τήν άποτελε
σματικότφη έξυπηρέτηση τής πολιτικής πού άπα

βλέπει στή σταθερή βελτίωσή τους. 

Κατά τή διάρκεια άγορεύσεώς του στή Βουλή, 

τόν 'Ιανουάριο του 1965, δ Ε. 'Αβέρωφ θά άναφερθεί 
στή συμφωνία του Δεκεμβρίου 1962: 

«ΕΙναι μία συμφωνία, ή όποία δέν εχει έπίσημον 

κείμενον, δέν εχει άνταλλαγήν έπισήμων έγγράφων. Δύνα

μαι ϊσως νά τολμήσω νά διεκδικήσω τόν τίτλον του 

άνθρώπου, δ δποίος κατά τά τελευταία ετη είργάσθη, δσον 

οuδείς άλλος, διά τήν βελτίωσιν των σχέσεων των δύο 

χωρών. 

» Ήλθεν δμως μία στιγμή, κατά τήν δποίαν έγώ δ ίδιος 
ή μην διατεθειμένος νά τάς διασπάσω, διότι έλάμβανον χώ

ραν ώρισμέναι προπαγάνδαι, διά τάς δποίας έξακολουθω 

νά θέλω νά πιστεύω δτι τό Βελιγράδιον δέν εχει συμμετο
χήν εtς αuτάς. Αί προπαγάνδαι αuταί μέ εκαμαν νά σκεφθώ, 

δτι θά επρεπε, ϊσως, νά διασπασθουν πλήρως αί σχέσεις 

μας. Καί έπήλθε μία, άς μή τήν χαρακτηρίσω συμφωνία, 
μία ρητή συνεννόησις, μία, άς χρησιμοποιήσω τήν εκφρα

σιν, "μία συμφωνία κ'υρίων", καθ' ijν ουδείς έκτων δύο θά 
ένοχλήση τόν άλλον, έπί του θέματος, τό όποίον ε{χε δια

ταράξει τάς σχέσεις μας. 

»Πιστεύω άκραδάντως, δτι χώρα μέ τήν δποίαν μiiς 

συνδέουν τόσοι δεσμοί του παρελθόντος, δεσμοί αίματος, 
δεσμοί άγώνων, δεσμοί έλευθερίας, χώρα μέ τήν δποίαν 

τελευταίως έπί τόσα ετη συνειργάσθημεν τόσον καλά, χώ

ρα ή όποία άποτελεί τήν θύραν μας πρός Βορρiiν καί ήμείς 

άποτελουμεν τήν θύραν της πρός Νότον, ε{ ναι χώρα μέ τήν 

δποίαν γαιοπολιτικοί λόγοι έπιβάλλουν νά προχωρήσωμεν 
χέρι μέ χέρι είς τόν διεθνή βίον. 'Αλλά έάν ή χώρα αuτή 

έννοή νά δημιουργή ζητήματα, τά όποία έγώ πιστεύω δτι 

κατά βάθος δέν θέλει νά δημιουργή~ τότε πιστεύω δτι ή 
συνεργασία μας ε{ναι άδύνατος»221 • 

4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

Στά πλαίσια περιοδείας του σέ διάφορες πρωτεύ

ουσες, μέ σκοπό τήν έξέταση θεμάτων πού σχετίζον
ται μέ τό έμπόριο τών ΗΠΑ, φτάνει στήν 'Αθήνα δ 

'Αμερικανός ύπουργός 'Εμπορίου, Λ. Χότζες. Σέ 

δμιλία του τήν έπομένη, 5 Δεκεμβρίου, στό «Προ
πέλλερ Κλάμπ», δ Λ. Χότζες άναφέρθηκε στίς ευνοϊ

κές προοπτικές πού διανοίγονται γιά τήν αϋξηση τών 

διμερών έλληνοαμερικανικών έμπορικών άνταλλα

γών καί έπενδύσεων μετά τή σύνδεση τής χώρας μέ 

τήν Κοινή 'Αγορά· καί παράλληλα, έπισήμανε τήν 

άνάπτυξη τής έλληνικής οίκονομίας κατά τά τελευ
ταία ετη. Τέλος, θά άναφερθεί στά μέτρα πού εχει 

λάβει ή άμερικανική Κυβέρνηση μέ στόχο τήν 

πραγματοποίηση σειρaς έπενδύσεων γιά τήν ταχύτε

ρη βιομηχανική άνάπτυξη τής χώρας. 

6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

Ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή συγκρο

τείται σύσκεψη πάνω σέ θέματα πού σχετίζονται μέ 

τήν προσπάθεια γιά βιομηχανική άνάπτυξη τής χώ

ρας. Στή σύσκεψη λαμβάνουν μέρος δ άντιπρόεδρος 

τής Κυβερνήσεως, π.~Κανελλόπουλος, ο{ ύπουργοί 

Συντονισμοu, Οίκονομικών καί Βιομηχανίας, δ ύφυ

πουργός Συντονισμοu, I. Μποϋτος, δ διοικητής τής 
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Τραπέζης τής 'Ελλάδος, Ξ. Ζολώτας, οί υποδιοικη

τές, Δ. rΓαλάνης καί I. Πεσμαζόγλου, δ υποδιοικητής 
τfίς 'Εθνικής Τραπέζης, I. Παρασκευόπουλος, δ 
άναπληρωτής γενικός διευθυντής της 'Εμπορικής 

Τραπέζης, Κ. Κυριακόπουλος, δ άντιπρόεδρος τοϋ 

ΟΒΑ, Σ. Σινιόσογλου, δ πρόεδρος τοϋ Συνδέσμου 

'Ελλήνων Βιομηχάνων, Γ. Δράκος, καί άρμόδιοι 

υπηρεσιακοί παράγοντες. 

Στή διάρκεια της συσκέψεως δ Κ. Καραμανλής 

προβαίνει στίς άκόλουθες παρατηρήσεις: 

«Παρά τήν σημειωθείσαν, ίδί~ κατά τά τελευταία 

έτη, σημαντικήν πρόοδον είς τόν τομέα τής βιομη

χανίας, ή έλληνική οίκονομία έξακολουθεί νά έχη 

κατά βάσιν άγροτικόν χαρακτήρα καί ή Έλλάς νά 

ε{ναι χώρα άγροτική, ένώ στερείται έπαρκοvς καλ

λιεργισίμου γής. Ή συντελεσθείσα πρόοδος εlναι 

άξιολογωτάτη καί συνέβαλε θετικώς είς τήν διατή

ρησιν ένός σχετικού ι'Jψηλοv ρυθμού άναπτύξεως τής 
οίκονομίας. 'Από του 1955 μέχρι του 1961 αί έπεν
δύσεις είς τόν βιομηχανικόν τομέα ηύξήθησαν κατά 

105%, ίδρύθησαν δέ νέαι μονάδες βαρείας βιομηχα
νίας, ώς τό άλουμίνιον, ή χαλι;βουργία, τά διυλιστή
ρια, τά έργοστάσια άζώτου καί φωσφωρικών λι

πασμάτων, τά έργοστάσια ζακχάρεως, τά οίνοποιεία 

κ.λ.π. Παρά ταύτα δμως δέν κρίνεται έπαρκής έν 

σχέσει μέ τήν άνάγκην έπιταχύνσεως του ρυθμού 

άνόδου τής οίκονομίας καί όργανικής άναδιαρθρώ
σεως τής έθνικής παραγωγής. Συγκεκριμένα, τό γε

γονός δτι αί έπενδύσ~ις είς τήν βιομηχανίαν άποτε
λοvν μικρόν ποσοστόν του άκαθαρίστου έγχωρίου 

προϊόντος (2,6%) έν συγκρίσει πρός μεγαλύτερα 

ποσοστά είς τάς βιομηχανικώς άνεπτυγμένας χώρας 

τής Δυτικής Εύρώπης. Αί lδιωτικαί έξάλλου έπεν

δύσεις δέν ηύξήθησαν μέ τόν αύτόν ρυθμόν, μέ τόν 

δποίον ηύξήθησαν αί κρατικαί έπενδύσεις. Ούτως, 

άπό 73% τό 1955 κατήλθον εlς 61%, ένώ άvτιθέτως, αί 
δημόσιαι έπενδύσεις άπό 27% άνήλθον είς 39%». 

Στή συνέχεια δ Κ. Καραμανλής τόνισε τήν άνάγ

κη νά αύξηθοϋν σημαντικά τά ποσοστά αύτά καί 

υπογραμμίζοντας τό ρόλο τής ίδιωτικης πρωτοβου

λίας πρός τήν κατεύθυνση αύτή, κάλεσε τούς 'Έλλη

νες βιομηχάνους νά άναπτύξουν, δπως όφείλουν, τή 

δραστηριότητά τους «έντός του πλαισίου τής έλλη

νικής οίκονομίας, συμβάλλοντες στήν γενικήν πρό

οδον του τόπου». 

« Ό τομεύς τής βιομηχανίας», θά παρατηρήσει δ 
Κ. Καραμανλής, «εlναι τομεύς άνήκων σχεδόν άπο

κλειστικώς είς τούς ίδιωτικούς έπιχειρηματικούς 

φορείς. 'Ο ρόλος τοv Κράτους συνίσταται είς τήν 

δημιουργίαν εύνοϊκών προϋποθέσεων διά τήν άνά

πτυξιν τής ίδιωτικής πρωτοβουλίας. Καί τοιαvται 

προϋποθέσεις, ώς ή πολιτική καί οlκονομική σταθε

ρότης, ή έκτέλεσις έργων ύποδομής καί ή άσκησις 

προσφόρου έν γένει οίκονομικής πολιτικής, έχουν 

δημιουργηθή τά τελευταία έτη, έπιτρέπουσαι τήν 

άνάπτυξιν τής lδιωτικής έπενδυτικής δραστηριότη
τος είς τόν τομέα τοvtον. 'Εξ άλλου, ή σύνδεσις τής 

'Ελλάδος μετά τής Εύρωπαϊκής Οίκονομικής Κοινό

τητος δημιουργεί τάς δυνατότητας προσανατολι

σμού τής έλληνικής βιομηχανίας πρός τήν μεγάλην 

εύρωπαϊκήν άγοράν καί άπεριορίστου άvαπτύξεώς 

της. Ol είδικοί δ ρο ι, ύφ ' οί5ς συνετελέσθη ή σύνδε
σις μέ τήν ΕΟΚ, έπιτρέπουν εlς τούς 'Έλληνας βιο

μηχάνους νά προσαρμοσθούν πρός τάς νέας συvθή

κας». 

·Από τήν πλευρά των βιομηχάνων, δ πρόεδρος 

τοϋ Συνδέσμου, Γ. Δράκος, στήν δμιλία του, άναφέρ

θηκε στήν πραγματική πρόοδο πού εχει συντελεστεί 

τά τελευταία χρόνια καί τόνισε δτι ή πρόοδος αύτή 

ε{ναι προϊόν της πολιτικής καί οίκονομικfίς σταθε

ρότητας καί της έπενδυτικfίς προσπάθειας τοϋ Δη

μοσίου σέ εργα οίκονομικfίς υποδομής καί γενικό

τερα των μέτρων πού εχουν ληφθεί, στό πλαίσιο τής 

πιστωτικής καί δημοσιονομικής πολιτικής τής Κυ

βερνήσεως. Στή συνέχεια, δ Γ. Δράκος θά έπιση

μάνει τήν άνάγκη νά δια-:rηρηθεί στενή συνεργασία 

των έκπροσώπων τοϋ κλάδου καί τής Κυβερνήσεως, 

γιά τή μελέτη καί τήν άντιμετώπιση τών προβλημά

των, γιά νά καταστεί δυνατή ή άνάπτυξη τής δρα

στηριότητας στά έπίπεδα πού εχει έπισημάνει δ κ. 

Καραμανλής. Καί θά καταλήξει μέ τήν <'iποψη δτι 

πρέπει νά δίνεται ή εύκαιρία στούς βιομηχάνους νά 

συζητοϋν τά θέματά τους, κατά κλάδους. 

'Ο Κ. Καραμανλής άποδέχτηκε τό αίτημα τοϋ 

έκπροσώπου των βιομηχάνων καί τόνισε δτι «ή Κυ

βέρνησις θά πράξη πάν δ, τι εlναι δυνατόν πρός ύπο

βοήθησιν τής προσπαθείας διά τήν βιομηχαvικήv 

άvάπτυξιν τής χώρας». 

7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

Κορυφώνεται ή άναταραχή στό χώρο τής έκπαι

δεύσεως, μέ πορεία διαμαρτυρίας των φοιτητών πρός 

τό υπουργείο Παιδείας. 

'Η φοιτητική άντίδραση ε{ χε έκδηλωθεί στό τέ

λος τοϋ προηγούμενου μήνα, μέ διαμαρτυρίες μερί

δας τοϋ φοιτητικοϋ κόσμου καί άποχή άπό τίς πανε

πιστημιακές παραδόσεις. 'Η άντίδραση κλιμακιJ?θη

κε σταδιακά -μέ τήν ένθάρρυνση καί στήριξη της 
άντιπολιτεύσεως- μετά τίς έξαγγελίες τοϋ υπουργοϋ 

Παιδείας γιά αϋξηση τοϋ άριθμοϋ των είσαγομένων 

στά ΑΕΙ καί εστιάστηκε κυρίως στό αίτημα τών φοι

τητών γιά αϋξηση των κονδυλίων γιά τήν Παιδεία σέ 

15% έπί τοϋ προϋπολογισμοϋ. Παράλληλα, υποστη
ριζόταν δτι πρίν άπό τήν έφαρμογή των νέων μέτρων, 

θά επρεπε νά εχει προηγηθεί ή δλοκληρωτική κά-
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λυψη τών άνωτάτων σχολών σέ έργαστήρια, προσω

πικό καί αϊθουσες διδασκαλίας. Σχετικά, τήν έπομέ

νη, 8 Δεκεμβρίου θά έκδοθεί ή άκόλουθη κυβερνη
τική άνακοίνωση: 

«'Ιδιαιτέρα ε{ναι ή στοργή, μέ τήν δποίαν ή Κυβέρνη

σις περιβάλλει τήν σπουδάζουσαν νεολαίαν, έλπίδα τοϋ 

εθνους. Καί εχει παράσχει έμπράκiως τάς ό.ποδείξεις, παρά 
τάς περιωρισμένας οίκονομικάς δυνατότητας τής χώρας, 

τοϋ ζωηροτάτου δι' αuτήν ένδιαφέροντός της. 'Ό,τι άπη

σχόλει τήν Παιδείαν έπί αίώνα δλόκληρον, έπραγματο

ποιήθη ήδη ή εύρίσκεται είς τό στάδιον τής πραγματοποιή

σεως. 'Αρκεί νά ό.ναφερθοϋν ή Πανεπιστημιούπολις Θεσ

σαλονίκης, ή ό.νέγερσις νέων κτιρίων τοϋ Πολυτεχνείου, ή 

λύσις τοϋ προβλήματος τής Πανεπιστημιουπόλεως τών 

'Αθηνών, ή δημιουργία καί ή προικοδότησις τοϋ Όργα

νισμοϋ Σχολικών Κτιρίων, οί ό.θρόοι διορισμοί καθηγητών 

καί δημοδιδασκάλων πρός πλήρωσιν τών κενών τής Μέ

σης καί τής Στοιχειώδους 'Εκπαιδεύσεως καί τό πρόγραμ

μα τής τεχνικής έκπαιδεύσεως, του δποίου ήρχισεν ή 

έφαρμογή. 

»'Εν οψει τών πραγματικών τούτων καί ό.ναμφισβητή

των δεδομένων, ή φοιτητική ό.ναταραχή τών τελευταίων 

ήμερων παρουσιάζεται τελείως ό.δικαιολόγητος. Καί εlναι 

ό.νεδαφικόν τό διατυπούμενον αίτημα δπως ό.νέλθη είς 15% 
έπί τοϋ συνόλου τοϋ προϋπολογισμοϋ τό ποσοστόν τών 

διατιθεμένων διά τήν Παιδείαν πιστώσεων. Διότι ή ό.ντιμε

τώπισις τών ό.ναγκών τής Παιδείας δέν ό.ποτελεί ζήτημα 

ποσοστών. Τό θέμα εlναι ή κάλυψις τών πραγματικών 

ό.ναγκών. Καί ή κάλυψις αύτή ε{ναι άσχετος πρός τό διατι

θέμενον ποσοστόν έκ των δαπανών τοϋ προϋπολογισμοϋ. 

Διότι, ό.ναλόγως τών περιπτώσεων θά ήτο δυνατόν νά πρα

γματοποιηθή καί μέ ποσοστόν 10%, 12%, 15% ή 20%. 
»Θά ήτο ϊσως δεδικαιολογημένον τό αίτημα αύξήσεως 

τών πιστώσεων κατά τό παρελθόν. Σήμερον δμως δέν δι

καιολογείται. Διότι ή Κυβέρνησις, συνεπής πρός τήν προ

γραμματικήν δήλωσίν της, εχει ό.πό καιροϋ έπιδοθή είς τήν 

συνεχή καί προοδευτικήν κάλυψιν τών ό.ναγκών τής Παι

δείας, αύξάνουσα σταθερώς τάς δι' αύτήν διατιθεμένας πι

στώσεις, είς τρόπον όSστε κατά τό προσεχές ετος νά εχη 

ό.πό μηνός πλέον ό.ποφασισθή νά διατεθοϋν δι' αύτή ν μετά 

τών έπενδύσεων 2.350.000.000, εναντι 1.860.000.000, τά 
όποία διετέθησαν κατά τό 1962. 

»Αί δυνατότητες τοϋ προϋπολογισμοϋ δέν έπιτρέπουν 

διά τό προσεχές ετος μεγαλυτέράν αuξησιν τών διά τήν 

Παιδείαν διατιθεμένων πιστώσεων, δσον καί άν τοϋτο θά 

ό.νταπεκρίνετο είς τήν έπιθυμίαν τής Κυβερνήσεως. 

»Διότι, οuτε αί δαπάνται διά μισθούς καί συντάξεις εΙ

ναι δυνατόν νά περικοποϋν, οuτε αί διά τάς ένόπλους δυνά

μεις, οuτε αί διά τήν εξυπηρέτησιν του δημοσίου χρέους, 

οuτε αί διά τήν συμβολήν τοϋ κρατικοϋ προϋπολογισμοϋ 

είς τό πρόγραμμα τών έπενδύσεων, εκ τοϋ δποίου έξαρτών

ται τό μέλλον τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ καί ή ούσιαστική άνο

δος τοϋ βιοτικοϋ έπιπέδου του. Υ Απαντα τά κονδύλια τοϋ 

προϋπολογισμοϋ τοϋ 1963 εχουν ύπολογισθή μετά τής με
γαλυτέρας δυνατής φειδοϋς καί ούδέν επιδέχεται περαιτέ

ρω περικοπήν. 'Αλλ' οuτε καί νέοι φόροι ε{ ναι δυνατόν νά 

έπιβληθοϋν, διά νά ό.ντληθοϋν έξ αuτώγ πόροι πρός αuξη

σιν τών διά τήν Παιδείαν πιστώσεων. 

»'Αλλά, πέραν τοϋ οίκονομικοϋ λόγου, τό διατυπούμε

νον αίτημα δέν ε{ναι δυνατόν νά ίκανοποιηθή καί δι' άλ

λον λόγον πρακτικής φύσεως. Καί δ λόγος αύτός εγκειται 

είς τό δτι, καί άν &.κόμη ύπετίθετο δτι έξευρίσκοντο πρός 
αuξησιν τών διά τήν Παιδείαν πιστώσεων, πάλιν αί πιστώ
σεις αuταί δέν θά καθίστατο δυνατόν νά ό.πορροφηθοϋν 

έντός τοϋ προσεχοϋς ετους. 'Όταν έγγράφεται μία πίστω

σις είς τόν προϋπολογισμόν, πρέπει νά ύφίσταται καί ή 

δυνατότης ό.πορροφήσεώς της, διότι άλλως ή έγγραφή 
ό.ποτελεί φενάκην. Καί ή Κυβέρνησις, πιστή είς τήν γραμ

μήν τήν δποίαν εχει χαράξει, δέν έννοεί νά δημιουργή αu

ταπάτας είς τόν λαόν, οuτε νά επιδίδεται είς δημοκοπίαν. 

nΕχει προτείνει τήν ο'ιμήν γλώσσαν τής ό.ληθείας, δέν πα

ρασύρεται δέ άπό δημαγωγικάς διαθέσεις, αί δποίαι, δυ

στυχώς, χαρακτηρίζουν τάς τελευταίας ό.δικαιολογήτους 

φοιτητικάς έιςδηλώσεις. 'Ιδιαιτέρως δέ αί διαθέσεις αuταί 

χαρακτηρίζουν τήν ό.νiιπολίτευσιν καί τάς φιλικάς πρός 

αuτήν έφημερίδας, αί δποίαι, χωρίς νά ένδιαφέρωνται ού

σιαστικώς διά τήν Παιδείαν, έπιδιώκουν νά έκμεταλλευ

θοϋν πολιτικώς τήν κινητοποίησιν τών φοιτητών. 

»Αί ό.νάγκαι τής Παιδείας, ό.νάγκαι τάς δποίας ούδείς, 

πολλφ μάλλον ή Κυβέρνησις, διανοείται νά ό.μφισβητήση, 

μόνον προοδευτικώς καί κατά τρόπον προγραμματισμένον 

εlναι δυνατόν νά ό.ντιμετο5πισθοϋν. 'Όπως δέ αί δαπάναι 

διά τόν σπουδαιότατον αuτόν έθνικόν τομέα άνήλθον ό.πό 
5,8% τό 1950-51, είς 7,2% τό 1957 καί είς άνω τοϋ 10% είς 
τόν προϋπολογισμόν τοϋ προσεχοϋς !:τους καί είς &.πολύ

τους ό.ριθμούς άπό 319 έκατομμύρια τό 1950-51, είς 1.035 τό 
1957 καί είς 2.350 τό 1963, κατά τόν αύτόν λόγον καί μέ 
γοργότερον ρυθμόν θά έξακολουθήσουν ό.νερχόμενοι είς 
τό μέλλον, όSστε συντόμως νά καταστή πλήρης ή ίκανο

ποίησις τών ό.ναγκών τής Παιδείας». 

Εi.δικότερα, άπό τό ύπουργείο Παιδείας τίθεται 

ύπόψη του Κ. Καραμανλή σημείωμα μέ άναλυτικά 

συγκριτικά στοιχεία δαπανών, πού εχουν διατεθεί 

άπό τόν τακτικό προϋπολογισμό γιά τήν Παιδεία 

[βλ. πίνακα, σ. 513]:222 

7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

'Ο άνεξάρτητος βουλευτής Κορινθίας, Κ. Χρι

στόπουλος, ό όποίος ε{χε έκλεγεί μέ τή σημαία τής 

ΕΚ, καταθέτει στό προεδρείο τής Βουλής δήλωση 

προσχωρήσεως στήν ΕΡΕ. 

8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

'Ο Κ. Καραμανλής, μετά άπό μιά πρώτη μακρά 

συνεργασία μέ τόν άρχηγό του ΓΕΕΘΑ, Α. Φροντι

στή, τήν 1η Δεκεμβρίου, συγκαλεί σύσκεψη έν όψει 

τής έπικείμενης συνόδου τών γενικών έπιτελαρχών 

του ΝΑΤΟ καί τής ύπουργικής νατοϊκής διασκέψε

ως, πού θά πραγματοποιηθουν στό Παρίσι στίς 10 
καί 13 Δεκεμβρίου άντίστοιχα. Στή σύσκεψη λαμβά
νουν μέρος οί ύπουργοί Συντονισμοί), 'Εθνικής) 

'Αμύνης καί 'Εξωτερικών, οί όποίοι τίς άμέσως 

έπόμενες ήμέρες θά μεταβοuν στή γαλλική πρωτεύ-
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I. Δαπάναι Παιδείας (εiς έκατ. δρχ. έκ τοϋ τακτικοϋ προϋπολογισμοϋ) 

~Ε τη Σύνολον Δαπάνα ι Δαπάνα ι Ποσοστόν (Ι) Ποσοστόν (2) 
δαπανών ύπουργείου (Ι) Παιδείας (2) 

προϋπολογισμοϋ 

1950-51 5.245 319 307 6% 5,8% 
1951-52 7.459 495 455 6,6% 6% 
1952-53 8.291 472 445 5,7% 5,3% 
1953-54 9.200 723 659 7,8% 7,2% 
1954-55 10.362 813 737 7,8% 7,1% 
1955-56 20.611 (18μηνον) 1.596 1.435 7,7% 6,8% 
1957 14.302 1.126 1.035 7,8% 7,2% 
1958 14.432 1.235 1.120 8,6% 7,7% 
1959 15.800 1.329 1.215 8,4% 7,7% 
1960 15.568 1.390 1.285 8,9% 8,2% 
1961 16.665 1.479 1.372 8,8% 8,2% 
1962 19.190 1.735 1.585 9% 8,3% 

Σύνολον δαπανών ύπουργείου Παιδείας 1950-56: 4.418 Σύνολον δαπανών Παιδείας I 950-56: 4.038 
Σύνολον δαπανών ύπουργείου Παιδείας 1957-62: 8.294 Σύνολον δαπανών Παιδείας 1957-62: 7.612 

2. Αίθουσαι Διδασκαλίας 
'Ανηγέρθησαν τό 1950-55 2.209 Στοιχειώδους 'Εκπαιδεύσεως καί έλάχισται Μέσης 
' Ανηγέρθησαν τό 1956-61 4.081 Στοιχειώδους 'Εκπαιδεύσεως καί 340 Μέσης 

3. Διδακτικόν προσωπικόν Στοιχειώδους καί Μέσης 

1950-55 Ηuξήθη κατά 3.249 
1956-61 )) )) 4.087 
1962 )) )) 403 

900 
100 

Μέσης 

Στοιχειώδους 

Νηπιαγωγούς 

1.403 

τεύουσα. 'Αντικείμενο τής συσκέψεως ε{ναι δ καθο

ρισμός τής έλληνικής στάσεως πάνω στά γενικά θέ

ματα πού θά άπασχολήσουν τή διάσκεψη, άλλά καί 

σέ συγκεκριμένα θέματα ήμερησίας διατάξεως . 

'Όπως προκύπτει άπό σχετικά ύπηρεσιακά ση

μειώματα, στόχος τής έλληνικής άντιπροσωπείας εΙ

ναι νά έπιδιώξει δριστική άπάντηση γιά τήν παροχή 

άμυντικής βοήθειας άπό τό ΝΑΤΟ. Τυχόν άρνηση 

τών συμμάχων νά συνεισφέρουν στά άμυντικά βάρη 

τής ·Ελλάδος, θά εχει ι.Ος συνέπεια τήν προσαρμογή 

τών άμυντικών δαπανών τής χώρας μέ τίς ύπάρχου

σες δυνατότητες τής έλληνικής οίκονομίας καί συ

νακόλουθα τή μείωση τών άμυντικών δυνατοτήτων 

τών ένόπλων δυνάμεων. 

Χαρακτηριστικό τής έμπλοκής πού θά σημειωθεί 

στό θέμα καί τών δυσχερειών πού θά άντιμετωπίσει ή 

έλληνική πλευρά πρός τήν κατεύθυνση αύτή, ε{ναι 

τό περιεχόμενο τηλεγραφήματος πού θά άποστείλει 

δ Κ. Καραμανλής πρός τούς 'Έλληνες ύπουργούς 

στό Παρίσι, στίς 13 Δεκεμβρίου: 

« Έκ τών πληροφοριών περί διεξαγομένων είς 

Παρισίους συνεννοήσεων έπί θέματος τijς πρός 'Ελ

λάδα βοηθείας μένω μέ έντvπωσιν ότι δέν ύπάρχει 

κατανόησις έλληνικijς θέσεως. Έάν βοήθεια, άνάγ

κην δποίας άνεγνώρισε κατ' άρχήν ΝΑΤΟ, δέν πρό

κειται χορηγηθfί είς έκτασιν πού έπιβάλλει έλληνι

κή άμυντική άνάγκη καί κατά τρόπον άνταποκρινό

μενον είς άξιοπρέπειαν χώρας, προτιμώτερον εlναι 
δπως μή έπιμείνωμεν είς σχετικόν αίτημα καταλογί

ζοντες εlς συμμάχους άσυνέπειαν καί έλλειψιν στοι
χειώδους αίσθήματος άλληλεγγvης;;223 . 

Κατά τίς συνομιλίες στό Παρίσι γιά τήν άμυντι

κή στήριξη τής 'Ελλάδος, δ γενικός διευθυντής τοϋ 

ύπουργείου 'Εξωτερικών, Χ. Ξανθόπουλος-Παλα

μaς, συναντήθηκε μέ τόν προσωρινό γενικό γραμμα

τέα τοϋ ΝΑΤΟ, Γ. Κολόννα, καί σέ τηλεγράφημά του 

πρός τόν Κ. Καραμανλή, στίς 10 Δεκεμβρίου, μεταξύ 
άλλων άνέφερε: 

«Ε{δον πρό όλίγου κ. Κολόννα, δστις μοί άνεκοίνωσεν 

κατωτέρω πόρισμα παρ ' αuτφ σημερινής συσκέψεως μονί

μων άντιπροσώπων: 
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»1. Τό συνολικόν ποσόν άμυντικής βοηθείας άνέρχε
ται, συμφώνως πρός έπισήμους δηλώσεις Κυβερνήσεως, 

εiς 22 έκατ. δολλάρια. Δύο εtσέτι χώραι άνεκοίνωσαν δτι 

θέμα μελετάται, κύριος δέ Κολόννα εχει κάθε λόγον πι

στεύη δτι τελικώς ποσόν άνέλθη εtς 24-25 έκατ. 'Ανωτέρω 
βοήθεια θέλει παρασχεθή ύπό μορφήν δωρεάς. 

>>τtνές έκ γενομένων κυβερνητικών δηλώσεων προβλέ

πουν βοήθειαν διά προσεχή δύο ετη, άλλαι μόνον διά ετος 

1963. Κύριος Κολόννα θεωρεί δτι πάντως δέσμευσις ένίων 
Κυβερνήσεων καί διά 1964 δημιουργεί διαδικασίαν, είς τήν 
δποίαν άσφαλώς θά προχωρήσουν καί μή εισέτι δεσμευ

θείσαι διά 1964 χώραι. 
»'Ήρθησαν αί έπιφυλάξεις αί έξαρτώσαι τήν κα

ταβολήν βοηθείας άπό τήν συμμετοχήν καί τών άλ

λων χωρών. 'Εκρίθη δτι αί δηλώσασα ι συμμετοχή ν χώρα ι 

άποτελουν ήδη εύρείαν δμάδα πληρουσαν τόν προμνη

σθέντα λόγον. 

»2. Εις άνωτέρω ποσόν, ώς είκός, δέν περιλαμβάνεται 
γνωστή δανειακή προσφορά Γαλλίας. Κατά τήν σχετικήν 

άνακοίνωσίν του δ Γάλλος άντιπρόσωπος ε{πεν δτι άνα
φορικώς πρός τόν τύπον καί τό περιεχόμενον τών πιστώ

σεων τάς δποίας ε{ναι διατεθειμένη νά χορηγήση είς τήν 

'Ελλάδα ή γαλλική Κυβέρνησις, θά έπιδείξη κατανόησιν 

καί έλαστικότητα. 

»3. 'Η καταβολή τής κατά τά άνωτέρω ύπεσχημένης 
βοηθείας θά γίνη έν μέρει είς χρήμα καί έν μέρει είς στρα

τιωτικάς προμηθείας καί έμπορεύματα, κατόπιν συμφωνίας 

τής 'Ελλάδος μέ έκάστην έκ τών παρεχουσών τήν βοήθει

αν χωρών καί μέχρι του δρισθέντος ποσου. 

»4. 'Ο γενικός γραμματεύς, κατόπιν συνεννοήσεως μετά 
των ένδιαφερομένων χωρών, συνιστά δπως μ ή άνακοινωθή 

τό ϋψος τής βοηθείας, ην θά παράσχη έκάστη Κυβέρνησις. 

Τουτο, διά νά μή γίνουν διακρίσεις, αϊτινες θά εθετον ώρι

σμένας χώρας εtς μειονεκτικήν εναντι των άλλων θέσιν. 

Δέν θά επρεπε έπίσης νά έκτεθουν καί αί άλλαι χώραι, αί 

όποία ι έδήλωσαν άδυναμίαν βοηθήσουν. Δι' αύτό δ κ. Κο

λόννα πιστεύει δτι, δταν έπιστfi ή στιγμή, θά επρεπε νά 

άνακοινωθή μόνον τό συνολικόν ποσόν βοηθείας, τό δποί

ον θά λάβη ή 'Ελλάς άπό τήν συμμαχίαν. 

»5. Τόν κατάλογον μέ τό ϋψος τής άντιστοίχου συμβο
λής έκάστης Κυβερνήσεως θά μοί άνακοινώση αϋριον τό 

εσπέρας δ κ. Κολόννα. VΗδη, δμως, ώς έξωδίκως έπληρο

φορήθην, μέχρι τής στιγμής έγένοντο αί κάτωθι προσφο

ραί: 'Ηνωμέναι Πολιτείαι 10 έκατ. , Γερμανία 8 έκατ . , 

'Ιταλία 2,4,έκατ., Βέλγιον I έκατ., 'Ολλανδία I έκατ. (άνε
μενομένης είσέτι δριστικής έπιβεβαιώσεως). 'Ασφαλής 

ε{ναι ή συμμετοχή του Λουξεμβούργου, μέ είσέτι μή άνα

κοινωθέν ϋψος. Ή άγγλική Κυβέρνησις έδήλωσεν δτι με

λετά ύπό εύνοϊκόν πνευμα δυνατότητα συμμετοχής, ώσαύ

τως καί Καναδάς. 

»6. ·Ιταλός άντιπρόσωπος έπεβεβαίωσεν συμμετοχήν 
'Ιταλίας διά 2,4 έκατ. 'Ήμισυ άνωτέρω ποσου δύναται κα
ταβληθή άμέσως, τό ετερον ημισυ κατά διάρκειαν 1963. 
Ούτος έταξίδευσεν εtδικώς είς τήν Ρώμην διά νά πείση 

Κυβέρνησίν του συμμετάσχη καί ε{πεν δτι καταβολή βοη

θείας δύναται γίνη καί είς χρήμα (cash). 
»7. 'Ο γενικός γραμματεύς μοί ύπέμνησεν δτι, συμφώ

νως πρός γενομένην εtς δμάδα έργασίας ήμετέραν δήλω

σιν, 'Ελλάς θά συμβάλη καί αύτή μέχρις δρίου δυνατοτή-

των της, έφ' δσον θά έξησφαλίζετο συμμετοχή χωρών 

συμμαχίας διά κάλυψιν άνοίγματος. 

»8. Κατά προβλεπομένην διαδικασίαν εtς Συμβούλιον 
ύπουργών θά ύποβληθή σχέδιον άποφάσεως, έν τφ δποίφ 

θά λαμβάνεται ύπό σημείωσιν δτι τόσον • Ελλάς δσον καί 
άλλαι χώραι Συμμαχίας ύπεσχέθησαν συμβάλουν είς πλή

ρωσιν (GΑΤτ) καί θά συνίσταται δπως διά τήν καταβολήν 

τής βοηθείας έκάστης χώρας διεξαχθουν άπ' εύθείας σχε

τικαί συνεννοήσεις μεταξύ ·Ελλάδος καί ένδιαφερομένων 

Κυβερνήσεων, του γενικου γραμματέως ένημερουμένου 

σχετικώς καί παρέχοντος τάς καλάς του ύπηρεσίας. 

>>'Εκ τών άνωτέρω προκύπτει δτι γενομένη μέχρι τουδε 

είς τόν τομέα αύτόν προσπάθεια, καί άν άκόμα δέν άνταπε

κρίθη εtς τό προσδιορισθέν ύπό τής δμάδος έργασίας ϋψος 

βοηθείας, πάντως δέν άπέτυχεν. 'Εάν ληφθή ύπ' όψιν δτι 

διά πρώτην φοράν άντιμετωπίζεται παρόμοιον πρόβλημα 

συλλογικής βοηθείας καθώς καί αί έσωτερικαί δυσκολίαι 

τάς δποίας έκάστη Κυβέρνησις άντιμετωπίζει, δύναται νά 

λεχθή δτι τό έπιτευχθέν άποτέλεσμα, κρινόμενον άπό τής 

ένταυθα σκοπιάς, ε{ναι σχετικώς ίκανοποιητικόν. Σημειω

τέον δτι οίκονομικός σύμβουλος άμερικανικής άντιπρο

σωπείας ε{πεν είς κ. Φρυδάν δτι κ. πρωθυπουργός ε{πεν δτι 

έάν παρασχεθουν είς τήν ·Ελλάδα τά 20 έκατ., τά όποία 
εχασε άπό τήν διακοπήν τής άμερικανικής βοηθείας, διά 

συμβολής τριών-τεσσάρων έκτων ίσχυροτέρων συμμάχων, 

τό πρόβλημα των άμυντικών δαπανών θά έλύετο. Καί προ

σέθεσεν δτι τό έξασφαλισθέν ποσόν ύπερβαίνει ήδη τά 20 
έκατομμύρια»224 • 

Καί στίς 13 Δεκεμβρίου, δ Χ. Ξανθόπουλος-Πα
λαμaς, ένημερώνοντας τόν Κ. Καραμανλή γιά τίς πε

ραιτέρω έξελίξεις πάνω στό θέμα, τηλεγραφεί: 

«I. 'Ανεκοινώθη συμπληρωματικώς δτι Καναδάς παρά
σχη βοήθειαν ένός έκατ. δολλαρίων είς καταναλωτικά 

άγαθά καί δτι συνεχίση παροχήν άνταλλακτικών άξίας 

ένός έπί πλέον έκατ. δολλ. 

»2. Κύριος Παπαληγούρας, συνοδευόμενος ύπ' έμου, 
εσχε σήμερον μακράν συνομιλίαν μέ κ.κ. Κολόννα καί 

Γκρέχ. Κατ' αύτήν δ κ. ύπουργός προσδιώρισεν σαφώς 

τούς δρους, ύπό τούς δποίους θά έγίνετο δεκτή ύπό τής 

• Ελλάδος προσφερομένη βοήθεια. 'Ετόνισεν δτι τό πέραν 
των έξ έλληνικών πόρων ϋψος των άμυντικών δαπανών θά 
ηύξάνετο καθ' δ μέτρον θά έπραγματοποιείτο ή καταβολή 

τών ύπεσχημένων συνεισφορών καί ή είσαγωγή τών άντι

στοίχων δραχμών είς τόν προϋπολογισμόν. 

»3. Καθώρισεν εiς εξ έκατ. τήν πέραν των 154,5 έκατ. 
δολλ. έλληνικήν είσφοράν διά τήν κάλυψιν του άνοίγμα

τος. 'Επειδή δ κ. Κολόννα έξέφρασε τόν φόβον δτι τό 
άνωτέρω ποσόν θά εκρινε τό ύπό των συνεισφερόντων 

συμμάχων ώς άνεπαρκές, δ κ. Παπαληγούρας έδήλωσεν 

δτι τό ποσόν των εξ έκατ. θά ήδύνατο νά αύξηθή μόνον έάν 
ή έξέλιξις τής οίκονομικfiς καί δημοσιονομικής καταστά

σεως τής 'Ελλάδος τό έπέτρεπεν. 

»4. ·Ο κ. ύπουργός έζήτησεν έν συνεχεί~ ώρισμένας 
τροποποιήσεις του οίκείου σχεδίου άποφάσεως, τό δποίον 

πρόκειται νά ύποβληθή πρός εγκρισιν πρός τούς ύπουρ

γούς, αϊτινες καί έγένοντο τελικώς δεκταί. 

»5. Συνεφωνήθη δπως μή άνακοινωθουν αί είσφοραί 
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τών κ:αθ' ί:κ:αστα Κρατών. Παρ' αuτών συνετάγη είδικ:όν 

άπόρρητον πρωτόκολλον, τό δποίον, άφοϋ τύχη της έγ

κ:ρίσεως δλων τών ένδιαφερομένων Κυβερνήσεων, θά κ:α

τατεθfi πρός φύλαξιν είς τήν Γενικ:ήν Γραμματείαν. Τό 
πρωτόκολλον αuτό θά άποτελέση τήν βάσιν της περαιτέρω 

έφαρμογfjς τών συμφωνηθέντων. • Η καταβολή τών είσφο
ρών θά γίνη δι' άπ' εuθείας συνεννοήσεων δρισθέντος δτι 

Γενική Γραμματεία ένημερουμένη σχετικώς θά παρέχη 

τήν συνδρομήν της καί θά άσκfi τήν συντονιστικήν της 

παρέμβασιν. 

»6. • Ο γενικός γραμματεύς είς τήν press conference, τήν 
δποίαν είθισται νά δίδη μετά τό πέρας της ύπουργικfjς συ

νόδου, θά δηλώση δτι τό συνολικόν ποσόν της παρασχε

θησομένης είς τήν ·Ελλάδα βοηθείας θά άνέλθη είς ποσόν 

μεταξύ 22 minimum καί 28 maximum έκατ. δολλαρίων. Τοϋ
το άφ' ένός μέν διά νά ύπάρξη έπίσημος διεθνής έπιβεβαί

ωσις του ϋψους της πρός τήν ·Ελλάδα έγκριθείσης βοη

θείας καί άφ' έτέρου διά νά καλυφθη ή γαλλική συμμετο

χή, ή όποία, καίτοι δέν δύναται νά ύπολογισθη είς τήν 

δωρεάν παρεχομένην βοήθειαν, έκρίθη δτι δέν θά ήτο οuτε 

πολιτικώς οuτε άπό της άπόψεως της περαιτέρω έφαρμο

γfiς της Συμφωνίας σκόπιμον νά έκ:βληθfi έκ του καταλό

γου τών c'iλλων είσφορών. 

»7. Τό προκείμενον θέμα θέλει συζητηθη κατά τήν πρω
ινήν Συνεδρίαν της προσεχοϋς Παρασκευής, δπότε κ:αί θά 

έγκριθfi τό οίκείον σχέδιον άποφάσεως»225 • 

Παρά τίς ~ντονες δυσχέρειες, ή τελική ~κβαση 

τοϋ θέματος έμφανίζεται εύνοϊκή γιά τήν • Ελλάδα. 
Στίς 15 Δεκεμβρίου δ Γ. Κολόννα θά δηλώσει στούς 
έκπροσώπους τοϋ τύπου δτι τά μέλη τής Συμμαχίας 

άνέλαβαν τήν ύποχρέωση νά χορηγήσουν ποσόν 23,5 
έκατ. δολλ. γιά νά διευκολυνθεί ή χρηματοδότηση 

τοϋ στρατιωτικοί> προϋπολογισμοί> τής ·Ελλάδος καί 

προσθέτει δτι θά ύπάρξουν καί συμπληρωματικές 
είσφορές. 

Παράλληλα, στό έπίσημο άνακοινωθέν πού έκδί

δεται τήν ίδια ήμέρα, μετά τή λήξη τής νατοϊκής 
ύπουργικής συνόδου, άναφέρεται: 

«Οί ύπουργοί έσημείωσαν δτι, βάσει της άποφάσεως, ή 

όποία έλήφθη είς 'Αθήνας, καθωρίσθησαν μέτρα, προκει

μένου νά βοηθήσουν τήν 'Ελλάδα δπως έπιλύση έν πνεύ

ματι άλληλεγγύης καί άλληλεξαρτήσεως τά είδικά προβλή

ματα άμύνης πού άντιμετωπίζει αϋτη κατά τήν παροϋσαν 

στιγμήν. 

»Κατά τήν ίδιαιτέραν σύνοδόν της της 15ης Δεκεμβρί

ου, οί υπουργοί της 'Αμύνης έξήτασαν εκ:θεσιν δμάδος 

άνωτέρου έπιπέδου, ή όποία συνεστήθη διά νά διευκρινή

ση τά μέτρα διασφαλίσεως ηuξημένης συνεργασίας μεταξύ 

τών χωρών-μελών είς τόν τομέα τών έρευνών κ:αί της παρα

γωγής στρατιωτικ:ου υλικ:ου. Οί υπουργοί, έγκρίνοντες τήν 

εκ:θεσιν, έπιβεβαίωσαν τήν θέλησίν των περί συνεργασίας 

κ:αί τήν πρόθεσίν των νά τήν έκ:δηλώσουν διά θετικ:fjς 

ένεργείας είς δλα τά έπίπεδα». 

τέλος, σέ κοινή άνακοίνωσή τους, οί τρείς "Ελ

ληνες ύπουργοί, παρόντες στή διάσκεψη, θά έπιση

μάνουν: 

«'Ως άνεκοινώθη κ:αί υπό τοϋ γενικ:οϋ γραμματέως τοϋ 

ΝΑΤΟ, κ:ατά τήν σημερινήν συνεδρίασίν του τό Συμ

βούλιον τών υπουργών της Συμμαχίας ελαβεν δριστικήν 

άπόφασιν πρός ένίσχυσιν της έλληνικ:fjς άμυντικfjς 

προσπαθείας διά της συμβολής είς τόν προϋπολογισμόν 

έθνικ:fjς άμύνης τοϋ ετους 1963. Ή συλλογική αϋτη 
συμβολή άνέρχεται είς 23,5 έκ:ατ. δολλ., δύναται νά 

έξασφαλισθη δέ κ:αί περαιτέρω αuξησις τοϋ ποσοϋ αuτοϋ, 
ώς έμφαίνεται διά θετικών δηλώσεων, γενομένων ένώπιον 

τοϋ Συμβουλίου. 

»Διά πρώτην φοράν είς τήν ίστορίαν του ΝΑΤΟ λαμβά

νεται άπόφασις περί της παροχής δημοσιονομικ:fjς ένισχύ

σεως πρός στήριξιν της άμυντικ:fjς προσπαθείας ένός Κρά

τους-μέλους. 'Η άπόφασις άποτελεί μίαν άκ:όμη σαφfi κ:αί 

εμπρακ:τον έκ:δήλωσιν τοϋ διέποντας τήν συμμαχίαν πνεύ
ματος άλληλεγγύης. 

»Δικαιώνεται, έξ c'iλλου, ή υπό τοϋ προέδρου της έλ

ληνικ:fjς Κυβερνήσεως, ijδη άπό τοϋ ετους 1957, χαραχθεί
σα πολιτική της προβολής τών συνδυασμένων πρός τήν 

liμυναν του έλληνικου χώρου οίκ:ονομικ:ών προβλημάτων, 

ώς προβλημάτων ένδιαφερόντων τήν Συμμαχίαν γενικ:ώ

τερον. 

»Μέ τήν έξασφάλισιν τοϋ οίκονομικοϋ υποβάθρου, κα

θίσταται δυνατή είς μεγάλην εκ:τασιν πραγματοποίησις τοϋ 

στρατιωτικ:ου προγράμματος τfiς Κυβερνήσεως, δεδομένου 

μάλιστα δτι έπετεύχθη ijδη άναγνώρισις τών έλληνικ:ών 

άπόψεων κ:αί έπ' liλλων έπιπέδων κ:αί δή του τακ:τικ:οϋ καί 

του τεχνικοί>. 

»'Η έπιτευχθείσα άπόφασις συμβάλλει οuσιαστικ:ώς είς 

τήν διατήρησιν καί περαιτέρω ένίσχυσιν τfiς άσφαλείας 

της ·Ελλάδος». 

12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

Ό νέος Βούλγαρος έπιτετραμμένος, Ν. Μέντσεφ, 

γίνεται δεκτός άπό τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό, μέ 

τόν όποίο καί ~χει συνομιλία: 

<<'Εν άρχij της έπισκέψεως δ κ: . Μέντσεφ ηύχαρίστησε 

τόν κ. πρωθυπουργόν, διότι τόν έδέχθη τόσον συντόμως 

άπό τfiς άφίξεώς του. 
)) . ο κ:. πρόεδρος παρετήρησεν δτι τουτο άποτελεί άπό

δειξιν της προθέσεως της έλληνικ:ης Κυβερνήσεως δπως 

εχη κ:αλάς σχέσεις μετά της Βουλγαρίας. 

))Κατόπιν τούτου δ κ:. Μέντσεφ διεβίβασε τόν χαιρετι

σμόν τοϋ πρωθυπουργοί> του κ:. Τοντώρ Ζίφκ:ωφ, πρός τόν 

κ:. πρόεδρον ώς κ:αί τά κάτωθι: 

)) 'Η βουλγαρική Κυβέρνησις κ:αί δ βουλ γαρικ:ός λαός 
έπιθυμοϋν τήν δμαλοποίησιν τών σχέσεων μεταξύ τών δύο 
χωρών, άλλά κ:αί πέραν αuτοϋ θέλουν νά ίδουν τάς σχέσεις 

ταύτας άναπτυσσομένας, ώστε νά κ:αταστοϋν δχι μόνον 

κ:αλύτεραι άλλά κ:αί φιλικαί, ώς άρμόζει είς τάς σχέσεις 

δύο γειτόνων. 

»·Υπάρχουν διάφοροι τομείς σχέσεων, τούς δποίους ή 

βουλγαρική Κυβέρνησις θά έπεθύμει νά άναπτύξη, κ:αί δή 

οί μορφωτικοί, έμπορικ:οί, κ:αί εuρύτερον οίκ:ονομικ:οί. 

"Οσον οί λαοί ερχονται είς έπαφήν μεταξύ των κ:αί γνωρί

ζουν άλλήλους περισσότερον, τόσον αί δυνατότητες διε

θνοϋς συνεργασίας αυξάνονται. 
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»'Ο κ:. Ζίφκ:ωφ έλυπήθη πληροφορηθείς δτι είς τόν ελ

ληνικ:όν τύπον αί δηλώσεις του ένώπιον του 8ου Συνεδρίου 

τοu Κ. Κ. Βουλγαρίας άπεδόθησαν ι:Qς άποτελοuσαι άπειλάς 

κατά τής 'Ελλάδος . 'Ο κ:. Ζίφκ:ωφ οuδόλως εΙ χε τοιοuτον 

σκοπόν, άπλώς, ώς ύπεύθυνος πολιτικός άνήρ, προέβη είς 

διαπίστωσιν μιi'iς έπικ:ινδύνου καταστάσεως, κυρίως έν 

όψει τών συγχρόνων καταστρεπτικών δπλων. 

»'Η τοιαύτη άνησυχία του Βουλγάρου πρωθυπουργοί) 

πηγάζει έκ: τής μερίμνης του διά τήν άσφάλειαν τών λαών, 

τήν διασφάλισιν τής είρήνης είς τήν Βαλκ:ανικ:ήν ώς κ:αί 

είς δλόκ:ληρον τόν κόσμον. Ταuτα, έξ άλλου, άποτελοuν 

τήν βασικ:ήν πολιτικ:ήν τής βουλγαρικής Κυβερνήσεως . 

»Ό κ: . πρόεδρος έδήλωσεν είς τόν Βούλγαρον έπιτε

τραμμένον δτι χαίρει πολύ διά τά δσα περί καλών διαθέσε

ων τής βουλγαρικής Κυβερνήσεως πρός τήν 'Ελλάδα του 

διαμηνύονται, έπιθυμεί δέ νά τόν διαβεβαιώση δτι άπό ελ

ληνικής πλευρi'iς ύπάρχει είλικ:ρινής έπιθυμία βελτιώσεως 

τών σχέσεων. "Συχνά γίνονται εκατέρωθεν δηλώσεις περί 

καλών προθέσεων, αϊτινες δμως δέν άπολήγουν. Τοuτο εΙ

ναι κ:ακ:όν, χειρότερον κ:αί άπό αuτήν τήν ένδεχομένην ελ

λειψιν δηλώσεων περί καλών προθέσεων, διότι γεννοuν 

έλπίδας, έπιφέρουν άπογοητεύσεις κ:αί καταλήγουν είς εν 

δυσάρεστον κλίμα". 

>>' Εφ' δ σον, λοιπόν, αί κ:αλαί προθέσεις ύπάρχουν εκα
τέρωθεν, αύται δμως οuδέν φέρουν άποτέλεσμα, ύπάρχει 

άσφαλώς είς κάποιο σημείον μία παρεξήγησις. Η Ας διε

ρευνήσωμεν, ώς έκ: τούτου, τό σημείον είς τό δποίον "στα

ματοuν" αί σχέσεις μας, κ:αί ι'iς τό διευθετήσωμεν. 

>>Τό ίδεώδες δλων τών λαών σήμερον εΙναι ή οίκ:ονομι

κ:ή των άνάπτυξις . Αuτό έπιθυμεί καί δ ελληνικός λαός. Δι' 

αuτό χρειάζεται είρήνην καί κ:αλάς σχέσεις μέ τούς γείτο

νάς του . ' Επιθυμία, λοιπόν, τής ελληνικής Κυβερνήσεως 

εΙναι αί κ:αλαί σχέσεις μέ δλους τούς γείτονάς της κ:αί ίδι

αιτέρως μέ τήν Βουλγαρίαν. 

»' Αναφερόμενος είς τήν παρατήρησιν τοu κ: . Ζίφκ:ωφ 

περί τής έννοίας τών δηλώσεών του ένώπιον του συνεδρίου 

τοu Κ.Κ. Βουλγαρίας, δ κ: . πρόεδρος εΙπεν δτι, "άσχέτως 

τών άναγραφομένων ύπό του ελληνικ:οu τύπου, εΙναι 

γεγονός δτι ήκ:ούσθησαν ύπό του ελληνικοί) λαοu ώς άπει

λαί" . 

»Συναφώς δ κ: . πρόεδρος έπέσυρε τήν προσοχήν τοu κ:. 

Μέντσεφ έπί τοu γεγονότος δτι ή 'Ελλάς ύπέστη τρείς 

φοράς βουλγαρικ:ήν έπίθεσιν. "Βεβαίως, τοuτο άνάγεται 

είς τό παρελθόν, πάντως εχει δημιουργήσει μίαν ώρισμέ

νην ψυχολογία ν είς τόν ελληνικόy λαόν. 'Ως έκ: τούτου, 

έναπόκ:ειται είς τήν Βουλγαρίαν νά προβή είς χειρονομίας 

τινάς πρός τήν 'Ελλάδα διά τήν δημιουργίαν νέου κλίμα

τος". 

>>'Ο κ:. Μέντσεφ έδήλωσεν είς τόν κ. πρόεδρον δτι θά 

διαβιβάση τάς άνωτέρω δηλώσεις του είς τόν πρωθυπουρ

γόν του. 'Ο κ:. πρόεδρος τόν παρεκάλεσε νά διαβιβάση κ:αί 

τούς χαιρετισμούς του. 

>>·Ο κ. πρόεδρος ή ρώτησε τόν κ. Μέντσεφ τί φρονοuν 

έν Σόφι~ διά τό ταξείδιον του τίτο είς Μόσχαν. 

>>·Ο κ:. Μέντσεφ άπήντησεν δτι ή διαδικασία δμα

λοποιήσεως τών ρωσο-γιουγκ:οσλαβικ:ών σχέσεων ήρχι

σεν ijδη πρό κ:αιροu. Τό ταξείδιον του τίτο άποτελεί 

μίαν πλέον έντυπωσιακ:ήν έκ:δήλωσεν τής διαδικασίας 

ταύτης. 

>>'Εξ ίδίας πρωτοβουλίας, δ κ:. Μέντσεφ έδήλωσεν δτι, 

δσον άφορα είς τάς σχέσεις τής χώρας του μετά τής Γιουγ

κοσλαβίας, παρατηρητέον δτι έπί του ίδεολογικ:οu πεδίου 

ύφίστανται ώρισμέναι διαφοραί -dς οί Βούλγαροι δέν 

άποκ:ρύπτουν. Έπί του διακ:ρατικ:οu πεδίου αί σχέσεις εΙ

ναι κ:αλαί -πολύ κ:αλαί, προσέθεσεν. Λαμβάνουν χώραν 

πολλαί άνταλλαγαί έπισκ:έψεων έξ δλων τών τομέων τών 

πληθυσμών τών δύο χωρών, ήτοι κ:αλλιτεχνικ:οu, άθλητι

κ:οu, τεχνικ:οu, άκ:όμη κ:αί ύπευθύνου πολιτικ:οu>>226• 

15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

'Ο Κ. Καραμανλής έξετάζει, σέ συνεργασία μέ τό 
γενικό διευθυντή τής 'Υπηρεσίας' Αρχαιοτήτων καί 

'Αναdτηλώσεων, I. Παπαδημητρίου, καί τούς καθη
γητές τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Σ. Πελε

κανίδη καί Ε. Κριαρά, τίς δυνατότητες γιά τήν άνά

πτυξη τών έρευνών γύρω άπό τή βυζαντινή ίστορία. 

Μετά άπό σχετική είσήγηση τών άρμοδίων είδικών, 

άποφασίστηκε ή ϊδρυση στή Θεσσαλονίκη Κέντρου 

Βυζαντινολογικών 'Ερευνών, προσαρτημένου στή 

Φιλοσοφική Σχολή τοϋ Πανεπιστημίου. 

Γιά τήν πραγμάτωση τοϋ σκοποϋ αύτοϋ, δ Κ. Κα

ραμανλής ένέκρινε τή διάθεση 3 έκατ. δρχ. γιά τήν 
άνέγερση τοϋ κατάλληλου κτιρίου στό χώρο τής 

Πανεπιστημιουπόλεως καί τοϋ άπαιτουμένου έτησί

ως ποσοϋ γιά τά εξοδα διοικήσεως καί λειτουργίας 

τοϋ κέντρου. Τό ποσό αύτό θά διατεθεί είδικότερα 

γιά τήν πρόσληψη δύο έπιστημονικών έρευνητών 

γιά κάθε τμήμα (άρχαιολογικό, φιλολογικό καί 

ίστορικό), τών δποίων θά προίστανται οί άρμόδιοι 

καθηγητές τής βυζαντινής τέχνης καί άρχαιολογίας, 

τής μεσαιωνικής έλληνικής φιλολογίας καί τflς βυ
ζαντινής ίστορίας τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονί

κης. 

18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

' Ο βασιλεύς Παϋλος δέχεται σέ συνεργασία τόν 
Κ. Καραμανλή, μέ άντικείμενο τήν άπονομή, μέ τήν 

εύκαιρία τοϋ Νέου νΕτους, τιμητικών διακρίσεων σέ 

'Έλληνες καί ξένους, γιά σημαντικές ύπηρεσίες πού 

εχουν προσφέρει στή χώρα. 

19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

Ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή συνέρχε

ται τό 'Ανώτατο Συμβούλιο 'Εθνικής 'Αμύνης καί 

άποδέχεται τήν αίτηση άποστρατείας τοϋ άρχηγοϋ 

ΓΕΕΘΑ, Α. Φροντιστή καί τοϋ άρχηγοϋ ΓΕΣ, Β. 

Καρδαμάκη, οί δποίοι άπό τήν 31η Δεκεμβρίου κα

ταλαμβάνονται άπό τό δριο ήλικίας. ·Ως νέος άρχη

γός ΓΕΕΘΑ έπιλέγεται δ άντιστράτηγος I. Πιπιλής 
καί ώς άρχηγός ΓΕΣ, δ άντιστράτηγος Π. Σακελλα

ρίου . 

Τήν έπομένη, 20 Δεκεμβρίου, μέ άπόφαση τοϋ 
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'Ανωτάτου Ναυτικ:οu Συμβουλίου, τοποθετείται ώς 

ύπαρχηγός ΓΕΝ δ ύποναύαρχος Ν. Αύγέρης, ενω 

στίς 28 Δεκεμβρίου συνέρχεται εκ: νέου, ύπό τήν 

προεδρία του Κ. Καραμανλή, τό 'Ανώτατο Συμ

βούλιο 'Εθνικής 'Αμύνης κ:αί άποφασίζει τήν 

προαγωγή, σέ άντιστρατήγους, των ύποστρατήγων 

Π. Βέλλιου, Π. Μουτούση, Ι. Γεννηματii κ:αί Α. 

Σιαπκ:αρii. 

Παράλληλα, άποφασίζεται ή τοποθέτηση των 

άντιστρατήτων Σ. Τζαννετfϊ, ώς γενικ:οu έπιθεωρητη 

Στρατοu, Κ. Παπαγεωργοπούλου ώς διοικητή Ι ης 

Στρατιiiς, Π. Μουτούση ώς Α' ύπαρχηγοu ΓΕΣ, Π. 

Δημοπούλου ώς Β' ύπαρχηγοϋ ΓΕΣ, Π. Καζακ:οπού

λου ώς διοικητή ΑΣΔΕΝ, Π. Βέλλιου ώς διοικητή 

Α' Σώματος Στρατοu, Ι. Γεννηματa ώς δοικ:ητη Β' 

Σώματος Στρατοu, Κ. Καραβίτη ώς διοικητή Γ· Σώ

ματος Στρατοu, κ:αί Α. Σιαπκ:αρii ώς ύπαρχηγοu 

ΓΕΕΘΑ. 

19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

Παραιτείται δ ύπουργός Κοινωνικής Προνοίας, 

Α. Στράτος. Σέ σχετικ:η άνακ:οίνωση άναφέρεται: 

«'Ο ύπουργός Κοινωνικής Προνοίας κ. Α. Στράτος 

άναχωρών είς Παρισίους, άπέστειλε πρός τόν πρόεδρον 

τής Κυβερνήσεως τήν παραίτησίν του, έν τφ λόγφ δτι 

έβράδυνε νά τόν δεχθή είς συνεργασίαν καί νά άκούση τάς 

άπόψεις του έπί του προγράμματος του ύπουργείου του. 

'Ο Κ. Καραμανλής άπεδέχθη τήν παραίτησιν του κ. Α. 

Στράτου». 

Σέ άντικ:ατάσταση τοu Α. Στράτου, θά δρκ:ιστεί 

τήν έπομένη, ώς ύπουργός Κοινωνικής Προνοίας, δ 

Κ. Τσάτσος. Στήν δμιλία του πρός τούς ύπαλλήλους 

τοϋ ύπουργείου του, μετά τήν άνάληψη των καθη

κόντων του, δ Κ. Τσάτσος άναφέρεται στίς έπιδιώξεις 

κ:αί τίς προτεραιότητες του ύπουργείου. Παράλληλα, 

ύπογραμμίζει δτι «παρελθούσης τής πρώτης πενταε

τίας, κατά τήν δποίαν βασική κυβερνητική επιδίωξις 

ήταν ή δημιουργία των προϋποθέσεων διά τήν οίκ:ο
νομικ:ήν άνάπτυξιν τής χώρας, τό βάρος τής κυβερ

νητικής τακτικής στρέφεται ήδη πρός τούς τομείς 

της παιδείας κ:αί της προνοίας». 

20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν πρόεδρο της 

'Εκτελεστικής 'Επιτροπής τής ΑΔΕΔΥ, Θ. Εύαγγε

λάτο, κ:αί τό γενικό γραμματέα, Ζ. Παπαμιχαλό

πουλο, οί δποίοι τόν εύχαριστοuν γιά τά μέτρα πού 

ελαβε πρόσφατα ή Κυβέρνηση ύπέρ των δημοσίων 

ύπαλλήλων. 

27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

'Ο Κ. Καραμανλής, άναφερόμενος στήν άνάγκ:η 

εύρυθμης λειτουργίας τής δημόσιας διοικήσεως, σέ 

έγκ:ύκ:λιό του πρός τά ύπουργεία επισημαίνει «τάς 

δυσμενείς έπιπτώσεις άπ6 τ6ν βραδύν ρυθμ6ν μέ τ6ν 

δποίον κινούνται ώρισμέναι κρατικαί ύπηρεσίαι, 

είδικώτερον δέ έπί τής οlκονομικής ζωής του τ6-

που, όπερ ένέχει καί τήν μεγαλυτέραν άπ6 άπ6ψεως 

συνεπειών σπουδαι6τητα». Καί είδικ:ότερα παρατη

ρεί: 

«Δέον νά γίνη συνειδητ6ν άπ6 πάντα ύπάλληλον, 

εlς οίανδήποτε βαθμίδα τής ίεραρχίας καί aν άνήκη 

ούτος, ότι ή συμβολή του εlς τήν λειτουργίαν του 

διοικητικού μηχανισμού εlναι μεγίστης σημασίας 

καί ότι, συνεπώς, ή πλήρης άπ6δοσις τής διοικήσεως 

έξαρτiiται όχι μ6νον άπ6 τ6ν ρυθμ6ν μέ τ6ν δποίον 

κινούνται τά ύπηρεσιακά κλιμάκια, τά άσχολούμενα 

μέ τήν ούσιαστικήν ρύθμισιν έκάστου θέματος, άλλά 

καί άπ6 τ6ν ρυθμ6ν μέ τ6ν δποίον κινούνται τά βοη

θητικά ύπηρεσιακά όργανα. 

»'Αποτελεί πραγματικ6τητα ότι ή άπ6δοσις του 

κρατικού μηχανισμού δέν εύρίσκεται είς τ6 έπίπεδον 

εlς τ6 δ ποίον έδει νά εύρίσκεται. 'Η άνάγκη τής 

άνυψώσεως του έπιπέδου αύτοv ύπήρχε καί ύπάρχει 

πάντοτε, γίνεται όμως σήμερον έπιτακτικωτέρα, κα

τ6πιν τής συνδέσεως τής 'Ελλάδος μετά τής Εύρω

παϊκής Οίκονομικής Κοιν6τητος. Ή έπιτυχία τών 

σκοπών τών έπιδιωκομένων έκ τής Συνδέσεως έξαρ
τiiται, κατά μέγα μέρος, έκ τών προσπαθειών, τάς 

δποίας θά καταβάλη πiiς "Ελλην, δπουδήποτε έργα

ζ6μενος. Πρέπει νά συνειδητοποιηθή πλήρως τ6 γε

γον6ς ότι ή σύνδεσις θέτει τ6 σύνολον τής έλληνι

κής οlκονομίας είς κατάστασιν συναγωνισμου, πρ6ς 

τάς οlκονομίας τών άλλων χωρών τής Κοιν6τητος. 

Εlς τ6ν συναγωνισμ6ν τούτον, όπως εlς πάντα συνα

γωνισμ6ν, θά έπιτύχη έκείνος, δ δποίος θά έχη τήν 

καλυτέραν άπ6δοσιν. Ή άπ6δοσις τής έλληνικής 

οίκονομίας, ή δποία θά δδηγήση εlς έπιτυχίαν τών 

σκοπών τής Συνδέσεως, δέν έξαρτiiται μ6νον άπ6 τήν 

δραστηρι6τητα, είτε τής Κυβερνήσεως, είτε τών έπι

χειρηματιών, έξαρτiiται άπολύτως καί άπ6 τήν δρα

στηρι6τητα καί άπ6δοσιν όλων τών όργάνων, ήτοι 

έκάστου ύπαλλήλου του Κράτους, ή έκάστου έργά

του ή ύπαλλήλου τών έπιχειρήσεων καί γενικώτερον 

έκάστου "Ελληνος. Ούδείς δικαιούται νά ύποτιμii 

τήν σημασίαν τής προσπαθείας του, νά άπομονώνη 

ταύτη ν έκ τής συλλογικής προσπαθείας καί νά νομί

ζη ότι αύτη, δσονδήποτε χαμηλού έπιπέδου καί aν 

εlναι, δέν έπηρεάζει τ6 άποτέλεσμα τής συνολικής 

προσπαθείας. Μ6νον μέ τοιαύτας άρχάς εlναι δυνα
τ6ν ή προσπάθεια είς τήν δποίαν άποδύεται σήμερον 

δλ6κληρον τό έθνος νά άποδώση, καί μάλιστα εlς τ6ν 

συντομώτερον χρόνον, τούς καρπούς της δι ' όλους 
τούς "Ελληναρ>. 

Στήν εγκύκλιο ύπογραμμίζεται άκόμη «ή σοβαρό-
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της καί ή σημασία του ρόλου, τόν όποίον διαδραμα

τίζουν έντός του πλαισίου αvτής τής καθολικής προ

σπαθείας, αί δημόσιαι ύπηρεσίαι, είς οlανδήποτε έκ

δήλωσιν δραστηριότητος καί είδικώτερον είς τήν 

περίπτωσιν άντιμετωπίσεως θεμάτων συνδεομένων, 

ύπό οίανδήποτε μορφήν καί σχέσιν, άμέσως η έμμέ

σως, μέ τήν οlκονομικήν δραστηριότητα καί άπαρι

θμοvνται αί βαρύταται συνέπειαι έκ τής καθυστερή

σεως εΙς τήν διεκπεραίωσιν τοιούτων θεμάτων)). Καί 

τονίζεται: 

«'Η Κυβέρνησις, άποδίδουσα ύψίστην σημασίαν 

εlς τήν έξασφάλισιν προϋποθέσεων άνέτου καί τα

χείας έξυπηρετήσεως τών πολιτών, μελετά ηδη τά 

μέτρα, τά όποία πρέπει νά ληφθούν διά τήν άπλού

στευσιν τών άπαιτουμένων κατά νόμον διαδικασιών. 

Πέραν όμως τούτου, άπευθύνεται πρός άπαντας τούς 

ύπαλλήλους του Κράτους, διά νά τονίση εlς αvτούς 

τήν έπιτακτικήν άνάγκην, όπως, άνεξαρτήτως τών 

διαδικασιών, αί δποίαι lσχύουν η θά lσχύσουν, έντός 

πάντοτε του πλαισίου τών κειμένων νόμων, έκαστος 

είς τόν τομέα του καταβάλη τήν μεγίστην πρόσπά

θειαν ταχείας διεκπεραιώσεως τών ύποθέσεων καί 

συνεπώς ταχείας έξυπηρετήσεως τών προσφευγόν

των εΙς τάς δημοσίας ύπηρεσίας πολιτών. 'Αποτελεί 

καθήκον τυπικόν έναντι τής Πολιτείας καί οvσια

στικόν έναντι του έλληνικοv λαού, δι' όλα άνε

ξαρτήτως τά στελέχη τής ίεραρχίας, άπό τών γενικών 
διευθυντών μέχρι τών κλητήρων, ή πρόθυμος καί 

aμεσος έξυπηρέτησις τών πολιτών, Ιδίως εlς θέματα 

σχετιζόμενα μέ τήν οlκονομικήν δραστηριότητα τής 

χώρας. 

))Πρέπει νά γίνη άπό όλους άντιληπτόν ότι αί 

συνθήκαι μετεβλήθησαν καί εlναι έπιτακτικώς ά

ναγκαίον όπως, δ κρατικός μηχανισμός έξέλθη έκ 
του τέλματος εΙς τό όποίον τόν έχει βυθίσει ή γρα

φειοκρατική νοοτροπία, άπαράδεκτος ύπό οίασδή

ποτε συνθήκας, έγκληματική όμως ύπό τάς παρού

σαρλ 

Καί ή έγκύκλιος καταλήγει μέ σύσταση στούς 

υπουργούς «όπως έποπτεύουν συνεχώς τήν πιστήν 

έφαρμογήν τών παραγγελλομένων, τιμωροvντες πα

ραδειγματικώς τούς τυχόν μή συμμορφουμένουρ). 

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν πρόεδρο τοϋ 

'Αρείου Πάγου, Κ. Καυκa, δ δποίος άποχωρεί άπό 

τήν υπηρεσία λόγω δρίου ήλικίας καί μέ τήν εύκαι

ρία αύτή έξαίρει «τάς πολυτίμους ύπηρεσίας, τάς 

δποίας ούτος προσέφερεν κατά τήν διάρκειαν τής 

μακράς σταδιοδρομίας του εlς τήν δικαιοσύνην καί 

εlδικώτερον ώς πρόεδρος του 'Ανωτάτου Δικαστι

κού Σώματορλ 

29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

·Ο Κ. Καραμανλής άναγγέλλει τό πρόγραμμα 

δημοσίων έπενδύσεων γιά τό 1963. Μέ τήν εύκαιρία 
αύτή, έπικρίνει μέ δριμύτητα ώς δημαγωγική τήν 

τακτική τής άντιπολιτεύσεως καί προβαίνει σέ άπο

λογισμό τοϋ κυβερνητικοϋ εργου κατά τήν τελευταία 

έπταετία, τονίζοντας δτι τίθεται πλέον τό δίλημμα «η 

νά προχωρήσωμεν πρός δριστικήν κατάκτησιν τής 

εvημερίας η νά όπισθοδρομήσωμεν, καταρρέοντες)). 

Τό πλήρες κείμενο τών άνακοινώσεων τοϋ Κ. Καρα

μανλή ε{ναι τό έξής: 

«Καί κατά τό έτος 1962 συνεχίσθη ή άπό έτών 
συντελουμένη σταθερά aνοδος τής έλληνικής οl

κονομίας. Καί τούτο, παρά τό γεγονός ότι τό 

προηγούμενον έτος ύπήρξεν έτος άσυνήθως ύψηλοv 

ρυθμού άνόδου τής οΙκονομίας (12,6%), γεγονός τό 
όποίον θά έδικαιολόγει κατά τό λήγον έτος άκόμη 

καί μικράν ύποχώρησιν, έν σχέσει μέ τό προηγού

μενον. Παρά ταύτα, καί κατά τό έτος τούτο συνε

τελέσθη περαιτέρω πρόοδος, αvξηθέντος του έθνικοv 

εlσοδήματος κατά 4% περίπου. Εlναι γεγονός ότι, 
όσον δ χρόνος παρέρχεται καί ή οlκονομία &νέρχε
ται, τόσον καί ή προσπάθεια διά τήν έπίτευξιν 
περαιτέρω προόδου καθίσταται δυσχερεστέρα. Ή 

χαλάρωσις, δι' οίονδήποτε λόγον, τής προσπαθείας 

ταύτης, θά έχη δυσμενείς συνεπείας έπί τοϋ μέλ

λοντος τής έλληνικής οίκονομίας καί θά καθυστε

ρήση τήν έπιβαλλομένην ταχείαν βελτίωσιν τών 

βιοτικών συνθηκών τοϋ λαοϋ. ·Η Κυβέρνησις, έχου

σα πλήρη συνείδησιν τής &ληθείας ταύτης καί 

βαθείαν γνώσιν τών συνθηκών καί τών προβλημάτων 

τής έλληνικής οlκονομίας, άκολουθεί, μετά συνέ

σεως, πολιτικήν ή όποία, παρά τάς ύφισταμένας 

άντικειμενικάς δυσχερεlας, δδηγεί, ώς άπέδειξεν 
aλλως τε ή μέχρι τοϋδε πείρα, σταθερώς εlς τήν 

οlκονομικήν πρόοδον. 

))Τά στοιχεία τά όποία χαρακτηρίζουν τήν κατά

στασιν μιάς οΙκονομίας έπιβεβαιώνουν τάς έκτεθεί

σας άνωτέρω άπόψεις. 

)) 'Η οlκονομική σταθερότης παραμένει άδιατά
ρακτος καί ή έμπιστοσύνη εlς τό έθνικόν μας νόμι

σμα βαίνει αύξουσα. Κατά τό λήγον έτος έσημειώθη 

πτώσις τών τιμών (ύποχωρήσαντος τοϋ~ δείκτου τι

μών καταναλωτού), έν &ντιθέσει πρός σημαντικάς αυ

ξήσεις σημειωθείσας εlς aλλας χώρας, καί δή έκ τών 

οΙκονομικώς lσχυροτέρων. Ούτω, ένώ έσημειώθησαν 

αvξήσεις κατά τήν διάρκειαν του 1962, έν συγκρlσει 
πρός τό 1961, εΙς τό Βέλγιον καί τάς ΗΠΑ κατά 1-2 
μονάδας, εlς τήν Γαλλίαν, τήν Γερμανίαν, τήν Άγ

γλίαν καί τήν Έλβετίαν κατά 3-6 μονάδας, τήν Γι
ουγκοσλαβίαν κατά 15-18 μονάδας κ.ο.κ., εlς τήν 
'Ελλάδα έσημειώθη πτώσις κατά ήμίσειαν μονάδα 

κα{ πλέον. Τοϋτο δεικνύει ότι ή δραχμή έχει πράγμα-
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τι καταστή έν έκ τών lσχυροτέρων νομισμάτων τοv 

κόσμου. Σημειωτέον ότι ή πτώσις τοv τιμαρίθμου 

έπραγματοποιήθη παρά τήν σημαντικήν αύξησιν 

τών μισθών καί ήμερομισθίων τών έργαζομένων, πρii

γμα τό δποίον δύναται νά έξηγηθή μέ τήν παράλλη

λον αύξησιν τής παραγωγικότητας. 

;;Αί lδιωτικαί καταθέσεις εlς τάς Τραπέζας έση

μείωσαν νέαν σημαντικήν αύξησιν άνελθοvσαι κατά 

τόν μ.ήνα Όκτώβριον εlς 23.156 έκατ. δρχ. έναντι 
18.495 έκατ. τοv Όκτωβρίου τοv προηγουμένου 

έτους (καί μόλις 2. 732 έκατ. δρχ. τοv Όκτωβρίου 
1955), ήτοι έσημείωσαν αύξησιν 4.661 έκατ. δρχ. 
έναντι αύξήσεως 1.954 έκατ. δρχ. μεταξύ Όκτωβρί
ου τοv 1960 καί Όκτωβρίου 1961. Al αύξήσεις αύται 
έσημειώθησαν παρά τό γεγονός ότι έντός τοv αύτοv 

χρονικού διαστήματος έξεδόθησαν καί έκαλύφθη

σαν πλήρως δάνειον τοv Δημοσίου 1.000 έκατ. δρχ., 
δάνειον τής ΔΕΗ 500 έκατ. δρχ. καί έκδόσεις μετο
χών ή δμολογιών διαφόρων Ιδιωτικών έπιχειρήσεων. 

Τό τελευταίον τούτο μάλιστα εlναι ένδεικτικόν τής 

πλήρους έξυγιάνσεως τής οiκονομίας μας καί τής 
ένισχυμένης πίστεως τήν δποίαν έμπνέει ήδη τό οl

κονομικόν μέλλον τής χώρας. 

;; Ή συνολική χρηματοδότησις τής οiκονομίας 
διηυρύνθη περαιτέρω, κατά τό τρέχον έτος, άνελθοv

σα τόν Όκτώβριον εlς τά 36.893 έκατ. δρχ. έναντι 
32.102 έκατ. δρχ. τοv Όκτωβρίου 1955. Εlναι περιτ
τόν, βεβαίως, νά τονίσω τήν σημασίαν τijς παραλλή

λου μειώσεως τών έπιτοκίων εlς φυσιολογικά έπίπε

δα καί τής άπαλλαγijς τών έπιχειρήσεων άπό τούς 

ύπερόγκους τόκους τών έξωτραπεζιτικών εlς χρυσόν 

δανείων, τά δποία άπετέλουν μέχρι πρό τινος κανόνα 

εlς τήν χρηματαγοράν μας. 

;; 'Η δημοσιονομική διαχείρισις έξελίσσεται ίκα
νοποιητικώτερον άπό τάς άρχικάς προβλέψεις. Πα

ρά τάς αύξήσεις τών καταναλωτικών δαπανών, αϊτι
νες κατέστησαν άναγκαίοι, λόγω παροχών πρός τούς 

δημοσίους ύπαλλήλους καί συνταξιούχους, καί παρά 

τάς φορολογικάς διαρρυθμίσεις τοv παρελθόντος 

έτους δ κρατικός προϋπολογισμός συνέβαλεν εlς τήν 

χρηματοδότησιν του προγράμματος τών έπενδύσεων 

διά ποσού άνωτέρου του προβλεφθέντος άρχικώς έκ 

1.000 έκατ. δρχ. 
;; Τό ποσόν τούτο άποτελέί βεβαίως άνεπαρκή 

συμβολήν τοv κρατικού προϋπολογισμού είς τήν 

χρηματοδότησιν τής οiκονομικής άναπτύξεως. 'Α
ποτελεί όμως μεγάλην πρόοδον έν σχέσει μέ τό πα

ρελθόν, δπότε ol προϋπολογισμοί ένεφανίζοντο μο
νίμως έλλειμματικοί, παρά τήν ύψηλήν άμερικανι

κήν βοήθειαν καί τήν χαμηλή ν έπενδυτικήν προσπά

θεια ν τοv Κράτους. 

;;Σταθερά πάντως έπιδίωξις τής Κυβερνήσεως εl

ναι όπως τό ποσόν τούτο αύξάνη κατ' έτος, είς τρό

πον ώστε νά περιορισθή ή έξάρτησις τοv προγράμ-

ματος έκ δανεισμού καί μάλιστα έξωτερικοv, εiς τήν 
έκτασιν πού έπιβάλλουν al συναλλαγματικαί άνάγ
και τής χώρας. Εlναι δέ άνάγκη νά άντιληφθοvν οί 

Πάντες ότι ή άσφάλεια καί τό μέλλον τής οlκονομίας 

μας, άλλά καί ή άξιοπρέπεια τής χώρας έπιβάλλουν 

όπως, καθ' δ μέτρον αύξάνει τό έθνικόν μας εlσόδη
μα, καθίσταται περισσότερον αύτοδύναμος καί ή οl

κονομία μας. 

;;Κατά τό λήγον έτος ήρχισαν νά γίνωvται πλέον 

έκδηλα τά άποτελέσματα τής πολιτικής fjτις ήκο

λουθήθη κατά τά τελευταία έτη καί fjτις άπέβλεπεν 

είς τήν άναδιάρθρωσιν τής έθνικής παραγωγής πρός 

διαφοροποίησιν καί αύξησιν τών έξαγωγών μας. Ού
τω, παραλλήλως πρός τήν αύξησιν τών άδήλων πό
ρων oi δποίοι άπό 320 έκατ. δολλ. τό 1961 άνέρχον
ται εlς 380 τό 1962, al έξαγωγαί μας κατά τό λήγον 
έτος θά φθάσουν τά 255 έως 260 έκατ. δολλ. καί θά 
σημειώσουν αύξησιν έναντι του προηγουμένου έτους 

κατά 10% περίπου. 'Α ξ ιοσημείωτον εlναι τό γεγονός 
ότι αύξάνεται σημαντικώς ή έξαγωγή βάμβακος, κα

πνού καί -διά πρώτην φοράν- βιομηχανικών προϊ

όντων. Τό τελικόν άποτέλεσμα θά εlναι ή έξισορρό

πησις τών έξωτερικών συναλλαγών μας καί ή aύξη

σις μάλιστα τών συναλλαγματικών μας άποθεμάτων. 

Καί ένώ αύτή εlναι ή συναλλαγματική μας κατάστα

σις, ή άντιπολίτευσις έπέλεξε τόν τομέα αύτόν διά νά 

ύποστηρίξη σοφιστικώς, αν όχι άνοήτως, ότι η οlκο

νομία μας εύρίσκεται έν κινδύνφ. Βεβαίως, ή έπιτά

χυνσις του προγράμματος οlκονομικής άναπτύξεως 
θά έχη έπιπτώσεις έπί τοv Ισοζυγίου έξωτερικών 
πληρωμών, αί δποίαι θά πρέπει νά άντιμετωπισθοvν 

δι ' άναλόγου έξωτερικής χρηματοδοτήσεως, ώς καί 
δι , έπενδύσεων του έξωτερικοv. 

;Πό έθνικόν είσόδημα τής χώρας, τό δποίον με

ταξύ τών έτών 1955 καί 1961 έσημείωσεν αύξησιν 
κατά 63,2%, άνελθόν άπό 59.243 έκατ. δρχ. εlς 96. 712 
έκατ. δρχ., έσημείωσε κατά τό λήγον έτος περαιτέρω 

αύξησιν, καί ύπολογίζεται ότι θά άνέλθη εlς 100.600 
έκατ. δρχ. καί θά έχη, έναντι τοv 1955, σημειώσει 
αύξησιν κατά 60,8%. Δεδομένου ότι έν τψ μεταξύ δ 
τιμάριθμος κόστους ζωής έχει αύξηθή κατά 13% πε
ρίπου, τούτο σημαίνει ότι ή πραγματική aύξησις τών 
εΙσοδημάτων καί συνεπώς καί ή βελτίωσις τών βιο

τικών συνθηκών τοv έλληνικοv λαοv ύπήρξε σημαν
τικωτάτη. 'Υπήρξεν έκ τών ύψηλοτέρων βελτιώσεων 
πού έσημειώθησαν άνά τόν κόσμον δλόκληρον. 

;;Βεβαίως, παρά τήν άλήθειαν τών άνωτέρω, τό έν 

'Ελλάδι κατά κεφαλήν εlσόδημα -καί συνεπώς τό 

μέσον βιοτικόν έπίπεδον τοv ΝΕλληνος- εlναι χα

μηλόν έν συγκρίσει πρός τάς άνεπτυγμένας χώρας 

τής Δύσεως, μέ τάς δποίας τόν τελευταίον καιρόν 

-λόγω άκριβώς τής σημειωθείσης προόδου- έπι
θυμοvμεν νά συγκρίνωμεν τήν ίδικήν μας. Εlναι 

όμως ύψηλότερον καί ώρισμένων δυτικών χωρών, 
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καί πάντως πολύ ύψηλότερον άπό χώρας, άναλόγου 

μέ τήν lδικήν μας άvαπτύξεως, πρός τάς δποίας θά 
έπρεπε νά συγκρίνωνται τά έπιτεύγματά μας διά νά 

γίνωνται συνειδητά. Καί Ιδού μερικοί άριθμοί: "Ο

ταν τό 1961 τό Ιδικόν μας κατά κεφαλήν εΙσόδημα 
άνήρχετο εΙς 354 δολλάρια -ένατι 230 του 1955- τό 
κατά κεφαλήν εΙσόδημα άνήρχετο εΙς Γαλλίαν εΙς 

1.030 δολλ., εΙς Γερμανίαν εlς 1.060 δολλ., εlς '/τα
λίαν εlς 560 δολλ., ένώ εlς τήν Ίσπανiαν άνήρχετο 
εΙς 270 δολλ., εΙς Πορτογαλίαν εΙς 240 δολλ., εΙς 
Τουρκίαν εΙς 180 δολλ. καί εΙς Αίγυπτον κάτω τών 
150 δολλ. 
»Ή προβολή τών άνωτέρω άριθμών ένοχλεί τήν 

άντιπολίτευσιν. Καί κατηγορεί κακοπίστως τήν Κυ

βέρνησιν δ τι δήθεν κομπάζει δι ' εύημερίαν. 'Αλλά ή 
Κυβέρνησις ούδέποτε lσχυρίσθη δτι ή Έλλάς εύη

μερεί. 'Υποστηρίζει άπλώς καi άποδεικvύει δι' άρι

θμών δτι ή χώρα μας εlναι όλιγώτερον πτωχή άπό 

δ, τι ή το πρό όλίγων μόλις έτών καί δτι εlσήλθεν 

δριστικώς εlς τό στάδιον τής οΙκονομικής άναπτύ

ξεως. Ν Αλλωστε, εlς τήν ένημέρωσιν αύτήν τοv έλ

ληνικοv λαού, καί δικαίωμα, άλλά καί καθήκον έχει 

νά προβαίνη ή Κυβέρνησις. 

)) 'Ομιλών περί έθνικοv εΙσοδήματος δέν δύναμαι 
νά μ ή άναφερθώ εΙς τήν δημοκοπίαν τής άvτιπολιτεύ

σεως, ή δποία, μή δυναμένη νά άμφισβητήση τήν 

συντελεσθείσαν πρόοδον, δμιλεί περί άνίσου κliτα

νομής αύτοv. Καi ή μέν άνισος κατανομή παρατηρεί

ται εΙς δλας τάς χώρας καί, άτυχώς, περισσότερον εΙς 

έκείνας, αί δποίαι εύρίσκονται εlς τό στάδιον τής 

άναπτύξεως. Πλήρης lσότης εΙς τήν κατανομήν εΙ

σοδήματος δέν ύπάρχει, ούτε εlναι δυνατόν νά ύπάρ

ξη πουθενά. Ή προσπάθεια τής σμικρύνσεως τής 

άνισότητος δέν εlναι δυνατόν παρά νά βαίνη παράλ

ληλα μέ τήν αύξησιν του εΙσοδήματος. Διότι, δπως 

έτόνισα καί παλαιότερον, διά νά κατανέμετε κάτι πρέ

πει πρώτα νά τό άποκτήσετε. Ή Κυβέρνησις, άκο

λουθοvσα τήν πολιτικήν αύτήν, έπέτυχε μεταξύ τών 
έτών 1955 καί 1962 τήν κατά 80,7% αύξησιν του εΙ
σοδήματος τών έργαζομένων. Ή aύξησις αvτη, 

όφειλομένη τόσον εΙς αύξησιν τής άπασχολήσεως, 
δσον καί εΙς αύξησιν του έπιπέδου τών άπολαυών 
των, εlναι πολύ μεγαλυτέρα τής, κατά τήν αύτήν πε

ρίοδον, σημειωθείσης αύξήσεως τοv έθνικοv εlσοδή
ματος, κατά 63%. 'Επίσης, διά νά έπι τύχη βελ τίωσι ν 
του άγροτικοv εΙσοδήματος, πέραν τών έργων τά 

δποία έκτελεί, έθέσmσε τάς άγροτικάς &σφαλίσεις, 

τάς δποίας έστήριξε κυρίως έπί κοινωνικών πόρων, 

έπιδοτεί τά γεωργικά προϊόντα καί προβαίνει εΙς πά

σης φύσεως παραχωρήσεις πρός τούς άγρότας, διά 

νά περιορίση άκριβώς τήν ύφισταμένην έκ του πα

ρελθόντος άνισότητα. 

))Κατά τά τελευταία έτη έπραγματοποιήθη ση

μαντική aύξησις τών έπενδύσεων, τόσον τών Ιδιωτι-

κών, δσον καί τών δημοσίων. Κατά τό 1955 αί έπενδύ
σεις παγίου κεφαλαίου (άνευ πλοίων) άνήρχοvτο εΙς 

9.096 έκατ. δρχ., ένώ κατά τό λήγον έτος ύπολογίζε
ται δτι θά φθάσουν τάς 22.700 έκατ. δρχ., σημειοvσαι 
αύξησιν κατά 150% περίπου. Έξάλλου, αl έπενδύ
σεις αύται φθάνουν εΙς ποσοστόν 22,5% έπί του άκα
θαρίστου έθνικοv εΙσοδήματος έναντι 15,4% κατά τό 
1955. Αί Ιδιωτικαί έπενδύσεις έντός τής αύτής περιό
δου σημειώνουν αύξησιν κατά 118%, εlδικώτερον δέ 
αl έκ τούτων βιομηχανικαί ηύξήθησαν κατά 147%. 
Μόνον μεταξύ 1961καί 1962 αllδιωτικαί βιομηχανι
κα{ έπενδύσεις έσημεlωσαν αύξησιν κατά 44,3%. 

)) 'Η πρόοδος αvτη ε[ ναι βεβαίως σημαντική έν 
σχέσει μέ τό παρελθόν. Εlναι δμως άνεπαρκής έν 
σχέσει μέ τάς άνάγκας τής οΙκονομίας μας καί τάς 

έπιδιώξεις τής Κυβερνήσεως. 'Ιδιαιτέρως {σχύει τού
το διά τάς έπενδύσεις ε{ς τόν βιομηχανικόν τομέα, 

παρά τά κατά καιρούς υlοθετηθέντα ύπό τής Κυβερ

νήσεως μέτρα, τά δποία άποσκοποvν εΙς τήν διευκό

λυνσιν καί στροφήν τής έπενδυτικής προσπαθείας 

τών Ιδιωτών εΙς τόν τομέα τούτον. Πάvτως, ή διαπί

στωσις δτι σημειοvται, έν πάσα περιπτώσει, συνεχής 
άνοδος τής έπενδυτικής προσπαθείας καί τό γεγονός 

δτι Ίjρχισε νά έπιδεικνύεται ζωηρόν ένδιαφέρον ξέ

vων έπιχειρηματιών διά τήν πραγματοποίησιν έπεν
δύσεων έν 'Ελλάδι, άποτελοvν θετικάς ένδείξεις δτι 
ή πρόοδος εlς τόν τομέα αύτόν θά εlναι πολύ μεγαλυ

τέρα τής μέχρι σήμερον καί δύναται νά έξελιχθή ε{ς 

διαστάσεις ύπερβαινούσας καί τάς προσδοκίας τής 

Κυβερνήσεως. 'Εχρειάσθη, βεβαίως, διά τήν έκδή

λωσιν αύτοv του ένδιαφέροντος, ή μακρά περίοδος 

πολιτικής καί οΙκονομικής σταθερότητος, ή δποία 

άποτελεί τόν θετικώτερον παράγοντα διά τήν προ

σέλκυσιν του διεθνούς ένδιαφέροντος καί, συνεπώς, 

του ξένου κεφαλαίου. 'Εχρειάσθη έπίσης καί ή χά

ραξις μιaς όρθής πολιτικής ώς καί ή έκτέλεσις εlς 
εύρείαν κλίμακα έργων ύποδομής, στοιχείων άνευ 

τών δποίων θά καθίστατο πρακτικώς δυσχερής ή έκ

δήλωσις τοιούτου ένδιαφέροντος καί ή άξιοποίησίς 
του. Ή σύνδεσις, τέλος, τής χώρας μετά τής ΕΟΚ μέ 

τάς μεγάλας δυνατότητας τάς δποίας διανοίγει διά 

τήν έλληνικήν οlκονομίαν καί εlδικώτερον τήν έλ

ληνικήν βιομηχανίαν, συνιστά ένα νέον εύνοϊκόν 

παράγοντα, τόν δποίον θά τείνουν καί θά πρέπει νά 

άξιοποιήσουν τόσον ol "Ελληνες δσον κα{ ol ξένοι 
έπιχειρηματίαι. Αί προσφάτως πραγματοποιούμεναι 

έπενδύσεις μεγάλου δγκου, ένίοτε διαστάσεων πρω

τοφανών, δχι μόνον διά τήν έλληνικήν άλλά καί διά 

τάς οlκονομίας μεγάλων χωρών, ύπό 'Ελλήνων καί 

ξένων έπιχειρηματιών, άποτελοvν τήν έμπρακτον 

άπόδειξ ι ν τών δσων άνωτέρω σaς έξέθεσα. Πρέπει νά 

κατανοήση δ έλληνικός λαός δτι συντελούνται τοιαύ

τα ριζικαί μεταβολαί σήμερον εΙς τήν έλληνικήν οl

κονομίαν, ώστε αvτη νά μεταβάλη βαθμιαίως μορ-
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φήν. 'Η έλληνική οίκονομία τής αϋριον θά έχη τε

λείως διάφορον φυσιογνωμίαν. Θά έχη τήν φυσιο

γνωμίαν τών οίκονομιών τών άνεπτυγμένων δυτικών 

χωρών. Τήν κολοσιαίαν δέ σημασίαν τοv γεγονότος 

τούτου, τό δποίον έπιβεβαιοvν τά πράγματα, δέν δύ

ναται νά κλονίση ή δημαγωγία τής άντιπολιτεύσεως. 

»Εiς τάς έξελίξεις αύτάς βεβαίως άσκοvν σημαν

τικώτατον ρόλον αί κρατικαί έπενδύσεις. Ή Κυβέρ

νησις, έχουσα πλήρη συνείδησιν τής άληθείας αύ

τής, τάς ηϋξησεν έvτός τοv πλαισίου τοv προγράμ

ματος, είς υψηλά έπίπεδα. 'Αρκεί νά άναφερθή δτι αί 

έπενδύσεις αύται τό έτος 1955 άνήρχοντο μόλις είς 
901 έκατ. δρχ. 

,,τό έτος 1960 άvήλθον είς 4.120 έκατ. δρχ. Τό 
1961 εlς 5.057 έκατ. καί τό 1962 υπολογίζεται δτι 
τελικώς θά φθάσουν τά 5.400 έκατ. δρχ. 

»Διά τό έτος 1963 κατηρτίσθη πρόγραμμα ύψους 
6.250 έκατ. δρχ., ήτοι κατά 850 έκατ. άνώτερον τοv 
πραγματοποιηθέντος κατά τό λήγον έτος. Τό ύψος 

τοvτο εlναι προσηρμοσμένον πρός τάς άνάγκας τής 

έλληνικής οίκονομίας, άξιούσης τήν έπιτάχυνσιν 

τοv ρυθμοv τής οίκονομικής άναπτύξεως. Εlναι άλη

θές δτι ή πραγματοποίησις τοv προγράμματος τούτου 

έξαρτiiται μερικώς έκ τής έξωτερικής βοηθείας, ή 
δποία άναμένεται νά χορηγηθή μέσω τοv συσταθέν

τος διά τήν 'Ελλάδα consortium ή καί έξ άλλων πη
γών. 'Αλλά άκόμη καί είς τήν άπίθανον περίπτωσιν 

κατά τήν δποίαν δέν ήθελε προέλθη έκ τοv consorti
um έγκαιρος ένίσχυσις, πάλιν θά καταστή δυνατή ή 
χρηματοδότησις προγράμματος ύψους 5.600 έκατ. έκ 
πηγών, αί δποίαι δύνανται νά θεωρηθούν άσφαλείς. 

Καί τό πρόγραμμα δμως τοvτο εlναι ήδη άνώτερον · 
τοv πραγματοποιηθέντος κατά τό λήγον έτος, καί 

φυσικά πολύ άνώτερον του προγράμματος τών προη

γουμένων έτών. 'Εάν μάλιστα ληφθοvν υπ' όψιν καί 

αί παράλληλοι έπενδύσεις τής ΑΤΕ, τής ΔΕΗ, τοv 

ΟΤΕ καί ΟΧΟΑ, τό ύψος τοv προγράμματος θά 

άνέλθη είς 10.806 έκατ. δρχ. έναντι 1.466 έκατ. δρχ. 
του έτους 1955. 

»Τό σύνολον τών πραyματοποιηθησομένων έπεν

δύσεων τοv Κράτους καί τών άνωτέρω όργανισμών 

διά τό 1963, άνερχόμενον, ώς έλέχθη, είς 10.806 έκατ. 
κατανέμεται κατά τομείς, ώς άκολούθως: 

Γεωργία καί &λιεία 2.980 έκατ. 

Βιομηχανία καί ένέργεια 3.093 » 
Τουρισμός 380 » 
Συγκοινωνίαι καί τηλεπικοινωνίαι 2.418 » 
Νομαρχιακά προγράμματα 400 » 
λοιποί τομείς 1.535 » 

Σύνολον 10.806 » 
»Κατά τήν κατάρτισιν τών λεπτομερειών τοv 

προγράμματος έπεκράτησεν ώς βασική κατευθυντή

ριος γραμμή, ή ταχεία άποπεράτωσις τών έκτελουμέ-

νων έργων, ίνα ταvτα άρχίσουν άποδίδοντα τό ταχύ

τερον είς τήν έλληνικήν οlκονομίαν. 

»Τά έργα τά δποία περιελήφθησαν είς τό πρό

γραμμα θά άνακοινωθοvν προσεχώς άπό τά &ρμόδια 

υπουργεία. 

»Δι ' δσων έξέθεσα άνωτέρω έδωσα ώς υπεύθυνος 
κυβερνήτης τής χώρας μίαν άκριβή είκόνα τής κα

ταστάσεως τής έλληνικής οlκονομίας, ώς καί τήν 

έκτασιν τής προσπαθείας τήν δποίαν κατέβαλε καί 

καταβάλλει ή Κυβέρνησις, διά νά έπιτύχη τήν aνο

δον τοv βιοτικοv έπιπέδου τοv έλληνικοv λαοv. Τήν 

εlκόνα δμως αύτήν, ή δποία δικαιολογεί άπολύτως 

καί ίκανοποίησιν δι' δσα έπετελέσαμεν άλλά καί αl

σιοδοξίαν διά τό μέλλον, προσπαθεί νά παραμορφώ
ση ή άντιπολίτευσις. 'Αποτυχούσα είς τήν τακτική ν 

τών άπειλών καί τών έκβιάσεων, προσέδωκεν ήδη είς 

τόν άγώνα της τήν μορφήν τής υπονομεύσεως τής 

οlκονομίας 'τής χώρας. Πρός τοvτο καταβάλλει συ
στηματικήν προσπάθειαν παραπλανήσεως του λαόv 

έπί τής οίκονομικής πραγματικότητος τής χώρας. 

'Ενθαρρύνει τά πλέον παράλογα αίτήματα, διά νά 

θέση τήν Κυβέρνησιν πρό τοv διλήμματος ή νά τά 

ίκανοποιήση καί νά δδηγήση τήν χώραν εlς τήν 

χρεωκοπίαν, ή νά τά άποκρούση καί νά γίνη δυσά

ρεστος. Ά ντιδρii, μέχρι διαβολής, κατά παντός κυ

βερνητικού μέτρου άποβλέποντος είς τήν έξυγίανσιν 
καί τήν πρόοδον τής οlκονομίας μας. Καί πράττει 

δλα αύτά μέ μοναδικόν σκοπόν νά δυσχεράνη τό έρ

γον καί τήν θέσιν τής Κυβερνήσεως. Είς τήν τελευ

ταίαν έπίθεσίν της κατά τής οίκονομικής πολιτικής 

τής Κυβερνήσεως, έχρησιμοποίησεν ώς σύνθημα 

τόν τερματισμόν τής άμυντικής βοηθείας, διά νά 

lσχυρισθή κακοπίστως δτι δ περιορισμός δήθεν τών 

πόρων του έξωτερικοv θέτει έν κινδύνφ τήν οlκονο

μίαν τής χώρας. 

» 'Ο ίσχυρισμός δμως αύτός εlναι &βάσιμος καί 
προβάλλεται έν γνώσει τής άναληθείας του. Καί εl

ναι &βάσιμος, διότι πρώτον μέν εlναι άναμφισβήτη

τον γεγονός δτι ή έλληνική οίκονομία ούδέποτε ευ

ρίσκετο είς καλυτέραν κατάστασιν άπό τήν σημερι

νήν καί ούδέποτε εlχε καλυτέρας προοπτικάς διά τό 

μέλλον, δεύτερον δέ διότι, έάν ή έλληνική οlκονομία 

υπό συνθήκας αί δποίαι δέν συγκρίνονται μέ τάς ση

μερινάς δέν κατέρρευσεν, δταν ή άjιερικανική βοή

θεια έπί τών ήμερών τής άντιπολιτεύσεως περιωρίζε

το βαθμιαίως άπό τό ύψος τών 300 έκατ. δολλαρίων 
εlς τό έπίπεδον τών 18 έκατ., δέν εlναι δυνατόν νά 
άπειλήται άπό κατάρρευσιν καί έάν έπρόκειτο νά 

άπολεσθοvν δλοσχερώς τά 18 έκατ. δολλαρίων, άπο
τελοvντα ποσοστόν μόλις 2% περίπου τοv συνόλου 
τών κρατικών δαπανών καί ποσοστόν μικρότερον του 

ήμίσεως τοίς έκατόν τών έθνικών πόρων. Καί μόνον 

αύτή ή σκέψις άρκεί διά νά άποδείξη πόσον κωμική 

καί πόσον δημαγωγική εlναι ή δλη προσπάθεια τής 
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aντιπολιτεύσεως. Άλλά έν προκειμένφ δέν εlναι 

&κριβή καί τά πραγματικά περιστατικά τά όποία έπι

καλείται ή aντιπολίτευσις, διά νά καταλήξη είς τά 
έξωφρενικά συμπεράσματα είς τά όποία σκοπίμως 

καταλήγει. Έν πρώτοις δέν εlναι &κριβές δτι στε

ρούμεθα παντελώς &μερικανικής βοηθείας. Τό &κρι

βές εlναι ότι ή βοήθεια αύτη λαμβάνει έτέραν μορ

φήν. 'Από aπόψεως δέ ύψους θά φθάση έν τφ συνό

λφ της τά αvτά περίπου έπίπεδα μέ τά περυσινά, χω

ρίς νά aποκλείεται καί ή ύπέρβασις αvτών. 

)) 'Εξ άλλου, ή aντιπολίτευσις σκοπίμως παρασι
ωπii έτέρας πηγάς οlκονομικής ένισχύσεως έκ του 

έξωτερικοv, τάς όποίας έξησφάλισεν ή Κυβέρνησις 
καί αίτινες δέν ύπήρχον κατά τό παρελθόν. Εlναι δέ 
αύται τά 23,5 έκατ. δολλαρίων τής βοηθείας του 
ΝΑΤΟ, τά 125 έκατ. δολλαρίων τής Εvρωπαϊκής 
Τραπέζης Έπενδύσεων, τά δάνεια τά όποία έχουν 

ήδη έγκριθή έκ μέρους τής &μερικανικής καί τής 

γερμανικής Κυβερνήσεως καί &φορούν τήν χρημα

τοδότησιν μεγάλων παραγωγικών έργων ώς του 

'Αχελώου καί τής Μεγαλοπόλεως καί τά δ ποία φθά

νουν τό ύψος τών 100 έκατ. δολλαρίων καί τά δάνεια 
τά όποία έχορηγήθησαν πρός ένίσχυσιν τοv ΟΧΟΑ 

καί τής Έθνικής Τραπέζης ύψους 15 έκατ. δολλαρί
ων. Είς αvτά πρέπει vά προστεθούν καί 200 περίπου 
έκατ. δολλάρια, τά όποία aντιπροσωπεύουν τά δά

νεια, καί αί πιστώσεις αίτινες έχορηγήθησαν &πόδι

αφόρους χώρας καί ίδιαιτέρως &πό τήν Γαλλίαν διά 

τήν χρηματοδότησιν μεγάλων βιομηχανικών έργων, 

καθώς καί αί τεράστιαι έπενδύσεις ξένων έπιχειρή

σεων, αί όποίαι θά &ναμορφώσουν τήν έλληνικήν 

βιομηχανίαν. 

)) 'Εκ τούτων προκύπτει κατά τρόπον σαφέστατο ν 
ότι οί ύφιστάμενοι έξωτερικοί πόροι πρός χρηματο

δότησιν τής έλληνικής οlκονομίας εlναι σήμερον 

aνώτεροι τών όσων εϊχομεν κατά τά τελευταία έτη, 

καί οί δποίοι δέν ήσαν άλλοι &πό τήν συνήθη &μερι

κανικήν βοήθειαν καί -διά δύο μόνον έτη- τά 25 
έκατ. δολλάρια έτησίως τοv γερμανικού δανείου. Βε

βαίως, δέν εύρίσκονται καί οί ηvξημένοι αvτοί πόροι 

είς τό ύψος τό δποίον έπιθυμεί ή Κυβέρνησις καί 

aπαιτεί ή μελλοντική &νάπτυξις τής οiκονομίας μας. 
'Η Κυβέρνησις δμως προσπαθεί νά έχη τήν βάσιμο ν 

έλπίδα ότι θά τούς έξασφαλίση. 'Επιδίωξις τής Κυ
βερνήσεως δέν εlναι άπλώς ή συνέχισις, άλλά ή έπι

τάχυνσις τής πpοόδου τών τελευταίων έτών, διά νά 

σμικρυνθή ή aπόστασις ή δ ποία μiiς χωρίζει &πό τάς 

&νεπτυγμένας χώρας τής Δύσεως. 
)) uσπως έτόνισα καί aνωτέρω, ή έλληνική οίκο

νομία εύρίσκεται 'ιifδη εlς νέαν φάσιν &ναπτύξεως, ή 
όποία ταχέως θά τής προσδώση τήν μορφήν τών 

προηγμένων οίκονομιών τής Δύσεως. Αvτό δέν aπο

τελεί ύπερβολήν, άλλά συνάγεται ώς aσφαλές συμπέ

ρασμα έκ συγκεκριμένων στοιχείων. 

))Βεβαίως, ή πραγματοποίησις τοv μεγάλου avτov 

σκοπού δέν θά εlναι αvτόματος. Θά συναντήση δυ

σχερείας, καί θά &παιτήση έντονον καί συνεχή προ

σπάθειαν. Διά νά έπιτύχωμεν καί εlς τήν τελική ν αv

τήν φάσιν, όφείλομεν dφ' ένός μέν νά dντιδράσωμεν 

κατά τής δημαγωγίας, dφ ' έτέρου δέ νά αvτοπειθαρ
χηθώμεν, ύποτάσσοvτες τά μερικά είς τά γενικώτερα 

συμφέροντα του έθνους. 

)) 'Η προβολή ύπό διαφόρων τάξεων παραλόγων if 
προώρων αίτημάτων, aποτελεί αναμφισβητήτως dρ

vητικήν συμβολή ν εlς τήν προσπάθειαν αναπτύξεως 

τής οlκονομίας. Θεωρώ δέ σκόπιμον νά έπαναλάβω 

έκείνα τά όποία εlπον πρό μηνών είς Θεσσαλονίκην 

καί τά δ ποία φοβούμαι δτι δέν έσυνειδητοποιήθησαν 

έπαρκώς. 'Ότι, δηλαδή, παρά τήν συντελεσθείσαν 

βελτίωσιν τοv εlσοδήματος όλων τών 'Ελλήνων, τά 

αiτήματα πολλαπλασιάζονται καί τούτο διότι είς τήν 

έποχήν μας αvξάνομεν τάς dνάγκας μας ταχύτερον 

aπό δ, τι αvξάνομεν τό εΙσόδημά μας. Καί τούτο πά

λιν διότι ή συντελουμένη βελτίωσις γίνεται πρόσθε

ταν κίνητρον νέων αναγκών καί νέων aξιώσεων. 
'Επιθυμώ νά έπισημάνω τήν ψυχολογίαν αvτήν, τήν 

δποίαν κυρίως έκμεταλλεύεται ή δημαγωγία διά νά 

ένθαρρύνη τήν προβολήν ανεδαφικών αiτημάτων, ώς 

κατ' έξοχή ν έπικίνδυνον καί νά έπιστήσω τήν προ

σοχή ν όλων σας έπ' αvτής. 

)) 'Υπάρχει πολύς παραλογισμός είς τήν διατύπω
σιν τών διαφόρων αίτημάτων. Καί τό χειρότερον ότι 

ο{ ένθαρρύνοντες τά αlτήματα αvτά έπικαλοvνται 

άλλοτε aφελώς καί άλλοτε δολίως τά συμβαίνοντα 

εlς τάς προηγμένας χώρας τής Δύσεως, χωρίς νά 

λαμβάνουν ύπ' όψιν των ούτε τάς δυνατότητας τής 

έλληνικής οίκονομίας, dλλά ούτε καί τήν πρόσφα

τον έλληνικήν πραγματικότητα. 

)) ''Άλλοι ζητούν αύξησιν aποδοχών, άλλοι ζη
τούν μείωσιν τών φόρων, άλλοι έπιδότησιν τών 

προϊόντων, άλλοι έκτέλεσιν περισσοτέρων έργων, 

άλλοι τήν διαγραφήν τών πρός τό Δημόσιον όφειλών 

των, άλλοι τήν διεύρυνσιν τής Κοινωνικής καί έκ

παιδεvτικής πολιτικής τοv Κράτους καί όλοι, φυσι
κά, τήν διαμόρφωσιν τοv προϋπολογισμού σύμφωνα 

μέ τάς aπόψεις καί τά συμφέροντά των. 

))Καί δ πλέον dδαής εlς τά οlκονομικά aντιλαμβά

νεται ότι ή ταυτόχρονος ίκανοποίησις τών αlτημά

των αvτών θά ώδήγει εvθέως είς χρεωκοπίαν. 

))Εlναι δμως dνάγκη νά aντιληφθούν όλοι ο{ πο

λίται δτι τό Κράτος aντλεί τούς πόρους του aπό τόν 

λαόν καί συνεπώς δέν εlναι δυνατόν τό Κράτος νά 
εlναι πλούσιον όταν δ λαός, παρά τάς σημειωθείσας 

προόδους, έξακολουθεί νά εlναι πτωχός. 

))Καί lδού ή πραγματικότης! Σiiς εlπον προηγου

μένως ότι έπετύχομεν διά τής έξυγιάνσεως τών δη

μοσίων οlκονομικών τήν συμβολήν του κρατικού 

προϋπολογισμού είς τήν χρηματοδότησιν τών έπεν-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



524 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 

δύσεων. "Εναντι δμως προγράμματος 6.000 έκατ. δ 
κρατικός προϋπολογισμός, παρά τήν αύστηράν συγ

κράτησιν τών καταναλωτικών δαπανών, άδυνατεί νά 

διαθέση περισσότερα τών 1.000 έκατ. δρχ. έτησίως, 
τά όποία, συνυπολογιζομένων καί τινων άλλων είδι

κών πόρων, δύνανται νά φθάσουν τά 1.900 έκατ. δρχ. 
Τά ύπόλοιπα πρέπει νά έξευρεθουν -καί τουτο δέν 

εlναι πάντοτε εϋκολον- διά δανεισμου έσωτερικου 

καί έξωτερικου. Συνεπώς, οχ ι μόνον δέν έπιτρέπεται 

νά μειωθή περαιτέρω ή συμβολή του προϋπολογι

σμου είς τό πρόγραμμα τών έπενδύσεων, άλλά έπι

βάλλεται -δπως έτόνισα καί άνωτέρω- ή διεύρυν

σις τής συμβολής ταύτης, πρός τό συμφέρον τής με

γάλης μάζης του λαοίί, ή όποία εlναι καί ή οίκονομι

κώς άσθενεστέρα. 

»Τάς άληθείας αύτάς όφείλουν νά συνειδητοποιή

σουν ολοι οί "Ελληνες. Καί όφείλουν νά τάς σέβων

ται, έάν θέλουν, πράγματι, τήν προκοπήν του τόπου. 

>Πό μέλλον, παρά τάς δυσχερείας τάς δποίας εl

ναι φυσικόν νά συναντά πάσα ύπό άνάπτυξιν οίκο

νομία, διαγράφεται εύοίωνον. 'Οφείλομεν δμως νά 

τό άντιμετωπίσωμεν μέ έμπιστοσύνην καί νά τό προ
ασπίσωμεν άπό τούς κινδύνους πού τό άπειλουν. Διό

τι τό δίλημμα, τό δποίον μάς θέτει ή ζωή, άποκλείει 

τήν στασιμότητα. "Η θά προχωρήσωμεν πρός τήν 

δριστικήν κατάκτησιν τής εύημερίας, ή θά όπισθο

δρομήσωμεν καταρρέοντες. 

»'Εάν κατά τά προσεχή ετη διατηρηθή ή έσωτε

ρική γαλήνη καί ή πολιτική καί ή οίκονομική στα

θερότης, ή 'Ελλάς θά καταστή όργανικόν τμήμα τής 

Εύρώπης καί θά έξέλθη δριστικώς άπό τήν κατάστα

σιν τής ύποαναπτύξεως. 

»Εiς τήν μακράν ζωήν του εθνους διά πρώτην φο

ράν παρουσιάζεται ή μεγάλη αύτή δυνατότης. 

»'Αποτελεί ίστορικόν χρέος τής γενεάς μας νά 

τήν άξιοποιήση». 

'Η διαμόρφωση του προγράμματος έπενδύσεων 

ε{χε έξεταστεί σέ σειρά συσκέψεων ύπό τήν προε

δρία του πρωθυπουργοί>. 

Στίς 4 Δεκεμβρίου ε{χε συγκληθεί σύσκεψη στό 
ύπουργείο Συντονισμοί> μέ τήν συμμετοχή του ύπουρ

γοu Π. Παπαληγούρα, του ύφυπουργοu Ι. Μπούτου, 

καί άρμόδιων ύπηρεσιακών παραγόντων, στήν όποία 

ε{χαν κληθεί καί οί ύπουργοί Δημοσίων "Εργων, Σ. 

Γκίκας, Γεωργίας, Δ. Βουρδουμπάς καί Προεδρίας, 

Δ. Μακρής, δ πρόεδρος καί δ γενικός γραμματεύς του 

ΕΟΤ, Κ. Ήλιάσκος καί Ν. Φωκaς. Ό Κ. Καρα

μανλής ε{ χε δώσει μέ τήν εύκαιρία αύτή δδηγίες γιά 

τήν έπιλογή τών εργων του προγράμματος. 

Νέα σύσκεψη ε{ χε συγκληθεί στίς 13 Δεκεμβρίου 
στό ύπουργείο Δημοσίων 'Έργων, στήν όποία έξετά

στηκε τό πρόγραμμα έπενδύσεων του ύπουργείου καί 

ίδιαίτερα τό πρόγραμμα τών νέων εργων τής περιο-

χής πρωτεύουσας γιά τό ετος 1963. Στή σύσκεψη ε{
χαν μετάσχει δ ύπουργός καί δ ύφυπουργός Δημοσί

ων "Εργων Σ. Γκίκας καί Α. Θεοδοσιάδης καί άρμό

διοι ύπη ρεσιακοί παράγοντες. 

ΤΕΛΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

Μέ τήν εύκαιρία του Νέου 'Έτους, εγκυρα οργα

να του διεθνους τύπου αναφέρονται έκτενώς στήν 

πολιτική καί οίκονομική κατάσταση τής 'Ελλάδος 

καί αναλύουν τίς προοπτικές της γιά τό 1963. 'Εν
δεικτικά, ή γαλλική έφημερίδα «L'Aurore», σέ aρθρο 
της αναφέρει: 

'Εάν ύπάρχη εiς τήν Εύρώπην είς ύποδειγματικός πρω

θυπουργός, ούτος άσφαλώς είναι δ κ. Καραμανλής. 'Από 

τής άνόδου του εiς τήν εξουσίαν κατά τό 1955, δπότε διεδέ
χθη τόv στρατάρχην Παπάγον, δ κ. Καραμανλής εβελτίω

σε μεγάλως τήν τύχη ν τών συμπατριωτών του. 'Εάν ή 'Ελ

λάς άπολαύη σήμερον νομισματικής σταθερότητος, έάν 

εδιπλασιάσθη τό ετήσιον εθνικόν εiσόδημα, έάν δλονέν 

καί περισσότερον επενδύεται εν 'Ελλάδι τό ξένον κεφά

λαιον, έάν επιταχύνεται ή εκβιομηχάνισις, έάν τέλος ή 

'Ελλάς εκρίθη άξία τής συνδέσεώς της μετά τής . Κοινής 

'Αγορdς, άσφαλώς τοuτο όφείλεται εtς τόν πρόεδρον τής 

Κυβερνήσεως κ. Καραμανλήν. 'Ο επιφανής ούτος πολιτι

κός άνήρ επέτυχε νά άναμορφώση τήν πατρίδα του, δύο 

φοράς καταστραφείσαν -:άπό τήν γερμανοϊταλικήν κατο

χήν καί μετέπειτα κατά τόν συμμοριτοπόλεμον- εiς τοιοu

τον βαθμόν, ώστε σήμερον νά προκαλή αϋτη τήν ζηλοτυ

πίαν πολλών Κρατών. 

Παράλληλα, ή έφημερίδα «Le Monde», σέ aνταπό
κρισή της &πό τήν 'Αθήνα, aφιερωμένη στήν πολι

τική καί οίκονομική έξέλιξη τής 'Ελλάδος, παρατη

ρεί: 

'Ο σημερινός 'Έλλην δέν φανατίζεται πλέον ώς liλλοτε 

άπό τήν πολιτικήν, άλλά προσβλέπει, πρό παντός, εiς τήν 

βελτίωσιν τής οικονομικής του καταστάσεως. 

'Ο έλληνικός λαός ύπολογίζει πολύ επί τής συνδέσεως 

τής χώρας του μετά τής Κοινής 'Αγορdς, εμφορούμενος 

πρός τοuτο άπό πραγματικήν εύρωπαϊκήν συνείδησιν. Οί 

"Ελληνες aντιλαμβάνονται επίσης τάς επιτευχθείσας κα..Cά 
τά τελευταία έτη εκπληκτικάς προόδους εtς όλους τούς 

τομείς καί tδίως εiς ό,τι άφορd τήν νομισματικήν σταθερό

τητα, τήν αϋξησιν τών τραπεζικών καταθέσεων, τήν βελτί

ωσιν τοu βιοτικοu του επιπέδου, τόν εξηλεκτρισμόν, τήν 

εκβιομηχάνισιν, τήν αϋξησιν του εκτοπίσματος τής εμπο
ρικής ναυτιλίας κ .λ. π. 

'Ο 'Έλλην aντιλαμβάνεται, τέλος, ότι ή επιτυχία αϋτη 

διά νά καταστή πραγματοποιήσιμος χρειάζεται επικράτη

σιν εσωτερικής γαλήνης, είρήνης είς τάς παραμεθορίους 

περιοχάς τής χώρας, έργατικότητα καί άφοσίωσιν εtς τάς 

συμμαχίας του. 

Τέλος, &ναλόγου περιεχομένου ε{ναι χαρακτηρι

στικό aρθρο τής τουρκικής έφημερίδας «Χάκερετ», 

μέ τό χαρακτηριστικό τίτλο: «Δέν ύπάρχει &νάγκη 
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νά όμιλώμεν περί γερμανικοί> θαύματος. ·Ιδού μιά 

χώρα μπροστά μας, ή 'Ελλάς, μία γοργώς πράγματι 

άνορθωθείσα χώρα». «Ή 'Ελλάς», έπισημαίνεται 

στό άρθρο, «έγκαταλείψασα άπό 12ετίας τάς έσωτε

ρικάς εριδας, όχι μόνον έθεράπευσε τάς έκ τοϋ πολέ

μου πληγάς της, άλλά καί έπέτυχε νά διπλασιάση τό 

έθνικόν της είσόδημα. '.Ο οίκονομικός βίος τής 'Ελ

λάδος εύρίσκεται σήμερον είς σημείον μή έπιδεχό

μενον σύγκρισιν πρός τούς γείτονάς της, προχωρεί δέ 

ή χώρα αύτή διά γιγαντιαίων βημάτων έπί τοϋ οίκο

νομικοί> πεδίου, είς τρόπον rοστε νά δυνηθή νά άνα

μετρηθή πρός τάς χώρας τής Δυτικής Εύρώπης»227 • 

30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

'Ο Σ. Μαρκεζίνης, σέ άποκλειστική συνέντευξή 

του σέ έφημερίδα τής Κρήτης, άναφερόμενος στήν 

τακτική τής ΕΚ εναντι τοϋ Στέμματος, έπισημαίνει 

τούς κινδύνους πού περικλείει ή τυχόν άνάληψη βα

σιλικής πρωτοβουλίας είς βάρος τής Κυβερνήσεως 

καί ύπογραμμίζει δτι μιά τέτοια περίπτωση μόνον 

«ώς εσχατον μέσον ή μπορεί νά άντιμετωπίζεται>> .• ο 
άρχηγός τών Προοδευτικών ύποστηρίζει δτι στή φά

ση αύτή κανείς δέν έπιθυμεί έκλογές καί έκφράζει 

τήν άποψη δτι ή στάση τής ΕΚ χαρακτηρίζεται «άπό 

τήν άντινομία τής μάχης καί τής ταυτοχρόνου έπιδι

ώξεως διαλόγου μέ τήν Κυβέρνησιν»228. 

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

'Ο Κ. Καραμανλής άπευθύνει μήνυμα πρός τόν 

έλληνικό λαό μέ τήν εύκαιρία τοϋ Νέου 'Έτους: 

«'Η χώρα έγνώρισε καί κατά τό διαρρεύσαν ετος 
τά άγαθά τής γαλήvης καί τής προόδου. 'Η πρόοδος 

είς τόν οίκονομικόν τομέα συνεχίσθη μέ ρυθμόν έγ

γυώμενον πλέον κατά τρόπον θετικόν τήν βαθμιαίαν 

καί σταθεράν aνοδον τού έπιπέδου ζωής όλοκλήρου 

τού έλληνικού λαού. Ή γαλήνη, προϋπόθεσις καί 

παράγων άπαραίτητος διά τήν πρόοδο ν, ούδ' έπ • έλά
χιστον διεταράχθη, ή δέ προσπάθεια ώρισμένων κύ

κλων, οί όποίο ι ένόμισαν δτι έδικαιοvντο νά ύποτιμή

σουν τήν πρωταρχικήν σημασίαν τού μεγάλου αύτοv 

άγαθοv, άπέτυχε πλήρως. Καί &πέτυχε, διότι προσέ

κρουσεν είς τήν ώριμότητα τού έλληνικοv λαού, άλ

λά καί είς τήν σταθεράν άπόφασιν τής Κυβερνήσεως 

νά προστατεύση καί νά άξιοποιήση τόν μόχθον τών 

'Ελλήνων. 

))Διεθνώς τό ετος 1962 fίρχισε μέ εντασιν, ή όποία 
έκορυφώθη έπικινδύνως κατά τά μέσα φθινοπώρου. 

'Ετερματίσθη, δμως, μέ καταφανώς εύεργετικήν 

ϋφεσιν, ή όποία άποδεικνύει δτι οί φέροντες τό βά

ρος τής εύθύνης διά τήν παγκόσμιον είρήνην €χουν 

fί άπέκτησαν πλήρη τήν συνείδησιν τής κρισίμου 

άποστολής των. Μετά τάς τελευταίας έξελίξεις καί 

βασιζόμενοι έπί τών φωτεινών ένδείξεων, πρός τάς 

δποίας αύται συνυφάνθησαν, δικαιούμεθα νά προβλέ

ψωμεν δτι δ κόσμος στρέφεται κατά τρόπον μάλλον 

δριστικόν πρός τήν παγίωσιν τής είρήνης. 

)) "Ολαι αί προϋποθέσεις διά τήν έξέλιξιν τών 
έσωτερικών μας προγραμμάτων κατά τό ετος 1963 
εlναι λίαν εύνοϊκαί. Κατά τάς ύπαρχούσας θετικάς 

ένδείξεις, τό ετος αύτό θά εlναι άπό πάσης πλευράς 
καλύτερον τού διαρρεύσαντος. Διότι καί ή άντοχή 

τής έσωτερικής σταθερότητος καί γαλήνης έδοκιμά

σθησαν κατά τρόπον προδικάζοντα άποφασιστικώς 

τήν διατήρησίν της, άλλά καί ή οίκο νομική δραστη

ριότης καί συνεπώς ό ρυθμός άνόδου τής οΙκονομίας 

μας προβλέπονται έvτονώτερα. 

)Πήν σταθεράν αύτήν πορείαν τού εθνους πρός 

τήν δριστικήν εξοδον άπό τό ύποανάπτυκτόν του κα

θεστώς, ούδείς δικαιούται καί δύναται νά άνακόψη. 

)) 'Η οίκονομία μας καί γενικώτερον ή έθνική μας 
ζωή ούδέποτε εύρέθησαν εlς τόσον άποφασιστικήν, 

άλλά καί πλήρη έλπίδων καμπήν. Υό μεταβατικόν, 

δμως, αύτό στάδιον μέ τήν θετικήν προοπτική ν ένός 

καλυτέρου μέλλοντος, θά άπαιτήση μόχθο ν συνειδη

τό ν, πειθαρχίαν καί πρό παντός ριζική ν άλλαγήν νο

οτροπίας. 

)) 'Η νοσηρά νοοτροπία τού παρελθόντος, ή δ ποία 
καθήλωσε τό εθνος εlς στασιμότητα καί τό ώδήγησε 

πολλάκις είς συμφοράς, δέν άνταποκρίνεται ούτε εlς 

τό πνεύμα τής έποχής μας, άλλ ' ούτε καί είς τάς 
έπιδιώξεις τής μεταπολεμικής 'Ελλάδος. 

))Οί οίωνοί εlναικαλοί. Διά τήν πλήρη άξιοποίη

σίν των ή Κυβέρνησις θά έντείνη τήν προσπάθειάν 

της είς δλους τούς τομείς. 

)) 'Αναμένει, δμως, καί άπό τόν λαόν νά ένισχύση 
τήν ένότητά του καί νά προστατεύση τά άγαθά τής 

γαλήνης καί τής σταθερότητος, τά όποία εlναι άπα

ραίτητα διά τήν περαιτέρω ήθικήν καί οlκονομικήν 

πρόοδον του εθνους. 

))Μέ τάς προσδοκίας αύτάς άπευθύνω σήμερον 

πρός δλους τούς 'Έλληνας καί τάς 'Ελληνίδας τάς 

καλυτέρας μου εύχάψ 

2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1963 

Μέ άπόφαση τοϋ Ύπουργικοϋ Συμβουλίου, πού 

συνέρχεται ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή, 

δρίζεται ώς πρόεδρος τοϋ 'Αρείου Πάγου δ άντι

πρόεδρος Σ. Μαυρομιχάλης καί ώς άντιπρόεδροι οί 

άρεοπαγίτες Κ. Σοϋρλος καί Γ. Βαρσάμου. 'Επίσης 

δρίζεται ώς γ' άντιπρόεδρος τοϋ Συμβουλίου 'Επι

κρατείας, μετά τήν άποχώρηση τοϋ Κ. Μανιάτη, δ 

σύμβουλος Μ. Στασινόπουλος. 

4 IANOYAPIOY 1963 

'Ο ύπουργός τοϋ Συντονισμοί>, Π. Παπαληγού-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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ρας, συνεργάζεται μέ τόν ύπουργό Γεωργίας, Δ. 

Βουρδουμπa, γιά τήν έφαρμογή του προγράμματος 

δημοσίων έπενδύσεων στή γεωργία. 'Επίκεντρο τής 

συνεργασίας τών δύο ύπουργών ήταν τά νέα έγγειο

βελτιωτικά καί άρδευτικά εργα, πού άποβλέπουν 

στήν αύξηση τής γεωργικής παραγωγής καί στήν 

άναδιάρθρωση τών καλλιεργειών, στό πλαίσιο τών 

δυνατοτήτων πού διανοίγονται γιά αύξηση τών έξα

γωγ{f:Jν στίς χώρες τής Κοινής 'Αγορaς. 

'Ύστερα άπό τή συνεργασία του μέ τό ύπουργό 

Γεωργίας, δ Π. Παπαληγούρας θά δηλώσει δτι μέ τό 

νέο πρόγραμμα δημοσίων έπενδύσεων στή γεωργία 

προβλέπεται δτι θά σημειωθοuν άξιόλογα βήματα 

γιά τή μετάβαση άπό τήν έκτατική στήν έντατική 

καλλιέργεια, δεδομένου δτι ή κυβερνητική γεωργική 

πολιτική, μέ τήν παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων 

καί άλλων οίκονομικών ένισχύσεων πρός τούς παρα

γωγούς, εχει συντονίσει τίς προσπάθειές της πρός 

τήν κατεύθυνση αύτή. 

7 IANOYAPIOY 1963 

'Ο Κ. Καραμανλής γίνεται δεκτός σέ άκρόαση 

&;πό τό βασιλέα Παuλο, τόν όποίο ένημέρωσε 

-σύμφωνα μέ σχετική άνακοίνωση- «έπί τών έξε: 
λίξεων τών διαφόρων έσωτερικών καί έξωτερικών 

θεμάτων». 'Ωστόσο , ή συνάντηση βασιλέως καί 

πρωθυπουργοί) θά δώσει λαβή στή διατύπωση είκα

σιών, έκ μέρους παραγόντων τής άντιπολιτεύσεως, 

γιά μεταβολή τών βασιλικών διαθέσεων εναντι τής 

κυβερνητικής πλειοψηφίας. 

8 IANOYAPIOY 1963 

'Ύστερα άπό σειρά έπερωτήσεων που είχε καταθέ

σει ή άντιπολίτευση, σχετικά μέ τή σύμβαση πού 

ύπέγραψε τό Δημόσιο μέ τόν δμιλο Πάππας, άρχίζει 

στή Βουλή ή συζήτηση γιά τήν ϊδρυση του 2ου 

διυλιστηρίου . 

Στήν άγόρευσή του δ έκπρόσωπος τής ΕΚ, Κ. 

Μητσοτάκης κατηγόρησε τήν Κυβέρνηση, γιατί 

«άνευ διαγωνισμοu, κατά τρόπον μυστικόν καί χωρίς 

δημοσιότητα, ύπέγραψε τήν σύμβασιν ταύτην, ώς 

καί άλλας, ϋψους 110 έκατ. δολλαρίων» καί εκανε 
λόγο γιά «άπαραδέκτους καί έπιζημίους δεσμεύσεις 

τής έλληνικής οίκονομίας». 'Αντίθετα, δ ύπουργός 

Συντονισμοu, Π. Παπαληγούρας, άπαντώντας στούς 

ίσχυρισμούς του, ύπογράμμισε δτι ή έπένδυση πού 

συμφωνήθηκε είναι ή μεγαλύτερη πού εγινε ποτέ 

στήν 'Ελλάδα άπό άπόψεως ϋψους, άλλά καί οίκο

νομικών καί κοινωνικών έπιπτώσεων. 'Επεσήμανε 

τήν τεράστια σημασία της γιά τή βιομηχανική άνά

πτυξη τής Βορείου 'Ελλάδος, σέ συνδυασμό μέ τά 

ίδρυόμενα δύο έργοστάσια φωσφορικών λιπασμά

των, καί τόνισε δτι ή παραγωγή προϊόντων σιδήρου 

καί χάλυβα άπό τό χαλυβουργείο Θεσσαλονίκης, 

καθώς καί ή λειτουργία σειρaς χημικών βιομηχα

νιών, θά άποτελέσουν τήν προϋπόθεση βιομηχανικής 

άναπτύξεως δλόκληρης τής χώρας. 

Στή συνέχεια, δ Π. Παπαληγούρας θά προβεί σέ 

σύγκριση τής συμβάσεως Πάππας μέ άνάλογες προ

τάσεις πού είχαν ύποβληθεί, γιά νά καταλήξει στό 

συμπέρασμα δτι ή σύμβαση αύτή συγκεντρώνει τά 

περισσότερα πλεονεκτήματα καί γιά τό Δημόσιο καί 

γιά τήν κατανάλωση. Τεκμηριώνοντας τήν άπόφαση 

τής Κυβερνήσεως, άνέφερε δτι σημαντικό κριτήριο 

γιά τήν άποδοχή τής συγκεκριμένης προσφορaς 

άπετέλεσε ή σύνδεση τής χώρας μέ τήν Κοινή 'Αγο

ρά καί ή άρχή τής χρησιμοποιήσεως τής ίδιωτικής 

πρωτοβουλίας. τέλος, θά δώσει εμφαση στήν ϋπαρ

ξη είδικών έγγυήσεων, πού καθιστοuν άδύνατη τήν 

μή πραγματοποίηση καί τών τεσσάρων μονάδων πού 

προβλέπει ή συμβαση, χωρίς νά ύπάρξουν δυσάρε
στες οίκονομικές συνέπειες γιά τόν άνάδοχο. 

Στή συνεδρίαση τής 11 ης 'Ιανουαρίου, δ ύπουρ
γός Συντονισμοu &;ντέκρουσε τούς ίσχυρισμούς τής 

άντιπολιτεύσεως δτι δ δμιλος Πάππας θά άποκομίσει 

έντός δεκαετίας άπό τό 2ο διυλιστήριο 80 έκατ . 

δολλ. , καί παρατήρησε δτι ή προμήθεια ετοιμων 

προϊόντων η άργοu πετρελαίου στίς τρέχουσες τιμές, 

&;κόμη καί άν αύτή προέρχεται άπό τήν ΕΣΣΔ, δέ συ

νεπάγεται κόστος χαμηλότερο, άλλ' άντίθετα ύψηλό

τερο &;π' δ,τι σήμερα άντιστοιχεί στό Δημόσιο γιά 

τό α' διυλιστήριο καί κατ' έπέκταση καί γιά τό διυ

λιστήριο Πάππας. Παράλληλα, διευκρίνησε δτι ο{ 

ύψηλές τιμές διαθέσεως τών ύγρών καυσίμων στήν 

κατανάλωση όφείλονται στήν πολιτική τής Κυβερνή

σεως, ή όποία μέ τόν τρόπο αύτό πραγματοποιεί εσο

δα ύπέρ τοu Δημοσίου. 

Προηγουμένως, είχε καταθέσει πίνακα τών οίκο

νομικών άποτελεσμάτων άπό τή λειτουργία τοu Κρα

τικοu Διυλιστηρίου (σέ δολλάρια καί τόνους), σέ 

σύγκριση μέ τά κέρδη άπό τίς είσαγωγές [βλ. πίνακα, 

σ. 528]: 

'Η συζήτηση θά συνεχιστεί μέ άγορεύσεις του Γ. 

Μαύρου άπό τήν πλευρά τής ΕΚ καί του Θ. Καψάλη 

άπό τό κόμμα τών Προοδευτικών. Καί οί δύο άγορη
τές θά έπικεντρώσουν τήν κριτική τους στό δεύτερο 

διυλιστήριο καί συγκεκριμένα στίς διαφορές τιμών 

του άργοu πετρελαίου, άπό τό όποίο προκύπτουν 

μεγάλα κέρδη γιά τόν άνάδοχο. Είδικότερα, δ Γ. 

Μαuρος, καί παρά τά έπιχειρήματα του Π. Παπαλη

γούρα, θά έπιμείνει στήν άποψη δτι ή σύμβαση θά 

ζημιώσει 80-100 έκατ. δολλ. τό Δημόσιο έντός δεκα
ετίας καί δτι ή προτιμότερη λύση θά ήταν τό 2ο διυ

λιστήριο νά γίνει άπό τό Κράτος, σέ συνεργασία μέ 

τόν ΟΒΑ. 'Ο Π. Παπαληγούρας έπανέλαβε δτι σέ 

κάθε περίπτωση, καί μέ βάση τά στοιχεία του Γ. 
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Τό διυλιστήριο τfjς Esso Pappas στή Θεσσαλονίκη. 
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Προϊόντα 

Βενζίνη πρέμιουμ 

Βενζίνη κανονική 

Φωτιστικόν 

Πετρέλαιον ντήζελ 

Πετρέλαιον μαζούτ 1500 
Πετρέλαιον μαζούτ 3500 
'Άσφαλτος 

Παραγωγή βά-

σει προγράμμα-

τος 1963 

22.000 
230.800 
128.900 
458.300 
194.200 
392.100 
64.000 

Τιμαί διυλι-

στηρίου Α' 

τριμήνου 1963 

42.960 
35.212 
36.985 
30.968 
17.057 
15.947 
27.925 

Τιμαί ε{σαγω- Διαφορά τι- Κέρδη έξ 

γ&ν άνά μ&ν διυλιστη- είσαγωγ&ν 

τόνον pίου και είσα-

γωγ&ν 

27.500 15.460 340.120 
22.500 12.712 2.933.930 
32.590 4.395 566.525 
25.963 5.005 2.293.795 
13.400 3.657 710.190 
12.063 3.884 1.522.915 
35.425 7.500 490.000 

Σύνολον 7.877.475 

Ποσοστόν κερδών Δημοσίου βάσει προγράμματος 1963 έκατ. του τακτικου καί 
προσθέτου μισθώματος βάσει των άνωτέρω τιμών «έξ φάκτορυ» δολλ. 10.917.000 

'Εκτιμώμενα κέρδη Δημοσίου έάν δ λα τά προϊόντα τής παραγωγής του κρατικου 

διυλιστηρίου είσάγωνται έκ του έξωτερικου ε{ς τάς άνωτέρω τιμάς δολλ. 7.877.475 
'Επί πλέον κέρδη του Δημοσίου έκ τής λειτουργίας του διυλιστηρίου δολλ. 3.039.525 

Παρατηρήσεις 

I. Αί τιμαί είσαγωγής τής βενζίνης πρέμιουμ καί κανονικής υπελογίσθησαν είς τάς έπιτυγχανομένας έν Εύρώπτ-ι προσφο
ράς εύκαιρίας, αϊτινες βασίζονται είς τάς τιμάς ε{ς τήν Καραϊβικήν. Συνεπώς εΙναι άμφίβολον έάν αί λαμβανόμενα ι τιμαί θά 

έπραγματοποιουντο δι' είσαγωγάς έν 'Ελλάδι. 

2. 'Η τιμή είσαγωγής του φωτιστικου πετρελαίου υπελογίσθη βάσει του άποτελέσματος του διαγωνισμου υπουργείου 
'Εμπορίου του Μαρτίου 1960. 

3. 'Η τιμή είσαγωγής του πετρελαίου ντήζελ καί μαζούτ υπελογίσθη βάσει του άποτελέσματος του διαγωνισμου υπουρ
γείου 'Εμπορίου του Νοεμβρίου 1962. 

Μαύρου, άλλά καί τfjς προσφορaς Ματέι, τό κόστος 

τών ύγρών καυσίμων καί τών δύο διυλιστηρίων εΙ ναι 

κατώτερο, ένώ ή έπιβάρυνση τών τιμών όφείλεται 

στή φορολογία, άπό τήν όποία ή Κυβέρνηση άντλεί 

πόρους γιά τίς έπενδύσεις229 • 

Παράλληλα, τά 'Επιμελητήρια καί οί Έμπορο

βιομηχανικές καί Τεχνικές όργανώσεις τfjς Θεσσα

λονίκης, σέ τηλεγράφημα πού άπηύθυναν στόν Κ. 

Καραμανλή, στίς 12 'Ιανουαρίου, άνέφεραν: 

«Συνελθόντες οί έκπρόσωποι τ&ν 'Επιμελητηρίων καί 

'Οργανώσεων τής Θεσσαλονίκης, έπί τij όριστικοποιήσει 

τής συμβάσεως διά τήν έγκατάστασιν του δευτέρου διυλι

στηρίου τής χώρας καί τ&ν μετ' αύτου συνδεομένων τριών 

έτέρων μεγάλων βιομηχανικών συγκροτημάτων έν τij πε

ριφερεί~ μας, υποβάλλομεν υμίν τάς θερμάς εύχαριστίας 

καί συγχαρητήρια διά τήν έπιτυχή πρωτοβουλίαν τής υμε

τέρας Κυβερνήσεως. Ή τεραστία γενικώτερον έπένδυσις 

κεφαλαίων έκ του έξωτερικου ώς ή προκειμένη, προοιωνί

ζεται τήν ούσιώδη προώθησιν έκβιομηχανοποιήσεως τής 

χώρας, άποτελουσα έν ταυτφ ίστορικήν καμπήν είς τήν 

οίκονομικήν aνάπλασιν τής Βορείου 'Ελλάδος. 

»Βεβαιωθήτε, κ . πρόεδρε, δτι ή άπόφασις τής υμετέρας 

Κυβερνήσεως πρός άξιοποίησιν των εύρυτάτων παραγωγι

κών δυνατοτήτων των βορείων έπαρχι&ν έκτιμtiται δεόν

τως ώς ή έπιβαλλομένη έθνική πολιτική καί τυγχάνει τής 

άμερίστου άναγνωρίσεως καί συμπαραστάσεως όλοκλή

ρου του παραγωγικου κόσμου τής Μακεδονίας. 'Ιδιαιτέ

ρως γινόμεθα διερμηνείς αΙσθημάτων βαθείας ίκανοποιή-

σεως τής έργαζομένης τάξεως τής Θεσσαλονίκης, διά τήν 
άποφασισθείσαν έγκατάστασιν πρωτοποριακών βιομηχα

νικών συγκροτημάτων είς τήν περιοχήν της, έκ τής λει

τουργίας των όποίων άναμένει ή δευτέρα πόλις τής χώρας 

τήν δυναμικήν άνάπτυξιν έκ βάθρων, άναλόγου πρός τό 

ίστορικόν της παρελθόν καί τήν ζωτικήν σημασίαν της, 

έντός ζωτικου μας χώρου. 

»'Εξ όνόματος των 'Επιμελητηρίων καί των 'Οργανώ

σεών μας, παρακαλουμεν υμaς, κ . πρόεδρε, δπως εύαρε

στηθήτε καί παραστήτε ε{ς τήν πανηγυρικήν συγκέντρω

σίν μας, είς τήν όποίαν καί διά ζώσης θά έκφράσωμεν πρός 

υμaς τήν βαθείαν εύγνωμοσύνην του παραγωγικου κόσμου 

τής Θεσσαλονίκης». 

Ή συζήτηση θά τερματιστεί τήν lη Φεβρουαρί

ου μέ καταψήφιση τfjς προτάσεως γιά παραπομπή 

του θέματος σέ έξεταστική έπιτροπή. 

Στούς λόγοt.>ς πού δδήγησαν στήν πρόκριση τfjς 

προτάσεως ESSO-PAPPAS άναφέρεται άναλυτικό 

ύπόμνημα, μέ ήμερομηνία 7 'Ιανουαρίου: 

«'Η πρότασις Πάππα-ΕSSΟ προεκρίθη τής προτάσεως 

του όμίλου 'Ωνάση διά τούς άκολούθους λόγους: 

»α. Τό ϋψος τ&v προταθεισ&ν υπό του όμίλου Πάππα
ΕSSΟ έπενδύσεων εΙναι σημαντικ&ς υψηλότερον του 

ϋψους των επενδύσεων του έτέρου όμίλου πρό παντός δέ τό 

εΙδος τ&ν προταθεισ&ν έπενδύσεων εΙναι μεγαλυτέρας ση-
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μασίας διά τήν έθνικήν οίκονομίαν. 

»Τό ϋψος τών έπενδύσεων δμίλου Πάππα άνήρχετο άρ

χικώς είς 100 έκατ. δολλ. έναντι 68 έκατ. δολλ. του έτέρου 
δμίλου καί τελικώς άνfiλθεν είς 110 έκατ. δολλ. έναντι 78 
έκατ. δολλ. του ετέρου δμίλου. 

»'Από άπόψεως είδους έπενδύσεων, πλεονεκτεί ή πρό

τασις Πάππα διότι προβλέπει ύποχρεωτικώς έπένδυσιν 25 
έκατ. δολλ. είς πετροχημικάς βιομηχανίας, ένώ ή άλλη 

πρότασις ούσιαστικώς ούδέν σχεδόν προβλέπει διά τοιαύ

τας βιομηχανίας. 

»·Ομοίως πλεονεκτεί είς τό θέμα τής χαλυβουργίας διό

τι ή προβλεπομένη μονάς εlναι καί μεγαλυτέρας δυναμικό

τητος καί πρόκειται νά παράγη νέα καί σχετικώς πολύτιμα 

προϊόντα (πλατέα προϊόντα ψυχράς έξελάσεως μέχρι καί 

λευκοσιδήρου), μή παραγόμενα σήμερον έν τΌ χώρ~, ένώ 

τό χαλυβουργείον του έτέρου δμίλου, μικροτέρας δυναμικό

τητος θά παρη'γε προϊόντα, τά όποία είτε παράγονται ύπό 
άλλων βιομηχανιών (σίδηρος-μπετόν), είτε πρόκειται έν 

πολλοίς νά παραχθουν ύπό των βιομηχανιών τούτων, πρα

γματοποιουσών ήδη νέας έπενδύσεις πρός τόν σκοπόν του

τον. 

»'Η πρότασις του δμίλου 'Ωνάση, άπό τής άπόψεως 

ταύτης έπλεονέκτει μόνον είς τό τμήμα τής άμμωνίας, διότι 

ή μονάς του τμήματος τούτου, ίδί~ ώς τελικώς διεμορφώθη, 

ήτο άξιολογωτέρα τής άντιστοίχου μονάδος, τfiς προβλε

πομένης ύπό τής προτάσεως Πάππα. Τό πλεονέκτημα του

το δμως έν ούδεμιc} περιπτώσει ήτο δυνατόν νά άντιστα

θμίση τά άνωτέρω πλεονεκτήματα τής προτάσεως Πάππα 

καί ίδί~ τό πλεονέκτημα τής ίδρύσεως πετροχημικών βιο

μηχανιών, τό δποίον, άπό δλους τούς άρμοδίους έκρίθη ώς 

μεγίστης σημασίας διά τήν έθνικήν οίκονομίαν καί καθ' 

έαυτό άλλά καί διότι δημιουργεί τάς προϋποθέσεις διά τήν 

ϊδρυσιν καί άλλων σημαντικών χημικών βιομηχανιών, πρά

γμα τό δποίον θά συμβάλη είς τήν έπιτάχυνσιν τfiς έκβιο

μηχανίσεως τής χώρας. 

»β. Τά ύπέρ του Δημοσίου οίκονομικά άποτελέσματα έκ 

τfiς έκμεταλλεύσεως του διυλιστηρίου βάσει τής προτάσε

ως Πάππα εΙναι άνώτερα των βάσει τής προτάσεως του 

δμίλου 'Ωνάση. 

»γ. Οί δροι έν γένει λειτουργίας καί έκμεταλλεύσεως 

του διυλιστηρίου ήσαν καλύτεροι είς τήν πρότασιν Πάππα 

παρά είς τήν πρότασιν 'Ωνάση. Είς τήν πρότασιν 'Ωνάση 

περιείχοντο καί δροι, οί δποίοι θά ήδύναντο νά θεωρηθουν 

άπαράδεκτοι, ώς έπηρεάζοντες δυσμενέστατα τάς συνθή

κας έκμεταλλεύσεως του κρατικου διυλιστηρίου. Παρά τάς 

έπενεχθείσας τήν τελευταίαν στιγμήν βελτιώσεις, παρέ

μειναν τελικώς δροι, οί δποίοι έξακολουθουν νά εlναι δυ

σμενείς καί νά έπηρεάζουν δυσμενώς τήν έκμετάλλευσιν 

του κρατικου διυλιστηρίου. 

»δ. • Η πρότασις Πάππα έμειονέκτει άρχικώς έν σχέσει 
πρός τήν έτέραν πρότασιν, ώς πρός τάς παρεχομένας έγγυή

σεις διά τήν πραγματοποίησιν τών λοιπών, πλήν του διυ

λιστηρίου, έπενδύσεων. Τελικώς δμως αί έγγυήσεις αύται 

έβελτιώθησαν είς τοιουτον σημείον, ώστε νά καταστουν 

πρωτοφανείς είς εκτασιν καί είς περιεχόμενον καί νά δύ

νανται νά θεωρηθουν ώς πολύ σοβαρότερα ι των έγγυήσεων 

τάς δποίας παρείχεν δ ετερος δμιλος. 

»Εlναι περιττόν νά έξαρθfi ίδιαιτέρως ή μεγίστη συμ
βολή διά τήν άνάπτυξιν τής έλληνικfiς οίκονομίας τής έγ-

κριθείσης έπενδύσεως των 110 έκατ. δολλ. είς τόν τομέα 

τής βιομηχανίας. 

»Τοιαυται έπενδύσεις, πρωτοφανείς είς δγκον, άποτε

λουν μέγα γεγονός διά τήν έλληνικήν οίκονομίαν καί 

έπρεπε νά χαιρετίζωνται, άπό πάσαν πλευράν ένδιαφερομέ

νων διά τήν πρόοδον του τόπου καί τήν βελτίωσιν των 

βιοτικών συνθηκών του έλληνικου λαου. 

>>Εlναι γνωστόν είς δλους, δτι ή περαιτέρω ταχεία πρό

οδος τής έλληνικfiς οίκονομίας καί συνεπώς ή ταχεία αϋ

ξησις του έθνικου είσοδήματος, ή βελτίωσις των μετά του 

έξωτερικου συναλλαγών μας καί ή άνύψωσις του βιοτικου 

έπιπέδου του έλληνικοίί λαου έξαρτώνται άπολύτως άπό 

τόν ρυθμόν μέ τόν δποίον θά συντελfiται ή βιομηχανική 

άνάπτυξις τής χώρας. Τήν άλήθειαν αύτήν ούδείς, σοβα

ρώς σκεπτόμενος, δύναται νά άμφισβητήση. 

>>·Η βιομηχανική άνάπτυξις δύναται νά συντελεσθfi, 

έφ' δσον ή ίδιωτική έπενδυτική δραστηριότης φθάση είς 

ίκανοποιητικόν, έν δψει των έπιδιώξεών μας, έπίπεδον. Είς 

τόν τομέα τουτον τό Κράτος δέν δύναται νά άναπτύξη παρά 

είς πολύ περιωρισμένην εκτασιν, έπενδυτικήν δραστηριό

τητα. Τό Κράτος, έν προκειμένφ, περιορίζεται είς τό νά 

έξασφαλίση τάς προϋποθέσεις έκείνας αί δποίαι ε{ναι 

άπαραίτητοι διά νά δυνηθfi νά άναπτυχθfi ή ίδιωτική δρα
στηριότης. Τοιαυται δέ προϋποθέσεις ε{ναι, έκτός τής πο

λιτικής καί οίκονομικfiς σταθερότητος, τά άναγκαία έργα 

ύποδομfiς καί ή κατάλληλος πιστωτική, δημοσιονομική 

καί έν γένει οίκονομική πολιτική. Αί προϋποθέσεις αύται, 

κατά τό πλείστον, έχουν δημιουργηθfi καί είς αύτό όφείλε

ται ή αϋξουσα έμπιστοσύνη πρός τό μέλλον τής έλληνικfiς 

οίκονομίας καί ή αϋξουσα ίδιωτική δραστηριότης πρός 

πραγματοποίησιν έπενδύσεων είς τόν βιομηχανικό τομέα. 

VΗδη εύρίσκονται είς τό στάδιον τής πραγματοποιήσεως 

άξιολογώταται τοιαυται έπενδύσεις. Ή διατήρησις καί ή 

αϋξησις αύτου του ρυθμου των έπενδύσεων, συνδεομένη 
στενότατα μέ τήν διατήρησιν των προϋποθέσεων τάς δποί

ας ήδη άνέφερον, άποτελεί θέμα ζωτικής σημασίας διά τόν 

έλληνικόν λαόν καί ούδείς εχει τό δικαίωμα νά ένεργfi 

κατά τρόπον δ δποίος θά εθετεν έν κινδύνφ τήν διατήρησιν 

καί αϋξησιν αύτου του ρυθμου. 
»Ε{ναι είς δλους γνωστόν δτι ή πραγματοποίησις του 

όγκου των βιομηχανικών έπενδύσεων του άπαιτουμένου 

πρός δριστικήν άντιμετώπισιν τcών όργανικών προβλημά

των τfiς έλληνικfiς οίκονομίας, δέν ε{ναι δυνατόν νά προ

έλθη μόνον άπό τήν έπενδυτικήν δραστηριότητα των 'Ελ

λήνων έπιχειρηματιών, ίδί~ μετά τήν σύνδεσιν τής • Ελλά
δος μετά τής Εύρωπαϊκfiς Οίκονομικfiς Κοινότητος. Ε{ναι 

έπιτακτική άνάγκη δπως είσρεύση είς τήν χώραν καί άλ

λοδαπόν κεφάλαιον καί ίδίως ε{ναι άνάγκη δπως τό έπιχει

ρηματικόν πνευμα, ή έμπορική όργάνωσις, αί τεχνικαί 

γνώσεις μεγάλων οίκων του έξωτερικου είσαχθουν είς τήν 

• Ελλάδα πρός δημιουργίαν νέων βιομηχανικών μονάδων 
διεθνώς άνταγωνιστικών. v Ανευ τοιαύτης είσροfiς κεφα

λαίων καί έμπειρίας ε{ναι μοιραίον νά κινούμεθα βραδέως 

πρός τήν πρόοδον, ένώ δ έλληνικός λαός, δικαίως, άξιοί 

τήν έπιτάχυνσιν του ρυθμου της προόδου. Όφείλομεν, συ

νεπώς, νά διευκολύνωμεν τήν πραγματοποίησιν ξένων 

έπενδύσεων καί νά έπιχαίρωμεν δταν πραγματοποιουνται 

τοιαυται είς τήν μεγίστην κλίμακα, είς τήν δποίαν πραγμα

τοποιείται ή έπένδυσις Πάππα καί ύπό δρους οί δποίοι 
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ε{ναι οί καλύτεροι έπιτευχθέντες, κατόπιν έντόνου άντα

γωνισμου, μεταξύ μεγάλων οίκονομικών συγκροτημάτων 

άνά τόν κόσμον. 

»Τοιαύτην πολιτικήν προσελκύσεως τών ξένων κεφα

λαίων, καί δή άμερικανικών, ήκολούθησαν λίαν επιτυχώς 

καί aλλαι εύρωπαϊκαί χώραι καί δή βιομηχανικώς άνεπτυ

γμέναι. 'Η 'Ολλανδία έξ aλλου, χώρα γεωργική μέχρι πρό 

όλίγων έτών, έπέτυχε διά τοιαύτης πολιτικής νά καταστή, 

έντός !Οετίας, χώρα κυρίως βιομηχανική καί νά συγκαταλέ

γεται σήμερον μεταξύ των βιομηχανικώς άνεπτυγμένων 

χωρών τής Εύρώπης. 

>>'Όσοι δέν άντιλαμβάνονται τήν όρθότητα τής πολιτι

κής ταύτης, είτε κινουνται άπό πολιτικά έλατήρια, εϊτε, 

κατεχόμενοι άπό πεπαλαιωμένας άντιλήψεις, δέν έγνώρι

σαν άκόμη τόν όρθόν δρόμον. Είς άμφοτέρας δμως τάς 

περιπτώσεις βλάπτουν βαρύτατα τά συμφέροντα του έλλη

νικου λαου. 

>>'Ήδη, χάρις είς τήν έπικρατουσαν κατά τά τελευταία 

ετη είς τήν χώραν μας πολιτικήν καί οίκονομικήν σταθερό

τητα καί χάρις είς τήν άκολουθουμένην ύπό τής Κυβερνή

σεως πολιτικήν, σημειοUται συνεχώς αύξανόμενον ένδιαφέ
ρον ξένων έπιχειρηματιών δπως έγκατασταθουν καί άνα

πτύξουν δραστηριότητας έν ·Ελλάδι, διά τής δημιουργίας 

συγχρονισμένων βιομηχανικών μονάδων. Καρπός αύτου 

του ένδιαφέροντος ε{ ναι καί ή έπένδυσις των ι 10 έκατ. 
δολλ. του όμίλου Πάππα-ΕSSΟ. Ηναι έξ aλλου βέβαιον 
δτι ή κολοσσιαία αύτή έπένδυσις θά άποτελέση παράδει

γμα πρός μίμησιν άπό aλλους μεγάλους οίκονομικούς όρ

γανισμούς πρός πραγματοποίησι ν νέων έπενδύσεων. ·Η 

Κυβέρνησις ένθαρρύνει πίiσαν τοιαύτην έκδήλωσιν, διότι 

αύτό επιβάλλει τό καθήκον άπέναντι του έλληνικου λαου. 

>>' Αποθαρρυντικόν, δμως, στοιχείον άποτελουν δλαι αί 
δραστηριότητες τής άντιπολιτεύσεως καί οί χαρακτηρι

σμοί τών σκανδάλων είς πίiσαν περίπτωσιν πραγματοποιή

σεως μιίiς άξιο λόγου επενδύσεως. 'Η τακτική αύτή, ή 

όποία είς ούδέν άποβλέπει παρά είς φθοράν τής Κυβερνή

σεως, εχει ώς άποτέλεσμα άπλώς νά ζημιώνη τά συμφέρον

τα τής έλληνικής οίκονομίας καί του έλληνικου λαου. ΕΙ

ναι αυτόχρημα εγκληματική, εναντι του έλληνικου λαου, ή 

εξαγγελία έκ μέρους τής άντιπολιτεύσεως, δτι θά καταγ

γείλη τάς ύπογραφομένας ύπό τής Κυβερνήσεως συμβά

σεις, δταν καί εάν ελθη αϋτη είς τήν εξουσίαν. Γνωρίζει ή 

άντιπολίτευσις δτι αύτό, καί έάν ~λθη είς τήν άρχήν, ούδέ
ποτε θά τό πράξη, διότι δέν θά τολμήση τότε νά θίξη τά 

συμφέροντα του έλληνικου λαου. 'Όταν δμως τό εξαγγέλ

λη σήμερον, ούδέν aλλο επιδιώκει άπό iό νά άποθαρρύνη 
τήν πραγματοποίησι ν επενδύσεων, άπό τάς όποίας εξαρτά

ται ή εύημερία του έλληνικου λαου, άδιαφορουσα προφα

νώς πλήρως διά τόν λαόν τουτον. 

>>Ε ναι άνάγκη νά άλλάξη νοοτροπίαν ή άντιπολίτευσις 

καί νά παύση, άπό πολιτικήν σκοπιμότητα καί μόνον, νά 

βλάπτη τόν έλληνικόν λαόν. 'Εάν δέν σημειωθή ή άλλαγή 

αuτή, τότε ή ζημία του εθνους θά ε{ναι μεγίστη. Καί τήν 

εύθύνην διά τήν ζημίαν αύτήν θά τήν φέρη άκεραίαν ή 

άντιπολίτευσιρ>230 . 
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'Η όλοκλήρωση βασικών άθλητικών εργων καί ή 

όργάνωση τής άθλητικής δραστηριότητος άποτε

λοuν τό άντικείμενο συσκέψεως, πού πραγματοποιεί

ται ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή, μέ τή συμ

μετοχή τοu ύφυπουργοu Προεδρίας, Α. Γεροκωστο

πούλου, τοu γενικοu γραμματέα 'Αθλητισμοu, Ε. 

Πετραλιά, καί άρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων. 

Σύμφωνα μέ σχετική άνακοίνωση, στή σύσκεψη 

άποφασίζεται: 

«1. "Οπως όλοκληρωθή έντός του άρξαμένου ετους ή 
άποπεράτωσις τώv ύπό έκτέλεσιν βασικών 1\ργων άθλητι
σμου, ώς του Έθνικου Κλειστου Γυμναστηρίου Θεσσαλο

νίκης, του 'Αθλητικου Κέντρου Νεότητος 'Αγίου Κοσμίi, 

του Σταδίου Καραϊσκάκη, δέκα βασικών άθλητικών στα

δίων τής χώρας κ.λ.π. 

>>2. 'Όπως συνεχισθή ή ένίσχυσις τής ίδιωτικής πρω
τοβουλίας βάσει αύστηρών κριτηρίων. Τά κυριώτερα τού

των δέον νά ε{ ναι πάντοτε: ή έπιδεικνυομένη δραστηριότης 

πρός διάδοσιν, προαγωγήν καί άνάπτυξιν του άθλητιρμου, 

τά ούσιαστικά έπιτεύγματα έν τύ έπιδιώξει των σκοπών 
τούτων, ή συμβολή είς τήν καλλιέργειαν καί τήν έμπέδω

σιν του άθλητικου ήθους, ή χρηστή καί άποδοτική άξιο

ποίησις τής χορηγουμένης οίκονομικής ενισχύσεως. 

»3. 'Όπως ληφθουν τά άπαραίτητα όργανωτικά μέτρα, 
νομοθετικά καί διοικητικά, τά όποία θά ύποβοηθήσουν τήν 

προαγωγήν του έλληνικου άθλητισμου καί τήν έπιτυχίαν 

τών έπιδιώξεών του, liμα δέ θά καταστήσουν δυνατήν τήν 

έφαρμογήν των άποφασισθέντων. 

»Πρός πραγματοποίησι ν τοϋ άνωτέρω προγράμματος, ό 

κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως ενέκρινεν δπως ό ύποβλη

θείς διά τό 1963 προϋπολογισμός τής Γενικής Γραμματείας 
'Αθλητισμου, ϋψους 60 έκατ., ένισχυθή διά ποσου 40 είσέ
τι έκατ., ωστε νά καταστή δυνατή ή πλήρης έκτέλεσις τών 

ληφθεισών άποφάσεων. 'Εκ του άνωτέρω ποσου τών δρχ. 

100 έκατ. θέλουν διατεθή: α) ποσόν 25 έκατ. διά τήν ένί
σχυσιν, βάσει των άνωτέρω μνημονευθέντων κριτηρίων, 

τών όμοσπονδιών καί σωματείων, διά τήν έπίτευξιν τών 

σκοπών των, τήν προολυμπιακήν έτοιμασίαν καί συμμετο

χήν είς Μεσογειακούς άγώνας, τήν εξασφάλισιν επαρκους 

άριθμου έκπαιδευτών άθλημάτων έθνικών σταδίων καί γυ

μναστηρίων, κ.λ.π. καί β) ποσόν 75 έκατ. διά τήν όλοκλή
ρωσιν καί άποπεράτωσιν των βασικών εργων άθλητισμου 

(Κλειστόν Γυμναστήριον Θεσσαλονίκης, Καυταντζόγλει

ον Στάδιον, Στάδιον Καραϊσκάκη, εθνικά στάδια καί γυ

μναστήρια, δημοτικά καί κοινοτικά τοιαυτα κ.λ.π.) . Διά 

τών άνωτέρω μέτρων ή Κυβέρνησις παρέχει καί νέαν ciπό

δειξιν του ζωηροτάτου διά τόν άθλητισμόν ένδιαφέροντός 

της, ό όποίος κατά τό παρελθόν εύρίσκετο είς κατάστασιν 

πλήρους έγκαταλείψεως έκ μέρους τής πολιτείας. 'Αρκεί 

νά άναλογισθή κανείς, δτι, πρό του 1958, διετίθεντο ύπό 
τής Πολιτείας κατ' ετος διά τόν άθλητισμόν ποσά μή 

ύπερβαί ν ο ντα τά 4 έκατ. κατ' ετος, ένώ άπό του 1958 μέχρι 
σήμερον διετέθησαν διά τής Γενικής Γραμματείας 'Αθλη

τισμου 235 έκατ., έπί πλέον δέ ετερα 33 έκατ. διετέθησαν 
άπ' εύθείας παρά του ΟΠΑΠ είς τήν Έπιτροπήν 'Ολυμ

πιακών' Αγώνων, τόν Σύνδεσμον Γυμναστικών καί 'Αθλη

τικών Σωματείων καί τήν · Ελληνικήν Ποδοσφαιρικήν 
'Ομοσπονδίαν» . 
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8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1963 

Ό Κ. Καραμανλής, έπικεφαλής του Ύπουργι

κοu Συμβουλίου, παρίσταται στή δοξολογία πού τε

λείται στά 'Ανάκτορα, γιά τήν 25η έπέτειο τών γά

μων του βασιλικοu ζεύγους. Παράλληλα, άποστέλλει 

στό βασιλέα Παuλο τό άκόλουθο συγχαρητήριο τη

λεγράφημα: 

«Μεγαλειότατε, 

»'Επί τfj εύτυχεί συμπληρώσει εlιωσιπενταετίας 

άπό τών γάμων τfjς Ύμετέρας Μεγαλειότητας, πα

ρακαλώ δπως μοί έmτραπfj νά ύποβάλω έκ μέρους 

τοίJ ΎπουργικοίJ Συμβουλίου καί έμοίJ προσωπικώς 

πρός 'Υμάς καί πρός τήν Αύτfjς Μεγαλειότητα τήν 

βασίλισσαν, θερμά συγχαρητήρια καί τήν εiλικρινfj 

εύχήν δπως, μέ τήν βοήθειαν τοίJ ΘεοίJ, δοθfj είς τόν 

έλληνικόν λαόν ή χαρά νά έορτάση καί τήν έπέτειον 

τών Χρυσών γάμων Σας». 

'Από τούς ήγέτες τής άντιπολιτεύσεως, στήν τε

λετή θά παραστεί μόνον ό άρχηγός τών Προοδευτι

κών, Σ. Μαρκεζίνης. Χαρακτηριστική, ώστόσο, ε{ναι 

ή προσωπική έπιστολή πού θά άπευθύνει, δύο ήμέρες 

άργότερα, ό Σ. Βενιζέλος στό βασιλέα: 

«Μεγαλειότατε, 

»Θεωρώ uποχρέωσίν μου νά άπευθύνω τήν παρουσαν 

εiς τήν Υ.Μ., προκειμένου νά έκφράσω καί προσωπικώς 

τήν βαθείαν μου λύπην διά τήν προχθεσινήν άταξίαν ή 

όποία έσημειώθη κατά τόν εορτασμόν του εύτυχους iωβη

λαίου του βασιλικου ζεύγους. 'Έχω πλήρη έπίγνωσιν δτι 

έπρόκειτο περί βαρείας κοινωνικής παραλείψεως. Εuρέθην 

δμως ένώπιον έκτάκτως δυσχερους καταστάσεως σχέσιν 

έχούσης μέ τά έσωτερικά τής 'Ενώσεως Κέντρου. Καί 

επροτίμησα νά uποπέσω είς τήν κοινωνικήν αύτήν άνακο

λουθίαν, παρά νά συντελέσω εiς τήν διάλυσιν ενός μεγά

λου εθνικου κόμματος, ή ϋπαρξις του όποίου είς τόν πολι

τικόν στίβον τής ' Ελλάδος εξασφαλίζει τήν iσορροπίαν 
τών πολιτικών δυνάμεων καί άποτρέπει μεγάλους κινδύ

νους διά τήν πολιτειακήν, κοινωνικήν καί πολιτικήν στα

θερότητα τής χώρας. Γνωρίζει, aλλωστε , ή Υ.Μ. πόσον ή 

ϋπαρξις ενός iσχυρου Κέντρου συντελεί είς τήν μείωσιν 

τής δυνάμεως τής ΕΔΑ. 'Ελπίζω, Μεγαλειότατε, νά εχω 

συντόμως τήν εύκαιρίαν νά έκθέσω uμίν καί διά ζώσης πώς 

άκριβώς εξηλίχθησαν τά γεγονότα καί ποίαι δυνάμεις 

εδρασαν διά νά άποστερηθώ τής τιμής νά παραστώ εiς τόν 

εορτασμόν τών άργυρών σας γάμων»23 1 • 

9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1963 

Μέ άφορμή τή φοιτητική συγκέντρωση πού όρ

γανώθηκε άπό τή ΔΕΣΠΑ στά Προπύλαια του Πανε

πιστημίου 'Αθηνών, μέ αίτημα τή διάθεση του 15% 
του προϋπολογισμοί) γιά τήν Παιδεία, έκδίδεται ή 

άκόλουθη κυβερνητική άνακοίνωση: 

«Ή Κυβέρνησις, έξ άφορμής τής έξαγγελθείσης δι' 

αuριον (σήμερον) νέας φοιτητικής συγκεντρώσεως, θεωρεί 

άναγκαίον νά τονίση καί πάλιν πρός τούς φοιτητάς δτι δ 

καλύτερος τρόπος έξυπηρετήσεως τής Παιδείας καί εξυ

ψώσεως του μορφωτικου έπιπέδου του λαου ε{ναι ή έργα

σία καί ή άφοσίωσις εiς τήν έπιστήμην των. Διότι τό μέγα 

έθνικόν θέμα τής Παιδείας δέν έπιτρέπεται νά άποτελή άν

τικείμενον προχείρων σκέψεων καί νά μεταβάλλεται εiς 

σύνθημα. Τό αϊτημα τής διαθέσεως διά τήν Παιδείαν τών 

15% των δαπανών του προϋπολογισμου εχει άποδειχθή δτι 
άποτελεί άπλουν σύνθημα, χρήσιμο ν δι' άλλοτρίους πρός 

τήν Παιδείαν σκοπούς. Διότι ή άντιμετώπισις τών άναγκών 

του τομέως δέν συναρτάται πρός ώρισμένον ποσοστόν έπί 

του συνόλου τών κρατικών δαπανών. Συνδέεται μόνον πρός 

την διάθεσιν των απαραιτήτων πρός τουτο πιστώσεων, 

άσχέτως ποσοστου αύτών, εΙναι δέ άναμφισβήτητον δτι ή 

Κυβέρνησις εχει παράσχει άπτάς τάς άποδείξεις του διά 

τήν Παιδείαν ζωηροτάτου καί απολύτως δικαιολογημένου 

ένδιαφέροντός της, ένδιαφέροντος τό όποίον εξεδηλώθη 

καί έκδηλουται διά τής συνεχους καί άλματώδους αύξησε

ως τών δι' αύτή ν διατιθεμένων ποσών. 

»'Η άλματώδης αύτή αuξησις άντικατοπτρίζεται είς 

την άπλήν παραβολήν τών στοιχείων τών προϋπολογι

σμών άπό του 1950 μέχρι σήμερον. 'Ενώ τό 1950-51 διετέ
θησαν διά τήν Παιδείαν 319 εκατομμύρια, άντιπροσωπεύ
οντα ποσοστόν μόλις 5,8% του συνόλου τών δαπανών του 
προϋπολογισμου, τό 1957 διετέθησαν 1.126 εκατομμύρια, 
άντιπροσωπεύοντα ποσοστόν 7 ,8%, έφέτος δέ διατίθενται 
περί τά 2.500 εκατομμύρια, δηλαδή ποσοστόν άνώτερον 
του 10%. Καί ένώ τό 1950 αί δαπάναι διά τήν Παιδείαν 
άπερρόφων τό I% του καθαρου έθνικου είσοδήματος, ήδη 
άπορροφουν aνω τών 3% αύτου, ώς έμφαίνεται καί είς τήν 
τελευταίαν εκθεσιν του Όργανισμου ΟΙκονομικής Συνερ

γασίας καί 'Αναπτύξεως, είς τήν όποία ν σημειουται δτι ή 

'Ελλάς διαθέτει διά τήν Παιδεία ν τό αύτό περίπου ποσο

στόν του έθνικ ου είσοδήματος μέ τήν 'Ιταλίαν. Τουτο δέ 

άποκτά άκόμη μεγαλυτέραν σημασίαν, αν ληφθη uπ' όψιν 

δτι μεταξύ του 1950 καί του 1962 τό έθνικόν είσόδημα ηύξή
θη καταπληκτικώς . 

»Εiδικώτερον, δσον άφορά είς τά δύο Πανεπιστήμια 

καί τό 'Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον, έντονώτα

τον έξεδηλώθη τό δι' αύτά κυβερνητικόν ένδιαφέρον. 

Αί έκ του τακτικου προϋπολογισμου πιστώσεις διά την 

άντιμετώπισιν τών δαπανών λειτουργίας των άνήλθον άπό 

17.600.000 τό 1950-51 είς 45.330.000 τό 1957 καί εiς 

91.400.000 τό 1962, θά άνέλθουν δέ κατά τό άρξάμενον 
ετος είς 125 περίπου εκατομμύρια, κατόπιν τής διαθέσε
ως προσθέτων κονδυλίων διά τήν ίκανοποίησιν δλων 

τών αίτημάτων των πρός δημιουργίαν νέων εδρών καί 

ϊδρυσιν εκατοντάδων νέων θέσεων κατωτέρου διδακτι

κου προσωπικου, ωστε νά έξασφαλισθή ή άρτιωτέρα είς 
αύτά διδασκαλία καί κατάρτισις τής σπουδαζούσης νεο

λαίας. 'Ως πρός τάς έπενδύσεις, έξ άλλου, ή Κυβέρ

νησις, πέραν τών διατεθέντων μέχρι τουδε ποσών διά 

τήν Πανεπιστημιούπολιν Θεσσαλονίκης (έγκριθέντα 

205.172.000 καί άπορροφηθέντα uπό του Πανεπιστημίου 
152.352.000), διά τό Πανεπιστήμιον 'Αθηνών (έγκριθέντα 
42.470.000 καί άπορροφηθέντα uπό του Πανεπιστημίου 
12.470.000) καί τό ΕΜΠ (έγκριθέντα καί άπορροφηθέντα 
83.243.000), άπεφάσισεν δπως διαθέση κατά τό 1963 τά 
κάτωθι ποσά: 
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»α. Διά τό Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης 50 εκατομμύ
ρια . 

>> β . Διά τό Πανεπιστήμιον 'Αθηνών 75 εκατομμύρια, ώς 

δευτέραν δόσιν (μετά τά ήδη καταβληθέντα 30 εκατομμύ
ρια διά τόν ΟΙκον Φοιτητοu) τής συμμετοχής τοu Κράτους, 

είς τάς δαπάνας άνεγέρσεως τής Πανεπιστημιουπόλεως, 

καί ετερα 23 εκατομμύρια διά τήν άποπεράτωσιν του πα
λαιοί) κτιρίου του Χημείου, συμφώνως πρός τήν χθές έκδο

θείσαν έκ τοu ύπουργείου ' Εθνικής Παιδείας σχετικήν 

άνακοίνωσιν, ήτοι έν δλφ 98 εκατομμύρια. 

>>γ . Διά τό 'Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον 37 εκα
τομμύρια. 

>> ' Α ψευδείς εΙ ναι ο{ άριθμοί καί παρέχουν έναργή τήν 

άπόδειξιν τοu άληθοUς ένδιαφέροντος τής Κυβερνήσεως 

διά τήν Παιδείαν, άνατρέποντες πάσαν προσπάθειαν άμφι

σβητήσεως τής άληθείας. n Ας μή παρασύρεται, λοιπόν, μέ 

τούς φυσικούς ένθουσιασμούς της, ή σπουδάζουσα νεο

λαία άπό συνθήματα, τά όποία στεροuνται θεμελιωμένης 

βάσεως. Καί liς έγκαταλείψη τάς άσκόπους συγκεντρώ

σεις , έπιδιδομένη είς τήν τόσον άπαραίτητον δι' αuτήν καί 

τό μέλλον της σπουδήν>> . 

10 IANOYAPJOY 1963 

Ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλfί πραγμα

τοποιείται σύσκεψη στόν ΟΒΑ, μέ τή συμμετοχή τών 

ύπουργών Συντονισμοί> καί Βιομηχανίας, καί του 

διοικητfί καί του διευθύνοντα συμβούλου του ΟΒΑ, 

Κ. Κριμπa καί Ν. Φαρμακίδη. Στή σύσκεψη εγινε 

άνασκόπηση του εργου του όργανισμοu, άπό τήν 

όποία προέκυψε δτι ό ΟΒΑ εχει ίδρύσει καί συμμετά

σχει σέ 11 βιομηχανικές έπιχειρήσεις μέ 180 έκατ. 
δρχ . , σέ συνολικό μετοχικό κεφάλαιο 900 έκατ. δρχ. 
καί συνολική έπένδυση 2,5 δισεκατ. δρχ. 'Αποφασί

στηκε, έπίσης, οί μελέτες πού έκπονοuνται άπό τόν 

ΟΒΑ νά τίθενται στή διάθεση τών 'Ελλήνων καί ξέ

νων έπιχειρηματιών γιά τήν ύποστήριξη της βιομη

χανικfίς δραστηριότητός τους στήν 'Ελλάδα. Πα

ράλληλα, ό Κ. Καραμανλfίς εδωσε όδηγίες «διά τήν 

ύπό του ΟΒΑ άνάληψιν πρωτοβουλιών πρός πραγμα

τοποίησι ν νέων έπενδύσεων καί έξυγίανσιν τών ύφι

σταμένων έπιχειρήσεων>> . Σχετικά μέ τή λήψη εtδι

κών μέτρων καί τήν έφαρμογή συγκεκριμένων σχε

δίων, άποφασίστηκαν τά άκόλουθα: 

«Νά έπισπευσθή ή εναρξις λειτουργίας τοu έν Νέq. 

Ύόρκ1J γραφείου τοu ΟΒΑ διά τήν προσέλευσιν άμερικα

νικών έπενδύσεων. 'Εντός του πλαισίου τής άποφασισθεί

σης ίδρύσεως βιομηχανικών ζωνών, άνετέθη εΙς τόν ΟΒΑ ή 

όργάνωσις τών έν αuτij βιομηχανικών περιοχών, δπου θά 

ύπάρχουν δλαι α{ άπαραίτητοι έγκαταστάσεις διά τήν λει

τουργίαν βιομηχανικών μονάδων. Νά έπισπευσθή καί τεθή 

εΙς λειτουργίαν έντός 15 μηνών τό έργοστάσιον μεταλλι
κών κατασκευών έν Βόλφ, δυναμικότητος άρχικώς 5.000 
έτησίως, διά συνεργασίας τοu ΟΒΑ μέ δύο δμοειδείς εται

ρίας τοu Πειραιώς καί συνολικά κεφάλαια 100 εκατ . δρχ. 

περίπου. Νά καταρτισθή μελέτη καί νά ίδρυθή βιομηχανία 

κυτταρίνης μέ βάσιν τήν ξυλείαν λεύκης . Νά ίδρυθή φο-

ρεύς διά τήν λειτουργία ν τής μονάδος άζωτούχων λιπασμά

των. Νά iδρύση δ ΟΒΑ μεγάλην άλυκήν είς Μεσολόγγιον 

μετά των έκδηλωσάντων ένδιαφέρον έπιχειρηματιών, ή 

όποία θά χρησιμεύση ώς βάσις διά τήν δημιουργίαν τής 

βιομηχανίας σόδας καί άλλων συναφών βιομηχανιών. Νά 

έπισπευσθή ή ϊδρυσις βιομηχανιών έπεξεργασίας δέρμα

τος, παραγωγής προϊόντων έκ δέρματος, παραγωγής κερα

μευτικών προϊόντων, είδών {ματισμοu δι ' έξαγωγήν, παρα

γωγής κονσερβών ίχθυηρών έν Καβάλq. καί συγχρονισμέ

νων έγκαταστάσεων παραγωγής κινηματογραφικών ταινι

ών πρός άξιοποίησιν του ένδιαφέροντος ξένων έπιχειρη
ματιών διά τήν παραγωγή ν ταινιών έν 'Ελλάδι». 

12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1963 

Ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλfί πραγμα

τοποιείται σύσκεψη, γιά τό πρόγραμμα τών τουρι

,στικών εργων, μέ τή συμμετοχή του ύπουργοu Προε

δρίας, του προέδρου του ΕΟΤ, Κ. Ήλιάσκου, του 

γενικοί> γραμματέα του όργανισμοu, Ν. Φωκa καί 

άρμοδίων ύπηρεσιακών παραγόντων. Στή σύσκεψη 

έγκρίνεται τό πρόγραμμα τών τουριστικών εργων του 

1963, ϋψους 380 έκατ . δραχμών. 

Στή σχετική άνακοίνωση άναφέρεται: 

«Διά τοu προγράμματος τοu 1963 έπιδιώκεται, πλήν άλ
λων, ή συμπλήρωσις τοu δικτύου τών άνά τήν χώραν ξενο

δοχειακών έγκαταστάσεων, μέ ίδιαιτέραν πάντοτε προτί

μησιν πρός τάς τουριστικάς περιοχάς, ή διά διαφόρων μι

κρών εργων, ήτοι χώρων σταθμεύσεως τροχοφόρων, κέν

τρων άναψυχής , καί λουτρικών έγκαταστάσεων, έξασφά

λισις άνέτου διακινήσεως καί ψυχαγωγίας των έπισκεπτών 

τής χώρας καί τέλος ή διά τής έκτελέσεως διαφόρων εργων 

ύποδομής δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών άναδείξεως νέ

ων τουριστικών περιοχών καί άναπτύξεως έν αuταίς του 
ένδιαφέροντος τής Ιδιωτικής πρωτοβουλίας πρός έκτέλε

σιν τουριστικών εργων. Ίδιαιτέραν σημασίαν άπέδωκεν ή 

Κυβέρνησις είς τήν τουριστικήν άξιοποίησιν νέων περιο

χών, έκτός τών ήδη άνεγνωρισμένων τοιούτων, άναθέσασα 

τήν σύνταξιν είδικών χωροταξικών μελετών διά τάς περιο
χάς 'Ολύμπου μετά τής παραλίας Πλαταμώνας, δυτικών 

άκτών Πελοποννήσου, Χαλκιδικής καί τής νησιωτικής 

περιοχής καί τών άκτών Λευκάδος . 

»'Εγένετο έν συνεχείq. άνασκόπησις των άποτελεσμά

των τής δραστηριότητος τοu ΕΟΤ κατά τό λήξαν ετος 

1962. 
»'Ως διεπιστώθη, δ ΕΟΤ ήσχολήθη κατά τό παρελθόν 

ετος μέ τήν κατασκευήν 26 εργων ύποδομής, 19 περιπτέρων 
καί δδικών σταθμών, 14 εργων άναψυχής ώς καί 25 ξενο
δοχείων συνολικής δυνάμεως 1.768 κλινών, τά πλείστα τών 
δποίων άπεπερατώθησαν ήδη, τά δέ ύπόλοιπα άποπερα

τοuνται έντός του τρέχοντος ετους. 

»Διεπιστώθη έπίσης δτι καί κατά τό παρελθόν ετος ή 

σταθερώς άνιοuσα τουριστική κίνησις έσημείωσε λίαν 

ίκανοποιητικήν έξέλιξιν. Οϋτως, δ άριθμός τών εΙσελθόν

των ξένων περιηγητών κατά τό ενδεκάμηνον 'Ιανουαρίου 
-Νοεμβρίου 1962 παρουσίασεν αϋξησιν κατά 21% (είσελ
θόντες 574.375 εναντι 474.842 του άντιστοίχου χρονικοί> 
διαστήματος του 1961), τό δέ εΙσπραχθέν συνάλλαγμα αϋ-
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ξησιν 25, I% (δολλάρια 66.817.000, εναντι 53.396.000 του 
άντιστοίχου χρονικοί) διαστήματος του 1961). 

»' Εξητάσθη έν συνεχεί~ τό ένδιαφέρον καί ή δραστη
ριότης τής ίδιωτικής πρωτοβουλίας είς τόν τουριστικόν 

τομέα. 

»Διεπιστώθη δτι κατόπιν του έπιδειχθέντος κατά τά τε

λευταία ετη έντόνου κρατικοί) ένδιαφέροντος καί τής έκτε

ταμένης κυβερνητικής προσπαθείας είς τόν τομέα τοu του

ρισμοu, έξεδηλώθη άποφασιστικόν τό ένδιαφέρον καί τής 

ίδιωτικής πρωτοβουλίας έπ' αότοu. 

»'Έλληνες καί ξένοι έπιχειρηματίαι ώς καί όργανισμοί 

καί Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου έπραγματοποίη

σαν ηδη σημαντικάς τουριστικάς έπεvδύσεις άνά τήν χώ

ραν. 

»Είς τόν τομέα των ξενοδοχειακών μονάδων προέκυψεν 

δτι έντός του λήξαντος ετους άπεπερατώθησαν 97 νέα ξε
νοδοχεία συνολικής δυνάμεως 4.138' κλινών, εύρίσκονται 
δέ ύπό κατασκευήν άλλα, τά όποία θά άποπερατωθοuν έν

τός του άρξαμένου ετους, συνολικής δυνάμεως 4.675 κλι
νών. Μεταξύ των άποπερατωθέντων κατά τό ετος 1962 συγ
καταλέγονται τά ξενοδοχεία"' Ακαδήμεια" καί "v Αττικα 
Παλάς" των ' Αθηνών, "Καβούρι" καί "Γκρήν Κόστ" 

Βουλιαγμένης , "Γλάρος" τής Βαρκίζης, ο{ οίκίσκοι τοu 

Μικροu Καβουρίου καί δεκατρία είσέτι τής περιοχής τής 

πρωτευούσης, συνολικής δυνάμεως 1.506 κλινών. 

»Μεταξύ των ύπό έκτέλεσιν ε{ ναι .τό μέγα ξενοδοχείον 

"Χίλτον" τών 'Αθηνών, τό δποίον θά λειτουργηση άπό 

τής προσεχοuς άνοίξεως καί τά μεγάλα έπίσης ξενοδοχεία 

"'Ομόνοια", "'Εσπέρια Παλάς" (ταμείου Νομικών), 

"Κίνγκς Μίνως", "Μάρμαρα" (τΕΒΕ), "Διομεία", 

"v Αστορ Ότέλ" ΟΔΕΠ 'Ελεήμονος 'Εταιρίας κ.λ.π. τής 
περιοχής πρωτευούσης, συνολικής δυνάμεως 3.562 κλινών. 

»'Εξ άλλου, έντός των προσεχών μηνών θά άρχίση ή 

κατασκευή δύο μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων είς τήν 

πλατείαν Συντάγματος έν ' Αθήναις (τετράγωνον Ζαβορί

του καί γωνία Ζαχαράτου) καί μιας είς τό Παλαιόν Φάλη

ρον (δπου τό άλλοτε Φαληρικόν). Είς τήν Θεσσαλονίκην 

άρχεται δσον οϋπω ή κατασκευή τής άνωδομής του θεμε

λιωθέντος ηδη μεγάλου ξενοδοχείου του Ταμείου των 

ύπαλλήλων του ΟΤΕ καί ή κατασκευή του έπίσης μεγάλου 

ξενοδοχείου του Ταμείου 'Αρωγής 'Εκπαιδευτικών έπί 

τής πλατείας 'Αριστοτέλους . 

»'Ήδη τό ξενοδοχειακόν δυναμικόν τής χώρας ηόξήθη 

είς 61.617 κλίνας εναντι 42.871 των άρχων του 1955, ητοι 
κατά 50% περίπου . 'Η αϋξησις αϋτη, μ ή σημειωθείσα είς 

οόδεμίαν άλλην χώραν είς τόν αότόν βαθμόν κατά τό αότό 

χρονικόν διάστημα, ε{ναι είς τήν πραγματικότητα πολύ 

μεγαλυτέρα των άριθμών, οί δποίοι τήν έμφανίζουν, λαμ

βανομένου ύπ' όψιν δτι τά μέχρι του 1955 ύπάρχοντα ξε
νοδοχεία ήσαν κατά τό πλείστον πεπαλαιωμένα καί κατωτέ

ρων κατηγοριών, έλάχιστον δέ μέρος τούτων έξυπηρέτει 

όντως τήν τουριστικήν κίνησιν. Τουναντίον, πάντα τά άπό 

του 1955 καί έντεuθεν άνεγερθέντα καινουργή ξενοδοχεία 
ε{ ναι, άκόμη καί τών κατωτέρων κατηγοριών, έξωπλισμένα 

μέ πάσας τάς συγχρόνους άνέσεις, ίκανοποιοuντα άπολύ

τως τάς άπαιτήσεις των ξένωv περιηγητών. Δύναται μάλι

στα νά ύποστηριχθή μετά πεποιθήσεως δτι τό ποσοστόν 

τών καινουργών ξενοδοχείων έν 'Ελλάδι ε{ναι μεγαλύτε

ρον οίασδήποτε άλλης χώρας . Προβλέπεται έπίσης βασί-

μως, έπί τij βάσει των τηρουμένων παρά τφ ΕΟΤ στοιχείων, 

δτι έντός τής προσεχοuς πενταετίας ( 1963-1968) θά προ
στεθοuν 30.000 τουλάχιστον νέαι κλίναι τής ίδιωτικής 
πρωτοβουλίας. 

»Τέλος, πέραν των ξενοδοχειακών μονάδων, ώρισμένοι 

όμιλοι έπιχειρηματιών, ήμεδαπών καί ξένων, διαπραγμα

τεύονται μετά του ΕΟΤ τήν εόρυτέραν άξιοποίησιν καί έκ

μετάλλευσιν σημαντικών τουριστικών περιοχών τής χώ

ρας. 

»'Η εντονος δραστηριότης τής ίδιωτικής πρωτοβουλί

ας, έν συνδυασμφ πρός τά στοιχεία αόξήσεως τής τουρι

στικής κινήσεως καί είσαγωγής συναλλάγματος, μαρτυ

ροuν καί άποδεικνύουν δτι δ τουριστικός τομεύς είσήλθε 

πλέον είς άποφασιστικόν στάδιον έξελίξεως καί προόδου. 

»Α{ δέ προβλέψεις διά τό τρέχον ετος ε{ναι δτι καί δ 

άριθμός των ξένων έπισκεπτών καί τό είσπραχθησόμενον 

τουριστικόν συνάλλαγμα θέλουσιν αόξηθή κατά 25% περί
που έν σχέσει πρός τό ετος 1962». 

14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1963 

Ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή πραγμα

τοποιείται στήν 'Αγροτική Τράπεζα σύσκεψη, γιά 

τήν έξέταση του προγράμματος γεωργικών βιομηχα

νιών. Στή σύσκεψη λαμβάνουν μέρος οί ύπουργοί 

Συντονισμοί), Γεωργίας καί Βιομηχανίας, οί ύφυ

πουργοί Συντονισμοί) καί Γεωργίας, ό διοικητής καί 

ύποδιοικητής τής ΑΤΕ, Α. 'Αποστολίδης καί Ν. 

Μομφεράτος, ό οίκονομικός σύμβουλος του πρωθυ

πουργοί), Ε. Πανaς καί ό πρόεδρος τής ΠΑΣΕΓΕΣ, 

Π. Ροuσσος. 

Στή σύσκεψη έξετάστηκε κατ' &ρχήν ή πορεία 

του προγράμματος γεωργικών βιομηχανιών, στό σύ

νολό του. Τήν τελευταία τριετία ίδρύθηκαν δώδεκα 

γαλακτοκομεία, δύο ψυκτικά συγκροτήματα, όκτώ 

οίνοποιεία, 2 κονσερβοποιεία, 33 έλαιουργεία, 4 συ
σκευαστήρια, ενα έργοστάσιο πιπεριου, ενας κυλιν

δρόμυλος καί έγκατάσταση πιεστηρίων βάμβακος, 

ένώ εγινε έπέκταση 206 γεωργικών βιομηχανιών. 
' Εξετάστηκε έπίσης τό πρόγραμμα γεωργικών 

βιομηχανιών του 1963, συνολικοί) ϋψους 285 έκατ . , 

&πό τά όποία 200 έκατ. &φοροuν 50 περίπου νέες βιο
μηχανίες καί τά ύπόλοιπα 85 έπεκτάσεις ύφισταμέ
νων. Οί κυριότερες &πό τίς νέες βιομηχανίες εlναι 

&πό ενα γαλακτοκομείο στή Λάρισα, Ξάνθη, "Αργος, 

'Ιωάννινα, 'Έβρο, 'Αλεξάνδρεια, Μυτιλήνη καί Ρό

δο, ενα πτηνοσφαγείο στά Μέγαρα, 30 έλαιουργεία, 4 
οίνοποιεία στήν Κάρυστο, Θεσσαλία, Ζίτσα καί 

Μεσσηνία, 5 συσκευαστήρια (ενα εσπεριδοειδών 

στήν Κάρυστο καί τέσσαρα σταφυλών στό Σουφλί, 

Θεσσαλονίκη, 'Έδεσσα καί Τύρναβο) καί ενα μεγά

λο έργοστάσιο ζωοτροφών στή Θεσσαλονίκη. 

'Εξ aλλου, έντός του 1963 θά &ρχίσει ή κατα
σκευή τών δέκα πρώτων ψυγείων (στή Βέροια, Τρί

πολη, Πύργο, Λάρισα, Τρίκαλα, Βόλο, 'Αλμυρό, 

Κατερίνη, 'Ιωάννινα καί Σέρρες) καί ή έπέκταση 
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τών ψυγείων Σκύδρας, ώστε πρός τό τέλος τοϋ 1964 
νά λειτουργήσουν τά πρώτα συγκροτήματα τών έγ

καταστάσεων τής ψυκτικής 'Αλύσου, τής όποίας τό 

πρόγραμμα στό σύνολό του θά όλοκληρωθεί σέ μιά 

τριετία . 

'Από τήν όλοκλήρωση τοϋ προγράμματος γεωρ

γικών βιομηχανιών ύπολογίστηκε δτι θά παράγονται 

βιομηχανοποιημένα αγροτικά προϊόντα aξίας πάνω 

aπό ι δισεκατ. δρχ., ή έξοικονόμηση συναλλάγμα

τος 20 έκατ. δολλ. καί ή αϋξηση τής aπασχολήσεως 

έργαζομένων, κατά 5.000 περίπου. 
Τέλος, έξετάστηκαν οί περιπτώσεις τοϋ έργο

στασίου ό.ζώτου καί τής νέας λαχαναγοράς 'Αθηνών. 

'Ως πρός τό έργοστάσιο, άποφασίστηκε νά μελετη

θεί aπό τόν ΟΒΑ καί τήν Α ΤΕ ή άνάληψη τής λει

τουργίας του μέ μορφή aνωνύμου εταιρίας, μέ ένδε

χομένη συμμετοχή καί ξένων είδικών, ένώ γιά τή 

λαχαναγορά άποφασίστηκε ή ύπαγωγή της στήν 

ΕΤΕΑΠ, ή όποία θά άσχοληθεί μέ τήν όργάνωση καί 

τή λειτουργία της. 

14 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 1963 

'Αρχίζει στή Βουλή ή συζήτηση τοϋ σ. ν. «περί 

τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως διατάξεων τινών 

α) τοϋ Ν. 3239/55 καί τρόπου ρυθμίσεως τών συλλο
γικών διαφορών έργασίας κ.λ.π. β) τής νομοθεσίας 

περί έπαγγελματικών σωματείων καί γ) τής έργατι

κής καί τής κοινωνικής άσφαλίσεως νομοθεσίας». 

Ή συζήτηση τοϋ νομοσχεδίου θά συνεχιστεί γιά 

μεγάλο διάστημα, μέσα σέ κλίμα όξύτητας και 

άντεγκλήσεων, ανάμεσα στούς βουλευτές. 

'Ο είσηγητής τής μειοψηφίας, Μ. Στεφανίδης, 

κατήγγειλε οχι μόνον τό νομοσχέδιο άλλά καί τήν 

κοινωνική πολιτική τής Κυβερνήσεως στό σύνολό 

της ώς άντεργατική. 'Απαντώντας στίς έπικρίσεις 

τής aντιπολιτεύσεως, στή συνεδρίση τής 17ης 'Ια

νουαρίου, ό ύπουργός 'Εργασίας, Κ. Χρυσανθόπου

λος, θά αναφερθεί στά άποτελέσματα τών κυβερνητι

κών μέτρων στόν τομέα τής κοινωνικής πολιτικής, 

έπισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, τά έξής: 

« ... Οί άφορισμοί τής άντιπολιτεύσεως δέν περιωρίσθη
σαν μόνον εiς τάς διατάξεις τοϋ νομοσχεδίου, έπεξετάθη

σαν καί έπί όλοκλήρου τής κυβερνητικής προσπαθείας εiς 

τόν τομέα αυτόν κατά τήν διαρρεύσασαν έπταετίαν καί 

παντοϋ δέν εύρήκε παρά πνεϋμα άντεργατικόν, πνεϋμα 

προστασίας τής όλιγαρχίας, πνεϋμα καταπιέσεως καί 

στραγγαλισμοί) τ&ν συμφερόντων τ&ν ευρέων κοινωνικών 

στρωμάτων, ώς αν δλα αυτά νά συνέβαινον κάπου μακρυά 

ή άπόκοσμα καί τά ευρέα αυτά στρώματα τοϋ έλληνικοϋ 

λαοϋ νά μήν εζησαν εiς τήν 'Ελλάδα καί νά μήν έγεύθησαν 

τόσον τούς γλυκείς καρπούς τής προόδου, δσον καί τούς 

καρπούς τής όμαδικής καί άλληλεγγύου προσπαθείας. ου

τε οί μισθοί καί αί συντάξεις καθηλώθησαν, οuτε άπό τήν 

μετανάστευσιν έρημώθηκε ή χώρα, οuτε, πολύ περισσότε-

ρον, άντεργατικόν πνεϋμα έπεκράτησεν, οuτε ό τόπος παρέ

μεινε στάσιμος. 

»Μεταξύ τ&ν έτ&ν 1956-1962 τά κατώτατα δρια μισθών 
καί ήμερομισθίων ηυξήθησαν άπό 51,7%-82,9%. Ή αuξη
σις τοϋ τιμαρίθμου, κατά τήν άντίστοιχην περίοδον, κατά 

τά στοιχεία τής Τραπέζης 'Ελλάδος καί τής ΕΣΥΕ δέν 

ύπερέβη τό 13,3%. 'Η ουσιαστική αυτή βελτίωσις τοϋ βιο
τικοϋ έπιπέδου τ&ν έργαζομένων άπεικονίζεται παραστα

τικώτερον εiς τούς 'Εθνικούς Λογαριασμούς, κατά τούς 

όποίους τό έργατικόν εiσόδημα ηυξήθη άπό 21.000 έκατ. 
τό 1955 εiς 34.000 έκατ. κατά τό 1960, ήτοι ηυξήθη κατά 
60% περίπου. 

»Παραλλήλως, μέ ταχύ ρυθμόν, ταχύτερον πολλών άλ

λων εύρωπαϊκ&ν χωρών, ηυξήθη τό ποσοστόν συμμετοχής 

τοϋ έργατικοϋ εiσοδήματος εiς τό έθνικόν είσόδημα άπό 

36% τό 1955 είς 42% κατά τό 1960, έπιτευχθείσης qϋτω, 
κατά τό δυνατόν, δικαιοτέρας κατανομής τοϋ έθνικοϋ εί

σοδήματος. Τήν ουσιαστικήν αυτήν βελτίωσιν τοϋ βιοτι

κοϋ έπιπέδου των έργαζομένων, ουδείς καλόπιστος δύναται 

νά άμφισβητήση. 

»Μεταξύ τ&ν έτ&ν 1955-1961 ό άριθμός των ήσφαλισμέ
νων ηυξήθη κατά 26% διά τά κυρίως άσφαλιστικά ταμεία 
καί κατά 37% διά τά έπικουρικά τοιαϋτα. 'Εξ άλλου, κατά 
τήν αυτήν περίοδον ό άριθμός των συνταξιούχων εiς τό 

ΙΚΑ ηυξήθη άπό 60.014 εiς 109.564, ήτοι κατά 82%, αί δέ 
παροχαί συντάξεων ηυξήθησαν άπό 469 έκατ. δρχ. εiς 

1.236 έκατ. δρχ . , ήτοι κατά ποσοστόν 163%. Εiς τά ταμεία 
έπικουρικής άσφαλίσεως ό άριθμός τ&ν συνταξιούχων ηυ

ξήθη άπό ι5.094 εiς 26.685, ήτοι κατά 77% καί αί παροχαί 
συντάξεων άπό 92 έκατ. δρχ. εiς 220 έκατ. δρχ., ήτοι κατά 
ποσοστόν ι 39%. 

»Τέλος, εiς τά έργοδοτικά σωματεία, ό άριθμός τ&ν 

συνταξιούχων ηύξήθη άπό 20.994 εiς 46.529, ήτοι κατά 
ι ι7%, έν& αί παροχαί συντάξεων ηυξήθησαν άπό 79 έκατ. 
δρχ. εiς 276 έκατ. δρχ., ήτοι κατά ποσοστόν 249%». 

τέλος, ό ύπουργός 'Εργασίας θά καταλήξει πα

ραπέμποντας σέ περικοπή σχετικοϋ άρθρου τοϋ Α. 

Κανελλοπούλου, οίκονομικοϋ συντάκτη τοϋ «Βήμα

τος», πού ε{χε δημοσιευτεί στίς 13 'Ιανουαρίου. Πα

ρά τήν άντίθεσή του σέ όρισμένα σημεία τοϋ έργατι

κοϋ νομοσχεδίου, ό άρθρογράφος σημείωνε: 

'Υπήρξε πράγματι πρόοδος. Τό νά άρνηθή τις δτι άπό 

τό ι 955 μέχρι σήμερον έσημειώθη βελτίωσις τοϋ βιοτικοί) 
έπιπέδου γενικώς, ώς έπίσης καί άνοδος τοϋ εισοδήματος 

των άσθενεστέρων τάξεων, θά iσοδυνάμει μέ άρνηση τής 

πραγματικότητος. ΕΙ ναι άναμφισβήτητον γεγονός δτι άπό 

τό ι 955, δριον άπό τοϋ όποίου ή Κυβέρνησις συνηθίζει νά 
μετρa άπολογιστικ&ς τό εργον της, μέχρι σήμερον, παρε

τηρήθη εiς δλας τάς έκδηλώσεις τής οικονομικής ζωής 

ουσιώδης άλλαγή καί άνοδος δλων των χαρακτηριζόντων 

μίαν οiκονομικήν πρόοδον δεικτών. 

Στήν πρόοδο πού σημειώθηκε στόν τομέα τής έρ

γατικής καί κοινωνικής πολιτικής θά άναφερθεί 

άναλυτικά καί ό άντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως, , 
στίς 28 'Ιανουαρίου. Στήν άγόρευσή του ό Π. Κα
νελλόπουλος αναφέρθηκε στήν αϋξηση τών κατωτά-
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των όρίων άποδοχών, στή βελτίωση τών άσφαλιστι

κών παροχών, στήν άνάπτυξη τής τεχνικής έκπαιδεύ

σεως τών έργαζομένων, στήν καθιέρωση έργατικών 

ύποτροφιών καί στό θεσμό τών οίκογενειακών έπι

δομάτων, στήν ένίσχυση τών άνέργων μέ τήν άπασχό

λησή τους σέ εργα εύκαιρίας, στήν άνέγερση έργα

τικών κατοικιών καί στά δάνεια αύτοστεγάσεως . Εί

δικότερα έπεσήμανε : 

«'Η πρώτη Κυβέρνηση Καραμανλή παρέλαβε τά κατώ

τατα δρια ήμερομισθίων σέ 33-37 δρχ. γιά τούς &νειδικεύ
τους εργάτες καί 24-29 δρχ. γιά τίς &νειδίκευτες εργάτριες . 

Σήμερα &νέρχονται τά κατώτατα αύτά δρια σέ 57 δρχ. γιά 
τούς liρρενες καί 44 δρχ. γιά τίς ανειδίκευτες εργάτριες. Τά 
γενικά κατώτατα δρια μισθών παρέλαβεν ή Κυβέρνηση 

Καραμανλή σέ 399-940 δρχ. γιά τούς liνδρες ύπαλλήλους 
καί 399-750 δρχ. γιά τίς ύπαλλήλους. Αύτά ανέρχονται σή
μερα σέ δρχ. 730-1.430 δρχ. γιά τούς liρρενες καί σέ 750-
1.150 δρχ. γιά τίς γυναίκες. Κατά τό διάστημα αύτών τών 
ετών καί μέχρι τό 1962, αί συλλογικαί συμβάσεις αί όποίαι 
συνήφθησαν ανέρχονται σέ 900 περίπου καί αί διαιτητικαί 
aποφάσεις, διά των όποίων, κατά κλάδους εργαζομένων, 

εϊτε εiς τοπικά, είτε εiς εθνικά πλαίσια, εγένοντο διαρ

ρυθμίσεις καλύτεραι, είναι πολυπληθείς . 'Ένα ούσιώδες 

γεγονός ύπέρ των εργαζομένων είναι ή θέσπισις διά του 

Ν.Δ. 3868 / 58 του θεσμου τών οΙκογενειακών επιδομάτων 
διά τούς εργάτας, οί όποίοι προστατεύουν ενα η καί δύο 

aνήλικα τέκνα. Κατά τό διάστημα τό διαρρευσαν &πό του 

'Οκτωβρίου 1959 μέχρι καί του 'Ιουνίου 1962, εχορη
γήθησαν 400 μονάδες, ό δέ λογαριασμός -καί αύτό είναι 
ούσιώδες , διότι σημαίνει δτι εγένετο όρθός ύπολογισμός

είναι ύγιής, ύπάρχει δηλαδή aντιστοιχία σχεδόν πλήρης 

εσόδων καί δαπανών. 'Υπάρχει σειρά μέτρων, τά όποία, ίiν 

ερευνηθουν μέ επιμέλειαν καί χωρίς διάθεσιν &ντιπολι

τευτικήν η συμπολιτευτικήν, δέν δικαιολογουν τάς aπό

ψεις δτι ή Κυβέρνησις εκδηλώνει τό aντεργατικόν της 

πνευμα. 

»Εiς τόν τομέα τών κοινωνικών &σφαλίσεων εγένοντο 

.ούσιώδη βήματα, τά όποία κάθε ίiλλο παρά άντεργατικόν 

πνευμα καί διάθεσιν τής Κυβερνήσεως συνιστουν. Μεταξύ 

των ετών 1956-61 ηύξήθη ό c άριθμός των ήσφαλισμένων 

κατά 26% εiς τά ταμεία κυρίας άσφαλίσεως, κατά 37% εiς 
τά ταμεία επικουρικής άσφαλίσεως καί κατά 21% εiς τά 
ταμεία προνοίας, τά όποία, ώς γνωστόν, παρέχουν εφ' 

liπαξ βοηθήματα. Πολλών ταμείων επικουρικfjς άσφαλί

σεως άπεκρυσταλλώθη ή ύπόστασις καί πολλά εξ αύτών 

νομιμοποιουνται διά του ύπό κρίσιν νομοσχεδίου. ' Εκείνο 

τό όποίον άπετέλεσεν ούσιώδες βήμα πρός τά εμπρός καί 

διά του όποίου εξησφαλίσθη άσφαλιστική δικαιοσύνη, εί

ναι τό μέτρον τής πλήρους ένότητος τής άσφαλίσεως, ό 

θεσμός τής διαδοχικής aσφαλίσεως. Καί πρέπει νά συνδυ

ασθή τό θέμα τής διαδοχικής άσφαλίσεως μέ τήν σύναψιν 

καί διαφόρων μετ' άλλων Κρατών διμερών άσφαλιστικών 

συμβάσεων. Καί τοιαυται συνήφθησαν μέ τό Βέλγιον, τήν 

Γαλλίαν καί τήν Γερμανίαν, πρός έξομοίωσιν καί ιlπό άπό

ψεως aσφαλίσεως καί παροχής άσφαλιστικής προστασίας 

τών 'Ελλήνων, οί όποίοι έργάζονται εtς τάς χώρας αύτάς, 

δπως καί άντιστρόφως. Δι' αύτου του μέτρου, τό δποίον 

aπήτει διεθνείς συμβάσεις, ελήφθη καί ώλοκληρώθη οϋτω 

κατ' άρχήν ή συνέχεια τής άσφαλίσεως, ή ένότης διά πάν

τα ύποκείμενον εiς τήν άσφάλισιν, ή ένότης τής άσφαλι

στικής του ύποστάσεως . 

»'Ο 'Οργανισμός 'Εργατικής Κατοικίας ενισχύθη εκ 

του προϋπολογισμου διά ποσου 250 έκατ. δρχ. Οϋτω, όχι 
μόνον βάσει των πόρων του, οί όποίοι προέρχονται εξ ει

σφορών, άλλά καί διά θυσίας του προϋπολογισμου, ό 'Ορ

γανισμός 'Εργατικής Κατοικίας, ό όποίος , δταν ίδρύθη, 

έχαρακτηρίσθη ύπό τής άντιπολιτεύσεως ώς μέσον έξαπα

τήσεως τών εργαζομένων, κατώρθωσε νά άνεγείρη 5.737 
κατοικίας, αί όποίαι πληρουν δλας τάς συγχρόνους άνέ

σεις καί τούς δρους ύγιεινής. Πέραν τούτου εχορήγησε 

3.131 δάνεια αύτοστεγάσεως καί εχει ύπό δημοπράτησιν η 
ύπό άνέγερσιν 1.659 εργατικά διαμερίσματα καί ύπό χορή
γησιν ίiλλα 1.100 δάνεια αύτοστεγάσεως . ''Ισως νά είναι 

βραδύς ό ρυθμός ίκανοποιήσεως τών στεγαστικών άναγ

κών τών έργαζομένων. Πάντως ύπάρχει σήμερον εν γεγο

νός άναμφισβήτητον. Δέν ύπάρχει σχεδόν πόλις εργατική 

τfjς 'Ελλάδος, πόλις δηλαδή βιομηχανική, ή όποία νά tχη 

πληθυσμόν εργατικόν, δπου νά μήν εχουν άνυψωθfj αί έρ

γατικαί κατοικίαι ώς σύμβολον τής προοδευτικότητος του 

φιλελευθέρου Κράτους. Ούτε τό μέτρον αύτό ούτε τά προα

ναφερθέντα είναι δυνατόν καί επιτετραμμένοΥ νά χαρα

κτηρισθουν άντεργατικά καί άποβλέποντα εtς τήν ενίσχυ

σιν τfjς οΙκονομικής όλιγαρχίας»232. 

16 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 1963 

'Ύστερα άπό αίτησή του, ό Σ. Βενιζέλος γίνεται 

δεκτός άπό τό βασιλέα. Σχετικά μέ τή συνάντηση 

αύτή, σέ άνακοίνωση του Πολιτικου Γραφείου του 

άναφέρεται: 

«'Ο κ. Σ. Βενιζέλος ενημέρωσε τόν βασιλέα επί τών 

κινδύνων, οί όποίοι διαγράφονται εκ τής παρατεινομέ

νης πολιτικής άνωμαλίας. 'Ο κ. Βενιζέλος εκ τής συνομι

λίας του άπεκόμισε τήν εντύπωσιν δτι ή Α.Μ. άντιμε

τωπίζει μέ άντικειμενικότητα τήν δημιουργηθείσαν κατά

στασιν». 

Μετά τή συνάντησή του μέ τό βασιλέα, ό Σ. Βενι

ζέλος μετέβη στό Καστρί καί είχε συνομιλία μέ τό Γ. 

Παπανδρέου. Οί κινήσεις του άρχηγου τών Φιλελευ

θέρων θά θεωρηθουν άπό μερίδα πολιτικών παρατη

ρητών ώς «πλήγμα κατά του γοήτρου του Γ. Πα

πανδρέου>>. Ό ίστορικός Γ. Δαφνής, άναφερόμενος 

στίς έξελίξεις αύτές, γράφει: 

«'Ο Βενιζέλος εξήγησε εiς τό βασιλέα ποίας πιέσεις 

ύπέστη διά νά άπόσχη των εορταστικών έκδηλώσεων καί 

τόν ένημέρωσε επί του πνεύματος πού επεκράτει εiς τήν 

ΕΚ, ένός πνεύματος πού ελάχιστα άπείχε του επαναστατι

κου. Του εζήτησε τήν βοήθειάν του διά νά ήμπορέση νά 

άποτρέψη άκραίας λύσεις. 'Ο βασιλεύς, αύτήν τήν φοράν, 

άντελήφθη δτι τφ δντι ή πολιτική τάξις είχε διαταραχθή 

καί δτι επρεπε νά βοηθήση τόν ΒενιζέλοΥ εiς τήν προσπά

θειαν πού κατέβαλε καί πού &πέβλεπε εiς τήν διενέργειαν 

νέων εκλογών μέ εγγυήσεις, πού θά εξασφάλιζαν τήν γνη

σίαν εκφρασιν του λαϊκου φρονήματος». 
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Καί δ Γρ. Δαφνής συνεχίζει: 

<<'Ο Βενιζέλος, ϋστερα άπό τήν συνομιλίαν του μέ τόν 

βασιλέα, συνηντήθη μέ τόν Παπανδρέου καί τόν έβεβαίω

σε δτι θά έκδηλωθή βασιλική ένέργεια, πού θά άπεσκόπει 

εις τήν έξομάλυνσιν τής καταστάσεως. 'Ο άρχηγός τής ΕΚ 

δμως δέν έφάνη πειθόμενος. Κατόπιν τούτου, τήν ιδίαν ή μέ

ραν του εγραψε: 

»"VΟπως μετά τήν κάθοδόν μου έκ τών 'Ανακτόρων 

σaς άνέπτυξα, εχω σοβαράς ένδείξεις νά πιστεύω δτι ή 

ένέργειά μου ύπήρξεν άποδοτική διά τόν κοινόν σκοπόν 

μας. 'Επειδή δμως διεπίστωσα δτι άνησυχείτε διά τάς έν

δεχομένας έπιπτώσεις έπί τής πειθαρχίας του κόμματος, έκ 

τής άναληφθείσης ύπ' έμου πρωτοβουλίας, σaς δηλώ, καί 

διά τής παρούσης μου, δτι θέτω τήν παραίτησίν μου εις τήν 

δίάθεσίν σας, διότι έν ούδεμι~ περιπτώσει θά συντελέσω 

έγώ εις τήν διάσπασιν του Κέντρου"»233. 

Δύο ήμέρες άργότερα, στίς 18 'Ιανουαρίου, δ βα
σιλεύς Παϋλος δέχτηκε τόν Κ. Καραμανλή καί τόν 

ένημέρωσε γιά τό περιεχόμενο τής συνομιλίας πού 

, εΙχε μέ τόν άρχηγό των Φιλελευθέρων. Συνάντηση 

βασιλέως καί πρωθυπουργοϋ θά πραγματοποιηθεί 

καί στίς 22 'Ιανουαρίου, μέ άντικείμενο τήν πολι
τική κατάσταση τής χώρας. Μετά τήν κάθοδό του 

άπό τά 'Ανάκτορα δ Κ. Καραμανλής θά προβεί στήν 

άκόλουθη δήλωση: 

«'Η Α. Μ. ό βασιλεύς, προσηλωμένος είς τό Σύν

ταγμα τής χώρας, δέν έπιθυμεί νά έχη άνάμειξιν είς 
τάς διενέξεις τών κομμάτων. Πολλφ δέ μiiλλον δέν 

έπιθυμεί τήν άνάληψιν πρωτοβουλιών εύρισκομένων 

έκτός του κύκλου έκείνων τάς όποίας σαφώς καθορί

ζει τό Σύνταγμα». 

16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1963 

'Η Κυβέρνηση, ϋστερα άπό εύρεία σύσκεψη ύπό 

τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή, έξαγγέλλει σειρά 

μέτρων γιά τήν ένθάρρυνση τής ίδιωτικής πρωτο

βουλίας, σέ συνδυασμό μέ τήν προώθηση τής βιο

μηχανικής άναπτύξεως. Τό πλήρες κείμενο τής κυ

βερνητικής άνακοινώσεως εΙναι τό άκόλουθο: 

«'Έχει κατ' έπανάληψιν τονισθή καί άπό τήν Κυβέρ

νησιν δτι ή ταχεία άνάπτυξις τής έλληνικής οίκονομίας 

καί ή άνύψωσις του βιοτικοί) έπιπέδου του έλληνικου λαου 

είναι συνδεδεμένη, κατά κύριον λόγον, μέ τήν έπιτάχυνσιν 

τής βιομηχανικής άναπτύξεως τής χώρας. Μόνον δ τομεύς 

τής βιομηχανίας, άναπτυσσόμενος είς έπίπεδα πολύ ύψηλό

τερα τών σημερινών, είναι δυνατόν νά συμβάλη, κατά τρό

πον άποφασιστικόν, εις τήν άντιμετώπισιν των όργανικών 

άδυναμιών τής οικονομίας μας, ήτοι εις τήν έπίλυσιν του 

προβλήματος τής άπασχολήσεως του έλληνικου πληθυ

σμοί) καί τήν έξυγίανσιν των μετά του έξωτερικου συναλ

λαγών μας, ένώ παραλλήλως θά δδηγήση είς ταχείαν liνο

δον του έθνικοu εισοδήματος. 'Η βιομηχανική άνάπτυξις 

θά ύποβοηθήση τήν περαιτέρω άνάπτυξιν τών λοιπών τομέ-

ων τής οικονομίας, ιδίq δέ θά !:χη έμμέσως λίαν εύμενείς 

έπιπτώσεις έπί του άγροτικου τομέως, τό μέν διότι θά δη

μιουργήση προϋποθέσεις μεγαλυτέρας ζητήσεως άγροτι

κών προϊόντων, τό δέ διότι θά καταστήση δυνατήν τήν 

άπορρόφησιν του πλεονάζοντος εις τήν γεωργίαν έργατι

κου δυναμικου, πράγμα τό δποίον θά συμβάλη ούσιωδώς 

είς τήν αϋξησιν του οίκογενειακου είσοδήματος του άγρό

του καί συνεπώς εις τήν βελτίωσιν τών βιοτικών του συν

θηκών. 

»'Εν όψει τής πραγματικότητος ταύτης άποτελεί, ώς 

είναι εϋλογον, καίριον άντικειμενικόν σκοπόν τής οικονο

μικής προσπαθείας ή ταχεία έκβιομηχάνισις τής χώρας, 

καί πρός τήν έπίτευξιν αύτου του σκοπου στρέφονται άπό 

έτών αί προσπάθειαι τής Κυβερνήσεως. Είναι, δμως, προ

φανές δτι ή πραγματοποίησις αύτου του σκοπου έξαρτaται 

άπολύτως άπό τήν δραστηριότητα τής ίδιωτικής πρωτο

βουλίας. 'Εφ' δσον αϋτη δέν άναπτυχθή είς τά έπίπεδα, τά 

όποία προσδιορίζουν αί άνάγκαι τής έλληνικής οίκονομί

ας, ή κυβερνητική προσπάθεια μόνη δέν είναι δυνατόν νά 

δδηγήση είς τήν πραγματοποίησιν των έπιδιωκομένων 

άποτελεσμάτων. 

»Είναι άληθές δτι πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην !:χει 

σημειωθή σημαντική πρόοδος κατά τά τελευταία !:τη μέ 

τήν σημαντική ν αϋξησιν τών ιδιωτικών έπενδύσεων εις τόν 

βιομηχανικόν τομέα. 'Εν τούτοις, ή προσπάθεια ή κατα

βληθείσα ύπολείπεται τής έπιβαλλομένης έκ των συνθη

κών καί άναγκών τής έλληνικής οίκονομίας, δπως ύπολεί

πεται καί τής καταβαλλομένης ύπό χωρών ήδη βιομηχανι

κώς άνεπτυγμένων. Τό Κράτος, δμως, δέν δύναται, εις τόν 

τομέα τοuτον, νά άντικαταστήση τήν ίδιωτικήν πρωτοβου

λίαν καί νά άναλάβη έπιχειρηματικήν δραστηριότητα. Καί 

δταν !:πραξε τοuτο είς τό παρελθόν, τό !:πραξεν είς είδικάς 

περιπτώσεις καί δι' είδικούς λόγους. 

»'Ο ρόλος του Κράτους είς τήν περίπτωσιν ταύτη ν πε

ριορίζεται εις τήν δημιουργίαν συνθηκών καί προϋποθέ

σεων καταλλήλων καί ίκανών νά ύποβοηθήσουν τήν άνά

πτυξιν τής ίδιωτικής έπιχειρηματικής δραστηριότητος. 

»Διά τοuτο καί ή Κυβέρνησις μέχρι τοuδε κυρίως έπε

δίωξε καί έπέτυχε τήν δημιουργίαν των προϋποθέσεων τού

των. Οϋτως, έξησφάλισε τήν πολιτικήν καί οικονομικήν 

σταθερότητα, ή όποία άποτελεί μίαν των βασικωτέρων 

τοιούτων προϋποθέσεων. Έξετέλεσεν εις εύρείαν εκτασιν 

!:ργα οικονομικής ύποδομής (έξηλεκτρισμός, έγγειοβελτι

ώσεις, τουριστικός έξοπλισμός, δδοποιία, τηλεπικοινωνί

αι καί συγκοινωνίαι έν γένει), liνευ των δποίων δέν είναι 

δυνατή ή άνάπτυξις εύρυτέρων έπιχειρηματικών δραστη

ριοτήτων. Εισήγαγε νομοθετικώς ή άλλως μέτρα φορολο

γικά καί πιστωτικά, τά όποία δημιουργοuν εύνοϊκόν καθε

στώς καί διά τήν πραγματοποίησι ν έπενδύσεων καί διά τήν 

λειτουργίαν τών έπιχειρήσεων. Προέβη είς τήν ϊδρυσιν 

του ΟΒΑ μέ σκοπόν νά διευκολύνη τούς ίδιώτας έπιχειρη

ματίας δπως, έν συνεργασίq μετ' αύτου, πραγματοποιή-. 

σουν βιομηχανικάς έπενδύσεις, τάς δποίας μόνοι των δέν 

θά ήδύναντο νά άναλάβουν. Έπραγματοποίησε τήν σύν

δεσιν τής 'Ελλάδος μετά τής Εύρωπαϊκής οικονομικής 

Κοινότητος καί έδημιούργησεν οϋτω νέας συνθήκας, αί 

δποίαι έξασφαλίζουν μεγάλας δυνατότητας άναπτύξεως 

τής έλληνικής βιομηχανίας λόγω τής τεραστίας διευρύν

σεως τής άγορaς καί liλλων πλεονεκτημάτων. 
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»'Η Κυβέρνησις, συνεχίζουσα τήν πολιτικήν αυτην 

τής ενισχύσεως τής βιομηχανικής προόδου, ελαβε σήμε

ρον σειράν νέων άποφάσεων, αί όποίαι δημιουργοuν ετι 

εύνοϊκ:ωτέρας συνθήκ:ας διά τήν άνάπτυξιν τής βιομηχανι

κής δραστηριότητος διά τής μειώσεως διαφόρων επιβα

ρύνσεων κ:αί, αύξήσεως τής aνταγωνιστικότητος τών έλλη

νικών βιομηχανικών προϊόντων, διευρυνομένων, οϋτω, τών 

δυνατοτήτων προωθήσεως τών εξαγωγών τούτων. Λαμβα

νομένης ύπ' όψιν τής εκτάσεως τών επερχομένων μειώσε

ων, αί σήμερον εξαγγελλόμεναι άποφάσεις άποτελοuν 

σταθμόν τής νέας οiκ:ονομικής πολιτικής μετά τήν σύνδε

σιν τής 'Ελλάδος μετά τής Εύρωπαϊκ:ής Οίκονομικ:ής 

Κοινότητος. 'Ως ετονίσθη καί διά τών προγραμματικών 

δηλώσεων τής Κυβερνήσεως καί εκτοτε πολλάκις επανε

λήφθη, κεντρική επιδίωξις τής οiκ:ονομικής μας προσπα

θείας είναι ό εκσυγχρονισμός κ:αί ή σημαντική αϋξησις 

τής παραγωγής μέ κατεύθυνσιν τάς έξαγωγάς iδίως πρόi; 

τήν Κοινότητα, έντός τής όποίας καθ' δλον τό ετος 1963 
θά iσχύουν δασμοί ήλαττωμένοι κατά 50% τουλάχιστον διά 
τά έλληνικά βιομηχανικά κ:αί βιοτεχνικά προϊόντα, καθώς 

καί διά τά κ:υριώτερα εξαγώγιμα γεωργικά προϊόντα. 

»'Η διά τών σημερινών aποφάσεων συνολική μείωσις 

τών επιβαρύνσεων τής παραγωγής ύπερβαίνει τά 250 έκατ. 

δρχ. ετησίως. 'Εξ αύτών, 90 έκ:ατ. ύπολογίζεται δτι θά 

προέλθουν εκ: τής μειώσεως τών επιτοκίων, 120 έκ:ατ. έκ: 
τής μειώσεως τής τιμής του μαζούτ, 22 έκ:ατ. εκ τής καταρ
γήσεως τής προμηθείας κ:λήριγκ: κ:αί 25 έκατ. περίπου εκ: 
του περιορισμοί> τών aσφαλίστρων. 

»Διά νά άξιοποιηθοί>ν δμως αί άποφάσεις αύταί, είναι 

άνάγκη ό περιορισμός τών χρηματικών επιβαρύνσεων νά 

συνδυασθή μέ τήν άνάληψιν εκτεταμένων πρωτοβουλιών 

ύπό τών βιομηχανικών καί βιοτεχνικών επιχειρήσεων 

.. πρός αϋξησιν τής παραγωγικότητας. Πρός τοuτο είναΊ 
άναγκ:αίον νά λάβη χώραν έξειδίκ:ευσις κ:αί συγκέντρωσις 

εiς τήν παραγωγήν ώρισμένων είδών, συγχρόνως δέ γενική 

κινητοποίησις πρός εκ:τεταμένην άναδιοργάνωσιν του 

δλου παραγωγικοί> μηχανισμοί> τών επιχειρήσεων. Αί σή

μερον εξαγγελλόμεναι μεταρρυθμίσεις άποτελοί>ν μείζονα 

συμβολήν πρός μείωσιν τοί> κόστους τής παραγωγής, δέν 

είναι δυνατόν δμως νά ύποκαταστήσουν τά επί τής αύξή
σεως τών άποδόσεων κ:αί τής παραγωγικότητας εύνοϊκ:ά 

aποτελέσματα εκ τής κ:αλυτέρας εσωτερικής όργανώσεως 

καί του εκσυγχρονισμοί> τών επιχειρήσεων. 

»Τά aποφασισθέντα μέτρα είναι είδικώτερον τά έξής: 

»1. Κατάργησις διμερών συμβάσεων πληρωμών μετά 
χωρών τής Δυτικής Εύρώπης. 

»Καταργείται άπό τόν 'Απρίλιον τό άπό 30ετίας iσχί>ον 

σύστημα πληρωμών μετά τών χωρών τής Δυτικής Εύρώ

πης, τό όποίον ώς γνωστόν εβασίζετο επί συγκεντρωτικών 

λογαριασμών λειτουργούντων δυνάμει διμερών συμβάσε

ων. Καταργείται συγχρόνως καί ή μέχρι τοuδε εισπραττομέ

νη είδική προμήθεια κλήριγκ εξ 1,6%ο. Αί συναλλαγαί με

τά τών χωρών τής Δυτικής Εύρώπης θά ενεργοί>νται πλέον 

δι' ελευθέρου συναλλάγματος, τοuτο δέ άποτελεί κ:αί νέον 

σημαντικ:όν βήμα πρός τήν γενικ:ωτέραν άπλούστευσιν τών 

μετά του έξωτερικ:οu συναλλαγών. Διά τοί> νέου συστήμα

τος αί εμπορικ:αί Τράπεζαι θά δύνανται νά άνοίγουν λογα

ριασμούς εiς τό εξωτερικόν κ:αί νά προβαίνουν εiς τήν 

aγοράν κ:αί πώλησιν δλων τών μετατρεψίμων νομισμάτων 

πρός διενέργειαν aπ' εύθείας ύπ' αύτών τών σχετικών 

πληρωμών, άνευ τής μεσολαβήσεως τής Τραπέζης τής 

'Ελλάδος. 

»2. Μείωσις τιμών καυσίμων. Μειοί>ται ή τιμή του πε
τρελαίου εξωτερικής καύσεως (μαζούτ) του προοριζομένου 

διά βιομηχανικάς χρήσεις. Συγκεκριμένως μειοί>ται ή τιμή 

του μαζούτ 1500' ' καί 3500' ' . 
»Είδικώτερον, πρώτον aπαλλάσσεται τό μαζούτ τής έπ' 

αύτοί> επιβαλλομένης εiσφορaς εκ δραχμών 105 περίπου 
κατά τόνο ν κ:αί δεύτερον μειοί>ται ή τιμή διαθέσεως τούτου 

εκ: του διυλιστηρίου κατά δρχ. 225 τό μαζούτ τών 3500' ' 
κατά δρχ. 165 τό μαζούτ 1300'' κατά τόνον. Παραλλήλως, 
άπεφασίσθη ή άρσις του άγορανομικ:οu έλέγχου έπί τών 

άνωτέρω προϊόντων. 

»Μετά τά μέτρα ταί>τα, κ:αί λαμβανομένων ύπ' όψιν κ:αί 

τών δαπανών διανομής τών εταιριών, ύπολογίζεται δτι θά 

στοιχίζη έφεξής εiς τάς βιομηχανίας τό μέν μαζούτ τών 

3500' ' δρχ. 605 περίπου κατά τόνο ν, τό δέ μαζούτ τών 
1500" δρχ. 720 περίπου κατά τόνον, εναντι δρχ. 830-850 
περίπου κ:αί 950-1.000 περίπου aντιστοίχως σήμερον. Εiδι
κ:ώς προκειμένου περί εξαγωγών, λόγω επιστροφής δα

σμών, τό κόστος τοί> μαζούτ τό ύπεισερχόμενον εiς τό κό

στος τών εξαγομένων προϊόντων θά άνέρχεται εiς 330 δρχ. 
διά τό μαζούτ τών 3500' ' καί 445 δρχ. διά τό μαζούτ τών 
1500". 

»Μετά τάς μειώσεις ταύτας τό κόστος του καυσίμου εiς 

τάς έλληνικ:άς βιομηχανίας θά είναι εκ: τών χάμηλοτέρων 

μεταξύ τών χωρών τής ΕΟΚ, εiδικώς δέ προκειμένου περί 

εξαγωγών θά είναι τό χαμηλότερον δλων τών χωρών τής 
ΕΟΚ. 

»Ai τιμαί αύται θά ίσχύσουν άπό I ης Φεβρουαρίου 
1963. 

»3. Μείωσις τραπεζικών επιτοκίων. 
»Ή Νομισματική 'Επιτροπή ενέκρινε νέαν μείωσιν 

τοu επιτοκίου aναπροεξοφλήσεως τής Τραπέζης τής 'Ελ

λάδος άπό 6%, εiς 5,5% κ:αί τών προσωρινών άνοιγμάτων 
τών παρά ττϊ Τραπέζt:ι τής 'Ελλάδος τρεχουμένων λογαρι

ασμών τών εμπορικών Τραπεζών άπό 7,5% εiς 7%. 'Απε
φασίσθη συγχρόνως μείωσις τών 4νωτάτων επιτρεπτών 

δρίων επιτοκίων κ:αί προμηθειών εiς τάς περισσοτέρας κα

τηγορίας τών τραπεζικών χορηγήσεων. Συγκεκριμένως 

επέρχονται μειώσεις εiς τάς επιβαρύνσεις τής πιστοδοτή

σεως τών εξαγωγών, τής χρηματοδοτήσεως τής βιομηχα

νίας καί βιοτεχνίας διά προεξοφλήσεως γραμματίων κ:αί 

διά δανείων επ' ενεχύρφ πρώτων ύλών κ:αί έτοίμων προϊ

όντων, ώς επίσης κ:αί τής χρηματοδοτήσεως του εσωτερι

κοί> εμπορίου διά τήν άγοράν εγχωρίων βιομηχανικών κ:αί 

βιοτεχνικών προϊόντων. Μείωσις τών έπιβαρύνσεων έκ τό
κων διά τό σύνολον τής χρηματοδοτήσεώς των λαμβάνει 

χώραν προκειμένου περί βιομηχανικών κ:αί βιοτεχνικών 

επιχειρήσεων, αί όποίαι παρουσιάζουν ώρισμένην εξαγω

γικήν έπίδοσιν, κατά τά είδικ:ώτερον προβλεπόμενα εiς 

άπόφασιν τής Νομισματικής 'Επιτροπής τοί> παρελθόντος 

Μαρτίου. 

»Εiδικ:ώτερον, αί aποφασισθείσαι νέαι μειώσεις τών 

τραπεζικών επιβαρύνσεων είναι αί άκ:όλουθοι: 

»α. Μείωσις τοί> έπιτοκ:ίου χρηματοδοτήσεως τοί> έξα

γωγικοί> εμπορίου aπό 6% είς 5,5% κ:αί τής σχετικής προ-
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μηθείας &πό 1% είς 0,5%, ήτοι συνόλου τών έπιβαρύνσεων 
&πό 7% είς 6%. Τοϋτο συνεπάγεται δτι διά τάς βιομη
χανικάς καί βιοτεχνικάς έπιχειρήσεις, αί όποίαι πραγμα

τοποιοϋν τάς προβλεπομένας είς τήν &πόφασιν τής Νο

μισματικής 'Επιτροπής τοϋ παρελθόντος Μαρτίου εξαγω

γικάς έπιδόσεις, ή έπιβάρυνσις διά τό σύνολον τής τρα

πεζικής χρηματοδοτήσεως μειοϋται είς 6% ή καί 4% κατά 
τά προβλεπόμενα είς τήν &νωτέρω &πόφασιν. Κατά τό 1963 
δι, επιχειρήσεις μέ έξαγωγικήν έπίδοσιν &νερχομένην είς 

9% τών εντός τοϋ 1962 συνολικών πωλήσεών των ή 
συνολική έπιβάρυνσις διά τόκους καί προμήθειαν θά 

κατέλθη είς 6% ή καί 5%, διά δέ επιχειρήσεις μέ έξαγω
γικήν έπίδοσιν κατά τό &ρξάμενον ετος 15% τών εντός τοϋ 
1962 πωλήσεών των, ή συνολική επιβάρυνσις θά κατέλθη 
είς 4%. Αί επιβαρύνσεις αύται εΙναι χαμηλότεραι &κόμη 
καί τών ίσχυουσών είς πολλάς εκ τών πλέον προηγμένων 

οίκονομικώς χωρών. 

»β. Μείωσις τοϋ επιτοκίου τών προεξοφλήσεων καί τών 

εν γένε ι χορηγήσεων εναντι προεξοφλησίμων γραμματίων 

προσκομιζομένων ύπό βιομηχανικών επιχειρήσεων &πό 

8% είς 7,5% καί τής προμηθείας &πό 2% είς 1%, ήτοι τής 
συνολικής επιβαρύνσεως &πό 10% είς 8,5%. Μειοϋται επί
σης &πό 2% είς 1% ή προμήθεια έπιχορηγήσεων πρός τήν 
βιομηχανίαν καί βιοτεχνίαν εναντι ενεχυρογράφων . 

»γ. Μείωσις τοϋ έπιτοκίου χρηματοδοτήσεων τοϋ έσω

τερικοϋ έμπορίου δι , &γοράς απ , ευθείας dπό τήν εγχώρι

ον βιομηχανίαν καί βιοτεχνίαν dπό 10% είς 8,5% καί τής 
προμηθείας dπό 2% είς 1%, ήτοι συνολικώς &πό 12% είς 
9,5%. 

»δ . Καθορισμός τοϋ επιτοκίου ύπερημερίας γενικώς είς 

επίπεδον κατά 3 μονάδας dνώτερον τοϋ επιτοκίου τοϋ ίσχύ

οντος διά τήν &ντίστοιχον χρηματοδότησιν . 

» · Η ρύθμισις αϋτη συνεπάγεται είς τάς περισσοτέρας 

περιπτώσεις μείωσιν τοϋ εισπραττομένου έπιτοκίου κατά 

δύο μονάδας. 

>>Τό σύνολον τών &νωτέρω μειώσεων αντιστοιχεί, ώς 

ήδη ελέχθη, είς περιορισμόν τών επιβαρύνσεων τής παρα

γωγής καί τών συναλλαγών κατά 90 έκατ. περίπου έτησίως . 

Τοϋτο θά πραγματοποιηθή κατά τό πλείστον διά τi'jς συμ

πιέσεως τοϋ τραπεζικοϋ κόστους , δεδομένου δτι αί συγχρό

νως dποφασισθείσαι μειώσεις τών έπιτοκίων καταθέσεων 

εΙναι λίαν περιωρισμέναι. Συγκεκριμένως, ουδεμία μετα

βολή . επέρχεται είς τά έπιτόκια τών καταθέσεων ταμιευτη

'ρίου, ενώ τά επιτόκια τών καταθέσεων προθεσμίας μειοϋν

ται κατά I Ι 4 εως I Ι 2 τής μονάδος, τών δέ καταθέσεων όψε
ως κατά I Ι 2 μονάδος . 

»4. Μεταβολαί είς τούς κανόνας χρηματοδοτήσεως. 

Τρείς εΙναι αί επιδιώξεις τών dποφασισθεισών μεταρρυ

θμίσεων είς τούς κανόνας τραπεζικής χρηματοδοτήσεως: 

»Πρώτον: ' Η ουσιώδης περαιτέρω άπλούστευσις τοϋ 

έλέγχου τής πίστεως καί νέα &πελευθέρωσις τών πιστωτι

κών συναλλαγών. 

»Δεύτερον: ·Η μετάθεσις μέρους τοϋ βάρους τής πιστο

δοτήσεως τής εμπορικής διακινήσεως τών προϊόντων dπό 

τήν βιομηχανίαν καί βιοτεχνίαν είς τό έμπόριον. Τοϋτο θά 

όδηγήση είς διεύρυνσιν τής πιστωτικής επιφανείας τών 

βιομηχανικών καί βιοτεχνικών έπιχειρήσεων καί θά διευ

κολύνη τήν χρηματοδότησιν αυτών πρός dνωτέραν aντιμε

τώπισιν παραγωγικών καί έπενδυτικών dναγκών . 'Η ρύ-

θμισις αϋτη ίκανοποιεί έπίσης καί τό αίτημα πρός παρο

χήν ευρυτέρων ευκαιριών δανεισμοϋ είς τάς έμπορικάς 

έπιχειρήσεις. 

»Τρίτον: ·Η συγκρότησις τής τάσεως συνεχοϋς έπεκτά

σεως δι' &δικαιολογήτως μακράς προθεσμίας πρός τό έμπό

ριον καί τήν κατανάλωσιν. Διά τής προεξοφλήσεως έμπο

ρικών γραμματίων διαρκείας αίσθητώς μεγαλυτέρας τής μέ

χρι τοϋδε ίσχυούσης, έπιδιώκεται ή έξυγίανσις τών πιστω

τικών σχέσεων καί ή συγκράτησις τής παρατηρουμένης 

νοσηρaς διογκώσεως τών πιστώσεων μεταξύ τών συναλ

λασσομένων. ·Η έπέκτασις τής διαρκείας τών προεξοφλη

σίμων γραμματίων εν συνδυασμφ πρός τήν αίσθητήν μείω

σιν τοϋ επιτοκίου τών προεξοφλήσεων καί τών έν γένει 

χορηγήσεων εναντι προεξοφλησίμων γραμματίων, αναμέ

νεται δτι θά συντελέση είς τήν συγκέντρωσιν μεγαλυτέρου 

τμήματος τραπεζικών χορηγήσεων είς τήν προεξόφλησιν 

γραμματίων συνδεομένων μέ πραγματικάς συναλλαγάς καί 

είς τήν μείωσιν τών ύπό liλλην μορφήν παρεχομένων πι

στώσεων μακροτέρας διαρκείας . 

»Τά είδικώτερον άποφασισθέντα μέτρα εχουν ώς εξής: 

»Α. Μέτρα &φορώντα είς τήν χρηματοδότησιν τής βιο

μηχανίας. 

»α. ' Επεκτείνεται ή διάρκεια τών προεξοφλησίμων ύπό 

τών Τραπεζών γραμματίων καί συναλλαγματικών προσκο

μιζομένων ύπό βιομηχανικών καί βιοτεχνικών έπιχειρή

σεων . Οϋτω, θά γίνωνται είς τό μέλλον δεκτά πρός προεξό

φλησιν διά τό 100% τής &ξίας των γραμμάτια διαρκείας 6 
μηνών. Δι' ώρισμένους βιομηχανικούς κλάδους, θά ε{ ναι 

δυνατόν νά προεξοφλοϋνται διά τό 100% τής άξίας των 
γραμμάτια μέχρις 6 μηνών καί διά τά 85% γραμμάτια διαρ
κείας μέχρις 9 μηνών. 'Όλαι α{ άνωτέρω προθεσμίαι συντέ
μνονται κατά I μήνα &πό τής Ιης 'Ιανουαρίου 1964. 

»β. Αυξάνονται τά όρια χρηματοδοτήσεως τών βιομη

χανικών καί βιοτεχνικών έπιχειρήσεων επ· ένεχύρφ ετοί

μων προϊόντων, ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι θά προσκομίζων

ται ενεχυρόγραφα ή ή ένεχυρίασις τοϋ έμπορεύματος θά 

γίνεται είς τάς άποθήκας τής χρηματοδοτούσης Τραπέζης . 

»γ. Διευρύνονται τά όρια χρηματοδοτήσεως διά τάς βι

ομηχανικάς καί βιοτεχνικάς έπιχειρήσεις, αί όποίαι επι

τυγχάνουν τάς προβλεπομένας είς τήν &πόφασιν τής Νομι

σματικής 'Επιτροπής τοϋ παρελθόντος Μαρτίου εξαγωγι

κάς έπιδόσεις. Οϋτως, εξασφαλίζεται πιστωτική liνεσις είς 

τάς έπιχειρήσεις αί όποίαι άντιμετωπίζουν ηυξημένας 

&νάγκας είς κεφάλαια διά τήν όργάνωσιν τής διεισδύσεως 

αυτών είς τάς ξένας αγοράς . 

»Καθιεροϋται ότι αί χρηματοδοτούμεναι άπό τής Τραπέ

ζης βιομηχανικαί καί βιοτεχνικαί επιχειρήσεις δέον νά 

άναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν δπως μή πωλοϋν καθ' ο{

ονδήποτε τρόπον επί πιστώσει προϊόντα των είς τό εμπό

ριον μέ προθεσμίαν dνωτέραν τής εκάστοτε όριζομένης 

ύπό τής Νομισματικής 'Επιτροπής. Ώς άνωτάτη επιτρε

πομένη προθεσμία διά τάς παρεχομένας ύπό τής βιομηχα

νίας καί βιοτεχνίας εμπορικάς πιστώσεις, καθωρίσθη άπό 

Ι ης Ίου λ ίου 1963 γενικώς τό 8μηνον, εξαιρετικώς δέ δι' 

ώρισμένους κλάδους τό 9μηνον, περιοριζομένη άπό Ιης 

'Ιουλίου 1964 είς 8 καί 7 μήνας άντιστοίχως. 
»Β. Μέτρα άφορώντα τήν χρηματοδότησιν τοϋ έσωτε

ρικοϋ εμπορίου. 
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»α. Παρέχεται διά πρώτην φοράν μεταπολεμικώς εις 

τάς έμπορικάς έπιχειρήσεις ή δυνατότης δπως χρηματοδο

τούνται άπό τάς Τραπέζας πρός άγοράν τοίς μετρητοίς έγ

χωρίων βιομηχανικών προϊόντων άπ' εuθείας άπό τάς πα

ραγούσας αύτά έπιχειρήσεις. 'Η καθιέρωσις τfjς εuχερείας 

ταύτης θά διευκολύνη τήν άνάπτυξιν τών έργασιών τών 

έμπορικών έπιχειρήσεων, συγχρόνως δέ θά καταστήση δυ

νατή ν τήν μετατόπισιν μέρους τών έπιχειρηματικών κινδύ

νων μέσφ τfjς βιομηχανίας. 

»β. Εισάγεται, διά πρώτην φοράν μεταπολεμικώς, ή ευ

χέρεια χρηματοδοτήσεως τών έμπορικών έπιχειρήσεων 

πρός άντιμετώπισιν έκτάκτων άναγκών. 

»γ . Τό δpιον χρηματοδοτήσεως του έσωτερικοί> έμπο

ρίου αuξάνεται άπό 1.400 έκατ . εις 1.900, ητοι κατά 35%, 
μή ύπολογιζομένου του έγκριθέντος διά πρώτην φοράν ει

δικοί> δρίου έκ 470 έκατ. δραχμών συνολικώς διά τήν χρη
ματοδότησιν τών έμπόρων δι' άγοράς τοίς μετρητοίς έκ 

τfjς έγχωρίου βιομηχανίας καί βιοτεχνίας. Αuξάνεται έπί

σης άπό 380 έκατ . εις 580 έκατ., ητοι κατά πλέον του 50% 
τό ειδικόν δριον χρηματοδοτήσεως τών έπαγγελματοβιο

τεχνών, διά προεξοφλήσεως γραμματίων άνευ τfjς προ

σκομίσεως τιμολογίων. 

»δ. Αuξάνεται ή διάρκεια ζωfjς καί προεξοφλήσεως τών 

προσκομιζομένων εις τάς Τραπέζας γραμματίων ύπό έμπό

ρων, τών προερχομένων άπό τήν χονδρικήν πώλησιν έμ

πορευμάτων έΠί πιστώσει. Εiς τό μέλλον θά γίνωνται δεκτά 
πρός προεξόφλησιν γραμμάτια καί συναλλαγματικαί ζωfjς 

μέχρις 6 μηνών άπό τής παραλαβfjς του έμπορεύματος καί 
θά προεξοφλούνται διά τό τελευταίον 4μηνον τfjς ζωfjς 

των. 

»Μείωσις άσφαλίστρων. Κατόπιν συνεννοήσεως μετά 

τfjς 'Ενώσεως τών 'Ασφαλιστικών 'Εταιρειών έπετεύχθη 

δραστική μείωσις του κόστους τfjς άσφαλίσεως, περιορι

σθέντος σημαντικώς του εισπραττομένου ώς δικαιώματος 

συμβολαίου ποσοστού έπί τών βασικών άσφαλίστων. 'Η 

μείωσις άνέρχεται εις 15% έπί του συνόλου τών έπιβαρύν
σεων προκειμένου περί άσφαλίσεως πυρός καί εις 9% προ
κειμένου περί άσφαλίσεως άτυχημάτων . 'Η έκ τfjς άνωτέ

ρω μειώσεως συνολική έλάφρυνσις τfjς οικονομίας ύπολο

γίζεται δτι θά άνέλθη εις 25 έκατ. δραχμάς τουλάχιστον, τό 
μεγαλύτερον δέ μέρος αuτfjς θά άναφέρεται εις μείωσιν τών 

έπιβαρύνσεων τfjς παραγωγfjς καί τfjς διακινήσεως τών 

προϊόντων. 

»Είναι προφανής ή σημασία τών ληφθεισών άποφάσε

ων, ιδί~ διά τήν έλληνικήν βιομηχανίαν. 'Η Κυβέρνησις 

επραξε μέχρι τοϋδε καί θά συνεχίση νά πράττη καί εις τό 

μέλλον δ, τι είναι εϋλογον πρός δημιουργίαν τών εuνοϊκωτέ

ρων δυνατών προϋποθέσεων πρός άνάπτυξιν τfjς ιδιωτικfjς 

έπιχειρηματικfjς δραστηριότητος, ιδί~ εις τόν τομέα τfjς 

βιομηχανίας. 

»nΗδη εύρίσκονται ύπό μελέτην καί ετερα μέτρα, ώς ή 

οργάνωσις τών βιομηχανικών ζωνών, ή άπλούστευσις τών 

άπαιτουμένων σήμερον διαδικασιών καί γραφειοκρατικών 

διατυπώσεων, αϊτινες πολλάκις συνεπάγονται καθυστερή

σεις η καί έμπόδια εις τήν άνάπτυξιν έπιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, καί άλλα, τά όποία θά άναγγελθοί>ν προ

σεχώς»> . 

Σέ συγχαρητήριο τηλεγράφημά του πρός τόν Κ. 

Καραμανλή, ό Σύνδεσμος 'Ελλήνων Βιομηχάνων 

χαρακτήρισε τά νέα μέτρα ώς <ωuσιαστικόν βήμα εi.ς 

τήν προσπάθειαν μειώσεως του κόστους των έλληνι

κών προϊόντων καί τής έπιτεύξεως τής έπιδιωκομέ

νης συναγωνιστικότητός των» καί ώς «άποτελουντα 

έκδήλωσιν πραγματώσεως των σκοπών τής Συνθή

κης τής Συνδέσεως μέ τήν Κοινήν 'Αγοράν καί προ

γραμματισμένην έπιδίωξιν άνυψώσεως τής χώρας εi.ς 

εuρωπαϊκόν έπίπεδον παραγωγής». 

16 IANOYAPIOY 1963 

Ή 'Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης 'Εκπαιδεύ

σεως άποφασίζει νά κατέλθει σέ άπεργία διαρκείας, 

ϋστερα άπό τήν άδυναμία πού δήλωσε ή Κυβέρνηση 

νά ίκανοποιήσει τό αϊτημα του κλάδου «περί αuξή

σεως κατά 1.000 δρχ. μηνιαίως του χορηγουμένου 

έπιδόματος καί περί μισθολογικής έξισώσεως πρός 

τόν κλάδο των τεχνικών». 'Απεργιακή κινητοποίη

ση έκδηλώνεται καί στό χώρο τής Στοιχειώδους 

'Εκπαιδεύσεως . 

'Η Κυβέρνηση, μέ άνακοίνωσή της, θεωρεί άδι

καιολόγητη τήν άπόφαση τής ΟΛΜΕ καί έκφράζει 

τήν έλπίδα δτι «εστω καί τήν τελευταίαν στιγμήν, οί 

λειτουργοί τής Μέσης 'Εκπαιδεύσεως θά ματαιώ

σουν μίαν ένέργειαν, ή όποία είναι, όχι μόνον άντι

συνταγματική, άλλά καί άντιπαιδαγωγική, προερχο

μένη άπό έκείνους εi.ς τούς όποίους ή Πολιτεία εχει 

έμπιστευθή τό ύψηλόν λειτο(φγημα τής διαπλάσεως 

τής νέας γενεiiς . 'Εάν, δμως, παρά ταυτα, έπιμείνουν 

εi.ς τήν άποφάσίν των -καταλήγει ή άνακοίνωση-ή 

Κυβέρνησις θά εύρεθή εi.ς τήν δυσάρεστον θέσιν νά 

λάβη κατ' αuτών τά έκ τής κειμένης νομοθεσίας 

προβλεπόμενα μέτρα, τόσον πρός διαφύλαξιν του κύ

ρους του Κράτους, δσον καί διά τήν προστασίαν τής 

σπουδαζούσης νεολαίας». 

Έξάλλου, στίς 10 'Ιανουαρίου καί άμέσως μετά 
τήν έξαγγελία τής άποφάσεως τής ΟΛΜΕ, τήν προη

γουμένη, νά προχωρήσει σέ άπεργιακή κινητοποίη

ση, είχε πραγματοποιηθεί συνάντηση έκπροσώπων 
των λειτουργών Μέσης 'Εκπαιδεύσεως μέ τόν άντι

πρόεδρο τής Κυβερνήσεως, Π . Κανελλόπουλο καί 

τούς ύπουργούς Οίκονομικών, Σ. Θεοτόκη καί Παι

δείας, Γ. Κασιμάτη. Στή συνάντηση δ Π. Κανελλό

πουλος έξέθεσε τούς λόγους γιά τούς όποίους ήταν 
άδύνατη ή άποδοχή των αi.τημάτων των καθηγητών 

καί τόνισε: 

«n Αν ή έκ τfjς αuξήσεως του έθνικοί> είσοδήματος αϋ
ξησις τών κρατικών έσόδων διατεθfj διά τήν ίκανοποίησιν 

τών δημοσίων ύπαλλήλων, τών δποίων αί άποδοχαί άπορ

ροφοϋν τά 50% καί πλέον τών δαπανών του προϋπολογι
σμοί>, δέν θά είναι πλέον πραγματώσιμος ή μακράς πνοfjς 

προσπάθεια τfjς περαιτέρω αuξήσεως του έθνικου εισοδή

ματος καί τfjς άνόδου του βιοτικοί> έπιπέδου του λαοί>, διό-
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τι δέν θά καθίσταται δυνατή ή χρηματοδότησις του προ

γράμματος τών επενδύσεων. ~Αν κατέστη δυνατόν εντός 

όλίγων ετών νά άνέλθη τό εθνικόν εισόδημα άπό 50 εις 100 
δισεκατ., τοuτο όφείλεται κατά μεγάλο μέρος εις τό γεγο

νός δτι ή Κυβέρνησις, άδιαφοροuσα διά τήν δημιουργίαν 

προσκαίρων εύνοϊκών εντυπώσεων, άνέμεινε σταθερώς εις 

τήν γραμμήν τής πραγματοποιήσεως εuρυτάτων επενδύσε

ων διά τήν άναμόρφωσιν τής οικονομίας μας καί ηρνήθη 

τήν ίκανοποίησιν αΙτημάτων, τά όποία, δσον δίκαια καί άν 

ήσαν, τυχόν πραγματοποιούμενα, θά καθίστων άδύνατον 

τήν άποτελεσματικήν εκβασιν τής προσπαθείας διά τήν 

αϋξησιν του εθνικοί) εισοδήματος». 

17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1963 

'Ο Κ. Καραμανλής παρίσταται στήν τελετή γιά 

τήν &.γορά &.κινήτου του 'Εμπορικοί) Συλλόγου 

'Αθηνών, στήν πλατεία Μητροπόλεως. Στήν εκδή

λωση παρέστησαν επίσης οί ύπουργοί 'Εμπορίου 

καί Συγκοινωνιών, οί ύφυπουργοί 'Εμπορίου καί 

Δημοσίων 'Έργων, δ γενικός γραμματέας του ύπουρ

γείου Οίκονομικών, Α . Νικολόπουλος, δ ύποδιοικη

τής τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος, Ι. Πεσμαζόγλου, δ 

πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Χ. Πανάγος, καί εκπρόσωποι 

τών παραγωγικών τάξεων. Σέ σύντομη προσφώνησή 

του, δ Κ. Καραμανλής εΙπε: 

«'Επιθυμώ νά βεβαιωθήτε δτι ή Κυβέρνησις 

πράττει τό καθήκον της. Τό καθήκον της αύτό προσ

διορίζεται άπό τά γενικώτερα συμφέροντα του έλλη

νικοv λαοv. Κατ' έπανάλ η ψι ν δι ' άνακοι νώσεών μου 
εlχον τήν εύκαιρίαν νά έκθέσω τά άποτελέσματα τών 

κυβερνητικών προσπαθειών είς τόν οίκονομικόν το

μέα. Τά άποτελέσματα αύτά δύνανται νά συνοψι

σθοvν είς /Jνα καί μόνον άριθμόν: δτι τό είσόδημα 

του έλληνικοv λαοv κατά τά τελευταία έπτά ετη ηύξή

θη κατά 70%, μέ συνέπειαν νά εχη βελτιωθή τό βιο
τικόν έπίπεδον δλων τών 'Ελλήνων. Βεβαίως, ύπάρ

χουν άνάγκαι άνικανοποίητοι, δπως ύπάρχουν καί 

προβλήματα τά δποία δέν εχουν λυθή. Καί εlναι φυ

σικόν νά ύπάρχουν, έφ' δσον μόλις πρό όλίγων έτών 

ή χώρα μας είσήλθεν είς τό στάδιον τής οίκονομικής 

άναπτύξεως. 'Η θεραπεία δμως τών άναγκών αύτών 
δέν εlναι δυνατόν παρά νά συντελήται καθ' δ μέτρον 

άναπτύσσεται ή οίκονομία μας καί άνέρχεται τό 

έθνικόν είσόδημα τfjς χώρας. Ή παραγνώρισις τής 

άληθείας αύτής δδηγεί πολλάκις διαφόρους κοινω

νικάς δμάδας δχι μόνον νά προβάλουν αίτήματα εύ

ρισκόμενα πέραν τών δυνατοτήτων τής έλληνικής 

οίκονομίας, άλλά καί νά τά προβάλουν μέ πνευμα 

άντιδικίας πρός τήν Κυβέρνησιν. Αύτό άποτελεί 

σφάλμα καί άντίκειται είς τό συμφέρον του κοινωνι

κου συνόλου, τό δποίον εlναι ύποχρεωμένη ή Κυ

βέρνησις νά προστατεύση. Πρέπει νά γνωρίζουν 

ολοι οί πολίται δτι ή Κυβέρνησις εχει καί ήθικόν καί 

πολιτικόν συμφέρον νά ίκανοποιή τά αίτήματα τών 

διαφόρων τάξεων. 'Όταν δέ άρνήται, τό πράττει διό

τι εύρίσκεται έν άδυναμί(! καί διότι ε{ ναι ύποχρωμέ

νη νά προστατεύση τά γενικώτερα συμφέροντα τής 

χώρας. 'Η Κυβέρνησις, είς τόν διάλογο ν αύτόν, εχει 

ύπέρ αύτής τό τεκμήριον τής άντικειμενικότητος. 

Διότι δέν εχει νά προστατεύση ίδια συμφέροντα, 

δπως συμβαίνει μέ τάς διαφόρους τάξεις, αί δποίαι 

κακώς άντιδικοvν μαζί της. 

»'Εκτιμώ ίδιαιτέρως τήν δήλωσίν σας δτι ή τάξις 

σας εύρίσκεται παρά τό πλευρόν μου. Καί έκτιμώ τήν 

συμπαράστασίν της οχι ύπό τήν μορφήν τής ψήφου 

σας, άλλά ύπό τήν μορφήν τής γονίμου συνεργασίας 

σας μέ τήν Κυβέρνησιν, διά νά δυνηθώ νά έκπληρ'ώ
σω τήν άποστολήν τήν δποίαν δ έλληνικός λαός 

μου ένεπιστεύθφ>. 

'Από τήν πλευρά του, δ πρόεδρος του 'Εμπορι

κοί) Συλλόγου, Γ . 'Αναστασόπουλος, μεταξύ aλλων, 

θά επεσημάνει: 

«'Η Κυβέρνησις, χάρις είς τάς δδηγίας τοu κ. πρωθυ

πουργοί), ijρχισε λαμβάνουσα τά επιβαλλόμενα μέτρα διά 

τήν ύποβοήθησιν του εμπορίου είς τήν άσκησιv του παρα

γωγικοuτου ρόλου. Τά μέτρα αuτά, συμπληρούμενα περαι

τέρω, θά βοηθήσουν τό εμπόριον είς τό νά διαδραματίση 

τόν ρόλο ν του μέσα είς τά πλαίσια τής σημερινής προσπα

θείας δλοκλήρου του ί\θνους καί θά συντελέσουν μεγάλως 

είς τήν εξομοίωσιν τών δρων μέ τούς άντιστοίχους δρους, 

ot δποίοι ισχύουν είς τάς χώρας τής Εύρωπαϊκής Οίκονο
μικής Κοινότητος». 

21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1963 

'Η πορεία του γεωργικοί) προγράμματος &.ποτε

λεί τό &.ντικείμενο συσκέψεως πού πραγματοποιείται 

ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή, μέ τή συμμε

τοχή τών ύπουργών καί ύφυπουργών Συντονισμοί), 

Γεωργίας καί Δημοσίων 'Έργων, καθώς καί του 

διοικητή καί του ύποδιοικητή τής Α ΤΕ, Α. Αποστο

λίδη καί Ν. Μομφεράτου. Μετά τή σύσκεψη εκδό

θηκε ή &.κόλουθη &.νακοίνωση: 

«Κατά τήν γενομένην σύσκεψιν διεπιστώθη ή ίκανο

ποιητική πορεία τής εκτελέσεως του γεωργικοί) προγράμ

ματος, διά του δποίου επιδιώκεται ή άναδιάρθρωσις τών 

καλλιεργειών καί ή αϋξησις τής παραγωγής καί τών είσο

δημάτων τών άγροτών. Τοuτο άποδεικνύεται άπό τά επι

τευχθέντα μέχρι τοuδε άποτελέσματα. Τά άποτελέσματα 
ταuτα, άναφερόμενα όχι μόνον είς τήν αϋξησιν του όγκου 

τής γεωργικής παραγωγής, άλλά καί είς τήν ποιοτικήν 

βελτίωσιν ταύτης, ύπήρξαν συνέπεια τής καθόλου κυβερ
νητικής πολιτικής εις τόν γεωργικόν τομέα καί επετεύ

χθησαν δι, εντόνων προσπαθειών άποσκοπουσών είς τήν 

εντατικοποίησιν τών γεωργικών εκμεταλλεύσεων καί εις 

τήν εφαρμογήν βελτιωμένης τεχνικής. 

>>'Ενδεικτικώς άναφέρεται ή άλματώδης αϋξησις τής 

χρήσεως τών χημικών λιπασμάτων άπό 80.000 τόν. λιπαν
τικών μονάδων του 1955 εις 170.000 τόν. του 1962, άντι-
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στοιχοuσα πρός 15% ετησίως, καί ή αϋξησις τών βραχυ
προθέσμων καί μεσοπροθέσμων χρηματοδοτήσεων πρδς 
τήν γεωργίαν άνελθοοοα άπό 2.619 έκατ. καί 435 έκατ. του 
1955, εις 6.000 έκατ. καί 3.200 περίπου άντοιστοίχως του 
1962. 

»'Ιδιαιτέρα, εξ άλλου, προσπάθεια κατεβλήθη εις τόν 

τομέα των εγγειοβελτιωτικών εν γένει ί\ργων καί ιδίq. των 

άρδευτικών. Οϋτω, εύρίσκονται εν εκτελέσει 16 μεγάλα 
εγγειοβελτιωτικά ί\ργα καί πολλά μικρότερα, τά όποία 

άφοροuν άρδευσιν 3.630.000 στρεμμάτων, άποστράγγισιν 
3.260.000 στρεμμάτων, προστασίαν εκ πλημμυρών 1.275.000 
καί άπόδοσιν εις τήν καλλιέργειαν νέων εκτάσεων 475.000 
στρεμμάτων. Διά τά άνωτέρω ί\ργα εδαπανήθησαν κατά τήν 

τελευταίαν τριετίαν 2.455.000.000 δρχ., ύπολείπεται δέ διά 
τήν άποπεράτωσιν τούτων ή διάθεσις ποσοu 8 δισεκατ. 
δρχ., εξ ών τά 2,6 δισεκατ. θά διατεθοuν μέχρι τέλους του 
1964. 

»Τά εν λόγω εργα προβλέπεται δτι θά περατωθοuν στα

διακώς καί μέ αύξοντα κατ' ετος ρυθμόν μέχρι του ετους 

1968, δτε καί ή άρδευομένη εν τφ συνόλφ εκτασις τής χώ
ρας θά άνέλθη εις 7.000.000 στρέμματα εναντι 3.100.000 
στρεμμάτων του 1955 καί 2.600.000 του 1938. Δέον νά 
σημειωθή δτι πέραν των άνωτέρω μελετώνται ήδη νέα 

άρδευτικά ί\ργα εκτάσε<ός 7.000.000 περίπου στρεμμάτων. 
»'Η Κυβέρνησις, εν τij προσπαθεία της δπως επιτύχη 

τήν αϋξησιν καί βελτίωσιν τής παραγωγής, ώς επίσης καί 

τήν μείωσιν του κόστους, προωθεί εντόνως τήν συγκέν

τρωσιν των πολυτεμαχισμένων άγροτικών ιδιοκτησιών εις 

ένιαία κτήματα. Οϋτως άπό του 1953 μέχρι του 1961 επρα
γματοποιήθη δ άναδασμός επί 761.000 στρεμμάτων, κατά 
δέ τό λήξαν ετος επί έτέρων 320.000 στρεμμάτων. 

>>'Εξ άλλου ή Κυβέρνησις, εν τij προσπαθείq. της δπως 

άφ' ένός άποκαταστήση εις ίδιον κλήρον άκτήμονας άγρό

τας καί άφ' έτέρου ε πι τύχη τήν αύξησιν του γεωργικοί) 

εισοδήματος, κατήρτισε σχέδιον Νόμου, διά του δποίου θά 

άποδοθοuν εις τήν γεωργικήν εκμετάλλευσιν άκάλυπτοι ή 

θαμνώδεις δασικαί εκτάσεις στερούμεναι πάντως οίασδή

ποτε δασοπονικής η προστατευτικής σημασίας. 

>>Διά του νομοσχεδίου τούτου, όχι μόνον δέν θίγονται 

δάση καί αί προστατευτικής σημασίας δασικαί εκτάσεις, 

άλλά άπεναντίας βελ τιουται ε π, rοφελείq. των δασών ή ήδη 

ισχύουσα νομοθεσία. Αί εκτάσεις, αϊτινες προβλέπεται δτι 

θά άποδοθώσιν εις τήν κατά τά άνωτέρω εκμετάλλευσιν, 

ύπολογίζονται κατόπιν είδικής πρός τοuτο έρεύνης δασο

λόγων καί γεωπόνων δτι άνέρχον~αι είς 1.500.000 στρέμ
ματα περίπου καί άνήκουν άλλαι εξ αύτών είς τό Δημόσιον 

καί άλλαι εις νομικά ή φυσικά πρόσωπα. 

»Εiς τούς άποκαθισταμένους άκτήμονας θά παρασχε

θοuν τά μέσα διά τήν εν γένει άξιοποίησιν των παραχωρη

θησομένων εκτάσεων διά τής χρηματοδοτήσεως των μη

χανημάτων τf]ς ύπηρεσίας Μηχανικής Καλλιεργείας του 

ύπουργείου Γεωργίας, αί δέ άναγκαίαι διά τόν σκοπόν αύ

τόν πιστώσεις θά χορηγηθώσιν ύπό τής ΑΤΕ έπί χρεώσει 

των κληρούχων ύπό μορφήν χαμηλοτόκων δανείων, aτινα 

θά εξοφληθοuν εις 10 ετησίας δόσεις πρός 2%. 'Εξ ι'iλλου, 
οί άποκαθιστάμενοι διά τόν παραχωρητέον είς αύτούς κλή

ρον θά καταβάλουν μειωμένον τίμημα, έξοφλητέον δι' εί

κοσι ετησίων δόσεων, τής πρώτης καταβληθησομένης με

τά πενταετίαν άπό τής εγκαταστάσεώς των». 

23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1963 

'Αναγγέλλονται συγχρόνως στήν 'Αθήνα καί 

τήν Κοπεγχάγη οί άρραβώνες του διαδόχου Κων

σταντίνου μέ τήν πριγκίπισσα τής Δανίας, 'Άννα 

Μαρία. 'Αμέσως μετά τήν άναγγελία του γεγονότος, 

δ Κ. Καραμανλής άπέστειλε συγχαρητήριο τηλεγρά

φημα στούς βασιλείς τών δύο χωρών. 

Τήν έπομένη, 24 'Ιανουαρίου, θά γίνει στήν 

'Αθήνα ή έπίσημη υποδοχή τών βασιλέων, κατά τήν 
έπάνοδό τους άπό τήν Κοπεγχάγη. 

28 IANOY ΑΡΙΟΥ 1963 

ΥΕvταση κακοκαιρίας μέ δριμύ ψύχος, πλημμύ

ρες καί χιονοπτώσεις προκαλοuν έκτεταμένες κατα

στροφές σέ δλόκληρη τή χώρα. 'Ο Κ. Καραμανλής 

δίνει εντολές γιά τήν πλήρη καί εγκαιρη λήψη ολων 

τών άπαραιτήτων μέτρων, πρός ένίσχυση τών πλη

γέντων. 'Εξάλλου, σέ εκτακτη εόρεία σύσκεψη υπό 

τήν προεδρία του, στήν όποία ελαβαν μέρος δ άντι

πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, Π. Κανελλόπουλος, οί 

υπο\.Jργοί 'Εθνικής 'Αμύνης, 'Εσωτερικών, Δημο

σίων 'Έργων, Προεδρίας καί Κοινωνικής Προνοίας, 

εξετάστηκαν άναλυτικά τά προβλήματα πού δημι
ουργήθηκαν. 'Ο Κ. Καραμανλής εδωσε δδηγίες γιά 
τό συντονισμό τών ενεργειών τών πολιτικών καί 

στρατιωτικών υπηρεσιών καί τή χρησιμοποίηση 

ολων τών μηχανικών μέσων του στρατοί) καί του 

υπουργείου Δημοσίων ΥΕργων, γιά τή διάνοιξη τών 

δδών, τήν άποκατάσταση τών συγκοινωνιών καί τήν 

πρόληψη νέων καταστροφών άπό τή συνέχιση τής 

κακοκαιρίας. 

30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1963 

'Υπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή πραγμα

τοποιείται σύσκεψη στό υπουργείο Δημοσίων 'Έρ

γων, στήν όποία μετέχουν οί υπουργοί Συντονισμοu, 

'Εσωτερικών, Δημοσίων ΥΕργων καί οί υφυπουργοί 

'Εθνικής 'Αμύνης καί Δημοσίων ΥΕργων. Στή σύ

σκεψη εξετάστηκε τό πρόγραμμα εργων έπαρχιακής 

δδοποιίας καί τά μέσα γιά τήν εκτέλεσή του, ή 

πορεία του προγράμματος δημοσίων εργων καθώς 

καί διάφορα πολεοδομικά θέματα. Παράλληλα, δ 

Κ. Καραμανλής ένημερώθηκε γιά τήν άποτελεσμα

τικότητα τών μέτρων πού εΙχαν ληφθεί γιά τήν άντι

μετώπιση τής καταστάσεως πού δημιουργήθηκε άπό 

τήν κακοκαιρία, καθώς καί γιά τήν άποκατάσταση 

τών συγκοινωνιών. 

31 IANOYAPIOY 1963 

'Ο υπουργός τών Οίκονομικών, Σ. Θεοτόκης, κα

ταθέτει στή Βουλή τόν τακτικό προϋπολογισμό χρή

σεως 1963. Τά κύρια χαρακτηριστικά του κατετεθέν-
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τος προuπολοyισμοu ε! ναι ή πλήρης ίσο01<έλισή του 
τό μεγαλύτερο uψος των ιφατικ&ν έnενδύσεων, ό 
προσανατολισμός της δημοσιονομικιϊς πολιτικιϊς 

πρός τήν πολιτική άναπτύξεως τής οΙκονομίας καί ή 
έμμονή στή νομισματική σταθερότητα. 

Σύμφωνα μέ τίς σχετικές δηΜ>σεις του uπουρ
γοu τών ΟΙκονομικών, τό συνολικό i\ψος τών δη
μοσίων δαπανών γιά τό 1963 προβλέπεται σέ 27.5 13 
έκατ. δρχ. Άπό αότές, 21.236 έκατ. δρχ. άφοροϋν 

τΙς τρέχουσες δαπάνες τοv Κράτους καί 6.250 έκατ. 
δρχ. τό πρόγραμμα δημοσίων έπενδύσεων. ΕΙδι
κότερα, τά ~σοδα τοϋ τακτικοί\ προϋπολοyισμοu 

dνέρχονται σέ 21.263 tκατ. δρχ., ot δέ δαπάνες 
τοu σέ 20.11 3 έκατ. δρχ. Τό πλεόνασμα τών 1.150 
tκατ. δρχ. πρόκειται νά διατεθεί ώς συμβολή τοu 
τακτικου προϋπολογισμοι; στόν προuπολογισμό 

κρατικών έπενδύσεων. 

ΦΕΒΡΟΥ ΛΡJΟΣ 1963 

Ή πολιτική καί οΙκονομική σταθερότητα στήν 
·Ελλάδα, ποό προβάλλεται ώς έπίτευyμα τών Κυβερ

νήσεων Καραμανλη, σέ άντίθεση μέ τήν άστάθεια 
πού χαρακτήριζε τήν πορεία τής χώρας στό παρελ
θόν, άποτελοuν άντικείμενο σχολιασμοu άπό εύρω

παϊκά δημοσιογραφικά δρyανα. 

01 «Financial Ti mes>> τοiί Λονδίνου, σέ άνταπό
κρισιj τους άπό τήν 'Αθήνα, στίς 9 Φεβροuαρίου, 

ύποyραμμίζουν τό γεγονός «τής εύρύτητος τήν όποί
αν παρουσιάζει τό έκπονηθέν ύπό τijς Κυβερνήσεως 

Καραμανλή πρόγραμμα tπενδύσεων, διά τήν &νά
πτυξι ν τής γεωργικής βιομηχανίας>>, τονίζουν δτι 
«σuμφώνως πρός τό έν λόγφ ιιρόyραμμα θά άνεγερ
θοϋν πολλά έργοστάσια μέ συγχρόνους έyκαταστά
σεις καΙ μέ σκοπόν τήν άξιοποίησιν τών άγροτικών 
προϊόντων» καί καταλήγουν στή διαπίστωση δτι «ή 
dγροτική βιομηχανία θά συμβάλη εΙς τήν dνάπτυξιν 
τής οΙκονομίας τής χώρας». 

Κα\ ό &νταποιφιτής τής «Le Monde• στήν 'Αθή
να, Μ. Μαρσώ, σέ άρθρο του στή γαλλική έπιθεώ· 
ρηση «Presse lnformaιion», μέ ~iτλο <<'Η 'Ελλάς εις 
tό μεταίχμιον της έκλογής», συνδέοντας τήν οΙκο
νομική άνάπτυξη τής 'Ελλάδος -Ιδιαίτερα μέσα 
στά πλαίσια τής σuνδέσεώς της μέ τήν ΕΟΚ- ιιέ τήν 

έσωτερική πολιτική κατάσταση τi'jς χώρας, διαπι
στώνει: 

«'0 !λληνικός λαός tκτιμά δ,τι lχει ήδη πραγματοnοι
ηθή καΙ γνωρίζει καλώς τί ύπολεlπεται νό yίνη, καί ούδε

μ!α ύπάρχει άμφιβολ(α οτι, παρ. ολας τάς διενέξεις καί τάς 

κοινωνικοοικονομι<ά; έξελlξεις, πιστός ε!ς τάς παραδό
σεις του, θά έκλέξη τήν Εύρώπην. 

»Τήν στιγμήν κατά tήνόnο!αν ή έλληνική nροσπάθεια 
εΙ ναι άνάγκη νά δημιουρτήση τάς συvθήκας δι' gνα ταχύν 

Ιικσuγχρονισμόν τής οΙκονομίας τής χώρας καί μίαν βα

θείαv μεταρρύθμισιν tπ( τ.οί> κοινωνικοί> πεδίου, έκδηλοϋ· 
ται lντονος δραστηριότης της άντιπολιτεύσεως. 'Εν τοό
τοις, ή άλήθεια εlναι δτι εlτε άnό κόnωσιν, εlτε άnό άδια
φορ!αν, ή άπό μίαν ένστικτώδη έnιφυλακτικότητα ε!ς δ, η 
άφορά πολιτικούς άγώνας μή άνταποκρινομένους εΙς τάς 

έnιδιώξεις ένός λαο~, άφωσιωμένοu πρό παντός εΙς τήν 
οlκοδόμησιν ένός καλυτέρου μέλλοντος, τό έλληνικόν 
lθνος έν τψ σuνόλφ του δέν παρακολουθεί τοός πολιτικούς 
άγώνας, οι όποίο ι άποτελοiιν έπί τοiι παρόντος μiαν tπιφα

νειακήν άναταρ«χήν, ένώ ό βυθός παραμένει ήρεμος. 'Εν 

τοότοις, ή άδιαφορlα αGτη δέν όφείλεται εΙς πο).ιτικήν άπά
θειαν χαρακτηριστικήν ώρισμένων <'iλλαιν χωρών. 'Απλοίι
στατα, ό έλληνικός λαός lχ,ει μεταβληθij, lχ,ει έξελιχθή, 
έχει άνοίξει τοός όφθαλμοός του καί δέν άντιδρd πλέον ώς 

&λλοτε εΙς συναισθηματικούς παράγοντας. 'Από δέκα ήδη 

έτών -άnό τοv 1952, δταν ό άεlμνηστας στρατάρχης Παπά
γας άνήλθεν εΙς τήν έξουσlαν- ~χει έθισθij εΙς τήν κvβερ
νητικήν σταθερότητα καΙ τήν πολιτικήν συνοχ,ήν. Καί τοu

το έπετεόχθη εύκολώτερον, διότι εΙ χ, εν ήδη κοuρ«σθt'\ άπό 
τάς dyόνοvς διενέξεις μεταξό πληθωρικών ή έφημέρων πο

λιτικ<!)ν κομμάτων, εlχεν άπαuδιjσει βλt\πων τά; Κυβερνή

σεις διαδεχομένας άλλήλας. 

»'Ανεξαρτήτως nολιτικών συμπαθειών, ό "Ελλην δέν 
ε! ναι δυνατόν νά ύποτιμήση τά θετικά άποτελέσματα τής 
μακράς αύτής περιόδου συνοχijς: νομισματικήν σταθερό
τητα, έμπιστοσόvην εΙς τήν άποταμίεuσινJ αίσθητήν ni)ξη

σιν τοu έθνικοu εtσοδήματας, βελτlωσιν τοi} βιοτικο& έιη

πέδου, μεταπήδησιν εΙς δ).ους τούς τομε!ς τt'jς παραγωγής, 
έκ τοu σταδίου τής έμπειρικijς βιοτεχνίας, εtς έκείνο τijς 
όρθολοyιστικής έκβιομηχανίσεως, έπιβλητικήν άνάπτιιξιν 

τής 6μπορικ:ης ναuηλίας, τοU τοuρισμοϋ κ:αί τοϋ γενικοί> 
έξοιιλισμοl:ι τής χώρας. 'Ο άπολοyισμός αότός ρυθμίζει 
πλέον τήν συμπεριφοράν τών μαζών. 

•Σήμερον ό έλληνικός λαός, ό όποΙος εlδr. τί εlναι δυ
νατόν νά πρα'(ματοποιηθή διά τών προσπαΟειlί>ν μιάς δεκα
ε<ίας, δέν έπιτρέπει πλέον -δέν θά έπιτρέψη ποτέ- τήν 
έπιστρ<>φήν εΙς τό παρελθόν ή τήν καθυστέρησιν τijς άνα

ιττίιξεώς του άπό νέας έσωτερικάς διαμάχας. 'Ο έλληνικός 

λαός tκτιμd δ, τι ~χει ήδη πραγματοποιηθή κα( γνωρίζει 
καλώς τί ύπολείπεται νά ylνη. ΚαΙ μένουν άκόμη πολλά•. 

Καί ό άρθροyράφος καταλήγει: 

•Κατ' άρχήν ή μεγάλη πλειοψηφία τοϋ tλληνικοiι λα

οϋ παραδέχεται δτι >\ dνάπτυξις τής χώρας έξαρτuται πρό 
παντός έκ τής δvνατότητος προσαρμογής της ε!ς τήν 'Έύ
ρωπαϊκήν "Ωραν", Διότι, tάν ή 'Ελλάς εύρίσκε<αι εΙς τό 
μεταlχμιον τής έκλο·ιijς -οΙκονομική καt κοινωνική άνα
γέννησις έν εlρήνυ, τάξει καί κοινωνικjj δικαιοοιίνυ, ή 
τελμάτωσις ε!ς τοός δαιδάλους των άτερμόνων διενέξεων 

-δέν (ιπάpχει οi>δεμlα άμφιβολlα ώς πρός τήν τελικήν 
έκλοyήν. Πιστός εΙς τάς nαραδόσεις tov κuί τήν Ιστορικιjν 
του ροπήν ό έλλ'Ι"<ός λαός θά έκλέξη την Εuρώπην•~". 

2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1963 

'Ενώ συνεχίζεται ή άπερy\α τών t"παιδευτικών, 

σέ κυβερνητική άνακοίνωση σχετικά μέ τήν άπόφα-
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ση τfίς ΚΟ τfίς ΕΚ, στίς 31 'Ιανουαρίου, νά ζητήσει 
τήν πρόταξη επερωτήσεως γιά τήν παιδεία, προκειμέ

νου νά διακηρύξει «τήν άμέριστον συμπαράστασίν 

' της πρός τόν δίκαιον άγώνα του έκπαιδευτικου κό

σμου>>, μεταξύ άλλων έπισημαίνεται: 

«Διά του κατατεθέντος προϋπολογισμοί) ή Κυβέρνησις 

έξέθεσεν εiλικρινώς καί τιμίως τήν οiκονομικήν κατάστα

σιν τής χώρας. Παρά τήν συμπάθειάν της πρός τούς δημο

σίους ύπαλλήλους, &δήλωσε σαφώς καί έν πλήρει συνειδή

σει τής έθνικής της εύθύνης δτι έπί του παρόντος δέν είναι 

δυνατόν, πέραν τών γενομένων προσφάτως παραχωρήσε

ων, νά άντιμετωπισθή αϋξησις τών άποδοχών των. 

»'Εκ του κανόνος αύτοu ούδεμία έξαίρεσις &πι τρέπεται, 

άλλά καί ούδεμία προνομιακή μεταχείρισις είναι δυνατή. 

Τοuτο έξηγήθη σαφώς καί έγκαίρως εiς τούς εκπαιδευτι

κούς, οί όποίοι, παρά ταuτα, κατήλθαν εiς άπεργίαν. 

>>'Η Κυβέρνησις καλεί διά τελευταία ν φοράν τούς &κ

παιδευτικούς νά έπανέλθουν εiς τά εργα των. Διότι εχει 

παράσχει τάς άποδείξεις, διά τής μέχρι τοuδε πολιτείας 

της, δτι καί τήν ύψηλήν των άποστολήν έκτιμίi καί μέ 

στοργήν άντιμετώπισεν έκάστοτε τά αiτήματά των, ώς διά 

δημοσίων έκ:δηλώσεων άνεγνώρισαν προσφάτως καί επα

νειλημμένως αί διοικήσεις τών όργανώσεών των. Τοuτ' 

αύτό θά πράξη καί εiς τό μέλλον μέ κριτήρια τάς οiκονομι

κάς δυνατότητας του τόπου, τήν σταθεράν έπιδίωξιν βελ

τιώσεως τών πραγμάτων τής Παιδείας καί τήν προσήλωσιν 

είς τήν iδέαν τής κοινωνικής δικαιοσύνης». 

Δύο ήμέρες άργότερα, στίς 4 Φεβρουαρίου, ή Κυ
βέρνηση μέ έκτενfί άνακοίνωσή της καλεί τούς εκ

παιδευτικούς νά επανέλθουν στήν έργασία τους έντός 

διημέρου καί παράλληλα επισημαίνει τά μέτρα πού 

εχουν ληφθεί ύπέρ του κλάδου τά τελευταία χρόνια. 

Τήν ίδια ήμέρα ό Γ. Παπανδρέου θά καταθέσει 

στή Βουλή πρόταση νόμου, γιά αύξηση τών έπιδομά

των τών εκπαιδευτικών, ένώ άπό τήν πλευρά τους, οί 

δμοσπονδίες λειτουργών Μέσης καί Στοιχειώδους 

'Εκπαιδεύσεως, μέ άναιωινώσεις, τους έπέμεναν δτι 

οί εκπαιδευτικοί εχουν άδικηθεί άπό τήν Πολιτεία 

καί δήλωναν δτι θά συνεχίσουν τήν άπεργία τους . 

Στή σχετική κυβερνητική άνακοίνωση, μεταξύ άλ

λων άναφερόταν: 

«Διά προχθεσινής άνακοινώσεώς της ή Κυβέρνησις 

/:κάλεσε τούς εκπαιδευτικούς νά έπανέλθουν είς τά εργα 

των, άκούοντες τήν φωνήν του έθνικοu καθήκοντος. Καί 

τούς έτόνισεν δτι, δπως κατά τό παρελθόν άπέδειξεν δτι 

έκτιμii τήν ύψηλi'Jν άποστολήν των, άντιμετωπίσασα εκά

στοτε μέ στοργήν τά αiτήμα:τά των, οϋτω καί είς τό μέλλον 

θά πράξη τό αύτό μέ κριτήριο τάς οίκονομικάς δυνατότη

τας του τόπου, τήν έπιδίωξιν σταθερίiς βελτιώσεως τών 

πραγμάτων τής Παιδείας καί τήν προσήλωσιν είς τήν iδέαν 

τής κοινωνικής δικαιοσύνrjς. 

»Είναι λυπηρόν δτι οί έκπαιδευτικοί δέν ήθέλησαν νά 

άνταποκριθοuν εiς τήν πρόσκλησιν αύτήν. ~Οχι δέ μόνον 

τοuτο, άλλ' εiς άπάντησιν έξέδωσαν άνακοινώσεις, αί 

όποίαι διαστρεβλώνουν τήν άλήθειαν κατά τρόπον άπά-

δοντα εiς πνευματικούς άνθρώπους. Τό γεγονός άκριβώς 

τοuτο άναγκάζει τήν Κυβέρνησιν νά κατατοπίση τήν κοι

νήν γνώμην, ωστε νά μή παρασύρεται άπό τούς ισχυρι

σμούς των εκπαιδευτικών, οί όποίοι παριστάνουν άνακρι

βώς έαυτούς ώς άδικουμένους, καί νά ύπενθυμίση τά λη

φθέντα ύπέρ αύτών κατά τά τελευταία ετη μέτρα. Τά μέτρα 

ταuτα συνοψίζονται εiς τά έξής: 

»α. 'Από τοu 1955 καθιερώθη διά τούς έκπαιδευτικούς 
εiδική βαθμολογική καί μισθολογική κλίμαξ, έλήφθη δέ 

πρόνοια ταχείας έντός αύτής έξελίξεώς των, rοστε νά εύρί

σκωνται εiς σαφώς πλεονεκτικήν θέσιν εναντι τών liλλων 

κλάδων τών δημοσίων ύπαλλήλων. Οϋτω, οί μέν λειτουρ

γοί τής Μέσης 'Εκπαιδεύσεως φθάνουν έντός ένδεκαετίας 

εiς τόν βαθμό ν του τμηματάρχου α', οί δέ τής Στοιχειώ

δους έντός 8-1 ο έτών εiς τόν βαθμόν του τμηματάρχου β,. 
'Εξ liλλου, ποσοστόν 35% τών θέσεων τfjς Στοιχειώδους 
'Εκπαιδεύσεως είναι έπί βαθμφ τμηματάρχου β' εως διευ

θυντοu α ' , ποσοστόν δέ 31 ,2% τών θέσεων τής Μέσης 
'Εκπαιδεύσεως τών επιστημονικών κλάδων έπί βαθμφ δι

ευθυντοu β, εως γενικοί) διευθυντοu. 

»β. Τό 1957 έχορηγήθη εiς τούς λειτουργούς τής Μέσης 
'Εκπαιδεύσεως είδικόν έπίδομα 250 δραχμών, άπό δέ Ιης 
'Ιανουαρίου 1959 ηύξήθη κατά 100 δραχμάς μηνιαίως τό 
είδικόν έπίδομα τό παρεχόμενον άπό του 1955 εiς τούς δη
μοδιδασκάλους. 

»γ. Τό 1961 ή Κυβέρνησις άπεδέχθη καθ' όλοκ:ληρίαν 
τά συμπεράσματα τής συσταθείσης ύπό τόν άντιπρόεδρον 

του Συμβουλίου 'Επικρατείας κ. Μανιάτη ν έπιτροπής καί 

έκλιμάκωσεν αϋξησιν 200-550 δραχμών διά τούς λειτουρ
γούς τής Μέσης καί 300-450 διά τούς τής Στοιχειώδους, διά 
νά μή ύστεροuν άπό άπόψεως άποδοχών εναντι τών περι

φερειακών οικονομικών ύπαλλήλων. Πρέπει έπίσης νά 

σημειωθή δτι παρά πάντα περί του άντιθέτου iσχυρισμόν 

τών εκπαιδευτικών, ή έπιτροπή κατηγορηματικώς άπέ

κλεισε τήν έξομοίωσιν αύτών πρός τούς τεχνικούς καί δή 

τούς γεωπόνους. 

»Τά νέα οiκονομικά αiτήματα τών εκπαιδευτικών δέν 

αποβλέπουν πλέον εiς τήν άποκατάστασιν iσότητος εναντι 

των liλλων ύπαλλήλων -ή όποία εχει έπέλθει- άλλ' είς 

τήν δημιουργίαν προνομιακοί) δι' αύτούς καθεστώτος. Καί 

οί μέν λειτουργοί τής Μέσης ζητοuν αϋξησιν κατά 1.000 
δρχ. μηνιαίως του εiδικοu αύτών επιδόματος καί μισθολο

γικήν έξίσωσιν πρός τόν κλάδον τών τεχνικών, οί δέ τής 

Στοιχειώδους, αϋξησιν του εiδικοu έπιδόματός των κατά 

700 δρχ. μηνιαίως καί χορήγησιν προσθέτου έπιδόματος 
400 δρχ. εiς τούς δημοδιδασκάλους τών μονοθεσίων σχο
λείων. 'Από τfjς πρώτης στιγμής ή Κυβέρνησις έτόνισεν 

δτι τά νέα ταί)τα αiτήματα δέν είναι δυνατόν νά γίνουν, ύπό 

τάς παρούσας συνθήκας, αποδεκτά, εστω καί έν μέρει. Διό

τι ή αποδοχή των θά συνεπέφερεν εϊτε αϋξησιν τών φορο

λογικών βαρών, εϊτε αδυναμίαν χρηματοδοτήσεως έκτου 

κρατικοί) προϋπολογισμοί) του προγράμματος τών επενδύ

σεων, έκ τής πραγματώσεως του όποίου έξαρτίiται ή αϋξη

σις του έθνικοu είσοδήματος καί ή liνοδος του βιοτικοί) 

έπιπέδου του έλληνικοu λαοu, έξ ής καί οί εκπαιδευτικοί 

θά d!φεληθοuν. ·Η δέ Κυβέρνησις, ύπεύθυνος διά τήν τύ

χη ν δλων τών τάξεων του έλληνικοu λαοu δέν εΙναι δυνα

τόν νά ίκανοποιή τά αiτήματα ώρισμένων μόνον τάξεων, 

μάλιστα δέ δταν είναι μαθηματικώς βέβαιον δτι τοιαύτη 
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τυχόν ίκανοποίησις θά άποβfj Ι::πί ζημίιt του κοινωνικοu 

συνόλου. 

»'Αλλ' Ι::ν τij προσπαθεί<t των δπως θεμελιώσουν τά 

αιτήματά των, οί εκπαιδευτικοί ισχυρίζονται δτι τό Κρά

τος, παρά τάς επαγγελίας του, δέν επιδεικνύει ενδιαφέρον 

διά τήν Παιδείαν, άφοu ή αύξησις τών διά τήν μισθοδοσίαν 

τών εκπαιδευτικών δαπανών άνέρχεται, κατά τόν κατατε

θέντα προϋπολογισμόν του ι 963, είς μόνον 60 εκατομμύ
ρια, δσα δηλαδή άπαιτοuνται διά τούς νεοδιορισθησομέ

νους, κατά τό πρόγραμμα, εκπαιδευτικούς. Πλήν τοu δτι 

δμως ή προβλεπομένη αύξησις τών εκ του τακτικου προϋ
πολογισμοί) δαπανών διά τήν Παιδείαν άνέρχεται είς 143,7 
έκατ. καί είς 359,6 έκατ. ή αύξησις τών σχετικών πρός 
αuτήν δαπανών του προϋπολογισμοί) επενδύσεων (άπό 

210,4 έκατ. τό 1962 εις 570 έκατ. τό 1963), θέλουν νά λη
σμονοuν δτι ή μέριμνα διά τήν Παιδείαν δέν εγκειται εις 

τήν αύξησιν τών άποδοχών τών εκπαιδευτικών, οϋτε εξαν

τλείται εις αuτήν. 'Αληθής μέριμνα διά τήν Παιδείαν 

ύπάρχει δταν βελτιοuνται ουσιαστικώς αί συνθfjκαι παρο

χfjς τfjς μορφώσεως διά τfjς αuξήσεως του άριθμοu τών 

εκπαιδευτικών, διά τfjς δημιουργίας νέων σχολείων, διά 

τfjς βελτιώσεως τών προγραμμάτων, διά του εμπλουτισμοί) 

τών εποπτικών μέσων, διά τfjς δημιουργίας εργαστηρίων, 

διά τfjς άνεγέρσεως διδακτηρίων, διά τfjς παροχfjς δσον 

τό δυνατόν περισσοτέρων ύποτροφιών κ.λ.π. Καί ή τερα~ 
στία αϋξησις τών διατιθεμένων έκ του προγράμματος τών 

επενδύσεων διά τήν Παιδείαν άποτελεί τήν καλυτέραν 

άπόδειξιν, παρά πάντα περί του άντιθέτου ίσχυρισμόν καί 

παρ' οίοδήriοτε δημοκοπικόν σύνθημα, δτι ή Κυβέρνησις 

άντιμετωπίζει Ι::πί όρθfjς καί ύγιοuς βάσεως τά προβλή

ματα τfjς Παιδείας. Τοuτο δέ δέον νά τό άντιληφθοuν 

περισσότερον παντός ι'iλλου οί γονείς, οί δποίοι, τασσό

μενοι άλληλέγγυοι πρός τούς άπεργούς, άντί νά είναι 

συμπαραστάται τοu Κράτους, οuδέν dλλο επιτυγχάνουν η 

νά παρεμποδίσουν τήν μόρφωσιν τών τέκνων των. Καί θά 

πρέπει ετι πλέον νά εχουν ύπ, δψιν των οί γονείς δτι τυχόν 

ίκανοποίησις τών άξιώσεων τών εκπαιδευτικών θά συνη
πήγετο κατ' άνάγκην τήν έπαναφοράν τfjς μαθητικfjς 

εισφοράς, μάλιστα δέ είς σημαντικώς μεγαλύτερον ϋψος η 

κατά τό παρελθόν, προκειμένου νά καλυφθi'j ή μεγάλη έκ 

τών αuξήσεων δαπάνη». 

7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1963 

'Η παράταση τής άναταραχής στό χώρο τής 

εκπαιδεύσεως όδηγεί τήν Κυβέρνηση στήν άπό

φαση νά κηρύξει πολιτική επιστράτευση τών άπεργών 

εκπαιδευτικών. Στή σχετική άνακ:οίνωση άναφέρε

ται: 

«Ή Κυβέρνησις, πρό τfjς Ι::κδηλώσεως τfjς άπεργίας 

τών εκπαιδευτικών, διά του άντιπροέδρου αuτfjς καί τών 

ύπουργών Παιδείας καί οικονομικών, !::δήλωσε όαφώς 
πρός αuτούς δτι ύφίσταται πραγματική άδυναμία ίκανο

ποιήσεως τών αίτημάτων των, τούς συνέστησε δέ νά μή 

προσφύγουν είς τό άντισυνταγματικόν μέτρον τfjς άπεργί

ας, διότι οuδέν έπρόκειτο Ι::ξ αuτοu νά άποκομίσουν. Μετά, 

εξ άλλου, τήν κήρυξ ι ν τfjς άπεργίας, άπηύθυνε κατ, επανά

ληψιν σύστασιν καί εκκ:λησιν πρός αuτούς νά Ι::γκαταλεί-

ψουν τήν dστοχον καί έπιζήμιον ένέργειάν των καί νά επα

νέλθουν είς τάς θέσεις των. 'Ετόνισεν, Ι::πίσης, κατά τρό

πον μή έπιδεχόμενον τήν παραμικράν παρανόησιν, δτι δέν 

είναι δυνατόν νά άνεχθi'j ούτε νά παραβιάζωνται τό Σύνταγ
μα καί οί νόμοι, άλλ' ούτε καί νά μένουν χωρίς μόρφωσιν 

τά τέκνα του έλληνικοu λαοu. 

» UΗλπισεν ή Κυβέρνησις δτι οί εκπαιδευτικοί, οί ()ποί
οι είναι τεταγμένοι νά διδάσκουν καί τήν προσήλωσιν ε!ς 

εννοιαν του καθήκοντος, πρώτοι θά άντελαμβάνοντο δτι 

εσφαλαν. Καί έπέδειξαν άπέραντον ύπομονήν καί άνοχήν. 

Διεψεύσθη δμως εις τάς προσδοκίας της. 

»Ή Κυβέρνησις εχει κατ' άρχήν πολιτικόν συμφέρον 

νά ίκανοποιfj τά αίτήματα τών διαφόρων κοινωνικών 

δμάδων. 'Οσάκις άρνείται, τό πράττει διότι τοuτο έπι

βάλλεται, κατά κρίσιν της, άπό τό συμφέρον του κοινω

νικοί) συνόλου, διά τό δποίον είναι ύπεύθυνος. Τούτου 

δοθέντος, θά ήτο άδύνατον ή οίαδήποτε Κυβέρνησις νά 

δεχθfj τήν δυναμική ν έπιβολήν αίτημάτων παρ' οίουδή
ποτε, χωρίς τόν κίνδυνον τfjς άμέσου άποσυνθέσεως τfjς 

Πολιτείας. 

»'Επειδή, έξ ι'iλλου, ή Κυβέρνησις είναι ύποχρεωμένη 

νά έξασφαλίση τήν άποκατάστασιν τfjς λειτουργίας τών 

σχολείων, άπεφάσισε, παρά τό γεγονός δτι ύπέρ τάς 7.000 
έκπαιδευτικών έπανi'jλθεν ijδη είς τά εργα των, νά προβfj 

άπό αϋριον, 8 Φεβρουαρίου, εις τήν πολιτικήν έπιστρά
τευσιν τών άπεργών, κάμνουσα χρfjσιν τών δικαιωμάτων 

καί τών έξουσιών, τάς δποίας τfjς παρέχουν τό Σύνταγμα 

καί ή κειμένη νομοθεσία. 'Η άπόφασις περί πολιτικfjς 

επιστρατεύσεως δημοσιεύεται σήμερον είς εκτακτον φύλ

λον τfjς 'Εφημερίδος τfjς Κυβερνήσεως καί κοινοποιείται 

είς τάς άρμοδίας άνά τήν χώραν άρχάς, τίθεται δέ είς έφαρ

μογήν άπό τfjς 8ης πρωϊνfjς τfjς αύρων. Έξ ι'iλλου, δι' 

έτέρας άποφάσεως, δημοσιευομένης έπίσης σήμερον, πα

ρατείνεται έπί τρείς εβδομάδας ή διάρκεια του τρέχοντος 

σχολικοί) ετουρ>. 

7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1963 

'Ο νέος πρόεδρος του κονσόρτσιουμ γιά τήν 

'Ελλάδα, Μ. Κόχραν, συναντaται κ:αί εχει συνεργα

σία μέ τόν Κ. Καραμανλή . Στή συνάντηση, στήν 

όποία παρέστη κ:αί ό ύπουργός Συντονισμοu, δ Κ. 

Καραμανλής έξέθεσε «τάς κ:εντρικ:άς γραμμάς τής 

οίκ:ονομικ:ής καταστάσεως τής χώρας, καθώς κ:αί τά 

χρηματοδοτικά προβλήματα, τά όποία άντιμετωπίζει 

ή 'Ελλάς προκειμένου νά έφαρμόση εν άναγκ:αίον 

πρόγραμμα δημοσίων έπενδύσεων, άποβλεπουσών 

είς τήν βξασφάλισιν τής άπαιτουμένης διά τήν πε

ραιτέρω έξέλιξιν τής έλληνικ:ής οiκ:ονομίας ύποδο

μής» κ:αί ύπέδειξε «τάς κατά τήν κρίσιν τής έλληνι
κ:ής Κυβερνήσεως προσφορωτέρας μεθόδους έπιλύ

σεως τών προβλημάτων τούτων». 

Κυβερνητικοί κύκλοι μετά τή συνάντηση θά δη

λώσουν δτι «δ κ:. Κόχραν εδειξε κ:ατανόησιν έπί τών 
άναπτυχθεισών έλληνικών άπόψεων κ:αί διεδήλωσε 

τήν άπόφασίν του νά συμβάλη εiς τήν έπίτευξιν θετι

κών άποτελεσμάτων». 
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7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1963 

'Ενώ, άπό τίς 30 'Ιανουαρίου, διεξάγεται στά Χα
νιά ή δίκη γιά τά έπεισόδια πού προκλήθηκαν στό 

·Ηράκλειο τόν περασμένο 'Ιούλιο, ή Κυβέρνηση μέ 

άνακοίνωσή της έπισημαίνει τήν ύπαρξη πολιτικών 

έλατηρίων στό συλλαλητήριο τής 25ης 'Ιουλίου· 

παράλληλα, καταγγέλλει τήν τακτική τής E:J( γιά 
έκμετάλλευση τοϋ θέματος, καθώς καί τήν κατάθεση 

άνακριβrον στοιχείων άπό τήν πλευρά βουλευτών καί 

έπιφανrον στελεχών της. Στή σχετική κυβερνητική 

άνακοίνωση, μεταξύ c'iλλων παρατηρείται: 

«Ή 'Ένωσις Κέντρου εσπευσε καί είς τήν δίκην Χανί

ων νά δικαιολογήση διά τών στελεχών καί τών βουλευτών 

της, οί όποίοι έξητάσθησαν ώς μάρτυρες ύπερασπίσεως, 

τάς γνωστάς άναρχικάς έκδηλώσεις του 'Ηρακλείου. Καί 

δέν περιωρίσθησαν μόνον είς τήν όμαδικήν των προσέ

λευσιν οί βουλευταί τής 'Ενώσεως Κέντρου. Προσεφέρ

θησαν έπί πλέον νά ύποστηρίξουν γεγονότα καί στοιχεία 

άπολύτως άνακριβή, βεβαιώσαντες ένώπιον του δικαστη

ρίου δτι τά έλατήρια τών άναρχικών έκδηλώσεων ύπήρξαν 

οίκονομικά, όφειλόμενα δήθεν είς τήν άστοργίαν τής Κυ

βερνήσεως δπως ίκανοποιήση τά αίτήματα τών σουλτανι

νοπαραγωγών. 'Εν τούτοις, καλώς έγνώριζαν δτι ή άποφα

σισθείσα άπό μέρους τής Κυβερνήσεως ένίσχυσις τών 

σουλτανινοπαραγωγών ύπήρξεν ή ύψηλοτέρα προστασία, 

ή όποία προσεφέρθη ποτέ είς άγροτικήν τάξιν καί άγροτι

κόν προϊόν καί ή όποία μόνον κατά τό ε τος ι 962 έπρόκει το 
νά στοιχίση είς τόν προϋπολογισμόν θυσίαν 194 έκατ., τήν 
όποίαν έν γνώσει του ύπέστη τό Κράτος, καθορίσαν τιμάς 
ύψηλοτέρας τών διεθνών, άκριβώς διά νά προστατεύση 

τούς σουλτανινοπαραγωγούς ( ... ). 
'Η δίκη του 'Ηρακλείου δίδει άφορμήν δπως έπιση

μανθή έκ νέου ή άπαράδεκτος τακτική τήν όποίαν άκολου

θεί ή 'Ένωσις Κέντρου, ή όποία, διά τής συστηματικής 

έπιστρατεύσεως τών βουλευτών της καί τής όμαδικής έι!

φανίσεώς των ώς μαρτύρων ένώπιον του δικαστηρίου έπι

χειρεί, ύπό τήν κάλυψιν μάλιστα τής άσυλίας αυτών, νά 

προσδώση πολιτικήν χροιάν καί είς τά κοινότερα άδική

ματα του ποινικου νόμου καί δταν άκόμη τής διιhξεως αυ
τών αυτεπαγγέλτως έπιλαμβάνεται ή άρμοδία δικαστική 

άρχή. Πρόκειται περί τακτικής άπαραδέκτου, ή όποία, Ciν 

δέν έμποδίζη, παρενοχλεί πάντως τήν δικαιοσύνην κατά 

τήν έκπλήρωσιν τών καθηκόντων της». 

9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1963 

·Ο Κ. Καραμανλής δέχεται σέ συνεργασία τόν 

ύπουργό Δημοσίων ~Εργων, Σ. Γκίκα, προκειμένου 

νά ένημερωθεί γιά τήν κατάσταση πού έπικρατεί στή 

χώρα, μετά τίς πρόσφατες θεομηνίες. 

Γιά τό ίδιο θέμα, συνήλθε, στίς 19 Φεβρουαρίου, 
ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή ή έξ ύπουργrον 
Κυβερνητική 'Επιτροπή, μέ τή συμμετοχή τοϋ διοι

κητή τής ΑΤΕ, Α.' Αποστολίδη. Στή σύσκεψη εγινε 

άπολογισμός τής έκτάσεως των καταστροφών, έξετά

στηκε ή δυνατότητα άξιοποιήσεως τής καλλιεργή-

σιμης γής μέ τή βοήθεια των κρατικών ύπηρεσιrον 

καί τής 'Αγροτικής Τράπεζας καί δόθηκαν όδηγίες 

γιά τήν προώθηση των άναγκαίων μέτρων πρός τούς 

πληγέντες. Συγκεκριμένα, ή Κυβέρνηση έξήγγειλε 

τή διάθεση ποσοϋ 340 έκατ. δρχ. βάσει τοϋ προγράμ
ματος ένισχύσεως τής άναδιοργανώσεως των καλ

λιεργειών, μέσα στό 1963, ένrο παράλληλα άποφα
σίστηκε ή καταβολή άποζημιώσεων άπό τόν ΟΓ Α 

στούς παραγωγούς πού έπλήγησαν άπό τόν παγετό. 

11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1963 

'Ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής άπευθύνει στό 

γενικό γραμματέα τοϋ ΝΑΤΟ, Ντ. Στίκκερ, τήν άκό

λουθη έπιστολή: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Σοβαράς άνησυχίας προκαλούν αί άναφυείσαι 

έσχάτως διαφωνία ι καί άντιθέσεις μεταξύ ώρισμένων 

μελών τής Άτλαντικής Συμμαχίας. Αύται παραi-εινό
μεναι κινδυνεύουν νά κλονίσουν τήν έπιβαλλομένην 
1συμμαχικήν ένότητα καί νά παρεμποδίσουν τήν άπο
τελεσματικήν λειτουργίαν καί τήν πλήρη άπόδοσιν 

του άμυντικοv μηχανισμού τής συμμαχίας. Καθ' ffν 

στιγμήν ή εύνοϊκή έκβασις τής κρίσεως έν Κούβcι 

εlχε βελτιώσει ούσιωδώς τήν θέσιν τής Δύσεως, αί δέ 

σημειούμεναι έν τφ πλαισίφ του κομμουνιστικού κό

σμου διασπαστικαί έκδηλώσεις έπέβαλλον σήμερον 

περισσότερον άπό ποτέ άλλοτε τήν έν πνεύματι άρ

ραyοvς ένότητος έπαyρύπνησιν πρός άξιοποίησιν αύ

τών έν τφ συμφέροντι του έλευθέρου κόσμου, αί 

άναφυείσαι ένδοκρατικαί διαφωνίαι τείνουν νά &να

τρέψουν τήν δλην κατάστασιν έπ' ώφελείcι τών άν

τιπάλων μας. 

»'Η κατάστασις αϋτη δημιουργεί μίαν yενικωτέ

ραν εύθύνην δι ' δ λα άνεξαιρέτως τά μέλη τής 'Α τ
λαντικής Κοινότητος. Εύθύνην έναντι τών σκοπών 

τής Συμμαχίας, εύθύνην έναντι τών λαών τών δποίων 

αϋτη προστατεύει τήν άσφάλειαν καί τήν έλευθερί

αν, εύθύνην έναντι του έλευθέρου κόσμου διά τόν 

δποίον ή άτλαντική ίσχύς άποτελεί τήν κυριωτέραν 

άμυντικήν έπαλξιν. Έξ αύτου προκύπτει δι' δλους 

ήμι'iς τό καθήκον, δπως διά μιι'iς συντονισμένης κοι

νής προσπαθείας έπιδιώξωμεν τήν έξομάλυνσιν τών 

ύφισταμένων δυσχερειών καί ' τήν έδραίωσιν τής 

συμμαχικής ένότητος καί συνοχής. 

>>Καί άλλοτε εlχον ύποβάλει τήν σκέψιν δπως τό 

Συμβούλιον τής Συμμαχίας συνέρχεται εlς τήν στά

θμην τών πρωθυπουργών, δσάκις άντιμετωπίζονται 

προβλήματα έπιβάλλοντα τήν λήψιν σοβαρωτέρων 

άποφάσεων. 

>>~Ε χω τήν έντύπωσιν δτι περισσότερον άπό ποτέ 

άλλοτε αί παρουσαι συνθήκαι θά έδικαιολόyουν τήν 

σύyκλησιν του Συμβουλίου είς τήν άνωτέραν αύτήν 

πρωθυπουργικήν στάθμην, εϊτε έν έκτάκτφ συνόδφ 
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Συνάντηση μέ τόν Μ. Κόχραν. 
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είτε κατά τήν έν 'Οττάβrι προσεχή έαριvήν σύνοδο ν. 

»Δέν γνωρίζω έάν καί μέχρι ποίου σημείου αί Κυ

βερνήσεις τών λοιπών συμμάχων χωρών συμμερί

ζονται τάς άνησυχίας, ώς καί ποίας ένερyείας θά 

έθεώρουν προσφορωτέρας διά τήν έξοδον τfίς συμ

μαχίας άπό τήν παροvσαν κρίσιν. 

»Εlμαι, όμως, βέβαιος, ότι vμείς, κύριε πρόεδρε, 

εlσθε περισσότερον παντός aλλου ένήμερος έπί του 

προκειμένου θέματος. 'Εφ' Φ καί βασιζόμενος είς τό 

προσωπικόν σας κvρος ώς καί είς τό κατά πλήρη 

άρμοδιότητα ένδιαφέρον σας, έπαφίεμαι είς vμaς, ίνα 

βάσει τών δεδομένων καί τών ένδείξεων, aς έχετε 

ύπ'όψιν, δώσητε είς τό περιεχόμενον τfίς παρούσης 

έπιστολfίς μου τήν ήν ήθέλετε κρίνει χρήσιμον καί 

έποικοδομητικήν συνέχειαν. 

»Δέξασθε, κύριε πρόεδρε, τήν έκφρασιν τfίς βα

θείας έκτιμήσεώς μου»23s. 

Στήν &πάντησή του, δ Ντ.Στίκκερ &ναφέρει: 

<<Κύριε πρόεδρε, 

»Σaς εlμαι λίαν εύγνώμων διότι μοί απεστείλατε, διά 

του πρέσβεως κ. Παλαμa, τήν έπιστολήν σας τής \\ης Φε

βρουαρίου καί διότι μέ βολιδοσκοπείτε περί τής σκέψεώς 

σας δπως τό Συμβούλιον του ΝΑΤΟ συνέλθη είς τό έπίπε

δον πρωθυπουργών κατά τήν προσεχή σύνοδόν του η κατά 

τήν έαρινήν σύνοδον έν Όττάβ~. 

»'Ως λέγετε, αί πρόσφατοι έξελίξεις απασχολουν ευρέ

ως τήν Συμμαχίαν καί συμμερίζομαι πλήρως τήν άποψίν 

σας καθ' ή ν, ώς μέλη τής Συμμαχίας, φέρομεν κοινή ν ευθύ

νη ν διά νά κάνωμεν κάτι πρός μείωσιν τών τρεχουσών δυ

σχερειών μας καί πρός ένίσχυσιν τής ένότητος καί συνο

χής μας. Μέ αυτά ακριβώς κατά νουν προέβην, ευθύς ώς 

ηδυνήθην νά έπανέλθω είς τά καθήκοντά μου, είς σειράν 

έπαφών μετά τών Κυβερνήσεων τινών τών πλέον ενδιαφε

ρομένων Κρατών - τής Γερμανίας, τής 'Ιταλίας, τής Με

γάλης Βρετανίας, του Βελγίου καί τών Κάτω Χωρών. Προέ

τεινα έπίσης συνομιλίαν μετά τών Γάλλων άρμοδίων αλλά 

δέν ελαβον απάντησιν. Κατά τάς έιιταφάς μου ταύτας συνε

ζήτησα μετά τών Κυβερνήσεων τών αναφερθεισών χωρών 

τό πρόβλημα τό προκυπτον έκ του ανακοινωθέντος του 

Νασσάου. Μετά τινων έξ αυτών, συνεζήτησα έπίσης τάς 

δυσχερείας τάς προκυπτούσας έκ τής αποτυχίας τών δια

πραγματεύσεων τών Βρυξελλών καθώς καί τό τί ήτο δυνα

τόν καί θά εΠρεπε νά γίνη ϊνα ή κρίσις μή έπηρέαση τό 
ΝΑΤΟ, έπί του όποίου βασίζεται τό δλον οίκοδόμημα τής 

έλευθέρας Ευρώπης καί έπί του όποίου, ώς παρατηρείται, 

θεμελειουται ή δλη ασφάλεια του δυτικου κόσμου. 

»'Επί του παρόντος, εlναι πολύ ένωρίς διά νά λεχθή 

ποίον θά εlναι τό τελικόν αποτέλεσμα. Πάντως, γνωρίζω 

δτι αί Κυβερνήσ'εις μετά τών όποίων συνωμίλησα προσπα

θουν νά διατηρήσουν δσον τό δυνατόν περισσοτέραν ένό

τητα είς τόν πολιτικόν, τόν οίκονομικόν καί τόν αμυντικόν 

τομέα. 'Όσον αφορa τό ΝΆ ΤΟ, πρέπει νά συγκεντρώσω
μεν τάς προσπαθείας μας είς τήν παγειοποίησιν καί τήν 

ένίσχυσιν έκείνων τά όποία fiδη ύπάρχουν. Πρέπει νά το

νώσωμεν τόν ρυθμόν τών πολιτικών μας διαβουλεύσεων καί 

νά καταβάλωμεν πάσαν προσπάθειαν προόδου έπί τής 

άμυντικής πολιτικής. 'Όσον ό.φορa τήν ΕΟΚ, τά Κράτη 

έκείνα τά όποία ευνοοuν τήν είσδοχήν τής Μεγάλης Βρε

τανίας fiδη διαβουλεύονται έπί τών καλυτέρων τρόπων 

διά τήν διατήρησιν τών δεσμών των μετ' αυτής. Είς τόν 

οίκονομικόν τομέα θά πρέπει νά καταβληθουν προσπάθει

αι ϊνα διευκολυνθή δσον τό δυνατόν ή Μεγάλη Βρετανία 

ϊνα είσέλθη είς τήν ΕΟΚ είς ό.πώτερον στάδιον. 

»Μέχρι τοί>δε δέν ελαβον άλλας προτάσεις διά σύσκε

ψιν είς τό έπίπεδον τό όποίον προτείνετε, καί, ώς καλώς 

γνωρίζετε, ύφίστανται ώρισμέναι δυσχέρειαι, τινές έξ αυ

τών συμφυείς πρός τάς τοιαύτας διασκέψεις, καί άλλαι 

συνδεδεμέναι μέ τήν παρουσαν κατάστασιν, αϊτινες αποτε

λουν έμπόδιον διά τήν διάσκεψιν ταύτην. 'Εν πρώτοις, 

συνάντησις αρχηγών Κυβερνήσεων αποτελεί τόσον ση

μαντικόν γεγονός καί θά έδημιούργει τόσας πολλάς έλπί

δας, rοστε οίαδήποτε αποτυχία καταλήξεως είς συμφωνίαν 

θά συνεπήγετο σοβαρωτάτας συνέπείας. ·Η σύσκεψις του 

1957 εlχε καλώς προετοιμασθή έκ τών προτέρων κατά τρό
πον rοστε, δταν έπραγματοποιήθη, ή έπιτυχία της ήτο σχε

δόν έξησφαλισμένη. Δέν δύναμαι νά αίσθάνωμαι βέβαιος 

δτι τό αυτό θά ίσχυε καί ύπό τάς παρούσας συνθήκας. 

Πράγματι, δέν εχω σαφή είκόνα του τί θά ήδύνατο νά συ

ζητηθή είς τοιαύτην σύσκεψιν, δοθέντος δτι δέν ε{ναι καθ' 

οΙονδήποτε τρόπον βέβαιον δτι δλαι αί ένδιαφερόμεναι 

Κυβερνησεις θά ήσαν διατεθημέναι νά όμιλήσουν έπί μει

ζόνων θεμάτων. 

»'Εν συμπεράσματι, έπιθυμώ νά σaς ευχαριστήσω καί 

πάλιν διότι μέ έπληρΌφορήσατε κατά τρόπον τόσον σαφή 

καί πλήρη περί τών σκέψεών σας έπί του λίαν σημαντικου 

τούτου θέματος. 'Εάν, είς οίανδήποτε στιγμήν, διαφανουν 

έλπίδες αναμονής επιτυχών αποτελεσμάτων έκ διασκέψεως 

του είδους τής όποίας προτείνετε, θά ε{μαι βεβαίως διατε

θημένος νά δώσω συνέχεια ν είς τό ζήτημα. 'Εν πάστJ περι

πτώσει, θά μεταβώ είς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας κατά τάς 

αρχάς Μαρτίου καί θα συζητήσω έκεί τήν σκέψιν σας. 

'Αλλά, έπί του παρόντος, άποκλίνω είς τήν σκέψιν δτι 

ε{ ναι πιθανώτερον νά σημειώσωμεν πρόοδον έπί τών γραμ

μών τάς όποίας έσημείωσα ανωτέρω καί έπί τij βάσει κά

ποιου είδους ατύπων έπαφών, τάς όποίας fiδη διεξάγω, πα

ρά διά σημαντικωτέρας πρωτοβουλίας τής φύσεως ijν εχετε 

κατά νουν»236 • 

15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1963 

Διεξάγεται στή Βουλή συζήτηση πάνω στήν πρό

ταση δυσπιστίας πού ε{χε ύποβάλει ή ΕΔΑ κατά τfjς 

Κυβερνήσεως, μέ &φορμή τήν έπιστράτευση τών 

έκπαιδευτικών, τήν όποία χαρακτήρισε «τό άποκο

ρύφωμα τών έπιθέσεων τfjς Κυβερνήσεως κατά τών 

δικαίων διεκδικήσεων τοϋ λαοϋ)). Μέ δήλωσή του 

στό προεδρείο τfjς Βουλfjς ό Γ. Παπανδρέου γνω

στοποίησε δτι ή ΕΚ, θεωρώντας άκαιρη τή θέση τοϋ 

πολιτικοϋ ζητήματος δέν θά συμμετάσχεi: οϋτε στή 
συζήτηση οϋτε στήν ψηφοq)ορία κ~ί έπανέλαβε δτι 
«θά συνεχισθfj δ άνένδοτος &γών μέ δλα τά μέσα». 

Στή άγόρευσή του, δ κοινοβουλευτικός έκπρό

σωπος τfjς ΕΔΑ, Η. Ήλιοϋ, άφοϋ έξfjρε τήν άνάγκη 

τfjς συμπαρατάξεως δλων «τών δημοκρατικών δυνά-
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μεων είς τόν άγrονα διά τήν άνατροπήν τής Κυβερνή

σεως των σφετεριστών», υποστήριξε τήν άποψη δτι 

ή άντιπολίτευση θά όφειλε νά έπωφεληθεί άπό τήν 

εύκαιρία νά έλέγξει τήν Κυβέρνηση άκόμη καί μέ τή 

δημιουργία πολιτικοί) θέματος καί προχώρησε στήν 

κριτική τής κυβερνητικής πολιτικής στόν τομέα τής 

Παιδείας καθώς καί τής οίκονομικής πολιτικής. 

Στόν έκπρόσωπο τής ΕΔΑ άπάντησε δ άντιπρόε

δρος τής Κυβερνήσεως, Π. Κανελλόπουλος, παρα

τηρώντας δτι ή άγόρευσή του ήταν «πλήρης προπα

γανδιστικών συνθημάτων καί ϋβρεων, άνευ έπιχει

ρημάτων, τά όποία νά χρήζουν άπαντήσεως». 'Ο Π. 

Κανελλόπουλος κατήγγειλε έπίσης τήν ΕΚ γιά φυ

γομαχία, χαρακτήρισε τή στάση της ώς «άπότοκον 

τής συγχύσεως, είς τήν όποία ν διατελεί άπό τής έπο

μένη ς των έκλογrον καί λόγω τής όποίας παραπαίει». 

Στήν συνεδρίαση τής 12ης Φεβρουαρίου, δ άρ

χηγός των Προοδευτικών, Σ. Μαρκεζίνης, υποστή

ριξε δτι «ή κυβερνητική σταθερότης, διά νά άποτελή 
άγαθόν, πρέπει νά συνδέεται μέ πολιτικήν σταθερό

τητα» καί διατύπωσε τήν άποψη δτι μόνη διέξοδος 

πρός τήν κατεύθυνση αύτή ε{ναι ή καθιέρωση τής 

άπλής άναλογικής. 

'Α ναφερόμενος στό θέμα τής Παιδείας, έπε σή

μανε δτι πρέπει νά τεθεί πάνω σέ νέες βάσεις καί τό 

συνέδεσε μέ τήν είσοδο τής χώρας στήν Κοινή 

'Αγορά. Παράλληλα καί μέ άφορμή τήν άπεργία των 

έκπαιδευτικων καί τίς διαμαρτυρίες του κλήρου γιά 

τήν οίκονομική του κατάσταση, παρατήρησε δτι οί 

δαπάνες γιά τήν Παιδεία καί τήν 'Εκκλησία ε{ ναι 

παραγωγικές καί έπέρριψε εύθύνες, όχι μόνο στίς 

Κυβερνήσεις του Κ. Καραμανλή, άλλά καί στίς προ

γενέστερες, γιατί εχασαν τή μοναδική εύκαιρία νά 

άναμορφώσουν τήν Παιδεία μέ τά κονδύλια τής άμε

ρικανικής βοήθειας. 

Σ' δ,τι άφορα τό ζήτημα τοu Ι:νιαίου μισθολογί

ου, υποστήριξε δτι τοuτο πρέπει νά εχει πάντοτε «όχι 

τήν μορφήν του στατικοu, άλλά του δυναμισμοu, είς 

μίαν ερπουσαν άνοδον των μισθών». 'Αναφερόμενος, 

τέλος, στίς φορολογικές μειώσεις, υποστήριξε δτι ή 

Κυβέρνηση προχώρησε μετά άπό πολλούς διστα

γμούς, ένrο θά όφειλε νά ε{χε άντιμετωπιστεί τό θέμα 

άπό έτrον, δπως εγινε στίς ΗΠΑ καί στίς χώρες τής 
ΕΟΚ. ,. 

Στήν άγόρευσή του, δ υπουργός Συντονισμοί), Π. 

Παπαληγούρας, δίνοντας μιά συνοπτική είκόνα τής 

οίκονομικής πορείας τής χώρας σέ συνάρτηση μέ τίς 

ίδιομορφίες τής Ι:λληνικής οίκονομίας, θά υπογραμ

μίσει, μεταξύ άλλων, δτι «ή' Ελλάς ε{ ναι μία άπό τάς 

έλαχίστας χώρας καί ίσως ή μόνη χώρα του κόσμου, 

ή όποία ε{ναι ταυτοχρόνως χώρα τελοuσα υπό άνά

πτυξιν καί ή όποία έπιχειρεί νά έπιτύχη νέα υψηλό
τερα οίκονομικά έπί~εδα μέσα είς τά πλαίσια τής 
δημοκρατίας καί μέσα είς τά πλαίσια του έλευθέρου 

οίκονομικοu καθεστώτος». Χαρακτήρισε ώς μεγάλο 

έπίτευγμα τής οίκονομικής πολιτικής των Κυβερνή

σεων Καραμανλή τή σταθερότητα του έθνικοu νομί

σματος, μολονότι «τό γεγονός τοuτο, έν σχέσει μέ 

τήν καταβαλλομένην προσπάθειαν τής οίκονομικής 

άναπτύξεως, συνιστα καί θεωρητικώς μίαν άντινομί

αν καί έμφανίζει τό οίκονομικόν πρόβλημα τής χώ

ρας κάπως δύσκολον. 'Εν τούτοις», τόνισε, «ή οίκο

νομική άνάπτυξις καί πρόοδος τής 'Ελλάδος συντε

λείται λίαν ίκανοποιητικως τόσον, ώστε μεταξύ των 
χωρών τής Δύσεως ή χώρα, ή όποία άπό δλους τούς 

όργανισ:μούς άναφέρεται ώς έπιτυχοuσα είς τόν συν

τονισμόν τής άναπτύξεως τής οίκονομίας της, μέ τήν 

σταθερότητα τήν νομισματικήν, ε{ναι ή Έλλάς». 

'Α ναφερόμενος, στή συνέχεια, στό θέμα τής μειώσε

ως των φορολογικών συντελεστών, θά διαπιστώσει: 

«Ή μείωσις αύτή θά έπιφέρη τήν μείωσιν τών έσόδων 

του προϋπολογισμοί) κaί ,συνεπώς, πρέπει νά ε{vαι έντός 
των δυνατοτήτων τής Ικανοποιήσεως των κρατικών δαπα

νών, διότι μία ρωμαλέα μείωσις των έσόδων τής φορολογί

ας δέν ε{ναι δυνατόν νά συμβιβάζεται μέ μίαν έξ ίσου ρω

μαλέαν {κανοποίησιν σπουδαίων, άλλά καθαρώς κατανα

λωτικοί) χαρακτήρος δαπανών τοϋ προϋπολογισμοϋ. 'Η 

τέχνη ε{ναι, α{ καταναλωτικαί δαπάναι καί α{ δημόσιαι εί

δικώς, άλλά καί τό σύνολον τών καταναλωτικών δαπανών, 

νά μήν αύξάνωνται περισσότερον άπό δ,τι ένδείκνυται νά 

αύξηθοϋν, οϋτως ώστε νά δημιουργοϋνται επαρκή περιθώ

ρια έπενδύσεων καί δημοσίων καί ίδιωτικών>>. 

Σ' δ,τι άφορα τή σύνδεση τής χώρας μέ τήν Κοι

νή 'Αγορα έπεσήμανε δτι «έλήφθησαν μέτρα όργα

νικά καί νομοθετικά, ώστε αί έξαγωγαί Ι:λληνικrον 

βιομηχανικών προϊόντων είς τάς χώρας τής Δύσεως 

νά άνέλθουν είς λίαν υπολογίσιμον κλίμακα». <Πό 

ετος 1961», παρατήρησε, «τό σύνολον των βιομηχα
νικών έξαγωγrον τής χώρας άνήλθε είς 8/:κατ. δολλά

ρια καί έθεωρήθη τότε τοuτο άθλος, τό δέ 1962 ηύξή
θη, άμα τij λήψει των μέτρων, κατά 5 /:κατ. δολλά
ρια», ένω τά μακροπρόθεσμα δάνεια πρός τίς βιομη

χανίες άνήλθαν σέ 378/:κατ. δρχ. τό ετος 1961, γιά νά 
φτάσουν τό 1962 στό ποσό των 770 έκατ. δρχ. Καί δ 
Π. Παπαληγούρας κατέληξε: 

«Ό πρόεδρος τής Κυβερνήσεως έπεχείρησεν καθ' 

δλην τήν διάρκειαν τοϋ &τους νά κινητοποιήση κατά τό 

δυνατόν τήν ίδιωτικήν πρωτοβουλίαν. Καί έλήφθη σωρεία 

μέτρων πρός τήν κατεύθυνσιν αότήν, τινά τών δποίων 

ύπήρξαν καί νομοθετικοί) χαρακτήρος. 'Η Κυβέρνησις δέν 

ήτο δυνατόν νά άκολουθήση άλλην πολιτικήν άπό έκεί
νην, τήν δποίαν ήκολούθησεν. WΕπρεπε νά δημιουργηθοϋν 

δύο προϋποθέσεις, ή προϋπόθεσις τής σταθερότητος τής 
νομισματικής καί ή προϋπόθεσις τής βασικής οίκονομικfjς 

ύποδομής. Καί τάς δύο αύτάς προϋποθέσεις τάς έδημιούρ

γησε μέ μεγάλας δυσχερείας ή Κυβέρνησις, μέ δυσχερείας, 

α{ δποίαι &χουν καί διεθνώς έκτιμηθή καί α{ δποίαι έξετιμή

θησαν καί προσφάτως άπό τόν ίδιον τόν έλληνικόν λαόν. 
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'Από έδώ καί πέρα διανοίγεται, πράγματι, μία νέα προο

πτική κατόπιν τής συνδέσεώς μας μέ τήν Κοινήν 'Αγο

ράν». 

Στή συνεδρίαση τής 13ης Φεβρουαρίου, δ ύπουρ

γός Οίιωνομικών, Σ. Θεοτόκης, άνέλυσε τήν οίκο

νομική πολιτική της Κυβερνήσεως. 'Υπογραμμίζον

τας τά άποτελέσματά της, άναφέρθηκε ίδιαίτερα 

στήν άλματώδη αϋξηση τοϋ έθνικοϋ είσοδήματος, 

στήν πρωτοφανή νομισματική σταθερότητα, στήν 

έντυπωσιακή άνοδο τών έπενδύσεων άπό τό 1955, 
καθώς καί στήν αϋξηση τών καταθέσεων στίς 'Εμ

πορικές Τράπεζες καί γενικότερα στά πιστωτικά ίδρύ

ματα (6.350 έκατ. γιά τό 1962 σέ άπόλυτους άρι
θμούς). Σχετικά μέ τήν έξέλιξη τών δημοσιονομικών 

πραγμάτων θά τονίσει δτι «ή Κυβέρνησις έπροχώ

ρησε είς τήν βαθμιαίαν λύσιν τών αίτημάτων τών 

διαφόρων δημοσιονομικών κλάδων», άλλ' δτι δ έλ

ληνικός λαός «θά πρέπει ταυτοχρόνως νά συνεκτιμή

ση είς δλας τάς τάξεις αύτοϋ δτι τό καλύτερον μέλ

λον δέν κερδίζεται άνευ θυσιών». Καί κατέληξε: 

«Παρήλασαν άπό του βήματος πάρα πολλοί ρήτορες, 

ώς είχον άλλωστε τό δικαίωμα, τής άκρας άριστεράς. 'Εξ 

ολων των άγορεύσεων των ρητόρων τής άκρας άριστεράς, 

ενα είναι βέβαιον συμπέρασμα, οτι διαφανές κάθε ήμέραν 

καί περισσότερον καθίσταται τό ίδεολογικόν ύπόβαθρον 

τό δποίον κατευθύνει τάς πολιτικάς των ένεργείας: Προ

σπάθεια κατασπιλώσεως, δημιουργίας άναταραχών, κοι

νωνικών προβλημάτων καί έξαπολύσεως ύποσχέσεων πρός 

πάσαν κατεύθυνσιν». 

Στή συνέχεια πήρε τό λόγο δ ύπουργός Κοινωνι

κής Προνοίας, Κ. Τσάτσος, δ δποίος εΙπε: 

«Συμβαίνει, είς τήν παρουσαν συζήτησιν, νά εύρίσκο

μαι είς μίαν συμφωνίαν διά πρώτην φοράν μέ τήν ΕΚ. Πρά

γματι, όρθώς ή ΕΚ έχαρακτήρισε τήν πρότασιν μομφής ώς 

ι'iκαιρον. Δι' άλλους λόγους τήν χαρακτηρίζομεν ώς άκαι

ρον ήμείς. Καί κατά τό μέγιστον μέρος είναι περιττή. Πε

ριττή, διότι έξ δλων τών συζητουμένων σήμερον θεμάτων, 

τά πλείστα καί τά κυριώτερα εχουν έξαντλητικώς συζητη

θή είς τό παρελθόν. Παρά ταυτα, ή ΕΔΑ προέβη είς μίαν 

τοιαύτην άπόφασιν άνευ λόγου. 

>>'Εν τούτοις, είχε κάποιον λόγον καί δ λόγος αύτός 

εύρίσκεται είς πλήρη συνάρτησιν μέ τήν γενικήν πολιτι

κήν της γραμμήν. Καί είς τήν πολιτικήν αύτήν γραμμήν 

πρυτανεύει πάντοτε ή σκέψις οτι πρέπει τό βήμα τουτο τής 

αίθούσης νά είναι βήμα προπαγάνδας ... Τό γενικόν δέ θέμα 
τής συζητήσεως τών βουλευτών τής ΕΔΑ είναι ή "άντιλαϊ

κή" πολιτική τής Κυβερνήσεως. Καί ολας τάς άγορεύσεις 

της χαρακτηρίζει τό πάθος τής ύπερβολής, αύτό άκριβώς 

τό δποίον δυστυχώς αύτήν τήν στιγμήν είς τήν χώραν μας 

δέν άποτελεί μονοπώλειον μόνον τής ΕΔΑ, δέν έξυπηρετεί 
τά συμφέροντα του τόπου, δέν έξυπηρετεί γενικώς τά συμ

φέροντα καί έκείνων άκόμη, οί δποίοι χρησιμοποιουν αύ

τάς τάς μεθόδους, πλήν τής ΕΔΑ, ή όποία, έάν μεταχειρίζε

ται αύτό τό σύστημα, τό μεταχειρίζεται έν συναρτήσει μέ 

ενα δλόκληρον άλλο πλέγμα καί σκέψεων, αί δποίαι άπο-

τελουν τήν πολιτικήν της ... Δέν είναι δυνατόν νά λέγεται 
οτι τό έλληνικόν Κράτος διατηρεί είς Α' ϋψος τάς στρατι

ωτικάς του δαπάνας διά νά παρεμποδίζη τάς άγωνιστικάς 

έξορμήσεις του έλληνικου λαου .• ο έλληνικός στρατός 
ύπάρχει διά τούς έξωτερικούς έχθρούς καί όχι διά τούς 
έσωτερικούς. 'Όπως δλαι αί άλλαι χώραι εχουν ένόπλους 

δυνάμεις, εχομεν καί ήμείς τάς ίδικάς μας. Δέν ύπάρχει 

μέσα είς μίαν έλευθέραν χώραν περίπτωσις άγωνιστικών 

έξορμήσεων, τάς δποίας πρόκειται νά καταστείλη δ στρα

τός. Τά μέσα, διά των δποίων δ λαός έκδηλώνει τήν βού

λησίν του, είναι διαγεγραμμένα καί δέν ημπορουμε νά λέ

γωμεν οτι έπειδή δέν μάς άρέσει μία Κυβέρνησις, θά κάμω

μεν άγωνιστικάς έξορμήσεις καί άνενδότους άγώνας. Αύ

τός δέν είναι τρόπος μέ τόν δποίον προάγονται αί δημο

κρατίαι. Καί κάμω μίαν διαπίστωσιν, δτι διά του τρόπου 

αύτου έπιδιώκεται ή φθορά τής δημοκρατίας οπως τήν άν

τιλαμβάνεται ή Κυβέρνησις. Διά νά ύπάρξη δημοκρατία, 
δπως τήν έγνώρισεν δ περασμένος αίών, δπώς τήν θέλομεν 

καί ήμείς άλλά καί τό κόμμα τών Προοδευτικών καί ή ΕΚ, 

πρέπει ολοι είς τήν αίθουσαν αύτήν νά εχουν μίαν κοινήν 

δμολογίαν πίστεως. Καί πρέπει νά ύπάρχουν μερικά θέμα

τα, είς τά όποία ολοι νά συμφωνουμεν. 'Έχομεν Συντάγμα

τα, τά όποία εγιναν έν όψει τής κοινής δμολογίας είς κοινά 

ίδεώδη καί τής διαφωνίας μας έπί τών έπί μέρους αύτών 

ζητημάτων καί μέ αύτά τά Συντάγματα καλούμεθα νά άντι

μετωπίζωμεν μίαν παράταξιν, ή όποία είς αύτά τά βασικά 

εχει διαφωνίας. Αύτή είναι ή αίτία τής κρίσεως τής δημο

κρατίας, ή ταλαιπωρία τής έποχής μας. Αύτό είναι τό μό

νιμον πρόβλημα τών δημοκρατιών δυτικου τύπου. Αύτός 
είναι δ λόγος, διά τόν δποίον ύπάρχει όξύτης έκ μέρους 

τής ΕΔΑ, όχι διότι είναι όξύτερη άπό ήμάς. 'Απλούστατα 

είναι ή πολιτική τους. 

»Καί τό θλιβερόν φαινόμενον είναι δτι, ένώ αύτή ή πο

λιτική εχει κάποιο ίδεολογικόν ερεισμα γενομένη άπό 

έκείνην τήν παράταξιν, lίμα ομως γίνη άπό μίαν πλευράν, ή 

όποία θά επρεπε νά πολιτεύεται μέ τήν μετριοπάθειαν καί 

τήν σύνεσιν, ή όποία άποτελεί τό γνώρισμα των δημοκρα

τικών άνταγωνισμών, δταν γίνεται άπό μίαν μερίδα, ή 

όποία δέν άνήκει είς τήν άριστεράν, τότε τό πράγμα δημι

ουργεί ένός ι'iλλου είδους άνωμαλίαν. Καί αύτό τό γεγονός 

των κενών έδωλίων καί αύτό, έπίσης, άποτελεί μίαν άνω

μαλίαν. Καί δέν είναι δημοκρατικόν, άλλά οϋτε καί κοινο

βουλευτικόν. Αύτός δ άγών, δ δποίος δέν δημιουργεί τίπο

τε ι'iλλο παρά μίαν άνωμαλίαν, είναι άπλώς ενα έμπόδιον, 

είναι μία συνεχής ένόχλησις είς τό εργον τής Κυβερνήσε

ως, ένώ παράλληλα έξυπηρετεί καί τόν άγώνα τής άκρας 

άριστεράς». 

Καί δ Κ. Τσάτσος κατέληξε: 

«Θά νικήση ή δμαλότητα καί ή μετριοπάθεια καί ή 

τάξις ή κοινοβουλευτική, διότι αύτό είναι δημοκρατία. Καί 

τά εξαλλα στοιχεία θά παραμερισθουν διά νά έπικρατή

σουν έκείνοι ο{ δποίοι είναι πιστοί είς αύτά τά ίδανικά τής 

σταθερότητος, τής δμαλότητος, τής μετριοπάθειας, τής 

κοινοβουλευτικής τάξεως καί τής κοινοβουλευτικής παρα

δόσεως. Καί τότε θά ίδωμεν δτι ή δημοκρατία θά νικήση 

όχι μέ λέξε,ις, άλλά μέ εργα». 

Στή συνεδρίαση της 14ης Φεβρουαρίου, δ ύπουρ-
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γός τής Παιδείας, Γ. Κασιμάτης, ύποστηρίζει πώς 

δέν εlναι δυνατόν νά κατηγορηθεί ή Κυβέρνηση δτι 

παραμέλησε τήν Παιδεία. 'Από τό 1956 -έπισήμα
νε- ύπάρχει μία άνοδική πορεία, ή όποία δέν εφθα
σε στό ίδε&δες, άλλ' ε{ ναι ύπαρκτή, δπως άποδει

κνύουν οί άκόλουθοι άριθμοί: Τό 1954-1955 διατέθη
καν 813 έκατ. δρχ. Τό 1955-1956 1.596 έκατ., τό 1957 
1.126 έκατ., τό 1958 1.235 έκατ., τό 1959 1.329 έκατ., 
τό 1960 1.390 έκατ., τό 1961 1.479 έκατ., τό 1962 1.735 
έκατ. καί τό 1963 1.950 έκατ. δρχ. 'Επιπλέον ύπάρχει 
σημαντική αύξηση τ&ν έπενδύσεων γιά τό 1963, οί 
δποίες άνέρχονται σέ 510 έκατ. δρχ. 

Στίς 15 Φεβρουαρίου καί ϋστερα άπό πενθήμερη 
συζήτηση, ή Βουλή θά άνανεώσει τήν έμπιστοσύνη 

της πρός τήν Κυβέρνηση. Μέ άποχή τής ΕΚ καί σέ 

σύνολο 187 παρόντων βουλευτών, ύπέρ τής προτά
σεως δυσπιστίας πρός τήν Κυβέρνηση ψήφισαν oi 14 
βουλευτές τ&ν Προοδευτικών καί έναντίον 173 βου
λευτές τής ΕΡΕ. Οί βουλευτές τής ΕΔΑ καί δ άνε

ξάρτητος τής άριστερaς, Η. Μπρεδήμας, άποχώρη

σαν άπό τήν ψηφοφορία, άφοu προηγουμένως κατέ

θεσαν δήλωση δτι καταψηφίζουν τήν Κυβέρνηση237 • 

15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1963 

'Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζών Κέννεντυ άπευθύνει 

στόν Κ. Καραμανλή τήν άκόλουθη έπιστολή: 

«'Αγαπητέ κύριε πρωθυπουργέ, 

»Δράττομαι τής εύκαιρίας τfjς έπανόδου του πρέσβεως 

Λαμπουίς είς τάς 'Αθήνας διά νά σdς διαβιβάσω τούς θερ

μούς προσωπικούς μου χαιρετισμούς καί διά νά σdς εύχα

ριστήσω διά τό εύγενές μήνυμά σας. Του έζήτησα, ώσαύ

τως, νά σdς έκφράση τήν έκτίμησίν μου δι' δ, τι ή 'Ελλάς 

επραξε καί πράττει χάριν τής κοινής μας ύποθέσεως. Σdς 

εύχαριστώ ίδιαιτέρως διά τήν ύποστήριξιν τήν όποίαν πα

ρέσχετε είς τάς ένεργείας μας καί κατά τήν κρίσιμον φάσιν 

τής κουβανικής κρίσεως καί διά τάς προσφάτους προσπα

θείας σας νά περιορίσετε τάς πλόας πρός τήν Κούβαν. 'Η 

γενναιόδωρος συνεργασία καί συμπαράστασις τής • Ελλά
δος είς τό κέντρον έπικοινωνίας του Μαραθώνος καί τών 

έγκαταστάσεων τής φωνής τής 'Αμερικής καταδεικνύουν, 

έπίσης, τό πνευμα συμπαραστάσεως, τό όποίον εχομεν εϋ

ρει είς τήν χώραν σας. 

» Ό πρέσβυς Λαμπουίς μου ώμίλησε διά τήν πρόοδον, 
ή όποία έπετελέσθη διά των άποφασιστικών προσπαθειών 

τής Κυβερνήσεώς σας νά άναπτύξη τήν ~λληνικήv οίκο

νομίαν παραλλήλως πρός τήν διατήρησιν ~νός έπαρκους 

άμυντικου έξοπλισμου καί μου άνέλυσε τά προβλήματα τά 

όποία άντιμετωπίζετε. Αί οίκονομικαί δυνατότητές μας εΙ

ναι περιωρισμέναι καί, ώς γνωρίζετε, ύφίσταμαι μεγάλας 

έσωτερικάς πιέσεις διά νά περικόψω τά προγράμματα έξω

τερικής βοηθείας. Μολοντουτο, έπιθυμουμεν καί προτιθέ

μεθα νά βοηθήσωμεν τήν ·Ελλάδα δσον δυνάμεθα καλύτε

ρον. 'Επιπροσθέτως, θά έξακολουθήσωμεν νά ύποστηρί

ζωμεν τάς προσπαθείας σας διά τήν έξασφάλισιν βοηθείας 

έκ μέρους άλλων άνεπτυγμένων έθνών, τήν όποίαν θεωρου-

μεν ώς σημαντικόν στοιχείον διά τήν πρόοδον τής • Ελλά
δος πρός τήν κατεύθυνσιν τής οίκονομικής αύταρκείας. 

» Έπιτρέψατέ μου νά σdς διαβεβαιώσω δτι είς κάθε πε
ρίπτωσιν θά έξακολουθώμεν νά άντιμετωπίζωμεν τάς άνάγ

κας καί τάς έπιδιώξεις τής 'Ελλάδος μέ ένδιαφέρον καί 
συμπάθειαν. Καί θά έξακολουθήσωμεν νά πράττωμεν πdν 

τό εύλόγως δυνατόν διά νά στηρίξωμεν (ένισχύσωμεν) τούς 

στενούς δεσμούς φιλίας καί συνεργασίας, τάς όποίας δια
καώς έπιθυμουμεν νά διατηρήσωμεν μεταξύ τών δύο χωρών 

μας είς τό διηνεκές. 

>>Σdς άπευθύνω τούς πλέον θερμούς χαιρετισμούς 
μου»238. 

'Η άπάντηση του Κ. Καραμανλή: 

«'Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

»Σiiς εvχαριστώ διά τήν έπιστολήν σας τής 15ης 

Φεβρουαρίου, τήν δποίαν μοί παρέδωσε δ πρέσβυς κ. 
Ααμπουίς μόλις έπέστρεψεν εiς τήν 'Ελλάδα. 

»Σiiς εvχαριστώ iδιαιτέρως διά τό ζωηρόν ένδια

φέρον μέ τό δποίον παρακολουθείτε πάντοτε τά έλ

ληνικά ζητήματα καί τάς προόδους τής 'Ελλάδος. 

»Θά έπεθύμουν νά βεβαιωθήτε ότι δ έλληνικός 

λαός δέν λησμονεί -καί δέν θά λησμονήση ποτέ

ότι κατώρθωσε νά διαφυλάξη τήν άνεξαρτησίαν του 

καί νά εlσέλθη μετά ταvτα εiς τό πρώτον στάδιον τής 

άναπτύξεως τής οiκονομίας του μέ τήν ύλικήν καί 

ήθικήν συμπαράστασιν τών 'Ηνωμένων Πολιτειών 

τής 'Αμερικής. 

>Πό ένδιαφέρον σας καί οί φιλόφρονες λόγοι σας 

μέ ένθαρρύνουν καί προσωπικώς εlς τήν συνέχειαν 

τής προσπαθείας τήν δποίαν καταβάλλω μέ τήν Κυ

βέρνησίν μου, έν μέσφ δυσχερειών μεγάλων καί ένί

οτε άνυπερβλήτων. 

»·Η πρόοδος, ή δ ποία σημειοvται εiς τήν χώραν 

αvτήν κατά τά τελευταία έτη, ε{ναι βεβαίως άξιόλο

γος, έν σχέσει πρός τήν άμέσως μετά τόν πόλεμον 
περίοδον, δπότε έπεκράτει χαώδης κατάστασις, ε{ναι 

όμως &κόμη άνεπαρκής καί, τό σπουδαιότερον, έπι

σφαλής. Μία έσφαλμένη έκτίμησις τής έλληνικής 

οΙκονομίας, ή όποία ε{ναι iδιότυπος, θά ήτο δυνατόν 

νά δδηγήση, όχι μόνον εlς τήν άνακοπήν τής περαιτέ

ρω προόδού, άλλά καί εiς τήν άνατροπήν τών μέχρι 

τοvδε έπιτευχθέντων. 

» ·Η κρίσιμος γεωγραφική θέσις τής ·Ελλάδος, 
καθώς καί ύποχρεώσεις μας άπέναντι τής 'Α τλαντι

κής Συμμαχίας, μiiς έπιβάλλουν νά διαθέτωμεν δυσα

ναλόγους πρός τάς δυνατότητας τής ύπό άνάπτυξιν 
οlκονομίας μας άμυvτικάς δαπάνας. 'Εξ άλλου ή ρι

ζική άναμόρφωσις μιiiς lδιοτύπου οiκονομίας, στε

ρουμένης έπαρκοvς lδιωτικοv κεφαλαίου, έξαρτiiται 
μεγάλως άπό τήν βοήθειαν έκ του έξωτερικοv. Ή 

προσπάθειά μας όπως έπιτύχωμεν ένίσχυσιν άπό 

τούς Εvρωπαίους συμμάχους μας, παρά τήν έκδηλω

θείσαν προθυμίαν τινών έξ αvτών, δέvπρόκειται δυ-
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στυχώς νά δδηγήση εlς θετικόν άποτέλεσμα, καίτοι, 

ώς άσφαλώς γνωρίζετε, δμοφώνως εlχεν άναγνωρίσει 

τό Συμβούλιον τών ύπουργών του ΝΑ ΤΟ τήν άνάγ

κην, όπως βοηθηθή ή Έλλάς είς τήν άντιμετώπισιν 

τών άμυντικών καί οίκονομικών της προβλημάτων. 

>>'Υπό τάς συνθήκας αύτάς, ζωηρώς μέ άvησύχη

σεν ή έκθεσις Κλαίη, είς ήν διατυπουται ή άποψις 

ότι "soon" ή 'Ελλάς θά δύναται νά καλύψη τάς 

άνάγκας τής χρηματοδοτήσεως έκ του έξωτερικου 

διά "Conventionnal Loans". 
>>Δέν μου έπιτρέπεται νά σiiς κουράσω μέ λεπτο

μερείας. Πρέπει όμως γενικώς νά σiiς βεβαιώσω ότι 

οί δυσμενείς παράγοντες οί έπενεργουvτες έπί τής 

οίκονομίας μας άποκλείουν τήν ίκανοποιητικήν πρό

οδον τής 'Ελλάδος, έάν αϋτη δέν τύχη διά 4-5 έτη 
περιωρισμένης άφ' ένός βοηθείας καί είδικών άφ' 

έτέρου χαμηλοτόκων καί μακροπροθέσμων δανείων 

διά τήν έκτέλεσιν έργων ύποδομής, άνευ τών δποίων 

δέν εlναι δυνατή ή πραγματοποίησις σοβαρών ίδιω
τικών έπενδύσεων. 

>>Θά ήμην πράγματι εύτυχής έάν ήδυνάμην νά σiiς 

δηλώσω ότι ή Έλλάς δέν έχει πλέον άνάγκην βοη

θείας, τοσούτφ μάλλον καθόσον γνωρίζω καί σέβο

μαι βαθύτατα τάς δυσκολίας, τάς δποίας άντιμετωπί

ζετε εiς τήν κατάρτισιν τών προγραμμάτων έξωτερι

κής βοηθείας. Άλλά δέν θά έδικαιούμην νά σiiς πα

ράσχω βεβαίωσιν, ή όποία δέν θά άνταπεκρίνετο είς 

τήν άλήθειαν. 

>>Γνωρίζων, κύριε πρόεδρε, τό ένδιαφέρον σας διά 

τήν 'Ελλάδα, έκρινα ότι ε{χα τό δικαίωμα καί τό 

καθήκον νά έπιστήσω τήν προσοχήν σας έπί τών 

άνωτέρω σκέψεων, μέ τήν βάσιμο ν έλπίδα ότι θά πρά

ξετε, εiς τό πλαίσιον τών ύφισταμένων δυνατοτήτων, 

τό καλύτερον διά τήν χώραν μου, 

>>Παρακαλώ νά δεχθήτε τούς θερμοτέρους χαιρε

τισμούς μοω>239 • 

16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1963 

Συγκαλείται σύσκεψη των μελών τής Κοινοβου

λευτικής 'Ομάδας τής ΕΡΕ, στήν όποία δ Κ. Καρα

μανλής άνακοινώνει άπόφασή τc;>υ νά φέρει στή Βου

λή πρόταση γιά άναθεώρηση των μή θεμελιωδών 

διατάξεων του Συντάγματος. 

'Ο Κ. Καραμανλής έπεσήμανε δτι ή ένέργεια αύ

τή «εlναι σύμφωνη πρός τήν προεκλογική ν διακήρυ

ξίν του, διατυπωθείσαν εiς τόν λόγον τής Θεσσαλο

νίκης>), άνέπτυξε τίς άτέλειες του ίσχύοντος Συντά

γματος καί έξέθεσε τούς λόγους πού έπέβαλλαν τήν 

προσαρμογή του στό πνευμα καί τίς άνάγκες τής 

έποχής. Είδικότερα υπογράμμισε τήν άνάγκη « άλ
λαγής μεθόδων καί όργανώσεως τών κομμάτων, τά 

όποία διαδραματίζουν βασικόν ρόλον εiς τήν ζωήν 

τής χώραρ>, παρατήρησε δτι «ή έλλειψις πολιτικής 

παραδόσεως δδηγεί εiς τό φαινόμενον οί βουλευταί 

νά μεθίστανται άπό του ένός κόμματος είς τό άλλω> 

καί υποστήριξε δτι «αί ένστάσεις άπαρτίας δέν πρέ

πει νά έμποδίζουν τήν λειτουργίαν τής Βουλής». 

Μετά τήν σύσκεψη, δ Κ. Καραμανλής εκανε τίς 

άκόλουθες άνακοινώσεις: 

«Εlς τήν ζωήν τών έθνών έσημειώθησαν μεταπο

λεμικώς έξελίξεις, αl όποία ι έπέβαλον τήν .άναμόρ

φωσιν βασικών πολιτειακών θεσμών καί τήν προ

σαρμογήν αύτών εiς τάς νέας πολιτικάς, κοινωνικάς 

καί οlκονομικάς συνθήκας. Ή άνάγκη αύτή κατέστη 

περισσότερον έκδηλος εiς τήν χώραν μας, όπου, πέ

ραν τών γενικών καί είδικοί λόγοι έπέβαλλον καί 

έπιβάλλουν τήν άναπροσαρμογήν αύτήν. 

»'Ολόκληρος ή ίστορία τής συγχρόνου 'Ελλά

δος έπιβεβαιώνει τό γεγονός ότι δ δημόσιος βίος τής 

χώρας πάσχει άπό βαρείας όργανικάς άδυναμίας, εiς 

τάς δποίας έν πολλοίς όφείλονται καί αι' πολιτειακαί, 

κοινωνικαί καί οίκονομικαί άνωμαλίαι του παρελ

θόντος. Εlναι, έξ άλλου, γνωστόν ότι πολλά τών κα

κώς κειμένων παρ' ήμίν εlναι ή θεωρουvται συνταγ

ματικώς κατωχυρωμένα καί ότι τά άνεχόμεθα διά νά 

μ ή προσκρούσωμεν εiς τάς προκαταλήψεις τάς δποί

ας έδημιούργησεν ή μακροχρόνιος δημαγωγία. 'Επέ

στη όμως δ χρόνος όπως διά τής άναθεωρήσεως τών 

μή θεμελιωδών διατάξεων του Συντάγματος άρθουν 

τά σήμερον παρεμβαλλόμενα έμπόδια εlς τήν ταχεί

αν ήθικήν καί ύλικήν άνάπτυξιν τής χώρας. 

»Τρείς ε{ναι κυρίως αί κατηγορίαι θεμάτων, τά 

όποία άπαιτουν συγχρονισμένην συνταγματική ν ρύ

θμισιν. 

»Ή μία άναφέρεται εiς τήν ταχυτέραν καί όμα

λωτέραν λειτουργίαν τής νομοθετικής μηχανή(;, ή 
πλημμελής λειτουργία τής όποίας άπέβη τροχοπέδη 

εlς τήν άντιμετώπισιν τών προβλημάτων τής έποχής 

μας. 

»Άλλά καί δ τρόπος, μέ τόν δποίον ένια μέλη 

του Κοινοβουλίου άσκουν πολλάκις τά καθήκοντα, 

άλλά καί τά δικαιώματά των, εύρίσκεται εlς άντίθε

σιν μέ τό πνευμα του πολιτεύματος, κλονίζει δέ τήν 

έμπιστοσύνην του έλληνικου λαου πρός τόν κοινο

βουλευτισμόν. 

»Ή δευτέρα άναφέρεται εiς τήν διεύρυνσιν τών 

άρμοδιοτήτων τής διοικήσεως, ή όποία, λόγω τής 

ι'στορικής έξελίξεως, άνέλαβεν εύθύνας άπείρως εύ

ρυτέρας έκείνων, τάς δποίας εlχεν ύπ' όψιν της ή 

κλασική συνταγματική θεωρία του 19ου αlώνος. Ή 

άνάγκη αύτή κατέστη περισσότερον έκδηλος μετά 

τήν σύνδεσιν τής 'Ελλάδος μέ τήν Κοινήν Άγοράν, 

σύνδεσιν, ή όποία καί μεγάλα, ώς γνωστόν, πλεονε

κτήματα ύπόσχεται, άλλά καί βαθείας άναπροσαρ

μογάς έπιβάλλει. 

»'Η τρίτη, τέλος, κατηγορία προβλημάτων συνδέ-
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εται μέ τούς κινδύνους, τούς δποίους διατρέχουν ή 

άσφάλεια καί τό έλεύθερον πολίτευμα τής χώρας άπό 

τούς δεδηλωμένους έχθρούς τής δημοκρατίας. Διότι 

ή δημοκρατία, άν θέλη νά έπιζήση, δέν εχει τό δι

καίωμα νά ύποκρίνεται δτι άγνοεί τάς εlς τούς κόλ

πους της άναπτυσσομένας άντιδημοκρατικάς δυνά

μεις, εlς τάς δποίας παρέχεται ή έλευθερία νά άπεργά

ζωνται τήν κατάλυσιν τών έλευθεριών του εθνους. 

»Πέραν δμως δλων αύτών καί χωρίς νά θιγούν τά 

άτομικά δικαιώματα του πολίτου, θά πρέπει νά άπο

τραποvν ο{ κίνδυνοι, τούς δποίους συνεπάγεται ή κα

τάχρησις αύτών. Ή δημοκρατία τοv 19ου αlώνος, 

διαδεχθείσα καθεστώτα άπολυταρχικά, ήτο φυσικόν 

νά άποβλέψη εlς τήν προστασίαν του πολίτου εναντι 

τών αύθαιρεσιών τοv Κράτους. Σήμερον συμβαίνει 

τό άντίθετον καί παρίσταται πολλάκις άνάγκη νά 

προστατεύεται καί ή Πολιτεία, δηλαδή τό κοινωνι

κόν σύνολον, άπό τάς έκνόμους ένεργείας τών άτό

μων. Καίε{ ναι βέβαιον δτι, άν δέν θελήσωμεν κατ' 

αύτόν τόν τρόπον νά προστατεύσωμεν τήν πραγματι

κήν έλευθερίαν δλων τών 'Ελλήνων, ύπάρχει κίνδυ

νος νά συρθώμεν κάποτε άκουσίως πρός τήν κατάλυ

σιν τοv έλευθέρου πολιτεύματος τής χώρας. 

>>'Ενώ δμως πάντα ταύτα εχουν καταστή κοινή 

συνείδησις καί άποσπώνται μόνον άπό άσύγγνωστον 

διάθεσιν ύποκρισίας, ή μετά τήν άπελευθέρωσιν γε

νομένη άναθεώρησις τοv Συντάγματος ούδέν τών 

έκτεθέντων προβλημάτων άντιμετώπισεν. Οϋτως, 

έμφανίζεται σήμερον έπικίνδυνος διάστασις μεταξύ 

τών ύφισταμένων κοινωνικών καί πολιτικών άναγ

κών άφ ' ένός καί τοv συνταγματικού χάρτου άφ ' έτέ

ρου. Τών άτελειών αύτών εχω προσωπικήν πείραν 

καί πιστεύω δτι α{ Κυβερνήσεις μου θά εlχον άπα

δώσει πολύ περισσότερα, έάν ή τροχοπέδη τών έν 

lσχύι συνταγματικών διατάξεων δέν έπεβράδυνε καί 

πολλάκις δέν έματαίωνε τάς προσπαθείας μου. 

»Πιστεύω βαθύτατα δτι ή πρόοδος τοv λαοv μας 

εlναι άμέσως συνδεδεμένη μέ τόν έκσυγχρονισμόν 

τοv πολιτεύματος τής χώρας. 'Αποτελεί έπομένως 

έπιτακτικήν καί έπείγουσαν άνάγκην ή άρσις τής δι

αστάσεως αύτής καί ή προσαρμογή τών συνταγματι

κών διατάξεων πρός τάς συγχρόνους άπαιτήσεις τής 

έθνικής μας ζωής. 

» • Η βασιλευομένη δημοκρατία εχει δύο βασικά 
πλεονεκτήματα: 'Εγγυάται τήν παράδοσιν καί τήν 

ένότητα τής ζωής τοv εθνους. Καί εχει τό προνόμιον 

νά εlναι τό εύχερέστερον προσαρμοζόμενον πολί

τευμα εlς τάς συνθήκας, τάς δποίας δημιουργεί έκά

στοτε ή πολυμορφία, άλλά καί ή συνεχής έξέλιξις 
τής ζωής. 'Εντός τοv εύρυτάτου πλαισίου, τό όποίο ν 

μaς προσφέρει ή δημοκρατία, όφείλομεν, άποφεύ

γοντες τάς μιμήσεις, νά έκλέξωμεν τάς νέας συνταγ

ματικάς μορφάς, α{ δποίαι προσιδιάζουν εlς τάς 

άνάγκας, τά συμφέροντα καί τήν lδιοσυγκρασίαν τοv 

λαοv μας. Ol λαοί, ο{ δποίοι δέν εχουν τήν lκανότη
τα τής συνεχούς αύτής προσαρμογής, δέν εχουν καί 

τήν δυνατότητα τής έπιβιώσεως. 

» • Η άναθεώρησις τοv Συντάγματος, ή όποία, ώς 

γνωστόν, άφορά μόνον εlς τάς μ ή θεμελιώδεις διατά

ξεις αύτοv, πρέπει νά άποφασισθή, κατά τό άρθρον 
108, ύπό τής παρούσης Βουλής, διά νά δυνηθή ή νέα 
Βουλή νά έπιληφθή τοv άναθεωρητικοv της εργου. 

Εlναι αύτονόητον δτι ή παρούσα Βουλή δέν θά άπο

φασίση έπί τής ούσίας τής άναθεωρήσεως, δεδομέ

νου δτι αϋτη, έκ τοv Συντάγματος, περιορίζεται νά 

καθορίση μόνον τάς διατάξεις, α{ δποίαι χρήζουν 

άναθεωρήσεως. Τά κόμματα θά εχουν οϋτω τήν εύ

καιρίαν νά έκθέσουν τάς άπόψεις των έπί τοv περιε

χομένου τών άναθεωρητέων διατάξεων ένώπιον του 

λαοv, δταν έπιστή δ χρόνος. 

»Πρέπει νά καταστή κοινή συνείδησις δτι τό 

εργον τής άναθεωρήσεως τοv Συντάγματος εlναι 

άνάγκη νά άποτελέση μίαν τών σπουδαιοτέρων έπι

διώξεων τής ύπευθύνου πολιτικής ήγεσίας. 

»Βεβαίως, ή άναθεώρησις δέν πρόκειται νά άπο

τελέση πανάκειαν τών άτελειών, τάς δποίας έμφανί

ζει δ δημόσιος βίος τής χώρας. Θά τάς περιστείλη 

δμως εlς βαθμό ν σημαντικόν καί θά ύποβοηθήση τήν 

δμαλήν καί προοδευτικήν έξέλιξιν τής έθνικής μας 

ζωής. τφ όντι, ή έντός τών πλαισίων του άρθρου 108 
περιοριζομένη άναθεώρησις εlναι δυνατόν νά ε{ναι 

τόσον βαθεία δσον τό άπαιτοvν α{ σημεριναί περι

στάσεις. Συνετή τόλμη καί όχι συντηρητική διάθε

σις πρέπει νά πρυτανεύση εlς τό έθνικόν τούτο ερ

γον. 

»Ή 'Εθνική Ριζοσπαστική "Ενωσις, συνεπής 

πρός τήν προεκλογικήν της διακήρυξιν, έμελέτησεν 

έπισταμένως τό θέμα καί πρόκειται νά φέρη τούτο 

συντόμως ένώπιον τής Βουλής μέ τήν βεβαιότητα δτι 

καί τά άλλα κόμματα, έφ' δσον άνεγνώρισαν κατ' 

άρχήν τήν άνάγκην τής άναθεωρήσεως, θά συμβά

λουν εlς τήν πραγματοποίησιν του μεγάλου αύτοv 

σκοπού». 

Ή ΕΚ χαρακτήρισε ώς πολιτικό &.ντιπερισπα

σμό τήν κίνηση τής ΕΡΕ, &.μφισβήτησε τό δικαίωμα 

τής Βουλής, πού προήλθε &.πό τίς έκλογές τοϋ 1961, 
νά κινήσει τή διαδικασία γιά τήν &.ναθεώpηση τοϋ 

Συντάγματος καί τόνισε ότι μοναδικός σκοπός της 

παραμένει ή διενέργεια «τιμίων έκλογ&ν, μέ τιμίαν 

Κυβέρνησιν καί τίμιον σύστημα». 

'Αντίθετα, δ &.ρχηγός τ&ν Προοδευτικών τήρησε 

στάση &.ναμονής καί δήλωσε ότι θά &.ναπτύξει τίς 

&.πόψεις του στή Βουλή, μετά τήν κατάθεση τ&ν κυ

βερνητικών προτάσεων. 

τέλος, ή ΕΔΑ, μέ &.νακοίνωσή της κατήγγειλε 

τή διαδικασία &.ναθεωρήσεως τοϋ Συντάγματος ώς 

μέσον διαιωνίσεως τής κυβερνητικής έξουσίας καί 
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Ό πρωθυπουργός προσέρχεται στή σύσκεψη τής Κοινοβουλευτικής 'Ομάδας τής ΕΡΕ, yιά νά 

άνακοινώσει τήν άπόφασή του νά επιδιώξει συνταγματική μεταρρύθμιση. 
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εκανε λόγο γιά κίνδυνο έγκαθιδρύσεως πολιτικής δι

κτατορίας. 

Στίς 19 Φεβρουαρίου συνήλθε τό 'Υπουργικό 
Συμβούλιο καί άσχολήθηκε μέ θέματα σχετικά μέ 

τήν άναθεώρηση του Συντάγματος. Τήν έπομένη, 20 
Φεβρουαρίου, δ Κ. Καραμανλής ένημέρωσε τόν άρ

χηγό τών Προοδευτικών γιά τή σχετική διαδικασία 

καί του έξέθεσε τούς είδικότι;ρους λόγους πού τόν 

ώθησαν νά είσηγηθεί τήν είδική κοινοβουλευτική 

έπιτροπή έπεξεργασίας τής προτάσεως πρό τής κα

ταθέσεώς της στή Βουλή, καθώς καί τούς λόγους 

έπιλογής του συγκεκριμένου χρόνου γιά τήν κατά

θεσή της. Γιά τό θέμα αύτό ε{ χε ζητηθεί ή γνώμη του 

βασιλέως, ή όποία καί διαβιβάστηκε πρός τήν Κυ

βέρνηση τηλεγραφικώς άπό τήν Ταϋλάνδη, στό τέ

λος τής προηγούμενης έβδομάδος. 

Στή συνάντηση, δ Κ. Καραμανλής διαβεβαίωσε 

τό Σ. Μαρκεζίνη δτι «πρόθεσις τής πλειοψηφίας εl

ναι, όπως προχωρήση έν πάσrι περιπτώσει είς τήν 

άναθεωρητικήν διαδικασίαν, άνεξαρτήτως τής στά

σεως τήν δποίαν θ' άποφασίσουν τελικώς νά τηρή

σουν τά κόμμματα τής άντιπολιτεύσεως καί είδικώ

τερον ή "Ενωσις Κέντρου». Καί τόνισε δτι «Καί ι:ίν ή 

πρότασις δέν τύχη τής άπαιτουμένης πλειοψηφίας 

τών 2/3 βουλευτών, άρκεί ή παρά τfl δημοσίg γνώμy 
δημιουργία τής συνειδήσεως περί τής ύφισταμένης 

άνάγκης άναθεωρήσεως ώρισμένων έκ τών μή θεμε

λιωδών διατάξεων του Συντάγματος, διά νά θεωρηθή 

ότι έξεπληρώθη, κατά σημαντικόν βαθμόν, δ διά τής 

καταθέσεως τής προτάσεως έπιδιωκόμενος σκοπός». 

Ό Σ. Μαρκεζίνης δήλωσε στόν Κ. Καραμανλή 

δτι «συνεπής πρός τάς προγραμματικάς δηλώσεις 

του, άποδέχεται κατ' άρχήν τήν πρότασιν περί άνα

θεωρήσεως καί τό κόμμα του θα μετάσχη είς δλα τά 

στάδια τής διαδικασίας, τήν όποία θά άκολουθήση ή 

κυβερνητική πρότασις άναθεωρήσεως». Καί διευ

κρίνησε: 

«'Η σύμφωνος αύτή άποψις των Προοδευτικών άναφέ

ρεται άποκλειστικώς είς τήν άνάγκην κατ' άρχήν άναθεω

ρήσεως, ούδόλως δέ άφορα καί είς τό στάδιον τής ψηφο

φορίας. ·Η στάσις των Προοδευτικών είς τήν Βουλήν, κα

τά τήν ένώπιον του Σώματος συζήτησιν καί ψηφοφορίαν 

τής προτάσεως, δπως αϋτη θά διαμορφωθή τελικώς άπό 

τήν είδικήν νομοπαρασκευαστικήν έπιτροπήν, θά έξαρτη

θή άποκλειστικώς άπό τά ύπό τής πλειοψηφίας κριθησό

μενα ώς χρήζοντα άναθεωρήσεως άρθρα του Συντάγματος». 

'Από τήν πλευρά της, ή ΕΔΑ, μέ άνακοίνωση τής 

έκτελεστικής της έπιτροπής, ύποστήριξε τήν άκό

λουθη θέση: 

«'Η Κυβέρνησις προσπαθεί μέ τήν φασιστικήν, άνα

θεώρησιν του Συντάγματος νά φράξη τήν άγωνιστικήν 

πορείαν του λαοί) πρός τήν δημοκρατικήν όμαλότητα καί 

νά καταργήση τάς συνταγματικάς έγγυήσεις των λαϊκών 

έλευθεριών. 'Ο λαός άξιώνει άπό τούς βουλευτάς τής άντι

πολιτεύσεως νά λάβουν έντός τής Βουλής σαφή θέσιν κατά 

τής άναθεωρήσεως καί νά άγωνισθοuν διά τήν άνατροπήν 

τής παρανόμου Κυβερνήσεως καί τήν διενέργειαν έλευθέ

ρων έκλογών μέ άπλήν άναλογικήν άπό Κυβέρνησιν κοι

νής έμπιστοσύνης». 

20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1963 

'Ανακοινώνεται δτι οί βασιλείς «άπεδέχθησαν 

πρόσκλησιν τής Α.Μ. τής βασιλίσσης τής' Αγγλίας 

δπως έπισκεφθουν έπισήμως τό Λονδίνον άπό τής 

Τρίτης, 9ης 'Ιουλίου, μέχρι τής Παρασκευής, 12ης 

'Ιουλίου 1963». 
Στό μεταξύ τά οργανα του βρετανικοί) τύπου άν

τιμετώπιζαν άπό διαφορετική σκοπιά τήν έπίσκεψη 

τών 'Ελλήνων βασιλέων στήν 'Αγγλία, ή άναγγελία 

τής δποίας άναμενόταν άπό έβδομάδων. Χαρακτη

ριστικά ε{ναι τά άρθρα πού συνδέουν τό γεγονός μέ 

τήν πολιτική ενταση πού έπικρατεί στήν ·Ελλάδα, ή 

όποία πυροδοτείται κυρίως άπό τήν τακτική τής ΕΚ 

εναντι του Στέμματος, ένώ κοινή εΙναι ή διαπίστωση 

γιά τή μείωση τής δημοτικότητας του βασιλέως. 

Σέ άνταπόκρισή τους άπό τήν 'Αθήνα, στίς 18 
Φεβρουαρίου, οί «Times» του Λονδίνου, άφου κάνουν 
έκτενή άνασκόπηση τής ιστορίας τής έλληνικής δυ

ναστείας, άναλύουν τήν πολιτική κατάσταση στήν 

' Ελλάδα, δπως εχει διαμορφωθεί τά τελευταία χρόνια 
καί, μεταξύ άλλων, παρατηρουν: 

'Η 'Ένωσις Κέντρου, τής όποίας ή σπονδυλική στήλη 

συνίσταται άπό τούς πρώην Φιλελευθέρους, ούδέποτε συ

νεχώρησε τόν βασιλέα Παuλο, ό όποίος διέσωσε τήν δεξι

άν άπό πλήρη άποσύνθεσιν μέ τόν θάνατον του ήγέτου της, 

στρατάρχου Παπάγου, τό 1955. Τήν έποχήν έκείνην, ό βα
σιλεύς, ένεργών μέ έξαιρετικήν διορατικότητα, ή όποία 

του ί:λειπεν δτε ό Παπάγος άνήλθεν είς τήν άρχήν, τό 1952, 
παρεμέρισε τάς άλληλομαχομένας φατρίας καί έξέλεξε τόν 

κ. Καραμανλή ώς διάδοχον αύτοu, προστατεύσας οϋτω τήν 

πολιτικήν σταθερότητα ή όποία έπετεύχθη ύπό τόν Παπά

γον. 

0{ Φιλελεύθεροι, κατηγορήσαντες τόν βασιλέα έπί εύ
νοί~ ί:ναντι του κ. Καραμανλή, άπέδειξαν δι' άλλη ν μίαν 

φοράν δτι ή μνήμη εΙναι άσθενής είς τήν έλληνικήν πολι

τικήν. Ούτοι τείνουν νά λησμονήσουν τάς ήμέρας του 

1950, δτε ό θρόνος άπέκλινε σαφώς πρός τούς Φιλελευ~έ
ρους, πράγμα δπερ ώδήγησε είς κτυπητάς έπεμβάσεις είς 

τήν πολιτικήν καί άπεκορυφώθη είς τήν άδικον πρωθυ

πουργοποίησιν του κ. Βενιζέλου, παρ' δλον δτι τό κόμμα 

του εΙχεν άναδειχθή δεύτερον είς δύναμιν άπό τάς έκλογάς. 

Είς τήν πραγματικότητα, ή δημοτικότης του βασιλέως ijρ

χισε νά μειοuται εκτοτε, καί έκ νέου μετά ενα ετος, δτε 

τόσον αύτός δσον καί ή βασίλισσα, ένεργώς καί άπροκαλύ

πτως, άντέστησαν είς τήν έπιθυμίαν του Παπάγου δπως 

άνέλθη είς τήν άρχήν. 

'Η παροuσα έκστρατεία τής άντιπολιτεύσεως έβοηθή

θη μεγάλως ύπό των σφαλμάτων πού διεπράχθησαν τόσον 

ύπό των άνακτόρων δσον καί ύπό τής Κυβερνήσεως κατά 
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τούς 16 τελευταίους μήνας. Ή άπουσία συνετών, καί μή 
κολακευόντων τόν βασιλέα συμβούλων, ώδήγησε συχνά 

είς σφάλματα τά όποία ή άντιπολίτευσις εσπευσεν νά με

γαλοποιήση . ·Ο διορισμός λ. χ. μιάς ύπηρεσιακής Κυβερ

νήσεως, συνισταμένης σχεδόν άποκλειστικ&ς άπό άξιωμα

τικούς, ύπηρετοϋντας είς τά άνάκτορα, καί άπό έμπίστους 

φίλους τοϋ άνακτος, δπως διεξαγάγη τάς τελευταίας έκλο

γάς , έξέθεσε τόν θρόνον δίχως κανένα λόγον είς τάς μομ

φάς περί νοθείας καί έκφοβισμοϋ, αί δποίαι έξετοξεύθησαν 

έναντίον τοϋ κ. Καραμανλή . 

Μερικαί άπό τάς κοινωφελείς δραστηριότητας τής βα

σιλικής οίκογενείας, χρηματοδοτούμεναι άπό δ,τι θά ήμ

ποροϋσε νά όνομασθή «συμπληρωματική φορολογία», 

προεκάλεσαν άντιδράσεις . Τό δτι ή βασιλική χορηγία ηu

ξήθη κατά τό ijμισυ είς 202.000 λίρας στερλίνας τόν πα
ρελθόντα Σεπτέμβριον, μόλις τέσσαρας μήνας μετά τήν έξ 

107.000 στερλινών προικοδότησιν τής θυγατρός τοϋ βασι
λέως, ήτο ίσως μία περίπτωσις κακής χρονικής συμπτώ

σεως. Φαίνεται άσυγχώρητον τό δτι ή άναγγελία συνέπεσε 

μέ τήν παγοποίησιν τ&ν μισθών, μέ αuξησιν τής τιμής τής 

σακχάρεως καί μέ τήν γενικήν άπογοήτευσιν έκ τής δια

κοπής τής άμερικανικής βοηθείας . 

'Η πολεμική τής άντιπολιτεύσεως έπωφελήθη έξ αuτ&ν 

καί έκ μερικών άλλων λαθών, rοστε νά παρέχη είς τόν άνα

κτα διαρκή άνάμνησιν τ&ν παλαιών άτυχημάτων τοϋ θρό

νου. Κατά τόν τρόπον αuτόν, έν ττϊ προσπαθεί~ της νά 

έκβιάση νέας έκλογάς, ή 'Ένωσις Κέντρου διέκοψεν επισή

μως σχέσεις μέ τάς άρχάς, α{ δποίαι, μόναι, έκτός περι

πτώσεως επαναστάσεως, θά παρωτρύνοντο είς τό νά τάς 

διενεργήσουν: τόν βασιλέα καί τήν Κυβέρνησίν του . Πάν

τως, δ όξύς πολιτικός ανταγωνισμός εχει ύπονομεύσει τήν 

δημοτικότητα τοϋ έλληνικοϋ θρόνου καί διαδίδεται παντοϋ 

δτ ι ή μοναρχία εχει άποβή ενας πολυδάπανος άναχρονι

σμός. 

Καί δ άρθρογράφος καταλήγει : 

Τά ήγετικά στελέχη τοϋ Κέντρου φαίνονται τώρα άντι

θέτως νά άποδίδουν μεγαλύτερον βάρος είς τό νά έκθέτουν 

τάς άδυναμίας τής Κυβερνήσως είς τό Κοινοβούλιον . ' Αν

τικειμενικός σκοπός ε{ναι νά παρασχεθή είς τόν βασιλέα

διαιτητήν μία στερε&ς ήνωμένη καί θετικώς iκανή πολιτι

κή διαδοχή , rοστε νά δυνηθή έν εύθέτφ χρόνφ νά θέση είς 

κίνησιν τόν μηχανισμόν τής κοινοβουλευτικής δημοκρα

τίας άνευ έκθέσεως είς κίνδυνον τής έθνικής προόδου καί 

σταθερότητος. Μερικοί πολιτικοί, έπικριταί τοϋ θρόνου, 

άρχίζουν νά έννοοϋν δτι διά τής ύποσκάψεως τής μοναρχί

ας άπλ&ς συσσωρεύουν τήν λαϊκήν εχθραν εναντίον τοϋ 

θρόνου καί διά τοϋ τρόπου τούτου δικαιώνουν τούς κομ

μουνιστάς καί ένθαρρύνουν ίσως τάς φιλοδοξίας κάποιου 

άνωνύμου συνταγματάρχου, δ δποίος, έπιφυλάσσων είς 

έαυτόν τό βάρος τής βιαίας διασώσεως τοϋ θρόνου έναντί

ον τής έπιβουλής τ&ν πολιτικών, θά εθαπτε τήν μοναρχίαν 

πολύ πρίν σημάνη ή rορα της240 . 

'Η «Daily Express» τήν έπομένη, 19 Φεβρουαρίου, 
θά aντιμετωπίσει τήν έπικείμενη έπίσκεψη τ&ν βα

σιλέων μέ πολλές έπιφυλάξεις, έξαιτίας, δπως υπο

στηρίζει , «τ&ν aντιβασιλικών αίσθημάτων τ&ν 'Ελ-

λήνων, πού όφείλονται στήν &νάμειξη του Παύλου 

στήν πολιτική καί στίς εύθύνες του γιά τίς έκλογές 

του 1961». «Προσφιλεστέρα φιλοδοξία του βασιλέως 
Παύλου», έπισημαίνεται στή συνέχεια, <<ε{ναι νά 

διασχίσει τούς δρόμους του Λονδίνου είς τήν βασι

λικήν άμαξαν, μαζί μέ τήν βασίλισσαν 'Ελισάβετ είς 

έπίσημον πομπήν, νά έξασφαλίση άγγλικήν υποστή

ριξιν διά τό καθεστώς του καί νά προσελκύση έπισκέ

ψεις καί παράσημα». 

Μέ διαφορετικό πνευμα θά άντιμετωπίσει τά έλ

ληνικά πράγματα ή «Guardian». Σέ άρθρο της, στίς 
25 Φεβρουαρίου, μέ τίτλο «Τό έλληνικό δίδαγμα», 
έπικεντρώνοντας τό ένδιαφέρον της στήν οίκονομι

κή άνάπτυξη της χώρας καί στή συμβολή του Κ. 

Καραμανλή πρός τήν κατεύθυνση αύτή, θά γράψει: 

n Ανευ τής πολιτικής σταθερότητος, τής δποίας άπολαύ

ει ή χώρα από τοϋ 1955, άφ' ής δ κ . Καραμανλής εγένετο 

πρωθυπουργός διαδεχθείς τόν στρατάρχην Παπάγον, δέν 

θά ύπήρχε οίκονομική πρόοδος είς τήν ' Ελλάδα καί δέν θά 

συνεδέετο ή ' Ελλάς μετά τής Κοινής 'Αγοράς . 

Καί παρατηρεί: 

'Η σύνδεσις τής 'Ελλάδος μετά τής Κοινής 'Αγοράς 

άποτελεί φόρον τιμής διά τήν χώραν αuτήν, διότι μέ τήν 

είσοδόν της είς τήν Κοινήν 'Αγοράν άποκτa ταχέως μίαν 

άγοράν 170.000.000 καταναλωτών καί συγχρόνως ε{ναι 

ικανή νά προστατεύση τήν ίδικήν της μικράν άγοράν άπό 

τόν άμεσον εuρωπαϊκόν άνταγωνισμόν. Αί χ&ραι τής Κοι

νής 'Αγορaς προέβησαν είς πολλάς παραχωρήσεις πρός 
τήν 'Ελλάδα καί οί δροι συμφωνίας ε{ ναι γενναιόδωροι 

καί έποικοδομητικοί, πράγμα τό όποίον δέν συνέβη είς τήν 

Μ. Βρετανίαν. 

'Αναφερομένος, τέλος, στήν έσωτερική πολιτική 

τής 'Ελλάδος, δ &ρθρογράφος υπογραμμίζει δτι ή 

&βεβαιότητα πού χαρακτήριζε τήν κατάσταση στήν 

'Ελλάδα άπό τό 1944 μέχρι τό 1955, τερματίστηκε, 

όταν άνέλαβε τήν έξουσία δ Κ. Καραμανλής, δ 

δποίος «έχρημάτισε ηδη πρωθυπουργός έπί μακρο

τέραν περίοδον &πό οίονδήποτε άλλον 'Έλληνα, άφ' 

ής ή 'Ελλάς άνέκτησε τήν άνεξαρτησίαν της άπό 
τούς Τούρκους, πρό 140 έτ&ν»241 • 

21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1963 

'Υποβάλλεται στή Βουλή ή πρόταση της Κυβερ

νήσεως «περί άναθεωρήσεως μή θεμελιωδών διατά

ξεων του Συντάγματος»: 

«'Ο κοινωνικός καί πολιτικός βίος τ&ν λαών, μετά τήν 

δοκιμασίαν τοϋ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ύπέστη 

βαθείας μεταβολάς , τόσον κατά τήν διάρθρωσιν δσον καί 

κατά τόν τρόπον λειτουργίας αuτοϋ. 'Ανετράπησαν αί πα

λαιαί άναλογίαι τ&ν κοινωνικών δυνάμεων καί νέαι βιοτι

καί άνάγκαι προέκυψαν . n Αρδην δέ μετεβλήθη ή ίεραρχία 

των κοινωνικών επιδιώξεων. 
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»·Η τεράστια κοινωνική πρόοδος άφ' ένός καί αi μετα

πολεμικώς δημιουργηθείσαι νέαι οiκονομικαί συνθήκαι 

άφ' έτέρου, καί πέραν αύτών ή προϊοοοα διεθνοποίησις 

τής οικονομικής ζωής, έπέβαλον τήν άνάπτυξιν τής κρατι

κής δραστηριότητος εiς τόν κοινωνικόν καί οiκονομικόν 

τομέα καί προσέθεσαν νέας περιπτώσεις έπεμβάσεως τής 

Πολιτείας πρός επωφελή ρύθμισιν των βιοτικών σχέσεων 

ή πρός προστασίαν των άδυνάτων. Κατέστη, ώς έκ τούτου, 

άναγκαία ή διεύρυνσις καί ή επέκτασις των κρατικών άρ

μοδιοτήτων, ώς καί ή ταχεία λειτουργία τής κρατικής μη, 

χανής, εiς τρόπον rοστε νά δύναται νά άνταποκρίνεται εις 

τήν γοργώς επεκτεινομένην δραστηριότητα αύτής. 

»'Η ·Ελλάς, εξ αiτίας των γνωστών πολεμικών καί με

ταπολεμικών περιπετειών, δέν ήδυνήθη νά προσεγγίση τήν 

στάθμην του βιοτικου έπιπέδου των άνεπτυγμένων ευρω

παϊκών χωρών, εις δ μέτρον θά ήτο τουτο άναγκαίον, διά 

νά καταλάβη τήν ήν θά έδικαιουτο θέσιν, εις τήν διεθνή 

πλέον μορφήν, προσλαβουσαν οίκονομικήν ζωήν των 

Κρατών. Οuτω δέ εύρέθη μοιραίως ενώπιον μεγίστων δυ

σχερειών, αί δποίαι εiς οuδεμίαν ϊσως άλλην χώραν εμφα

νίζονται. Διότι ή ταχεία μετάβασις άπό τής ύποαναπτύξε

ως, ύφ' ijν ετέλει μέχρι πρότινος ή Έλλάς, εiς τήν άνά

πτυξιν, πρός τήν δποίαν όδεύει σταθερώς άπό τινος χρό

νου, επιβάλλει, κατ' άπαράβατον κανόνα, μέτρα ριζοσπα

στικά καί δυσχερώς συμβιβαζόμενα πρός τάς ύπό του πολι

τεύματος προδιαγραφομένας νομοθετικάς καί διοικητικάς 

διαδικασίας. 

»" Αλλαι χώραι, εύρισκόμεναι καί αuταί εiς τό στάδιον 
τής ύποαναπτύξεως, τελουσαι όμως ύπό πολιτεύματα μή 

δημοκρατικά, ε{ ναι εις θέσιν νά επιτελέσουν εuχερέστερον 

τό εργον τής οικονομικής άναπτύξεως, άγνοουσαι τάς πο

λιτικάς άντιδράσεις καί περιορίζουσαι ή καί καταλύουσαι 

τάς ελευθερίας τών άτόμων καί τών όμάδων. 'Η 'Ελλάς, 

όμως, χώρα πολιτικώς rοριμος καί βαθύτατα έμποτισμένη 

άπό δημοκρατικάς άντιλήψεις, δέν δύναται, εν τούτοις, νά 

χρησιμοποιήση τάς αuτάς μεθόδους. Καλείται εν τούτοις, 

νά επιτύχη τόν αuτόν σκοπόν. Ένώ, όμως, εlναι εuχερής ή 

οικονομική άνάπτυξις εντός δημοκρατικου πλαισίου, όταν 

ήδη εχει ύπερβληθή τό στάδιον τής ύποαναπτύξεως, καί 

εuχερής εlναι επίσης ή γοργή μετάβασις άπό τής ύποανα

πτύξεως εις τήν άνάπτυξιν εις χώρας μή δημοκρατικάς, 

άποτελεί αuτόχρημα άθλον δ συνδυασμός των δύο αuτών 

άντιθέτων παραγόντων, τής δημοκρατίας άφ' ένός καί τής 

ταχείας μεταβάσεως έκ τής ύποαναπτύξεως εις τήν άνάπτυ

ξιν άφ' έτέρου. Αuτόν τόν άθλον επετέλεσεν εν μέρει, κα

λείται δέ νά όλοκληρώση ή ·Ελλάς εις τό προσεχές μέλ

λον. 

»Αί σκιαγραφηθείσαι εiς γενικάς γραμμάς δυσχέρειαι 

επιτείνονται ειδικώς διά τήν 'Ελλάδα καί εκ τής συνδρο

μής άλλων περιστατικών, τά όποία παρακωλύουν τήν οi

κονομ~κήν καί κοινωνικήν άνάπτυξιν τής χώρας καί γενι

κώτερον τήν πρόοδον του έλληνικου λαου . 

»'Η πίεσις τών κομμουνιστών, μέ τριπλήν εντός εικο

σαετίας άπόπειραν, όπως βί~ καταβάλουν τήν εξουσίαν, 
κατέστησε τό πρόβλημα του κομμουνισμου ιδιαιτέρως όξύ 

καί έπομένως διάφορον άπό εκείνο, τό δποίον άντιμετωπί

ζουν α{ χώραι, αi δποίαι δέν εγνώρισαν παντάπασιν ή δέν 

εδοκίμασαν, εις δ μέτρον καί ήμείς, τήν ενοπλον δρaσιν 

του . Καί μόνον τό γεγονός ότι ή Έλλάς εύρίσκεται εις τά 

σύνορα του άνατολικου συνασπισμου, δπόθεν καί εξεπο

ρεύθησαν αi ενοπλοι εναντίον τής άνεξαρτησίας καί τής 

γαλήνης της επιδρομαί, θά ήρκει νά προσδώση ιδιάζουσαν 

μορφήν εις τό παρ' ήμίν πρόβλημα του κομμουνισμου . 

'Εκ παραλλήλου, όμως, δέν πρέπει νά παραβλέπεται ότι ή 

άνάπτυξις τής κομμουνιστικής άπειλής συντελεί συγχρό

νως εiς τήν δημιουργίαν καί τήν άνάπτυξιν άντιρρόπων 

δυνάμεων, άντιγραφουσών τάς δλοκληρωτικάς μεθόδους 

του κομμουνισμου, δυνάμεων αί δποίαι άποτελουν εξ ϊσου 

σοβαρόν κίνδυνον διά τήν δημοκρατίαν καί τούς έλευθέ

ρους θεσμούς της. 

»'Εξ άλλου, παλαιαί κακαί εξ εις, αί όποία ι εχουν τήν 

ρίζαν αuτών εις τήν ψυχολογίαν του λαου μας καί εiς τήν 

ελλειψιν τής άπαιτουμένης πολιτικής άγωγής, προκαλουν 

προσθέτους δυσχερείας εiς τήν εuτυχή έξέλιξιν τών πολι

τικών μας πραγμάτων. ,Oi δημοκρατικοί θεσμοί γίνονται 
άδιαλείπτως άντικείμενον καταχρήσεων. 'Η δημοκρατία, 

ή όποία εlναι κατ' έξοχήν τό πολίτευμα του μέτρου, τής 

διαλλαγής καί του άμοιβαίου σεβασμου τών διεστώτων, 

ταλαιπωρείται άνευ διακοπής άπό τήν άχαλιναγώγητον 

εκρηξιν των πολιτικών παθών καί τήν άσυγκράτητον ρο

πήν πρός διαβολήν. 

»'Η κοινοβουλευτική μηχανή, ειδικώτερον, πλημμε

λώς λειτουργουσα, άπέβη τροχοπέδη εiς τήν άντιμετώπι

σιν των άπαιτήσεων τής εποχής. Τά δικαιώματα τών βου

λευτών άσκουνται ενίοτε κατά τρόπον, δ δποίος εΙ ναι άν

τικρυς άντίθετος πρός τό πνευμα του πολιτεύματος καί 

τούς θεσμούς μας καί δ δποίος κλονίζει τήν πρός τόν κοι

νοβουλευτισμόν έμπιστοσύνην του έλληνικου λαου. 

»'Η άκρίβεια τών διαπιστώσεων τούτων δέν άμφισβη

τείται σοβαρώς άπό τούς εν νηφαλιότι συζητητάς τής έλ

ληνικής πραγματικότητος, οί δποίοι άναγνωρίζουν ότι εΙ

ναι επιτακτική καί έπείγουσα ή άνάγκη προσαρμογής των 

συνταγματικών διατάξεων πρός τάς συγχρόνους άπαιτή
σεις τής κοινωνικής καί τής πολιτικής ζωής. Κατά συνέ

πειαν, έντός του εuρέος πλαισίου, τό δποίον ή δημοκρατία 

επιτρέπει, όφείλομεν νά θεσπίσωμεν διατάξεις, α{ δποίαι 

προσιδιάζουν εiς τάς άνάγκας, τά συμφέροντα καί τήν iδι

οσυγκρασίαν του έλληνικου λαου. 

»Διά τής προτάσεως περί άναθεωρήσεως ώρισμένων μ ή 

θεμελιωδών διατάξεων του Συντάγματος, εiς τόν σκοπόν 

τουτον άποβλέπομεν . Μέ άπόλυτον σεβασμόν πρός τάς 

δημοκρατικάς άρχάς τής λαϊκής κυριαρχίας καί τής άτο

μικής έλευθερίας, διατηρουντες πλήρως τούς θεμελιώδεις 

θεσμούς καί τάς θεμελιώδεις διατάξεις του ίσχύοντος Συν

τάγματος, άποβλέπομεν εiς τήν, κατά τήν διαδικασίαν του 

άρθρου 108, άναθεώρησιν τών έν συνεχεί~ άναφερομένων 
κατ' tδίαν διατάξεων, ώς καί εiς τήν συμπλήρωσιν του 

Ισχύοντος Συντάγματος διά νέων, οuχί δέ θεμελιωδών, επί

σης, διατάξεων. 

»ΕΙναι κατά τό πλείστον γνωστά τά σημεία του Συντα

γματικου μας Χάρτου, τά όποία δημιουργουν σήμερον 

προβλήματα εiς τήν πολιτικήν ζωήν τής χώρας . Καί τά 

θέματα ταυτα έπισημαίνομεν, συμφώνως πρός τό άρθρον 

108 του Συντάγματος, καθορίζοντες ποίαι ε{ναι, καθ' ήμaς, 
α{ άναθεωρητέαι μή θεμελιώδεις διατάξεις . Τό νέον περιε

χόμενον των άναθεωρητέων διατάξεων δέν άποτελεί άντι

κείμενον του πρώτου σταδίου τής διά του άρθρου 108 του 
Συντάγματος διαγραφομένης διαδικασίας. Περί τούτου θά 
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άποφασίση ή μέλλουσα νά συνέλθη 'Αναθεωρητική Βου

λή, έφ' δσον κατ' άρχήν άποφασισθη νϋν ή άναθεώρησις. 

Καί ύπό τήν προϋπόθεσιν ταύτην έλπίζομεν δτι καί ή έλ

ληνική έπιστήμη θά θελήση νά συμβάλη είς τήν έπωφελε

στέραν έπίλυσιν των συνταγματικών προβλημάτων της 

χώρας, έρευνώσα άντικειμενικώς καί φωτίζουσα τάς θέσεις 

των κομμάτων καί των πολιτικών άνδρών. 

»'Εν οψει των δεδομένων τούτων, εχομεν τήν τιμήν νά 

θέσωμεν ύπό τήν κρίσιν της 'Εθνικής 'Αντιπροσωπείας 

τήν κατωτέρω πρότασιν, πρός άναθεώρησιν τοϋ iσχύοντος 

Συντάγματος καθ' ώρισμένας μή θεμελιώδεις διατάξεις αύ

τοϋ, συμφώνως τφ dρθρφ 108 παράγρ. 3 τοϋ Συντάγματος, 
έπί τφ τέλει της άρτιωτέρας λειτουργίας τοϋ δημοκρατικοί> 

ήμών πολιτεύματος, παρακαλοϋντες τήν Βουλήν, δπως πε

ριβάλη διά της έγκρίσεώς της τό άκόλουθον Ψήφισμα: 

»Ή Βουλή των 'Ελλήνων 

»Διαπιστοϋσα τήν όσημέραι πραγματοποιουμένην διεύ

ρυνσιν καί έπέκτασιν των κρατικών άρμοδιοτήτων, ύπό 

τήν έπίδρασιν των άνά τόν έλεύθερον κόσμον διαμορφουμέ

νων κατά τήν μεταπολεμικήν περίοδον νέων κοινωνικών 

καί οiκονομικών συνθηκών. 

>>Λαμβάνουσα ύπ' οψιν τήν άνάγκην προσαρμογης τοϋ 

iσχύοντος Συντάγματος πρός τάς άπαιτήσεις της συγχρό

νου ζωής, έντός τοϋ πλαισίου των άρχων της δημοκρατίας 

καί της πολιτικης καί άτομικης έλευθερίας, εiς τάς όποίας 

άείποτε ύπηρξε καί παραμένει προσηλωμένον τό έλληνι

κόν εθνος. 

>>Κρίνουσα δέ έντεϋθεν, δτι έπιβάλλεται ή κατά τρόπον 

άνταποκρινόμενον πρός τάς δημιουργηθείσας συνθήκας 

άναθεώρησις των έν συνεχείq παρατιθεμένων μή θεμελιω

δών διατάξεων τοϋ Συντάγματος ητοι: 

>> I. Των εiς τό κεφάλαιον "περί δημοσίου δικαίου των 
'Ελλήνων" περιεχομένων διατάξεων, διά της προσθήκης 

νέων τοιούτων, δι ' ών: α) νά τίθενται ύπό τήν προστασίαν 

τοϋ Κράτους ό γάμος, ή οiκογένεια, ή έργασία καί ή οίκο

νομική δραστηριότης, προβλεπομένου aμα, δτι ή τελευ

ταία αϋτη δέον νά άναπτύσσεται κατά τρόπον συμβάλλον

τα εiς τήν καθόλου άνάπτυξιν της χώρας καί β) νά άπαγο

ρεύεται ή κατάχρησις των άτομικών δικαιωμάτων είς βά

ρος τοϋ δημοκρατικοί> πολιτεύματος καί των λαϊκών έλευ

θεριών. 

>>2. Των περί τοϋ δικαιώματος τοϋ συνεταιρίζεσθαι των 
δημοσίων ύπαλλήλων καί περί άπαγορεύσεως της άπεργί

ας αύτών διατάξεων τοϋ dρθρου 11, διά τόν άκριβέστερον 
καί πλέον άνταποκρινόμενον πρός τάς συγχρόνους άπαιτή

σεις καθορισμόν της έκτάσεως της έφαρμογης αύτών. 

>>3. των περί προστασίας της έλευθερίας τοϋ τύπου δι
ατάξεων τοϋ dρθρου 14, δσον άφορα iδίq εiς τά άξιούμενα 
διά τούς έκδότας έφημερίδων προσόντα καί τά κατασταλ

τικά των παραβάσεων μέτρα, έν άπολύτφ σεβασμφ πρός 

τάς άρχάς της έλευθεροτυπίας καί της άπαγορεύσεως των 

προληπτικών μέτρων. 
>>4. των περί έλευθερίας της έκπαιδεύσεως διατάξεων 

τοϋ dρθρου 16, πρός δημιουργίαν πλέον ούσιαστικών ύπο
χρεώσεων τοϋ Κράτους διά τήν προαγωγήν της Παιδείας, 

της 'Επιστήμης καί της τέχνης. 

>>5. των περί άναγκαστικης άπαλλοτριώσεως διατάξε

ων τοϋ dρθρου 17, πρός διευκόλυνσιν της έκτελέσεως καί 
άξιοποίησιν εργων έξυπηρετούντων τήν προαγωγήν καί 

άνάπτυξιν τής χώρας, τηρουμένης άπολύτως τής άρχής τής 

προηγουμένης καταβολής πλήρους άποζημιώσεως όριζομέ

νης διάτων τακτικών δικαστηρίων. 

>>6. Των είς τό κεφάλαιον "περί της συντάξεως τής Πο
λιτείας" διατάξεων, πρός κατοχύρωσιν της ούσιαστικής 

προστασίας της δημοκρατικης μορφής τοϋ πολιτεύματος 

διά τής προβλέψεως τής έκτός νόμου θέσεως, κατόπιν 

άποφάσεως τοϋ ούτινος προτείνεται ή σύστασις 'Ανωτά

του Συνταγματικοί> Δικαστηρίου, πολιτικών κομμάτων, ή 

όργάνωσις των όποίων, οί σκοποί των η τά ύπ' αύται ν χρη

σιμοποιούμενα μέσα κατατείνουν εiς τήν άνατροπήν των 
θεμελειωδών άρχων τοϋ πολιτεύματος. 

>>7. των εiς τό αύτό κεφάλαιον έν dρθρφ 21 διατάξεων, 
διά τόν προσδιορισμόν της θέσεως τής 'Ελλάδος έντός τής 

διεθνοϋς κοινότητος καί τήν διατράνωσιν της προσηλώ

σεως αύτής εiς τήν ίδέαν τής άναπτύξεως των μεταξύ των 
Κρατών είρηνικών σχέσεων. 

>>8. των περί έκδόσεως παρά τοϋ βασιλέως διαταγμά
των νομοθετικοί> περιεχομένου διατάξεων τοϋ άρθρου 35, 
ίνα καταστή συνταγματικός θεσμός ή δυνάμει συνταγματι

κοί> έθίμου καθιερωμένη εκδοσις νομοθετικών διαταγμά

των κατ'έξουσιοδότησιν τυπικοί> νόμου, εiσαγομένου οϋ

τω κατά τρόπον συντηρητικόν τοϋ άλλαχοϋ εύρύτατα χρη

σιμοποιουμένου θεσμοί> των νόμων-πλαισίων. 

>>9. των περί τοϋ τρόπου τής άσκήσεως τής νομοθετι
κης λειτουργίας διατάξεων των άρθρων 54, 56 καί 57, ίνα 
προσδοθη ό έπιβαλλόμενος ρυθμός εiς τό νομοθετικόν ερ

γον τής Βουλης, συνεδριαζούσης έν δλομελείq., καί είς τμή

ματα (κατ' άναλογίαν πάντοτε της δυνάμεως των κομμά

των), καθιερουμένης καί τής λειτουργίας είδικοϋ τμήματος 

κατά τήν περίοδον των διακοπών, προσδιορισθή δέ ή νο

μοθετική πρωτοβουλία έπί σχεδίων νόμων άναφερομένων 

εiς τήν κατάστασιν των κρατικών καί συναφών όργάνων 

καί διασφαλισθή δ είς τάς σημερινάς δημοκρατικάς άντιλή

ψεις άνταποκρινόμενος ρυθμός είς τήν κοινοβουλευτικήν 

διαδικασίαν. 

>>10. της περί άμέσου εiσπράξεως των εισαγωγικών 
δασμών aμα ττι καταθέσει τοϋ σχετικοί> σχεδίου νόμου εiς 

τήν Βουλήν, διατάξεως τοϋ άρθρου 59 παρ. I πρός έπέκτα
σιν τής έφαρμογης ταύτης καί έπί των έξαγωγικών δασμών 

(ώς προεβλέπετο κατά τό Σύνταγμα τοϋ 1927) ώς καί έπί 
φόρων καταναλώσεως. 

>>11. Της περί άνευθύνου των βοl.)λευτών διά γνώμην η 
ψήφον διατάξεως τοϋ άρθρου 62, ίνα προσδιορισθώσιν αί 
προϋποθέσεις της, παρά των μελών τοϋ Κοινοβουλίου, 

έπεκτάσεως τοϋ άνευθύνου. 

>>12. Της περί βουλευτικης άσυλίας διατάξεως τοϋ dρ
θρου 63, δεδομένου δτι εχει ηδη διαμορφωθη ούσιαστικώς 
καθεστώς άποκλεισμοϋ τής dρσεως της άσυλίας dνευ τινός 

διακρίσεως, έπί ζημίq δέ τοϋ κύρους τοϋ Κοινοβουλίου 

καλλιεργείται παρά ττΙ κοιντΙ γνώμ1J ύπό των έπιβουλευομέ

νων τό έλεύθερον πολίτευμα ή έντύπωσις περί άσυδοσίας 

δηθεν τοϋ βουλευτοϋ εvαντι τοϋ νόμου. 

>>13. Τής περί έκλογής βουλευτών διατάξεων τοϋ άρ
θρου 66, ίνα καταστη δυνατή ή άνάδειξις περιωρισμένου 
ποσοστοϋ βουλευτών, βάσει της έκλογικης δυνάμεως των 

κομμάτων, έξ ίδιαιτέρων καταλόγων ύποψηφίων, πρός διεύ

ρυνσιν τοϋ κύκλου των εΙσερχομένων εiς τήν Βουλήν προ

σώπων. 
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))ι4. των περί μή έκ:λογιμότητος κ:.λ.π . διατάξεων του 

άρθρου 7ι, διά τήν προσθήκ:ην περιπτώσεων τινων κωλύ

ματος έκ:λογής η άσυμβιβάστου πρός τό βουλευτικ:όν άξί

ωμα. 

))ι5 . Τών περί διαδικασίας συζητήσεως τών προτάσεων 

έμπιστοσύνης κ:αί δυσπιστίας διατάξεων του άρθρου 78, 
διά τήν άρτιωτέραν κ:αί λυσιτελεστέραν διαμόρφωσιν αυ

τών, πρός πραγματοποίησι ν του επιδιωκομένου δι' αuτών 

σκ:οπου. 

))ι6. Τών είς τό κεφάλαιον "περί τής Κυβερνήσεως" 

όρισμών, συμπληρουμένων διά τής προσθήκης διατάξεως 
άναγνωριζούσης είς τήν Κυβέρνησιν τό δικαίωμα τής εκδό

σεως Πράξεων νομοθετικοί) περιεχομένου, πρός άντιμετώ

πισιν εξαιρετικώς έπειγόντων θεμάτων, ή διάρκεια τής 

ίσχύος τών όποίων θά εΙ ναι περιωρισμένη, εξαρτωμένη κ:αί 

έκ: τής έντός βραχείας κ:αί τακτής προθεσμίας κυρώσεως 

αuτών παρά τών όργάνων τής νομοθετικής λειτουργίας. 

))ι7. των περί ίσοβιότητος κ:αί άσυμβιβάστου διά τά 

μέλη του Συμβουλίου τής 'Επικρατείας διατάξεων του άρ

θρου 84 πρός επέκτασιν τής έφαρμογής αuτών κ:αί είς τούς 
παρέδρους του δικαστηρίου τούτου. 

))18. Τών περί όρκ:ωτών κ:αί μικτών όρκ:ωτών δικαστη
ρίων διατάξεων τών άρθρων 94 κ:αί 95, παρεχομένης τής 
δυνατότητας τής διά νόμου μεταβολής, ένδεχομένως δέ κ:αί 

τής καταρτίσεως τών περί δικαιοδοσίας αuτών καθιερωμέ

νων. 

)) ι9. Τών είς τό κεφάλαιον "περί δικαστικής εξουσίας" 
περιεχομένων διατάξεων, διά τής συστάσεως 'Ανωτάτου 

Συνταγματικοί) Δικαστηρίου, άπαρτιζομένου εκ: μελών του 

Συμβουλίου τής 'Επικρατείας κ:αί του 'Α ρε ίου Ήάγου, επι

φορτισμένου δέ, κυρίως, μέ τήν άποστολήν τής εξελέγξεως 

τοϋ κύρους τών βουλευτικών έκ:λογών, τής θέσεως έκτός 

νόμου κ:αί τής διαλύσεως πολιτικών κομμάτων επιδιωκ:όν

των τήν άνατροπήν τοϋ πολιτεύματος, τής διαπιστώσεως 

τής καταχρήσεως τών άτομικ:ών δικαιωμάτων, τής άρσεως 

τών συγκρούσεων κατά τά νυν ισχύοντα κ:αί τής άποκ:ατα

στάσεως τής ένότητος τfjς νομολογίας μεταξύ Συμβουλίου 

'Επικρατείας κ:αί ' Αρείου Πάγου . 

))20. Τών περί διοικητικών υπαλλήλων διατάξεων τοϋ 
άρθρου ι ο ι, έπί τφ τέλει δπως, είς τό πλαίσιον τής μονιμό

τητας τών δημοσίων υπαλλήλων, παρασχεθή ή εuχέρεια 

τής διά νόμου έπιτυχεστέρας διαρθρώσεως τής διοικήσεως 

κ:αί διασφαλίσεως τής άνανεώσεως τών στελεχών αuτής. 

))2ι. Τών είς τό κεφάλαιον "περί τής διοικήσεως τοϋ 

Κράτους", διατάξεων, διά τήν άναγωγήν του κατά τόν 

Ύπαλληλικ:όν Κώδικα' Ανωτάτου Συμβουλίου Δημοσίων 

'Υπηρεσιών είς συνταγματικ:όν θεσμόν. 

))22. Τών διατάξεων τών άρθρων 35 παρ. 2-5 περί έκ:δό

σεως νομοθετικών διαταγμάτων άπούσης τής Βουλής, 65 
περί Κανονισμοί) τής Βουλής, 68 περί άριθμοu βουλευτών, 
73 περί 'Εκλογοδικείου κ:αί 85 περί Δικαστηρίου Συγκρού
σεων, διά τήν προσαρμογήν αuτών πρός τάς μετά τήν άνα

θεώρησιν διαμορφωθησομένας διατάξεις τοϋ Συντάγματος, 

περί έκ:δόσεως διαταγμάτων είς έκ:τέλεσιν νόμων πλαισί

ων, περί λειτουργίας τής Βουλής είς τμήματα, περί τρόπου 

άναδείξεως άριθμοu τινος βουλευτών κατά τήν επί τής 

άναθεωρήσεως του άρθρου 66 υποβαλλομένην πρότασιν 

κ:αί περί συστάσεως τοϋ 'Ανωτάτου Συνταγματικοί) Δικα

στηρίου. 

'Αποφασίζει 

))Τήν διά τής συγκ:ληθησομένης νέας Βουλής συμφώ

νως πρός τά έν άρθρφ 108 τοϋ Συντάγματος όριζόμενα, 
άναθεώρησιν πασών τών προπαρατεθεισών διατάξεων τοϋ 

ίσχύοντος Συντάγματος))242 • 

'Αμέσως μετά τήν κατάθεση τfjς προτάσεως, οί 

ύπουργοί Δικαιοσύνης, Κ. Παπακωνσταντίνου, καί 

Προνοίας, Κ. Τσάτσος, μέλη τfjς έπιτροπfjς πού έπε

ξεργάστηκε τό σχέδιο τfjς προτάσεως, θά άναλύσουν 

τό περιεχόμενό της σέ συνέντευξη πρός τούς έκπρο

σώπους του τύπου. Ειδικότερα, δ Κ. Παπακωνσταν

τίνου δήλωσε: 

«Α{ άδυναμίαι κ:αί άτέλειαι τοϋ Συντάγματος εχουν επι

σημανθή άπό ετών, άπό δλα τά κόμματα. Δύναται νά υπο

στηριχθή δτι θέμα τοσαύτης σπουδαιότητος διά τήν ζωήν 

τής χώρας δέν επιδέχεται περαιτέρω κ:αθυστέρησιν άνευ 

κινδύνου τών συμφερόντων τής Πολιτείας κ:αί τοϋ έλληνι

κ:οu λαοϋ. 'Η ΕΡΕ, διά τής κατατεθείσης προτάσεως, υπο

γραφομένης άπό τά μέλη τής Κυβερνήσεως υπό τήν ίδιό

τητά των ώς βουλευτών, έπισημαίνει τάς διατάξεις του 

Συντάγματος, α{ όποίαι, κατά τήν εκτίμησιν τών υπογρα

φόντων τήν πρότασιν, χρήζουν άναθεωρήσεως. Είς τήν 

άπόφασιν ταύτην τών μελών τής Κυβερνήσεως ευρέθη 

σύμφωνος κ:αί ή κοινοβουλευτική όμάς τοϋ κόμματος κατά 

τήν τελευταίαν της σύσκ:εψιν. UΕχει τονισθή κ:αί άπό τάς 

προχθεσινάς άνακ:οινώσεις τοϋ κ: . προέδρου τής Κυβερνή

σεως, υπογραμμίζεται δέ κ:αί είς τήν είσηγητικ:ήν εκ:θεσιν 

τής κατατεθείσης προτάσεως, δτι κατά τό πρώτον στάδιον 

τής άναθεωρητικ:ής διαδικασίας, μέ τό όποίον συνδέεται 

κ:αί ή άρμοδιότης τής παρούσης Βουλής, συμφώνως πρός 

τό άρθρον 108 τοϋ Συντάγματος, δέν πρόκειται νά διατυπω
θοϋν α{ νέαι διατάξεις τοϋ Συντάγματος . Κατά τό στάδιον 

τοϋτο, ή παροϋσα Βουλή εχει άρμοδιότητα μόνον νά άπο

φανθή ποίαι διατάξεις τοϋ Συντάγματος εχουν άνάγκ:η 

άναθεωρήσεως. 

>>Τό δεύτερον στάδιον τής άναθεωρητικ:ής έργασίας άνά

γεται είς τήν άρμοδιότητα τής νέας Βουλής, ή όποία θά 

άποφασίση ποίας τελικώς διατάξεις θά άναθεωρήση κ:αί 

κατά ποίον τρόπον θά άναθεωρήση . Δηλαδή, ποίον περιε

χόμενον θά δώση είς τάς νέας διατάξεις τοϋ Συντάγματος . 

Δεδομένου δτι κατά τό προεκ:λογικ:όν στάδιον, τό όποίον 

θά προηγηθή τής εκλογής τής νέας Βουλής, τά πολιτικά 

κόμματα θά άναπτύξουν είς τόν έλληνικ:όν λαόν τήν θέσιν 

των έπί τοϋ περιεχομένου τi'jς άναθεωρήσεως τοϋ Συντάγ

ματος, εΙναι φανερόν δτι ή διαμόρφωσις τών νέων διατά

ξεων θά εξαρτηθfj άπό τήν θέσιν τήν όποίαν θά εχη λάβει 

έπί τοϋ θέματος τούτου ή παράταξις είς τήν όποίαν ό έλλη

νικ:ός λαός θά δώση τήν πλειοψηφίαν. ΕΙναι έπομένως σα

φές δτι τό οuσιαστικ:όν περιεχόμενον τής άναθεωρήσεως 

τοϋ Συντάγματος θά άνταποκ:ρίνεται πρός τάς άπόψεις κ:αί 

έπιθυμίας τfjς πλειοψηφίας τοϋ έλληνικ:οϋ λαοϋ)) . 

Στή συνέχεια, οί δύο ύπουργοί, άπαντώντας σέ 

σχετικές έρωτήσεις, διευκρίνησαν, σύμφωνα μέ τό 

σχετικό ειδησεογραφικό δελτίο , τά έξfjς: 

«α. 'Εν τt'j έννοίq. τi'jς υπό τών πολιτικών κομμάτων 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



560 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 

άναπτύξεως τών άπόψεών των έπί τής άναθεωρήσεως κατά 

τάς έκλογάς τής' Αναθεωρητικής Βουλής, δέν ύπάρχει καί 

ή εννοια τής έπιτακτικής έντολής πρός τούς έκλεγησομέ

νους βουλευτάς. Ή έκλογή μέ βάσιν τήν άναθεώρησιν δέ

ον νά κριθή ώς άπόρροια τοϋ άντιπροσωπευτικοϋ πολιτεύ

ματος, χωρίς νά σημαίνη βεβαίως άναγνώρισιν τής άρχής 

τής έπιτακτικής έντολής. 

»β. 'Η άναθεώρησις τοϋ Συντάγματος δέν πρέπει νά 

συσχετίζεται μέ τήν χρονικήν διάρκειαν τής παρούσης 

βουλευτικής περιόδου, παρ' δ λ ην τήν ύπό τής Κυβερνή

σεως άναγνώρισιν τής έπιτακτικής άνάγκης τής άναθεωρή

σεως. Οί έν τij κυβερνητικij άνακοινώσει καί εισηγητικij 

έκθέσει περιλαμβανόμενοι κίνδυνοι έκ τής καθυστερήσεως 

τής άναθεωρήσεως, άναφέρονται εις τήν οικονομικήν άνά

πτυξιν τής χώρας . 

»γ. Ούδαμοϋ τοϋ κειμένου τής εισηγητικής έκθέσεως 

καί τών σχετικών κυβερνητικών άνακοινώσεων άφίνεται 

νά έννοηθή δτι ύφίσταται κίνδυνος περιστολής τών δημο

κρατικών έλευθεριών, αί δποίαι κατοχυροϋνται διά τοϋ 

ισχύοντος Συντάγματος. 'Εν άντιθέσει πρός τά άνευθύνως 

γραφόμενα περί δήθεν κυβερνητικής έκστρατείας καταλύ

σεως τών έλευθεριών τοϋ ελληνικοϋ λαου, ή παροϋσα εlναι 

ή πρώτη Κυβέρνησις, ή όποία εις τήν συνταγματικήν 

ίστορίαν τής 'Ελλάδος έπιδιώκει τήν κατά τό iσχϋον Σύν

ταγμα νομοτύπως καθοριζομένην διαδικασίαν συνταγματι

κής άναθεωρήσεως. Ή Κυβέρνησις προτείνει τήν άναθε

ώρησιν άποκλειστικώς μή θεμελιωδών διατάξεων καί επο

μένως πaσαι αί διατάξεις καί αί άρχαί αί όποία ι συνιστοϋν 
τόν δημοκρατικόν χαρακτήρα του πολιτεύματος παραμέ

νουν άθικτοι. 

>>δ. Εtς τήν παράγραφον I τών άναθεωρητικών διατά
ξεων περί τής έργασίας, άναπτυσσομένης κατά τρόπον 

συμβάλλοντα εiς τήν οiκονομικήν άνάπτυξιν τής χώρας, 

δέν αντιμετωπίζεται θέμα ρυθμίσεως τοϋ δικαιώματος τής 

άπεργίας. 

>>ε . 'Η Κυβέρνησις εχει τήν έλπίδα δτι τελικώς θά έξα

σφαλίση τήν άπαιτουμένην ύπό τοϋ άρθρου 108 τοϋ ισχύ
οντος Συντάγματος ηύξημένην πλειοψηφίαν διά τήν εγ

κρισιν τής άναθεωρήσεως ύπό τής παρούσης Βουλής. 

ν Αλλως δέν θά άνελάμβανε τήν σοβαρωτάτην αύτήν προ

σπάθειαν άναθεωρήσεως. 

>>στ. 'Ως πρός τό θέμα τής ένισχύσεως τής έκτελεστι

κής έξουσίας, ή Κυβέρνησις εχει καταστήσει σαφές δτι 

άποβλέπει εις τήν άναθεώρησιν έν τφ πλαισίφ τοϋ aπολύ

του σεβασμου πρός τάς δημοκρατικάς άρχάς τής λαϊκής 

κυριαρχίας καί τής ά'tομικής έλευθερίας, διατηρουμένων 

άλωβήτων τών θεμελιωδών διατάξεων καί θεσμών. Διά τής 

προτάσεως ύποδηλοϋται ή πρόθεσις έξασφαλίσεως κυβερ

νητικής σταθερότητος, ή όποία καί ύπάρχει σήμερον χά

ρις εις τήν λαϊκήν ψήφον. 

>>ζ. 'Η Κυβέρνησις δέν έπιδιώκει "παραλλήλους σκο

πούς" διά τής καταθέσεως τής προτάσεως άναθεωρήσεως. 

>>η. Εις τά περί τροποποιήσεως τοϋ άρθρου 14 περί τύ
που καί ειδικώς ώς πρός τά "προσόντα" τών έκδοτων έφη

μερίδων, ή Κυβέρνησις ούδόλως προτίθεται νά ύπεισέλθη 

εις έξέτασιν πολιτικών πεποιθήσεων ij οικονομικών προϋ
ποθέσεων έκδόσεως έφημερίδων. 

>>θ. Εις τά περί συστάσεως 'Ανωτάτου Συνταγματικου 

Δικαστηρίου, άποφάσει τοϋ όποίου δύναται νά τίθενται 

έκτός νόμου πολιτικά κόμματα, διευκρινίζεται δτι iσχύει 

σήμερον δ νόμος 509, κυρωθείς διά του ΝΗ · Συντακτικου 
Ψηφίσματος, δ δποίος θέτει έκτός νόμου τά κόμματα, περί 

τών δποίων προνοεί ή προτεινομένη τροποποίησις καί 

δρίζει τήν διαδικασίαν τής έκνόμου θέσεως δι' άποφάσεως 

τοϋ Ύπουργικου Συμβουλίου. 'Αντί τούτου, άφαιρείται τό 

δικαίωμα άπό τό 'Υ πουργικόν Συμβούλιον καί περιέρχεται 

εiς άνώτατον δικαστήριον συγκείμενον έκ μελών τοϋ 

'Αρείου Πάγου καί τοϋ Συμβουλίου τής 'Επικρατείας. Διά 

τής διατάξεως αύτή ς άποδεικνύεται ή διάθεσις προστασίας 

τής πολιτικής καί άτομικής έλευθερίας τοϋ ελληνικοϋ λα

οϋ. 

>>ι. 'Η περί διαχωρισμοϋ τής Βουλής εiς τμήματα καί 

δλομέλειαν δέν πρόκειται νά άναφέρεται είς τόν κοινοβου

λευτικόν ελεγχον, ό δποίος δέν πρόκειται νά θιγή καί θά 

άσκήται ύπό τής δλομελείας τής Βουλής. 

>»ια. Ή περί έκλογής ποσοστοϋ βουλευτών έξ Ιδιαιτέ

ρων καταλόγων διάταξις πρόκειται νά διατυπωθή κατά τρό

πον, ώστε νά διατηροϋνται αί θεμελιώδεις συνταγματικαί 

άρχαί περί καθολικότητας καί άμέσου ύπό τοϋ έκλογικοϋ 

συλλόγου άναδείξεως βουλετών. 

>ηβ. 'Η Κυβέρνησις εχει στερράν άπόφασιν δπως 

προχωρήση είς τήν άναθεώρησιν. 'Εάν ή παροϋσα Βουλή 

άπορρίψη τήν πρότασιν, τότε θά τεθή ώς προεκλογικόν 

θέμα κατά τάς έκλογάς τής προσεχοϋς Βουλής ή άνα

θεώρησις, ϊνα έν τφ μεταξύ, καθισταμένης συνειδήσεως 

παρά τφ λαφ τής άνάγκης άναθεωρήσεως, έξασφαλισθή ή 

άναγκαιοϋσα πρός τόν σκοπόν αύτόν ηύξημένη πλειοψη
φίω>243. 

Τήν έπομένη, δ Γ. Παπανδρέου, έκφράζοντας τήν 

&ντίθεσή του στήν κυβερνητική πρόταση, θά άνα

φερθεί σέ πολιτικό «άντιπερισπασμό>> καί θά έξαγ

γείλει &ποχή τής ΕΚ &πό τή διαδικασία τής συντα

γματικής άναθεωρήσεως, μέ τίς &κόλουθες δηλώ

σεις: 

«Δύο εlναι οί σκοποί τούς δποίους έπιδιώκει ή ΕΡΕ μέ 

τήν αiφνιδιαστικήν πρότασιν άναθεωρήσεως τοϋ Συντά

γματος. 'Ο πρώτος εlναι ή ύπερφαλάγγισις τοϋ πολιτικοϋ 

θέματος μέ τόν άντιπερισπασμόν καί τήν μακράν χρονικήν 

παρέλκυσιν τών συνταγματικών συζητήσεων . νΗλπισεν ή 

ΕΡΕ δτι μέ τήν συζήτησιν συνταγματικών θεμάτων τό έν

διαφέρον τοϋ λαοϋ θά άποσπασθή άπό τό μέγα θέμα τής 

πολιτικής άνωμαλίας, ή όποία ύφίσταται. Καί δτι έπίσης 

μέ τάς συνταγματικάς συζητήσεις, αί δποίαι πάντοτε εις τό 

παρελθόν ύπήρξαν άτέρμονες, θά έπέλθη μακρά χρονική 

παρέλευσις. Συμφώνως πρός τάς κυβερνητικάς άνακοινώ

σεις, ή συνιστωμένη έπιτροπή τής άναθεωρήσεως τοϋ Συν

τάγματος θά παρατείνη τάς έργασίας της μέχρι τοϋ θέρους 

καί ή πρότασις αύτής, έάν εως τότε εχη καταλήξει, θά 

ύποβληθή εις τήν Βουλήν πρός συζήτησιν καί ψήφισιν, 

κατά τήν νέαν σύνοδον, ή όποία άρχίζει τήν 15ην Νοεμ

βρίου. Τόν Δεκέμβριον, επομένως, θά άρχίση ή συζήτησις 

καί θά εlναι βεβαίως άδύνατον νά διατεθή δι' αύτή ν πλέον 
τής μιας ήμέρας τήν εβδομάδα. Κατά συνέπειαν, δ συντο

μώτερος δυνατός χρόνος τής ψηφίσεως θά εlναι τό θέρος 

τοϋ 1964. Καί ό συντομώτερος δυνατός χρόνος πρός ένέρ
γειαν έκλογών τό φθινόπωρον του 1964. Μόνον ύπερμέ-
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τρως άφελείς ανθρωποι δέν θά ήδύναντο νά άντιληφθουν 

αύτόν τόν δόλο ν. 

»'Ο δεύτερος σκοπός τής ΕΡΕ εΙ ναι ή μετάθεσις των 

ίδικών της εύθυνών είς τήν άνεπάρκειαν του Συντάγματος 

καί μέ τήν πρόφασιν αύτήν ή καθιέρωσις διά τό μέλλον 

άντιδημοκρατικών διατάξεων. 
»Δέν άρκείται ή ΕΡΕ είς τήν παραβίασιν του Συντάγμα

τος, τήν δποίαν διέπραξεν είς τό παρελθόν, καί τήν δποίαν 
έξακολουθεί νά διαπράττη μέ τό κομματικόν καί άστυνο

μικόν κράτος. 'Αποτολμά, έπί πλέον, νά έπιδιώξη καί τήν 
παραμόρφωσιν του δημοκρατικου πολιτεύματος διά τό 

μέλλον μέ τήν συνταγματικήν καθιέρωσιν άντιδημοκρατι

κών διατάξεων. 

»'Η 'Ένωσις Κέντρου, άπό μακρου, εχει διακηρύξει 

τήν άνάγκην γενναίων μεταρρυθμίσεων του υφισταμένου 

Συντάγματος, αί δποίαι δμως θά άποβλέπουν οχι είς τήν 

κατάλυσιν, άλλά είς τήν μείζονα κατοχύρωσιν καί των πο

λιτικών έλευθεριών καί τών κοινωνικών δικαιωμάτων τών 

'Ελλήνων πολιτών. Καί θά έπιδιώξη τήν πραγματοποίησι ν 

αύτών μέ τήν ίδικήν της πλειοψηφίαν. Σήμερον δέν πρό

κειται βεβαίως νά συνεργήση είς τούς δόλους καί τάς άντι

δημοκρατικάς έπιδιώξεις τής νόθου πλειοψηφίας τής ΕΡΕ. 

'Αρνείται νά συμμετάσχη είς τήν συνιστωμένην έπιτρο

πήν. 

»'Υ πελόγισεν ή ΕΡΕ δτι, μέ τό τέχνασμα τής άναθεω

ρήσεως του Συντάγματος, θά κατώρθωνε νά έκτοπίση τό 

μέγα πολιτικόν θέμα. Καί έπέτυχεν άκριβώς τό άντίθετον. 

Ή άποκαλυφθείσα έπιβουλή έναντίον του δημοκρατικου 

ήμών πολιτεύματος προκαλεί γενικήν έξέγερσιν. ' Αποτε
λεί πρόσθετον μέγα κεφάλαιον του πολιτικου θέματος καί 

δδηγεί οχ ι άπλώς είς τήν συνέχισιν, άλλά είς τήν μεγίστην 

εντασιν του άνενδότου άγώνος πρός κύρωσιν διά τό παρελ

θόν καί προστασίαν διά τό μέλλον. 

»Μέ άναπεπταμένην τήν σημαίαν τών έλευθέρων θε

σμών, δ άγών τής μεγάλης πλειοψηφίας του δημοκρατικου 

λαου μας, καθώς καί τής έμπνευσμένης έλληνικής νεότη

τος, άσφαλώς θά εύοδωθή. ' Η δημοκρατία, ή άληθής δη

μοκρατία, θά νικήσψ>. 

'Η Κυβέρνηση, σέ άπάντηση, εδωσε στή δημο

σιότητα τήν άκόλουθη άνακοίνωση: 

«Εlναι θλιβερόν δτι ή 'Ένωσις Κέντρου μέ διαφόρους 

προφάσεις έπιχειρεί νά συγκαλύψη τήν άσυνέπειαν αύτής 

είς τό θέμα της άναθεωρήσεως του Συντάγματος. Πρόκει

ται περί μεγάλου καί έθνικου θέματος καί δέν εlναι επιτε

τραμμένη ή σύγχυσις αύτου πρός οίονδήποtε αλλο ζήτη

μα. Τήν ϋπαρξιν του προβλήματος εχουν άναγνωρίσει είς 

τό πρόσφατον παρελθόν τά ήγετικά στελέχη τής 'Ενώσεως 

Κέντρου. 'Αποτελεί έπομένως άσυνέπειαν ή αρνησις τής 

συζητήσεως αύτου. 

»'Αντιθέτως, συνέπειαν άποδεικνύει ή ΕΡΕ διά της 

υποβολης της προτάσεώς της, άφου δ άρχηγός αύτης καί 

είς τήν προηγουμένην Βουλήν εlχε τονίσει τήν άνάγκην 

της άναθεωρήσεως, έδεσμεύθη δέ πρός τουτο καί προεκλο

γικώς διά σαφους δηλώσεώς του . v Αρα καί τά περί αίφνι

διασμου λεγόμενα εlναι παντελώς άσύστατα. 'Ασύστατος, 

έπίσης, ε{ ναι δ ίσχυρισμός περί παραμορφώσεως του πολι

τεύματος καί καθιερώσεως άντιδημοκρατικών διατάξεων. 

Καί μόνον τό γεγονός δτι διά της προτάσεως κqθίσταται 

άρμόδιον τό 'Ανώτατον Συνταγματικόν Δικαστήριον διά 

νά κρίνη τήν κατάχρησιν τών δικαιωμάτων καί τήν κατά 

της πραγματικής δημοκρατίας του συνόλου του έλληνικου 

λαου, έπιβουλήν, δποθενδήποτε καί αν προέρχεται αϋτη, 

άποδεικνύει τό δημοκρατικόν πνευμα άπό τό δποίον διαπνέ

εται ή πρότασις της ΕΡΕ. Τά ήγετικά, έξ αλλου, στελέχη 

της ·Ενώσεως Κέντρου είς άνύποπτον χρόνον, δταν δηλα

δή δέν εlχον λόγους νά δημοκοπήσουν, υπεστήριξαν τάς 

σκέψεις αί δποίαι περιλαμβάνονται είς τάς κυβερνητικάς 

προτάσεις. 

»'Αλλά, πέραν δλων αύτών, ή uΕνωσις Κέντρου γνωρί

ζει καλώς δτι, συμπράττουσα είς τήν διαδικασίαν της άνα

θεωρήσεως, ούδέ καν έπί τών άναθεωρητέων διατάξεων εΙ

ναι υποχρεωμένη νά συμφωνήση, δυναμένη οχι μόνον νά 

τάς άποκρούση, άλλά καί νά προτείνη άντ' αύτών αλλας. 

>>Κατά μείζονα λόγον δέν εfναι υποχρεωμένη νά συμ
φωνήση έπί της ούσίας της άναθεωρήσεως, περί της δποί

ας, ώς γνωστόν, θά άποφασίση ή προσεχής Βουλή, άφου 

προηγουμένως άποφανθη έπ' αύτης καί δ έλληνικός λαός. 

Διά της προτάσεώς της ή ΕΡΕ κινεί τήν διαδικασίαν της 

άναθεωρήσως του Συντάγματος, έκ του Συντάγματος δέ 

καλουνται δλα τά κόμματα είς τήν συζήτησιν, προκειμένου 

νά καθορισθουν, συμφώνως πρός τό αρθρον 108, α{ άναθε
ωρητέαι διατάξεις. Καί έν τούτφ υπάρχει άσυνέπεια της 

'Ενώσεως Κέντρου, ή όποία άρνείται τήν συμμετοχήν της 

είς τάς συζητήσεις της άναθεωρήσεως, ένώ μετέχει καί πα

ρακολουθεί δλας τάς αλλας. 'Ο ίσχυρισμός της 'Ενώσεως 

Κέντρου, δτι άρνείται τήν συζήτησιν είς τήν Έπιτροπήν, 

διότι διαβλέπει τάχα δόλον είς τάς κυβερνητικάς προτά

σεις, δέν χρήζει καν άπαντήσεως. 

>>·Η Κυβέρνησις αίσθάνεται τόσον ίσχυράν τήν θέσιν 

της ώστε νά μή εχη άνάγκην νά ζητήση τρόπον διά νά 

παρακάμψη δήθεν ζητήματα, τά όποία δέν ύπάρχουν παρά 

είς τήν φαντασίαν της ήγεσίας της • Ενώσεως Κέντρου. Δι' 
αύτό άποτελεί καθαράν ύποκρισίαν καί δημαγωγίαν ή άν

τίδρασις, ijτις έξεδηλώθη άπό μέρους της 'Ενώσεως Κέν

τρου καί των δημοσιογραφικών της όργάνων εναντι των 

κυβερνητικών προτάσεων. ·Η ΕΡΕ, άδιαφορουσα διά τάς 

άντιδράσεις, θά προωθήση τήν άναθεωρητικήν διαδικασί

αν κατά τό Σύνταγμα, καί πιστεύει δτι, οϋτω πράττουσα, 

προσφέρει μίαν μεγάλην υπηρεσίαν είς τήν χώραν». 

'Η άντιδικία μεταξύ Κυβερνή9εως καί τής ΕΚ 

καί τής ΕΔΑ, μέ άντικείμενο τήν άναθεώρηση του 

Συντάγματος, θά άναζωπυρωθεί δταν, στίς 27 Φε
βρουαρίου, ή Κυβέρνηση θά κινήσει τήν προβλεπό

μενη άπό τό Σύνταγμα άναθεωρητική διαδικασία καί 

δ πρόεδρος τής ηουλής θά καλέσει τά κόμματα νά 

ύποδείξουν τούς άντιπροσώπους τους στήν 30μελή 
είδική κοινοβουλευτική επιτροπή άναθεωρήσεως. 

·Η ΕΚ διατύπωσε τήν τελική της στάση μέ τήν 

κατάθεση στή Βουλή τής άκόλουθης δηλώσεως: 

«'Εν όψει της προσκλήσεως υμών δπως ή ΕΚ υποδείξη 

μέλη της πρός συμμετοχήν είς τήν έπιτροπήν άναθεωρή

σεως του Συντάγματος, εχομεν τήν τιμήν νά άνακοινώσω

μεν υμίν δτι ή ΕΚ δέν θά μετάσχη είς τήν έν λόγφ έπιτρο

πήν, οϋτε καί είς τήν Βουλήν, κατά τήν παρ' αύτης συζή-
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τη σι ν. 'Η ΕΚ εχει διακηρύξει δτι θεωρεί τήν σημερινήν 

πλειοψηφίαν νόθον καί τήν Κυβέρνησιν παράνομον καί 

συνεπώς δέν άναγνωρίζει είς αύτάς τό δικαίωμα πρωτοβου

λίας διά τήν άναθεώρησιν του Συντάγματος. Πρώτον, θά 

άποκατασταθοuν αί ύπό τής ΕΡΕ παραβιασθείσαι θεμελιώ

δεις διατάξεις του Συντάγματος καί κατόπιν ε{ναι δυνατόν 

νά επιδιωχθή ή άναθεώρησις τών μή θεμελιωδών διατάξε
ων αύτοu». 

·Η δήλωση συνοδευόταν άπό πρωτόκολλο, τό 

όποίο ύπέγραφαν 78 βουλευτές τής ΕΚ. 'Ως πρός τήν 

στάση τής ΕΚ εναντι του θέματος, ή Κυβέρνηση μέ 

άνακοίνωσή της έπισήμανε: 

«'Η 'Ένωσις Κέντρου, άλλοτε συμμετέχουσα καί fiλ

λοτε άπέχουσα τών έργασιών τής Βουλής, άναλόγως τών 

συμφερόντων αύτής, μεταφέρει τήν άσυνάρτητον ταύ~ην 

στάσι ν της καί είς τό θέμα τής άναθεωρήσεως του Συντάγ

ματος. · Η 'Εθνική Ριζοσπαστική 'Ένωσις, άναλαβοuσα 
τήν πρωτοβουλίαν διά τήν άναθεώρησιν καί καταθέσασα 

τήν σχετικήν πρότασιν είς τήν Βουλήν, άδιαφορεί πλήρως 

διά τάς σπασμωδικάς ενεργείας τής ΕΚ, α{ δποίαι μόνον 

κίνητρον εχουν κομματικάς επιδιώξεις. Ή ΕΡΕ ενεργή

σασα ώς ενήργησε, δέν ώρμήθη έκ κομματικών ύπολογι

σμών, άλλ. εξεπλήρωσε τριπλοuν καθήκον εναντι του 

εθνους. Πρώτον, διότι εΙχε διαπιστώσει τήν άνάγκην τής 

άναθεωρήσεως καί ε{χε διακηρύξει προεκλογικώς διά του 

άρχηγοu της τήν άπόφασίν της δπως τήν έπιδιώξη. Δεύτε

ρον, διότι ή πρωτοβουλία της αύτή άνταποκρίνεται είς κα

θολικόν αίτημα τής εποχής μας, ώς προκύπτει ίδιαιτέρως 

καί άπό τό γεγονός δτι κατά τό πρόσφατον άκόμη παρελ

θόν δλα τά κόμματα άνεγνώρισαν τήν άνάγκην τής άναθε

ωρήσεως, άκόμη καί αύτά τά όποία σήμερον άρνοuντaι νά 
συμβάλουν είς τήν 'πραγματqποίησίν της. Καί τρίτον, διότι 

ή ΕΡΕ διά τής πρ,ωτοβουλίας της επιδιώκει δπως μ ή κατα

στή , ύπό τήν πίεσιν τών πραγμάτων, άναγκαία ή άνορθό

δοξος άναθεώρησις του καταστατικοί) μας χ4ρτου. Διότι 

ε{ ναι γνωστόν δτι δλαι αί άναθεωρήσεις κατά τό παρελθόν, 

μηδεμιaς εξαιρουμένης, εγένοντο κατά τρόπον άνορθόδο

ξον. 

»Τούτων δοθέντων, ή ΕΡΕ δέν ε{ναι διατεθειμένη οϋτε 

είς συναλλαγή ν νά άποδυθή, οϋτε δρους νά δεχθή, οϋτε είς 

εκβιασμούς νά ύποκύψη διά τήν εγκρισιν τής προτάσεώς 
της. Τάς άνοικείους μεθόδους τών δήθεν δεσμεύσεων καί 

μάλιστα επί συνταγματικών θεμάτων, τάς δποίας δ χρόνος 

μόνον καί αί μέλλουσαι εξελίξεις θά κρίνουν, δέν πρόκει

ται βεβαίως νά υίοθετήση ή ΕΡΕ. Κατεχομένη άπό τήν 

πεποίθησιν δτι εκπληροί τό καθήκον της άπέναντι του 

εθνους, θά προωθήση τήν σχετικήν διαδικασίαν μέ τήν 

βεβαιότητα δτι μέχρι καί του τελευταίου σταδίου αύτής θά 

δημιουργηθοuν αί προϋποθέσεις διά τήν εγκρισιν τής πρά

ξεως περί άναθεωρήσεως. 'Η στάσις έκάστου κόμματος 

καί έκάστου βουλευτοu έπί του έθνικοu τούτου θέματος θά 

κριθή τελικώς άπό τόν κυρίαρχον λαόν». 

'Από τήν πλευρά τους, οί βουλευτές τής ΕΔΑ καί 

οί συνεργαζόμενοι μέ αυτούς, έκτός άπό τόν Η. 

Μπρεδήμα, μέ δήλωσή τους στό προεδρείο τής Βου

λής, γνωστοποίησαν τήν άπόφασή τους νά μή λά-

βουν μέρος στήν έπιτροπή άναθεωρήσεως του Συν

τάγματος, ύποστηρίζοντας ότι «ή κυβερνητική πρό

τασις ε{ναι άπαράδεκτος, έξ ύπαρχής aκυρος καί 
άνίσχυρος ένώπιον του λαου». 

'Ωστόσο, τό κόμμα των Προοδευτικων θά άνα

κοινώσει ότι «ή κατάθεσις των δηλώσεων τής ΕΚ καί 

τής ΕΔΑ ουδεμίαν άλλαγήν πρόκειται νά έπιφέρη είς 

τήν καθορισθείσαν στάσιν του κόμματος εναντι τής 

άναθεωρήσεως». 

Παρά τήν άρνητική τοποθέτηση τής άντιπολιτεύ

σεως, ή Είδική Κοινοβουλευτική 'Επιτροπή άναθε

ωρήσεως του Συντάγματος συγκροτήθηκε -σύμφω

να μέ τόν κανονισμό- άπό βουλευτές όλων των 

κομμάτων (κατά τήν άναλογία τους στή Βουλή) καί 

συνήλθε σέ πρώτη συνεδρίαση στίς 13 Μαρτίου, μέ 
άποχή των βουλευτων τής ΕΚ καί τής ΕΔΑ. ·Η όλη 

δμως προσπάθεια τής άναθεωρητικής διαδικασίας θά 

ματαιωθεί μέ τή διάλυση τής Βουλής, τόν 'Οκτώβριο 

του 1963. 
Σχετικά μέ τήν έπιδίωξη του Κ. Καραμανλή γιά 

τήν άναθεώρηση του Συντάγματος, ό συγγραφέας Ρ. 

Μασσίπ άναφέρει: 

«'Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής έπέμενε δτι μόνο μιά 

συνταγματική μεταρρύθμιση θά μποροuσε νά άποτρέψει 

τίς περιπέτειες, στίς δποίες δδηγοuσαν τή χώρα οί συνε

χείς παραβιάσεις του Συντάγματος καί ή πολιτική άνωμα

λία πού δημιουργοuσε ή συμπεριφορά τής άντιπολιτεύσε

ως . Καί ή κατάσταση ήταν τόσο σοβαρή, ώστε νά μήν 

μπορεί νά άντιμετωπισθεί μέ ύπεκφυγές, άλλά μονάχα μέ 

τή λήψη συγκεκριμένων καί δραστικών μέτρων. 

»·Η ίδέα δμως τής άναθεωρήσεως του Συντάγματος 

προσέκρουσε στήν άμεση άντίδραση του Παπανδρέου . 

Παρά ταuτα, δ Καραμανλής κατέθεσε στή Βουλή τή σχετι

κή πρόταση, προσβλέποντας στήν ύποστήριξη δρισμένων 

φιλελευθέρων βουλευτών γιά τό σχηματισμό τής άπαιτού

μενης πλειοψηφίας». 

«Ε{ναι άλήθεια», λέγει ό Κ. Καραμανλής, άπαν

τώντας σέ σχετική έρώτηση του Γάλλου δημοσιογρά

φου, «ότι ή άναθεώρηση του Συντάγματος ήταν άνέ

καθεν μέσα στίς έπιδιώξεις μου. Ε{χα ι]δη κάνει μιά 

πρώτη προσπάθεια τό 1961. Τότε, όμως, δέν διέθετα 
τά 2/3 τών ψήφων τής Βουλής, πού ήταν άπαραίτη
τοι γιά τήν άναθεώρηση. Πιστεύω πάντως ότι δ βα

σιλεύς άρνήθηκε τή διάλυση τής Βουλής πού του 

έζήτησα, καί γιατί ι]θελε νά ίκανοποιήσει τούς άντι

πάλους μου, άλλά καί διότι ι]θελε νά άποφύγη τήν 

άναθεώρηση του Συvτάγματος»244 • 

21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1963 

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει συσκέψεως στό 

ύπουργείο Βιομηχανίας, μέ θέμα τή βιομηχανική 

άνάπτυξη τής χώρας. Στή σύσκεψη εγινε άναφορά 

σέ θέματα σχετικά μέ τή θεμελίωση του έργοστασίου 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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άλουμινίου· τά φορολογικά δασμολογικά μέτρα γιά 

τήν προώθηση τ&ν βιομηχανικών έπενδύσεων· τήν 

πολιτική κινήτρων· τίς άμερικανικές έπενδύσεις 

τήν άπλούστευση τ&ν διαδικασιών γιά τήν ίδρυση, 

έγκατάσταση καί λειτουργία των βιομηχανιών· τίς 

βιομηχανικές ζώνες τά μεταλλεία Θάσου· τό με

ταλλείο τής Λάρυμνας τό βιομηχανικό συγκρότημα 

του 2ου διυλιστηρίου καθώς καί γενικότερα τό 

σύνολο τ&ν δραστηριοτήτων του ΟΒΑ. 'Ο πρωθυ

πουργός εδωσε δδηγίες γιά τήν ταχύτερη δυνατή 

άντιμετώπισή τους. 

26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1963 

'Ο Κ. Καραμανλής συναντάται καί εχει μακρά 

συνεργασία μέ τόν 'Αρχιεπίσκοπο 'Αμερικής 'Ιά

κωβο. 'Όπως προκύπτει άπό τό περιεχόμενο σύντο

μης έπιστολής πού θά άπευθύνει στόν 'Έλληνα πρω

θυπουργό δ 'Αρχιεπίσκοπος άμέσως μετά τήν έπά

νοδό του στίς ΗΠΑ, στή συνάντηση συζητήθηκαν 

καί θέματα σχετικά μέ τό Πατριαρχείο καθώς καί τόν 

έορτασμό τής χιλιετηρίδας του 'Αγίου 'Όρους. 

26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1963 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν πρόεδρο καί τό 

γενικό γραμματέα του Πανελληνίου 'Ιατρικου Συλ

λόγου. 'Αντικείμενο τής συναντήσεως ήταν ή προώ

θηση στή Βουλή καί ή ψήφιση νέου νομοσχεδίου γιά 

τήν iατρική περίθαλψη. Στή συνάντηση παρέστησαν 

δ άντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως, Π. Κανελλόπου

λος, ό ύπουργός Συντονισμου καί ό ύπουργός καί 

ύφυπουργός Κοινωνικής Προνοίας. 

27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1963 

Σέ σύσκεψη πού πραγματοποιείται ύπό τήν προε

δρία του Κ. Καραμανλή, μέ τή συμμετοχή του ύφυ

πουργου Προεδρίας, Α. Γεροκωστοπούλου, καί άρ

μοδίων ύπηρεσιακ&ν παραγόντων, έξετάζεται ή άνα

διοργάνωση του ραδιοφωνικου δικτύου τής χώρας 

καί ή έγκατάσταση δικτύου τηλεοράσεως. Σχετικά, 

μετά τή σύσκεψη έκδόθηκε ή άκόλουθη άνακοίνω

ση: 

«'Η Κυβέρνησις άπό μακροu άπησχολήθη μέ τό ζήτη

μα τής άναδιοργανώσεως τής Ραδιοφωνίας εiς τήν χώραν 

μας καθώς καί μέ τό θέμα τής εγκαταστάσεως δικτύου τη

λεοράσεως καί τοuτο διότι, άφ' ενός μέν ήτο άτελής καί 

μειονεκτική ή λειτουργία του ραδιοφωνικοί) μας συστήμα

τος, άφ' ετέρου δέ ή 'Ελλάς ή το ή μόνη χώρα τής Εύρώ

πης καί τής Μ. 'Ανατολής, ή όποία έστερείτο δικτύου τη

λεοράσεως. 

»'Εν τούτοις, ή Κυβέρνησις, δίδουσα προτεραιότητα 

εiς τήν ίκανοποίησιν ετέρων επιτακτικών άναγκών καί 

προτιθεμένη, εξ άλλου, νά εξετάση τό πρόβλημα εiς δλην 

αύτοu τήν εκτασιν καί σημασίαν, ήθέλησε νά έξαντλήση 

διά μελετών καί έρευνών άπό πάσης πλευράς τό ζήτημα καί 

άκολούθως νά προχωρήση εiς τήν λύσιν του. 

»'Από μακροu χρόνου αί τεχνικαί ύπηρεσίαι του ΕΙΡ 

κατήρτισαν τάς σχετικάς μελέτας, περαιτέρω δμως εζητή

θη άπό τόν κρατικόν όργανισμόν ραδιοφωνίας καί τηλεο

ράσεως τής 'Ιταλίας (RAI) ή κατάρτισις πλήρους μελέτης 
επί του θέματος, ijτις καί έπραγματοποιήθη. Αί άποφάσεις 

συνεπώς τής Κυβερνήσεως βασίζονται τόσον έπί τών μελε

τών των άρμοδίων ελληνικών ύπηρεσιών δσον καί επί τών 

πορισμάτων τής πολυτίμου πείρας καί δεδοκιμασμένης 

ίκανότητος 'Οργανισμοu, ώς ή RAI. 
»Κατά τήν χθεσινήν σύσκεψιν ελήφθησαν αί άκόλου

θοι άποφάσεις: 'Απεφασίσθη πλήρης τεχνική άναδιοργά

νωσις του ραδιοφωνικοί) δικτύου, διά τής εγκαταστάσεως 

τών άκολούθων στοιχείων: 

»α. 'Εγκατάστασις δικτύου ραδιοσταθμών διαμορφου

μένης συχνότητος (F.M.) λειτουργούντων έπί μετρικών 
κυμάτων. 'Ως γνωστόν, μόνον τό σύστημα εκπομπής F.M. 
διασφαλίζει τήν καθαράν καί άνεπηρέαστον ραδιοφωνικήν 

έκπομπήν. Προβλέπεται δθεν ή έγκατάστασις 38 εν συνό
λφ σταθμών F.M. αύτομάτου άναμεταδόσεως, διά τών 

δποίων θά έξυπηρετείται τό 98% του συνόλου του πληθυ
σμοu. 

»β. 'Εγκατάστασις κέντρου έκπομπών βραχέων κυμά

των, διαθέτοντος ζεuγος πομπών βραχέων κυμάτων iσχύος 

100 KW. Διά τοu εν λόγφ δικτύου εξασφαλίζεται πλήρως ή 
ραδιοφωνική έπικοινωνία τής 'Ελλάδος μετά τοu έξωτερι

κοu, iδίως δέ μετά του άποδήμου ελληνισμοu, 

»γ. Κατασκευή πλήρους κτιριακοί) συγκροτήματος εν 

'Αθήναις εiς έπιλεγέν γήπεδον, έκτάσεως 33 στρεμμάτων. 
Ε{ς τό έν λόγφ κτίριον θά συγκεντρωθοuν liπασαι αί λει

τουργίαι Ραδιοφωνίας καί Τηλεοράσεως, τά κέντρα έκ

πομπής, θάλαμοι καί λοιπαί έγκαταστάσεις, α{ δποίαι θά 

έφοδιασθοuν μέ δλα τά άπαραίτητα τεχνικά μέσα. 

>>' Απεφασίσθη ή έγκατάστασις πλήρους δικτύου τηλε
οράσεως, διά τής δημιουργίας συγκροτήματος 17 εν δλφ 
σταθμών τηλεοράσεως καθ' δλην τήν χώραν. Διά τοu συγ

κροτήματος τούτου, θά έξυπηρετηθοuν πλήρως τά 80-85% 
τοu συνόλου τοu πληθυσμοu τής χώρας. Δεδομένου δτι τό 

δλον εργον εχει μεγίστην εκτασιν, άπεφασίσθη ή εiς δύο 

τουλάχιστον στάδια έκτέλεσις τούτου. Τό πρώτον στάδιον 

προβλέπεται διαρκείας πενταετοuς, τό δέ δεύτερον τριε

τοuς. Τοuτο έπεβλήθη διά λόγους τόσον τεχνικούς, δσον 

καί οικονομικούς. 

»' Απεφασίσθη δπως ή προμήθεια τοu άναγκαίου τεχνι

κοu ύλικοu, καθώς καί ή έγκατάστασις αύτοu, γίνη διά 

προκηρύξεως διεθνοuς διαγωνισμοu, μεταξύ οίκων ήλε
κτρονικών κατασκευών και έγκαταστάσεων. VΗδη εΙναι 

έτοιμη ή διακήρυξις, καθώς και ή συγγραφή ύποχρεώσεων 

καί έπίκειται ή δημοσίευσίς των. 'Απεφασίσθη επίσης 

δπως τό ταχύτερον έπιλεγή άρχιτεκτονικός οΙκος διά τήν 

σύνταξιν τής μελέτης τών κτιριακών εργων. Μετά τοuτο θά 

προκηρυχθή διαγωνισμός διά τήν άνάδειξιν οίκου έργολά

βου εκτελέσεως των εργων τούτων. 'Η συνολική δαπάνη 

διά τό πρώτον στάδιον θά άνέλθη εiς τό {σόποσον τών 7 
εκατ. δολλαρίων περίπου καί θά καλυφθή διά πιστώσεων 

έκτου έξωτερικοu καί διά έσωτερικοu δανείου. ' Η δλοκλή

ρωσις του σχεδίου θά καταστή δυνατή έκ τών πόρων του 

ΕΙΡ. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



564 ΠΡΌΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 

»' Απεφασίσθη ή πλήρης αναδιοργάνωσις του φορέως, 
συνιστωμένου νέου τοιούτου, iκανου νά άνταποκριθή είς 

τάς ηυξημένας ύποχρεώσεις εναντι του κο ι νου .• 6 φορεύς 
ούτος θά εχη τήν μορφήν δημοσίας ~πιχειρήσεως τελού

σης μέν ύπό τόν ελεγχον του Κράτους, aπολαυούσης δμως 

ευρυτάτης διοικητικής καί οίκονομικής αυτονομίας καί 

λειτουργούσης ~πί τ1j βάσει των άρχων τής ίδιωτικής οί

κονομίας, κατά τό ύπόδειγμα δμοίων όργανισμών άλλων 

ευρωπαϊκών χωρών. WΗδη εχει άνατεθή είς γαλλικόν ο{κον 

ή μελέτη τής δλης όργανώσεως καί λειτουργίας του νέου 

όργανισμου. Δεδομένου δτι ~νέχει μεγίστην σημασίαν διά 

τήν ~πιτυχίαν του δλου σχεδίου ή πραγματοποίησις ύπό 

του φορέως των είσπράξεών του έκ τελών κατοχής ραδιο

φωνικών καί τηλεοπτικών συσκευών, άπεφασίσθη ή υiοθέ

τησις έτέρου συστήματος είσπράξεως των ~σόδων τούτων. 

»Τέλος, άπεφασίσθη ή ευρεία μετεκπαίδευσις του ύπη

ρετουντος ήδη προσωmκου καί ή ~πιμελής έκπαίδευσις 

νέου τοιούτου, ό>στε νά δυνηθή τουτο νά άνταποκριθή 

πληρέστερον είς τά νέα καθήκοντά του. 

»'Η πραγματοποίησις τών ληφθεισών aποφάσεων θά 

εχη ώς aποτέλεσμα νά άποκτήση ή χώρα συγχρονισμένον 

ραδιοφωνικόν σύστημα, iκανόν νά ~ξυπηρετήση άρτίως 

τάς άνάγκας δλοκλήρου του πληθυσμου καί ίδί~ του πλη
θυσμου τής ύπαίθρου, δ δποίος καί ~ξυπηρετείται πλημμε

λέστατα σήμερον. Συγχρόνως, θά άνυψωθή τό ποιοτικόν 

~πίπεδον τών παρεχομένων προγραμμάτων, ~νώ παραλλή

λως θά καταστή είιχερεστέρα καί άποδοτικωτέρα ή ~πικοι

νωνία του aποδήμου 'Ελληνισμου μετά τής μητρός 'Ελλά

δος. 'Επίσης θά άποκτήση ή χώρα, εστω καί τελευταία, 

σύστημά τηλεοράσεως, ωστε νά μή μειονεκτή αϋτη εναντι 
άλλων χωρών καί δή πολύ χαμηλοτέρου βιοτικου ~πιπέδου 

άπό αυτήν. τέλος, θά καταστή δυνατή ή άποδοτική λει

τουργία ~ν τ1j χώρ~ ~ργοστασίων παραγωγής ραδιοφώνων 

καί δεκτών τηλεοράσεως, ή όποία θά παράσχη άπασχόλη

σιν καί θά συμβάλη είς τήν έξοικονόμησιν συναλλάγμα

τος». 
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'Οκτώ σχεδόν ετη μετά τήν άνάληψη τής έξουσίας άπό τόν Κ. Καραμανλή, δ δυτικοευρωπαϊκός 

προσανατολισμός ετεινε πλέον νά χαρακτηρίσει μόνιμα τήν έλληνική έξωτερική πολιτική. Ή μετάβα

ση του 'Έλληνα πρωθυπουργοί> στήν 'Ολλανδία καί τό Λουξεμβοuργο- καί ή άνεπίσημη έπίσκεψή του 

στό Παρίσι, άμέσως μετά - τοu εδωσε τήν εύκαιρία νά εχει σημαντικές συνομιλίες πάνω σέ θέματα 

κρίσιμα τόσο γιά τή χώρα δσο καί γιά τή Συμμαχία καί τό δυτικό κόσμο γενικότερα. 

'Επιβεβαίωση τής άναβαθμίσεως του κύρους τής 'Ελλάδος θά άποτελέσει ή έπίσημη έπίσκεψη του 
στρατηγοί> Ντέ Γκώλ στήν 'Αθήνα, ή μόνη πού πραγματοποίησε δ Γάλλος ήγέτης σέ χώρα πού δέν ήταν 

Μεγάλη Δύναμη. Ή θριαμβευτική υποδοχή πού αύθόρμητα έπεφύλαξε δ έλληνικός λαός στόν πρόεδρο 

Ντέ Γκώλ, δ θερμός τόνος πού έπικράτησε στίς έπαφές του μέ τήν έλληνική Κυβέρνηση, ή μετάβασή του 

στή Θεσσαλονίκη- συμβολική του ένδιαφέροντός του γιά τήν ένίσχυση τής άσφάλειας τής έλληνικής 

έπικράτειας- ή σύμπτωση, τέλος, των άπόψεών του μέ τίς άντίστοιχες τοu Κ. Καραμανλή, σέ θέματα 

πού άφοροuσαν τήν ένίσχυση τής εύρωπαϊκής άλληλεγγύης, υπογράμμιζαν τό θερμό κλίμα πού χαρακτή

ριζε τίς διμερείς σχέσεις καί τίς δυνατότητες γιά τήν περαιτέρω άνάπτυξη τής έλληνογαλλικής συνεργα

σίας. Παράλληλα, κατά τίς συζητήσεις του μέ τό Γάλλο ήγέτη, έμφανής θά γίνει ή προσπάθεια του Κ. 

Καραμανλή νά έπέλθει συγκερασμός των άπόψεων των ΗΠΑ καί τής Γαλλίας, ετσι ώστε νά άποφευ

χθοuν ρήξεις στούς κόλπους τής Συμμαχίας, πού θά μποροuσαν νά άποδειχθοuν έπικίνδυνες, ίδιαίτερα 

γιά μιά χώρα μικρή καί στρατηγικά έκτεθειμένη, δπως ή 'Ελλάδα. 

Λίγες ήμέρες μετά τήν άναχώρηση τοu Γάλλου προέδρου, δ θανάσιμος τραυματισμός τοu βουλευτή 
Γ. Λαμπράκη, στή Θεσσαλονίκη, άπό άνεξέλεγκτα άκροδεξιά στοιχεία, θά διαταράξει τήν πολιτική ζωή 

τής χώρας καί θά άποτελέσει άντικείμενο έκμεταλλεύσεως σέ βάρος τής Κυβερνήσεως καί του Κ. 

Καραμανλή προσωπικά, άπό τήν πλευρά τής άντιπολιτεύσεως. 'Η πραγματοποίηση έξονυχιστικων 

έρευνων καί ή μεταγενέστερη δικαστική έκκαθάριση τής υποθέσεως, ή όποία θά διενεργηθεί καί θά 

δλοκληρωθεί δταν δ Κ. Καραμανλής καί ή παράταξή του θά εχουν έγκαταλείψει τήν έξουσία, θά 
άπαλλάξει τόν ίδιο καί τήν Κυβέρνησή του καί άπό τήν παραμικρή σκιά υποψίας γιά άμεση ή εμμεση 

συμμετοχή, καί θά καταδείξει τά άνεπίτρεπτα δρια πού, ύπό τό κράτος άκρα ίου φανατισμοί>, ε{ ναι δυνατό 
νά προσλάβει ή άντιπολιτευτική τακτική. 

28 ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΥ - 2 ΜΑΡτΙΟΥ 1963 

'Ύστερα άπό πρόσκληση τής δλλανδικής Κυ

βερνήσεως, δ Κ. Καραμανλής πραγματοποιεί τριή

μερη έπίσημη έπίσκεψη στήν 'Ολλανδία, συνοδευό

μενος άπό τόν ύπουργό 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ. 

Στό "Άμστερνταμ, τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό 

ύποδέχτηκε -σύμφωνα μέ τό δλλανδικό πρωτόκολ

λο- δ ύπουργός τ&ν 'Εξωτερικών, Γ. Λούνς. Προ

σφωνώντας τόν Κ. Καραμανλή, δ Γ. Λούνς έξέφρασε 
«τήν χαράν τής δλλανδικής Κυβερνήσεως, ύποδεχό

μενος τόν 'Έλληνα πρωθυπουργόν είς φιλικήν έπί-

σκεψιν, ή όποία θά άνανεώση τάς ύφισταμένας φιλι

κάς καί συμμαχικάς σχέσεις μεταξύ ·Ελλάδος καί 

'Ολλανδίας» καί ύπογράμμισε τήν πεποίθησή του ότι 

«ή σύντομος παραμονή του 'Έλληνος προωθυπουρ

γοu είς τήν Χάγην θά συσφίξη ετι μάλλον τάς 

σχέσεις μεταξύ τ&ν δύο φίλων χωρών». 

Σέ άπάντηση δ Κ. Καραμανλής θά πεί: 

«Αίσθάνομαι ίδιαιτέραν χαράν, διότι μοv έδόθη ή 

εύκ:αιρία νά έπισκ:εφθώ τήν ώραίαν σας χώραν. Τήν 

λαμπράν αύτή ν εύκ:αιρίαν μfiς τήν προσέφερεν ή εύ-
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γενής πρόσκλησις τfjς δλλανδικijς Κυβερνήσεως, 

διά τήν δποίαν καί θερμώς σάς εύχαριστώ. Αίσθάνο

μαι έπίσης τήν μεγάλην τιμήν, ή όποία μaς προσγί

γνεται έκ τής προσκλήσεως τήν δποίαν μaς aπηύθυ

νε ή βασίλισσα Τζουλιάνα καί δ πρίγκιψ Βερνάρδος 

δπως τούς έπισκεφθώμεν αϋριον καί προγευματίσω

μεν μετ' αύτών. Ε{μαι βέβαιος δτι ή ένταvθα παρου

σία μας θά μaς έπιτρέψη νά aνταλλάξωμεν μετά τοv 

πρωθυπουργού καθηγητού δρος Γιάν ντέ Κβάι; καί 

ύμών, κύριε ύπουργέ, χρησίμους aπόψεις, τόσον έπί 

τών γενικών δσον καί έπί τών είδικωτέρων θεμάτων 

τών aφορώντων τάς σχέσεις τών δύο χωρών μας. Ε{

μαι, έπίσης, βέβαιος δτι αί συνομιλίαι μας θά συμβά

λουν είς τήν περαιτέρω aνάπτυξιν τijς φιλίας καί τijς 

συνεργασίας, πού συνδέουν ffδη τήν Όλλανδίαν καί 

τήν 'Ελλάδα. 'Επί τ'ff εύκαιpί(f αύτ'ff, έπιθυμώ νά δι

αβιβάσω πρός τόν δλλανδικόν λαόν τόν χαιρετισμό ν 

τοv έλληνικοv λαοv καί τάς εύχάς του διά τήν πράο

δον καί τήν εύημερίαν τijς χώρας αύτijρ>. 

'Αμέσως μετά, δ 'Έλληνας πρωθυπουργός καί δ 

ύπουργός 'Εξωτερικών, Ε. ~ Αβέρωφ, θά εχουν συ

νάντηση μέ τόν πρόεδρο τfjς Κυβερνήσεως, Γιάν ντέ 

Κβάι, στό πρωθυπουργικό μέγαρο, δπου καί πραγμα

τοποιήθηκαν οί πρώτες έπίσημες συνομιλίες . Σχετι

κά δ 'Έλληνας πρεσβευτής, Π. Βερύκιος, κατέγραψε: 

«1. Ή 'Ελλάς, έπιθυμοuσα νά ίδη τήν Τουρκίαν στα
θεροποιουμένην τόσον πολιτικώς δσον καί οΙκονομικώς, 

ευχαρίστως θά έβλεπεν προωθουμένην τήν σύνδεσίν της 

μετά τής ΕΟΚ. Δοθέντος δμως δτι δ τρόπος, καθ' δσον ή 

σύνδεσις αϋτη ένδεχομένως θά συντελεσθή, δυνατόν νά 

εχη τόσον ο{κονομικάς δσον καί πολιτικάς έπιπτώσεις έπί 

τής 'Ελλάδος, ή έλληνική Κυβέρνησις παρακαλεί δπως ή 

ΕΟΚ διαβουλεύηται μετ' αυτής έπί τών έξελίξεων του θέ

ματος τής τουρκικής συνδέσεως . Συγκεκριμένως, ή τουρ

κική άπαίτησις δπως ή Τουρκία τύχη διαφόρων ώφελημά

των έκ μέρους τής ΕΟΚ άνευ άντιπαροχής, μάς θέτει, ώς 

ε{ ναι φυσικόν, ε{ς λίαν δύσκολον θέσιν. 'Επιθυμοuμεν 

δπως ή Τουρκία βοηθηθfj, ή βοήθεια δμως αϋτη δέν πρέπει 

νά άποβή ε{ς βάρος μας. 

» Ό κ. Λούνς συνεφώνησεν έπί του έλληνικοu τούτου 
α{τήματος. Προσέθεσεν δτι τό θέμα τής τουρκικής συνδέ

σεως δέν έσημείωσεν πρόοδον ώς καί δτι πρόκειται μάλ

λον περί ε{δικής διευθετήσεως, "arrangement", μετά τής 
Τουρκίας παρά περί συνδέσεως. 'Επίσης δέν καθωρίσθη

σαν ήμερομηνίαι. 

»2. ' Η 'Ελλάς έξακολουθεί νά ε{ ναι κατά βάσιν χώρα 

άγροτική. Τά 95% τών έξαγωγών μας άποτελοuνται άπό 
άγροτικά προϊόντα. Ώς έκ τούτου, ή κοινή άγροτική πο

λιτική τής ΕΟΚ μάς ένδιαφέρει {διαιτέρως καί θά ήθέλα

μεν δπως ή κατάστρωσίς της προωθηθή τό ταχύτερον δυ

νατόν καί δπως εύρισκώμεθα έν συνεννοήσει μετά τών "Εξ 

έπί του θέματος .. ο κ. πρόεδρος ύπεγράμμισεν δτι τά ζητή
ματα τά συναφή πρός τόν καπνόν ένδιαφέρουν τήν ' Ελλά
δα ε{δικώτερον. 

»'Ο κ . Λούνς έδήλωσεν έπί τών άνωτέρω δτι δ συντονι-

σμός έπί τών άγροτικών θεμάτων θά άπαιτήση άκόμη πο

λύν καιρόν. 

»3. 'Ο κ. πρόεδρος έζήτησεν τήν δλλανδικήν ύποστή
ριξιν τής έλληνικής αΙτήσεως ε{σδοχής ε{ς τήν Ευρωπαϊ

κήν Κοινότητα v Άνθρακος καί Χάλυβος. 

)) 'Ο κ. Λούνς άπήντησεν δτι ή αίτησις αϋτη θά έξετα
σθή ύπό τής Κυβερνήσεώς του μετά μεγάλης συμπαθείας. 

»4. 'Ο κ . πρόεδρος έδήλωσεν δτι ή 'Ελλάς έπιθυμεί νά 

ένταχθή ε{ς τήν Πολιτικήν 'Ένωσιν τής Ευρώπης έν {σο

τιμί~ πρός τούς λοιπούς εταίρους. 

»Καί έπί του σημείου τούτου δ κ . Λούνς έξεφράσθη 

ευμενώς. 

)) 'Εν συνεχεί~ δ κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως εθεσεν 
ύπ' όψιν τών συνομιλητών του τά κατωτέρω ε{δικώτερα 

θέματα liτινα ένδιαφέρουν τήν 'Ελλάδα: 

»I. 'Εκκρεμεί ένώπιον τής Ευρωπαϊκής Τραπέζης έλ

ληνικόν αίτημα περί παροχής δανείου 125 έκατ . δολλαρί

ων πρός τήν 'Ελλάδα. Γνωρίζομεν δτι ή 'Ολλανδία ε{χεν 

ώρισμένας έπιφυλάξεις έπί του προκειμένου, όφειλομένας 

ε{ς τό θέμα του έλληνικου προπολεμικοί) έξωτερικου δη

μοσίου χρέους. Τό θέμα τοuτο, ώς γνωστόν, διηυθετήθη 

ήδη μετά τών 'Αμερικανών δμολογιούχων, διεξάγονται δέ 

διαπραγματεύσεις έν όψει διευθετήσεως μετά τών Βρετα

νών . Κατόπιν τών άνωτέρω ύποβάλλεται ή παράκλησις 

δπως ή δλλανδική Κυβέρνησις μεσολαβήση διά τήν διευ

κόλυνσιν τής παροχής του ώς άνω δανείου. 

)) • Ο κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως προσέθηκεν δτι ή 

'Ελλάς ύπολογίζει έπί του ώς άνω ποσοu διά τήν χρηματο

δότησιν του προγράμματος δημοσίων έπενδύσεων, τοσού

τφ μάλλον καθόσον ύπάρχει έν • Ελλάδι άνεπάρκεια {διω
τικοu κεφαλαίου. 

» Ό κ. Λούνς παρετήρησεν δτι θά διαβιβάση τό έλλη

νικάν τοuτο αίτημα τήν έπαύριον πρός τόν έπί τών Οίκο

νομικών συνάδελφόν του, ε{ς τήν άρμοδιότητα του δποίου 

τό θέμα άνάγεται. 

»2. 'Ο κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως παρεκάλεσε τήν 
δλλανδικήν Κυβέρνησιν δπως, έν τφ μέτρφ τών δυνατοτή

των της, ένθαρρύνη τήν έπένδυσιν έν • Ελλάδι δλλανδικοu 
{διωτικοu κεφαλαίου. Συναφώς δπεγράμμισεν τά ώφέλη, 
liτινα θά άπεκόμιζεν έκ τής τοιαύτης έπενδύσεως τό δλ

λανδικόν {διωτικόν κεφάλαιον. 

»Οί ·Ολλανδοί συνομιληταί του ύπεσχέθησαν δτι θά 

δώσουν ευμενή συνέχειαν ε{ς τό έλληνικόν τοuτο αίτημα. 

»3. τέλος, δ κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως έδήλωσεν 
δτι εν θέμα τό δποίον άπασχολεί τήν 'Ελλάδα, ώς καί, ώς 

πιστεύει, τήv • Ολλανδίαν, ώς χώρας ναυτικάς, ε{ ναι τό τής 
άσφαλίσεως τών έμπορικών πλοίων ύπό τήν σημαίαν αυ

τών έναντι πολεμικών ζημιών (iiτοι άπό τής στιγμής τής 

κηρύξεως του πολέμου μέχρι τής ένδεχομένης έπιτάξεώς 

των ύπό συμμαχικής τινός άρχής). 

»'Ο ύπό έλληνικήν σημαίαν έμπορικός στόλος -7 
έκατ. τόννοι- ε{ ναι δυσαναλόγως μεγάλος' πρός τάς ο{κο

νομικάς δυνατότητας τής χώρας μας. Πρός τούτοις, ή έλ

ληνική Κυβέρνησις κατέβαλε πολλάς προσπαθείας, αϊτι

νες καί ύπήρξαν έπιτυχείς, διά τήν προσέλκυσιν έμπορι

κών πλοίων έλληνικής ιδιοκτησίας ύπό τήν έλληνικήν 

σημαίαν. 'Ενώ δμως θέτομεν τόν σημαντικόν τοuτον έλ

ληνικόν έμπορικόν στόλον ε{ς τήν διάθεσιν τής Συμμαχί

ας, έν περιπτώσει πολέμου, δέν εχομεν καί συνάμα τήν 
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οiκονομικήν δυνατότητα νά άσφαλίσωμεν τόν στόλον 

εναντι τών προαναφερθέντων έκτου πολέμου κινδύνων. Θά 

εδει ώς εκ τούτου ή Συμμαχία μας νά συστήση εiδικόν 

ταμείον πρός τόν σκοπόν τοϋτον, δσο άφορίi όχι μόνον τόν 

iδικόν μας έμπορικόν στόλον, άλλά καί δλων τών συμμά

χων. 

»'Εάν τοιουτον τι δέν έπιτευχθή, θά εύρισκόμεθα πάν

τοτε πρό του κινδύνου διαρροής πλοίων έλληνικής ιδιο

κτησίας, νϋν τελούντων ύπό έλληνικήν σημαίαν, πρός ση

μαίας χωρών έκτός τής Συμμαχίας. 

»'Όσον άφορίi δέ τήν Συμμαχίαν, αϋτη θά ίδη μειούμε

νον τό δυναμικόν της είς εμπορικά πλοίω>245 • 

Τό βράδυ τής ίδιας ήμέρας, δ 'Ολλανδός πρωθυ

πουργός παρέθεσε έπίσημο γεuμα πρός τιμή του Κ. 

Καραμανλή καί τής άκολουθίας του. Προσφωνώντας 

τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό, ό Γ. ντέ Κβάι, μεταξύ 

aλλων' ε{πε: 

« ... 'Η έπίσκεψίς σας εlναι ή πρώτη επίσημος έπίσκεψις 
τήν όποίαν πραγματοποιεί 'Έλλην πρωθυπουργός καί 

'Έλλην ύπουργός τών 'Εξωτερικών, άφ' δτου ό στρατάρ

χης Παπάγος καί ό ύπουργός 'Εξωτερικών τής Κυβερνή

σεώς του κ. Στεφανόπουλος έπεσκέφθησαν τάς Κάτω Χώ

ρας, πρό !Οετίας περίπου. Ή ενίσχυσις τών παλαιών δε

σμών φιλίας μεταξύ τών δύο χωρών μας άποτελεί λαμπράν 

iδέαν. 'Η επίσημος δσον καί ή άνεπίσημος επίσκεψις τοϋ 

ύπουργοϋ μας τών 'Εξωτερικών κ. Λούνς εtς τήν 'Ελλάδα 

σ\Jνέβαλον έπίσης εtς τήν ενίσχυσιν αύτών τών δεσμών. 

"Οτε ό στρατάρχης Παπάγος ή το έδώ κατά τό 1954, ό προ
κάτοχός μου ύπεγράμμισεν δτι τά δύο εθνη μας εχουν πολ

λά τά κοινά. 'Από άμνημονεύτων χρόνων "Ελληνες καί 

'Ολλανδοί ύπήρξαμεν εθνη θαλασσινών. Αί άκταί άμφοτέ

ρων τών χωρών μας περιβρέχονται άπό θαλάσσας σφυζού

σας ναυτιλιακής δραστηριότητος. Αύτός εlναι άσφαλώς 

εlς έκ τών κυρίων λόγων, διά τούς όποίους άμφότεροι ένδι

αφερόμεθα τόσον διά τό έμπόριον. 'Αμφότερα τά εθνη μας 

κατέχονται άπό όξύ πρακτικόν πνευμα, τό όποίον συνδυά

ζεται μέ βαθέως έρριζωμένον συναίσθημα ελευθερίας καί 

άνεξαρτησίας, δπερ έξεδηλώθη κατά τρόπον άπολύτως 

σαφή, κατά τό 1940 καί μετέπειτα. Οϋτω, ίδιαιτέρως χαί
ρομαι δια πιστών δτι, έκτός του δτι είμεθα σύμμαχοι ε{ς τήν 

όργάνωσιν του Βορειοατλαντικοί) Συμφώνου, κατέστημεν, 

επί ίσοις δροις, έταίροι είς τήν Εύρωπαϊκήν Οiκονομικήν 

Κοινότητα. Εiς ήμίiς τούς Όλλανδούς προκαλεί ίδιαιτέ

ραν έντύπωσιν ή μεγάλη οίκονομική σταθερότης καί βελ

τίωσις τοϋ βιοτικοϋ έπιπέδου, αϊτινες έπετεύχθησαν εν 

'Ελλάδι ύπό τρείς Κυβερνήσεις, τών όποίων σείς προεδρεύ

σατε, κ. πρόεδρε, ώς καί ύπό τής Κυβερνήσεως τής όποίας 

νϋν προίστασθε. Τό γεγονός τοϋτο ε{ναι τοσουτον μίiλλον 

εύχάριστον καθ' δσον, όμου μετά τών άλλων εύρωπαϊκών 

έθνών, ήμείς οί 'Ολλανδοί έξακολουθουμεν νά προσβλέ

πωμεν πρός τήν 'Ελλάδα ώς τήν γενέτειραν του πολιτι

σμου μας, τής γνώσεώς μας καί τής τέχνης μας. Πράγματι, 
ή κλασική έλληνική γλώσσα διδάσκεται είς τά σχολεία 

καί τά πανεπιστήμιά μας καί δύναταί τις νά σπουδάση τήν 

νεοελληνικήν είς τά πανεπιστήμιά μας. Δύναται νά λεχθή 

δτι ή δημοκρατική μορφή τοϋ πολιτεύματός μας πηγάζει 

άπό τάς άρχάς τής δημοκρατίας τάς διαμορφωθείσας κατά 

τήν άρχαιότητα ύπό τών προγόνων σας ... ». 

Στήν άντιφώνησή του, δ Κ. Καραμανλής άνέφε

ρε: 

«'Επιθυμώ νά σiiς εύχαριστήσω θερμώς διά τήν 

φιλόξενον ύποδοχήν καί τούς φιλόφρονας λόγους 

σας. Εlμαι βέβαιος ότι οί λόγοι αύτοί, διερμηνεύον

τες τά πρός τήν 'Ελλάδα αlσθήματα τής εύγενοvς 

χώρας σας, θά εϋρουν βαθείαν άπήχησιν καί εΙλικρι

νή άνταπόκρισιν παρά τφ έλληνικφ λαφ. Οί μεταξύ 

έθνών δεσμοί δέν προσδιορίζονται άπό τήν γεωγρα

φίαν. Στηρίζονται εΙς τήν ταυτότητα τών έκπολιτι

στικών καί πνευματικών άξιών καί έμπνέονται άπό 

τά κοινά Ιδανικά καί τάς κοινάς έπιδιώξεις. Τά άλη

θινά σύνορα τά χαράσσουν τό πνεvμα καί ή ίστορική 

πορεία τών λαών. Καί άπό τής άπόψεως αύτής ήμπο

ρεί νά λεχθή ότι ή 'Ελλάς καί ή 'Ολλανδία συνορεύ

ουν. 'Εάν ή 'Ανατολική Μεσόγειος, χάρις εΙς τούς 

'Έλληνας, ύπήρξε τό λίκνον τοv έλληνοχριστιανι

κοv πολιτισμού, ή Βορειοατλαντική Θάλασσα, χάρις 

στούς 'Ολλανδούς, άπέβη μία άπό τάς Ισχυροτέρας 

έστίας παγκοσμίου άκτινοβολίας του πολιτισμού αύ

τοv. Τά πανεπιστήμιά σας ύπήρξαν έστίαι άναπτύξε

ως τών κλασικών σπουδών καί φυτώρια, άπό τά 

όποία έπήγασεν δ δυτικοευρωπαϊκός 'Όύμανισμός". 

'Ημπορεί νά εlναι ή 'Ολλανδία χώρα γεωγραφικώς 

μικρά. Εlναι όμως μεγάλα τά έπιτεύγματα αύτής είς 

τόν τομέα τών δημιουργικών κατακτήσεων τοv άν

θρώπου. 'Ο λαός τής 'Ολλανδίας μέ άξιοθαύμαστον 

ίστορικήν συνέχειαν ήγωνίσθη καί άγωνίζεται κατά 

τών στοιχείων τής φύσεως καί κατά τών δυνάμεων 

του σκότους. 'Η έθνική ζωή τής χώρας σας εlναι μία 

συνεχής κατάκτησις. Καί τά όπλα σας, ή σκληρά καί 

έπίμονος έργασία, ή έπιστήμη καί ή τέχνη. τέλος, ή 

θυσία, δσάκις σημαίνει ή ώρα του κινδύνου τής πα

τρίδος. 'Ο τελευταίος πόλεμος συνέδεσεν έτι στενώ

τερον τάς δύο χώρας μας. Προασπισταί τής έλευθε

ρίας, 'Έλληνες καί 'Ολλανδοί ύπήρξαν σύντροφοι 

είς τόν μεγάλον άγώνα καί σύντροφοι καί είς τήν 

νίκην. Δυστυχώς, τό πέρας του πολέμου δέν έφερεν 
είς τόν κόσμον τήν πραγματικήν είρήνην. Ή έλευ

θερία έσώθη άπό ένα θανάσιμον κίνδυνον, διά νά άν

τιμετωπίση εύθύς άμέσως μίαν έξ ίσου ίσχυράν έπι

βουλήν. VΗδη, είς τήν άμυντικήν έπαλξιν του 'Ατ

λαντικού Συμφώνου, "Ελληνες καί 'Ολλανδοί, μαζί 

μέ τούς άλλους συμμάχους των, ϊστανται καί πάλιν 

φρουροί τής άσφαλείας του δυτικοv κόσμου. Κάτω, 

όμως, άπό τήν σκέπην τής άτλαντικής άσπίδος ή Εύ

ρώπη, έπειτα άπό σπαραγμούς αίώνων, άφυπνlζεται 

είς τήν άνάγκην τής ένώσεως καί τής συνεργασίας. 

Έν τfl ίστορικfl αύτfl πορείf! πρός τήν ενωσιν, ή Εύ

ρωπαϊκή Κοινή 'Αγορά άποτελεί άφετηρίαν καί θε

μέλιον. Είς τό θεμέλιον αύτό θά στηριχθή θiiττον ή 

βράδιον ή όλοκλήρωσις τής ένώσεως όλων τών φι-
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λελευθέρων εύρωπαϊκών λαών. Διά τήν 'Ελλάδα, ή 

σύνδεσις αύτής μέ τήν Εύρωπαϊκήν Οίκονομικήν 

Κοινότητα άποτελεί άπλώς μίαν μεταβατικήν διαδι

κασίαν φέρουσα ν πρός τήν πλήρη καί ίσότιμον συμ

μετοχή ν της είς τήν εύρωπαϊκήν οίκογένειαν. Είς τό 

σημείον αύτό θά έπεθύμουν νά έξάρω τήν συμπαρά

στασιν τήν όποίαν μaς παρέσχεν ή χώρα σας είς τό 

πλαίσιον τόσον τής Εύρωπαϊκής Κοινής 'Αγοράς, 

δσον καί τής 'Α τλαντικής Συμμαχίας. Εiς τούς δε

σμούς τής χθές προστίθενται οί δεσμοί τής σήμερον 

καί τής αϋριον. 'Η αϋριον δμως αύτή δένε{ ναι δεδο

μένη. Πρέπει νά κατακτηθή. Καί θά κατακτηθή έάν 

ύπάρξη πίστις, ένότης καί είλικρινής άλληλεγγύη 
τών έλευθέρων λαών. Θά έπεθύμουν νά προσθέσω 

όλίγας λέξεις διά τό μέλλον τών διμερών έλληνοολ

λανδικών σχέσεων. Τό μέλλον αύτό ύπόσχεται πολ

λά. 'Υπάρχει εύρύ πεδίον άναπτύξεως γονίμου συ

νεργασίας είς πλείστους σημαντικούς τομείς τής 

έθνικής δραστηριότητος τών δύο χωρών μας. Εiς τό 

έμπόριον, είς τήν βιομηχανίαν, καθώς καί είς τόν 

τουρισμόν καί τάς μορφωτικάς άνταλλαγάς, αί όποί

αι παρουσιάζουν εύρύτατα περιθώρια άναπτύξεως 

καί προόδου. 'Ιδιαιτέραν δλως μνείαν έπιθυμώ νά 

κάμω διά τήν ναυτιλία ν. 'Ως χαρακτηριστικώς εύοί

ωνον στοιχείον άναφέρω δτι είς τό Ρόττερνταμ, τόν 

πρώτον αύτόν λιμένα τής Εύρώπης, ό όποίος κατα

στραφείς κατά τόν τελευταίον πόλεμον άνέζησεν ώς 

νέος φοίνιξ έκ τής τέφρας του καί άπέβη ό δεύτερος 
λιμήν τού κόσμου, προσήγγισαν διαρκούντος τού 

1962 aνω τών 400 έλληνικά πλοία. Ό άπολογισμός 
αύτός μέ aγει είς τό νά προσβλέπω μέ έμπιστοσύνην 

καί αίσιοδοξίαν είς τήν έλληνοολλανδικήv φιλίαν 

καί συνεργασίαν. Τόσον έγώ, δσον καί οί συνεργά

ται μου είμεθα εύγνώμονες, διότι ή φιλόφρων πρό

σκλησις τής δλλανδικής Κυβερνήσεως μti.ς έδωσε 

τήν εύκαιρίαν δ πως έπισκεφθώμεν τήν ώραίαν χώραν 

σας καί τήν ίκανοποίησιν μιaς άπ' εύθείας μεθ' 

ύμών έπαφής. Προπίνω ύπέρ τής ύγείας τής Αύτής 

Μεγαλειότητας τής βασιλίσσης Υζουλιάνας, ύπέρ 

τής ύγείας ύμών προσωπικώς καί τής κυρίας ντέ 

Ι{βάι καθώς καί ύπέρ τής εύτυχίας καί τής εύημερίας 

τού φίλου καί συμμάχου όλλανδικού λαού)). 

Οί συνομιλίες τ&ν δύο πρωθυπουργών θq συνεχι

στοϋν καί τήν έπομένη, Ιη Μαρτίου. Τό μεσημέρι 

τής ίδιας ήμέρας δ Κ. Καραμανλής παρακάθησε σέ 

πρόγευμα πού παρέθεσε πρός τιμή του ή βασίλισσα 

Τζουλιάνα στά 'Ανάκτορα Σουσντέικ, κοντά στήν 

Ούτρέχτη . Στή συνέχεια, ό 'Έλληνας πρωθυπουργός 

έπισκέφθηκε τόν πρόεδρο τής Βουλής καί τόν 

πρόεδρο τής Γερουσίας καί κατέθεσε στέφανο στό 

Μνημείο τ&ν πεσόντων τής όλλανδικής άντιστάσεως 

κατά τ&ν Ναζί. 

Στό κοινό άνακοινωθέν πού θά εκδοθεί μετά τή 

λήξη τ&ν έλληνοολλανδικ&ν συνομιλιών, άναφέρε
ται: 

«Τήν Πέμπτην, 28ην Φεβρουαρίου, ήμέραν έπισκέψεως 

τής Α.Ε. του προέδρου τής έλληνικής Κυβερνήσεως κ. Κ. 

Καραμανλή συνοδευομένου ύπό τής Α.Ε. του ύπουργου 

τών 'Εξωτερικών κ . Ε. 'Αβέρωφ-Τοσίτσα εις τήν 'Ολλαν

δίαν τΌ προσκλήσει τής όλλανδικής Κυβερνήσεως, οί δύο 

'Έλληνες έπίσημοι συνηντήθησαν μετά του 'Ολλανδου 

πρωθυπουργου δρος Γιάν ντέ Κβάι καί του ύπουργου τών 

'Εξωτερικών κ . Γιόζεφ Λούνς. 

»Συνεζητήθησαν πολιτικά καί άλλα θέματα, ένδιαφέ

ροντα άμφοτέρας τάς χώρας. Τούς πρωθυπουργούς καί 

ύπουργούς τών 'Εξωτερικών άπησχόλησαν ιδιαιτέρως αί 
πρόσφατοι έξελίξεις αί συναφείς πρός τά εύρωπαϊκά προ

βλήματα, ούτοι δέ άντήλλαξαν άπόψεις καί έπί διαφόρων 

άλλων πολιτικών ζητημάτων, ώς τό τών σχέσεων μεταξύ 

'Ανατολής καί Δύσεως. 

»Έπανέλαβον τήν στερράν προσήλωσιν τών χωρών 

των πρός τήν όργάνωσιν του Βορειοατλαντικου Συμφώνου. 

Συναφώς έξήτασαν τά μέσα περαιτέρω ένισχύσεως τής 

άμυντικής ίκανότητος καί τής συνοχής τής συμμαχίας. 

»Αί συνομιλίαι διεξήχθησαν εις τό λίαν φιλικόν καί 

έγκάρδιον πνευμα, δπερ χαρακτηρίζει τάς άρίστας σχέσεις 

μεταξύ τών δύο χωρών, πνευμα τό όποίον διέπει τάς σχέ

σεις των ώς μελών τής 'Ατλαντικής Συμμαχίας καί τό 

όποίον άποδεικνύεται καί έκ τής συνδέσεως τής 'Ελλάδος 

μετά τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος. Θέματα 

τινά προκύπτοντα έκ τής συνδέσεως ταύτης ώς καί έκ τής 

άνάγκης τής ταχείας άναπτύξεως τής έλληνικής οικονομί

ας έξετέθησαν ύπό του Κ. Καραμανλή καί έξητάσθησαν έν 
πνεύματι πλήρους κατανοήσεως . 

»Ή Α.Μ. ή βασίλισσα Τζουλιάνα, τήν Ιην Μαρτίου, 

παρέθεσε πρόγευμα πρός τιμήν του πρωθυπουργου καί τής 

κ. Καραμανλή καί του κ. 'Αβέρωφ-Τοσίτσα είς τό άνάκτο

ρον Σουσντέικ». 

Τό άπόγευμα τής ίδιας ήμέρας, ό 'Έλληνας 

ύπουργός 'Εξωτερικών άνέπτυξε τίς έλληνικές θέ

σεις στούς άντιπροσώπους τοϋ τύπου. 'Αφοϋ προη

γουμένως έξέφρασε τή χαρά τοϋ 'Έλληνα πρωθυ

πουργοϋ καί αύτοϋ τοϋ ίδιου γιά τήν επίσκεψή τους 

στήν 'Ολλανδία καί μετέφερε τό χαιρετισμό τοϋ 

έλληνικοϋ πρός τόν δλλανδικό λαό, άναφέρθηκε 

στήν προτελευταία παράγραφο τοϋ άνακοινωθέντος, 

γιά νά διευκρινήσει δτι αύτή άφοροϋσε είδικά έλλη

νικά συμφέροντα, δπως εΙ ναι τό αίτημα τfjς 'Ελλά

δος νά επεκταθεί ή εναρμόνιση τfjς άγροτικής πολι

τικής επί τοϋ καπνοϋ, «ίνα γνωρίζη άπό τοϋδε τήν 

πολιτικήν τής ΕΟΚ έπί ένός τόσον σημαντικοϋ δι' 

αύτήν προϊόντος». 

'Απαντώντας, στή συνέχεια, σέ ερώτηση σχετικά 

μέ τή γαλλοβρετανική διένεξη γιά τήν είσδοχή τής 

Βρετανίας στήν ΕΟΚ καί τή θέση τής 'Ελλάδος άπέ

ναντι τό θέμα, ό Ε. 'Αβέρωφ εΙπε: 

« 'Εφ' δ σον, ώς γνωρίζετε, είμεθα συνδεδεμένοι μετά 
τής ΕΟΚ χωρίς νά είμεθα άκόμη πλήρη μέλη, δέν ήμπορου-
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μεν νά άποφανθώμεν ύπέρ τής είσδοχής η εναντίον αυτής. 

Συνεπώς, ή 'Ελλάς δέν ή μπορεί νά λάβη ύπεύθυνον θέσιν. 

'Η μπορώ δμως νά σaς εκθέσω τάς γενικάς άρχάς, βάσει 

των δποίων άντιμετωπίζομεν τό θέμα τουτο. 'Η Κοινή 

'Αγορά ε{ναι δ πυρήν διά τήν ενωσιν τής Ευρώπης, καί 

κατ' άκολουθίαν, αί ευρωπαϊκαί χώραι, αϊτινες άποδέχον

ται ώρισμένας ευθύνας καί ύποχρεώσεις, θά πρέπει, κατ' 

άρχήν νά περιληφθουν είς αυτήν . Φυσικά, τό θέμα τών 

ύποχρεώσεων τούτων καί τής διαδικασίας τής εφαρμογής 

των θά πρέπει νά συζητηθή άπό εκείνους, οί δποίοι εχουν 

τήν ευθύνην διά τήν λήψιν των ενδεδειγμένων άποφάσε

ων». 

'Ως πρός τό θέμα τής πυρηνικής δυνάμεως τοϋ 

ΝΑ ΤΟ, θά ύποστηρίξει: 

«'Η 'Ελλάς εlναι, πάντως, ύπέρ τής πολυεθνους πυρη

νικής δυνάμεως του ΝΑΤΟ, ώς ενισχυούσης τήν Συμμαχί

αν, ύφ' ijν μορφήν θά άποφασισθή αϋτη ύπό τής Συμμαχί

ας. Τουτο δέν σημαίνει δτι ε{ναι έναντίον τής άναπτύξεως 

αυτοτελών πυρηνικών δυνάμεων άπό χώρας-μέλη τής Συμ

μαχίας, αί όποίαι δύνανται καί επιθυμουν νά άναπτύξουν 

αυτήν, καθ' δσον καί τουτο θά ενισχύση τεχνικώς τήν 

'Ατλαντικήν Συμμαχίαν». 

'Αναφερόμενος, τέλος, στίς έλληνοολλανδικές 

σχέσεις, δ 'Έλληνας ύπουργός τών 'Εξωτερικών 

έπεσήμανε δτι στίς συνομιλίες έξετάστηκε ή δυνατό

τητα «βελτιώσεως ύπέρ τής 'Ελλάδος τοϋ έμπορικοϋ 

ίσοζυγίου μεταξύ τών δύο χωρών, καθώς καί ή συμ

παράσταση τής 'Ολλανδίας είς διεθνείς όργανι

σμούς, ώς ή ΕΟΚ καί ή Εύρωπαϊκή Τράπεζα 'Επενδύ

σεων. 'Ήδη εχουν aποφασισθεί ώρισμέναι νέαι 

έπενδύσεις &.πό τάς έταιρίας "Philips", "Uniliever" 
καί "Sfingskeramiks")). 

'Ο Κ. Καραμανλής παρέστη, &.ργά τό &.πόγευμα, 

σέ δεξίωση πού δόθηκε πρός τιμή του στήν έλληνική 

πρεσβεία, μέ τή συμμετοχή έκπροσώπων τής όλ

λανδικής Κυβερνήσεως καί μελών τοϋ διπλωματικοϋ 

σώματος των δυτικών χωρών. Στή συνέχεια, ό 'Έλ

ληνας πρωθυπουργός παρέθεσε γεϋμα στό «Ξενοδο

χείο τών 'Ινδιών)), στό όποίο παρεκάθησαν ό πρωθυ

πουργός τής 'Ολλανδίας, ό ύπουργός των 'Εξωτερι

κών καί aλλοι 'Ολλανδοί έπίσημοι. 

Οί έλληνοολλανδικές συνομιλίες θά τερματι

στοϋν τήν έπομένη, 2 Μαρτίου, μέ aποχαιρετιστήρια 
έπίσκεψη πού πραγματοποίησαν ό Κ. Καραμανλής 

καί δ 'Έλληνας ύπουργός των 'Εξωτερικών, στόν 
'Ολλανδό πρωθυπουργό, Γ. ντέ Κβάι. Σύμφωνα μέ 

τηλεγράφημα τής έλληνικής πρεσβείας στή Χάγη 

πρός τό ύπουργείο Έ~ωτερικών, στίς 5 Μαρτίου: 

«Οί πολιτικές συνομιλίες διεξήχθησαν είς άτμόσφαι

ραν ίδιαιτέρως φιλικήν καί έγκάρδιον. 'Ως πρός τά δια

μειφθέντα περί τών είδικώς ένδιαφερόντων τήν 'Ελλάδα 

ζητημάτων, ή όλλανδική Κυβέρνησις ύπεσχέθη άνεπιφυλά

κτως τήν συμπαράστασίν της. Συνεζητήθησαν έπίσης διά 

μακρών καί τά γενικωτέρου ένδιαφέροντος διεθνή προβλή-

ματα καί, συγκεκριμένως, ή κρίσις είς τά ευρωπαϊκά ζητή

ματα, κατόπιν τής διακοπής τών διαπραγματεύσεων ΕΟΚ

, Αγγλίας, ή ένίσχυσις του ΝΑΤΟ διά πολυμεροuς πυρηνι
κής δυνάμεως, ή στάσις τής Γαλλίας, ο{ σχέσεις 'Ανατο

λής-Δύσεως, είδικώτερον είς τόν βαλκανικόν τομέα κ.ο.κ. 

'Επίσης έν τφ πλαισίφ των διμερών σχέσεων, θά εδει νά 

μνημονευθουν, μεταξύ των συζητηθέντων θεμάτων, ή δλ

λανδική συμβολή είς τό Consortium, ή άνισορροπία τοu 
έλληνοολλανδικου έμπορικου ισοζυγίου καθώς καί αί 

μορφωτικαί σχέσεις». 

'Ως πρός τήν πυρηνική δύναμη τοϋ ΝΑ ΤΟ καί 

τή γαλλοβρετανική διένεξη, ή έλληνική θέση, τήν 

όποία &.νέπτυξε δ Κ. Καραμανλής ήταν ή &.κόλου

θη : 

«α. 'Ετάχθη ύπέρ τής πολυμερους πυρηνικής δυνά

μεως, χωρίς δμως τουτο νά σημαίνη δτι δέν δέχεται δπως 

καί αί χώραι-μέλη άναπτύξουν αυτοτελή έκάστη πυρηνι

κήν δύναμιν. 

»β. Έθεώρησεν άναγκαίαν τήν ένοποίησιν τών Κρα

τών τής Ευρώπης, μέ βάσιν τήν Ευρωπαϊκήν Οίκονομικήν 

Κοινότητα, πρός τήν δποίαν προσηνατολίζετο ηδη μετά 

τήν σύνδεσίν της ή έλληνική οίκονομία. 'Ετάχθη ύπέρ 

ίδιοτύπου συνδέσεως τής Μ. Βρετανίας μέ τήν ΕΟΚ, rοστε 

νά προστατευθουν τά βρετανικά συμφέροντα, χωρίς δμως 

τουτο νά δδηγήσή άπό τήν άλλην πλευράν είς χαλάρωσιν 

του δυναμισμου τής ΕΟΚ καί είς έπέκτασίν της είς πολύ 

ευρύτερα τής Ευρώπης πλαίσια. 

»γ. Στάσιν αυστηρaς ουδετερότητος εχάραξεν είς τήν 
γαλλοβρετανικήν διένεξιν ώς πρός τόν χρόνον καί τούς 

δρους τής είσόδου η τής συνδέσεως τής 'Αγγλίας μέ τήν 

Ευρωπαϊκήν Κοινότητα, διότι έφρόνει δτι αί διαφοραί 

άποτελοuν "έσωτερικήν" ύπόθεσιν των δύο χωρών, μέ άμ

φοτέρας των δποίων ή 'Ελλάς συνεδέετο μέ στενούς φιλι

κούς δεσμούς. 'Επισκοποuσα ύπό τό πρίσμα αυτό τήν γε

νική ν κατάστασιν, άναπτυχθείσα θέσις ύπεστήριζεν δτι ή 

Ευρωπαϊκή Οίκονομική Κοινότης άποτελεί στήριγμα τής 

'Ατλαντικής Συμμαχίας καί ευνοεί τήν ταχείαν περαιτέρω 

άνάπτυξίν της. Τουτο, χωρίς νά παραγνωρίζη τό γεγονός 

δτι καί αί χώρα ι πού μετέχουν αυτής άφ' ένός καί αί χώραι 

άφ' έτέρου πού μέ άγγλικήν πρωτοβουλίαν ε{ χ ον σχημα

τίσει τόν συνασπισμόν τών ΕΦΤΑ άνήκουν είς τήν 'Ατ

λαντικήν Συμμαχία ν καί συνεπώς ή έπέκτασις κάθε μεταξύ 

των ύφισταμένου ρήγματος θά ε{ χε σημαντικάς έπιπτώσεις 

έπί τής ένότητος τής Συμμαχίας. 

»'Από έλληνικής πλευράς έπεδιώχθη δπως αί συνομι

λίαι άφιερωθουν είς άνταλλαγήν άπόψεων έπί των γενικω

τέρων πολιτικών θεμάτων πού ένδιαφέρουν τάς δύο χώρας 

ώς μετεχούσας είς τόν ΝΑΤΟ καί τήν ΕΟΚ καί δπως μή 

δοθή είς αυτάς δ χαρακτήρ διμερών διαπραγματεύσεων έπί 

οίκονομικών θεμάτων. 

»Οί 'Ολλανδοί, δπως προέκυπτε έξ άνεπισήμων σχο

λίων των, φαίνεται δτι άνέμενον περισσοτέραv σχετικώς 

ύποστήριξιν τών άπόψεών των εναντι τών Γάλλων καί δέν 

ήσαν ικανοποιημένοι άπό τήν έλληνικήν "άδέσμευτον", 

ώς εχαρακτηρίζετο, θέσιν, συμπίπτουσαν είς ώρισμένα ση

μεία πρός τάς γαλλικάς καί είς άλλα πρός τάς άγγλικάς 

άπόψεις . Κατά τάς έπισήμους συνομιλίας, πάντως, δέν διε-
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τύπωσαν οϋτε ύπαινιγμόν. ' Ο κ. Λούνς, liλλωστε, ή το πολύ 

προσεκτικός είς τήν διατύπωσιν των aπόψεών του κατά του 

στρατηγοί) Ντέ Γκώλ, έκφράσας τήν λύπην του διά τήν 

διένεξιν, τήν υπαιτιότητα της δποίας, πάντως, άπέδωσεν 

είς τόν Γάλλον πρόεδρον. Είς τά liλλα θέματα καί κυρίως 

τά οίκονομικά, είς τά όποία δέν άπεδόθη άπό έλληνικfiς 

πλευράς εμφασις, rοστε νά μ ή λάβουν τόν χαρακτήρα διμε

ρών διαπραγματεύσεων καί δι' αύτό ε{ς τήν έλληνικήν άν

τιπροσωπείαν δέν μετείχον οίκονομικοί έμπειρογνώμονες, 

διεπιστώθη δτι ή δλλανδική Κυβέρνησις έξηκ6λούθει 

πάντοτε νά διάκειται εύμενώς πρός τάς έλληνικάς aπόψεις. 
Οί 'Ολλανδοί συνεφώνησαν καί μέ τήν έλληνικήν πρότα

σιν περί ίδρύσεως aντασφαλιστικοί) όργανισμοu ύπό του 

ΝΑΤΟ, rοστε ν ' άσφαλίζωνται τά πλοία έκάστης συμμαχι

κής χώρας κατά τών κινδύνων, έν περιπτώσει έκρήξεως 

πολέμου, τήν δποίαν καί θά ύπεστήριζον είς τό συμβούλι
ον της 'Ατλαντικfiς Συμμαχίας» . 

' Η έπίσκεψη του Κ. Καραμανλή στίς Κάτω Χώ

ρες σχολιάστηκε ιδιαίτερα εύνοϊκά άπό τόν όλλαν

δικό τύπο. 'Η έφημερίδα «Haagse Post» άναφερόμενη 
στήν προσωπικότητα τοu 'Έλληνα πρωθυπουργοί>, 

τόνιζε δτι ό Κ. Καραμανλής εΙναι «ό δημιουργός τής 

πολιτικής σταθερότητος τής 'Ελλάδος, μοναδικής 

σχεδόν στήν μεταπολεμική Εύρώπψ>. Καί ή έφημε

ρίδα <Πelegraaf» θά έπισημάνει : 

Ό Κ. Καραμανλής, μέ μεγάλην aποφασιστικότητα καί 

δραστηριότητα, aντιμετώπισε τά πολλαπλά προβλήματα 

τfiς 'Ελλάδος, πολεμικάς καταστροφάς, σεισμούς, πολιτι

κάς διαιρέσεις , καί τό Κυπριακόν. Είς τό πεδίον της έξω

τερικfiς πολιτικής aπέδειξε τήν έπιδεξιότητά του ώς μεσο

λαβητής είς τήν κυπριακήν aντίθεσιν καί εύρε τρόπον νά 

συγκεντρώση γύρω άπό τήν τράπεζαν τfiς διασκέψεως 

"Αγγλους , Τούρκους, Κυπρίους καί 'Έλληνας. 'Από αύ

τήν δέ τήν διάσκεψιν προέκυψεν ή ανεξαρτησία τfiς νή

σου, συγχρόνως δέ εύρε τρόπον νά βελτιώση τήν οίκονο

μικήν κατάστασιν της 'Ελλάδος καί νά άναβιβάση τό 

έθνικόν είσόδημα κατά 70%. τέλος, έπέτυχε τήν σύνδεσιν 
μέ τήν ΕΚΑ ύπό δ ρους έπιτρέποντας είς τήν 'Ελλάδα νά 

άποκαταστήση τήν οίκονομίαν της, είσάγουσα όλιγώτερα 

βιομηχανικά έμπορεύματα καί έξάγουσα κυρίως άγροτικά. 

Τή δημοτικότητα του Κ. Καραμανλή στήν 'Ελλά

δα, χάρις στήν οικονομική του πολιτική , πρόβαλε μέ 

πηχιαίους τίτλους ή έφημερίδα <Πrouun» του "Άμ

στερνταμ. Καί ή «Het-Vaderland», σέ άρθρο της μέ 
τίτλο <Πό χρέος μας», εγραφε: 

'Η Εύρώπη όφείλει πολλά είς τήν 'Ελλάδα. "Ηδη ε{ ναι 

χρέος τfiς Εύρώπης νά βοηθήση τήν χώραν αύτήν. Δέν θά 

τό πράξωμεν εύχαρίστως διά τήν 'Ελλάδα, είς τήν δποίαν 

όφείλομεν τά πάντα; Όφείλομεν τήν Εύρώπην μας καί τάς 

άξίας του πολιτισμοί) μας. 'Ο κυριώτερος σκοπός τfiς συν

δέσεως μέ τήν ΕΟΚ εlναι προετοιμασία τfiς δδοu διά τήν 

έπένδυσιν κεφαλαίων έκ τfiς Δυτικής Εύρώπης είς τήν 

Έλλάδα. Κατ ' αύτόν τόν τρόπον, ή έλληνική οίκονομία 

θά λάβη τεραστίαν rοθησιν. 

Τήν πεποίθησή της, δτι ή έπίσκεψη του 'Έλλη-

νος πρωθυπουργοί> «συσφίγγει ετι περισσότερον τάς 

στενάς έλληνοολλανδικάς σχέσεις» θά έκφράσει σέ 

δημοσίευμά της ή «Binnenhof», ένώ ή οικονομική 
έφη μερίδα «Elvesien> σέ έκτενές άρθρο της τονίζει δτι 
«ό ρυθμός τής αύξήσεως του έλληνικου έθνικου ει
σοδήματος ύπήρξε, κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν, ό 
ταχύτερος έκτων σημειωθεισών εις τάς λοιπάς χώρας 

τής Κοινής 'Αγορiiς». 

Παράλληλα, τό γραφείο τής Κοινής 'Αγορiiς στή 

Χάγη, σέ είδική εκδοση γιά τήν έλληνική οικονο

μία, έξαίρει «τάς έλληνικάς προόδους εις τόν τομέα 

αύτόν, τήν ταχυτάτην αϋξησιν του έθνικοu είσοδή

ματος καί τήν σημαντικήν βελτίωσιν του βιοτικοί> 

έπιπέδου»246 • 

'Από τήν πλευρά του, ό 'Ολλανδός πρωθυπουρ

γός, σέ συνέντευξή του, πού μετέδωσε ό διευθυντής 

του' Αθηναϊκοί> Πρακτορείου Ειδήσεων, ύποστήριξε 

δτι «ή όλλανδική Κυβέρνησις εύνοεί τήν περαιτέρω 

άνάπτυξιν των οικονομικών καί έμπορικών σχέσεων 
μεταξύ 'Ελλάδος καί 'Ολλανδίας καί δτι οί δεσμοί, 

τόσον οί σημερινοί, δσον καί οί μελλοντικοί μεταξύ 

των δύο χωρών, έντός των πλαισίων τής Κοινής 

'Αγορiiς, θά παράσχουν εύρύ πεδίον διά μίαν τοιαύ

την άνάπτυξ\ν» . 'Ως πρός τήν προοπτική έπενδύσεων 

όλλανδικών κεφαλαίων στήν 'Ελλάδα, έξέφρασε τήν 

έλπίδα δτι «έντός των πλαισίων τής συμφωνίας περί 

συνδέσεως τής 'Ελλάδος μετά τής Κοινής 'Αγορiiς 

θά δημιουργηθοuν περισσότεραι εύκαιρίαι διά τοιαύ

τας έπενδύσεις»247 • 

2-3 ΜΑΡτΙΟΥ 1963 

'Ο Κ. Καραμανλής, συνοδευόμενος άπό τόν 

ύπουργό των 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, έπισκέπτε

ται τό Λουξεμβοuργο καί εχει συνομιλίες μέ τόν 

πρωθυπουργό, Π. Βερνέρ, καί τόν ύπουργό των 

'Εξωτερικών καί πρόεδρο του Συμβουλίου ύπουργών 
τής ΕΟΚ, Εύγ. Σάους. 

Στό γεuμα πού παρέθεσε πρός τιμή του δ πρωθυ

πουργός του Λουξεμβούργου, ό Κ. Καραμανλής ε{πε: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»'Εν πρώτοις έπιθυμώ νά σiiς είπω πόσον χαίρο

μαι, διότι εύρίσιωμαι εlς τό Αουξεμβοvρyον καί διό

τι μοv δίδεται ή εύκαιρία αϋτή νά σiiς συναντήσω. 
» 'Επιθυμώ έπίσης νά σiiς είπω πόση φιλία ύπάρ

χει είς τήν χώραν μου διά τό Αουξεμβοί5ρyον καί 

πόσον θαυμάζομεν τόν λαόν σας. Διαπvέεσθε άπό 

ίσχυρόν πνεύμα άνεξαρτησίας καί προσηλώσεως 
πρός τήν άξιοπρέπειαν τού άτόμου. Ό λαός σας δέν 
εlναι μόνον έρyατικός, άλλά καί έπιδίδεται είς τό 
έργον του μέ συστηματικότητα καί άκρίβειαν. "Ολα 

ταύτα άποτελοvν άρετάς, αϊτινες προκαλοί5ν τόν σε

βασμόν μας, καί, πέραν τούτου, τόν σεβασμόν όλο

κλήρου τού κόσμου. 'Ακριβώς διά τών άρετών αύτών 
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Στιγμιότυπο aπό τήν έπίσκεψη τοD πρωθυπουρyοD στήν 'Ολλανδία. 
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Συνάντηση μέ τό Μεγάλο Δούκα τοίJ Λουξεμβούργου. 
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ώς καί διά τής σώφρονος διακυβερνήσεως άποτελεί

τε σημαντικόν παράγοντα τής πολιτικής καί οίκονο

μικής προόδου τής Εύρώπης καί, γενικώτερον, τοv 

έλευθέρου κόσμου. 

»Εlχον ύποσχεθή δτι δέν θά έκούραζον τήν φιλι

κήν καί εύχάριστον ταύτην συγκέντρωσίν μας δι' 

ένός λόγου. Τά δσα σiiς εlπον άποτελοvν άπλώς τήν 

είλικρινή εκφρασιν τών αίσθημάτων μας. 

»'Υψώνω τό ποτήριόν μου εlς τήν ύγείαν τής 

Α.Β. Υ. τής Μεγάλης Δουκίσσης Καρλόττας, ύπέρ 

τής προσωπικής σας εύτυχίας ώς καί τής κυρίας 

Βερνέρ, καί ύπέρ τής συνεχιζομένης καί αύξανομέ

νης εύδαιμονίας τοv φίλου λαοv τοv Αουξεμβούρ
γου»24s. 

Τήν έπομένη, 3 Μαρτίου, ό Κ. Καραμανλής καί ό 
Ε. 'Αβέρωφ εγιναν δεκτοί άπό τόν πρίγκιπα Ζάν καί 

άμέσως μετά άναχώρησαν γιά πενθήμερη άνεπίσημη 

έπίσκεψη στό Παρίσι. 

Γιά τήν έπίσκεψή του στήν 'Ολλανδία καί τό 

Λουξεμβοϋργο καθώς καί γιά τίς έντυπώσεις πού 

άπεκόμισε άπό αύτήν, ό Κ . Καραμανλής, σέ σημείω

μα πού ύπαγόρευσε μεταγενέστερα, έπισημαίνει: 

«Τάν Μάρτιον τοv 1963 έπισκέφθηκα τήν 'Ολ
λανδία καί τό Αουξεμβοvργο. Θέματα συζητήσεων 

καί πάλι ΝΑΤΟ, Κοινή 'Αγορά καί 'Ένωση τής Εύ

ρώπης, γιά τήν όποία δμως, δπως εlπα καί άλλαχοv, 

ή 'Ελλάδα εlχε θέσει ήδη ύποψηφιότητα. 

»'Ο πρωθυπουργός κ. Κβάι, καθηγητής κατά 

κυριολεξία, καί δ κ. Αούνς, μαχητικός καί έλευθερό

στομος, έξεδήλωναν έντονώτερα καί άπό τούς Βέλ

γους τόν άντιντεγκωλισμό τους, διότι θεωρούσαν τόν 

στρατηγό ύπαίτιο τής κακοδαιμονίας τής Εύρώπης. 

Άλλά ένωχλοDντο κυρίως άπό τήν τακτική τοv Ντέ 

Γκώλ, δ δποίος καταδυνάστευε τούς συνεταίρους 

του, δεδομένου δτι γιά νά έπιβάλει τίς άπόψεις του 

άπειλοvσε κάθε φορά δτι θά άνατρέψει τά πάντα. 

))Μέ τήν εύκαιρία αύτή συζήτησα μέ τούς Όλ

λανδούς καί ενα θέμα τό όποίο ένδιέφερε τίς χώρες 

μaς, δεδομένου δτι ήσαν ναυτικές. 'Η Κυβέρνησή 

μου εlχε προτείνει τήν ίδρυση άντασφαλιστικοv 

όργανισμοD ύπό τοv ΝΑ ΤΟ γιά τήν άσφάλιση τών 

πλοίων τών συμμαχικών χωρών κατά τών πολεμικών 

κινδύνων. Τήν πρόταση αύτή ' τήν εlχα ύποβάλει γιά 
δύο λόγους: Καί γιά τήν άσφάλεια του 'Εμπορικοί) 

μας Ναυτικού, πού κατέστη τό ύπ' άριθμόν ενα 

έθνικό μας κεφάλαιο, άλλά καί διότι διά τοv τρόπου 

αύτοv θά πειθανάγκαζα τά ύπό ξένη σημαία πλοία νά 

ύψώσουν τήν έλληνική. Οί συνομιλητές μου βρήκαν 

όρθή τήν πρόταση καί ύπεσχέθησαν νά τήν ύπο

στηρίξουν. 

)) 'Εντύπωση πού εκανε ή ήμερότης τών πολιτι
κών ήθών πού έπικρατεί καί στίς δύο χώρες. 'Ο πρω

θυπουργός παρεπονείτο δτι ήθελε νά άπαλλαγεί τής 
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πρωθυπουργίας κ:αί νά έπανέλθει στά βιβλία του, άλ

λά δτι ή βασίλισσα κ:αί τά κόμματα τόν έπίεζαν νά 

παραμείνει. 'Ο δέ Αούνς εlναι σχεδόν μόνιμος 

ύπουργός τών ·Εξωτερικών γιά νά έξασφαλίζει τή 

συνέχεια τής έξωτερικ:ής πολιτικής τής χώρας. 

;; 'Ενθυμούμαι δτι δταν μού ε[ παν δτι τό 'Υπουρ
γικό Συμβούλιο συνέρχεται κάθε έβδομάδα σέ τακτή 

ήμέρα κ:αί τούς έρώτησα τί κάνουν δταν δέν έχουν 
σοβαρά θέματα πρός συζήτηση, δ πρωθυπουργός μ' 

έπληροφόρησε δτι δ Αούνς τούς διηγείται διάφορα 
άνέκ:δοτα. Διεπίστωσα δέ κατά τό έπακ:ολουθήσαν 

γεύμα δτι πράγματι δ κ:. Αούνς ήτα άνεξάvτλητη πη

γή άνεκ:δότων. Τήν έποχή έκ:είνη τό χιούμορ του εlχε 

ώς άντικ:είμενο τόν Ντέ Γκ:ώλ κ:αί τόν 'Α ντενάουερ, 

μέ τούς δποίους oi σχέσεις του δέν έφαίνοντο νά 
ήσαν έγκ:άρδιοι. 

;;Στό Αουξεμβούργο, ή ίδια άπλότητα κ:αί ή ίδια 

άτμόσφαιρα. 'Όταν έρώτησα έναν ύπουργό πόσος 

εlναι δ στρατός τής χώρας, μού άπάντησε γελώντας: 

"'Όλος-δλος εlναι αvτός πού σiiς παρουσίασε δπλα 

κατά τήν ι'iφιξή σας στό σταθμό";;249 • 

4 ΜΑΡτΙΟΥ 1963 

Μετά τήν όλοκλήρωση τών έπισήμων έπισκέψε

ών του στήν 'Ολλανδία καί τό Λουξεμβουργο, δ Κ. 

Καραμανλής έπισκέπτεται άνεπίσημα τό Παρίσι. 

Πρώτη έπαφή του 'Έλληνα πpωθυπουργου στή γαλ

λική πρωτεύουσα ήταν ή συνάντηση πού είχε μέ τόν 

πρόεδρο του κονσόρτσιουμ γιά τήν 'Ελλάδα, Μ. Κό

χραν. Στό σχ~τικό σημείωμα άναφέρεται: 

«Κατά τήν συνομιλίαν ταύτην παρίσταντο καί δ κ. 

ύπουργός '·Εξωτερικών, Ε . ' Αβέρωφ, δ γενικός διευθυντής 

του ύπουργείου 'Εξωτερικών, πρέσβυς κ .. Τζιρiiς, καί δ 
'Έλλην μόνιμος άντιπρόσωπος παρά τφ ΟΟΣΑ, πρέσβυς κ. 
Χριστίδης. 

»'Εν άρχij τής συνομιλίας δ κ. πρόεδρος έζήτησε νά 

πληροφορηθή πώς εξελίσσεται τό consortium. 
>>'Ο κ. Κόχραν άνέφερεν δτι, άπό τής επανόδου του εξ 

' Αθηνών, συνηντήθη ηδη μεθ' δλων τών άρχηγών τών 

άποστολών παρά τφ ΟΟΣΑ, καθώς καί εν Βρυξέλλαις μετά 

τών ιΘυνόντων τής Ευρωπαϊκής Τραπέζης ' Επενδύσεων ώς 

καί τών άντιπροσώπων τών "Εξ είς τήν ΕΟΚ. 

>>Είς Παρισίους συνωμίλησεν μετά του διευθυντου τής 

γαλλικής ύπηρεσίας εξωτερικής βοηθείας, είς ον είπεν δτι 

οί "Εξ άναμένουν νά ϊδουν τί θά πράξη ή Γαλλία. 'Ο συνο

μιλητής του τφ άπήντησεν δτι ή ύπηρεσία του δέν διαθέτει 

τόν οίκονομικόν μηχανισμόν παροχής μακροπροθέσμων 

δανείων. ' Ο κ. Κόχραν τφ παρετήρησεν δτι τουτο δέν είναι 

άπολύτως άκριβές, διότι ύπάρχει νόμος του 1960, δστις 
επιτρέπει τήν χορήγησιν τοιούτων δανείων εiς άφρικανι

κάς χώρας καί δτι δ νόμος ούτος προβλέπει μάλιστα σχε

τικήν διαδικασίαν, βάσει τής δποίας ενεκρίθησαν δάνεια 

εiς χώρας μή άφρικανικάς ώς τό Βιετνάμ καί ή Χιλή. 

' Ακολούθως τόν ηρώτησεν εάν ή ελληνική περίπτωσις δέν 

θά ηδύνατο νά ένταχθή είς τήν αυτήν διαδικασίαν .• ο δι-

ευθυντής τής γαλλικής ύπηρεσίας άπήντησεν δτι τουτο εί

ναι ζήτημα κυβερνητικής άποφάσεως, άλλ' δτι άμφέβαλε 

κατά πόσον θά προσεφέροντο πέραν των γνωστών, ητοι: 

δάνεια πενταετους διαρκείας μέ τόκον 51,1-6%. "Ισως, προ
σέθεσεν, θά ηδύνατο νά επεκταθή ή προθεσμία έξοφλήσε

ως μέχρι δεκαετίας. 'Όσον άφορα τό ϋψος του δανείου, 

τουτο θά ήτο κατώτερον του πρός τήν Τουρκίαν, δηλαδή, 

κατά τήν εντύπωσιν του κ. Κόχραν 5-10 εκατ. δολλαρίων. 
>>'Από άμερικανικής πλευράς δ κ. Κόχραν δέν είχε 

καμμίαν ενδειξιν. 

>>'Από γερμανικής, φαίνεται νά ύπάρχη διάθεσις προω

θήσεως χρηματοδοτήσεως ελληνικών εργων, ώς τό τής 

Μεγαλοπόλεως. 

>>'Ο κ. πρόεδρος παρετήρησεν δτι δλα ταυτα δέν είναι 

πολύ ενθαρρυντικά καί ηρώτησε τόν κ. Κόχραν δποίας 

διαβλέπει προοπτικάς. 

>>'Ο κ. Κόχραν άπήντησεν δτι, δτε άνέλαβε τήν άπο

στολήν του, εγνώριζε δτι αϋτη θά παρουσίαζε δυσχερείας, 

άλλά δέν χάνει τάς έλπίδας του. 

>>Συγκεκριμένως δ κ. Κόχραν άνέφερεν δτι ύπήρχεν πα

ρά τφ ΟΟΣΑ ή εντύπωσις άσαφείας είς τά ύποβληθέντα 

ύπό τής ·Ελλάδος στοιχεία, δσον άφορα τήν οiκονομικήν 

κατάστασιν τής χώρας. Κατόπιν, δμως, επισκέψεώς του εiς 

'Ελλάδα ήτο είς θέσιν νά επανορθώση τάς έσφαλμένας 

εντυπώσεις. 

»Τό σπουδαιότερον διά τήν βελτίωσιν τής άτμοσφαίρας 

είναι τό τής ρυθμίσεως του έλληνικου προπολεμικου δη

μοσίου χρέους. Περί τούτου τφ ώμίλησαν οί 'Ολλανδοί 

καί οί Βέλγοι. Καί δ κ. Στίκκερ έξέφρασε τήν γνώμη ν δτι ή 

ρύθμισις αϋτη θά διευκόλυνε τήν χρηματοδότησιν τής 

'Ελλάδος. 

>>'Ο κ. πρόεδρος ετόνισε σαφώς δτι δέν παραδέχεται 

τόν εκβιασμόν καί γνωρίζει δτι οί 'Αμερικανοί καί "Άγ

γλοι δμολογιουχοι παρεχώρησαν καλυτέρους δρους είς 

τούς Γιουγκοσλάβους. 

>>Είς τό σημείον τουτο, παρεμβαίνων δ κ. ύπουργός πα

ρετήρησεν δτι δ κ. Μώντλινγκ εδήλωσεν εiς τόν κ. ύπουρ

γόν Συντονισμου δτι αί προτάσεις μας ήσαν λογικαί (fair). 
)) . ο κ. πρόεδρος, επανερχόμενος επί του θέματος, είπεν 

δτι δέν είμεθα έπαίται, άλλ ' άγωνισταί, δτι ύπήρξαμεν τά 

θύματα τ,ου πολέμου καί δτι άπό τά θύματα δέν δύναταί τις 

νά ζητήση προσθέτους θυσίας. 

>>'Ο κ. πρόεδρος, συνεχίζων, είπεν δτι άπό τοϋ παρελ

θόντος Νοεμβρίου προχωρεί , είς τό πρόγραμμα οικονομι

κής άναπτύξεως δίχως νά γνωρίζη ποία θά είναι ή έκ τοϋ 

εξωτερικου βοήθεια. "Ηδη εύρισκόμεθα εiς τόν Μάρτιον 

καί έξακολουθώμεν άγνοοϋντες τό ϋψος τής βοηθείας. ' Η 
άποσαφήνισις του θέματος τούτου άποτελεί ζήτημα εθνι

κής άξιοπρεπείας. Πέραν δμως τούτου, λόγοι πρακτικοί 

έφαρμογής του προγράμματος επιβάλλουν τήν άποσαφή

νισιν ταύτην. 'Η εθνική μας οικονομία είναι τόσον ευαί

σθητος ωστε δύναται ευκόλως νά χάση τήν ίσορροπίαν 

της. Πρέπει, συνεπώς, προσέθεσεν, νά γνωρίζη θετικά ποϋ 

βαίνει. 

>>'Ο κ. Κόχραν άνέφερεν είς τόν κ. πρόεδρον δτι δέν 

έξεφράσθη είσέτι πρός τούς δυναμένους νά μετάσχουν του 

consortium περί του πρακτέου, άπλώς τούς μετέδωκε τάς 
καλάς του έντυπώσεις δσον άφορα τήν ετοιμότητα τής 

'Ελλάδος νά άξιοποιήση οίκονομικήν βοήθειαν έκ τοϋ 
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έξωτερικου. Οί άρμόδιοι τής Εύρωπαϊκής Τραπέζης 'Επεν

δύσεων τφ ε{πον δτι, έάν δέν ρυθμισθή τό ζήτημα του δη

μοσίου χρέους, θά συνήντον δυσχερείας ε{ς τήν παροχήν 

πιστώσεων πέραν τών 125.000.000 δολλαρίων. 
»'Ανεξαρτήτως τής τοποθετήσεως τών ένδεχομένων 

δανειστών, ό κ. Κόχραν έδήλωσεν δτι θά συνεχίση τάς 

προσπαθείας του. 

»Εtς παρατήρησιν του κ. προέδρου δτι αί 'Ηνωμέναι 

Πολιτείαι θά εδει νά λάβουν θετικάς έν προκειμένφ πρω

τοβουλίας πρός παραδειγματισμόν τών λοιπών, ό κ. Κό

χραν άπήντησεν δτι δέν βλέπει πώς αί 'Ηνωμένα ι Πολι

τείαι θά ήδύvαντο νά κινηθουν πρώται, δτε αί ϊδιαι σχεδιά

ζουν άλλαγήν τής πολιτικής των, τήν μελέτην τής όποίας 

άνέθεσαν ε{ς τούς κ. κ. Μπλάκ, n Άντερσον καί Κλέυ. 

»Εtς τό σημείον τουτο ό κ. ύπουργός έχαρακτήρισε τήν 

συμμετοχή ν του κ. Μπλάκ ώς δυσοίωνο ν διά τήν 'Ελλάδα. 

»'Ο κ. πρόεδρος παρετήρησεν δτι αί 'Ηνωμένα ι Πολι

τείαι, αί όποία ι τόσον έβοήθησαν τήν 'Ελλάδα, βοηθουν 

τώρα τούς κομμουνιστάς, ήμiiς δέ παραπέμπουν είς τούς 

Εύρωπαίους. 'Η έντύπωσις είναι σαφώς δτι έάν η 'Αμερι

κή δέν ύποστηρίξη τό consortium, τουτο θά άποτύχη. 
»'Ο κ. Κόχραν, άπαντών, ε{πεν δτι θά στρέψη τάς προ

σπαθείας του πρός τήν άμερικανικήν Κυβέρνησιν, θά έπι

σκεφθή τάς Κυβερνήσεις Δυτικής Γερμανίας~ Βελγίου καί 
'Ολλανδίας, θά ζητήση άπό τούς Σουηδούς έξηγήσεις διά 

τήν στάσιν των καί θά βολιδοσκοπήση τούς Νορβηγούς, 

Δανούς καί Αύστριακούς. 

»'Ο κ. πρόεδρος έζήτησεν άπό τόν κ. Κόχραν νά τφ 

εϊπη πόσος χρόνος ύπολογίζει δτι θά χρειασθή διά νά κα

ταλήξη ε{ς συμπέρασμα. Συναφώς έξήγησεν δτι ή έλληνι

κή Κυβέρνησις θέλει νά γνωρίζη τουτο διά δύο λόγους: 

»' Αφ' ένός, διότι δημιουργείται θέμα έκ τής παραβο
λής τής μεταχειρίσεως μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας. 

»'Αφ' έτέρου, διότι, ώς καί άνωτέρω έξέθεσεν, ύφί

στανται λόγοι πρακτικοί τής έκτελέσεως τοίi οi.κονομικου 

προγράμματος. 

»'Ο κ. Κόχραν άπήντησεν δτι θέλει νά συμπληρώση 

τόν κύκλον τών διερευνήσεών του, καί έλπίζει δτι έντός 

μιiiς έβδομάδος θά ε{ ναι ε{ς θέσιν νά σχηματίση Ιδέαν περί 

του πότε θά δύναται νά καταλήξη ε{ς συμπεράσματα. nlσως 

τουτο έπιτύχη, άν όχι έντός του Μαρτίου, έντός πλέον του 

'Απριλίοω>250 . 

Μέ τήν ευκαιρία τής παραμονής του στή γαλ

λική πρωτεύουσα, ό Κ. Καραμανλής δέχεται τό 

προεδρείο τής έλληνικής κοινότητας του Παρισιου 

καί παρίσταται σέ πρόγευμα iτού παραθέτει πρός 
τιμή του ό μόνιμος άντιπρόσωπος τής 'Ελλάδος στό 

ΝΑΤΟ, Χ. Ξανθόπουλος-Παλαμaς. Στό πρόγευμα 

παρευρίσκονται ό άρχηγός των δυνάμεων του ΝΑΤΟ, 

στρατηγός Λ. Λέμνιτζερ, ό ύπαρχηγός του ΝΑΤΟ, 

στρατηγός Ν. Στόκγουελ, ό πρεσβευτής των ΗΠΑ 

στήν ·Αθήνα, Χ. Λαμπουίς, καθώς καί οί 'Έλλη

νες άντιπρόσωποι στούς διεθνείς όργανισμούς πού 

έδρεύουν στό Παρίσι. Στό περιθώριο του γεύματος ό 

Κ. Καραμανλής εχει ίδιαίτερη συνομιλία μέ τόν 

Λ. Λέμνιτζερ γιά τήν συμμετοχή τής 'Ελλάδος στήν 

πολυεθνική πυρηνική δύναμη του ΝΑΤΟ. 

Τό άπόγευμα τής ίδιας ήμέρας πραγματοποιήθη

κε στό Μέγαρο των ·Ηλυσίων συνάντηση του Κ. 

Καραμανλή μέ τό στρατηγό Ντέ Γκώλ, στήν όποία 

παρέστησαν δ ύπουργός των Έξωτερικων, Ε. 'Αβέ

ρωφ καί ό 'Έλληνας πρεσβευτής στό Παρίσι, Φ. Φί

λων. 'Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μέ γαλλική 

πρωτοβουλία καί θεωρήθηκε ώς εκδήλωση άβρο

φροσύνης άλλά καί ώς ενδειξη ουσιαστικοί> γαλλι

κοί> ενδιαφέροντος γιά τή σημασία του έλληνικου 
παράγοντα σέ διεθνή κλίμακα. 

'Όπως άναφέρεται, σέ σχετικό σημείωμα, ό Κ. 

Καραμανλής ενημερώθηκε λεπτqμερως άπό τό Γάλ

λο πρόεδρο γιά τό πρόβλημα τής συμμετοχής τής 

'Αγγλίας στήν Κοινή 'Αγορά καθώς καί τό θέμα τής 

όργανώσεως του ΝΑ ΤΟ καί τής πολυμεροuς πυρηνι

κής δυνάμεως τής Συμμαχίας. Παράλληλα, καί σέ 

συνάρτηση μέ τά θέματα αυτά, ή συζήτηση επικεν

τρώθηκε στή θέση τής 'Ελλάδος, άπό άπόψεως κυ

ρίως άμυντικής, ενω πρός τό τέλος τής συναντήσεως, 

ενόψει καί τής συνομιλίας γιά διμερή θέματα πού 

' επρόκειτο νά εχει δ 'Έλληνας πρωθυπουργός μέ τό 

Γάλλο όμόλογό του, ό στρατηγός Ντέ Γκώλ άναφέρ

θηκε είδικά στήν προσωπική του τοποθέτηση εναντι 

τής Έλλάδος251 • 

Τήν έπομένη, 5 Μαρτίου, δ Κ. Καραμανλής πα
ρακάθησε σέ γεuμα πού παρέθεσε πρός τιμή του ό 

Γάλλος πρωθυπουργός, Ζ. Πομπιντού. Στό γεuμα 

παρέστησαν άπό τή γαλλική πλευρά οί Μ. Κούβ ντέ 

Μυρβίλ καί Α. Μαλρώ, καθώς καί ό πρώην Γάλλος 

πρωθυπουργός, Μ. Ντεμπρέ. 'Από έλληνικής πλευ

ρaς ήταν παρόντες ό ύπουργός των 'Εξωτερικων, Ε. 

'Αβέρωφ, καί οί πρεσβευτές, Φ. Φίλων καί Χ. Ξανθό

πουλος-Παλαμaς. Σύμφωνα μέ τό σχετικό είδησεο

γραφικό δελτίο, κατά τή διάρκεια του γεύματος εγινε 

διεξοδική συζήτηση γιά τίς θέσεις των δύο χωρων 

στά ευρωπαϊκά καί διμερή θέματα καί οί εντυπώσεις 

των 'Ελλήνων επισήμων ήταν άπόλυτα ίκανοποιη

τικές. 'Ως πρός τά οίκονομικά θέματα, καί άπό γαλ

λικής πλευρaς εκδηλώθηκε προτίμηση στή χορήγη

ση βραχυπροθέσμων εμπορικων πιστώσεων, μετά 

άπό διμερείς διαπραγματεύσεις. Είδικότερα, οί Γάλ

λοι ίθύνοντες άναφέρθηκαν στήν άνάγκη εξευρέσεως 

τρόπου μεταβολής του ίσχύοντος γαλλικοί> νόμου, ό 

δποίος δέν επιτρέπει τή χορήγηση μακροπροθέσμων 

πιστώσεων, ωστε νά διευκολυνθεί ή άνάπτυξη τής 
έλληνογαλλικής οίκονομικής συνεργασίας. Τό ενδι

αφέρον των γαλλικων βιομηχανικων καί οίκονομι

κων παραγόντων πρός τήν κατεύθυνση αυτή άποδει

κνυόταν καί άπό τό γεγονός ότι τό γραφείο τής 

'Εθνικής Τραπέζης στό Παρίσι κατακλυζόταν κα

θημερινά άπό αίτήσεις γιά τήν παροχή πληροφοριων 

σχετικά μέ τίς δυνατότητες τής έλληνικής ίδιωτικής 

οίκονομίας γιά τή δημιουργία μικτων · εμπορικων 
επιχειρήσεων. τέλος, τέθηκε άπό τήν έλληνική 
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πλευρά τό ζήτημα τής άσφαλίσεως του έλληνικου 

έμπορικου στόλου στήν περίπτωση πολέμου καί άν

ταλλάχθηκαν άπόψεις γιά τά γενικότερα πολιτικά θέ

ματα έπί του θέματος τής Κοινής 'Αγοράς. 

Ό ύπουργός των Έξωτερικων, Ε. 'Αβέρωφ, καί 

ό Γάλλος συνάδελφός του, Κούβ ντέ Μυρβίλ, συναν

τήθηκαν τήν επομένη, 6 Μαρτίου, στό Καί ντ' Όρ
σαί, δπου συνομίλησαν πάνω σέ θέματα πού είχαν 

έξετάσει οί πρωθυπουργοί των δύο χωρων. 

Στό μεταξύ, φήμες πού κυκλοφόρησαν στό Παρί

σι, δτι άναλήφθηκε άπό τήν έλληνική πλευρά μεσο

λαβητική προσπάθεια γιά τή διευθέτηση των γαλλο

βρετανικων διαφορων, μέ έπίκεντρο τό θέμα τής είσό

δου τής' Αγγλίας στήν Εuρωπαϊκή Οίκονομική Κοι

νότητα, προκάλεσαν τήν άκόλουθη δήλωση ύπεύθυ

νης έλληνικής πηγής: 

«Οϋτε εζητήθη άπό τά ενδιαφερόμενα μέρη ή άνάληψις 

μεσολαβητικής προσπαθείας, οϋτε ή έλληνική Κυβέρνη

σις, εχουσα έπίγνωσιν του εγχειρήματος θά προσεφέρετο 

νά άναλάβη μίαν παρομοίαν προσπάθειαν. Τό μόνον τό 

δποίον πράττει ή έλληνική Κυβέρνησις ε{ναι δτι προσπα

θεί νά διαπιστώση εiς ποία σημεία ύπάρχει δυνατότης 

προσεγγίσεως των διισταμένων άπόψεων, rοστε εν τφ μέ

τρφ των δυνατοτήτων της νά συμβάλη σχετικώς». 

Στίς 7 Μαρτίου, ό Κ. Καραμανλής έπέστρεψε 
στήν 'Αθήνα, «βαθέως ίκανοποιημένος έκ των έπι

σήμων έπισκέψεων είς τήν ·Ολλανδία ν καί τό 

Λουξεμβοϋργον καί τής πενθημέρου άνεπισήμου 

έπισκέψεώς του είς Παρισίους», δπως δήλωσε σέ 

συνέντευξή του στόν άνταποκριτή τοϋ Πρακτορείου 

Ρώυτερ στό Παρίσι, ό ύπουργός των Έξωτερικων, 

Ε.' Αβέρωφ . .. 
'Αναφερόμενος στήν έπίσκεψή του στό Παρίσι 

καί είδικότερα στή συνομιλία πού είχε μέ τό Γάλλο 

πρόεδρο, ό Κ. Καραμανλής σέ μεταγενέστερο προ

σωπικό του μνημόνιο θά άναφέρει: 

«Κατά τήν έπιστροφή μου (άπό 'Ολλανδία καί 

Αουξεμβουργο) παρέμεινα έπί τριήμερον στό Παρί

σι, δπου εlχα καί πάλι μακρά καί ένδιαφέρουσα συ

νομιλία μέ τόν στρατηγό Ντέ Γκώλ, κατ· έπιθυμίαν 

έκφρασθείσαν άπό τόν ίδιο. 'Επίκαιρα καί σοβαρά 

θέματα κατά τήν έποχή έκείνη ήσαν ή δημιουργία 

πολυμερους πυρηνικής δυνάμεως του ΝΑΤΟ καί ή 

διακοπή κατά τρόπο τραχύ καί έντυπωσιακό άπό μέ

ρους του Ντέ Γκώλ τών διαπραγματεύσεων γιά τή 

συμμετοχή τής Άγγλίας στήν Κοινή Άγορά. 

» Ό στρατηγός Ντέ Γκώλ προθυμοποιήθηκε νά 
άπαντήσει στίς έρωτήσεις μου καί νά μου έκθέσει τίς 

άπόψεις του έπί τών έπικαίρων εύρωπαϊκών προβλη

μάτων, οί δποίες φωτίζουν τήν πολιτική τijς Γαλλίας 

κατά τήν έποχή έκείvη καί τίς δποίες θεωρώ χρήσιμο 

νά παραθέσω. 

»Γιά τή συμμετοχή τής Άγγλίας στήν Κοινή 

Άγορά δ στρατηγός μου εlπε: "Διεξήχθησαν έπί

πονοι διαπραγματεύσεις έπί πέντε μήνας, χωρίς παρά 

ταυτα νά λυθουν διάφορα ζητήματα. Τιμώμεν καί 

συμπαθώμεν τήν ·Α γγλίαν καί έπιθυμουμεν τήν συμ

μετοχήν της εiς τήν Κοινήν Άγοράν. Άλλά τουτο 

δέν δύναται νά γίvη μέ έξασθένησιν τής Κοινής 

Άγοριiς. 'Επειδή είδομεν δτι αi διαπραγματεύσεις 

εlχον άποτελματωθή, τάς διεκόψαμεν yιά νά έπα

ναληφθή ή προσπάθεια άπό τήν άρχήν καί έπί 

σαφεστέρων θέσεων. Προέχει δλων ή μή άλλοίωσις 

τής μορφής τής Κοινής Άγοριiς. Τό πριiγμα εlναι 

άπλουν". 

»'Ως πρός τό θέμα τής όργανώσεως του ΝΑ ΤΟ 

μου εlπε: "'Όλοι τήν έπιθυμουμεν καί τήν θεωρουμεν 
άπαραίτητον. Διεπιστώσαμεν δμως δτι εiς τό Νασ

σάου 'Αμερικανοί καί "Αγγλοι έδημιούργησαν με

ταξύ των μίαν άτομικήν δύναμιν. Τήν ώνόμασαν 
πολυμερή άλλ' εiς τήν πριiξιν ήτο διμερής. 'Απεφά

σισαν, έπίσης, τήν δημιουργίαν μιιiς άλλης πυρηνι

Κής δυνάμεως, εiς ή ν θά εiσήρχοντο άλλοι σύμμαχοι, 

οίτινες θά τό tπεθύμουν, συμβάλλοντες εiς χρήμα καί 

εlς άνδρας. Αϋτη θά έδιοικείτο άπό τό ΝΑ ΤΟ ή άπό 

τά μέλη πού θά συμμετείχαν· ύπάρχει άσάφεια εiς 

τήν formule. Δέν ήρωτήθημεν διά τήν λήψιν τών 
άποφάσεων αύτών. Μιiς άνεκοινώθησαν καί μιiς έλέ

χθη δτι δυνάμεθα νά συμμετάσχωμεν εiς αύτήν τήν 

δύναμιν μέ τά ύποβρύχιάμας, τά Πολάρις μας καί τάς 

πυρηνικάς μας κεφαλάς καί δτι έν άνάyκrι ήδυνάμεθα 

νά άγοράσωμεν τά δπλα ταυτα άπό τούς 'Αμερικα

νούς. Τήν διοίκησιν τής δυνάμεως αύτής θά τήν έχη 

έπιτροπή, άλλά τουτο θά άποτελή τήv έπιφάνειαν. 

Τήν πραγματική ν διοίκησιν θά τήν έχουν oi 'Αμερι
κανοί. Έπ • αύτου δέν τίθεται ζήτημα. Ύπό άλλη ν 
μορφήν θά συνεχισθή δ, τι συμβαίνει καί σήμερον. 

Ήμείς δέν έχομεν ύποβρύχια μέ Πολάρις ή άτομι

κάς κεφαλάς πυραύλων. Διάθεσιν νά άγοράσωμεν 

τοιαυτα δέν έχομεν. Προσπαθουμεν νά κάμωμεν μέ 

πολλάς θυσίας τήν έθνικήν μας άτομικήν δύναμιν, 

ήτις ε[ναι μέν έθνική άλλ ' εύρίσκεται έντός τών 
πλαισίων τής Συμμαχίας. 'Άλλοι θέλουν νά κάμουν 

τήν άτομικήν δύναμιν κατ' άλλον τρόπον καί δέν 

δυνάμεθα νά έχωμεν άντίρρησιν". 

))Στό σημείο αύτό παρετήρησα δτι ή 'Ελλάς εύ

ρισκομένη εiς κρίσιμο ν γεωπολιτική ν θέσιν ένδιαφέ

ρεται iδιαιτέρως διά τήν ένίσχυσιν τής δυνάμεως τής 

Συμμαχίας. ·Εν τφ πνεύματι αύτφ ή έλληνική Κυ

βέρνησις έθεώρει ένισχυμένην τήν άσφάλειάν της έκ 

τής δηλώσεως του στρατηγου, καθ' ή ν ή γαλλική 

πυρηνική δύναμις εύρίσκετο εiς τήν διάθεσιν τής 

Συμμαχίας. Διηρωτιiτο δμως έάν δέν ήτο δυνατός δ 

συντονισμός τής γαλλικής καί τής νατοϊκής πυρηνι

κής δυνάμεως. 

)) 'Ο στρατηγός Ντέ Γκώλ άπήντησεv δτι oi Γάλ
λοι ήσαν βέβαιοι δτι αί ΗΠΑ θά ύπερασπίζοντο τήν 
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Άπό τή διαμονή του Κ. Καραμανλή καί του Ε. 'Αβέρωφ στό Παρίσι (ι'iνω). 

Συνάντηση μέ τόν πρωθυπουργό, Ζ. Πομπιντού (κάτω). 
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Εύρώπην έάν έπρόκειτο νά χαθή καί δτι θά τό έπρατ

ταν δι ' δλων τών δ πλω ν καί μέ τήν συνήθη ,άποφα
σιστικότητά των. Η Αν δμως δέν έτίθετο θέμα δλικής 

άπωλείας, κανείς δέν έγνώριζεν aν θά τό έπρατταν. 

Είς τοιαύτας περιπτώσεις θά εlναι τόσαι αί άντιδρά

σεις ίδίως του Κογκρέσσου, ώστε ό ίδιος ό πρόεδρος 

τών ΗΠΑ δέν γνωρίζει aν θά τό έπρατrον. Κατά συνέ
πειαν εlναι άνάγκη ή Εύρώπη ή ίδία. Vά δύναται νά 
έπιβάλη τήν aμυνάν της άμέσως καί aνευ έγκρίσεων 

aλλων έκτός τής Εύρώπης, οϊτινες, έπειδή θά κινδυ

νεύσουν νά δεχθουν τρομακτικά κτυπήματα, νά μή 

θέλουν τήν άσυζητητί aμυναν παντός τμήματος τής 

Εύρώπης. 

»'Ημείς άντιλαμβανόμεθα τάς ΗΠΑ, αϊτινες θέ

λουν ίδικοί των aνθρωποι νά έχουν τήν ύστάτην άπό"

φασι ν, διότι ή άπόφασις εlναι δραματική μέ τρομα

κτικάς συνεπείας. Τούς άντιλαμβανόμεθα τόσον ώστε 

λέγομεν δτι καθείς είς τήν θέσιν των τό ίδιον θά 

έπραττε. 'Αλλά καί αύτοί όφείλουν νά άντιληφθουν 

τάς ίδικάς μας άνησυχίας καί τήν έξ αύτών προκύ

πτουσαν θέσιν. Ύπό τήν προϋπόθεσιν αύτήν εlναι 
καί δυνατή καί έπιθυμητή συνεργασία καί συντονι

σμός τών έθνικών άτομικών δυνάμεων, π.χ. διά τής 

κατανομής στόχων ή aλλων λύσεων. 'Αλλά παραί

τησις του δικαιώματος ν, άποφασίσωμεν ένδεχομέ

νως κατά τρόπον διάφορον είς τήν Α ή Β περίπτωσιν 

κρίσεως, δέν πρέπει ποτέ νά γίνη, πρός τό συμφέρον 

τής Εύρώπης. Ή γαλλική έθνική πυρηνική δύναμις 
δέν δύναται άπό άπόψεως όγκου νά παραβληθή μέ 

τήν άμερικανικήν άλλά άπό άπόψεως άποφάσεως καί 

έγγυήσεως άπετέλει μεγάλην ιψφάλειαν διά τήν Εύ

ρώπην. 

» 'Επωφελήθηκα τής εύκαιρίας καί εlπα στόν 
στρατηγό δτι ή aποψις αύτή ήτο βαρυσήμαντος καί 

δτι, έχων τήν εύθύνην διά τήν άσφάλειαν μίας λίαν 

εκτεθειμένης χώρας, ήθελα νά έρωτήσω κατά τρόπον 

πλέον συγκεκριμένον aν, έκτός τής άμερικανικής ή 
αvριον τής πολυμερους πυρηνικής δυνάμεως, ή 'Ελ

λάς ήδύνατο νά ύπολογίζη καί έπί τής έγyυήσεως τής 

έθνικf'ίς γαλλικής πυρηνικής δυνάμεως. 

;; Ό στρατηγός Ντέ Γκώλ άπάντησεν: "ΗΟχι καί, 
πρωτίστως είς· αύτή ν". 

;; 'Αφου τόν εύχαρίστησα, παρετήρησα δτι ή πο
λυεθνής δύναμις του ΝΑΤΟ φαίνεται πραγματοποι

ουμένη. Τούτου δοθέντος, δέν θά ήτο δυνατόν, δια

τηρουμένης τής άνεξαρτήτου γαλλικής πυρηνικής 

δυνάμεως, ή Γαλλία νά συμμετάσχη καί είς τήν πο

λυεθνή; Ή έλληνιιcή Κυβέρνησις σκέπτεται δτι, 

άφου θά γίνη ή πολυεθνής, διατί νά μήν γίνη καλλιτέ

ρα, έφ' δσον καλλιτέρα θά εlναι διά τής συμμετοχής 

καί τής Γαλλίας. 
;; 'Ο στρατηγός Ντέ Γκώλ άπήντησεν δτι, ένώ ή 

βελτίωσις δέν θά ή το βεβαία, θά προεκάλει διάσπα

σιν τής γαλλικής προσπαθείας, ήτις εlναι δυσχερής 

καί λίαν δαπανηρά. Πολλοί Γάλλοι θά εlχον τήν τά

σι ν νά ίκανοποιηθουν μέ τήν συμμετοχήν εlς τήν 

πολυεθνή καί τελικώς θά έξησθένει, aν μή θά έμα

ταιουτο, ή προσπάθεια διά τήν έθνικήν, ήτις ε{ναι 

άπαραίτητος. 'Η Γαλλία, δμως, δέν εlχεν άντίρρησιν 

διά τήν πολυεθνή καί δέν άντετίθετο είς τήν συμμε

τοχήν aλλων είς αύτήν. Τουτο ήτο τόσον άληθές 

ώστε, έρωτηθέντες άπό τούς Γερμανούς, οί Γάλλοι 

τούς συνέστησαν νά συμμετάσχουν, διότι ούτω κά

πως έλύετο καί εν ψυχολοyικόν θέμα, ήτοι ή κάλυψις 

τής πικρίας τών Γερμανών, διότι δέν εlχον ίδικήν 

των πυρηνικήν δύναμιν καί δέν παρήγαν πυρηνικά 

δπλα, "aτινα aλλωστε καί δέν έπιθυμουμεν νά παρα

γάγη ή) Γερμανία". 

;; 'Αλλά, προσέθεσεν δ στρατηγός, "δέν θέλομε ν 
νά πλανώμεθα. 'Η πολυεθνής δέν άλλάζει τήν ούσί

αν άπό άπόψεως άσφαλείας τής Εύρώπης. Άπλώς τά 

άμερικανικά πυρηνικά δπλα κατανέμονται κατά διά

φορον τρόπον καί ύπάρχει μία έπίφασις συλλογικής 

άποφάσεως". 

;; 'Επωφεληθείς παρατηρήσεως του στρατηγου 
σχετικώς μέ τήν άγγλικήν πυρηνικήν δύναμιν, έρώ

τησα aν τό θέμα τής είσόδου τής 'Αγγλίας είς τήν 

ΕΟΚ ήτο aσχετον μέ τό θέμα τής τοποθετήσεως τής 

'Αγγλίας έναντι τής πυρηνικής δυνάμεως. 

;; 'Ο στρατηγός έδίστασεν, άπήντησεν δτι ή το 
aσχετον, άλλά προσέθεσεν άμέσως δτι εlχε κάποιαν 

σχέσιν. Οί ΗΑγγλοι επανειλημμένως μiiς έδήλωσαν, 

εlπεν δ στρατηγός, καί μiiς τό εlχε δηλώσει καί προ

σφάτως ό ίδιος ό κ. Μάκ Μίλλαν, δτι ή 'Αγγλία έπι

θυμεί νά είσέλθη είς τήν ΕΟΚ διά νά συμμετάσχη 

πλήρως είς μίαν εύρωπαϊκήν πολιτικήν όργάνωσιν, 

ήτις θά εlχε καί πολιτικόν καί στρατιωτικόν χαρα

κτήρα καθαρώς εύρωπαϊκόν. Αύτός εlναι κυρίως ό 

λόγος δι' δν ύπεμείναμεν τάς μακροτάτας διαπραγ

ματεύσεις μέ τήν Άγγλίαν. Ήθέλαμεν νά τής δώ

σωμεν τήν εύκαιρίαν νά συμμετάσχη είς τήν Εύρώ

πην. Δέν ήθέλαμεν νά τήν χωρίσωμεν άπό τάς ΗΠΑ 

ή νά τήν ψυχράνωμεν μέ αύτάς. 'Ηθέλαμεν άπλώς νά 

γίνη άνεξάρτητος, καί πολιτικώς καί στρατιωτικώς 

νά συνδεθή περισσότερον μέ τήν Εύρώπην. Καί του

το οί Η Αγγλοι καί δ Μάκ Μίλλαν έδήλουν έπανει

λημμένως δτι έπεθύμουν. 'Α ντ' αύτου δμως έπήγαν 

εlς τό Νασσάου καί έδωσαν τήν άτομικήν των δύναμιν 

είς τούς 'Αμερικανούς, διότι κατ' ούσίαν περί αύτου 

πρόκειται. Ή 'Αγγλία, έχουσα νά έκλέξη μεταξύ 

Εύρώπης καί ΗΠΑ, έξέλεξε τάς τελευταίας. Αυπού
μεθα δι ' αύτό. Φυσικόν δμως εlναι, προκειμένου νά 
τής άνοίξωμεν τάς πύλας τής Κοινής Άγορiiς, ήτις 

πρέπει νά μείvη εύρωπαϊκή καί νά έχη συνοχήν, νά 

ζητουμεv καί μίαν διασάφησιν τής θέσεώς της. 

qΩστε έχουν σχέσιν τινά τά δύο θέματα. 

;;Καί δ στρατηγός προσέθεσεν: 

;;'Έlμαι βέβαιος δτι θά έλθη ή ήμέρα, καθ' ήν ή 
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'Αγγλία θά έπιλέξη τήν Εύρώπην. Άρκ:είμόνον ή 

Εύρώπη νά θέλη νά όργανωθfj ή lδία". 

;;Εύχαρίστησα τόν στρατηγόν διά τήν εlλικ:ρινfj 

ένημέρωσιν κ:αί του ε{πα δτι έπί διμερών τινων ζητη

μάτων θ' άπασχολήσω τήν έπομένην τόν Γ άλλον 

πρωθυπουργόν κ:. Πομπιντου. Ό στρατηγός άπαν

τών ύπηνίχθη τό θέμα του Consortium κ:αί εlς τόνον 
ζωηρόν ε{πε τά έξfjς: "' Αποδίδομεν μεγάλην σημα
σίαν εlς τήν 'Ελλάδα, διότι ε{ναι πάρα πολύ έκ:τεθει

μένη, i'σως ή περισσότερον έκ:τεθειμένη μετά τfjς 

Τουρκίας χώρα τfjς Εύρώπης". 

;; Ό κ:. 'Αβέρωφ, δστις κ:αί μετέφραζεν είς τι να 

σημεία τfjς συνομιλίας, παρετήρησεν δτι ή Έλλάς 

είναι πολύ περισσότερον έκ:τβθειμένη, διότι μή 

έχουσα βάθος πρός aμυναν άποτελεί πειρασμόν κ:αί 

διότι πίπτουσα άποκ:όπτει τήν Τουρκ:ίαν. 

;; "'Η 'Ελλάς -συνέχισεν δ στρατηγός- μaς έν
διαφέρει πάρα πολύ πολιτικώς, στρατηγικ:ώς κ:αί ώς 

ζωντανός κ:αί έπιτυγχάνων παράγων. Πρέπει λοιπόν 

νά βοηθηθfj σοβαρώς, άνεξαρτήτως τfjς συμπαθείας 

fίν τρέφομεν δι' αύτήν. Άλλά πέραν τών θεμάτων 

άσφαλείας, aτινα άφορουν τόν πόλεμον, δστις δυνα

τόν κ:αί νά μή γίνη, ή Έλλάς θέλει νά ζήση. Διά νά 

ζήση, πρέπει ν' άναπτυχθfj κ:αί πρός τουτο χρειάζε

ται κεφάλαια. "Εχει δικαίωμα νά τά ζητfj ή Έλλάς. 

Ήμείς άναγνωρίζομεν τήν ύποχρέωσιν νά τήν βοη

θήσωμεν έν τφ μέτρφ τών δυνατοτήτων μας, ύπό τήν 

μορφήν τών έπενδύσεων fί τών μακροχρονίων κ:αί 

χαμηλοτόκ:ων δανείων. Τό θέμα ε{ναι ποίον ε{ναι τό 

μέτρον τών δυνατοτήτων μας, διότι έχομεν κ:αί παλ

λάς aλλας ύποχρεώσεφ)l52. 

6 ΜΑΡτΙΟΥ 1963 

'Αρχίζει στή Βουλή ή συζήτηση του σ.ν. «περί 

καταργήσεως, τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως 

ένίων διατάξεων του ΝΔ. 4234 "περί θεμάτων άφο
ρώντων τήν άσφάλειαν τής χώρας"». Τό νομοσχέδιο 

είχε ψηφιστεί ήδη άπό τήν 'Επιτροπή 'Εξουσιοδοτή

σεως τό φθινόπωρο του 1962 καί ήρθε πρός συζήτη
ση στήν όλομέλεια του Σώματος ϋστερα άπό πρότα

ση τής ΕΔΑ. 'Αφορμή στάθηκε ή σύλληψη του δι

ευθυντου τής έφημερίδας «Αύγή», ή όποία, δημοσιεύ

οντας άπόφαση δλομέλειας τής Κεντρικής 'Επιτρο

πής του ΚΚΕ, ένέπιπτε στίς διατάξεις τίς σχετικές μέ 

τήν άπαγόρευση τής προβολής μή νομίμου κόμμα

τος. Μέ τήν εύκαιρί& αύτή, θά άρχίσει νά συζητείται 
σέ σειρά συνεδριάσεων καί τό θέμα τ&ν «πολιτικών 

κρατουμένων», τό όποίο τίς άμέσως έπόμενες έβδομά

δες θά πάρει εύρύτερες διαστάσεις καί έκτός Βουλής, 

μέ κινητοποιήσεις τής ΕΔΑ καί τή δημιουργία εντο

νου θορύβου στήν 'Ελλάδα καί τό έξωτερικό. 

Χαρακτηριστικό του κλίματος όξύνσεως πού 

ετεινε ήδη νά διαμορφωθεί μέσα στή Βουλή είναι τά 

έπεισόδια καί οί συγκρούσεις πού θά σημειωθουν 

στή συνεδρίαση τής 13ης Μαρτίου, μέ άφετηρία τό 

διάλογο πού θά διεξαχθεί άνάμεσα στό βουλευτή τής 

ΕΡΕ, Κ. Καλλία, πού ύποστήριζε τό νομοσχέδιο, καί 

τόν κοινοβουλευτικό έκπρόσωπο τής ΕΔΑ, Η. 'Ηλι

ου. 'Η συζήτηση, στήν όποία παρεμβλήθηκαν καί 

Cίλλα θέματα άπό προηγούμενη συνεδρίαση, κατέλη

ξε σέ συμπλοκή καί τραυματισμούς, μέ πρωταγωνι

στές τό βουλευτή τής ΕΡΕ Κ. Παπαδόπουλο καί τούς 

βουλευτές τής ΕΔΑ, Α. Μπριλλάκη καί Γ ρ. Λαμπρά

κη. Τά γεγονότα θά άποδοκιμαστουν στή συνεδρίαση 

τής έπομένης, χωρίς νά έπιβληθουν κυρώσεις. 

Στίς 20 Μαρτίου, δ βουλευτής τής ΕΚ, Ν. Ζορ
μπaς, στήν άγόρευσή του, άναφέρθηκε στήν ϋπαρξη 
πολιτικών κρατουμένων καί τάχτηκε ύπέρ τής άπε

λευθερώσεώς τους καθώς καί ύπέρ τής έπανόδου τ&ν 

έκτοπισμένων καί τής καταργήσεως τ&ν κοινωνικών 

φρονημάτων. Παράλληλα, έπέρριψε άποκλειστικά 

στίς «Κυβερνήσεις τής δεξιtiς» τήν εύθύνη γιά τό 

δρόμο πού άκολούθησε ή νεολαία τήν περίοδο 1940-
1950 καί τήν κατηγόρησε γιατί δέν άξιοποίησε τόν 
αύθορμητισμό τ&ν νέων τής έποχής, οί δποίοι, μέ τή 

βεβαιότητα δτι έκτελουν τό έθνικό τους καθήκον, 

προσηλυτίσθηκαν άπό τόν κομμουνισμό. 

Σέ άναφορά δμως μέ τή νομιμοποίηση του ΚΚΕ, 

τόνισε δτι ή θέση τής ΕΚ παραμένει ίδια, δπως τήν 

είχε διατυπώσει δ Γ. Παπανδρέου στή συνεδρίαση 

τής 2.4.57, δηλ. δτι «τυχόν νομιμοποίησις του ΚΚΕ 
θά έσήμαινε ήθικήν νίκην δι, αύτό καί επομένως δέν 

έπιτρέπεται ύπό τάς σημερινάς συνθήκας παρομοία 

κίνησις. 'Από τής θέσεως αύτής», κατέληξε δ άγορη
τής τής άντιπολιτεύσεως, «ή ΕΚ δέν άφίσταται»253• 

8 ΜΑΡτΙΟΥ 1963 

'Ο Κ. Καραμανλής γίνεται δεκτός σέ άκρόαση 

άπό τό βασιλέα, στόν όποίο έξέθεσε τίς έντυπώσεις 
του άπό τήν περιοδεία του στήν 'Ολλανδία, τό Λου

ξεμβουργο καί τή Γαλλία καί τόν ένημέρωσε λεπτο

μερώς γιά τά άποτελέσματα τ&ν έπαφ&ν πού είχε 
στίς τρείς εύρωπαϊκές πρωτεύουσες. 

12 ΜΑΡτΙΟΥ 1963 

Νέα πολιτική όξύτητα καί προσωπικές άντεγκλή

σεις μεταξύ Κυβερνήσεως καί Σ. Βενιζέλου προκαλεί 

ή δημοσιοποίηση άπό τήν έφημερίδα <Πό Βήμα» 

σειρaς έμπιστευτικ&ν έπαφ&ν του Σ. Βενιζέλου μέ 

τόν ύπουργό 'Εμπορίου, Π. Πιπινέλη, μετά άπό 

συνάντηση πού είχε μέ τό βασιλέα δ πρώην άρχηγός 

τ&ν Φιλελευθέρων, στά μέσα 'Ιανουαρίου. Συγκε

κριμένα, στό δημοσίευμα γίνεται λόγος γιά «έκδη

λωθείσαν βασιλικήν πρωτοβουλίαν, δι' άποκατά

στασιν τής πολιτικής δμαλότητος τής χώρας» καί 

άναφέρεται: 
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«Κατόπιν ύποδείξεως τοϋ άνωτάτου άρχοντος νά ί:λθη 

είς έπαφήν μέ τήν άντιπολίτευσιν, δ πρωθυπουργός έχρη

σιμοποίησεν πρός τόν σκοπόν αύτόν τόν ύπουργόν 'Εμπο

ρίου, κ. Πιπινέλην, δ δποίος εΙχε τέσσαρας συναντήσεις 

μέ τόν πρόεδρον κ. Σ. Βενιζέλον. ·Η τελευταία τών συναν

τήσεων τούτων έπραγματοποιήθη τό παρελθόν Σάββατον, 

9 Μαρτίου. Κύριον άντικείμενον τής τρίτης συναντήσε
ως, ύπήρξε ή άναθεώρησις τοϋ Συντάγματος. Κατ' αύτήν δ 

κ. Βενιζέλος ύπεστήριξεν δτι τό κίφιον πρόβλημα ήτο ή 
άποκατάστασις τής πολιτικής δμαλότητος είς τήν χώ-ραν 
καί δτι τό συνταγματικόν θέμα aποτελεί μέρος του δλου 

πολιτικου προβλήματος, έν συναρτήσει πρός τό δποίον 

πρέπει νά aντιμετωπισθή. 'Αλλά ό κ. Πιπινέλης επέμεινεν 

δτι τά δύο θέματα ε{ ναι άνεξάρτητα άλλήλων καί δτι ή ΕΚ 

πρέπει ν' άρχίση "διάλογον" μέ τήν Κυβέρνησιν επί του 

συνταγματικου ζητήματος, άνεξαρτήτως τής λύσεως πού 
θά δοθή εiς τό πολιτικόν πρόβλημα. Πρός τήν ίiποψιν αύ

τήν ό κ. Βενιζέλος, δ δποίος εlχεν προηγουμένως συνεν

νοηθή σχ&τικώς μέ τόν κ. Παπανδρέου, διεφώνησε ριζι

κώς, τήν εχαρακτήρισεν aπαράδεκτον καί αί συνομιλίαι 

διεκόπησαν». 

' Υποστηρίζεται άκόμη δτι ή Κυβέρνηση μετέφε

ρε «πρός τόν άνώτατο άρχοντα μίαν διαστρεβλωμέ

νην έκδοχήν τ<ον συμβάντων καί είχεν iσχυρισθfj δτι 
ό κ. Βενιζέλος, άφου άρχικώς συνεφώνησε μετά του 

έκπροσώπου της έπί των έκκρεμούvτων ζητημάτων, 

τήν τελευταίαν στιγμήν i>πανεχώρησεν». Καί τό δη

μοσίευμα καταλήγει στήν άποψη δτι μέ τή μέθοδο 
αύτή , ή Κυβέρνηση έπιχείρησε «νά έμφανισθfj <δς 

συμμορφουμένη πρός τήν βασιλικήν ύπόδειξιv, νά 
έμφανίση τό Κέντρον ώς άσυνεπές καί νά τορπιλίση 

τήν βασιλικήν πρωτοβουλίαν». 

'Αναφερόμενος στή δημοσιοποίηση τών συναν

τήσεών του μέ τό Σ. Βενιζέλο, δ Π. Πιπινέλης τήν 

ίδια ήμέρα θά δηλώσει: 

<<Μετ' εκπλήξεως καί λύπης εΙδον δημοσιευομένας είς 

πρωινήν aντιπολιτευομένην εφημερίδα πληροφορίας περί 

προσωπικών σl)νομιλι<ον μου μετά του κ. Βενιζέλου . 

»Είναι aληθές δτι, γνωρίζων τάς γνωστάς &πόψεις του 

κ. Βενιζέλου περί τής &νάγκης διαλόγου μετά τής Κυβερνή

σεως έπί του πολιτικοί'> θέματος πρός εγκατάλειψιν τής 

εξτρεμιστικής πολιτικής ο)ς καί τήν επίσης γνωστήν επι

θυμίαν τής Κυβερνήσεως πρός άποφl)γήν πάσης όξύτητος, 

έπωφελήθην συναντήσεών μας διά νά του είπω δτι ή όμαλή 

διεξαγωγή τής διαδικασίας τής αναθεωρήσεως του Συντάγ

ματος θά διηυκόλυνεν άναγκαστικώς τήν πραγματοποίη

σιν του ύπ, αύτου επιδιωκομένου διαλόγο\) έπί τοί) πολιτι

κοϋ θέματος. 

»' Εκ τών συνομιλιών μας προέκυψεν δτι ή ΕΚ επιδιώ

κει νά χρησιμοποιήση τήν aνακίνησιν του θέματος τής 

άναθεωρήσεως διά νά έπιτύχη προκαταβολικώς τάς πολι

τικάς της επιδιώξεις. Ώς έκ τούτου κατέστη εύθύς άμέσως 

εκδηλον δτι δέν συντρέχουν δυνατότητες καρποφόρου 

συζητήσεως. 

»Περιττόν, νομίζω, νά προσθέσω δτι έπί τοϋ προκειμέ

νου ούδεμία άνάμιξις του άνωτάτου άρχοντος ελαβε χώ

ραν>>. 

'Ως «άπολύτως άπαράδεκτον» θά χαρακτηρίσει δ 

Π. Πιπινέλης, τήν έπομένη καί ϋστερα άπό συνάν

τηση πού θά εχει μέ τόν Κ. Καραμανλfj, «τήν προσπά

θειαν άναμίξεως τοϋ άνωτάτου άρχοντος». 'Από τήν 

πλευρά της ή ΕΚ, στή συνεδρίαση τfjς Κοινοβουλευ

τικής της ·Ομάδος, στίς 14 Μαρτίου, θά θεωρήσει ώς 
«τερματισθείσω> τήν ύπόθεση καί μέ άνακοίνωσή 
της θά ύπογραμμίσει δτι ή περαιτέρω «διαχείρησις 

του θέματος άνήκει είς τόν &.ρχηγόν τοϋ κόμματος κ. 

Γ. Παπανδρέου». Ή ϊδια άνακοίνωση άναφέρεται 

καί στήν ~ποψη πού έξέφρασε δ Σ. Βενιζέλος κατά 

τή συνεδρίαση, πάνω στό θέμα: 

«Ό κ. Σ. Βενιζέλος, άφοu ύπέμνησε τήν παλαιοτέραν 

του &κρόασιν είς τόν βασιλέαν, έξιστόρησε τάς συνομιλί

ας του μέ τόν ύπουργόν κ. Πιπινέλην. 'Όπως συνεπάγεται 

άπό τάς &νακοινώσεις του κ. Πιπινέλη, τήν πρωτοβουλίαν 

τών συνομιλιών εΙχεν ό ϊδιος κατόπιν έγκρίσεως καί του 

προέδρου τής Κυβερνήσεως. Δυστυχώς, ένώ έφαίνετο εύο

δουμένη ή συνεννόησις, μέ άποδοχήν τών γνωστών αίτημά

των τής ΕΚ, άποτόμως παρενεβλήθη τό θέμα τfjς άναθεωρή

σεως του Συντάγματος, προφανώς ώς τέχνασμα, πρός μα

ταίωσιν τfjς επιλύσεως του πολιτικοu προβλήματος. 'Εκ 

τοu γεγονότος τής πρωτοβουλίας μέλους τής Κυβερνήσεως 

πρός διεξαγωγήν συνομιλιών έπί του πολιτικου θέματος, 

δύναται εκαστος νά συναγάγη που οφείλεται ή εμπνευσις 

αύτής τής πρωτοβουλίας». 
··'' 

Στήν ίδια συνεδρίαση καί ϋστερα άπό έπιμονή 
του Γ. Παπανδρέου, άναβλήθηκε ή σύσταση τοϋ πο

λιτικοϋ συμβουλίου, ώς συμβουλευτικοϋ όργάνου 
του άρχηγου τοϋ κόμματος, ένώ παράλληλα άνακοι

νώθηκε ή άπόφαση του Γ. Παπανδρέου νά μ ή συμμε

τάσχει ή ΕΚ στόν έορτασμό τfjς 100ετηρίδος της 

Δυναστείας. 

·Ωστόσο, στό θέμα των συνομιλιών του μέ τόν Π. 

Πιπινέλη θά έπανέλθει ό Σ. Βενιζέλος τήν έπομένη, 

15 Μαρτίου, μέ δηλώσεις του στή διάρκεια προγεύ
ματος πού θά παραθέσουν πρός τιμή του οί ξένοι 

άνταποκριτές. 'Απαντώντας σέ σχετικές έρωτήσεις, 

δ Σ. Βενιζέλος &.νέπτυξε τά γνωστά αίτήματα τfjς ΕΚ 

κατά τίς συνομιλίες του μέ τόν ύπουργό ' Εμπορίου 

καί διεχώρισε τό θέμα τfjς άναθεωρήσεως του Συντάγ

ματος άπό τό πολιτικό ζήτημα. 'Εκθέτοντας τούς λό

γους, γιά τούς δποίους κοινοποίησε τίς έπαφές του 

μέ τόν ύπουργο 'Εμπορίου, άνέφερε: 

· «'Εξ άνακτορικών πηγών έπληροφορήθην δτι δfj
θεν ε{χα ύπαναχωρήσει έξ δσων συνεφώνησα μετά 

του ύπουργου 'Εμπορίου. Κατόπιν τούτου, προέβην 

είς τήν άποκάλυψιν του ίστορικοϋ των συνομιλιών 

μου. Δέν δύναμαι νά άναλάβω ούδεμίαν περαιτέρω 

πρωτοβουλίαν έπί του θέματος>>. 'Απαντώντας, ώστό

σο, σέ σχετική έρώτηση, δέν άπέκλεισε τήν πιθανό

τητα έπαναλήψεως τών συνομιλιών μέ τήν Κυβέρνη

ση, τόνισε δμως δτι ή σχετική πρωτοβουλία «άνήκει 

πλέον είς τόν κ. Παπανδρέου». 
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Τήν ίδια ήμέρα (15 Μαρτίου), ή Κυβέρνηση εδω
σε στή δημοσιότητα έκτενfj άνακοίνωση: 

«Ή 'Ένωσις Κέντρου, περιελθοϋσα λόγω τής άλλο

προσάλλου πολιτικής της εiς κατάστασιν μονίμου συγχύ

σεως καί προσπαθοϋσα νά συγκαλύψη τάς έσωτερικάς της 

άδυναμίας, έπιχειρεί είς πάσαν περίπτωσιν νά δημιουργfί 

ψευδείς εντυπώσεις. Μέ τό πνεϋμα αuτό ένεφάνισε κατά εν 

μέρος υπευθύνως καί κατά τό πλείστον άνευθύνως καί τάς 

προσφάτους συνομιλίας τών κ. κ . Βενιζέλου καί Πιπινέλη, 

ή έπί των δποίων άλήθεια εχει ώς έξης: 

»'Ο κ. Βενιζέλος κατ' επανάληψιν διεβίβασε πρός τόν 

πρωθυπουργό ν τήν έπιθυμίαν του δπως εχη κάποιον διάλο

γον μέ τήν Κυβέρνησιν, διά νά δυνηθfί, δπως διετείνετο, νά 

χαλιναγωγήση τήν ΕΚ καί νά τερματίση τόν άνένδοτον 

άγώνα της . Γενόμενος δεκτός τήν 15ην 'Ιανουαρίου 1963 
εiς άκρόασιν υπό τοϋ βασιλέως, δ κ. Βενιζέλος διεδήλωσε 

πρός αuτόν τήν άφοσίωσιν αuτοϋ καί των βουλευτών τής 

ΕΚ καί έν συνεχεί~ ώμίλησεν έπί τής πολιτικής καταστά

σεως, εκδηλώσας τήν έπιθυμίαν τfίς άποκαταστάσεως έπα

φfίς μετά της Κυβερνήσεως. 'Ο βασιλεύς άπήντησεν δτι θά 

ήτο εuχfίς εργον νά υφίσταται μονίμως διάλογος μεταξύ 
της άντιπολιτεύσεως καί της Κυβερνήσεως, ώς έπιβάλλει 

dλλωστε καί ή κατά τό Σύνταγμα δμαλή λειτουργία τοϋ 

πολιτεύματος. 'Ο βασιλεύς προσέθεσεν δτι, μ ή έπιθυμών 

νά εχη άνάμιξιν εiς τάς μεταξύ των κομμάτων συζητήσεις 

καί άντιθέσεις, θά διαβιβάση έiς τόν πρωθυπουργόν τάς 

σκέψεις καί τήν επιθυμία ν τοϋ κ . Βενιζέλου, ώς έξετέθησαν 

πρός αuτόν. 

»'Ο βασιλεύς, πράγματι, ένημέρωσε άμέσως μετά τήν 

άκρόασιν τόν κ. πρωθυπουργόν επί τών άνωτέρω. 'Επειδή 

παρά ταϋτα άπό τής έπομένης τfίς άκροάσεως τοϋ κ. 

Βενιζέλου έγένετο προσπάθεια διαδόσεως άνακριβών 

πληροφοριών καί δημιουργίας ψευδών έντυπώσεων καθ' 

δσον άφορά είς τό περιεχόμενον της άκροάσεως, δ κ. πρω

θυπουργός, γενόμενος δεκτός υπό τοϋ βασιλέως είς 

συνεργασίαν τήν 22αν 'Ιανουαρίου 1963, προέβη εν συνε
χεί~ είς τήν κάτωθι άνακοίνωσιν: 'Ο βασιλεύς, προση

λωμένος εiς τό Σύνταγμα τής χώρας, δέν έπιθυμεί νά εχη 

άνάμιξιν εiς τάς διενέξεις τών κομμάτων. Πολλφ μάλλον 

δέν έπιθυμεί τήν άνάληψιν πρωτοβουλιών ευρισκομένων 

έκτός τοϋ κύκλου έκείνων τάς δποίας σαφώς καθορίζει τό 

Σύνταγμα. 

»Καί αuτά μέν δσον άφορά τήν άκρόασιν τοϋ κ. Βενιζέ

λου παρά τφ βασιλεί. Έρχόμεθα ijδη εiς τό ιστορικόν τών 

συνομιλιών του μέ τόν κ. Πιπινέλην: 'Ο πρόεδρος τής Κυ

βερνήσεως, εχων υπ· όψιν του τήν έπιθυμίαν καί τάς έπι

διώξεις αuτάς τοϋ κ. Βενιζέλου, τήν ή μέρα άκριβώς καί όχι 

ένωρίτερον, δπως διατείνεται δ κ . Βενιζέλος, κατά τήν . 

δποίαν άνεκοίνωσε τήν άπόφασιν τής Κυβερνήσεως περί 

άναθεωρήσεως τοϋ Συντάγματος, διεμήνυσε πρός αuτόν 

διά τοϋ κ. Πιπινέλη δτι ή πρωτοβουλία αuτή τής Κυβερνή

σεως τοϋ παρέχει τήν εuκαιρίαν τήν δποίαν επιζητεί, νά 

εχη μετ. αuτfίς διάλογον έπί ένός σοβαροϋ καί έθνικοϋ 

θέματος, δπως ή άναθεώρησις τοϋ Συντάγματος καί δτι τοϋ

το θά ήδύνατο νά δδηγήση, έάν επεδεικνύετο καλή πίστις, 

είς τήν συζήτησιν καί dλλων θεμάτων άφορώντων τήν πο

λιτικήν κατάστασιν τής χώρας. Αuτή άκριβώς υπήρξε 

ή θέσις της Κυβερνήσεως. 'Ο κ. Βενιζέλος, συναντηθείς 

μετά τοϋ κ. Πιπινέλη, συνεφώνησεν άνεπιφυλάκτως έπί 

τοϋ θέματος τής άναθεωρήσεως, εν συνεχεί~ δέ, καί υπό 

τήν προϋπόθεσιν αuτήν, έπροχώρησεν έκθέτων ώρισμέ

νας άπόψεις του έπί τοϋ πολιτικοϋ θέματος. • Ο κ. 

Πιπινέλης, άφοϋ έτόνισε πρός τόν κ. Βενιζέλον δτι 

έκφράζει προσωπικάς του γνώμας, τφ παρετήρησεν δτι 

ώρισμέναι έκ των άπόψεων αuτών εΙναι τελείως άπα

ράδεκτοι, ένώ dλλαι θά ήτο, κατά τήν γνώμη ν του, δυνατόν 
νά συζητηθοϋν. 

»'Εν συνεχεί~ καί εiς τήν έπομένην συνάντησίν των δ 

κ. Βενιζέλος προέβαλε τόν άπαράδεκτον δρον δπως, διά νά 

δυνηθfί νά μεταβάλη ή ΕΚ τήν άρνητικήν θέσιν τήν δποίαν 

εΙχε λάβει δημοσί~ έπί τοϋ θέματος τής άναθεωρήσως, 

συνδυασθfί τό συνταγματικόν πρός τήν άποδοχήν τών άπό

ψεων τής ΕΚ, τάς δποίας έν τφ μεταξύ εΙχεν άποστείλει 
έγγράφως πρός τόν κ. Πιπινέλην. • Ο πρόεδρος της Κυβερ
νήσεως, υπ· όψιν τοϋ δποίου έτέθησαν τά άνωτέρω, παρε

κάλεσε τόν κ. Πιπινέλην πρό της άναχωρήσεώς του εiς 

Όλλανδίαν δπως μή δώση συνέχειαν εiς τάς συζητήσεις, 

έφ. δσον άπό της πρώτης στιγμής άπεδείχθη ή ελλειψις 

κατανοήσεως τfίς χειρονομίας τής Κυβερνήσεως, τήν 

δποίαν άπό πράξιν καλής θελήσεως ήθέλησεν ή ΕΚ νά 

μεταβάλη είς παγίδα είς βάρος αuτfίς. 

»Αuτό εΙναι ή άλήθεια διά τάς συνομιλίας τών κ. κ. Βε

νιζέλου καί Πιπινέλη . ·Ο τρόπος δέ, μέ τόν δποίον έχειρί

σθη καί ένεφάνισε τά περιστατικά αuτά ή ΕΚ, δέν άποδει

κνύει μόνον ελλειψιν καλής πίστεως, άλλά καί ελλειψιν 

στοιχειώδους σοβαρότητος. Πάντως ή Κυβέρνησις, διά νά 
έξαγάγη τήν ΕΚ άπό τάς πλάνας αί δποίαι τήν ώδήγησαν 

είς άδιέξοδον, έπιθυμεί νά καταστήση σαφές δτι δέν πρό

κειται είς τήν πολιτικήν ζωήν τής χώρας νά συμβfί τίποτε 

διάφορον άπό έκείνα τά όποία δρίζει τό Σύνταγμα. ΕΙ ναι δέ 
καιρός νά άντιληφθfί τήν πραγματικότητα αuτήν ή ΕΚ καί 

νά προσαρμοσθfί πρός τό πολίτευμα διά νά μή μεταμελ~ται 
βραδύτερον». 

• Η κυβερνητική άνακοίνωση θά προκαλέσει όξύ
τατο διάλογο μεταξύ τοϋ Κ. Καραμανλή καί τοϋ Σ. 

Βενιζέλου, ένώ σέ έκτενfj δήλωσή του, δ πρώην άρ

χηγός των Φιλελευθέρων έπιτίθεται έναντίον τοϋ 

πρωθυπουργοϋ, τόν κατηγορεί ώς <<έπιδιώκοντα νά 

ώθήση τόν τόπον είς νέον διχασμόν», οτι «άποβλέπει 

πάντοτε είς τήν διάσπασιν τfjς ΕΚ καί ρίπτει τό 

Στέμμα ώς βοράν είς τάς πολιτικάς διενέξεις». ·Ο Σ. 

Βενιζέλος ύποστηρίζει άκόμη οτι δ ίδιος είσηγήθηκε 

στόν βασιλέα «νά άξιώση άπό τόν πρωθυπουργό 
οπως ελθη είς έπαφήν μέ τήν έθνικόφρονα άντιπολί

τευσιν, διά νά έξέλθη ή χώρα άπό τό σημερινόν πο

λιτικόν άδιέξοδον καί δ βασιλεύς άπήντησε οτι θά τό 

πράξη». 

Χαρακτηρίζοντας ώς «μυθεύματα» τούς ίσχυρι

σμούς τfjς Κυβερνήσεως οτι έπεδίωξε διάλογο μέ τόν 

Κ. Καραμανλή γιά νά χαλιναγωγήσει τήν ΕΚ, ό Σ. 

Βενιζέλος στίς δηλώσεις του -οπως άποδόθηκαν 

άπό τόν ήμερήσιο τύπο- άναφέρει οτι «κατά τήν 

πρώτην συνάντησιν μέ τόν κ. Πιπινέλην έπεφυλάχθη 

νά άπαντήση έπί τοϋ θέματος τfjς συμμετοχής τfjς 
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ΕΚ είς τάς συζητήσεις διά τήν άναθεώρησιν, άφοϋ 

συνεννοηθfί μέ τόν κ. Παπανδρέου. ·Ο κ. Πιπινέλης 

έδήλωσε κατά τήν 2αν συνάντησιν δτι τά αίτήμα
τα της ΕΚ άποτελοϋν βάσιν συζητήσεως, πλήν τοϋ 

άφορώντος τήν ψfίφον τοϋ στρατοϋ. ·Ο κ. Βενιζέλος 

έχαρακτήρισε τήν προβολήν τοϋ θέματος της 

άναθεωρήσεως ώς άπλοϋν άντιπερισπασμόν καi έζή
τησε τήν ενταξίν του είς τό πλαίσιον τοϋ γενικω

τέρου πολιτικοϋ θέματος, δι' εναρξιν συνεννοήσεων. 

'Ο κ. Πιπινέλης άπήντησε δτι δ Κ. Καραμανλής δέν 
δέχεται οίανδήποτε συσχέτισιν καί αί συνομιλίαι 
διεκόπησαν, διότι δέν ύπfίρχεν εδαφος συνεννοή
σεως>>. 

Γιά τίς συνομιλίες τοϋ Σ. Βενιζέλου μέ τόν Π. 

Πιπινέλη, ή άποτυχία τών όποίων, τίς άμέσως έπό

μενες ήμέρες, θά γίνει άφορμή γιά νά έκδηλωθοϋν 

έντονώτερα οί διαφωνίες καί οί άντιθέσεις πού χώρι
ζαν τούς δύο συναρχηγούς της ΕΚ καί θά όδηγήσουν 

σέ νέα όξjυνση τίς σχέσεις τής άντιπολιτεύσεως μέ 
τήν Κυβέρνηση, άλλά καί τά 'Ανάκτορα, ό Γ. Δα

φνfίς γράφει: 

«Περί τάς άρχάς Φεβρουαρίου, ό ύπουργός 'Εμπορίου 
Π. Πιπινέλης διεμήνυσεν είς τόν Βενιζέλον δτι έπεθύμει νά 

τόν συναντήση διά νά εξετάσουν άπό κοινου τάς προϋποθέ

σεις επανόδου είς τήν όμαλότητα. 'Ο Σ. Βενιζέλος του 

απέστειλεν είς άπάντησιν σημείωμα πού περιείχε τά πέντε 

αίτήματα τfjς ΕΚ [1) επαναφορά τijς άπλijς αναλογικής, 2) 
αντικατάστασις τών νομαρχών, κατά τήν προεκλογικήν 

περίοδον, διά δικαστικών, 3) αντικατάστασις, κατά τήν 
ίδίαν περίοδον, τών αρχηγών τών Σωμάτων 'Ασφαλείας, 
έπίσης διά δικαστικών, 4) κατάργησις τής ψηφοφορίας διά 
καταστάσεων, 5) σχηματισμός ύπηρεσιακfjς Κυβερνήσεως 
κοινής αποδοχής. 'Η αναθεώρησις των έκλογικών καταλό

γων, πού απετέλει επίσης βασικόν αϊτημα τijς αντιπολιτεύ

σεως, εύρίσκετο είς τό στάδιον τijς πραγματοποιήσεως, μέ 

πρωτοβουλίαν τής Κυβερνήσεως]. 'Ο Πιπινέλης έπέμεινεν 

είς τό νά γίνη ή συνάντησις καί μάλιστα χωρίς νά ένημε

ρωθij περί αuτής ό Παπανδρέου. Πρό τής επιμονής αύτής 

καί αφοu απέκλεισε τόν δρον τijς μή ένημερώσεως του 

Παπανδρέου, ό Σ. Βενιζέλος εδέχθη νά συναντήση τόν 

ύπουργόν 'Εμπορίου, πρός τόν όποίον επανέλαβε καί προ

φορικώς ύπό ποίας προϋποθέσεις θά έπήρχετο συνεννόη

σις. Αί προϋποθέσεις ήσαν ή άποδοχή των αίτημάτων. Έν 

τφ μεταξύ ή Κυβέρνησις κατέθεσε, τήν 21 Φεβρουαρίου, 
είς τήν Βουλήν, πρότασιν περί άναθεωρήσεως <.Ορισμένων 

διατάξεων του Συντάγματος.' Ο Πιπινέλης είς νέαν συνάν

τησίν του μέ τόν Βενιζέλον, του έδήλωσεν δτι τά αίτήματα 

τfjς ΕΚ ήμποροuν νά αποτελέσουν βάσιν συζητήσεως, 

πλήν του αναφερομένου είς τήν κατάργησιν του δικαιώμα

τος νά ψηφίζη ό στρατός. Ό πρωθυπουργός, δμως, ανε

λάμβανε τήν ύποχρέωσιν νά έξασφαλίση δλας τάς έγγυή

σεις διά τήν αδιάβλητον άσκησίν του. Έν συνεχεί~ ό Πι

πινέλης εζήτησε τήν συνεργασία τής ΕΚ είς τήν διαδικα

σίαν αναθεωρήσεως του Συντάγματος, διότι ή ΕΡΕ δέν διέ

θετε τά 2/3 των βουλευτών πού ήσαν απαραίτητα διά νά 
γίνη δεκτή ή πρότασις περί αναθεωρήσεως. 

»- Νά συνεργασθοuμε, του άπήντησε ό Βενιζέλος, 

άλλά πρέπει νά μaς πληροφορήσετε πότε θά διεξαχθοuν αί 
έκλογαί διά τήν άνάδειξιν τfjς αναθεωρητικfjς Βουλής. 

»- 'Ο Καραμανλής δέν δέχεται νά προσδιορίση άπό 

τώρα τήν ήμερομηνίαν έκλογών, άπήντησεν ό Πιπινέλης. 
»- Τότε δέν ύπάρχει στάδιον περαιτέρω συνομιλιών, 

διότι πρωταρχικόν αίτημα του Κέντρου εΙναι ή διεξαγωγή 

τιμίων έκλογών έντός του συντομωτέρου χρονικοί) διαστή

ματος. 

»'Έτσι απέτυχεν ή απόπειρα αύτή προσεγγίσεως. Ό 

Καραμανλfjς έπωφελήθη άπό τήν αποτυχίαν αύτήν διά νά 

δηλώση, uστερα από ακρόασίν του ύπό του βασιλέως, τήν 

27 Μαρτίου, δτι ό ανώτατος άρχων περιβάλλει μέ τήν έμ

πιστοσύνην του τήν Κυβέρνησιν καί δτι δλαι αί έξελίξεις 

θά ακολουθήσουν τήν συνταγματικήν όδόν». 

13 MAP'fiOY 1963 

Ύπό τήν προεδρία τοϋ πρωθυπουργοϋ Κ. Καρα

μανλή συγκροτείται σύσκεψη μέ τή συμμετοχή τοϋ 

άντιπροέδου Π. Κανελλοπούλου καί τών ύπουργών 

Συντονισμοϋ καί Γεωργίας, στήν όποία έξετάζεται ή 

κατάσταση τής γεωργικής παραγωγής μετά τίς χει

μερινές θεομηνίες καί προβλέπεται ή λήψη μέτρων 

γιά τήν άπογραφή τών ζημιών, καθώς καί τήν 

ένίσχυση των πληγέντων παραγωγών. 

16 MAP'fiOY 1963 

Μέ άφορμή τίς άπόψεις πού διετύπωσε τό ήγετικό 

στέλεχος τοϋ βουλ γαρικοϋ Πατριωτικοϋ Μετώπου, 

'Έγκο Στάικωφ, δ όποίος, σέ όμιλία του, έπέρριψε 

στήν ·Ελλάδα καί τήν Τουρκία τήν εύθύνη γιά τήν 

έμφάνιση προβλημάτων στίς σχέσεις τους μέ τή 

Βουλγαρία, έκπρόσωπος τοϋ ύπουργείου τ& ν 'Εξω

τερικών δηλώνει τά έξής: 

«Είς λόγον . έκφωνηθέντα ένώπιον του 5ου Συνεδρίου 

του βουλ γαρικοu Πατριωτικοu Μετώπου, ό πρόεδρος αύ
τοu κ. Στάικωφ, ό όποίος τυγχάνει καί μέλος τfjς ΚΕ του 

ΚΚΒ, ίσχυρίσθη δτι ή έλληνική Κυβέρνησις τυγχάνει δfi

θεν ύπεύθυνος διά τήν μή ρύθμισιν των ελληνοβουλγαρι

κών σχέσεων. Πρός στήριξιν του ίσχυρισμοu τούτου, ό κ. 

Στάικωφ εΙπεν δτι "έπανειλημμένως διετυπώθησαν από 

βουλ γαρικfjς πλευράς συγκεκριμένα ι προτάσεις, διά δια~ 

κανονισμόν έκκρεμών ζητημάτων, πλήν αί προτάσεις αύ

ται παραμένουν άνευ άποτελέσματος". Τά ύπό του κ. Στάι

κωφ λεχθέντα τυγχάνουν άπολύτως ανακριβή. 

»Πράγματι, κατά μfjνα Δεκέμβριον 1962, ή έλληνική 
Κυβέρνησις απηύθυνε πρός τήν βουλ γαρικήν θετικάς προ

τάσεις διά τήν από κοινοu εξέτασιν θεμάτων άναγομένων 

είς διαφόρους τομείς καί τήν ταυτόχρονον ύπογραφήν των 

σχετικών συμφωνιών. Είς τάς προτάσεις ταύτας ούδεμία 

μέχρι τfjς σήμερον έδόθη άπάντησις έκ μέρους τής Βουλ

γαρίας. 

»ΕΙναι, όθεν, φανερόν δτι ούδόλως εύθύνεται ή έλληνι

κή Κυβέρνησις διά τήν μή επίλυσιν των μετά τής Βουλγα

ρίας εκκρεμών ζητημάτων». 
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17 ΜΑFτΙΟΥ 1963 

Μέ άνακοίνωσή της ή Κυβέρνηση δηλώνει τήν 

άδυναμία της νά ίκανοποιήσει τά μισθολογικά αίτή

ματα του ίατρικοu κλάδου καί έπισημαίνει δτι ή 

άποδοχή τους θά συνιστοuσε γιά τό Κράτος καί τά 

aλλα άσφαλιστικά ταμεία, έπιβάρυνση 800 έκατ . 

δρχ. Στίς 20 Μαρτίου καί ϋστερα άπό άπόφαση του 
Πανελληνίου καί aλλων ίατρικών συλλόγων, όκτώ 

χιλιάδες γιατροί τής χώρας πού έργάζονται σέ νοσο

κομεία καί άσφαλιστικά ταμεία θά κατέλθουν σέ 

πενθήμερη άπεργία. 

Στό πλαίσιο των δυσχερειών πού άντιμετωπίζει ή 

Κυβέρνηση άπό τίς κινητοποιήσεις διαφόρων έπαγ

γελματικών κλάδων, έντάσσεται καί ή διήμερη άπο

χή άπό τά καθήκοντά τους, πού θά πραγματοποιή

σουν οί δικηγόροι τής χώρας, στίς 29 Μαρτίου. 
Λίγες ήμέρες άργότερα, στίς 6 'Απριλίου, καί ϋστερα 
άπό μεταπεργιακά διαβήματα των έκπαιδευτικων, οί 

δποίοι άπειλοuν μέ δμαδική παραίτηση, θά έκδοθεί 

κυβερνητική άνακοίνωση στήν όποία, μεταξύ aλλων, 
ύπογραμμίζεται: 

«'Η οΙκονομική κατάστασις τής χώρας ούδεμίαν έπί 

του παρόντος έπιτρέπει βελτίωσιν των άποδοχών των έκ

παιδευτικών. 'Η δήλωσις του ύπουργοu των Οίκονομικών 

είς τήν Βουλήν δτι έν τφ μέλλοντι θ' άντιμετωπισθfi στα

διακή βελτίωσις των άποδοχών των διαφόρων κλάδων πα

ραμένει ίσχυρά. Συνεπώς, ούδεμία άπολύτως έκβιαστική 

κίνησις δύναται νά τελεσφορήση. Τοιαύτη κίνησις θά βλά

ψη μόνον τούς μαθητάς, ώς άπέδειξε καί ή άπεργία του 

'Ιανουαρίου, δδηγοuσα ένδεχομένως είς άπώλειαν τοu τρέ

χοντος σχολικοί) &τους. Διότι ή Κυβέρνησις, &χουσα πλή

ρη συναίσθησιν των εύθυνών της εναντι του &θνους, δέν 

πρόκειται νά ένδώση είς παραλόγους, άλλά καί άντισυντα

γματικάς ένεργείας». 

19 ΜΑFτΙΟΥ 1963 

Συγκροτείται στό Πεντάγωνο εύρύτατη σύσκεψη, 

στήν όποία μετέχουν δ διάδοχος Κωνσταντίνος, δΚ. 

Καραμανλής, οί ύπουργοί Συντονισμοu, 'Εθνικής 

'Αμύνης καί 'Εξωτερικών, δ άρχηγός του ΓΕΕΘΑ, 

οί άρχηγοί των τριών δπλων, δ 'Αμερικανός πρέ

σβης στήν 'Αθήνα, Χ. Λαμπουίς, καί δ άρχηγός τής 

άμερικανικής στρατιωτικής άποστολής. 

Σύμφωνα μέ τό σχετικό είδησεογραφικό δελτίο, ή 

σύσκεψη εΙχε ένημερωτικό χαρακτήρα πάνω σέ θέ

ματα πού άναφέρονταν στή δομή τής έλληνικής aμυ

νας, άπό aποψη στρατιωτική καί οικονομική καθώς 

καί στά σύγχρονα μέσα πού διαθέτουν οί ενοπλες 

δυνάμεις των ΗΠΑ. Μολονότι μετά τό τέλος τής συ

σκέψεως δέν έκδόθηκε έπίσημη άνακοίνωση, δημο

σιογραφικές πληροφορίες άνέφεραν δτι συζητήθη

καν καί είδικότερα θέματα, δπως: 

«Πρώτον: τό άμυντικόν πρόβλημα τής χώρας, ώς έμφα-

νίζεται μετά τάς τελευταίας διεθνείς έξελίξεις καί ή έν γέ

νει όργάνωσις καί διάρθρωσις των έλληνικών ένόπλων δυ

νάμεων. Δεύτερον: ή στρατηγική σημασία του έλληνικοu 

χώρου διά τήν στήριξιν του άμυντικοu οίκοδομήματος τής 

'Ατλαντικfjς Συμμαχίας. Τρίτον: ή προσαρμογή των έλ

ληνικών ένόπλων δυνάμεων είς τάς συγχρόνους μεθόδους 

καί κατευθύνσεις του συγχρόνου πολέμου. Τέταρτον: αί 

οίκονομικαί δυνατότητες διά τήν συντήρησιν καί άνάπτυ

ξιν των έν είρήνlJ άπαιτουμένων δυνάμεων στρατοu, ναυτι
κοί) καί άεροπορίας, έν συνδυασμφ μέ τήν παρασχεθείσαν 

μέσω του ΝΑΤΟ συμμαχικήν βοήθειαν. Πέμπτον: οί ύφι

στάμενοι κίνδυνοι καί τά μέσα άμύνης διά τήν άντιμε

τώπισιν καί έξουδετέρωσιν ένδεχομένης έχθρικfjς προσβο

λής του έλληνικοu χώρου». 

20 ΜΑΡτΙΟΥ 1963 

·Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τούς έκπροσώπους 

των καπνοπαραγωγικών περιοχών, τόν πρόεδρο τής 

ΠΑΣΕΓΕΣ, Π. Ροuσσο, καθώς καί τό γενικό γραμ

ματέα, Ι. 'Αφεντάκη, στούς δποίους άνακοινώνει τήν 

άπόφαση τής Κυβερνήσεως νά παρέμβει ρυθμιστικά 

στήν όμαλή λειτουργία τής καπναγορaς, ή όποία 

στή Β. ·Ελλάδα καί ίδιαίτερα στήν 'Ανατολική Μα

κεδονία καί τή Θράκη παρουσίαζε σοβαρή καθυστέ

ρηση. 

Τήν έπομένη, 21 Μαρτίου, ύπό τήν προεδρία του 
Κ. Καραμανλή συνήλθε σέ σύσκεψη ή Κυβερνητική 

'Επιτροπή Καπνοu, μέ τή συμμετοχή του άντιπροέ

δρου τής Κυβερνήσεως, Π. Κανελλοπούλου, των 

ύπουργών Συντονισμοί) καί 'Εμπορίου, καθώς καί 

του προέδρου του 'Εθνικοu 'Οργανισμοu Καπνοu, 

Ν. Χριστοδούλου, του γενικοu διευθυντοu, Θ. 

'Ανδρεάδη, καί άρμοδίων ύπηρεσιακών παραγόντων. 

Στήν άνακοίνωση πού θά έκδοθεί άμέσως μετά, 

άναφέρεται: 

«'Η έφετεινή έσοδεία 'Ανατολικής Μακεδονίας- Θρά

κης ε{ναι ηύξημένη &ναντι της περυσινής κατά 9 χιλ. τόν
νους, ijτοι κατά 30% περίπου. Αί περυσιναί άγοραί είς τήν 
περιοχήν ταύτην διεξήχθησαν, ώς γνωστόν, κατά τρόπον 

άνώμαλον, έσημειώθησαν δέ μεγάλαι καί έν πολλοίς άδι

καιολόγητοι διακυμάνσεις. ·Υπό τάς συνθήκας ταύτας ή το 

φυσικόν νά δυσχερανθfi τό άνοιγμα τής έφετεινfjς άγορaς. 

»·Η Κυβέρνησις, παρακολουθοuσα άπό τής πρώτης 

στιγμής άγρύπνως τήν έξέλιξιν τής έσωτερικfjς καπνικής 

καταστάσεως, έκάλεσεν έγκαίρως τούς έμπόρους νά έπιτα

χύνουν τάς άγοράς έξαντλ~uντες δλα τά περιθώρια των 
διεθνών τιμών, καθώς καί τούς παραγωγούς νά ε{ναι λογι

κοί είς τάς άξιώσεις των. Παρά τάς συστάσεις ταύτας, δια

πιστοuται ijδη σοβαρά καθυστέρησις των άγορών μή δι

καιολογουμένη έπαρκώς, ούτε έκ τής περυσινής άνωμαλί

ας, ούτε έξ άλλης αίτίας. 

>> • Η Κυβέρνησις ε{ ναι κατά συνέπειαν ήναγκασμένη νά 

παρέμβη διά του 'Εθνικοu 'Οργανισμοu Καπνοu είς τάς 

άγοράς καπνών 'Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύπό 

τούς κάτωθι βασικούς δρους: 
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»1 . Ό ΕΟΚ θά προβαίνη εις δειγματοληπτικήν βαθμο
λογίαν επί καπνών 'Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, 

άρχόμενος του έργου εντός τών προσεχών ήμερων . 

»2. Αί μέσαι τιμαί παρεμβάσεως κατά στενήν περιφέ
ρειαν μέ βάσιν τά διεθνή δεδομένα καί γνώμονα τό μακρο

χρόνιον συμφέρον τών καπνοπαραγωγών καί τών εξαγω

γών γενικώτερον. 

»3. Εtδικώτερον αί τιμαί θά εΙναι διά Μπασμάδες καί 

Μπασή Μπαγλή 'Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης κατά 

γενικόν μέσον δρον ούσιωδώς άνώτεραι τών επιτευχθεισών 

διά τήν εσοδείαν 1960, κατώτεραι δέ τών περυσινών μέ 
άναλόγους προσαρμογάς πρός τά άνω ή πρός τά κάτω κατά 

διαμέρισμα, πρός διόρθωσιν τών άνωμάλων τιμών του πα

ρελθόντος ετους. 

»4. Έάν, εκ τής διαχειρίσεως τών συγκεντρωθησομέ
νων ύπό του ΕΟΚ καπνών, προκύψη κέρδος, τουτο θά κα

τανεμηθή εξ όλοκλήρου μεταξύ τών παραγωγών. 'Η Κυ

βέρνησις επιθυμεί νά τονίση δτι ή παρέμβασις άποβλέπει 

άπλώς εiς τήν στήριξιν τών παραγωγικών τιμών καί όχι, 

βεβαίως, εiς τήν συγκέντρωσιν του συνόλου τής παραγω

γής. Αuτονόητον εΙναι δτι άνω του διασφαλιζομένου ύπό 

τής Κυβερνήσεως έπιπέδου έλαχίστων τιμών, θά πρέπει νά 

κινηθή ελευθέρως τό έμπόριον. 

»'Ο πίναξ τών κατά περιφέρειαν μέσων τιμών, αϊτινες 

θά χρησιμεύσουν ώς βάσις διά τόν κατά χωρίον καί παρα

γωyόν καθορισμόν τών τιμών, καθώς καί οί λοιποί δροι 

παρεμβάσεως καθωρίσθησαν δι' άποφάσεως τής Κυβερνη

τικής 'Επιτροπής Καπνου, ή όποία άνακοινουται έντός 

τής ήμέρας λεπτομερώς είς τά καπνικά διαμερίσματα. 

»'Επί πλέον οί παραγωγοί εχουν συμφέρον πρός δια

σφάλισιν αuτου τούτου του μέλλοντος τοϋ προϊόντος των 

νά μήν άξιώσουν τιμάς, αί όποίαι θά άπεμάκρυνον τούς 

ξένους άγοραστάς άπό τήν έλληνικήν άγοράν. Τό εφετει

νόν εισόδημα του παραγωγου θά εΙ ναι, λαμβανομένων ύπ' 

όψιν τόσον τής ηuξημένης έσοδείας, δσον καί τών τιμών 

τάς όποίας διασφαλίζει ή κυβερνητική παρέμβασις, άκόμη 

καί εν σχέσει πρός τό περυσινόν αuτών συνολικόν είσόδη

μα, σημαντικώς ηUξημένον. 

»'Η Κυβέρνησις θέλει νά πιστεύη δτι ή παρέμβασις θά 

διευκολύνη τήν συνάντησιν τών άπόψεων παραγωγών καί 

έμπόρων, έπί έπιπέδου άνταποκρινομένου είς τάς διεθνείς 

συνθήκας καί έξασφαλίζοντος τήν θέσιν τών έλληνικών 

καπνών είς τήν διεθνή άγοράν». 

Τήν έπομένη, 22 Μαρτίου, θά συγκροτηθεί ύπό 
τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή νέα σύσκεψη, μέ τή 

συμμετοχή τοϋ ύπουργοϋ Συντονισμοϋ, τοϋ προέ

δρου τοϋ ΕΟΚ, Ν. Χριστοδούλου, τοϋ γενικοϋ διευ

θυντή, Θ. 'Ανδρεάδη, καί <iρμοδίων ύπηρεσιακών 

παραγόντων. Μέ τήν εύκαιρία αύτή δ Κ. Καραμαν

λής εδωσε δδηγίες «διά τήν aμεσον καί καλήν έφαρ

μογήν τών ληφθεισών κυβερνητικών άποφάσεων, έπί 

τοϋ θέματος τής παρεμβάσεως εiς τήν καπναγοράν». 

20 ΜΑΡτΙΟΥ 1963 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τήν έπίσκεψη δμάδας 

ξένων τραπεζιτών, έκπροσώπων τοϋ δμίλου τών άμε-

ρικανικών, γαλλικών, γερμανικών καί βελγικών τρα

πεζών, οί δποίες μετέχουν στήν νέα Τράπεζα 'Επεν

δύσεων Βιομηχανικής 'Αναπτύξεως, πού ίδρυσε ή 

'Εθνική Τράπεζα της 'Ελλάδος. 

Στή συνάντηση, στήν όποία παρέστησαν δ διοι

κητής της 'Εθνικής Τραπέζης, Δ. Χέλμης, καί δ ύπο

διοικητής, Ι. Παρασκευόπουλος, δ πρωθυπουργός τό

νισε ότι «ή χώρα μας σήμερον προσφέρεται διά τήν 

τοποθέτησιν ξένων κεφαλαίων πρός άνάπτυξιν πρω

τοβουλιών, Ιδιαιτέρως είς τόν τομέα τής βιομηχανί

αρ>. Παράλληλα, θά ύπογραμμίσει ότι «χάρiς κυρίως 

εlς τήν 'Πολιτικήν καί νομισματικήν σταθερότητα 

καί εlς τήν έπιτευχθεiσαν διά τής Συμφωνίας Συνδέ

σεως μέ τήν ΕΟΚ πλεονεκτικήν θέσιν τής χώρας 

μας, δημιουργουνται αl προϋποθέσεις διά παραγωγι

κήν άπασχόλησιν του έργατικου δυναμικου μας είς 

τήν βιομηχανίαν>>. τέλος έξέφρασε «τήν ίκανοποίη

σίν του,' διά τό έκδηλούμενον ύπό τών ξένων έπιχει
ρηματιών ένδιαφέρον, τό δποίον άποτελεi άπόδειξιν 

έμπιστοσύνης καί άναγνωρίσεως τής καταβαλλομέ

νης είς τήν 'Ελλάδα προσπαθείας εlς τόν οlκονομι

κόν τομέω>. Σέ άπάντηση, οί ξένοι τραπεζίτες δήλω

σαν ότι «αί τράπεζαί των έκτιμοuν iδιαιτέρως τήν 

πρόοδον πού συντελείται εiς τήν χώραν καί τάς δυ

νατότητας τής 'Ελλάδος διά τήν βιομηχανικήν άνά

πτυξιν» καί ότι «θά συμβάλουν διά κεφαλαίων καί 

έπιχειρηματικών γνώσεων εiς τάς προσπαθείας διά 

τήν έκβιομηχάνισιν τής χώρας». 

23 ΜΑΡτΙΟΥ 1963 

Μέ τήν εύκαιρία τής έπετείου τής 'Εθνικής Πα

λιγγενεσίας, δ Κ. Καραμανλής άπευθύνει τό άκόλου

θο μήνυμα στόν έλληνικό λαό: 

«'Ανεξάντλητος πηγή παραδειγματισμου παραμέ

νει ή 'Εθνεγερσία του '21, τήν έπέτειον τής όποίας 
πανηγυρίζομεν σήμερον. Έπί τέσσερας αlώνας οί 

"Ελληνες δχι μόνον καθ' όμάδας, άλλά καί άτομι

κώς ήγωνίζοντο διά νά διασώσουν τήν έθνικήν των 

παράδοσιν καί νά διαφυλάξουν τήν έθνικήν των φυ

σιογνωμίαν. Δέν ύπάρχει είς τήν ίστορίαν ουδέν, 

ίσως, παράδειγμα λαου, ό όποίος νά έπέδειξε τόσην 

lστορικήν μνήμην καί τόσην άντοχήν, εlς τό άπο

πνικτικόν περιβάλλον μιiiς μακρiiς καί σκληρiiς 

δουλείας. 

>>Ή πίστις εlς τήν Χριστιανοσύνη ν καί ή προσή

λωσις είς τό πνευμα τό έλληνικόν ύπήρξαν αl βάσεις, 

έπί τών δποίων έθεμελιώθη ή έλληνική έλευθερία 

άπό του άγωνιστάς του 1821. 'Εάν δμως, χάρις εlς 

αύτάς τάς δυνάμεις, δέν έσβέσθη ή έθνική συνείδη

σις, οϋτε ή έλληνική άρετή, δέν έσβέσθησαν άτυχώς 

καί τά έλαττώματα τής φυλής, τά όποία aπό τής πρώ

της ώρας τής παλιγγεγεσίας έτραυμάτισαν τόν άπε

λευθερωτικόν της άγώνα. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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'Εορτασμός τijς έκατσvταετηρίδας τijς βασιλικής δυναστείας. 
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)) 'Η έθνική μας έπανάστασις ήρχισε μέ κυριάρ
χον αίτημα τήν έλευθερίαν καί έτελείωσε μετά 7ετίαν 

μέ κυρίαρχον έπίσης αίτημα τήν τάξιν καί τόν νό

μον. Διότι, έν τψ μεταξύ, τά πάθη καί τά συμφέροντα, 

ένθαρρυνόμενα άπό τήν άμάθειαν καί τήν δημαγωγί
αν, έθετον έν κινδύνφ τήν κατακτηθείσαν έλευθερί

αν. Εlχεν άποδειχθή δηλαδή έκτοτε δτι τάξις καί 

έλευθερία δέν δύνανται νά χωρισθούν καί δτι δ σε

βασμός πρός τήν άλήθειαν καί τούς νόμους άποτελεί 

τήν βασικήν έyyύησιν τής πραγματικής έλευθερίας. 

)) 'Ημείς ol σύγχρονοι, καί ίδίως ή νέα γενεά, διά 
νά τιμήσωμεν τήν μνήμην έκείνων, ol δποίοι έθυσιά
σθησαν κατά καιρούς διά τήν ίδέαν καί τήν γήν τής 

'Ελλάδος, όφείλομεν νά μείνωμεν πιστοί εlς τά ίδε
ώδη, τά δποία ένέπνευσαν τήν θυσίαν των. Όφείλο

μεν πρό παντός νά άντλήσωμεν διδάγματα άπό τήν 

lστορίαν έκείνων διά νά προστατεύσωμεν τήν έλευ

θερίαv μας, καί νά προσαρμόσωμεν τήν οίκονομικήν 

καί κοινωνικήν μας ζωήν είς τά πλαίσια τών νέων 

σχημάτων, τά δποία ύπαγορεύει ή lστορία. Τό έθνος, 

δοκιμασθέν σκληρότατα κατά τάς τελευταίας δεκα

τίας, γνωρίζει νά έκ:τιμii τά άγαθά τής έλευθερίας, 

τής έθνικής ένότητος καί τής κοινωνικ:ijς γαλήνης, 

δ πως γνωρίζει καί άπό ποίους έχθρούς όφείλει άδια

λείπτως νά τάς προστατεύση. Καί θά τάς προστατεύ

ση άσφαλώς, έάν ύποτάξη τό πάθος είς τήνλογικήν, 
τό συμφέρον εlς τό καθήκον καί τήν δημαγωγίαν είς 

τήν άλήθειαν. Προσωπικώς κατέχομαι άπό τήν 

άκλόνητον πίστιν δτι τό έθνος, συσπειρωμένον γύρω 
άπό τά {δανικά καί τά σύμβολα τοv εlκοσιένα, θά 

άναδειχθή καί σήμερον άξιον τής lστορίας του)), 

24 ΜΑΡτΙΟΥ 1963 

Οί έορταστικές έκδηλώσεις γιά τή συμπλήρωση 

έκατό χρόνων άπό τήν έγκαθίδρυση τής δυναστείας 

στήν • Ελλάδα, πού ε{χαν άρχίσει άπό τίς 18 Μαρτί
ου, δλοκληρώνονται μέ έπίσημο πρόγευμα πού πα

ραθέτει πρός τιμή τών βασιλέων δ Κ. Καραμανλής, 

στό ξενοδοχεiο τής «Μεγάλης Βρετανίας». 

'Από τίς έκδηλώσεις άπέχει ή ΕΚ, ή .όποία μέ 

άπόφαση τής κοινοβουλευτικής της δμάδος, άρνή

θηκε σχετική πρόσκληση του βασιλέα. ·Ωστόσο, δ 

Γ. Παπανδρέου σέ μακροσκελή έπιστολή του πρός 

τόν άνώτατο άρχοντα, στίς 18 Μαρτίου, άφου έκφρά
ζει τή λύπη του γιά τήν άπόφαση του κόμματός του, 

έπισημαίνει δτι ή στάση τής ΕΚ «δέν εχει χαρακτή

ρα προσωπικόν», άλλά ε{ναι «πράξις πολιτική . ~Εχει 

έπίσης τήν εννοιαν άναμονής δτι δ άνώτατος άρχων, 

συμφώνως πρός τήν άποστολήν καί τήν εύθύνην του, 

θά άναλάβει τήν πρωτοβουλίαν πρός άποκατάστασιν 

του παραβιασθέντος πολιτεύματος». 

·Ο πρωθυπουργός, προσφωνώντας τό βασιλέα 

Παυλο, θά πεi: 

«Μεγαλειότατε, 

))Συνεπληρώθησαν έκατόν έτη άπό τής ήμέρας, 

καθ' fjν δ πάππος ύμών άνεκηρύχθη άπό τής Β ' 
'Εθνικής Συνελεύσεως βασιλεύς τών 'Ελλήνων. Πα
τών τότε διά πρώτην φοράν τό έλληνικόν χώμα δ 

Γεώργιος δ Α ' άπηύθυνε διάγγελμα, εlς τό δποίον 
έδιδεν, δπως έλεγεν δ ίδιος, "τήν πάνδημον ύπόσχε
σιν νά άφιερώση τήν ζωήν του σύμπασαν ύπέρ τής 

εvτυχίας τοv έλληνικοv λαου". Καί έβασίλευσεν έπι
τυχως έπί 50 έτη, έπεβεβαίωσε τήν "πάνδημον" έκεί
νην ύπόσχεσίν του, πίπτω ν νεκρός εlς τήν μόλις 

άπελευθερωθείσαν Θεσσαλονίκην. 

)) ·Ο υίός του Κωνσταντίνος δ Στρατηλάτης καί οί 
τρείς βασιλεύσαντες έγγονοι αvτου συνέχισαν τήν 

παράδοσιν έκείνου κα{ δι' δλης τής ψυχής των ήγω

νίσθησαν διά νά καταστήσουν πραγματικότητα τάς 

εvχάς του άρχηγοv τής έλληνικής δυναστείας. 

)) 'Η έλληνική πατρίς έκτοτε έτριπλασιάσθη εlς 
έκτασιν καί έπολλαπλασιάσθη εlς δύναμιν καί εvη

μερίαν. 'Υμείς, δ σημερινός άρχηγός του βασιλεύ
οντας οίκου, δύνασθε ν' άνασκοπήσετε τό έργον τό 

δποίον έπετελέσθη κατά τά έΚατόν άvτά έτη μέ βα
θείαν lκανοποίησιν καί ύπερηφάνειαν, διότι οvδείς 

δύναται νά άμφισβητήση τήν σημαντικήν συμβολήν 

τών προγόνων σας καί ύμών προσωπικώς, Μεγαλειό

τατε, εlς τijν εvόδωσίν του. 

)) Ή ζωή καί ή ψυχή τής οlκογενείας σας έχουν 
συνυφανθή καί πλήρως συγχωνευθή μέ τήν ζωήν καί 

τήν ψυχήν του έλληνικου λαοv. Μαζί έγνωρίσατε 

τάς σκληράς δοκιμασίας τών έκατόν αύτών έτών, καί 

μαζί έζήσατε δλας τάς diρας τής χαρiiς καί τής λύ

πης. 

)) 'Υμείς καί ή βασίλισσα κατωρθώσατε νά γίνετε 
άμεσοι σύντροφοι του λαου. Τόν άντικρύζετε καί σiiς 

άντικρύζει εiς δλα, καί τά πλέον άπομεμακρυσμένα 

τμήματα τής χώρας καί έlναι ζήτημα aν ύπάρχη 
"Ελλην, δ δποίος νά μή ήσθάνθη τήν στοργήν του 

βλέμματός σας καί τήν θέρμην τής παλάμης σας. 
))Δέν έπέρασεν ή έκατονταετία χωρίς δοκιμασίας, 

τάς δποίας έπεφύλαξεν ή {στορία εlς τό έθνος καί εlς 

τούς βασιλείς του. Al δοκιμασίαι δμως αvταί έχαλύ
βδωσαν περισσότερον τούς δεσμούς δυναστείας καί 

λαου, δ δποίος γνωρίζει ήδη δτι δ βασιλικός θεσμός 

καί ή ένσαρκώνουσα αvτόν δυναστεία άποτελουν έγ

γύησιν διά τήν ένότητα, τήν άσφάλειαν καί τήν πρό

οδον του έθνους. 

))Εlσθε ήδη δ φορεύς μιiiς έκατονταετους πείρας. 

Καί άπεδείχθητε, άφ' ής άνήλθατε εlς τόν θρόνον, 

πιστός τηρητής τών ύποσχέσεων τάς δποίας έδωσε 

πρό 100 έτών δ πάππος σας. Προσηλωμένος εlς τό 
πολίτευμα τής χώρας καί άπηλλαγμένος προκαταλή

ψεων, έδράσατε εvεργετικώς είς πiiσαν περίπτωσιν, 

δπου ή δρiiσις έπεβάλλετο, καί άπέσχετε, δπου ή 

άποχή ένεδεικνύετο. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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))Μέ τήν σύνεσίν σας κατεστήσατε τόν θεσμόν 

τής βασιλευομένης δημοκρατίας τήν σταθεράν έκεί

νην δύναμιν ή όποία διαφυλάσσει όχι μόνον τήν συ

νοχήν του έθνους, άλλά καί τήν συνταγματικήν καί 

κοινωνικήν τάξιν, δσάκις τά άχαλίνωτα πάθη μας 

καί αί φιλοπρωτίαι μας τάς θέτουν έν κινδύνφ. 

))Καί έπετύχατε τουτο όχι μόνον διά τής πολιτι

κής σας συνέσεως, άλλά καί διά τής έπιβολής τής 

ήθικής σας προσωπικότητος. Πέραν τής lδιότητος 

ύμών ώς άνωτάτου άρχοντος, δ έλληνικός λαός βλέ

πει ένσαρκωμένον εlς τό πρόσωπόν σας τό πρότυπον 

του 'Έλληνος όρθοδόξου Χριστιανου καί τό πρότυ

πον του "Ελληνος οίκογενειάρχου. Τάς άρετάς σας 

ώς άνθρώπου καί βασιλέως τάς έγνώρισε καί τάς έξε
τίμησε βαθύτατα δ έλληνικός λαός. Τάς έγνώρισαν 

δέ καί τάς άναγνωρίζουν καί δσοι διαπράττουν τό 

σφάλμα νά τάς συσχετίζουν κατά καιρούς μέ τάς πο

λιτικάς των έπιδιώξεις. Περισσότερον δμως παντός 

άλλου τάς έγνώρισεν δ δμιλών, δ δποίος εlχε τήν 
τιμήν καί τήν άγαθήν τύχη ν νά συνεργάζεται μεθ' 

ύμών έπί μακρόν χρόνον. 

))Μεγαλειότατε, 

))Μέ τήν καμπή ν του χρόνου, τήν δποίαν σημειώ

νει cή έκατονταετηρίς, συνυφαίνεται ή μεγάλη εlρηνι

κή έξόρμησις του έθνους διά τήν κατάκτησιν ένός 

καλυτέρου μέλλοντος καί τήν έκπλήρωσιν τής νέας 

έν τφ κόσμφ άποστολής του. Πολλαί τών προϋποθέ

σεων έδημιουρyήθησαν ήδη διά του ένταθέντος κατά 
τά τελευταία έτη δημιουργικου μόχθου του λαου, καί 

τής συντελεσθείσης εlς δλους τούς τομείς τής έθνι
κής μας ζωής προόδου. 'Όπως ένεπνεύσατε τόν λαόν 

μέχρι τουδε, εύχόμεθα νά άξιώση δ Θεός τήν Υ.Μ. νά 
έμπνέη έπί μακρά έτη τήν πορεία ν του έθνους, δ πως δ 

διάδοχος Κωνσταντίνος, δ δποίος θά κληθfj μίαν ή μέ

ραν νά συνεχίση καί δλοκληρώση τό έργον σας, άνα

δειχθή όχι μόνον άντάξιος άλλά καί ύπέρτερος ύμών. 

))Εlναι εύτυχής ή συγκυρία τής παρουσίας σήμε

ρον είς τό πλευρόν σας τών Α.Α.Μ.Μ. τών βασιλέων 

τής Δανίας, του οίκου έκείνου, άπό τόν δποίον προ
ήλθεν δ βασιλικός οlκος τής 'Ελλάδος καί μετά του 

δποίου πάλιν έπέπρωτο νά συνδεθή τό έθνος έν τφ 

προσ'ώπφ του διαδόχου του έλληνικου θρόνου καί 

τής Α. Β. Υ. τής πριyκιπίσc1ης Ν Α ννης-Μαρίας. 

)) Ό έλληνικός λαός χαιρετίζει τήν παρουσίαν 
των, ώς καί τήν παρουσία ν δλων τών έπ' εύκαιρίq, 

τής έκατονταετίας περιβαλλόντων ύμtiς, Μεγαλειό

τατε, ύψηλών προσκεκλημένων μέ είλικρινή καί βα

θείαν χαράν. 'Επιτρέψατέ μου νά προπίω έξ όνόμα

τος τής Κυβερνήσεως εlς ύγείαν ύμών καί τής βασι

λίσσης, καθώς καί τών λοιπών μελών τής βασιλικής 

οlκογενείας καί νά εύχηθώ ύπέρ τής εύημερίας του 

βασιλικου οίκου τής 'Ελλάδορλ 

Στήν άπάντησή, του δ βασιλεύς Παυλος ε{πε: 

«Κύριε πρωθυπουργέ, 

»Σάς εύχαριστω έκ βάθους καρδίας διά τούς φιλόφρο

νας λόγους σας. Αί ήμέραι αύταί του έορτασμου τής έκα

τονταετηρίδος τής δυναστείας εΙ ναι δι' έμέ καί δι' δ λα τά 

μέλη τής οίκογενείας μου, ήμέραι μεγάλης συγκινήσεως, 

διότι μέ βάσιν τό παρόν άναλογιζόμεθα τό παρελθόν καί 

άτενίζομεν τό μέλλον. 

»'Ολόψυχος προσπάθεια καί έμου καί των προκατόχων 

μου ύπήρξεν ή πιστή έφαρμογή των ύγι&ν ύποθηκ&ν του 

πάππου μου, ίδρυτου τής δυναστείας. 'Εάν τό έπετύχομεν ή 

όχι, θά τό κρίνη ή ιστορία. 

»Πάντως, έκείνο τό όποίον άποτελεί τήν ούσίαν καί θά 

ήθελα νά γνωρίζη όλόκληρος ό έλληνικός λαός - καί 

νομίζω δτι τό γνωρίζει - εΙναι δτι ή πρωταρχική φροντίς 

μας ύπήρξεν ή εύημερία του λαου καί ή έργασία δλων, διά 

νά λάμψη ή 'Ελλάς ώς άστήρ του ούρανου τής Εύρώπης 

καί, ε{ δυνατόν, όλοκλήρου του κόσμου. 

»' Ημπορ& νά σaς βεβαιώσω δτι κατά τήν διάρκειαν 
παρελθόντων έτ&ν, δταν ή χώρα, λόγω πολεμικών γεγονό

των, εύρίσκετο είς δυσάρεστον κατάστασιν, ούδέποτε 

έκλονίσθη ή αίσιοδοξία μου. Ηύλόγησεν ό Θεός καί ή 

αισιοδοξία μου έδικαιώθη. 

»ΝΗδη ή χώρα εύρίσκεται είς πολύ καλόν δρόμον καί 

νομίζω δτι τίποτε δέν δύναται νά άνακόψη τήν πορείαν 

της. 'Επί τij εύκαιρίq. έπιθυμ& νά εύχαριστήσω τήν Κυ

βέρνησίν σαςδιά τήν συμβολήν της εiς τήν δλην προσπά

θειαν καί διά τό ~ργον τό όποίον άπέδωσε καί τό όποίον 

έπέτρεψε νά φθάση ή χώρα εiς τό σημείον είς δ εύρίσκεται 

σήμερον». 

27 MAP'fiOY 1963 

'Ο Κ. Καραμανλής παραδίδει στήν κυκλοφορία 

τή λεωφόρο 'Ιλισου. Στήν δμιλία του, κατά τήν τε

λετή τών έγκαινίων, δ ύπουργός Δημοσίων ΝΕργων, 

Σ. Γκίκας, θά τονίσει δτι μέ τή νέα λεωφόρο, μήκους 

7,2 χιλιομέτρων, ενοποιείται ενας άπό τούς ίστορικό
τερους χώρους τών 'Αθηνών καί δλοκληρώνεται μιά 

άπό τίς σημαντικότερες δδικές άρτηρίες, ή όποία 

άπό τή λεωφόρο Βασ. Σοφίας καταλήγει στό Νέο 

Φάληρο. Παράλληλα, έπισημαίνει δτι κατά τήν 

έκτέλεση του εργου πραγματοποιήθηκαν 30.000 ήμε

ρομίσθια τεχνικών καί 100.000 έργατών. / Η σχετική 
δαπάνη - έκτός άπό τίς άπαλλοτριώσεις - άνέρχε

ται σέ 36 έκατ. δρχ. γιά τά κυρίως εργα, σέ 5 έκατ. 
δρχ. γιά τά εργα τής περιοχής ΦΙΞ, πού καταβλήθη

καν άπό τήν άνάδοχο έταιρεία καί σέ 6,2 έκατ. δρχ. 

γιά τά εργα τής παραλλαγής τής κοίτης του 'Ιλισου . 

27 ΜΑΡτΙΟΥ 1963 

'Ο Κ. Καραμανλής γίνεται δεκτός σέ άκρόαση 

άπό τό βασιλέα Παυλο καί εχει μαζί του συνεργασία 

μιaς rορας. Μετά τήν κάθοδό του άπό τά 'Ανάκτορα, 

άπαντώντας σέ έρώτηση έκπροσώπων του τύπου γιά 

τό άντικείμενο τής συνομιλίας του μέ τόν άνώτατο 

άρχοντα καί είδικότεpα γιά τό θέμα τής έπιστολής 
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πού είχε, στίς 18 Μαρτίου, άπευθύνει ό Γ. Παπαν
δρέου πρός τό βασιλέα, προβαίνει στήν άκόλουθη 

δήλωση: 

«Δέν ύπάρχει λόγος νά δοθή είς τήν έπιστολήν 

τοv κ:. Παπανδρέου συνέχεiα. 'Η Κυβέρνησις, άπο

λαμβάνουσα τής tμπιστοσι5νης του βασιλέως κ:αί του 

λαοί], προχωρεΊ εiς τό έργον της». 

'Αμέσως μετά, ό Γ. Παπανδρέου δηλώνει: 

«'Από τήν κυβερνητικήν άνακοίνωσιν προκύπτει δυ

στυχώς δτι δ άνώτατος άρχων ταυτίζεται μέ τήν παράνομον 

Κυβέρνησιν τfjς ΕΡΕ. Δημιουργείται τοιουτοτρόπως κρί

σιμος κατάστασις». 

Ταυτόχρονα, δίνει στή δημοσιότητα όλόκληρο τό 

κείμενο τfjς έπιστολfjς πού είχε άπευθύνει στίς 18 
Μαρτίου στό βασιλέα καί τό χάσμα μεταξύ τ&ν κο

ρυφαίων πολιτειακών παραγόντων μεγαλιονει, καθώς 

ό Γ. Παπανδρέου θά έγκαινιάσει τίς άμέσως έπόμε

νες ήμέρες «πορεία πρός τό λαό», πραγματοποιώντας 

περιοδείες καί έκφωνώντας εντονους λόγους, μέ προ

ειδοποιήσεις πρός τό βασιλέα. 

'Ήδη τήν προηγουμένη, 26 Μαρτίου, σέ όμιλία 
του πρός τή νεολαία του κόμματός του στόν Πειραιά, 

ό Γ. Παπανδρέου άπειλουσε μέ τόν κίνδυνο νέου δι

χασμου άπό τήν παράταση τfjς άνωμαλίας, ή εύθύνη 

του όποίου «θά βαρύνη τούς ένόχους» καί τόνιζε ότι 

«ό έλληνικός λαός άναμένει τήν άποκατάστασιν του 

δημοκρατικου πολιτεύματος άπό τόν ρυθμιστήν του 

πολιτεύματος, είς τόν όποίον τό Σύνταγμα άναθέτει 
αύτήν τήν θέσιν καί αύτήν τήν άποστολήν. Ζητουμεν 

άπό τό βασιλέα νά έπιτελέση,,τό χρέος καί τήν άπο

στολήν του>>. 

Τό κείμένο τfjς έπιστολfjς του άρχηγου τfjς ΕΚ 
πρός τό βασιλέα, πού θά δημοσιευθεί στόν τύπο τfjς 

έπομένης, 28 Μαρτίου, είναι τό άκόλουθο: 

«Μεγαλί:ιότατε, 

» ' Υποβάλλω τάς θερμάς μου εύχαριστίας διά τήν πρόσ

κλησιν δπως συμμετάσχω του έορτασμοu τής έκατονταε

τηρίδος τής δυναστείας. Καί λυποϋμαι, διότι, κατόπιν 

αποφάσεως τής 'Ενώσεως Κέντρου, δέν θά δυνηθώ νά τήν 

αποδεχθώ. 

>> I. 'Η άπόφασις τής 'Ενώσεως Κέντρου δέν εχει χαρα
κτήρα προσωπικόν. Ε{ναι πράξις πολιτική . 'Έχει τήν εv

νοιαν διαμαρτυρίας κατά τής ύπάρξεως νόθου πλειοψηφίας 

τής Βουλής καί παρανόμου Κυβερνήσεως. Καί εχει έπίσης 

τήν εννοιαν άναμονfjς, δτι δ άνώτατος άρχων, συμφώνως 

πρός τήν &.ποστολήν καί τήν εuθύνην του, θά αvαλάβη τήν 

πρωτοβουλίαν πρός άποκατάστασιν τοϋ παραβιασθέντος 

πολιτεύματος. 

»2, Τό έκλογικόν πραξικόπημα τής 29 'Οκτωβρίου 

!961 εχει πλήρως άποδειχθfj . Τό είχον καταγγείλει πρός 

τήν 'Υμετέραν Μεγαλειότητα κατά τήν τελευταίαν μου 

άκρόασιν τής 21 'Οκτωβρίου 1961. Ένθυμοuμαι δτι ε{χε 
προκαλέσει τότε είς τήν 'Υμετέραν Μεγαλειότητα καί είς 

τόν παριστάμενον διάδοχον μεγάλην δυσαρέσκειαν ή έν-
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τολή, τήν δποίαν ε{χον δώσει πρός τούς πολιτευτάς τής 

·Ενώσεως Κέντρου, δπως "άντιμετωπίσουν τήν βίαν ώς 

ύπερήφανοι άνδρες καί άληθείς πολίται τής δημοκρατίας". 

Δέν ηθέλατε νά πιστεύσητε δτι πράγματι ήσκείτο κατά τάς 

εκλογάς βία. 'Επηκολούθησεν Ι:κτοτε ή άποκάλυψις των 

γεγονότων. Δέν πρόκειται τώρα νά τά Ιστορήσω, διότι εΙ

ναι πασίγνωστα . 'Αναγράφονται είς τήν "Μαύρην Βί

βλον", τήν δποίαν εξέδωκεν ή 'Ένωσις Κέντρου. Καί δέν 

ύπάρχει σήμερον κανείς, δ δποίος νά άμφιβάλλη, δτι του

λάχιστον ε{ς βουλευτής έκάστης εκλογικής περιφερείας, 

κατά μέσον δρον, εκερδήθη άπό τήν ΕΡΕ μέ άθέμιτα μέσα. 

Αί εκλογικαί περιφέρειαι ε{ναι 55. Κατά συνέπειαν άντί 
τών 172 εμφανισθέντων ώς ε πι τυχόντων βουλευτών τής 
ΕΡΕ, τό πολύ 120 θά άνήκον είς τήν ΕΡΕ, έάν ε{χον ενερ
γηθή τίμιαι εκλογαί. Δέν θά διέθετε έπομένως κοινοβου

λευτικήν αύτοδυναμίαν, επί τής δποίας σήμερον στηρίζε

ται διά νά κατασκευάζη μονοκομματικόν Κρ.άτος. 

»3. 'Ενώπιον αύτής τής καταστάσεως εύρέθη ή 'Ένω
σις Κέντρου τήν έπομένην τών εκλογών. Καί ετέθη τό δί

λημμα "'Υποταγή ή άγών;". 

»' Ομόφωνος ύπήρξεν ή άπόφασις του άγώνος. 'Ο πρώ
τος λόγος τής άποφάσεως ήτο τό ηθικόν χρέος. 'Οφείλο

μεν, ώς δημόσιοι άνδρες, ώς πολίται τής έλληνικής δημο

κρατίας, νά μή άνεχθώμεν τήν παραβίασιν τής άληθους 

θελήσεως του έλληνικου λαου .• ο δεύτερος λόγος ήτο ή 
εθνική σκοπιμότης. 'Εάν άπεφασίζετο άνοχή, ή όποία θά 

ίσοδυνάμει μέ ύποταγήν, θά επηκολούθει γενική άπογοή

τευσις των όπαδών μας· διά τό μέλλον, καί τό Κέντρον κατ' 
ούσίαν θά διελύετο. Τήν σημαίαν του άγώνος θά ϋψωνε 

μόνη ή ΕΔΑ, διά νά επακολουθήση ή πόλωσις τών δύο 

άκρων, ή όποία άποτελεί τόν θανάσιμον κίνδυνον καί του 

εθνους καί τής δημοκρατίας. 

»4. • Η 'Ένωσις Κέντρου, άποδυομένη είς τόν άγώνα, 
προσδιώρισε πρώτον της σκοπόν, τό αίτημα: τίμιον Κρά

τος, τίμιον εκλογ,ικόν σύστημα, τίμια ι εκλογαί. 'Εξήτασεν 

εν συνεχεί~ τά μέσα του άγώνος. Συνεζητήθη τό ενδεχόμε

νον παραιτήσεως τών βουλέυτών τής • Ενώσεως Κέντρου. 
'Αλλά εκρίθη άπρόσφορον. Διότι θά ώδήγει ~ίς άμέσους 
εντός 45 ή μερών νέας εκλογάς, χωρίς νά !:χουν προηγηθή 
οuτε αί πλήρεις άποδείξεις του εκλογικου πραξικοπήμα

τος, οuτε αί εγγυήσεις τιμίου Κράτους πρός ενέργειαν 

άληθώς ελευθέρων εκλογών. Διά τουτο επροτιμήσαμεν πα

ραμονήν είς τήν Βουλήν καί άνένδοτον άγώνα εναντίον 

τών σφετεριστών τής εξουσίας. Καί πρός άποκατάστασιν 
του πολιτεύματος, εστράφημεν καί πρός τούς δύο παρά

γοντας τής Πολιτείάς, τόν λαόν καί τόν βασιλέα. 
»'Η φωνή μας εύρε βαθείαν άπήχησιν είς τόν λαόν. • Η 

πλειοψηφία του έλληνικου λαου άκολουθεί σήμερον μέ 

ενθουσιασμόν τόν άγώνα τής • Ενώσεως Κέντρου. Καί κατ' 
εξοχήν, τό κήρυγμα τής άληθους δημοκρατίας, μέ τά ίδεώ

δη τής ελευθερίας, τής δικαιοσύνης καί τής άρετής, εχει 

ενστερνισθή ή νεότης, ή όποία δονείται άπό ίδεαλισμόν 

καί εύρίσκεται είς τήν πρωτοπορίαν του άγώνος. 

»Παραλλήλως εστράφημεν καί πρός τόν άνώτατον άρ

χοντα ώς ρυθμιστήν του πολιτεύματος. Διεκηρύξαμεν μέ 

παρρησίαν τάς πεποιθήσεις μας. ·Η ΕΚ δέν θέτει καθε

στωτικόν ζήτημα. Θεωρεί δμως ύφιστάμενον συνταγματι

κόν ζήτημα. Τό πολίτευμα !:χει παραβιασθή μέ τό εκλογι

κόν πραξικόπημα. Καί ζητεί άπό τόν βασιλέα, ώς ρυθμι-

στήν του πολιτεύματος, τήν άποκατάστασιν τής δμαλής 

λειτουργίας του. 

»5. 'Η ΕΡΕ !:χει επιδοθή είς τήν διαβολήν του άγώνος 
του Κέντρου. 

»α. 'Αποδίδει τόν άγώνα μας είς ελατήρια προσωπικής 

ματαιοδοξίας καί φιλαρχίας. Τής ε{ναι άδύνατον νά εννοή

ση εύγενείς άγώνας ύπέρ άνωτέρων ίδανικών, άπό τά όποία 

εμπνέεται ή 'Ένωσις Κέντρου. 

»β. Καταλογίζει είς ήμaς δτι φθείρομεν τούς θεσμούς. 

'Αλλά συμβαίνει άκριβώς τό άντίθετον. • Ημείς θέλομεν νά 
εξάρωμεν τούς θεσμούς είς τήν ύψηλήν, άπρόσωπον, 
άκομμάτιστον, εθνικήν των άποστολήν. 'Ισχυρίζεται ή 

ΕΡΕ δτι επιδιώκομεν νά άναμίξωμεν τόν βασιλέα είς τήν 

άντιδικίαν των κομμάτων. 'Αλλά δταν λειτουργή δμαλώς 

τό πολίτευμα, δέν εχει βεβαίως κανένα λόγον άναμίξεως δ 

βασιλεύς. 'Όταν δμως τό πολίτευμα !:χει παραβιασθή καί 

εύρίσκονται είς τήν άρχήν όχι νόμιμοι κυβερνήται, άλλά 

σφετερισταί τής εξουσίας, τότε βεβαίως επιβάλλεται πρω

τοβουλία του βασιλέως. Διότι, ή μή άνάμιξις, ή aνοχή, 
ίσουται μέ συνενοχήν. 

>>'Ισχυρίζεται ή ΕΡΕ δτι επιδιώκομεν τήν φθοράν των 

ενόπλων δυνάμεων. Έπήλθεν δμως ήδη, άκόμη καί ενώπι

ον τής δικαιοσύνης, ή πλήρης άποκάλυψις, δτι ή ΕΡΕ κα

πηλεύεται τάς ενόπλους δυνάμεις πρός κομματικήν εκμε

τάλλευσιν. ·Η 'Ένωσις Κέντρου άντιθέτως διακηρύττει 

ότι οuτε ή πολιτική επιτρέπεται νά είσχωρή είς τόν στρα

τόν, οuτε δ στρατός είς τήν πολιτικήν. Καί δτι πρέπει νά 

άφεθή άπερίσπαστος είς τήν μεγάλην εθνικήν του άποστο

λήν. 

»γ. ~ Αλλη διαβολή τής ΕΡΕ κατά τής 'Ενώσεως Κέν

τρου ε{ναι δτι τάχα συνοδοιπορεί μέ τήν ΕΔΑ. 'Αλλά καί 

είς αύτή ν τήν περίπτωσιν ή ΕΡΕ ψεύδεται. 'Η ΕΔΑ !:χει 

ύποστή βαρύτατα πλήγματα άπό τόν άγώνα τής ·Ενώσεως 

Κέντρου. Μέ τόν άγώνα μας !:χει συντελεσθή δ επαναπα

τρισμός τής δημοκρατίας, τήν όποία ν εκαπηλεύετο ή ΕΔΑ. 

Καί ή νεότης, τήν δποίαν liλλοτε παρέσυρεν ή liκρα aρι

στερά, !:χει στρατευθή σήμερον κάτω άπό τήν ίδικήν μας 

σημαίαν. Καίε{ ναι τό γεγονός αύτό άληθώς ίστορική ύπη

ρεσία τής 'Ενώσεως Κέντρου ύπέρ του εθνους καί τής δη

μοκρατίας. 

»δ. "νΕξαλλον" όνομάζει τόν άγώνα μας ή ΕΡΕ. 'Αλλά 

δλόκληρος δ άγών τής • Ενώσεως Κέντρου συνοψίζεται είς 
τό ελάχιστον αίτημα τών ίσων συνθηκών εκλογικής άνα

μετρήσεως: Είς τό στοιχειώδες αίτημα του τιμίου Κράτους. 

Καί επρεπε νά !:χη βυθισθή είς τέλ~α παρακμής ή ΕΡΕ καί 

νά Ι:χη άπολέσει τό αίσθημα τής ηθικής εόθιξίας, διά νά 

όνομάζη "!:ξαλλον" τό αίτημα τής τιμιότητας. 

»6. 'Αλλά ή Κυβέρνησις τής ΕΡΕ δένε{ ναι μόνο παρά
νομος εκ γενετής. Μέ τήν πολιτικήν τήν δποίαν ήκολού

θησεν άπό των εκλογών άπεξενώθη άκόμη περισσότερον 

άπό τόν λαόν. ν Εχει διευρύνει τήν διάστασιν μεταξύ λαου 

καί Κυβερνήσεως, ή όποία όχι μόνον δικαιολογεί, άλλά 

επιβάλλει τήν παρέμβασιν του ρυθμιστου του πολιτεύμα

τος. 

»' Η ΕΡΕ !:χει όργανώσει κομματικόν καί άστυνομικόν 
κράτος, τό δποίον άποτελεί ·συνέχειαν παραβιάσεως τής 

δημοκρατίας. 'Ο λαός πάσχει. 'Η ερήμωσις τών χωρίων, δ 

μαρασμός των επαρχιών καί ή άλητεία των μεγαλουπόλεων 

άποτελουν τήν άπόδειξιν. 'Επιδεινουται ή άνεργία, ή ύπα-
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πασχόλησις, καθώς κ:αί ή αίμορραγία τής μεταναστεύσεως, 

ή όποία στερεί συνεχώς τήν χώραν dπό τάς ύγιεστέρας 

δυνάμεις της. 'Υπάρχει άνισος κατανομή τοϋ είσοδήμα

τος, ή όποία εξηγεί τήν εξαθλίωσιν τών λαϊκών τάξεων. Τό 

dγροτικ:όν είσόδημα, συμφώνως πρός τάς στατιστικ:άς αύ

τής τής Κυβερνήσεως, κατά τήν τελευταίαν πενταετίαν πα

ραμένει στάσιμον. Κυβερνa ή ΕΡΕ επί όκ:τώ έτη κ:αί δέν 

ύπήρξε κ:αμμία σοβαρά προπαρασκευή πρός aντιμετώπισιν 

τών προβλημάτων τής Κοινής 'ΑγορCiς. 

» Ύ πάρχει είς τά περισσότερα "έργα" τής ΕΡΕ επίδει
ξις, προχειρότης, σπατάλη. 'Η Παιδεία κ:αί ή Διοίκησις, 

αί δποίαί dποτελοϋν τήν .ύποδομήν τής οίκ:ονομικ:ής ανα

πτύξεως, έχουν έγκ:αταλειφθή. 

»Καί ύπάρχουν έπίσης εύθύναι ήθικ:ής τάξεως. Τό κόμ

μα δέν εΙναι, δπ(J)ς όφείλει, είς τάς δημοκρατίας, λειτουρ

γία τοϋ Κράτους. 'Αντιθέτως, τό Κράτος έχει κ:αταστή 

έπιχείρησις τοϋ κόμματος. Έζητήσαμεν είς τήν Βουλήν 

τήν σύστασιν έξεταστικ:ής επιτροπής των "έργων" τής 

ΕΡΕ, τήν δποίαν δμως δέν dπεδέχθη ή Κυβέρνησις. 

»'Εξηγείται τοιουτοτρόπως διατί σήμερον δ λα ι σχεδόν 

αί κ:οινωνικ:αί τάξεις έχουν στραφή έναντίον τής ΕΡΕ κ:αί 

aποβλέπουν μέ έμπιστοσύνην είς τόν ίδικ:όν μας dγώνα. 

>>7. ·Αλλά τίθεται τό έρώτημα: 'Επικαλούμεθα τήν 

έπέμβασιν τοϋ βασιλέως, ώς ρυθμιστοϋ τοϋ πολιτεύματος. 

τί δύναται δμως δ βασιλεύς συμφώνως πρός τό πολίτευμα; 

>>Τρείς εΙναι οί άρμοδιότητες τοϋ βασιλέως συμφώνως 

πρός τό Σύνταγμα: 

>>α. 'Ο βασιλεύς εΙ ναι έθνικ:ός σύμβουλος των ύπευθύ

νων συμβούλων του. 

>>β. Συμφώνως πρός τόν t'iρθρον 3 τοϋ Συντάγματος, δ 
βασιλεύς διορίζει κ:αί παύει τούς ύπουργούς. Καί ή Κυβέρ

νησις, συμφώνως πρός τό άρθρον 78, πρέπει νά dπολαύη 
τής έμπιστοσύνης τής Βουλής. 'Οφείλει, μόλις κ:αταρτι

σθή, νά ζητήση ψήφον εμπιστοσύνης dπό τήν Βουλήν. 

>>γ. Υ Αν ή Βουλή dρνηθή έμπιστοσύνην εiς τήν Κυβέρ

νησιν, ό βασιλεύς εχει τό δικαίωμα, συμφώνως πρός τό 

t'iρθρον 37, νά διαλύση τήν Βουλήν κ:αί νά προκ:ηρύξη 
εκ:λογάς έντός 45 ήμερων. Αυταί εΙναι αί συγκ:εκ:ριμέναι 
άρμοδιότητες τοϋ βασιλέως, συμφώνως πρός τό Σύνταγμα. 

>>Δικ:αιοϋται έπομένως δ βασιλεύς, έκτός τής διαλύσεως 

τής Βουλής, πρώτον, νά συμβουλεύη τούς συμβούλους του. 

Καί t'iν αί συμβουλαί δέν είσακ:ουσθοϋν κ:αί κ:ρίνη δτι τό 

γενικ:ώτερον συμφέρον τής χώρας τό ύπαγορεύει, δικ:αιοϋ

ται νά σχηματίση νέαν Κυβέρνησιν κ:αί νά dπευθυνθή πρός 

τήν Βουλήv, dπό τήν δποίαν ή Κυβέρνησις νά ζητήση εμ

πιστοσύνην. Καί διά τήν άσκ:ησιν αυτοϋ τοϋ βασιλικ:οϋ 

δικαιώματος, κατ' έξοχήν δ σημερινός aρχηγός τής ΕΡΕ 

δέν δύναται νά έχη διάφορον γνώμην, διότι γνωρίζει τόν 

Όκ:τώβριον τοϋ 1955, δπότε κ:αί dδιάβλητος πλειοψηφία 
εΙχεν aντιθέτως έκ:δηλωθή κ:αί ή dνάθεσις εντολής πρός 

σχηματισμόν Κυβερνήσεως έσήμαινεν, ύπό τάς ύφισταμέ

νας τότε συνθήκ:αξ, έπίσης κ:αί κ:ομματικ:ήν κ:αθιέρωσιν τής 

ήγεσίας τής δεξιaς. 

>>Αύτών τών συνταγματικών δικαιωμάτων τοϋ βασιλέως 

ύπό τάς σημερινάς έξαιρετικ:άς συνθήκ:ας, έπικ:αλείται τήν 

t'iσκ:ησιν ή 'Ένωσις Κέντρου, πρός aποκατάστασιν τής πο

λιτικής δμαλότητος. 

>>Δέν ζητοϋμεν επομένως παραβίασιν. Ζητοϋμεν τήρη

σιν τοϋ Συντάγματος. 

>>·Ισχυρίζονται οί dπολογηταί τής ΕΡΕ δτι δσάκ:ις είς 

τό παρελθόν επεχειρήθη διάλυσις τής Βουλής, έπηκ:ολού

θησαν δοκ:ιμασίαι. ·Αλλά τοϋτο δύναται νά συμβή δταν ή 

διάλυσις στρέφεται έναντίον γνησίας πλειοψηφίας κ:αί 

dποβλέπη είς έπιβολήν είτε προσωπικής ευνοίας είτε προ

σωπικής πολιτικής. 'Όταν δμως aποβλέπει aνιδιοτελώς 

κ:αί dπροσωπολήπτως είς τήν δμαλήν λειτουργίαν τοϋ δη

μοσίου βίου, τότε δέν κλονίζει, άλλά στερεώνει κ:αί τόν 

θρόνον κ:αί τό πολίτευμα. 

>>8. 'Ο βασιλεύς δέν εΙ ναι μόνον θεματοφύλαξ τοϋ 

έθνους. ΕΙναι έπίσης κ:αί θεματοφύλαξ τής δημοκρατίας. 
>>'Ηρακλείς τοϋ Στέμματος Ισχυρίζονται δτι, διά νά εΙ

ναι πλήρης ή προστασία τοϋ έθνους, θά πρέπει νά περιορι

σθή ή δημοκρατία. Καί θά πρέπει νά κ:υβερνa έστω κ:αί μέ 

dθέμιτα μέσα τό "γνησίως" εθνικ:όφρον κόμμα, ή δεξιά. 

'Αλλ' δσοι ύποστηρίζουν αυτόν τόν παραλογισμόν, οί "ύ

περεθνικ:όφρονες", δέν ε{ ναι dληθείς πατριώται. ΕΙ ναι κά

πηλοι τοϋ πατριωτισμού. 'Η πλήρης λειτουργία τής δημο

κρατίας όχι μόνον δέν εύρίσκ:εται είς aντίθεσιν, συμπίπτει 

κ:αί μέ τά πάγια συμφέροντα τοϋ Θρόνου, διότι τόν στηρί

ζει είς τήν ιiγάπην δλου τοϋ λαοϋ. 

>>Ένθυμοϋμαι, πρό όλίγων έτών, μίαν συνομιλίαν μας 

εiς τά ·Ανάκτορα, παρισταμένου κ:αί τοϋ σημερινοϋ προέ

δρου τής Κυβερνήσεως. 

»"Δέν έχετε, εΙπον, κοινά συμφέροντα μέ τόν κ:. πρωθυ

πουργόν. 'Ο aρχηγός τής ΕΡΕ έχει βραχυπρόθεσμα, τό 

Στέμμα έχει μακροπρόθεσμα συμφέροντα. Τόν dρχηγόν 

τής ΕΡΕ ενδιαφέρουν αί προσεχείς έκ:λογαί. Τόν θρόνον 

ενδιαφέρουν κ:αί αί μέλλουσαι. Εiς τήν ΕΡΕ dρκ:εί τό εν 

τρίτον τοϋ έλληνικ:οϋ λαοϋ, τό όποίον μέ έπιδέξια έκ:λογι

κ:ά συστήματα κ:αί μέ dθέμιτα μέσα δύναται νά κ:ατασκ:ευά

ση κ:οινοβουλευτικ:όν μανδύαν. ·Αλλά τό Στέμμα δέν δύνα

ται νά στηριχθή εiς τήν μειοψηφίαν τοϋ έλληνικ:οϋ λαοϋ. 

"Άλλωστε, dφοϋ συμβαίνει τό Στέμμα νά διαθέτη τήν μεγά

λην πλειοψηφίαν τοϋ λαοϋ, διά ποίον λόγον θά πρέπει νά 

παραιτηθή οiκ:ειοθελώς dπό τήν πλειοψηφίαν κ:αί νά ταυ

τισθή μέ τήν μειοψηφίαν τής ΕΡΕ;" 

»9. Ό aρχηγός τής ΕΡΕ, dνελθών εiς τήν aρχήν διά 
τής βασιλικής ευνοίας, παραμένει επί όκ:τώ ετη όχι χάρις 

εις τήν έλευθέραν θέλησιν τοϋ έλληνικ:οϋ λαοϋ, άλλά χάρις 

εiς dθέμιτα μέσα. Καί έχει βαθμιαίως aΠοκτήσει τήν αί
σθησιν Ιδιοκτήτου τοϋ Κράτους. Τοϋ εΙναι ιiδύνατον νά 

εξοικ:ειωθή μέ τήν σκ:έψιν δτι εΙναι ένδεχόμενον, διά τής 

θελήσεως τοϋ λαοϋ, νά εγκ:αταλείψη τήν aρχήν. Μέ τό 

μονοκ:ομματικ:όν Κράτος, τό όποίον έχει κατασκευάσει, 

καθώς κ:αί τό έπαίσχυντον ραδιόφωνον, τό δποίον, δπως 

κ:αί εις τά δλοκ:ληρωτικ:ά Κράτη, aσχολείται dποκ:λειστι

κ:ώς μέ τήν εξύμνησίν του, παρέχει τήν εiκόνα άλλοτε δι
κ:τάτορος κ:αί άλλοτε dνευθύνου άρχοντος. ΥΕχουν ύπολει

φθή πλέον μόνον τά εξωτερικά γνωρίσματα τοϋ πολιτεύμα

τος. Καί χρησιμοποιεί δλα τά dθέμιτα μέσα πρός κ:ατακ:ρά

τησιν τής dρχής: Καί τήν βίαν κ:αί τήν νοθείαν κ:αί τά 

τεχνάσματα. Καί εiς τήν κ:ατηγορίαν των τεχνασμάτων ύπά

γεται κ:αί ή τελευταία πρότασις πρός dναθεώρησιν τοϋ 

Συντάγματος. · Απέβλεψεν εις δύο δόλους. Πρώτον: νά πα

ρασυρθή ή 'Ένωσις Κέντρου εiς συμμετοχήν, ή όποία θά 

ώδήγει είς dτέρμονας συζητήσεις κ:αί κατά συνέπειαν είς 

εκ:φυλισμόν τοϋ ιiγώνος. Καί δεύτερον, νά δημιουργηθούν 

αί προϋποθέσεις νέου εκ:λογικ:οϋ πραξικοπήματος. Διότι 
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είς τήν παλαιάν πρόφασιν τής προφυλάξεως άπό τόν κομ

μουνισμόν, θά προσετίθετο καί νέα πρόφασις προστασίας 

το~ θρόνου άπό τόν κίνδυνον έξτρεμιστικών στοιχείων, τά 

όποία θά ήτο δυνατόν νά είσέλθουν είς τήν Βουλήν καί νά 

έπιδιώξουν τήν έκτροπήν τής ·Αναθεωρητικής είς Συντα

κτικήν Συνέλευσιν ... 
» I Ο. Μεγαλειότατε, 
»Σάς ώμίλησα μέ άπερίφραστον είλικρίνειαν. Κατέχο

μαι, ώς ήγέτης τής ·Ενώσεως Κέντρου, είς τήν δποίαν σή

μερον άνήκει ή πλειοψηφία του έλληνικου λαου, άπό αί

σθημα ίστορικής εύθύνη~. 

>>·Η χώρα εύρίσκεται σήμερον ένώπιον κρισίμου καμ

πής. Θά ε{ναι δυνατόν νά άνοιχθή ή λεωφόρος τής δημο

κρατίας, καθώς έπίσης θά ε{ναι δυνατόν νά ε{σέλθωμεν είς 

περίοδον βαρυτάτης άνωμαλίας . Καί έξαρτaται τουτο άπό 
τάς άποφάσεις τής Ύμετέρας Μεγαλειότητας. 

»Ή 'Ένωσις Κέντρου δέν ζητεί προνόμια. Δέν ζητεί 

εϋνοιαν. Ζητεί έλευθερίαν καί δικαιοσύνην. Ζητεί δημο

κρατίαν. Καί τίποτε δέν θά ήτο εύτυχέστερον σήμερον άπό 

τήν άπόφασιν του άνωτάτου άρχοντος νά παράσχη δημο

κρατίαν. Τά νέφη, τά όποία εχουν σωρευθή μεταξύ των δύο 

παραγόντων τής Πολιτείας, του λαου καί του βασιλέως, θά 

διελύοντο. Καί θά έπανήρχετο ή άγάπη του λαου. 

»'Εάν δμως τό αίτημα του λαοϋ διατυποϋται είς μάτην, 

έάν διαπιστωθή δτι δ ρυθμιστής τοϋ πολιτεύματος δέν εχει 

εϊτε τήν θέλησιν, είτε τό θάρρος νά έπιβάλη τήν άποκατά

στασιν τής δημοκρατίας, τότε, δυστυχώς, δδηγούμεθα είς 

νέον διχασμόν. 

>>Καί όχι έξ έθνικής άντιθέσεως. ·Αλλά μόνον χάρις είς 

τόν εύτελή λόγον, δτι δ άρχηγός τής ΕΡΕ δέν έννοεί νά 

στερηθή τής έξουσίας! 

>>'Ο λαός, συμφώνως πρός τό άκροτελεύτιον άρθρον 

τοϋ Συντάγματος καί συμφώνως πρός τήν ύπερήφανον έλ

ληνικήν παράδοσιν, έκπληρών τό ήθικόν χρέος του, θά 

διεξαγάγη μέ δ λα τά μέσα, τόν άγώνα. 'Οσονδήποτε χρό

νον καί δσασδήποτε θυσίας καί liν άπαιτήση. Διότι εlναι 

άγών έλευθερίας καί τιμής». 

·Η κίνηση τοϋ Γ. Παπανδρέου νά δώσει στή δη

μοσιότητα τήν έπιστολή του πρός τό βασιλέα, κ:αθώς 

κ:αί οί άπόψεις πού έκ:φράζονται σ' αύτήν, προκάλε

σαν τήν εντονη άντίδραση τοϋ Κ. Καραμανλή, ό 

όποίος εκ:αμε τήν άκ:όλουθη δήλωση: 

«Τό κείμενον, τό όποiΌν άπεστάλη ύπό τοί5 άρχη

γοί5 τής ΕΚ πρός τήν Α. Μ. τόν βασιλέα άπηυθύνθη, 

ώς θά εχουν ήδη διαπιστώσει οί άναγνώσαντες του

το, τύποις καί ούσίf! πρός αύτούς καί ούχί πρός τόν 

άνώτατον άρχοντα. Δέν έπιθυμώ νά χαρακτηρίσω 

τήν μέθοδο ν αύτή ν τής χρησιμοποιήσεως τοί5 άνευθύ

νου πολιτειακού παράγοντος ώς προσχήματος διά νά 

άπευθυνθή ύπό άρχηγοί5 κόμματος προκήρυξις πρός 

τόν λαόν, οϋτε τήν ύπό του άποστολέως παράδοσιν 

τοί5 κειμένου είς τήν δημοσιότητα. 

)) <Ο βασιλεύς δένε{ ναι άποδέκτης προκηρύξεων. 
Δι ' αύτόν τόν λόγον τό κείμενον θά άντιμετωπισθή 
καί ώς πράξις πολιτική τελείως άσχετος πρός τόν 
άνώτατον άρχοντα. 

))Α. Πρώτον, καί κυρίως, όφείλω νά άπαντήσω είς 

τάς άναπτυσσομένας εlς τήν έπιστολήν καινοφανείς 

συνταγματικάς θεωρίας τοί5 άρχηγοί5 τής ΕΚ, αί 

δποίαι άποτελοvν έκπληκτικά εύρήματα άντιδημο

κρατικής νοοτροπίας. 

))[. Βεβαίως, ό άνώτατος άρχων ε{ναι δ έθνικός 
σύμβουλος τών ύπευθύνων πολιτικών συμβούλων 

του. Πέραν τών ρητώς ύπό τοί5 Συντάγματος δριζομέ

νων προνομιών αύτοί5, ώς ή τής διαλύσεως τής Βου

λής, ε{ναι αύτονόητος ή τοιαύτη έθνική άποστολή 

τοί5 βασιλέως. Άλλά τί ζητεί δ άρχηγός τής ΕΚ νά 

πράξη, έν τfί άσκήσει τής συμβουλευτικής άποστο
λής του, ό βασιλεύς; Ζητεί νά ύποδείξη εlς τόν άρ

χηγόν τής πλειοψηφίας νά ύποκύψη εiς τόν έκβια

σμόν τής μειοψηφίας. <Οσάκις, έπομένως, μία άδί

στακτος καί άδιαφοροvσα διά τήν ήρεμίαν τοί5 τόπου 

καί τήν κανονικήν λειτουργίαν τοί5 πολιτεύματος 

μειοψηφία έπιθυμεί, παρά τήν θέλησιν τοί5 λαοί5, νά 

έπικρατήση καί άπευθύνει πρός τούτο άδlκους καί 

άνοικείους άπειλάς κατά τοί5 Στέμματος, θά πρέπει δ 

βασιλεύς νά συνιστά εlς τήν Κυβέρνησιν νά παραβιά
ζη τήν λαϊκήν έντολήν, διά νά ίκανοποιήση τούς 

άσκοvντας τήν έκβίασιν; Πaς έχέφρων άνθρωπος 

γνωρίζει ότι άφ' ής στιγμής ή ~ημοκρατία άρχίσει 

νά ύποκύπτη εlς έκβιάσεις, θά ·καταντήση κάποτε 
έρμαιον εiς χείρας έκείνων οί δποίοι έπιδιώκουν τήν 

κατάργησίν της. Διότί δ μόνος τρόπος έπιβιώσεως 

τής δημοκρατίας ε{ναι ή σταθερά προσήλωσις εiς 

τάς βασικάς άρχάς τοί5 πολιτεύματος. 

))2. 'Εάν κρί νη δ άνώτατος άρχων ότι έδημιουργή
θη διάστασις μεταξύ Κυβερνήσεως καί πλειοψηφίας 
τοί5 λαοί5, προβλέπει τό Σύνταγμα τί δικαιούται νά 

πράξη. Νά διαλύση τήν Βουλήν καί νά προκηρύξη 
έκλογάς έντός 45 ήμερών. 

)) <Ο άντικειμενικός όμως σκοπός τών εiσηγήσε
ων τοί5 άρχηγοί5 τής ΕΚ ε{ναι άλλος. Καί κατέστη 

ούχί άπλώς διαφανής, άλλά έμφανέστατος εlς τό κεί

μενον, τό όποίο ν άπέστειλεν ούτος εiς τόν άνώτατον 

άρχοντα. Άπό τόν ρυθμιστή ν τοv πολιτεύματος δέν 

ζητεί νά κάμη έλευθέραν χρήσιν τών ύπό τοί5 Συντάγ

ματος παρεχομένων εlς Αύτόν προνομιών. Ζητεί νά 

έμπλέξη τόν ρυθμιστήν τοί5 πολιτεύματος εiς μίαν 
καθαρώς πολιτική ν ένέργειαν, δι ' ής, καθισταμένου 
Αύτοί5 οίονεί συνενόχου τής ΕΚ, θά έπεδιώκετο ή 

διάσπασις τοί5 κόμματος τής πλειοψηφίας καί δ 

σχηματισμός Κυβερνήσεως ή όποία έπεχείρει νά 

στηριχθή έπί τινα χρόνον εiς τήν έμπιστοσύνην 

αύτής ταύτης τής σημερινής Βουλής. Πρώτην φοράν 
εlς τήν πολιτικήν ίστορίαν του τόπου άπηυθύνθη 

πρός τόν άνώτατον άρχοντα ή άξίωσις νά μετάσχη 

πολιτικής συνωμοσίας εlς βάρος τοί5 άρχηγοί5 τής 

πλειοψηφίας καί τοί5 κυβερνώντος κόμματος, συνδυα

ζομένης μάλιστα τής άξιώσεως αύτής μέ τήν δήλωσιν 

ότι μόνον έάν πράξη τούτο δ βασιλεύς θά παύση νά 
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εlναι στόχος έκβιαστικων έπιθέσεων καί θά άνακτή

ση τήν ίδιότητα του άνευθύνου ρυθμιστού του πολι

τεύματος. 

»3. Πέραν δμως τής τοιαύτης άπαραδέκτου άξιώ
σεως έναντι τοv άνωτάτου άρχοντος, ή είσήγησις 

τοv άρχηγοv τής ΕΚ πάσχει καί άπό μίαν βαρυτάτην 

ήθικήν άνακολουθίαν. Ή Κυβέρνησις, ή δποία θά 

έσχηματίζετο ούτω, κατά τάς έπιθυμίας τοv κ. Πα

πανδρέου, θά έπαυεν αίφνιδίως - άφοv θά ήτο τής 

άρεσκείας του - νά εlναι παράνομος, ή δέ Βουλή, 

έπί τής δ ποίας ύπολογίζει μέ τήν άσυγκράτητον φαν

τασίαν του δτι θά ή το δυνατόν νά στηριχθή, θά μετε

τρέπετο διά τής μεθόδου τής μαγικής είκόνος, άπό 

νόθου εΙς γνησίαν. Ούτω, έπιβεβαιοvται έτι μaλλον ή 

άλήθεια δτι δλα τά μεγαλόστομα κηρύγματα τοv άρ

χηγοv τής ΕΚ περί βίας καί νοθείας, περί παρανόμου 

Κυβερνήσεως καί νόθου πλειοψηφίας, εlναι άπλά 

προσχήματα, τά δποία εlναι πανέτοιμος νά έγκατα

λείψη, άφ' ής στιγμής δ αύτός ή καί μικρότερος άρι

θμός βουλευτων τής παρούσης ΒουλΊjς, μέ ήλλοιωμέ

νην άπλως τήν κομματική ν σύνθεσιν τής πλειοψηφί

ας, θά έστήριζεν άλλην Κυβέρνησιν διατεθειμένην 

νά iκανοποιήση τάς όρέξεις του. 

»4. 'Αλλά ή έκπληκτικωτέρα έκδήλωσις τοv άρ
χηγοv τής ΕΚ εlναι δ Ισχυρισμός του δτι έπαυσε 

δήθεν νά ύπάρχη ρυθμιστής τοv πολιτεύματος, διότι 

έπί τής έπιστολής του έλαβε θέσιν δ άνώτατος άρχων 

διά τής ύπευθύνου Κυβερνήσεως. Καταληφθείς δέ 

διά τούτο άπό ίεράν άγανάκτησιν διετύπωσε καί πά

λιν άπειλάς κατά τής γαλήνης τοv τόπου. 

»Πaς 'Έλλην πολίτης γνωρίζει δτι δ άνεύθυνος 

άρχων ένεργεί καί έκφράζεται άποκλειστικως διά 

τής ύπευθύνου Κυβερνήσεως, ή δ ποία καί μόνη φέρει 

τήν εύθύνην δι ' άπάσας τάς βασιλικάς ένεργείας. 
Οiοσδήποτε άλλος τρόπος ένερyείας τοv βασιλέως 

θά ήτο άντίθετος πρός τάς άρχάς τοv πολιτεύματος 

καί πρός τάς κοινοβουλευτικάς μας παραδόσεις. 

»5. Πάντα ταύτα δμως άποτελοvν προσχήματα. 
Τό βέβαιον εlναι δτι δ άρχηγός τής ΕΚ έπιδιώκει, 

έπί τfj βάσει προδιαγεγραμμένου σχεδίου, τήν άνα

στάτωσιν τοv τόπου, δπως προκύπτει καί άπό τό γε

γονός δτι διετύπωσε τάς άπειλάς του περί διχασμού 

καί βαρειων συνεπειων διά τό Στέμμα έν Πειραιεί καί 

πρίν άκόμη γνωσθή δ τρόπος άντιδράσεως τοv ρυ

θμιστού του πολιτεύματος είς τήν έπιστολήν του. 

>>Β. Καί έρχομαι ήδη είς τάς γνωστάς καί μονοτό

νους καταγγελίας τοv άρχηyοv τής ΕΚ, τάς δποίας 

έθεώρησεν άναyκαίον νά περιλάβη καί εΙς τήν πρός 

τήν Α.~ τόν βασιλέα έπιστολήν του. 

>>1. \Q άρχηγός τής ΕΚ άξιοί άπό τόν άνώτατον 
άρχοντα δπως, οΙκειοποιούμενος τάς άρμοδιότητας 

τοv έκλογοδικείου, παραδεχθή δτι αi έκλογαί αί 

δποίαι διεξήχθησαν ύπό ύπηρεσιακής Κυβερνήσε

ως, διορισθείσης ύπό του ίδίου, άσκήσαντος έν προ-

κειμένφ συνταγματική ν προνομία ν, ύπήρξαν έκλογαί 

βίας καί νοθείας. 'Α ξ ιοί δπως δεχθή δ βασιλεύς ώς 
άληθές τό ψεύδος, τό δποίον δ ίδιος δ άρχηγός τής 

ΕΚ έχάλκευσε διά νά δικαιολογήση τήν ήτταν του. 

Γνωρίζει άριστα δ άρχηγός τής ΕΚ δτι μέ τό Ισχύον 

άναλογικόν κατά βάσιν σύστημα, τό δποίον, χωρίς 

νά άνταποκρίνεται εΙς έκλογικήν άνάγκην τής 'Εθνι

κής Ριζοσπαστικής Ένώσεως, παρεχώρησεν αύτη 

εΙς τήν άντιπολίτευσιν μέ τόσην yενναιοφροσύνην, 

ήτο άδύνατος δ έπηρεασμός του έκλογικοv άποτελέ
σματος άπό ένεργείας, οlαι αi ύπ' αύτοv καταγγελλό
μενα ι. Γνωρίζει δτι -καί έάν άκόμη αί άβάσιμοι κα

ταγγελίαι rου ήσαν άληθείς- δέν θά μετεβάλλετο τό 

έκλογικόν άποτέλεσμα παρά μόνον κατά τέσσαρας ή 

πέντε τό πολύ έδρας. Γνωρίζει, τέλος, δτι -καί έάν 

iσχυον εΙς τάς ένόπλους δυνάμεις αi αύταί ά'!αλογίαι 

δυνάμεως, αίτινες ένεφανίσθησαν εΙς τά πολιτικά 

έκλογικά τμήματα- ή άντιπολίτευσις θά έκέρδιζεν 

τό πολύ ένα βουλευτήν. Ή διαφορά, δμως, ώς γνω

στόν, μεταξύ ΒΡΕ άφ' ένός καί ΕΚ καί Προοδευτι

κων άφ' έτέρου, είς βουλευτικάς μέν έδρας άνήλθεν 

εlς 75, είς ψήφους δέ εlς 790.000 περίπου. Τό γεγο
νός, άλλωστε, δ τι τό έκλογοδικείον, μόνον άρμόδιον 

έκ τοv Συντάγματος νά κρίνη περί τοv άποτελέσμα

τος τής έκλογής, άπέρριψε τό σύνολον σχεδόν των 

ένστάσεων τής άντιπολιτεύσεως, έπιβεβαιώνει άπο

λύτως τό άβάσιμον των lσχυρισμων του άρχηyοv τής 

ΕΚ περί βίας καί νοθείας. 

>>2. 'Ο άρχηγός τής ΕΚ γνωρίζει τήν άλήθειαν. 

'Επιμένει, έν τούτοις, ε{ς τούς άνακριβείς lσχυρι

σμούς του, διότι έλπίζει δτι διά τής μονοτόνου έπα

ναλήψεως ταυτοσήμων συνθημάτων θά παραπλανή

ση ψυχολοyικως άφελείς τινάς, άλλά καί διότι αύτόν 

καί μόνον τόν τρόπον έφεvρε διά νά συγκρατήση ύπό 

τήν προσωπικήν του ήγεσίαν τήν ένότητα τοv κόμ

ματός του, δ πως προσφάτως καί δ ίδιος ώμολόγησεν. 

»Πρός δλοκλήρωσιν των άβασίμων ίσχυρισμων 

του, δι ' ών φαντάζεται δτι έξυπηρετεί τούς άνωτέρω 
σκοπούς, άναγκάζεται νά καταφεύγη καί ε{ς τά συν

θήματα περί ύπάρξεως άστυνομικοv ή κομματικού 

κράτους. Άδιαφορων διά τήν δυσφήμησιν τής χώ

ρας του εΙς τό έξωτερικόν, διακηρύσσει δτι έπαυσαν 

νά ίσχύουν έν αύτφ ή πολιτική έλευθερία καί α{ άρ

χαί τής .δημοκρατίας. Συνεπικουρούντων των κομ

μουνιστων, oi δ ποίοι έπιδιώκουν έπ' εύκαιpίf! νά λύ
σουν τάς ίδικάς των ύποθέσεις, ώς ή άμνήστευσις καί 

ή έπιστροφή είς τήν 'Ελλάδα των φονέων τής περιό

δου 1944-1949, έξαπέλυσε δ άρχηγός τής ΕΚ μίαν 
πολιτικως καί ήθικως άνοίκειον έκστρατείαν πρός 

άσκησιν έκβιασμοv πρός πaσαν κατεύθυνσιν. 'Αλλά 

ή ύπαρξις έν τfj χώρf! μας δικαιοσύνης, άποτελούσης 

παράδειγμα άμερολήπτου καί άνεξαρτήτου έξουσίας, 

ή έξικνουμένη μέχρις άσυδοσίας έλευθερία του iύ

που καί πρό παντός, ή άνεμποδίστως έκδηλουμένη 
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αναρχική δραστηριότης τής ΕΚ καί τής ΕΔΑ κατα

δεικνύουν aφ , έαυτών δτι τa περί aποκαταστaσεως 
τής δημοκρατίας καί τής έλευθερίας συνθήματα του 

κ. Παπανδρέου aποτελουν τήν μεγαλυτέραν aπaτην 

τής νεωτέρας ίστορίας μας. 

»'Ε& ν προσβaλη κaποιος τήν πραγματική ν εν

νοιαν τής έλευθερίας καί τήν ούσίαν του δημοκρατι

κου μας πολιτεύματος, αύτός δέν είναι ή Κυβέρνησις 

μέ τό δήθεν κομματικόν της κράτος. Είναι aκριβώς ό 

aρχηγός τής ΕΚ, ό όποίος, διά νά ένισχύση τόν 

aνένδοτον aγώνα του, ύποκινεί συστηματικώς τούς 

πολίτας καί lδίq τούς νέους, εlς aναρχικάς κατά τής 

πολιτείας έκδηλώσεις. 

»3. 'Ο aρχηγός τής ΕΚ εlς τό κείμενό ν του έμ

φανίζει τήν Έλλάδα, ώς aκριβώς, χάριν εύοδώσεως 

του aνενδότου aγώνος του, θά ηί5χετο νά είναι. Τήν 

έμφανίζει πλήρως έγκαταλελειμμένην καί τελουσαν 

ύπό τό aγχος τής καταστροφής. Προβλήματα βεβαί

ως ύπάρχουν. Καί δέν είναι δυνατόν παρά νά ύπάρ

χουν έφ ' δσον ή χώρα εύρίσκετο εlς τό κρίσιjιον 
στάδιον τής αναπτύξεώς της. Τά πλείστα δμως, εlς 

τήν έπίλυσιν τών όποίων ή Κυβέρνησις μετά συνέ

σεως προβαίνει, aποτελουν συνάρτησιν τής προόδου 

ή όποία έσημειώθη. Τούς δείκτας πάντως τής οlκο

νομικής καταστάσεως τής χώρας, aποτελουν ούχί τά 

αlτήματα τών διαφόρων τάξεων, aλλά ή σταθερότης 

του νομίσματος, ή οlκονομική δραστηριότης καί τό 

έθνικόν εlσόδημα, τό όποίον έντός 7ετίας ηύξήθη 

κατά 70%. 'Η χώρα, εϊτε τό θέλει εϊτε δχι ό κ. Πα

πανδρέου, εχει κατά τά τελευταία οκτώ ετη ριζικώς 

aναμορφωθή καί διά πρώτην φοράν εlς τήν ίστορίαν 

της ifνοιξαν διά τήν οlκονομίαν της όρίζοντες, οί 

όποίοι ύπόσχονται τήν θετικήν της aνοδον εlς τό 

έπίπεδον τής οlκονομίας τών έξειλιγμένων εύρωπαϊ

κών χωρών. 

»Γ. Αύτά &ξ ιοί aπό τόν βασιλέα καί αύτά καταγ

γέλλει καί διακηρύσσει ό aρχηγός τής ΕΚ. 'Επέστη 

δμως ή ό5ρα νά aντιληφθή δτι οφείλει νά προσαρμό

ση τήν πολιτική ν του κόμματός του εlς τό πολίτευμα 

καί νά έγκαταλείψη τάς καθεστωτικάς aπειλάς, τούς 

έκβιασμούς καί τάς έπαναστατικάς έκδηλώσεις. 

'Οφείλει νά aντιληφθή δτι ή Κυβέρνησις, ή όποία 

.νομίμως έξελέγη καί νομίμως κυβερνά τήν χώραν, 

εχει, όχι μόνον τήν θέλησιν, aλλά καί τήν δύναμιν 

νά προστατεύση τήν γαλήνη ν του τόπου καί τό συν

ταγματικόν μας πολίτευμα. Καί θά τό πράξη χωρίς 

ταλάντευσιν, διότι τουτο aποτελεί τό χρέος της καί 

εναντι του λαου, ό όποίος τήν έξέλεξε καί εναντι τής 

'Ιστορίας;>. 

'Η κυβερνητική aντίδραση στή δημοσιοποίηση 

τής επιστολής του Γ. Παπανδρέου, σέ συνάρτηση μέ 

τιΊν πρωθυπουργική δήλωση τής προηγουμένης, 27 
Μαρτίου, iδιαίτερα ϋστερα aπό τήν aποτυχία των 

συνομιλιών Βενιζέλου-Πιπινέλη, πού ε{χαν προηγη

θεί, θά δημιουργήσουν αναταραχή στούς κόλπους 

τής ΕΚ ώς πρός τήν τακτική πού εΠρεπε νά ακολου
θηθεί καί θά γίνουν aφορμή γιά τήν εκδήλωση νέας 

διαστάσεως Γ. Παπανδρέου καί τό Σ. Βενιζέλου. 

Σχετικά, ό ίστορικός Γ. Δαφνής γράφει: 

«'Η δήλωσις αότή τοu πρωθυπουργοu εξώργισε τόν 

άρχηγό τfjς ΕΚ πού, άμέσως, κατηγόρησε τόν Βενιζέλον 

δτι παρέσυρεν τό κόμμα ε{ς παγίδα . 'Ο Σ. Βενιζέλος, μόλις 

επληροφορήθη τά λεχθέντα ύπό του Παπανδρέου, του 

άπηύθυνε, στίς 29 Μαρτίου, τήν άκόλουθον έπιστολήν: 

»Κύριε πρόεδρε, 

)), Από πρόσωπα άξιόπιστα έπληροφορήθην δτι προ
χθές, κατόπιν τfjς εκδόσεως του κυβερνητικοί) άνακοινω

θέντος, μετά τήν κάθοδο ν του πρωθυπουργοί) άπό τά ·Ανά

κτορα, εξεφρaσθητε, ε{ς uφος εντόνου δυσφορίας, δτι δfj

θεν σaς παρέσυρα ε{ς μίαν παγίδα κατόπιν τfjς συνομιλίας 

μου μέ τόν βασιλέα, ενω άπό τό κυβερνητικόν άνακοινωθέν 

εξάγεται τό συμπέρασμα δτι έγώ ηπατήθην ε{ς τήν εκτίμη

σιν τfjς καταστάσεως. Τό σημερινόν, άλλωστε, άνακοινω

θέν σaς πιστοποιεί τό άξιόπιστον των πληροφοριών. 

))Φοβοuμαι, κύριε πρόεδρε, δτι, ενω επιδιώκομεν τόν αό

τόν άντικειμενικόν σκοπόν, άντιμετωπίζομεν τήν κατά

στασιν άπό εντελώς διαφορετικόν πρίσμα ώς πρός τήν δια

δικασίαν. Κατά τήν {δικήν μου γνώμη ν τό άνακοινωθέν τfjς 

Κυβερνήσεως δέν ,ήτο δυνατόν νά περιέχη τίποτε περισσό-

. τερον, άλλά καί τίποτε όλιγώτερον, άπό τό δτι ό βασιλεύς 
θά παραμείνη εντός τών συνταγματικών πλαισίων. Καί 

επειδή εξακολουθώ νά πιστεύω δτι εύρισκόμεθα ένώπιον 

πολιτικών εξελίξεων, εγώ θά συνεχίσω τάς προσπαθείας 

μου πρόςτήν κατεύθυνσιν ταύτην, ετοιμος νά άναγνωρίσω 

τήν πλάνην μου, εάν τά πράγματα μέ διαψεύσουν. Διά του

το θέτω καί ζητώ ώς δριον άναμονfjς τό διάστημα Ι:νός 

μηνός άπό σήμερον, διά νά πεισθώ καί εγώ δτι ύπfjρξεν 

άτυχής ή πρωτοβουλία τήν όποία ν άνέλαβον, όπότε θά συ

ναγάγω τά συμπεράσματα καί θά λάβω τάς άποφάσεις μου 

καί ό άνένδοτος άγών θά συνεχισθfj €τι εντονώτερος. Αί 

άνησυχίαι σας θά ήταν δικαιολογημέναι, έάν ό πρωθυ

πουργός, κατερχόμενος τών ·Ανακτόρων, έδήλωνεν δτι τά 

άναγραφόμενα ε{ς τόν άντιπολιτευόμενον τύπον, ώς πρός 

τά άποτελέσματα τfjς άκροάσεως του κ. Βενιζέλου, είναι 

τελείως άνυπόστατα. 

))Καί τώρα €ρχομαι είς ενα άλλο ζήτημα, τό όποίον 

δυνατόν νά δημιουργήση νέας διενέξεις ε{ς τούς κόλπους 

τfjς ΕΚ, διότι, ώς πληροφοροuμαι, €χετε τήν πρόθεσιν νά 

μέ άποκηρύξετε έάν μεταβώ ε{ς μίαν φιλικήν επίσκεψιν μέ 

τήν γυναίκα μου ε{ς τήν βασίλισσαν. Κύριε πρόεδρε, δέν 

ενόμισα δτι ήτο δυνατόν νά προκαλέση άντιδράσεις μία 

συνάντησις καθαρώς κοινωνικοί) περιεχομένου, διότι, έάν 

όντως υπάρχουν άντιρρήσεις εκ μέρους σας, λυποuμαι διό

τι τοιοuτον δικαίωμα ελέγχου δέν είμαι διατεθειμένος νά 

σaς άναγνωρίσω . Γνωρίζετε, κύριε πρόεδρε, πόσον συνετέ

λεσα ε{ς τήν σύμπηξιν τfjς ΕΚ, γνωρίζετε ποίας προσπα

θείας κατέβαλον διά τήν διατήρησιν τfjς Ι:νότητός της, 

γνωρίζετε δτι άπό τfjς πρώτης στιγμfjς μέ όλόκληρον τό 

κόμμα τών Φιλελευθέρων άνεγνωρίσαμεν καί εξακολουθοu

μεν νά άναγνωρίζωμεν τήν άρχηγίαν σας, πρέπει δμως νά 

γνωρίζετε δτι οόδέποτε εγινα καί πολιτικός όπαδός σας, 
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διά τοuτο δέν είναι δυνατόν νά δεχθω δπως τό κόμμα Ι;ξα

κολουθfj νά διοικfjται κατά τοιοuτον μονολιθικόν τρό
πον>>254. 

28 MAHIOY 1963 

'Ύστερα άπό καταγγελίες πού διατυπώνονται άπό 

βουλευτές τfjς άντιπολιτεύσεως, δτι «τό έπιτελούμε

νον εi.ς τόν χώρον τfjς δικαιοσύνης !:ργον χωλαίνει», 

ό ύπουργός τfiς Δικαιοσύνης, Κ. Παπακωνσταντί

νου, σέ παρέμβασή του στή Βουλή, μεταξύ άλλων 

παρατηρεί: 

«Δικαιοuμαι νά πιστεύω δτι ή Κυβέρνησις τfjς ΕΡΕ κα

τά τά τελευταία ετη εχει /;πι τελέσει σημαντικώτατον εργον 

εiς τόν τομέα τijς Δικαιοσύνης . Δέν πρόκειται, βεβαίως, νά 

άναφερθω εiς δσα εγιναν διά τήν σύνταξιν καί τήν προπα

ρασκευήν των διαφόρων κωδίκων, οϋτε διά τήν ψήφισιν, 

τήν δημοσίευσιν καί τήν εκδοσιν του Κώδικος του 'Ιδιω

τικοί) Ναυτικοί) Δικαίου, διά τήν προώθησιν του σχεδίου 

τijς νέας πολιτικfjς δικονομίας, διά τήν σύνταξιν των liλ

λων κωδίκων, των άναφερομένων εiς τά βοηθητικά πρόσω

πα τijς Δικαιοσύνης, τέλος δέ εiς τήν προώθησιν του θέμα

τος τfjς συντάξεως του ύπολοίπου μέρους του 'Εμπορικοί) 

Κώδικος. Είναι γνωστόν δτι, μετά τήν δημοσίευσιν του 

τμήματος περί 'Εμπορικοί) Μητρώου, ή άρμοδία 'Επιτρο

πή θά συμπληρώση ταχέως τό τμfjμα τfjς πτωχεύσεως. Συνέ

βαλαν εiς τήν εϋρυθμον λειτουργίαν τijς Δικαιοσύνης καί 

aντιμετώπισαν Ι;ξαιρετικως ενδιαφέροντα θέματα τά νο

μοθετήματα τά όποία Ι;ψηφίσθησαν κατά τήν τελευταίαν 

περίοδον, ώς τό περί Συμβουλίου 'Επικρατείας, εiσηγήσει 

του aξιοτίμου προκατόχου μου Κ. Καλλία, &.λλο νομοσχέ

διον, τό όποίον εiσηγήθη δ όμιλων εiς τήν Βουλήν καί 

περί του όποίου εκαμε λόγον δ συνάδελφος εκ Λεβαδείας 

(Δ . Παπασπύρου), περί τfjς διαδικασίας τijς άναιρετικfjς 

ενώπιον του 'Αρείου Πάγου. Τά ληφθέντα μέτρα διά τήν 

ύπηρεσιακήν κατάστασιν των ύπαλλήλων τfjς Γραμματεί

ας των δικαστηρίων καί του σωφρονιστικοί) προσωπικοί) 

aποδεικνύουν τήν κυβερνητικήν μέριμναν διά τά ζητήματα 

τfjς Δικαιοσύνης. Πέραν αuτοu νομίζω δτι ή σημερινή εi

κών πολλων δικαστηρίων εiς τάς επαρχίας είναι άψευδής 

μάρτυς τfjς μεταβολής, ijτις εχει επέλθει κατά τά τελευταία 

ετη εiς τόν τομέα τijς Δι~αιοσύνης. Είχα τήν εuκαφίαν, 

δταν συνεζητείτο τό νομοσχέδιον περί συστάσεως του 

'Οργανισμοί) Δικαστικοί) Μεγάρου τfjς πρωτευούσης, νά 

ύπενθυμίσω εiς πόσας πόλεις εγιναν νέα δικαστικά μέγαρα 

καί εiς ποίας κωμοπόλεις άνηγέρθησαν εiρηνοδικειακά 

καταστήματα, τιμωντα πραγματικως τόν τόπον μας>>255 

29 ΜΑΡτΙΟΥ 1963 

'Ο ύπουργός 'Εθνικfjς Παιδείας καί Θρησκευμά

των άναγγέλλει τά νέα μέτρα γιά τή βελτίωση της 

οi.κονομικfjς καταστάσεως τοϋ έφημεριακοϋ κλήρου. 

Στίς σχετικές δηλώσεις του, ό Γ. Κασιμάτης, άναλύ

οντας τίς κυβερνητικές άποφάσεις, άναφέρει: 

«'Η Κυβέρνησις, /;ν τφ /;νδιαφέροντί της διά τήν εξυ

πηρέτησιν του ύψηλοu σκοποί) εiς τό όποίον άποβλέπει ή 

'Εκκλησία καί /;ν πλήρει συνειδήσει του έθνικου συμφέ-

ροντος, πρός τό δποίον είναι συνυφασμένη ή 'Ορθόδοξος 

ήμων Χριστιανική Θρησκεία, άπέβλεψε πάντοτε μέ σεβα

σμόν καί μέ άγάπην πρός αuτήν . 'Αποτέλεσμα τούτου 

ύπfjρξεν ή άπόφασίς της νά συνεχίση τήν εiσφοράν αuτfjς 

πρός κάλυψιν του παρουσιαζομένου ελλείμματος εiς τήν 

οiκονομικήν διαχείρισιν τfjς 'Εκκλησίας. 'Η εiσφορά αu

τη καθιερώθη άμέσως μετά τήν Κατοχήν ύπό τήν μορφήν 

τfjς πληρωμfjς των μισθων των έφημερίων, ώς μέτρον aντι

μετωπίσεως των έκτάκτων συνθηκων, ύπό τάς όποίας εύρέ

θη τότε ή έλληνική οiκονομία. Διότι πρό τijς /;ποχfjς ταύ

της ϊσχυε καί παρ' ήμίν ή πανταχοu κρατοuσα ύγιής άρχή, 

ή κατοχυροuσα τήν άνεξαρτησίαν τfjς 'Εκκλησίας, δηλα

δή ή τfjς άναλήψεως δλων των έκκλησιαστικων δαπανων 

ύπό του θρησκευομένου λαου. Προϋπόθεσιν δμως συνεχί

σεως τfjς εiσφορiiς εταξεν ή Κυβέρνησις τήν άνασυγκρότη

σιν των οiκονομικων τfjς 'Εκκλησίας καί τήν άξιοποίησιν 

των πόρων αuτfjς . Είναι εuτυχής δέ διαπιστοuσα δτι έγένε

το δεκτή ή συμβολή της καί συνεκροτήθη ύπό τfjς Σεπτfjς 

'Ιεραρχίας εiδική έπιτροπή έκ των Σεβασμιωτάτων Μη

τροπολιτων Κορίνθου, Έλασσόνος καί Κοζάνης καί των 

καθηγητων κ. κ. Ι. Παρασκευοπούλου καί Σ. 'Αγαπητίδη. 

>>'Επειδή δμως ή έπιτροπή αuτη βραδύνει εiς τά πορί

σματά της, δ κ. πρόεδρος τijς Κυβερνήσεως, έν τφ ένδαφέ

ροντί του διά τήν 'Εκκλησίαν καί ττϊ έπιθυμί~ του δ πως μ ή 

καθυστερήση ή βελτίωσις των άποδοχων των έφημερίων, 

άπεφάσισε νά υίοθετήση εiσήγησιν του κ. ύφυπουργοu των 

Οiκονομικων καί έμοu καί νά δεχθij τάς προτάσεις τfjς 

·Ιεραρχίας, τάς διατυπωθείσας έν τ φ άπό 4 Φεβρουαρίου 
Ι 963 Ι;γγράφφ τijς 'Ιερiiς Συνόδου, ιJ>στε νά έπέλθη άπό Ι ης 

'Απριλίου ή τοιαύτη βελτίωσις . Διά του έγγράφου τούτου 

/;ζητείτο άπό τήν Κυβέρνησιν νά αuξήση τήν εiσφοράν της 

είς 114 έκατ. ετησίως άντί των κατά τό 1962 καταβληθέν
των 81.350.000, είς τρόπον ωστε νά έπέλθη αϋξησις των 
άποδοχων των έφημερίων κατά 300 δραχμάς μηνιαίως, νά 
καθιερώση δέ καί τό μονοπώ~ιον του κηροu, έξ ού προσε· 
δοκiiτο ή εϊσπραξις 15 έκατ. έτησίως. 

>>'Αποδεχομένη τάς προτάσει~ τijς 'Ιεραρχίας ή Κυ

βέρνησις έθεώρησε σκοπιμωτέραv, άντί τfjς μονοπωλήσε
ως τfjς έμπορίας τοϋ κηρου, ή όποία θά επληττε τούς ijδη 

άσκοϋντας τό έπάγγελμα έμπόρους, νά έπιβάλη δασμόν /;πί 

των κηρωδων ύλων. 'Εκ τούτου προσδοκiiται άσφαλέστε

ρον τό αuτό ποσόν των 15 έκατ., τό δποίον, είναι εuνόητον, 
δέν περιλαμβάνεται είς τήν Ι;ξ 114 έκατ. είσφοράν του Κρά
τους. Περαιτέρω δέ άποφάσισεν δχι μόνον νά δεχθij τήν 

κα-iαβολήν 300 δρχ. μηνιαίου είσοδήματος εiς τούς έφημε
ρίους, άλλά καί νά έξασφαλίση εiς αuτούς τήν παροχήν 

καί δώρων των Χριστουγέννων καί του Πάσχα, ιJ>στε νά 

έπέλθη οuτω πρόσθετος αϋξησις των μηνιαίων άποδοχων 

των κατά 250-150 δραχμάς. Ή παροχή αuτη δέν έζητήθη 
ύπό τfjς 'Ιεραρχίας, έπροτιμήθη δμως άπό τfjς Κυβερνή

σεως ώς εχουσα γενικωτέραν έπίπτωσιν άντί του ύπό τijς 

'Ιεραρχίας προταθέντος μηνιαίου είσοδήματος εiς μόνους 

τούς έφημερίους των μέχρι Ι .000 κατοίκων χωρίων. 
>>Διά τijς αuξήσεως ταύτης καί των άναμενομένων φυ

σιολογικων έπιβαρύνσεων των μισθων των έφημερίων λό

γω c'iλλων έπιδομάτων, ή ετησία επιβάρυνσις του προϋπο

λογισμοϋ θά άνέλθη είς 114 έκατ., ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι 
θά είσπραχθωσι πράγματι τά ύπό τfjς 'Ιεραρχίας ύπολογι

ζόμενα 50.300.000 ώς είσφορά τfjς 'Εκκλησίας άντί των 
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πέρυσιν εισπραχθέντων 35 /;κατ. καί δτι θά aποδώση 15 
/;κατ. ή φορολογία τών κηρωδών ύλών. Αί aνωτέρω aποφά

σεις τfjς Κυβερνήσεως περιεβλήθη σαν τό κuρος Πράξεως 

του 'Υ πουργικοu Συμβουλίου καί θά εφαρμοσθοuν aπό I ης 
'Απριλίου. 

»Τό γεγονός δτι ή Κυβέρνησις, διά νά μή βραδύνη ή 

βελτίωσις τfjς οiκονομικfjς θέσεως τών εφημερίων, ελαβε 

τήν aνωτέρω aπόφασιν, δέν σημαίνει δτι ή συσταθείσα 

επιτροπή δέν όφείλει όχι μόνον νά τερματίση εγκαίρως τό 

εργον της, aλλά καί νά πραγματοποιήση τήν εξυγίανσιν 

τών οiκονομικών τfjς 'Εκκλησίας διά τfjς λήψεως ριζικών 

μέτρων. Είναι δέ γνωστόν δτι αί δυνατότητες πρός τοuτο 

ύφίστανται, ωστε καί περαιτέρω βελτίωσις τfjς θέσεως του 

εφημεριακοu κλήρου νά είναι δυνατόν νά πραγματοποιηθfj 

καί ή συμβολή του Κράτους νά περιορισθfj. 

» ' Η Κυβέρνησις επιθυμεί τήν 'Εκκλησίαν κατά τό δυ

νατόν aνεξάρτητον καί μέ ηυξημένον τό κuρος της, πιστεύ

ει δέ δτι μίαν τών προϋποθέσεων πρός τοuτο θά aποτελέση 

ή οiκονομική της iσχύς, ή στηριζομένη εiς τούς iδίους της 

πόρους καί εiς τήν εiσφοράν του θρησκευομένου λαοί>». 

Τήν άπόφαση γιά τήν αύξηση τών μισθών των 

εφημερίων θά άναγγείλει στόν ίδιο τόν 'Αρχιεπί

σκοπο ό Κ. Καραμανλής, ό όποϊ:ος, μέ τήν εύκαιρία 

αύτή επεσήμανε δτι «ή Κυβέρνησις tτήρησε τήν ύπό

σχεσίν της, ή 'Ιερά Σύνοδος δμως είναι ύποχρεωμέ

νη νά tξασφαλίση τά χρήματα, τά όποία ύπεσχέθη 

νά καταβάλη, πρός συμπλήρωσιν τών κρατικών πι

στώσεων». 'Ο 'Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε στόν πρω

θυπουργό «τάς θερμάς εύχαριστίας του, διότι χάρις 

εiς τό προσωπικόν ενδιαφέρον του ελήφθη ή κυβερ

νητική άπόφασις, διά τής όποίας προσεφέρθησαν εiς 

τήν 'Εκκλησίαν τά μέσα, τά όποια εζήτησε διά τήν 

βελτίωσιν τής θέσεως τοϋ εφημεριακοϋ κλήρου, επι

τευχθείσης οϋτω τής καλυτέρας δυνατής λύσεως του 

θέματος». Τόν διαβεβαίωσε επίσης δτι ή 'Εκκλήσία 

θά εντείνει τίς φροντίδες της γιά τήν εξυγίανση των 

οiκονομικών της μέ τήν άξιοποίηdη τών πόρων καί 
τής περιουσίας της. Παράλληλα μέ δήλωσή του, 

άφοϋ άναφερθεϊ: στό ίστορικό τής πορείας τοϋ θέμα

τος θά τονίσει: 

«'Η Κυβέρνησις σήμερον διά τfjς aποφάσεως τfjς 

εξαγγελθείσης ύπό του ύπουργοu Παιδείας κ. Γ ρ. Κασιμά

τη, λύει ζήτημα ζωτικώτατον διά τόν εφημεριακόν κλfjρον, 

τό όποίον εχρόνιζε aπό τfjς συστάσεως του Κράτους. 

Προσωπικώς εκφράζω τάς ευχαριστίας μου πρός τόν πρω

θυπουργόν κ. Κ. Καραμανλfjν καί τήν Κυβέρνησιν καί 

επιφυλάσσομαι δπως, μετά τήν επανάληψιν τών εργασιών 

τfjς ' Ιερiiς Συνόδου, εκφράσω τήν όφειλομένην ευγνωμοσύ
νη ν καί εκ μέρους τfjς 'Εκκλησίας». 

'Εξάλλου, σέ σχετικό τηλεγράφημά του πρό τόν 

Κ. Καραμανλή, ό 'Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, 

διερμηνεύοντας τά αiσθήματα τής 'Ιεραρχίας τής 

'Εκκλησίας τής 'Ελλάδος, άνέφερε: 

«Μετ' ευλόγου συγκινήσεως καί πολλfjς χαρiiς πληρο

φορηθέντες επισήμως περί τfjς ευνοϊκfjς λύσεως του εφή-

μεριακοu ζητήματος εκφράζομεν όλοψύχως τάς ευχαρι

στίας ήμών καί τήν ευγνωμοσύνην τών ευεργετηθέντων καί 

επαινοuντες τά φιλόθρησκα ύμών αiσθήματα ευχόμεθα τήν 

ευλογίαν τοu Θείου δομήτορος τfjς 'Εκκλησίας». 

ι ΑΠΡΙΛΙΟΥ ι963 

Σέ δημοσιεύματα μερίδος τοϋ τύπου, φιλικά προ

σκειμένου στήν ΕΚ, εμφανίζεται ή πρεσβεία τών 

ΗΠΑ στήν 'Αθήνα «ώς επεμβαίνουσα πλησίον τοϋ 

βασιλέως πρός προστασίαν τής Κυβερνήσεως». Σύμ

φωνα μέ τίς πληροφορίες αύτές, στέλεχος τής άμερι

κανικής πρεσβείας επισκέφθηκε τά ' Ανάκτορα καί 

ζήτησε άπό τό βασιλέα νά μήν προβεϊ: σέ κυβερνητι

κές μεταβολές(!), γιά νά μή διαταραχθεϊ: ή πολιτική 

σταθερότητα τής χώρας2s6. 

'Εκπρόσωπος τής άμερικανικής πρεσβείας στήν 

'Αθήνα, άναφερόμενος στά δημοσιεύματα, δήλωσε: 

«Τόσον ό πρεσβευτής δσον καί άλλοι aνώτεροι διπλω

ματικοί ύπάλληλοι τfjς πρεσβείας συναντώνται aπό καιροί> 

εiς καιρόν μέ τόν βασιλέα. ουδεμία, εν τούτοις, συζήτησις 

διεξήχθη ποτέ τfjς φύσεως τfjς αναφερομένης εiς τά σχετι

κά δημοσιεύματα. Αί Ήνωμέναι Πολιτείαι δέν επεμβαί

νουν καί δέν επιθυμοuν επέμβασιν εiς τάς εσωτερικάς ύπο

θέσεις τfjς 'Ελλάδος». 

ι ΑΠΡΙΛΙΟΥ ι963 

Ό Κ. Καραμανλής δέχεται σέ συνεργασία τόν 

ύπουργό Γεωργίας, Δ. Βουρδουμπi'i, 'Εμπορίου, Π. 

Πιπινέλη καί τόν ύφυπουργό 'Εμπορίου, Α. Ταλια

δοϋρο, οί όποϊ:οι τόν ενημέρωσαν γιά θέματα τής άρ

μοδιότητός τους. 

Μεταξύ <'iλλων, άναφέρθηκε στόν πρωθυπουργό δ 

διαγωνισμός γιά τήν προμήθεια καί έγκατάσταση 

προκατασκευασμένων μεταλλικών λυομένων έλαιο

δεξαμενών καί σιταποθηκών. 'Ο Α. Ταλιαδοϋρος δή

λωσε δτι οί νέες έλαιοδεξαμενές, χωρητικότητος 

23.500 μ. τ., θά λειτουργήσουν τήν προσεχή περίοδο· 
καί πρόσθεσε δτι θά κατασκευαστούν δεξαμενές 

13.800 μ. τ. στήν 'Ελευσίνα, 5.500 στήν Κρήτη, 2.000 
στή Μυτιλήνη καί άπό μία τών 1.100 μ.τ. στήν Κέρ
κυρα καί τό Βόλο. Οί σιταποθήκες θά εΙ ναι χωρητικό

τητος 35.000 μ.τ. καί θά άνεγερθοuν σέ σιτοπαραγω
γικές περιφέρειες (Θεσσαλίας καί Μακεδονίας) καί 

30.000 μ. τ. στόν Πειραιi'i (ζωοτροφές έξωτερικοu καί 
σϊ:τος άπό τίς επαρχίες). 

3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ι963 

'Ο ύπουργός Συντονισμού, Π. Παπαληγούρας, 

συναντi'iται καί εχει μακρά συνομιλία μέ τόν πρε

σβευτή των ΗΠΑ στήν 'Αθήνα, Χ. Λαμπουίς. 'Όπως 

προκύπτει άπό τό μνημόνιο τής συνομιλίας πού θά 

άποσταλεϊ: στόν Κ. Καραμανλή, στή συνάντηση εγι

νε έκτενής άνασκόπηση καί άνάλυση των θέσεων 
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τής άμερικανικής Κυβερνήσεως πάνω στό θέμα τής 

στρατιωτικfjς καί οiκονομικής βοήθειας στήν · Ελ
λάδα. Σχετικά, ό Π . Παπαληγούρας άναφέρει: 

«Κατόπιν προσκλήσεώς μου μέ επεσκέφθη δ πρεσβευ

τής τών ·Ηνωμένων Πολιτειών τής 'Αμερικής εiς τήν οi

κίαν μου. Συνεζητήσαμεν γενικώτερον τά θέματα τής βοη

θείας επί πολλάς ιJSρας. Παραθέτω περίληψιν τών ύπό του 

κ. Λαμπουίς πρός εμέ, ύπό άκραν εχεμύθειαν, λεχθέντων. 

» I. Στρατιωτική βοήθεια εiς είδος 
»Δέν ύπάρχει θέμα δτι αϋτη, κατ' aρχήν, θά εξακολου

θήση παρεχομένη επί τι να ετη , μολονότι τυπικώς ή αμερι

κανική Κυβέρνησις δέν δύναται νά <iναλάβη δέσμευσιν 

<iπό τουδε διά τούς γνωστούς λόγους. Είναι δμως άξιον 

σημειώσεως δτι μέχρις δρίου τινός κινδυνεύει εiδικώτερον 

ή βοήθεια κοινοχρήστων του στρατου νά ύποστή μείωσιν. 

'Εξ άλλου ή βοήθεια εiς πάγια ύλικά είναι εξηρτημένη εκ 

σειράς προϋποθέσεων, περί τών δποίων θά γίνη λόγος κα

τωτέρω. 

))α. Βοήθεια κοινοχρήστων του στρατου. 

))'Όταν εφθασεν δ κ. Λαμπουίς εiς Ήνωμένας Πολιτεί

ας, κατά τήν τελευταία-ν έκεί, επ' αοεί~. μετάβασίν του, 

εύρε τάς άρμοδίας ύπηρεσίας περίπου <iποφασισμένας νά 

μειώσουν τήν βοήθειαν διά τό ετος 1964 aπό δέκα εiς πέντε 
έκατ. δολλ. μέ προοπτική ν εκμηδενίσεως διά τό 1965. 'Α ν
τέδρασε ζωηρότατα, βοηθούμενος ύπό κύκλων του Πεντα

γώνου, τελικώς δέ καί ύπ' αύτου τούτου του ύπουργου τής 

'Εθνικής 'Αμύνης τών ·Ηνωμένων Πολιτειών κ. Μακναμά

ρα . 'Ηναγκάσθη νά προσφύγη εiς τόν πρόεδρον τών 

·Ηνωμένων Πολιτειών, πρός τόν δποίον εξήγησε τούς λό

γους , εvεκα των δποίων ούδέ συζήτησις είναι δυνατόν νά 

γίνη περί μειώσεως τής βοηθείας ταύτης διά τό 1964 καί 
εύρε, νομίζει, κατανόησιν. Χωρίς νά δύναται νά μου παρά

σχη δριστικήν επί του θέματος διαβεβαίωσιν φρονεί δτι 

δυνάμεθα νά <iγωνισθώμεν μέ σημαντικάς ελπίδας επιτυχί

ας πρός διατήρησιν τής βοηθείας ταύτης εiς τό σημερινόν 

της ϋψος καί διά τό ετος 1964. Φαντάζεται δμως δτι <iπό 
του ετους 1965 καί έφεξής θά <iρχίση σημειουμένη προο
δευτικώς μείωσις. Εiς τήν καλλ!τέραν περίπτωσιν, θά l'jδυ

νάμεθα νά έλπίζωμεν, δ ρυθμός τής μειώσεως νά είναι σχε

τικώς βραδύς (2 περίπου έκατ . κατά τά πρώτα aπό τό 1965 
ετη). 

))β. Βοήθεια εiς πάγιον ύλικόν. 

))Αϋτη φυσικά θά έξακολουθήση. 'Ο aρχηγός τής έν

ταυθα αμερικανικής στρατιωτικής αποστολής καί τό επι

τελείον του μελετουν αύτήν τήν στιγμήν ποίον καί πόσον 

ύλικόν, ύπό τήν μορφήν τής βοηθείας ταύτης παρεχόμε

νο-ν, δυνάμεθα νά <iξιοποιήσωμεν καί ύπό ποίας προϋποθέ

σεις <iμυντικής δαπάνης. Θά έξαρτηθή έπομένως έκ τής 

εκτιμήσεως ταύτης καί εκ των δημιουργουμένων, είτε έξ 

εγχωρίων πόρων, είτε εξ c'iλλων πηγών δυνατοτήτων, τό 

ακριβές ϋψος τών δωρηθησομένων παγίων ύλικών. 

)>γ . Βοήθεια αμυντικής στηρίξεως. 

)>·Ως γνωστόν, έφέτος αί ·Ηνωμένα ι Πολιτείαι μάς δί

δουν δωρεάν 5 έκατ. δολλ., εκ τής pipeline καί 5 έκατ . έξ 

<iγροτικών προϊόντων του Ν. 480. 'Η βοήθεια αϋτη τών 10 
έκατ. δολλ. είναι εντεταγμένη εiς τό πρόγραμμα βοηθείας 

ΝΑΤΟ έξ 23 έκατ. 'Επί του θέματος τούτου, εiς τήν παρου-

σαν φάσιν, δ πρεσβευτής δέν είναι εiς θέσιν νά κάμη οίαν

δήποτε πρόβλεψιν . Μου είπεν δτι καί ώς πρός τήν βοήθειαν 

του Ν. 480 γενικώτερον συνήντησε μεγίστας δυσκολίας, 
περί ών κατωτέρω, λαμβανομένου δέ ύπ' δψιν δτι έφέτος 

δέν θά προκύψη πλεόνασμα εκ τής pipeline, τό δημιουργού
μενο-ν πρόβλημα είναι μέγα . Θέλει νά ελπίζη δτι τό πρό

βλημα δέν είναι άλυτον καί δτι θά εύρεθή τρόπος παροχής 

αμερικανικής βοηθείας <iμυντικής στηρίξεως έντός τών 

πλαισίων τής βοηθείας ΝΑΤΟ, καταλλήλως διαμορφουμέ

νης. 

»δ. Βοήθεια ΝΑΤΟ. 

»'Εξέθεσα εiς τόν πρεσβευτή ν τάς δυσχερείας, τάς 

δποίας συναντώμεν κατά τήν έφαρμογήν τής έφετεινής 

άποφάσεως του ΝΑΤΟ. 'Επί πλέον δέ έπανέλαβα καί τό 

ύπό του κ . πρωθυπουργου πρός τόν πρεσβευτή ν τών 'Ηνω

μένων Πολιτειών πρό όλίγων ή μερών λεχθέν, δτι ή ·Ελλάς 

είναι βαθύτατα ένωχλημένη <iπό τήν μορφήν ύπό τήν δποί

αν παρέχεται ή βοήθεια αϋτη. 'Ο κ. Λαμπουίς <iπήντησεν 

εiς τουτο, δτι, ώς πρό τινων ήμερών δ ίδιος <iνεκοίνωσεν, 

ένώπιον του κ. ' Αβέρωφ καί έμου, πρός τόν κ. πρόεδρον 

τής Κυβερνήσεως, δ κ. Μακναμάρα, τουλάχιστον, προσα

νατολίζεται ijδη σαφώς πρός κατανομήν τής έν λόγφ βοη

θείας μεταξύ τών ' Αμερικανών καί τών Γερμανών μόνον. 

'Απήντησα δτι, φυσικά, Εάν εύρίσκετο τρόπος <iνέτου 

άπορροφήσεως τής βοηθείας ταύτης, παρεχομένης ύπό τήν 

μορφήν ταύτην , δέν θά είχαμεν aντίρρησιν. 'Ο κ. Λαμπουίς 

μου έτόνισεν καί πάλιν δτι τό ϋψος τής βοηθείας εiς ύλικά, 

τά όποία δυνάμεθα πράγματι νά άξιοποιήσωμεν, είναι κατ' 

άνάγκην συνάρτησις τής γενικής στρατιωτικής μας δαπά

νης, ή όποία πάλιν μέ τήν σειρά της είναι συνάρτησις καί 

τής βοηθείας, τήν δποίαν θά λάβωμεν εξωθεν καί δή καί εκ 

τών c'iλλων, πλήν τών ΗΠΑ, χωρών του ΝΑΤΟ. 'Έχομεν 

!:πομένως πολλαπλόν συμφέρον, τουλάχιστον οί Γερμανοί, 

νά συμμετ<iσχουν εiς τά άμυντικά βάρη διά ποσου 8-9 !:κατ . 

δολλ., συμφώνως πρός τά λεχθέντα έν Παρισίοις. 'Εξέθε

σα τάς δυσχερείας, τάς δποίας συναντώμεν εiς τήν άπορρό

φησιν τής γερμανικής βοηθείας έφέτος . 

»2. Βοήθεια Νόμου 480 
»·Ο κ. Λαμπουίς μου είπε καί πάλιν δτι, μόλις !:φθασεν 

εiς τήν 'Αμερικήν, εύρε τούς άρμοδίους !:τοίμους νά εiση

γηθουν διά τό προσεχές !:τος, δπως πάσα τοιαύτη βοήθεια 

χορηγi'jται πρός τήν 'Ελλάδα ύπό μορφήν μακροπροθέ

σμου πιστώσεως εiς δολλάρια καί δχι, ώς συνέβαινε μέχρι 

τουδε, εiς δραχμάς. 'Ο κ. Λαμπουίς l'jναγκάσθη νά έπισκε

φθή τόν ύπουργόν τής Γεωργίας καί άλλους άρμοδίους, 

πρός τούς δποίους έξέθεσε τούς λόγους, εvεκα τών δποίων 

ή υίοθέτησις τοιαύτης γραμμής θά ήτο, τόσον διά τήν 

• Ελλάδα δσον καί δι' αύτάς ταύτας τάς • Ηνωμένας Πολι
τείας, έπιζημία. Οί λόγοι ούτοι κατά τόν κ. Λαμπουίς είναι 

οί !:ξής: α) Ούδέν συμφέρον !:χουν αί 'Ηνωμέναι Πολιτεία ι 

τi'jς 'Αμερικής νά μειώσουν τήν έν 'Ελλάδι εiσαγωγήν 

γεωργικών πλεονασμάτων, <iφου !:χουν ανάγκην τών έξ αύ

τών δραχμικών aντισταθμισμάτων, έλλείψει τών δποίων θά 

l'jναγκάζοντο νά εΙσαγάγουν εύθέως συνάλλαγμα εiς ' Ελλά
δα. β) Παρατηρείται ηύξημένη ζήτησις δραχμικών aντι

σταθμισμάτων ύπό άμερικανικών επιχειρήσεων ύπαγομέ

νων εiς τό coulie-amendment. γ) 'Από aπόψεως μακροπρο
θέσμου, συμφέρει νά έθισθή ή έλληνική αγορά εiς τήν κα-
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τανάλωσιν αμερικανικών γεωργικών πλεονασμάτων, τά 

όποία επί τι χρονικόν διάστημα θά προμηθεύεται διά τοϋ 

Νόμου 480, εiς τό ό.πώτερον δμως μέλλον θά προμηθεύεται 
διά συναλλάγματος . 'Οπωσδήποτε δ κ. Λαμπουίς ελπίζει 

δτι επεισε τούς συνομιλητάς του . 'Επί τοϋ θέματος της 

εiσαγωγης σίτου, πρός aντιμετώπισιν τοϋ εφετεινοϋ έκτης 

δριμύτητας τοϋ χειμ&νος μέλλοντος νά προκύψη ελλείμ

ματος σίτου, δ κ . Λαμπουίς μοϋ επανέλαβε δτι δέν δύναται 

μέν aπό τοϋδε νά δεσμευθη, πιστεύει δμως δτι θά δυνηθώ

μεν νά εξεύρωμεν λύσιν . 

»3. Βοήθεια οiκονομικfjς αναπτύξεως 
)) Ώς γνωστόν, ή ήδη, aπό της επισκέψεως τοϋ aντι

προέδρου των 'Ηνωμένων Πολιτειών, ύπεσχημένη μακρο

πρόθεσμος καί χαμηλότοκος πίστωσις εκ 10 έκατ. δqλλ. 
διά τήν εφετεινήν χρησιν δέν εχει Ο. κόμη χορηγηθη . 'ο κ. 

Λαμπουίς επεβεβαίωσε τάς πληροφορίας τοϋ ύπουργείου 

Συντονισμοϋ, κατά τάς όποίας ή ό.ναβολή της χορηγήσεως 

προέκυψε λόγω ριζικής διαφωνίας μεταξύ τοϋ ' Αμερικανοϋ 

πρεσβευτοϋ ό.φ' ένός καί των εν Οuασιγκτ&νι άρμοδίων 

ύπη ρεσι&ν ό.φ' ί;τέρου ώς πρός τό θέμα τοϋ ε πι τοκ ίου . 

Χωρίς νά θελήση νά μοϋ ό.ποκαλύψη τό προτεινόμενον ύπό 

των ύπηρεσι&ν τούτων επιτόκιον δ κ. Λαμπουίς, συνήγαγα, 

εκ της δλης συζητήσεως , δτι τοuτο κυμαίνεται μεταξύ 

3-4%, εναντι τοϋ ύπό τοϋ κ . Τζόνσον πρός ήμaς ενδεικτι

κώς αναφερθέντος επιτοκίου εκ 0,75-1%. Είπα, φυσικά, εiς 
τόν πρεσβευτήν δ, τι επεβάλλετο, ό.λλ, ή iδική μου επιχει

ρηματολογία δέν είχε καί πολλή ν εννοιαν, καθόσον δ πρε

σβευτής πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην ύπερθεματίζει. 

Προκειμένου περί τής βοηθείας του 1964, δ πρεσβευτής 
μοϋ εδήλωσεν δτι δέν δύναται νά εκφρασθή, διότι οίαδή

ποτε πρόβλεψις θά ήτο εκ πρώτης δψεως, λόγφ τής επι

κρατούσης εν Οuασιγκτ&νι γενικωτέρας περί τό θέμα ό.βε

βαιότητος, παρακεκινδυνευμένη . 'Ο κ. Λαμπουίς αναγνω

ρίζει φυσικά καί υίοθετεί προσωπικώς πλήρως τήν έλληνι

κήν άποψιν, οuδόλως δέ αμφισβητεί τάς προβλέψεις του 

ύπουργείου τοϋ Συντονισμοϋ, εϊτε εν σχέσει πρός τό iσοζύ

γιον, εϊτε εν σχέσει πρός τόν προϋπολογισμόν. Μοϋ είπεν, 

οίονεί συμπερασματικ&ς επί τοϋ θέματος, δτι, μολονότι 

θεωρεί προσωπικώς ώς βέβαιον δτι θά εύρεθή τρόπος χο

ρηγήσεως βοηθείας οiκονομικης αναπτύξεως πρός τήν 

'Ελλάδα, εχει ταυτοχρόνως τό καθηκον νά μέ πληροφο

ρήση περί των δυσχερειών, τάς όποίας θά συναντήσωμεν 

εiς τήν Οuασιγκτ&να. Εiς τό σημείον τοϋτο επίσης μοϋ 

ετόνισεν δτι i]ναγκάσθη νά επικαλεσθή αuτόν τοuτον τόν 

πρόεδρον Κέννεντυ, διότι ή ύπηρεσία βοηθείας, θέλουσα 

νά εuχεράνη τήν ύπό των 'Επιτροπών της Γερουσίας εγ

κρισιν των συνολ~κ&ν ποσών βοηθείας, εξετίθετο συχνά, 

κατά τάς γενικάς συζητήσεις, εiς διαβεβαιώσεις περί μειώ

σεως ή καί περί εκμηδενίσεως τής παρεχομένης εiς τήν 

·Ελλάδα ύπό ώρισμένας μορφάς βοηθείας. Πάντως, δ πρε

σβευτής είναι μέν βέβαιος δτι θά εξευρεθή λύσις, δέν είναι 

δμως βέβαιος οuτε περί της μορφής της λύσεως, οϋτε περί 

του χρόνου κατά τόν όποίον θά καταστή δυνατόν νά δοθή 

αϋτη. Παρετήρησα λίαν εντόνως δτι, έάν δέν εξευρεθή λύ

σις, ό.γόμεθα πρό πραγματικοu ό.διεξόδου. Τό ό.διέξοδον 

επιτείνει τό γεγονός, δτι μείωσις της αμερικανικής βοη

θείας οiκονομικης αναπτύξεως θά είχεν ώς συνέπειαν, 

πλήν των άλλων, καί τήν διάλυσιν τοϋ Κονσόρτσιουμ. Αί 

συμμετέχουσαι τούτου χ&ραι δεικνύουν ήδη τόσην ό.προ

θυμίαν, ωστε νά είναι βέβαιον δτι χωρίς τήν ό.μερικανικήν 

συμβολήν οuδέν θά επραττον. Καί πάλιν δ κ. Λαμπουίς 

συνεφώνησε πρός τήν άποψίν μου επαναλαβών δτι δέν δύ

ναται νά πιστεύση δτι δέν θά ύπάρξη αμερικανική βοήθεια 

οiκονομικης αναπτύξεως κατά τό ετος 1964. Εiς τό σημείον 
τοϋτο δ 'Αμερικανός πρεσβευτής προσεπάθησε νά μέ πεί

ση μέ τά γνωστά επιχειρήματα δτι δέν θά πρέπει ήμείς νά 

διαλύσωμεν τό Κονσόρτσιουμ πρίν εξαντλήση τάς προ

σπαθείας του δ κ. Κόχραν. Είπα δτι εΥμεθα διατεθειμένοι 

νά ό.ναμείνωμεν μέχρι τέλους Μαtου, ό.λλ' επανέλαβα μο

νοτόνως δτι δέν θά ό.πομείνη οϋτε tχνος ελπίδος επιτυχίας , 

έάν δέν ύπάρξη πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην οuσιώδης 

αμερικανική συμβολή. 

)) 'Εν συμπεράσματι, εξέθεσα αναλυτικώς πρός τόν 

'Αμερικανόν πρεσβευτήν τήν έλληνικήν θέσιν καί τοϋ εξή

γησα διατί, καί άν ό.κόμη εχορηγείτο πρός τήν 'Ελλάδα τό 

1964 ή εφετεινή αμερικανική βοήθεια, θά εϊμεθα καί πάλιν 
i]ναγκασμένοι νά ό.ντιμετωπίσωμεν δίλημμα μεταξύ εξα

σθενήσεως της ό.μυντικης μας iσχύος καί μειώσεως ~οϋ 

ρυθμοϋ της οiκονομικής μας αναπτύξεως. • ο εφετεινός 
προϋπολογισμός στηρίζεται : 

)) I. ·Ως πρός τάς ό.μυντικάς δα πάνας: 

))α. 'Επί βοηθείας εiς ύλικόν εξ 90 περίπου έκατ. 
))β. 'Επί βοηθείας εiς κοινόχρηστα του στρατοϋ εκ 10 

περίπου έκατ. 

))γ. 'Επί προσθέτου ό.μερικανικης βοηθείας ό.μυντικής 

στηρίξεως 10 έκατ . 

))δ. 'Επί 13 /;κατ. δολλ. βοηθείας των άλλων χωρών του 
ΝΑΤΟ πλήν των 'Ηνωμένων Πολιτειών. 

))2. 'Ως πρός τάς δα πάνας οiκονομικης αναπτύξεως: 

)) 'Επί τοϋ ύπεσχημένου μακροπροθέσμου ό.μερικανικοϋ 
δανείου των 10 έκατ. 

)) 'Εν τούτοις, ήδη δ εφετεινός προϋπολογισμός παρου
σιάζει ελλειμμα εκ χιλίων /;κατ. περίπου δραχμών, τάς 

δποίας επρόκειτο νά καλύψη τό μή ό.ποδ&σαν Κονσόρτσι

ουμ. '.Επί πλέον, διά νά περιορίσωμεν τό ελλειμμα, εστω 

καί μέχρι τοϋ ποσοu τούτου, κατεφύγαμεν εiς iλιγγιώδη διά 

τά ελληνικά μέτρα εσωτερικόν δανεισμόν έκ 2.000 έκατ . 

δρχ. 

))Τούτων δοθέντων, είναι κατάδηλον, δτι τό 1964 θά εύ
ρεθ&μεν πρό προβλημάτων, τά όποία είναι εξ aντικειμένου 

άδύνατον, άνευ σημαντικής άμερικανικής aρωγής, νά 

ύπερνικήσωμεν . Έτόνισα δτι εφέτος περιωρίσαμεν σχε

δόν βαναύσως τάς καταναλωτικάς δαπάνας τοϋ προϋπολο

γισμοϋ, ελθόντες εiς άντίθεσιν πρός άξιώσεις πλείστων τά

ξεων καί iδί~ της δημοσιοϋπαλληλικής. 'Ανεφέρθην, φυ

σικά, ενδεικτικώς εiς τήν ό.περγίαν των εκπαιδευτικών καί 

εiς άλλα τοιαϋτα παραδείγματα. 'Ο κ. Λαμπουίς ανεγνώρι

σε δτι πράγματι τοϋ φαίνεται ό.δύνατος ή περαιτέρω συγ

κράτησις των καταναλωτικών δαπανών τοϋ προϋπολογι

σμοϋ, επίσης δέ δτι τό δημοσιονομικόν πρόβλημα του 1964 
θά εlναι - καί μάλιστα συνδυασμένον πρός τό μέλλον νά 

προκύψη καί διά τό ίσοζύγιον πληρωμών πρόβλημα άκρως 

δυσεπίλυτον. Σημειωτέον δτι δ πρεσβευτής, καθώς καί οί 

ενταϋθα οiκονομικοί εμπειρογνώμονες των ΗΠΑ, θεωροuν 

δτι ήδη κατά τό τρέχον ετος θά εϊμεθα καί εiς τό iσοζύγιον 

εξωτερικών πληρωμών ελλειμματικοί»257 . 
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·Ο Κ. Καραμανλής θεμελιώνει στή Λάρισα τό 

εργοστάσιο άχυροκυτταρί νης. 

Στήν όμιλία του ό ύπουργός Βιομηχανίας, Λ. 

Μπουρνιaς, επεσήμανε δτι μέ τήν ϊδρυση τοϋ νέου 

εργοστασίου προστίθεται μιά νέα σημαντική μονάδα 

1 στό βιομηχανικό δυναμικό τής χώρας καί πρόσθεσε: 

«Χωρίς τήν πρόοδον τής γεωργίας δέν θά είχεv, εννοιαν 

ή εκβιομηχάνισις, ijτις άποτελεί εvα τών κυρίων στόχων 

τής οiκονομικής πολιτικής τής Κυβερνήσεως . 

»Διά τόν λόγον αuτόν προέταξεγ ή Κυβέρνησις τήν 

όλοκλήρωσιν τοϋ προγράμματος λιπασμάτων τής χώρας, 

κατήρτισε καί εκτελεί μέσω τής ΑΤΕ εiδικόν πρόγραμμα 

γεωργικών βιομηχανιών, τό όποίον θά άπαιτήση δαπάνην 

1.200 έκατ. περίπου, καί εσχεδίασε τό πλέον φιλόδοξον 

πρόγραμμα ηλεκτρικής ενεργείας, τό όποίον εκτελείται, 

ενώ συγχρόνως λαμβάνει δλα εκείνα τά μέτρα τά όποία 

εξυπηρετοϋν τήν iσόρροπον καί παράλληλον προαγωγήν 

καί τών δύο κλάδων τής εθνικής παραγωγής». 

Στή συνέχεια ύπογράμμισε δτι ή νέα μονάδα θά 

παράγει 12.500 τόν. άχυροπολτοϋ καί 15.000 τόν . 

χάρτου ετησίως, θά χρησιμοποιεί 30.000 τόν. άχύ
ρου, μέ πρόβλεψη διπλασιασμοί> μετά άπό 5 ετη, ή δέ 
επένδυση θά άνέλθει εις 5.700.000 δολλ. καί ή άξία 

τής παραγωγής στά 1 10 έκατ . δολλ. ετησίως. Πα

ράλληλα, ό Λ. Μπουρνιaς, άναφερόμενος στό στε

γαστικό πρόβλημα, ύπογράμμισε δτι κατά τήν τελευ

ταία πενταετία ό 'Οργανισμός 'Εργατικής Κατοικί

ας εχει διαθέσει 69.818.000 δρχ. γιά εργατικές κατοι
κίες στή Θεσσαλία. 

Μετά τή θεμελίωση τοϋ εργοστασίου, ό Κ. Κα

ραμανλής επισκέφθηκε καί τό εργοστάσιο σακχάρε

ως. Σέ όμιλία του, κατά τή διάρκεια προγεύματος πού 

παρέθεσαν πρός τιμή του τά συμβούλια τών γεωργι

κών συνεταιρισμών, ό πρωθυπουργός άναφέρθηκε 

εκτενώς στήν πρόοδο πού σημειώθηκε τά τελευταία 

χρόνια στή Θεσσαλία, «χάρις εις τόν μόχθον τοϋ 

θεσσαλικοί> λαοϋ)) καί επεσήμανε: 

«Θά σfiς άναφέρω συγκειφιμένους άριθμούς διά 

νά σfiς δώσω τό μέτρον τής προόδου αύτής καί τήν 

έκτασιν τού κυβερνητικού ένδιαφέροντος διά τήν 

περιοχήν σας. Τό εlσόδημα τής Θεσσαλίας άπό τήν 

γεωργίαν καί τήν κτηνοτροφίαν μόνον άνήλθεν άπό 

2.730έκατ. τό 1955εlς4.350έκατ. δρχ. τό 1962, ηύξή
θη δηλαδή κατά 60% περίπου. Τό Κράτος, έξάλλου, 
διά τήν άνάπτυξιν τής Θεσσαλίας έφαρμόζει ενα εύ

ρύτατον πρόγραμμα έργων, τό όποίον καλύπτει 

δ λ ους τούς τομείς. 'Εκτελούνται, δ πως γνωρίζετε, 

εlς τήν περιοχήν σας τεράστια έργα συγκοινωνιακά, 

έγγειοβελ τιωτικά, βιομηχανικά, τουριστικά, έξηλε

κτρισμού, στεγαστικά κ. λ.π. 

»'Από τό 1956 μέχρικαί τού 1962βιετέθησαν άπό 
τήν Κυβέρνησιν διά τήν έκτέλεσιν έργων εlς τήν 

Θεσσαλίαν 5.240 έκατ. δρχ. Διά νά έκτιμήσετε τήν 
σημασίαν τού πράγματος, σfiς άναφέρω δτι άπό τό 

1950 εως τό /955 διετέθησαν διά τήν περιοχήν σας 
μόνον 320 περίπου έκατομμύρια. 

» 'Εσημειώθη δέ ή άνωτέρω πρόοδος χωρίς εlσέτι 
νά έχουν άποδώσει πλήρως τά έργα καί τά μέτρα τά 

όποία έλαβε καί λαμβάνει ή Κυβέρνησις διά τήν πλή

ρη άνάπτυξιν τής οlκονομίας σας. Εlναι βέβαιον δτι 

θά ύπάρξη καί περαιτέρω, καί μάλιστα ταχεία, πρόο

δος εlς τήν περιοχήν σας, έάν βεβαίως τήν ύποβοηθή

σετε καί σείς συμμορφούμενοι μέ τήν πολιτική ν τής 

Κυβερνήσεως. Διότι, δπως γνωρίζετε, ή άναδιάρθω

σις τών καλλιεργειών, ή ποιοτική βελτίωσις τών 

προϊόντων σας καί τό συναγωνιστικό ν κόστος αύτών 

εlναι έκείνα τά όποία θά έξασφαλίσουν ύψηλότερον 

εlσόδημα εlς τόν γεωργόν. 

»Ή πρόοδος, ή όποία έπετεύχθη εlς Θεσσαλίαν, 

δίδει τό μέτρον τής γενικωτέρας προόδου, ή όποία 

συντελείται εlς τήν χώραν μας κατά τά τελευταία 

έτη. Τήν εlκόνα αύτής τής προόδου τήν έδωσα, δπως 

γνωρίζετε, κατ' έπανάληψιν διά συγκεκριμένων καί 

ύπευθύνων άριθμών. Θά πεpιορισθώ σήμερον νά 
άναφέρω δύο μόνον, άλλά λίαν χαρακτηριστικούς 

άριθμούς: 

»1. Τό έθνικόν εlσόδημα τής χώρας άπό 59.200 
έκατ. τό 1955, άνήλθεν εlς 100.600 έκατ. τό 1962, 
σημειώσαν αύξησιν έντός 7ετίας κατά 70%, δ δέ άρ,ι
θμός αύτός τής αύξήσεως τού έθνικού μας εlσοδήμα

τος εlναι άπό τούς ύψηλοτέρους πού έσημειώθησαν 

εlς τόν κόσμον. 

))2. Τό πρόγραμμα, έξάλλου, τών άμέσων καί πα

ραλλήλων έπενδύσεων τού Δημοσίου, άπό τό όποίον 

έξαρτfiται ή άνάπτυξις τής οlκονομίας μας καί ή βελ

τίωσις τού βιοτικού έπιπέδου τού έλληνικού λαού, 

άπό 1.460 έκατ. τό 1955 άνέρχεται εlς 10.800 έκατ. τό 
1963. Τό γεγονός καί μόνον δτι κατέστημεν ίκανοί 
νά έκτελούμεν εlς τήν χώραν αύτήν έτησίως πρό

γραμμα 350 έκατ. δολλαρίων σfiς δίδει τό μέτρον τής 

διαφοράς μέ τό παρελθόν, δπότε άπό καιρού είς Και

ρόν άναζητούσαμεν ενα δάνειον τών 5 if 10 έκατ. 
δολλαρίων διά νά έκτελέσωμεν κάποιο ώφέλιμον έρ

γον. 

))Οί άντίπαλοί μας άναγνωρίζουν τήν σημαντική ν 

αύτήν αύξησιν τού έθνικού μας εlσοδήματος. Διά νά 

μειώσουν δμως τήν σημασίαν τής συντελεσθείσης 

προόδου δημοκοπούν, δμιλούντες περί άνίσου κατα

νομής αύτού. 'Αλλ ' οί άριθμοί τούς όποίους έδωσα 
προηγουμένως διά τήν Θεσσαλία ν άποδεικνύουν δτι 

καί έπί τού σημείου αύτού ή άντιπολίτευσις προσπα

θεί νά παραπλανήση τόν λαόν. v Αλλωστε, δ πως έτό

νισα καί παλαιότερον, άνισότης είσοδήματος ύπάρ

χει είς δλας τάς χώρας άκόμη καί είς τάς κομμουνι

στικάς. 'Εκείνο τό όποίο ν ήμείς έπιδιώκομεν καί 

έπιτυγχάνομεν διά τής πολιτικής μας εlναι δπως, διά 
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τής δικαιοτέρας κατανομής τού συνεχώς αύξανομέ

νου εΙσοδήματος, σμικρύνωμεν τάς διαφοράς, αί 

δποίαι ύφίστανται έκ τοϋ παρελθόντος. 

;;Οι' aντίπαλοί μας δέν δύνανται επίσης νά aρνη
θοϋν τά tργα τής Κυβερνήσεως, aφοϋ ή 'Ελλάς δλό

κληρος μετεβλήθη εlς ενα aπέραντον έργοτάξιον. 

Καί μ ή δυνάμενοι νά αμφισβητήσουν τό πρωτοφανές 

αύτό διά τήν 'Ελλάδα εργον προσπαθούν νά τό μει

ώσουν, όμιλοϋντες περί ύπερβάσεων καί εργων πο

λυτελείας. Καί εlς τήν περίπτωσιν δμως αύτή ν δημο

κοπούν καί lδού διατί: Σiiς aνέφερα προηγουμένως 

δτι εlς τήν Θεσσαλίαν καί μόνον έξετελέσθησαν έρ

γα 5.240 έκατ. δρχ. Γνωρίζετε κανένα έξ αύτών πού 
νά δύναται νά θεωρηθή έργον πολυτελείας; Τό πρό

γραμμα, εξ άλλου, τών έπενδύσεων περιλαμβάνει χι

λιάδας tργων, μεγάλων, μέσων καί μικρών. Ποία καί 

πόσα εξ αύτών εlναι tργα πολυτελεί~ς; Τό γεγονός 
καί μόνον δτι οι' aντίπαλοί μας προσεκολλήθησαν 

εiς τήν έπίκρισιν ένός ή δύο τουριστικών έργων, 

χρησίμων έν τούτοις καί αύτών, διά τόν τουριστικόν 

εξοπλισμόν τής χώρας, aποδεικνύει τόν δημοκοπι

κόν χαρακτήρα τών έπικρίσεων. 

>;'Αλλά δμιλούν οι' aντίπαλοί μας καί περί ύπερ

βάσεων, αί όποίαι σημειούνται εlς τήν έκτέλεσιν 

ώρισμένων εργων, ώσάν νά αγνοούν δτι ένίοτε αι' 

ύπερβάσεις εlναι αναπόφευκτοι, δτι εlναι συνήθεις 

εiς δλας τάς χώρας τού κόσμου καί δτι ή εκτασις 

αύτών ποικίλλει aναλόγως μέ τήν τεχνική ν οργάνω

σιν καί πείραν έκάστης χώρας. 'Εκείνο πάντως τό 

δποίον έχει σημασίαν είς τή περlπτωσιν αύτή ν εlναι 

έάν εiς τήν εκτέλεσιν τών εργων aκολουθήται ή νό

μιμος διαδικασία, εlς τρόπον ώστε νά ύπάρχουν έγ

γυήσεις >διά τήν προστασίαν τού δημοσίου χρήμα

τος. Εlναι δέ γνωστόν καί εiς τούς aντιπάλους τής 

Κυβερνήσεως δτι ακολουθείται. 

;;Οι' έπικριταί μας τά γνωρίζουν δλα αύτά. 'Επι

θυμούντες δμως νά μειώσουν τό τεράστιον ερyον τής 

Κυβερνήσεως, δέν διciτάζουν νά καταφύγουν, πολλά

κις, καί εlς τό ψεύδος καί είς τήν συκοφαντίαν. 

'Ημείς πάντως δέν θά aναστείλωμεν τήν δραστηριό

τητά μας -πράγμα τό δ ποίον επιδιώκουν οι' aντίπα

λοί μας- aπό τόν φόβον τών συκοφαντιών. Θά προ

χωρήσωμεν, aνοικοδομούντες τόν τόπον καί θά κρι

θώμεν κάποτε όχι dπό τούς aντιπάλους μας, aλλά 
aπό τόν έλληνικόν λαόν καί τήν ίστορίαν. 

;; 'Όπως έτόνισα καί προηγουμένως, ή οΙκονομία 
μας εlσήλθεν ήδη κατά τρόπον σταθερόν εlς τό στά

διον τής aναπτύξεως καί ήμέραν μέ τήν ήμέραν 

προσλαμβάνει τήν μορφήν τών προηγμένων οΙκονο

μιών τής Δύσεως. 

;;Βεβαίως, aπέχομεν πολύ aπό τάς χώρας αύτάς, 

εφ ' δσον πρό 5 μόλις έτών άνελάβομεν τήν προσπά
θειαν νά έπιτύχωμεν έκείνο τό όποίον αύταί έπρα

γματοποίησαν πρό 100 ετών καί πλέον. Βεβαίως, 
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ύπάρχουν προβλήματα, τά όποία βασανίζουν τόν λα

όν μας, έφ • δσον ή οiιωνομία μας εύρίσκεται εiσέτι 
εiς τό κρίσιμο ν στάδιον τής άναπτύξεως. ·Αποτελεί 

δμως κακοπιστίαν τής άντιπολιτεύσεως νά έπικαλή

ται τήν ϋπαρξιν τών προβλημάτων αύτών διά νά άρ

νηθή τήν συντελεσθείσαν εiς τήν χώραν πρόοδον, ή 

όποία άποδεικνύεται μέ άναμφισβητήτους άριθμούς 

καί ή όποία πολλάκις ε{ναι γενεσιουργός αiτία νέων 

προβλημάτων. Είτε τό θέλει δμως είτε δέν τό θέλει ή 

άντιπολίτευσις, ή χώρα προοδεύει σταθερώς καί 

ύπάρχουν άσφαλείς ένδείξεις δτι ταχέως θά έξέλθη 

άπό τήν κατάστασιν τής ύποαναπτύξεως. 

)) Ή πραγματοποίησις, δμως, τοί5 μεγάλου αύτοί5 
σκοπού δέν θά γίνη άφ • έαυτής. Θά συναντήση δυ
σχερείας καί θά άπαιτήση έντονον καί συνεχή προ

σπάθειαν. Διά νά έπιτύχωμεν καί εiς τήν προσπάθει

αν αύτήν, όφείλομεν νά άντιδράσωμεν κατά τής δη

μαγωγίας καί νά ύποτάξωμεν τά ταξικά εiς τά γενι

κώτερα συμφέροντα του έθνους. 

)) 'Η προβολή άπό διαφόρους τάξεις παραλόγων η 
άκαίρων αiτημάτων καί μάλιστα μέ πνεύμα άντιδικί

ας πρός τό Κράτος, άποτελεί άρνητικήν συμβολήν 

εiς τήν προσπάθειαν άναπτύξεως τής οiκονομίας 

μας. Θεωρώ δέ σκόπιμον νά έπαναλάβω έκείνα, τά 

όποία ε{πα καί παλαιότερον καί θά τά έπαναλάβω, 

διότι φοβούμαι δτι δέν έσυνειδητοποιήθησαν έπαρ

κώς. 'Ότι, δηλαδή, παρά τήν συντελεσθείσαν βελτί

ωσιν τοί5 εiσοδήματος δλων τών 'Ελλήνων, τά αiτή

ματα πολλαπλασιάζονται, καί τούτο διότι εiς τήν 

έποχήν μας αύξάνομεν τάς άνάγκας μας ταχύτερον 

άπό δ, τι αύξάνει τό εiσόδημά μας. Καί τούτο πάλιν 

διότι ή συντελούμενη βελτίωσις γίνεται πρόσθετον 

κίνητρον νέων άναγκών καί νέων άξιώσεων. • Επιθυ
μώ νά έπισημάνω τήν έπικίνδυνον αύτήν ψυχολογί

αν, τήν όποίαν κυρίως έκμεταλλεύεται ή πολιτική 

καί συνδικαλιστική δημαγωγία, διά νά ένθαρρύνη 

τήν προβολήν άνεδαφικών αiτημά;ων. 
)) 'Υπάρχει πολύς παραλογισμός εiς τήν διατύπω

σιν τών διαφόρων αiτημάτων. Καί τό χειρότερον ε{

ναι δτι οί ένθαρρύνοντες τά αiτήματα αύτά, έπικα

λοvνται aλλοτε άφελώς καί aλλοτε δολίως τά συμ

βαίνοντα εiς τάς προηγμένας χώρας τής Δύσεως, χω

ρίς νά λαμβάνουν ύπ • δ ψι ν των οϋτε τάς δυνατότητας 
τής έλληνικής οiκονομίας, άλλά οϋτε καί τήν πρό

σφατον έλληνικήν πραγματικότητα. 

)) 'Άλλοι ζητούν αϋξησιν άποδοχών, aλλοι ζη
τούν μείωσιν τών φόρων, aλλοι έπιδότησιν τών 

προϊόντων, aλλοι έκτέλεσιν περισσοτέρων έργων, 

aλλοι τήν διαγραφήν τών πρός τό δημόσιον όφειλών 

των, aλλοι τήν διεύρυνσιν τής κοινωνικής καί έκ

παιδευτικής πολιτικής τοί5 Κράτους καί, ολοι, φυσι

κά, τήν διαμόρφωσιν τού προϋπολογισμού σύμφωνα 

μέ τάς άπόψεις καί τά συμφέροντά των. Καί δ πλέον 

άδαής εiς τά οiκονομικά άντιλαμβάνεται δτι ή ταυτό-

χρονος ίκανοποίησις τών αiτημάτων αύτών θά ώδή

γει εύθέως εiς χρεωκοπίαν. 

))Ε{ναι δμως άνάγκη νά άντιληφθούν ολοι οί 

πολίται δτι τό Κράτος άντλεί τούς πόρους του άπό 

τόν λαόν καί συνεπώς δέν ε{ναι δυνατόν τό Κράτος 

νά ε{ναι πλούσιο ν, δταν δ λαός, παρά τάς σημειωθεί

σας προόδους, έξακολουθεί νά ε{ναι πτωχός. 

))Καί iδού ή πραγματικότης: • Επετύχομεν διά τής 
έξυγιάνσεως τών δημοσίων οiκονομικών τήν συμβο

λή ν τοί5 κρατικού προϋπολογισμού εiς τήν χρηματο

δότησιν τών έπενδύσεων. ΝΕναντι δμως προγράμμα

τος 6.000 έκατ. δ κρατικός προϋπολογισμός, παρά 

τήν αύστηράν συγκράτησιν τών καταναλωτικών δα

πανών, άδυνατεί νά διαθέση περισσότερα τών 1.000 
έκατ. δρχ. έτησίως, τά όποία, συνυπολογιζομένων 

καί τινων aλλων εiδικών πόρων δύνανται νά φθάσουν 

τά 1.900 έκατ. δρχ. Τά ύπόλοιπα πρέπει νά έξευρε

θούν - καί τούτο δέν ε{ναι πάντοτε εϋκολον - διά 

δανεισμού έσωτερικοί5 καί έξωτερικού. Συνεπώς, δχι 
μόνον έπιτρέπεται νά μειωθή περαιτέρω ή συμβολή 

τοί5 προϋπολογισμού εiς τό πρόγραμμα τών έπενδύ

σεων, άλλά έπιβάλλεται ή διεύρυνσις τής συμβολής 

ταύτης, πρός τό συμφέρον τής μεγάλης μάζης τοί5 

λαού, ή όποία ε{ναι καί ή οiκονομικώς άσθενεστέρα. 

Διότι ε{ ναι καιρός νά γίνη άντιληπτόν δτι πfiν δ, τι 

άφαιρείται άπό τόν προϋπολογισμό ν χάριν διαφόρων 

δμάδων περιορίζει τάς δυνατότητας βελτιώσεως τού 

βιοτικού έπιπέδου τού ΥΕλληνος άγρότου καί έργά

του. 

)) Τό χειρότερον δέ ε{ναι δ τι τόν τόνο ν αύτόν τής 
άντιδικίας μέ τό Κράτος, τόν δίδουν ώρισμέναι κοι

νωνικαί όμάδες αί όποίαι θά έΠρεπε, λόγω τής θέσε
ώς των, νά δίδουν τό παράδειγμα τής προσηλώσεως 

εiς τό γενικώτερον κοινωνικόν συμφέρον. Διότι δύ

νανται καί όφείλουν νά γνωρίζουν δτι διά μίαν πτω

χή ν χώραν, ή όποία άγωνίζεται διά δημοκρατικών 

μεθόδων ν· άναπτύξη τήν οiκονομίαν της, άποτε

λοvν άνεπίτρεπτον πολυτέλειαν αί άπεργιακαί έκδη

λώσεις. Διά νά έκτιμήσουν τήν άλήθειαν αύτήν δέν 

έχουν παρά νά σκεφθούν τί θά συνέβαινεν εiς τόν 

τόπον αύτόν έάν δλαι αί τάξεις αϊτινες εύλόγως έπι

θυμοί5ν νά βελτιώσουν τήν κατάστασίν των, τούς 

έμιμοί5ντο. Πολλοί μάλιστα παρασύρονται εiς τάς 

έκδηλώσεις αύτάς άπό τήν σκέψιν δτι ε{ναι δυνατόν 

νά έπωφεληθούν τής πολιτικής όξύτητος, τήν δποίαν 

προσπαθεί νά δημιουργήση ή άντιπολίτευσις, διά νά 

έπιβάλουν τάς άξιώσεις των. Όφείλουν δμως νά 

γνωρίζουν δλαι αί τάξεις τοί5 έλληνικοί5 λαού δτι ή 

Κυβέρνησις, πρόθυμος πάντοτε νά έξετάση μέ κατα

νόησιν τά προβλήματά των, δέν πρόκειται νά ύποκύ

ψη εiς πολιτικάς η συνδικαλιστικάς πιέσεις διά νά 

ίκανοποιήση αiτήματα, τά όποία θά άνέτρεπον τήν 

οiκονομικήν iσορροπίαν τής χώρας καί θά άπέβαινον 

τελικώς εiς βάρος τών λαϊκών τάξεων. 
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»Ή Κυβέρνησις δέν εχει οvτε διάθεσιν οvτε 

συμφέρον νά aντιδικfί μέ διαφόρους κοινωνικάς όμά

δας. 'Αντιθέτως, εχει συμφέρον πολιτικόν νά ι'κανο

ποιή τά αίτήματά των. "Οταν τό aρνείται, τό πράττει 

διότι είναι ύποχρεωμένη νά προστατεύση τό κοινω

νικόν σύνολον, εναvτι του όποίου είναι ύπεύθυνος. 

ΥΕχει δέ ή Κυβέρνησις ύπέρ αύτής τά ίοια συμφέ

ροντα, δ πως εχουν οι' aντιδικοvντες μετ, αύτής, διά 

τήν aποδοχήν τών αίτημάτων των. Τάς aληθείας αύ

τάς οφείλουν νά γνωρίζουν δλοι οι' 'Έλληνες καί 

οφείλουν νά τάς σέβωνται, άν θέλουν τήν προκοπή ν 

τοv τόπου. 

i>Τό μέλλον, παρά τάς δυσχερείας, τάς όποίας εί
ναι φυσικόν νά συναντά πάσα ύπό aνάπτυξιν οίκο

νομία, διαγράφεται εύοίωνον. Όφείλομεν δμως νά 

τό aντιμετωπίσωμεν μέ εμπιστοσύνη ν καί νά τό προ

στατεύσωμεν aπό τούς κινδύνους πού τό aπειλοvν. 

Οί κίνδυνοι δέ αύτοί προέρχονται aπό τήν aχαλίνω

τον δημαγωγίαν, ή όποία ενδημεί εiς τήν χώραν μας 

καί aπό τήν επιδίωξιν διαφόρων'όμάδων νά εξασφα
λίσουν πλεονεκτήματα είς βάρος τοv κοινωνικοί] συ

νόλου. 

»'Η χώρα μας aντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. 

Τό πρόβλημα δμως, τό όποίον αύτήν τήν στιγμήν 

εχει προτεραιότητα, είναι ή διαφύλαξις τής κοινωνι

κής γαλήνης καί τής πολιτικής καί οiκονομικής 

σταθερότητος, τάς όποίας μέ τόσας θυσίας κατεκτή

σαμεν. 'Εάν τά aγαθά αύτά διαφυλαχθοvν, θά κατα

στή δυνατή ή επιτυχής καί σταδιακή aντιμετώπισις 

τών προβλημάτων σας. 'Εάν, aντιθέτως, aνατρα

ποvν, δχι μόνον θά παραμείνουν άλυτα τά ύφιστάμε

να προβλήματά σας, aλλά θά προστεθοvν εiς αύτά 

καί άλλα πολύ σοβαρώτερα καί πολύ οξύτερα. 'Από 

σάς εξαρτάται ή περαιτέρω πρόοδος η οπισθοδρό

μησις τής χώρας». 

8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1963 

'Ο Κ. Καραμανλής, σέ έπίσημη τελετή στό συ

νοικισμό "Ασπρα Σπίτια, κοντά στό Δίστομο, κατα

θέτει τό θεμέλιο λίθο του έργοστασίου παραγωγής 

aλουμίνας καί αλουμινίου, έπενδύσεως uψους 3 δι
σεκατ. δραχμών. Σύμφωνα μέ τό σχετικό ειδησεο

γραφικό δε λ τ ίο, τό έργοστάσιο προβλέπεται νά aπα

σχολήσει χίλιους έργαζομένους καί νά εχει έτήσια 

παραγωγή 200 χιλιάδες τόνους aλουμίνας καί 62 
χιλιάδες τόνους αλουμινίου, aπό τό ετος 1965. Στή 
θεμελίωση παρέστησαν ό πρόεδρος τής Βουλής, Κ. 

Ροδόπουλος, οί ύπουργοί Συντονισμοί) καί Βιομηχα

νίας, ό διοικητής τής 'Εθνικής Τραπέζης καί έκπρό

σωποι τής εταιρείας «Πεσινέ». 

Στήν όμιλία του, μετά τήν τελετή τής θεμελιώσε

ως, ό ύπουργός Συντονισμοί), μεταξύ άλλων, είπε: 

«Διά τfjς σημερινfjς θεμελιώσεως είσέρχεται είς τό στά-

διον τfjς πραγματοποιήσεως βασικόν εργον τοϋ !:λληνικοϋ 

οiκονομικοϋ προγράμματος. ' Η έπιχειρουμένη έπένδυσις 

δέν είναι άπλώς, κρινομένη κατά τά !:λληνικά μέτρα, πρω

τοφανής, είναι ακόμη, κρινομένη καί κατά τά μέτρα τών 

βιομηχανικώς προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών, σημαντι

κωτάτη. Σημαίνει σταθμόν εiς τήν οiκονομικήν ίστορίαν 
τοϋ τόπου, όχι μόνον λόγω τοϋ μεγέθους της, αλλά καί πρό 

πάντων λόγω τfjς ποιότητός της. 'Η περιοχή αuτή, σχεδόν 

i:ρημος σήμερον, θά μεταβληθfj μέσα είς διάστημα δύο η 

τριών έτών εiς ύψίστης σημασίας βιομηχανικόν κέντρον. 

'Η Κυβέρνησις έπιθυμεί νά έξάρη τό γεγονός, δτι εiς τήν 

!:λληνικήν !:ταιρίαν αλουμινίου μετέχουν παγκοσμίου φή

μης ξέναι επιχειρήσεις, ή γαλλική εταιρία "Πεσινέ" καί ή 

άμερικανική !:ταιρία "Ρέινολ τς" έν συνεργασί~ μετά τοϋ 

ΟΒΑ καί τοϋ κ . Νιάρχου. 

»'Η συνεργασία αϋτη έπιβεβαιοί τούς στενούς δε

σμούς, οί όποίοι συνδέουν τήν χώραν μας μέ τήν Γαλλίαν 

καί τάς ' Ηνωμένας Πολιτείας τfjς 'Αμερικfjς καί άνταπο

κρίνεται είς τήν παγίως ύπό τfjς Κυβερνήσεως άκολουθου

μένην πολιτικήν τfjς προσελκύσεως ξένων κεφαλαίων διά 

παραγωγικάς επενδύσεις. 'Η Κυβέρνησις δέν ήρκέσθη είς 

τήν χάραξιν τfjς πολιτικfjς αuτfjς, άλλ , εθεμελίωσε καί τάς 

προϋποθέσεις τfjς πραγματοποιήσεώς της. 'Η έπικρατή

σασα κατά τά τελευταία i:τη πολιτική καί νομισματική 

σταθερότης !:δημιούργησαν τό άναγκαίον κλίμα εμπιστο

σύνης . 'Επί πλέον ή κατασκευή εiς εuρείαν κλίμακα i:ργων 

ύποδομfjς έπέτρεψε τήν άνάπτυξιν, μέσα εiς τά πλαίσια τοϋ 

γενικωτέρου κυβερνητικοί! προγράμματος, Ιδιωτικών πρω

τοβουλιών ώς ή παροϋσα. Ης τόν πολιτικόν μηδενισμόν 

καί τήν δημαγωγίαν, ή Κυβέρνησις Καραμανλfj άπαντα διά 

τfjς συστηματικfjς, ήρέμου καί προγραμματισμένης έφαρ

μογfjς !:νός προγράμματος, έπί τοϋ όποίου θά στηριχθfj τό 

οiκονομικόν μέλλον τfjς χώρας καί ή βελτίωσις τών συν

θηκών τfjς διαβιώσεως τοϋ !:λληνικοϋ λαοϋ. 

)) 'Η ' Ελλάς εύρίσκεται η δη εiς παραμονάς βιομηχανι

κfjς επαναστάσεως, ή όποία πρόκειται νά άναδιαρθρώση 

ριζικώς τήν δλην οiκονομικήν καί κοινωνικήν της δομήν. 

Τό ύπό εκτέλεσιν ένεργειακόν πρόγραμμα τfjς ΔΕΗ, τά 

θερμικά έργοστάσια τfjς Πτολεμαtδος καί τfjς Μεγαλοπό

λεως καθώς καί οί δύο ύδροηλεκτρικοί σταθμοί τοϋ ' Αχε

λώου, έν συνδυασμφ πρός τό λοιπόν σύστημα παραγωγfjς 

καί διανομfjς ήλεκτρικfjς ενεργείας, θά έξασφαλίσουν 

άφθονον ήλεκτρικήν ένέργειαν είς κάθε γωνίαν τfjς !:λλη

νικfjς γfjς καί θά καταστήσουν δυνατήν τήν άξιοποίησιν 

τών πλουτοπαραγωγικών πηγών τfjς χώρας. Χάρις εiς τό 

σύστημι; τοϋτο καθώς καί χάρις είς τήν γενικωτέραν έπεν

δυτικήν δραστηριότητα τοϋ Κράτους εiς τόν τομέα τfjς 

ύποδομfjς, έπραγματοποιήθησαν ηδη η εύρίσκονται εiς τό 

στάδιον τfjς πραγματοποιήσεως μεγάλαι επενδύσεις εiς 

βαρείας βιομηχανικάς μονάδας. Τό έργοστάσιον άζωτού

χων λιπασμάτων Πτολεμαt:δος, τά δύο έργοστάσια φω

σφωρικών λιπασμάτων Καβάλας καί ' Αμφιπόλεως, τό έρ

γοστάσιον χάλυβος εν 'Ελευσίνι, τfjς Χαλυβουργικfjς, τά 

ναυπηγεία Σκαραμαγκά, τό κρατικόν διυλιστήριον, ή Λά

ρυμνα καί σωρεία άλλων ίδιωτικοϋ χαρακτfjρος έπενδύσε

ων μαρτυροϋν δτι κάτι συμβαίνει, κάτι ετοιμάζεται νά συμ

βfj εiς τήν χώραν αuτήν. ' Εάν προστεθοϋν εiς τάς μονάδας 

ταύτας καί αί δύο μεγαλύτερα ι τών ποτέ έν ' Ελλάδι έπιχει

ρηθεισών επενδύσεων, ή παροϋσα δηλαδή καί ή πραγμα-
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τοποιηθησομένη εν Θεσσαλονίκ1J ύπό του δμίλου "ΠΑΠ

ΠΑΣ-ΕΣΣΟ" εγκατάστασις δευτέρου διυλιστηρίου, χαλυ

βουργείου, εργοστασίου άμμωνίας καί σειράς εργοστασί

ων πετροχημικών προϊόντων, προκύπτει άνάγλυφος ή εί

κών, τήν όποίαν θά εμφανίζη ή 'Ελλάς ϋστερα άπό τρία 

εως τέσσερα ετη. 'Αρκεί νά i:χουν οί 'Έλληνες τήν άρμό

ζουσαν είς ελευθέρους καί δημοκρατικούς πολίτας αύτο

πειθαρχίαν ωστε νά διαφυλάξουν τά μέχρι τουδε κτηθέντα 

καί νά διασφαλίσουν τήν περαιτέρω οίκονομικήν άνέλιξιν 

καί κοινωνικήν πρόοδον. 

»Τό εργοστάσιον άλουμινίου, είδικώτερον, μέσα είς τό 

δλον σύστημα τής άναπτυσσομένης ελληνικής βιομηχανί
ας, κατέχει ίδιάζουσαν θέσιν δχι μόνον διότι άποβλέπει είς 

τήν άξιοποίησιν, άκριβέστερα είς τόν πολλαπλασιασμόν, 

τής άξίας έλληνικου όρυκτου προϊόντος, άλλά καί διότι θά 

καταστή άπαρχή δλοκλήρου άλύσεως βιομηχανιών, αί 

δποίαι είτε θά χρησιμοποιουν ώς πρώτην ϋλην τό παραγό

μενον ύπό τής βασικής ταύτης μονάδος άλουμίνιον, είτε θά 

χρησιμεύουν είς τήν προμήθειαν άναγκαιούντων είς τό ερ

γοστάσιον τουτο προϊόντων. 'Η Κυβέρνησις θεωρεί άκό

μη τήν βιομηχανίαν άλουμινίου κυριολεκτικώς ώς εν παμ

μέγιστον εκπαιδευτήριον, είς τό δποίον πληθύς 'Ελλήνων 

εργαζομένων - τεχνικών καί επιστημόνων - θά δυνηθή 

νά άποκτήση τήν άπαραίτητον διά τήν άνάπτυξιν μεγάλης 

βιομηχανίας είδίκευσιν καί εμπειρίαν. Τήν επιτυχή εκπλή

ρωσιν τής ύψίστης αύτής εκπαιδευτικής άποστολής τής 

επιχειρήσεως εγγυάται ή είς ταύτην συμμετοχή τής "Πε

σινέ" καί τής "Ρέινολτς". 

»uΕργα τής όλκής του σήμερον θεμελιουμένου δέν 

i:χουν άνάγκην εξάρσεων ρητορικών. Τήν οίανδήποτε ρη
τορείαν θά εσκέπαζαν εντός όλίγου δ παραγωγικός θόρυ

βος των μηχανών πού θά εγκατασταθουν είς τόν χώρον 

αύτόν. 'Ανάγκην ρητορείας εχει ή δημαγωγία. Θά άρκε

σθώ διά τουτο είς τήν επισήμανσιν ώρισμένων άρχών τής 

άκολουθουμένης ύπό τής Κυβερνήσεως βιομηχανικής πο

λιτικής, κατόπιν μάλιστα τής συνδέσεως τής χώρας μετά 

τής Εύρωπαϊκής Οίκονομικής Κοινότητος, τοσούτφ μάλ

λον καθόσον νομίζω δτι ή θεμελίωσις ενός τόσον μεγάλου 

i:ργου, δσον τό σήμερον ύπό του προέδρου τής Κυβερνή

σεως θεμελιούμενον, άποκτά εννοιαν μόνον, εφ' δσον 

πρόκειται νά επακολουθήση ή θεμελίωσις καί άλλων εξ 

ίσου σημαντικών εργων. 

»'Η ελληνική Κυβέρνησις στηρίζει τήν βιομηχανικήν 

της πολιτικήν επί τής ίδιωτικής πρωτοβουλίας, τής πρω

τοβουλίας τόσον τών 'Ελλήνων, δσον καί των ξένων επι

χειρηματιών, οί δποίοι εμπιστευόμενοι τήν 'Ελλάδα εΙναι 

ύπεύθυΎοι νά επενδύσουν καί νά εργασθουν είς αύτήν . • Η 
Κυβέρνησις άρκείται είς τήν κατασκευήν τής οίκονομικής 

ύποδομής καί είς τήν δημιουργίαν τών γενικών προϋποθέ

σεων ώς καί είς τήν θέσπισιν των κανόνων τής λειτουργίας 

του δλου οίκονομικου μας συστήματος. ΕΙναι δμως ήναγ

κασμένη ή Κυβέρνησις, παρά τήν ύπ' αύτής άκολουθουμέ

νην φιλελευθέραν πολιτικήν, νά θέση ώρισμένο_υς, σαφώς 

προσδιορισμένους στόχους. Καί τουτο διότι ή 'Ελλάς εΙ

ναι χώρα τελουσα ύπό άνάπτυξιν καί τό μέλλον της εξαρτά

ται άπό τήν εντός τακτής προθεσμίας επίτευξιν ώρισμένων 

οίκονομικών άποτελεσμάτων. 'Η Κυβέρνησις Καραμανλή 

συνέδεσε τήν χώραν μετά τής ΕΟΚ καί επομένως άνέλαβε 

τήν εύθύνην τών εκ τής συνδέσεως ταύτης συνεπειών. Αύ-

τή εΙ ναι ή εννοια τής δημιουργίας του ΟΒΑ, άποβλέποντος 

είς τό νά ύποκαταστήση τήν ίδιωτικήν πρωτοβουλίαν εκεί 

δπου αϋτη θά άπεδεικνύετο, είτε άνεπαρκής, είτε άπρόθυ

μος νά εκτελέση τό κυβερνητικόν πρόγραμμα, πραγματο

ποιουσα είς εύρυτάτην εκτασιν παραγωγικάς έπενδύσεις. 

Δέν εΙναι άντίπαλος τής ίδιωτικής πρωτοβουλίας δ ΟΒΑ, 

θά χρησιμεύση δμως ώς άρωγός καί αν χρειασθή ώς ύπο

κατάστατον τής πρωτοβουλίας ταύτης. 

»'Ο Κ. Καραμανλής άπεφάσισε νά συνδυάση τό τρέχον 

πρώτον άπό τής συνδέσεως μετά τής ΕΟΚ ετος, μέ τήν 

λήψιν σειράς μέτρων άποβλεπόντων: Ι) είς τήν ένίσχυσιν 

τής έξαγωγικής προσπαθείας, 2) είς τήν άπλούστευσιν των 
διαδικασιών, ίδί~ τών σχετιζομένων πρός τήν ϊδρυσιν καί 

λειτουργίαν βιομηχανικών καί έξαγωγικών επιχειρήσεων, 

3) είς τήν προσαρμογήν του πιστοδοτικου μας μηχανισμου 
πρός τάς δυτικοευρωπαϊκάς συνθήκας καί είς τήν όρθολο

γικήν άναδιοργάνωσιν τοϋ δλου συστήματος χρηματοδοτή

σεως τής οίκονομίας, 4) είς τήν ένίσχυσιν τής βιομηχανί
ας, διά τής ίδρύσεως πέντε βιομηχανικών περιοχών είς τήν 

Θεσσαλονίκην, τόν Βόλον, τάς Πάτρας, τήν Καβάλαν καί 

τό 'Ηράκλειον Κρήτης. 

>>UΗδη, εξεδηλώθησαν τά πρώτα μέτρα πρός τάς κατευ

θύνσεις ταύτας, εντός δέ των προσεχών εβδομάδων θά 

έξαγγελθουν ώς πρός τάς βιομηχανικάς περιοχάς θεμελι

ώδεις άποφάσεις. 

>>·Η βιομηχανική καί γενικώτερον ή οΙκονομική πολι

τική τής Κυβερνήσεως θά εκφρασθουν κυρίως διά του πα

ρασκευαζομένου νέου δεκαετους προγράμματος οίκονομι

κής άναπτύξεως. 'Ο πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, ύπό τήν 

άμεσον εποπτείαν καί παρακολούθησιν του δποίου ετοιμά

ζεται ύπό του ύπουργείου Συντονισμου, άπό τουδε, ,τό μέλ

λον νά ίσχύση άπό του ι 965 καί εφεξής δεύτερον πρό
γραμμα οίκονομικής άναπτύξεως δεκαετους διαρκείας, εχά

ραξεν ήδη τάς άκολούθους γενικάς γραμμάς: 

»1. Τό νέον πρόγραμμα οίκονομικής άναπτύξεως, πέ
ραν τών γενικών οίκονομικών σκοπών, θά προσδιορίζη 

συγκεκριμένως καί κατά τομέα τούς έπιδιωκτέους οικονο

μικούς στόχους, άλλά έπί πλέον καί τάς πρακτικάς__μεβό

δους τής έπιτεύξεως τών έπιδιώξεων τούτων. 'Εάν δεδομέ
νη τις έπιδίωξις δέν έξασφαλισθή διά τής έντός ώρισμένης 

προθεσμίας ύποβολής συγκεκριμένων προτάσεων εκ μέ

ρους Ιδιωτών, θά πραγματοποιηθή είτε ύπό του Κράτους, 

είτε ύπό ξένων, εστω, επιχειρηματιών προσκαλουμένων 
πρός τουτο. 

»2. Τό νέον πρόγραμμα θά άποβλέπη είς τήν εξυγίαν
σιν ώρισμένων βασικών έπηρεαζόντων τήν παραγωγικήν 

διαδικασίαν θεσμών, ίδρυμάτων καί όργανισμών καί θά 

καθορίζη τόν συγκεκριμένον τρόπον τής εξυγιάνσεως ταύ
της. 

»3. 'Ιδιαιτέρα σημασία θά άποδοθή εiς τήν σύμμετρον 

άνάπτυξιν των διαφόρων έπαρχιών διά τής ένισχύσεως 
τών, ήδη, εν έφαρμογΌ καί διά τής θεσπίσεως νέων προ

γραμμάτων περιφερειακής άναπτύξεως. Βασικόν σκοπόν 

τοϋ νέου προγράμματος θά άποτελέση ή άνάπτυξις τών κα

θυστερημένων επαρχιών καί ή τόνωσις ή καί ή δημιουργία 

καί νέων έπαρχιακών βιομηχανικών κέντρων. 

»4. Τό δλον πρόγραμμα θά άποβλέπη είς τήν μέγιστην 
δυνατήν αϋξησιν τής άπασχολήσεως καί θά ε{ναι συνδυα

σμένον πρός τό είδικώτερον πρόγραμμα επαγγελματικής 
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καί τεχνικής εκπαιδεύσεως, οϋτως ι.Οστε εiς δλους τούς το

μείς νά εΙ ναι είς εuθετον χρόνον παρεσκευασμένον καί έκ

παιδευμένον τό άναγκαίον διά την έπάνδρωσίν των προ

σωπικόν. 'Η Κυβέρνησις άποδίδει ίδιαιτέραν σημασίαν 

εiς την δημιουργίαν, έντός των πλαισίων τής κρατικής δι

οικήσεως, άλλά καί έκτός αύτής είς τόν ίδιωτικόν τομέα, 

νέων στελεχών καί θεωρεί ώς κεφαλαιώδη άποστολr)ν της 

την άνάδειξιν νέων καί ίκαν&ν άνθρώπων δυναμένων νά 

άνανεώσουν καί νά ενισχύσουν τr)ν οiκονομικr)ν ήγεσίαν 

τής χώρας. 

»'Υπό τοιαύτας συνθr)κας καί μέσα ό πρόεδρος τής Κ υ-. 

βερνr)σεως Κ. Καραμανλής έπιτελεί εν τεράστιον έργον. 

Τό εργον θά στηριχθή όχι μόνον είς τr)ν προσπάθειαν 

έκείνων οί όποίοι πρόκειται άμέσως νά συμβάλουν εiς την 

πραγματοποίησίν του, άλλά καί είς την θέλησιν δσων 

-τής παμμεγίστης δηλαδή πλειοψηφίας τοϋ έλληνικοϋ 

λαοί>- εΙναι άποφασισμένοι νά στηρίζουν τό μέλλον τοϋ 

τόπου εiς τάς ιiρχάς τής έλευθερίας τής δημοκρατίας καί 

τής προόδου». 

8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1963 

'Επίσημη άνακοίνωση πού έκδίδεται συγχρόνως 

άπό τά ύπουργεία 'Εξωτερικών τής 'Ελλάδος καί 

τ&ν ΗΠΑ, διαψεύδει ίσχυρισμούς μερίδας τοϋ τύπου, 

γιά ϋπαρξη βάσεων πυραύλων στήν 'Ελλάδα. Πα

ράλληλα ό ύπουργός 'Εθνικής 'Αμύνης, Α. Πρω

τοπαπαδάκης, προβαίνει στίς άκόλουθες δηλώσεις: 

« I. Βάσεις πυραύλων ούδέποτε ύπήρξαν οuτε ύπάρχουν 
έν 'Ελλάδι. 

»2. Θέμα βάσεων έν 'Ελλάδι διά τά φέροντα πυραύλους 
"Πολάρις" ύποβρύχια δέν εχει κliν τεθή. 

»3. Τό πεδίον βολής Κρήτης, δπως κατ' έπανάληψιν 
έτονίσθη, εΙναι άποκλειστικ&ς έκπαιδευτικόν καί δέν εχει 

πολεμικr)ν άξίαν. 

»4. Αί ένοπλοι δυνάμεις τής χώρας διαθέτουν μόνον 
τακτικά - καί όχι στρατηγικά (μεγάλου βεληνεκοϋς 

κ.λ.π .)- σύγχρονα δπλα. Χρησιμοποίησιν είς ταϋτα άτο

μικ&ν κώνων, έφ' δσον φυσικά είς παρουσιασθησομένηv 
τυχόν άπευκταίαν περίπτωσιν ύπάρξουν διαθέσιμοι τοιοϋ

τοι, εΙ ναι καί έξ aντικειμένου ετι άδύνατος άνευ τής έγκρί

σεως καί τής έλληνικής Κυβερνήσεως . 

»5. Τά μυστικά τής άμύνης τής χώρας, είτε ταϋτα άναφέ
ρονται εiς σχέδια, είτε είς δπλα, είτε εiς ό,τιδr)ποτε liλλο, 

δένεΙ ναι δυνατόν νά γίνουν άντικείμενον δημοσίας συζητή

σεως. ΕΙ ναι θέμα τής άποκλειστικής εύθύνης τής Κυβερνή

σεως. 

»Πάντως, εΙ ναι λυπηρόν δτι ώρισμένη μερίς τοϋ τύπου, 

διά νά άσκr)ση ιiντιπολίτευσιν, άσχολείται μέ τά άμυντικά 

θέματα τής χώρας, κατά τρόπον δυνάμενον νά βλάψη τά 

έθνικά συμφέροντα». 

8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1963 

'Ο ύπουργός Οίκονομικ&ν, Σ. Θεοτόκης, άνακοι

νώνει δτι τό δάνειο οίκονομικής άναπτύξεως τ&ν 

1.500 έκατ. δρχ. ύπερκαλύφθηκε κατά 157 έκατ. δρχ. · 

καί έπισημαίνει: 

«'Η έπιτυχία τοϋ δανείου οΙκονομικής άναπτύξεως των 

1.500 έκατ . δρχ. παρέχει άπόδειξιν τοϋ έπικρατοϋντος γε

νικωτέρου εύνοϊκοϋ κλίματος καί αΙσιοδοξίας διά τό οiκο

νομικόν μέλλον τής χώρας. Περαιτέρω δμως άποτελεί δι

καίωσιν τής άσκουμένης ύπό τής Κυβερνήσεως οiκονομι

κης πολιτικης, βασική επιδίωξις της όποίας εΙναι ή επιτά
χυνσις της οίκονομικης άναπτύξεως μέ παράλληλον διατr)

ρησιν νομισματικής ίσορροπίας. Ή ζωηρά ίδιωτικr) ζή

τησις τίτλων τοϋ δανείου όφείλεται είς τούς εύνοϊκούς 

δρους καί τά πλεονεκτήματα αύτοϋ, κατά βάσιν δμως εΙ ναι 

άποτέλεσμα της παγιωθείσης εμπιστοσύνης τοϋ άποταμιεύ

οντοg κοινοί> πρός τr)ν νομισματικr)ν σταθερότητα καί τr)ν 

οίκονομικr)ν πρόοδον τής χώρας. 

»Ούσιώδης εΙναι ή συμβολή τής δημοσιονομικης πολι

τικης της Κυβερνήσεως είς τr)ν άνάπτυξιν της έλληνικης 

οίκονομίας καί την άνύψωσιν τόϋ βιοτικοί> επιπέδου τοϋ 
έλληνικοϋ λαοί>. Ή εξασφάλισις σταθερώς άπό τοϋ 1957 
καί εντεϋθεν σημαντικής συμβολης τοϋ δημοσίου προϋπο

λογισμοί> είς τόν προϋπολογισμόν των κρατικών επενδύ

σεων εν συνδυασμφ πρός την δημιουργίαν άσφαλ&ν προϋ

ποθέσεων διά τr)ν άντλησιν δανειακών κεφαλαίων, δι' εκ

δόσεως κρατικών χρεωγράφων, καθιστοϋν δυνατr)ν τr)ν εξ 

ύγι&ν πηγών χρηματοδότησιν ένός ηύξημένου προγράμ

ματος κρατικών επενδύσεων εiς εργα οικονομικής ύποδο

μης, τά όποία εΙναι άπαραίτητα διά την άνάπτυξιν επιτυ

χοϋς ίδιωτικης επιχειρηματικης δραστηριότητος καί διά 

την αuξησιν τοϋ εθνικοί> είσοδr)ματος». 

9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1963 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν 'Αλμπέρ Βερέρ, 

έντεταλμένο γιά τίς έξωτεριιcές ύποθέσεις τής άνωτά

της άρχής τής Εί:ιρωπαϊιcής Κοινότητος. Στή συνάν

τηση παρίστανται έπίσης τά μέλη τής άποστολής 

τής ΕΟΚ στήν 'Αθήνα, δ ύποδιοιιcητής τής Τραπέ

ζης τής 'Ελλάδος, I. Πεσμαζόγλου, ιcαί δ άντιπρό
σωπος τής ·Ελλάδος στήν Κοινότητα, Κ. Τρανός. 

12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1963 

'Ύστερα άπό τήν άναγγελία τοϋ άμεριιcανικοϋ 

ύπουργείου 'Αμύνης γιά τήν όριστιιcή άπώλεια τοϋ 

άτομιιcοϋ ύποβρυχίου «Threshen> ιcαί τοϋ πληρώμα
τός του, πού έιcτελοϋσε γυμνάσια, στά άνοιιcτά τής 

Βοστώνης, δ Κ. Καραμανλής άποστέλλει στόν 

'Αμερικανό πρόεδρο τό άιcόλουθο τηλεγράφημα: 

«Διά τήν τραyικήν άπώλειαν τοv ύποβρυχίου 

Thresher, σfiς έκφράζω τήν βαθυτάτην συμπάθειαν 

του έλληνικοv λαοv, τής Κυβερνήσεως καί έμοv 

προσωπικώς. Οί Ιiνδρες του σκάφους έδωσαν τήν 

ζωήν τους χάριν μιfiς μεγάλης άμερικανικής παρα

δόσεως - τής πρωτοπορίας είς τήν έπιστήμην. 

'Ημείς οί 'Έλληνες, λαός ναυτικών, τρέφομεν μεyά

λον θαυμασμόν διά τήν άνδρείαν τήν όποίαν άνέκα

θεν έπέδειξαν οί Ιiνδρες του Ναυτικού τών 'Ηνωμέ
νων Πολιτειών. 'Εκείνοι οί όποίοι άπωλέσθησαν μέ 

τό Thresher εlναι έξοχοι έκπρόσωποί τους». 
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19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1963 

'Ο ύπουργός 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, άπευθύ

νει στόν πρόεδρο τής Κυπριακής Δημοκρατίας, 

'Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, έκτενή έπιστολή, στήν 

όποία του έκθέτει τίς άπόψεις τής έλληνικής Κυβερ

νήσεως γιά ένδεχόμενη άπόπειρα <<μονομεροuς» άνα

θεωρήσεως τών συμφωνιών του 1959 -θέμα τό όποίο 
είχε θίξει ό 'Αρχιεπίσκοπος σέ προηγούμενη έπι

στολή του. 

'Η λειτουργία του κυπριακοu πολιτεύματος, μετά 

τήν άνακήρυξη τής άνεξαρτησίας, τόν Αύγουστο 

1960, δέν ήταν άπαλλαγμένη άπό όρισμένα προβλή
ματα. Τήν άνοιξη του 1961, οί Τουρκοκύπριοι είχαν 
καταψηφίσει τό φορολογικό νόμο, ένέργεια τήν 

όποία έπανέλαβαν άρκετούς μήνες άργότερα, ζητών

τας τό χωρισμό τών κύριων δήμων του νησιοu, κατά 

τίς συμφωνίες του 1959 καί τό κυπριακό Σύνταγμα. 
'Η εγκριση του νομοσχεδίου άπό τούς Τουρκοκύ

πριους βουλευτές ήταν άπαραίτητη γιά τήν υίοθέτη

σή του ώς νόμου του Κράτους. 'Έτσι, ή τουρκοκυ

πριακή πλευρά άπειλοuσε μέ οικονομική κατάρρευ

ση τήν κυπριακή Πολιτεία καί εκαμε κακή χρήση 

ένός προνομίου πού είχε έξασφαλίσει ώς έχέγγυο γιά 

νά άποφευχθεί iδιαίτερη φορολογική της έπιβάρυν

ση άπό τήν πλειοψηφία . 'Ωστόσο, καί ή έλληνοκυ

πριακή πλευρά κωλυσιεργοuσε στήν προώθηση του 

χωρισμοί) τών δήμων, πρόβλεψη πού ό ίδιος ό Μα

κάριος είχε δεχθεί πρίν τήν ύπογραφή τών συμφω

νιών του 1959. Έξάλλου, στίς 20 'Οκτωβρίου 1961, 
ό άντιπρόεδρος, Φ. Κιουτσούκ, είχε προβάλει βέτο 

γιά τή δημιουργία ένιαίου κυπριακοu στρατοu, ζη

τώντας τό χωρισμό του σέ έλληνοκυπριακό καί 

τουρκοκυπριακό τμfjμα. 

Τό Δεκέμβριο 1962, τό κυπριακό 'Υπουργικό Συμ
βούλιο άποφάσισε τήν ούσιαστική κατάργηση τής 

διατάξεως γιά χωρισμό τών δήμων. Οί Τουρκοκύ

πριοι άπάντησαν μέ άπόφαση τής κοινοτικής τους 

Βουλής, πού συνιστοuσε τέτοιους χωριστούς δή

μους. Καί οί δύο αύτές ένέργειες άκυρώθηκαν άπό τό 

Συνταγματικό Δικαστήριο, άλλά ό συνακόλουθος θό

ρυβος δημιούργησε κρίση στίς έλληνοτουρκικές σχέ

σεις: ή έλληνική Κυβέρνηση είχε συμβουλεύσει τό 

Μακάριο νά μήν έξωθήσει τά πράγματα στά άκρα, 

ένώ λίγες ήμέρες άργότερα, στίς 5 'Ιανουαρίου, ή 
Τουρκία, μέ διάβημά της πρός τήν 'Αθήνα, ζητοuσε 

τήν έφαρμογή τών προβλέψεων γιά χωρισμό τών δή

μων καί έπεσήμανε τό γεγονός οτι οί σχετικές διατά

ξεις, πού είχαν ένσωματωθεί στίς συμφωνίες του 

1959, άποτελοuσαν τμήμα διεθνών συμφωνιών, πού 
δέν μποροuσαν νά μεταβληθοuν μέ μονομερή άπό

φαση ένός συμβαλλόμενου μέρους. 

Στίς άρχές του 1963, είχαν περιέλθει στήν 'Αθή
να πληροφορίες οτι ό Μακάριος προσανατολιζόταν 

νά έπιζητήσει άναθεώρηση τών συμφωνιών, rοστε νά 

γίνει τό πολίτευμα «λειτουργικότερο». Στή στάση 

του 'Αρχιεπισκόπου φαίνονταν νά παίζουν ρόλο ή 

δραστηριότητα άκραίων στοιχείων τής έλληνοκυ

πριακής πλευράς καί οί έπιθέσεις πού δεχόταν άπό 

τό Μητροπολίτη Κυρηνείας καί, παλαιότερα, τό 

Γρίβα · οί άκραίες θέσεις του Ρ. Ντενκτάς καί τό 

έπεισόδιο του «Ντενίζ», τό όποίο είχε άποκαλύψει 

οτι οί Τουρκοκύπριοι έξοπλίζονταν μέ ταχείς ρυ

θμούς [βλ. τόμο Δ']· καί ή συνεχιζόμενη δράση τής 

τουρκοκυπριακής όργανώσεως ΤΜΤ, ή όποία προ

χωροuσε σέ προβοκάτσιες (βομβιστική έπίθεση κα

τά μουσουλμανικών τεμένων στίς 25 Μαρτίου 1962, 
τήν όποία προσπάθησε νά άποδώσει σέ έλληνοκύ

πριους έθνικιστές, δολοφονίες Τουρκοκυπρίων δη

μοσιογράφων πού τάσσονταν ύπέρ τής συνεργασίας 

τών δύο κοινο;rήτων κλπ.)258 • Ή' Αθήνα, άπό τή δική 

της πλευρά, έκτιμοuσε οτι οί έπιμέρους ύπαρκτές 

άδυναμίες τών συμφωνιών του Ί 959 δέν μποροuσαν σέ 
καμιά περίπτωση νά άντισταθμίσουν τά όφέλη πού 

άποκόμιζαν οί 'Ελληνοκύπριοι άπό τήν εiρήνευση 

καί τή δημιουργία ένός δεύτερου έλληνικοu Κράτους 

στή Μεγαλόνησο. Έξάλλου, ή έλληνική Κυβέρνη

ση διέβλεπε σοβαρούς κινδύνους άπό μιά νέα σύγ

κρουση στήν Κύπρο, τόσο γιά τό έλληνικό στοιχείο 

του νησιου, οσο καί γιά τήν έλληνική μειονότητα 

στήν Κωνσταντινούπολη - άλλά καί γιά τήν ίδια 

τήν 'Ελλάδα, τήν έποχή αύτή του Ψυχροu Πολέμου 

καί τήν έπαύριο τής μεγάλης κρίσεως τής Κούβας. 

τέλος, ή 'Αθήνα θεωροuσε οτι ή δμαλή καί εiρηνική 

έξέλιξη τής Μεγαλονήσου στά πλαίσια τής άνεξαρ

τησίας ήταν δρόμος καί γιά τήν ίδια τήν εύόδωση, 

στό μέλλον, του δράματος γιά 'Ένωση. 

Στήν έπιστολή του, δ Ε. 'Αβέρωφ ύπογράμμιζε: 

«Μακαριώτατε, 

»Σάς εόχαριστώ θερμώς διά τήν φιλόφρονα έπιστολήν 

σας, τήν όποίαν Ελαβον μέσφ τοϋ φίλου πρεσβευτοϋ Κ . 

Κρανιδιώτη. Είχομεν πράγματι δυσκολίας, καί οόσίας καί 

τύπων, διά νά άνταποκριθώμεν είς τήν παράκλησίν σας, άλ

λά τάς ύπερενικήσαμεν διότι τρέφομεν πρός ύμaς ειλικρινή 

άγάπην καί διότι άνελογίσθημεν δτι τά βάρη προέκυψαν έκ 

του αίματηροϋ άπελευθερωτικοϋ άγώνος τής Κύπρου. 

>>Τήν έπιστολήν σας, Δέσποτα, άνέγνωσα προσεκτικά, 

μέ πολλή ν δέ προσοχήν ήκουσα καί δσα μοϋ μετέδωσεν tκ 

μέρους σας δ κ. Κρανιδιώτης. 

>>Τά θέματα είναι τόσον σοβαρά ώστε νά πρέπει νά σaς 

είπω δλην μου τήν σκέψιν. 

»Θά ήθελα πάρα πολύ νά συμμερισθώ τήν αίσιοδοξίαν 

σας έπί δσων μοϋ διεμηνύσατε περί μή διαταράξεως -ώς 

έκ τής πολιτικής σας- τών σχέσεων 'Ελλάδος-Τουρκίας . 

»' Ατυχώς, καίτοι φύσει αίσιόδοξος, δέν δύναμαι νά 
συμφωνήσω μαζί σας. Αί σχέσεις 'Ελλάδος-Τουρκίας διε

ταράχθησαν ήδη σοβαρώτατα. Τά κυπριακά θέματα, δμα

λώς έξελισσόμενα πρό καιροϋ, ήρχισαν ήδη νά δηλητηριά

ζουν δλα τά (iλλα έλληνοτουρκικά θέματα, καί κινδυνεύ-
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ουν, όξύτερον εξελισσόμενα, νά διαταράξουν έκ θεμελίων 

τgς έλληνοτουρκικάς σχέσεις. 

»Τοϋτο εχει διά τό εθνος πολύ μεγάλην σημασίαν. 

»Πρώτον, είς τόν φοβερά έκτεθειμένον -καί δι' αuτό 

έπικίνδυνον- γεωγραφικόν χώρον τόν δποίον κατέχει ή 

'Ελλάς, δέν περιβάλλεται υπό πολλών φίλων καί, βεβαίως, 

κάθε άλλο παρά έξυπηρετεί τήν άσφάλειάν της ή ρήξις των 

πολιτικών σχέσεων μέ τήν Τουρκίαν, τήν μόνην γείτονα, 

ijτις εΙ ναι σύμμαχός της έν τφ ΝΑΤΟ. 

»Δεύτερον, δ πάνσεπτος ΟΙκουμενικός Θρόνος, πρός δν 

καί ήμείς καί δλαι αί ξέναι Έκκλησίαι τρέφουν βαθύν 

σεβασμόν καί άγάπην, ώς καί δ προσφιλής καί άπό πάσης 

άπόψεως ίδιαιτέρως άξιόλογος 'Ελληνισμός τής Κωνσταν

τινουπόλεως, θά διατρέξουν μεγάλους κινδύνους, τούς 

δποίους, ώς ή πράξις άπέδειξε, δέν καλύπτει πλήρως ή 

ϋπαρξις ίκανοποιητικών κειμένων διεθνών συμφωνιών, ή 

αί οίαιδήποτε δυναταί πολιτικαί ένέργειαι. 

»Τρίτον, άλλα θέματα άνακύπτοντα ώς εκ τής γειτνιά

σεως των δύο χωρών, θέματα dτινα έν τφ συνόλφ των άπο

κτοϋν σημαντικήν άξία ν διά τήν 'Ελλάδα, μοιραίως δυ

σχεραίνονται. 

»Βεβαίως, δταν πρόκειται νά θιγοϋν ή έθνική άξιοπρέ

πεια, ή βασικώτατα τοϋ 'Ελληνισμοϋ συμφέροντα, ή 'Ελ

λάς -παρά τό άπαραίτητον άλλά καί δυσχερέστατον ερ

γον τής άνασυγκροτήσεώς της- γνωρίζει νά άδιαφορή 

πρό τών οίωνδήποτε έπικινδύνων συνεπειών καί νά άκο

λουθή τήν ijν θεωρεί ώς έπιβεβλημένην γραμμήν. 

»Τοϋτο, ώς καλώς γνωρίζετε, επραξε κατά τήν διάρκει

αν τοϋ κυπριακοί> άγώνος. Τοϋτο άναμφιβόλως θά επραττε 

καί σήμερον, άν τό Κυπριακόν ευρίσκετο άκόμη έν έξελί

ξει, ή άν τά άνακύψαντα έκ τής έφαρμογής τών Συμφωνιών 

θέματα ήσαν πρωταρχικής σημασίας. 

»'Εάν άπομονώσω πρός στιγμήν τό γεγονός δτι τάς κα

ταστατικάς πράξεις τής Κυπριακής Δημοκρατίας εχομεν 

καί ήμείς υπογράψει καί δτι ή 'Ελλάς τιμά πάντοτε τήν 

υπογραφήν της, θά επρεπε νά προσθέσω δτι τήν ίδίαν άδι

αφορίαν ένώπιων τών γενικών κινδύνων θά επρεπεν ίσως 

νά έπιδείξωμεν καί είς τήν περίπτωσιν καθ' ijν δι' άδιαλλά

κτου καί όξείας τακτικής θά ήδύνατο ή άπελευθερωθείσα 

Κύπρος νά έπιτύχη οοοιωδώς καλύτερον καθεστώς. 

»Σήμερον δμως εΙναι διά πολλούς λόγους προφανές δτι 

ή όξεία τακτική, έκτός τοϋ δτι θέτει είς πάντας έρωτηματι

κά ώς πρός τάς πιθανάς έξελίξεις καί δι. αuτό άναστέλλει 

τήν ραγδαίαν οίκονομικήν πρόοδον, δέν δύναται νά δδηγή

ση είς θετικά άποτελέσματα, άλλά δύναται νά δημιουργή

ση σοβαρούς κινδύνους διά τήν προσφιλή Κυπριακήν Δη

μοκρατίαν, τής δποίας, ώς υμείς οί ίδιοι διεπιστώσατε, δ 

έλεύθερος βίος ήρχισε κατά τρόπον λίαν ένθαρρυντικόν, 

ένώ τό μέλλον αuτής διεγράφετο έλπιδοφόρον. 

» w Α ν αί Συμφωνία ι περιέχουν διατάξεις δυσχερώς είς 

τήν πρiiξιν έφαρμοζομένας, αύται θά πρέπει βεβαίως νά 

τροποποιηθοϋν κοινΌ συμφωνί~, άλλά τοϋτο θά ήτο δυνα

τόν καί -ώς εχομεν λόγους νά πιστεύωμεν- ίσως εϋκολον 

είς άτμόσφαιραν φιλίας, έμπιστοσύνης καί καλών έλληνο

τουρκικών σχέσεων. 

»'Η Κυβέρνησις, ώς γνωρίζετε, πολλά επραξε διά νά 

σας βοηθήση πρός τήν κατεύθυνσιν αuτήν. 

»' Ατυχώς -διά λόγους τούς δποίους άντιλαμβάνο
μαι- ήκολουθήθη άλλη γραμμή καί πιστεύω δτι διαγρά-

φονται διά τό μέλλον πολλοί κίνδυνοι διά τήν άγαπητήν 

Κύπρον, δι' ι'iλλα προσφιλή τμήματα τοϋ 'Ελληνισμοϋ, 

καί διά γενικώτερα συμφέροντα τής χώρας. 

>>'Εν όψει αuτών τών κινδύνων, θά ήθελα Σείς, δ άγαπη

τός καί σώφρων 'Ιεράρχης, δ υπεύθυνος δι' εν τμήμα τοϋ 

Έλληνισμοϋ άλλά δ έμμέσως εχων εuθύνην καί δι' δλό

κληρον τόν Έλληνισμόν, νά γνωρίζετε τήν θέσιν τής 

έλληνικής Κυβερνήσεως. 

>>'Εκεί δπου εφθασαν τά πράγματα, ή Κυβέρνησις 

επρεπε νά όξύνη καί έκείνη τάς σχέσεις της μέ τήν Τουρ

κίαν. Τό επραξεν ήδη, κατά τρόπον εντονον άλλά συγχρό

νως κατά τρόπον σοβαρόν, άποφεύγουσα τήν δημοσιότητα 

καί τήν επιδίωξιν προσκαίρων δσον καί έπιζημίων χειρο

κροτημάτων. Ποϋ θά καταλήξη ή προκύψασα εξαιρετική 

όξύτης οuδείς τό γνωρίζει, καί δι, αuτό λαμβάνομεν τά 

μέτρα μας. Πάντως, καί παρά ταϋτα, υπό τήν προϋπόθεσιν 

τής πλήρους διαφυλά~εως τής έθνικής άξιοπρεπείας καί 
των οuσιωδεστέρων συμφερόντων μας, πρόθεσίς μας βασι

κή παραμένει ή βελτίωσις καί -εί δυνατόν- ή στενή σύ

σφιγξις των έλληνοτουρκικών σχέσεων. 

»Είδικώτερον ώς πρός δ, τι άφορα τά κυπριακά θέματα, 

είμεθα άποφασισμένοι νά έξακολουθήσωμεν νά σας βοη
θώμεν καθ' δν τρόπον επράξαμεν μέχρι τοϋδε, άλλά νά 

διαχωρίσωμεν καί δημοσί~ τήν γραμμήν μας άν επιδιωχθή 

μονομερής κατάργησις τών Συμφωνιών ή μέρους αuτών. 

Τοϋτο είδικώς έπιβάλλεται είς τήν ·Ελλάδα καί άνεξαρτή

τως άκόμη τής μεταξύ πολιτισμένων Κρατών καθιερωμένης 

τιμής πρός τήν τεθείσαν υπογραφήν. Πράγματι, ή 'Ελλάς 

έν οuδεμι~ περιπτώσει επιτρέπεται νά δεχθή τήν δημιουρ

γίαν προηγουμένου καθ' δ εΙς τών συμβαλλομένων δύναται 

μονομερώς νά καταγγείλλη ή ν' άγνοή ένοχλητικάς δι' 

αuτόν διατάξεις διεθνών πράξεων τάς δποίας δ συμβαλλό

μενος ούτος άνέλαβε νά σεβασθή. 

»Δέν άποκλείω, βεβαίως, ή ένδεχομένη κατάληξις είς 

μίαν τόσον διάφορον τοποθέτησιν μεταξύ ήμών καί υμων 

νά τύχη έντόνου έσωτερικής έκμεταλλεύσεως και -λόγφ 

αuτής- νά δημιουργηθοϋν έν Κύπρφ πεπλανημέναι έντυ

πώσεις ώς πρός τήν δυνατότητα τής έν τij πράξει εφαρμο

γής τοϋ προμνησθέντος διαχωρισμοί>. 'Επί ένός τόσον σο

βαροί> θέματος, τό δποίον ι'iλλωστε επανερχόμενον κάθε 

τόσον είς τό προσκήνιον δύναται νά κλυδωνίζη συνεχώς 

καί έπικινδύνως τό ευπαθές έλληνικόν σκάφος, πιστεύω 

άκραδάντως δτι δέν θά έπιτρέπεται άνεύθυνος μικροπολι

τικός θόρυβος, ή λάθη έκτιμήσεως περί τοϋ τί πράγματι τό 

εθνος βούλεται. Ώς έκ τούτου, είς τήν περίπτωσιν αuτήν 

εΙμαι άποφασισμένος έπιμόνως νά είσηγηθώ πρός τήν Κυ

βέρνησιν δπως κληθή δ έλληνικός λαός νά άποφανθή 

είδικώς έπί τοϋ θέματος. Πιστεύω δτι ή είσήγησίς μου θά 

γίνη άποδεκτή. Οϋτω, θά γνωρίζωμεν δλοι ποϋ άκριβώς 

ευρισκόμεθα καί άν δ έλληνικός λαός προτιμά νά ε{σέλθη, 

μέ άφθονον αίσθημα καί πενιχρά τά μέσα, ε{ς τήν άκρως 

έπικίνδυνον περιπέτειαν, ή νά παραμείνη ε{ς τήν δδόν τής 

άξιοπρεποϋς καί σώφρονος πορείας πρός τήν σταθεράν 

πρόοδον καί τήν ώραίαν άνέλιξιν τοϋ εθνους μας. 

»Συνειργάσθημεν, Δέσποτά μου, μέ ε{λικρίνειαν καί 

άγάπην είς ώρας τραγικάς διά τήν Κύπρον καί δυσχερείς 

δι. δλον τό εθνος, καί έθεώρησα δτι, καί αuτήν τήν ώραν 

των άπειλουμένων κινδύνων, ώφειλα νά σας ένημερώσω μέ 

τήν ίδίαν είλικρίνειαν καί τήν ίδίαν άγάπην τήν δποίαν 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΑΒΕΡΩΦ ΠΡΟΣ ΜΑΚΆΡΙΟ 611 

ί:τρεφα καί έξακολουθώ πάντοτε νά τρέφω πρός ύμaς. ~ Άλ

λωστε, εiς όSρας κατά τάς όποίας βλέπω διαγραφομένους 

μεγάλους κινδύνους διά προσφιλέστατα τμήματα τοϋ 'Ελ

ληνισμοϋ (τήν Κύπρον καί tδί~ τήν Κωνσταντινούπολιν), 

έξασθένησιν δέ τής γενικωτέρας θέσεως τής' Ελλάδος, δέν 

μοϋ έπιτρέπεται νά άγνοήσω δτι, λόγφ προελεύσεως, άνα

στήματος καί θέσεως, δέν σaς ένδιαφέρει άπλώς ή τύχη τής 

Κύπρου άλλά ή τύχη όλοκλήρου τοϋ ί:θνους . 

»Ούδέν τό συγκεκριμένον ζητώ νά πράξετε. 

»Εtργάσθημεν διά τήν άνεξαρτησίαν σας καί έπιθυμοϋ

μεν νά τήν σεβώμεθα κατά τρόπον άπόλυτον. Θά κάμετε 

δ, τι σείς νομίζετε καλόν. 'Εγώ ήθέλησα μόνον νά γνωρίζε

τε τάς σκέψεις μας. Βάσει αύτών, καί έντελώς άπερίσπα

στοι άπό πολιτικάς διαμάχας, ήμείς θά πράξωμεν τό καθή

κον μας εναντι τοϋ εθνους»259 • 

Λίγες ήμέρες άργότερα, στίς άρχές Μαίου, δ Ε. 

'Αβέρωφ συναντήθηκε μέ τόν πρόεδρο τής κυπρια

κής Βουλής, Γ. Κληρίδη, καί τόν ύπουργό 'Εξωτε

ρικών, Σ. Κυπριανοϋ, στούς δποίους καί έπανέλαβε 

τίς θέσεις τής έλληνικής Κυβερνήσεως, έπισημαί

νοντας ότι ή 'Αθήνα θά άποδοκίμαζε δποιαδήποτε 

μονομερή ένέργεια τής Λευκωσίας. Οί προειδοποιή

σεις τής έλλαδικής πλευρaς εφεραν άποτέλεσμα, κα

θώς ή κυπριακή Κυβέρνηση δέν προχώρησε σέ ένέρ

γειες πού θά μποροϋσαν νά έπιφέρουν διεθνή κρίση. 

'Ωστόσο, ή πτώση τής Κυβερνήσεως Καραμανλή, 

τόν έπόμενο μήνα, θά δημιουργήσει νέα δεδομένα, τά 

όποία καί θά δδηγήσουν, τελικά, στήν προβολή άπό 

τόν 'Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, τών δεκατριών σημεί

ων [βλ. τόμο ΣΤ']. 

20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1963 

Παρά τίς άντίθετες συστάσεις τοϋ Κ. Καραμαν

λή, ή βασίλισσα Φρειδερίκη, συνοδευόμενη άπό τήν 

πριγκίπισσα Εiρήνη, μεταβαίνουν άνεπίσημα στό 

Λονδίνο γιά νά παραστοϋν στούς γάμους τής πριγκί

πισσας 'Αλεξάνδρας τοϋ Κέντ. 

Κατά τήν άφιξή τους στό ξενοδοχείο Κλάριτζ τής 

βρετανικής πρωτεύουσας, ή βασίλισσα μέ τή συνο

δεία της βρέθηκαν άντιμέτωπες μέ δμάδες 'Ελληνο

κυπρίων διαδηλωτών, οί δποίοι, μέ έπικεφαλής τή 

Μπ. 'Αμπατιέλλου, σύζυγο τοϋ κρατουμένου στήν 

'Ελλάδα, Α. 'Αμπατιέλλου, ζητοϋσαν τήν άποφυλά

κιση τών πολιτικών κρατουμένων. Ή κατάσταση 

όξύνθηκε ϋστερα άπό τήν άρνηση τής βασίλισσας 
άλλά καί τοϋ αύλάρχη, Δ. Λεβίδη, νά δεχθοϋν τήν 

'Αμπατιέλλου καί σχετικό ύπόμνημά της γιά τήν 

άπελευθέρωση τοϋ συζύγου της. Κατά τήν εξοδό 

τους άπό τό ξενοδοχείο, τό ίδιο άπόγευμα, ή βασί

λισσα Φρειδερίκη καί ή πριγκίπισσα Εiρήνη άντιμε

τώπισαν όργανωμένες άντιδράσεις άποδοκιμασίας 

άπό τούς διαδηλωτές, ή στάση τών δποίων εγινε 

προσβλητική εiς βάρος τής βασίλισσας, όταν διαπί

στωσαν ότι προσπαθεί νά τούς άποφύγει. Παράλλη-

λα, νεαροί διαδηλωτές εριξαν στό εδαφος Βρετανό 

άστυνομικό -συνοδό τής βασίλισσας-, ένώ ή ίδια 

μέ τήν πριγκίπισσα διέφυγαν σέ άδιέξοδο πάροδο 

καί κατέφυγαν σ' ~να iδιωτικό σπίτι. «τΗταν βέβαια 

εντρομες», άναφέρει δ Κρ. Γουντχάουζ στό εργο του 

«Καραμανλής, δ άνορθωτής τής έλληνικής δημο

κρατίας», «δέν ύπήρξαν όμως θύματα βίαιας έπιθέ

σεως». 'Ωστόσο, ή ίδια ή Φρειδερίκη, έξιστορώντας 

-στά άπομνημονεύματά της- τή σκηνή μέ τήν 

'Αμπατιέλου, θά ύποστηρίξει: « ... Μέ liρπαξε άπό 
τούς ώμους καί μέ στριφογύρισε». Καί δ Κρ. Γουν

τχάουζ συνεχίζει: «'Όταν δ Καραμανλής ελαβε γνώ

ση τοϋ έπεισοδίου, ήλπισε ότι τοϋτο θά μποροϋσε νά 

άποσιωπηθεί. Αύτό όμως δέν ήταν πλέον δυνατόν, 

γιατί ή βασίλισσα ε{χε ήδη έμφανιστεί στήν τηλεό

ραση. 'Η βασίλισσα περίμενε νά τής ζητήσει συγ

γνώμη ή βρετανική Κυβέρνησψ>260. 

Στίς 26 'Απριλίου, δ ύπουργός τών 'Εξωτερικών, 
Ε. 'Αβέρωφ, μέ διάβημά του διαμαρτυρήθηκε εντονα 

στό σύμβουλο τής βρετανικής πρεσβείας, Μ. Ρ. 

Μπάρνς, γιά τά έπεισόδια εiς βάρος τής βασίλισσας. 

'Ο Βρετανός διπλωμάτης, σέ έπίσκεψη πού θά τφα

γματοποιήσει στό γενικό διευθυντή τοϋ ύπουργείου 

'Εξωτερικών, Ι. Τζιρa, θά έκφράσει «τήν λύπην 

τοϋ Βρετανοϋ ύπουργοϋ τών 'Εξωτερικών, λόρδου 

Χιούμ, διά τήν έκφρασθείσαν βαθείαν στενοχωρίαν 

τής έλληνικής Κυβερνήσεως, έξ άφορμής τοϋ γνω

στοϋ έπεισοδίου εiς βάρος τής βασιλίσσης εiς τό 

Λονδίνον», ένώ παράλληλα θά άναφέρει ότι «κατά 

τάς έπισήμους πληροφορίας τής βρετανικής πρε

σβείας, δέν έσημειώθη βιαιοπραγία είς βάρος τής 

βασιλίσσης καί ότι έδόθη εiς 'Αθήνας μεγαλυτέρα 

εκτασις άπό τήν πραγματικήν είς τό συμβάν». 

Καί ένώ τό έπεισόδιο ε{χε καταδικαστεί εντονα 

άπ' όλες τίς πτέρυγες τής έλληνικής Βουλής, στή 

συνεδρίαση τής 24ης 'Απριλίου, μέ έξαίρεση τόν 

κοινοβουλευτικό έκπρόσωπο τής ΕΔΑ, πού διατύ

Πωσε έπιφυλάξεις γιά «τό τί άκριβώς συνέβη», στίς 
27 'Απριλίου, καί μέ άφορμή τηλεγράφημα τοϋ πρα
κτορείου Ρώυτερ, σύμφωνα μέ τό όποίο ή έλληνική 

Κυβέρνηση δέν ε{ χε προβεί σέ έπίσημη διαμαρτυρία, 

έκδόθηκε άπό τό ύπουργείο 'Εξωτερικών ή άκό

λουθη άνακοίνωση: 

«'Ο κ. 'Αβέρωφ έκάλεσε χθές τόν Βρετανόν πρέσβυν 

καί, τούτου άσθενοϋντος, έξέφρασεν εiς τόν σύμβουλον 

τής πρεσβείας κ. Μπάρνς άφ' ένός τήν μεγάλην στενοχω

ρίαν τής έλληνικής Κυβερνήσεως διά τά γνωστά έπεισόδια 

τοϋ Λονδίνου, άφ' έτέρου δέ τήν εκπληξίν της, διότι, ένώ 

ε{χεν ήδη δημιουργηθή θόρυβος εiς τήν είσοδον τοϋ ξενο

δοχείου ύπό τής κ. 'Αμπατιέλου καί άλλων ταραχοποιών, 

ή άγγλική άσφάλεια εκρινεν δτι &νας ντέτεκτιβ ήτο έπαρ

κής διά τήν άσφάλειαν τής βασιλίσσης τής 'Ελλάδος. Ταϋ

τα έλέχθησαν σχεδόν έπί λέξει. 'Επεστήθη έπίσης ή προ

σοχή έπί τής συγκινήσεως, ή όποία σαφώς προέκυπτεν έκ 
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τών δημοσιευμάτων του τύπου. Τό ύπουργείον 'Εξωτερι

κών κρίνει χρήσιμον δπως προβή είς τάς άνωτέρω διευκρι-~ 

νίσεις καί δπως άποφύγη παν σχόλιον επί του περιεχομέ

νου του προμνησθέντος τηλεγραφήματος του Ρώυτερ». 

Τήν ίδια ή μέρα, δ Βρετανός ύπουργός τών 'Εξω

τερικών λόρδος Χιούμ, μέ έπιστολή του πρός τή βα

σίλισσα Φρειδερίκη, διατύπωσε τήν «βαθείαν στε

νοχωρίαν τοω> γιά τά έπεισόδια καί έξέφρασε τήν 

«ειλικρινή λύπην του>>. 

'Η δήλωση του λόρδου Χιούμ θά έντείνει περισ

σότερο τό θόρυβο πού ε{χαν στό μεταξύ δημιουργή

σει τά έπεισόδια στήν κοινή γνώμη τής Μ. Βρετανί

ας καί θά γίνει άφορμή γιά πολιτική έκμετάλλευση 

του θέματος τών κρατουμένων. Μερίδα του βρετανι

κου τύπου ε{ χε ήδη άρνητικά τοποθετηθεί εναντι τής 

• Ελλάδος, ενώ τίς άμέσως έπόμενες έβδομάδες στή 
Βουλή τών Κοινοτήτων θά άμφισβητηθεί εντονα ή 

σκοπιμότητα τής επισκέψεως τών 'Ελλήνων βασιλέ

ων στήν 'Αγγλία. 

·Η εφημερίδα «Evening Standard)) έπέκρινε τό 
λόρδο Χιούμ γιά τήν «αίτηση συγγνώμης)), ενώ ή 

«Daily Herald)) άναφέρθηκε στούς 'Έλληνες πολιτι
κούς κρατουμένους, χαρακτήρισε «ήλιθία)) τήν επι

στολή Χιούμ καί κατέληξε: «Καθήκον του λόρδου 

Χιούμ ε{ ναι νά δηλώσει στούς βασιλείς, βασίλισσες, 

τέως βασιλείς καί aλλους διαφόρους τέως άρχηγούς 

Κρατών δτι ή 'Αγγλία έννοεί νά ύπερασπισθεί τήν 

ελευθερία του λόγου καί αν δέν τούς άρέσει, νά μήν 

ερχονται στή χώρα μας))26Ι. 

Τό θέμα θά άπασχολήσει τό βρετανικό τύπο καί 

μετά τήν επάνοδο τής βασίλισσας στήν 'Ελλάδα. 

Στίς 3 Μαίου ή «Guardian)) παραδέχτηκε δτι «ή βα
σίλισσα τής 'Ελλάδος δέν ήτο τό κατάλληλον πρό

σωπον, εις τό δποίον ε πρεπε νά άπευθυνθεί ή 'Αμπα

τιέλλοω>. ·Ωστόσο, άναφέρθηκε εκτενώς στήν ϋπαρ

ξη «πολιτικών κρατουμένων)) στήν • Ελλάδα, τούς 
δποίους θεωρουσε «άκίνδυνους)) καί εξέφρασε τήν 

aποψη δτι «ή έλληνική Κυβέρνησις πρέπει νά άνα

θεωρήση τάς καταδικαστικάς άποφάσεις ή νά επι

τρέψη είς αύτούς νά άναχωρήσουν εξ 'Ελλάδος. 

'Η άπόφασις αύτή θά ήτο εύπρόσδεκτος είς 'Αγγλί
αν))262 . 'Από τήν πλευρά του τό «New Statesman)) 
ζήτησε νά μ ή γίνουν δεκτοί οί βασιλείς τής 'Ελλά

δος στή Μ. Βρετανία, «aν δέν άποκατασταθεί στή 
χώρα ή δημοκρατία)) . ·Η «Sunday Express)) &να

φέρθηκε σέ «σπατάλες τών 'Ελλήνων βασιλέων, ενώ 

ή χώρα ε{ναι φτωχή)) καί δ «Observer)) χαρακτήρισε 
«σκάνδαλο)) τήν ϋπαρξη «πολιτικών κρατουμένων)) 

στήν Έλλάδα263 . 

Στίς 2 Μαίου, σέ συνεδρίαση τής Βουλής τών 
Κοινοτήτων, βουλευτές του Έργατικου κόμματος 

επέκριναν τό λόρδο Χιούμ γιά τήν έπιστολή του στή 

βασίλισσα Φρειδερίκη. ·Υπεραμυνόμενος τών ενερ-

γειών του Βρετανου ύπουργου τών 'Εξωτερικών, δ 

Χ. Μάκ Μίλλαν θά άπαντήσει δτι ή επιστολή Χιούμ 

ήταν πράξη «άβροφροσύνης)) καί έπεσήμανε δτι τά 

έπεισόδια δέν πρέπει νά ύποτιμώνται οϋτε νά ύπερτι

μώνται. 

Παράλληλα, δ άρχηγός του Έργατικου κόμμα

τος Χ. Ούίλσον άναφέρθηκε στό θέμα τών «πολιτι

κών κρατουμένων)) στήν 'Ελλάδα καί ζήτησε νά γί

νουν άνακρίσεις, ενώ δμάδα εργατικών βουλευτών 

πρότεινε συζήτηση γιά τήν παροχή άμνηστείας 

στούς 'Έλληνες κρατουμένους, προτου πραγματο

ποιηθουν έπισκέψεις καί aλλων μελών τής έλληνικής 

βασιλικής οικογένειας στή Μ. Βρετανία. Καί οί δύο 

προτάσεις άπορρίφθηκαν, ενώ δ Βρετανός πρωθυ

πουργός, άπαντώντας στό Χ. Ούίλσον, ύπενθύμισε 

δτι «καί δ ίδιος επολιορκήθη τό 1944 είς τήν εν 
'Αθήναις βρετανικήν πρεσβείαν κατά τήν κομμου

νιστικήν επανάστασιν)) καί παρατήρησε δτι «αί 

πολιτικαί διαφοραί είς τήν 'Ελλάδα δέν άποτελουν 

τό θέμα τής συζητήσεως)). 

'Η συζήτηση στή Βουλή τών Κοινοτήτων, καί 

ίδιαίτερα ή άναφορά στήν ϋπαρξη πολιτικών κρα

τουμένων στήν 'Ελλάδα, θά προκαλέσει τήν aμεση 

κυβερνητική άντίδραση. 

Τήν έπομένη, 3 Μαίου, καί ϋστερα άπό σύσκεψη 
στό Πολιτικό Γραφείο, μέ τή συμμετοχή του άντι

προέδρου τής Κυβερνήσεως, Π. Κανελλοπούλου καί 

τών ύπουργών 'Εξωτερικών, Προεδρίας, Συντονι

σμου καί Οίκονομικών, έκδόθηκε ή άκόλουθη άνα

κοίνωση: 

«Μέ εκπληξιν καί λύπην ή έλληνική Κυβέρνησις 

επληροφορήθη δτι μερικοί "Αγγλοι βουλευταί άνέπτυξαν, 

επί θεμάτων άφορώντων τήν ·Ελλάδα, άπόψεις δλως άντι

θέτουζ πρός τήν πραγματικότητα. 'Ασχέτως του δτι τά 

εσωτερικά τής 'Ελλάδος πράγματα κρίνει καί θά κρίνη 

μόνον ό λαός της καί τά εκ του έλληνικου Συντάγματος 

όριζόμενα όργανα, πρός άποκατάστασιν τής άληθείας 

άνακοινουνται τά άκόλουθα: Πολιτικοί κρατούμενοι δέν 

ύπάρχουν εν 'Ελλάδι. ·Υπάρχουν κατάδικοι διά φόνους 

καί δι' ενοπλον ενεργόν συμμετοχήν είς τόν κομμουνιστι

κόν συμμοριακόν άγώνα, των όποίων αί δίκαι ά.ναθεωρή
θησαν καί αί καταδίκαι επεκυρώθησαν ύπό κανονικών δι

καστηρίων, δτε τήν χώραν διοίκουν Κυβερνήσεις του Κέν

τρου. Πρόκειται συνεπώς μόνον περί των χειροτέρων καί 

των ήλεγμένων περιπτώσεων. οι κρατούμενοι ούτοι, άνερ

χόμενοι είς πλέον των 3.000 τό 1955, ετος καθ' δ ό σημερι
νός πρωθυπουργός άνέλαβε τήν εξουσίαν, εμέ\ώθησαν λό
γω διαφόρων μέτρων επιεικείας είς 973. Πέpaν αύτών, 
ύπάρχουν 127 κατάδικοι στρατοδικείων επί κατασκοπί~. 
Αί θανατικαί ποιναί αί άφορώσαι πολλάς περιπτώσεις, άπό 

του πρώτου μηνός τής πρωθυπουργίας του Κ. Καραμανλή 

δέν εξετελέσθησαν. "Απασαι μετετράπησαν είς ποινάς 

ίσο βίων δεσμών ή καί είς μικροτέρας. 'Εξ άλλου, οί διά 

λόγους άσφαλείας εκτοπισμένοι, οϊτινες άνήρχοντο τό 

1955 είς 833, άνέρχονται σήμερον είς 6. Διά τάς περιπτώ-
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σεις κατά τάς όποίας λόγω ύγείας, ήλικίας η διαγωγής δι

καιολογείται συμπάθεια, θά έξακολουθήση έφαρμοζομένη 
κατά τόν ίδιον σταθερόν τρόπον ή πολιτική τής έπιεικείας. 

'Εν οuδεμι~ δμως περιπτώσει ή έλληνική Κυβέρνησις πρό

κειται νά άγνοήση συλλήβδην δλας τάς άποφάσεις τών 

δικαστηρίων, δι' ών κατεδικάσθησαν έγκληματίαι, ο{ 

όποίοι - ώς ε{χεν έπισήμως καί διεθνώς διαπιστωθή -
προσεπάθησαν μέ τά εtδεχθέστερα μέσα νά καταλύσουν 

τήν έλευθερίαν καί τήν δημοκρατίαν εiς τήν 'Ελλάδα. Του

το θά ήτο άπαράδεκτον άπό ήθικής άπόψεως καί λίαν έπι

κίνδυνον άπό άπόψεως άσφαλείας. Εlναι λυπηρόν άλλά 

καί άνησυχητικόν διά τά δημοκρατικά πολιτεύματα δτι 

πολιτικοί, πιστεύοντες εtς τήν δημοκρατίαν, άγνοοuν έν

τελώς καί σαφείς περιπτώσεις στραγγαλισμοί) τών δημο

κρατικών έλευθεριών καί άσχολοuνται μέ τήν 'Ελλάδα, 
δπου πας τις άκωλύτως διαπιστώνει τήν πλήρη κυριαρχίαν 

τής έλευθερίας, άλλ' δπου -λόγω γεωγραφικής θέσεως

ή έλευθερία, διά νά έπιζήση, όφείλει νά λαμβάνη στοιχει

ώδη μέτρα άσφαλείας». 

Τό έπεισόδιο σέ βάρος τής βασίλισσας, οί έκδη

λώσεις γιά τήν άπελευθέρωση τών κρατουμένων 

στήν 'Ελλάδα καί τό κλίμα πού ε{ χε δημιουργηθεί 

άπό τά δημοσιεύματα του βρετανικοί) τύπου σέ συν

δυασμό μέ τίς συζητήσεις πού διεξάγονταν στό βρε

τανικό Κοινοβούλιο, ένίσχυσαν τήν άποψη του Κ. 

Καραμανλή νά άναβληθεί ή έπίσημη έπίσκεψη τών 

βασιλέων στήν 'Αγγλία, πού ε{χε προσδιοριστεί γιά 

τίς άρχές 'Ιουλίου. 'Η c'iποψη αύτή διαβιβάστηκε 

στό βασιλέα Παuλο -δ δποίος πραγματοποιοuσε 

περιοδεία- μέσω του άρχηγοu του Γραφείου του, Κ. 

Χοϊδa. 

Σχετικά μέ τό θέμα αύτό, δ ϊδιος δ Κ. Καρα

μανλής, σέ σημείωμα πού θά ύπαγορεύσει μεταγενέ

στερα, κατά τή διαμονή του στό Παρίσι, άναφέρει: 

«Κατά τάς άρχάς 'Απριλίου τοv 1963, πληροφο
ρηθείς ότι ή βασίλισσα θά έπεσκέπτετο τό Αονδίνον 

διά νά παραστή είς τούς γάμους τής πριγκιπίσσης 

'Αλεξάνδρας, συνέστησα κατ' έπανάληψιν τήν μα

ταίωσιν τής έπισκέψεως. Εlχα τόν φόβον; δ δποίος 

καί έπαλήθευσεν, ότι ο{ άριστεροί θά έπωφελοvντο 

τής παρουσίας της εlς τό Αονδίνον διά νά δημιουργή

σουν θόρυβον είς βάρος τής 'Ελλάδος, πράγμα τό 

δποίον, όπως διεμήνυσα είς τόν βασιλέα, θά έδυσχέ

ραινε καί τήν έπίσημον έπίσκεψίν των είς τό Αονδί

νον, ή όποία εlχε άποφασισθή άπό τών άρχών τοv 
έτους. 

»Τούς φόβους μου τούς έστήριζα στό γεγονός ότι 

τόν τελευταίον καιρόν ή ΕΔΑ καί ό διεθνής κομμου

νισμός άνέπτυσσον έντονον δραστηριότητα δυσφη

μίσεως τής 'Ελλάδος είς τό έξωτερικόν, έκμεταλ

λευόμενοι καί πρός τοvτο τάς άσυστάτους καταγγε

λίας τής 'Ενώσεως Κέντρου. Πρός τόν σκοπόν αύ

τόν έγένοντο διασκέψεις τών άριστερών εlς τήν 

'Ιταλία ν, τήν Γαλλίαν, καί όλίγας μόνον ή μέρας πρό 

τής μεταβάσεως έκεί τής βασιλίσσης είς τήν Άγ

γλίαν, χωρίς όμως α{ προσπάθειαι αύταί νά έπιτύ

χουν νά προκαλέσουν τό ένδιαφέρον τής διεθνοvς 

κοινής γνώμης. 

»Ή βασίλισσα, έν τούτοις, παρά τάς συστάσεις 

μου, έπραγματοποίησε τήν έπίσκεψίν της, μέ τά 

γνωστά άποτελέσματα, τά όποία ύπήρξαν μειωτικά 

όχι μόνον διά τό πρόσωπον τής βασιλίσσης, άλλά 

καί διά τήν χώραν, λόγω τής έκτάσεως καί τοv τόνου, 

δ όποίο ν έδόθη εlς τάς έπιθέσεις κατά τής 'Ελλάδος 

έξ άφορμής τοv έπεισοδίου 'Αμπατιέλλου. 

))Μόλις έλαβα γνώσιν τοv έπεισοδίου, συνέστησα 

όπως τό άντιπαρέλθομεν άποφεύγοντες τήν δημιουρ

γίαν θορύβου. 'Αντί τούτου, ή βασίλισσα έφερεν ή 

ίδία εlς τήν δημοσιότητα διά τοv έλληνικοv τύπου 

τής έφημερίδος "Μεσημβρινή" τό έπεισόδιον καί 

έζήτησεν άπό τόν ύπουργόν τών 'Εξωτερικών όπως, 

άφ' ένός μέν προβή εlς σχετικήν άνακοίνωσιν, άφ' 

έτέρου δέ καλέση τόν νΑγγλον πρέσβυν καί διαμαρ

τυρηθή διά τά λαβόvτα χώραν είς βάρος της έπεισό

δια έν Αονδίνφ. Πέραν αύτών, έζήτησεν καί ή Ιδία 

άπό τήνάγγλικήν Κυβέρνησιν lκανοποίησιν, ένεφα

νίσθη δέ εlς τήν τηλεόρασιν διά νά άντικρούση τήν 

'Αμπατιέλου. τέλος, ύπέδειξεν όπως όργανωθή λαϊ

κή ύποδοχή κατά τήν έπιστροφήν της, όπερ άπέτρε

ψα, διά νά έκδηλωθή ή άγανάκτησις τοv λαοv διά 

τήν προσβολήν πού ύπέστη. Συνεπείff όλων αύτών 

έδημιουργήθη τοιοvτος θόρυβος περί τό έπεισόδιον, 
ώστε έπί έβδομάδας δλοκλήρους νά άσχολήται δ άγ

γλικός τύπος καί ή άγγλική Βουλή μέ τό θέμα κατά 

τρόπον μειωτικόν διά τήν 'Ελλάδα. 

)Ποv έπεισοδίου βεβαίως έπωφελήθη καί δ διε

θνής κομμουνισμός, διά νά έντείνη τάς έπιθέσεις του 

κατά τής χώρας μας. 

)) Τά γεγονότα αύτά προεκάλεσαν έντονο ν άντί
δρασιν τής κοινής γνώμης έν 'Ελλάδι καί έδημιούρ

γησαν έν Άγγλί{lκλίμα άπρόσφορον διά τήν βασι

λικήν έπίσκεψιν, τήν άναβολήν τής δποίας έπέβαλ

λον πλέον, έκτός τής πολιτικής σκοπιμότητος, καί 

λόγοι έθνικής φιλοτιμίας. Διότι ύπήρχον ένδε{ξεις 
καί πληροφορίαι ότι κατά τήν έπίσημον έπίσκεψιν 

τοv βασιλικοv ζεύγους έν Άγγλί{l θά έπανελαμβά

νοντο είς μεγαλυτέραν έκτασιν καί τά έπεισόδια είς 

βάρος τών βασιλέων, άλλά καί α{ συκοφαντικαί '\ατά 

τής 'Ελλάδος έπιθέσεις. 

)) 'Υπό τάς συνθήκας αύτάς ή Κυβέρνησις έκρινεν 
ότι δχι μόνον δέν θά έξυπηρετείτο δ σκοπός τής έπι
σκέψεως, ή όποία άπέβλεπεν είς τήν βελτίωσιν τών 

σχέσεων τών δύο χωρών, άλλά άντιθέτως θά έδιδε 

άφορμήν νά διασυρθή ή Έλλάς, μέ φυσικήν συνέ

πειαν νά δημιουργηθή ψυχρότης είς τάς σχέσεις 

'Ελλάδος-' Αγγλίας. Τούτων δοθέντων, ή Κυβέρνη

σις άπεφάσισεν νά εlσηγηθή είς τόν βασιλέα τήν 

άναβολήν τής έπισκέψεως δι ' εύθετώτερον χρόνον. 
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Τήν εlσήγησιν τijς Κυβερνήσεως διεβίβασα πρός 

τόν βασιλέα εύρισκόμενον εlς τό Γύθειον διά τοίJ κ. 

Χοϊδii, εΙδικώς πρός τοίJτο άποσταλέντος τήν 3ην 

Μαfου 1963. Καί έζήτησα δπως γίνη τήν έπομένην 
σχετική άνακοίνωσις, δεδομένου δτι δ τύπος ήσχο

λείτο ήδη έντόνως μέ τό θέμα. 'Ο βασιλεύς δέν έφά

νη άποδεχόμενος τήν κυβερνητικήν είσήγησιν καί 

παρεκάλεσε δπως άφεθij έκκρεμές τό θέμα διά νά εl

ναι δυνατόν νά έκτιμηθοίJν καί αί περαιτέρω έξελί
ξεφ?64. 

22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1963 

Μετά μιά πρώτη συνάντησή του μέ τόν πρέσβη 

τών ΗΠΑ στίς 9 'Απριλίου, στήν 'Αθήνα, δ Κ. Κα
ραμανλής συναντάται μέ τόν εκτακτο άπεσταλμένο 

τοϋ προέδρου Κέννεντυ, πρέσβη Λ. Μέρτσαντ, καί 

συνομιλοϋν γιά τό θέμα τής δημιουργίας διασυμμα

χικής πυρηνικής δυνάμεως τοϋ ΝΑΤΟ. Σχετικά, ή 

Κυβέρνηση έκδίδει τήν άκόλουθη άνακοίνωση: 

«'Ο κ. Μέρτσαντ έξέθεσε τάς άμερικανικάς άπόψεις έπί 

τοϋ τρόπου κατά τό όποίον θά ήδύνατο νά συσταθή πολυ

μερής ναυτική δύναμις συνθέτου επανδρώσεως, ιόπλισμένη 

διά πυραύλων "Πολάρις". Ή έλληνική Κυβέρνησις, ή 

όποία εΙναι ύπέρ τής άρχής τής συγκροτήσεως τοιαύτης 

δυνάμεως, διετύπωσε τάς επί τοϋ θέματος άπόψεις της. 

"Εγινε χρήσιμος άνταλλαγή άπόψεων, κατά τήν όποίαν 

επεβεβαιώθη ή σημασία τής ενισχύσεως τής δυνάμεως τής 

Βορειοατλαντικής Συμμαχίας». 

Στό πρακτικό τών συνομιλιών Καραμανλή -Μέρ

τσαντ άναφέρονται τά άκόλουθα: 

«Σήμερον τήν πρωίαν δ κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως 

έδέχθη τήν έπίσκεψιν τοϋ είδικοϋ άπεσταλμένου τοϋ προέ

δρου Κέννεντυ, πρέσβεως κ. Μέρτσαντ, όστις ήλθεν είς 

'Ελλάδα διά νά έκθέση τάς άμερικανικάς άπόψεις έπί τοϋ 

σχεδίου συγκροτήσεως πολυεθνοϋς Υ"'αυτικής πυρηνικής 
δυνάμεως τοϋ ΝΑΤΟ. Κατά τήν επίσκεψιν παρίστατο δ έν 

'Αθήναις πρέσβυς τών 'Ηνωμένων Πολιτειών κ. Λαμ

πουίς. 

» I. ·Ο κ. Μέρτσαντ έδήλωσεν είς τόν κ. πρόεδρον ότι δ 

ίδιος καί τά μέλη τής όμάδος του εΙχον μετά μελών τής 

έλληνικής Κυβερνήσεως καί άρμοδίων ύπηρεσιακών πα

ραγόντων λίαν χρησίμους καί εuχαρίστους συνομιλίας έπί 

τοϋ θέματος τής ιός ι'iνω πολυμεροϋς δυνάμεως. 

»'Ο κ . πρόεδρος ε{πεν ότι ή το κατατοπισμένος έπί τών 

διαμειφθέντων . 

»2. Σκοπός τής έπισκέψεώς του δέν ήτο νά επιζητήση 
τήν συμφωνίαν τής έλληνικής Κυβερνήσεως έπί τοϋ σχε

δίου συγκροτήσεως τής δυνάμεως ταύτης, άλλά νά έκθέση 

τάς άμερικανικάς άπόψεις καί νά λάβη γνώσιν τών ελληνι

κών άντιδράσεων. 

»3. • Ο κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως εδήλωσεν είς τόν 
κ. Μέρτσαντ ότι άπό έτών ήδη ή ·Ελλάς εΙ χε προτείνει τήν 

συγκρότησιν παρομοίας συμμαχικής δυνάμεως καί ότι, ιός 

έκ τούτου, συμφωνεί μέ τήν άρχήν τής συγκροτήσεως τής 

ήδη μελετωμένης τοιαύτης. 

»4. Συναφώς δ κ. πρόεδρος έδήλωσεν ότι έκείνο τό 
όποίον προέχει έν τφ πλαισίφ τής Συμμαχίας τοϋ ΝΑΤΟ 

ε{ναι ή άντίληψις τής κοινότητος τής άσφαλείας άπάντων 

τών μελών αuτής. Τά ένδεχομένως ύφιστάμενα κατ' ίδίαν 

οΙκονομικά συμφέροντα ιός καί αί έθνικαί φιλοτιμίαι, ι'iτινα 

άποτελοϋν άκριβώς τήν άδυναμίαν τής Συμμαχίας μας, θά 

εδει νά ύποχωρήσουν ένώπιον τής πρωταρχικής άνάγκης 

προασπίσεως τής κοινής άσφαλείας. 

»5. Τήν στιγμήν ταύτην, συνέχισεν δ κ. πρόεδρος, 

άπασχολεί έν προκειμένφ τήν Συμμαχίαν ή στάσις τής 

γαλλικής Κυβερνήσεως. Δέον νά εχωμεν ύπ' οψιν ότι, 

άσχέτως έάν ή γαλλική στάσις ε{ναι ή δέν εlναι δικαιολο

γημένη, αϋτη δύναται νά βλάψη τά κοινά συμφέροντα τοϋ 

ΝΑΤΟ. ·Ως έκ τούτου δέον νά εϋρωμεν τρόπους μειώσεως 

καί έξουδετερώσεως τών δυσκολιών καί κινδύνων τών προ

ερχομένων έκ τής στάσεως τής Γαλλίας . 

»6. ·Ο κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως άνέφερεν ότι πρό 
ένός καί ήμίσεος μηνός, δτε ε{χε συναντήσει τόν στρατη

γόν Ντέ Γκώλ, τφ έδήλωσεν ότι δέν συμφωνεί πρός τάς έπί 

τοϋ θέματος άπόψεις του. Μολαταϋτα, άντιλαμβανόμενος 

τό γεγονός ότι ή Γαλλία ιός μεγάλη δύναμις θά ήθελε νά 

εχη τήν ίδικήν της πυρηνικήν δύναμιν, τόν ήρώτησε έάν 

δέν θά ύπήρχε τρόπος νά συνδυασθοϋν τά δύο σχέδια. Δη
λαδή, άφ' ένός νά άναπτύξη έθνικήν πυρηνικήν δύναμιν, 

συγχρόνως δέ νά εϋρη τρόπον νά μετάσχη τής πολυμεροϋς. 

·Ο στρατηγός Ντέ Γκώλ άπήντησεν ότι αϋτη θά ήτο πρά

γματι μία καλή λύσις άλλά δέν δύναται νά τήν έφαρμόση, 

διότι δ γαλλικός λαός δέν θά έδέχετο νά ύποστή ο{κονομι

κάς θυσίας είτε προκειμένου νά ύπαγάγη τήν έθνικήν του 

πυρηνικήν δύναμιν ύπό τό ΝΑΤΟ είτε νά μετάσχη παραλ

λήλως τής πολυμεροϋς. 

»'Ο κ. πρόεδρος παρετήρησεν είς τόν κ. Μέρτσαντ ότι 

θεωρεί δυνατήν τήνέξεύρεσιν τρόπου εξουδετερώσεως τής 
ιός ι'iνω γαλλικής άντιρρήσεως. Διά τόν λόγον αuτόν καί 

θέτει ταϋτα ύπ' οψιν του πρός έξέτασιν ύπό τής άμερικανι

κής Κυβερνήσεως . 

»7. Περαιτέρω, πρός έξουδετέρωσιν τής γνωστής γαλ
λικής στάσεως, δ κ. πρόεδρος φρονεί ότι δύο τινά θά ήτο 

σκόπιμον νά γίνουν: 

»α. Είτε α{ 'Ηνωμένα ι Πολιτείαι νά προβοϋν είς δή

λωσιν ότι αύται καλύπτουν πυρηνικώς τήν άσφάλειαν τών 

Εuρωπαίων συμμάχων. 

»β. Είτε νά υίοθετηθή ή άρχή τής λήψεως τής πολιτι

κής άποφάσεως (εκτοξεύσεως τών πυραύλων) διά πλειο

ψηφίας. 'Εν τ1j δευτέρι;χ ταύτΙJ περιπτώσει ο{ τυχόν άμφι

βάλλοντες Εuρωπαίοι σύμμαχοι διά τήν άποφασιστικότη

τα τών 'Αμερικανών νά ύπερασπισθοϋν πυρηνικώς τήν Εu

ρώπην, δέν θά εχουν δικαιολογίαν, άφ' έτέρου αί Ήνωμέ

ναι Πολιτείαι ουδέν θά εχουν νά κινδυνεύσουν έφ' όσον θά 

εχουν τήν δυνατότητα νά διαμορφώσουν πλειοψηφίαν τής 

όποίας νά ήμπορέσουν νά μετάσχουν. 

»8. Τά άνωτέρω, όμως, εΙ ναι κατ' οuσίαν θεωρητικά. 
'Αφοροϋν τήν περίοδον τής είρήνης. Διότι, ι'iπαξ παρου

σιασθή ή άνάγκη, θά ύπάρξη δ είς έκείνος, όστις θά λάβη 

τήν δέουσαν άπόφασιν καί ολοι ο{ ι'iλλοι θά τόν άκολουθή

σουν, άντιλαμβανόμενοι ότι τοϋτο άπαιτείται άπό τόκοι

νόν συμφέρον, ι'iρα καί τό συμφέρον ένός έκάστου. 'Εκεί

νο τό όποίον θά εδει νά γίνη τώρα ε{ ναι ή έξεύρεσις τύπου, 
έφ' ού ολοι οί σύμμαχοι νά δυνηθοϋν νά συμφωνήσουν . 
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»Τοϋτο ε{ ναι σημαντικώτατον διά τήν πειστικότητα τοϋ 

πυρηνικοϋ άνασχετικοϋ τής Συμμαχίας. 

» ' Ο κ. Μέρτσαντ συνεφώνησεν άπολύτως έπί των άνω

τέρω. 

»9. Δοθέντος δτι έντός μηνός ό στρατηγός Ντέ Γκ:ώλ 
έπισκέπτεται τάς 'Αθήνας, ό κ:. πρόεδρος ή ρώτησε τόν κ:. 

Μέρτσαντ έάν ύπήρχον συγκεκριμένα έρωτήματα, άτι να θά 

ένδιεφέροντο οί ' Αμερικανοί νά τφ θέσωμεν. 

»'Ο κ: . Μέρτσαντ, εόχαριστήσας τόν κ: . πρόεδρον, ε{πεν 

δτι ύπάρχει εν σημείον έπί τοϋ όποίου θά ~το χρήσιμον νά 

δοθή διευκρίνησις εlς τόν στρατηγόν, έάν άνακ:ύψη σχετι

κή συζήτησις, τουτέστιν δτι ή μελετωμένη πολυμερής πυ

ρηνική δύναμις θά άποτελεσθή άρχικ:ώς μέν άπό τούς όλί

γους έκτων συμμάχων, άλλ ' δτι θά ε{ναι πάντοτε άνοικ:τή 

εlς τήν προσχώρησιν παν1;ός συμμάχου. Καθώς θά έξελίσ

σεται τόσον τό σχέδιον τής πολυμεροϋς δυνάμεως όσον 

καί, ένδεχομένως, ή γαλλική πολιτική, θά ε{ναι δυνατόν νά 

κ:αταλήξωμεν εlς χρήσιμον άποτέλεσμα. 

» 10. 'Ο κ:. Μέρτσαντ παρετήρησεν δτι διά τής συγκρο
τήσεως τής πολυμεροϋς πυρηνικής δυνάμεως τοϋ ΝΑΤΟ 

άντιμετωπίζεται μέ τόν καλύτερον τρόπον κ:αί ό έξοπλι

σμός τής Γερμανίας. Έπ' αύτοϋ ό κ. πρόεδρος ε{πεν δτι ό 

έξοπλισμός τής Γερμανίας θά εδει νά συντελεσθή σταδια

κώς κ:αί τοϋτο ίνα έξουδετερωθοϋν αί άνησυχίαι, αίτινες θά 
έγεννώντο έκ: τοϋ άμέσου έξοπλισμοϋ της τόσον όπισθεν 

τοϋ παραπετάσματος όσον κ:αί έντός τοϋ ΝΑΤΟ. 

»Καί έπ' αύτοϋ ό κ:. Μέρτσαντ συνεφώνησεν άπολύτως . 

»Περατουμένης τής έπισκέψεως ό κ: . πρόεδρος παρεκά

λεσε τόν κ: . Μέρτσαντ νά διαβιβάση τόν θερμόν χαιρετι

σμόν του εlς τόν πρόεδρον Κέννεντυ»265 . 

24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1963 

Ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή συγκρο

τείται στά γραφεία τοϋ ΟΒΑ σύσκεψη, στήν όποία 

συμμετέχουν δ ύπουργός Συντονισμοϋ, δ πρόεδρος 

τοϋ ΟΒΑ, Κ. Σπηλιόπουλος, δ άντιπρόεδρος, Γ. Οί

κονομόπουλος, δ διευθύνων σύμβουλος τοϋ όργανι

σμοϋ, Ν. Φαρμακίδης, δ άναπληρωτής, Γ. Πανaς, καί 

ύπηρεσιακοί παράγοντες. 

Στή σύσκεψη εγινε άνασκόπηση τής δραστηριό

τητος τοϋ ΟΒΑ καί έξετάστηκαν οί έκκρεμείς προ

τάσεις γιά τήν ίδρυση νέων βιομηχανικών μονάδων 

καί τόν έκσυγχρονισμό άλλων. 

24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1963 

·Ο Κ. Καραμανλής δέχεται άντιπροσωπεία τοϋ 

·Αγίου 'Όρους, ή όποία τοϋ έπιδίδει «είκονοσφρά

γιστον πρόσκλησιν δπως παραστή είς τάς τελετάς, αί 

δποίαι θά γίνουν άπό 25ης Μαίου, είς τό 'Άγιον 

'Όρος)). 'Αποδεχόμενος τήν πρόσκληση, δ Κ. Κα

ραμανλής έξέφρασε τή χαρά του «διά τήν έν 'Αθή

ναις παρουσίαν τής άντιπροσωπείας, ή όποία παρέ

σχε τήν εύκαιρίαν νά διαπιστωθή τό βαθύ θρησκευ

τικόν συναίσθημα τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ>>, έξήρε «τάς 

μεγάλας ύπηρεσίας τάς δποίας παρέσχον είς τό έλ-

ληνικόν εθνος αί Κοινότητες τοϋ 'Αγίου 'Όρους)) 

καί τόνισε δτι ε{ναι πρόθυμος «νά παράσχη είς τήν 

ίεράν Κοινότητα κάθε βοήθειαν)) . 

Τήν άντιπροσωπεία συνόδευαν οί μητροπολίτες 

Ρόδου καί Καρπάθου, δ διοικητής τοϋ ·Αγίου 

"Ορους καί ύπηρεσιακοί παράγοντες. Στό τέλος τής 

συναντήσεως δ μητροπολίτης Ρόδου, Σπυρίδων, ύπό 

τήν ίδιότητά του ώς προέδρου τής έκτελεστικής έπι

τροπής τοϋ έορτασμοϋ τής Χιλιετηρίδος, έξέφρασε 
στόν πρωθυπουργό τίς εύχαριστίες των· Αγιορειτών 

πατέρων καί τής έπιτροπής τοϋ έορτασμοϋ γιά τό 

ζωηρό ένδιαφέρον του. 

24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1963 

' Η «πορεία είρήνης)) πρός τόν Μαραθώνα, πού 
ε{χε άπαγορευτεί άπό τήν Κυβέρνηση, άποτελεί άν

τικείμενο συζητήσεως στήν δλομέλεια τής Βουλής. 

·Η πορεία ε{ χε πραγματοποιηθεί, χωρίς έπεισό

δια, στίς 21 'Α-πριλίου, μέ τή συμμετοχή 2.000-3.000 
άτόμων, άλ,λά μέ άποκλεισμό των προσβάσεων πρός 

τό Μαραθώνα άπό τήν άστυνομία . "Ηδη τήν προη

γουμένη, 20 'Απριλίου, ή Κυβέρνηση ε{χε άπελάσει 
τέσσερις Βρετανούς πολίτες, μέλη τοϋ «Συνδέσμου 

Μπ. Ράσσελ)), πού βρίσκονταν στήν 'Αθήνα γιά νά 

ήγηθοϋν τής έκδηλώσεως, ένώ δύο ήμέρες πρίν, δ 

«Σύνδεσμος Νέων γιά τόν πυρηνικό άφοπλισμό Μπ. 

Ράσσελ)) δήλωνε δτι ή πορεία θά πραγματοποιηθεί 

παρά τήν κυβερνητική άπαγόρευση . 

Κατά τή συνεδρίαση τής Βουλής, δ βουλευτής 

τής ΕΔΑ, Γ ρ. Λαμπράκης, δ δποίος πραγματοποίησε 

τήν πορεία μέχρι τόν Τύμβο τοϋ Μαραθώνος, κατήγ

γειλε παρεμβάσεις τής άστυνομίας είς βάρος του. 

Παράλληλα, δ κοινοβουλευτικός έκπρόσωπος τής 

ΕΔΑ, Η. ' Ηλιοϋ, άναφέρθηκε σέ κινητοποιήσεις τής 

άστυνομίας καί τοϋ στρατοϋ, υποστήριξε δτι η' άπα
γόρευση τής πορείας στρεφόταν κατά τοϋ δικαιώμα

τος των πολιτών νά συνέρχονται καί νά έκφράζουν 

τίς πολιτικές τους άπόψεις καί κατηγόρησε τήν Κυ

βέρνηση δτι συντάσσεται μέ τό ΝΑ ΤΟ γιά τή συγ

κρότηση πυρηνικής δυνάμεως. 'Απαντώντας δ άντι

πρόεδρος, Π . Κανελλόπουλος, έπισημαίνει δτι «ή 

άριστερά άποβλέπει είς τήν δημιουργίαν έντυπώσεων 

είς βάρος τής ·Ελλάδος, είς τό έξωτερικόν)) καί δ τι 

«ή πορεία ούδεμίαν ούσιαστικήν ίδεολογικήν καί 

ήθικήν σχέσιν ε{χε μέ τήν είρήνην)) καί δτι «άν έπε

τρέπετο, θά έδημιουργοϋντο έπεισόδια)). 

Ό ύφυπουργός των 'Εσωτερικών, Δ. Δαβάκης, 

παρατήρησε δτι «ή κίνησις αύτή ένταϋθα είναι άνευ 
άντικειμένου, διότι ή • Ελλάς δέν διαθέτει τάς δυνατό
τητας πυρηνικών δοκιμών κατασκευής πυρηνικών 

όπλων)). 

'Από τήν πλευρά του δ Σ. Στεφανόπουλος δήλω

σε δτι «ή ΕΚ είχε άποδοκιμάσει τήν πορείαν αύτήν, 
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τήν δποίαν εϋρισκεν ώς άπλοϊκήν μiiλλον έκδήλω

σιν», κατέκρινε δμως «τήν έπέμβασιν των όργάνων 

τής τάξεως στήν πορεία του βουλευτου τής ΕΔΑ, Γ ρ. 

Λαμπράκη». 'Αντίθετα, δ βουλευτής των Προοδευ

τικών, Π. Λυκουρέζος, θά χαρακτηρίσει «<iστοχον 

τήν άπαγόρευσιν» καί θά ύποστηρίξει δτι ή «Κυβέρ

νησις ώφειλε νά διαφωτίση τόν λαόν περί του ποιοι 

ύποκινουν τήν κίνησιν, ποιοι εΙναι οί έμφανεις σκο

ποί τής κινήσεως, είς τί πραγματικrος άποβλέπει ή 

κίνησις καί νά τήν άφήση έλευθέραν». 

Τέλος, δ ύπουργός Δικαιοσύνης, Κ. Παπακων

σταντίνου, παρατήρησε δτι «ή Κυβέρνησις έν τij συ

ναισθήσει τής εuθύνης της καί έν τij άσκήσει τής 

δικαιοδοσίας της άπηγόρευσε τήν λεγομένην πορεί

αν είρήνης». Καί δτι «οί 'Έλληνες πολιται, ετι δέ 

πλέον οί φιλοξενούμενοι ξένοι πολιται, εΙχον ύπο

χρέωσιν νά σεβασθουν τήν άπόφασιν των έλληνικων 

άρχών». 'Ως πρός τό θέμα των «Πολιτικών κρατουμέ

νων», δ Κ. Παπακωνσταντίνου δήλωσε δτι «είς τάς 

φυλακάς κρατουνται μόνον 975 κομμουνισταί, ύπεύ
θυνοι διά κακουργήματα» καί συνέχισε: «Εiς τούς 

975 κρατουμένους περιλαμβάνονται καί κατάδικοι 
παραβάται του Γ' ψηφίσματος (συμμαχήσαντες μέ 

τούς έχθρούς καί έγείραντες τά δπλα κατά τής πατρί

δος), ώς καί παραβάται του Α.Ν. 509, καθώς έπίσης 
καί καταδικασθέντες έπί κατασκοπίφ>. Καί δ ύπουρ

γός Δικαιοσύνης θά καταλήξει μέ άναφορά στό aρ

θρο 3 τής Συμφωνίας τής Βάρκιζας, μέ τό όποιο 
άπαλλάσσονταν άπό τίς ευθύνες τους οί άρχηγοί του 

ΕΑΜ καί μέ βάση τό όποιο κρατουνται οί περισσό

τεροι άπό τούς φυλακισμένους. Σύμφωνα μέ τό aρθρο 

αuτό, «έξαιρουνταν τfjς πολιτικής άμνηστείας τά συ

ναφή κοινά άδικήματα, τά όποια δέν ήσαν άναγκαια 

διά τήν έπιτυχίαν του πολιτικοϋ άδικήματος»266 • 

'Ωστόσο, ή παρεμπόδιση τής «πορείας είρήνης» 

καί οί διαμαρτυρίες cπού προκάλεσε, θά έντείνουν 

άκόμη περισσότερο τό θόρυβο πού ijδη εΙχε δημι

ουργηθει στό έξωτερικό γιά τήν ϋπαρξη «πολιτικών 

κρατουμένων». Σχετικά δ Ε. 'Αβέρωφ, στίς 25 'Απρι
λίου θά προβει σέ δήλωση, στήν όποία μεταξύ aλλων 

άναφέρεται : 

«'Ο διεθνής κομμουνισμός, βοηθούμενος ύπό στοιχεί

ων τής ίδικής μας άκρας άριστερaς, ίiτινα περιφέρονται 

άνά τάς εόρωπαϊκάς πρωτεύουσας, έντείνει τελευταίως τάς 

προσπαθείας κατασυκοφαντήσεως τής χώρας. Είς τάς σο

βαροφανείς επισκέψεις κοινοβουλευτικών παραγόντων μέ

χρι τών χυδαίων εκδηλώσεων του πεζοδρομίου προβάλ

λονται πρός εντυπωσιασμόν άνακριβείς άριθμοί πολιτικών 

έξορίστων καί δήθεν πολιτικών κρατουμένων. Σκόπιμον 

θεωρώ όπως, άπευθυνόμενος πρός τά καλόπιστα θύματα 

τής ύπόπτου προπαγάνδας, παράσχω πρός αότά μερικά 

έξηκριβωμένα στοιχεία. 

»'Όταν τήν διακυβέρνησιν τής χώρας άνέλαβεν δ Κ. 

Καραμανλής, ύπήρχον 833 aτομα έν έκτοπίσει. Σήμερον 

ύπάρχουν εξ . Τουτο βεβαιοί διά τής εόγλώττου καί άδιαψεύ

στου γλώσσης τών άριθμών δτι έπί πρωθυπουρ,γου Καρα

μανλή τό σύστημα τής εκτοπίσεως κατηργήθη είς τήν πρa

ξιν καί διατηρείται μόνον διά σπανίας περιπτώσεως, καθ' 
ίiς ή άσφάλεια τήζ χώρας τό έπιβάλλει. Σημειωτέον δτι ή 

έκτόπισις άποφασίζεται ύπό 'Επιτροπής, είς ijν πλειοψη

φουν τά δικαστικά μέλη, καί δτι iδίας συνθέσεως εΙναι ή 

δευτεροβάθμιος επιτροπή. 

>> • Ως πρός τούς είς τάς φυλακάς εύρισκομένους, ούτοι 
σκοπίμως άναφέρονται συνεχώς ώς "πολιτικοί κρατούμε

"\'Οι". ·Η άλήθεια ε{ ναι δτι πρόκειται περί άτόμων καταδι

κασθέντων έπί άνθρωποκτονί~ (συχνά έπί πολλαπλΌ άν

θρωποκτονί~) ή δι' ένεργόν συμμετοχή ν εiς τόν συμμορι

τοπόλεμον. 'Επί Κυβερνήσεων του Κέντρου αί δίκαι άνα

θεωρήθησαν ύπό κανονικών δικαστηρίων καί αί καταδίκαι 

των έπεκυρώθησαν. Ουδεμία συνεπώς άμφιβολία εΙναι δυ

νατόν νά ύπάρχη ώς πρός τήν έγκληματικήν των δράσιν. 

Κατά τάς άρχάς του 1955, καθ' δ δ Κ. Καραμανλής άνέλα
βε τήν έξουσίαν, ούτοι άνέρχονται είς 973. 'Εξ αότών τά 
3 Ι 5 κατεδικάσθησαν δι' άνθρωποκτονίας. Παραλλήλως 

πρός τούς άνωτέρω, κρατουνται 129 άτομα καταδικασθέντα 
έπί κατασκοπί~. 'Ως πρός αότούς δέον νά παρατηρηθή δτι, 

πλήν δύο εκτελεσθέντων τόν Όκτώβριον του 1955, οόδείς 
θανατοποινίτης έξετελέσθη καί δτι ή ποινή του θανάτου 
μετά πενταετίαν άπό τής άπαγγελίας της μετατρέπεται είς 

ποινήν ίσοβίων. Παραδίδω είς τόν στοχασμόν κάθε καλο

πίστου άνθρώπου τά δεδομένα αότά. 

>>Είδικώτερον πρός τούς ξένους, οί δποίοι είτε θορυ

βουν είς τό έξωτερικόν, είτε μaς επισκέπτονται διά νά μaς 

διδάξουν τιi του οίκου μας, θά έπεθύμουν νά είπω τά έξής: 
» • Η ·Ελλάς δέν δέχεται άνάμιξιν είς τά έσωτερικά της, 

εστω καί έάν δ άναμιγνυόμενος είς αότά τονίζει δτι δέν τό 

πράττει. Οί θόρυβοι τών ύπούλως ένεργούντων ή αί παρο

τρύνσεις τών άφελών, δέν θά συγκινήσουν είς τήν χώραν 

τής έλευθερίας καί τής δημοκρατίας, δπου αί ίεραί αόταί 

εννοιαι έπιβιουν, μόνον καί μόνον διότι λαός καί Κυβέρ

νησις τάς ύπερασπίζονται συνεχώς κατά συνωμοτών, ετοί

μων νά φονεύσουν καί έννοίας καί άνθρώπους». 

Στό πλαίσιο, έξάλλου, τής κινητοποιήσεως γιά 

τή άπελευθέρωση τών «ΠΟλιτικών κρατουμένων» 

έντάσσεται καί ή liφιξη στήν 'Αθήνα, στίς 26 
'Απριλίου, άντιπροσωπείας τής Διεθνοϋς Διασκέ

ψεως γιά τήν 'Αμνηστεία στήν • Ελλάδα, πού εΙ χε 
πραγματοποιηθει τόν περασμένο Μάρτιο στό Παρί

σι. ·Ο έπικεφαλής τής άντι7J:ροσωπείας, Γάλλος 

βουλευτής Ντεσιζώ, άπηύθυνε στό βασιλέα Παυλο 

έπιστολή έκ μέρους τής κινήσεως γιά τούς πολιτι

κούς κρατουμένους. Καί ένω ή έπιστολή θά έπιστρα

φει μέ τή δήλωση δτι «ή Κυβέρνησις είσηγήθη είς 

τόν βασιλέα δπως μή τήν παραλάβη», δ ύπουργός 

'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ εκανε τήν άκόλουθη 

δήλωση : 

<<'Επιθυμώ πάντοτε νά τιμώ πάντα ξένον εύρισκόμενον 

έν • Ελλάδι. Τό γεγονός, δμως, δτι ή ύπό τόν Γάλλο ν σοσι
αλιστήν βουλευτήν Ντεσιζώ δμάς ερχεται ένταυθα διά νά 

άντιδική μέ τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν έπί θέματος έσω-
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τερικοu, ε{ ναι πολιτικώς καί ήθικώς πρωτοφανές. Τό γεγο

νός τοuτο οόδόλως θίγει τήν 'Ελλάδα ή τήν Κυβέρνησίν 

της, άλλά χαρακτηρίζει τήν νοοτροπίαν των μελών τής έν 

λόγφ όμάδος. 'Η έλληνική Κυβ'έρνησις εiς οόδεμίαν συζή

τησιν πρόκειται νά προέλθη μετά των έκτου έξωτερικοu 

άφιχθέντων κυρίων, ή μετά οίωνδήποτε άλλων ξένων έπί 

θεμάτων έσωτερικής φύσεως, εΙναι δέ βεβαία δτι ή στάσις 

της έγκρίνεται άπό τήν μεγάλην πλειοψηφίαν του έλληνι
κου λαοί))), 

24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1963 

Φτάνει στήν 'Ελλάδα ό άνώτατος άρχηγός τών 

συμμαχικών δυνάμεων Εuρώπης του ΝΑΤΟ, στρατη

γός Λ. Λέμνιτζερ. Σέ δηλώσεις του πρός τούς δημο

σιογράφους ύπογράμμισε, μεταξύ άλλων, δτι ή έπί

σκεψή του άποτελεί μέρος του προγράμματος έπι

σκέψεών του στίς πρωτεύουσες τών χωρών-μελών του 

ΝΑΤΟ. «Δύναται νά άποκληθfί έπίσκεψις άβροφρο

σύνης, τήν θεωρώ δμως περισσότερον ένδιαφέρου

σαν καί ζωτικωτέρας σημασίας. 'Ενέχει σημασία ν 

διά τήν άσκησιν τών καθηκόντων μου ή έξασφάλισις 

άπολύτου ένημερώσεως έπί της στρατιωτικής κατα

στάσεως έπιτοπίως καί έκ πρώτης χειρός». 

Τήν έπομένη, 25 'Απριλίου, ό Λ. Λέμνιτζερ συ
ναντήθηκε μέ τόν Κ. Καραμανλή καί τόν ύπουργό 

'Εθνικής 'Αμύνης, Α. Πρωτοπαπαδάκη, μέ τούς 

όποίους είχε συνομιλίες γιά τό άμυντικό πρόβλημα 

τής χώρας, κάτω άπό τό πρίσμα τfίς άμύνης του ΝΑ 

τομέα του ΝΑΤΟ. 

Σχετικά, ό ύπουργός 'Εθνικής 'Αμύνης, σέ δύο 

ύπομνήματά του πρός τόν Κ. Καραμανλή, τό περιεχό

μενο τών όποίων άποτέλεσε καί τό άντικείμενο τής 

συνομιλίας της έλληνικfίς πλευράς μέ τόν άνώτατο 

νατοϊκό έπιτελάρχη, άναφέρεται στίς άμυντικές δα

πάνες τfίς 'Ελλάδος γιά τήν έκπλήρωση τfίς άμυντι

κfίς άποστολfίς της, ώς μέλdυς του ΝΑΤΟ. Ειδικότε

ρα, στά σχετικά ύπομνήματα, μέ ήμερομηνία 24 
'Απριλίου, γίνεται έπισκόπηση καί έκτίμηση τών 

έλληνικών άμυντικών δυνατοτήτων καί άποτίμησή 

τους σέ σχέση μέ τή στρατιωτική ίσχύ τών γειτονι

κών λαών καί ίδίως τής Βουλγαρίας. Συγχρόνως 

ύπογραμμίζεται ή ζωτική σημασία πού εχει γιά τήν 

έθνική άσφάλεια ή έπίσπευση του προγράμματος 

έκσυγχρονισμου τών μέσων τών ένόπλων δυνάμεων 

καθώς καί ή οίκονομική συμβολή του ΝΑΤΟ γιά τήν 

έξασφάλιση του άποτρεπτικου παράγοντος καί τή 

δημιουργία τfίς άπαραίτητης άμυντικfjς ύποδομfίς267 • 

25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1963 

Ό διοικητής της Τραπέζης τfίς 'Ελλάδος, Ξ. 

Ζολώτας, στήν εκθεσή του πρός τή Γενική Συνέλευ

ση τών μετόχων, άναλύειcτήν οίκονομική κατάσταση 

της 'Ελλάδος καί τονίζει τήν έπιτακτική άνάγκη γιά 

τήν άναδιοργάνωση καί τόν έκσυγχρονισμό τfίς ίδι-

ωτικfjς έπιχειρηματικfίς δραστηριότητας μετά τή 

σύνδεση τfίς χώρας μέ τήν ΕΟΚ. 'Επισημαίνει, έπί

σης, δτι διευρύνθηκε τό άνοιγμα του έμπορικου ίσο

ζυγίου καί παράλληλα αuξήθηκαν οί άδηλοι πόροι 

καί οί καταθέσεις του ετους 1962. Στή συνέχεια, ύπο
γραμμίζει τήν άνάγκη αuξήσεως τών δημοσίων έσό

δων είδικά γιά τή χρηματοδότηση τών κρατικών 

έπενδύσεων καί έπισημαίνει τό γεγονός δτι στά με

ταλλεία καί τή βιομηχανία οί έπενδύσεις αuξήθηκαν 

άπό 2.267 σέ 3.650 έκατ. δρχ. τέλος, έκφράζει τήν 
άντίθεσή του στήν περαιτέρω μείωση τών φόρων, μέ 

τό σκεπτικό δτι ενα τέτοιο μέτρο θά προκαλέσει δυ

σχέρειες στήν οίκονομική άνάπτυξη τfίς χώρας. 

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1963 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν ύπουργό Ναυτι

λίας, Σ. Κωτιάδη, ό όποίος τόν ένημερώνει γιά τίς 

έργασίες τfίς πρόσφατης διασκέψεως τών Κρατών

μελών του ΝΑΤΟ, πού πραγματοποιήθηκε στό Λον

δίνο γιά θέματα έμπορικfίς ναυτιλίας καί είδικότερα 

γιά τήν άσφάλιση τών έμπορικών πλοίων, σέ ένδε

χόμενη πολεμική κρίση . 

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1963 

Ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή, συνέρχε

ται ή κυβερνητική έπιτροπή καπνου, μέ άντικείμενο 

τήν πορεία τής έξελίξεως τfίς καπναγορiiς τήν τελευ
ταία περίοδο, μετά τή ρυθμιστική παρέμβαση του 

Κράτους, πρίν ενα μήνα. Μετά τή σύσκεψη έκδόθηκε 

ή άκόλουθη άνακοίνωση: 

«Ή διάθεσις τής έσοδείας καπνών του 1962, καί iδίως 
εtς τό καπνικόν διαμέρισμα 'Ανατολικής Μακεδονίας καί 

Θράκης, άντιμετώπιζε δυσχερείας, άφ' ένός μέν διότι ή 

παραγωγή καπνοu ήτο κατά 30% περίπου ηόξημένη εναντι 
τής του προηγουμένου ετους, άφ' έτέρου δέ λόγω του άνω

μάλου τρόπου μέ τόν όποίον διεξήχθησαν αί περυσιναί 

άγοραί. 'Εν τούτοις, χάρις εtς τά μέτρα τά όποία ελαβεν ή 

Κυβέρνησις πρός προστασίαν τών καπνοπαραγωγών διά 

τής κρατικής παρεμβάσεως εtς τήν καπναγοράν όχι μόνον 

άπετράπη ή κακή έξέλιξις, ή όποία άπό πολλούς προεβλέ

πετο καί έν πολλοίς έπεδιώκετο, άλλ' άντιθέτως, έπετεύ

χθη ή ταχεία καί εiς ίκανοποιητικάς διά τούς παραγωγούς 

τιμάς διάθεσις τών καπνών. 'Από τής έφαρμογής τής πα

ρεμβάσεως έπωλήθησαν έντός μηνός εtς τό καπνικόν διαμέ

ρισμα Α. Μακεδονίας-Δ. Θράκης 34.000 τόννοι καπνών 
εναντι παραγωγής 38.000 περίπου τόννων, ήτοι έπωλήθη 
τό 90% περίπου τής παραγωγής του καπνοί) του διαμερί
σματος αότοu καί εiς τιμάς τουλάχιστον ίσας, κατά τό 

πλείστον δέ μεγαλυτέρας, τών καθορισθεισών τοιούτων διά 

τήν παρέμβασιν. 

))Γενικώς, ό ρυθμός άπορροφήσεως των καπνών έσο

δείας 1962 ύπήρξε ταχύτερος του σημειωθέντος κατά τήν 
άντίστοιχον περίοδον του παρελθόντος ετους. Οϋτω, ένώ 

κατά τήν άντίστοιχον τής σημερινής ήμερομηνίας του πα

ρελθόντος ετους τό σύνολον των άγορών άνήρχετο εiς 
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44.800 τόννους, έφέτος, κατά τήν ίδίαν ήμερομηνίαν, 

ύπερβαίνει τούς 68.000 τόννους, ήτοι, εναντι δηλωθείσης 

παραγωγής έξαγωγίμων 78.000 τόννων διετέθησαν μέχρι 
τοuδε τά 87%. 

»'Εν σχέσει μέ τήν προοπτική ν διά τήν καλλιέργειαν 

του τρέχοντος ετους διεπιστώθη δτι, χάρις είς τάς ευνοϊκάς 

έξελίξεις των τελευταίων έτών καί τήν άσκουμένην διά τό 

έθνικόν τοuτο προϊόν πολιτικήν έκ μέρους τής Κυβερνή

σεως, ή καλλιέργεια διευρύνεται. Οϋτω, εναντι καλλιεργη

θεισών κατά τό παρελθόν ετος έκτάσεων έξ 1.240.000 
στρεμμάτων, κατά τό τρέχον ετος ύπολογίζεται δτι ή καλ

λιέργεια θά έκταθή είς 1.350-1.400.000 στρέμματα, μέ άντί
στοιχον αϋξησιν τής παραγωγής καί του είσοδήματος τών 

άγροτών. Σημειωτέον δτι ή έπέκτασις τής καλλιεργείας 

γίνεται έν τφ πλαισίφ τής προγραμματισμένης άναδιαρ

θρώσεως των ποικιλιών καπνου πρός προσαρμογήν τής 

παραγωγής πρός τήν διεθνή ζήτησιν καί συνεπώς πρός δη

μιουργίαν συνθηκών διαθέσεως ηυξημένων ποσοτήτων. 

»'Ελήφθη έπίσης άπόφασις διά τήν διάθεσιν ποσου 80 
περίπου έκατ . δρχ. διά τήν καταπολέμησιν του περονοσπό

ρου, κατά τό τρέχον ετος. ' Υπό του προέδρου τής Κυβερνή

σεως έδόθη έντολή διά τήν άμεσον κινητοποίησιν δλων 

των ύπηρεσιών πρός πραγματοποίησιν του προγράμματος 

αυτου καί λήψιν έγκαίρως των άναγκαίων μέτρων πρός 

προστασίαν τής παραγωγής . 

»Κατά τά τελευταία ετη διετέθησαν 300 έκατ. διά τήν 

καταπολέμησιν του περονοσπόρου καί έπετεύχθη άποτε

λεσματική προστασία του προϊόντος . ' Επίσης, έφήρμοσεν 

είδικόν πρόγραμμα ένισχύσεως τών παραγωγών κλασικών 

καπνών, διά του δποίου έξασφαλίζεται συμπληρωματικόν 

είσόδημα είς τούς καπνοπαραγωγούς καί βελτίωσις των 

συνθηκών διαβιώσεώς των. 'Εφαρμόζει πρόγραμμα άναδι

αρθρώσεως καλλιεργειών καπνοu. Πέραν αυτων έμερίμνη

σε διά τήν δίεύρυνσιν των έξαγωγών μας, τόσον είς χώρας 

τής ΕΟΚ, δσον καί είς άλλας χώρας άκόμη καί μ ή κατανα

λισκούσας μέχρι σήμερον έλληνικά καπνά. 

»Οϋτω, χάρις είς τόν χειρισμόν του δλου καπνικου θέ

ματος ύπό τής Κυβερνήσεως καί τά ύπέρ τών παραγωγών 

λαμβανόμενα άποτελεσματικά μέτρα, έξησφαλίσθη δχι μό

νον ή ταχεία καί δμαλή άπορρόφησις τής έσοδείας, άλλά 

καί ουσιωδώς ηυξημένον είσόδημα είς τούς παραγωγούς. 

nΗδη ύπολογίζεται δτι τό είσόδημα τών καπνοπαραγωγών 

έκ τής πωλήσεως των καπνών του 1962 θά άνέλθη είς 3.300 
έκατ. εναντι 1.400 έκατ. δρχ. του 1959. Συνεπώς, τό είσό
δημα των καπνοπαραγωγών μεταξύ 1959 καί 1962 ηυξήθη 
κατά 136%. 'Εκ των στοιχείων αυτων προκύπτει δτι αί 
πραγματοποιήσεις είς δ, τι άφορα τόν καπνόν ύπερέβησαν 

κατά πολύ τάς προβλέψεις του πενταετους προγράμματος». 

29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1963 

Φτάνει στην 'Αθήνα δ άρχηγός του μεικτου άμε

ρικανικοu γενικοu έπιτελείου, στρατηγός Μάξγουελ 

Ταίηλορ, γιά νά συζητήσει μέ την έλληνική Κυβέρ

νηση -δπως δήλωσε κατά την άφιξη του - τά κοινά 

προβλήματα καί είδικότερα τά θέματα του ΝΑΤΟ. 

Την ίδια ήμέρα, συνοδευόμενος άπό τόν πρέσβη 

Χ. Λαμπουίς, ε{χε συνάντηση στό Πολιτικό Γραφείο 

μέ τόν Κ. Καραμανλή καί τούς ύπουργούς 'Εξωτερι

κών, Ε. 'Αβέρωφ καί 'Εθνικής 'Αμύνης, Α. Πρωτο

παπαδάκη . 'Επίκεντρο τής συνομιλίας ήταν 'τό 

άμυντικό πρόβλημα τής χώρας άπό τεχνικής καί οί

κονομικής πλευράς. 

'Ο Κ. Καραμανλής τόνισε «τήv άvάγκηv άφ' 

έvός μέv τής έπισπεύσεως τής παραδόσεως τοv νέου 

συμπληρωματικού άμυvτικοv δπλισμοv τής χώρας, 

άφ' έτέρου δέ τής διασφαλίσεως τής άμυvτικής οl

κοvομικής βοηθείας, τήv άvάγκηv τής δποίας διεπί
στωσεv τό ΝΑ ΤΟ)). 

Τά κύρια σημεία τής ένημερώσεως του στρατη

γοί) Μ. Ταίηλορ καθώς καί του Λ. Λέμνιτζερ, του 

όποίου ή έπίσκεψη ε{ χε προηγηθεί, άναφέρονται στό 

άκόλουθο μνημόνιο: 

«1. Ή έχθρική άπειλή έκ Βουλγαρίας βαίνει προοδευ
τικώς αυξανομένη άπό ετους είς ετος βελτιουμένης συνε

χώς τής ποιότητος καί ποσότητος τών μέσων κινήσεως καί 

κρούσεως του βουλγαρικοί) στρατου. Πρό τριετίας ή δλη 

δομή του ήτο άμυντική, ήδη δμως κατέστη έπιθετική. 

»2. 'Αντιθέτως, ή ' Ελλάς πιεζομένη άπό οίκονομικάς 

δυσχερείας άναγκάζεται νά περιορίζη τάς έλαχίστας δυνά

μεις καί κινδυνεύει νά καταλήξη είς σχεδίασιν βάσει των 

τοπικών δυνατοτήτων καί ουχί βάσει τής άπειλής . 

»3. 'Η άνάπτυξις τής είς τόν έλληνικόν χώρον άμυντι
κής ίσχύος πρέπει νά φθάση μέχρι του σημείου ώστε: 

»α. νά άποτρέπεται οίαδήποτε τοπική έπίθεσις, 

»β. νά δύναται νά άντιμετωπισθή άποτελεσματικώς 
τοιαύτη έχθρική ένέργεια καί νά άποφεύγεται δ κίνδυνος 

δημιουργημένης καταστάσεως άπό αίφνιδιαστικήν τυχόν 

κατάληψιν έλληνικών έδαφών. 

>>4. 'Η δημιουργία δομής άνταποκρινομένης είς τήν φύ
σιν τής άπειλής καί είς τήν σημασίαν του έλληνικου χώ

ρου προσκρούει είς tλλειψιν δυνατότητας, 

))α . διά τόν έκσυγχρονισμόν του ύλικου, 

))β. διά τήν διάθεσιν του συνόλου των οίκονομικών μέ

σων τών άπαιτουμένων διά τήν διατήρησιν τών έλαχίστων 
δυνάμεων. 

))5. Διά τής έλληνικής μόνον χρηματοδοτήσεως του 
1963 ή δομή καθίσταται μειονεκτική ... καί είς άπαράδε
κτον διακινδύνευσιν. 

))6. Ζητείται ή έπέμβασις στρατηγοί) Λέμνιτζερ πρός 
τρείς κατευθύνσεις: 

))α. έπιτάχυνσιν έκσυγχρονισμοu του ύλικου τών τριών 

κλάδων τών ένόπλων δυνάμεων τής 'Ελλάδος, 

))β . συνεννόησιν μέ γενικόν γραμματέα Στίκκερ διά τήν 

έπίσπευσιν τής διαδικασίας ώστε ή συμβολή ΝΑΤΟ 1964 
νά άποφασισθή μέχρι τέλους Αυγούστου 1963 καί δή κατά 
τρόπον συστηματοποι η μένον, 

))γ . συμβολήν είς τήν διαμόρφωσιν παγίας πολιτικής 

τής Συμμαχίας, δι' ή ς θά καθίσταται δυνατή ή γεφύρωσις 

του χάσματος μεταξύ τοπικών δυνατοτήτων καί ρεαλιστι

κών έλαχίστων άμυντικών άπαιτήσεων των προσδιοριζομέ

νων ύπό των στρατιωτικών άρχών ΝΑΤΟ, βάσει τής έχθρι

κής άπειλής, τουλάχιστον ώς σχέδιον ΑΘΗΝΑ-1962. 

))7. 'Από τόν στρατηγόν Ταίηλορ ζητουνται τά 6 (α) 
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καί (γ) μέ iδιαιτέραν εμφασιν έπί τής dνάγκης τής έπί μα

κράν σειράν έτών χορηγήσεως κυρίου ύλικοu καί κοινο

χρήστων καί τής έπισπεύσεως του ~κσυχρονισμοu του κυ

ρίου ύλικοu τών τριών κλάδων (aρματα, έρπυστριοφόρα 

όχήματα, όχήματα κοινi'jς χρήσεως, ύλικόν έπικοινωνιών 

-μέσα dεραμύνης στρατηγοu - aεροσκάφη F 104G -
σκάφη Β.Ν.)))268 . 

30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1963 

Σέ σύσκεψη ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή 

έξετάζεται ή δυνατότητα συμπληρώσεως καί διευ

ρύνσεως τών προγραμμάτων στεγάσεως μέ τή διάθε

ση νέων κεφαλαίων καθώς καί ή ένια ία άντιμετώπιση 

των στεγαστικών προβλημάτων τi'jς χώρας μέ τή 

σύνταξη καθολικοί) οίκιστικοu προγράμμ<!τος. Στή 

σύσκεψη ελαβαν μέρος δ άντιπρόεδρος τi'jς Κυβερνή

σεως, Π. Κανελλόπουλος, oi ύπουργοί Συντονισμοu, 
Γεωργίας, Κοινωνικής Προνοίας καί 'Εργασίας, oi 
ύφυπουργοί Συντονισμοu, Κοινωνικi'jς Προνοίας καί 

Δημοσίων ~Εργων καί ύπηρεσιακοί παράγοντες. 

Μετά τή σύσκεψη έκδόθηκε ή άκόλουθη άνακοί

νωση: 

«'Η aντιμετώπιση του οiκιστικοu προβλήματος τής 

χώρας έμφανίζει iδιαιτέρας δυσχερείας καί τοuτο διότι: 

))α. Λόγω του χαμηλοu έθνικοu είσοδήματος καί κατά 

συνέπειαν των χαμηλών είσοδημάτων των μεγάλων έργα

ζομένων τάξεων του έλληνικοu λαου, ή οίκιστική κατά

στασις τής 'Ελλάδος ήτο aνέκαθεν κακή, έπιδεινωθείσα 

aπό του ετους 1922 συνεπεί~ τής προσθήκης καί του προ
σφυγικοί) προβλήματος. 

))β. 'Η κατάστασις ώξύνθη ετι μάλλον έκ τών συνεπει

ών του πολέμου, τής κατοχής καί του συμμοριτοπολέμου. 

))γ. 'Η χώρα έπλήγη τόσον προπολεμικώς, iδί~ δμως 

μεταπολεμικώς καί δή εiς τάς • Ιονίους νήσους καί τήν 
Θεσσαλίαν ύπ' aλλεπαλλήλων σεισμών, δημιουργηθέντος 

οϋτω εiδικοu διά τάς περιοχάς ταύτας στεγαστικοί) προβλή

ματος. 

)) 'Υπό τάς συνθήκας ταύτας ή Κυβέρνησις έθεώρησεν 
δτι ε{χε τήν ύποχρέωσιν ήδη aπό του 1955 νά aναλάβη 
εύρείαν προσπάθειαν πρός aντιμετώπισιν του στεγαστικοί) 

προβλήματος . Ήτο φυσικόν νά δοθή προτεραιότης εiς 

τούς σεισμοπλήκτους, διά τούς δποίους έδαπανήθησαν 

2.868 έκατ. δρχ. κατασκευασθεισών 70.339 κατοικιών ώς 
καί 452 ναών, σχολείων, κοινωφελών καταστημάτων, καί 
τών aπαραιτήτων εργων ύποδομής. Μολονότι βεβαρυμένη 

μέ τήν έκτέλεσιν του τεραστίου τούτου προγράμματος 

aποκαταστάσεως τών σεισμοπλήκτων ή Κυβέρνησις έπετέ

λεσε μεταξύ των έτών 1955 καί 1962 άξιόλογον οiκιστικόν 
εργον διά κρατικών ή δι' έλεγχο μένων ύπό του Κράτους 

κεφαλαίων. Οϋτω διετέθησαν διά τήν στέγασιν διαφόρων 

κατηγοριών aστών προσφύγων, πληγέντων έκ θεομηνιών, 

aγροτών, έργατοϋπαλλήλων, δημοσίων ύπαλλήλων, aξιω

ματικών, συνταξιούχων κ.λ.π. ετερα 3.200 έκατ. UΩστε τό 
συνολικώς διατεθέν διά τήν στέγασιν έκ δημοσίων κεφα

λαίων ποσόν κατά τήν περίοδον 1955-1962 ύπερβαίνει κατά 
τι τά 6 δισεκατ., κατασκευασθεισών aντιστοίχως 140.000 
περίπου κατοικιών. 

))Παρά τήν σημαντικωτάτην ταύτην οiκοδομικήν δρα

στηριότητα του κρατικοu τομέως, τό οiκιστικόν πρόβλημα 

παραμένει είσέτι όξύ, ίδιαιτέρως μάλιστα διά πλείστας κα

τηγορίας 'Ελλήνων dγροτών. 

)) 'Εν όψει τούτου ή Κυβέρνησις aπεφάσισε: 
))α. τήν συμπλήρωσιν καί τήν διεύρυνσιν τών έν έφαρ

μογij προγραμμάτων διά τής διαθέσως καί νέων πρός aνα

κούφισιν τών στεγαστικών aναγκών τών aπορωτέρων τά

ξεων δημοσίων κεφαλαίων καί 
))β. τήν κατά τό δυνατόν ένιαίαν aντιμετώπισιν των δι

αφόρων στεγαστικών προβλημάτων τής χώρας, aφ · ένός 
μέν διά τής συντάξεως καθολικοu οίκιστικοu προγράμμα

τος, aφ • έτέρου δέ διά τής δημιουργίας τών όργανωτικών 
προϋποθέσεων τής έφαρμογής του προγράμματος τούτου. 

)) 'Από του τρέχοντος ετους ή οiκιστική πολιτική τής 
Κυβερνήσεως θά στραφή κυρίως πρός τάς έξής κατευθύν

σεις: 

)) 'Η Κυβέρνησις έξήγγειλεν ήδη πρόγραμμα aγροτικής 
στέγης, ϋψους 150 έκατ. δρχ. έτησίως, έν τφ πλαισίφ του 
δποίου aντιμετωπίσθησαν εκτακτοι οίκιστικαί aνάγκαι δι

αφόρων aγροτικών περιοχών πληγεισών ύπό θεομηνιών. 

Κατά τό τρέχον ετος 1963 aφ' ένός μέν θά χορηγηθοuν 
aμέσως δάνεια 156 έκατ. δρχ. πρός τούς πληγέντας έκ τών 

σεισμών τής 28ης Αύγούστου 1962 aγρότας ώς καί πρός 
τούς έκ τών προσφάτων θεομηνιών πληγέντας. Παραλλή

λως θά aρχίση aπό τοuδε έφαρμοζόμενον καί γενικώτερον 

πρόγραμμα aγροτικής στεγάσεως, τό δποίον διά τό 1964 
προβλέπεται δτι θά aπορροφήση τουλάχιστον 225 έκατ. 
δρχ. 'Η Κυβέρνησις aποδίδει πρωταρχικήν σημασία ν εiς 

τήν έφαρμογήν του προγράμματος τούτου, πιστεύει δέ δτι 

αί γενικώτεραι οiκονομικαί συνθήκαι τής χώρας θά έπιτρέ

ψουν τήν προοδευτικήν του διεύρυνσιν, εiς τρόπον rοστε νά 

καταστή τοuτο είς τό προσεχές μέλλον τό μεγαλύτερον 

στεγαστικόν πρόγραμμα τής χώρας. Τό οίκιστικόν πρό

γραμμα τής aγροτικής ύπαίθρου θά καταρτισθή έν όψει 

τών πληθυσμιακών μετακινήσεων καί μεταβολών, αϊτινες 

ύπαγορεύονται ύπό τής aνάγκης τής όρθολογικής χρησι

μοποιήσεως του δλου έργασιακου δυναμικοί) τής χώρας. 

Θά ένταχθή, κατά συνέπειαν, είς τό γενικώτερον ύπό κα

τάρτισιν οίκονομικόν πρόγραμμα 1965-1974. Τό έπιτόκιον 
τών χορηγηθησομένων πρός τούς aγρότας στεγαστικών 

δανείων θά έπιδοτηθή διά του προϋπολογισμοί) δημοσίων 

έπενδύσεων. 

)) 'Η Κυβέρνησις aπεφάσισε νά συμπληρώση διά τήν 
προσεχή 5ετίαν τούς πόρους του 'Οργανισμοu 'Εργατικής 

Κατοικίας διά μακροπροθέσμων δανείων έξ 75 έκατ. έτη
σίως, προερχομένων έκ κεφαλαίων έλεγχομένων ύπό του 

Δημοσίου. 'Η προσθήκη αϋτη θά έπιτρέψη είς τήν έργατι

κήν κατοικίαν νά πραγματοποιήση κατά τά ετη 1963 καί 
1964 πρόγραμμα 643 έκατ. δρχ. 

))Τό πρόγραμμα τοuτο περιλαμβάνει διά τό ετος 1963 
τήν aποπεράτωσιν του έν έφαρμογij προγράμματος στεγά

σεως παραπηγματούχων, ήτις θά aπαιτήση δαπάνην 97 
έκατ. δρχ. ·Η Κυβέρνησις aπεφάσισεν ήδη νά δλοκληρώ

ση τό πρόγραμμα τοuτο διά τής έφαρμογής καί νέου προ

γράμματος διά τά ετη 1963-1966 στεγάσεως παραπηγματού
χων τών πόλεων • Αθηνών, Πειραιώς καί Θεσσαλονίκης, 
συνολικοu uψους 335 έκατ. δρχ. Έκ τούτων θά δαπανη
θοuν 44 έκατ. κατά τό τρέχον ετος 1963. Είς τό πρόγραμμα 
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τουτο, κατόπιν εlδικ:ως έκ:φρασθείσης ύπό τής Α.Μ. τής 

βασιλίσσης έπιθυμίας, δ ερανος Βορείων 'Επαρχιών συμ

βάλλει διά ποσου 100 έκ:ατ. δρχ. Πέραν τούτων, θά έφαρ

μοσθή τό πρόγραμμα στεγάσεως των τρωγλοδυτών Κρή

της, ώς τουτο διηυρύνθη μεταγενεστέρως άπό τής έξαγγε
λίας του, πρός τόν σκοπόν, δπως έξαφανισθή δλοσχερώς 

άπό τό 'Ηράκ:λειον, Χανιά κ:αί Ρέθυμνον. Τό ϋψος του 

προγράμματος άνέρχεται είς 44 έκ:ατ. δρχ., έκ: τών δποίων 
έντός του 1963 θά δαπανηθουν 16 έκ:ατ. δρχ. Φυσικ:ά θά 

έξακ:ολουθήσουν έφαρμοζόμενα παραλλήλως τά ε{δικ:ά 

προγράμματα στεγάσεως δημοσίων ύπαλλήλων, άξιωματι

κ:ών, συνταξιούχων κ:.λ.π. 
»Ή πρόοδος των τελευταίων > έτών, έκ:δηλουμένη διά 

του σημειουμένου είς πολλά άστικ:ά κέντρα ο{κ:οδομικ:ου 

όργασμου, διά τής τεραστίας έπεκ:τάσεως κ:αί του έκ:

συγχρονισμου του δδικ:ου δικτύου, διά τής δημιουργίας 

νέων άξιολόγων βιομηχανιών κ:αί, τέλος, διά τής άναπτύ

ξεως του τουρισμου, άφ' ένός μέν καθιστά έντονωτέραν 

τήν άνάγκ:ην τής ένιαίας, συστηματικής κ:αί βάσει των 

νεωτέρων έπιστημονικ:ών μεθόδων, άντιμετωπίσεως του 

δλου χωροταξικ:ου προβλήματος τής χώρας, άφ' έτέρου 

δέ κ:αί παρέχει τήν δυνατότητα τής όργανικ:ής ταύτης 

άντιμετωπίσεως. 'Εξ Ciλλου, τόσον έκ: των άνωτέρω λό

γων, δσον κ:αί έκ: των διαστάσεων, τάς δποίας ijδη 

λαμβάνουν τά ύπό του Κράτους έλεγχόμενα στεγαστικά 

προγράμματα, έπιβάλλεται ή χάραξις μονιμωτέρας κ:αί 

περισσότερον δλοκ:ληρωμένης χωροταξικής κ:αί στεγα

στικής πολιτικής έντεταγμένης είς τό γενικόν πρόγραμμα 

οίκ:ονομικ:ής άναπτύξεως τής χώρας. Πρός τόν σκοπόν 

τουτον, ή Κυβέρνησις άπεφάσισε τήν λήψιν νομοθετικών 

μέτρων διά των δποίων: 

»α. Συνιστάται κ:εντρικ:όν κ:υβερνητικ:όν όργανον κ:α

θορισμου τής δλης χωροταξικής κ:αί στεγαστικής πολιτι

κής ύπό τήν προεδρίαν του ύπουργου του Συντονισμου κ:αί 

τij συμμετοχij των ύπουργών Γεωργίας, Κοινωνικής Προ

νοίας, , Εργασίας κ:αί του ύφυπουργου Δημοσίων VΕργων. 
»β. Καθορίζονται τά κριτήρια προτεραιότητος των δι

καιουμένων στεγάσεως. 

»γ. Συγκ:εντρουται ή έκ:τέλεσις δλων τών στεγαστικών 

προγραμμάτων είς τό ύφυπουργείον Δημοσίων VΕργων. 

»δ. Συνιστώνται αί άναγκ:αίαι τεχνικ:αί κ:αί έπιτελικ:αί 

ύπηρεσίαι διά τήν μελέτην κ:αί τήν παρακ:ολούθησιν των 

χωροταξικών πολεοδομικών κ:αί στεγαστικών προβλημά

των. 

»Διά του συνόλου τών μέτρων τούτων ή Κυβέρνησις 

εΙσέρχεται ε{ς μίαν νέαν φάσιν τής στεγαστικής της 

πολιτικής. Βεβαίως, τά διατιθέμενα έκ: πηγών έλεγχομέ

νων ύπό του Δημοσίου κεφάλαια πρός έξυπηρέτησιν 

στεγαστικών προγραμμάτων θά βαίνουν προοδευτικώς 
αύξανόμενα, εΙναι δμως άνάγκ:η νά διατηρήται κατά τό 

δυνατόν λογική σχέσις μεταξύ του συνόλου των έπενδύ

σεων άφ' ένός κ:αί τών στεγαστικών έπενδύσεων άφ' 

έτέρου. ΕΙναι άδύνατος ή Ciσκ:ησις οίασδήποτε μακ:ροπρο

θέσμου κ:αί πράγματι άποδοτικ:ής διά τάς λαϊκ:άς τάξεις 

κοινωνικής πολιτικής Ciνευ τής έξασφαλίσεως του άναγ

κ:αίου ο{κ:ονομικ:ου ύποβάθρου. Πρώτιστον μέλημα τής 

Κυβερνήσεως εΙναι κ:αί θά παραμείνη ή πραγματοποίησις 

των διά του προγράμματος ο{κ:ονομικ:ής άναπτύξεως έπι

διωκ:ωμένων στόχων» . 

3 ΜΑ·Ι ·ΟΥ 1963 

Συγκαλείται υπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή 

σύσκεψη στό υπουργείο Βιομηχανίας, μέ &:ντικείμενο 

τήν ίδρυση νέων βιομηχανικών μονάδων. Στή σύ

σκεψη μετείχαν οί υπουργοί Συντονισμοί> καί Βιο

μηχανίας, δ πρόεδρος τοu ΟΒΑ, Σ. Σπηλιόπουλος, δ 

διευθύνων σύμβουλος καί δ &:ναπληρωτής διευθύνων 

σύμβουλος του όργανισμου, Ν. Φαρμακίδης καί Γ. 

Πανaς, καθώς καί υπηρεσιακοί παράγοντες. Μετά τή 

σύσκεψη έκδόθηκε ή &:κόλουθη &:νακοίνωση: 

«Ή Κυβέρνησις άποδίδει δλως προέχουσαν σημασίαν 

είς τήν ταχείαν άνάπτυξιν τής βιομηχανίας κ:αί δι' αύτό ή 

οίκ:ονομικ:ή πολιτική τής Κυβερνήσεως άπέβλεψεν ε{ς τήν 

διευκ:όλυνσιν παραγωγικών πρωτοβουλιών είς τόν βιομη

χανικ:όν τομέα, ένώ παραλλήλως προώθησε τήν έκ:τέλεσιν 

εύρυτάτου προγράμματος δημοσίων έπενδύσεων είς εργα 

βασικής οίκ:ονομικ:ής ύποδομής, διά των δποίων έτέθησαν 

αί προϋποθέσεις διά τήν ϊδρυσιν κ:αί άποδοτικ:ήν λειτουρ

γίαν νέων βιομηχανικών μονάδων. 

»'Η Κυβέρνησις είσήγαγε κατά τά τελευταία ετη ίσχυ

ρά φορολογικά κ:αί πιστωτικά κίνητρα ύπέρ των παραγω

γικών έπενδύσεων κ:αί των έξαγωγών, διά τών δποίων διευ

κολύνονται ούσιωδώς αί προσπάθεια ι έκ:συγχρονισμου κ:αί 

έπεκ:τάσεως των βιομηχανιών καθώς κ:αί συγχωνεύσεις των 

βιομηχανικών έπιχειρήσεων είς ίσχυροτέρας έπιχειρημα

τικ:άς μονάδας . 

»' Απόδειξις τής έπιτυχίας τής έφαρμοσθείσης πολιτι
κής, εΙ ναι ή ίδρυσις σειράς μονάδων βαρείας βιομηχανίας, 

ώς ε{ναι τό κ:ρατικ:όν διυλιστήριον, τό έργοστάσιον άζωτού

χων λιπασμάτων Πτολεμαίδος, τά ναυπηγεία του Σκαρα

μαγκά, τό έργοστάσιον άλουμινίου, τά έργοστάσια έλα

στικ:ών τής "Πιρέλλι" κ:αί τηλεπικ:οινωνιακ:ου ύλικ:ου τής 

"Φίλιπς" κ:αί τό ύπό κατασκευήν συγκρότημα διυλιστηρί

ου του δμίλου Πάππας, διά τάς όποίας τό σύνολον τών 

έπενδύσεων άνέρχεται είς 600 έκ:ατ . δολλ. περίπου. 

»Κατά τήν σύσκ:εψιν διεπιστώθη ούσιώδης πρόοδος διά 

τήν ϊδρυσιν σειράς νέων έργοστασίων τij συμμετοχij του 

ΟΒΑ κ:αί τήν άναδιοργάνωσιν ύπό του ΟΒΑ ύφισταμένων 

βιομηχανικών έπιχειρήσεων. 

»·Υπό του κ: . πρωθυπουργου έδόθησαν έν συνεχεί~ έν

τολαί διά τήν περαιτέρω άπλοποίησιν των διαδικασιών 

ίδρύσεως κ:αί λειτουργίας των βιομηχανιών, ώς έπίσης κ:αί 

διά ταχείαν όργάνωσιν των βιομηχανικών περιοχών. VΗδη, 

τij βάσει κ:αί τών άπόψεων τών κατά τόπους άρχών κ:αί 

έκ:προσώπων των παραγωγικών τάξεων, κ:αθωρίσθησαν τij 

συνεργασί~ μετακ:ληθέντων ξένων είδικ:ών ε{ς τάς πόλεις 

Βόλον, Θεσσαλονίκην, • Ηράκ:λειον, Καβάλαν καί Πάτρας 
αί βιομηχανικ:αί ζώναι. 

»'Εντός τών ζωνών αύτών άπεφασίσθη ή δημιουργία 

βιομηχανικών περιοχών, αί δποίαι θά εΙναι πλήρως οοργα

νωμέ~αι άπό πλευράς εργων ύποδομής καί θά έπιτρέψουν 

τήν έγκ:ατάστασιν ε{ς αύτάς βιομηχανικών καί βιοτεχνι

κών έπιχειρήσεων ύπό εύνοϊκούς δρους. 

»Προσδοκάται δτι ή όργάνωσις των περιοχών αύτών θά 

συντελέση ε{ς τήν άνάπτυξιν παραγωγικών δραστηριοτή

των ε{ς τάς 5 αύτάς πόλεις μέ άναλόγους εύνοϊκ:άς έπιπτώ
σεις έπί τής άπασχολήσεως καί του εΙσοδήματός των . Συγ-
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χρόνως ρυθμίζονται οϋτω καί προβλήματα πολεοδομικά 

διά τήν άπρόσκοπτον καί όρθολογικήν άνάπτυξιν τfίς βιο

μηχανικής δραστηριότητος είς τά πλαίσια των συγχρόνων 

οίκιστικών άναγκών». 

4 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1963 

• Ο Κ. Καραμανλής έγκρίνει τή σύναψη δανείου 
12 έκατ. δρχ. άπό τό ταμείο έθνικfjς άμύνης, γιά τή 

μεταφορά καί μεταστέγαση στρατιωτικών μονάδων 

καί έγκαταστάσεων του Μικροu 'Εμβόλου Θεσσα

λονίκης . 

Σύμφωνα μέ τό σχετικό είδησεογραφικό δελτίο, δ 

χώρος πού άπελευθερώνεται θά διαμορφωθεί σέ άλ

σος, μέσα στό όποίο άποφασίστηκε ή τοποθέτηση 

μνημείου του Μ. 'Αλεξάνδρου . 'Η φιλοτέχνηση τοu 

μνημείου άνατέθηκε στήν ' Ανωτάτη Σχολή Καλών 

Τεχνών- ϋστερα άπό πρότασή της- ένώrγιά τήν 

έπίσπευση τής κατασκευής του μνημείου έγκρίθηκε 

προκαταβολή 3 έκατ. δρχ. ·Η γενική έποπτεία του 
εργου άνατέθηκε στόν ύφυπουργό Δημοσίων ~Ερ

γων, Α. Θεοδοσιάδη . 

6-10 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1963 

Διεξάγεται στή Βουλή ή συζήτηση πάνω στήν 

πρόταση δυσπιστίας πού ε{χαν καταθέσει στίς 3 Μαί

ου ή ΕΚ καί ή ΕΔΑ γιά τήν έσωτερική, έξωτερική 

καί οίκονομική πολιτική τής Κυβερνήσεως. 

Κατά τή συζήτηση, πού θά διεξαχθεί σέ κλίμα 

έντάσεως, δ Γ. Παπανδρέου ίσχυρίστηκε ότι ή οίκο

νομική πολιτική τfjς Κυβερνήσεως δδηγοuσε σέ 

βραδείς ρυθμούς άναπτύξεως, ένώτό ϋψος τών άμυν

τικών δαπανών σέ «έξαθλίωση του λαοu». ·Ο Σ. Βε

νιζέλος ζήτησε νά καταγγελθεί ή συμφωνία περί με

θοριακής έπικοινωνίας μέ τή Γιουγκοσλαβία, καί έξέ

φρασε φόβους γιά τό μέλλον τής έλληνοτουρκικfjς 

φιλίας . 'Από τήν πλευρά του κόμματος τών Προο

δευτικών, δ Σ. Μαρκεζίνης άπέδωσε εύθύνες στήν 

Κυβέρνηση γιά τό χειρισμό του θέματος τών πρό

σφατων έπεισοδίων σέ βάρος τής βασίλισσας, στό 

Λονδίνο. Τόσο οί έκπρόσωποι της ΕΔΑ, όσο καί ό Γ. 

Παπανδρέου, άναφέρθηκαν έκτενώς σέ ϋπαρξη πολι

τικών κρατουμένων στήν ·Ελλάδα. 

Στούς ίσχυρισμούς τής άντιπολιτεύσεως άπάντη

σαν οί Π. Κανελλόπουλος, Κ. Παπακωνσταντίνου 

καί Ε. ' Αβέρωφ, τονίζοντας τούς ίλιγγιώδεις ρυ

θμούς τής οίκονομικfjς άναπτύξεως της χώρας καθώς 
καί τό άναβαθμισμένο διεθνές της κύρος . Είδικότερα 

γιά τό θέμα ύπάρξεως πολιτικών κρατουμένων, ό 

ύπουργός Δικαιοσύνης έπεσήμανε τήν υίοθέτηση, 

ίδιαίτερα άπό τό 1955, μέτρων είρηνεύσεως, άρνήθη

κε ότι οί κρατούμενοι του Α.Ν. 509 ήταν πολιτικοί 
καί έπεσήμανε ότι οί άριθμοί τους μειώνονταν έντυ

πωσιακά, άφοu τό Δεκέμβριο του 1949 ήταν 20.920, 

τό Δεκέμβριο του 1955, 4.200 καί τό Μάιο του 1963 
959. 

'Εναντίον τής προτάσεως δυσπιστίας έψήφισαν 

οί 177 παρόντες βουλευτές της ΕΡΕ, ένώ ύπέρ της 
προτάσεως τάχθηκαν οί 16 βουλευτές τών Προοδευ
τικών καί ό άνεξάρτητος βουλευτής Χ. Τσαντούλας. 

· Η ΕΚ καί ή ΕΔΑ άπεχώρησαν πρίν άπό τήν 

ψηφοφορία, ένώ ό Γ. Παπανδρέου δήλωσε ότι ή 

άποχώρηση του κόμματός του άποτελεί συνέχεια τής 

τακτικής του νά μή συμμετέχει στίς ψηφοφορίες καί 

πρόσθεσε ότι δέν ύπάρχει είλημμένη άπόφαση γιά 

δριστική άποχώρηση άπό τή Βουλή. ·Ωστόσο, 

άνακοίνωσε ότι ή ΕΚ θά συμμετάσχει στήν πανηγυ

ρική συνεδρίαση πρός τιμή του προέδρου Ντέ Γκώλ, 

καθώς καί στις έργασίες τής 'Επιτροπής Έξουσιο
δοτήσεως269. 

11-14 ΜΑ· Ι ·ΟΥ 1963 

Μετά άπό α\τημα βουλευτών του 'Εργατικοu 

κόμματος, τό θέμα τών «πολιτικών κρατουμένων» 

στήν ·Ελλάδα γίνεται άντικείμενο συζητήσεων στή 

Βουλή τών Κοινοτήτων καί συνδέεται άμεσα μέ τό 

έπεισόδιο του περασμένου 'Απριλίου σέ βάρος της 

βασίλισσας καί τή σκοπιμότητα τής έπίσημης έπι

σκέψεως τών ·Ελλήνων βασιλέων στή Μ. Βρετανία. 

Τό κλίμα, όμως, πού ήδη έπικρατοuσε στήν 'Αγγλία, 

ετεινε νά γίνει άπρόσφορο γιά τήν πραγματοποίηση 

τής έπισκέψεως αύτfjς . 

Ή «'Επιτροπή τών 100 γιά τόν πυρηνικό άφο
πλισμό» μέ άνακοίνωσή της στίς 6 Μαίου, δήλωνε 
ότι θά όργανώσει διαδήλωση στήν περίπτωση πού οί 

'Έλληνες βασιλείς πραγματοποιήσουν τήν έπίσκε

ψή τους στή Μ. Βρετανία καί τόνιζε ότι «ή άπαγό

ρευσις της είρηνικfjς άντιπυρηνικfjς πορείας, ή 

όποία ο>ργανώθη ύπό τfjς ·Ελληνικής 'Επιτροπής 

τών 100, ύπό τόν Μπ. Ράσσελ, αί βίαιοι μέθοδοι αί 

δποίαι έχρησιμοποιήθησαν πρός διάλυσιν της έν λό

γφ πορείας καί ή συμπεριφορά πρός τούς 'Άγγλους 

όπαδούς τής έκστρατείας διά τόν πυρηνικόν άφοπλι

σμόν, καταδεικνύουν ότι ή · Ελλάς έξελίσσεται είς 

άστυνομικόν κράτος». «Φιλία», κατέληγε ή άνακοί

νωση, «δέν πρέπει νά έπιδεικνύεται πρός τάς άρχάς 

ένός τοιούτου Κράτους». 

Στίς 11 Μαίου, έννέα βουλευτές του ' Εργατικοu 

κόμματος, σέ πρότασή τους θά έκφράσουν τή δυσα

ρέσκειά τους, «διότι ή άπό μακροu ύφισταμένη φιλία 

μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας καί ·Ελλάδος διεκυβεύ
θη προσωρινώς έκ του γεγονότος ότι ή έλληνική 

Κυβέρνησις διατηρεί ύπό κράτησιν έπί πολλά ετη 

σημαντικόν άριθμόν άτόμων, τών όποίων τά έγκλή

ματα ε{ναι κυρίως πολιτικής φύσεως, ένώ μερικοί έξ 

αύτών ήγωνίσθησαν μέ γενναιότητα κατά τfjς ναζι

στικής καί φασιστικής τυραννίας» καί θά έπισημά-
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νουν δτι «ή ενέργεια αύτή ε{ναι άσυμβίβαστος μέ 

τούς δεδηλωμένους σκοπούς καί άρχάς τής δυτικής 

δημοκρατίας καί των έθνών πού συμμετέχουν είς τήν 

Βορειοατλαντικήν Συμμαχίαν». Καί έν& δποδέχον

ταν μέ ίκανοποίηση «τάς μέχρι τουδε άπολύσεις 

κρατουμένων καθώς καί τήν σημειωθείσαν μετατρο

πήν των ποινών», ύπογράμμιζαν δτι «έν άπουσί~ πε

ραιτέρω μέτρων έπιεικείας είς εύρείαν κλίμακα, θά 

ή το άτοπον νά προωθηθουν αί προετοιμασία ι διά τήν 

προτεινομένην επίσκεψιν είς τήν Μ. Βρετανίαν του 

βασιλέως tών 'Ελλήνων καί τής άκολουθίας του, διό

τι ή επίσκεψις αϋτη δέν πρόκειται νά χαιρετισθή 

δμοφώνως ύπό του βρετανικου λαου» . 

Τήν πρόταση ύποστήριξαν 23 βουλευτές του 

'Εργατικου κόμματος, ένώ 127 βουλευτές καί των 
τριών κομμάτων τάχθηκαν ύπέρ τής επισκέψεως των 

'Ελλήνων βασιλέων. 

Πάντως, λίγες ήμέρες άργότερα τό θέμα θά ερθει 

καί πάλι πρός συζήτηση στή Βουλή των Κοινοτή

των, ϋστερα άπό άξίωση βουλευτών του Έργατικου 

κόμματος. Συγκεκριμένα, στίς 14 Μαίου, οί βουλευ
τές Β. Χάμιλτον καί Τζ. Ράνκιν άξίωσαν άπό τό Βρε

τανό πρωθυπουργό, σέ περίπτωση πραγματοποιήσως 

τής έπισκέψεως των 'Ελλήνων βασιλέων, νά επιδεί

ξει ενδιαφέρον γιά τήν τύχη των 'Ελλήνων «πολιτι

κών κρατουμένων» καί νά τούς εκφράσει τήν άνησυ

χία του βρετανικου λαου γιά τήν παρατεινόμενη κρά

τηση στίς φυλακές άτόμων γιά πολιτικά άδικήματα. 

'Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε δτι «έκτιμa 

όποιαδήποτε κίνητρα άνθρωπιστικής φύσεως», πα

ρατήρησε δμως δτι «tά θέματα αύτά άνήκουν στήν 

άρμοδιότητα τής έλληνικής Κυβερνήσεως». Παράλ

ληλα, διατύπωσε τήν ελπίδα δτι ή έπίσκεψη των 

'Ελλήνων βασιλέων θά πραγματοποιηθεί καί θά 

«ύπογραμμίσει τήν άποκατάσταση τής πατροπαρα

δότου ίσχύος των φιλικών σχέσεων των δύο χωρών». 

'Η έλληνική Κυβέρνηση, μέ άνακοίνωση θά έκ

φράσει τήν ίκανοποίησή της γιά τήν τοποθέτηση 

του Βρετανοί\ πρωθυπουργου, εν& παράλληλα θά 

επικρίνει τούς βουλευτές του Έργατικου κόμματος, 

οί δποίοι «επιμένουν νά όμιλουν περί πολιτικών 

κρατουμένων είς τήν 'Ελλάδα. Οί βουλευταί αύτοί», 

συνεχίζει ή άνακοίνωση, «θά επρεπε νά γνωρίζουν ή 

θά fιδύναντο νά πληροφορηθουν δτι έν 'Ελλάδι δέν 

ύπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι. Δέν θά διέπραττον 

τότε τό άτόπημα νά προσβάλουν τήν ύπερηφάνειαν 

του έλληνικου λαου διά των άνακριβών ίσχυρισμών 

καί τής άποπείρας των δπως επέμβουν είς τά έσωτε

ρικά τής 'Ελλάδος, βοηθουντες οϋτω άκουσίως τά 

σχέδια του κομμουνισμου». 

13 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1963 

'Ύστερα άπό εύρε ία σύσκεψη πού πραγματοποι

είται δπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή, μέ άντι-

κείμενο τήν εξέταση θεμάτων έξωτερικής καί οίκο

νομικής πολιτικής, εκδόθηκε ή &κόλουθη ανακοί

νωση: 

«'Υπό τήν προεδρία τοϋ κ. πρωθυπουργοϋ συνεκροτή

θη σήμερον τό άπόγευμα σύσκεψις, τής δποίας μετέσχον δ 

άντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως κ. Π. Κανελλόπουλος, οί 

ύπουργοί Συντονισμοϋ κ. Π. Παπαληγούρας, 'Εθνικής 

'Αμύνης κ. Α. Πρωτοπαπαδάκης, 'Εξωτερικών κ. Ε. 'Αβέ

ρωφ-Τοσίτσας, Οίκονομικών κ. Σ. Θεοτόκης καί 'Εμπο

ρίου κ. Π. Πιπινέλης. Κατά τήν σύσκεψιν έξητάσθησαν 

διάφορα θέματα οίκονομικής καί έξωτερικής πολιτικής, 

δεδομένου δτι, ώς γνωστόν, τήν προσεχή /;βδομάδα οί 

ύπουργοί 'Εθνικής 'Αμύνης, κ. Α. Πρωτοπαπαδάκης καί 

'Εξωτερικών κ. Ε. 'Αβέρωφ-Τοσίτσας άναχωροϋν είς 

Όττάβαν, δπου συνέρχεται είς τήν τακτικήν αύτής σύνο

δον ή διάσκεψις των ύπουργών τοϋ ΝΑΤΟ. 'Εξ άλλου, 

μετά τινας ήμέρας δ ύπουργός Συντονισμοϋ κ. Π. Παπαλη

γούρας άναχωρεί είς ΗΠΑ, δπου έπ' εύκαιρί~ των έγκαι

νίων τοϋ γραφείου τοϋ ΟΒΑ είς Ν. Ύόρκην θά εχει καί 

συνομιλίας μέ διαφόρους άμερικανικούς παράγοντας, έπί 

οΙκονομικών θεμάτων ένδιαφερόντων τήν ·Ελλάδα». 

14-16 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1963 

'Ενόψει τής επικείμενης επισημης επισκέψεως 

του στρατηγου Ντέ Γκώλ ό γαλλικός τύπος άναφέρε

ται, σέ έκτενή δημοσιεύματά του, στήν 'Ελλάδα καί 

ίδιαίτερα στόν πρωθυπουργό, Κ. Καραμανλή. 

·Ο ϊδιος ό Κ. Καραμανλής σέ δήλωσή του πρός 

τόν &νταποκριτή του Γαλλικου Πρακτορείου Είδή

σεων στήν 'Αθήνα, στίς 14 Μαίου, &ναφέρει: 

«Ή έπίσκεψις του προέδρου τής Γαλλικής Δη

μοκρατίας θά έγίνετο δεκτή εiς πάσαν περίπτωσιν μέ 

τά αiσθήματα θαυμασμου καί άγάπης, τά όποία όλοι 

ο{ "Ελληνες τρέφουν διά τήν Γαλλίαν. Ή προσωπι

κότης του στρατηγου Ντέ Γκώλ εlμαι βέβαιος ότι θά 

προσδώση εiς τάς έκδηλώσεις αύτάς μίαν αίγλην, 

τήν δποίαν ή μακρά ίστορία τών φιλικών πρός τήν 

χώραν του σχέσεων σπανίως έγνώρισε μέχρι τοVδε. 

»Δέν ήτο δυνατόν νά γίνη άλλως. Διότι άπό τής 

έποχής τής έθνικής μας παλιγγενεσίας ή Γαλλία 

ύπήρξεν πάντοτε δι ' ήμiiς ένα εlδος άγαθοποιου πνεύ
ματος. Δικαία καί γενναιόφρων, έστάθη πάντοτε πρό

θυμος εiς τήν προάσπισιν πάσης δικαίας ύποθέσεως, 

δι ' αύτό δέ καί ή 'Ελλάς ήδύνατο πάντοτε νά προ
σφεύγη εiς αύτήν όσάκις τά ζωτικά της συμφέροντα 

εlχον άνάγκην τής πολυτίμου συμπαραστάσεώς της. 

Δι' ήμiiς ή παράδοσις αύτή άπετέλεσεν ένα πρόσθε

ταν δεσμό ν φιλίας, ένώ διά τήν Γαλλία ν άποτελεi ένα 

τεράστιον ήθικόν κεφάλαιον, τό δποiον τής έπέτρε

ψεν, άκόμη καί εlς τάς έποχάς τών σκληροτέρων δο

κιμασιών της, νά παίζη άποφασιστικόν ρόλον διά 

τάς τύχας του κόσμου. 

» 'Αλλ ' ή προσωπικότης του στρατηγού Ντέ 

ΓΚώλ προσθέτει εiς όλα αύτά καί περισσότερον. 'Ο 
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στρατηγός Ντέ Γκώλ ένσαρκώνει δι ' ήμfiς τό άκατά
βλητον πνευμα μιfiς παλαιfiς καί εύγενους φυλής, τής 

δποίας κατώρθωσε νά κρατήση ύψηλά τήν σημαίαν 

τής άντιστάσεως καί τής άξιοπρεπείας. Ζών εlσήλ

θεν ήδη εlς τόν κόσμον του θρύλου δίπλα εlς τάς 
μεγαλυτέρας μορφάς τής γενεfiς μας. Δι' αύτό ή πα

ρουσία του μεταξύ μας θά έχη μίαν άπήχησιν άνευ 

προηγουμένου. 1 Αποφασισμένοι νά ύπερασπίσωμεν 

χωρίς δισταγμόν τά πολιτικά καί ήθικά κεφάλαια του 

έλευθέρου κόσμου, τών δποίων είμεθα καί ήμεiς θε

ματοφύλακες, βλέπομεν εlς αύτόν μίαν έyyύησι ν τής 

διαφυλάξεώς των. 
»Εlμαι lδιαιτέρως εύτυχής διότι ή έπίσκεψις του 

στρατηγου Ντέ Γκώλ καί τών συνεργατών του θά μfiς 

έπιτρέψη νά συντοvίσωμεν τάς σκέψεις μας εlς τήν 

ύπηρεσίαν μιfiς κοινής ύποθέσεως, τής διατηρήσεως 

δηλαδή τής εlρήνης εlς τό πλαίσιον τής άξιοποιή

σεως καί τής εύημερίας τών λαών»210 • 

'Ο 'Έλληνας πρωθυπουργός θά παραχωρήσει, 

άκόμη, συνέντευξη στό Χάρυ Γκέρσον, πού θά δη

μοσιευτεί στήν έφημερίδα «Figaro», στίς 16 Μαίου: 

- Τήν 16ην Μαίου δ στρατηγός Ντέ Γκώλ θά φθάση εiς 

'Αθήνας καί νομίζομεν δτι διά πρώτην φοράν άρχηγός του 

γαλλικου Κράτους θά πατήση τό έλληνικόν ί:δαφος. Δύνα

σθε νά μοί είπητε, κύριε πρόεδρε, διά τούς άναγνώστας του 

«Figaro)), ποίαν σημασίαν άποδίδετε εiς τό γεγονός τουτο 
άπό άπόψεως γαλλοελληνικ&ν σχέσεων; 

«Μέ αΙσθήματα θαυμασμοfJ καί θερμής φιλίας θά ύπο

δεχθοίJν ή έλληνική Κυβέρνησις άλλά καί δλ6κληρος δ 

έλληνικ6ς λα6ς τ6ν γενναίον άρχηγ6ν τής έλευθέρας Γαλ

λίας καί σημεριν6ν πρ6εδρον τής Γαλλικής Δημοκρατίας. 

»'Η έπίσκεψις αvτη έπιβεβαιώνει καί ένισχύει τάς στε

νάς ήδη έλληνογαλλικάς σχέσεις. Miiς συνδέει έν μακρ6ν 

παρελθ6ν κοινών άγώvων. Miiς συνδέει έν μέλλον κοινών 

έπιδιώξεων. Miiς συνδέουν τέλος τά . κοινά πολιτιστικά 

Ιδεώδη τά δποία έπλασαν καί έπέβαλαν είς τούς αίώνας ή 

Γαλλία καί ή 'Ελλάς. Αύτά άλλωστε ε{ναι τά Ιδανικά τά 

δποία Γαλλία καί Έλλάς προασπίζουν μετά τών άλλων 

συμμάχων αύτών έν τrji πλαισίφ τής 'Α τλαντιιcής Συμμαχί

ας;>. 

-'Ως γνωρίζετε ή Γαλλία διεδραμάτισε πρωτεύοντα 

ρόλον εiς τήν σύνδεσιν τής 'Ελλάδος μέ τήν Κοινήν 

'Αγοράν. 'Υφίστανται έπί του θέματος τούτου προβλήμα

τα, έφ ' ών θά ή θέλατε νά συνομιλήσετε μετά του άρχηγου 

του γαλλικου Κράτους κατά τήν διάρκειαν τής έπισκέψεώς 

του; 

«Είς τούς ύφισταμένους μετά τής Γαλλίας δεσμούς 

προσετέθη πρ6 έτους καί δ δεσμ6ς μας έν τrji πλαισίφ τής 

ΕΟΚ. Εlς τήν δημιουργίαν τofJ δεσμοfJ αύτοfJ άποφασιστι

κώς συνέβαλε ή γαλλική Κυβέρνησις καί προσωπικώς δ 

στρατηγ6ς Ντέ Γκώλ. 

»Ή ΕΟΚ θεμελιοfJται έπί τής άνάγκης μιiiς 'Ηνωμένης 

Εύρώπης, πρ6ς έδραίωσιν τής δποίας πολλά άποφασιστικά 

βήματα έκαμε δ άρχηγ6ς τofJ γαλλικοfJ Κράτους. 

ι> Α{ γενικαί συζητήσεις, τάς δ ποίας θά έχωμεν μέ αύτ6ν, 

άσφαλώς θά έκταθοίJν καί έπ' αύτών τών θεμάτων, χωρίς 

όμως νά εlσέλθωμεν είς συζήτησιν εΙδικών προβλημάτων, 

μή συμβιβαζομένην μέ τ6ν χαρακτήρα τήςέπισκέψεως». 

-'Ακριβώς, ή γαλλική βιομηχανία άποδίδει μεγάλην 

σημασίαν εiς τό νά έκπροσωπηθή έπαξίως εiς τήν οiκονο
μικήν άνάπτυξιν τής 'Ελλάδος. "Ηδη εχει έπενδύσει άξιό

λογα κεφάλαια ε{ς διαφόρους συνδυασμούς δημοσίας ώφε

λείας. 

Θεωρείτε, κύριε πρόεδρε, δτι ή προσπάθεια αuτή θά 

ήξιζε νά λάβη μεγαλυτέραν εκτασιν καί έν καταφατικ'Ό 

περιπτώσει θά ήδύνασθε νά μάς ύποδείξητε τάς γενικάς 

γραμμάς; 

«Ή Έλλάς, εύρισκομένη έν πλήρει οlκονομικfί άνα

πτύξει, έφαρμ6ζει άπ6 τινος έντατικώς εύρύ πρ6γραμμα 
έπενδύσεων, είς δ μετέχει καί lδιωτικ6ν κεφάλαιον μέ Ικα

νοποιητική ν άναλογίαν. 

»Ή Γαλλία, δλοκληρώσασα τήν οlκονομικήν της 

άν6ρθωσιν, δύναται νά συμβάλη καί συμβάλλει ήδη εlς τήν 

άνάπτυξιν τής οΙκονομίας καί άλλων χωρών. 

» Έν 'Ελλάδι γαλλικαί έταιρείαι έχουν άναλάβει τήν 
έκτέλεσιν σημαντικών παραγωγικών έργων έν τrji πλαισίφ 

τofJ προγράμματος τής οΙκονομικής μας άναπτύξεως. 

ι>Ε{ναι φυσικ6ν καί εύκταίον αί έπενδύσεις αύται γαλ

λικών κεφαλαίων νά προσλάβουν δλοέν εύρυτέραν έκτασι ν 

καί παρ' ήμίν, καθ' δ μέτρον καί ρυθμ6ν έξυπηρετείται δι' 

αύτών τ6 πρ6γραμμα οΙκονομικής άναπτύξεως καί ή συνα

γωνιστικ6της τής έλληνικής οlκονομίας». 

-'Εκτός τ&ν έμπορικ&ν σχέσεων μεταξύ ' Ελλάδος

Γαλλίας ύφίσταται ίσως μία ϋφεσις ε{ς τάς μορφωτικάς 

σχέσεις τ&ν δύο χωρών όφειλομένη εiς τόν Β' Παγκόσμι

ον πόλεμον καί τήν έμφάνισιν νέων στοιχείων εiς τήν με

σογειακήν σφαίραν σας. 

'Εξ άλλου πληροφορούμεθα δτι ή ' Ελλάς θά άποκτή

ση δσονούπω ίδιον έθνικόν σταθμόν τηλεοράσεως. 

Νομίζετε, κύριε πρόεδρε, δτι αi μορφωτικαί αuταί σχέ

σεις έπιδέχονται περαιτέρω σύσφιγξιν, iδίως λόγω τής έμ

φανίσεως του νέου τούτου στοιχείου προπαγάνδας, δπερ 

δύναται νά διαδίδη τήν γαλλικήν σκέψιν πέραν τής πρω

τευούσης διά τής έκπομπής γαλλικών προγραμμάτων καί 

ί:ργων; 

«Δέν ε{ναι άνάγκη νά έξάρω τήν έκτασιν τών μορφωτι

κών σχέσεων Γαλλίας καί Έλλαδος, αί δποίαι έχουν τήν 

ρίζαν των εlς τ6ν κοιν6ν πολιτισμ6ν μας, εlς τά κοινά μας 

lδεώδη. 

ι>Οί πνευματικοί μας δεσμοί ε{ναι τ6σον βαθέως έρρι

ζωμένοι ώστε, καί ή έμφάνισις νέων στοιχείων εlς τ6ν χώ

ρο ν τής Μεσογείου, δέν νομίζω ότι ε{ ναι δυνατ6ν νά μειώ

σουν τήν έκτασιν αύτών. 

» 'Αντιθέτως, πιστεύω ότι ύπάρχουν πολλαί δυνατ6τη
τες περαιτέρω άναπτύξεως τών μορφωτικών μας σχέσεων. 

'Απ6 έλληνικής πλευράς τήν άνάπτυξιν αύτών θά τήν έπι

διώξωμεν. Δέν άποκ?-είεται ή δημιουργία σταθμοfJ τηλεορά

σεως νά συμβάλη καί αύτή εlς τήν άνάπτυξιν τών σχέσεων 

αύτών». 

-'Επί του πολιτικου πεδίου γνωρίζομεν δτι ή 'Ελλάς 
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κατέχει σημαντικήν θέσιν είς τήν άμυναν τής Ευρώπης. Αί 

στρατιωτικαί δαπάνα ι εΙ ναι έν τούτοις βαρεία ι. 'Η 'Ελλάς 

άπηυθύνθη συναφώς πρός τούς έν τφ ΝΑΤΟ έταίρους της. 

Πώς προσδιορίζονται, κύριε πρόεδρε, αί διαπραγματεύσεις 

αύται; 

«'Η 'Ελλάς, ώς προπύργιον τοίί έλευθέρου κόσμου καί 

ώς χώρα εύρισκομένη έν πλήρει οίκονομικ:fί άναπτύξει, 

άντιμετωπίζει σύνθετα προβλήματα διά τήν ταυτόχρονον 

έξασφάλισιν τijς άμύνης καί τijς προόδου αύτijς. 

»Μέχρι σήμερον, χάρις καί εlς τήν συμμαχικήν άλλη

λεγγύην, ή 'Ελλάς άνταπεκρίθη εlς τάς προσδοκίας τοίί 
έλευθέρου κόσμου. 

»'Όμως, διά τήν συνέχισιν τijς προσπαθείας ταύτης, 

ήτις έπιβάλλει βαρυτάτας θυσίας έν συγκρίσει μέ τούς 
έθνικούς μας πόρους άπαιτείται πλέον όρθολογισμένη κα

τανομή τών βαρών καί τών προτεραιοτήτων εlς τό πλαίσι

ον τijς Ά τλαντικijς Συμμαχίας». 

Τό ζωηρό ένδιαφέρον τής γαλλικής πλευράς 

άντικατοπτριζόταν, καί γενικότερα, στά σχόλια τοϋ 

γαλλικοϋ τύπου. Μέ τίτλο «'Ο Ντέ Γκώλ είς 'Αθή

νας», ή «La Nation», σέ κύριο liρθρο της, άναφέρεται 
έκτενώς στούς δεσμούς παραδοσιακής φιλίας πού 

συνδέουν τίς δύο χώρες, τονίζει τή σημασία τής 

έπισκέψεως τοϋ Γάλλου προέδρου γιά τή περαιτέρω 

σύσφιξη τής έλληνογαλλικής συνεργασίας καί ύπο

γραμμίζει: 

«Τό ταξίδιον αυτό θά έπιτρέψη είς τόν στρατηγόν Ντέ 

Γκώλ καί τάς προσωπικότητας πού θά τόν συνοδεύουν, νά 

διαπιστώσουν τό μέγεθος τής οίκονομικ:ής άνορθώσεως, 

πού έπετελέσθη ύπό τής Κυβερνήσεως του Κ. Καραμανλή. 

Διά τήν άνόρθωσιν αUτήν οί 'Έλληνες εΙναι ύπερήφανοι 

δεδικαιολογημένως καί εΙναι ευτυχείς, άποδεικνύοντες αυ

τήν μέ τάς άκολούθους άπτάς έκδηλώσεις: 'Ανύψωσιν του 

βιοτικοί) έπιπέδου, νομισματικήν σταθερότητα, βιομηχα

νικήν άνάπτυξιν. Ώς πρός τοuτο, αί συνομιλίαι, αϊτινες θά 

καταστή δυνατόν νά διεξαχθοuν είς τό περιθώριον του τα

ξ ιδίου του προέδρου τής Δημοκρατίας, θά συντελέσουν είς 

μίαν νέαν αϋξησιν τής συνεργασίας μεταξύ τής Γαλλίας 

καί τής 'Ελλάδος. 

Μέ τό ίδιο πνεϋμα άντιμετωπίζει τούς ίστορικούς 

δεσμούς τής έλληνογαλλικής φιλίας καί ή «L' Auro
re», ή όποία, σέ έκτενή άνάλυσή της, έπεσήμανε ίδι
αίτερα τήν παρουσία τοϋ Κ. Καραμανλή στήν πολι

τική σκηνή τής 'Ελλάδος, παρατηρώντας ότι δ 'Έλ

ληνας πρωθυπουργός «εύρισκόμενος άπό επταετίας 

είς τήν έξουσίαν, ύπερέβη όλα τά ρεκόρ κυβερνητι

κής μακροβιότητας. ΕΙναι δ άρχιτέκτων τής έλληνι

κής άνορθώσεως, ή όποία έπετεύχθη κατόπιν πολ

λών έτών ξενικfjς κατοχής καί έμφυλίου πολέμου»271 . 
Σέ liρθρο του στήν έφημερίδα «Progres de Lyon», 

δ δημοσιολόγος 'Αλμπέρ Μουσέ διαπιστώνει: 

«'Ο 'Έλλην πρωθυπουργός θά παρουσιάσει είς τόν 

στρατηγόν Ντέ Γκώλ εργα, aτινα κατά τά τελευταία αυτά 

ετη, ύπό τήν εμπνευσίν του, προεκ:άλεσαν τάς άνευ προη-

γουμένου προόδους τής 'Ελλάδος, είς δ, τι άφορd τήν έκ

βιομηχάνισιν, τήν αϋξησιν τών έλληνικών έξαγωγών είς 

πολλάς χώρας, τήν <'iνοδον του βιοτικοί) έπιπέδου του έλ

ληνικου λαοί) καί τήν έγκ:ατάστασιν νέων πηγών πλούτου. 

Εις τόν οίκονομικόν τομέα, δύναται νά λεχθή δτι ή 'Ελλάς 

γνωρίζει σήμερον καταπληκτικήν άνοδον, ήτις άξιοποιεί 

τήν διεθνή αυτής θέσιν»272. 

τέλος, τήν ήμέρα τής άφίξεως τοϋ Γάλλου προέ

δρου στήν 'Αθήνα, δ μόνιμος διπλωματικός συνεργά

της τοϋ Πρακτορείου «Ρώυτερ», Χ. Κίγκ, μεταξύ liλ

λων θά μεταδώσει: 

«'Ο πρόεδρος Ντέ Γκώλ θά άναπετάση τήν γαλλικήν 

σημαίαν είς τήν 'Ελλάδα, σήμερον καί κατά τάς άκολού

θους τρείς ήμέρας, κατά τήν πρώτην έπίσημον έπίσκεψίν 

του είς τό έξωτερικόν - έκτός τής περιοχής τής Κοινής 

'Αγορdς ή τών χωρών τών 'Αγγλοσαξωνικών δυνάμεων ... 
»'Ο πρόεδρος θά κηρύξη τό δόγμα δτι ο{ Ευρωπαίοι, 

συμπεριλαμβανομένων καί τών 'Ελλήνων, δέν δύναται νά 

πράξουν άλλο, παρά νά προετοιμασθοuν διά τήν ήμέραν, 

καθ' ή ν θά εΙ ναι στρατιωτικώς ίκανοί νά βασίζωνται πε

ρισσότερον έπί των ίδίων αυτών δυνάμεων, παρά έπί των 

'Αμερικανών συμμάχων των. 'Ο στρατηγός Ντέ Γκώλ θά 

ύπογραμμίση δτι, δταν ελθη ή ή μέρα αυτή, ή ϋπαρξις γαλ

λικής δυνάμεως κρούσεως, διαθεσίμου διά τήν άμυναν τής 

Ευρώπης, θά άποδειχθή ουσιαστικής σημασίας δι' δλα τά 

ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ. 

»'Ενισχυόμενος, τέλος, άπό τήν καλήν κατάστασιν τής 

Τραπέζης τής Γαλλίας περί τής ίσχυρdς θέσεως του γαλλι

κοί) νομίσματος καί τών οίκονομικ:ών συνθηκών τής χώρας 

του, δ στρατηγός Ντέ Γκώλ θά δυνηθή νά εϊπη πρός τόν 

έλληνικόν λαόν δτι δέν χρειάζεται νά προσβλέπη μόνον 

πρός τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας διά βοήθειαν. Οί πόροι 

τούς δποίους διαθέτει ή Ευρώπη αυξάνονται συνεχώς καί 

είς τήν τάσι ν αυτήν πρός άνάπτυξιν τής αυταρκείας ή Γαλ

λία διαδραματίζει ήγετικόν ρόλον». 

16 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1963 

'Ο ύπουργός τών 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, πα

ραχωρεί συνέντευξη στήν έφημερίδα τής Μόσχας 

«'Ισβέστια». Τό κείμενο τής συνεντεύξεως, πού θά 

δημοσιευθεί στόν τύπο τής 19ης Μαίου, εχει ώς έξής: 

- Αί δύο χώραι μας εχουν ίστορικούς έκ παραδόσεως 

φιλικούς δεσμούς. Πιστεύομεν άκραδάντως δτι ή άνάπτυ

ξις αυτών τών δεσμών ύπό τάς παρούσας συνθήκας τάς 

έπικρατούσας έν τφ κ:όσμφ εΙ ναι πρός τό συμφέρον αμφοτέ

ρων τώνχωρών καί τής είρήνης έν τφ κ:όσμφ γενικώς. Πώς 

βλέπετε τήν παροuσαν κατάστασιν των πραγμάτων είς τό 

πεδίον τών έλληνοσοβιετικών σχέσεων; ΕΙσθε ίκ:ανοποιη

μένος άπό τήν παροuσαν κατάστασιν τών πραγμάτων σ' 

αύτό τό πεδίον; 

Ε. 'Αβέρωφ: Αί με~αξύ Σοβιετικής 'Ενώσεως καί 'Ελ
λάδος σχέσεις εΙ ναι δμαλαί κ:αί είς πολλά πεδία καλαί. ' Η 

Σοβιετική 'Ένωσις εΙναι μεγάλη, ίσχυρά καί άνεπτυγμένη 

χώρα. Πρέπει νά εχωμεν πολύ στενωτέρας σχέσεις, άλλά 

άς είδωμεν τά γεγονότα είλικ:ρινώς. 'Υπάρχει άνταγωνι-
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σμός μεταξύ δύο κόσμων. 'Ο είς ίσχυρίζεται δτι θά έΠιβά

λη τήν ίδεολογίαν του ,έπί του έτέρου καί έργάζεται πρός 

τόν σκοπόν αότόν. 'Ο ετερος κόσμος άντιδρa. Αότή ή κα
τάστασις δημιουργεί φυσικά δυσκολίας, ύποψίας καί πα

ραvοήσεις, αίτινες πλειστάκις δυνατόν νά εΙναι άδικαιο
λόγητοι. Περαιτέρώ; διά τήν 'Ελλάδα αόταί αί δυσκολίαι 
εΙναι άκόμη μεγαλύτεραι, διότι κατά τήν διάρκειαν των 

έτών μεταξύ 1943 καί 1949 τρείς ενοπλοι κομμουνιστικαί 
έπαναστάσεις eλαβον χώραν. Παρά αότάς τάς δυσκολίας, 

έπιθυμοi)μεν νά καλλιεργήσωμεν τάς καλυτέρας δυνατάς 

σχέσεις μετά τfjς ίσχυράς χώρας σας, ήτις κατά τό παρελ

θόν ε{ χ εν τόσον πολλούς δεσμούς μετά τfjς 'Ελλάδος, σή

μερον κάμνει τοιαύτας προόδους καί προφανώς είς τό μέλ

λον θά άναπτυχθfj άκόμη περισσότερον. 

-'Υπάρχει σήμερον εν θέμα καλύπτον τά άλλα, δπερ 

άπασχολεί δλας τάς χώρας, μικράς καί μεγάλας, δηλαδή ή 

έξάλειψις τfjς άπειλfjς νέου πολέμου, δστις έξαπολυόμε

νος, άναποφεύκτως θά ήτο πυρηνικός, καί τοιουτοτρόπως, 

καταστρεπτικός δι' δλους. Νομίζομεν δτι κάθε εθνος, άνε

ξαρτήτως μεγέθους, δύναται καί όφείλει νά συμβάλη είς 

τήν ύπόθεσιν ένισχύσεως τfjς είρήνης έπί του πλανήτου 

μας. Ποίαν συμβολήν, κατά τήν γνώμην σας, ή 'Ελλάς 

δύναται καί όφείλει νά προσφέρη πρός τόν σκοπόν αότόν; 

Ε. 'Αβέρωφ: 'Επιτρέψατέ μου πρωτίστως νά παρατηρή

σω δτι δέν συμφωνώ πλήρως μέ τό πρώτον μέρος τfjς έρωτή

σεώς σας. Δέν θεωρώ βέβαιον δτι νέος τις πόλεμος θά έξε

λιχθfj είς πυρηνικόν. 'Αντιθέτως, πιστεύω δτι διά πολλούς 
λόγους, έάν λάβουν χώραν νέοι πόλεμοι, ε{ναι λίαν πιθα

νόν δτι ούτοι θά παραμείνουν είς τά πλαίσια των κλασικών 

τοιούτων μέ συμβατικά δπλα. 'Όσον άφορά είς τήν συμβο

λήν τfjς ' Ελλάδος διά τήν είρήνην, θά σάς είπω δτι είμεθα 

άφοσιωμένοι καί πιστοί είς τά ' Ηνωμένα 'Έθνη, c'iτινα 

άποκλείουν τόν πόλεμον, δτι οόδέποτε θά έπιτεθώμεν 

έναντίον οίουδήποτε καί δτι θά άγωνισθώμεν μόνον ίνα 

ύπερασπίσωμεν έαυτούς καί δτι, γενικώς είπείν, θά ύπο

βοηθήσωμεν κάθε προσπάθειαν πρός έξασφάλισιν είρήνης, 

μέ βάσιν τήν συνεννόησιν μεταξύ των δύο άνταγωνιζο

μένων συνασπισμών. 

-''Ινα καταστώ σαφέστερος: 'Η Σοβιετική ΗΕνωσις 

άγωνίζεται πρός έπίτευξιν πλήρους καί γενικοί) άφοπλι

σμοi) ύπό τόν πλέον αόστηρόν διεθνfj eλεγχον. Είμεθα 

δμως ετοιμοι νά λάβωμεν έπί μέρους μέτρα πρός χαλάρω

σιν τfjς διεθνοuς έντάσεως καί οϋτω, δημιουργίαν πλέον 

εόνοϊκfjς άτμοσφαίρας διά τήν λύσιν του προβλήματος καί 

τόν άφοπλισμόν. ~Εχοντες ύπ' όψιν τόσο τόν σκοπόν αό

τόν θά έπιθυμούσαμε νά προωθήσωμεν τήν ίδέαν τοιούτων 

μέτρων, ώς ή σύναψις συμφώνου μή έπιθέσεως μεταξύ των 

χωρών του ΝΑΤΟ !Cαί του Συμφώνου Βαρσοβίας καί_ή δη

μιουργία άποατομικοποιημένων ζωνών περιλαμβανομένης 

μίας ζώνης είς τά Βαλκάνια καί τήν ' Αδριατικήν. Ποία 

ε{ ναι ή γνώμη σας περί τοιούτων μέτρων, c'iτινα δυνατόν νά 

καταβιβάσουν τήν θερμοκρασίαν τfjς διεθνους έντάσεως 

καί οϋτω νά αόξήσουν τάς έλπίδας τfjς παγκοσμίου είρή

νης; 

Ε. 'Αβέρωφ: Δέν δύναμαι νά άντιληφθώ άληθώς τί θά 

εΙ ναι εν σύμφωνον μ ή έπιθέσεως μεταξύ του ΝΑΤΟ καί των 

χωρών του Συμφώνου Βαρσοβίας. 'Ο χάρτης τών 'Ηνωμέ

νων 'Εθνών η δη άποκλείει τόν. πόλεμον ώς μέσον έπιλύ

σεως διαφορών μεταξύ έθνών. Ι<ατά συνέπειαν, άληθώς 

νομίζω δτι τοιοi)τον σύμφωνον μή έπιθέσεως δέν εχει πρα

κτικόν ένδιαφέρον. 

'Όσον άφορά είς τάς άποατομικοποιημένας ζώνας, αύ

ται, ίνα eχουν άληθfj εννοιαν άσφαλείας, δέον νά άφορουν 

λίαν έκτεταμένας περιοχάς, ώς αί ηπειροι. Τά Βαλκάνια, 

c'iτινα έμνημονεύσατε, έξ δσων γνωρίζω, δέν εχουν άτομικά 

δπλα. 'Αλλά καί έάν δεσμευθοuν διά συμφώνου νά παρα

μείνουν έλεύθερα άτομικών δπλων, δέν θά αίσθάνωνται δτι 

ή άσφάλειά των ηύξήθη, δοθέντος δτι θά ε{ναι πάντοτε 
εuκολον νά πλήξη τις αύτά διά άτομικών δπλων. 'Επί πα

ραδείγματι, ή 'Ελλάς δέν ένδιαφέρεται έάν ε{ ναι άδύνατος 

μία πυρηνική έπίθεσις προερχομένη έκ Μιλάνου, έάν μία 

τοιαύτη πυρηνική έπίθεσις δυνατόν νά προέλθη έκ Παρι

σίων η Λονδίνου. 'Η 'Ελλάς θά ένδιεφέρετο λίαν διά τήν 

έξασφάλισιν πραγματικής καί έλεγχομένης άδυναμίας έπι

θέσεως έναντίον της, π. χ. έκ κύκλου άκτίνος ίσης πρός τήν 

άπόστασιν μεταξύ 'Αθηνών καί 'Εδιμβούργου. Κατά τήν 

γνώμην μου, έκείνο τό δποίον πράγματι εχει σημασίαν διά 

τήν διεθνή άσφάλειαν ε{ναι δ προοδευτικός, έλεγχόμενος 

καί είλικρινής άφοπλισμός πρώτον βfjμα άναμφιβόλως θά 

ήτο μία συμφωνία περί μή περαιτέρω πυρηνικών δοκιμών. 
Τό δεύτερον λογικώς κατά σειράν μέτρον ε{ ναι ή κατάπαυ

σις παραγωγfjς πυρηνικών δπλων καί κατόπιν ή έλάττωσις 

των ύφισταμένων. Συγχωρήσατέ με έάν θά ε{μαι ώμός, άλ

λά πιστεύω δτι τά ύπόλοιπα ε{ναι μία πολύ εύχάριστος καί 

καλοπροαίρετος φιλολογία, ήτις δέν πρόκειται νά πείση 

οιονδήποτε είς κόσμον γέμοντα ύποψιών, δεδικαιολογημέ
νων η μή. Μόνον διά πραγματικών καί πρακτικών μέτρων 

άφοπλισμοu θά ύποβοηθήσωμεν τήν είρήνην καί εύημερί

αν των έθνών είς δλον τόν κόσμον, τά όποία ύποφέρουν 

λόγω του μεγάλου βάρους των στρατιωτικών δαπανών273 . 

16-19 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1963 

'Ο πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας, στρα

τηγός Ντέ Γκώλ, πραγματοποιεί έπίσημη έπίσκεψη 

στήν 'Αθήνα, συνοδευόμενος άπό τόν ύπουργό των 

Έξωτερικων τής Γαλλίας, Μ. Κούβ ντέ Μυρβίλ. Τό 

Γάλλο πρόεδρο ύποδέχτηκαν στό άεροδρόμιο τοϋ 

'Ελληνικου οί βασιλείς καί τά μέλη τής βασιλικής 

οίκογένειας, ό Κ. Καραμανλής, έπικεφαλής τοϋ 

' Υ πουργικοϋ Συμβουλίου, ό πρόεδρος τής Βουλής, ή 

ήγεσία των ένόπλων δυνάμεων, ό πρύτανης τοϋ δι

πλωματικοϋ σώματος, οί πρεσβευτές τής 'Ελλάδος 

στό Παρίσι, Φ. Φίλων καί τής Γαλλίας τήν ' Αθήνα 

ντέ Σαρμπονιέρ καί liλλοι έπίσημοι. 

Στήν είσοδο τής πόλεως των 'Αθηνων τόν προ

σφώνησε θερμά δ δήμαρχος 'Αθηναίων, Α. Τσουκα

λάς, έπικεφαλής τοϋ δημοτικοϋ συμβουλίου, ένω 

στήν πορεία άπό τό 'Ελληνικό μέχρι τό Μέγαρο 

Μαξίμου, δπου κατέλυσε, δ στρατηγός Ντέ Γκώλ θά 
γίνει άντικείμενο θερμων έκδηλώσεων άπό δεκάδες 

χιλιάδων 'Αθηναίων πού εΙχαν συγκεντρωθεί γιά τήν 

ύποδοχή του, γεγονός πού ύπογράμμισαν ίδιαίτερα 
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'Η έπίσκεψη του προέδρου Ντέ Γκώλ, καί ίδιαίτερα ή μετάβασή του στή Θεσσαλονίκη 

ύποyράμμιζαν τό έντονο ένδιαφέρον του yιά τήν άσφάλεια τής 'Ελλάδος, καί 

yιά τή θετική έξέλιξη τών διμερών σχέσεων. 
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στίς άνταποκρίσεις τους οί άπεσταλμένοι τών ξένων 

ειδησεογραφικών πρακτορείων καί τών έγκυρότερων 

όργάνων του διεθνοuς ;τύπου. 

Τό μεσημέρι, δ στράτηγός Ντέ Γκώλ παρακάθησε 
σέ άνεπίσημο πρόγευμα στά 'Ανάκτορα, ένώ τό άπό

γευμα δέχτηκε τούς άρχηγούς τών ξένων διπλωματι

κών άποστολών καί τό δήμαρχο 'Αθηναίων, Α. 

Τσουκαλά, ό όποίος έπικεφαλfjς τοu δημοτικοu συμ

βουλίου, τοu έπέδωσε τό χρυσοuν μετάλλιον τfjς πό

λεως. 

Τό ίδιο βράδυ, δ βασιλεύς Παuλος, στό έπίσημο 

γεuμα πού παρέθεσε στά 'Ανάκτορα καί στό όποίο 

παρέστησαν ό Κ. Καραμανλής, οί.άρχηγοί τών πολι

τικών κομμάτων καί aλλοι έπίσημοι, προσφωνώντας 

τό Γάλλο πρόεδρο, ε{πε: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Εfμεθα ευτυχείς, ή βασίλισσα καί έγώ, ευχόμενοι τό 
ώς εύ παρέστητε είς Ύμίiς καί τήν κυρίαν Ντέ Γκώλ. Ή 

πατρίς ήμών εΙναι ύπερήφανος τιμώσα τόν πρόεδρον τής 

Δημοκρατίας, τόν μέγαν άρχηγόν του άδελφου καί φί~ου 

γαλλικου εθνους, ζωογονηθέντος έκ τών πηγών τής κοινής 

κληρονομίας ήμών. Ή Έλλάς χαιρετίζει έν τψ προσώπφ 

Ύμών τόν ενδοξον Γ άλλον, δστις είς σοβαράς καί άπέλπι

δας ώρας ήδυνήθη νά άρθή είς τήν κορυφή ν τής δόξης. 'Η 

'Ελλάς δέν λησμονεί δτι έκρατήσατε ύψηλά τήv σημαίαν 
τής έλευθερίας, δτι ύπήρξατε τό ζωντανόν σύμβολον ενός 

δλοκλήρου λαου καί δτι οί ύπό τόν ζυγόν τελουντες άν

θρωποι ijντλησαν άπό ύμίiς θάρρος καί έλπίδα. Κατά τήν 

μακραίωνα ίστορίαν των, αί δύο χώραι ύπήρξαν διά τήν 
άνθρωπότήτα άστείρευτος πηγή έμπνεύσεως ίδανικών. 'Η 
'Ελλάς σίiς δέχεται ώς ίδικόν της τέκνον. Εtς τήν χώραν 

αυτήν έγεννήθη δ έλεύθερος άνθρωπος καί ενταυθα άπέ

κτησε συνείδησιν τής άξιοπρεπείας του, τής ευθύνης του, 

καί αυτου τούτου του νοήματος τής μοίρας του. 'Επί τής 

ίδίας ταύτης γής έyεννήθησαν αί δημοκρατικαί άρχαί, αϊτι

νες εχρησίμευσαν ώς παράδειγμα είς τήν άνθρωπότητα. 

'Εν 'Ελλάδι τό δνομά σας εύρίσκεται χαραγμένον είς τάς 

καρδίας δλων καί ή επίσκεψίς σας εχει δι, δλους μας άξίαν 

σημαντικήν καί βαθύ νόημα. Τό παρελθόν τών δύο λαών 

ήμών εΙναι πλούσιον είς άνθρωπίνας άξίας, ijδη δέ τό μέλ

λον εύρίσκεται ενώπιον ήμών καί πρός αυτό πρέπει νά 

στραφώμεν, στενώτατα συνδεδεμένοι πρός άλλήλους καί 

μετά τών συμμάχων ήμών, ϊνα διαμορφώσωμεν, χαράξωμεν 

καί οίκοδομήσωμεν ενα μέλλον προόδου τιμής καί χρηστό

τη τος. 

»Είς τήν περιοχήν τών διεθνών ύποθέσεων, ή Γαλλία 

άπέθεσε βαθέως τά ίχνη αυτής. Σήμερον ύπό τήν αρχηγίαν 

σας, δδηγουμένη διά τής ύμετέρας διορατικότητας καί φω

τιζομένη διά τής ύμετέρας σοφίας, κατέστη εΙς τών προμα

χώνων του έλευθέρου κόσμου καί ~να τών κυριωτέρων 
έρεισμάτων τής 'Ατλαντικής Συμμαχίας έν Ευρώπτι. Πυ

κνά νέφη καλύπτουν τόν κόσμον καί βαθείαι διαφοραί 

συμφερόντων καί ίδεολογιών διαιρουν είσέτι τήν Ευρώ

πην. 'Η ίστορική άποστολή έκείνων, οϊτινες, ώς ήμείς, 

έγνώρισαν τά αγαθά τής είρήνης, ώς καί τάς σκληράς δο

κιμασίας δύο παγκοσμίων Πολέμων, εγκειται είς τήν 

εδραίωσιν τής ενότητος τής μεγάλης ευρωπαϊκής οίκογε-

νείας, ενότητος θεμελιουμένης έπί τής άμοιβαίας κατανοή

σεως, άλλά διαφυλαττούσης συγχρόνως τήν έθνικήν ίδιο

μορφίαν καί τήν έθνικήν άνεξαρτησίαν. Τό φώς θά λάμψη 

μίαν ήμέραν δταν τά εθνη κατανοήσουν τήν άνάγκην μιίiς 

πληρεστέρας ενώσεως πρός τόν σκοπόν τής διασφαλίσεως 
διά τών κοινών αύτών προσπαθειών τής είρήνης, fjτις εΙ ναι 

άπαραίτητος διά τήν ευτυχίαν τών ανθρώπων. Μέχρι τής 

ήμέρας εκείνης ή χώρα μου καί ή {δική σας θά διατηρή

σουν άκέραιον τό πνευμα τής άλληλεγγύης, χάρις είς τό 

δποίον ήδυνήθημεν νά επιζήσωμεν καί κατισχύσωμεν δει

νών δοκιμασιών καί εξ ού εγεννήθη ή 'Ατλαντική Συμμα
χία. 

»Ή σωτηρία τής Ευρώπης εύρίσκεται είς τήν ενωσίν 

της. ·Η Ευρωπαϊκή Οίκονομική Κοινότης άποτελεί άπο

φασιστικόν βήμα πρός τήν κατεύθυνσιν αυτήν. Πολύτιμος 

ύπήρξεν ή συμβολή τής Γαλλίας είς αυτήν τήν έξέλιξιν, 

fjτις σκοπόν εχει τήν συνένωσιν τών ύλικών καί πνευματι

κών δυνάμεων τών έθνών τής Ευρώπης. ΕΙναι άληθές δτι 

διαφοραί γνωμών εΙναι δυνατόν νά άνακύψουν, τουτο 

όφείλεται είς ταύτη ν τήν φύσιν τών πραγμάτων, άλλ' ή 

Εύρώπη, εμπνεομένη ύπό κοινής πίστεως, θά συyεχίση τήν 

προοδευτικήν πορείαν πρός τήν ενότητα. 

»Διά τής επισκέψεώς σας συνεβάλατε μεγάλως είς τήν 

προαγωγήν τών δεσμών τής φιλίας καί τής συνεργασίας, 

οϊτινες συνδέουν τάς δύο χώρας ήμών. ΕΙναι σταθμός ση

μαντικός, δστις θά άποτελέση, ώς έλπίζω, άφετηρίαν στε

νωτέρας ε τι μελλοντικής συνεργασίας. 'Υψώνω τό κύπελ

λόν μου καί προπίνω ύπέρ τής ύγείας ύμών καθώς καί τής 

κυρίας Ντέ Γκώλ καί ύπέρ τής ευτυχίας καί ευημερίας τής 

Γαλλίας». 

Σέ άπάντηση ό στρατηγός Ντέ Γκώλ θά πεί: 

«Μεγαλειότατε, 

»' Επιτρέψατέ μου νά Σίiς είπω πόση ν συγκίνησιν αίσθά
νομαι πατών τήν γήν τής 'Ελλάδος, λαμβάνων είς αυτήν 

τήν γήν τόν λόγον καί δμιλών έδώ έν όνόματι τής Γαλλίας. 

»'Από καιρου, καί ένώ έσκεπτόμην τήν έπίσκεψίν μου 

είς τήν πατρίδα Σας, ijρχοντο είς τόν νουν μου αί είκόνες, 

αί ίδέαι, τά συναισθήματα, τά όποία τό δνομα καί μόνον 

τής 'Ελλάδος άρκεί διά νά άνακαλέση είς τήν συνείδησιν 

κάθε πολιτισμένου ανθρώπου. Συγχρόνως, αί δραματικαί 

άναμνήσεις ενός προσφάτου παρελθόντος, δταν οί δύο λα

οί μας έμάχοντο, διά μίαν άκόμη φοράν δ εΙς παρά τόν 

άλλον, διά τήν ελευθερίαν τών άλλων, ώρθουντο ένώπιόν 

μου. 'Επίσης, εσκεπτόμην τούς δυσχερείς δρους ύπό τούς 

δποίους οί 'Έλληνες καί οί Γάλλοι εΙναι ήναγκασμένοι νά 

ζουν έν μέσφ του σημερινου κόσμου. 'Αλλά πόσον ή πε

ποίθησίς μου δτι εκτελώ έδώ διάβημα ουσιώδες δσον καί 

επίσημον ενισχύεται άπό τήν πρωίαν τής σημερινής ήμέ

ρας! Διότι ή ευγενής ύποδοχή τής ύμετέρας Μεγαλειqτη

τος, τό μεγαλοπρεπές θέαμα τής πρωτευούσης, αί έκδηλώ

σεις τάς δποίας αφειδώς παρέχουν τόσοι άνδρες καί τόσαι 

γυναίκες είς τόν πρώτον άρχηγόν του γαλλικου Κράτους, δ 

δποίος ήλθε νά προσφέρη είς τόν λαόν Σας τόν φιλικόν 

χαιρετισμόν του ίδικου του λαου, άπέδειξαν δτι είς αυτήν 

τήν έπαφήν τής ·Ελλάδος καί τής Γαλλίας ενυπάρχει κάτι 

εξαίρετον, τό δποίον -ε{μαι βέβαιος- αίσθάνονται βαθέ

ως δσοι συμμετέχουν είς αυτήν καί τό όποίον ασφαλώς θά 

άπηχήση είς τήν οίκουμένην. 
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>>Πράγματι, άν οί λόγοι, οί όποίοι ελέχθησαν τώρα aπό 

τήν Ύμετέραν Μεγαλειότητα συγκινουν τήν ψυχήν, εμ

φανίζονται προσέτι ώς τά τεκμήρια τής συνειδητής συσφίγ

ξεως τών σχέσεων μεταξύ τών δύο χωρών μας. Δύνασθε νά 

είσθε βέβαιος, Μεγαλειότατε, δτι τουτο aνταποκρίνεται 

πλήρως εiς τάς προθέσεις τής Γαλλίας. 'Όλα τά γεγονότα 

τών τελευταίων ετών εδωσαν κάλλιον παρά ποτέ τό μέτρον 

τής aξίας του έλληνικου λαου. Τοιαύτην κρίσιν εσχημάτι

σα καί εγώ προσωπικώς, δταν κατά τό τελευταίον πόλεμον 

αί συναντήσεις μου μέ τόν βασιλέα Γεώργιον Β', τά μέλη 

τής Κυβερνήσεώς του, μέ τάς ύμετέρας στρατιωτικάς δυνά

μεις, aκόμη καί μέ στοιχεία τών πληθυσμών, τά όποία εί

χαν ζητήσει εiς άλλας <iκτάς καταφύγιον διά τήν ύπερηφά

νειαν καί τήν ελπίδα των, μου επέτρεψαν νά εκτιμήσω τήν 

<iνδρείαν τών · Ελλήνων, οί όποίοι τοσάκις κατεκλύσθη

σαν, συνεθλίβησαν, κατεπατήθησαν, <iλλά πάντοτε διατη

ρουντες <iνέπαφον τήν εθνικήν ψυχήν των, καί συνεπώς 

προοριζόμενοι εiς θαυμαστάς aνορθώσεις . Καί iδού σήμε

ρον αί 'Αθήναι aποκαλύπτονται ενωπιόν μου ώς ή σφρι

γώσα πρωτεύουσα μιiiς χώρας εν πλήρει αναπτύξει. 

>>Λοιπόν, aφου ουδείς δύναται νά aγνοή δτι δ κόσμος 

εiς τόν δποίον ζώμεν ένέχει εiσέτι πολλάς aπειλάς έναντί

ον τής <iνθρωπίνης έλευθερίαi;, καί ώς εκ τούτου κατ' έξο

χή ν εναντίον τών δύο ήμών έθνών, έπίσης, πρέπει νά μή 

aγνοήση κανείς δτι, ενώπιον ένός μέλλοντος πλήρους συ

νάμα aνησυχιών καί έλπίδων, ή Γαλλία καί ή 'Ελλάς γνω

ρίζουν δτι τά πεπρωμένα των είναι κοινά καί θέλουν νά 

συζεύξουν τάς προσπαθείας των. 

>>'Η 'Ελλάς, ηπειρωτική καί νησιωτική, περιπολουσα 

εiς τήν Μεσόγειον, μεταίχμιον μεταξύ του λατινικου κό

σμου καί του σλαβικου, καθώς καί τής Δυτικής Ευρώπης 

καί τής Μέσης 'Ανατολής, εξέλεξεν -δπως πάντοτε- νά 

ένταχθή εiς τήν παράταξιν τής έλευθερίας. 'Η Γαλλία, 

πρωτεύουσα λεωφόρος τής ηπείρου μας, μόνη aπό τάς χώ

ρας τής Ευρώπης πού aνοίγεται συγχρόνως πρός τήν Βό

ρειον Θάλασσαν, τόν 'Ατλαντικόν καί τήν Μεσόγειον, πι

στή εiς τήν <iποστολήν ή όποία τήν κατέστησε μονίμως 

ύπερασπιστήν του δικαίου τών aνθρώπων, εχει τήν θέλη

σιν νά σταθή ακλόνητος καί δυνατή δι' έαυτήν καί διά 

τούς έλευθέρους λαούς. Είναι, δθεν, σύμφωνον πρός τήν 

φύσιν τών δύο χωρών μας, δ,τι συμβαίνει εiς έκάστην νά 

<iπηχή εiς πολλάς άλλας. Φορτωμέναι μέ δόξαν είναι επί

σης φορτωμέναι μέ ευθύνας. 

>>Διά τουτο, ή κάθε μία, επιδιώκουσα μέν τήν οiκονομι

κήν καί κοινωνικήν <iνάπτυξιν, τήν δποίαν τής επιβάλλει ή 

σημερινή έποχή, συμμετέχει συνάμα σταθερώς εiς τήν 

Συμμαχίαν τήν συναφθείσαν εκατέρωθεν του 'Ατλαντικου 

καί χωρίς τήν δποίαν τό σύμπαν θά έκυλίετο πρός τό χεί

ριστον χάος. Διά τουτο, επίσης, ένώ διοργανουται μεταξύ 

εξ Κρατών τής ηπειρωτικής Ευρώπης μία οικονομική κοι

νότης, τής όποίας ή χώρα μου aποτελεί όργανικόν μέρος 

καί περί τής δποίας δύναταί τις νά σκεφθή δτι θά επρεπε νά 

έπεκταθή πρός πολιτικήν ενωσιν, ή 'Ελλάς, εiς πλήρη καί 

έγκάρδιον συμφωνίαν μέ τήν Γαλλίαν, ένετάχθη εiς τό εύ

ρύ αυτό σύνολον. Διά τουτο, τέλος, ή 'Ελλάς τιμά τήν 

Γαλλίαν μέ τήν έμπιστοσύνην της, ένώ ή Γαλλία θεωρεί 

τήν <iλληλεγγύην της πρός τήν 'Ελλάδα εν aπό τά στοι

χεία τής πολιτικής της, πολιτικής προόδου καί εiρήνης. 

>>Μεγαλειότατε, έκφράζων πρός Ύμiiς τάς ευχαριστίας 

μου, έκφράζων πρός τήν Αυτής Μεγαλειότητα τήν βασί

λισσαν τάς ευχαριστίας μου δι' δλας τάς φροντίδας μέ τάς 

δποίας η θελήσατε νά μiiς περιβάλητε, τήν σύζυγόν μου καί 

έμέ, εϋχομαι ή έπίσκεψις, τήν δποίαν μου έδόθη ή ευκαιρία 

νά πραγματοποιήσω εiς τήν 'Ελλάδα, νά καταστήση ετι 

πλέον ζωηράν καί iσχυράν, ε{ δυνατόν, τήν φιλίαν καί τήν 

συμμαχίαν μας. 'Έχω τήν πεποίθησιν δτι εiς τουτο προ

σκαλουν τάς Κυβερνήσεις μας ή ίστορία, τό συναίσθημα, 

ή λογική . Είμαι βέβαιος, δτι, κατά τάς παρούσας περιστά

σεις του κόσμου, αυτό αναμένουν δ έλληνικός λαός καί δ 

γαλλικός. 

>>Μεγαλειότατε, προπίνω πρός τιμήν τής Αυτής Μεγα

λειότητας, τής Α.Μ. τής βασιλίσσης, πρός τιμήν τής βα

σιλικής οικογενείας, πρός τιμήν τής ·Ελλάδος, περισσό

τερον παρά ποτέ προσφιλους εiς τήν Γαλλίαν>> . 

Τήν έπομένη, ό στρατηγός Ντέ Γκώλ θά καταθέσει 

στεφάνι στό Μνημείο τοϋ 'Αγνώστου Στρατιώτου καί 

στή συνέχεια, συνοδευόμενος aπό τόν Κ. Καραμανλή 

καί τόν πρόεδρο τής Βουλής, Κ. Ροδόπουλο, θά 

μεταβεί στή Βουλή, δπου θά έκφωνήσει τόν ακόλου

θο λόγο ένώπιον τής όλομέλειας τοϋ Σώματος: 

«Κύριοι βουλευταί, 

»Είναι μεγάλη ή τιμή δι ' έμέ νά μέ δέχεται τό έλληνι

κόν Κοινοβούλιον, νά μέ χαιρετίζουν οί τόσον ύψηλοί καί 

σοφοί λόγιοι οί όποίοι μου <iπηυθύνθησαν, νά αίσθάνωμαι 

περιβαλλόμενος aπό τόσας φροντίδας καί τόσας εκδηλώ

σεις στοργής τών μελών του Κοινοβουλίου . Τήν εννοιαν 

καί τήν άξίαν τής τοιαύτης ύποδοχής προσδίδει τό γεγο

νός, δτι άποτελεί, ύπεράνω του προσώπου μου, τιμήν συγ

κινητικήν πρός τήν Γαλλίαν. 

»'Αλλά φαίνεται δτι εiς αυτήν τήν τελετήν καί τήν 

<iτμόσφαιραν, ή όποία τήν περιβάλλει, δέν ύπάρχει μόνον 

μία μαρτυρία ίστορικής εκτιμήσεως καί προγονικής φιλο

φροσύνης τήν όποίαν οί έκλεκτοί του έλληνικου λαου 

aπονέμουν ε{ς τόν γαλλικόν λαόν, <iλλά καί ύπάρχει ή ΕΚ

φρασις μιiiς σπουδαίας σημερινής πολιτικής πραγματικό

τητος. 'Εννοώ τήν άλληλεγγύην τής πατρίδος σας καί τής 

πατρίδος μου ένώπιον τών τόσον περιπλόκων καί τόσον 

δυσκόλων δρων, ύπό τούς δποίους ζ ή δ σύγχρονος κόσμος. 

'Εντόνως προβάλλονται οί πολλαπλοί λόγοι οί όποίο ι 

ώθουν τούς δύο λαούς μας νά πλησιάζουν αμοιβαίως καί νά 

συνδυάζουν τήν δρiiσιν των. Τουτο είναι πάντως ή βαθεία 

έπιθυμία τής Γαλλίας. Θά ijθελα έδώ νά έξηγήσω διατί. 

»Μέσα εiς τήν όρμήν του πνεύματος, τής καρδίας καί 

του νου, ή όποία ώθεί τούς Παρισίους πρός τάς 'Αθήνας, 

ύπάρχει βεβαίως τό γεγονός, διά παντός παραδεκτόν, δτι 

είς μίαν κρίσιμον διά τήν μοίραν τών άνθρώπων έποχήν, ή 

'Ελλάς έπροσωποποίησεν αiφνιδίως καί ταυτοχρόνως 

δλας τάς θαυμαστάς έπιτεύξεις τής σκέψεως, τής τέχνης, 

τής έπιστήμης, τής δράσεως, καί εγέννησε τόν πολιτισμόν 

μας. Πουθενά, καί άπό αiώνων πολλών, -καθώς γνωρίζε

τε- τοιαύτης έκτάσεως έπιτυχία δέν ύπήρξε πλέον έντόνως 

αίσθητή παρά εiς τήν πατρίδα μου. 'Αλλά μέσα είς τήν 

ελξιν τήν όποίαν μiiς προκαλείτε ύπάρχει έπίσης ή ιδιά

ζουσα συγκίνησις τήν δποίαν πάντοτε εγέννησε, καί ιδιαι

τέρως τά τελευταία εκατόν πεντήκοντα ετη, ή άνδρεία τών 

'Ελλήνων, ώρθωμένων πρώτα έναντίον τών δυναστών των, 
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επειτα ύπερασπιζομένων τήν aνεξαρτησίαν των καί κατά 

τό διάστημα τών δύο παγκοσμίων πολέμων αγωνιζομένων 

μέ πάθος διά νά συντελέσουν εις τήν σωτηρίαν τής παγκο

σμίου ελευθερίας. Πώς οί Γάλλοι, οί όποίοι καί /;κείνοι 

πολλάκις όμοίως επραξαν, νά μή συγκινηθουν, περισσότε

ρον aπό οίονδήποτε άλλον, ένώπιον τοιούτου παραδείγμα

τος; Καί πώς θά l']δυνάμην έγώ προσωπικώς νά λησμονήσω 

αυτήν τήν βαθείαν πρόσκλησιν εις θάρρος καί τιμήν, τήν 

όποία ν aπηύθυνεν ή 'Ελλάς πρός τάς ψυχάς, μαχόμενη 

κατά τών δύο δικτατοριών, καθ' ην ακριβώς στιγμήν ή 

γαλλική aντίστασις ijρχιζε τόν aγώνα του λαου διά τήν 

aπελευθέρωσίν του; 

»'Αλλά, δσον καί ίiν είναι ζωηρά τά συναισθήματα τά 

όποία μaς έμπνέουν αί τόσαι λαμπραί εκδηλώσεις τής 
έθνικής σας έγρηγόρσεως, δέν μiiς προξένεί όλιγωτέραν 

εντύπωσιν ή έξαίρετος ζωτικότης τήν όποίαν δεικνύετε 

τώρα, καθ' ην rοραν οικοδομείται τό μέλλον. 

»Παρά τάς καταστροφάς τάς συσσωρευθείσας έπί του 

έδάφους σας, κατά τό διάστημα του πολέμου καί μετά, καί 
ιiφου ό.νωκοδομήσατε τά έρείπιά σας, παρ' δλας τάς δυ
σκολίας τάς προερχομένας aπό τήν φύσιν, aπό τήν διχό

νοιαν, aπό τήν ελλειψιν τών aπαραιτήτων μέσων, σάς βλέ

πομεν νά ό.ποκτiiτε συγκοινωνίας καί έξοπλισμόν προσηρ

μοσμένον εις τάς aνάγκας σας, νά aξιοποιήτε τούς πόρους 

σας, νά αυξάνετε τήν παραγωγήν σας, νά aνυψώνετε τό 

έθνικόν σας εισόδημα. Βλέπομεν μίαν όλοέν αϋξουσαν με

ρίδα τής νεολαίας σας νά στρέφεται πρός τάς φυσικάς καί 

τεχνικάς έπιστήμας, τήν έγγύησιν τής προόδου. Βλέπομεν 

τήν γεωργικήν, βιομηχανικήν, έμπορικήν, τουριστικήν 

δραστηριότητά σας συνεχώς ό.ναπτυσσομένην. Δηλαδή 

σaς βλέπομεν aποφασισμένους νά έξασφαλίσητε τό μερί

διόν σας καί νά συμμετάσχητε ένεργώς εις τήν σημερινήν 
έξέλιξιν . 'Επιτρέψατέ μου νά σaς εϊπω πόσον ή τοιαύτη 

ό.πόδειξις τής ό.ξίας καί τής έργασίας του έλληνικου λαου 
καί τής ίκανότητος τών ιθυνόντων του προσελκύει πρός 

τήν σημερινήν 'Ελλάδα τήν έμπιστ<;>σύνην καί τήν συνερ

γασίαν μιας Γαλλίας, ή όποία, ακριβώς, εύρίσκεται καί 

έκείνη εις πλήρη aναμόρφωσιν. Καί μάλιστα, ό.φου αί ιδι

καί σας καί αί ιδικαί μας ένέργειαι τείνουν πρός τόν αυτόν 

σκοπόν καί aνταποκρίνονται πρός τό αυτό ιδεώδες . Βεβαί

ως γνωρίζομεν, σείς δσον καί ήμείς, δτι ή προσπάθεια εί

ναι τραχεία καί δτι οί χειρότεροι έχθροί τής προόδου είναι 

ή ευκολία, ή νωχέλεια, ή δημαγωγία. 'Αλλά, καί διά σaς 

καί δι ' ήμiiς, δσον μεγάλους κόπους καί <'iν έπιβάλλη ή 

ό.νάπτυξίς μας, τελικός μας σκοπός μένει ή ευτυχία του 
ό.νθρώπου. 'Ο πολιτισμός, ό όποίος χάρις εις τήν 'Ελλάδα 

έγεννήθη εις τάς aκτάς τής Μεσογείου μας, τόν όποίον 

επειτα τά εθνη τής Ευρώπης, καί ιδίως ή Γαλλία, /;καλλι
έργησαν έπί του έδάφους των, καί μετέδωσαν μακράν εις 

τήν οικουμένην, ύπέβαλεν αναμφισβητήτως τάς aνθρωπί

νας κοινότητας εις αυστηρούς κανόνας. 'Αλλ' /;ν τούτοις, 

χάρις εις αυτούς τούς κανόνας, /;δημιουργήθησαν τόσα 

ό.ριστουργήματα, φιλοσοφικά, λογοτεχνικά, καλλιτεχνι

κά, εϊτε πολιτικά, οικονομικά, πολεμικά. Καί &κόμη μέσα 

εις τήν γενική ν προσπάθειαν, aπό δπου προέκυπτον τοιαυ

τα aποτελέσματα, πάντοτε ύπερίσχυον τελικώς τά δικαιώ

ματα τών aτόμων . Εις τήν έποχήν μας, ή έπιστήμη, ή τε

χνική, ή μηχανή προσδίδουν βεβαίως εις τάς ένεργείας μας 

ενα όλοέν περισσότερον μηχανικόν καί ό.λληλεξηρτημέ-
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νον χαρακτήρα, καί ώρισμένοι, aνήκοντες εις όλοκληρω

τικά συστήματα, προσπαθουν aκόμη νά μεταδώσουν τήν 

πεποίθησιν δτι εις τούς καιρούς μας, διά τήν ζωήν, τήν 

aπόδοσιν, τήν ευημερίαν aπαιτείται ή ύποδούλωσις. 

'Αλλ' ό έλλ ηνικός καί ό γαλλικός λαός -οί όποίοι γνω

ρίζουν πολύ καλά καί aποδεικνύουν σήμερα πόσον είναι 

γόνιμος ή ένότης καί ή συνοχή τής Πολιτείας- περισώ

ζουν, διά μέσου πάντων των μηχανισμων, τήν ψυχήν καί 

τήν aξιοπρέπειαν των aνθρώπων, τήν ελευθερίαν των πολι

των. 

»'Εν τούτοις, δσον ουσιώδης καί άν είναι αυτή ή δημο

κρατική όμοιότης, οί Παρίσιοι καί αί 'Αθήναι δέν δύναται 

νά σταματήσουν εκεί. Είτε πρόκειται περί aσφαλείας εϊτε 

πρόκειται περί ευημερίας, τά δύο μας Κράτη συμμετέχουν 

εν στεν'(j συνεργασί~ εις οργανισμούς aποβλέποντας εις 

τήν δρασιν. 

»'Εάν aνήκωμεν, aμφότεροι, εις τήν 'Ατλαντικήν Συμ

μαχίαν, αυτήν τήν όποίαν ή Ευρώπη μας συνήψε μέ τήν 

'Αμερικήν, είναι εν ηj πεποιθήσει δτι είς τόν σημερινόν 

κίνδυνον του κόσμου, μόνη εγγύησις ειρήνης, διά τούς 

ελευθέρους λαούς καί, ενδεχομένως πιθανότης νίκης, εΙ ναι 

ή aπόλυτος αμοιβαία δέσμευσις καί ή οργάνωσις πρός 

άμεσον δρασιν δλων δι' δλων των μέσων των. Ποία χώρα 

διακρίνει τουτο καλύτερον aπό τήν 'Ελλάδα, προφυλακήν 

τής συμμαχίας; Ποίον εθνος aντιλαμβάνεται καλύτερον 

aπό τήν Γαλλίαν δτι εις αυτά τά θέματα, ή aμφιβολία θά 

εκινδύνευε νά όδηγήση εις τήν διάλυσιν; 

»'Εξ άλλου , άν ή Γαλλική Δημοκρατία ήρχισε νά 

εφαρμόζη, μέ πέντε άλλα Κράτη τής ήπειρωτικής Ευρώ

πης , τήν οικονομικήν κοινότητα τήν όποίαν εθέσπισεν ή 

Συνθήκη τής Ρώμης, καί ή όποία, διά νά άξίζη καί νά διαρ

κέση , προϋποθέτει τήν πολιτικήν ενωσιν, καί εάν ή 'Ελ

λάς προσεχώρησεν εις τήν κοινότητα αυτήν, είναι διότι 

πιστεύομεν, άμφότεροι, δτι ή aνάπτυξις μιας συγχρόνου 

οικονομίας aπαιτεί εiφύ πεδίον ελευθέρων άνταλλαγων, 

άλλά καί εν μέγα σύνολον προικισμένων μέ στερεάν δο

μήν, ήθελημένας συναρμογάς καί σταθερούς κανόνας. Αί 

δύο μας, λοιπόν, χωραι συμμετέχουν, καίτοι κατά τούς ιδιά

ζοντας δι, εκάστην δρους, εις τήν άφετηρίαν αυτήν ένός 

μεγάλου εργου, πεπεισμέναι δτι, εις περίπτωσιν aποτυχίας, 

καθέν ' aπό τά συμβάλλοντα ευρωπαϊκά Κράτη θά είχε νά 

επιλέξη aποκλειστικώς είτε τήν αυστηράν ύπεράσπισιν 

των συμ,φερόντων του έντός των συνόρων του, είτε τήν 

κατάσταcην οικονομικου δορυφόρου. 
»Καλλιεργωσαι μεταξύ των σχέσεις φιλικάς, ή ' Ελλάς 

καί ή Γαλλία είναι ύπέρποτε πισταί είς τήν ' Ιστορίαν των. 

Οϋτω συντελουν ετι πλέον είς τήν άνάπτυξιν τής Ευρώπης 

καί εις τήν ι'iμυναν του έλευθέρου κόσμου, διάτων όποίων 

είς τούς δυσκόλους αυτούς καιρούς, aνοίγεται ό δρόμος εις 

τήν πίστιν καί τήν ελπίδα. 'Αλλά, δσον στενοί καί άν 

είναι, άναγκαίως, οί δεσμοί των συμμαχιων καί τής συνερ

γασίας, ή Γαλλία καί ή ' Ελλάς παραμένουν ώς εχουν καί 

καθ' δ εθνη καί καθ ' δ Κράτη. Τοιαύτη είναι, διά μίαν 

aκόμη φοράν, ή ύπέρτατη ύπηρεσία, τήν όποίαν προσφέ

ρουν άμφότεραι εις τό aνθρώπινον γένος». 

Στό σημείο αύτό, μετά άπό σύντομη παρέμβαση 

τοϋ προέδρου τής Βουλής, δ στρατηγός Ντέ Γκώλ 

κήρυξε στά έλληνικά τή λήξη τής συνεδριάσεως καί 

aποχώρησε συνοδευόμενος aπό τόν Κ . Καραμανλή 

καί τόν πρόεδρο τής Βουλής. 

Τήν ϊδια ή μέρα, δ πρόεδρος Ντέ Γκώλ δέχτηκε τά 

μέλη τής έλληνογαλλικής κοινοβουλευτικής δμάδας, 

επισκέφθηκε εκθεση γιά τούς Φιλέλληνες, στό 'Ιστο

ρικό καί 'Εθνολογικό Μουσείο, καθώς καί τή Γαλ

λική 'Αρχαιολογική Σχολή. Προηγουμένως, συνο

δευόμενος aπό τόν Κ. Καραμανλή, εlχε επισκεφθεί 

τό Σούνιο, ενώ τό βράδυ παρακάθησε σέ γεϋμα πού 

παρέθεσε πρός τιμή του δ 'Έλληνας πρωθυπουργός, 

στό Ναυτικό 'Όμιλο. 

Στίς 18 Μα'fου, δ Γάλλος πρόεδρος παρέστη σέ 
δεξίωση πού εδωσε πρός τιμή του ή διοίκηση τοϋ 

'Εμπορικοϋ καί Βιομηχανικοϋ 'Επιμελητηρίου 

'Αθηνών, στό Ζάππειο Μέγαρο. Μετά τόν πρόεδρο 

τοϋ 'Επιμελητηρίου, Χ. Πανάγο, πού τοϋ aπηύθυνε 

χαιρετισμό εκ μέρους τών παραγωγικών τάξεων τής 

χώρας, ελαβε τό λόγο δ ύπουργός Συντονισμοϋ, Π. 

Παπαληγούρας, δ δποίος μεταξύ άλλων είπε: 

« ... VΕχετε σήμερον ενώπιόν σας, κύριε πρόεδρε, εκ

προσώπους των παραγωγικων τάξεων τής χώρας, ή όποία 

σας ύποδέχεται. Αί προσπάθειαί μας aποσκοπουν είς τήν 

ταχείαν εξύψωσιν του βιοτικου επιπέδου των μεγάλων 

στρωμάτων του πληθυσμου μας. Προσπαθοuμεν νά δημι

ουργήσουμεν συνθήκας καλυτέρου μέλλοντος διά τόν έλ

ληνικόν λαόν. Τήν προσπάθεια ν αυτήν εχομεν άναλάβει μέ 

τήν πεποίθησιν δτι ή δημοκρατία καί αί μέθοδοί της πρέ

πει καί πάλιν νά aποδείξουν τήν άξίαν των εις αυτήν τήν 

ευαίσθητον περιοχήν τής γής . • ο ρόλος των παραγωγικων 
τάξεων εις αυτόν τόν άγωνα εΙναι σημαντικός καί ή συμ

μετοχή τής Γαλλίας εις αυτήν τήν προσπάθειαν ήμπορεί 

νά είναι ιδιαιτέρως aξιόλογος. 

»VΗδη αί γαλλικαί πρωτοβουλίαι εις τόν οικονομικόν 

τομέα εν ·Ελλάδι είναι πολλαί· ελπίζομεν δτι ταχέως θά 

επεκταθοuν καί δτι θά συμβάλουν aποφασιστικως εις τήν 

άνάπτυξιν αυτής τής χώρας. 

>> ' Η άνάπτυξις τής χώρας καί ό σταθερός προσανατο

λισμός της εiς τήν όδόν τής οlκονομικής προόδου άποτε

λουν σήμερον άποστολήν, τήν όποίαν είμεθα σταθερως 

aποφασισμένοι νά φέρω μεν εiς πέρας. ' Η σύνδεσις τής 

'Ελλάδος μέ τήν Ευρωπαϊκήν Οiκονομικήν Κοινότητα 

aποτελεί τό πλαίσιον, έντός του όποίου εντάσσονται αί 

προσπάθειαί μας πρός τήν κατεύθυνσιν αυτήν. 

>>Τήν σημασίαν τής συνδέσεως αυτής τήν κατανοουμεν 

ολοι. Γνωρίζομεν δμως έπίσης δτι πέραν των συμφωνιων, 

ή aποτελεσματικότης της καί ή άξία της θά κριθοuν άπό 

τόν τρόπον κατά τόν όποίον τά κείμενα θά έρμηνευθοuν 

καί θά έφαρμοσθοuν εις έκάστην συγκεκριμένην περίπτω

σιν. Δι' αυτό πιστεύομεν δτι ή συμπαράστασις καί ή κατα

νόησις, τάς όποίας ή Γαλλία έπέδειξεν εiς τάς δυσκόλους 

στιγμάς των διαπραγματεύσεων, θά έπιβεβαιωθουν καί εiς 

τό στάδιον τής έφαρμογής τής Συμφωνίας. 'Ελπίζομεν δτι 

δυνάμεθα νά ύπολογίζωμεν έπί του ένεργοu ρόλου τής 

Γαλλίας διά τήν πραγματοποίησι ν τών σκοπων τής συνδέ

σεώς μας . ' Η ενταξίς μας είς τάς Ευρωπαϊκάς Κοινότητας 

καί ή πλήρης συμμετοχή μας εις τάς προσπαθείας πολιτι-
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κής ενοποιήσεως τής Ευρώπης συγκαταλέγονται μεταξύ 

τών βασικών έπιδιώξεων τής 'Ελλάδος ... )). 

Σέ άπάντηση, ό Γάλλος πρόεδρος θά πεί: 

«Αί πρώται λέξεις μου θά είναι νά ευχαριστήσω τόν 

κύριον πρόεδρον του 'Εμπορικοί) καί Βιομηχανικοί) 'Επι

μελητηρίου 'Αθηνών διά τόν τρόπον, μέ τόν δποίον ευη

ρεστήθη νά άπευθυνθή πρός τόν πρόεδρον τής Γαλλικής 

Δημοκρατίας καί νά εϊπω εΙς τόν κ. Παπαληγούραν, 

ύπουργόν τοu Συντονισμοu, πόσον τά λεχθέντα ύπ' αυτοu 

μοu έφάνησαν άντικειμενικά, ζωντανά, καί συνεπώς μέ συ

νεκίνησαν. 'Εκφράζω άκολούθως τήν συγκίνησίν μου /;κ 

του γεγονότος δτι ί:χω ενώπιόν μου δλας τάς προσωπικό

τητας τής /;μπορικής καί βιομηχανικής δραστηριότητος 

τής 'Ελλάδος καί Ιδίως τής μεγάλης πρωτευούσης της. 

)) 'Η μοίρα μας /;ξαρτίiται σήμερον, οί πάντες τό γνωρί
ζουν, άπό τόν οlκονομικόν τομέα. Είναι αυτονόητον δτι 

προέχουν πρό παντός αί προϋποθέσεις άσφαλείας του 

ελευθέρου κόσμου, αί δποίαι πρέπει νά έξασφαλισθοuν 

όπωσδήποτε καί πάσ1J θυσίq . 'Αλλ' ύπό τήν σκέπην τής 

Ι:θνικής καί διεθνοUς ταύτης προστασίας, εκαστος λαός, 

έλεύθερος καί πάλιν, /;κπληροί τά πεπρωμένα του εΙς τήν 

έποχήν μας, εΙς τόν τομέα τής οΙκονομικής, καί συνεπώς 

κοινωνικής δραστηριότητός του. Τοuτο είναι άληθές 

άναμφιβόλως καί διά τήν 'Ελλάδα, καί δσα μοu έλέχθησαν 

τώρα, δσα βλέπω, δσα άκούω, καί ή παρουσία δλων ύμών, 

κύριοι, άποτελοuν άποδείξεις τοu δτι ή σύγχρονος 'Ελλάς 

τό κατενόησεν άπολύτως. Γνωρίζομεν δτι εύρίσκεσθε, άπό 

τής άπόψεως αυτής, έν πλήρει προσπαθείq, καί αν μου τό 

επιτρέπετε, εν όνόματι τής χώρας μου σίiς δίδω τήν μαρτυ

ρίαν μου περί αυτοu, διότι, τό επαναλαμβάνω, δσα σχετι

κώς συμβαίνουν εδώ, ενδιαφέρουν ύμίiς, βεβαίως, άλλά /;ν

διαφέρουν μαζί μέ ύμίiς τήν Ευρώπη ν καί, κατ' ευρυτέραν 

άκόμην εννοιαν, δλους τούς έλευθέρους άνθρώπους. 

))Εύρίσκεσθε εν πλήρει προσπαθείq καί τοuτο συνεπά

γεται, δ πως πάντοτε, πρό· παντός κάτι· τό έθνικόν: 'Εκ τοu 
Ιδίου του λαοu, έκ τής εκλεκτής μερίδος του καί έκ τής 

μάζης του, πρέπει νά εκπορεύωνται ουσιαστικώς τά στοι

χεία τής άναπτύξεως. Αυτό άκριβώς διαπιστώνομεν εΙς τήν 

χώραν μας, μέ προέχουσαν άναγκαιότητα, βεβαίως, μίαν 

σταθερότητα τοu Κράτους, ή όποία έπιτρέπει νά δρίi κα

νείς κατά τρόπον συντονισμένον καί συνεχή. Αυτό, λοι

πόν, τό πραγματοποιείτε, καί αν μου επιτρέπετε νά τό εϊπω, 

ή Γαλλία χαίρεται διά τοuτο καί διά λογαριασμόν σας καί 

διά λογαριασμόν της. 

)) ' Εξ αλλου, αί πρωτοβουλία ι !:χουν ουσιώδη σημασία ν 
δι' δσα πρέπει νά δημιουργηθοuν ή νά βελτιωθοuν. Διαθέ

τετε ε!ς τήν 'Ελλάδα στοιχεία άναπτύξεως, τά όποία είναι 

φυσικά δι' ύμίiς καί τρόπον τινά κεκτημένα /;κ τών προτέ

ρων. Τά στοιχεία δέ ταuτα, ώς διαπιστώνω, τά άναπτύσσετε 

άδιακόπως, καί πράττετε όρθώς. 'Έχετε τό δεδομένον τοu 

στόλου σας, τής ίκανόττιτάς σας τής ναυτικής, καί συνε

πώς έμπορικής, παγκοσμίου, !:χετε ύπό τήν μίαν ή τήν αλ

λ ην σημαίαν τόν τρίτον εμπορικόν στόλον του κόσμου, 

ε χετε άφ' ετέρου μίαν ίστορικήν πραγματικότητα άπολύ

τως άσύγκριτον καί θαυμασίας γεωγραφικάς καί φυσικάς 

καλλονάς, αί δποίαι καθιστοuν τόν τόπον σας κέντρον 

άπεράντου συρροής επισκεπτών . Καί τοuτο /;πίσης είναι 

κεκτημένο ν δι' ύμίiς. Διαπιστώνω δτι έπιδίδεσθε είς τήν 

άνάπτυξίν του μετά φρονήσεως, μετά λογικής καί άσφαλώς 

τό πράττετε δικαίως καί ευλόγως . 

))'Έχετε γεωργίαν δυσχερή, διότι οuτω ήθέλησεν ή φύ

σις, !:χετε μίαν βιομηχανίαν έν τij γενέσει, καί τό πρόβλη

μά σας, δπως καί τό πρόβλημα δλων τών λαών, ο{ όποίοι 

εύρίσκονται εΙς τήν άρχήν τής συγχρόνου άναπτύξεως καί 

έπιθυμοuν νά τήν συνεχίσουν, είναι ή έναρμόνισις τών 

στοιχείων πού άποτελοuν τήν γεωργίαν καί έκείνων πού 

άποτελοuν τήν βιομηχανίαν διά τής άναπτύξεως τής μιίiς 

καί τής αλλ ης. ' Από τής άπόψεως αυτής, δι' αλλ ην μίαν 

φοράν διαπιστώνομεν εΙς τήν χώραν σας μεγάλας προό

δους. Μέ δεδόμενον τό γεγονός δτι άπό οΙκονομικής άπό

ψεως ή ουσία του κινήτρου, τής δράσεως, είναι εθνική, 

ουδεμία χώρα δέν είναι έντελώς μόνη, έάν παραδεχθώμεν 

δτι ύπήρξε ποτέ, καί οϋτε ή Έλλάς είναι μόνη. Έσχημα

τίσαμεν, λοιπόν, μεταξύ ενός ώρισμένου άριθμοu ευρωπαϊ

κών Κρατών, μίαν οίκονομικήν κοινότητα άποβλέπουσαν 

εΙς τήν κοινήν άνάπτυξιν, εΙς μίαν ευρείαν άγοράν άφ' 

ενός καί επίσης εΙς μίαν όργάνωσιν, διότι άμφότεραι μίiς 

είναι άναγκαίαι. Καί ύμείς οί 'Έλληνες, φυσικά, συνεδέθη

τε μέ αυτήν. 

>>Τό μέγα τοuτο επίτευγμα, τό όποίον μόλις άρχίζει νά 

άποδίδη καρπούς καί είμαι βέβαιος δτι συνεχώς θά άνα

πτύσσεται, συνεπάγεται άναμφιβόλως μίαν πολιτικήν ενω

σιν. 'Όλαι αί ουσιώδεις προϋποθέσεις τής ένώσεως ταύτης 

ύπάρχουν, δεδομένου δτι μεταξύ τών ευρωπαϊκών Κρατών 

μας, εκείνων πού είναι μέλη τής κοινότητος, περί τής 

όποίας δμιλώ, δέν ύπάρχουν πλέον φοβεραί διαφοραί δπως 

έκείναι πού τά διήρεσαν καί ήμπόδισαν τήν Ευρώπην νά 

συνενωθή, άπό άπόψεως οΙκονομικής καί άπό άπόψεως 

πολιτικής. Εύρισκόμεθα, λοιπόν, έν πορείq διά μίαν μεγά

λην ευρωπαϊκήν ενότητα καί είναι αυτονόητον τό δτι ή 

·Ελλάς συνδέεται καί θά εξακολουθήση νά συνδέεται μέ 

αυτήν κατά τόν πλέον αμεσον καί δραστήριον τρόπον . 

))Καί ύπάρχουν επειτα εΙς τό πλαίσιον τοuτο συνδέσεις, 

τάς όποίας θά ήδυνάμην νά χαρακτηρίσω ώς κατά προτί

μησιν, ώς φυσικάς καί ώς Ιδιαιτέρας, μεταξύ ενός τών με

λών της καί αλλου, καί πιστεύω δτι τοιαύτη περίπτωσις 

ύπάρχει μεταξύ τής χώρας σας καί τής Ιδικής μου. 'Έχομεν 

κάθε λόγον, καί Ιδίως ψυχολογικούς λόγους -γνωρίζετε 

καλώς πόσον άπαραίτητος βάσις τών συναλλαγών είναι ή 

ψυχολογία-, ύπάρχει μεταξύ ύμών καί ήμών, κυρίως άπό 

ψυχολογικής άπόψεως, κάθε λόγος διά νά συνεννοηθώμεν, 

νά πολλαπλασιάσωμεν τάς /;παφάς καί συνεπώς τάς συναλ

λαγάς . Μίiς όμοιάζετε πολύ καί νομίζω πράγματι δτι καί 

ήμείς σίiς δμοιάζομεν ουκ όλίγον . 

))Νομίζω, λοιπόν, δτι άπό πάσης άπόψεως, καί κυρίως 

εΙς δ, τι άφορά τάς δραστηριότητας, δέν ύπάρχει δι' ήμίiς 

καμμία δυσκολία -άπεναντίας μάλιστα- δπως συνεννοη

θώμεν. Είναι άλήθεια δτι τοuτο χρειάζεται όργάνωσιν , καί 

εΙς τοuτο άκριβώς είς θεσμός, δπως τό 'Εμπορικόν καί 

Βιομηχανικόν 'Επιμελητήριόν σας, δύναται νά διαδραμα

τίση ουσιώδη ρόλον, πολλαπλασιάζων τάς πρακτικάς σχέ

σεις, τάς συναλλαγάς μεταξύ τής χώρας σας καί τής Ιδικής 

μας. Νομίζω δέ δτι τοuτο άποτελεί εν άπό τά κυριώτερα 

καθήκοντα του 'Εμπορικοί) καί Βιομηχανικοί) 'Επιμελη

τηρίου σας. 

)) Ύ περάνω δλων ύπάρχει, διά νά επιτύχω μεν ήμείς, οί 
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έλεύθεροι aνθρωποι --διότι έν τελευταί~ άναλύσει άφ' 

δτου ό aνθρωπος ύπάρχει έπί τής γής, ή έλευθερία, ή έλευ

θερία του, ή ψυχή του, ή άξιοπρέπειά του άνέκαθεν ύπήρ

ξαν ή ούσία κάθε ύποθέσεως, σείς δέ τό γνωρίζετε καλύτε

ρον παντός aλλου- διά νά κατορθώσωμεν, λοιπόν, καί 

πάλιν νά έπιφέρωμεν τόν θρίαμβον, τήν άξιοποίησιν του 

άνθρώπου εiς δ, τι είναι πνευματικώς καί διανοητικώς, εiς 

δσα πράττει, δσα κατεργάζεται, δσα παράγει, ύπεράνω 

δλων ύπάρχει μία γενική άναγκαιότης: Αϋτη άποτελεί κοι

νόν [δανικόν μεταξύ τών λαών πού !:χουν τήν εύτυχίαν νά 

είναι έλεύθεροι. Τό κοινόν τοuτο [δανικόν, τό εχομεν κατά 

τρόπον φυσικόν, έσείς καί έμείς. Ούδεμία προσπάθεια 

χρειάζεται νά καταβληθή είς τήν 'Ελλάδα καί καμμία είς 

τήν Γαλλίαν διά νά συναντηθώμεν έπί τής κορυφής αύτής. 

»Κατά τήν έπίσκεψιν, τήν όποίαν !:χω τήν τιμήν νά 

πραγματοποιώ είς τήν χώραν σας, αύτό άκριβώς μοu εκαμε 

τήν μεγαλυτέραν έντύπωσιν. Αότή ή συνεννόησις, ή συμπά

θεια, ή άστραπιαία έπαφή πού πραγματοποιείται μεταξύ 

του λαοί> σας, τών ήγετών του, τής μοναρχίας του, καί του 

προέδρου τής Γαλλικής Δημοκρατίας, τοu ύπουργοu πού 

τόν συνοδεύει καί δλων τών Γάλλων πού τόν περιβάλλουν. 

»Λέγω καί πάλιν δτι τοuτο άποτελεί τό πλέον ζωντανόν 

καί άναμφιβόλως τό πλέον σημαντικόν συμπέρασμα, τό 

όποίον άποκομίζω έκ του ταξειδίου μου ε[ς τήν ·Ελλάδα, 

εύχαριστών έκείνας καί έκείνους δλους πού συνέβαλαν είς 

τήν συγκινητικήν ταύτη ν έπιτυχίαν καί εόχαριστών ίδιαιτέ

ρως ύμάς, κύριοι, οί όποίοι εύρίσκεσθε σήμερον έδώ, πέριξ 

έμοu. 

))Ζήτω ή ·Ελλάς! Ζήτω ή Γαλλία!)). 

Τήν ϊδια ήμέρα είχε συγκροτηθεί στό Μέγαρο 

Μαξίμου εtφεία σύσκεψη, μέ τή συμμετοχή τοϋ 

στρατηγοϋ Ντέ Γκώλ καί τοϋ Κ. Καραμανλή. Στό 

πρακτικό τi'jς συνομιλίας αναφέρεται: 

«'Από έλληνικής πλευράς παρέστησαν ό πρόεδρος τής 

Κυβερνήσεως Κ. Καραμανλής, ό ύπουργός 'Εξωτερικών κ . 

'Αβέρωφ καί ό εν Παρισίοις πρέσβυς κ. Φίλων. 'Από γαλ

λικής πλευράς ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας στρατηγός 

Ντέ Γκώλ, ό ύπουργός τών 'Εξωτερικών κ. Κούβ ντέ Μυρ

βίλ καί ό γενικός γραμματεύς τής προεδρίας τής Δημοκρα

τίας κ. Μπουρέν ντέ Ροζιέ. 

)) 'Εν άρχτJ τής συνομιλίας ό στρατηγός Ντέ Γκώλ είπε ν 

δτι τρία πράγματα τφ ένεποίησαν ίδιαιτέραν έντύπωσιν: I) 
'Η ύφισταμένη πολιτική σταθερότης. 2) 'Η επελθοuσα με
γάλη aνοδος εiς τά λαϊκά στρώματα, ijν διεπίστωσε καί 

προσωπικώς. Οί aνθρωποι είναι καλώς ένδεδυμένοι, δέν 

βλέπει τήν άθλιότητα γύρω του . Πιθανόν νά ύπάρχη είσέτι 

άθλιότης, άλλά έν πάσΊJ περιπτώσει δέν προκαλεί έντύπω

σιν δπως aλλοτε. 3) Ή έπιθυμία πρός aνοδον καί πρό 
παντός είς τόν οiκονομικόν τομέα, ijν έντύπωσιν άπεκόμι

σεν ό στρατηγός κατά τήν δεξίωσιν του 'Εμπορικοί> 'Επι

μελητηρίου καί κατά τάς συνομιλίας του μέ τά διάφορα 

πολιτικά πρόσωπα. 

))Ντέ Γκώλ: Είσθε τοποθετημένοι εiς έπικίνδυνον ση

μείον τής γής καί άντιλαμβάνομαι δτι είσθε iδιαιτέρως 

προσεκτικοί διά τήν άσφάλειαν τής χώρας σας, άλλά εύτυ

χώς δέν !:χετε πολύ σοβαράς διαφοράς μέ τούς γείτονάς 

σας, π.χ. μέ τήν Τουρκίαν. 'Εξ aλλου, είσθε άναγκαστικώς 
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προσεκτικοί , διότι πολλοί εκ τών γειτόνων σας δέν είναι 

καλώς διατεθειμένοι aπέναντί σας. 'Η 'Ελλάς είναι χώρα 

πολύ ζωντανή, ή όποία ανέρχεται διαρκώς. Αί σχέσεις μας 

δέν παρουσιάζουν καμίαν δυσκολίαν . Εϊμεθα κοντά σας 

καί είσθε κοντά μας . Θά πράξωμεν δ, τι ημπορουμεν διά νά 

σας βοηθήσωμεν. Πρέπει νά προσθέσω δτι τάς εντυπώσεις 

μου περί 'Ελλάδος συμμερίζονται δλοι οί συμπατριώται 

μου , οϊτινες επισκέπτονται τήν 'Ελλάδα. Τάς τόσον ευχα

ρίστους αυτάς εντυπώσεις είμαι βέβαιος δτι θά συμπληρώ

σω αϋριον εiς Θεσσαλονίκην. 

»Κ . Καραμανλής: 'Εκτιμώ τάς διαπιστώσεις πού lκά

ματε διά τάς προσπαθείας μας. Είναι &ληθές δτι lπετελέ

σθησαν πρόοδοι συγκριτικώς μέ τό παρελθόν, δπότε επε

κράτει χάος, Ιδίως εΙς τόν οlκονομικόν τομέα. 'Αλλά ή 

επιτευχθείσα πρόοδος δέν είναι aρκετή διά νά lξασφαλίση 

τήν aσφάλειαν καί τήν οlκονομικήν σταθερότητα. Τό 

lθνικόν κατά κεφαλήν εΙσόδημα &νέρχεται εΙς 360 δολλά
ρια. 'Υπάρχουν δμως πολλοί &γροτικοί πληθυσμοί, δπου 

τό lθνικόν εΙσόδημα δέν ύπερβαίνει τά 100 δολλάρια. 

"Εχομεν 1.500.000 άτομα άνευ εΙσοδήματος, &νέργους ή 
ύποαπασχολουμένους. Είναι δέ &ξιοσημείωτον δτι αύτοί οί 

&ναξιοπαθουντες μεταξύ τών ·Ελλήνων &ποτελουν τό ύγιέ

στερον τμήμα του πληθυσμου. Πέραν αύτου, ή 'Ελλάς 

στερείται κεφαλαίων καί τό Κράτος &ναγκάζεται νά προ

βαίνη αύτό εlς επενδύσεις. 'Έχομεν νά &ντιμετωπίσωμεν 

ένα Κομμουνιστικόν κόμμα, τό όποίο ν είναι εκ τών μαχη

τικωτέρων τής Εύρώπης. 

»ΕIς τόν εξωτερικόν τομέα ή γεωγραφική θέσις τής 

'Ελλάδος &νέκαθεν εξέθεσε ν αύτή ν εΙς lξωτερικάς πιέσεις. 

·Η Σοβιετική 'Ένωσις έχει lπίγνωσιν τούτου καί δι ' αύτό 

βοηθεί στρατιωτικώς τήν Βουλγαρίαν, ήτις, καίτοι διαθέ

τουσα μικρότερον πληθυσμό ν τής 'Ελλάδος, εlναι 2,5 φο
ράς lσχυροτέρα στρατιωτικώς. Ή 'Ελλάς aποτελεί εν εκ 

τών σημαντικών aντικειμενικών σημείων, πρός τά όποία 

aποβλέπει ό διεθνής κομμουνισμός, δ δποίος μεταχειρίζε

ται παντός είδους μέσα ύλικής καί ψυχολογικής προπα

γάνδας. 'Ακριβώς τήν στιγμήν αύτή ν έχει lξαπολυθή εlς 

τό εξωτερικόν όργανωμένη εκστρατεία διά νά έκθέση τό 

γόητρον τής 'Ελλάδος ώς δημοκρατικής χώρας. 

ιιΤό οlκονομικόν πρόβλημα τής 'Ελλάδος ε{ναι συνδε

δεμένον μέ τήν aσφάλειαν τής χώρας λόγφ τής κοινωνικής 

πλευράς του ζητήματος. Τουτο μάς δημιουργεί μεγάλα 

προβλήματα. Θά ήθέλαμεν νά τό aντιμετωπίσωμεν μόνοι 

&λλά έχομεν &κόμη &νάγκην τής βοηθείας τών φίλων χω

ρών. Τά προσεχή 3-4 έτη θά ε{ναι aποφασιστικά. "Η θά 

lξασφαλισθή σταθερότης ή δλα θά διαλυθουν. Σχετικώς μέ 

τήν &ναφοράν σας διά τήν Τουρκίαν, lπιθυμουμεν δπως ή 

χώρα αίJτη &ποκτήση πολιτικήν lξυγίανσιν καί &πεδείξα

μεν του το προβάντες εΙς θυσίας καί διαφόρους χειρονομίας 

διά νά lξασφαλίσωμεν καλάς σχέσεις μετ' αύτής. ΗΟταν 

πρό έτους ή Τουρκία lζήτει 300.000.000 δολλάρια διά νά 
&ντιμετωπίση τάς δανειακάς της ύποχρεώσεις, δέν προεβά

λαμεν τό δικαίωμα τής aρνησικυρίας, τό δποίον διαθέτο

μεν εΙς τόν Εύρωπαϊκόν 'Οργανισμόν ΟΙκονομικής Συνερ

γασίας, καίτοι ύπήρχε έντασις εlς τάς σχέσεις μας μετ' 

αύτής καί δέν έπαυεν αίJτη νά μάς δημιουργή πράγματα. 

Τουτο δίδει aρκούντως τό μέτρον τής εΙλικρινείας μας. 

Δυστυχώς, ή Τουρκία εξακολουθεί διαρκώς νά μάς δημι

ουργή δυσκολίας καί αύθαίρετα ζητήματα, τά όποία προ-

καλουν lρεθισμόν τής έλληνικής κοινής γνώμης. Παρά 

ταυτα, δέν έχομεν aντίρρησιν διά τήν παροχήν βοηθείας 

εlς αύτή ν &λλά παρακαλουμεν νά μήν γίνεται αίJτη εlς βά

ρος μας. Ή 'Ελλάς lκουράσθη νά &δικήται διαρκώς. Ή 

'Ελλάς έχει &νάγκην επαγρυπνήσεως. 'Εάν τυχόν εlσερχό

μεθα εΙς περίοδον &σταθείας, δλα θά διελύοντο, διότι ή 

οΙκονομία μας στηρίζεται εlς επισφαλείς πόρους. Καί διά 

τουτο ζητουμεν ήθικήν καί ύλικήν συμπαράστασιν &λλ ' 

δπωσδήποτε καί εν οίαδήποτε περιπτώσει ή Κυβέρνησις 

καί δ έλληνικός λαός δέν θά παύσουν νά καταβάλλουν 

πάσαν προσπάθειαν διά τήν κατοχύρωσιν τής άσφαλείας 

του καί τής οΙκονομικής άναπτύξεώς του. 

»Ντέ Γκώλ: Κατανοώ δτι εχετε aνάγκην ενισχύσεως 

παρά τών φίλων σας. Δύνασθε νά μου εϊπητε τί θά επιθυμού

σατε συγκεκριμένως ; 

»Κ. Καραμανλής: Τά θέματα ταυτα έχουν συζητηθή με

τά τών ύπουργών 'Εξωτερικών καί δέν επιθυμώ νά aποτελέ

σουν aντικείμενον κατά τάς παρούσας συνομιλίας, διότι ή 

πρόθεσίς μου ε{ναι νά μήν συνδυασθουν μέ τήν έπίσκεψίν 

σας εlς 'Ελλάδα. Άρκούμεθα νά lκθέτωμεν τήν κατάστα

σιν εΙς τούς φίλους μας καί νά τούς &φήνωμεν νά κρίνουν ... 
»Ντέ Γκώλ: Σας είμαι ευγνώμων διά τήν τοποθέτησιν 

ταύτην του ζητήματος . 

»Κ . Καραμανλής: Τό ζήτημα παροχής βοηθείας πρός 

τήν 'Ελλάδα μάς lδημιούργησε προβλήματα. Κατά τήν 

Σύνοδο ν του ΝΑ ΤΟ aνεγνωρίσθη ή &νάγκη ένισχύσεως 

τής 'Ελλάδος καί τής Τουρκίας. Εlδικώτερον δέ διά τήν 

'Ελλάδα, κατόπιν τής διακοπής τής &μερικανικής βοηθεί

ας, ή ένίσχυσις αίJτη κατέστη λίαν έπιτακτική. Τό πράγμα 

παρεπέμφθη εΙς τούς εμπειρογνώμονας του ΝΑ ΤΟ καί ού

τοι διεπίστωσαν τήν &νάγκην ταύτην. 'Όλα αύτά έγιναν 

γνωστά εΙς τόν έλληνικόν λαόν, δστις aπορεί διατί αί aπο

φάσεις αύται τών συμμάχων μας δέν έκτελουνται. 'Εκτός 

τής ψυχολογικής πλευράς τό ζήτημα τουτο lδημιούργησε 

διά τήν 'Ελλάδα καί οlκονομικόν πρόβλημα. Παρά ταυτα, 

πιστεύω δτι αί φιλικαί σχέσεις καί ή εγκαρδιότης μεταξύ 

συμμάχων πρέπει νά παραμείνουν εκτός αΙτημάτων καί πα

ραχωρήσεων. 'Αποδίδω μεγαλυτέραν σημασία ν εΙς τήν 

ήθικήν πλευρά ν &πό τήν ύλικήν, καθ' δσον &φορά οίανδή

ποτε γαλλική ν συμβολήν. Μερικοί έκ τών συμμάχων Ισχυ

ρίζονται δτι θά μάς βοηθήσουν έάν μάς βοηθήση πρώτα ή 

Γαλλία. Δέν γνωρίζω έάν τουτο &ποτελή πρόσχημα, πάν

τως θά ήμην εύτυχής έάν θά ήδυνάμεθα νά τούς aφαιρέσω

μεν τό έπιχείρημα τουτο. 

»Ντέ Γκώλ: Ευχαριστώ διά τήν aνάπτυξιν τών έλληνι

κών θέσεων. Θά επεθύμουν νά σας ένημερώσω όλίγον διά 

τά γαλλικά ζητήματα. 'Επετεύχθη εν καθεστώς σταθερό

τητος, τό όποίον ελπίζω νά διαρκέση καί κατά τάς Ι:πομέ

νας γενεάς .. ο γαλλικός λαός θαυμάζει τήν πολιτική ν αυ
τήν σταθερότητα καί εθίζεται εις αυτήν. Βεβαίως οί εξ 

έπαγγέλματος πολιτικοί δυσφορουν διότι θίγονται τά 

έπαγγελματικά των συμφέροντα. ' Η σταθερότης αuτη πρέ
πει νά διαρκέση καί καταβάλλομεν πρός τουτο μεγάλας 

προσπαθείας . Κατέστη δυνατόν νά χαράξωμεν μίαν πολι

τικήν αναπτύξεως εις τό έσωτερικόν καί ·εις τό έξωτερικόν 

λόγω ακριβώς αυτής τής πολιτικής σταθερότητος τής χώ

ρας μας . Εiς τό εσωτερικόν aκολουθουμεν πολιτικήν οικο

νομικής αναπτύξεως, ητις μας δημιουργεί βεβαίως ώρισμέ

να προβλήματα, aλλά ή οικονομική ισχύς τής Γαλλίας 
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διαρκώς αυξάνει. Εiς τόν έξωτερικόν τομέα εχομεν τρία 

κύρια μελήματα: I) Τήν άσφάλειάν μας. 2) Τήν άνάπτυξιν 
φιλικών σχέσεων. 3) Τήν όργάνωσιν βοηθείας είς τάς ύπο
αναπτύκτους χώρας. 

»Καθ' δσον άφορα τάς σχέσεις μας μετά τής Σοβιετι

κής 'Ενώσεως, πιστεύω δτι οί Σοβιετικοί οϋτε είναι είς 

θέσιν άλλά οϋτε καί θέλουν νά μaς κάμουν πόλεμον - ό 

όποίος aλλωστε καί θά τούς ώδήγει είς καταστροφή ν. 'Ο 

κίνδυνος είναι νά μή παρασυρθοϋν είς αυτόν. Τήν στιγμήν 

αυτήν τό ουσιώδες είναι νά άποφευχθοϋν τοπικαί συρρά

ξεις, αϊτινες δύνανται νά όδηγήσουν είς ενα γενικώτερον 
πόλεμον. Τοϋτο θά Ί'ιδύνατο νά συμβή είτε έν 'Ελλάδι είτε 

έν Γαλλί~ είτε έν Βερολίνφ καί ίσως άκόμη έν 'Αμβούργφ. 

Εiς τάς τοπικάς ταύτας συγκρούσεις οί Ρώσοι εύρίσκονται 

εiς πλεονεκτικήν θέσιν. Τό είδαμεν εiς τήν Κούβαν. Τοϋτο 

δύναται νά καταστή λίαν έπικίνδυνον. Διά τόν λόγον αυτόν 

ή συμμαχία θά πρέπει νά καλύπτη δλην τήν ύφήλιον. Φο

βοϋμαι δτι αί 'Ηνωμέναι Πολιτείαι δέν είναι άρκούντως 

άποφασισμέναι νά δράσουν είς κάθε στιγμήν καί εiς κάθε 

περίπτωσιν. Διά τοϋτο άπεφασίσαμεν νά όργανώσωμεν 

iδικήν μας δύναμιν, ή όποία μaς κοστίζει καί χρήματα καί 

κόπους. Αυτός είναι ό λόγος, διά τόν όποίον έδημιουργή

σαμεν iδικήν μας πυρηνικήν δύναμιν, ijτις χρησιμοποιήται 

έκεί δπου αί 'Ηνωμένα ι Πολιτείαι δέν θά ήσαν διατεθειμέ

ναι νά έπέμβουν. Συγχρόνως δμως, χρησιμοποιοϋντες τάς 

iδικάς μας δυνάμεις, άφ ' ένός θά προασπίζωμεν τήν συμ

μαχικήν άσφάλειαν καί άφ' έτέρου θά έπιτύχωμεν δπως 

παρασυρθοuν αί 'Ηνωμέναι Πολιτείαι εiς έπέμβασιν. Τοϋ

το /;προξένησε ώρισμένας άντιδράσεις, άλλά τί νά γίνη ... 
»Κ. Καραμανλής: 'Εάν αί Ήνωμέναι Πολιτείαι έδέ

χοντο νά δημιουργηθούν πυρηνικαί συμμαχικαί δυνάμεις, 

ή χρησίμοποίησις τών δποίων θά έγένετο κατ' άπόφασιν 

τής πλειοψηφίας; Πώς σάς φαίνεται ή ίδέα αϋτη; 

»Ντέ Γκώλ: ουδέποτε ή 'Αμερική θά έδέχετο -δπως κι 

έγώ aλλωστε- νά θέση τάς δυνάμεις της ύπό τήν κρίσιν 

aλλων. 'Αλλά περί ποίας πλειοψηφίας πρόκειται; Τήν 

στιγμήν κατά τήν όποίαν πρόκειται νά έξαφανισθή τις /;κ 

τοϋ προσώπου τής γής, πώς είναι δυνατόν νά άσχοληθή εiς 

έξεύρεσιν πλειοψηφίας διά νά άποθάνη έν συντροφί~ ... 
»Κ. Καραμανλής: 'Ανέφερα άπλώς τοvτο, διότι έπανει

λημμένως έλέχθη ότι δ στρατηγός Ντέ Γκώλ έχει βασικώς 

δίκαιον άλλ' ότι χάριν τής Συμμαχίας θά έπρεπε νά εύρεθή 

μία συμβιβαστική λύσις. 

»Ντέ Γκώλ: 'Η aλλη πλευρά τής γαλλικής πολιτικής 

είναι ή άνάπτυξις τής Ευρώπης. Κατορθώσαμεν νά δημι

ουργήσωμεν τήν Ευρωπαϊκήν Οiκονομικήν Κοινότητα, μέ 

τήν όποία ν συνεδέθητε καί έσείς . 'Η οiκονομική όργάνω

σις τής Ευρώπης δέν είναι ευχερής καί δημιουργεί πολλά 

ζητήματα . Τώρα μaς ζητοuν οί 'Αμερικανοί νά εϋρωμεν 

τρόπον άναπτύξεως των έμπορικών σχέσεών μας μέ αυτούς 

δι' ύποβιβασμοϋ των δασμών. Εiς τοuτο άπαντώμεν δτι 

εϊμεθα σύμφωνοι, άλλ, ιοτι πρέπει προηγουμένως νά όργα
νώσωμεν τήν Ευρωπαϊκήν Οiκονομικήν Κοινότητα καί, 

πρό παντός, νά χαράξωμεν τήν άγροτικήν πολιτικήν αυ

τής. 

»Καθ' δσον άφορ'a τάς ύποαναπτύκτους χώρας, ή Γαλ

λία εχει προέλθει εiς συμφωνίας μετά τών περισσοτέρων 

άφρικανικών χωρών, καί ίδιαιτέρως μέ τό Μαρόκον, τήν 

Τυνησίαν, τελευταίως δέ καί μέ τήν 'Αλγερίαν, μέ τήν 

όποίαν ύπεγράψαμεν τάς συμφωνίας τοu Eνian. 

»Κ. Καραμανλής: 'Επιθυμώ νά σάς είπω πόσον έκτιμώ

μεν έκείνο τό δποίον έκαμε ή Γαλλία διά τό συμφέρον τής 

Εύρώπης. Διότι, διά τής πολιτικής αύτής άπέναντι τής 

Άφρικής, τήν συνεκράτησε καί έδημιούργησεν δεσμούς 

μετά τών άφρικανικών λαών, ο!τινες λόγω ψυχολογικών 

πλεγμάτων ήσαν έχθρικώς διατεθειμένοι άπέναντι τής Δύ

σεως. Οί Γερμανοί σάς βοηθούν άραγε είς τήν προσπάθει

άν σας αύτήν; 

»Ντέ Γκώλ: Οί Γερμανοί προσπαθοuν πρό παντός νά 

άναπτύξουν έμπορικάς σχέσεις καί τώρα "νά κάνουν δου

λειές". Είς τήν άνάπτυξιν έργασιών οί Γερμανοί επιδεικνύ

ουν μεγάλην δραστηριότητα. 'Εν πάσΊJ περιπτώσει δέν μaς 

ένοχλοϋν ποσώς. 

>>Κ. Καραμανλής: 'Εκτιμώμεν πολύ τήν συνεργασίαν 

σdς μετά τών Γερμανών καί πιστεύομεν ότι αϋτη θά άπο
τελέση τήν βάσιν μιάς εύρυτέρας εύρωπαϊκής συνεργα

σίας. 

>>Ντέ Γκώλ: 'Η έκτίμησις αϋτη τής έλληνικής Κυβερνή

σεως μaς ευχαριστεί ίδιαιτέρως. Ή συμφωνία μετά τής 

Γερμανίας άποβλέπει είς τήν άμοιβαίαν άντιμετώπισιν ζη

τημάτων κοινοu ένδιαφέροντος καί εiς διαβουλεύσεις, 

αϊτινες έλπίζω δτι θά έπεκταθοϋν μεταξύ δλων τών ευρω

παϊκών Κρατών καί θά είναι έπωφελής δι' δλους καί διά 

τήν όργάνωσιν τελικώς τής πολιτικής ένώσεως τής Ευρώ

πης. Χαίρω δτι /;ν 'Ελλάδι κατανοείται τοϋτο. 

>>Εiς τό σημείον τοuτο εληξαν αi συνομιλίαι, αϊτινες 

διεξήχθησαν /;ν άτμοσφαίρ~ aκρας έγκαρδιότητος καί 

άμοιβαίας κατανοήσεωρ>274. 

Στίς 19 Μα'fου, τελευταία ήμέρα τής έπίσημης 
έπισκέψεως τοϋ στρατηγοϋ Ντέ Γκώλ, ό βασιλεύς 

Παϋλος, σύμφωνα μέ δημοσιεύματα τοϋ τύπου, προ

σβλήθηκε άπό όξεία κρίση σκωληκοειδίτιδας καί 

ύποβλήθηκε σέ επιτυχή εγχείριση στόν «Εuαγγελι

σμό>>. 'Ο Κ. Καραμανλής μετέβη στό θεραπευτήριο, 

προκειμένου νά ενημερωθεί γιά τήν πορεία τής ύγεί

ας του καί στή συνέχεια συνόδευσε τό Γάλλο πρόε

δρο στή Θεσσαλονίκη, έν& τό βασιλέα έκπροσώπη

σε ό διάδοχος Κωνσταντίνος. 

Στή συμπρωτεύουσα, ό Γάλλος πρόεδρος παρα

κολούθησε μεγάλη στρατιωτική παρέλαση καί στή 

συνέχεια, συνοδευόμενος άπό τόν ύπουργό 'Εξωτε

ρικών, Μ. Κούβ ντέ Μυρβίλ, επισκέφθηκε τό γαλλικό 

προξενείο καί τό στρατιωτικό νεκροταφείο Ζεϊντεν

λίκ. 'Αμέσως μετά παρακάθησε σέ έπίσημο γεϋμα 

πο~ δόθηκε πρός τιμή του στή στρατιωτική λέσχη. 

Κατά τά έπιδόρπια, καί υστερα άπό σύντομη προ

σφώνηση τοϋ διαδόχου, ελαβε τό λόγο ό Κ. Καρα

μανλής: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Δέv διέφυyεv aσφαλώς τήv avτίληψίv Σας ή ση

μασία τήv όποίαv ό έλληvικός λαός aπέδωσεv εlς 

τήv έv Έλλάδι παρουσίαv Σας. Ή έπίσκεψίς Σας 

δμως εlς τήv Βόρειοv Έλλάδα aποτελεί δι' όλόκλη

ροv τό εθvος, aλλά καί δι . έμέ προσωπικώς, ό όποίος 
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εγεννήθην εiς τόν τόπον αVτόν, γεγονός Ιδιαιτέρας 

δλως σημασίας. 

» Τά εδάφη αύτά εlναι ποτισμένα καί μέ αίμα γαλ
λικό ν. Εiς τό πλευρόν τών iδικών μας στρατιωτικών 

r]γωνίσθησαν τά τέκνα τής Γαλλίας δι' ενα κοινόν 

ίδανικόν, τό iδανικόν τής ανεξαρτησίας δλων τών 

εθνών καί τής ελευθερίας δλων τών aνθρώπων. 

;; 'Ότε οί Γάλλοι, τών όποίων τούς τάφους θά επι
σκεφθήτε σήμερον, έπιπτον μαχόμενοι, ή χώρα αύτή 

είχεν ύποστή μίαν βάναυσον εiσβολήν. Δέν ήτο δέ, 

δυστυχώς, οϋτε ή πρώτη οϋτε ή τελευταία. Αί πλού

σιαι πεδιάδες της, αί εκτεινόμεναι κατά μήκος τών 

dκτών τής Μεσογείου ύπήρξαν aντικείμενον συνε

χους επιβουλής. Δέν θά λησμονήσωμεν ποτέ δτι οί 

Γάλλοι στρατιώται εθυσιάσθησαν εiς τόν τόπον αύ

τόν ύπερασπίζοντες, μαζί μέ τήν iδικήν των πατρίδα, 

τήν εθνικήν ελευθερίαν καί τήν ακεραιτότητα τής 

γής αύτής, εiς τήν όποίαν πρό εϊκοσι δύο αiώνων 

εγεννήθησαν ό Άλέξανδρος καί ό Άριστοτέλης. 

;; 'Απευθυνόμενος πρός 'Υμάς εiδικώς δέν έχω 
dνάγκην νά εξάρω τήν σημασίαν τήν όποίαν έχει ή 

περιοχή αύτή διά τήν 'Ελλάδα, dλλά καί γενικώτε

ρον διά τόν ελεύθερον κόσμον. 'Εδώ δ που ή φωνή 

τής ίστορίας ακούεται εύκρινέστερον, θά εννοήσετε 

εύκολώτερον διατί ή περιοχή αύτή aποτελεί δι ' ήμiiς 
μέν τήν καρδίαν τής χώρας, δπου ούδεμίαν βέβηλον 

σκέψιν, όσονδήποτε διπλωματικώς συγκεκαλυμμέ

νη, εϊμεθα διατεθειμένοι νά δεχθώμεν, διά δέ τήν 

ελευθερίαν καί τόν δυτικόν πολιτισμόν ενα dνεκτί

μητον προμαχώνα. 

;; 'Η παρουσία Σας εiς τήν Βόρειον 'Ελλάδα γίνε
ται πηγή εγκαρδιώσεως δι' δλους τούς 'Έλληνας. 

'Επιβεβαιώνει δέ τό ζωηρόν ενδιαφέρον τών μεγά

λων μας συμμάχων διά τήν aσφάλειαν καί τήν πράο

δον τής περιοχής αύτή ς του κόσμου, τής τόσον ενδό

ξου καί τόσον δοκιμασθείσης. 

;;Κύριε πρόεδρε, 

;;Διατηρώ ζωηράς καί πολυτίμους εντυπώσεις aπό 

κάθε προσωπικήν επαφήν, τήν όποίαν κατά καιρούς 

έσχον μεθ' ύμών. Ή φωτεινή πίστις Σας εiς τήν iδέ

αν τής ένώσεως τής Εύρώπης, tν τφ πλαισίφ τής 

dλληλεγγύης του ελευθέρου κόσμου, aποτελεί πηγή ν 

εμπνεύσεως δι , δλους. 
;; 'Εξ aλλου βαθείαν εντύπωσιν μου επροξένησε 

τό θερμόν ενδιαφέρον Σας διά τήν Έλλάδα. Καί τό 

ενδιαφέρον Σας αύτό δέν dνεφέρετο μόνον εiς τήν 

κοινήν πνευματικήν κληρονομίαν τών δύο tθνών 

μας. 'Αφεώρα πρό πάντων τά σύγχρονα προβλήματα 

του έλληνικου λαου. 'ΕστΡ;έφετο πρός τήν σκληράν 

του προσπάθειαν δπως διαφύλαξη τήν dνεξαρτησίαν 

του καί οiκοδομήση ενα καλύτερον μέλλον. 

;; Ή πολύτιμος συμπαράστασίς Σας διά τήν σύν
δεσιν τής Έλλάδος μέ τήν Εύρωπαϊκήν Οiκονομι

κήν Κοινότητα καί ή συμβολή τής Γαλλίας εiς τήν 

εκβιομηχάνισιν τής Έλλάδος dποτελουν έμπρα

κτον dπόδειξιν αύτών τών διαθέσεων, dλλά καί στα

θεράν dφετηρίαν δι ' εύρυτέρας πρωτοβουλίας εiς 
δλους τούς τομείς, πράγμα τό όποίον επεβεβαίωσαν 

καί αί πρόσφατοι εν Άθήναις συνομιλίαι μας. 

;; Τό προσκύνημά Σας εiς τό νεκροταφείον τών εν
δόξων νεκρών Σας πού έπεσαν εiς αύτά τά χώματα 

aποτελεί χειρονομία ν ή όποία δέν καλύπτει μόνον τό 

παρελθόν. Άπευθύνεται εξ !'σου καί πρός τό μέλλον. 

'Επιβiβαιώνει τήν βαθείαν dλληλεγγύην τών δύο 
λαών μας εiς τόν dγώνα διά τήν προάσπισιν του εύ

ρωπαϊκου πολιτισμου καί εiς τήν εiρηνικήν προσπά

θειαν διά τήν βελτίωσιν τής μοίρας του aνθρώπου. 

;;Προπίνω εiς ύγείαν 'Υμών, κύριε πρόεδρε, εiς 

ύγείαν τής εύγενεστάτης καί dνταξίας συντρόφου 

Σας κυρίας Ντέ Γκώλ, ώξ καί ύπέρ τής εύτυχίας καί 

τής εύημερίας του γαλλικου έθνους». 

Σέ άπάντηση τής προσφωνήσεως τοϋ Κ. Καρα

μανλή, ό Γάλλος πρόεδρος είπε: 

«Κύριε πρωθυπουργέ, 

»Μέ συνεκινήσατε βαθύτατα, όμιλών μέ τόν τρόπον μέ 

τόν όποίον ώμιλήσατε . 'Ανεφέρατε τόν ίδιαίτερον χαρα

κτήρα τής περιοχής αυτής τής 'Ελλάδος, τής Βορείου 

'Ελλάδος, είμαι δέ πολύ ευτυχής, διότι ήδυνήθην νά εύρε

θ& είς αυτήν. Διότι αυτόν τόν ίδιαίτερον χαρακτήρα είχον 

τήν ευκαιρίαν νά τόν αναλογισθώ, νά τόν αίσθανθώ, νά τόν 

έκτιμήσω είς τάς ψυχάς καί έπί τόπου νά τόν άντιληφθώ μέ 

τούς οφθαλμούς μου, άφου, προηγουμένως, τό είχα κάμει 

έπί του χάρτου. Είναι διά τήν χώραν σας μία περιοχή ύψί

στης σημασίας από απόψεως έθνικής, οικονομικής, πολι

τικής, στρατιωτικής, ώς καί από απόψεως τfjς άμύνης σας 

καί τής ίδικής μας αμοιβαίως. 'Επιθυμώ νά σaς έκφράσω 

τήν έντύπωσιν καί τής λαμπρaς παρελάσεως, τήν όποίαν ό 

έλληνικός στρατός ήθέλησε νά μου προσφέρη. 

»' Αποκομίζω καί ζητώ νά τό πιστεύσητε, Σείς ·Υψηλό
τατε, σείς κύριε πρωθυπουργέ, καί σείς κύριοι στρατηγοί, 

ένθάρρυνσιν διά τήν Γαλλίαν, ή όποία είχε τήν ευκαιρίαν 

νά ίδη καί νά διαπιστώση άπ' ευθείας, δτι ή σύμμαχός της 

·Ελλάς είναι σταθερά αποφασισμένη καί καλώς συγκρο

τημένη διά νά ύπερασπίση τό εδαφός της είς αυτό ακριβώς 

τό σημείον, δπου ή άμυνα είναι άναγκαία διά τήν Ευρώ

πην. Είναι μία περιοχή, ή όποία, δπως τό ύπεγραμμίσατε, 

ύπήρξεν αρχικώς ή περιοχή του 'Αλεξάνδρου καί του 

'Αριστοτέλους. 

))'Έγραψα μετριοφρόνως δτι εύρίσκομεν πάντοτε τόν 

'Αριστοτέλην είς τό βάθος τών νικών του 'Αλεξάνδρου. 

Μέ άλλας λέξεις άνευρίσκομεν διαρκώς τήν σοφίαν καί 

τήν λογικήν είς τό βάθος τής στρατιωτικής τέχνης. 'Επί 

πλέον είναι μία περιοχή ή όποία ύπήρξε τό αντικείμενον 

κάθε είδους έχθρικών βλέψεων, δηλαδή ίστορικών περιπε

τειών, σκληρών καί δυσκόλων. Περιοχή ή όποία ύπήρξε 

- τό ύπενθυμίσατε, καί σaς ευχαριστώ δι' αυτό - τό 

θέατρον έπιχειρήσεων διά τήν έλευθερίαν κατά τήν διάρ

κειαν τοϋ Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, δπου Γάλλοι 

στρατηγοί, ονομαζόμενοι Σαράιγ, Γκιυγιωμa, Φρανσέ ντ' 

'Επερέ, είχον τήν τιμήν νά διοικουν είς αυτήν τήν γήν τάς 
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συμμαχικάς δυνάμεις, μεταξύ τών όποίων εύρίσκοντο Εύ

ρωπαίοι, 'Αφρικανοί καί στρατιώται τfjς Μαδαγασκάρης. 

·»Σήμερον, κύριε πρωθυπουργέ, δπου εtμεθα ό εlς παρά 

τό πλευρόν του aλλου, μέ τάς χείρας συνεσφιγμένας, ένώ

πίΟν του iδίου άνθρωπίνου καθήκοντος καί τών iδίων 

άναγκών άμύνης, δέν νομίζω δτι θά ήδυνάμεθα νά εϋρωμεν 
τόπον πλέον εύνοϊκόν, δπού ή γαλλοελληνική άλληλεγγύη 

εγινε καταφανής εiς δλους. ToiJτo είναι άληθές καί ή περί

φημος ύποδοχή του λαου τfjς Θεσσαλονίκης συνέβαλεν εις 

τό νά καταστήση σαφές δτι ή &λληλεγγύη αύτή πηγάζει 

καί έκ βάθους καρδίας. .
0 

>>Σάς εύχαριστώ δι' αύτό τό όποίον εtπατε διά τάς σχέσεις 

μας καί διά τήν σημασίαν τήν όποίαν ή πρόσφατος εύκαι

ρία αύτfjς τfjς συναντήσεως ήμών καί τών ύπουργών μας 

εσχε διά τήν δυνατότητα περαιτέρω συσφίγξεως τών σχέ

σεών μας. Ε\:μεθα εύτυχείς δι' αύτό, πιστεύσατέ με .. . >>. 

Μέ τή λήξη τfjς επισκέψεως του στρατηγοί) Ντέ 

Γκώλ στήν ' Ελλαδα, εκδόθηκε τό ακόλουθο κοινό 

ανακοινωθέν: 

«'Ο στρατηγός Ντέ Γκώλ, πρόεδρος τfjς Γαλλικfjς Δη

μοκρατίας, καί ή κυρία Ντέ Γκώλ, παρέμειναν έν 'Ελλάδι 

εiς επίσημον επίσκεψιν άπό τfjς ι 6ης μέχρι τfjς ι 9ης Μα'ί

ου ι963, κατόπιν προσκλήσεως τών Α.Α.Μ.Μ. του βασιλέ

ως καί τfjς βασιλίσσης τών 'Ελλήνων. 

»Τόν στρατηγόν Ντέ Γκώλ συνώδευσε ό ύπουργός τών 

'Εξωτερικών κ. Κούβ ντέ Μυρβίλ. 

»Κατά τήν διάρκειαν τfjς επισκέψεως ταύτης εξεδηλώ

θησαν, κατά τόν λαμπρότερον τρόπον, τά αΙσθήματα βα

θείας φιλίας, τά όποία ένώνουν τό γαλλικόν καί τό έλληνι

κόν εθνος, ατινα άμφότερα εμπνέονται ύπό του iδίου σεβα

σμοί) πρός τήν άξιοπρέπειαν του άτόμου καί ύπό τfjς iδίας 

πίστεως εiς τάς άρχάς τfjς ελευθερίας καί τfjς δημοκρατίας . 

»'Ε π ' εύκαιρίq τfjς επισκέψεώς του καί εν συνεχείq τfjς 

εiς 'Αθήνας παραμονfjς του, ό στρατηγός Ντέ Γκώλ μετέ

βη εiς Θεσσαλονίκην, πρωτεύουσαν τfjς Βορείου · Ελλά
δος. Εiς τήν περιοχήν ταύτην, δπου έκρίθη επανειλημμέ

νως ή τύχη του έλληνικου λαου, απέτισε φόρον τιμfjς εiς 

τήν μνήμην τών Γάλλων στρατιωτών τών πεσόντων κατά 

τόν Πρώτον Παγκόσμιον Πόλεμον, δτε ή Γαλλία καί ή 

'Ελλάς ήγωνίζοντο, δπως πάντοτε, ή μία παρά τό πλευρόν 

τfjς aλλης. Ή εκ Θεσσαλονίκης διέλευσις του προέδρου 

τfjς Γαλλικfjς Δημοκρατίας ύπεγράμμισεν, εν ταύτφ, τό εν

διαφέρον τό όποίον ή Γαλλία εξακολουθεί νά τρέφη διά 

τήν άσφάλειαν τfjς 'Ελλάδος. 

»'Εν &ρχτϊ τfjς έπισκέψεώς του, ό στρατηγός Ντέ Γκώλ 

εγένετο δεκτός ύπό τfjς Βουλfjς τών 'Ελλήνων, έν έπισήμφ 

συνεδριάσει. 'Εξ aλλου, εσχε συνομιλίας μέ τόν πρόεδρο ν 

τfjς Κυβερνήσεως κ. Κ. Καραμανλfjν επί τfjς διεθνοuς κα

ταστάσεως καί έπί θεμάτων ενδιαφερόντων άπό κοινοί) τάς 

δύο χώρας. Οί ύπουργοί τών 'Εξωτερικών καί aλλα μέλη 

τfjς έλληνικfjς Κυβερνήσεως μετέσχον τών συνομιλιών. 

Κατά τήν διάρκειαν αύτών παρεσχέθη ή εύκαιρία δπως 

ύπογραμμισθfj ή αλληλεγγύη, ή ένώνουσα μονίμως, ε[ς τά 

θέματα &μύνης, τήν Γαλλία ν καί τήν · Ελλάδα, καί ή όποία 

έκδηλοuται σήμερον εν τφ πλαισίφ τfjς 'Ατλαντικfjς Συμ

μαχίας. Συνεζητήθησαν επίσης τά οικονομικά ζητήματα. 

Ύπεγραμμίσθη, &πό γαλλικfjς πλευράς, ή σημασία ή 

όποία αποδίδεται εiς τήν σύνδεσιν τfjς 'Ελλάδος μετά τfjς 

Κοινfjς 'Αγοράς. Έξ aλλου, έτονίσθη εξ άμφοτέρων τών 

πλευρών τό ενδιαφέρον τό όποίον τρέφουν αί δύο χώραι 

διά τήν άνάπτυξιν τfjς εύρωπαϊκfjς πολιτικfjς εiς δλους 

τούς τομείς. 

»'Η Γαλλία αναγνωρίζει τά iδιάζοντα προβλήματα τά 

όποία άντιμετωπίζει ή 'Ελλάς, δσον &φορά τόσον τήν 

&σφάλειάν της δσον καί τήν οiκονομίαν της. Εύρισκομένη 

εiς τό σταυροδρόμιον τfjς Βαλκανικfjς καί τfjς ' Εγγύς 

'Ανατολfjς, ή 'Ελλάς κατέχει, άπό άπόψεως άμύνης , βα

σικήν (essentielle) θέσιν. 'Εξ aλλου, ή οικονομική της άνά
πτυξις /;σημείωσε κατά τά τελευταία ετη, καί ειδικώτερον 

χάρις εiς τήν προσπάθειαν του έλληνικοu λαου καί τfjς 

έλληνικfjς Κυβερνήσεως, άξιοσημείωτον πρόοδον. ' Η συ

νέχισις του εργου αύτου πρέπει νά τύχη ιδιαιτέρας προσο

χfjς εκ μέρους τfjς 'Ελλάδος καί τών φίλων της. 

»'Η έλληνική Κυβέρνησις εξεδήλωσε τήν ίκανοποίη

σίν της διά τήν επίσκεψιν του στρατηγοί) Ντέ Γκώλ καί 

τήν έκτίμησίν της διά τόν ρόλον τfjς Γαλλίας εις τήν Εύ

ρώπην. Ό πρόεδρος τfjς Γαλλικfjς Δημοκρατίας άφ' έτέ

ρου εξέφρασε τήν εύγνωμοσύνην του διά τήν θερμοτάτην 

ύποδοχήν fjτις τφ επεφυλάχθη εκ μέρους τών Α.Α.Μ.Μ. 

τών βασιλέων, τfjς Βουλfjς καί τfjς Κυβερνήσεως καί όλο

κλήρου του έλληνικου λαοίί». 

Κατά τήν αναχώρησή του από τό αεροδρόμιο τfjς 

Μίκρας γιά τή Γαλλία, ό στρατηγός Ντέ Γκώλ απέ

στειλε στό βασιλέα Παuλο ευχαριστήριο τηλεγρά

φημα, στό όποίο ύπογράμμιζε δτι «ή στενή αλληλεγ

γύη τfjς 'Ελλάδος καί τfjς Γαλλίας αποτελεί πολύτι

μον αγαθόν διά τήν Ευρώπην καί τόν ελεύθερον 

κόσμον». 

Καί σέ τηλεγράφημά του πρός τόν Κ. Καραμαν

λή, ανέφερε: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Κατά τήν λfjξιν μιάς επισκέψεως, αί εκ τfjς όποίας 

άναμνήσεις θά παραμείνουν άλησμόνητοι ε[ς έμέ, επιθυμώ 

νά σάς έκφράσω τάς εύχαριστίας μου διά τήν συμμετοχή ν 

τόσον ' Υμών τών iδίων δσον καί τfjς Κυβερνήσεως εις τήν 

ύποδοχήν πού μου επεφυλάχθη έν · Ελλάδι. 

» Ύ πfj ρξα iδιαι τέρως εύτυχής διότι μου εδόθη ή εύκαι
ρία νά σάς έπανίδω καί νά εξετάσω μεθ' ύμών τά προβλή

ματα τά όποία αντιμετωπίζουν αί δύο χώραι μας. 

»ΕΙμαι πεπεισμένος δτι ή 'Ελλάς καί ή Γαλλία, πού 

εχουν τόσα πολλά κοινά συμφέροντα καί ιδεώδη , θά ε~

ρουν κατά τούς προσεχείς μfjνας καί ετη νέα κίνητρα δπως 

άναπτύξουν καί καταστήσουν ετι περισσότερον στενήν, 

τήν φιλίαν καί τήν συνεργασίαν των»275 . 

'Η επίσκεψη του προέδρου Ντέ Γκώλ στήν 'Ελ

λάδα αποτέλεσε αντικείμενο ευρύτατων αναφορών 

καί εκτενών σχολίων του διεθνοuς τύπου. 

Στή Γαλλία ή «Le Monde» προέβη σέ έκτενfj πε
ριγραφή τfjς επισκέψεως, ένώ σέ ι'iρθρο της μέ τίτλο 

«'Ένα προσκύνημα», μεταξύ ι'iλλων, θά γράψει: 

'Ο ρόλος τfjς Γαλλίας εις τούς κόλπους τfjς Εύρωπαϊ

κfjς Οικονομικfjς Κοινότητος, ή προσωπικότης του &ρχη

γοu του Κράτους, τόν όποίον δέν κατώρθωσαν νά κάμψουν 
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οϋτε οί έχθροί, οϋτε οί σύμμαχοι, ή χειραφέτησις τής 

'Αλγερίας πού είχεν ώς άποτέλεσμα τήν έξαφάνισιν ενός 

παλαιου θέματος διαφωνιών, τό αϊσθημα μιάς βαθείας συγ

γενείας μεταξύ δύο εστιών πολιτισμου, δλα αύτά έπέτρεπον 

νά προβλεφθή ή ύποδοχή πού έπεφύλαξεν ό λαός τών 

'Αθηνών, τόν ένθουσιασμόν του όποίου δέν ηδυνήθησαν 

νά άναχαιτίσουν τά αύστηρά προληπτικά αστυνομικά μέ

τρα . 'Εν τούτοις, δέν είναι δυνατόν νά έξαχθουν συμπερά

σματα κατ' αποκλειστικότητα. 'Η 'Ελλάς εχει μεγάλην 

ανάγκην δλων τών συμμάχων της, ωστε δέν δύναται νά 

έκλέξη μεταξύ αύτών. Αί άμερικανικαί καί γερμανικαί 

έπενδύσεις ύπερβαίνουν κατά πολύ τάς δυνατότητας τής 

γαλλικής οiκονομίας . τέλος, οί πολιτικοί κύκλοι τής δεξι

άς ύφίστανται έκ παραδόσεως τήν έπίδρασιν τών 'Αγγλο

σαξόνων, καί τής αριστεράς τήν έπίδρασιν τής 'Ανατολής, 

περισσότερον από έκείνην τής χώρας μας. 'Οπωσδήποτε 

πρόκειται περί επιχειρημάτων τών ιθυνόντων, οί όποίοι 

είναι ύποχρεωμένοι νά λαμβάνουν θέσιν έπί τ'Ό βάσει 

συμφερόντων καί ύπολογισμών, ένώ ό λαός άκούει μόνον 

τήν φωνήν τής καρδίας του . 

Μέ τίτλο«' Ο Ντέ Γκώλ προσφέρει εiς τάς 'Αθή

νας τήν προστασίαν τfjς Γαλλίας», ή «Le Combat» 
σχολίαζε: 

'Ο στρατηγός Ντέ Γκώλ περιλαμβάνει τήν 'Ελλάδα εiς 

τήν συγκρότησιν τής πολιτικής ενώσεως τής Εύρώπης, διό

τι αί τύχαι τής ·Ελλάδος καί τής Γαλλίας είναι άλληλένδε

τοι καί διότι ή Γαλλία θεωρεί αύτήν άλληλέγγυον πρός τό 

μέλλον τής 'Ελλάδος. 'Η Γαλλία είναι διαθετειμένη νά 

αναλάβη τήν διαδοχήν τής 'Αμερικής δι' οiκονομικήν 

βοήθειαν πρός τήν 'Ελλάδα. 'Η Γαλλία συμμετέχει ήδη 

εiς δάνειον τών 125.000.000 δολλαρίων τής Κοινής 'Αγο
ράς πρός τήν 'Ελλάδα. Κατ' έπέκτασιν, δεδομένου δτι οί 

'Αμερικανοί έκκενώνουν τάς μεσογειακάς των βάσεις, θά 

ελθη ή μέρα, καθ' ην ή γαλλική πυρηνική δύναμις θά είναι 

εiς θέσιν νά διαδεχθή τήν 'Αμερικήν, έάν αϋτη μετά τήν 

liρσιν τής οικονομικής βοηθείας αποφασίση νά άποσύρη 

καί τήν στρατιωτικήν της προστασίαν. Τό γαλλικόν κεφά

λαιον προτίθεται νά προβή εiς έπενδύσεις πρός κατασκευ

ήν διυλιστηρίων, ναυπηγείων και θερμοηλεκτρικών έγκα

ταστάσεων276. 

Το περιοδικό «Paris Match», σέ πολυσέλιδο 

aφιέρωμά του στήν 'Ελλάδα, δημοσίευσε μεταξύ 

άλλων καί επιστολή τοί> δημοσιογράφου Ζάν Φαρ

ράν στό στρατηγό Ντέ Γκώλ, γιά νά «ενισχύση 

οiκονομικώς τήν 'Ελλάδα, διότι αϋτη βαδίζει». Μέ 

εiσαγωγικούς τίτλους «Οί 25 αiώνες τfjς 'Ελλάδος 
aτενίζουν τόν Ντέ Γκώλ», «Τό πεπρωμένον μας δέν 

εiναι εiς τήν ΟUάσιγκτων ή τήν Μόσχαν, aλλά μένει 

επί τfjς 'Ακροπόλεως», ό Γάλλος δημοσιογράφος 

στήν επιστολή του θά τονίσει: 

«Εiς τήν χώραν αύτήν, δπου αί έπαναστάσεις, οί σει

σμοί, ό έμφύλιος πόλεμος, ό καλπάζων πληθωρισμός, αί 

σφαγαί, ό λιμός, αί εiσβολαί άλληλοδιαδέχοντο άδιακό

πως έπί εϊκοσiν ετη, ή Γαλλία, εiς τήν όποίαν τίποτε τό 
αξιόμi:μπτον δέν δύναται νά προσαφθή, δύναται νά άνακτή-

ση τό μερίδιον τής έπιρροής της - νόμιμον καί έπιθυμη

τόν ... 'Εάν όνειρεύεσθε νά γίνετε ό δμοσπονδοποιός μιάς 
αύθεντικής Εύρώπης, ακριβώς εiς τήν 'Ακρόπολιν επρεπε 

νά ζητήσετε τήν ανάθεσιν τής άποστολής»277 . 

'Η «France Soin>, αναφερόμενη στήν επίσκεψη 
τοί> Γάλλου προέδρου στη Θεσσαλονίκη, επεσήμα

νε: 

'Ο στρατηγός Ντέ Γκώλ έπέλεξεν ώς τελικόν σκηνικόν 

τήν Θεσσαλονίκην, διά νά ύπογραμμίση συμβολικώς τήν 

σημασίαν του ταξιδίου του. Νά καταδείξη δτι ή Γαλλία 

προτίθεται νά έπιδείξη ηύξημένον ένδιαφέρον διά μίαν πε

ριοχήν του κόσμου, τήν 'Ελλάδα, σταυροδρόμιον μεταξύ 

του δυτικου καί του σλαβικου κόσμου. 

Τέλος, ή «La Nation», μέ τίτλο «'Ο Ντέ Γκώλ 
πρός τούς 'Έλληνας - 'Αλληλεγγύη 'Ελλάδος καί 

Γαλλίας εκδηλοί>ται εντός τfjς 'Ατλαντικfjς Συμμα

χίας», αναλύοντας τή σημασία του έλληνογαλλικοί> 

ανακοινωθέντος, ύπογράμμισε: 

Ή γειτνίασις τής 'Ελλάδος μετά τής Βουλγαρίας 

ύπενθυμίζει διαρκώς εiς τούς 'Έλληνας τόν ανταγωνισμόν 

τών δύο κόσμων. Ή έπίσκεψις του Ντέ Γκώλ εiς Θεσσα

λονίκην προσλαμβάνει iδιάζουσαν σπουδαιότητα, διότι, 

έκτός liλλων, ό Γάλλος πρόεδρος είναι ό τελευταίος τών 

«μεγάλων», δστις εύρίσκεται εΙσέτι ε{ς τήν έξουσίαν κατό

πιν τής άποχωρήσεως του 'Αιζενχάουερ καί του Τσώρτσιλ 

άπό τήν πολιτικήν σκηνή ν. ·Η παρέλασις 6.000 άνδρών εiς 
τήν πεδιάδα τής Θεσσαλονίκης, ή έμφάνισις τών τακτικών 

πυραύλων «τίμιος Τζών», διά τών όποίων είναι έφωδιασμέ

νος δ ελληνικός στρατός καθώς καί τών έντελώς νέων καί 

μηχανοκινήτων μονάδων προεκάλεσεν ζωηράν εντύπωσιν 

εiς τούς παρισταμένους Γάλλους στρατιωτικούς278 . 

Στή Γερμανία, ή «Die Welt» καί η «Frankfurter 
Allgemeine» δημοσίευσαν εντυπωσιακές περιγραφές 
τfjς ύποδοχfjς του Γάλλου προέδρου στήν 'Αθήνα, 

εν& ή γερμανική τηλεόραση θά παρουσιάσει aντα

ποκρίσεις καί τά ανάλογα στιγμιότυπα. Στά σχετικά 

σχόλια ή επίσκεψη τοί> στρατηγοί> Ντέ Γκώλ συνδυ

αζόταν μέ τή γενικότερη ευρωπαϊκή πολιτική του καί 

τονιζόταν «ή μεγαλειώδης ύποδοχή τfjς δποίας ετυ

χεν δ στρατηγός εiς τάς 'Αθήνας, γεγονός όχι άσχε

τον μέ τήν τελευταίαν εξέλιξιν τών έλληνοαγγλικών 

σχέσεων, συνεπεί~ τών γνωστών ενοχλήσεων τfjς 

βασιλίσσης Φρειδερίκης, ύπό aριστερών στοιχείων 

του Λονδίνου»279 . 

Καί δ aπεσταλμένος τfjς «Guardian» στήν 'Αθή
να μετέδιδε: 

'Η πάνδημος ελληνική ύποδοχή πρός τόν κ. Ντέ Γκώλ 

άποτελεί μελαγχολικήν άντίθεσιν πρός τήν συνεχιζομένην 

όξείαν διαμάχην διά τήν έπίσκεψιν τών 'Ελλήνων βασιλέ

ων ε{ς τήν 'Αγγλίαν . 'Υπάρχει βάσιμος λόγος διά τήν κα

λήν ύποδοχήν τών 'Ελλήνων πρός τόν Γ άλλον πρόεδρον 

καί ούτος είναι δτι έμειώθη ή πρός τήν 'Ελλάδα άμερικα-
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νική βοήθεια καί αϋτη τώρα προσβλέπει είς τούς Ι:ταίρους 

της τής Κοινής 'Αγοράς δπως άναλάβουν τό βάρος τό 

όποίον εφερεν ή ' Αμερική κατά τήν τελευταίαν δεκαπε,y

ταετίαν. 

Καί ό ανταποκριτής θά παρατηρήσει: 

' Ο ευφυής Κ. Καραμανλής δυνατόν νά μ ή είναι ετοιμος 

δπως άντικαταστήση τήν άμερικανικήν πραγματικότητα 

μέ τάς γαλλικάς όπτασίας καί δέν είναι πιθανόν ή δύναμις 

κρούσεως νά ίσοφαρίζη τόν 6ον στόλον ώς στήριγμα άπα

ραίτητον τής Ι:λληνικής άσφαλείας . 

Οί «New York Times» θά έκφράσουν τή βεβαιό
τητα δτι «ή έλληνική πολιτική παραμένει ή {δία καί 

μετά τήν έπίσκεψιν του στρατηγοu Ντέ Γκώλ». 

'Επεσήμαιναν, ώστόσο, τίς προοπτικές «εύρείας 

γαλλικής συμμετοχής εiς τήv οiκονομικήν ανάπτυξιν 

τής ·Ελλάδος» καί παρατηροϋσαν δτι «από έλληνι

κής πλευράς διετυπώθησαν παράπονα πρός τήν Γαλ

λίαν διά τήν iiνισον μεταχείρισιν τής ·Ελλάδος έν 

συγκρίσει μέ τήν Τουρκίαν, αναφορικως μέ τήν σύν

δεσιν τής τελευταίας μέ τήν ΕΟΚ - εiς τήν όποίαν 

είχε συγκατανεύσει ή ' Ελλάς- t'iνευ αναλήψεως οί

ασδήποτε ύποχρεώσεως». Καί, τέλος, ύπογράμμιζαν 

τό γεγονός δτι <ωί 'Έλληνες έξέφρασαν τόν φόβον 

πώς ή εύμενής μεταχείρισις τής Τουρκίας θά αποβή 

εiς βάρος των έλληνικων οiκονομικων συμφερόν
των»2κο. 

Τέλος, τό «Economist», σέ έκτενή ανάλυση των 
έλληνογαλλικων σχέσεων, σέ συνάρτηση μέ τήν το

ποθέτηση τής έλληνικής πολιτικής εναντι των ΗΠΑ, 

στίς 25 Μα"ίΌυ, θά γράψει : 

· Η έπίσκεψη τοϋ στρατηγοϋ Ντέ Γκώλ πού τελείωσε 
τήν 19ην Μαtου, έξέθεσε τούς 'Έλληνες σέ μεγάλη καί 

ίσχυρή δόση γαλλικής γοητείας. ·Η κίνηση τοϋ στρατη

γοϋ άσφαλως προήγαγε τό γόητρον τής Γαλλίας σέ μιά 

χώρα, στήν όποία, άπό τήν γαλλική συνθηκολόγηση τό 

1940, είναι φανερή ή άγγλοαμερικανική έπιρροή. 'Αλλά ή 
αυθόρμητη, ένθουσιώδης άνταπόκριση τοϋ Ι:λληνικοϋ πλή

θους στό στρατηγό Ντέ Γκώλ δέν είχε καμμία σχέση μέ τά 

πρόσφατα γεγονότα στή Μεγάλη Βρετανία η τά έπανει

λημμένα παράπονα των ' Ελλήνων κατά των' Αμερικανων. 

Οuτε καί ή Ι:λληνική Κυβέρνησις θά ύπνωτίζετο άπό τήν 

έξαίρετη ρητορική ίκανότητα τοϋ στρατηγοϋ γιά νά 

άναθεωρήσει τήν παροϋσα θέση της μέσα στό ΝΑΤΟ καί 

νά προσαρμοσθεί μέ τούς Γάλλους. Μιά έφημερίς τής 

άντι~ολιτεύσεως χαρακτήρισε τήν έπίσκεψη συνοπτικά «ή 
'Ελλάδα πιστή στούς 'Αμερικανούς» . 

·Η έπιτυχία τοϋ στρατηγοϋ Ντέ Γκώλ ήταν ψυχολογι

κή καί τά άποτελέσματα θά είναι μακροπρόθεσμα. Οί γκω

λικές ίδέες περί έθνικής άξιοπρεπείας ε χουν άπήχηση στή 

νεώτερη γενεά των 'Ελλήνων πού θεωροϋν τό Γάλλο πρό

εδρο ώς ενα σύμβολο μιάς Ευρώπης πού έπιθυμεί νά άπο

σπασθεί άπό τήν πλέον των εϊκοσι έτων πειθαρχική άγ

γλοαμερικανική κηδεμονία . Οί νεαροί αυτοί διανοούμενοι 

δυσπιστοϋν άπέναντι στήν άγγλοαμερικανική ήγεσία πού 

τούς φαίνεται δτι παραβλέπει τίς έθνικές ευαισθησίες των 

μικροτέρων συμμάχων. 

Οί περισσότεροι 'Έλληνες συμμερίζονται στενά τήν 

άνησυχία τοϋ στρατηγοϋ Ντέ Γκώλ γιά τήν άσφάλεια τής 

Ευρώπης, aν καί οί 'Έλληνες ήγέτες άποφεύγουν τοποθετή

σεις πού είναι δυνατόν νά παρεξηγηθοϋν άπό τά ίσχυρότε

ρα μέλη τοϋ ΝΑΤΟ. 

'Ο Γάλλος πρόεδρος aγγιξε ενα πονεμένο σημείο δταν 

μέ δεξιοτεχνία ύπενόησε δτι ijθελε νά συστήσει μιά άνε

ξάρτητη πυρηνική δύναμη μέ τό φόβο δτι σέ περίπτωση 

έπιθέσεως στήν Ευρώπη, οί » Αγγλοι καί 'Αμερικανοί πι
θανόν νά καθυστερήσουν στή χρήση πυρηνικων δπλων, 

έκτός αν οί ίδικές τους έπικράτειες ήσαν σέ c'iμεσο κίνδυνο . 

Τά Ι:λληνικά αίσθήματα φόβου αυξήθηκαν άπό τήν άμφιβό

λου έπιτυχίας c'iσκησιν τοϋ ΝΑΤΟ στή Θράκη τό περασμέ

νο φθινόπωρο. ·Ωστόσο, έφ' δσον ό άμερικανικός 'Έκτος 

Στόλος παραμένει στή Μεσόγειο, ή μόνη άπτή προστασία 

πού μπορεί ή 'Ελλάς νά εχει σέ περίπτωση έκτάκτου 

άνάγκης, οί 'Έλληνες θά άποδεχθοϋν τήν άμερικανική 

προτεραιότητα στή δυτική aμυνα. 'Αλλά ό στρατηγός Ντέ 

Γκώλ εσπειρε τούς σπόρους ίδεων πού μποροϋν νά ώριμά

σουν κάτω άπό κατάλληλες συνθήκες. 

·Η γαλλική έπιρροή στήν ·Ελλάδα, τής όποίας ή βάση 

πρό τοϋ πολέμου ήταν πνευματική, εχει λάβει ενα πιό πρα

κτικό ένδιαφέρον στά πρόσφατα χρόνια. Στατιστικές, κατά 

τήν διάρκεια τής έπίσκεψης Ντέ Γκώλ, δείχνουν δτι ή 

Γαλλία είναι δεύτερη μόνο ώς πρός τίς ΗΠΑ σέ βιομηχα

νικές έπενδύσεις στήν 'Ελλάδα, καί εχει τοποθετήσει πε

ρίπου 98,8 εκατομμύρια δολλάρια γαλλικων κεφαλαίων. 
»Εχει ετσι άποκτήσει σοβαρόν ένδιαφέρον στήν παραγω

γήν έλληνικοϋ άλουμινίου, νίκελ, λιπασμάτων, fιλεκτρι

κων συσκευων καί aλλων είδων. 

'Όταν ό στρατηγός Ντέ Γκώλ μιλοϋσε γιά τό σχέδιό 

του περί έπεκτάσεως τής Ευρωπαϊκής Οίκονομικής Κοινό

τητος σέ πολιτική ενωση ύπονοοϋσε καθαρά δτι τό βέτο 

του γιά τήν Βρετανία ήταν όριστικό. Οί 'Έλληνες δέν 

συμφωνοϋν . »Αν καί άμύνονται νά προστατεύσουν τά ίδικά 

τους προϊόντα άπό ευρύτερο άνταγωνισμό, ευνοοϋν κατ' 

άρχήν τήν βρετανική καί τουρκική ενταξη στήν Κοινή 

'Αγορά. Είπαν δμως στούς Γάλλους δτι ένοχλήθηκαν άπό 

τούς γενναιόδωρους δρους πού προσέφερε ή Κοινότητα 

στούς Τούρκους, πού άντιπροσώπευε μιά aμεση άπειλή 

στήν περιοχή γιά τίς Ι:λληνικές έξαγωγές. 'Η 'Ελλάς, πρά

γματι, έγείρει κατά τίς διαπραγματεύσεις έντάξεως τής 

Τουρκίας στ~ν Κοινή 'Αγορά τίς ϊδιες άντιρρήσεις πού 
έπεκαλείτο ή 'Ιταλία δταν γίνονταν οί διαπραγματεύσεις 

γιά τήν έλληνική ενταξη. Αυτές προκαλοϋνται άπό τό φό

βο άθέμιτου άνταγωνισμοϋ άπό χώρα πού άναλαμβάνει πε

ριωρισμένες ύποχρεώσεις άπέναντι στήν Κοινότητα άλλά 

άποδέχεται αυξημένα πλεονεκτήματα. 

»Αν καί οί έλληνογαλλικές οίκονομικές συνομιλίες 

ήσαν περιωρισμένες, οί 'Έλληνες έξήλθαν άπό αυτές μέ 

τήν έλπίδα δτι μποροϋν νά βασίζονται σέ περισσότερη 

ίσχυρή γαλλική ύποστήριξη καί ύπεράνω δλων σέ ηυξημέ

νες γαλλικές είσφορές γιά τήν έλληνική βιομηχανοποίη

ση. 'Όπως τό είπε ό στρατηγός Ντέ Γκώλ, έπεξηγώντας 

στό έλληνικό Κοινοβούλιο τήν είδική άλληλεγγύη μεταξύ 

των δύο χωρων: «'Όσο στενοί καί aν είναι, χωρίς άμφιβο

λία, οί δεσμοί συμφωνίας καί συνεργασίας, ή Γαλλία καί ή 
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'Ελλάς παραμένουν οντότητες ώς εθνη καί ώς Κράτψ>. 

Μετά τήν επάνοδό του στή γαλλική πρωτεύουσα, 

δ στρατηγός Ντέ Γκώλ επιβεβαίωσε τίς άπόλυτα θε

τικές εντυπώσεις του άπό τήν επίσκεψή του στήν 

'Ελλάδα. 'Ο ύπουργός Πληροφοριών, 'Αλαίν Πεϋ

ρεφίτ, δήλωσε δτι δ πρόεδρος Ντέ Γκώλ, μιλώντας 

στό 'Υπουργικό Συμβούλιο, «άναφέρθηκε εiς τάς 

εξαιρετικάς εντυπώσεις πού άπεκόμισε κατά τήν δι

άρκειαν τοϋ ταξιδίου του». Καί πρόσθεσε δτι «εiς τόν 

στρατηγόν έπροξένησαν εuμενfί εντύπωσιν τά δσα 

είδε, τόσον εν σχέσει μέ τήν οiκονομικήν καί κοινω

νική ν άνάπτυξιν τfίς 'Ελλάδος καί τήν στερεάν άπό

φασίν της νά προασπίση έαυτήν, δσον καί άναφορι

κώς μέ τά αiσθήματα τών 'Ελλήνων εναντι της Γαλ

λίας». 'Ο ,Γάλλος πρόεδρος ύπογράμμισε, κυρίως, 

δτι «δλα εuνοοϋν εκατέρωθεν τήν σύσφιγξιν τών πο
λιτικών, οικονομικών, στρατιωτικών καί μορφωτι

κών σχέσεων μέ τήν 'Ελλάδα». Καί ενώ δ Α. Πεϋρε

φίτ εξέφραζε «τήν ίκανοποίησιν τfίς γαλλικfjς Κυ

βερνήσεως διά τά άποτελέσματα του ταξιδίου τοϋ 

Γάλλου προέδρου», οί γαλλικές εφημερίδες δημοσί

ευαν σέ περίοπτη θέση τήν άνακοίνωση τοϋ στρατη

γοϋ Ντέ Γκώλ στήν τελευταία συνεδρίαση τοϋ γαλ

λικου 'Υ πουργικου Συμβουλίου γιά τίς συνομιλίες 

του μέ τούς 'Έλληνες iθύνοντες, καθώς επίσης καί 

γιά τίς εντυπώσεις του άπό τή θερμή λαϊκή συμμετο

χή κατά τήν επίσκεψή του. 

'Η «La Nation» συνόδευε τίς άνακοινώσεις αuτές 
μέ τίς άκόλουθες παρατηρήσεις: 

Αί εντυπώσεις, τάς δποίας άπεκόμισεν δ στρατηγός 

Ντέ Γκώλ εκ τοu προσφάτου ταξιδίου του εiς τήν 'Ελλάδα, 

ύπήρξαν πράγματι βαθύταται. Ούτος ενεπιστεύθη εiς τούς 

ύπουργούς του, δποίαν μεγάλην εντύπωσιν του προεκάλε

σαν, ούχί μόνον τά δσα εJ:δεν εiς τήν 'Ελλάδα, ή θερμοτά

τη έπίσης ύποδοχή του ύπό του λαοu, άλλά iδίως τά φιλι

κώτατα αiσθήματα δλων των ' Ελλήνων πρός τήν Γαλλίαν. 

Τά πάντα εJ:ναι λίαν εύνοϊκά καί εκ των δύο πλευρων δπως 

σ\Jσφιγχθοuν ετι στενώτερον αί πολιτικαί σχέσεις μεταξύ 

των δύο χωρων, ετόνισεν ό στρατηγός Ντέ Γκώλ. 

Στά παραπάνω, ή «Le Figaro» πρόσθετε: 

'Ο στρατηγός Ντέ Γκώλ κατενθουσιάσθη, iδίως άπό 

τήν <'iψογον καί επιβλητικήν i;μφάνισιν των έλληνικων ένό

πλων δυνάμεων κατά τήν στρατιωτικήν παρέλασιν εiς Σέ

δες καί διά τήν αύθόρμητον ιcαί ενθουσιώδη συμμετοχήν 

του λαοu τής μακεδονικής πρωτευούσης εiς δλας τάς λα

βούσας χώραν εκδηλώσεις. 

Καί η «Le Combat» άνέφερε: 

' Ο Γάλλος πρόεδρος έντυπωσιάσθη άπό τόν ρυθμόν 

οικονομικής καί κοινωνικής άναπτύξεως τής χώρας καί 

άπό τήν θέλησίν της δπως όργανώση τήν <'iμυνάν της281 . 

Στό μεταξύ, συνοψίζοντας τά άποτελέσματα άπό 
τήν επίσκεψη· τοϋ Γάλλου προέδρου στήν 'Ελλάδα, 

ο υπουργός τών 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, σέ συ

νέντευξή του στόν άνταποκριτή της «Le Monde», Α. 
Πασερόν, πού άναδημοσιεύτηκε στίς 21 Μαίου, με
ταξύ άλλων άνέφερε: 

- Ποίον πολιτικόν ενδιαφέρον άποδίδετε, κύριε 

ύπουργέ, εiς τό ταξίδιον του στρατητοu Ντέ Γκώλ; 

Ε. 'Αβέρωφ: Είχομεν συνομιλίας γενικής φύσεως επί 

τής Εύρώπης καί έπί τής γεωγραφικής ζώνης μας. ' Επίσης, 

εϊχομεν συνομιλίας επί των διμερων προβλημάτων. Τό 

σπουδαιότερον άποτέλεσμα του ταξιδίου τούτου εlναι δτι ή 

άτμόσφαιρα, ή όποία ήτο ήδη καλή , κατέστη άκόμη καλυ

τέρα κατά τρόπον ωστε προβλέπω εiς τό έγγύς μέλλον μίαν 

κατά πολύ στενωτέραν έλληνογαλλικήν συνεργασίαν εiς 

δλους τούς τομείς. 

- Περιλαμβάνεται εiς τούς τομείς αύτούς καί ή <'iμυνα; 

Ε. 'Αβέρωφ: Τοuτο εlναι όλιγώτερον εϋκολον παρ' 

δσον εiς τούς <'iλλους τομείς. Δι' εiδικούς λόγους ύπολογί-· 

ζομεν πρό παντός έπί των έλληνικων στρατιωτικων δυνά

μεων μέ ύλικήν ύποστήριξιν έκ μέρους των συμμάχων μας. 

Δεδομένου δμως δτι αί δυνάμεις μας ε{ ναι έφωδιασμέναι μέ 

άμερικανικόν ύλικόν, ή Γαλλία δέν δύναται νά μaς βοηθή

ση πάρα πολύ ύπό τήν εποψιν αύτήν. Πέραν τούτου, εiς 

περίπτωσιν πολέμου ύπάρχει ή στρατιωτική έγγύησις του 

ΝΑΤΟ, ή όποία iσχύει διά τά σύνορά μας. 

- Εiς τό οiκονομικόν πεδίον; 

Ε. 'Αβέρωφ: Καί έπί του θέματος τούτου, τό δημιουρ

γηθέν κλίμα θά εχη μεγάλην σπουδαιότητα. Έν τούτοις, 

άγαπωμεν καί τιμωμεν τούς φίλους μας καί δταν δεχώμεθα 

αύτούς, δέν τούς τείνομεν τήν χείρα όριζοντίως μέ τήν πα

λάμην εστραμμένην πρός τά άνω. 

- Συμφωνείτε μέ τάς περί Εύρώπης άντιλήψεις τοu 

στρατηγοu Ντέ Γκώλ; 

Ε. 'Αβέρωφ: 'Υπάρχουν πολύ λογικά στοιχεία εiς τήν 

άντίληψιν τοu στρατηγοu Ντέ Γκώλ περί Εύρώπης. Φρο

νοuμεν δτι εχει δίκαιον λέγων δτι ή Μ. Βρετανία δέν δύνα

ται νά εiσέλθη εiς τήν Εύρώπην, έάν δέν αiσθάνεται εύρω

παϊστί. ' Αλλ ' είναι άνάγκη νά γνωρίζη τις τί άκριβως ση

μαίνει τό «αiσθάνεσθαι εύρωπαϊστί». 'Υπάρχει προφανως 

ή δυνατότης τής ένότητος. Φρονω δτι κάποιαν ήμέραν ή 

'Αγγλία πρέπει νά άποτελέση τμήμα τής Εύρώπης. 

Γιά τήν επίσκεψη του στρατηγοϋ Ντέ Γκώλ στήν 

'Ελλάδα, δ Κ. Καραμανλfjς, σέ σημείωμα πού ύπα

γόρευσε κατά τή διαμονή του στό Παρίσι, άναφέρει: 

«Εiς τάς 16 Μαίου του 1963 επεσκέπτετο τήν 
Έλλάδά ό στρατηγός Ντέ Γκώλ, συνεπής πρός τήν 
ύπόσχεσιν, πού μου έδωσε κατά τήν τελευταίαν συ

νάντησίv μας του Μαρτίου. 7Ητο, νομίζω, τό πρώτον 

επίσημοv ταξίδι του Ντέ Γκώλ είς τό εξωτερικόν. 

Καί έκαμε τήv προτίμησιν αύτήv, δπως μου είπεv, 

διότι Ί]θελε νά τιμήση τήν 'Ελλάδα καί τήν Κυβέρ

vησίv μου. 'Η επίσκεψις αύτή προεκάλεσε ποικίλα 
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πολιτικά σχόλια καί έγράφη είς τόν ξένον τύπον καί 

ίδίως στόν άμερικαvικόν, ότι έπρόκειτο περί άλλα

γής του προσανατολισμού τής έξωτερικής πολιτικής 

τής 'Ελλάδος. "Ολα αύτά όμως ήσαν φανταστικά, 

δεδομένου ότι ούτε ή 'Ελλάς ε{χε τήν πρόθεσιν αύ

τήν άλλά ούτε ό Ντέ Γκώλ τό έπεδίωκε. Ή πρόθεσίς 

μου ήτο, χωρίς νά διαταράξω τάς σχέσεις μέ τό 

ΝΑ ΤΟ καί τήν συνεργασία ν μου μέ τήν 'Αμερική ν, 

νά συνδέσω τήν 'Ελλάδα στενώτερα μέ τήν Γαλλίαν 

έν όψει τής διαμορφώσεως τών νέων εύρωπαϊκών 

σχημάτων. Καί τούτο διότι, όπως έτόνισά καί άλλα

χοv, ή σύνδεσις αύτή, έκτός τής ύποβοηθήσεως τής 

οίκονομικής άναπτύξεως τής ; Ελλάδος, θά ένίσχυε 
καί τήν άσφάλειαν αύτής. 

»'Η έπίσκεψις του Ντέ Γκώλ μου έδημιούργησε 

καί έσωτερικά προβλήματα. 'Ολίγας ήμέρας πρό τής 

άφίξεώς του μiiς έδόθη ή πληροφορία ότι ε{χαν έλθει 

είς τήν 'Ελλάδα Γάλλοι έξτρεμισταί γιά νά τόν 

δολοφονήσουν. Οί βασιλείς ήσαν άκρως άνήσυχοι, 

διότι ό βασιλεύς έπρεπε κατά τό πρωτόκολλον νά 

τόν συνοδεύη. 'Η βασίλισσα δέ κατέστη τόσον 

νευρική, ώστε "ηύχετο νά εύρεθή κάποιο πρόσχη

μα γιά τήν ματαίωσιν τής έπισκέψεως. " Τούς ε{πα 

ότι αύτό άποκλείεται καί έδήλωσα, διά νά τούς 

καθησυχάσω, ότι θά συνοδεύσω έγώ τόν στρατηγόν 

είς όλας τάς έμφαvίσεις του, πλήν τής διαδρομής 

μεταξύ άεροδρομίου καί 'Ανακτόρων, όπερ καί 

έγένετο. 

»'Ο έλληνικός λαός έπεφύλαξε πράγματι θερμή ν 

ύποδοχήν είς τόν στρατηγόν. MoiJ έκανε έντύπωσιν 
ή συγκίνησις πού προκαλούσαν στόν ψυχρόν αύτόν 

άνθρωπον αί λαϊκαί έκδηλώσεις. VΕκανε σάν μικρό 

παιδί πού δέν μπορούσε νά συγκρατήση τόν ένθου

σιασμόν του. MoiJ έκανε έπίσης έντύπωσιν ή άντοχή 
του καί ή μνήμη του. 'Εξεφώνησε πέντε λόγους άπό 

στήθους καί άντήλλαξε χειραψίας μέ χιλιάδας άν

θρώπους. 

))Είς τήν Θεσσαλονίκην, όπου τόν έσυνόδευσα, 

καί όπου μiiς άνέμενε ό διάδοχος, έγένετο μία μεγα

λειώδης στρατιωτική παρέλασις πρός τιμήν του, με

τά τό πέρας τής όποίας μoiJ έξέφρασεν είλικρινώς 

τόν θαυμα(ψόν του διά τάς ένόπλους δυνάμεις τής 
'Ελλάδος. Κατά δέ τό παρατεθέν πρός τιμήν του γεύ

μα έξεφώνησε λόγον, είς τόν όποίον προκληθείς άπό 

μέρους μου άνεφέρθη καί είς τούς άπό Βορρiiν κινδύ

νους, τούς όποίους έχαρακτήρισε κοινούς, πράγμα 

τό όποίον προεκάλεσε τάς διαμαρτυρίας τών γειτό

νων μας. 

)) 'ο άνένδοτος άγών δέν έφείσθη ούτε του στρα
τηγού Ντέ Γκώλ. 'Η ΕΚ, άπέχουσα, ώς γνωστόν, τών 

κυβερνητικών δεξιώσεων, άλλά έπιθυμοvσα νά έλθη 

είς έπαφήν μέ τόν στρατηγόν, έπωφελήθη τής έπισκέ

ψεως τού τελευταίου είς τό 'Εθνολογικόν Μουσείον. 

'Εκεί έζήτησε νά παρουσιασθή είς τόν Γάλλον πρό-

εδρον μία έπιτροπή μέ έπικεφαλής τόν Σ. Βενιζέλον, 

ή όποία, όπως μoiJ εlπε έν συνεχείg ό Ντέ Γκώλ, 
διέπραξε τήν άπρέπειαν όχι μόνον νά τόν άπασχολή

ση μέ τά έσωτερικά μας, άλλά καί νά τού ύπενθυμίση 

ότι ή Βενιζελική παράταξις ύπήρξεν έν 'Ελλάδι ή 

φίλη τής Γαλλίας. 

)) 'Ένα άλλο περιστατικόν, τό όποίον δίδει τήν 
ψυχολογίαν τών βασιλ~ων κατά τήν έποχήν έκείνην, 

ε{ναι τό έξijς: Είς τό γεύμα, τό όποίον παρέθεσα πρός 

τιμήν τού Ντέ Γκώλ εlς τόν Ναυτικόν 'Όμιλον, έκα

μα ό ί'διος τήν σχετική ν πρόποσιν, πιστεύων ότι αύτό 

ήτο καθήκον τού καλούντος. Μετά τό γεύμα όμως 

ε{δα τούς βασιλείς νά συζητούν ζωηρώς μέ όρισμέ

νους αύλικούς. Καί όταν ήρώτησα περί τίνος έπρό

κειτο, μέ έπληροφόρησαν ότι οί βασιλείς ήσαν ήνο
χλημένοι, διότι έκανα έγώ τήν πρόποσιν άγνοήσας 

τόν βασιλέωl82• 

Ειδικότερα στίς σχέσεις του μέ τό Στέμμα τήν 

έποχή αύτή, άναφέρεται δ Κ. Καραμανλής καί σέ 

σημείωμά του, πού ύπαγόρευσε στό Παρίσι, τό 1969: 

« ... Τό 1963 ή έπίσκεψη του προέδρου Ντέ Γκώλ 
στήν 'Αθήνα προκάλεσε μεγάλο έκνευρισμό στά 

'Ανάκτορα, διότι ή βασίλισσα φοβόταν μήπως γίνει 

ό βασιλεύς θύμα ένδεχόμενης άπόπειρας κατά τού 

Γάλλου προέδρου. Οί φόβοι αύτοί δημιούργησαν με

ταξύ μας διάφορες παρεξηγήσεις, άφοv ή βασίλισσα 

έφθασε στό σημείο νά συνιστά τήν άναβολή τής έπι

σκέψεως του Γάλλου προέδρου. 

))Μετά τήν άναχώρηση του Ντέ Γκώλ καί τήν έγ

χείριση του βασιλέως, δημιουργήθηκε άλλο ζωηρό 

έπεισόδιο μέ τή βασίλισσα στόν Εύαγγελισμό. Κατά 

τήν έξοδό μου άπό τό δωμάτιο τού βασιλέως μέ συ

νώδευσε ή βασίλισσα, ή όποία μoiJ έπρότεινε νά 

άναβληθοvν οί έορτές του 'Αγίου VΟρους πού εlχαν 

προγραμματισθεί γιά τή χιλιετηρίδα του, γιά νά 

μπορέσει νά παραστεί σ' αύτές καί ό βασιλεύς. Τής 

άπάντησα ότι θά έξετάσω άν μπορεί νά γίνει άναβο

λή. Ή βασίλισσα τότε μoiJ εlπε σέ έπιτακτικό ϋφος: 

"Μά πρέπει νά γίνει". Τής έξή γη σα, ϊσως καί έγώ σέ 

ϋφος άπότομο, ότι τό θέμα πρέπει νά έρευνηθεί, διότι 

πρώτον, έχει κληθεί ό Πατριάρχης καί εlναι πιθανόν 

άν γίνει ή άναβολή, νά μήν τού δώσουν οί τουρκικές 

άρχές νέα άδεια καί δεύτερον, έχει προσκληθεί μεγά

λος άριθμός έπιστημόνων καί κληρικών άπό τό έξω
τερικό, γιά τούς όποίους θά πρέπει νά πληροφορη

θούμε έάν άνεχώρησαν άπό τίς χώρες τους ή δχι . 

Παρόλες αύτές τίς έπιφυλάξεις μου ή βασίλισσα 

έπανέλαβε τό "πρέπει", όπότε άναγκάστηκα καί έγώ 

νά τής άπαντήσω σέ έντονο ϋφος ότι ή Κυβέρνηση 

εlναι άρμοδία νά κρίνει άν πρέπει ή δχι. Ή βασί

λισσα, σέ έξαλλη κατάσταση, έπανήλθε στό δωμάτιο 

του βασιλέως, στόν όποίο έκανε έντονα παράπονα 

γιά τό έπεισόδιο»283 • 
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21 ΜΑ· Ι ·ΟΥ 1963 

'Η Κυβέρνηση τής ΕΣΣΔ έπέδωσε διακοίνωση 

στίς Κυβερνήσεις τών χωρών τής Μεσογείου, τών 

ΗΠΑ καί τής Μ. Βρετανίας, μέ τήν όποία προειδο

ποιοϋσε δτι ή παρουσία τών ύποβρυχίων «Πολάρις» 

στή Μεσόγειο θά προκαλέσει προβλήματα καί θά 

τήν ύποχρεώσει νά λάβει άντίμετρα. Ή έλληνική 

Κυβέρνηση θά άπορρίψει τή διακοίνωση. · 

22 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1963 

'Ο Κ. Καραμανλής γίνεται δεκτός άπό τό βασι

λέα Παϋλο, στόν όποίο εϋχεται «ταχείαν άποκατά

στασιν τής ύγείας του». 

Λόγω τής εκτακτης άσθένειας τοϋ βασιλέως, 

άποφασίστηκε νά άναβληθοϋν γιά ενα μήνα οί έκδη

λώσεις πού έπρόκειτο νά πραγματοποιηθοϋν στό 

"Α γιο 'Όρος στίς 25 Μαίου, γιά νά παραστεί καί ό 
ίδιος προσωπικά. Στίς έκδηλώσεις, πού άποτελοϋσαν 

τήν τελευταία φάση τοϋ έορτασμοϋ γιά τήν ΙΟΟΟετη

ρίδα τής Μοναστικής Πολιτείας τοϋ ~ Αθω, Προβλε
πόταν ή συμμετοχή τοϋ Οίκουμενικοϋ Πατριάρχη 

καί μεγάλου άριθμοϋ έπιστημόνων καί κληρικών άπό 

τό έξωτερικό. 

22 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1963 

'Ύστερα άπό έκδήλωση τής έπιτροπής γιά τή 

«Διεθνή 'Ύφεσιν καί Είρήνην» στή Θεσσαλονίκη 

καί κατά τή διάρκεια συμπλοκών μεταξύ άντιφρο

νούντων πολιτών, τρίκυκλο όχημα, στό όποίο έπέ

βαινε ό Σ. Γκοτζαμάνης, τραυματίζει θανάσιμα τό 

βουλευτή τής ΕΔΑ, Γρ. Λαμπράκη, κύριο όμιλητή 

τής συγκεντρώσεως. Προηγουμένως, σέ άλλες συμ

πλοκές, είχε τραυματιστεί ό βουλευτής Καβάλας τής 

ΕΔΑ, Γ. Τσαρουχaς. 

'Αμέσως μετά τή γνωστοποίηση τοϋ έπεισοδίου, 

ό ύπουργός Δικαιοσύνης, Κ. Παπακωνσταντίνου, 

δηλώνει δτι <ωύδείς θά διαφύγει τήν έφαρμογή τοϋ 

νόμου, ό όποίος άποτελεί τόν ύπέρτατον κανόνα είς 

τάς χώρας καί τάς δημοκρατικάς πολιτείας» καί σπεύ

δει, ϋστερα άπό έντολή τοϋ Κ. Καραμανλή, στή 

Θεσσαλονίκη, γιά τήν έξακρίβωση τών συνθηκών, 

κάτω άπό τίς όποίες πραγματοιήθηκε ό θανάσιμος 

τραυματισμός τοϋ Γ ρ. Λαμπράκη καί γιά τό συντονι

σμό τοϋ άνακριτικοϋ εργου. 

Καί ένώ ή ύπόθεση μόλις είχε είσέλθει στό προα

νακριτικό στάδιο, τό θλιβερό έπεισόδιο θά κορυφώ

σει άστραπιαία τήν πολιτική ενταση στή χώρα καί 

θά άποτελέσει τήν άπαρχή μιaς όξύτατης έκστρα

τείας τής άντιπολιτεύσεως έναντίον τής Κυβερνή

σεως. 

Πρώτος ό πρόεδρος τής ΕΔΑ, Ι. Πασαλίδης, 

ϋστερα άπό εκτακτη συνεδρίαση τής έκτελεστικής 

έπιτροπής τοϋ κόμματος, σέ δηλώσεις του ύποστήρι

ξε δτι «ό Λαμπράκης ύπέστη δολοφονικήν γκαγκ

στερικήν έπίθεσιν, όπισθεν τής όποίας εύρίσκονται 

αί _ σκοτειναί δυνάμεις τοϋ φασισμοϋ, τής βίας καί 

τοϋ πολέμου» καί τόν χαρακτήρισε «ώς τό πρώτον 

τραγικόν θϋμα τών "Πολάρις" είς τήν 'Ελλάδα». 

Καταγγέλλοντας δέ ώς «ύπεύθυνον» τήν Κυβέρνηση, 

κάλεσε τό λαό «σέ ξεσηκωμό», ωστε «ή έπίθεσις νά 

γίνη ή άρχή τοϋ τέλους τής Κυβερνήσεως τοϋ αϊμα

τος». 

'Η πολιτική όξύτητα κορυφώθηκε δμως μέ τή δή

λωση τοϋ Γ. Παπανδρέου: 

«'Η 'Ένωσις Κέντρου καταγγέλλει καί ένώπιον του 

εθνους καί ένώπιον της διεθνους κοινής γνώμης τόν άρχη

γόν της ΕΡΕ κ . Καραμανλήν, ώς ηθικόν αυτουργόν της 

πολιτικής δολοφονίας του βουλευτου Γρ . Λαμπράκη». 

Στή δήλωση τοϋ άρχηγοϋ τής ΕΚ, ό Κ. Κα

ραμανλής θά άντιδράσει μέ τή λακωνική παρατή

ρηση: 

( 

«Τό πάθος, άπό τό δποίον κατέχεται δ κ. Παπαν-

δρέου, τόν δδηyεί δχι μόνον είς πολιτικάς άλλά καί 

εiς ήθικάς άπρεπείας. Διά τήν σημερινήν του δήλω

σιν θά έντρέπεται είς δλην του τήν ζωήν)). 

Ή ΕΚ μέ άνακοίνωσή της άνταπάντησε: 

«'Ο κ. Παπανδρέου κατέχεται πράγματι άπό πάθος . 

'Αλλά δένε{ ναι οuτε προσωπικόν οuτε κομματικόν πάθος. 

Εlναι, δπως πάντοτε εiς τόν δημόσιον βίον του, τό iδεο

λογικόν πάθος της δημοκρατίας. 'Αντιθέτως, δ κ. Κα

ραμανλής κατέχεται άπό τό ευτελές καί iδιοτελές πάθος 

της φιλαρχίας, εiς τόν βωμόν της δποίας παραβιάζει τήν 

δημοκρατίαν. Καί προβαίνει εiς τήν όργάνωσιν τρομο

κρατικών δμάδων, διά τά έγκλήματα των δποίων βεβαίως 

καθίσταται ηθικός αυτουργός. Θά πρέπει διά τουτο δχι 

μόνον νά έντρέπεται εiς δλην του τήν ζωήν, άλλά καί νά 

λογοδοτήση καί ένώπιον του λαου καί ένώπιον τής δι

καιοσύνης. Καί αυτό άσφαλ&ς θά συμβη. Ή <δρα της 

κρίσεως είναι έγγύς. 

»'Εάν έπρόκειτο νά κληθη ή Βουλή, σχεδόν βέβαιον 

ε{ναι δτι ή νόθος πλειοψηφία θά άπένειμε τιμάς εiς τούς 

δολοφόνους». 

Παράλληλα, σέ άνακοίνωση τής Κοινοβουλευτι

κής 'Ομάδος τής ΕΚ, άναφερόταν: 

«'Η κοινοβουλευτική δμάς της ΕΚ δοκιμάζει βα

θυτάτην θλίψιν καί άγανάκτησιν διά τήν δολοφονίαν του 

βουλευτου Λαμπράκη καί καταγγέλλει καί ένώπιον του 

εθνους καί ένώπιον της διεθνους κοινής γνώμης τόν άρ

χηγόν της ΕΡΕ κ. Καραμανλην καί τήν παράνομον Κυ

βέρνησίν του ώς ηθικούς αυτουργούς της άνάνδρου δολο

φονίας . 

»'Η ΕΚ είχεν έγκαίρως έπισημάνει δτι ή ΕΡΕ, μ ή δυ

ναμένη πρός διατήρησιν της άρχης νά έπαναλάβη τάς μεθό

δους της 6ίας τάς δποίας έχρησιμοποίησε κατά τάς έκλο

γάς του 1961 καί λόγω της άποκαλύψεως αυτων, άλλά κυ-
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ρίως λόγω aπροθυμίας των ενόπλων δυνάμεων νά ύπηρετή

σουν τούς ό.νόμους σκοπούς της, επεδόθη είς τήν κατα

σκευήν τρομοκρατικών όργανώσεων, αί όποία ι, προσποιού

μενα ι τόν ιι'ψγιΟ.μένον λαόν, νά aσκήσουν τήν βίαν κατά 
τάς προσεχείς εκλογάς. 'Αλλά τήν επίσπευσιν τής εμφα

νίσεως αύτών επέβαλον αί μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις 

τής ΕΚ, αί δποίαι διέσπασαν τό φράγμα τής φοβίας . 

»' Η δολοφονία του βουλευτου Λαμπράκη aποτελεί δυ
στυχώς τήν αίματηράν δικαίωσιν των καταγγελιών τής ΕΚ 

καί aποτελεί επίσης τήν ό.πόδειξιν δτι ή παράνομος Κυ

βέρνησις τής ΕΡΕ, κατεχομένη aπό τό πλέγμα τής ενοχής, 

εχει ό.πόφασιν νά δδηγήση τήν χώραν είς εμφύλιον πόλε

μον. 

»'Εν όνόματι του έλληνικου λαου, του δποίου δρος 

ύπάρξεως είναι δ δμαλός πολιτικός βίος. 'Εν όνόματι τής 

δημοκρατίας, ή όποία τιμά τήν πειθώ καί άρνείται τήν βί

αν. 'Εν όνόματι του ψυχικου μεγαλείου του εθνους, τό 

δποίον άποστρέφεται τήν ό.νανδρίαν τής δολοφονίας καί 

aρνείται νά εξανδραποδισθή, επιβάλλεται ή aποπομπή τής 

Κυβερνήσεως του αϊματος πρός aποκατάστασιν τής δμα

λής λειτουργίας του δημοκρατικου πολιτεύματος. 

»Ή 'Ένωσις Κέντρου, είς τήν κρίσιμον αύτήν άSραν, 

επιτελεί ίστορικήν ό.ποστολήν. Ματαιώνει τήν πόλωσιν, 

τήν δποίαν δολίως καί ό.ντεθνικώς επιδιώκει ή ΕΡΕ καί 

άποτελεί τήν μοναδικήν εγγύησιν τής δμαλότητος καί τής 

γαλήνης τής χώρας. Πληροφορεί ή ΕΚ τήν παράνομον 

Κυβέρνησιν του αϊματος δτι είς μάτην επιχειρεί τήν τρο

μοκράτησιν. Ούδείς πρόκειται νά πτοηθή. Κάτω aπό τήν 

σημαίαν τής ό.ληθοUς δημοκρατίας, μέ τά ίδανικά τής 

ελευθερίας, τής δικαιοσύνης καί τής aρετής, ή μεγάλη 

πλειοψηφία του έλληνικου λαου, μέ τήν εμπνευσμένην 

πρωτοπορίαν τής /;λληvικής νεότητος, δ άγών τής εθνικής 

σωτηρίας θά εύοδωθή. 'Όσοι ήλπισαν δτι ή ό.νανδρία των 

τρομοκρατών θά καταβάλη τήν δρμήν τής ελευθερίας, θά 

μετανοήσουν. ·Η δημοκρατία θά νικήσψ>. 

Τέλος, τό κόμμα τών Προοδευτικών, μέ άνακοί

νωσή του, καταλόγιζε ευθύνες στήν Κυβέρνηση, «ή 

όποία απεδείχθη ανίκανος νά προλάβη τά διαδραμα

τισθέντα» καί αξίωνε «τήν παροχήν δλων τών εύκο

λιών είς τήν δικαστικήν αρχήν, διά τήν ταχυτάτην 

διεξαγωγήν καί περαίωσιν τής δικαστικής ανακρί

σεως». Καταλήγοντας, ύπογράμμιζε δτι «παρακολου

θεί τήν δλην κατάστασιν μετά ψυχραιμίας αλλά καί 

αγρύπνου προσοχής». 

Τήν έπομένη καί ϋστερα από εύρεία σύσκεψη πού 

πραγματοποιήθηκε ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καρα

μανλή καί μέ τή συμμετοχή τών ύπουργών Δικαιοσύ

νης, Κ. Παπακωνσταντίνου, Προεδρίας, Δ. Μακρή 

καί Προνοίας, Κ. Τσάτσου, δ ύπουργός 'Εσωτε

ρικών, Γ. Ράλλης, θά προβεί στήν άκόλουθη δή

λωση: 

«'Η Κυβέρνησις, εύθύς ώς ελαβε γνώσιν του θλιβερου 

επεισοδίου τής Θεσσαλονίκης, του δποίου θυμα ύπήρξε δ 

βουλευτής Λαμπράκης, εμερίμνησε, ώς γνωστόν, διά τήν 

παροχήν πάσης δυνατής ίατρικής περιθάλψεως είς τόν 

τραυματίαν, διαθέσασα, τήν μίαν νύκτα, είδικόν ό.εροπλ!ά-

νον διά τήν μεταφορά ν εξ 'Αθηνών καθηγητου ίατρου. 'Εξ 

άλλου, διά μεταβάσεως είς Θεσσαλονίκην του κ. ύπουργου 

Δικαιοσύνης εφρόντισε διά τήν επίσπευσιν των άνακρίσε

ων, άναθέσασα παραλλήλως είς τόν άποσταλέντα επί τό

που άρχηγόν τής χωροφυλακής τήν ενέργειαν διοικητικής 

εξετάσεως. 'Ο στρατηγός Βαρδουλάκης, επανελθών τήν 

!Οην έσπερινήν, θά ύποβάλη αϋριον τήν πρωίαν είς τόν κ . 

ύφυπουργόν ' Εσωτερικών τό πόρισμά του, τό δποίον καί 

θά δοθή είς τήν δημοσιότητα. 

»Μολονότι δμως δλαι αί ενέργειαι τής Κυβερνήσεως 

άπεσκόπουν είς τήν πλήρη διαλεύκανσιν τής ύποθέσεως, 

είς τήν παροχήν πάσης δυνατής διευκολύνσεως είς τήν 

δικαιοσύνην, ϊνα αuτη επιτελέση τό εργον της, όχι μόνον 

μετά τής γνωστής καί παρά παντός καλοπίστου δμολογου

μένως άντικειμενικότητος, άλλά καί μετά ταχύτητος, κα

ταβάλλονται προσπάθειαι εκμεταλλεύσεως του θλιβερου 

επεισοδίου διά πολιτικούς λόγους. 

»' Η Κυβέρνησις προειδοποιεί δτι δέν είναι διατεθειμέ
νη νά δεχθή τήν παρ' οίουδήποτε εκμετάλλευσιν του λίαν 

άτυχους γεγονότος καί τήν εξ άφορμής τούτου, δι' ό.λλο

τρίους σκοπούς, προσπάθειαν διασαλεύσεως τής δημοσίας 

τάξεως καί θά λάβη είς τήν περίπτωσιν ταύτην, πάντα τά 

επιβαλλόμενα μέτρα διά τήν περιφρούρησιν τής ήσυχίας 

του έλληνικου λαου». 

Παράλληλα, ή Κυβέρνηση, αναφερόμενη στή 

στάση τής 'Ενώσεως Κέντρου, μέ αφορμή τά θλιβε

ρά έπεισόδια τής Θεσσαλονίκης, σέ μακροσκελή 

άνακοίνωσή της, επεσήμανε: 

«'Η θέσις, τήν δποίαν ελαβεν ή 'Ένωσις Κέντρου επί 

τών γεγονότων τής Θεσσαλονίκης, πρίν ύπάρξη καί πρό

βλημα εστω δικαστικόν, δέν είναι μόνον πολιτικώς, άλλά 

καί ηθικώς καί γενικώς άπαράδεκτος . 

»I. 'Από τής έπομένης των έκλογών, ή 'Ένωσις Κέν
τρου άγωνίζεται νά δημιουργήση κλίμα άνωμαλίας καί 

άβεβαιότητος είς τόν τόπον. Πιστεύει δτι συγκαλύπτει οu

τω τήν άποτυχίαν της. Καί πρός τουτο, aπό τής πρώτης 

στιγμής, συνεπικουρουμένη άπό τήν άκραν άριστεράν, 

χρησιμοποιεί τό ψευδος καί τήν σ.υκοφαντίαν διά νά παρο

τρύνη τόν λαόν είς άναρχικάς δηλώσεις. Έκμεταλλευομέ

νη ήδη κατά τρόπον ό.νίερον τό θλιβερόν περιστατικόν τής 

Θεσσαλονίκης, διά τήν διαλεύκανσιν καί τόν κολασμόν 

του δποίου ελαβεν δλα τά επιβαλλόμενα μέτρα, ή Κυβέρ

νησις, προσπαθεί νά δώση μείζονα εντασιν είς τάς έπιδιώ

ξεις της. 

»2. Διά τήν επιτυχίαν του σκοπου τούτου άγωνίζεται 
τώρα νά ύποστηρίξη δτι ή χώρα τρομοκρατείται. Προ
σποιείται δτι λησμονεί τήν άσυδοσίαν, τής δποίας άπολαύ

ει δ άρχηγός καί τό κόμμα τής ΕΚ, τό δποίον χωρίς φρα

γμόν καί ύβρίζει καί συκοφαντεί καί κατέρχεται είς τό πε

ζοδρόμιον, ό.κόμη καί κατά παράβασιν του Συντάγματος 

καί των νόμων. 

»3. Διά νά καταστήση τάς περί τρομοκρατίας συκο
φαντίας περισσότερον έντυπωσιακάς, ή ΕΚ ίσχυρίζεται 

ότι δρουν παρακρατικαί όργανώσεις. Καί είς τό σημείον 

αύτό ή ΕΚ ψεύδεται, εν γνώσει τής ό.ναληθείας των ίσχυ

ρισμών της. ·Η Κυβέρνησις τής ΕΡΕ, στηριζομένη είς τήν 

πλειοψηφίαν του έλληνικου λαου, κυβερνά τήν χώραν 
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κατά τό Σύνταγμα, καί διά τήν /;πιβολήν τοϋ κράτους τοϋ 

νόμου βασίζεται άποκλειστικώς ε{ς τήν ύπηρεσίαν των 

οργάνων τοϋ Κράτους. Προκαλείται 'ή ΕΚ νά κατονομάση 

μίαν οίανδήποτε παρακρατικήν όργάνωσιν, εχουσαν οίαν

δήποτε σχέσιν μέ τήν Κυβέρνησιν καί τό Κράτος . ' Εάν 

ύπάρξη συγκεκριμένη καταγγελία, 'ή Κυβέρνησις θά παρα

πέμψη άμέσως τήν ύπόθεσιν εiς τήν δικαιοσύνην διά νά 

τιμωρηθοϋν οί ενοχοι, αν ύπάρχουν. 'Εάν δέν ύπάρξη συγ

κεκριμένη καταγγελία, 'ή συκοφαντία πρέπει νά στηλιτευ

θή . Δέν είναι, δμως, /;πιτετραμμένον νά δηλητηριάζεται ό 

τόπος μέ τοιαύτας άορίστους καταγγελίας, αί όποίαι χρη

σιμοποιοϋνται άπό τοϋδε διά νά παρασκευασθή 'ή διαβολή 

των επομένων εκλογών. 

»4. 'Ο κ . Γ. Παπανδρέου /;πεχείρησεν άκόμη νά συν

δυάση τά συμβάντα τής Θεσσαλονίκης μέ αuτό τοϋτο τό 

πρόσωπον τοϋ πρωθυπουργοu. 

»Είναι κρίμα, διότι ό ίδιος επειτα άπό τόσον μακρόν 

πολιτικόν βίον, /;πεφύλαξεν εiς έαυτόν τοιαύτην άπρέπει

αν. ' Ο καταλογισμός εuθυνών, καί δή προσωπικώς ε{ς τόν 

πρωθυπουργόν, ετι δέ πλέον 'ή προβολή τής κατηγορίας 

πρό τής διεθνοϋς κοινής γνώμης, άποτελεί /;νσυνείδητον 

πολιτικήν καί /;θνικήν άπρέπειαν, τήν βαρύτητα τής δποί

ας /;κτιμοϋν κατ ' άξίαν οί ψύχραιμοι κριταί καί διά τήν 

δποίαν αισθάνονται άηδίαν δσοι δέν εχουν τυφλωθή άπό 

τό πολιτικόν πάθος. 

»5. Τό ύπάρχον αuτήν τήν στιγμήν εiς τήν χώραν μας 
κλίμα πολιτικής όξύτητος δέν τό /;πεδίωξεν 'ή Κυβέρνησις . 

Κινούμενος άπό άρχομανίαν, τό /;καλλιέργησεν δ κ. Πα

πανδρέου μέ τήν άνεπιφύλακτον συνεπικουρίαν τής ΕΔΑ. 

Καί θά άναγνωρισθή ε,iς τό /;νεργητικόν τής Κυβερνήσεως 

δτι άνεξαρτήτως τοϋ τελευταίου περιστατικοϋ τής Θεσσα

λονίκης , /;πέτυχε νά διατηρήση άπαραμείωτον τό κϋρος 

τοϋ νόμου καί νά άποτρέψη αίματηρά επεισόδια παρά τάς 

καθημερινάς τοϋ άρχηγοϋ τής ΕΚ παροτρύνσεις άσεβείας 

πρός τόν νόμον καί τήν τάξιν. 

»Καί εiς αλλας /;ποχάς πολιτικής όξύτητος περιστατικά 

άνάλογα ελqβον χώραν καί μάλιστα σοβαρώτερα εiς εκτα

σιν, καί εiς τήν χώραν μας καί εiς δλας τάς χώρας τοϋ 

κόσμου . Δέν εύρίσκονται δμως πάντοτε οί άδίστακτοι δη

μοκόποι, οί δποίοι χρησιμοποιοϋν τά περιστατικά ταϋτα 

ώς άφορμήν καπηλείας, διά νά ύποδαυλίσουν τόν φανατι

σμόν καί νά παρωθήσουν τάς μάζας ε{ς /;γκληματικάς /;κ

δηλώσεις. 'Αλλά εiς ώρισμένους κύκλους τής άντιπολιτεύ

σεως εχει εκλείψει προφανώς οχι μόνον τό αίσθημα τής 

άξιοπρεπείας καί τοϋ μέτρου, άλλά καί 'ή στοιχειώδης επί

γνωσις τής πολιτικής ευΘύνης . 

»6. ' Η 'ήγεσία τής ΕΚ τελεί ύπό τήν ψευδαίσθησιν δτι 

δ εξαλλος φανατισμός καί 'ή μέχρι γελοιότης ύπερβολή θά 

τήν δδηγήσουν εiς τήν l:ξουσίαν. Καί εμφανίζεται πι

στεύουσα δτι τό πεζοδρόμιον, δπως κάποτε κατά τό 

παρελθόν, θά δυνηθή νά διαδραματίση καί τώρα τόν αuτόν 

ρόλον. 

»Δι' αuτό καί Ι;μφανίζεται 'ή ΕΚ ζηλωτής καί μιμητής 

των θλιβερών /;κείνων εκδηλώσεων άχαλινώτου δημαγωγί

ας. Πλανίiται, δμως, αν φαντάζεαι δτι 'ή κατάστασις δύνα

ται νά /;κφύγη άπό τόν δρόμον τής νομιμότητος καί τής 

δμαλότητος . Δέν πρόκειται νά επιτύχη τίποτε περισσότε

ρον άπό τήν /;νθάρρυνσιν τοϋ σταθεροϋ καί πάντοτε άνενδό

του εiς τάς επιδιώξεις του κομμουνισμοϋ. τίποτε πέραν 

αuτοϋ. Διότι δ έλληνικός λαός γνωρίζει καλύτερα άπό τόν 

κ. Παπανδρέου καί τήν 'ήγεσίαν τής ΕΚ τί σημαίνει ελευ

θερία καί δημοκρατία. Καί είναι {σχυρός καί άσφαλής θε

ματοφύλαξ των άγαθών τούτων καί δέν προτίθεται νά δια

κινδυνεύση τήν Ι;θνικήν του άσφάλειαν καί τήν κ:αθεστη

κυίαν τάξιν, διά νά ίκανοποιηθοϋν είτε 'ή προσωπική άρ

χομανία τοϋ κ . Παπανδρέου , είτε αί σκοτειναί επιδιώξεις 
τής ΕΔΑ». 

Παρά τίς άπεγνωσμένες προσπάθειες πού κατα

βλήθηκαν τόσο &πό τούς 'Έλληνες δσο καί άπό τούς 

διακεκριμένους εiδικούς γιατρούς, πού ε{χε έκτά
κτως καλέσει ή Κυβέρνηση &πό τό έξωτερικό, δ Γρ. 

Λαμπράκης έξέπνευσε στίς 26 Μα'fου . 'Η κηδεία του, 

στήν όποία συμμετείχε πλήθος κόσμου, εγινε τήν 

έπομένη &πό τό Μητροπολιτικό Ναό 'Αθηνών. Στό 

μεταξύ, μετά τήν δλbκλήρωση τής προανακρίσεως, 

ε{χε άνατεθεί ή διενέργεια τακτικής άνακρίσεως 

στόν άνακριτή τοϋ Γ' τμήματος, πρωτοδίκη Χ. 

Σαρτζετάκη. Παράλληλα, ό Γ. Παπανδρέου εσπευσε 

νά καταγγείλει τήν Κυβέρνηση γιά παρεμβολή δυ

σχερειών στό ανακριτικό εργο, επαναλαμβάνοντας 

καί τίς κατηγορίες του κατά τής Κυβερνήσεως καί 

προσωπικά τοϋ Κ. Καραμανλή: 

«"Εν εκ των δύο πρέπει να·συμβαίνει: 'Ή 'ή Κυβέρνησις 

τής ΕΡΕ καί δ άρχηγός της είναι άσυνείδητοι εγκληματίαι 

ή εχουν χάσει τόν ελεγχον τής καταστάσεως καί αλλοι 

οργανώνουν δολοφονίας πρός /;πιδίωξιν άνοσίων σκοπών. 

Καί εiς τάς δύο περιστάσεις 'ή παράνομος καί εγκληματική 

Κυβέρνησις πρέπει νά /;ξαφανισθή άπό προσώπου τής 

γής» . 

Στίς 28 Μα'fου, μετά καί τήν κατηγορηματική δή
λωση τοϋ άρμοδίου εiσαγγελέα Πλημμελειοδικών 

δτι οί αστυνομικές άρχές δέ'v παρεμβάλλουν - δπως 

εΙχε iσχυριστεί ό άρχηγός τής ΕΚ - δποιοδήποτε 

πρόσκομμα στό εργο τής δικαιοσύνης, έκδόθηκε 

κυβερνητική ανακοίνωση, ή όποία καί κατέληγε ώς 

έξή ς : 

»'Ο κ . Παπανδρέου επρεπεν, δπως θά επραττε πίiς σώ

φρων καί εντιμος πολίτης, νά άναμείνη τήν κρίσιν τής 

δικαιοσύνης . 'Αντί τούτου, επιχειρεί οχι μόνον νά προκα

ταλάβη τήν δικαιοσύνην, άλλά νά τήν ύποκαταστήση, /;πι

καλούμενος μάλιστα ψευδή περιστατικά. Τυφλωθείς άπό 

τό πάθος δέν άντιλαμβάνεται δτι ε{ς τήν τακτικήν αuτήν 

τόν χειροκροτεί μόνον δ κομμουνισμός. Τόν άποδοκιμάζει 

σύσσωμος δ έλληνικός λαός». 

Παράλληλα, ό Κ. Καραμανλής, άναφερόμενος 

στήν πολιτική έκμετάλλευση τών γεγονότων τής 

Θεσσαλονίκης, εκανε τήν άκόλουθη δήλωση : 

« Έπισημαίνω είς τ6ν έλληνικ6ν λα6ν δτι προ
καλείται σκ6πιμος σύγχυσις καί fπιχειρείται πολιτι

κή tκμετάλλευσις περί τά θλιβερά γεγον6τα τής 

Θεσσαλονίκης. Αύτήν τήν στιγμήν ή δλη ύπ6θεσις 
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καί aπό δικαστικής καί aπό διοικητικής πλευριiς 

ελέγχεται aπό aνωτάτους δικαστικούς. Τά πορίσμα

τα τών ερευνών των όφείλουν {iπαντες νά aναμείνουν 

μέ εμπιστοσύνη ν καί ψυχραιμίαν. 'Η aναyραφή καί 

υίοθέτησις aνεξελέyκτων καί πολλάκις ίιπόπτων 

πληροφοριών, tiν δέν όφείλεται εiς aσύyyνωστον 

επιπολαιότητα, προδίδει δολίους πολιτικούς σκο

πούς, πάντως δέ προσβάλλει τήν δικαιοσύνην, τής 

όποίας παραβλάπτεται τό tρyον. 

;; 'Ο έλληνικός λαός δύναται νά ε{ναι βέβαιος δτι 
καί ταχεία θά ε{ναι ή διαλεύκανσις τής υποθέσεως 

καί αι5στηραί θά επιβληθούν επί τών υπευθύνων κυ

ρώσεις. Δύναται, επίσης, νά ε{ ναι βέβαιος δ τι εiς οι5-

δένα θά επιτραπή νά διαταράξη τήν γαλήνη ν τού τό

που;;. 

Τήν έπομένη, ό ύπουργός 'Εσωτερικών, Γ. Ράλ

λης θά μεταβεί στή Θεσσαλονίκη γιά νά «παρακο

λουθήσει επί τόπου τάς επί του θέματος διοικητικάς 

ενεργείας». Κατά τήν άφιξή του στή συμπρωτεύου

σα, άπαντώντας σέ ερωτήσεις δημοσιογράφων, δια

βεβαίωσε οτι «ή Κυβέρνησις πράττει τό καθήκον 

της, τό όποίον συνίσταται εις τήν παροχήν πάσης 

διευκολύνσεως διά τήν ταχείαν περαίωσιν του εργου 

των δικαστικών άρχών». 

"Αλλωστε, στά πλαίσια τής διευκολύνσεως του 

άνακριτικου εργου καί γιά τήν άποτροπή κάθε ενδε

χομένου συγκαλύψεως ευθυνών, είχε ήδη μεταβεί 
'\ 

στή Θεσσαλονίκη, ώς άρμόδιος επιθεωρητής τής πε-

ριφέρειας, ό άρεοπαγίτης Α. Γεωργίου, στόν όποίο ή 

Κυβέρνηση άνέθεσε τήν ερευνα γιά τυχόν ύπάρ

χουσες διοικητικές ευθύνες καί τή σύνταξη σχετικής 

εκθέσεως. 'Η εκθεση του Α. Γεωργίου θά δοθεί στή 

δημοσιότητα στίς 24 'Ιουνίου καί θά συζητηθεί ευρέ
ως σέ σχετικές συνεδριάσεις τής Βουλής. 'Ωστόσο, 

σέ εγγραφό του γιά τήν πορεία των ερευνών, τό 

όποίο θά άποστείλει στό ύπουργείο Δικαιοσύνης, 

στίς 6 Ί Ιουνίου, ό Α. Γεωργίου άνέφερε οτι καί ό 

εισαγγελέας 'Εφετών καί ό εισαγγελέας Πλημμελει

οδικών τόν διαβεβαίωσαν πώς <ωυδέν πρόσκομμα 

παρεμβάλλεται εις τάς άνακρίσεις». 

Τόσο ή αυστηρή διαδικασία πού άκολουθήθηκε 

άπό τήν άρχή γιά τή διαλεύκανση τής θλιβερής ύπο

θέσεως καί τήν επιβολή κυρώσεως στούς ύπευθύ

νους, οσο καί τά βουλεύματα πού θά εκδοθουν στή 

συνέχεια άπό τό Συμβούλιο Πλημμελειοδικών καί τό 

Συμβούλιο 'Εφετών τής συμπρωτεύουσας, καθώς καί 

ή άπόφαση του Κακουργοδικείου άπήλλαξαν τήν 

Κυβέρνηση καί τόν ίδιο τόν Κ. Καραμανλή άπό κάθε 

ευθύνη, ήθική ή ποινική. Αυτό άποκτa ιδιαίτερη βα

ρύτητα, δεδομένου οτι τά σχετικά βουλεύματα θά εκ

δοθουν, οταν ήδη θά βρίσκεται στήν εξουσία ή ΕΚ 

ύπό τόν Γ. Παπανδρέου. 

[Ή εξέλιξη τής ύποθέσεως, μέχρι τήν εκδοση 

των όριστικών δικαστικών άποφάσεων, θά διανύσει, 

ώς πρός τίς σημαντικότερες φάσεις της, τήν άκόλου

θη πορεία (βλ. άναλυτικά, τόμος ΣΓ): 

Τόν 'Ιούλιο του 1963 θά άπαγγελθεί άπό τόν άνα
κριτή, Χ. Σαρτζετάκη, ή κατηγορία γιά ήθική αυ

τουργία στήν άνθρωποκτονία εκ προθέσεως του Γρ. 

Λαμπράκη, εναντίον του ύπομοιράρχου, Ε. Καπελώ

νη καί του Ξ. Γιοσμa. 

Στίς 14 Σεπτεμβρίου, μέ όμοφωνία εισαγγελέως 
καί άνακριτή Θεσσαλονίκης, θά κριθουν προφυλα

κιστέοι ό ύποστράτηγος, Κ. Μήτσου, οί συνταγμα

τάρχες, Ε. Καμουτσής καί Μ. Διαμαντόπουλος καί ό 

μοίραρχος Τρ. Παπατριανταφύλλου. 

Στίς 30 Μαίου 1964, ή Δήμητρα Γρ. Λαμπράκη 
καί ό βουλευτής Γ. Τσαρουχaς ύποβάλλουν μηνυτή

ριο - άναφορά - ύπόμνημα, μέ τό όποίο ζητουν νά 

στραφεί ή άνάκριση, πού βρισκόταν ήδη στό στάδιο 

τής όλοκληρώσεως καί κατά του Κ. Τσάτσου, Δ. 

Μακρή, Α. Γεροκωστόπουλου καί του ίδιου του Κ. 

Καραμανλή. Μέ συμπληρωματική άναφορά της, στίς 

5 'Ιουνίου, ή χήρα Γρ. Λαμπράκη θά διευκρινήσει 
οτι τό ύπόμνημά της «δέν εχει χαρακτήρα μηνύσεως, 

άλλά άπλώς πληροφοριακόν τοιουτον διά τήν άνά

κρισιν». 

Στίς 8 Αυγούστου 1964 ό άνακριτής Χ. Σαρτζετά
κης, μέ εγγραφό του πού επισυνάπτεται στή δικο

γραφία, θά άναφέρει στόν εισαγγελέα Πλημμελειο

δικών, Σ. Μπούτη, οτι «Κατ' εφαρμογήν του άρθρου 

72 τής Ποινικής Δικονομίας, ουδόλως συντρέχει πε
ρίπτωσις άπαγγελίας οίασδήποτε κατηγορίας κατά 

τών εν τφ άπό 30.5.64 ύπομνήματι τής Δήμητρας, 
χήρας Γρ. Λαμπράκη, άναφερομένων προσώπων, 

καθ, οσον εκ τής διεξαχθείσης άνακρίσεως ουδέν εις 

βάρος των στοιχείον προέκυψεν». 

Στίς 28 Δεκεμβρίου 1964 θά δημοσιευθεί τό ύπ' 
άριθ. 1128 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδι
κών Θεσσαλονίκης, μέ τό όποίο επιβεβαίωνεται οτι 

«ουδέν άπολύτως στοιχείον επιβαρυντικόν συμμετο

χής καθ' οίονδήποτε τρόπον» προκύπτει γιά τόν Κ. 

Καραμανλή ή γιά όποιοδήποτε μέλος τής Κυβερνή

σεως του. 

Στίς 14 'Ιουλίου 1965 τό ύπ' άριθμ. 113/ 1965 
βούλευμα του Συμβουλίου 'Εφετών Θεσσαλονίκης, 

άπορρίπτει τήν εφεση πού είχαν άσκήσει οί πολιτι

κώς ενάγοντες του βουλεύματος του Συμβουλίου 

Πλημμελειοδικών. 

Θά επαναληφθεί κατηγορηματικά οτι «ουδέ πόρ

ρωθεν τό πλέον άπειροελάχιστον μόριον ποινικής 

ευθύνης προέκυψεν εις βάρος τινός τών εν τφ ύπο

μνήματι τής 30ής Μαίου 1964 (δηλ. τής χήρας του 
Γ ρ. Λαμπράκη) άναφερομένων ώς ήθικών αυτουργών 

προσώπων, κατ' εξοχήν δέ του προέδρου τής τότε 

Κυβερνήσεως Κ. Καραμανλή καί τών μελών τής τότε 

Κυβερνήσεως». 
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τέλος, στίς 29 Δεκεμβρίου 1966, μέ aπόφαση τοϋ 
Κακουργοδικείου Θεσσαλονίκης, θά έπιβληθεί στούς 

Σ. Γκοτζαμάνη καί Ε. 'Εμμανουηλίδη, ύπεύθυνους 

γιά τό θανατηφόρο τραυματισμό τοϋ βουλευτή τής 

ΕΔΑ, ποινή καθείρξεως 11 καί 8μισυ έτων aντίστοι
χα. Στούς ύπόλοιπους, πού κρίθηκαν ύπεύθυνοι γιά 

συμμετοχή μέ όποιοδήποτε τρόπο στά έπεισόδια, θά 

έπιβληθοϋν ποινές φυλακίσεως από 3-15 μήνες, ένω 
μέ όμόφωνη aπόφαση των ένόρκων θά απαλλαγοϋν 

όλοι οί aξιωματικοί χωροφυλακής, οί κατηγορούμε

νοι γιά παράβαση καθήκοντος] . 

'Η πολιτική όξύτητα καί ό δημαγωγικός θόρυβος 

πού δημιουργήθηκε γύρω aπό τά θλιβερά γεγονότα 

τής Θεσσαλονίκης, θά aποτελέσουν πλήγμα γιά τήν 

πολιτική ζωή τοϋ τόπου καί θά έκθέσουν τή χώρα 

στή διεθνή κοινή γνώμη. Στίς 28 Μαίου, ό έπικεφα
λής τής (('Επιτροπής των 100 γιά τόν πυρηνικό aφο
πλισμό», λόρδος Μπ. Ράσσελ, δήλωνε δτι ή «ευθύνη 

διά τόν θάνατον τοϋ Γρ. Λαμπράκη βαρύνει τήν έλ

ληνικήν Κυβέρνησιν» καί έξέφραζε τήν έλπίδα δτι 

«ή ίδέα τής έπισκέψεως των 'Ελλήνων βασιλέων είς 

Λονδίνον θά έγκαταλειφθή, άλλως θά πρωτοστατήση 

είς έκδηλώσεις έναντίον των». 

Χαρακτηριστική είναι καί έπιστολή πού aπηύθυ

ναν στόν Κ. Καραμανλή δεκατρείς βουλευτές τοϋ 

'Εργατικοί> κόμματος τής Μ. Βρετανίας. Στήν έπι

στολή, μέ ήμερομηνία 28 Μαίου, αναφερόταν: 

«' Εξοχώτατε, 
»'Ως παλαιοί σύμμαχοι καί συνυπογράψαντες τήν δια

κήρυξ ι ν των δικαιωμάτων του ά.νθρώπου δέν δυνάμεθα νά 

παραμείνωμεν σιωπηλοί ενώπιον του τραγικου θανάτου 

του εν Κοινοβουλίφ συναδέλφου μας Γρηγορίου Λαμπρά

κη. 'Έχομεν συγκλονισθfi ά.πό τήν τραγωδίαν, ή όποία 

ελαβε χώραν εiς τήν Θεσσαλονίκην, δπου ό βουλευτής 

Λαμπράκης επλήγη ενώ ά.πεχώρει ά.πό μίαν συγκέντρωσιν 

εiρήνης. Θεωρουμεν τουτο ώς iσοδύναμον πρός πολιτικόν 

εγκλημα τό όποίον ε{ναι δυνατόν νά εχη παγκόσμιον ά.πή

χησιν. Λυπούμεθα δτι δέν εlχον ληφθfi αί ά.ναγκαίαι προ

φυλάξεις διά νά εξασφαλισθfi ή ά.νάλογος προστασία, δε

δομένου δτι τόσον ή aστυνομία τfjς Θεσσαλονίκης δσον 

καί ό εισαγγελεύς ε{ χ ον προειδοποιηθfi δτι θά εγένετο επί

θεσις κατά τfjς ζωfjς του. 

»'Έχομεν τήν πεποίθησιν δτι θά προβfjτε εiς ά.μέσους 

ενεργείας δπως παύσουν ύφιστάμεναι αί φασιστικαί δύνα

μικαί συμμορίαι δπως ή ΕΕΕ, ή όποία, ώς φαίνεται, ήτο 

ύπεύθυνος διά τήν πολιτικήν αότήν δολοφονίαν. Πιστεύο

μεν δτι, έάν οόδέν γίνη δπως προληφθουν περαιτέρω επιθέ

σεις κατά τfjς ελευθερίας του λόγου καί τών συγκεντρώσε

ων τfjς κοινοβουλευτικfjς aντιπολιτεύσεως εiς τήν 'Ελλά

δα, ύπάρχει ά.ληθής κίνδυνος δτι ή μεγάλη σας χώρα, πρός 

τήν όποίαν προσβλέπομεν ώς τήν κοιτίδα τής δημοκρατί

ας, είναι δυνατόν νά aπωλέση δλα τά δικαιώματα του ά.ν

θρώπου καί νά ύποκύψη εiς τόν φασισμόν». 

Ό Κ. Καραμανλής θά έπιστρέψει τήν έπιστολή, 

γράφοντας τά ακόλουθα: 

«Βεβαιώ τήν λήψιν τής έπιστολής σας. 

»'Εάν δέν μ' ένδιέφερε η διαφύλαξις τής tλλη

νοβρετανικής φιλίας θά έδικαιούμην νά θεωρήσω 

άπαράδεκτον τήν έπιστολήν σας, όπως θά έπραττεν 

ιφί ό πρωθυπουργός τής χώρας σας, έάν "Ελληνες 

βουλευταί τοv ύπεδείκνυον πώς νά συμπεριφερθή εiς 

τά θέματα τών βορείων 'Ιρλανδών ή τών κατοίκων 

τών Υ Α ντε ν ή καί τών δρώντων έν Μεγάλrι Βρετανίf! 

κατασκόπων. 

»Πιστεύω όμως ότι η πρωτοβουλία σας έμπνέεται 

άπό τά αiσθήματα φιλίας πού συνδέουν τούς δύο λα

ούς μας καί όχι άπό τήν έξωφρενικήν άντίληψιν, 

ifτις μάλιστα είδε τό φώς τής δημοσιότητος, ότι η 

χώρα σας έχει δικαιώματα κηδεμονίας έπί τής iδικής 

μου. 

))Είμαι, aλλωστε, βέβαιος ότι ύμείς καί όλόκλη

ρον τό 'Εργατικό ν κόμμα γνωρίζετε aριστα ότι πα

ρήλθεν η έπο χ ή, καθ' ifν η 'Ελλάς εlχε προστάτιδας 

δυνάμεις. Άγωνισθείσα σκληρώς διά τήν άνεξαρ

τησίαν της έναντίον του φασισμοί] καί του ναζισμοί], 

εlναι άποφασισμένη νά τήν προστατεύση καί έναν

τίον τών κομμουνιστών καί έναντίον τών συνοδοιπό

ρων των, οί όποίοι ύβρίζουν τήν 'Ελλάδα, έπεμβαί

νοντες αύτόκλητοι εiς τά έσωτερικά της. 

)) 'Εφ' όσον όμως μοv άπευθύνετε έπιστολήν πε
ριέχουσαν συστάσεις σχετικώς πρός τήν διαμορφω

θείσαν έν 'Ελλάδι κατά στα σι ν, έπι τρέψατέ μου έν τ φ 

αύτφ πνεύματι νά σiiς άπευθύνω καί έγώ ώρισμένας 

παρατηρήσεις σχετιζομένας μέ τήν έν Μεγάλrι Βρε

τανίf! κατάστασιν καί εiδικώτερον μέ τόν τρόπον 

καθ' όν ώρισμένοι έκεί πολιτικοί κύκλοι άντιμετω

πίζουν τά έλληνικά πράγματα. 

))Διά τούς λόγους, τούς όποίους είναι περιττόν νά 

έξηγήσω εiς τήν παροvσαν, ό διεθνής κομμουνισμός 

έκινητοποιήθη τελευταίως καί πάλιν έναντίον τής 

'Ελλάδος. 

))Μέ βαθείαν λύπην εlμαι άναγκασμένος νά δια

πιστώσω ότι τό έπίκεντρον τής έπιθέσεως ταύτης εiς 

τό έξωτερικόν εύρίσκεται, τήν στιγμήν τουλάχιστον 

ταύτην, έν Λονδίνφ καί εiδικώτερον εiς ώρισμένους 

κύκλους τοv 'Εργατικοί] κόμματος τής 'Αγγλίας. 

))Δέν θά διέφυγε ν άσφαλώς τής προσοχής σας ότι 

πάσης έπιθέσεως μελών ή καί όργάνων τοv 'Εργατι

κού κόμματος κατά τής ·Ελλάδος προηγούνται έπι

σκέψεις άριστερών 'Ελλήνων βουλευτών έν Λονδί

νφ. Οί5τω έξηγείται πώς αί ύπό τής ΕΔΑ έκτοξευόμε

ναι συκοφαντίαι κατά τής έλληνικής Κυβερνήσεως 

καθίστανται μετ' όλίγας ημέρας πολιτική ώρισμέ

νων κύκλων του 'Εργατικοί] κόμματος. 

))Οί5τω, τό 'Εργατικό ν κόμμα υίοθέτησεν τά ψεύ

δη τής ΕΔΑ περί ύπάρξεως δήθεν πολιτικών κρατου

μένων έν 'Ελλάδι. Μέ τό αύτό ψεvδος οί "Ελληνες 

άριστεροί έπεχείρησαν νά δημιουργήσουν θόρυβον 

έν Ίταλίf!, Γαλλίf!, Βελγίφ καί άλλαχοv, aνευ όμως 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



652 Ο ΝΤΕ ΓΚΩΛ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

άποτελέσματος. Τό ύπουργείον Δικαιοσύνης, εύθύς 

ώς ήγέρθη δ θόρυβος, έδωσεν είς τήν δημοσιότητα 

όνομαστικόν κατάλογον αύτών καί άνέφερεν δι ' ένα 
έκαστον κεχωρισμένως τά έγκλήματα τά δποία διέ

πραξαν. Πλείστοι έξ αύτών έχουν διαπράξει πολλα
πλούς φόνους, ώρισμένοι δέ, οί όλιγώτεροι, τό άδί

κημα τής έσχάτης προδοσίας. 

»'Από τήν άνακοίνωσιν αύτήν προκύπτει: 1) δτι 
16.096 κατεδικάσθησαν κατά τήν περίοδον 1945-50 
διά κοινά έγκλήματα καί άπό τακτικά δικαστήρια, αi 

δέ καταδίκαι των έπεκυρώθηκαν έν συνεχεί{l καί ά,rό 

τά άναθεωρητικά δικαστήρια. 2) 'Ότι δ άριθμός τών 
3.823 του 1955, δταν άνέλαβε ή παρουσα Κυβέρνησις 
είς τήν έξουσίαν, περιωρίσθησαν είς 959, λόγω τών 
μέτρων έπιεικίας, τά δποία έφήρμοσαν αί Κυβερνή

σεις μου. 3) "Οτι οvτοι κατεδικάσθησαν καί έφυλα
κίσθησαν ούχί έπί τών ήμερών τής ίδικής μου Κυ

βερνήσεως άλλά έπί Κυβερνήσεων, τών δποίων με

τείχε καί ή σημερινή άντιπολίτευσις. Χαρακτηρι

στικόν έπίσης τής πολιτικής τής Κυβερνήσεώς μου 

εlναι δτι οί έκτοπισμένοι διά λόγους άσφαλείας, άπό 

700 πού ήσαν τό 1955, σήμερον περιωρίσθησαν είς 6. 
»'Ενώ δμως έπί τής συγκεκριμένης καί ύπευθύ

νου αύτής άνακοινώσεως ούδεμία ήγέρθη άμφισβή

τησις, δ θόρυβος περί τό θέμα αύτό συνεχίζεται έν 

Άγγλί{l. Καί τό χειρότερον εlναι δτι δ θόρυβος αύ

τός συνεδυάσθη κατά τρόπον ήθικώς καί κοινωνικώς 

άπαράδεκτον μέ τήν πρόσκλησιν τήν δποίαν ή βασί

λισσα τής 'Αγγλίας άπευθύνει πρός τούς "Ελληνας 

βασιλείς. Αυπουμαι διότι εlμαι ύποχρεωμένος νά σiiς 

είπω δτι δοκιμάζω μεγαλυτέραν άπογοήτευσι ν διά τά 

συμβαίνοντα έν Άγγλί{l άπό έκείνην τήν δποίαν δο

κιμάζετε έσείς διά τά συμβαίνοντα δήθεν έν 'Ελλάδι. 

))Καί έρχομαι ήδη είς τό θέμα είς τό δποίον κυρί

ως άναφέρεται ή έπιστολή σας. Καθίσταται προφα

νές έκ του περιεχομένου τής έπιστολής σας δτι καί 

είς τήν περίπτωσιν αύτή ν υίοθετήσατε άβασανίστως 

τάς ψευδολογίας τής άριστερiiς, περί πολιτικής δο

λοφονίας παρακρατικών όργανώσεων, φασιστικου 

κινδύνου κ.λ.π. 

))Ε[ναι γνωστόν δτι διά τήν θλιβεράν αύτήν ύπό

θεσιν, ή δποία ήτο δυνατόν νά κριθή, ή Κυβέρνησις 

έλαβε εύθύς έξ άρχής δλα τά μέτρα διά τήν πλήρη 

καί ταχείαν διαλεύκανσιν αύτής. 

))Είς τήν χώραν σας, δταν μία ύπόθεσις εύρίσκε

ται είς χείρας τής δικαιοσύνης, ολοι άναμένουν τήν 

άπόφασίν της, καί μέχρις ov αϋτη άποφανθή, άπέ
χουν πάσης κρίσεως. Αυπουμαι διαπιστώνων δτι τήν 

άρχήν αύτήν δέν τήν τηρουν προκειμένου καί περί 

τής 'Ελλάδος καί σπεύδετε νά καταλογίσετε εύθύνας 

καί νά κατονομάσετε καί ένόχους. 

)>Τό κωμικόν είς τήν περίπτωσιν αύτήν εlναι δτι 

άποδίδετε τό έγκλημα είς τήν όργάνωσιν ΕΕΕ, fίτις 

ίδρύθη τό 1931 έπί Κυβερνήσεως 'Ελευθερίου Βενιζέ-

λου καί έπαυσε άπό είκοσαετίας νά ύφίσταται. 

)) 'Αλλά έπιθυμώ νά σiiς διαβεβαιώσω δτι, δπως 
σέβεσθε έσείς τήν δικαιοσύνην τής πατρίδος σας, 

σεβόμεθα καί ήμείς τήν δικαιοσύνην τής {δικής μας 

πατρίδος, καί δ σεβασμός αύτός ε[ ναι καθολικός. Ού

δεμία παράταξις άμφισβητεί τήν άμεροληψίαν καί 

lκανότητα τής έλληνικής δικαιοσύνης. Αύτός εlναι 

καί δ λόγος άλλωστε διά τόν δποίον όχι μόνον τήν 

δικαστικήν πλευράν τής ύποθέσεως έρευνii ή έλλη

νική δικαιοσύνη, άλλά ή Κυβέρνησις άπό πολιτική ν 

εύθιξίαν άνέθεσε τήν άναζήτησιν καί τών Ιδιωτικών 
εύθυν,ών είς άνώτατον δικαστικόν. 

))Τό περιστατικόν του τραυματισμου του βουλευ

του Λαμπράκη, ύφ' aς μάλιστα συνθήκας συνέβη, θά 

ήδύνατο νά συμβή είς οlανδήποτε χώραν, άρα καί είς 

τήν ίδικήν σας. Κατ' άκολουθίαν, είς τήν περίπτω

σιν αύτήν δέν έχει. σημασίαν τό περιστατικόν αύτό 

καθ' έαυτό, σημασίαν έχει ή θέσις τήν δποίαν έλαβε 

ή Κυβέρνησις έναντι αύτου. Καί είς τό σημείον αύτό 

ούδείς καλής πίστεως καί άπροκατάληπτος παρατη

ρητής δύναται νά άρνηθή δτι ή στάσις τής έλληνι

κής Κυβερνήσεως ύπήρξεν άνάλογος. 

)) 'Εκ τών άνωτέρω περιπτώσεων δύνασθε νά έκτι
μήσετε τήν άξίαν τών πάσης φύσεως συκοφαντιών 

κατά τής 'Ελλάδος, τάς δ ποίας διασπείρει δ διεθνής 

κομμουνισμός καί υίοθετουν άφελείς, οί δποίοι εlς 

δλας τάς χώρας συνηθίζουν νά γίνωνται συνήγοροί 

του. 

)>Oi Βρετανοί, δμως, εlναι οί τελευταίοι ol δποίοι 
έπρεπε νά παρασυρθουν άπό αύτάς τάς άνεξελέγ

κτους συκοφαντίας. Διότι οί Βρετανοί κατά τά έτη 

1943-1946 έγνώρισαν μαζί μας τάς μεθόδους δράσεως 
του διεθνους κομμουνισμου καί του έγχωρίου κομ

μουνισμου έν 'Ελλάδι. Εlναι αί αύταί μέ τάς σημερι

νάς. Τά ίδια συνθήματα, τά ίδια ψεύδη, αl ίδιαι ύπο

κριτικαί έπικλήσεις τών {δανικών τής έλευθερίας καί 

τής δημοκρατίας. Τότε έπληρώσατε τήν παραπλά

νησίν σας άπό τούς κομμουνιστάς μέ πολύ αlμα. Τώ

ρα κινδυνεύετε τήν παραπλάνησίν σας διά δευτέραν 

φοράν νά τήν πληρώσετε μέ κάτι έπίσης κατ' έξοχή ν 

πολύτιμον δι' δλους, τήν έλληνοβρετανικήν φιλίαν. 

))Πρέπει νά άντιληφθήτε έγκαίρως δτι ol κομμου
νισταί έπιχειρουν καί πάλιν νά δημιουργήσουν πρά

γματα είς τάς άγαθάς σχέσεις τών δύο χωρών μας, 

σχέσεις τάς δποίας θέλομεν στενάς καί φιλικάς, διό

τι άποτελουν ένα κρίκο ν ένισχύοντα τήν ένότητα καί 

τήν δύναμιν του Δυτικου κόσμου. 'Εν έσχάτυ άναλύ

σει, έναντί ον αύτή ς τής ένότητος καί έναντίον αύτή ς 

τής δυνάμεως στρέφεται ή κομμουνιστική έπίθεσις, 

ή δποία αύτήν τήν στιγμήν έκδηλουται έν Αονδίνφ 

καί ή δποία έλπίζω δτι μόνον πρός στιγμήν έπηρέα

σεν τάς σκέψεις σας. 

))Δέν νομίζω, πάντως, δτι συντρέχει περίπτωσις 

νά άνησυχήτε διά τήν χώραν μου. 'Η 'Ελλάς άγωνί-
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ζεται συνεχως διά τήν έλευθερίαν καί τήν δημοκρα

τίαν καί δέν πρόκειται νά παρεκκλίνη άπό τήν μεγά

λην αύτήν παράδοσιν, ή όποία συνδέεται καί μέ rόν 

χαρακτήρα του λαοv της. 

»'Αλλά είς τόν κόσμον καί ϊσως καί είς τήν χώ

ραν σας ύπάρχουν άσφαλως περιστατικά (δυστυχίας 

καί αύθαιρεσίας), τά όποία θά ιjδύναντο νά άπασχο

λήσουν τά φιλάνθρωπα .αίσθήματα σας. Θά παρεκά

λουν, ώς έκ τούτου, νά μή προσβάλλετε τόν έλληνι

κόν λαόν έπεμβαίνοvτες είς τάς έσωτερικάς ύποθέ

σεις καί μάλιστα κατά τρόπον ένισχύοντα τάς είς 

βάρος του έπιδιώξεις του διεθνοvς κομμουνισμού». 

Τήν ίδια ήμέρα δ Κ. Καραμανλής εκαμε καί τίς 

άκόλουθες δηλώσεις: 

«'Υποθέτω δτι θά έπραττε τό ϊδιον καί ό VΑγγλος 

πρωθυπουργός, έάν έλάμβανεν έπιστολήν παρομοίου 

περιεχομένου άπό "Ελληνας βουλευτάς. Διότι, ή έν 

λόγφ έπιστολή δέν άποτελεί μόνον άνεπίτρεπτον 

παρέμβασι ν είς τά έσωτερικά τής χώρας μας, άλλά 

υίοθετεί καί τάς κατά τής 'Ελλάδος συκοφαντίας του 

διεθνοvς κομμουνισμού, ό όποίος τόν τελευταίον 

καιρόν έξαπέλυσε μίαν πολύπλευρο ν κατά τής χώρας 

μας έπίθεσι ν. 

;;Μέ τήν εύκαιρίαν αύτήν διαπιστώνω μέ λύπην 

μου δτι άπό τινος χρόνου τό Λονδίνον κατέστη τό 

έπίκεντρον τής έπιθέσεως αύτής καί δτι τά ψεύδη του 

κομμουνισμού κατά τής έλληνικής Κυβερνήσεως 

καθίστανται κατά κανόνα πολιτική ώρισμένων κοι

νοβουλευτικων καί δημοσιογραφικων κύκλων στήν 

'Αγγλία. 

;;Οί5τω, υίόθετήθησαν πρότινος τά πάθη περί πο
λιτικων κρατουμένων. Τό ύπουργείον Δικαιοσύνης, 

εύθύς ώς ιjκούσθη δ θόρυβος, άνεκοίνωσεν έπισή

μως: 1) 'Ότι οί φερόμενοι ώς πολιτικοί κρατούμενοι 
κατεδικάσθησαν κατά τήν περίοδον 1945-50 διά κοι
νά έγκλήματα άπό όρκωτά δικαστήρια, όρισμένοι δέ 

δι , έσχάτην προδοσίαν, στό στρατοδικείον, των 
όποίων δμως καταδίκαι έπεκυρώθησαν έν συνεχείg 

τό 1950-51 καί άπό άναθεωρητικά δικαστήρια, 2) δτι 
ούτοι κατεδικάσθησαν έπί Κυβερνήσεων, των όποί

ων μετείχεν ή σημερινή άντιπολίτευσις καί πολύ 

πρίν άναλάβη ή παροvσα Κυβέρνησις, καί 3) δτι ό 
άριθμός αύτων άπό 3.900 τό 1955, δτε άνέλαβεν ή 
πρώτη ύπό τήν ήγεσίαν μου Κυβέρνησις, περιωρί

σθη είς 959, συνεπείg των μέτρων έπιεικείας τά όποία 
έφήρμοσεν αί5τη. Άνεκοίνωσεν έπίσης δτι οί έκτο

πισμένοι διά λόγους άσφαλείας άνέρχονται σήμερον 

μόνον είς 6 έναντι των 700 του 1955. 
;; 'Ενω δμως έπί τής συγκεκριμένης καί ύπευθύ

νου αύτής άνακοινώσεως ούδεμία ιjγέρθη άμφισβή

τησις, δ θόρυβος περί τό θέμα αύτό συνεχίζεται έν 

Άγγλίg άπό τούς lδίους κοινοβουλευτικούς καί δη

μοσιογραφικούς κύκλους. Καί τό χειρότερον, δτι ό 

θόρυβος αύτός συνδυάζεται κατά τρόπον πολιτικως 

καί κοινωνικως άπαράδεκτον μέ τήν πρόσκλησιν τήν 

δ ποίαν ή βασίλισσα τής Ά γγλίας άπηύθυνε πρός 

τούς 'Έλληνας βασιλείς. 

;;Κατόπιν δλων αύτων, θά έδικαιούμην νά εϊπω 

πρός τούς έπιστολογράφους μου, δτι δοκιμάζομεν 

ήμείς μεγαλυτέραν άπογοήτευσιν διά τά συμβαίνον

τα έν Άγγλίg άπό έκείνην τήν όποίαν δοκιμάζουν 

αύτοί διά τά συμβαίνοντα δήθεν έν 'Ελλάδι. 

;;Κατά τόν αύτόν άβασάνιστον τρόπον υίοθετή

θησαν άπό τούς ίδίους κύκλους τοv Λονδίνου τά κα

κοήθη ψεύδη τής ΕΔΑ διά τήν ύπόθεσιν Λαμπράκη. 

Εlναι γνωστόν δτι είς τήν θλιβεράν αύτήν ύπόθεσιν, 

ή όποία θά ιjτο δυνατόν νά συμβή είς οίανδήποτε 

χώραν, ή Κυβέρνησις έλαβεν εύθύς έξ άρχής δλα τά 

μέτρα διά τήν πλήρη καί ταχείαν διαλεύκανσίν της. 

Ή έλληνική δικαιοσύνη, ή όποία τυγχάνει καθολι

κού σεβασμού είς τήν χώραν μας, πέραν iής δικαστι

κής, άνέλαβε κατ' έπιθυμίαν τής Κυβερνήσεως, καί 

τήν διοικητική ν έρευνα ν τής ύποθέσεως. 'Εν τού

τοις, οί έν λόγφ VΑγγλοι βουλευταί ύποκαθιστοvν 

τήν έλληνικήν δικαιοσύνην καί άντιγράφοντες πι

στως τήν καταγγελίαν τής ΕΔΑ, όμιλοvν περί πολι

τικής δολοφονίας, καταλογίζουν εύθύνας καί κατο

νομάζουν άκόμη ώς ένοχον μίαν όργάνωσιν ή όποία 

ίδρύθη τό 1931 καί έπαυσε νά ύφίσταται μετά τόν 
πόλεμον. Εlμαι βέβαιος δτι παρομοία συμπεριφορά 

έναντι τής δικαιοσύνης τής πατρίδος των θά προεκά

λει τήν άγανάκτησιν τής κοινής γνώμης έν 'Αγγλίg. 

;;Οί Βρετανοί, δμως, ε{ναι οί τελευταίοι οί δποίοι 

θά έπρεπε νά παρασύρωνται άπό τοιαύτας συκοφαν

τίας. Διότι έγνώρισαν καί έπλήρωσαν μαζί μας κατά 

τήν περίοδον 1943-46 καί τά έγκλήματα, άλλά καί 
τάς άπατηλάς μεθόδους των κομμουνιστων. Μεθό

δους τάς όποίας έπαναλαμβάνουν καί σήμερον όμι

λοvντες δπως καί τότε, περί έλευθερίας καί δημο

κρατίας. 

;; Άλλά δημοκρατία ύπάρχει είς τήν 'Ελλάδα, 
δπως γνωρίζουν καί οί άπλως διερχόμενοι έξ αύτής. 

'Εάν δέ ύποθέσωμεν δτι ύπάρχει διαφορά τις είς τήν 

λειτουργίαv τής δημοκρατίας έν 'Ελλάδι καί έν 

Άγγλίg, αί5τη συνίσταται άκριβως εiς τό γεγονός 

δτι έν 'Ελλάδι γίνεται κατάχρησις των δημοκρατι

κων έλευθεριων. 

;; Ταvτα θά ι] το εύκολο ν είς τήν έποχήν μας νά τά 
γνωρίζουν οί συντάκται τής έπιστολής. VH, έάν δέν 
τά γνωρίζουν, θά ιjδύναντο νά τά διαπιστώσουν έπι

σκεπτόμενοι τήν 'Ελλάδα. 

;; 'Εάν, παρά ταvτα, οί άναμιγνυόμενοι εiς τά έσω
τερικά τής 'Ελλάδος έπιμένουν νά έμφανίζωνται ώς 

ύπέρμαχοι έπί διεθνοvς έπιπέδου τής δικαιοσύνης 

καί του άνθρωπισμοv, ύπάρχουν εiς τόν κόσμον καί 

ϊσως εiς τήν χώραν των περιπτώσεις, αί όποίαι θά 

ιjδύναντο νά άπασχολήσουν τά φιλάνθρωπα αiσθή-
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ματά των. 'Εκείνο τό δποίον ήμείς tπιθυμοvμεν ε{ ναι 

νά άφήσουν fίσυχον τήν 'Ελλάδα, ή δποία, άyωνι

σθείσα σκληρώς διά τήν άνεξαρτησίαν της, δέν προ
σφέρεται πλέον διά κανενός είδους πολιτικήν fί 

πνευματικήν κηδεμονίαν))284• 

Στό πλαίσιο τής προσπάθειας γιά τήν πρόκληση 

διεθνους θορύβου γύρω άπό τήν ύπόθεση έντάσσεται 

καί τηλεγράφημα τής ΕΔΑ στό γενικό γραμματέα 

του ΟΗΕ, Ού Θάντ, καί τό όποίο δ ύπουργός 'Εξω
τερικών, Ε. 'Αβέρωφ, θά δώσει στή δημοσιότητα 

στίς 6 'Ιουνίου. Τό κείμενο του τηλεγραφήματος 

εχει ώς έξής: 

«Κόμμα ·Ενιαίας Δημοκρατικής 'Αριστεράς καταγ

γέλλει δτι Κυβέρνησις Καραμανλή, ijτις εξώπλισε δολοφό

νους άνεξαρτήτου βουλευτου καί μάρτυρος είρήνης Γρη

γορίου Λαμπράκη, εξαπέλυσε κυμα άγρίας άστυνομικής 

τρομοκρατίας ϊνα παρεμποδίση έλληνικόν λαόν εκφράση 

διαμαρτυρίαν καί μετάσχη κηδείαν. ·Εκατοντάδες πολιτών 

τραυματίαι, <iλλαι έκατοντάδες συλληφθέντες, διαρκουσών 

άγριωτάτων επιθέσεων άστυνομίας, ύποστηριζομένης ύπό 

μπράβων παρακρατικών νεοφασιστικών οργανώσεων. 

»Εiς άγώνα του δι' άποκατάστασιν νόμου καί τάξεως 

καί άπόκρουσιν πολιτικου εγκλήματος καί τρομακρατικής 

βίας, χρησιμοποιουμένων ώς μέσων πολιτικής επικρατή

σεως, έλληνικός λαός ύπολογίζει επί θερμής άλληλεγγύης 

άπασών εξεχουσών προσωπικοτήτων διεθνους βίου καί 

άνθρώπων καλής θελήσεως άπανταχου γής». 

'Από τήν πλευρά τής Κυβερνήσεως, δ ύπουργός 

'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, δήλωσε δτι παραδίδει 

«τό έπαίσχυντον αύτό κείμενον εtς τήν περιφρόνησιν 

δλων τών ·Ελλήνων», ώς «μίαν έπιπλέον &πόδειξιν 

τής χρησιμοποιήσεως του ψεύδους διά τήν κατασυ

κοφάντησιν τής χώρας», ένώ τήν έπομένη, 7 'Ιουνί
ου, ϋστερα από σύσκεψη ύπό τήν προεδρία του κ. 

Καραμανλή καί τή συμμετοχή του άντιπροέδρου τής 

Κυβερνήσεως, Π. Κανελλόπουλου, καί τών ύπουρ

γών 'Εξωτερικών καί Προεδρίας, θά έκδοθεί ή άκό

λοuθη κυβερνητική άνακοίνωση: 

<Πά γεγονότα τής Θεσσαλονίκης, τά όποία άπό τής 

πρώτης στιγμής ή Κυβέρνησις άνεπιφυλάκτως άπεδοκίμα

σε καί άντιμετώπισε μέ τήν όφειλομένην σοβαρότητα, επί 

έβδομάδας τώρα γίνονται άντικείμενον μιάς άνεπιτρέπτου 

εκμεταλλεύσεως εκ μέρους τής ΕΚ καί τής ΕΔΑ. 'Επί 

έβδομάδας τώρα επιχειρείται ή εξ αύτών δημιουργία κλί

ματος άνησυχίας καί &βεβαιότητος είς τήν χώραν. Γεγονό

τα άνάλογα συνέβησαν καί είς <iλλας χώρας καί είς άλλους 

καιρούς καί δύνανται νά συμβουν όπουδήποτε. ·Η προσπά

θεια δμως νά εμφανισθή τό Περιστατικόν τουτο ώς "μέγα 
πολιτικόν θέμα" δέν ε{ναι μόνον άνεδαφική άλλά καί άνε

πίτρεπτQς, άφ' ής ή Κυβέρνησις &ναντι του περιστατικου 

αύτου &πραξεν είς άκέραιον δ, τι ώφειλε νά πράξη. Είς τήν 

δικαιοσύνην, είς τήν δποίαν ε{ναι εξ άρχής εμπεπιστευμέ

νη ή πλήρης διερεύνησις των ποινικών εύθυνών, παρέσχεν 

ή Κυβέρνησις πάσαν εύκολίαν, θέσασα είς τήν διάθεσίν 

της δλα τά άναγκαία διά τό &ργον της μέσα. Πέραν τούτου 

δέ, διά νά καταστήση άδιαβλήτους τάς προθέσεις της καί 

νά άποστομώση πάντα κακόβουλον κατήγορον, άνέθεσεν 

είς άνώτατον δικαστικόν τήν &ρευναν καί τών τυχόν ύπαρ

χουσών διοικητικών εύθυνών, είς τρόπον ώστε καί αύτή ή 

πλευρά τής ύποθέσεως νά ύποστή τήν βάσανον τής δικα

στικής κρίσεως. 

»'Όσον άφορα δέ τάς δήθεν παρακρατικάς όργανώσεις, 

καί δή αύτάς τάς δποίας κατωνόμασεν ή άντιπολίτευσις, ή 

Κυβέρνησις eδωκεν εντολήν δπως καί αύται ελεχθουν δι

καστικώς, ώστε, εάν τυχόν εμφανίζουν &κνομον τινά δρά

σιν, νά διαλυθουν, ώς δρίζει δ νόμος, καί νά έπιβληθουν καί 

α{ νόμιμοι κατά των μελών των κυρώσεις. 

»' Εμπιστευθείσα έπομένως τό σύνολον τής ύποθέσεως 
είς τήν έλληνικήν δικαιοσύνην, ή Κυβέρνησις &πραξε τό 

μέγιστον τό δποίον ήδύνατο νά πράξη εν τίj άναζητήσει 

τών τυχόν ύπαρχουσών εύθυνών. 'Η Κυβέρνησις δέν ένδι

αφέρεται διά πρόσωπα. 'Ενδιαφέρεται νά διαπιστωθή έάν 

ύπάρχουν τυχόν εύθυναι διά σφάλματα ή παραλείψεις άπό 

μέρους διοικητικών ή άστυνομικών όργάνων, άποφασισμέ

νη νά έπιβάλη τάς άναγκαίας κυρώσεις. Ήκολούθησε δέ 

αύτήν τήν πολιτικήν ή Κυβέρνησις, διότι θέλει νά επιχυθή 

πλήρες φώς επί τής ύποθέσεως αύτής καί νά επιβληθή τό 

κράτος του νόμου πρός πάσαν κατεύθυνσιν. Αύτή ύπήρξεν 

έξ άρχής καί αύτή εlναι εν συνεχείq ή στάσις τής Κυβερνή

σεως &ναντι τών γεγονότων τής Θεσσαλονίκης. 

»'Ιδού δμως ποία ύπήρξεν ή στάσις τής ΕΔΑ, άλλά 

ίδίως τής ΕΚ. 'Εάν έπεκράτει σοβαρότης είς τόν πολι τικόν 

μας κόσμον, άφ' ή ς, καί πέραν τών έκτου νόμου θεσπισμέ

νων άρμοδιοτήτων, επελήφθη κατά τρόπον καθολικόν του 

&ργου τής διερευνήσεως τής άληθείας ή δικαιοσύνη, πάσα 

πρόωρος διατύπωσις κρίσεων, άλλά καί πάσα συζήτησις 

περί τό άνακριτικόν &ργον θά επαυον εν άναμονίj τών πο

ρισμάτων καί τών άποφάσεων τής δικαιοσύνης. 'Αντί τού

του,~ ή ΕΚ, παραμερίζουσα τήν δικαιοσύνην καί άντιποι
ουμένη δικαστικά καθήκοντα, άποφαίνεται επί τών ύπό τής 

άνακρίσεως ερευνωμένων γεγονότων καί δίδει θορυβώδη 

δημοσιότητα είς τάς άποφάσεις της, διά νά προκαταλάβη 

τήν εγχώριον καί διεθνή κοινήν γνώμην, πρός παραπλά

νησιν τής δποίας καταβάλλει εμφανή προσπάθειαν τελευ

ταίως καί δ διεθνής κομμουνισμός. 

» • Η ΕΚ ένόμισεν δτι ε{ χ εν συμφέρον νά έκμεταλλευθή 
εξαντλητικώς τό θλιβερόν περιστατικόν τοϋ θανασίμου 

τραυματισμοί) τοϋ Γρηγορίου Λαμπράκη εν Θεσσαλονίκτι 

διά τούς κομματικούς της σκοπούς. Δι' αύτό καί eσπευσε, 

προκαταλαμβάνουσα τήν ΕΔΑ, νά πλειοδοτήση είς ύπερ

βολάς άμέτρους καί δημοσιογραφικόν θόρυβον. Έν(άρχίj 

μέν ώμίλει περί ήθικής αύτουργίας τής Κυβερνήσε~ζ έν τίj 
ποινικΌ έννοίq τής λέξεω(; αύτής. 'Όταν δμως ήcrθάνθη 
τήν άποδοκιμασίαν τής κοινής γνώμης δι' αύτή ν τήν έξω

φρενική ν της άπρέπειαν, εσπευσε διά πολλαπλών έρμη

νειών νά έξηγήση δτι θεωρεί τtjν Κυβέρνησιν ήθικόν αύ

τουργόν ύπό τήν εννοιαν δτι άνέχεται ή καί δέν έλέγχει 

τήν δράσιν παρακρατικών όργανώσεων, είς τάς δποίας, 

κατ' αύτήν, όφείλονται τά γεγονότα τής Θεσσαλονίκης. 

'Αλλά δέν ήρκέσθη είς τήν άπλήν διατύπωσιν κατηγοριών 

ή ΕΚ. 'Εργάζεται συντόνως διά νά κατασκευάση κατηγο

ρίας μεταχειριζομένη μέσα στιγματίζοντα τά πολιτικά μας 

ήθη. Ύπό τό πρόσχημα τής δήθεν ύποβοηθήσεως του 
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άνακριτικοϋ εργου, ώς έάν ή δικαιοσύνη νά μ ή ε{ ναι ίκανή 

νά προασπίση εαυτήν, άναζητεί ψευδομάρτυρας καί ψευδή 

πειστήρια έν πλήρει συνεργασί~ μετά τής ΕΔΑ, ijτις τής 

παρέχει τό ύλικόν, τό δποίον ή ΕΚ άπλώς έμφανίζει διά τό 

άδιάβλητον τοϋ πράγματος. 

»Δι' δλων τών δυνατών πλαγίων μέσων άγωνίζεται όχι 

νά διαφωτίση τήν άνάκpισιν άλλά νά δημιουργήση κλίμα 

καχυποψίας καί συγχύσεως. v Αν έπεδίωκε τό πρώτον, δσα 

στοιχεία τυχόν διαθέτει θά τά ύπέβαλλε άθορύβως διά τής 

νομίμου δδοϋ είς τόν ένεργοϋντα τήν άνάκρισιν δικαστι

κόν. 'Αντ' αύτοϋ δμως δίδει άμέσως, έπί βλάβτJ τοϋ ίiργου 

τής άνακρίσεως, είς τήν δημοσιότητα τάς δήθεν άποκαλύ

ψεις της, διότι δέν εlναι ή εϋρεσις τής άληθείας σκοπός 

της, άλλά ή συσκότισις αuτής. 

»Εύτυχώς ή κοινή γνώμη γνωρίζει καί τούς άνθρώπους 

καί τά πράγματα καί έτοποθέτησε τά γεγονότα τής Θεσσα

λονίκης μέ τάς πραγματικάς των διαστάσει(; είς τήν πρέ
πουσαν θέσιν. Παρακολουθεί μέ βαθείαν θλίψιν τόν κατή

φορον τής ΕΚ. Μετά τήν έκ τών πραγμάτων πλήρη διά

ψευσιν τών περί βίας καί νοθείας μυθευμάτων, μετά τήν 

άποτυχίαν τής πολιτικής καί έκβιασμοϋ τοϋ Στέμματος, 

μετά τήν άποτυχίαν τής κατασυκοφαντήσεως τών ένόπλων 

δυνάμεων, τάς όποίας δ λαός περιβάλλει μέ έμπιστοσύνην 

καί άγάπην, μετά τόν έκφυλισμόν τοϋ άνενδότου άγώνος 

είς τάς άνά τά χωρία τής ύπαίθρου περιπλανήσεις τοϋ άρ

χηγοϋ της, ή ΕΚ ένόμισε δτι επρεπε νά άγκιστρωθή είς τά 

γεγονότα τής Θεσσαλονίκης διά νά άνανεωθή καί διά νά 

άνασυνδέση κατά τρόπον μ ή προσπίπτοντα είς τήν κοινήν 

άντίληψιν τήν ίiμπρακτον συνεργασίαν της μετά τής ΕΔΑ. 

Αύτόν τόν θλιβερόν κατήφορον άντιλαμβάνονται σήμερον 

άκόμη καί οί όπαδοί τής ΕΚ, δσοι ijλπιζον δ~ι κάποτε τό 

κόμμα τους θά άπεσπίiτο άπό τόν θανάσιμον έναγκαλισμόν 

του κομμουνισμοϋ. 

»'Η Κυβέρνησις, σεβομένη τό ίiργον τής δικαιοσύνης, 

άλλά καί τήν άξιοπρέπειαν τής χώρας, δέν δύναται νά πα

ρακολουθήση τήν ΕΚ είς τάς κακοβούλους προκλήσεις 

της καί είς τά καθημερινά της μυθεύματα. Θά έξακολουθή

ση ύποβοηθουσα δι' δλων τών είς τήν διάθεσίν της τρόπων 

τήν δικαιοσύνην καί θά προστατεύση διά παντός μέσου 

τήν γαλήνην του τόπου έναντίον δλων έκείνων, οί δποίοι, 

έκμεταλλευόμενοι τό άτυχές περιστατικόν τής Θεσσαλο

νίκης, έπιδιώκουν νά τήν διαταράξουν». 

Συγκεφαλαιώνοντας τά περιστατικά πού συνθέ

τουν τό δραματικό γεγονός του θανάτου του Γρ. 

Λαμπράκη, καθώς καί τίς άμεσες επιπτώσεις του, 

ίδιαίτερο ένδιαφέρον εχει ή μαρτυρία του Κ. Καρα

μανλή, δπως περιέχεται σέ σημείωμα πού θά ύπα

γορεύσει κατά τη διάρκεια τής παραμονής του στό 

Παρίσι: 

«Μετά τήν άναχώρησιν τοίJ Ντέ Γκώλ έτραυμα

τίσθη θανασίμως εiς Θεσσαλονίκη ν δ βουλευτής τής 

ΕΔΑ Γρηγ. Ααμπράκης, δ όποiος καί μετά δύο-τρεiς 

ήμέρας ύπέκυπτε εiς τά τραύματά του. Μόλις έλαβα 

γνώσιν του περιστατικού, πρώτον, άπέστειλα εiς τήν 

Θεσσαλονίκη ν τούς ύπουργούς 'Εσωτερικών καί 

Δικαιοσύνης, μέ τήν έντολήν νά θέσουν εlς τnν διά-

θεσιν τής δικαιοσύνης δλα τά μέσα γιά τήν άνακά

λυψιν καί τήν τιμωρίαν τών ένόχων. Δεύτερον, άπέ

στειλα τόν έπιθεωρητήν τής Δικαιοσύνης άρεοπαγί

την Άθανάσιον Γεωργίου, μέ τήν έντολήν νά θέση 

έκτός ύπηρεσίας πάντα διοικητικόν ή άστυνομικόν 

ύπάλληλον, δστις ήθελε κριθή ύποπτος εύθυνών. Καί 

τρίτον, έθεσα εlς τήν διάθεσιν τών συγγενών τοQ θύ

ματος άεροπλάνον διά τήν μεταφοράν έκ Αονδίνου 

εlδικοίJ χειρουργού διά τήν σωτηρίαν τοίJ τραυματι

σθέντος βουλευτού. 
»Παρά ταύτα, ή άντιπολίτευσις ήγειρε μέγαν θό

ρυβον καί έξεμεταλλεύθη τό άτυχές αύτό περιστατι

κόν κατά τρόπον πολιτiκώς καί ήθικώς άπαράδε
κτον. Ή "Ενωσις Κέντρου καί ή ΕΔΑ εύρέθησαν έν 

πλήρει συμμαχίq. καί άνέλαβαν έναν άνευ προηγουμέ

νου άγώνα διά τήν προκατάληψιν τής δικαιοσύνης, 

τήν κατασυκοφάντησιν τής Κυβερνήσεώς μου καί 

τήν δυσφήμησιν τής χώρας εlς κλίμακα διεθνή. Καί 

διά νά δημιουργήσουν έντυπώσεις, όργάνωσαν θορυ

βώδη πολιτικήν κηδείαν τοίJ θύματος. Ό άρχηγός 

τής 'Ενώσεως Κέντρου Γ. Παπανδρέου ύπερβάλλων 

τήν ΕΔΑ κατήγγειλε διεθνώς τήν 'Ελλάδα ώς Κρά

τος άστυνομικόν καί τόν πρωθυπουργόν τής χώρας 

ώς ήθικόν αύτουργόν τοίJ έγκλήματος καί προσέθεσε 

μάλιστα δ τι έχρησιμοποίει τόν δ ρο ν ύπό τήν έννοια ν 

τοίJ ποινικού νόμου. Κατάπληκτος άπό τήν έξαλλον 

αύτήν ένέργειαν τοίJ άρχηγοίJ τής 'Ενώσεως Κέν

τρου, ήρκέσθην νά είπω δτι "διά τήν δήλωσίν του 

αύτήν δ κ. Παπανδρέου θά έντρέπεταί εiς δλην του 

τήν ζωήν". 

»'Από τής στιγμής έκείνης δ διεθνής κομμουνι

σμός έκρινε δτι τοίJ έδίδετο ή εύκαιρία νά άναπτύξη 

τήν έπίθεσίν του κατά τής 'Ελλάδος, τοσούτον μiiλ

λον καθ' δσον ή συμμαχία τοίJ κ. Παπανδρέου άφή

ρει άπό τήν έπίθεσιν αύτήν τόν χαρακτήρα τής δια

βλητότητος. Συνεπείq. αύτοίJ ύπήρξεν ή γενική κινη

τοποίησις τοίJ διεθνούς κομμουνισμού καί δλων τών 

έλεγχομένων ύπ' αύτοίJ όργανώσεων, αtτινες έξέδι

δαν ψηφίσματα διαμαρτυρίας ύβριστικά διά τήν 

'Ελλάδα καί τήν Κυβέρνησίν μου. 

»Καί δέν έγένετο μόνον προσπάθεια προκαταλή

ψεως τής δικαιοσύνης, άλλά καί έπηρεασμοίJ της. 

'Από τής πρώτης ήμέρας κατέφθασαν εiς τήν Θεσ

σαλονίκη ν πολιτικοί παράγοντες, διακεκριμένοι νο

μικοί καί δημοσιογράφοι τής άντιπολιτεύσεως, οί 

δποίοι tδρυσαν εiδικόν γραφείον έν Θεσσαλονίκrι, 

μέ σκοπόν τήν δημιουργίαν συγχύσεως καί τήν χάλ

κευσιν μαρτυριών διά τήν άπόδειξιν τής ένοχής τής 

Κυβερνήσεώς μου. 

)) 'Εν τούτοις, ή πολιτική εύθύνη διά τό έγκλημα 
λογικώς άπεκλείετο. Πρώτον, διότι ή Κυβέρνησίς 

μου μόνον ζημία ήδύνατο νά άναμένη έξ αύτοίJ, δεύ

τερον, διότι ό Ααμπράκης ώς πολιτικός παράγων ή το 

άσήμαντος, διά νά μήν είπω άνύπαρκτος. Καί τρίτον 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



656 Ο ΝΤΕ ΓΚΩΛ ΣτΗΝ ΑΘΗΝΑ 

καί σπουδαιότερον, διότι μόνον oi ήλίθιοι θά ήδύ
ναντο νά όργανώσουν μίαν έπισφαλή δολοφονίαν μέ 

τρίκυκλον καί έν μέσφ 'Α γορaς. 

»Εiς τήν πραγματικότητα, κατά τάς πληροφορίας 

μου, συνέβησαν τά έξής: Ό Ααμπράκης ήτο έκ τών 

πρωταγωνιστών τής κινήσεως "Φίλοι τής Είρήνης", 

εlχε μετάσχει μάλιστα είς τάς σχετικάς έκδηλώσεις 

πού έγιναν κατά τήν διάρκειαν τής έπισκέψεως τής 

βασιλίσσης είς τό Αονδίνον. Ούτος εlχε όργανώσει 

μίαν συγκέντρωσιν τών "Φίλων τής Είρήνης" είς 

τήν Θεσσαλονίκην, ή ό;οία εlχε λάβει χαρακτήρα 
κομμουνιστικόν. Κατά τήν διάρκειαν τήζ όμιλίας 

του συνεκεντρώθησαν είς τόν δρόμον έξτρεμιστικά 
στοιχεία τής δεξιaς μέ πρόθεσιν νά τόν άποδοκιμά

σουν. Φαίνεται δτι μεταξύ αύτών ύπήρχον καί μερι

κοί όργανωμένοι, πού ε{ χ αν dJς σκοπόν, όχι νά δολο

φονήσουν, άλλά νά "στραπατσάρουν", δπως έλεγαν, 

τόν Ααμπράκη καί νά προκαλέσουν σύγχυσιν μεταξύ 

τών κομμουνιστών. Φαίνεται δέ, έπίσης, δτι όρισμέ

να άστυνομικά όργανα ήνέχθησαν τά σχέδια αύτά, 

πιστεύοντας δτι μέ τόν τρόπον αύτόν έκπληροvν τήν 

άντικομμουνιστικήν άποστολήν των. 

)) 'Η λογική δμως ή το ξένη πρός τόν άνένδοτον 
άγώνα. 'Η άντιπολίτευσις ή το άποφασισμένη νά κα

πηλευθή τόν θάνατον τού άτυχοvς Ααμπράκη καί νά 

άντλήση έξ αύτοv πολιτικά ώφέλη. Παρεκώλυε τό 

έργον τής δικαιοσύνης, κατεσκεύαζε ψευδομάρτυρας 

καί κατήγγειλε dJς ύποπτο ν πaσαν είλικρινή προσπά

θειαν τής δικαιοσύνης δπως διαλευκάνη τό έγκλημα. 

'Ο Γ. Παπανδρέου, μάλιστα, άντιλαμβανόμενος δτι 

έπαιζε τό τελευταίο χαρτί τού άνενδότου άγώνος, 

έφθασε μέχρι τού σημείου νά δέχεται είς συνεργα

σίαν ύποπτους μάρτυρας τής δίκης, δπως δ Σω

τηρχόπουλος, Χατζηαποστόλου καί λοιποί. 

)) 'Η προσπάθεια αύτή τής ένοχοποιήσεως τής 
Κυβερνήσεως, ένετάθη μετά τήν aνοδον τής 'Ενώ

σεως Κέντρου είς τήν έξουσίαν, μέ άποτέλεσμα νά 

παρατείνεται έπί τριετίαν περίπου ή άνάκρισις. 

~Εφθασαν μάλιστα στό σημείον νά καταθέσουν έκ 

μέρους τής χήρας Ααμπράκη μηνυτήριον άναφοράν, 

διά τής όποίας έζήτουν εύθέως δπως ή άνάκρισις 

στραφή κατά τού πρώην πρωθυπουργού καί τεσσά

ρων ύπουργών του dJς ήθικών αύτουργών τού έγκλή

ματος. 7 Η το δμως τόσον έξωφρενική καί άνέντιμος ή 

προσπάθεια d5στε νά ναυαγήση μοιραίως. 'Ο άνα

κριτής καί είσαγγελεύς, oi όποίοι έχειρίζοvτο τήν 
ύπόθεσι ν, άπελάμβανον τής έμπιστοσύνης τής 'Ενώ

σεως Κέντρου. Καί μολονότι τούτο ήτο γνωστόν έξ 

άρχής, άπέφυγα άπό εύθιξίαν νά τούς άπομακρύνω 

άπό τήν ύπόθεσιν αύτήν. Παρά ταύτα, άμφότεροι 

άπεφάνθησαν δτι έκ τijς διενεργηθείσης προσθέτου 

άνακρίσεως ούδεμία προέκυψε εύθύνη διά τά πολιτι

κά πρόσωπα. 'Επί τfj βάσει δέ τών προτάσεών των 

έξεδόθησαν τό ύπ' άριθ. 1126/ 64 βούλευμα τού Συμ-

βουλίου Πλημμελειοδικών καί τό ύπ' άριθ. 133/ 65 
βούλευμα τού Συμβουλίου 'Εφετών, διά τών δ ποίων 

άπερρίπτοντο όμοφώνως αi κατηγορίαι. 

)) τέλος, τόν Δεκέμβριον τού 1966 καί }πτά άκρο
αματικήν διαδικασίαν 66 ήμερών, τό Κακουργοδι
κείον Θεσσαλονίκης άπεφάνθη παμψηφεί δτι δέν 

έπρόκειτο περί άνθρωποκτονίας έκ προθέσεως, άλλά 

άπλώς περί θανατηφόρων τραυμάτων καί δτι ούδείς 

ήθικός αύτουργός ύπήρχε. 'Αποτέλεσμα τής έτυμη

γορίας αύτής τών ένόρκων ή το νά καταδικασθij δ μέν 

Γκοτζαμάνης είς φυλάκισιν 10,5 έτών, δ δέ Έμμα

νουηλίδης είς φυλάκισιν 8,5 έτών. 

»Μετά τήν έκδοσιν τής άποφάσεως αύτής, εύλό

γως άνεμένετο δτι δ άρχηγός τής 'Ενώσεως Κέντρου 

θά όμολογοvσε τήν πλάνην του καί θά έξέφραζε τήν 

λύπην του διά τάς βαρείας καί άβασίμους κατηγορί

ας. Δέν βρήκε δμως τό θάρρος νά τό πράξη, μολονότι 

έβλεπε ήδη τά θλιβερά άποτελέσματα τής πυρκαγιaς 

πού εlχε άνάψει. 

)>Ή δέ άριστερά, ή όποία ε{ χε καταστήσει τόν 

Ααμπράκη μάρτυρα καί σύμβολον πολιτικού έγκλή

ματος, έξηκολούθει νά έκμεταλλεύεται τόν θάνατόν 

του, έπωφελουμένη τού φανατισμού τών όπαδών της 

καί τής άγνοίας τής διεθνούς κοινής γνώμης. 

)) "Οταν δέ καί μετά τήν κατά τά άνωτέρω διαλεύ
κανσιν τής θλιβερaς αύτής ύποθέσεως έβλεπα νά 

έπιβιώνη καί νά καλλιεργήται ή άρχική συκοφαντία, 

έσκεπτόμουν πόσον άνίσχυρος ε{ ναι ή iστορική άλή

θεια μπροστά στήν προκατάληψη πού δημιουργεί ή 
πολιτική σκοπιμότης>)2ss. 

'Ως «ίστορικό ψεuδος, τό μεγαλύτερο ψεuδος τής 

νεοελληνικής ίστορίας», θά χαρακτηρίσει έπιγραμ

ματικά τήν ύπόθεση Λαμπράκη δ Κ. Καραμανλής, 

άπαντώντας, χρόνια άργότερα, σέ σχετικό γραπτό 

έρώτημα του συγγραφέα καί δημοσιογράφου, Γ. 

Ρούσσου· καί θά ύπογραμμίσει: 

«Τό θλιβερόν διά τήν πολιτικήν ζωήν αύτοv τού 

τόπου, εlναι δτι oi άντίπαλοί μου έχρησιμοποίησαν 
έν πλήρει γνώσει τής τερατώδους άναληθείας καί τού 

παραλογισμού τών ίσχυρισμών των, τήν ύπόθεσιν αύ

τή ν έντός καί έκτός τής 'Ελλάδος, διά νά τρομοκρα

τήσουν τό Στέμμα καί νά μέ δυσφημίσουν προσω

πικά, μή άναλογιζόμενοι δτι μέ τόν τρόπον αύτόν 

δυσφημούσαν τήν χώραν»286. 

Καί σέ συνομιλία του μέ τό Γάλλο δημοσιογράφο 

Ρ. Μασσίπ, τό 1979, δ Κ. Καραμανλής θά άναφερθεί 

στήν ύπόθεση <φέ μιά δόση πραγματικής πικρίας»: 

«Καί σ' αύτή τήν περίπτωση, ή έλληνική {στο

ρ ία, πού έγράφη μέσα σέ κλίμα έντόνων πολιτικών 

παθών, έχει βαθύτατα παραμορφωθεί. 

>λ .. Ε{ χε ήδη άποδειχθεί δτι ή Κυβέρνησή μου δέν 
εlχε καμιάν άνάμειξη στό δραματικό αύτό γεγονός. 
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'Η aντιπολίτευση δμως τό έιφεταλλεύθηκε δημαγω

γικά, όχι μόνο στήν 'Ελλάδα, dλλά καί στό έξωτερι

κό, γιά νά προκαλέσει εiς βάρος μου έντυπώσεις. Τά 

πάθη, βλέπετε, τυφλώνουν τούς aνθρώπους. Καί, έν 

συνεχείf!, τυφλώνουν καί τήν ι'στορία» 287 • 
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'Ο Κ. Καραμανλής, σέ όμιλία του ϋστερα άπό 

τήν τελετή των άποκαλυπτηρίων του άνδριάντος του 

πρώην προέδρου των ΗΠΑ Χάρρυ Τρούμαν, λέγει: 

«'Η 'Ελλάς πολλάκις έλησμόνησε τούς aδικο

πραγήσαντας έναντίον της. Δέν έλησμq.vησεν δμως 

ποτέ έκείνους οί όποίοι τήν εvηργέτησαν. Πιστή εiς 

τήν μακράν αvτήν παράδοσιν ύψώνει σήμερον μνη

μείον εΙς ε να έκ τών μεγαλυτέρων εvεργετών της, τόν 

Χάρρυ Τρούμαν. Τόν πρόεδρο τής 'Αμερικανικής 

Συμπολιτείας, ό όποίος εiς μίαν κρίσιμον περίοδον 

τής ίστορίας, ένεσάρκωσε μέ τάς γενναίας aποφά

σεις του, τάς πνευματικάς καί ijθικάς άρετάς του λα

ου του. 

» Ό Χάρρυ Τρούμαν κατέλαβεν ηδη τήν θέσιν 
του εiς τόν κύκλον τών μεγάλων προέδρων τής 

'Αμερικής. Συνειδητοποιήσας πρώτος αvτός τήν 

κομμουνιστική ν aπειλή ν, είχε τό θάρρος νά aντιδρά

ση κατ, αvτής μέ μέτρα τά όποία έπηρέασαν τήν 

πορείαν τής aνθρωπότητας. Μέ τό όμώνυμον Δόγμα 

του, τό Σχέδιον Μάρσαλ καί τήν ί'δρυσιν τής Άτ

λαντικής Συμμαχίας tσωσε τόν έλεύθερον κόσμον 

καί aπέτρεψε τάς όλεθρίας συνεπείας, τάς όποίας θά 

είχαν διά τήν Δύσιν τά διαπραχθέντα κατά τό τέρμα 

του πολέμου σφάλματα aπό συμμαχικής πλευρiiς. 

)) 'Η 'Ελλάς μόλις έξήρχετο καθημαγμένη aπό 
τήν τριπλήν κατοχήν, δτε ύπέστη μίαν βάναυσον 

κομμουνιστικήν έπίθεσιν. Έπίθεσιν, τήν όποίαν ό 

έγχώριος καί διεθνής κομμουνισμός παρεσκεύαζον 

καθ' δλην τήν διάρκειαν του πολέμου, έκμεταλλευ

θέντες τήν aφελή, διά νά μήν τήν χαρακτηρίσω βαρύ

τερο ν, έμπιστοσύνην τών συμμάχων μας. 

)) Τό tθνος, έγνώρισε πολλά δεινά κατά τήν μα
κραίωνα ίστορίαν του. 'Η τραγωδία δμως του συμ

μοριτοπολέμου ύπερέβη πiiν προηγούμενον τόσον 

aπό aπόψεως έγκληματικότητος, δσον καί aπό aπό

ψεως έθνικών ζημιών. Δεκάδες χιλιάδων aθώων πο

λιτών κατεκρεουργήθησαν. 'Επεδιώχθη μετά μανίας 

ή καταστροφή του πλούτου τής χώρας καί tλαβε χώ

ραν τό έπαίσχυντον παιδομάζωμα. Πέραν δμως δλων 

αvτών ή κομμουνιστική έπιδρομή κατέστησεν aδύ

νατον τήν aξιοποίησιν τών θυσιών του tθνους καί 

ύπεχρέωσε τήν 'Ελλάδα τήν έπομένην ένός ένδόξου 

πολέμου, aντί νά έμφανίζεται διεθνώς ύπερήφανος, 

νά έμφανίζεται κατισχυμένη. Είναι ώς έκ τούτου 

έθνικώς aσυγχώρητοι έκείνοι οί όποίοι λησμονουν 

τήν τραγική ν έκείνην περίοδον καί ένθαρρύνουν καί 

σήμερον, εϊτε aπό πάθος εi'τε aπό μωρίαν, αvτούς οί 

όποίοι έπεδίωξαν τότε καί έπιδιώκουν σήμερον τήν 

καταστροφήν του tθνους. 

)) 'Η κομμουνιστική κατά τής 'Ελλάδος έπιδρομή 
έξεδηλώθη πλήρως κατά Δεκέμβριον του 1944 καί 
διήρκεσε μέχρι του 1949. Ή 'Αγγλία, aφου μiiς 
έβοήθησε κατά τήν πρώτην φάσιν τής έπιθέσεως, 

tχουσα τά Ιδικά της προβλήματα, έδήλου aδυναμίαν 

δπως συνεχίση τήν πρός τήν χώραν μας ένεργόν 

συμπαράστασιν. Ή 'Ελλάς, καταληφθείσα aοπλος 

καί aποδιοργανωμένη, θά ύπέκυπτεν aσφαλώς είς 

τούς έπιδρομείς καί θά εύρίσκετο ηδη έκείθεν του 

Παραπετάσματος, έάν δέν έξεδηλουτο έγκαίρως ή 

πρωτοβουλία του Τρούμαν. Κατά τάς δραματικάς 

έκείνας στιγμάς ή έλληνική Κυβέρνησις, διά του 

προέδρου της κ. Κ. Τσαλδάρη, έζήτησε τήν συμπαρά

στασιν τής 'Αμερικής καί τήν 12ην Μαρτίου 1947 ό 
πρόεδρος Τρούμαν ένεφανίζετο ένώπιον του Κογ

κρέσσου διά νά έξαyyείλη τό ίστορικόν του Δόγμα. 

Δόγμα, τό όποίο ν aποτελεί σταθμό ν εlς τήν ίστορίαν 

τών Ήνωμένων Πολιτειών, διότι τερματίζει όριστι

κώς καί τήν aπομονωτικήν πολιτικήν καί έγκαινιά

ζει τήν εκτοτε άκολουθουμένην πολιτικήν τής ύπερ

ποντίου δραστηριότητος τής μεγάλης aμερικανικής 

δημοκρατίας. 

» 'Ε τόνισε τότε aγορεύων ό πρόεδρος Τρούμαν 

δτι "ή Κυβέρνησις τών Ήνωμένων Πολιτειών είχεν 

έπανειλημμένως διαμαρτυρηθή διά τήν aσκουμένην 

πολιτικήν τής έκβιάσεως καί του έκφοβισμου, καί 

διά τήν παραβίασιν τής συμφωνίας τής Γιάλτας έν 

Πολωνίf!, Ρουμανίf! καί Βουλγαρίf! " καί συνεχίζων 

tλεγεν: "Πιστεύω δτι πρέπει νά καταστή πολιτική 

τών Ήνωμένων Πολιτειών ή ύποστήριξις τών έλευ

θέρων λαών, οί όποίοι aνθίστανται εlς aποπείρας 

ύποδουλώσεως έπιχειρουμένας η aπό ένόπλους μει

οψηφίας η διά πιέσεως tξωθεν aσκουμένης. 'Εάν 

παραλείψωμεν νά βοηθήσωμεν τήν 'Ελλάδα κατά 

τήν κρίσιμον αvτήν στιγμήν, βαρύταται θά είναι αί 

συνέπειαι τόσον εlς τήν Δύσιν δσον καί εiς τήν 

Άνατολήν". 

))Διά νά έκτιμήσωμεν τήν τολμηράν έκείνην πρω

τοβουλίαν, δέν πρέπει νά τήν κρίνωμεν μέ τά σημε

ρινά κριτήρια. Τότε δέν εlχεν aκόμη avτιληφθή ό 

κόσμος έκείνα τά όποία aποτελουν σήμερον κσινήν 

συνείδησιν. Αί πλάναι καί αvταπάται αί όποίαι είχαν 

δημιουργηθή κατά τήν διάρκειαν του πολέμου έν σχέ

σει μέ τάς έπιδιώξεις τής Ρωσίας δέν εlχον εlσέτι 

διασκεδασθή. 'Η 'Ελλάς έξ aλλου έδυσφημείτο έντό

νως καί μεθοδικώς ύπό του έγχωρίου καί του διε

θνους κομμουνισμου ώς χώρα καταδυναστεύουσα 

τούς δημοκρατικούς πολίτας. 

>)Μέσα εlς τήν θολή ν αvτήν άτμόσφαιραν ό Τρού

μαν διέκρινε τήν aλήθειαν. Παραμέρισε τάς ψευδείς 

φήμας, τάς όποίας οί έχθροί τής 'Ελλάδος εlχον έπι-
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τηδείως διασπείρει εiς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας καί 

άνεγνώρισεν δτι ή Έλλάς ήτα θύμα Ιταμής κομμου

νιστικής επιθέσεως καί δτι ήμύνετο άπεγνωσμένως 

διά νά διασώση τήν εθνικήν της άνεξαρτησίαν καί 

τάς άρχάς τής ελευθερίας καί τής δημοκρατίας. 

»'Εντός ελαχίστου χρόνου ή διακήρυξις Τρού

μαν μετετρέπετο εΙς πραγματικότητα. 'Η άμερικανι

κή Κυβέρνησις μέ θαυμαστήν ταχύτητα άπέστειλε 

τάς άναγκαίας εΙς ύλικά καί χρήμα ενισχύσεις διά 

τήν επιτυχίαν τού σκληρού άγώνος, τόν όποίον τά 

τέκνα τής 'Ελλάδος προασπιζόμενα τήν πατρώαν 

γήν διεξήγαν κατά τού ξενοκινήτου συμμοριτισμού. 

»Χάρις εiς τάς θυσίας τών ήρωικών της τέκνων, 

άλλά καί εiς τό Δόγμα Τρούμαν, ή Έλλάς διέσωσε 

τότε τήν άκεραιότητα καί τήν ελευθερίαν της. 

ι>Οί 'Έλληνες, aν θέλουν νά επιζήσουν ώς ελεύ

θερον έθνος, δέν δικαιούνται νά λησμονήσουν τήν 

δραματική ν εκείνην περίοδον μέ τήν όποίαν συνεδέ

θη τό όνομα τού Τρούμαν. 'Εάν τήν λησμονήσουν 

θά ειΎαι aξιοι τής τύχης των καί ούδενός θά έχουν τό 

δικαίωμα νά ζητήσουν τήν συνδρομήν. 

»'Ανήκει ώς εκ τούτου έπαινος εlς τούς όμογενείς 

τής 'Αμερικής, οί όποίο ι άνέλαβον τήν πρωτοβου

λία ν τής άνεγέρσεως τού άποκαλυπτομένου σήμερον 

μνημείου. Διότι μιiς παρέσχον τήν δυνατότητα νά 

εκπληρώσωμεν ώς έθνος ενα χρέος ίερόν πρός ενα 

μεγάλο ν φίλον τής πατρίδος μας, άλλά καίε να μεγά

λον πρόμαχον τών εύγενεστέρων Ιδανικών τού άν

θρώπου. 

»'Εν τφ προσώπφ δμως τού Τρούμαν τιμώμεν 

συγχρόνως όλόκληρον τόν άμερικανικόν λαόν, διότι 

αύτού τήν άρετήν καί γενναιοφροσύνην ό Τρούμαν 

ενεσάρκωσε, ενα λαόν, μέ τόν όποίον, πέραν τών 

στενών συμμαχικών δεσμών, μιiς συνδέουν καί θά 

μιiς συνδέουν αΙσθήματα εΙλικρινούς φιλίας καί βα

θείας εύγνωμοσύνης. Τήν ί5παρξιν καί τήν σταθερό

τητα τών αΙσθημάτων αύτών, θά συμβολίζη τό μνη

μείον τό όποίον είχαν τήν τιμήν νά άποκαλύψω πρό 

ολίγου». 

Τήν \:δια ήμέρα ό Κ. Καραμανλής θά αποστείλει 

στό Χ. Τρούμαν τό ακόλουθο τηλεγράφημα: 

«Σήμερον ε{χον τό προνόμιον νά άποκαλύψω τό 

aγαλμά σας εlς κεντρικόν σημείον τών 'Αθηνών. 

»'Η ύπάτη αί5τη τιμή δικαίως σιiς άπα νέμεται, διό

τι εiς μίαν κρισιμωτάτην καμπή ν τής 'Ιστορίας μας 

συνεβάλατε άποφασιστικώς εlς τήν σωτηρίαν τού 

έλληνικού έθνους. 

» v Α νευ τού Δόγματος Τρούμαν είναι λίαν πιθα

νόν δτι ή 'Ελλάς όχι μόνον θά συνεμερίζετο τήν 

σκληράν μοίρα ν τών όπισθεν τού Σιδηρού Παραπετά

σματος λαών, άλλά καί θά εξωντώνετο καί φυλετι

κώς. 

»Μέ τό Δόγμα Τρούμαν, τό Σχέδιον Μάρσαλ καί 

τήν Άτλαντικήν Συμμαχίαν- έργα οφειλόμενα εlς 

τήν πρωτοβουλίαν σας - εχαρίσατε εlς τόν Δυτικόν 

Κόσμον, μέ πρώτην τήν 'Ελλάδα, τήν εlρήνην εν 

ελευθερίq. 

>>'ο έλληνικός λαός θά ενθυμήται μέ aπειρον ευ

γνωμοσύνη ν τήν γενναιόφρονα πρωτοβουλίαν σας 

τής 12 Μαρτίου 1947». 

Σέ απάντηση, ό πρώην 'Αμερικανός πρόεδρος 

απέστειλε στόν Κ. Καραμανλή τηλεγράφημα, στό 

όποίο αναφέρει: 

«' Εξετίμησα βαθύτατα τό εuγενές μήνυμά σας. Τό περιέ
λαβα fiδη μεταξύ των πλέον άξιομνημονεύτων κειμηλίων 

μου, διά τά όποία είμαι περισσότερον ύπερήφανος. 'Η έμ

πνευσμένη άναγέννησις τής 'Ελλάδος καί ή νέα άναλαμπή 

του πολιτισμοί) της όμιλοuν άφ, εαυτών καί παρέχουν τήν 

άναγκαίαν καί πάλιν έλπίδα είς τόν έλεύθερον κόσμον». 

Καί 'τήν έπομένη, σέ επιστολή του πρός τόν Κ . 

Καραμανλή, θά γράψει: 

«'Αγαπητέ κύριε πρωθυπουργέ, 

»Δέν ξέρετε πόσο πολύ έξετίμησα τό τηλεγράφημά σας 

σχετικά μέ τά άποκαλυπτήρια του άγάλματος στήν 'Ελλά

δα. Ήταν πολύ εuγενικό έκ μέρους σας πού τό κάνατε καί 

έκτιμώ βαθύτατα τό γεγονός δτι άφιερώσατε τόσο χρόνο 

γι, αuτό τό σκοπό . 

»Είχα πάντα τήν ίδέα δτι δέν πρέπει νά άνεγείρονται 

άγάλματα γιά άνθρώπους πρίν περάσουν δέκα χρόνια άπό 

τό θάνατό τους καί i:χω άκόμα πολύ χρόνο μπροστά μου 

πρίν φθάσει αuτή ή rορα. 'Αλλά ό έλληνικός λαός φαίνεται 

δτι εχει ίiλλη γνώμη κι αuτό μ' εuχαριστεί ίδιαιτέρως. Τό 

πρόγραμμα γιά τήν 'Ελλάδα καί τήν Τουρκία ήταν ενα άπό 

τά σπουδαιότερα σημεία του Σχεδίου Μάρσαλ καί πολλών 

ίiλλων βοηθειών πού βοήθησαν νά γίνει ό έλεύθερος κό

σμος έλεύθερος . 

»Σaς εuχαριστώ γιά τήν πράξη σας καί γιά τό θαυμάσιο 

τηλεγράφημά σαρ>288 • 

30 ΜΑ · Ι ·ΟΥ 1963 

Μέ αντικείμενο τήν έξέταση τής βιομηχανικής 

αναπτύξεώς τής χώρας, συγκαλείται έκ νέου σύσκε

ψη ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή, στήν όποία 

συμμετείχαν ό ύπουργός Βιομηχανίας, οί γενικοί 

γραμματείς τών ύπουργείων Συντονισμου καί Βιομη 

χανίας, ό οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουρ

γου, Ε. Πανάς, ό πρόεδρος του ΟΒΑ, Κ. Σπηλιόπου

λος, ό διευθύνων σύμβουλος καί ό αναπληρωτής δι

ευθύνων σύμβουλος του όργανισμου, Ν. Φαρμακίδης 

καί Γ. Πανάς, καθώς καί ύπηρεσιακοί παράγοντες. 

2 ΙΟΥΝΙΟΥ 1963 

'Ο Κ . Καραμανλής δέχεται τόν ύποδιοικητή τής 

Τραπέζης τής 'Ελλάδος, I. Πεσμαζόγλου, ό όποίος 
τόν ένημέρωσε γιά τίς έπαφές πού ε{ χε καί τίς αποφά

σεις πού έλήφθησαν κατά τή διάρκεια τής συμμετο-
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χfjς του στίς έργασίες του Συμβουλίου Συνδέσεως 

τfjς 'Ελλάδος μέ τήν ΕΟΚ, στίς Βρυξέλλες. 'Αμέσφς 

μετά, ό Ι. Πεσμαζόγλου εκανε τίς άκόλουθες δηλώ

σεις: 

«Κατά τό τελευταίον Συμβούλιον Συνδέσεως τής 30ής 

Μα"Cου διετυπώθησαν, ώς γνωστόν, aντίθετοι aπόψεις δσον 

aφορά τόν χαρακτηριστιμόν τής ύπό διαπραγμάτευσιν 

συμβάσεως μεταξύ τής Εόρωπαϊκής Οίκονομικής Κοινό

τητος καί τής Τουρκίας. Κατά τήν liποψιν τής Κοινότητος 

ή σύμβασις αϋτη aποτελεί σύνδεσιν καί επομένως δέν εχει 

έφαρμογήν τό Πρωτόκολλον ύπ' aριθ. 10 τής Συμφωνίας 
τών 'Αθηνών, είς τό δποίον αναγνωρίζεται δικαίωμα συμ

φώνου γνώμης τής 'Ελλάδος έπί aποφάσων τής Κοινότη

τος, ώς πρός τό καθεστώς είσαγωγής τών βασικών έξαγω

γίμων έλληνικών προϊόντων, ώς είναι δ καπνός καί αί στα

φίδες . 'Η Κοινότης προβάλλει τόν ίσχυρισμόν δτι aπό του 

ι 959 προεβλέφθη, έπί τΏ βάσει κριτιρίων πολιτικοοικονο
μικών, ή μορφή τής συνδέσεως διά τάς σχέσεις μετά τής 

Τουρκίας. Τουτο δέν μεταβάλλεται, κατά τήν liποψιν τής 

Κοινότητος, έκ του δτι λόγφ aδυναμίας τής τουρκικής οί

κονομίας τό περιεχόμενον τής συμβάσεως θά είναι πολύ 

iσχυρότερον aπ' δ,τι aρχικώς προεβλέπετο. 

»Τήν έπιχειρηματολογίαν αότήν aντέκρουσε κατηγο

ρηματικώς δ ύπουργός Συντονισμου κ. Παπαληγούρας, δ 

δποίος μέχρι τέλους επέμεινεν επί τών έξής βασίμων έλλη

νικών θέσεων: 

)) ι. 'ο χαρακτηρισμός μιάς σχέσεως ώς συνδέσεως δέν 
δύναται νά γίνη μονομερώς ύπό τής Κοινότητος, τουλάχιr 

στον έφ' δσον αναφέρεται είς τά βασικά έλληνικά έξαγώ

γιμα εϊδη , περί τών δποίων προβλέπει τό Πρωτόκολλον 

ύπ' aριθ. ιο. 

>>2. 'Η 'Ελλάς έπιφυλάσσεται δλων τών δικαιωμάτων 
της, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως καί τής προσφυγής είς 

τήν διαιτητικήν διαδικασίαν κατά τήν Συμφωνίαν τών 

'Αθηνών. 

>>3. 'Η πλήρης καί αοοτηρά τήρησις τών συμπεφωνημέ
νων είναι βασικής σημασίας τόσον διά τάς μεταξύ τής 

'Ελλάδος καί Κοινότητος σχέσεις, δσον καί γενικώτερον. 

>>'Η εντονος προβολή καί ή εμμονή έπί τών aνωτέρω 

έλληνικών θέσεων, ανεξαρτήτως τής διαφωνίας τής Κοινό

τητος, δέν ή το οϋτε δύναται νά είναι liνευ σημασίας. ' Ο 

ύπουργός του Συντονισμου κ. Παπαληγούρας κατέστησε 

σαφές δτι είς πάσαν περίπτωσιν ή 'Ελλάς θά έπιμείνη επί 

τών δικαιωμάτων της καί τών ώς liνω έλληνικών θέσεων. 

Περαιτέρω, δ κ. Πεσμαζόγλου παρέσχε τάς ακολούθους 

πληροφορίας ώς πρός τάς μετά τής Τουρκίας συζητουμέ

νας ρυθμίσεις . 

>>ι. Εόνοουνται αί τουρκικαί εξαγωγαί καπνου καί στα

φίδας εναντι τρίτων χωρών. Δέν είναι δυνατόν οί δασμοί 

διά τάς τουρκικάς εξαγωγάς νά είναι χαμηλότεροι τών δα

σμών οί δποίοι θά iσχύουν διά τά δμοειδή έλληνικά προϊ

όντα. 

>>2. Οί Ί']λαττωμένοι δασμοί είς τήν περίπτωσιν τής 

Τουρκίας θά ίσχύουν διά πεπερασμένας ποσότητας. 'Ως 

γνωστόν, προκειμένου περί έλληνικών προϊόντων ίσχύουν 

aπεριορίστως. 

>>3 . Αί δασμολογικαί ποσοστώσεις ύπέρ τής Τουρκίας, 
δηλαδή αί ποσότητες τάς δποίας θά δύναται νά εξ άγη πρός 

τήν Κοινότητα, μέ τούς δασμούς οί δποίοι ίσχύουν καί διά 

τά έλληνικά προϊόντα, ανέρχονται είς τά επίπεδα τών πρα

γματοποιηθεισών κατά τά τελευταία ετη εξαγωγών . Θίγον

ται έπομένως τά έλληνικά συμφέροντα καθ' δ μέτρον αί εξ 

'Ελλάδος έξαγωγαί θά Ί']δύναντο νά έπεκταθουν εναντι τών 

τουρκικών. Σημειωτέον δτι ή Κοινότης είσήγαγε κατά τά 

τελευταία ετη τάς έξής ποσότητας: Καπνά: 2ι5.000 τόννων, 

έξ ών ανατολικά καπνά περίπου 50.000 τόννοι. Αί εξ 'Ελλά
δος εiσαγωγαί aνήλθαν είς 25.000- 30.000 τόννων. 'Η ύπέρ 
)τής Τουρκίας aναμενομένη ποσόστωσις θά είναι ι2.500 
τόννων περίπου. Σταφίδες 85.000 - 90.000 τόννων συνολι
κώς ετήσια ι είσαγωγαί Κοινότητος, μέ εiσαγωγάς έξ ' Ελ

λάδος τής τάξεως τών 30.000 τόννων καί aναμενομένην 
ύπέρ τής Τουρκίας ποσόστωσιν τής τάξεως τών 28.000 
τόννων. 

>>Δέν ύφίσταται θέμα συγκρίσεως τής διαγραφομένης 

συμβάσεως μετά τής Τουρκίας πρός τήν Συμφωνίαν Συνδέ

σεως τής ' Ελλάδος, διότι πρόκειται περί aνομοίων ρυθμί

σεων . 'Η μετά τής Τουρκίας σύμβασις aποτελεί "προσύν

δεσιν", ώς συχνά χαρακτηρίζεται ύπό τής ίδίας τής Κοινό

τητος. 'Αναφέρεται (πλήν τής χρηματοδοτικής βοηθείας), 

είς τέσσερα προϊόντα (καπνόν, σταφίδα, ξηρά συκα καί 

λεπτοκάρυα) καί κατ' οόσίαν aποβλέπει είς τήν έξασφάλι

σιν τών ηδη πραγματοποιουμένων τουρκικών έξαγωγών. 

»'Η συμφωνία μετά τής 'Ελλάδος, πέραν τής χρηματο

δοτικής βοηθείας, προβλέπει τελωνειακήν καί οίκονομι

κήν ενωσιν μέ τήν Κοινότητα καί κατ' aρχήν καλύπτει 

δ λα τά προϊόντα μέ αότόματον ύπέρ τής 'Ελλάδος έπέκτα

σιν τών ενδοκοινοτικών δασμολογικών μειώσεων δι, aπε

ριορίστους ποσότητας. 'Η προοπτική αναπτύξεως τών έλ

ληνικών εξαγωγών καθώς καί δλόκληρος ή έλληνική οι

κονομική ανάπτυξις τοποθετείται οϋτως οργανικώς έντός 

τής διευρυνομένης aγοράς τής Κοινότητος». 

3 IOYNJOY 1963 

Μέ τήν εύκαιρία τfjς μεταβάσεώς του στίς ΗΠΑ 

γιά νά παραστεί στά έγκαίνια του γραφείου του ΟΒΑ 

στή Ν. Ύόρκη, ό Π. Παπαληγούρας συναντάται 

στήν Οόάσιγκτων μέ τόν 'Αμερικανό πρόεδρο, Τζ. 

Κέννεντυ καί του άναπτύσσει τίς έλληνικές θέσεις 

πάνω σέ, θέματα άμυντικfjς στηρίξεως καί οiκονομι

κfjς άναπτύξεως τfjς χώρας. Σχετικά, ό Π. Παπαλη

γούρας σέ τηλεγράφημά του στόν Κ. Καραμανλή, θά 

άναφέρει: 

«Περί οοραν 5ην μ.μ. , συνοδευόμενος ύπό κ. Μάτσα, 

έγενόμην δεκτός είς τόν Λευκόν Οίκον ύπό του προέδρου 

Κέννεντυ, παρουσία του ύφυπουργου τών 'Εξωτερικών κ. 

Τάλμποτ καί του συμβούλου του προέδρου κ. Κόμερ. 'Ο 

πρόεδρος, σχεδόν πρίν άκόμη χαιρετιθώμεν, μου έτόνισεν 

τό μέγιστον ένδιαφέρον του διά τήν 'Ελλάδα καί τήν βα

θείαν του εκτίμησιν πρός τόν πρόεδρον τής Κυβερνήσεως, 

τό εργον του δποίου θεωρεί ώς δυνάμενον νά προβληθή ώς 

γενικώτερον παράδειγμα. 'Ενώ, έν τούτοις, προσέθεσεν δ 

κ. Κέννεντυ, δ πρωθυπουργός σας γνωρίζει τήν θέσιν ταύ

την τής αμερικανικής Κυβερνήσεως καί έμου του ίδίου, 

φαίνεται δτι, τόν τελευταίον καιρόν, aνησυχεί δλοέν καί 

έντονώτερον. Είμαι εότυχής πού ηλθατε, μου εΙπεν, διά νά 
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εκκαθαρίσωμεν, κατά τό δυνατόν, τά έλληνικά α(τήματα 

καί νά δώσω σαφείς εντολάς νά καθορίσουν εναντι τούτων 

τήν θέσιν των τά διάφορα άρμόδια αμερικανικά ύπουργεία . 

ν Εχω μεγίστας δυσκολίας καί λόγω παθητικότητος του 

Ισοζυγίου καί λόγω της aνάγκης νά αύξήσω τήν παρεχομέ

νην ε(ς τήν Νότιον 'Αμερικήν καί τήν 'Αφρικήν βοήθειαν 

καί διότι ύπάρχει ελλειψις κατανοήσεως τών αμυντικών 

προβλημάτων οικονομικής αναπτύξεως ύπό πολλών ανε

πτυγμένων εύρωπαϊκών χωρών. 'Εντός δμως τοu πλαισίου 

τών δυνατοτήτων μου, θέλω νά βοηθήσω τήν έλληνικήν 

Κυβέρνησιν, τόν aγώνα της δποίας εναντι τών ύπονομευ

όντων τήν δημοκρατίαν καί δή τών κομμουνιστών εκτιμώ 

καί θέλω νά στηρίξω . Δέν δύναμαι νά σaς εϊπω αύτήν τήν 

στιγμήν μέχρι ποίου σημείου θά δυνηθοuν αί άρμόδιαι 

ύπηρεσίαι νά σaς δώσουν θετικάς απαντήσεις είς δσα θά 

προτείνετε. Θά συνεργασθfiτε δμως μέ τούς ύπουργούς 

μου, διά νά εϋρωμεν λύσεις. Μετά τόν πρόλογον τοuτον, 

τόν δποίον σχεδόν απνευστί καί είς ι'iκρως εγΚ'άρδιον καί 

φιλικόν τόνον μου εκαμεν δ πρόεδρος, εξέθηκα, εν πάσΊJ 

λεπτομερεί~ καί συμφώνως πρός τάς δδηγίας του κ. πρω

θυπουργοί), τήν έλληνικήν θέσιν επί τών προβλημάτων αμύ

νης καί οικονομικής αναπτύξεως, εξηγήσας διά μακρών 

τούς λόγους της aνησυχίας της Κυβερνήσεως. 'Από και

ρου εiς καιρόν, δ πρόεδρος μέ διέκοπτεν, ζητών διευκρινή

σεις ij παρέχων εξηγήσεις. 'Εζήτησα τά έξης: 
»ι. 'Εξακολούθησιν της βοηθείας είς στρατιωτικόν 

ύλικόν. ' Ωρισμένα ανακύπτοντα σχετικά είδικά προβλή

ματα συνεφωνήσαμεν νά συζητήσω μέ τόν κ. Μακναμάρα, 

δν θά επισκεφθώ μεθαύριον, συνοδευόμενος ύπό κ . κ . Μά

τσα καί Μαργαρίτη. 

»2. 'Εξακολούθησιν βοηθείας κοινοχρήστων στρατοu, 
εκ ιο έκατ. δολλαρίων. Είπα δτι θεωρώ αύτονόητον τήν 

κατά τά προσεχή ετη εξακολούθησιν της βοηθείας ταύτης, 

μολονότι εγνώριζα ανεπισήμως εξ εμπιστευτικής πρός μέ 

ανακοινώσεως γενομένης εν 'Αθήναις καί περί ής γνωρίζει 

καλώς δ κ. 'Αβέρωφ δτι πρόθεσις τών 'Αμερικανών ήτο νά 

περικοπή ε(ς τό ijμισυ διά τό ι 964, νά καταργηθfi δέ aπό 
του ι 965. ' ο πρόεδρος δέν εγνώριζε τό θέμα καί παρεκά

λεσε νά τό συζητήσω μέ τόν κ. Μακναμάρα καί ι'iλλους 

άρμοδίους , τονίσας δτι τό αντιμετωπίζει κατ, aρχήν εύ

νοϊκώς . 

»3. Συμμετοχήν 'Αμερικής εiς βοήθειαν ΝΑΤΟ. Ση
μειωτέον δτι ίiμα ττJ aφίξει μου είχον πληροφορίας εμπι

στευτικώς δτι 'Αμερικανοί είχον aποφασίσει νά μή συμ

μετάσχουν εiς ταύτην, θεωροuντες δτι συμβολή των ε(ς 

στρατιωτικόν ύλικόν καί κοινόχρηστα είναι επαρκώς ση

μαντική iliστε νά δύνανται aξιώσουν δπως Εύρωπαίοι σύμ

μαχοι καλύψουν κατά τό δυνατόν γνωστόν ι'iνοιγμα. ·Η επί 

του θέματος τούτου συζήτησις μέ πρόεδρον Κέννεντυ 

ύπfjρξεν μακρά. Έξέθεκα λεπτομερώς aπόψεις κ. πρωθυ

πουργοu καί ετόνισα δτι θά ήτο μέγα λάθος οί ' Αμερικα

νοί, διά της μή συμμετοχής των, νά δώσουν aφορμήν εiς 

τούς Εύρωπαίους νά μ ή συμμετάσχουν καί εκείνοι . Ύπfϊρ

ξε τόσον δυσχερής ή προσέλκυσις τών Εύρωπαίων πρός 

τήν aμερικανικήν γραμμήν της aλληλεγγύου αναλήψεως 

βαρών, ωστε θά απετέλει μωρίαν τώρα, δπότε διά πρώτην 

φοράν εξεδηλώθησαν εύνοϊκώς πως οί Εύρωπαίοι, νά τούς 

παράσχωμεν εύκαιρίαν ύπαναχωρήσεως. ·Ο πρόεδρος 

Κέννεντυ, εiς τήν aρχήν, ήτο επιφυλακτικός, κατόπιν δμως 

προσεχώρησεν ε(ς ήμετέραν ι'iποψιν, ερωτήσας παρισταμέ

νους συνεργάτας του καί ήμaς τίνι τρόπφ θά ήδύνατο, εν

τός τής κειμένης νομοθεσίας κινούμενος, νά μάς βοηθήση . 

Παριστάμενος κ . Κόμερ είπεν δτι τοuτο είναι aδύνατον, 

διότι βοήθεια αμυντικής στηρίξεως κατηργήθη διά τήν 

'Ελλάδα . 'Απήντησα aμέσως δτι θά ήδύναντο νά πράξουν 

κατά προσεχή ετη δ,τι ακριβώς καί κατά τό 1963, διαθέ
τοντες τά περισσεύματα του Νόμου 480 δωρεάν πρός τόν 
σκοπόν τοuτον. Κύριος Κόμερ aντέδρασεν καί πάλιν ζωη

ρώς, aλλ, εύτυχώς πρόεδρος ελαβεν σαφή θέσιν ύπέρ ήμε

τέρας aπόψεως, ζητήσας νά εργασθοuν αί ύπηρεσίαι κατά 

τάς έλληνικάς ύποδείξεις, καί νά προσπαθήσουν δπωσδή

ποτε νά ανταποκριθουν εiς τήν ανάγκην συμμετοχής τών 

ΗΠΑ εiς τήν βοήθειαν ΝΑΤΟ. Παρεκάλεσα τό θέμα νά 

διευκρινισθfi πρό αναχωρήσεώς μου . Πρόεδρος συνεφώ

νησε καί εδωσε σχετικάς εντολάς. 

»Εiς σημείον τοuτο παρενέβη καί πάλιν κ. Κόμερ επι

στήσας προσοχήν προέδρου επί του δτι χορήγησις περισ

σευμάτων του Νόμου 480 ύφ' ijν μορφήν ζητεί ταuτα έλλη
νική Κυβέρνησις ισοδυναμεί πρός εμμεσον χορήγησιν 

δωρεάν βοηθείας αμυντικής στηρίξεως. 'Απήντησα κα

ταλλήλως, μεθ' δ δ πρόεδρος επανέλαβε τήν εντολήν του 

νά μέ διευκολύνουν ε(σηγούμενοι πάσαν δυνατήν λύσιν τό 

ταχύτερον καί εάν τουτο είναι εφικτόν πρό τfϊς αναχωρή

σεώς μου. Μου προσέθεσεν δμως τά έξης νομίζω βαρυσή

μαντα: Φρονώ, είπεν δ πρόεδρος Κέννεντυ, δτι ή ·Ελλάς 

εχει ύπερμέτρους aμυντικάς δαπάνας. Είναι φυσικόν νά εύ

ρίσκεται, κατά συνέπειαν, ε(ς οίονεί aντιδικίαν πρός τό 

πρόγραμμα της οiκονομικης της αναπτύξεως δ στρατιωτι

κός της προϋπολογισμός. Δέν κινδυνεύει ή 'Ελλάς τόσον 

aπό ανοικτήν εξωθεν επίθεσιν, διότι τήν καλύπτει τό 

ΝΑΤΟ καί αί ΗΠΑ, δσον aπό τήν κομμουνιστικήν ύπονό

μευσιν. 'Απήντησα aμέσως εiς τόν πρόεδρον δτι συμφωνώ 

μέ τήν τελευταία ν παρατήρησιν, aλλ, δτι εϊμεθα ύποχρεω

μένοι νά κρατήσωμεν ώρισμένον ϋψος στρατιωτικών δυ

νάμεων. Προσέθεσα δτι τό ϋψος τοuτο ήτο τό 1963 πολύ 
χαμηλώτερον του π~οσδιορισθέντος ελαχίστου ϋψους ύπό 
SACEUR καί ι'iλλων 'Αμερικανών στρατηγών. Mou aπήν
τησεν δτι οί στρατηγοί ύπερβάλλουν καί δτι ύπfjρξεν 

aσφαλώς καί aμερικανικόν λάθος, ή εξώθησις της 'Ελλά

δος ε(ς τήν πραγματοποίησι ν τόσον ύψηλης στρατιωτικής 

δαπάνης . 'Ανεφέρθην ε(ς τήν γνωστήν ήμετέραν θέσιν τοu 

ζητήματος καί ε(ς τήν σχέσιν έλληνικών καί βουλγαρικών 

δυνάμεων. 'Αφοu πρός στιγμήν ήμφεσβήτησε τήν θέσιν 

ταύτην δ πρόεδρος τονίσας δτι ή συμμαχία είναι αδιαίρε

τος καί εξασφαλίζει τήν 'Ελλάδα, μοu επανέλαβεν δτι ή 

Κυβέρνησίς του θά πράξη πάν τό δυνατόν διά νά εϋρη 

λύσιν ε(ς τό θέμα τfiς συμμετοχής τών ΗΠΑ ε(ς χρηματοδό

τησιν μέσω ΝΑΤΟ. Mou προσέθηκεν εμπιστευτικώς καί 
ι'iλλα τινά, ατινα προτιμώ αναφέρω επανερχόμενος . 'Εν 

συμπεράσματι φρονώ σαφώς δτι θά επιτύχωμεν, μολονότι 

πλείστοι σύμβουλοι του προέδρου εχουν αντίθετον γνώ

μην, νά εξακολουθήση παρεχομένη τουλάχιστον διά τό 

ι964 καί ή μορφή αϋτη βοηθείας . Ό πρόεδρος επανέλα

βεν ενώπιόν μου τήν εντολήν νά διερευνηθfi αμέσως τό 

θέμα κατά τάς aπόψεις μου περί δωρεάν βοηθείας μέσω 

Νόμου 480, δοθέντος δτι δέν θά εχωμεν pipe line. 'Ο πρόε
δρος, μετά συζήτησιν, προσέθηκεν δτι αναγνωρίζει δτι θά 

διέλθωμεν aπό μεταβατικήν περίοδον, κατά τήν δποίαν καί 
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θέλει νά μάς βοηθήση, μοϋ ετόνιζεν δμως συνεχως δτι, εν 

οuδεμι~ περιπτώσει, πρέπει νά ύπερβη ή στρατιωτική μας 

δαπάνη τό ϋψος τοϋ Ι 963. 'Οπωσδήποτε, δέv φρονω δτι ή 
aμερικανική Κυβέρνησις είναι εiς θέσιν νά δεσμευθη άπό 

τοϋδε διά τά μετά τό 1964 ετη . Ή δέ φράσις αϋτη τοϋ 

προέδρου άποτελεί μάλλον εκδήλωσιν των &γαθων του 

προθέσεων . 'Αντιθέτως, είμαι βέβαιος δτι δ πρόεδρος 

επείσθη δτι πρέπει νά εξευρεθή τό ταχύτερον λύσις διά τό 

1964. Εiς τό σημείον τοϋτο επέμεινεν διά μακρων καί μοϋ 
εζήτησε νά διαβιβάσω προσωπικόν του μήνυμα πρός τόν κ. 

πρωθυπουργόν περί τοϋ δτι κατανοεί τό πρόβλημά του καί 

aντιλαμβάνεται τό μέγεθος των εuθυνων τοϋ κ. Καραμαν

λή . 

»4. Θέμα δανείων άναπτύξεως. 'Ο πρόεδρος μοϋ είπε ν 
δτι aντιλαμβάνεται τήν εκτεθείσαν ύπ' εμοϋ έλληνικήν 

θέσιν καί ύπεσχέθη νά δώση σχετικάς δδηγίας. 

))5. Θέμα δανείων συνδεδεμένον πρός ώρισμένα σχέδια. 

'ο πρόεδρος επανέλαβε τά αuτά ώς καί περί 4ου θέματος. 

Μέ εξουσιοδότησεν κατόπιν νά δηλώσω εuθέως εiς τούς 

εξωθι αναμένοντας δημοσιογράφους παρουσί~ καί τοϋ 

ύφυπουργοϋ κ . Τάλμποτ, τά έξής έπί λέξει: Αί ΗΠΑ έξα

κολουθοϋν νά ένδιαφέρωνται έξ ϊσου εντόνως τόσον διά τά 

προβλήματα οικονομικής αναπτύξεως δσον καί διά τά 

aμυντικά προβλήματα τής 'Ελλάδος καί θά εξακολουθή

σουν εμπράκτως εκδηλοϋσαι τό ενδιαφέρον των τοϋτο . 'Η 

ακρόασις ετελείωσε μέ νέαν διαβεβαίωσιν τοϋ προέδρου, 

τήν δποίαν καί πάλιν μέ παρεκάλεσε νά διαβιβάσω είς τόν 

κ. πρωθυπουργόν περί τοϋ δτι aντιλαμβάνεται τάς aνησυ

χίας μας καί περί τοϋ δτι θά πράξη πάν τό δυνατόν διά νά 

μάς βοηθήση. 'Επανέλαβεν δτι ελπίζει νά διευκρινησθοϋν 

τά κυριώτερα θέματα δσον &κόμη θά είμαι εδω. Είμαι βέ

βαιος διά τάς διαθέσεις τοϋ προέδρου. Δέν είμαι βέβαιος 

οϋτε έάν είναι δυνατή ή εντός τόσον συντόμου διαστήμα

τος διευκρίνησις τόσων θεμάτων, επί πολλων εκ των δποί

ων είναι κατάδηλο ν δτι διίστανται αί γνωμαι των διαφόρων 

ύπουργείων καί ύπηρεσιων . 'Έπεται συνέχεια επί σειράς 

ι.'iλλων θεμάτων συζητηθέντων κατά τήν διάρκειαν τής 

προεδρικής ακροάσεως ώς καί επί μακράς συζητήσεως ijν 

εσχον μέ ύπουργόν Οiκονομικων. 'Η τελευταία αϋτη συζή

τησις ύπήρξεν ενθαρρυντική. Νομίζω δμως δτι όλίγα εκ 

των εκκρεμων μας θεμάτων εξαρτωνται άπό τόν κ. Ντίλ

λον. ' Εν τφ μεταξύ, επραγματοποιήσαμεν σειράν συνομι

λιων επί δλων των επιπέδων μεταξύ τοϋ ίδικοϋ μας οiκονο

μικοϋ επιτελείου καί των διαφόρων aμερικανικων άρμοδί

ων. Πιστεύω δτι ή πρώτη ήμέρα των επαφων άπέδωσεν δ, τι 

ηδυνάμεθα νά ελπίζωμεν. Αiσιοδοξω, πιστεύων δτι θά 

εξευρεθή λογική λύσις η δτι τουλάχιστον θά συμφωνηθοϋν 

σαφείς διαδικασίαι πρός διορισμόν τής λύσεωρ) . 

Οί έπαφές τοϋ Π. Παπαληγούρα μέ άνώτατους 

aξιωματούχους τής άμερικανικής Κυβερνήσεως καί 

μέ οiκονομικούς παράγοντες θά συνεχιστοϋν καί τίς 

άμέσως έπόμενες ήμέρες. Στίς 5 'Ιουνίου ό 'Έλληνας 
ύπουργός Συντονισμοϋ συναντήθηκε μέ τόν ύπουργό 

'Εθνικής 'Αμύνης τών ΗΠΑ, Ρ. Μακναμάρα. Σέ τη

λεγράφημά του πρό τόν Κ. Καραμανλή, μέ ήμερομη

νία 7 'Ιουνίου, ό Π . Παπαληγούρας σχετικά άνέφε

ρε : 

«Κύριος Μακναμάρα επεδείξατο κατανόησιν προβλή

ματος καί πλήρη εκτίμησιν συμμαχικής σημασίας αuτοϋ. 

Είπεν δτι δέν εύρίσκει όρθόν επιβαρύνωμεν περαιτέρω εξ 

έλληνικων πόρων προϋπολογισμόν στρατιωτικων δαπανων 

έπαναλαβών aπόψεις προέδρου Κέννεντυ . 'Εξήγησα δτι 

άπόφασις ΝΑΤΟ περί συμβολής Εuρωπαίων συμμάχων οu

χί μόνον βασίζεται επί επιβεβλημένης aρχής συμμαχικής 

αλληλεγγύης, &λλά άποτελεί καί πρωτοφανή μέχρι τοϋδε 

εκφρασιν ταύτης, συμφώνως πρός νέας κατευθύνσεις Κυ

βερνήσεως Κέννεντυ. Θά ήτο λοιπόν μέγα σφάλμα εάν έδί

δετο, aπό άμερικανικής πλευράς, είς aρκούντως ηδη &προ

θύμους Εuρωπαίους πρόσχημα ύπεκφυγής θεμελιώδους ταύ

της ύποχρεώσεως . 'Ακολούθως, προέβαλαν γνωστά αίτή

ματα, ητοι συνέχισιν παροχής hard ware, commercial con
sumables καί συμβολήν εiς στρατιωτικάς δαπάνας εν πλαι
σίφ aποφάσεως ΝΑΤΟ. Έπί τούτου επεξήγησα δτι εφε

τεινή συμβολή δέκα εκατομμυρίων δολλαρίων, εξ ών πέντε 

εκατομμύρια δολλάρια εκ pipe line εδει νά άναπληρωθή διά 
1964, διά καταλλήλου δραχμογόνου παροχής τοϋ αuτοϋ 
ϋψους. 'Ανέφερα δτι, έκ συζητήσεως μετά προέδρου Κέν

νεντυ, είχον συναγάγει: α) 'Ενεργόν ενδιαφέρον προέδρου 

άναγνωρίσαντος επιτακτικότητα aποδοχής ώς ι.'iνω αίτή

ματος. β) Δυσχέρειαν εξευρέσεως μηχανισμοϋ ι.'iλλου η 

P.L. 480. 'Επί σημείου τούτου επεκαλέσθην ίδιαιτέρως 
συμπαράστασιν ύπουργείου 'Αμύνης. 

>>Κύριος Μακναμάρα &πεκρίθη δτι ή έλληνική Κυβέρ

νησις δέον συνεχίση &μυντικήν αuτής προσπάθειαν έν συ

ναρτήσει πρός αϋξησιν εθνικοϋ εiσοδήματος. 'Απεκρίθην 

δτι, διά λόγους οϋς είχον προηγουμένως εξηγήσει, δέν ήτο 

δυνατόν αuξήσωμεν εξ ίδίων πόρων στρατιωτικάς δαπάνας. 

Τουλάχιστον κατά προσεχή διετίαν. Διηυκρίνησα δτι αϋ

ξησίς τις μοιραίως επέλθη λόγω αuξήσεως &ποδοχων &ξι

ωματικων, ijν SACEUR επιμόνως συνιστά καί ijτις επι
βάλλεται ύπό στοιχειώδους δικαιοσύνης εναντι σοβαροϋ 

εθνικοϋ συντελεστοϋ. 

))Κατόπιν μακράς συζητήσεως Μακναμάρα εξέθεσεν ώς 

έξής aπόψεις του, liς εχαρακτήρισεν ώς προσωπικάς : I) 
Στρατιωτικαί δαπάναι εξ έλληνικων πηγων δέον διατηρη

θωσι είς ίδιον περίπου επίπεδον (no less no more). 2) ' Αρι

θμητική ίσχύς ένόπλων δυνάμεων δέν πρέπει αuξηθή. 3) 
'Αμερικανική συμβολή είς hardware καί commercial con
sumables δέον διατηρηθή είς αuτό τουλάχιστον ϋψος . 4) 
Εuρωπαίοι σύμμαχοι δέον συνεχίσουν συμβολήν των διά 

λόγους τόσον πρακτικούς δσον καί άρχής . 5) 'Ως πρός 
P.L. 480, ύπουργός 'Αμύνης είπεν δτι δέν δύναται aπό τοϋ
δε &ναλάβη ύποχρέωσιν, εν &ναμονij άποφάσεων Κογ

κρέσσου διά 1964. 6) 'Υπουργός &νεγνώρισεν δτι aμυντι
καί &νάγκαι 'Ελλάδος aσυγκρίτως ύπερβαίνουν δυνάμεις 

χώρας. 

)) 'Ακολούθως, &νέπτυξεν δτι προσπάθεια Κυβερνήσεως 
ΗΠΑ ήτο νά αuξήση εuκινησίαν καί ταχύτητα ενεργείας 

άμερικανικων ενόπλων δυνάμεων. 

)) 'Απεκρίθην δτι, ελλείψει δεσμεύσεως, ijν συνταγμα
τικαί ενταϋθα διατυπώσεις δέν επέτρεπαν συνομιλητής μου 

άναλάβη aπό τοϋδε, παρεκάλουν μοι διαγράψη τουλάχι

στον γενικά πλαίσια προβλέψεών του καί ενεργειών, είς liς 

θά προέβαινεν ύπέρ ύμων. 

))Κύριος Μακναμάρα άνέπτυξεν &βιάστως &κόλουθα: 

'Επιδιώξη ύπέρ ήμων ίδιον ϋψος hardware καί consuma-
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bles. Τουτο, ώς έτόνισε, έπιδιώξη dνεξαρτήτως ϋψους πι
στώσεων ας Κογκρέσσον τελικώς έγκρίνη. Θά ένθαρρύνη 

έπίσης διατήρησιν δωρεάν συμβολής είς Συλλογικήν Ναυ

τικήν βοήθειαν. Κατέληξε λέγων δτι προτιμήση dφεθή κε

νόν είς dμυντικάς δαπάνας η είς οίκονομικήν dνάπτυξιν. 

» Ύ πουργός 'Αμύνης έπανήλθεν έπί προσπαθείας του 
αυξήση ευκινησίαν καί ταχύτητα ενεργείας dμερικανικών 

δυνάμεων. Πρέσβυς 'Ελλάδος καί έγώ aνεπτύξαμεν τά περί 

βουλ γαρικου στρατου ώς καί ίδιαιτέραν ευπάθεια ν καί ευ

αισθησίαν βορείων ήμών έπαρχιών. Κύριος Μάτσας ύπέ

δειξε δτι στρατιωτικαί προπαρασκευαί δέν γίνονται σήμε

ρον μόνον έπί σκοπφ επικρατήσεως έν περιπτώσει συρρά

ξεως, άλλά πρός dποτροπήν ταύτης καί δτι συνεπώς εiς 

σημεία ώς ήμέτερα ακριτικά, ύποστάντα τρείς είσβολάς 

έντός μιiiς γενεiiς, στρατιωτική παρουσία ήτο dπαραίτητος 

διά ήθικόν πληθυσμου καί εθνους. 

»Μακναμάρα προθύμως απεδέχθη πάντα ταυτα. τέλος, 

παρεμβαίνοντος πτεράρχου Μαργαρίτη, έξέφρασε πρόθε

σίν του λάβη επειγόντως κατάλληλα μέτρα διά έκσυγχονι

σμόν όπλισμου έλληνικών ένόπλων δυνάμεων καί έπιτά

χυνσιν παροχής έφοδίων. Εiς τουτο εlπεν δτι δοθή πiiσα 

προτεραιότης, προφανώς έν οψει αναπτύξεως ήμών περί 

βουλγαρικών εξοπλισμών. 

))Πτέραρχος Μαργαρίτης dναφέρει λεπτομερή στοιχεία 

κεχωρισμένως περί προσπαθείας, ijν Μακναμάρα ύπεσχέ

θη καταβάλη διά έπιτάχυνσιν aποστολής εκείνου του ύλι

κου, δπερ προτιμώμεν, ακόμη καί αν χορήγησις αϋτη πρό

κειται έπιφέρη καθυστέρησιν προγράμματος έξοπλισμου 

αμερικανικών τινων τμημάτων . 

))Κύριος Μακναμάρα, τόσον έν aρχij δσον καί έν τέλει 

συνομιλίας, εξεφράσθη λίαν εντόνως περί τής βαθείας 

εκτιμήσεώς του πρός τό εργον τό έπιτελούμενον ύπό του 

προέδρου τής Κυβερνήσεως, τονίσας δτι τουτο aποτελεί 

βασικής σημασίας σταθεροποιητικόν παράγοντα διά τήν 

περιοχήν Μέσης 'Ανατολής καί Νοτιοανατολικής Ευρώ

πης, μέ παρεκάλεσε δέ διαβεβαιώσω προσωπικώς πρόε

δρον Κυβερνήσεως δτι dντιλαμβάνεται τά dμυντικά προ

βλήματα τής 'Ελλάδος ώς ίδια αυτου προβλήματα καί δτι 

συμφώνως πρός τήν χαραχθείσαν ύπό του προέδρου Κέν

νεντυ γραμμήν θά έξακολουθήση κατά τά προσεχή ετη 

aσχολούμενος εντόνως μέ αυτά)), 

Τήν έπομένη, ό Π. Παπαληγούρας συναντήθηκε 

μέ τόν 'Αμερικανό ύπουργό 'Εξωτερικών, Ντήν 

Ράσκ καί είχε μαζί του, σύμφωνα μέ τό σχετικό 

τηλεγράφημα, τήν ακόλουθη συνομιλία: 

«'Επεσκέφθην χθές μεσημβρίαν, συνοδευόμενος παρά 

πρέσβεως κ. Μάτσα, ' Αμερικανόν ύπουργόν 'Εξωτερικών, 

δστις μiiς !::κράτησε παρ, αυτφ έπί πλέον τής rορας. 

)) 'Υπουργός 'Εξωτερικών ijρξατο λόγου έκφράζων, με
τά μεγάλης προσηνείας, χαράν του δτι τφ έδίδετο ευκαιρία 

έπικοινωνήση καί πάλιν μετά Β. Κυβερνήσεως, περί ής 

έξέφρασεν ζωηράν αύτου εκτίμησιν ώς καί προσωπικά αi

σθήματα εναντι Α.Ε. κ. πρωθυπουργου καί Α .Ε. κ. ύπουρ

γου ·Εξωτερικών. 

)) 'Εν συνεχείq., dνέπτυξα έλληνικόv πρόβλημα συμφώ
νως όδηγίαις κ . πρωθυπουργου . 'Επί dμυντικου θέματος 

ύπέδειξα δτι aπόφασις ΝΑΤΟ περί συλλογικής συμβολής 

dμυντικάς δα πάνας 'Ελλάδος ήτο συνεπής τόσον πρός 

έπιβεβλημένην dρχήν συμμαχικής dλληλεγγύης δσον καί 

πρός σχετικήν γενικήν κατεύθυνσιν Κυβερνήσεως Κέν

νεντυ διά συμμερισμόν συμμαχικών βαρών (burden shar
ing). Κατέληξα λέγων δτι δέν επρεπε, διά τυχόν dποσκιρτή
σεως ·Ηνωμένων Πολιτειών έκ συλλογικου τούτου επιχει

ρήματος, νά δοθή είς συμμάχους ευκαιρία ύπεκφυγής. 

))Κύριος Ράσκ παρετήρησεν δτι Ευρωπαίοι δέον aρθώ

σι ν πρός ευθύνας των (must grow up to their responsabi
lities). Μετά πολλής δέ έμφάσεως έτόνισεν δτι, εάν δέν έπι
τευχθή τουτο, συμμαχία dντιμετωπίση δυσχερείας . 

)), Ακολούθως ήρώτησε έάν τά επιδικασθέντα 23 έκατ. 
ijρκουν καί έάν είχον ύλοποιηθή. 'Απεκρίθην είς τουτο 

λεπτομερώς. 'Ανέπτυξα δτι ήτο έπιβεβλημένον τηρηθή 

διά 1964 τουλάχιστον ίδιον ϋψος συμβολής καί δτι, έκ 

προηγουμένων συνομιλιών είχον συναγάγει δτι αμερικα

νική συμβολή, aπαραίτητος διά πλήρωσιν GAPP καί διά 
διατήρησιν δλου μηχανισμου, δέν ήδύνατο γίνη είμή μέσω 

P.L. 480, δοθέντος δτι μόνον ή διαδικασία αϋτη έπιτρέπει 
χορήγησιν δωρεάν βοηθείας μετά τάς γνωστάς aποφάσεις 

Κογκρέσσου. ' Υπουργός 'Εξωτερικών έξεδήλωσε κατανό
ησιν ώς άνω τοποθετήσεως . 

)) 'Επί consortium, έξέθεσα γενομένη ν προσπάθεια ν ώς 
καί aπόλυτον ελλειψιν dποδοτικότητος ταύτης ., 'Υπουρ

γός 'Εξωτερικών ή ρώτησε περί γαλλικής συμβολής. Πλη

ροφορίαι μας καί προβλέψεις έπί σημείου τούτου μοί έφά

νησαν συμπίπτουσαι πρός ίδικάς του. Κύριος Ράσκ έσχο

λίασε ταύτας λέγων δτι ήσθάνετο (μετρίως αiσιόδοξος) ώς 

πρός γαλλικήν συμμετοχή ν. 'Εξήγησα δυσχερείας Κυβερ

νήσεως ένώπιον καταστάσεως ταύτης. 'Ε τόνισα Ιδιαιτέ

ρως aνησυχίαν κ . πρωθυπουργου ένώπιον μεταπτώσεων 

έλπίδος καί aπογοητεύσεως, ας προεκάλει παρά κοινij 

γνώμΊJ ή μέχρι τουδε άναπηρία του κονσόρτσιουμ. Φόβος 

μήπως dπογοητεύσεις αύται κλονίσουν έμπιστοσύνην λα

ου μας εiς Ευρωπαίους συμμάχους καί Δύσιν γενικώς, εφε

ρε κ. πρωθυπουργόν εiς σκέψεις παραιτηθή μηχανισμου 

ούδέν μέχρι τουδε aποφέροντος πρακτικώς καί ήθικώς έπι

ζημίου . Ό κ. Ράσκ, μετά πραότητος aλλ' έπιμονής, προέ

τρεψεν δπως συνεχίσωμεν προσπαθείας μας καί μή καταρ

ρίψωμεν κονσόρτσιουμ. Ύπεγράμμισεν δτι δέν ήτο δυνα

τόν έπανέλθωμεν εiς διμερείς οίκονομικάς σχέσεις. Σαφώς 

ύπενίχθη δτι ϋπαρξις κονσόρτσιουμ διευκολύνει τά μέγι

στα aμερικανικήν πρός ' Ελλάδα βοήθειαν. Προφανώς, έν 

συσχετίσει πρός άρχήν, προσφιλή είς Κογκρέσσον καί 

dμερικανικόν κοινόν, συμμερισμου συμμαχικών βαρών. 

)) 'Εν συνεχείq., ·Αμερικανός ύπουργός 'Εξωτερικών 

dνεφέρθη μετά κατανοήσεως εiς δυσχερείας κ . πρωθυ

πουργου καί Β. Κυβερνήσεως, ών συνείδησις μοί έφάνη 

ύποβόσκουσα δλην τήν σκέψιν. Εtπεν δτι πρόβλημα δπερ 

έμφανίζει ή συχνά dνακύπτουσα διαφορά μεταξύ προσδο

κίας καί πραγματικότητος τυγχάνει aτυχώς κοινόν εiς 

πλείστους κυβερνήτας. 'Υπέμνησεν δτι βοήθεια παρασχε

θείσα παρ· ·Ηνωμένων Πολιτειών εiς 'Ελλάδα ύπερέβη 

κατά κεφαλήν χορηγίας εiς οίονδήποτε άλλο εθνος . 'Απε

κρίθημεν δτι ούδέν άλλο εθνος είχε κατά κεφαλήν περισ

σοτέραν l'jθικήν συναίσθησιν τούτου καί όλίγα εθνη είχον 

dξιοποιήσει ταuτα κάλλιον. 'Ο κ. Ράσκ ύπερθεμάτισεν εiς 

τουτο θερμώς. 

)) 'Αφου, λοιπόν, ύπεσχέθην έξασκήσω πiiσαν έπιρροήν 
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ϊνα διατηρηθή σίJστημα κονσόρτσιουμ, προέβαλα γνωστά 

πέντε αiτήματα. Διά hardware καί commercial consuma
bles, κ. Ράσκ άφησε νοηθη δτι δέν θά ύπfjρχε πρόβλημα ώς 

πρός 1964. Καίτοι, ώς παρετήρησε, σύστημα παροχών μέ
σω commercial consumables θεωρείται τεχνικώς ό.πηρχαι

ωμένον καί πρόκειται εiς τό μέλλον καταργηθή σταδιακώς 

(phased out). Διά P.L. 480 συνέστησε συζητήσω μετά άρ
μοδίου ύπουργοu Γεωργίας . 'Επεδείξατο δμως σαφώς διά

θεσιν συνηγορήση εiς έξεύρεσιν λύσεως έπιτρεποίJσης, 

διά 1964, διατήρησιν δωρεάν αμυντικής βοηθείας έν πλαι
σίφ ΝΑ ΤΟ. 'Έκλεισε θέμα ύποσχόμενος ένδιαφερθή προ

σωπικώς διά ζήτημα P.L. 480. 
JJEiς παρατήρησίν μου, καθ' ήν πράγματα ώς καί έκτι

μήσεις ΝΑΤΟ aπέδειξαν δτι ή &μερικανική supporting as
sistance έτερματίσθη προώρως, κ. Ράσκ &πεκρίθη μειδιών 

δτι έό.ν δέν είχε τερματισθή αϋτη δέν θά είχεν έγκαινιασθη 

ή συλλογική συμμετοχή ΝΑΤΟ. Τουτο μου φαίνεται χα

ρακτηριστικόν τής έμμόνου ένταϋθα επιδιώξεως έπιβληθη 

ή ιiρχή συμμερισμου συμμαχικών βαρών. 

»·Ο κ. Ράσκ μοί ύπεσχέθη έν τέλει δ πως, διά συνεννοή

σεως άρμοδίων ένταuθα ύπηρεσιών, μοί δοθώσιν, πρό ανα

χωρήσεως μου έξ 'Ηνωμένων Πολιτειών, aπαντήσεις έπί 

αiτημάτων μας, άν μή δεσμευτικαί, τουλάχιστον κατατοπι

στικαί. 

))τέλος, ι'ιφου μέ έπεφόρτισε νά διαβιβάσω θερμοτάτους 

αuτου χαιρετισμούς εiς Α. Ε . κ. πρόεδρον της Κυβερνήσε

ως, διετύπωσε διαβεβαιώσεις περί πλήρους &μερικανικης 

συμπαραστάσεως πρός 'Ελλάδα ιός καί !:ργον καί πρόσω

πον κ. πρωθυπουργουJJ. 

Στίς 8 'Ιουνίου, ό Π . Παπαληγούρας, προβαίνον

τας σέ ανασκόπηση τιον ενεργειών καί των επαφών 

πού εiχε μέ τόν πρόεδρο Κέννεντυ καί <'iλλους παρά

γοντες τής αμερικανικής Κυβερνήσεως, σέ τηλεγρά

φημά του πρός τόν Κ. Καραμανλή θά αναφέρει: 

«Μέχρι στιγμής !:χει ένταυθα διαμορφωθfi ή ι'ικόλουθος 

κατάστασις: 

» I. Παρεκλήθην μεταβώ, συνοδευόμενος ύπό κ. Μάτσα, 

εiς ίJπουργείον 'Εξωτερικών, δπου ό ύφυπουργός κ. Τάλ

μποτ μiiς ι'ινεκοίνωσε τά ακόλουθα: 

JJAί τελικώς ληφθησόμεναι aποφάσεις θά εύρίσκωνται 

σαφιJJς έντός του φιλικου πλαισίου του χθεσινου ανακοι

νωθέντος. Προσέθεσεν δμως δτι !:χει δοθη προσωπική έν

τολή ύπό του προέδρου Κέννεντυ δπως πρό της έξ Οuάσιγ

κτώνος άναχωρήσεώς μου δοθουν κατά τό δυνατόν σαφείς 
aπαντήσεις εiς τά ύπ, έμου υποβληθέντα πέντε κύρια αiτή

ματα. ' Εζήτησε δέ δπως αί άπόψεις τών διαφόρων άρμοδί

ων ίJπηρεσιών ύποβληθουν εiς τόν ίδιον, δστις έπιθυμεi νά 

εχη έπί της δλης ύποθέσεως τόν τελευταίον λόγον, επιφυ

λασσόμενος καί νά ίiρη τυχόν ύφισταμένας μεταξύ τών δι

αφόρων άρμοδίων αμερικανικών ύπηρεσιών διαφωνίας. 'ο 

πρόεδρος Κέννεντυ δμως άνεχώρησε χθές έξ ΟΜσιγκτώ

νος, θά έπιστρέψη δέ μόνον τήν προσεχη Τρίτην, ωστε νά 

μή δύνανται αί ύπηρεσίαι παρά τήν ύπ' αuτών καταβλη

θείσαν προσπάθειαν νά εiσηγηθουν εiς τόν πρόεδρον πρό 

τής προσεχους Τετάρτης η Πέμπτης . Κατόπιν τούτου , πα
ρεκλήθην νά εύρίσκωμαι εiς ΟUάσιγκτων καί πάλιν τήν 

Δευτέρα ν 17ην 'Ιουνίου, όπότε καί θά είναι εiς θέσιν ή 

άμερικανική Κυβέρνησις νά μου δώση έπί τών κυριωτέρων 

θεμάτων άπάντησιν η τουλάχιστον νά μου διευκρινίση σα

φil>ς τάς έπί τών σημείων τούτων άντιλήψεις της . Φυσικά 

εδέχθην τήν πρότασιν καί ηuχαρίστησα διά τό έκδηλωθέν 

ύπό του προέδρου Κέννεντυ καί τών άρμοδίων 'Αμερικα

νών ύπουργών ενδιαφέρον. 

»2. Καθ' δλην τήν διάρκειαν της έβδομάδος, πλήν τών 
επισήμων συναντήσεων, έπί τών κυριωτέρων έκτων όποί

ων ό κύριος Μάτσας καί έγώ έτηλεγραφήσαμεν, ώργανώ

θησαν οϋτως εiπείν μικταί όμάδες έργασίας έξ ' Αμερικα

νών καί 'Ελλήνων διά νά προπαρασκευάσουν εiς δλα τά 

κλιμάκια τήν έπίλυσιν σωρείας παρεμβαλλομένων λεπτο

μερειακών θεμάτων. 

»3. 'Η γνώμη μου είναι δτι ώς πρός θέμα βοηθείας εiς 
τουτον στρατιωτικόν ύλικόν δέν θά γεννηθή ζήτημα, aντι

θέτως μάλιστα οχ ι μόνον θά διατηρηθη τό· πέρυσι ν ϋψος 

άλλά καί θά έπισπευσθή ή χορήγησις ύλικου κατά τήν 

καθορισθείσαν ύπό του έλληνικου Γενικου 'Επιτελείου 

σειράν προτεραιότητος, έφ' δσον τουτο είναι έφικτόν. ' Ως 

πρός τό θέμα τών κοινοχρήστων στρατου θά συναντήσω

μεν μεγαλυτέρας δυσκολίας, διότι ή πρόθεσις ήτο δπως 

ίiλλωστε είχεν εiδοποιήσει ήμiiς ό κ. Λαμπουίς πρό τετρα

μήνου, νά περικοπουν ταυτα εiς τό fiμισυ διά τό 1964 καί νά 
έξαφανισθουν όλοσχερώς τό 1965. 'Εν τούτοις, νομίζω δτι 
χάρις εiς τήν έπί του εiδικου τούτου θέματος ,θέσιν του κ. 

Μακναμάρα !:χουν καί ώς πρός τό σημείον τουτο βελ τιωθfi 

τά πράγματα. 'Επί του θέματος της συμμετοχής των 'Αμε

ρικανών εiς τήν βοήθειαν ΝΑΤΟ συνήντησα πράγματι με

γίστας δυσκολίας. Κατά τήν κειμένην νομοθεσίαν ή μόνη 

μορφή δωρεάν βοηθείας ή όποία θά Ί'jδύνατο νά χρησιμο

ποιηθη πρός τόν σκοπόν τουτον είναι του Νόμου 480, είδι
κή διάταξις του όποίου επιτρέπει εiς έξαιρετικάς περιπτώ

σεις τήν χορήγησιν τών γεωργικών πλεονασμάτων δωρε

άν. 'Επί του σημείου τούτου aντετίθεντο κυρίως πρός τάς 

έλληνικάς aπόψεις άφ' ένός τό ύπουργείον Γεωργίας, δι' 

ευνοήτους λόγους έσωτερικης άμερικανικής πολιτικης, 

άφ' έτέρου δέ οί οiκονομικοί σύμβουλοι του προέδρου καί 

οί οiκονομολόγοι τής 'Υπηρεσίας Βοηθείας. 

JJ' Εν τούτοις ό ίδιος ό πρόεδρος Κέννεντυ, ώς fiδη /;τη 

λεγράφησα, μετά πολλης έπιμονης /;ζήτησε νά διερευνηθή 

τό θέμα καί νά μου δοθή, έάν είναι δυνατόν, εiς τό σημείον 

τουτο ίκανοποίησις. ~Εχω τήν γνώμην δτι σημαίνοντες 

παράγοντες εiς τό ύπουργείον 'Εξωτερικών άλλά άκόμη 

καί ό ίδιος ό κ. Ράσκ επηρεάζονται άπό τό γνωστόν έπιχεί

ρημα του κ. πρωθυπουργου κατά τό όποίον μόνος τρόπος 

διά νά συμβάλουν μεγάλαι Δυτικοευρωπαϊκαί χώραι συνι

στiiται εiς τό νά συμβάλουν πρώται αί ΗΠΑ . Νομίζω, κατά 

συνέπειαν, δτι τό επιχείρημα τουτο θά ύπερισχύση του άν

τιθέτου επιχειρήματος, κατά τό όποίον ή έλληνική παρου

σίασις δέν σημαίνει τίποτε άλλο παρά μόνον τήν διά πλα

γίου τρόπου έπαναφοράν της καταργηθείσης βοηθείας 

&μυντικής στηρίξεως. Φρονώ δτι χάρις εiς προσωπικήν 

έπέμβασιν προέδρου θά δοθή λύσις τις, μολονότι δέν νομί

ζω δτι θά δυνηθώμεν νά λάβωμεν τό παρ' έμου αiτηθέν 

μίνιμουμ τών δέκα !:κατ . δολλαρίων εiς τό άκέραιον. Φυσι

κά προσεπάθησα κατά τήν μικράν συνάντησιν τήν όποίαν 

είχα μετά του ύπουργου Γεωργίας κυρίου Φρημαν νά προ

βάλω λίαν εντόνως τήν πολιτικήν σημασίαν του θέματος, 

!:χω δέ τήν γνώμην δτι ό ίδιος ό ύπουργός άντελήφθη τήν 
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σημασίαν των ελληνικών επιχειρημάτων. Οί παριστάμενοι 

κατά τήν σύσκεψιν εκείνην σύμβουλοι του ύπουργου άντέ

δρον συνεχώς κατά τήν συζήτησιν εiς σημείον rοστε νά μ ή 

δύναμαι νά προβλέψω τί τελικώς θά προτείνη ό ύπουργός 

Γεωργίας πρός τόν πρόεδρον Κέννεντυ. ' Επί τής χορηγή

σεως μακροχρονίου δραχμογόνου δανείου οiκονομικής 

άναπτύξεως (τύπου Johnson) διά τό 1964, νομίζω δτι παρά 
σωρείας ενστάσεων, δυσκολιών καί άντιρρήσεων των οι

κονομολόγων, θά έπιτύχωμεν εκείνο τό όποίο ζητουμεν. 

'Έσχομεν μακράς καί έν προκειμένφ συνομιλίας μετά τοi) 

κ. Μπέλ. 'Ενδέχεται νά μου ζητήσουν έπιτόκιον τρία καί 

ημισυ τοίς εκατόν. 'Εάν δέν λάβω άντιθέτους όδηγίας του 

κ. πρωθυπουργυ θά προσπαθήσω μέν νά συμπιέσω τό έπι τό

κων άλλ' έν άνάγκΊJ νά δεχθώ δύο καί fiμισυ εως τρία τοίς 

εκατόν. τέλος, ώς πρός τό ζήτημα των συνδεδεμένων πρός 

ώρισμένον εργον δανείων (project loans), δέν θά γεννηθή 
ζήτημα. 'Ίσως επιτύχω πρό τής άναχωρήσεώς μου ύπό

σχεσιν περί συμπληρωματικου δανείου διά τόν πρώτον 

'Αχελώον έξ έπτά προσθέτων εκατομμυρίων. 

»4. Γενικόν συμπέρασμα είναι δτι καί έπί τGJν πέντε προ
βληθέντων αίτημάτων θά έπιτύχωμεν κάτι. Βεβαιότατα δχι 

τό εκατόν τοίς εκατόν των έπιθυμιών μας. Σημασίαν εχει, 

δτι καθ' δλας τάς συζητήσεις προσεπαθήσαμε άπό Ελλη

νικής πλευράς νά μή γίνη λόγος μόνον περί του 1964 άλλά 
κατά τό δυνατόν περί τής μεταβατικής περιόδου τήν όποία ν 

θά διαV(>ση ή ελληνική οίκονομία κατά 4-5 προσεχή Ετη. 
Είπα δτι ό πρόεδρος τής έλληνικής Κυβερνήσεως δέν άνα

μένει άπό τήν άμερικανικήν Κυβέρνησιν νά δεσμευθή νο

μικώς έν προκειμένφ, διότι βεβαίως αϋτη δέν δύναται κατά 

τό Σύνταγμα καί τούς άμερικανικούς νόμους νά τό πράξη, 

άλλ' δτι πάντως άναμένει νά χαραχθή ή κατά τό δυνατόν 

σαφεστέρα πολιτική γραμμή rοστε νά δύναται ό Κ. Καρα

μανλής, μέ κάποιαν προσέγγισιν εστω, νά προγραμματίση. 

»5. 'Επιθυμώ νά τονίσω δτι ίiπαντες ένταυθα άρμόδιοι 
μέ διεβεβαίωσαν δτι ή δλη άτμόσφαιρα έν σχέσει πρός τήν 

ελληνικήν οiκονομικήν βοήθειαν ijλλαξε εόθύς ώς έγνω

ρίσθησαν άπό τάς άρμοδίας ύπηρεσίας τά διαμειφθέντα με

ταξί> του προέδρου Κέννεντυ καί έμου. 'Αποτελεί έπιτυχί

αν τής ένταυθα πρεσβείας δτι έσκέφθη καί έπέτυχε νά όρί

ση τήν παρά τφ προέδρω άκρόασίν μου εόθύς aμα τi] άφί

ξει μου . Θά παρεκάλουν τόν κ. πρόεδρον τής Κυβερνήσεως 

νά ε!ναι βέβαιος δτι ό πρόεδρος Κέννεντυ κατ' έξοχήν, 

άλλά καί οί κ.κ. Ράσκ καί Μανκαμάρα επηρεάσθησαν 

άποφασιστικώς άπό τά επιχειρήματα του κ. πρωθυπουργου, 

τά όποία εξέθεσα πρός αότούς άναλυτικώς, συμφώνως πρός 

τάς όδηγίας του . Περισσότερον δμως καί άπό τά επιχειρή

ματα επηρεάζει τόν πρόεδρον Κέννεντυ τό μέχρι τουδε 

συντελεσθέν ύπό του προέδρου καί τής Κυβερνήσεως ερ

γον, εiς τό όποίον άποδίδουν βασικήν σημασίαν ώς εiς 

σταθεροποιητικόν παράγοντα τής δλης καταστάσεως έν τi] 

περιοχi] μας. 'Η παρατήρησίς μου αϋτη εχει τήν έξή ς εν

νοιαν. 'Η ήγεσία των ΗΠΑ άντιλαμβάνεται πλήρως καί 

τήν σημασίαν του έλληνικου παράγοντος καί τό έπιτελε

σθέν κατά τά τελευταία ετη έν 'Ελλάδι εργον. Τό δτι ήμείς 

οόδέποτε i]πειλήσαμεν καί οόδέποτε διενοήθημεν νά κα

ταφύγωμεν είς ταπεινούς εκβιασμούς άποτελεί κυριολεκτι

κώς εθνικόν κεφάλαιον διά τήν χώραν». 

Στίς 11 'Ιουνίου καί ϋστερα aπό νέα εκδήλωση 

ενδιαφέροντος του προέδρου Κέννεντυ, ό Π. Παπα

ληγούραςθά μεταβεί aπό τή Ν. 'Υόρκη στήν ΟΜ

σιγκτων, γιά νά έπιληφθεί καί πάλι τ&ν θεμάτων πού 

aπασχολοuν τίς δύο πλευρές. 'Ήδη δμως στήν 'Ελ

λάδα εχουν δρομολογηθεί οί έξελίξεις πού θά όδηγή

σουν στήν παραίτηση τfjς Κυβερνήσεως. Κάτω aπό 

τίς συνθήκες αuτές, ό 'Έλληνας ύπουργός Συντονι

σμοu θά εχει μιά τελευταία συνάντηση μέ τόν ύφυ

πουργό 'Εξωτερικών Τάλμποτ καί τήν έπομένη, 

σχετικά τηλεγραφεί: 

«Σήμερον πρωίαν, κατόπιν χθεσινής τηλεφωνικής συ

νεννοήσεως, επεσκέφθη ν βοηθό ν ύπουργου 'Εξωτερικών 

κ. Τάλμποτ, συνεζήτησα δέ μετ' αότου παρουσί~ κυρίου 

Γκάουντ καί κ. Σκώτ καί δύο τριών άλλων στελεχών του 

ύπουργείου ' Εξωτερικών. Κύριος Τάλμποτ μοί είπεν δτι 

άντιλαμβάνεται δτι είμαι ύποχρεωμένος ύπό σημερινάς 

συνθήκας έπιστρέψω πάραυτα είς 'Αθήνας. Δέν θά δυνηθώ 

κατά συνέπειαν νά συζητήσω τήν συνολικήν πρότασιν επί 

πέντε βασικών αίτημάτων 'Ελλάδος, όποίαν θά εχουν πα

ρασκευάσει μέχρι προσεχους Δευτέρας, καθώς εϊχομεν 

συμφωνήσει, άρμόδιαι ύπηρεσίαι. 'Ανακοίνωσις προτά

σεως καίε π' αότής συζήτησις θέλει γίνει έπομένως διά συ

νήθους όδου. Κύριος Τάλμποτ επανέλαβεν δτι τυχ:όν δια

φωνίαι μεταξύ διαφόρων άρμοδίων αμερικανικών ύπηρε

σιών θά άρθουν ύπ' αότου τούτου προέδρου Κέννεντυ. 

Κύριος Τάλμποτ μέ διεβεβαίωσεν δτι τελική ό.μερικανική 

πρότασις καί έπί πέντε αίτημάτων θά εύρίσκεται εiς πλαί

σια τά προκύπτοντα εκ διεξαχθεισών κατά διάρκειαν 

ενταυθα επισκέψεώς μου συζητήσεων μετά του προέδρου 

Κέννεντυ άρμοδίων ύπουργών καί ύπηρεσιών. ~Εκφρασιν 

γενικής διαθέσεως 'Ηνωμένων Πολιτειών 'Αμερικής εναν

τι 'Ελλάδος ό.πο:τελεί καί press release ό.πό 7ης τρέχοντος . 

»Κύριος Τάλμποτ μέ διεβεβαίωσεν δτι εν πνεύματι ώς 

άνω συνομιλιών θά έξευρεθουν εόνοϊκώτεραι δυναταί τε

χνικώς λύσεις δι' 'Ελλάδα. Κατά βάσιν καί επί πέντε ση

μείων επανέλαβεν περιληπτικώς δσα επί μέρους είχον εϊπει 

άρμόδιοι ύπουργοί, προσθέσας δτι ύπηρεσίαι έπιχειρουν 

κατασκευάσουν pakage deal, συμφέρον εiς 'Ελλάδα καί 
άποδεικτικόν εναντι αότής διαθέσεων ΗΠΑ. 'Έχω γνώμην, 

ώς ό.νέφερον καί εiς προηγούμενον τηλεγράφημα, δτι δέν 

θά επιτύχωμεν μέν εκατόν τοίς εκατόν αίτημάτων, ό.λλ, δτι 

κατά βάσιν επετεύχθη σημαντικωτάτη προσέγγισις πρός 

άπόψεις μας. 

»Ηόχαρίστησα κύριον Τάλμποτ καί παρεκάλεσα, ώς 

είναι εόνόητον, διαβιβάση ευχαριστίας μου είς κύριον 

Ράσκ, δοθέντος δτι ύπό παρούσας εν 'Ελλάδι συνθήκας 

επιβάλλεται επιστρέψω 'Αθήνας καί δτι περαιτέρω ενταυ

θα παραμονή μου δέν θά i]δύνατο νά είναι χρήσιμος. 

>>' Επιστρέφω 'Αθήνας εντός ήμέρας»289 • 

'Αναφερόμενος στά aποτελέσματα τ&ν έπαφ&ν 

πού ε{χε στίς ΗΠΑ, ό Π. Παπαληγούρας, μετά τήν 

άφιξή του θά δηλώσει: 

«Αί διεξαχθε\σαι είς τήν Οόάσιγκτων συνομιλίαι άπέ

δειξαν δτι αί 'Ηνωμέναι Πολιτεία ι θά εξακολουθήσουν 

εκδηλουσαι εμπράκτως τό ένδιαφέρον των, τόσον είς τόν 

τομέα τής οiκονομικής άναπτύξεως, δσον καί είς τόν τομέα 
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τής άμύνης τής 'Ελλάδος. Πιστεύω δτι κατόπι ν τών άνωτέ

ρω δέν δύναται πλέον γίνεται λόγος δτι επαυσεν ή χορη

γουμένη πρός τήν 'Ελλάδα βοήθεια. Διότι, δχι μόνον ή 

δανειακή βοήθεια πρός εξασφάλισιν τής οικονομικής 

άναπτύξεως θά εξακολουθήση χορηγουμένη, καί μάλιστα 

ύπό ποικίλας μορφάς, άλλ' επί πλέον χορηγείται καί άξιο

λογωτάτη δωρεάν βοήθεια»29ο . 

7 ΙΟΥΝΙΟΥ 1963 

Κυκλοφοροϋν ανεπιβεβαίωτες φήμες γιά εκδήλωση 

διαστάσεως άπόψεων μεταξύ τοϋ πρωθυπουργοί> καί 

τοϋ βασιλέως Παύλου, σχετικά μέ τή σκοπιμότητα 

πραγματοποιήσεως τής επίσημης επισκέψεως τοϋ βα
σιλικοί> ζεύγους τής 'Ελλάδος στή Μεγάλη Βρετανία. 
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ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 

«0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΚΤΑΕΤΙΑΣ)) 

('Έκδοση ΕΡΕ, 'Αθήνα, 1966, σσ. 21-74) 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΠΙΚΗ 

'Η κατάστασις τό 1955 

Ή Έλλάς ύπέστη, έξ δλων τών χωρών, τάς περισσοτέρας 

καταστροφάς συγκριτικώς πρός τόν κατά κεφαλήν έθνικόν της 

πλοuτον, ώς έκ τής συμμετοχής της είς τόν δεύτερον παγκόσμιον 

πόλεμον καί τήν τριπλήν κατοχήν, τήν δποίαν έδοκίμασεν άπό τά 

γερμανικά, ίταλικά καί βουλγαρικά στρατεύματα. Εlναι χαρακτη

ριστικόν δτι τό 42% του συνολικού παγίου κεφαλαίου τής χώρας 
κατεστράφη, ένώ είς έκατοντάδας χιλιάδας άνήλθον τά άνθρώπινα 

θύματα. 

Μετά τόν τερματισμόν του πολέμου, τής κατοχής καί του Δε

κεμβριανού κινήματος, δ άπό του 1947 έκσπάσας συμμοριτοπόλε
μος, δ δποίος διήρκεσεν έπί τριετίαν, ούχί μόνον έπηύξησε τάς 

προκληθείσας έκτου πολέμου καί τής κατοχής ζημίας, άλλά έπε

βράδυνεν ούσιωδώς τήν άνασυγκρότησιν τής χώρας. ·Η άνασυγ

κρότησις τής χώρας, χάρις είς τήν έκ 2.700.000.000 δολλαρίων 
περίπου άμερικανικήν οίκονομικήν βοήθειαν, συνεπληρώθη μό

λις περί τό &τος 1955, δπότε τό έθνικόν πάγων κεφάλαιον (δηλαδή 
δ πλοuτος) τής χώρας άπεκατεστάθη, άπό πλευρiiς άξίας;είς τά 

πρό του 1940 έπίπεδα. 

Οϋτω τό 1955, δταν ή εύρωπαϊκή οίκονομία εlχεν ούχί άπλώς 
άνασυγκροτηθή έκ τών καταστροφών τοu πολέμου, άλλά εlχεν 

ijδη εΙσέλθει είς τό στάδιον ύψηλών ρυθμών οΙκονομικής προόδου 

καί είς καθεστώς εύημερίας, κινουμένη είς ούσιωδώς ύψηλότερα 

έπίπεδα παραγωγής, άπασχολήσεως καί είσοδήματος, έν συγκρί

σει πρός τήν προπολεμικήν περίοδον, ή 'Ελλάς ήκολούθει έξ 

άποστάσεως κατά πολύ μεγαλυτέρας έκείνης, ή όποία ϊσχυε πρό 

του πολέμου. ·Η εύρωπαϊκή οίκονομία έκινείτο μέ σταθεράν τήν 

τάσιν τής συνεχοuς άνόδου, ένώ ή έλληνική κινουμένη είς τά 

πλαίcrια τών πρό του πολέμου καθιερωμένων διαδικασιών καί μή 
εχουσα προσαρμοσθή, άπό πλευρiiς πνεύματος, έπιδιώξεων καί 

φορέων, πρός τάς μεταπολεμικάς συνθήκας και προοπτικάς, εlχεν 

ώς άποτέλεσμα νά παραμέVΙJ ή ·Ελλάς μία πτωχή, καθυστερημένη 

καί βραδυπορούσα χώρα. 

Αί πληθωριστικαί πιέσεις, καίτοι μικροτέρας έντάσεως τής 

πρό του 1952-53 περιόδου, έξηκολούθουν μέχρι καί του 1955 νά 
έμποδίζουν τήν άνάληψιν πάσης σοβαρiiς προσπαθείας πρός 

&ναρξιν τής διαδικασίας οίκονομικής άναπτύξεως. 

Τά έπί μακράν σειράν έτών έλλείμματα του κρατικού προϋπο

λογισμού καί γενικώτερον του δημοσιονομικού ισοζυγίου, ώς καί 

του iσοζυγίου έξωτερικών πληρωμών, ε!χον προσδώσει έξαιρετι

κήν εύπάθειαν καί άστάθειαν είς τήν έλληνικήν οίκονομίαν, ή 

ύπόστασις τής δποίας έβασίζετο είς τόν άσταθή παράγοντα τής 

έξωτερικής οΙκονομικής βοηθείας, εΙς μίαν μάλιστα περίοδον 

-τό 1955-καθ' ijν α! ένδείξεις χαλαρώσεως τής έκτου «ψυχρού 

πολέμου» έντάσεως ήτο βέβαιον δτι θά συνεπήγοντο βαθμιαίως 

τόν περιορισμόν τής παρεχομένης οίκονομικής βοηθείας. Τό τε

λευταίον τούτο καθίστα &τι έπιτακτικωτέραν τήν άνάγκην έξυγι

άνσεως τής έλληνικής οίκονομίας. 

·Η έπικρατοuσα νομισματική καί οΙκονομική άστάθεια, ήτο 

φυσικόν νά προκαλή τήν δυσπιστίαν του κοινοu πρός τήν δραχ

μήν, μέ άποτέλεσμα καί αύτή ή περιωρισμένης κλίμακος, λόγφ 

τοu χαμηλοu κατά κεφαλήν εΙσοδήματος, ίδιωτική άποταμίευσις, 

νά έπενδύεται κατά κύριον λόγον είς χρυσάς λίρας καί άκίνητα, 

άντί νά κατευθύνεται είς τάς τραπέζας. Συνέπεια τούτου ήτο δτι τό 

τραπεζικόν σύστημα, πέραν τής πλημμελούς λειτουργίας του, 

έστερείτο καί τής άπαραιτήτου ρευστότητος διά νά χρηματοδοτή

ση τάς τεραστίας άνάγκας τής παραγωγικής δραστηριότητος, αί 

δποίαι κατά σημαντικόν μέρος !κανοποιοuντο έκ κεφαλαίων του 

έκδοτικοu προνομίου. 

• Η i:λλειψις έμπιστοσύνης πρός τό οίκονομικόν μέλλον τής 
χώρας, ούδεμίαν δυνατότητα κατέλειπε διά τήν προσέλκυσιν ξέ

νων Ιδιωτικών κεφαλαίων, είς τρόπον ιί\στε, λαμβανομένης ύπ' 

δψιν καί τής μικρiiς Ιδιωτικής έγχωρίου άποταμιεύσεως, καθίστα

το άδύνατος ή χρηματοδότησις ύψηλοu έπιπέδου έπενδύσεων, έκ 

τών δποίων καί μόνον θά ήτο δυνατόν νά άναμένεται μία ούσιώδης 

αϋξησις του έθνικοu εΙσοδήματος, ιί\στε νά βελτιωθή τό έπίπεδον 

διαβιώσεως τοu "Ελληνος. 

Πέραν δμως τούτων ή άνυπαρξία συγκεκροτημένης διοικητι

κής μηχανής καί ή λειτουργία ταύτης βάσει τών προπολεμικών 

μεθόδων διοικήσεως, άπετέλουν σημαντικόν έμπόδιον είς τήν οί

κονομικήν άνάπτυξιν τής χώρας, ή όποία άπήτει κρατικόν μηχα

νισμόν !κανόν νά άνταποκριθή είς τάς έντελώς νέας συνθήκας τής 

μεταπολεμικής έποχής. 

Τά προβλήματα ήσαν πλέον τόσον διάφορα ποιοτικώς, καί δ 

ρόλος του Κράτους εlχεν τόσον διευρυνθή, ιί\στε τά μέτρα προχει

ρότητος καί αύτοσχεδιασμοu, μέ τά όποία άντιμετωπίζετο τό οί

κονομικόν πρόβλημα τής χώρας συνέτεινον μiiλλον είς τήν δξυν

σίν του, παρά είς τήν έπίλυσίν του. 

'Η, μέχρι του Ι 955, έξ άλλου, &λλειψις συγκεκριμένης οίκονο

μικής πολιτικής καί προγράμματος μέ μακροχρονίους σκοπούς, 

άπετέλει ούσιώδες έμπόδιον είς τήν άνάληψιν οιασδήποτε σοβα
ρiiς καί άποτελεσματικής προσπαθείας. 

Οϋτω, τό 1955 ή Έλλάς έξηκολούθει νά άνήκη είς τήν κατη
γορίαν τών καθυστερημένων χωρών, ή οίκονομία τής δποίας έκι

νείτο είς τά πλαίσια του γνωστού φαύλου κύκλου: του χαμηλού 

κατά κεφαλήν εΙσοδήματος, τών χαμηλών έπενδύσεων, τής νομι-
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σματικής καί οίκονομικής άσταθείας, τής έξαρτήσεώς της έκ τής 

οίκονομικής βοηθείας τών συμμάχων της . Έν μέσφ μιας 

εύρωπαϊκής οίκονομίας, ή όποία ε{χε φθάσει εις πρωτοφανή 

έπίπεδα εύημερίας καί ύψηλούς ρυθμούς οίκονομικής προόδου, ή 

έλληνική οικονομία βραδυποροϋσα έκινδύνευε νά παραμείνη 

μακράν τών συντελουμένων έξελίξεων, έάν δέν έπραγματοποίει 

ένα iiλμα, διά νά εισέλθη εις τήν δδόν τής προόδου, ή όποία 

έσημειοϋτο τόσον είς τόν εύρωπαϊκόν χώρον, δσον καί εις διεθνή 

κλίμακα. 

Τό iiλμα αύτό έπετελέσθη κατά τήν όκταετίαν 1955-56. Καί 
ε{ναι έν προκειμένφ χαρακτηριστικά τής τεραστίας προόδου, ή 

όποία κατ' αύτή ν έσημειώθη, τά κατωτέρω δεδομένα τών κυριωτέ

ρων μεγεθών καί δεικτών τής έλληνικής οικονομίας: 

1955 ι963 

Έθνικόν Είσόδημα (έκατ . δρχ. ) 56.269 ιιο.ιΙ9 

)) )) κατά κεφαλήν (δολλ. ) 23ι 4ι6 

Συνολικόν Πάγων Κεφάλαιον (/;κατ. δολλ. ) 7.000 ι ι.3οο 

Πάγων Κεφάλαιον Βιομηχανίας (έκατ. δολλ . ) 420 830 
Τιμάριθμος (ι955 = ιΟΟ) 100 ι ι7 

' Αξία 'Αγροτικής Παραγωγής (έκατ. δρχ.) 25.228 40.936 
'Αγροτικόν Είσόδημα (έκατ . δρχ.) 20.093 32.ι49 

'Αξία Βιομηχανικής Παραγωγής (έκατ . δρχ.) 34.000 67.000 
Βιομηχανικόν Εισόδημα (έκατ. δρχ.) ιΟ.52ι 20.335 
Παραγωγής 'Ηλεκτρικής 'Ενεργείας (/;κατ. 

ΩΧΒ) ι.258 2.990 
Συνολικαί 'Επενδύσεις (/;κατ . δρχ . ) 9.096 24.950 
Ίδιωτικαί 'Επενδύσεις (/;κατ. δρχ.) 6.506 ι6.870 

Δημόσια ι 'Επενδύσεις (έκατ. δρχ.) 2.590 8.080 
' Ιδιωτικαί Καταθέσεις (έκατ. δρχ . ) 3.102 30.649 
Πιστοδότησις Οίκονομίας (έκατ. δρχ.) 11. ιss 40.429 
Συναλλαγματικόν 'Απόθεμα (έκατ. δρχ.) ιss 389 

'Εθνικόν Είσόδημα 

Τό έθνικόν εισόδημα έσημείωσε σημαντικήν αϋξησιν κατά 

τήν περίοδον ι955-63, μέ τάσιν τήν συνεχή αϋξησιν τοϋ έτησίου 

ρυθμοϋ. Τοϋτο έκινήθη ώς κάτωθι, κατά τήν περίοδον ι955-63 (τά 

ποσά εις εκατομμύρια δραχμών): 

'Έτη Τρέχουσαι τψαί Σταθεραί τιμαί 1958 

ι955 56.269 62.03ι 

ι956 65.892 65.939 
ι957 70.690 72.09ι 

ι958 73.226 73.226 
ι959 75.89ι 76.934 
ι960 sι . 357 79.259 
ι96ι 93.417 89.333 
ι962 98.908 92.232 
ι963 ιΙΟ.ι99 100.676 

Οuτω, μεταξύ τών έτών ι955-63 τό έθνικόν είσόδημα ηύξήθη 

είς τρέχουσας τιμάς, κατά 95,8%. Είς σταθεράς τιμάς ι958, ηύξή
θη κατά τήν αύτήν περίοδον κατά 62,3% ή 6,25% κατά μέσον 
δρον έτησίως. Μέσος έτήσιος ρυθμός 6,25% δέον νά θεωρηθή 
έπίτευγμα σημαντικόν έάν ληφθή ύπ' δψιν: 

α) δτι άφορα ρυθμόν πραγματοποιηθέντα έπί μακράν σχετικώς 

σειράν έτών καί ούχί βραχυχρονίως. 

β) δτι τό ποσοστόν 6,25% ύπήρξε ρυθμός ούσιωδώς ύψηλότε
ρος τοϋ, κατά τήν αύτήν περίοδον, μέσου ρυθμοϋ τών εύρωπαϊκών 

χωρών, μ ή άφιστάμενος ούσιωδώς ούδέ αύτοϋ, δ όποίος έσημειώ

θη είς τάς κομμουνιστικάς χώρας καί, 

γ) δτι ή ούσιώδης αύτή αϋξησις τοϋ έθνικοϋ είσοδήματος 

έπραγματοποιήθη ύπό καθεστώς δημοκρατίας καί έφαρμογής εύ

ρυτάτης κοινωνικής πολιτικής. 

Δέον, έξ άλλου, ιδιαιτέρως νά ληφθή ύπ' δψιν δτι ναί μέν δ 

μέσος έτήσιος ρυθμός αύξήσεως τοϋ έθνικοϋ εισοδήματος, ήτο 

6,25% καθ' δλην τήν όκταετίαν ι955-63, πλήν δμως δ ρυθμός 
αύτός διεμορφώθη έκ χαμηλοτέρων ποσοστών κατά τά πρώτα καί 

ύψηλοτέρων κατά τά επόμενα ~τη, δπερ δεικνύει δτι δ ρυθμός 

αόξήσεως τοϋ έθνικοϋ είσοδήματος ύπήρξεν διαρκώς καί περισσό

τερον έπιταχυνόμενος. Έπί τοϋ προκειμένου εlναι χαρακτηριστι

κά τά κάτωθι δεδομένα, τά όποία άφοροϋν τήν συνολικήν καί τήν 

μέσην έτησίαν αϋξησιν τοϋ έθνικοϋ εισοδήματος κατά διαδοχικάς 

περιόδους. 

Περίοδος Συνολική αϋξησις Μέση έτησία αuξησις 

1955-63 
1958-63 
1959-63 
ι960-63 

ι961-63 

1962-63 

62,3% 
36,9% 
30,9% 
27,0% 
12,7% 
9,ι% 

6,3% 
6,5% 
7,0% 
8,3% 
6,3% 
9,ι% 

Οϋτω, έξαιρέσει τής περιόδου ι96ι-63, δτε ή πτώσις τοϋ ρυθ

μοϋ αύξήσεως τοϋ έθνικοϋ είσοδήματος όφείλεται εις τήν κατ' 

έξαίρεσιν κακήν γεωργικήν Ι:σοδείαν τοϋ ~τους 1962, ή περίοδος 
1955-63 χαρακτηρίζεται άπό μίαν συνεχή Ι:πιτάχυνσιν τοϋ ρυθμοϋ 
αύξήσεως τοϋ έθνικοϋ εισοδήματος, ούσιωδώς άνωτέραν τοϋ 

μέσου δ ρου τής 'Οκταετίας . Καί τοϋτο όφείλεται εις τάς ύψηλοϋ 

Ι:πιπέδου παραγωγικάς Ι:πενδύσεις, αί όποίαι Ι:πραγματοποιήθη

σαν, ή άπόδοσις τών δποίων συνετέλεσεν είς τό ώς liνω εύνοϊκόν 

άποτέλεσμα. 

'Αποτέλεσμα τής ούσιώδους αύξήσεως, ή όποία έσημειώθη 

εις τό έθνικόν είσόδημα κατά τήν περίοδον ι955-63, ήτο ή ση

μαντική liνοδος τοϋ κατά κεφαλήν εισοδήματος, τό όποίον ηύξή

θη ώς κάτωθι: (τά ποσά εις δολλάρια). 

1955 

Εις δολλάρια τρεχούσης άγοραστικής άξίας 23 ι 
Εις δολλάρια άγοραστικής δυνάμεως ι958 257 

ι963 

4ι6 

392 

Ή κατά τήν περίοδον 1955-63 αϋξησις τοϋ έθνικοϋ εισοδήμα
τος άλλά καί ή σημειωθείσα άνακατανομή του, ή όποία ένίσχυσε 

~τι περαιτέρω τό εισόδημα τών χαμηλοτέρου εισοδήματος τάξεων, 

ε{χον ώς άποτέλεσμα τήν ούσιαστικήν βελτίωσιν τοϋ έπιπέδου 

διαβιώσεως τοϋ "Ελληνος. Ε{ναι χαρακτηριστικά έν προκειμένω 

τά κάτωθι δεδομένα: 

Συνολική δαπάνη διατροφής (έκατ . δρχ.) 

Συνολική δαπάνη διατροφής (έκατ. δρχ . 1958) 
Δείκτης αύξήσεως (1955 = 100) 
Λοιπαί καταναλωτικαί δαπάναι, ήτοι: στέγα

σις, θέρμανσις, άναψυχή κ.λ.π. (έκατ . δρχ. ) 

Λοιπαί καταναλωτικαί δαπάναι, ήτοι: στέγα

σις, θέρμανσις, άναψυχή κ.λ.π. (έκατ. δρχ. 

1958) 
Δείκτης αύξήσεως (ι955 = 100) 
Καταναλισκόμεναι θερμίδες ήμερησίως 

Κατανάλωσις κρέατος (χιλιάδες τόννοι) 

Κατανάλωσις σακχάρεως (χιλιάδες τόννοι) 

'Αριθμός ραδιοφώνων (χιλιάδες) 

'Επιβατικά αύτοκίνητα (χιλιάδες) 

Εισιτήρια δημοσίων θεαμάτων (έκατ.) 

1955 ι963 

26.930 
32.865 

100 

24.550 

27.131 
100 

2.460 
143 
76 

423 
10 
63 

45.ι9Ι 

42.724 
ι3Ο 

51.390 

48.564 
ι79 

3.ιοο 

242 
ιΙΟ 

1.100 
58 

108 
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Είναι κατά συνέπειαν άναμφισβήτητον δτι μεταξύ τ&ν έτ&ν 

1955 καί 1963 τό βιοτικόν έπίπεδον τοϋ 'Έλληνος έβελτιι(Jθη ού
σιωδ&ς. Οϋτω, κατέστη δυνατόν νά διατρέφεται δ 'Έλλην καλώς, 

έξαλειφθείσης τής πενίας, νά ίκανοποιηθοϋν αί βιοτικαί άνάγκαι 

ένδύσεως, ύγείας, φωτισμοϋ κ.λ.π., έν& ή αϋξησις τοϋ είσοδήμα

τος ύπήρξε τοιαύτη, rοστε διά πρώτην φοράν δ 'Έλλην ήδυνήθη 

νά άπολαύση άγαθά τά όποία κατέστησαν άνετώτερον τόν βίον 

του καί νά ψυχαγωγηθή δσον ούδέποτε άλλοτε. 

Αί 'Επενδύσεις 

'Η ούσιώδης αϋξησις τοϋ έθνικοϋ είσοδήματος κατά τήν 

όκταετίαν 1955-63, ύπήρξεν άποτέλεσμα τής συστηματικής καί 
γονίμου προσπαθείας, ή όποία κατεβλήθη είς τόν τομέα τ&ν έπεν

δύσεων. 

'Η κινητοποίησις τής έγχωρίου άποταμιεύσεως, ή προσέλκυ

σις ξένων κεφαλαίων, τά μελετημένα προγράμματα καί τά ποικίλα 

νομισματικά, πιστωτικά, δημοσιονομικά καί διοικητικοοργανω

τικά μέτρα καί κίνητρα, είχον ώς άποτέλεσμα νά σημειωθοϋν ση

μαντικαί έπιτεύξεις είς τόν τομέα τ&ν έπενδύσεων, διά τάς δποίας 

διετέθη ούσι&δες καί διαρκώς αύξανόμενον μέρος των έθνικ&ν 

πόρων καί τοϋ άκαθαρίστου έθνικοϋ προϊόντος, ώς προκύπτει έκ 

των κάτωθι δεδομένων: 

Ποσοστόν έπενδύσεων παγίου κεφαλαίου έπί: 

"Ε τη 

1955 
1963 

'Εθνικών πόρων 

13,9% 
18,1% 

Έθνικοϋ προϊόντος 

14,5% 
19,0% 

'Η άξία τοϋ συνόλου των άκαθαρίστων έπενδύσεων παγίου 

κεφαλαίου, άνήλθε, κατά τήν περίοδον I 955-63, εiς 5. 700 εκατομ
μύρια δολλάρια (άγοραστικής άξίας 1965). Τό πόσον τεράστιον 
ύπήρξεν τό ποσόν τοϋτο, προκύπτει έκ τοϋ γεγονότος δτι διάτων 

ώς άνω έπενδύσεων τό συνολικόν καθαρόν έθνικόν πάγιον κεφά

λαιον τής 'Ελλάδος ηύξήθη κατά 60% έντός 8 μόνον έτ&ν. 
Τό συνολικόν καθαρόν έθνικόν πάγιον κεφάλαιον άνήρχετο τό 

1955 εiς 7.000 εκατομμύρια δολλάρια. Προστιθεμένων των έπενδύ
σεων τής περιόδου 1956-63, ήτοι 5.700 εκατομμύρια δολλάρια καί 
έκπίπτοντες τάς έν τφ μεταξύ άποσβέσεις -άνερχομένας είς 1.400 
εκατομμύρια δολλάρια- τό συνολικόν καθαρόν πάγιον κεφάλαι

ον τής χώρας άνήλθεν τό 1963 είς 11.300 εκατομμύρια δολλάρια. 
Καί μόνον οί ώς liνω άριθμοί δίδουν τό μέτρον τής έπιτυχοϋς 

προσπαθείας εiς τόν τομέα των επενδύσεων. 

'Εκ τοϋ συνολικοϋ ποσοϋ τ&ν 5. 700 εκατομμυρίων δολλαρίων 
έπραγματοποιήθησαν έπενδύσεις: 850 είς τήν γεωργίαν, 660 εiς 
τήν βιομηχανίαν, 480 ε{ς τήν ένέργειαν, 990 εiς τόν συγκοινωνια
κόν τομέα καί τά ύπόλοιπα 2. 720 είς τούς τομείς τοϋ οίκισμοϋ, τοϋ 
τουρισμοϋ, τής έκπαιδεύσεως, τής ύγείας κ.λ.π. 

Τό σύνολον των έπενδύσεων κατ' ετος καί ή κατανομή των 

μεταξύ iδιωτικ&ν καί δημοσίων, εχει ώς κάτωθι είς εκατομμύρια 

δραχμών: 

"Ε τη Σύνολον 'Ιδιωτικαί Δημόσιαι 

1955 9.096 6.506 2.590 
1956 10.859 7.578 3.281 
1957 11.228 7.811 3.417 
1958 15.003 10.707 4.296 
1959 15.553 10.400 5.153 
1960 18.249 11.376 6.513 
1961 20.517 12.945 7.572 
1962 23 .122 14.145 8.977 
1963 24.950 16.870 8.080 

"Εν μέρος τ&ν δημοσίων έπενδύσεων -περίπου τό 30-40%
άφορίi έκείνας α! δποίαι πραγματοποιοϋνται ύπό διαφόρων όργα

νισμ&ν έλεγχομένων άμέσως ή έμμέσως ύπό τοϋ Κράτους. Κατά τό 

ύπόλοιπον πρόκειται περί των έπενδύσεων αί δποίαι πραγματο

ποιοϋνται άμέσως ύπό τοϋ Κράτους -ήτοι τής Κεντρικής Διοική

σεως- μέσω τοϋ άποκαλουμένου «Κρατικοϋ Προγράμματος Δη

μοσίων 'Επενδύσεων» ή «Προϋπολογισμοϋ Δημοσίων 'Επενδύ

σεων•>. 

Τό «Κρατικόν Πρόγραμμα Δημοσίων 'Επενδύσεων•• άπετέ

λεσε τό κύριον δργανον τοϋ Κράτους, διά τοϋ δποίου τοϋτο 

ήσκησε liμεσον δραστηριότητα είς τόν τομέα των έπενδύσεων. 

Μέσφ τοϋ προγράμματος αύτοϋ κατεσκευάσθησαν τά μεγάλα 

~ργα ύποδομής (δδικόν δίκτυον, έγγειοβελτιωτικά, ένεργειακά 

κ.λ.π.), τά όποία ύπεβοήθησαν τήν άνάπτυξιν τής ίδιωτικής 

πρωτοβουλίας, τήν δημιουργίαν νέων δραστηριοτήτων καί τήν 

αϋξησιν τής παραγωγής. 

Τό ώς άνω πρόγραμμα έχρηματοδοτείτο διά τοϋ πλεονάσματος 

τοϋ Κρατικοϋ Προϋπολογισμοϋ, ώς καί δι' έσωτερικοϋ καί έξωτε

ρικοϋ δανεισμοϋ, εiς τούς δποίους προέβαινεν τό Κράτος. Αί μέσφ 

τοϋ «Κρατικοϋ Προγράμματος Δημοσίων 'Επενδύσεων•• πληρω

μαί δι' έπενδύσεις άνήλθον εiς τά κάτωθι ποσά (εκατομμύρια δραχ

μών) : 

1955 
1956 
1957 

1.432 
1.743 
2.097 

1958 
1959 
1960 

2.556 
3.178 
4.172 

1961 
1962 
1963 

4.956 
5.639 
4.875 

'Η κατά τό 1963 μείωσις εναντι τοϋ 1962, όφείλεται είς τήν 
κατά Ίούνιον τοϋ 1963 παραίτησιν τοϋ Κ. Καραμανλή καί τής 
Κυβερνήσεώς του, ή όποία είχεν ώς άποτέλεσμα τήν κατά τό 

δεύτερον έξάμηνον τοϋ 1963 γενικωτέραν χαλάρωσιν τής κυ
βερνητικής δραστηριότητος -ώς έκ τής πολιτικής κρίσεως ή 

όποία έδημιουργήθη- καί μοιραίως έπέδρασε καί είς τόν τομέα 

τ&ν δημοσίων έπενδύσεων. 'Εάν ό Κ. Καραμανλής δέν είχε 

ύποχρεωθή εiς παραίτησιν καί ή πολιτική κατάστασις δέν είχε 

μεταβληθή , δπότε καί κατά τό δεύτερον έξάμηνον τοϋ 1963 θά 
συνεχίζετο δ συνήθης ρυθμός έκτελέσεως τ&ν εργων, αί πλη

ρωμαί δι ' έπενδύσεις δι' δλόκληρον τό ετος 1963 θά εφθανον τά 
6.000 εκ;ατ. δραχμών. 

'Η δλη προσπάθεια ε{ς τόν τομέα τ&ν έπενδύσεων κατά τήν 

όκτ~ετίαν 1955-63 είχεν ώς άποτέλεσμα νά άποκτήση ή χώρα 
σημαντικά έργα καί μηχανικόν έξοπλισμόν, χάρις είς τά όποία 

έπραγματοποιήθη ή ούσιώδης αϋξησις τοϋ έθνικοϋ εισοδήματος. 

Εiδικώτερον, κατά τήν περίοδον 1955-63: 

α) "Ηρχισεν ή κατασκευή των μεγάλων έγγειοβελτιωτικ&ν 

εργων, σημαντικόν μέρος των δποίων είχεν άποπερατωθή μέχρι 

τοϋ 1963, έν& πλήθος μικροτέρων έργων παρομοίας φύσεως 
κατεσκευάσθη . 

β) 'Ο μηχανικός έξοπλισμός τοϋ γεωργικοϋ τομέως ύπερδι

πλασιάσθη, είς πολλάς δέ κατηγορίας έτετραπλασιάσθη. 

γ) Κατεσκευάσθησαν άνω τ&ν 50 νέα ι γεωργικαί βιομηχανίαι . 

δ) 'Ιδρύθησαν διά πρώτην φοράν μεγάλαι βασικαί βιομηχα

νίαι καί έτέθη ή βάσις άναπτύξεως βαρi:ίας βιομηχανίας. Μεταξύ 
τ&ν κυριωτέρων μεγάλων βιομηχανιών περιλαμβάνονται: Χαλυ

βουργείον, ναυπηγείον, διυλιστήρια πετρελαίου, βιομηχανία 

άλουμινίου, πετροχημικαί βιομηχανίαι, βιομηχανίαι παραγωγής 

λιπασμάτων, τρία έργοστάσια σακχάρεως, βιομηχανία έλαστικ&ν 

καί λοιπά. Πέραν τούτων σημαντικαί βιομηχανίαι κατασκευά

σθησαν καί εiς τούς έλαφροτέρους κλάδους, έν& τό 60% των ύφι
σταμένων τό 1955 βιομηχανικών έγκαταστάσεων, είχον μέχρι τοϋ 
1963 πλήρως έκσυγχρονισθή. 

ε) Κατεσκευάσθησαν τά μεγαλύτερα ύδροηλεκτρικά καί θερ

μοηλεκτρικά έργα, διάτων δποiων έξησφαλίσθη άφθονος εύθηνή 

ήλεκτρική ένέργεια διά τήν βιομηχανίαν, τήν γεωργίαν, τόν φω

τισμόν χωρίων καί δι' οiκιακήν χρήσιν. 
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στ) Κατεσκευάσθη τό μέγιστον μέρος τών έθνικών καί έπαρ

χιακών δδών, εΙς τρόπον ώστε ή 'Ελλάς aπέκτησε συγχρονισμέ

νον όδικόν δίκτυον, τοϋ δλου συγκοινωνιακοϋ δικτύου συμπλη

ρωθέντος μέ τήν κατασκευήν καί τήν aνάπτυξιν αεροδρομίων καί 

λιμένων. 

ζ) Τέλος, κατεσκευάσθη σειρά τουριστικών έργων, τά όποία 

έπέτρεψαν διά πρώτην φοράν νά aναπτυχθή δ τουρισμός καί νά 

aποβή σημαντική πλουτοπαραγωγική πηγή. 

'Ό,τι πρέπει νά σημειωθή ε{ναι δτι ή εντονος δραστηριότης 

είς τόν τομέα τών έπενδύσεων aπετέλεσεν έργον δυσκολώτατον, 

δεδομένου δτι πλείσται δυσχέρεια ι έπp~πε νά ύπερνικηθοϋν. 'Η 
έλλειψις όργανωμένων γραφείων μελετών καί κατασκευαστικών 

οίκων, ή έλλειψις εΙδικευμένου προσωπικού, αί γραφειοκρατικαί 

διαδικασίαι έκτελέσεως τών έργων κ.λ.π., ύπήρξαν έμπόδια, τά 

όποία aπήτησαν κόπον, χρόνον καί έπιμονήν διά νά aντιμετωπι

σθοϋν. 'Απήτησαν aκόμη τήν καθημερινήν μέ τά θέματα αύτά 

προσωπικήν ένασχόλησιν τοϋ ίδίου τού πρωθυπουργοϋ Κ. Καρα

μανλή, χάρις , καί μόνον εΙς τήν έπίμονον κατεύθυνσιν καί παρα

κολούθησιν τοϋ δποίου κατέστησαν δυναταί αί έπιτεύξεις είς τόν 

τομέα τών έπενδύσεων. 

Σήμερον, χάρις είς τάς προσπαθείας τής 'Οκταετίας ή χώρα 

διαθέτει όργανωμένα γραφεία μελετών καί κατασκευών, τεχνικάς 

δημοσίας ύπηρεσίας έμπείρους καί γραφειοκρατικήν διαδικασίαν 

άπλουστευμένην, ώστε νά μή ύφίστανται αί δυσχέρειαι τάς δποί

ας συνήντησε καί έπρεπε νά ύπερνικήση δ Κ. Καραμανλής δταν 

ήρχισε τήν προσπάθειάν του. 

Οίκονομική σταθερότης 

Ή πραγματοποίησις τών έπενδύσεων, ϋψους 5.700 εκατομμυ
ρίων δολλαρίων, κατά τήν όκταετίαν 1955-63 θά ήτο αδύνατος 
καί έπομένως ή αϋξησις τοϋ έθνικοϋ εΙσοδήματος aπραγματο

ποίητος, έάν δέν έξησφαλίζοντο πόροι διά τήν χρηματοδότησίν 
των. 

'Η χρηματοδότησις τών έπενδύσεων δέν ήτο δυνατή παρά διά 

τής κινητοποιήσεως τής έγχωρίου aποταμιεύσεως καί ξένων κε

φαλαίων. 'Η τοιαύτη δμως κινητοποίησις προσέκοπτε είς τήν 

νομισματικήν καί οίκονομικήν aστάθειαν, ή όποία μοιραίως ένέ

πνεε τήν δυσπιστίαν πρός τήν δραχμήν καί τό μέλλον τού τόπου. 

Πρώτον μέλημα τού Κ. Καραμανλή καί τών Κυβερνήσεων τής 

ΕΡΕ, ύπήρξεν ή aποκατάστασις νομισματικής καί οΙκονομικής 

σταθερότητος. 

'Από τής πρώτης στιγμής -aπό τών aρχών τού 1956- λαμβά
νεται σειρά δημοσιονομικών μέτρων, χάρις είς τά όποία δ κρατι

κός προϋπολογισμός καθίσταται πλεονασματικός. Τό πλεόνασμα 

τοϋ κρατικοϋ προϋπολογισμοϋ aσκεί εύνοϊκήν έπίδρασιν πρός 

δύο κατευθύνσεις . Πρώτον μέν παύει δ κρατικός προϋπολογισμός 

νά aποτελή πηγήν πληθωριστικών πιέσεων. Δεύτερον, διά τοϋ 

πλεονάσματος χρηματοδοτείται μέρος τοϋ «Κρατικοϋ Προγράμ

ματος Δημοσίων 'Επενδύσεων)). Τό πλεόνασμα τοϋ κρατικοϋ 

προϋπολογισμοϋ ανέρχεται κατά μέν τά έτη 1956-60 μέχρις 800 
εκατομμυρίων δραχμών, κατά δέ τά έτη 1961-63 είς τήν τάξιν με
γέθους τών I. 700 εκατομμυρίων δραχμών έτησίως . Συγχρόνως, 

κατεβλήθη προσπάθεια νά περιορισθούν τά έλλείμματα ώρισμέ

νων κρατικών ή ήμικρατικών όργανισμών. 

'Εν συνεχεί~, διά σειρaς νομισματικών καί πιστωτικών μέ

τρων (αϋξησις έπιτοκίου καταθέσεων κ.λ.π.) δημιουργοϋνται κί

νητρα τά όποία aρχίζουν νά προσελκύουν τάς Ιδιωτικάς aποταμι

εύσεις είς τάς τραπέζας. Α! τελευταίοι aποκτοϋν ηύξημένην ρευ

στότητα καί οϋτω περιορίζεται ή προσφυγή των είς τό έκδοτικόν 

προνόμιον. Τοϋτο συντελεί εΙς τόν περιορισμόν τών πληθωριστι

κών έπιδράσεων αί δποίαι προκαλούνται έκ τοϋ λόγου τούτου. 

Καί ή αϋξησις τών καταθέσεων αύξάνει κατά τοιούτον άλματώδη 

τρόπον ώστε αύται συντόμως aποκτοϋν έπάρκειαν κεφαλαίων. 

'Εξ άλλου, σημαντικόν πρόβλημα τό 1955 aπετέλει ή συνεχής 

αϋξησις τών τιμών κατά 10% καί 15% έτησίως. Μέτρα παρακο
λουθήσεως τών τιμών δδηγοϋν συντόμως είς σταθεροποίησίν των. 

Πάντα ταϋτα, έν συνδυασμφ μέ τήν έμπέδωσιν τής πεποιθή

σεως δτι ή χώρα είσήλθεν είς φάσιν πολιτικής δμαλότητος, 

πεποίθησιν, τήν δποίαν ένέπνεε ή προσωπικότης τού Κ. Καρα

μανλή καί τό αίσθημα δτι ή χώρα κυβερνaται ύπό ίσχυρaς Κυ

βερνήσεως, μέ σαφείς καί προγραμματισμένας έπιδιώξεις, ώδή

γησαν είς τήν aποκατάστασιν τής νομισματικής καί οικονομικής 

σταθερότητος. 

Ε{ναι χαρακτηριστικόν δτι κατά τήν όκταετίαν 1955-63, δ τιμά
ριθμος αύξάνει μόνον κατά 17% (ijτοι όλιγώτερον τοϋ 2% κατά 
μέσον δρον έτησίως), δταν κατά τήν αύτή ν περίοδον σημειούνται 

αύξήσεις κατά: 19% είς τήν Δ. Γερμανίαν, 25% περίπου εΙς τήν 
'Ολλανδίαν, 'Αγγλίαν, Γαλλία ν καί ' Ιταλίαν, 29% είς τήν Σουη
δία ν, 61% είς τήν Ίσπανίαν, 98% εΙς τήν Τουρκίαν κ.λ.π. 'Εν 
'Ελλάδι, ή κίνησις τών τιμαρίθμων ύπήρξεν ή aκόλουθως: 

Χονδρ. πωλήσεως Κόστους ζωής* Τιμών Καταναλωτοϋ** 

Έτη 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

"Ετος βάσεως 

1952 = 100 

138,7 
150,6 
151,5 
147,8 
150,2 
153,7 
156,1 
154,7 
162,6 

Έτος βάσεως 

1952 = 100 

132,6 
137,5 
140,6 
142,5 
145,8 

• 'Έπαυσε καταρτιζόμενος άπό του 1960. 
•• "Ηρχισεν καταρτιζόμενος άπό τοϋ 1960. 

"Ετος βάσεως 

1952 = 100 

100,0 
102,3 
104,1 
103,8 
106,9 

'Η 'Ελλάς κατατάσσεται διεθνώς είς τάς χώρας μέ τήν 

ύψηλοτέρου βαθμοϋ νομισματικήν σταθερότητα καί ή δραχμή 

μεταβάλλεται πράγματι είς διεθνές νόμισμα, γενομένη δεκτή εΙς 

δλας τάς τραπέζας καί είς δλα τά γραφεία η πρακτορεία συναλ

λάγματος τού κόσμου. Μετά δέκα πέντε έτών (1940-55) νομισμα
τικής καί οικονομικής aσταθείας, ή aποκατάστασις αύτών 

aπετέλεσεν αγαθόν μέγα, ή διαφύλαξις τοϋ δποίου ήτο βασική 

προϋπόθεσις διά τήν οlκονομικήν aνάπτυξιν τής 'Ελλάδος. 

Καταθέσεις - Χρηματοδότησις 

'Η aποκατάστασις καί ή παγίωσις τής νομισματικής καί οι

κονομικής σταθερότητος καί τά έν γένει νομισματικά καί πιστω

τικά μέτρα, έδημιούργησαν έμπιστοσύνην πρός τήν δραχμήν καί 

τό μέλλον τοϋ τόπου, μέ άμεσον aποτέλεσμα τήν συσσώρευ

σιν τών Ιδιωτικών aποταμιεύσεων (αί δποίαι λόγω τής αύξή

σεως τοϋ έθνικοϋ εΙσοδήματος ηϋξανον περισσότερον) είς τάς 

τραπέζας. 

Τό σύνολον τών Ιδιωτικών καταθέσεων είς τό τέλος έκάστου 

έτους ε{χεν ώς κάτωθι, είς εκατομμύρια δραχμών: 

31η Δε)Cεμβρίου "Υψος καψθέσεων 'Ετησία αϋξησις 

1955 3.102 
1956 4.319 1.217 
1957 7.611 3.292 
1958 10.032 2.421 
1959 13.627 3.595 
1960 16.632 3.005 
1961 19.722 3.090 
1962 24.733 5.011 
1963 30.649 5.916 
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Οϋτω, μεταξύ τών έτών 1955-63 τό σύνολον τών καταθέσεων 
δεκαπλασιάζεται. Είδικώς αi καταθέσεις τών Ταμιευτηρίων αύξά

νουν κατά 38 φοράς (aπό 523 εκατομμύρια δραχμών τό 1955 είς 
19.824 εκατομμύρια δραχμών τό 1963). Ό aριθμός τών καταθε
τών τετραπλασιάζεται καί aπό 367.170 καταθέτας τό 1957, φθά
νομεν είς τούς 1.482.170 καταθέτας τό 1963. 

οι aριθμοί αύτοί αποδεικνύουν δτι ή μάχη διά τήν aποκατά

στασιν τής έμπιστοσύνης πρός τήν δραχμήν δχι μόνον έκερδήθη 

&λλά τά αποτελέσματά της ύπερέβησαν πάσαν προσδοκίαν. 

'Αποδεικνύουν &κόμη δτι πέραν τής έμπιστοσύνης πρός τήν 

δραχμή ν ή αϋξησις τών καταθέσεων καί επομένως τών αποταμιεύ

σεων -&κριβώς έπειδή ύπήρξε τεραστία- όφείλεται καί είς τήν 

σημειωθείσαν αϋξησιν τοϋ εΙσοδήματος πού έπέτρεψε όχι μόνον 
τήν κάλυψιν τών βιοτικών αναγκών &λλά καί τήν &ποταμίευσιν 

μέρους τοϋ εισοδήματος. 

·Η σημαντική αϋξησις τών καταθέσεων κατά τήν περίοδον 

1955-63 καί τά ληφθέντα νομισματικά καί πιστωτικά μέτρα έπέ
τρεψαν τήν έξυγίανσιν τοϋ τραπεζικοϋ συστήματος καί συνέβα

λον είς τήν ύπό τών τραπεζών &πόκτησιν ρευστότητος, iκανής νά 

καλύπτη τάς χρηματοδοτικάς &νάγκας τής οίκονομίας. 

Τό σύνολον τής χρηματοδοτήσεως τοϋ ίδιωτικοϋ τομέως τής 

οικονομίας, είς τό τέλος έκάστου &τους (3Ιη Δεκεμβρίου) ε{χεν 

ώς κάτωθι, είς έκατ. δραχμών: 

3Ιη Δεκεμβρίου Σύνολον Γεωργία Βιομηχανία Λοιποί Τομείς 

1955 11.158 3.749 4.258 3.151 
1956 14.041 4.495 5.326 4.220 
1957 17.748 5.602 7.128 5.018 
1958 20.791 6.557 8.614 5.620 
1959 23.091 7.637 9.209 6.245 
1960 26.494 8.194 10.911 7.389 
1961 29.570 9.272 12.146 8.152 
1962 34.459 9.941 14.151 10.367 
1963 40.429 10.762 16.765 12.902 

·Η κατά τήν όκταετίαν Ι 955-63 χρηματοδότησις τής οικονο
μίας ούχί μόνον έκάλυψε πλήρως τάς &νάγκας τής τρεχούσης 

παραγωγικής δραστηριότητος, &λλ' ύπεβοήθησεν τήν πραγμα

τοποίησι ν σημαντικοϋ μέρους τών έπενδύσεων τοϋ ίδιωτικοϋ το

μέως καί τάς έξαγωγάς. 

Είδικοί δροι aπό πλευράς ϋψους έπιτοκίου καί χρόνου δι' 

&ρισμένας κατηγορίας χρηματοδοτήσεων, ή ανάπτυξις τής μα

κροπροθέσμου πίστεως είς τόν βιομηχανικόν τομέα καί ή ύποβοή

θησις τών αγροτών εις τή &πόκτησιν μηχανικοϋ έξοπλισμοϋ, εγ

καταστάσεων καί κτηνοτροφικοϋ κεφαλαίου συνέβαλον ούσιω

δώς είς τήν οίκονομικήν &νάπτυξιν τής χώρας. 

Χαρακτηριστικά έν προκειμένφ ε{ναι τά κατωτέρω δεδομένα, 

τά όποία aποδεικνύουν τούς εύνοϊκούς δρους χρηματοδοτήσεως, 

oi όποίοι σταδιακώς έθεσπίσθησαν κατά τήν περίοδον 1955-63: 

'Αναπροεξοφλητικόν έπιτόκιον 

Τραπέζης ·Ελλάδος: 

Βιομηχανία: 

α . Προεξόφλησις γραμματίων 

β. Χορηγήσεις διά κεφάλαια 

κινήσεως 

γ. Μακροπρόθεσμα δάνεια 

Βιοτεχνία: 

α. Δtά πρώτας ϋλας καί έξο
πλισμόν 

β. Λοιπαί πιστώσεις 

'Εξαγωγικόν έμπόριον καί καπνε

μπόριον 

Μάϊος 1956 'Απρίλιος 1963 

11% 

10% 

10% 
10% 

6%-8% 
10% 

9% 

5,5% 

7,5% 

8% 
7% 

5,5%-7% 
7,5% 

5,5% 

Πιστώσεις πρός &γρότας: Μάϊος 1956 'Απρίλιος 1963 

α. Καλλιεργητικά δάνεια πρός 

&γ ρότας 

β. Καλλιεργητικά δάνεια πρός γε

ωργικούς , συνεταιρισμούς 
γ. Δάνεια έπ' ένεχύρφ προϊόντων 

πρός &γρότας 

δ. Δάνεια έπ' ένεχύρφ προϊόντων 

πρός γεωργ. συνεταιρισμούς 

ε . Δάνεια δι~ aρδεύσεις καί παρα

γωγικά ζώα (μεσομακροπρόθε

σμα) 

7% 

6,25% 

8,5% 

7,5% 

7% 

'Εξωτεριιcαί Συναλλαγαί 

6,5% 

5,75% 

7% 

6,25% 

2% 

Ή συναλλαγματική θέσις τής 'Ελλάδος τό 1955, ε{χε βεβαί
ως βελτιωθή έν συγκρίσει πρός τό 1950, πλήν δμως έξηκολούθει 
νά ε{ναι &σθενεστάτη. 'Εν όψει μάλιστα αναλήψεως σοβαράς καί 

εύρείας προσπαθείας πρός οίκονομικήν &νάπτυξιν τής χώρας καί 

αύξήσεως ώς έκ τούτου τών εισαγωγών, ή αί\ξησις τών έξαγωγών, 

τών αδήλων πόρων καί τής είσροής κεφαλαίων, &πετέλει άμεσον 

ανάγκην. 

Ai Κυβερνήσεις τής ΕΡΕ έστράφησαν κατά πρώτον λόγον είς 
τήν προώθησιν τών έξαγωγών καί εις τήν aντικατάστασιν είσα

γομένων προϊόντων δι' έγχωρίως παραχθησομένων. 

Είς τά πλαίσια τής προσπαθείας αύξήσεως τών έξαγωγών πρέ

πει νά τοποθετηθοϋν: Ή δι' είδικών κινήτρων πρός τούς &γρό

τας παρακίνησίς των νά αύξήσουν τήν παραγωγήν βάμβακος καί 

άλλων δυναμικών έξαγωγίμων προϊόντων. ·Η προσπάθεια τών 

γεωργικών κρατικών ύπηρεσιών δπως αναπτύξουν έξαγωγίμους 

ποικιλίας τών εσπεριδοειδών καί λαχανικών. ·Η ύπό τοϋ Κρά

τους &μέσως καί έμμέσως ένίσχυσις τών γεωργικών συνεταιρι

σμών καί τών ιδιωτών διά τήν ίδρυσιν κέντρων διαλογής καί συ

σκευασίας, τά όποία έπέτρεψαν τήν έπί συναγωνιστικής βάσεως 

προσφοράν τών έλληνικών αγροτικών προϊόντων είς τάς ξένας 

χώρας. • Η μέσφ τής 'Αγροτικής Τραπέζης, διά κεφαλαίων τοϋ 
Κράτους διανειοδότησις τών γεωργικών συνεταιρισμών, oi όποίοι 
κατεσκεύασαν συγχρονισμένα οινοποιεία παρασκευής καί διατη

ρήσεως έξαγωγίμων οίνων. Τό αύτό συνέβη καί διά βιομηχανίας 

κονσερβοποιείων, διά τών όποίων κατέστη δυνατόν νά &ναπτυ

χθοϋν αi έξαγωγαί κονσερβοποιημένων λαχανικών καί φρούτων. 

'Η αναδιοργάνωσις καί ανάπτυξις τών είδικών όργανισμών κα

πνοϋ καί σταφίδων, ώς καί ή κυβερνητική μέριμνα διά τά προϊόν

τα αύτά διά ποικίλων συνδυασμών μέ ξένας Κυβερνήσεις. 

'Εξ άλλου, είς τά πλαίσια τής aντικαταστάσεως εισαγομένων 

προϊόντων δι' έγχωρίων παραγομένων, πρέπει νά τοποθετηθοϋν 

αι προσπάθειαι iδρύσεως ώρισμένων βιομηχανιών, ώς π.χ. διυλι

στηρίων, αλουμινίου, έλαστικοϋ, λιπασμάτων, σακχάρεως, γαλα

κτοκομικών προϊόντων κ.λ.π., ή κατασκευή καί λειτουργία τών 

όποίων περιώρισεν ούσιωδώς τήν συναλλαγματική ν δαπάνη ν δι' 

είσαγωγάς τών είδών αύτών. 

'Εν τούτοις, ή αϋξησις τών έξαγωγών δέν ήτο έπαρκής έν 

όψει της αναληφθείσης προσπαθείας οίκονομικής αναπτύξεως, 

διά νά &ποδώση τούς συναλλαγματικούς πόρους oi όποίοι &πη
τοϋντο. • Αλλαι πηγαί συναλλαγματικών πόρων Ι:πρεπεν έπίσης 
ν' &ναπτυχθοϋν. 

'Ο Κ. Καραμανλijς, εις τόν όποίον aνήκει ή δλη σύλληψις 

καί έφαρμογή τής ίδέας, έπεδίωξε τήν aποκατάστασιν τής νομι

σματικής καί οΙκονομικής σταθερότητος, διότι έπίστευεν δτι μό

νον οϋτω, πέραν τών άλλων, θά καθίστατο δυνατή ή έπιτυχής προ

σπάθε;α προσελκύσεως ξένων κεφαλαίων καί ή ανάπτυξις τής 
ναυτιλίας καί τοϋ τουρισμοϋ, ώς πηγών συναλλαγματικοϋ έσόδου. 

Καί πράγματι, τά aποτελέσματα τής προσπαθείας αύτijς ύπijρξαν 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



672 ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 

άνώτερα πάσης προσδοκίας. Τά εΙς σημαντικήν εκτασιν συναλ

λαγματικά έσοδα έκ των άνωτέρω πηγών ώδήγησαν εΙς τήν έξυ

γίανσιν τοϋ Ισοζυγίου έξωτερικών πληρωμών καί εΙς τήν χρημα

τοδότησιν των μεγάλων εργων άναπτύξεως. 

Αί κατά τήν περίοδον 1955-63 εύνοϊκαί έξελίξεις είς τόν τομέα 
τών έξωτερικών συναλλαγών προκύπτουν έκ των κάτωθι δεδομέ

νων τοϋ Ισοζυγίου τών έξωτερικών πληρωμών (τά ποσά είς εκα

τομμύρια δολλάρια): 

1956 1963 

I. Εlσαγωγαί 441 708 
2. 'Εξαγωγαί 210 296 
3. 'Εμπορικόν 'Ισοζύγιον (1 -2) -231 -412 
4. 'Άδηλοι πόροι 182 454 
5. "Αδηλοι πληρωμαί 39 99 
6. 'Ισοζύγιον ό.δήλων συναλλ. (4-5) 143 355 
7. 'Ισοζύγιον τρεχουσών συναλλαγών (3+6) -88 -57 
8. Καθαρά κίνησις κεφαλαίων 20 82 
9. 'Ισοζύγιον πρό βοηθείας (7+8) -68 25 

10. Βοήθεια καί επανορθώσεις 71 43 
11. 'Ισοζύγιον έξωτερικών συναλλαγών (9+ I 0) 3 68 

Μεταξύ τών έτών 1955-63, παρά τήν αϋξησιν των είσαγωγών 
κατά 50% καί τήν περιωρισμένην έν σχέσει πρός τήν πρό τοϋ 
1956 περίοδον βοήθειαν, η αϋξησις των έξαγωγών κατά 41%, τών 
άδήλων πόρων κατά 150% καί τής καθαράς είσροής κεφαλαίων 
κατά 300%, ώδήγησαν εΙς ούσιώδη βελτίωσιν τό ίσοζύγιον των 
έξωτερικών πληρωμών τής 'Ελλάδος. 

"Αδηλοι πόροι 

Οί άδηλοι πόροι έκ τοϋ έξωτερικοϋ, οί όποίοι ύπεβοήθησαν 

τήν Ισχυροποίησιν τής συναλλαγματικής θέσεως τής χώρας, 

έσημείωσαν τήν κάτωθι έξέλιξιν, είς εκατομμύρια δολλάρια: 

"Ε τη Σύνολον Τουρισμός Ναυτιλία Μετανάσται Λοιπαί 

1955 154 29 36 51 38 
1956 182 31 48 61 42 
1957 236 42 67 75 52 
1958 218 36 60 77 45 
1959 237 42 60 89 46 
1960 273 49 77 90 57 
1961 320 63 102 98 57 
1962 380 76 109 117 78 
1963 454 95 125 129 105 

1955-63 2.300 434 648 736 482 

'Η σημαντική αϋξησις τοϋ τουριστικοϋ συναλλάγματος όφεί

λεται εΙς τήν ιiνάπτυξιν τοϋ τομέως τοϋ τουρισμοϋ, δπου τά κα

τασκευασθέντα τουριστικά καί συγκοινωνιακά έργα έπέτρεψαν 

τήν προσέλκυσιν τουριστών, οί όποίοι ό.πό 208.000 τό 1955 
έφθασαν τούς 720.000 τό 1963. Τοϋ ναυτιλιακοϋ συναλλάγματος 
η αϋξησις ύπήρξεν τό άποτέλεσμα σειράς μέτρων, τά όποία κατά 

τήν όκταετίαν 1955-63 έλήφθησαν ύπέρ τής ναυτιλίας καί τά 
όποία ώδήγησαν εΙς τήν αϋξησιν τοϋ ύπό έλληνικήν σημαίαν έμ

πορικοϋ στόλου ιiπό 486 πλοία συνολικής χωρητικότητος 

1.296.000 τόννων τό I 955, εΙς 1.314 πλοία συνολικής χωρητικό
τητος 6.938.000 τόννων τό 1963. 

Ξένα κεφάλαια καί βοήθεια 

Διά νά άναπτυχθή οΙκονομικώς ή ·Ελλάς έπρεπε νά πραγμα

τοποιηθοϋν έπενδύσεις εΙς εύρείαν κλίμακα. 'Η πραγματοποίη

σις δμως των έπενδύσεων προϋπέθετε κεφάλαια. Κεφάλαια είς 

δραχμάς διά νά πληρωθοϋν οί έργάται, νά ιiγορασθοϋν ύλικά καί 

μηχανήματα ό.πό τήν έγχώριον βιομηχανίαν, νά γίνουν οί μελέ

τες κ.λ.π. 'Απητοϋντο δμως καί κεφάλαια είς ξένον συνάλλαγμα, 

διότι πολλά μηχανήματα, ύλικά καί πάσης φύσεως έξοπλισμός, 

μ ή παραγόμενα είς τόν τόπον μας, έπρεπε νά ό.γορασθοϋν ιiπό τό 

έξωτερικόν. Καί ό.κόμα ε!ς πολλούς τομείς -λόγφ εΙδικεύσεως 

καί έμπειρίας- έπρεπε νά προσελκύσωμεν μεγάλους ξένόυς οϊ

κους, οί όποίο ι νά έλθουν εΙς τήν 'Ελλάδα καί μέ τά κεφάλαιά 

τους νά ίδρύσουν βιομηχανίας. τέλος, αί επενδύσεις πού έχρειά

ζετο ή 'Ελλάς διά νά ιiναπτυχθή ήσαν τόσον μεγάλα ι, iliστε ή 

είσροή κεφαλαίων ήτο aπαραίτητος ε!ς δσον τό δυνατόν εύρυτέ

ραν κλίμακα. 

Δι' αύτό καί αί Κυβερνήσεις τοϋ Κ. Καραμανλή, διά νά ιiνα

πτυχθή κυρίως ή βιομηχανία, η ένέργεια καί ό τουρισμός, κατέ

στρωσαν ε!δικά προγράμματα καί έλαβον είδικά μέτρα προσελκύ

σεως κεφαλαίων έκ τοϋ έξωτερικοϋ. 

Παραλλήλως, σύντονοι κυβερνητικαί προσπάθειαι i;πέτυχον 

νά διατηρήσουν τήν πάσης φύσεως ο!κονομικήν βοήθειαν είς 

έπίπεδα ίκανοποιητικά, παρά τήν εΙς διεθνή κλίμακα ουσιώδη 

περικοπήν της. 

Οϋτω, κατά τά έτη 1956 εως καί 1963 προσελκύσθησαν ξένα 
κεφάλαια 447 εκατομμυρίων δολλαρίων, μέ τά όποία έχρηματο

δοτήθη ή κατασκευή των μεγάλων βιομηχανικών εργων (διυλι

στήρια, ναυπηγεία, άλουμίνιον, ΕΣΣΟ-ΠΑΠΠΑΣ, έργοστάσια 

λιπασμάτων, κ.λ.π.) καί έξησφαλίσθη οΙκονομική βοήθεια ϋψους 

337 εκατομμυρίων δολλαρίων. 
'Η καθαρά εΙσροή κεφαλαίων καί ή βοήθεια τήν όποίαν έλα

βεν η Έλλάς κατά τά ετη 1955-63, χάρις είς τήν οίκονομικήν 
πολιτικήν πού ηκολουθήθη, ό.νήλθον κατ' έτος καί συνολικώς 

ώς κάτωθι (τά ποσά ε!ς εκατομμύρια δολλάρια): 

Κίνησις κεφαλαίων 

'Έτη ΕΙσροή 'Εκροή Καθαρά κίνησις Βοήθεια 

1955 25 3 22 61 
1956 25 5 20 71 
1957 36 4 32 23 
1958 54 4 50 23 
1959 78 19 59 41 
1960 66 27 39 43 
1961 98 14 84 37 
1962 92 11 81 56 
1963 98 16 82 43 

1955-63 547 100 447 337 

Συναλλαγματική ίσχύς 

Ή κατά τήν περίοδον 1955-63 έξυγίανσις τοϋ ίσοζυγίου έξω
τερικών πληρωμών καί ή κατά τήν αt,τήν περίοδον είσαγωγή ση

μαντικών κεφαλαίων κατέστησαν ίσχυράν τήν συναλλαγματικήν 

θέσιν τής χώρας. 

Οϋτω, τά έπίσημα συναλλαγματικά aποθέματα ό.νερχόμενα ε!ς 

187 έκατομμύρια δολλάρια τό 1955, έφθασαν τά 278 τό 1963, κι
νηθέντα ώς κάτωθι έτησίως: 

1955 
1956 
1957 

187 
190 
179 

1958 
1959 
1960 

162 
208 
224 

1961 
1962 
1963 

251 
270 
278 

Έν τούτοις, τά συναλλαγματικά αποθέματα τής 'Ελλάδος 

ήσαν τό 1963 σημαντικώς ύψηλότερα των έπισήμως έμφανιζομέ
νων, ό.φ' ένός μέν κατά τό ποσόν τό όποίον κατετέθη τό 1959 είς 
τό διεθνές νομισματικόν ταμείον -ώς μερίδιον τής ' Ελλάδος

ό.φ' ετέρου δέ κατά τό ποσόν συναλλάγματος, τό όπσίον τό 1963 
έξεχωρήθη είς τάς έμπορικάς τραπέζας, ώς καί κατά τό ποσόν τό 

όποίον ή Κεντρική Τράπεζα διέθετε ύπό μορφήν χρυσών λιρών. 

Λαμβανομένων ύπ' δψιν τούτων, τά συναλλαγματικά ό.ποθέ-
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τα (έπίσημα καί άνεπίσημα) άνήρχοντο εiς τό τέλος τοϋ 1963 εiς 
389 εκατομμύρια δολλάρια. 

Οϋτω, χάρις εiς τήν ίσχυράν συναλλαγματικήν θέσιν τήν 

όποίαν άπέκτησεν ή Έλλάς κατά τήν περίοδον 1956-63, κατέστη 
δυνατόν νά χρηματοδοτήση τά τεράστια προγράμματα έπενδύσε

ων καί νά διευκολύνη τήν είσροήν κεφαλαίων έκ τοϋ έξωτερικοϋ, 

τά όποία προσέβλεπον μέ αϊσθημα έμπιστοσύνης πρός τό οίκονο

μικόν μέλλον τής χώρας. 

'Η Κοινή 'Αγορά 

Τήν !ην Νοεμβρίου 1962, καί ένώ ί:κλεινε μία έπταετία άφ' 
δτου ό Κ . Καραμανλής εlχε άναλάβει τήν έξουσίαν, ώρθώνετο 

ενα δρόσημον εiς τήν μεταπολεμική ν ίστορίαν τής ' Ελλάδος. 

'Ετίθεντο είς έφαρμογήν αί συμφωνία ι των 'Αθηνών τής 9ης 

'Ιουλίου I 96 I, διά των δποίων ή χώρα μας συνεδέετο μέ τήν δμά
δα Κρατών τής Εύρωπαϊκής Οίκονομικής Κοινότητος. 

'Η σύνδεσις μάς εϋρισκεν ετοίμους. ' Η προηγηθείσα επταε

τία εΙ χε προικίσει τήν 'Ελλάδα μέ τάς προϋποθέσεις διά τήν 

άκίνδυνον συνεργασίαν μας μέ τόν ύπερανεπτυγμένον κολοσσόν 

πού άποτελοϋν αί συνδυασμέναι οίκονομίαι τής Δυτικής Γερμα

νίας, Γαλλίας, 'Ιταλίας, 'Ολλανδίας, Βελγίου καί Λουξεμβούρ

γου . 'Η χώρα μας εlχεν άποκτήσει σταθερότητα πολιτικήν, οί

κονομικήν, νομισματικήν, όχι κατωτέραν ούδενός μέλους τής οι

κογενείας των 6 iσχυρών συνεταίρων. Ήμπορούσαμε πλέον νά 

άρχίσωμεν τό βαθμιαίον άνοιγμα των πυλών μας είς τήν παραγω

γήν των Κρατών τής Κοινής 'Αγοράς, διά νά έπωφεληθώμεν άπό 

τά ούσιώδη πλεονεκτήματα πού μάς προσφέρει τό άνοιγμα των 

πυλών πρός ήμάς τοϋ iδικοϋ των άπεράντου οίκονομικοϋ χώρου . 

Διατί έπεβάλλετο 

Ό Κ . Καραμανλής άπεφάσισε τήν σύνδεσιν μέ τήν Κοινήν 

'Αγοράν, μέ πλήρη συνείδησιν τής ίστορικής σημασίας τοϋ γε

γονότος. 

'Επεβάλλετο νά συνδεθή ή 'Ελλάς μέ τήν ΕΟΚ, διότι ετσι ή 

μικρά εσωτερική της άγορά διευρύνεται καί βαθμιαίως διανοίγε

ται είς τήν παραγωγήν μας ή πελωρία άγορά I 70 εκατομμυρίων 
εύημερούντων άνθρώπων, μέ άνώτατον βιοτικόν επίπεδον καί τε

ραστίαν άγοραστικήν ικανότητα. 

Έπεβάλλετο νά συνδεθή ή 'Ελλάς μέ τήν ΕΟΚ, διότι ετσι ή 

οίκονομία μας θά έξηναγκάζετο νά εκσυγχρονισθή άκόμη ταχύ

τερα, μέχρις δτου εύθυγραμμισθή μέ τάς οίκονομίας των Κρατών 

τής Κοινής 'Αγοράς, αί δποίαι ϊστανται είς τήν πρώτην γραμμήν 

τής παγκοσμίου άναπτύξεως. 'Η ελληνική παραγωγή θά ύτι;εχρε

οϋτο τώρα νά άποκτήση βαθμιαίως τήν ίκανότητα νά συναγωνί

ζεται χωρίς προστασίαν τά προϊόντα των συνεταίρων της. Καί θά 

τό κατορθώση μόνον μέ τήν άνάπτυξιν τής τεχνικής καί τής όρ

γανώσεως των επιχειρήσεών της, τόν συγχρονισμόν της, τήν 

άναδιάρθρωσιν τής γεωργίας κ.λ.π., ώστε νά επιτύ~η κόστος καί 

ποιότητα έφάμιλλον έκείνων τής Κοινής 'Αγοράς. 

Έπεβάλλετο, τέλος, νά συνδεθή ή 'Ελλάς μέ τήν ΕΟΚ διά 

τόν άπλούστατον λόγον δτι δέν ήδύνατο νά πράξη άλλως. Διότι ή 

Κοινή 'Αγορά άπετέλει πλέον μίαν πελωρίαν πραγματικότητα, 

δπως, γενικώτερον, πραγματικότης εlναι ή άκατάσχετος τάσις 

πρός συνένωσιν τών διαφόρων Κρατών τής Εύρώπης είς όμάδας 

πού άπαρτίζουv εύρυτέρους οίκονομικούς χώρους (ΕΟΚ, ΕΦΤΑ, 

ΚΟΜΕΚΟΝ). 'Ενώπιον τής τάσεως αύτή ς των γιγάντων, ή μικρά 

'Ελλάς ώφειλε νά εκλέξη μεταξύ τής συνεργασίας η τής άπομο

νώσεως. 

"Α ν δέν συνεδέετο 

τί θά συνέβαινεν ι'iν ή Έλλάς δέν συνεδέετο μέ την Κοινήν 

' Αγοράν; 

Ή θά συμμετείχαν είς αύτήν αί χώραι πού τήν aνταγωνί

ζονται ώς παράγουσαι δμοειδή έξαγώγιμα προϊόντα, δπως ή 

Τουρκία, δπότε έμείς θά παραμέναμεν εξω τοϋ νυμφώνος καί θά 

έχάναμε πλήρως τήν άγοράν τ&ν Κρατών τής ΕΟΚ η, καί άν 
άκόμη δέν συμμετείχαν αί χώραι αύταί, πάλιν έντός όλίγου θά 

ί!χανεν ή 'Ελλάς ούσιαστικώς τήν άγοράν τής ΕΟΚ. Διότι ή 

Κοινή 'Αγορά άναπτύσσει ταχέως τούς έσωτερικούς δεσμούς της 

καί κτίζει ενα δασμολογικόν τείχος επ' ώφελείq. τών μελών της. 

Μεταξύ δέ των μελών αύτών ύπάρχουν καί χώραι πού εχουν πα

ραγωγήν προϊόντων δμοειδών πρός τά ελληνικά, ώς π.χ. ή 'Ιτα

λία . 'Εντός όλίγου, θά ή το άδύνατον πλέον είς πλείστα ελληνικά 

έξαγόμενα εϊδη νά διεισδύουν είς τόν χώρον τής Κοινής 'Αγοράς. 

Ταύτοχρόνως , θά έξηναγκάζετο ή χώρα μας νά άμύνεται εναντι 

των προϊόντων τής άναπτυσσομένης βιομηχανίας τής ΕΟΚ, 

έντείνουσα τήν προστασίαν τής έγχωρίου βιομηχανίας, δηλαδή 

άνυψώνουσα τούς δασμούς, μέ άποτέλεσμα νά αναβιβάζεται 

διαρκώς τό κόστος τής παραγωγής της καί νά λιμνάζη ή άνάπτυ

ξίς της. 

"Α ν δέν ή το ετοιμη 

Ήτο, λοιπόν, σιδηρά άνάγκη διά τήν 'Ελλάδα ή σύνδεσις μέ 

τόν κολοσσόν τής Κοινής 'Αγοράς. 'Αλλά τί θά συνέβαινεν άν 

δέν ήτο ετοίμη, άν δέν εlχε προηγηθή ή δημιουργική επταετία 

τής διακυβερνήσεως τοϋ Κ. Καραμανλή, άν δέν εlχεν άποσπασθή 

άπό τό τέλμα τής ύποαναπτύξεως καί δέν εlχεν έκτιναχθή είς τήν 

δδόν τής ταχείας άναπτύξεως, άν -μέ ι'iλλας λέξεις- έξηκολού

θει νά κυβερνάται μέ τήν μέχρι τοϋ 1955 ραθυμίαν, άστάθειαν, 
ρευστότητα, άναρχίαν, πού τήν διετήρουν είς τήν στάθμην τής 

πλέον καθυστερημένης εύρωπαϊκής χώρας; 'Απλούστατα, η δέν 

θά έγίνετο δεκτή άπό τούς 6 συνεταίρους καί θά παρέμενεν εξω 
τής Κοινής 'Αγοράς, μέ δλας τάς συντρ;πτικάς επιπτώσεις πού 

άναφέραμεν, η , ι'iν έγίνετο δεκτή, θά ήτο άνίσχυρος νά παρακο

λουθήση τόν ρυθμόν καί τήν συναγωνιστικότητα των οΙκονομιών 

τής ΕΟΚ, θά συνετρίβετο άνίκανος νά άντιδράση καί ή προσχώ

ρησίς της είς τήν Κοινήν 'Αγοράν θά άπέβαινεν, άντί εύλογίας, 

κατάρα ... 
'Η 'Ελλάς τοϋ Ι 956-63, μέ τήν ραγδαίαν οiκονομικήν της άνά

πτυξιν, όχι μόνον εγινεν άσμένως δεκτή είς συνεργασίαν άπό τά 

μέλη τής ΕΟΚ, άλλά καί μέ δρους άκρως εύνοϊκούς, εΙδικά προ

νόμια καί πιστωτικάς παροχάς, πού διευκολύνουν τήν εγκαιρον 

άναπροσαρμογήν της, διά νά μεταπηδήση άπό τήν σύνδεσιν είς 

τήν πλήρη ενταξιν. 

Αί συνέπειαι 

Διά τής συνδέσεώς της μέ τήν Κοινή ν 'Αγοράν, ή 'Ελλάς 

συμμετέχει πλέον όργανικώς είς τήν έπαναστατικήν άναγεννητι

κήν έξόρμησιν τής Εύρώπης. Τά οίκονομικά της σύνορα μετατί

θενται πρός Βορράν μέχρι τοϋ 'Ατλαντικοϋ καί τής Βορείου Θα

λάσσης . 'Η οίκονομία της καί δ λαός της προχωροϋν πρός ταχύν 

εξευρωπαϊσμόν καί άφήνουν, δριστικώς πλέον, πίσω των τήν 

μοίραν τοϋ ύπαναπτύκτου. 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΟΛΠΙΚΗ 

Διά πρώτην φοράν 

'Η άσκησις εύρυτάτης κοινωνικής πολιτικής άπετέλεσε κα

ταστατικήν aρχήν των έπιδιώξεων τοϋ Κ. Καραμανλή καί τοϋ 

ύπ' αύτοϋ ίδρυθέντος κόμματος τής ΕΡΕ. 'Εν τούτοις, τά περι

θώρια. άσκήσεως κοινωνικής πολιτικής, ύπό συνθήκας κατά κε

φαλήν έθνικοϋ είσοδήματος μόλις 231 δολλαρίων, ώς συνέβαινεν 
τό 1955, ήσαν άσήμαντα. Αύτός ήτο καί δ λόγος διά τόν δποίον δ 
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Κ. Καραμανλής καί ή ΕΡΕ έξήγγειλον ώς βασικήν άνάγκην τήν 

αϋξησιν του έθνικου εισοδήματος. Διότι κοινωνική πολιτική ση

μαίνει άνακατανομήν του εισοδήματος καί ή άνακατανομή προϋ

ποθέτει τήν ϋπαρξιν εισοδήματος. 

Αί κοινωνικαί άνισότητες ε{ναι τόσον βαθύτεραι, δσον πε

ρισσότερον ύπανάπτυκτος ε{ναι μία χώρα. Καί γίνονται άκόμη 

περισσότερον βαθείαι, άν άφεθουν τά πράγματα νά άκολουθή

σουν μόνα των τόν δρόμον των, δταν άρχίση άπότομος καί τα

χεία ή οικονομική άνάπτυξις. 'Η 'Ελλάς περιέκλειε καί τάς δύο 

αύτάς περιΠτώσεις: Χώρα πτωχή καί καθυστερημένη, είσήλθεν 
αιφνιδίως εις τήν όδόν τής γοργής άναπτύξεώς της. 'Αλλά αί 

Κυβερνήσεις Καραμανλή, έφήρμοσαν εύρείαν συγχρονισμένην 

κοινωνικήν πολιτικήν. Βασικός σκοπός τής πολιτικής αύτής 

ύπήρξεν έξ άρχής ή θεμελίωσις κοινωνικου Κράτους -κατά τά 

πρότυπα των πλέον προηγμένων χωρών του κόσμου- είς τό 

όποίον θά έπραγματοποιείτο καθολική άσφάλισις δλου του πλη

θυσμου, θά άνεβιβάζετο τό έπίπεδον των έργαζομένων μαζών των 

πόλεων καί τής ύπαίθρου, θά έξηλείφετο ή άθλιότης είς δλας τάς 

μορφάς της καί θά συμμετείχεν όλόκληρος δ λαός εις τάς τεχνι

κάς προόδους τής έποχής μας. 

Κατά τήν περίοδον 1955-63 ή αϋξησις του έθνικου εισοδήμα
τος ήκολουθήθη, διά πρώτην φοράν, άπό τήν έφαρμογήν εύρείας 

κοινωνικής πολιτικής, αί δέ Κυβερνήσεις του Κ. Καραμανλή 

ελαβον σειράν ρηξικελεύθων μέτρων, ώρισμένα των όποίων εις 

εκτασιν καί περιεχόμενον ε{χον πρωτοποριακόν χαρακτήρα είς 

διεθνή κλίμακα, ώς π.χ . ή άσφάλισις των άγροτών. 

Α'. Κοινωνική 'Ασφάλισις, Ύγεία κ:αί Πρόνοια 

Ή συνολική δαπάνη δι' άσκησιν τής κοινωνικής πολιτικής, 

καλύπτουσα τήν κοινωνικήν άσφάλισιν, τήν ύγείαν καί τήν πρό

νοιαν, άνερχομένη τό 1955 είς 3.732 εκατομμύρια δραχμών, εφθα
σε τό 1963 τά 9.475 εκατομμύρια δραχμών. Δεδομένου δτι τά ώς 
άνω ποσά έκφράζονται είς δραχμάς τρεχούσης άγοραστικής 

άξίας, ή σύγκρισίς των πρός τό, εις δραχμάς τρεχούσης άγορα

στικής άξίας έπίσης, έθνικόν είσόδημα δίδει τά εξής χαρακτη

ριστικά δεδομένα: (τά ποσά εις εκατομμύρια δραχμών) 

Έθνικόν είσόδημα 

Δαπάναι κοινωνικής πολιτικής 

1955 

56.269 
3.732 

1963 

110.199 
9.475 

Αϋξησις 

96% 
154% 

Οϋτω, κατά τήν όκταετίαν 1955-63, ένώ τό έθνικόν εισόδημα 
ηύξήθη κατά 96%, αί δαπάναι κοινωνικής πολιτικής ηύξήθησαν 
κατά 154%, ητοι κατά μίαν καί ijμισυ φοράν περισσότερον. 'Εξ 
άλλου, τό ποσοστόν των δαπανών κοινωνικής πολιτικής έπί του 

έθνικου εισοδήματος, άνερχόμενον τό 1955 είς 6,6%, εφθασε τό 
1963 εις 8,6%. 

Καί μόνον τά ώς άνω δεδομένα ε{ναι χαρακτηριστικά τής εύ

ρύτητος μέ τήν όποίαν ήσκήθη ή κοινωνική πολιτική κατά τήν 

Όκταετίαν, διά τής όποίας έπεδιώχθη ή δσον τό δυνατόν μεγα

λύτέρα ίκανοποίησις των άναγκών τής κοινωνικής άσφαλίσεως, 

τής ύγείας καί τής προνοίας. Είς τά πλαίσια τών ώς άνω προσπα

θειών, έντάσσονται είδικώτερον αί κάτωθι έπιτεύξεις: 

α. 'Ιατροφαρμακευτική περίθαλψις 

' Από του 1956 έξησφαλίσθη ή δωρεάν ιατροφαρμακευτική πε
ρίθαλψις δι' όλόκληρον τόν πληθυσμόν τής ύπαίθρου . Πρός του

το ίδρύθη πυκνόν δίκτυον, άποτελούμενον έκ 1.200 άγροτικών καί 
κοινοτικών ιατρείων, διά τών όποίων παρέχεται ιατρική περί

θαλψις, έν μέρει δέ καί φαρμακευτική, ώς έπίσης καί μαιευτικαί 

φροντίδες. Τά 1.200 άγροτικά καί κοινοτικά ίατρεία έπηνδρώθη
σαν μέ 1.200 ιατρούς, 546 μαίας καί 493 νοσοκόμους. 

β. Νοσοκομειακή περίθαλψις 

'Ανηγέρθησαν καί έδημιουργήθησαν 30 νέα γενικά νοσοκο
μεία καί έγένοντο έπεκτάσεις εις 16 ύφιστάμενα, μέ άποτέλεσμα 
νά αύξηθή δ άριθμός των νοσοκομειακών κλινών άπό 19.900 τό 
1955 είς 25.400 τό 1963, ητοι κατά 5.500 κλίνας. 

Πλέον αύτών, ή διά ποικίλων μέτρων κρατικών ύποβοήθησις 

των ίδιωτικών νοσοκομείων καί κλινικών ε{χεν ώς άποτέλεσμα 

νά αύξηθουν αί κλίναι τής κατηγορίας αύτής έντός τής 'Οκταε

τίας κατά 8.700 κλίνας, ητοι άπό 13.700 πού ύπήρχον τό 1955 εις 
22.330 τό 1963. 

γ. Κοινωνική άσφάλισις έργατοϋπαλλήλων 

Αϋτη άσκείται ύπό του 'Ιδρύματος Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων 

(ΙΚΑ). Ό όργανισμός ούτος έτέλει τό 1955 ύπό καθεστώς μεγά
λων οικονομικών καί όργανωτικών άδυναμιών, προεβλέπετο δέ 

τότε δτι μετά τετραετίαν περίπου, ητοι τό 1959, θά εύρίσκετο έν 
πλήρει άδυναμί11 νά έκπληρώση καί τάς περιωρισμένας άκόμη 

ύποχρεώσεις του. 

Ύπ6 τάς συνθήκας αύτάς ή Κυβέρνησις άποφασίζει τήν έκ 
βάθρων άναδιοργάνωσιν του ΙΚΑ καί τήν έΠί ύγειών βάσεων οί

κονομικήν θεμελίωσίν του. 'Αποτέλεσμα των ληφθέντων μέτρων 

ύπήρξεν νά έξυγιανθή πλήρως ή οικονομική κατάστασις του 

ΙΚΑ καί άπό τό τέλος του 1960 νά καταλείπωνται πλεονάσματα 
τά όποία έπέτρεψαν τήν αϋξησιν τών συντάξεων καί τών λοιπών 

παροχών, ώς καί τήν ούσιώδη βελτίωσιν τής περιθάλψεως άσθε

νείας. 

Οϋτω, μεταξύ των έτών 1955 καί 1963: δ άριθμός των ήσφαλι
σμένων ηύξήθη άπό 560 χιλιάδες εις 750 χιλιάδες. 'Ο άριθμός 
των άμέσως καί έμμέσως ή σφαλισμένων διά τόν κλάδον άσθενεί

ας άπό 1.245.000 είς 1.700.000. Καί δ άριθμός των συνταξιούχων 
άπό 60.000 εις 125.000, ένώ αί συντάξεις ηύξήθησαν μέχρις 56% 
καί ή σχετική δαπάνη ύπερέβη τό 1963 τά 1.000 εκατομμύρια 
δραχμών εναντι 470 τά όποία διετίθεντο τό 1955. 

δ. Κοινωνική άσφάλισις άγροτών 

'Η κοινωνική άσφάλισις των άγροτών άπετέλεσεν πρωταρχι

κή ν έπιδίωξιν του Κ. Καραμανλή, δ όποίος άπό τής πρώτης στι

γμής κατά τήν όποίαν άνέλαβε τήν διακυβέρνησιν τής χώρας 

έξεδήλωσεν τό άμεσον ένδιαφέρον του ύπέρ αύτής. Οϋτω, μετά τό 

βασικόν μέτρον τής ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως του άγρο

τικου πληθυσμου, τό όποίον έλήφθη τόν Δεκέμβριον του 1955 
-ητοι δύο μήνας άφ' ής δ Κ. Καραμανλής άνέλαβε διά πρώτην 

φοράν τήν πρωθυπουργίαν- έγένετο τό 1960 τό άποφασιστικόν 
c'iλμα του ΟΓ Α. Μετά μελέτην του δλου θέματος καί ύπερνίκησιν 

τών τεραστίων οικονομικών, νομοθετικών καί διοικητικοοργα

νωτικών δυσχερειών ίδρύθη τό 1961 δ <<'Οργανισμός Γεωργικών 
'Ασφαλίσεων» (ΟΓΑ), δ όποίος κατέστη δ μεγαλύτερος άσφαλι

στικός φορεύς τής χώρας. 

'Η ίδρυσις του ΟΓ Α άπετέλεσεν έπαναστατικόν θεσμόν εις 

·τόν τομέα τής κοινωνικής άσφαλίσεως, ούχί μόνον διά τήν 'Ελ

λάδα άλλά καί διεθνώς. Έχρειάζετο μεγάλην τόλμην καί ισχυ

ράν θέλησιν ή έπέκτασις τής κοινωνικής άσφαλίσεως εις τόν 

άγροτικόν πληθυσμόν, ύπέρ του όποίου, διά του ΟΓΑ έξησφαλί

σθη: 

Πρώτον, ή άσφάλισις του γήρατος είς 350.000 άγρότας άν
δρας καί γυναίκας, τής σχετικής δαπάνης άνερχομένης έτησίως 

είς πλέον των 1.000 εκατομμυρίων δραχμών η 35.000.000 δολλα
ρίων. 

Δεύτερον, ή άσφάλισις τής άγροτικής παραγωγής, διά τήν 

όποίαν δαπανώνται έτησίως περί τά 150 εκατομμύρια δραχμών η 
5 tκατομμύρια δολλάρια. Τό σημαντικόν τουτο μέτρον έξησφά
λισεν τόν άγρότην έκ των ζημιών τάς όποίας ύφίστατο ή παρα

γωγή του έκ των άσθενειών καί τών δυσμενών φυσικών συνθη

κών. 
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Τρίτον, τέλος, είς τόν ΟΓ Α ύπήχθη καί ή ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψις τού πληθυσμού τής ύπαίθρου (περί τής δποίας έγένε

το λόγος άνωτέρω), είς τήν δποίαν δ άριθμός τών άμέσως καί 

έμμέσως ήσφαλισμένων άνέρχεται εΙς 4.300.000 aτομα, ήτοι καλύ
πτει τό ijμισυ καί πλέον τού πληθυσμού καί τό σύνολον τού 

άγροτικού τοιούτου τής χώρας. 

Δέον νά σημειωθη δτι ή άσφάλισις τών άγροτών, χρηματοδο

τουμένη κατά βάσιν έκ κοινωνικών πόρων, ε{χεν ώς άποτέλεσμα 

τήν ύπέρ τών άγροτών δικαιοτέραν άνακατανομήν τού έθνικού 

εΙσοδήματος, διά τής μεταφοράς 1.000 καί πλέον εκατομμυρίων 
δραχμών έκ τών άστικών εΙσοδηματικών τάξεων ύπέρ τών άγρο

τικών. 

ε. Πρόνοια 

Έξ ϊσου σημαντική ύπfjρξεν ή άνάπτυξις της κοινωνικής πο

λιτικης είς τόν τομέα της Προνοίας, είς τόν δποίον ί;φθασε τό 

Κράτος νά διαθέτη 2.197 εκατομμύρια δραχμών τό 1963 &ναντι 
848 τά όποία διέθετε τό ι955. Εlδικώτερον, μεταξύ τών έτών ι955 
καί ι 963, αί διάφοροι παροχαί προνοίας ηύξήθησαν ώς κάτωθι 
είς Η:ατομμύρια δραχμών: 

Βοηθήματα καί παροχαί προνοίας 

Παροχαί άνεργείας 

Σχολική πρόνοια, περίθαλψις, παιδιού, κ.λ.π. 

Σύνολον 

Β'' Εργατική πολιτική 

ι955 1963 

4ι7 

ι65 

266 

848 

ι.499 

346 
352 

2.ι97 

Πέραν της διά μέσου τού θεσμού της κοινωνικης άσφαλίσεως 

καί τών τομέων ύγείας καί προνοίας άσκηθείσης κοινωνικης πο

λιτικης, ή τελευταία συνεπληρώθη καί δι' aλλων θετικών μέτρων, 

τά όποία έλήφθησαν κατά τήν περίοδον ι955-63 ύπέρ της έργα

τοϋπαλληλικης τάξεως. 

Έν πρώτοις, καθ' δλην τήν Όκταετίαν έπεδιώχθη ή σταθε

ρά καί συνεχής αϋξησις της συμμετοχης της έργατοϋπαλληλικης 

τάξεως είς τό αύξανόμενον έθνικόν εΙσόδημα. Τά κατωτέρω δε

δομένα ε{ναι χαρακτηριστικά: (τά ποσά είς εκατομμύρια δρα

χμών). 

'Εθνικόν εΙσόδημα 

'Εργατοϋπαλληλικόν εΙσόδημα 

1955 1963 

56.269 
20.106 

ι ιο.ι99 

42.422 

Οϋτω, τό ποσοστόν τού έργατοϋπαλληλικού εΙσοδήματος έπί 

τού έθνικού είσοδήματος άπό 35,7%, δπου άνήρχετο τό ι955, 

ηύξήθη είς 38,5% τό 1963. 
Συνεχής έξ aλλου ύπηρξεν καθ' δλην τήν Όκταετίαν ή αϋ

ξησις τών ήμερομισθίων, ή όποία παρηκολούθησε τήν αϋξησιν 

τού έθνικού εΙσοδήματος. 

1955 ι963 Αϋξησις 

Έθνικόν εΙσόδημα (εκατ. δραχμαί) 56.269 110.199 96% 
Κατώτατον ήμερομίσθιον άνειδί-

κευτου aρρενος (δραχμαί) 33 64 94% 
Κατώτατον ήμερομίσθιον άνειδίκευ-

του θήλεος (δραχμαί) 26,5 50 89% 

τέλος, σημαντική ύπηρξεν ή ένίσχυσις τών μισθωτών έκ της 

άπό τού ι 959 καθιερώσεως τοϋ θεσμού τών «Οiκογενειακών έπι
δομάτων μισθωτών)), διά τών όποίων ένισχύθησαν οί εχοντες τέ

κνα έργαζόμενοι, καθιερωθείσης οϋτω πως της έννοίας τού «Κοι

νωνικού μισθού)), 'Εκ τού μέτρου τούτου ώφελήθησαν 200.000 
οίκογένειαι, διά τάς δποίας διατίθενται έτησίως περί τά 270 εκα
τομμύρια δραχμών. 

Λαϊκή στέγη 

' Η έξασφάλισις Ιδιοκτήτου στέγης εΙς τάς χαμηλού εΙσοδή

ματος τάξεις άπετέλεσε θεμελειώδη καί συνεχη μέριμνα της κυ

βερνητικής κοινωνικης πολιτικης κατά τήν όκταετίαν ι955-63. 

Οϋτω, κατά τήν ώς άνω περίοδον κατεσκευάσθησαν, μέσφ 

κρατικης μερίμνης καί χρηματοδοτήσεως, ιοο χιλιάδες νέαι κα

τοικίαι, διά τάς όποίας έδαπανήθησαν 3.900 εκατομμυρίων δρα
χμών, έκ τών δποίων κατοικιών ποσοστόν 15% άφεώρα τήν περι
φέρειαν πρωτευούσης καί 85% τήν ύπόλοιπον χώραν. Πλέον τού
των έπεσκευάσθησαν 20 χιλιάδες περίπου κατοικίαι, διατεθέντος 
ποσού 650 εκατομμυρίων δραχμών. 'Όλαι αί έπισκευασθείσαι 
κατοικίαι &κει ντο είς τήν ύπόλοιπον, πλήν τής περιοχης πρωτευ

ούσης, χώραν. 

Συνάμα, παρεσχέθησαν άθρόως στεγαστικά δάνεια πρός δη

μοσίους ύπαλλήλους, άξιωματικούς καί άλλας τάξεις τού πληθυ

σμού, ώστε έντός όκτώ μόνον έτών τό πρόβλημα της λαϊκής στέ

γης ε{χεν άντιμετωπισθη άποφασιστικώς. 

Τό μέγα έπίτευγμα 

Τό μέγιστον δμως έπίτευγμα τών κυβερνήσεων της ΕΡΕ ύπέρ 

της έργατοϋπαλληλικfjς τάξεως καί τών άγροτών, ύπηρξεν ή 

παγίωσις της νομισματικης καί οίκονομικης σταθερότητος, χά

ρις είς τήν δποίαν ή άξία τού νομίσματος διετηρήθη σταθερά (ό 

τιμάριθμος ηύξήθη μεταξύ τών έτών 1955-63 μόνον κατά 17%), μέ 
άποτέλεσμα αί αύξήσεις τών μισθών καί ήμερομισθίων, ώς καί τά 

ηύξημένα εΙσοδήματα τών άγροτών νά άντιστοιχούν εΙς πραγμα

τικήν καί ούχί όνομαστικήν αϋξησιν. Διά πρώτην φοράν δ μι

σθωτός καί δ άγρότης, ήσθάνθησαν δτι ήδύναντο νά άποταμιεύ

σουν καί νά:',προγραμματίσουν τό μέλλον των. 

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 

Τό δνειρον γίνεται πραγματικότης 

'Η 'Ελλάς, χώρα άγροτική καί ύπανάπτυκτος, ε{χεν άνέκαθεν 

ώς όνειρον νά καταστη χώρα βιομηχανική. Διότι μόνον &τσι θά 

ήδύνατο νά άκολουθήση τήν Δύσιν εΙς τόν δρόμον πρός τήν εύη

μερίαν. ' Αλλά τό όνειρον εμενεν όνειρον. Ή βιομηχανία παρέ

μενε πάντοτε μικρά, δασμοβίωτος καί καθυστερημένη. Καί έδέη

σε νά &λθη ή 'Οκταετία τού Καραμανλη διά νά γνωρίση ή 'Ελ

λάς τήν βιομηχανικήν άνάπτυξιν, ή όποία -δπως εiδαμε- τήν 

εύθυγράμμισεν εΙς ρυθμούς γνωστούς είς τήν Δυτικήν καί τήν 

'Ανατολικήν Εύρώπην καί της προσέδωσε δύναμιν καί ποιότητα 

άδιανόητον μέχρι πρό όλίγων έτών. 

Είς μίαν έλευθέραν οlκονομίαν ή έκβιομηχάνισις έξαρτάται 

κυρίως άπό τήν ίδιωτικήν έπιχειρηματικήν πρωτοβουλίαν. 'Αλ

λά εΙς τήν έποχήν μας, δ ρυθμιστικός ρόλος τού Κράτους εχει 

άποβη τόσον ούσιαστικός καί Ισχυρός, ώστε ή κυβερνητική πο

λιτική ε{ναι ό βασικός παράγων πού άνοίγει τόν δρόμον, δημι

ουργεί τάς προϋποθέσεις της άναπτύξεως καί προσφέρει τό στα

θερόν &δαφος διά τήν θεμελίωσιν της Ιδιωτικης πρωτοβουλίας. 

Αί Κυβερνήσεις τού Κ. Καραμανλή εταξαν ώς ενα τών πρωταρχι

κών σκοπών των τήν ταχείαν βιομηχανικήν άνάπτυξιν της 'Ελλά

δος, μέσα είς ενα κόσμον ραγδαίως έκβιομηχανιζόμενον. Κατά 

πόσον τό έπέτυχαν, τό άποδεικνύει δ άπολογισμός της όκταετίας 

1955-63. 

'Ομιλοϋν οί άριθμοί 

Κατά τήν Όκταετίαν, οί δείκται κατ' άρχήν της ελληνικης 

βιομηχανικής παραγωγής -εΙς τούς τομείς της μεταποιήσεως, 

τού ήλεκτρισμού καί τών μεταλλείων- έσημείωσαν μέσην έτη-
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σίαν αϋξησιν 8% περίπου. Είς τόν τομέα τής μεταποιήσεως είδι

κώτερον, ή άξία τής παραγωγής, άπό 34.000 εκατομμύρια δρα
χμάς τό ι955, ~ύξήθη είς 67.000 εκατομμύρια δραχμάς τό ι963, 
δηλαδή κατά 98%. Κατά τήν αύτήν περίοδον, τό βιομηχανικόν 
είσόδημα έσημείωσεν είς μέ τόν τομέα τής μεταποιήσεως αϋξη

σιν 70,5%, είς δέ τόν τομέα τής ένεργείας (ήλεκτρισμου) ι37,8%, 

καί τουτο είς σταθεράς τιμάς του ι958. Ή αϋξησις τής βιομηχα

νικής παραγωγής ώδήγησεν είς αϋξησιν τής άπασχολήσεως, ή 

όποία είς μόνον τόν τομέα τής μεταποιήσεως, άπό 388.000 Ιiτομα 
τό ι955, έφθασε τά 483.000 πρόσωπα τό ι963. 

'Επενδύσεις 

Αί δημόσιαι καί ίδιωτικαί επενδύσεις είς τό βιομηχανικόν 

τομέαν, Περιλαμβανομένης καί τής ένεργείας, άνήλθον συνολι
κώς κατά τήν Όκταετίαν είς Ι. ι 40 εκατομμύρια δολλάρια, η 
34.200 εκατομμύρια δραχμάς, κατανεμόμεναι ώς εξής: Είς τόν το
μέα τής μεταποιήσεως, 660 εκατομμύρια δολλάρια η 19.800 εκα
τομμύρια δραχμαί. Είς τόν τομέα τής ένεργείας (ήλεκτρισμου), 

480 εκατομμύρια δολλάρια, ή ι4.400 εκατομμύρια δραχμαί. Διά 
νά έκτιμηθή ή σημασία τών έπενδύσεων είς τόν τομέα τής μετα

ποιήσεως, άρκεί νά σημειωθή δτι τό καθαρόν πάγιον κεφάλαιον 

τής βιομηχανίας εδιπλασιάσθη σχεδόν, ήτοι, άπό 420 εκατομμύ
ρια δολλάρια τό ι955, ί\φθασε τά 830 εκατομμύρια δολλάρια τό 
ι963. (Ή άθροισις παγίου/κεφαλαίου του ι955 καί άκαθαρίστων 

επενδύσεων τής 'Οκταετίας δίδει σύνολον έκ ι .080 εκατομμυρίων 
δολλαρίων· εάν άπό τό ποσόν αύτό άφαιρεθή ή άπόσβεσις, ύπο

λογιζομένη είς 250 εκατομμύρια δολλάρια, άπομένει, τό ι963, 
καθαρόν πάγιον κεφάλαιον ϋψους 830 εκατομμυρίων δολλαρίων). 

"Αμιλλα Κράτους ιcαί ίδιωτιιcου κεφαλαίου 

'Η κρατική πρωτοβουλία έξεδηλώθη μέ τήν κατασκευήν μεγά

λων βιομηχανικών μονάδων, δπως τό Διυλιστήριον Πετρελαίου 

'Ασπροπύργου, τά έργοστάσια σακχάρεως Λαρίσης, Πλατύ καί 

Σερρών, τό εργοστάσιον άζώτου είς τήν Πτολεμαίδα, τά εργα 

έξηλεκτρισμου κ.li. 

'Ως ήτο επόμενον, ή κρατική πρωτοβουλία παρέσυρε τό ίδιω

τικόν κεφάλαιον είς μίαν πλημμυρίδα επενδύσεων. Καρπός τής 

άμίλλης αύτής ύπήρξεν ή ϊδρυσις καί λειτουργία σειρaς βασικών 

βιομηχανιών δπως: Τό συγκρότημα Πτολεμα'ίδος, τά ναυπηγεία 

Σκαραμαγκa, αί ύψικάμινοι τής Χαλυβουργικής Έλευσίνος, ή 

βιομηχανία 'Ελαστικου είς τάς Πάτρας, τό έργοστάσιον Τσιμέν

των Θεσσαλονίκης, τά έργοστάσια Πυρείων καί Πολυστερίνης 

Λαυρίου κ.λ.π., ενώ Ιiλλων, βασικών διά τήν έθνικήν οίκονομίαν, 

βιομηχανιών, αί κυριώτεραι τών όποίων εΙναι: ή βιομηχανία 

'Αλουμινίου 'Αντικύρας, τά έργοστάσια Φωσφορικών Λιπασμά

των Νέας Καρβάλης καί Θεσσαλονίκης, ή βιομηχαyία Σιδηρονι

κελίου Λαρύμνης, τό έργοστάσιον 'Αχυροκυτταρίνης είς Λάρι

σαν, καί τό μεγαλύτερον βιομηχανικόν συγκρότημα τής χώρας, 

τό συγκρότημα ΕΣΣΟ-ΠΑΠΠΑΣ είς Θεσσαλονίκην, τό όποίον 

περιλαμβάνει διυλιστήριον πετρελαίου, χαλυβουργίαν καί βιο

μηχανίαν πετροχημικών προϊόντων, ήρχιζεν ή κατασκευή των 

κατά τήν Όκταετίαν, χάρις είς τήν ώθησιν καί ύποβοήθησιν τών 

Κυβερνήσεων του Κ. Καραμανλή. 

Οί συντελεσταί τής άνόδου 

οι κύριοι συντελεσταί τής ραγδαίας βιομηχανικής άναπτύξε

ως ήσαν: 

α. 'Η πολιτική καί οίκονομική σταθερότης, πού έξησφάλισεν 

ή διακυβέρνησις τής χώρας άπό τόν Κ. Καραμανλήν. 

β. 'ο μεθοδικός οίκονομικός σχεδιασμός, κυρία εκφρασις 

του όποίου ύπήρξε τό Πρώτον Πενταετές Σχέδιον. 

γ. 'Ο έξηλεκτρισμός καί τά ί\ργα ύποδομής, πού όφείλονται 

εξ όλοκλήρου είς τήν δραστηριότητα τοϋ Δημοσίου. 

δ. Τά θαρραλέα κυβερνητικά μέτρα, μέ τά όποία έθεσπίσθη

σαν διάφορα φορολογικά, πιστωτικά καί Ιiλλα κίνητρα διά τήν 

άνάπτυξιν τής ίδιωτικής πρωτοβουλίας, ένώ παραλλήλως ίδρύετο 

καί δ 'Οργανισμός Βιομηχανικής ' Αναπτύξεως (ΟΒΑ) μέ κεφά

λαια 40 εκατομμυρίων δολλαρίων διά τήν ένίσχυσιν διαφόρων 
βιομηχανιών καί τήν δημιουργίαν Ιiλλων. 

ε. 'Η άλματώδης αϋξησις του έθνικου είσοδήματος, ή έξ ϊσου 

άλματώδης Ιiνοδος τής καταναλωτικής Ικανότητος του λαοϋ καί 

ή διεύρυνσις τής εσωτερικής άγορaς. 

στ. 'Η είσροή ξένων κεφαλαίων δι' όγκώδεις έπενδύσεις, 

Ιiμεσον άποτέλεσμα τής πολιτικής καί οίκονομικής σταθερότη

τος τής χώρας. 

ζ. ' Η συσσώρευσις καταθέσεων είς τάς Τραπέζας καί τά Τα

μιευτήρια, γεγονός πού έπέτρεψε νά αύξηθή ή χρηματοδότησις 

τής βιομηχανίας έκ μέρους τών πάσης φύσεως πιστωτικών Ιδρυ

μάτων άπό 4.258 εκατομμύρια δραχμάς τόν Δεκέμβριον τοϋ ι 955 
είς ι6.765 εκατομμύρια δραχμάς τόν Δεκέμβριον τοϋ ι963, ένώ 

έδωδεκαπλασιάζετο κατά τήν αύτήν περίοδον ή χρηματοδότησις 

τής βιοτεχνίας καί, άπό ι23 εκατομμύρια, εφθανε τά ι .684 εκα

τομμύρια δραχμάς. 

Καί βαρεία βιομηχάνία 

'Η Ιiνοδος, ή όποία έπετεύχθη είς τήν έκβιομηχάνισιν, !:χει 

πολύ βαθυτέραν σημασίαν, παρ' δ,τι φαίνεται έκ πρώτης δψεως. 

Διότι δέν έπραγματοποιήθη άπλώς ποσοτική αuξησις του ελλη

νικοϋ βιομηχανικοϋ δυναμικου. "Εγιναν καί άποφασιστικαί όρ

γανικαί μεταβολαί, πού συνιστουν ίστορικήν έξέλιξιν. 'Η βιο

μηχανία μας άπέκτησεν έπί τέλους καί βαρύν κλάδον, δ όποίος, 

τό ι963 δέν εΙ χε μόνον θεμελιωθή, άλλ' άνεπτύσσετο η δη καί 

ήνδροϋτο μέ ταχύν ρυθμόν. 

Ή βαρεία βιομηχανία περιλαμβάνει, ώς γνωστόν, τήν μεγά

λην χημικήν βιομηχανίαν, τήν ήλεκτροβιομηχανίαν, τήν βιομη

χανίαν κατασκευής μηχανών Κ<χί τήν βιομηχανίαν επεξεργασίας 

τών άκατεργάστων πρώτων ύλών. Μία τοιαύτη βιομηχανία άπετέ

λει πάντοτε διά τήν 'Ελλάδα έπιτακτικήν άνάγκην καί βασικόν 

πρόβλημα πρός λύσιν. Πρώτον, διότι χωρίς βαρύν βιομηχανικόν 

κλάδον δέν εΙναι δυνατή ή στερέωσις, επιτάχυνσις καί όλοκλή

ρωσις τής οίκονομικής άναπτύξεως. Δεύτερον, διότι χωρίς τόν, 

κλάδον αύτόν δέν θά παύση ή οίκονομία τής 'Ελλάδος νά εΙνα~-
έξηρτημένη άπό τό έξωτερικόν. Καί τρίτον, διότι ή χώρα μας 

διαθέτει μέγαν πλουτον όρυκτών καί μετάλλων, δ όποίος, ματαί

ως άναμένων έπί πέντε γενεάς τήν έπιτόπιον άξιοποίησίν του, δι

έρρεεν Ιiγονος είς iiλλας χώρας. 

'Αδράνεια έπί 125 ετη 

Έξάιρέσει τοϋ βολφραμίου, του βαναδίου καί τοϋ κασσιτέ

ρου, δλα τά είδη μετάλλων, τά χρήσιμα είς τήν βιομηχανίαν, 

ύπάρχουν είς τό ελληνικόν ύπέδαφος. Καί δ άνεκμετάλλευτος αύ

τός θησαυρός δέν ήτο Ιiγνωστος. 'Επί Καποδίστρια ήδη, τό 1830, 
μία όμάς Γάλλων έπιστημόνων ύπό τούς γεωλόγους Βιρλέ καί 

Μπουγιόν ντέ Μπολαί, άπεσπασμένους είς τόν στρατόν τοϋ Μαι

ζώνος, ενήργησεν ερευναν καί έπεσήμανε τόν όρυκτόν πλοϋτον 

τής 'Ελλάδος. 'Υπέδειξε τούς λιγνίτας τής Εύβοίας καί τής Με

γαλοπόλεως, τόν σίδηρον τής Σερίφcιυ, τούς βωξίτας τοϋ Παρ

νασσου κ.λ.π. καί έτόνισεν είς τά ύπομνήματά της δτι ή χώρα 

εΙχεν δλας τάς προϋποθέσεις -στερεά καύσιμα, πρώτας ϋλας

διά νά δημιουργήση άξιόλογον βιομηχανίαν. Τάς ίδίας διαπι

στώσεις καί ύποδείξεις ί\καμαν κατά καιρούς καί πολλοί Ιiλλοι 

ξένοι έπιστήμονες. 'Αλλά, έπί 125 ετη, ούδείς έσκέπτετο η άπεφά

σιζε νά άξιοποιήση τόν πλουτον αύτόν μέ τήν δημιουργίαν είς 
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τόν τόπον βαρείας βιομηχανίας. Τά όρυκτά τής ·Ελλάδος έλάμ

βαναν τήν όδόν πρός τό έξωτερικόν, πωλούμενα ώς ακατέργαστοι 

ϋλαι εtς χαμηλότατας τιμάς. 'Ένα μέρος των μάλιστα, βιομηχα

νοποιούμενον είς άλλας χώρας, έπέστρεφεν ύπό μορφήν ετοίμων 

η ήμικατειργασμένων προϊόντων, πού έπωλοuντο πανάκριβα είς 

τήν έλληνικήν ό:γοράν. 

Ποίαν ζημίαν ύφίστατο ή έθνική οΙκονομία καταφαίνεται άν 

λάβωμεν ύπ' δψιν δτι τό 1938 έπωλήθησαν ό:ντί 71 εκατομμυρίων 
δραχμώv 180.000 τόννοι ελληνικοί> βωξίτου, ό:πό τούς όποίους, 
έάν ύπήρχεν έπιτόπιος βιομηχανία έπεξεργασίας του όρυκτοu αύ

τοu, θά ήτο δυνατόν νά παραχθούν 45.000 τόννοι ό:λουμlνίου, 
ό:ξίας, μέ τάς τότε τιμάς, 2,5 δισεκατομμυρίων δραχμών. ·Ομοίως, 

έξήχθησαν 146.000 τόννοι λευκολίθου ό:κατεργάστου καί ήμικα
τειργασμένου, ό:ντί 145 εκατομμυρίων δραχμών, ένώ θά ήτο δυνα
τόν ό:πό τήν ποσότητα αύτήν, μέ έπιτόπιον έπεξεργασίαν, νά πα

ραχθούν 20-25.000 τόννοι μαγνησίου, ό:ξίας ι ,5 δισεκατομμυρίου 
δραχμών. 

'Εξοικονόμησις συναλλάγματος 

·Η ό:νάπτυξις τής βιομηχανίας, καί tδίως ή δημιουργία βα

ρείας βιομηχανίας, πέραν τής συμβολής των είς τήν ό:ξιοποίησιν 

έγχωρίων πρώτων ύλών καί τήν αϋξησιν τής aπασχολήσεως, εΙ

χεν ώς aποτέλεσμα καί τήν έξοικονόμησιν συναλλάγματος τής 

τάξεως τών 200 περίπου εκατομμυρίων δολλαρίων έτησίως. 

Αί κυριώτεραι βιομηχανίαι, αί όποίαι συνεισφέρουν εtς τήν 

έξοικονόμησιν συναλλάγματος, εlναι αί κάτωθ'ι : 

Βιομηχανίαι 

I) Χημικαί Βιομηχ. Βορ. 'Ελλάδος 

('Εργοστ. λιπασμάτων ΕΤΕ, 

Θεσσαλονίκη) 

2) Βιομηχανία Φωσφωρικών Λι-
πασμάτων 

('Εργοστ. Ν. Καρβάλης, Έμπο-

ρική Τράπεζα) 

3) Κρατικόν ' Εργοστάσιον 'Αζώ-

του (Πτολεμαίς) 

4) Χαλυβουργική ('Υψικάμινοι) 
5) Διυλιστήρια Σακχάρεως (3 έρ-

γοστάσια) 

6) 'Αλουμίνιον ·Ελλάδος (Πεσινέ) 

7) ΛΑΡΚΟ - 'Εργοστάσιον Λαρύ-

μνης 

8) Συγκρότημα ΕΣΣΟ-ΠΑΠΠΑΣ 
(Θεσσαλονίκη) 

9) Κρατικόν Διυλιστήριον Πετρε-
λα ίου 

10) 'Εργοστάσιον 'Αχυροκυτταρί-

νης 

I Ι) ΑΕΒΟΛ- 'Επεξεργασία ό:πορρι-

μάτων - Δήμος Θεσσαλονίκης -
'Οργανισμός Λιπασμάτων 

12) • Ελληνικά Ναυπηγεία 

Σύνολον 

Κέρδος συναλλάγματος είς 

εκατομμύρια δολλάρια 

Διά τό Διά τό 

1966 1967 

4,2 6,4 

9,1 14,2 

12,5 13,4 
15,0 15,0 

11,3 11,6 
15,0 31,0 

2,9 14,2 

8,4 18,6 

I 1,7 11,9 

6,5 10,0 

2,2 4,7 
10,0 12,0 

108,8 163,0 

Έκ τής λειτουργίας τών ώς άνω μεγάλων βιομηχανιών, α! 

όποίαι ίδρύθησαν χάρις είς τήν πολιτικήν καί τάς προσπαθείας 

του Κ . Καραμανλή, ή 'Ελλάς ώφελήθη συνάλλαγμα 108,8 εκα
τομμυρίων δολλαρίων τό 1966 καί θά ώφεληθή άλλα 163 εκατομ-

μύρια δολλάρια τό 1967. Όλοκληρουμένου δέ του συγκροτήμα
τος ΕΣΣΟ-ΠΑΠΠΑΣ καί λαμβανομένων ύπ' όψιν τών aποτελε

σμάτων καί τών άλλων μικροτέρων βιομηχανικών μονάδων, ή 

συναλλαγματική ώφέλεια φθάνει τά 200 εκατομμύρια δολλάρια 
έτησίως. 

'Ο 'Εξηλεκτρισμός 

Ή ταχεία βιομηχανική πρόοδος, άλλά καί ή παράλληλος 

-όπως θά ίδωμεν- ό:νάπτυξις τής γεωργίας, καθώς καί ή άνοδος 

του βιοτικοί> έπιπέδου, δέν θά ήτο δυνατόν νά έπιτευχθοuν, έάν 

δέν έξησφαλίζετο άφθονος καί εύθηνή ήλεκτρική ένέργεια. 'Ο 

έξηλεκτρισμός ό:ποτελεί ώς προϋπόθεσιν καί βασικόν τομέα τής 

έκβιομηχανίσεως. Καί πρέπει νά σημειωθή δτι, δπως γενικώς είς 

τήν περίπτωσιν τής βαρείας βιομηχανίας, ~τσι είδικώς καί είς 

τήν περίπτωσιν του έξηλεκτρισμοu, ύπήρχον είς τήν χώραν μας 

τά κύρια δεδομένα -στερε,ά καύσιμα καί ύδατοπτώσεις- διά νά 

πραγματοποιηθή. Παρά ταuτα, λιγνίται καί λευκός άνθραξ ό:νέ

μεναν ματαίως ό:ξιοποίησιν. Τό 1939 ή παραγωγή ήλεκτρικής 
ένεργείας μόλις εφθανε τά 310 εκατομμύρια ΩΧΒ. Εύρισκόμεθα 
δηλαδή είς τήν τελευταίαν θέσιν μεταξύ τών εύρωπαϊκών χωρών, 

έξαιρέσει τής 'Αλβανίας. 

Μόλις τό 1950, μέ τήν ϊδρυσιν τής Δημοσίας 'Επιχειρήσεως 
'Ηλεκτρισμοί>, ijρχισε προγραμματισμένη προσπάθεια διά τόν 

έξηλεκτρισμόν τής ·Ελλάδος. Είς τήν προσπάθειαν αύτή ν έδόθη 

ό:πό του 1955 aποφασιστική ώθησις. Τό ijδη ό:ναφερθέν ποσόν 

τών 480 εκατομμυρίων δολλαρίων, πού διετέθη ό:πό τάς Κυβερνή
σεις τής ΕΡΕ είς τόν τομέα τής ένεργείας, μαρτυρεί τήν εκτασιν 

του έπιτελεσθέντος εργου. 

' Ο ένιαίος φορέας 

'Η ΔΕΗ, δημιούργημα τής ό:μερικανικfjς βοηθείας, εlχεν ό:ρ

χικώς ώς ό:ποστολήν τήν παραγωγήν καί τήν μεταφοράν ήλε

κτρικής ένεργείας. "Αλλοι όργανισμοί -ίδιωτικαί i\ δημοτικαί 
έταιρίαι κατά τό πλείστον- θά έξηκολούθουν νά διαχειρίζωνται 

τήν διανομήν του ρεύματος είς τούς καταναλωτάς. 'Αλλά διά νά 

έπιτύχη ή δλη προσπάθεια είς τόν τομέα τοu έξηλεκτρισμοu 

προϋπέθετε τήν uπαρξιν ένιαίου όργανισμοu παραγωγής, μετα

φορaς καί διανομής τfjς ήλε,κτρικής ένεργείας. Μέ δύο νόμους, 

πού έψηφίσθησαν ό:πό τήν Βουλήν τόν Αϋγουστον τοu 1956 καί 
τόν Ίούνιον τοu 1957, δ Κ. Καραμανλής ~δωσεν είς τήν ΔΕΗ, 
πέραν του προνομίου τής παραγωγής καί τής μεταφορaς, καί τό 

ό:ποκλειστικόν προνόμιον τfjς διανομfjς εlς δλην τήν χώραν, 

ήπειρωτικήν καί νησιωτικήν. Ο! αύτοί νόμοι έξουσιοδότησαν 

τήν ΔΕΗ νά έξαγοράση δλας τάς ύφισταμένας άλλας ήλεκτρικάς 

έπιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης τής 'Ηλεκτρικής 'Εταιρίας 

'Αθηνών - Πειραιώς . 'Επρόκειτο περί μέτρου ό:ποφασιστικfjς 

σημασίας διά τήν δλην προσπάθειαν του :έξηλεκτρισμοu. 'Η 

κρατικοποίησις τών ίδιωτικών έταιριών παραγωγής καί διανομfjς 

ήλεκτρικfjς ένεργείας έπέτρεψε τήν ένιαίαν καί έπί όρθολογιστι

κής βάσεως aντιμετώπισιν τών προβλημάτων του έξηλεκτρισμοu, 

άλλά καί κατέστησε δυνατήν τήν καθιέρωσιν είς δλην τήν χώραν 

ένιαίων τιμολογίων ρεύματος, είς έπίπεδα μέχρι καί κατά πέντε 

φοράς χαμηλότερα ό:πό έκείνα, τά όποία ίσχυαν προηγουμένως. 

Τό δεύτερον ένεργειακόν Πρόγραμμα 

Δέν ό:ρκεί δμως τό ρεuμα νά εlναι εύθηνόν, πρέπει καί νά 

ύπάρχη έν ό:φθονί~. Τό 1957 δ Κ. Καραμανλής έξήγγειλε τό δεύ
τερον ένεργειακόν πρόγραμμα, πού έκάλυπτε τήν πενταετίαν μέ

χρι του 1963. 'Εντός του πλαισίου του προγράμματος αύτοu έξε
τελέσθησαν τά εξής εργα: 
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α. Κατεσκευάσθη καί ήρχισε νά λειτουργfi δ άτμοηλεκτρικός 

σταθμός Πτολεμαίδος, εγκατεστημένης Ισχύος ι95.000 ΧΒ καί 

παραγωγικής ίκανότητος ι .400.000.000 ΩΧΒ έτησίως. 
β. Κατεσκευάσθη καί ήρχισεν νά λειτουργfi δ ύδροηλετρικός 

σταθμός Ταυρωποϋ, εγκατεστημένης !σχύος ι20.000 ΧΒ καί πα

ραγωγικής ίκανότητος 250.000.000 ΩΧΒ έτησίως. 
γ. "Ηρχισεν ή κατασκευή τοϋ ύδροηλεκτρικοϋ σταθμοϋ 

'Εδέσσης, έγκατεστημένης ίσχύος 28. 100 ΧΒ καί παραγωγικής 
!κανότητος 60.000.000 ΩΧΒ έτησίως. 

δ. Κατεσκευάσθησαν 11 νέοι ύποσταθμοί ι5Ο.ΟΟΟ/ ι5.000 βόλτ. 
ε. Τό δίκτυον μεταφοράς έπεξετάθη κατά ι.ΟΟΟ kαί πλέον χι

λιόμετρα, τό δέ δίκτυον διανομής κατά ι ι .000 χιλιόμετρα. 
στ. Έπραγματοποιήθη ή έγκατάστασις τοϋ ύποβρυχίου καλω

δίου Ρίου- 'Αντιρρίου, πού έπέτρεψε τήν ένσωμάτωσιν τοϋ δικτύ

ου της 'Ηπείρου είς τό έθνικόν δίκτυον ηλεκτρισμοϋ. 

ζ . 'Ανεκαινίσθησαν δλοκληρωτικ&ς οί τοπικοί σταθμοί πα

ραγωγής πού έξυπηρετοϋν μέ αuτόνομα δίκτυα περιοχάς μή ηλε

κτροδοτουμένας άκόμη άπό τό έθνικόν δίκτυον. 

η. Έγκατεστάθησαν νέαι μονάδες ντi'jζελ καί έγένοντο ριζι

καί άνακαινίσεις καί κατασκευαί διά νά αUξηθfi ή ηλεκτροπαρα

γωγή καί νά έπεκταθfi ή διανομή είς τάς νήσους. Ε!ς τήν Κρή

την, συγκεκριμένως, εγένετο έγκατάστασις τοϋ δικτύου μεταφο

ράς των 66.000 βόλτ, συνολικοϋ μήκους ι 50 χιλιομέτρων, μέ βα
σικά κοέντρα παραγωγής ε!ς τά Χανιά καί τό Ήράκλειον. 

Πέραν τοϋ δευτέρου ένεργειακοϋ προγράμματος 

'Εν& τό δεύτερον ένεργειακόν πρόγραμμα εύρίσκετο ε!ς τό 

στάδιον τής έκτελέσεως, ή ΔΕΗ έπροχώρει ε!ς τήν έφαρμογήν 

νέων άποφάσεων τοϋ πρωθυπουργοϋ τής 'Οκταετίας, αί δποίαι 

άπετέλουν βήμα άκόμη σημαντικώτερον πρός τόν έξηλεκτρι

σμόν. Οϋτω: 

α. Διά τfiς προσθήκης τρίτης μονάδος, ή Ισχύς τοϋ 'Ατμοη

λεκτρικοϋ Σταθμοϋ Πτολεμαίδος άνfiλθεν είς 320.000 ΧΒ, ή δέ 
παραγωγική ίκανότης του εΙς 2.300.000.000 ΩΧΒ έτησίως . 

β . Κατηρτίσθη δριστική μελέτη καί ήρχισεν ή κατασκευή τοϋ 

κολοσσιαίου 'Υδροηλεκτρικοϋ Συγκροτήματος 'Αχελώου, πού 

θά περιλαμβάνη τόν Σταθμόν Κρεμαστών, Ισχύος 500.000 ΧΒ καί 
!κανότης παραγωγής ι .600.000.000 ΩΧΒ έτησίως, τόν Σταθμόν 
Καστρακίου καί τόν Σταθμόν Τοπολιάνων. Τό καταρτισθέν έπί 

Κ. Καραμανλή πρόγραμμα προέβλεπεν δλοκλήρωσιν τοϋ εργου 

κατά τό ι967, δπότε τό συγκρότημα' Αχελώου θά εlχε συνολικήν 

έγκατεστημένην Ισχύν 900.000 ΧΒ καί παραγωγιicήν ίκανότητα 
3.500.000.000 ΩΧΒ έτησίως. 

γ. Είσfiλθεν ε!ς τό στάδιον της πραγματοποιήσεως τό σχέδιον 

διά τήν κατασκευήν ε!ς Μεγαλόπολιν άτμοηλεκτρικοϋ σταθμοϋ 

έγκατεστημένης !σχύος 250.000 ΧΒ καί ίκανότητος παραγωγής 
ι .800.000.000 ΩΧΒ έτησίως. 

δ . Έπραγματοποιήθη ή διασύνδεσις τοϋ Έλληνικοϋ Έθνι

κοϋ Δικτύου μέ τό Έθνικόν Δίκτυον Γιουγκοσλαβίας. 

ε. 'Εφηρμόσθη !διαίτερον πρόγραμμα ηλεκτροδοτήσεως τ&ν 

άκριτικ&ν περιοχών άπό τό Ίόνιον ~ως τόν "Εβρον. 

Τά άποτελέσματα 

Τόν Δεκέμβριον τοϋ ι963, τά έν λειτουργί~ Εργα τής ΔΕΗ 

εlχαν έγκατεστημένην !σχύν 804.000 ΧΒ καί Ικανότητα παραγω
γής 3. ι Ο ι .000.000 ΩΧΒ έτησίως, ή δέ κατά κεφαλήν κατανάλωσις 
ένεργείας άνήρχετο ήδη εΙς 3ι8 ΩΧΒ εναντι των ι28 ΩΧΒ τοϋ 

ι955 . 'Αλλά τό σπουδαιότερον έπίτευγμα τοϋ Κ. Καραμανλή είς 

τόν τομέα τοϋ έξηλεκτρισμοϋ ύπi'jρξεν δτι έξησφάλισε τήν πε

ραιτέρω ραγδαίαν άνάπτυξιν τής προσπαθείας, εΙς τρόπον ώστε 

νά δύναται σήμερον νά προβλεφθfi δτι κατά τό ι974 ή συνολική 

έγκατεστημένη Ισχύς τ&ν σταθμών της ΔΕΗ θά εlναι 3.200.000 

ΧΒ, ή δέ έτησία παραγωγική Ικανότης των ι6 .000 .000.000 ΩΧΒ. 

'Οπότε καί ή κατά κεφαλήν κατανάλωσις ένεργείας είς τήν 'Ελ

λάδα θά εχη άνέλθει είς 1.440 ΩΧΒ. 
Είς ταϋτα πρέπει νά προστεθfi δτι κατά τήν όκταετίαν ι 955-

ι963 άνω των ι . 200 ελληνικών κωμοπόλεων καί χωρίων έγνώρι

σαν διά πρώτην φοράν, χάρις είς τήν ταχείαν έπέκτασιν των δι

κτύων της ΔΕΗ, τήν εuλογίαν τοϋ ηλεκτρισμοϋ. 

'Από τfiς 3ιης 'Ιουλίου ι96ι, ή 'Ελλάς άπέκτησε καί άτομι

κόν άντιδραστfiρα είς τό Κέντρον Πυρηνικών 'Ερευνών «0 
ΔΗΜΟΚΡΠΟΣ», !σχύος ι .ΟΟΟ ΧΒ. Προορίζεται δι' έπιστημονι

κάς έρεύνας καί τήν παραγωγήν ραδιοϊσοτόπων, πού θά καλύ

ψουν τάς άνάγκας της βιομηχανίας, τής iατρικfiς καί της γεωργί

ας. 'Επί Κ. Καραμανλή ε{ χε προγραμματισθfi καί ή έγκατάστα

σις άντιδραστfiρος 20.000 ΧΒ, διά τήν παραγωγήν ηλεκτρικοϋ 
ρεύματος. 

Η ΓΕΩΡΓΙΑ 

'Η πολιτική 

Ή γεωργική πολιτική κατά τήν όκταετίαν ι955-63 άπέβλεψεν 

είς τήν αϋξησιν τοϋ εισοδήματος τ&ν άγροτ&ν καί τόν περιορι

σμόν τ&ν διακυμάνσεων, α! δποίαι σημειοϋνται είς τήν άγροτι

κήν παραγωγήν. Πρός τόν σκοπόν αuτόν έπεδιώχθη: 

α) 'Η αϋξησις τfiς παραγωγής έν γένει, μέ είδικώτερον στό

χον τήν αϋξησιν των άποδόσεων. 

β) 'Η άνάπτυξις τ&ν καλλιεργειών, έκείνων α! δποίαι παρέ

χουν άνά μονάδα καλλιεργουμένης έκτάσεως ύψηλότερον είσό

δημα καί ή άντικατάστασις έκείνων, ή άπόδοσις τ&ν δποίων εί

ναι μικροτέρα (άναδιάρθρωσις καλλιεργειών). 

γ) 'Η άνάπτυξις καλλιεργειών, α! δποίαι άποδίδουν προϊόντα 

έξαγώγιμα. 

δ) Ή πλήρης άξιοποίησις τής παραγωγής (άνάπτυξις γεωρ

γικών βιομηχανιών καί βελτίωσις συνθηκών έμπορίας των άγρο

τικ&ν προϊόντων) καί, 

ε) 'Η δημιουργία διά τούς άγρότας έξωγεωργικοϋ είσοδήμα

τος, διά τής δημιουργίας άπασχολήσεων είς άλλους, πλήν τής 

γεωργίας, τομείς. 

Οϋτως, ή αϋξησις τοϋ είσοδήματος των άγροτ&ν έπεδιώχθη: 

Πρώτον μέν διά τfiς αuξήσεως τοϋ έκ τής γεωργίας είσοδήματος 

καί δεύτερον διά τής δημιουργίας πηγών είσοδήματος έκτός των 

γεωργικών έκμεταλλεύσεων. 

'Εν 'Ελλάδι, δ μικρός κλήρος, καί αuτός πολυτεμαχισμένος, 

ή χαμηλοϋ βαθμοϋ γονιμότης τοϋ έδάφους καί ή έλλειψις μεγά

λων πεδινών έκτάσεων, δεδομένου δτι ή χώρα εlναι όρεινή, ή 

δυσχέρεια άντλήσεως ύδάτων καί δ μέγας άριθμός των άγροτικ&ν 

οίκογενει&ν (περίπου 1.000.000) καί τέλος δ έθισμός τ&ν άγρο
τ&ν είς πατροπαραδότους καλλιεργείας καί ή έλλειψις γνώσεων 

τi'jς νεωτέρας τεχνικής, άπετέλουν σημαντικάς δυσχερε'ίας διά 
τήν άνάπτυξιν τής άγροτικi'jς οίκονομίας. 'Αντιμετώπισις τούτων 

άπήχει χρόνον μακρόν καί τεράστια κεφάλαια. 'Η προσπάθεια, , 

δμως, έπρεπε κάποτε ν' άρχίση. Καί ήρχισε δντως τό ι956, τά δέ 

άποτελέσματα ύπήρξαν πολύ πέραν των προσδοκωμένων έντός 

τi'jς 'Οκταετίας, κατά τήν δποίαν μελετημένον καί συνεπές γεωρ

γικόν πρόγραμμα έτέθη είς έφαρμογήν. 

'Αγροτική παραγωγή καί είσόδημα 

Τό είσόδημα έκ τfiς γεωργίας ηuξήθη άπό 20.309 εκατομμύρια 
δραχμών τό ι955 ε!ς 32.ι49 εκατομμύρια δραχμών τό ι963, ήτοι 

κατά 60%. Είς σταθεράς τιμάς ή αϋξησις άνi'jλθεν είς 33%, η 
3,60% περίπου κατά μέσον δρον έτησίως. Καί ε{ναι γνωστόν, έκ 
τi'jς διεθνοϋς έμπειρίας, δτι τό άγροτικόν εΙσόδημα αuξάνεται 
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βραδύτατα, είς τάς περισσοτέρας δέ χώρας τοϋ κόσμου, μέ 

ρυθμόν χαμηλότερον τοϋ σημειωθέντος κατά τήν Όκταετίαν. 

Τό είσόδημα, δμως, των άγροτών ηύξήθη είς σταθεράς τιμάς 

κατά 48%, ή 5% περίπου κατά μέσον δρον έτησίως, δεδομένου 
δτι οί άγρόται, πέραν τοϋ έκ τής γεωργίας εισοδήματος, aπήλαυ

σαν καί πρόσθετον είσόδημα έξ (ίλλων πηγών, τήν άνάπτυξιν των 

όποίων ύπεβοήθησεν τό Κράτος. Τοιαϋται πηγαί προσθέτου εΙ

σοδήματος aπετέλεσαν: ή κατασκευή διαφόρων εργων είς τήν 

ϋπαιθρον, ή άνάπτυξις τής χειροτεχνίας καί τής οΙκοτεχνίας, ή 

aπασχόλησις των άγροτών είς διαφόρους γεωργικάς βιομηχανίας 

καί είς ποικίλας ύπηρεσίας, ή άνάπτυξις τοϋ τουρισμοϋ κ.λ.π. 

·Η άγροτική παραγωγή, άπό 25.228 εκατομμύρια δραχμών τό 
1955, ηύξήθη είς 40.936 εκατομμύρια δραχμών τό 1963. Αί μεταξύ 
τής άρχής καί τοϋ τέλους τής 'Οκταετίας αύξήσεις τής άγροτι

κής παραγωγής, των κυριωτέρων άγροτικών προϊόντων, !:χουν ώς 

κάτωθι είς χιλιάδας τόννων: 

Μέσος δρος διετίας 

1954-55 1962-63 

Σίτος 1.278 1.578 
' Αραβόσιτος 270 289 
Όρυζα 74 80 
Βάμβαξ (σύσπορος) 159 260 
Καπνός 82 109 
Σταφίς (Κορινθιακή) 70 93 
Σταφίς (Σουλτανίνα) 40 68 
Έπιτραπέζιαι σταφυλαί 120 165 
"Ελαιον 108 132 
'Ελαίαι 28 34 
Γεώμηλα 432 540 
Τομάτα 384 475 
Σακχαρότευτλα ο 300 
Πορτοκάλια 126 208 
Λεμόνια 43 87 
Μήλα 46 137 
Ροδάκινα 12 63 
Γάλα νωπόν 766 1.097 
Κρέας 116 193 
Ώά 35 69 
Ξυλεία (μ') 251 351 

'Επενδύσεις 

Είς τόν άγροτικόν τομέα άπητοϋντο τεράστιαι έπενδύσεις, 

σημαντικόν μέρος των όποίων, ώς τά έγγειοβελτιωτικά εργα, 

άπαιτοϋν μακρόν χρόνον κατασκευής. Κατά τήν όκταετίαν 1955-
63 α! πραγματοποιηθείσαι έπενδύσεις άνήλθον είς τό ποσόν των 
850 εκατομμυρίων δολλαρίων ή 25.500 εκατομμυρίων δραχμών, 
διά των όποίων μία σειρά άπό μεγάλα καί μικρότερα Ι:ργα προώ

θησε τήν άνάπτυξιν τής γεωργίας. 

'Εγγειοβελτιωτικά εργα 

Τά έγγειοβελτιωτικά Ι:ργα, διά των όποίων θά καθίστατο 

δυνατή ή έπέκτασις των aρδεύσεων καί ή άπόδοσις νέων έδαφών . 
είς τήν καλλιέργειαν, aπετέλεσαν τόν πρώτον στόχον τών Κυ

βερνήσεων τής ΕΡΕ. Διά τόν λόγον αύτόν, άπό 5 εκατομμύρια 
δολλάρια, τά όποία διατίθεντο τό 1955 διά παρόμοια εργα, μέ αϋ
ξησιν σταδιακήν κατ' ετος, έφθάσαμεν τό 1963 ε!ς τό ϋψος των 
25 εκατομμυρίων δολλαρίων, περίπου. 

Τά aρδευτικά εργα έπί τοϋ 'Αχελώου, 'Αξιοϋ, Νέστου, 'Αλι

άκμωνος, Κάτω Καλαμa, Ταυρωποϋ κ.λ.π., τά aποστραγγιστικά 

τής Κάρλας καί τά aντιπλημμυρικά τοϋ "Εβρου, ή aξιοποίησις 

των πεδιάδων 'Αχελώου, 'Αλφειοϋ, Πηνειοϋ, Κάτω Καλαμa, 

Λεκάνης 'Ιωαννίνων, Παρακαρλίου περιοχής κ.λ.π. άποτελοϋν 

μερικά έκτων μεγαλυτέρων έγγειοβελτιωτικών εργων τής 'Οκτα

ετίας. 

'Αρδευομέναι εκτάσεις 

·Η συνολική εκτασις γής, ή όποία καλλιεργείται έν ·Ελλάδι 

μέ έτησίας καλλιεργείας καί μονίμους φυτείας, άνέρχεται είς 

37.200.000 περίπου στρέμματα, κατανεμόμενα ώς κάτωθι: 

'Αροτραίαι καλλιέργεια ι 

Δενδρώδεις καλλιέργειαι 

·Άμπελοι καί σταφιδάμπελοι 

Λαχανικά 

28.200.000 στρέμματα 

5.500.000 » 
2.400.000 » 
1.100.000 » 

37.200.000 

Καίτοι ή προσπάθεια κατασκευής έγγειοβελτιωτικών εργων 

εΙχεν άρχίσει πρό πολλοϋ, καί τά ετη 1928-1932/:Ιχον χαρακτη
ρισθή ώς περίοδος κατ ' έξοχήν άναπτύξεως των έγγειοβελτιωτι

κών εργων τής 'Ελλάδος καί παρά τάς κατά τήν περίοδον 1936-
1940 συνεχισθείσας προσπαθείας, τό 1955 μόλις 3.100.000 στρέμ
ματα, έκ των 37.200.000, άρδεύοντο. 'Η μεγάλη βραδύτης ιlιφεί

λετο βασικώς είς τό γεγονός δτι τά δσα εγιναν πρό τοϋ 1950 εργα 
δέν ήσαν τά μεγάλα εργα, τά όποία έχρειάζετο ή 'Ελλάς, έν& έκ 

παραλλήλου δέν εΙχεν έπιχειρηθή ή όργάνωσις καί ή κινητοποί

ησις τοϋ άναγκαίου δυναμικοϋ rtρός μελέτην καί έκτέλεσιν πα

ρομοίων εργων. 

Τά κατά τήν περίοδον 1955-1963 κατασκευασθέντα έγγειοβελ
τιωτικά εργα ηϋξησαν τάς άρδευομένας έκτάσεις άπό 3.100.000 
στρέμματα, πού άνήρχοντο τό 1955, εις' 5.400.000 στρέμματα τό 
1963. 'Εντός 8 μόνον έτών ή άρδεuομένη εκτασις ηύξήθη κατά 
70%. 

Πρέπει έν τούτοις νά σημειωθή δτι τά μεγάλα έγγειοβελτιω

τικά εργα, τά όποία ήρχισαν κατασκευαζόμενα κατά τήν 'Οκταε

τίαν καί προεβλέπετο νά περατωθοϋν σταδιακώς μέχρι τοϋ 1968, 
θά ηϋξανον τήν άρδευομένην εκτασιν κατά άλλα 1.600.000 
στρέμματα, ήτοι συνολικώς α{ άρδευόμεναι έκτάσεις θά εφθαναν 

τά 7.000.000 στρέμματα, ένώ έκτάσεις 4.300.000 στρεμμάτων θά 
είχον άπο)Jτραγγισθή καί θά έπροστατεύοντο άπό τάς πλημμύ

ρας. 

Χρηματοδότησις τfjς Γεωργίας 

Παραλλήλως πρός τά μεγάλα καί μικρά έγγειοβελτιωτικά !:ρ

γα, Ιδιαιτέρα προσπάθεια κατεβλήθη διά νά αύξηθή ή χρηματοδό

τησις πρός τήν γεωργίαν rοστε καί αί άνάγκαι τής τρεχούσης πα

ραγωγικής διαδικασίας νά !κανοποιηθοϋν, άλλά καί σημαντικαί 

έπενδύσεις -πέραν των έγγειοβελτικών εργων- νά πραγματο

ποιηθοϋν. 

Οϋτως, ή συνολική χρηματοδότησις πρός τόν άγροτικόν το

μέα, άπό 3.749 εκατομμύρια δραχμών τό 1955 εφθασε, σταδιακώς 
αύξανομένη, ε!ς 10.762 τό 1963. 

Ε!δικώτερον, τά μέσφ τής 'Αγροτικής Τραπέζης μεσο

μακροπρόθεσμα δάνεια (περιλαμβανόμενα είς τούς άνωτέρω aρι

θμούς) ηύξήθησαν άπό 155 εκατομμύρια δραχμών τό 1955, είς 

1.000 περίπου εκατομμύρια δραχμών τό 1963. 'Εκ τούτων τό 45% 
διετέθη μέ τό χαμηλότατον έπιτόκιον 2% καί μέ τόν σκοπόν νά 
άποβή κίνητρον πραγματοποιήσεως ώρισμένων έπενδύσεων ύπό 

των άγροτών καί aποκτήσεως ύπ ' αύτών ζωϊκοϋ κεφαλαίου. 

Μηχανοποίησις τfjς Γεωργίας 

Σειρά μέτρων έλήφθη κατά τήν περίοδον 1956-1963 διά τήν 
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μηχανοποίησιν τής γεωργίας, ιίiστε οί άγρόται καί οί γεωργικοί 

συνεταιρισμοί νά ύποβοηθηθουν είς τήν απόκτησιν μηχανικου 

tξοπλισμου καί είς τήν έκπαίδευσιν διά τήν χρησιμοποίησίν του, 

ένώ συγχρόνως ύπεβοηθήθησαν αί tγχώριαι βιομηχανίαι παρα

γωγής γεωργικών μηχανημάτων καί ή είσαγωγή τών μή έγχωρίως 

παραγομένων. 

Μεταξύ τών έτών 1955-63 έσημειώθησαν αί έξής μεταβολαί: 

' Ελκυστήρες 
'Αλωνιστικαί μηχαναί 

Θεραλωνιστικαί μηχαναί 

'Αντλητικά συγκροτήματα 

Συγκροτήματα τεχνητής βροχής 

1955 1963 

10.150 
1.850 

750 
60.000 

200 

38.000 
2. 150 
2.150 

120.000 
3.100 

'Η αϋξησις τών μηχανικών μέσων καλλιεργείας καί συγκομι

δής έπέτρεψεν ωστε αί εκτάσεις, tπί τών δποίων έχρησιμοποιή

θησαν μηχανικά μέσα, νά αύξηθουν άπό 3.600.000 στρέμματα τό 
1955, είς 10.000.000 στρέμματα τό 1963. Τουτο, έν συνδυασμφ καί 
μέ τήν αϋξησιν τής μέσφ τής 'Αγροτικής Τραπέζης καί ύπό του 

Κράτους έπιδοτουμένης χορηγήσεως λιπασμάτων, από 370.000 
τόννους τό 1955 είς 680.000 τόννους τό 1963, συνέβαλεν ούσιω
δώς είς τήν αϋξησιν τής γεωργικής παραγωγής καί τήν μείωσιν 

του κόστους αύτής. 

'Αποφασιστικόν /;ξ άλλου ρόλον, είς τήν ανάπτυξιν τής 

άγροτικής οίκονομίας, ήσκησεν δ έξηλεκτρισμός τής ύπαίθρου, 

δ όποίος, έν συνδυασμφ μέ τήν αϋξησιν του βαθμου tκμηχανο

ποιήσεως τής γεωργίας, έδημιούργησεν νέας άποδωτικοτέρας 

συνθήκας καλλιεργείας. Οϋτως, έθεσπίσθησαν χαμηλότατα αγρο

τικά τιμολόγια ρεύματος, είδικά δίκτυα κατεσκευάσθησαν ύπό 

τής ΔΕΗ καί ύπό τής Α ΤΕ έχορηγήθησαν χρηματοδοτικαί εύκο

λίαι διά νά προμηθευθουν οί άγρόται ήλεκτρικάς άντλίας, ή χρή

σις τών δποίων μετέβαλεν ριζικώς τάς συνθήκας παραγωγής. 

'Αναδιάρθρωσις καλλιεργειών 

'Η άντικατάστασις τών μ ή άποδοτικών καλλιεργειών δι' 

άλλων, ύψηλοτέρας άποδόσεως, άπετέλεσεν εν τών βασικών μα

κροχρονίων στόχων τής γεωργικής πολιτικής τής ΕΡΕ. Τό εργον 

δέν ήτο εύχερές . Συνήθεια τών άγροτών /;πί δεκαετηρίδας, είς τήν 

καλλιέργειαΨ ώρισμένων προϊόντων, ώς π.χ. δ σίτος καί δή ύπό 

καθεστώς ίσχυρίiς προστασίας, καθήλωνε τόν άγρότην είς τάς 

πατροπαραδότους καλλιεργείας, τάς δποίας δέν έγκατέλειπεν εύ

χερώς. 

Είς τήν προσπάθειαν άναδιαρθρώσεως τών καλλιεργειών, ή 

όποία ανελήφθη κατά τήν όκταετίαν 1955-1963, ύπάγονται είδι
κώτερον τά κάτωθι μέτρα καί ένέργειαι: 

α. 'ο περιορισμός τών καλλιεργουμένων διά σίτου εκτάσεων, 

δ δποίος άποτελεί προϊόν χαμηλής άποδόσεως, δι' έτέρων καλ

λιεργειών, αί δποίαι καί άπόδοσιν ύψηλοτέραν εχουν καί προϊ

όντα εξαγώγιμα παρέχουν, ώς π. χ. δ βάμβαξ . Οϋτω, είς τά πλαί

σια τής προσπαθείας αύτής, ή καλλιεργουμένη διά τά δύο αύτά 

προϊόντα εκτασις παρουσιάζεται ώς κάτωθι, είς στρέμματα: 

Σίτος 

Βάμβαξ 

1955 

10.379.000 
1.660.000 

1963 

9.351 .000 
2.314.000 

β. 'Η καλλιέργεια τών κτηνοτροφικών ψυχανθών tπεξέτάθη 

άπό 1.360.000 στρέμματα τό 1955 είς 3.358.000 τό 1963, ιίiστε νά 
ύποβοηθηθή ή ανάπτυξις τής κτηνοτροφίας καί νά tξοικονομηθή 

συνά~λαγμα έκ τών είσαγομένων κτηνοτροφών. 

γ. 'Επιτυχής προσπάθεια κατεβλήθη νά άντικατασταθή ση

μαντικός αριθμός δένδρων - εσπεριδοειδών, μή /;ξαγωγίμων ποι

κιλιών δι' έξαγωγίμων. 

δ. 'Η παραγωγή εντελώς νέων προϊόντων μέ ύψηλάς άποδό

σεις Ι;φηρμόσθη μέ σύστημα καί επιμονήν. Χαρακτηριστικήν πε

ρίπτωσιν άποτελεί ή άπό του 1961 είσαχθείσα καλλιέργεια τών 
ζαχαροτεύτλων, ή όποία σήμερον τροφοδοτεί τρία έργοστάσια 

παραγωγής ζακχάρεως δυναμικότητος κατεργασίας 2.000 τόννων 
τεύτλων ήμερησίως εκαστον. 

Οϋτω, παρά τάς τεραστίας δυσκολίας, ή αναδιάρθρωσις τών 

καλλιεργειών κατέστη πραγματικότης διά πρώτην φοράν είς τήν 

χώραν μας. Χάρις είς τά μελετημένα μέτρα καί τάς σuντόνους 
προσπαθείας τών Κυβερνήσεων του Κ. Καραμανλή, έντός συντο

μωτάτου χρονικου διαστήματος, tσημειώθησαν ούσιώδεις διαρ

θρωτικαί μεταβολαί είς τάς καλλιεργείας, έπί μεγάλτι ώφελεί~ 

τών παραγωγών. 

'Αναδασμός 

Ούσι&δες έμπόδιον είς τήν αϋξησιν τής παραγωγικότητας τής 

έλληνικής γεωργίας άποτελεί δ πολυτεμαχισμός τής άγροτικής 

Ιδιοκτησίας, έκ τής δποίας προκαλείται μεγίστη ζημία. Καί μό

νον τό γεγονός δτι tπί τών εκτάσεων, είς τάς όποίας tπραγματο

ποιήθη δ αναδασμός, εν συνδυασμφ καί μέ τάς επιτευχθείσας αρ

δεύσεις, τό γεωργικόν είσόδημα ηύξήθη άπό 50% μέχρις 300% 
άρκεί διά νά γίνη άντιληπτή ή σημασία του μέτρου. 

'Η έκτασις τών πολυτεμαχισμένων άγροτικ&ν ίδιοκτησιών, 

αί όποίαι εlχον άνάγκην άναδασμου, ύπερέβαινον τά 14.000.000 
στρέμματα. 'Η διαδικασία του άναδασμου εΙ ναι δυσχερεστάτη. 

Διά ψυχολογικούς λόγους άπεφασίσθη ή άποφυγή ύποχρεωτικ&ν 

μέτρων, γεγονός τό δποίον ήσκει έπιβραδυντικήν tπίδρασιν καί 

επέτεινε τάς δυσχερείας. 

Μέχρι του 1955 τίποτε σχεδόν δέν εlχεν έπιτεuχθή είς τόν 
σημαντικόν αύτόν τομέα, δπου μόλις tπί 93.000 στρεμμάτων μό
νον εlχε πραγματοποιηθή άναδασμός. ' Από του 1955 ήρχισε συ
στηματική Ι;ργασία καί μέχρι του 1963 ό άναδασμός εlχε πραγμα
τοποιηθή πλήρως έπί 1.100.000 στρεμμάτων, ένώ διά σημαντικώς 
μεγαλυτέραν εκτασιν ή δλη διαδικασία εύρίσκετο έν έξελίξει. 

Ήτοι, έντός 8 έτ&ν έπραγματοποιήθη εργον 12 καί πλέον φοράς 
μεγαλύτερον /;κείνου, τό όποίον εlχε πραγματοποιηθή έπί δεκά

δας ετων μέχρι του 1955. 
Οϋτω, κατά τήν όκταετίαν 1955-63 έτέθησαν σταθεραί βάσεις 

καί tλήφθησαν δλα τά ένδεδειγμένα μέτρα, ιίiστε ό άναδασμός νά 

προχωρήση μέ ταχύν ρυθμόν. 

Γεωργικαί Βιομηχανίαι -
'Εμπορία 'Αγροτικών προϊόντων 

Οί άγρόται tστερουντο σημαντικου είσοδήματος έν 'Ελλάδι 

-ώς συμβαίνει είς τάς καθυστερημένας χώρας- tκ τής μή πλή

ρους άξιοποιήσεως τής παραγωγής, ε\τε λόγφ ελλείψεως γεωργι

κων βιομηχανιων, εϊτε λόγφ κακων συνθηκών έμπορίας των 

άγροτικων προϊόντων. Διά τόν λόγον τουτον αί Κυβερνήσεις τής 

ΕΡΕ κατά τήν όκταετίαν 1955-63 άπέδωσαν ίδιαιτέραν σημασίαν 
είς τούς δύο αύτούς τομείς. 

Τό 1955 ύπήρχον, πλήν των ίδιωτικων, 68 γεωργικαί βιομη
χανίαι άνήκουσαι είς τάς γεωργικάς συνεταιριστικός όργανώσεις 

-α! όποίαι εlχον κατασκευασθή άλλαι μέν πρό του πολέμου, άλ

λαι δέ κατά τήν δεκαετίαν 1945-55. Κατά τήν περίοδον 1956-63 
κατεσκευάσθησαν 54 νέαι γεωργικαί βιομηχανίαι (οίνοποιία, 

έργοστάσια χυμων, κομποστων καί κονσερβων, γαλακτοκομεία, 

μεγάλα τυροκομεία, κέντρα συσκευασίας καί διαλογής, σταφι

δεργοστάσια καί λοιπά), συνολικής άξίας 22 έκατ. δολλαρίων. 

Πέραν αύτων, κατεσκευάσθησαν 115 μικρά έλαιουργεία, 

έναντι 183 ύφισταμένων τό 1955, καθώς καί 180 μικρά τυροκο
μεία, έναντι των 22, τά όποία ύπήρχον τό 1955. 
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"Ανευ τής δημιουργίας τών γεωργικών τούτων βιομηχανιών 

δέν θά ήτο δυνατόν νά άναπτυχθή ή παραγωγή προϊόντων, ση

μαντικόν μέρος τών δποίων, μή δυνάμενον νά καταναλωθή ύπό 

νωπήν μορφήν, ιδς φροϋτα, λαχανικά κ.λ.π . , έπρεπε νά κονσερβο

ποιηθή. "Αλλοι πάλιν κλάδοι, ιδς τής κτηνοτροφίας, δέν ήτο δυ

νατόν ν' άναπτυχθοϋν, ελλείψει εγκαταστάσεων, άπαραιτήτων 

διά νά έπεξεργασθοϋν τά παραχθησόμενα προϊόντα. 

Διά τής δημιουργίας τών γεωργικών βιομηχανιών κατέστη 

δυνατή ή άνάπτυξις καί ή πλήρης άξιοποίησις τής άγροτικής 

παραγωγής. 

'Εξ άλλου, εtς τόν τομέα τών γεωργικών βιομηχανιών ύπάγε

ται καί ή κατασκευή τών τριών έργοστασίων σακχάρεως, συνο

λικής παραγωγής 90.000 τόννων σακχάρεως ετησίως, έναντι 110 
χιλιάδων τόννων συνολικής ετησίας εγχωρίου καταναλώσεως. 

Τά έργοστάσια ταϋτα ούσιωδώς συνέβαλον είς τήν άνάπτυξιν τής 

κτηνοτροφίας, λόγφ άναπτύξεως τής τευτλοκαλλιεργείας, ή 

όποία παρέχει κτηνοτροφάς, ενώ συγχρόνως έξοικονομήθη συ

νάλλαγμα τής τάξεως τών 12 εκατομμυρίων δολλαρίων έκ τής άν
τικαταστάσεως τής είσαγομένης ζαχάρεως δι' εγχωρίως παραγο

μένης. 

Διά τήν βελτίωσιν τών συνθηκών εμπορίας τών άγροτικών 

προϊόντων, ijρχισεν άπό τοϋ 1960 συστηματική προσπάθεια, ή 
όποία εξεδηλώθη διά τών εξής κυρίως μέτρων καί ενεργειών: 

Πρώτον: 'Η 'Αγροτική Τράπεζα, τό Κράτος καί οί γεωργικοί 

συνεταιρισμοί, ϊδρυσαν μίαν έταιρίαν (Νέα 'Αγρέξ), ή όποία 

έμπορεύεται καί έξάγει ετησίως άγροτικά προϊόντα 200 εκατομ
μυρίων δραχμών περίπου . 'Η σημασία τής εταιρίας αύτή ς δέν 

έγκειται τόσον είς τόν όγκον τών συναλλαγών καί τών έξαγωγών, 

τάς δποίας πραγματοποιεί. Συνίσταται κυρίως, είς τόν ρόλον της 

ιδς πρωτοπόρου διανοίξεως νέων άγορών, προτύπου συσκευασίας 

καί τυποποιήσεως τών έξαγομένων προϊόντων. Αύτά ύπεχρέωσαν 

τούς ίδιώτας εξαγωγείς νά συμμορφωθοϋν καί αύτοί πρός τάς 

συγχρόνους μεθόδους κ.λ.π. 

Δεύτερον: Κατεσκευάσθη μεγάλη καί σύγχρονος λαχαναγορά 

είς τάς 'Αθήνας μέ σημαντικούς ψυκτικούς χώρους. 

Τρίτον: ' Ιδρύθη δ 'Οργανισμός Ψυκτικής 'Αλύσσου ύπό τοϋ 

Κράτους καί τής 'Αγροτικής Τραπέζης, σκοπός τοϋ δποίου ή το 

ή κατασκευή ψυγείων άνά τήν χώραν -όπου ή tδιωτική πρωτο

βουλία δέν επεδείκνυε ένδιαφέρον- διά τήν συντήρησιν τών 

άγροτικών προϊόντων, ή άνάπτυξις ψυκτικών μεταφορικών μέσων 

καί ή κατασκευή κέντρων διαλογής καί συσκευασίας. Τήν λει

τουργίαν δλων τών έγκαταστάσεων τούτων θά εlχεν δ αύτός όρ

γανισμός, διά νά παρέχη ύπηρεσίας τόσον πρός τούς άγρότας καί 

τάς γεωργικάς των συνεταιριστικάς όργανώσεις, όσον καί πρός 

τούς ίδιώτας εμπόρους καί εξαγωγείς . 

Προστασία τής παραγωγής 

'Η εύπάθεια τής γεωργίας, δ διεθνής συναγωνισμός, άλλά καί 

ή επιδίωξις ιδρισμένων διαρθρωτικών μεταβολών είς τόν άγροτι

κόν τομέα, ύπηγόρευον πολιτικήν προστασίας τών άγροτικών 

προϊόντων, ή έκτασις καί ή μορφή τής δποίας εποίκιλλε άναλό

γως τών 'Εκάστοτε συνθηκών. 
Κατά τήν 'Οκταετίαν τής ΕΡΕ ή προστασία τών άγροτικών 

προϊόντων καθωρίσθη βάσει τών γενικών επιδιώξεων τοϋ γεωρ

γικοί> προγράμματος καί ελαβε άμέσως ή εμμέσως τήν μορφήν 

έπιδοτήσεων. Παραδείγματος χάριν, επιδοτήσεις ύπό μορφήν κι

νήτρου διά τήν άνάπτυξιν ιδρισμένων νέων καλλιεργειών, ιδς τά 

ζαχαρότευτλα καί δ βάμβαξ. 'Επιδοτήσεις, αί όποία ι εlχον τήν 

μορφήν προστασίας ιδρισμένων προϊόντων χαμηλής άποδόσεως. 

'Επιδοτήσεις, τέλος, αί όποία ι παρείχοντο διά νά άντιμετωπισθή 

δ διεθνής συναγωνισμός, δ προκύπτων εκ τών επιδοτήσεων τάς 

δποίας παρείχον εtς τούς άγρότας των άλλαι χώραι παράγουσαι 

δμοειδή προϊόντα. 

'Η προστατευτική πολιτική τοϋ Κράτους κατά τήν όκταετίαν 

1955-1963 έξεδηλώθη διά τών έξής κυριωτέρων μέτρων: 

α. Ή συγκέντρωσις σίτου κατέστη καθολική. Τό 1955 άνήρ
χετο είς 155.000 μόνον τόννους καί ή μέση τιμή τήν δποίαν άπή
λαυσαν οί παραγωγοί εtς 2,70 δραχμάς. Μετά τό 1956 καθωρίσθη 
καθεστώς καθολικής συγκεντρώσεως καί ή μέση τιμή εφθασε εtς 

3 δραχμάς κατά κιλόν. 

β . Είς τό καθεστώς τής συγκεντρώσεως καί τής τιμής άσφα

λείας ύπήχθησαν καί τά κυριώτερα άλλα προϊόντα, ιδς αί σταφί

δες (κορινθιακή καί σουλτανίνα), τό έλαιον, δ καπνός, ιδρισμένα 

δενδροκηπευτικά κ.λ.π . 

γ. Έπεδοτήθη δ βάμβαξ, τά τεϋτλα, ιδς καί άλλα προϊόντα, 

ό\στε νά παρακινηθή τό ένδιαφέρον τών άγροτών εtς τήν άνάπτυ

ξιν τών δυναμικών αύτών καλλιεργειών . 

δ. · Επεδοτήθησαν τά λιπάσματα, τά γεωργικά φάρμακα καί 
οι σπόροι. 

ε. τέλος, άπό τοϋ 1961, δτε ίδρύθη δ 'Οργανισμός Γεωργι
κών 'Ασφαλίσεων, καθιερώθη ή άσφάλισις τής άγροτικής παρα

γωγής έκ τής χαλάζης καί τοϋ παγετοϋ . 

Αί επιδοτήσεις πρός τόν άγροτικόν τομέα κατά τήν περίοδον 

1955-1963 άνήλθον εtς 4.100.000.000 δραχμών, ή 137.000.000 
δολλάρια, κατανεμόμεναι ιδς κάτωθι κατά κυρίας κατηγορίας: 

'Επιδοτήσεις στηρίξεως τιμών (σίτου, ελαίου, 

σταφίδων, καπνοϋ, κ.λ.π. ) 2.390.000.000 δρχ. 

'Επιδοτήσεις άναδιαρθρώσεως τής παραγωγής 

(βάμβαξ, τεϋτλα κ.λ.π . ) 1.000.000.000 » 
'Επιδοτήσεις μέσων παραγωγής (λιπάσματα, 

φάρμακα, σποροπαραγωγή, επιτόκια, κ.λ.π). 710.000.000 )) 

Σύνολον 4.100.000.000 )) 

Τέλος, εtς τήν ύπό εύρείαν εννοιαν ,εJΙιδότησιν τοϋ άγροτικοϋ 

τομέως θά πρέπει νά ύπαχθή (δέν περιλαμβάνεται άνωτέρω) καί ή 

δλη δαπάνη τών γεωργικών ύπηρεσιών τοϋ ύiτουργείου Γεωργίας 

καί τής 'Αγροτικής Τραπέζης διά τήν δλην τεχνικήν καί όρ

γανωτικήν βοήθειαν, τήν δποίαν παρείξαν πρός τούς άγρότας καί 

ή όποία συνέβαλεν ούσιωδώς είς τάς επιτεύξεις τοϋ άγροτικοϋ 

τομέως. 

Κοινωνικά μέτρα ύπέρ τ&ν άγροτ&ν 

Πέραν δμως τών μέτρων προστασίας τής άγροτικής παραγω

γής, αί Κυβερνήσεις τής ΕΡΕ, κατά τήν περίοδον 1956-63, έλα
βον καί ποικίλα άλλα μέτρα, διά τών δποίων έπροστατεύθη δ 

άγρότης ιδς άτομον καί ιδς οΙκογένεια, τά σημαντικώτερα τών 

δποίων άνεφέρθησαν καί εις τό κεφάλαιον τής Κοινωνικής Πο

λιτικής. 

Τά κυριώτερα ύπέρ τών άγροτών ληφθέντα μέτρα ύπήρξαν: 

α. 'Η άπό τοϋ 1956 καθιερωθείσα δωρεάν ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψις τοϋ άγροτικοϋ πληθυσμοϋ. 

β. 'Η, διά τής άπό τοϋ 1961 Ιδρύσεως τοϋ ΟΓΑ, εξασφάλισις 
συντάξεως γήρατος. 

γ. 'Η ύποβοήθησις 150.000 άγροτικών οικογενειών, αί όποία ι 
έζοϋσαν εtς τά όρεινά τμήματα τής χώρας, τό εtσόδημα τών 

δποίων ηύξήθη κατά 130 δολλάρια έτησίως. Ή ύποβοήθησις αϋ
τη έπραγματοποιήθη εις τάς πλαίσια τής έφαρμογής ενός εtδικοϋ 

προγράμματος «άναπτύξεως τής όρεινής οικονομίας>> . 

δ . Ή διάθεσις 10 εκατομμυρίων δολλαρίων διά τόν έπανε

ποικισμόν τών παραμεθορίων περιοχών. 

ε. Ή διάθεσις 1.173.000 στρεμμάτων πρός άποκατάστασιν 
άκτημόνων καλλιεργητών. 

Είναι βέβαιον δτι ή γεωργία τής 'Ελλάδος εύρίσκεται άκόμη 

εις χαμηλόν σημείον καί πολλά θά πρέπει νά πραγματοποιηθοϋν 

εις τό μέλλον. Είναι, δμως, έξ ίσου βέβαιον δτι κατά τήν όκταε

τίαν 1955-1963 επετελέσθη, διά πρώτην φοράν, εργον σημαντικώ-
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τον, τοϋ όποίου τά κύρια έπιτεύγματα ήσαν: Πρώτον: ό "Ελλην 

άγρότης έβελτίωσε οοοιωδώς τό βιοτικ:όν του έπίπεδον κ:αί έκ:ά

λυψεν ούχί μόνον τάς βασικ:άς άνάγκ:ας διατροφής, ύγείας, ένδύ

σεως κ:αί έκ:παιδεύσεως, άλλά άπήλαυσε κ:αί άγαθά, τά όποία ούδέ

ποτε διενοείτο πρό τοϋ 1955. Δεύτερον, είς τόν άγροτικ:όν τομέα 
διά πρώτην φοράν έμελετήθησαν μεθοδικ:ώς κ:αί έπελύθησαν 

άποφασιστικ:ώς βασικά προβλήματα, τά όποία έχουν θέσει στε

ρεάς βάσεις διά τήν περαιτέρω ταχείαν άνάπτυξιν αύτοϋ. 

Η ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΌΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Τό ξεκίνημα 

Είς κάθε τομέα τής κρατικής κ:αί κοινωνικής δραστηριότητος, 

άληθής έπανάστασις έσημειώθη κατά τήν Όκ:ταετίαν. "Ενας μό

νος τομεύς έξαιρείται: Τά δημόσια έργα. Δέν έπραγματοποιήθη 

είς αύτόν έπανάστασις άπό τοϋ 1955, διότι, άπλούστατα, εΙχεν 
άρχίσει προηγουμένως, άφ' ής ιi\ρας, τό 1952, δ Κ. Καραμανλής 
εΙχεν άναλάβει τό ύπουργείον Δημοσίων "Εργων, δπότε δλό

κ:ληρος ή ·Ελλάς έγνώρισε μίαν άληθή άνακ:αινιστικ:ήν κοσμο

γονία ν. Αϋτη συνεχίσθη καθ' δλην τήν Όκ:ταετίαν, κατά τήν 

δποίαν ή χώρα εΙχε μεταβληθή είς πραγματικ:όν έργοτάξιον. 

'Αναρίθμητα έργα, μικρά κ:αί μεγάλα, έπροίκ:ισαν τήν έλληνικ:ήν 

οίκ:ονομίαν, διά πρώτην φοράν, μέ ενα σύγχρονον έξοπλισμόν 

ύποδομής, άνεμόρφωσαν τήν ϋπαιθρον κ:αί τάς πόλεις, έτόνωσαν 

τήν οίκ:ονομίαν κ:αί έδημιούργησαν πρόσθετον έργασίαν κ:αί είσό

δημα. 

Τάς βάσεις τής δραστηριότητος είς τόν τομέα τών δημοσίων 

έργων έθεσεν ό πρωθυπουργός τής 'Οκταετίας Κωνσταντίνος 

Καραμανλής, δταν ήτο ύπουργός Δημοσίων "Εργων κατά τήν 

περίοδον 1952-1955. Τότε, ώργάνωσε τάς τεχνικ:άς ύπηρεσίας 

Δημοσίων "Εργων, έξησφάλισε πόρους κ:αί κατήρτισε προγράμ

ματα κ:αί μελέτας. Οϋτως, ijρχισε ή έντατικ:ή προσπάθεια, τά 

άποτελέσματα τής δποίας Ciλλαξαν κ:αί έκ:συγχρόνισαν τήν δψιν 

τής χώρας. 

Πέραν των μεγάλων έγγειοβελτιωτικ:ών έργων (περί των 

δποίων έγένετο λόγος είς τό κεφάλαιον «Γεωργία>>) κ:αί τής 

δραστηριότητος είς τόν τομέα τής λαϊκής κατοικίας (αi έπιτεύξεις 

έμνημονεύθησαν είς τό κεφάλαιον περί Κοινωνικής Πολιτικής), 

είς τόν τομέα των Δημοσίων "Εργων έπραγματοποιήθη κατά τήν 

περίοδον 1956-1963, τεράστιον έργον κ:αί είς τούς ύπολοίπους 

κλάδους. 

'Οδοποιία 

'Η έπέκ:τασις τής χρήσεως τοϋ αύτοκ:ινήτου, αί ηύξημέναι 

μεταφοραί άνθρώπων κ:αί άγαθών, ή άνάγκ:η περιορισμοϋ τοϋ κό

στους των μεταφορών κ:αί ή ταχυτέρα πραγματοποίησις τούτων, 

ή άνάπτυξις νέων πλουτοπαραγωγικών τομέων, ώς δ τουρισμός, ή 

ύποβοήθησις τής βιομηχανικής άναπτύξεως κ:.λ.π., έπέβαλον τήν 

κατασκευήν νέου δδικ:οϋ δικτύου κ:αί τήν έκ: βάθρων άναμόρφω

σιν τοϋ ύφισταμένου. Οϋτω, τά προγράμματα δδοποιίας προσηρ

μόσθησαν πρός τάς άνάγκ:ας τής ταχείας οίκ:ονομικ:ής άναπτύξε

ως τής χώρας. 

Πρός τοϋτο άποφασίζεται ή διάθεσις σημαντικών πιστώ

σεων διά τήν όδοποιίαν, αi δποίαι, άπό 70 έκ:ατομμύρια δραχ
μών τό 1955, αύξάνουσα σταδιακώς κατ' ετος, φθάνουν είς τό 
τέλος τής 'Οκταετίας τό ποσόν των 1.000 έκ:ατομμυρίων 

δραχμών. 

Κατά τήν 'Οκ:ταετίαν κ:ατεσκ:ευάσθη διά πρώτην φοράν είς 

τήν 'Ελλάδα δίκτυον έθνικ:ών δδών διεθνοϋς τύπου, συνολικ:οϋ 

μήκους 900 χιλιομέτρων. Διεπλατύνθησαν κ:αί έβελτιώθησαν πα
λαιαί δδοί, μήκους 2.000 χιλιομέτρων κ:αί έξετελέσθησαν έργα-

σίαι δδοστρωσίας κ:αί άσφαλτώσεως έπί δδών συνολικ:οϋ μήκους 

6.000 χιλιομέτρων, ένώ τό δλον δδικ:όν δίκτυον κατέστη πλήρως 
χρησιμοποιήσιμον διά τής κατασκευής γεφυρών, συνολικ:οϋ μή

κους 16.000 μέτρων, έκτων δποίων 8.000 μέτρα άφοροϋν γεφύρας 
μέ Ciνοιγμα Ciνω των 40 μέτρων έκ:άστης . Μεταξύ τών κ:υριωτέρων 

έθνικ:ών δδών, αί δποίαι κ:ατεσκ:ευάσθησαν ij άνεκ:αινίσθησαν 
κατά τήν Όκταετίαν, περιλαμβάνονται αί έξής: 'Αθηνών - Λα

μίας, 'Αθηνών- Κορίνθου, Λαρίσης- Τεμπών- Κατερίνης- Γιδά 

-Θεσσαλονίκης, Λαμίας - Καρπενησίου, Θεσσαλονίκης - 'Εδέσ

σης- Φλωρίνης- Συνόρων, Θεσσαλονίκης- Ν. Μουδανιίiς- Πα

λαιοκ:άστρου - 'Αρναίας - Στρατονίκ:ης - 'Ιερισοϋ, Θεσσαλονί

κης- Όρεστιάδος, 'Αρδανίου- Γεφύρας 'Έβρου, Ναούσης- Σκ:ύ

δρας, Κοζάνης- Πτολεμαίδος, Τρικάλων- Καρδίτσης -Π . Φαρ

σάλων, τμήματα παλαιίiς δδοϋ 'Αθηνών - Θηβών -Λειβαδείας -
Λαμίας -Λαρίσης, 'Αθηνών- Σουνίου, Τριπόλεως -'Ολυμπίας

Πύργου, Πύργου - Κυπαρισσίας, Νέδας - Κοπανακ:ίου - Τσακώ
νης, Τριπόλεως - Καλαμών, Καλαμών - Πύλου, Τριπόλεως -
Σπάρτης - Γυθείου, Πατρών - Ρίου, 'Αγρινίου -' 'Αμφιλοχίας 
-" Αρτης - 'Ιωαννίνων- Ήγουμενίτσης, 'Ηρακλείου -Τυμπανα

κίου, ·Ηρακλείου -'Α γ. Νικολάου, 'Αργοστολίου - Σάμης, Μυ

τιλήνης - Καλλουκή, κ: . α. 

'Εξ Ciλλου, τό 1963 εύρίσκ:οντο ύπό κατασκευήν αi δδοί: Λα
μίας - Λαρίσης, Κορίνθου - Πατρών, 'Ιωαννίνων - Τρικάλων -
Λαρίσης, Λαμίας - Βόλου, ώς καί τμήματα των δδών: Λεβαδείας 

-Δελφών - ' Αμφίσης - Ναυπακτίας, Τρικάλων - "Αρτης, Νεαπό

λεως -Τσοτηλίου- Κονίτσης, κ:.α . 

'Εκ: των μεγαλυτέρων γεφυρών, αί δποίαι κ:ατεσκ:ευάσθησαν, 

ήσαν αί τοϋ: ' Αχελώου, 'Έβρου, "Αρδας, Μάνδρας, Έρυθροπο

τάμου, Ντελή 'Ιμπραήμ, Ποσπού, Παρανεστίου, Παπάδων, Λι

μνοτύπου, Λιτοχωρίου, Σιδηροκάστρου, Μελισσίου, 'Αξιουπό

λεως, Χατζηγώγου, Λαρίσης, Ληθαίου, Κατερίνης, Καραβοπό

ρου, Πύλης, πορθμοϋ Εύρίπου, Κατυχής, "Αρτης, Ζήτας, Λαγκ:ά

τσα, Σουλοπούλου, 'Αξιών, Σεληνοϋντος, Λυκοποριίiς, Πίτσας, 

Αίγείρας, 'Αλφειοϋ, Καρυταίνης, κ: . α. 

Οϋτως, ή χώρα άπέκ:τησεν εν πλήρες κ:αί συγχρονισμένον 

δδικ:όν δίκτυον, διά τήν συντήρησιν τοϋ δποίου ίδρύθησαν διά 

πρώτην φοράν 8 είδικ:αί ύπηρεσίαι όργανωμέναι μέ δυνατότητας 
άμέσου άποκ:αταστάσεως των φθορών. 

Λιμένες 

. ο άνακαινιστικός όργασμός είς τόν τομέα των δημοσίων έρ
γων περιέλαβε κ:αί τούς λιμένας, ή κίνησις των δποίων, λόγφ των 

&ργων τά όποία έπραγματοποιήθησαν, έδιπλασιάσθη μεταξύ των 

έτών 1955 κ:αί 1963. Ή χωρητικότης των πλοίων, τά όποία προ
σήγγισαν τούς έλληνικ:ούς λιμένας, άπό 25 έκατομμύρια τόννους 
τό 1955, ηύξήθη είς 41 τό 1963. 

'Ο λιμήν τοϋ Πειραιώς, βασικός παράγων τής οίκονομικ:ής 

ζωής τοϋ τόπου, έπεξετάθη, συνεπληρώθη ό τεχνικός έξοπλισμός 

του κ:αί αi έγκ:αταστάσεις του καί οϋτω κατέστη ενας των κ:υριωτέ

ρων λιμένων τοϋ Μεσογειακ:οϋ χώρου, δ δποίος τό 1963 έξυπηρέ
τησε 16.909 πλοία, 3.136.281 έπιβάτας κ:αί έμπορεύματα ανω των 
7 έκατομμυρίων τόννων. 

Πλήρης έκ:συγχρονισμός, έπέκ:τασις, έκ:βάθυνσις κ:αί συμπλή

ρωσις τοϋ τεχνικ:οϋ έξοπλισμοϋ κ:αί των έγκαταστάσεων έλαβε 

χώραν είς τούς λιμένας τής Θεσσαλονίκης κ:αί είς πλείστους 

Ciλλους, ώς τής 'Αλεξανδρουπόλεως, Καβάλας, Βόλου, Στυλίδος, 

Χαλκίδος, Έλευσίνος, Κορίνθου, Πατρών, 'Ηρακλείου, Ρε

θύμνης, Χανίων, • Ηγουμενίτσης, ώς κ:αί δλων σχεδόν των κυ
ρίων λιμένων είς τάς νήσους τοϋ Αίγαίου κ:αί τοϋ 'Ιονίου πε

λάγους. 

'Εκ: παραλλήλου, συγκροτήματα συγχρόνων ίχθυοσκαλών 

κ:ατεσκ:ευάσθησαν είς τούς πλέον ένδιαφέροντας λιμένας. 
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'Αερολιμένες 

Χάρις είς τάς έργασίας βελτιώσεως καί έσκυγχρονισμου δλων 

τών άερολιμένων τής χώρας, άνερχομένων συνολικώς είς 18, κα
τέστη δυνατή ή ταχεία, Ιiνετος καί άσφαλής έξυπηρέτησις τών 

παντός τύπου άεροσκαφών, ώς καί τών έπιβατών. 

Μεταξύ τών έτών 1955 καί 1963, ό άριθμός τών άφικνουμένων 
άεροσκαφών ηύξήθη άπό 14.842 είς 27.69Ι, τών άναχωρούντων 

άεροσκαφών άπό Ι4.854 είς 27.689, τών άφικνουμένων έπιβατών 
άπό 205.390 είς 8Ι9 . 775 καί τών άναχωρούντων έπιβατών άπό 

2Ι2 . 369 είς 837.076. 
Μεγίστη κατεβλήθη προσπάθεια διά τήν κατασκευήν του νέ

ου άερολιμένος 'Αθηνών, ό όποίος έξυπηρετεί τό 75% τής άερο
πορικής κινήσεως καί τό 40% του τουριστικου ρεύματος τής χώ
ρας. f\1ετά τάς σχετικάς προεργασίας, μελέτας κ.λ.π . , αί κατα

σκευαστικαί έργασίαι ηρχισαν τό 1962, τό δέ συνολικόν κόστος 
του νέου άεροδρομίου προϋπελογίσθη είς 22 εκατομμύρια δολλά
ρια, έκ τών όποίων τά 8 προήλθον έκ τής άμερικανικής βοηθείας, 
τήν όποίαν έξησφάλισαν αί κυβερνήσεις τής ΕΡΕ. 

Τηλεπικοινωνία ι 

Μερικοί χαρακτηριστικοί άριθμοί άρκουν διά νά σχηματίση 

κανείς είκόνα τής συντελεσθείσης προόδου είς τόν τομέα αύτόν. 

' Αριθμοί τηλεφώνων 

'Αριθμός άστικών τηλεφωνημάτων (χιλιάδες) 

'Αριθμός ύπεραστικών τηλεφωνημάτων (χιλιά-

δες) 

'Αριθμός τηλεγραφημάτων έσωτερικου (χιλιά

δες) 

'Αριθμός τηλεγραφημάτων έξωτερικου (χιλιά

δες) 

'Αριθμός τηλεφωνείων 

1955 1963 

121.644 356.378 
30Ι . 956 773.664 

6.228 19.924 

6.Ι53 7.184 

1.100 Ι .658 
3.587 9. 150 

·Η ταχεία έπέκτασις του τηλεφωνικου καί τηλεγραφικου 

δικτύου, κυρίως είς τήν uπαιθρον, συνέδεσε τό χωρίον μέ τάς 

πόλεις καί οuτω, τό καθεστώς άπομονώσεως τής ύπαίθρου έτερ

ματίσθη. 

'Έργα μεγάλων πόλεων 

Σημαντικά ~ργα όδοποιίας, έξωραϊσμου καί πολιτισμου 

έγένοντο είς τήν πρωτεύουσαν, τήν Θεσσαλονίκην καί τάς κυρι

ωτέρας πόλεις τής ' Ελλάδος, διά τών όποίων διά πρώτην φοράν 

κατέστη δυνατόν νά βελτιωθή ή λειτουργία καί ή έμφάνισίς των. 

Αί 'Αθήναι είχον άναπτυχθή είς τό παρελθόν κατά τρόπον 

άνώμαλον καί μέχρι του 1955 ~ργα ύποδομής άξιόλογα δέν ύπήρ
χον, ένώ ή συνεχής αϋξησις του πληθυσμου είχε δημιουργήσει 

πολύπλοκα καί δυσχερή προβλήματα, μεταξύ τών όποίων τά 

κυριώτερα ήσαν ή uδρευσις, ή άποχέτευσις καί ή κυκλοφορία. 

Τρία ήσαν τά βασικά προβλήματα τής πρωτευούσης, ή λειψυ

δρία, ή άποχέτευσις καί ή κυκλοφορία, τά όποία κατά τήν περίο

δον 1956-63, άντιμετωπίσθησαν κατ' άπολύτως έπιτυχή τρόπον. 

'Η λειψυδρία άντιμετωπίσθη διά τής κατασκευής τοϋ μεγά

λου ~ργου τής Ύλίκης, τό όποίον έστοίχισεν Ι7 εκατομμύρια 

δολλάρια. Διά του ~ργου αύτοϋ έξησφαλίσθη ή άντλησις uδατος 

ΙΟΟ εκατομμυρίων κυβικών μέτρων ~ναντι 10, τά όποία ηντλουντο 
έξ Ιiλλων πηγών. 

Οuτω, διά τούς κατοίκους τής πρωτευούσης -ή εύρεία περιο

χή τής όποίας άριθμεί 2 εκατομμύρια Ιiτομα- έξησφαλίσθη 

Ιiφθονον καί ύγιεινόν uδωρ καί δή Ιiνευ τής αύξήσεως τής τιμής 

του. 

'Έτερα 27 εκατομμύρια δολλάρια έδαπανήθησαν διά τήν κα-

τασκευήν του κεντρικου άποχετευτικοϋ άγωγοϋ καί τών λοιπών 

άποχετευτικών ~ργων. 

Τέλος, διά τήν άντιμετώπισιν του κυκλοφοριακου προβλήμα

τος, όδοί έξυπηρετοϋσαι τό 80% τών μεταφορικών δι' αύτοκινή

του άναγκών, κατεσκευάσθησαν, διεπλατύνθησαν καί άνεναινί

σθησαν, βάσει τών συγχρόνων άπαιτήσεων τής τεχνικής. 

Τά τράμ κατηργήθησαν, μεγάλαι λεωφόροι διηνοίχθησαν, 

ένώ ή διά πρώτην φοράν καθιέρωσις του συστήματος φωτεινής 

σηματοδοτήσεως καί τών μονοδρόμων είχον ώς άποτέλεσμα νά 

άποκτήση ή πρωτεύουσα τής 'Ελλάδος σύγχρονον καί ίκανόν 

διά τάς άνάγκας της όδικόν δίκτυον καί λειτουργίαν κυκλοφορι

ακήν Ιiνετον. 

'Εξ Ιiλλου, διά τήν ~γκαιρον άντιμετώπισιν τών μελλοντικών 

κυκλοφοριακών άναγκών τών 'Αθηνών, αί Κυβερνήσεις τής 

ΕΡΕ προπαρεσκεύασαν τήν διάνοιξιν νέων όδικών άρτηριών, ένώ 

αί άρμόδιαι τεχνικαί ύπηρεσίαι άπό κοινοϋ μετά τοϋ είδικοϋ κα

θηγητοϋ Σμίθ καί τοϋ γραφείου του, προέβησαν είς τήν μελέτην 

καί ~ρευναν τοϋ δλου κυκλοφοριακοϋ προβλήματος. 

Πέραν αύτών, είς τήν προσπάθειαν άναμορφώσεως τών 'Αθη

νών πρέπει νά προστεθουν καί τά ποικίλα άνά τήν πόλιν έξωραϊ

στικά έργα, τά όποία, όμοϋ μέ τά άνωτέρω άναφερθέντα ~ργα, 

μετέβαλον τάς 'Αθήνας είς πρωτεύουσαν εύρωπαϊκοϋ έπιπέδου. 

'Η αύτή πρόοδος έσημειώθη καί είς τήν δευτέραν μετά τάς 

'Αθήνας πόλιν τής ' Ελλάδος, τήν Θεσσαλονίκη ν. Αί κατά τήν 

όκταετίαν Ι955-63 νέαι λεωφόροι, ό παρά τήν θάλασσαν πεζό

δρομος, τά έξωραϊστικά έργα, ή Πανεπιστημιούπολις, τά διοικη

τικά κτίρια, μουσεία, άθλητικαί έγκαταστάσεις, τά έργα υδρεύ

σεως, ό άερολιμήν κ.λ.π . , 1'\λλαξαν τήν δψιν τής Θεσσαλονίκης, 

ή όποία μετεβλήθη είς πόλιν άνταξίαν τής πρωτευούσης. Τό αύτό 

συνέβη μέ τάς περισσοτέρας τών λοιπών πόλεων τής 'Ελλάδος, 

είς τάς όποίας πλείστα έργα όδοποιίας, έξωραϊσμου, πολιτισμου 

κ.λ.π . συνετέλεσαν είς τήν βελτίωσιν τής έμφανίσεως καί τής 

λειτουργίας των ώς αί: Πάτραι, Καβάλα, Κέρκυρα, 'Αλεξανδρού

πολις, Πρέβεζα, • Αρτα, Μεσολόγγιον, Τρίπολις, Σπάρτη, 'Ηρά

κλειον, Χανιά, Όρεστιάς, Διδυμότειχον, Δράμα, Κιλκίς, Φλώρι

να, Καστοριά, Λάρισα, Κατερίνη, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλος, 

'Ιωάννινα, 'Ηγουμενίτσα, Φιλιάτες, Χαλκίδα, Καλάμαι, ·Α γιος 

Νικόλαος κ.Ιi. 

Μικρά κοινωφελή εργα 

Είς τήν κατηγορίαν τής δραστηριότητος τών δημοσίων έργων 

πρέπει νά ύπαχθή μία σειρά δλη μικρών έργων τής τοπικής αύτο

διοικήσεως καί κυρίως τά άποκληθέντα <<μικρά κοινωφελή έργα». 

Πρόκειται περί μικράς καί τοπικής σημασίας καί κλίμακος ~ρ

γων ύδρεύσεως, έγγειοβελτιωτικών, όδοποιίας, τά όποία κατε

σκευάσθησαν άπό τά νομαρχιακά ταμεία, λειτουργοϋντα άπό τό 

Ι957 μέ πόρους του Κράτους, τών Δήμων καί τών Κοινοτήτων. 

Τά έργα ταϋτα, άνερχόμενα είς Ιiνω τών εκατό χιλιάδων, άνε

μόρφωσαν τήν uπαιθρον, έτόνωσαν τήν οίκονομίαν της, άπετέ

λεσαν ούσιώδη πηγήν προσθέτου είσοδήματος τών άγροτών καί 

άντιμετώπισαν ούσιαστικάς άνάγκας τής ύπαίθρου . 

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

'Ανεκμετάλλευτοι προϋποθέσεις 

'Η 'Ελλάς, μέ τό κλίμα της, τάς άρχαιότητάς της, τάς φυσι

κάς καλλονάς της καί τήν ίστορίαν της, είχεν δλας τάς προϋπο

θέσεις διά νά καταστή χώρα τοϋ μεγάλου τουρισμοϋ. Μέχρι τοϋ 

Ι 955, δμως, παρέμενε πάντοτε έξω άπό τά τουριστικά ρεύματα, 
διότι τής έλειπε σχεδόν τελείως ή όργάνωσις. Τά ξενοδοχεία της 

ήσαν όλίγα καί παμπάλαια, χωρίς συγχρόνους άνέσεις, οί δρόμοι 
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της άνεπαρκείς, τά μέσα συγκοινωνίας έλάχιστα, ή ψυχαγωγία 

πενιχρά, αί τουριστικαί της περιοχαί έγκαταλελειμμέναι. " Ετσι 

ευρέθη τελείως άπαράσκευος, δταν μετά τόν Β· Παγκόσμιον Πό

λεμον, άνεφάνη τό πλουτοφόρον παγκόσμιον κϋμα τοϋ συγχρό

νου τουρισμοϋ. ' Από τοϋ 1950 εlχαν καταβληθi'j προσπάθειαι κά

ποιας τουριστικής όργανώσεως καί ίδρύθη ό ΕΟΤ, άλλά ή έπι

τυγχανομένη άπόδοσις παρέμενεν μικρά, διότι καμμία Κυβέρνη

σις δέν διέθετεν άξίας λόγου πιστώσεις. 

'Ο Κ . Καραμανλής διείδε άμέσως τάς τεραστίας δυνατότητας 

του τουρισμοϋ καί δι. αύτό aπό τής πρώ;rης στιγμής, άπό τό 
1955, μελετά καί καταρτίζει προγράμματα καί διαμορφώνει του
ριστικήν πολιτικήν, ή έφαρμογή τής όποίας άνέπτυξε τουριστι

κώς τήν ' Ελλάδα έντός συντομωτάτου χρονικοϋ διαστήματος καί 

μετέβαλε τόν τουρισμόν είς μεγάλην πλουτοπαραγωγικήν πηγήν. 

Ή μεγάλη ώθησις 

Έκτός τών συγκοινωνιακών καί τηλεπικοινωνιακών &ργων, 

τά όποία κατεσκευάσθησαν, είς τήν έπιλογήν καί χρονικήν κλι

μάκωσιν τών όποίων έλήφθη υπ' όψιν καί ή συμβολή αύτών είς 

τήν άνάπτυξιν τοϋ τουρισμοϋ, κατά τήν όκταετίαν 1955-1963 έδα
πανήθησαν διά καθ' εαυτό τουριστικά &ργα περί τά 50 εκατομμύ

ρια δολλάρια υπό τοϋ Κράτους καί ετερα 60 εκατομμύρια δολλά
ρια υπό διαφόρων δημοσίων όργανισμών καί ίδιωτών. 

'Η κατασκευή σειράς δλης τουριστικών &ργων, δπως ξενοδο

χεία, μοτέλ, περίπτερα, όδικοί σταθμοί, κέντρα άναψυχής, δια

μορφώσεις χώρων, &ργα τουριστικής υποδομής κ.λ.π. , ήσαν άπα

ραίτητα διά τήν άνάπτυξιν τοϋ τουρισμοϋ. 'Εξ ίσου άπαραίτηται 

ήσαν καί αί έκδηλώσεις γενικωτέρας σημασίας, ώς ή διαφήμισις, 

τά φεστιβάλ, άλλά καί ή άνάπτυξις παροχής ώρισμένων υπηρε

σιών πρός τούς τουρίστας (ξενόγλωσσον προσωπικόν είς τά ξε

νοδοχε~α, τράπεζαι, τηλεπικοινωνίαι κ.λ.π . ) . Οϋτω, διά πρώτην 

φοράν διαμορφώνεται όλοκληρωμένη τουριστική πολιτική, ή 

όποία τίθεται είς έφαρμογήν υπό τοϋ άνασυγκροτηθέντος Έθνι

κοϋ Όργανισμοϋ Τουρισμοϋ (ΕΟΤ). 

Τά ξενοδοχεία 

' Εν πρώτοις, κατεβλήθη μεθοδική προσπάθεια διά νά άποκτή

ση ή 'Ελλάς άρτιον ξενοδοχειακόν δίκτυον. Πρός τόν σκοπόν 

αύτόν κατεσκευάσθησαν υπό τοϋ ΕΟΤ 65 νέα ξενοδοχεία, μοτέλ 
καί ξενώνες, δαπανηθέντων 20 περίπου εκατομμυρίων δολλαρίων, 
ή 600 εκατομμυρίων δραχμών. Παραλλήλως υπεβοηθήθη ή Ιδιω

τική πρωτοβουλία εΙς τήν κατασκευήν ή έπέκτασιν πλείστων άλ

λων ξενοδοχειακών έγκαταστάσεων, διά τάς όποίας έδαπανήθη

σαν άλλα 23 εκατομμύρια δολλάρια ή 700 εκατομμύρια δραχμών. 

Οϋτως, ό άριθμός τών ξενοδοχειακών κλινών άπό 43.000 τό 1955 
ηύξήθη εΙς 63.000 τό 1963, ένώ συγχρόνως πολλαί περιοχαί τής 
χώρας άπέκτησαν έγκαταστάσεις, ίκανάς νά παράσχουν διαμο

νήν μέ άνέσεις. ' Αληθής έπανάστασις έπραγματοποιήθη καί είς 

τόν τομέα αύτόν. ' Η ' Ελλάς, έντός όκτώ έτών, άπό τήν θέσιν τής 

πλέον καθυστερημένης εύρωπαϊκής χώρας είς ξενοδοχεία, άνήλ

θεν είς τήν θέσιν τοϋ Κράτους πού διαθέτει τάς πλέον συγχρό

νους ξενοδοχειακάς άνέσεις όλοκλήρου τής Εύρώπης . 

Πλήρης άξιοποίησις 

Πλήν τών ξενοδοχείων, κατεσκευάσθησαν τουριστικά περί

πτερα καί όδικοί σταθμοί, σταθμοί άνεφοδιασμοϋ καί έξυπηρετή

σεως θαλαμηγών καί σημαντικά &ργα τουριστικής υποδομής, ώς 

έγκαταστάσεις υποδοχής είς λιμένας, τουριστική όδοποιία, δια

μόρφωσις τουριστικών χώρων κ.λ.π., διά τά όποία έδαπανήθησαν 

περί τά 15 εκατομμύρια δολλάρια, ή 450 εκατομμύρια δραχμών. 

'Η δλη αύτή δημιουργική προσπάθεια έθεμελιώθη έπάνω είς τό 

&δαφος τής γενικής οΙκονομικής προόδου, άνευ τής όποίας θά 

ήτο χιμαιρική ή συζήτησις περί τουριστικής άναπτύξεως καί 

προβολής τής ' Ελλάδος. 

' Η προσπάθεια τών Κυβερνήσεων Καραμανλή δέν περιωρί

σθη εΙς τήν στέγασιν καί τήν κίνησιν τών ξένων. Έπεξετάθη είς 

τήν έξασφάλισιν ψυχαγωγίας καί είς τήν άξιοποίησιν τών έλλη

νικών άκτών, είς τρόπον ωστε ή 'Ελλάς νά άποκτήση παγκόσμι

ον εΙδικότητα εΙς τόν θαλάσσιον τουρισμόν. Κατεσκευάσθησαν 

πολυάριθμοι πλάζ, έφωδιασμέναι μέ δλα τά σύγχρονα μέσα, ώρ

γανώθησαν κρουαζιέρες εΙς τάς ελληνικάς θαλάσσας κ.λ.π. Καθι

ερώθησαν άνωτέρου έπιπέδου καλλιτεχνικαί καί πνευματικαί έκ

δηλώσεις, δπως τά φεστιβάλ 'Αθηνών καί 'Επιδαύρου, τά όποία 

άπέκτησαν παγκόσμιον προβολήν καί φήμην καί κατετάγησαν 

είς τήν χορείαν τών μεγάλων διεθνών έκδηλώσεων τέχνης. 

Παραλλήλως, ίδρύθησαν τουριστικαί σχολαί καί έπολλαπλα

σιάσθησαν οί ξεναγοί, οί όποίοι άπό 21 τό 1955 &φθασαν τούς 
900 τό 1963. 

Οϋτως, ή άναληφθείσα προσπάθεια άναπτύξεως τοϋ τουρι

σμοϋ δέν περιορίσθη είς μίαν μόνον έκδήλωσιν, άλλά έκάλυψε 

κατά τήν όκταετίαν 1955-1963, όλόκληρον τό φάσμα τών τουρι
στικών έκδηλώσεων, ωστε ή άξιοποίησις νά εlναι πλήρης. 

Τά άποτελέσματα 

'Αποτέλεσμα τής δλης προσπαθείας υπήρξεν ή τεραστία 

άνάπτυξις τοϋ τουριστικοϋ τομέως, ό όποίος μετεβλήθη είς βα

σικήν πηγήν είσαγωγής κεφαλαίων, αύξήσεως τής άπασχολή

σεως κ.λ.π . Καί έπί τοϋ προκειμένου ε{ναι χαρακτηριστικά τά 

κάτωθι στοιχεία : 

"Ε τη 

1955 
1960 
1963 

Είσελθόντες τουρίσται 

208.000 
394.000 
720.000 

Είσαχθέν συνάλλαγμα εΙς δολλ. 

29.000.000 
49.000.000 
95.000.000 

Συνολικώς, κατά τά &τη 1955-1963 ό άριθμός τών τουριστών 
άνήλθεν είς 3.320.000 καί τό είσαχθέν τουριστικόν συνάλλαγμα 
εΙς 434.000.000 δολλάρια. 

Α! τουριστικαί έπενδύσεις δέν ήνοιξαν μόνον τάς πύλας τής 

χώρας είς τό μέγα τουριστικόν κϋμα τής έποχής, άλλ ' άνεμόρ

φωσαν τήν ' Ελλάδα. 'Ανεβίβασαν τό πολιτιστικόν της έπίπεδον, 

ένώ προσέφεραν καί είς τόν l;λληνικόν λαόν τάς άπολαύσεις καί 

άνέσεις πού έπιζητοϋν οί ξένοι . 'Η τουριστική δημιουργία πού 

έπετεύχθη κατά τήν όκταετίαν 1955-1963, σημαίνει έπί πλέον δτι 
α! Κυβερνήσεις Καραμανλή , α! όποία έξώπλισαν τήν 'Ελλάδα μέ 

μίαν ραγδαίως άναπτυσσομένην βιομηχανίαν, τήν έπροίκισαν 

καί μέ μίαν έξ ίσου ραγδαίως άναπτυσσομένην «βιομηχανίαν τών 

ξένων». 

Η ΝΑΥτΙΛΙΑ 

"Αλλ ην, σημαντικήν πηγή ν πλούτου διά τήν 'Ελλάδα, άπετέ

λει ή έμπορική ναυτιλία . 'Ενώ δμως έπί πολλά &τη υπήρχεν εvας 

τεράστιος έμπορικός στόλος, ό όποίος άνήκεν εΙς "Ελληνας, μι

κρόν μέρος αύτοϋ έτέλει υπό /;λληνικήν σημαίαν. 'Η κατάστασις 

αύτή ήτο έπιζήμιος διά τά έθνικά συμφέροντα καί άπαράδεκτος, 

ώφείλετο δέ είς τό γεγονός δτι δυσμενείς παράγοντες ήμπόδιζον 

τούς "Ελληνας έφοπλιστάς νά θέσουν τά πλοία των υπό τήν ελ

ληνικήν σημαίαν. 

Α! Κυβερνήσεις τοϋ Κ. Καραμανλή έπεδίωξαν νά τερματί

σουν τό θλιβερόν αύτό καθεστώς καί μετά μεθοδικήν μελέτη ν τοϋ 

δλου θέματος Ελαβον σειράν μέτρων, τά όποία, έν συνδυασμφ μέ 

τό καθεστώς τής οίκονομικής καί πολιτικής σταθερότητος, μετέ-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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βαλεν άρδην τήν κατάστασιν. Οί 'Έλληνες εφοπλισταί προσελκύ

ονται ε!ς τήν έπαναφοράν τών πλοίων των ύπό έλληνικήν σημαί

αν. Καί ίδού ποία ύπήρξαν τά άποτελέσματα τής ναυτιλιακής πο

λιτικής, ή όποία εφηρμόσθη ύπό τοϋ Κ. Καραμανλή : 

1955 1963 

'Αριθμός πλοίων 

Σύνολον χωρητικότητος (τόννοι) 
Είσαχθέν συνάλλαγμα (έκατομμύρια 

δολλάρια) 

486 
1.296.000 

36 

1.314 
6.938.000 

125 

Καθ' δλην τήν Όκταετίαν δ άριθμός τών πλοίων ηύξήθη 

κατά 828, ή χωρητικότης των πλοίων κατά 5.642.000 τόννους καί 
τό εiσαχθέν συνάλλαγμα άνήλθεν συνολικώς είς 648 .000.000 
δολλάρια . 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ 

Διαρκώς περισσότερα 

·Η οίκονομική άνάπτυξις τής χώρας δέν ή το δυνατόν νά 

πραγματοποιηθή χωρίς τήν άνύψωσιν τοϋ επιπέδου τής εκπαιδεύ

σεως. ·Η καθυστέρησις είς τόν τομέα αύτόν ήτο σημαντική καί 

αί άνάγκαι τεράστιαι. 'Η ίiνοδος, δμως, τοϋ πνευματικοϋ καί τοϋ 

έκπολιτιστικοϋ έπιπέδου δέν εΙναι δυνατόν, ώς εκ τής φύσεώς 

του, νά εΙναι τόσον ταχεία, δσον ε!ς ίiλλους τομείς. "Επρεπε λό

γφ τής Ιδιομορφίας τοϋ προβλήματος, νά τεθοϋν αί βάσεις ,ένός 

μακροχρονίου προγράμματος, τό δποίον θά άπέβλεπεν άφ' ένός 

μέν είς τήν δημιουργίαν σχολείων (άπό τής σκοπιάς κτιρίου καί 

έξοπλισμοϋ, άλλά καί διδακτικοϋ προσωπικοϋ), άφ' έτέρου δέ ε!ς 

τήν πραγματοποίησι ν τής ούσιαστικής μεταρρυθμίσεως, ή όποία 

ήτο άναγκαία, ϊνα ή μάθησις καταστή πληρεστέρα καί σύγχρο

νος, στραφή δέ πρός τήν κάλυψιν τών άναγκών εκείνων, αί δποί- . 

αι θά εξυπηρέτουν τήν ο!κονομικήν άνάπτυξιν τής χώρας. 

Βεβαίως, πάντα ταϋτα προϋπέθετον τήν ϋπαρξιν σημαντικών 

κεφαλαίων. Είς τά πλαίσια τής ετησίας αύξήσεως τοϋ εθνικοϋ 

είσοδήματος, τής διαρρυθμίσεως τοϋ κρατικοϋ προϋπολογισμοϋ, 

καί των πραγματοποιουμένων έσόδων κατεβλήθη προσπάθεια, 

κατά τήν όκταετίαν 1955-1963, rοστε νά διατίθενται διά τήν Παι
δείαν διαρκώς καί περισσότεραι πιστώσεις. Καί εΙναι χαρακτη

ριστικόν εν προκειμένφ δτι, ενω τό 1955 -καί μέχρι τότε- διε

τίθεντο διά τήν Παιδείαν πιστώσεις άντιπροσωπεύουσαι τό 7, I% 
τοϋ κρατικοϋ προϋπολογισμοϋ καί τό I ,4% τοϋ εθνικοϋ εισοδή
ματος, τό 1963 τά άντίστοιχα ποσdστά ήσαν 10% καί 3%. 

Δωρεάν Παιδεία 

Χάρις είς τούς πόρους, τούς δποίους αί Κυβερνήσεις τής ΕΡΕ 

διέθεσαν, πράγματι επραγματοποιήθη ή «δωρεάν Παιδείω>. Έπί 

τοϋ σημείου αύτοϋ, ή "Ενωσις Κέντρου έδημοκόπησεν, κατά τήν 

προσφιλήν της μέθοδον, καί έλθοϋσα ε!ς τήν εξουσίαν προσεπά

θηόε διά λόγων νά πείση τόν λαόν δτι ε!ς αύτήν άνήκει τό μέ

τρον. 'Επρόκειτο περί ψεύδους. Διότι ή «δωρεάν Παιδεία» είσή

χθη ύπό τής ΕΡΕ, άφοϋ έπί τών ήμερων της οί μαθηταί άπηλλά

γησαν πάσης είσφορίiς, πλήν τοϋ άσημάντου ποσοϋ των 60-100 
δραχμών ετησίως, δι' έκπαιδευτικά τέλη, καί αύτά μόνον διά 

τούς εύπόρους. 

Στοιχειώδης καί Μέση 'Εκπαίδευσις 

Σημαντικόν πρόβλημα άπετέλει δ μικρός άριθμός τοϋ διδα

κτικοϋ προσωπικοϋ, δεδομένου δτι ή πρό τοϋ 1955 διάθεσις χα
μηλών πιστώσεων διά τήν Παιδείαν δέν έπέτρεπε τήν πρόσληψιν 

δημοδιδασκάλων καί καθηγητών διά τήν κάλυψιν καθηγητών. Αί 

Κυβερνήσεις τής ΕΡΕ άποφασίζουν τήν αϋξησιν τών σχετικών 

πιστώσεων καί τήν ταχείαν πλήρωσιν των εκπαιδευτικών κενών. 

Οϋτω, κατά τήν έξαετίαν 1956-1961 διορίζονται 4.090 νέοι δημο
διδάσκαλοι καί καθηγηταί. Τό 1962 διορίζονται 900 νέοι δημοδι
δάσκαλοι, 403 καθηγηταί καί 100 νηπιαγωγοί, άπό δέ τοϋ ~τους 
1963 i]ρχισεν δ διορισμός 1.000 δημοδιδασκάλων κατ' ετος καί 
700 καθηγητών. Καθ' δλην τήν Όκταετίαν, επομένως, δ άριθμός 

τοϋ διδακτικοϋ προσωπικοϋ ηύξήθη κατά 7.190 πρόσωπα καί τοϋ
το επέτρεψε νά άρχίση συστηματική καί άποδοτική προσπάθεια 

έκπαιδεύσεως τής μαθητιώσης νεολαίας καί τής νέας γενεάς. 

Πρός δριστικήν άντιμετώπισιν τοϋ προβλήματος των σχολι

κών κτιρίων, ίδρύθη τό 1963 δ «'Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων», 
δ δποίος, προικοδοτούμενος εντός 5ετίας διά ποσοϋ 50.000.000 
δολλαρίων καί δυνάμενος νά άντλή κεφάλαια διά δανείων έξ άλ

λων πηγών, επρόκειτο νά καλύψη εντός συντόμου προθεσμίας 

δ,τι άπέμενεν άπό πλευράς κατασκευής αΙθουσών διδασκαλίας, 

ωστε τό πρόβλημα των σχολείων νά επιλυθή δριστικώς. 

'Εν τφ μεταξύ κατεσκευάσθησαν πλέον τών 4.300 αΙθουσών 
Στοιχειώδους 'Εκπαιδεύσεως καί 500 περίπου Μέσης 'Εκπαιδεύ
σεως, ένώ 3.000 αϊθουσαι εκ των ύφισταμένων σχολείων επε
σκευάσθησαν, μέ δαπάνην 30.000.000 περίπου δολλαρίων. 

'Εκπαιδευτική μεταρρύθμισις 

Πέραν δμως τούτων, ή προσπάθεια έστράφη είς τήν μεταρρύ

θμισιν τοϋ εκπαιδευτικοϋ συστήματος. Πρός τόν σκοπόν αύτόν, δ 

πρωθυπουργός τής 'Οκταετίας συγκροτεί τό 1957 μεγάλην επι
τροπήν μελέτης τών προβλημάτων τής Παιδείας, βάσει τών πορι

σμάτων δέ ταύτης i]ρχισε άπό τοϋ 1959 νά τίθενται αί βάσεις τής 
έκπαιδευτικής μεταρρυθμίσεως διά τήν άναδημιουργίαν καί τόν 

εκσυγχρονισμόν τής έλληνικής Παιδείας. Αί κυριώτεραι των με

ταρρυθμίσεων ήσαν: 

α. Τό έξατάξιον γυμνάσιον διηρέθη είς δύο βαθμίδας τριε

τοϋς διαρκείας έκάστη, i]τοι : Γενικής μορφώσεως καί Είδικής 

κατευθύνσεως. 

β. Είσήχθη δ θεσμός γυμνασίων είδικής κατευθύνσεως (τεχνι

κής, άγροτικής, οίκονομικής, ναυτικής, ξένων γλωσσών κ.λ.π.). 

γ. • Ιδρύθησαν διά πρώτην φοράν δημόσια ι τεχνικαί καί 

έπαγγελματικαί σχολαί, είς τά επαρχιακά κυρίως κέντρα καί 

προεβλέφθη ή ϊδρuσις δημοσίων γεωργικών, τεχνικών καί επαγ
γελματικών κατωτέρων σχολών. 

δ. 'Ανεδιωργανώθη πλήρως τό ύπουργείον Παιδείας καί ίδρύ

θησαν δύο νέαι γενικαί διευθύνσεις, έκ των δποίων ή μία μέ άρ

μοδιότητας επί των ζητημάτων Τεχνικής καί 'Επαγγελματικής 

'Εκπαιδεύσεως. 

'Ανωτάτη Παιδεία 

Κατά τήν περίοδον 1955-63 ή άναπτυχθείσα κυβερνητική 
δραστηριότης είς τόν τομέα τής άνωτάτης Παιδείας ύπήρξεν 

άποφασιστικής σημασίας διά τό μέλλον των άνωτάτων έκπαιδευ

τικών ίδρυμάτων καί γενικώτερον διά τήν έλληνικήν επιστήμην. 

' Ιδρύθησαν νέα ι σχολαί, άνεδιωργανώθησαν άλλαι, ένισχύθη 

ε!ς σημαντικόν ποσοστόν τό έπιστημονικόν καί βοηθητικόν 

προσωπικόν, διετέθησαν ηύξημέναι πιστώσεις διά τόν πλουτι

σμόν έργαστηρίων καί βιβλιοθηκών, ώς καί τήν προμήθειαν επι

στημονικών όργάνων, άνηγέρθη ή Πανεπιστημιούπολις Θεσσα

λονίκης καί άπεφασίσθη ή άνέγερσις τής Πανεπιστημιουπόλεως 

'Αθηνών. 

Ε!δικώτερον είς τό Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης ίδρύθη ή 

Πολυτεχνική Σχολή, ή όποία, μέ τά λειτουργοϋντα τμήματα Πο

λιτικών Μηχανικών, ' Αρχιτεκτόνων καί 'Αγρονόμων, άποτελεί 

&να νέον Πολυτεχνείον είς τήν Βόρειον ·Ελλάδα, προωρισμένον 
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νά συμβάλη σημαντικώς είς τtjν αϋξησιν του τεχνικου δυναμικου 

τής χώρας. 

Συνολικώς ίδρύθησαν 57 νέαι εδραι είς τά άνώτατα πνευματι
κά ίδρύματα, /;κ τών δποίων 41 είς τό Πανεπιστtjμιον Θεσσαλο
νίκης. 

Ηύξtjθησαν αί άποδοχαί τών τακτικών καί έκτάκτων καθηγη

τών καί του κατωτέρου προσωπικου. 'Επετεύχθη ή αϋξησις τοϋ 

άριθμοϋ τών είσακτέων φοιτητών, όSστε νά περιορισθή τό ρεϋμα 

φυγής τών σπουδαζόντων νέων πρός τό έξωτερικόν. • Ιδρύθη νέον 
άναγνωστtjριον είς τό Πανεπιστtjμιον 'Αθηνών, ηύξtjθησαν αί 

κρατικαί ύποτροφίαι, κατηργtjθησαν τά δίδακτρα τών άπόρων 

φοιτητών, ένισχύθησαν τά συσσίτια κ.λ.π. 

Τεράστια ποσά 

'Αλλά, παραλλtjλως, τά κονδύλια τοϋ προϋπολογισμοϋ διά 

τtjν 'Ανωτάτην Παιδείαν /;σημείωσαν ραγδαίαν Ιiνοδον. Μόνον 

διά τά Πανεπιστήμια 'Αθηνών, Θεσσαλονίκης καί τό Πολυτε

χνείον διετέθησαν 45,3 έκατομμύρια δραχμαί τό 1957, 64, I έκα
τομμύρια τό 1958, 68,4 έκατομμύρια τό 1960,91,4 έκατομμύρια τό 
1962, 125 εκατομμύρια τό 1963. Καί ταυτοχρόνως, μεγάλα ποσά 
έχορηγtjθησαν δι' έπενδύσεις είς τά 'Α νώτα τα ·Ιδρύματα: Μέχρι 

τέλους τοϋ 1962, 205 έκατομμύρια δραχμαί διά τό Πανεπιστtjμιον 
Θεσσαλονίκης, 42,5 έκατομμύρια διά τό Πανεπιστtjμιον 'Αθη
νών, 83 έκατομμύρια διά τό Πολυτεχνείον. 

'Εντός δέ μόνον τοϋ 1963, ή Κυβέρνησις τοϋ Κ. Καραμανλή 
ε{χε διαθέσει πρός τόν σκοπόν αύτόν διά τό Πανεπιστtjμιον 

Θεσσαλονίκης 50 έκατομμύρια δραχμών καί διά τό Πανεπιστtj
μιον 'Αθηνών 98 -έκ τών δποίων 23 διά τήν άποπεράτωσιν τοϋ 
παλαιοϋ Χημείου- καί διά τό Πολυτεχνείον 37 εκατομμύρια. Πέ
ραν τούτων ή Κυβέρνησις Καραμανλή άπεφάσισε νά ίδρύση Πα

νεπιστημιούπολιν είς τάς 'Αθtjνας, διαθέσασα τtjν άναγκαίαν 

εκτασιν 335.000 τετραγωνικών μέτρων. Ό Καραμανλής, ώς πρω
θυπουργός, καταθέτων δ ϊδιος τόν θεμέλιον λίθον, έδtjλωσεν δτι 

δ δημόσιος προϋπολογισμός ήτο ετοιμος νά χορηγtjση 200 έκα
τομμύρια δραχμών, ώς πρώτην δόσιν. 

'Αθλητισμός 

Αί Κυβερνtjσεις τής 'Οκταετίας άντιμετώπισαν άποφασιστι

κώς τό πρόβλημα τοϋ άθλητισμοϋ, δ δποίος άνέκαθεν είς τtjν 

·Ελλάδα παρέμενεν άβοtjθητος, άνοργάνωτος καί ύπανάπτυκτος. 

Διά μίαν δμως άθλητικtjν άναγέννησιν, άπαραίτητοι προϋποθέ

σεις ήσαν ή καλtj όργάνωσις καί τά ύλικά μέσα. 

Ή όργάνωσις έθεμελιώθη διά τής ίδρύσεως, τό 1957, τής Γε
νικής Γραμματείας 'Αθλητισμοϋ, ώς άνεξαρτήτου ύπηρεσίας. 

Τά ύλικά μέσα ήρχισαν νά έξευρίσκωνται μέ τtjν καθιέρωσιν, 

τtjν Μάρτιον 1959, τοϋ συστtjματος ΠΡΟ-ΠΟ (δελτία προγνω
στικών ποδοσφαιρικών ά'yώνων), τό δποίον έλειτούργει είς 22 
χώρας καί άπετέλει τtjν μοναδικtjν πηγtjν ένισχύσεως τοϋ άθλη

τισμοϋ αύτών. 

Τά δύο αύτά μέτρα έπέτρεψαν είς τάς Κυβερνtjσεις Καραμαν

λής νά έφαρμόσουν εύρύτατον πρόγραμμα έκτελέσεως άθλητικών 

έργων, πού έκάλυψαν δλην τtjν ·Ελλάδα καί έκαμαν πl)οσιτόν 

τόν άθλητισμόν είς δλην τtjν νεολαίαν. 

·Η άλματώδης άνάπτυξις τοϋ άθλητισμοϋ έπετεύχθη ίδίως 

κατά τά τελευταία έτη 1960-63, κατά τά όποία δλοι οί νομοί τοϋ 
Κράτους έτυχον ούσιαστικής ένισχύσεως διά τάς άθλητικάς των 

έγκαταστάσεις καί τtjν άνάπτυξιν τής άθλητικής των κινtjσεως. 

Μ1:ταξύ τών κυριωτέρων άθλητικών έργων τής περιόδου 1956-
63 περιλαμβάνονται καί τά έξής: Μεγάλον στάδιον χωρητικότη
τος 60.000 θεατών καί έθνικόν κλειστόν κολυμβητtjριον κατε
σκευάσθησαν είς τtjν Θεσσαλονίκην, ένώ νέα στάδια κατεσκευά

σθησαν έπίσης είς τόν Βόλον καί τtjν Μυτιλtjνην. Σύγχρονα 

άθλητικά κέντρα /;πλούτισαν τάς 'Αθtjνας, τtjν Θεσσαλονίκην 

καί πολλάς Ιiλλας πόλεις, ένώ σημαντικόν πρόγραμμα άθλητικών 

έργων εύρίσκετο έν άναπτύξει τό 1963. Τουτο, μεταξύ άλλων, πε
ριελάμβανε: Κλειστά γυμναστήρια είς 'Αθtjνας 7.000 θεατών καί 
είς Θεσσαλονίκην 5.000 θεατών, άθλητικά κέντρα διά τtjν μετεκ
παίδευσιν γυμναστών καί προπονητών καί τtjν προπαρασκευtjν 

έθνικών δμάδων, άνοικτόν κολυμβητtjριον είς Θεσσαλονίκην μέ 

2 δεξαμενάς χωρητικότητος 6.000 θεατών, έγκαταστάσεις χειμε
ρινών άθλημάτων, τεχνητόν στίβον κωπηλασίας, 2.200 μέτρων, 
γυμναστtjρια είς έπαρχιακά κέντρα κ.λ.π . 

Οϋτω, κατά τtjν όκταετίαν 1955-1963 έτέθησαν πράγματι α! 
βάσεις άναγεννtjσεως τοϋ άθλητισμοϋ καί σημαντικής οίκονομι

κής ένισχύσεως τών άθλητικών σωματείων καί όργανώσεων, 

έπειτα άπό μίαν 15ετίαν περίπου (1940-55), . κατά τtjν διάρκειαν 

τής δποίας δ άθλητισμός ε{ χε πλtjρως παραμεληθή, ένώ δ άγωνι

στικός στίβος άπετέλει ίσχυράν παράδοσιν τοϋ i:θνους. 

Παρελθόν κ:αί μέλλον 

Αύτός ύπήρξεν δ πλούσιος άπολογισμός, είς τόν τομέα τής 

Παιδείας, τών Κυβερνtjσεων τής ΕΡΕ. Καί άκόμη πλουσιώτερον 

θά ήτο τό εργον τό δποίον θά έπηκολούθει, διότι αί προϋποθέσεις 

ε{χον πλέον δημιουργηθή μετά σκληράν προσπάθειαν τοϋ Κ. 

Καραμανλή. Καί ε{ναι χαρακτηριστικόν τών προθέσεων τοϋ Κ. 

Καραμανλή, τό κατωτέρω άπόσπασμα, περί Παιδείας, /;κ τοϋ προ

εκλογικου του λόγου, είς Θεσσαλονίκην, τόν Όκτώβριον 1963. 

<<'Εν πλήρει συνειδήσει τής άναλαμβανομένης έναντι του 

tλληνιιωv~αοv, εύθύνης, tξαγγέλλω δτι άπό τής tπομένης τών 

tκλογών, πρώτος σκοπός τής έλληνικής πολιτικής θά ε{ναι ή 

Παιδεία. Οί άντίπαλοί μου fίσκησαν καί tπί του tθνικοv αύτοv 

θέματος, άχαλίνωτον δημαγωγίαν, ώσάν νά άγνοοvν δτι παρό

μοιον πρόβλημα άντιμετωπίζουν άκόμη καί χώραι άνεπτυγμέναι. 

'Ημείς άντιθέτως συνεκεvτρώσαμεν τήν προσπάθειάν μας εlς τήν 

άθόρυβον δημιουργίαν τών δημοσιονομικών καί γενικώτερον τών 

οlκονομικών περιθωρίων, τά δποία σήμερον πλέον μοb tπιτρέ
πουν νά παράσχω τήν διαβεβαίωσιν, δτι θά δώσω έναντι τών ι:ίλ

λων τομέdJν, άπόλυτον προτεραιότητα εlς τόν τομέα τής Παιδεί
ας. 'Η ριζική άναμόρφωσις τής Παιδείας στοιχίζει καί άπαιτεί 

χρόνον. 'Εφ' δσον ήδυνάμην tπεχείρησα fίδη καί είς τόν tκπαι

δευτικόν τομέα σημαντικάς βελτιώσεις. 'Αρκεί νά σημειωθή δτι 

α{ δαπάναι διά τήν Παιδε{αν άπό 319 tκατομμύρια δραχμών τό 
1950 καί 813 τό 1955, άνήλθον εlς 2.350 tκατομμύρια δραχμών τό 
1963. Οί Θεσσαλονικείς, tξ ά"λλου, ένθυμοvνται είς ποίαν κατά
στασιν παρέλαβα τό Πανεπιστήμιόν των καί εlς ποίαν περιωπήν 

τό άνήγαγα. Σήμερον πάντως δύναμαι νά δεσμευθώ έναντι του 

tλληνικοv λαού, δτι θά πραγματοποιήσω τήν μεγάλην έκπαιδευ

τικήν έξόρμησιν. Καί δ έλληνικός λαός γνωρίζει δτι τηρώ τάς 

ύποσχέσείς μου». 

Καί έν συνεχείq: 

«Παραλλήλως, θά ένταθή ή προσπάθεια διά τήν άνάπτυξιν τών 

Γραμμάτων, τών Καλών Τεχνών καί του 'Αθλητισμού. Ή χώρμ 

μας, δπως έτόνισα καί ι:ίλλοτε, δσον καί έάν άναπτυχθή οlκονο

μικώς, δέν θά δυνηθή νά συναγωνισθή εlς πολλούς τεχνικούς 

τομείς τάς προηγμένας χώρας τής Δύσεως. Δύναται δμως νά τάς 

συναγωνισθή είς τούς τομείς έκείνους του πνεύματος, ή άνάπτυξις 

τών δποίων δέν προϋποθέτει μέσα, δυσανάλογα πρός τάς έλλη

νικάς δυνατότητας». 

Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΠΟΛΙΠΚΗ 

Τό έργον τής 'Οκταετίας έπραγματοποιήθη /;ν μέσφ πολλών 

έξωτερικών περισπασμών. Έχρειάσθη νά άντιμετωπισθοϋν σο

βαρά προβλtjματα, καί μεταξύ αύτών τό Κυπριακόν, τό δποίον 

άπετέλεσε μεγάλην καί, είς ώρισμένας φάσεις του, ·θανασίμως 
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έπικίνδυνον περιπλοκήν. Πάντα ταϋτα άπήτουν ίδιαιτέρως έπιδε

ξίους χειρισμούς της έξωτερικής πολιτικής, άνευ των όποίων θά 

έζημιοϋτο καί αuτή ή έσωτερική άναδημιουργία. 

Ρεαλιστική πολιτική 

' Η έξωτερική πολιτική των Κυβερνήσεων τής ΕΡΕ, άπέβλε

ψεν γενικώς είς τήν κατοχύρωσιν τής άσφαλείας καί τής άκεραιό

τητος τής χώρας, είς τήν καλλιέργειαν φιλικών σχέσεων μέ δλα 

τά Κράτη, τά όποία άνταπέδιδον τάς άγαθάς διαθέσεις τής 'Ελλά

δος καί είς τήν έξύψωσιν τοϋ κύρους τής χώρας. 

Είδικώτερον, προκειμένου περί τής άσφαλείας τής 'Ελλάδος, 

πρέπει νά ληφθοϋν υπ· δψιν δύο παράγοντες βασικής σημασίας. 

Πρώτον, ή θέσις τής 'Ελλάδος, ενθα συναντώνται αί ήπειροι, αί 

μεγάλαι θαλάσσιοι όδοί, αί φυλαί, αί θρησκείαι καί αί ίδεολογί

αι, είχεν ώς άποτέλεσμα νά άποτελή αiJτη πάντοτε στόχον έπι

βουλών καί πεδίον συγκρούσεων. Δεύτερον, ή Ρωσσία, άπό της 

έποχής τοϋ Πέτρου τοϋ Μεγάλου καί άνεξαρτήτως τοϋ καθεστώ

τος της, έπιζητεί έπιμόνως νά άποκτήση διέξοδον είς τό Αίγαίον. 

Έν δψει των ώς άνω παραγόντων, οί όποίοι καθίστανται σο

βαρότεροι έκ τοϋ γεγονότος δτι ή 'Ελλάς εχει λίαν εuπαθή σύ

νορα, αί Κυβερνήσεις τοϋ Κ. Καραμανλή, μέ κυρίαν φροντίδα τήν 

κατοχύρωσιν τής άσφαλείας τής χώρας, ήκολούθησαν πολιτικήν 

σαφή, τιμίαν καί ρεαλιστικήν. 

Ρωσσία καί βόρειοι γείτονες 

Πρός τήν Σοβιετικήν "Ενωσιν, της όποίας οiJτε ή δύναμις, 

οiJτε αί πρόοδοι δύνανται νά άγνοηθοϋν, δπως καί πρός τάς άλ

λας χώρας τοϋ σοβιετικοί> μπλόκ, άπεφεύχθη έπιμελώς πiiσα πρό

κλησις καί άπεδείχθη έμπράκτως δτι, έφ' δσον οί άλλοι θά έσέ

βοντο τήν άνεξαρτησίαν τής χώρας, θά κατεβάλλετο άπό έλληνι

κής πλευρiiς πaσα δυνατή προσπάθεια διά τήν θεμελίωσιν φιλι

κών σχέσεων. Είς τήν άντίθετον περίπτωσιν αί Κυβερνήσεις τής 

ΕΡΕ είχον καταστήσει σαφές δτι ή aτάσις της ' Ελλάδος θά ή το 
υπερηφάνως άκαμπτος, άσχέτως έάν θά έπρόκειτο περί μικροί> η 

μεγάλου Κράτους. 

Ή πολιτική αiJτη, ή όποία ήκολουθήθη κατά τήν Όκταετίαν 

1955-63, είχεν ώς άποτέλεσμα νά έπέλθη αίσθητή βελτίωσις των 
σχέσεων μέ τάς χώρας τοϋ άνατολικοϋ μπλόκ, περιλαμβανομένης 

καί τής Βουλγαρίας, άνευ οuδεμιiiς άπό μέρους τής 'Ελλάδος 

έπιζημίου παραχωρήσεως είς βάρος των συμφερόντων της. Μό

νον μέ τήν 'Αλβανίαν διετηρείτο άνυπαρξία σχέσεων, όφειλομέ

νη είς τήν έχθρικήν στάσι ν αuτης εναντι τής ·Ελλάδος καί είς 

τήν σκληράν τύχην τοϋ Έλληνισμοϋ τής Βορείου 'Ηπείρου. 

Είναι έξ άλλου άληθές δτι έπί ώρισμένον διάστημα έδημιουρ

γήθη ψυχρότης είς τάς σχέσεις μέ τήν Γιουγκοσλαβίαν, έξ αίτίας 

άποπείρας τοϋ Βελιγραδίου δπως άνακινήση τό άνύπαρκτον Μα

κεδονικόν ζήτημα. Ή στάσις της έλληνικής Κυβερνήσεως 

υπηρξεν αuστηρά καί ή άρνησίς της νά δεχθη οιανδήποτε συζή

τησιν κατηγορηματική, μέ άποτέλεσμα νά διαλυθή κατά τό τέλος 

τοϋ 1962 ή «παρεξήγησις)) καί αί έλληνογιουγκοσλαβικαί σχέ
σεις νά άνακτήσουν τόν φιλικόν των χαρακτήρα. 

Αίγυπτος 

Είς τάς σχέσεις 'Ελλάδος καί Αίγύπτου έρρίφθη έπίσης σκιά 

έκ τής σκληρiiς τύχης τοϋ Αίγυπτιώτου Έλληνισμοϋ. Ή 'Ελ

λάς, κατόπιν των υποσχέσεων αί όποίαι έπανειλημμένως είχον 

δοθή, dνεζήτει καλυτέραν μεταχείρισιν των 'Ελλήνων τής Αίγύ
πτου άπό τό καθεστώς τοϋ συνταγματάρχου Νάσερ, μολονότι 

άνεγνώριζεν δτι αί κοινωνικαί μεταρρυθμίσεις α! συντελούμεναι 

είς τήν ΗΑΔ, μοιραίως εθιγον καί έντοπίους καί ξένους. Πάντως, 

λόγοι έθνικοί σοβαρότατοι -καί ό σπουδαιότερος ήτο ή άνάγκη 

νά έξασφαλισθοϋν ύπέρ της 'Ελλάδος συμπαραστάται είς τόν 

χειρισμόν τοϋ Κυπριακοί>- έπέβαλλον νά μ ή άποστη ή ·Ελλάς 

τής φιλαραβικής πολιτικής, είς τά πλαίσια της όποίας έντάσσον

ται καί α! σχέσεις μέ τήν Αϊγυπτον. 

'Ασφάλεια καί ΝΑΤΟ 

Κατά τήν Όκταετίαν 1955-63, παραλλήλως πρός τάς προ
σπαθείας καλλιεργείας καλών σχέσεων πρός πiiσαν κατεύθυνσιν, 

έπεδιώχθη έξ ίσου μεθοδικώς ή υλική έξασφάλισις της άμύνης 

της 'Ελλάδος . 'Ανεξαρτήτως τής έκ μέρους των 'Αμερικανών 

ένισχύσεως των ένόπλων δυνάμεων της 'Ελλάδος, α! όποία ι εΙ

χ ον φθάσει τό 1963 νά θεωροϋνται έκ των καλυτέρων τής Εύρώ
πης, α! Κυβερνήσεις τοϋ Κ. Καραμανλή έπέτυχον νά έδραιώσουν 

τήν θέσιν τής 'Ελλάδος είς τήν 'Ατλαντικήν Συμμαχίαν, είς τρό

πον ώστε ή 'Ελλάς, άναγνωριζομένη ώς σοβαρόν καί πιστόν μέ

λος τοϋ ΝΑΤΟ, έξησφάλισε τήν πλήρη έγγύησιν τοϋ ΝΑΤΟ διά 

τήν άσφάλειαν παντός τμήματος των συνόρων της. 

Τό Κυπριακόν 

Τό θέμα προϋπήρχεν δταν ό ίδρυτής τής ΕΡΕ άνέλαβε τήν 

έξουσίαν. 

Ο! Κύπριοι άνέκαθεν έζήτων τήν ενωσιν, καί ή πρό τοϋ Κ . 

Καραμανλή Κυβέρνησις ήθέλησεν η έδέχθη νά θέση τό αίτημά 

των είς τό διεθνές προσκήνιον καί τό !:φερεν ένώπιον των 'Ηνω

μένων 'Εθνών. Τό επραξεν δμως υπό λίαν δυσμενείς συνθήκας. 

·Η κυρίαρχος έπί της Κύπρου δύναμις, ή Μεγάλη Βρετανία, 

ούδέ συζήτησιν έδέ,χετο διά τήν άλλαγήν τοϋ άποικιακοϋ 

καθεστώτος τής νήσου. 

Οί 'Αμερικανοί προειδοποίουν δτι δέν ήδύναντο νά μiiς υπο

στηρίξουν καί έπιμόνως μiiς συνεβούλευον <<νά θέσωμεν προσω

ρινώς τό αίτημα είς τό ψυγείον)). 

'Η Τουρκία, υποκινουμένη άπό τήν Μεγάλην Βρετανίαν, δέν 

εμενε άδιάφορος, καί άντέδρα είς τά ' Ηνωμένα Έθνη, ένώ συγ

χρόνως έδημιούργει τά γνωστά γεγονότα της Κωνσταντινουπό

λεως καί της Σμύρνης κατά τόν Σεπτέμβριον τοϋ 1955. 
Καί ήρχίσαμεν είς τά 'Ηνωμένα 'Έθνη τήν πρώτην προσφυ

γή ν μέ αίτημα δχι τήν αύτοδιάθεσιν, ή όποία ήδύνατο νά εύστα

θήση, άλλά τήν ενωσιν, ή όποία δμως έσήμαινε προσάρτησιν τής 

Νήσου άπό τήν 'Ελλάδα, πρiiγμα τό όποίον -ή προσάρτησις

προσέκοπτε είς τόν Καταστατικόν Χάρτην τοϋ ΟΗΕ. Καθόλου 

παράδοξον, λοιπόν, δτι δέν κατωpθώναμε δχι εύνοϊκήν άποφάσιν 
τής Γενικής Συνελεύσεως τοϋ ΟΗΕ νά άποσπάσωμεν, άλλ' ούτε 

καί νά συζητήσωμεν τό θέμα ένώπιον τής παγκοσμίου κοινής 

γνώμης. 

Έτσι, μόνοι, καί άδύνατοι, ήρχίσαμεν ενα μεγάλον, ίερόν, 

δυσχερέστατον άγώνα. Καί τόν άγώνα αύτόν έκλήθη νά συνεχίση 

ό Κ. Καραμανλής, δταν τόν Όκτώβριον τοϋ 1955 έκλήθη είς τήν 
έξουσίαν. Τόν άνέλαβε καί τόνδιεξήγαγε ζωηρώς, είς δλα τά πε

δία, μολονότι είχεν άρχίσει υπό κακάς συνθήκας καί χωρίς προε

τοιμασίαν. Πολλαί πτυχαί του, άπόκρυφοι, άλλά γνωσταί είς άρ

κετούς, θά άποκαλυφθοϋν μόνον είς τό μέλλον άπό τήν !στορίαν. 

'Αλλά καί δσαι είναι γνωσταί, συνθέτουν τήν είκόνα ένός γεν

ναίου άγώνος. Διαφωτισταί κύρους άπεστάλησαν είς δλας τάς 

χώρας. Είς κάθε διεθνές βήμα, δπου ήδύνατο νά έγερθη, τό θέμα 

έτίθετο. Καί έδίδοντο μάχαι. Ή συνεργασία μέ τήν Έθναρχίαν, 

έπί κεφαλής τής όποίας ήτο ό 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, άλλά 

καί μέ δλους τοϋ Κυπρίους, ήτο συνεχής καί στενή . Είς τάς 

προκλήσεις των Τούρκων, κατ' άντίθεσιν πρός τό παρελθόν, αί 

άπαντήσεις ήσαν άμεσοι καί εντονοι. Έφθασαν π.χ. μέχρι τοϋ 

σημείου ώστε, δταν μία νύκτα, έλέχθη δτι θά υφίσταντο έπίθεσιν 

άξιωματικοί μας υπηρετοϋντες είς Τουρκίαν, έλληνικά άεροπλά

να άνευ προειδοποιήσεως εφθασαν είς τήν Σμύρνην καί παρέλα-
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βον δλους τούς "Ελληνας τοϋ νοτιοανατολικοϋ κλιμακίου τοϋ 

ΝΑ ΤΟ, μέ άποτέλεσμα νά παραλύση ή λειτουργία του έπί μερι

κάς εβδομάδας. 

Είς τόν ΟΗΕ δέν ένεγράφετο τακτικώς μόνον τό θέμα, άλλά 

έδίδοντο όξείαι καί πολυήμεροι μάχαι, έπιτυχοϋσαι μάλιστα μίαν 

φοράν καί άπόφασιν τής Πολιτικής 'Επιτροπής ύπέρ τής αύτο

διαθέσεως τής Κύπρου, άπόφασιν ή όποία ήτο ή πρώτη έκδοθείσα 

ύπό τοϋ ΟΗΕ, ή άναγνωρίζουσα αύτοδιάθεσιν. 

'Αλλά ήλθε τό θέρος τοϋ 1958, όπότε άπό τήν c'iλλην πλευράν 
έχρησιμοποιήθησαν c'iλλα μέσα, είς τά όποία δέν ήδυνάμεθα νά 

άπαντήσωμεν. Oi Τοϋρκοι ηρχισαν νά φονεύουν "Ελληνας. Oi 
"Ελληνες ήμύνοντο. Τό α{μα, τό όποίον έχύνετο, όχι πλέον λόγφ 

έπαναστάσεως κατά τοϋ δυνάστου, ένεφάνιζεν ένώπιον δλου τοϋ 

κόσμου τό Κυπριακόν ύπό νέαν όψιν: Έκινδύνευε νά δοθή ή ερ

μηνεία δτι αί δύο Κοινότητες δέν ήδύναντο νά συμβιώσουν. 

Έξ c'iλλου, ή Μεγάλη Βρετανία, είς ενα τελευταίον έλιγμόν 

πρός έπίτευξιν λύσεως είς θέμα πού τήν έξέθετε διεθνώς καί τής 

έδημιούργει έσωτερικά ζητήματα, άπεφάσιζε τήν έφαρμογήν τοϋ 

όνομασθέντος σχεδίου Μάκ Μίλλαν. Διά τοϋ σχεδίου αύτοϋ, 

κατ' ούσίαν καθιεροϋτο επταετής τριπλή κυριαρχία έπί τής νή

σου -άγγλική, ελληνική, τουρκική- καί προεδικάζετο ή διαιώ

νισίς της. Ή 'Ελλάς δέν άπεδέχθη τό σχέδιον, άλλ' ή 'Αγγλία 

καί ή Τουρκία ηρχισαν νά τό έφαρμόζουν έρήμην τής 'Ελλάδος. 

Καί τό χειρότερον, ξένοι είδικοί, φίλα προσκείμενοι πρός τήν 

'Ελλάδα, έπληροφόρουν τήν Κυβέρνησιν, δτι τά 'Ηνωμένα 

"Εθνη 1;ελικώς θά κατέληγαν είς άπόφασιν άναγνωρίζουσαν δι

καιώματα είς τήν Τουρκίαν έπί τής Κύπρου. Έξ c'iλλου, θετικαί 

έξ 'Αγγλίας πληροφορίαι έβεβαίουν δτι, c'iν ή 'Αγγλία δέν έπε

τύγχανε τάχιστα νά άπαλλαγή τής «Κυπριακής γαγγραίνηρ>, θά 

έφήρμοζε τήν c'iνοιξιν τοϋ 1959 τήν διχοτόμησιν τής νήσου είς τό 
35ον παράλληλον, δ όποίος διέρχεται διά μέσου τής πόλεως τής 

Λευκωσίας. Θά εδιδε τό βόρειον τμήμα είς τήν Τουρκίαν (τά 45% 
περίπου) καί τό νότιον εΙς τήν 'Ελλάδα. 

Ύπό τάς συνθήκας αύτάς, ή ψύχραιμος μελέτη τοϋ προβλή

ματος επειθεν δτι δ άγών διά τήν c'iμεσον ενωσιν δχι μόνον δέν 

ήδύνατο νά έπιτύχη, άλλά θά ώδήγει είς συμφοράν. 

Κατά τήν διάρκειαν τοϋ άγώνος διά τήν Κύπρον, ή 'Ελλάς 

άντιμετώπισεν επανειλημμένως μεγάλους κινδύνους, άκόμη καί 

κινδύνους ελληνοτουρκικοϋ πολέμου. 'Αλλά ύπήρχε κάποια έλ

πίς λύσεως τοϋ Κυπριακοϋ, συμφώνως πρός τούς πόθους τοϋ 

εθνους. Τώρα πλέον, τοϋτο άπεκλείετο. Ή Κύπρος θά παρεδίδε

το είς όλικήν (διά τριπλής συγκυριαρχίας) η μερικήν δουλείαν 

καί είς τό αίμα, ένώ ή 'Ελλάς θά παρεσύρετο εΙς άγνώστου έκτά

σεως περιπετείας καί εΙς έχθρότητα εναντι πολυτίμων φίλων της. 

Τότε ή έλληνική Κυβέρνησις ε{χε τό θάρρος, έν στενίi καί 

συνεχίi συνεργασίι;ι μέ τήν μόνην έξουσιοδοτημένην . ήγεσίαν τών 

Κυπρίων, νά προχωρήση εΙς τάς Συμφωνίας τής Ζυρίχης. Αί 

συμφωνία ι αύταί, έφ' δσον σταθμισθοϋν δλοι οί παράγοντες, 

ύπήρξαν έπωφελείς καί διά τούς Κυπρίους, άλλά καί δι' όλόκλη

ρον τό έθνος. Διά τοϋτο καί δ 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος τάς 

έχαιρέτισεν εύθύς μετά τήν ύπογραφήν της, ώς νίκην τοϋ κυπρι

ακοϋ λαοϋ. 'Εκεί δπου c'iλλοτε ύπήρχε δουλεία, δπου άσφυκτιοϋ

σαν τά στρατόπεδα συγκεντρώσεως, δπου έπεκράτει τρομοκρα

τία, επνευσεν c'iνεμος έλευθερίας καί διά πρώτην φοράν, επειτα 

άπό πολλούς αίώνας, έδημιουργήθη άνεξάρτητον κυπριακόν Κρά

τος. Κράτος μέ προνόμια ύπέρ τής μειοψηφίας, άλλά είς τό όποί

ον άπεφάσιζε τό Ύπουργικόν Συμβούλιον, περιλαμβάνον 7 "Ελ
ληνες καί 3 Τούρκους ύπουργούς. Καί ένώ ή Κύπρος άπηλευθε
ροϋτο καί ηρχιζε τόν ίδικόν της δρόμον ύπό τήν ήγεσίαν τής 

ελληνικής πλειοψηφίας, ή 'Ελλάς άπηλλάσσετο άπό τό c'iγχος 

άγνώστων περιπετειών, πολύτιμα δέ τμήματα τοϋ 'Ελληνισμοϋ 

άπέφευγαν προφανείς κινδύνους. Μέσα άπό τό χάος ε{χαν δημι

ουργηθή διά τόν κυπριακόν λαόν συνθήκαι έλευθερίας καί προϋ

ποθέσεις μιaς σταθεράς πορείας πρός τήν έκπλήρωσιν τοϋ προ

αιωνίου πόθου, δηλαδή τής 'Ενώσεως. 

'Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, δταν έγκατέλειψε τήν έξου

σίαν, άφήκε σχέσεις μέ τήν Τουρκίαν καλάς, Έλληνισμόν τής 

Κωνσταντινουπόλεως γνωρίζοντα τάς καλύτερας ήμέρας, Κύπρον 

αύτοδιοικουμένην, χαίρουσαν ήσυχίας, εύημερίας καί πλήρους 

άνεξαρτησίας. 'Ανεξαρτησίας τοιαύτης, ιi\στε νά δύναται νά έμ

φανίζεται διεθνώς καί νά άγωνίζεται διά τά δίκαιά της, δπως κάθε 

c'iλλο έλεύθερον Κράτος τοϋ κόσμου. 

Ήλθεν δμως ή 3η Νοεμβρίου 1963. 'Ανήλθεν είς τήν άρχήν 
ή "Ενωσις Κέντρου καί μέ τήν πολιτικήν της κατώρθωσε νά θέση 

έν κινδύνφ τήν άνεξαρτησίαν τής μεγαλονήσου. Πράγματι, δταν 

μετά είκοσάμηνον άπεχώρησε άπό τήν έξουσίαν, ή "Ενωσις Κέν

τρου παρέδωσε σχέσεις μέ τήν Τουρκίαν χειρίστας, 'Ελληνισμόν 

τής Κωνσταντινουπόλεως βαρύτατα τραυματισμένον καί άγωνι

ώντα, Κύπρον έπί ποδός πολέμου, άπειλουμένην μέ έπιδρομήν 

καί μέ μικρά, άλλά νευραλγικά τμήματά της κατεχόμενα καί ντέ 

φάκτο διοικούμενα άπό τούς Τούρκους -Κύπρον μή γνωρίζουσα 

πρός ποίας περιπετείας όδεύει, παρασύρουσα καί τήν 'Ελλάδα ... 
Ή σύγκρισις ε{ναι τόσον συντριπτική, καί μάλιστα παρά τήν 

τεραστίαν διαφοράν τής άφετηρίας, ιi\στε νά μή χρειάζωνται σχό

λια, διά νά καταφανή ή σοβαρότης καί ή άποτελεσματικότης τής 

πολιτικής τής ΕΡΕ ώς πρός τό Κυπριακόν. 

Τά aλλα προβλήματα 

'Αλλά τό Κυπριακόν, c'iν καί τό μεγαλύτερον, δέν ύπήρξεν τό 

μόνον μέγα θέμα, τό όποίον άντεμετώπισε ή έξωτερική πολιτική 

τών Κυβερνήσεων τής 'Οκταετίας. 

Μεγάλαι διεθνείς θύελλαι έξεδηλώθησαν κατά τήν έποχήν 

έκείνην. 

'Η κρίσις τοϋ Σουέζ, κατά τήν όποία ν ή 'Ελλάς έχάραξεν 

έντελώς ίδικήν της γραμμήν, ή όποία έξυπηρέτησε τήν δλην 

άραβικήν πολιτικήν της καί έβοήθησεν ιi\στε δ 'Ελληνισμός τής 

Αίγύπτου νά ύφίσταται τελευταίος καί κατά τό δυνατόν ήπιώτερα 

τάς μοιραίας συνεπείας τής σοσιαλιστικοποιήσεως τής ΑΙγύπτου. 

'Η κρίσις τοϋ Λιβάνου, κατά τήν όποίαν άνεμίχθησαν άποβι

βασθέντα άμερικανικά στρατεύματα, άπό τήν όποίαν ούδείς 

έγνώριζε c'iν θά ηρχιζε παγκόσμιος πόλεμος καί κατά τήν όποίαν 

έν τούτοις ή 'Ελλάς ήρνήθη είς τόν στενόν καί πολύτιμον φίλον 

-τάς ΗΠΑ- τήν χρησιμοποίησιν τών άεροδρομίων της η τοϋ 

έναερίου χώρου της. 

Αί κρίσεις τής Συρίας, αί όποίαι εφεραν έπίσης τόν κόσμον 

είς παραμονάς πολέμου. 'Η κρίσις τής Κούβας, τής όποίας αί 

συνέπειαι, λόγφ ώρισμένων άντιδράσεων, έγιναν 'αίσθηταί μέχρι 

τών βορείων συνόρων μας. 

"Ολας αύτάς τάς κρίσεις, ή 'Ελλάς τής Μεγάλης 'Οκταετίας, 

τάς άντιμετώπισε πάντοτε μέ ψυχραιμίαν καί δύναμιν, μέ μόνον 

γνώμονα τήν έθνικήν άξιοπρέπειαν καί τό έθνικόν συμφέρον. 

'Η χάραξις Ιδίας γραμμής, έπειδή έγίνετο κατά τρόπον ψύ

χραιμον, θετικόν, άντικειμενικόν, δχι μόνον δέν έξησθένησε τήν 

διεθνή θέσιν τής χώρας άλλά άντιθέτως τήν έδυνάμωσε. 

Μία χώρα μέ κ:ϋρος 

Πράγματι, ούδέποτε ή 'Ελλάς έτυχε τοιούτου σεβασμοϋ καί 

άναγνωρίσεως είς δλας τάς ξένας χώρας, δσον κατά τήν 'Οκταε

τία ν τής ΕΡΕ. Όλίγαι μικραί χώραι ήκούοντο μέ τήν προσοχήν, 

μεθ' ής ήκούετο τότε ή 'Ελλάς. Όλίγαι έτύγχανον τών έκδηλώσε

ων -έπισήμων καί μή- αί όποία ι έδαψιλεύοντο είς τήν 'Ελλάδα. 

'Ο Κ. Καραμανλής προσεκλήθη έπισήμως καί έπεσκέφθη, 

κατά τήν περίοδον 1955-63 τήν Γιουγκοσλαβίαν, Αϊγυπτον, Δ. 
Γερμανίαν, Τουρκίαν, 'Ιταλίαν, Γαλλίαν, Άγγλίαν, Καναδaν, 

ΗΠΑ, Βέλγιον, Όλλανδίαν, Λουξεμβοϋργον. Καί οί ήγέται 

δλων σχεδόν αύτών τών χωρών έπεσκέφθησαν έπίσης τήν 'Ελλά

δα. 'Εξ c'iλλου, δ Κ. Καραμανλής έξεπροσώπησεν, ώς πρωθυ-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 689 

πουργός τήν 'Ελλάδα, είς τήν Συνέλευσιν τοϋ ΟΗΕ τόν Νοέμ

βριον τοϋ 1956 καί εις τήν άποφασιστικήν διάσκεψιν τοϋ ΝΑΤΟ 
τόν Δεκέμβριον τοϋ 1957. 

Συνωμίλησε μέ τούς άρχηγούς καί τούς πρωθυπουργούς δλων 

αύτών τών χωρών, κατά τάς όποίας ούχί μόνον επέλυσε προβλή

ματα σοβαρότατα, τά όποία ένδιέφερον τήν 'Ελλάδα, άλλά εβοή

θησε τούς συνομιλητάς του, μέ τήν πολιτικήν πείραν καί τήν διαίσ

θησιν, τά όποία διέθετε, ώς καί μέ ύποβολήν σκέψεων έπί τής 

άντιμετωπίσεως διεθνών προβλημάτων, πού τούς άπησχόλουν. 

Τό γεγονός δτι δ πρωθυπουργός τής περιόδου 1955-63 Κ. Κα
ραμανλής προσεκαλείτο επισήμως καί μεγάλως έτιμάτο άπό 

δλους σχεδόν τούς ήγέτας τοϋ κόσμου, τό γεγονός δτι αί μεγαλύ

τεραι προσωπικότητες τής διεθνοϋς ζωής έπεσκέπτοντο τάς 'Αθή

νας, δέν άποτελεί σύμπτωσιν. Έσυμβόλιζε κάτι τό πολύ βαθύτε

ρον. ·Η προσωπικότης τοϋ Κ. Καραμανλή καί ή άσκηθείσα ύπ' 

αύτοϋ εξωτερική πολιτική κατά τήν περίοδον 1955-1963 ε!χον 
εξυψώσει τό κϋρος τής χώρας είς διεθνή κλίμακα. 

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ 

Έν μέσφ τής άνορθωτικής δημιουργίας, ή Έλλάς τοϋ 1955-
63 ώφειλε νά έπαγρυπνή εμπράκτως διά τήν άσφάλειαν αύτf\ς καί 
νά ένισχύη τήν Ιiμυνάν της. 'Η πραγματοποιηθείσα οικονομική 

άνάπτυξις θά ήτο Ιiλλωστε προβληματική, liv δέν ύπήρχεν εις τόν 
λαόν τό αίσθημα τής άσφαλείας. Δίότι Ιiνευ αύτοϋ, ούδείς θά 

προέβαινεν εις έπενδύσεις, ούδείς θά άνελάμβανε μακροπρόθε

σμον όπωσδήποτε προσπάθειαν, άτομικήν ή δμαδικήν, καί τήν 

σημερινήν σταθερότητα θά τήν άντικαθίστα ρεϋμα φυγής κεφα

λαίων καί άνθρώπων. 

Αί Κυβερνήσεις τής 'Οκταετίας, άπό τής πρώτης στιγμής, 

έπεδόθησαν είς τήν άνασυγκρότησιν καί ποιοτικήν βελτίωσιν 

τών ένόπλων δυνάμεων, αί δποίαι τό 1955 ϊσταντο ήδη είς ύψηλόν 
έπίπεδον άπό άπόψεως i)θικοϋ, διοικήσεως καί εκπαιδεύσεως. 

'Αλλά τό ύλικόν των μόλις τότε ήρχιζε νά συγχρονίζεται καί τά 

σχέδια δέν ε!χον προσαρμοσθή &κόμη εις τά σχέδια τοϋ ΝΑΤΟ. 

Αί άμυντικαί δαπάναι 

·Ο σύγχρονος έξοπλισμός βεβαίως είναι έξαιρετικά δαπανη

ρός καί ή ·Ελλάς θά ήτο άδύνατον νά επιδοθή είς τήν οικονομι

κήν της άνάπτυξιν, εάν ταυτοχρόνως ήτο ύποχρεωμένη νά σηκώ

ση έξ δλοκλήρου καί τό βάρος τοϋ άμυντικοϋ της έξοπλισμοϋ . 

Εύτυχώς, αί · Ηνωμένα ι Πολιτεία ι εδειξαν μεγάλην κατανόησιν 

καί γενναιοδωρίαν, τό άποτέλεσμα δέ ήτο ό όγκος τών δαπανών 

τοϋ κρατικοϋ προϋπολογισμοϋ διά τήν Ιiμυναν νά περιορισθή είς 

λογικά δρια. Καί μολονότι ή δημαγωγία εφωνασκοϋσε διά τά 

άμυντικά μας βάρη, ούδέποτε άπό τοϋ 1897 μέχρι τοϋ !963 δ 
'Έλλην πολίτης έφορολογήθη όλιγώτερον διά τάς ενόπλους δυνά

μεις, ·εξαιρέσει τής περιόδου 1928-1932. 
Αύτό επετεύχθη μέ συνεχή προσπάθειαν. Συστηματικήν πίεσιν 

εις τόν συμμαχικόν παράγοντα καί περισυλλογήν εις τάς έξ έλ

ληνικών 'πόρων δαπάνας . Πάντως, κατά τήν διάρκειαν τής 

'Οκταετίας, αί !:νοπλοι δυνάμεις μας, πού Ιiλλοτε έτάσσοντο εις 

τήν ταπεινήν κατηγορίαν τών «βαλκανικών στρατών», !:φθασαν 

είς διεθνές ϋψος, θεωρούμεναι άπό τάς καλυτέρας τοϋ ΝΑ ΤΟ. 

'Η 'Αξία του στρατοu 

Κατά τήν έπίσημον συμμαχικήν έκτίμησιν, αί έλληνικαί !:νο

πλοι ' δυνάμεις εφθασαν κατά τήν Όκταετίαν ε!ς τοιοϋτον επίπε
δον ώστε νά χαρακτηρίζωνται ώς έξής: 

·Υλικόν: 'Εξεκινήσαμεν άπό βρετανικόν ύλικόν παλαιάς 

προελεύσεως καί έφωδιάσθημεν μέ σύγχρονον άμερικανικόν ύλι

κόν ποικίλον καί συνεχώς άνανεούμενον. 

Τεχνική προσαρμογή : Λίαν επαρκής. Τό σημαντικώτατον 

άμερικανικόν ύλικόν δέν θά μάς εδίδετο, liv δέν ήμεθα ίκανοί νά 
τό ύπηρετοϋμεν καί νά τό συντηροϋμεν. 

'Ηθικόν, εκπαίδευσις, άντοχή, διοίκησις, επιτελική κατάρτι

σις: Πρώτης κατηγορίας. 

Σχέδιον επιστρατεύσεως: Τό τελειότερον τών Κρατών τής 

συμμαχίας τοϋ ΝΑ ΤΟ. 

Στρατός άκομμάτιστος 

Τό άποτέλεσμα αύτό όφείλεται εις τήν άξίαν τοϋ εμψύχου 

έλληνικοϋ ύλικοϋ . . , Αλλά τό άνθρώπινον ύλικόν θά ήτο Ιiχρη
στον liv δέν εύρίσκετο εις χείρας τών Κυβερνήσεων Καραμανλή, 
α! όποίαι κατέβαλον κάθε φροντίδα ώστε νά καταστή Ιiξιον τής 

άποστολής του καί τό διεφύλαξαν άπό τήν κομματικήν διάβρω

σιν. Διότι, &να βασικόν χαρακτηριστικόν τής διοικήσεως τών 

ενόπλων μας δυνάμεων κατά τήν ' Οκταετίαν είναι δτι, παρά τά 

λεγόμενα ύπό τής δημαγωγίας, αί Κυβερνήσεις Καραμανλή ούδέ

ποτε !:λαβον ύπ' δψιν τά πολιτικά φρονήματα τών στελεχών διά 

τήν μεταχείρισίν των. Αί προαγωγαί, τοποθετήσεις, άποστολαί 

ε!ς τό εξωτερικόν καί έκ παραλλήλου αί δυσμενείς κρίσεις καί 

άποστρατείαι ούδέποτε είχαν Ιiλλα κριτήρια έκτός τών επαγγελ

ματικών. Συχνότατα, εις τάς άνωτάτας διοικήσεις προωθήθησαν 

άξιφματικοί γνωστοί ώς πολιτικώς άντίθετοι τής ΕΡΕ. 'Ακόμη 

καί κατά τήν διάρκειαν τών έκλογών τοϋ 1961, σχεδόν τό ήμισυ 
τών άρχηγών τών 'Επιτελείων καί Σωμάτων 'Ασφαλείας δέν 

ήσαν φίλοι τής Κυβερνήσεως. Καί κατά μεγίστην άναλογίαν οί 

άποστρατευθέντες άνώτατοι άξιωματικοί, ώς Ιiτομα, άνήκαν εις 

τήν ΕΡΕ. Αί Κυβερνήσεις Καραμανλή είδαν πάντοτε τάς 

ένόπλους δυνάμεις ώς Έθνικόν "Οργανον 'Ασφαλείας καί ούδέν 

Ιiλλο . Καί τό όργανον αύτό, άπερίσπαστον άπό πολιτικάς 

επιδράσεις, f)δυνήθη νά άφοσιωθή μέ ζήλον εις τό εργον του. Τό 

άποτέλεσμα: 'Ένας Ιiρτιος, συγχρονισμένος στρατός, μία ίσχυ

ροτι;iτη άεροπορία καί &να ναυτικόν Ιiξιον πάντοτε τών παραδό

σεών μας. 

Τά σχέδια άμύνης 

Αι Κυβερνήσεις τής 'Οκταετίας δέν ηρκέσθησαν εις τό νά 
καταστοϋν α! εvοπλοι δυνάμεις &να εξαίρετον όργανον τής 

εθνικής άμύνης. Κατέβαλαν κάθε προσπάθειαν νά εξασφαλίσουν 

πλήρως τήν κάλυψιν τής χώρας άπό τάς δυνάμεις τοϋ ΝΑΤΟ. 

"Ολοι ενθυμούμεθα δτι κατά περιόδους !:χει δημιουργηθή όξύ τό 

θέμα ώς πρός τό τί θά προσέφερεν ή Συμμαχία είς περίπτωσιν 

αιφνιδιαστικής επιθέσεως εναντίον τών άνατολικών επαρχιών 

τής χώρας. Τό πρόβλημα ήτο δυσχερέστατον, διότι τό κείμενον 

τής Συμμαχίας προέβλεπεν &να μηχανισμόν, ό όποίος ήτο 

έντελώς άνεπαρκής διά νά διαλύση τάς έλληνικάς άνησυχίας . 

Καί έχρειάσθησαν μακραί συνεχείς καί έπίμονοι προσπάθειαι 

τών Κυβερνήσεων τής ΕΡΕ πρός δλας τάς κατευθύνσεις, διά νά 

δοθή τελικώς ή πλέον ριζική, ή πλέον σαφής, ή πλέον Ικανο

ποιητική λύσις: 'Ήδη, α! εθνικαί δυνάμεις, αί όποίαι καλύπτουν 

τάς άνατολικάς επαρχίας τής χώρας θεωροϋνται δυνάμεις τοϋ 

ΝΑΤΟ. Έπί πλέον ύπήρχε σχέδιον κεραυνοβόλου επεμβάσεως 

τών συμμαχικών δυνάμεων, άέρος, ξηράς καί θαλάσσης καί 

ώργανώθησαν &κόμη είδικαί έφεδρικαί δυνάμεις διά τήν άποστο

λήν αύτήν. 

"Ετσι, εχειρίσθησαν τό θέμα τής 'Εθνικής 'Αμύνης καί τών 

ενόπλων δυνάμεων αί Κυβερνήσεις τής ' Οκταετίας. Μέ τήν 

πολιτικήν των έδημιούργησαν εvα αίσθημα άσφαλείας, έπάνω εις 

τό δποίον εβασίσθη τό πρόγραμμα τής οίκονομικής άναγεν

νήσεως. 
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75. Φ. ι6Α, Ε. 'Αβέρωφ πρός Κ. Καραμανλή, 6 Αύγούστου 
ι96ι. 

76. Φ. ι6Α, Ε. 'Αβέρωφ πρός Κ. Καραμανλή, 7 Αύγούστου ι961. 
77 . Φ. ι6Α, Ε . 'Αβέρωφ πρός Κ. Καραμανλή, 8 Αύγούστου ι96ι. 
78. Φ. ι6Α, Σημείωμα έπί τής συνομιλίας κ. προέδρου τής 

Κυβερνήσεως μετά τοϋ ένταϋθα πρέσβεως τών 'Ηνωμένων 

Πολιτειών έπί τοϋ θέματος τών δασμών έπί τοϋ καπνοϋ, 

7 Αόγούστου ι96ι . 

79. Φ. ι6Α, 7 Αύγούστου ι961. 
80. <<'Η Καθημερινψ), ι 2 Αύγούστου ι 96 I. Βλ. έπίσης καί 

έφημερίδες 5 Αύγούστου ι96ι . 

8ι . <<'Η Καθημερινψ), ι7 Αύγούστου ι961. 

82. <<The Times)), ι ι Σεπτεμβρίου ι 961. 
83. 'Επίσημα Πρακτικά Είδικής 'Επιτροπής άρθρου 35 τοϋ 

Συντάγματος, περ. Ε', συν. Γ', σσ. 4ι7-4ι9. 

84. Φ. ι6Α, Ντ. Ράσκ πρός Κ . Καραμανλή [έπ. μτφρ.], 

2ι Αύγούστου ι961. 

85. <<'Η Καθημερινψ), 29 Αύγούστου ι961. 
86. Βλ. έφημερίδες 8 καί 9 Σεπτεμβρίου ι961. 
87. Φ. 7ιΒ, 'Αφήγηση Κ. Καραμανλή. 
88. Φ. 7ιΒ, 'Αφήγηση Κ. Καραμανλή. 
89. Φ. ι6Α, Θ. Τσακαλώτος πρός Κ. Καραμανλή, 

2 ι Σεπτεμβρίου ι 96 I. 
90. <Πhe TimeS)), ι ι Σεπτεμβρίου ι961. 

9ι . 'Αναδ. <<'Η Καθημερινψ), ι3 'Οκτωβρίου ι961. 

92. <<The Economist)), 22 Σεπτεμβρίου ι961. 
93. 'Αναδ. <<'Η Καθημερινή)), 23 Σεπτεμβρίού ι961. 
94. <<Progres de Lyon)), 27 'Οκτωβρίου ι961. 
95. 'Αναδ. <<' Ακρόπολιρ), 20 'Οκτωβρίου ι96ι. 
96. 'Αναδ. <<' Ακρόπολιρ), 25 'Οκτωβρίου ι961. 
97. <<' Ακρόπολιρ), 5 'Οκτωβρίου ι96ι. 
98. «'Αποτελέσματα Βουλευτικών 'Εκλογών τής 29ης 

'Οκτωβρίου ι96ι)). 'Υπουργείον 'Εσωτερικών, Διεύθυνσις 

'Εκλογών, σσ. ι3-ι4 (Έθνικόν Τυπογραφείον ι962). 

Βλ. έπίσης Η. Νικολακόπουλος, «Κόμματα καί βουλευτικές 

έκλογές στήν 'Ελλάδα, ι946-ι964)) ('Αθήνα ι985), 

σσ. 504-505. 
99. Φ. ι6Α . 

ιοο. Βλ. έφη μερίδες 2-ι 7 Νοεμβρίου ι961. 
101. Άναδ. <<'Η Καθημερινή)), ι Νοεμβρίου ι96ι. 

102. 'Αναδ. <<'Η Καθημερινψ), 4 Νοεμβρίου ι961. 
ιο3 . 'Αναδ. <<'Η Καθημερινψ), 28 Νοεμβρίου ι96ι. 
ι04. 'Αναδ. <<'Η Καθημερινψ), 2 Νοεμβρίου ι961. 
105. Άναδ. «Ή Καθημερινψ), 28 Νοεμβρίου ι961. 
ιο6. 'Αναδ. <<'Η Καθημερινψ), 2 Νοεμβρίου ι961. 
107. Άναδ. <<'Η Καθημερινψ), 2 καί 4 Νοεμβρίου ι96ι. 
ιοs. 'Αναδ. <<'Η Καθημερινή)), 28 Νοεμβρίου ι961. 
109. Άναδ. <<'Η Καθημερινψ), 2 Νοεμβρίου ι961. 
ι 10. ' Αναδ. <<'Η Καθημερινψ), 2 Νοεμβρίου ι961. 
ι ι ι . 'Α να δ. <<' Ακρόπολιρ), 8 Νοεμβρίου ι96 ι. 
ιι2. 'Αναδ. <<'Η Καθημερινψ), 2 Νοεμβρίου ι961. 
ιι3. Άναδ. <<'Η Καθημερινψ), 4 Νοεμβρίου ι961. 
ιι4 . <<'Η Καθημερινψ), 3ι 'Οκτωβρίου ι961. 

ιι5. <<'Ελευθερία>), 30 καί 3ι 'Οκτωβρίου ι961. 
ιι6. <<'Η Αύγψ), 3ι 'Οκτωβρίου ι96ι. 

ιι7. <<'Η Καθημερινψ), 2 Νοεμβρίου ι96ι. 
ιιs. Φ. 7ιΒ, <<Σχέσεις μέ τό Στέμμα>) (είδικό σημείωμα πού 

ύπαγόρευσε δ Κ. Καραμανλής στό Παρίσι). 

ιι9. Φ. 73Β, 'Απάντηση Κ. Καραμανλή σέ γραπτά έρωτήματα 

Σπ. Μαρκεζίνη . 

ι20. Ρ. Μασσίπ, <<Καραμανλής, δ "Ελληνας πού ξεχώρισε)) 

('Αθήνα ι982), σσ. 68-72. 
ι2ι. Φ. 7ιΒ, 'Αφήγηση Κ. Καραμανλή. 

ι22. Φ. ι6Α, Ι. Πεσμαζόγλου πρός Κ. Καραμανλή, 

3ι 'Οκτωβρίου ι961. 

ι23 . Φ. ι6Α, Ξ . Ζολώτας πρός Κ. Καραμανλή, 7 Νοεμβρίου ι961. 
ι24. Γρ. Δαφνής, <<Σοφοκλής 'Ελευθερίου Βενιζέλορ) ('Αθήναι 

ι970), σσ. 557-558. 
ι25. Σ. Βαλντέν, <<'Ελλάδα- Γιουγκοσλαβία: Γέννηση καί 

έξέλιξη μιας κρίσηρ) ('Αθήνα ι99ι), σσ. 49-52. 
ι26 . <<'Η Καθημερινψ), ιο Νοεμβρίου ι961. 

ι27. Φ. 83Α, Π . Παπαληγούρας πρός ύπουργείο 'Εξωτερικών, 

ι6 Νοεμβρίου ι96ι καί Φ. 85Α, Σημείωμα (ύπουργείο 

'Εξωτερικών), 22 Νοεμβρίου ι96ι. 
ι28. Βλ. έφημερίδες 28 καί 29 Νοεμβρίου ι961. 
ι29. Ε.Π.Σ. Β., περ. ΣΓ, συν. Α', σσ. 8-47. 
ι3Ο. Φ. 85Α, Φ. Φίλων πρός ύπουργείο 'Εξωτερικών, 

7 Δεκεμβρίου ι 961. 
ι3ι. Φ. ι7Α, 'Αρχιεπίσκοπος 'Ιάκωβος πρός Κ. Καραμανλή, 

8 'Ιανουαρίου ι 962. 
ι32. Σ. Βαλντέν, δ.π. , σ. 58 
133. Ε. Hatziνassiιiou, <Πhe Greek-Yugosιaν Reιationship during 

the Coιd Wan), [ΙΜΧΑ], Dίe Balkanliinder ίm Europa der 
Gegenwart(Θεσσαλονίκη ι994), σσ. 83-91. 

ι34. Ε. Kofos, <<Nationaιism and Communism in Macedonia)) 
(New York ι993), σσ . 2ι 7-220, Σ. Βαλντέν, δ.π. , σσ. 28-33. 

135. Σ. Βαλντέν, δ.π., σ . 133. 
ι 36. 'Α ναδ. <<'Η Καθημερινψ), 5 'Ιανουαρίου ι 962. 
ι37. 'Αναδ. <<'Η Καθημερινψ), 7 'Ιανουαρίου ι962. 
138. Άναδ . <<'Η Καθημερινψ), 3 'Ιανουαρίου ι962. 
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139. 'Αναδ. «Ή Καθημερινψ>, ι ο 'Ιανουαρίου ι962. 

ι4Ο. Φ. ι7Α, Σημείωμα έπιδοθέν ε!ς πρέσβυν ΗΠΑ κ. Briggs 
υπό κ. Ε. ' Αβέρωφ, 12 'Ιανουαρίου ι962. 

ι4l. «Ή Καθημερινή», ι8 'Ιανουαρίου 1962. 
ι42. Ε.Π.Σ.Β., περ. ΣΤ', συν. Α', σσ. 99-265. 
ι43. Φ. ι7Α, Σημείωμα έπί τής ό.ποχαιρετιστηρίου έπισκέψεως 

του Σοβιετικου πρέσβεως κ. Σεργκέεφ παρά τφ κ. προέδρφ 

τής Κυβερνήσεως, 25 'Ιανουαρίου 1962. 
ι44. Φ. ι7Α, Πρακτικό συνομιλίας Κ. Καραμανλή μέ Β. Χάτζι, 

24 'Ιανουαρίου ι962. 
145. Ε.Π.Σ.Β., περ. ΣΓ, συν. Α ' , σσ. 303-438. 
146. Φ. 83Α, Ν. Καμπαλούρης πρός υπουργεϊ:ο 'Εξωτερικών, 

23 Φεβρουαρίου ι 962. 
147. Φ. 96Α, Σημείωμα ύπουργείου 'Εξωτερικών, 

12 Φεβρουαρίου 1962. 
148. Φ. 17Α, 'Αρχιεπίσκοπος 'Ιάκωβος πρός Κ. Καραμανλή, 

16 Φεβρουαρίου 1962. 
149. Φ. 17Α, Κ. Καραμανλής πρός 'Αρχιεπίσκοπο 'Ιάκωβο, 

24 Φεβρουαρίου 1962. 
150. Φ. 17Α, Πρακτικό συνομιλίας Κ. Καραμανλή μέ 

Π. Ντάπτσεβιτς (υπογρ. Χ. Ξανθόπουλος - Παλαμάς), 

28 Φεβρουαρίου 1962. 
15 I. Α. Βλάχος, «Μία φορά κι &ναν καιρό, &νας διπλωμάτης ... », 

τ. Ε ' (Αθήνα 1989), σσ. 146-147. 
152. Ε. Kofos, δ.π., σ. 220. Σ. Βαλντέν, δ.π. , σσ. 75-76. 
153. Ε.Π.Σ.Β., περ. ΣΓ, συν. Α', σσ. 568-589. 
154. Φ. 17Α, Α. 'Ωνάσης πρός Κ. Καραμανλή, 19 Μαρτίου 

1962. Κ. Καραμανλής πρός Α. 'Ωνάση, χ. ή. 
155. Φ. 17Α, Σημείωμα συνομιλίας Κ. Καραμανλή- Ν. 

Κοριούκιν, ι6 Μαρτίου ι962. 

156. Φ. ι7Α, Μνημόνιο συνομιλίας Κ. Καραμανλή- Χ. Λαμπουίς, 

2.1 Μαρτίου 1962. Μνημόνιο πρός τήν άμερικανική 
Κυβέρνηση, 22 Μαρτίου ι962. 

157. Φ. ι7Α, 'Έκθεση τριμελους έπιτροπής ΝΑΤΟ πρός Ντ. 
Στίκκερ (ό.γγλ.), 30 Μαρτίου ι962. 

158. Φ. ι7Α , Σημείωμα έπί ίδιαιτέρας συνομιλίας κ. προέδρου 

Κυβερνήσεως μετά του Γάλλου υπουργου κ. Γκόρς, 

προέδρου του Συμβουλίου υπουργών τής ΕΟΚ, 3 'Απριλίου 
1962. 

159. Φ. ι7Α, Πρακτικόν συνομιλίας κ. προέδρου Κυβερνήσεως 

καί κ. υπουργου 'Εξωτερικών μετά πρωθυπουργού καί 

υπουργου 'Εξωτερικών Βελγίου, 3 'Απριλίου 1962. 
160. Φ. ι7Α, Σημείωμα έπί τής συ'νομιλίας Α.Ε. προέδρου 

Κυβερνήσεως μετά προέδρου τής 'Επιτροπής τής ΕΟΚ 

καθηγητου κ. Χάλστάιν, 4 Αuγούστου 1962. 
ι6ι. Φ. ι7Α, 'Επίσης Φ.344Α, 'Επισκέψεις στό 'Εξωτερικό: 

Βέλγιο ι962. 

162. 'Αναδ. <<'Ακρόπολις», ι ι ' Απριλίου ι962. 

ι63. ' Αναδ. «'Η Καθημερινή», 4 'Απριλίου 1962. 
ι64 . Φ. 7ιΒ, <<'Εξωτερική πολιτική κατά τήν 'Οκταετία». 

ι65. Ε.Π.Σ.Β., περ. ΣΓ, σύν. Α', σσ. 380-404. 
ι 66. Φ. ι 7 Α, Πρακτικό συνομιλίας κ. προέδρου τής 

Κυβερνήσεως μέ 'Αμερικανόν πρέσβυν κ. Λαμπουίς, 

ι ι 'Απριλίου ι962. 

ι67. Φ. ι7Α, 'Υπόμνημα έλληνικής Κυβερνήσεως πρός 

Ντ. Στίκκερ, ι ι 'Απριλίου ι962. 

ι68. Φ. 86Α, π, Πιπινέλης (Ρώμη) πρός Κ. Καραμανλή, 

ι4 Μαρτίου ι962. 

169. Φ. ι7Α, «Πίναξ έμφαίνων τάς χορηγηθείσας τακτικάς καί 
έκτάκτους έκ του προϋπολογισμου ενισχύσεως τών 

κατωτέρω ' Εκπαιδευτικών ·Ιδρυμάτων» (Γενικόν 

Λογιστήριον του Κράτους), ι3 ' Απριλίου ι962. 

ι70. Βλ. έφημερίδες 22 καί 28 'Απριλίου ι962. 
17 ι . Φ . ι 7 Α, Σημείωμα έπί τής συνομιλίας του κ. προέδρου τής 

Κυβερνήσεως μετά του γενικου γραμματέως του ΝΑ ΤΟ, 

2 Μα ίου ι 962. 
ι72. Φ. ι7Α, Πρακτικόν συνομιλίας κ. προέδρου Κυβερνήσεως 

μετά του κ. Ντήν Ράσκ, 3 Μαίου 1962. 
173. «'Η Καθημερινή», 9 Μαίου ι962. 
174. Φ. ι7Α, «Συνοπτικόν σημείωμα έπί τής έκθέσεως τής 

'Επιτροπής 'Εμπειρογνωμόνων του ΝΑ ΊΌ διά τήν 

ο!κονομικήν ένίσχυσιν τής 'Ελλάδορ> (υπουργεiο 

'Εξωτερικών), 10 Μαίου 1962. 
175. Ε.Π.Σ.Β., περ. ΣΓ, συν. Α', σσ. 492-500. 
176. Ε.Π.Σ.Β., περ. ΣΓ , συν. Α', σσ. 500-687. 
177. Φ. 88Α, Ε. 'Αβέρωφ πρός έλληνικές πρεσβείες στά Κράτη

μέλη τής ΕΟΚ, 2 'Ιουνίου 1962. 
ι 78. Φ. 86Α, Μνημόνιον (ύπουργείο 'Εξωτερικών), 2 Μαίου 

ι962. 

179. Φ. ι8Α, Μνημόνιον. Σύσκεψις διά τήν Παιδείαν τής 6ης 
'Ιουνίου .ι 962. 

ι8Ο. Φ. ι8Α, Πρακτικά. Σύσκεψις εiς υπουργείον Δημοσίων 

"Εργων, ι4 'Ιουνίου \962. 
ι8Ι. Φ. ι8Α, Α. Στράτος πρός Κ. Καραμανλή, 2ι 'Ιουνίου ι962. 

182. 'Επίσημα Πρακτικά Ειδικής 'Επιτροπής <'iρθρου 35 του 
Συντάγματος, περ. ΣΤ', συν. Α', σσ. 306-536. 

\83. Φ. ι8Α, Σημείωμα (υπουργείο 'Εξωτερικών), 3 'Ιουλίου 1962. 
184. Φ. Ι 8Α, Σημείωμα (υπουργείο 'Εξωτερικών), 3 'Ιουλίου 1962. 
185. Φ. 18Α, Μνημόνιο, 5 'Ιουλίου ι962. 
186. Φ. 18Α, Ε. ' Αβέρωφ πρός Κ. Καραμανλή, 12 'Ιουλίου 1962. 
187. Φ. ι8Α, Ε. 'Αβέρωφ πρός Κ. Καραμανλή, 13 'Ιουλίου ι962. 

188. Φ. ι8Α, Ε. 'Αβέρωφ πρός Κ. Καραμανλή, 14 'Ιουλίου ι962. 
189. Φ. ι8Α, I. Γεωργίου (Σόφια) πρός ύπουργείο 'Εξωτερικών, 

ι 7 'Ιουλίου ι 962. 
190. Φ. ι8Α, Σημείωμα (υπουργεϊ:ο 'Εξωτερικών), 23 'Ιουλίου 

1962. 
191 . Φ. ι8Α. 

192. <<'Η Καθημερινή», 10 Αύγούστου ι962. 
193. 'Αναδ. <<'Η Καθημερινψ>, 7 Αύγούστου ι962. 'Επίσης 

Φ. ι8Α. 

194. Φ. 18Α, Κ. Καραμανλής πρός Τζ. Κέννεντυ, 8 Αύγούστου 
1962. 

195. <Πό Βήμα», 15 Αύγούστου 1962. 
196. Άναδ. « ' Η Καθημερινή», 28 Αύγούστου 1962. 
197. 'Επίσημα Πρακτικά Είδικής 'Επιτροπής άρθρου 35 του 

Συντάγματος, περ. ΣΓ, συν. Α ', σσ. 18-159. 
198. Σ. Βαλντέν, δ.π. , σ. 90. Βλ. έπίσης, έφημερίδες 

22-28 Αύγούστου 1962. 
199. <<'Η Καθημερινή», 5 Σεπτεμβρίου 1962. 
200. 'Επίσημα Πρακτικά Είδικής 'Επιτροπής άρθρου 35 του 

Συντάγματος, περ. ΣΓ, συν. Α', σσ. 159-ι73. 

201. 'Επίσημα Πρακτικά Ειδικής 'Επιτροπής <'iρθρου 35 του 
Συντάγματος, περ . ΣΤ', συν. Α', σσ. ι74-20. 

202. Φ. 18Α, Λ. Νόρσταντ πρός Κ. Καραμανλή [έπ . μτφρ.], 

3 'Οκτωβρίου 1962. 
203. Φ. 7ΙΒ, <<Σχέσεις μέ τό Στέμμα». 

204. Φ. 19Α, Σημείωμα (ύπουργεiο 'Εξωτερικών), 8 Όχτωβρίου 
1962. 

205. Φ. 18Α, Τζ. Κέννεντυ πρός Κ. Καραμανλή [έπ. μτφρ], 

12 'Οκτωβρίου 1962. 
206. Φ. 18Α, Λ. Τζόνσον πρός Κ. Καραμανλή [έπ. μτφρ.], 

19 'Οκτωβρίου 1962. 
207. Φ. 18Α, Κ. Καραμανλής πρός Λ. Τζόνσον, 30 'Οκτωβρίου 

1962. 
208. Φ. 18Α, Τζ. Κέννεντυ πρός Κ. Καραμανλή [έπ. μτφρ.], 

22 'Οκτωβρίου 1962. 
209. Φ. 18Α, Σημείωμα συνομιλίας, 26 'Οκτωβρίου \962. 
210. Βλ. έφημερίδες 27 'Οκτωβρίου 1962. 
211 . Φ. ι8Α, Κ. Καραμανλής πρός Τζ. Κέννεντυ, 31 'Οκτωβρίου 

1962. 
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212. Φ. 18Α, Κ. Καραμανλής πρός Ντέ Γκώλ, 29 'Οκτωβρίου 
1962. Ντέ Γκώλ πρός Κ. Καραμανλή [έπ. μτφρ.], 

Ι Νοεμβρίου 1962. 
213. Φ. 18Α . 

214. 'Επίσημα Πρακτικά Είδικής 'Επιτροπής iiρθρου 35 τοu 
Συντάγματος, περ. ΣΓ, συν. Α·, σσ. 886-943. 

215. Φ. 19Α, Σημείωμα, 12 Νοεμβρίου 1962. 
216. Ν. Στράτου, <<'0 ' Ανδρέας Στράτος καί ή πολιτική» 

('Αθήνα 1993), σσ. 361-362. 
217. Φ. 19Α, 21 Νοεμβρίου 1962. 
218. Φ. 18Α, Κ. Καραμανλής πρός Ντέ Γκώλ, 26 Νοεμβρίου 1962. 
219. Ε.Π .Σ.Β., περ. ΣΓ, συν. Β', σσ. 97-250. 
220. Φ. 19Α, I Δεκεμβρίου 1962. 
221 . Ε.Π .Σ.Β., περ. Η', συν. Β ' , σ . 768. Βλ. έπίσης, Σ. Βαλντέν, 

δ.π. , σσ. 98-101. 
222. Φ. 19Α, Σημείωμα (ύπογρ. Κ.Λ. Γεωργόπουλος). 

223. Φ. 19Α, 14 Δεκεμβρίου 1962. 
224. Φ. 19Α , Χ. Ξανθόπουλος- Παλαμaς πρός Κ . Καραμανλή , 

10 Δεκεμβρίου 1962. 
225. Φ. 19Α, Χ . Ξανθόπουλος- Παλαμaς πρός ύπουργείο 

'Εξωτερικών, 12 Δεκεμβρίου 1962. 
226. Φ. 19Α, Σημείωμα, 12 Δεκεμβρίου 1962. 
227. 'Αναδ. <<'Ακρόπολις», 27 καί 29 Δεκεμβρίου 1962. 
228. <<'Η Καθημερινψ>, 30 Δεκεμβρίου 1962. 
229. Ε.Π .Σ.Β ., περ. ΣΓ, συν. Β ' , σσ. 525 κ.έ. 
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γενικές κατευθύνσεις ΕΟΚ, σύνδεση 
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- Συγκοινωνιακά, 118, 152, 159-160, 

189,265-266,277,299,401,420,440, 
478, 491, 504· άεροδρομίου 'Αθη
νών, 388, 40 I, 589 
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302-303, 316-317, 321-325, 353-356, 
369-371, 393-394, 414, 419, 436-438, 
481-483,496,501,502-504,510,551-
552,598,608,614-615,618,657-658, 
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95-96, 421-422, 442-443, 477-478, 
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ll7, 119, 131, 132,133, 139, 152, 155, 
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491 
Καραβίτης, Κ., άντιστράτηγος, διοικη
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τιπροσώπων Κύπρου, 93, 611 
Κοθρής, Ε., βουλευτής, 77 
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Ι 70- ι 71· έλάφρυνση εισφοράς άγρο
τών, 281· μέτρα γιά σεισμόπληκτους, 
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Κούβ ντέ Μυρβίλ, Μ. (Couve de Murvil

le, Maurice), Γάλλος ύπουργός 'Εξω
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σβευτής ΗΠΑ στήν 'Αθήνα, 302, 
321,322,323,324,353,354,355,368, 
369,370,393,414,415,421,422,438, 
477,478,482,485,501,502,551,577, 
585, 598, 599, 600, 614, 618, 664 

Λαμπράκη, Δ., 650, 656 
Λαμπράκης, Γ., βουλευτής, 565, 581, 

615,616,646,647,648,649,651,652, 
654, 655, 656· ύπόθεση -, 646-657 

Λάμπρεφ, Κ., επιτετραμμένος Βουλγα-

ρίας στήν 'Αθήνα, 165, 166, 316,479 
Λαμπρινάκος, Γ., πρόεδρος 'Επαγγελ

ματικοϋ 'Επιμελητηρίου, 318 
Λάμπρος, Δ., πρεσβευτής στό Κάιρο, 

141 
Λαντζούνης, Π., πρόεδρος όμοσπονδί

ας ελληνοαμερικανικών όργανώσε

ων, 379 
Λεβίδης, Δ., αuλάρχης, 61 ι 
Λέμνιτζερ, Λ. (Lemnitzer, Lyman), άρ

χηγός δυνάμεων ΝΑΤΟ Εuρώπης, 

463, 577,617,618 
Λεφέβρ, Τ. (Lefevre, Theo), πρωθυπουρ

γός Βελγίου, 334, 338, 342, 343, 346 
Λιανόπουλος, Ν., ύπ. ύπουργός, 180, 

284 
Λιάτης, Α., πρεσβευτής στήν ΟUάσιγ

κτων, 35, 39, 42, 43, 57, 61, 121, 122, 
126, 135, 156 

ΛΙΒΑΝΟΣ, σχέσεις μέ-, 408 
Λοβέρδος, Σ., γενικός διευθυντής 

ΟΧΟΑ, 501 
Λουλακάκης, Ε., βουλευτής, I 74, I 76 
Λούνς, Γ. (Luns, Joseph), 'Ολλανδός 

ύπουργός 'Εξωτερικών, 565, 566, 
568, 570, 572, 575, 576 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, επίσκεψη Κ.Κ. στό 

-, 572-576 
Λοϋρος, Ν., 170 
Λυκουρέζος, Π . , βουλευτής, 616 
Λυσέ, Κρ. (Lucet, Christian), Γάλλος 

διπλωμάτης, 70, 100, 128 

Μ 

Μακάριος, 'Αρχιεπίσκοπος, πρόεδρος 

Κυπριακής Δημοκρατίας, 17, 155, 
169,214,246,247,252,403,461,462, 
465, 466, 468, 609, 61 ι 

Μάκ Μίλλαν, Χ. (Macmillan, Harold), 
πρωθυπουργός Μ. Βρετανίας, 20, 24, 
30, 43, 213, 413, 580, 612 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, περιοδεία Κ.Κ. στήν -, 
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(Μάιος ι96ι), 82 
Μακναμάρα, Ρ. (Macnamara, Robert), 

ύπουργός 'Αμύνης ΗΠΑ, 32, ι22, 

365, 599, 66ι, 662, 663, 664, 665 
Μακρής, Δ., ύπουργός 'Εσωτερικών, 

77, 82· Προεδρίας, 227, 258, 262, 
283,309,320,362,394,4ι7,439,524, 

647, 650· -, Φ., γενικός γραμματέας 
ΓΣΕΕ, 86, 3ι8, 388 

Μαλρώ, Α. (Maιraux, Andre), Γάλλος 
ύπουργός Μορφωτικών Σχέσεων, 

345, 577 
Μανέντης, Δ., ύπουργός Βορείου • Ελλά

δος, 227, 26ι, 299, 309, 486 
Μανιάτης, Κ . , άντιπρόεδρος Συμβουλί

ου 'Επικρατείας, 525, 544 
Μάνσφηλντ, Μ. (Mansfieιd, Michae1), 

άρχηγός Δημοκρατικών Γερουσια

στών ΗΠΑ, 48, 502 
Μαρκεζίνης, Σ., 77, 8ι, 94, 96, ι73, ι74, 

176,2ι8,223,244,250,257,258,289, 

353, 385, 525, 531, 555, 622 
Μάρρεϋ, Σέρ Ράλφ (Murray, Sir Ra1f), 

πρεσβευτής Βρετανίας στήν 'Αθή

να, 368, 4ι3 
Μάρτης, Ν., ύπουργός Βιομηχανίας, 63, 

87, 90, 96, ι39, ι52, ι69 
Μασσίπ, Ρ. (Massip, Roger), 223, 224, 

562 
Μάτσας, Α., πρεσβευτής στήν Ούάσιγ

κτων, 447, 477, 659, 661, 663, 664 
Μαυρομιχάλης, Σ., πρόεδρος 'Αρείου 

Πάγου, 525 
Μαuρος, Γ., βουλευτής, ι74, ι76, 526, 

528 
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕτΑΝΙΑ, σχέσεις μέ-, 4ι3· 

έπίσκεψη Χήθ στήν 'Αθήνα, ι ι7· 

άνακοίνωση έπίσημης έπισκέψεως 

βασιλέων στήν - , 552-556· άνεπί
σημη έπίσκεψη βασίλισσας στήν 

- , 6ι ι-6ι4, 622-623 
Μελάς, Γ., 94· - , Μ., πρεσβευτής στό 

ΝΑΤΟ, ι7, 366, 367, 418 
Μέντσεφ, Ν. , έπιτετραμμένος Βουλγα

ρίας στήν 'Αθήνα, 515, 5ι6 
Μερτικόπουλος, Θ., ύπ. ύπουργός, ι8Ο 

Μέρτσαντ, Λ. (Merchant, L.), 'Αμερι
κανός πρέσβης, 6ι4, 6ι5 

Μεσμέρ, Π. (Messmer, Pierre), Γάλλος 
ύπουργός Στρατιωτικών, 366 

Μητσοτάκης, Κ. , βουλευτής, 77, ι73, 

174, ι76, 223, 3ι7, 360,526 
Μήτσου, Κ., ύποστράτηγος, 650 
Μίλκοβιτς, Μ., πρεσβευτής Γιουγκοσ

λαβίας στήν 'Αθήνα, 72, ι49 
Μίχας, Α., άντιπρόεδρος Βουλής, 388 
Μομφεράτος, Ν., ύποδιοικητής ΑΤΕ, 

166, 439, 533, 540 
Μόστρας, Β., 94 
Μουτούσης, Π. , άντιστράτηγος, Α · 

ύπαρχηγός ΓΕΣ, 5 ι 7 
Μπακατσέλος, Γ., βουλευτής, 3 ι 7 

ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ 

Μπακόπουλος, Μ., βουλευτής, ι 74 
Μπαλτατζής, Α., βουλευτής, ι73, 174, 

ι76, 225 
Μπασιάκος, Α., βουλευτής, 5Οι 

Μπέννετ, Τ. (Bennett, Tapley), 'Αμερι
κανός διπλωμάτης, 152, 321, 353, 
42ι 

Μπερνάρης, Α., διοικητής ΟΓΑ, ι20, 

395 
Μπερνίτσας, I., πρόεδρος Συνομοσπον

δίας 'Επαγγελματιών καί Βιοτεχνών, 

3ι8, 388 
Μπόουλς, Τ. (Bowles, Chester), ύφυ

πουργός 'Εξωτερικών ΗΠΑ, 42, ι 52, 
477,478 

Μποuλος, Φ. , άντιπρόεδρος Κυβερνή

σεως Λιβάνου, 408 
Μπουρνιiiς, Λ., ύπουργός Βιομηχανίας, 

501, 6Οι 
Μπούτης, Σ. , εισαγγελέας, 650 
Μποuτος, 1., ύφυπουργός Συντονισμοu, 

245,249,286,295,301,309,360,508, 
510, 524 

Μπρεδήμας, Η., βουλευτής, 2ι5, 562 
Μπρέζνιεφ, Λ., 476 
Μπρίγκς, Ε. (Briggs, Ellis), πρεσβευτής 

ΗΠΑ στήν 'Αθήνα, 42, 61, 135, ι45, 
146, 285, 296 

Μπριλλάκης, Α., 176, 350, 581 
Μπρίλεϋ, Γ., μόνιμος ύφυπουργός 'Εξω

τερικών Γιουγκοσλαβίας, 72 
Μπώλλ, Τ. (Ball, George), ύφυπουργός 

Οικονομικών ΗΠΑ, 36, 38, 39, 42, 88 
Μπωντουέν, βασιλεύς Βελγίου, 338,346 
Μωχεντίν, Ζ., ύπουργός 'Εσωτερικών 

ΗΑΔ, ι43 

Ν 

Νάσερ, Γκαμάλ 'Αμπτέλ, πρόεδρος 

ΗΑΔ, 32, ι4ι, 143, 289 
ΝΑΤΟ, θέση . Ελλάδος εναντι - , 35-36, 

260, 5 ι 2-5 ι 5· έξέταση βοήθειας πρός 
Έλλάδα, 82, 321-325, 353-357, 377-
378, 4Οι, 413-414, 415, 417-419, 514-
515, 546-548· έπίσκεψη Στίκκερ στήν 
'Αθήνα, '247-248· έπίσκεψη τριμε
λοuς έπιτροπής - στήν ·Ελλάδα, 

286· εκθεση τριμελοuς έπιτροπής
γιά έλληνική οικονομία, 33 ι -334· 
ύπουργική σύνοδος - στήν 'Αθήνα 

(Μάιος 1962), 365-379· άποχαιρετη
στήρια έπίσκεψη Νόρσταντ στήν 

'Αθήνα, 463· έπίσκεψη Λέμνιτζερ 
στήν 'Αθήνα, 6ι7, 618-620· βλ. καί 
ΗΠΑ 

Νάτσινας, Α., άντιστράτηγος, 246 
Νεχρού, Γ., 88 
Νιάρχος, Σ., 605 
Νικολάου, Σ., δημοσιογράφος, 26 
Νικολαρε'ίζης, Δ., πρεσβευτής στό Βε-

λιγράδι, 72, 3 ι 5 
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Νίξον, Ρ. (Nixon, Richard), 56 
Νίτσε, Π. (Nitze, Paul), βοηθός ύφυ

πουργός 'Αμύνης ΗΠΑ, 45 
Νόρσταντ, Λ. (Norstand, Lauris), άρχη

γός δυνάμεων ΝΑΤΟ Εύρώπης, 96, 
322, 323, 324, 345, 414, 418, 463 

Ντάγκλας-Χιούμ, Α. (Douglas-Home, 
Α.), ύπουργός 'Εξωτερικών Μ. Βρε

τανίας, 365, 368, 61 I, 612 
Ντανές, Μ., πρεσβευτής ΗΑΔ στήν 

·Αθήνα, 302 
Ντάπτσεβιτς, Π., πρεσβευτής Γιουγκο

σλαβίας στήν ·Αθήνα, 239, 306, 362, 
475, 476, 477 

Ντεμπρέ, Μ. (Debre, Miche1), Γάλλος 
πρωθυπουργός,97,98, 100,101 , 102, 
103, 127, 128, 213, 244, 260, 345, 577 

Ντενκτάς, Ρ. (Denkta~, Rauf), 609 
Ντηφαινμπαίκερ, Τ. (Diefenbaker, 

John), Καναδός πρωθυπουργός, 17, 
18, 20, 21, 24, 26, 30, 43, 60 

Ντίλλον, Ντ. (Dillon, Doug1as), ύπουρ
γός Οικονομικών ΗΠΑ, 39, 42, 88, 
135, 146, 662 

Ξανθόπουλος-Παλαμiiς, Χ., πρέσβης, 

γενικός διευθυντής ύπουργείου 'Ε

ξωτερικών, 17,35,39,42,43,57,98, 
127,166,286,306,338,368,369,414, 
419,420,447, 513, 514,548, 577 

ο 

ΟΗΕ, μήνυμα Κ.Κ. γιά έπέτειο ( I 962), 
486· έπίσκεψη Κ.Κ. στήν ίiδρα -, 
57-59· μήνυμα Κ.Κ. πρός γενικό 

γραμματέα -, 510 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

- Γενικές κατευθύνσεις-άπολογισμός, 

133-135, 160-165, 185-191, 202-203, 
233-234, 304-306, 310-315, 318, 405-
406, 415-417, 452-459, 601-605, 617• 
προϋπολογισμός (1962), 304, 465· 
(ι 963), 542-543 

- Πρόγραμμα δημοσίων έπενδύσεων 

(1962), 274-279· (1963), 518-524 
- νέοι σχεδιασμοί μετά τίς έκλογές, 

232-233· προοπτικές πενταετοuς προ
γράμματος οΙκονομικής άναπτύξεως, 

27-30, 39-42· «ύπερέσοδα» προϋπο
λογισμοu, 120· σύναψη όμολογια
κοu δανείου, 304, 608· προσαρμογή 
- σέ συνθήκες ΕΟΚ, 325-327, 368-
369· δραστηριότητα 'Εθνικής Τρα
πέζης, 361· σύναψη έξωτερικών δα
νείων, 387, 393-394, 501 

- εισοδηματική πολιτική, 131-133, 
585· φορολογικά δικαστήρια, 233· 
μεταρρύθμιση φορολογικου συστή

ματος, 423-424 
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- βλ. καί ΕΟΚ· ΝΑΤΟ, έξέταση βοήθει

ας πρός 'Ελλάδα· ΟΟΣΑ· ΗΠΑ, βοή

θεια- πρός 'Ελλάδα· ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 

δαπάνες γιά -
Οίκονομόπουλος, Γ., άντιπρόεδρος 

ΟΒΑ, 6Ι5 

Οίκονόμου-Γκούρας, μόνιμος άντιπρό

σωπος στόν ΟΗΕ, 57· πρεσβευτής 
στίς Βρυξέλλες, 338 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ, έπίσκεψη Κ.Κ. στήν -, 
565-572 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ ΓΕΡΜΑ

ΝΙΑΣ, σχέσεις μέ-, 118, 126-127, 
373-376, 423· κρίση Βερολίνου, θέ
ση 'Ελλάδος εναντι -, Ι 39-141· βλ. 

καί ΕΟΚ 

ΟΟΣΑ, σύσταση Κονσόρτσιουμ γιά 'Ελ

λάδα, 417, 426-428, 509-51 Ο· συνάν
τηση Κ.Κ. μέ Μ. Κόχραν, 545· βλ. 

καί ΗΠΑ· ΝΑΤΟ, έξέταση βοήθειας 

πρός ·Ελλάδα 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ, σχέσεις μέ -, 292 
Οuίλσον, Χ. (Wilson, Harold), άρχηγός 

· Εργατικοu κόμματος Μ. Βρετανί
ας, 612 

π 

Παγώνης, Ν., πρόεδρος Τεχνικοu 'Επι

μελητηρίου, 318, 444 
Πάλλης, Σ., πρόεδρος Δικηγορικοu Συλ

λόγου 'Αθηνών, 149, 230 
Πανάγος, Χ., πρόεδρος· Εμπορικοu καί 

Βιομηχανικοu 'Επιμελητηρίου, 303, 
318, 368, 401, 497, 540, 632 

Πανiiς, Γ., σύμβουλος ΟΒΑ, 363, 615, 
621, 658· -,Ε., 533, 658 

Παπαγεωργόπουλος, Κ., άντιστράτη

γος, 246, 517 
Παπάγος, Α., 25, 62, 242, 524, 543, 555, 

556, 568· -,Λ.,πρέσβης,35,42,45 
Παπαδημητρίου, 1., γενικός διευθυντής 

ύπηρεσίας 'Αρχαιοτήτων, 516 
Παπαδημητρίου, 1., βουλευτής, 317 
Παπαδόπουλος, Κ., βουλευτής, 581 
Παπακωνσταντίνου, Κ., ύπουργός Οί-

κονομικών, 132, 223, 224, 391· Δι
καιοσύνης, 227, 230, 288, 295, 559, 
597, 616, 622, 646, 647 

Παπαληγούρας, Π., ύπουργός Συντονι

σμοu, 176, 227, 232, 241, 244, 245, 
258,260,270,286,289,293,294,295, 
303,323,325,327,328,331,353,354, 
355,356,363,368,369,370,388,394, 
405,414,412,423,426,427,442,444, 
477,497,506,509,514,524,525,526, 
549,598,599,623,632,633,659,662, 
663, 664, 665 

Παπαμιχαλόπουλος, Δ., βουλευτής, 174, 
462· -, Ζ., γενικός γραμματέας 

ΑΔΕΔΥ, 517 
Παπανδρέου, Α., 223· -,Γ., 67, 77, 81, 

ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ 

82, 93, 94, 95, 96, 97, 145, 173, 174, 
176, 177, 178, 198, 199, 202, 203, 206, 
207,214,215,217,218,221,222,223, 
224,225,226,227,228,234,237,238, 
241,242,243,260,261,262, 264,,265, 
266,269,285,286,309,316,317,320, 
347,348,351,352,353,360,380,382, 
412,413,452,462,469,474,506,535, 
536,544,548,560,562,581,582,584, 
588,595,596,622,646,648,650,655, 
656· έπιστολή - στό βασιλέα, 590-
594 

Παπαπολίτης, Σ., 173, 176, 177 
Παπασπύρου, Δ., βουλευτής, 597 
Πάππας, Τ., 479 
Παρασκευόπουλος, 1., άντιπρόεδρος ύπ. 

Κυβερνήσεως, 180, 226, 511, 586 
Πασαλίδης, 1., πρόεδρος ΕΔΑ, 153, 258, 

646 
Πάτρας, Λ., γενικός διευθυντής ΟΓΑ, 

120 
Παuλος, βασιλεύς, 139, 170, 223, 227, 

264,289,296,320,346,363,409,438, 
439,446,451,469,472,496,508,516, 
536,555,556,588,589,613,616,628, 
637,640,646· έορτασμόςέκατονταε

τηρίδας δυναστείας, 588-589 
Πελεκανίδης, Σ., καθηγητής Πανεπι

στημίου Θεσσαλονίκης, 516 
Πεσμαζόγλου, 1., ύποδιοικητής Τραπέ

ζης 'Ελλάδος, 68, 71, I 13, 128, 137, 
231,249,301,304,310,318,415,511, 
540, 608, 659' -, Μ., ύπ. ύπουργός, 
180, 470, 473 

Πετραλιiiς, Ε., γενικός γραμματέας 

'Αθλητισμοu, 530 
Πεϋρεφίτ, Α. (Peyrefitte, Alain), Γάλλος 

ύπουργός Πληροφοριών, 644 
Πfjρσον, Ν., 'Αμερικανός δημοσιογρά

φος,423, 430 
Πίπας, Δ. , ύπ. ύπουργός, 180 
Πιπιλfjς, 1., άντιστράτηγος, άρχηγός 

ΓΕΕΘΑ, 246, 516 
Πιπινέλης, Π. , ύπουργός 'Εμπορίου, 

227,318,359,368,581,582,583,584, 
596, 598, 623 

Πιτσιόνι, Α., ύπουργός 'Εξωτερικών 

'Ιταλίας, 506, 508, 509 
Πλαστήρας, Ν . , 473 
Πλεβέν, Ρ. (Pieνin, Rene), 304 
Πομπιντού, Ζ. (Pombidou, Georges), 

Γάλλος πρωθυπουργός, 500,577,581 
Πόποβιτς, Κ., ύπουργός 'Εξωτερικών 

Γιουγκοσλαβίας, 306, 316, 476, 510 
Ποταμιάνος, Χ. , ύπ. ύπουργός, 180, 181, 

222, 224, 284 
Πρωτοπαπαδάκης, Α., ύπουργός Συν

τονισμοu, 26, 70, 90, 95, 129, 132, 
135, 139, 146, 199· Έθνικfjς 'Αμύ
νης,227,260,299,303,309,368,387, 

463, 608, 617, 618, 623 

Ρ 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, άναδιοργάνωση -, έγκα
θίδρυση δικτύου τηλεοράσεως, 563-
564 

Ράλλης, Γ., ύπουργός 'Εσωτερικών, 

212,213,227,228,239,241,242,243, 
258,266,289,360,425,428,441,463, 
647, 650 

Ράνκοβιτς, Α., άντιπρόεδρος 'Εκτελε

στικοu Συμβουλίου Γιουγκοσλαβί

ας, 72, 74, 75, 307 
Ράσκ, Ν. (Rusk, Dean), ύπουργός 'Εξω

τερικών ΗΠΑ, 32, 34, 35, 36, 42, 43, 
44, 45, 46, 48, 49, 88, 121, 126, 135, 
146,156,365,368,369,370,371,421, 
422, 475, 482, 663, 664, 665 

Ράσσελ, Μπ. (Russel, Β.), 651 
Ρέυ, Ζ. (Rey, Jean), μέλος Έπιτροπfjς 

ΕΟΚ, 67, 68, 71, 104, 108, 113, 244, 
346, 474 

Ρέυμπερν, Σ. (Rayburn, Sam), πρόεδρος 
Βουλfjς 'Αντιπροσώπων ΗΠΑ, 34, 
48, 62, 

Ρίντλμπέργκερ, Τ. (Riddleberger, 
James), πρόεδρος Κονσόρτσιουμ γιά 
·Ελλάδα, 427 

Ροδόπουλος, Κ. πρόεδρος Βουλfjς, 139, 
153, 157, 250, 417, 504, 605, 629 
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