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Τά δύο χρονικά σημεία πού όριοθετοίJν τήν περίοδο

1963-1974

συνά

πτονται καθοριστικά μέ τήν παρουσία τοίJ Κ. Καραμανλή στό δημόσιο βίο.
Τόν 'Ιούνιο τοίJ

1963,

ό πρωθυπουργός τής Όκταετίας ωθείται aπό τό Στέμμα

σέ παραίτηση καί μετά aπό έξι μήνες, σέ όριστική aποχώρηση aπό τήν ενεργό
πολιτική. Τόν 'Ιούλιο τοίJ

1974,

σύσσωμο σχεδόν τό έθνος τόν καλεί νά aναλά

βει τά ήνία τής εξουσίας, προκειμένου νά aντιμετωπίσει τή θανάσιμη εξωτερι
κή aπειλή καί νά αναστηλώσει τή δημοκρατία.
Στή διάρκεια τών ένδεκα ετών πού μεσολάβησαν aπό τήν aποχώρηση ώς
τήν επάνοδο τοίJ Κ. Καραμανλή, ή Έλλάδα θά διανύσει περίοδο σκληρών
δοκιμασιών. Τό δημοκρατικό πολίτευμα, ύπό τήν επήρεια νοσηρών συμπτωμά

των, θά aποδυναμωθεί βαθμιαία, προτοίJ καταλυθεί βίαια aπό τούς πραξικοπη
ματίες τής 21ης Άπριλίου. Έπτά χρόνια βάναυσης καταπιέσεως, στή συνέ

χεια, θά aπογυμνώσουν τή χώρα aπό κάθε έρεισμα εξωτερικής ίσχύος καί
εσωτερικής ανατάσεως καί θά aποστερήσουν τόν έλληνικό λαό aπό τά βασικά
aγαθά τής ελευθερίας καί τής δημοκρατίας.
'Ο Κ. Καραμανλής, έχοντας έγκαιρα διαγνώσει καί προαγγείλει τή φορά
πρός τήν aποσύνθεση τοίJ κοινοβουλευτικοί] βίου, δέν θά παύσει νά παρακο
λουθεί μέ εντεινόμενη aνησυχία καί &γωνία τή μοιραία εξέλιξη τών γεγονό

των. Οί εμπιστευτικές συστάσεις πρός τούς φίλους, κυρίως όμως οί δημόσιες
δηλώσεις του, θά προσδιοριστοίJν aπό τήν επιθυμία νά συμβάλει στή δημιουρ
γία συνθηκών πρόσφορων γιά τήν εξυγίανση τοίJ πολιτικοί] κλίματος καί τήν
έδραίωση ύγιών κοινοβουλευτικών θεσμών. 'Ήδη, στή διάρκεια τής πρώτης
τετραετίας,

1963-1967,

aπό τήν παραίτηση τής Κυβερνήσεως Καραμανλή ώς

τήν επικράτηση τοίJ πραξικοπήματος τής 21ης Άπριλίου, ή φορά τών εξελί
ξεων θά επαληθεύσει τίς δυσοίωνες προβλέψεις τοίJ πρωθυπουργοί] τής Όκτα
ετίας. Μακριά aπό τίς εvθύνες τής εξουσίας, ό Κ. Καραμανλής θά διανύσει, καί
ό ίδιος, περίοδο σκληρής προσωπικής δοκιμασίας, aντιμετωπίζοντας τά πυρά
aχαλίνωτων συκοφαντικών επιθέσεων καί αγωνιώντας ακατάπαυστα γιά τό
μέλλον τοίJ δημοκρατικοί] πολιτεύματος καί, γενικότερα, τή μοίρα τοίJ έθνους.
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Η ΔΙΆΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΤΕΜΜΑ
Τό κυβερνητικό εργο τής όκταετίας άνακόπηκε μέ τήν αiφνίδια παραίτηση του Κ. Καραμανλή, μετά

άπό διαφωνία του μέ τό βασιλέα Παuλο. ·Ο πρωθυπουργός ε{ χε έκτιμήσει δτι, ύπό τήν άπειλή τών
έκτρόπων πού ε{χε προετοιμάσει μερίδα τής άριστερaς, δεν θά πρέπει νά πραγματοποιηθεί ή έπίσκεψη
του βασιλικοί) ζεύγους τής 'Ελλάδος στό Λονδίνο. 'Η διάσταση μέ τό βασιλέα άποτέλεσε τήν τελευ
ταία πράξη σέ μιά άλληλουχία γεγονότων πού ύπογράμμιζαν τή βαθμιαία έπιδείνωση τών σχέσεων του
πρωθυπουργοί) μέ τήν Αυλή καί τήν τροπή τών κομμάτων τής άντιπολιτεύσεως σέ πολιτικές άκρότητες

πού ετειναν νά διαταράξουν τήν δμαλή λειτουργία του κοινοβουλευτικοί) πολιτεύματος. 'Η προσπάθεια
γιά τήν έξασφάλιση συναινετικής διαδικασίας μέ σκοπό τήν άναθεώρηση του Συντάγματος, προϋπόθεση
γιά τήν έξυγίανση του δημόσιου βίου, τόν κοινωνικό έκσυγχρονισμό καί τήν άνανέωση τών μεθόδων
άσκήσεως τής πολιτικής έξουσίας, θά κατέληγε νά άνασταλεί γιά μία τουλάχιστον δεκαετία.
Ή παραίτηση του Κ. Καραμανλή καί ή μετάβασή του στό έξωτερικό -άρχικά στή Ζυρίχη- θά
συνοδευτεί άπό τήν άπόφασή του νά άποσυρθεί, προσωρινά τουλάχιστον, άπό τό πολιτικό προσκήνιο, μέ
σκοπό νά περιορίσει τήν εκταση τής πολιτικής κρίσεως χωρίς καί νά υίοθετήσει τίς άνακτορικές

πρωτοβουλίες γιά τήν άντιμετώπισή της. Πράγματι, ή εiσήγησή του γιά τήν άμεση διάλυση τής Βουλής

καί τή διεξαγωγή, μέ σύστημα πλειοψηφικό, έκλογών γιά άναθεωρητική Βουλή, δέν θά γίνει δεκτή άπό
τό ρυθμιστή του πολιτεύματος. Διάδοχός του στή θέση του πρωθυπουργοί) θά άναλάβει δ Π. Πιπινέλης,

έπικεφαλής Κυβερνήσεως προσωπικοτήτων, ένώ ή διοίκηση του κόμματος θά άνατεθεί προσωρινά σέ
τριμελή έπιτροπή- άπό τούς Π. Κανελλόπουλο, Κ. Ροδόπουλο καί Π. Παπαληγούρα. Τά βλέμματα
έντούτοις τών στελεχών καί τών όπαδών τής παρατάξεως στρέφονταν άμετακίνητα πρός τήν κατεύθυνση
του Κ. Καραμανλή, έν άναμονή τής ταχύτερης δυνατής έπιστροφής του.
·Η άπουσία του Καραμανλη άπό τήν ·Ελλάδα θά συμπέσει μέ εντονες ζυμώσεις ένόψει τής έπικείμε
νης προσφυγής σέ νέες γενικές έκλογές. 'Ο ίδιος δέν θά παραλείψει νά διαβιβάσει τόσο σέ κορυφαίους
στενούς συνεργάτες του, δσο καί στό βασιλέα Παuλο έκ νέου, τίς άπόψεις του γιά τήν εξοδο άπό τήν
πολιτική κρίση, μή διστάζοντας νά προτείνει καί αuτή τήν άποχώρησή του άπό τήν ένεργό πολιτική,
προκειμένου νά συμβάλει στόν κατευνασμό των παθών καί στήν έπικράτηση κλίματος ύφέσεως. 'Ο

βασιλεύς θά έκφράσει τήν κατηγορηματική άντίθεσή του άπέναντι σ' ενα παρόμοιο ένδεχόμενο, χωρίς

δμως καί πάλι, τελικά, νά άνταποκριθεί στό έπιτακτικό αίτημα του άρχηγοu τής ΕΡΕ γιά τή διεξαγωγή
τών έκλογών τήν προκαθορισμένη ήι,ιερομηνία άπό τήν Κυβέρνηση Πιπινέλη. Ή τελική έπιλογή ύπέρ

τής διεξαγωγής τών έκλογών μέ τό σύστημα τής ένισχυμένης άναλογικής άπό ύπηρεσιακή Κυβέρνηση
θά προσδιοριστεί άπό τήν έπιθυμία του άνωτάτου άρχοντα νά συγκεράσει τίς άπόψεις τών δύο μεγάλων

παρατάξεων καί νά άμβλύνει τίς πιέσεις τής άξιωματικής άντιπολιτεύσεως σέ βάρος του θρόνου.
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1963

'Ο Κ. Καραμανλής, σέ συνάντησή του μέ τό βα

έντοπίζονται στίς όργανωμένες άντιδράσεις πού έκ
δηλώθηκαν άπό μερίδα τής βρετανικής κοινής γνώ

σιλέα Παϋλο στά 'Ανάκτορα τοϋ Τατοίου, εισηγεί

μης, μέ τήν παρακίνηση έκπροσώπων τής έλληνικής

ται τήν άναβολή τής έπίσημης έπισκέψεως τοϋ βα

άριστερaς. 'Εφόσον ή εiσήγησή του δέν θά γινόταν

σιλιιωϋ ζεύγους στό Λονδίνο. 'Ο πρωθυπουργός άνέ

άποδεκτή, δ πρωθυπουργός θά ήταν άναγκασμένος

λυσε τούς λόγους τής άντιθέσεώς του, οί δποίοι καί

νά παραιτηθεί.
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Η ΔΙΑ ΣΤ ΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΤΕΜΜΑ

16

Προτοu ύποβάλει επίσημα τήν είσήγησή του, δ

βλαβους, κατά τήν γνώμη ν μου, διά τήν χώραν πρίν ή, ποι

Κ. Καραμανλής ε{χε ijδη γνωστοποιήσει στό βασι

ούμενος χρήσιν τής ύπό του Συντάγματος παρεχομένης είς

λέα τήν ίiποψή του γιά τήν άνάγκη άναβολής τής

έμέ εύκ:αιρίας, παράσχω τήν δυνατότητα έκ:δηλώσεως νέας

επισκέψεως καίε{ χε, παράλληλα, ενημερώσει σχετι

ύπευθύνου είσηγήσεως.

κά τούς ίiμεσους συνεργάτες του στούς κόλπους τής

Κυβερνήσεως. Οί θέσεις τών τελευταίων ε{χαν συμπέ
σει μέ τήν τοποθέτηση του πρωθυπουργοί>.
'Ο βασιλεύς Παuλος επιφυλάχθηκε νά επανεξετά
σει τό θέμα σέ νέα συνάντησή του μέ τόν Κ. Καρα

μανλή, στίς άμέσως επόμενες ήμέρες.

·Η γνώμη μου δτι ή πραγματοποίησις τής έπισκ:έψεως

εΙναι άναγκ:αία, βασίζεται είς τό δτι ή άναβολή ή ματαίω
σις αύτής έξυπηρετεί τούς σκοπούς τών επιβουλευομένων
τήν άσφάλειαν τής ·Ελλάδος κ:αί δέν ε{ ναι όρθόν νά ύποκ:ύ
ψωμεν οί "Ελληνες είς τάς έπιδιώξεις μικ:ρου άριθμου άτό
μων, συνειδητώς ή μή ύπηρετούντων κομμουνιστικούς
σκοπούς, στρεφομένων κατά του εθνους κ:αί μή άντιπρο
σωπευόντων τά αίσθήματα κ:αί τqς σκέψεις του συμμάχου

10-11
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κ:αί έκ: παραδόσεως φίλου άγγλικ:ου λαου.

1963

Πράγματι, ή άπόρριψις τής προσκλήσεως τής βασι

'Ο Κ. Καραμανλής, σέ δύο διαδοχικές συναντή

λίσσης τής 'Αγγλίας, μετά τήν έπίσημον ύφ' ύμών άποδο

σεις του, συζητεί μέ τό βασιλέα τό θέμα τής επισκέ

χήν αύτής, κινδυνεύει νά άποτελέση πλήγμα κατά τής έν

ψεως στό Λονδίνο. 'Ο βασιλεύς, μολονότι ε{ χε άρ

τός του όργανισμου του βορειοατλαντικ:ου συμφώνου φι

χικά φανεί ότι κλίνει πρός τήν ίδέα τής άποδοχής

λίας κ:αί άμοιβαίας έμπιστοσύνης, άπαραιτήτων προϋποθέ

τής εισηγήσεως του πρωθυπουργοί>, θά καταλήξει

σεων διά τήν έπιτυχή συνέχισιν του άμυντικ:ου άγώνος

στήν άπόφαση νά πραγματοποιήσει τό ταξίδι, επι

έπιβιώσεως, τόν δποίον διεξάγει τό εθνος. "Ολοι οί 'Έλ

καλούμενος τήν άδυναμία του νά άποποιηθεί γιά δεύ
τερη φορά τήν επίσημη πρόσκληση τών βασιλέων
τής 'Αγγλίας.
'Ο Κ. Καραμανλής ύπέβαλε τήν παραίτηση τής
Κυβερνήσεως, ή όποία καί εγινε άποδεκτή άπό τό

ληνες, κ:αί πρώτος εγώ, έδυσφορήσαμεν κ:αί έλυπήθημεν
διά τά δυσάρεστα γεγονότα του Λονδίνου κατά τόν παρελ
θόντα 'Απρίλιον. Όφείλομεν, δμως, νά μή άγνοήσωμεν
δτι τά αύτά άκ:ριβώς αίσθήματα εσχεν ή μεγάλη πλειοψη
φία του βρετανικ:ου λαου, ή Κυβέρνησις του δποίου εξέ
φρασεν έπισήμως τήν βαθείαν λύπην της κ:αί έζήτησε συγ

βασιλέα, καί είσηγήθηκε τήν ίiμεση συγκρότηση

γνώμην, έν συνεχεία δέ, δι' επανειλημμένων διαβεβαιώσε

ύπηρεσιακής Κυβερνήσεως, μέ σκοπό τή διενέργεια

ων κ:αί μηνυμάτων, έζήτησεν δπως ή έπίσκ:εψις πραγματο

γενικών εκλογών.

ποιηθή συμφώνως πρός τό πρόγραμμα.

Σέ διάγγελμά του πρός τόν έλληνικό λαό, λίγη

Κατόπιν τούτων αίσθάνομαι δτι ή άπειλή άσημάντων

rορα μετά τήν ύποβολή τής παραιτήσεως, δ βασιλεύς

κ:αί άνοήτων εκδηλώσεων ούδόλως εκ:φραζουσών τά αίσθή

Παuλος εξέθεσε τούς λόγους τής διαφωνίας, χωρίς

ματα του βρετανικ:ου λαου κ:αί μ ή δυναμένων νά θίξουν τόν

νά θέσει προηγουμένως ύπόψη του πρωθυπουργοί>
-όπως δρίζει τό Σύνταγμα- τό περιεχόμενό του:

βασιλέα κ:αί τήν βασίλισσαν των 'Ελλήνων, δέν πρέπει νά
μdς παρασύρουν είς άνάκ:λησιν τής άποδοχής τής προ
σκλήσεως.

«Τό δημοκ:ρατικ:όν ήμών πολίτευμα επιτάσσει δπως δ

'Η πρό όλίγων ετών σοβαρά κρίσις είς τήν έλληνοβρε

λαός τηρήται πλήρως ενήμερος των εν τή χώρα συμβαι

τανικ:ήν φιλίαν κ:αί ή πικρία τήν δποίαν εδοκ:ιμάσαμεν τό

νόντων. 'Εν τω πνεύματι τούτω επιθυμώ, επικ:οινωνών άπ'

τε, άνήκ:ουν πλέον είς τό παρελθόν. ·Ο γενναίος άγγλικ:ός

εύθείας μετά του λαου μου, νά άνακ:οινώσω τά προκ:αλέ

λαός εσπευσε πάντοτε κ:αί εστάθη παρά τό πλευρόν ήμών

σαντα τήν παραίτησιν τής Κυβερνήσεως αίτια κ:αί τάς ίδι

έν rορα κινδύνου.

κ:άς μου σκέψεις.

~Εχομεν εκ: του πλησίον βαθύτατα εκτιμήσει τήν άν

Μετά μεγάλης λύπης άπεδέχθην τήν παραίτησιν του

δρείαν του. Φιλοξενουμεν τούς τάφους τών νεκρών του,

προέδρου τής Κυβερνήσεως κ:. Κ. Καραμανλή, μετά του

των πεσόντων έπί έλληνικ:ής γής είς κοινούς μεθ' ήμών

δποίου συνειργάσθην άρμονικ:ώς επί μακρόν χρόνον, πα

άγώνας. Σήμερον διά τής βασιλίσσης του κ:αί έν τω πρω

ρακ:ολουθών τούς στεφθέντας ύπό έπιτυχίας μόχθους τών

σώπω μου προσκαλεί τόν έλληνικ:όν λαόν. Οί γενναίοι τι

ύπό τήν προεδρίαν του Κυβερνήσεων, ύπέρ τής άναπτύξε

μουν τούς γενναίους».

ως κ:αί προόδου τής χώρας.

'Από τήν πλευρά του, δ Κ. Καραμανλής, εύθύς

'Εκφράζω πρός τόν Κ. Καραμανλήν τήν πλήρη εύαρέ
σκ:ειάν μου διά τάς πρός τήν πατρίδα ύπηρεσίας του.

μετά τήν κάθοδό του άπό τά άνάκτορα του Τατοίου,

Ή παραίτησις τής Κυβερνήσεως όφείλεται είς διαφω

συγκάλεσε τό 'Υπουργικό Συμβούλιο, στό όποίο καί

νίαν, προκ:ύψασαν εκ: τής μή άποδοχής ύπ' έμου τής είση

γνωστοποίησε όσα διαδραματίστηκαν. Στή συνέ

γήσεως του κ:. προέδρου τής Κυβερνήσεως περί μή πρα

χεια, εκδόθηκε ή άκόλουθη κυβερνητική άνακοίνω

γματοποιήσεως τής γιά την 9ην 'Ιουλίου

1963

δρισθείσης

ση:

έπισήμου έπισκ:έψεώς μου είς Μεγάλην Βρετανίαν.
Κρίνων άπό τής θέσεώς μου, πιστεύω δτι, τό γε νυν

«'Η Κυβέρνησις πρό μηνός περίπου, κατόπιν τών γε

εχον, τό συμφέρον τής χώρας έπιτάσσει δπως ή έπίσκ:εψις

γονότων του Λονδίνου, ε{χεν είσηγηθή πρός τήν Α. Μ. τόν

αϋτη πραγματοποιηθή. Θεωρώ δτι τό θέμα εΙναι γενικ:ωτέ

βασιλέα τήν δι' εύθετώτερον χρόνον άναβολήν τής έπισή

ρας εθνικής σημασίας κ:αί πιστεύω δτι τό καθήκον μου

μου έπισκ:έψεώς του πρός τήν Α.Μ . τήν βασίλισσαν τής

επιβάλλει νά μή χωρήσω είς τήν λήψιν άποφάσεως επι-

Μεγάλης Βρετανίας .
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Κατά τήν χθεσινήν εiς τά 'Ανάκτορα άκρόασίν του δ

δίωξη καί, κατά μείζονα λόγο, μέ τήν έπιβολή όρι

πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, εχων δμόφωνον τήν γνώμην

σμένης πολιτικής, ,έσωτερικfίς ή έξωτερικής, άπό

τών έν τή Κυβερνήσει συνεργατών του, έπανέλαβε τήν αυ

τόν άνεύθυνο άνώτατο άρχοντα. 'Ασυμβίβαστη μέ

τήν είσήγησιν πρός τόν άνακτα. 'Ο πρόεδρος τής Κυβερνή

τήν πιστή τήρηση τών κανόνων του Συντάγματος

σεως, εισηγούμενος τάς κυβερνητικάς άπόψεις άνέφερεν
εiς τόν άνακτα δτι, ιcατά τήν άντίληψιν τής Κυβερνήσεως,
δέν έξέλιπον εiσέτι οί κίνδυνοι έπαναλήψεως δυσαρέστων
έκδηλώσεων εiς βάρος τοϋ Στέμματος καί τής χώρας έν
Λονδίνω, ύπό παραγόντων μή δυναμένων νά έλεγχθοϋν.

Διότι οί όπαδοί τοϋ διεθνοϋς κομμουνισμοϋ καί οί συνο

ύπήρξε, είδικότερα, καί αύτή ή εκδοση βασιλικοί)
διαγγέλματος χωρίς ύπουργική προσυπογραφή καί
προγενέστερη ένημέρωση τής Κυβερνήσεως, ή όποία
άγνοοuσε τό περιεχόμενό του.
Παράλληλα, ό Κ. Καραμανλής, προκειμένου νά

δοιπόροι των, οί δποίοι έξαπέλυσαν τελευταίως μίαν κα

μήν όξύνει τήν πολιτική κρίση, συγκάλυψε τή συν

λώς ώργανωμένην έκστρατείαν κατά τής 'Ελλάδος, θά ήδύ

ταγματική παρέκκλιση μέ τή νομιμοφάνεια της πα

ναντο νά έπωφεληθοϋν τής μοναδικής ταύτης ευκαιρίας

ραιτήσεως. 'Αλλά καί τά μέλη του κοινοβουλίου,

διά νά προβοϋν είς νέας προσβλητικάς διά τήν 'Ελλάδα

στό σύνολό τους, δέν άντέδρασαν. 'Όπως παρατηρεί

έκδηλώσεις . 'Αλλ' άνεξαρτήτως τών ενδεχομένων τούτων

χαρακτηριστικά ό Φ. Βεγλερής, «του Κέντρου ή χα

κινδύνων, ή Κυβέρνησις έκτιμά δτι καί μόνο τά κατά
'Απρίλιον γεγονότα εν Λονδίνω καί αί επακολουθήσασαι
εν τή Βουλή τών Κοινοτήτων συζητήσεις εΙναι τοιαύτης
φύσεως, ωστε παρά τάς έκδηλώσεις φιλίας τής βρετανικής
Κυβερνήσεως, νά δημιουργοϋν, έπί τοϋ παρόντος άκόμη,
ουχί πρόσφορον κλίμα διά μίαν βασιλικήν έπίσκεψιν .
'Η Κυβέρνησις, κατεχομένη άπό τήν ζωηράν έπιθυμίαν

νά ϊδη άναθερμαινομένην τήν πατροπαράδοτον έλληνο

ρά διότι ό κάποτε "εύνοούμενος" των 'Ανακτόρων

επεσε ήτο τόσο μεγάλη ώστε δ,τι τότε έλέχθη άπό
της κομματικής πλευρaς αύτfίς ήτο έμμέσως έπιδο
κιμαστικόν του θρόνοω> 1 !
Ή παραίτηση του Κ. Καραμανλή ήταν εuλογο
νά προκαλέσει τή ζωηρή συγκίνηση τής έλληνικfίς

κοινής γνώμης.

'Ενδεικτικά μιaς πρώτης θετικής

βρετανικήν φιλίαν, άποβλέπει εiς τήν επίσκεψιν των Α.Α.

άποτιμήσεως του κυβερνητικοί) εργου, άλλά καί τής

Μ.Μ. τών βασιλέων εiς Λονδίνον ώς δυναμένην νά συμβά

σταθερής στάσεώς του στή διάρκεια τής πρόσφατης

λη άποφασιστικώς εiς τήν έκ νέου σύσφιξιν τών ελληνο

κρίσεως, ε{ναι τά άποσπάσματα άπό άρθρα τών έφη

βρετανικών σχέσεων, αί δποίαι κατά τά τελευταία ετη εΙ

μερίδων «'Απογευματινή» καί «Βραδυνή». Στό πρώ

χον σκληρώς δοκιμασθfj .

το, παρατηροuνται τά άκόλουθα:

'Η Α.Μ. δ βασιλεύς, έκτιμών κατά διάφορον τρόπον
τό σύνολον των δεδομένων τούτων, εκρινεν δτι, άντιθέτως,

Διαπίστωσις πρώτη: 'Ο κ . Καραμανλής έπεβεβαίωσε

εΙναι ένδεδειγμένη ή βασιλική επίσκεψις διότι, άσχέτως

διά μίαν άκ:όμη φοράν δτι εΙ ναι πολιτικός μέ αίσθημα ευθύ

τών ενδεχομένων δυσαρέστων έκδηλώσεων, άποτελεί τόν

νης. Παραμέρισε κάθε κομματικ:ήν ή μικ:ροπολιτικήν ύστε

πλέον πρόσφορον τρόπον συσφίγξεως τών ελληνοβρετα

ροβουλ,ίαν καί άντιμετώπισε τό πρόβλημα μέ τό άντικειμε

νικών σχέσεων, ένώ ή άναβολή τοϋ ταξιδίου θά ήδύνατο νά

νικόν κριτήριον τοϋ δημοσίου συμφέροντος . Καί καταλή

παρεξηγηθή ώς μ ή φιλική πράξις έκ μέρους τής 'Ελλάδος,

ξας είς τό συμπέρασμα δτι τό ταξίδιον πρέπει νά άναβληθή

πάντως δέ νά θεωρηθή άντίθετος πρός τάς έπί τοϋ προκειμέ

διά γενικωτέρους λόγους, είσηγήθη είς τό Στέμμα τήν άνα

νου κρατούσας συνηθείας.

βολήν .

Κατόπιν τής διαπιστώσεως δτι ύπάρχει διαφορά έκτιμή
σεως εiς τό θέμα τοϋτο καί έπειδή, άσχέτως τής έθιμοτυπι
κής του πλευράς, άποτελεί τοϋτο κατ ' εξοχήν πολιτικήν
πράξιν διά τήν δποίαν φέρει ή Κυβέρνησις άποκλειστικώς
τήν ευθύνην, δ πρόεδρος τής Κυβερνήσεως έθεώρησε κα

θήκον του νά ύποβάλη εiς τήν Α . Μ. τόν βασιλέα τήν πα
ραίτησιν τής ύπό τήν προεδρίαν του Κυβερνήσεως, ijτις
καί εγένετο άποδεκτή.

'Ο πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, ύποβάλλων εiς τόν
άνακτα τήν παραίτησίν του, εiσηγήθη τόν σχηματισμόν
αυστηρώς ύπηρεσιακής Κυβερνήσεως, τήν διάλυσιν τής

Βουλής καί τήν διεξαγωγήν εκλογών έντός των συνταγμα
τικών προθεσμιών καί βάσει τοϋ iσχύοντος εκλογικοϋ νό
μου».

γματος. Σέβεται τό Πολhευμα. 'Ως ύπεύθυνος πολιτικός

σύμβουλος τοϋ θρόνου, εiσηγήθη τήν άναβολήν τοϋ ταξι
δίου. Καί προσέθεσεν: άν έπί τοϋ θέματος τούτου ύφίστα
ται διαφωνία τοϋ Στέμματος μέ τήν Κυβέρνησιν, ή τελευ

ταία αυτή, έμμένουσα εiς τήν άποψίν της, ύποβάλλει τήν
παραίτησίν της. Σκοπός τοϋ πρωθυπουργοϋ δέν εΙναι ή δι
ατήρησις τής εξουσίας άντί πάσης θυσίας, άλλ' ή άπο
δοχή πάσης θυσίας (προσωπικής, πολιτικής καί κομματι
κής) προκειμένου νά λειτουργήση δμαλώς τό Πολίτευμα

καί νά τηρηθή ή συνταγματική τάξις . 'Η πρωθυπουργία
καί ή εξουσία πρέπει νά θυσιάζωνται δταν πρόκειται περί
ζητημάτων άρχής.
Διαπίστωσις τρίτη: 'Ο πρωθυπουργός δέν γνωρίζει άλ

Τά πραγματικά περιστατικά πού συνθέτουν τήν

πολιτική κρίση του 'Ιουνίου

Διαπίστωσις δευτέρα: 'Ο κ. Καραμανλής τοποθετεί τήν

πολιτικήν του δραστηριότητα μέσα στά πλαίσια τοϋ Συντά

1963

άνεκίνησαν, σύμ

φωνα μέ τήν ύπεύθυνη liποψη τών είδικών μελετητών,
σοβαρό συνταγματικό ζήτημα. Συγκεκριμένα, ή νο

λον ρυθμιστήν των πολιτικών πραγμάτων τής χώρας άπό

τόν λαόν . Καί διά τοϋτο, ύποβάλλων τήν παραίτησίν του,
είσηγήθη τήν άμεσον προσφυγήν είς έκλογάς. Κατά τήν

τελευταίαν όκταετίαν, δσάκις προεκλήθη σοβαρόν ζήτη
μα, δ Καραμανλής παρέπεμψε πάντοτε τήν λύσιν του εiς

μική θέση του Στέμματος ήταν, σύμφωνα μέ τήν ίσχύ

τήν κρίσιν τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ . Διότι πιστεύει εiς τήν δη

ουσα συνταγματική τάξη, άσυμβίβαστη μέ τήν έπι-

μοκρατίαν, τής δποίας θεμέλιον εΙναι ή λαϊκή κυριαρχία.
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Διαπίστωσις τετάρτη: 'Ο κ:. Καραμανλής ε{ ναι γενναιό

ψυχήν των άντιπάλων τοϋ Καραμανλή . Τό μέν προσεπά

φρων πρός τούς άντιπάλους του . Χθές άκ:όμη εtσηγήθη εtς

θουν χρησιμοποιοϋντες πάσαν κακοήθη συκοφαντίαν κ:αί

τόν βασιλέα δτι, έν περιπτώσει προσφυγής ε{ς τήν λαϊκ:ήν

διαστροφήν νά μειώσουν τό συντελεσθέν ί\ργον, πάσαν δι

έτυμηγορίαν, τάς έκ:λογάς θά πρέπει νά διεξαγάγη ύπηρε

αβολήν διά νά ύπονομεύσουν τήν πεποίθησιν τοϋ λαοϋ καί

σιακ:ή Κυβέρνησις . Καί προσέθεσε: τόν πρωθυπουργόν κ:αί

τήν αtσιοδοξίαν τήν δποίαν εΙχεν έμπνεύσει είς τάς λαϊκ:άς

τά μέλη τής ύπηρεσιακ:ής Κυβερνήσεως θά ώφειλε νά διο

μάζας δ Καραμανλής. Τό δέ, βλέποντες τήν άνίερον ταύ

ρίση δ βασιλεύς σύμφωνα μέ τάς ύποδείξεις των άρχηγων

την προσπάθειαν μή εύρίσκ:ουσαν ήχώ είς τήν ψυχήν ~bi\

των κομμάτων τής έθνικ:ής άντιπολιτεύσεως. Νά είπη, δη

λαοϋ, προσεποιοϋντο δτι έθρήνουν κ:αί έκόπτοντο ύπέρ τη{;

λαδή, ή ήγεσία τής 'Ενώσεως Κέντρου ποίον θέλει πρωθυ

δημοκρατίας, ή όποία δήθεν έδεινοπάθει ύπό τοϋ άρχηγοϋ

πουργόν κ:αί ποίους ύπουργούς!

τής ΕΡΕ κ:αί επνεε τά λοίσθια .

Αύταί ε{ ναι αί βασικ:αί διαπιστώσεις άπό τήν διαχείρι

'Αλλά καί αύτήν τήν φοράν τά πράγματα τούς διέψευ

σιν τής ύποθέσεως τοϋ βασιλικ:οϋ ταξιδίου έκ: μέρους τοϋ

σαν. 'Ο Καραμανλής άπεδείχθη δ πιστότερος ύπηρέτης

προέδρου τής Κυβερνήσεως . 'Ικ:ανοποιοϋν βαθύτατα κ:αί

τής δημοκρατίας καί δ γνησιότερος κ:αί άδολώτερος τηρη

έξηγοϋν διατί, μόλις έκ:υκ:λοφόρησαν χθές αί πρωται φήμαι

τής των κοινοβουλευτικ:ων θεσμίων. Χωρίς νά διστάση,

δτι δ Καραμανλής ύπέβαλε παραίτησιν, ή δημοσία γνώμη

χωρίς νά ταλαντευθή, χωρίς νά ύποστή τήν ελξιν τής

έταράχθη κ:αί επεκράτησε τό δέος τοϋ κ:ενοϋ ...

έξουσίας, είς τήν δποίαν τόσοι καί τόσοι ύποκ:ύπτουν,
προδίδοντες καί αύτά άκόμη τά ίερά καί καταπατοϋντες τά

Σέ κύριο άρθρο της μέ τό χαρακτηριστικό τίτλο

«'Ο Θεός σώζοι τήν 'Ελλάδα», ή «Βραδυνή», έπεσή

δσια, παρητήθη, πειθόμενος τοίς ρήμασι τής άληθοϋς καί
πραγματικής δημοκρατίας.

Ό άνώτατος άρχων άλλως ί\δοξεν. Ή «Βραδυνή», πι

μανε:

στή καί αύτή είς τάς άρχάς τάς δποίας ύπηρέτησεν άπό τής
Πιστός τηρητής τοϋ Συντάγματος κ:αί των κ:οινοβου

έκδόσεώς της καί αί δποίαι τήν ένεψύχωσαν καθ' δ λ ην τήν

λευτικ:ων θεσμων, δ Κωνσταντίνος Καραμανλής ύπέβαλε

μακράν ζωήν της, δέν δύναται νά διατυπώση διαφόρους

τήν παραίτησίν του εύθύς ώς αί άπόψεις του εύρέθησαν

άντιλήψεις κ:αί νά προβή είς κρίσεις κ:αί έπικρίσεις . ' Ανα

άντίθετοι πρός τάς άπόψεις τοϋ ρυθμιστοϋ τοϋ πολιτεύμα

μένει μέ βεβαιότητα τήν λαϊκήν έτυμηγορίαν ή όποία θά

τος. Διέψευσεν οϋτω, διά μίαν άκ:όμη φοράν, τούς πολιτι

κρίνη. Καί ή κρίσις της δικαία θά εΙναι.

κούς άντιπάλους του, οί δποίοι μέ άχαλίνωτον δρμήν κ:αί

μέ θολήν άπό τό κ:ομματικ:όν πάθος διάνοιαν άπέδιδον είς

Έξάλλου, ή «Καθημερινή», εύθύς μετά τήν έκδή

τόν άρχηγόν τής 'Εθνικής Ριζοσπαστικής 'Ενώσεως κ:α

λωση τής κρίσεως, ε{χε χαρακτηρίσει ώς «εύτύχημα»

ταχθονίους σκέψεις καί τάσεις δικτατορικάς .

τό γεγονός δτι ή τελευταία αύτή δέν έκδηλώθηκε «εiς

n

Άλλωστε,

σύμφωνος πρός τάς θεμελιώδεις αύτάς άρχάς τής δημο

κρατίας καί τοϋ ύγιοϋς κοινοβουλευτισμοϋ, ύπήρξεν δλη ή
πολιτεία του άφ' ή ς άνέλαβε τάς εύθύνας τής διακυβερνή
σεως τής χώρας . Καί συνεπής πρός !:αυτόν καί τάς άρχάς

του, ύπέβαλε τήν παραίτησίν του άμέσως {iμα διεγράφη τό

πρωτον ίχνος διαφοράς άντιλήψεων μεταξύ Κυβερνήσεώς
καί άνωτάτου άρχοντος. Δέν έκ:αιροσκόπησε καί δέν ήνέ

χθη άμφιβόλους καταστάσεις καί άνορθοδόξους συμβιβα
σμούς.

'Αλλ' δμως, άπερχόμενος δ Καραμανλής μεθ' δλης

στιγμήν διεθνους άνωμαλίας»:
'Ένα κράτος συντεταγμένον, μέ τάς δυνάμεις τής τάξε

ως άρτίως συγκροτημένας καί πειθαρχούσας ε{ς τήν άπρό
σωπον ί\ννοιαν τής Πολιτείας, διασφαλίζει εtς τό εθνος
τήν άπόλυτον δμαλότητα καί άφοπλίζει οίανδήποτε διάθε 

σιν έκμεταλλεύσεως τής έκκρεμότητος.

Καί σέ νεώτερο σχόλιο, μέ άναφορά στήν παραί

τηση του Κ . Καραμανλή:

τής Κυβερνήσεώς του, δικαιοϋται νά ί\χη δλην τήν ύπερη

'Η άπόφαση αύτή τοϋ άρχηγοϋ τής ΕΡΕ ύπήρξεν, άπό

φάνειαν κ:αί άκεραίαν τήν ίκανοποίησιν διά τό συντελε

πάσης άπόψεως άξιέπαινος. Διότι δέν διευκολύνει άπλως

σθέν μεγαλειωδες πράγματι εργον, διά τήν άνασυγκρότη

τόν άνώτατον άρχοντα εtς τάς κινήσεις του, άλλ' άπο

σιν τής χώρας, τήν άνόρθωσιν τής οΙκονομίας της καί τήν

τρέπει σοβαρωτέρας έμπλοκ:άς, αί δποίαι θά ήτο δυνατόν

άνύψωσιν τοϋ βιοτικοϋ έπιπέδου τοϋ λαοϋ.

νά προέλθουν έκ τής έμμονής είς ώρισμένας θέσεις ...

Καραμανλής, άπερχομένη Κυβέρνησις κ:αί ή πλειοψη
φία έφ'

ή ς έστηρίζοντο, συμμερίζονται τήν ύπερτάτην

ίκ:ανοποίησιν: 'Απέρχονται μέ τήν κεφαλήν ύψηλά.

... 'Ο Κ .

Καραμανλής άπέδειξε, διά τής χθεσινής άποφά

σεώς του, δτι γνωρίζει νά θέτει τό γενικ:ώτερον συμφέρον
δχι μόνον ύπεράνω τοϋ κομματικοϋ, άλλά κ:αί τοϋ προσω

Ούδέποτε είς τήν πατρίδα μας έγένοντο εργα τοιαύτης

πικοϋ. 'Ελάχιστοι δέ πολιτικοί άνδρες εχουν αύτήν τήν

έκτάσεως καί τοσαύτης σοβαρότητος δσα έγένοντο έπί

άνωτέραν συνείδησιν εύθύνης καί καθήκοντος. 'Ανεξαρτή

Καραμανλή . Δέν ύπάρχει ξένος έπισκ:επτόμενος τήν 'Ελλά

τως των λόγων οί δποίοι προεκάλεσαν τήν διαφωνίαν, αύ

δα δ δποίος νά μή μένη εκπληκτος διά τήν σημειωθείσαν

τή καθεαυτή άποτελεί βαρυσήμαντον γεγονός, τοϋ δποίου

έντός τόσον μικροϋ χρονικοϋ διαστήματος τεpαστίαν πρό

αί διαστάσεις θά προσδιωρίζοντο άπό τάς μεταγενεστέρας

οδον.
'Επί μίαν δλόκληρον όκ:ταετίαν δ έλληνικός λαός άπή
λαυσε σταθερότητα πολιτικήν καί οίκ:ονομικήν, δμοίαν
τής δποίας ούδέποτε άλλοτε εΙχε γνωρίσει.

πρωτοβουλίας τοϋ κ. Καραμανλή. Ούτος ήθέλησε νά τίς
περιωρίσει είς τό έλάχιστον, προσφέρων άκόμη μίαν ύπη

ρεσίαν εtς τόν τόπον καί είς τό Στέμμα.

Καί αύτό άκριβως άπετέλει τό κάρφος τό δποίον εΙχεν

'Αντίθετα, τά άντιπροσωπευτικά όργανα του άν

έμπαγή όχι μόνον είς τούς όφθαλμούς άλλά καί ε{ς τήν

τιπολιτευτικου τύπου διέβλεψαν στήν πρωτοβουλία
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του άνώτατου c'iρχοντα, κατά κύριο λόγο, τό άποτε

τό Αονδίνον διά νά παραστή είς τούς γάμους τής

λεσματικό μέσο γιά τήν άπομάκρυνση τοu Κ. Καρα

πριγκιπίσσης 'Αλεξάνδρας, συνέστησε κατ' έπανά

μανλή άπό τήν έξουcrία. Χαρακτηριστική ύπήρξε ή

ληψιν τήν ματαίωσιν τής έπισκέψεως. Εlχε τόν φό

άναγγελία τής παραιτήσεως του πρωθυπουργοί) άπό

βον -δ δποίος έπαλήθευσεν- ότι οί άριστεροί θά

τήν έφημερίδα «'Ελευθερία», μέ είδησεογραφικούς

έπωφελουντο τής παρουσίας της είς τό Αονδίνον διά

τίτλους, δπως «Ό Κ. Καραμανλής έπαύθη ... Ό βα

νά δημιουργήσουν θόρυβον εlς βάρος τής 'Ελλάδος,

σιλεύς έξηγεί γιατί άπέπεμψε τόν κ. Καραμανλήν»

πράγμα τό δποίον, όπως διεμήνυσε είς τόν βασιλέα,

καί σέ κύριο c'iρθρο μέ τόν τίτλο «'Αρχή σοφίας»,

έκτός τών άλλων, θά έδυσχέραι νε καί τήν έπίσημον

μεταξύ c'iλλων, έπεσήμαινε:

έπίσκεψίν των είς τό Αονδίνον. Τούς φόβους του

·Η χώρα καί τό Στέμμα άπηλλάγησαν χθές της θανασί
μου περιπτύξεως τοu Κ. Καραμανλή ... αίσθημα γενικής
άνακουφίσεως θά δοκιμάση σήμερον δ έλληνικός λαός.

'Αντιλαμβάνεται ότι τά προβλήματα, πού έσωρεύθησαν
καί περιεπλέχθησαν, ε{ναι πολλά. 'Αλλ' &χει, δικαίως,
τήν πεποίθησιν ότι ή χθεσινή παύσις του εύνοουμένου

έστήριζεν είς τό γεγονός ότι άπό έξαμήνου ή ΕΔΑ
καί δ διεθνής κομμουνισμός άνέπτυσσον έντονον

δραστηριότητα δυσφημίσεως τής 'Ελλάδος είς τό
έξωτερικόν. Πρός τόν σκοπόν αύτόν έγένοντο διά
φοροι διασκέψεις τών άριστερών είς τήν 'Ιταλία ν,
τήν Γαλλίαν καί, όλίγας μόνον ήμέρας πρό τής με

άποτελεί άρχήν σοφίας καί έλπίδος. Τό άδιέξοδον &σπασε .

ταβάσεως έκεί τής βασιλίσσης, είς τήν Άγγλίαιί,

Καί τώρα μέ τήν καλήν θέλησιν όλων μας, δ τόπος ήμπορεί

χωρίς όμως αί διασκέψεις αύται νά έπιτύχουν νά δη

νά έπανέλθη είς τήν εύθείαν της δμαλότητος καί της δημο

μιουργήσουν ένδιαφέρον είς τήν διεθνή κοινήν γνώ

κρατίας.

μην.

Τέλος, τό «Βήμα» διατύπωσε τίς άκόλουθες άπό
ψεις:

'Η βασίλισσα, έν τούτοις, παρά τάς συστάσεις
του, έπραγματοποίησε τήν έπίσκεψίν της, μέ τά γνω

στά άποτελέσματα, τά όποία ύπήρξαν μειωτικά όχι

·Η δημιουργηθείσα πολιτική κρίσις δέν προέρχεται

μόνον διά τό πρόσωπον τής βασιλίσσης, άλλά καί

άπό τάς διαφοράς άftόψεων μεταξύ Στέμματος καί Κυβερνή

διά τήν χώραν, λόγω τής έκτάσεως καί του τόνου, δ

σεως, ώς πρός τήν σκοπιμότητα της πραγματοποιήσεως

δ ποίος έδόθη είς τάς έπιθέσεις κατά τής ·Ελλάδος έξ

του βασιλικοu ταξιδίου είς τό Λονδίνον. ΕΙναι καρπός καί

άφορμής του έπεισοδίου 'Αμπατιέλλου.

κατάληξις της όλης άνωμάλου καταστάσεως πού &χει δη
μιουργηθfi είς τήν χώραν λόγω της πολιτείας του εως τώρα
κυβερνώντος κόμματος, τfjς βασίμου άμφισβητήσεως τfjς
νομιμότητος τfjς Κυβερνήσεως, του παραγοντισμοu πού
άναπτύσσεται είς τάς περιπτώσεις αύτάς καί των συγκρού
σεων πού κατ' άνάγκην δημιουργοuνται! uοσον διά τήν

σημειωθείσαν διάστασιν έπί του θέματος του βασιλικοί)

Μόλις δ Κ. Καραμανλής έλαβε γνώσιν του έπει
σοδίου, συνέστησε όπως τό άντιπαρέλθουν, άποφεύ
γοντες τήν δημιουργίαν θορύβου.

'Αντί τούτου, ή

βασίλισσα έφερεν ή ίδία είς τήν δημοσιότητα διά

του έλληνικου τύπου τό έπεισόδιον καί έζήτησεν

άπό τόν ύπουργόν τών 'Εξωτερικών όπως, άφ' ένός

ταξιδίου, δέν &χει τά ούσιαστικά έλατήριά της είς τό θέμα

μέν προβή εlς σχετική ν άνακοίνωσιν, άφ' έτέρου δέ

καθ' έαυτό, τό δποίον έστάθη άπλώς άφορμή μιίiς άναμε

καλέση τόν ΥΑγγλον πρέσβυν καί του ζητήση έξηγή

τρήσεως δυνάμεων καί της έκκαθαρίσεως ώρισμένων άν

σεις διά τά λαβόντα χώραν είς βάρος της έπεισόδια

ταγωνισμών, μέ ταυτόχρονον προσπάθειαν έπιδείξεως ίσχύ

έν Αονδίνω. Πέραν αύτών, έζήτησε καί ή ίδία άπό

ος. 'Εάν είς όλα αύτά προστεθοuν καί α{ διαιρέσεις έντός

τήν άγγλικήν Κυβέρνησιν ίκανοποίησιν, ένεφανίσθη

τών κόλπων τfjς παραιτηθείσης Κυβερνήσεως

δέ εlς τήν τηλεόρασιν διά νά διαψεύση τήν Άμπατι

-

πού κα

θίστανται έμφανείς καί έκ μόνων των συζητήσεων περί των

πιθανών διαδόχων σχημάτων

-

δέν μένει άμφιβολία ότι τό

εως τώρα σχfjμα &χει δριστικώς καταρρεύσει. Μέ τήν κα
τάρρευσιν του σημερινοί) σχήματος δέν άπομακρύνονται
μόνον δρισμένα πρόσωπα έκ τfjς άρχfjς. Καταρρέει &να
δλόκληρον καθεστώς, μιά δλόκληρη κατάσταση πραγμά

έλλου. Συνεπεία όλων αύτών, έδημιουργήθη τοιου

τος θόρυβος περί τό έπεισόδιον, ώστε έπί έβδομάδας
δλοκλήρους νά άσχολήται δ άγγλικός τύπος καί ή

άγγλική Βουλή μέ τό θέμα κατά τρόπον μειωτικόν
διά τήν 'Ελλάδα. Του έπεισοδίου έπωφελήθη βεβαί

των, μιά δλόκληρη πολιτική . Θά ήτο λοιπόν νόθος κι έπι

ως καί δ διεθνής κομμουνισμός, διά νά έντείνη τίς

κίνδυνος ή «λύσις» πού θά συνίστατο είς άπλήν άλλαγήν

έπιθέσεις του κατά τής χώρας μας.

μερικrον προσώπων διατηρουμένου τοϋ νuν καθεστώτος,

Τά γεγονότα αύτά προεκάλεσαν έντονον άντί

είς τό δποίον θά έδίδετο άφεσις άμαρτιών διά τά εως τώρα

δρασιν τής κοινής γνώμης έν 'Ελλάδι καί έδημιούρ

συμβάντα 2 •

γησαν έν 'Αγγλία κλίμα άπρόσφορον διά τήν βασι

·Ο 'ίδιος δ Κ. Καραμανλής, σέ σημείωμα πού θά
ύπαγορεύσει μεταγενέστερα -κατά τήν διαμονή του
στό Παρίσι, άναφέρεται άναλυτικά στά γεγονότα:

λικήν έπίσκεψιν, τήν άναβολήν τής δποίας έπέβαλ
λον πλέον καί λόγοι έθνικής φιλοτιμίας, άλλά καί
λόγοι πολιτικής σκοπιμότητος. Διότι ύπήρχον έν
δείξεις καί πληροφορίαι ότι κατά τήν έπίσημον έπί

δ Κ. Καραμαν

σκεψιν του βασιλικου ζεύγους έν 'Αγγλία θά έπανε

λής πληροφορηθείς ότι ή βασίλισσα θά έπεσκέπτετο

λαμβάνοντο είς μεγαλυτέραν έκτασιν καί τά έπεισό-

«Κα~ά τάς άρχάς 'Απριλίου

1963,
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δια είς βάρος τών βασιλέων άλλά κ:αί αί συκ:οφαντι

ίδίας περιόδου, τά γεγονότα πού άκ:ολούθησαν:

κ:αί έπιθέσεις κατά τής 'Ελλάδος.
·Υπό τάς συνθήκ:ας αύτάς, ή Κυβέρνησις εκ:ρινεν

ότι όχι μόνον δέν θά έξυπηρετείτο πλέον δ σκοπός
τής έπισκ:έψεως, ή όποία άπέβλεπεν είς τήν βελτίω

σιν τών σχέσεων τών δύο χωρών, άλλ' aντιθέτως θά
εδιδεν aφορμήν νά διασυρθή ή 'Ελλάς, μέ φυσικ:ήν
συνέπειαν νά δημιουργηθή ψυχρότης είς τάς σχέσεις
'Ελλάδος- 'Αγγλίας.

Τούτων δοθέvτων, ή Κυβέρνησις aπεφάσισε νά
είσηγηθή είς τόν βασιλέα τήν άναβολήν τής έπισκ:έ
ψεως δι' εύθετώτερον χρόνον. Τήν είσήγησιν τής
Κυβερνήσεως διεβίβασε δ Κ. Καραμανλής πρός τόν

βασιλέα, εύρισκ:όμενον είς τό Γύθειον, διά τοϋ κ:.
Χοϊδii, κ:αί έζήτησε όπως γίνη τήν έπομένην σχετική
άνακ:οίνωσις. Ό βασιλεύς δέν έφάνη aποδεχόμενος
τήν κ:υβερνητικ:ήν είσήγησιν, παρεκάλεσε δέ, έν πά
ση περιπτώσει, όπως άφεθή έκ:κ:ρεμές τό θέμα, διά νά

εlναι δυνατόν νά έκ:τιμηθοϋν κ:αί αί περαιτέρω έξελί

ξεις.
Έν τώ μεταξύ, παρενεβλήθη ή έπίσκ:εψις τοϋ
στρατηγοϋ Ντέ Γκ:ώλ κ:αί ή aσθένεια τοϋ βασιλέως.
'Εν άναμονή τής έπιστροφής τοϋ βασιλέως άπό τήν
θαλασσίαν άναρρωτικ:ήν έκ:δρομήν του, δ Κ. Καρα

μανλής συνεζήτησε κ:αί πάλιν τό θέμα τοϋ ταξιδίου
μέ τούς κ:υριωτ_έρους έκ: τών συνεργατών του, οί
δποίοι δμοφώνως ύπεστήριζαν ότι έπεβάλλετο ή
άναβολή τής έπισκ:έψεως. Τό aποτέλεσμα τών συζη
τήσεων αύτών κατέστησε γνωστόν είς τόν κ:. Χοϊδiiν,
δ όποίος ένημέρωσε τούς εύρισκ:ομένους εlς τάς
Σποράδας βασιλείς.
Τήν έπομένην,

5

·Ιουνίου, τόσον ή βασίλισσα

όσον κ:αί δ διάδοχος κατέστησαν γνωστόν άπό τη
λεφώνου είς τόν κ:.

'Αβέρωφ ότι δ βασιλεύς δέν

συμφωνεί μέ τήν γνώμην τής Κυβερνήσεως έπί τοϋ
θέματος. Τήν έπομέvην κ:αί τήν μεθεπομένη ν, είς δύο

άλλεπαλλήλους συσκέψεις, δ Κ. Καραμανλής συνε
ζήτησε κ:αί πάλιν μετά τών συνεργατών του τό θέμα,
άφοϋ κατέστησε είς αύτούς γνωστάς τάς aντιλήψεις
τοϋ βασιλέως. "Ολοι συνεφώνησαν ότι ή Κυβέρνη

σις επρεπε νά έμμείvη είς τήν είσήγησίν της περί
άναβολής τοϋ βασιλικ:οϋ ταξιδίου. Είς τάς συσκέψεις
αύτάς μετέσχον οί κ:. κ:. Ροδόπουλος, Κανελλόπου
λος, Παπαληγούρας, Πρωτοπαπαδάκης,

'Αβέρωφ,

Παπακ:ωνσταντίνου,

Τσάτσος,

Θεοτόκης, Ράλλης,

Πιπινέλης κ:αί Μακρής.
Κατόπιν αύτοϋ, δ Κ. Καραμανλής έζήτησε άπό

τόν βασιλέα όπως τοϋ δρ ίση άκ:ρόασι ν εύθύς άμα τή
έπιστροφή του. Ή πρώτη συνομιλία των έπραγμα
τοποιήθη τό Σάββατον,

8

'Ιουνίου, είς τά 'Α νάκ:τορα

'Αθηνών, παρισταμένου κ:αί τοϋ διαδόχου» 3 •

« Ά νέπτυξα

είς τόν βασιλέα τήν κυβερνητική ν

tiποψιν περί άναβολής τοϋ ταξιδίου, τονίσας ότι ή
άναβολή έπιβάλλεται διά δύο λόγους. Πρώτον, διότι
τά έπεισόδια τοϋ 'Απριλίου κ:αί ή εκ:τασις τοϋ προ

κληθέντος θορύβου είς βάρος τοϋ Στέμματος, τής
Κυβερνήσεως κ:αί τής χώρας έδημιούργησαν τελείως
&πρόσφορο ν κλίμα διά τήν έπίσκ:εψιν. Καί δεύτερον,
διότι ύπήρχαν πληροφορίαι ότι ταϋτα θά έπαναλη
φθοϋν κ:αί μάλιστα κατά τρόπον όργανωμένον, κατά
τήν έπίσημον έπίσκ:εψιν τών βασιλέων.

Ό φόβος

αύτός, εlπον, εlναι τοσούτω μiiλλον δικαιολογημέ
νος καθ' όσον, τόσον τό 'Εργατικό ν κόμμα, όσον
κ:αί μερίς τοϋ άγγλικ:οϋ τύπου συνεχίζουν έν όψει τής
έπισκ:έψεως τάς έπιθέσεις των έναντίον τής 'Ελλά

δος.
'Α ντικ:είμενον έκ:μεταλλεύσεως aπετέλεσαν α ι'
κ:ατηγορίαι τοϋ έγχωρίου κ:αί διεθνοϋς κ:ομμουνι

σμοϋ, αί όποίαι διά νά έμφανίσουν ώς άνελεύθερον

τό έν 'Ελλάδι καθεστώς, έπεκ:αλοϋντο συνήθως: α.
τούς καταδίκους άπό τήν έποχήν τοϋ έμφυλίου πολέ
μου κ:ομμουνιστάς, β. τόν νόμον 509 κ:αί τά ψηφίσμα

τα πού εθεταν έκτός νόμου τό Κομμουνιστικ:όν κόμ
μα, γ. τά πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων κ:αί
δ. τόν νόμον περί έκ:τοπίσεως.
"Ολα όμως τά μέτρα αύτά έλήφθησαν κατά τήν
διάρκειαν τοϋ συμμοριτοπολέμου κ:αί άπό τάς Κυβερ
νήσεις

1948-1951,

τών όποίων μετείχον κ:αί τά κόμ

ματα τοϋ Κέντρου.

'Εγώ όχι μόνον δέν προσέθεσα

τίποτα άλλά κ:αί τά μέτρα αύτά έφήρμοσα μέ έπιεί
κ:ειαν. Εlχα δέ τήν πρόθεσιν νά τά Ιiρω έν καιρώ, έάν
τό λαϊκ:όν μέτωπον τό 1956 κ:αί ή έπικ:ίνδυνος διόγ- κ:ωσις τών δυνάμεων τής ΕΔΑ, κατά τό 1958, δέν κ:α
θίστων ψυχολογικ:ώς Ιiκ:αιρον τήν Ιiσκ:ησιν παρομοί
ας πολιτικής.

Άπόδειξις:

Ό νόμος

509/1948

μοϋ έπέτρεπε,

δι' άπλής πράξεως τοϋ 'Υπουργικ:οϋ Συμβουλίου, νά
θέσω άδιαβλήτως έκτός νόμου τήν ΕΔΑ, ή όποία,
κατά κ:οινήν παραδοχήν, ήτο τό ύποκ:ατάστατον τοϋ
ΚΚΕ. Καί όμως δέν τό επραξα. Εύρήκ:α εiς τάς φυλα
κ:άς τέσσερις χιλιάδες τετρακ:οσίους ένενήντα όκ:τώ
κ:αταδίκ:οιις κ:ομμουνιστάς κ:αί τούς περιώρισα εiς 937,
μέ πρόθεσιν νά τούς περιορίσω κ:αί περαιτέρω. Εύρή
κ:α
είς

898 έκ:τοπισμένους κ:ομμουνιστάς, τούς περιώρισα
6 κ:αί έν τέλει κ:ατήργησα κ:αί τό στρατόπεδον τοϋ

'Αγίου Εύστρατίου.
Καί όχι μόνον, κατά τήν διάρκειαν τής όκ:ταετίας,

ούδέν ελαβα άνελεύθερον μέτρον -κ:αί έπροκ:άλεσα
κατ· έπανάληψιν άλλά ματαίως τούς aντιπάλους μου

νά κατονομάσουν εστω κ:αί ένα- άλλ

• aπέδειξα

τήν

δημοκρατικότητά μου μέ θετικ:άς πράξεις.

'Από τό σημείο αύτό, ό Κ. Καραμανλής άφηγεί

Ούτω, α. προσέφυγα πάντοτε είς τόν λαόν, κ:αί

ται άναλυτικ:ότερα, σέ πρόχειρες σημειώσεις του τής

όταν ήδυνάμην άδιαβλήτως νά παρατείνω τήν παρα-
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μονήν μου εlς τήν έξουσίαν, δεδομένου δτι διέθετα
τήν πλειοψηφίαν τής Βουλής, δπως συνέβη καί τό

1958

καί τό

1961· β.

μετέβαλα κατ' έπανάληψιν τόν

ρίδος του άγγλικοv τύπου, καί τόν διεθνή θόρυβο ν, δ

δποίος προεκλήθη καί δ δποίος συνεχίζεται. Παρετή
ρησα δέ δτι θά ήτο παράλογον νά προσφέρωμεν είς

έκλογικόν νόμον διά νά lκανοποιήσω αίτημα τής άν

δλους αύτούς τήν εύκαιρίαν νά έπαναλάβουν καί ύπό

τιπολιτεύσεως, μολονότι οilσχύοντες νόμοι ήσαν εύ

χειροτέραν ίσως μορφήν τάς συκοφαντικάς έπιθέ

νοϊκοί διά τό κόμμα μου· γ. συνέστησα τήν διενέρ

σεις των κατά τής 'Ελλάδος. 'Όσον αφορii τόν φό

γειαν έκλογών ύπό ύπηρεσιακάς Κυβερνήσεις, μολο

βον, τόν δποίον έξεδήλωσε δ βασιλεύς δτι θά ήτο

νότι εlχα τό δικαίωμα ώς Κυβέρνησις πλειοψηφίας

δυνατόν νά θεωρηθή ή άναβολή τής έπισκέψεως ώς

νά τάς διενεργήσω έγώ· δ. μετά τάς έκλογάς του

άπρεπής ένέργεια έκ μέρους του, παρετήρησα δτι τό

1958

καί τήν διόγκωσιν τής ΕΔΑ εlς βάρος τών κομμάτων

θέμα δέν εlναι προσωπικόν, άλλά πολιτικόν καί δτι

τοv Κέντρου, έβοήθησα τήν ένωσιν τής άντιπολιτεύ

έφ' δσον τήν εύθύνην τής άναβολής άναλαμβάνει ή

σεως ύπό τό σχήμα τής ΕΚ· ε. διά νά προστατεύσω

Κυβέρνησις, δέν ύπάρχει κίνδυνος νά παρεξηγηθή δ

τήν έλευθεροτυπίαν, έρρύθμισα τά χρέη τοv τύπου

βασιλεύς έκ μέρους τής βασιλίσσης τής Άγγλίας.

καί τό σύστημα τής φορολογίας του, διά νά τόν

'Ο βασιλεύς μέ ή ρώτησε γελώ ν άν θά έπέμενα έπί

άπαλλάξω άπό τόν κίνδυνον τών ιωβερνητικών πιέ

τών άπόψεών μου αύτών μέχρι διαφωνίας. 'Απήντη

σεων. τέλος δέ, ή παραίτησις καί ή άποχώρησίς μου

σα δτι, έφ' δσον πιστεύω δτι διά τών εlσηγήσεών

άπό τήν πολιτικήν ύπήρξαν πράξεις γνησίως δημο

μου προστατεύω τό Στέμμα καί τό γόητρον τής χώ

κρατικαί.

ρας, όφείλω νά έπιμείνω έπ' αύτών.

Οί κομμουνισταί δμως καί οί συνοδοιπόροι των

Τερματίζων τήν συζήτησιν, δ βασιλεύς μέ παρε

δέν ένδιεφέροντο ούτε διά τήν άλήθειαν ούτε διά τήν

κάλεσε νά συζητήσωμεν έκ νέου τό θέμα τήν Δευτέ

τύχη ν τών καταδίκων. Τούς ένδιέφερε ή δυσφήμησις

ραν, ώστε νά έχη τόν άπαιτούμενον χρόνον νά σκε

τής 'Ελλάδος καί τής Κυβερνήσεώς μου, τής δποίας

φθή καλλίτερον.

ψευδώς ένεφάνιζαν ώς θύματα τούς έν λόγω καταδί
κους.

Πράγματι, τήν πρωίαν τής Δευτέρας, 10ης 'Ιουνί
ου, έγενόμην δεκτός ύπό του βασιλέως εiς τά 'Ανά

Χαρακτηριστική τοv κλίματος πού έπειφάτει τό

κτορα Τατοtου, παρισταμένου καί τοv διαδόχου. 'Ο

τε έν Άγγλία καί τών ψευδών έντυπώσεων πού έδη

βασιλεύς μοv εlπεν δτι τό θέμα τόν στενοχωρεί πολύ

μιούργησεν δ διεθνής κομμουνισμός εlναι ή έπιστο

διότι καί ή μία καί ή άλλη άποψις έχουν τά ύπέρ καί

λή τήν δποίαν μοv άπηύθυναν 20 ~Αγγλοι βουλευταί

τά κατά.

καί τήν δποίαν έπέστρεψα ώς άπαράδεκτον μέ άνά

άπασχολεί ίδιαιτέρως εlναι ή έντύπωσις, ή δποία θά

λογες δηλώσεις μου.

Mov

έτόνισεν δέ δτι έκείνο τό δποίον τόν

δημιουργηθή είς τήν άγγλικήν Αύλήν, μέ τήν δποίαν

Ύπό τάς συνθήκας αύτάς ήτο φανερόν δτι δ

μάλιστα συνδέεται καί διά συγγενείας, άπό τήν άνα

κομμουνισμός δέν θά άφηνε άνεκμετάλλευτον ένα

βολήv τής έπισκέψεως, τοσούτω μiiλλον καθ' δσον

γεγονός δπως ή βασιλική έπίσκεψις, ή δποία καί λό

ύπάρχει καί τό προηγούμενον τής ματαιώσεως μελε

γω τών προηγηθέντων έπεισοδίων θά προεκάλει τό

τηθείσης έπισκέψεως έπί Κυβερνήσεως στρατάρχου

διεθνές ένδιαφέρον. τέλος, έπληροφόρησα τόν βα

Παπάγου έξ αίτίας του Κυπριακού.

σιλέα δτι ή άγγλική Κυβέρνησις, μολονότι έπισή

'Επανέλαβα είς τόν βασιλέα δτι τό θέμα δέν εlναι

μως φαίνεται έπιθυμοvσα τήν έπίσκεψιν, έρωτηθείσα

προσωπικόν καί δτι τήν εύθύνην τής άναβολής θά

έδήλωσεν δτι δέν δύναται νά παράσχη έγγυήσεις δτι

τήν άναλάβουν άπό κοινού α{ δύο Κυβερνήσεις, δε

δέν θά έπαναληφθοvν αi άπρέπειαι εiς βάρος τοv

δομένου δτι ή άγγλική Κυβέρνησις μiiς εlχε παρακα

Στέμματος καί τής χώρας.
Ό βασιλεύς μοv άπήντησεν δτι, χωρίς νά ύποτι

λέσει, έάν καταλήξωμεν είς τήν άναβολήν, νά κάμω

μεν κοινήν άνακοίνωσιν έξηγοvντες τά αίτια. Έτό

μii τά έκτεθέντα έπιχειρήματα, ή άναβολή τής έπισκέ

νισα είς τόν βασιλέα δτι θά έξετίθετο περισσότερον

ψεως θά του ή το δυσάρεστος, πρώτον διότι θά άπετέ

εlς τά όμματα τής βασιλίσσης 'Ελισάβετ, άλλά καί

λει νίκην τών προκαλεσάντων τά έπεισόδια του

διεθνώς, έφ' δσον θά έγίνετο γνωστόν δτι ήγνόησεν

'Απριλίου κομμουνιστών καί δεύτερον διότι θά έθε

έν προκειμένω τήν ύπεύθυνον γνώμην τής Κυβερνή

ωρείτο άπρέπεια έκ μέρους του νά μήν άvταποκριθή

σεώς του.

εlς τήν πρόσκλησιν, τήν δποίαν τοv άπηύθυνε ή βα

βασίλισσα τής Άγγλίας, είς παρομοίαν περίπτωσιν,

σίλισσα τής Άγγλίας.

θά συνεμορφοvτο μέ τήν γνώμην τής Κυβερνήσεώς

'Απαντώ ν εiς τόν βασιλέα, παρετήρησα δτι θά
ήτο δυνατόν νά άγνοήση κανείς καί νά περιφρονήση

της.

Tov

εlπα μάλιστα δτι εlμαι βέβαιος δτι ή

Tov έξήγησα δέ,

έν συνεχεία, διατί τό θέμα τοv

ταξιδίου, πέραν τής πολιτικής προσλαμβάνει ήδη, μέ

τούς άναρχικούς, οί δποίοι προεκάλεσαν τά έπεισό

τήν έκδηλουμένην διαφωνίαν, καί συνταγματικήν

δια, δέν δύναται δμως νά άγνοήση, δυστυχώς, τάς διε

μορφήν. τέλος, άφοv έδήλωσα είς τόν βασιλέα δτι

ξαχθείσας εiς τήν άγγλικήν Βουλή ν συζητήσεις, τάς

θά έμμείνω είς τήν είσήγησίν μου μέχρι παραιτήσε

έπιθέσεις τοv 'Εργατικού κόμματος καί μεγάλης με-

ως, του άπηύθηνα έκκλησιν δπως συμφωνήση είς
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τήν &ναβολήν τής έπισκέψεως- τοσούτω μaλλον

σταυρον του Σωτήρος, τόν δποίον καί παλαιότερον

καθ' όσον πέραν τής έπιβεβλημένης κατ' έμέ συμ

προσφερθέντα ε{χον &ρνηθή. Πράγματι, τόν Δεκέμ

μορφώσεώς του πρόξ τήν είσήγησιν τής ύπευθύνου

βριον τοv

Κυβερνήσεως, θά ίκανοποίει άπολύτως καί τό δημό

λόγω &νώτατον παράσημον εΙς άναγνώρισιν τών με

1962

δ βασιλεύς μοv προσέφερεν τό έν

σιον αίσθημα, τό δποίον δέν ήτο συνετόν εΙς τήν

γάλων, όπως έτόνισε, ύπηρεσιών μου πρός τήν χώ

προκειμένην περίπτωσιν νά άγνοηθή.

ραν.

Τελικώς, δ βασιλεύς έφάνη πειθόμενος καί συνε

'Ηρνήθη ν νά τό δεχθώ, μέ τό έπιχείρημα ότι

άφ' ένός μέν δέν ε{χα δλοκληρώσει τήν θητείαν μου

ζήτησε μαζί μου τάς έξηγήσεις πού θά έδιδε εΙς τήν

διά νά εlναι βέβαιον ότι εlμαι άξιος αύτοv, &φ' έτέ

βασίλισσα ν τής 'Αγγλίας, διά νά μ ή θεωρηθή ότι διά

ρου δέ διότι ή διάκρισις αuτή θά ένέτεινε τάς έπιθέ

τής &ναβολής του ταξιδίου τήν προσβάλλει. Κατέ

σεις κατά του Στέμματος τής έξάλλου ήδη &ντιπολι

ληξε δέ εΙς τό συμπέρασμα νά άποστείλη πρός αύτή ν

τεύσεως. Ό βασιλεύς μοv ύπέμνησε τήν περίπτωσιν

προσωπικήν έπιστολήν καί μάλιστα διά του διαδό

έκείνην καί προσέθεσεν ότι αί έπιφυλάξεις,

χου, δ δποίος θά έδιδε, μέ τήν εύκαιρίαν αύτήν, καί

δποίας διετύπωσα τότε, δέν Iσχύουν πλέον. Ηύχαρί

τάς

προφορικάς έξηγήσεις. Πρός τοvτο, δ βασιλεύς μέ

στησα τόν βασιλέα καί τόν παρεκάλεσα νά μήν έπι

παρεκάλεσε νά συναντηθώμεν καί τό άπόγευμα, διά

μείνη διότι, όπως τοv ε{πα γελών, συνήθως προσφέ

νά καταστήσωμεν δριστικήν τήν &πόφασιν.

ρεται Μεγαλόσταυρος πρός παρηγορίαν εΙς τούς

Τήν μεσημβρίαν καί ένώ, κατελθών τών 'Α νακτό
ρων, ένημέρωνα τούς συνεργάτας μου έπί τής συνο

άποπεμπομένους πρωθυπουργούς, πρaγμα όμως τό
δποίον δέν συνέβαινε εlς τήν περίπτωσίν μου.

μιλίας, μοv έτηλεφώνησεν δ κ. Χοϊδaς, δ δποίος μου

Μετά τήν κάθοδό ν μου έκ τών άνακτόρων συνεκά

ε{πεν ότι δ βασιλεύς παρακαλεί όπως, άντί του &πο

λεσα τό Ύπουργικόν Συμβούλιον, πρός τό δποίον

γεύματος, συναντηθώμεν τήν έπομένην. 'Απήντησα

&νεκοίνωσα τήν ύποβολήν τής παραιτήσεώς μου καί

εΙς τόν κ. Χοϊδaν ότι δέν έχω &ντίρρησιν, άλλ' ότι ή

τά προηγηθέντα αύτijς γεγονότα. 'Εξήγησα έπίσης

παράτασις τής έκκρεμότητος βλάπτει τήν ύπόθεσι ν

εlς τό 'Υπουργικόν Συμβούλιον τήν εlσήγησίν μου

δεδομένου ότι δ τύπος άσχολείται ήδη έντόνως μέ

εΙς τόν βασιλέα διά τήν λύσιν τής πολιτικής κρίσεως
καί έτόνισα ότι πιστεύω τόσον εΙς τήν άνάγκην τής

αύτή ν.

'Ιουνίου, &νήλθον καί πάλιν εΙς

&μέσου έκκαθαρίσεως τής καταστάσεως, ώστε ε{μαι

τά 'Ανάκτορα Τατοίου, όπου δ βασιλεύς μου έδήλω

&ποφασισμένος νά έμμείνω εΙς τήν εlσήγησίν μου

σεν έν προφανή &μηχανία ότι, έπανεξετάσας τό θέ

περί έκλογών.

Τήν έπομένην,

11

μα, κατέληξε μέ λύπην του εΙς τήν άπόφασιν όπως μή

Τό 'Υπουργικόν Συμβούλιον δμοφώνως ένέκρινε

τήν &κολουθηθείσαν πολιτικήν. 'Ο Π. Κανελλόπου

υίοθετήση τήν εlσήyησιν τής Κυβερνήσεως.

'Εξέφρασα τήν λύπην μου διότι δ βασιλεύς κατέ

λος μόνον έδήλωσεν ότι, μολονότι συμφωνεί καί αύ

ληξε εΙς μίαν άτυχή, κατά τήν γνώμη ν μου, &πόφασιν

τός, διηρωτaτο μήπως δέν έπρεπεν νά έπιμείνη ή Κυ

καί τόν παρεκάλεσα νά δεχθή τήν παραίτησίν μου.

βέρνησις εlς τήν όρθήν κατά τά άλλα εlσήγησίν

'Εν συνεχεία, τόσον ώς άρχηγός του πλειοψηφούν

της μέχρι παραιτήσεως.

τος κόμματος όσον καί ώς ύπεύθυνος μέχρι τής στι

&διανόητον νά μήν παρητείτο ή Κυβέρνησις, έφ'

Tov

&πήντησα ότι θά ήτο

γμής έκείνης σύμβουλος του Στέμματος, εlσηγήθην

όσον κατ' έπανάληψιν καί κατά τρόπον δμόφωνον

τόν διορισμόν αύστηρώς ύπηρεσιακής Κυβερνήσεως

διεπίστωσε τήν άνάγκην τής &ναβολής τής βασιλι

ή όποία δέν θά ένεφανίζετο εΙς τήν Βουλή ν, τήν διά

κής έπισκέψεως.

λυσιν τής Βουλής καί τήν προκήρυξιν τών έκλογών

έμμείνη εΙς τήν &πόφασίν της, τόσον διά λόγους &ρ

'Η Κυβέρνησις, εlπα, ώφειλε νά

έντός τών συνταγματικών προθεσμιών καί μέ τόν

χής όσον καί διά λόγους οuσίας. 'Αρχής μέν διότι ή

Ισχύοντα έκλογικόν νόμον. 'Η λύσις αύτή, προσέ

Κυβέρνησις θά συνέβαλλε εlς τήν παραβίασιν του

θεσα, όχι μόνον δέν έμποδίζει τήν πραγματοποίησι ν

πολιτεύματος έάν έδέχετο ότι δ άνεύθυνος άρχων δύ

τής έπισκέψεως, άλλά σaς δίδει καί τό πρόσχημα τής

ναται νά &γνοή τάς εΙσηγήσεις τής Κυβερνήσεως έπί

&ναβολής, έάν κατά τάς προσεχείς ήμέρας μεταβάλε

θεμάτων πολιτικών, όπως έν προκειμένω. Διά λόγους
ούσίας δέ, διότι ή Κυβέρνησις εΙλικρινώς πιστεύει

τε γνώμην.

Δέν παρέλειψα νά τονίσω εΙς τόν βασιλέα ότι ο{

ότι τήν άναβολήν τής βασιλικής έπισκέψεως τήν έπέ

αδήποτε άλλη λύσις ύπήρχε κίνδυνος νά δδηγήση

βαλλε καί ή άξιοπρέπεια καί τά συμφέροντα τής χώ

τήν χώραν εΙς περιπέτειαν μέ &προβλέπτους συνε

ρας. Νευρικότητα έπίσης έξεδήλωσεν έκ τών ύστέ

πείας. Του προσέθεσα δέ ότι θά ήτο χρήσιμον, καίτοι

ρων καί δ Σπ. Θεοτόκης, όστις ένεθάρρυνε τόν κ.

τυπικώς &νορθόδοξον, νά προκηρυχθούν έκλογαί δι

Κανελλόπουλον καί ώρισμένους βουλευτάς νά &ντι

'

'Α ναθεωρητικήν Βουλή ν, κατά τά προηγούμενα του

1911

όσον καί του

1952.

δράσουν κατά τών άποφάσεών μου.
Μετά τό πέρας του

'Υπουργικού Συμβουλίου,

Ό βασιλεύς έπεφυλάχθη νά λάβη θέσιν έπί τής

έπληροφορήθην ότι δ βασιλεύς έξέδωσε διάγγελμα,

εlσηγήσεώς μου καί μοv προσέφερε τόν Μεγαλό-

έξηγών τούς λόγους τijς διαφωνίας του μέ τήν Κυβέρ-
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vησι v. 'Α vεξαρτήτως του άτυχοίJς περιεχομένου του

Εuρώπης πού συνήλθεν άπό τόν Δεύτερον Παγκ:όσμιον Πό

διαγγέλματος, ή έvέργεια αϋτη του βασιλέως aπετέ

λεμον, εχει ήδη πραγματοποιήσει λίαν άξιολόγους προό

λεσε vέov σφάλμα δεδομένου ότι ούτος δέν δύναται

δους. ·Η έκ:βιομηχάνισις, κυρίως είς τόν τομέα τών ύφαν

κατά τό πολίτευμα νά προβαίνη είς ανακοινώσεις

τουργιών, των χημικών προϊόντων, τών τσιμέντων, τής με

πολιτικοί) περιεχομένου εl μ ή μόνον διά τής υπευθύ
νου Κυβερνήσεώς του. Τοvτο ήτο τοσούτω μiiλλον

&δικαιολόγητον,

καθ' όσον προηγουμένως εlχον

δηλώσει εiς τόν βασιλέα ότι είς τήν &νακοίνωσιν τής

ταλλουργίας κ:αί τής ναυπηγήσεως, άνεπτύχθη τόσον ωστε
ή ζήτησις τεχνικών ένδέχεται νά κ:αταστή λίαν προσεχώς
πρόβλημα

Ή

(22

'Ιουλίου).

«Washington Post», στίς 12

'Ιουνίου, χαρακτή

Κυβερνήσεως θά έκθέσω καί τήν aπqψιν τήν δποίαν

ριζε τήν άνάπτυξη τής κρίσεως ώς «πολιτικόν παρά

vπεστήριξεν δ ίδιος καί τόν ή ρώτησα aν ε[χε νά vπο

δοξον»:

δείξη τι σχετικώς.
Δέν γνωρίζω τί έμεσολάβησεν ώστε aπό τής Δευ
τέρας μέχρι τής Τρίτης νά μεταβάλη γνώμην ο βα

σιλεύς. 'Ελέχθησαν πολλά, τότε, περί παρεμβάσεως
τής βασιλίσσης καί ώρισμένων συνεργατών μου, διά

Κατά τό παρελθόν ί\τος, ή άντιπολίτευσις έπετίθετο είς
τήν βασιλικ:ήν οίκ:ογένειαν, έπικ:ρίνοντας τόν τρόπον ζωής
της, τά παλάτια της, τούς άτομικ:ούς προϋπολογισμούς της
-ώς ενα ί\μμεσον τρόπον προσβολής τής Κυβερνήσεως
Καραμανλή.

τά όποία όμως δέν δύναμαι νά αναλάβω τήν εύθύνην.
Καί, σέ μεταγενέστερο σημείωμά του, τό Σε

Πάντως, δ κ. Χοϊδiiς μοίJ έδωσε τήν aπίθανο ν έξήγη
σιν ότι δ βασιλεύς ήνοχλήθη άπό τάς έφημερίδας

πτέμβριο

τής Δευτέρας, αί δποίαι ώμίλουν περί διαφωνίας

νός δτι «δ Καραμανλής ί:δωσεν είς τήν 'Ελλάδα μίαν

Στέμματος καί Κυβερνήσεως, γεγονός τό δποίον του

άπό τάς σταθεροτέρας καί τιμιοτέρας διακυβερνή

έδημιούργη «πρόβλημα γοήτροω> 4 •

σεις είς τήν ίστορίαν του τόπου)).

1963,

δ Ντριού Πήρσον θά έξάρει τό γεγο

'Από τίς στήλες του βρετανικοί) τύπου, ή έφη με

Μέ άφετηρία τήν άναγγελία τής παραιτήσεως του
Κ. Καραμανλή, δ διεθνής τύπος έξέφρασε τή ζωηρή
συγκίνηση τής κοινής γνώμης.

Στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες, ή

Tribune»

«New York Hera1d

χαρακτήρισε τήν παραίτηση του Κ. Καρα

μανλή ώς πλήγμα όχι μόνον κατά τής 'Ελλάδος, ή
όποία έπί

7 ί:τη

ί:χαιρε σταθερliς Κυβερνήσεως, άλλά

καί κατά του ΝΑΤΟ

Times»

(12

'Ιουνίου), έν& ή

«New York

έπεσήμανε:

ρίδα

«Times)) ε{ χε, ήδη

στίς

lO

'Ιουνίου, προβάλει τό

βασικό έρώτημα:
'Εναπόκειται είς τήν έλληνικ:ήν Κυβέρνησιν ν' άπο
φασίση κατά πόσον ή πραγματοποίησις τής έπισκ:έψεως,
σκοπός τής δποίας ε{ναι νά σταθεροποιήση τήν μετά τήν
κ:υπριακ:ήν διαφοράν άποκ:ατάστασιν των φιλικών άγγλο
ελληνικών σχέσεων, θά ύπηρετήση, κατά τήν παροϋσαν
στιγμήν, τόν εϋλογον αuτόν σκοπόν.

·Η ίδια έφη μερίδα παρατηροuσε, δύο ήμέρες άρ

·Ο κ. Καραμανλής, δ δποίος, είς ρεκόρ διακυβερνή
σεως όκ:τώ περίπου έτών, ώδήγησε τήν 'Ελλάδα είς τήν
σταθερότητα κ:αί τήν εuημερίαν, αίφνιδίως ύπέβαλε τήν
παραίτησίν του ... Ή συμμαχία τοϋ ΝΑΤΟ ~χει ήδη άρκ:ε

τάς φροντίδας κ:αί ή έλληνικ:ή κρίσις ε{ναι μία δυσάρεστος,

γότερα:
·Ο κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής παρητήθη χθές άφοϋ
διετέλεσε πρωθυπουργός τής 'Ελλάδος σχεδόν όκ:τώ ί\τη ...

... Δέν ύπάρχει

βεβαιότης άν ή παράίτησις τοϋ κ: . Καρα

(14

μανλή θά άποτρέψη ή θά προκ:αλέση τήν καταιγίδα. Συνέ

τής Βοστώνης

ναι τό πολιτικ:όν τέλος τοϋ κ:. Καραμανλή. ν Αφησε τό σή

άπροσδόκ:ητος κ:αί πρόσθετος άφετηρία άνωμαλιών ...
'Ιουνίου).

στησε τόν σχηματισμόν ύπηρεσιακ:ής Κυβερνήσεως κ:αί νέ
ες έκ:λογές ... 'Εκλογές ή μη, τοϋτο δέν προορίζεται νά εΙ

• Η «Christian Science Monitor»

μα του στήν έλληνικ:ή {στορία κ:αί ύπήρξε καλόν σήμα.

υπογράμμιζε:
Κατόπιν αίώνων πενίας, ϋστερα άπό τάς κ:αταστροφάς
τοϋ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου κ:αί μετά τήν μεταπο

λεμικ:ήν κ:ομμουνιστικ:ήν έπανάστασιν, ή 'Ελλάς άνεδεί
χθη μέ σύγχρονον όψιν εuημερίας. 'Η είκ:ών τής οίκ:ονο
μικ:ής καταστάσεώς της ε{ ναι λαμπρά. ·Η έκ:βιομηχάνισις
αuξάνει, τό νόμισμα ε{ ναι ίσχυρόν κ:αί ο{ δεσμοί της μέ τόν
λοιπόν κόσμον άναπτύσσονται ... Ύπό τήν άρχηγίαν τοϋ
πρώην πρωθυπουργοϋ κ: . Καραμανλή ήρχισε τό

1960

ή

'Εκτεταμένα ήταν τά σχόλια του βρετανικοu τύ
που:

«The Economist»: • Ο κ.

Καραμανλής, δ ΥΕλλην πρωθυ

πουργός, πού κατηγορείται πάντοτε άπό τούς άντιπάλους
του δτι ε{ ναι άνθρωπος τοϋ βασιλέως, παρητήθη ήδη λόγω
άσυμφωνίας μέ τόν βασιλέα Παϋλο.

«Guardian»:

·Ο κ. Καραμανλής ε{ ναι όξυδερκ:ής κριτής

έφαρμογή τοϋ πενταετοϋς προγράμματος ... Κύριον χαρα

τής πολιτικής καταστάσεως. Διά τής παραιτήσεώς του

κ:τηριστικ:όν τής όκ:ταετοϋς παραμονής τοϋ κ:. Καραμανλή

άποδεικ:νύει δτι δέν ε{ναι «άνθρωπος τοϋ βασιλέως», ώς

είς τήν έξουσίαν ήτο δτι κ:ατώρθωσε νά δημιουργήση τήν

ισχυρίζετο ή άντιπολίτευσις, κ:αί δτι διά τής άποδοχής τής

άτμόσφαιραν έκ:είνην έντός τής δποίας θά άνεπτύσσετο ή

έπιμόνου προκλήσεως τής άντιπολιτεύσεως, υίοθετεί τήν

βιομηχανία κ:αί α{ έπιχειρήσεις.

·Αποτέλεσμα τούτου

πρότασίν της δι' έκ:λογάς ... ·Εάν δ κ:. Καραμανλής νικ:ήση

ή όποία ήτο ή τελευταία χώρα τής

κ:αί πάλιν, δπως ένίκ:ησε κατά τάς τρείς τελευταίας έκ:λογάς

ύπήρξεν δτι ή

• Ελλάς,
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άφ' δτου άνέλαβε τήν άρχήν τό

1955, ή θέσις του θά κατα
12 'Ιουνί

στή άκλόνητος (άρθρο του Ντέϊβιντ Χόλντεν,
ου) .

'Από τίς στήλες του γαλλικοί> τύπου, ή
στίς

«Aurore»,

13 'Ιουνίου, ύπογράμμιζε:

Ot

φίλοι τής 'Ελλάδος ύπεδέχθησαν μετά θλίψεως καί

Ό Κ. Καραμανλής ε{ναι ό έξυπνότερος

άνησυχίας τήν άποχώρησιν τοu κ. Καραμανλή έκ τής άρ

πολιτικός εtς την 'Ελλάδα. Διά μίαν χώραν δέ ή όποία

χής. Διότι έάν τό ευγενές τοuτο εθνος, τραυματισμένον καί

ύπήρξεν ή κοιτίς τής πολιτικής πρό

καί πλέον έτών,

έρειπωμένον άπό τήν παγκόσμιον σύρραξιν καί tόν έμφύ

καί όπου κάθε άνθρωπος εlναι πολιτικός, τοuτο σημαίνει

λιον πόλεμον, έπραγματοποίησε μίαν ταχείαν άνόρθωσιν,

πολλά. 'Απόδειξις της ίκανότητός του εlναι δτι διετέλεσε

τοuτο τό όφείλει είς τήν έπιδεξίαν δρίiσιν του κ. Καραμαν

πρωθυπουργός έπί όκτώ σχεδόν ετη. Τώρα παρητήθη. Δια

λή εtς δλους τούς τομείς. 'Εάν ό διάδοχός του εύρεθη έπί

«Dai1y Mail»:

2.000

τί; Δέν ήτο ύποχρεωμένος νά παραιτηθή. Τό κόμμα του, ή

κεφαλής ένός ευθραύστου συνασπισμοu, δέν θά δύναται νά

'Εθνική Ριζοσπαστική 'Ένωσις, εχει άσφαλη πλειοψηφί

τόν άντικαταστήση. Διότι θά στερήται τής ένεργητικότη

αν εtς τό κοινοβούλιον:

τος καί τής πυγμής, τάς όποίας έπέδειξεν άπό τόν 'Οκτώ

180

εδρας έπί

300.

Καί, έν άντιθέ

σει πρός ώρισμένους πρωθυπουργούς, τούς όποίους θά

βριον του

ήδυνάμεθα νά κατονομάσωμεν, τό κόμμα του 'ίσταται άρ

όποίου ή ελλειψις ευχόμεθα νά εlναι προσωρινή. Διότι

ραγώς όπισθέν του

(13

«Financia1 Times»:

'Ιουνίου).

Κατά τά ε τη

1955

ό ύπέροχος ούτος πολιτικός άνήρ, του

ουδείς δύναται καλύτερον αυτοu νά έπαγρυπνη έπί τής σω

1955-56, ή

'Ελλάς η ρχι

σε νά βαδίζη σταθερώς έπί της όδοu της βιομηχανικής

τηρίας τής 'Ελλάδος.

'Η

«Monde»,

τήν ίδια ή μέρα, άνήγγειλε τό γεγο

άναπτύξεως. Τό Κυπριακόν έπελύθη χωρίς νά έκτεθη είς

νός τής παραιτήσεως μέ τό γενικό τίτλο: «'Η 'Ελλά

κίνδυνον -ώς ήτο δυνατόν ευκολώτατα νά συμβή- ή

δα περνa σέ περίοδο άβεβαιότητας»:

συμμετοχή τής 'Ελλάδος εtς τήν συμμαχίαν του ΝΑΤΟ.

Διεξήχθησαν έπίσης έπιτυχείς διαπραγματεύσεις διά τήν

'Εδώ καί πάνω άπό ενα μήνα, ή σταθερή άπόφαση του

'Ελλάδος μετά τής

βασιλέως Παύλου νά πραγματοποιήσει τόν προσεχή 'Ιού

ΕΟΚ, ύπό δ ρους σαφώς ευνοϊκούς διά τήν 'Ελλάδα. 'Η

λιο έπίσημη έπίσκεψη στό Λονδίνο, εlχε προκαλέσει πολ

συντελεσθείσα ν η δη σύνδεσιν τής

χώρα παραμένει -καί θά έξακολουθήση νά παραμένη έπί

λές άντιδικίες στούς πολιτικούς κύκλους καί στήν κοινή

πολλά ετη- πτωχή, βάσει των δυτικοευρωπαϊκών κριτη

γνώμη. Πράγματι, μετά τά έξοργιστικά περιστατικά μέ θu

ρίων. 'Αλλά κατά τάς τελευταίας έκλογάς, ή Κυβέρνησις

μα τη βασίλισσα Φρειδερίκη στό Λονδίνο καί λόγω κά

ήδύνατο νά ίσχυρισθη ευλόγως δτι ε{χεν έξασφαλίσει, εν

ποιων δυσχερειών στις ελληνοβρετανικές σχέσεις, πολλοί

τι νι μέτρω, πολιτικήν σταθερότητα καί οίκονομικήν πρόο

UΕλληνες θεωρουσαν προτιμότερη την άναβολή αυτης τής

δον, παρομοίας τών όποίων ή 'Ελλάς δέν εlχε γνωρίσει

έπισκέψεως, παρότι θεωρουσαν δτι θά «έξισορροπουσε)) τό

άπό μακροu χρόνου

'Ιουνίου).

θριαμβευτικό ταξίδι στην 'Ελλάδα του στρατηγοu Ντέ

«Frankfurter Allgemeine Zeit-

μιά τέτοια άναβολή. Μετά τήν έμμονη του βασιλέως Παύ

(13

Στή Γερμανία, ή

ung»,

στίς

17

Γκώλ. 'Η Κυβέρνηση ύποστήριξε δτι θά ήταν πρέπουσα

'Ιουνίου, έπεσήμανε:

λου στήν άπόφασή του, ό Κ. Καραμανλής ύπέβαλε τήν

'Ακόμη κι' aν εχουν περάσει πολλές ήμέρες χωρίς νά

διακρίνεται σαφής λύση γιά τήν έλληνική κυβερνητική
κρίση, πάντως ίσχύουν δύο διαπιστώσεις ώς εγκυρα γεγο
νότα. Τό ενα άφορίi τόν Καραμανλή, τό άλλο τη βασιλική

Αυλή. Τό φαινόμενο ήταν όρατό ηδη άπό τίς έκλογές τής

11 ης

Μαίου

1958.

Ό θεωρούμενος τό

1955

άκόμη ώς

άγνωστος ευνοούμενος του βασιλέα, Κ. Καραμανλής, εχει

γίνει ή κυρίαρχη μορφή τής φιλοβασιλικής δεξιίiς καί κα
τόρθωσε άπροσδόκητα νά σταθεροποιήσει καί νά αυξήσει
τό προσωπικό του κuρος. 'Η σχεδόν κωμικοτραγική προ

σπάθεια κάποιων κύκλων τής Αυλης νά έκτοπίσουν τόν
Καραμανλή άπό την κορυφή του κόμματος πού στηρίζει τη
μοναρχία, εχει άποτύχει οίκτρά ώς τώρα. 'Ακόμη κι άν
άνάλογες άπόπειρες έπιτύγχαναν μερικά, πρίiγμα πού στήν

'Ελλάδα δέν μπορεί ποτέ νά άποκλεισθεί έντελώς, ό Κα
ραμανλής παραμένει μιά μορφή δοκιμασμένη μέσα άπό μιά

σχεδόν όκταετή κυβερνητική πείρα καί εlναι άδύνατον πλέ
ον νά έξοβελιστεί άπό την έθνική ζωή της 'Ελλάδος. "Α ν

Τρίτη τήν παραίτησή του καί ζήτησε γενικές έκλογές μέ τό

πλειοψηφικό σύστημα.
Φαίνεται πάντως δτι ή έπίσκεψη στό Λονδίνο εlναι
άπλώς πρόσχημα καί δτι οί λόγοι της πολιτικής κρίσεως

εlναι πολύ πιό περίπλοκοι. Στήν πραγματικότητα, πρόκει
ται γιά τόν 'ίδιο χειρισμό, μέ τόν όποίο, τό

1958,

εlχε έπι

χειρηθεί ή άπομάκρυνση του κ. Καραμανλή. 'Εδώ καί με

ρικές βδομάδες, ήταν γνωστό στήν 'Αθήνα δτι εχει προ
παρασκευαστεί παρασκηνιακά ενα έγχείρημα «πολιτικής

άντικαταστάσεωρ). Προβλέπει τήν άνατροπή του κ. Καρα
μανλή, πού βρίσκεται στήν έξουσία άπό τό

1955,

καί τό

σχηματισμό μιίiς Κυβερνήσεως συνασπισμοί) μέ τη συμμε

τοχή κάποιων φιλελεύθερων στοιχείων.

'Η

«Journal de Geneve»,

σέ άρθρο του Ρενέ Πα

γιό, τόνιζε:
'Από τοu

1955,

ετους κατά τό όποίον ό κ. Καραμανλής

άνέλαβε τήν έξουσίαν, ή 'Ελλάς άπήλαυσεν εξαιρετικής

δέν μεσολαβοuσε πολιτική άβυσσος άνάμεσά τους, θά

πολιτικής σταθερότητος, ή όποία διηυκόλυνε τήν οίκονο

μποροuσε κανείς νά πεί δτι ό Καραμανλής, άν παραβλε

μικήν καί δημοσιονομικήν άνόpθωσίν της. 'Ο κ . Καρα

φθοuν πιθανά πισωγυρίσματα, ε{ναι ετοιμος νά άκολουθή

μανλής, ό όποίος διαθέτει τήν άπόλυτον πλειοψηφίαν εtς

σει τά βήματα του μεγάλου συμπατριώτη του, Βενιζέλου, ό

τήν Βουλήν καί είς τήν ύπόθεσιν ταύτην ύπεστηρίχθη άπό

όποίος βέβαια έπίσης δέν ε{ χε πάντα τήν τύχη μέ τό μέρος

τήν κοινήν γνώμην, παραμένει κύριος του παιγνιδίου.

του.

Έάν παρεμέρισε προσωρινώς διά νά άποφευχθη κρίσις, ή
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όποία θά ήδύνατο νά ιcαταστή σοβαρά, εΙ ναι βέβαιον δτι θά

των, δλα τά άναγκαία μέτρα διά τήν άδιάβλητον διεξαγω

έπανέλθη έπί σκηνής δταν τό θελήση

γήν των έκλογών .

'Η

«Neue

Zίircher

Zeitung»

[18

'Ιουνίου].

δ. Αί έκλογαί θά διεξαχθοϋν μέ τό iσχϋον έκλογικόν

υπογράμμιζε δτι:

σύστημα ήτοι μέ τό πλειοψηφικόν, τό δποίον καί νομίμως

·Η παραίτησις τής Κυβερνήσεως Καραμανλή θέτει

άποτόμως τέρμα εiς μίαν περίοδον πολιτικής σταθερότη
τος, ή όποία προσέφερεν εiς τήν χώραν μίαν ούδέποτε έπι

τευχθείσαν προηγουμένως εύημερίαν .

τέλος, ή
'Ιουνίου

«Tages Anzeiger»

1963,

καθιερώθη

καί άναγνωρίζεται παρά πάντων ώς τίμιον

έκλογικόν σύστημα.
'Η θέσις τήν δποίαν λαμβάνει ή ΕΡΕ ένώπιον τής προ
κληθείσης κρίσεως εΙναι άπλή, τιμία καί άπολύτως δημο
κρατική. Καί τοϋτο διότι θέτει άμέσως τό δλον πολιτικόν

τής Ζυρίχης, στίς

22

υπογράμμιζε:

θέμα ύπό τήν κρίσιν τοϋ κυριάρχου λαοϋ καί άποκλείει τάς
νόθους λύσεις, αί δποίαι άποτελματώνουν καί τελικώς

'Ο παραιτηθείς ΥΕλλην πρωθυπουργός εΙ χ εν έπιτελέσει

ενα τόσον τεράστιον έργον, ώστε νά καθέξη καί εiς τό
μέλλον εναν iθύνοντα ρόλον . 'Ο κ. Καραμανλής εΙ ναι μία
πολύ ίσχυρά προσωπικότης. Κατά τά έτη τής πρωθυπουρ
γίας του ή ·Ελλάς έγνώρισε σημαντικάς προόδους είς τόν

οiκονομικόν τομέα. 'Υπερείχε δέ πάντοτε δλων τών άλλων
πολιτικών προσωπικοτήτων. 'Ο κ. Καραμανλής, άπό τής

έποχής τοϋ θανάτου τοϋ στρατάρχου Παπάγου, εΙναι μία
άπό τάς πλέον iσχυράς ήγετικάς προσωπικότητας τής
·Ελλάδος. 'Επί των ήμερων του ή 'Ελλάς έγνώρισε μίαν

άνευ προηγουμένου οίκονομικήν πρόοδον . Αύτή ή χώρα, ή

άποσυνθέτουν τόν δημόσιον βίον τής χώρας.
Ή ΕΡΕ, έχουσα έμπιστοσύνην εiς τόν λαόν, άπετάθη
πάντοτε εiς αύτόν άρνηθείσα συμβιβασμούς ο{ όποίο ι άπο
τελοϋν τήν κακήν κληρονομίαν τοϋ παρελθόντος καί οί
δποίοι δέν άνταποκρίνονται ε{ς τάς σημερινάς έσωτερικάς
καί διεθνείς πολιτικάς συνθήκας.
Έκπλησσόμεθα ώς έκ τούτου, διότι ή άντιπολί-.~υσις,
ή όποία έπιμόνως έζήτει έκλογικήν άναμέτρησιν, τώρα
πού τής προσφέρεται, άναζητεί προσχήματα διά νά τήν
άναβάλη ή καί νά τήν άποφύγψ> .

Τήν έπομένη,

13

'Ιουνίου, δ Κ. Καραμανλής συ

όποία ήτο ύποανάπτυκτος, έχει άλλάξει έντελώς μορφήν.

ναντάται μέ τόν διευθυντή του πολιτικου γραφείου

·Οπωσδήποτε, δ λα δσα έχει έπιτελέσει δ κ. Καραμανλής

του βασιλέως, Κ. Χοϊδά. Μέ άφορμή τή φημολογία

θά τόν έπαναφέρουν είς τόν ήγετικόν ρόλον του 5 •

δτι δ πρωθυπουργός μετά τή συνάντηση αύτή υπανε
χώρησε στίς άπόψεις του, έκδόθηκε άπό τήν ΕΡΕ ή

12-13 IOYNIOY 1963

άκόλουθη νέα άνακοίνωση:

Μετά τήν άποδοχή τής παραιτήσεως του Κ. Κα
ραμανλή, δ βασιλεύς εγκαινιάζει τίς διαβουλεύσεις

μέ έκπροσώπους τών κομμάτων, προκειμένου νάκα

ταλήξει σέ άποφάσεις γιά τό σχήμα τής νέας Κυβερ
νήσεως.

«Πάσα ι αί είς τόν τύπον άναγραφείσαι χθές πληροφορί
αι έν σχέσει μέ τήν στάσι ν τής ΕΡΕ εΙ ναι άνακριβείς. ·Η
θέσις τής ΕΡΕ παραμένει άναλλοίωτος, ώς διετυπώθη αύτή

κατά τήν είσήγησιν τοϋ άρχηγοϋ της πρός τόν βασιλέα,
δταν ύπεβλήθη ή παραίτησις της Κυβερνήσεως» .

Τήν 'ίδια ή μέρα, δ Κ. Καραμανλής, άφου έξέτασε
άπό κοινου μέ τούς συνεργάτες του τίς πολιτικές

έξελίξεις, ένέκρινε τήν εκδοση άνακοινώσεως, μέ
άντικείμενο τή θέση τής ΕΡΕ, σέ σχέση μέ τίς δυνα
τότητες πού προσφέρονται γιά τήν έπίλυση τής κρί
σεως:

'Από τήν πλευρά του, δ άρχηγός τής άντιπολιτεύ
σεως, Γ. Παπανδρέου, δ δποίος καί δήλωσε δτι «θε

ωρεί εύτυχές γεγονός τήν Παραίτησιν του Κ. Καρα
μανλή», άρχικά υπεστήριξε τό σχηματισμό πολιτι
κής Κυβερνήσεως μέ κύρια άποστολή τήν προπαρα
σκευή «τιμίων έκλογών», γιά νά άποσαφηνίσει, στή

«'Η έκδηλωθείσα πολιτική κρίσις, συνεπεία τής παραι
τήσεως τής Κυβερνήσεώς μου, προκαλεί ύπό τάς σημερι

συνέχεια, τίς άπόψεις του μέ τήν άκόλουθη δήλωση:

νάς iδίως συνθήκας, κρίσιμον άνάσχεσιν είς τήν προσπά

«'Ο άρχηγός τής ΕΡΕ, ύποβάλλων πρός τόν βασιλέα

θειαν τής οίκονομικής καί κοινωνικής άναπτύξεως τής

τήν παραίτησίν του, είσηγήθη, κατά τήν σχετικήν άνακοί

χώρας. ·Ως έκ τούτου, έπιβάλλεται ή εύθεία καί ταχεία

νωσιν, "τόν σχηματισμόν αύστηρώς ύπηρεσιακής Κυβερ

λύσις τής δημιουργηθείσης κρίσεως, τηρουμένης δπωσδή

νήσεως, τήν διάλυσιν τής Βουλής καί τήν διεξαγωγήν

ποτε τής ύπό τοϋ Συντάγματος διαγραφομένης διαδικασί

έκλογών έντός των συνταγματικών προθεσμιών των

ας.

ήμερων καί βάσει τοϋ ισχύοντος πλειοψηφικοϋ συστήμα

'Η ΕΡΕ σταθμίζουσα τά συμφέροντα τής χώρας, είση

τος".

Ε{ναι προφανές δτι δ άρχηγός τής ΕΡΕ κατέχεται άπό

γήθη εiς τήν Α.Μ . τόν βασιλέα,
α. Τόν σχηματισμόν καθαρώς ύπηρεσιακής Κυβερνή

τήν πλάνην δτι μέ τά δύο δπλα τά όποία νομίζει δτι διαθέ
τει: τήν ύστερόβουλον νομοθέτησιν τοϋ πλειοψηφικοϋ ύπό

σεως .

β. Τήν μετά 15ημέρον διάλυσιν τής Βουλής καί προκή

ρυξιν νέων έκλογών, έντός

45

45

ήμερων, είς τρόπον ώστε νά

ύπάρξη έν τω συνόλω διάστημα

2 μηνών,

τής προηγουμένης Βουλής καί τήν νόθον πλειοψηφίαν του

ε{ς τήν σημερινήν Βουλήν, θά άσκήση έκβιασμόν καί θά

έπαρκές διά τήν

νοθεύση καί πάλιν τό άποτέλεσμα των προσεχών έκλογών .

γ . Ή ύπηρεσιακή Κυβέρνησις θά δικαιοϋται νά λάβη

εiς πλάνην. Καί άπό τήν πλάνην αύτήν θά τόν έξαγάγωμεν .

ύπό ίδία ν αύτή ς εύθύνην καί άνευ παρεμβάσεως των κομμά-

Δέν ύπάρχει άδιέξοδον. 'Καί δέν δύναται νά άσκήση τόν

τακτοποίησιν των έκλογικών καταλόγων.

Πληροφοροϋμεν τόν άρχηγόν τής ΕΡΕ δτι εύρίσκεται
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έκβιασμόν τόν δποίον έπιχειρεί. Ή ΕΚ διαθέτει τήν έμ

φίσματα . Λέγει δτι θά έδέχετο τό πλειοψηφικόν άν έκαλεί

πιστοσύνην τής μεγάλης πλειοψηφίας του έλληνικο\) λα

το δ ίδιος είς τήν έξουσίαν . ΕΙ ναι δμως καταφανή ή άντί

ου. ΕΙχεν έπομένως κομματικόν συμφέρον νά προτιμήση

φασις καί δ δόλος. 'Ο συσχετισμός του πλειοψηφικοu μέ

τό πλειοψηφικόν. Διότι δμως έμπνέεται άπό Ιδεώδη, χάριν

τάς οιασδήποτε έγγυήσεις ε{ναι παραπλανητικός, δεδομέ

του γενικωτέρου συμφέροντος πρός άποκατάστασιν του

νου δτι δ άρχηγός τής ΕΡΕ έδήλωσεν δτι ή ύπηρεσιακή

δμαλοu πολιτικοu βίου τής χώρας, έδήλωσεν δτι προτιμά

Κυβέρνησις θά ε{ναι εξουσιοδοτημένη νά λάβη κατά τήν

τήν άπλήν άναλογικήν. 'Αλλά δ άρχηγός τής ΕΡΕ τήν

κρίσιν της καί άνευ παρεμβάσεως τών κομμάτων δλα τά

πατριωτικήν αύτήν έξαρσιν τής ΕΚ θέλει νά έμφανίση ώς

άναγκαία μέτρα διά τήν άδιάβλητον διεξαγωγή ν τών έκλο

φόβον του πλειοψηφικοu καί έπιδιώκει έν συνεχεία νά

γών. Συνεπώς, ή πρότασις του άρχηγοu τής ΕΡΕ καλύπτει

άσκήση έκβιασμόν καί νά ματαιώση τήν ψήφισιν τών μέ

πλήρως τό θέμα τών έγγυήσεων, άνεξαρτήτως έκλογικοu

τρων, τά όποία ε{ναι στοιχειωδώς άπαραίτητα διά τήν διε

συστήματος» .

νέργειαν τιμίων έκλογών.

'Απορρίπτομεν τόν έκβιασμόν. Ή ΕΚ προβαίνει έπι
σήμως, ύπευθύνως, έγκαίρως είς τήν δήλωσιν δτι άποδέ
χεται τήν πρόκλησιν του άρχηγοu τής ΕΡΕ: 'Ενέργεια ν

έκλογών μέ τό ίσχοον πλειοψηφικόν σύστημα έντός

45

ήμερων . ΥΟπως δμως άνέκαθεν είχομεν διακηρύξει, προϋ

πόθεσις άποδοχής του πλειοψηφικοu ήτο δ σχηματισμός
Κυβερνήσεως "πλήρους έμπιστοσύνης", πρός άντιμετώπι
σιν του dφγανωμένου κομματικοu κράτους, καθώς καί τών
ώργανωμένων παρακρατικών συμμοριών τής ΕΡΕ. Καί ύπό

'Ο ίδιος δ Κ. Καραμανλής dφηγείται τά γεγονό
τα, σέ μεταγενέστερα ύπαγορευμένο κείμενό του, ώς

έξή ς:
«Τήν Τετάρτην,

12

Ίουνίου, δ βασιλεύς έκάλεσε

τόν πρόεδρον τής Βουλής καί, έν συνεχεία, τούς άρ
χηγούς τών κομμάτων, διά νά άκούση τάς άπόψεις

των έπί του πολιτικού θέματος. 'Από τήν θέσιν, τήν
δποίαν έλαβον ούτοι, άπεδείχθη δτι ύπεκρίνοντο,

τάς σημερινάς συνθήκας, κατόπιν τής παραιτήσεως τής

δταν έπί τόσον καιρόν ένεφανίζοντο ζητούντες

Κυβερνήσεως τής ΕΡΕ, ή κοινοβουλευτική όρθοδοξία

έκλογάς. Διότι, aν πράγματι τάς έπεθύμουν, δέν εl

ύπαγορεύει τήν άνάθεσιν τής Κυβερνήσεως πρός ένέργει

χον παρά νά άποδεχθοvν τήν πρότασιν τοv Κ. Καρα

αν έκλογών είς τήν άξιωματικήν άντιπολίτευσιν, τήν

μανλή, ή δποία τούς προσέφερεν άμέσους έκλογάς

ΥΕνωσιν Κέντρου.

μέ άδιάβλητον έκλογικόν σύστημα καί μέ ύπηρεσια

Συνοψίζομεν:

'Η

ΕΚ παραμένει άπολύτως συνεπής

πρός τάς έπαγγελίας του άνενδότου άγώνος: τίμιον κρά
τος, τίμιον σύστημα, τίμιαι έκλογαί.
'Εμμένει έπίσης άνενδότως είς τούς έπτά δ ρους μέ τούς
δποίους κατέστησε συγκεκριμένον τό τριπλοuν σύνθημα.

'Εάν δμως δ άρχηγός τής ΕΡΕ, έκμεταλλευόμενος τήν νό
θον κοινοβουλευτικήν πλειοψηφίαν του, έννοή νά ματαιώ

κήν Κυβέρνησιν παρέχουσαν πάσαν έγγύησιν διά
τήν τιμίαν διεξαγωγήν τών έκλογών.
Τήν έσπέραν τής Τετάρτης, δ Κ. Καραμανλής

έκάλεσε καί πάλιν τούς συνεργάτας του διά νά έξετά
σουν τάς σημειωθείσας έξελίξεις καί έν συνεχεία έξέ
δωσεν άνακοίνωσιν, έν τή δποία έπανελαμβάνετο ή

ση τήν ψήφισιν τών προϋποθέσεων διά τήν διενέργειαν

θέσις τής ΒΡΕ διά τήν λύσιν τής κρίσεως καί έκαμνε

τιμίων έκλογών, ή ΕΚ δίδει δύο άπαντήσεις:

περισσότερον συγκεκριμένας τάς σχετικάς προτά

Πρώτον: 'Αποδέχεται νά σχηματίση ή ίδία τήν Κυβέρ

σεις του.

νησιν τών έκλογών μέ τό πλειοψηφικόν σύστημα καί έντός

Τήν πρωίαν τής Πέμπτης, έπεσκέφθη τόν πρωθυ

τών συνταγματικών προθεσμιών. ·Επί πλέον δηλοί δτι είς

πουργόν κατ' έντολήν του βασιλέως δ κ. Χοϊδάς, δ

τοιαύτην περίπτωσιν θά κατέλθη είς τάς έκλογάς αύτοτε

δποίος του άνεκοίνωσεν δτι δ βασιλεύς προσανατο

λώς, άντιμέτωπος καί τών δύο άκρων ύπό τήν σημαίαν τής

λίζεται πρός τήν lδέαν τοv σχηματισμού Κυβερνή

άληθοuς δημοκρατίας. Καί ή δευτέρα άπάντησις ε{ναι δτι
έάν δέν πραγματοποιηθή ή πρώτη περίπτωσις καί φθάσω

μεν είς τήν Βουλήν, τότε έφ' δσον δέν έγκριθοuν έν τώ
συνόλω ο{ έπτά συγκεκριμένοι δροι, τούς δποίους έχομεν
θέσει ώς τήν έλαχίστην προϋπόθεσιν διά τήν διενέργειαν

τιμίων έκλογών καί δέν ύπάρξουν οϋτε έπαρκής χρόνος

σεως, ή δποία δμως νά έμφανισθή εlς τήν Βουλήν,
καί τοvτο διά δύο λόγους: πρώτον διότι, κατά τήν

γνώμην του τό ταξίδιον θά πρέπη νά καλυφθή άπό
Κυβέρνησιν ψηφιζομένην άπό τήν Βουλήν, ώστε νά
έχη κvρος, καί δεύτερον, διότι πιστεύει δτι εlνα.ι

οϋτε γνήσιοι έκλογικοί κατάλογοι, τότε ε{ναι προφανές

άνάγκη νά μεταβληθή δ έκλογικός νόμος καί νάκα

δτι θά ώδηγούμεθα είς ύποτροπήν έκλογικοu πραξικοπή

θιερωθή ή άναλογική. Τόv παρεκάλεσε δέ vά διατυ

ματος. Καί είς παρωδίαν έκλογών ή ΕΚ δέν πρόκειται νά

πώση έπ' αύτών τάς παρατηρήσεις του καί νά τοv

μετάσχη» .

είπη

Σέ dπάντηση τών δηλώσεων του Γ. Παπανδρέου,
dνακοινώθηκαν dπό τήν ΕΡΕ τά dκόλουθα:
«'Ο άρχηγός τής ΕΚ προσπαθεί νά διασκεδάση τήν
έντύπωσιν τήν δποίαν ένεποίησαν είς δλόκληρον τόν έλ

av

δύναται νά διεκολύνη τόν βασιλέα εlς τάς

έπιδιώξεις του αύτάς.
'Ο Κ. Καραμανλής τοv έτόνισεν άνεπιφυλάκτως
δτι θεωρεί άτυχη τήν θέσιν τήv δποίαν λαμβάνει δ

βασιλεύς καί δτι, δι

'

αύτής, θά άποσυντεθή τελικώς

δ πολιτικός βίος τής χώρας.

Tov

έξήγησε, έν συνε

ληνικόν λαόν τόσον ή θαρραλέα καί έντιμος πρότασις του

χεία, διατί ή καθαρώς ύπηρεσιακή Κυβέρνησις, τήν

άρχηγοu τής ΕΡΕ, δσον καί ή ίδική του φυγομαχία . Πρός

δποίαν έπρότειvε, δύναται νά καλύψη πλήρως τό τα

τοuτο χρησιμοποιεί κατά τήν συνήθειάν του διάφορα σο-

ξ ίδιον του Λονδίνου καί διατί, έφ' δσον ύπάρχει

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

27

ΕΙΣΉΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

άδιάβλητος έκλογικός νόμος, δέν ύπάρχει άνάγκη

Τήν έπομένην, Παρασκευήν, έτηλεφώvησεν εiς

μεταβολής αύτοv. Προσέθεσε δέ δτι άποκρούει άπο

τόν Κ. Καραμανλή ν δ κ. Χοϊδάς, δ δποίος του εlπεν

λύτως τήν άπλήν άναλογικήν, ή όποία θά έπαναφέρη

δτι ένημέρωσε τόν βασιλέα έπί τών τελευταίων άπό

τήν χώραν είς τόν γνωστόν πολυκομματισμόν καί

ψεών του καί δτι δ βασιλεύς θά έπεθύμει νά τόν άκού

τήν άκυβερνησίαν, άπό τά δ ποία συστηματική ν κατέ

ση καί πάλιν, πρίν καταλήξη εiς δριστικήν άπόφα

βαλε κατά τά τελευταία έτη προσπάθεια ν νά άπαλλά

σιν.

ξη τόν τόπον.

Τήν πρωίαν του Σαββάτου, εiς νέα ν τηλεφωνική ν

'Ο κ. Χοϊδάς του εlπεν δτι δ βασιλεύς έχει τόν
φόβον δτι, aν δέν μεταβληθή τό έκλογικόν σύστημα,

ή άντιπολίτευσις θά άπειλήση μέ άποχήν ή μέ λαϊ

έπικοινωνίαν, συνεφωνήθη άκρόασις του Κ. Καρα
μανλή παρά τώ βασιλεί, τήν πρωίαν τής Δευτέρας.

Τήν έσπέραν τής Κυριακής,
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'Ιουνίου, έπεσκέ

άπήντησε δτι, aν μέ τήν εύκαιρί

φθη τόν Κ. Καραμανλή εiς τήν οiκίαν του δ κ. Χοϊ

αν αύτή ν δέν τεθή τέρμα είς τήν μέθοδον τών πολιτι

δάς, κατόπιν προηγηθείσης τηλεφωνικής συνεννοή

κών έκβιάσεων, τό πολίτευμα θάττον ή βράδιον θά

σεως, διά νά τόν ένημερώση έπί τών τελευταίων σκέ

κόν μέτωπον.

Tov

Tov άνεκοίνωσεν δτι δ βασιλεύς

καταρρεύση. Του έδήλωσε δέ έν τέλει δτι θά ηϋχετο,

ψεων του βασιλέως.

διά τό καλόν του τόπου, νά έγκαταλείψη τάς σκέψεις

έξακολουθεί νά έχη τήν άποψιν δτι ή νέα Κυβέρνη

αύτάς δ βασιλεύς καί νά υiοθετήση τήν εlσήγησίν

σις θά πρέπει νά έμφανισθή εiς τήν Βουλήν καί νά

του, ή όποία, δσον καί άν θεωρήται τολμηρά, εlναι

έπιληφθή τής άλλαγής του έκλογικοv νόμου, του εl

πάντως τιμία καί άπολύτως δημοκρατική. Δέν παρέ

πε δέ δτι, ένώ ή Κυβέρνησις θά ήτο ύπηρεσιακή, θά

λειψε δέ νά έπιστήση τήν προσοχήν του έπί του γε

έχρησιμοποιοvντο εiς αύτήν καί

γονότος δτι, έφ' δσον διατηρεί τήν πλειοψηφίαν τής

ΒΡΕ, διά νά εlναι δυνατή ή παρακολούθησις καί ή

Βουλής, ή είσήγησίς του δέν εlναι όρθόν νά άγνοηθή

προώθησις τών τρεχόντων προβλημάτων.

4-5

στελέχη τής

άπό τόν βασιλέα. Καί προσέθεσε δτι, άν δ βασιλεύς

'Ο Κ. Καραμανλής του άπήντησε δ τι θεωρεί κα

τήν άποκρούση παρά ταvτα, θά έξετάση έάν δύναται

τά βάσιν άτυχή τήν λύσιν, τήν δποίαν προκρίνει δ

νά τόν βοηθήση.

βασιλεύς, καί του έξήγησε τούς συνταγματικούς καί

Τήν μεσημβρίαν τής αύτής ήμέρας έκάλεσε τούς

τούς ούσιαστικούς λόγους διά τούς δποίους τό Στέμ

συνεργάτας του, τούς ένημέρωσε εiς γενικάς γραμ

μα ώφειλε νά μήν άγνοήση τήν είσήγησίν του.

μάς έπί τών έξελίξεων καί έξήγησε διατί τό συμφέ

'Αλλ' άνεξαρτήτως αύτοv, προσέθεσε, ή σκέψις πε

ρον του τόπου έπιβάλλει δπως έμμείνη ή Κυβέρνησις

ρί χρησιμοποιήσεως στελεχών τής ΒΡΕ έπιβεβαιώ

εiς τήν άρχικήν της εlσήγησιν. Συνεφώvησαν γενι

νει τάς φήμας περί προθέσεως διασπάσεως του κυ

κώς, άλλά μερικοί διετύπωσαν τόν φόβον δτι τό

βερνώντος κόμματος.

πλειοψηφικόν θά δώση εlς τήν άντιπολίτευσιν τό

'Αντιληφθείς τόν ύπαινιγμόν του, δ κ. Χοϊδάς
έδηλωσεν δτι ούδεμία ύπάρχει πρόθεσις δημιουργίας

πρόσχημα τής άποχής.

Ό Κ. Καραμανλής τούς έξήγησε δτι δέν εlναι

ζητημάτων εiς βάρος τής συνοχής καί τής ήγεσίας

δυνατόν πλέον νά λειτουργήση τό πολίτευμα ύπό τό

τής ΒΡΕ. 'Ο βασιλεύς, προσέθεσε, έκαμε τήν σκέψιν

κράτος έκβιασμών καί δτι, άν ύποχωρήση, δεχόμε

αύτήν, ύπολογίζων είς τήν δήλωσίν του δτι θά τόν

νος νά έμφανισθή ή Κυβέρνησις εlς τήν Βουλήν, θά

βοηθήση εiς τήν άντιμετώπισιν τής κρίσεως.

εlσέλθη ή χώρα εlς άτέρμονα περιπέτειαν, δεδομένου

'Εν συνεχεία, δ Κ. Καραμανλής ή ρώτησε έάν δ

δ εlς τόν άλλον, μέ

βασιλεύς έκτιμά τό γεγονός δ τι έξακολουθεί τήν στι

άποτέλεσμα νά παρατείνεται ή πολιτική έκκρεμότης

γμήν αύτή ν νά έλέγχη τήν πλειοψηφίαν τής Βουλής,

δτι

oi έκβιασμοί θά διαδέχωνται

καί νά άποσυντεθοvν τά πάντα.
'Επειδή δέ, έν τώ μεταξύ, εlχον κυκλοφορήσει

καί τί θά πράξη άν, πιστεύων δτι ή διδομένη ύπό του
βασιλέως λύσις πρόκειται νά βλάψη τήν χώραν, κα

φήμαι περί συνωμοτικών ένεργειών ώρισμένων στε

ταψηφίση τήν Κυβέρνησιν, τήν δποίαν θά στείλη δ

λεχών του κόμματος καί ώρισμένων άνακτορικών,

άναξ εlς τήν Βουλήν. Ό κ. Χοϊδάς άπήντησεν δτι,

έπωφελήθη τής εύκαιρίας νά είπη εlς τούς συνεργά

έν τοιαύτη περιπτώσει, φοβείται δτι θά δδηγηθώμεν

τας του δτι δέν εlναι διατεθειμένος νά άνεχθή ούδε

εlς τήν άνωμαλίαν. Ό Κ. Καραμανλής παρετήρησε

μίαν προσπάθειαν διαβρώσεως του κόμματος ή τής

δτι θεωρεί έκπληκτικήν τήν άπάντησι ν καί δτι, κατά

πολιτικής του, έτόνισε δέ δτι, άν ύπάρχουν διαφωνί

τάς πληροφορίας του, εlς τά

αι, εlναι δυνατόν έλευθέρως νά συζητηθούν καί, χω

ύπολογίζουν, κακώς βεβαίως, εlς τήν διάσπασιν τής

ρίς πικρίας καί παρεξηγήσεις, έκαστος νά άναλάβη

πλειοψηφίας. Εlναι άληθές δτι

τάς εύθύνας του.

τών του, 'διά νά γίνουν εύάρεστοι, ένεθάρρυνον τήν

"Απαντες συνεφώνησαν δτι ούδεμία συγχωρείται

Ά νάκτορα μάλλον

2-3

έκ τών συνεργα

σκέψιν αύτήν.

νά γίνεται διασπαστική ένέργεια καί δτι ή ένότης

'Εν συνεχεία, δ κ. Χοϊδάς του άνεκοίνωσεν δτι δ

του κόμματος, ύπό τάς παρούσας συνθήκας, άποτελεί

βασιλεύς προκειμένου νά τόν δεχθή τήν έπομένην,

έθνικήν άνάγκην.

θά έπεθύμει νά γνωρίζη κατά πόσον εlχε νά του προ-
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τείνη τί διάφορον τής άρχικής του είσηγήσεως. Ό

κτορα καί εγένετο δεκτός ύπό τής Α.Μ. του βασιλέως μετά

Κ. Καραμανλής, άντιληφθείς τήν σημασίαν τής έρω

του δποίου καί εΙχε συνεργασίαν διαρκέσασαν περί τήν

τήσεως, άπήντησε ότι δέν θά έδέχετο τήν άκρόασιν

μίαν <δραν. Μετά τήν κάθοδόν του εκ των άνακτόρων, δ Κ.

ύπό όρους. 'Η πρόθεσίς του εlναι, έτόνισε, νά πείση

Καραμανλής πρόεβη είς τήν άκόλουθον δήλωσιν :

τόν βασιλέα νά πράξη τό όρθόν καί, aν δέν τόν πεί

ση, νά έξετάση έάν δύναται, καί πώς, νά τόν βοηθή
ση. Πάντως, κατέληξε, ή όλη συζήτησις τόν πείθει

«Κατά τήν σημερινή ν συνομιλίαν μου μέ τήν Α.Μ τ6ν
βασιλέα έπανέλαβον ότι έμμένω εlς τήν άρχικήν μου πρ6τασιν πρ6ς λύσιν τής δημιουργηθείσης πολιτικής κρίσεως.

ότι δ βασιλεύς άκολουθεί έσφαλμένην δδόν καί έπι

Ή Α. Μ. δ βασιλεύς μοί άνεκοίνωσεν ότι, έκτιμών κα

θυμεί νά άγνοή τό γεγονός ότι, τήν στιγμήν αvτήν,

τά τρ6πον διάφορον τήν πολιτικήν κατάστασιν τής χώρας,

έλέγχει τήν πλειοψηφίαν τής Βουλής.

δέν δύναται νά υίοθετήση τήν εlσήγησίν μου. Κατ6πιν τού

'Ο κ. Χοϊδάς διεμαρτυρήθη διά τάς άνωτέρω πα

του καί έν τή έπιθυμία μου όπως διευκολύνω τ6ν βασιλέα

ρατηρήσεις του καί του έτόνισεν ότι δ βασιλεύς τόν

εlς τ6ν περαιτέρω χειρισμ6ν του πολιτικού θέματος, άπεφά

θεωρεί πάντοτε ώς τόν μόνον πολιτικόν, έπί του
δποίου δύναται νά ύπολογίζη καί αvτός καί ή χώρα.

Κατά τήν άποχώρησίν του, τόν ήρώτησεν aν θά εl
χεν άντίρρησιν νά παρίσταται κατά τήν συνομιλίαν,
τήν δποίαν θά εlχε τήν έπομένην μέ τόν βασιλέα,
δεδομένου ότι δ βασιλεύς δέν θά εlχεν τοιαύτην άν

τίρρησιν. Ό Κ. Καραμανλής άπήντησε ότι δέν εϋ
ρισκε ότι εlναι άναγκαία ή παρουσία του καί ότι, aν
χρειασθή, θά κληθή μετά τήν συνομιλίαν.

'Εκ τής συνομιλίας του αvτής μέ τόν κ. Χοϊδάν, δ
Κ. Καραμανλής έπείσθη ότι δέν ύπήρχε πιθανότης

συνεννοήσεως μέ τό Στέμμα καί ότι τοvτο, άνεξαρτή
τως συνεπειών, ήτο άποφασισμένον νά άκολουθήση
τήν γραμμήν, τήν δποίαν έχάραξε. Ή πραγματικό
της αϋτη τόν έθετε πρό του έξής διλήμματος: η νά

σισα νά συστήσω εlς τ6 κ6μμα μου όπως συντρέξη τήν

προσπάθειαν του ρυθμιστου του πολιτεύματος πρ6ς διεΊ{θέ
τησιν τής πολιτικής κρίσεως. Ύπ6 τ6 πνευμα αvτ6 συνή
νεσα όπως καί στέλεχος του κ6μματ6ς μου χρησιμοποιη 

θή εlς τήν νέαν Κυβέρvησινι>.

'Ο Κ. Καραμανλής εκαμε καί τήν άκόλουθη πρό
σθετη δήλωση:
«Αί σχέσεις μου μέ τήν Α.Μ. τόν βασιλέα παραμέ
νουν aρισται, όπως παραμένουν άδιατάρακτοι καί αί
σχέσεις του κόμματός μου μέ τό Στέμμα».
Στή μεταγενέστερη καταγραφή τών έντυπώσεών

του, δ Κ. Καραμανλής άναφέρεται στή συνάντηση μέ

τό βασιλέα ώς έξής:

ύποκύψη είς μίαν παράλογον καί άντιδημοκρατικήν

«'Αρχομένης τής συζητήσεως εlπα είς τόν βασι

πολιτικήν, ή όποία συγχρόνως ήτο καί aδικος διά τό

λέα ότι γνωρίζω τάς τελευταίας άπόψεις του άπό τήν

κόμμα του, η νά έλθη είς άνοικτήν ρήξιν μέ τό Στέμ

συνομιλίαν μου μέ τόν κ. Χοϊδάν. Παρά ταvτα, τοv

μα, καταγγέλλων τήν πολιτικήν του ώς συνταγματι

έτόνισα, έκ καθήκοντος ίστορικοv, όφείλω νά του

κώς αvθαίρετον καί έπιβλαβή διά τήν χώραν, καί νά

έξηγήσω δι, aλλην μίαν φοράν διατί ή εlσήγησίς

άνατρέψη τήν Κυβέρνησιν, τήν δποίαν δ βασιλεύς

μου άποτελεί τήν μόνην όρθήν καί δμαλήν λύσιν τής

θά έστελλε είς τήν Βουλήν. Δέν ήδύνατο έντούτοις

πολιτικής κρίσεως καί διατί, άντιθέτως, ή λύσις τήν

νά πράξη οvτε τό ένα οvτε τό aλλο. "Αν έκαμε τό

δποίαν προέκρινεν εlναι άπό πάσης άπόψεως άτυ

πρώτον, θά ήτο &συνεπής καί άνάξιος πολιτικός- aν

χής. 'Από μακροv χρόνου έπίστευα, τοv ύπέμνησα,

έκαμε τό δεύτερον, θά ώδήγει τόν τόπον είς έπικίνδυ

ότι τά πολιτικά πράγματα τής χώρας μας, εlς όν ση

νον έθνικήν περιπέτειαν.

μείον περιήλθον, έπέβαλλον μίαν ριζικήν καί θαρ

Πρό τοv τραγικοv αvτοv διλήμματος, δ Κ. Καρα

ραλέαν άντιμετώπισιν τής καταστάσεως, ή όποία θά

μανλής άπεφάσισε νά άποχωρήση δριστικώς τής

έπραγματοποιείτο διά του πλειοψηφικοί) καί τής

πολιτικής. Μέ τήν άπόφασιν αvτήν καί μέ τήν άμυ

άναθεωρήσεως τοv Συντάγματος. Δι

δράν έλπίδα ότι ή το δυνατόν, έστω καί τήν τελευταί

έφρόντισα άπό διετίας νά καθιερώσω τό πλειοψηφι

αν στιγμήν, νά μεταβάλη δ βασιλεύς τάς σκέψεις

κόν καί νά καταθέσω καί τήν πρότασιν διά τό Σύντα

του, άνήλθεν τήν πρωίαν τής έπομένης Δευτέρας,

γμα. Θά άπετέλει δέ σφάλμα aν δέν έχρησιμοποιείτο

17

'Ιουνίου, είς τά 'Ανάκτορα Τατοίου» 6 •
ΙΟΥΝΙΟΥ

Tov έξήγησα έπίσης

διατί ή aποψις ότι, διά νά καλύψη ή νέα Κυβέρνησις

1963

'Ο Κ. Καραμανλής γίνεται δεκτός άπό τό βασι

λέα, μέ τόν όποίο καί εχει συνομιλία ώριαίας διάρ
κειας.

Μετά τή συνάντηση, έκδόθηκε άπό τήν ΕΡΕ ή

άκόλουθη άνακοίνωση:
'Ο Κ. Καραμανλής άνήλθεν τήν

αvτό δέ καί

ή εvκαιρία αvτή διά νά εlσέλθη ή χώρα είς μlαν νέα ν
καί ύγιεστέραν πολιτική ν ζωήν.

17

'

τό ταξίδιον είς τό Λ.ονδίνον, θά πρέπει νά έμφανισθή
είς τήν Βουλή ν, ήτο τελείως &βάσιμος καί ίσως ϋπο
πτος άπό τής πλευράς τών είσηγουμένων αVτήν.
'Ο βασιλεύς, άπαντών εlς τάς παρατηρήσεις μου

αvτάς, μου εlπεν ότι λυπείται διότι δέν δύναται νά
υίοθετήση τάς προτάσεις μου καί μοv έξήγησεν ότι ή

10.30

π.μ. είς τά άνά-

άναλογική έδιδε τήν εvκαιρίαν μιάς άπογραφής τών
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'Αναχώρηση yιά τή Ζυρίχη.
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πολιτικών δυνάμεων τής χώρας καί θά μaς έπέτρεπε

προηγουμένως άνέφερα, ένεθάρρυναν τόν βασιλέα

νά γνωρίσωμεν ποία εlναι ή πραγματική δύναμις του

κατά τήν διαφωνίαν.

κομμουνισμού.

Εύχαριστήσαμεν άλλήλους, διά τήν μακράν καί

Εlναι προφανές δτι τά έπιχειρήματα αύτά έχρη

γόνιμον συνεργασίαν μας, καί τόν άπεχαιρέτησα.

σιμοποιοvντο γιά νά συγκαλυφθή άπό μέν τούς έφευ

Κατελθών τών άνακτόρων έκάλεσα περί τήν με

ρέτας των ή πρόθεσις διασπάσεως τής ΒΡΕ, άπό δέ

σημβρίαν τούς συνεργάτας μου, άνακοινώσας διά

τόν βασιλέα ή έπιθυμία νά κάμη παραχωρήσεις πρός

βραχέων πρός αύτούς τάς άποφάσεις μου, τούς έξή

τήν άντιπολίτευσιν.

γησα τούς λόγους διά τούς δποίους κατέληξα εiς αύ

Tov

άπήντησα δτι δέν συμφωνώ μέ τάς άπόψεις

τάς καί παρεκάλεσα νά μή θελήσουν νά τάς συζητή

του αύτάς καί του έξήγησα διατί ή άπομάκρυνσις

σουν.

άπό τήν όρθόδοξον κοινοβουλευτικήν διαδικασίαν

προσωρινήν διοίκησιν του κόμματος, άφοv έξέδωσα

ήτα έπικίνδυνος καί διqτί α{ υποχωρήσεις είς τάς

τήν άκόλουθον άνακοίνωσιν:

'Εν συνεχεία, ά5ρισα τριμελή έπιτροπήν ώς

έκβιάσεις τής άντιπολιτεύσεως θά δδηyήσουν τελι
κώς είς πολιτειακή ν άνωμαλίαν. Καί του προσέθεσα

δτι, υπό τάς συνθήκας αύτάς, θά προτιμούσα νά άπο
χωρήσω τής πολιτικής.

Ό βασιλεύς, εlς τήν δήλωσίν μου αύτήν άντέ
δρασεν άμέσως, εlπών δτι αύτό θά ή το κακόν διά τόν
τόπον καί έπ' ούδενί λόγω τό έπεθύμει, δεδομένου

δτι θά έδημιούργει καί άμέσους καί μελλοντικάς δυ
σχερείας.

'Α ναλογισθείς τάς έπιπτώσεις, τάς δποίας θά εl
χεν ή άμεσος άνακοίνωσις τής άποχωρήσεώς μου έκ

τής πολιτικής έπί τής συνοχής του κόμματός μου,
καθώς καί τάς άντιδράσεις τής κοινής γνώμης κατά
του βασιλέως, έδήλωσα πρός αύτόν δτι θά άπομα

κρυνθώ προσωρινώς έξ Έλλάδος, έπιφυλάσσόμενος
νά λάβω δριστικήν άπόφασιν βραδύτερον καί δτι θά
συστήσω είς τό κόμμα μου νά τόν διευκολύνη εlς τήν
τακτοποίησιν του πολιτικού θέματος.

'Ο βασιλεύς, άφοv μέ ηύχαρίστησεν, μοv εlπεν
δτι εχει τήν πρόθεσιν νά χρησιμοποιήση πολιτικόν
πρόσωπον διά τήν προεδρίαν τής Κυβερνήσεως καί

μέ ήρώτησε άν θά συνεφώνουν νά χρησιμοποιήση
ένα άπό τά στελέχη του κόμματός μου.

Tov

άπήντη

σα δτι δέν θα εlχα άντίρρησιν νά χρησιμοποιήση
στέλεχος τής ΒΡΕ, άρκεί νά μήν δημιουρyηθή ή έντύ

πωσις δτι δι

,

αύτοv ένθαρρύνεται ή διάσπασις του

κόμματος. Καί ώς τοιούτον έπρότεινα τόν κ. Πιπινέ
λην. 'Ο βασιλεύς δέν έφάνη lκανοποιημένος άπό τήν
πρότασίν μου, δ δέ κ. Χοϊδaς, δστις εlχε κληθή έν τώ

μεταξύ, έπεμβαίνων κατά τρόπον άνάρμοστον, έχα
ρακτήρισεν άκατάλληλον τόν κ. Πιπινέλην. Άντέ

δρασα έντόνως, εiπών δτι έφ

'

δσον δ βασιλεύς παρά

τάς άντιθέτους είσηγήσεις μου έπιθυμεί πολιτικήν
Κυβέρνησιν, καί μάλιστα μέ πρωθυπουργόν έκ του
κόμματός μου, μόνος άρμόδιος διά τήν υπόδειξιν του
προσώπου αύτοv εlμαι έγώ. 'Ο βασιλεύς συνεφώνη

σε μαζί μου καί μέ παρεκάλεσε νά είδοποιήσω τόν κ.
Πιπινέλην νά τεθή εlς τήν διάθεσίν του.

Εlναι προφανές δτι αl άντιδράσεις κατά του κ.
Πιπινέλη δέν ώφείλοντο είς τήν &καταλληλότητά

του, άλλά εlς τό γεγονός δτι ε{χε ήδη παρασκευασθή
λύσις μέ άλλους συνεργάτας μου,

ol δ ποίοι,

δπως καί

«Κατά τήν σημερινή ν συνομιλίαν μου μέ τήν Α.Μ. τόν

βασιλέα... εlς τήν νέαν Κυβέρνησιν)) [βλ. παραπάνω σ.
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Έν συνεχεία, έκάλεσα τόν κ. Πιπινέλην, δστις
άφοv μέ ηύχαρίστησεν διότι τόν υπέδειξα ώς διάδο
χόν μου, μου έτόνισεν δτι ή το δυσχερής ή θέσις του,
δεδομένου δτι καί αύτός εlχε κηρυχθή κατά τής βα
σιλικής έπισκέψεως εlς Λονδίνον.

Tov

άπήντησα

δτι ή κατάστασις ήτα περίπλοκος καί προέτεινα τήν

λύσιν αύτήν διά νά άποφύγωμεν τά χειρότερα, δπως
θά ή το ή άνοικτή ρήξις μέ τό Στέμμα καί ή διάσπασις
του κόμματος.

Εlμαι βέβαιος δτι δ βασιλεύς δέν έπεθύμει τήν
κρίσιν. "Οταν δμως προέκυψεν ώς ένδεχομένη, δέν

υπεχώρησε καί διότι έπεθύμει νά πραγματοποιήση
τήν έπίσκεψιν είς Άγγλίαν, άλλά καί διότι έθεώρη
σε αύτή ν ώς εύκαιρίαν γιά νά κατευνάση τούς άντιπά

λους μου. Εlμαι έπίσης βέβαιος δτι εiς τήν έσφαλμέ
νην αύτήν έκτίμησιν τών πραγμάτων συνέβαλαν τό

περιβάλλον του καί δρισμένα φιλόδοξα στελέχη του
κόμματός μου, μέ τό έπιχείρημα δτι διά τής λύσεως

αύτής δχι μόνον θά έπανέλθη ή ήρεμία είς τήν χώ
ραν, άλλά θά παύσουν καί αl έπικίνδυνοι κατά του
Στέμματος έπιθέσεις τής άντιπολιτεύσεως.

'Υπήρξε μέγα άτύχημα δτι δ βασιλεύς δέν υlοθέ
τησε τότε τήν είσήγησίν μου περί άμέσων έκλογών.

Ή άνωμαλία, είς τήν δποίαν εiσήλθεν εκτοτε ή χώ
ρα, δέν όφείλεται, δπως πιστεύεται, εiς τήν παραίτη
σιν τής Κυβερνήσεώς μου, άλλά εiς τήν άδικαιολό
γητον άρνησιν του βασιλέως νά διαλύση τήν Βου

λήν. Διότι εlναι άληθές δτι, πέραν τών άλλων, εiς
τήν παραίτησίν μου ένεθαρρύνθην καί άπό τήν σκέ
ψιν δτι ή προκήρυξις τών έκλογών θά έπέφερε μίαν
έκτόνωσιν τής καταστάσεως καί θά έπέτρεπε τήν ρι
ζική ν έκκαθάρισιν του χρονίου πολιτικού προβλή
ματος τής χώρας. "Οπως άνέφερα άλλωστε καί άνωτέ

ρω, τήν άπόφασιν δπως έκκαθαρίσω τήν κατάστασιν
δι' έκλογών, τήν εlχα λάβει άπό τήν έποχήν πού
κατέθεσα τήν πρότασιν άναθεωρήσεως τοv Συντά
γματος»7.

'Ο Κ. Καραμανλής εχει άναφερθεί στά ίδια γεγο-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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'Ανταλλαγή άπόψεωv μέ τόv Π. Πιπιvέλη.

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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νότα μέ άφορμή καί σχετικό έρώτημα του Σπ. Μαρ

'Α θ . Τριανταφύλλης, καθώς καί τό ύπουργείο 'Εσω

κεζίνη :

τερικών ό Χ . Παναγιωτόπουλος.

«Αί σχέσεις μέ τόν βασιλέα ήσαν άγαθαί μέχρι
τfίς παραιτήσεώς μου. Καί πιστεύω ότι μέ λύπην έδέ

χθη τήν παραίτησίν μου. Δέν δύναται όμως νά λεχθfί
τό 'ίδιον διά τήν βασίλισσαν καί τόν διάδοχον, τών
δποίων αί έχθρικαί διαθέσεις ifρχισαν νά έκδηλουν
ται περίπου άπό τό

1961,

όπως προκύπτει άπό πολλά

καί χαρακτηριστικά περιστατικά ...

... Τόν

κ. Πιπινέλη τόν ύπεστήριξα καί τόν έπέ

βαλα έγώ ώς πρωθυπουργόν, δεδομένου ότι δ βασι
λεύς ύπεδέχθη μέ κάποιαν άπροθυμίαν τήν πρότασίν
μου. Καί άναγκάσθηκα νά του είπω: 'Αφου θέλετε
προσωπικότητα άπό τό κόμμα μου, άρμόδιος νά τήν

ύποδείξη εlμαι έγώ, έφ' όσον παραμένω άρχηγός του
κόμματος. Καί έπειδή ύποπτεύθηκα άπό μίαν παρέμ
βασιν του παρισταμένου κ. Χοϊδii ότι εlχαν κατά
νουν κάποιον έκ τών συνεργατών μου οί δποίοι έπαι 

ξαν ρόλο κατά τήν στιγμήν τής διαφωνίας, του εlπα
ότι aν έπιμένετε σέ άλλα πρόσωπα σημαίνει ότι έπι
διώκετε διάσπασιν του κόμματός μου» 8 •
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Οί προγραμματικές δηλώσεις θά άναγνωστοuν
στή Βουλή άπό τόν πρωθυπουργό στίς

24

'Ιουνίου

καί μετά δύο ήμέρες ή Κυβέρνηση θά έξασφαλίσει
τήν ψήφο έμπιστοσύνης
σύνολο

186

172

βουλευτών τής ΕΡΕ, σέ

ψήφων.

Στή διάρκεια τής σχετικής συζητήσεως, δ Π. Κα
νελλόπουλος, ώς έκπρόσωπος τής ΕΡΕ, δήλωσε δτι

ή παράταξή του, μολονότι 9έν μετέχει στή συγκρό
τησή της, θά δώσει ψήφο έμπιστοσύνης στήν Κυβέρ

νηση καί, παράλληλα τάχθηκε ύπέρ της ταχύτερης
δυνατής προσφυγής σέ έκλογές .

'Ο

άρχηγός τής

'Ενώσεως Κέντρου, Γ . Παπανδρέου, έπανέλαβε τό
αίτημά του γιά έκλογές μετά άπό παροχή έγγυήσεων

γιά τήν τίμια διεξαγωγή τους καί, ταυτόχρονα, άρνή 

θηκε τήν έμπιστοσύνη του κόμματός του στήν Κυ
βέρνηση, τής όποίας καί άμφισβήτησε τόν ύπηρεσι
ακό χαρακτήρα. Σχετικά μέ τό θέμα του έκλογικοu

συστήματος, δήλωσε δτι ή ΕΚ άποδέχεται καί τό
πλειοψηφικό καί τήν ένισχυμένη, προτιμa δμως τήν
άπλή άναλογική . Μέ ίδιαίτερη, έντούτοις , δήλωσή
τους, δ Σ. Βενιζέλος καί ό Π. Γαρουφαλιaς ε{χαν

1963

διευκρινήσει δτι θά δώσουν συμβολική ψήφο άνο

'Ο Κ. Καραμανλής, συνοδευόμενος άπό τή σύ

χfίς περιορισμένης διάρκειας, προκειμένου νά διευ 

ζυγό του, 'Αμαλία, καί τόν iδιαίτερο γραμματέα του,

κολυνθεί ή βασιλική έπίσκεψη στό Λονδίνο . 'Ο πρό

'Ιω . Ζαχαράκη , άναχωρεί γιά τή Ζυρίχη .

εδρος της ΕΔΑ, Η. 'Ηλιου, έξεδήλωσε τή δυσπιστία

Μετά τήν άναχώρηση του Κ. Καραμανλή γιά τό

του κόμματός του πρός τήν Κυβέρνηση, άλλά καί

έξωτερικό, τήν aμεση διαχείριση τών θεμάτων του

πρός τό πρόσωπο του πρωθυπουργοu . τέλος, δ άρχη

κόμματός του άνέλαβε τριμελής Διοικοuσα 'Επιτρο

γός τών Προοδευτικών, Σπ. Μαρκεζίνης, δήλωσε δτι

πή, τήν όποία ε{ χε ό 'ίδιος όρίσει, άπό τούς Κ. Ροδό

θά καταψηφίσει, έπικαλούμενος τήν aποψη δτι οί

πουλο, Π . Κανελλόπουλο καί Π . Παπαληγούρα.

ύπηρεσιακές Κυβερνήσεις ε{ναι κοινοβουλευτικά άνε
κτές μέ μοναδικό σκοπό τή διεξαγωγή τών έκλογών

19
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καί, πάντως, γιά διάστημα χρονικά περιορισμένο.

1963

' Ορκίζεται ή νέα Κυβέρνηση ύπό τόν Παναγιώτη

Πιπινέλη καί μέ τή συμμετοχή άποκλειστικά ύπερ
κομματικών προσωπικοτήτων. 'Ως ύπουργοί θά άνα
λάβουν : Συντονισμοί) Κα ρ.

'Αρλιώτης,

'Εθνικής

'Αμύνης Φ. Δραγούμης, Δικαιοσύνης Χαρ . Παγουλa
τος, 'Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων Χ ρ. Στρά

τος, οικονομικών Γ. Σωφρονόπουλος,

21
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1963

Σέ εκτακτη σύνοδο, ή κοινοβουλευτική όμάδα
τής ΕΡΕ έγκρίνει όμόφωνα τήν εκδοση τής άκόλου
θης άνακοινώσεως:
«'Η συνέλευσις τών κοινοβουλευτικών μελών τής ΕΡΕ ,

'Εμπορίου

άνασκοπήσασα τήν δλην πολιτικήν κατάστασιν, διεπί

Παν. Μαυρίκης, Βιομηχανίας Γεώργ . Δροσόπουλος,

στωσεν δμοφώνως δτι, δπως καί κατά τήν παρελθοϋσαν

Δημοσίων

Συγκοινωνιών

7ετίαν, ή ΕΡΕ ~πό τήν ήγεσίαν τοϋ Κ. Καραμανλή άποτε

'Αναστ . Ποταμιt'iνος, Γεωργίας Δ. Ταλέλλης, Κοι

λεί καί σήμερον τόν κύριον πολιτικόν παράγοντα σταθερό

νωνικής Προνοίας Ι. Κυριακός, 'Εμπορικής Ναυτι

τητος καί κοινωνικής προόδου έν τή χώρα .

ν Εργων

Γ.

Μαρκάκης,

λίας Εuαγ. Στρατήγης, ' Εργασίας Κων. Ρόκας, Προ
εδρίας Κυβερνήσεως Γρ. Παπαφλέσσας καί Βορείου
·Ελλάδος Χαρ. Φραγκίστας.
Στίς

22

'Ιουνίου θά παραιτηθουν οί Χ. Παγουλa

τος, Δ. Ταλέλλης καί Π . Μαυρίκης, οί όποίοι ε{χαν
χαρακτηριστεί άπό τήν ΕΚ ώς προσκείμενοι στήν

Θεωροϋσα δέ δτι άποτελεί έθνικόν χρέος νά διαφυλάξη
τά μεγάλα αuτά διά τήν χώραν αγαθά , άπεφάσισε νά διατη

ρήση άρραγή τήν πολιτικήν της δύναμιν καί τήν περί τόν
ήγέτην της κομματικήν συνοχήν, οuτως οοστε, στηριζομέ
νη έπί τής ψήφου τοϋ λαοϋ, νά <iναλάβη καί πάλιν ή ΕΡΕ

τήν εuθύνην τής διακυβερνήσεως τής χώρας, πρός συνέχι
σιν τοϋ δημιουργικοϋ της εργου. Συγχρόνως, ή συνέλευσις

ΕΡΕ, καί θά άναλάβουν τά άντίστοιχα ύπουργικά κα

άπεφάσισε νά προσανατολισθή πρός τήν παροχήν ψήφου

θήκοντα οί Β. Σακελλαρίου, 'Ι ω. Μπερνάρης καί

έμπιστοσύνης είς τήν ύπηρεσιακήν Κυβέρνησιν , κατ' <iρ -

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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χήν καί έφ' δσον κριθοuν ίκανοποιητικαί αί προγραμμα

γ. διά νά έπιτευχθοvν τά άνωτέρω, θά ήτο δυνατόν

τικαί της δηλώσεις, ϊνα μή ύπάρξουν άπό μέρους τής ΕΡΕ

νά γίνουν πρός τή\ι άντιπολίτευσιν λογικαί παραχω

προσκόμματα είς τό άνατεθέν είς τήν Κυβέρνησιν eργον

ρήσεις διά τήν άδιάβλητον διεξαγωγή ν τών έκλογών

καί ϊνα όδηγηθή τό ταχύτερον ή χώρα πρός έκλογάς».

καί νά συμφωνηθούν έγγυήσεις διά τήν έντός τριμή

27
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νου τό πολύ πραγματοποίησιν τών άνωτέρω» 9 •

1963

'Εγκαινιάζεται στήν 'Ελευσίνα, παρουσία του

βασιλέως, ή νέα βιομηχανική μονάδα Χαλυβουργι
κή, ή όποία προορίζεται νά ύποβοηθήσει τήν άνά
πτυξη καί άλλων βιομηχανιών. Οί νέες έγκαταστά
σεις ε{ναι άπό τίς τελειότερες τής Εύρώπης καί της
'Αμερικής, εχουν δυναμικότητα παραγωγής

500.000

τόνων χυτοσιδήρου έτησίως,

άκατέρ

γαστου χάλυβα,

500.000

300.000 τόνων

μέ προοπτική

παραγωγής μέχρι

τόνων. Τό κόστος κατασκευής τής νέας αύ

της βιομηχανικής μονάδας ύπολογίζεται σε

35

έκατ .

δολλάρια. Τό συγκρότημα θά άπασχολήσει περί
τούς

1.500

ΙΟΥΛΙΟΥ

πουλος, Π. Παπαληγούρας, Γ. Ράλλης, Α. Πρωτο

παπαδάκης καί Σ. Γκίκας, θά συνέλθουν στίς

40

έκατ. δολλαρίων.
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'Ιουλίου μέ σκοπό τήν προετοιμασία νέας συσκέψε
ως τής κοινοβουλευτικής δμάδας. Μέ τήν εύκαιρία
αύτή θά έπιβεβαιώσουν τήν έμμονή τής ΕΡΕ στήν

άνάγκη γιά τήν ταχεία διενέργεια τών έκλογών καί
τήν άρση της ύφιστάμενης έκκρεμότητας.
'Ήδη, τήν παραμονή, δ Κ. Ροδόπουλος σέ δμιλία

του στό Βόλο, ε{χε διευκρινήσει:
«Συμφώνως πρός τάς όδηγίας, τάς όποίας eδωσεν δ άρ

έργατοτεχνίτες καί ή παραγωγή του θά

έξοικονομήσει συνάλλαγμα

I

'Από τήν πλευρά τους, τά μέλη τής Διοικούσας
'Επιτροπής τής ΕΡΕ, Κ. Ροδόπουλος, Π. Κανελλό

χηγός Κ. Καραμανλής, εύθύς μετά τήν παραίτησίν του, τό

κόμμα τής ΕΡΕ μέ ψυχραιμίαν άντεμετώπισε τήν δημιουρ
γηθείσαν κατάστασιν καί, προκειμένου νά διευκολύνη τήν

1963

πραγματοποίησι ν του βασιλικοί) ταξιδίου, τό δποίον ύπήρ

'Ο Κ. Καραμανλής, μέσω του Π. Κόντα, διαβιβά

ξε καί ή κυρία άφορμή τής διαφωνίας, παρέσχε ψήφον

ζει τίς άκόλουθες δδηγίες πρός τή Διοικουσα 'Επι

έμπιστοσύνης εiς τήν Κυβέρνησιν Πιπινέλη. ~Ηδη, μετά

τροπή τής ΕΡΕ:

τήν πραγματοποίησι ν του ταξιδίου εlναι φυσικόν ή ΕΡΕ νά

«"Οπως ύπεστήριξα άρχήθεν, ή όρθή λύσις τό

άξιοί δπως eχη τόν πρώτον λόγον είς τήν ρύθμισιν του
πολιτικοί) θέματος τής χώρας. ·Η στάσις τής ΕΡΕ, ύπαγο

σον άπό άπόψεως συνταγματικής, δσον καί άπό άπό

ρεύεται πάντοτε άπό σεβασμόν πρός τούς πολιτειακούς

ψεως ούσίας, θά ήτο ή υίοθέτησις τής προτάσεώς

παράγοντας διά τής χρησιμοποιήσεως των κςηνοβουλευτι

μου περί διαλύσεως τής Βουλής καί προκηρύξεως

κών καί έν γένει νομίμων μέσων, άνευ άπειλών η άλλων

έκλογών ι'iμα τή παραιτήσει τής Κυβερνήσεως.

άντιπολιτειακών η άντισυνταγματικών έκδηλώσεων. Σέβε

Τούτου μ ή γενομένου, θά πρέπει νά έρευνηθή έάν
δύναται νά προκύψη κάτι καλόν άπό τήν περιπέτειαν

ται ή ΕΡΕ τούς φορείς δλων των έξουσιών καί συμμορφοu
ται πρός τό Σύνταγμα καί τούς νόμους».

είς τήν δποίαν ώδηγήθη ή χώρα.
Έάν, είτε λόγω κωλυσιεργείας κατά τήν συζή

3

τησιν έπί του έκλογικοv νόμου είτε λόγω έκκρεμότη

τος τών έκλογικών καταλόγων, δέν προβλέπεται ή
διεξαγωγή τών έκλογών πρό τής παρελεύσεως διμή
νου, τότε θά ή το έπιβεβλημένον νά έπιδιωχθή, μέ τήν
εύκαιρίαν αύτή ν, ή άναθεώρησις τofJ Συντάγματος, ή

όποία άποτελεί βασική ν έπιδίωξιν τofJ κόμματος καί
άνάγκην διά τήν χώραν. Ή έπιτροπή, έκτιμώσα τήν
παροvσαν κατάστασιν, δύναται νά χειρισθή τό δλον
θέμα κατά τήν κρίσιν της.
'Εκείνο τό δποίον, κατά τήν γνώμη ν μου, θά ήτο

χρήσιμον νά έπιδιωχθή εlναι:
α. ή καθιέρωσις τής ένισχυμένης άναλογικής, δι
αφυλασσομένου δμως του πλειοψηφικού διά τάς με
ταπροσεχείς έκλογάς έφ

'

δσον κακώς άποκρούεται,

άκόμη καί άπό ίδικούς μας, διά τάς προσεχείς.

β. ή προώθησις τής διαδικασίας άναθεωρήσεως
του Συντάγματος, έστω καί ι'iν πρόκειται, χάριν αύ

ΙΟΥΛΙΟΥ

1963

Ό άρχηγός της ΕΚ, Γ. Παπανδρέου, σέ συνάν
τησή του μέ τόν Π. Πιπινέλη, άπαιτεί τήν ψήφιση ώς
έκλογικου συστήματος τής άπλής άναλογικής καί
τήν άποχή τών στρατευμένων άπό τήν ψηφοφορία,

καί έκδηλώνει τή δυσπιστία του γιά τόν ύπηρεσιακό
χαρακτήρα της Κυβερνήσεως . Παράλληλα, άπειλεί

μέ άποχή άπό τίς έκλογές, άν δέν ύπάρξει «τίμιον
κράτος, τίμιον σύστημα καί τίμιαι έκλογαί».

τίς ίδιες άπόψεις, δ Γ. Παπανδρέου άναπτύσσει
καί σέ συνάντησή του μέ τό βασιλέα, στίς

7

'Ιουλί

ου, στήν Κέρκυρα.

8

ΙΟΥΛΙΟΥ

1963

'Ο βασιλεύς Παυλος καί ή βασίλισσα Φρειδερί
κη, συνοδευόμενοι άπό τόν πρωθυπουργό Π. Πιπινέ
λη, έπισκέπτονται έπίσημα τήν 'Αγγλία.

τής, νά παραταθούν αί έργασίαι τής Βουλής μέχρι

'Η ύποδοχή τους άπό τή βασιλική οίκογένεια καί

τών μέσων 'Οκτωβρίου καί νά διεξαχθούν αί έκλογαί

τήν βρετανική Κυβέρνηση, τά μέλη του βρετανικου

τέλος Νοεμβρίου.

Κοινοβουλίου -στή μεγάλη πλειοψηφία τους, καθώς
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καί άπό σημαντική μερίδα τής κοινής γνώμης καί

ήδη δμως έν οψει τών έκλογών, οί βουλευτές της ΕΡΕ

τοϋ

ύπfjρξε ικανοποιητική,

εΙ ναι φυσικό νά παραμένουν ένωμένοι. Τέλος, τόνισε

χωρίς δμως καί νά άποφευχθοϋν οί έκδηλώσεις άπο

δτι «ή γραμμή του τής &:ποκαταστάσεως τών σχέσεων

λαοϋ

τοϋ Λονδίνου,

δοκιμασίας.

μέ τά 'Ανάκτορα έδικαιώθη έκ τής &:πομακρύνσεως

Πρίν ήδη άπό τήν άφιξη τοϋ βασιλικοϋ ζεύγους,

τοϋ Κ. Καραμανλή».

δ βρετανικός τύπος εΙχε έπανειλημμένα άναφερθεί

Οί δηλώσεις τοϋ Σοφοκλή Βενιζέλου έντάσσον

στήν έπικείμενη έπίσκεψη, μέ τή μορφή εύνοϊκών ή

ταν στό πλαίσιο τής όξείας διενέξεώς του μέ τόν Γ.

δυσμενών σχολίων, ένώ παράλληλα εΙχαν έκδηλωθεί

Παπανδρέου, σχετικά μέ τή γενικότερη τακτική τής

καί δημόσιες διαμαρτυρίες -μέ πρωταγωνίστρια τήν

ΕΚ, ή όποία καί έκδηλωνόταν μέ τή μορφή συχνών

Μπέττυ 'Αμπατιέλου. 'Επεισόδια έκδηλώθηκαν κα

&:ντεγκλήσεων μεταξύ τών δύο 'ήγετών.

τά τήν άφιξη τών βασιλέων, πλησίον, στή συνέχεια,
τών 'Ανακτόρων, καθώς καί κατά τήν ε'ίσοδό τους
στό θέατρο «~Ωλντουϊτς», μέ άποτέλεσμα νά ύπάρ

ξουν τραυματισμοί καί νά γίνουν συλλήψεις.
Τήν ίδια ήμέρα, δ Π. Πιπινέλης δέχτηκε στήν

έλληνική

πρεσβεία τήν Μπέττυ

'Αμπατιέλου, ή

όποία έπέδωσε αίτηση πρός τό βασιλέα Παϋλο.
Μετά τήν άποχώρησή της, δύο 'Εργατικοί βουλευ

τές, πού τή συνόδευαν, παρέμειναν καί συνομίλησαν
μέ τόν πρωθυπουργό, δ δποίος καί ·δήλωσε, μετά τή

26
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'Ενώ εχει ήδη &:παγγελθεί &:πό τόν &:να κριτή Χ ρ.
Σαρτζετάκη ή κατηγορία γιά ήθική αύτουργία στήν
&:νθρωποκτονία έκ προθέσεως τοϋ Γρηγ. Λαμπράκη

κατά τοϋ ύπομοιράρχου Ε. Καπελόνη, καθώς καί κα
τά τοϋ Ξ. Γιοσμa, δ Γ. Ράλλης, μέ παρέμβασή του
στή Βουλή, κάμει γενική έπισκόπηση της δλης ύπο
θέσεως:

συνάντηση, δτι, σέ άπάντηση τών «γνωστών έπιχει

«Τά γεγονότα τής Θεσσαλονίκης εχουν τήν πλευράν

ρημάτων» πού τοϋ άνέπτυξαν, έξέθεσε «δ, τι προβλέ

τής ποινικής άνακ:ρίσεως, διά τής δποίας ή ΕΡΕ ένδιαφέ

πει ή έλληνική νομοθεσία έν προκειμένω»· καί συνέ

ρεται δπως έπιτευχθή ή πλήρης κ:αί ταχεία διαλεύκανσις

χισε:

του έγκ:λήματος, άν ύπάρχη εγκ:λημα, κ:αί δ κολασμός τών

«Έπωφελήθην έπίσης τής ευκαιρίας διά νά τούς τονί

σω κατ' έπανάληψιν δτι τό θέμα εlναι έσωτερικ:ής φύσεως
κ:αί δτι δ έλληνικ:ός λαός ύπέρ πάντα άλλον ε{ ναι ίδιαιτέρως
ευαίσθητος διά παν δ,τι δύναται νά έρμηνευθή ώς παρέμ
βασις είς τάς έσωτερικ:άς του ύποθέσεις».

Π. Πιπινέλης δήλωσε δτι «ή άναγγελθείσα &:πόλυσις

17

κρατουμένων καταδίκων έγένετο αύτομάτως είς

1058», καί σέ έρώτηση

Η. Ήλιου (ΕΔΑ): ~Αν ύπάρχη εγκλημα; ...

Γ. Ράλλης: Δέν ήμπορώ νά τό χαρακτηρίσω έκ τών
προτέρων, έφ' δσον συνεχίζονται αί άνακ:ρίσεις. Διά τόν
σκοπόν τής ταχείας διεκπεραιώσεως τών άνακρίσεων, τής
συλλήψεως τών ένόχων καί τής είσαγωγής των εΙς δίκην,

Σέ άπάντηση έρωτήσεων τών δημοσιογράφων, δ

έφαρμογήν τοϋ νόμου

ύπευθύνων, δποιοι κι άν εΙναι.

ίiν εχει

σχέση μέ τά έπεισόδια τοϋ Λονδίνου τό γεγονός αύ
τό, &:πάντησε δτι «ούδείς συσχετισμός δύναται νά γί
νη καί πρόκειται άπλώς περί συμπτώσεως».

κατ' έντολήν του τότε προέδρου τής Κυβερνήσεως μετέ
βην μετά του τότε ύπουργου Δικαιοσύνης κ. Παπακων

σταντίνου εΙς Θεσσαλονίκην. Καί άπόδειξις δτι ή μετάβα
σίς μας εΙς Θεσσαλονίκην ήτο έπιτυχής άπό τής άπόψεως
αύτής, εΙναι δτι δ άρεοπαγίτης κ:. Γεωργίου, δ άρμόδιος ώς
έπιθεωρητής τής περιφερείας Θεσσαλονίκης, έρωτηθείς

5

ήμέρας πρό τής παραιτήσεως τής Κυβερνήσεως Καραμαν

λή, έπί τής πορείας τής άνακρίσεως, έάν παρεμβάλλωνται

'Από τίς στήλες, τέλος, τοϋ διεθνοϋς τύπου ύπο

προσκόμματα εΙς τήν άνάκρισιν, δι' έγγράφου του πρός τό

γραμμίστηκε δτι δ Κ. Καραμανλής, σέ έρώτηση σχε

ύπουργείον Δικαιοσύνης, τό δποίον κατέθεσα προχθές,

τική μέ τά έπεισόδια σέ βάρος τών βασιλέων, &:ρνή

άνέφερεν δτι καί δ εΙσαγγελεύς έφετών κ:αί δ εΙσαγγελεύς

θηκε νά κάμει δποιαδήποτε δήλωση.

πλημμελειοδικών του άπήντησαν δτι ουδέν πρόσκομμα

15

ΙΟΥΛΙΟΥ

παρεμβάλλεται είς τάς άνακρίσεις.
Διά τήν πειθαρχικήν δίωξιν τών άξιωματικών ή δπλι

1963

τών τής χωροφυλακής ή άλλων όργάνων τής διοικήσεως,

·Ο Σ. Βενιζέλος, σέ δμιλία του στο 'Ηράκλειο,
έπαναλαμβάνει τήν ίiποψη δτι «εΙναι &:δύνατος ή

"&:-

τά όποία ύπέπεσαν εΙς παραλείψεις, επρεπε νά τηρηθή ή
καθοριζομένη ύπό του νόμου πειθαρχική διαδικασία.

ποκαραμανλοποίησις" τοϋ Κράτους, χωρίς τόν σχη

Διά νά άρχίση ή πειθαρχική δίωξις, άπεστάλη εΙς Θεσ

ματισμόν μιaς πολιτικής Κυβερνήσεως διαρκείας έκ

σαλονίκην δ άρχηγός τής Χωροφυλακής κ. Βαρδουλάκης,

τής ΕΚ καί τής ΕΡΕ>>' καί καταγγέλλει δτι ή προσπά
θειά του, δυστυχώς, &:πέτυχε διότι έτορπιλλίσθη εύ

θύς έξ &:ρχfjς &:πό τούς έντός τής ΕΚ &:ντιπάλους του.
Σέ &:πάντηση, έξάλλου, μομφών &:πό μερίδα φίλων
τοϋ Γ. Παπανδρέου, λέγει δτι «δέν εΙναι έκείνος δ
δποίος θά διασπάση τήν ΕΚ &:λλ' δτι διά τής προσπα
θείας του &:πέβλεψεν είς τήν διάσπασιν τής ΕΡΕ»·

δ δποίος μετά τήν έπάνοδόν του μετά

4 ήμέρας,

άνέφερεν

εΙς τόν άρμόδιον ύφυπουργόν 'Εσωτερικών καί είς τήν

Κυβέρνησιν δτι ύπάρχουν παραλείψεις καί δέον νά κ:ινηθή
ή διαδικασία τής πειθαρχικής διώξεως. Κατόπιν τούτου ή
Κυβέρνησις, διά νά εχη μίαν έντελώς άμερόληπτον είκόνα
τής καταστάσεως κ:αί διά νά μή δύναται ούδείς κατά τής
προκαταρκτικής αύτής διοικητικής έξετάσεως νά βάλη,
κ:αλοπίστως ή κακ:οπίστως, άπεφάσισε νά άποστείλη είς
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Ή άvαχώρηση άπό τήv 'Αθήνα καί ή ύποδοχή τοv βασιλικού ζεύγους στό Aovδivo.
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Θεσσαλονίκην τόν άρεοπαγίτην κ. Γεωργίου.

υπασπιστήν κ. Καμουτσήν, ό όποίος άνέθεσε τήν φρούρη

ΕΙδον μετά χαρίiς δτι ή ~κθεσις Γεωργίου, τέλος πάν

σιν τοϋ Λαμπράκη εiς δύο όπλίτας τής Χωροφυλακής. Πρά

των μετά τήν υποβολήν της, υίοθετήθη άπό τόν Κ. άρχηγόν

γματι οί χωροφύλακες τόν συνώδευσαν άπό τό άεροδρόμι

τής ΕΚ. Δέν ήμπορ& νά μή σiiς υπενθυμίσω δτι άπό τής

ον μέχρι τοϋ τόπου τοϋ προορισμοϋ του καί ούδεμίαν έπί

άναθέσεως είς τόν κ. Γεωργίου τής διοικητικής έξετάσεως,

θεσιν κατά τήν στιγμήν έκείνην υπέστη δ Λαμπράκης . Κα

μέχρις δτου ή διοικητική αϋτη έξέτασις δημοσιευθή, καί ό

τά τήν άποχώρησιν τοϋ Λαμπράκη, μετά τήν δμιλίαν του,

άρχηγός τής ΕΚ καί τά μέλη τοϋ κόμματός του συνεχώς

άπό τά γραφεία τοϋ ΔΣΚ, ό άστυνομικός διευθυντής Θεσσα

διεμαρτύροντο λέγοντες δτι δέν εΙναι δυνατόν νά γίνη δι

λονίκης εΙχε λάβει πρόνοιαν, έπειδή τά πνεύματα ήσαν

οικητική έξέτασις, δταν υπάρχη ποινική άνάκρισις. 'Από

λίαν έξημμένα καί εΙχον συμβή δσα λυπηρά συνέβησαν

δειξις τοϋ δτι έκείνοι ε{χον ι'ίδικρν καί ήμείς ~χομεν δίκαι

μέχρι τής στιγμής έκείνης, νά καλέση

ον, εΙναι ή προχθεσινή άγόρευσις τοϋ άρχηγοϋ τής ΕΚ, ό

μαν)), διά νά εiσέλθουν εiς αύτά ό όμιλητής καί οί μετ'

όποίος έζήτησε βάσει τής διοικητικής έξετάσεως Γεωργί

αύτοϋ ευρισκόμενοι εiς τά γραφεία, rοστε νά άποφευχθή, εί

ου νά έπιβληθοϋν πειθαρχικαί κυρώσεις.

δυνατόν, πίiν έπεισόδιον καί πiiσα κατ' αύτοϋ έπίθεσις .

6 λεωφορεία

«πούλ

'Η ~κθεσις Γεωργίου υπεβλήθη Σάββατον καί τήν Δευ

Δυστυχώς, ή μοίρα ήθέλησεν ό Λαμπράκης νά μή συμ

τέραν η Τρίτην έπρόκειτο νά δοθοϋν είς τήν δημοσιότητα

μορφωθή πρός τήν υπόδειξιν έκείνην τοϋ άστυνομικοϋ δι

τά μέτρα, τά όποία θά έλαμβάνοντο βάσει αύτή ς . ·Αλλ·

ευθυντοϋ Θεσσαλονίκης καί νά έπακολουθήση τό τραγι

άπό τό Σάββατον ε{ χε δημιουργηθή κυβερνητική κρίσις, ή

κόν γεγονός, τό δποίον ηγαγεν εiς τόν θάνατόν του. Αύτό

όποία ώδήγησεν είς τήν παραίτησιν τής Κυβερνήσεως.

δμως δέν σημαίνει δτι ή 'Αστυνομική Διεύθυνσις Θεσσα

Δέν ήτο δυνατόν, δταν τό μεγαλύτερον κόμμα τής άντι
πολιτεύσεως διεμαρτύρετο κατά τής άναθέσεως είς τόν κ .

λονίκης κατά τήν α' η β' περίπτωσιν δέν ~λαβε μέτρα

rοστε νά άποφευχθή ή έπίθεσις κατά τοϋ Λαμπράκη.

Γεωργίου διοικητικής έξετάσεως, νά έπιτίθεται κατά τής

'Επίσης δέν ε{ ναι άκριβή τά λεγόμενα δτι ούδείς συνε

Κυβερνήσεως, ή όποία δέν έπρόκειτο νά υπάρξη τήν έπομέ

λήφθη υπό τής χωροφυλακής. Τό θέμα τής συλλήψεως τοϋ

νην τής έκθέσεως. 'Εζ ή τη σα λοιπόν νά άφεθή είς τήν νέα ν

Γκοτζαμάνη εΙ ναι, βεβαίως, λίαν περίπλοκον . 'Ο 'Εμμα

Κυβέρνησιν ή άπόφασις δημοσιεύσεως η δχι τής έκθέσε

νουηλίδης δμως συνελήφθη ένεργεία τής χωροφυλακής.

ως. Διότι θά ήδύνατο ή διάδοχος Κυβέρνησις νά συμμορ

'Ο χωροφύλαξ Μάντζος μετέβη τάς πρωϊνάς rορας μετά τό

φωθή πρός τήν άξίωσιν τοϋ άρχηγοϋ τής ΕΚ καί νά μή

τραγικόν δυστύχημα εiς τήν οίκίαν του καί έπεχείρησε νά

δώση είς τήν δημοσιότητα τ~ν ~κθεσιν καί νά άναγγείλη

τόν συλλάβη. Δέν ευρέθη δμως έκεί καί συνελήφθη κατ'

τήν πειθαρχικήν δίωξιν, βάσει τής έκθέσεως, πράγμα τό

ι'ίλλον τρόπον . Αύτό δέν ~χει σημασίαν. Σημασίαν εχει δτι

όποίον έγένετο.

ή χωροφυλακή έκινήθη καί συνέλαβε τόν ενα έκτων δρα

Νομίζω δτι άπεδείχθη σήμερον, μετά παρέλευσιν ένός

στών. Καί συνεπώς τό λεχθέν δτι δήθεν δέν έκινήθησαν τά

καί πλέον μηνός, δτι ή τακτική αύτή ήτο ή όρθοτέρα καί

όργανα τής χωροφυλακής διά τήν σύλληψιν τ&ν δραστών

δτι ήτο τακτική έναντίον τής δποίας ούδείς δύναται νά

δέν ε{ναι άκριβές.

άσκήση καμμίαν κριτικήν. Διότι, ι'ίν τυχόν ή Κυβέρνησις

'Όσον άφορίi τήν περίφημον υπόθεσιν τής «συμμορίας

άνήγγειλεν δτι τούς άναφερομένους είς τήν ~κθεσιν Γεωρ

τής καρφίτσας)), εχει διευκρινισθή πρό πολλοϋ . 'Αλλ' ό

γίου, τούς παραπέμπει είς πειθαρχικόν συμβούλιον, ή τότε

άρχηγός τής ΕΚ έπεχείρησε νά τό παρουσιάση ώς νέαν

άντιπολίτευσις θά ~λεγεν δτι αύτό γίνεται διά νά λάβη ή

«καμόραν)) δρ&σαν εiς Θεσσαλονίκην. Κατά τήν ι'ίφιξιν

πειθαρχική δίωξις μίαν ~κτασιν χρονικήν, τής δποίας τό

τοϋ στρατηγοϋ Ντέ Γκώλ έκλήθησαν υπό τής άστυνομίας

τέρμα ήτο άβέβαιον. Έάν έξ άντιθέτου ό άρμόδιος υφυ

4.000

πουργός τ&ν ·Εσωτερικών άντί νά παραπέμψη τούς άξιω

περιφρούρησιν τοϋ στρατηγοϋ. Διά νά άναγνωρίζωνται

πολίται, οί δποίοι θά επρεπε νά συνδράμουν εiς τήν

ματικούς καί υπαξιωματικούς είς τό πειθαρχικόν συμβού

άπό τά άστυνομικά όργανα, τούς έδόθη τήν τελευταίαν στι

λιον, τούς έπέβαλλε τήν ποινήν, καθ' δ ε{χε δικαίωμα, θά

γμήν ενα σήμα καί τό σήμα αύτό ήτο μία καρφίτσα, τήν

ελεγεν ή άντιπολίτευσις δτι ή ποινή ή έπιβληθείσα εΙναι

δποίαν εφερον εiς τήν κομβιοδόχη ν. Καί άπό τήν ίστορίαν

λίαν έπιεικής καί δτι δέν θά ~πρεπεν ό υπουργός νά έπιβά

αύτήν, τήν δποίαν βεβαίως πρώτη ή ΕΔΑ άνεκίνησεν,

λη ποινήν, άλλά νά κινήση τήν διαδικασίαν τ&ν πειθαρχι

άλλ' ή ΕΔΑ εχει συμφέρον νά τήν προβάλλη, έν& δέν εχει

κών συμβουλίων. Διά τούς λόγους λοιπόν αύτούς ήτο όρθή

ή ΕΚ, άπό τήν ίστορίαν αύτήν εΙδε τό φ&ς ή περίφημος

ή τακτική τής άναθέσεως τής διοικητικής έξετάσεως εiς

θεωρία τής «συμμορίας τής καρφίτσας)).

τόν άρεοπαγίτην κ. Γεωργίου.

~Αν τυχόν ώρισμένοι έκ τ&ν κληθέντων εΙχον υποπέσει

·Αλλά ό κ. Παπανδρέου, όμιλ&ν προχθές είς τήν Βου

είς ώρισμένα άδικήματα είς τό παρελθόν η υποπέσουν εiς

λήν, άνέφερεν καί ώρισμένα ζητήματα λεπτομερειακά, εiς

τό μέλλον, δέν εΙναι δυνατόν νά υπάρξουν εύθϋναι διά τήν

τά όποία δμως θά ~πρεπε νά δοθή κάποια άπάντησις . ΕΙπεν

άστυνομίαν.

δτι ή άστυνομία υπέπεσεν εiς βαρύ παράπτωμα, διότι τής

ήτο γνωστός ό κίνδυνος, τόν δποίον διέτρεχεν δ Λαμπρά
κης καί ούδέν μέτρον ~λαβεν.

Τοϋτο δένεΙ ναι άκριβές. 'Η άστυνομία εiδοποιήθη άπό

'Ο κ. υπουργός Δικαιοσύνης προέβη εiς τήν ίκανοποι
ητικήν δήλωσιν δτι ή άνάκρισις ευρίσκεται είς χείρας στι

βαράς καί δτι οίοσδήποτε ενοχος θά συλληφθή καί θά πα

κάποιον δτι πρόκειται κατά τήν άποβίβασιν τοϋ Λαμπράκη

ραπεμφθή είς δίκην. Κατόπιν τής δηλώσεως αύτής τοϋ άρ

άπό τοϋ άεροδρομίου, νά γίνη κατ' αύτοϋ κάποια έπίθεσις.

μοδίου υπουργοϋ θά επρεπε νά παύση οίοσδήποτε θόρυβος

'Ελήφθη τό τηλεγράφημα παρά τοϋ εiσαγγελέως πλημμε

περί τήν ποινικήν αύτήν άνάκρισιν. Τούναντίον δμως εχει

λειοδικών Θεσσαλονίκης, ό δποίος τό διεβίβασεν εiς τόν

ένταθή καί άπό τάς έφημερίδας τής ΕΚ καί άπό τάς έφη

άστυνομικόν διευθυντήν καί τούτου άπουσιάζοντος εiς τόν

μερίδας τής ΕΔΑ. Καί ώς πρός τήν τελευταίαν ε{ ναι όρθή ή

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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πολιτική της. Διότι σκοπός της εΙναι νά καταρρακώση τό

άδειαν τών νομαρχών του Κράτους κατά τήν περίοδον άπό

σημερινόν καθεστώς, διά νά τό άντικαταστήση μέ αύτό

τής διαλύσεως τής Βουλής μέχρι

πού πιστεύει αύτή.

ξαγωγήν τών έκλογών . οι νομάρχαι θά άντικατασταθουν

lO

ήμερων μετά τήν διε

Συνεπώς, όρθότατα πράττει καί βάλλει δι' δλων τών

κατά τήν έκλογικήν ταύτην περίοδον ύπό είσαγγελέων

μέσων κατά του καθεστώτος, κατά τής έκκλησίας, του

έφετών, παρέδρων του Συμβουλίου 'Επικρατείας, παρέ

στρατου, τής χωροφυλακής καί ήμών τών ίδίων. Σείς δμως,

δρων δευτεροβαθμίων φορολογικών δικαστηρίων καί εί

κύριοι τής ΕΚ, οί δποίοι μέ τόσην έλαφρότητα, τόν θό

σαγγελέων πρωτοδικών. Διά του αύτου άρθρου προβλέπε

ρυβον αύτόν τόν συνοδεύετε μέ τά όργανα τά ίδικά σας, δέν

ται ή θέσις έπίσης είς άναγκαστικήν άδειαν τών άρχηγών

νομίζετε δτι ε{ναι καιρός νά άντιληφθήτε δποίον σφάλμα

τών δύο Σωμάτων 'Ασφαλείας καί ή άντικατάστασίς των

διαπράττετε;» 10 •

ύπό άντεισαγγελέων του 'Αρείου Πάγου.

Τό άρθρον

26

ΙΟΥΛΙΟΥ

8 είσάγει

μίαν διαδικασίαν ελέγχου τής διε

ξαγωγής τής λεξικογραφήσεως τών έκλογικών καταλόγων

1963

έπί τή βάσει τών δποίων θά διεξαχθοuν αί μέλλουσα ι έκλο

Μετά άπό σειρά έπαφrον καί διαβουλεύσεων με

γαί. 'Ως ε{ ναι γνωστόν είς τήν Βουλή ν, οί κατάλογοι ύφί

ταξύ Κυβερνήσεως καί ΕΚ, στό πλαίσιο των δποίων

στανται ήδη τήν διαδικασίαν τής λεξικογραφήσεως έπί τώ

ή πρώτη τάχθηκε ύπέρ τής ένισχυμένης άναλογικής

καί ή δεύτερη, άπό κοινου μέ τό κόμμα των Προο
δευτικών καί τήν ΕΔΑ, ύπέρ τής άπλής άναλογικής
καί κατά τής ψήφου του στρατου, κατατίθεται άπό

τόν πρωθυπουργό τό έκλογικό νομοσχέδιο.
Ταυτόχρονα μέ τήν κατάθεση του νομοσχεδίου, δ

, πρωθυπουργός

Π. Πιπινέλης, άνέπτυξε ένώπιον τής

Βουλής τούς λόγους πού τόν ώθησαν στήν υίοθέτη
ση του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου καί πού έντο
πίζονται στήν άνταπόκριση σέ τρέχουσες έπιτακτι

σκοπώ τής άποφυγής καί ματαιώσεως οίασδήποτε διπλο

ψηφίας. 'Η διαδικασία αύτή τής λεξικογραφήσεως θά συ
νεχισθή καί μέχρι χρόνου μετά τάς εκλογάς είς τρίτον στά
διον, τό στάδιον του τελικου έλέγχου τών λεξικογραφημέ
νων καταλόγων».

'Η συζήτηση γιά τό έκλογικό νομοσχέδιο όλο

κληρώθηκε στή Βουλή μεταξύ

31

'Ιουλίου καί

2 Σε

πτεμβρίου.
Στή διάρκεια τής σχετικής συζητήσεως, δ είση
γητής τής πλειοψηφίας, Γ. Ράλλης, θά παρατηρήσει:

κές άνάγκες τής πολιτικής ζωής τής χώρας: πρώτον,

«Διά του νομοσχεδίου επανέρχεται εν ίσχύι τό σύστημα

τή συνεργασία μεταξύ Κυβερνήσεως καί Βουλής δεύ

τής ένισχυμένης άναλογικής, μέ τοιαύτας δμως παραλλα

τερον, τήν έκτόνωση τής «πυκνής πολιτικής άτμο

γάς, ίδίως ώς πρός τήν τρίτην κατανομήν, μή άποκλειομέ

σφαίρας» καί τήν δμαλή καί ταχεία πορεία πρός τίς

νης καί τετάρτης, οοστε νά προσεγγίση πρός τήν άπλήν

έκλογές, τήν όποία καί έντόπισε στό τρίτο δεκαήμε

άναλογικήν». Σέ άπάντηση, εξ άλλου, τών θέσεων τής άν

ρο του 'Οκτωβρίου. Σ' ο,τι άφορα, είδικότερα, τό

περιεχόμενο του νομοσχεδίου, δ πρωθυπουργός άνα
φέρθηκε στίς κατ' aρθρο διατάξεις του, ώς Ι:ξής:
«'Εν τω πλαισίω των σκέψεων αύτών, κύριοι βουλευταί,

κατήρτισα καί ύποβάλλω ύπό τήν κρίσιν σας σχέδιο νό
μου, τό δποίον προβλέπει είς τό άρθρον

I

τήν θέσιν έν

ίσχύι διά τάς προσεχείς έκλογάς τών διατάξεων του Ν.

4173 Ι 61

περί ένισχυμένης άναλογικής καί του είς έκτέλε

σιν του νόμου τούτου έκδοθέντος διατάγματος

531 Ι 1961.

Τό δεύτερον άρθρον του νομοσχεδίου προβλέπει περί
σταυρών προτιμήσεως, έπεκτείνον είς δλόκληρον τήν χώ
ραν τήν μονοσταυρίαν. Τά άρθρα

3

καί

4

!\χουν άπλώς

νομοτεχνικήν σημασίαν καί δέν θά έπεκταθώ έπ' αύτών.
Τό άρθρον

5 προβλέπει

περί τής κατανομής τών βουλευτι

κών έδρών είς τό τρίτον στάδιον ' ήτοι περί τής τρίτης κα
τανομής. 'Ως ε{ ναι γνωστόν βάσει του άρθρου
ΔΙ τος

531161,

132

του Β.

είς τήν τρίτην κατανομήν μετέχει μόνον τό

πλειοψηφοuν κόμμα. Διά τής ύποβαλλομένης τροποποιή

σεως, ή τρίτη κατανομή θά γίνη έπί τή βάσει έκλογικου
μέτρου έξευρισκομένου έκ τής διαιρέσεως του συνόλου
τών ψήφων τών μετεχόντων τής δευτέρας κατανομής κομ

μάτων διά του άριθμου τών ύπολειπομένων άδιαθέτων
έδρών.

τιπολιτεύσεως ύπέρ τής άπλής άναλογικής θά τονίσει δτι:
«τό σύστημα αύτό !\χει ώς άποτέλεσμα νά μή κυβερνουν αί

πλειοψηφίαι, άλλά αί μειοψηφίαι, αί δποίαι έκβιάζουν τάς
πρώτας». Καί συνεχίζει: <Πά περί συνισταμένης τών πολι

τικών τάσεων, τήν δποίαν εξασφαλίζει ή άπλή άναλογική

άποτελουν μuθον, διότι ή συνισταμένη αϋτη δέν εΙναι δυ
νατόν νά ύπάρξη είς τάς θέσεις, τάς δποίας θά λάβη μία

συμμαχική Κυβέρνησις έπί έξωτερικών ή έσωτερικών ζη
τημάτων. Αί προερχόμεναι άπό έκλογάς μέ άναλογικήν

συμμαχικαί Κυβερνήσεις !\χουν στενότητα πολιτικής δια

χειρίσεως καί δέν ύποβοηθοuν τήν άνάπτυξιν τών πολιτι
κών δυνάμεων καί τής πολιτικής ζωής, άλλά ύποθάλπουν
τήν άλληλεξουδετέρωσίν των. ·Η ·Ελλάς δέν χρειάζεται
σήμερον Κυβερνήσεις, α{ δποίαι νά κάμουν άπογραφάς

πολιτικών δυνάμεων, άλλά ν' άντιμετωπίσουν τά μεγάλα
καί κρίσιμα θέματα>>.

Στίς

21

Αύγούστου, οί βουλευτές τής ΕΔΑ άπο

χώρησαν άπό τή Βουλή, άφοu δ Ήλ. Ήλιου κατέ

θεσε στό προεδρείο εγγραφη δήλωση, σύμφωνα μέ
τήν όποία «ή περαιτέρω συμμετοχή είς τάς έργασίας
τής Βουλής, είς τήν δποίαν άποφασίζει ή νόθος
πλειοψηφία, όχι μόνον στερείται νοήματος, άλλά

δημιουργεί καί βαρείας διά τήν άντιπολίτευσιν εύθύ

μέτρον τό δποίον άκριβώς άπο

νας, διότι νομιμοποιείται διά τής συμμετοχής είς τάς

σκοπεί είς τήν κατοχύρωσιν του άδιαβλήτου τών έκλογών.

συζητήσεις καί δ άπαράδεκτος έκλογικός νόμος καί

Προβλέπει δηλαδή περί τής θέσεως είς άναγκαστικήν

ή ολη πολιτεία τής Κυβερνήσεως».

Τό άρθρον

6 νομοθετεί

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

Η ΔΙΆΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΤΕΜΜΑ

38
'Από τή Βουλή άποχώρησαν καί

oi

βουλευτές

τής ΕΚ στή συνεδρίαση τής 22ας Αύγούστου, άφοϋ

ως άπόφασιν, δπως αί έκλογαί διενεργηθοί>ν τήν 3ην τοί>

προσεχοί>ς Νοεμβρίου .

προηγουμένως δ άρχηγός τοϋ κόμματος, Γ. Παπαν

·Η βασιλική αϋτη πρωτοβουλία άνταποκρίνεται, πρά

δρέου, τόνισε δτι δ πρωθυπουργός, ώς πρώην ύπουρ

γματι, πρός οuσιαστικήν έπιταγήν του δημοκρατικοί> πο

γός τής ΕΡΕ, άποτελεί πολιτικό πρόσωπο καί ή Κυ

βέρνησή του συνέχιση τοϋ «κομματικοϋ κράτους τής
ΕΡΕ». Τάχθηκε ύπέρ τής άπλής άναλογικής, ύπο
γράμμισε δτι δέν θά άνεχθεί ή ΕΚ «παρωδία έκλο
γών» καί άπηύθυνε εκκληση στό βασιλέα νά άσκή
σει τά προνόμιά του καί νά δδηγήσει τή χώρα σέ δμα

λιτεύματος, δίδουσα είς τήν πολιτικήν έκκρεμότητα τήν
μόνην λύσιν, διά τής προσφυγής είς τήν έτυμηγορίαν του

λαοί> .
Είς τάς Δημοκρατίας, α{ Κυβερνήσεις δέν προκύπτουν
ώς προϊόν κομματικής συναλλαγής συντελουμένης είς τά

παρασκήνια . Προκύπτουν άπό πολιτικούς σχηματισμούς
συγκεκροτημένους, τών όποίων τήν ήγεσίαν καθιέρωσε

λό πολιτικό βίο. Παράλληλα, άνακοίνωσε δτι έγκαι

καί τών όποίων τό πρόγραμμα ένέκρινεν ό λαός διά τής

νιάζεται ή τρίτη φάση τοϋ άνένδοτου άγώνα, ή όποία

ψήφου του .

έπιβάλλεται άπό τό γεγονός δτι δέν εγιναν δεκτά τά

·Υπαγορεύεται δμως ή έξαγγελθείσα άπόφασις καί έξ

τρία βασικά αίτήματα τοϋ κόμματός του: σχηματι

άλλων σημαντικών λόγων, έπιβαλλόντων τόν ταχύτερον

σμός ύπηρεσιακής Κυβερνήσεως, ψήφιση τής άπλής

δυνατόν τερματισμόν τής πολιτικής έκκρεμότητος. Ή οί

άναλογικής, άποκλεισμός τής ψήφου τών στρατευμέ
νων.

'Υπέρ τής άπλής άναλογικής τάχθηκε καί δ άρ
χηγός τών Προοδευτικών, Σ. Μαρκεζίνης, οί βου

κονομία τής χώρας, άναπτυχθείσα έπί δεκαετία ν uπό καθε
στώς νομισματικής σταθερότητος, άπέδειξε τάς ώρας αό
τάς τής κρίσεως πρωτοφανή είς τήν έλληνικήν {στορίαν
άντοχήν, όφειλομένην είς τάς στερεάς βάσεις έπί τών

όποίων έστήριξε τήν δλην της προσπάθειαν ή Κυβέρνησις

λευτές τοϋ δποίου καί άποχώρησαν έπίσης άπό τή

Καραμανλή . Μολονότι δμως έξακολουθεί διατηρουμένη

Βουλή, στίς

μέ τή δήλωση δτι «περα

άκλόνητος ή νομισματική σταθερότης, ή οίκονομική δρα

τωθείσης τής κατ' άρθρον πρώτης συζητήσεως, θά

στηριότης έσημείωσεν -ήδη κατά τό μεσολαβήσαν βραχύ

άπόσχη τής περαιτέρω συζητήσεως έπί τοϋ έκλογι

άπό τής παραιτήσεως τής Κυβερνήσεως Καραμανλή μέχρι

κοϋ νομοσχεδίου διά νά καταστήση έμφανεστέραν

σήμερον χρονικόν διάστημα- άνάσχεσιν.

τήν άντίθεσίν του».

έπενδύσεων, ή χρηματαγορά καί α{ συναλλαγαί ένεφάνι

30 Αύγούστου,

·Η Βουλή ψήφισε κατ' άρθρο τό έκλογικό νομο

σχέδιο στή συνεδρίαση τής 29ης Αύγούστου, δπότε
καί παρά τήν άντίδραση μέρους βουλευτών τής ΕΡΕ,
ψηφίστηκαν οί διατάξεις γιά τήν άντικατάσταση τών
άρχηγών τών Σωμάτων 'Ασφαλείας καί τών νομαρ

•Ο

τομεύς τών

σαν συμπτώματα ύποτονίας. ·Η παρατηρουμένη έλαφρά

ϋφεσις ε{ναι βεβαίως, uπό τάς σημερινάς περιστάσεις, φυ
σική καί δέν δικαιολογεί -μετά τόν καθορισμόν τής ήμε
ρομηνίας τών έκλογών-ο{ανδήποτε άνησυχίαν, διά τόν

άπλούστατον λόγον δτι ή σημερινή βασιλική άπόφασις
διαλύει τήν άτμόσφαιραν τής άβεβαιότητος καί τής άσα

χών, «δπως ίκανοποιήση εν κατά κάποιον τρόπον

φείας, δικαιώνουσα τήν μεγίστην πλειοψηφίαν του έλλη

δίκαιον αίτημα μέρους τής μειοψηφίας, rοστε αί

νικοί> λαοί>, ή όποία έθισθείσα έπί ετη είς τήν όμαλότητα,

έκλογαί οχι μόνον νά ε{ναι άλλά καί νά φαίνωνται

έξηκολούθησε νά πιστεύη είς αότήν, άκόμη καί τήν ώραν

άδιάβλητοι». τέλος, εγινε δεκτή καί τροπολογία βά

τής κρίσεως.

σει τής δποίας οί δημόσιοι ύπάλληλοι καί οί στρα
τιωτικοί ψηφίζουν μέ τά έκλογικά τους βιβλιάρια καί

οχι βάσει είδικής καταστάσεως.
Στίς

2 Σεπτεμβρίου

δ έκλογικός νόμος ψηφίστη

κε στό σύνολό του άπό τούς βουλευτές τής ΕΡΕ, οί
δποίοι καί ήταν μόνοι παρόντες κατά τήν ψηφοφο

'Εξ άλλου, αί πρόσφατοι διεθνείς έξελίξεις έπιβάλλουν
τήν προσεκτική ν έκτίμησιν τής διαμορφουμένης καταστά

σεως καί τήν χάραξιν -έντός φυσικά τοί> πλαισίου τών
συμμαχιών μας- υπευθύνου εναντι του λαοί> καί εναντι
τοί> Στέμματος πολιτικής γραμμής, προστατευούσης, κατά

τήν διανοιγομένην περίοδον μεγάλων ένδεχομένως διε
θνών προσαρμογών, τά έλληνικά συμφέροντα.

ρία, μετά τήν άποχώρηση τών κομμάτων τής άντιπο
λιτεύσεως11.

Δι' δλους αότούς τούς λόγους, άποβλέπων τόσον είς
τήν έξασφάλισιν τής συνταγματικής τάξεως καί τής δημο
κρατικής όμαλότητος, δσον καί είς τήν δημιουργίαν τών
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έξωτερικών καί οικονομικών προβλημάτων, ό άρχηγός τής

·Ο βασιλεύς Παϋλος άποδέχεται τήν είσήγηση

τοϋ πρωθυπουργοϋ γιά τή διεξαγωγή τών έκλογών
στίς

3

Νοεμβρίου.

'Η Διοικοϋσα

ΕΡΕ είσηγήθη, εuθύς έξ άρχής, τήν άμεσον προσφυγήν είς
έκλογάς ώς τήν μόνην ένδεδειγμένην λύσιν τής κρίσεως.
w

Αν, περαιτέρω, ελαβε τάς γνωστάς άποφάσεις, τάς ελαβε

μόνον διά νά διευκολύνη τόν Ρυθμιστήν του Πολιτεύματος

'Επιτροπή τής ΕΡΕ, μετά τήν

άναγγελία τής ήμερομηνίας τών έκλογών, έξέδωσε
τήν άκόλουθη άνακοίνωση:

καί τήν uπ' Αuτοί> όρισθείσαν uπηρεσιακήν Κυβέρνησιν

είς τήν ταχείαν διάνοιξιν όμαλής διεξόδου.
Συνεπής πρός τήν ύπό τοί> κ. Καραμανλή προσδιορι
σθείσαν γραμμήν, ή διοικοuσα έπιτροπή τής ΕΡΕ έδέχθη,

«'Η ΕΡΕ χαιρετίζει μέ άκραν ίκανοποίησιν τήν, είσηγή

είς βάρος του συμφέροντος τοί> κόμματος, νά προβή ε-ίς

σει τής Κυβερνήσεως, ληφθείσαν uπό τής Α.Μ. τοί> βασιλέ-

βασικάς παραχωρήσεις έπί τqί> έκλογικοί> συστήματος, ϊνα
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εύχεράνη τήν θέσιν τών έθνικών κομμάτων τής μειοψηφί

συνείδησιν πολιτικής καί Ιστορικής εύθύνης, δτι είς παρω

ας.

δίαν έκλογών ούδέποτε θά μετάσχψ>.

•Η

ΕΡΕ εΙ ναι τεταγμένη ύπέρ του πλειοψηφικοί> . ΕΙ ναι

δέ βεβαία δτι ύπέρ του συστήματος τούτου εΙ ναι τεταγμένη

καί ή μεγίστη πλειοψηφία του έλληνικου λαου, ή όποία
έπιθυμεί νά έξασφαλίση τό μέλλον τής χώρας δι, ισχυρών

·Ικανοποίηση γιά τήν άναγγελία τοϋ χρόνου διε
ξαγωγής των έκλογ&ν έξέφρασε κ:αί ό άρχηγός των

καί σταθερών Κυβερνήσεων. 'Εάν ή ΕΡΕ έδέχθη, μολονό

Προοδευτικών Σπ. Μαρκεζίνης, ό όποίος κ:αί ε{χε

τι διαθέτουσα «'φραγή έν τη Βουλή πλειοψηφίαν, νά πα

δηλώσει στή Βουλή δτι τό κόμμα του ε{ναι ύπέρ τής

ρεκκλίνη άπό τής άρχής ταύτης -έξαιρετικώς διά τάς

ταχύτερης δυνατής διενέργειάς τους. τέλος, ό πρόε

προσεχείς έκλογάς- εΙναι διότι ijλπισεν δτι ή ίδική της

δρος τής ΕΔΑ, Ι. Πασαλίδης, ύποστήριξε δτι «διά

διqλλακτικότης θά εuρη άνταπόκρισιν είς τά κόμματα τής

τοϋ καθορισμοί> τής ήμερομηνίας τ&ν έκ:λογ&ν κ:αί

μειοψηφίας.

'Εάν τοϋτο δέν συμβή, ή ύπό τής ΕΡΕ ύποστήριξις τής
άρχής του ύποβληθέντος ύπό τής Κυβερνήσεως Πιπινέλη

νομοσχεδίου, θά ήτο άπεστερημένη οiασδήποτε πολιτικής
έννοίας .

•Η

ΕΡΕ δέν ζητεί, πράγματι, νέον έκλογικόν νό

μον. Τήν Ικανοποιεί δ ύφιστάμενος, δ δποίος προβλέπει τό

πλειοψηφικόν . Ούδέ εΙναι διατεθειμένη νά ύποχωρήση πέ

τής ένάρξεως των συζητήσεων έπί τοϋ έκ:λογικ:οϋ νο
μοσχεδίου είς τήν Βουλή, ό κ: . πρωθυπουργός έπιχει
ρεί νά προχωρήση είς τήν δημιουργίαν τετελεσμέ
νων γεγονότων», καί ζήτησε συντονισμό τοϋ άγώνα

των κομμάτων τής άντιπολιτεύσεως, μέ αιτήματα τήν
άπλή άναλογικ:ή κ:αί το σχηματισμό Κυβερνήσεως

ραν τής άρχής του κυβερνητικοί> νομοσχεδίου, καθιεροϋν

κοινής έμπιστοσύνης σέ περίπτωση μή άποδοχής,

τος εν έκ των έπιεικεστέρων, διά τά κόμματα τής μειοψη

πρότεινε «άποχήν άπό τάς συζητήσεις είς τήν Βου

φίας, άναλογικών συστημάτων τής ύφηλίου . Πέραν αύτου,

λήν κ:αί κ:ινητοποίησιν τοϋ λαϊκ:οϋ παράγοντος».

του άναλογικωτάτου νομοσχεδίου του κ . Πιπινέλη, ή πλει

οψηφία δέν πρόκειται νά ύποχωρήση. ΗΟχι, βεβαίως, άπό

άδιαλλαξίαν, άλλά διότι άρνείται, ύποκύπτουσα εiς έκβια
σμόν, νά διαλύση τό Κράτος.
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Μέ άφορμή τήν άρνητικ:ή στάση τής ΕΚ άπέναν

'Αλλά ή σημερινή άπόφασις δρίζει δτι θά διενεργη

τι στήν Κυβέρνηση Πιπινέλη, ή Διοικ:οϋσα 'Επι

θοϋν δπωσδήποτε τήν 3ην Νοεμβρίου α{ έκλογαί. Καί έάν

τροπή τής ΕΡΕ έκ:δίδει άνακ:οίνωση, δπου μεταξύ

μέν θέλη ή μειοψηφία, θά διενεργηθοϋν μέ τό σύστημα του

άλλων άναφέρει:

κ . Πιπινέλη, έάν δέ δέν θέλη, θά διενεργηθοϋν κατ' άνάγ
κην άναπόδραστον μέ τό έν ίσχύι σύστημα, τό πλειοψηφι

«'Η ΕΚ, άπό τινων ήμερων έξαπ9λύει, διά του προσκειμένου πρός αύτήν τύπου, έντόνως καί τό αίτημα τής άντι

κόν.

·Ο άρχηγός τής ΕΡΕ, άμα τη προκηρύξει τών έκλογών,
θά έπανέλθη διά νά ήγηθή του έκλογικου άγώνος. ·Η ΕΡΕ,

καταστάσεως τής ύπό τόν Κ; Πιπινέλην ύπηρεσιακής Κυ
βερνήσεως.

ύπό τήν ήγεσίαν του κ. Καραμανλή, εΙναι άποφασισμένη

Τήν Κυβέρνησιν Πιπινέλη δέν έπέλεξεν ή ΕΡΕ. Συνε

νά άγωνισθή, πρώτον, διά τήν κατοχύρωσιν τών δσων, χά

πής δμως πρός τήν ύπό του άρχηγου της χαραχθείσαν

ρις είς τόν μόχθον του έλληνικου λαου καί τήν δραστηριό

γραμμήν καί άποβλέπουσα είς τήν διευκόλυνσιν τής Α . Μ.

τητα τής Κυβερνήσεώς του, έπετεύχθησαν κατά τά τελευ

του βασιλέως πρός δημιουργίαν διεξόδου έκ τής κρίσεως,

ταία ετη καί, δεύτερον, διά τήν έξασφάλισιν τής περαιτέρω

τήν έστήριξε διά τής ψήφου της . Μολονότι εκτοτε ή ύπη

οίκονομικής άναπτύξεως καί κοινωνικής προόδου, μέσα

ρεσιακή Κυβέρνησις προέβη είς σειράν παραχωρήσεων

είς μίαν άτμόσφαιραν άσφαλείας, τάξεως καί σταθερότη

πρός τήν ΕΚ -εναντι τών δποίων ή ΕΡΕ παραμένει liκρως

τος, πολιτικής καί νομισματικής. Αύτής τής ήρεμίας καί

σκεπτική- ή ΕΡΕ έξηκολούθησε καί έξακολουθεί νά έμ

τής σταθερότητος, ή ΕΡΕ καί δ άρχηγός της παραμένουν

πιστεύεται τήν Κυβέρνησιν Πιπινέλη, θεωροϋσα δτι α{

-εiς πείσμα τής δημαγωγίας-

έναντίον της αίτιάσεις του Κέντρου είτε άποτελοϋν πρό

oi έγγυηταί.

Καί δι' αύτό,

είμεθα βέβαιοι διά τήν νίκην τής 3ης Νοεμβρίου».

σχημα ύπό τό δποίον καλύπτεται δ έκ τών έπικειμένων
έκλογών πανικός είτε άποβλέπουν εύθέως είς τήν διάλυσιν

'Ο άρχηγός τής ΕΚ Γ. Παπανδρέου, &κ:αμε τήν
άκ:όλουθη δήλωση:
«'Η ΕΚ έπί

20 μήνας ζητεί έκλογάς.

αύτου τούτου του Κράτους καί εiς τήν δημιουργίαν άνωμα
λίας.

ΚαίεΙ ναι φυσικόν

νά χαίρη διότι έπί τέλους άναγγέλλονται. 'Αλλά δέν εχο
μεν ζητήσει άπλίiς έκλογάς. ΗΕχομεν ζητήσει τιμίας έκλο

γάς, ένεργουμένας άπό τίμιον Κράτος, μέ τίμιον έκλογικόν
σύστημα.

Καί αύτό δυστυχώς δέν συμβαίνει . Ό πρώτος έκ τών

'Ενδεχομένη άντικατάστασις τής σημερινής Κυβερνή
σεως δέν εΙναι δυνατή παρά μόνον διά του σχηματισμοί>
Κυβερνήσεως ύπό του διαθέτοντος τήν έν τij Βουλή πλειο
ψηφίαν άρχηγου τής ΕΡΕ.

·Η πλειοψηφία δέν παρητήθη τοϋ δικαιώματος καί τής

εύθύνης τής διακυβερνήσεως τής χώρας, διά νά έπιτρέψη είς
τήν μειοψηφίαν νά τήν ύποκαταστήση, καταλύουσα τήν

έπτά δρων τής ΕΚ θέτει ώς προϋπόθεσιν ύπηρεσιακήν

δημοκρατίαν. Ήθέλησεν άπλώς νά διευκολύνη τόν 'Ανώ

Κυβέρνησιν πλήρους έμπιστοσύνης . Καί δπως έδηλώσα

τατον Η Άρχοντα είς τό νά δδηγήση ταχέως τήν χώραν πρός

μεν, ή σημερινή Κυβέρνησις, μέ τήν προέλευσιν καί τάς

τήν μόνην δυνατήν δημοκρατικήν λύσιν: τάς έκλογάς».

πράξεις της, άποδεικνύεται Κυβέρνησις πλήρους δυσπι
στίας.

·Η ΕΚ θεωρεί χρέος νά έπαναλάβη καί πάλιν, μέ πλήρη

Μέ νεώτερη, έξάλλου, άνακ:οίνωση διαψεύδεται ή
πληροφορία δτι, δήθεν,, ό Δ. Μακρής διεβίβασε όδη-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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γίες του Κ. Καραμανλή πρός τή ΔΕ, προκειμένου νά

Λαμπράκη», ύποστήριξε ότι «ύπήρχον στενοί δεσμοί

δεχτεί ή ΕΡΕ τήν άπλή άναλογική, καθώς καί έκλο

μεταξύ τών άστυνομικών, τών στρατιωτικών, τών κυ

γική Κυβέρνηση ύπό τόν Κ. Γεωργακόπουλο .

βερνητικών παραγόντων καί τών παρακρατικών όρ

Παράλληλα, δημοσιεύτηκαν στόν τύπο έξακρι

γανώσεων», προσθέτει ότι «δικαίως έθεωρήθη ύπό

βωμένες πληροφορίες σχετικά μέ τήν άπόφαση του

τής άντιπολιτεύσεως δ Κ . Καραμανλής ώς ηθικός

Κ . Καραμανλή νά παραμείνει στήν ' Ελβετία μέχρις

αύτουργός τής δολοφονίας αύτής» καί άμφισβήτησε

ότου διαλυθεί ή Βουλή. 'Όπως άναφέρεται, δ άρχη

τήν άκρίβεια τής έκθέσεως γιά τά γεγονότα καί τό

γός τής ΕΡΕ «έκφράζει τήν άπαρέσκειάν του διά τάς

σχετικό πόρισμα του άρεοπαγίτη Γεωργίου. «'Ο άρ

σημειουμένας ζυμώσεις καί θεωρεί ότι τά παντοειδή

χηγός τής ΕΡΕ -κατέληξε- δ όποίος κατηγορήθη

"παζαρεύματα"' ίδίως έπί του θέματος του έκλογικοu

ώς fιθικός αύτουργός τών γεγονότων τής Θεσσαλο

νόμου, ταπεινώνουν πολιτικώς τόν έλληνικόν λαόν .

νίκης μένει μακράν τής πατρίδος του . Δικαίωμά του

'Όπου λειτουργεί τό πολίτευμα -προστίθεται- δέν

εΙναι νά μήν άπαντα είς τάς κατηγορίας καί νά περι

ύπάρχουν παζαρεύματα».

φρονεί τούς κατηγόρους του . ' Αλλά δικαίωμά μας
εΙναι νά λέγωμεν, όταν ύπάρχουν στοιχεία, ότι όπι
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σθεν τών αύτουργών του έγκλήματος τής Θεσσαλο
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Παπανδρέου έπισκέπτεται το

βασιλέα

στήν Κέρκυρα καί ζητεί τήν παρέμβασή του προκει

μένου νά ίκανοποιηθοuν τά αίτήματα τής ΕΚ σχε
τικά μέ τό σύστημα καί τόν τρόπο διεξαγωγής τών

έκλογών.
Μέ τήν εύκαιρία αύτή, έκδηλώνει καί τήν άντίθε
σή του στήν προσπάθεια του Σ. Βενιζέλου γιά σχη

ματισμό μεταβατικής Κυβερνήσεως καί άναβολή τών
έκλογών.

νίκης , ύπάρχουν πρόσωπα ύψηλά ίστάμενα» .
Στή διάρκεια τής συζητήσεως πήρε μέρος καί ό
βουλευτής 'Η . Μπρεδήμας , δ δποίος κατηγόρησε
τήν Κυβέρνηση Καραμανλή γιά όργάνωση καί άνοχή
τής λειτουργίας άστυνομικοu κράτους καί ίσχυρ ί

στηκε ότι «είς τήν 'Ελλάδα δέν ύπάρχει δημοκρα
τία» άλλά «έκσυγχρονισμένος φασισμός». Κατηγό
ρησε έπίσης τόν ύπουργό ' Εσωτε ρ ικών γιά έσκεμ
μένη καθυστέρηση στή διαδικασία τών άνακρίσεων.

'Ο

ύπουργός

Δικαιοσύνης

-ύποστήριξε-

«δέν

κατόρθωσε νά κυριαρχήσει είς τόν ύπηρεσιακόν του
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'Η έφημερίδα «'Η Καθημερινή», σέ κύριο άρθρο
μέ τόν τίτλο «'Οφείλει νά έπιστρέψψ>, άφοu άναλύει
τήν πολιτική κατάσταση τής χώρας, μετά τήν κρίση

του 'Ιουνίου, τονίζει ότι «εΙ ναι πλέον καιρός νά έπα
νέλθη δ Κ. Καραμανλής, ώστε νά~ προετοιμάση καί
τήν νέαν του Κυβέρνησιν άλλά καί τάς νέας πολιτι
κάς μεθόδους, τάς δποίας πρόκειται νά άκολουθή

σψ> . Καί προσθέτει: «'Ο Κ . Καραμανλής εΙναι νέος,
ισχυρός, φιλόδοξος -όπως όφείλει κάθε άξιος πολι
τικός νά εΙναι- τρέφει άληθινό πάθος διά τόν τόπον
του καί φανταζόμεθα ότι συνειδητοποιεί βαθύτατα

τόν προορισμόν ένός πολιτικοί> άνδρός πού θέλει καί
κινείται μέσα είς τά πλαίσια πού δριοθετεί ή δημο
κρατία».

Στίς

22 Αύγούστου, ή ίδια έφημερίδα έπανέρχεται

στό ίδιο θέμα, σέ άρθρο μέ τίτλο «Μετά τήν άνάπαυ

χώρον, τύποις άπλώς προίσταται τών όργάνων τής

Χωροφυλακής», οί άνακρίσεις παρεμποδίζονται άπό
στελέχη παρακρατικών όργανώσεων, «έντός τής αί
θούσης

τής

Βουλής

λειτουργεί

κοινοβουλευτική

άστυνομία τής ΚΥΠ».

'Ο ύπουργός τής Δικαιοσύνης, Β . Σακελλαρίου,
διαβεβαίωσε τό Σώμα ότι καταβάλλεται κάθε προσπά
θεια όχι μόνο γιά τήν άδιάβλητη διεξαγωγή άλλά καί

γιά τήν ταχύτερη δυνατή περαίωση του άνακριτικοu
εργου .

'Ο Κ . Παπακωνσταντίνου έξέφρασε τήν ίκανο
ποίησή του γιά τό γεγονός άκριβώς αύτό, ύπογραμ
μίζοντας ότι «ή Δικαιοσύνη θά εχη τό συντομώτερον

είς τήν διάθεσιν τοu έλληνικοu λαοu τό πρώτον
πόρισμα έπί τών γεγονότων τής Θεσσαλονίκης, τό
δποίον μέ άνυπομονησίαν άναμένει ό έλληνικός

λαός» 12 •

λαν», όπου καί ύποστηρίζει ότι ή άπουσία του κ .
Καραμανλή «ύπερέβη τά θεμιτά όρια» καί ότι «ώς άρ
χηγός μιας παρατάξεως όφείλει νά έπιστρέψψ>.

I

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1963

Μετά τήν άποκατάσταση άπόρρητης έπικοινωνί
ας μέ τόν Σ . Μαρκεζίνη, μέσω του εμπιστου συνεργά
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Συνεχίζεται δ δημαγωγικός θόρυβος γύρω άπό τά
γεγονότα τής Θεσσαλονίκης, μέ άφορμή έπερώτηση
βουλευτή τής ΕΚ. Συγκεκριμένα, δ Γ. Βασιλaτος
κατηγόρησε τήν Κυβέρνηση Κ. Καραμανλή «ώς ύπεύ
θυνον διά τήν δολοφονίαν τοu βουλευτοu Γρηγ .

τη του Δ. Βέρρου, δ Κ. Καραμανλής άποστέλλει
στόν τελευταίο τήν άκόλουθη έπιστολή :
«'Αγαπητέ Νιόvιο,
Θά μεταφέρης εiς τόv κ. Μ. τούς χαιρετισμούς
καί τήv έκτίμησίv μου καί θά τού πής:

1.

'Όπως έτόvισα καί εiς τό πρώτον σημείωμά
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μου, ή tκλογική συνεργασία δέν παρουσιάζει tνδια
φέρον δι

'

tμέ.

Είς τάς tκλογάς θά προτιμουσα tν πάση περι

2.

'Αντιθέτως, θά προτιμουσα, tάν αί

πτώσει καί άνεξαρτήτως τής στάσεως τών aλλων, νά

συνθήκαι του τό tπιτρέπουν, νά κατέλθη αύτοτελής

κατέλθη μόνος, τοσούτω μάλλον καθόσον ό tκλογι

είς τάς tκλογάς. Καί τουτο διότι α. ε{ναι βέβαιον δτι

κός νόμος διεμορφώθη σύμφωνα μέ τάς tπιδιώξεις

θά έχω αύτοδύναμον πλειοψηφίαν καί β. ή συνεργα

του, περίπου.

σία εlναι δυνατόν νά μέ tνισχύση, εlναι δμως δυνα

'Εάν δμως tξαρτa τήν θέσιν του άπό τήν στά

3.

τόν καί νά μέ tξασθενήση άπό άπόψεως κοινοβου

σιν τών aλλων, τότε: α. tάν μέν άπόσχη ή ΕΚ, συμφέ

λευτικής αύτοδυναμίας.

ρει γενικώτερον νά κατέλθη μόνος είς τάς tκλογάς,

2.

'Εκείνο τό όποίο ν μέ tνδιαφέρει βασικώς εlναι

β. tάν μετάσχη τό Κέντρον καί δέν άντιμετωπίζη δ

τό μετεκλογικόν. "Εχω άνάγκην, καί διά λόγους ού

ϊδιος αύτοτελή κάθοδον -πού θά τήν προτιμουσα-,

σίας άλλά καί διά λόγους tντυπώσεως, νά tμφανισθώ

δύναται νά συμπράξη μαζί μας, tξασφαλιζομένης τής

άνανεωμένος. Καί έχω tπίσης καθήκον νά διασφαλί

tκλογής τών κυριωτέρων στελεχών του. Τουτο πράτ

σω χάριν του τόπου τήν συνέχειαν καί τήν διάρκειαν

τω όχι διότι μέ tνδιαφέρει tκλογικώς άλλά διότι μέ

είς τό κόμμα μου. Οί σκοποί αύτοί θά tξυπηρετουν

tνδιαφέρει μετεκλογικώς (ή πρώτη παράγραφος ίσχύ

το, tάν συνεχωνεύετο -εύθύς μετά τάς tκλογάς καί

ει δι

'

δλας τάς άνωτέρω περιπτώσεις).

άνεξαρτήτως του τρόπου μέ τόν όποίον θά κατήρχε

4. 'Εάν συμφωνή, θά πρέπει νά δηλώση άπό του

το- καί αύτός είς τήν ΒΡΕ, άναλαμβάνων άντιπροε

δε καί κατά τρόπον σταθερόν δτι θά μετάσχη δπωσ

δρίαν είς τήν Κυβέρνησιν.

δήποτε τών tκλογών. 'Η διατήρησις τής tντυπώσεως

3.

Κατά ταυτα, βάσιν τής συνεννοήσεως θά άπο

τελέση ή συγχώνευσίς του είς τήν ΒΡΕ εύθύς μετά
τήν tκλογήν καί πρό του σχηματισμου τής νέας Κυ

δτι παζαρεύει βλάπτει τόν ίδιον καί δυσχεραίνει τήν
άποσαφήνισιν τής καταστάσεως.

5.

'Εάν συμφωνή κατά βάσιν, θά ή το δυνατόν νά

μου στείλη κατόπιν νεωτέρας συνεννοήσεως τόν κ.

βερνήσεως.
'Εάν συμφωνή tπ' αύτών, τότε τό tκλογικόν λαμ
βάνει aλλην καί άπλουστέραν μορφήν. Καί συγκε
κριμένως:
α. "Η θά κατέλθη αύτοτελώς είς τάς tκλογάς δε

Καψάλην διά τάς λεπτομερείαρ) 14 •
Στή συνέχεια, ό Δ. Βέρρος άπάντησε στόν Κ. Κα

ραμανλή μέ τήν άκόλουθη έπιστολή:

δομένου δτι δέν θά έχη, tν όψει συγχωνεύσεως, ση

«Σεβαστέ κύριε πρόεδρε,

μασίαν ό άριθμός τών βουλευτών πού θά tπιτύχη.

Σaς έσωκλείω σημείωμα των άπόψεων τοu γνωστοu

β. "Η θά συμπράξη tκλογικώς μέ τόν Βενιζέλον
παραμεριζομένου του Παπανδρέου (καί νομίζω δτι

θά πρέπει νά μελετήση ίδιαιτέρως iήν περίπτωσιν αύ

Αί έντυπώσεις μου καί τά συμπεράσματά μου έκ τής
συνομιλίας εlναι:

I.

τή ν).

"Η, τέλος, tάν αί άνωτέρω λύσεις δέν εlναι tφι
κταί, νά καταλάβη είς τούς συνδυασμούς τής ΒΡΕ

12-15 θέσεις,

tξασφαλιζομένης τής tκλογής τών tπι

τελών του, οί όποίοι θά εlναι καί μετεκλογικώς χρή
σιμοι.

4.

"δημοσιογράφου" εiς άπάντησιν ύμετέρου δμοίου.

Κατ' άρχήν αiφνιδιάσθη έκτων προτάσεων. Προσε

πάθησε νά άντιδράση διά πολυλογίας άναλύων τήν πολιτι

κήν κατάστασιν κάί μέ άντικειμενικόν σκοπόν νά μήν
άποκαλύψη τόν αiφνιδιασμόν του.

2.

Κατά βάθος εΙναι λίαν ίκανοποιημένος καί ένθουσι

ασμένος άπό τήν <φεαλιστικήν καί εντιμον τοποθέτησιν
των πραγμάτων».

'Εάν συμφωνή tπί τών άνωτέρω, θά ή το χρή

3.

'Επιθυμεί νά έξασφαλίση έκ των προτέρων καί ήγ

σιμον νά καταστήση σαφές άπό τουδε δτι θά μετά

γυημένως τήν άποφυγήν τής έκλογικής του συντριβής καί

σχη δπωσδήποτε τών tκλογών καί νά tξετάση tν συ

επομένως τήν έξασφάλισιν τής έκλογής άριθμοu τινος

νεχεία άνέτως τάς άνωτέρω τρείς περιπτώσεις.

βουλευτών (κατά τήν γνώμην μου περί τους

5.

'Εάν αί συζητήσεις δέν καταλήξουν -δέν θά

tννοουσα διατί- είς άποτέλεσμα, θά πρέπει νά θεω

ρηθουν ώς μηδέποτε γενόμεναι.
Τά άνωτέρω θά τά δακτυλογραφήσης καί θά κα

ταστρέψης τό παρόν σημείωμα. Εlναι δέ περιττόν νά
σου είπώ δτι tκτός του Κόντα ούδείς aλλος θά λάβη
γνώσιν)) 13 •

'Ο Δ. Βέρρος έπέδωσε στό Σ. Μαρκεζίνη καί τό
άκόλουθο «liκρως άπόρρητον» σημείωμα:

«1.

'Ανεξαρτήτως tκλογικου άποτελέσματος, tπι

θυμώ δπωσδήποτε μετεκλογικήν συνεργασίαν καί,
tάν τό tπιθυμή, συγχώνευσίν του μέ τήν ΒΡΕ.

4.

15).

Τά άνωτέρω βεβαίως έφ' δσον κατέλθουν εtς τάς

έκλογάς δλα τά κόμματα τής άντιπολιτεύσεως.

5.

'Επιθυμεί τάς συνομιλίας έπί δλων αότών νά διεξαγά

γη μόνος του μεθ' ύμών καί έφ' δσον βεβαίως διευκρινι
σθοuν πλήρως αί εκατέρωθεν «θέσεις» (άπάντησις εiς tδι
κάς του έσωκλείστους άπόψεις).

6. Νομίζει

δτι ή εβδομάς

(4-12

Σεπτεμβρίου) τής άπου

σίας του εiς Παρισίους παρέχει άνεσιν συζητήσεων καί

άνταλλαγής άπόψεων έπί σκοπώ λήψεως δριστικών άποφά
σεων άνευ ύστεροβουλίας, έντίμως καί έν ψυχρώ» .
ΣΗΜΕΙΩΜΑ

I.

Κατ' άρχήν ναί. Σαφής δμως προκαθορισμός τρόπου

καί έκτάσεως συνεργασίας πρός άποφυγήν οίασδήποτε με-
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ταγενεστέρας διχογνωμίας.

2.

να τής προτεραίας. Πάντως, τήν διάταξιν έθεσπίσαμεν έξ

Κυρία έπιθυμία καί έπιδίωξις των Προοδευτικών νά

άγωνισθουν μόνοι.

Ιδίας πρωτοβουλίας, άσχέτως έντελώς πρός οιανδήποτε
έπιθυμίαν του Μαρκεζίνη καί άποβλέποντες ε{ς τό νά έπιφέ

Τό έκλογικόν σύστημα ώς ί\χει (αί έπελθουσαι μεταβο

ρωμεν δι' αύτή ς έντός τών κόλπων τής ΕΚ κάποια σύγ

λαί δέν έπέδρασαν ε{ς τήν ούσίαν) ζημιοί κατ' έξοχήν τούς

χυσιν, τήν δποίαν καί νομίζομεν δτι πράγματι έπεφέρα

Προοδευτικούς. (Ό κομιστής τοu σημειώματος ήκουσεν

μεν). Σημειοuμεν δτι δ Μαρκεζίνης ζητεί καί αύτός άπλήν

λεπτομερώς διατί). Μόνον ή μεταβολή τής διατάξεως τοu

άναλογικήν, άπειλών, άλλως, συμμετοχήν είτε ε{ς τόκοι

τρόπου ύπολογισμου τής β' κατανομής (μόνον ύπόλοιπα)

νόν μέτωπον τής άποχής είτε ε{ς τό κοινόν μέτωπον των

άποκαθιστά τήν τάξιν, λύει αύτομάτως τό ζήτημα κ.αί έπι

έκλογών.

τρέπ~ι άπόλυτον έλευθερίαν δράσεως ε{ς τούς Προοδευτι

κούς.

3.

Τά άνωτέρω έπιβάλλουν έπιφυλάξεις εiς Προοδευτι

«2.

τί συγκεκριμένως ζητεί ή ΕΚ διά νά συμμε

τάσχη τών έκλογών; Εlναι δυνατή ή ίκανοποίησις

κούς, ο{ δποίοι υποστηρίζουν δτι ε{ς τήν ούσίαν ό.πλή

τών αΙτημάτων της καί ένδεχομένη ίκανοποίησίς των

άναλογική δέν συμφέρει αύτούς μόνον καί κατά τήν κρίσιν

θά τ1jν καθίστα νομιμδφρονα ή άντιστρδφως κινδυ

των τό ί\θνος, άλλά καί τήν ΕΡΕ (έκτός άν ίσχυε τό πλει

νεύομεν νά ύποστώμεν τ1jν ταπείνωσιν καί τ1jν ζημί

οψηφικόν ή, εiς τήν περίπτωσιν διενεργείας των έκλογών

αν έκ τών παραχωρήσεων, χωρίς πρακτικδν άποτέ

μέ τό συζητούμενον, κατέλθουν τά

λεσμα;))

4

κόμματα αύτοτελώς,

δτε ή πλεονέκτησις έκ τής β' κατανομής γίνεται άξιόλο
γος). Συμφέρει τήν ΕΡΕ διότι κάθε άλλη περίπτωσις περι

-Πρέπει, πρωτίστως, νά γίνη διάκρισις μεταξύ του τί

ορίζει μέχρις έξαφανισμοu τήν πλεονέκτη σι ν έκ τής β'

έμφανίζεται έπισήμως ζητοuσα ή ΕΚ καί τοu τί πράγματι

κατανομής, ώς έξηγήθη.

4.

έπιδιώκει καί έπιζητεί. 'Επισήμως, ή ΕΚ ζητεί: α . ό.πλήν

Περίπτωσις έκλογικής συνεργασίας είς ένδεχόμενον

άναλογικήν, β. νά μή ψηφίση δ Στρατός, γ. νέαν Κυβέρνη

άνάγκης χρήζει διευκρινίσεως (τύπου καί έκτάσεως). Φυ

σιν υπηρεσιακήν «πλήρους έμπιστοσύνης», δ . παραμονήν

σικά ο{ Προοδευτικοί άποβλέπουν πάντοτε ε{ς τήν αύτοτε

τής νέας Κυβερνήσεως ε{ς τήν έξουσίαν, τούλάχιστον, έπί

λή κάθοδον.

δίμηνον, πρό τής διενεργείας τών έκλογών, ε. διάφορα άλ

Κάθοδος Προοδευτικών άν οί άλλοι άπόσχουν μάλ

λα άσαφή (έκ προθέσεως άσαφή) περί μέτρων ούδέποτε

λον εχει θεωρητικήν άξίαν. Διότι άν ο{ Προοδευτικοί άπε

έπακριβώς προσδιοριζομένων, άτινα θά εδει νά ληφθοuν

φάσιζον

διά νά άλλοιωθή τό κρατοuν είς τόν δλον μηχανισμόν τής

5.

συμμετοχήν,

θά ήκολούθουν

διαδοχικώς

καί

άναγκαστικώς ο{ άλλοι» 15 •

διοικήσεως καί των Σωμάτων 'Ασφαλείας καραμανλικόν

κλίμα.

Παράλληλα μέ τό σημείωμα γιά τό Σ. Μαρκεζί

'Η άνωτέρω έπίσημος θέσις τής ΕΚ ε{ ναι, έκ προθέσεως

νη, δ Κ. Καραμανλής ύπέβαλε, μέσω του Δ. Βέρρου,

καί έκ κατασκευής, τοιαύτη ώστε οίαδήποτε πρός τήν κα

σειρά έρωτημάτων πρός τή Διοικοuσα 'Επιτροπή

τεύθυνσιν τής ικανοποιήσεως των προβαλλομένων αΙτημά

τfjς ΕΡΕ, άπό τήν όποία καί δεχόταν, στίς

των παραχώρησις, νά δύναται νά θεωρηθή δτι δέν εΙναι

3 Σεπτεμ

βρίου, τίς σχετικές άπαντήσεις:

έπαρκής. Ποία, δμως, εlναι ή πραγματική αΙτία, ενεκα τής
δποίας ή ΕΚ άκολουθεί τήν σημερινήν της γραμμή ν;

«1.

τί συγκεκριμένως ζητεί δ Μαρκεζίνης καί

διατί tδδθη τδ
λισθfί δι

'

10% κατ'

έφετείον, χωρίς νά έξασφα

αvτοϋ ή κάθοδδς του εlς τάς έκλογάς;»

•Η

α{τία ε{ναι ό.πλούστατα δτι δέν εχει έπαρκές λαϊκόν ερει

σμα καί δτι ή ήγεσία της προεξοφλεί άποτυχίαν παταγώδη
εiς περίπτωσιν αύτοτελοuς καθόδου είς τάς έκλογάς.

•Η

έξ

άντικειμένου υφισταμένη αδτη κατάστασις δδηγεί τόν κ.

-

Ή θέσπισις του

10%

δέν έδόθη ώς παραχώρησις .

Παπανδρέου είς τήν άνάγκην τής συγκαλύψεως τής άπου

'Εξ απελύθη ώς τορπίλλη κατά τής σχεδιαζομένης άποδο

οίας ψηφοφόρων, είτε διά τής άπουσίας τών ύποψηφίων

χής. 'Η διάταξις, υπό οίασδήποτε προϋθέσεις, δέν δύναται

του άπό τάς έκλογάς είτε διά τής συσκοτίσεως, τήν δποίαν

νά έπιφέρη μείωσιν του άριθμοu των βουλευτών τής ΕΡΕ,

θά έδημιούργει τό λαϊκόν μέτωπον καί ή συνεργασία μετά

εστω καί κατά ενα, ένώ άντιστρόφως εύχεραίνει τήν κάθο

τής ΕΔΑ.

δον π. χ. του κ. Βενιζέλου, ώς ένδεχομένου διασπαστοu τής

έκτός, έάν του παρεδίδετο, άπό τουδε (μέσω ψευδο-υπηρε

άποχής είς τήν Κρήτην, ή του κ. Μπαλτατζή ε{ς τήν 'Αν.

σιακής Κυβερνήσεως τής {δικής του άρεσκείας) αύτό του

Μακεδονίαν καί Θράκην. 'Επί πλέον, δυσχεραίνει τήν θέ

το τό Κράτος, δπότε (διαδίδων δτι τό μεταξύ ήμών καί του

n

Αλλ ην διέξοδον δ κ. Παπανδρέου δέν εχει

σιν τών όπαδών τής άποχής, τήν θέσιν δηλ. αύτοu τούτου

βασιλέως χάσμα εlναι άγεφύρωτον, ή άλλως πως έμπεδώ

τοu Παπανδρέου, έπαπειλοuσα τό ένδεχόμενον τής διασπά

νων τήν πεποίθησιν δτι άπωλέσαμεν τήν έξουσίαν διά παν

σεως. (Εlναι άληθές δτι, είς τήν πρώτην φάσιν τών μετά

τός) υπολογίζει δτι θά ήδύνατο νά μεταβάλη όχι τό κλίμα

τοu κ. Μαρκεζίνη συζητήσεων, έζητήθη υπ· αύτοu ή θέ

του κρατικοί> μηχανισμοί> άλλ • αύτό τοuτο τό φρόνημα του

σπισις τοιαύτης διατάξεως, ijτις καί συνεφωνήθη μάλιστα,

λαοί>.

κατά τήν μεταξύ Μαρκεζίνη καί Παπαληγούρα συνομιλί

·Υπό τάς συνθήκας ταύτας, οΙαδήποτε περαιτέρω ίδική

αν. Τήν έπομένην, δμως, δ Μαρκεζίνης μάς εΙδοποίησε

μας παραχώρησις άφ. ένός μέν θά έθεωρείτο υπό του κ.

τηλεφωνικώς δτι ο{ όπαδοί του, προβάντες εiς τούς υπολο

Παπανδρέου ώς άνεπαρκής, άφ' έτέρου δέ θά συνέτεινε ε{ς

γισμούς, του άπέδειξαν δτι τοιαύτη διάταξις εiς ούδέν πρό

τήν διάδοσιν του μύθου, κατά τόν δποίον ή ΕΡΕ, είτε έξ

κειται νά ώφελήση τούς Προοδευτικούς καί δτι, κατά συνέ

α{τίας του βασιλέως, είτε δι. άλλους «μυστηριώδεις» λό

πειαν, ε{ναι υποχρεωμένος νά άνακαλέση τά συμπεφωνημέ-

γους, άναγκάζεται συνεχώς καί άτελευτήτως νά υποχωρή,
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θά έξαναγκασθfί δέ νά ύποχωρήση καί περαιτέρω είς τό

πρόκειται νά λάβη ή ΕΚ. ' Εν τη έκτιμήσει τής δ λ ης κα

προσεχές μέλλον, μέχρις δτου τής άφαιρεθfί ο{αδήποτε

ταστάσεως, πρέπf:ι συνεχώς νά ύπολογίζη κανείς έπί του

πραγματική έν τη χώρα ίσχύς .

δτι δ κ. Παπανδρέου δέν έχει άπλώς τό αίσθημα δτι θά

·Η τριμελής ' Επιτροπή θεωρεί δτι δέν δύναται νά πα

ήττηθfί κατά τάς έκλογάς, εχει έπί πλέον τήν βεβαιότητα

ραχωρήση πλέον άκινδύνως διά τήν χώραν καί διά τό

δτι, άποκαλυπτομένης τής άποτυχίας του άνενδότου άγώ

κόμμα οϋτε ενα ίώτα. Θεωρεί δμως δτι σείς προσωπικώς,

νος, έφ' δσον θά κατείρχετο αύτοτελώς ή ΕΚ, θά κινδυ

ώς άρχηγός τοϋ κόμματος, θά ήτο δυνατόν, είτε αίφνιδια

νεύση νά ύποστfί καί τήν προσωπικήν ταπείνωσιν τής «Κα

στικώς καί θεαματικώς έπανερχόμενος ένταυθα, είτε τούλά

θαιρέσεώς» του άπό τήν ήγεσίαν. Τήν τραγική ν αύτή ν άδυ

χιστον διά διαγγέλματός σας πρόν τόν έλληνικόν λαόν, νά

ναμίαν τοϋ κ. Παπανδρέου τήν έπεσήμανεν ήδη πρός αύτόν

δεχθfίτε περαιτέρω παραχώρησιν, όχι διά νά άνταποκριθfί

δ κ. Βενιζέλος, εlναι δέ βέβαιον δτι θά τήν χρησιμοποιή

τε είς ο{αδήποτε αίτήματα τής ΕΚ, άλλ' άπλώς καί μόνον

σουν ο{ έκ τής ΕΚ έξαλλοι, διά νά τόν έξωθήσουν είς τήν

διά ν' άποκαλύψετε είς τόν έ~ληνικόν λαόν άκόμη έναργέ

λfίψιν είτε τής έξάλλου άποφάσεως τής συγκροτήσεως

στερα τάς πραγματικάς προθέσεις τής ΕΚ.

λαϊκοί> μετώπου είτε τής έξάλλου άποφάσεως τής άποχής,

•Η

τριμελής

'Επιτροπή δέν σiiς συνιστά νά λάβετε τοιαύτη ν άπόφασιν.
Θεωρεί δμως δτι εχει, έξ εύσυνειδησίας, τήν ύποχρέωσιν

περί τής δποίας κατωτέρω:

2.

Σχηματισμός λαϊκοί> μετώπου άποχής. (Αύτή εlναι

νά έπιστήση τήν προσοχήν σας έπί ένός τακτικοί> έλιγμοϋ,

καί ή έπισήμως ύπό τής ΕΚ, άλλά καί ύπό του κ. Μαρκε

τόν δποίον, σείς καί μόνον, θά ήτο δυνατόν, μολονότι

ζίνη, έκτοξευομένη άπειλή). 'Η πραγματοποίησίς της εχει

έξαιρετικώς δυσχερή, νά έπιχειρήσετε. 'Εάν άπεφασίζατε

ώς άναγκαίαν προϋπόθεσιν τήν μεταβολήν τής στάσεως

νά γίνη μέν νέα παραχώρησις, άλλ' είς τήν παραχώρησιν

τής ΕΔΑ, δεχομένης νά έξακολουθήση παρέχουσα είς τόν

νά προβfί ή τριμελής 'Επιτροπή, θά σάς έδίδαμεν τήν έξης

κ. Παπανδρέου άφανώς τάς ύπηρεσίας της διά τής συμμε

άπάντησιν: Ούδείς, έκτός άπό σάς τόν ίδιον, εlναι πλέον

τοχής είς τάς οίασδήποτε «μαχητικάς» έκδηλώσεις τοϋ οί

είς θέσιν νά έπιβάλη είς τήν Κοινοβουλευτικήν 'Ομάδα

ονεί άρνητικοϋ λαϊκοί> μετώπου. Δευτέρα προϋπόθεσις εΙ

του κόμματος οίανδήποτε νέαν παραχώρησιν, εστω καί τήν

ναι, βεβαίως, δτι θά πειθαρχήση είς τήν γραμμήν καί δ κ .

παραμικράν. 'Επί πλέον, έάν ήμείς παραχωρήσωμεν κάτι,

Βενιζέλος. Καί εlναι μέν άληθές δτι μέχρι τοϋδε δ κ. Βενιζέ

θά θεωρηθfί ύπό τής κοινής γνώμης δτι ύπεκύψαμεν . 'Εάν

λος ένεθάρρυνε τόν κ . Παπανδρέου πρός τήν κατεύθυνσιν

σείς παραχωρήσετε, θά ήτο, ένδεχομένως, δυνατόν νά

τής άποχής . Φρονοϋμεν, δμως, δτι τόν ένεθάρρυνε μόνον,

έκληφθfί ύπό τοϋ λαοί> ή παραχώρησις ώς χειρονομία ήγε

διότι ήλπιζε νά έκβιάση, διά τής καθολικής άποχής, τόν

τική. Ειδικώς δ κ. Ροδόπουλος φοβείται δτι καί μέ ίδικήν

βασιλέα είς τόν σχηματισμόν πολιτικής μεταβατικής Κυ

σας άκόμη χειρονομίαν, θά ύφίστατο ή ΕΡΕ ούσιώδη ζη

βερνήσεως. ΕΙναι πιθανόν, εύθύς ώς πεισθfί δτι δέν πρό

μίαν .

κειται νά ύποκύψη είς τόν έκβιασμόν δ βασιλεύς , δ κ. Βε 

«3.

"Οταν ή άvτιπολίτευσις δμιλεί περί άπλής &να

λογικής, ποίον άκριβώς σύστημα έννοεί;»

-

Τήν έν 'Ελλάδι ίσχύσασαν άναλογικήν τοϋ ι 946 ή

τοϋ ι950. Βεβαίως δέν έννοεί τήν άπλήν άναλογικήν τοϋ κ.
Συριώτη. ~ Αλλως τε ή άντιπολίτευσις, ζητοϋσα τήν άπλήν

άναλογικήν, κατά τά προεκτεθέντα, ούδέν έννοεί.

μέν τής έντόνου έπιθυμίας μεγίστης μερίδος των βουλευ
τών τής ΕΚ, άφ ' έτέρου δέ τής παρεχομένης διά τής ίδικής
μας διατάξεως

-

«τορπίλλης» εύκαιρίας, νά διασπάση τό

μέτωπον τής άποχfίς συμμετέχων δ ίδιος είς τάς έκλογάς .

'Εξ άλλου, έπειδή δέν εlναι δυνατόν παρά νά ύπολογίζη
έπί τής ένδεχομένης έξαπατήσεώς του ύπό τοϋ κ . Βενιζέ
λου, δ κ. Παπανδρέου, άλλά άκόμη καί έπί τοϋ γεγονότος

ή προοπτική διά τήν τελικήν

δτι δέν εlναι διά τούς πλείστους των βουλευτών τής ΕΚ ή

στάσιν τής άντιπολιτεύσεως καί πώς έκτιμiiται ύπό

άποχή έπιθυμητή, φαίνεται είς τήν Έπιτροπήν δτι εΙναι

τής τριμελούς 'Επιτροπής αύτή ν τήν στιγμήν ή δύ

μάλλον άπίθανον νά έμμείνη είς τήν γραμμήν τής άποχής

ναμις τών κομμάτων εlς ποσοστά ψήφων καί είς

μέχρι τέλους δ κ. Παπανδρέου, διακινδυνεύων νά ύποστfί

«4.

Ποία εlναι

νιζέλος νά μεταβάλη στάσιν καί έπωφελούμενος άφ' ένός

έδρας έν τή Βουλή;''

-

·Ως πρός τήν στάσι ν τής άντιπολιτεύσεως προκύ

πτουν τά έξης, κατά σειράν, ένδεχόμενα:

·

διάσπασιν. 'Εν τούτοις , πρέπει νά σημειωθfί δτι μόνον ή
κάθοδος είς τάς έκλογάς μέ λαϊκόν μέτωπον ή άποχή έξα
σφαλίζουν είς τόν κ. Παπανδρέου τόν πρωταρχικόν σκο
πόν τής δλης του στρατηγικής, τήν μή άποκάλυψιν δηλα

ι . Σχηματισμός λαϊκοί> μετώπου συμμετοχής. Πρός τήν

δή τοϋ μικροί> σχετικώς άριθμοϋ τών όπαδών, τούς δποίους

κατεύθυνσιν ταύτην πιέζει (καί άπό τής άπόψεώς της, δι

σήμερον διαθέτει ή ΕΚ. ΕΙναι έν προκειμένω χαρακτηρι~

καίως) ή ΕΔΑ, άξιοϋσα τό άπό πολλοί> συγκεκροτημένον

στικόν δτι δ κ. Παπανδρέου έδήλωσε πρός τόν ίδιον τόν

κρυφόν μέτωπον των «πανδημοκρατικών» συγκεντρώσεων

βασιλέα δτι ή άποχή θά πραγματοποιηθfί δι' έπισήμου

τοϋ άνενδότου άγώνος νά μεταβληθfί, έπί τέλους, είς άνοι

έντολής διδομένης είς τούς όπαδούς τοϋ Κέντρου νά ψηφί

κτήν συνεργασ\αν . Πρός τήν γραμμήν αύτήν έξωθεί καί ή

σουν Καραμανλfίν καί όχι νά ρίψουν λευκόν. (Προδήλως,

έν τω Παραπετάσματι «ύπερτέρα άρχή» τοϋ Κομμουνιστι

διότι τά λευκά μετρώνται, ένώ σκοπός τής τοιαύτης άπο

κοί> κόμματος, τούλάχιστον πρός τό παρόν. Δέν γνωρίζο

χfίς εlναι ή συσκότισις, ή συγκάλυψις τής έλλείψεως

μεν, φυσικά, ποία ι θά ε{ ναι α{ τελικαί δδηγίαι τοϋ διεθνοϋς

έπαρκους άριθμοϋ όπαδών). 'Εν τέλει, εlναι βέβαιον δτι

κομμουνισμοί>. 'Ανεξαρτήτως τούτου, ή λύσις τοϋ λαϊκοί>

άπό άπόψεως ήθικής καί ψυχολογικής εΙναι εύκολωτέρα

μετώπου έχει διά τόν κ. Παπανδρέου τό πλεονέκτημα δτι

του άνοικτοϋ λαϊκοί> μετώπου ή άποχή. Νομίζομεν, δμως,

θά εlναι δύσκολος, liν μή καί έντελώς άδύνατος, ή άποκά

δτι ή πραγματοποίησις τής καθολικής άποχής εlναι δυσε 

λυψις τοϋ σχετικώς μικροί> άριθμοϋ τών ψήφων, τάς δποίας

πίτευκτος .
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3.

'Αποχή ΕΚ μέ συμμετοχήν δμως τής ΕΔΑ, του Μαρ

μεν &.πολύτως περί του τί θά συμβή τήν ώραν, κατά τήν

καί κατερ

όποίαν θά θεωρήση ώς βεβαίαν πλέον δ βασιλεύς τήν πρα

χομένου μόνου. (Εlς τήν περίπτωσιν αύτήν φαίνεται &.κόμη

γματοποίησι ν είτε τής &.ποχής εϊτε του μετώπου. 'Ο κ. Πι

δυσχερεστέρα ή συγκράτησις τής ένότητος του Κέντρου.

πινέλης (καθώς καί ήμείς σήμερον) έξηγήσαμεν είς τόν

κεζίνη τασσομένου μέ οίονδήποτε έκ τών δύο

ij

Κατά πdσαν πιθανότητα, θά σημειωθοuν, τούλάχιστον το

βασιλέα διατί ε{ναι έπιβεβλημένον νά μή καμφθή. Δέν

πικώς, &.νεπίσημοι κεντρώοι συνδυασμοί &.πό «διασπα

έχρειάσθη άλλωστε νά πείσωμεν περί τούτων τόν βιiσιλέα,
διότι σήμερον ε{ ναι πεπεισμένος . Θά παραμείνη δμως άρα

στάς» τής &.ποχής).

4.

Κάθοδος είς τάς έκλογάς καί του Κέντρου. 'Εκ τών

γε πεπεισμένος μέχρι τέλους;

ώς άνω τεσσάρων ένδεχομένων, δ κ. Ροδόπουλος, έν &.ντιθέ

Τό έρώτημα καθίσταται τοσούτω μάλλον κρισιμώτι;

σει πρός τά δύο άλλα μέλη τής 'Ε πι τροπής, θεωρεί σχεδόν

ρον; καθόσον ώρισμένοι ύπερ-ύπηρεσιακοί ύπουργοί του

&.ποκλειόμενον τό ένεργόν λαϊκόν μέτωπον, φρονών δτι, έν

κ. Πιπινέλη εlναι σφόδρα πιθανόν νά παραιτηθοuν. ~Ηδη,

τέλει, δ κ. Παπανδρέου θά συρθή πρός τάς έκλογάς, έξα

παρητήθη δ κ . Ρόκκας. Καί τούτου μέν ή παραίτησις ε{ ναι

ναγκαζόμενος &.πό τούς ίδίους αύτου βουλευτάς καί ύποκύ

καθ' έαυτή &.σήμαντος. Ώς πρόδρομος δμως τής παραιτή

πτων είς τήν &.πειλήν τής διασπιiσεως. Οί κ.κ. Κανελλό

σεως του ύπουργοu τών 'Εσωτερικών

πουλος καί Παπαληγούρας, χωρίς νά &.ποκλείουν τό ένδε

γοu τής Δικαιοσύνης προκαλεί, βεβαιότατα, τήν &.νησυχί

χόμενον τής αύτοτελοuς καθόδου του Κέντρου, φρονοuν

αν μας. 'Η ΕΚ σήμερον έξαπέλυσε τό σύνθημα δτι θά

δτι εlναι πιθανωτέρα ή συγκρότησις φανεροί) λαϊκοu με

ήρκείτο, ένδεχομένως, είς τήν &.λλαγήν τής ύπηρεσιακής

ij

καί του ύπουρ

τώπου, μολονότι αύτήν τήν στιγμήν δ Παπανδρέου, άλλά

Κυβερνήσεως διά νά κατέλθη αύτοτελώς είς έκλογάς, ύπό

&.κόμη καί οί έξαλλοι (Κόκκας-Μητσοτάκης) τήν &.πο

τήν προϋπόθεσιν δτι δ ύπηρεσιακός πρωθυπουργός θά

κλείουν &.πολύτως, ίσως διότι θέλουν νά διαφυλάξουν

έτύγχανε τής ίδικής της έγκρίσεως. Θεωροuμεν έπικίνδυ

ίσχυράν διαπραγματευτικήν θέσιν έναντι τής ΕΔΑ &.πό τήν

νον αύτήν τήν μή έπιβεβαιωθείσαν εiσέτι διάδοσιν, διότι

όποίαν, έν εύθέτω χρόνω, θά έπιδιώξουν νά &.ποσπάσουν,

ένδέχεται νά &.ποβλέπη εiς τήν βαθμιαίαν &.πόσπασιν του

δ πως ε{ναι φυσικόν, τούς εύνοϊκωτέρους δι' αύτούς δ ρους.

β~ασιλέως &.πό τής σημερινής του κατηγορηματικής θέσε

'Η 'Επιτροπή φρονεί δτι, είς περίπτωσιν συγκροτήσε

ως . 'Ο βασιλεύς καί σήμερα τό πρωί &.κόμη μdς ή ρώτησε

ως λαϊκοu μετώπου, ή ΕΡΕ θά συγκεντρώση άνω του

50%

-μέ ενα εlδος συστολής, ε{ναι &.λήθεια- μήπως θά έπρε

τών ψήφων. (τό ύψηλόν αύτό ποσοστόν θά όφείλεται καί

πε, διά νά &.ποφευχθή ή έμπλοκή, νά ύποχωρήσωμεν «όλί

είς τό δτι έφάνημεν πράγματι διακριτικοί. Ή ίδική μας

γον» είς τό θέμα τής β' κατανομής. 'Αντεδράσαμεν ζωη

διαλλακτικότης &.φήρεσε κάθε δυνατότητα δικαιολογήσε

ρώς καί &.μέσως. Καί δ βασιλεύς έδήλωσεν δτι πείθεται είς

ως του &.τοπήματος τής &.ποχής καί έναντι όπαδών τινών

δσα του έξεθέσαμεν καί δέν έπιμένει εiς τήν σύστασιν.

τοu Κέντρου,

oi

όποίοι άλλως θά ήσαν διατεθειμένοι νά

&.νεχθοuν τό μέτωπον. Είς περίπτωσιν αύτοτελοuς καθόδου
τών κομμάτων τής &.ντιπολιτεύσεως, θά συγκεντρώσωμεν,
κατά πdσαν πιθανότητα,

θά συγκεντρώση δ κ.

Μαρκεζίνης τό πολύ

ύπόλοιπα θά διαμερι

49-52%,
3-4%, τά δέ

σθοuν ή ΕΚ καί ή ΕΔΑ περίπου έξ ίσου, χωρίς νά ε{ναι
δυνατόν νά προβλέψη κανείς ποίος έκ τών δύο θά ύπερτε

ρήση έλαφρώς του άλλου . Καί είς τάς δύο περιπτώσεις, θά
συγκεντρώσωμεν περίπου ι 70 εδρας, μολονότι είς τήν πε
ρίπτωσιν του λαϊκοί) μετώπου θά εχωμεν ύψηλότερον πο 

σοστόν ψήφων . Καί τοUτο διότι ή λύσις του λαϊκοu μετώ
που θά έχει ώς συνέπειαν δ ε{ς καί μόνος συνδυασμός τής
&.ντιπολιτεύσεως νά συγκεντρώση τό 45% σχεδόν του συνό
λου τών ψήφων. 'Οπότε καί θά λειτουργήση τό έκλογικό

σύστημα &.πολύτως ώς άπλή &.ναλογική. Φυσικά, α{ ώς άνω
προβλέψεις γίνονται μέ κάθε έπιφύλαξιν διότι πολλά, έν τώ

μεταξύ, ένδέχεται νά συμβοuν, τά όποία θά ήδύναντο νά
έπηρεάσουν τήν κατάστασιν.

Ή 'Επιτροπή έπιθυμεί νά έπιστήση τήν προσοχήν σας

έπί του δτι πάντα ταυτα τελοuν ύπό τήν αύτονόητον προϋ
πόθεσιν δτι δ βασιλεύς θά έξακολουθήση έμμένων &.κλονή
τως είς τήν γραμμήν τήν όποίαν έχει χαράξει ή Κυβέρνη
σις Πιπινέλη. 'Έχομεν κάθε λόγον νά πιστεύωμεν (ϋστερα
μάλιστα καί &.πό τήν σημερινήν μας &.κρόασιν παρά τώ
βασιλεί) δτι τόν βασιλέα δέν πτοεί σήμερον ή &.πειλή τής
&.ποχής

ij

καί ή &.πειλή του μετώπου, ή όποία φυσικόν

εlναι iδιαιτέρως νά τόν ένοχλή. Καί αύτή μέν εlναι ή ση
μερινή ψυχολογική κατάστασις του βασιλέως. Εlναι, νομί
ζομεν, πεπεισμένος δτι ή ΕΡΕ προέβη είς δσας ήδύνατο

ύποχωρήσεις . Δέν είμεθα δμως εiς θέσιν νά σdς βεβαιώσω-

«5.

Διατί άπηλείφθη ή διάταξις περί τού πλειοψη

φικού ώς τού συστήματος τών μεταπροσεχών έκλο

γών καί εlναι δυνατόν ή άπαλειφθείσα διάταξις νά
περιληφθή έκ νέου είς τό ύπό ψήφισιν νομοσχέδιον;»

-

Νομίζομεν δτι, διά τών &.νωτέρω, έδόθη έμμέσως

&.πάντησις καί εiς τό έρώτημα τοuτο. Κατά τήν διάρκειαν
τών δύο μηνών τής &.πουσίας σας, προσεπαθήσαμεν νά δη

μιουργήσωμεν τήν έντύπωσιν είς τόν βασιλέα δτι προέβη
μεν είς δλας τάς δυνατάς ύποχωρήσεις. Ό κ. Πιπινέλης
μdς εiδοποίησεν έπανειλημμένως δτι δ βασιλεύς θά ήτο

άκαμπτος είς τήν γραμμήν τής προσφυγής είς τάς έκλογάς
τής 3ης Νοεμβρίου, ύπό τήν &.παραίτητον προϋπόθεσιν δτι

δέν θά παρείχετο διά τής διατηρήσεως τής διατάξεως περί
του πλειοψηφικοί) ώς μέλλοντος νά ίσχύση συστήματος, ή
&.φορμή είς τήν ΕΚ νά ίσχυρίζεται δτι τελεί ύπό έκβιασμόν.

Νομίζομεν δτι, έκτιμήσαντες τήν δλην κατάστασιν ώς τήν
έξετιμήσαμεν, δέν έπλανήθημεν. Θεωροuμεν δτι θά ήτο ή
έκ μέρους μας τήρησις οιασδήποτε άλλης, έναντι του θέ
ματος τούτου, στάσεως, άκρως έπικίνδυνος, καθ' δσον θά

ε{χεν ώς συνέπειαν πάντως τήν παραίτησιν τών ύπερ-ύπη
ρεσιακών ύπουργών τών 'Εσωτερικών καί τής Δικαιοσύ

νης, ένδεχομένως δέ καί άλλας &.πείρως βαρυτέρας συνε
πείας. ('Αναβολή έκλογών καί πολιτική-μεταβατική Κυ

βέρνησις, δηλαδή τούλάχιστον &.πόπειρα σχηματισμοί)
τοιαύτης Κυβερνήσεως, μέ δημοσίαν έμφάνισιν νέας, ριζι
κής πλέον, &.ντιθέσεως Στέμματος καί ΕΡΕ).

«6.

'Υπάρχουν ένδείξεις συνωμοτικών ένεργειών

είς βάρος τού κόμματος fί τής πολιτικής του;>>
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'Εντός τών κόλπων τοi) κόμματος έσημειώθησαν έν

καί «γνησίως ύπηρεσιακήν Κυβέρνησιν πλήρους έμ

τελώς σποραδικώς καί άσήμαντοι μόνον άταξίαι, αί όποία ι

πιστοσύνης», τή <<μή ψfjφον» στούς κληρωτούς καί,

δέν συντρέχει λόγος νά σaς άπασχολήσουν. Ή 'Επιτρο

άκόμη, τήν καθιέρωση τfjς άπλfjς άναλογικfjς. 'Ως

πή, έν τή συναισθήσει τής άπέναντί σας εύθύνης, άλλά καί

πρός τό τελευταίο σημείο, έπεξήγησε δτι «μόνον ή

-

τής εύθύνης άπέναντι τοi) έλληνικοu λαοϋ, θά έθεώρει ώς
στοιχειώδη ύποχρέωσίν της νά σaς εiδοποιήση άμέσως
περί οίασδήποτε άνωμαλίας, ή όποία θά ύπερέβαινε τό μέ
τρον τής φυσικής, κατά τήν άπουσίαν μάλιστα τοϋ άρχη
γοϋ, μικροαταξίας. Έκτ:ός τών κόλπων του κόμματος, κι

νοϋνται, φυσικά, καί φανεραί καί σκοτειναί δυνάμεις έναν

άπλfj άναλογική δδηγεί είς πολιτικήν δμαλότητα»

καί, έπιπλέον, «άποθαρρύνει τήν βίαν καί έξασφαλί
ζει περισσότερον τήν έλευθέραν ένέργειαν των έκλο
γών». 'Εφόσον ή Βουλή δέν εχει διαλυθεί, -έπεσή

μανε-, εχει τή δυνατότητα, παρά τήν έπιψήφιση τfjς

τίον μας. Είμεθα, δμως, βέβαιοι δτι, μέχρι σήμερον τούλά

ένισχυμένης άναλογικfjς, νά έπανεξετάσει τήν άπό

χιστον, ό βασιλεύς δχι μόνον δέν παρασύρεται άπό τάς

φασή της.

δυνάμεις αύτάς, άλλά καί προσπαθεί σαφώς καί συνειδη

Στή συγκέντρωση πfjραν μέρος, μέ μαζική τήν

τώς νά έπιδείξη άπέναντί σας καί άπέναντι τής ΕΡΕ, διάθε

παρουσία τους, οί όπαδοί τfjς ΕΔΑ, μετά καί άπό

σιν πλήρους κατανοήσεως, έκτιμών προδήλως τό κόμμα

σχετική έπαφή πού εΙχε δ Γ. Παπανδρέου μέ έκπρό

μας ώς βασικόν σταθεροποιητικόν παράγοντα. Συγκινεί,

σωπό τους, στίς

liλλωστε, βαθύτατα τόν βασιλέα ό άντίκτυπος, τόν όποίον

31

Αύγούστου.

ε{ χ εν ή δλη περιπέτεια τής τελευταίας κρίσεως, εύθέως μέν
έπί τοϋ ήθικοϋ τών Σωμάτων 'Ασφαλείας, έμμέσως δέ καί

έν μέρει έπί τοϋ ήθικοϋ καί τών 'Ενόπλων

Δυνάμεων 16 •

3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1963
Τά μέλη τfjς τριμελοϋς Διοικούσας 'Επιτροπfjς
τfjς ΕΡΕ, σέ συνάντηση μέ τό βασιλέα Παϋλο, άνα
πτύσσουν τίς θέσεις τοϋ κόμματος .
Σέ σχετική άνακοίνωση, έπισημαίνεται δτι ή
«ένημέρωσις ήτο τοσούτω μάλλον έπιβεβλημένη,

καθ' δσον ή ΕΡΕ, στηρίξασα διά τfjς ψήφου της τήν
Κυβέρνησιν Πιπινέλη καί προβaσα είς δσας ήδη

8-15

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1963

'Ο Κ. Καραμανλfjς άνταλλάσσει σειρά έπιστο
λών μέ τόν πρωθυπουργό, Π. Πιπινέλη, καί μέ άντι
κείμενο τήν πορεία τfjς πολιτικfjς καταστάσεως στήν
'Ελλάδα.
Στίς

8

Σεπτεμβρίου, δύο ήμέρες πρίν άπό τή δη

μοσίευση τοϋ νέου έκλογικοϋ νόμου, δ Π . Πιπινέλης
εΙχε άπευθύνει στόν άρχηγό τfjς ΕΡΕ τήν άκόλουθη
έπιστολή:
«'Αγαπητέ μου πρόεδρε,

προέβη εναντι των άλλων κομμάτων παραχωρήσεις,

'Επωφελοϋμαι τής σημερινής Κυριακής διά νά σaς με

δέν εΙχε νά ύποβάλη συγκεκριμένον α'ίτημα πρός τόν

ταδώσω τήν βαθείαν μου άνακούφισιν έπί τή τελική έπι

βασιλέα καί δέν εΙχεν, ώς έκ τούτου, ζητήσει κατά
τήν διάρκειαν τfjς έν Κερκύρα παραμονfjς του άκρό
ασιν».

ψηφίσει τοϋ έκλογικοϋ νόμου καί τή αiσία έκβάσει τοϋ
συλλαλητηρίου τής Πέμπτης. "Εν παγόβουνον εφυγεν άπό

τό στήθος μου καί αiσθάνομαι βαθείαν ίκανοποίησιν δτι τό
μεγαλύτερον μέρος τής άποστολής μου ήχθη εiς πέρας, έν

μέσω άπείρων σκοπέλων καί πάσης προελεύσεως ύπονομεύ

5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1963
'Ο Γ. Παπανδρέου, σέ δημόσια συγκέντρωση

όπαδών του στήν πλατεία Κλαυθμώνος, άξιώνει τήν
άποπομπή τfjς Κυβερνήσεως Πιπινέλη, άπειλεί δτι,

σέ άντίθετη περίπτωση, ή ΕΚ θά άπόσχει άπό τίς
έκλογές, καταγγέλλει τήν ΕΡΕ γιά άτασθαλίες καί

κατάλυση τfjς ήθικfjς τάξεως καί άρετfjς, καί έπικα
λείται «τήν προκλητικήν χλιδήν» των μελών οίκογε

σεως.

Τώρα δέν μένει παρά νά έπιδείξωμεν μέχρι τέλους στα
θερότητα εiς τούς ταχθέντας σκοπούς. Καί ώς διεμορφώθη
ή κατάστασις άπό τήν άκολουθηθείσαν τακτικήν καί τά

σφάλματα τών άντιπάλων, δυνάμεθα βασίμως νά έλπίζωμεν
δτι δχι μόνον θά άποκατασταθή διά τών έκλογών ή κοινο

βουλευτική τάξις, άλλά καί θά άπαλλαγώ τοϋ κυριωτέρου
συντελεστοϋ τής άνωμαλίας.
'Ο κ. Παπανδρέου τελεί έν άπογνώσει έκ τών διαθέσε

νειών τfjς ήγεσίας τfjς ΕΡΕ. Μέ άναφορά στά γεγονό

ων τοϋ λαοϋ εναντι τής ΕΚ καί έμπεπλεγμένος εiς τά tδια

τα τfjς Θεσσαλονίκης, τονίζει δτι άρνείται νά έμπι

δίκτυα των περί άποχής καί λαϊκοϋ μετώπου έκβιασμών,

στευθεί τήν άσφάλεια καί τήν τιμή τοϋ εθνους στά

εχει τώρα νά έκλέξη μεταξύ αύτοκτονίας πολιτικής καί

«καθάρματα τών δοσιλόγων καί τών άλητών» καί δτι

γελοιοποιήσεως. Δι' δ καί συνεκέντρωσε τά πυρά του κατ'

τό «θέμα Λαμπράκη άπεκάλυψε τήν ήθικήν σfjψιν

έμοϋ προσωπικώς, έλπίζων δτι διά τής άνατροπής μου θά

τfjς ΕΡΕ καί έδημιούργησε τήν άνάγκην τήν ψυχι
κήν, τfjς άναπνοfjς καθαροϋ άέρος καί ήθικfjς ύγεί
ας». Τό κύριο α'ίτημά του έντοπίζεται στήν άλλαγή
τfjς Κυβερνήσεως.

'Η έπιτακτική άξίωση τοϋ Γ. Παπανδρέου γιά

έπετύγχανεν μίαν μεγάλην ψυχολογικήν νίκην καί θά

ήλεγχεν τήν νέαν Κυβέρνησιν, έκβιάζων αύτήν επειτα εiς
άναβολήν των έκλογών.

'Εννοείται δτι δέν πρόκειται νά τόν διευκολύνω εiς τήν
διέξοδον αύτήν. Μέ τήν έμπιστοσύνην δέ τοϋ Στέμματος
καί τήν πλειοψηφίαν τής Βουλής, δέν εχω κανένα λόγον νά

τήν άμεση άπομάκρυνση τfjς Κυβερνήσεως Πιπινέ

άμφιβάλλω διά τήν πλήρη έπιτυχίαν καί τοϋτο παρά τάς

λη συνδυάστηκε μέ τό αίτημα γιά «τίμιες» έκλογές

άπιθάνους άνοησίας φίλα διακειμένων δημοσιογράφων,
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τέως υπουργών κλπ. Ή σημερινή κατάστασις εΙναι κεκο

έν κινδύνω. Αυπουμαι δέ είλικρινώς διότι, παρά τάς

ρεσμένη άπό μικρότητας, συνωμοσίας καί πρό παντός

προσπαθείας, τάς δποίας κατέβαλα, δέν κατόρθωσα

ελλειψιν σοβαρότητος.

νά βελτιώσω τήν πολιτικήνζωήν τής 'Ελλάδος. Καί

Μέ τήν συγκινητικήν όμως υποστήριξιν τοϋ Στέμματος

τό χειρότερον εlναι δτι δέν διατηρώ τήν έλπίδα νά τό

καί τήν πολύτιμον βοήθεια ν τής τριμελοϋς 'Επιτροπής,

έπιτύχω ούτε καί είς τό μέλλον, δεδομένου δτι έξήν

οϋτε προτίθεμαι οuτε δικαιοϋμαι νά άποτύχω είς τόν τα
χθέντα σκοπόν.

Πόσας φοράς όμως σκέπτομαι τί έτραβήξατε αύτά τά
τελευταία ετη, καθώς βλέπω τί τραβώ έγώ. Καί πράγματι,
θαυμάζω περισσότερον τώρα, τά όσα έπετύχατε.
Δέν σίiς γράφω νέα διότι άσφαλ&ς τά γνωρίζετε, άλλά

καί διότι δέν εΙχα σήμερον dλλον σκοπόν παρά νά σίiς
μεταδώσω τήν άνακούφισιν καί τήν βαθείαν μου ίκανοποί
ησιν.

Υ . Γ. Τά τοϋ έξωτερικοϋ χρέους έπροχώρησαν σημαν

έτερμάτιζα, μέ τήν εύκαιρίαν αύτήν, δριστικώς, aν
ήμπορουσα νά τό κάμω άζημίως διά τόν τόπον.
συνέστησες νά βοηθήσουν είς τήν διάλυσιν του κλί

Bank of England

ματος, τό δποίον έπικρατεί είς τάς σχέσεις του βασι
λέως καί έμου. Καίτοι έκτιμώ τήν πρόθεσίν σου, σέ
βεβαιώ δτι έκπλήσσομαι δι' αύτό. Μέ τόν βασιλέα

ψεις» .

'Ο

'Η διαπίστωσις αύτή μέ καθιστά άπρόθυμον
δπως συνεχίσω τήν προσπάθειάν μου· καί θά τήν

ή μερών κομίζων τελικάς σκέ

τικ&ς. Ευρίσκετο έδ& έκπρόσωπος τής

IΟ

πολλοί aλλοι, άντί νά παραδειγματισθουν, εγιναν
χειρόfεροι.

'Από κοινούς φίλους έπληροφορήθην δτι τούς

Μέ είλικρινή έκτίμησιν καί φιλίαν.

όστις θά έπανέλθη έντός

τλησα τά περιθώρια τής πολιτικής τής μετριοπαθεί- _
ας καί τής συνέσεως. Οί άντίπαλοί μου, άλλά καί

Κ.

Καραμανλής

συνέταξε

τήν

άκόλουθη

άπάντηση:

άντίθεσιν, καί διότι τόν έκτιμώ, καί διότι θά έπροξέ
νει τουτο ζημίαν είς τόν τόπον.

Ή διαφωνία μας,

όφειλομένη είς τήν διάφορον έκτίμησιν δρισμένων

«'Αγαπητέ μου πρόεδρε,
Σέ εύχαριστώ διά τήν ένημέρωσιν καί σέ παρα

καλώ νά βεβαιωθής δτι έκτιμώ ίδιαιτέρως τήν εντι
μον προσπάθειαν, τήν δποίαν καταβάλλεις, διά νά
βοηθήσης 'είς τήν άποκατάστασιν τής πολιτικής

δμαλότητος.
Εlς τήν τριμελή έπιτροπήν σαφώς συνέστησα
άπό ήμερών νά άποκρούση τό δόλιον αίτημα του
Παπανδρέου καί νά ζητήση άπό τά μέλη του κόμμα
τος πειθαρχίαν είς τήν γραμμήν αύτήν.

Θά διευκολυνθώμεν βεβαίως είς τήν τήρησιν τής

στάθερaς αύτής γραμμής, έάν άποτρέψωμεν τήν κα
θολικήν άποχήν τής άντιπολιτεύσεως. Εlς τουτο θά
ήμπορουσες ίσως νά συμβάλης, ένθαρρύνων τόν Βε
νιζέλον νά μετάσχη τών έκλογών, μέ τήν προσδοκίαν

δτι θά ή το δυνατόν νά ένισχυθή άπό μέρους μας θετι
κώς ή άρνητικώς.
Δέν γνωρίζω έάν δέν πρέπει, έφ

δέν εχω, ούτε καί θά δημιουργήσω ποτέ, προσωπικήν

'

δσον προκαλεί

σαι, νά άποκαλύψης τήν άνειλικρίνειαν του Παπαν

δρέου. Νομίζω δτι ή εύπρέπεια, είς ένα τόπον δπου
κυριαρχεί ή άπρέπεια καί ή άδικία, καταντά άφέλεια
έθνικώς έπικίνδυνος.

καταστάσεων, έπέβαλεν δπως άναλάβη έκαστος τάς
εύθύνας του έπ' αύτών. Τό ποίος εlχε δίκαιον, θά τό
κρίνη ή 'Ιστορία. Πάντως, έπ' ούδενί λόγω δικαιο

λογείται ή ϋπαρξις ψυχρότητας ή καί δυσπιστίας είς
τάς σχέσεις μου μέ τό Στέμμα.

Σέ παρακαλώ νά μου γράψης διά του Κόντα, εί

δυνατόν, τήν προσεχή Δευτέραν,

1.
2.

πώς έκτιμaς τήν παρουσαν κατάστασιν,
τί προβλέπεις διά τήν τελική ν στάσι ν του Βενι

ζέλου καί

3.

ποίαι εlναι αί άντιλήψεις του βασιλέως».

'Ο Π. Πιπινέλης άνταπάντησε στόν Κ. Καρα
μανλή, στίς

15

Σεπτεμβρίου:

«'Αγαπητέ μου πρόεδρε,
'Αρχίζω άπαντ&ν είς τά δύο τελευταία έρωτήματα τής

έπιστολής σας τά σχέσιν εχοντα πρός τάς προθέσεις τοϋ
βασιλέως.
Ι. ξίς έπανειλημμένας άπό διμήνου συνομιλίας μας, άν

τιμετωπίσαμεν όλα τά ένδεχόμενα έκ τής στάσεως τής άν
τιπολιτεύσεως καί δ βασιλεύς ένέκρινε πλήρως τήν άκο
λουθητέαν γραμμήν: δηλ. έκλογαί διά τήν 3ην Νοεμβρίου,

Ή αίσιοδοξία, τήν δποίαν έκφράζει ή έπιστολή

οίαδήποτε καί dν εσεται ή στάσις τ&ν κομμάτων . Δέν εΙναι

σου, εlναι ίσως δικαιολογημένη διά τό βραχυπρόθε

δυνατόν νά έξαρτήσωμεν τήν ήσυχίαν τοϋ τόπου άπό τούς

σμον πρόβλημά μας. Δέν εlναι δμως δικαιολογημένη
διά τό μακροχρόνιον καί μόνιμον τοιουτον. Γνωρί
ζεις πώς άντιλαμβάνομαι τήν κατάστασιν του τόπου
μας. Καί γνωρίζεις έπίσης δτι, aν δέν άπαλλαγή ή

χώρα άπό τό νοσηρόν πολιτικόν κλίμα καί τήν νοο
τροπίαν τών έκβιάσεων, πού καθιστουν άδύνατον τήν

υπολογισμούς καί τάς μηχανορραφίας τ&ν κομμάτων τής
μειονοψηφίας, αϊτινες dλλως τε άλλάσσουν άπό ήμέρας είς

ή μέραν.
'Επί τούτων αί προθέσεις τής Α . Μ . εΙ ναι άποκρυσταλ

λωμέναι καί μοί παρέχει άνεπιφύλακτον τήν ένίσχυσιν τοϋ
Στέμματος.

Βεβαίως έπιθυμία εντονος τοϋ βασιλέως εΙναι νά άπο

λειτουργίαν του πολιτεύματος, οχ ι μόνον ή πρόοδος,

τραπή, έάν εΙναι δυνατόν, ή άποχή μέρους τουλάχιστον

άλλά καί ή άσφάλεια του εθνους θά τεθουν κάποτε

τ&ν κομμάτων τής άντιπολιτεύσεως . Καί έν τούτω φυσικά
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Συνάντηση τοv πρωθυπουργού μέ τόν Σ. Βενιζέλο.
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είμεθα δλοι σύμφωνοι. 'Αλλ' ώς άσφαλώς έννοείτε, τουτο

τα πάντα βεβαίως έάν οί έδώ φίλοι δέν χάσουν καί τώρα καί

ε{ ναι δυσχερέστατον, διότι τό πραγματικόν αίτημα τής άν

μετά τάς έκλογάς τό αίσθημα τής αύτοπεποιθήσεως καί τήν

τιπολιτεύσεως δέν εlναι aλλο άπό τό νά θέση τήν Κυβέρ

συνέπειαν εiς τήν άκολουθουμένην γραμμήν ...

νησιν ύπό τόν πλήρη ελεγχό της καί νά ζητήση επειτα
άναβολήν τών έκλογών διά τόν προσεχή Μάιον. 'Αρκεί νά

4.

Συμμερίζομαι βαθύτατα τήν βαρυθυμίαν σας ώς πρός

τό μακροπρόθεσμον πολιτικόν πρόβλημα τής χώρας μας.

σaς είπω δτι, έπεξηγών τό αίτημά του περί «Κυβερνήσεως

'Όσα εlδον κατά τό τελευταίον τρίμηνον εiς κύκλους

ίσης άποστάσεως άπό τά κόμματα», δ κ. Παπανδρέου διεμή

έχθρών καί φίλων, μέ ενίσχυσαν άκόμη περισσότερον εiς

νυσε εiς τά 'Ανάκτορα τήν σύνθεσιν τής Κυβερνήσεως ταύ

τήν συνείδησιν τής άνάγκης συνταγματικήςάναθεωρήσε

της ώς έξής: στρατηγοί Πετρόπουλος, Βασιλaς, Σειραδά

ως καί δή ριζοσπαστικωτέρας εκείνης ijν είχομεν έπεξερ

κης, Βλάχος, 'Αθανασιάδης-Νόβας, Κιουσόπουλος!!

γασθή. 'Ελπίζω νά θέση τε τό θέμα κατά τόν προεκλογικόν

σας άγώνα, φυσικά έντός τής συνταγματικής διαδικασίας

2.

Τό θέμα έπομένως δι' ήμaς εντοπίζεται εiς τήν στά

πρός άποφυγήν διαβολών καί παρεξηγήσεων.

σι ν του Βενιζέλου. Καθ' δλας τάς σχετικάς πληροφορίας

Κλείω τήν παρουσαν διά νά άποφύγω καθυστέρησιν, aν

μου, ή θέσις του εχει σημαντικώς ένισχυθή μετά τό συλλα

καί θά εlχον πολλά νά προσθέσω. Δι' εύνοήτους λόγους

λητήριον τής ΕΚ. 'Εάν ijθελε, θά l')δύνατο σήμερον νά

δέν θά άνακοινώσω τίποτε έκ των άνωτέρω οuτε εiς τήν

παίξη χρήσιμον ρόλον. Πρός διευκόλυνσίν του άκριβώς

τριμελή έπιτροπήν.

προσθέσαμεν εiς τόν έκλογικόν νόμον τήν διάταξιν περί

Μετά τών φιλικωτέρων μου χαιρετισμών.

διά τiΥν συμμετοχήν είς τήν β' κατανομήν εiς τήν

Υ.Γ. 'Όσα σaς μετεδόθησαν δσον άφορά τάς συστάσεις

έφετειακήν περιφέρειαν. Παρά ταυτα δμως εlμαι βέβαιος

μου περί δημιουργίας καταλλήλου κλίματος εiς τάς σχέ

δτι θά διστάση πολύ νά κάμη άνεξάρτητον γραμμή ν καί δτι

σεις Στέμματος-ΕΡΕ, άφεώρων ώρισμένας παρεκτροπάς

10%

θά προτιμήση τήν σιωπηράν άποδοκιμασίαν έν τή όποία

βουλευτών αϊτινες εύτυχώς επαυσαν. Αύτονόητον εlναι δτι

εχει πρός τό παρόν καθηλωθή.

δέν άφεώρων ύμaς καί τήν ΕΡΕ έν τώ συνόλω της, τών

Τόν (κ. Βενιζέλον) εlδον διά τελευταίαν φοράν πρό δι

μήνου, δτε ήλθε νά μοί προτείνη τό γνωστόν του σχέδιον

δποίων ή στάσις κατά τούς τελευταίους iδίως μήνας ύπήρ

ξε τοιαύτη rοστε νά άψηφή οίανδήποτε ραδιουργίαν.

περί «ΠΟλιτικής Κυβερνήσεως». Του άπήντησα δτι τοιαυ

Διά τόν κ. Παπανδρέου ... έπιφυλάσσομαι! 'Εφ' δσον

ται σκέψεις ήσαν τελείως άσυμβίβαστοι καί πρός τήν εν

διατηρείται καί ή tλαχίστη άκόμη δυνατότης ύπαναχωρή

νοιαν τής ηθικής τάξεως δι' έμέ καί πρός το συμφέρον του

σεώς του, κατ' άνάγκην φείδομαι αύτου. Θά τά άκούση

τόπου γενικώτερα.

δλα μετά ταυτα!» 17 •

~Εκτοτε δέν τόν συνήντησα· άκούω

δμως δτι έμμένει εiς τήν γραμμήν αύτήν μέ πολλάς έκά
στοτε παραλλαγάς. Εiς πρόσωπον τής εμπιστοσύνης του,

Στό πλαίσιο τής άνταλλαγής άπόψεων σχετικά μέ

δπερ μέ επεσκέφθη, εlπε τελευταίως δτι θά ήτο πρόθυμος

τήν άντιμετώπιση τής πολιτικής κρίσεως έντάσσεται

νά μετάσχη τής ύπ' έμέ Κυβερνήσεως είτε δ ίδιος είτε διά

καί ή παράλληλη έπικοινωνία τοϋ Κ. Καραμανλή μέ

φίλων του -μετεχόντων καί φίλων τής ΕΡΕ μέ άναλογίαν

τόνΕ. 'Αβέρωφ. Στίς

2j3

πρός

'/3.

Εiς aλλα πρόσωπα ώμίλησε περί άνασχημα

τισμου τής Κυβερνήσεώς μου προσλαμβανομένων φιλικών
του ύπηρεσιακών προσώπων.
Ταυτα φυσικά ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι δ βίος τής Κυ

10 Σεπτεμβρίου,

ό Ε. 'Αβέρωφ

είχε άποστείλει στόν Κ. Καραμανλή τήν άκόλουθη
έπιστολή:
«'Αγαπητέ κ. πρόεδρε,

βερνήσεως αύτής θά παρετείνετο <<έπί τι χρονικόν διάστη

"Α ν καί ύποθέτω δτι δέν θά άργήσετε νά έπιστρέψητε,

μα». 'Εάν ταυτα έγίνοντο δεκτά, θά διεχώριζεν άμέσως τήν

θεωρώ χρέος μου νά σaς γράψω διότι νομίζω δτι έπί του

στάσι ν του άπό τόν Παπανδρέου, ών βέβαιος δτι ή μεγίστη

θέματος του ύπηρεσιακου πρωθυπουργου, δστις θά διεξα

πλειοψηφία τής ΕΚ θά τόν l')κολούθει.

γάγη τάς έκλογάς, εlναι άπόλυτος άνάγκη νά άκούσητε
«τόν aλλον ήχον τής καμπάνας». Σάς τόν εlχα διαβιβάσει

3.

'Εν άποτυχία συνεννοήσεως μετά του Βενιζέλου,

κατ' άνάγκην θά πρέπει νά προεξοφλήσωμεν ώς λίαν πιθα

καί πρό διμήνου περίπου μέ ενα aρθρον μου, άλλά εκτοτε
τά πράγματα κατέστησαν άκόμη σαφέστερα.

νάς καί τήν άποχήν καί τό λαϊκόν μέτωπον. 'Ασφαλώς δέ

Δέν εχω φυσικά καμμίαν άμφιβολίαν δτι δ κ. Πιπινέλης

δέν θά άρκέσουν εiς τόν Βενιζέλον aλλου είδους ίκανοποιή

θά κάμη τιμίας έκλογάς. Τό πρόσφατον δμως παρελθόν

σεις άπό τάς προαναφερθείσας, προκειμένου νά διαφορο

άπέδειξεν δτι αί έκλογαί έν 'Ελλάδι πρέπει οχ ι μόνον νά

ποιήση τήν στάσιν του.
Εlμαι πεπεισμένος δτι επειτα άπό δλας τάς παραχωρή

εΙ ναι, άλλά καί νά φαίνωνται τίμια ι. Δεδομένου δτι αί προ
σεχείς έκλογαί θά δώσουν εύνοϊκόν διά τήν ΕΡΕ άποτέλε

σεις μας πρός τήν ΕΚ, ή κοινή γνώμη θά καταδικάση τοι

σμα, ή ΕΔΑ καί οί έκτός τής ·Ελλάδος λαλίστατοι φίλοι

αύτην άπόφασιν. Βεβαίως ή άποχή θά προεκτείνη καί εiς

της θά άμφισβητήσουν τό κυρος των. 'Ατυχώς, φαίνεται

τήν μέλλουσαν Βουλήν τό σημερινόν πολιτικόν πρόβλημα.

δτι θά εχουν καί πάλιν έθνικόφρονας ψευδομάρτυρας, οί

'Αλλά θά εχωμεν πάντως εν άνεκτίμητον έκ ταύτης άντάλ

δποίοι θά εlναι περισσότερον άπό αύτούς άξιόπιστοι.

λαγμα, δτι θά διελύετο διά παντός δ περί τόν Παπανδρέου

~Ηδη, δι' δσων εlπον καί λέγουν οί τελευταίοι, προετοιμά

σκληρός πυρήν του άνενδότου καί θά έδίδετο ή άφορμή

ζουν τήν άξιοπιστίαν τής ψευδομαρτυρίας των.

νέων διαμορφώσεων εiς τούς κόλπους του Κέντρου. 'Η νέα

Διά τήν άντιμετώπισιν τούτου, δ κ. Παπανδρέου μaς

Βουλή θά ήτο κατ' άνάγκην βραχύβιος άλλά τό πολιτικόν

εδωσε τελευταίως μίαν μοναδική ν εύκαιρίαν: 'Ετόνισεν

πρόβλημα θά διεχειριζόμεθα πάντως μέ άνανεωμένη λαϊ

ύπερβολικά, ώς δρον σχεδόν άποκλειστικόν διά τιμίας

κήν έτυμηγορίαν καί σχετικώς άπό θέσεως δυνάμεως. Ταυ-

έκλογάς, τήν άντικατάστασιν του προέδρου τής Κυβερνή-
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σεως. Τό έπιχείρημα, τό όποίον κυρίως έπικαλείται, ε{ναι

ταστήσουν ϊσως όλιγώτερον όξύ, άλλά θά παραμείνη καί

άβάσιμον, άλλά εχει μίαν άληθοφάνειαν . 'Αληθοφάνειαν

θά όδηγηθώμεν καί πάλιν είς νέας έκλογάς πολύ πρό τής

μεγάλην διά τόν ξένον, τόν άγνοοϋντα πρόσωπα καί πρά

λήξεως τής τετραετίας, χωρίς νά γνωρίζη κανείς έάν τά έν

γματα, άληθοφάνειαν χρήσιμον διά τούζ κακοπίστους ίδι

τω μεταξύ γεγονότα θά όδηγήσουν είς τό πλειοψηφικόν ή

κούς μας.

είς τήν άπλήν άναλογικήν .

•Ο

κ. Πιπινέλης ύπήρξεν ύπουργός τής ΕΡΕ καί

μάλιστα χωρίς νά έκλεγή βουλευτής, τοϋτο δέ, μαζί μέ με

Φοβοϋμαι σοβαρώς δτι ή κίνησις ή όποία ήρχισεν είς

ρικά άλλα, έμφανίζεται ιδς τεκμήριον μή οuδετερότητος

τό έξωτερικόν καί ή όποία δέν περιορίζεται πλέον μόνον

καί άντιθέσεως πρός τήν άντιπολίτευσιν.

είς τούς κομμουνιστάς, θά ε{ναι πολύ δύσκολον νά άνα

Διατί λοιπόν νά προσφέρωμεν είς τούς ήττημμένους

σταλή, αν τήν ίσχύν των έκλογών δέν άμφισβητή μόνον ή

τής χθές καί τής αuριον άντιπάλους μας, έπιχείρημα διά

ΕΔΑ, άλλά καί έθνικόφρονα κόμματα. Τοιαϋται δέ κινή

νά δικαιολογήσουν τήν l)τταν των κατιi τρόπον έπιζήμιον

σεις είς τό έξωτερικόν δέν βλάπτουν μόνον τήν θέσιν μας

διά τ~ν τόπον; Αϋριον θά εχετε πάλιν νά άντιμετωπίσητε

έκεί, άλλά ένθαρρύνουν είς τό έσωτερικόν τά aτομα έκείνα

δυσκόλους rορας καί θά εχετε άπόλυτον άνάγκην τοϋ κύ

τά όποία ε\:τε έκ συστήματος βάλλουν κατά τοϋ καθεστώ

ρους τών έκλογών . Διατί νά κλονίζωμεν τό κϋρος αuτών

τος ε\:τε άπλώς προτάσσουν τών γενικών συμφερόντων τά

τών έκλογών, τάς όποίας άσφαλώς θά κερδίσητε;

μικροχαρή ίδανικά των.

Λέγεται δτι άν γίνη καί αuτή ή παραχώρησις, δ κ. Πα

Δέν ηθέλησα νά έπαναλάβω δημοσίως τάς άπόψεις μου

πανδρέου θά άποθρασυνθή καί θά ζητήση καί άλλα παρά

αuτάς, ϊνα μ ή δώσω λαβήν είς τήν άντιπολίτευσιν νά όμιλή

λογα πράγματα. Δέν τό πιστεύω διότι δέν διαθέτει πλέον

περί ρήγματος είς τήν ΕΡΕ, διά τήν ενότητα καί τήν ίσχυ

περιθώρια διά τοιαϋτα παιγνίδια. »Επαιξε έν

ou

παικτοίς

πέραν των άνεκτών όρίων. Έξάλλου, έξετέθη πολύ -καί

ροποίησιν τής όποίας είργάσθην πάντοτε, aνευ διακοπής,
καί προσφάτως άκόμη.

αuτός καί αί φιλικαί του έφημερίδες- έξαίρων τήν σημα

'Ε νόμισα δμως δτι μοϋ έπε βάλατε νά σπεύσω νά σάς

σίαν τοϋ αίτήματος καί, άν τοϋτο ίκανοποιηθή, θά τοϋ ε{ναι

μεταδώσω τάς σκέψεις μου, έφ' δσον &κόμη ε{ ναι καιρός,

άδύνατον νά προβάλη καί c'iλλα αίτήματα. 'Εάν τά προέ

δηλαδή, έφ' δσον &κόμη προφθαίνομεν νά προβώμεν είς

βαλλε, θά έξετίθετο φοβερά καί θά έζημιοϋτο ετι περισσό

τάς δεούσας ένεργείας.

τερον. Θά έζημιοϋτο τόσον μάλλον, καθ' δσον σάς βεβαι

Μέ πολλήν φιλίαν.

ώνω δτι ή πλειονότης καί τών φίλων σας άκόμη θεωροϋν
τό αϊτημα λογικόν καί άνώδυνον, ε{ναι ζωηρώς ύπέρ τής

άποδοχής του, ένώ έξ \:σου ζωηρώς άντιτίθενται είς άλλας
παραχωρήσεις.

Υ.Γ. Εlχα γράψει τήν έπιστολήν, δταν χθές βράδυ είς

τήν συναυλίαν τοϋ Φόν Κάραγιαν, δ κ. Ροδόπουλος μοϋ
διεβίβασε παράκλησίν σας νά εuθυγραμμισθώ είς τό ζήτη

'Αρνούμενοι τήν ίκανοποίησιν τοϋ αίτήματος παθαί
νομεν καί άλλην βλάβην: Ίσχυροποιοϋμεν τήν συκοφαν
τικήν κατηγορίαν περί νόθων έκλογών, διότι θά ύποστηρί
ξη μετεκλογικώς τό Κέντρον δτι ή μή άποδοχή αuτής τής

μόνης καί άνωδύνου άντικαταστάσεως άποδεικνύει δτι αί

μα τοϋ πρωθυπουργοϋ τών έκλογών. 'Όπως βλέπετε, μόνος

μου ~ςάμνω «δημοσία ν» εuθυγράμμισιν, έφ' δσον τό άντίθε
τον θά l)το έπιζήμιον. Τοϋτο δέν σημαίνει δτι δέν διατηρώ
τάς άπόψεις μου καί δτι άδυνατώ ν' άντιληφθώ τούς άντιθέ
τους».

ύποψίαι του ήσαν δικαιολογημέναι, δτι fιθέλαμεν τάς
έκλογάς νά κάμη όπωσδήποτε πρόσωπον προερχόμενον
άπό τήν ΕΡΕ, δτι εϊχομεν λόγους καί έφοβούμεθα νά τάς

•Ο

Κ. Καραμανλής άπάντησε στόν Ε. 'Αβέρωφ

ώς έξής:

κάμη πρόσωπον διαθέτον έχέγγυα οuδετερότητος .
Φαντασθήτε μίαν μετεκλογικήν περίοδον, καθ' f\ν ,είς
τάς κατηγορίας περί μ ή τιμίων έκλογών θά άπαντα ή σημε
ρινή Κυβέρνησις δτι αί έκλογαί ύπήρξαν τίμιαι, καί μίαν
περίοδον καθ' f\ν τήν ίδίαν ιiπάντησιν ιiντ' αuτής θά δίδη

μία Κυβέρνησις είς τήν όποίαν θά συμμετείχαν ένδεχομέ
νως πολλοί τών σημερινών ύπουργών, ιiλλά θά συμμετεί
χαν, έπί παραδείγματι, καί οί κύριοι Μαυρομιχάλης, Κι

ουσόπουλος, Μητρέλιας, Γ . Πεσμαζόγλου, Σειραδάκης

«'Αγαπητέ Ει5άγγελε,
'Εχάρηκα

πού έπήρα είδήσεις σου,

τοσούτω

μάλλον καθ' δσον είχα τήν έντύπωσιν, δταν lφυγα,

δ τι ήσουν πι~ραμένος. 'Αδικαιολογήτως, κατ' έμέ,
διότι δέν ήμπορουσα νά κάμω τίποτε διάφορον άπό
δ, τι lκαμα, χωρίς νά βλάψω τόν τόπον, τό Στέμμα καί
τό κόμμα. 'Όταν μέ τό καλό συναντηθουμε καί σου

καί aλλα πρόσωπα τών όποίων ή ουδετερότης εχει άνα

έξηγήσω όρισμένα περιστατικά, τά όποία προφανώς

γνωρισθή καί ιiπό αuτήν τήν ιiντιπολίτευσιν. »Αν τοιαύτη

άγνοείς, θά βεβαιωθής περί τούτου.

άπάντησις τής σημερινής Κυβερνήσεως θά εχη Χ ιiξίαν, ή

Ή έπιστολή σου περιορίζεται είς τό θέμα του

ίδία άπάντησις Κυβερνήσεως ιδς ή προμνησθείσα θά εχη

ύπηρεσιακου πρωθυπουργου, ένώ θά ήθελα νά lχω

τοuλάχιστον

τάς άπόψεις σου έπί τής γενικωτέρας καταστάσεως

IOX άξίαν, τόσον είς τό έξωτερικόν δσον καί

είς τό έσωτερικόν.
Τά πράγματα μοϋ φαίνονται τόσον καθαρά, άλλά καί
τόσον σοβαρά, ωστε, όμολογώ, δέν δύναμαι νά ιiντιληφθώ

πώς προχωροϋμεν πρός έκλογάς τών όποίων ήδη άμφισβη
τείται τό κϋρος, ένώ έξαρτάται άπό ήμάς καί μόνον νά
ένισχύσωμεν πολύ τό κϋρος αuτό.

τής χώρας.

Καί δσον άφορά μέν τό θέμα του ύπηρεσιακου
πρωθυπουργου, χωρίς νά ύποτιμώ τήν σημασίαν τών
έπιχειρημάτων σου, υίοθέτησα τάς άπόψεις τής 3με
λους έπιτροπής διά δύο λόγους: Πρώτον, διότι ή πε

δτι ύπό τοιαύτας συνθήκας αί

ραιτέρω άνοχή τής τακτικής τών έκβιάσεων, ή όποία

έκλογαί δέν θά λύσουν τό πολιτικόν πρόβλημα. Θά τόκα-

δδηγεί είς τήν κατάργησιν του πολιτεύματος, είναι

Φοβοϋμαι σοβαρώς
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καί ήθικώς καί πολιτικώς άπαράδεκτος. Σοv τό λέγω

ακής Κυβερνήσεως δταν ή μορφή τής Κυβερνήσεως

έγώ αύτό, δ δποίος γνωρίζεις πόσην μετριοπάθειαν

αύτής δέν προβλέπεται άπό τό Σύνταγμα καί είς ου

έπέδειξα, διά νά καταστήσω τήν άντιπολίτευσιν νο

δεμίαν χώραν συναντάται. Τό νά συζητοvμεν περί

μιμόφρονα. VΕφθασα είς τό σημείον νά τούς κάμω

τής διαλύσεως του Κράτους, ύπό τό πρόσχημα τών

παραχωρήσεις είς βάρος οχι μόνον του κόμματός

έγγυήσεων. τέλος, τό νά άπειλήται καί νά έκβιάζεται

μας, άλλά καί τής προσωπικής μου άξιοπρεπείας.

δ ρυθμιστής του πολιτεύματος, καί νά ύπαγορεύη ή

Καί δεύτερον, διότι εlναι προφανές οτι ή ΕΚ έπιδι

μειοψηφία δρους είς τήν πλειοψηφίαν -δλα αύτά

ώκει νέαν Κυβέρνησιν μέ τήν έλπίδα δτι θά εlναι δυ

έμφανίζουν τήν 'Ελλάδα πολιτικώς ύποανάπτυκτον

νατόν δι' αύτής νά ματαιώση η νά άναβάλη τάς

καί άποδεικνύουν δτι δέν λειτοί.ψγεί τό πολίτευμα είς

έκλογάς. Καί ύπάρχει δ κίνδυνος αύτός. Διότι άν

τήν χώραν μας. Τό πολιτικόν μας πρόβλημα, συνε

ύπάρξη μία Κυβέρνησις &πρόθυμος νά άναλάβη εύθύ

πώς, δέν εlναι άπλώς μόνιμον καί πολύπλοκον, άλλά

νας, έν περιπτώσει έπιθέσεων τής άντιπολιτεύσεως,

λαμβάνει τήν μορφήν τής έθνικής κρίσεως. Καί εlναι

δικαιολογουμένων διά τής διατυπώσεως νέων αίτημά

βέβαιον δτι, άν κάποτε δέν τό άντιμετωπίσωμεν έπι

των πρός αύτήν η καί προκλήσεως ταραχών, εlναι

τυχώς, δχι μόνον δέν ήμποροvμεν νά άποβλέπωμεν

πιθανόν νά δδηγηθώμεν είς νέαν περιπέτειαν. Διότι,

είς τήν ήθικήν καί ύλικήν πρόοδον του έθνους, άλ

μή πλανάσαι. Ή άντιπολίτευσις δέν θέλει έκλογάς.

λά καί θά τεθή έν κινδύνω ή έσωτερική καί έξωτερι

Συνεπώς, καί άν τής άφαιρέσης τό πρόσχημα τής

κή άσφάλεια τής χώρας.

έκλογικής Κυβερνήσεως, θά άναζητήση άλλους τρό

Γνωρίζων καί έκτιμών τάς άληθείας αύτάς, έκαμα

πους νά άντιδράση κατά τών έκλογών η καί νά τάς

πaν δ, τι ήδυνάμην, διά νά δημιουργήσω μίαν νέαν

διαβάλη, άν μετάσχη είς αύτάς. 'Αλλά, άνεξαρτήτως

πολιτικήν περίοδον, άπηλλαγμένην άπό τήν νοο

αύτών, έχω τήν πληροφορίαν -δέν γνωρίζω άν εlναι

τροπίαν καί τάς προκαταλήψεις του παρελθόντος.

βάσιμος- δτι καί άνάπόσχη δ Παπανδρέου, θά μετά

Αυποvμαι διότι εlμαι ύποχρεωμένος νά διαπιστώσω

σχουν τών έκλογών ή ΕΔΑ, δ Βενιζέλος καί δ Μαρ

οτι &πέτυχα είς τήν προσπάθειάν μου αύτήν. Καί &πέ

κεζίνης, δπότε οχι μόνον δέν έχομεν λόγους νά διευ

τυχα, διότι δέν εύρήκα μιμητάς.

κολύνωμεν τήν συμμετοχήν του Παπανδρέου, άλλά
θά έπρεπε νά εύχόμεθα τήν άποχήν του, έφ

'Η διαπίστωσις αύτή,

έν συνδυασμώ μέ μίαν

δσον

άκριβή έκτίμησιν τής παρούσης καταστάσεως τής

γνωρίζομεν δτι ή περαιτέρω παρουσία του είς τήν

χώρας, μέ δδήγησαν εlς τήν άπόφασιν νά προβώ είς

'

πολιτική ν ζωήν τής χώρας δημιουργεί οχι πολιτική ν

τήν γνωστήν είσήγησίν μου πρός τόν βασιλέα, δη

άλλά έθνικήν άνωμαλίαν.

λαδή τήν άμεσον διάλυσιν τής Βουλής καί έκλογάς

Μέ τήν εύκαιρίαν αύτήν δμως, θά έπεθύμουν νά

μέ πλειοψηφικόν, δι' άναθεωρητικήν Βουλήν. Διότι

σου είπω δτι τά άνωτέρω άποτελοvν λεπτομέρειαν

πιστεύω δτι, έκεί δ που έφθασαν τά πράγματα τής χώ

τοv βασικοv καί &γωνιώδους προβλήματος, τό δποί

ρας, έπιβάλλουν μίαν γενναίαν άντιμετώπισιν του

ον άντιμετωπίζει ή χώρα. 'Όπως γνωρίζεις, τό πολι

πολιτικού μας προβλήματος, άντί τών συμβιβασμών

τικόν πρόβλημα είς τήν 'Ελλάδα εlναι μόνιμον. Καί

οί δποίοι, έκτός του δτι έξαρθρώνουν τό πολίτευμα

εlναι μόνιμον, διότι δέν λειτοvργεί τό πολίτευμα.

καί δδηγοvν είς τήν σήψιν, &πέτυχαν νά δώσουν καί

Καί δέν λειτουργεί τό πολίτευμα διότι ούδείς τό σέ

τήν άναμενομένην έξ αύτών ϋφεσιν.

βεται. Δέν έχω άνάyκην νά άνατρέξω είς τό παρελ

Αυποvμαι διότι ή είσήγησίς μου δέν έγένετο άπα

θόν, τό παρελθόν τών κινημάτων, τών έπαναστάσε

δεκτή. Αυποvμαι διότι δέν έξετιμήθη τό γεγονός δτι

ων, τών μεταπολιτεύσεων, τών έμφυλίων σπαραγμών

ή στιγμή ήτο κατάλληλος διά νά τεθή τέρμα εlς τήν

καί τών έθνικών συμφορών, διά νά σέ πείσω περί

τακτικήν τών συμβιβασμών καί τών έκβιάσεων, καί

αύτοv.

Ή τελευταία διετία, καί ίδίως τά γεγονότα

νά πραγματοποιηθή ή εlρηνική έκείνη έπανάστασις,

του τελευταίου τριμήνου, άποδεικνύουν δτι, είς τόν

ή δποία εlναι άπαραίτητος διά τήν χώραν, καί τήν

τόπον μας, τήν δημοκρατίαν ύποκατέστησεν ή άναρ

δποίαν έπί τόσον χρόνον άναμένει ό έλληνικός λαός.

χία. 'Όπως γνωρίζεις, δμως, άπό τήν άναρχίαν εlναι

Τό πρόβλημά μας συνεπώς, άγαπητέ μου φίλε,

προτιμωτέρα άκόμη καί ή δικτατορία καί δ κομμου

δέν εlναι τό άν θά γίνουν έκλογαί καί ποίος θά τάς

νισμός. Πλήρη έπιβεβαίωσιν, άλλωστε, τής άληθεί

ένεργήση, ούτε κάν καί τό ποίος θά τάς κερδίση. Τό

ας αύτής άποτελεί τό γεγονός δτι κατά τό τελευταίον

πρόβλημά μας εlναι έάν θά λειτουργήση τό πολίτευ

τρίμηνον συζητοvμεν έπί θεμάτων, τά δποία είς οί

μα καί άν θά μεταβληθή τό νοσηρόν πολιτικόν κλίμα

ανδήποτε εύνομουμέvην χώραν θά έλύοντο αύτομάτως

πού έπικρατεί είς τήν χώραν μας.

καί κατά τάς προβλέψεις του Συντάγματος, τό δποί

Φιλοδοξών νά συμβάλω είς μίαν τοιαύτην έξέλι

ον, άλλωστε, διά τάς περιπτώσεις αύτάς ύπάρχει. Τό

ξιν τής έθνικής μας ζωής, φιλοδοξών, πρίν τερματί

νά συζητοvμεν περί έκλογικοv νόμου, δταν ύπάρχει

σω τήν πολιτική ν μου σταδιοδρομίαν, νά πραγματο

άδιάβλητος τοιοvτος. Τό νά συζητοvμεν άν θά ψηφί

ποιήσω μίαν βαθυτέραν άλλαγήν είς τόν πολιτικόν

ση ή οχι δ στρατός. Τό νά συζητοvμεν περί ύπηρεσι-

μας βίον, εlναι φυσικόν νά αίσθάνωμαι άπογοήτευ-
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σιν απο τήν aπώλειαν τής εύκαιρίας, τήν όποίαν,

θήσωμεν τήν πολιτικήν τήν όποίαν aρχήθεν έγώ

κατά τήν γνώμην μου, παρείχε πρός τούτο ή τελευ

είσηγήθην;

ταία κρίσις.

'Υπό τάς συνθήκας αύτάς, aντιλαμβά

Πιστεύω είλικρινώς δτι, έκεί δπου έφθασαν τά

νεσαι μέ Πόση ν aπροθυμίαν θά έπανέλθω διά νά συ

πράγματα τής χώρας, έάν δέν γίνη κάτι τό γενναίον,

νεχίσω μίαν προσπάθειαν, τήν όποίαν aντιπαθώ, δε

τό όποίον νά aνοίξη διά τό έθνος μίαν νέαν πολιτι

δομένου δτι, ύπό τάς παρούσας συνθήκας, θά εlναι

κήν περίοδον, θά όδηγηθώμεν είς σταδιακή ν σήψιν.

aμφιβόλου ώφελιμότητος διά τήν χώραν. Σέ διαβε

Γνωρίζω δτι θά εlναι δύσκολον νά έπανέλθωμεν

βαιώ δέ δτι, dν δέν έφοβούμην δτι θά έπεδεινούτο ή

έπί τής γραμμής αύτής, καίτοι τά πράγματα τήν aπέ

κατάστασις τού τόπου, θά έπραγματοποίουν τήν aπό

δειξαν όρθήν.

φασίν μου περί όριστικής aποχωρήσεώς μου έκ τής

ύπάρξη, έπιδείνωσις τής καταστάσεως, λόγω τής στά

πολιτικής

σεως τής aντιπολιτεύσεως, νομίζω δτι θά ήτο δυνα

,

πρiiγμα διά τό όποίον, δπως γνωρίζεις,

εlμαι ψυχικώς ό5ριμος))ιs.

'Εάν δμως ύπάρχη, ή πρόκειται νά

τόν, μέ πρωτοβουλίαν ίδικήν μου, νά aναθεωρηθή
καί τού βασιλέως καί τού κόμματος ή θέσις.

9

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

'Εάν καταστή δυνατή ή πραγματοποίησις τής

1963

πολιτικής αύτής, θά έπιτύχωμεν:

'Ο Κ . Καραμανλής, σέ έπιστολή του πρός τήν
Διοικ:οuσα 'Επιτροπή τής ΕΡΕ, έπανέρχεται στήν

ίδέα τής άναγκ:αίας άναθεωρήσεως του Συντάγματος:
«Δέν έπιθυμώ νά σiiς αίφνιδιάσω μέ τό έρώτημα
πού σiiς aπευθύνω. VΩφειλα δμως, έστω καί τήν τε

λευταίαν στιγμήν, νά έξετάσω dν δύναται νά γίνη
κάτι καλύτερον aπό έκείνο πού πρόκειται νά γίνη.

'Όπως γνωρίζετε, μετά τήν παραίτησίν μου, εί
σηγήθην είς τόν βασιλέα τήν dμεσον διάλυσιν τής

Βουλής καί τήν προκήρυξιν τών έκλογών μέ τό πλει
οψηφικόν δι' aναθεωρητικήν Βουλήν.
'Ο βασιλεύς,

έπιδιώκων προφανώς πολιτική ν

ϋφεσιν, καί έπιθυμών νά aποφύγη aποχήν τής aντι
πολιτεύσεως ή λαϊκόν μέτωπον, aπέρριψε τήν είσή
γησίν μου καί ήκολούθησε τήν γνωστήν είς δλους
μας πολιτικήν.
Μολονότι έθεώρουν aτυχή τήν πολιτικήν αύτή ν,

α. τήν aνανέωσιν τών στελεχών τού κόμματος,

β. τήν δημιουργίαν νέας, ύγιούς aντιπολιτεύσεως
-διά τής έκλογικής συνεργασίας μέ dλλο κόμμα,

καί, τέλος
γ. τήν τόσον aπαραίτητον aναθεώρησιν τού Συν
τάγματος.

Κάτι aνάλογον, dλλωστε, έγένετο τό

1911

aπό

τόν 'Βλ. Βενιζέλο ν.

Θά σiiς παρακαλέσω, λοιπόν, νά έξετάσετε, διά
τού κ. Πιπινέλη, έάν ό βασιλεύς, έν περιπτώσει &διε

ξόδου, θά ήτο δυνατόν νά υίοθετήση τήν πρότασιν
αύτή ν.
Θά παρακαλέσω έπίσης, δπως, ανεξαρτήτως τής
συνεχείας τήν όποίαν θά δώσετε είς αύτήν, τηρηθή
αϋτη aπόρρητος, διά νά μήν έπιταθή ή ύφισταμένη
σήμερον σύγχυσις)).

Στίς

12

Σεπτεμβρίου, οί Π. Παπαληγούρας, Π.

προσεφέρθη ν νά τήνδιευκολύνω διά νά μήν έλθω είς

Κανελλόπουλος καί Κ. Ροδόπουλος άπευθύνουν στόν

aνοικτήν ρήξιν μέ τόν βασιλέα, aλλά καί διότι ή

Κ. Καραμανλή τό άκ:όλουθο σημείωμα:

πολιτική αϋτη δέν έστερείτο, κατά τήν έποχήν έκεί
νην τουλάχιστον, έπιχειρημάτων.

VΗδη, δμως, δπως προέβλεψα, aποδεικνύεται έκ
τών πραγμάτων δ τι ό σκοπός διά τόν όποίο ν υίοθετή
θη ή πολιτική αϋτη κατέστη aνέφικτος.

«Δέν νομίζομεν δτι είναι δυνατή ή υίοθέτησις τοϋ πλει
οψηφικοϋ, κυρίως διά τούς κατωτέρω λόγους:

α. 'Ο βασιλεύς έπέμεινεν άπολύτως, άκόμη καί έπί τής
άπαλείψεως τής θεσπιζούσης τό πλειοψηφικόν ώς μέλλον

νά iσχύση σύστημα διατάξεως .

,

Ή aντιπολίτευσις, ανεξαρτήτως τής θέσεως τήν

β. Οί ύπερ-ύπηρεσιακοί ύπουργοί θά παρητοϋντο άμέ

όποίαν θά λάβη έπί τών έκλογών, δέν πρόκειται,

σως, ή Κυβέρνησις Πιπινέλη θά διελύετο καί θά προέκυπτε

παρά τάς πρός αύτήν παραχωρήσεις, νά γίνη νο

γενικωτέρα, άκόμη καί εiς τάς τάξεις μας, σύγχυσις.

μιμόφρων. 'Εξακολουθεί καί θά έξακολουθήση καί

Δέν νομίζομεν, έπίσης, δτι είναι δυνατόν ύπό τάς παρού

μετεκλογικώς νά κάμνη έπανάστασιν, καθιστώσα

σας συνθήκας νά πεισθή δ βασιλεύς, άλλά καί τά μέλη, τά

aδύνατον τήν λειτουργίαν τού πολιτεύματος. Διότι

κατ' έξοχήν άρμόδια τής σημερινής Κυβερνήσεως εiς τήν,

ή aντιπολίτευσις, δπως καί ή ίδία τό όμολογεί, μiiς

κατά παράβασιν τοϋ άρθρου

θέτει πρό τού διλήμματος ή νά συνθηκολογήσωμεν
μαζί της, κατά παραγνώρισιν καί τού πολιτεύμα
τος καί τής θελήσεως τού λαού,
ποιήσωμεν,

προκειμένου

ή νά χρησιμο

νά προστατεύσωμεν τήν

γαλήνη ν τού τόπου, aντιδημοκρατικά μέσα.

'Εάν

108

τοϋ Συντάγματος, άνακί

νησιν τής διαδικασίας άναθεωρήσεως . 'Η δέ άνακίνησις
συμφώνως πρός τό άρθρον
οθέτησίν της ύπό τών

2j3

108,

ώς προϋποθέτουσα τήν υί

τής Βουλής, άποκλείεται έκτων

πραγμάτων. 'Ο κ . Ροδόπουλος, κατά τήν συνάντησίν του
μέ τόν βασιλέα εiς τήν Κέρκυραν, είχε τήν εύκαιρίαν νά

διαπιστώση πόσον δ βασιλεύς άνησυχεί μέ τό ενδεχόμε

δμως πρόκειται, είς έκαtέραν τών περιπτώσεων, νά

νον άκόμη καί τής προβολής τής άναθεωρήσεως του Συν

έχωμεν τό αύτό aποτέλεσμα, διατί νά μήν aκολου-

τάγματος, ώς άπλής εστω iδέας» 19 •
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

κου πραξικοπήματος, δ Καραμανλής καί οί συνεργάτες

1963

Μέ δμοφωνία είσαγγελέως καί άνακριτοϋ Θεσ

του. ·Ο λαός ζητά πλήρη κάθαρση καί θά τήν έπιβάλη».

Σέ άπάντηση, ή ΔΕ της ΕΡΕ έξέδωσε άνακοίνω

σαλονίκης, κρίνονται προφυλακιστέοι γιά τήν ύπό
θεση Λαμπράκη δ ύποστράτηγος Κ. Μήτσου, οί συν

ση, δπου άναφέρεται, μεταξύ aλλων:

ταγματάρχες Ε. Καμουτσης καί Μ. Διαμαντόπουλος

καί δ μοίραρχος Τρ. Παπατριανταφύλλου.
Τό γεγονός αύ~ό δίνει τήν άφορμή στήν ήγεσία
της ΕΚ καί της ΕΔΑ νά έπαναλάβουν τήν προσπάθεια

«Καί τών δύο άνακοινώσεων δ σκοπός ε{ναι προφανής.
Προεξοφλουντες οί συντάκται των τό εργον τής εν τή δη
μοκρατία άνεξαρτήτου δικαιοσύνης, προσπαθουν νά τήν
έκβιάσουν.

γιά τήν έπίρριψη εύθυνών στήν Κυβέρνηση Κ. Καρα

'Η ΕΡΕ θεωρεί τόν εκβιασμόν aνευ προσιτου στόχου,

μανλη καί, άκόμη, στό ϊδιο τό πρόσωπο τοϋ πρώην

διότι τιμά τήν δικαιοσύvην πράγματι καί όχι οπως έκείνοι,

πρωθυπουργοϋ.

ο{ δποίοι τήν τιμουν καί τήν κολακεύουν μόνον δσάκις

Συγκεκριμένα,

δ

Γ.

Παπανδρέου

πιστεύουν οτι έξυπηρετουν κατ' αύτόν τόν τρόπον κομμα

ύποστήριξε:

τικόν συμφέρον. 'Αλλά καταγγέλλει τήν άπόπειραν. ~Εχει
«'Ολίγας ήμέρας μετά τήν δολοφονία τής Θεσσαλονί

τοσούτω μάλλον δικαίωμα νά τήν καταγγείλη, καθ' οσον δ

κης, οταν ε{χον γνωσθεί αί συνθήκαι του έγκλήματος τής

άρχηγός τής ΕΡΕ εσπευσε νά λάβη, μετά τό εγκλημα τής

24ης Μαίου, ε{χον δηλώσει οτι δ άρχηγός τής ΕΡΕ ήτο δ

Θεσσαλονίκης, καί εκτακτα άκόμη μέτρα κaτοχυρώσεως

ηθικός αύτουργός. 'Ο Κ. Καραμανλής άπήντησεν οτι δι'

καί διευκολύνσεως του εργου τής άνακρίσεως.

αύτών τών δηλώσεών μου θά έντρεπόμην εiς ολην μου τήν

'Ο,τιδήποτε καί aν προέκυψεν άπό τό ί3ργον της, έπι

ζωήν. Του tδωκα τότε τήν άπάντησιν οτι έφ' οσον, κατεχό

βεβαιουται άκριβώς τό γεγονός οτι ύπό Κυβέρνησιν τής

μενος άπό τό εύτελές καί iδιοτελές πάθος τής φιλαρχίας

ΕΡΕ δέν γίνεται διάκρισις μεταξύ φίλων καί άντιπάλων,

προέβη είς τήν όργάνωσιν τρομοκρατικών δμάδων, διά τά

προκειμένου νά άναζητηθουν ενοχοι, ώς καί ο{ εμμέσως

έγκλήματα αύτά καθίσταται ηθικός αύτουργός. ·Ο άρχη

άκόμη ύπεύθυνοι ένός κακου».

γός τής ΕΡΕ θά πρέπει διά τουτο όχι μόνον νά έντρέπεται
είς ολην του τήν ζωή, άλλά καί νά λογοδοτήση καί ένώπι
ον του λαου καί ενώπιον τής Δικαιοσύνης. Καί αύτό
άσφαλώς θά συμβή. 'Η rορα τής κρίσεως εΙ ναι εγγύς.
Καί, τίθεται τό ερώτημα: Έφ' οσον δ στρατηγός Μή
τσου προφυλακίζεται ώς συνεργάτης δολοφονίας, ποίος
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Συνεχίζεται ή άνταλλαγή άπόψεων τοϋ Κ. Καρα
μανλη μέ τόν Σ. Μαρκεζίνη, μέσω πάντοτε τοϋ έμπί
στου φίλου τοϋ άρχηγοϋ της ΕΡΕ, Δ. Βέρρου.

ε{ναι δ ηθικός αύτουργός; 'Ο στρατηγός Μήτσου δέν ε{χεν

Μετά τήν άρχική διευκρίνηση τών εκατέρωθεν

ίδια προσωπικά συμφέροντα πρός συνεργίαν εiς τήν δολο

θέσεων, μέ έπίκεντρο, είδικότερα, τό θέμα της ένδε

φονίαν. Προϊστάμενος καί ύπεράνω αύτου ύπήρχε μόνον ή

Κυβέρνησις τής ΕΡΕ καί δ άρχηγός της».

Καί δ άρχηγός της ΕΚ έπεξηγεί:
«Προστάδιον βεβαίως διατρέχει άκόμη ή ύπόθεσις.
'Αλλά καί ώς προστάδιον ε{ναι καταπληκτικόν. Καί μόνον
τό γεγονός οτι, συμφωνία είσαγγελέως καί άνακριτου,

άπεφασίσθη ή προφυλάκισις στρατηγου άρχηγου τής χω
ροφυλακής Β. 'Ελλάδος, έμπίστου προσωπικου φίλου του

άρχηγου τής ΕΡΕ, καθώς καί aλλων aνωτέρων άξιωματι
κών, δέν εχει προηγούμενον εiς τήν ίστορίαν του τόπου.
'Αποκαλύπτει οτι είς τάς ήμέρας τής ΕΡΕ ε{χον σαλευθή
τά θεμέλια του Κράτους. Διότι δέν προφυλακίζονται μόνον
πρόσωπα, προφυλακίζεται τό κράτος τής ΕΡΕ. Καί δικαιώ
νεται άπολύτως δ χαρακτηρισμός του άρχηγου τής ΕΡΕ ώς

ηθικου αύτουργου του έγκλήματος».

Παράλληλα, ή ΕΔΑ άναφέρει, σέ προκήρυξή
της, τά άκόλουθα:
«Παραμένει μεγάλο, άμείλικτο γιά τό λαό έρωτηματι
κό. Ποιοί κρύβονται πίσω άπό τόν Μήτσου καί Σία; Τό
χέρι τής Δικαιοσύνης πρέπει νά πέση καί στούς aλλους,

χόμενης συνεργασίας μεταξύ ΕΡΕ καί Προοδευτικών,
δ Δ. Βέρρος ένημερώνει έμπιστευτικά τόν Κ. Καρα
μανλη γιά τήν πορεία τών έπαφών του μέ τόν Σ.
Μαρκεζίνη· καί, παράλληλα, διαβιβάζει τίς σκέψεις
καί άπόψεις τοϋ βασιλέως Παύλου, μετά άπό σχετική
συνομιλία στά 'Ανάκτορα:
«Σεβαστέ κύριε πρόεδρε,
Κατά τήν σειράν τών ενεργειών μου, βάσει τών έντολών

' σας, θά σάς έκθέσω αποτελέσματα καί συμπεράσματα .
Ι. Συνάντησις μέ τόν γνωστόν δημοσιογράφον (έσπέρας
Παρασκευής rορα

22.00 - 24.00).

α. του άνέγνωσα δίς τό σημείωμά σας, δπερ ε{χον δα
κτυλογραφήσει . 'Αντελήφθη πλήρως καί τό πνευμα καί τό
γράμμα.

β. τιμά τήν γενναιότητα καί τήν εiλικρίνειαν μεθ' ής
έκτιμάτε καί άντιμετωπίζετε τήν κατάστασιν.

γ. ε{ναι σύμφωνος μέ τήν τεθείσαν εκ μέρους σας βάσιν,
έπιθυμεί ομως τήν έπίδειξιν τής ίδίας γενναιότητας καί
εναντι του ίδίου .
Συγκεκριμένα:

l.

Πισ~εύει άπολύτως οτι ούδέν θά δυνηθή νά προσφέ

κυρίως τούς πλέον ύψηλά ίσταμένους ενόχους. Γιατί ε{ναι

ρη είς μίαν Κυβέρνησιν είς τήν δποίαν θά είσέλθη ώς

κοινό μυστικό οτι οί ύπόλογοι καί οί ύπεύθυνοι ε{ναι ή

έπαίτης καί άπό ο{κτοv- θά εχη μοιραίως τό κόμπλεξ τής

ΕΡΕ καί δ μηχανισμός τής βίας. ·Η ΚΥΠ καί οί δυνάμεις

κατωτερότητας καί θά λοιδωρήται άπό τούς πάντας. 'Ηθι

άνωμαλίας, εμπνευστές καί εκτελεστές του πραξικοπήμα

κώς θά ζημιωθή άφαντάστως καί άνεπανορθώτως.

τος του

1961

καί οί έπίδοξοι όργανωτές ένός νέου έκλογι-

Πάντα δέ ταυτα διότι αύτοτελής κάθοδός του μέ τό ίσχύ-
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ον σύστημα τόν εκμηδενίζει παντελώς.
'Η περίπτωσις τής καθόδου του έν συνεργασία μέ

2.

Βενιζέλον, παραμεριζομένου του Παπανδρέου, εΙναι μέν

ένδιαφέρουσα, άλλά δέν τήν βλέπει δυνατήν.
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«τί θά έπεθύμει καί τί θά ηϋχετο νά γίνη βάσει προσω
πικής του έκτιμήσεως τής παρούσης καταστάσεως»;
Τό έρώτημα τουτο διεβιβάσθη είς τόν διάδοχον δστις

έξέφρασε τήν γνώμην δτι θεωρεί προτιμωτέραν μίαν προ

3. Ή 3η περίπτωσις, τής καταλήψεως το\Jτέστιν 12-15

σωπικήν συνάντησίν μου άπευθείας μέ τόν Μεγαλειότα

θέσεων μέ έξασφάλισιν τής έκλογής των κυριωτέρων στε

τον. 'Εδέχθην καί πράγματι αϋτη ελαβε χώραν σήμερον

λεχών του, καί δύσκολος εΙναι τεχνικώς άλλά καί έκ τών

καί rοραν

προτέρων θά άποκαλύψη μοιραίως τάς μετεκλογικάς προθέ

βασιλεύς.

18.00

εiς Τατόι. νΗμην έγώ, δ διάδοχος καί δ

σεις, γεγονός δπερ καί εiς ύμάς θά έμφανίση μεγάλας δυ

'Εξήγησα εύθύς έξ άρχής δτι τό έρώτημα τίθεται κατό

σκολίας καί αύτόν θά καταδικάση ώς συνθηκολογουντα

πιν ίδικής μου προτάσεως πρός ύμάς καί έντελώς άνεπισή

«προδότη» μέ μοιραία δυσμενή άποτελέσματα.

μως.

Οϋτως (ώς άνω) τεθειμένων των άπόψεών του, έπιμέ

4.

• Αφου

τό ήκουσε μετά μεγίστης προσοχής καί πρίν ή

νει καί παρακαλεί δπως συvτρέξητε εiς τήν έφαρμογήν τής

μου άπαντήσει, μέ ή ρώτησε πώς έγώ έκτιμώ τήν δλην κατά

άπλής άναλογικής, ή όποία πιστεύει δτι, ύπό τάς σημερινάς

στασιν καί πώς σείς τήν βλέπετε.

συνθήκας, συμφέρει άπολύτως κομματικώς, ίστορικώς καί

'Απήντησα ώς κάτωθι:

έθνικώς .

l.

Πιστεύει δτι τό ποσοστόν τής ΕΡΕ δέν δύναται νά εΙ ναι

κατώτερον του

43-48%,

δυνάμενον νά φθάση καί ύπερβή,

ύπό καταλλήλους ψυχολογικούς χειρισμούς, τό

50%. Τό
iδικόν του ποσοστόν τό ύπολογίζει γύρω εiς τά 6-8%, δυνά
μενον καί αύτό νά φθάση τό 10%. 'Αναλαμβάνει ύπευθύ

Γενικώς ή κοινή γνώμη άνησυχεί καί μέ αίσθημα

άβεβαιότητος διά τήν δμαλήν έξέλιξιν, παρακολουθεί καί
κρίνει .

2.

'Η ΕΡΕ έπιθυμεί τάς έκλογάς καί εΙ ναι προσηλωμέ

νη πλήρως είς τήν κοινοβουλευτικήν δδόν, ijτις εΙναι ή
μόνη πού εΙναι δυνατόν νά μάς έξαγάγη άπό τό άδιέξοδο.

νως άγώνα άδυσώπητον έναντίον του Κέντρου καί τής

'Ότι ύμείς βεβα'ίως είχατε καί εχετε τήν πεποίθησιν δτι

·Αριστεράς, άγώνα δ δποίος θά έμψυχουται άπό τήν πίστιν

μόνον διά του πλειοψηφικου καί τής άναθεωρήσεως θά

τήν άκράδαντον μιάς γονίμου καί έθνικώς ώφελίμου μετε

έδίδετο ή όρθή καί πρέπουσα λύσις, έν πάση δμως περι

κλογικής συγχωνεύσεως.

πτώσει, έφ · δσον δέν έ~ρίθη ώς συμφέρουσα ή λύσις αϋτη,

ΕΙναι βέβαιος περί τής κοινοβουλευτικής αύτοδυνα

5.

μίας τής ΕΡΕ καί μέ τήν άπλήν άναλογικήν, άλλά καί είς

περίπτωσιν μή επιτεύξεως τοιαύτης, ή έντός τής ίδίας νυ
κτός

(3 Νοεμβρίου) δήλωσις iδική

του δτι συγχωνεύεται μέ

έπιβεβλημένον εΙναι νά γίνη δ, τι μέχρις στιγμής άπεφασί
σθη.

3.

'Η ΕΚ δέν έπιθυμεί τάς έκλογάς, δ δέ περιορισμός

του αίτήματος εiς μόνην τήν άντικατάστασιν τής Κυβερνή

τήν ΕΡΕ καί ή πρόθεσις κατά συνέπεια τών {δικών του

σεως Πιπινέλη έγένετο σκοπίμως. Τουτο δέ διότι εΙναι δυ

βουλευτών, οϋς ύπολογίζει εiς

περίπου, θά δώση τήν

νατόν νά προτείνη καί νά διεκδική διάφορα ύπουργεία

νέαν Κυβέρνησιν. 'Αλλά καί εiς τήν άπίθανον περίπτωσιν

ύπέρ αύτου, έκ των προτέρων ων βέβαιος δτι θά συναντήση
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τής μ ή συγκεντρώσεως πλειοψηφίας καί έκ μέρους τών δύο

άρνησι ν καί συνεπώς δημιουργίαν νέου προσχήματος δι'

κομμάτων, ή άδήριτος άνάγκη θά ύποχρεώση πολλούς

άποχήν, ένώ διά τής προβολής του αίτήματος τής άπλής

βουλευτάς του Κέντρου εiς προσχώρησιν. Καί όλίγον μετέ

άναλογικής καί άποδοχής τούτου δέν θά εΙχεν δδόν ύπο

πειτα προκήρυξις έκλογών μέ πλειοψηφικόν.

χωρήσεως. Συμπέρασμα: άποφυγή έκλογών πάση θυσία.

6.

·Επιθυμεί νά σάς διαβεβαιώση δτι αί προθέσεις του

εΙναι άπολύτως εΙλικρινείς καί εντιμοι, δτι δέν εχει περι

4.

Προοδευτικοί: Εύπρεπώς μέν έπολιτεύθησαv καί πο

λιτεύονται, άλλά καί αύτοί θεωρουν τό κόμμα των ήδη ώς

θώρια διά πειραματισμούς καί δτι άναλαμβάνει τήν ύποχρέ

«έμπόρευμα» καί έπιθυμουν νά τό έκποιήσουν δσον τό δυ

ωσιν νά δεσμευθή εναντι ύμών διά πρωτοκόλλου καί εναντι

νατόν άκριβώτερα.

του βασιλέως δι. άπεριφράστου προσωπικής δηλώσεώς
του, διά τήν συγχώνεl,)σιν καί άπολύτως είλικρινους καί

έντίμου συνεργασίας.

5.

ΕΔΑ: Θά κατέλθη δπωσδήποτε εiς τάς έκλογάς διότι

επιδιώκει κέρδη, τά όποία άσφαλώς θά έπιτύχη.

6.

'Ως συμπέρασμά μου: Διενέργεια όπωσδήποτε έκλο

7. Μέ παρεκάλεσε νά σάς τονίσω περαιτέρω δτι πιστεύ

γών τήν 3ην Νοεμβρίου, εί δυνατόν κάθοδον εiς ταύτας

ει άπολύτως δτι καί ύμάς ώφελεί καί τόν τόπον ή κάθοδος

δλων των κομμάτων, άφαιρουμένων, άζημίως διά τήν χώ

δλων των κομμάτων εiς τάς έκλογάς, εστω καί liν συγκεν

ραν, οιωνδήποτε προσχημάτων.

τρώσητε μόνον

140 εδρας, παρά εδραι 180 καί πλέον μέ δλα

τά φοβερά έπακόλουθα καί δι· ύμάς καί διά τόν τόπον άπό
άποχήν ή εστω συμμετοχή μόνον τής ΕΔΑ.
'Η συγχώνευσις ΕΡΕ καί Προοδευτικών πρέπει νά ση

μειωθή ώς πράξις γενναία πολιτική καί έθνική καί οχι ώς
άποτέλεσμα άπελπισίας του. Τότε μόνον πιστεύει δτι θά

Μετά ταυτα μου άπήντησε ώς κάτωθι:

l.

Συμφωνεί πλήρως μέ τά δσα του άνέπτυξα· εΙναι καί

αύτός πεπεισμένος δτι ή ΕΚ έπ' ούδενί λόγω έπιθυμεί τάς
έκλογάς. Τούς εχει άηδιάσει καί άδιαφορεί έν μέρει μέ τό
τί θά κάνουν.

2.

'Η μ ή άποδοχή τής εiσηγήσεως περί πλειοψηφικου

τιμήση ή πράξις αϋτη πρώτον ύμάς ίστορικώς καί έθνικώς

ώφείλετο εiς τόν φόβον τής δημιουργίας «λαϊκου μετώ

καί δεύτερον τήν έθνικόφρονα παράταξιν.

που», τό δποίον καί τώρα φοβείται δτι ε{ναι δυνατόν νά τό

Il.

Βολιδοσκόπησις 'Ανωτάτου έπί του διατυπωθέντος

ύφ' ύμών έρωτήματος βλ. ση μ.

9

Σεπτεμβρίου.

Διά τής γνωστής πηγής διετυπώθη τό έρώτημα ώς κά

τωθι:

επιχειρήσουν.

3.

·Επί του τεθέντος είς τήν άρχήν έρωτήματος, θά μου

διατυπώση εγγραφον άπάντησιν, τήν δποίαν, μαζί μέ τάς
προφορικάς του σκέψεις, θά έπεθύμει προσωπικώς νά σάς

μετέφερα έγώ έντός τής αϋριον

( 16-9-63) είς Ζυρίχην.

'Ε π'
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αύτοϋ άπήντησα δτι, tπειδή τήν αύτήν ήμέραν άνεχώρουν

μειοψηφία, όταν άποφασίdη νά άγνοήση τούς βασι

δύο άλλα πρόσωπα, νομίζω δτι δέν θά ήτο σκόπιμον νά

κούς κανόνας του πολιτεύματος καί, πρό παντός, τήν

άνεχώρουν καί έγώ. 'Ανελάμβανα δμως τήν ύπεύθυνον καί

άρχήν τής πλειοψηφίας, καθίστατάι iκανή νά προ

άσφαλfj άλλά καί άπόρρητον διαβίβασιν. 'Επί τοϋ τελευ
ταίου τούτου (άπόρρητον) παρεκλήθην Ιδιαιτέρως.

4.

Μέ παρεκάλεσε νά σdς διαβιβάσω, καίτοι πολλές

φορές τό εχετε συζητήσει, δτι δι. ο{ανδήποτε, οίασδήποτε
μορφής συζήτησιν Ί'j συνεργασίαν μέ Βενιζέλον, δέν πρέπει

νά εχετε καμμίαν άπολύτως tμπιστοσύνην. (Δέν γνωρίζω

καλέση κρίσιν πολιτειακήν. Τό έπιτυγχάνει δέ κα
ταχρωμένη τής έλευθερίας πού τής παρέχει τό πολί
τευμα, καί θέτουσα τήν πλειοψηφίαν πρό του διλήμ

ματος ή νά συνθηκολογήση μαζί της, κατά παρα
γνώρισιν καί του πολιτεύματος καί τής θελήσεως του

οϋτε άντελήφθην πόθεν έκινήθη διά τήν διατύπωσιν τής

λαοu, ή νά χρησιμοποιήση, προκειμένου νά προστα

σκέψεως αύτfjς).

τεύση τήν γαλήνην του τόπου, μεθόδους άντιδημο

5.

'Ομοίως νά σdς γνωρίσω δτι δ κ. Παπαληγούρας

εχει «πάρα πολλάς σχέσεις μέ τόν Κόκκα» καί μπορεί βε

κρατικάς.

Αύτή εlναι, δυστυχώς, ή περίπτωσις τήν δποίαν

βαίως νά κάμνη δ,τι θέλει, άλλά ώς μέλος τής τριμελοϋς

άπό διετίας άντιμετωπίζει ή

έπιτροπfjς δέν πρέπει νά εχη τόσες έπαφές καί μάλιστα

προσέλαβεν lδιαζόντως όξείαν μορφήν κατά τούς τε

δταν φεύγη άπό μίαν άκρόασιν μέ τόν βασιλέα.

6.

'Ομοίως τούς πολλούς χαιρετισμούς του καί πότε θά

γυρίσετε.

7.

'Επί τοϋ τεθέντος έρωτήματος, μέ παρεκάλεσε καί

εγραψα τη ύπαγορεύσει του τά κάτωθι:
α. Βλέπει τήν κατάσταση άβεβαίαν.
β. 'Η γραμμή τήν δποίαν άκολουθεί άπαρεγκλίτως εΙ

'Ελλάς, καί ή όποία

λευταίους μήνας, κατά τήν διάρκειαν τών δ ποίων συ
ζητούνται θέματα ά'τινα εiς οίανδήποτε εύνομουμέ
νην χώραν αύτομάτως θά έλύοντο, κατά τάς προβλέ
ψεις τοv Συντάγματος, τό όποίον άλλωστε διά τάς
περιπτώσεις αύτάς ι5πάρχει.

Διότι τό νά συζητώμεν ι5πό τό κράτος έκβιάσεων

μέ Κυβέρνησιν Πιπινέ

περί έκλογικοu νόμου, όταν ι5πάρχει τοιούτος άδιά

λη. Δέν γνωρίζει δμως ι'iν τοϋτο θά δώση τήν ποθητήν

βλητος, τό νά συζητώμεν περί ι5πηρεσιακής Κυβερνή

ναι: Έκλογαί εlς τάς

3 Νοεμβρίου

λύσιν, ijτοι τής δμαλότητος τοϋ πολιτικοί> βίου.

σεως, δ θεσμός τής δποίας δέν προβλέπεται άπό τό

γ. ~Αν πρός διευκόλυνσιν τής δλης καταστάσεως εχει

Σύνταγμα, καί ό δποίος εlς ούδεμίαν aλλην χώραν

νά προτείνη τι δ κ. Καραμανλής, εύχαρίστως θά τό tδέχε

συναντάται, τό νά συζητώμεν περί τής ψήφου του

το.

στρατού, ή όποία εlναι συνταγματικώς κατοχυρωμέ

δ. 'Από τής κρίσεως τοϋ 'Ιουνίου καί tντεϋθεν δ βασι
λεύς tτήρησε τήν στάσιν tκείνην τήν δποίαν δ κ. Καρα
μανλής τοϋ εlσηγήθη, ijτοι Κυβέρνησιν ύπηρεσιακήν ύπό
τόν προταθέντα κ. Πιmνέλην καί έκλογάς tντός τοϋ συν

τομωτέρου δυνατοϋ χρονικοϋ διαστήματος.
'Επιθυμώ νά γνωρίζετε ύπευθύνως καί tπισήμως δτι

πάντα τά εκάστοτε διαδιδόμενα άπό έχθρούς καί φίλους

ε{ναι τελείως ξένα πρός τά πραγματικά»20 •

νη καί, τέλος, τό νά έκβιάζωμεν τόν ρυθμιστήν του
πολιτεύματος μέ άπειλάς άντιδημοκρατικάς καί πολ
λάκις άντεθνικάς -όλα αύτά έμφανίζουν τήν 'Ελλά

δα πολιτικώς ι5ποανάπτυκτον καί άποδεικνύουν ότι
δέν λειτουργεί έν αύτή τό πολίτευμα.
"Οπως γνωρίζετε, άπό μακρού χρόνου έπεσήμανα
τάς άδυναμίας τής δημοσίας μας ζωής καί κατ' έπανά
ληψιν έτόνισα ότι, άνευ τής θεραπείας αύτών, όχι

18-20

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
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'Ο Κ. Καραμανλής, μέσω του Π .Πιπινέλη, ύπο
βάλλει ιcαί άνταλλάσσει άπόψεις μέ τό βασιλέα.
Στίς

18 Σεπτεμβρίου, ό άρχηγός τής ΕΡΕ άπηύθυ

νε στόν πρωθυπουργό τήν άιcόλουθη έπιστολή:

«'Αγαπητέ κ. πρόεδρε,
Σaς παρακαλώ όπως άνακοινώσητε εlς τήν Α.Μ.

τόν βασιλέα τάς κατωτέρω σκέψεις μου:

μόνον θά καθίστατο προβληματική ή περαιτέρω ήθι
κή καί ι5λική πρόοδος του έθνους, άλλά θά έτίθετο

κάποτε έν κινδύνω καί ή άσφάλεια τής χώρας.
Διά νά συμβάλω εlς τήν θεραπείαν τών άδυναμιών
αύτών, πέραν τής παραδόσεως τήν δποίαν προσεπά
θησα

νά δημιουργήσω διά του τρόπου καθ' όν

ήσκησα τήν έξουσίαν, έφρόντισα νά καθιερώσω έγ
καίρως τό πλειοψηφικόν σύστημα καί νά θέσω εύθέ

ως τό θέμα τής άναθεωρήσεως του Συντάγματος. Κα

τελευταίαι πληροφορίαι, τάς δποίας έχω έξ

τεχόμενος δέ άπό τήν σταθεράν πίστιν ότι ή στιγμή

'Ελλάδος, δδηγοuν εlς τό συμπέρασμα ότι ή άπό μα

έπέβαλε μίαν ριζικήν καί θαρραλέαν~ άντιμετώπισιν

ιφοu χρόνου άκολουθουμένη έκβιαστική πολιτική

του πολιτικού προβλήματος τής χώρας, προέβην, με

Ai

τής άντιπολιτεύσεως κατέστησε σχεδόν άδύνατον

τά τήν παραίτησίν μου, εlς τήν γνωστήν εlσήγησίν

τήν δμαλήν λειτουργίαν του δημοκρατικού μας πο

μου περί έκλογών. Ή εΙσήγησις αύτη, άτυχώς, άπε

λιτεύματος.

κρούσθη έξ όλων σχεδόν τών πλευρών καί προεκρί

'Η δημοκρατία, ή όποία ώς γνωστόν ε[ναι τό
άριστον τών πολιτευμάτων, άλλά καί τό πλέον εύαί
σθητον,

θη, πρός άντιμετώπισιν τών έκβιασμών τής άντιπο
λιτεύσεως, ή πολιτική τής ι5φέσεως.

καθίσταται τό χείριστον έκεί όπου δέν

Μολονότι προέβλεπα τήν άποτυχίαν τής πολιτι

ι5πάρχει πολιτική ώριμότης καί ήγεσία μέ ι5ψηλόν

κής αύτής, προσεφέρθη ν νά τήν υποβοηθήσω, άφ,

αίσθημα εύθύνης. Διότι, εlς τήν δημοκρατίαν, καί μία

ένός μέν διά νά διευκολύνω τόν ρυθμιστικόν ρdλον
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Συνάντηση τοv πρωθυπουρyοv μέ τόν Σ. Μαρκεζίνη.
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του άνωτάτου άρχοντος, άφ

,

έτέρου δέ διότι διετή

γματος, τήν τροποποίησιν τοv Κανονισμοv τής Βου

'

λής καί τήν έπανεξέτασιν του έκλογικοv νόμου, εiς

αύτής, ή άντιπολίτευσις νά καταστή τουλάχιστον

τρόπον ώστε οίοδήποτε άπό τά κόμματα κληθή άπό

ρουν τήν άμυδράν έλπίδα ότι θά ήτο δυνατόν, δι

τόν λαόν εiς τήν έξουσίαν, νά δύναται νά κυβερνήση

νομιμόφρων.
Δυστυχώς, οί φόβοι μου έπηλήθευσαν. 'Αντί νά

ώφελίμως τήν χώραν.

δδηγηθώμεν, διά τής πολιτικής αύτής, εiς τήν ίJφεσιν

'Εάν δ πολιτικός κόσμος έκτιμήση καί άξιοποιή

καί τήν δμαλότητα, fίχθημεν, συνεπεία τής κακοπι

ση τήν χειρονομίαν μου αύτήν, πρiiγμα πού όφείλει

στίας τής άντιπολιτεύσεως, εiς μεγαλυτέραν όξύτητα

νά πράξη, πρός τό συμφέρον καί τής χώρας, άλλά καί

καί, περίπου, εlς άδιέξοδον.

αύτοv του ίδίου, θά δύναμαι νά έχω τήν ίκανοποίησιν

Ύπό τάς συνθήκας αύτάς, εύρίσκομαι εiς τήν

ότι, διά τής άποχωρήσεώς μου έκ τής πολιτικής,

άνάγκην νά άποφασίσω τήν άποχώρησίν μου έκ τής

προσέφερα μίαν πρόσθετο ν ύπηρεσίαν εiς τόν τόπον.

πολιτικής. Οί λόγοι οί δποίοι κυρίως μέι fίγαγον εiς
τήν άπόφασιν αύτήν εlναι δύο: Πρώτον, διότι ή μή
πραγματοποίησις τών προϋποθέσεων τάς δποίας θε
ωρώ άπαραιτήτους διά τήν βελτίωσιν του πολιτικοί)

μας βίου, καθιστii άδύνατον τήν έκπλήρωσιν τής
άποστολής μου, όπως έγώ τουλάχιστον τήν άντιλαμ
βάνομαι. Καί, δεύτερον, διότι, λόγω τών παθών τά
όποία έκαλλιεργήθησαν άπό τούς άντιπάλους μου, ή
παρουσία μου εiς τήν πολιτικήν ζωήν τής χώρας

Παρακαλώ όπως μέ τάς σκέψεις μου αύτάς μετα
φέρετε εiς τήν Α.Μ. τόν βασιλέα καί τά σέβη μου».
Συνημμένο στήν έπιστολή του Κ. Καραμανλή

ήταν τό άκ:όλουθο σημείωμα:
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑ ΤΟΝ κ. ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

1.

Ή κατάστασις τήν δποίαν &ντιμετωπίζομεν ε{ναι ή

&κόλουθος:

VH θά

γίνουν έκλογαί μέ &ποχήν τής έθνικόφρονος &ν

προκαλεί όξύτητα, ή όποία δέν εlναι δυνατόν νά μή

τιπολιτεύσεως, δπότε ή ΕΔΑ θά έλθη μέ

συνεκτιμηθή μέ όλους τούς παράγοντας πού συνθέ

τήν Βουλήν, ο{ δέ άλλοι, χρησιμοποιοίίντες τάς δυνάμεις

τουν, αύτή ν τήν στιγμήν, τό πολιτικόν μας πρόβλη

τής ΕΔΑ, θά κάμνουν &γώνα πεζοδρομίου.

μα, καί ή όποία όξύτης, έκτός τών άλλων, δυσχεραί

vH θά

80-100 έδρας

είς

τούς γίνουν α{ παραχωρήσεις πού ζητοίίν, δπότε

θά έχωμεν ύποστή -καί τό Στέμμα καί ή πλειοψηφία

νει καί τό έργον του ρυθμιστοv του πολιτεύματος.
Πρέπει νά δμολογήσω ότι τήν άπόφασιv αύτήν
τήν έλαβον μέ πολλήν όδύνην, άναλογιζόμενος τήν

έμπιστοσύνην καί τήν άγάπην, μέ τήν δποίαν έπί
όκτώ συνεχή έτη μέ περιέβαλεν ή πλειοψηφία του
έλληνικοv λαοv καί δ άνώτατος άρχων τής χώρας,

καί χάρις εiς τήν δποίαν καί σημαντικόν έργον έπετέ

τήν ταπείνωσιν, χωρίς νά είμεθα βέβαιοι ότι θά γίνουν νο
μιμόφρονες καί θά φθάσωμεν είς τάς έκλογάς.

Αύτοί ε{ναι ο{ λόγοι διά τούς δποίους ώς μόνην διέξο
δον εύρίσκω τήν λύσιν, τήν δποίαν προτείνω διά τής έπι
στολής μου.

2.

'Η γνώμη μου -χωρίς μέ τοίίτο νά θέλω νά δεσμεύ

σω τόν βασιλέα- ε{ναι ότι θά πρέπει νά κάμετε σείς τήν

λεσα καί έθεσα τά θεμέλια ένός καλλιτέρου μέλλον

πολιτική ν Κυβέρνησιν, μέ &ντιπροέδρους τούς κ. κ. Κανελ

τος.

λόπουλον καί Βενιζέλον, ύπό τήν προϋπόθεσιν, βεβαίως,

Ή άπόφασις περί άποχωρήσεώς μου έκ τής πο

ότι δ τελευταίος αύτός θά θελήση νά &παλλάξη &πό τόν κ.

λιτικής εlναι δριστική καί πρέπει μέ τό δεδομένον

Παπανδρέου τήν πολιτική ν ζωήν τοίί τόπου. 'Εάν δ Βενιζέ

αύτό νά άντιμετωπισθοvν αί περαιτέρω έξελίξεις.

λος νομίση ότι δύναται νά κάμη έκβιάσεις, τότε νά σχημα

'Εκείνο τό όποίο ν θά εlχα νά συμβουλεύσω, έφ

'

όσον έκλογαί διεξαγόμενα ι ύπό τάς παρούσας συνθή

κας δέν πρόκειται νά δδηγήσουν εiς δμαλότητα, εl
ναι νά διατηρηθή ή παροvσα Βουλή καί νά σχηματι

σθή έκ τής πλειοψηφίας αύτής, καί μέ συμμετοχήν

τίσετε Κυβέρνησιν άμιγώς έκ τής ΒΡΕ, καί νά προχωρήσε

τε, χωρίς νά λάβετε ύπ' όψιν σας τάς &ντιδράσεις τής &ντι
πολιτεύσεως.

3.

'Εάν ή λύσις αύτή, τήν δ ποίαν θεωρώ τήν καλλιτέ

ραν ύπό τάς παροίίσας συνθήκας, δένε{ναι έφικτή, τότε θά
ή1·ο δυνατόν, διά τής lκανοποιήσεως καί τών νέων αίτημά

ένδεχομένως τής άντιπολιτεύσεως fί τμήματος αύτής,

των τής &ντιπολιτεύσεως, νά φθάσετε μέχρι τέλους Νοεμ

ύπεύθυνος πολιτική Κυβέρνησις. Τοvτο θά διεφύ

βρίου εlς έκλογάς, τοσούτω μάλλον, καθ' όσον ή &ποχώ

λασσε, κατά τό μέτρον του δυνατοv, τήν πολιτικήν

ρησις ή lδική μου θά διηυκόλυνε τήν συνεννόησιν τών

σταθερότητα καί θά άφήρει άπό τήν άκραν άριστεράν

κομμάτων έπ' αύτοίί. 'Αντιλαμβάνεσθε, βεβαίως, ότι έγώ

τήν δυνατότητα τής έκμεταλλεύσεως τής καταστά

προσωπικώς δέν θά ήδυνάμην νά lκανοποιήσω τά κακόπι

σεως, τήν δ ποίαν διά τής άφρονος τακτικής της έδη
μιούργησεν ή άντιπολίτευσις. Ά νταποκρίνεται άλ

λωστε καί πρός τό γεγονός ότι ή συνεχώς έκβιάζου
σα μειοψηφία, παρά τάς άντιθέτους δημοσίας δηλώ
σεις της, άγωνίζεται νά άποφύγη τάς έκλογάς.

στα αίτήματα τής &ντιπολιτεύσεως χωρίς νά έξευτελισθώ
κα{ νά δμολογήσω ότι α{ συκοφαντίαι τής άντιπολιτεύσε
ως έναντίον τής πολιτικής μου ύπήρξαν βάσιμοι.

4.

Πρόθεσίς μου ε{ναι, εύθύς ώς λάβη γνώσιν δ βασι

λεύς τών &νωτέρω σκέψεών μου, νά καλέσω τήν Τριμελή
Έπιτροπήν, μεθαύριον Παρασκευήν, διά νά &νακοινώσω

Κατά τήν γνώμην μου, θά ήδύνατο ή παροvσα

τάς &ποφάσεις μου καί νά τής συστήσω νά βοηθήση τόν

Βουλή, παρατείνουσα κατά έν τουλάχιστον έτος τόν

βασιλέα είς τήν πραγματοποίησι ν μιιiς τών άνωτέρω λύσε

βίον της, νά έπιδιώξη τήν άναθεώρησιν του Συντά-

ων καί, έν συνεχεία, νά δώσω εlς τήν δημοσιότητα τήν
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έπιστολήv, τήv δποίαv σας &πευ θύvω, έάv έπ' αύτοu δέv
έχει &vτίρρησιv δ βασιλεύς.

(β) Κυβέρνησιν καθαρώς ΕΡΕ .
(γ) Λύσιν ύποχωρήσεως καί παραχωρήσεων τήν άπορρί

Εlvαι περιττόν vά συστήσω πλήρη έχεμύθειαv, έως

πτει καί έν πάση περιπτώσει δέν ε{ ναι διατεθειμένος νά τήν

δτου δώσω δ ίδιος είς τήv δημοσιότητα τάς &ποφάσεις

έμφανίση ό ίδιος . Είς άπάσας δμως τάς περιπτώσεις, προϋ

5.

πόθεσις τίθεται, έφ' δσον δέν είσακούσητε τήν εκκλησιν

μου;>.

Αύθημερόν , ό Δ . Βέρρος εστειλε στόν Κ . Καρα
μανλή τό άιcόλουθο μήνυμα:

του ι'iνακτος καί τήν ίδικήν του περί άναθεωρήσεως τής
άποφάσεώς σας, νά μή άναγγείλητε τήν άπόφασιν ταύτην

πρίν

ij

τώ δοθή ό καιρός διά τούς άπαραιτήτους καί καταλ

λήλους έλιγμούς. Διότι πρέπει νά άντιλαμβάνεσθε δτι, ύπό

«Σεβαστέ κύριε πρόεδρε,
' Η έπιστολή καί τό ίδιαίτερον σημείωμα παρελήφθη

'
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σαν ιcαί παρεδόθησαν είς τόν παραλήπτην τήν

18.00 c:δραν.

' Ο παραλήπτης ι'iμα τή άναγνώσει της έταράχθη καί

μου έξέφρασε τήν κατάπληξίν του, j.ιή δυνηθείς νά έρμηνεύ
ση έπαρκώς τούς λόγους τής τοιαύτης άποφάσεώς σας .
Κατ' έπανάληψιν μέ ήρώτησεν μήπως ύπάρχουν άλλοι λό
γοι, έκτός έκείνων πού άναπτύσσονται είς τήν έπιστολήν,

οί όποίοι αίφνιδίως νά ύπηγόρευσαν τοιαύτην άπόφασιν .
'Απήντησα δτι έξ δσων γνωρίζω , καί δτι βάσει αuτών
ε{μαι βέβαιος, οuδείς ετερος λόγος, έκτός τών άναπτυσσο

τήν άτμόσφαιραν ή όποία θά δημιουργηθή μέ έξαγγελίαν

του συνταρακτικου αuτου γεγονότος, άφαιρείται ο{αδήπο
τε δυνατότης διαπραγματεύσεων καί έλ ιγμών καί δτι πλέον
θά μείνουν (βασιλεύς καί Πιπινέλης) ερμαια τών έκβια
σμών Βενιζέλου-Παπανδρέου άλλά καί ίδικών μας».
Μου ύπεσχέθη δτι τήν πρωία ν καί μέχρις

11.00 c:δρας θά

μου έγχειρίση καί έπιστολήν διεξοδικήν πρός ύμάς .
~Ηδη θά μου έπιτραπή νά σάς γράψω όλίγα τινά βάσει

τών ίδικών μου έντυπώσεων καί άντιδράσεων.
'Εν πρώτοις όμολογώ δτι όδύνη μέ κατέλαβε , δταν εΙ

μένων, έπέβαλε τήν άπόφασιν ταύτην. Μέ τά συναισθήμα

δον καί άντελήφθην ύλοποιουμένην μίαν άπό μακρου ύπο

τα τής καταπλήξεως καί τής ταραχής άνεχώρησε τήν

ψίαν μου άλλά καί ίδικήν μου πράγματι σκέψιν. ΕΙναι τώ

19.00

c:δραν πρός συνάντησιν τής Α . Μ . του βασιλέως . Μου c:δρισε

δντι θλιβερόν διά τόν τόπον, έξ αίτίας τών μειονεκτημάτων

συνάντησιν διά τήν

του καταστατικου του καί τής κακοπιστίας τής ήγεσίας τής

22.30

διά νά μου είπη τάς άντιδράσεις

του άνακτος.
Τήν

21 .00 μου

άντιπολιτεύσεως , νά άνακόπτεται ενα εργον τό όποίον τό
έτηλεφώνησε ή γνωστή πηγή του διαδό

σας έλπίδας έγέννησεν . Νά αuτοεξορίζεται ενας άνθρωπος

χου καί μέ η ρώτησε έάν γνωρίζω τά έπί τής συναντήσεως

δστις ήνάλωσε πράγματι τήν ζωήν του είς τήν ύπηρεσίαν

Πιπινέλη-βασιλέως. Τώ εlπον δτι γνωρίζω δτι μεταφέρει

του τόπου, χάρις είς τάς συκοφαντίας , κακοπιστίας καί

κάποιον μήνυμα του κ. Καραμανλή του όποίου τό περιεχό

άναξιότητα τών «Κοτζαμπάσηδων» τής άντιπολιτεύσως καί

μενον άγνοώ. Αuτός μου άπήντησε δτι πρόκειτα ι περί σο

πιθανώς καί πρός «προστασίαν» τών έπαγγελματικών συμ

βαρωτάτου μηνύματος του όποίου αί συνέπειαι θά ε{ναι

φερόντων ένίων άλλων.

όλέθριαι . Μου έξήγησεν δέ περαιτέρω περί τίνος πρόκει

Πέραν δμως τών συναισθηματισμών, αuτήν τήν στι

ται καί μου προσέθεσν δτι ό Μεγαλειότατος έταράχθη καί

γμήν ύπάρχει μία πραγματικότης . ·Η πραγματικότης δέ

έζήτησεν άπό Πιπινέλην νά σάς παρακαλέση έκ μέρους

αuτή κραυγάζει τά κάτωθι :

του βαθύτατα διά τήν άναθεώρησην τής άποφάσεώς σας.
Τήν

22.30 συνηντήθην μέ

κ . Πιπινέλην , δστις έπί λέξει

μου εlπε τά έξής :
«'Ως σάς εlπα, εlμαι πλήρως τεταραγμένος καί εκπλη

I.

'Η έθνικόφρων παράταξις τήν όποία σείς αuτήν τήν

περίοδον έκπροσωπείτε, ε{ναι γεγονός δτι «χειμάζεται»·
καλώς

ij

κακώς διέρχεται μίαν κρίσιν. ·Η άπόφασίς σας θά

τής δώση τήν χαριστικήν βολήν.

2.

Ό λαός σάς έγνώρισε καί σάς έκτίμησεδιότι εlσθε

κτος . ' Η Α.Μ . ό βασιλεύς μέ παρεκάλεσε νά διαβιβάσω

μαχητής καί ώς μαχητήν σάς έτίμησε καί σάς τιμά . Φοβου

τήν θερμήν παράκλησίν του διά τήν άναθεώρησιν τής

μαι δτι , ύπό τάς συνθήκας πού ζώμεν , δέν θά σάς συγχωρή

άποφάσεως , καί δτι έταράχθη άφαντάστως άκούσας ταύ

ση αuτήν τήν άπόφασιν . Θά τήν άποδώση, καί έπί του

την. Οuδείς δύναται νά άντιληφθή τούς λόγους οί όποίοι

σημείου αuτου εΙμαι άπολύτως βέβαιος, είς σκοτεινάς

σάς ύπηγόρευσαν τήν άπόφασιν ταύτην, δεδομένου δτι

ένεργείας καί ραδιουργίας τών

πάντα τά έν τή έπιστολή άναπτυσσόμενα προϋπήρχαν καί

πλευράς δέ αuτής θά σας δικαιώση άλλά θά δημιουργήση

δτι οuδέν νέον προσετέθη. 'Η άπόφασις τής άποχής τής

προβλήματα καί ψυχολογίαν τοιαύτην, αί έπιπτώσεις τών

άντιπολιτεύσεως δέν νομίζει δτι θά ύλοποιηθή· εχει πολ

όποίων δέν θά άφήσουν οϋτε ύμας άτραυμάτιστον.

λάς ένδείξεις δτι ι'iπαντες θά κατέλθουν- άλλά καί ι'iν δέν

3.

'Ανακτόρων .

'Από τής

Χρονικώς ή άπόφασίς σας αuτή εΙ ναι εξω του κλίμα

κατέλθουν, θά δτjμιουργηθή βεβαίως μία κατάστασις δυσά

τος πού εχει δημιουργηθή. Δέν εlναι δυνατόν νά δίδωμεν

ρεστος, άλλά έν πάση περιπτώσει θά ε{ ναι δυνατόν, μέ τήν

τήν έντύπωσιν δτι τά δσα ή Κυβέρνησ ις καί ό βασιλεύς

αuτοδυναμίαν τήν όποίαν θά εχητε, νά ψηφίσητε πλειοψη

επραξαν άπό τής ήμέρας τής άναχωρήσεώς σας μέχρι σή

φικόν καί άπόφασιν άναθεωρητικής έν συνεχεία Βουλής .

μερον, ήσαν καί εΙναι καθ' ύπόδειξιν ίδικήν σας, καί αι

~ Αν πάλιν, ώς έλπίζει, ι'iπαντες κατέλθουν είς τάς έκλο

φνιδιαστ ι κώς νά άνακοινουται μία ίστορική άπόφασις, τε

γάς, ή κατάστασις θά διαγραφή ώς άρχικώς έξετιμήθη. Αί

λείως άντίθετος τών προσδοκιών του κόσμου. Είτε τό θέ

λύσεις , τάς όποίας ύποδεικνύετε είς τό «ίδιαίτερον σημείω

λομεν είτε όχι, θά όργιάσουν αί φήμαι, ο{ ψίθυροι, θά κα

μά» σας, κατά σειράν προτιμήσεως κατά τήν γνώμην του ,

ταβληθή προσπάθεια (καί έκ μέρους ίδικών μας πιθανώς)

κατατάσσονται ώς κάτωθι :

σπιλώσεως καί έξουδετερώσι:ως . Γνωρίζω καλώς καί πι

(α) Κυβέρνησιν πλειοψηφίας ύπό Πιπινέλην μέ άντι

προέδρους Κανελλόπουλον-Βενιζέλον .

στεύω δτι δλα αuτά θά εΙναι παροδικά καί ό κόσμος έν
συνεχεία θά σας δικαιολογήση καί θά σάς νοσταλγήση.
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'Εν πάση δμως περιπτώσει ή πραγματικότης αύτή ς τής

στιγμής ε{ναι ώς σίiς τήν περιγράφω.

4.

Βάσει τών άνωτέρω καί έφ' όσον τελικώς δέν θά

διά νά συνεχίζουν τούς έκβιασμούς έν τη νέα Κυβερνήσει
έξασθενοϋντες προοδευτικώς τήν έθνικήν μας πολιτικήν
μερίδα.

θελήσετε νά άναθεωρήσετε τήν άπόφασίν σας, άναθεώρη

'Αλλά καί δ σχηματισμός άμιγοϋς πολιτικής Κυβερνή

σιν διά τήν δποίαν δέν άναλαμβάνω τήν εύθύνην, έκτιμών

σεως τής ΕΡΕ θά συνίστα -άσχέτως τών προδήλων καί

καί σταθμίζων πλήρως τούς λόγους οίτινες σάς ύπηγόρευ

όντως άπογοητευτικών έσωτερικών περισπασμών καί φι

σαν ταύτην, θά σάς παρακαλέσω θερμώς έκτιμώντες καί

λοδοξιών, ών τόσον πικράν πείραν εσχον τελευταίως-καί

ύμείς τά δσα σάς γράφω,' νά άναστείλητε τήν άναγγελίαν

νέαν άποχαλίνωσιν τής άντιδράσεως των άντιπάλων, οίτι

της. Ή άναστολή τής άναγγελίας έπιβάλλεται κατ' έμέ

νες δικαίως τότε προβάλλοντες δτι ή έμπιστοσύνη τοϋ λα

καί διά τούς λόγους οϋς δ κ. Πιπινέλης προβάλλει άλλά

οϋ ε{ χε δοθή πρός ύμάς προσωπικώς, θά ζητοϋσαν άμέσους

καί διά νά ίδωμεν τί έπί τέλους δριστικώς θά πράξη ή

έκλογάς άσκοϋντες πάσης φύσεως δολιοφθοράς.

περιβόητος αύτή άντιπολίτευσις. 'Επί τέλους, κύριε πρό

Πέραν τούτων: ή άναβολή τής προσωρινής εστω έκκα

εδρε, . άν δλόκληρη ή άντιπολίτευσις (πλήν ΕΔΑ) άποφα

θαρίσεως διά νέας λαϊκής έτυμηγορίας, θά φέρη άναμφι

σίση δριστικώς νά άπόσχη (καί αύτό θά ε{ναι τελεσιδίκως

σβητήτως ζημίας είς τόν τόπον. 'Εάν ή οίκονομική κατά

γνωστόν μόνον

στασις παρέμεινε άπαρασάλευτος κατά τούς τελευταίους
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ήμέρας πρό τής 3ης Νοεμβρίου), τότε

πολύ περισσότερον θά ε{σθε ψυχολογικώς δικαιολογημέ

μήνας, τοϋτο άσφαλώς δέν προήλθε μόνον διότι ήκολού

νος νά διακηρύξετε τήν άπόφασίν σας αίτιολογώντας ταύ

θησα σώφρονα πολιτικήν είς τά θέματα δημοσίων δαπανών

την βασικώς εiς τούς λόγους οϋς έν τή έπιστολή σας (tνα

καί κυκλοφορίας προήλθε πρό παντός, άν μή έξ δλοκλή

πτύσσετε άλλά καί έπί πλέον είς τό δτι δέν καταδέχεσθε νά

ρου, έκ τοϋ δτι ολοι προεξοφλοϋν ταχείαν τήν έπάνοδόν

συναγωνισθήτε μέ τήν ΕΔΑ μόνον καί περιφρονείτε τούς

σας είς τήν άρχήν καί τήν συνέχισιν τής σταθερότητος.

ριψάσπιδες άντιπάλους σας. νΕχετε συνηθίσει καί θέλετε

Παράτασις τής σημερινής μεταβατικής καταστάσεως μέ

νά μάχεσθε πρός άντιπάλους οί δποίοι μέ θάρρος άντιμε

δλας τάς σuμπαρομαρτούσας καί έντεινομένας άβεβαιότη 

τωπίζουν καί δέχονται τήν μάχην καί όχι νά καταδιώκετε

τας, θά άποτελέση δεινόν πλήγμα κατά τής οίκονομικής

φυγάδες καί έρπετά.

αύτοπεποιθήσεως καί σταθερότητος τής χώρας.

Δέν θέλω νά σάς κουράσω, κύριε πρόεδρε, σεβόμενος

'Αλλά καί άπό έξωτερικής πλευράς τό ίδιον θά συμβή.

καί τόν πόνον σας καί τήν όδύνην σας καί τό δράμα τό

Οί έν τη άμερικανική έδώ πρεσβεία έπανειλημμένως μοί

δποίον ζήτε. Παρακαλώ πιστεύσατέ με δτι συμπονώ καί

έξεδήλωσαν, μετά τής άπαιτουμένης έννοείται λεπτότητος,

συμπάσχω, καί τήν στιγμήν αύτήν πού σάς γράφω δάκρυα

τήν άνησυχίαν των μή αί έκλογαί άναβληθώσι, προεξο

περιβρέχουν τά μάτια μου».

φλοϋντες τήν βεβαίαν σας έπάνοδον . · Ο κ. Κούβ ντέ Μυρ

βίλ τά ίδια μοί ελεγεν εiς τό άεροδρόμιον πρό όλίγων ήμε

'Ο ϊδιος δ Π. Πιπινέλης, τήν έπομένη, εστειλε
στόν Κ. Καραμανλή τήν άκ:όλουθη άπάντηση:

ρων. Καί δ 'Ισμέτ Πασάς, δμιλών πρό τινος έν 'Αγκύρα

είς τόν Γ. Πεσμαζόγλου, έξέφραζε τάς ίδίας άνησυχίας.
Δέν διαπράττω τήν παραμικράν ύπερβολήν ίσχυριζόμενος

«'Αγαπητέ μου πρόεδρε,

δτι ή συνέχισις τής σημερινής προσωρινότητος, συνοδευ

Παρακαλώ έν πρώτοις νά συγχωρήσητε τό ίσως άκατά

ομένη μάλιστα καί μέ τήν άποχώρησίν σας έκ τής πολιτι

στατον τής παρούσης, γραφομένης έν βία διά νά προλάβω
τόν ταχυδρόμον, μετά μακράν δμως βάσανον καθ' όλην
τήν χθεσινήν νύκτα .

•Η

κής, θά μειώση σημαντικώς τό κϋρος τής

• Ελλάδος.

Δέν παραγνωρίζω τά συναισθήματα τά όποία σάς άγουν

είς τήν άπόφασίν σας. 'Ως θά ένθυμείσθε, σάς έξέφραζον

Α.Μ. δ βασιλεύς καί έγώ βαθύτατα συνεκινήθημεν

καί έγώ άνάλογα είς τήν τελευταίαν μου έπιστολήν . ~οσον

έκ τοϋ περιεχομένου τής χθεσινής σας έπιστολής. 'Ασχέ

καί άν τά σέβομαι έν τούτοις καί όσον άν άνθρωπίνως σάς

τως παντός άλλου συναισθήματος τό δποίον προεκάλεσε,

κατανοώ πλήρως, δέν δύναμαι νά μή σάς είπω, μετά τής

μάς εθεσε πρό μίας όντως έθνικής περιπλοκής άπροσμετρή

είλικρινείας τήν δποίαν πάντοτε έχρησιμοποίησά άπέναν

του έκτάσεως. ΕΙναι προφανές δτι ή άποχόψησίς σας έκ

τί όας , δτι σήμερον δέν ήμπορείτε νά άποχωρήσετε τής

τής πολιτικής κατά τήν παροϋσαν ίδίως στιγμήν, καθ' ήν

πολιτικής. Θά άπετέλει ή εύνόητος άσφαλώς καί άνθρωπί

αί έκλογαί εχουσιν καθορισθή καί έπανειλημμένως έξαγ

νως πλήρως δικαιολογημένη ψυχική αύτή διαμαρτυρία

γελθή διά τήν 3ην Νοεμβρίου, 4ναμένεται δέ άπό ώρας εiς

σας κατά μιάς συνολικής σαθράς καταστάσεως, δεινόν πλή

ώραν τό διάταγμα τής διαλύσεως, θά άποστερήση τόν

γμα κατά τοϋ τόπου καί κατά τής μεγάλης πλειονοψηφίας

έθνικόφρονα κόσμον τοϋ κυριωτέρου βάθρου έφ' ού εδρά

τοϋ λαοϋ, ή όποία μετά συγκινητικής άφοσιώσεως σάς

ζεται ή δύναμίς του. Δέν θά άπετέλει τίποτε όλιγώτερον

άναζητεί σήμερον. Δέν ε{ναι άραγε ή άφοσίωσις αύτή

άπό τήν άπώλειαν τών

τοϋ κεφαλαίου μιάς έταιρείας

έπαρκής παρηγορία διά τάς άμυχάς τάς δποίας προφανώς

καθ' ήν στιγμήν προανήγγειλε τήν εκδοσιν δανείου . Ή

σάς προεκάλεσε ή μανία καί ή χυδαιότης των άντιπάλων

έξασθένησις αύτή τής έθνικόφρονος παρατάξεως έξάλλου

μας, η ή άπογοήτευσις έκ τών άθλίων συνθηκών τοϋ δημο

μοιραίως θά καταστήση έπισφαλή άν μή καί άνεδαφικήν

κρατικοϋ μας βίου;

9(10

πάσαν άλλην μεταβατικήν λύσιν, καθ' όσον προφανές εΙ

Ταϋτα δέ πάντα θά προεκαλοϋντο σήμερον είς μίαν στι

ναι δτι οί άντίπαλοί μας, βέβαιοι πλέον δτι άντιστρέφεται

γμήν όπου ή άντιπολίτευσις άσκόπως έκβιάσασα καί θο

ή σχέσις δυνάμεων μεταξύ κομμάτων, είτε θά ματαιώσουν

ρυβήσασα, προσανατολίζεται άπό προχθές είς τήν άνάγ

πάσαν άλλην λύσιν διά νά έκβιάσουν άμέσους έκλογάς ύπό

κην τής συμμετοχής είς τάς έκλογάς. ~ολαι αί πληροφορί

καθεστώς συγχύσεως καί άποθαρρύνσεως δι' ήμάς, είτε

αι συγκλίνουν είς τοϋτο καί, άν όντως οϋτως έξελιχθώσι τά

-έάν συμπράξουν είς μεταβατικήν λύσιν- θά τό πράξουν

πράγματα, θά εχωμεν έκλογάς δπως άκριβώς τάς έπεδιώξα-
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νικούς όσον, κυρίως, εlς λ6γους άντικειμενικούς.
Προσωπικώς, πιστεύω ότι έφ' όσον προεκρίθη

παραχωρήσεων παρέσχομεν, άλλά καί τfjς γελοιοποιήσε

καί ήρχισεν έφαρμοζομένη πολιτική ύφέσεως,

ως των άντιπάλων μας έκ του άκάρπου έκβιασμοu των.

δποία δέν στερείται έπιχειρημάτων, θά πρέπει ίσως

Δι' όλους αύτούς τούς λόγους, ή Α. Μ . δ βασιλεύς καί
έγώ σίiς παρακαλοuμεν νά άναθεωρήσητε τήν άπόφασίν

σας, άναβάλλοντες πάντως τήν έκτέλεσίν της δι' άλλη ν
καταλληλοτέραν στιγμήν, έάν τελικώς έπιμείνητε .
'Εάν ή άντιπολίτευσις έν όλω ή έν μέρει μετάσχη των

έκλογrον, δέν θά ~χετε κανένα άμεσον λόγον άποχωρήσεώς

ή

νά δλοκληρωθή. Τοvτο όμως δέν συμβιβάζεται, ύπ6
τάς παρούσας συνθήκας, μέ τήν παρουσίαν μου εlς
τήν πολιτική ν ζωήν τής χώρας. 'Αντιθέτως, ένδέχε

ται νά προκληθή μεγαλυτέρα δξύτης, δπ6τε δέν θά
ήτο δυνατ6ν, τουλάχιστον άπ6 μέρους μου, νά έπα

σας. Θά ήδύνασθε έπιτυγχάνοντες καί νέαν δικαίωσιν άπό

ναληφθή τ6 πείραμα του κατευνασμοv. Συνεπώς, θά

τόν λαόν καί νέαν διάψευσιν των άθλιοτήτων τfjς άντιπο

πρέπει νά έξετασθή έάν ή έπάνοδ6ς μου δέν πρ6κει

λιτεύσεως, νά κανονίσητε κατόπιν όπως κρίνετε τήν στά

ται νά βλάψη περισσ6τερον παρά ή άποχώρησίς μου.
Θά παρεκάλουν ταυτα νά τεθουν ύπ' όψιν, καί νά

σιν σας.

'Εάν ή άντιπολίτευσις δέν μετάσχη έν όλω ή έν μέρει
των έκλογων, θά ~χητε τότε εναν πειστικώτατον λόγον

άποχωρήσεως άφήνοvτες τήν διεξαγωγήν έκλογων ή τήν
έπιδίωξιν άλλης πολιτικfjς λύσεως είς ήμίiς.
Μέχρι τfjς άπωτάτης συνταγματικfjς προθεσμίας θά

έξιχνιάσω έάν λύσις πολιτική μέ μόνον τόν Βενιζέλον καί
ύπό όρους έντίμους, θά ή το έφικτή. 'Έως τότε θά έγνωρίζο
μεν άσφαλrος καί άν ή συμμετοχή τfjς άντιπολιτεύσεως θά

έλάμβανε χώραν. Καί τότε νομίζω ότι ήδύνασθε νά λάβητε
τήν τελικήν σας άπόφασιν .

έκτιμηθουν άπ6 μέρους τής Α.Μ. του βασιλέως.

Παρακαλώ έπίσης νά άποσαφηνίσητε τί έννοείτε
όταν ζητείτε πίστωσιν χρ6νου».
·Ο Π. Πιπινέλης διεβίβασε, τηλεφωνικά, στόν Κ.
Καραμανλή τήν άκόλουθη άπάντηση:

«l.

2.

'Εν ούδεμιίi όμως περιπτώσει έξαγγελία τfjς περί άπο

Τό χθεσινόν μήνυμά σας έμελετήθη καί έτέθη ύπ'

όψιν του βασιλέως.
Μετά ψυχραιμίας καί πολλfjς προσοχfjς έξητάσθη

σαν αί υποδεικνυόμενα ι ύφ · ύμrον λύσεις, τόσον παρ· έμοu

χωρήσεως άποφάσεώς σας ~δει νά συντελεσθfj πρό τfjς δι

όσον καί παρά τfjς Α.Μ . , άμφότεροι δέ καταλήγομεν είς τό

ασαφηνίσεως όλων αύτrον, έστω καί άν δέν θελήσετε νά

συμπέρασμα, άπό προχθές ήδη, ότι δέν εΙναι δυνατόν άνω

τήν άναθεωρήσητε. ~ Αμεσος έξαγγελία της καί δή άπό τfjς

δύνως νά έφαρμοσθοuν. Μία πρώτη βολιδοσκόπησις πρός

αϋριον, θά καθίστα δι' ήμίiς άνεδαφικήν πίiσαν μετ' άντι

τόν Βενιζέλον δδηγεί είς τό συμπέρασμα ότι αύτός φοβεί

πάλων συζήτησιν, διότι μοιραίως θά τούς έτοποθέτει έπί

ται ή δέν έπιθυμεί νά άποκολληθfj άπό τόν Παπανδρέου.

θέσεως δυνάμεως καί θά συνεζήτουν ώς πρός ήττηθέντας

'Επιδιώκει παράτασιν τfjς παραμονfjς μου τουλάχιστον μέ

ήδη άντιπάλους.

χρι Μαίου, μέ άντικειμενικόν σκοπόν κατά τήν γνώμην

Περιττόν ε{ναι νά προσθέσω ότι δι' ό,τι μέ άφορίi, θά

μου, τούς έκβιασμούς καί τήν φθοράν τfjς ΕΡΕ. Σήμερον,

μείνω είς τήν θέσιν μου μέχρι έξαντλήσεως τfjς άνθρωπί

πιθανώς, θά έχω μετ' αύτοu συνάντησιν έκ τfjς δποίας ού

νης άντοχfjς μου. ·Η θερμή συμπαράστασίς σας καί ή έμ

δέν τό θετικόν άναμένω. 'Η έπαφή αuτη καί ή βολιδοσκό

πιστοσύνη σας θά άποτελέση άσφαλrος, όταν όλα αύτά πε

πησις προfjλθον έκ πρωτοβουλίας του Βενιζέλου.

ράσουν, μίαν παρήγορον άνάμνησιν είς τήν ίστορίαν μίας

3.

·Η πολιτική τfjς ύφέσεως έφηρμόσθη, δλοκληρώθη

άγωνιώδους περιόδου τfjς ζωfjς μου. Μέ τό θάρρος αύτό

καί έξηντλήθη, κατά τήν άποψιν τόσον τfjς Α.Μ., όσον καί

τfjς έμπιστοσύνης καί των εύθυνων άς έπωμίζομαι σήμε

έμοu. Ούδέν πείραμα κατευνασμοί) πρόκειται νά έφαρμο

ρον, σίiς έγραψα τά άνωτέρω καί θά ήμην πανευτυχής έάν

σθfj ή νά έπιχειρηθfj έκ νέου.

εuρισκον άπήχησιν είς τάς άποφάσεις σας.

'Ιδικός σας .

4.

~Ηρεμος καί άντικειμενική έπανεξέτασις τfjς όλης

καταστάσεως δέν άφίσταται τfjς έκτιμήσεως ήτις διετυπώ

Υ.Γ . 'Εννοείται ότι κατά τήν έπιθυμίαν σας είς ούδένα

θη είς τήν χθεσινήν έπιστολ:ήν μου. Καί νέα όμως έκτίμη

άνεκοίνωσα τι σχετικόν».

σις, βάσει του χθεσινοί) σας μηνύματος, καταλήγει είς τό

συμπέρασμα ότι ή έπάνοδος όχι μόνον δέν πρόκειται νά

Αύθημερόν, δ Κ. Καραμανλής άπέστειλε, μέσω
τοϋ Δ. Βέρρου, τό άκόλουθο μήνυμα πρός τόν Π.
Πιπινέλη:

βλάψη άλλά καί θά ώφελήση μαθηματικώς.

5.

Πάντα τά άνωτέρω άπηχοuν καί τάς γνώμας του βα

σιλέως, έπαναλαμβάνω.

6.

'Η πίστωσις χρόνου ζητείται μέχρι καί των συντα

«VΕλαβον τήν έπιστολήν σας καί παρακαλώ νά

γματικών προθεσμιών. Πάντως, άς ύπάρχει ή συγκατάθε

ύποβάλητε είς τήν Α.Μ. τάς θερμάς εvχαριστίας μου

σις διά τό έγγύτερον όριον, τό δποίοννομίζω ότι δέν πρέ

διά τά αίσθήματά της.

πει νά ε{ ναι πέραν τfjς

24-25

τρέχ. τό άργότερον. ·Η πί

Αυπουμαι δι6τι εlμαι ύποχρεωμένος νά παρακαλέ

στωσις αuτη ζητείται μόνον διά τήν περίπτωσιν τfjς άπολύ

σω όπως διευκολυνθώ είς τήν πραγματοποlησιν τής

του έμμονfjς είς τάς διατυπωθείσας σκέψεις σας, τάς δποί

άποφάσεώς μου, άφου έξετασθή ψυχραίμως έάν μία

ας όμως θεωρώ ότι πρέπει νά άναθεωρήσετε πλήρως».

έκ τών δύο λύσεων, τάς δποίας ύπέδειξα, εlναι δυνα
τ6ν νά έφαρμοσθή άκινδύνως διά τ6ν τ6πον. Ή έπι
μονή μου δέν δφείλεται τ6σον είς λ6γους ύποκειμε-

[Σημ . Βέρρου:]

• Ο διάδοχος

μέ έζήτησε σήμερα τό πρωί καί μου έπανέ

λαβε τάς άπόψεις αύτάς, τονίσας ότι ε{ ναι .α{ άπόψεις τοϋ
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βασιλέως, καί προσέθεσε: «ΕΙναι άνάγκη νά έπανέλθη
δπωσδήποτε καί τό ταχύτερον».

Σέ νέο τηλεφωνικό μήνυμά του, μέσω τοϋ Δ. Βέρ
ρου, δ Κ. Καραμανλής διεμήνυσε στόν Π. Πιπινέλη:

«1.

Ή Α.Μ. ό βασιλεύς άπό μακρού ήδη γνωρίζει

τήν πρόθεσίν μου νά άπομακρυνθώ τής πολιτικής.

2.

'Η άπόφασίς μου όμως όπως άποχωρήσω τής

πολιτικής, τήν όποίαν σaς άνεκοίνωσα πρό τριημέ

ρου, δέν πρέπει νά άποδοθfί είς μόνους τούς ύποκει

Αί μέχρι τουδε γενόμεναι παραχωρήσεις συνετέλεσαν, νο
μίζω, είς τό νά άφοπλίσουν τελείως τήν άντιπολίτευσιν είς
τά όμματα παντός έντίμου παρατηρητου.

Καί τουτο μάς δίδει σήμερα τεραστίαν ήθικήν δύναμιν
ήν δέν θά είχομεν άλλως -δεδομένης μάλιστα τής γνω
στής νοοτροπίας πολλών περί «ύστάτης τινός παραχωρή
σεως διά τήν άφαίρεσιν παντός προσχήματος άπό τούς άν

τιπάλους», ήτις καί σήμερον άκόμη ψιθυρίζεται άπό άφε
λείς τινας

1'\

συμφεροντολόγους . 'Εάν δέν άπέδωκεν δλα

δσα άνεμένοντο ή πολιτική τής ύφέσεως, τουτο ύπήρξεν
άποκλειστικόν εργον τής άντιπολιτεύσεως, ήτις μέ τάς

μενικούς λόγους, τούς όποίους γνωρίζει ή Α.Μ. ό

προοδευτικώς διογκουμένας άξιώσεις της εφθασε νά μή

βασιλεύς καί τούς όποίους θά ήμην διατεθειμένος νά

ζητή σήμερον τίποτε όλιγώτερον άπό τήν άσκησιν έλέγ

λησμονήσω, άλλά καί είς σοβαρούς άντικειμενικούς

χου έπί τής Κυβερνήσεως.

Δι' αuτό είτε τό θέλομεν είτε όχι, ή έκλογική άναμέ

λόγους.

3.

Εlλικρινώς, έθεώρησα ότι, ύπό τάς παρούσας

συνθήκας, ή παραμονή μου είς τήν πολιτική ν θά ήτο
άμφιβόλου ώφελιμότητος διά τόν τόπον.

Ε{ναι προφανές, έξ άλλου, ότι πρόθεσίς μου δέν
ε{ναι νά δυσχεράνω, άλλά νά διευκολύνω τήν θέσιν
καί τό έργον τού βασιλέως.

4.

Παρά ταύτα, τήν άποψιν τού βασιλέως, ό όποί

τρησις κατέστη άναπότρεπτος καί τό ζήτημα δέν εlναι πλέ
ον τό έάν καί τό πότε θά γίνη, άλλ' έάν θά γίνη ύπό τήν

ήλεκτρίζουσαν ήγεσίαν σας

1'\

δχι.

'Από δσα μέχρι χθές εσπέρας γνωρίζω άπό πλευράς

Βενιζέλου, θά έδέχετο νά μου δώση φίλους του είς τήν
Κυβέρνησίν μου, άλλ' αύτός θά εμενεν έκτός διά νά μή
έμφανίση τήν διάστασίν του μέ τόν Παπανδρέου. Οϋτω θά

έξησφάλιζε καί τόν εξωθεν διασυρμόν καί τούς ενδοθεν

ος κρίνει ότι ή άποχώρησίς μου έκ τής πολιτικής θά

έκβιασμούς. Είς τήν σημερινήν μας συνάντησιν θά προ

ήδύνατο νά προξενήση ζημίας είς τόν τόπον, δέν δύ

σπαθήσω νά εχω πλήρη έκκαθάρισιν, θέτων σαφώς καί

ναμαι, παρά τήν άντίθετον προσωπικήν διάθεσιν, νά

άπεριφράστως τό έρώτημα έάν έννοή νά μετάσχη δ ίδιος

μή τήν έκτιμήσω δεόντως.
Θά έπεθύμουν όμως, εύλόγως άλλωστε, νά γνωρί

ζω έάν θά ύπάρξη σταθερά γραμμή είς τά έξης ση
μεία: α. είς τό άμετάθετον τής ήμερομηνίας τών

-ύπό τούς δρους τους περιεχομένους έν τω σημειώματί

σας- καί νά διαχωρίση δημοσία τήν θέσιν του άπό τόν
Παπανδρέου. Φυσικά ταυτα πάντα ύπό μορφήν έρωτημά

των μου καί χωρίς νά του ύποσχεθώ τίποτε.
Καί liν έν τούτοις, παρά πάσαν περί του άντιθέτου εί

έκλογών, β. είς τήν άπόφασιν περί διεξαγωγής αύτών

κασίαν, έδέχετο τοιαύτην σύμπραξιν, γεγονός θά παρέμε

άπό τήν σημερινήν Κυβέρνησιν, γ. είς τήν τήρησιν

νεν δτι μέ τόν γνωστόν χαρακτήρα του καί τάς έπικρίσεις

τών άνωτέρω δύο σημείων, άνεξαρτήτως ο{ασδήποτε

έπί προδοσία άπό τής πλευράς Παπανδρέου, ταχέως θά

στάσεως τής άντιπολιτεύσεως. 'Επιθυμώ δέ νά γνω

εφερε τήν νέαν Κυβέρνησιν είς άποσύνθεσιν καί νέας

ρίζω τά άνωτέρω διά νά μήν έμπλακώ, έπανερχόμε

έκλογάς .

νος, είς νέαν περιπέτειαν».
Στίς

21

Σεπτεμβρίου, δ Π. Πιπινέλης άπάντησε

Οϋτως η άλλως λοιπόν τό ζήτημα έντοπίζεται καί πάλιν
είς τό έάν θά προχωρήσωμεν είς έκλογάς τώρα καί ύπό τήν

ήγεσίαν σας, δτε δλαι αί προοπτικαί εΙναι εύμενείς,

1'\

έάν

θά συρθώμεν είς αuτάς μετά μακράν φθοράν καί είς στι

στόν Κ. Καραμανλή:

γμήν δυσχερή.

«'Αγαπητέ μου πρόεδρε,
Εύχαριστώ διά τό μήνυμά σας διαβιβασθέν μοι χθές

Δι' δλους αύτούς τούς λόγους ή παρουσία σας εΙ ναι
έπιτακτική. 'Εάν ή ΕΚ έμμείνη έν τέλει είς τάς περί άποχής
άπειλάς της, θά εχητε δλην τήν άνεσιν διά νά δικαιολογή

ύπό του κ. Βέρρου.
Καί αί τρείς προϋποθέσεις του μηνύματός σας εΙ ναι αύ

σετε τήν μή συμμετοχήν σας είς τάς έκλογάς, άφήνοντας

τονόητοι καί διευκρινίσθησαν άπό μακρου είς έπανειλημ

είς ήμάς -έάν έπιμείνητε- τήν διεξαγωγή ν των.

μένας συνομιλίας μετά τής Α . Μ. του βασιλέως. 'Η σταθε

τελικώς ή ΕΚ συμμετάσχη, τότε ή έκλογική ήγεσία σας θά

'Εάν

ρά έν προκειμένω άποψις Αύτής σάς διεβιβάσθη άλλωστε,

ε{ ναι άκόμη πλέον έπιβεβλημένη , άλλά θά εχητε μετά ταυ

νομίζω, καί διά του κ. Βέρρου.

τα τήν δυνατότητα νά κανονίσητε τήν προσωπικήν σας

Πέραν τούτου, ε{ ναι προφανές δτι ή στάσις τής άντιπο

θέσιν δπως νομίσητε, άφου μάλιστα θά εχητε έπιτύχη νέαν

λιτεύσεως εθηκεν άφ' εαυτής τέρμα είς πάσαν συνέχισιν

δικαίωσιν καί έπιβράβευσιν του εργου σας, επιστεγάζον

πολιτικής ύφέσεως. Δέν γνωρίζω ποία νέα έκβιαστικά τε

τας αuτό -αν τό κρίνητε εuλογον

χνάσματα θά έφεύρη σήμερον δ κ. Παπανδρέου κατά τήν

ον- μέ μίαν γενναίαν χειρονομίαν προσωπικής αύτοθυσί

άκρόασίν του παρά τω βασιλεί . Θά σάς κατατοπίσω σήμε

ας.

1'\

άνθρωπίνως άναγκαί

ρα τό εσπέρας διά νά λάβητε καί τήν τελικήν σας άπόφα

Δέν νομίζω νά εχω νά προσθέσω aλλο τι πρός τό παρόν.

σιν . 'Αλλ' δ,τι καί liν έφεύρη δ κ. Παπανδρέου, ή κατά

Περιορίζομαι νά έπαναλάβω δτι θά συμμορφωθώ πλήρως

στασις δέν εξοικονομείται πλέον μέ τεχνάσματα καί δια

είς δσα τελικώς άποφασίσητε καί δτι είς τό εργον τής τε

πραγματεύσεις. Οϋτως

1'\

άλλως άγόμεθα πρός έκλογικήν

έκκαθάρισιν καί έπιβολήν τής δυνάμεως τής πλειοψηφίας .

λικής εκκαθαρίσεως τόσον πρό δσον καί μετά τάς έκλογάς

θά μέ Εχετε παρά τό πλευρόν σας» 21 •
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καί του άρχηγου της ΕΡΕ κ. Κ. Καραμανλή άπό του

1963

Οί διαβουλεύσεις του βασιλέως μέ τούς άρχηγούς

των μεγάλων κομμάτων διέρχονται νέα φάση.
~Ηδη, μετά άπό νέα συνάντηση του Γ. Παπανδρέ

ου μέ τό βασιλέα Παυλο, στίς

21

Σεπτεμβρίου, η

ΕΚ ε{χε έκδώσει άνακοίνωση, δπου καί συνοψίζον
ταν οί βασικές της θέσεις:

παρελθόντος 'Ιουνίου, δτε άπεμακρύνθη ούτος τfjς
άρχfjς, διευρύνεται, μετά τήν προχθεσινήν συνομι
λίαν του βασιλέως μέ τόν άρχηγόν τfjς 'Ενώσεως
Κέντρου κ. Παπανδρέου>>.

Παράλληλα μέ τίς έπαφές πού ε{ χε μέ τόν άρχηγό
τfjς ΕΚ, δ βασιλεύς ε{χε διαδοχικές συναντήσεις μέ
τόν

Π.

Πιπινέλη.

Σύμφωνα μέ δημοσιογραφικές

καθόδω του έκ τ& ν ·Α νακτό

πληροφορίες, έπεδίωξε νά συγκαλέσει Συμβούλιο

ρων, έρωτηθείς έπί τής άκροάσεώς του ύπό του βασιλέως,

του Στέμματος μέ άντικείμενο τήν ένδεχομένη άνα

άπήντησεν δτι άνέπτυξεν εtς τόν ρυθμιστήν του πολιτεύ

βολή των έκλογων. Σέ νέα συνάντησή του μέ τό

«' Ο άρχηγός τής ΕΚ, liμα τή

ματος τάς γνωστάς άπόψεις του, καί δτι δ βασιλεύς έπεφυ
λάχθη νά άπαντήση πιθανώς μέχρι τής Δευτέρας.

'Ο

κ.

Παπανδρέου ούδέν έπί πλέον ήθέλησε νά άνακοινώση.

'Ως έγνώσθη, δμως, έκ κύκλων τής ΕΚ, δ κ . Παπανδρέ
ου είπεν ε{ς τόν βασιλεα δτι τό Κέντρον έπιθυμεί είλικρι

νώς νά συμβάλη είς τήν άποκατάστασιν του πολιτικου βί
ου. Καί είς τουτο άκριβώς ετεινεν δ άνένδοτος άγών τής

τελευταίας διετίας. 'Ο άρχηγός τής ΕΚ άνέπτυξεν έν συνε

βασιλέα, δ πρωθυπουργός, μετά άπό έπικοινωνία του
μέ τόν Κ. Καραμανλή, άπέκρουσε τήν ίδέα τόσο τfjς
άναβολfjς, δσο καί αύτfjς τfjς συγκλήσεως του Συμ

βουλίου του Στέμματος. Πάνω στό ίδιο θέμα, παρά
τήν έμμονή του άνώτατου άρχοντα, η ήγεσία τfjς
ΕΡΕ έξακολούθησε νά τηρεί άρνητική στάση.
'Εγκυρότερη καί σαφέστερη

ε{ ναι, πάνω στά

χεία τάς γνωστάς θέσεις περί τιμίου Κράτους καί τιμίων

κρίσιμα αύτά γεγονότα, ή είκόνα πού άναδίνεται μέ

έκλογών. Ή ΕΚ -προσέθεσε- ζητεί ίσην μεταχείρισιν,

σα άπό άπόρρητα μνημόνια καί τήν προσωπική άλ

ή όποία δυστυχώς δέν ύπήρξε μέχρι σήμερον. ·Αλλά οϋτε

ληλογραφία του Κ. Καραμανλή. Σχετικά, στό χρονι

καί ή λειτουργία του τιμίου Κράτους συντελείται. 'Ο άρ

κό αύτό σημείο, δ Κ. Χοϊδaς συνοψίζει ώς έξης τό

χηγός τής ΕΚ έπεκαλέσθη τό γεγονός δτι δ πρόεδρος τής

περιεχόμενο των διαβουλεύσεων του βασιλέως μέ

ύπηρεσιακής Κυβερνήσεως προέρχεται aπό τήν ΕΡΕ καί

τόν Π. Πιπινέλη, καί μέσω αύτου μέ τόν Κ. Καρα

δτι, έφ' δ σον έθεωρήθη θεμιτόν δ πρόεδρος τής ύπη ρεσια
κής Κυβερνήσεως νά προέρχεται άπό κόμμα, τότε διατί νά

μήν προέρχεται aπό τήν δημοκρατικήν παράταξιν, όπότε

μανλή, καθώς καί μέ τόν Γ. Παπανδρέου:

«' Αναφέρομαι

είς τό έγχειρισθέν ε{ς τόν κ. Βέρρον τή

καί θά άπετέλει καί άντιστάθμισμα του κομματικου κpά

15η Σεπτεμβρίου, μετά τήν άκρόασίν του, σημείωμα έπί

τους τής ΕΡΕ.

τών άπόψεων τής Α.Μ. του βασιλέως.

Παρετήρησεν, άκολούθως, δ κ. Παπανδρέου δτι ή ΕΚ

Έκ τούτου προκύπτει δτι δ βασιλεύς: α. «βλέπει τήν

δέν έπιθυμεί νά παρέχεται ή έντύπωσις δτι δ βασιλεύς είναι

κατάστασιν aβεβαίαν, τηρεί άπαρεγκλίτως τήν γνωστήν

άρχηγός μιaς παρατάξεως καί όχι δ βασιλεύς δλων τών

γραμμήν, μή γνωρίζων δμως έάν αϋτη θά δώση τήν ποθη

'Ελλήνων. Διά τούς λόγους αύτούς -έπέμεινεν δ κ. Πα

τήν λύσιν, ήτοι τής δμαλότητος του πολιτικου βίου», β.

πανδρέου είς τόν βασιλέα- έφ' δσον βαίνομεν πρός διά

έζήτει άπό τόν κ. Καραμανλήν «έάν πρός διευκόλυνσιν τής

λυσιν τής Βουλής καί έκλογάς, έπιβάλλεται ή άντικατά

καταστάσεως εχει νά προτείνη τι», δπερ «εύχαρίστως θά

στασις τής Κυβερνήσεως Πιπινέλη ύπό γνησίας ύπηρεσι

έδέχετο δ βασιλεύς» καί γ. ύπενθύμισεν δτι άπό του 'Ιου

ακής Κυβερνήσεως, ή όποία θά έμπνέη έμπιστοσύνην δτι

νίου έτήρησε τήν στάσιν, ijν ή τελευταία είσήγησις του κ.

θά διενεργήση έλευθέρας έκλογάς. 'Εάν τουτο δέν συμβή,

Καραμανλή περιελάμβανε, «ήτοι Κυβέρνησιν ύπό τόν κ.

ή ΕΚ είναι άποφασισμένη νά μή λάβη μέρος είς τάς έκλο

Πιπινέλην καί έκλογ&ς έντός του συντομωτέρου δυνατου

γάς».

χρονικου διαστήματος».

'Η ΔΕ τfjς ΕΡΕ καί δ πρωθυπουργός Π. Πιπινέ
λης άπέφυγαν νά σχολιάσουν τό περιεχόμενο τfjς
άνακοι νώσεως.

Ταυτόχρονα, διέρρευσε άπό δημοσιογραφικούς
κύκλους η πληροφορία δτι δ βασιλεύς «έφάνη έμφο

Ήκολούθησεν ή έπιστολή (άπό

18

Σεπτεμβρίου

1963)

του κ . Καραμανλή πρός τόν κ . πρωθυπουργόν.
'Εκ

του συνοδεύσαντος τήν έπιστολήν σημειώματος

προέκυψεν δτι δ κ. Καραμανλής aντιμετώπιζε κατάστασιν
(παράγραφος ύπ' άριθ.

I)

δυσχερή, δυσάρεστον καί πάν

τως μή προσφέρουσαν εύοίωνον διά τό εθνος προοπτικήν.

ρούμενος ύπό καλής θελήσεως νά ίκανοποιήση τό

Αί λύσεις (τρείς), liς προέτεινεν, είχον ώς προϋπόθεσιν τήν

βασικόν αίτημα τfjς 'Ενώσεως Κέντρου πού συνί

άποφασισθείσαν aποχώρησιν του κ . Καραμανλή έκ τής

στατο είς τήν άντικατάστασιν τfjς Κυβερνήσεως Πι

πολιτικής.

πινέλη διά γνησίας ύπηρεσιακfjς, η όποία θά έμπνέη
πλήρη έμπιστοσύνην δτι θά ένεργήση έλευθέρας καί
τιμίας έκλογάς».

Μετά, έξάλλου, καί τή δεύτερη, κατά σειρά, συ
νάντηση του Γ. Παπανδρέου μέ τό βασιλέα, η έφη

Έκ τής έπιστολής προέκυπτε δτι πρός διευκόλυνσιν
του ρυθμιστικου ρόλου του βασιλέως είχε, παρά τήν aπαι
σιοδοξίαν του ώς πρός τήν προοπτικήν έπιτυχίας τής λύ
σεως τής ύφέσεως, ijν δ βασιλεύς έπεδίωξε, aποδεχθή τήν
ύποβοήθησιν τής λύσεως ταύτης. Συγχρόνως, διεδήλου δ
κ. Καραμανλής δτι aντί τής «ύφέσεως καί τής δμαλότητος,

μερίδα «Τό Βήμα» έπεσήμανε δτι «η εντονος διάστα

ήχθημεν, συνεπεία τής κακοπιστίας τής άντιπολιτεύσεως,

σις η όποία εχει έκδηλωθεί μεταξύ των 'Ανακτόρων

ε{ς μεγαλυτέραν όξύτητα καί περίπου είς άδιέξοδον».
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Αί άνωτέρω σκέψεις, δμοu μετ' άλλων, άπετέλεσαν τήν

δρέου; 'Η Α. Μ. δ βασιλεύς, καίτοι εχει ταχθfj σταθερώς

δικαιολογίαν τfjς σοβαρωτάτης άποφάσεως, ήν ε{χε λάβει

ύπέρ τής γραμμfjς των έκλογ&ν τήν 3ην Νοεμβρίου μέ τήν

δ κ . Καραμανλfjς περί άποχωρήσεως έκ τfjς πολιτικfjς.

παροuσαν Κυβέρνησιν, πιστεύει δτι θά εδει έπ' ευκαιρία

·Η άντίδρασις τfjς Α. Μ. του βασιλέως είς τήν άπόφα

τ&ν προτάσεων Παπανδρέου νά καταβληθfj τό ταχύτερον

σιν ταύτην ύπfjρξεν άμέσως, έντόνως καί άπολύτως άρνη

προσπάθεια, ύπό τήν ύψηλήν παρότρυνσίν του, διά συνε

τική, μέ τήν αίτιολογίαν δτι θά άπετέλει βαρείαν ζημίαν

λεύσεως των έκπροσώπων των έθνικοφρόνων κομμάτων,

διά τήν έθνικόφρονα παράταξιν ή άποχώρησις του άξιωτά

πρός άποκατάστασιν των μεταξύ των κομμάτων σχέσεων

του άρχηγοu της καί δή είς στιγμήν καθ' ήν ή παράταξις

καί συζήτησιν τής δυνατότητος έξευρέσεως τρόπου έξόδου

αϋτη δοκιμάζεται καί εχει άνάγκη τfjς ταχυτέρας δυνατfjς

έκ του άδιεξόδου.

έπανόδου του ήγέτου της .
Ήκολούθησε τό άπό

'
19 Σεπτεμβρίου 1963

Τό έπρότεινε κατά τήν άκρόασιν είς τόν κ. Παπανδρέ
μήνυμα του

ου, δστις τό έδέχθη άσμένως.

ou διεβιβά

'Η Α. Μ. δ βασιλεύς δέν θεωρεί δτι ε{ναι δυνατόν νά

σθησαν θερμαί εόχαριστίαι πρός τήν Α.Μ. τόν βασιλέα διά

προχωρήσωμεν είς τάς προγραμματισθείσας έκλογάς χω

κ. Καραμανλfj πρός τόν κ. πρωθυπουργόν, δι'

τ' άνωτέρω αίσθήματά του καί παρεκαλείτο δ βασιλεύς νά

ρίς προηγουμένως, εστω καί τήν ύστάτην στιγμήν, νά έπι

έκτιμήση: α. τήν παράκλησιν νά διευκολυνθfj δ κ. Καρα

χειρηθfj μία συνδιαλλαγή του πολιτικοί) κόσμου.

μανλfjς είς τήν πραγματοποίησι ν τfjς άποφάσεώς του περί

Καί ή μή έπιτυχία τής συνδιαλλαγfjς θά εχη ώς όφελος

άποχωρήσεως έκ τfjς πολιτικfjς, β. τό γεγονός δτι άντικει

τό δτι άνελήφθη πρωτοβουλία βασιλική καί δτι έγένετο

μενικοί κυρίως λόγοι τήν έπέβαλον καί γ. τάς σκέψεις περί

συνεχώς πάν τό δυνατόν πρός τήν κατεύθυνσιν τής όμαλό

του δτι <<θά εδει ίσως νά δλοκληρωθfj ή προκριθείσα καί

τητος.

έφαρμοζομένη πολιτική τfjς ύφέσεως, ήτις δέν στερείται
έπιχειρημάτων».

'Η σταθερά γραμμή του βασιλέως ώδήγησε τήν άντι
πολίτευσιν (ΕΚ) είς τήν μεταβολήν είλικριν&ς ή μή τfjς

Αί άπόψεις τfjς Α . Μ. τοu βασιλέως παρέμειναν αί αυ

στάσεώς της. νΗδη, έρευνηθήτω έάν ύπάρχη στάδιον έκ

ταί, διαβιβασθείσαι πρός τόν κ. Καραμανλfjν ύπό του κ.

μεταλλεύσεως τfjς έμφανιζομένης μεταβολής πρός τό κα

πρωθυπουργοu.

λόν του τόπου.
έν συνεχεία ληφθέν

Βεβαίως ζητείται άπό τόν κ. Καραμανλfjν νά έκτιμήση

τος μηνύματος έδηλώθη δτι «έξετιμάτο δεόντως ή άποψις

Διά του άπό

20 Σεπτεμβρίου 1963

άπό πάσης άπόψεως τήν πρωτοβουλίαν του βασιλέως καί,

του βασιλέως» καί έζητήθησαν διευκρινήσεις ώς πρός τρία

άν θεωρήση δτι δύναται νά ύποστηρίξη τήν πρωτοβουλίαν,

σημεία.

νά τό δηλώση ό>στε νά άποσαφηνισθfj πλήρως ή στάσις

'Η άπάντησις του βασιλέως ύπfjρξεν σαφής, ήτοι δτι

του ώς καί ή στάσις του κόμματός του, ϊνα μ ή ύπάρξωσι, έξ

έμμένει είς τήν ήμερομηνίαν τ&ν έκλογ&ν καί είς τήν δια

άμφιβολι&ν καί έσφαλμένων έρμηνει&ν, άντιφάσεις έκ μέ

τήρησιν τfjς παρούσης Κυβερνήσεως.

'Επηκολούθησεν ή άκρόασις τοu κ. Παπανδρέου, ή ν

προανήγγειλεν είς τόν κ. Καραμανλfjν ' δ κ. πρωθυπουργός

ρους τfjς δεξιάς έθνικόφρονος παρατάξεως, θέτοντας ύπό
άμφισβήτησιν τήν είλικρινfj, τιμίαν καί πατριωτικήν σκέ
ψιν του βασιλέως .

τήν εσπέραν τfjς 20fjς τρεχ. Μέχρι τfjς στιγμfjς ταύτης δ κ.

Σκέψεις τυχόν έπαναλαμβανόμεναι περί άποχωρήσεως

Καραμανλής δέν έπρότεινε «πρός διευκόλυνσιν τfjς κατα

έκ τής πολιτικής, εύρίσκουν έκτων προτέρων, ώς καί πρό

στάσεως», ώς ε{ χε ζητήσει δ βασιλεύς (δρα τό έν άρχή του

τερον, τελείως άντίθετον τόν βασιλέα, δστις έκτιμά μόνον

παρόντος μήνυμα βασιλέως πρός κ. Καραμανλήν) τι. 'Αντί

τό έθνικόν συμφέρον έν πλήρει άμεροληψία, ψυχραιμία

άλλης προτάσεως άνεκοίνωσε τήν άπόφασίν του περί άπο

καί σταθερότητι καί δέν έπιθυμεί ή μ ή τόν τερματισμόν τfjς

χωρήσεως έκ τfjς πολιτικής, ήτις έθεωρήθη άμέσως άπαρά

διεθνοuς περιπετείας του τόπου έκ του άνενδότου καί δλων

δεκτος ύπό τοu βασιλέως . νΗδη, μετά τήν άκρόασιν του κ.

των συμπαρομαρτουσ&ν έκδηλώσεων» 22 .

Παπανδρέου, δστις εκαμε τάς άποστελλομένας τρείς προτά

σεις έν πνεύματι διαλλακτικότητας καί μέ τήν διαβεβαίω
σιν πρός τόν βασιλέα δτι σταματά άμέσως τόν άνένδοτον
άγ&να, έάν μία των προτάσεων γίνη δεκτή, ή Α.Μ. δ βασι

λεύς, θεωρών δτι ή πολιτική τής ύφέσεως, καθ' α καί δ κ.
Καραμανλfjς έδέχθη μέ έπιφύλαξιν (βλ. άνωτέρω), δύναται

ένδεχομένως νά δλοκληρωθfj, άφοu ένημέρωσε τόν κ.
πρωθυπουργόν έπί των προτάσεων dς του ένεχείρισε, έζή
τησε πρώτον τήν γνώμην του κ. πρωθυπουργοί) καί δεύτε
ρον, τόν παρεκάλεσε νά προκαλέση εκφρασιν γνώμης του

κ. Καραμανλfj έπί των έξής θεμάτων:

I.

τάσσεται ύπέρ τfjς δλοκληρώσεως (συνεχίσεως) τfjς

πολιτικfjς τfjς ύφέσεως;

·Ο Π. Πιπινέλης άπευθύνθηκε τήν έπομένη,

22

Σεπτεμβρίου, στόν Κ. Καραμανλή:
«'Αγαπητέ μου πρόεδρε,
Σάς παραθέτω κατωτέρω έν πρώτοις συμφώνως πρός
τήν έπιθυμίαν σας τάς παρατηρήσεις τfjς Α. Μ. του βασιλέ
ως έπί τήςτρίτης προτάσεως του κ. Παπανδρέου, ήτις καί
μόνη έθεωρήθη παρ' Αυτοu «συζητήσιμος».
Φυσικά ή πρότασις αϋτη προϋποθέτει τήν έκ μέρους

του κ. Καραμανλfj συγκατάθεσιν. Διά τοuτο πρίν γίνη ό,τι
δήποτε άλλο, ε{ναι άνάγκη νά γνωρίζη ή Α.Μ. τάς έπί τfjς
προτάσεως άντιδράσεις του.

δέχεται δ ίδιος (κατά προτίμησιν) έπιστρέφων ή έκ

νlσως κατόπιν -ή άν ή άντίδρασις τοu κ. Καραμανλή

πρόσωπος τής ΕΡΕ νά συμμετάσχη είς σύσκεψιν τ&ν έκ

ήτο ευνοϊκή, νά ένεδεικνύετο σύσκεψις των άντιπροσώπων

προσώπων των έθνικοφρόνων κομμάτων πρός συζήτησιν

των έθνικοφρόνων κομμάτων ύπό τήν προεδρίαν του πρω

των προτάσεων ώς καί πάσης άλλης δυνατfjς μεθόδου άπα

θυπουργοί) (ένδεχομένως δέ του βασιλέως).

2.

καταστάσεως τfjς γαλήνης του τοπου; καί,

3.

πώς έκτιμά τάς προτεινομένας λύσεις του κ. Παπαν-

'Η λύσις αϋτη, έάν έγένετο τελικώς δεκτή, θά ε{ χ εν
ίσως τό άποτέλεσμα νά άποτρέψη πλήρως τήν άποχήν καί
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φυσικά θά έζητείτο νά εΙναι άμεσος καί δή πρό τής παρε

διεβεβαίωσε κατηγορηματικώς τόν βασιλέα δτι θά διακό

λεύσεως τής συνταγματικής προθεσμίας τής 29ης Σεπτεμ

ψη άμέσως τόν άνένδοτον άγώνα, όστις τόν εχει καταπονή

. βρίου.

ση, καί δτι θά άφοσιωθη εiς έποικοδομητικήν πολιτικήν
δράσιν.

8.

'Εάν δ,τιδήποτε έξ όλων αότών ήτο δυνατόν νά συμ

βή, τοuτο θά άπετέλει ύπηρεσίαν του Στέμματος είς τήν

'Εάν δι' οίονδήποτε λόγον τά άνωτέρω καταδειχθώσιν

έξομάλυνσιν τής κρατούσης όξύτητος. Θά ένείχε όμως πο

άνέφικτα ή άντιδείκνυνται, ό βασιλεύς θά προχωρήση οϋ

λύ πιθανώτερον τόν κίνδυνον δτι θά έξελαμβάνετο ώς ύπο

τως ή άλλως εiς τήν διάλυσιν τής Βουλής άμέσως, δι'

χώρησις αότοu είς τούς έκβιασμούς τής ΕΚ καί θά δυσαρέ

έκλογάς τήν 3ην Νοεμβρίου ύπό τήν σημερινήν Κυβέρνη

στει μέρος τουλάχιστον τών φίλων μας.

Δι' δλους αότούς τούς λόγους, τούς όποίους προσπά

σιν.

Τήν Α.Μ. θά ίδω α\Jριον τήν έσπέραν -διότι σήμερον

θά λείψη έξ 'Αθηνών- δι' δ καί θά έπεθύμουν εως τότε νά
έγνώριζον τάς άποφάσεις σας.

θησα νά ζυγίσω έν πάση ψυχραιμία καθ' όλην αότήν τήν
νύκτα παρά τήν παραζάλη εiς ήν μέ ένέβαλεν ή αίφνιδία

αύτή πλήρης άλλαγή θέσεως του κ. Παπανδρέου, τό συμπέ

Αί iδικαί μου σκέψεις, liς καί θά ύποβάλω α\Jριον είς

ρασμά μου έπί τής προτάσεως εΙ ναι σαφώς άρνητικόν. ·Η

τήν Α.Μ., μετά όλονύκτιον βάσανον δύνανται νά συνοψι

σταθερά στάσις μας εχει δχι μόνον δλα τά πλεονεκτήματα

σθοuν ώς έξής:

τής σαφηνείας καί τής έντιμότητος άλλά καί -άκριβώς

'Αναβολή τών έκλογών, έκεί όπου εφθασαν τά πράγ

διά τοuτο- ένέπλεξε τούς άντιπάλους μας εiς πλήρες άδιέ

ματα, θά προεκάλει προφανώς σύγχυσιν καί άπογοήτευσιν

ξοδον. ·Η άνθρωπίνη κατάρρευσις του Παπανδρέου ήτο

είς τό μεγαλύτερον μέρος του φίλα διακειμένου τμήματος

έμφανής εiς τόν βασιλέα· σήμερον δέ, μοu μεταδίδει ό

τοu λαοu. Πολύ πιθανόν ή μάλλον βέβαιον εΙ ναι δτι ό άν

Μπερvάρης δτι ό υίός Παπανδρέου του εΙπε χθές δτι ό

l.

τίπαλος τύπος θά τήν χαιρετήση ώς έπιτυχίαν καί θά άντλή

πατήρ του ένεπλάκη είς άδιέξοδον έξ αiτίας του καί δτι

ση έξ αότής νέας δυνάμεις.

τώρα ζητεί μόνον νά σώση τά προσχήματα. Πάσα λύσις

·Ο κ. Παπανδρέου θά έξήρχετο κατά τι να τρόπον

έκτός τής διενεργείας τών έκλογών σήμερον -ύπό τήν

του άδιεξόδου εiς δ τόν εφερον αί άνοησίαι του καί ή στα

άπαραίτητον φυσικά προϋπόθεσιν τής προσωπικής σας

θερότης μας.

συμμετοχής- ένέχει προδήλους κινδύνους.

2.

3.

·Η συνεργασία τής Κυβερνήσεώς μου μετά τής Βου

Αότάς τάς σκέψεις θά είσηγηθώ α\Jριον είς τήν Α.Μ.

λής, ήv ή λύσις τής άναβολής προϋποθέτει, δέν θά ήτο

Τό μόνον άπομένον θέμα εΙναι τό τής άκολουθητέας

ε\Jκολος. ·Η άπουσία σας ήρχισε καί έν τούτω νά γίνεται

διαδικασίας, εiς τρόπον rοστε ή εόθύνη τής άπορρίψεως νά

αiσθητή καί τόσον οί φίλοι τής τριμελοuς έπιτροπής όσον

βαρύνη τόν κ. Παπανδρέου καί νά μή έπιτρέψη είς αότόν

καί έγώ εσχομεν τελευταίως πολλάς περί τούτου άνησυχη

ε\Jκολον δημαγωγίαν. Πρός τοuτο θά εiσηγηθώ όπως ζητη 

τικάς ένδείξεις. 'Ενώ έπομένως οόδέν θά έκερδίζομεν έκ

θή (διά του κ. Χοϊδά) νά διευκρινήση τά σημεία

τής άναβολής, θά άντιμετωπίζομεν φθοράν καί τής Κυβερ

τοu σημειώματός του, εiς τρόπον rοστε είτε νά πιστοποιη

νήσεως καί τής πλειοψηφίας, διενέργειαν δέ άναγκαστικήν

θοuν αί δόλιαι προθέσεις του είτε νά έγκαταλείψη τελείως

τών έκλογών εiς χρόνον άκατάλληλον. Είς ταuτα άλλωστε

αότάς. 'Επίσης θά είσηγηθώ εγγραφον καί δημοσία ν δή

· άποβλέπει προδήλως καί
4. 'Από οΙκονομικής

2, 3 καί 4

ή πρότασις.

λωσίν του περί συμμετοχής όπωσδήποτε είς τάς έκλογάς

καί διεθνοuς πλευράς έπίσης ή

καί τερματισμοί) του άνενδότου άγώνος . Ταuτα βεβαίως

παράτασις τής έκκρεμότητος θά ένείχε τούς κινδύνους οϋς

έφ' δσον θά εΙσθε σύμφωνος κατ' άρχήν εiς τήν συζ ή τη σι ν

έπεσήμανα εiς προηγουμένην μου έπιστολήν.

τής rφοτάσεως» 23 •

5.

'Αφήνω κατά μέρος είδικώτερα μειονεκτήματα τής

προτάσεως, άπορρέοντα έκ τών δρων έξ ών έξαρτά αότήν ό

Τψι 23η Σεπτεμβρίου, δ Κ. Καραμανλής διεβίβα

κ. Παπανδρέου. 'Εγκλείουν προφανώς πολλάς παγίδας . ·Ο

σε στό βασιλέα, μέσω καί πάλι τοϋ Π. Πιπινέλη, τό

κ. Παπανδρέου προφορικώς εΙπεν είς τόν βασιλέα δτι δέν

άκόλουθο μήνυμα:

έπιμένει έπί τών κυριωτέρων του δρων, άλλά ούδείς βεβαί
ως θά τόν έμποδίση έν τη προόδω του χρόνου καί άφοu

πρότερον έξασφαλίση τήν άναβολήν, νά άρχίση καί πάλιν
τήν άνένδοτον καί άνέντιμον πολιτείαν του.

6.

νΕναντι όλων αότών τών μειονεκτημάτων ύπάρχει έν

«1.

Τήν Παρασκευήν 20.9.63, προκειμένου νάκα

θορίσω τήν περαιτέρω στάσι ν μου, ήθέλησα νά πλη
ροφορηθώ έάν ε{ναι δριστική ή θέσις τοϋ βασιλέως

έπί τijς γραμμής τijς διενεργείας τών έκλογών εlς τάς

πρώτοις ή άποτροπή τής άποχής άπό τάς προσεχείς έκλο

3 Νοεμβρίου ύπό τijς παρούσης Κυβερνήσεως.

γάς. 'Αλλ' αϋτη, έκτός τοu δτι λίαν άμφίβολον εΙ ναι έάν θά

σης, έάν ή γραμμή αύτή θά τηρηθij μέχρι τέλους,

πραγματοποιηθή, καί τώρα εσεται πάντως άβεβαία καί δή

άνεξαρτήτως τijς στάσεως τijς άντιπολιτεύσεως.

εiς πλαίσια χρόνου εξ περίπου μηνών (οί δικαστικοί
ύπουργοί μου τοποθετοuν τό πέρας τής δίκης εiς τά μέσα
Φεβρουαρίου, οί δέ τής ·Ενώσεως Κέντρου μέσα Μαρτί
ου) . Ούδείς θά δυνηθη νά έμποδίση τόν κ. Παπανδρέου νά
προβάλη καί πάλιν βραδύτερον αίτιάσεις περί «παρωδίας
έκλογών» κλπ. εiς μεταγενέστερον στάδιον.

7.

'Η δήλωσις περί τερματισμοί) τοu άνενδότου άγώνος

2.

'Επί

Μοϋ διεμηνύθη κατηγορηματικώς ότι ε{ναι αύ

τονόητον ότι θά τηρηθij ή γραμμή αί5τη, καί ότι,
μετά τάς γενομένας παραχωρήσεις πρός τήν άντιπο

λίτευσιν, θεωρείται έξαντληθείσα ή πολιτική τijς
ύφέσεως.

3.

Εlναι φυσικόν νά έκπλήσσομαι διότι ή άκρόα

θά εΙχε κάπως μεγαλυτέραν σημασίαν ψυχολογικώς έάν

σις τοϋ κ. Παπανδρέου, ή πολλοστή κατά σειράν, καί

έγένετο τώρα οίονεί ε{ς άντάλλαγμα τής άναβολής. Αϋτη

αί προτάσεις του, περισσότερον άδιάλλακτοι καί
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θρασείαι παρά αί προηγούμεναι, γίνονται άντικείμε

φορίες, ό βασιλεύς, άφοϋ έξέφρασε τήν εύχή νά συ

νον συζητήσεως. Καί οχ ι μόνο τούτο, άλλά καί εiς τό

νεννοηθοϋν τά κόμματα καί νά έξασφαλιστεί ή έσω

σημείωμα του κ. Χοϊδά άφήνεται νά έννοηθή δτι δ

τερική όμαλότητα στή χώρα, έξεδήλωσε τήν πρόθε

βασιλεύς θά έπεθύμει καί νέας άπό μέρους μου παρα

ση νά άποχωρήσει. Παρέμεινε δμως μετά άπό εκ

χωρήσεις πρός τήν άντιπολίτευσιν.

4.

κληση τοϋ Γ. Παπανδρέου, ό όποίος παρομοίωσε

Εlμαι ύποχρεωμένος νά άποκρούσω οίανδήπο

τήν άποχώρησή του «ώσάν νά άποσύρεται ό δικα

τε συζήτησιν έπί τών τελευταίων προτάσεων του κ.

στής

Παπανδρέου, ούχί άπό άδιαλλαξίαν, άλλά άπό στοι

κοϋν»(!) . Στή διάρκεια της συσκέψεως, ό άρχηγός

καί νά άφήνη

τούς

διαδίκους

νά συμπλα

χειώδη πρόνοιαν, δεδομένου δτι δ δόλος του ε{ναι

τής ΕΚ άπείλησε δτι σέ περίπτωση παραμονής τοϋ

διαφανής καί έχω τήν βεβαιότητα δτι, δχι μόνον ή

Π. Πιπινέλη στήν πρωθυπουργία, τό κόμμα του θά

άποδοχή, άλλά καί άπλή συζήτησις έπί οίασδήποτε

άπείχε άπό τίς έπικείμενες έκλογές. 'Ο Π. Κανελλό

έξ αύτών θά έπιδεινώση βαρύτατα τήν παροvσαν,

πουλος έξέφρασε τήν άποψη δτι ή ΕΡΕ εκαμε ήδη

κακήν ήδη, κατάστασιν.

άρκετές «παραχωρήσεις» καί δέν θά οφειλε «ό έκβι

5.

Καί συγκεκριμένως, άποκρούω τήν συζήτησιν

ασμός ένός κόμματος» νά όδηγήσει σέ «συνθηκολό
γηση». 'Ο Σ . Μαρκεζίνης ζήτησε τήν άντικατάστα

διότι:
α. έγένοντο κατά τό παρελθόν, άλλά καί προσφά

ση τοϋ Π. Πιπινέλη καί τή διενέργεια έκλογών μέ

τως άκόμη, πολλαί καί σημαντικαί παραχωρήσεις

άπλή άναλογική. ·Ο ίδιος, τέλος, ό πρωθυπουργός,

πρός τήν άντιπολίτευσιν, χωρίς αϋτη νά καταστή

ένόψει της άντιδράσεως τής άντιπολιτεύσεως, εθεσε

νομιμόφρων.

β. διότι δέν έπιθυμώ νά συζητώ μέ τήν άντιπολί
τευσιν έπί θεμάτων καί κατά τρόπον προσβάλλοντα
τήν χώραν καί έμφανίζοντα αύτή ν ώς πολιτικώς ύπο
ανάπτυκτον καί,

τήν παραίτησή του στή διάθεση του βασιλέως.
VΗδη, άπό τήν παραμονή τής συσκέψεως, μόλις
πληροφορήθηκε τή σύγκλησή της, ό Κ. Καραμανλής

ε{χε διαβιβάσει μέσω τοϋ Δ . Βέρρου τό άκόλουθο
μήνυμα πρός τή Διοικοϋσα 'Επιτροπή της ΕΡΕ:

γ. καί σπουδαιότερον, έάν δέν τεθή κάποτε τέρμα

«'Εκπλήσσομαι μέ τήν έξέλιξιν, τήν όποία έλα

εiς τήν πολιτικήν τών έκβιάσεων, δημιουργούνται

βαν τά πράγματα τάς τελευταίας ήμέρας, άπροσδοκή

προηγούμενα, τά όποία τελικώς θά δδηγήσουν τό

τως:

πολίτευμα εiς κατάρρευσιν.
v

Αλλωστε, αί προτάσεις, αύταί καθ

'

έαυτάς παρά

λογοι καί άντιφατικαί, άποδεικνύουν τήν δολιότητα

τών έπιδιώξεων τής 'Ενώσεως Κέντρου.

6.

Ή Α.Μ. δ βασιλεύς γνωρίζει πόσον έπιθυμώ

νά του εlμαι χρήσιμος. Γνωρίζει, έπίσης, μέ πόσην
μετριοπάθειαν έπολιτεύθην έναντι τών άντιπάλων
μου, καί δτι προέβην πολλάκις είς παραχωρήσεις
πρός αύτούς εiς βάρος του κόμματός μου άλλά καί

τής προσωπικής μου φιλοτιμίας. Καί δέν θά ήρνού
μην νά προσφέρω καί νέας διευκολύνσεις, έάν διετή

ρουν καί τήν έλαχίστην έλπίδα δτι θά ήτο δυνατόν
νά έπιτευχθή δι

'

αύτών ή άλλαγή τής νοοτροπίας τής

άντιπολιτεύσεως.
'Αντιθέτως, ε{μαι βέβαιος δτι, διά νά προστατευ
θή ή γαλήνη τής χώρας, έπιβάλλεται άλλαγή τακτι
κής έναντι τής άντιπολιτεύσεως διά τής πλήρους
έφαρμογής του Συντάγματος καί τών νόμων>l4 •
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Συγκαλείται, ύπό τήν προεδρία τοϋ βασιλέως, τό

1.

Ό βασιλεύς τήν Παρασκευήν μέ διαβεβαίωσε

κατηγορηματικώς δτι έξηντλήθη ή πολιτική τών πα
ραχωρήσεων πρός τήν άντιπολίτευσιν καί δτι ε{ναι
δριστική ή άπόφασίς του περί διενεργείας τών έκλο
γών τήν Jην Νοεμβρίου ύπό τής παρούσης Κυβερνή
σεως.

2.

'Εμεσολάβησεν ή άκρόασις του κ. Παπανδρέ

ου καί ή ύποβολή τών γνωστών άπαραδέκτων άπό
πάσης άπόψεως αiτημάτων του.

3.

'Ο βασιλεύς, παρεκκλίνων τής γραμμής διά τήν

δποίαν μου παρέσχε διαβεβαιώσεις, άπεφάσισε νά
καταστήση άντικείμενον συζητήσεως τάς προτάσεις
τού Παπανδρέου καί πρός τούτο έκρινεν δτι έπρεπε
νά συγκαλέση σύσκεψιν τών άρχηγών τών κομμά
των.

4.

'Η ΒΡΕ ήρνήθη οίανδήποτε συζήτησιν έπί τών

προτάσεων Παπανδρέου καί έξήγησε πλήρως τούς
λόγους διά τούς όποίους θεωρεί δχι άπλώς aσκοπον
άλλά έπιβλαβή τήν συζήτησιν αύτών.

5.

·Ο βασιλεύς, παρά ταύτα, έπέμενεν εiς τήν

πραγματοποίησιν τής συσκέψεως, μέ τήν διαβεβαί

Συμβούλιο 'Αρχηγών μέ τή συμμετοχή τής τριμε 

ωσι ν, διαβιβασθείσαν διά του πρωθυπουργού, δτι ό

λοϋς έπιτροπfiς τής ΕΡΕ, καθώς καί τών άρχηγών

βασιλεύς έπιθυμεί τήν σύσκεψιν διά νά δοθή ή έντύ

της ΕΚ καί τών Προοδευτικών. Παρών ήταν καί ό

πωσις δτι έξήντλησεν, άπό τής πλευράς του, καί τήν

πρωθυπουργός. 'Εκπρόσωπος της ΕΔΑ δέν προσκλή

τελευταίαν δυνατότητα πρός ίκανοποίησιν τής άντι

θηκε .

πολιτεύσεως καί δτι, tiν δέν έπετυγχάνετο, δπως άνε

Μέ βάση τίς σχετικές δημοσιογραφικές πληρο-

μένετο, οίαδήποτε συνεννόησις, θά ύπέγραφε τήν
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σμοu τής Κυβερνήσεως».

Μέ τά δεδομένα αύτά, κατά τήν γνώμην μου, ή

'Η Διοικοuσα 'Επιτροπή τής ΕΡΕ έξέφρασε τήν

δριστική γραμμή τoiJ κόμματος, φέροντος εύθύνας

ίκανοποίησή της γιά τήν άπόφαση του βασιλέως

καί άπέναντι του λαοv καί άπέναντι τής ίστορίας, θά

«δπως ή πολιτική κρίσις έκκαθαρισθή όριστικώς διά

6.

τής προσφυγής εtς τήν λαϊκήν έτυμηγορίαν». 'Από

πρέπει νά εlναι ή άκόλουθος:
α. Νέα προσπάθεια δπως ματαιωθή ή σύσκεψις, ή

τήν πλευρά του, δ άρχηγός τής ΕΚ, άφοu έξέφρασε

δ ποία, έπαναλαμβάνω, δένε[ναι άπλώς άσκοπος, άλ

τήν κατάπληξή του γιά τήν παραμονή του Π. Πιπινέ

λά καί θά άποτελέση θρίαμβον τής πολιτικής τής

λη <.δς προέδρου τής έκλογικής Κυβερνήσεως, τήν

έκβιάσεως, έφ' δσον θά καταστήση άντικείμενον

όποία χαρακτήρισε <.ός έκδήλωση εϋνοιας «ύπέρ τής

συζητήσεως τάς παραλόγους καί άνiιδημοκρατικάς

δεξιaς πρός παγίωσιν του μονοκομματικοί> κράτους

προτάσεις τοv κ. Παπανδρέου.

της», έξήγγειλε τήν άρνησή του «νά μετάσχη εtς τήν

β. Έάν, παρά ταvτα, πρaγματοποιηθή ή σύσκε

παρωδίαν τών προσεχών έκλογών», τίς όποίες καί

ψις, θά προηγηθή προειδοποίησις πρός τόν βασιλέα

κατήγγειλε «άπό τοuδε <.δς άκύρους», καλώντας τόν

δτι ή ΒΡΕ μετέχει τής συσκέψεως ύπό τήν προϋπό

λαό «νά ύπερασπίση τάς δημοκρατικάς έλευθερίας

θεσιν δτι, έν περιπτώσει &συμφωνίας, θά ύπογραφή

του, τιθέμενος άντιμέτωπος του μονοκομματικοί> καί

αύθημερόν τό διάταγμα διαλύσεως τής Βουλής, σύμ

άνόμου κράτους».

φωνα άλλωστε πρός τήν παρασχεθείσαν σχετικώς
διαβεβαίωσι ν.
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γ. 'Εάν δοθή ή άνωτέρω διαβεβαίωσις, καί μετά
σχη ή ΒΡΕ τής συσκέψεως, άρνησις συζητήσεως,
κατ' άρχήν, καί δπωσδήποτε άπόρριψις οίασδήποτε
προτάσεως δδηγούσης είς άναβολήν τών έκλογών, ή
είς άπομάκρυνσιν έκ τής συμφωνηθείσης γραμμής,

τουλάχιστον πρό τής διαλύσεως τής Βουλής.
δ.

'Εάν, παρ' έλπίδα, καί παρά πάσαν λογικήν,

έπιδιωχθοvν λύσεις διάφοροι έκείνων τάς δποίας εΙ
σηγείται τό πλειοψηφούν κόμμα, θά πρέπει νά δηλω
θή κατηγορηματικώς δ τι ή ΒΡΕ άδυνατεί νά τάς ύπο

βοηθήση καί πολλώ μάλλον νά συμπράξη εlς αύ
τάρ>2s.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1963

'Ο πρωθυπουργός Π. Πιπινέλης ύποβάλλει τήν
παραίτησή του στό βασιλέα, δ όποίος καί άναθέτει
τό σχηματισμό ύπηρεσιακής Κυβερνήσεως στόν πρό

εδρο του 'Αρείόυ Πάγου, Στυλιανό Μαυρομιχάλη.
'Η ύπηρεσιακή Κυβέρνηση όρκίστηκε στίς

'Εσωτερικών, Π. Οίκονόμου-Γκούρα 'Εξωτερικών,
Χρ. Σγουρίτσα Δικαιοσύνης, Δημ. Παπανικολόπου
λο 'Εθνικής 'Αμύνης, Π. Τσιμπιδάρο Προεδρίας
Κυβερνήσεως,

I.

Σόντη Παιδείας, Μιχ. Δένδια Βιο

μηχανίας, Α. Τριανταφύλλη

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

τοu 'Υπουργικοί> Συμβουλίου Β.Δ. «περί διαλύσεως
τής Βουλής, όρισμοu ή μέρας έκλογής βουλευτών καί
συγκλήσεως τής Βουλής». Σύμφωνα μέ τό κείμενο
του διατάγματος, προκηρύσσονται έκλογές γιά τίς

3

Νοεμβρίου καί προβλέπεται ή σύγκληση τής νέας

11

Δεκεμβρίου

I.

Ξανθάκη Γεωργίας, Α.

Χατζηδάκι 'Εμπορικής Ναυτιλίας καί Νικ. Σμπαρού

1963

'Υ πογράφεται άπό τόν πρωθυπουργό καί τά μέλη

Βουλής στίς

'Εμπορίου, Α. Νταή

Συγκοινωνιών, Βασ. Κυριακόπουλο 'Εργασίας, Χ.
Φραγκίστα Βορ. ·Ελλάδος,

26

28

Σεπτεμβρίου μέ ύπουργούς τούς Σ. Μαυρομιχάλη

1963.

νη Προνοίας.

Τά κόμματα έξέφρασαν, στό σύνολό τους, ίκανο
ποίηση γιά τή λύση του κυβερνητικοί> θέματος, ένώ
δ πρώην πρωθυπουργός, σέ δηλώσεις του, άνέφερε,

μεταξύ aλλων:
«'Αποχωρών τής ύπευθύνου ταύτης θέσεως, χαιρετίζω
μετά ζωηρaς ίκανοποιήσεως τήν προσεχή διευθέτησιν τής

Μετά·τή λήξη τής συνεδριάσεως του ·Υ πουργικοu

άπό του 'Ιουνίου πολιτικής έκκρεμότητος διά του μόνου

Συμβουλίου, άφοu εγινε δεκτός άπό τό βασιλέα Παu

άσφαλους μέσου τής προσφυγής εiς τόν λαόν. Θέλω νά

λο καί συναντήθηκε μέ τούς έκπροσώπους τής ΕΡΕ,

Π. Παπαληγούρα καί Κ. Ροδόπουλο, δ Π. Πιπινέλης
δήλωσε ότι ή προσφυγή στίς κάλπες τήν προκαθορι
σμένη ήμερομηνία «δέν σημαίνει κατ' άνάγκην ότι

τάς έκλογάς θά διενεργήση ή tδική του Κυβέρνη
σις». Παράλληλα, διευκρίνησε ότι, κατά τή συνάντη

έλπίζω δτι ή ψυχραίμως κρίνουσα κοινή γνώμη θά άνα

γνωρίση τήν έν τούτω συμβολήν τών συνεργατών μου καί
έμου, οί δποίοι έν μέσω πολλών δυσχερειών έδημιούργη
σαν τάς προϋποθέσεις τελείως άδιαβλήτων έκλογών καί
άπέτρεψαν τάς πάσης φύσεως μηχανορραφίας, αί δποίαι

είς οuδέν άλλο πρaγμα άπέβλεπον ή τήν έπιδίωξιν τής
άναβολής τών έκλογών διά τό προσεχές !:τος καί τήν κατ'

σή του μέ τό ρυθμιστή του πολιτεύματος, «δέν έτέθη

αuτόν τόν τρόπον παράτασιν τής πολιτικής κρίσεως έπί

οϋτε θέμα παραιτήσεως, οϋτε ζήτημα άνασχηματι-

προφανεί ζημία τής οίκονομίας καί ήσυχίας του τόπου».

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

Η ΑΓΟΝΗ ΕΚΛΟΓΙΚΉ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ
Ή πορεία πρός τήν εκλογική άναμέτρηση τής 3ης Νοεμβρίου

1963

θά σηματοδοτηθεί άπό τήν

άντιπαράθεση μεταξύ τών δύο μεγαλύτερων κομματικών σχηματισμών τής χώρας μέ κύριο άρχικά άντι

κείμενο τούς όρους διεξαγωγής της. Μετά τόν δριστικό καθορισμό τοu εκλογικοί> συστήματος, ή ΕΚ
άπαίτησε τήν άπομάκρυνση τής Κυβερνήσεως Πιπινέλη, ώς όρο γιά τή διενέργεια άδιάβλητων εκλογών.
'Η τελική άντικατάστασή της άπό ύπηρεσιακή Κυβέρνηση ύπό τόν Στυλιανό Μαυρομιχάλη θά συνο
δευτεί άπό τήν πρόβλεψη, ενόψει τής επικείμενης εκλογικής άναμετρήσεως, σειράς είδικών μέτρων πού
ύπαγορεύθηκαν καί πάλι ύπό τήν πίεση τής 'Ενώσεως Κέντρου. 'Η ίκανοποίηση τών διαδοχικών αίτημά

των του Γ. Παπανδρέου ήταν εϋλογο νά δημιουργήσει προεκλογικό κλίμα εύνοϊκό γιά τήν παράταξή του
καί δυσμενές γιά τούς κύριους άνταγωνιστές του.
'Ο Κ. Καραμανλής, επικεφαλής τής 'Εθνικής Ριζοσπαστικής 'Ενώσεως, άποδύθηκε σέ εντονο προε
κλογικό άγώνα μέ κύριο σύνθημα τήν προάσπιση τής δμαλής λειτουργίας του δημοκρατικοί> πολιτεύμα

τος καί τήν εξουδετέρωση των άρνητικών επιπτώσεων άπό τίς «εκβιαστικές ενέργειες των πολιτικών του
άντιπάλων». «Κατά τάς προσεχείς εκλογάς -εlχε τονίσει- θά κριθή κυρίως εάν είς τόν τόπον μας θά
επιζήση τό ελεύθερον πολίτευμα ή θά είσέλθη ή χώρα είς περιπέτειαν μέ άπροβλέπτους συνεπείας». Παρά

τήν εκδηλη άνησυχία του γιά τά νοσηρά συμπτώματα, πού είτε άναδύονταν στό πολιτικό προσκήνιο είτε
εμφώλευαν άπειλητικά στό παρασκήνιο τής δημόσιας ζωής, συμμετέσχε ενεργά στόν εκλογικό άγώνα μέ

τήν πεποίθηση ότι, μέ τόν τρόπο αύτό, προσέφερε θετικές ύπηρεσίες στήν παράταξη, στό πολίτευμα καί,
τελικά, στόν ίδιο τόν τόπο. Στίς μακρές περιοδείες του, άπ' ίiκρου σ' ίiκρο τής εθνικής επικράτειας,

επεσήμανε τούς κινδύνους πού θά ήταν δυνατό νά προκύψουν άπό τήν έ.πικράτηση των πολιτικών του
άντιπάλων, όχι μόνο γιά τήν πορεία τής χώρας πρός τόν εκσυγχρονισμό καί τήν άνάπτυξη, άλλά καί γι'
αύτή τήν σταθερή επιβίωση τών κοινοβουλευτικών θεσμών.

'Η εκβαση τής εκλογικής άναμετρήσεως, άπρόβλεπτη ώς τήν τελευταία στιγμή, ύπήρξε άμφίρροπη.
'Η ΕΚ εξασφάλισε ίσχνό προβάδισμα άπέναντι στήν ΕΡΕ, τό όποίο, σέ συνδυασμό καί μέ τή γενικότερη
πολιτική συγκυρία, δέν ίiφησε περιθώρια γιά τή συγκρότηση βιώσιμου κυβερνητικοί> σχήματος. Τό

άναπόφευκτο άδιέξοδο ίiφηνε νά διαφανεί, μετά άπό μία καί πλέον δεκαετία σταθερής καί άποδοτικής
διακυβερνήσεως, τό φάσμα τής πολιτικής άστάθειας.

28

ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ

1963

'Ο ό:ρχηγός τfjς ΕΡΕ Κ. Καραμανλής, μετά ό:πό
ό:πουσία τριών κ:αί πλέον μηνών στό έξωτερικ:ό, επι
στρέφει στήν 'Αθήνα.

Εύθύς μετά τήν άφιξή του στήν 'Ελλάδα εκαμε
τίς ό:κ:όλουθες δηλώσεις:

«Αiσθάνομαι ζωηράν συγκίνησιν διότι εύρίσκο
μαι καί πάλιν είς τήν 'Ελλάδα.
Πολλά καί δυσχερή εlναι τά προβλήματα τά
όποία άντιμετωπίζει ή χώρα μας, δεδομένου ότι προ

καί εlναι τό πολιτικόν.
Κατ' έπανάληψιν έτόνισα ότι, συνεπεία του έπι

κρατοvντος νοσηρού πολιτικού κλίματος, δέν λει
τουργεί όμαλώς τό δημοκρατικόν μας πολίτευμα.
Τήν άλήθειαν αύτήν έπιβεβαιώνουν, πέραν τών πα
λαιών γνωστών άνωμαλιών, καί τά γεγονότα τών δύο
τελευταίων έτών, κατά τά όποία τό κυριώτερον κόμ
μα τής μειοψηφίας προσεπάθησε ν' άνατρέψη διά

τής τακτικής του έκβιασμοv, τήν άρχήν τής πλειο
ψηφίας, πού άποτελεί αύτονοήτως τό βάθρον τής δη
μοκρατίας.

σφάτως μόλις είσήλθεν εlς τό στάδιον τής άναπτύ

'Ο έκβιασμός δέν στρέφεται μόνον κατά τής

ξεως. Τό πρωταρχικόν μας όμως πρόβλημα ύπήρξε

πλειοψηφίας του λαοv. 'Εστράφη κατά τών πάντων,

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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άκόμη καί κατά του ρυθμιστου του πολιτεύματος, ό

άπόφασιν νά συγκαλέση σύσκεψιν τών άρχηγών τών

δποίος, άπηλλαγμένος πολιτικών παθών καί προκα

κομμάτων διά νά συζητηθουν αί προτάσεις τάς όπο{

τ«λήψεων, συμβολίζει τήν ένότητα του έθνους.

ας τήν προτεραίαν του εlχεν υποβάλει ό Γ. Παπανδρέ

Χαρακτηριστικόν τής άτελους λειτουργίας του

ου, καί έζητείτο, άφ' ένός μέν ή γνώμη μου έπί τών

πολιτεύματος εlναι τό γεγονός ότι, πρό πάσης έκλο

προτάσεων αύτών καί άφ' έτέρου έρωτώμην έάν θά

γής, προκαλουμεν συζητήσεις έπί θεμάτων τά όποία

έδεχόμην νά μετάσχω προσωπικώς τής συσκέψεως.

είς οΙανδήποτε δημοκρατίαν θά έλύοντο αύτομάτως,

Τήν αύτή ν ήμέραν έλάμβανον τήν έπιστολήν του Π.

σύμφωνα μέ τάς προβλέψεις του Συντάγματος.

Πιπινέλη, όστις μέ έπληροφόρει ότι δ κ. Παπανδρέ

Πρέπει, συνεπώς, vά γίνη συνείδησις όλων τών

ου, άντιλαμβανόμενος τό άδιέξοδον είς τό δποίον

'Ελλήνων ότι νοσεί βαρύτατα ό δημόσιος β{ος τής

περιήλθε, δεδομένου δτι οvτε ό Σ: Βενιζέλος οvτε τά

χώρας, καί ότι έκείνο τό δποίον προέχει παντός aλ

aλλα κόμματα έπρόκειτο νά τόν παρακολουθήσουν

λου εlναι ή άποκατάστασις τής δμαλής λειτουργίας

είς τήν άποχήν, παρεκάλεσε φορτικώς τόν βασιλέα

του πολιτεύματος. ΝΑ νευ αύτής, καί ή ήθική κα{ υλι

νά του δώση διέξοδον, καί πρός τουτο υπέβαλε διαφό

κή πρόοδος του έθνους θά εlναι προβληματική, άλλά

ρους διαζευκτικάς προτάσεις.

θά τεθή κάποτε έν κινδύνω καί ή άσφάλεια τής χώ

Τήν 27ην του μηνός, μετά τήν υπογραφή του

διατάγματος τής διαλύσεως τής Βουλής, δ βασιλεύς

ρας.

'Η δημοκρατία, τό θεωρητικώς aριστον τών πο

μέ ήρώτησεν διά του κ. Βέρρου, έάν θά εlχα άντιρρή

λιτευμάτων, εlναι καί τό πλέον εύαίσθητον καί έκτί

σεις διά τήν άντικατάστασιν τής Κυβερνήσεως Πι

θεται είς τόν κίνδυνον τής αύτοκαταστροφής έκεί

πινέλη.

όπου, ένώ έλλοχεύει δ κομμουνισμός, δέν υπάρχει

Εlς άπάντησιν άπηύθυνα πρός τόν βασιλέα, διά

πολιτική ήγεσία μέ υψηλόν αίσθημα εύθύνης. Εiς

του κ. Βέρρου, τό κάτωθι μήνυμα: «'Ο βασιλεύς, με

τήν δημοκρατίαν, άκόμη καί ή ήγεσία μιάς μειοψη

τά τήν διάλυσιν τής Βουλής, δύναται βεβαίως νά δι

φίας, άποφασισμένης νά άγνοήση τούς βασικούς κα

ορίση οΙανδήποτε Κυβέρνησιν έφ' όσον δέν δεσμεύ

νόνας του πολιτεύματος καί, πρό παντός, τήν άρχήν

εται πλέον άπό αύτή ν. Πιστεύω όμως ότι θά άπετέλει

τής πλειοψηφίας, καθίσταται ίκανή νά δημιουργήση

σφάλμα ή άντικατάστασις τής Κυβερνήσεως Πιπινέ

άνωμαλίαν.

λη διά~ τούς λόγους, τούς δπο{ους κατ ' έπανάληψιν

Κατά τάς προσεχείς έκλογάς, θά κριθή κυρίως

άνέπτυξα. Θά ήτο ίσως δυνατόν, έάν σοβαρώς άπει

έάν εlς τόν τόπον μας θά έπιζήση τό έλεύθερον πολί

ληθή άποχή του συνόλου τής άντιπολιτεύσεως άπό

τευμα η θά εlσέλθη ή χώρα είς περιπέτειαν μέ άπρο

τάς έκλογάς, νά άντικατασταθουν μετά τινας ήμέρας

βλέπτους συνεπείας.

3

'Εάν θέλωμεν νά έπιζήση, θά πρέπει δ έλληνικός

έως

4

υπουργοί καί δ άντιπρόεδρος τής Κυβερνή

σεως».

λαός νά δώση ένα γενναίον μάθημα είς έκείνους οί

Ώς έπληροφορήθην έκ τών υστέρων, τό μήνυμά

δποίοι κατέστησαν μόνιμος άνωμαλία είς τόν δημό

μου αύτό έχρησιμοποιήθη, άπό τούς συμβούλους του

σιον βίον τής χώρας. Τό δέ μάθημα αύτό εlμαι βέ

βασιλέως,

βαιος ότι θά δοθή τήν 3ην Νοεμβρίοω>.

άβασίμων άπόψεων. Πρώτον, ότι προέκυπτε δήθεν έξ

Σέ μεταγενέστερα

-

στό Παρίσι

-

ύπαγορευμένο

σχετικό σημείωμα, δ Κ . Καραμανλής άναλύει τά γε
γονότα πού συνδέονται μέ τήν άντικ:ατάσταση τfjς

Κυβερνήσεως Πιπινέλη άπό τήν ύπηρεσιακ:ή Κυβέρ
νηση Μαυρομιχάλη κ:αί έπεξηγεί τήν άπόφασή του
νά έπιστρέψει στήν 'Ελλάδα κ:αί νά διεξαγάγει τόν
έκ:λογικ:ό άγώνα :

ώς έπιχείρημα πρός υποστήριξιν δύο

αύτου ή συμφωνία μου διά τήν άπομάκρυνσιν τής

Κυβερνήσεως Πιπινέλη καί, δεύτερον, ότι έάν έπρό
κειτο νά γ{νουν νέαι παραχωρήσεις πρός τήν άντι 

πολίτευσιν, θά έπρεπε αύται νά γ{ νουν πρό τής έπανό
δου μου, γιά νά πιστωθή δ βασιλεύς μέ τήν χειρονο
μίαν αύτή ν. Καί όχι μόνον αύτό, άλλά όπως έπληρο

φορήθην μεταγενεστέρως, δ διάδοχος έπισκεφθείς
άπό μέρους του βασιλέως τόν κ. Πιπινέλην, του εlπε

«Μετά τήν διαβεβαίωσιν του βασιλέως ότι ούδε
μία πλέον θά γίνη άλλαγή είς τήν χαραχθείσαν

δτι έπί τής άντικαταστάσεώς του συνεφώνουν κα{
έγώ.

γραμμήν κaί ότι έτερματίσθη τό στάδιον τών παρα

Χαρακτηριστικόν του υπόπτου ρόλου τόν όποίο ν

χωρήσεων πρός τήν άντιπολίτευσιν, προήλθα είς τήν

έπαιξε καί έν προκειμένω δ Κ. Χοϊδάς εlναι ότι ούτος

άπόφασι ν νά έπιστρέψω είς τήν 'Ελλάδα καί νά μετά

έσπευσε νά πληροφορήση τήν άντιπολίτευσιν περί

σχω του έκλογικου άγώνος, καί άνεχώρησα διά Πα

τής άντικαταστάσεως τής Κυβερνήσεως Πιπινέλη,

ρισ{ους, όπου έπρόκειτο νά με{νω δύο έως τρείς ήμέ

χωρίς κaν νά ένημερώση τόν τελευταίον έπί τής

ρας. Τήν έπομένην τής άφίξεώς μου είς τό Παρ{σι,

άποφάσεως του βασιλέως.

δηλαδή τήν 22αν Σεπτεμβρίου

πρός μεγάλην

Μετά τρείς ήμέρας, έπληροφορήθην έκπληκτος

μου έκπληξιν, έλάμβανον μήνυμα του Κ. Χοϊδά,

ότι άπεφασίσθη ή άντικατάστασις τής Κυβερνήσεως

όστις μου έγνώριζενότι δ βασιλεύς κατέληξε είς τήν

Πιπινέλη διά τής Κυβερνήσεως Μαυρομιχάλη. Λιά

1963,
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νά έκτιμηθή ή σημασία τής μεταβολής αύτής, άρκεί

νος τών έκλογών, πρiiγμα τό δποίον θά δδηγουσε εlς

νά λεχθή ότι δ Μαυρομιχάλης, διαπληκτιζόμενος

τόν πολιτικόν του άφανισμόν

μετά τάς έκλογάς μέ παράγοντα του Κέντρου, έκαυχii

παρά τήν δέσμευσιν -συμβόλαιον- τήν δποίαν ε{

το δημοσία ότι «ή Κυβέρνησίς του έπαιξε τόν ρόλον

χε άναλάβει είς τήν Πλατείαν Κλαυθμώνος, καί νά

του δδοστρωτήρος στό σάρωμα του Καραμανλή».

γελοιοποιηθή.

if

νά μετάσχη αύτών

'Εμπλακείς είς τό άδιέξοδον αύτό,

'Εσκέφθην καί πάλιν όπως έπανέλθω είς τήν άρ

έξελιπάρει μίαν οίανδήποτε παραχώρησιν άπό τόν

χικήν μου άπόφασιν περί άποχωρήσεώς μου έκ τής

βασιλέα καί τόν τότε πρωθυπουργόν Π. Πιπινέλη καί

πολιτικής καί άνέβαλα έπί

έζήτησεν κατά τρόπον άπροσδόκητον άκρόασιν άπό

24 dJρας

τήν άναχώρησιν

δι' 'Αθήνας. Τελικώς όμως έκρινα ότι ή άνακοίνω

τόν βασιλέα υπ' δψιν του δποίου έθεσε τάς γνωστάς

σις μιiiς τοιαύτης άποφάσεως υπό τάς συνθήκας τών

άντιφατικάς καί παραλόγους λύσεις. Χαρακτηριστι

ήμερών έκείνων, θά ένέτεινε τήν σύγχυσιν καί θά

κόν τής άγωνίας του ήτο τό γεγονός ότι, μετά τήν

έβλαπτε δχι μόνον τήν παράταξιν τής δποίας ήγού

σύσκεψιν, ε{πε πρός τόν Σπ. Μαρκεζίνη, του δποίου

μην άλλά καί τό Στέμμα καί τήν χώραν, καί τήν έγκα

έζήτησε τάς προβλέψεις, «aν δέν μου δώσουν κάτι

τέλειψα.

άπό όσα έζήτησα, ε{μαι χαμένος». 'Εάν δ βασιλεύς

Τά γεγονότα τά δποία ώδήγησαν είς τήν άντικατά

ήρνείτο, όπως συνεβούλευσα, είτε τήν άκρόασι ν είτε

στασιν τής Κυβερνήσεως Πιπινέλη έξηγουνται ifδη

τήν συζήτησιν τών νέων του προτάσεων, δ Παπανδρέ

εύκολώτερα έάν ληφθουν υπ' δ ψι ν αί άντιφατικαί

ου θά ε{χε έκμηδενισθή καί θά ε{χε τερματισθή άδό

θέσεις του βασιλέως κατά τό τελευταίον δεκαήμερον

ξως καί δ άνεκδιήγητος άνένδοτος άγών του. Άτυ

καί τό γεγονός ότι, όταν δ Γ. Παπανδρέου τόν έπεσκέ

χώς, δ βασιλεύς, καί διότι ε{χε καταπονηθή άπό τάς

φθη στήν Κέρκυρα τήν 18ην Αύγούστου

συνεχείς έκβιάσεις, άλλά καί διότι έπίστευε, όπως

1963 καί του

ε{πε υπό μορφήν άπειλής ότι θά όργανώση συλλαλη

διεπίστωσα έκ τών υστέρων, ότι αί έκλογαί θά άπέ

τήριον είς τήν Πλατείαν Κλαυθμώνος, δ βασιλεύς

βαινον υπέρ του ιrόμματός μου, ένέδωσεν. Ή άντι

δχι μόνον δέν τόν άπεθάρρυνεν, άλλά τόν ένεθάρρυ

κατάστασις τής Κυβερνήσεως Πιπινέλη έβγαλε τόν

νε μέ τήν δήλωσιν δτι αύτό θά διευκολύvη τούς χει

κ. Παπανδρέου άπό τό δραματικό άδιέξοδο καί έδι

ρισμούς του.

καίωσε τόν άνένδοτο άγώνα. Μετέβαλε τήν ψυχολο

Ή άντικατάστασις τής Κυβερνήσεως Πιπινέλη

γίαν τής μάζης, ή δποία συνεπεία τών συνεχών υπο

υπήρξεν μοιραία καί έπηρέασεν δλας τάς μετέπειτα

χωρήσεων, μiiς έθεώρησε ήττημένους καί πρό τών

έξελίξεις τής πολιτικής μας ζωής. 'Ο Γ. Παπανδρέου

έκλογών, ένώ μέχρι τής στιγμής έκείνης ή το καθολι

ε{χε δεσμευθή πρό όλίγων ήμερών είς τήν Πλατείαν

κή ή πεποίθησις, άκόμα καί εlς τούς άντιπάλους μας,

Κλαυθμώνος μέ τήν δήλωσιν ότι, έάν δέν άπομα

ότι ή ΒΡΕ θά έκέρδιζε τάς έκλογάς καί μάλιστα μέ

κρυνθή ή Κυβέρνησις Πιπινέλη, θά άπόσχη τών

σημαντικήν πλειοψηφίαν.

έκλογών. 'Υπήρχαν όμως έν τώ μεταξύ θετικαί έν

Παρά τήν νέαν άπογοήτευσιν πού έδοκίμασα άπό

δείξεις ότι τόσον δ Μαρκεζίvης όσον καί ή ΕΔΑ καί

τήν συμπεριφοράν του βασιλέως, τήν 28η Σεπτεμβρί

ένδεχομένως καί δ Βενιζέλος, θά μετείχον τών έκλο

ου

1963,

άνεχώρησα έπιστρέφων είς τήν 'Ελλάδα.

γών, καί διότι έφοβουντο τάς συνεπείας τής άποχής,

'Ε τήρησα μυστική ν τήν ήμέραν τής έπανόδου μου,

άλλά καί διότι έπεθύμουν κατά βάθος νά έπωφελη

παρ' όλον ότι οί φίλοι μου έξ 'Αθηνών άπό πολλών
ήμερών ε{χον παρασκευασθή διά τήν όργάνωσιν με

θουν τής άποχής του Παπανδρέου.
Μέ τόν Σπ. Μαρκεζίνη μάλιστα είχαμε άνταλλά

γάλης υΠοδοχής. 'Απέφυγα τήν υποδοχή ν, μολονότι

ξει καί σκέψεις έπί του προκειμένου υπό τάς άκολού

έγνώριζα ότι δι' αύτής θά έδίδετο δ τόνος εlς τήν

θους συνθήκας. Κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής

έκλογήν. Καί τήν άπέφυγα διά νά μήν δοθή εlς αύτή ν

μου είς 'Ελβετία ν, δ Δ. Βέρρος μου μετέφερε τάς

ή έννοια τής άποδοκιμασίας τής πολιτικής του Στέμ

άπόψεις του Σπ. Μαρκεζίνη υποστηρίζοντος τήν

ματος>l6.

άπλήν άναλογικήν. Είς άπάντησιν, έξουσιοδότησα
τόν Δ. Βέρρον νά προτείνη συγχώνευσιν του κόμμα

τός του είς τήν ΒΡΕ. 'Ο Σπ. Μαρκεζίνης έδέχετο μέν

3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1963

νά συγχωνευθή μέ τήν ΒΡΕ, άλλά μετά τάς έκλογάς,

'Ο Κ. Καραμανλής έπισκέπτεται στό Πολιτικό

είς τάς δποίας έπέμενε νά κατέλθη αύτοτελώς καί

Γραφείο τόν πρωθυπουργό Στ. Μαυρομιχάλη, μέ τόν

πρός τουτο έζήτει τήν άπλήν άναλογικήν. Είς τήν

δποίο καί εχει συνομιλία ήμίωρης διάρκειας.

συζήτησιν αύτήν δέν έδόθη συνέχεια. Καί τουτο

'Όπως άναφέρθηκε, δ άρχηγός τής ΕΡΕ συνεχά

άπεδείχθη σφάλμα άμφοτέρων, δεδομένου ότι έν πε

ρη τόν πρωθυπουργό καί του εύχήθηκε «οπως έπιτύ

ριπτώσει συμφωνίας θά ήτο άσφαλώς διάφορον τό

χη είς τήν άποστολήν του διά τήν διεξαγωγήν πολι

άποτέλεσμα τής έκλογής.

τισμένων έκλογών», τονίζοντας δτι τό κόμμα του «θά

Ό Γ. Παπανδρέου ευρίσκετο τήv στιγμήν έκεί

νην εlς άδιέξοδον, διότι

if θά έπρεπε

νά άπόσχη μό-

βοηθήση τήν Κυβέρνησιν είς τήν έκπλήρωσιν τής
άποστολής της».

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

70

Η ΑΓΟΝΗ ΕΚΛΟΓΙΚΉ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ

Συνομιλία μέ τόv ύπηρεσιακό πρωθυπουργό, Στ. Μαυρομιχάλη.
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'Ο Στ. Μαυρομιχάλης δήλωσε ότι «διεξήχθη συ

παθείας καί νά δημιουργήσω ήρεμον πολιτικόν βίον,

νομιλία γενικής φύσεως, έπί του τρόπου διεξαγωγής

προέβην, καθ' όλας τάς άνωτέρω περιπτώσεις, είς

τών έκλογών» καί ότι «δ άρχηγός τής ΕΡΕ ούδέν

γενναιόφρονας παραχωρήσεις πρός τούς άντιπάλους

αίτημα ύπέβαλε».

μου. Παραχωρήσεις αίτινες ήσαν άσυνήθεις εlς τήν
πολιτική ν ζωήν τής 'Ελλάδος καί α{ δποίαι προεκά

5

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

λουν πολλάκις τήν δυσφορίαν τών φίλων μου. Ούτω

1963

χωρίς νά ύποχρεουμαι έκ του Συντάγματος, καί τόν
'Η ΕΡΕ, μετά άπό σύσκεψη ύπό τήν προεδρία του

έκλογικόν νόμον κατ' έπανάληψιν μετέβαλα διά νά

Κ. Καραμανλή καί μέ τήν συμμετοχή τών Π. Κανελ

{κανοποιήσω αίτημα τής άντιπολιτεύσεως, καί τάς

λόπουλου,Κ.Ροδόπουλου,Γ.Ράλλη,Σ.Θεοτόκη,Ε.

έκλογάς έδέχθην νά ένεργήσουν ύπηρεσιακαί Κυ

'Αβέρωφ, Α. Πρωτοπαπαδάκη, Π. Παπαληγούρα καί

βερνήσεις, μολονότι έδικαιούμην ώς Κυβέρνησις

Δ. Μακρή, άνακοινώνει τούς συνδυασμούς του κόμ
ματος.

πλειοψηφίας νά τάς ένεργήσω δ ίδιος. Κατά τάς τε
λευταίας μάλιστα έκλογάς δύναμαι νά σiiς διαβεβαι
ώσω ότι κατά τρόπον θετικόν καί συγκεκριμένον,

6

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

έβοήθησα είς τήν δημιουργίαν τής ·Ενώσεως Κέν

1963

'Ο άρχηγός τής ΕΡΕ, Κ. Καραμανλής, έγκαινιά
ζει τήν προεκλογική του έκστρατεία μέ βαρυσήμαν

το λόγο γιά τήν έξωτερική καί έσωτερική πολιτική
κατάσταση τής χώρας, πού έκφωνεί στη Θεσσαλονί
κη.

Τό πλήρες κείμενο τής δμιλίας είναι τό άκόλου

θο:

τρου. Καί επραξα τουτο εlς βάρος του κόμματός μου,
διότι έπίστευα ότι τό έθνικόν καθήκον μου έπέβαλλε

νά έπιδιώξω μίαν άναδιάρθρωσιν τής πολιτικής μας
ζωής, δεδομένου ότι μετά τάς έκλογάς του

1958 ένε

φανίσθη ή ΝΑ κρα 'Αριστερά ώς δεύτερον κόμμα τής
χώρας.

Διά τών πράξεών μου αύτών άπέδειξα ότι ή έξου
σία δέν άποτελεί δι

'

έμέ σκοπόν, άλλά μέσον πρός

«'Αγαπητοί Θεσσαλονικείς,

έξυπηρέτησιν τών συμφερόντων του εθνους.

ΤΗλθεν ή ωρα νά έκφράσετε τήν κυρίαρχον θέ

δειξα όμως, πρό παντός, τήν πίστιν μου εlς τόν λαόν

'Απέ

λησίν σας καί νά έλευθερώσετε μέ τήν ψήφον σας

καί τήν άπόλυτον δημοκρατικότητά μου. Γνωρίζετε

τόν δρόμον τής προόδου, τήν δποίαν τόν τελευταίον

ποία ύπήρξεν ή άνταπόκρισις τής 'Ενώσεως Κέν

καιρόν προσεπάθησαν νά άνακόψουν ο{ άνθρωποι

τρου είς τάς χειρονομίας μου αύτάς. ΝΟχι μόνον δέν

τής στείρας άρνήσεως καί ο{ κάπηλοι τijς δημοκρα

προσεπάθησε νά έπωφεληθή αύτών καί νά σταθερο

τίας. 'Υπεχρεώθην, όπως γνωρίζετε, έκ τών πραγμά

ποιήση τήν θέσιν της ώς κόμματος δυναμένου νά δι

των, νά άπουσιάσω έπί μήνας είς τό έξωτερικόν. Εl

εκδικήση δμαλώς τήν διαδοχήν μου εlς τήν έξουσί

μαι βέβαιος ότι άντελήφθητε όλοι ότι δέν ήδυνάμην,

α;γ, άλλά διά τής aφρονος πολιτικής της κατέστησε

άζημίως διά τήν χώραν, νά πράξω διαφορετικά. 'Επέ

καί πάλιν τήν ΕΔΑ έπικίνδυνον όχι μόνον διά !ήν

στρεψα &μα τή προκηρύξει τών έκλογών, διά νά

χώραν, άλλά καί δι

ήγηθώ νέου άγώνος δ δποίος, κατά κοιvήν άναγνώ

σεν, ώς γνωστόν, τόν μυθον περί βίας καί νοθείας, δ

ρισιν, θά εlναι κρίσιμος διά τό μέλλον τής χώρας.

δποίος άποτελεί τήν μεγαλυτέραν άπάτην τής έλλη

'

αύτή ν τήν ίδίαν. 'Εδημιούργη

Καί ερχομαι, ήδη πιστός εlς παλαιάν μου συνήθειαν,

νικής {στορίας. 'Αποτελεί δέ άπάτην διότι καί δ τε

νά δώσω τό σύνθημα του άγώνος αύτου άπό τήν Βό

λευταίος πολίτης γνωρίζει ότι πρακτικώς εlναι άδύ

ρειον 'Ελλάδα μέ τήν δ ποίαν ίδιαίτεροι μέ συνδέουν

νατον νά άσκηθή πίεσις έπ{ του "Ελληνος έκλογέως.

δεσμοί.

Εlχεν όμως άνάγκην του μύθου αύτου, διά νά δικαιο
ότε άνέλαβον τήν διακυβέρνησιν

λογήση τήν πολιτικήν τών έκβιάσεων, τήν δποίαν

τής χώρας, προσέφυγα τρίς, έξ ίδίας μου πρωτοβου

'Από τό

εlχε προαποφασίσει καί τήν δποίαν έφήρμοσε κατά

λίας, είς τόν λαόν. Καί λέγω έξ ίδίας μου πρωτοβου

τρόπον προγραμματισμένον.

1955,

λίας διότι ήδυνάμην, ώς γνωστόν, νά παρατείνω τήν

Ύπό τάς συνθήκας αύτάς, ότε πρό τετραμήνου

παραμονή ν μου είς τήν έξουσίαν έφ' όσον καί εlς τάς

παρητήθην διά τούς γνωστούς λόγους, εlσηγήθην

τρείς αύτάς περιπτώσεις διέθετον aνετον πλειοψηφί

πρός τόν 'Ανώτατον ΝΑρχοντα τήν άμεσο ν διάλυσιν

αν έν τή Βουλή. Ούτω τό

1956 έπετάχυνα τάς έκλογάς
τό 1958 κατά δύο δλόκληρα ετη καί

τής Βουλής καί τήν διενέργειαν τών έκλογών μέ τό

τό 1961κατά όκτώ περίπου μήνας. ΝΕπραξα δέ τουτο

στευα ότι ή λύσις αύτη καί όρθόδοξος ήτο άλλά καί

δσάκις έπίστευα ότι, άντί τών συμβιβασμών, γενικώ

ένδεδειγμένη διά τόν τερματισμόν τής τακτικής τών

τεροι λόγοι έπέβαλλον τήν προσφυγήν είς τήν λαϊ

έκβιάσεων καί τών συμβιβασμών, ή όποία θέτει έν

κατά δέκα μήνας,

lσχυον έκλογικόν σύστημα, τό πλειοψηφικόν. 'Επί

κήν έτυμηγορίαν, ή όποία άποτελεί τήν πηγήν τής

κινδύνω τό πολίτευμα τής χώρας. Ή είσήγησίς μου

άληθους δημοκρατίας.

έκε{νη δέν έγέ\Ιετο άποδεκτή.

Διά νά δώσω έξάλλου τό παράδειγμα τής μετριο-

Ά ντ' αύτής έκρίθη

ότι θά επρεπε νά έφαρμοσθή μία πολιτική άμβλύν-
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σεως τfίς πολιτικfίς όξύτητος, τήν δποίαν προεκάλει

ράν κρίσεων, ή χώρα μας δέν θεωρείται άπλώς άσφα

διά τfίς τακτικfίς της ή άντιπολίτευσις.

λής. Θεωρείται καί ώς συμβάλλουσα άποφασιστικώς

Ά νώτατον ΗΑρχοντα,

εlς τήν άσφάλειαν του έλευθέρου κ6σμου, ώς παρά

άνεχώρησα είς τ6 έξωτερικ6ν, άφου συνέστησα εlς

γων τfίς παγκοσμίου εlρήνης. 'Α νήκομεν, έκ παραδ6-

Δ ιά νά διευκολύνω τ6ν

τ6 κ6μμα μου, του δποίου ή σύμπραξις ήτο άπαραί

σεως καί λ6γω βασικών ίδεολογικών πεποιθήσεων,

τητος, νά στηρίξη τήν πολιτική ν αύτή ν. Εlς έφαρμο

είς τήν Δύσιν. Άλλά μαζί μέ τήν Δύσιν καί τάς ήγέ

γήν δέ τfίς πολιτικfίς αύτfίς έγένοντο δεκταί, καίτοι

τιδας δυνάμεις της δημοκρατίας άνήκομεν εlς τόν

παράλογοι, όλαι α{ άξιώσεις τfίς άντιπολιτεύσεως.

κ6σμον δλ6κληρον.

'Ο έκλογικ6ς ν6μος μετεβλήθη καί δύο ύπηρεσιακαί

άποτελουν πρ6κλησιν. 'Αποτελουν, άντιθέτως, παρά

Ai

συμμαχίαι μας δι' ούδένα

Κυβερνήσεις διεδέχθησαν άλλήλας διά τήν διενέρ

γοντα έξασφαλίζοντα τήν ίσορροπίαν τών παγκο

γειαν άδιαβλήτων έκλογών.

σμίων δυνάμεων, άρα τήν εlρήνην. Καί συμμεριζ6-

Μολον6τι έπίστευα ότι ή δημιουργηθείσα διά τfίς

μεθα πλήρως τήν έπίμοχθον καί εlλικρινfί προσπά

παραιτήσεώς μου κρίσις παρείχε τήν εύκαιρίαν διά

θειαν τών Κυβερνήσεως έκείνων τfίς Δύσεως, αι'

μίαν ριζικήν καί γεννα{αν άvτιμετώπισιν του χρονί

δποίαι έπιχειρουν τ6ν κρίσιμον μετά τfίς .§τέρας με

ου πολιτικου μας προβλήματος, ήνέχθην τήν πολιτι

ρίδος διάλογον, δ δποίος δυνατ6ν νά άποβfί -καί

κή ν αύτήν μέ τήν έλπίδα ότι ή άντιπολίτευσις, έπι

εύχ6μεθα τουτο εlλικρινώς- σωτήριος.

θυμουσα είλικρινώς έκλογικήν άναμέτρησιν, θά κα

Μέλημα βασικ6ν τfίς έξωτερικfίς πολιτικfίς, τήν

θίστατο τουλάχιστον νομιμ6φρων. ΗΕγινεν όμως άμέ

δποίαν έπί όκταετίαν ήσκησα, ύπfίρξεν ή σύσφιγξις

σως φανερ6ν ότι ή ΝΕνωσις Κέντρου, παρά τάς φω

καί άξιοποίησις τών δεσμών έκείνων oi όποίοι καλύ

νασκίας της, δέν ήθελε τάς έκλογάς. Καί δέν τάς

πτουν τήν άσφάλειαν τfίς χώρας. 'Η σύσφιγξις όμως

ήθελε δι6τι γνωρίζει έκ τών προτέpων τήν συντριβή ν

αύτή τών δεσμών μετά τών συμμάχων μας δέν ύπfίρξε

της. Άφου έπί μfίνας έπεδίωξε μέ διαφ6ρους μηχα

τό μ6νον μέλημα τfίς έξωτερικfίς μου πολιτικfίς.

νορραφίας νά άνaβάλη τάς έκλογάς, προσπαθεί ήδη

'Εθεώρησα άναγκαίον διά τήν χώραν νά άκολουθή

νά δημιουργήση προσχήματα διαβολfίς αύτών.

σω φιλικήν καί έντιμον συμπεριφοράν καί άπέναντι

'Υπ6 τάς συνθήκας αύτάς προσέρχομαι σ~μερον

όλων τών άλλων λαών,

oi δποίοι

ήσαν έπίσης διατε

ένώπιον ύμών διά νά ζητήσω τήν έμπιστοσύνην σας

θειμένοι νά συμπεριφερθουν έντίμως πρ6ς ήμiiς. Καί

καί τήν δριστικήν καταδίκη ν τών έπικινδύνων διά τ6

ή τακτική αύτή άπέδωσε καλούς καρπούς. Παρά τάς

lδεολογικάς διαφοράς, αί σχέσεις τfίς 'Ελλάδος -αί

πολίτευμα μεθ6δων της άντιπολιτεύσεως.
'Εκυβέρνησα τήν χώραν αύτή ν έπί όκτώ συνεχfί

οlκονομικαί καί ήθικαί- καί μετ' αύτώv άκ6μη τών

έτη. Καί δέν έχω τ6 δικαίωμα νά δμιλήσω περί του

χωρών του άνατολικου συνασπισμου προήχθησαν ού

μέλλοντος χωρίς νά τ6 θεωρήσω συνέχειαν tν6ς μα

σιωδώς, πρ6ς άμοιβαίον όφελος ήμών καί έκείνων.

κρου παρελθ6ντος διά τ6 δποίον εlμαι προσωπικώς

'Η έμπιστοσύνη, έξάλλου, τήν δπο,ίαν έμπνέει

ύπεύθυνος. 'Αλλά έάν τ6 παρελθ6ν τών όκτώ έτών

διεθνώς ή Έλλάς, έπέτρεψε τήν ύπ6 τούς καλυτέ

άποτελfί φραγμόν δι' όσα θά έξαγγείλω, άποτελεί

ρους δυνατούς όρους σύνδεσίν μας μέ τήν Εύρωπαϊ

ταυτοχρ6νως καί έγγύησιν διά τήν είλικρίνειαν τών

κήν Οiκονομικήν Κοιν6τητα. Σύνδεσιν, τfίς δποίας

λ6γων μου. Προέβην καί άλλοτε εlς άπολογισμ6ν

ή οlΚονομική καί πολιτική σημασία θά εlναι άποφα

του έργου μου. Θά τό έπικαλεσθώ καί πάλιν, όzι διά

σιστική διά τό μέλλον του έθνους.

νά άντλήσω έξ αύτου δικαίωμα έπάρσεως, άλλά διά

Εlς τ6ν οiκονομικ6ν τομέα θά συνεχίσω καί θά

νά κριθώ δικαίως. 'Επιθυμώ νά γνωρίζω άν θέλετε νά

δλοκληρώσω τήν πολιτικήν, τήν δποίαν μέχρι τουδε

τό συνεχίσω καί έάν θέλετε νά άναλάβω μέ νέας δυνά

έφήρμοσα καί διά τήv δ ποίαν δέν έχω κανένα λ6γον

μεις τήν διαρκώς αύξανομένην εύθύνην τfίς άναδη

νά μεταμελουμαι. Διότι, δι' αύτfίς άκριβώς, έπετεύ

μιουργίας τfίς χώρας. Τό έργον τ6 δποίον έπετέλεσα

χθη έντ6ς Βετίας δ διπλασιασμ6ς σχεδόν του κατά

κατά τήν διάρκειαν της όκταετίας αύτfίς ύπfίρξε πο

κεφαλήν έθνικου μας εlσοδήματος, τό δποίον ένώ τ6

λύπλευροV καί καλύπτει όλους τούς τομείς τfίς ζωfίς

1955 άνήρχετο

του έθνους.

τών 400. ΗΑ ν διατηρουμένης τfίς πολιτικfίς σταθερ6-

'

Είς τόν τομέα τών έξωτερικών σχέσεων τfίς χώ

είς

230

δολλ. κυμαίνεται ήδη πέριξ

τητος συνεχισθfί μέ αύτ6ν τόν ρυθμ6ν ή πρ6οδος, θά

ρας ήκολούθησα τήν πολιτικήν έκείνην τήν δποίαν

φθάσωμεν τά

προσδιορίζουν ή γεωγραφική θέσις τfίς 'Ελλάδος, ή

ΝΟλοι

άσφάλεια του έθνους καί αl μελλοντικαί έπιδιώξεις.

τ6 γεγον6ς ότι έπετύχαμεν νά συνδυάσωμεν, κατά

500 δολλάρια περί τ6 τέλος του 1967.
oi διεθνείς οiκονομικοί όργανισμοί έξαίρουν

Καί τήν πολιτικήν αύτή ν τήν ήσκησα κατά τρ6πον

τ6ν εύτvχέστερον τρ6πον, τήν ταχείαν μας οlκονο

σταθερ6ν, άξιοπρεπfί καί έντιμον, μέ άποτέλεσμα νά

μικήν άνοδο ν πρός τήν σταθερ6τητα του έθνικου μας

αύξηθfί τ6 γόητρον της 'Ελλάδος καί νά ένισχυθfί

νομίσματος.

σημαντικά ή διεθνής της θέσις.

ίλιγγιώδη πρόοδον προβάλλουν όλοι

'Εν μέσω tν6ς κ6σμου δοκιμαζομένου άπ6 σε ι-

Τήν έπιτευχθείσαν είς τήν 'Ελλάδα

oi ξένοι,

άδυ

νατουν όμως φαίνεται άκ6μη νά διακρίνουν μ6νον oi
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"Ελληνες δημαγωγοί.

παρέλθη μίαν δλόκληρος 100ετία.

'Αναγκάζομαι διά τουτο νά άναφερθώ διά βραχέ

Δέν θά άναφερθώ εiδικώς εiς τάς βιομηχανικάς

ων εiς τό έπιτελεσθέν, κατά τήν τελευταίαν 8ετίαν,

ταύτας μονάδας διότι εlναι γνωσταί.

εlς βασικούς τομείς κυβερνητικόν έργον.

δποίον έπιθυμώ νά τονίσω ένταυθα εlναι δτι ή πόλις

Σειρά οΙκονομικών, κοινωνικών καί όργανωτι

Έκείνο τό

τής Θεσσαλονίκης, άλλά καί γενικώτερον ή Βόρειος

κών μέτρων έλήφθησαν πρός τόν σκοπόν τής αύξή

Έλλάς εΙσέρχεται, χάρις εiς τήν aλυσον τών ύπό

σεως καί τής άναδιαρθρώσεως τής γεωργικής παρα

κατασκευήν βιομηχανιών, εlς νέαν φάσιν τής οίκο

γωγής, τής προστασίας tών γεωργικών προϊόντων

νομικής της lστορίας. Καί α{ aλλαι δμως περιοχαί

καί τής άνυψώσεως τijς στάθμης του "Ελληνος άγρό

τής χώρας δέν πρόκειται νά ύστερ ήσουν. 'Εάν θελή

του.

ση δ έλληνικός λαός νά διαφυλάξη τήν πολιτικήν
'Η χρηματοδότησις

τής

γεωργίας μέσω

Άγροτικής Τραπέζης άνήρχετο τό
σεκ. Τό

1963 ύπερέβη τά

1955 εlς 3,5

τής

καί τήν νομισματικήν σταθερότητα, εlναι βέβαιον

δι

δτι ή πλήρης έκβιομηχάνισις τής χώρας θά δλοκλη

10δισεκ. Άκόμη χαρακτη

ρωθή έπί τών ήμερών τής παρούσης γενεάς.

ριστικωτέρα εlναι ή aύξησις τών κατ' έξοχή ν παρα
γωγικών μεσοπροθέσμων καί μακροπροθέσμων δα

Πρός έξασφάλισιν τής άπαιτουμένης διά τήν
πραγματοποίησιν

του

προγράμματος

άναπτύξεως

νείων. Ταυτα άνήρχοντο εlς

ήλεκτρικής ένεργείας, ή ΔΕΗ έφαρμόζει ήδη άπό

βησαν δέ τά

του

4 δισεκ.

435 έκατ. τό 1955, ύπερέ
τό 1963. Τήν άπλουστέραν άπό

δειξιν του σημειουμένου εlς τόν τομέα τής γεωργίας

1960 10ετές πρόγραμμα.

Τό σύνολον τών ύπό τού

του προβλεπομένων έπενδύσεων άνέρχεται εlς τό

έκσυγχρονισμου προσφέρει ή σύγκρισις τών γεωρ

πρωτάκουστο ν διά τά έλληνικά μέτρα ποσόν τών

γικών έπενδύσεων μεταξύ τών έτών

έκατ. δολλαρίων.

'Από

679

έκατ. ύπερέβησαν τά

1955

καί

1962:

700

'Η Κυβέρνησίς μου ήσκησε νέα ν έντελώς πολι

3. 770

Τό μέτρον τής κρατιιcijς συμβολής εiς τήν άναδι

τική ν εlς τόν τομέα του έξηλεκτρισμου. 'Εκρατικο

άρθρωσιν τής γεωργίας παρέχει αύτή καί μόνη ή

ποιήσαμεν

σύγκρισις: Τό

καί έθεσπίσαμεν ένιαlαν τιμήν του ήλεκτρικου ρεύ

1955

έδαπανήθησαν διά τήν κατα

σκευήν πάσης φύσεως έγγειοβελ τιωτικών έργων
έκατ. δρχ. Τό

1963 θά

δαπανηθουν

156

1.300 έκατ.

300

iδιωτικάς ήλεκτρικάς έπιχειρήσεις

ματος καθ' άπασαν τήν χώραν. Καθιερώσαμεν δέ,
χάριν τών άγροτών, τήν εύθηνοτέραν τιμήν του άρ

Τήν πολιτικήν τής άναδιαρθρώσεως τών καλλι

δευτικου ρεύματος . όλο κλήρου τής ΕΟΚ. Πρό όλί

εργειών έστηρίξαμεν καί εiς είδικάς έπιδοτήσεις

γων άκόμη έτών ή κιλοβατώρα έτιμaτο εlς τάς Καλά

ώρισμένων προϊόντων,

μας, τήν Χαλκίδα ή τήν Κόρινθον πρός

δπως του βάμβακος,

τών

τεύτλων καί τών κτηνοτροφικών. 'Αλλά πολύ γενι

4

ή

5

δρχ.

'Εφαρμόζεται συστηματικώς τεράστιο ν δδοποι

κώτερον έφηρμόσαμεν πολιτικήν προστασίας τών

ητικόν πρόγραμμα άποβλέπον άφ' ένός μέν εlς τήν

βασικωτέρων γεωργικών προϊόντων καί έξησφαλί

κατασκευήν ένός άρτίου βασικου δδικου δικτύου,

σαμεν, μέ θυσίας βεβαίως του προϋπολογισμου καί

άφ' έτέρου δέ εlς τήν έπέκτασιν καί τήν βελτίωσιν

του κοινωνικου συνόλου, τήν μεγίστην ύπό τάς ση

του δευτερεύοντος έθνικου καθώς καί του έπαρχια

μερινάς συνθήκας δυνατήν άξιοποίησιν του μόχθου

κου δικτύου. Διά τήν δδοποιίαν διετέθησαν, κατά τό

του "Ελληνος άγρότου.

'Εξάλλου διά πρώτην φοράν έπί τών ήμερών τής

1955, 30

1.400 τά όποία
1960 μέχρι καί του 1963.

περίπου έκατ. δρχ. έναντι

διετέθησαν έτησίως άπό του

iδικής μου Κυβερνήσεως, έλήφθησαν aυστηματικώς

Σημαντικά ποσά διετέθησαν διά τήν βελτίωσιν τών

κοινωνικά μέτρα ύπέρ τών άγροτών. ΥΗδη άπό του

λιμένων, τών συνθηκών λειτουργίας καί έκμεταλλεύ

1956

σεως τών σιδηροδρόμων καί άεροδρομίων. Μόνον

παρέσχον ύγειονομικήν περίθαλψιν διά τής

lδρύσεως άγροτικών Ιατρείων. Ή δέ πολιτική αύτή

διά τά ύπό έκτέλεσιν έργα έπεκτάσεως καί έκσυγ

συνεπληρώθη διά τής χορηγήσεως άσφαλεlας γήρα

χρονισμου του άερολιμένος Έλληνικου προβλέπε

τος, ώς καί τής άσφαλίσεως τής γεωργιιcijς παραγω

ται συνολική δαπάνη

γής άπό τούς συνηθέστερο ν άπειλουντας αύτή ν κινδύ

νους. Ούτω τό

δ ΟΓΑ θά δαπανήση ύπέρ τών

άγροτών

δρχ.

1963
1.270 έκατ.

Ή άξία του συνόλου τών ύφισταμένων σήμερον
εiς δλόκληρον τήν χώραν βιομηχανιών άνέρχεται

εiς 600 περίπου έκατ. δολλ. 'Ιδία άκριβώς εlναι καί ή

600 έκατ.

δραχμών.

Τό έπιτελεσθέν εlς τούς προαναφερθέντας, άλλά
καί εlς πλείστους άλλους τομείς, κυβερνητικόν έρ
γον συνεδυάσθη πρός τήν λήψιν κοινωνικών μέτρων
άφορώντων εiς τήν βελτίωσιν του βιότικου έπιπέδου

τών έργαζομένων τάξεων.
Χαρακτηριστική συνέπεια τής άσκηθείσης πολι

άξία τών κατασκευασθέντων ή τών ύπό κατασκευήν

τικής εlναι δτι μεταξύ τών έτών

μεγάλων βιομηχανικών μονάδων του κυβερνητικου

έργατικόν είσόδημα ηύξήθη κατά

1955 καί 1962 τό
96%, ένώ άντι
κατά 13,4%. Δέν έβελ

προγράμματος. Τουτο σημαίνει δτι μέσα εiς μίαν

στοίχως ηύξήθη δ τιμάριθμος

βραχυτάτην σχετικώς χρονικήν περίοδον θά έπιτευ

τιώθη, δμως, μόνον ή άπασχόλησις καί ή άμοιβή τής

χθουν τόσα δσα, διά νά έπιτευχθουν, έχρειάσθη νά

έργασίας.

'Επετεύχθη ταυτοχρόνως δικαιοτέρα κα-
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τα νομή του έθνικοv εΙσοδήματος ύπέρ τών έργαζομέ

γατικοv δυναμικού έντός τής προσεχούς δεκαετίας.

1970,

νων, άφοv, κατά τήν αύτήν περίοδον, τό συνολικόν

ΝΗδη μέχρι του

έθνικόν εlσοδημα εlχε σημειώσει αύξησιν κατά

70%

πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην πρόοδος, εΙς σημείον

θά έχη σημειωθή ούσιώδης

έναντι τής προαναφερθείσης πολύ μεγαλυτέρας αύξή

ώστε νά άντιμετωπισθή καί τό πρόβλημα τής μετα
ναστεύσεως. Πρόβλημα τό δποίον εlναι τόσον πα

σεως του έργατικοv εΙσοδήματος.

Βεβαίως, τό \βιοτικόν έπίπεδον του έλληνικοv

λαιόν δσον καl ή ίστορία του έθνους, καί τό δποίον

λαοv, καίτοι τό ύψηλότερον τής Βαλκανικής, εύρί

κατέστη τόν τελευταίον καιρόν άντικείμενον έντό

σκεται άκόμη εlς σημαντική ν άπόστασιν άπό τό βιο

νου δημαγωγίας. Οί δημαγωγοί προσποιούνται δτι

τικόν έπίπεδον τών άλλων προηγμένων λαών τής Δύ

άγνοοvν δτι παρόμοιον πρόβλημα άντιμετωπίζουν

σεως. 'Εδημιουργήθησαν δμως αί προϋποθέσεις τής

πολλαί άλλα ι χώρα ι, άκόμη καί ή 'Ιταλία, ή δ ποία

περαιτέρω ταχείας του άνόδου. Τήν εύοίωνον αύτή ν

έχει βιομηχαν~κήν παράδοσιν ένός καί πλέον αΙώ

προοπτικήν θά άνέτρεπεν έντός όλίγων μηνών ή

νος

. .

έφαρμογή τής προτεινομένης ύπό τών άντιπάλων μας

Ή 'σύνδεσίς μάς μέ τήν Κοινή ν Ά γοράν θά έχη

δημαγωγικής πολιτικής, τής συνισταμένης εlς τήν

ώς συνέπειαν τήν προοδευτικήν έξύψωσιν τών μι

ίκανοποίησιν παντός αlτήματος καί πάσης άξιώσε

σθών καί τών ήμερομισθlων μέχρι τής εύρωπαϊκής

ως.

στάθμης. 'Η έξύψωσις δμως αύτη ούτε δύναται ούτε
Δέν προτίθεμαι vά άγνοήσω τά λογικά αΙτήματα

συμφέρει είς αύτούς τούς ίδίους τούς έργαζομένους

τών διαφόρων τάξεων. Εlμαι, δμως, άποφασισμένος

νά πραγματοποιηθή πρό τής παραλλήλου έξυψώσε

νά άντισταθώ εΙς οίανδήποτε παραχώρησιν ή όποία

ως τής παραγωγικής άποδόσεως του "Ελληνος έργα

θά έθετεν έν κινδύνω τήν σταθερότητα, πού άποτελεί

ζομένου μέχρι τών άvτιστοίχων εύρωπαϊκών έπιδό

τήν μεγίστην μέχρι τούδε κατάκτησιν του "Ελληνος

σεων. Θά εlναι, κατά συνέπειαν, άνάλογος πρός τήν

έργαζομένου. "Οσοι δέν άντιλαμβάνονται τήν όρθό

έκάστοτε αύξησιν τής παραγωγικότητος καί ή έκά

τητα αύτής τής πολιτικής, προτιμώ νά μή μέ ψηφί

στοτε aύξησις τών κοινωνικών άμοιβών. Άπό τής

σουν. Διότι θά έχω αύριον, μετά τάς έκλογάς, πολύ

άρχής αύτής δέν εlμαι διατεθειμένος νά παρεκκλίνω,

μεγαλυτέραν άνάγκην τής συμπαραστάσεως του λα

διότι ή χορήγησις οίασδήποτε, μή άνταποκρινομέ

ου άπό δσον έχω σήμερον, τήν παραμονή ν τών έκλο

νης πρός τήν παραγωγικότητα, άμοιβής θά έσήμαινε

γών. Δέν θέλω νά κυ'βερνήσω, aν δέν γνωρίζη έκ τών

πληθωρισμόν καί έπομένως έξαπάτησιν αύτοv τού

προτέρων δ λαός πώς πρόκειται νά τόν κυβερνήσω.

του του έργαζομένου. 'Επιθυμώ δμως νά γνωρίζουν

Τό πρόγραμμα, τό δποίον προτίθεμαι νά έφαρμό

καί οί έργοδόται δτι δέν θ ' άνεχθώ τήν συγκράτησιν

σω, θά έχη βεβαίως τόν χαρακτήρα τής συνεχείας,

τών ήμερομισθίων καί τών μισθών κάτω του έπιβαλ

άλλά ταυτοχρόνως καί τόν χαρακτήρα τής διευρύν

λομένου έκ τών άντικειμενικών συνθηκών δρίου. Τά

σεως καί τής άνανεώσεως.

ήμερομίσθια καί οι' μισθοί θά άνέρχωνται άναλόγως

Θ ' άποβλέψωμεν ούτω:

τής άνόδου τής δλης οΙκονομίας.

1ον) ΕΙς τήν συνέχισιν καί τήν περαιτέρω έντα

'Η έκβιομηχάνισις τής χώρας θά έχη ώς φυσική ν

σιν τής άσκηθείσης μέχρι τούδε έπενδυτικής πολιτι

συνέπειαν ούσιώδη μείωσιν

κής καί, διά ταύτης, εΙς τήν αϋξησιν του έθνικοv

ύπαίθρου. Θά σημειωθούν έπομένως, κατά τήν διάρ

του

πληθυσμού

τής

κειαν τής προσεχούς δεκαετίας, τεράστια ι μετατοπί

εΙσοδήματος.
2ον) ΕΙς τήν κατ' άπόλυτον προτεραιότητα άντι
μετώπισιν τών προβλημάτων τής παιδείας καί

σεις τοv πληθυσμού. Θά πρέπει όχι μόνον διά λόγους

οΙκονομικούς, άλλά καί δι' 'tθνικούς καί κοινωνι

3ον) ΕΙς τήν έντός του πλαισίου τών νέων δυνα

κούς λόγους, νά μή συγκεντρωθή τό πλεόνασμα του

τοτήτων τάς δποίας θά προσφέρη τό αύξανόμενον

πληθυσμού τής ύπαίθρου άποκλειστικώς εlς τήν ήδη

έθνικόν εΙσόδημα-

διεύρυνσιν τών κοινωνικών

άσφυκτιώσαν περιοχήν τών 'Αθηνών. Θά πρέπει, διά

προγραμμάτων, πρός βελ tίωσι ν τών δρω ν διαβιώσε

τούτο, νά συγκροτηθούν έπαρχιακοί πόλοι έλξεως

ως τών έργαζομένων τάξεων.

του τμήματος έκείνου του πληθυσμού τό δποίον θά

Τήν πολιτικήν αύτήν θά ένσαρκώνη τό νέον δε

παύση άσχολούμενον μέ τήν γεωργίαν. Ή άπομά

καετές πρόγραμμα, τό δποίον θ' άρχίση έφαρμοζό

κρυνσίς μου άπό τήν έξουσίαν, κατά τόν παρελθόντα

1965 καί του δποίου ήδη τήν παρελθού

'Ιούνιο ν, εlχεν ώς συνέπειαν τήν καθυστέρησιν τής

σα ν aνοιξιν ή ύπό τήν προεδρίαν μου Κυβέρνησις

έξαγγελθείσης ήδη τόν 'Απρίλιον !'δρύσεως τών

έξήγγειλε τήν έναρξιν τής προπαρασκευής. Θά έπεθύ

πέντε πρώτων βιομηχανικών περιοχών εiς τήν Θεσ

μουν νά έπισημάνω μερικούς έκ τών κυριωτέρων στό

σαλονίκην, τάς Πάτρας, τήν Καβάλαν, τόν Βόλον

μενον άπό του

χων του προγράμματος τούτου.

καί τό Ήράκλειον τής Κρήτης. Αι' έγκατασταθησό

Πρώτος στόχος τοv νέου προγράμματος θά εlναι
ή ταχεία έκβιομηχάνισις τής χώρας καί δι

'

μεναι εΙς τάς βιομηχανικάς περιοχάς νέαι έπιχειρή

αύτής ή

σεις θά άπολαύουν εΙδικών προνομίων καl κινήτρων.

έπίτευξις πλήρους άπασχολήσεως του έλληνικοv έρ-

Ή άπασχόλησις εΙς τά ούτω άναπτυχθησόμενα
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έπαρχιακά βιομηχανικά κέντρα θά άποσυμφορήση

Αί άνώταται σχολαί ~άναδιοργανούμεναι, ένι

την ύπαιθρον άπορροφώσα τ6 πλεονάζον άγροτικ6ν

σχυ6μεναι καί πολλαπλασιαζ6μεναι- θά πρέπει νά

δυναμικ6ν καί θά καταστήση αύτομάτως τήν έλληνι

εlναι εlς θέσιν νά δίδουν κατ' έτος τ6ν άριθμ6ν τών

κήν γεωργίαν περισσ6τερον συναγωνιστικήν.

άναγκαιούντων διά την πραγματοποίησιν του προ

Διά τής έφαρμογής, έξάλλου, προγραμμάτων πε

ριφερειακής άνaπτύξεως, θά έπιχειρηθή ή έπίλυσις

γράμματος οiκονομικής άναπτύξεως έπιστημονικών
κα{ τεχνικών στελεχών.

τών εiδικωτέρων οικονομικών καί κοινωνικών προ

Τ6 ίδιον Ισχύει διά την δαπανηροτάτην πράγματι

βλημάτων τώv έπαρχιών, λαμβανομένης ύπ' δψιν

έπαγγελματικήν έκπαίδευσιν εΙς την δποίαν- άκ6μη

τής Ιδιομορφίας έκάστης. Τά προγράμματα ταuτα θά

κα{ λ6γω έλλείψεως παραδ6σεως- κατ' έξοχή ν

άποβλέπουν βασικώς εΙς την αvξησιν τής καταναλω

ύστεροuμεν. Προτιθέμεθα διά τοuτο, όχι μ6νον νά

τικής ίκαν6τητος καί έπομένως του εΙσοδήματος του

έξασφαλίσωμεν τάς άναγκαίας κτιριακάς καί τεχνι

"Ελληνος γεωργού, άνευ τής δποίας εlναι καί ή άνά

κάς έγκαταστάσεις, άλλά καί νά δημιουργήσωμεν

πτυξις τής βιομηχανίας άνέφικτος. την πολιτικήν

-διά τής χορηγήσεως άφθ6νων ύποτροφιών εlς τ6

μου έπί του πολιτικού τομέως θά έχω την εύκαιρίαν

έξωτερικ6ν καί τής Ιδρύσεως εiδικών διδασκαλεί

νά άναπτύξω λεπτομερώς εΙς προσεχή μου δμιλίαν.

ων- τ6 έλλείπον σήμερον διδακτικ6ν προσωπικ6ν.

ή πραγματοποίησις τών οiκονομικών καί

'Επιπλέον θά βοηθήσωμεν, άκ6μη καί οlκονομικώς,

κοινωνικών στ6χων του νέου δεκαετούς προγράμμα

'Αλλ

τάς Ιδιωτικάς έπιχειρήσεις εlς την έκπαίδευσιν έξει

τος προϋποθέτει καί την πλήρη άναμ6ρφωσιν του

δικευμένων τεχνιτών.

'

έκπαιδευτικοu μας συστήματος.

'Απαραίτητος ε{ναι άκ6μη ή πλήρης άναθεώρη

'Εν πλήρει συνειδήσει τής άναλαμβανομένης

σις τής διδασκομένης ίJλης καί, κατά συνέπειαν, ή

έναντι του έλληνικοu λαοu εύθύνης, έξαγγέλλω δτι,

προγραμματισμένη καί άθρ6α μετεκπαίδευσις τών

άπ6 τής έπομένης τών έκλογών, πρώτος σκοπ6ς τής

lδίων τών έκπαιδευτικών ώστε νά εlναι εlς θέσιν νά

έλληνικής πολιτείας θά εlναι ή παιδεία. Οί άντίπα

έφαρμ6σουν έπιτυχώς τ6 νέον έκπαιδευτικ6ν σύστη

λοί μου ήσκησαν καί έπί του έθνικοu αύτοu θέματος

μα.

άχαλίνωτον δημαγωγίαν, ώσάν νά άγνοοuν δτι παρ6-

Παραλλήλως θά ένταθή ή προσπάθεια διά την

μοιον πρ6βλημα άντιμετωπίζουν άκ6μη καί χώραι

άνάπτυξιν τών γραμμάτων, τώiι καλών τεχνών καί

άνεπτυγμέναι. 'Ημείς, άντιθέτως, συνεκεντρώσαμεν

του άθλητισμοu. Ή χώρα μας, όπως έτ6νισα καί άλ

την προσπάθειάν μας εiς την άθ6ρυβον δημιουργίαν

λοτε, όσον καί άν άναπτυχθή οΙκονομικώς, δέν θά

τών δημοσιονομικών καί γενικώτερον τών οΙκονομι

δυνηθή νά συναγωνισθή εlς πολλούς τεχνικούς το

κών '!εριθωρίων, τά δποία σήμερον πλέον μοu έπιτ:ρέ

μείς τάς προηγμένας χώρας τής Δύσεως. Δύναται

πουν νά παράσχω τήν διαβεβαίωσιν δτι θά δώσω,

όμως νά τάς συναγωνισθή εlς τούς τομείς έκείνους

έναντι τών άλλων τομέων, άπ6λυτον προτεραι6τητα

rou πνεύματος, ή άνάπτυξις τών δποίων δέν προϋπο

εlς τ6ν τομέα τής παιδείας.

θέτει μέσα δυσανάλογα πρ6ς τάς έλληνικάς δυνατ6-

'Η ριζική άναμ6ρφωσις τής παιδείας στοιχίζει

τητας.

καί άπαιτεί χρ6νον. 'Εφ' δσον ήδυνάμην, έπεχείρη

Ή πραγματοποίησις, δμως, τών εύρυτάτων σκο

σα ήδη καί εΙς τ6,ν έκπαιδευτικ6ν τομέα σημαντικάς

πών του νέου JΟετοuς προγράμματος -δ έξευρωπαϊ

βελτιώσεις. 'Αρκεί νά σημειωθή ότι αί δαπάνα ι διά

σμ6ς δηλαδή τής 'Ελλάδος- δέν εlναι δυνατ6ν νά

την παιδείαν, άπ6

πραγματοποιηθή χωρίς σταθερ6τητα πολιτικήν καί,

άνήλθον εΙς

319 έκατ. τ6 1950 καί 813 τ6 1955,
2350 τ6 1963. Οί Θεσσαλονικείς έξάλ

λου ένθυμοuνται εΙς ποίαν κατάστασιν παρέλαβα τ6

γενικώτερον, χωρίς νά ε{ναι έξησφαλισμένη ή δμα
λη λειτουργία του δημοκρατικοί) πολιτεύματος.

πανεπιστήμι6ν των καί είς ποίαν περιωπήν τ6 άνή

Κατ' έπανάληψιν έπεσήμανα τάς λειτουργικάς

γαγα. Σήμερον πάντως δύναμαι νά δεσμευθώ έναντι

άδυναμίας του πολιτεύματ6ς μας. 'Ενώπιον ύμών μά

του έλληνικοu λαοί) ότι θά πραγματοποιήσω την με

λιστα, πρ6 δύο άκριβώς έτών, διεκήρυξα την άνάγ

γάλην έκπαιδευτικήν έξ6ρμησιν. Καί δ έλληνικ6ς

κην τής άναθεωρήσεως του Συντάγματος. Δι6τι πρά

λα6ς γνωρίζει ότι τηρώ τάς ύποσχέσεις μου.

γματι ή έπιβίωσις του δημοκρατικοί) μας πολιτεύμα

Ή έλληνικη παιδεία δέν εlναι δυνατ6ν παρά νά

τος θά έξαρτηθή άπ6 την προσαρμογήν αύτοu πρ6ς

εlναι προσανατολισμένη πρ6ς την έλληνικήν καί

τ6 πνεuμα καί τάς άπαιτήσεις τής έποχής μας. Έζti

χριστιανικήν παράδοσιν, πρ6ς την δημιουργίαν δη

τησα δέ τ6τε, όπως θά ένθυμείσθε, ηύξημένην έκ μέ

λαδή έναρέτων πολιτών, άξίων τής έλευθερίας καί

ρους του λαοu έμπιστοσύνην, διά νά θέσω εiς κίνη

τής δημοκρατίας. Εlναι, όμως, άνάγκη νά προι:iανα

σιν την ύπ6 του Συντάγματος προβλεπομένην διαδι

τολισθή ταυτοχρ6νως καί πρ6ς την δημιουργίαν μα

κασίαν άναθεωρήσεως.

χητών τής ζωής, άνθρώπων ίκανών νά έργασθοuν

Al

έκλογαί του

1961

άπέδειξαν δτι δ έλληνικ6ς

παραγωγικώς μέσα εiς τά πλαίσια τής οiκοδομουμέ

λα6ς κατεν6ησεν εiς μέγα βαθμ6ν την βαρύτητα τής

νης νέας έλληνικής οίκονομίας.

έκκλήσεώς μου έκείνης καί μου παρέσχε, πράγματι,
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ηύξημένην έμπιστοσύνην.

'Η πολιτική, έξάλλου,

λισιν όλων τών προϋποθέσεων διά τήν, άνευ ο{ουδή-,

τήν δποίαν ήκολούθησεν άμέσως μετά τήν άποτυχί

ποτε περισπασμού έκτέλεσιν του έργου τής δικαιοσύ

αν της, ή άντιπολίτευσις, άπέδειξε πόσον δίκαιον εl

νης. ΥΑλλοθεν προ ήλθον, καί έξακολουθοvν νά προ

χον όταν έλεγον ότι τό πολίτευμα έχει άνάγκην &να

έρχωνται, άνεπίτρεπτοι καί vποπτοι άντιπερισπα

μορφώσεως. 'Η έκβιαστική, μάλιστα καί άκρως άν

σμοί. Καί ή διαγωγή τής Κυβερνήσεώς μου άλλά καί

τιδημοκρατική στάσις της, άπέδειξεν ότι τό κακόν

ή άπλή λογική άποκλείουν, διά τήν περίπτωσιν αύ

εlναι βαθύτερον καί ότι, έπομένως καί ή τομή πρέπει

τήν, τήν πολιτικήν εύθύνην. Έάν τό σημειωθέν τρα

νά ε[ναι κατ' άνάγκην βαθυτέρα. 'Η πείρα τών δύο

γικόν γεγονός όφείλεται εlς δολίαν προαίρεσιν ώρι

τελευταίων έτών ύπijρξεν όδυνηρώς διδακτική. Με

σμένων προσώπων, περί αύτοv θά άποφανθή ή δικαι

ρίς τοv πολιτικού κόσμου έπεδίωξεν όχι μόνον νά

οσύνη. 'Εκείνο όμως τό όποίο ν δικαιούμαι άπό του

δυσχεράνη τήν λειτουργίαν τοv πολιτεύματος, άλλά

δε καί άνευ κρίσεως τής δικαιοσύνης νά χαρακτηρί

νά τό άνατρέψη.

σω ώς έγκλημα έθνικώς βαρύτατον, εlναι ή εiς βάρος

Ε{ναι εύπαθής ή δημοκρατία, όπως εlναι εύπαθές

τής χώρας έκμετάλλευσις του περιστατικού αύτοv, ή

πάν ό,τι εlναι πολύτιμο ν. Καί κατέστη έτι εύπαθεστέ

όποία έπεχειρήθη όχι μόνον ύπό τής ΗΑκρας 'Αρι

ρα ή δημοκρατία, άφ ' ότου κι νοvνται είς τούς κόλ

στεράς, άλλά κυρίως ύπό τής 'Ενώσεως Κέντρου. 'Η

πους της κομματικώς άλλά καί συνωμοτικώς ώργα

έκμετάλλευσις αvτη, έκτός τής δυσφημήσεως τής

νωμένοι, έκείνοι

oi δποίοι

έμπνέονται άπό τό άρνη

τικόν iδεώδες τής καταργήσεώς της.

χώρας εiς τό έξωτερικόν, εlχε καί έχει ώς σκοπόν τόν
κλονισμόν του ήθικοv τών σωμάτων άσφαλείας, τά

Το χειρότερον όμως, άλλά καί τό πλέον έπικίνδυ

όποία έχουν προσφέρει βαρυτάτας θυσίας αϊματος

νον εlναι ότι εlς αύτούς, τούς έξ iδεολογίας άρνητάς

καί τά όποία προστατεύουν τήν άσφάλειαν τοίJ έλλη

τής δημοκρατίας, προσετέθη καί τμήμα τής έθνικό

νικοv λαοv, άλλά καί τάς έξημμένας κεφαλάς τών

φρονος μειοψηφίας. Ή μειοψηφία αύτή δέν έδίστα

ύπονομευτών των.

σε, εlς πολλάς περιπτώσεις, νά συνεργασθή, είτε έμ

'Αγαπητοί φίλοι,

φανώς είτε άφανώς, μέ τήν ΗΑκραν Άριστεράν, διά

Τό νοσηρόν πολιτικόν κλίμα, τό δποίον έπικρα

νά έπιβάλη τάς έκβιαστικάς της άξιώσεις. Εlναι χα

τεί είς τήν χώραν μας, αί γνωσταί λειτουργικαί άνω

ρακτηριστικόν ότι, δσάκις ή μειοψηφία αύτή iσχυ

μαλίαι τοv πολιτεύματος, άλλά, πρό παντός, τά γεγο

ρίζεται ότι διαθέτει lσχυράν δύναμιν, συνυπολογίζει,

νότα τών δύο τελευταίων έτών, έπιβεβαιώνουν τό γε

διά νά άντιπάραταχθή εiς τήν πανίσχυρον Έθνικήν

γονός ότι δ δημόσιος βίος τής χώρας έχει άνάγκην

Ριζοσπαστικήν "Ενωσιν, καί τάς κομμουνιστικάς ψή

ριζικών μεταβολών. ΗΑ νευ αύτών, καί ή περαιτέρω

φους. Εiς τάς έγκαινιασθείσας δέ άπό διετίας συγ

ήθική καί ύλική πρόοδος του έθνους θά εlναι προ

κεντρώσεις τών πεζοδρομίων καί πλατειών, έβασί

βληματική, άλλά καί ή άσφάλεια τής χώρας θά τεθή

σθη ή μειοψηφία αύτή έπί τής ώργανωμένης μάζης

κάποτε έν κινδύνω.

τής ΗΑκρας 'Αριστεράς διά νά δώση τήν ψευδή έντύ

ΗΕχων συνείδησιν τών άληθειών αύτών, εlμαι

πωσιν ότι έχει τήν δύναμιν, τήν όποίαν τής άρνείται

άποφασισμένος νά άγωνισθώ διά τήν άποτροπήν τών

ό λαός. τέλος, μέ τήν συμπαράστασιν του έγχωρίου

κινδύνων,

καί τοv διεθνούς κομμουνισμού, έδυσφήμησε τήν

καί τήν γαλήνην τής χώρας.

χώραν εlς τό έξωτερικόν καί έπεδίωξε διά τών διαβο

έχάρισαν κατά τήν τελευταίαν διετίαν πολύτιμον

λών καί συκοφαντιών της, νά έξασθενήση εlς τό

πείραν. Μέ έδίδαξαν ότι ή πολιτική τής μετριοπα

oi όποίοι άπειλοvν καί τό πολίτευμα, άλλά
Oi

άντίπαλοί μου μοv

έσωτερικόν τό Κράτος έναντι τών ύπονομευτών του.

θείας καθίσταται, εiς τήν περίπτώσίν των, άπρόσφο

Καί πράττει όλα αύτά, χωρίς νά άναλογίζεται ότι πέ

ρος. Τούς διαβεβαιώ δτι θά κάμω χρήσιν τής πείρας

ραν τής βλάβης, τήν δ ποίαν προξενεί εiς τήν χώραν,

αύτής καί θά προστατεύσω δι

ύφίσταται καί ή ίδία, όπως φοβούμαι ότι θά άποδεί

γαλήνην καί τήν πρόοδον τοv έλληνικοv λαοv.

ξουν α{ προσεχείς έκλογαί, έπικίνδυνον άφαίμαξιν
άπό μέρους τής ΥΑκρας 'Αριστεράς.

'

όλων τών μέσων τήν

Παραλλήλως, θά έπιμείνω εlς τήν lδέαν άναθεω

ρήσεως του Συντάγματος. Διότι, όπως εlπον καί άλ

Εlναι πολλά καί καθημερινά τά παραδείγματα τής

λοτε, ή εlρηνική έπανάστασις τήν όποίαν, κατά τρό

άπαραδέκτου αύτής τακτικής τής 'Ενώσεως Κέν

πον άόριστον, έπιθυμεί καί εύχεται ό έλληνικός λα

τρου. Τό πλέον χαρακτηριστικόν όμως εlναι ή άδί

ός, εlναι δυνατόν νά πραγματοποιηθή μόνον ύπό τήν

στακτος διαβολή, τήν δποίαν έπεχείρησε, έξ άφορ

προϋπόθεσιν αύτήν.

μής ένός άπροβλέπτου τραγικού γεγονότος τό δποί

Τό Σύνταγμά μας δέν εlναι μόνον, εiς πολλάς δια

ον, πρό τεσσάρων περίπου μηνών, έσημειώθη έδώ εiς

τάξεις του, άπηρχαιωμένον καί δέν άποτελεί άπλώς

τήν Θεσσαλονίκη ν. "Ολοι έξεφράσαμεν τήν εlλικρι

τροχοπέδη ν είς τήν πρόοδον τοv τόπου. Τό χειρότε

νή λύπην μας διά τό συμβάν, τό δποίον έπληξε θανα

ρον εlναι ότι κατοχυρώνει πολλά κακώς κείμενα είς

σίμως άντιπρόσωπον του έθνους. 'Η ύπ' έμέ Κυβέρ

τήν χώραν μας, τά όποία, άν καί όλοι γνωρίζομεν,

νησις έκινήθη άμέσως καί δραστηρίως, πρός έξασφά-

δέν δυνάμεθα νά θίξωμεν.
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Ή άναθεώρησις θά έπιτρέψη άφ' έν6ς μέν νά
προσδώσωμεν εlς τήν διαδικασίαν τής λειτουργίας

στασιν έκείνην, τήν δποίαν ούδείς γνήσιος δημοκρατικός
ήτο δυνατόν νά εύνοή.

έτέρου δέ νά

Τό δεξιόν κόμμα του κ. Καραμανλή θά έκέρδιζεν άσφα

προστατεύσωμεν τ6 lθνος καί τήν δημοκρατίαν

λώς μετά μεγάλης πλειοψηφίας. 'Αλλά τότε, άπασα ή κοι

τοv Κράτους ταχύτερον ρυθμ6ν, άφ

'

άπ6 πiiσαν άθέμιτον κατάχρησι ν δικαιωμάτων. Κατά
χρησιν, ή δποία έπιτρέπει πολλάκις εlς ένα μικρ6ν

άριθμ6ν φιλοδ6ξων

if συμφεροντολ6γων νά έμφανί

ζεται ίσχυρ6τερος άπ6 τ6ν λα6ν καί νά βλάπτη τήν
δημοκρατία ν.

νοβουλευτική άντίπραξις θά εΙχεν έγκαταλειφθή είς χείρας
τής

w Ακρας

'Αριστερdς (ΕΔΑ). Κατ' ούσίαν τοuτο θά ίσο

δυνάμει πρός παράδοσιν δλοκλήρου τής άντιπολιτεύσεως
είς τόν κομμουνιστικόν ~λεγχον.

Διαβλέπων τόν κίνδυνον έλιγμών του κ. Παπανδρέου, δ
βασιλεύς έσυνθηκολόγησε . 'Εγκατέστησε νέαν ύπηρεσια

'Αγαπητοί Θεσσαλονικείς,

κήν Κυβέρνησιν ήτις, ούσα άρεστή είς τόν κ. Παπανδρέου,

Λιά νά συνεχίσω τ6 δημιουργικ6ν μου έργον. Λιά

συμβολίζει τόν θρίαμβον τής τακτικής του τελευταίου . Οϋ

νά πραγματοποιήσω τάς άναγκαίας διά τήν έπιβίω

τω δ κ. Παπανδρέου, δ δποίος ε{ναι βετεράνος τής πολιτι

σιν του δημοκρατικού μας πολιτεύματος μεταβολάς.
Καί τέλος διά νά θέσω τέρμα εlς τήν πολιτικήν τών
έκβιάσεων καί τών άπειλών, ζητώ άπ6 σiiς συντρι
πτικήν πλειοψηφίαν. Τ6 παρελθ6ν μου έγγυiiται δτι
θ' άνταποκριθώ καί πάλιν εlς τάς προσδοκίας τοv
έθνους».

κής, έπέτυχε νά έλιχθή πρός σχετικώς περισσότερον εύ
νοϊκήν θέ-σιν, κατά τήν ~ναρξιν τής έκλογικής έκστρατεί
ας.

Φαίνεται ώς έάν τό έντυπωσιακόν ένεργητικόν παρελ
θόν του κ. Καραμανλή, ή ίσχυρά αύτοu προσωπικότης καί
ή πανίσχυρος μηχανή κομματικοί) πατροναρίσματος θά
κερδίσουν έπαρκή ύποστήριξιν, ώστε ούτος νά σχηματίση

Μετά τή Θεσσαλονίκη δ Κ. Καραμανλής έπισκέ

φθηκε καί μίλησε σέ προεκλογικές συγκεντρώσεις
στίς πόλεις νΕδεσσα, Φλώρινα, Καστοριά, Βέρροια

έκ νέου Κυβέρνησιν χωρίς σύμπραξιν μέ άλλο κόμμα, έπί
τής δποίας «ποντάρει» δ κ. Παπανδρέου.
Ό κ. Παπανδρέου ε{ναι τώρα

74

έτών, γνωρίζων προ

καί Κατερίνη.

φανώς δτι ή σημερινή εΙναι ή τελευταία δυνατότης τοιJ νά
έπανακτήση τήν έξουσίαν. 'Απειλών νά παραβιάση τήν

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ναγκασμόν έπί του βασιλέως καί άπέσπασε ποιάν τι να πο

~ννοιαν του άρχαίου νόμου του Σόλωνος, ήσκησεν έξα

9

1963

λιτικήν φοράν.

·Ο Σάυρους Σουλ τσμπέργκερ, διπλωμα~ικός συ

νεργάτης τ&ν

«New York Times»,

σέ άνταπόκρισή

του άπό τήν 'Αθήνα μέ τόν τίτλο «Τό δημοκρατικόν

'Ο κ. Καραμανλής πιθανώς νά δυνηθή νά άνατρέψη τήν

τάσιν ταύτην κατά τάς προσεχεfς τέσσαρας έβδομάδας' μέ
χρι τής διενεργείας τών έκλογών.

παιγνίδι είς τήν 'Ελλάδα», έπισημαίνει -σύμφωνα

'Εάν δμως θριαμβεύση καί πάλιν δ κ. Καραμανλής,

μέ τό κείμενο πού άναδημοσιεύτηκε στόν έλληνικό

τότε δ κ. Παπανδρέου άσφαλώς θά έπιζητήdη νά προκαλέ
ση αύτόν δπως λάβη αύθαίρετα μέτρα, έλπίζων νά άποδεί

ήμερήσιο τύπο:

ξη οϋτω δτι δ κ. Καραμανλής εΙναι δικτάτωρ, ένώ, δπωσδή

Τήν παρελθοοοαν lίνοιξιν, δ κ. Καραμανλής, δστις

ποτε, δέν ύπήρξε μέχρι τοuδε .

έκυβέρνησεν έπί όκταετίαν καί έπέτυχε νά προωθήση τήν

Σέ παράλληλο δημοσίευμά της, ή έφημερίδα

χώραν είς άξιοσημείωτον σταθερότητα καί οίκονομικήν
πρόοδον, παρητήθη έξ αίτίας συνταγματικοί) ζητήματος.

«Washington Post»

Ήτο σαφές δτι καί δ ίδιος ήλπιζε νά άσκήση πίεσιν διά
νέας έκλογάς, είς στιγμήν κατά τήν δποίαν θά κατελάμβα
νε τήν άντιπολίτευσιν άνέτοιμον.

'Ο κ. Καραμανλής, ώς πρωθυπουργός, εΙ χε συμβάλει
είς τήν ένίσχυσιν τής ·Ενώσεως του Κέντρου, ή όποία

τελεί ύπό τήν ήγεσίαν του κ. Γ. Παπανδρέου, ίνα έξασθενή
ση τήν καμουφλαρισμένη κομμουνιστικήν κίνησιν πού

έκέρδιζεν είς δύναμιν.
Διαρκούντων τών μηνών του θέρους, δ κ. Παπανδρέου
ήρχισεν άσκών ηύξημένη

πίεσιν πρός

βελτίωσιν τών

έκλογικών αύτοu δυνατοτήτων δι' ένός συστήματος πολι

τικοί) έκβιασμοu. Έζήτησεν άπό τόν βασιλέα δπως έξώση

τήν μετακαραμανλικήν Κυβέρνησιν τοu κ. Πιπινέλη, ή '
όποία ε{ χε διορισθή διά τήν έπίβλεψιν τών έκλογών.

u

Αλ

λως ήπείλησεν δτι θά παραβιάση τόν νόμον του Σόλωνος
καί θά άπόσχη τών έκλογών, διατάσσων τούς όπαδούς αύ
τοu νά ρίψουν είς τάς κάλπας λευκά ψηφοδέλτια.
'Από τήν σκοπιάν του κόμματος του Κέντρου, ϊσως

τονίζει:

Ό Κ. Καραμανλής εΙναι λίαν δημοφιλής καί ~χει είς
τό ένεργητικόν του τήν σταθερότητα καί τήν οίκονομικήν

πρόοδον καί άνάπτυξιν τής χώρας. Τό κατά ieεφαλήν είσό

δημα ηύξήθη άπό

250 δολλάρια τό 1955 είς 400 κατά τό
1963, ένώ ή αϋξησις τής έθνικής παραγωγής τό 1963 άνήλ
θε κατά 6,2%, τό ύψηλότερον ποσοστόν είς τόν δυτικόν
κόσμον 27 •

9
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Oi

1963

Γ. Μαuρος καί Ίω. Ζίγδης ζητοuν άπό τόν

πρωθυπουργό Στ. Μαυρομι-χάλη τήν έφαρμογή τής
μεθόδου έμβαπτίσεως του δακτύλου των έκλογέων σέ
άνεξίτηλο ύγρό, έν& δ Γ. Παπανδρέου ύποστηρίζει
δτι μόνο ή μέθοδος αότή μπορεί νά άποτρέψει τή
νοθεία των

500.000

διπλών έγγραφων πού, δπως

ίσ-χυρίστηκε, ύπάρ-χουν

(!).

τοuτο νά παρείχε τήν έντύπωσιν αύτοκτονίας. 'Αλλ' ή τα

Οί Π. Κανελλόπουλος, Γ. Ράλλης καί Κ. Τσά

κτική αύτή ήπείλει νά δημιουργήση άκριβώς τήν κατά-

τσος, ώς έκπρόσωποι τής ΕΡΕ, σέ συνάντησή τους
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μέ τόν πρωθυπουργό, διαμαρτυρήθηκαν διότι «ή Κυ

«Αiσθάνομαι ζωηράν σQΥκίvησιν διότι εύρίσκο

βέρνησις δέν &λαβε θέσιν ώς πρός τούς ισχυρισμούς

μαι καί πάλιν έν μέσω πιdτών φίλων καί παλαιών

τfίς ΕΚ περί ύπάρξεως χιλιάδων διπλών έγγραφών

συναγωνιστών.

καί μή γνησιότητος τών καταλόγων».

έπωφεληθώ τfjς παρούσης συγκεντρώσεως διά νά

"Οπως καί κατά τό παρελθόν, θά

Παράλληλα, σέ σχετική άνακοίνωση τοϋ κόμμα

dπευθυvθώ dπό τάς Σέρρας πρός τόν dγροτικόν κό

τος, άφοϋ καταδεικνύεται δτι ή έκκαθάριση τών

σμον τfjς χώρας. Προερχόμενος dπό τάς τάξεις σας

έκλογικών καταλόγων &χει γίνει μέ τρόπο <iρτιο καί

άδιάβλητο, ύ~ό τήν έπίβλεψη άντιπροσώπων δλων

καί γνωρίζων καλύτερον παντός άλλου τά ζητήματά
σας, θά σfiς δώσω τήν πραγματική ν είκόνα τοv dγρο

τών κομμάτων, καί δτι δ άριθμός τών έκλογέων άν

τικου μας προβλήματος καί θά σfiς έξηγήσω τήν πο

ταποκρίνεται πλήρως στά έξακριβωμένα πληθυσμι

λιτική ν, τήν όποίαν dκολουθουμεν πρός έπίλυσίν

κά μεγέθη τfίς χώρας, διατυπώνεται τό άκόλουθο

του. Τουτο όφείλω νά τό πράξω τοσούτω μάλλον
καθ' δσον γνωρίζω δτι ή συνεχής δημαγωγία, . ή

συμπέρασμα:
«'Η ΕΡΕ θεωρεί δτι διά τών παρά τής Κυβερνήσεώς της
ληφθέντων μέτρων κατωχυρουτο πλήρως ή όμαλή διεξα
γωγή έλευθέρων καί τιμίων έκλογών. Πέραν δμως αύτών, ή

όποία dσκεiται είς βάρος του "Ελληνος άγρότου, θά
ένταθfj έν δψει τών έκλογών.
ΗΟπως έτόνισα καί άλλοτε, τό πρόβλημα του

ΕΡΕ, διά νά άφαιρέση άπό τούς άντιπάλους της κάθε έπι

"Ελληνος dγρότου, πού εlναι κατά βάσιv καί τό πρό

χείρημα κατά του κύρους των μελλουσών έκλογών, έδέχθη

βλημα τfjς έλληνικfjς οiκονομίας, τό δημιουργεί τό

τήν λήψιν μέτρων δπως αί άντικαταστάσεις τών νομαρχών

γεγονός δτι ή 'Ελλάς, ένώ εlναι χώρα γεωργική, δέν

καί των άρχηγών των σωμάτων άσφαλείας, μέτρων τά ό

έχει χωράφια. Αύτή ή dντίφασις ύπάρχει tiς τήν βά

ποία άποτελουν ~κδηλον άνωμαλίαν εtς πάσαν Πολιτείαν,
δπου ή σοβαρότης καί ή καλή πίστις διέπουν τόν πολιτικόν
βίον.
νΗδη, άφου έπέτυχον δλα δσα έζήτησαν, οί άντίπαλοι
τής ΕΡΕ, διά νά ~χουν τήν δυνατότητα νά διαβάλουν καί
πάλιν τό έκλογικόν άποτέλεσμα, άνεκάλυψαν τόν μϋθον
των

500.000 διπλοεγγεγραμμένων

καί προτείνουν έμβάπτι

σιν τfjς έλληνικfjς οiκονομίας καί έκδηλώνεται πε

ρισσότερον έντονος εiς τόν dγροτικόν τομέα.
'Ο περιωρισμένος καί άγονος γεωργικός κλήρος,
αί κλιματολογικαί συνθfjκαι "τfjς χώρας μας καί τέ
λος ή έκ παραδόσεως καλλιέργεια προϊόντων περιω
ρισμένης καταναλώσεως μfiς δίδουν τήν γενικήν εi

σιν του δακτύλου του ψηφοφόρου εtς άνεξίτηλον ύγρόν.

κόνα τών προβλημάτων τfjς γεωργικής μας οlκονο

Τό προτεινόμενον μέτρον θίγει τήν άξιοπρέπειαν κάθε

μ{ας καί τών δυσχερειών τάς δποίας αϋτη dντιμετω

έλευθέρου άνθρώπου καί διασύρει διεθνώς τήν χώραν.

πίζει. Τά δεδομένα αύτά δδηγουν είς τό συμπέρασμα

'Η ΕΡΕ ούδέποτε θά έδέχετο τήν τοιαύτη ν μείωσιν του

δτι μόνον ή Πλήρης dναδιάρθρωσις τfjς οiκονοJfίας

άσκουντος τό έκλογικό του δικαίωμα πολίτου, άν ήτο Κυ

μας θά dμβλύνη τό πρόβλημα τfjς dπασχολήσεως καί

βέρνησις. 'Εφ' δσον δμως σήμερον ή διεξαγωγή τών
έκλογών εΙναι ~ργον άλλης Κυβερνήσεως, ή ΕΡΕ θεωρεί
δτι εΙναι ζήτημα εύθύνης τής Κυβερνήσεως αύτής δπως,
έκτιμώσα τό τιθέμενον ήθικόν καί πολιτικόν πρόβλημα,
λάβη οίοδήποτε τοιοϋτον μέτρον, άρκεί τουτο νά έμπίπτη
εtς τά πλαίσια του Συντάγματος καί τής κειμένης νομοθε
σίας».

'Από τήν πλευρά του δ πρωθυπουργός δήλωσε:
<Πό θέμα μελετaται είσέτι, λόγω της σοβαρότητός
του καί ή Κυβέρνησις είς οuδεμίαν &χει καταλήξει
άπόφασιν». νΗδη δμως -παρατήρησε- τέθηκε σέ

έφαρμογή δ άφοπλισμός τών ΤΕΑ καί &γιναν μεταθέ

σεις άξιωματικών καί δπλιτών τών σωμάτων άσφα
λείας πού εΙχαν κατηγορηθεί γιά άνάμιξη στίς έκλο
γές τοϋ

12-16

1961.
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'Ο

του είσοδήματος του

ΗΕλληνος γεωργου.

Τόσον

δμως σοβαρά προβλήματα δέν δύνανται νά λυθουν

διά τfjς δημαγωγίας, δπως δέν έλύθησαν έπί δεκαε
τηρίδας δλοκλήρους, διότι dκριβώς ήγνοεiτο ή ού
σία του οίκονομικου μας προβλήματος καί ή δημα
γωγία έπεκράτει τfjς δημιουργίας. Θά λυθουν μέ πο
λύ μόχθον καί πρό παντός μέ μίαν μεθοδικώς ώργα
νωμένην καί καθολικήν προσπάθειαν.
Αί Κυβερνήσεις τfjς ΒΡΕ, έκτιμώσαι dκριβώς αύ
τή ν τήν κατάστασιν, έλαβον σειράν μέτρων διά τήν

προοδευτική ν έπίλυσιν τών προβλημάτων αύτών. Μέ
τρων dποβλεπόντων εiς τήν αvξησιν του γεωργικου
εiσοδήματος τfjς χώρας καί συνεπώς τήν βελτίωσιν
του βιοτικου έπιπέδου τpυ "Ελληνος dγρότου.
'Εν πρώτοις, διηύρυνον σημαντικώς τήν πιστοδό

1963

Κ. Καραμανλfίς, στή δεύτερη φάση τfίς προε

κλογικfίς έκστρατείας του, έπισκέπτεται τήν άνατο

τη σι ν πρός τήν γεωργίαν. Ή χρηματοδότησις τfjς
γεωργίας μέσω τfjς 'Αγροτικής Τραπέζης dνήρχετο

τό

1955

είς

3,5

δισεκ. δρχ. Τό

1963

ύπερέβη τά

10

δισεκ. 'Ακόμη χαρακτηριστικωτέρα εlναι ή aύξησις

λική Μακεδονία καί τή Θράκη, τά νησιά τοϋ άνατο

τών κατ' έξοχή ν παραγωγικών, μεσοπροθέσμων καί

λικοϋ Αίγαίου καί τήν Κρήτη.

μακροπροθέσμων δανείων. Ταυτα dνήρχοντο εiς

Στίς Σέρρες, σημείο άφετηρίας τfίς νέας περιο
δείας του, &δωσε ίδιαίτερη &μφαση στόν τομέα τfίς

άγροτικfίς οίκονομίας:

έκατ. τό

1955,

ύπερέβησαν δέ τά

4 δισεκ.

τό

435
1963.

Κατεβλήθη σημαντικωτάτη προσπάθεια εiς τόν

τομέα τών δημοσίων έπενδύσεων, είδικώτερον διά
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τής κατασκευής έγγειοβελ τιωτικών έργων.

Οϋτω,

1.894. 000.000.

Τό

1963 θά πλησιάσ'η τά 3.400.000.000,
80%. Ά ντιστοί

ένώ κατά τήν 6ετίαν 1950 έως καί 1955 εlχον δαπανη

θά σημειώση δηλαδή αύξησιν κατά

θή διά έγγειοβελτιωτικά έργα

χως ή μέση τιμή, εiς τήν δποίαν ήγοράσθησαν τά

1.073 έκατ.

δρχ., κατά

τήν iδικήν μας 8ετίαν έδαπανήθησαν 6.950 έκατ. Ού

καπνά, άνήρχετο εiς 20 περίπου δραχμάς τό

τω, έκτελοvνται μεγάλα έγγειοβελ τιωτικά έργα εiς

εΙς

37 δρχ.

περίπου τό

1955 καί
1963. Ηύξήθησαν έπομένως αί

τάς πεδιάδας τοίJ "Εβρου, του Νέστου, του Στρυμό

τιμαί κατά

νος, του Άξιου, του Άλιάκμονος, του Άχελώου,

ξεις τών καπνοπαραγωγών καί έξοικειωθείς άπό νεα

του Πηνειοv καί του •Αλφειοv τής ·Ηλείας, του Μέ

ρiiς ήλικίας μέ τήν άγωνίαν καί τά προβλήματά των,

γδοβα καί τοv Καλαμii, καθώς καί σειρά μικροτέρων

αiσθάνομαιίκανοποίησιν διά τά πρωτοφανή αύτά εiς

έργων, έγκατεσπαρμένων καθ· άπασαν τήν χώραν.

85%.

Προερχόμενος ό ίδιος άπό τάς τά

τήν ίστορίαν του έλληνικοv καπνοv άποτελέσματα,

Παραλλήλως ένεκαινιάσαμεν καί εiδικά προ

πρός έξασφάλισιν τών όποίων ένεκαινιάσαμεν νέαν

γράμματα γεωργικής άναπτύξεως, ώς τό πρόγραμμα

πολιτικήν, έκδηλωθεiσαν, πρό πάντων, διά τής θε

διά τήν άνάπτυξιν τής οΙκονομίας τών όρεινών περι

σπίσεως τής κρατικής παρεμβάσεως ώς παγίας μεθό

οχών, τό πρόγραμμα ένισχύσεως τών κλασσικών κα

δου έπηρεασμοv τής καπναγορiiς. Οϋτω, διά νά έξυ

πνοπαραγωγικών περιοχών καί τό πρόγραμμα έπα

γιάνωμεν τήν καπνικήν μας οίκονομίαν, συνεκεν

νεποικισμοv τών παραμεθορίων περιοχών. Διά τά εΙ

τρώσαμεν

δικά αύτά προγράμματα διετέθησαν ήδη

750

έκατ.

δρχ. περίπου.

•Εξ άλλου,

47 χιλ.

τόννους καπνοv.

Διά νά έξασφαλίσωμεν εΙς τόν 'Έλληνα άγρότην
εiσόδημα όχι μόνον σταθερόν, άλλά αύξανόμενον,

α{ Κυβερνήσεις μου, γνωρίζουσαι δτι

καθώς καί πληρεστέραν άπασχόλησιν, υίοθετήσαμεν

ή έξασφάλισις σταθερού εΙσοδήματος διά τόν άγρό

τήν πολιτικήν τής άναδιαρθρώσεως τών καλλιεργει

την δέν άποτελεi μόνον έπιτακτικήν κοινωνικήν

ών. Έπιδίωξις τής πολιτικής ταύτης εlναι νά έγκα

άνάγκην άλλά καί άπαραίτητον όρον διά τήν δμαλήν

ταλειφθοvν αί καλλιέργειαι έκεiναι αί όποία ι άποδί

έξέλιξιν τής οΙκονομικής καί κοινωνικής ζωής του

δουν χαμηλόν στρεμματικόν εΙσόδημα καί νά στρα

τόπου,

φούν οί γεωργοί πρός τήν καλλιέργειαν προϊόντων,

υlοθέτησαν καί έφήρμοσαν εiς εύρυτάτην

έκτασιν μέτρα έπιδοτήσεως καί συγκεντρώσεως τών

τών όποίων ή έν τώ έσωτερικώ καί τώ έξωτερικώ

άγροτικών προϊόντων. Καί τοvτο, παρά τήν έπιβά

ζήτησις εlναι έξησφαλισμένη. Αί προσπάθειαι τών

ρυνσιν του προϋπολογισμού καί τούς νομισματικούς

Κυβερνήσεων τής ΒΡΕ εiς τόν τομέα τής άρδεύσεως

κινδύνους.

καί τών έγγείων βελτιώσεων θά καρποφορήσουν

Μερικοί άριθμοί εlναι χαρακτηριστικοί. ·Ενώ τό

ύπέρ του άγρότου, έφ • όσον ούτος στραφή πρός τήν

1955 τό Κράτος συνεκέντρωσε ποσότητα 190.000

καλλιέργειαν του βάμβακος, τών τεύτλων, τών όπω

τόννων σίτου, κατά τά πρόσφατα έτη όχι μόνον κατέ

ροκηπευτικών καί τών κτηνοτροφικών ψυχανθών.

στη καθολική ή συγκέντρωσις, άλλά έδόθησαν καί

Άπό του

ηύξημέναι τιμαί, μέ άποτέλεσμα νά έπιβαρύνεται χά

ως, έτέθη εiς έφαρμογήν πρόγραμμα έπιδοτήσεως

ριν του άγρότου τό κοινωνικό ν σύνολον μέ

1960,

διά τήν έπίτευξιν τής άναδιαρθρώσε

800 περί

τών καλλιεργειών βάμβακος καί κτηνοτροφικών ψυ

που έκατ. έτησίως. Έκτός του σίτου, ή Κυβέρνησις

χανθών, ένώ έφέτος έπιδοτεiται καί τό κόστος βελ τι

προέβη εΙς καθολικήν συγκέντρωσιν τής σταφίδος

ώσεως τών δενδροκαλλιεργειών. Διά τόν σκοπόν αύ

μέ θυσίας του προϋπολογισμού ύπερβαινούσας τά

τόν διατίθενται

600

300

περίπου έκατ. δρχ. έτησίως.

Παραλλήλως προωθήθη άποφασιστικώς ή ίδρυ

έκατ.
'Ως πρός τό έλαιον, οί έλαιοπαραγωγοί ένθυ

σις καί έπέκτασις γεωργικών βιομηχανιών διά τήν

μοvνται τήν προπερυσι νήν συγκέντρωσιν τών 33 χιλ.

πληρεστέραν άξιοποίησιν τής άyροτικής παραγωγής

τόννων, διά τής όποίας έπετεύχθη, παρά τό σημαντι

καί βελτίωσι ν του εiσοδήματος του άγρότου. Πρός

κόν ϋψος τής έσοδείας, ή στήριξις τών τιμών. Τήν

τοvτο, έντός τών πλαισίων του 5ετοvς προγράμματος

συγκέντρωσιν του έλαιολάδου προτιθέμεθα νά καθι

οΙκονομικής άναπτύξεως, αί Κυβερνήσεις τής ΒΡΕ

ερώσωμεν -τόσον χάριν τών παραγωγών, όσον καί

κατήρτισαν καί έκτελοvν μέσω τής Α ΤΕ εΙδικό ν πρό

χάριν τής καταναλώσεως- ώς πάγιον θεσμόν, προ

γραμμα γεωργικών βιομηχανιών, ή δλοκλήρωσις του

βλέψαντες ήδη διά τοvτο τήν κατασκευήν έκσυγχρο

δποίου θά άπαιτήση δαπάνην

νισμένων άποθηκευτικών χώρων. Διά τήν προώθησιν

Τό ύπό έκτέλεσιν πρόγραμμα κατηρτίσθη μέ βασι

τής καλλιεργείας του βάμβακος καί τήν ένίσχυσιv

κόν κριτήριον τάς άνάγκας εiς βιομηχανικάς έγκα

1.200

έκατ. περίπου.

τών παραγωγών, έδαπανήσαμεν κατά τά τελευταία

ταστάσεις διά τήν πλήρη άξιοποίησιν τών κυριωτέ

έτη

ρων γεωργικών προϊόντων τής χώρας, ήτοι προβλέ

660

έκατ. δραχμών.

'Εντός του πλαισίου τής πολιτικής προστασίας

τών άγροτικών προϊόντων διαγράφονται

καί

τά

πει έγκαταστάσεις διά τήν έπεξερyασίαν του οίνου,
τής σταφίδος,

τής σουλτανίνας,

του έλαίου,

τών

μέτρα τών Κυβερνήσεων τής ΒΡΕ διά τόν καπνόν.

έσπεριδοειδών καί τών γαλακτοκομικών προϊόντων,

Τό

καθώς καί τήν κονσερβοποίησιν τών όπωροκηπευτι-

καπνικόν

εΙσόδημα

άνήρχετο

τό

1955

είς
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κών. Συγχρόνως ίδρύθη ή μεγάλη λαχαναγορά 'Αθη

μίαν χώραν έφηρμόσθη ό θεσμός μέ τόσην εύρύτητα

νών καί προωθήθη άποφασιστικώς ή δλοκλήρωσις

καί μέ τόσον μικράν συμμετοχήν τών ενδιαφερομέ

τής ψυκτικής άλύσου, διά τής ίδρύσεως εlδικου φορέ

νων άγροτών είς τάς δαπάνας. Τά 4/5 σχεδόν τής δαπά~

ως, δστις άνέλαβε τήν δλοκλήρωσιν καί εκμετάλ

νης καλύπτονται άπό κοινωνική\/ είσφοράν καί άπο

λευσιν τών άναγκαίων εγκαταστάσεων διά τήν διαφύ

τελουν είς πρωτοφανή κλίμακα μεταβίβασιν εiσοδη

λαξιν καί προώθησιν τών φθαρτών γεωργικών προϊ

μάτων εκ τών πόλεων εΙς τούς πληθυσμούς τής ύπαί

όντων. Διά τό τελευταίον αύτό πρόγραμμα διετέθη

θρου.

σαν μέχρι τουδε

420 έκατ.

'Απόδειξις τής επιτυχίας τών μέτρων τών Κυβερ

περίπου.

'Αλλά καί εlς τόν εμπορικόν τομέα ελήφθησαν

νήσεων τής ΒΡΕ είς τόν τομέα τής άγροτικής πολιτι

ύπό τών ύπό τήν προεδρίαν μου Κυβερνήσεων μέτρα

κής εlναι ή έξέλιξις του άγροτικου είσοδήματος. Τό

ύπέρ τών άγροτών. Οϋτω, διά τής προσφάτως ίδρυ
θείσης μέ κρατικά κεφάλαια νέας «ΑΓΡΕΞ», επετεύ

χθη ούσιώδης προώθησις τών εξαγωγών μας. 'Αλλά
πέραν δλων αύτών, τό ίδιαίτερον ένδιαφέρον τής

1955 τό έκ τής γεωργίας εΙσόδημα ύπελείπετο κατά τι
1963 ύπολογfζεται δτι θά φθάση είς
τά 30 δισεκατομμύρια. Θά σημειώση συνεπώς αϋξη
σιν κατά 50%. Είς τό εΙσόδημα τουτο πρέπει νά προ
τών 20 δισεκ. Τό

ΒΡΕ διά τήν άγροτικήν μας οίκονομίαν έξεδηλώθη

στεθουν καί τά έξ άλλων πηγών, έκτός τής γεωργίας,

έντονον κατά τάς διαπραγματεύσεις διά τήν qύνδεσιν

εΙσοδήματα του άγρότου. Τά παράλληλα αύτά είσο

1955 δέν ύπερέβαιναν τά 500 έκατ.
1963 τά 3 δισεκ. Κατά συνέπει

τής 'Ελλάδος μέ τήν Κοινήν Άγοράν. Κατά τάς δι

δήματα, ένώ τό

απραγματεύσεις ταύτας, έπεδιώξαμεν καί έπετύχο

δρχ., θά ύπερβουν τό

μεν, μέ κίνδυνον ματαιώσεως τής συνδέσεως,

αν, ή συνολική aύξησις του εΙσοδήματος του άγρό

νά

προστατευθουν τά γεωργικά μας προϊόντα καί νά

του, κατά τήν τελευταίαν όκταετίαν, άνέρχεται είς

εξασφαλισθή ή προνομιακή των μεταχείρισις έντός

60%,

τών πλαισίων τής άγορiiς τής ΕΟΚ. Οί δροι τούς

μόνον κατά

όποίους έπετύχομεν, δημιουργουν νέας καί μεγάλας

τευγμα, έάν ληφθή ύπ' δψιν δτι καί διεθνώς τό άγρο

έναντι άντιστοίχου αύξήσεως του τιμαρίθμου

15%.

Τουτο άποτελεί σημαντικόν επί

τικόν εiσόδημα, λόγω τής φύσεώς του, αύξάνεται

δυνατότητας διά τήν γεωργικήν μας παραγωγήν.
Παραλλήλως αί Κυβερνήσεις τής ΒΡΕ είσήγαγον

βραδέως.

σειράν κοινωνικών μέτρων ύπέρ τών άγροτών. Τά

"Ολα αύτά άποδεικνύουν δτι διά πρώτην φοράν

μέτρα ταυτα άποτελουν iστορικόν σταθμόν είς τήν

επί τών ήμερών μου, τά προβλήματα τής άγροτικής

κοινωνικήν ζωήν τών κατοίκων τής ύπαίθρου καί

τάξεως άπετέλεσαν άντικείμενον μεθοδικής μελέτης.

άποδεικνύουv έμπράκτως τήν βαθυτάτην στοργήν,

Καί δτι διά πρώτην φοράν έλληνική Κυβέρνησις

τήν δποίαν τρέφει ή ΒΡΕ διά τόν ελληνα άγρότη.

έπεδίωξε μέ συγκεκριμένα οiκονομικά καί κοινωνικά

"Εν εκ τών πρώτων μέτρων μας ύπέρ τών άγροτών
ύπήρξεν ή άπαλλαγή των, κατ' ούσίαν, άπό παντός
φόρου εΙσοδήματος, καθώς καί του φόρου κληρονο
μιών. 'Επίσης διά πρώτην φοράν άπό του

1956,

τό

προγράμματα τήν βελτίωσιν τής θέσεως του "Ελλη
νος άγρότου».

Καί δ Κ. Καραμανλής κατέληξε:

Κράτος έθεσε τάς βάσεις άντιμετωπίσεως του καιρί

«Ή ΒΡΕ, δπως άπέδειξα ήδη μέ τά στοιχεία τά

ου προβλήματος τής παροχής ύγειονομικής περι

όποία σiiς άνέφερα, άντιμετωπίζει κατά τρόπον προ

θάλψεως είς τούς άγρότας, μέσω ένός έκτεταμένου

γραμματισμένον τήν βελτίωσιν τής θέσεως του "Ελ

δικτύου άγροτικων καί κοινοτικών ίατρείων καί

ληνος άγρότου. Θά συνεχίση δέ καί εiς τό μέλλον,

ύγειονομικών σταθμών. Αειτουργουν ήδη

διά τής διευρύνσεως τής έφαρμοσθείσης μέχρι τουδε

1.271

ία

πολιτικής, τόν έκσυγχρονισμόν τής έλληνικής γε

τρεία.

Τήν πλέον βαρυσήμαντον πρiiξιν άπονομής κοι
νωνικής δικαιοσύνης πρός τόν άγροτικόν κόσμον

ωργίας, μέ σκοπόν τήν περαιτέρω αϋξησιν του άγρο
τικου είσοδήματος.

άπετέλεσεν ή εlσαγωγή του θεσμου τών γεωργικών

'Αλλά καί έάν άκόμη έπετυγχάνετο ή πλήρης

κοινωνικών άσφαλίσεων. Τούς πρώτους ώφελίμους

άναδιάρθρωσις καί ό έκσυγχρονισμός τής γεωργίας,

καρπούς του επαναστατικου τούτου κοινωνικου μέ

καί πάλιν τό βιοτικόν έπίπεδον του "Ελληνος άγρό

τρου έγνώρισεν ήδη δ άγροτικός μας κόσμος μέ τήν

του θά έξηκολούθει νά παραμένη είς έπίπεδα μ ή lκα

1962, τής συνταξιοδοτήσεως 305.000

νοποιουντα τάς σημερινάς του άνάγκας καί άπαιτή

περίπου ύπερηλίκων, άνδρών καί γυναικών. Σημειω

σεις. Δέν δύναται, όπωσδήποτε άξιοποιουμένη ή έλ

έναρξιν, άπό του

τέον δτι δ νέος θεσμός έγενίκευσε συγχρόνως τήν

ληνική γή, νά άπασχολήση παραγωγικώς δλόκλη

άσφάλισιν κατά τής άσθενείας καί έπεξετάθη κα{ εΙς

ρον τόν σήμερον άσχολούμενον μέ τήν γεωργίαν

τάς ζημίας τής παραγωγής εκ θεομηνιών άπό 1ης

πληθυσμόν. Δι' αύτόν άκριβώς τόν λόγον επιδιώκο

'Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους. Τό τελευταίον του

μεν τήν ταχείαν έκβιομηχάνισιν τής χώρας. Ή έκ

τό μέτρον θεωρείται καί διεθνώς τόλμημα καί παρά

βιομηχάνισις καί γενικώτερον ή οίκονομική άνά

δειγμα διά τάς λοιπάς χώρας, δεδομένου δτι είς ούδε-

πτυξις τής 'Ελλάδος ένδιαφέρει, 'περισσότερον άκό-
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μη καί &πό τόν &στόν, τόν "Ελληνα &γρότην. Διότι ή

Καί κατέληξε:

δημιουργία · βιομηχανίας, καί μάλιστα έπαρχιακής,

«Οί &ντίπαλοί μου, έναντι τών έργων αύτών, δέν

θά καταστήση δυνατήν τήν &πορρόφησιν τοϋ πλεονά

πράττουν άλλο παρά νά καταδημαγωγοϋν τόν λαόν

ζοντος &γροτικοϋ δυναμικοϋ.

καί ν' &πειλοϋν, μέ τάς μεθόδους των, τήν γαλήνη ν

'Αγαπητοί Σερραίοι,

τής χώρας. Γνωρίζετε δτι &πό διετίας, μέ τό πρόσχη

'Επιθυμώ νά βεβαιωθήτε δ τι τά προβλήματά σας

μα τής «βίας καί τής vοθείας», &κολουθοϋν μίαν πο

δέν πρόκειται νά λυθοϋν μέ δημαγωγικάς ύποσχέσεις

λιτική ν έκβιάσεων τήν όποίαν, έάν μιμηθοϋν καί τά

καί παραχωρήσεις. Θά λυθοϋν μόνον μέ μίαν σταθε

άλλα κόμματα τής χώρας, θ' &νατιναχθή όχι μόνον ή

ράν καί συνεχή αϋξησιν τοϋ είσοδήματός σας. Δι'

δημοκρατία, άλλά καί τό έθνος είς τόν &έρα. Τό δτι

δλων δέ τών μέτρων, τά όποία έλάβομεν καί προτιθέ

δέ τά περί «βίας καί νοθείας>> &ποτελοϋν προφάσεις

μεθα νά λάβωμεν, τοϋτο &κριβώς έπιδιώκομεν».

έν άμαρτίαις τό γνωρίζετε καλύτερον παντός άλλου

Στή συνέχεια, δ Κ. Καραμανλής έπισκέφθηκε τήν
Ξάνθη, τήν Κομοτηνή, τήν 'Αλεξανδρούπολη καί,
άκόμη, τά νησιά τοϋ άνατολικοϋ Αίγαίου. Συγκεκρι

μένα, στή Μυτιλήνη, τή Χίο καί τή Ρόδο, ε{χε δια
δοχικά τήν εύκαιρία νά άναφερθεί στή σημασία τής
καθιερώσεως, γιά πρώτη φορά, τής παρεμβάσεως σέ
μόνιμη βάση καί τής προστασίας τοϋ έλαιολάδου,

σείς οί Κρήτες, δεδομένου δτι είς τήν νήσον σας,
δπου δέν κατηγγέλθη καμμία έκλογική παράβασις, ή

ΒΡΕ ηϋξησε σημαντικώς τήν δύναμιν αύτής κατά τάς
έκλογάς τοϋ

18
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'Ο Κ. Καραμανλής, συνοδευόμενος άπό τόν Παν.

στήν άναγωγή τής έλληνικής έμπορικής ναυτιλίας

Κανελλόπουλο, έγκαινiάζει πενθήμερη

σέ τρίτη δύναμη στόν κόσμο καί στό φαινόμενο τοϋ

στήν Πελοπόννησο καί τή Δυτική 'Ελλάδα ως τήν

περιοδεία

ύπερδιπλασιασμοϋ τοϋ είσοδήματος στά Δωδεκάνη

Κέρκυρα.

σα, ένδεικτικό τής γενικότερης προόδου πού σημει

Πρώτος σταθμός ή Κόρινθος, οπου, ύπογραμμί

ώθηκε στή χώρα κάτω άπό τή διακυβέρνηση τής

ζοντας τήν κρισιμότητα τής έπικείμενης έκλογής, τό

ΕΡΕ.

νισε οτι «ή θά κατασφαλισθοϋν τά έπιτεύγματα τής

«ΥΑ ν -κατέληξε- δ έλληνικός λαός δέν κατα
δικάση δριστικά τίς μεθόδους τών &ντιπάλων μου, ή
περαιτέρω πρόοδος θ' &νασταλή καί τό έλεύθερον

πολίτευμα τής χώρας θά τεθή έν κινδύνω».
Στήν Κρήτη, τελευταίο σταθμό τής περιοδείας
του, δ Κ. Καραμανλής τόνισε οτι «θά χαρή ίδιαιτέ
ρως, έάν αύτή ν τήν φοράν οί Κρήτες, οί δποίοι γνω

ρίζει δτι τόν έκτιμοϋν, έπιβεβαιώσουν τήν έκτίμησίν
των διά τής ψήφου των».

Στό 'Ηράκλειο, δ άρχηγός τής ΕΡΕ άνέπτυξε τή
σημασία τής έπικείμενης έκλογής, τονίζοντας οτι ή
εκβασή της θά έπηρεάσει άποφασιστικά τό μέλλον
τής χώρας. 'Αφοϋ άναφέρθηκε στό εργο τών Κυβερ
νήσεων τής όκταετίας, παρατήρησε:

κώς, οίκονομικώς καί ήθικώς».
Στό "Αργος έπεσήμανε οτι «δ ϊδιος άποφεύγει νά
θίγη τά τοπικά ζητήματα καί νά παρέχη ύποσχέσεις

πρώτον, διότι δtν δύναται νά ύπόσχεται εξω τής πρα
γματικότητος καί, κυρίως, διότι ή ΕΡΕ καλεί τόν λα

όν οχι νά ψηφίση τήν έπίλυσιν τών προβλημάτων,
άλλά τάς προϋποθέσεις πού διευκολύνουν τήν έξεύ
ρεσιν τών λύσεων είς τά προβλήματά του».

'Αφοϋ μίλησε στήν Τρίπολη, δ Κ. Καραμανλής
έπισκέφθηκε τή Σπάρτη, οπου καί άναφέρθηκε στή
στάση τής ΕΚ:
«Αvτη, πλήν τών άλλων, χρησιμοποιεί εlς τόν

&γώνα της μεθόδους ήθικώς καί !CΟλιτικώς &παραδέ

«Εlς τό πλαίσιον τών προγραμμάτων τά όποία

έφηpμόσθησαν, ή Κρήτη καί εlδικώτεpον τό 'Ηρά
κλειον, έτυχον καλής μεταχειρiσεως.

τελευταίας JΟετίας ή θά όπισθοδρομήσωμεν πολιτι

Τά έργα τά

όποία έξετελέσθησαν καί έπραγματοποιήθησαν είς
τήν περιοχήν σας, εlναι περισσότερα τών δσων έγέ
νοντο &φ' δ του ή Κρήτη ένεσωματώθη είς τήν 'Ελ

λάδα. Αύτή δέ ή &λήθεια &ποδεικνύεται μέ &διαψεύ
στους &ριθμούς».

κτους. Μεθόδους αί δποίαι ~νθυμίζουν παλαιάς θλι
βεράς έποχάς τής πολιτικής μας ίστορίας. Διά νά

έπιτύχη τήν έκβίασιν τής έξουσίας, δέν έδίστασε νά
χρησιμοποιήση τήν διαβολή ν καί τήν συκοφαvτίαν,

όχι μόνον έναντίον tών &ντιπάλων της άλλά καί
έναντίον τής χώρας.
Θά σaς &ναφέρω, &πό τά πολλά, μερικά χαρα
κτηριστικά δμως, παραδείγματα.
Πρώτον: Γνωρίζετε τήν θέσιν, τήν δποίαν έλαβεν

τέλος, άνέλυσε τά μέτρα προστασίας τής σουλ

ή ήγεσία τής ΕΚ έπί τής ύποθέσεως Λαμπράκη. Θέ

τανίνας τονίζοντας οτι πρώτη ή Κυβέρνησίς του κα

σιν διά τήν δποίαν θά έπρεπε νά αίσχύνεται, έάν δέν

θιέρωσε «μόν1μον πολιτικήν προστασίας τοϋ προϊ

εlχεν &πωλέσει τό αίσθημα τοϋ αύτοσεβασμοϋ. Είς

όντος, χάριν τοϋ δποίου ύπέβαλε τόν προϋπολογι

τήν περίπτωσιν αύτήν προσεπάθησε νά προκαταλά

σμόν είς θυσίας ύπερβαινούσας τά

βη καί νά έπηρεάση τήν δικαιοσύνη ν, τήν δποίαν έν

600 έκατομμύριω>.
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συνεπικουρουμένη άπό τήν ΕΔΑ, προσπαθεί πρά

πρωθυπουργόν τής χώρας, έν γνώσει της ότι ψεύδε

γματι νά μέ θέση πρό του διλήμματος ή νά συνθηκο

ται, dJς ύπεύθυνον πολιτικου έγκλήματος. Διέβαλε

λογήσω μαζί της ή, διά νά προστατεύσω τόν τόπον,

καί έπεχείρησε νά τραυματίση τό σώμα τής χωροφυ

νά καταφύγω εlς μέτρα άντιδημοκρατικά. Τούς δια

λακής, μέ κίνδυνον νά τό καταστήση άνίκανον νά

βεβαιώ όμως ότι δι

προστατεύση τήν άσφάλειαν τής χώρας κατά του

λημμα. Καί τήν άναθεώρησιν του Συντάγματος, ή

'

έμέ δέν ύφίσταται τοιουτον δί

κομμουνισμου. Καί τέλος διέσυρε διεθνώς τήν χώραν

άναγκαιότης τής δποίας γενικώς άναγνωρίζεται, θά

τήν δποίαν έπεχείρησε νά έμφανίση dJς πολιτικώς

έπιδιώξωμεν μέ τήν νόμιμον διαδικασίαν, καί τήν

ύποανάπτυκτον.

γαλήνην του λαου θά προστατεύσωμεν χωρίς νά

Δεύτερον: Υίοθέτησε τά συνθήματα τών κομμου

έξέλθωμεν άπό τήν δημοκρατικήν τάξιν)).

νιστών «περί άστυνομικου κράτους καί τρομοκρατί
ας)), διά νά lχη τό πρόσχημα νά άπειλή καί νά έκφο
βίζη τούς άντιπάλους της καί ίδίως τά όργανα τής

πολιτείας. Καθιέρωσε τήν έπικίνδυνον άρχήν τής αύ
τοδικίας, μέ τά συνθήματά της περί αυτοαμύνης. Τόν
τελευταίον καιρόν μάλιστα, άσκεί πολιτική ν τρομο
κρατίας μέ τήν άπειλήν τών ψευδών καταγγελιών,

τών προγραφών καί τών μελλοντικών έκδικήσεων.
Τήν πληροφορώ όμως ότι δέν θά άνεχθώμεν περαιτέ
ρω τήν τακτικήν αυτήν, τής δποίας έπωφελείται μό

νον ή 'Αριστερά, όπως άπέδειξαν τά πρόσφατα γε

Στή συνέχεια }ής περιοδείας του, δ Κ. Καραμαν
λής μίλησε στήν Καλαμάτα, τόν Πύργο, τήν 'Αμα
λιάδα, τήν Πάτρα, τό Μεσολόγγι, τό 'Αγρίνιο, τήν
'Αμφιλοχία, τήν
άννινα

-

στίς

21

w Αρτα,

τή Φιλιππιάδα καί τά 'Ιω

'Οκτωβρίου.

'Ο Κ. Καραμανλής έπέστρεψε aτμοπλοϊκώς στήν
'Αθήνα, aφou έπισκέφθηκε καί τήν Κέρκυρα, τελευ
ταίο σταθμό στήν περιοδείας του.
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ουδείς άλλωστε πρέπει νά

'Ο Κ. Καραμανλής έξετάζει, aπό κοινου μέ τούς

έπηρεάζεται άπό τάς φαιδράς άπειλάς της, δεδομένου

ύποψηφίους τής ΕΡΕ στήν περιφέρεια τής πρωτεύ

ότι δέν πρόκειται νά lλθη είς τήν έξουσίαν.

ουσας, τήν τακτική του έκλογικου &.γώνα καί τήν

γονότα τών

'Αθηνών.

Τρίτον: 'Ενώ μaς ύβρίζουν καπηλικώτατα καί έπί

όργάνωση τής συγκεντρώσεως τής 'Αθήνας. 'Ανα

διετίαν, έπί τή βάσει σχεδίου, έπιδιώκουν τήν δημι

φερόμενος στήν τακτική πού υίοθέτησε, έπεσήμανε:

ουργίαν όχι άπλής όξύτητος άλλά άνωμαλίας, παρα
πονουνται κατά τρόπον ύποκριτικόν, όταν έκ καθή
κοντος καταγγέλλομεν τήν άναρχικήν καί έκβιαστι
κήν πολιτικήν των.
τέταρτον: Διά νά συγκρατήσει ή ΕΚ τούς όπα

δούς της καί διά νά κατακτήση τήν άλληλεγγύην τής
ΕΔΑ, μaς άποδίδει. δικτατορικάς διαθέσεις. Καί τό
πράττει τουτο έπικαλουμένη τήν πρόθεσίν μας όπως

άναθεωρήσωμεν τό Σύνταγμα καί τήν δήλωσίν μας

«'Υπήρξα aυστηρός είς τούς λόγους μου, διότι
δέν ήτο δυνατόν νά άφήσω άνευ άπαντήσεως τήν
ήγεσίαν τής ΕΚ, ή δποία έπί μίαν διετίαν, όχι μόνον

έπέκρινε μέ πρωτοφανή όξύτητα τήν πολιτικήν τής
ΒΡΕ άλλά καί έξετράπη εiς άνευ προηγουμένου προ
σωπικάς ύβρεις έναvτίον μοωλ

25
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ότι θά προστατεύσωμεν τήν γαλήνην τής χώρας.

Σέ &.νακοίνωσή της, ή ΕΡΕ καταγγέλλει τήν ΕΚ

Γνωρίζουν έν τούτοις ότι εlμαι δημοκρατικώτερος

γιά «άχαλίνωτον» διασπορά ψευδών καί συκοφαντι

άπό aυτούς, οί δποίοι καπηλεύονται καί ύπονομεύ

κών είδήσεων, καταβιβάζοντας σέ χαμηλά έπίπεδα

ουν τήν δημοκρατίαν.

τόν προεκλογικό &.γώνα. Είδικότερα, έπισημαίνει:

Τήν δημοκρατικότητά μου τήν άπέδειξα μέ τήν
πίστιν μου πρός τόν λαόν, πρός τόν δποίον προσφεύ
γω πάντοτε, καί όταν δύναμαι νά παραμείνω εlς τήν

έξουσίαν.

«Πρό όλίγων ήμερων ε{χε δημοσιευθή είς έφημερίδα

του Κέντρου συνέντευξις σημαίνοντος πολιτικοu άνδρός
των 'Ην. Πολιτειών, του γερουσιαστοu Γκολντγουrοτερ,
δοθείσα πρό τριών όλοκλήρων μηνών, τό περιεχόμενον

Γνωρίζουν έπίσης ότι οίJτε τήν πρόθεσιν οίJτε τήν

τής όποίας κατά τοιοuτον τρόπον ένοθεύθη καί ένεφανί

δυνατότητα lχω νά κάμω δικτατορίαν. 'Εάν τάς εl

σθη, ώστε νά παρουσιάζεται ούτος ώς υίοθετrον δήθεν τάς

χον, θά τάς έπραγματοποιουσα έπί τόσον καιρόν πού

γνωστάς συκοφαντίας τής ΕΚ περί δικτατορικών προθέ

εύρίσκομαι είς τήν έξουσίαν, τοσούτω μάλλον καθ'
όσον οί ϊδιοι μου προσέφεραν ευκαιρίας μέ τήν
άναρχικήν καί συνοδοιποριακήν

των πολιτικήν.

'Εκείνο όμως τό δποίον θά πρέπει νά γνωρίζουν όλοι
εlναι ότι ή πολιτική τής ΕΚ, έάν συνεχισθή, aυτή

σεων τής ΕΡΕ, περί άναμίξεως τής άμεpικανικής πρεσβείας
είς τάς έκλογάς του

1961,

περί βίας καί νοθείας κλπ.

Πρώτος ό έν 'Αθήναις 'Αμερικανός πρέσβυς κ. Λαμπουίς
εσπευσε νά διαψεύση κατηγορηματικώς τά περί δήθεν
άναμίξεως τής πρεσβείας είς τάς έκλογάς, χαρακτηρίσας
αύτά ώς «πλήθος ψευδών». ~Ηδη δέ σήμερον ό κ. Γκολντ

εlναι έκείνη, ή δποία θά δδηγήση θάττον ή βράδιον

γουrοτερ, πληροφορηθείς τήν κακόπιστον διαστρέβλωσιν

είς κάποιαν δικτατορίαν.

των λόγων του έν ·Ελλάδι, εσπευσε νά κάμη κατηγορημα

Θά

πρέπει

έπίσης

νά

γνωρίζουν

ότι

ή

ΕΚ,

τικήν διάψευσιν όλων των δήθεν ύπ' αύτοu λεχθέντων είς

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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σχην, χωρίς δ παραλήπτης νά ~χη ποτέ λάβη γνώσιν

ρουσιαστής δτι αί δηλώσεις του διεστρεβλώθησαν, πα

αύτή ς, δέν δύναται παρά νά σημαίνη δτι δ έν 'Ελλάδι συ

ρηρμηνεύθησαν καί έδημοσιεύθησαν παρακαίρως, πρός

νοδοιποριακός μηχανισμός πρός κατασυκοφάντησιν τής

τόν σκοπόν όπως συναχθή τό συμπέρασμα ότι έπεχειρήθη

χώρας ' είς τό έξωτερικόν έκινήθη δραστηρίως διά νά έκ

έπηρεασμός τών πολιτικών πραγμάτ(Ι)ν τής 'Ελλάδος . 'Η

μαιεύσή μίαν όψιμον άπάντησιν πρός έκμετάλλευσιν κατά

διάψευσις αϋτη άποτελεί τόν πλέον βαρύ κόλαφον διά τούς

τάς τελευταίας πρό των έκλογών ήμέρας.

έκμεταλλευθέντας κατά τρόπον άήθη τούς λόγους του.

5.

ν Αλλ η ένέργεια τής 'Ενώσεως Κέντρου, χαρακτηρι

'Υποψήφιος τής ΕΚ, δ τέως πρέσβυς κ. Θ. 'Υψηλάν

στική τής ήθικής καταπτώσεως τής ήγεσίας της, ύπήρξεν

της, δέν έδίστασε νά ύπαινιχθή είς άρθρον του δτι ή ΕΡΕ

ή άπόπειρα άναμοχλεύσεως τής ύποθέσεως Μέpτεν. 'Η

κυριολεκτικώς ύπεξήρεσεν ύπό τό κρατικόν γερμανικόν

ήγεσία τής ΕΡΕ γνωρίζει λεπτομερώς τάς σκοτεινάς δια

δάνειον ποσόν

έκατ. δρα

πραγματεύσεις, αί όποία ι κατ' αύτάς διεξήχθησαν έν Γερ

χμών. Εύρε ία δημοσιότης έδόθη είς τήν «καταγγελία ν» αύ

μανία καί Αύσ.τρία διά νά κατασκευασθή νέον συκοφαντι

τήν άπό όλον τόν τύπον τής 'Ενώσεως Κέντρου. 'Ηλθεν

κόν μυθιστόρημα. Γνωρίζει άριστα τούς είς τήν ύπόθεσιν

δμως τήν έπο μένη ν ή κατηγορηματική διάψευσις τής Τρα

αύτήν άναμεμιγμένους, οί δποίοι δέν πρόκειται νά ·συγκα

2.

50

έκατ. μάρκων, δηλαδή

350

πέζης τής 'Ελλάδος καί κατέρρευσε πλήρως ή συκοφαν

λυφθοϋν. 'Επί του παρόντος δμως άρκεί ή έπισήμανσις .τοϊ>

τία. ι\ιά πάντα άλλωστε γνωρίζοντα qτοιχειωδώς τόν έν

γεγονότος , τό όποίον άποδεικνύει τόν βόρβορον μέσα είς

προκειμένω μηχανισμόν τοu Δημοσίου Λογιστικοu, ή κα

τόν δποίον ερριψε τήν "Ενωσιν Κέντρου ή άπελπισία τής

τηγορία αϋτη ήτο αύτόχρημα γελοία. Μόνον άνθρωποι

έπικειμένης ηττης.

άγνοοuντες πλήρως τήν λειτουργίαν αύτήν η άνθρωποι μέ

6. Οί κύκλοι τής ΕΚ, είς τήν έξαπολυθείσαν προεκλογι

άπύθμενον κακήν πίστιν ήτο δυνατόν νά ύποστηρίξουν

κήν έκστρατείαν του άσυστόλου ψεύδους, περιέλαβαν καί

δσα ύπεστηρίχθησαν άπό πλευράς 'Ενώσεως Κέντρου.

τήν άμερικανικήν βοήθειαν. Καί έξήγγειλαν, δι' όγδόην

ΉΑλλά δ ίδιος ύποψήφιος τής 'Ενώσεως Κέντρου, τόν

φοράν, τήν διακοπήν της, διά νά τήν άποδώσουν βεβαίως

δποίον φαίνεται ή ήγεσία της έπέλεξε ώς σκεuος αύτών

καί αύ.τήν είς τήν Κυβέρνησιν Καραμανλή. Είς τόν μuθον

τών άθλιοτήτων, ύπεστήριξεν είς συνέντευξίν του δτι αί

άνέμιξαν μάλιστα καί τόν γενικόν γραμματέα του ΝΑ ΤΟ κ.

σχέσεις μεταξύ 'Ελλάδος καί Δ . Γερμανίας έπεδεινώθησαν

Στίκκερ, τόν όποίον παρουσίασαν ώς «μή άΠασχοληθέντα

δήθεν τά τελευταία ~τη καί δτι, τήν άνοιξιν του

μέ τό θέμα τής βοηθείας πρός τήν 'Ελλάδα» κατά τήν

1961,

ή

γερμανική Κυβέρνησις δέν έπεθύμει νά ~λθη είς έπαφήν μέ
τόν "Ελληνα ύπουργόν των 'Εξωτερικών κ.

'Αβέρωφ.

πρόσφατον έπίσκεψίν του είς τάς 'Αθήνας.

'Η διάψευσις ύπήρξεν άμεσος. 'Ο κ. Στίκκερ έδήλωσεν

Χθές δμως, δ τότε ύπουργός τών 'Εξωτερικών τής Δ. Γερ

δτι «τό

μανίας φόν Μπρεντάνο προέβη είς κατηγορηματικήν διά

έκατ. δολλαρίων» καί προσέθεσε: «Τό κύριον μέλημά μου

1963

έχορηγήθη είς τήν 'Ελλάδα βοήθεια έξ

23,5

ψευσιν του κακοήθους ίσχυρισμοu, μέ τήν βαρυτάτην μά

εΙναι μία άνάλογος συμφωνία βοηθείας διά τό

λιστα διά διπλωμάτην φράσιν: «Οί ίσχυρισμοί τοu Κ.

γνωρίζω πλήρως τήν άνάγκην βοηθείας πρός τήν 'Ελλά

'Υψηλάντη εΙναι άπολύτως ψευδείς».

δα>>.

3.

1964.

' Ανα

Είς έφη μερίδα τής. 'Ενώσεως Κέντρου έδημοσιεύθη

Έπανήλθεν δμως ή ΕΚ έπί τοϊ> θέματος έπικαλουμένη

άρθρον περί «Μακεδονικοu», ύπογραφόμενον ύπό .του κ.

εν άμερικανικόν μνημόνιον έπί τοϊ>ζητήματος τής βοηθεί

Σοφ, Βενιζέλου, διά τοϊ). δποίου άφήνετο δολίως νά ύπονο

ας πpός τήν ' Ελλάδα, τό δποίον έπεδόθη, όχι είς tήνΚυ

ηθή δτι ή Κυβέρνησις Καραμανλή εΙχε δεσμευθή εναντι

βέρνησιν Καραμανλή, άλλ ' είς τήν Κυβέρνησιν τοϋ κ. Πι

τών 'Αμερικανών διά τήν ~ναρξινσυζη.τήσεων περί έξόδου

πινέλη. 'Η άμεσος άπάντησις τοu τέως ύπουργοu τοu Συν

τής Βουλγαρίας είς τό Αίγαίον. · ΆΗ 'Ένωσις Κέντρου , έπι

τονισμοu κ. Παπαληγούρα διέλυσε καί τήν συκοφαντίαν

δεικνύουσα διά μίαν άκόμη φοράν πλήρη ~λλειψιν έθνικής

αύτήν, άποδειχθέντος μάλιστα ότι ό ύπουργός τής 'Εθνι

εύθύνης, ηρχετο νά ένισχύση τήν κομμουνιστική ν προσπά

κής 'Αμύνης τών 'Ην. Πολιτειών κ. Μακναμάρα εΙχ εν

θειαν πι)ός άνακίνησιν του άνυπάρκτου «Μακεδονικοu ζη

έπιδώσει είς τόν κ. Παπαληγούραν έπιστολήν ίκανοποιοu

τήματος» . Τό ψευδολόγημα άπεκαλύφθη καί κατέρρευσεν

σαν δλοκληρωτικώς τά έλληνικά ·αίτήματα, γεγονός τό

έντός ώρών δι' άνακοινώσεως τής πρεσβείας των 'Ηνω

όποίον έπιβεβαιοί καί τό άμερικανικόν μνημόνιον».

μένων Πολιτεui>ν, είς τήν όποία ν κατηγορηματικώς έτονί

ζετο ότι <ωύδέποτε ή άμερικανική Κυβέρνησι'ς ησκησε πί

·Ο πρόεδρος τής Κυπριακής Δημοκρατίας, ' Αρ

εσιν έπί τής 'Ελλάδος όπως αϋτη παραχωρήση είς οίανδή

χιεπίσκοπος Μακάριος, έκφράζει, γιά πρώτη φορά μέ

ποτε ξένην δύναμινδιέξοδον οiασδήποτε μορφής πρός τό

δημόσια δήλωσή του, τήν άποψη δτι, ένόψει τοϋ

Αίγα,ίον>>.

4.

'Εν τή άναπτύξει τής συκοφαντικής έκστρατείας, ή

ΕΚ έδοκίμασε νά χρησιμοποιήση καί μίαν άνευ ήμερομη
νίας έπιστολήν του Βέλγqυ γερουσιαστοu κ. Ντέ Μπολόκ,

&.διεξόδου πού διαβλέπει στίς σχέσεις μεταξύ τής ~λ
ληνοκυπριακής καί τfjς τουρκοκυπριακής κοινότη
τας, όφείλει νά μεταβληθεί τό Σύνταγμα.

άπαντητικήν δήθεν τής πρός αύ.τόν έπιστολής του τέως
ύπουργοu τών 'Εξωτερικών κ. ' Αβέρωφ, άποσταλείσης

τήν

29 Ι 3 Ι 63, διά τή ς δποίας άντεκρούοντο όλα τά κομμου

νιστικά ψεύδη περί παραβιάσεως τής δημοκρατικής νομι

μότητος έν 'Ελλάδι,, ' Αλλά τό γεγονός ότι άπάντησις έπι
κριτική των έσωτερικών μας πραγμάτων έδημοσιεύθη άνευ
ήμερομηνίας, κοινοποιηθείσα άπό όργάνωσιν πρός λέ-

26-28

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1963

' Ο Κ. Καραμανλής δλοκληρώνει τήν προεκλογι
κή του περιοδεία μέ δμιλίες στή Χαλκίδα, τή Λαμία ,
τήν Καρδίτσα, τή Λάρισα καί τά Τρίκαλα.
'Απευθυνόμενος, τέλος, στό λαό τοϋ Βόλου, έπε-
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σήμανε τίς διαφορές πού, κατά τήν άποψη του,

ύπάρχουν μεταξύ τής ΕΡΕ καί τής ΕΚ:
«Ή πρώτη βασική διαφορά ε[ναι διαφορά νοο

τροπίας. 'Η ΒΡΕ εlναι ένα κόμμα συγχρονισμένον,

μέ μεταπολεμικήv νοοτροπίαν, τό δποίον ύπήρξε
προϊόν ίστορικής άνάγκης.

Εlναι ένα κόμμα τό

δποίον tκλήθη νά καλύψη τό κενόν τό δποίον dφη

σεν ή χρεωκοπία τών παλαιών κομμάτων.
'Εξ άντιθέτου, ή ΕΚ ε[ναι ένα κόμμα τό δποίον

κατέχεται άπό προπολεμική ν νοοτροπίαν καί &γαlνί

ζεται tπιμόνως νά καλλιεργήση τά πάθη του λαου
καί νά tπαναφέρη τήν χώραν μας εiς τό κλίμα του
παλαιου tθνικου διχασμου. Πέραν δέ τούτου, χρησι

μοποιεί μεθόδους ήθικώς καί πολιτικώς άπαραδέ
κτους. 'Η vβρις, ή διαβολή καί ή συκοφαντία εlναι
τά κύρια όπλα της.
Δύναμαι νά σfiς βεβαιώσω ότι καί είς τάς πλέον
σκοτεινάς περιόδους τής πολιτικής μας fστορίας δέν
παρετηρήθη τοιουτος tκτραχηλισμός. Δι' όλους αύ

τούς τούς λόγους ή "Ένωσις Κέντρου εύρίσκεται καί
θά εύρίσκεται μονίμως εiς διάστασιν μέ τόν tλληνι
κόν λαόν, δ δποίος έχει τήν νοοτροπίαν τής tποχής
μας καί άπεχθάνεται τάς μεθόδους αύτάς.
Δευτέρα ούσιώδης διαφορά εlναι ή διαφορά ή

δ ποία ύπάρχει μεταξύ έργων καί λόγων. 'Ημείς tμ
φανιζόμεθα tνώπιον του λαου καί διεκδικουμεν τήν
tμπιστοσύνην του tπί τή βάσει tνός έργου τό δποίον
άποτελεί ζωντανήν πραγματικότητα.

ΥΕργου,

τό

δποίον γνωρίζει δ tλληνικός λαός καί τό δποίον
τυγχάνει καί διεθνοϊiς άναγνωρίσεως.
Τρίτη σημαντική διαφορά μεταξύ ήμών καί τών
άντιπάλων μας: Ή ΒΡΕ άπέδειξε τήν πίστιν της είς
τούς δημοκρατικούς μας θεσμούς. Δέν έδιστάσαμεν,
καί όταν &κόμη ήδυνάμεθα νά παραμείνωμεν εlς τήν

έξουσίαν, νά παραιτηθώμεν ταύτης καί νά προσφύ
γωμεν εlς τόν λαόν. Αύτή δέ άκριβώς εlναι ή μεγαλυ

τέρα άπόδειξις τής δημοκρατικότητός μας.
Οι' άντίπαλοί μας, άντιθέτως, προσπαθουντες νά
tκβιάσουν τήν tξουσίαν, παρακωλύουν τήν όμαλήy
λειτουργίαν του πολιτεύματος καί τό θέτουν tν κινδύ
νω. Διότι, προκειμένου νά tπιτύχουν τούς σκοπούς

των, χρησιμοποιουν, όχι άπλώς άντιδημοκρατικάς

άλλά άναρχικάς μεθόδους. Μεθόδους α{ δποίαι, tάν
υfοθετουντο καί άπό τά άλλα κόμματα, θά ώδηγου
σαν εύθέως είς τήν κατάρρευσιν του πολιτεύματος.
Τετάρτη, έξ ίσου βασική, διαφορά: Ή ΒΡΕ άπέ

δειξεν ότι εlναι κόμμα πειθαρχημένον, μέ ένα άρχη
γόν καί συγκεκριμένον πρόγραμμα. Άπέδειξεν έμ
πράκτως δτι δύναται νά κυβερνήση κατά τρόπον
σταθερόν καί δημιουργικόν.
'Αντιθέτως, ή ΕΚ εlναι κατασκεύασμα τών περι
στάσεων. Γνωρίζετε δτι τά κόμματα τά όποία τήν

άπαρτίζουν ύπό οfοδήποτε σχήμα καί έάν tμφανι-
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σθουν, θά διατηρtjσουν τάς άδυναμίας των. Διότι αί

τής πολιτικής άσταθείας, τών νομισματικών κλονι

άδυναμίαι αύταί εlναι όργανικαί καί δέν αίρονται μέ

σμών καί τής έθνικής άνυποληψίας. Δέν άπέχει πολύ
ή έποχtj, κατά τtjν δποίαν ή 'Ελλάςένεφανίζετο διε

τεχνητάς μεταμορφώσεις.

Αί ίδεολογικαί άλλά καί αί προσωπικαί άντιθέ

θνώς ώς χώρα πολιτικώς ύπανάπτυκτος.

σεις, αί δποίαι έκδηλουνται είς τούς κόλπους τής

Τότε, ένός ή δύο έτών έσωτερικtj γαλtjνη καί

ΕΚ, τtjν καθιστουν άνίκανον διά τάς εύθύνας τής

δμαλtj ζωtj έθεωρείτο μέγα έπίτευγμα. Σtjμερον, χά

έξουσίας. 'Όπως δέ εlπον καί άλλοτε καί δπως άπέ

ρις είς τόν μόχθον σας καί τtjν φρόνησίν σας, δλα

δειξαν πρόσφατα περιστατικά, οί άνθρωποι αύτοί

αύτά άποτελουν άνάμνησιν δυσάρεστον, άλλά καί

μισουνται μεταξύ των περισσότερον άπό όσον μι

χρtjσιμον πρός παραδειγματισμόν. Συγκρίνατε ψυ

σουν τόν δμιλουντα.

χρώς καί τιμίως τό παρελθόν αύτό μέ τtjν τελευταίαν

Δι' όλους αύτούς τούς λόγους, ή ΕΚ δέν παρέχει

καμμίαν έγγύησιν άλλ' οϋτε κάν έλπίδα δτι δύναται

όκταετίαν.

Έγνωρίσατε άλλοτε τtjν έπικρατουσαν

κατά τά τελεvταία έτη έσωτερικtjν γαλtjνην καί δμα

νά δώση Κυβέρνησιν είς τόν τόπον. Καί λόγω τής

λότητα; Ttjν νομισματικtjν σταθερότητα καί τόν τα

περιωρισμένης λαϊκής της βάσεως άλλά καί λόγω

χύν ρυθμόν οίκονομικής προόδου; Είδατε άλλοτε τό

τής έτεροκλtjτου συνθέσεώς της. Παρ' δλα δσα λέ

Κράτος νά άναπτύσση τόσην δραστηριότητα καί τtjν

γει, μοναδικtj της φιλοδοξία εlναι νά άποτρέψη τtjν

μικράν 'Ελλάδα νά μνημονεύεται ώς παράδειγμα

αύτοδύναμον πλειοψηφίαν τής ΒΡΕ καί διά του τρό

πρός μίμησιν;

που αύτου νά μετάσχη τής έξουσίας. 'Αλλά δ τόπος,

Τόν άπολογισμόν του έργου τών Κυβερνtjσεών

διά νά άντιμετωπίση τά προβλtjματά του, έχει άνάγ

μου τόν έκαμα πρό μηνός εlς τtjν Θεσσαλονίκη ν. Καί

κην άπό σταθεράν καί ίσχυράν Κυβέρνησιν καί δέν

έδωσα έκεί τtjν είκόνα τής οlκονομικής προόδου, ή

συγχωρείται νά έπιδίδεται είς πειραματισμούς.

όποία έσημειώθη είς τόν τόπον μας κατά τά τελευ

Πέραν δμως όλων αύτών, ύπάρχει καί ή πέμπτη

καί σημαντικωτέρα διαφορά μεταξύ τής ΒΡΕ καί τής
ΕΚ. Ή ΒΡΕ έπέδειξεν έθνικtjν εύαισθησίαν. Άπέ
φυγεν ύπόπτους συμβιβασμούς. Καί άντιμετώπισε
τόν κομμουνισμόν μέ άποφασιστικότητα καί χωρίς

νά έξέλθη άπό τtjν δημοκρατικtjν τάξιν)).

I

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

άσκόπως, διότι τtjvπρόοδον αύτtjν, ή όποία άποτελεί
ζωντανtjν πραγματικότητα, τtjν γνωρίζετε όλοι σας.
Ttjν συναντiiτε άνά πiiν βήμα σας καί τtjν αίσθάνε
σθε εlς τόν καθημερινόν σας βίον. Θά μνημονεύσω

μόνον μερικά χαρακτηριστικά στοιχεία τά όποία δί
δουν άνάγλυφον τtjν εlκόνα τής συντελεσθείσης

1963

προόδου.

'Ο Κ. Καραμανλής άπευθύνεται σέ όγκώδη συγ
κέντρωση τοϋ λαοϋ τ&ν

ταία έτη. Θά σiiς καταπονtjσω άσκόπως, έάν τόν
έπαναλάβω καί σtjμερον. Καί θά σiiς καταπονtjσω

'Αθηνών, στήν πλατεία

Κλαυθμώνος:
«Πολίται τών 'Αθηνών,

J!ρώτον:

'Εξυγιάναμεν τά δημόσια οiκονομικά

τής χώρας. ·Ο προϋπολογισμός όχι μόνον δέν άφtj
νει έλλείμματα, δπως κατά τό παρελθόν, άλλά συμ
βάλλει άποφασιστικώς είς τό πρόγραμμα τών έπενδύ
σεων.

'Από τής θέσεως αύτή ς άπευθύνομαι σtjμερον

Δεύτερον: Οί έλληνικοί τιμάριθμοι εlναι άπό

πρός όλους τούς νομιμόφρονας "Ελληνας πολίτας.

τούς σταθερωτέρους καί ή έλληνικtj δραχμtj άπό τά

'Απευθύνομαι πρός όλους έκείνους, οί δποίοι, άνε

ύγιέστερα νομίσματα του κόσμου.

ξαρτtjτως

του τί έψήφισαν κατά τάς τελευταίας

έκλογάς, θέλουν τtjν γαλtjνηv καί τtjν προκοπtjν του

τόπου.

'Απευθύνομαι δηλαδtj πρός τtjν μεγίστη ν

πλειοψηφίαν του έθνους.

Θά σiiς δμιλtjσω, δπως πάντοτε, μέ παρρησίαν
καί εlλικρίνειαν. Διά νά σiiς ύπενθυμίσω τί έπετύχα
μεν μέχpι σtjμερον. Νά σiiς δώσω τtjν προοπτικtjν

Τρίτον:

Al δημόσιαι

έπενδύσεις, αί δποίαι δίδουν

τό μέτρον τής δραστηριότητος του Κράτους καί άπό

τάς δποίας έξαρτiiται τό μέλλον τής χώρας, άπό

2.600 έκατ. τό 1955, άνήλθον κατά τό τρέχον έτος είς
10.900 έκατομμύρια.
τέταρτον: Τό ~έθνικόν είσόδημα τής χώρας είς

ιφατικά καθεστώτα, ή άκριβtjς γνώσις τής πραγμα

59.200 έκατ. τό 1955, θά άνέλθη
110.000 έκατ. Ηύξtjθη δηλαδtj έντός όκτα
ετίας κατά 85% περίπου, ένώ δ τιμάριθμος κατά τό
αύτό διάστημα άνήλθε μόνον κατά 15%. 'Αποτέλε

διά τό μέλλον. Καί νά έπισημάνω τούς κινδύνους, οί
δποίοι διαγράφονται είς τόν δρίζοντα. Εlς τά δημο

τρεχούσας τιμάς άπό

έφέτος εlς

τικότητος εlναι άπαραίτητος καί διά τούς κυβερνών

σμα όλων αύτών ύπήρξεν ή γενικtj άνοδος του βιοτι

τας καί διά τούς κυβερνωμένους. 'Η άλtjθεια ε{ναι ή

κου έπιπέδου του έλληνικου λαου, τό δποίον εlναι

μεγάλη άρετtj τής δημοκρατίας.

ήδη τό ύψηλότερον τής Βαλκανικής.

άποτελεί σtjμερον πραγματικότητα ήτο πρό

Βεβαίως, δέν κατεστtjσαμεν τtjν 'Ελλάδα εύδαί

όλίγων μόλις έτών αίτημα καί πάθος του έθνους. Δέν

μονα. Ttjν κατεστtjσαμεν δμως, δπως εlπον καί άλ

άπέχει πολύ ή έποχtj τών άλλεπαλλtjλων κινημάτων,

λοτε, όλιγώτερον πτωχtjν άπό δ, τι ή το πρό όκταετί-

"0, τι
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•Η άναδιοργάνωσις

τής παιδείας κατά

άγωνίζεται καί νά πιστεύη σέ ένα καλύτερον μέλλον.

τρόπον άνταποκρινόμενον είς τό πνευμα καί τάς

Θά διέπραττον τό σφάλμα τών άντιπάλων μου οί

άνάγκας τής έποχής μας.

δποίοι Ισχυρίζονται δτι κατέστρεψα τήν χώραν, έάν

Παράλληλον καί σταθεράν έπιδίωξίν μας άποτε

δέν άνεγνώριζα δτι τό έργον μας παρουσιάζει &τε

λεί, ώς γνωστόν, ή άναθεώρησις του Συντάγματος,

λείας. Διά νά κριθή δμως δικαίως τό έργον αvτό, θά

τήν δποίαv θεωρουμεν άπαραίτητον διά τόν έκσυγ

πρέπει νά ληφθή ύπ' όψιν δτι ή χώρα μας ήτο έντε

χρονισμόν του κρατικου μηχανισμου, τήν έξυγίαν

λώς άπαράσκευος διά μίαν τοιαύτην προσπάθειαν.

Ή έλλειψις τεχνικής καί διοικητικής πέίρας, ή

σιν τής δημοσίας μας ζωής καί τήν προστασίαν του
δημοκρατικου μας πολιτεύματος.

έλλειψις κεφαλαίου καί φυσικου πλούτου καί τέλος

Ή ύλοποίησις τών έπιδιώξεων αvτών, αl δποίαι

αl άντιδράσεις τών ώργανωμένων συμφερόντων καί

έντάσσονται ήδη είς συγκεκριμένον πρόγραμμα, θά

του παλαιοκομματισμου καθίστων τήv προσπάθειάν

δδηγήση είς τόν έξευρωπαϊσμόν τής ·Ελλάδος, πού

μας άφαντάστως δυσχερή καί έπίπονον.

άποτελεί τό ίδανικόν τής έποχής μας. Βεβαίως, ή

Πάντως, δ έλληνικός λαός, δ δποίος έχει τήν

πραγματοποίησις του μεγάλου αvτου σκοπου θά

πείραν άπό τήν άδράνειαν καί τήν στασιμότητα του

άπαιτήση σύνεσιν καί μόχθον. Θά άπαιτήση τήν

παρελθόντος, δύναται νά εlναι ύπερήφανος διά τήν

πειθάρχησιν τών μερικών εΙς τά γενικώτερα συμφέ

συντελεσθείσαν είς τήν χώραν μας πρόοδον.

ροντα τής χώρας. Καί θά άπαιτήση πρό παντός τήν

Διανύομεν ήδη περίοδον προγραμματισμου τό

στενήν καί είλικρινή συνεργασίαν δλων μας. "Οπως

σον άπό μέρους τής πολιτείας δσον καί άπό μέρους

έτόνισα καί άλλοτε, έάν δέν πρόκειται νά έχω τήν

τών άτόμων. Διότι έχουν έξασφαλισθή αl προϋποθέ

συμπαράστασίν σας ώς Κυβέρνησις, προτιμώ νά μή

σεις, αί δποίαι έπιτρέπουν είς τό σύνολον καί τούς

μέ ψηφίσετε κατά τάς έκλογάς. Διότι αί εvθυναι μου

πολίτας νά θέτουν σκοπούς. Καί αί προϋποθέσεις αv

μετεκλογικώς θά εlναι ηvξημέναι.

ταί εlναι ή δμαλότης, ή σταθερότης καί ή άσφάλεια.

νΕναντι τών άνωτέρω θετικών έπιδιώξεων τής

Χάρις εΙς αvτάς, καί τό έθνικόν εΙσόδημα σταθερώς

ΒΡΕ, ή ΕΚ έμφανίζεται μέ ένα πρόγραμμα τόσον δη

άνέρχεται καί τό βιοτικόν έπίπεδον του λαου συνε

μαγωγικόν, ώστε νά άποτελή καθαρόν έμπαιγμόν δι

χώς βελ τιουται καί τό μέλλον τής χώρας διαγράφεται

έκείνους, πρός τούς δποίους άπευθύνεται. Τό πρό

δσον ποτέ άλλοτε εvοίωνον.

•

Τό ηvξημένον ήδη

γραμμα αvτό δέν ε{ναι άπλώς πρόγραμμα χρεωκοπί

έθνικόν μας εΙσόδημα καί ή κτηθείσα κατά τά τελευ

ας, δπως τό άπεκάλεσα. Εlναι πρόγραμμα διαφθορiiς

ταία έτη πείρα μiiς έπιτρέπουν νά έντείνωμεν τάς

τών πολιτών. Έάν δέν έσεβόμην τόν λαόν καί έμι

προσπαθείας μας, νά διευρύνωμεν τά. προγράμματά

μούμην τούς άντιπάλους μου, θά ήδυνάμην νά πλειο

μας καί νά έπιταχύνωμεν τό ρυθμόν τής προόδου του

δοτήσω, δηλών δτι, εΙς δσα προσφέρει ή "Ενωσις

τόπου.

Κέντρου, ήμείς προσθέτομεν

'Ομιλών είς τάς aλλας πόλεις τής 'Ελλάδος, εl

Πολίται τών

20%!

•Αθηνών,

χοv τήν εvκαιρίαν νά καθορίσω τάς μελλοντικάς μας

Ή διαφύλαξις τών κατακτήσεων τών τελευταίων

έπιδιώξεις, αl δποίαι εΙς γενικάς γραμμάς ε{ναι αί

έτών καί ή πραγματοποίησις τών νέων έπιδιώξεων

άκόλουθοι:

του έθνους προϋποθέτει τήν ριζικήν άντιμετώπισιν

Πρώτον: Ή διαφύλαξις άντί πάσης θυσίας τής
νομισματικής σταθερότητος ή δποία, ώς γνωστόν,

κατοχυρώνει τό είσόδημα τών έργαζομένων.
Δεύτερον:

•Η

συνέχισις καί έπιτάχυνσις τής

του πρωταρχικου προβλήματος τής χώρας μας, δη
λαδή του πολιτικου.
Κατ· έπανάληψιν έτόνισα, καί τό έπαναλαμβάνω
έως δτου καταστή συνείδησις δλων τών Έλλήνων,

έπεvδυτικής προσπαθείας, διά τήν περαιτέρω αvξη

δτι ή κακοδαιμονία του λαου μας όφείλεται εΙς τήν

σιν του έθνικοσ μας εΙσοδήματος καί τήv δικαιοτέ

μόνιμον πολιτικήν κρίσιν, άπό τήν δποίαν μαστίζε

ραν κατανομή ν αvτου. "Οπως έτόvισα κατ. έπανά

ται ή χώρα μας. Είς τί δμως όφείλεται ή κρίσις αύτή;

ληψιν, μόνον δι· ένός ηvξημένου έθνικου εΙσοδήμα

Όφείλεται εΙς τό γεγονός δτι δέν λειτουργεί δμαλώς

τος εlναι δυνατόν νά άντιμετωπισθουν τά προβλήμα

τό πολίτευμα. Καί δέν λειτουργεί δμαλώς, διότι ώρι

τα, τά δποία άπασχολουν τόν λαόν μας.

σμένα κόμματα τής χώρας παραβιάζουν κατά τρόπον

Τρίτον: Ή προώθησις τής έκβιομηχανίσεως τής

άσύστολον τάς βασικάς άρχάς αvτου.

χώρας, διά τήν δημιουργίαν ευκαιριών άπασχολή

Εϊχομεν κατά τό παρελθόν σοβαράς διαλείψεις

σεως του πλεονάζοντος έργατικου καί άγροτικου δυ

καί τής δμαλότητος καί τής νομιμότητος. Οϋτε αί

ναμικου αvτής.

έπαναστάσεις έλειψαν οϋτε τά κινήματα οϋτε αί δι

τέταρτον: Ή διεύρυνσις τής κοινωνικής μας πο

κτατορίαι. Καί εlναι γνωστόν δτι αί άνωμαλίαι αvταί

λιτικής, ύπό τήν έννοιαν τής προστασίας τών έργα

άνέστειλαν τήν πρόοδον τής χώρας καί ώδήγησαν

ζομέvων, τόσον άπό άπόψεως άποδοχών δσον καί

πολλάκις εΙς έθνικάς περιπετείας.

άπό άπόψεως περιθάλψεως καί στέγης. Καί

Κατά τά τελευταία έτη, χάρις είς τήν σωφροσύ-
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νην του έλληνιιωu λαοu καί rήν πολιτικήν τών Κυ

τάς κατά τής 'Ελλάδος έπιθέσεις του. Τό μεγαλύτε

βερνήσεών μου, ή χώρα άπήλαυσε τών άγαθώv τής

ρον δμως άμάρτημα τής ήγεσίας τής 'Ενώσεως Κέν

κοινωνικής γαλήνης καί τής πολιτικής δμαλότητος.

τρου, μεγαλύτερο ν καί άπό τήν άνοικτήν συνεργασί

"Ήδη δμως, άπό διετίας, τά άγαθά aυτά άπειλοuνται.

αν, εlναι δτι κατήργησε τά δρόσημα μεταξύ τής

Τήν άπειλήν τήν ένσαρκώνει ή λεγομένη "Ενω

έθνικής δημοκρατικής Ιδεολογίας καί τής προπα

σις Κέντρου μέ τάς μεθόδους πολιτικής δράσεως τάς

γάνδας του κομμουνισμού. Υίοθετήσασα τά μόνιμα

δποίας χρησιμοποιεί.

συνθήματα τής 'Αριστερiiς, προεκάλεσε τοιαύτη ν

Οί άντίπαλοί μας, κατεχόμενοι άπό τό πάθος τής

σύγχυσιν ίδεών, ώστε νά κλονίζη τήν δημοκρατίαν.

έξουσίας καί μ ή δυνάμενοι νά φθάσουν είς aυτήν διά

'Αδίκως διαμαρτύρεται δ άρχηγός τής 'Ενώσεως

του λαοu, έπιχειροuν νά τήν έκβιάσουν. 'Ανίκανοι,

Κέντρου, δταν τόν καταγγέλλομεv διά συνοδοιπορί

διά λόγους προσωπικούς, νά συμμορφωθούν πρός

αν. Α ησμονεί δτι ήγήθη λαϊκών μετώπων, δτι συνε

τάς έπιταγάς του πολιτεύματος, έξαπέλυσαν λυσσώ

κρότησε μετωπικάς συγκεντρώσεις καί δτι εύρίσκε

δη έκστρατείαν κατά τής νομιμότητος καί τής γαλή

ται είς συνεχή έπαφήν καί διαπραγμάτευσιν μέ τήν

νης του τόπου. Βάλλουν μέ καταλυτικήν μανίαν

ΕΔΑ. Χαρακτηριστική ήτο ή προχθεσινή άποκάλυ

έναντίον δλων τών θεσμών τής χώρας, άπό τών σωμά

ψις του έκπροσώπου τής ΕΔΑ, δ όποίος κατήγγειλεν

των άσφαλείας καί τής δικαιοσύνης μέχρι καί του

δτι ή "Ενωσις Κέντρου έζήτησεν άπο τήν Άριστε

Στέμματος. VΕχουν άποδυθή είς μίαν άθλίαν έκστρα

ράν νά τήν ένισχύση έκλογικώς, μέ τήv ύπόσχεσιν

τείαν δυσφημήσεως τής 'Ελλάδος είς τό έξωτερικόν,

δτι, μετά τήν ήτταν τής ΒΡΕ, θά κανοvισθοuν

άποκαλοuντες αVτήν άστυνομικόν κράτος καί χώραν

ταξύ των λογαριασμοί. Τgύς πληροφορώ δτι οί λο

ol με

τοu παραπετάσματος. Καλλιεργούν πρός πiiσαν κα

yaριασμοί των θά παραμείνουν έκκρεμείς, διότι ή

τεύθυνσιν, καί ίδίως μεταξύ τής νεολαίας, τό πνεuμα

ΒΡΕ θά κερδίση τάς έκλογάς.

τής άναρχίας, μέ τά συνθήματά των περί aυτοδικίας

'Αλλά τό χειρότερον εlναι δτι χρησιμοποιούν είς

καί aυτοαμύνης. Μέ τά συνθήματα δέ aυτά, τά όποία

τήν έκστρατείαν των αύτήν ώς κύρια δπλα τήν δια

ένθυμίζουν τάς παραμονάς του συμμοριτοπολέμου,

βολήν καί τήν συκοφαvτίαν. Ούδέποτε πολιτικός

έξαπέλυσαν δμάδας τραμπούκων οί δποίοι, καταλύ

άρχηγός κατηγόρησε τόν άντίπαλόν του ώς ύπεύθυ

οντες τό κράτος, προσπαθούν νά τρομοκρατήσουν

νον πολιτικού έγκλήματος καί ήμφισβήτησε τήν

τούς πάντας. Καί τό χειρότερον δλων, προσπαθούν

προσωπικήν του έντιμότητα. Ούδέποτε πολιτική πα

νά καλλιεργήσουν τά πάθη του λαοu καί νά έπαναφέ

ράταξις έχρησιμοποίησε κοινούς έγκληματίας διά

ρουν τήν χώραν είς τό κλίμα του παλαιοu έθνικοu

νά σκηνοθετήση βαρείας κατηγορίας έναντίον τής

διχασμού.

Κυβερνήσεως τής χώρας.

Ή έξαλλος καί μηδενιστική αυτή πολιτική, τήν

'Ως πρός τάς προσωπικάς ύβρεις του άρχηγοu

δποίαν έχει έγκαινιάσει ή ήγεaία τής 'Ενώσεως

τής 'Ενώσεως Κέντρου, τάς άντιπαρέρχομαι μέ πε

Κέντρου, άποτελεί σοβαρώτατον κίνδυνον διά τό

ριφρόνησιν. Διότι μόνον αίσθημα βαθυτάτης άηδίας

μέλλον τής χώρας. Κίνδυνον, τόν δποίον πρέπει νά

εlναι δυνατόν νά προκαλέσουν είς οιΌνδήποτε πολι

άντιληφθοuν δλοι

ol νομιμόφρονες

"Ελληνες πολί

τισμένοv άνθρωπο ν.

v Αλλωστε,

τήv άρετήν καί τήν

ται, καί lδίως οί όπαδρί τής 'Ενώσεως Κέντρου, οί

ίκανότητα τών πολιτισμένων άνδρών είς τήν δημο-

δποίοι καί πατριωτισμόν έχουν καί τήν προκοπήν

' κρατίαν τήν κρίνει ό λαός. Εlναι δέ γνωστή ή κρίσις

του τόπου έπιθυμοuν.

'Η καθιέρωσις τών μεθόδων

aυτών θά έχη όλεθρίας συνεπείας διά τόν τόπον. Θά

του έλληνικοu λαοu τόσον διά τόν δμιλοuντα δσον
καί διά τόν άρχηγόv της 'Ενώσεως Κέντρου.

θέση, έάν δέν έθεσεν ήδη, έν κινδύνω τήν γαλήνην

Άλλά τό θλιβερώτερον, εlς τήν περίπτωσιν aυ

καί τό έλεύθερον πολίτευμα τής χώρας. Θά δυσφημή

τήν, εlναι δτι ούτε καί δ άρχηγός τής ΕΚ πιστεύει είς

ση τήν 'Ελλάδα είς τό έξωτερικόν καί θά κλονίση τό

τάς ύβρεις καί τάς συκοφαντίας, τάς όποίας έκτοξεύ

διεθνές της κuρος. Θά άποθαρρύνη τάς ξ ένας έπενδύ

ει έναντίον μου. Διότι, έάν έπίστευε, δέν θά έπεδίω

σεις, διά τών δποίων έπιδιώκομεν τήν άνάπτυξιν τής

κεν έπιμόνως, μέχρι τής άνοίξεως του

1961,

νά μετά

Kaf θά έκμηδενίση τάς δυνατότητας

σχη τής Κυβερνήσεώς μου καί νά συμπράξη έκλογι

πού μiiς προσφέρει ή Κοινή 'Αγορά. τέλος, θά άπο

κώς μέ τήν ΒΡΕ. Τοuτο καί μόνον εlναι άρκετόν διά

θρασύνη τόν κομμουνισμόν καί θά τόν καταστήση

νά κριθή ή ποιότης τών καταγγελιών του.

οίκονομίας μας.

ίκανόν νά άπειλήση καί πάλιν τήν γαλήvην καί τήν
άσφάλειαν τής χώρας.

'Ο Χαρίλαος Τρικούπης, ύβριζόμενος καί συκο
φαντούμενος άπό τούς άντιπάλους του, εlπε κάποτε

"Ηδη ή ΕΔΑ έκμεταλλεύεται τά άναρχικά συνθή

πρός αύτούς: «Βυθίζεσθε μέχρι του πυθμένος εlς τόν

ματα καί τάς πρωτοβουλίας του άρχηγοu τής ΕΚ, διά

βόρβορον, μέ τήν έλπίδα δτι έστω καί μία σταγών έξ

νά άναπτύξη έκ του άσφαλοuς τήν άνατρεπτικήν της

aυτοu θά έκτι ναχθή έπί τών άντιπάλων σας>>. 'Η φρά

δραστηριότητα. 'Ο δέ διεθνής κομμουνισμός χρησι

σις aυτή ίCτχύει άπολύτως ιrαί διά τούς ίδικούς μου

μοποιεί τάς συκοφαντίας τής 'Ενώσεως Κέντρου είς

ύβριστάς.
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δπως έγώ τήν aντιλαμβάνομαι. Καί εlμαι ήδη aπολύ

Πολίται τών 'Αθηνών,

'Αποτελεί θλιβεράν ίστορικήν διαπίστωσιν τ6

τως βέβαιος δτι θά μοv τήν δώση.

'Αθηναίοι,

γεγον6ς δτι ήμείς ο{ UΕλληνες κατά περι6δους κατα

Al περιστάσεις εlναι

στρέφομεν οί ίδιοι δ, τι μέ μ6χθους καί θυσίας έδημι

κρίσιμοι καί δέν συγχωρούν

ουργήσαμεν. Τ6 θλιβερ6ν αύτ6 φαιν6μενον δέν πρέ

πειραματισμούς. Τ6 δίλημμα, τ6 δποίον μaς θέτει ή

πει νά έπαναληφθή. Ή γενεά μας θά εlναι aναξία τής

ζωή, aποκλείει τήν στασιμ6τητα. ΥΗ θά προχωρή

έλληνικής lστορίας, έάν έπιτρέψη εlς μίαν δράκα

σωμεν πρ6ς τήν δριστικήν κατάκτησιν τής εύημερί

aρχομανών νά διαταράξη τήν γαλήνη ν του τ6που καί

ας ή θά όπισθοδρομήσωμεν, καtαρρέοvτες. 'Ημείς

νά aνακ6ψη τήν πp6οδον αύτοv.

σaς προσφέρομεν τ6 πρώτον. Οί aντίπαλοί μaς σaς

Διανύομεν aποφασιστικήν περίοδον τοv έθνικοv

μας βίου. 'Απ6 σaς έξαρτaται ή κατοχύρωσις τών

ύπ6σχονται τ6 δεύτερον. 'Η έκλογή δέν ε!ναι δύ
σκολος.

έπιτευγμάτων τής χώρας, ή συνέχισις τής προ6δου

καί ή έξουδετέρωσις τών κινδύνων πού τήν aπειλούν.
'Α ναλογισθήτε

τάς θυσίας καί τ6ν μ6χθον πού

έχρειάσθησαν, διά νά φθάσωμεν εiς τ6 σημεριν6ν

σημείον. Σταθμίσατε τούς κινδύνόυς, τούς δποίους
συσσωρεύει μέ τήν μηδενιστικήν της πολιτικήν ή
ΕΚ, καί καταστήσατέ την, διά τής ψήφου σας, aνί
κανον νά βλάψη τ6 έθνος. 'Η συντριπτική καταδίκη
τών μεθ6δων της, χρ6νιον πολιτικ6ν πρ6βλημα, τ6
δποίον aντιμετωπίζει ή χώρα μας, θά παραδειγματί
ση τούς νεωτέρους καί θά δδηγήση εiς τήν δημιουρ
γίαν νέας καί ύγιοvς aντιπολιτεύσεως, τήν δποίαν
τ6σην aνάγκην έχει δ τ6πος.

ΥΗδη, δπως έτ6νισα καί προηγουμένως, διαγρά-

. φονται

σαφώς α{ δυνατ6τητες δι

'

ένα καλύτερον

μέλλον. Εlςiείρας σας εύρίσκεται τ6 μέλλον αύτ6.
Σείς θά τ6 διαμορφώσετε, σείς θά τ6 κατοχυρώσετε,

σείς θά τ6 χαρήτε. 'Εάν κατά τά προσεχή έτη διατη
ρηθή ή έσωτερική γαλήνη καί ή πολιτική καί ο/κο
νομική σταθερ6της, ή 'Ελλάς θά καταστfί συντ6μως
όργανικ6ν τμήμα τής Εύρώπης. Βασίμως ύπολογίζω
δτι τ6 κατά κεφαλήν έθνικ6ν εlσ6δημα, τ6 δποίον

aπ6

230

δολλάρια τ6

1955,

aνήλθεν έφέτος εiς

400,

θά προσεγγίση έντ6ς τών προσεχών τεσσάρων έτών
τά

500 δολλάρια.

'Εμπιστευθήτε τήν 'Ελλάδα εlς τήν 'Εθνικήν Ρι
ζοσπαστικήν "Ενωσιν>>.

Θά εύρίσκεται δηλαδή εlς τ6 έπίπε

δον, εlς τ6 δποίον εύρίσκετο πρ6 όλίγων μ6λις έτών
τ6 εlσ6δημα τής 'Ιταλίας καί τής Αύστρίας. Εiς τήν
μακράν ζωήν του έθνους, διά πρώτην φοράν παρου
σιάζεται ή μεγάλη αύτή δυνατ6της, τής δποίας ή

aξιοποίησις aποτελεί ίστορικ6ν χρέος τής γενεάς
μας.

3

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1963

Διεξάγονται

oi

βουλευτικές έκλογές.

Σύμφωνα με τά έπίσημα άποτελέσματα, σέ σύνο

/00 4.667.154

εγκυρων ψηφοδελτίων, ή UΕνωση Κέν

τρου λαμβάνει

1.962.079, (42,04%), ή 'Εθνική Ριζο
1.837.377 (39,37%), ή 'Ενιαία
Δημοκρατική 'Αριστερά 669.267 (14,34%) καί τό
Κόμμα των Προοδευτικών 173.981 (3, 73%), έν& τό
σπαστική

'Ένωσις

σύνολο των άνεξαρτήτων καί μεμονωμένων υποψη
φίων δέν ξεπέρασε τίς
λισε

138

22.093 (0,47%). 'Η ΕΚ έξασφά
132, ή ΕΔΑ 28 καί τό κόμμα
μόλις 2.

εδρες, ή ΕΡΕ

τ&ν Προοδευτικών

'Από τά πρώτα, έξ άλλου, άποτελέσματα τ&ν
τμημάτων

των

στρατιωτικών

καί

των

δημόσιων

υπαλλήλων, προέκυψε ότι ή. ΕΡΕ ελαβε ποσοστό
65%, ή ΕΚ 30% καί τά υπόλοιπα κόμματα 5%.
·Ο Κ. Καραμανλής, σέ δήλωσή του πρός τούς

δημοσιογράφους, τόνισε ότι «ώς δημοκρατικός ήγέ
της, θά άποδεχθfϊ τήν έτυμηγορίαν του λαου, όποια
καί άν είναι», έν& δ Γ. Παπανδρέου δήλωσε δτι θεω
ρεί τά άποτελέσματα των έκλογ&ν ώς «θρίαμβον τfjς
ΕΚ καί του άνενδότου άγ&νος».

Μιά πρώτη γενική άποτίμηση του έκλογικου
άποτελέσματος περιέχεται σέ κύριο άρθρο τfjς έφη
μερίδας «Καθημερινή»:
'Ενώ συνεχίζεται εΙσέτι ή διαλογή των ψηφοδελτίων,

δέν εΙναι βεβαίως δυνατόν νά συναχθοuν συμπεράσματα

'Αθηναίοι,

άσφαλή περί τής έκλογικής δυνάμεως των άνταγωνισθέν

'Υπηρέτησα τ6ν τ6πον έπί μακρ6ν χρ6νον. Καί

των κομμάτων καί περί τής φυσιογνωμίας τής αύριανής

τ6ν ύπηρέτησα μέ πίστιν καί έντιμ6τητα.

Βουλής . 'Εκείνο τό δποίον φαίνεται μaλλον ώς τό πιθανώ

φερα aσφάλειαν, σταθερ6τητα καί

Tov προσέ
πρ6οδον. Tov

τερον εΙ ναι δτι κανέν έκτων δύο μεγάλων κομμάτων δέν θά

προσέφερα δηλαδή δ, τι δύναται νά ζητήση ένας λα6ς
aπ6 , τήν Κυβέρνησίν του.
ΥΗδη, προκειμένου νά συνεχίσω καί νά δλοκλη
ρώσω τ6 έργον μου, έζήτησα aπ6 τ6ν έλληνικ6ν λα-

6ν δύναμιν ηύξημένην. Καί τήν έζήτησα δχι διά νά
lκανοποιήσω τήν φιλοτιμίαν μου. Τήν έζήτησα καί
τήν ζητώ, δι6τι άνευ αύτής θά μοv εlναι δύσκολο νά
έκπληρώσω τήν aποστολήν μου aπέναντι του λαοv,

δυνηθή νά συγκεντρώση τήν αύτοδύναμον πλειοψηφίαν
των έδρών, διά νά σχηματίση Κυβέρνησιν μονοκομματι
κήν. 'Η συνεργασία θά έπιβληθή καί ένδέχεται τοuτο, έάν
κυριαρχήση αίσθημα εύθύνης καί πατριωτισμοί), νά συμβά

λη άποτελεσματικώτερον άπ' δ, τι δήποτε άλλο εlς τόν κα
τευνασμόν τών κομματικών παθών καί εlς τήν πολιτικήν

δμαλότητα του τόπου .
'Αλλ' ένώ αύτή φαίνεται μέχρι τής ό>ρας ή έκλογική

κατάστασις, δέν έπιτρέΠεται νά παρέλθη άπαρατήρητος ή
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~μφανής κάμψις τής ΕΔΑ είς όλόκληρον σχεδόν τήν χώ

τος ήταν νά μ ή φέρει πλειοψηφία δ Καραμανλής. ·Η

ραν. Οί έκλογείς ο{ όποίοι παρεσύροντο άλλοτε άπό τά

δλη δραστηριότητά της ήταν έναρμονισμένη μέ τό

δημαγωγικά κηρύγματα τής ν Ακρας 'Αριστερaς, τήν έγ

πvεvμα αύτό καί τήν έπιβεβαίωσή της άπετέλεσαν

καταλείπουν, στρεφόμενοι πρός c'iλλας κατευθύνσεις. Πρό

πάμπολλα περιστατικά πού έτίθεντο r ύπ' όψι ν μου

δηλον ε{ ναι ότι τό μεγαλύτερον ποσοστόν των έπηρεαζομέ
νων άλλοτε uπό τής ΕΔΑ έψήφισε τούς συνδυασμούς τής
·Ενώσεως Κέντρου . Καί είς τοuτο άσφαλώς όφείλεται καί
ή διόγκωσις των ψήφων της παρατάξεως αύτης είς περιφε
ρείας πού άλλοτε ή δύναμις τής ΕΔΑ εκαμνε αίσθητήν τήν
ϋπαρξίν της είς ίδίους συνδυασμούς . 'Αλλ' ε{ ναι τοuτο
κέρδος διά τόν τόπον. Καί έλπίζομεν ότι ή ήγεσία τής ΕΚ
θά άντιληφθή τήν βαρείαν εύθύνην ή όποία έμπίπτει είς

κατά τίς περιοδείες. Τό γεγονός αύτό τό άπεκάλυψε
άλλωστε καί δ ίδιος δ Μαυρομιχάλης στήν άξιοθρή
νητη τηλεφωνική του συνομιλία μέ τόν διευθυντή

τής«' Αθηναϊκής», διαβεβαιώνοντας αύτόν δτι ή Κυ
βέρνησίς του συνέβαλε στό σάρωμα του Καραμανλή.
δ. Τόν Φεβρουάριο τοv

1963,

δ διάδοχος έπισκέ

φθηκε τόν Π. Κόκκα στό νοσοκομείο δπου ένοση

αύτήν, όπως διατηρήση τούς άποχωρήσαντας άπό τήν πα

λεύετο, καί του εlπε δτι πρέπει ή άντιπολίτευση νά

ράταξιν τής άνταρσίας καί τούς ποδηγετήση έντός των

μή συνεχίσει τίς έπιθέσεις της κατά τοv Στέμματος,

έθνικών πλαισίων.

•Η

γιατί δ βασιλεύς σκέπτεται μέν νά έπιδιώξει κάποια

'Εθνική Ρίζοσπαστική UΕνωσις δέν λαμβάνει άπό

τάς χθεσινάς έκλογάς τό ποσοστόν των ψήφων είς τό όποί

ον ijλπισεν. 'Αλλά τό φαινόμενον δέν ε{ναι οϋτε παράδο

ξον οϋτε άσύνηθες είς τάς δημοκρατικώς κυβερνωμένας
χώρας. 'Ένα κόμμα -τό ίσχυρότερον έπί σειράν έτών- τό

όποίον εδωσε είς τόν τόπον τρείς Κυβερνήσεις, δέν ήτο
δυνατόν νά μήν uποστη τήν φυσιολογικήν φθοράν πού ε{ ναι

έκτόνωση τής καταστάσεως, δέν θά ήθελε δμως νά
φανεί δτι τό κάμει ύπό πίεση.
νΕχω τήν έντύπωση δτι δλα αύτά έγένοντο έν

άγνοία του βασιλέως Παύλου. Άλλά νομίζω δτι καί
ή βασίλισσα καί δ διάδοχος ένήργησαν δπως ένήρ
γησαν, όχι τόσο άπό έχθρότητα έναντίον μου, άλλά

τό μοιραίον παρακολούθημα της έπί μ~αν συνεχή όκταετί

έπειδή καταπονήθηκαν άπό τίς έπιθέσεις τής άντι

αν άσκήσεως τής έξουσίας. 'Αλλά τά όλίγα ποσοστά κατά

πολιτεύσεως καί πίστευαν δτι μέ τήν ίκανοποίηση

τά όποία υπολείπεται άπό τήν δύναμιν πού διέθετε, δέν

τών άντιπάλων μου θά άπομακρύνουν τούς κινδύ

μεταβάλλουν τό γεγονός ότι έξακολουθεί νά ε{ ναι ενα μέγα

νους,

καί ίσχυρόν κόμμα, τό όποίον θά δυνηθη νά διαδραματίση

Στέμμα. ΝΕπεισαν προφανώς καί τόν βασιλέα δτι ή

βαρύνοντα ρόλον είς τήν έξέλιξιν των πολιτικών πραγμά

των του τόπου 28 •

πού ύπαγόρευσε στό Παρίσι, δ Κ. Καραμανλής άνα
φέρεται στά άποτελέσματα τών έκλογών, σέ συνδυα

σμό μέ τή σχετική άνάμιξη του Στέμματος:
«Μετά τήv άποχώρησή μου άπό τήv πολιτική καί
τήv έγκατάστασή μου στή Γαλλία, πληροφορήθηκα
δτι τό Στέμμα άvεμίχθη στίς έκλογές του

1963 έvαv

τίοv μου. Τήv πληροφορία αύτή έπεβεβαίωσαv τά

άκόλουθα γεγονότα:

•Ο Στ.

κατά τήν άποψή τους άπειλοvσαv τό

πολιτική τής έκτονώσεως μέ τή μέθοδο τών παραχω
ρήσεων πρός τήν άντιπολίτευση έξυπηρετοvσε όχι

Σύμφωνα μέ μεταγενέστερη καταγραφή άπόψεων,

α.

ol δποίοι

μόνο τά συμφέροντα του Στέμματος άλλά καί τά γε
νικώτερα συμφέροντα τής χώρας.

Ol άντιθέσεις μου μέ

τό Στέμμα πού άνέφερα πα

ραπάνω, διευκόλυναν καί τήν έπικράτηση τής ΕΚ, ή
δποία, πολιτευομένη κατά τρόπο άδίστακτο, τήν έπε
δίωξε μέ δύο κυρίως μέσα: Πρώτον, μέ τήν τρομο
κράτηση του Στέμματος καί τή δημιουργία διαστά

σεως μεταξύ αύτοv καί τοv κόμματός μου καί, δεύτε
ρον, μέ τήν άναζωπύρωση τών παθών τοv έθνικοv

διχασμού του

1915.

Στούς δυό αύτούς πόλους στηρί

Νιάρχος μέ διεβεβαίωσε δ τι λίγες μέρες

χθηκε δ σκηνοθετημένος 'Ανένδοτος 'Αγώνας καί

πρίv άπό τίς έκλογές, δ κ. Ποταμιάvος τοv έμπιστεύ

γι' αύτόν άκριβώς τόν λόγο ή έκλογική έπιτυχία του

θηκε δτι ή γραμμή τώv άνακτόρων ε{ναι νά μήν πάρει

ύπήρξε συγχρόνως καί τό Βατερλώ τοω?9.

πλειοψηφία δ Καραμανλής.

Ό ίδιος έπίσης τοv

άνεκοίνωσε δτι δ βασιλεύς Κωνσταντίνος, μόλις

'Η εκβαση τών έκλογών άποτέλεσε εκπληξη γιά

άνήλθε στό θρόνο, συνέστησε στόν Π. Κανελλόπου

τή διεθνή κοινή γνώμη, ή όποία, πέρα άπό τήν άνα

λο νά άλλάξει τήv όνομασία τής ΒΡΕ, γιά νά μήν

φορά στά γεγονότα, έπεδίωξε άκόμη νά έρμηνεύσει

θυμίζει τόν Καραμανλή.

τό φαινόμενο τής πρώτης έκλογικής ijττας του Κ.

β.

'Από τόν Β. Καρδαμάκη καί τόν Καραχάλιο

πληροφορήθηκα δτι ή βασίλισσα, έκτός άπό τίς

δδηγίεςτίς δποίες έδωσε στίς όργανώσεις πού τελού
σαν ύπό τήν έπιρροή της, νά καταψηφισθεί ή ΒΡΕ,
συνέστησε καί σέ δρισμένους βιομηχάνους νά ένι
σχύσουν οlκονομικώς τήν ΕΚ.
γ. Ή Κυβέρνησις Μαυρομιχάλη, έπηρεαζόμενη
προφανώς άπό τό πνεύμα αύτό, εlχε καλλιεργήσει
εύρύτατα τήν έντύπωση δτι ή έπιθυμία του Στέμμα-

Καραμανλή.

Οί <Πi'mes» έπεσήμαναν:
0{ έκλογές

της Κυριακης ήταν, κατά γενική όμολογία,

ο{ πλέον άδιάβλητες στήν έλληνική ίστορία. Δέν πρόκει

ται συνεπώς νά uπάρξουν καταγγελίες των ήττημένων περί
νοθείας, οί όποίες άπερρόφησαν τόσο χρόνο καί πολιτική

ένέργεια, κατά τά δύο τελευταία χρόνια, πού μεσολάβησαν
άπό τίς προηγούμενες έκλογές. Αύτό άποτελεί σημαντικό
θετικό παράγοντα. 'Αλλά τό κυριότερο άρνητικό στοιχείο
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τής καταστάσεως εΙναι δτι κανένα κόμμα δέν κατάφερε νά
κερδίσει &πόλυτη πλειοψηφία ούτε μπορεί νά &ποτελέσει
τόν πυρήνα ενός συνασπισμοί) κυβερνητικής πλειοψηφίας.
ΕΙναι ίδιαιτέρως &τυχές τό γεγονός δτι ο{ Προοδευτικοί,
ύπό τήν ήγεσία του κ. Μαρκεζίνη, δέν πήγαν καλά καί

επομένως δέν &ποτελοuν βαρύνουσα δύναμη στή νέα κατά
σταση. 'Ύστερα &πό όκτώ χρόνια πρωτοφανοuς σταθερό
τητας, ή ελληνική πολιτική φαίνεται νά ~πιστρέφει στήν
συνηθισμένη κατάσταση ρευστότητας.
Γιά τόν κ. Καραμανλή τό &ποτέλεσμα δέν μπορεί παρά

νά ε{ναι ~πώδυνο, καί ή &πόφασή του νά &ποσυρθεί &πό
τήν πολιτική &ντανακλa μιά φυσιολογική &πογοήτευση.
nΕχασε περισσότερους ψήφους &πό δσους ύπολόγιζε, καί

αότή ή &πώλεια δέν του άξιζε.

· )' πηρέτησε

σωστά τήν

'Ελλάδα καί τήν Εόρώπη, &ναλαμβάνοντας τήν &ρχή μετά

τό κενό ~ξουσίας πού άφησε ό θάνατος του στρατάρχη
Παπάγου. Οίκοδόμησε τό κόμμα του καί τή φήμη του πλάι
πλάι καί διατήρησε τή φιλία μέ τή Βρετανία παρά τή διέ
νεξη γιά τό Κυπριακό. Τό γεγονός ώστόσο δτι εχασε μιά

μερίδα τών ψηφοφόρων του, όφείλεται ~ν μέρει σέ δικό του
σφάλμα.

nΕδειχνε όλοένα καί μεγαλύτερη &διαλλαξία

στούς τρόπους, άν όχι καί στίς προθέσεις. Κατά τήν τελευ
ταία περίοδο τής πρωθυπουργίας του, συνέβησαν δυσάρε

στα περιστατικά, μεταξύ τών όποίων ή &μφισβητούμενη
~κλογή ενός προκαθήμενου τής ελληνικής 'Εκκλησίας
καί ή δολοφονία ενός βουλευτή τής 'Αριστερaς.Αότά δημι
ούργησαν δυσάρεστες ~ντυπώσεις καί ~νίσχυσαν τήν &νή

συχη ~πιθυμία του κόσμου νά ~πιδιώξει τήν &λλαγή πρός
χάριν τής &λλαγής καί μόνο.
'Απ' αότή τήν ~κλογική &ναστάτωση ~πωφελήθηκε κυ
ρίως ό κ. Παπανδρέου. Τό κόμμα τής · Ενώσεως Κέντρου,
ύπό την ήγεσία του, ξεπέρασε τή Ριζοσπαστική VΕνωση

του κ. Καραμανλή. Τό &ποτέλεσμα αότό διαλύει εναν &πό
τούς κινδύνους πού ~πεκαλοuντο κατά κόρον δλα τά κεν
τρώα κόμματα -δτι ή μακρόχρονη παραμονή τής ΕΡΕ

στήV ~ξουσία εΙχε ώς &ποτέλεόμα τήν πόλωση τής ελληνι
κής πολιτικής ζωής, έξαφανίζοντας τά πάντα &νάμεσα σ'
ενα ίσχυρό δεξιό κόμμα, πού γινόταν όλοένα πιό αόταρχι
κό, καί στήν κομμουνιστική 'Αριστερά &πό τήν άλλη. ·Α

ποδείχτηκε λοιπόν τώρα δτι ύπάρχει θέση γιά τό Κέντρο
στήν ελληνική πολιτική καί επομένως ύφίσταται &ξιόπι

στη μ ή κομμουνιστική ~ναλλακτική λύση &ντί τής Δεξιaς .
'Ο κ. Παπανδρέου εΙναι εμπειρος πολιτικός, εχοντας
διατελέσει πρωθυπουργός τήν έποχή τής &πόπειρας των
κομμουνιστών νά καταλάβουν τήν ~ξουσία. 'Υπάρχουν
πολλά ίκανά πρόσωπα στίς τάξεις τοu κόμματός του. Τό

έρώτημα εΙναι πόσο &ποτελεσματικά θά δουλέψουν ώς σύ
νολο. Τό μέγιστο τής πρόσφατης δραστηριότητάς τους

ύπήρξε &ρνητικό -έναντίον τής ΕΡΕ καί έναντίον του θρό
νου, ή έν πάση περιπτώσει έναντίον αότοu πού θεωροuσαν

ύποστήριξη των &νακτόρων πρός τή Δεξιά. Αότή ή' κληρο
νομιά δέν πρόκειται νά τούς βοηθήσει στήν προσπάθειά
τους νά συγκροτήσουν μιά Κυβέρνηση κοινωνικά καί οί
κονομικά &ποτελεσματικότερη &πό τίς Κυβερνήσεις του κ.

Καραμανλή. Γνωρίζοντας δτι ή έπιτυχία της όφείλεται έν

'Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό ήταν καί τό σχετικό
<'iρθρο τοί>

«Time»:

Οί Μοίρες τιμωροuσαν τούς ήρωες στήν &ρχαία 'Ελλά

δα, δταν ύπέπιπταν στό ιiμάρτημα τής ϋβρεως. Τήν προη
γούμενη βδομάδα, ο{ 'Έλληνες ψηφοφόροι κατεψήφισαν

τόν πιό έπιτυχημένο πρωθυπουργό στήν ιστορία τής χώ
ρας, τόν ώραiο καί δυναμικό Κωνσταντίνο Καραμανλή, ό

όποίος ε{χε διαβεί τό δριο τής ϋβρεως, δταν δήλωσε σ'
εναν προεκλογικό του λόγο: «'Ο πραγματικός πολιτικός
ήγέτης δέν χρειάζεται τό λαό. 'Ο λαός χρειάζεται τόν πρα
γματικό πολιτικό ήγέτψ>.

Κατά τή διάρκεια τής όκτάχρονης πρωθυπουργίας του,
ό Καραμανλής «μεταμόρφωσε», κατά τή δική του εκφραση,
τήν 'Ελλάδα, «&πό &νατολίτικο χωριό σέ εόρωπαϊκή χώ
ρα». »Εφερε τήν 'Ελλάδα στήν Κοινή 'Αγορά ώς συνδεδε

μένο μέλος, εχτισε φράγματα καί άνοιξε δρόμους. 'Η με
ταποιητική παραγωγή γνώρισε μιά έντυπωσιακή μέση αύ

ξηση

8% τό

χρόνο, κατά τήν παρελθοuσα δεκαετία, τό δη

μόσιο &ποθεματικό ~κτινάχτηκε κατά 400%, ένώ τά είσοδή
ματα ύπερδιπλασιάστηκαν -έν μέρει χάρη στόν τουρισμό,
πού φέτος ε{χε τζίρο γύρω στά

90

εκατομμύρια δολλάρια.

'Υπάρχουν βέβαια καί σκοτεινά σημεiα σ' αότή τή λαμ
πρή είκόνα -κάπου

100 χιλιάδες νεαροί 'Έλληνες μετανά

στευσαν στή Δυτ . Γερμανία γιά νά βροϋν δουλειά, ~ν& ή
φτώχεια κυριαρχεί στά πρωτόγονα όρεινά χωριά τής χώ

ρας. Στήν 'Αθήνα βλέπει κανείς &κόμα πλανόδιους μικρο
πωλητές νά προσφέρουν σφουγγάρια, μπανάνες καί φιστί
κια, &λ_λά σήμερα περπατοuν κάτω &πό φωτεινές έπιγραφές

μέ νέον, πού &ποκαλύπτουν τή διεθνοποίηση μιaς όλοένα
~κσυχρονιζόμενης οίκονο'μίας: ΙΒΜ,

Siemens, Haig, Diners

Club.
'Αταλάντευτα &ντικομμουνιστής καί φιλονατοϊκός, ό
Καραμανλής &νέδειξε τή δεξιά

'Εθνική Ριζοσπαστική

'Ένωση σέ ίσχυρό κόμμα καί πρόσφερε στήν 'Ελλάδα τήν

μακρότερη περίοδο πολιτικής σταθερότητας κατά τή σύγ
χρονη έποχή. 'Υπήρξαν ώστόσο διαμαρτυρίες, δταν ό Κα
ραμανλής έπανεξελέγη γιά τέταρτη φορά τό

1961,

δτι ή

&στυνομία στήν ϋπαιθρο εΙχε τρομοκρατήσει τούς ψηφοφό

ρους. Μολονότι πολλά &πό τά ~κλογικά παρατράγουδα εΙ
χαν προκληθεί σκόπιμα &πό τούς &ριστερούς, πολλοί &ρι
στεροί βουλευτές του 'Εργατικοu κόμματος καί άλλοι

σύμμαχοί τους στό ~ξωτερικό πείστηκαν δτι ή · Ελλάδα
τελοϋσε ύπό καθεστώς τυραννίας. Τόν περασμένο 'Ιούνιο,
δταν ό βασιλιάς Παϋλος καί ή βασίλισσα Φρειδερίκη
&πέρριψαν τή συμβουλή του Καραμανλή νά ματαιώσουν

μιά ~πίσήμη έπίσκεψη στή Βρετανία, γιά νά &ποφύγουν
τόν κίνδυνο των διαδηλώσεων &πό &ριστερούς, ό πρωθυ

πουργός παραιτήθηκε μέ μιά ~ντυπφσιακή κίνηση3ι.
'Η έπιθεώρηση

«Economist»,

σέ δημοσίευμα μέ

τόν i:ίτλο: «Σέ πιό βαθιά νερά», έπεσήμαινε τόν κίν
δυνο τfίς πολιτικής άστάθειας, πού ήδη διαφαινόταν,
καί κατέληγε στό συμπέρασμα:
'Η μετεκλογική κατάσταση εχει &ναπαραγάγει τήν &στά

μέρει σέ ψήφους προερχόμενους &πό τήν άκρα 'Αριστερά,

θεια πού χαρακτήριζε τίς &ρχές τής δεκαετίας του

ή 'Ένωσις Κέντρου ίσως μπεί στόν πειρασμό νά &ποδυθεί

-μέ μιά σημαντική διαφορά. Τότε οί κλυδωνισμοί τής πο

σέ δημαγωγικούς τυχοδιωκτισμούς. Κάτι τέτοιο θά προσέ

λιτικής &στάθειας ήταν λιγότερο .αίσθητοί έπειδή ή

φερε κακές ύπηρεσίες στή χώρα3ο.

δα δεχόταν άφειδώς &μερικανική βοήθεια. Σήμερα ή

1950

• Ελλά
· Ελ-
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λάδα στέκεται μόνη της, παλεύοντας νά προετοιμαστεί γιά

τοϋ στρατάρχη Παπάγου, πού συνεχίστηκε σχεδόν έπί

τή μελλοντική της ~νταξη στήν Κοινή 'Αγορά. Μιά παρα

όκταετία μέ στ'όχο τή σταθεροποίηση καί τήν οίκονομική

τεταμένη περίοδος άστάθειας μπορεί νά άποσπάσει τή χώ

άνοικοδόμηση, ήταν πράγματι ή άρχή μιάς νέας πορείας, ή

ρα άπό τό έπείγον ~ργο τής ταχείας οίκονομικής προόδου 32 •

άν ή χώρα θά μείνει πιστή σέ μιά παράδοση, ή όποία σημα

Τόν 'ίδιο κίνδυνο διέβλεπε καί ή

«Monde»,

σέ κύ

ριο aρθρο της μέ τό χαρακτηριστικό τίτλο: «Μιά

περίοδος άστάθειας», στίς

5

Νοι;μβρίου καί, στήν

'ίδια~ εκδοσή της, σκιαγραφουσε τό «πορτραίτο» του

δευόταν έπί δεκαετίες άπό κυβερνητικές κρίσεις, πραξικο
πήματα, έμφύλιους πολέμους καί αυλικές ίντριγκες.

'Η παραίτηση τής Κυβερνήσεως Καραμανλή, ή όποία
έπιβλήθηκε στίς

11

'Ιουνίου, εΙ χε ώς αίτία, άν παραβλε

φθεί ή άμεση άφορμή τοϋ άμφιλεγόμενου ταξιδιοϋ στήν
'Αγγλία, τήν άσυνήθιστα μεγάλη έκλογική έπιτυχία τοϋ

Κ. Καραμανλή, ώς έξής:

Καραμανλή τό

1961.

Τότε άκριβώς έγκαινιάστηκε άπό μία

Πενηνταέξι χρόνων, ψηλός, μέ ζωηρό βλέμμα κάτω άπό

κατηγορία' Ελλήνων πολιτικών, πού ~βλεπαν ώς ουσία τής

δασιά φρύδια, πού άποτελοϋν τό άγαπημένο μοτίβο τών

έλληνικής δημοκρατίας τή συνεχή έναλλαγή Κυβερνήσε

γελιογράφων. 'Η φυσιογνωμία τοϋ Κωνσταντίνου Καρα

ων, μιά συκοφαντική έκστρατεία κατά τοϋ ίδιου καί τοϋ

μανλή ε{ ναι άπό κείνες πού προκαλοϋν τή συμπάθεια ή τήν

μονοκομματικοϋ Κράτους πού ε{χε δήθεν έγκαθιδρύσει .

άποστροφή χωρίς καμιά ένδιάμεση άπόχρωση. Λίγοι άν

νlσως νά εΙ ναι γεγονός δτι ή

θρωποι στήν ·Ελλάδα, κατά τή διάρκεια τής περασμένης

ΗΕνωση (ΕΡΕ) ενεργοποίησε ποϋ καί ποϋ τόν κομματικό

πεντηκονταετίας, -μέ έξαίρεση τόν 'Ελευθέριο Βενιζέλο

της μηχανισμό γιά τήν έκλογική νίκη. Τό ποσοστό όμως

-θαυμάστηκαν καί μισήθηκαν όσο δ γιός δασκάλου άπό

τοϋ δήθεν έπηρεασμοϋ των έκλογέων δέν υπερέβαινε σέ

τή Μακεδονία, πού άπώλεσε τήν πρωθυπουργία ϋστερα

δποιαδήποτε περίπτωση τό

άπό όκτώ χρόνια χωρίς διακοπή.

τοϋ Καραμανλή πού ε{χε φθάσει τά

2-3%,

'Εθνική

Ριζοσπαστική

σέ σύνολο ψήφων υπέρ

51%.

'Οκτώ χρόνια στήν έξουσία σέ μιά χώρα όπου ή κυ

Μολοντοϋτο, ή έπιτυχία τής έκστρατείας πού άνέλαβε

βερνητική άστάθεια άποτελοϋσε έπί μακρόν τόν κανόνα.

δ 75ετής Παπανδρέου καί τό Κέντρο γιά τή δήθεν άποκατά

Τό κυριότερο ε{ ναι ότι πρόκειται yιά ~ναν άνθρωπο προερ

σταση τής δημοκρατίας, μέ τή συμπαράσταση καί τοϋ

χόμενο άπό τόν άνώνυμο κόσμο, χωρίς οίκογενειακές δια

κομμουνιστικοϋ προσανατολισμοϋ ΕΔΑ, ~γκειται στό γε

συνδέσεις οϋτε περιουσία , μέ σπουδές ciπλώς στό πανεπι

γονός δτι, κατά τά δύο τελευταία χρόνια τής διακυβερνή

στήμιο τής Θεσσαλονίκης. Ε{ναι χαρακτηριστικό ότι,

σεώς του, δ Καραμανλής πήρε πολύ στά σοβαρά τίς εναν

ώσπου νά φτάσει σέ ώριμη ήλικία, γνώριζε τό έξωτερικό

τίον του, κατά προτίμηση στό πεζοδρόμιο, υποκινούμενες

μόνο άπ' τά βιβλία. Μοίρα δλότελα άσυνήθιστη σέ μιά

ταραχές . Πιθανώς εντυπωσιασμένοι άπό τή συνεχή 'άμυν

χώρα όπου ο{ κοινωνικές καταβολές παίζουν σημαντικό

τική στάση, στήν όποία ε{χε έξωθηθεί δ πρωθυπουργός

ρόλο -κυρίως άν άνήκεις σέ κόμμα τής Δεξιάς, δπως αυ

χωρίς φανερή αίτία, καί υπό τήν επήρεια των άποπειρών

τός- καί όπου όλα τά σημαίνοντα πρόσωπα ~χουν φοιτή

έκβιασμοϋ, στίς δποίες προέβαινε άκατάπαυστα δ ΠαΠαν

σει σέ ξένα πανεπιστήμια καί διατηροϋν ίσχυρές φιλίες

δρέου κατά τοϋ μονάρχη, μέ τή μορφή λαϊκοϋ δικαστηρί

στίς ξένες πρωτεύουσες.

ου, σημειώθηκε μιά ~ρπουσα άποξένωση μεταξύ τοϋ Κα

Μέτριος ρήτορας, δέν διακρίνεται γιά τό χάρισμα τοϋ

ραμqνλή καί τής Αυλής. Στούς κόλπους τής τελευταίας,

λόγου, τό όποίο τόσο έκτιμάται άπό τά μεσογειακά άκροα

δλοένα έντείνοyταν -πιθανώς καί άπό γνήσια άνησυχία

τήρια καί τό όποίο διέθεταν ολοι οί μεγάλοι 'Έλληνες πολι

γιά τήν άπειλούμενή ενότητα τοϋ εθνους- ο{ φωνές όσων

τικοί --ο-δπως παραδείγματος χάρη, δ Γεώργιος Παπανδρέ

υίοθετοϋσαν τό σύνθημα τοϋ Παπανδρέου γιά τήν «άνωμα

ου, δ κυριότερος άντίπαλός του. Φορτισμένη μ' ~να στύλ

λία τής πολιτικής καταστάσεως» καί άναζητοϋσαν τήν ευ

ταχύγλωσσο καί μέ ~ντονη προφορά, ή ευγλωττία τοϋ

καιρία νά άπαλλαγοϋν άπό τόν «ένοχλητικό» πρωθυπουρ

Κωνσταντίνου Καραμανλή δέν ε{ναι άπό κείνες πού καθη

γό . Τό βασιλικό ταξίδι στή Μεγάλη Βρετανία καί ή κατ'

λώνουν τίς μάζες. Στό Κοινοβούλιο, είκοσι τουλάχιστον

άρχήν άπόρριψή του άπό τόν Καραμανλή πρόσφερε τήν

βουλευτές μιλάνε πιό ώραία άπ' αυτόν. Κανείς δμως δέν

ευπρόσδεκτη άφορμή. Τό Ιντερμέτζο τής Κυβερνήσεως

~χει πάνω στό βήμα τήν «παρουσία» αυτοϋ τοϋ άνθρώπου,

Πιπινέλη, στό όποίο έπέμεινε δ βασιλεύς, άντίθετα μέ τή

πού ή κάθε του φράση άντανακλοϋσε τή φλογερή πεποί

συμβουλή τοϋ άποχωροϋντος πρωθυπουργοϋ, έπιδείνωσε

θηση καί τή βεβαιότητα ότι δδηγοϋσε τήν ·Ελλάδα στό

τήν κατάσταση, δεδομένου ότι ή διάσπαση τοϋ κόμματος

δρόμο τής ευημερίας καί τής άσφάλειας 33 •

τοϋ κ . Κ . Καραμανλή, πού διέμενε στό έξωτερικό, άποδεί

Χαρακτηριστικό του πνεύματος τής άνησυχίας

χθηκε άδύνατη καί οί εσωπολιτικές άντιθέσεις όξύνθηκαν
άκόμη περισσότερο. 'Ο Παπανδρέου, δ δποίος έλίχθηκε

σημαντικής μερίδας τής διεθνους κοινής γνώμης γιά

μέ μεγάλη έπιτυχία σ' αυτή τή φάση, κατόρθωσε νά έπιβά

τό μέλλον τής 'Ελλάδος, μετά άπό μιά ένδεχόμενη

λει στό βασιλέα νά παύσει τόν Πιπινέλη καί νά διαλύσει

έκλογική flττα του Κ. Καραμανλή, ήταν τό aρθρο

τή Βουλή σέ μιά χρονική στιγμή πού φαινόταν νά ~χει

τής

μέ τίτλο <<Μο

φθάσει στό άπόγειό του δ «άνένδοτος άγώνας γιά τήν άπα

νομαχία μεταξύ Καραμανλή καί Παπανδρέου», πού

κατάσταση τής δημοκρατίας», καί ή Αυλή, προδιατεθειμέ

«Frankfurter Allgemeine Zeitung»

ε{χε δημοσιευτεί τήν παραμονή τών έκλογών:
Τήν Κυριακή θά άποφασιστεί κατά τίς έλληνικές βου
λευτικές έκλογές, άν τό ~ργο τοϋ Καραμανλή, διάδοχου

νη άρνητικά κατά τοϋ Καραμανλή υπό τό κράτος μηχα

νορραφιών, δέν ε{χε άκόμη έξασφαλίσει ~ναν δημοφιλή
διάδοχο γιά τήν ήγεσία τής

'Εθνικής

Ριζοσπαστικής

'Ενώσεως καί τοϋ φιλοβασιλικοϋ κόμματος 34 •
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Ή Ciγονη εκβαση της έκλογικης άναμετρήσεως του Νοεμβρίου
περισσότερο τή φορτισμένη ήδη πολιτική άτμόσφαιρα.
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1963

προοριζόταν νά έπιβαρύνει

πιέσεις της ·Ενώσεως Κέντρου πρός τήν

κατεύθυνση του Στέμματος έντοπίζονταν ήδη στήν άπαίτηση γιά τήν άνάθεση της έντολης σχηματι

σμοί) Κυβερνήσεως καί, ταυτόχρονα, τήν έκχώρηση του δικαιώματος διαλύσεως της Βουλής, σέ περί
πτωση καταψηφίσεώς της. Παρά τίς άντίθετες είσηγήσεις του Κ. Καραμανλή, δ βασιλεύς Παuλος θά

ίκανοποιήσει τό αίτημα τοu Γ. Παπανδρέου, μολονότι ή προοπτική της έξασφαλίσεως ψήφου έμπιστοσύ
νης είχε έξαρχης συνυφανθεί μέ μόνο τό ένδεχόμενο της άποστασίας άριθμοu βουλευτων της ΕΡΕ. ·Η
έπιμήκυνση καί αύτοu του χρονικοu δρίου γιά τήν έμφάνιση της Κυβερνήσεως στό Κοινοβούλιο διεύ
ρυνε τά περιθώρια των καιροσκοπικων της έλιγμrον καί ένέτεινε τό αίσθημα της πικρίας καί της άμηχα
νίας στούς κόλπους της 'Εθνικής Ριζοσπαστικής ·Ενώσεως.
·Η διαμόρφωση του νοσηροu αύτοu πολιτικοί) κλίματος θά τρέψει δρ\στικά τόν Κ. Καραμανλή στήν

άπόφαση νά παραιτηθεί άπό τήν ένεργό πολιτική δράση. Τήν έπαύριο της έκλογικης άναμετρήσεως είχε
έπισημάνει τίς άνησυχητικές διαστάσεις του πολιτικοί) προβλήματος άλλά καί διαδηλώσει τήν πρόθε

σή του νά παραμείνει στίς έπάλξεις της ένεργοο' πολιτικής. ·Η βαθύτερη αίτία της τελικής άποφάσεως
νά παραιτηθεί άπό τήν ήγεσία της παρατάξεως καί νά έγκατασταθεί μόνιμα στό έξωτερικό όφείλει, κατά
κύριο λόγο, νά άποδοθεί στήν πεποίθηση, πού θά έδραιωθεί βαθμιαία στή σκέψη του, δτι

oi πολιτικές

συνθήκες πού ετειναν νά έπικρατήσουν στή χώρα ήταν πλέον άπρόσφορες γιά τή συνέχιση του εργου
του.

'Εγκαταλείποντας τήν ·Ελλάδα, στίς

9 Δεκεμβρίου 1963, γιά νά έγκατασταθεί μόνιμα στό έξωτερικό,

ό Κ. Καραμανλής προήγγειλε τόν κίνδυνο άποσυνθέσεως του δημοκρατικοί) πολιτεύματος καί διολισθή
σεως πρός άνώμαλες λύσεις. 'Η άποκατάσταση συνθηκrον κυβερνητικής σταθερότητας, μετά τήν άποφα

σιστική έπικράτηση της 'Ενώσεως Κέντρου στίς έκλογές του Φεβρουαρίου

1964, δέν θά άναστείλει τή

μοιραία αύτή πορεία καί, τελικά, δέν θά διαψεύσει τίς δυσοίωνες προβλέψεις του.

4

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ένδεχόμενη άνάληψη της Κυβερνήσεως μέ ψήφο

1963

·Ο άρχηγός της ΕΚ, Γ. Παπανδρέου, γίνεται δε
κτός άπό τό βασιλέα Παϋλο καί ζητεί, ώς άρχηγός

τοϋ πρώτου σέ κοινοβουλευτική δύναμη κόμματος,

άνοχfίς της ΕΡΕ.

Εύθύς μετά τήν κάθοδο άπό τά άνάκτορα, δ Γ.
Παπανδρέου δήλωσε:

τήν άνάληψη της έντολfίς γιά τό σχηματισμό Κυ
βερνήσεως. Σύμφωνα μέ τό σχετικό είδησεογραφικό

«'Έγινα δεκτός άπό τόν βασιλέα, δ δποίος μου έζήτησε

δελτίο, τό αίτημά του συνδυάζεται «μέ τή βεβαιότητα

τήν γνώμην μου έπί τής πολιτικής καταστάσεως, ώς δια

ότι μέχρι της

11 ης

Δεκεμβρίου δπότε συνέρχεται ή

νέα Βουλή "' ένώπιον τής δποίας θά έμφανισθfί, αί δι
αρροαί βουλευτών άλλων κομμάτων πρός τήν "Ενω

σιν Κέντρου θά εχουν πλέον καλύψει τήν διαφοράν

μορφοuται αuτη έκ των άποτελεσμάτων των έκλογών. ΕΙ
πον είς τόν βασιλέα δτι, κατά τήν γνώμην μου, ή κοινο

βουλευτική τάξις ύπαγορεύει νά άνατεθεί ή έντολή του
σχηματισμοί) Κυβερνήσεως είς τό πρώτον κόμμα. Καί έφ'
δσον πρώτον κόμμα εΙ ναι ή 'Ένωσις Κέντρου, νά άνατεθεί

τών πέντε περίπου έδρών τάς δποίας χρειάζεται διά

ή έντολή είς τήν 'Ένωσιν Κέντρου. 'Απεκόμισα τήν έντύ

νά εχη τήν άπόλυτον πλειοψηφίαν τής Βουλής».

πωσιν δτι καί δ βασιλεύς ε{ναι σύμφωνος. Θά άνέλθω καί

'Απέκρουσε, έξάλλου, ώς έναλλακτική λύση, τήν

πάλιν είς τά άνάκτορα τήν Τετάρτην» .

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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Σύμφωνα μέ φήμες πού κυκλοφόρησαν εύρύτατα

έκτίμησιv τής καταστάσεως δσοι προσπαθούν νά τό

στήν 'Αθήνα, ό Κ. Καραμανλής εχει προσανατολι

άπλοποιήσουν. τέλος δέν ύφίσταται θέμα άποχωρή

στεί στήν tδέα τής άποχωρή(1εως άπό τήν πολιτική

σεώς μου έκ τής πολιτικής».

καί τής έγκαταστάσεώς του στό έξωτερικό. 'Αντι

[Σύμφωνα μέ τό κείμενο μεταγενέστερου σχετι

δρώντας στή σχετική διάδοση, πλήθος στελεχών καί

κοϋ σημειώματός του, δ Κ. Καραμανλής εlχε συμ

όπαδών τής παρατάξεως συγκεντρώνονται εξω άπό

βουλεύσει τό βασιλέα νά δώσει στόν άρχηγό τής

τήν κατοικία τοϋ άρχηγοϋ τής ΕΡΕ καί ζητοϋν έπί

ΕΚ διερευνητική έντολή καί όχι έντολή σχηματι

μονα τήν άνάκληση τfjς άποφάσεώς του. 'Ο ίδιος, ό

σμοϋ Κυβερνήσεως, έφόσον δέν διέθετε τήν άπόλυτη

Κ. Καραμανλής, άπευθυνόμενος στούς συγκεντρωμέ

πλειοψηφία].

νους, άφοϋ τούς εύχαριστήσει γιά τήν έκδήλrοση των
αtσθημάτων τους, θά τούς συστήσει νά μήν άνησυ

χοϋν· ΊCαί θά προσθέσει λακωνικά: «Θά κάνω δ, τι εl
vαι καλύτερο διά τόv τόπον».

πού άντιμετώπισε ό άρχηγός τής ΕΡΕ μετά τήν εκ
δοση των έκλογικών άποτελεσμάτων έπισημαίνει, σέ
μεταγενέστερη άφήγησή του, ό Π. Κανελλόπουλος:
«Τά άποτελέσματα των έκλογών, μετά τίς

2-2.30'

τή

νύχτα, ~δειχναν καθαρά δτι ή ΕΡΕ εΙχε χάσει τήν πλειο
ψηφία στή Βουλή. ΕΙχε ~λθει δεύτερο κόμμα. Βρισκόμαστε
στό σπίτι τοϋ Καραμανλή. Είχαμε μείνει έλάχιστοι: δύο

-

ενας άνδρας καί μία γυναίκα- καί ό

ιδιαίτερος γραμματέας του Ι. Ζαχαράκης. Τούς άλλους
τούς ε{ χε διώξει. Στίς

3.30'

τό πρωί δίνει έντολή μπροστά

μου στό Ζαχαράκη νά τηλεφωνήσει στίς έφημερίδες, δτι

έπίκειται μία δήλωσή του. ·Η δήλωση αύτή θά ήταν ή
παραίτησή του άπό τήν ήγεσία τής ΕΡΕ καί ή άναγγελία,

δτι θά φύγει άπό τήν

• Ελλάδα .

Χρειάστηκε μεγάλος κόπος

γιά νά τόν μεταπείσουμε. Κατά τίς

6 τό

πρωί, πού φύγαμε

καί εΙχε κάπως μεταπειστεί, μέ παρεκάλεσε νά πaμε μιά
βόλτα στήν Κηφισιά, νά περπατήσουμε καί νά σκεφτοϋμε.

Πήγα καί τόν πήρα στό σπίτι του κατά τίς

9.30'

τό πρωί

καί μαζί πήγαμε στήν Κηφισιά καί κάναμε μία ώρα βόλτα
στό Κεφαλάρι συζητώντας. Τελικά άποφάσισε νά μείνει.

Δέν ήταν άπόφαση όριστική. Ήταν μία προσωρινή άνά

κληση τής άποφάσεώς του ... »35 •
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•Ο

κή, ή «Καθημερινή» δημοσίευσε κύριο aρθρο μέ τόν

τίτλο «'Επί φημών»:

Τά πρώτα συναισθήματα καίτό κρίσιμο δίλημμα

δημοσιογράφοι

Παράλληλα, ένώ έντείνονταν οί φήμες γιά άπο

χώρηση τοϋ Κ. Καραμανλή άπό τήν ένεργό πολιτι

Κ. Καραμανλής γίνεται δεκτός άπό τό βασι

λέα Παϋλο.
'Ο άρχηγός τής ΕΡΕ στήν ώριαία διάρκεια τής

άκροάσεως έξέθεσε τίς άπόψεις του γιά τήν έξέλιξη
τής πολιτικής καταστάσεως καί τό σχηματισμό τής

νέας Κυβερνήσεως. 'Από τήν πλευρά του, ό βασι
λεύς τοϋ συνέστησε νά «άναθεωρήση τήν σκέψιν του
περί έγκαταλείψεως τfjς πολιτικής».
Μετά τή συνομιλία, ό Κ. Καραμανλής εκαμε τήν
άκόλουθη δήλωση:

«'Εξέθεσα εlς τόv βασιλέα τάς άπόψεις μου έπί
τής δηjιιουργουμένης μετά τό έκλογικόν άπο_τέλεσμα

καταστάσεως. 'Η γνώμη μου εlναι δτι τό άποτέλε

,

·Ο κ. Καραμανλής ~χει βεβαίως δλα τά δικαιώματα
τοϋ κόσμου νά αισθάνεται καί πικρίαν καί άπογοήτευσιν,
διότι ή πλειοψηφία τοϋ λαοϋ δέν έφάνη άναγνωρίζουσα

δσα ό ίδιος έθεώρει άξια άναγνωρίσεως καί σεβασμοϋ.
'Αλλά πέραν τοϋ δικάιώματος αύτοϋ, πού άνήκει είς τόν
κύκλον τών άτομικών συναισθηματικών άντιδράσεων,
ύπάρχει καί ή ύποχρέωσις, ή βαρυτέρα καί ούσιαστικωτέ
ρα, ή υποχρέωσις τοϋ πολιτικοί) ήγέτου διά τήν όποίαν καί

μόνον ήμπορεί νά ένδιαφέρεται ή μάζα του λαοϋ πού έψή
φισε τήν ΕΡΕ. ·Ο κ. Καραμανλής δέν ~χει τό ήθικόν δι
καίωμα οϋτε τόν κόσμον αύτόν νά περιφρονήση, άλλ' οuτε
καί τό κόμμα του νά άφήση άνευ κεφαλής.

• Ο κ.

Καραμαν

λής έψηφίσθη διά νά γίνη Κυβέρνησις ή άντιπολίτευσις.
Διότι έάν έψηφίζετο μόνον διά νά γίνη Κυβέρνησις, θά

~παυον νά εΙχον νόημα αί έκλογαί. ...

Καί τό aρθρο καταλήγει:

Πρέπει δηλαδή ν' άκολουθηθή ή αύστηρά κοινοβου
λευτική τάξις καί ό χθεσινός κμβερνήτης νά ύπάρξη ό άρ

χηγός τής άξιωματικής άντιπολιτεύσεως είς τήν Βουλήν
-τής μόνης άλλωστε ύπό τήν σημερινήν διαμόρφωσιν του

Κοινοβουλίου ιiξίας νά λογίζεται ώς άντιπολίτευσις 36 •

6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1963
Ό Γ. Παπανδρέού γίνεται, έκ νέου, δεκτός άπό

τό βασιλέα Παϋλο, ό όποίος τοϋ άναθέτει τήν έντο
λή σχηματισμοί\ Κυβερνήσεως. 'Ο άρχηγός τής ΕΚ

δέν ελαβε παράλληλη έντολή διαλύσεως τής Βουλής
σέ περίπτωση καταψηφίσεώς του.

Σέ σχετική άναiωίνωση, ή ΕΡΕ πρόβαλε τήν άν
τίθεσή της στήν άνάθεση τής έντολής σχηματισμοί\
νέας Κυβερνήσεως στόν άρχηγό τής ΕΚ, έφ' δσον
δέν διαθέτει τή δεδηλωμένη πλειοψηφία στή νέα

Βουλή:
'Η είσήγησις του άρχηγοϋ τής 'Ενώσεως Κέντρου

πρός τόν Ρυθμιστήν τοϋ Πολιτεύματος περί άμέσου άναθέ
σεως είς αύτόν τής έντολής σχηματισμοί) Κυβερνήσεως,

ύπήρξεν ίiτοπος καί άντιδημοκρατική. ·Η τοιαύτη είσή

σμα τώv έκλογών κατέστησε δυσχερές τό πολιτικόν

γησις θά ήτο δικαιολογημένη έάν ήτο άποδεδειγμένον δτι

πρόβλημα τής χώρας. Καί προβαίνουν εiς κακήν

ό κ. Παπανδρέου διαθέτει τήν πλειοψηφίαν τής Βουλής,
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αν αuτήν δέν παράσχη ή Βουλή, τί θά συμβή; 'Η άπάντη

δεδει γ μένον άιφιβ&ς τό άντίθετον. 'Η σχηματισθησομένη

σις ε{ναι μόνον μία καί ουδεμία άλλη: 'Η αυτοδυναμία

Κυβέρνησις θά ε{ναι Κυβέρνησις μειοψηφίας.

τότε θά ζητηθή άπό τόν λαόν».

Πάντως, άφου ήδη ή έντολή έδόθη, ή στοιχειώδης κοι
νοβουλευτική καί δημοκρατική τάξις έπιβάλλει τήν έπί

'Ο άρχηγός τής ΕΡΕ, Κ. Καραμανλής, άναφερό

σπευσιν τής συγκλήσεως τής Βουλής, τό βραδύτερον διά

μενος στίς άνακοινώσεις τοϋ Γ. Παπανδρέου, δήλω

τήν 20ήν Νοεμβρίου, διότι ε{ναι άπαράδεκτον νά κυβερνά

σε τά άκόλουθα:

τήν χώραν, έν άπουσία τής Βουλής, Κυβέρνησις έκδήλως
στερουμένη τής έμπιστοσύνης της.

«·Ο κ. άρχηγός njς ·Ενώσεως Κέντρου γνωρίζει

άριστα δτι ή ύπ' αύτοv σχηματισθείσα Κυβέρνησις

Σχετικά, στό πρώτο 'Υπουργικό Συμβούλιο, δ Γ.

μειοψηφίας σημειώνει παράδοξον σταθμόν εiς τήν

Παπανδρέου, άφοϋ καθόρισε τίς βασικές κατευθύν

ίστορίαν τών παραβάσεων τής κοινοβουλευτικής

σεις τοϋ κυβερνητικοϋ εργου, οί δποίες καί άνταπο

παραδόσεως καί τών δημοκρατικών άρχών. Δι' αύτό

κρίνονταν στίς προεκλογικές του ύποσχέσεις, κατέ

καί έπεχείρησε νά στηρίξη τήν σημειωθείσαν παρά

ληξε ώς έξής:

βασιν έπί άβασίμων συλλογισμών.

«'Υπάρχει καί τό πολιτικόν θέμα. Ή θέλησις του λα
ου, παρά τήν ϋπαρξιν του κομματικου καθεστώτος τής
ΕΡΕ, μάς κατέστησε πρώτον κόμμα. 'Αλλά όχι κοινοβου

λευτικ&ς αuτοδύναμον . Καί ή ΕΡΕ διαμαρτύρεται διότι

α. Συνέλαβε καί διεκήρυξε τήν καινοφανή θεωρί
αν περί τής «σχετικώς δεδηλωμένης». ·Η θεωρία αύ

τή δέν χρειάζεται άντίκρουσιν. Ή δημοκρατία καί δ
κοινοβουλευτισμός δέν ζοvν μέ τήν βοήθειαν λογο

έγίναμεν Κυβέρνησις. Καί καταλογίζει εuθύνας διότι τάχα

παιγνιών. "Οταν δ Χαρ. Τρικούπης διεκήρυξε τήν

βασιζόμεθα είς τήν έξαγοράν προσχωρήσεων άπό τάς τά

άρχήν τής «δεδηλωμένης», δέν ήτο ποτέ δυνατόν νά

ξεις της. Είς τήν πρώτην παρατήρησιν εχω ήδη άπαντήσει.

φαντασθή ότι ή σαφεστάτη αύτή άρχή, ή όποία δίδει

Μέχρι τής ψήφου έμπιστοσύνης τής Βουλής ε{ναι προφα

τό δικαίωμα σχηματισμού Κυβερνήσεως μόνον είς

νώς κοινοβουλευτικώτερον νά κυβερνά όχι ή ύπηρεσιακή

τόν διαθέτοντα τήν άπόλυτον πλειοψηφίαν του συνό

Κυβέρνησις, ή όποία στερείται παντός λαϊκου έρείσματος,

λου τών μελών τής Βουλής, θά μετεποιείτο τόσον

άλλά τό κόμμα, τό δποίον διά τής προσφάτου λαϊκής έτυ

ριζικώς, ώστε νά δικαιολογή τήν έστω καί προσωρι

μηγορίας εχει άναδειχθfi πρώτον . Διότι σχετικώς δεδηλω
μένη ε{ναι καί τό πρώτον κόμμα. ~Άλλωστε πόθεν άντλεί ή
ΕΡΕ τό δικαίωμα νά διατυπώνη τοιαύτην έπίκρισιν; τί ήτο

δ κ. Καραμανλής όταν τόν 'Οκτώβριον του

1955 του άνετέ

θη δ σχηματισμός Κυβερνήσεως; Ποίαν "δεδηλωμένην"
έξέφραζεν;
'Αλλά ύπάρχει καί άλλη άπάντησις.

•Η

ΕΡΕ άρνείται

νήν άνάδειξιν Κυβερνήσεως μειοψηφίας.

β. Διά νά έδραιώση δ κ. πρόεδρος τής Κυβερνή
σεως τήν άπαράδεκτον θέσιν του, ένόμισεν δτι έδι
καιοvτο νά άπευθύνη πρός τήν ΒΡΕ, ύπό μορφήν δή
θεν διλήμματος, τό άκόλουθο έρώτημα:

VH δέν ύπο

λογίζονται α{ ψήφοι τών κομμουνιστών καί τότε

(140 έναντι 130 βουλευ

νά συνυπολογίζη τάς ψήφους τής ΕΔΑ διά τήν πλειοψηφί

άποτελεί ή ΕΚ πλειοψηφίαν

αν τής Βουλής. Δέχεται δμως νά τάς συνυπολογίζη μέ τάς

τών περίπου) ή ύπολογίζονται καί α{ κομμουνιστικαί

ίδικάς της διά νά άΠοδείξη δτι ήμείς είμεθα μειοψηφία είς

ψήφοι, δπότε καί πάλιν ή ΕΚ μετά τών ψήφων τής

τήν Βουλήν. Τοιουτοτρόπως δμως έμπλέκεται είς τόν

ΕΔΑ άποτελεί πλειοψηφίαν

κλοιόν του διλήμματος, άπό τόν δποίον δέν πρόκειται νά

έξέλθη . Διότι ή ΕΔΑ δέν πρέπει νά συνυπολογίζεται, δπότε
ή Κυβέρνησίς μας εχει πλειοψηφίαν είς τήν Βουλήν -εί
μεθα

140

άπέναντι

130.

~Η καί ή ΕΔΑ δύναται νά συνυπο

λογίζεται καί τότε ή πλειοψηφία άνέρχεται είς

ναντι

130.

170,

άπέ

'Ιδού τό άδιέξοδον δίλημμα είς τό δποίον εχει

έμπλακή ή ΕΡΕ.
·Η πολιτική γραμμή πορείας τής Κυβερνήσεώς μας εΙ

(170

έναντι

130).

Ήμείς άντιστρέφομεν τό δίλημμα: Έάν όμως
δέν δέχεται τούτο ή δέν τό δέχεται τό έθνος, του
δποίου τήν βούλησιν έπί τοιούτων κρισίμων θεμά
των διερμηνεύει δ Ρυθμιστής τοv Πολιτεύματος, τότε
δέν διαθέτει τήν κοινοβουλευτικήν πλειοψ'ηφίαν.
"Οσον άφορii ήμiiς, ούδέποτε θά ύπελογίζαμεν
τάς κομμουνιστικάς ψήφους

-

άκόμη καί προθύμως

ναι άπολύτως σαφής. Χρειαζόμεθα κοινοβουλευτικήν αu

προσφερόμενας

τοδυναμίαν. Καί αUτήν θά τήν άναμείνωμεν άπό τήν Βου

δμως πάντοτε, ώς έπιβάλλει τούτο δ νόμος τής δημο

λήν. Τήν άναμονήν αuτήν ή ΕΡΕ όνομάζει έπιδίωξιν έξα

κρατίας, ώς στρεφομένας έναντίον ήμών.

-

ύπέρ ήμών, θά τάς ύπελογίζαμεν

γορίiς. 'Αλλά τοιαυται μέθοδοι δέν εύρίσκονται είς τάς

γ. 'Επλανήθη βαρύτατα δ κ. Παπανδρέου, νομί

ίδικάς μας παραδόσεις. ·Ημείς θεωρουμεν δτι τό έκλογι

σας δτι έδικαιοvτο, πρός στήριξιν τής δημοκρατικώς

κόν άποτέλεσμα έδημιούργησε μίαν νέαν πολιτικήν κατά

στασιν είς τήν χώραν. Καί εκαστος βουλευτής εχει τό δι

καίωμα καί χρέος νά έξετάση τήν νέαν συσχέτισιν τ&ν
δυνάμεων. Καί μέ κριτήριον τό γενικόν συμφέρον καθώς
καί τήν δμαλήν πορείαν τής πολιτικής ζωής νά καθορίση

άπαραδέκτου Κυβερνήσεώς του, νά έπικαλεσθή τό

προηγούμενον τοv 'Οκτωβρίου του

1955.

Τήν δεδη

λωμένην ε{χε τότε ύπέρ αύτοv δ 'Ελληνικός Συνα
γερμός κατά τρόπον άναμφισβήτητον. Μετά τόν θά

τήν θέσιν του. 'Από αuτήν τήν πολιτικήν σκέψιν πηγάζει

νατον του άρχηγοv τοv κόμματος τούτου, έδόθη ή

ή δήλωσίς μας δτι άναμένομεν τήν αuτοδυναμίαν είς τήν

έντολή είς στέλεχος αύτοv

Βουλήν τής

τούτο έπανειλημμένως καί δή προσφάτως εiς τήν

I Ι ης

Δεκεμβρίου. 'Αλλ' έάν τήν αuτοδυναμί-

-

δπως άκριβώς έγένετο

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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κοιτίδα του κοινοβουλευτισμού, τήν Μεγ. Βρετανίαν

-τό δέ κόμμα, τό δποiον διέθετεν όχι μόνον τήν
άπόλυτον, άλλά τήν συντριπτικήν πλειοψηφίαν έν
τij Βουλή, ένέκρινε τήν ένέργειαν τοv Ρυθμιστού τοv
Πολιτεύματος έν συνελεύσει, ή όποία συνεκλήθη

έκτάκτως πρό αύτijς ταύτης τijς όρκωμοσίας τijς νέας

Κυβερνήσεως. Πέραν τούτου, ή Κυβέρνησις ένεφα
νίσθη άμέσως ένώπιον τijς Βουλijς καί έλαβε ψijφον
έμπιστοσύνης.
δ. τέλος, δ κ. άρχηγός τijς ΕΚ, γνωρίζων τί τόν
άναμένει εlς τήν Βουλήν, πρό τijς όποίας ώφειλε, τό

ταχύτερον, ώς πρόεδρος Κυβερνήσεως μειοψηφίας,

νά έμφανισθij, διέπραξε τό βαρύ σφάλμα νά είπη δτι
ή χώρα έχει ένώπιόν της μόνον δύο λύσεις: Τήν έν τij
Βουλij στήριξιν τijς Κυβερνήσεως μειοψηφίας, τijς
δποίας προίσταται,

fj

τήν aμεσον μετά τήν πτώσιν

της, προσφυγήν είς νέας έκλογάς. Τήν άπειλήν αύ

τήν έχρησιμοποίησεν ό κ. πρόεδρος τijς Κυβερ
νήσεως μέ τήν άπαράδεκτον πρόθεσιν νά έπηρεά

ση βουλευτάς τijς άντιπάλου παρατάξεως.

'Οφεί

8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1963
'Η Κυβέρνηση τοϋ Γ. Παπανδρέου δρκίζεται,
ένώπιον τοϋ βασιλέως, μέ τήν άκόλουθη σύνθεση:
Γεώργιος Παπανδρέου, πρόεδρος τής Κυβερνή
σεως καί ύπουργός 'Εθνικής Παιδείας καί Θρη

σκευμάτων. 'Αντιπρόεδρος Κυβερνήσεως καί ύπουρ

γός 'Εξωτερικών, Σοφ. Βενιζέλος. 'Υπουργοί: Συν

τονισμοϋ Γ. Μαϋρος, 'Εθνικής 'Αμύνης Δημήτριος
Παπανικολόπουλος, Δικαιοσύνης Δημήτριος Παπα
σπύρου, 'Εσωτερικών Σταϋρος Κωστόπουλος, Οί
κονομικών Καιν. Μητσοτάκης, 'Εμπορίου Σάββας

Παπαπολίτης, Βιομηχανίας Ι. Ζίγδης, Δημοσίων
'Έργων Στ. 'Αλλαμανής, Συγκοινωνιών Νικ. Μπακό
πουλος, Γεωργίας Α. Μπαλτατζής, Κοινωνικής Προ
νgίας Σ. Χούτας, 'Εμπορικής Ναυτιλίας Π. Πολυ
χρονίδης, 'Εργασίας Γ. Μπακατσέλος, Προεδρίας
Γ. 'Αθανασιάδης- Νόβας καί Βορείου 'Ελλάδος Ν.

'Έξαρχος, άνευ Χαρτοφυλακίου Ι. Γιαννόπουλος καί
Ι. Τούμπας.

λει δμως νά γνωρίζη δτι θέμα νέων έκλογών ε{ναι

'Ο Κ. Καραμανλής συγκαλεί τήν κοινοβουλευτι

δυνατόν νά άνακύψη μόνον μετά τήν πτώqιν του,

κή δμάδα τής ΕΡΕ, συγχαίρει τούς νέους βουλευτές

καί θά κριθij άπό άλλους παράγοντας καί όχι άπό

«διά τήν πίστιν μέ τήν δποlαν ήγωνίσθησαν», άνα

τόν ίδιον».

πτύσσει «τούς λόγους, οί δποίοι ώδήγησίχν πρό

'Η

άπόφαση

τοϋ

βασιλέως νά άναθέσει τήν

έντολή σχηματισμοϋ τής νέας Κυβερνήσεως στόν
Γεώργιο Παπανδρέου κατακρίθηκε όχι μόνο άπό
μεγάλη μερίδα τοϋ πολιτιιωϋ κόσμου, άλλά καί άπό
τούς εiδικούς μελετητές τής συνταγματικής θεωρίας

καί πράξεως.

όκταετίας είς τήν ϊδρυσιν τής ΕΡΕ» καί ύπενθυμίζει
δτι «ώς πρωταρχική άποστολή τοϋ κόμματος ε{ χε τε
θή δ παραμερισμός τής άντιθέσεως μεταξύ τών πα
λαιών παρατάξεων πού ε{χον διχάσει τό εθνος καί ή
συγκρότησις νέου κόμματος, ίκανοϋ νά άντιμετωπί

ση τάς άνάγκας καί νά έπιλύση τά προβλήματα τής
μεταπολεμικής έποχής».

Σέ μεταγενέστερο ύπόμνημα πού ύπέβαλε στό
βασιλέα Κωνσταντίνο, τόν Ίανούαριο τοϋ

1966,

δ

'Αναφερόμενος, είδικότερα, στό εργο τών Κυβερ
νήσεών του, δ Κ. Καραμανλής έπεσήμανε:

Π. Κανελλόπουλος θά τεκμηριώσει τήν ϊδια άποψη ,
ύποστηρίζοντας, δτι «δ βασιλεύς Παϋλος έδικαιοϋ

«Πέραν τοv πραγματοποιηθέντος σιωποv τοv πα

το νά άναθέση τήν Κυβέρνησιν στόν Γ. Παπανδρέ

ραμερισμού τών παλαιών άκάρπων άντιθέσεων, αί

ου ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι δ τελευταίος θά έδέχετο

νά άναλάβη προκαταβολικά τήν ύποχρέώσιν, έάν
δέν έλάμβανε ώς πρωθυπουργός μονοκομματικής
Κυβερνήσεως, ψήφον έμπιστοσύνης, νά βοηθήση
είς τόν σχηματισμόν Κυβερνήσεως συνασπισμοϋ» ,

καί συνεπέρανε:

«' Αφοϋ

δμως η δεδηλωμένη πρό

θεσις τοϋ Γ. Παπανδρέου ήταν νά διαλύση τήν Βου

λήν, επρεπε νά άνατεθή ή Κυβέρνησις εiς τό δεύτε
ρον κατά σειρά κόμμα (ΕΡΕ)

-

κόμματα μειοψηφίας

ήταν, άλλωστε καί τό πρώτο καί τό δεύτερο.:..___ πού
ήτο πρόθυμον νά δηλώση δτι θά καταβάλη κάθε
προσπάθειαν διά νά διοικήση τήν χώραν, μέχρι τής

δποiαι τόσας ταλαιπωρίας ε{χον προκαλέσει εlς τόν
τόπον, καί τijς παγιώσεως, διά πρώτην φοράν εlς τήν
έλληνικήν ίστορίαν, πολιτικής σταθερΜητος μεγά
λης διαρκείας, έπετεύχθη είς δλους τούς τομείς τijς
έθνικijς ζωijς άναδημιουργία, ή όποία έκρίθη ύπό

πάντων τφν ξένων παρατηρητών ώς πραγματικό ν θαv
μα. Θά ή το άδύνατον νά έπιτελεσθij δ, τι έπετελέσθη,
έάν δ έλληνικός λαός, εlς , τρεiς άλλεπαλλήλους
έκλογάς, δέν ε{χεν έμπιστευθij εlς τήν ΒΡΕ τήν δια-

κυβέρνησιν τijς χώρας.

.

'Εάν τό άποτέλεσμα τών έκλογών τijς 3ης Νοεμ
βρίου δέν άνταπεκρίθη είς τάς προσδοκίας μας, του
το δέν πρέπει νά μiiς έκπλήττη. Διότι όρθότερον ε{

συγκλήσεως τής Βουλής». Καταλήγοντας, έπεσή

ναι νά κρίνωμεν τό άποτέλεσμα μέ βάσιν, όχι τάς

μαινε δτι, άφοϋ σχημάτισε Κυβέρvηση , δ Γ. Πα

προσδοκίας, τάς δποίας είχομεν σχηματίσει, άλλά

πανδρέου επρεπε νά διαχειριστεί τήν έξουσίαν ώς

τήν λογικήν τών πραγμάτων καί τήν ψυχολογίαν τοv

«ύπηρεσιακή» Κυβέρνηση, μέχρι νά έμφανιστεί στή

λαοv. Πρέπει νά ληφθοvν ύπ' όψιν τόσον δ κόρος,

Βουλή 37 •

τόν δποiον ήτο φυσικόν νά έχη προκαλέσει εlς τόν

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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λαόν ή έπί όκταετίαν διακυβέρνησις τής χώρας 6πό
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τοv ίδίου κόμματος, δσον καί δ πειρασμός δπως δο
κιμασθή ή 'Ένωσις Κέντρου, ή όποία, μέ τήν άχαλί

νωτον δημαγωγίαν της, εlχε κολακεύσει παντοίας
έπιθυμίας.

Κατά

συνέπειαν,

τό

άποτέλεσμα

τών

έκλογών τής Jης Νοεμβρίου δέν δύναται νά θεωρηθή
ώς ούσιαστική καταδίκη τής ΒΡΕ, δεδομένου μάλι
στα δτι δ έλληνικός λαός, μέ τήν δύναμιν τήν δποίαν
έδωσεν εlς αύτήν, τήν κατέστησεν ίκαvήν νά άσκή
άποφασιστικήν έπίδρασιν έπί τών περαιτέρω πολιτι
κών έξελίξεων)).
'Ο Κ. Καραμανλής πρότεινε, σύμφωνα καί μέ τήν
έντολή τοϋ λαοϋ, τήν υίοθέτηση πολιτικής γραμμής

πού θά ύποχρεώσει σέ παραίτηση τήν Κυβέρνηση
τής ΕΚ, «δχι διά νά δημιουργηθή άδιέξοδον, άλλ

'

άντιθέτως, διά νά έξέλθη ή χώρα άπό τό άδιέξοδον,

101
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'Ο Κ. Καραμανλής έπισκέπτεται τόν άρχηγό των
Προοδευτικών, μέ τόν όποίο εχει μακρά συνομιλία.

Σύμφωνα μέ δημοσιογραφικές πληροφορίες, δ
άρχηγός τής ΕΡΕ έξέφρασε πρός τόν Σπ. Μαρκεζίνη

«τήν συμπάθειάν του καl τήν στενοχώρια του, διότι ό
άρχηγός τών Προοδευτικών θά άπουσιάζη κατά τήν
παροvσαν βουλευτικήν περίοδον έκ τής Βουλήφλ

11
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1963

Μέ άφορμή δημοσιεύματα τοϋ φιλοκυβερνητJκοϋ
τύπου δτι λειτουργοϋσε στό πολιτικό γραφείο του Κ .

Καραμανλή, ώς πρωθυπουργοϋ, κλιμάκιο τής ΚΥΠ
μέ σταθμό άσυρμάτου, ή ΕΡΕ έκδίδει τήν άκόλουθη
άνακοίνωση :

τό δποίον άκριβώς ή ΕΚ έδημιούργησε, μέ τήν έπι

«Είς μερίδα του κυβερνητικοί\ τύπου άνεγράφη χθές ή

μονήν της δπως σχηματίση Κυβέρνησιν μειοψηφί

έντυπωσιακή άλλά καί άπολύτως ψε!Jδής πληροφορία δτι

αφ)· καί κατέληξε:

είς τό πολιτικόν γραφείον του πρώην πρωθυπουργοί\ κ. κ.

«'Οφείλομεν νά 6ποχρεώσωμεν τήν παροvσαν

Καραμανλή έλειτούργει δήθεν κλιμάκιον τής ΚΥΠ πρός
παρακολούθησιν των ύπουργικών συνεργασιών καί τών

Κυβέρνησιν, ή όποία, συμφώνως καί πρός τήν γενο

βουλευτών, ώς καί "περίεργος ύπηρεσία σημάτων εχουσα

μένην δήλωσίν της, θά παραμείνη Κυβέρνησις μειο

δι' ίδιαιτέρου άσυρμάτου έπικοινωνίαν μετά των βουλευ

ψηφίας, νά παραιτηθή. 'Από τήν στιγμήν πού θά πα

τών".
'Η άλήθεια έν προκειμένω εΙναι δτι

ραιτηθή, θά περιέλθη εlς ήμiiς ή πρωτοβουλία, όπότε

(1)

ούδεμία ύπηρε

θά κάμωμεν καί πάλιν τό καθήκον μας, δπως τό υπα

σία ή κλιμάκιον άπεσπασμένον έκ τής ΚΥΠ ύπηρέτει ποτέ

γορεύει τό έθνικόν συμφέρον)).

ή έστεγάζετο εστω είς τό πολιτικόν γραφείον του πρωθυ

Μετά τή σύσκεψη, ή κοινοβουλευτική όμάδα τής
ΕΡΕ άπηύθυνε πρός τόν έλληνικό λαό τό άκόλουθο
μήνυμα:

πουργοί\ κ. Κ. Καραμανλή, καί

(2)

ή "περίεργος ύπηρεσία

σημάτων", ήτοι τό σηματωρείον, ίδρύθη τό ετος

1945

έπί

πρωθυπουργίας ναυάρχου Π. Βούλγαρη καί συνεστήθη

έπισήμως έπί Κυβερνήσεως Θ . Σοφούλη έν ετει

1946,

δι'

άποφάσεως του τότε ύπουργοu παρά τω πρωθυπουργώ κ. Γ.

«' Εκφράζομεν τήν βαθείαν εύγνωμοσύνην μας πρός τόν
έλληνικόν λαόν . 'Η ψήφος του διά μίαν άκόμη φοράν άνέ
δειξε τήν 'Εθνικήν Ριζοσπαστική ν 'Ένωσιν ώς τήν ίσχυ
ροτέραν ένιαίαν πολιτικήν δύναμιν τής χώρας. Μέ θαυμα

στήν συνέπειαν, δ κόσμος του μόχθου καί τής προόδου
έξεδήλωσε τήν πίστιν του πρός τήν ΕΡΕ , ή όποία ύπήρξεν
έπί δλόκληρον όκταετίαν, καί έξακολουθεί νά εΙναι, δ φο
ρεύς τής θελήσεως των 'Ελλήνων διά μίαν καλυτέρευσιν
τής μοίρας των.
'Η δύναμις, τήν όποία ν ή ΕΡΕ παρουσίασε κατά τήν

έκλογικήν άναμέτρησιν τής 3ης Νοεμβρίου, δέν εΙναι
προϊόν προσκαίρου συγκολλήσεως έτεροκλήτων στοιχεί
ων, άλλά καθαρά εκφρασις τής άρρήκτου ένότητος τής
παρατάξεως. 'Η ένότης άκριβώς αύτή έπιτρέπει σήμερον
είς ήμίiς, τούς βουλευτάς τής ΕΡΕ, νά έλέγχωμεν τήν κατά

στασιν καί νά έξασφαλίζωμεν τήν δμαλήν έξέλιξιν του πο
λιτικοί\ μας βίου.
'Από τήν άδιάσπαστον λαϊκήν μας βάσιν άντλοuμεν
τήν δύναμίν μας καί, εχοντες συνείδησιν τών εύθυνών μας,
άπέναντι τής πατρίδος, διακηρύσσομεν τήν άπόφασίν μας,

δπως, ήνωμένοι περί τόν άρχηγόν μας, έκπληρώσωμεν τήν
άποστολήν μας ώς φρουρών των έθνικών συμφερόντων καί

τών δημοκρατικών μας θεσμών . Σύντομον θά εΙναι τό διά

Μαύρου. 'Η ύπηρεσία αύτή διετηρήθη καί ένισχύθη διά
του άναγκαίου προσωπικοί\ ύπό τών Κυβερνήσεων του
Κέντρου των έτών

1950-1952. Τής ύπηρεσίας δέ αύτής προί

σταται τό αύτό πρόσωπον τό δποίον προίστατο καί κατά τά
ετη

1950-1952.

'Αποστολή του σηματωρείου ήτο καί εΙναι

ή διευκόλυνσις τής τηλεφωνικής έπικοινωνίας του πολιτι

κοί\ γραφείου του έκάστοτε πρωθυπουργοί\ καί ή διά τής

ταχείας μεθόδου τών σημάτων μεταβίβασις δδηγιών καί
διαταγών του πρωθυπουργοί\ πρός τάς δημοσίας ύπηρεσί
ας. Ούδέποτε έπί των ήμερων τών Κυβερνήσεων τοίι κ.
Καραμανλή έγκ:ατεστάθη είς τήν ύπηρεσίαν αύτήν άσύρ

ματος ή άλλο, πέραν του τηλεφώνου, μέσον έπικ:οινωνίας.
ΕΙναι λυπηρόν δτι ή προεδρία Κυβερνήσεως δέν διέ
ψευσεν εί?έτι τάς δλως άνακριβείς ώς άνω πληροφορίας».
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1963

Μέ άφορμή τό δημαγωγικό θόρυβο γύρω άπό τήν
πρόθεση τοϋ Γ. Παπανδρέου νά έκποιήσει τό «ύπερ
πολυτελές» αυτοκίνητο που χρησιμοποιοϋσε δ κ.
Καραμανλής ώς πρωθυπουργός, καί νά διαθέσει τό

προϊόν τής πωλήσεως γιά τήν άνέγερση σχολικ&Jν

λειμμα. 'Η πορεία πρός τήν άναμόρφωσιν τής 'Ελλάδος

κτιρίων, έκδόθηκε άπό τήν ΕΡΕ ή άκόλουθη άνακοί

θά συνεχισθή μέ ίδικήν μας καί πάλιν πρωτοβουλίαν» .

νωση:

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΛΠΙΚΗ
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«'Εκ: κυβερνητικής πηγής έδόθη είς τήν δημοσιότητα ή
έντυπωσιακ:ή είδησις δτι δ κ:. πρωθυπουργός άπεφάσισε νά
έκ:ποιήση τό παραγγελθέν "υπό τοϋ κ:. Καραμανλή υπερ

πολυτελές τεθωρακ:ισμένον αύτοκ:ίνητον τύπου Κράυσλερ,

άξίας ενός εκ:αφμμυρίου δραχμών περίπου, κ:αί μέ τό
προϊόν τής έκ:ποιήσεως νά άνεγείρη σχολικά κτίρια".

'Η άλήθεια έν προκειμένω εχει ώς εξής:

l.

Πρό εξαμήνου περίπου τό πολιτικ:όν γραφείον τοϋ

πρωθυπουργοϋ υπέδειξε τήν άνάγκ:η'ν άντικ:αταστάσεως
τοϋ υπό τοϋ πρωθυπουργοϋ χρησιμοποιουμένου αύτοκ:ινή
του τύπου Κράυσλερ, τό δποίον λόγω φθορών τάς δποίας

ε{χεν υποστή κ:αί τών συνεχών έπισκ:ευών, έπεβάρυνε
σημαντικ:ώς τήν οίκ:είαν πίστωσιν.

2.

Παρηγγέλθη κατόπιν τούτου είς τήν Α.Ε.

Σαρακ:άκ:η" ετερον άξίας δρχ.

161.814, ώς

"' Αφοί

τό υπ· άριθμ. Ε.

2090 τιμολόγιον τής εταιρείας. Συνεφωνήθη μάλιστα τότε
δπως άφαιρεθή έκ: τοϋ ποσοϋ τούτου ή άξία τοϋ παλαι~ϋ
αύτοκ:ινήτου, έπιστρεφομένου, ή όποία ώρίσθη είς 90.000
δρχ. Κατά συνέπειαν, τό πληρωτέον ποσόν κατά τήν συμ
φωνίαν θά άνήρχετο είς

3. Σημειωτέον:

71.814

δρχ . μόνον.

(α) δτι ή καταβλητέα αύτή άξία θά άντε

σταθμίζετο κατά τό πλείστον υπό των άπαιτουμένων δι.
έπισκ:ευάς τοϋ παλαιοϋ αύτοκ:ινήτου δαπανών, κ:αί (β) δτι
έπρόκ:ειτο περί αύτοκ:ινήτου τοϋ πρωθυπουργοϋ τής χώρας
κ:αί ούχί προσωπικώς τοϋ κ: . Καραμανλή».
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1963

'Ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου δρίζει ώς ήμε

ρομηνία διεξαγωγής τ&ν νέων έκλογ&ν τήν 26η 'Ια
νουαρίου

1964:

«Ή 3η Νοεμβρίου ήτο ή ήμέρα τής νίκης τής δημο
κρατίας. 'Η 26η 'Ιανουαρίου θά ε{ ναι δ θρίαμβος. Καί θά
i\χωμεν

250

βουλευτάς. 'Η άπόφασίς μας νά ζητήσωμεν

άπό τόν λαόν αύτοδύναμον πλειοψηφίαν διά νά διακ:υβερ
νήσωμεν τήν χώραν ε{ναι "άνένδοτος" .

w

Αλλη λύσις δέν

υπάρχει. Διότι μόνον οϋτω θά στερεώσωμεν μίαν δημοκ:ρα
τικ:ήν περίοδον άναδημιουργίας».

Σέ aπάντηση, ή ΕΡΕ εδωσε στή δημοσιότητα τήν
&κόλουθη &νακοί ν ω ση:
«'Ο κ:. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως τελεί έν πλάνη νο
μίζων δτι ή ΕΡΕ άποκ:ρούει τάς έκ:λογάς, έφ' δσον θά άτι:ε
δεικ:νύοντο αύται άναγκ:αίαι. 'Εκείνο τό δποίον άποκ:ρ~ύει
ε{ναι ή τακτική τοϋ κ: . Παπανδρέου νά οίκ:ειοποιήται προ
νομίας τοϋ Στέμματος, θεωρών άνύπαρκ:τον τόν βασιλέα .

"Α ν έκ: τών πραγμάτων ε{ ναι άδύνατος ή έξεύρεσις άλλου
πολιτικ:οϋ σχήματος έκ: τής παρούσης Βουλής, τοϋτο άρμό
διος νά κ: ρίνη κ:αί νά έκ:τιμήση ε{ ναι μόνον δ βασιλεύς . Καί
τήν κρίσιν του περί τούτου ούδείς δικ:αιοϋται νά προδικ:ά
ση.

'Υπενθυμίζεται είς τόν κ:. πρόεδρον τής Κυβερνήσεως

δτι, δταν δ Κ. Καραμανλής, άρχηγός τής 'Εθνικής Ριζο
σπαστικής 'Ενώσεως, υπέβαλε κατά 'Ιούνιον τήν παραί

τησιν τής Κυβερνήσεώς του κ:αί είσηγήθη τήν διάλυσιν
τής Βουλής, δ βασιλεύς δέν υίοθέτησε τήν είσήγησίν του,
καίτοι διέθετεν ούτος τήν δεδηλωμένην πλειοψηφίαν τής

Βουλής, τήν δποίαν ή παροϋσα Κυβέρνησις δέν διαθέτει.
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'Η δολοφονία του προέδρου Κέννεντυ συντάραξε τή διεθvfί
ζωή. Σκηνή άπό τήν κηδεία του.
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'Ανεξαρτήτως, δμως, δλων αύτών, έκείνο τό δποίον εΙ
ναι πολιτικώς καί ήθικώς άπαράδεκτον ε{ναι τό γεγονός

σκ:ελισμένον κ:αί συναλλαγματικ:όν άπόθεμα σημαντικ:ώτα
τον.

Μέσα είς τά πλαίσια τής νομισματικής σταθερότητος

δτι, ένώ ή ΗΕνωσις Κέντρου έπιδιώκει έκλογάς, προβαίνει
είς παροχάς δυναμένας νά κλονίσουν τήν οίκονομίαν του

έπετεύχθη μεταξύ τών έτών

τόπου, μέ σκοπόν νά δημιουργήση έκλογικά πλεονεκτήμα

ξησις του έθνικ:ου είσοδήματος κατά

1955 κ:αί 1963 μέση έτησία αu
6%. 'Ο συνδυασμός

τα είς βάρος τών άντιπάλων της. Στοιχειώδης εύθιξία έπέ

.τής νομισματικής σταθερότητος πρός τήν πραγματοποιη

βαλλεν, έφ' δσον μάλιστα ε{ ναι Κυβέρνησις μειοψηφίας,

θείσαν οίκ:ονομικ:ήν άνάπτυξιν ε!.ς ούδεμίαν άλλην χώραν,

ή νά άπόσχη τοιούτων καθαρώς προεκλογικοί) χαρακτή

δυναμένην νά συγκ:ριθή άπό άπόψεως οίκ:ονομικής μέ τήν

ρος ένεργειών, ή νά έμφανισθή άμέσως ένώπιον τής Βου

'Ελλάδα, έπετεύχθη. 'Αποτελεί δέ έπί πλέον τήν μεγαλυτέ

λής, έπισπεύδουσα τήν σύγκλησιν αύτής».

ραν έγγύησιν διά τό μέλλον.
Τά άποτελέσματα δμως αύτά έπετεύχθησαν άκ:ριβώς διό

20
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τι έφηρμόσαμεν τήν ίδικήν μας ο!.κ:ονομικ:ήν κ:αί δημοσιο

1963

'Ο ύπουργός τών Οίκονομικών Κ. Μητσοτάκης
δηλώνει δτι ή έκτέλεση τοϋ προϋπολογισμοϋ τοϋ
ετους

νομικ:ήν πολιτικ:ήν κ:αί όχι τήν πολιτικ:ήν τών δημαγωγι

κών κ:αί εύκ:όλων παροχών, τήν δποίαν έπηγγέλθη ή ΗΕνω
σις Κέντρου, προθυμοποιηθείσα, προεκλογικώς

-

άλλ'

θά άπολήξει σέ πλήρη ίσοσκέλιση καί

ύποσχομένη άκ:όμη κ:αί σήμερον πού ε{ναι Κυβέρνησις

πρόσθεσε δτι οί είσπράξεις τοϋ τακτικοϋ προϋπολο

-νά {κ:ανοποιήση κάθε αίτημα δποθενδήποτε προβαλλό

γισμοϋ προβλέπεται νά άνέλθουν τελικά σέ

μενον».

1963

~κατ., ήτοι κατά

950

~κατ. έπιπλέον των άρχικών

προβλέψεων. «Αί τελικαί πληρωμαί
-θά κυμαίνονται είς

21.500

19.500

συνέχισε

-

~κατ. Οϋτω τό έκ τών

~λληνικών πόρων περιθώριον τοϋ τακτικοϋ προϋπο
λογισμοϋ διά τήν χρηματοδότησιν τοϋ κατά τό ετος

τοϋτο έκτελουμένου προγράμματος δημοσίων έπενδύ
σεων θά διαμορφωθεί περί τό ποσόν τών
'Ήτοι κατά

2.000

~κατ.
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1963

Εύθύς μετά τήν άναγγελία τοϋ θανάτου τοϋ προέ
δρου τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, Τζών Φιτζέραλντ
Κέννεντυ, δ Κ. Καραμανλής άπευθύνει στήν Ζακελίν

Κέννεντυ τό άκόλουθο τηλεγράφημα:

,

~κατ. έπί πλέον τοϋ προϋπολογι

«Δέν εύρίσκω λέξεις διά νά έκφράσω τήν όδύνην

σθέντος». Στή συνέχεια, παρατήρησε δτι ή Κυβέρ

τής συζύγου μου καί έμου. Είς τάς τραγικάς αύτάς

νηση τής ΕΚ, ή όποία άντιμετωπίζει τή συκοφαντική

ώρας μόνη παρηγορία aς εlναι δτι μαζί μέ σiiς θρη

850

κατηγορία τής δημαγωγικής κατασπαταλήσεως τοϋ

νουν διά τόν θάνατον του άλησμονήτου συζύγου σας

δημοσίου

παροχές,

έκατομμύρια άνθρώπων πού θά τόν βλέπουν πάντοτε

πραγματοποιεί τή διάθεση τοϋ συνόλου σχεδόν τών

ώς ζωντανόν παράδειγμα ύψηλής άρετής καί πολιτι

χρήματος

σέ

καταναλωτικές

ύπερεσόδων γιά τίς δημόσιες έπενδύσεις. «'Εκ των

κής όρθοφροσύνης. 'Ημείς, οί δποίοι σiiς έγνωρί

άριθμών -συμπέρανε

έπιβεβαιοϋται ή ζωτικότης

σαμεν είς τάς ήμέρας τής εύτυχίας, εύρισκόμεθα σή

τής ~λληνικής οίκονομίας». τέλος, έπεσήμανε δτι «ό

μερον κοντά σας συμμεριζόμενοι τόν πόνο ν σας. 'Ο

μόχθος τοϋ ~λληνικοϋ λαοϋ έκάλυψε τήν άνεπάρκει

Θεός aς σiiς δίδη παρηγορίαν.))

-

αν τών προκατόχων Κυβερνήσεων» καί έξέφρασε τήν
πεποίθηση δτι «ή Κυβέρνησις τής ΕΚ θά δυνηθεί νά
προχωρήσει μέ βήματα άσφαλή είς τήν έκτέλεσιν
τοϋ κοινωνικοϋ καί άναμορφωτικοϋ της προγράμμα

τος, έντάσσουσα αύτό αύστηρώς είς τά πλαίσια τών
άνερχομένων ~λληνικών δυνατοτήτων καί της όργα
νικής σταθερότητος τής οίκονομίας μας».
'Ο Π. Παπαληγούρας, μέ άφορμή τίς δηλώσεις
αύτές, άνακοίνωσε:

Παράλληλα, δ Κ. Καραμανλής άπέστειλε στόν
Λύντον Τζόνσον τό άκόλουθο τηλεγράφημα:
«'Η πατρίς σας ύπέστη βαρύτατο ν καί άδόκητον
πλήγμα.

Άπώλεσεν lνα ύπέροχον τέκνον της, τό

δποίον εlχε καταστή δ άξιος ήγέτης του έλευθέρου
κόσμου.

'Ημείς, οί παλαιοί καί πιστοί φίλοι σας,

συμμετέχομεν δλοψύχως είς τό πένθος σας καί έκφρά
ζομεν τήν εΙλικρινή εύχήν δπως ή μεγάλη σας χώρα

«Α{ δηλώσεις του κ. uπουργου των Οίκονομικών έπιβε

ύπό τήν ήγεσίαν σας συνεχίση τήν ίστορικήν πορεί

βαιουν τό γεγονός δτι ή παραληφθείσα uπό τής Κυβερνή

αν της είς τήν δδόν τής εΙρήνης καί τής έλευθερίας,

σεως του Κέντρου δημοσιονομική κατάστασις ε{ναι άρί

τήν δποίαν ήκολούθησεν δ Τζών Κέννεvτω>.

στη. ΗΟπως διαπιστώνει δ ίδιος δ κ:. Μητσοτάκης, α{ δαπά

ναι διετηρήθησαν είς τά προϋπολογισθέντα ϋψη, ένώ αί
είσπράξεις έβελτιώθησαν, έπιτρέψασαι τήν χρηματοδότη

σιν τοϊ\ προϋπολογισμοί) έπενδύσεων διά

2.000

σχεδόν

~κ:ατομμυρίων. Καί τουτο, παρά τό γεγονός δτι τό Δημόσι
ον έπεβαρύνθη μέ άξιολόγους προσθέτους δαπάνας, κυρίως

πρός βελτίωσιν των δημοσιοϋπαλληλικών άποδοχών κ:αί

Σέ δημόσιες δηλώσεις του γιά τόν Τζών Κέννεν
τυ, δ Κ. Καραμανλής τόνισε:
«'Ο έξοχος νέος πολιτικός άνήρ, τόν δποίον ή
μοίρα εlχε τάξει είς τήν ήγεσίαν του έλευθέρου κό
σμου εlς μίαν κρίσιμον διά τήν άνθρωπότητα περίο

στήριξιν άγροτικ:ών προϊόντων. Ή Κυβέρνησις Καρα

δον, καί δ δποίος κατά τό βραχύ διάστημα τής προε

μανλή παρέδωσε νόμισμα ίσχυρόν, προϋπολογισμόν ίσο-

δρίας του προσέφερεν άνεκτιμήτους ύπηρεσίας είς

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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τήν ύπόθεσιν τής εiρήνης, έπεσεν ύπό τά πλήγματα

γραμματικές δηλώσεις τοϋ πρωθυπουργοϋ στή Βου

δολοφο!'ικών σφαιρών. Δέν ύπάρχει άνθρωπος δ

λή.

δποίος νά μήν αiσθάνεται τό μέγεθος τής άπωλείας
ταύτης.

'Ιδιαιτέρως θλιβόμεθα ήμείς οί UΕλληνες,

Σέ μεταγενέστερη μαρτυρία του, δ Γ. Ράλλης
έπισημαίνει έπιγραμματικά:

οϊτι νες έγνωρίσαμεν τά αiσθήματα θερμής φιλίας, τά
δποία έτρεφε διά τήν χώραν μας δ Τζών Κέννεντυ.
Καί δέν θά λησμονήσουν ποτέ τό ύψηλόν φρόνημα
καί τήν όρθοφροσύvην του μεγάλου αύτου ήγέτου,

όσοι εlχον τήν χαράν νά τόν γνωρίσουν έκ του πλη
σίον».

«Μέσα στίς τρείς έβδομάδες πού μεσολάβησαν, έγιναν

άπίστευτα πράγματα: διπλασιάστηκαν ο{ μισθοί των δικα

στικών, αuξήθηκαν ο{ μισθοί των δασ~άλων καί καθηγη
τών. νΕγινε μιά πρωτοφανής -κατά τρόπο άνεπίτρεπτο

διασπάθιση του άποθεματικοu, πού ε{χε άφήσει ή Κυβέρ
νηση Καραμανλή. Καί

oi ένέργειες αuτές τής Κυβερνήσεως

Παπανδρέου έγιναν χωρίς τήν έμπιστοσύνη τής Βουλής
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καί διατέθηκαν χρήματα πού δέν προβλέπονταν άπό τίς

1963

πιστώσεις του προϋπολογισμοΙ) πού ε{ χε ηδη έγκριθεί»(!) 38 •

'Η πολιτική των παροχών τής Κυβερνήσεως μει

οψηφίας τής ΕΚ κορυφώνεται μέ τήν έξαγγελία άπό
τόν πρωθυπουργό τής

χρεών: δλα τά δάνεια, ληξιπρόθεσμα καί άπαιτητά,
άπό τήν 'Αγροτική Τράπεζα, μέχρι τέλους Δεκεμ

βρίου

1962,

28

ρυθμίσεως των άγροτικ&ν

άπαλλάσσονται άπό τόν τόκο ύπηρημε

ρίας, έν& οί καταβολές τ&ν άγροτ&ν έντός τοϋ

1963

εναντι χρεών τους πρός τήν Τράπεζα θεωροϋνται δτι

εγιναν εναντι όφειλ&ν πού δέν ε{χαν καταστεί ληξι
πρόθεσμες πρίν άπό τίς

31

Δεκεμβρίου

1962.

'Επί

σης, παγώνει τό ύπόλοιπο των χρεών, θεωροϋνται τά
δάνεια μακροπρόθεσμα άπό

1-1-63

καί έξοφλοϋνται

έντός όκτώ έτ&ν (στό μέτρο περιλαμβάνονται καί τά

άλιευτικά καί σπογγαλιευτικά δάνεια), προβλέπεται

χορήγηση χαμηλότοκrον δανείων στούς πληγέντες

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1963

'Ο Γ. Παπανδρέου, άφοϋ γίνεται δεκτός σέ άκρό
αση άπό τό βασιλέα Παϋλο, δηλώνει δτι, liν ή Κυ

βέρνησή του δέν έξασφαλίσει στή Βουλή «έπαρκή
καί άποδεκτή πλειοψηφία», θά είσηγηθεί ώς μόνη
λύση τή διενέργεια νέων έκλογ&ν. 'Αποδεκτή πλειο

ψηφία, διευκρινίζει, δέν ε{ναι δυνατό νά έξασφαλι
στεί παρά μόνο μέ προσχωρήσεις καί οχι μέ στήριξη

ij

ψήφο άνοχής βουλευτών άπό άλλες πτέρυγες.
Τήν εκκληση αύτή, ή όποία εκδηλα άπευθυνόταν

πρός κοινοβουλευτικά στελέχη κυρίως τής ΕΡΕ, θά
θεωρήσει ώς περίπτωση «κανονικήν» καί σύμφωνη
μέ τήν <<Κοινοβουλευτικήν παράδοσιν».

άπό θεομηνίες καί νόσους καί, τέλος, υποβιβάζονται
τά έπιτόκια των χορηγήσεων τής 'Αγροτικής Τρά
πεζας, θεωρούμενα ώς ύπέρμετρα.

Στίς έπόμενες ήμέρες καί μέχρι τήν άνάγνωση
των προγραμματικών δηλώσεων τής Κυβερνήσεως
στή Βουλή, θά έξαγγελθοϋν άκόμη: 'Ίδρυση πανεπι
στημίου στήν Πάτρα, καθώς καί σέ δλα τά μεγάλα
έπαρχιακά κέντρα- τής Πελοποννήσου, τής Κρήτης,

τής Θεσσαλίας, τής 'Ηπείρου καί τ&ν νήσων

(30

Νοεμβρίου): κιiτασκευή δδοϋ Πατρών -Τριπόλεως
καί άνέγερση νοσοκομείου καί σταδίου στήν Πάτρα

(30

Νοεμβρίου)· χρηματική ένίσχυση ροδακινοπα

ραγωγ&ν γιά ποσότητες πού ε{χαν καταστραφεί στά

ψυγεία

ij

δέν διατέθηκαν στό έξωτερικό άλλά στό

έσωτερικό (8 Δεκεμβρίου)· διορισμός 1.128 διδασκά
λων καί

700

καθηγητών

(10

Δεκεμβρίου)· αϋξηση

ποσοϋ γιά τό δώρο Χριστουγέννων

(12 Δεκεμβρίου)·

μείωση δρίου ήλικίας γιά τή συνταξιοδότηση των
έργαζομένων σέ βαρέα έπαγγέλματα· άγορά άδιαθέ
των καπνών έσοδείας

1962·

άνανέωση διαβατηρίων

άνωτότακτων σπουδαστών έξωτερικοϋ

(13

Δεκεμβρί

ου)· δημιουργία ενιαίου φορέα ύγείας σέ δλη τή χώ
ρα καί έπέκταση των άσφαλιστικ&ν όργανισμ&ν καί
ταμείων ύγείας

(18

Δεκεμβρίου). Παράλληλα, διευ

κρινιζόταν δτι τό δλοκληρωμένο πρόγραμμα παρο

χών τής Κυβερνήσεως θά έξαγγελλόταν μέ τίς προ-

30

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1963

Λίγες μόλις έβδομάδες μετά τήν άποχώρηση τής
'Εθνικής Ριζοσπαστικής 'Ενώσεως καί τοϋ Κ. Κα

ραμανλή άπό τήν έξουσία, δρομολογείται νέα πορεία
στό Κυπριακό, μέ άφετηρία τήν έπίδοση άπό τόν πρό
εδρο τής Κυπριακής Δημοκρατίας 'Αρχιεπίσκοπο

Μακάριο στόν άντιπρόεδρο Κιουτσούκ μακροσκε
λοϋς ύπομνημάτος, μέ τό όποίο καλεί τήν τουρκοκυ-

>

πριακή ήγεσία σέ διαπραγματεύσεις γιά τήν τροποποίηση «δεκατριών σημείων» τοϋ Συντάγματος:

«I.

Νά καταργηθεί τό δικαίωμα άρνησικυρίας του άντι

προέδρου.

2.

'Ο άντιπρόεδρος νά καταστεί πραγματικός άντιπρό

εδρος, μέ τή διεθνη σημασία της λέξης . Σύμφωνα μέ τήν
τροποποίηση αύτή νά άναθεωρηθοuν όλες

oi

σχετικές μέ

τά καθήκοντα του άντιπροέδρου καί τήν άναπλήρωση του
προέδρου πρόνοιες του Συντάγματος.

3.

'Ο πρόεδρος καί ό άντιπρόεδρος της Βουλής τών

'Αντιπροσώπων νά έκλέγονται άπό όλόκληρο τό σώμα,

καί όχι χωριστά άπό τά έλληνικά καί τουρκικά μέλη της

Βουλής.

4.

·

'Ο άντιπρόεδρος της Βουλης νά έκτελεί καθήκοντα

άντιπροέδρου του σώματος, κατά τά διεθνώς καθιερωμένα.

5.

Νά καταργηθοuν οί πρόνοιες του Συντάγματος γιά

χωριστές πλειοψηφίες, άναφορικά μέ τήν ψήφιση φορο-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

106

Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΛΙτΙΚΉ

Τά γεγονότα τής Κύπρου θά έξάψουν τήν κοινή γνώμη στήν Άθήνα.

Κάτω, δ πρόεδρος Μακάριος σέ συνέντευξη τύπου, άπό κοινοv μέ τόν Σ. Κυπριανοv.
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λογικών νόμων ή νόμων πού άφοροϋν στούς δήμους καί τό

6.
7.

»Αν ύπάρχουν δυσκολίαι, δύνανται νά άρθοϋν μέ

7.

έκλογικό σύστημα.

107

άναδιοργάνωσιν των δύο σωμάτων καί όχι μέ συνταγματι

Οί δήμοι νά ε{ναι ένιαίοι.

κάς τροποποιήσεις.

Νά καθιερωθεί ένιαία δικαιοσύνη καί νά καταργη

8.

θοϋν οί ύφιστάμενες γιά τά δικαστήρια χωριστικές πρόνοι

Αί διευθετήσεις αύταί ε{ ναι άναγκαίαι διά νά μή τεθτί

εiς κίνδυνον ή άσφάλεια τών Τούρκων.

ες τοϋ Συντάγματος.

9.

8. Νά ένοποιηθοϋν ή χωροφυλακή

Αί πρόνοιαι αύταί ε{ναι άναπόσπαστον τμήμα τοϋ

καί ή άστυνομία, καί

Συντάγματος καί εχουν σκοπόν νά προστατεύσουν τούς

νά καταργηθοϋν δ λες οί ύφιστάμενες χωριστικές διατάξεις

Τουρκοκυπρίους καί νά τούς έμπνεύσουν αίσθημα άσφα

γιά τά σώματα άσφαλείας.

λείας.

Ή δύναμη καί ή σύνθεση τής άστυνομίας καί τοϋ

9.

στρατοϋ νά καθοριστοϋν μέ νόμο πού νά ψηφίσει ή Βουλή

10.
_

των 'Αντιπροσώπων.

11.

Νά άντικατασταθεί ή διάταξη περί ποσοστιαίας

10.

άναλογίας στή Δημόσια ·Υπηρεσία, μέ ρήτρα, πού νά δια

11.

καί εiς τάς προαγωγάς.

12.

Να γίνει άναδιάρθρωση τής 'Επιτροπής Δημοσίας

νίαν των δύο κοινοτήτων. Τοϋτο ήτο βασικόν στοιχείον
των Συμφωνιών καί τοϋ Συντάγματος καί διά τοϋτο ούδεμία

Οί άποφάσεις τής 'Επιτροπής Δημοσίας

• Υπηρεσί

τροποποίησις ε{ναι δεκτή).

ας νά λαμβάνονται μέ άπλή πλειοψηφία, καί όχι μέ χωρι
στή των έλληνικών καί των τουρκικών μελών.

13. Νά καταργηθεί ή • Ελληνική

Τό κυπριακόν κράτος δέν ε{ναι έλληνικόν κρά

τος, άλλά κοινοτικόν κράτος, τό όποίον ίδρύθη μέ συμφω

·Υπηρεσίας.

12.

Δέν ύπάρχει έμπιστοσύνη δτι τά δικαστικά όργανα

θά έξησφάλιζον άμεροληψίαν ε{ς τήν πλήρωσιν θέσ§ων

σφαλίζει εϋλογη έκπροσώπηση των Τούρκων, στή βάση
τής πληθυσμιακής τους άναλογίας .

Δέν δύναται νά γίν1J δεκτή ή τροποποίησις διότι ή

έπιτροπή ελαβεν ήδη άποφάσεις είς βάρος τών Τούρκων.

Κοινοτική Συνέλευση,

'Η πρόταση τοϋ 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου γιά
τήν τροποποίηση τοϋ Συντάγματος σηματοδότησε

καί νά διατηρηθεί μόνο ή Τουρκική, άφοϋ τpοποποιηθεί τό

τήν άπόκλιση άπό τήν κοινή γραμμή 'Αθηνών καί

καθεστώς της, ώστε νά διασφαλίζει τά βασικά δικαιώματα

Λευκωσίας, πού ε{ χε πρός όφελος καί τών δύο μερών

τών Τουρκοκυπρίων, σάν μειονότητας.

έπιβάλει ό Κ. Καραμανλής καί, παράλληλα, άποτέ

'Ενώ ό άντιπρόεδρος Κιουτσούκ έπιφυλάχθηίcε
νά άπαντήσει, ό Τοϋρκος ύπουργός 'Εξωτερικών, Φ.
Έρκίν, άπέρριψε, μέ δηλώσεις του στίς

6 Δεκεμβρί

ου, τίς προτάσεις Μακαρίου, ένώ δέκα μέρες άργότε

ρα ό Τοϋρκος πρέσβης στή Λευκωσία έπέδωσε στόν
'Αρχιεπίσκοπο ρηματική διακοίνωση, μέ τήν όποία
άπειλοϋσε άκόμη καί μέ στρατιωτική έπέμβαση σέ
περιπτώση μεταβολής τοϋ Συντάγματος.

[Oi

τουρκικές άπόψεις εναντι τών άντίστοιχων

θέσεων τοϋ 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, συνοψίζον
ταν, σημείο πρός σημείο, ιός εξής:

I.

δύο κοινοτήτων, ώς μέσον προστασίας των Τουρκοκυπρί

•Ελλήνων νά

προβοϋν εiς κατάχρησιν τής iσχυρaς θέσεώς των.

2.

κρίση καί, τελικά, τήν καταβαράθρωση τοϋ έθνικοϋ
θέματος. Χωρίς νά προχωρήσει τότε στήν άνάληψη

πολιτικών πρωτοβουλιών, ό πρόεδρος τής Κυπρια
κής Δημοκρατίας εΙχε, στό διάστημα fiδη τής διακυ
βερνήσεως Καραμανλή, άνακινήσει μέ δηλώσεις του
θέμα ενωτικών διεκδικήσεων πού άντέφασκαν μέ τίς
διατάξεις τών συμφωνιών τής Ζυρίχης καί τοϋ κυ
πριακοί> Συντάγματος. Στή δυναμική άντιλήψη τών
'Ελλήνων ίθυνόντων, καί ίδιαίτερα τοϋ ίδιου τοϋ Κ.
Καραμανλή , ότι ή ύπεροχή -άριθμητική καί ποιοτι
κή- προοιώνιζε τήν πλήρη, τελικά, έπικράτηση τοϋ

Τό δικαίωμα παρέχεται έν όψει τοϋ παρελθόντος των

ων, διά νά παρεμποδίζωνται προσπάθεια ι των

λεσε τήν άφετηρία στήν άνάστροφη πορεία πρός τήν

·Η προσφορά ε{ ναι γενναιόδωρος, άλλ' αί έκλογαί

διεξάγονται εiς κοινοτικ:ήν βάσιν. »Αν μεταβληθτί ή διευθέ
τησις αϋτη, θά καταργηθοϋν άλλαι πρόνοιαι των Συμφωνι

ελληνικοί> στοιχείου στή Μεγαλόνησο καί τήν ού

σιαστική έξουδετέρωση όρισμένων άδυναμιών τοu
νέου καθεστώτος, άντέτασσε τήν έπιδίωξη γιά ,τήν
άμεση μεταβολή τών κειμένων συνταγματικών διατά

ξεων, άκόμη καί αύτή -σύμφωνα μέ όρισμένες έν
δείξεις- τή μονομερή άναθεώρηση τών συμφωνιών.
Μετά τίς πρώτες δυσχέρειες πού δημιούργησε ή

ών καί τοϋ Συντάγματος, αί όποίαι κατοχυρώνουν τήν άρ

έμμονή του στό καθεστώς τών ενιαίων δήμων -παρά

χήν τής ύπάρξεως δύο κοινοτήτων .

3.

ffΟπως καί άνωτέρω (σημείον

2), άν υίοθετηθτί

ή τρο

τήν άρχική δική του συμφωνία καί τή συνταγματι

ποποίησις, θά μεταβληθ\1 τό καθεστώς πού έδημιούργησαν

κή πρόβλεψη γιά τή διχοτόμησή τους [βλ. τόμος Γ]

αί Συμφωνίαι καί θά μεταβληθΌ ή τουρκοκυπριακή κοινό

-

της ε{ς μειονότητα .

νομοσχεδίου άπό τούς Τουρκοκύπριους βουλευτές, ό

4.

Τό δικαίωμα έδόθη διά προστασίαν των Τουρκοκυ

πρίων έναντίον δυσμενοϋς διακρίσεως.

5. • Ο

καθορισμός χωριστών δήμων δέν ε{ ναι άδύνατος.

Αί τουρκικαί περιοχαί θά παραμεληθοϋν.

6.

Έξ d{τίας τής ύπάρξεως τρομοκρατικών όργανώσε

ων καί των προσπαθειών δι, έπηρεασμόν τής δικαιοσύνης,

καί τήν έκβιαστική καταψήφιση του φορολογικοί>

'Αρχιεπίσκοπος θά προχωρήσει στήν έφαρμογή τών

σχεδίων του, έπωφελούμενος άπό τήν άπομάκρυνση
τοϋ Κ. Καραμανλή καί τήν προσωρινή 'άνάληψη τής

έξουσίας άπό Κυβέρνηση μειοψηφίας.

'Όπως θά

ύπογραμμίσει. σέ έπιστολή του πρός τό νέο πρωθυ

ό διαχωρισμός εiς τήν άπόδοσιν τής δικαιοσύνης διασφα

πουργό, Γ. Παπανδρέου, σκοπός του ήταν «ή κατά

λίζει τούς δικαστάς άπό πιέσεις.

λυσις τών Συμφωνιών τής Ζυρίχης καί τοϋ Λονδίνου»
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μέ τό έπιχείρημα δτι <<εκτοτε, διεθν&ς καί έπιτοπίως,

τησίν μου, κατά τόν παρελθόντα 'Ιούνιο ν, άπεκρού

ήλλαξαν αί συνθήκαι».

σθη εlσήγησίς μου περί άμέσου διαλύσεως τής Βου

Στήν πραγματικότητα, ή πρωτοβουλία του προέ

δρου Μακαρίου προοριζόταν νά προκαλέσει τή ζωη

λής καί προσφυγής είς έκλογάς μέ τόν ίσχύοντα τότε
έκλογικόν νόμον.

ρή άντίδραση δλων τ&ν παραγόντων πού έπηρέαζαν

'Επανήλθον, έν τούτοις, καί μετέσχον του έκλο

τή θέση του κυπριακου ζητήματος- ίδιαίτερα τ&ν

γικοv άγώνος διότι παρεκλήθην νά μήν πραγματο

άμεσα ένδιαφερομένων Κυβερνήσεων τής Μ. Βρετα

ποιήσω τήν άπόφασίν μου έκείνην πρό τών έκλογών,

νίας, τής Τουρκίας καί αύτή ς τής 'Ελλάδος.

κριθέντος ότι τοvτο θά ήτο έπιζήμιον διά τήν χώραν.

'Ο Γ. Παπανδρέου, ώς πρωθυπουργός, σέ εντονο

Ή άποχώρησίς μου συνεπώς έκ τής πολιτικής'

διάβημά του πρός τόν 'Αρχιεπίσκοπο, θά «διαφωνή

δέν εlναι συνέπεια προσωπικής πικρίας. 'Απλώς τό

σει» ριζικά διότι

ή στιγμή δέν ε{ναι κατάλλη

άποτέλεσμα τής τελευταίας έκλογής ένίσχυσε τήν

λος, καί (β) πaσα ένέργεια έν Κύπρω θά πρέπει νά

«... (α)

πεποίθησίν μου ότι δέν vφίστανται είς τήν χώραν α{

γίνεται έν συνεννοήσει μετά τής έλληνικής Κυβερνή

συνθήκαι έκείναι, τάς δποίας έθέωρησα πάντοτε

άπό κοινου καί έκ συμφώνου». Καί δ Σ. Βενι

άπαραιτήτους διά νά έκπληρώσω τήν άποστολήν

ζέλος, άντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως καί ύπουργός

μου, όπως έγώ τούλάχιστον τήν άντιλαμβάνομαι. Τά

τ&ν Έξωτερικ&ν, θά ύπογραμμίσει δτι «ούδεμία έλ

προηγηθέντα, έξ άλλου, άλλά καί τά έπακολουθή

ληνική Κυβέρνησις ε{ναι είς θέσιν ... νά καλήται νά

σαντα τών έκλογών γεγονότα άπέδειξαν δτι τό πολί

σεως

...

κινή διπλωματικούς καί άμους μηχανισμούς πρός

τευμα τής χώρας πλημμελώς λειτουργεί vπό τό κρά

δια κανονισμόν τ& ν άνευ προσυνεννοήσεως μετ' αύ

τος τών έκβιάσεων.

τής ένεργει&ν τής κυπριακής Κυβερνήσεως» καί, άκό

Ή πολιτική, όπως γνωρίζετε, δέν εlναι έπάγγελ

μη, δτι οί συμφωνίες Ζυρίχης καί Λονδίνου «μόνο

μα άλλά άποστολή, τό περιεχόμενον τής δποίας

διά διαπραγματεύσεων καί ούχί διά δυναμικ&ν μέ

προσδιορίζει δ φορεύς αύτής, έκτιμών τά άντικειμε

σων» ε{ναι δυνατό νά βελτιωθουν «σταδιακ&ς» 39 •
Οί συστάσεις έντούτοις τής 'Αθήνας δέν θά γί

νικά δεδομένα έν συνδυασμφ μέ τάς έπιδιώξεις καί
τούς δραματισμούς πού έχει διά τό έθνος του.

παλαιότερα

'Όταν ένας πολιτικός γνωρίζει τί πρέπει νά γίνη

τ&ν Κ. Καραμανλή καί Ε. 'Αβέρωφ, μέ άποτέλε

εlς τήν χώραν του καί δέν δύναται νά τό πραγματο

σμα νά έκδηλωθουν σοβαρές διακοινοτικές ταραχές:

ποιήση διότι του άρνοvνται τάς άναγκαίας προϋποθέ

άποκορύφωμα τά έπεισόδια τ&ν Χριστουγέννων του

σεις, όφείλει, άvτί νά συμβιβάζεται μέ τήν συνείδη

καί ή εξοδος άποσπάσματος τής ΤΟΥΡΔΥΚ

σίν του, νά άποχωρή. νΑλλως, ή παραμονή του είς

νουν σεβαστές, δπως ο{ άντίστοιχες

-

1963

-

άπό τό στρατόπεδό της. Οί έξελίξεις αύτές, στό σύ

τήν ένεργόν πολιτικήν όχι μόνον καθίσταται άμφιβό

νολό τους, εμελλαν τελικά νά άναστείλουν τήν άξιο

λου χρησιμότητας, άλλά εlναι δυνατόν εlς ώρισμέ

ποίηση τ&ν πλούσιων δυνατοτήτων πού θά προσφέ

νας περιπτώσεις, νά άποβαίνη καί έπιβλαβής. "Οταν

ρονταν στούς 'Ελληνοκυπρίους μέσα σέ συνθήκες

θά δύναμαι άζημίως διά τήν χώραν νά έξηγήσω τάς

είρήνης καί, ταυτόχρονα, προοιώνιζαν μελλοντικά

άνωτέρω άπόψεις μου, εlμαι βέβαιος ότι θά δικαιο

δεινά γιά τή Μεγαλόνησο καί τό εθνος, στό σύνολό

λογήσετε τήν άπόφασίν μου ..

του.

'Υπηρέτησα τήν χώραν έπί μακρόν χρόνον, προή
γαγα μέ τήν πολύτιμον συμπαράστασίν σας τήν ζωήν

9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1963
'Ο Κ. Καραμανλής παραιτείται άπό τήν ήγεσία

τής ΕΡΕ καί άναχωρεί όριστικά γιά τό έξωτερικό.
Τήν άπόφασή του νά άποχωρήσει άπό τήν ένεργό
πολιτική, δ Κ. Καραμανλής άνήγγειλε, λίγο μόλις
χρόνο πρίν άπό τήν άναχώρησή του, στόν Π. Κα

νελλόπουλο, στόν όποίο καί ένεχείρισε άποχαιρετι
στήρια έπιστολή πρός τούς βουλευτές του κόμματος:

τοv έθνους είς όλους τούς τομείς 'Αλλά, πρό παντός,
προσεπάθησα καθ' όλον αύτό τό διάστημα νά {κα

νοποιήσω μίαν βασική ν καί μόνιμο ν φιλοδοξίαν: Νά
συμβάλω εlς τήν περιστολή ν τής άθλιότητος άπό τήν
δποίαν μαστίζεται ή δημοσία μας ζωή. Πέραν τής
παραδόσεως τήν όποίαν προσεπάθησα νά δημιουργή

σω διά του τρόπου μέ τόν όποίον ήσκησα τήν πολι
τική ν, έπεδίωξα καί τήν όργανικήν βελτίωσιν του
πολιτεύματος, μέ τήν έγκαιρον καθιέρωσιν του πλει

«'Αγαπητοί φίλοι,

οψηφικού συστήματος καί τήν πρότασίν μου πρός

Παρεκάλεσα τόν κ. Κανελλόπουλον νά σfiς άνα

άναθεώρησιν τοv Συντάγματος.

_

κοινώση τήν άπόφασίν μου όπως άποχωρήσω τής

Τάς άπόψεις μου έπί τοv χρονίου πολιτικού προ

πολιτικής. 'Ελυπήθην διότι δέν ήδυνάμην, διά λό

βλήματος τής χώρας τάς γνωρίζετε καλώς καί δέν

γους τούς δποίους άσφαλώς άντιλαμβάνεσθε, νά σfiς

έχω άνάγκην νά τάς έπαναλάβω ένταvθα.

τήν άνακοινώσω αύτοπροσώπως.

'Εκείνο τό δ ποίον θά δμολογήσω εlναι δτι είς

Τήν άπόφασιν αύτήν τήν εlχον λάβει καί τήν κα

τήν προσπάθειάν μου αύτήν άπέτυχα. Καί άπέτυχα

τέστησα όπου έδει γvωστήν, άφ 'ής, μετά τήν παραί-

διότι όχι μόνον δέν εύρον μιμητάς, άλλά συνήντησα
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·Εν τφ μεταξύ dφήνω διάδοχό ν μου τόν dγαπητόν

dπό πολλών πλευρών πείσμονας κ:αί ώργανωμένας

εlς όλους μας κ:. Παναγιώτην Κανελλόπουλον, μέ

dντιδράσεις.
ΗΗδη αί έξελίξεις τής τελευταίας διετίας κ:αί Ιδί

τήν βεβαιότητα ότι θά έγκ:ρίνητε τήν έκ:λογήν μου

ως τό dποτέλεσμα τής προσφάτου έκ:λογής dπέδειξαν

κ:αί μέ τήν προοπτικ:ήν ότι θά ρυθμίσητε δριστικ:ώς

ότι δ δημόσιος βίος τής χώρας, dντί τής dναμενομέ

τό θέμα τής dναδείξεως τής έκ:άστοτε ήγεσίας του

νης πρόοδου, έσημείωσεν έπικ:ίνδυνον όπισθοδρό

κόμματος διά του κ:αταστατικ:ου τό δποίον θά έκ:πονή

μησιν.

σετε.

'Αποχωρών, έξάλλου, τής πολιτικής κ:ατά

τήν παρουσαν στιγμήν διευκολύνω ίσως τόν ρόλον

Αύταί εlναι αί ύποδείξεις, τάς δποίας έθεώρησα

του Ρυθμιστου του Πολιτεύματος, τόν δποίον κ:ατέ

κ:αθήκ:ον μου νά σaς dπευθύνω. Κατά τά λοιπά, θά

στησεν Ιδιαζόντως δυσχερή ή συνεχιζόμενη ύπό τών

dποφασίσητε ύμείς, έκ:τιμώντες εiς πάσαν περίπτω

dντιπάλων μου τακ:τικ:ή τών έκ:βιάσεων.

σιν τά συμφέροντα τής χώρας. Τάς προσπαθείας σας

·Επιθυμώ νά βεβαιωθήτε, dγαπητοί φίλοι, ότι δέν

δι& τήν έκ:πλήρωσιν τής d~οστολής του κόμματος, ή

έλαβον τήν dπόφασιν αύτήν χωρίς ψυχικήν όδύνην.

συμβολή ,του δποίου εlς τήν ζωήν του έθνους εlναι

'Η σκέψις μου κ:αί ή εvγνωμοσύνη μου στρέφονται

κ:αί θά παpαμείνη dποφασιστικ:ής σημασίας, θά βοη

κ:ατά τήν στιγμήν αvτήν πρός τήν πλειοψηφίαν του

θήσω κ:αί έγώ ώς άπλους πολίτης κ:αί πιστός όπαδός

έλληνικ:ου λαου, δ δποίος έπί μίαν όκ:ταετίαν μέ πε

τής Έθνικ:ής Ριζοσπαστικής 'Ενώσεως».

ριέβαλε διά τής έμπιστοσύνης κ:αί τής dγάπης του.
ΗΑ νευ αύτής κ:αί άνευ τής πολυτίμου συγεργασίας

όλων ύμών, δέν θά εlχον έπιτελέσει όσα έπετέλεσα
κ:αί τά δ ποία μέ ήρεμο ν τήν συνείδησι.ν παραδίδω είς
τήν κρίσιν τής {στορίας.

Αύθημερόν, δ Π. Κανελλόπουλος, άφοϋ εδωσε
στή δημοσιότητα τό κείμενο τής έπιστολής, εκαμε
τήν άκόλουθη πρόσθετη δήλωση:
«Δέν ~χω τό δικαίωμα νά προσθέσω οuτε λέξιν ε{ς δσα

αύστηρός εiς τήν έκ:τέλεσιν τών καθη

αύτός ούτος δ κ. Καραμανλής διετύπωσεν ό.πευθυνόμενος

κόντων μου κ:αί πιθανόν νά έπίκ:ρανα ή κ:αί νά ήδίκ:η

πρός τούς φίλους του καί, φυσικά, δπως εΙναι αυτονόητον,

σα dκ:ουσίως τινάς έξ ύμών. Οvδέποτε όμως έλειψεν

πρός δλόκληρον τόν ~λληνικόν λαόν. Τήν ~ρμηνείαν τής

• Υπήρξα

dπό τήν ψυχήν μου ή dγάπη κ:αί ή έκ:τίμησις πρός

όλους σας κ:αί ή dναγνώρισις τής συμβολής σας εlς
τό δύσκ:ολον έργον μου.
'Αποχωρών τής ήγεσίας του κόμματος αlσθάνο
μαι τήν dνάγκ:ην νά σaς dπευθύνω έκ:κ:λησιν όπως,

παραμερίζοντες εύλόγους φιλοδοξίας, διαφυλάξητε

ό.ποφάσεώς του ~δωσεν δ ίδιος. Είμεθα υποχρεωμένοι νά
σεβασθώμεν καί τήν ό.πόφασίν του καί τούς λόγους . οί
δποίοι τήν υπηγόρευσαν.

·Απεχώρησε τής ήγεσίας της ΕΡΕ έκείνος, δ δποίος
τήν ίδρυσε, καί δ δποίος, βασισθείς έπί τής δημιουργικής

συνδρομής τής πλειοψηφίας του ~λληνικου λαου, έκυβέρ
νησε τήν χώραν έπί όκτώ περίπου ετη καί έπεχείρησεν

τήν ένότητα αύτου κ:αί dγωνισθήτε dπό κ:οινου δι&

έπιτυχώς τήν ριζικήν ό.ναμόρφωσιν τής οίκονομίας της καί

τήν έκ:πλήρωσιν τής μεγάλης dποστολής του.

έν πολλοίς τής έθνικής ζωής.

Εlμαι βέβαιος ότι ή ΒΡΕ έχει τόσον βαθείας τάς

Τό γεγονός εΙ ναι δραματικόν ό.λλά καί διδακτικόν. ·Η

ρίζας εlς τήν ψυχήν του έλληνικ:οu λαου, ώστε ή

ό.ποχώρησις του ίδρυτου τής ΕΡΕ θά κριθή, εlμαι βέβαιος

μοιραία δοκιμασία τής dποχωρήσεως του ίδρυτου

περί αύτου, καί ό.πό τούς ό.ντικειμενικωτέρους έκ των ό.ντι

της νά ύπερνικ:ηθή μετ· έπιτυχίας.
Εlμαι έπίσης βέβαιος ότι θά παραμείνητε πιστοί

εlς τάς δημοκ:ρατικ:άς dρχάς κ:αί τάς βασικ:άς έπιδιώ
ξεις έπί τών δποίων έθεμελιώθη ή ΒΡΕ ώς σύγχρονο ν
πολιτικ:όν κίνημα.

'Η dποχώρησίς μου, έξάλλου, σaς παρέχει τήν

πάλων του, ώς θυσία υπέρ του τόπου.
'Εκφράζω τήν εύγνωμοσύνην μου πρός τόν ό.ποχωρή
σαντα c'{ρχηγόν διά τήν έμπιστοσύνην τήν δποίαν έξεδή
λωσεν ό.πέναντί μου. Πα ρε κάλεσα τούς βουλευτάς τής ΕΡΕ

δπως, συνερχόμενοι είς συνέλευσιν αuριον Τρίτην καί
ώραν

7.30'

μ . μ., ό.ποφασίσουν κυριαρχικώς έπί του θέμα

τος τής ήγεσίας».

εvκ:αιρίαν όπως έπιδιώξητε τήν dναδιοργάνωσιν τοQ
κόμματος. Θά εlναι όχι άπλώς χρήσιμος άλλά dπα

Τά αίτια πού προκάλεσαν τήν τελική άπόφαση

ραίτητος ή έκ:πόνησις ένός κ:αταστατικ:ου χάρτου,

τοϋ Κ. Καραμανλfj νά έγκαταλείψει τήν 'Ελλάδα

κ:ατά τό πρότυπον τών όργανισμών κομμάτων άλλων
χωρών, κομμάτων τά δποία διά τής dνανεώσεως τής

συνέχόνταν άμεσα μέ τίς πολιτικές έξελίξεις πού εΙ

χαν προηγηθεί. Στούς λόγόυς τής άποχωρήσεως του

ήγεσίας των, πραγματοποιουν μακράν σταδιοδρομί

{δρυτή της ΕΡΕ άναφέρθηκαν πρώτοι μέ δημόσιες

αν.

Ή πιστή τήρησις ένός τοιούτου κ:αταστατικ:ου

δηλώσεις τους ο{ στενοί συνεργάτες του, ίδίως δ διά

θά κ:αταστήση τήν Έθνικ:ήν Ριζοσπαστικ:ήν 'Ένω

δοχός του στήν ηγεσία του κόμματος, Π. Κανελλό

σιν lσχυροτέραν κ:αί θά dποδείξη έμπράκ:τως ότι τό

πουλος:

κόμμα μας, ώς κόμμα dνταποκ:ρινόμενον είς τό πνευ

μα κ:αί τάς dνάγκ:ας τής έποχής μας, έχει έν έαυτφ

«' Επιτρέψατέ μου

ε{ς τό σημείον τουτο

μίσει σέ δμιλία στίς Σέρρες

-

-

θά υπογραμ

νά σaς ό.ποκαλύψω κάτι πού

τήν δύναμιν νά συνεχίση κ:αί άνευ τής παρουσίας του

μου εlπεν δ Κωνσταντίνος Καραμανλής, τόν Νοέμβριον

lδρυτου του, τήν {στορικ:ήν του πορείαν.

[sic]

του

1963,

δταν, ενα τέταρτο πρίν ό.ναχωρήση ό.πό τό

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΊΉΝ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΛΠΙΚΗ

110

σπίτι του, μέ έκάλεσε καί άνήγγειλεν δτι άναχωρεί έντός

ρίζεσαι άπό ένα φίλο σου ή καί άπό τήν ύπηρέτριά

μιaς ώρας άπό τήν 'Ελλάδα καί παραιτείται τής ήγεσίας

σου άκόμη καί σου χρειάζεται καιρός νά τό συνηθί

του κόμματος. "Οταν είς μάτην έπιχειρουσα νά τόν πείσω

σης. Καταλαβαίνεις τί σημαίνει αύτό στό πολλαπλά

νά άλλάξη άπόφασιν, μου ε{πε: «'Εκεί πού εφθασαν τά

σιο. Καί γίνεται όδυνηρότερο δταν τό άποφασίζης

πράγματα δέν uπάρχει αλλ η λύσις. 'Η άναχώρησίς μου θά

διευκολύνη τήν χώραν. Είσερχόμεθα είς περίοδον πού θά
άπαιτήση κατ' άνάγκην, άφου δ λαός μaς έστέρησε τής
πλειοψηφίας, συνεννοήσεις μέ τούς άντιπάλους μας καί

συμβιβασμούς. 'Ε κυβέρνησα όκτώ χρόνια. Τό γεγονός αύ

μέ ίδική σου πρωτοβουλία παρά δταν άποστρατεύε
σαι άπό τό λαό. Φαίνεται δτι στήν πολιτική τό νά
έγκαταλείψης εlναι σκληρότερο άπό τό νά έγκατα
λειφθής. v/σως διότι στήν πρώτη περiπτωσιν προκα

τό άλλά καί δ χαρακτήρ μου δέν μου έπιτρέπουν νά κάμω

λείς δ ίδιος τήν δοκιμασία, ένώ στή δεύτερη τήν

έγώ δ,τι έσύ ήμπορείς καί πρέπει, αν τό άπαιτήσουν οί

ύφίστασαι.
Γνωρίζεις πόσον καιρό μέ έβασάνισε ή σκέψις

περιστάσεις, νά κάμης» 40 •
Σέ έπιστολή του πρός τόν ήμερήσιο τύπο, δ Γερά
σιμος Λύχνος θά &.ναφερθεί στό περιεχόμενο συνο
μιλίας του μέ τόν Κ. Καραμανλή, εύθύς μετά τίς
έκλογές τοϋ Νοεμβρίου

1963:

τής άποχωρήσεως. Δέν γνωρίζεις ίσως δλους, καί
ίδίως τούς βαθυτέρους λόγους οί δποίοι μέ δδήγησαν
είς τήν τελικήν άπόφασιν.
Οί λόγοι εlναι -μολονότι στήν περίπτωση αύτή

εlναι δύσκολη ή διάκρισις

«'Εκ τής μακρaς ταύτης συνομιλίας, καθώς καί έκ τών

-

ύποκειμενικοί καί άν

τικειμενικοί. Οί πρώτοι έχουν σχέσιν μέ τήν πολιτι

προηγουμένων, εΙμαι πεπεισμένος δτι δ άρχηγός τής ΕΡΕ

κήν μου νοοτροπίαν, ή δποία καί πάλιν έχει σχέσιν

άπεχώρησε τής πολιτικής, έπειδή έπίστευεν δτι ή δημι

μέ τόν χαρακτήρα μου. Γιά νά τήν έννοήσης, θά σου

ουργηθείσα άπό τάς έκλογάς κατάστασις δέν του παρείχε

διηγηθώ ένα περιστατικόν πού άπετέλεσε τήν άφε

τήν δυνατότητα είτε νά προλάβη τά κακά, τά όποία φοβεί

τηρία τής σταδιοδρομίας μου: "Οταν άπεφάσισα, κα

ταιδτι άπειλουνται διά τόν τόπον, είτε νά συντελέση είς
τήν μείωσιν αύτών».

τά τό

1932,

νά πολιτευθώ, δ πρώτος πού άντέδρασε

ήταν δ πατέρας μου. "Οtαν τόν ήρώτησα γιατί άντι

Καί θά καταλήξει, παρατηρώντας χαρακτηριστι-

δρα, μου άπήντησε: «Διότι δ χαρακτήρας σου δέν

προσφέρεται γιά πολιτική. 'Η πολιτική θέλει ψέμ

κά:
«'Η άπόφασις αϋτη τιμa τόν άνδρα πού τήν ελαβε, εστω
καί αν άποδειχθή δτι σφάλλεται είς τήν έκτίμησιν τών
πραγμάτων. 'Ενώ αλλοι πολιτικοί άνδρες, καί όχι μόνον
'Έλληνες, καταστάντες έκ γήρατος άνίκανοι νά προσφέ

μαrα καί έπιβάλλει συμβιβασμούς, γιά τούς δποίους
έσύ εlσαι άκατάλληλος. νΑν μπής στήν πολιτική, ή
θά χάσης τόν χαρακτήρα σου ή, γιά νά τόν προστα
τεύσης, θά ύποφέρης πολύ». Καί μέ ήρώτησε έν συ

ρουν uπηρεσίας, προσκολλώνται μετά πάθους είς τήν έλπί

νεχεία: «Σου εlπα έγώ γιατί δέν πρέπει νά πολιτευ

δα τής άρχής, δ Καραμανλής άπεχώρησεν έκ τής σκηνής

θής. Νά μου πής τώρα έσύ γιατί θέλεις νά πολιτευ

νέος καί μόνον άπό τό αίσθημα τής άδυναμίας του νά έξυ

θήρ>,
«'Εγώ πιστεύω

πηρετήση περαιτέρω τόν τόπον» 41 •
Πέρα ομως &.πό κάθε συγκεκριμένη &.φορμή, ή

&.πόφαση τοϋ Κ. Καραμανλή συνεχόταν καθοριστικά
μέ τή γενικότερη &.ντίληψή του γιά τήν πολιτική ζωή
στήν 'Ελλάδα καί τό ρόλο του στό πλαίσιο τής τε
λευταίας αύτή ς. Σέ έπιστολή του -στίς
ου

1964- πρός τόν Κ.

5

'Ιανουαρί

Τσάτσο, δ ίδρυτής τής ΕΡΕ θά

ύπογραμμίσει:

-

του άπήντησα

-

δ τι κάθε άν

θρωπος πού έρχεται στή ζωή όφείλει νά δικαιώση
τήν παρουσία του σ' αύτή. Καί τήν καλύτερη δικαί
ωση τήν έχει έκείνος δ δποίος άφιερώνεται είς τήν
ύπηρεσίαν ένός λαου δλοκλήρου». «Μέ συγκινεί ή
θεωρία σου

-

μου άπήντησε

-

άλλά φοβουμαι δτι

θά άπογοητευθής στήν πράξη. Στό χωpιό μας- συνέ
χισε

-

έχομε μιά παροιμία πού λέει . «άλλα λέν τά

γράμματα καί άλλα λέν τά πράμματα». Τόν έβεβαίω

«'Αγαπητέ Κώστα,

σα δτι άν δέν μπορέσω νά κάμω τήν πολιτική δπως

Τό γράμμα σου μέ συνεκίνησε. Καί μέ συνεκίνη

έγώ τήν άντιλαμβάνομαι, θά τήν έγκαταλείψω έγκαί

σε διότι προήρχετο άπό δοκιμασμένο φίλο, άλλά καί

ρως. Κατά τήν διάρκεια τής σταδιοδρομίας μου εlχα

διότι τό έδέχθην σέ μιά περίοδο πού κάθε τι πού μου

πολλές φορές τήν εύκαιρία να θυμηθώ τή συμβουλή

θυμίζει 'τήν 'Ελλάδα μέ συγκινεί μέχρι δακρύων. Αί

του πατέρα μου καί νά διερωτηθώ άν δέν έκαμα

σθάνομαι τόσο πολύ συνδεδεμένος μέ τόν τόπο μου

σφάλμα νά τήν άγνοήσω. Διότι ύπέφερα πράγματι

καί τούς άνθρώπους του, ώστε νά μου εlναι δύσκολο

πολύ άνθιστάμενος συνεχώς κατά του ψεύδους καί

νά ζήσω μακρυά τους.

Δέν μπορείς νά φαντασθής πόσο εlναι όδυνηρό

τής ύποκρισίας πού κυριαρχουν στή δημοσία μας

ζωή.
'Επίστευα έξάλλου

γιά έναν πολιτικό νά άποφασίση νά τερματίση τή

σταδιοδρομία του καί ν' άποχωρισθή άπό έναν κό

δτι

δ

συνετός πολιτικός

όφείλει νά άντιλαμβάνεται τό σημείον τής κάμψεώς

σμο δλόκληρο μέ τόν δποίον τόν συνέδεαν κοινοί

του

άγώνες καί παντός είδους ψυχικοί δεσμοί. 'Αποχω-

καί νά τερματίζη έκεί τήν προσπάθειά του. νΑλλως

-

πού εlναι μοιραίο σέ κάθε σταδιοδρομία

-
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κινδυνεύει, χωρίς κάν νά εlναι χρήσιμος εiς τόν τόπο

καί άπό τά τρ{α. Διdτι δέν εlναι τ{ποτε. Εlναι άπέ

του, καί νά άπογοητεύση καί νά άπογοητευθή. Καί

ραvτον καφενείον, κα{ μάλιστα έλληνικόν.

νά γίνη έμπόδιο εlς τήν δμαλήν έξέλιξιν του δημο

Τό δέ χειρότερον εlναι ότι τό κατάντημα αvτό δέν

σ{ου β{ου τής χώρας του. 'Από τά άνωτέρω άντιλαμ

τό άντιλαμβανόμεθα. 'Εσυνηθ{σαμεν τόσον εiς τήν

βάνεσαι ότι μπήκα στήν πολιτική μέ άρχές κα{ ότι

άνωμαλίαν αvτήν, ώστε νά τήν θεωρουμεν πλέον ώς

δέν ήτο δυνατόν παρά νά καταλήξω έκεί πού κατέλη

φυσικήν κατάστασιν. Καί όμως κάποτε θά πρέπει νά

ξα.

άντιληφθουμε ότι ή προαγωγή καί ή άσφάλεια του
Καί έρχομαι ήδη στούς άντικειμενικούς λόγους

τόπου μας έξαρτώνται άπό τήν δριστική καί έπιτυχή
άντιμετώπιση του πολιτικου μας προβλήματος. Καί

πού έπέβαλαν τήν άποχώρησίν μου.

"Οπως γνωρίζεις, ούδέποτε έδέχθην νά συνθηκο

ότι ή 'Ελλάς παραμένει ύποανάπτυκτος, διότι άκρι

λογήσω μέ τήν ύφισταμένην εlς τήν 'Ελλάδα πολι

βώς εlναι πολιτικώς καθυστερημένη. Εlναι γνωστόν

τικήν πραγματικότητα. Εlχα πάντοτε τήν έλπίδα

έξάλλου ότι ή διαφορά μεταξύ άνεπτυγμένων καί

-

γι, αvτό καί έπέμεινα- ότι τόσο μέ τό παράδειγμά

ύποαναπτύκτων χωρών εlναι κυρίως διαφορά πολιτι

μου, όσο καί μέ ώρισμένες μεταρρυθμίσεις, θά κα

κής ώpιμότητος.

τόρθωνα νά βελτιώσω τό πολιτικό κλίμα τής χώρας

Πάντως τά γεγονότα τών δύο τελευταίων έτών,
κα{ lδίως του τελευτα{ου έξαμήνου, ύπήρξαν όδυνη

μας.

Ή τελευτα{α μου έλπίς ήταν: (α) οί άγαμενόμενες

ρώς άποκαλυπτικά. Πολιτική ήγεσία, τύπος, Στέμμα

έκλογές, ο{ δποίες θά έπέτρεπαν εiς τόν λ(lόν νά δια

καί λαός έκαμαν δ, τι ήμπορουσαν γιά νά άποδείξουν

δηλώση τήν άγανάκτησ{ν του κατά τής πολιτικής

ότι δέν άντιλαμβάνοvται τάς άνωτέρω άληθε{ας καί,

τών άντιπάλων μας, (β) τό πλειοψηφικόν, τό δποίον

όταν τίς άντιλαμβάνονται, άρνουνται νά τίς σεβα

θά μου έπέτρεπε, έκτός τών άλλων, νά άνανεώσω τά

στουν, πού εlναι καί τό χειρότερον.

στελέχη του κόμματος καί (γ) ή άναθεώρησις του

ΝΗδη ή άδίστακτη τακτική τής άντιπολιτεύσεως,

Συντάγματος, ή όποία διά τής έξυγιάνσεως ώρισμέ

κατευθυνομένη άπό άνθρώπους έπιδιώκοντας ένσυ

νων τομέων τής δημοσίας μας ζωής, θά καθίστα δυ

νειδήτως τόν διχασμόν του έθνους, άντ{ νά προκα

νατήν καί τήν δμαλήν λειτουργίαν του πολιτεύμα

λέση τήν καθολiΊι:ήν- όπως εlπα- άντίδρασιν καί

τος.

τήν καταδίκην τών φορέων της, εύρε τήν συμπαρά

Οί γνωστές διαφωνίες μου μέ τόν βασιλέα τόν

στασιν του λαου καί τήν άνοχήν του Στέμματος καί

'Ιούνιο καί ή παραίτησή μου παρείχαν τή μοναδική

ώρισμένωv ίδικών μας. "Οταν μίαν όκταετή προσπά

εvκαιρ{α διά τήν πραγματοποίησι ν τών άνωτέρω έπι

θεια έντ{μοιι, μετριοπαθους καί δημιουργικής πολι

διώξεώv μου. Ά ντ{ τού,του, συνέβησαν πράγματα τά

τικής τήν διεδέχθη ή σημερινή άθλιότης, τί θά μπο

όποία άπέδειξαν μάταιες τίς έλπίδες μου. Ή πολιτι

ρουσα νά έπιδιώξω γιά τό μέλλον; Νά έγκαταλείψω

κά καί ήθικά άπαράδεκτη τακτική τών άντιπάλων

τόν άγώνα διά τήν άναμόρφωσιν τής πολιτικής μας

μας, α{ άλλεπάλληλοι διαφωνίαι μου μέ τό Στέμμα,

ζωής, καί νά προσθέσω στά πολλά πού έκαμα καί

σέ συνδυασμό μέ τ{ς ύποχωρήσεις του εiς τούς έκβι

μερικά έργα άκόμα;

ασμούς τής άντιπολιτεύσεως καί ή τελευταία έτυμη

'Ιδού διατί δέν μου έμεvεν άλλη λύσις άπό τήν

γορ{α του λαου, έπανέφεραν τήν πολιτική ν μας ζωήν,

άποχώρησιν. Τό άν ή άπόφασίς μο~ ύπήρξεν όρθή ή

τόσον άπό άπόψεως φορέων, όσον κα{ άπό άπόψεως

όχι θά κριθή άπό τήν 'Ιστορίαν. Πάντως, δέν 1jμπο

νοοτροπ{ας, στό θλιβερό παρελθόν.

ρουσα νά κάμω διαφορετικά. Καί δέν 1jμπορουσα,

'Αλλά άπέδειξαν πρό παντός τά γεγονότα του τε

διότι ή άποχώρησίς μου δέν ύπηγορεύθη άπό οίανδή

λευτα{ου καιρου ότι εlς τήν χώραν μας δέν λειτουρ

ποτε πολιτικήν σκοπιμότητα, όπως ύπέθεσαν μερι

γεί τό πολfτευμα. Διότι, άν έλειτούργει, δέν θά έγί

κοί, μεταξύ τών δπο{ων καί ό φfλος μας ό Εvάγγελος,

νοντο άντικε{μενον συμβιβασμών μεταξύ Στέμματος,

άλλά άπό τήν άνάγκην νά τακτοποιηθώ δ ίδιος μέ

Κυβερνήσεως κα{ άvτιπολιτεύσεως, βασικά πολιτει

τήν συνείδησίν μου.

ακά θέματα όπως τό Σύνταγμα, δ έ15:λογικός νόμος, ή

Εύχομαι πάντως στό Θεό ν' άποδειχθή όρθή κα{

διάλυσις τής Βουλής, ή ψήφος του στρατου, ή έγκα

άβλαβής διά τόν τόπον. Διότι μόνον έτσι θά ήμπορέ

τάστασις άνευθύνων

σω νά ίδιωτεύσω όριστικά κα{ νά ζήσω στήν 'Ελλά

ύπηρεσιακών Κυβερνήσεων,

κλπ. Ούτε θά ήτο δυνατόν, έάν έλειτούργει τό πολί

δα χωρίς νά ύποφέρω ψυχικά.

τευμα, παράγοντες άνεύθυνοι καί πολλάκις ύποΠτοι,

Στό γράμμα σου όμιλείς καί περί τής μοναξιiiς

νά έμφαν{ζωνται Ισχυρότεροι άπό τόν λαό καί νά έπη

μου, ή όποία καί σέ κάμει νά μέ σκέπτεσαι περισσό

ρεάζουν, έναντίον τής θελήσεώς του, τάς έξελίξεις

τερο. Δέν έχεις άδικο. Αvτή όμως, όπως ξέρεις, συμ

τής πολιτικής μας ζωής.

φυής μέ τό χαρακτήρα μου, έγινε σχεδόν άπόλυτη μέ

'Η δημοκρατία, άγαπητέ μου, δ κομμουνισμός,

τήν πολιτική.

&κόμη . καί δ φασισμός, εlναι πολιτεύματα, καλά ή

Καί ημπορεί νά άπεδε{χθη χρήσιμος στήν πολι

κακά. Αvτό τό όποίο ν έχομεν ήμείς εlναι χειρότερον

τική, άφου μέ άπήλλαξε άπό έπιρροές καί άδυναμίες,
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κατέστησε δμως καταθλιπτική τή ζωή μου, διότι

διότι δέν ήτο είσέτι γνωστόν πλήρως τό έκλογικόν

έκτός τών άλλων, περιόρισε τίς δυνατότητές μου νά

άποτέλεσμα, δεδομένου δτι ύπελείποντο τά άποτελέ

έχω φιλίες. Τώρα πού τις χρειάζομαι, ε[ναι άργά ν'

σματα του στρατου καί τών δημοσίων ύπαλλήλων.

άλλάξω, καί λόγφ μακρfiς συνηθείας καί λόγφ ήλι

Μετά τήν παρατήρησίν μου αύτήν, διετύπωσα ώς

κίας.

άκολούθως τάς άπόψεις μου. 'Ο κ. Παπανδρέου, έν

Χαιρετισμούς στήν 'Ιωάννα καί στόν Παναγιώ

θαρρυνθείς άπό τάς παραχωρήσεις πού του έγένοντο

τη, τόν όποίο ν εύγνωμονώ διότι προσεφέρθη ν ' άνα

καί μεθυσθείς άπό τό άπροσδόκητον καί δι

λάβη έπιτυχώς τίς εύθύνες πού του μετεβίβασα» 42 •

τόν ίδιον άποτέλεσμα τής έκλογής, διετύπωνεν άξι

' Ακόμη πληρέστερα, ή άμεση άφορμή καί οί βα

θύτερες αίτίες τής άποχωρήσεως του Κ . Καραμανλή

άπό τήν ένεργό πολιτική καί τής άποφάσεώς του νά
έγκατασταθεί στό έξωτερικό, άναλύονται στό κείμε
νο σημειώματος πού υπαγόρευσε, μεταγενέστερα,
στό Παρίσι :

αύτόν

'

ώσεις κοινοβουλευτικώς καί ήθικώς άπαραδέκτους.
Κοινοβουλευτικώς μέν διότι, μή διαθέτων τήν πλει
οψηφίαν τής Βουλής, έζήτει τήν έντολήν καί μάλι
στα μέ τό δικαίωμα τής διαλύσεως. 'Ηθικώς δέ διότι
έζήτει τήν έντολήν διά νά τήν χρησιμοποιήση πρός
διάσπασιν του άντιπάλου

κόμματος,

άπειλών μέ

έκλογάς καί διαφθείρων συνειδήσεις.

«"Οταν τήν έσπέραν άνεκοινώθησαν τά άποτελέ

'Εν συνεχείa, συνέστησα εlς τόν βασιλέα τά άκό

σματα, χωρίς νά έκδηλώσω πικρίαν, ένεπιστεύθην

λουθα: Πρώτον, νά μήν σπεύση είς τήν λύσιν του

εiς δύο-τρείς παρισταμένους συνεργάτες μου δτι, λό

κυβερνητικου προβλήματος, έφ

γω τών γεγονότων του τελευταίου έξαμήνου, εlχεν

συνεκέντρωνε άπόλυτον πλειοψηφίαν, καί έφ

ώριμάσει εiς τήν συνείδησίν μου ή ίδέα τής άποχωρή

ώφειλε διά τής έπιφυλακτικής του στάσεως νά διευ

σεωςάπό τήν πολιτική ν. Καί δτι δέν τήν έπραγματο

κολύνη τήν δημιουργίαν κλίματος συνεργασίας με

ποίησα, καί διότι δέν ήθελα νά πικράνω τούς φίλους

ταξύ τών κομμάτων. Δεύτερον, μετά τό στάδιον αύτό

μου, άλλά καί διότι δέν ήθελα νά άποδοθή είς έμέ

τής άναμονής, θά έπρεπε νά καλέση τόν Παπανδρέου

'

δσον ούδέν κόμμα

'

δσον

ένδεχομένη περιπέτεια του τόπου. VΗδη δμως τά πρά

καί νά του άναθέση όχι τόν σχηματισμόfι Κυβερνή

γματα μετεβλήθησαν έφ' δσον δ λαός μέ άποδέ

σεως, άλλά τήν έντολήν διερευνήσεως διά τόν σχη

σμευσε. 'Εξ αύτου προήλθεν τήν έπομέvην καί ή εί

ματισμόν αύτής. Καί έάν μέν δ Παπανδρέου ήδύνατο

δησις δτι άποχωρώ τής πολιτικής. Πάντως δέν κατέ

νά του παρουσιάση σχήμα βιώσιμον καί ύγιές, θά

στησα τήν σκέψιν μου αύτήν άπόφασιν καί δέν τήν

ώφειλε νά του δώση τήν έντολήν του σχηματισμου

άνεκοίνωσα δημοσία, δεδομένου δτι έπρεπε νά χει

τής Κυβερνήσεως. 'Εάν δμως ό κ. Παπaνδρέου άπε

ρισθώ έν τφ μεταξύ τό πολιτικόν θέμα κατά τρόπον

τύγχανε, τότε ό βασιλεύς θά ήδύνατο, άφου δοκιμά

ώφέλιμον καί διά τό κόμμα καί διά τήν χώραν.

σει καί δι' άλλων προσώπων τόν σχηματισμόν βιω

'Ο βασιλεύς, τήν έπομένην τής έκλογής, έκάλεσε

σίμου Κυβερνήσεως, νά διαλύση τήν Βουλήν καί νά

τόν κ. Παπανδρέου καί τήν πρωίαν τής μεθεπομένης

προκηρύξη νέας έκλογάς. Του έτόνισα δέ δτι,> πέραν

έκλήθην καί έγώ είς τά άνάκτορα. Κατά τήν συνομι

τής πολιτικής σκοπιμότητος, καί ή συνταγματική καί

λίαν μας, δ βασιλεύς μου άνεκοίνωσεν δτι δ κ. Πα

ή κοινοβουλευτική παράδοσις έπέβαλλαν τήν διαδι

πανδρέου του έζήτησε τήν έντολήν νά σχηματίση

κασίαν αύτήν καί του άνέφερα δλα τά έλληνικά καί

Κυβέρνησιν μέ τό δικαίωμα τής διαλύσεως τής Βου

ξένα προηγούμενα. 'Ο βασιλεύς συνεφώνησε μέ τάς

λής έν περιπτώσει καταψηφίσεώς του. Ό βασιλεύς

άπόψεις μου καί, άφου μέ ηύχαρίστησεν, μέ ήρώτη

τόν ήρώτησεν έάν, έφ' δσον έστερείτο αύτοδυνάμου

σεν έάν θά ήμουν διατεθειμένος νά διευκολύνω τόν

πλειοψηφίας, θά έπεδίωκε συνεργασίαν μέ τήν ΒΡΕ,

σχηματισμόν συμμαχικής Κυβερνήσεως. Του άπήν

δοθέντος δτι ή συνεργασία μέ τήν ΕΔΑ άπεκλείετο.

τησα δi-ι θά τόν βοηθήσω σ' αύτό, τοσούτω μfiλλον

'Ο κ. Παπανδρέου τόν έβεβαίωσεν δτι δέν προτίθε

καθ'

ται νά συνεργασθή μέ τήν ΕΔΑ καί δτι δέν έχει

δπως (έπί τινα χρόνον) άπόσχω τής ένεργου πολιτιτ:

δσον συνέπιπτε καί μέ τήν έπιθυμίαν μου

άνάγκην τής ΒΡΕ, δεδομένου δτι έθεώρει βεβαίαν

κής.

περίπου

νΗμουν τόσοv βέβαιος δτι ό βασιλεύς έξετίμησε

βουλευτών, ή όποία θά συνέπραττε είς τόν σχηματι

τήν όρθότητα τής είσηγήσεώς μου, ώστε δταν έπέ

σμόν τής Κυβερνήσεώς του. Καί προσέθεσεν δτι τοf5'

στρεψα είς τήν οίκίαν μου, έδήλωσα πρός τούς συ

τήν άποχώρησιν έξ αύτής μιfiς δμάδος

20

το θά ήδύνατο νά έξασφαλισθή πλήρως, έάν του άνε

νεργάτας μου, οί όποίοι μέ άνέμενον, δτι δ βασιλεύς

τίθετο ή έντολή.

δέν πρόκειται νά άναθέση τόν σχηματισμόν τής Κυ

'Ο βασιλεύς έπεφυλάχθη, δπως μου εlπεν, νά του
άπαντήση καί έζήτησεν τάς ίδικάς μου άπόψεις. Του

βερνήσεως είς τόν κ. Παπανδρέου.
Τήν πρωίαν τής έπομένης, 6ης Νοεμβρίου

1963,

εlπα δτι κατ ' άρχήν ύπήρξεν άδικαιολογητος ή

έπληροφορούμην δτι δ βασιλεύς έκάλεσε τόν κ. Πα

σπουδή του νά καλέση τήν έπομένην τής έκλογής

πανδρέου καί του άνέθεσε τήν έντολήν. VΕκπληκτος

τόν κ. Παπανδρέου καί δι

διά τήν έξέλιξιν αύτήν, διεμήνυσα πρός τόν βασιλέα

'

άλλους λόγους, άλλά καί
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παράστασιν εlς τόν βασιλέα, πρός άποτροπήν τών

ξίν μου καί έπέστησα τήν προσοχήν του έπί τών κά

κινδύνων, εiς τούς δποlους μaς ώδηγουσε ή εξαλλος

τωθι σημείων: (α) Ή άνάθεσις τής έντολής εiς τόν κ.

πολιτική τής ΕΚ, έν συνδυασμώ μέ τάς υποχωρήσεις

Παπανδρέου, καί μάλιστα μετά τήν δημοσία γενομέ

του Στέμματος.

yην δήλωσίν του ότι δέν προτίθεται νά συνεργασθή

πρός τόν βασιλέα. Τούς υπέδειξα όμως νά συστήσουν

Τούς συνέστησα νομιμοφροσύνην

όϋτε μέ τήν ΒΡΕ οϋτε μέ τήν Ε4Α, εlναι άντίθετος

εlς αύτόν τήν άμεσον σύγκλησιν τής Βουλής εiς τρό

πρός τήν κοινοβουλευτικήν τάξιν καί παράδοσιν, (β)

πον ώστε, άφ' ένός μέν νά διευκρινησθή ή πολιτική

εlναι ήθικώς άπαράδεκτος διότι δ κ. Παπανδρέου,

κατάστασις, άφ' έτέρου δέ νά τεθή φραγμός εiς τήν

διά τής άναλήψεως τής έντολής, έπεδίωκε, πράγμα

άσυδοσίαν τής Κυβερνήσεως.

πού δέν άπέκρυψεν άλλωστε, ή νά διασπάση τό άντί

Ό βασιλεύς, καίτοι έδέχθη καί πάλιν ώς όρθήν

παλον κόμμα ή νά έκβιάση έκλογάς, άφου έν τφ με

τήν υπόδειξίν μου, όχι μόνον δέν υπεχρέωσε τήν Κυ

ταξύ διαφθείρη τόν λαόν διά παροχών εiς βάρος τών

βέρνησιν, ώς έδικαιουτο, νά έμφανισθή άμέσως ένώ

άντιπάλων του καί τής οΙκονομίας τής χώρας καί (γ)

πιον τής Βουλής, άλλά προκειμένου νά ταξιδεύση εiς

ή άνάθεσις τής έντολής, ώς συνέχεια τών προηγη

Ίσπανίαν, παρέτεινε καί πέραν του κανονικου τήν

θεισών παραχωρήσεων, θά έρμηνεύετο μοιραίως ώς

μεταβατικήν αύτήν κατάστασιν, κατά τήν διάρκειαν

ένέργεια εύνοίας πρός τόν κ. Παπανδρέου καί έχθρι

τής δποίας ή Κυβέρνησις έξεβίαζε τούς βουλευτάς
τής ΒΡΕ, κατήγγελλεν θορυβωδώς άνύπαρκτα σκάν

κή πρός τήν ΒΡΕ.

'Ο βασιλεύς όχι μόνον lδωσεν εlς τόν Παπανδρέ

δαλα καί δλοκλήρωνε τό προεκλογικόν όργιον, χω

ου τήν έντολήν, άλλ' άπέφυγε νά δώση καί οίανδή

ρίς κάν νά lχη νομιμοποιηθή άπό τήν έθνικήν άντι

ποτε άπάντησιν εlς τό τελευταίον μου διάβημα.

προσωπείαν.

Τό άποτέλεσμα τής έκλογής, έξ άλλου, εlχε δη

'Η άρνησις του βασιλέως όπως ίκανοποίηση καί

μιουργήσει μίαν δυσάρεστον ψυχολογίαν εlς τάς τά

τό τελευταίον όσον καί δίκαιον αύτό αίτημα του

ξεις του κόμματος. Τήν έπομένην τής άναθέσεως τής

κόμματός μου, μέ επεισεν άπολύτως ότι τό Στέμμα,

έντολής εiς τόν Παπανδρέου, συνεκάλεσα εiς σύ

τό δποίον μέχρι τής στιγμής έκείνης προσεπάθει

σκεψιv τούς έπιτελείς του κόμματός μου καί υπεστή

άπλώς νά έξευμεvίση τούς άντιπάλους μου, καταλη

ριξα τήν άνάγκην όπως άσκηθή κριτική έπί τής

φθέν μετά τάς έκλογάς άπό φόβον, υπέκυπτεν πλή

ένεργείας αύτής του βασιλέως. Οί περισσότεροι έφά

ρως εiς αύτούς. Τούτου δοθέντος, άπεφάσισα δριστι

νησαν έπιφυλακτικοί, διότι έφοβουντο τήν ρήξιν μέ

κώς πλέόν νά θέσω τέρμα εiς τήν πολιτική ν μου στα

τό Στέμμα. Καί τελικώς έπεκράτησεν ή άποψις τής

διοδρομίαν καί νά έγκαταλείψω δι

άναμονής.

τήν 'Ελλάδα. Τήν άπόφασίν μου αύτήν εlς ούδένα

'

άρκετόν χρόνον

Μία έβδομάδα πρό iής άποχωρήσεώς μου, συνε

άνεκοίνωσα πλήν τής συζύγου μου· καί τουτο διότι

κάλεσα καί πάλιν τούς συνεργάτας μου καί τούς έδή

έπεθύμουν νά άποφύγω τάς συγκινήσεις άλλά καί

λωσα ότι, άντί νά προσφέρωμεν τήν μή ζητουμένην

τάς άντιδράσεις τών όπαδών μου, αϊτινες άλλωστε

συνεργασίαν μας, θά ήτο προτιμώτερον, καί διά τό

εlχον έκδηλωθή έντόνως, όταν, τήν έπομένην τών

γόητρον του κόμματος καί διά τό σvμφέρον τής χώ

έκλογών, διεδόθη ότι εlχα τήν πρόθεσιν νά άποσυρ

ρας, νά ζητήσωμεν άμέσους έκλογάς. Ή πρότασίς

θώ τής ένεργου πολιτικής.

μου συνήντησεν άπροθυμίαν καί τήν έπομένην πρω

Τήν πρωίαν τής άναχωρήσεώς μου διά Παρισίους

ίαν έδέχθην τήν έπίσκεψιν δύο έκ τών κυριωτέρων

έκάλεσα τόν κ. Κανελλόπουλον καί τόν Ταξίαρχον

συνεjηατών μου, οί δποίοι μέ έβεβαίωσαν ότι ή ψυ

Βέρρον καί τούς άνεκοίνωσα τήν άπόφασίν μου.

χολογία του κόμματος ήτο άπρόσφορος δι

'

έκλο

'Αμφότεροι έταράχθησαν καί μέ παρεκάλεσαν νά

τήν άναθεωρήσω. Τούς έδήλωσα ότι ή άπόφασίς μου

γάς.
Κατά τόν αύτόν χρόνον, άπό ώρισμένους κύ

εlναι άνέκλητος, διότι βαθύτατα πιστεύω ότι δέν εχω

κλους, τούς Ιδίους οί δποίοι προετίθεντο νά διασπά

πλέον άποστολήν εiς τήν δημοσία ν ζωήν τής χώρας.

σουν τό κόμμα κατά τήν διαφωνίαv μου μέ τ6ν βασι

Συγχρόνως lδιδα έντολήν εlς τόν γραμματέα μου κ.

λέα, έκαλλιεργείτο ή iδέα ότι πρέπει, διά νά άποφευ

Ζαχαράκην, νά θεωρήση τά διαβατήρια καί νά κρατή

χθουν αί έκλογαί, νά γίνη δπωσδήποτε συμμαχική

ση θέσεις στό άεροπλάνο, τηρών σχετική ν έχεμύθει

Κυβέρνησις, άλλ' ότι τό πρόσωπόν μου άπετέλεί έμ

αν διά τούς λόγους τούς δποίους άνέφερα καί άνωτέ~

πόδιον πρός τουτο. Εlναι προφανές ότι, υπό τήν θεω

ρω.

ρίαν αύτήν, , παρεσκευάζετο καί πάλιν μία άπό τάς

Χαρακτηριστικόν τής άπρεπείας, μέ τήν δποίαν
οί άντίπαλοί μου άvτιμετώπισαν τήν άποχώρησίν

συνήθεις συνωμοσίας.
Κατά τάς ήμέρας έκείνας μέ έπεσκέφθησαν έκπρό

μου έκ τής πολιτικής, εlναι τό γεγονός ότι έπεχείρη

δποίοι μου έξέ

σαν νά προσδώσουν μυστήριον εiς τάς προφυλάξεις

φρασαv τάς άνησυχίας των καί μέ ήρώτησαν έάν,

πού lλαβα διά τήν άθόρυβον άναχώρησίν μου. Καί

κατά τήν γνώμην μου, δ στρατός θά lπρεπε νά κάμη

τήν ένεφάνησαν ώς μυθιστορηματική ν φυγή ν καί μά-

σωποι τών ένόπλων δυνάμεων,

oi
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λιστα ύπό ψευδώνυμον, ένώ έγνώριζαν ότι ή θεώρη

μέ τόν βασιλέα καί ή έπιθυμία μου όπως άποφύγω,

σις τών διαβατηρίων μου εlχε ζητηθεί νά γίνη άπό τό

χάριν του τόπου, άνοικτήν ρfjξιν μέ τό Στέμμα, τό

ύπουργείο 'Εξωτερικών καί τά εΙσιτήρια έξεδόθη

δποίον εlχεν εύθυγραμμισθfί πλέον μέ τούς άντιπά

σαν έπ' όνόματι έμου κα{ τfjς συζύγου μου.

λους μου.

.

Διά τήν άποχώρησίν μου έκ τfjς πολιτικής, όπως

Οί άνωτέρω δύο βασικοί λόγοι ένισχύθησαν καί

καί διά τήν παραίτησίν μου, έδόθησαν πολλαί έρμη

άπό τήν σκέψιν ότι, λόγφ τfjς μακράς παραμονής μου

νείαι, κατά τό πλείστον αύθαίρετοι. 'Υπεστηρίχθη

εlς τήν έξουσίαν καί του άδικαιολογήτου μίσους, τό

άπό τούς άντιπάλους μου ότι ή παραίτησίς μου, τόν

δ ποίον έκαλλιέργησαν· κατ' έμου οί άντίπαλοί μου,

'Ιούνιον, ώφείλετο, πρώτον, είς τήν καταπόνησίν

ή παρουσία μου είς τήν πολιτικήν ζωήν τfjς χώρας

μου λόγω του άνενδότου άγώνος, ή όποία άπεκορυ-

προεκάλει όξύτητα, ή όποία άπό ήμέρας εlς ήμέραν

φώθη μέ τό περιστατικόν του φόνου του βουλευτου

έλάμβανε τήν μορφήν ένός νέου έθνικου διχασμου.

Λαμπράκη είς τήν Θεσσαλονίκη ν. 'Η άποψις όμως

αύτήο εlναι &βάσιμη διότι ομέ άπησχόλει βεβαίως ό

'Οξύτητα, ή όποία εϊτε θά μέ ώδηγουσε εlς συνθη
κολόγησιν μέ μίαν πραγματικότητα πού μου έπροξε

άνένδοτος άγών, έφ' όσον άπετέλει μίαν άνωμαλίαν

νουσε πλέον άπέχθειαν εϊτε θά μέ ώδηγουσε είς πο

είς τήν πολιτικήν ζωήν του τόπου, άλλ' ούδέποτε

λιτική ν άνωμαλίαν. 'Αλλ 'έγώ έπιθυμουσα νά άποφύ

έφοβήθην τήν έπικράτησίν του διότι έστερείτο ήθι

γω καί τό ένα καί τό άλλο. νΗλπιζα, έξ άλλου, ότι ή

κfjς καί λογικής βάσεως. 'Εγνώριζα ότι μέ τόν και

άποχώρησίς μου έκ τfjς πολιτικής θά έπέφερεν έκτό

ρόν θά έξεφυλίζετο, έφ

όσον δέν ήδύνατο νά μετα

νωσιν τfjς καταστάσεως καί θά συνέβαλλε εlς τήν

τραπfj είς έπανάστασιν. Ή άνεκτική μου πολιτtκή

δμαλήν έξέλιξιν τfjς πολιτικής μας ζωής. Τουτο άλ

έναντι τfjς άντιπολιτεύσεως ώφείλετο είς τήν άνωτέ

λωστε καθίστατο περισσότερον άναγκαίον μετά τάς

ρω πεποίθησιν άλλά καί είς τήν άπόφασίν μου νά

έκλογάς του

'

έκκαθαρίσω, έν άνάγκη, τήν κατάστασιν δι

'

έκλο

γών μέχρι του φθινοπώρου. 'Εξ ϊσου &βάσιμος εlναι

1963,

όπότε έπεβάλλετο, πρός κατευνα

σμόν τών παθών καfάποτροπήv τών έν συνεχεία έξε
λίξεων, ' δ σχηματισμός Κυβερνήσεως συνεργασίας.

ή άποψις ότι τό περιστατικόν Λαμπράκη έπέδρασε

Αύτοί ύπijρξαν οί λόγοι, διά τούς δ ποίους άπεφά

έπί τfjς άποφάσεώς μου διότι εlναι fίδη γνωστόν ότι,

σισα νά θέσω τέρμα εlς τήν πολιτικήν μου σταδιο

πολύ πρό αύτου, εlχα καταστήσει γνωστήν είς τόν

δρομίαν· καί εύρίσκοvται είς άπόλυτον συνέπειαν μέ

βασιλέα τήν διαφωνίαν μου έπί του ταξιδίου του

τήν πολιτικήν μου φιλοσοφίαν καί τόν χαρακτήρα

Λονδίνου καί τήν άπόφασίν μου νά παραιτηθώ, άν

μου. Έλυπήθην δέ βαθύτατα όταν διεπίστωσα ότι ή
άπόφασίς μου αύτή, ή όποία προέδιδε ύψηλόν αϊ

έπέμενε είς τήν πραγματοποίησίν του.
'Υπεστηρίχθη έπίσης άπό τούς άντιπάλους μου ή

σθημα εύθύνης καί προσωπικήν άξιοπρέπειαν, άντί

άποψις ότι ή άποχώρησίς μου έκ τfjς πολιτικής

νά παραδειγματίση, έχλευάσθη άπό τούς άvτιπάλους

ώφείλετο εlς τήν άπογοήτευσιν τήν όποίαν έδοκίμα

μο~

r

σα ο έκ του άποτελέσματος τών έκλογών καί εlς τήν

'Επίστευα, καί εύλόγως, ότι τόσον διά το έργον

κάμψιν του ήθικου μου, λόγφ τών άπειλών τfjς Κυ

τό δποίον έπετέλεσα όσον καί προπαντός διά τόν

βερνήσεως περί έπιβολfjς κυρώσεων κλπ. 'Εγράφη

τρόπον μέ τόν όποίο ν έτερμάτισα τήν σταδιοδρομίαν

σαν τότε όχι μόνο άνακρίβειαι, άλλά καί χυδαιότη

μου, θά έξησφάλιζα, ώς lδιώτης πλέον, τόν σεβασμό ν

τες άκόμη έπί τfjς πολιτικής αύτfjς πράξεως, ή όποία

άκόμη καί τών άντιπάλων μου. 'Υπήρξε, ώς έκ τού

'Η

του, βαθεία ή άπογοήτευσίς μου, όταν διεπίστωσα

άποψις αύτή άνατρέπεται άπό τό γεγονός καί μόνον

ότι αί μεγαλύτερα ι άσχημίαι είς βάρος μου έξεδηλώ

ότι τήν άποχώρησίν μου έκ τfjς πολιτικής εlχα άπο

θησαν άκριβώς μετά τήν άποχώρησίν μοω> 4 3.

θά έπρεπε νά προκαλέση καθολικόν σεβασμό ν.

φασίσει άπό τίς

18 Σεπτεμβρίου 1963,

δηλαδή πολύ

πρό τών έκλογών κaί είς έποχήν κατά τήν όποίαν
ύπfjρχε βεβαιότης, άκόμη καί εlς τούς άντιπάλους

μου, ότι θά έκέρδιζα τάς έκλογάς. Τούς πραγματι
κούς λόγους τfjς άποχωρήσεώς μου έξέθεσα εlς τήν

έπιστολήν μου, τήν όποία ν άπηύθυνα πρός τούς βου

λευτάς της ΒΡΕ καί βραδύτερον είς μίαν έπιστολήν,
τήν δποίαν, έξ άλλης άφορμfjς, άπηύθυνα εlς τόν πα
λαιόν συνεργάτη ν μου κ. Παπακωνσταvτίνου. 'Υπήρ

'Η άποχώρi]ση του Ιδρυτή τής ΕΡΕ άπό τήν

ένεργό πολιτική θά καταλάβει έξ άπροόπτου τό βα
σιλέα Παuλο, ό όποίος, εύθύς μετά τήν έπάνοδό του
άπό ταξίδι στήν 'Ισπανία, έξέφρασε στόν Π. Κανελ
λόπουλο «τήν εκπληξιν διά τήν άπόφασιν» 44 •
Στήν άπαντητική έπιστολή του πρός τόν Π. Κα
νελλόπουλο, δ Κ. Καραμανλής έπισημαίνει:

ξαν δέ οί έξfjς: πρώτον, ή διαπίστωσις ότι καθίσταν

«Μου γράφεις γιά τή συνομιλία σου μέ τόν βασι

το άνέφικτοι αί μεταβολαί, τάς όποίας έπεδίωκα είς

λέα. Μου κάμει έντύπωσιν τό γεγονός ότι δέν άντελή

τήν δημοσίαν ζωήν τfjς χώρας, καί ή πεποίθησίς μου

φθη ότι ή πολιτική του Στέμματος κατά τό τελευταί

ότι άνευ αύτών ή το άδύνατος ή λειτουργία τfjς δημο

ον έξάμηνον έβάρυνε εlς τήν άπόφασίν μου. Δέv ξέ

κρατίας έν 'Ελλάδι· αί άλλεπάλληλαι διαφωνίαι μου

ρω έάν έπωφελήθης τής εύκαιρίας νά έπισημάνης γιά
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λόγους yενικωτέρου συμφέροντος τά σφάλματα πού

Σέ σχετικό, έξάλλου, γραπτό έρώτημα του Σ.

διεπράχθησαν καί τά δποία cδδήyησαν εlς τάς τελευ

Μαρκεζίνη, ό Κ. Καραμανλής εδωσε, τό

ταίας έξελίξεφ> 45 •

άκόλουθη άπάντηση :

Στίς άπόψεις του βασιλέως, σχετικά μέ τήν άντι
μετώπιση τής πολιτικής καταστάσεως μετά τό πρό
σφατο έκλογικό άποτέλεσμα, άναφέρεται ό Δ. Χέλ

μης, ό όποίος ε{χε σχετική συνομιλία τήν ήμέρα τής
Πρωτοχρονιάς:

τήν

«Αί σχέσεις μέ τόν βασιλέα ήσαν άyαθαί μέχρι
τής παραιτήσεώς μου. Καί πιστεύω ότι μέ λύπην έδέ

χθη τήν παραίτησίν μου. Δέν δύναται όμως νά λεχθή
τό ίδιον διά τήν βασίλισσαν καί τόν διάδοχον, των
δποίων α{ έχθρικαί διαθέσεις ήρχισαν νά έκδηλοϋν

«'Ο βασιλεύς μέ έκάλεσε νά καθίσω κοντά του, φοβερά
ταραγμένος ~ δπως καί ή βασίλισσα

1968,

καί τρόπον τινά

-

ήθελε νά δικαιολογηθή δτι εκαμε τό πaν διά νά άποτρέψη

ται περίπου άπό τό

1961,

όπως προκύπτει άπό πολλά

καί χαpακτηριστικά περιστατικά» 49 •

τήν εσωτερική κρίση, οφειλομένη (κατ' αύτόν) είς τήν

Θά ήταν δύσκολο νά ύποστηριχτεί ότι τό γεγονός

άδιαλλαξίαν του Παπανδρέου. MoD είπεν δτι δέν έξηγεί

τής άποχωρήσεως του Κ. Καραμανλή άπό τήν ένερ

τήν έπιμονήν σας διά άναχώρησιν, άφου μόλις τό εμαθε

γό πολιτική έκτιμήθηκε στίς πραγματικές άντικειμε

(φαντάζομ'αι τήν πρώτην φοράν) σaς είδοποίησε νά μήν

νικές διαστάσεις του άπό τά δημοσιογραφικά όργανα

φύγετε. Τό κύριο επιχείρημά του πρός Παπανδρέου ήτο δτι

τής έποχfjς. 'Η στάση, συγκεκριμένα, τών όργάνων

τί θά συμβή δταν τά άποτελέσματα καί των νέων εκλογών

του ήμερήσιου τύπου, άντικατοπτρίζει λιγότερο τά

είναι τά ίδια; Τότε του άπήντησε δτι θά συνεργασθώμεν.
Καί άφου θά σ~νεργασθήτε τότε, διατί δέν συνεργάζεσθε
σήμερα, του άνταπήντησε; 'Η άπάντηι:ης ή το δτι θέλει

αύτοδύναμον πλειοψηφίαν διά νά έφαρμόση άπροσκόπτως
τό πρόγραμμά του .

βαθύτερα συναισθήματα τής κοινής γνώμης καί πε
ρισσότερο τίς ροπές καί τίς ζυμώσεις πού κυοφο

ρουνταν στό έπίπεδο τf'ίς κομματικής άντιπαραθέσε

ως. 'ο κυβερνητικός τύπος εσπευδε νά χαρακτηρίσει

είς αύτόν, χωρίς νά τήν δικαιουται, άφοϋ ήτο βεβαία ή

(«' Ελευ
10.12.1963) καί «λιποταξία» (<<Τά Νέα»,
10.12;1963), προβλέποντας, παράλληλα καί τ.ή διά

άριθμητική του άνεπάρκεια. Διότι ετσι θά είχε δ βασιλεύς

λυση της ΕΡΕ, ένώ ή «'Αθηναϊκή» άνήγγειλε τήν

δλη τήν εύχέρεια γιά χειρισμούς, οϋτε θa έγίνετο αύτή ή

«πολιτική αυτοκτονία» του Κ. Καραμανλή, δ δποίος

Είπα είςτό\1 βασιλέα, είς άπάντησιν δλων αύτών, δτι

άλλη θά ήτο η εξέλιξις, εάν δέν εδίδετο η πρωθυπουργία

δμαδική πρόεκλογική δωροδοκία. 'Εδώ

-

τοϋ είπα

-

διε

ξήχθη δ άνένδοτος, διότι θά εδιδε κάποιος ύποψήφιος κανέ
να ΙΟΟρικο σέ κανένα φτωχό έκλογέα καί έχάλασε δ κό
σμος μέ τόν θόρυβο, ενω τώρα εγινε τοιαύτης εκτάσεως βία
καί νοθεία ύπό τάς εύλογίας δλων, άνενοχλήτως καί νομι

μοφανώς»46.

τήν άναχώρησή του iδρυτf'ί της ΕΡΕ «φυγή»

θερίω>,

«ποτέ πλέον δέν θά έπανέλθη εiς τήν

'Ελλάδα»

(10.12; 1963). Σέ διαφορετικό τόνο, «Τό Βf'ίμα» έπεσή
μανε ότι «μετά τήν έκλογικήν άποτυχίαν τής 3ης
Νοεμβρίου, δ κ. Καραμανλής ήγωνίζετο νά συγκρα
τήση τήν συνοχήν του κόμματός του καί εβλεπε τάς
προσπαθείας του νά άποτυγχάνουν»· καί κατέληγε

· Οπωσδήποτε, άλλοι συνεργάτες του Κ. Καρα

στήν ύπόθεση ότι «έκτός άπό τούς ένδεκα βουλευτάς

μανλή, στενά συνδεδεμένοι μέ τά άνάκτορα, ετει

τής ΕΡΕ, πού ε{χαν προαναγγείλει τήν άνεξαρτοποί

ναν νά δώσουν είκόνα διαφορετική- όπως χαρα

ησίν των, ύπf'ίρχαν είς τήν ήγεσίαν του κόμματος

κτηριστικά ό Δ. Βέρρος:
«Βεβαίως οί liνωθεν έκινοϋντο είς τόν γνωστόν χώρον
τοϋ μίσους πρός ύμaς καί τοϋ φόβου πρός τό Κέντρον, δ
φόβος αύτός τούς έπέβαλε λήψιν άποφάσεων α{ δποίαι

δμως έκυριαρχοϋντο άπό τό συναίσθημα αύτό. Τό μίσος
πάντως έξακολουθεί νά ύπάρχη καί πρός τό παρόν είναι
άμείωτον, νομίζω δμως δτι ήδη είναι σύμμικτον μέ φόβον
επανόδου μίαν ήμέραν, δπότε ... δέν γνωρίζω τί σκέπτον
ταυ>47.

Καί ή άπάντηση του Κ. Καραμανλή:
«Δέν rjμπορόJ νά έξηγήσω τό μίσος καί τόν φόβον

περί των δ ποίων δμιλείς. Τό μέν πρόJτο εlναι άδικαι
ολόγητον διότι έφέρθην άπέναντί των, παρά τάς άλ
λεπαλλήλους προκλήσεις, μέ εύθύτητα καί έντιμό

τητα. Δ ιαφωνήσας κατ' έπανάλ η ψι ν μαζί τους, έπρο
τίμησα άντί τής ρήξεως τήν άποχώρησιν. Τό δέ δεύ
τερον εlναι άβάσιμον διότι ή άποχώρησίς μου άπό

τήν πολιτικήν εlναι δριστική πλέον>> 48 •

φόβοι ότι θά έξεδηλώνοντο καί άλλαι άντιδράσεις
έναντίον της γραμμής πού ε{ χε χαράξει ό κ. Καρα
μανλής».
Στόν

άντίποδα τών

κυβερνητικών

θέσεων, ή

«'Ακρόπολις» ύπεστήριζε ότι ό Κ. Καραμανλής εφυ

γε έπειδή ,εκρινε ότι «αί διαμορφωθείσα ι νέαι συνθfj
και εiς τήν πολιτικήν ζωήν της χώρας δέν συνεβιβά

ζοντο μέ τόν τρόπον, μέ τόν δ~οίον άντελαμβάνετο ό
ίδιος τόν τρόπον του πολιτεύεσθαι»

(10.12.1963).

Ή

«Βραδυνή» άναφερόταν στήν ϋπαρξη «κλίματος έκ

βιασμ&ν καί συναλλαγής» (10.12.1963):
«'Η έπιστολή τοϋ Κωνσταντίνου Καραμανλή άφήνει,
δυστυχώς, νά έννοηθή, ή μάλλον σαφώς καταγγέλλει δτι
δέν ύφίστανται είς τήν χώραν α{ συνθήκαι διά τήν άνεμπό

διστον λειτουργίαν τής δημοκρατικής διαδικασίας .... ιcαί
μή δυνάμενος νά κ:άμη συμβιβασμούς μέ τήν συνείδησή
του, δ άρχηγός τής ΕΡΕ έπροτίμησε νά άποχωρήση τής

πολιτικής».
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'Ο «'Εθνικός Κήρυξ» εψεγε τά άνάκτορα γιά τήν

ση πού ένίσχυε τή δημοτικότητα του Παπανδρέου . ·Ο νέος

πολιτική τών ύποχωρήσεων άπέναντι στήν ΕΚ καί

πρωθυπουργός πάγωσε τά ένοίκια, ύποσχέθηκε σέ όλους

άπέδιδε τήν άποχώρηση του Κ.Καραμανλή στήν άπό

τούς 'Έλληνες δωρεάν παιδεία, κήρυξε στάση στίς πλη

φασή του νά μή προκαλέσει άνοιχτή ρήξη μέ τό
Στέμμα

(11.12.1963, 12.12.1963).

'Οπωσδήποτε, δέν άναδινόταν ό ίδιος τόνος άπό
τίς στήλες δλων τών δημοσιογραφικών όργάνων τής
πρώην συμπολιτεύσεως. 'Η «Καθημερινή» παρατη

ρουσε δτι ή όρθότητα της άποφάσεώς του θά κριθεί

ρωμές τών άγροτικών χρεών καί πρόσφερε αύξήσεις μι
σθών σέ όλους σχεδόν τούς έργαζόμενους. 'Αρνήθηκε νά
χρησιμοποιεί τήν πρωθυπουργική λιμουζίνα («Μπορουμε

νά χτίσουμε τέσσερα σχολεία σέ χωριά μ' αύτά τά χρήμα
τα») καί άνοιξε τό γραφείο του μιά φορά τή βδομάδα γιά νά
δέχεται τό κοινό, πού τόν &πνιγε μέ παράπονα καί αίτήσεις

γιά διορισμό.

άπό τίς «περαιτέρω έξελίξεις, πιθανώς δέ όχι τάς

Μολονότι άντικομμουνιστής, ό Παπανδρέου κατάφερε

&μέσους», ή «'Απογευματινή» συνιστουσε νά άπο

νά ικανοποιήσει τους άριστερούς. 'Υποσχέθηκε νά άπολύ

φευχθεί ή δραματοποίηση τής καταστάσεως καί νά

σει τούς περισσότερους άπό τούς χίλιους πολιτικούς κρg

διατηρηθεί ή ένότητα τηζ ΕΡΕ, τήν όποία ό Κ. Κα

τούμενους, πού βρίσκονταν στή φυλακή, άπό τό τέλος του

ραμανλής «άφήκεν ενα ίσχυρόν καί άκμαίον κόμμα»,

έμφυλίου πολέμου, τό

ή «Μεσημβρινή» έπεσήμαινε, άπό τήν πλευρά της,

σεις του γιά τό γεγονός δτι ό έλληνικός άμυντικός προϋ

δτι ό Κ.Καραμανλής, θυμα παθολογικου φαινομένου
της έλληνικής πολιτικής ζωής, πίστευε πώς ή άντι
πολίτευση εΙναι κάτι τό ύποτιμητικό καί δτι μόνο ή

Κυβέρνηση έπιτελεί εργο καί καταξιώνει τά πρόσω
πα

(10.12.1963),

έν(i) ή «Νίκη» ίσχυριζόταν δτι «ή

χειρονομία του κ. Καραμανλή εδωσε φτl::ρά είς τόν
κόσμον της ΕΡΕ» καί δημιούργησε «τάς προϋποθέ

1949.

'Εξέφρασε έπίσης τίς άντιρρή

πολογισμός άνέρχεται στό

5%

του ακαθάριστου έθνικου

προϊόντος καί είναι ό ύψηλότερος μεταξύ των μικρών χω
ρών του ΝΑΤΟ, καί παράλληλα ζήτησε αuξηση τής ξένης

βοήθειας (αυτή τή στιγμή πάντως οί ΗΠΑ σχεδιάζουν πε
ρικοπές). Μολονότι όρισμένοι οίκονομολόγοι διατύπωσαν
τήν έλπίδα δτι ή άπλόχερη δημοσιονομική πολιτική του
Παπανδρέου θά χρηματοδοτηθεί από τήν αϋξηση του έθνι
κου εtσοδήματος, οί έπιχειρηματίες άνησύχησαν.

σεις τής πολιτικής έξορμήσεως, ή όποία θά φέρη

uοταν ό βασιλιάς Παυλος συντάχθηκε μέ τόν Παπαν

καί πάλιν τό κόμμα τής πλειοψηφίας είς τήν έξουσί

δρέου καί συμφώνησε νά άναβληθεί ή ψηφοφορία έμπι

αν»

στοσύνης στή Βουλή, ό Καραμανλής έξερράγη . Δήλωσε

(10.12.1963).
'Από τά έπίκαιρα δημοσιεύματα του ξένου τύπου

χαρακτηριστικό ήταν τό άκόλουθο dρθρο του περιο
δικου <Πime»

(20

Δεκεμβρίου

1963):

ff"Ολοι ffθελαν νά μοίJ κόψουν τά φτερά. 'Αρνήθηκα νά

δτι ή άναβολή τής κοινοβουλευτικής αυτής αναμέτρησης

σήμαινε ότι ό βασιλιάς ύπέκυπτε στόν «έκβιασμό του Πα
πανδρέου», ό όποίος άπειλουσε έμμέσως ότι ή ήττα του στό

Κοινοβούλιο θά προκαλουσε πολιτική άναταραχή πρός
όφελος τής αριστεράς.

μείνω καίνά τούς άφήσω νά χρησιμοποιήσουν τά ψαλίδια

Τελικώς ό Καραμανλής κάλεσε τό στενότερο πολιτικό

τους». Μ' αυτό τόν όργισμένο άποχαιρετισμό, πού έκτό

του συνεργάτη καί του είπε:

ξευσε στό βασιλιά Παυλο καί σ' όλους τούς 'Έλληνες ψη

πω τήν 'Ελλάδα- αύριο>). νΕκλεισε θέση μέ ψευδώνυμο σέ

ff 'Αποσύρομαι

καί έγκατελεί

φοφόρους, οί όποίοι &δωσαν τέρμα στήν όκτάχρονη δια

μιά πτήση πρός τό Παρίσι. Μόνο αφου ό Καραμανλής καί

κυβέρνησή του, ό Καραμανλής αυτοεξορίστηκε αίφνιδια

ή σύζυγός του είχαν ήδη άναχωρήσει, γνωστοποιήθηκε τό

στικά στό Παρίσι.

γεγο_νός στό κόμμα τής 'Εθνικής Ριζοσπαστικής 'Ενώσε

'Αν καί συντηρητικός, ό Καραμανλής ύπήρξε ό ίκανό

ως. Καταπτοημένοι, οί βουλευτές του έξέλεξαν νέο πρόε

τερος πρωθυπουργός κατά τήν πρόσφατη έλληνική ιστο

δρο του κόμματος καί άρκέστηκαν σέ μιά έπιστολή πού

ρία. 'Ο βασιλιάς Παυλος καί ή βασίλισσα Φρειδερίκη τόν

τούς είχε άφήσει ό ήγέτης τους: «"Οταν δ πολιτικός γνωρί

θεωρουσαν αυταρχικό πρόσωπο (τήν ίδια άποψη είχε καί

ζει τό άριστο γιά τήν πατρίδα του άλλά δέν μπορεί νά τό

κείνος γιά τή βασίλισσα). 'Επιπλέον έναντιώθηκαν στήν

πραγματοποιήσει, τότε άντί τοίJ συμβιβασμού μέ τή συνεί

πρόθεσή του νά μεταρρυθμίσει τό Σύνταγμα, ώστε νά δο

δησή του, ε{ναι προτιμότερο νά άποσύρεταιι>.

θουν μεγαλύτερες έκτελεστικές έξουσίες στόν πρωθυπουρ

γό. Τόν 'Ιούνιο, δταν άπέρριψαν τή συμβουλή του Καρα
μανλή νά ματαιώσουν μιά προγραμματισμένη έπίσημη

10
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I963

έπίσκ:εψή τους στή Βρετανία μπροστά στό ένδεχόμενο δια

'Η σύνοδος τής κοινοβουλευτικής δμάδας τής

δηλώσεων άπό άριστερούς, έκείνος παραιτήθηκε καί &μει

ΕΡΕ, σύμφωνα μέ τήν έπιθυμία του Κ. Καραμανλή,

νε έπί τρείς μήνες σέ μιά βίλα στήν 'Ελβετία. 'Επέστρεψε

έκλέγει ώς νέο άρχηγό του κόμματος τόν Π. Κανελ

καί πήρε μέρος στίς έκλογές, άλλά ήττήθηκε μέ μικρή δια

λόπουλο.

φορά άπό τόν πανουργο 75χρονο κεντρώο πολιτικό Γεώρ

γιο Παπανδρέου. Ό Καραμανλής θέλησε νά έγκαταλείψει
άπό τότε, άλλά τόν άπέτρεψαν οί πολιτικοί του φίλοι καί ό
βασιλιάς, πείθοντάς τον δτι, ώς άρχηγός τής άντιπολιτεύ
σεως, θά μπορουσε νά παίξει τό ρόλο του φύλακα-άγγελου
τής δημοκρατίας.

'Η άπρόσκοπτη σύμπτωση άπόψεων πάνω στό

θέμα της ήγεσίας ετεινε νά ύπογραμμίσει τήν άπό
φαση τών βουλευτών του κόμματος νά σεβαστουν τίς

ύποθήκες του ίδρυτη του καί νά διαφυλάξουν τήν
ένότητα τής παρατάξεως.

Ό Καραμανλής όμως ήθελε γιά τόν !:αυτό του τό ρόλο

Σέ άπάντηση, έξάλλου, της άποχαιρετιστήριας

του κορυφαίου προσώπου καί όργιζόταν μέ κάθε νέα κίνη-

έπιστολής του, οί βουλευτές τής ΕΡΕ άπηύθυναν
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στόν Κ. Καραμανλή τό άκόλουθο τηλεγράφημα:
«Τά μέλη τής συνελεύσεως τής κοινοβουλευτικής δμά

δος τής ΕΡΕ συνελθόντα σήμερον πρός άνάδειξιν νέου άρ
χηγου άπεφάσισαν πρό πάσης άλλης ένεργείας νά άπευθύ

νουν πρός ύμdς εύγνώμονα καί θερμόν χαιρετισμόν.

στό έπίπεδο τόσο τής κοινής γνώμης δσο καί τfjς

πολιτικής της ήγεσίας, ήταν ζωηρή καί καθολική.
'Η «Νίκη» μίλησε γιά «όδύνη καί κατάπληξιν», ή
«'Απογευματινή» γιά «άπρέπειαν», δ «'Εθνικός Kfj~

ρυξ» γιά «ϋβριν»

(17.10.1963).

Καί δ άρχηγός τής

'Η άποχώρησίς σας άπετέλεσε τραυμα βαρύ όχι μόνον

ΕΡΕ, Π. Κανελλόπουλος, δήλωσε δτι «ε{ναι βαρεία

διά τό κόμμα, άλλά διά τό εθνος. Διά τήν έπούλωσιν αύτου

ή εύθύνη του κ. προέδρου τής Κυβερνήσεως διά τήν

θά άγωνισθώμεν δι' δλων μας τών δυνάμεων καί εlναι τόση

φράσιν τήν όποίαν εθεσεν είς τά χείλη τfjς Α.Μ. του

ή πίστις μας καί είς τήν Ι.δεολογίαν του καί είς τήν άπο

βασιλέως, σχετικώς μέ τήν εννοιαν τών έκλογών τής

στολήν του, ώστε νά δικαιούμεθα νά άντιμετωπίσωμεν τό

3ης Νοεμβρίου».

μέλλον πλήρες έλπίδων καί μέ άπόλυτον αίσιοδοξίαν.
Κωνσταντίνε Καραμανλή, δύνασαι νά ε{σαι βέβαιος δτι

τό κόμματό δποίον ίδρυσες, θά συνεχίση παρά πάσαν άντί

20
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δρασιν τήν ενδοξον πορείαν του έπ' άγαθφ τής 'Ελλά
δος».
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1963

'Ο Γ. Παπανδρέου άναπτύσσει στή Βουλή τίς
προγραμματικές θέσεις τfjς Κυβερνήσεως.

1963

'Αφοu άρχικά άξιολόγησε τό έκλογικό άποτέλε
σμα τfjς 3ης Νοεμβρίου, δ πρωθυπουργός άναφέρθη

Παρά τή γενικότερη έντύπωση δτι ή Κυβέρνηση,

κε έκτενώς στό κυβερνητικό πρόγραμμα, τά κύρια

μή εχοντας έξασφαλίσει τήν κοινοβουλευτική πλει

σημεία του δποίου έντόπισε στίς άκόλουθες παραγρά

οψηφία, θά άκολουθοuσε αύστηρά ύπηρεσιακά κρι

φους:

τήρια στόν καθορισμό τών έτήσιων μεταβολών, τό
Μεταβολές διοικήσεων άνωτάτων ίδρυμάτων.

'Ανώτατο Συμβούλιο 'Εθνικής 'Αμύνης συνέρχεται
ύπό τήν προεδρία του πρωθυπουργοί) καί έπιφέρει
σοβαρές μεταβολές στήν ήγεσία τών 'Ενόπλων Δυνά

μεων. Συγκεκριμένα, άποφασίζεται ή άντικατάσταση

τών άρχηγών, άπό τούς ύπαρχηγούς ΓΕΝ καί ΓΕΑ,
καθώς καί ή άποστράτευση του γiνικοu έπιθεωρητή
Στρατοί) καί τών διοικητών Στρατιάς καί Α' Σώματος
Στρατου.

'Αναγγέλλεται ή παραγγελία άεριωθούμενου άε

ροπλάνου γιά τούς βασιλείς, κόστους 1,5 -2,5 εκατομ
μυρίων δολλαρίων.
'Ο Κ. Καραμανλής ε{ χε άπορρίψει σχετική πρό

'Επι

δίωξη πραγματοποιήσεως του περιεχομένου τής πολιτικής
καί κοινωνικής δημοκρατίας. Τό αίσθημα τής έλευθερίας

καί τό γεγονός τής τηρήσεως τής δημοσίας τάξεως. 'Εκπαί
δευση. Δωρεάν παιδεία. Κρατικές ύποτροφίες. Μέτρα ύπέρ
τής 'Εκκλησίας. ·Ο άγροτικός κόσμος καί τά μέτρα ύπέρ

αύτου. 'Η μετανάστευση. 'Αγροτικά χρέη. 'Οργανισμός
Γεωργικών 'Ασφαλίσεων. Μείωση του κόστους τής γεωρ
γικής παραγωγής. 'Αγροφυλακή. Συλλογικές συμβάσεις.
'Εργατική δια ι τη σία. Κώδικας έργασίας. Κοινωνική άσφά

λιση.

'Εργατικές κατοικίες.

'Ιατροφαρμακευτική περί

θαλψη. Τό πρόβλημα τής στέγης. 'Αναδιάρθρωση τών
ύπουργείων. 'Ο δημόσιος βίος καί ή άνάγκη έξυγιάνσεως.

Γραφειοκρατία. 'Ο θεσμός τών νομαρχών. Σχολή Δημο

ταση τών άνακτόρων μέ τή σκέψη δτι ή άποδοχή

σίων 'Υπαλλήλων καί μετεκπαίδευσή τους. Στίς γενικές

της, πέρα άπό τό ύψηλό κόστος πού συνεπαγόταν, θά

διευθύνσεις των ύπουργείων δέν θά ύπάρξει μονιμότητα.

ύπονόμευε καί τήν άξιοπιστία τής χώρας, ή όποία,

Τό Δικαστικό Σώμα καί οί άποδοχές τών λειτουργών του.

άφενός θά ζητοuσε βοήθεια άπό τό έξωτερικό προ

Εισαγωγή νέας Πολιτικής Δικονομίας. Ή στέγη τών δι

κειμένου νά καλύψει βασικές άναπτυξιακές, άμυντι

καστηρίων. VΕκτακτα μέτρα δημόσιας άσφάλειας. Πιστο

κές ή κοινωνικές άνάγκες, καί, ταυτόχρονα, θά πα

ποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Τά σώματα άσφαλείας

ρήγγελλε άεροσκάφος πού δέν διέθεταν άρχηγοί
κρατών σέ στάδιο άσύγκριτα ύψηλότερης οίκονομι

κής άναπτύξεως.

καί τό εργο τους. 'Ο προϋπολογισμός καί τά νέα βάρη μέ

βάση τά άνακοινωθέντα κυβερνητικά μέτρα. 'Η Εύρω
παϊκή Κοινή 'Αγορά καί ή σύνδεση τής 'Ελλάδος. Τό

πενταετές πρόγραμμα οl.κονομικής άναπτύξεως. Οί βιομη
χανικές έπενδύσεις. 'Η συγκέντρωση του πληθυσμου στά

16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1963
·Ο βασιλεύς Παuλος έκφωνεί, στήν έναρκτήρια

συνεδρίαση τής νέας Βουλής, τόν καθιερωμένο λόγο
του Θρόνου, έμφανέστατα έπηρεασμένο, στή γενική

κατεύθυνση του, άπό τίς πολιτικές θέσεις καί τό
προσωπικό ϋφος του άρχηγοu τής ΕΚ. 'Ιδιαίτερη αί

άστικά κέντρα. 'Ο τουρισμός. Τό ελλειμμα του έμπορικ:ου
Ι.σοζυγίου.

Oi

στόχοι τής οίκονομικής πολιτικής τής Κυ

βερνήσεως. 'Ανώτατο Συμβούλιο ΟΙ.κονομικής 'Αναπτύ

ξεως. 'Επαγγελματική έκπαίδευση. Τό έκπαιδευτικό σύ

στημα. 'Η πολιτική έρεύνης τών πλουτοπαραγωγικών πη
γών. 'Εκβιομηχάνιση καί ίδιωτική πρωτοβουλία. 'Επενδύ

σεις του κράτους. Οί κατευθύνσεις τfjς πολιτικής έκβιο

σθηση καί άνησυχία προκάλεσε ή εκφραση ζωηρiiς

μηχανίσεως . 'Η πολιτική στόν τομέα τής πίστεως καί τής

ίκανοποιήσεως, «διότι διά τών τελευταίων έκλογών

γεωργίας. 'Εγγειοβελτιωτικά εργα καί έπενδύσεις. Οί δαπά

παγιοuται δ όμαλός πολιτικός βίος τής χώρας».

νες

'Η άντίδραση τής άξιωματικής άντιπολιτεύσεως,

'Εθνικής

v

Αμυνας. Τό Βορειοατλαντικό Σύμφωνο

(ΝΑΤΟ). Ή έξωτερική πολιτική.
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'Η άναφορά στίς έπιμέρους παραγράφους των

προγραμματικάς δηλώσεις τής Κυβερνήσεως, ή όποία έξ

προγραμματικών δηλώσεων θά συνδυαστεί μέ τήν

δρισμοϋ δέν εΙναι δυνατόν νά όταθή ε{ς τήν Βουλήν, διότι

έξαγγελία πλήθους παροχών, βασισμένων στά περι

δ ίδιος δ κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως εΙπεν δτι δέν ζητεί,

θώρια πού aφηνε άνοιχτά η διαχείριση τής Κυβερνή
σεως Καραμανλή καί τό καθεστώς οίκονομικfjς καί

νομισματικής σταθερότητας πού είχε έξασφαλίσει:
μεταξύ aλλων, καθιέρωση δωρεάν παιδείας σέ δλες
τίς βαθμίδες τής έκπαιδεύσεως και γενίκευση τής
έφαρμογfϊς του θεσμοί) των κρατικών υποτροφιών·
διάθεση ποσου

300

εκατομμυρίων δραχμών, άπό τόν

προϋΠολογισμό του

δέν έπιθυμεί καί δέν θά δεχθή τήν στήριξίν του έπί τών
άλλων κομμάτων .

w

Αρα δ έκφωνητής τών προγραμματικών

δηλώσεων άπόψε υπήρξεν όχι πρόεδρος Κυβερνήσεως,
κοινοβουλευτικής καί δημοκρατικής, άλλ' άρχηγός κόμ
ματος».

Ζωηρή υπήρξε ή άντίθεση μεταξύ του πρωθυ
πουργοί) καί του άρχηγοu τής ΕΡΕ σχετικά μέ τήν

γιά τήν ίκανοποίηση των

άνάθεση τής έντολfϊς σχηματισμοί) Κυβερνήσεως

αίτημάτων των έκπαιδευτικG:ιν· άντισταθμιστικό μη

στήν 'Ένωση Κέντρου χωρίς νά διαθέτει τή «δεδη

νιαίο έπίδομα

1964

στούς καθηγητές τών άνωτά

λωμένη» πλειοψηφία στή Βουλή καί τή διατήρησή

των σχολών γιά τήν άπώλεια τών έξετάστρωv- αϋξη

της εκτοτε στήν έξουσία χωρίς νά προσφύγει άμέσως

ση μισθών τών δημοσίων υπαλλήλων· άξιοποίηση

στήν κρίση του σώματος.

5.000

του θεσμοί) άδειων μετ' άποδοχώv- διπλασιασμός
των βασικών άποδοχών των δικαστικών· κατάργηση

της είσφορaς τών άγροτών γιά τίς συντάξεις καί ρύ
θμιση τών άγροτικών χρεών

-

συγκεκριμένα, δια

Σχετικά, δ Γ. Παπανδρέου υπογράμμισε:

«' Επεκρίθη

έκ μέρους τών άντιπάλων μας ή άνάθεσις

τής έντολής καί δ σχηματισμός τής Κυβερνήσεως άπό τήν

γραφή των τόκων υπερημερίας καί πάγωμα καί μετα

~Ενωσιν Κέντρου. 'Αλλά ή έπίκρισις εΙναι άπολύτως άβά

τροπή του υπολοίπου ποσου σέ μακροπρόθεσμο δά

σιμος .

νειο έξοφλητέο σέ όκτώ έτήσιες δόσεις τιμές άσφα
λείας τών άγροτικών προϊόντων· βαθμιαία άτέλεια σέ

υγρά καύσιμα, γεωργικά μηχανήματα, έργαλεία καί
άνταλλακτικά· εόρύ πρόγραμμα άνεγέρσεως έργατι
κών κατοικιών· κατάργηση του πιστοποιητικοί) κοι

νωνικών φρονημάτων, γιά τήν στέγαση· προσθήκη

195 έκατ. στό κονδύλιο
1964 γιά τήν υγεία.

του προϋλογισμου του ετους

Ποία θά πρέπει νά εΙναι, επειτα άπό κάθε έκλογήν, ή
ένέργεια τοϋ Ρυθμιστοϋ τοϋ Πολιτεύματος;' Η έντολή, βε
βαίως, θά πρέπει νά δίδεται ε{ς τήν «δεδηλωμένην» πλειο

ψηφίαν, είτε ένός αύτοδυνάμου κόμματος, είτε ένός αύτο
δυνάμου συνασπισμοϋ κομμάτων, δταν υπάρχη .

~Οταν

δμως συμβή νά μήν υπάρχη οϋτε αύτοδύναμον κόμμα οϋτε
αύτοδύναμος συνασπισμός, τότε, προφανώς, ή μόνη όρθό

δοξος λύσις εΙναι ή άνάθεσις τής έντολής είς τό πρώτον
κόμμα. Καί αύτή ήτο ή περίπτωσις .

Μέ άναφορά στίς προγραμματικές έξαγγελίες τής

'Αλλά εχει έπίσης διατυπωθή καί άλλη έπίκρισις. ~Οτι

Κυβερνήσεως, τό σχετικό είδησεογραφικό δελτίο

έφ • δσον είμεθα Κυβέρνησις μειοψηφίας, όφείλομεν νά

τής «Καθημερινής» έπεσήμαινε προεισαγωγικά:

σπεύσωμεν ε{ς τήν Βουλήν, διά νά κριθή ή τύχη μας.
'Υπάρχουν δύο άπαντήσεις: Πρώτον. Συνταγματικώς δέν

'Ο κ . πρωθυπουργός σχεδόν παρέλειψε νά άσχοληθή

ώφείλαμε.

• Εφ'

δσον τό διάταγμα τής διαλύσεως τής Βου

μέ τό πολιτικόν θέμα, περιορισθείς είς τήν άνάγνωσιν

λής εΙχε δρίσει, έντός τών προθεσμιών τοϋ Συντάγματος,

σχοινοτενοϋς καταλόγου έπαγγελιών καί υποσχέσεων οί

τήν ήμερομηνίαν τής συγκλήσεως τής νέας Βουλής, εϊχο

κονομικών παροχών πρός πάσαν κατεύθυνσιν. Παρέχονται

μεν συνταγματικώς τό δικαίωμα νά τηρήσωμεν τήν προθε

υποσχέσεις αύξήσεων των άποδοχών παντός έργαζομένου,

σμίαν. Δέν υπάρχει έπομένως καμμία παραβίασις τοϋ Συν

μειώσεως των φόρων, αύξήσεως των τιμών τών γεωργικών

τάγματος. Δεύτερον. Θά ήδύνατο νά λεχθή δτι ή ελλειψις

προϊόντων, μειώσεις τών τιμών τών λιπασμάτων, καυσί

σπουδής πρός έμφάνισιν ένώπιον τής Βουλής άποτελεί πα

μων, γεωργικών μηχανημάτων καί πρώτων υλών. Εtδικώ

ραβίασιν πολιτικής εύθιξίας. Καί ή έπίκρισις θά εΙχε τήν

τερον υπεσχέθη αϋξησιν κατά

σημασίαν της. ·Αλλά υπήρχε ε{ς ήμάς καί μία άλλη πολι

5%

των μισθών των δημο

σίων υπαλλήλων, διπλασιασμόν τοϋ βασικοϋ μισθοϋ τών

τική εύθιξία.

δικαστικών λειτουργών, αύξήσεις μισθών καί έπιδομάτων

εύκαιρία νά χρησιμοποιήσωμεν αύτήν τήν μικράν προθε

τών άνδρών τής 'Αγροφυλακής καί τών Σωμάτων 'Ασφα

σμίαν, διά νά παράσχωμεν τήν άπόδειξιν δτι α{ έπαγγελίαι

λείας, μείωσιν τής φορολογίας είσοδήματος κατά

10-15%

μας δέν ήσαν, δπως έχαρακτηρίζοντο άπό τούς άντιπάλους

δλοκλήρου τής φορολογικής κλίμακος, άνέγερσιν

μας, δημαγωγία άλλά έμπνευσμένον καί θετικά δημιουργι

έφ'

240.000

λαϊκών κατοικιών κλπ.

Σχετικά, δ Π. Κανελλόπουλος, κατά τήν άγόρευ
σή του στή Βουλή, υπογράμμισε χαρακτηριστικά:
«Ήκούσατε έπί δύο ώρας όχι μόνον άποφάσεις, άπαγ
γελλομένας τήν τελευταίαν στιγμήν, έν άγνοί~ τοϋ γεγονό

τος δτι δέν θά υπάρξη πλειοψηφία διά νά στηρίξη τήν

•Αφοϋ

έκ τοϋ Συντάγματος μάς παρείχετο ή

κόν πρόγραμμα, έπροτιμήσαμεν νά {κανοποιήσωμεν αύτήν

τήν πολιτικήν εύθιξίαν μας άπέναντι τοϋ λαοϋ. Καί αύτή
εΙναι ή έξήγησις τής διατηρήσεως τής άρχικής ήμερομη
νίας διά τήν εναρξιν τών έργασιών τής Βουλής».

Κατά τήν άγόρευσή του, δ Π. Κανελλόπουλος

άντιπαρατήρησε δτι δ πρωθυπουργός επραξε τά άν

Κυβέρνησιν, άλλά καί υποσχέσεις περί τών πάντων . Δέν θά

τίθετα δσων βάσει των κανόνων τής δημοκρατίας

είσέλθω είς τάς λεπτομερείας. Δέν δικαιοϋμαι νά κρίνω

είχε δικαίωμα νά πράξει:
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Κατά τήν ψηφοφορία, στίς

«ν Ε πρεπε νά μ ή δηλώση δτι δέν θά συνεργασθή μέ κανέ

να άλλο κόμμα,

ij

δέν θά δεχθή τήν ύποστήριξιν κανενός

βέρνηση συγκέντρωσε

167

24

Δεκεμβρίου, ή Κυ

ψήφους σέ σύνολο

297

άλλου κόμματος. Δικαίωμά του ήτο βεβαίως νά τό δηλώση

παρόντων βουλευτών- υπέρ τής Κυβερνήσεως ψήφι

καί τό έδήλωσεν. ·Αλλά ciπό τήν στιγμήν, κατά τήν όποίαν

σαν

τό έδήλωσεν, ~πρεπε νά έξαγάγη καί τό συμπέρασμα· ciπό
τήν στιγμήν κατά τήν όποίαν ό aξιότιμος κ. πρόεδρος τής
Κυβερνήσεως έδήλωσε τοuτο, ~πρεπε νά καταθέση τήν έν
τολήν. νΕπρεπε ν' ciποφύγη νά προβή είς τήν έθνικώς
aπαράδεκτον διακήρυξιν, είς τήν όποίαν προέβη, είς τήν

διακήρυξιν δτι aποκλείει, άν καί ciρχηγός τής μειοψηφίας,

137

βουλευτές τής ΕΚ,

28

τής ΕΔΑ καί δύο

«dποσχισθέντες» dπό τήν ΕΡΕ- Γραμματίδης καί
Κατσιάμπας. ·Η Κυβέρνηση καταψηφίστηκε dπό

βουλευτές τής ΕΡΕ καί τούς

2 βουλευτές

128

τοϋ κόμμα

τος των Προοδευτικών.
Μετά τόν τερματισμό τής ψηφοφορίας, ό πρωθυ

τήν ύποστήριξιν έκ μέρους οΙουδήποτε άλλου κόμματος .

πουργός υπέβαλε στό βασιλέα τήν παραίτηση τής

'Υπολογίζει καί έπί του συλλογισμοί) αύτοu, ciπό τάς πρώ

Κυβερνήσεως καί πρότεινε τή διάλυση τής Βουλής

τας ήμέρας πού συνεκροτήθη ή Κυβέρνησίς του, φαντα

καί τήν προκήρυξη νέων έκλογών 50 •

σθείτε ποίον ε{ναι τό ήθικόν βάθρον, ύπολογίζει έπί aπο
σκιρτήσεων καί προσχωρήσεων. νΕπρεπε ν' ciποφύγη τήν

διακήρυξιν \:ιύτήν καί έλπίζω δτι ~χει μετανοήσει διότι

~δωσε τοιοuτον μάθημα είς τήν πολιτικήν ζωήν τής χώ

νΗδη, dνεξάρτητα dπό τήν τελική εκβαση τής
πολιτικής κρίσεως, τό dποτέλεσμα τής ψηφοφορίας
στή Βουλή έπιβεβαίωνε τή διατήρηση τής βαθύτε

ρας. 'Αποσκιρτήσεις γίνονται που καί που καί εΙναι ζήτη

ρης συνοχής τής ΕΡΕ, σύμφωνα καί μέ τήν έπιθυμία

μα

τοϋ ίδρυτή της .

συνειδήσεως

l:κάστου

έκπροσώπου του

~θνους ν'

ciποφασίση νά έγκαταλείψη τό κόμμα έν όνόματι του όποί

ου έξελέγη, άλλά ποτέ είς τήν πολιτικήν {στορίαν, είτε τής
χώρας μας, είτε οιασδήποτε άλλης χώρας, δέν ciνήλθεν είς

'Ιδιαίτερα έκφραστικές ήταν οί βασικές διαπι
στώσεις καί τοϋ Κ. Τσάτσου:

τήν έξουσίαν κόμμα μειοψηφίας, λέγον δτι τό δtκαίωμα
τής ~στω καί έπί 2-2~. μήνας aσκήσεως τής έξουσίας τό
aρύεται έκ τής ήθικώς aπαραδέκτου ύποθέσεως τής aπο
σπάσεως βουλευτών έκ των άλλων κομμάτων» .

δόν ένστικτωδώς, τόν σωστό δρόμο.

'Από προσωπικό

κόμμα ~γιvε παράταξις. Μικροί καί μεγάλοι αίσθάνθηκαν

Καί έπεσήμανε, στή συνέχεια, μεταξύ άλλων:
«Προσεπάθησεν ciπόψε, ό aξιότιμος κύριος πρόεδρος
τής Κυβερνήσεως, ό όποίος ε{μαι βέβαιος δτι μέσα του
αίσθάνεται τήν βαρείαν ciντίφασιν τήν όποίαν σημαίνει ή
ένέργεια αύτή πρός τήν ~ννοιαν τής δημοκρατίας, προσε
πάθησε νά ciποδώση έκείνο τό όποίον ciντιδημοκρατικώτα
τα καί χωρίς τήν κρίσιν τής Βουλής έδώ καί

«Τό κόμμα ε{ χε νά ξεπεράση τήν όρφάνια του. 'Η ώρα

ήταν πολύ δύσκολή. Βρήκε δμως εύτυχώς, μόνο του, σχε

l lf2

μήνα

περίπου έφαρμόζει, νά τό ciποδώση είς τήν ciνάγκην, τήν

δτι ciποτελοuσαν τήν έθνικόφρονα παράταξιν καί δτι τοuτο
τούς έπέβαλε νά aποτελέσουν ενα κόμμα. νΕτσι τό θέμα
ήγεσίας εγινε δευτερεuον . Γι' αύτό άλλωστε καί ή σύμ
πνοια γύρω ciπό τόν νέον ciρχηγόν . 'Από δλους εγινε aντι

ληπτό δτι άλλος δρόμος έκτός ciπό τήν l:νότητα δέν ύπήρ
χε>>sι.

30
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όποίαν ε{χε νά ciποδείξη δτι α{ ύποσχέσεις, τάς όποίας

Μετά dπό σειρά διαβουλεύσεων μέ τούς dρχη

δίδει πρός τόν λαόν, πραγματοποιοuνται καί δτι δέν εΙναι,

γούς των πολιτικών κομμμάτων, μέ 6-τόχο τή συγκρό

δπως εΙπεν, δημαγωγός. Δέν τόν ώνόμασα ποτέ προσωπι

τηση κυβερνητικοϋ σχήματος dπό τούς κόλπους τής

κώς δημαγωγόν. Δέν εΙχεν ciνάγκην aπέναντι οΙουδήποτε

νεοεκλεγμένης Βουλής, ό βασιλεύς dναθέτει τό σχη

έντίμου πολίτου νά ciποδείξη, παραβαίνων τάς ciρχάς τής
δημοκρατίας, δτι δέν εΙναι δημαγωγός, διότι παρέβη τάς
ciρχάς τής δημοκρατίας διά του τρόπου, μέ τόν όποίον έπο
λιτεύθη, διά του τρόπου μέ τόν όποίον καί ένεφανίσθη
ciπόψε καί ένώπιον τής Βουλής.
Κατά τό διάστημα δύο περίπου μηνών, προέβη είς πρά

ματισμό υπηρεσιακής Κυβερνήσεως στόν 'Ιωάννη

Παρασκευόπουλο, υποδιοικητή τής 'Εθνικής Τρα
πέζης, καί όρίζει ώς ήμερομηνία διεξαγωγής των
έκλογών τήν 16η Φεβρουαρίου

1964.

Προτοϋ καταλήξει στήν dπόφασή του, ό ρυθμι

ξεις πολιτικάς, είς ένεργείας διοικητικάς, είς έφαρμογήν

στής τοϋ πολιτεύματος ε{χε dναλάβει πρωτοβουλία

προγράμματος κόμματος, όρθοu ένδεχομένως, είς πολλά

γιά τό σχηματισμό Κυβερνήσεως συνεργασίας έπί εύ

σημεία, άλλά προγράμματος, τό όποίον δέν του ~δωσεν

ρύτερης κοινοβουλευτικής βάσεως. ·Η προσπάθεια

οιJτε ό λαός ciκόμη, οιJτε ή Βουλή ciκόμη τό δικαίωμα νά

αύτή ε{χε ένθαρρυνθεί καί dπό τόν Π. Κανελλόπου

έφαρμόση. 'Επομένως, παρεβίασε τήν στοιχειώδη ciρχήν

λο, ό όποίος, dφοϋ ελαβε διερευνητική έντολή γιά τό

τής δημοκρατίας, ή όποία εΙ ναι δτι ούσιώδεις πράξεις, πρά
ξεις σημαντικαί ciπό ciπόψεως είτε διοικητικής είτε οίκο
νομικής πολιτικής, είτε ο{αιδήποτε ούσιώδεις πράξεις, δέν
ε{ναι δυνατόν νά ένεργοuνται, παρά μόνον ύπό τής πλειο
ψηφίας. Καί ciπόψε ένεφανίσθη ένώπιον τής Βουλής, τήν

όποίαν θέλει νά διαλύση, χωρίς νά είπη κάν είλικρινώς
πρός τήν Βουλήν δτι θά είσηγηθή τήν διάλυσίν της, ένώ

σχηματισμό Κυβερνήσεως, έπισκέφθηκε, τήν έπομέ
νη των Χριστουγέννων, τόν dρχηγό τής ΕΚ στό Κα

στρί καί τοϋ πρότεινε τή συγκρότηση πολιτικής Κυ
βερνήσεως dπό τά δύο μεγάλα κόμματα, προκειμένου
νά dντιμετωπιστεί άμεσα καί dποτελεσματικά ή κρί

σιμη κατάσταση στήν Κύπρο. Παρά τήν έπαναβε

ιΟφειλε νά τό είπη, άλλά δέν τό εΙπε, διά νά ciπαγγείλη τάς

βαίωση, μέ αύτή τήν dφορμή τής έμμονης τοϋ Γ.

προγραμματικάς του δηλώσεις» .

Παπανδρέου στήν άμεση έπαναπροσφυγή στίς κάλ-
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ήθελα νά είπώ κάτι πολύ περισσότερον. 'Αφοu, δμως, δέν

τούς δύο ήγέτες καί τούς άπηύθυνε εκκληση νά άντι

βρίσκω τάς λέξεις διά νά τό είπώ, έπίτρεψέ μου νά άρκεσθώ

μετωπίσουν άπό κοινοu τά κρίσιμα έσωτερικά καί

είς τήν δμολογίαν αύτήν.

έξωτερικά προβλήματα πού ε{χαν συσσωρευτεί στή
διάρκεια τής έξάμηνης ήδη πολιτικής κρίσεως. 'Η
πρότασή του προσέκρουσε στήν άρνητική τοποθέ
τηση του άρχηγοu τής ΕΚ, δ όποίος έπέμεινε στή

διάλυση τής Βουλής καί τή διενέργεια νέων έκλο
γών.

w

Ας προχωρήσω, λοιπόν, είς τά θετικά καί πρακτικά

θέματα. WΕργον Σου δέν ήτο μόνον δ,τι εκαμες είς τήν

• Ελλάδα,

κατά τό διάστημα τής όκταετίας, ώς πρωθυπουρ

γός. WΕργον Σου ή το καί ή έδρα ίωσις τής παρατάξεως, τήν
όποία έκπροσωπεί ή ΕΡΕ. Έφοβήθην πρός στιγμήν, δταν
ί\φυγες, δτι τό ί\ργον αύτό θά έκινδύνευε νά καταστραφή.
Καί ένθυμοuμαι δτι ί\λεγες πολύ συχνά δτι άποδίδεις

Τό πρακτικό τής συσκέψεως, τό όποίο καί δόθη
κε άπό τά 'Ανάκτορα στή δημοσιότητα, άναφέρει:
«'Εν άρχή ή Α.Μ. δ βασιλεύς άπηύθυνεν ί\κκλησιν
πρός τούς παρισταμένους, δπως ι:ν όψει τών ι:ν τij ι:κκλήσει
περιλαμβανομένων προβλημάτων ι:θνικής πολιτικής κατα

λήξωσιν είς κοινήν πρός αύτόν είσήγησιν ο{ δύο άρχηγοί
τών κομμάτων ι:πί του τρόπου τής άπό συμφώνου λύσεως
τής πολιτικής κρίσεως.

·Ο κ. Παπανδρέου, είς δν ι:δόθη δ λόγος, ή ρώτησε τήν
Α.Μ. τόν βασιλέα, έάν ή ί\ννοια τής ι:κκλήσεως ε{ ναι δτι ή
Α.Μ. δ βασιλεύς δέν λαμβάνει θέσιν ι:πί τών άντιθέτων

άπόψεων τών δύο κομμάτων, άλλά άπευθύνει ί\κκλησιν
μιaς συμφωνίας των. Ή Α.Μ. δ βασιλεύς συγκατένευσεν.
Ό κ. Παπανδρέου ι:ν συνεχεία άνεκοίνωσεν δτι ή ΕΚ

ι:μμένει άπολύτως είς τήν άρχικήν θέσιν της . Ύπεστή
ριξεν δτι διά λόγους καί έθνικούς καί οίκονομικούς καί
πολιτικούς, τούς δποίους άνέπτυξεν, έπιβάλλεται δ τερμα
τισμός τής πολιτικής έκκρεμότητος, δ σχηματισμός ύπη~
ρεσψκής Κυβερνήσεως καί ή διάλυσις τής Βουλής, καί
ένέργεια έκλογών είς τόν συντομώτερον δυνατόν χρόνον.
Ό κ. Κανελλόπουλος λαβών μετά ταuτα τόν λόγον,

ύπεστήριξεν, άντιθέτως, δτι διά λόγους ήθικής καί δημο
κρατικής τάξεως, άλλά καί έθνικούς καί οίκονομικούς, θε

ωρεί ώς άναγκαίαν τήν έξεύρεσιν λύσεως έκ τής παρούσης
Βουλής μή άποκλειομένης καί τής κοινοβουλευτικής στη

ρίξεως ύπό ώρισμένους δρους τής Κυβερνήσεως Κέντρου
ύπό τής 'Εθνικής Ριζοσπαστικής ·Ενώσεως».

5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1964
'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τήν πρώτη, μετά τήν
άναχώρησή του στό έξωτερικό, έπιστολή άπό τό
νέο άρχηγό τής ΕΡΕ, Π. Κανελλόπουλο:

-

όρθότατα, άλλωστε- μεγάλην σημασίαν νά γίνη ή ΕΡΕ
μία δύναμις πού νά διατηρήση τήν συνοχήν της καί νά

άποκτήση (δπως τά μεγάλα κόμματα είς άλλας χώρας)
{στορικήν όντότητα καί πέραν τών οίωνδήποτε προσώπων
(του {δρυτου καί τών κατά καιρούς άρχηγών της). Τήν έπο

μένην τής άναχωρήσεώς Σου άπεδείχθη δτι αύτό έξησφα
λίσθη.

•Η

καταδειχθείσα ένότης τής ΕΡΕ κατέπληξε τούς

άντιπάλους της καί ύπήρξεν ή πρώτη, μετά τό άτυχές άποτέ
λεσμα τών έκλογών τής 3ης Νοεμβρίου, άφορμή αίσιοδο
ξίας τών όπαδών της. 'Από τήν στιγμήν έκείνην εκαμα
δλους τούς άναγκαίους καί δυνατούς χειρισμούς διά νά
άναπτερώσω άκόμα περισσότερον τό ήθικόν του λαου πού
άκολουθεί τήν ΕΡΕ. Ό χειρισμός είς τήν Βουλήν ήτο δύ
σκολος, άλλ' εύτυχώς εlχεν έπιτυχία πού άνεγνωρίσθη καί
άπό τούς άντιπάλους. Ή πειθαρχία διετηρήθη καί κατά
τήν ψηφοφορίαν είς τήν Βουλήν καί αύτό ύπήρξεν νέο
πλήγμα είς βάρος τών άντιπάλων, ο{ δποίοι ύπελόγιζαν
μέχρι τής τελευταίας στιγμής έπί τής διαρροής βουλευτών
τής ΕΡΕ πρός τό μέρος των. WΕπειτα ήλθεν ή εντασις του
Κυπριακοί) καί ή στάσις μου, άντιθέτως πρός τήν στάσιν

του Παπανδρέου, άνεγνωρίσθη ώς έθνικώς σοβαρά καί
ύπεύθυνος. Μέ δύο λέξεις ήμπορώ νά είπώ δτι

-

μέ τήν

προθυμοτάτην βοήθειαν τών έπιτελών του κόμμaτος (προ
εξεχόντων άνδρών δπως δ Πρωτοπαπαδάκης) καί μέ τήν
συμπαράστασιν καί εύθυγραμμισμένην πρός έμέ στάσιν
καί άνδρείαν άνθρώπων δπως δ Πιπινέλης καί δ Κασιμά

της

-

έκερδήθη δ πρώτος γύρος είς τόν δύσκολον άγώνα,

τόν δποίον έτάχθην ύπό δυσχερεστάτους συνθήκας νά διε

ξαγάγω. Διά πρώτην φοράν έσημειώθη άνετος συζήτησις
καί μεταξύ 'Αβέρωφ καί Πιπινέλη. ~Ολοι αίσθάνθησαν

δτι ή άπουσία του iδρυτου τής ΕΡΕ καί του δημιουργοί) του
ί\ργου τής όκταετίας τούς ύπεχρέωνε νά δείξουν άκόμη με
γαλυτέραν πίστιν είς τήν ένότητα του κόμματος. Κανένας

δέν μου ί\φερε δυσκολίας. "Ολοι έργάζονται καί συνεργά

«'Αγαπητέ μου πρόεδρε,

ζονται προθύμως καί εlναι τώρα ετοιμοι νά άποδυθοuν είς

Μακρά ήτο ή σιωπή μου. Σέ παρακαλώ νά τήν άποδώ

τόν νέον μεγάλον έκλογικόν άγώνα.

σης όχι μόνον είς τό γεγονός δτι άπό τής ήμέρας τής έξα

'Όταν έπέστρεψεν δ βασιλεύς άπό τήν Μαδρίτην, ί\γινα

φνικής καί άπροσδοκήτου άναχωρήσεώς Σου δέν ήσύχασα

άμέσως δεκτός είς άκρόασιν παρισταμένου καί του διαδό

οϋτε στιγμήν, άλλά καί είς μίαν άδηλον ψυχικήν δυσκολί

χου . Έξέφρασεν τήν ί\κπληξίν Του διά τήν άπόφασιν πού

αν . τί νά Σου ί\γραφα; Πώς νά άρχιζα τήν έπιστολήν μου;

έπήρες νά άποχωρήσης τής ήγεσίας τής ΕΡΕ. Πιστεύω δτι

• Η δλη

έξέλιξις- πρό πάντων τήν ή μέρα πού μέ έκάλεσες

δικαιοuμαι νά Σέ βεβαιώσω δτι έλύπησε πραγματικά καί

καί μου εlπες δτι έντός είκοσι λεπτών φεύγεις -ήτο τόσον

είλικρινώς τόν βασιλέα ή άποχώρησίς Σου. Μου έζήτησε

δραματική (καί ψυχικώς δι' έμέ συγκλονιστική), ώστε ήτο

νά του διηγηθώ τάς λεπτομερείας, τάς σχετικάς μέ τήν ξα

πράγματι δύσκολον νά συγκροτήσω τά πρώτα λόγια, μέ τά

φνικήν άπόφασίν Σου. Ή το ί\κδηλος είς τό πρόσωπόν Του

όποία θά ί\πρεπε νά άρχίσω τήν έπιστολήν μου . WΕπρεπε,

ή καλωσύνη καί τό είλικρινές ένδιαφέρον Του. ·Ο βασι

βέβαια, τά πρώτα λόγια νά εlναι λόγια εύγνωμοσύνης, διό

λεύς έπέρασε άπό μεγάλας δυσκολίας κατά τό διάστημα

τι μέ ύπέδειξες ώς διάδοχόν Σου. 'Αλλά καί ή εύγνωμοσύ

τών τελευταίων έβδομάδων. Έθεώρησα καθήκον μου, χά

νη, δταν έκδηλοuται ώς άντιπαροχή πρός μίαν μεγάλην

ριν του τόπου, άλλά καί άπό άγάπην πρός τόν ίδιον, νά τόν

προσφοράν, καταντά νά εΙναι κάτι τό πολύ συμβατικό. Θά

διευκολύνω καί νά μήν δημιουργήσω άδιέξοδα. Αί ώραι

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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'Ο Π. Κανελλόπουλος &πευθύvεται στό λαό τής πρωτεύουσας.
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αύταί είναι πολύ δύσκολοι. Παραμέρισα κάθε πείσμα καί
έπέβαλα είς τόν έαυτόν μου νά uπακούση είς τόν νόμον τής
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Σοϋ εύχομαι πλήρη έπιτυχίαν εiς τόν έπικείμενον

άγώνω.ι53•

σωφροσύνης.

'Αρκουμαι σήμερα (ε.ίναι περασμένα μεσάνυχτα) είς αύ
τά τά γενικά καί σχετικώς όλίγα λόγια. Σέ παρακαλώ νά
πιστεύσης δτι Σέ σκέπτομαι άδιάκοπα. Γνωρίζω πόσον δύ

8 IANOYAPIOY 1964
Δημοσιεύεται τό διάταγμα γιά τή διάλυση τής

σκολον Σου είναι νά ζijς μακρυά άπό τήν 'Ελλάδα. Δέν

Βουλής καί τή διεξαγωγή νέων εκλογών στίς

είσαι κοσμοπολίτης. Είσαι έκατό τοίς έκατό δεμένος μέ

βρουαρίου

τήν έλληνική γη.
Σέ παρακαλώ νά φιλήσης έκ μέρους μου τήν άγαπη
τή 'Αμαλία. 'Η Νίτσα καί έγώ Σου στέλνουμε τήν άγά

πη μας»52.

16 Φε

1964.

11 IANOYAPIOY 1964
'Αναγγέλλεται ή δριστική συμφωνία γιά τήν ένι

Ή άπάντηση τοϋ Κ. Καραμανλή πρός τόν Π.

Κανελλόπουλο, στί<;

« Ά γαπητέ

11

Ιανουαρίου:

Εύχαριστώ διά τήν βραχεία ν, όπως τήν έχαρακτή
'Αντιλαμβάνομαι πλήρως τήν ψυχολογία ν σου

όπως εlμαι βέβαιος ότι άντιλαμβάνεσαι καί έσύ έκεί
νην ή όποία μέ όδήyησε σέ μία σοβαράν όσον καί
όδυνηράν άπόφασιν.
Πρέπει νά βεβαιωθijς ότι εiς τήν έπιστολήν τήν
όποίαν άπηύθυνα πρός τούς συναδέλφους μας έξέθε
σα τούς πραγματικούς λόγους τijς άποχωρήσεώς
μου. Ηlσως θά πρέπει νά προστεθij είς αύτούς καίή

προδιάθεσις τήν όποίαν εlχα καί γιά τήν όποία ν κατ'
έπανάληψιν σοϋ όμίλησα.
'Όταν όμιλείς περί προσφορiiς καί εύyvωμοσύ
νης, νομίζω ότι κάνεις κακήν έκτίμησιν τών πραγμά

των. Θά ήμποροϋσα νά σοϋ πώ τό ίδιο καί έγώ, άλλά
άντιστρόφως. Εlμαι πάντως εύτυχής διότι έπαλήθευ
σαν αί προβλέψεις μου διά τήν συνοχήν τοϋ κόμμα
τος. Τοϋτο ύπijρξεν χρήσιμον καί διά τόν τόπον, άλ

'

τών Προοδευτικών.
Σέ κοινό άνακοινωθέν τοϋ Π. Κανελλόπουλου

πρόεδρε,

ρισες, ένημέρωσfν.

λά καί δι

αία κάθοδο στίς έκλογές τής ΕΡΕ καί τοϋ κόμματος

έμέ. 'Αντιλαμβάνεσαι πόσο θά έπηύξανε

τόν πόνον πού αiσθάνομαι, ένδεχομέvη διάσπασις
τοϋ κόμματος.

καί τοϋ Σ. Μαρκεζίνη καθορίστηκε ώς βάση τής συ

νεργασίας ή άρχή τής fσοτιμίας καί τής διατηρήσε
ω,ς τής προγραμματικής αύτοτέλειας τών δύο κομμά
των.

•Η

άπόφαση γιά τή συνεργασία ΕΡΕ καί Προο

δευτικών άνταποκρινόταν στό αίτημα ήγετικών πα
ραγόντων τής δημόσιας ζωής, άλλά καί σημαντικής
μερίδας τής κοινής γνώμης, γιά συνένωση «ολων τών
δυνάμεων τής εθνικόφρονος παρατάξεως» στόν επι
κείμενο έκλογικόν άγώνα. 'Αποφασιστική δμως βα

ρύτητα ε{χε ή εκδήλωση καί τής σχετικής επιθυμίας
τοϋ Κ. Καραμανλή . Πέρα άπό τήν πρώτη χειρονομία
τής φιλικής επισκέψεως στόν άρχηγό τών Προοδευ
τικών, δ Κ. Καραμανλής συνέστησε στqύς συνεργά
τες του τήν έκλογική συνεργασία τών δύο κομμάτων.

Μετά, έξάλλου, τήν παράκαμψη δυσχερειών καί άντι
δράσεων, θά έπιδοκιμάσει, σέ έπιστολ ή του πρός τόν

Π. Κανελλόπουλο, τήν άπόφαση γιά τή συνερ1ασία,
μέ τήν είδικότερη σκέψη οτι «ή νοοτροπία άπό τήν
όποία κατέχονται οί άντίπαλοί μας καθιστa έθνικώς
έπικίνδυνον τήν έπικράτησίν των».

Ή έπιτυχία αύτή όψείλεται καί εiς τούς λόγους

Στήν άπόφαση τής συνεργασίας μεταξύ ΕΡΕ καί

τούς όποίους σοϋ άνέπτυξα κατά τήν βραχείαν συνο

Προοδευτικών άναφέρεται άναλυτικά, σέ έπιστολή

μιλίαν μας τήν ήμέραν τijς άναχωρήσεώς μου, άλλά

του πρός τόν Κ. Καραμανλή, δ Δ. Μακρής:

καί εlς τήν γενικήν έκτίμησιν πού συγκεντρώνεται
εiς τό πρόσωπό σου.

«Έπικαιρότατον θέμα είναι τό τής συνεργασίας μετά
του Μαρκεζίνη, τό όποίον μέχρι τής συμφωνίας πέρασε

Νομίζω ότι όρθώς ύπό τάς παροϋσας συνθήκας

άπό διάφορες φάσεις.

άπεφάσισες συνεργασίαν μέ τόν κ. Μαρκεζίνην. Ή

Στήν άρχή έξεδηλώθη όργανωμένη άντίδρασις έναντί

νοοτροπία άπό τήν όποίαν κατέχονται οί άντίπαλοί

ον τής συνεργασίας, τήν όποίαν uπηγόρευσαν πάσης μορ

μας καθιστii έθνικώς έπικίνδυνον τήν άπόλυτον έπι

φής άνησυχίες άλλά καί έγωιστικές έκδηλώσεις του Μαρ

κράτησίν των.

κεζίνη άπό τήν άλλη πλευρά.

Μοϋ γράφεις διά τήν συνομιλίαν σου μέ τόν βα

σιλέα. Μοϋ κάνει έντύπωσιν τό γεγονός ότι δέν άν
τελήφθη ότι ή πολιτική τοϋ Στέμματος κατά τό τε

λευταίον έξάμηνον έβάρυνε σημαντικά εlς τήν άπό
φασίν μου. Δέν ξέρω έάν δέν έπωφελήθης τijς εύκαι
ρίας νά έπισημάνης, διά λόγους γενικωτέρου συμφέ
ροντος,

τά σφάλματα πού διεπράχθησαν,

καί τά

όποία ώδήγησαν εlς τάς τελευταίας έξελίξεις.

Μετά δυό μέρες περίπου ή άτμόσφαιρα άλλαξε αίφνι
δίως καί στήν σύσκεψη πού εγινε δ κ. Κανελλόπουλος
ένεφανίσθη άποφασισμένος νά προχωρήση στήν συνερ

γασία.
Τήν προηγουμένην τής συναντήσεως του Μαρκεζίνη

μέ τόν Κανελλόπουλο είχα τήν εύκαιρία νά δ& τόν πρώτον
διά μακρών.
'Αρχίσαμε τήν συζήτηση μέ τόν uπαινιγμό του Μαρκε

ζίνη δτι, δπως εμαθε, μετέβαλα καί έγώ άπόψεις ταχθείς
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δ

ΕΡΕ - Προοδευτικών 1.621.546
542.865 (11,8%) καί οί μεμονωμένοι
υποψήφιοι 9.951 (0,22%). 'Από τούς 107 βουλευτές
του συνασπισμοί> ΕΡΕ - Προοδευτικών, 99 άνηκαν
στήν ΕΡΕ καί 8 στούς Προοδευτικούς.

έναντίον οιασδήποτε συνεργασίας. Του έξήγησα δτι τήν
χρήσιμον, άρνούμενος νά δεχθώ δτι ή ΕΡΕ άναζητεί άπό
μηχανfίς Θεόν, διότι ε{ναι άνίκανος νά έμφανίση πρό

γραμμά καί νά διεξαγάγη έκλογικόν άγώνα. Κάί περισσό
τερον άκόμη δέν ε{ναι δυνατόν νά δεχθώ δτι ή ΕΡΕ ε{ναι

ΕΔΑ

Τά έκλογικά άποτελέσματα, στό μέτρο πού έξέ

αιχμάλωτος τfίς όκταετίας, διότι πιστ.εύω δτι ή περίοδος

φραζαν, άν όχι τόν &ριθμητικό συσχετισμό τών κομ

αύτή κατά τήν όποίαν άνεμορφώθη έκ βάθρων ό τόπος αύ

ματικών δυνάμεων, τουλάχιστο τή γενική τάση του

τός, οχ ι μόνον δέν περιορίζει τήν ΕΡΕ άλλά της παρέχει τό

έκλογικοu σώματος, δέν αίφνιδίασαν τό έπιτελείο

άποκλειστικόν προνόμιον νά ε{ναι ή μόνη παράταξις ή

τής ΕΡΕ. 'Ήδη, μετά τίς έκλογές του Νοεμβρίου,

όποία νά δικαιουται νά άποφασίζη μέ άσφάλειαν γιά τό

ε{χε έπισημανθεί ή διαμόρφωση, σέ εύρύτερα στρώ

μέλλον του τόπου.

•Ο

συνασπισμός

(35,36%), ή

έκλογικήν σύμπραξιν τήν εύρισκα καί τήν βρίσκω πάντοτε

ματα τής κοινής γνώμης, μιας «γενικής ψυχολογίας»

Μαρκεζίνης τά έδέχθη δ λα αύτά γιά νά καταλήξη

δτι προσφέρεται νά συμπράξη καί ώς άπλους στρατιώτης.

πού

έπη ρεαζόταν άμεσα &πό τά συνθήματα του

'Εάν φιλοδοξfί ήγετικόν ρόλον τό κάνει μόνον διότι

«άνενδότου», τήν έλπίδα &μέσων παροχών καί τήν

πιστεύει δτι θά διεξαγάγη έπιτυχέστερον τόν έκλογικόν

έντύπωση δτι ή έπικράτηση τής ΕΚ ήταν πλέον έξα

άγώνα .

σφαλισμένη.

Περιττόν νά σίiς τονίσω δτι σέ κάθε φράση εύρισκε τήν

Οί παράγοντες πού συνετέλεσαν στήν πλήρη τε

εύκαιρία νά έξάρη τήν δική σας προσωπικότητα καί νά

λική έπικράτηση της ΕΚ συνοψίζονταν, σύμφωνα μέ

προσθέτη δτι dν ήσθο έδώ προσωπικώς, κανένα θέμα δέν

τίς συγκλίνουσες &πόψεις πολιτικών παρατηρητών

θά άνέκυπτε, έφ' δσον ήτο άποφασισμένος καί νά ένταχθfί

προσκείμενων στήν ΕΡΕ, (α) στήν «πριμοδότηση»

ε{ς τήν ΕΡΕ.
'Εν πάση περιπτώσει, γιά νά μήν σdς ζαλίζω μέ πολλές

τής ΕΔΑ, (β) στή διασπάθιση του δημοσίου χρήμα

dλλες λεπτομέρειες, τό πρωί τfίς dλλης ήμέρας ένημέρωσα

τος άπό τήν πρώτη Κυβέρνηση Παπανδρέου καί στή

τόν Κ. Κανελλόπουλο, πρός τόν όποίον ύπεγράμμισα δτι

συνακόλουθη έντύπωση δτι, μετά τίς έκλογές, θά

α{ άπόψεις του κ. Μαρκεζίνη δέν εχουν τήν ύπερβολήν ή

υλοποιοuνταν δλες ο{ υποσχέσεις τής ΕΚ, (γ) στή

όποία τούς άποδίδεται. Τό μεσημέρι συνηντήθησαν, έν συ

γενική πεποίθηση δτι ή νίκη της ΕΚ ήταν άναπό

νεχεία συνεφώνησαν καί άπό κεί καί πέρα ό Θεός νά βάλη

φευκτη, (δ) στό κλίμα τής τρομοκρατίας πού έξέθρε

τό χέρι του ... »54 •

ψε ή συνεργασία ΕΚ- ΕΔΑ καί (ε) στίς συκοφαντι
κές διαδόσεις σέ βάρος τής ΕΡΕ καί στή μειωμένη

7

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1964

μαχητικότητα τής τελευταίας μετά τήν άποχώρηση
του Κ.Καραμανλfί. Πέρα δμως άπό κάθε μεταγενέ

'Αποθνήσκει δ Σοφοκλής Βενιζέλος μετά &πό

στερη &ντικειμενική διαπίστωση, τά ίθύνοντα στελέ

όξύ καρδιακό έπεισόδιο πού υπέστη ένώ ταξίδευε

χη της παρατ9ξεως διακατέχονταν, μετά τίς έκλογές

&πό τά Χανιά πρός τήν 'Αθήνα.

16

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

τής 16ης Φεβρουαρίου, άπό τό φόβο δτι ή ένίσχυση

τής δυνάμεως τής ΕΚ συνεχόταν καί μέ δρισμένα

1964

φαινόμενα μονιμότερα, ίδιαίτερα &νησυχητικά: τή
εδρες τήν &πόλυτη

διάβρωση σέ βάθος του έκλογικοu σώματος άπό τήν

πλειοψηφία στό νέο κοινοβούλιο, ένώ δ συνασπι

πολιτική τών παροχών, τήν πλατειά διάδοση τής

σμός ΕΡΕ- Προοδευτικών έκλέγει

κεντροαριστερής συνθηματολογίας, τήν ένίσχυση

'Η

ΕΚ έξασφαλίζει μέ

171

107 βουλευτές καί
ή ΕΔΑ 22. Είδικότερα, σέ σύνολο 5.662.965 έγγεγραμ
μένων, καταμετρήθηκαν 4.598.839 εγκυρα ψηφοδέλ
τια καί ελαβαν ή ΕΚ 2.424.477 ψήφους (52,72%),

τής φιλοκομμουνιστικfίς προπαγάνδας καί τήν έξοι<

κείωση πρός τήν ίδέα της συνεργασίας μέ τήν άκρα
&ριστερά.
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ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΩΝ
'Από τήν έπαύριο τής έκλογικής της νίκης, ή κυβερνητική παράταξη, σέ συγχορδία συχνά καί μέ τήν
ΕΔΑ, θά έξαπολύσει έκστρατεία δυσφημίσεως τών προκατόχων της στή διαχείριση τής έξουσίας.
'Εξαγγελία διεξαγωγής έρευνών στά ύπουργεία, δημοσίευση -άκόμη καί τμηματική- πορισμάτων πού
σχετίζονταν μέ μυστικά κονδύλια, διαδόσεις καί ύπονοούμενα γιά άδικαιολόγητες ύπερβάσεις στά δημό
σια εργα, καταγγελία κερδοσκοπικής άγορίiς οίκοπέδων, έπίκληση κωμικών έπιχειρημάτων περί άτα
σθαλιών (πρωθυπουργική Κράυσλερ, δώρο Ζακελίν Κέννεντυ), συνέθεσαν τά στάδια μiίiς δυσφημιστι
κής έκστρατείας μακρίiς διάρκειας. Στό στόχαστρο τοϋ συκοφαντικοϋ θορύβου βρισκόταν δλόκληρη ή

παράταξη τής ΕΡΕ, ύποχρεωμένη νά άναδιπλωθεί σέ στάση άμυνας προκειμένου νά άντικρούσει τίς
κατηγορίες. Στό έπίκεντρο δμως, εμελλε σύντομα νά άποδειχτεί, βρισκόταν δ ίδιος δ Κ. Καραμανλής.

'Η συκοφαντική έκστρατεία θά κορυφωθεί όταν, ενα χρόνο μετά τήν άνοδό της στήν έξουσία καί
άφοϋ οί άλλεπάλληλες καταγγελίες ε{χαν άποδειχτεί άτεκμηρίωτες καί άβάσιμες, ή κυβερνητική παρά
ταξη θά υίοθετήσει τήν πρόταση τής ΕΔΑ γιά τήν παραπομπή τοϋ Κ. Καραμανλή στό Είδικό Δικαστή
ριο. Μέ τήν ψήφο βουλευτών τών δύο κομμάτων άποφασίστηκε ή σύσταση έξεταστικής έπιτροπής μέ
τήν έντολή νά διερευνήσει τήν τυχόν συμμετοχή τοϋ πρώην πρωθυπουργοϋ καί των στενών συνεργατών
του, Π. Παπαληγούρα καί Ν. Μάρτη, σέ εύθύνες πού καταλογίζονταν στήν παλαιότερη διοίκηση τής

ΔΕΗ γιά διαχειριστικές άνωμαλίες. Μολονότι ήταν έκ των προτέρων γνωστό δτι ε{χε συμπληρωθεί δ
χρόνος γιά τήν παραγραφή των οuτως ή άλλως άνυπόστατων άδικημάτων, ή άναστολή τής διαδικασίας
άναγγέλθηκε, ώς άναγκαστική, άπό τόν πρόεδρο τής Βουλής άφοϋ άφέθηκε νά δλοκληρωθεί τό άνακρι
τικό εργο καί νά συντηρηθεί γιά ενα σχεδόν έξάμηνο δ θόρυβος γιά τή διάπραξη έπιλήψιμων δήθεν
πράξεων άπό τόν ίδρυτή τής ΕΡΕ. Τελικά, ή άποκάλυψη τής συκοφαντίας εγινε καί μέσω άκόμη τών
στοιχείων πού ήρθαν στό φώς κατά τή διάρκεια τής άνακριτικής διαδικασίας, μέ άποτέλεσμα όχι μόνο νά
παραμείνει άλώβητο, άλλά καί νά ένισχυθεί τό ήθικό κϋρος τοϋ πρωθυπουργοϋ τής 'Οκταετίας.

26

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1964

'Αναγράφεται στόν ήμερήσιο τύπο ή πληροφο
ρία δτι «άποτελεί γενικήν έντολήν του κ. πρωθυ

πουργό\) πρός τούς ύπουργούς του δπως έκ των πρώ

προσοχή του κόσμου άπό δικές του δυσκολίες, θά έξακο
λουθήση νά άσκή άντιπολίτευση κατά τijς άντιπολιτεύσε
ως, θά κάνη έξεταστικές των πραγμάτων έπιτροπές γιά νά
~χη δλα τά πρώτα στελέχη μας άπασχολημένα σέ άπολογί

ες καί άμυνες» 55 •

των άσχοληθοuν μέ τήν ένδελεχη ερευνα τής διαχει
ρίσεως καί τής έν γένει πολιτείας των προκατόχων

τής ΕΡΕ είς τά διάφορα ύπουργεία». Σύμφωνα μέ τίς
σχετικές πληροφορίες, ή Κυβέρνηση, μέ βάση τά
«στοιχεία» πού θά συγκεντρώσει άπό τήν ερευνα, θά
θεμελιώσει καί τήν τακτική της στή Βουλή μέ τήν

έλπίδα δτι θά φέρει τά στελέχη της άντιπολιτεύσεως
στή θέση του άπολογούμενου.
Εύθύς μετά τίς έκλογές του Φεβρουαρίου, δ Κ.

Τσάτσος είχε διατυπώσει τήν πρόβλεψη:
«Φαντάζομαι δτι δ Παπανδρέου, γιά νά έκτρέψη τήν

·Η έπικίνδυνη όξυνση της πολιτικής καταστά
σεως- κατέληγε- θά άποτελέσει τήν άναπόφευ
κτη συνέπεια της τακτικής αύτης τής ΕΚ.

2

ΜΑΡτΙΟΥ

1964

'Ο Κ. Καραμανλής άπευθύνει τήν πρώτη έπιστο
λή μετά τή διενέργεια των έκλογων στήν 'Ελλάδα,

στό νέο άρχηγό τής ΕΡΕ, Π. Κανελλόπουλο:
«'Αγαπητέ πρόεδρε,
Ίκαvοποιώv παλαιάv μου έπιθυμίαv, άvαχωρώ

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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μεθαύριον διά νΑ πω Ά νατολήν, δπου θά παραμείνω

σύνθεσις του κόμματός των καί πρό παντός ή ψυχο

tπί δίμηνον περίπου. Μέ τήν εvκαιρίαν αvτήν, αίσθά

λογία τήν δποίαν έδημιούργησαν είς τάς μάζας διά

νομαι τήν άνάγκην vά σiiς γράψω μερικάς μου σκέ

τής μέχρι τουδε πολιτείας των καθιστουν βάσιμοv

ψεις, τήν χρησιμότητα τών δποίων θά κρίνετε δ ίδι

τόν φόβον αvτόν.

δ. Ώς πρός τό Κυπριακόν: Τό θέμα αvτό μου δη

ος.

α. Ώς πρός έμέ: Δέν πρόκειται νά tπανέλθω είς

τήν 'Ελλάδα πρό τής παρελεύσεως

1-1 1/2 έτους.

Καί

τουτο διότι, προτιθέμενος νά ίδιωτεύσω, έπιθυμώ νά
καταστή έν τώ μεταξύ συνείδησις ή αποχώρησίς μου
άπό τήν πολιτικήν.
β. Ώς πρός τήν παρουσαν έν 'Ελλάδι κατάστα

μιουργεί έθνικάς άνησυχίας. Θά έπεκταθώ όλίγον
καί διά τόν λόγον αvτόν, άλλά καί διότι έμπλέκεται
μέ τήν προσωπικήν μου ίστορίαν.
Δέν μπορεί νά λεχθή βέβαια δτι ύπήρξε σφάλμα
ή άνακίνηση αvτή καθαυτή του Κυπριακου. Διότι τό
πρόβλημα ύφίστατο εlς τήν συνείδησιν του έθνους

σιν: Διά τό άποτέλεσμα τών έκλογών δέν θά διατυ

καί δέν ήτο δυνατόν παρά κάποτε νά άνακινηθή.

πώσω παρατηρήσεις, διότι άπλούστατα δέν έξηγεί

Σφάλμα ύπήρξε τό γεγονός δτι άναλάβαμε τόν άγώνα

ται λογικώς. 'Εξηγείται, ίσως, ίστορικώς. 'Αλλά είς

άκαίρως καί άπό πάσης άπόψεως άπαρασκεύαστοι.

τήν ίστορίαν είσθε δυνατότερος άπό μένα.

Αvτή άκριβώς ύπήρξεν ή αlτία τών δυσχερειών καί

Πάντως ύπήρξεν φυσική συνέπεια τής προηγουμέ
νης έκλογής καί δέν θά ή το διαφορετικό καί tάν δέν
εlχε γίνει ή {δική μου άποχώρησις. 'Αντιθέτως tπί

τών κινδύνων πού παρουσίασε καί έξακολουθεί νά
παρουσιάζη ή διαχείρισις του θέματος.

Ύπό τάς συνθήκας αvτάς ή δοθείσα, διά τών

στευα δτι, ή άποχώρησίς μου θά δημιουργουσε έρω

γνωστών συμφωνιών,

τηματικά είς τόν έκλογέα, ή διερεύνησις τών δποίων

έθνικώς άναγκαία άλλά καί έθνικώς ώφέλιμος. νΕδω

λύσις,

ύπήρξεν όχι μόνον

θά τόν δδf]γουσε είς τήν συνειδητοποίησιν τής έλ

σαν είς τήν Κύπρον, μετά μακραίωνα δουλείαν, τήν

ληνικής πραγματικότητος. Είλικρινώς έπίστευα δτι

έλευθερίαν της. 'Απέτρεψαν τούς κινδύνους εlς τούς

ή άποφασίς μου έκείνη, πέραν τής ίκανοποιήσεως

δποίους ήτο έκτεθειμένον τό έθνος. Καί έδημιούρ

ίδικής μου ψυχικής άνάγκης, θά άπέβαινε χρήσιμος

γησαν, κατά τήν γνώμην μου, τάς προϋποθέσεις διά

καί είς τόν βασιλέα καί είς τό κόμμα καί εlς τόν

τήν δριστικήν δικαίωσιν: Τήν 'Ένωσιν.

τόπον.

"Οταν ύπεγράψαμεν τάς συμφωνίας καί τάς ύπε

Φαίνεται δμως δτι κακώς έξετίμησα είτε τήν lδι

γρdψαμεν μέ σύμφωνον γvώμην του Μακαρίου,

κήν μου έπιρροήν είτε τήν νοημοσύνη τών 'Ελλή

έγνωρίζαμεν τάς άτελείας των. τίς ήνέχθημεν δμως

νων.

διά νά άποφύγωμεν τό χειρότερον, πού άντιπροσώ

γ. Ώς πρός τό κόμμα: Νομίζω δτι ή δύναμις τήν

πευε τό περίφημον σχέδιον Μάκ Μίλλαν. Καί διότι

δποίαν διετήρησεν τό κόμμα εlναι μεγάλη καί στα

έκτοτε tπιστεύαμεν δτι έν τή προόδω του χρόνου καί

θερά. Θά τήν αvξήση δέ περαιτέρω, έάν έπιδείξη

ύπό συνθήκας καλλιτέρας, θά ήτο δυνατόν νά τεθή έξ

μαχητικότητα. 'Η μαχητικότης άλλωστε εlναι άπα

ύπαρχής τό θέμα.

ραίτητος διά τήν άξιοποίησιν άλλά καί τήν συνοχή ν
τών στελεχών του κόμματος.

Δέν πρέπει νά άγνοουμεν δτι ή άνοχή τήν δποίαν
έπιδείξαμε έναντι τών προκλήσεων καί άσχημιών

τών άντιπάλων μας, διά νά άποτρέψωμεν τήν όξυτη

Κατεχόμενος άπό τήν πεποίθησιν αvτήν, συνεβού

λευσα, μετά τήν ύπογραφήν τών συμφωνιών, τά άκό
λουθα εlς τήν κυπριακήν Κυβέρνησιν:

1.

Νά έπιδιώξη διά τής πολιτικής της τήν δημι

ουργίαν κλίματος έμπιστοσύνης είς τούς Τούρκους

τα, έπηρέασεν άποφασιστικώς τήν ψυχολογίαν τής

τής Κύπρου καί τής νΑγκυρας. Διότι μόνον έτσι θά

μάζης. Ή εvπρέπεια καί ή περιφρονητική μας σιγή

καθίστατο δυνατή ή έφαρμογή καί ή βελτίωσις τών

ήμπορεί νά έξετιμήθησαν άπό τούς όλίγους, παρεξη

συμφωνιών καί θά έδημιουργουντο αί προϋποθέσεις

γήθησαν δμως άπό τούς πολλούς, οί δποίοι έπηρεαζό

διά τήν δριστtκήν λύσιν: Τήν "Ενωσιν.

μενοι καί άπό τίς άλλεπάλληλες ύποχωρήσεις του

Al

συμφωνίαι, ύπογραφείσαι έν μέσω κλίματος

Στέμματος έναντι τών άντιπάλων μας, μiiς έθεώρη

μίσους καί δυσπιστίας, δέν ήτο δυνατόν παρά νά

σαν ήττημένους καί πρό τών έκλογών. Θά ένθυμεί

έχουν άτελείας.

σθε άσ(pαλώς, πόσες φορές άλλά ματαίως άπησχό
λησα τούς συνεργάτας μου μέ τό θέμα αvτό.
Τήν μεθοδικήν όργάνωσιν τής άντιπολιτε!]σεως

Ol

Τουρκοι έπέμεναν εlς τάς ζητηθείσας έγγυή

σεις, διά δύο κυρίως λόγους: Πρώτον διii νά κaτοχυ
ρώσουν τήν έθνικήν των άσφάλειαν. 'Εφοβουvτο μή

τήν συνιστώ, όχι διά νά άνατραπή ή Κυβέρνησις,

πως ή άνεξάρτητος Κύπρος άκολουθήση μίαν ήμέ

άλλά διά νά προστατευθή δ τόπος άπό ένδεχομένας

ραν πολιτικήν έπικίνδυνον διά τήν Τουρκίαν. Καί

άνοησίας της. Εύχομαι εlλικρινώς νά πολιτευθή ώφέ

δεύτερον, διά νά προστατεύσουν τήν μειονότητά των

λιμα διά τήν χώραν. Φοβουμαι δμως δτι δέν θά τό

άπό τόν κίνδυνον τής κακομεταχειρίσεως.

κατορθώση.
·Η νοοτροπία τών άρχηγών τής Κυβερνήσεως, ή

Τούτων δοθέντων έπεβάλλετο δπως μετά τήν ύπο
γραφήν τών συμφωνιών, άκολουθηθή πολιτική διά
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τής δποίας θά διελύοντο αί άνησυχίαι καί ή δυσπι

έτίθετο τό Κυπριακόν, μέ αίτημα τήν "Ενωσιν καί

στία τών Τούρκων. Καί,

άφου έδημιουργουντο έν τώ μεταξύ αί aπαραίτητοι

2.

νά εύθυγραμμισθή aπολύτως ή Κύπρος μέ τήν

ψυχολογικαί καί διπλωματικαί προϋποθέσεις.

έξωτερική πολιτική τής έλληνικής Κυβερνήσεως,

'Ανεξαρτήτως όμως τών έπιπτώσεων τάς δ ποίας

εlς τρόπον ώστε καί ή διεθνής θέσις τής 'Ελλάδος νά

δύναται νά έχη ή πολιτική του έπί του Κυπριακου, τό

ένισχυθή άλλά καί νά προαχθή .ή δριστική λύσις του

βέβαιον εlναι ότι έμπλέκει τήν 'Ελλάδα εlς μίαν πε

Κυπριακου, έφόσον θά έδημιουργείτο, έν τώ μεταξύ

ριπέτειαν, μέ άπροσδιορίστους συνεπείας, περιπέ

καί διεθνώς ή συνείδησις ότι ή Κύπρος εlναι 'Ελλάς.

τειαν πρός aποφυγήν τής δποίας ύπεγράφησαν αί

Εlμαι βέβαιος ότι έάν ήκολουθείτο ή aνωτέρω

γνωσταί συμφωνίαι.

πολιτική όχι μόνο θά άπεφεύγετο ή παρουσα περιπέ

Δέν γνωρίζω ποία θά εlναι ή περαιτέρω έξέλιξις

τεια, άλλά θά ήδυνάμεθα νά έλπίζωμε καί εlς τήν μετά

του θέματος. 'Εκείνο πού γνωρίζω καλώς ε{ναι ότι

τι να έτη lfνωσι ν.

διά νά άποτραπουν

ol διαγραφόμενοι

ήδη κίνδυνοι,

'Η Τουρκία, άλλά καί οί σύμμαχοι, δέν ή το δυνα

ε{ναι άνάγκη νά πειθαρχήση ή 'Αθήνα τόν Μακάρι

τόν παρά νά άντιληφθουν μία ήμέραν- καί θά είχα

ον. Δένε{ναι δυνατόν νά αίφνιδιάζεται ή 'Αθήνα μέ

με τρόπον νά τό καταστήσωμεν άντιληπτόν

-

ότι

μία Κύπρος έλληνική εlναι προτιμωτέρα δι' αύτούς

τάς πρωτοβουλίας του Μακαρίου καί νά στερήται

σχεδόν, έξαιτίας αύτου, έξωτερικής πολιτικής.

άπό μίαν άνεξάρτητον Κύπρον, ή δπο{α θά ύπήρχεν

Εύρισκόμενος έξάλλου μακράν τών 'Αθηνών καί

πάντοτε δ κίνδυνος ύπό ξένας έπιρροdς (κομμουνι

μή δυνάμενος νά aντιδράσω κατά τών έπικρίσεων

στών,

'

πού διατυπουνται κατά τής πολιτικής τών Κυβερνή

όλους. Θά άντελαμβάνοντο έπίσης ότι ή ί5παρξις εl

σεών μου ή καί έμου προσωπικώς, σaς παρακαλώ νά

λικρινους φιλίας καί συνεργασίας μέ τήν 'Ελλάδα,

τό κάμετε έσείς καί οί συνεργάται σας.

'Αράβων κλπ.) νά καταστή έπικίνδυνος δι

δέν συμβιβάζεται μέ τήν έκκρεμότητα του Κυπρια

Ή λογική όμως αύτή θά ήδύνατο νά λειτουργή
ση έφόσον θά διελύετο ή ύφισταμένη σήμερον είς

τήν Τουρκίαν ψύχωσις έξαιτίας του Κυπριακου.
Δυστυχώς ό Μακάριος ήκολούθησεν έντελώς άν
τίθετον πολιτική ν. Ά ντί νά εύθυγραμμισθή μέ τάς
'Αθήνας, ήκολούθησεν πολιτική ν άδέσμευτον, πρa

γμα τό δποίον καί τήι; περαιτέρω εύνοϊκήν έξέλιξιν
του Κυπριακου έδυσχέρανε, άλλά καί εlς τήν 'Ελλά
δα έδημιούργησε προβλήματα σοβαρά.
Παραλλήλως aπέφυγε νά έφαρμόση τάς συμφω

νίας έπί τριετίαν καί έθεσε θέμα _καταργήσεως τών
δοθεισών είς τούς Τούρκους έγγυήσεων, εlς τρόπον

ώστε νά ένισχύση aντί νά διαλύση τήν δυσπιστίαν
αύτών. ΥΗδη οί Τουρκοι πιεστικώς ύποστηρίζουν ότι
έφ

'

Εlναι aδικον νά άνεχdJμεθα τάς συκοφαντίας τους
καί νά άφήνωμε νά πλαστογραφήται ή ίστορία, όπως

κου.

όσον καί ύΠό τό κράτος τών ύφισταμένων έγγυή

σεων aπειλείται ή aσφάλειά των καί έξολοθρεύονται
οί όμοεθνείς των, όχι μόνον δέν δύνανται νά παραι
τηθουν αύτών, άλλά ότι έχουν άνάγκην καί προσθέ
των τοιούτων.

Πολύ φοβουμαι ότι δ Μακάριος είτε άπό κακήν

έκτίμησιν τών πραγμάτων είτε άπό πολυπραγμοσύ
νην, χειρίζεται τό θέμα κατά τρόπον έθνικώς έπικίν
δυνον, άλλά καί άσύμφορον διά τήν Κύπρον. Διότι
καί έάν δεχθώμεν ότι είς τήν καλλιτέραν δι' αύτόν
περίπτωσιν έπιτυγχάνει μίαν βελτίωσιν τών συμφω
νιών, αύτόc θά άποβή εlς βάρος τής δριστικής λύσε
ως, δηλαδή τής 'Ενώσεως. Θά στερηθή του έπιχειρή

ματος τfjςάτελείας τών συμφωνιών, καί τής δυνατό
τητας νά άνακινήση καί πάλιν τό θέμα ύπό τήν μορ
φήν τής 'Ενώσεως, είς τόν κατάλληλον χρόνον.
Καί τό λέγω αύτό διότι πιστεύω ότι κάποτε θά

συνέβη κατ' έπανάληψιν καί εlς τό παρελθόν» 56 •
Πράγματι, οί άνησυχίες του Κ. Καραμανλή γιά
τήν πορεία τής κυπριακής ύποθέσεως συνέχονταν μέ
τήν έπικίνδυνη πορεία του έθνικοu θέματος μετά τό
Νοέμβριο του

1963, έξαιτίας

τών πρωτοβουλιών του

'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου καί τής άδυναμίας τής
Κυβερνήσεως τής ΕΚ νά έπιβάλει σταθερά μιά συγ
κεκριμένη πολιτική. ·Ο χειρισμός, πράγματι, του
κυπριακοί) ζητήματος άπό τήν Κυβέρνηση Παπανδρέ
ου, μετά τόν άρχικό έκτροχιασμό του θέματος, ώς
άποτέλεσμα τών ένεργειών του Κύπριου προέδρου
πού δέν κατόρθωσε νά έλέγξει, θά έπιβεβαιώσει τή

μοιραία εκτοτε παρέκκλιση άπό τήν δδό πού ε{χε
χαράξει δ Κ. Καραμανλής. Συγκεκριμένα, θά έπιζη
τηθεί ή άμεση προώθηση μιας μορφής «'Ενώσεως))

μέ τήν 'Ελλάδα, χωρίς δμως νά εχουν διασφαλιστεί
οί άναγκαίες διεθνείς προϋποθέσεις καί νά εχει κα
θοριστεί σταθερή πορεία πλεύσεως μεταξύ 'Αθηνών

καί Λευκωσίας, ή εστω καί στούς κόλπους τής ίδιας
τής Κυβερνήσεως. 'Η άναποτελεσματικότητα καί ή
σύγχυση πού θά προκύψει θά έπιδεινώσει βαθμιαία
τήν κρίση καί θά άποτελέσει τό σπέρμα μελλοντικών
δυσχερειών καί περιπετειών.
'Η κατάσταση πού θά δημιουργηθεί ώς άποτέλε

σμα τών χειρισμών τής Κυβερνήσεως μέ άμεση άνα

φορά στήν πορεία του έθνικοu θέματος καί στίς σχέ
σεις τrjς μεταξύ 'Αθηνών καί Λευκωσίας, άποδίδεται
έπιγραμματικά άπό αύτόπτες μάρτυρες καί ύπεύθυ
νους μελετητές του έθνικοu ζητήματος:
«Τά κύρια χαρακτηριστικά της ε{ναι δύο:
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Πρώτον ή 'Αθήνα, l:πανέρχεται στή σκέψη τής ·Ενώ

θεί στούς έπόμενους μήνες

-

συνέχιση διακοινοτι

όεως καί διερευνά κατά πόσον εΙναι l:φικτή, είτε μέ άντάλ

κών συγκρούσεων, έπιχειρήσεις στόν Πενταδάκτυ

λαγμα πρός τήν Τουρκία είτε πραξικοπηματικά. 'Η Λευ

λο, τήν Πάφο καί τήν Τηλλυρία, στό Θύλακα Κοκ

κωσία δέν άντιτάσσεται στή διευρεύνηση αuτή, άλλά θέλει
τήν 'Ένωση «καθαράν καί άνευ άνταλλαγμάτων». Αuτό
δημιουργεί στήν 'Αθήνα ύποψίες δτι δ 'Αρχιεπίσκοπος δέ

θέλει πραγματικά τήν "Ενωση, άφοϋ ξέρει πώς «δωρεάν»
"Ενωση δέ γίνεται. 'Από τήν άλλη πλευρά, στή Λευκωσία

δυναμώνουν ο{ ύπόνοιες δτι ή 'Αθήνα βιάζεται νά κλείσει
δπως-δπως, τό Κυπριακό δίνοντας πρόθυμα άνταλλάγματα

κίνων-Μανσούρας- μέ άποτέλεσμα τό βομβαρδισμό
τής περιοχής καί τήν άπειλή είσβολής άπό τήν

τουρκική πλευρά, ή όποία θά άποτραπεί μέ δραστική
έπέμβαση τοϋ προέδρου Τζόνσον, στίς άρχές 'Ιουνί
ου. 'Η ενταση των διαφωνιών θά ώθήσει τήν έλληνι
κή Κυβέρνηση σέ εύθεία άντιπαράθεση μέ τόν Κύ

πριο πρόεδρο, μέ τήν ένθάρρυνση καί τήν ύπόθαλψη

ε{ς βάρος τής Κύπρου.
Τό δεύτερο χαρακτηριστικό τής περιόδου αuτής εΙναι ή

τής άντιδράσεως έναντίον του στό έσωτερικό τής

άσυνεννοησία μεταξύ 'Αθηνών καί Λευκωσίας ώς πρός

Μεγαλονήσου. 'Η τακτική αύτή θά κλιμακώσει τήν

τούς χειρισμούς.

•Η Λευκωσία; ~χοντας τήν l:πί τόπου

έκατέρωθεν δυσπιστία, ή όποία καί βαθμιαία θά

πρωτοβουλία, προβαίνει σέ l:νέργειες τολμηρές, κάποτε

ύπερβεί τά δρια των διακυβερνητικών έπαφών καί θά

l:πικίνδυνες, χωρίς προσυνεννόηση ή παρά τήν άντίθετη

έκταθεί σέ εύρύτερο πεδίο τής κοινής γνώμης στίς

άποψη τών 'Αθηνών ή άκόμη καί παρά τά συμφωνημένα.
• Η 'Αθήνα άντιδρίi καί ή ~νταση μεγαλώνει» 57•

δύο άδελφές έπικράτειες. Στήν Κύπρο, είδικότερα, θά
άναπτυχθοϋν αίσθήματα, συχνά, άντιθέσεως μεταξύ

'Η νέα γραμμή τής Κυβερνήσεως Παπανδρέου,

των άνδρών τής έλληνικής μεραρχίας καί τοϋ τοπι

δπως ετεινε νά διαμορφωθεί στό πρώτο έξάμηνο μετά

κοϋ έλληνικοϋ στοιχείου, τά όποία καί έπιφύλασσαν

τίς έκλογές τοϋ Φεβρουαρίου, έντοπιζόταν στήν έπι

σοβαρούς κινδύνους γιά τό μέλλον 58 •

δίωξη τής καταργήσεως των «δουλειών» τής Ζυρίχης
καί στήν έπίτευξη μιaς «ένωτικής» λύσεως μέσω δια
λόγου

-

aμεσου ή εμμεσου- μέ τήν Τουρκία καί

εναντι άνταλλαγμάτων, κατ' άνάγκη έδαφικών. Πρός
τήν κατεύθυνση αύτή θά στραφοϋν ούσιαστικά

oi

προτάσεις τοϋ Νtήν ν Ατσεcrον, προσωπικοϋ άντιπρο

σώπου τοϋ προέδρου Τζόνσον στίς συνομιλίες πού
ε{χαν άναληφθεί ύπό τόν έπίσημο μεσολαβητή τοϋ
ΟΗΕ, Σ. Τουομιόγια. Τό τελικό σχέδιο λύσεως πού
θά άναλάβει τήν πρωτοβουλία νά ύποβάλει δ πρώην
'Αμερικανός ύπουργός των 'Εξωτερικών, εγινε άρχι
κά θετικά δεκτό άπό τόν Γ. Παπανδρέου, δ δποίος,

σέ μιά εξαρση αίσιοδοξίας, στίς

5 Σεπτεμβρίου,

θά

έξαγγείλει στή Θεσσαλονίκη δτι «ή "Ενωσις ερχε
ται!». Στό έvδιάμεσο έντούτοις διάστημα δ πρωθυ
πουργός ε{χε άντιμετωπίσει, μέ τή σύμφωνη γνώμη
τοϋ Συμβουλίου τοϋ Στέμματος, καί τό ένδεχόμενο
τής μονομεροϋς πραξικοπηματικής άνακηρύξεως τής
ένώσεως άπό τήν κυπριακή καί τήν έλληνική Βουλή,
προτοϋ στραφεί δριστικά πρός τήν άποδοχή τοϋ
Σχεδίου ν Άτσεσον. Τελικά δμως καί

oi δύο

προσπά

θειες προσέκρουσαν στή σταθ~ρή' άντίδραση του
προέδρου Μακαρίου.

'Η βαθμιαία όξυνση των σχέσεων μεταξύ 'Αθη

7 MApτiQy 1964
Εύθύς μετά τήν άναγγελία τοϋ θανάτου τοϋ βασι
λέως Παύλου, δ Κ. Καραμανλής δηλώνει:
«'Ο θάνατος του βασιλέως Παύλου ύπήρξε μεγά
λη άπώλεια διά τό έθνος. Τήν άπώλειαν αύτήν τήν

αiσθάνεται δλόκληρος δ έλληνικός λαός, δ δποίος
έγνώρισε τήν πατρικήν στοργήν καί τήν χριστιανι

κήν άγάπην του έκλιπόντος βασιλέως. Τήν αίσθά
νονται όμως βαθύτερο ν όσοι εlχον τήν άγαθήν τύχη ν
καί τήν τιμήν νά συνεργασθουν Γκαί νά συνδεθουν
στενώτερον μαζί του. Γενναίος καί δίκαιος ώς βασι

λεύς, ύπήρξεν έν ταυτφ καί έξαίρετος άνθρωπος. Ή
έντιμότης, ή καλωσύνη καί πρό παντός ή στοργή του

διά τόν λαόν τόν κατέστησαν πρότυπον άνθρώπου
καl βασιλέως. Ούδέποτε βασιλεύς έταυτίσθη τόσον
άπόλυτα ψυχικώς μέ τόν λαόν του, όσον δ βασιλεύς
Παυλος. "Ολοι οί "Ελληνες παρηγορούμεθα μέ τήν
σκέψιν ότι δ νέος βασιλεύς Κωνσταντίνος, κληρονό
μος του θρόνου άλλά καί τών άρετών του μεγάλου

πατρός του, θά συνεχίση τήν παράδοσιν έκείνου έπ'
άγαθφ του έθνους».

νών καί Λευκωσίας, παράλληλα μέ τήν aγονη εκβα

Στήν κηδεία τοϋ βασιλέως παρέστη ή σύζυγος

ση των πρωτοβουλιών της, άποτελεί ενα δεύτερο άρ

τοϋ Κ. Καραμανλή, 'Αμαλία. Σχετικά, σέ έπιστολή

νητικό σύμπτωμα πού συνέχεται μέ τή διαχείριση

πρός τόν Κ. Καραμανλή, δ Π. Κόντας άναφέρει με

τοϋ Κυπριακοϋ άπό τήν Κυβέρνηση Παπανδρέου.

ταξύ aλλων:

«Κινδυνεύομεν νά πληροφορούμεθα τάς ύμετέρας

πρωτοβουλίας ώς άναγνώσται τοϋ διεθνοϋς τύπου»,
ε{χε ήδη άπό τό Φεβρουάριο τονίσει δ πρωθυπουρ
γός σέ γραπτό μήνυμά του πρός τόν 'Αρχιεπίσκοπο.

«Χθές τό άπόγευμα ~φθασε l:δώ καί ή 'Αμαλία καί ~κα
νε άρίστη l:ντύπωση . Μόλις πληροφορήθηκαν τό γεγονός

τής άφίξεως άπό τά άνάκτορα, τήν l:δέχθη δ βασιλεύς ε{ς
άκρόασιν καί τήν δδήγησε δ ίδιος ε{ς τήν αίθουσαν των

Μολοντοuτο, ή ελλειψη προσυνεννοήσεως καί ή

Τροπαίων δπου ήτο δ νεκρός τοϋ βασιλέως, γιά νά προ

προσφυγή τοϋ τελευταίου σέ δυναμικά μέσα θά έντα-

σκυνήσει.
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Ή κηδεία του βασιλέως Παύλου. Κάτω, τ6 Ύπουργικ6 Συμβούλιο στή Μητρ6πολη.
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'Ο νέος βασιλεύς τής μίλησε μέ πολλήν έκτίμησιν καί

ένώ

30

ψηφοδέλτια ~φεραν τό όνομα του Ή. Τσιρι

τήν ευχαρίστησε γιά τά τηλεγραφήματά σας καθώς καί γιά

μώκου. 'Ο Γ . 'Αθανασιάδης-Νόβας έκλέχθηκε στή

τήν μεγάλη σας λύπη γιά τόν θάνατο τοϋ πατρός του. Μά

δεύτερη ψηφοφορία.

λιστα, εlπε δτι γνωρίζει πολύ καλά τήν άπεριόριστη άγάπη
πού ετρεφε γιά σας δ έκλιπών, άσχέτως τών τελευταίων

παρεξηγήσεων πού ύπήρχαν» 59 •

Εύθύς μετά τήν έκδήλωση τής «άνταρσίας)), ό άρ
χηγός τής ΕΚ Γ . Παπανδρέου άποφάσισε τή διαγρα
φή άπό τό κόμμα τών Σ. Παπαπολίτη καί 'Η. Τσιρι

'Ενδεικτική τών προσωπικών αiσθημάτων του Κ.

μώκου.

Καραμανλή άπέναντι στό βασιλέα Παuλο είναι ή πε
ρικοπή έπιστολής του κατά τήν περίοδο τής άσθέ
νειας του άνακτος:

'Ο Π. Κανελλόπουλος άναλύει τά αϊτια του πρό
σφατου έκλογικοu άποτελέσματος καί καθορίζει τήν

τακτική τής άξιωματικής άντιπολιτεύσεως.
'Η

Μεταξύ άλλων, άφοu τόνισε δτι ό λαός παραπλα

άνησυχία μου ύπήρξεν έθνική άλλά καί προσωπική,

νήθηκε άπό τίς δημαγωγικές ύποσχέσεις τής ΕΚ, ~

λόγφ τού δεσμοv μου μέ τόν βασιλέα, διά τόν δποiον,

νέος άρχηγός τής ΕΡΕ έπεσήμανε:

«Μέ συνετά ραξ ε ή άσθένεια τού βασιλέως.

άνεξαρτήτως των διαφωνιων μας, διατηρω πάντοτε

αίσθήματα άγάπης καί έκτιμήσεως» 60 •

«Έπράξαμεν ύπό τήν ήγεσίαν του ίδρυτου τής ΕΡΕ
πολλά καί μεγάλα, άλλά τόν τελευταίον καιρόν δέν έπροσέ

ξαμεν ώρισμένα μικρά εστω, άλλά σπουδαία σημεία, τά
ΜΑΡτΙΟΣ- ΑΠΡΙΛΙΟΣ

όποία έν τούτοις επρεπε νά προσέξωμεν. Δέν έπροσέξαμεν

1964

'Ο Κ. Καραμανλής πραγματοποιεί ταξίδι δίμη

τήν ψυχήν του λαου, του μοχθουντος καί ταλαιπωρουμέ
νου

νης διάρκειας μέ έπίκεντρο τήν 'Άπω 'Ανατολή.

Δύο μέρες πρίν άπό τήν άναχώρησή του, σέ έπι
στολή του πρός τόν Π. Πιπινέλη, άφοu έπεσήμαινε
δτι τό ταξίδι αυτό άποτελοuσε παλαιά έπιθυμία του,
είχε ύπογραμμίσει:

« Άπό

... ».
Στήν έφαρμογή τής τακτικής της -κατέληξε- ή

ΕΡΕ δέν θά όφειλε νά μιμηθεί τήν ΕΚ, ή όποία δέν
δίσταζε νά μιλεί συνεχώς γιά προδοσία, άλλά θά
άσκήσει, γιά πρώτη ϊσως φορά στή χώρα, πραγματι
κά ύπεύθυνη άντιπολίτευση.

παιδί έζησα μέ τό αϊσθημα τού καθήκον

Προκειμένου νά μή δυσχεράνει τό ~ργο του νέου

τος καί τής εύθύνης. Καταλαβαίνεις πόσο δύσκολος

άρχηγοu τής ΕΡΕ, δ Κ.Καραμανλής θά προσπαθήσει

εlναι ή προσαρμογή είς τό καθεστώς τής άποστρα

νά άποφύγει κάθε ένεργό άνάμιξη στόν καθορισμό

τείας»61.

τόσο τής γενικότερης άντιπολιτευτικής στρατηγικής

Ευθύς μετά τήν έπάνοδό του στό Παρίσι, τό Μάιο,
δ Κ. Καραμανλής θά συνοψίσει όρισμένες έντυπώ
σεις του σέ έπιστολή πρός τόν Κ. Τσάτσο:

δσο καί του είδικότερου χειρισμοu τών έπιμέρους
πολιτικών θεμάτων άπό τήν ήγεσία καί τούς έκπρο

σώπους του κόμματος

-

έφόσον μάλιστα δέν άπτον

ταν αυστηρά προσωπικώς τής πολιτείας του.

«Θυμοvμαι δτι πολλές φορές σέ στιγμές κοπώσε

'Οπωσδήποτε, ή διαπίστωση κάποιας μοιραίας

ως, έσχεδιάζαμε νά πραγματοποιήσωμεν ένα ταξίδι

άδράνειας ή άδυναμίας στούς κόλπους του κόμματος

μακρυνό, δταν θά έγκαταλείπαμε τήν έξουσία. Αυποv

δέν θά ήταν δυνατό νά άφήσει άδιάφορο τόν ίδρυτή

μαι διότι ήρθαν έτσι τά πράγματα ωστε νά κάμω μό

τής ΕΡΕ. Συνεπής έντούτοις στήν τήρηση τής γραμ

νος τόν γvρο τοv κόσμου. Πάντως, πρός παρηγορίαν

μής πού είχε χαράξει, δ Κ. Καραμανλής περιοριζό

σου, σέ πληροφορω δτι ή πραγματικότης εlναι κατω

ταν νά διατυπώνει τίς σκέψεις καί τίς παραινέσεις

τέρα των περιγραφων. Μεγάλη άθλιότης καί έλάχι

του μέ τρόπο διακριτικό καί αυστηρά έμπιστευτικό.

στα πράγματα lστορικοv ή καλλιτεχνικού ένδιαφέ

Μέ αυτό τό πνεuμα, ύπογράμμιζε σέ έπιστολή πρός

ροντος.

τόν άμεσο προσωπικό του συνεργάτη, Δ. Βέρρο:

Τό ταξίδι, παρά ταvτα, ύπήρξε ώφέλιμο. Πρωτον,
διότι άπέκτησα μέ αύτό συνείδησιν τής σμικρότητος
του πλανήτου μας καί δεύτερον διότι έγνώρισα μία
περιοχή, ή δ ποία κατά τήν γνώμη ν μου θ' άποτελή
είς τό μέλλον τήν έστίαν των διεθνων άvησυχιων... )) 62 .

19

ΜΑΡτΙΟΥ

«Εlναι δυσάρεστον βέβαια δτι τά στελέχη τοv
κόμματος δέν δείχνουν μεγάλην προθυμίαν διά άγω
να.

VΕχω δμως τήν έλπίδα δτι ύπό τήν πίεσιν τής

κοινής γνώμης καί διά λόγους προβολής, θά κινητο
ποιηθούν προϊόντος τοv χρόνου. Φθάνει νά γίνη αύ

τό κατά τρόπον μεθοδικόν καί συντονισμένον. Αύτό

1964

δέ άκριβως θά πρέπει νά έπιδιώξη δ Κανελλόπουλος.

Κατά τήν ψηφοφορία γιά τήν έκλογή του προέ

Νά μοιράσετε τό έργο σέ

5

ή

6

τομείς (οίκονομικά,

δρου τής νέας Βουλής έκδηλώνεται ή πρώτη ρωγμή

έξωτερικά, κοινωνιοεργατικά, γεωργικά, στρατιωτι

στούς κόλπους τής πλειοψηφίας. 'Ο έπίσημος ύπο

κά) καί νά καλ-ύψετε τόν κάθε τομέα μέ δύο πρώην

ψήφιος τής ΕΚ, Γ. 'Αθανασιάδης-Νόβας, έξασφάλι

ύπουργούς ο{ δποiοι θά εlναι ύπεύθυνοι καί διά τήν

σε

Βουλήν καί διά τόν τύπον)) 63 •

136 ψήφους

σέ σύνολο

295

παρόντων βουλευτών,
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Μετά τρείς μήνες, ό Δ. Βέρρος θά παρατηρήσει

ωσε τήν άπόφασή του νά άσκήσει τό αντιπολιτευτι

δτι οί προσπάθειες πού άνέλαβε σέ έφαρμογή τών

κό εργο χωρίς νά παρεκκλίνει άπό τούς κανόνες τοϋ

ύποδείξεων του Κ. Καραμανλή ε{χαν προσκρούσει

ύψηλου κοινοβουλευτικοί) καί δημοκρατικοί) ήθους

στήν «άποκαρδιωτική άδιαφορία» τών ήγετικών στε•

πού ε{χε έπιδείξει άπό τή στιγμή τής έκδόσεως τών

λεχών του κόμματος 64 •

έκλογικών άποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, έπεσ~μα
νε, προεισαγωγικά, τά εξής:

28

ΜΑΡτΙΟΥ

Τό

1964

ύπουργείο

«Τό φαινόμενον ένώπιον του δποίου εύρισκόμεθα, τό

Προεδρίας

Κυβερνήσεως

δίνει

στή δημοσιότητα τίς έκθέσεις πού ύποβλήθηκαν
στόν ύπουργό τής Δικαιοσύνης, Π. Πολυχρονίδη,
άπό τούς Α. Τούση, άντεισαγγελέα του 'Αρείου Πά

γου, καί Λ. Κανελλάκο, έφέτη, μετά άπό ελεγχο πού
διενήργησαν, μέ έντολή τής Κυβερνήσεως, γιά τά

δποίον προεκάλεσε ό άνένδοτος άγών, δ δποίος άπετέλε
σεν κράμα άρνητικών συνθημάτων καί θετικών ύποσχέσε

ων διά πάν δ,τι έπεθύμει ή καρδία έκάστου, φοβοuμαι δτι
ε{ναι παθολογικόν. 'Αντιθέτως, ε{ναι πράγματι σημείον
έπιτρέπον μεγάλην, ώς πρός τό μέλλον τής χώρας, αiσιο
δοξίαν, δτι τά

35

εκατοστά του έλληνικου λαοί) άντέστη

σαν εiς -τόν πειρασμόν καί δέν παρεσύρθησαν άπό τά διε

μυστικά κονδύλια στά ύπουργεία 'Εξωτερικών καί

γερτικά συνθήματα. Μετά 8ετή σκληράν καί ύπεύθυνον

Προεδρίας Κυβερνήσεως. Δεδομένου δτι ή ερευνα

δημιουργικήν έργασίαν, ή όποία, παρά ο{αδήποτε τυχόν

δέν ε{χε όλοκληρωθεί, οί έκθέσεις τους κάλυπταν τό

λάθη, ε{χε ώς άποτέλεσμα κατά κύριον λόγον νά ύπάρχη

ύλικό πού είχε ήδη έξεταστεί. ·Η πρώτη, συγκεκριμέ

σήμερον άναμορφωμένη 'Ελλάς, δέν λέγω δτι τώρα εiσερ

να, άναφερόταν στά μυστικά κονδύλια του ύπουργεί

χόμεθα ήμείς εiς τήν εuκολον έποχήν του ετους. »Οχι, κύ

ου τών 'Εξωτερικών καί έλεγχόταν ό τρόπος διαθέ
σεως

7

εκατ. δρχ.

Σέ άπάντηση του δημοσιiύματος, ό 'Ε., 'Αβέρωφ,
άφοu έξέφρασε τή λύπη του γιά τή διενέργεια ενός

ριοι τής · Ενώσεως Κέντρου, δέν θά σάς μιμηθώμεν, δέν θά

είπωμεν ποτέ άσκοuντες τήν άντιπολίτευσιν κάτι τό ύπερ
βολικόν καί εiνεύθυνον .... Δέν εχω τό δικαίωμα νά εϊπω δτι
είμεθα τυχόν καλύτεροι. Μάς εχει δμως τόσον πολύ πάιδεύ
σει ή μακρά άσκησις τής ύπευθύνου διαχειρίσεως τών κρα

παρόμοιου έλέγχου, άδιανόητου σέ όποιαδήποτε εύ

τικών καί έθνικών ύποθέσεων, rοστε θά ε{ναι άδύνατον νά

νομούμενη χώρα, καί άφοu χαρακτήρισε ώς άήθη

εiντιγράψωμεν τάς iδικάς σας μεθόδους».

τήν τμηματική δημοσίευση, παρατήρησε δτι, ένώ

έπισημαίνονταν έλάχtστες τυπικές άvωμαλίες- έπι

Στή συνέχεια, άφοϋ άναφέρθηκε άναλυτικά στό

βεβλημένες καί αύτές άπό τήν άνάγκη γιά τή χορή

περιεχόμενο τών προγραμματικών δηλώσεων τοϋ

γηση χρημάτων πρός άντιμετώπιση σοβαρότατου

πρωθυπουργοϋ, έπεσήμανε συμπερασματικά:

έθνικου θέματος, καταρριπτόταν ό συκοφαντικός μu

θος γιά τή χαριστική διάθεση δεκάδων ή καί εκα
τοντάδων εκατομμυρίων δραχμών.

«'Ο λόγος σας,

κύριε πρόεδρε τής Κυβερνήσεως,

ύπήρξε μετριοπαθής άπόψε, άλλωστε προγραμματικάς δη
λώσεις έκάματε, γενικοί) χαρακτήρος, άφηρημένου. Αί
προθέσεις σας δμως απεκαλύφθησαν χθές».

30

ΜΑΡτΙΟΥ-

4

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1964

Καί ό Π. Κανελλόπουλος κατήγγειλε ώς πράξεις

'Ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου άναπτύσσει

άπαράδεκτες καί δηλωτικές πνεύματος δυσφημήσεως

στή Βουλή τίς προγραμματικές κατευθύνσεις τής

καί μισαλλοδοξίας: πρώτον τήν άναιτιολόγητη δη

Κυβερνήσεως καί έξασφαλίζει τήν ψήφο έμπιστοσύ

μοσιοποίηση, μέ πρωτοβ_ουλία τοϋ ύπουργοϋ Δικαι

νης του σώματος μέ

187

θετικές ψήφους σέ σύνολο

οσύνης, τής έκθέσεως του άρεοπαγίτη Φλώρου σχε

παρόντων βουλευτών. Οί έκπρόσωποι τής ΕΔΑ

τικά μέ τό ρόλο του είσαγγελέα Κ. Κόλλια στή διε

168

δήλωσαν κατά τήν ψηφοφορία «παρών», παρέχον

ρεύνηση τής ύποθέσεως Λαμπράκη, χωρίς νά παραθέ

τας, εμμεσα,

άνοχής στήν Κυβέρνηση. Οί

σει καί τίς άλλες συναφείς ύπηρεσιακές έκθέσεις καί,

βουλευτές τών δύο άλλων κομμάτων ε{χαν άποχωρή

δεύτερον, τήν ταυτόχρονη, έσπευσμένη έπίσης, δη

σει άπό τήν αi:θουσα τών συνεδριάσεων- μετά άπό

μοσίευση τμήματος τής έκθέσεως Τούση, πού άφο

ψήφο

προσβλητική φράσ:η σέ βαρος του άρχηγοϋ τής ΕΡΕ

ροuσε τήν ερευνα περί τών μυστικών κονδυλίων σέ

άπό τόν ύφυπουργσliΙαιδείας, στήν πρώτη περίπτω

μόνο τό ύπουργείο 'Εξωτερικών, καί πάνω, μάλιστα,

ση, καί έξαιτίας τής άπουσίας του πρωθυπουργοί)

σέ θέματα λεπτότατης ύφής.

κατά τή δευτερολογία του άρχηγοu τών Προοδευτι

κών, στή δεύτερη.

Τελικά, ή έμμονή τής συμπολιτεύσεως στή σκαν

δαλοθηρική έκστρατεία σέ βάρος του κόμματος καί

Στη διάρκεια τής σχετικής συζητήσεως, ό πρω

τών στελεχών τής ΕΡΕ, καί ή συνακόλουθη ενταση

θυπουργός έπανέλαβε τίς γνωστές ήδη προγραμματι

τής όξύτητας στούς κόλπους του κοινοβουλίου, θά

κές θέσεις του, τίς όποίες καί συνόψισε στό τρίπτυχο

έξωθήσει τήν άξιωματική άντιπολίτευση στήν άπο

«πολιτική, κοινωνική καί οίκονομική δημοκρατία>>.

χώρηση άπό τήν αίθουσα τής Βουλής, στίς

·Ο άρχηγός τής ΕΡΕ; Π. Κανελλόπουλος, έπιβεβαί-

λίου65.

3

Απρι
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Μετά τήν όριωμωσία του ώς βασιλέως, ό Κωνσταντίνος έyκαινιάζει

τίς έρyασίες τfjς Βουλής. Δεξιά, ό πρόεδρος τού Σώματος,
Γ. 'Αθανασιάδης- Νόβας, καί ό πρωθυπουργός.
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ΑΠΡΙΛΙΟΥ
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1964

'Ο πρώην πρεσβευτής τής ·Ελλάδος στή Βόννη,

Θεμιστοκλής Τσάτσος, μέ δήλωσή του, άνασκευάζει

εξ όλοκλήρου τό περιεχόμενο" εκθέσεως, ή όποία μέ
άναφορά στίς σχέσεις τών έλληνικών άρχών μέ τούς
άποδήΗους εργάτες καί σπουδαστές στή Δ. Γερμα

νία, ε{ χε εμφανίσει τήν 'Ελλάδα σάν χώρα άστυνο
μευόμενη καί επηρεαζόμενη στήν πολιτική της άπό
τίς έκάστοτε

ε{σηγήσεις

κατώτερων ύπαλλήλων.

Συμπερασματικά, τονίζει οτι οί σχετικές πληροφορί
ες «φέρουν εκδηλον τήν σφραγίδα κακής δημοσιο
γραφικής άνταποκρίσεως» καί εκφράζει άπορία γιά
τό γεγονός οτι ό ύπουργός 'Εργασίας «Ελαβεν ύπ' ό

ψιν τοιουτον κομβολόγιον εξοργιστικών άνακριβει
ών».

24

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1964

Διευρύνονται οί προσωπικοί άνταγωνισμοί στούς
κόλπους τής πλειοψηφίας. ·Ο Γ. Μαυρος, ύπουργός
Συντονισμου, παραιτείται καί άνα/;.αμβάνει, στίς

25

Μαίου, τή θέση του διοικητή τής 'Εθνικής Τραπέ
ζης τής "Ελλάδος.
Ή μετακίνηση του Γ. Μαύρου συνέχεται άμεσα

μέ τήν ενταση τής άνταγωνιστικής διαμάχης μεταξύ
τών κορυφαίων στελεχών τής ΕΚ, πέρα άπό τόν

πρώην ύπουργό Συντονισμου, {διαίτερα μεταξύ τών
Κ. Μητσοτάκη καί 'Α. Παπανδρέου.

II

ΜΑ·Ι·ΟΥ

1964

Στή διάρκεια τής τελετής γιά τή θεμελίωση άπό
τό βασιλέα του Β' διϋλιστηρίου στήν περιοχή Δια
βατά Θεσσαλονίκης, δ πρωθυπουργός, επικεφαλής
δεκαοκτώ μελών τής Κυβερνήσεως, επεσήμανε οτι τό
βιομη'χανικό συγκρότημα ΕΣΣΟ-Πάπας θά άποτελέ

σει σταθμό στήν εκβιομηχάνιση τής χώρας καί {διαί
τερα τής βόρειας 'Ελλάδας. Τήν ϊδια επισήμανση θά
επαναλάβει, τρείς ήμέρες άργότερα, στή Βουλή, κα
τά τή συζήτηση του θέματος τής συμβάσεως μεταξύ
του Δημοσίου καί του δμίλου ΕΣΣΟ-Πάπας. Παράλ
ληλα ομως θά επικαλεστεί, μέ τήν εύκαιρία αύτή, καί

τίς «βελτιώσεις» τής άρχικής συμβάσεως πού έξα
σφαλίστηκαν -οπως {σχυρίστηκε- μέ ενέργειες
τής Κυβερνήσεως.
Στή διάρκεια σχετικής ρυζητήσεως στή Βουλή
καί σέ άπάντηση των κυβερνητικών ισχυρισμών, δ
Π.

Παπαληγούρας, ώς πρώην ύπουργός Συντονι

σμου, άντέτεινε οτι οί βελτιώσεις πού επικαλείται ό

πρωθυπουργός ε{ναι βασικά ύπέρ του άναδόχου· σέ
κάθε δμως περίπτωση, ο{ δευτερεύουσες αύτές τρο

ποποιήσεις δέν άρκουν γιά νά έρμηνεύσουν τήν άν
τιφατική στάση τής κυβερνητικής παρατάξεως άπέ

ναντι στίς συμβάσεις.

'Οπωσδήποτε

-

κατέληξε

-οί λόγοι πού έκφωνήθηκαν, μέ τήν εύκαιρία τής
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θεμελιώσεως, άπό τόν πρόεδρο καί τά μέλη τής Κυ

μέ τούς βουλευτάς μας πού, αισθανόμενοι τόν κίνδυνον,

βερνήσεως, έπιβεβαιώνουν τήν άξία του εργου, τό

κινουνται, νά διοχετεύσω πρός τήν ΕΡΕ τούς δυσαρεστημέ

όποίο καί άποτελεί έπίτευγμα τής ΕΡΕ. 'Ο Π. Κανελ

νους. 'Αλλά δέν ε{ναι εϋκολον. 'Ήλπισαν, βάσει των ύπο

λόπουλος έξάλλου, παρατήρησε χαρακτηριστικά:

σχέσεων του Παπανδρέου, ε{ς παραδεισίους λύσεις. Τώρα,

«'Από τό μεγάλο σκάνδαλο πού έπεσήμανε ή ΕΚ ώς

δταν θά άπογοητευθουν, ύπάρχει δ κίνδυνος νά τραβήξουν
άριστερά, τοσούτω μάλλον καθ' δσον τήν ύπαιθρον

άντιπολίτευση, ως τό μεγάλο εύεργέτημα ύπέρ του έλληνι

τό μούδιασμα 11;0ύ έπηλθεν είς τά σώματα άσφαλείας

κου λαου καί της Μακεδονίας, πού έπικαλείται σήμερα,

άλωνίζουν οί κομμουνισταί.

δέν πηδουν άνδρες μέ βάρος ήθικό, άλλά μόνο έλαφροί σάν

-

-

μέ

τήν

οι δημόσιοι ύπάλληλοι άρχισαν νά έξεγείρωνται.

σχοινοβάτες»66 •

Προχθές έσημειώθη ή πρώτη δημοσία σύγκρουσις της

20

ταχέως

ΑΔΕΔ Υ μέ τόν Μητσοτάκη. Καί ή συνέχεια θά προσλάβη
ΜΑ·Ι·ΟΥ

1964

-

πάντως κατά τόν Σεπτέμβριον

-

έντονωτέρας

μορφάς. Δέν μέ {κανοποιεί διόλου ώς ύπεύθυνον πολιτικόν

'Ο Π. Κανελλόπουλος σέ μακρά έπιστολή του,

άνδρα, ή κατάστασις αύτή πού άργά ή γρήγορα θά δδηγή

ένημερώνει τόν Κ. Καραμανλή γιά τήν κατάσταση

ση τήν Κυβέρνησιν εις άδιέξοδον. 'Ενώπιον του άδιεξό

πού έπικρατεί -τρείς μήνες μετά τίς έκλογές καί εξ ι

δου θά εύρεθη τό εθνος καί όχι μόνον δ έξαπολύσας τήν

μετά τήν άναχώρησή του άπό τήν 'Ελλάδα:

θύελλαν συμπολίτης μου. Καί ή θύελλα, πού έξαπέλυσε,
δέν προέρχεται μόνον άπό τήν δημαγωγίαν καί τάς άφρο

«'Αγαπητέ μου πρόεδρε,

νας ύποσχέσεις του. Προέρχεται καί άπό τήν λεγομένην

Συνεπληρώθησαν τρείς μfjνες άπό των έκλογών καί πε

«Δημοκρατίαν» του. Ή πορεία τών

115

σωματείων πρό

ρίπου εξ μηνες άπό της άναχωρήσεως Σου. ΕΙναι δύσκολον

ένός καί ήμίσεος περίπου μηνός καί ή προχθεσινή «πο

νά Σου περιγράψω, τί έσήμαναν άπό άπόψεως εύθυνών οί

ρεία» της είρήνης εχουν προκαλέσει τό δέος καί τά φοβε

μηνες αύτοί δι' έμέ. 'Αγωνίζομαι διά νά άνακόψω τήν πο

ρώτερα προαισθήματα ε{ς τήν ψυχήν παντός γνησίου 'Έλ

ρεία ν της χώρας πρός τήν ήθικήν διάλυσιν. Ε{μαι, βέβαια,

ληνος. 'Αντιμετωπίζω εντον~καί μέ αύστηροτάτην γλώσ

ύπερήφανος, διότι άνέλαβα τήν άποστολήν αύτήν, καί ή

σαν τήν άσυδοσίαν πού εχει έyκανι1σει ή Κυβέρνησις Πα

βοήθεια του κόμματος

πανδρέου. Αύτό ικανοποιεί τήν δική μας παράταξιν (καί

-

των έπιτελών καί δλων των βου

λευτών,καθώς καί της πεισμωμένης πλέον καί φανατικης

ποσοστόν τι συνετών όπαδών του Κέντρου, είδικώτερα ε{ς

δικης μας κοινης γνώμης

τήν πόλιν τών 'Αθηνών), άλλά δέν άναστέλλει τό κακόν.

-

ε{ναι πολύτιμος καί μεγάλη.

'Αλλά δ ψυχικός μόχθος (πέραν του σωματικου κόπου)

'Ο τύπος μας (καί αύτή ή «Καθημερινή») εχει γίνει μαχη

γίνεται κάθε μέρα βαρύτερος καί όδυνηρότερος μέ τήν δια

τικώτατος. 'Αλλά καί αύτό δέν άρκεί. ·Η έξόρμησις τών

πίστωσιν δτι δ τόπος, παρά τόν άγώνα μας, παραδίδεται, ά

κομμουνιστών προσλαμβάνει έπικίνδυνον μορφήν καί

πό άφρονας καί άδιστάκτους κυβερνήτας ε{ς τό χάος.

έπηρεάζει τήν νεολαίαν. 'Από τό έρχόμενον Σάββατον

Τό Κυπριακόν !:χει έμπλακεί κατά τρόπον τοσούτω

μάλλον δραματικόν, καθ' δσον ο{ κυβερνώντες

-

δπως

(εχω όργανώσει μίαν συνεστίασιν τών {δικών μας νέων έδώ
ε{ς τάς 'Αθήνας) θά άρχίσω μίαν σταυροφορίαν διασώσε

έτόνισα έπανειλημμένως εlς τήν Βουλήν καί εις δηλώσεις

ως τών νέων άπό τάς παγίδας του κομμουνισμου. ·Ελπίζω

μου διά του τύπου

νά ύπάρξη άποτέλεσμα, άλλά θά χρειασθη πολύς κόπος.

κατέχονται άπό τό πλέγμα της άντιθέ

-

σεως πρός τήν ΕΡΕ καί δέν εχουν, ώς ώφειλον, τήν έθνικήν

Εlμαι πάντως άποφασισμένος

aνεσιν νά τό διαχειρισθουν άνεπηρέαστα άπό δσα εχουν

-

ε{πεί κατά των «έγκληματικών» καί «προδοτικών» συμφω
νιών του

-

μέ τήν βοήθεια ν του Θεου

νά κάμω πάν δ,τι έπιτρέπει ή βιολογική μου άντοχή.

'Εκεί, δπου είχαμε έπιτυχίαν (νομίζω, μεγάλην), ε{ναι

1959. ΕΙναι ο{ άφρονες δέσμιοι τών λόγων των καί

τό θέμα τό ήθικόν, έν συνδυασμό) μέ τάς τόσας συκοφαντί

της έθνοκαπηλείας, τήν δποίαν ήσκησαν έπί ετη έναντίον

ας πού έξαπέλυσαν έναντίον της Κυβερνήσεώς μας διά τήν

μας. 'Η στάσις μου κατά τάς έπανειλημμένας πρό τfjς 16ης

σύμβασιν Πάπας. 'Ο χειρισμός εις τήν Βουλή ν εγινε κατά

Φεβρουαρίου δλονυκτίας κοινάς συσκέψεις δέν τούς έσυνέ

τρόπον άριστον. Ό Παπαληγούρας κατέδειξε μέ μαθημα

τισε. Δέν άνέχονται τήν εύπρεπη βοήθειαν τών άντιπάλων

τικήν σαφήνειαν καί άκρίβειαν τήν άπάτην των. Καί τούς

των οϋτε ένώπιον των έθνικών κινδύνων.

!:καμα καί έγώ μίαν βιαιοτάτην έπίθεσιν πού ε{χεν άπήχη

·Η οΙκονομική κατάστασις βαίνει άπό ήμέρας ε{ς ήμέ

σιν ε{ς τήν κοινήν γνώμην καί ε{ς τόν τύπον μας. Φυσικά,

ραν ε{ς πλήρη άποδιοργάνωσιν. VΟλα τά σημεία δείχνουν

ύπάρχουν καί πολλά άλλα δυσχερέστατα προβλήματα

δτι έντός του ετους

θά εχω

συνδεόμενα μέ τάς διαβολάς καί συκοφαντίας πού έπί τόσα

μεν έν συνδυασμό) μέ ούσιώδη αϋξησιν του παθητικου του

!:τη έξετόξευαν έναντίον της Κυβερνήσεώς μας. Είμεθα

ισοζυγίου πληρωμών, πληθωριστικά φαινόμενα βαρείας

δλοι ετοιμοι νά άποκρούσωμεν καί αύτά.

-

έάν δέν σημειωθη θαυμα

-

μορφης, τά όποία ε{ναι άδύνατον ν' άντιμετωπισθουν άπό

Θά εγραφα περισσότερα. 'Αλλά μόλις πρό όλίγου ε{πε

τούς δημαγωγούς πού ύπεσχέθησαν τά πάντα. Τό καπνικόν

δ άγαπητός 'Αχιλλεύς δτι φεύγει αϋριο διά τό Παρίσι.

(άν καί εχει άκόμα πτυχάς πού δέν έφάνησαν) φαίνεται δτι

WΕτσι άράδιασα τάς σκέψεις μου- καί δή μόνον ενα χιλι

τό ξεπερνά μάλλον ή Κυβέρνησις μέ μικράς έκ μέρους τών

οστόν των σκέψεών μου

παραγωγών άντιδράσεις. 'Αλλ' εφθασε

ζω καί εϋχομαι νά αισθάνεσαι καλά καί νά εχης, ύστερα

-

πρό τών πυλών

-

βιαστικά καί πρόχειρα. 'Ελπί

του προϋπολογισμου- τό σιτικόν. Καί έπακολουθουν τό

άπό τάς εύθύνας

σα άλλα. 'Η άπογοήτευσις εις τήν ύπαιθρον -φαινόμενον

Θέλω νά σέ βεβαιώσω δτι τό εργον Σου

πού δέν εχει άκόμη ούσιωδώς σημειωθη, άλλά θά έκδηλω

έμφανείς τομείς της ζωης της χώρας δημιουργία τών όκτώ

θη ταχέως βαρύτατα, που θά δδηγήση; 'Αγωνίζομαι μαζί

έτών -

8

έτών, τή δυνατότητα κάποιας ήρεμίας.

-

ή εlς τόσους

άναγνωρίζετaι άπό πάντα έχέφρονα καί άποτελεί,
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πάντως, τήν σταθεράν βάσιν, έπί τής δποίας χοροπηδοuν

Τό Κυπριακόν, διά τό δποίον μοv γράφεις, έγκυ

ο{ άρνηtαί καί καταλυταί. ·Ο άγαπητός Δημητράκης Χέλ

μονεί κινδύνους τούς δποίους δέν νομίζω ότι έκτιμii

μης, πού θά εύρίσκεται άκόμη είς τό Παρίσι, θά Σοϋ διηγή

έπαρκώς ή κοινή γνώμη έν 'Ελλάδι. Διότι πέραν τοv

θηκε άσφαλώς καί πολλές λεπτομέρειες, χαρακτηριστικές

κινδύνου τής συγκρούσεως μέ τήν Τουρκίαv-πού θά

τής καταστάσεως, άκόμη καί γραφικάς σκηνάς άσυναρτη

σίας πού δέν μπορώ νά τίς άναπαραστήσω είς μίαν έπιστο

λήν. ~Ας άρκεσθώ λοιπόν, είς δσα προχείρως εγραψα)) 67 •

•Ο

Κ. Καραμανλfίς άπηύθυνε στόν Π. Κανελλό

πουλο τήν άκόλουθη άπάντηση:

δδηγήση άσφαλώς εlς έθνικήν συμφοράν, ή καλλι
έργεια καί μόνον άντισυμμαχικοv πνεύματος δύναται
νά έχη έπικινδύνους έπιπτώσεις έπί τοv μέλλοντος
τής χώρας. "Οπως σοv έγραψα καί παλαιότερον, θεω
ρώ σφάλμα τήν άνακlνησιν τοv Κυπριακού vπό τάς

« Άγαπητέ πρόεδρε,

παρούσας συνθήκας καί vπό τήν μορφήν πού άνεκι

ΥΕχάρηκα πού πήρα είδήσεις σου ύστερα άπό τό

νήθη. Θεωρώ δέ μεγαλύτiρον σφάλμα τόν χειρισμόν

του άπό μέρους τής Κυβερνήσεως, ή δποία, δεσμία

σον καιρό.

'Αντιλαμβάνομαι καί έκτιμώ τάς δυσχερείας τάς
δ ποίας άντιμετωπίζεις προκειμένου νά χαλι ναγωγή

τών δημοκοπικών θέσεων πού έλαβεν κατά τό παρελ
θόν, άφέθη νά ρυμουλκηθή άπό τόν Μακάριον.

σης μία άφηνιάσασαν Κυβέρνησιν καί νά έμψυχώ

Ή έπιδίωξις τής άναμορφώσεως τών συμφωνιών

σης ένα κόμμα τό δποίον πέραν τής φυσικής έκ τής

καί μάλιστα μέ βίαια μέσα δέν άποτελεί οvτε έθνικήν

έξουσίας κοπώσεως, vπέστη κατά τό τελευταίον έτος

οvτε λογικήν έπιδίωξιν. Διότι, πέραν τών κινδύνων

άλλεπάλληλα καί άπροσδόκητα πλήγματα. ·Υπό τάς

τούς δποίους διά τό τίποτα προκαλεί, μiiς άπομακρύ

συνθήκας αύτάς θά πρέπει νά θεωρήται έπίτευγμα ή

νει καί άπό τήν τελικήν λύσιν τής 'Ενώσεως. Πι

διατήρησις τής συνοχής του καί ή σημειουμένη ήδη

στεύω πάντοτε ότι έάν δ Μακάριος έδημιούργει, διά

άποκατάστασις τοv ήθικοv του. Νομίζω ότι ή ίκανο

τής πολιτικής του έναντι τών Τούρκων, τάς καταλλή

ποίησις αύτή εlναι άρκετή διά νά άντισταθμίση τήν

λους ψυχολογικάς προϋποθέσεις, θά έφθάναμε μίαν

ψυχικήν δοκιμασίαν πού vφίστασαι.

ήμέραν άβιάστως είς τήν "Ενωσιν. Καί θά έφθάναμεν

Τό γράμμα σου, παρ' όλον ότι έγράφη έν σπουδή,

όχι τόσον διότι θά κατενοείτο τό δίκαιόν μας, άλλά

όπως μοv λές, μοv έδωσε σαφή καί πλήρη είκόνα τής

διότι θά κατενοείτο ότι τό συμφέρον καί τής Τουρκί

έν ·Ελλάδι καταστάσεως. Συμφωνώ μέ τάς διαπι

ας καί τής συμμαχίας έξυπηρετείται διά τής 'Ενώ

στώσεις σου καί κατέχομαι καί έγώ άπό τίς ίδιες

σεως.

άνησυχίες. Μέ άνησυχεί πρό παντός τό έπικίνδυνον

ΥΗδη, όμως, τό σφάλμα έγένετο καί δέν άπομένει

πολιτικόν καί ήθικόν κλίμα τό δποίον έδημιουργήθη

aλλος τρόπος άποτροπής τών κινδύνων άπό τήν πει

τόν τελευταίον καιρόν είς τόν τόπον μας. Καί τό χει

θάρχησιν τοv Μακαρίου είς τάς έπιδιώξεις τών

ρότερον εlναι άκριβώς έκείνα τά όποία έπεζήτησεν ή

'Αθηνών, αί δποίαι θά πρέπει νά προσδιορισθούν

πλειοψηφία του έλληνικοv λαοv. Διότι κανεlς δέν

κατά τρόπον συγκεκριμένον καί ρεαλιστικόν. Διότι

δύναται νά πή ότι έπλανήθη. ·Ο κύριος Παπανδρέου

αύτή ν τήν στιγμήν κανείς δέν άντιλαμβάνεται τί έπι

ήτο γνωστός, καί όχι εύφήμως, είς τούς "Ελληνας.

διώκει ή έλληνική Κυβέρνησις. Ά ντιφάσκει, δημο

'Η δέ πολιτική του τών δύο τελευταίων έτών προδιέ

κοπεί καί υποκρίνεται καί είς τήν περίπτωσιν αύτή ν

γραφε σαφώς τήν σημεριvήν κατάστασιν.

κατά τρόπον έθνικώς έπικίνδυνον.

Εlναι πάντως άτύχημα καί διά τόν τόπον καί διά

Εlναι γνωστόν ότι δέν έπεθύμει τήν άνακίνησιν

αύτόν τόν ίδιον ότι δέν συνέλαβεν τήν εύκαιρίαν πού

τοv Κυπριακού όπως προκύπτει άπό τά μηνύματα

τοv προσέφερε δ λαός, νά άποδείξη ότι εlναι σοβα

ήμπορείτε νά τά άναζητήσετε- πού άπηύθυνε δ Βε

-

ρός καί τίμιος aνθρωπος καί ότι έπί πενήντα χρόνια

νιζέλος κατά Νοέμβριον πρός τόν Μακάριον. Παρά

ήδικείτο καταφρονούμενος. Νά έργασθή mφελίμως

ταύτα, δημοκοπούσα, πλειοδοτεί δημοσία.

διά τόν τόπον καί νά βελτιώση τήν θέσιν του είς τήν

Διακηρύσσει τήν πίστη ν της πρός τήν Συμμαχίαν

lστορίαν. 'Αντιθέτως, είς τά παλαιά καί γνωστά του

καί έπιτρέπει ή ένθαρρύνει τόν Μακάριον νά έρωτα

έλαττώματα, προσετέθησαν καί νέα χειρότερα.

τροπή μέ τήν Ρωσσίαν. Ή άντίληψις πού φαίνεται

•Η εύτέλεια

πού χαρακτηρίζει όλες του τίς πρά

ξεις τόν τελευταίο καιρό προκαλεί άγανάκτησιν καί

νά έπικρατή, ότι εlναι δυνατόν νά έκβιάσωμεν <αί

la))

Κάστρο, διά τής Ρωσσίας, εlναι έπικίνδυνος διά τήν

άηδίαν. Πολύ φοβούμαι ότι αί συνέπειαι τής διελεύ

'Ελλάδα καί άνόητος διά τήν Κύπρον. Διότι ή Ρωσ

σεώς του άπό τήν έξουσίαν δυσκόλως θά θεραπευ

σία μόνον είς τήν περίπτωσιν άποχωρήσεως τής

θούν. Διότι εlναι δύσκολον νά θεραπεύσης τήν νοο

'Ελλάδος άπό τό ΝΑΤΟ θά έδέχετο τήν "Ενωσιν.

τροπίαν ένός λαοv δλοκλήρου όταν vποστή, όπως έν

Καί μιά πού δμιλώ διά τό Κυπριακόν θά πρέπει, νομί

προκειμένω, διαστροφήν.

ζω, κάποτε νά λεχθή ότι εlναι άδιανόητον νά vβρι

Μέ τήν εύκαιρίαν αύτή ν θά σοv vποβάλω μερικάς

ζώμεθα ήμείς ώς προδότες καί νά θεωρήται δ Μακά

σκέψεις μου, τήν χρησιμότητα τών δποίων θά κρίνης

ριος ήρως, όταν εlναι γνωστόν ότι, πρώτον, αύτός

δ ίδιος.

πρώτος καί έν άγνοία τής έλληνικής Κυβερνήσεως
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έλαβεν τήν θέσιν τής 'Ανεξαρτησίας aντί τής Αύτο

σοχήν σας ε[ναι τό θέμα ιlαμπράκη, τό όποίον θά

διαθέσεως (συνέντευξις μέ Κaστλ), καί δεύτερον, δτι

άποτελέση στίγμα είς τήν {στορίαν- όχι μόνον τής

δχι μόνο'ν συνέπραξεν είς τaς συμφωνίας aλλά εξήρε

πολιτικής μας ζωής aλλά καί τής έλληνικής δικαι

τήν σημασίαν των καί τάς ενεφάνισε ώς νίκην τού

οσύνης. Φρονώ δτι ό Παπακωνσταντίνου καί δ Μα

κυπριακού λαού (δηλώσεΊς του μετά τήν ύπογρα

κρής, οί όποίο ι παρηκολούθησαν τό θέμα άπ' άρχής,

φήν).

θά πρέπει νά κινηθούν διά νά προλάβουν νέας aτιμίας

Δέν νομίζω δτι εlναι δυνατόν νά aναπτυχθή πλή

τής Κυβερνήσεως καί τής Άριστερiiς. Είς τήν περί

ρως ή μαχητικότης τού κόμματος εάν δέν τεθή τέρμα

πτωσιν αύ τή ν, άνεξαρτήτως άνακρίσεων, καί διά τής

είς τήν συνεχιζομέvην συκοφαντικήν εκστρατείαν

κοινής λογικής, ε[ναι δυνατόν νά aποκλεισθή πολι

τής Κυβερνήσεως. Φρονώ δτι θά πρέπει νά προκλη

τική εύθύνη, δεδομένου δτι ούτε ό ιlαμπράκης ένδιέ

θή ή Κυβέρνησις νά άφήση κατά μέρος τούς δικα

φερε ποτέ τήν Κυβέρνησιν, ούτε ή έπιλογή τού τρό

στάς καί νά φέρη είς δημοσίαν συζήτησιν, πρίν δια

που καί τού τόπου τού άτυχοvς περιστατικού ήμπο

κόψη ή Βουλή, δλας τάς περιπτώσεις εκείνας τάς

ροvσε νά εlναι έργον σοβαρού άνθρώπου.

δποίας θεωρεί ενδεχομένως ύπόπτους. Τό έπιχείρημα

Διά τά οίκονομικά συμμερίζομαι τίς άνησυχίες

δτι άνέθεσεν είς δικαστικούς διά τό aδιάβλητον, ε[

σου, μολονότι έχουν άνετα περιθώρια. Δέv πιστεύω

ναι ύπέρ ήμών καί παραιτούμεθα αύτοv.

δτι δ λαός θά αίσθανθή τάς συνεπείας τής άφροvος

Καί προκειμένου μέν περί aπορρήτων δαπανών,

πολιτικής των πρό τής παρελεύσεως έvός-έvάμισυ

όφείλουν νά aποδείξουν ίδιοτέλειαν τών ύπουργών

έτους. Το δυσάρεστοv εlvαι δτι ή πίστις μας εlς τό

δεδομένου δτι ούτε ή σκοπιμότης τής διαθέσεως, γε

έξωτερικόν έτραυματίσθη

νομένης νομίμως κατά τήν κρίσιν τής έκάστοτε Κυ

ώστε vά μήv άναμέvωvται έπενδύσεις, άπό τάς δ ποίας

βερνήσεως, ούτε αί τυπικαί παραλείψεις συνιστούν

έξαρτiiται ή ανάπτυξις τής οίκοvομίας μας.

θαvασίμως εiς

τρόπον

σκάνδαλον. (Νομίζω δτι έάν έρευνηθή ή πρό τού

Νομίζω δτι θά έπρεπε vά βρήτε μίαν εύκαιρίαv νά

περίοδος, άνεξαρτήτως παραγραφής, aλλά καί

διαλύσετε τήv έvτύπωσιν δτι ύπήρχοv επί τώv ήμε

ή διαχείρισις τών ύπηρεσιακών Κυβερνήσεων, αί αύ

ρών μας περισσεύματα, τά όποία δέν διεvέμαμεv άπό

ταί θά διαπιστωθούν aνωμαλία ι).

τσιγγουνιά.

1955

"Οσον άφορii τά δημόσια έργα,

είς ούδεμίαν

'Όπως γνωρίζεις, δ προϋπολογισμός,

περιλαμβανομένων καί τών έπεvδύσεων, ήτο κατά

περίπτωσιν ή ύπέρβασις εlναι δυνατόν νά θεωρηθή

3.500

σκάνδαλον, έφ' δσον έτηρήθη ή διαδικασία ή προ

τήv πολιτικήv τής Κυβερνήσεως, τρώμε τάς σάρκας

βλεπομένη άπό τόν νόμον, διά τήν δημοπράτησιν,

μας, χωρίς νά άνακουφίζωμεv κανέναν ούσιαστικώς.

περίπου έκατ. έλλειμματικός καί, συνεπώς μέ

τήν κατακύρωσιν καί παραλαβήν τών έργων. Αί

"Εvα άλλο θέμα, επίσης σοβαρόv, εlναι ή φημο

ύπερβάσεις αί όποίαι εlναι συνηθέστατοι καί είς

λογουμένη πρόθεσις τής Κυβερνήσεως νά αlφvιδιά

άνεπτυγμένας χώρας aκόμα, τό πολύ-πολύ νά aπο

ση μέ έκλογάς. 'Η γνώμη μου εlvαι δ τι πρέπει vά έπι

δεικνύουν άνεπάρκεια τών τεχνικών μας ύπηρεσιών,

στηθή έπ' α δ τού έγκαίρως ή προσοχή καί ή εύθύνη

ποτέ δμως σκάνδαλα. (Ό Ζαχαράκης έχει στοιχεία

τού βασιλέως. Θά πρέπει vά θεωρηθή aπαράδεκτος ή

ύπερβάσεων κατά τήν περίοδον

1950-1952,

καθώς καί

συvέχισις τής ύ7rοταγής τού Στέμματος
δδήγησε εiς τήv παροvσαν περιπέτειαv

ξένων χωρών).
Νομίζω δτι θά πρέπει νά aποδώσετε lδιαιτέραν

ή όποία

-

εiς τάς

έκβιάσεις τού Παπανδρέου.

σημασίαν είς τά θέματα τού στρατού καί τής δικαιο

'Ελπίζω vά μήv μέ παρεξηγήσης διά τήv διατυ

σύνης, διότι αί ζημίαι τάς όποίας προκαλεί ή Κυβέρ

πωσιv τών aνωτέρω σκέψεων. Τό κάμω καί διότι έχω

νησις είς τά σώματα αύτά θά εlναι άδύνατον δμαλώς

κάποιον γνώσιν τών θεμάτων αύτώv, aλλά καί διότι

νά θεραπευθούν είς τό μέλλον, δπως μiiς διδάσκει τό

συνδέονται μέ τήν προσωπικήν μου {στορίαv, διά

παρελθόν. Αί περιπτώσεις αύταί άλλωστε μiiς παρέ

τήv όποίαν

-

χουν τήν εύκαιρίαν νά ύπενθυμίσωμεν τόν άψογον

λιτική ν

δέv δύναμαι καί δέν δικαιούμαι vά άδια

τρόπον μέ τόν δ ποίον συμπεριεφέρθημεν ήμείς, τοπο

φορήσω.

θετήσαντες έπικεφαλής άμφοτέρων καί κατ' έπανά
ληψιν μή φίλους μας άν δχι aντιπάλους μας, καί μά

Mov

-

δσον καί έάv άπεχώρησα aπό τήv πο

έδωσε μεγάλην lκαvοποίησιν ή διαβεβαίω

σίς σου δτι τό έργον τής 8ετίας αναγνωρίζεται ήδη

λιστα είς βάρος δεδηλωμένων φίλων μας. (Καυκiiς,

καί έκτιμiiται άπό πολλούς. Εlχα πάντα τόν φόβον

Μαυρομιχάλης, Μητρέλιας, Σειραδάκης, Τσάτσος,

δτι δέv τό ύπερασπίσαμε aρκετά κατά τώv διαβολών

Παναγιωτόπουλος κ.λ. π.).

Τά στοιχεία τά έχει δ

τώv άvτιπάλων μας καί δτι ύπήρχε κίνδυνος vά άδι

Βέρρος καί ό Ζαχαράκης, νομίζω δέ πώς θά ήτο δυνα

κηθή ίστορικώς. Γνωρίζεις έσύ μέ πόσον πάθος, μέ

τόν νά άξιοποιηθοvνaπό τούς Παπακωνσταντίνου

πόσην σκληρότητα καί μέ πόσην έvτιμότητα έπεδό

εlναι κρίμα πού άδρανεί, Πρωτοπαπαδάκ:η καί Φρον

θηv είς τό έργον αύτό. Διότι έπίστευσα δτι τό έθνος

τιστή.

'Ένα άλλο θέμα πού πρέπει νά έλκύση τήν προ-

θά ήδύνατο vά aπαλλαγή άπό τίς κακίες του καί νά

άναπτύξη τάς aρετάς του έφ' δσον θά καθίστατο

oi-
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ιωνομικώς αύτοδύναμον. Εlναι άτύχημα ότι οί 'Έλ

άπό δόλια δημοπρασία γιά νά άγοράσει, ώς ύπουργός

ληνες ήθέλησαν νά πειραματισθούν τήν στιγμήν

τών Δημοσίων 'Έργων, στό όνομα «ένός Δεληγιαννά

άιφιβώς πού πλησιάζαμεν τόν μεγάλο αύτό σκοπό.

κη, κουμπάρου του έκ Θεσσαλονίκης», εκταση

Πάντως, έπωφελούμαι τής εύκαιρίας νά σέ βε

στρεμμάτων στή διασταύρωση Ραφήνας

-

60

Ν. Μά

βαιώσω ότι τό έργον αύτό τό θεωρώ κοινόν καί σέ

κρης καί, σέ 5.λλο σημείο τής άγορεύσεώς του, έπα

εύχαριστώ διά τήν πολύτιμον πράγματι συμπαρά

ναλαμβάνει τόν ισχυρισμό γιά τήν άγορά οικοπέδου

στασίν σου.

στή Φιλοθέη καί στή Ν. Μάκρη, καί ύποστηρίζει,

Προχθές εlδα τόν κύριον Πιπινέλη, μέ τόν όποί
ον τά εϊπαμε δι

'

όλίγον. Σκέπτεται όρθά καί πρέπει

νά τόν θεωρής είλικρινή συνεργάτην σου.

ειδικότερα, δτι τό σχετικό συμβόλαιο ύπογράφηκε
στό ύπουργείο Δημοσίων 'Έργων. ·Η ϋπαρξη τερά

στιων οικονομικών σκανδάλων ε{ναι «άπολύτως βε

'Εδέχθη ν έπίσης τή ν έπίσκεψι ν τού κυρίου 'Α θα

βαιωμένη» -έπιλέγει, γιά νά καταλήξει στήν παρα

νασιάδη, είς τόν όποίον έτόνισα ότι ό άρχηγός τής

τήρηση δτι «ούδέποτε συνέβη εις τό παρελθόν 'Έλλην

ΕΡΕ εlναι ό κύριος Κανελλόπουλος, ότι ή άποχώρη

πρωθυπουργός νά άσχολήται μέ τήν άγοράν οικοπέ

σίς μου άπό τήν πολιτικήν πρέπiι νά θεωρήται όρι

δων».

στική καί τόν παρεκάλεσα νά μήν άσχολήται

-

Λίγες ήμέρες άργότερα, δ

διά

βουλευτής Σερρών

λόγους κυκλοφορίας- μαζί μου, πλήν τών περιπτώ

'Αχ. Καραμανλής θά καταθέσει στό Προεδρείο τής

σεων πού θά έπεκρίνετο τό έργον μου

Βουλής τήν έξής έπιστολή:

-

πράγμα. τό

όποίον εύλόγως άναμένω καί άπό τούς παλαιούς μου

συνεργάτας. Τά ϊδια εlπα καί εlς τόν κύριοiι Μπότση,
πού μέ έπεσκέφθη πρό έβδομάδος.
Γράφε μου πού καί πού, διά νά μήν χάνωμε τήν
έπαφήν μας» 68 •

«'Επειδή δ βουλευτής τής ΕΔΑ κ:. 'Ηλιόπουλος, είς
δύο συνεδριάσεις τής Βουλής, τής 26ης Μαίου κ:αί !ης

'Ιουνίου ε.ε., ίσχυρίσθη δτι δ κ:. Κων. Καραμανλής ώς
ύπουργός τών Δημοσίων νΕργων κατά τό έτος

1955 ηγόρα

σεν δ ϊδιος η διά τρίτου προσώπου οίκ:οπεδικ:ήν εκ:τασιν είς

Ν . Μάκ:ρην, κ:αί δή δτι τό σχετικ:όν συμβόλαιον συνετάγη

26
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είς τό ύπουργείον Δημοσίων 'Έργων, πρός δέ δτι εκ: συμ

1964

Μετά άπό έρώτηση του βουλευτή τής ΕΚ Ι. Δια

μαντόπουλου, διεξάγεται στή Βουλή συζήτηση γιά

βολαίων τά όποία ύπάρχουν άποδεικ:νύεται τοϋτο, καταθέ
τω:

I.

Τό ύπ' άριθ.

10592/ 55

συμβόλαιον τοϋ συμβολαιο

τό δώρο πού προσφέρθηκε άπό τήν 'Αμαλία Καρα

γράφου 'Αθηνών 'Αντωνίου Μελανί του μεταγραφέν νομί

μανλή στή Ζακελίν Κέννεντυ, δταν ή τελευταία έπι

μως είς τό ύποθηκ:οφυλάκ:ειον Μαραθώνος εν τόμφ

σκέφθηκε τήν ·Ελλάδα τό

άριθ.

φωνα μέ τήν αποψή του

-

1962.

·Η άξία του- σύμ

άποτιμάται σέ Ι 000 λί

243

66

κ:αί

έξ ού άποδεικνύεται δτι ή έκτασις αϋτη ηγορά

σθη παρά τοϋ 'Ιωάννου Δεληγιαννάκη, ίατροϋ, κατοίκου
Θεσσαλονίκης, μή έπελθούσης μέχρι σήμερον ούδεμιaς

ρες(!)

·Ο ύπουργός Δικαιοσύνης, Π. Πολυχρονίδης, δι
ευκρίνησε δτι, άπό τόν ελεγχο τών μυστικών κονδυ

λίων του ύπουργείου 'Εξωτερικών, δέν προέκυψε ή
διάθεση άνάλογου ποσοu.

Έξάλλου, δ πρώην ύπουργός τών 'Εξωτερικών,

μεταβολής τής άγοραπωλησίας ταύτης καί δτι τό συμβό

λαιον τοϋτο συνετάγη είς τά γραφεία τής

• Ιερaς

Μονής

Πεντέλης, τής άγοραπωλησίας ταύτης πραγματοποιηθεί

σης κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας προκ:ηρυχθείσης
καί τελειωθείσης νομίμως.

2.

Βεβαίωσιν τοϋ άρμοδίου ύποθηκ:οφύλακος Μαραθώ

Ε. 'Αβέρωφ, σέ έπιστολή του πρός τόν πρόεδρο τής

νος, τής 29ης Μαίου

Βουλής, ύπογράμμισε δτι ούδέποτε μέλη τών Κυβερ

βιβλία Μεταγραφών τοϋ ύποθηκοφυλακείου τούτου, ούδε

νήσεων Καραμανλή, ή οί σύζυγοί τους, εκαμαν σέ

μία μερίς φαίνεται ηνεωγμένη έπ' όνόματι Κωνσταντίνου

δποιοδήποτε ξένο, εστω καί σέ άρχηγό Κράτους ή

Γεωργίου Καραμανλή.

πρωθυπουργό, δώρο άξίας ίκανής καί νά πλησιάσει

εστω καί τό ενα τρίτο του άναφερόμενου ποσοu. Καί
έπισημαίνει τόν κίνδυνο πού συνεπάγεται ή κοινολό
γηση του χρηματικοί) άντιτίμου άνάλογων δώρων
γιά τή σοβαρότητα καί τήν άξιοπρέπεια τής χώρας
στό έξωτερικό.

1964,

δι' ή ς βεβαιοϋται δτι είς τά

Ταϋτα, πρός άπόδειξιν τών δλως άναληθών ίσχυρισμών
τοϋ ώς άνωτέρω βουλευτοϋ».

·Ο άρχηγός τής ΕΡΕ, Π. Κανελλόπουλος, κατέ
θεσε τήν άκόλουθη έπιστολή τοί) φερόμενου ώς «Πα
ρενθέτου» προσώπου, Ι. Δεληγιαννάκη:
«Μέ βαθείαν μου λύπην παρακολουθώ τήν συνεχιζομέ

26
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1964

Κατά τή συζήτηση έπερωτήσεως βουλευτών τής

ΕΔΑ γιά τήν πώληση έθνικής γής σέ ξένους ύπηκό
ους, δ Σ.

'Ηλιόπουλος, μέ άφορμή τήν άναφορά

στήν άγορά μεγάλων έκτάσεων σέ έξευτελιστικές τι
μές, ύποστηρίζει δτι δ Κ. Καραμανλής έπωφελήθηκε

νην προσπάθειαν κατασυκοφαντήσεως τοϋ ίδρυτοϋ τοϋ

κόμματος τής 'Εθνικής Ριζοσπαστικής

• Ενώσεως.

Έν συνεχεί~ τής άποστολής άντιγράφου τοϋ πωλητη
ρίου συμβολαίου, έκ: τοϋ περιεχομένου τοϋ δποίου άποκα
λύπτεται ή άθλιότης τής χαλκ:ευθείσης σκευωρίας, άναγκ:ά
ζομαι νά σaς άπευθύνω καί τήν παροϋσαν έπιστολήν πρός
πληρεστέραν ένημέρωσίν Σας.
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'Η έν τij κτηματικΌ περιοχij Νέας Μάκρης ήμιδασική

60 περίπου στρεμμάτων ήγοράσθη ύπ • έμου τήν
'Ιουλίου 1955 άπό τήν Μονήν Πεντέλης.

ν ' άσχοληθω έφ' δσον έξ αύτου του πωλητηρίου συμβο

εκτασις έξ

λαίου προκύπτει δτι υπεγράφη τουτο είς τά γραφεία της

Ιlην

'Ιερaς Μονής Πεντέλης .

'Η πώλησις της έν λόγφ έκτάσεως άπεφασίσθη καί συ

Δέν νομίζω, άξιότιμε κύριε πρόεδρε, δτι εΙναι άνάγκη

νετελέσθη κατά τρόπον δημόσιον καί πανηγυρικόν . 'Ήτοι,

νά Σaς άπασχολήσω καί έπί άλλων σημείων της έκδηλω

ώς προκύπτει καί έκτου πωλητηρίου συμβολαίου,

όλο

θείσης συκοφαντικής έπιθέσεως. Πάντως, εχω είς τήν διά

κλήρους μήνας πρό της ύπογραφης των συμβολαίων , ή

θεσίν Σας δλα άνεξαιρέτως τά στοιχεία έκ τii>ν όποίων

13

Μονή Πεντέλης, καί κατόπιν πράξεως του 'Ηγουμενο

προκύπτει δτι ή άγοραπωλησία έπί της όποίας έπιχειρείται

συμβουλίου αύτης , άπεφάσισε τήν διά δημοσίας πλειοδο

ή κατασυκοφάντησις &νός έκ τii>ν ώραιοτέρων πολιτικών

τικής δημοπρασίας έκποίησιν του περί ού ό λόγος δασοτε

ήγετii>ν, ύπηρξε μία εντιμος καί άδιάβλητος σύμβασις με

μαχίου.

τά της όποίας ούδεμίαν ποτέ σχέσιν εΙχεν ό ίδρυτής της

Τήν τοιαύτη ν περί έκποιήσεως άπόφασιν του ' Ηγουμε

'Εθνικής Ριζοσπαστικής 'Ενώσεως».

νοσυμβουλίου της ώς καί τούς δ ρους της πλειοδοτικής δη
μοπρασίας ύπέβαλεν ή Μονή Πεντέλης πρός τήν 'Αρχιε

Μέ άφορμή, έξάλλου, νύξη του Ν. Μπίρη , ύπουρ

'Αρχιεπισκοπή

γοu 'Εμπορικής Ναυτιλίας , σέ βάρος του Κ . Καρα

'Αθηνων οπέβαλεν έν συνεχεί~ τήν άναφοράν της Μονής

μανλή καί των άδελφ&ν του, γιά άγορά οίκοπέδων

πισκοπήν

'Αθηνων πρός εγκρισιν.

Ή

πρός τήν 'Ιερά ν Σύνοδον της 'Εκκλησίας της 'Ελλάδος, ή

στήν 'Αττική, δ Κ . Παπακωνσταντίνου καί, στή συ

όποία τέλοςκαί ένέκρινε, τόν

• Οκτώβριον του 1954, τόσον

νέχεια, μετά τή γενίκευση τής συζητήσεως, δ Π . Κα

τήν διά δημοπρασίας έκποίησιν δσον καί τούς λοιπούς

νελλόπουλος ελαβαν τό λόγο καί στηλίτευσαν τό

δρους της δημοπρασίας μεταξύ των όποίων καί του τιμή

συκοφαντικό ίσχυρισμό.

ματος .

'Επακολούθησεν ή δημοσία προδικασία της πλειοδο
τικής δημοπρασίας, είς ήν καί μετέσχον, καί τέλος διεξή 
χθη καί ένώπιον της άρμοδίας έπιτροπης .
Πως κατόπιν δλων αύτων, της διατυπώσεως των ύπευθύ
νων άπόψεων των άρμοδιωτέρων έκκλησιαστικων παρα

γόντων καί της πανηγυρικως διεξαχθείσης πλειοδοτικής

Τελικά, παρά τήν άνασκευή τ&ν άσύστατων κα
τηγοριών σέ βάρος του Κ. Καραμανλή, στίς

12

'Ιου

νίου κατατέθηκε στή Βουλή πρόταση βουλευτών τής
ΕΔΑ (Σ. 'Ηλιοπούλου, Β . Εύφραιμίδη, Η. 'Ηλιοu , Α.

Μπριλλάκη, Λ . Κύρκου, Δ. Παπανικολάου,

I.

Παπα

δημητρίου, Θ. Παππa, Γ. Πανάγου, Π . Δούκα, Π.

δημοπρασίας, εΙναι δυνατόν νά διαβάλλεται ή γνησιότης

Παρασκευοπούλου, Ν. Σκοπούλη, Μ . Θεοδωράκη, Σ.

καί ή είλικρίνειά της συντελεσθείσης άγορaς; Καί πέραν

Σακελλάρη, Ν. Γανίτη) «Περί συστάσεως έξεταστι

αύτων, πως ε{ναι δυνατόν νά ρίπτωνται ύπαινιγμοί είς βά

κής των πραγμάτων 'Επιτροπής κατά τό άρθρον

ρος του άκεραιοτέρου άνθρώπου της χώρας, ό όποίος έπί

του Συντάγματος, είσαγομένη κατά τό liρθρον

. συναπτά 8 ετη

καί μέχρι πρό όλίγου έκυβέρνησε τάς τύχας

της;

Μεταξύ των σπερμολογιων αί όποίαι ήκούσθησαν, άνε 
φέρθη καί ή κατάτμησις της άγορασθείσης έκτάσεως είς
οίκόπεδα, ένω έκτου αύτου πωλητηρίου συμβολαίου προ

κύπτει δτι ή έν λόγφ εκτασις έπωλήθη ύπό τόν ρητόν περι
ορισμόν της μή κατατμήσεώς της ε{ς οίκόπεδα έπί ποινij
άκυρώσεως της άγοραπωλησίας.

58
35

έδαφ. τελευταίον του Κανονισμοί\». Τό κείμενο τής
προτάσεως έπανελάμβανε τήν «καταγγελία» γιά τήν
άγορά άπό τόν Κ. Καραμανλή, «μέσφ τρίτου προσώ
που» καί «ύπό συνθήκας δλως διαβλητάς», έκτάσεως

60

στρεμμάτων ' κοντά στή Ν. Μάκρη.

·Ο Π. Κανελλόπουλος, άφοu δήλωσε δτι ή παρά
ταξή του άποκρούει μέ περιφρόνηση τήν πρόταση,

Περιττόν νά σaς τονίσω δτι καί δσα περί δήθεν κατα

τόνισε δτι ή ΕΔΑ, μέ τήν προσφυγή σέ ήθικά άπαρά

πληκτικής άνατιμήσεως άνεφέρθησαν, άποτελουν καθαρά

δεκτες ύποθέσεις, άποβλέπει στό διασυρμό όχι μόνο

μυθεύματα.

του ίδρυτή τής ΕΡΕ, άλλά ένός μεγάλου κόμματος

Βεβαίως μετά παρέλευσιν όλοκλήρου IΟετίας, ή άξία

καί, εμμεσα, όλου του πολιτικοί\ κόσμου· καί κάλεσε

άγορασθείσης έκτάσεως εχει άνατιμηθη, δπως εχει άνατι

τήν κυβερνητική πλειοψηφία νά πάρει θέση καί νά

μηθη ή άξία καί της τελευταίας γωνίας της 'Ελλάδος κατό

δείξει liν εΙ ναι διατεθειμένη νά συμμεριστεί τήν τιμή

πιν της δημιουργικής προσπαθείας των τελευταίων έτων.
Πάντως ή άνατίμησις ούδεμίαν σχέσιν εχει μέ τήν έκτέλε

σι ν οίωνδήποτε τεχνικών εργων, έφ. δ σον έν τij περιοχij
έκείνΊJ ούδέν σημαντικόν Εργον έξετελέσθη ποτέ· καί του
το εχοντες ύπ' όψιν, κακόπιστοι σπερμολόγοι έπεχείρη

καί τήν εύθύνη γιά τό διασυρμό αύτό. 'Ιδιαίτερα έμ

περιστατωμένη ήταν ή παρέμβαση του Γεωργίου
Ράλλη:
«Κύριε πρόεδρε, ή άγόρευσις του έκπροσώπου τής ΕΔΑ

σαν νά δημιουργήσουν τήν έντύπωσιν δτι πρόκειται δήθεν

ήτο πράγματι, ώς εΙπεν καί ό κ .

περί οικοπέδων ευρισκομένων έπί της διανοιγείσης όδου

'Εγώ θά προσθέσω καί σατανική. Διότι προσεπάθησε μέ

Σουνίου , μέ τήν όποίαν ούδεμίαν σχέσιν εχει τό άγορασθέν

πλήρη άνυπαρξίαν στοιχείων νά στηρίξη διαφόρους συλ

δασοτεμάχιον, κείμενον είς τό 28ον χλμ . της όδου 'Αθη

λογισμούς, οί όποίο ι δμως δέν εΙ ναι δυνατόν νά προκύψουν

νών

- Μαραθii>νος, ό όποίος ώς γνωστόν προπολεμικώς ήδη

ύπηρχε καί εΙχεν άσφαλτοστρωθη.

· Ηλιου,

άριστοτεχνική.

ούδαμόθεν . Καί άπεσιώπησεν έπίσης καί ώρισμένα πρά
γματα άπό τήν Έθνικήν 'Αντιπροσωπείαν, έπιθυμii>ν διά

'Όσον άφορa τόν ετερον συκοφαντικόν ύπαινιγμόν πε

της σιωπής του ταύτης νά κάμη βαρύτερους τούς συλλογι

ρί δήθεν ύπογραφης του συμβολαίου είς τό ύπουργείον

σμούς, τούς όποίους ή 'Αριστερά άπό 4ημέρου διετύπωσεν

Δημ. ΝΕργων ή είς τήν όδόν Λουκιανου Ι, θεωρώ περιττόν

εtς άναφοράν της πρός τό Σώμα . · Η δλη πρότασις βασίζε-
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ται έπί

5 σημείων: l.

Εις τήν μικράν τιμήν, ή όποία προσε

φέρθη κατά τήν δημοπρασίαν ύπό του κ . Δεληγιαννάκη,
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'Αλλά, κύριοι βουλευταί, δ έκπρόσωπος τής ΕΔΑ έπέ

2.
3.

μεινεν έπί τής ακυρότητος των αγοραπωλησιών λέγων δτι

Είς τήν ύπέρμετρον εκτοτε αύξησιν τής τιμής τών οίκοπέ

προφορική, δέν ανεuρεν δμως στοιχεία περί τής λαβούσης

δων.

χώραν προηγουμένης μυστικής δημοπρασίας, ένώ άλλαι

Είς ώρισμένους λόγους άκυρότη;rας τής δημοπρασίας,

4.

Είς τά τεράστια δήθεν τεχνικά eργα, τά όποία έξε

τελέσθησαν έκεί καί

5. είς τήν σύνδεσιν, ή όποία έπεχειρή

θη του προσώπου του άγοραστοu μέ τό πρόσωπον του κ.

ή άγοραπωλησία αuτή χαρακτηρίζεται ώς έπαναληπτική

δημοπρασίαι έγένοντο μυστικαί. "Εχω ύπ' όψιν μου

12

δημοπρασίας πού έγένοντο άπό τήν Μονήν Πεντέλης καί

Καραμανλή. Θά άρχίσω άπό τό θέμα τής τιμής άγορaς.

μόνον τό συμβόλαιον τής μιaς άναφέρει μυστικήν διενέρ

'Α νέφερεν δ κ. 'Ηλιόπουλος δύο άλλα συμβόλαια τοu

γειαν τής δημοπρασίας . "Ο λα ι αί άλλα ι, καί αί ι ι, έγένον

ι950 καί του ι949, τά όποία άφεώρων μικροτέρας έκτάσεις ,

το κατά τόν τρόπον, κατά τόν δποίον έγένετο καί ή δημο

καί σaς είπεν δτι τά οίκόπεδα αuτά ηγοράσθησαν παρά τής

πρασία τοu κ. Δεληγιαννάκη.

ίδίας Μονής κατόπιν δημοπρασίας είς τήν αuτήν τιμήν, είς

Δεύτερον, είπεν δτι ύπάρχει άκυρότης τής δημοπρασί

τήν δποίαν ήγοράσθη μετά 4ετίαν καί κατόπιν δημοπρασί

ας, διότι δέν έγένοντο αί άπαιτούμεναι δημοσιεύσεις είς

ας ή περί ής πρόκειται εκτασις ύπό τοu κ. Δεληγιαννάκη.

τήν Κοινότητα, είς τήν δποίαν εύρίσκεται τό κτήμα καί έκ

Παρέλειψεν νά είπη πώς έντός 4ετίας ή τιμή παρέμεινεν ή

του λόγου τούτου προσήλθεν είς τήν δημοπρασίαν μόνον δ

αuτή ένώ κατά τό ι 953 έπήλθεν ή ύποτίμησις του νομίσμα

κ. Δεληγιάννακης, δ δποίος ούτε κάν γνωρίζει τήν εκτα

τος καί συνεπώς θά ήτο εύλογον νά ύπάρξη μία αύξησις

σιν. 'Αλλά είς δλας αuτάς τάς δημοπρασίας δέν προσήλ

έντός τών έτών αuτών. Παρέλειψεν δμως νά είπη έπίσης

θον κάτοικοι τής περιοχής, ο{ δποίοι, άπό τάς δημοσιεύ

δτι καί τά δύο συμβόλαια άφεώρων είς μικροτέραν εκτα

σεις πού έγένοντο είς τήν Κοινότητα eλαβον γνώσιν.

Δέν γνωρίζω μετά παρέλευσιν

σιν, αλλά καί δτι ήσαν άγροί δυνάμενοι νά καλλιεργηθοuν,

10 έτών έάν έγένοντο αί

έν άντιθέσει μέ τήν εκτασιν ή όποία ήγοράσθη κατά τό

κοινοποιήσεις καί αί δημοσιεύσεις είς τήν Κοινότητα Ν.

ι 954, ή όποία ή το ήμιδασική καί τής όποίας άπηγορεύετο

Μάκρης, έκείνο δμως τό δποίον γνωρίζω, είναι δτι έγένετο

ή κατάτμησις, ή ύλοτόμησις καί ή καλλιέργεια, καί εύλο

δημοσίευσις είς τάς

γον συνεπώς ήτο νά είναι μικροτέρα ή τιμή άπό τήν τιμήν

μοπρασίας καί είς τά ((Νέα» καί είς τό ((Βήμα», καί δέν

20

Νοεμβρίου,

22 ήμέρας

πρό τής δη

κτήσεως μικροτέρων έκτάσεων χρησιμοποιούμένων ύπό

πιστεύω δτι οί άντιπρόσωποι τής ΕΔΑ θά χαρακτηρίσουν

τών άγοραστών των πρός παραγωγήν άγροτικών προϊόν

αuτάς τάς δύο έφημερίδας ώς στερουμένας άναγνωστών,

των. ·Αλλά τό δτι ή τιμή κατά τόν χρόνον τής άγορaς ήτο

ώστε νά μή είναι δυνατόν νά λάβη γνώσιν κανείς τής δη

ή τρέχουσα δέν άποδεικνύεται μόνον από τά δύο αuτά συμ

μοπρασίας.

βόλαια τά όποία ανέφερα. 'Αποδεικνύεται έπίσης καί από

Τρίτον, είς δλας τάς άλλας δημοπρασίας, άλλά καί είς

άγοράς μεταγενεστέρας . Τό ι957 σaς άνέφερεν δτι έγένετο

τάς άπ' εuθείας πωλήσεις, τάς όποίας eκαμεν ή Μονή μετά

άγοραπωλη<Ηα πολύ μεγάλης έκτάσεως 500 στρεμμάτων, ή
τιμή τής δποίας ήτο 2.000 χιλ. κατά στρέμμα. Δηλαδή

γοί καί κτηματίαι τής περιοχής, οί δποίοι ήγόρασαν διά

4πλασία τής προσφερθείσης ύπό τοu Δεληγιαννάκη.

δημοπρασίας, ύπάρχουν δμως καί πλείστοι δσοι κάτοικοι

τό

1954

καί μέχρι σήμερον, ύπάρχουν, βεβαίως, καί γεωρ

21 /2 eτη

·Αθηνών καί Πειραιώς, άσχετοι μέ τό έπάγγελμα του γε

μετά τήν άγοράν Δεληγιαννάκη καί δτι ή τιμή αuτή δέν

ωργοί) καί του κτηματίου, οί δποίοι προσήλθον είς τάς

κατεβλήθη έξ δλοκλήρου, liμα τij δημοπρασί~, άλλά κατε

δημοπρασίας καί είναι καί σήμερον κάτοχοι κτημάτων.

βλήθη μόνον κατά τό ήμισυ, του έτέρου ήμίσεος καταβλη

Σάς αναφέρω ενα συμβόλαιον Βλαβιανοu, τό

θέντος είς ι2 μηνιαίας δόσεις καί μέ τήν διαφοράν έπίσης ,

δποίον άνήκει είς αuτοκινητιστήν. 'Έτερον του ίδίου συμ

Μέ τήν διαφοράν δτι ή τιμή αuτή έπετεύχθη

1057,

τό

δτι ή πωληθείσα τό ι957 εκτασις ήτο εκτασις, τής δποίας

βολαιογράφου, τό δποίον περιήλθεν είς μίαν νοικοκυράν,

έπετρέπετο ή κατάτμησις είς μικρότερα οίκόπεδα, πράγμα

κάτοικον Πειραιώς . "Αλλο του ίδίου συμβολαιογράφου,

τό δποίον καί έγένετο .

είς άλλην νοικοκυράν.

'Αλλά, έπαναλαμβάνω, ή eκτασις, ή περιελθοuσα έκ

• Αλλο είς ενα μηχανικόν,

κάτοικον

'Αθηνών. 'Αλλά περιήλθον καί μικρότερα τεμάχια είς δι

τής δημοπρασίας, δέν ηδύνατο νά κατατμηθή καί παραμέ

κηγόρον, μηχανικόν, μοδίστραν, eμπορον, συνταξιοuχον

νει άπό τής έποχής τής δημοπρασίας, σχεδόν δηλαδή έπί

στρατιωτικόν, ίδιωτικόν ύπάλληλον κλπ. ~ Ωστε τό λεχθέν

ι ο ετη, είς τήν κατάστασιν, είς τήν όποίαν εύρίσκετο τότε.

δτι δέν έγένετο κοινοποίησις, ένώ έγένετο καί είς τό ((Βή

Εlναι άκόμη δλόκληρος καί δέν εχει ύλοτομηθή . ' Επί ποι

μα» καί είς τά ((Νέα», καί δέν είναι δυνατόν νά έξακριβώ

νή άκυρότητος άπαγορεύεται ή κατάτμησίς της . ·Εάν τυ

σουν μετά IΟετίαν εάν έγένετο καί είς τήν Κοινότητα Νέας

χόν ύλοτομηθή, είναι δυνατόν νά ζητηθή ή άκύρωσις τής

Μάκρης, καί τό λεχθέν, έπίσης, δτι δ Δεληγιαννάκης είναι

άγοραπωλησίαg. 'Όταν λοιπόν, πρό δύο έτών, eχετε τήν

τό μοναδικόν φαινόμενον άγοραστοu, δ δποίος δέν συνδέε

αuτήν τ ιμήν δι. έκτάσεις μικρότερας καί μετά διετία ν εχε

ται μέ τόν τόπον τής άγορaς, είναι ψεuδος ή έπιπολαιότης,

τε τιμήν τετραπλασίαν δι' έκτάσεις, α{ όποία ι έχρησιμο

διότι δ έρευνήσας τό δλον θέμα καί ζητήσας νά άποφασίση

ποιήθησαν καί χρησιμοποιοuνται εκτοτε ώς οίκόπεδα, εΙ

ή Βουλή περί συστάσεως έξεταστικής έπιτροπής δέν προ

ναι φανερόν δτι έκείνο , τό δποίον έπεκαλέσθη δ έκπρόσω

ήλθεν είς τόν κόπον νά έρευνήση καί τά άλλα

πος τής ΕΔΑ, δτι δήθεν ή τιμή ήτο ύπεράγαν μικρά καί

συμβόλαια τής Μονής καί τάς

τοuτο σημαίνει δτι κάποια ίσχυρά σκιά όπισθεν του αγο

σίας της .

40

10-12-15

έν συνόλω άγοραπωλη

ραστοί) εύρίσκετο πού τόν έπροστάτευε καί του έπέτρεψε

Τό τρίτον θέμα είναι δτι είς τήν όδόν 'Αθηνών -Μαρα

νά προσέλθη είς τήν δημοπρασίαν καί νά προσφέρη τήν

θώνος έγένοντο τεράστια τεχνικά εργα, τά τεχνικά αuτά

μικράν αuτήν τιμήν, άποδεικνύεται, έξ δσων σaς εΙπον,

eργα έπρογραμματίσθησαν άπό τόν ίδιον τόν κ. Καραμαν

άβάσιμον καί άνεύθυνον.

λήν. Καί, συνεπώς, έγνώριζεν δτι αί έκτάσεις αuταί ·έπρό-
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κει το έντός έλαχίστου χρόνου μετά τήν έκτέλεσιν τών τε

Δεληγιαννάκη δέν ένεφάνιζε κάν, κατά τό χρόνο

χνικών εργων νά άποκτήσουν τεραστίαν άξίαν. Καί τουτο

τής άγορaς της, προοπτικές μελλοντικής άξιοποιή

ψευδος . Καί τό ώμολόγησεν δ ίδιος δ άγορητής τής ΕΔΑ,

σεως, δπως ένδεχομένως άλλες περιοχές όπου έπρό

διότι εΙπεν άπό του βήματος δτι έγένοντο εργα διαπλατύν

κειτο νά έκτελεστοϋν σημαντικά εργα, κατέληξε :

σεως τής δδου 'Αθηνών- Μαραθώνος, τό ι954. Μάλιστα,

κύριοι, έγένετο, άλλά τό ι954 δέν εΙχε γίνει δημοπρασία.

«Θά ήθελα, τελευτών, νά μ ή άφήσω άναπάντητον τόν κ .

Δημοπρασία έγένετο είς τάς 22.ι2.54 καί ή άγορά εγινε τό

'Ηλιου περί του διλήμματος, είς τό δποίον προήλθομεν

ι955, δηλαδή 7-ιο μήνας μετά τήν έκτέλεσιν των τεχνικών

ήμείς ο{ άνήκοντες είς τήν ΕΡΕ, είτε νά δεχθώμεν τήν σύ

εργων. ~Εκτοτε, ούδέν εργον έγένετο, πλήν τής διαπλα

στασιν τής ·Εξεταστικής τών Πραγμάτων ·Επιτροπής, διά

τύνσεως του ι962, έπ' εύκαιρία του Διεθνους Τζάμπορυ.

νά άποδοθή τό δίκαιον ή νά άρνηθώμεν τήν σύστασιν τής

ΕΙ ναι δέ φυσικόν νά μ ή έγνώριζέ τις κατά 'Ιούνιον ι955 δτι

'Εξεταστικής των Πραγμάτων 'Επιτροπής, δπότε άνα

πρόκειται τό ι962 νά γίνη μία διεθνής συνάντησις είς τήν

γνωρίζομεν δτι ύπάρχει κάτι τό μεμπτόν είς τήν δλην ύπό

'Ελλάδα καί μάλιστα είς τόν Μαραθώνα διά νά έπωφεληθή

θεσιν . Κύριοι βουλευταί, δέν ξέρω τί φρονουν ο{ συνάδελ

8 ετη

πρό τής διεθνοί>ς αύτής συναντήσεως καί νά άγορά

φοι τής ΕΡΕ. 'Εγώ γνωρίζω δτι ή σύστασις μιaς 'Εξετα

ση εκτασιν έκεί, ή όποία θά ύπερετιμaτο. ·Αλλά διά νά

στικής 'Επιτροπής, ή όποία θά άφιερωθή είς τό εργον έπί

έπέλθη σύγχυσις, ή άρχική έμφάνισις του θέματος συνεδυά

άρκετόν σημαντικόν διάστημα, ή σύστασις μιας 'Επιτρο

σθη μέ τήν δδόν 'Αθηνών

διότι αύτή εΙναι ύπε

πής σημαίνει δτι ύπάρχει είς τήν δλην ύπόθεσιν κάτι τό

ράγαν μακράν τής δημοπρατηθείσης έκτάσεως καί συνε

μεμπτόν, κάτι τό ϋποπτον . 'Εγώ αύτήν τήν ύπόθεσιν τήν

δυάσθη μετέπειτα καί σήμερον άκόμη μέ τήν δδόν Διονύ

διεξήλθον μέ δσην ήδυνάμην προσοχήν καί μέ εύσυνειδη

σου

σίαν έπί

-

- Σουνίου,

Νέας Μάκρης.

Κύριοι συνάδελφοι, ή δδός Διονύσου - Νέας Μάκρης, ή

όποία ήρχισε κατασκευαζομένη τό ι959 καί έτελείωσε πρό

2

έτών, εύρίσκεται είς άπόστασιν

7

χιλιομέτρων άπό του

πωληθέντος κτήματος. Καί έάν ή νέα αύτή δδός έπέφερεν

αuξησιν, τήν δποίαν έγνώριζεν δ τότε άγοραστής του οι
κοπέδου, κινδυνεύομεν νά παραπεμφθώμεν δλοι είς έξετα
στικάς έπιτροπάς, διότι πλησίον τών οίκιών ήμών τών ίδί
ων ή συγγενών μας στενών, άσφαλώς, είς άκτίνα

8 χιλιομέ

τρων, εχουν κατασκευασθή, κατά τήν διάρκειαν τής τελευ

ταίας ι Οετίας τεχνικά εργα. Τό θέμα τής ύπερμέτρου αύξή
σεως τής τιμής άπό τότε μέχρι σήμερον θά τό άφήσω τε

λευταίον , διά νά όμιλήσω διά τήν έπιχειρηθείσαν σύνδεσιν

4-5

ήμέρας καί εύρίσκω δτι ούδέν στοιχείον εΙναι

βάσιμον. Πάντα τά άναφερθέντα άπό μηνός καί πλέον εΙ ναι
έντελώς άβάσιμα καί βασίζονται μόνον καί μόνον έπί συλ
λογισμών αύθαιρέτων καί προϊόν τής φαντασίας των κατα
θεσάντων τήν πρότασιν. 'Όπως, λοιπόν, δ είσαγγελεύς, δ

δποίος λαμβάνει μίαν μήνυσιν έντελώς άβάσιμον εχει κα
θήκον όχι νά τήν στείλη πρός άνάκρισιν, άλλά νά τήν
θέση στό άρχείον, διότι καί μόνον ή εντολή πρός άνάκρι

σιν εΙναι δυνατόν νά βλάψη αύτόν πρός τόν δποίον στρέ
φεται ή μήνυσις. Κατ' αύτόν τόν τρόπον, δέν γνωρίζω έγώ

τί θά πράξουν οί άλλοι, κύριοι συνάδελφοι, εχομεν δμως
καθήκον, έφ' δσον πιστεύομεν δτι είς τήν προκειμένην

ύπόθεσιν δέν ύπάρχει τίποτε άπολύτως, εχομεν καθήκον νά

του προσώπου Δεληγιαννάκη μέ τό πρόσωπον του Κ . Κα

άρνηθώμεν τήν σύστασιν τής ·Εξεταστικής των Πραγμά

ραμανλή καί τήν έν ταύτώ έπακολουθήσασαν άποσύνδεσιν

των 'Επιτροπής , ή όποία δέν γνωρίζω διά ποίους άλλους

του προσώπου Δεληγιαννάκη άπό τής δημοπρασίας.

λόγους ζητείται».

Ώς τεκμήριον, άμάχητον περίπου, έθεώρησεν δ κ.

'Ηλιόπουλος τήν άναγραφήν είς τά πρακτικά τής δημο
πρασίας ώς κατοικίας του πλειοδότου τήν οίκίαν έπί τής
δδου Λουκιανου, δπου τότε έκάθητο δ ύπουργός Δημοσίων
»Εργων . 'Ο Δεληγιαννάκης, ώς qλοι γνωρίζετε, κατά τήν
έποχήν έκείνην ήτο βουλευτής. Καί ώς δλοι γνωρίζετε, ή

Στίς

16 'Ιουνίου, κατά τήν τελική φάση τής σχε

τικής συζητήσεως, δ πρωθυπουργός ύποστήριξε τήν
άποψη δτι, μετά τήν πάροδο τριών συνόδων, ε{ χε πα
ραγραφεί τό άξιόποινο των καταγγελλόμενων πράξεων
καί έπομένως ή σύσταση έξεταστικής έπιτροπής δέν

ο{ περισσότεροι έξ ύμών, ήτο στενός φίλος του τότε

ε{ χε πλέον εννοια, άλλ' οϋτε καί ηθικό καί πολιτικό

ύπουργου Δημοσίων ~Εργων καί συνάδελφός του. Καί

ερεισμα. 'Ο άρχηγός τής ΕΡΕ, έξάλλου, τόνισε δτι,

δταν ήρχετο είς τάς 'Αθήνας, έφιλοξενείτο είς πλείστας

μέ τή σύσταση έπιτροπής, δ Κ. Καραμανλής θά κρι

δσας περιπτώσεις είς τήν οίκίαν του τότε ύπουργου Δημο

νόταν άπό τούς πολιτικούς του άντιπάλους, οί δποίοι

σίων 'Έργων. 'Όταν προσέρχεται είς μίαν δημοπρασίαν

καί στεροϋνταν τής άπαραίτητης άντικειμενικότη

καί διαμένει έν 'Αθήνας, δέν εΙναι φυσικόν νά δηλώση ώς

τας, καί μάλιστα γιά πράξεις πού άπτονταν τοϋ ποι

τόπον τής κατοικίας του, διά νά του έπιδοθουν εγγραφα

νικοϋ νόμου· έφόσον θά ύπήρχε θέμα, όχι πολιτικής,

σχέσιν εχοντα μέ τήν δημοπρασίαν, είς τήν δποίαν ελαβε
μέρος, τήν άληθή κατοικίαν του; Καί άληθής κατοικία του

ήτο ή δδός Λουκιανου ι, ή οίκία του Κων. Καραμανλή, είς
τήν δποίαν έφιλοξενείτο. Τήν κατοικίαν αύτήν άνέγραψε
καί είς τό φύλλον μεταγραφών είς τήν έφορίαν Μαραθώ
νος, άκριβώς διά τόν λόγον αύτόν. Καί είς τό συμβόλαιον
τό δριστικόν, δπου πλέον δέν ύπάρχει θέμα κοινοποιήσεως
έγγράφων, άναγράφει τήν μόνιμον κατοικίαν του έν Θεσ
σαλονίκη, δδός ·Αγίας Σοφίας

3».

Καί άφοϋ κατέδειξε δτι καί ή εκταση τοϋ ίατροϋ

άλλά ποινικής εύθύνης, κατ' άπαίτηση τής δημο
κρατίας καί σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα, μόνη ή δικα

στική έξουσία εΙναι σέ θέση νά κρίνει τελεσίδικα.
Στήν τελική ψηφοφορία, μέ όνομαστική κλήση,
σέ

124 παρόντες

βουλευτές, ψήφισαν

15 ύπέρ

καί

109

κατά τής άποδοχής τής προτάσεως τής ΕΔΝ9.
Μετά τόν τερματισμό τής ύποθέσεως, δ Κ. Καρα

μανλής άπέστειλε στό Γ. Ράλλη τήν άκόλουθη εύ
χαριστήρια έπιστολή:
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τήν κοινή γνώμη. Δέν μπορείς συνεπώς νά μένης

άδιάφορος δι

'

δ, τι γίνεται εlς τόν τόπο μας. 'Αλλά

τήν τελευταία περιπέτειά μου. Μ ' έλύπησε πράγματι

πρό παντός δέν ήμπορείς νά μένης άδιάφορος δταν

ή κακομεταχείριση πού ύφίσταμαι άπό τούς UΕλλη

έπικρίνεται ή πολιτεία μου καί γίνονται έπιθέσεις

νας, μολονότι, γνωρίζων τήν ίστορίαν του τόπου

έναντίον μου.

μου, ήμην προδιατεθειμένος καί διά χειρότερα. Δέν

γνωρίζουν καί δλοι

άνέμενα βέβαια τόσην εύτέλειαν καί θρασύτητα.

τητα, μέ πόσην έντιμότητα έκυβέρνησα τήν 'Ελλά

'Εσύ γνωρίζεις, δ πως πρέπει νά το

ol

"Ελληνες, μέ πόση ν αύστηρό

Διότι, ένώ έγώ, άποχωρήσας τής πολιτικής, θέλω

δα. 'Αποτελεί όχι άπλώς άδικίαν άλλά πλαστογρά

νά λησμονήσω καί νά λησμονηθώ, δπως λέγει καί τό

φησιν τής ίστορίας ή προσπάθεια ν' άποδοθή είς έμέ

τραγούδι, αύτοί κάμουν δ, τι μπορουν διά νά μέ δια

καί τήν πολιτείαν μου φαυλότης.
Νομίζω έπίσης δτι όφείλεις νά άναλάβης τήν

τηρήσουν ώς παράγοντα τής πολιτικής μας ζωής.

Πάντως θά εlμαι δ τυχερώτερος άπό δλους τούς

πρωτοβουλίαν τής άντιδράσεως κατά τών έγκλημα

προκατόχους μου, aν άποδειχθή δ τι ή περιπέτεια αύ

τικών ένεργειών τής Κυβερνήσεως είς βάρος τής δι

τή ύπήρξε ή τελευταία έπαφή μου μέ τή δημοσία ζωή

καιοσύνης. Σέ πληροφορώ δτι αύτό τό άναμένει άπό

του τόπου».

σένα όχι μόνον δ νομικός κόσμος άλλά καί ή κοινή
γνώμη.

Σέ άπάντηση, δ Γ . Ράλλης άπέστειλε στόν Κ .

Θά πρέπει τέλος νά παρακολουθήσης ένεργώς

Καραμανλή επιστολή , οπου μεταξύ άλλων παρατη

καί τήν ύπόθεση Ααμπράκη, ή δ ποία θ' άποτελέση

ροuσε :

στίγμα είς τήν lστορίαν τής πολιτικής μας ζωής καί

«Χίλια εύχαριστώ διά τό γράμμα σας πού πολύ μέ συνε
κίνησε . Δυστμχώς ή κατάστασις ε{ναι ώς τήν περιγράφετε

ε ίς τό γράμμα σας καί ίσως καί χειρότερα. Αί δημοτικαί
έκλογαί
λονίκης
της τοϋ

- ίδίως είς τάς περιφερείας 'Αθηνών καί Θεσσα
- άπέδειξαν δτι ή ΕΔΑ έπανήλθεν είς τό έπίπεδόν
1958 καί, μέ τήν άδυναμίαν τής Κυβερνήσεως είς

δλους τούς τομείς, φοβοϋμαι δτι ε{ναι δυνατόν νά εχη ετι
μεγαλυτέραν αuξησιν είς τό μέλλον .
Υ Ε χω συνεχώς είς τό στήθος ενα βάρος , πού δέν κατορ

θώνω νά τό άποτ ινάξω. Μαϋρα προαισθήματα μέ κατέχουν
καί, άν καί έκ φύσεως δέν ε{μαι άπαισιόδοξος, τό κλίμα
44, όλίγον 47» 70.

μοϋ ένθυμίζει όλίγον

'Η ενταση τής συκοφαντικής εκστρατείας εναν
τίον του Κ . Καραμανλή καί των συνεργατων του

ετεινε, κάτω άπό τίς συνθήκες αύτές, νά συντελέσει
στή δημιουργία ένός γενικότερου νοσηροu πολιτι
κοu κλίματος, ελάχιστα συμβατου μέ τό πνεuμα καί

τή λειτουργία του δημοκρατικοί) πολιτεύματος .
·Ο ϊδιος δ ίδρυτής τής ΕΡΕ, ενόψει του θλιβεροu
αύτοu φαινομένου θά άναθέσει στό στενό συνεργάτη
καί φίλο του Κ. Παπακωνσταντίνου τήν άποστολή
τής, κατά κύριο λόγο , ύπερασπίσεώς του καί άνα
σκευής των συκοφαντικων ίσχυρισμων πού τείνουν

τής έλληνικής δικαιοσύνης. Δέν πρέπει νά άφήσε
τε τήν Κυβέρνηση καί τήν 'Αριστερά νά δλοκληρώ
σουν τάς άτιμίας των» 7 ι.

27

ΜΑ·Ι·ΟΥ

1964

'Από πηγή άμεσα προσκείμενη στόν Κ. Καρα
μανλή άνακοινώνεται οτι τά περί επανόδου του δη

μοσιεύματα στεροuνται σοβαρότητας καί ε{ναι ύπο
βολιμαία . Σύμφωνα μέ τήν άνακοίνωση, δ ίδρυτής
τής ΕΡΕ, δπως επανειλημμένα εχει δηλωθεί, δέν πρό

κειται νά επιστρέψει στήν ·Ελλάδα πρίν άπό τήν
παρέλευση ίκανοu χρόνου, άποφασισμένος νά μήν
άναμιχθεί πλέον στήν πολιτική ζωή. Σέ παράλληλη

κατηγορηματική διάψευση προβαίνει καί δ ϊδιος δ
Κ . Ροδόπουλος .
'Από τούς στενούς συνεργάτες του, επανειλημμέ

νες νύξεις στό θέμα τής μελλοντικής επανόδου του
εκαμε, στόν ϊδιο τόν Κ. Καραμανλή, δ Κ. Τσάτσος.
Σέ επιστολή του, άφοu συνόψιζε τίς διαπιστώσεις
άπό τήν προεκλογική εκστρατεία του Φεβρουαρίου,

επεσήμαινε τή σταθερή πρόσηλωση των όπαδων τής
παρατάξεως στό πρόσωπό του : «'Όχι μόνο ε{σαι ρι

νά διατυπωθοuν σέ βάρος του:

ζωμένος μέσα στήν ψυχή του κόσμου μας , άλλά σέ

«'Αγαπητέ Κώστα,

λύση ...)). Σέ μεταγενέστερη επιdτολή του , θά εκφρά

σένα προσβλέπει ώς πρός τήν τελική καί δριστική

'Επήρα τίς εύχές σου. Σ' εύχαριστώ καί στίς άν

σει τήν άντίθεση άπέναντι στή φημολογούμενη όργά

ταποδίδω. Αυπουμαι διότι έπί τόσον καιρό δέν έπήρα

νωση «Κίνησις επιστροφής Καραμανλή)), δεδομένου

είδήσεις σου.
Σου γράφω ήδη πρώτος γιά νά σέ παρακαλέσω νά

οτι «δταν σημάνη ή ώρα, ή κίνηση επιστροφής θά
γίνη εκ των κάτω καί θά ε{ ναι παλλαϊκή)). 'Η επι

ένδιαφερθής γιά ώρισμένα πράγματα τά όποία, έκτός

στροφή αύτή θά εχει <<τό νόημα τής μετακλήσεως του

του γενιιωυ, παρουσιάζουν καί προσωπικό γιά μένα

άνθρώπου πού θά κάνη βαθείας τομάς καί θά καθιε

ένδιαφέρον.
Εlσαι άπό τούς λίγους συνεργάτες μου πού διετή

ρησαν άμείωτο τό κυpος των καί ύπολογίζονται άπό

ρώση μίαν νέαν τάξιν καί κατά τό δυνατόν θά δια
σφαλίζη μίαν πολιτικήν ζωήν δημιουργική καί στα
θερή))72.
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Στήν άπαντητική έπιστολή του πρός τόν Κ. Τσά

Συνέπεια τούτου ύπήρξεν ή γενική κινητοποίησις του

τσο, δ Κ. Καραμανλής χαρακτηρίζει καί πάλι τήν

διεθνοuς κομμουνισμοί) καί δλων τών ύπ' αύτου έλεγχο μέ

άποχώρησή του ώς «δριστική», καί έπεξηγεί: «Τό

νων όργανώσεων. Ψηφίσματα καί διαμαρτυρίας ήρχισαν

δριστικώς εlvαι άπάvτησις εlς τάς προφητείας σου

νά έκδίδουν σχεδόν δλαι α{ ύπό τών κομμουνιστών έλεγχό

διά τό μέλλοv... »73.

2

ΙΟΥΝΙΟΥ

μεναι όργανώσεις, α{ όποίαι καί κατέβαλλον τεραστίας
προσπαθείας διά τήν διά του διεθνοuς τύπου προβολήν τής
δυσφημηστικής έκστρατείας των.

1964

'Από τόν τεχνητόν τοuτον θόρυβον καί τήν προκλη

'Αριστεράς καί τοϋ Κέντρου

θείσαν ήθελημένην σύγχυσιν παρεσύρθησαν δυστυχώς καί

έναντίον τοϋ Κ. Καραμανλή μέ άφορμή τήν υπόθεση

διεθνείς προσωπικότητες μή έμφορούμεναι ύπό κομμουνι

'Η έπίθεση τής

Λαμπράκη κορυφώνεται μέ τήν υποβολή, άπό τή Δή
μητρα Γρ. Λαμπράκη καί τό βουλευτή Γ. Τσαρουχά,
«μηνυτηρίου άναφοράς -υπομνήματος», μέ τό όποίο

ζητοϋν νά στραφεί ή άνάκριση κατά τών Κ. Τσάτσου,

στικών άντιλήψεων . Είς τοuτο συνετέλεσε τό γεγονός δτι
είς τήν έξαπολυθείσαν συκοφαντικήν έκστρατείαν συμμε
τείχε, καί μάλιστα πλειοδοτών, ό άρχηγός τής ΕΚ κ . Γε
ώργ. Παπανδρέου μαζί μέ τούς βουλευτάς του.

0{

σκοποί του κ. Γ . Παπανδρέου ήσαν άπολύτως δια

Δ. Μακρή, 'Αχ. Γεροκωστόπουλου καί, άκόμη, κατά

φανείς. ~Ήθελε νά έκμεταλλευθή τό τραγικόν συμβάν του

τοϋ Κ. Καραμανλή.

θανάτου του Γρηγ. Λαμπράκη διά νά πλήξη τούς πολιτι

Στούς λόγους πού ώθησαν στό νέο αύτό διάβημα,

κούς του άντιπάλους καί να άντλήση οiSτω ύπέρ αύτου καί

άλλά καί στήν δλη πορεία τής υποθέσεως, άναφέρε,..

τής παρατάξεώς του πολιτικά ώφέλη, άδιαφορών τόσον διά

ται έκτενής άνασκόπηση

πού υποβλήθηκε, τότε

τήν διεθνή δυσφήμησιν τής χώρας μας, δσον καί διά τήν

άκριβώς, μέ τή μορφή υπομνήματος, στόν Κ. Καρα

ύπό του κομμουνισμοί) διάβρωσιν του κοινωνικου αύτής

μανλή :

καθεστώτος καί τών έν γένει θεσμών αύτής.

«Τ ή ν 22αν Μαίου

Τήν τοιαύτην άναληφθείσαν είς διεθνή κλίμακα συκο

ό βουλευτής τής ΕΔΑ Γ ρηγ .

φαντικήν έκστρατείαν ύπεβοήθει πλήρως καί δι' δλων τών

Λαμπράκης έτραυματίσθη θανασίμως έν Θεσσαλονίκη συ

μέσων ό άντιπολιτευόμενος τήν τότε Κυβέρνησιν του κ .

1963

νεπεία έπιθέσεως γενομένης έναντίον του, έξ ού τραυματι

Καραμανλή

σμοί) του καί άπεβίωσε μετά τινας ήμέρας. Τό τραγικόν

τίτλων, τό μέν προέβαλλε τάς πομπώδεις καί δημαγωγικάς

τοuτο συμβάν έγένετο άντικείμενον πρωτοφανοuς πολιτι

δηλώσεις του κ. Γ. Παπανδρέου, τό δέ έδημοσίευε τάς πλέ

κής έκμεταλλεύσεως τόσον έκ μέρους τών κομμουνιστών,

ον άπιθάνους καί συκοφαντικάς είδήσεις, τάς όποίας

δσον καί έκ μέρους τής 'Ενώσεως Κέντρου.

0{

κομμουνισταί , κατά τήν συνήθη μέθοδόν των, έθεώ

έλληνικός τύπος,

δ όποίος διά πηχυαίων

έχάλκευε καί τεχνηέντως διωχέτευεν ό κομμουνισμός διά
των πρακτόρων του.

ρησαν τό τραγικόν τοuτο συμβάν ώς μοναδικήν εύκαιρίαν

Σκοπός τrον χαλκευμένων τούτων είδήσεων ήτο νά

πρός έκμετάλλευσιν καί άφορμήν πρός έξαπόλ.υσιν μι1iς

προκαταληφθή ή δικαιοσύνη, νά δοθή δσον τό δυνατόν

lίνευ προηγουμένου έπιθέσεως τόσον κατά του Σώματος

μεγαλυτέρα διάστασις είς τήν ύπόθεσιν, νά διευρυνθή ό

τής Χωροφυλακής, δσον καί κατά του κράτους, τό όποίον

κύκλος των ύπευθύνων καί νά άναζητηθοuν πάση θυσία

ε{χον κάθε συμφέρον νά έμφανίσουν ώς φασιστικόν καί ώς

ποινικαί εύθuναι άπό «ύψηλά ίστάμενα πρόσωπα)) μέχρι

όργανώνον πολιτικάς δολοφονίας έν τfj χώρα .

καί του τότε πρωθυπουργοί) τής χώρας κ. Κ . Καραμανλή.

'Αλλά καί ή ΕΚ, μέ έπικεφαλής τόν κ. Γεώργ . Παπαν
δρέου, ένόμισεν δτι έδίδετο είς αύτήν μία πρώτης τάξεως

'Υπό τό οiSτω δημιουργηθέν νοσηρόν κλίμα έπελήφθη τής
ύποθέσεως ή δικαιοσύνη.

εύκαιρία διά νά έπιτεθή κατά τής τότε Κυβερνήσεως του κ .

Τότε , δμως έξεδηλώθη νέον στάδιον άναπτύξεως μι1iς

Καραμανλή πρός lίντλησιν πολιτικών ώφελημάτων, δεδο

πρωτοφανοuς δραστηριότητος τόσον των κομμουνιστών δ

μένου δτι ό άρξάμενος άπό του 13τους

άνένδοτος άγών

σον καί τής ΕΚ. 'Αντικειμενικός σκοπός τής δραστηριό

ΟiSτω ό κομμουνισμός καί ή ΕΚ εύρέθησαν έν πλήρει

τήν όργάνωσιν τής δολοφονικής έπιθέσεως κατά του Γρηγ.

συμμαχία καί ήρχισαν 13να lίνευ προηγουμένου άγώνα πρός

Λαμπράκη είς βάρος τής Χωροφυλακής Θεσσαλονίκης,

κατασυκοφάντησιν τής τότε Κυβερνήσεως του κ . Καρα

έμμέσω~ δέ είς βάρος τής τότε Κυβερνήσεως.

1961

ε{χεν άρχίσει νά έκφυλίζεται .

μανλή καί πρωτοφανή δυσφήμησιν τής χώρας μας είς διε
θνή κλίμακα.
Τό σύνθημα τής συκοφαντικής έκστρατείας εδωσεν ό κ.

τητος ταύτης ήτο ή θεμελίωσις άμέσως μέν τής εύθύνης διά

Τό Κομμουνιστικόν κόμμα τής 'Ελλάδος άντελήφθη

άμέσως δτι έάν κατώρθωνε νά έμπλέξη είς τήν ύπόθεσιν

ταύτην τήν Χωροφυλακήν Θεσσαλονίκης, θά ήντλει τερά

Γεώρ. Παπανδρέου άπό τής έπομένης ήμέρας του τραγικοu

στια πολιτικά καί ήθικά ώφέλη δι' έπεκτάσεως τής εύθύ

συμβάντος, άποκαλέσας δημοσία τόν κ. Καραμανλήν ώς

νης..\είς τήν τότε Κυβέρνησιν,

ήθικόν αύτουργόν του κατά του Γρηγ. Λαμπράκη έγκλή

στικήν καί όργανώνουσαν πολιτικάς δολοφονίας.

ματος.

ilv

θά ένεφάνιζεν ώς φασι

'Εν δψει τών άνωτέρω, άπό τής πρώτης ή μέρας τής

'Από τής στιγμής έκείνης ό διεθνής κομμουνισμός ένό

ένάρξεως τής δικαστικής έρεύνης, έκινητοποιήθη όλό

μισε δτι έδίδετο είς αύτόν ή εύκαιρία νά άναπτύξη τήν

κληρος ό κομματικός μηχανισμός τής ΕΔΑ είς πανελλήνι

κατά μέτωπον έπίθεσίντου κατά τής χώρας μας, δεδομένου

ον κλίμακα.

δτι ή συμμαχία του κ. Γ. Παπανδρέου καί τής ΕΚ άφήρει

'Από τής πρώτης ήμέρας κατέφθασαν είς Θεσσαλονί

άπό αύτήν τήν έπίθεσιν τόν χαρακτήρα τής διαβλητότη

κην άπαντες ο{ έπιτελείς του κόμματος τούτου καί εδωσαν

τος .

τάς καταλλήλους όδηγίας διά τήν όργάνωσιν του τόσον
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σπουδαίου δι' αuτούς άγώνος. Διετέθησαν πρός τόν σκο

τά σχέδια τών πρώτων. 'Η όργανωθείσα πάνδημος κηδεία

πόvτοϋτον τά πλέον ίκανά καί δεδοκιμασμένα στελέχη τοϋ

έν 'Αθήναις τοϋ Γ ρ. Λαμπράκη, εΙς ήν παρέστη έπισήμως

κομματικοϋ των μηχανισμοϋ διά τήν νομικήν καί δημοσι

καί δ Γ. Παπανδρέου μεθ' δλων τών βουλευτών καί επι

ογραφικήν κατεύθυνσιν τής δλης ύποθέσεως. Οϋτω ήλθον

τελών τοϋ κόμματός του, καλέσας άμα καί τούς όπαδούς

εΙς τήν Θεσσαλονίκη ν έξ 'Αθηνών καί παρέμειναν εκεί επί

του δπως παραστώσιν είς τήν κηδείαν αuτήν, εδιδε τήν

μήνας διακεκριμένοι νομικοί καί δημοσιογpάφοι τής πα

εύκαιρίαν εΙς τούς κομμουνιστάς διά τήν δημιουργίαν εκ

ρατάξεώς των, ο{δποίοι άνέλαβον τήν διεύθυνσιν τοϋ άγώ

τών κάτω τοϋ τόσον άρεστοϋ είς αuτούς Λαϊκοϋ Μετώπου .

νος.

«'Ακατανίκητες ο{ δυνάμεις τής δημοκρατίας δταν παλεύ

'Ίδρυσαν εΙδικόν γραφείον έν Θεσσαλονίκη μέ σκοπόν

ουν ένωμένες. Συμπεράσματα άπό τήν πρωτοφανή σέ μεγα

τήν εΙδικήν κατήχησιν καί καθοδήγησιν τών εξετασθησο

λείο καί όγκο εκδήλωση τής κηδείας», εγραφε μέ πηχιαί

μένων μαρτύρων, οϋς τεχνηέντως διά τοϋ συνεχιζομένου

ους τίτλους ή «Αύγή» τής 30ής Μαίου

1963.

δημοσιογραφικοϋ θορύβου άλλά καί διά τών συνηγόρων

'Η έπιδίωξις δμως τών κομμουνιστών ήτο νά καρπω

τής πολιτικής άγωγής ύztέβαλον εΙς τήν άνάκρισιν. Οϋτω

θώσιν αύτοί εξ δλοκλήρου τά ώφέλη τοϋ Λαϊκοϋ Μετώπου.

έπέτυχον νά εξετασθώmν εΙς τήν ύπόθεσιν ταύτην ώς μάρ

~Εσπευσαν λοιπόν μόλις

τυρες κατηγορίας τά πλέον έπίλεκτα καί δυναμικά στελέχη

βάντος, ήτοι τήν 8ην 'Ιουνίου

τοϋ κομματικοϋ των μηχανισμοϋ, τά όποία ι'iνευ ουδενός

γάνωσιν «Δημοκρατική Κίνησις Νέων Γρηγόρης Λαμπρά

ενδοιασμοϋ κατέθεσαν πίiν δ,τι fιδύνατο νά άποβή χρήσι

κης» .

μον πρός επιτυχίαν τοϋ ύπό τής παρατάξεώς των επιδιωκο

15 ήμέρας άπό τοϋ τραγικοϋ συμ
1963, νά ίδρύσωσι τήν 'Ορ

Χαρακτηριστικόν ε{ναι δτι εΙς τήν δημοσιευθείσαν
σχετικήν Διακήρυξιν, επ· εύκαιρία τής ίδρύσεως τής όρ

μένου σκοποϋ .

Οϋτω εξηγείται πώς ο{ πλείστοι τών έξετασθέντων μαρ
τύρων άπετέλουν τόν «σκληρόν πυρήνα» tοϋ κομματικοϋ

γανώσεως αuτής ('Εφημερίς «Αuγή»

9

'Ιουνίου

1963),

άναφέρουν επί λέξει τά έξής: «Τό σύνθημα πού ξεπήδησε

των μηχανισμοϋ καί τούς άξιωματούχους αuτοϋ μέ πλουσί

αύθόρμητα άπό χιλtάδες στόματα νέων κατά τήν διάρκεια

αν κομματικήν δρίiσιν καί διατριβήν έπί μακράν σειράν

τής κηδείας τοϋ Μαραθωνοδρόμου τής Ειρήνης: «Κάθε Νέ

έτών εΙς τόπους εξορίας.

ος καί Λαμπράκης», βρίσκει τήν συγκεκριμένη όργανωτι

Παραλλήλως δμως δέν εμεινεν άδρανής εΙς τήν προσπά
θειαν ταύτη ν καί ή ΕΚ. 'Επίλεκτα στελέχη αuτής εν Θεσ

κή του εκφραση . 'Η Διακήρυξη άπευθύνεται σέ δλους τούς

νέους άνεξάρτητα άπό πολιτικές πεποιθήσεις».

σαλονίκη μέ έπί κεφαλής άξιωματούχους τοϋ κόμματος,

Τήν διακήρυξιν φυdικά ύπέγραψε πρώτος-πρώτος δ

άνέπτυξαν μίαν ι'iνευ προηγουμένου δραστηριότητα πρός

Μίκης Θεοδωράκης . ~Εκτοτε τά άποτελέσματα τής άνα
πτυχθείσης δραστηριότητας τής όργανώσεως αύτής ε{ναι

τήν κατεύθυνσιν ταύτην.

'Αξιοσημείωτον έν προκειμένω τυγχάνει τό γεγονός

γνωστά . Δέν εμεινε χωριό γιά χωριό, συνοικία γιά συνοι

δτι δ κ. Γ. Παπανδρέου έδέχθη εΙς τό πολιτικόν του γρα

κία πού νά μήν εχη γραφείον τής όργανώσεως αύτής, σέ

φείον τούς ώς μάρτυριiς εΙς τήν ύπόθεσιν αuτήν εξετασθέν

τρόπον πού δλόκληρος ή 'Ελλάς νά εχη κατακλυσθή άπό

τες Σωτηρχόπουλον καί Χατζηαποστόλου, δδηγηθέντας

τούς Λαμπράκηδες.

έκεί άπό στελέχη τής παρατάξεώς του, καί δέν έδίστασε νά

'Ιδού διατί ο{ κομμουνισταί ε{ χ ον συμφέρον άπό τήν

κάμη Ιδιοχείρους άφιερώσεις πρός αuτούς εΙς φωτογραφί

διαιώνισιν τής άνακρίσεως. 'Έπρεπε ή ύπόθεσις Λαμπρά

ας ληφθείσας εντός τοϋ Ιδιαιτέρου γραφείου του, καίτοι

κη νά παραμείνη εκκρεμής διά νά μπορέσουν νά αναπτύ

εγνώριζε τό ποιόν αuτών. Σημειοϋμεν έπίσης τό γεγονός,

ξουν δσο τό δυνατόν περισσότερον τήν όργάνωσιν, ή

δτι δ κυριώτερος μάρτυς τής κατηγορίας, λιμενεργάτης

όποία εφερε τό όνομά του.

Μήτσης, ώδηγήθη εΙς 'Αθήνας ύπό παραγόντων τοϋ κόμ
ματος τής ΕΚ καί ήλθεν εΙς επαφήν, καθ'

li

δ ϊδιος κατέ

θεσεν, μέ άξιωματούχους τοϋ κόμματος τούτου.
Ταυτοχρόνως επεστρατεύθη διά τόν αuτόν σκοπόν δ
άντιπολιτευόμενος τήν τότε Κυβέρνησιν τύπος .

'Αλλά παράλληλα καί ή ΕΚ ε{χε συμφέρον άπό τήν

έκκρεμότητα. Τήν ε{χεν ώς μέσον δημαγωγίας καί επιθέ
σεως κατά τών πολιτικών της άντιπάλων .
~Επρεπεν αί έκλογαί νά διεξαχθοϋν μέ άνοικτήν τήν
ύπόθεσιν Λαμπράκη διά νά γίνεται ή άνάλογος πολιτική

'Η ύπόθεσις Λαμπράκη μετεβλήθη εΙς άνάγνωσμα. ΕΙ

αύτής έκμετάλλευ~σις. VΕτσι έξηγείται καί ή άγρία έπίθε

δικώς επιστρατευθέντες διά τήν ύπόθεσιν αuτήν δημοσιο

σις, ή όποία έξαπελύθη κατά τοϋ είσαγγελέως τοϋ 'Αρείου

γράφοι μετεβλήθησαν είς Ιδιωτικούς ντεντέκτιβ καί επεδί

Πάγου κ. Κόλλια, δ δποίος έτόλμησε νά ύποδείξη τόν χω

δοντο εΙς άνεύρεσιν μαρτύρων, τών δποίων τά όνόματα καί

ρισμόν τής ανακρίσεως διά τούς φυσικούς αύτουργούς άπό

α{ καταθέσεις έδημοσιεύοντο προκαταβολικώς 'εΙς τάς

τούς λοιπούς ύπευθύνους, διά νά επισπευθή ή δικαστική

έφημερίδας καί κατόπιν εκαλοϋντο εΙς τήν άνάκρισιν.

έκκαθάρισις τής ύποθέσεως . 'Ως μαινόμενοι ταϋροι έπετέ

'Από τής πρώτης στιγμής, άφ' ή ς ήρξατο ή άνάκρισις,

θησαν κατ' αύτοϋ διότι έτόλμησε νά σταθή έμπόδιον είς

διεπιστώθη ή σαφής πρόθεσις τόσον τών κομμουνιστών,

τάς έπιδιώξεις των καί διά τής έπιθέσεως αuτής κατώρθω

δσον καί τής ΕΚ δπως δώσωσιν δσο τό δυνατόν μεγαλυτέ

σαν πράγματι νά ματαιώσωσι τάς όρθάς καί εν τφ συμφέ

ραν εκτασιν είς τήν ύπόθεσιν αuτήν καί τήν διαιωνίσω

ροντι τής δικαιοσύνης ύποδείξεις του.

σιν κατά τό δυνατόν επί μακρότερον χρόνον. 'Η ύπόθεσις

'Από τοϋ σημείου τούτου aρχίζει μία νέα περίοδος συ

αϋτη επρεπε νά παραμείνη έκκρεμής έπί δσον δυνατόν πε

στηματικής κωλυσιεργείας είς τήν περαίωσιν τής ύποθέ

ρισσότερον χpόνον, rοστε νά δύνανται νά τήν έκμεταλλεύ

σεως . 'Ενστάσεις εξαιρέσεως δικαστών, ύπομνήματα, αiτή

ωνται πολιτικώς εκαστος διά λογαριασμόν του καί άναλό

σεις περαιτέρω άνακρίσεως, ύποδείξεις νέων μαρτύρων,

γως τών επιδιώξεών του. 'Η συμμαχία τών κομμουνιστών

άποτελοϋσι τάς συνήθεις μεθόδους, ών όχι μόνον γίνεται

μετά τής ΕΚ εΙς τήν ύπόθεσιν Λαμπράκη ηuνόει άπολύτως

χρήσις άλλά κατάχρησις, μέ μόνον tiντικειμενικόν σκοπόν
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δενός άλλά ύπό τήν εννοιαν τής έρεύνης μέ άποτέλεσμα

νά παραμείνη έκκρεμής ή ύπόθεσις.
Μόνιμον αϊτημα τών πολιτικώς έναγόντων ήτο «νά δια

τήν διαιώνισιν τοϋ θέματος» 75 •

ταχθή περαιτέρω άνάκρισις». 'Όταν δμως διείδαν δτι τό
πράγμα εφθασεν εtς τό άπροχώρητον καί ή άνάκρισις τερ
ματίζεται, εσπευσαν νά καταθέσωσιν έκ μέρους τής Δήμη

'Η παράταση πού δόθηκε, κάτω άπό τίς συνθfjκες
αύτές, στήν όλη ύπόθεση ήταν εύλογο νά προκαλέ

τρας, χήρας Γρ. Λαμπράκη, τήν γνωστήν «Μηνυτήριον

σει τή ζωηρή άντίδραση τfjς ΕΡΕ. Ό Π. Κανελλό

άναφοράν-ύπόμνημα», δι ής έζήτουν ευθέως δπως ή άνά

πουλος ύπογράμμισε στή Βουλή τήν εύθύνη τfjς Κυ

κρισις στραφή κατά τών Κ. Καραμανλή, Κ. Τσάτσου, Δ.

βερνήσεως γιά τήν παρέλκυση τοϋ θέματος καί τήν

Μακρή, 'Αχ. Γεροκωστοπούλου, Τ ρ. Τριανταφυλλάκου

παράταση τfjς δικαστικfjς έκκρεμότητας 76 •

κλπ. ώς ήθικών αυτουργών τοϋ κατά τοϋ Γρηγ. Λαμπράκη

έγκλήματος.
Πρός άποφυγήν δμως τώΛν εντεϋθεν ευθυνών, ή Δήμη

9

ΙΟΥΛΙΟΥ

τρα, χήρα Γ ρ. Λαμπράκη, διά συμπληρωματικής άναφοράς
εσπευσε νά διευκρινήση δτι τό ύπόμνημά της δέν εχει

χαρακτήρα μηνύσεως άλλa άπλώς πληροφοριακόν τοιοϋ
τον διά τήν άνάκρισιν.

Νέα περίοδος άνακρίσεων καί έρευνών επακολουθεί.
'Ερευνώνται δ λα τά προταθέντα στοιχεία, εγγραφα, ύπο

1964

Οί ύπουργοί των

'Εξωτερικών

'Ελλάδος καί

Βουλγαρίας ύπογράφουν στήν 'Αθήνα δώδεκα συ
νολικά διμερείς συμφωνίες πού ρυθμίζουν πολλές
έκκρεμότητες στίς σχέσεις τών δύο χωρών μέ έπί

κεντρο, εΙδικότερα, τό έμπόριο, τίς τηλεπικοινωνίες

μνήματα, έξετάζονται νέοι μάρτυρες, πλήν ουδέν στοιχείον

καί τίς μεταφορές, τίς μορφωτικές άνταλλαγές καί

διά τά πολιτικά πρόσωπα προκύπτει.

τόν τουρισμό. Οί δύο, περισσότερο σημαντικές, άπό

Κατόπιν τούτου ό άνακριτής κ. Χρ. Σαρτζετάκης πε

τίς συμφωνίες άναφέρονται στό διακανονισμό των

ραιώνει τήν άνάκρισιν, καί δι' έγγράφου άναφοράς του,

έκκρεμών οικονομικών ζητημάτων καί τήν άνάπτυξη

έπισυναφθείσης εiς τήν δικογραφίαν άναφέρει εiς τόν κ.

τfjς οiκονομικfjς συνεργασίας σέ διμερfj βάση, ή

είσαγγελέα τών Πλημμελειοδικών κ. Στυλ. Μπούτην δτι

πρώτη, καί στή χρησιμοποίηση των ύδάτων των πο

κατ' έφαρμογήν τοϋ c'iρθρου

ταμών πού διαρρέουν τά έδάφη τών δύο χωρών, ή

72

τής Ποινικής Δικ., ουδό

λως συντρέχει περίπτωσις άπαγγελίας οίασδήποτε κατη

γορίας κατά τών έν τφ άπό

30/5/64 ύπομνήματι τής

Δήμη

τρας, χήρας Γρ. Λαμπρ\iκη, άναφερομένων προσώπων,
καθ, δσον εκ τής διεξαχθείσης άνακρίσεως ουδέν εiς βά

ρος των στοιχείον

προέκυψεν» 74 •

δεύτερη.
Τήν ύπογραφή τ&ν συμφωνιών θά άκολουθήσει

-

στό τρίτο δεκαήμερο τοϋ Σεπτεμβρίου

-

ή έπί

σκεψη στή Σόφια τοϋ 'Έλληνα ύπουργοϋ 'Εξωτερι
κών, Σ. Κωστοπούλου, μέ άντικείμενο τήν προώθηση

Σέ έπιστολή του πρός τόν Κ.Καραμανλfj, δ Δ.

τfjς οiκονομικfjς καί τουριστικfjς συνεργασίας τών

δύο χωρών. Στό κοινό άνακοινωθέν, μετά τόν τερμα

Βέρρος έπεσήμαινε συνοπτικά:
«'Η ύπόθεσις τής Θεσσαλονίκης έπιδιώκεται νά κρα
τηθή άνοικτή δι' ευνοήτους λόγους. ΕΙ ναι γεγονός δτι άπό

άπόψεως άνακριτικής εΙχε φθάσει εiς τό τέρμα της καί θά
εδει νά άποφυλακισθοϋν καί ο{ προφυλακισμένοι καί τό
δλον θέμα νά άχθη εiς τό άκροατήριον. Αiφνιδίως -καί

τισμό τ&ν συνομιλιών, θά ύπογραμμιστείδτι «αί δύο

χώραι θά χρησιμοποιήσουν άrωκλειστικώς εiρηνικά
μέσα πρός επίλυσιν παντός διμεροϋς ζητήματος» καί

δτι, «άποκλειομένων εiς τό διηνεκές πασών των εδα
φικών διεκδικήσεων, ή συνεργασία μεταξύ αύτών

εlμαι βέβαιος εν συνεννοήσει ΕΔΑ-ΕΚ- ένίων δικαστι

άποτελεί iσχυράν βάσιν διά τήν διατήρησιν τfjς εiρή

κών Θεσσαλονίκης, ύπεβλήθη έκ μέρους τής χήρας Λαμ

νης εiς τά Βαλκάνια καί άνά τόν κόσμον».

πράκη καί τοϋ βουλευτοϋ τής ΕΔΑ Τσαρουχά, όχι μήνυσις

Ή εύνοϊκή εξέλιξη τών ελληνοβουλγαρικών σχέ

άλλά έγκλητήριον ύπόμνημα πρός τόν άνακριτήν έναντίον

σεων βασίστηκε, πράγματι, στήν άποδοχή τfjς άρχfjς

ύμών καί έτέρων

τfjς.παράλληλης καί σύγχρονης ρυθμίσεως όλων τών

17 προσώπων

δι' ήθικήν αυτουργίαν. Εiς

τί άπέβλεψεν ή πράξις αϋτη;

εκκρεμοτήτων, ή όποία καί εiχε προβλεφθεί στίς

α. Εις τήν παράτασιν τής έκκρεμότητος.

12
'Απριλίου t962. Τό τελικό θετικό άποτέλεσμα θά εΙ

β. Εις τήν αiτιολόγησιν τής αiτήσεως τοϋ άνακριτοϋ

χε επιτευχθεί πολύ νωρίτερα άν δέν ε{χε παρεμβλη

διά τήν παράτασιν τής προφυλακίσεως ijν καί επέτυχε δι'

θεί ή πολιτική κρίση καί δέν εΙχε επανειλημμένα

εν εiσέτι δίμηνον.
γ. Εiς τήν μετάθεσιν έπ' άόριστον χρονικόν εiσέτι"'διά
στημα τής κατ' αυτούς πιθανής έπιστροφής σας εiς 'Ελλά
δα.
Τό

ύποβληθέν

έγκλητήριον

ύπόμνημα

ουδέν

νέον

στοιχείον προσκομίζει- liπαντα εΙναι γνωστά καί έξητά
σθησαν κατ' επανάληψιν άπό τόν γνωστόν δραστήριον

άναβληθεί ή εναρξη των διαπραγματευτικών συνο
μιλιών, προπαρασκευασμένων άπό τήν Κυβέρνηση
Πιπινέλη. ·Η έπίσημη, κάτω άπό τίς συνθfjκες αύ
τές, έλληνική πρόταση ύποβλήθηκε τελικά στή Σό
φια στίς

22

'Ιανουαρίου

1964

καί ή εναρξη τών συ

νομιλιών πραγματοποιήθηκε στίς

20

'Απριλίου 77 •

άνακριτήν, πάντοτε μέ τήν βάσιν τής καθ' οίονδήποτε τρό

πον άναμίξεώς σας. ουδέν δμως εΙχε κατορθώσει νά έξεύ

10

ΙΟΥΛΙΟΥ

1964

ρη. VΗδη, λοιπόν, πιθανόν νά άρχίση νέα έξέτασις μαρτύ
ρων c'iνευ βεβαίως άσκήσεως ποινικής άγωγής έναντίον ου-

Ψηφίζεται άπό τή Βουλή, τρείς έβδομάδες μετά
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"Οπως ένθυμείσαι, τόν έφερα πρό τριετίας

έγώ, γιά νά άντιμετωπίσω τάς συκοφαντίας των. Δέν

δυνατής ψηφίσεώς του, μέ τή σκέψη δτι, μετά τή

τόν προώθησα δμως καί διότι οί ίδιοι εlχαν άντιρρή

λαίλαπα τών δυσφημήσεων καί τών συκοφαντιών, δ

σεις, άλλά πρό παντός διότι δέν ήθελα νά έχω είς τήν

πολιτικός κόσμος δέν άπόμενε παρά νά ύποβληθεί

ίστορίαν μου μίαν πρiiξιν άπαράδεκτον διά κάθε πο

στήν κρίση τής δικαιοσύνης. Παράλληλα, ύπογράμ

λιτισμένην χώραν. Τό σχέδιον τής Κυβερνήσεως ε['"

μισε τήν άνάγκη νά προστατευτεί ή ύπόσταση τών

ναι άπίθανον κατασκεύασμα, τό όποίον φανερώνει

πολιτικών άνδρών άπό τήν προσβολή δσων, χωρίς

τήν πρόθεσίν της νά διασύρη καί νά έκβιάζη πρός

νά άναλαμβάνουν στή ζωή τους ευθύνες, ύπονομεύ

πiiσαν κατεύθυνσι ν καί διά μακρόν χρόνον. Θά πρέ

ουν τό ήθικό κuρος του πολιτικοί\ κόσμου εϊτε άπό

πει νά τό άντιμετωπίσετε ώς μέτρον δυνάμενον νά

κακία είτε άπό κομματική σκοπιμότητα .

άποσυνθέση τήν χώραν. 'Εν πάση δέ περιπτώσει, θά

Σύμφωνα μέ τό άρθρο

1 του

τελικοί\ κειμένου, ό

πρέπει νά θέσητε ώς δροv τήν καθιέρωσιν όργάνου

πρωθυπουργός καί τά μέλη τής Κυβερνήσεως, οί άρ

καί διαδικασίας άδιαβλήτου. Καί κάτι τό δποίον μέ

χηγοί, οί κοινοβουλευτικοί έκπρόσωποι καί οί βου

άφορii προσωπικώς. Νά δύναται δ έΧεγχόμενος νά

λευτfς τών πολιτικών κομμάτων, οί γενικοί γραμμα

παρίσταται δι

τείς τών ύπουργείων καί οί διοικητικοί ύπάλληλοι

νεσαι, δέν έχω καμμίαν διάθεσι ν νά έρθω στήν 'Ελλά

1ου βαθμοί\, εχουν τήν ύποχρέωση νά ύποβάλουν σέ

δα διά τήν φαιδράν αVτήν αίτίαν» 80 •

' άvτιπροσώπου. Διότι, δπως άvτιλαμβά

τακτό χρονικό διάστημα δήλωση γιά τήν προσωπι
κή περιουσιακή τους κατάσταση, καθώς καί τών συ

Γιά τήν παλαιότερη πρωτοβουλία τής ΕΡΕ νά

ζύγων καί τών άνήλικων τέκνων τους. Στήν ίδια ύπο

προβλέψει τήν ψήφιση άνάλογου μέτρου καί γιά τό

χρέωση ύπόκεινται, σύμφωνα μέ τό άρθρο

πρόσφατο νομοσχέδιο, άπότοκο τής γενικότερης

δσοι διετέλεσαν, μειrά τήν Ι η 'Απριλίου

σκανδαλοθηρικής καί δημαγωγικής τακτικής τής

2, καί
1946, πρω

θυπουργοί, άρχηγοί καί κοινοβουλευτικοί έκπρόσω

ΕΚ, διατυπώνει ό Κ. Καραμανλής τίς άπόψεις του σέ

ποι πολιτικών κομμάτων, ύπουργοί καί ύφυπουργοί.

έκτενή έπιστολή πρός τόν Κ. Παπακωνσταντίνου,

'Η άθέμιτη κτήση περιουσιακοί\ όφέλους καί ή παρά

στίς

λειψη ύποβολής ή ή ύποβολή άνακριβοuς δηλώσεως

άκόμη στήν άποτίμηση τών περιουσιακών στοιχείων

συνεπάγονται, σύμφωνα μέ τό άρθρο

30

' Ιουνίου. Μέ τήν εύκαιρία αύτή προβαίνει

τή δίωξη καί

του καί, κυρίως, στή γενικότερη θεώρηση του φαι

τήν τιμωρία μέ ποινές φυλακίσεως καί στερήσεως

νομένου τής συκοφαντικής έκστρατείας πού ε{χε

τών πολιτικών δικαιωμάτων 78 •

έξαπολυθεί έναντίον του:

5,

Εύθύς μετά τή δημοσίευση του προσχεδίου νόμου
γιά τό «Πόθεν VΕσχες», στίς

29

'Απριλίου

1964,

ό

άρχηγός τής ΕΡΕ, άφοu έπιφυλάχθηκε νά διατυπώσει
τίς είδικότερc{;ς παρατηρήσεις του στό στάδιο τής

έπεξεργασίας καί της περαιτέρω συζητήσεως στή
Βουλή, ε{χε κάμει τήν άκόλουθη δήλωση:
«'Η πρώτη θετική πράξις τής Κυβερνήσεως ε{ναι ή δι
ατύπωσις τοϋ προσχεδίου τούτου. 'Αλλά δέν πρέπει νά
μείνη προσχέδιον. Πρέπει νά γίνη τάχιστα νόμος τοϋ Κρά

«'Αγαπητέ Κώστα,
Σέ εvχαριστώ γιq τήν συμπαράστασίν σου στήν
τελευταία μου περιπέτεια.
Δέν σου κρύβω δτι μέ έλύπησε βαθύτατα ή κακο
μεταχείρισις πού ύφίσταμαι, μολονότι, γνωρίζων τήν

ίστορίαν του τόπου μας, ήμουν προδιατεθειμένος καί

διά χειρότερα.· Δέν ύπάρχει, δπως γνωρίζεις, δημό
σιος άνδρας άπό τόν Σωκράτη καί τόν Περικλή, τόν

τους . Οί πολιτικοί άνδρες τής ·Ελλάδος, οίασδήποτε πα

Τρικούπη καί τόν Βενιζέλο -ποιός δέν θυμiiται τό

ρατάξεως, έλπίζω δτι δέν εχουν παρά νά ώφεληθοϋν ήθι

«κάτω οί κλέφτες»- μέχρι τόν Καραμανλή καί τόν

κώς άπό τήν έφαρμογήν τοϋ νόμου ... ».

Παπακωνσταντίνου, πού νά μήν ύπήρξε θυμα τής

·Η τακτική αύτή ήταν σύμφωνη καί μέ τήν άπο
ψη τών ίθυνόντων στελεχών τής ΕΡΕ, δπως ύπο
γραμμίζει ό Κ. Τσάτσος σέ έπιστολή πρός τόν Κ.
Καραμανλή: «Στό πόθεν εσχες, εϊπαμε μέ τόν Πανα
γιώτη, δταν τελικώς τό φέρουν, νά ποuμε δτι έμείς
πρώτοι τό έπροτείναμε ύπό ίδιαιτέρως αύστηράν
μορφήν καί καθ' ήμaς προσφορωτέραν, άλλά δτι
flδη θά ψηφίσουμε τό δικό τους σχέδιο, δπως καί

νάναι» 79 •
Στήν άπάντησή του πρός τόν Κ. Τσάτσο, ό Κ.
Καραμανλής ε{χε έπισημάνει :

συκοφαντικής μανίας τώ~Ελλήνων.

Τό δέ χειρότερο εlνaι δτι αvτό γίνεται καί δταν
ύπάρχει καθολική ή πεποίθησις γιά τό άβάσιμον τής
συκοφαντίας καί τήν προκαλουμένην έθνικήν ζημί
αν, άπλώς καί μόνον διά νά ίκανοποιηθή τό πάθος
του φθόνου πού συνιστii τήν άθεράπευτον κακία ν τής
φυλής μας.

Εlναι δέ τόσον ριζωμένη καί τόσον παραδεδεγμέ
νη είς τόν τόπον μας ή κακία αvτή, ώστε οί πρόγονοί
μας έσκέφθησαν νά νομιμοποιήσουν τήν lκανοποίη
σίν της καί νά τήν θεμελιώσουν φιλοσοφικώς μέ τόν

έξοστρακισμόν. Εlσαι -έλεγαν είς τά θύματά των-
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ίκανός καί τίμιος πολιτικός άλλά, έπειδή ή φήμη καί

Παράδειγμα ό έντέχνως προκληθείς Κ(Χί άδιστά

ή δύναμις πού άπέκτησες προκαλουν τόν φθόνο ν τών

κτως συνεχιζόμενος θόρυβος γύρω άπό τά μυστικά

πολιτών καί έπειδή ό φθόνος αύτός ήμπορεί νά προ

κονδύλια καί τάς ύπερβάσεις τών δημοσίων έργων.

καλέση άνωμαλία εiς τήν λειτουργίαν του πολιτεύ

Διότι, δπως ξέρεις, ούτε ή διάφορος κρίσις διά τή_γ

ματος, θά σέ στείλουμε δέκα χρόνια έξορία γιά νά

σκοπιμότητα τής διαθέσεως ούτε αί τυχόν τυπικαί
. παραλείψεις στήν διαχείρισιν τών άπορρήτων δαπα

κατασιγάσωμεν τό πάθος της.
'Η ίστορία έξάλλου μiiς διδάσκει ότι εiς τήν

νώ,ν άποτελουν σκάνδαλον, έφ' όσον δέν ύπάρχει ό

δημοσίαν ζωήν τής 'Ελλάδος δέν ύπάρχει θέσις διά

παράγων τής iδιοτέλειας.

τούς ζωντανούς άλλά μόνον διά τούς πεθαμένους.

σκάνδαλον καί αί ύπερβάσεις στά δημόσια έργα, έφ'

"Οπως δέν άποτελουν

'Εν ζωή καί οί ένάρετοι -θά έλεγα προπαντός αύ

δσον ·iτηρήθη ή νόμιμος διαδικασία του διαγωνι

τοί- λοιδορουνται όταν δέν θανατώνονται. Μετά θά

σμου, τής κατακυρώσεως, του έλέγχο υ καί τής παρα

νατον άκόμα καί οί φαυλοι γίνονται άείμvηστοι όταν

λαβής άπό τά ύπεύθυνα ύπηρεσιακά δργανα. "Οπως

δέν άνακηρύσσονται μεγάλοι

Σαδιστική

γνωρίζεις, Ιiλλωστε, ύπερβάσεις παρατηρουνται καί

σκληρότης εiς τήν πρώτην περίπτωσιν καί ύποκριτι

Ιiνδρες.

όφείλονται εiς πρόσθεταν έργον, Ιiλλοτε δέ εiς άνε

κή μεγαλοψυχία εiς τήν δευτέραν.

πάρκειαν τών τεχνικών ύπηρεσιών.

Τό συμπέρασμα, άγαπητέ μου, άπό όλα αύτά εlναι

Εlναι τόσον μακρυά άπό τήν άλήθεια όλα αύτά,

ότι έπί αiώνας δέν Ιiλλαξε ούτε καί θά άλλάξη τίποτα

ώστε ώρες-ώρες έχω τήν έντύπωσιν δτι δ θόρυβος

είς τόν τόπον μας έφ' όσον οί Ιiνθρωποί του άποδει

περί σκανδάλων καθώς καί ό θόρυβος περί κράτους

κνύονται άπρόθυμοι ή άνίκανοι νά άπαλλαγουν άπό

κομματικου άπέβλεψαν εlς διπλουν σκοπόν: Νά μiiς

τάς κακίας των. Κακίας πού καθιστουν, δπως έλεγε

προξενήσουν φθορά άφ' ένός καί νά δημιουργήσουν

κι ό Βενιζέλος, ήρωισμόν τήν Ιiσκησιν τής πολιτι

άφ' έτέρου προπfτασμα πού θά τούς έπιτρέψη νά κά

κής στόν τόπον μας καί τάς όποίας έπιμόνως προσε

μουν οί ίδιοι έκείνα διά τά όποία μiiς κατηγορουν καί

πάθησα νά περιστείλω μέ τόν τρόπο πού ήσκησα τήν

τά όποία ήμείς οί άγαθοί δέν έκάμαμε.

πολιτικήν καί iδίως μέ τήν βελτίωσιν του βιοτικου

Αύτά τά γνωρίζουν οί άντίπαλοί μας. Παρά ταυτα

έπιπέδου του λαου μας. Καί τουτο διότι έπίστευα

έπιμένουν νά δμιλουν περί σκανδάλων χωρίς νά άπα

πάντοτε δτι ή πλήρης άνάπτυξις τώl( άρετών του

δεικνύουν ούτε iδιοτέλεια ούτε χαριστικάς πράξεις,

έθνους προϋποθέτει τήν θεραπείαν τών άδυναμιών

μέ τάς δποίας ταυτίζεται, τουλάχιστον εiς τήν χώραν

του, πού εlναι κατά βάσιν άπότοκοι τής μακρiiς μας

μας, ή έννοιa του σκανδάλου.

πενίας.

Εlναι πάντως άτύχημα καί δι

'

αύτούς καί διά τόν

Μολονότι γνωρίζω τάς ίστορικάς αύτάς άληθεί

τόπο πού δέν άντελήφθησαν ότι μέ τήν άπροσδόκη

ας, έλυπήθηκα, δπως σου εlπα καί προηγουμένως,

τον πλειοψηφίαν πού έξησφάλισαν καί μέ τήν ύγιή

διά τήν κακομεταχείρισιν πού ύφίσταμαι. Καί έλυπή

κατάστασιν πού τούς παρέδωσα, ήδύναντο καί έπί

θηκα κυρ'ίως διότι ή περίπτωσις ή δική μου, χωρίς νά

μακρόν νά παραμείνουν εiς τήν έξουσίαν καί ώφελί

εlναι ούτε ή πρώτη ούτε ή χειρότερη, ύπήρξε μονα

μως γιά τόν τόπον νά έργασθοDν. Διερωτiiται πρά

δική εiς εύτέλειαν καί θρασύτητα.

γματι κανείς τί θά έκαμαν, έφ' όσον καί τώρα παρα

Καί ή μέν προσωπική μου πικρία ήμπορεί νά εl

παίουν, έάν άντί τών δήθεν περισσευμάτων, τούς

ναι παροδική, δεδομένου ότι ή κακοήθεια τών άντιπά

άφηνα έλλειμματικόν τόν τακτικό ν προϋπολογισμόν.

λων μου δέν πρόκειται νά έπηρεάση ούτε τήν συνεί

Καί λέγω δήθεν διότι εlναι γνωστό~ δτι δ προϋπολο

δησίν μου ούτε τήν κρίσιν τής ίστορίας, τά μόνα

γισμός έν τών συνόλω του ήτο καί τότε έλλειμματι

δηλαδή πού έχουν σημασίαν δι' έναν πολιτικό.
Μέ άνησυχεί όμως περισσότερον καί άπό τά

κός, δεδομένου δτι τό πρόγραμμα τών έπενδύσεων
έκαλύπτετο κατά τό"μεγαλύτερον μέρος αύτου μέ δα

σφάλματα εiς τούς καθ' έκαστον τομείς, τό κλίμα

νεισμόν. Πρiiγμα πού σημαίνει ότι μέ τάς δημαγωγι

τής πολίτικης, τής κοινωνικής καί ήθικής άποσυνθέ

κάς παροχάς τής Κυβερνήσεως τρώμε τάς σάρκας

σεως, τό όποίον δημιουργουν οί άντίπαλοί μας μέ

μας καί άπομακρυνόμεθα άπό τόν μεγάλον σκοπόν

τήν άπό πάσης άπόψεως άδίστακτον πολιτική ν των.

πού εlχα τάξει καί έπλησιάζαμε, τήν αύτοδυναμίαν

Πολύ φοβουμαι ότι μέ τά πάθη καί τά μίση πού καλ

τής οiκονομίας μας. Εlναι, έπαναλαμβάνω, άτύχημα

λιεργουν -καί έσύ γνωρίζεις πόσον άγωνίσθηκα νά

δτι άντί τής δημιουργίας, έπροτίμησαν τήν πολιτι

θεραπεύσω τά παλαιά καί νά άποτρέψω τά νέα- θά

κήν του ρύπου καί τήν καλλιέργειαν τών παθών, μέ

καταστήσουν έκτός τών Ιiλλων προβληματικήν καί

σα εiς τά όποία κατά άναπόδραστον ίστορικόν νό

τήν όμαλήν έξέλιξιν του έθνικου μας βίου.

μον, θά καταποντισθουν καί οί ίδιοι, άφου δμως

Τόν τελευταίον μάλιστα καιρόν έχομεν μίαν

προηγουμένως βλάψουν τόν τόπον)).

έξαρσιν τής παλαιiiς αύτής νόσου δεδομένου ότι ή
ίδία ή πολιτεία όργανώνει τήν διαβολή ν καί κατευθύ
νει τήν συκοφαντίαν.

'Η έπιστολή τοϋ Κ. Καραμανλή πρός τόν Κ. Πα
πακωνσταντίνου κατέληγε ώς έξής:
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«Καί τώρα έρχομαι είς τό θέμα τής άποχωρήσεώς
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μου άπό τήν πολιτικήν, δεδομένου ότι φαίνεσαι πι
στεύων ότι ήτο δυνατόν νά άποφευχθή. 'Αποχωρή

σεως ή δποία προεκάλεσε έπικρίσεις καί ύβρεις άκό
μα, άντί νά έκτιμηθή ώς πράξις προδίδουσα αίσθημα
εύθύνης καί πολιτικής άξιοπρεπείας είς έναν τόπον
μάλιστα όπου οί εύτελείς συμβιβασμοί άποτελοiίν
παράδοσιν.

'Όπως γνωρίζεις, άγαπητέ μου, δύο ύπήρξαν τά
βασικά αίτια πού μέ δδήγησαν είς τήν όδυνηράν αύ
τή ν άπόφασιν.

Πρώτον αί τρείς διαφωνίαι μου μέ τό Στέμμα, τό
δποίον είτε διότι έξετίμησε κακώς τήν κατάστασιν
είτε διότι έκλονίσθη άπό τάς έκβιάσεις τής τότε άν
τιπολιτεύσεως, ήκολούθει πλέον πολιτικήν ή δποία
μέ έθετε πρό τοiί διλήμματος ή νά έλθω είς άνοικτήν
ρήξιν μαζί του ή νά άποχωρήσω τής πολιτικής.
'Επροτίμησα τό δεύτερον καί διά λόγους έθνικούς
καί διά λόγους προσωπικούς.

Δεύτερον, διότι διεπίστωσα ότι &πέτυχα είς τήν
προσπάθειάν μου νά βελτιώσω τό πολιτικό ν κλίμα
τής 'Ελλάδος πού άπετέλει τήν βασικήν πολιτικήν

μου έπιδίωξιν.
'Ηγωνίσθην έπί τόσα χρόνια νά κατασιγάσω τά
πάθη τά παλαιά, νά δημιουργήσω συνθήκας δμαλοiί
καί ήρέμου πολιτικοiί βίου, καί προπαντός νά θεμε

λιώσω τήν ήθικήν καί ύλικήν πρόοδον τοiί έθνους.
Πρός τόν σκοπόν αύτόν ίδρυσα νέον κόμμα, έπολι

τεύθην μέ έντιμότητα καί μετριοπάθειαν, έβοήθησα

ΙΟΥΛΙΟΥ
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1964

·Αναγγέλλεται ή έπίτευξη συμφωνίας μεταξύ του
συμβουλίου τών ξένων δμολογιούχων καί τής 'Επι
τροπής Δανείων τής ΚΤΕ, άφενός, καί τής έλληνικής

Κυβερνήσεως, άφετέρου, γιά τό διακανονισμό του

προπολεμικοί> έξωτερικοί> δμολογιακοί> χρέους του
δημοσίου σέ λίρες στερλίνες. Σύμφωνα μέ τό κείμενο
τής συμφωνίας, «ή έλληνική Κυβέρνησις άπεφάσισε
δπως κάμη μίαν προσφοράν πρός τούς κομιστάς του

είς λίρας στερλίνας έξωτερικοί> δμολογιακοί> χρέους,
βασιζομένην έπί τής ύπό χρονολογία ν

βρίου

1962

31 ης

Δεκεμ

προσφοράς της, δημοσιευθείσης κατά

τήν 3ην 'Απριλίου

1963,

πρός τούς κομιστάς του είς

δολλάρια έξωτερικοί> δμολογιακοί> χρέους της».
τίς σχετικές διαπραγματεύσεις εΙχε διεξαγάγει,
ώς έκπρόσωπος τής έλληνικής Κυβερνήσεως, δ Ν.
Γαζής, μετά άπό άνάθεση τής Κυβερνήσεως Καρα
μανλή. Σέ έκτέλεση τής σχετικής έντολής, ε{χε ύπο
βάλει τό πρώτο πόρισμά του στήν Κυβέρνηση Πιπι

νέλη, ή όποία δμως λόγω τής περιορισμένης διά~
κειας καί του ίδιαίτερου χαρακτήρα της, δέν προχω
ρησε στή συνομολόγηση τής συμφωνίας.

'Η συμφωνία γιά τό προπολεμικό, δμολογιακό

έξωτερικό χρέος σέ στερλίνες, μετά τήν ύπογραφή
άνάλογης συμφωνίας καί γιά τό χρέος σέ δολλάρια,
θά άποκαταστήσει «καί τυπικώς», σύμφωνα μέ τήν
~κφραση του ύπουργοί> τών Οίκονομικών, Κ. Μη

τσοτάκη, τήν πίστη τής 'Ελλάδας στό έξωτερικό.

διά λόγους έθνικούς τούς άντιπάλους μου -δέν εlναι
σχήμα λόγου ότι συνέβαλα εiς τήν δημιουργίαν τής

10

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1964

'Ενώσεως Κέντρου- καί έπεδίωξα τήν άναμόρφω

'Ο άρχηγός τής ΕΡΕ, Π. Κανελλόπουλος, μέ

σιν τοiί πολιτεύματος τής χώρας, διά νά τό προστα

άφορμή δηλώσεις του πρωθυπουργοϋ γιά τό Κυπρια

τεύσω άπό τούς κινδύνους πού τό άπειλοiίν.

κό, άποτιμa τά θετικά άποτελέσματα τών συμφωνιών

Τό άποτέλεσμα ή το νά διαπιστώσω τόν τελευταίο

καιρόν ότι όχι μόνον έκτιζα έπί τής aμμου άλλά ότι
κινδύνευσα νά καταστώ τό έπίκεντρον ένός νέου · δι
χασμοiί.

Είς αύτούς τούς λόγους προστίθεται τώρα καί τό
αίσθημα τής άπεράντου άηδίας πού μοiί προκαλεί ή

εύτέλεια τών άντιπάλων μου. Αίσθημα πού μοiί θυμί

Ζυρίχης-Λονδίνου:

«....

Είς τό Κυπριακόν [ό Γ. Παπανδρέου] δέν βλέπει

παρά μόνον τάς εuθύνας άλλων . Ό ίδιος ε{ναι άπλώς ό
άτυχης κληρονόμος κακών. Έκληρονόμησεν, ε{πε, τήν
κυπριακήν κρίσιν του παρελθόντος Δεκεμβρίου. 'Αλλά

ποίος ήτο τότε πρωθυπουργός καί δη άπό τής 7ης Νοεμ
βρίου; Καί διατί έπέμεινε, κατά τήν πρώτην μεγάλην αί

ζει τόν Δαντών λέγοντα ότι όσοι εlναι εύαίσθητοι είς

χμήν τής κρίσεως, νά γίνουν δπωσδήποτε έκλογαί, άνα

τήν συκοφαντίαν εlναι &κατάλληλοι γιά τήν πολι

σταλείσης οϋτω σχεδόν έπί δίμηνον τής ύπευθύνου πολιτι

τική.

κής διαχειρίσεως τοu μεγάλου θέματος; Καί έκληρονόμη

Πάντως έγώ έτελείωσα. Καί έτελείωσα καλά. Ή

σεν έπίσης, ε{πεν δ κ. πρωθυπουργός, τό μέ;yα κακόν τών

θέσις~μου είς τήν δημοσίαν ζωήν τής χώρας δέν έχει

Συνθηκών του

παρά ένδιαφέρον ίστορικόν.

νομίας, άλλά lfς ίδωμεν τίνος «Κακου» κληρονόμος Κατέ

'Εκείνο πού εύχομαι

ήδη εl~αι νά συνετισθοiίν καθ' δδόν οί διάδοχοί μου

καί

νά 1έπιτύχουν.

Τό εύχομαι δέ διότι άγαπώ πολύ

τόν τόπον μου άλλά καί διότι ένδεχομέvη έπιτυχία

των δέv πρόκειται νά σβήση τήν ίστορία τήν δική
μου. νΑλλως ύπάρχεικίνδυνος καί αύτοί νά μεταμε
λώνται διά τήν πολιτική πού ήκολούθησαν καί δ λα

ός πού τούς έψήφισε»81 •

1959.

'Εδώ πρόκειται πράγματι περί κληρο

στη. Δέν θά έπικαλεσθώ τό γεγονός οτι κατά τήν συζήτη
σιν είς την Βουλήν, τόν Φεβρουάριον καί Μάρτιον του

1959, δ μέν άείμνηστος Σοφοκλής

Βενιζέλος ε{χε πράγματι

είπει ρητώς οτι «αί ύπογραφόμεναι συμφωνίαι ε{ναι άνε
φάρμοστοι», ένώ δ σημερινός πρωθυπουργός cδμίλησε διά
τά πλεονεκτήματα καί μειονεκτήματα αuτών χωρίς νά εϊπη
τοιουτόν τι. ν Ας μου έπιτραπή ομως νά ύποθέσω οτι τό

έσκέπτετο. Θά προχωρήσω πέραν τούτου καί θά είπω οτι
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τό έσκεπτόμεθα καί ήμείς. ·Εν τούτοις &πρεπε νά δπογρα

'Αλλά είς τάς συνθήκας τής Ζυρίχης περιείχετο καί ή

φοuν α{ Συνθήκαι έκείναι, πρώτον διότι ή κατάστασις εΙχε

άναπόφευκτος ρήξις του μέλλοντος, ή όποία ήρχισε πρό

φθάσει τότε είς δραματικόν άδιέξοδον, δεύτερον διότι ή

ήμών, τόν Δεκέμβριον.

άποτίναξις του άποικιακοu καθεστώτος ήτο αύτή καθ'

wοταν είς μίαν συνθήκην καθιεροuται δ παραλογισμός

έαυτήν βήμα σπουδαίον, εστω καί έάν τό ίδρυθέν άνεξάρτη

δτι θά κυβερνa δχι ή πλειοψηφία άλλά ή μειοψηφίά, όταν

τον καθεστώς συνεδέθη μέ δ ρους δυσκόλως έφαρμοσίμ9υς,

δρίζεται δτι μέ τήν άσκησιν του βέτο ή μειοψηφία θάμα

καί τρίτον διότι, άφ' ής θά άπέκτα ή Κύπρος άνεξάρτητον

ταιώνη τάς άποφάσεις τής πλειοψηφίας, ε{ναι βέβαιον δτι

κρατικήν δπόστασιν, πάσα περαιτέρω έξέλιξις θά ήτο δυ

ή έκρηξις &ρχεται. ΕΙναι άναπόφευκτος. -ΕΙναι άδύνατον ή

νατή, άρα καί ή έμπρακτος άπόδειξις περί του άνεφαρμό

πλειοψηφία, μέχρι τέλους, νά άνεχθή αύτήν τήν δποδού

στου ώρισμένων όρων, πρός τούς δποίους συνεδέθη ή άνε

λωσιν είς τήν έλαχίστην μειοψηφίαν. Μίαν ήμέραν θά

ξαρτησία της.

έγερθή. Αύτό συνέβη είς τήν Κύπρον. Περιέχουν αί συνθή

'Ο παρελθών Δεκέμβριος καί δ έκτοτε σημειούμενος έν

και τής Ζυρίχης αύτά τά δύο παραπτώματα: Πρώτον, τήν

Κύπρφ άγών δέν εΙναι, ώς ίσχυρίζεται δ κ. πρωθυπουργός,

άρνησιν τής' Ενώσεως διά πάvτός. Καί έπίσης τήν άναπό

άποτέλεσμα τών Συνθηκών τοu

φευκτον ρήξιν. Αύτή ή κληρονομία μάς βαρύνει καί έναν

1959,

δπό τήν &ννοιαν δτι

κατέστησαν άναπότρεπτον τήν ρήξιν. ΕΙναι άποτέλεσμα

τίον αύτής παλαίομεν».)

τής ίσχύος τών 'Ελλήνων τής Κύπρου, ή όποία έξησφαλί
σθη άκριβώς διά τοu δημιουργηθέντος μέ τάς Συνθήκας

Μετά, ήδη, τίς δηλώσεις του πρωθυπουργου, δ Π.

έκείνας άνεξαρτήτου κυπριακοu Κράτους. Τό Κράτος του

Κανελλόπουλος υπογράμμιζε σέ νέα έπιστολή του

το, διά τήν ίδρυσιν του δποίου δικαιοuται νά εΙναι δπερή

πρός τόν Κ. Καραμανλή:

φανοι ο{ ΗΕλληνες κυβερνήται του

1959 καί δ

'Αρχιεπίσκο

«Τήν κάλυψιν τής πολιτικής του

πος Μακάριος, άπέδειξεν είς τήν πρdξιν δτι ώρισμένοι

1959,

δηλαδή τών

όροι τής λειτουργίας του εΙναι άνεφάρμοστοι καί προβάλ

συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου, τήν άνέλαβα προσωπικώς

λει σήμερον

-κciί έν τij Βουλij καί μέ δύο βασικάς πρός τόν τύπον

-

πράγμα τό δποίον θά ήτο άδύνατον άνευ
μέ καθα

δηλώσεις μου- καί δή ούχί τήν κάλυψιν, άλλά τήν πλήρη

ρώς έλληνικήν ήγεσίαν καί άποκλειστικώς έλληνικήν τήν

ίστορικήν δικαίωσιν αύτών μέ τό άποστομωτικόν έπιχεί

τών Συνθηκών τοu Λονδίνου καί τής Ζυρίχης

-

νόμιμον διεθνή παρουσίαν του. 'Ο κ. πρωθυπουργός γνω

ρημα, δτι, άνευ των συμφωνιών έκείνων, δι· ών άλλωστε (δ

ρίζει άριστα ή ώφειλε νά γνωρίζη δτι ή δπ · αύτοu σήμερον

πως έτόνισα) άπετράπησαν μεγάλοι κίνδυνοι, δέν θά ήδύ

χαρακτηριζομένη «άπάρνησις τής ·Ενώσεως διά παντός»

(άλλά καί τής διχοτομήσεως θά &πρεπε νά προσθέση), ήτο

νατο νά ε{ναι σήμερον δ Μακάριος άρχηγός κράτους, καί

'δη Κυβερνήσεως άμιγώς πλέον έλληνικής (άφοu έξετοπί

ούσιαστικώς άνώδυνον συμβατικόν άντάλ

σθησαν ο{ Τοuρκοι), καί νά &χη διεθνή παρουσίαν άκρως

λαγμα, πρώτον μέν διά τήν άποτροπήν τής τότε έπαπειλου

-καί μάλιστα άκρότατα- άνεξάρτητον. Θά ίδώ πότε θji

μένης διχοτομήσεως, ή όποία, έάν έπραγματοποιείτο, θά

&λθη . ή στιγμή (αύτή ~ά συνδυασθή κατ' άνάγκην μέ άντι

έν ετει

1959 τό

άπετέλει άμετακίνητον {στορικήν πραγματικότητα, δεύτε

κειμενικά γεγονότα) πού θά πρέπει νά δψώσω, άνευ βλάβης

ρον δέ διά τήν δημιουργίαν Κράτους, τό δποίον θά είσήρ

του έθνικοu συμφέροντος, περισσότερον καί βιαιότερον

χετο, δπως καί είσήλθεν, είς τόν ΟΗΕ καί τό δποίον, μέ

τήν φωνήν μοω> 82 •

άμιγώς έλληνικήν πλέον τήν Κυβέρνησίν του, μάχεται σή~
μερον καί δίδει είς τόν ΗΕλληνα πρωθυπουργόν τήν δυνατό

τητα νά δμιλή" περί 'Ενώσεως.

10

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1964

Τήν 'Ένωσιν, έπομένως, δέν άνέστησεν δ κ. Παπανδρέ

'Ο πρώην υπουργός Συντονισμου, Π. Παπαλη

ου έκ του τάφου, δπως λίαν μετριοφρόνως λέγει, θεωρών

γούρας, &.ποκαλύπτει δτι τό πρόσφατο δάνειο δμίλου

έκείνην ώς Λάζαρον καί τόν έαυτόν του ώς Ίησοuν. Τήν

άμερικανικ&ν τραπεζών πρός τήν 'Ελλάδα, ϋψους

άφύπνισαν άπλώς

έκατ. δολλαρίων, δεκαετους έξοφλητικfjς διάρκειας

-διότι περί παροδικοu συμβατικοί)

ϋπνου έπρόκειτο- ο{ ίδιqι οί Κύπριοι άφοu κατέστησαν,

διά των Συνθηκών του

1959

καί τής είσόδου των είς τόν

ΟΗΕ, άνεξάρτητον Κράτος. ·Ο σημερινός λοιπόν πρωθυ
πουργός εΙναι κληρονόμος μεγάλου άγαθοu καί δχι κα
κοu».

[Οί δηλώσεις του πρωθυπουργου εΙχαν περιλάβει
τά &.κόλουθα:
«Περιέχουν αί συνθήκαι τής Ζυρίχης τήν άπάρνησιν
τής 'Ενώσεως διά , παντός. 'Εξηγείται τοιουτοτρόπως ή
μεγάλη δυσχέρεια νά άναστήσωμεν άπό τόν τάφον τήν
'Ένωσιν καί νά τής δώσωμεν ζωήν. Καί μολαταuτα, δυνά
μεθα νά ίσχυρισθώμεν δτι κατέστη πλέον κοινή συνε,ίδη
σις δτι μόνον ή 'Ένωσις άποτελεί καί άπονομήν δικαιοσύ

πρός

6%,

22

συνομολογήθηκε μέ δρους πού δέν έπιδέ

χονται σύγκριση μέ τούς &.ντίστοιχους δρους σειρaς
δανείων πού εΙχαν συνομολογήσει οί Κυβερνήσεις

τfjς ΕΡΕ γιά τήν έξυπηρέτηση τ&ν ~ργων υποδομfjζ
του προγράμματος δημοσίων έπενδύσεων. 'Ενδεικτι
κά &.ναφέρεται καί στά δύο υπερεικοσαετους διάρ
κειας δάνεια μέ έπιτόκιο μικρότερο &.πό

4%,

ενα γιά

τή ΔΕΗ καί ενα γιά τό Δημόσιο, τά όποία συνομολο

γήθηκαν τό

1963.

'Ανάλογες παρατηρήσεις θά διατυπώσει, λίγες
έβδομάδες άργότερα, καί δ πρώην υφυπουργός Συν
τονισμου Ι. Μπουτος, μέ άφορμή τήν υπογραφή έλ
ληνοαμερικανικfjς συμφωνίας γιά τή χορήγηση δα

νης καί έγγύησιν τής είρήνης. Ε(ς αύτό τό άποτέλεσμα &χει

νείου

δδηγήσει δ άγών τής ίδικής μας διαφωτίσεως.

του νόμου «Περί γεωργικών πλεονασμάτων)) 83 •

35

έκατ. δολλαρίων πρός τήν ·Ελλάδα, βάσει
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Ό πρωθυπουργός τοποθέτησε τόv Γ. Γρίβα έπικεφαλής τής Ά vωτάτης
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ΣτΟ ΣτΟΧΑΣτΡΟ ΤΩΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΩΝ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1964

Μέ άφορμή τίς διαδόσεις γιά διαφωνίες καί ζυ
μώσεις στούς κόλπους τής ΕΡΕ, ό Π. Κανελλόπουλος

δηλώνει δτι στά δημοκρατικά κόμματα είναι φυσικό,
καί συχνά χρήσιμο, νά μήν εχουν δλοι τήν ίδια
γνώμη γιά τά πρόσφορα μέσα πρός έπίτευξη του κοι
νου σκοπου. Σέ καμμιά δμως περίπτωση δέν εχει έκ

δηλωθεί διαφωνία μέ τή γραμμή πού χάραξε ώς άρ
χηγός, άφου ελαβε ύπόψη καί τή γνώμη των άμεσων
κοινοβουλευτικών συνεργατών του.
Οί δηλώσεις του Π. Κανελλόπουλου εγιναν μετά
τή δημοσίευση πληροφοριών γιά έσωτερική κρίση
στήν ΕΡΕ -ίδίως μετά τή διατύπωση άπό όργανα
του άντιπολιτευτικου τύπου τής ύποδείξεως νά σκλη

ρυνθεί ή στάση τής άξιω~ατικής άντιπολιτεύσεως

άπέναντι στήν Κυβέρνηση. Παράλληλα, οί κυβερνη

μίαν γνώμην, δχι έπί τής πολιτικής του κόμματος

πού είναι τής Ιδικής τοb εύθύνης, άλλά έτcί θεμάτων
τά όποία Ιδιαιτέρως μ' ένδιαφέρουν. 'Εάν άποταθώ

εlς aλλους έκ τών παλαιών συνεργατών, ήμπορεί νά
δημιουργηθούν παρεξηγήσεις καί νά προκαλέσουν,
aνευ λόγου, ζημίας. Καί γνωρίζεις έσύ πόσον έπιθυ
μώ ν' άποτρέψω παρομοίας παρεξηγήσεις καί πόσον
προσπαθώ νά ένισχύσω τήν θέσιν τοv νέου άρχηγοv

τοv κόμματος. Τήν Ιδίαν δυσχέρειαν συναντώ, δταν
έρωτώμαι άπό τούς έπισκέπτας μου, 'Έλληνας καί

ξένους, έάν έχω εΙδήσεις άπό τόν πρόεδρο. "Οπως
άντιλαμβάνεσαι, είναι κωμικόν άλλά καί έπικίνδυ
νον νά είπης δτι δέν έχομεν ούτε τήν στοιχειώδη

κοινωνικήν ή φιλικήν έπαφήν.
Ή περίπτωσις αύτή μέ ένοχλεί τοσούτω μάλλον
καθόσον δέν δύναμαι νά τήν έξηγήσω>> 84 •

τικές έφημερίδες εφθασαν νά μιλήσουν άκόμη καί

Τελικά, ό Κ. Καραμανλής άπηύθυνε ό ίδιος έπι

γιά διακοπή τών σχέσεων μεταξύ του άρχηγου καί

στολή στόν Π. Κανελλόπουλο, μέ τήν όποία καί έξέ

του ίδρυτή τής ΕΡΕ, γιά προπαρασκευή τής έπιστρο

φρασε τή λύπη καί τήν άμηχανία του γιά tή διακοπή

φής του Κ. Καραμανλή, γιά άντιηγετικές όμάδες του

κάθε άμεσης έπικοινωνίας:

Π. Πιπινέλη καί του Κ. Ροδόπουλου .

'Οπωσδήποτε, οί πληροφορίες γιά τήν έπικείμε

«'Από μακρού χρόνου διεκόπη ή έπαφή, άκόμη

καl ή κοινωνική, μεταξύ μας. Δέν σου άποκρύπτω δτι

νη έπιστροφή του Κ. Καραμανλή θά διαψευστουν

τό γεγονός αύτό μέ λυπεί βαθύτατα. 'Α.1.λά πέραν τής

καί πάλι -τή φορά αuτή άπό τό ίδιο τό περιβάλλον

λύπης, μοv δημιουργεί προβλήματα καί μέ φέρει

του ίδρυτή τής ΕΡΕ, καί μάλιστα μετά άπό έπικοινω

πολλάκις εΙς άμηχανίαν. Διότι δσον καί aν άπεχώ

νία του ίδιου μέ τόν 'Αχ. Καραμανλή.

ρησα τής πολιτικής, ύπάρχουν περιπτώσεις διά τάς

'Ανεξάρτητα δμως άπό τά δημοσιεύματα του

δποίας έχω άνάγκην εΙς κάποιον νά άπευθύνομαι.

ήμερήσιου τύπου, ή έξέλιξη τών σχέσεων του Κ.

'Εάν άποταθώ εΙς άλλον έκτός ύμών, πέραν τοv δ τι

Καραμανλή μέ τόν Π. Κανελλόπουλο συνυφάνθηκε

θά έχω άμφίβολοv τό πρακτικόν άποτέλεσμα, ύπάρ

μέ κάποιες, τουλάχιστο παροδικές, δυσχέρειες. Χω

χει πάντοτε ό κίνδυνος δημιουργίας παρεξηγήσεων.

ρίς νά φέρει στό φώς τής δημοσιότητας τήν παραμι

Τήν αύτήν δυσχέρειαν &ντιμετωπίζω καί όταν έρω

κρή έπιφύλαξη ή νά ένισχύσει όποιαδήποτε άντιηγε

τώμαι άπό έπισκέπτας μου έάν έχω εΙδήσεις σου.

τική τάση στούς κόλπους-του κόμματος καί τής κοι

'Επιθυμώ νά πιστεύω δτι τούτο όφείλεται εΙς τήν

νής γνώμης, ό Κ. Καραμανλής είχε έκφράσει, σέ

έκτασιν τών άπασχολήσεών σας καί δχι εlς παρεξη

στενούς φίλους του, τή δυσφορία του γιά τήν παρά

γήσεις, αί όποίαι άλλωστε δέν ήμπορεί καί δέν πρέ

λειψη του νέου άρχηγου του κόμματος νά τόν ένημε

πει νά ύπάρχουν μεταξύ μας»ss .

ρώσει έπί εξι περίπου μήνες. Σέ έμπιστευτική έπι
στολή πρός τόν Δ. Βέρρο, είχε χαρακτηριστικά έπι
σημάνει:

'Ο Π. Κανελλόπουλος θά σπεύσει νά άπαντήσει

καί νά δώσει tή διαβεβαίωση δτι ή πολύμηνη σιωπή
του όφειλόταν σέ ελλειψη «άνέτου καί ήρέμου ώρας»

«'Αναγκάζομαι νά σου γράψω γιά δλα αύτά διότι

πού θά του έπέτρεπε τήν άβίαστη καί έκτενή άναφο

έχασα έντελώς τήν έπαφήν μου μέ τόν κ. Κανελλό

ρά στήν τρέχουσα κατάσταση· καί κατέληγε: «Πα

πουλο. Μία έπιστολή του έπήρα πρό 6μήνου καί

ρακαλώ νά βεβαιωθής δτι -πέραν του καθαρώς ψυ

καμμίαν άπάντησιν εΙς τάς δύο έπιστολάς πού τοv

χολογικου αuτου λόγου- τίποτε άλλο δέν μέ ήμπό

άπηύθυνα έν συνεχείfl. Δέν γνωρίζω έάν τούτο όφεί

δισε νά σου γράψω» 86 ,

λεται εΙς έλλειψιν χρόνου ή εlς άλλους λόγους. Τό

Στό ίδιο χρονικό διάστημα, χωρίς νά ύπονομεύ

βέβαιον εlναι δτι μοv δημιουργεί κατάστασιν δυσά

σει σέ δποιαδήποτε περίπτωση τό εργο καί τό προ

ρεστον. Διότι καί ώς μέλος τοv κόμματος καί ώς

σωπικό κυρος του νέου άρχηγου τής ΕΡΕ, ό Κ. Κα

"Ελληvπολίτης μέ ηύξημένα δικαιώματα καί ύποχρεώ

ραμανλής θά διατυπώσει σέ έλάχιστους συνεργάτες

σεις, έδικαιούμην κάποτε ένημερώσεως, Ιδίως έπί

του, έντελώς έμπιστευτικά, τίς προσωπικές του άντι

θεμάτων συνδεομένων μέ τήν ίστορίαν μου καί τήν

λήψεις γιά τόν καθορισμό τής τακτικής τής άξιωμα

προσωπικήν μου ύπόληψιν. Ή κατάστασις δέ αύτή,

τικής άντιπολιτεύσεως καί θά έξάρει τήν άνάγκη γιά

πέραν τής προσωπικής πικρίας, μοv δημιουργεί μεγά

τήν άσκηση περισσότερο μεθοδικής καί αυστηρής

λας δυσκολίας, δ ταν έχω vά διαβιβάσω ή νά ζητήσω

κριτικής του κυβερνητικου εργου. 'Από τούς πρώ-
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τους ijδη μήνες, εύθύς μετά τήν έξαπόλυση τής συ

μέ άπόφασή της, δέχεται τήν προσφυγή του είσαγγε

κοφαντι κής σέ βάρος του έκστρατείας, δ Κ . Καρα

λέα του 'Αρείου Πάγου, Κ. Κόλλια, καί άκυρώνει

μανλής είχε έπισημάνει τήν ελλειψη σθεναρής άντι

τήν άπόφαση του ύπουργοu Δικαιοσύνης, Ν . Μπακό

δράσεως, ή όποία -κατά τήν άποψή του- κατέληγε

πουλου, γιά τήν έπιβολή πειθαρχικής ποινής έξάμη

νά άποθρασύνει περισσότερο τούς συκοφάντες 87 •

νης προσωρινής παύσεως . Τό Σ . τ . Ε . θεώρησε δτι οί

Οί άπόψεις του Κ. Καραμανλή γιά τόν τρόπο όρ

ύποδείξεις του Κ. Κόλλια γιά τό χωρισμό τής άνα

γανώσεως τής άντιπολιτευτικής άντιδράσεως άναλύ

κρίσεως στήν ύπόθεση Λαμπράκη καί οί συστάσεις

ονται παραστατικά σέ ' έμπιστευτική έπιστολή πρός

του πάνω στό θέμα τής προφυλακίσεως τών άξιωμα

τόν Δ . Βέρρο :

τικών τής χωροφυλακής δέν ήταν παράνομες, δπως

«Τά τελευταία γράμματά σου πολύ άπαισιόδοξα,
τόσο γιά τή γενική κατάσταση όσο καί γιά τήν πο
ρεία τοv κόμματος. Διαπιστώνω έπίσης ότι κατέχε

σαι άπό αίσθημα άπογοητεύσεως καί άηδίας.
Θά σοv συστήσω καί θά σέ παρακαλέσω νά πα
ραμείνης είς τήν θέσιν σου διότι γνωρίζω καλώς ότι
ή παρούσα κατάστασις όσο καί aν είναι δυσάρεστος
θά γίνη χειροτέρα έάν φύγης.
'Ο κ. Κανελλόπουλος ήμπορεί νά ύστερ ή άπό
ώρισμένων άπόψεων, άλλά άγωνίζεται -ίσως δ μό
νος- καί διασφαλίζει τήν συνοχή τοv κόμματος, ή

δποία καί ίδικήν μου άποτελεί έπιθυμίαν, άλλά καί
άνάγκην διά τόν τόπον».

άκόμη καί ή συνάντησή του μέ τόν ύποστράτηγο Μή
τσου. Δέν θεωροuνται, τέλος, παραπτώματα ή γνω
μοδότηση γιά τή δραχμή καί ή έγκύκλιός του πρός
τούς είσαγγελείς έφετών γιά τά έγκλήματα θρασύτη
τας καί βίας σέ βάρος πολιτειακών όργάνων. Πα
ράλληλα, τό Συμβούλιο Πλημμελειοδικών' Αθηνών,
μέ τό ύπ' άριθ.

άπό

6694
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Δεκεμβρίου βούλευμά

του, άπορρίπτει τή μήνυση του δικηγόρου Χρηστέα
κατά του Κ . Κόλλια γιά παράβαση τών καθηκόντων
του στήν ύπόθεση τών άνακρίσεων γιά τά γεγονότα
τής 22ας Μαίου

1963

καί γιά παρότρυνση τών δικα

στικών άνακριτικών άρχών νά παραβοuν τά καθή
κοντά τους.

'Ο άρχηγός τής ΕΡΕ, Π. Κανελλόπουλος, είχε

Παράλληλα, εδινε άπάντηση καί στήν είσήγηση

πού δ Δ. Βέρρος είχε διατυπώσει, σέ έπιστολή του

καταδικάσει τήν τακτική τής Κυβερνήσεως άπέναντι
στή δικαιοσύνη άπό τήν πρώτη έξαγγελία τής άποφά

τής 9ης Σεπτεμβρίου, σχετικά μέ τή σκοπιμότητα μι

σεως του ύπουργοu Δικαιοσύνης νά προβεί στή δίω

aς άμεσης συναντήσεως του μέ τόν Σ. Μαρκεζίνη.

ξη του είσαγγελέα τοϋ ' Αρείου Πάγου . Σέ μακρές

'Έχοντας, λίγους μήνες νωρίτερα, συντελέσει άπο

δηλώσεις του, στίς

φασιστικά στήν άποκατάσταση διμεροuς συνεργα

κυβερνητικές ένέργειες πού προσέβαλαν, δπως ύπο

σίας ΕΡΕ καί Προοδευτικών, ό Κ. Καραμανλής, χω

στήριξε , τήν άνεξαρτησία τής δικαιοσύνης, άλλά

14

'Ιουλίου

1964,

έπεσήμανε τίς

ρίς νά εχει μεταβάλει τίς θετικές διαθέσεις του, θά

καί τό κuρος τών θεσμών καί εθεταν σέ κίνδυνο τή

άντιμετωπίσει τήν πρόταση του εμπιστου συνεργάτη

γαλήνη τής χώρας.

του σέ συνάρτηση μέ τήν άνάγκη νά διατηρηθεί

πρωταρχικά ή ένότητα καί ή συνοχή τής ΕΡΕ:
«Τήν σκέψιν σου διά τό γνωστόν πρόσωπο δέν τήν

εύρίσκω ύπό τάς παρούσας συνθήκας εύτυχή.

'Η άπόφαση του άνώτατου διοικητικοu δικαστη
ρίου τής χώρας δέν θά άναστείλει τήν τάση τής Κυ

Ή

πραγματ()ποίησίς της θά προκαλέση άντιδράσεις, οί

δ ποίες θά θέσουν είς κίνδυνο ν τήν συνοχή ν τοv κόμ
ματος ή δποία, έπαναλαμβάνω, είναι πολύτιμος» 88 •

βερνήσεως νά παρέμβει στό εργο τής δικαιοσύνης.
Λίγες μόνο έβδομάδες μετά τήν άπόφαση του Συμ
βουλίου τής 'Επικρατείας, ό ύπουργός Δικαιοσύνης
θά έπιβάλει στόν Κ. Κόλλια νέα ποινή τρίμηνης

προσωρινής παύσεως . 'Όταν, έξάλλου, τό Μάρτιο

1965,

λήξει ή ποινή, θά έκδηλωθεί στούς κόλπους

'Επιγραμματικά, ό Κ. Καραμανλής θά χαρακτη

τής Κυβερνήσεως ή πρόθεση νά προβλεφθεί ή έπι

ρίσει τή στάση του σέ άπάντηση σχετικοί) έρωτήμα

βολή καί νέας ποινής σέ βάρος του είσαγγελέα του

τος του Σπ . Μαρκεζίνη, τό

1968.

«Μετά τήν άποχώρησίν μου άπέφυγα νά lχω άνά

μιξιν είς τά τοv κόμματος, διότι fίθελα νά καταστή
συνείδησις ότι ή άποχώρησίς μου έκ τής πολιτικής
ή το δριστική. Συνεβούλευσα μόνον ν' άναπτυχθή ή

'Αρείου Πάγου. Στήν πρόθεση αύτή, ή όποία έξέ
φραζε -σύμφωνα μέ δημοσιογραφικές πληροφορί
ες- τίς τάσεις τής κεντροαριστερής πτέρυγας τής
ΕΚ, άντιτάχθηκε ζωηρά μερίδα του κόμματος -κυ

ρίως ή άποκαλούμενη «όμάς Μητσοτάκη» 90 •

μαχητικότης τοv κόμματος καί πρό παντός νά έκδη

λωθή εντονος άντίδρασις κατά τής ώργανωμένης πλέ
ον κυβερνητικής συκοφαντίας»s 9 •

3

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1964

'Η όλομέλεια του Συμβουλίου τής 'Επικρατείας,

15

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1964

'Η δήλωση του Κ . Καραμανλή γιά τήν περιουσι
ακή του κατάσταση δημοσιεύεται στόν ήμερήσιο τύ
πο, δπως προβλέπεται άπό τό νόμο «περί προστασίας
τής τιμής του πολιτικοϋ κόσμου τής χώρας»:

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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ΣΤΟ ΣτΟΧΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΩΝ

«~Εχω njν τιμήν νά vποβάλω, ώς πρώην πρωθυπουργός

κ:αί vπουργός είς διαφ6ρους Κυβερνήσεις άπό του

1946
μέχρι κ:αί του 1963, τήν κατά τάς διατάξεις τών άρθρ. 2, 3
κ:αί 11 παραγρ. τοv Νόμου 4.351/1964 δήλωσιν.

1.-

~Εχω εΙς τήν κυριότητα κ:αί κατοχήν μου τά έξfjς

άκ:ίνητα:

λαίου του συμj φου Σερρών Γεωργίου Παπαγεωργίου, νο
μίμως μεταγραφέvτος.

γ. Τό

τής κωμοπόλεως Πρώτης τοv Νομοv Σερρών, έκ:τάσεως έν

συνόλφ

α. Τό

1/6 έξ άδιαιρέτου μερίδιόν μου έπί διαφόρων οΙ

κοπέδων κ:αί άγρών, κειμένων εΙς διαφόρους τοποθεσίας

29.500 τετρ. μέτρων περίπου, τό δποίον περιfίλθεν

1/6 έξ άδιαιρέτου άγρών εΙς διαφόρους τοποθε

εΙς έμέ έκ: κ:ληρονομίας του πατρός μου, έπώλησα δέ διά

σίας, εΙς τήν περιοχήν κωμοπόλεως Πρώτης τοv Νομοv

τώνvπ' άριθ. 11708/1951,11840/1951,13713/1953,13965/

Σερρών, έκ:τάσεως έν συνόλφ

δπερ περιήλθεν εΙς έμέ έκ: κ:ληρονομίας του άνευ διαθήκης

1954, /3994/1954, 15428/1955, 17021/1956, 17023/1956,
17024/1956, 19963/1957 συμβολαίων του συμjφου Σερρών

άποβιώσαντος πατρός μου.

Γεωργίου Παπαγεωργίου.

40

περίπου στρεμμάτων,

β. ΟΙκόπεδον κείμενον εΙς τήν περιφέρειαν κοινότητος
Φιλοθέης, έκ:τάσεως

Δηλώ δτι τόσον έγώ δσον κ:αί ή σύζυγός μου, πλήν

4.-

6.088 τετραγ. μέτρων περίπου, τό

τών άνωτέρω μνημονευθέντων, δέν έχομεν είς τήν κυριότη

δποίον περιήλθεν εΙς έμέ έξ άγορiiς δυνάμει του vπ, άριθμ.

τά μας άλλα άκ:ίνητα δπουδήποτε, ή έμπράγματα δικαιώμα

13892 τής 11/4/1957 συμβολαίου τοv συμβολαιογράφου

τα έπ, αvτών.

'Αθηνών "Ιωάννου Κουγκ:ούλου, νομίμως μεταγραφέντος.

τ6 οΙκόπεδον τοvτο ήγοράσθη άντί του ποσοv τών δρχ.
365.000 κ:αί εΙς τιμήν ύψηλοτέραν δλων τών παρακειμένων
οΙκοπέδων, ώς προκύπτει έκ: τών ύπ' άριθ. 9837/1955,
12662/1956, 11775! 1956, 1316/1957 κ:αί 15876/1958 συμ
βολαίων του συμβολαιογράφου 'Αθηνών Ι. Κουγκ:ούλου
κ:αί

19714/1956

του συμβολαιογράφου

'Αθηνών Παναγ.

Λαζαράτου, νομίμως μεταγεγραμμένων.
γ. ΟΙκία ν πεπαλαιωμένη ν κειμένη ν εΙς οΙκόπεδον έκ:τά
σεως

160 τετραγ.

μέτρων περίπου, ε{ς τήν συνοικίαν 'Αγί

ας Παρασκευής τfίς κωμοπόλεως Πρώτης τοv Νομοv Σερ
ρών. Ή οΙκία αύτη άvfίκ:εν άρχικ:ώς εΙς τόν πατέρα μου,

περιήλθε μετά τόν θάνατόν του εΙς έμέ κ:αί τούς λοιπούς
κληρονόμους του, πωληθείσα δέ εΙς τόν Άvτώνιον Χαϊ

μαλίδην διά του vπ' άριθ. 11713/1951 συμβολαίου του
συμj φου Σερρών Γεωργίου Παπαγεωργίου, νομίμως μετα

γραφέντος, ήγοράσθη έκ: νέου έπ' όνόματί μου vπό τών
άδελφών μου διά του ύπ' άριθ.

857! 1962 συμβολαίου του

συμj φου Ροδολείβους Ά ντωνίου Βαϊτζίδη, νομίμως μετα
γραφέντος.

2.-

Ώς μέλη τοv Οlκ:οδομικ:οv Συνεταιρισμού Βου

λευτών κλπ. «Ή Πολιτείω>, ή σύζυγός μου 'Αμαλία κ:αί

έγώ, έχόμεν δικαίωμα μεταβιβάσεως πρός ήμiiς δύο οΙκοπέ

Δέν έχομεν, ούτε άπεκ:τήσαμεν ποτέ, πλοία, ο{ασδήποτε

κατηγορίας, vπό οiανδήποτε σχέσιν κ:αί vπό ο{ανδήποτε
σημαίαν, ούτε άλλα μεταφορικά μέσα μικ:ρiiς ή μεγάλης

άξίας, πλήν ένός έπιβατικ:οv αvτοκ:ινήτου, τύπου ΟΠΕΛ
ΡΕΚΟΡΝΤ πέντε θέσεων κ:αί δέκα φορολογησίμων fππων
έπ' όνόματι τής συζύγου μου.
Δέν έχομεν χρεώγραφα πάσης φύσεως, ούτε καταθέσεις
οίουδήποτε είδους, ή λογαριασμούς είς Τραπέζας ή Νομι

κά Πρόσωπα τοv έσωτερικ:οv ή τοv έξωτερικ:οv, έκ: περισ
σού δέ δηλώ διά τής παρούσης δτι άποδεσμεύω του άπορρή

του πiiσαν τράπεζαν κ:αί πάντα όργαvισμόν έν 'Ελλάδι ή έν
τfj άλλοδαπfj.

ΏC,.αύτως δηλώ δτι τόσον έγώ, δσον κ:αί ή σύζυγός
μου, δέν έχομεν άποκ:τήσει διά πράξεως, έν ζωfj ούτε αlτίfl
θανάτου, άlfίνητα άνευ μεταγραφής τών τίτλων κτήσεως.
Ό έν 'Αθήναις οίκ:οδομΊκ:ός συνεταιρισμός Μακεδό
νων κ:αί Θρακών, λόγφ τής καταγωγής μου, ένέγραψεν ώς

μέλη αvτοv έμέ μέν κατά τό έτος

1948, τήν σύζυγόν μου δέ
έν'ετει 1952, μέ δικαίωμα άποκ:τήσεως οΙκοπέδου εΙς τήν
θέσιν Μπίλιζα-Πάρνηθος έκ:τασιν αύτοv, πλήν δμως άμφό
τεροι άπό τοv έτους

δων εΙς θέσιν Κοκ:κ:ιναρii τοv Δήμου Κηφισιiiς, έκ:τάσεως
του ένός μέν

1213 τετρ. μέτρων, του έτέρου δέ 1279 τετρ.
μέτρων, εΙς τό ύπ' άριθ. 6 οlκ:οδομικ:όv τετράγωνον lδιο
κ:τησίας τοv Συνεταιρισμού.

Μετaβολαί περιουσιακής καταστάσεως
3.- 'Από 1/4/1946 έχω πωλήσει τά έξfίς άκ:iνητα:
α. Οlκ:όπεδον έκ:τάσεως 211 τετρ. μέτρων, κείμενον έν
Σέρραις έπί τής πλατείας 'Ελευθερίας, διά τοv vπ' άριθ.

18045/1946 συμβολαίου τοv συμjφου Σερρών Γεωργίου
Φωτιάδου νομiμως μεταγραφέντος. Τό οlκ:όπεδον αvτό εl
χεν περιέλθει εΙς τήν κυριότητά μου έξ άγορiiς δυνάμει του

ύir' άριθ. ' 12718/1937 συμβολαίου του συμjφου Σερρών
Κωνσταντίνου Κατσανοv, νομίμως μεταγραφέντος.

β. Τό

1/6 έξ άδιαιρέτου μερίδιόν μου έπί μιiiς πεπα

1956 δέν έκ:άμαμε χρήσιν τούτου, άπο

ξενωθέντες αvτοv.
ΕΙσόδημα

5.- Τά έκ: πάσης φύσεως εΙσοδήματα έμοv κ:αί τής συζύ
γου μου κατά τό οlκ:ονομικ:όν έτος

1963 άνήλθον εΙς

269.335, άναλυόμενα ώς άκ:ολούθως:
α.

Έκ:βουλευτικ:fίς ~ποζημιώσεως δραχ. 132.304.

β.

'Εξ άποδοχών πρωθυπουργοί) δρχ.

γ.

'Εκ: τοv

Ταμείου

47.040.

'Ασφαλίσεως Βουλευτών δρχ.

9.991.
δ.

'Εξ εΙσοδήματος τής συζύγου μου προερχομένου έκ:

τόκων κεφαλαίων 500.000 δραχμών, τ6 δποίον ε{ναι μέρος
τής περιελθούσης εΙς αύτήν κ:ληρονομίας έξ 700.000 δρα
χμών τής κατά τό έτος 1958 άποβιωσάσης μητρός της Βι
κ:τωρiας, συζύγου 'Ανδρέου Παπανικολάου δραχ. 60.000.
Δηλώ προσέτι δτι κατά τό οlκ:ονομικ:όν έτος 1963 έφι

λαιωμένης οΙκίας μετά τής πέριξ αvτfίς περιοχής, κειμένης

λοξεvήθην εlς τήν Ζυρiχην τής 'Ελβετίας, έπί τρίμ"ηνον

έπί οΙκοπέδου έκ:τάσεως

περίπου, ύπό του κυρίου Κωνσταντίνου Γκ:έρτσ9υ.

160 τετρ. μέτρων, εΙς τήν συνοικί

αν 'Αγίας Παρασκευής τής κωμοπόλεως Πρώτης τοv Νο
μοv Σερρών. 'Η οlκ:iα αύτη, κατά τ' άνωτέρω vπό στοιχεί
ον Ιγ, ε{χε περιέλθει εlς έμέ έκ: κ:ληρονομiας τοv πατρός

μου, τήν έπώλησα δέ διά του vπ' άριθ. 11713/1951 συμβο-

6.-

Κi:ιτιόντας δέν έχομεν, ούτε έγώ ούτε ή σύζυγός

μου.

7.-

Ό πατήρ μου Γεώργιος Κωνσταντίνου Καραμαν

λής άπέθανεν τ6 1932, ή δέ μήτηρ μου Φωτεινή Γεωργίου

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΉ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

Καραμανλή άπέθανεν τό

'Απώτεροι άνιόντες έμοu

1940.

δέν εύρίσιωνται έν ζωfί.

εlναι καί εuφήμως γνωστά εις δλόκληρον τήν 'Ελλάδα, θά

"Ολγαν, σύζυγον Δημητρίου Τερζή, κάτοιιων 'Αθη

ήρκουν διά νά επιβεβαιωθή δτι α{ χορηγήσεις καλώς εγέ
νοντο . 'Εν τούτοις, πρός άποφυγήν δημιουργίας άδίκων

νών.

β.

τάλογος ούτος ελαβεν μετά ταυτα εuρυτέραν δημοσιότητα.
Τά εντιμα όνόματα των παραληπτών, πολλά τών δποίων

Τχω τούς έξής άδελφούς:
α.

Άλέξανδρον

'Αθηνών.

Γεωργίου

Καραμανλήν,

κάτοικον

"Εγγαμον μετά τής Άλίκης, θυγατρός Θωμά

Γεωργούλη.

καί ύποβολιμαίων εντυπώσεων, όφείλω νά προβώ είς μερι
κάς άνακοινώσεις επί τών σημαντικωτέρων περιπτώσεων
τάς δποίας ενθυμουμαι».

γ 'Αθηνά ν,

σύζυγον

'Αργυρίου

Ψάρρη,

κάτοικο ν

Μετά τήν άναφορά των όνομάτων τών παραλη

'Αθηνών.

δ.
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Ά ντιγόνην, σύζυγο ν Κ. Λ.ιάπη, κάτοικο ν Χαλαν

πτών καί του σκοπου γιά τόν όποίο διατέθηκαν τά

σχετικά ποσά, δ Ε. 'Αβέρωφ κατέληξε :

δρίου.
ε. Γραμμένον Γεωργίου Καραμανλή, κάτοικον Θεσσα
λονίκης, dγαμον.
στ.

'Αχιλλέα ν Γεωργίου Καραμανλή ν, κάτοικον 'Αθη

νών, dγαμον.

8.-

Πατήρ τής συζύγου μου

'Αμαλίας εlναι δ κ.

'Αναστάσιος Κανέλλου ΚανελλόΠουλος, σvvταξιοuχος
τραπεζιτικός ύπάλληλος, τής μητρός της Βικτωρίας, έπει
τα συζύγου 'Ανδρέου Γεωργίου Παπανικολάου, άποβιωσά

σης έν έτει

1958 έν

'Αθήναις.

«'Επισημαίνω δτι είς μερικάς περιπτώσεις, τάς δποίας
πλείστοι άντιλαμβάνονται εις τάς άνωτέρω γραμμάς, δυνα
τόν νά δίδωνται ήδη επιχειρήματα είς έχθρούς τής 'Ελλά

δος ή νά παραβλάπτεται ή έξυπηρέτησις συμφερόντων τής
χώρας. 'Εάν ή Κυβέρνησις πιστεύη δτι α{ τοιαυται δημό
σια ι συζητήσεις δύνανται νά συνεχισθουν καί έπεκταθουν,
έκείνη μέν θά φέρη τάς εuθύνας τών μεγαλυτέρων ζημιών,
έγώ δέ θά άποκαλύπτω δ,τι νομίζω δτι επιβάλλεται νά άπο

καλυφθή διά τήν άντίκρουσιν του σκοπίμου δσον καί άο

'Εξουσιοδοτώ διά τής παρούσης τόν κ. Κωνσταντίνον
Ε. Παπακωνσταντίνου, δικηγόρο ν καί βουλευτή ν, κάτοικο ν

ριστολόγου θορύβου, δ δποίος άποτελεί πλέον θλιβερόν
κατάντημα».

'Αθηνών, διά τήν ύποβολήν τής δηλώσεώς μου είς δι
πλούν, σύν τfί προσθήκ:rι ότι εlμαι κάτοικος 'Αθηνών έπί
τής δδοu Καρνεάδου

24

Γηροκομείου), διαμένων προσωρινώς είς Παρισίους μετά
τής συζύγου μου

(6,

24

ΔΕΚΕΜ~ΡΙΟΥ

1964

(τής ένορίας 'Αγίου Νικολάου

Bouleνard

Maillot)».

Δημοσιεύεται στόν ήμερήσιο τύπο ή έπιστολή
πού ε{χε άποστείλει δ Κ. Καραμανλής στόν Κ. Πα
πακωνσταντίνου, μέ ήμερομηνία

17

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1964

[βλ. παραπάνω, σελ.

Τό πρωθυπουργικό αύτοκίνητο, τύπου «Κράυσ
λερ», προορισμένο, σύμφωνα μέ τή γνωστή κυβερνη

τική έξαγγελία, νά έκποιηθεί σέ πλειοδοτικό διαγω
νισμό γιά νά κτισθουν άπό τό προϊόν τής διαθέσεώς

του σχολεία, προσφέρθηκε σέ δημοπρασία του ΟΔΙ
ΣΥ μέ τιμή έκκινήσεως

350.000,

καταβλητέες σέ

10

μηνιαίες δόσεις. Κανείς δμως άγοραστής δέν φάνηκε

διατεθειμένος νά καταβάλει τό παραπάνω ποσό καί ή
μοναδική προσφορά περιορίστηκε σέ

150.000

δρχ.

'Η δημοπρασία, δπως άναγγέλθηκε άπό κυβερ
νητική πηγή, θά έπαναληφθεί.

30

'Ιουνίου

1964

143].

'Η πρωτοβουλία τής δημοσιεύσεως άναλήφθηκε
άπό τόν Κ. Παπακωνσταντίνου, ώς άντίδραση στό
κυμα των συκοφαντικών έπιθέσεων πού ε{χε έξαπο
λυθεί άπό κυβερνητικά οργανα καί άπό έκπροσώ
πους τής άκρας 'Αριστερaς. ·Η άποκατάσταση τής

άλήθειας, μέσα άπό τήν προβολή των άντικειμενι
κών γεγονότων, ετεινε, καί άπό τίς συνθήκες αύτές,

νά άποτελέσει πέρα άπό πολιτική πράξη καί έπιβε
βλημένο fιθικό χρέος.
Ταυτόχρονα μέ τό κείμενο τής έπιστολής, δ Κ .

Παπακωνσταντίνου εδωσε στή δημοσιότητα καί τήν

17

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1964

άκόλουθη δήλωση:

Μετά τή δημοσίευση, άπό δημοσιογραφικό ορ

«Έπιστρέψας έκ Κορινθίας διεπίστωσα μέ άπογοήτευ

γανο τής άκρας άριστερaς, του καταλόγου χορηγή

σιν πρόθυμον συμπαράστασιν είς τάς στήλας πολλών εκ

σεων του ύπουργείου 'Εξωτερικών γιά άπόρρητες

τών προσκειμένων πρός τήν Κυβέρνησιν έφημερίδων εις

έθνικές ύπηρεσίες, δ πρώην ύπουργός Ε. 'Αβέρωφ

τήν θλιβεράν προσπάθειαν έπιστροφής εις άπαραδέκτους

Τοσίτσας, σέ μακρές δηλώσεις του, άνέλυσε τούς

μεθόδους, έπί τφ σκοπφ μειώσεως τής έντυπώσεως, ή

σκοπούς τής διαθέσεως των σημαντικότερων άπό τά

όποία προεκλήθη έκ τής δηλώσεως τής περιουσιακής κα

ποσά αύτά, άφου έπεσήμανε προεισαγωγικά:

ταστάσεως του ίδρυτου τής 'Εθνικής Ριζοσπαστικής 'Ενώ
σεως.

«'Απογευματινή έφημερίς τής άκρας άριστερaς έδημο

'Αντιλαμβάνομαι δτι δ κ. Κων. Καραμανλής, έμμένων

σίευσε χθές άπόρρητον κατάλογον, γνωστάς έκθέσεις άνω

ι;ις τήν γραμμήν του, δέν πρόκειται νά άπαντήση εις αίτιά

τέρων δικαστικών, καί παραθέτουσα όνόματα καί άντί

σεις, αί όποία ι καί δικαστικώς άκόμη fιλέγχθησαν ώς άβά

στοιχα ποσά, ώμίλησε περί «ένός δλοκλήρου κόσμου άπα

σιμοι.

καλυπτομένου τροφίμου τών μυστικών κονδυλίων». ·Ο κα-

Νομίζω δμως δτι ή νέα έκδήλωσις επιβάλλει νά γνωσθή
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άπό δλόκληρον τόν έλληνικόν λαόν δτι, άκριβ&ς ή με

Νόμος έγένετο διά νά τεθή τέρμα είς τήν aνεύθυνον

λαγχολική διαπίστωσις περί έπικρατήσεως των μεθόδων

σκανδαλοθηρίαν· δ Καραμανλής, συμμορφωθείς μέ

τούτων εις τήν πολιτικήν ζωήν τής χώρας, άπετέλεσε τόν

τόν Νόμον, ύπέβαλε τήν δήλωσίν του. 'Όποιος εχει

βασικόν λόγον τής άποχωρήσεώς του άπό τήν πολιτικήν.

Πρός τοϋτο, παραδίδω εtς τήν δημοσιότητα έπιστολήν
τοϋ παλαιοϋ μας 'Αρχηγοϋ, γραφείσαν έξ άφορμής τής
κατά τό θέρος όργανωθείσης έναντίον του έπιθέσεως. Φο

βοϋμαι, βεβαίως, δτι θά τόν δυσαρεστήσω, θεωρώ, δμως,
τοϋτο ώς έπιτακτικήν ύποχρέωσιν».

νά κάμη παρατηρήσεις έπ > αvτής, όφείλει ν> aποτα
θή έκεί δ που δρίζει δ Νόμος, aντί ν' aσχημονή

aνευθύνως» 92 .
Καί στόν Δ. Βέρρο, έπικριτή τής δημοσιεύσεως,
δ Κ. Καραμανλής θά άντιπαρατηρήσει:

Σέ έπιστολή του πρός τόν ίδιο τόν Κ. Καραμαν

«Στήν δευτέρα έπιστολή σου, aσχολείσαι μέ τήν

λή, δ Κ. Παπακωνσταντίνου θά άναλύσει, τήν ίδια

πρός Παπακωνσταντίνου ίδική μου. Δέν γνωρίζω έάν

if κακώς,

aκαίρως

if έπικαίρως,

ήμέρα, τούς λόγους πού τόν ε{χαν ώθήσει νά άναλά

καλώς

βει τήν πρωτοβουλία τής δημοσιεύσεως:

δημοσιότητα. 'Εκείνο δμως πού μου προκαλεί aπο

έδόθη εlς τήν

ρίας, εlναι ή κατηγορηματική σου διαπίστωσις δτι
«'Ενώ δλοι εΙχον έκτιμήσει τό ούσιαστικόν περιεχό
μενον τής κατατεθείσης δηλώσεως βάσει τοϋ τελευταίου
νόμου, άπό τινων ήμερων έξετράφη νέα έπίθεσις άπό τούς
κύκλους τής «'Ελευθερίας» μέ δργανον κάποιον Χατζηαν

δρέου, άπειλοϋντα καί τήν ύποβολήν μηνύσεως. Περίπου
δλόκληρος δ κυβερνητικός τύπος έπανήλθεν εtς τάς άθλί

lβλαψε. Διατί lβλαψε; Καί ποιόν lβλαψε; 'Εάν έννο

ής δτι lβλαψε έμένα πολιτικώς, μου εlναι aδιάφο
ρον. 'Εκείνο πού μ

'

ένδιαφέρει περισσότερον ε{ναι

ή ύπόληψίς μου καί ή ίστορία μου, διά τά όποία

δμως, δπως ξέρεις, έλάχιστοι ένδιαφέρθηκαν. Διά νά

ας μεθόδους τοϋ παρελθόντος . 'Έκρινα τότε δτι έπρεπε νά

τό έκτιμήσης αvτό δέν lχεις παρά νά ένθυμηθής τή

δοθή άνευ άναβολής πρός δημοσίευσιν ή έπιστολή σας,

συμπεριφορά σου, δ ταν κάποτε έπεχείρησαν, καί μά

άφοϋ ή τυχόν έναρξις τής διαδικασίας τοϋ νόμου θά καθί

λιστα κατά τρόπον aνόητον, νά θίξουν τήν ίδικήν

στα άδύνατον τήν δημοσίευσιν οίασδήποτε εtδήσεως ή

σου ύπόληψιν. 'Η έπιστολή αvτή, δταν έγράφη, δέν

πληροφορίας ... 'Η άπήχησις ύπήρξεν άρίστη. Τό κείμενον

προωρίζετο διά τήν δημοσιότητα. ΥΑλλως θά εlχε

τής έπιστολής καί οί άναφερόμενοι λόγοι τής άποχωρή

διαφορετικό περιεχόμενο. Ή έπανάληψις δμως του

σεως άπό τήν πολιτικήν άποτελοϋν τό γενικόν θέμα των
σημερινών συζητήσεων, δμοφρόνων καί άντιφρονούντων» .

Στή συνέχεια, δ Κ. Παπακωνσταντίνου έπεξηγεί
ότι δέν είδοποίησε τηλεφωνικά τόν Κ. Καραμανλή
γιά τήν πρόθεσή του, έπειδή εχει λόγους νά πιστεύει
«ότι παρακολουθοϋνται αί τηλεφωνικαί άνταποκρί
σεις»91.

'Ο ίδρυτής τής ΕΡΕ, μέ έπιστολή πού άπηύθυνε
στόν Κ. Παπακωνσταντίνου, έπεδοκίμασε τήν πρω

. τοβουλία

του:

δημοσίευσιν. Καί νομίζω δτι aπό τής aπόψεως καί
εlδικώς αvτής ύπήρξε χρήσιμος. ΤΗτο aνάγκη νά γί
νη κάποτε μία σοβαρά καί πειστική aντίδρασις κατά

του όργανωμένου καί aδίκου διασυρμου μιiiς παρατά

ξεως δλοκλήρου.
'Εσύ γνώριζες μέ πόση ν έντιμότητα καί μέ ποίαν

αvτοθυσίαν ύπηρέτησα τόν τόπο μου. Ξέρεις έπίσης
δτι εlς aντάλλαγμα ύπέστην καί ύφίσταμαι κακομε
ταχείρισιν έξ δλων τών πλευρών. Φρονείς δτι δέν

«Δέν ήμπορώ νά έκτιμήσω τά aποτελέσματα τής
δημοσιεύσεως τής έmστολής μου· φρονώ δμως δτι

όρθώς ένήργησες. Μου εlναι aδιάφορον έάν ή έπι
στολή μέ lβλαψε, δπως μερικοί φαίνονται νά πιστεύ
ουν. 'Εκείνο πού μ

συκοφαντικου θορύβου κατέστησεν aναγκαίαν καί

έπίκαιρον, κατά τήν κρίσιν του aποδέκτου της, τήν

'

ένδιαφέρει περισσότερον εlναι

ή ύπόληψίς μου καί ή ίστορία μου, διά τά όποία,
δπως ξέρεις, έλάχιστοι ένδιαφέρθηκαν. Νομίζω δέ
δτι aπό τής aπόψεως αvτής ή ένέργειά σου ύπήρξε
χρήσιμος.

Κάποτε κάποιος θά lπρεπε νά aντιδράση κατά
τών χυδαιοτήτων τής Κυβερνήσεως καί νά πή ιδρι
σμένας πικράς aληθείας, διά νά προστατεύση τουλά
χιστον τήν ίστορίαν aπό τήν πλαστογράφησιν.

Εvχαριστώ καί πάλιν διά τίς φροντίδες σου καί
σέ παρακαλώ νά τίς συνεχίσης.

lχω καί έγώ, aνεξαρτήτως πολιτικής σκοπιμότητος,
τό δικαίωμα τής aμύνης;»93

'Η δημοσίευση τής έπιστολής εδωσε λαβή σέ διά
φορες φήμες γιά έπάνοδο τοϋ Κ. Καραμανλή, άνάμι

ξή του στήν πολιτική ζωή, κλπ. τίς φήμες αύτές δια
ψεύδει κατηγορηματικά δ ίδιος δ Κ. Καραμανλής σέ
έπιστολή του πρός τόν Κ. Τσάτσο: «Μέ ήνώχλησε
δμως ή διαπίστωσίς σου δτι ένεθάρρυνε (ή δημοσι
ευθείσα έπιστολή) τήν έντύπωσιν δτι θά έπανέλθω
εlς τήν πολιτική ν. Διότι αvτό δέν εlναι μέσα εlς τάς
προθέσεις μου... )) 94 .
'Η διαυγής περιουσιακή δήλωση, σέ συνδυασμό

μέ τή δημοσίευση τής έπιστολής τοϋ Κ. Καραμανλή
πρός τόν Κ. Παπακωνσταντίνου, θά συντελέσει ώστε

ένοχλήσουν έκ νέου, θά

νά ύποβαθμισθεί άπό κάθε aποψη ή σκανδαλοθηρική

πρέπει νά τερματίσετε τήν συζήτησιν μέ μίαν βρα

κυβερνητική έκστρατεία σέ βάρος τοϋ ίδρυτή τής

χείαν δήλωσιν ή όποία θά λέγη περίπου τά έξής: 'Ο

ΕΡΕ.

Νομίζω δέ δτι, έάν μ

'
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Αύγούστου

UΕνα μήνα μετά τήν έκπνοή τi'jς προθεσμίας γιά
κή δήλωση του Κ. Καραμανλή, δ Κ: Παπακωνσταν

ρηνται η δη προφυλακισμένοι οί ι. Σπυρίδων Γκοτζαμά

γραμμίσει τό γεγονός δτι κανείς τελικά δέν προσέ

νης,

βαλε τήν έγκυρότητα τi'jς δηλώσεως, θά τονίσει τόν

4.

3.

'Εμμανουήλ Κα

Ξενοφών Γιοσμάς.

ένώπιον ήμών τίj 30-5-ι964 ύπομνήματι των έκτων πολιτι

{δρυτi'j τi'jς ΕΡΕ, άνίκανους νά ύποστηρίξουν μέ τή
άνεύθυνες

'Εμμανουήλ 'Εμμανουηλίδης,

'Επί τούτοις γνωρίζομεν 'Υ μίν δτι έν τ φ έγχειρισθέντι

.

ρύβου καί θά στιγματίσει fιθικά τούς άντιπάλους του
τίς

2.

πελώνης, καί

άνεύθυνQ καί συκοφαντικό χαρακτήρα του δλου θο

διαδικασία

ή όποία καί έπεσήμαινε είσαγωγι

«'ΕΚ τών κατηγορουμένων τής ύποθέσεως ταύτης, εu

τίνου, σέ άνακοίνωσή του πρός τόν τύπο, θά ύπο

νομότυπη

1964,

κά τά άκόλουθα:

τήν ύποβολή παρατηρήσεων πάνω στήν περιουσια

κώς έναγόντων Δήμητρας χήρας Γρηγορίου Λαμπράκη καί

κατηγορίες

Γεωργίου Τσαρουχά, κατονομάζονται ώς ύπεύθυνοι ήθικοί

τους 95 •

αυτουργοί των έγκλημάτων τής 22-3-ι963 ό τέως πρωθυ

πουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής, οί τέως ύπουργοί

28

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Κωνσταντίνος Τσάτσος, Δημήτριος Μακρής κ.ι'i. πρόσω

1964

πα, έν συνόλω ι6, έκτων όποίων δμως μόνο δύο, ό ύποστρά

Δεκαεννέα μi'jvες μετά τό θανάσιμο τραυματισμό

του Γρ. Λαμπράκη, δημοσιεύεται τό ύπ' άριθ.

τηγος Κωνσταντίνος Μήτσου καί ό συνταγματάρχης Ευθύ
μιος Καμουτσής, εΙχον ά.πό προτέρου χρόνου ά.ποκτήσει

1128

βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσ-

.

σαλονίκης. Τό κείμενο του βουλεύματος διατάσσει
τή διατήρηση τi'jς ίσχύος «τών ύπό του άνακριτου Γ'

τμήματος

Θεσσαλονίκης

έκδοθέντων ένταλμάτων

προφυλακίσεως» κατά τών ένεχομένων στήν έγκλη
ματική ένέργεια· καί, παράλληλα, ύπογραμμίζει:

«Κατ' άρχήν σημειοϋμεν δτι ή έμπεριστατωμένη 'αί
λεπτομερεστάτη άνάκρισις ήτις διεξήχθη καί πρό τοϋ δια
τάσσοντας συμπληρωματικήν άνάκρισιν ύπ' άριθ. ι67 βου
λεύματος ύμών καί μετά τήν ~κδοσιν τούτου, ουδέν άπολύ
τως στοιχείον έπιβαρυντικόν συμμετοχής καθ' οίονδήποτε
τρόπον εiς τάς διωκομένας πράξεις έμφανίζει διά τόν τέως
πρόεδρον τής Κυβερνήσεως Κ. Καραμανλήν, τούς τέως

ύπουργούς Τσάτσον, Μακρήν, Τριανταφυλλάκον καί Γε
ροκωστόπουλον καί διά τούς λοιπούς τούς άναφερομένους
άνωτέρω καί φερομένους διά τοϋ ύπομνήματος (τής Δ.

Λαμπράκη καί τοϋ Γ. Τσαρουχά) ώς ήθικούς αυτουργούς.
Μακραί καταθέσεις καί λεπτομερείς, προσώπων μή φίλα

προσκειμένων πρός τήν πολιτικήν παράταξιν ταύτην, ου
δεμίαν μνείαν ποιοϋνται περί αυτών καί περί συμμετοχής
των είς τάς πράξεις ταύτας».

Συμπερασματικά, (σελίδα

396):

«'Επομένως καί τό Συμβούλιον (τών Πλημμελειοδι
κών), άναφερόμενον κατά τό σημείον τοϋτο είς τάς όρθάς
καί νομίμους σκέψεις τής εισαγγελικής προτάσεως, κρίνει
δτι όρθώς ύπό τοϋ άνακριτοϋ Σαρτζετάκη δέν ένεργήθη
κατά των ρηθέντων προσώπων (δηλαδή τοϋ Κ. Καραμανλή
καί τών συνεργατών του), μ ή προσλαβόντων τήν ίδιότητα

τοϋ κατηγορουμένου, άνακριτική τις πράξις, δέν εύρίσκει
δέ νόμιμον περίπτωσιν δπως διατάξη περαιτέρω ά.νάκρι
σιν»96.

0{

τήν ίδιότητα κατηγορουμένου εiς τήν προκειμένην ύπόθε
σιν καί ε{χον μάλιστα προφυλακισθή.
Κατά τών λοιπών δμως δέκα τεσσάρων

(14)

προσώπων,

τά όποία έν τφ ώς εϊρηται ύπομνήματι μνημονεύονται ώς
«ήθικοί αυτουργοί των έγκλημάτων τής 22-5-ι963», έκ τής

ένεργηθείσης ά.νακρίσεως οuδέ τό έλάχιστον ίχνος vπο
νοlας προέκυψε, έφ' δσον ουδαμοϋ μνημονεύονται καί έξ
οuδενός άπολύτως στοιχείου τοϋ συγκομισθέντος άνακρι
τικοϋ ύλικοϋ φέρονται τά πρόσωπα ταϋτα ώς δπως δήποτε
συνδεόμενα πρός τά ώς άνωτέρω έγκλήματα. 'Ετέρωθεν

καί τά έν τφ αύτφ ύπομνήματι μνημονευόμενα πραγματικά
περιστατικά, καί άληθή έτι vπολαμβανόμενα, εlς οuδεμίαν
άπολύτως συνάρτησιν ή σχέσιν άπό άπόψεως κατά νόμον
χωρούσης ποινικής άξιολογιjσεώς των εuρηνται πρός τά
έφ' ών ένηργήθη παρ' ήμών άνάκρισις, έγκλήματα. Οuτω,
ύπό

ποίας

περιστάσεις

έματαιώθη

προγραμματισθείσα

φοιτητική συγκέντρωσις, η πώς ά.νασυνεστήθη καί ύπό
ποίων ένισχύθη ό Σύνδεσμος 'Εθνικοφρόνων 'Ελασιτών η

ή όργάνωσις ΠΑΟ η πώς έσχολιάσθησαν τά γεγονότα τής

22-5- ι 963

έν σήματι ένός συνταγματάρχου τοϋ ΓΕΣ πρός

τό στράτευμα, η ποία ύπήρξεν ή στάσις τοϋ διευθυντοϋ τοϋ
πολιτικοϋ γραφείου τοϋ τότε πρωθυπουργοϋ ~ναντι κατη
γορουμένου δι' έπεισόδια κατά τά έγκαίνια τοϋ έκλογικοϋ
κέντρου τής ΕΔΑ έν Αiγάλεω 'Αθηνών τίj ι4-ιΟ-ι96ι, η τά

έπεισόδια εiς βάρος τοϋ Λαμπράκη κατά τήν πορείαν είρή

νης έκ τοϋ Τύμβου τοϋ Μαραθώνος, η πώς συνέβη ~αί
εύρέθη ό κατηγορούμενος 'Εμμανουήλ Έμμανουηλίδης

συμπορευόμενος μετά των βασιλέων κατά παλαιάν έν Τρι
ανδρί~ Θεσσαλονίκης έπίσκεψίν των, η τό δτι ό τέως γε
νικός γραμματεύς τοϋ ύπουργείου Βορείου 'Ελλάδος 'Ιω
άννης Χολέβας προήδρευσε συσκέψεως στελεχών τοϋ έν
κοινότητι 'Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης παραρτήματQς

τοϋ κόμματος τής ΕΡΕ, πάντα ταvτα προδιjλως τυγχάνουσι

σχετικές πράγματι είσαγγελικές προτάσεις

καί τό τελικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελει- ·
οδικών Θεσσαλονίκης άναφέρονταν στίς βασικές
διαπιστώσεις πού ε{χαν προκύψει fjδη στήν άρχική
άνακριτική φάση. Είδικότερα, δ άνακριτής Χ. Σαρ
τζετάκης ε{χε συνοδεύσει τά στοιχεία πού συνέλεξε

τελείως άδιάφορα, άπό άπόψεως δικαστικής καί δή ποινι
κής των άξιολογήσεως, πρός τά έγκλιjματα τής 22ας Μαί
ου

1963.

'Εντεϋθεν καί πάς ύφ' ήμών ~λεγχος τής ά.ληθείας

των άσχέτων πρός τήν ά.νακρινομένην ύπόθεσιν ώς ι'iνω
περιστατικών έκρίθη πάντη περιττός καί δέν θά συνετέλει
εί μή είς τήν ά.δικαιολόγητον περί τήν περαίωσιν τής ύπο
θέσεως καθυστέρησιν.

γιά τήν ύπόθεση μέ γραπτή άναφορά πρός τόν Εί

'Εφ' δσον, λοιπόν, τά έν τφ ύπομνήματι τούτφ πρα

σαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, τήν 8η

γματικά περιστατικά καί ά.ληθή ύπολαμβανόμενα, ουδέν
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σημαίνουσι, δ έν αύτφ έκφερόμενος χαρακτηρισμός ώς

μετά τήν εκδοση τοϋ βουλεύματος τοϋ Συμβουλίου

ήθικών αυτουργών των έγκλημάτων τής

Πλημμελειοδικ&ν:

πρόσθεν δέκα τεσσάρων

(14)

22-5-1963

των ώς

προσώπων παρίσταται ώς μή

προσήκων. Τοuτο ένισχύεται καί έκ τής θέσεως τήν δποίαν

«Νομίζω ότι δέν έγένετο άπό μέρους μας ή έπιβε

ελαβεν η έκ των ύποβαλόντων τό . ώς εϊρηται ύπόμνημα

βλημένη άντίδρασις έξ άφορμής του βουλεύματος

πολιτικώς ένάγουσα Δήμητρα Λαμπράκη διά του ύπό

1964,

4-6-

Θεσσαλονίκης. 'Ο Παπανδρέου ψευδόμενος, έν γνώ

έν τij δικογραφία εύρίσκομένου, νεωτέρου αύτοτε

σει, κατέστησε τήν ύπόθεσιν Λαμπράκη μέγα πολι

λοvς ύπομνήματός της, έκθέτουσα έν αυτφ δτι τό πρώτον
ύπόμνημά της δένε{ χε τήν ύφήν μηνύσεως κατά συγκεκρι
μένων ή άγνώστων προσώπων καί οϋτως άφισταμένη έκ
των πραγμάτων του χαρακτηρισμοί) ώς ήθικών αυτουργών

των έν λόγω

14

προσώπων» 97 •

τικόν θέμα, έδυσφήμησε τήν 'Ελλάδα είς τό έξωτε
ρικό καί έστήριξε κατά τό fjμισυ τόν άνένδοτο άγώνα
σ' αvτήν.
'Εδημιούργησε τό κλίμα «Λαμπράκη» καί κατέ

στη δ ίδιος πατήρ τών Λαμπράκηδων, τούς δποίους

Στίς 14 'Ιουλίου 1965, έξάλλου, μέ τό ύπ'
113/1965 βούλευμα τοϋ Συμβουλίου Έφετ&ν

άριθ.

καί καλύπτει μέ δηλώσεις. τΗτο τόσον έκτεθειμένος

Θεσ

πολιτικώς καί ήθικώς έπί τής ύποθέσεως αvτής ώστε

σαλονίκης, θά άπορριφθεj η εφεση πού ε{χαν άσκή

νά άναγκασθώ νά του πώ «ότι θά έντρέπεται είς όλην

σει οί πολιτικ&ς ένάγοντες τοϋ ύπ' άριθ.

του τήν ζωήν διά τή γνωστή του δήλωσιν».

1128/64

βουλεύματος τοϋ Συμβουλίου Πλημμελειοδικ&ν. Τό

'Ιδού διατί νομίζω ότι δέν έγένετο χρήσις τής

Συμβούλιο 'Εφετ&ν, άπορρίπτοντας μετά καί άπό τή

εύκαιρίας. Θά μπορουσα νά πώ τό ίδιο καί διά τήν

σχετική πρόταση τοϋ είσαγγελέα, Π. Δελαπόρτα, τό

περίπτωσιν του κ. Κάλλια καί του άπροσχηματίστως

σκεπτικό τής έφέσεως, θά άναφέρει στό κείμενο τοϋ

κομματιζομένου άντεισαγγελέως του

βουλεύματος, άνάμεσα στά άλλα, καί τά έξής:

"Οπως θά ένθυμείσαι, κάποτε εlχε δημιουργηθή ένα

Άρ. Πάγου.

φαιδρό θέμα μέ τόν κ. Κατσάκο καί μiiς έτρέλλαναν.

«" Απαξ

δμως καί παρά τήν τόσην σχολαστικήν διύλι

Γιατί δέν έπωφελείσθε τών εύκαιριών πού δίδουν διά

σιν τής ύποθέσεως, ύποστάσαν, μετά τό βούλευμα, τό διατά

νά κάμετε συγκρίσεις τής ίδικής μας πολιτικής στόν

ξαν τήν περαιτέρω άνάκρισιν, διπλήν άπόσταξιν ε{ς τόν

τομέα τής δικαιοσύvης;»99

c'iμβωνα τής άνακρίσεως, ουδέ πόρρωθεν τό πλέον άπειρο
ελάχιστον μόριον ποινικής ευθύνης ε{ς βάρος τινός των έν

τφ ύπομνήματι τής 30ης Μα"ίου

1964

(σ.σ . τής χήρας του

Γ ρ. Λαμπράκη) άναφερομένων ώς ήθικών αυτουργών προ

σώπων, κατ' έξοχήν δέ του προέδρου τής τότε Κυβερνή
σεως Κωνστ . Καραμανλή καί των μελών τής τότε Κυβερνή

'Αργότερα, μέ τήν εύκαιρία σχετικοϋ γραπτοϋ
έρωτήματος τοϋ συγγραφέα καί δημοσιογράφου Γ.
Ρούσσου, δ Κ. Καραμανλής θά προβεί στόν έπι
γραμματικό χαρακτηρισμό τής ολης ύποθέσεως:

σεως, μετά τό έπακολουθήσαν ύπόμνημα τής Sης 'Ιουνίου

«Πρόκειται γιά ένα. {στορικό ψευδος, τό μεγαλύ

τής πολιτικώς έναγούσης Δήμητρας Λαμπράκη άνακαλού

τερο ψευδος τής νεοελληνικής iστορίας. Προdβάλ

σης ουσιαστικώς τό προηγούμενον διά τής έπεξηγήσεως
δτι μόνον πληροφοριακόν χαρακτήρα ένείχεν τό πρώτον

καί ουχί τοιοuτον μηνύσεως, άποκειμένου είς τήν δικαιο
σύνην νά κρίνη έάν προκύπτη ένοχή καί κατά τίνος, ευλο

γώτατα δέν άπηγγέλθη κατηγορία έναντίον τινός των προ
σώπων τούτων.>>

( .. . )

«Πώς καί διατί ήδη αί πολιτικώς ένάγουσαι

λει καί τήν κοινή λογική δποιαδήποτε ύπόνοια δτι
μπορουσε δ θάνατος του Γρηγόρη Λαμπράκη νά

ήταν

προγραμματισμένη

έγκληματική

ένέργεια.

Πρώτον, γιατί aν ύπήρχε δποιοδήποτε σχέδιο κατά
τής ζωής του Λαμπράκη

-

τόν δποίο, aς σημειωθεί,

έγώ άγνοουσα καί σάν πρόσωπο

-

κανείς δέν θά

γνωσιομαχοuσαι έπανέρχονται έπί του ζητήματος έν τij

διενοείτο νά χρησιμοποιήσει έναντίον του τό πιό

έφέσει των, μέ διαφανή τόν σκοπόν νά παραμείνη ή ύπόθε

&πρόσφορο μέσον διά νά έπιτύχει τόν σκοπό του,

σις ε{ς τήν άνάκρισιν καί νά έπανέλθωμεν οϋτω είς τάς

κάτω άπό τίς πιό &πρόσφορες συνθήκες διά μιάν έγ

Questiones-Perpetuae του

άρχαίου Ποινικοu Ρωμαϊκοu Δι

κληματική ένέργεια. Καμμιά πιθανότητα δέν εlχε νά

καίου, δέν ε{μαι άρμόδιος νά κρίνω. 'Εκείνο τό όποίο δύ

έπιτύχει μιά τέτοια έγκληματική ένέργεια, πού έγινε

ναμαι νά εισηγηθώ πρός ύμaς ε{ ναι δτι, ενεκεν των άνωτέ
ρω λόγων, αί πολιτικώς ένάγουσαι δέν εχουν δικαίωμα έφέ
σεως κατά του βουλεύματος (σ.σ. των Πλημμελειοδικών)

ώς πρός τό κεφάλαιον τοuτο κατά τά συνδυασμένα liρθρα

476 καί 480 του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας καί δέον ώς
έκ τούτου ή εφεσις κηρυχθή άπαράδεκτος» 98 •

μέ τρίκυκλο καί στό κέντρο τής πόλεως, ύπό τά όμ
ματα χιλιάδων άνθρώπων. νΑ ν ύπήρχε κάποιος πού

ήθελε νά σκοτώσει τόν Λαμπράκη, θά εlχε πολλούς
άλλους, πιό εύκολους, πιό άποτελεσματικούς καί πιό
άσφαλείς τρόπους. Πρέπει νά ύπενθυμίσω δτι έγώ,
μόλις έμαθα τό συμβάν, έστειλα άεροπλάνο διά νά

'Η ήθική δικαίωση τοϋ Κ. Καραμανλή ήταν η δη

φέρω άπό τήν Εvρώπη κορυφαίους είδικούς, πού

άπόλυτη καί δ πολιτικός άντίκτυπος άπό τό γεγονός

άγωνίσθηκαν μαζί μέ τούς άλλους γιατρούς διά νά

θά Όφειλε νά ε{ναι σημαντικός. Μέ βάση αuτή τή

σώσουν τόν Λαμπράκη. νΑρα, όσα έχουν γραφεί καί

γενική διαπίστωση, δ ίδρυτής τής ΕΡΕ παρατηροϋσε,

λεχθεί μέ σκοτεινά ύπονοούμενα δι' αvτή τήν ύπό

σέ έπιστολή πρός τόν Κ . Παπακωνσταντίνου, εύθύς

θεση εlναι τερατώδεις άνοησίες- καί κακόβουλες.
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Γιατί διατυπώνονται έν γνώσει τής άναληθείας τους.

μπρούκου, γ. διευθυντου ύπουργείου Συντονισμοu,

νΑλλωστε, έπί τής όλης ύποθέσεως άπεφάνθη έπί

καθώς καί κατά παντός συναιτίου. Είδικότερα, ή πρό

Κυβερνήσεως τοί5 Κέντρου ή δικαιοσύνη, ύστερα

ταση έπικαλούνταν τό δικαίωμα τής Βουλής «νάκα

άπό έξονυχιστική διευρεύνηση. Καί άποκατέστησε

τηγορή τούς ύπουργούς ένώπιον του δριζομένου έν

τήν άλήθεια. Μάλιστα δ ίδιος δ άνακριτής Σαρτζετά

αύτώ Είδικου Δικαστηρίου κατά τούς περί εύθύvης

κης εlχε άποκλείσει κάθε περίπτωση εύθύνης διά

τών ύπουργών νόμους», καί παρέπεμπε στούς ίσχύ

πολιτικά πρόσωπα. Τό μόνο πού μπορεί νά θεωρηθεί

οντες νόμους ΦΠΣΤ καί ΧΕ του

βέβαιον άπ' όλη αύτήν τήν ύπόθεση, τήν όποία κακό

τούς δποίους «ένώπιον του Είδικου Δικαστηρί9υ κα

βουλα οί άντίπαλοί μου θέλησαν νά τήν φορτώσουν

τηγορείται ό ύπουργός, όστις κατά τήν ένέργειαν

στήν Κυβέρνησή μου, εlναι ότι ώρισμένοι τραμποί5-

τών έαυτοu καθηκόντων, έκ προθέσεως ή έξ άσυγχω

1877,

σύμφωνα μέ

κοι τής Δεξιaς έπιχείρησαν νά «στραπατσάρουν))

ρήτου άμελείας ... α. έξέδωκεν ή έξετέλεσεν άπόφα

δηλαδή νά έξευτελίσουν -τόν Ααμπράκη· καί αύτό

σιν ή διαταγήν δι' ής παραβιάζεται διάταξις του

μέ τήν άνοχή ώρισμένων στοιχείων τής 'Αστυνομίας

Συντάγματος ή τών νόμων ή τών έντολτϊ τής νομοθε

πού κατέχονται άπό άντικομμουνιστικό μένος.

τικής έξουσίας έκδιδομένων Β . Διαταγμάτων (<iρ

Τό θλιβερό διά τήν πολιτική ζωή αύτοί5 τοί5 τό

που εlναι ότι οί άντίπαλοί μου έχρησιμοποίησαν, έν

θρον

1)

είτε (κατά τό <iρθρον

2 έδαφ.

α') παρεβίασε

ποινικήν τινά τών κειμένων νόμων διάταξιν ή β.

πλήρει γνώσει, έπαναλαμβάνω, τής τερατώδους άνα

εβλαψεν έκ προθέσεως διά πράξεως η παραλείψεως

ληθείας καί τοί5 παραλογισμοί5 τών ίσχυρισμών των,

αύτοu τά συμφέροντα τής έπικρατείας»· καί κατέ

~ή ν ύπόθεση αύτή έντός καί έκτός τής 'Ελλάδος, διά

ληγε :

νά τρομοκρατήσουν τό Στέμμα καί νά μέ δυσφημή
σουν προσωπικά, μή άναλογιζόμενοι ότι μέ τόν τρό
πο αύτό δυσφημοί5σαν τήν

χώρω) 100 •

«0{

καθ' ών στρέφεται ή παροϋσα πρότασις ποινικής

καταδιώξεως καί δή ο{ μέν πρώτοι εξ κατά τήν ένέργειαν
τών l:αυτών καθηκόντων ώς ύπουργών, οί ύπ' άριθ.

7 καί 8

ώς διαχειριζόμενοι τάς ύποθέσεις τής ΔΕΗ καί ο{ λοιποί

22

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1965

συμπράξαντες μετ' αύτών εγιναν ενοχοι παραβάσεως τών

·Ομάδα είκοσιενός βουλευτών τής ΕΔΑ ύποβάλ

λει στή Βουλή πρόταση «περί καταδιώξεως ένώπιον

άνωτέρω διατάξεων καί άλλων διατάξεων τής κειμένης νο
μοθεσίας καί βλάβης έκ προθέσεως τών συμφερόντων τής
έπικρατείας καί εtδικώτερον τών συμφερόντων τής Δημο

του Είδικοu Δικαστηρίου» του πρώην πρωθυπουρ

σίας 'Επιχειρήσεως Ήλεκτρισμοϋ (ΔΕΗ), τελέσαντες τάς

γοί), Κ. Καραμανλή, καί τών ύπουργών τών Κυβερνή

κατωτέρω συγκεκριμένας παρανόμους πράξεις».

σεών του, Ν . Μάρτη, 'Αρ. Πρωτοπαπαδάκη, Π. Πα
παληγούρα, Δ. Χέλμη καί Λ. Μπουρνιa. ·Η πρόταση

'Η πρόταση άναφέρεται στή σύσταση, βάσει του

κατηγορίας έπανελάμβανε τίς γνωστές ήδη μομφές

Ν.Δ.

γιά διαχειριστικές άνωμαλίες στή ΔΕΗ πού περιέ

χου τής ΔΕΗ άπό τούς Γ. Χαρμπούρη, Σύμβουλο

χονταν στό σχετικό- άπό

Σεπτεμβρίου

4230/1962, τριμελοuς

έπιτροπής έκτάκτου έλέγ

1964-

'Επικρατείας, Κ. Παπαϊωάννου,' Αρεοπαγ{τη καί Γ.

πόρισμα τής 'Επιτροπής 'Εκτάκτου 'Ελέγχου, πού

Σακελλαρίου, Σύμβουλο του 'Ελεγκτικοu Συνεδρίου,

16

είχε είδικά συσταθεί βάσει του Νόμου

4230/62 (έπι

«ή όποία διετύπωσε σέ πόρισμά της τά άποτέλεσματα

βαρυντικό γιά τήν άπομακρυνθείσα άπό αύτόν τόν Κ .

του έκτάκτου έλέγχου, έκ του δποίου βεβαιοuται κα

Καραμανλή διοίκηση τής έπιχειρήσεως, άλλά μή

τά τόν πλέον άδιάβλητον τρόπον ότι είς βάρος τής

έπικυρωμένο άκόμη μέ άπόφαση τής τακτικής δικαιο

ΔΕΗ ελαβον χώραν καταχρήσεις καί παρανομία ι διά

σύνης), καί έντόπιζε τίς καταγγελίες: α. στή διαχεί

σειρaς άξιοποίνων πράξεων βαρυνουσών τούς ών ζη

ριση τών γαλλικών πιστώσεων, σέ συνδυασμό μέ τήν

τείται διά τής παρούσης ή καταδίωξις>) .

κατασκευή του ύδροηλεκτpικοu εργου Ταυρωποu

Στή συνέχεια, άφοu άναφέρονται άναλυτικότερα

(Μέγδοβα)· β. στή σύμβαση γιά παροχή ήλεκτρικής

ο{ κατηγορίες σέ βάρος τής τότε διοικήσεως τής

ένέργειας στή βιομηχανία άλουμινίου· γ . στήν έπι

ΔΕΗ, διατυπώνεται ή μομφή τών είσηγητών τής

λογή του μελετητή καί του οίκου πού θά άνελάμβανε

προτάσεως κατά τών ύπουργών πού άσκοuσqν τήν

τήν έπίβλεψη του εργου τών Κρεμαστών 'Αχελώου.

έποπτεία καί τόν ελεγχο τής ΔΕΗ «δτι παρ' ότι άν

Τό κείμενο τής προτάσεως κατηγορίας άναφερό

τελήφθησαν εκτοτε τάς σοβαρωτάτας κατά τήν έκτέ

ταν στή δίωξη, ένώπιον του Είδικου Δικαστηρίου

λεσιν του εργου ύπερβάσεις των προϋπολογισθεισών

του <iρθρου

Συντάγματος, τών Κωνσταντίνου

δαπανών, ούδέν ελαβον μέτρον έλέγχου η περιορι

80 του

Καραμανλή, Νικολάου Μάρτη, 'Αριστείδου Π. Πρω

σμοί) αύτών καί άναζητήσεως τών ύπευθύνων)). καί

τοπαπαδάκη, Παναγιώτη Παπαληγούρα, Δημητρίου

ύποστηρίζεται ότι <<σαφείς συντρέχουν ένδείξεις ότι

Χέλμη, Λεωνίδα Μπουρνιa, Πέτρου Γουναράκη, τέ

είναι συναίτιοι τών έγκλημάτων δωροδοκίας, άπι

ως προέδρου του Δ.Σ. τής ΔΕΗ, Γεωργίου Πεζοπού

στίας, τών του νόμου

λου, τέως γ . διευθυντου τής ΔΕΗ, 'Ιωάννου Λα-

κλΠ.)). Στή συνέχεια, ή πρόταση τής ΕΔΑ άναφέρει:

5427 Ι 1931

«περί μεσαζόντων))

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΩΝ

158

«Προκύπτει εκ του μνησθέντος πορίσματος τής εκ δι
νικόν διάστημα aπό

1960

μέχρι

1962,

σματος

198).

Οϋτως ή Κυβέρνησις, διά τό Δ . Συμβούλιον

δτι είς τό χρο

τής ΔΕΗ, παρίσταται, προκειμένου διά τήν ενεργειακήν

κατά τούς διαγωνι

άνάπτυξιν τής χώρας, ώς ό «συναλλασσόμενος τρίτος», ώς

καστικών επιτροπής ελέγχου (κεφάλ. ΙΑ

')

σμούς καί τάς διαπραγματεύσεις πρός ιiνάθεσιν τών μελε

καί τό

τών καί τής εποπτείας τών ύδροηλεκτρικών εργων 'Αχε

τερα». Τοuτο άκριβώς έδημιούργησ εν εν κλίμα ηθικής

λώου (Κρεμαστά

Πρεβέντζα), οί Κωνσταντί

άσφυξίας, μίαν επιλήψιμον καί εγκληματικήν συναλλαγήν

νος Καραμανλής , πρόεδρος τότε τής Κυβερνήσεως, καί

περί τήν διαχείρισιν ζωτικωτάτων οίκονομικών συμφερόν

-

Καστράκι

-

DLF μέ τήν νοοτροπίαν «ποιός θά δώστ1

τά περισσό

Νικόλαος Μάρτης, ύπουργός Βιομηχανίας, επίεσαν καί

των τής έθνικής οίκονομίας, ενα δεσμόν ένοχής μεταξύ

επεισαν τούς Πέτρον Γουναράκην καί Γεώργιον Πεζόπου

των ύπευθύνων, εντός των όποίων συνηγωνίζοντο είς άθέ

λον καί δι' αuτών τό Δ . Συμβούλιον τής ΔΕΗ, δπως αναθέ

μιτον δραστηριότητα ό πρωθυπουργός Κ . Καραμανλής, ό

σουν τήν μελέτη ν καί επίβλεψιν οτου ύδροηλεκτρικου ε ρ

ύπουργός τής Βιομηχανίας Ν . Μάρτης, ό ύπουργός του

γου Κρεμαστών-' Αχελώου πρός τήν ιiμερικανικήν εται

Συντονισμοί) Π. Παπαληγούρας, προσπαθοuντες έν συνε

ρείαν

χείq νά συγκαλύψουν άλλήλους» .

ECI (Engineering Consultants INC.),

παρά τήν ιiρχι

κήν άπόφασιν του Δ . Συμβουλίου καί τούς δυσμενεστέρους
δρους τής προσφοράς αuτής εναντι τής προσφοράς τής

εταιρείας

Ebasco

Serνices

'Η πρόταση κατηγορίας έπικαλείται τή μαρτυρία
πού προκύπτει από δύο εγγραφα, καταχωρημένα στή

INC.

Πρός λήψιν τής τοιαύτης άποφάσεως του ΔΣ τής ΔΕΗ,

Βουλή aπό

27.6.1962, σχετικά μέ ύπόδειξη τοϋ Π.

οί Π . Γουναράκης καί Γ. Πεζόπουλος, συνεπικουρούμενοι

Παπαληγούρα, ώς ύπουργοϋ Συντονισμοϋ, νά τεθεί

καί ύπό του Κυβερνητικοu 'Επιτρόπου , άπέκρυψαν εγγρα

ύπόψη τfjς ECI ό φάκελος τfjς EBASCO, γιιi νά κα

φα (άντιπροσφοράν

EBASCO).

Ό Γ. Πεζόπουλος εφερε

τό ΔΣ πρό τετελεσμένου, άνακοινώσας τηλεγραφικώς πρός

τό χρηματοδοτοuν τό εργον

DLF δτι τό ΔΣ τής ΔΕΗ

ταλήξει στήν ακόλουθη διαπίστωση:

εlχεν

«' Ενφ δμως εκ τών εγγράφων τούτων καί εκ τών γενομέ

άποφασίσει τήν άνάθεσιν τής μελέτης καί τής εποπτείας

νων έν τij Βουλij συζητήσεων επί του θέματος (Πρακτικά

του εργου είς ' τήν

22/ 6, 26/ 6, 27 Ι 6 καί 28 / 6/ 1962)

ECI, χωρίς νά ύπαρχtJ πράγματι τοιαύτη
DLF εάν aποδέχεται τήν εταιρείαν

απεκαλύφθη ανευ ιiμφιβο

άπόφασις , ερωτών δέ τό

λίας ή διάπραξις άδικημάτων δι' άθεμίτου διαχειρίσεως

ταύτην . Οί δέ ύπουργοί τής Βιομηχανίας Νικ. Μάρτης καί

είς βάρος των συμφερόντων τής ΔΕΗ , ή ύπεύθυνος τότε

Π. Παπαληγούρας επίεσαν τόν Γ. Πεζόπουλον καί ούτος

Κυβέρνησις καί δή ό πρόεδρος αuτής Κ. Καραμανλής , ό

άπεδέχθη νά παραδώσtJ άντικανονικώς τόν φάκελον τής

ύπουργός Συντονισμοί) Π. Παπαληγούρας, ό ύπουργός Βι

προσφοράς τής

πρός τήν άνταγωνίστριαν εται

ομηχανίας Λεωνίδας Μπουρνιάς, ώς καί οί κατά τήν διάρ

Οϋτω οί Π. Γουναράκης καί Γ . Πεζόπουλος εθεσαν τό

Συντονισμοί) 'Αριστ. Πρωτοπαπαδάκης καί Βιομηχανίας

ρείαν

EBASCO

ECI .

κειαν τής διαπράξεως τ& ν άδικημάτων ύπεύθυνοι ύπουργοί

ΔΣ πρό του καταπιεστικοί) άδιεξόδου, wστε νά εlναι βέβαι

Νικ. Μάρτης, παρ έ βησαν τό καθήκον των παραλείψαντες

ον δτι «άνεξαρτήτως του τί θά ελέγ ετο κατά τήν συζήτησιν

νά διατάξωσι ελεγχον καί νά επιδιώξωσι ποινικήν δίωξιν

εν τφ Δ . Συμβουλίφ» μετά τήν διά του ύπουργοu Βιομηχα

τών ύπαιτίων καί τήν άποκατάστασιν τών βαρειών ύλικών

νίας διαβιβασθείσαν άπόφασιν του προέδρου τή ς Κυβερνή

ζημιών είς βάρος τής ΔΕΗ».

σεως, τοuτο τελικώς θά άπεδέχετο τήν άπόφασιν ταύτην
(νά άρχίσtJ διαπραγματεύσεις μέ τήν

ECI· πορίσματος σ ε λ .

Στή συνέχεια, τό κείμενο τfjς προτάσεως άναφέ

107).

Διά ~ων ενεργειών των τούτων δμως οί Κωνστ. Καρα

ρει ό.κόμη δτι: «'Ύποπτος κατά παράβασιν τ&ν κειμέ

νων περί λειτουργίας τfjς ΔΕΗ διατάξεων δραστηριό

μανλής, Νικόλαος Μάρτης, Π . Παπαληγούρας, Πέτρος

της έπεδείχθη κατά τήν ύπογραφήν τfjς συμβάσεως

Γουναράκης, Γεώργιος Πεζόπουλος καί dλλοι πιθανώς
συναίτιοι εβλαψαν εν γνώσει τά συμφέροντα τής ΔΕΗ , ζη

μιώσαντες αuτήν κατά δολλάρια τοuλάχιστον

290.000 ijτοι
ECI είς τήν

δραχμάς 8.700.000, ' πρός όφελος τής εταιρείας

όποίαν άνέθεσαν τό ρηθέν εργρν, βάσει προσφοράς άνωτέ
ρας κατά τό ποσόν τοuτο τών δολλ.
προσφοράς τής

290.000

του ποσοu τής

EBASCO.

'Εκ του συνόλου τ& ν συνθηκών ύφ ' Ciς ελαβον χώραν

βιομηχανίας ό.λουμινίοω>. Σχετικά έπικαλείται καί
πάλι πόρισμα τfjς έκ δικαστικών έπιτροπfjς, σύμφω
να μέ τό όποίο ό Γ . Πεζόπουλος «ήσκησε πίεσιν έπί
τοϋ Συμβουλίου καί aποφυγών τήν εγκαιρον ένημέ
ρωσίν του, έπεδίωξε τήν έντός όλίγων ώρ&ν «Εγκρι

σιν» αύτοϋ, τήν όποίαν καί έξ ύφαρπαγfjς aπέσπασε
τελικώς διά μίαν σύμβασιν, ή όποία προκαλεί ύπε

αί συζητήσεις εν τφ Δ. Συμβουλίφ τής ΔΕΗ, αί συνεννοή

ρόγκους θετικάς ζημίας έτησίως καί διά μίαν όλό

σεις τών Π . Γουναράκη καί Γ . Πεζοπούλου μετά τής Κυ

κληρον 50ετίαν, ωστε νά δύναται νά άποβfj μοιραία

βερνήσεως Καραμανλή καί ή λήψις άποφάσεων, βεβαιοu

διά τήν ΔΕΗ» . Καί καταλήγει ώς έξfjς:

ται δτι «αί παρεμβάσεις τής Κυβερνήσεως εν τij ΔΕΗ πρός
τάς όποίας δυσκόλως ηδύνατο αϋτη νά άντιδράσψ> (σελ.

«Πρός δικαιολόγησιν πασών των ώς dνω παρανομιών

πορίσματος 109) . ύπήρξαν τοιαuται, ωστε ό πρόεδρος /του

του καί ίδίως του έκβιασμοu πρός τό Δ. Συμβούλιον τής

Δ. Συμβουλίου νά έμφανίζεται είς συνεδρίασιν αuτοu δη

ΔΕΗ , ό Γεώργιος Πεζόπουλος έπεκαλέσθη ένώπιον αuτοu

λών: «πάντως δέν ημποροuμεν παρά νά λάβωμεν ύπ ' όψιν

δτι ό πρόεδρος τής Κυβερνήσεως Κ. Καραμανλής επιθυμεί

καί τήν επιθυμίαν τής Κυβερνήσεως, ε ίς τό τέλος -τέλος

τήν dμεσον εντός ενός άπογεύματος εγκρισιν τής συμβά

δέ, περισσότερα θά λάβtJ ή ΔΕΗ άπό τήν Κυβέρνησιν παρά

σεως ύπό του ΔΣ, προκειμένου νά προβij ούτος

άπό τό

Καραμανλής

DLF

διά τό εργον του 'Αχελώου» . (βλ . σελ . πορί -

-

-

ό Κ.

είς δηλώσεις πρός τόν τύπον εντός τής
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αύτής νυκτός , δτι ή Κυβέρνησις τόν διεβεβαίωσεν δτι θά

t'iν δέν εξασφαλιζόταν έπωφελής, γιά τή ΔΕΗ, τιμή ήλε

καλύψτι, διά δανείων πρός τήν ΔΕΗ τάς άνάγκας αύτής

κτρικής ενέργειας . Αύτό κατατέθηκε άπό πολλούς μάρτυ

-

προφανώς έν περιπτώσει ζημιών της έκ τής συμβάσεως

ρες καί άνακοινώθηκε καί άπό τόν τότε γενικό διευθυντή

δτι ό έμφανισθείς ύπ' αύτοu εiς τό Συμβούλιον ύπολογι

τής ΔΕΗ, στούς δημοσιογράφους , σέ είδική συνέντευξη

σμός του κόστους του ρεύματος βασίζεται δήθεν είς λογα

τύπου.

ριασμούς των ύπηpεσιών του ύπουpγείου Συντονισμοu καί

•Ο

πρωθυπουργός καί μετά τήν ύπογραφή τής σύμβα

τέλος δτι «τό Διοικ . Συμβούλιον δέν δύναται νά διαφωνή

σης καί πρίν προχωρήσει στή νομοθετική κύρωση, ένώ

στι, διότι καί διά τήν Κυβέρνησιν δέν ύπήρχε περιθώριον

πιον όλων των μελώv τής Οίκονομικής 'Επιτροπής, ζήτη

δι' t'ίλλους χειρισμούς)).

σε νά επαναβεβαιωθεί ότι ούδεμία επιδότηση θά χορηγείτο

'Εκ πάντων τούτων προκύπτει δτι ό Γεώργιος Πεζό

πουλος ένήργησε δολίως είς τήν διαχείρισιν τής ύποθέσε
ως ταύτης, είς τήν τοιαύτην δέ ένέργειάν του έπιέσθη ύπό
τοu

προέδρου

τής

Κυβερνήσεως

Κ.

Καραμανλή,

του

στήν εταιρία ΠΕΣΙΝΕ καί ή διαβεβαίωση αύτή δόθηκε άπό

τούς εκπροσώπους τής ΔΕΗ.
Πλήρης άπόδειξη του θάρρους, τοu άδιαβλήτου κύρους
καί χειρισμοu του θέματος άπό τόν τότε πρωθυπουργό

ύπουργοu Συντονισμοί) ; Αριστ. Πρωτοπαπαδάκη καί του

άποτελεί τό γεγονός δτι εύθύς μόλις τόν ΊούνιQ του

ύπουργοu Βιομηχανίας Νικ. Μάρτη. 'Απεδέχθη δέ ούτος

δημοσιεύθηκαν οί έπιστολές Φιλαρέτου κατά του τότε γε

τήν πίεσιν ταύτην «άγνοήσας» συμφώνως καί πρός τό πό

νικοu διευθυντοu τής ΔΕΗ, εδωσε έντολή γιά t'ίμεση καί

ρισμα τής 'Επιτροπής (σελ.

«ήθελημένως δτι καί έάν ή

άδιάβλητη έξέταση. Γιά τόν λόγο αuτό, μέ είδικό νόμο,

Κυβέρνησις κατέληξεν είς τήν ijν έπέβαλεν εiς τό Δ. Συμ

πρώτον τερμάτισε τήν θητεία του γενικοu διευθυντοu τής

βούλιον άπόφασιν, δέν έδικαιοuτο νά άγνοήστι καί ύποκα~

ΔΕΗ, τόν όποίον άπομάκρυνε άπό τήν επιχείρηση, δεύτε 

93)

1962

ταστήση τό μόνον άρμόδιον καί ύπεύθυνον κατά νόμον

ρον τερμάτισε τήν θητεία του Διοικητικοί) Συμβουλίου καί

Διοικητικόν Συμβούλιον τής ΔΕΗ νά άποφασίζτι έπί τοιού

τρίτον συγκροτήθηκε άπό τά 'Ανώτατα Δικαστήρια Τρι•

των θεμάτων».

μελής 'Επιτροπή 'Ανωτάτων Δικαστικών πρός ερευνα.

, 'Η
Καί ή πρόταση καταλήγει μέ τήν ύπογράμμιση

δτι «πρός πάσας τάς άνωτέρω παρανόμους πράξεις

Κυβέρνηση δέν εΙ χε ύποχρέωση νά συστήσει έπι

τροπή ελέγχου άπό δικαστικούς, γιατί ύπήρχε γιά τήν
ΔΕΗ είδι,κή διαδικασία ελέγχου .

καί παραλείψεις τών ών ζητείται ή καταδίωξις, δέον

Διόρισε έν συνεχεία άμέσως ώς Κυβερνητικόν 'Επί

νά συνδεθοϋν, ύπομιμνησκόμενα, δσα έν τφ πορί

τροπον στή ΔΕΗ τόν άντιπρόεδρο του τερματίσαντος διά

σματι τfίς επιτροπής εκτάκτου ελέγχου άνaφέρονται

νόμου τήν θητεία του προηγούμενου ΔΣ τής επιχειρήσεως

εν σχέσει μέ ύπόπτους πράξεις καί παραλείψεις αύ
τών σχετικώς α. μέ τάς άσφαλίσεις τών εργων τοϋ
Μέγδοβα (σελ.

140 κ.έ.),

β. μέ τάς μεταφοράς (σελ .

78

κ . έ . ), γ . μέ τήν εξαγοράν ήλιiκτρικών επιχειρήσεων
(σελ.

110

κ.έ.), δ. μέ τάς δημοσιεύσεις καί συνδρο

'Ανάργυρον Δημητρακόπουλον, προσωπικόν φίλον του Γ .
Παπανδρέου καί τ. βουλευτή του Σοσιαλιστικοί) του κόμ
ματος.

Οί

πρωτεργάτες καί οί ύποστηρικτές τής διώξεως

εγνώριζαν δτι ή σύμβαση ήταν άδιάβλητη καί εγκρίθηκε
δύο φορές, όμόφωνα, άπό τό ύπεύθυνο σύμφωνα μέ τό νόμο

μάς.» (Στίς τελευταίες αύτές εχει παραγραφεί τό άξιό

ΔΣ τής ΔΕΗ άποτελούμενο άπό εγκριτα πρόσωπα άνήκον

ποινο κατά τόν περί εύθύνης ύπουργών νόμο, ώς

τα κατά πλειοψηφία, ώς στελέχη, εiς τήν "Ενωση Κέντρου,

πρός ύπεύθυνους τυχόν ύπουργούς)' 01 •

(δπως ό 'Ανάργυρος Δημητρακόπουλος, άντιπρόεδρος τό
τε καί Κυβερνητικός 'Επίτροπος τής ΔΕΗ, τό

[Στό περιεχόμενο τών καταγγελιών άναφέρεται

1965, ό

άν

τιστράτηγος Σειραδάκης, ύποψ'ήφιος βουλευτής τής ΕΚ τό

συνοπτικά, σέ μεταγενέστερο δημοσίευμά του, ό Ν .

1964,

Μάρτης, καταδεικνύοντας τό άσύστατο της κατη

ναύαρχος Τσάφος, ό στρατηγός Παυλόπουλος, ό πρόεδρος

γορίας:

του Χρηματιστηρίου ' Αθηνών Κόλλιας, δ μηχανικός Γ ρ.

<<Θέμα 'Αλουμινίου .

τήν άρχική ύπογραφή , άλλά καί μετά άπό 5μηνο, καί μετά

ό διευθυντής τής Τράπεζας 'Ελλάδος Μ . Λεβής, ό

Πανάς) ένέκριναν όμόφωνα τή σύμβαση καί όχι μόνο κατά
άνεύθυνος

άπό τή συζήοτηση καί τίς διατυπωθείσες επικρίσεις στή

πρωθυπουργός, ό όποίος οuτε διαπραγματεύθηκε, οuτε ε{ χε

Παραπέμφηκε ό ούσιαστικά

καί τυπικά

Βουλή καί στόν τύπο . Τό γεγονός αuτό κατέρριψε τόν

άρμοδιότητα, οuτε t'ίμεση άνάμειξη γιμ τή σύμβαση παρο

ίσχυρισμό δτι δήθεν ελJΊφθη)εβιασμένα άπόφαση του ΔΣ

χής ήλεκτρικής ένέργειας στή Βιομηχανία 'Αλουμινίου,

μέ τή σύσταση του προέδρου νά τελειώνει τό θέμα.

εν&, άπαλλάχθηκε ό διαπραγματευθείς καί ύπογράψας τή

'Ε γνώριζαν ότι ή σύμβαση δύο φορές κυρώθηκε νομο

σύμβαση γιά λογαριασμό του Δημοσίου, ύπουργός Συντο

θετικά καί ψηφίσθηκε άπό τούς βουλευτές τής ΕΡΕ καί

νισμοί), ό όποίος ε{χεν σάν ύπουργός, μέ έμένα (πού συνυ

των Φιλελευθέρων, ένώ έξάλλου διαφώνησαν μέ τήν παρα

πέγραψα), τήν πολιτική εύθύνη, γιατί ή ουσιαστική εύθύνη

πομπή έξέχοντα στελέχη -βουλευτές τής ΕΚ μεταξύ τών

γιά τήν τιμή του ρεύματος ήταν τής άρμοδιότητας καί ευ

όποίων καί ό Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.

θύνης τών έκπροσώπων τής ΔΕΗ (τεχνικοί καί διοίκηση) .

'Ε γνώριζαν δτι ή τιμή τοu ήλεκτρικοu ρεύματος, πού

Οί ύποβαλόντες καί ύποστηρίξαντες τήν πρόταση έγνώρι

συμφωνήθηκε, ήταν ϊσως ή καλύτερη τών διεθνώς τότε

ζαν έκτων προτέρων (συζητήσεις είς τήν Βουλήν τό

1960)

δ τι :

ίσχυουσών καί ότι βάσει έγγράφου δηλώσεως του γενικοί)

διευθυντή τής ΔΕΗ, κατατεθείσης στή Βουλή, σέ κανένα
'Ο τότε πρωθυπουργός εΙ χε δώσει σαφείς όδηγίες νά

διακοποuν οί διαπραγματεύσεις μέ τήν εταιρία ΠΕΣΙΝΕ ,

στάδιο δέν περιείχε επιδότηση.
·Η τιμή ήταν

3, I Μίλς δολλαρίου γιά τά πρώτα 16 χρό-
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νια καί

Μίλς γιά τά ύπόλοιπα

3,8

24

χρόνια

(I

λεπτά τής δραχμής) δηλαδή μέση τιμή άνω των

Μίλς = 3
10 λεπτών

τής δραχμής. ΗΟπως άναφέρθηκε τότε, σέ συνέντευξη τύ

που, άπό

13 μονάδες άλουμινίου

'Αμερικής, Καναδa, Νορ

τό αίτημα τής

ECI,

καί συμφέρον στή ΔΕΗ, γιά 1ό άδιά

βλητο, τήν άλληλοαποκάλυψη καί τόν άσφαλέστερο τρό
πο άποφυγής συναλλαγής.
'Η ΔΕΗ, ή όποία δέν έφάρμοζε μέχρι τότε τήν τακτική

βηγίας, Καμερουν, Γκάνας, Κογκό καί Γαλλίας, οί

αύτή, μετά άπό τή σύστασή μου νά δεχθεί τό αίτημα τής

δες ε{χαν τιμή ρεύματος μέχρι

ECI,

Μίλς καί

μονάδες άπό

4

2,6

2 Μίλς, 2 μονάδες
3,2 Μίλς .

7 μονά
μέχρι 2,6

εως

άντέδρασε, άλλά τελικά τό εδέχθη ώς όρθό.

'Η

Οί έκπρόσωποι των κομμάτων τής τότε άντιπολίτευ

σης, δ 'Ιωάννης Ζίγδης οΙκονομολόγος καί δ καθηγητής

ECI, μόλις !:λαβε
EBASCO, άποκάλυψε δτι ή

γνώση

τής

προσφορaς

τής

προσφορά της δέν ήταν σύμ

φωνη πρός τούς δρους τής διακήρυξης, δτι προέβλεπε πρό

του Πολυτεχνείου Κιτσίκης, σέ βιβλίο του δ πρώτος καί σέ

σθετες πληρωμές, πού αϋξαναν τό ποσό πέραν του έγγυημέ

ι'iρθρα του, άλλά καί στή Βουλή δ δεύτερος, ε{χαν ύποστη

νου έφάπαξ ποσου τής προσφορaς τής

ρίξει προηγουμένως

άναλυτικά καί κατά παράβαση των δρων τής διακήρυξης,

«... ώς

άνωτάτη τιμή οΙκονομικής λει

τουργίας 'Εργοστασίου 'Αλουμινίου τά δέκα

(10)

λεπτά

τής δραχμής.

ECI

καί άνέφερε

τίς επιδιώξεις τής
Ζητουσε ή

EBASCO.
EBASCO, κατά

παράβαση τής διακήρυξης,

άναπροσαρμογή: α. Λόγω μεταβολής τιμαρίθμου, β. λόγω
'Ανάθεση μελέτης εργων Κρεμαστών 'Αχελώου
Τό

1958, κατ'

καθυστερήσεων πάσης φύσεως, γ. λόγω τροποποίησης έρ

έντολή του πρωθυπουργου, ή ΔΕΗ προκή

ρυξε διεθνή διαγωνισμό γιά τήν έκδήλωση ένδιαφέροντος
πρός κατασκευή του εργου του 'Αχελώου. Μέ τήν προκή
ρυξη προσήλθαν

80 ξένες εταιρίες καί ή ΔΕΗ προέκρινε 50

άπό αύτές.
'Όταν άποφασίσθηκε ή ύποβολή αίτησης στό άμερικαr
νικό

γιά τή χορήγηση δανείου γιά το !:ργο 'Αχε ~

DLF,

λώου, ή ΔΕΗ, όρθά, άνέθεσε τή σύνταξη προμελέτης στήν
έπί !Οετία σύμβουλό της

Τό

EBASCO.
31.200.000

ένέκρινε τό δάνειο

DLF

δολλαρίων, μέ

μόνο δρο, ή μελέτη καί ή έπίβλεψη του !:ργου νά άνατεθεί

σέ άμερικανικό ο{κο.
Μέ τήν !:γκριση του δανείου ή ΔΕΗ θέλησε άμέσως νά
άναθέσει άπ' εύθείας τή μελέτη στήν

EBASCO,

άλλά δ

πρωθυπουργός εδωσε έντολή νά γίνει διαγωνισμός γιά τό

άδιάβλητο, άλλά καί νά διαφυλάξει τό κυρος τής ΔΕΗ,
εναντι των

80

οίκων πού προσήλθαν τό

1958

στήν πρό

σκλησή της.
'Από τούς

1958, έπειδή ύπήρχε δ
περιοριστικός δρος του DLF, έπέλεξε 4 άμερικανικούς οί
κους: I. τήν EBASCO, 2. τήν ECI, 3. HARZA καί 4. STONE.
'Από τίς ύποβληθείσες προτάσεις των 4 οίκων, άπο
κλείσθηκαν οί οίκοι HARZA καί STONE, γιατί ήταν
50

έπιλεγέντες τό

έκτός προδιαγραφών καί παρέμειναν πρός κρίση οί προτά
σεις

EBASCO

καί

ECI.

'Επειδή διατυπώνοντο άπό τήν

EBASCO,

γοταξίου, β. τηλεπικοινωνιών

'Αθηνών-έργοταξίου, γ.

εξοδα μετ' επιστροφής 'Αμερικής- Έλλάδοςψετά τών οι
κογενειών των 'Αμερικανών πού δέν θά γίνονταν δεκτοί, δ.

ζητουσε δικαίωμα ύποκαταστάτου, ε. περιόριζε τίς ύπηρε
σίες διευθύνσεως καί επιβλέψεως των δοκιμών έπί

2 μήνες
6 τής διακηρύξεως, στ. σάν προσωπικό έκτέλεσης
του !:ργου ή EBASCO πρότεινε 10 'Αμερικανούς καί 25
ΗΕλληνες άντί των 55 'Αμερικανών καί 70 • Ελλήνων τής
ECI, ζ. ή κατατεθείσα έγγυητική επιστολή τής EBASCO
άντί των

δέν ήταν σύμφωνη πρός τή διακήρυξη καί προέβλεπε κατά
πτωση κατόπιν διαιτησίας.
Ή έπιτροπή κρίσης (ύπηρεσιακοί παράγοντες), παρά

τίς άποκαλύψεις τής

EBASCO

ECI,

άποφάσισε νά καλέσει πάλι τήν

γιά διαπραγματεύσεις μέ τό αιτιολογικό: α. δτι

έκ «πρώτης όψεως» ή προσφορά της εμφανιζόταν εύνοϊκό
τερη καί β. δτι ή

ECI

δέν ήταν δόκιμη εταιρεία, παρά τό

γεγονός δτι τά στελέχη της ε{χαν έκτελέσει μεγάλα παρό
μοια εργα.

'Η

ECI,

ή όποία ε{ χε έπιλεγεί άπό τήν ίδια τήν ΔΕΗ

σάν δόκιμη εταιρεία καί τό

1958

καί τό

1960,

άντέδρασε

εντονα καί !:φθασε άπό τήν 'Αμερική δ πρόεδρος τής εται

ρείας, δ δποίος επισκέφθηκε εμένα άρχικά διαμαρτυρόμε
νος καί στή συνέχεια τόν άντιπρόεδρο Παναγιώτη Κανελ
λόπουλο.
Σέ τηλεγράφημά μου πρός τό

DLF, γιά νά πληροφορη
ECI, λάβαμε άπάντηση

θουμε τήν ίκανότητα τής εταιρείας

ECI

φόβοι δτι, λόγω

τής μακροχρόνιας συνεργασίας των ύπηρεσιακών παρα
γόντων μέ τήν

γατικών νόμων. Ζητουσε επίσης πληρωμή γιά α. εξοδα έρ

θά προτιμaτο ή εταιρεία αύτή,

του Ταμείου δτι ή εταιρεία ήταν δόκιμη καί ίκdνή ν' άνα
λάβει τό !:ργο.
Τά μετέπειτα, τ' άνέφερε ό τότε άντιπρόεδρος τής Κυ

συνέστησα στή ΔΕΗ δπως τό ι'iνοιγμα φακέλων γίνει ενώ

βερνήσεως,

πιον του ΔΣ καί των έκπροσώπων τών εταιρειών, πρaγμα

δπου ε{πε: «Ε{πα στούς κυρίους (τής άνακριτικής επιτρο

πού εγινε.

πής) δτι δ Καραμανλής ούδέν γνώριζε περί

'Η προσφορά τής

EBASCO, έκ πρώτης όψεως, εφέρετο
φθηνότερη: ήταν 2.308.550 δολλάρια καί μέ ποσοστό
1,25% του τελικου κόστους του !:ργου, ένii> ή ECI ζήτησε
γιά πάγιες δαπάνες 3.200.000 δολλάρια καί ποσοστό 1,20%
έπί τής άξίας του δλου !:ργου .
'Η

ECI

κατήγγειλε δτι ή

EBASCO δέν τήρησε τίς προ

Παναγιώτης

Κανελλόπουλος,

στή

ECI.

Βουλή,

Ε{πα στήν

έπιτροπή δτι, όχι μόνο στόν Ν. Μάρτη άλλά καί σέ μένα

ήλθε εξ 'Αμερικής άφιχθείς δ πρόεδρος ή άντιπρόεδρος
τής εταιρείας

ECI

καί μου έξέθεσε τά πράγματα. Ζήτησα

άπό τόν Ν. Μάρτη τό ύπόμνημα, γιατί δέν τό !:δωσε σέ μένα
καί ε{δα δτι κατηγορουσε τήν

EBASCO

δτι ε{ χε πρόταση,

ή όποία δέν ήταν αύτή πού θά !:πρεπε νά ε{ναι. Καί βέβαια

διαγραφές καί ζήτησε δπως ο{ ένδιαφερόμενοι οίκοι λά

μέ επηρέασε τό γεγονός δτι ή

βουν γνώση των προσφορών τους άμοιβαία, γεγονός πού

όποία χωρίς διαγωνισμό, καί όρθά χωρίς διαγωνισμό, ε{ χε

EBASCO,

ήταν εκείνη ή

άποτελεί κανόνα δλων των δημοσίων διαγωνισμών ' Καί

κάνει τήν προμελέτη γιά τό εργο καί βάσει τής προμελέτης

στήν 'Ελλάδα καί στό έξωτερικό. 'Έκρινα δτι ήταν δίκαιο

αpτής, γίνονταν οί προδιαγραφές γιά τή μελέτη καί επί-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΠΡΟΤΑΣΗ «ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΔΙΩΞΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ>>

161

βλεψη. 'Όταν μοϋ τά εΙπαν, θεώρησα καθήκον μου νά με

κατασκευή τοϋ Μέγδοβα, ή προσθήκη τοϋ δποίου, καθώς

ταβώ στόν πρωθυπουργό, γιατί άκούονταν πολλά, μέ τήν

καί τής Πτολεμαίδος, στό ήλεκτρικό σύστημα έξασφάλισε

εvνοια δτι οί άνθρωποι οί δποίοι ε{χαν ύπηρετήσει άλλοτε

τήν ένιαία τιμή ρεύματος σέ δλόκληρη τήν έλληνική

ύπό τήν

EBASCO, i)ταν φυσικό νά τή σέβονται, νά έπηρεά

ζονται άπό αuτή. Καί πήγα στόν πρωθυπουργό κι έγώ εΙπα

στόν πρωθυπουργό νά καλέσει τούς διοικούντας τή ΔΕΗ
νά τούς πεί δτι θά επρεπε νά προσέξουν καί τήν δλη ύπό
Καί δ Κ. Καραμανλής δέχθηκε αuτό πού εΙπα, μή γνω
ρίζοντας καί μή ένθυμούμενος έκείνη τή στιγμή, δταν ήλθε

δ Γουναράκης (δ πρόεδρος τής ΔΕΗ) , άν δέν άπατ&μαι,

ECI.

'Ενώπιον των ύπουρ

γ&ν Συντονισμοί>, Βιομηχανίας καί έμένα, οί δποίοι είχαμε

συνέλθει καί γι' άλλα θέματα στό γραφείο του καί όχι γιά
νά παραστοϋμε μάρτυρες σ' αuτή τή σκηνή , εΙπε στόν

Γουναράκη: «Πρόσεξε, άν τά πρίiγματα εχουν ετσι, πώς θ'

άρχίσετε τίς διαπραγματεύσεις». Βέβαια μέ τήν προGπόθεaη
δ.τι τό Δ . Σ . θά συμφωνεί. 'Από κεί καί πέρα δ Καραμανλής
λησμόνησε τό θέμα.

'Η συζήτηση τής προτάσεως των βουλευτών τής
ΕΔΑ «περί καταδιώξεως ένώπιον τοϋ Είδικοϋ Δικα

θεση νά τήν έξετάσουν έκ νέου.

τόν τίτλο ή τήν φίρμα κάν τής

έπαρχία, άλλά καί συνετέλεσε στήν άλματώδη άνάπτυξη

τής οίκονομίας τής χώρας»] 10 2.

.

στηρίου>> τοϋ Κ. Καραμανλή καί τ&ν συνεργατών του

εγινε μεταξύ

29

'Ιανουαρίου καί

5

Φεβρουαρίου.

'Ο Σ. 'Ηλιόπουλος, ώς έντεταλμένος έκπρόσω
πος τοϋ κόμματός του, ζήτησε άπό τό Σώμα νά έξετά
σει, κυρίως «έάν είς τήν διαχείρισιν τ&ν ύποθέσεων
τής ΔΕΗ ελαβον χώραν πράξεις ή παραλείψεις άξιό

ποινόι, πού έζημίωσαν τήν ΔΕΗ, καί ποίαι, έάν αί
άξιόποινοι αύταί πράξεις ή παραλείψεις συνδέονται
πρός τά πρόσωπα των δποίων εχει ζητηθή ή δίωξις,

καί έάν τά άδικήματα έντάσσονται καθ' ϋληνικαί έάν

'Ο πρόεδρος τής ΔΕΗ Π. Γουναράκης σέ σχετικό ύπό

συντρέχουν προϋποθέσεις διώξεως κατά τούς νόμους

μνημά του πρός τήν έπιτροπήν έκτάκτου έλέγχου ε{χε

περί εύθύνης ύ:πουργ&ν». Καί άφοϋ άνέπτυξε τίς θέ

προσθέσει: «σαφεστέρα καί άντικειμενικότερη συμβουλή

σεις τής ΕΔΑ, εκλεισε τή μακρά άγόρευσή του μέ

τοϋ πρωθυπουργοί> πρός τόν πρόεδρο τής ΔΕΗ δέν θά μπο

τήν άκόλουθη συμπερασματική άποστροφή:

ροϋσε νά δοθεί>> .
Τό ΔΣ, μέ άπόλυτη δμοφωνία δλων των μελών του,

«Τά έγκλήματα είς τόν χ&ρον τής ΔΕΗ είναι βεβαιωμέ

πού

να δικαστικώς άνευ άμφιβολίας. Πρέπει νά άναζητηθοϋν οί

εΙχε συμμορφωθεί πλήρως στή διακήρυξη καί τελικt\,ή

εvοχοι, δλοι οί εvοχοι. Χωρίς αuτό, ύπάρχει δ κίνδυνος νά

προσφερθείσα τιμή άπό τήν

δχι μόνο δέν έζημίωσε τή

λείψουν αί ήθικαί άντιδράσεις είς τά μεγάλα ήθικά ζητή

δολ . , δπως άναφέρει ή κατηγορία, άλλά

ματα, περί των δποίων συχνά είς τά τελευταία χρόνια έγέ

άποφάσισε κι άρχισε διαπραγματεύσεις μέ τήν

ΔΕΗ κατά

280 χιλ.

ήταν φθηνότερη τής

ECI

EBASCO

κατά

56.050

ECI

δολλάρια.

νετο λόγος» .

'Ο πρωθυπουργός, πρώτος δμιλητής μετά τόν έκ

νΕργο Μέγδοβα

πρόσωπο τής ΕΔΑ, οχι μόνο δέν άπέκρουσε τήν πρό
' Η δήλωση καί μόνο τοϋ καθηγητή τοϋ Πολυτεχνείου,
Ν. Κιτσίκη (βουλευτή τής ΕΔΑ), στή Βουλή (Πρακτικά

'Ιουλίου

1958-7.11.1958,

σελ.

36)

ε{ναι άρκετή γιά τό

ταση, άλλά καί ούσιαστικά τήν ένθάρρυνε μέ τήν
άκόλουθη δήλωση:

μεγάλο αuτό ενεργειακό εργο, πού άποτελοϋσε στήν πράξη

«Τό συζητούμενον θέμα δέν εΙναιeθέμα πολιτικόν, εΙ ναι

καί τήν πρώτη έκτροπή τοϋ 'Αχελώου πρός ,τό Θεσάαλικό

θέμα ήθικόν καί δικαστικόν. Καί διά τοϋτο ή άπόφασις

Κάμπο, άφοϋ δ Μέγδοβας εΙ ναι παραπόταμος τοϋ 'Αχελώ

άνήκει είς τήν έλευθέραν δικαστικήν συνείδησιν έκάστου

ου ποταμοί> .

βουλευτοϋ».

<Πό ερ:yο τοϋ Μέγδοβα:>>, δήλωσε δ Ν. Κιτσίκης, «είναι
πράγματι μέγα εργο πού θά εχει τεράστια άκτινοβολία,

Τήν πρώτη άντίκρουση των κατηγοριών άνέλα

έκτελείται καλά, άνεξάρτητα άπό τούς δυσμενείς δρους τής

βαν, στή Βουλή, οί Π . Κανελλόπουλος καί Π. Παπα

σύμβασης. 'Η κοινοπραξία πού τό κατασκευάζει, ή όποία

ληγούρας, οί δποίοι καί διερμήνευσαν τά αίσθήματα

καί ή ΔΕΗ πού τό

θλίψεως άλλά καί άγανακτήσεως πού εϋλογα διακα

έπιβλέπει, εχουν καλή τεχνική καί διοικητική συγκρότη

τείχαν τά στελέχη τής ΕΡΕ. Συγκεκριμένα, δ Π. Κα

ση, μέ συνείδηση των εuθυν&ν τους» .

νελλόπουλος ύπογράμμισε δτι ή διερεύνηση τής κα

φέρει τό συντετμημένο όνομα

OL-CO,

Έκτός άπό τή δήλωση τοϋ Ν . Κιτσίκη, τό εργο τοϋ

ταστάσεως στή ΔΕΗ ε{χε διαταχθεί άπό τήν Κυβέρ

Μέγδοβα ήταν τό πρώτο εργο πού κατασκεύαζε μέ εuθύνη

νηση Καραμανλή καί δτι οί τρείς άνώτατοι δικαστι

των' Ελλήνων τεχνικών ή ΔΕΗ γιατί ή

λος τοϋ

1955

EBASCO μέχρι τέ

είχε τή διοίκηση τής ΔΕΗ.

Τό εργο παρουσίασε σειρά δυσεπίλυτων προβλημάτων
πού ξεπεράσθηκαν. Τό κόστος τοϋ εργου , συγκρινόμενο έκ
των ύστέρων, μέ άναγωγή σέ τιμές μονάδος, ε{ ναι μικρότε
ρο άπό τό κόστος δποιουδήποτε άλλου συγκρίσιμου εργου.

'Ο Παναγιώτης Παπαληγούρας, πού διακρίνετο γιά τίς
πρωτοβουλίες του, δέχθηκε πρόταση άρμοδίων τεχνικών

κοί, πού ε{χαν έπιφορτισθεί μέ τό εργο τοϋτο, δέν
έπεσήμαναν δποιαδήποτε ύπουργική εύθύνη: 'Ο Π.
Παπαληγούρας, άφοϋ άνασκεύασε, μία πρός μία, τίς
σχετικές μέ τή ΔΕΗ κατηγορίες, κατέληξε μέ τήν

παρατήρηση δτι «δ κ. 'Ηλιόπουλος συνέρραψεν ενα
κείμενον τό όποίον δέν εχει καμμίαν σχέσιν μέ τό
περιεχόμενον τής έκθέσεως, τουλάχιστον καθ' δ μέ

καί τοϋ ΔΣ τής ΔΕΗ πού άποφάσισαν παμψηφεί νά άνατε

τρον τό κείμενον τοϋ κ . 'Ηλιοπούλου άφορα κυβερ

θεί τό εργο, άπολογιστικά, πού έπέτρεψε τήν έμπρόθεσμη

νητικάς εύθύνας». Τρίτος άγορητής, άπό τήν πλευρά

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΣΤΟ ΣΤΌΧΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΩΝ

\62

τής ΕΡΕ, ήταν ό Α. Πρωτοπαπαδάκης, ό όποίος άντέ

πρωθυπουργός καί ίδρυτής τής ΕΡΕ κ. Καρcφανλής, κατό

κρουσε τούς ίσ-χυρισμούς τής 'Αριστερaς γιά τή

πιν είσηγήσεως του τέως ύπουργοu Συντονισμοί> καί συνα

σύμβαση παρο-χής ηλεκτρικής ένέργειας στή βιομη

δέλφου μας εν τij Βουλij, κ. Παπαληγούρα. 'Η έπιτροπή

-χανία άλουμινίου.

τών τριών δικαστικών κατηρτίσθη άπό τήν Κυβέρνησίν

Είδικό'τερα, ό άρ-χηγός τής ΕΡΕ, στήν πρώτη αύ
τή παρέμβασή του, τόνισε τά άκόλουθα:

μας καί ή Κυβέρνησίς μας εΙναι εκείνη ή όποία διέγραψε

τά δρια, εύρύτατα δρια έντός των δποίων θά επρεπε νά
κινηθοuν ερευνώντες τήν έν τij ΔΕΗ κατάστασιν.

«Κύριοι βουλευταί, εν άπό τά ϋψιστα καθήκοντα τών

'Αλλά θά μοu επιτρέψητε νά προσθέσω καί κάτι a1-.λο,

καλουμένων ύπό του λαοί) νά ασκήσουν τό μέγα λειτούρ

τό δποίον άσφαλώς δέν γνωρίζουν καί οί περισσότεροι οί

γημα του ύπουργοu, τό κυβερνητικόν λειτούργημα, εΙναι

δποίοι άπαρτίζουν τήν ΕΡΕ. Μήπως νομίζετε δτι δ τότε

νά δέχωνται τήν κριτικήν, νά δέχωνται τόν ελεγχον καί νά

πρωθυπουργός, δ κ. Καραμανλής, ή εγώ ώς άντιπρόεδρος,

ύποδέχωνται μέ άνεσιν, ύπερηφάνειαν καί άξιοπρέπειαν

ή οί άμέσως άρμόδιοι, δπως δ ύπουργός του Συντονισμοί>,

καί αuτήν τήν ύπό του Συντάγματος καί διά του είδίκοu

έσκέφθημεν νά πράξωμεν δ,τι επράξαμεν, δταν προέβημεν

νόμου περί εuθύνης ύπουργών, προβλεπομένην πρότασιν,

είς τήν dνάθεσι ν είς άνωτάτους δικαστικούς δι' ώρισμένην

δπως παραπεμφθοuν είς άνακρι:τικήν έπιτροπήν. Δέν εΙναι

ερευναν; Μήπως' νομίζετε δτι έσκέφθημεν νά έπιλέξωμεν

έπιτετραμμένον ουδέ πρός στιγμήν νά έξετάση ό εγκαλού

ήμείς τούς άνωτάτους δικαστικούς; Δέν είχομεν άκόμη

μενος ποίοι εΙ ναι οί ύποβαλόντες τήν πρότασιν. Τό Σύντα

γνωρίσει τό παράδειγμα τής σημερινής Κυβερνήσεως,

γμα δέν προβαίνει είς διακρίσεις. Οίοιδήποτε καί έάν δια

ίσως ε{ναι άξιομίμητον καί ίσως θά επρεπε αύτήν τήν τα

τυπώνουν τήν πρότασιν, καί τήν προέτειναν

κτικήν νά άκολουθή κανείς είς τήν ζωήν του.
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βουλευταί,

έκείνους τούς δποίους άπό άπόψεως άριθμοu προβλέπει

Κύριοι, καί δ κ. Καραμανλής καί δ ύπουργός του Συν

καί επιβάλλει δ περί εuθύνης ύπουργών νόμος -οίοιδήπο

τονισμοί> καί έγώ, καθώς καί δ ύπουργός τής Δικαιοσύνης

τε λοιπόν καί έάν εΙ ναι, όφείλουν έκkίνοι, κατά τών δποίων

κ. Παπακωνσταντίνου, έλάβομεν τήν dπόφασιν νά δρίσω

στρέφεται ή πρότασις, νά τήν ύποδεχθοuν μέ ύπερήφανον

μεν διά νόμου δτι τούς τρείς δικαστικούς επρεπε νά έκλέ

ήθος, έφ. δσον μάλιστα εχουν τήν βεβαιότητα, δπως εχουν

ξουν τά τρία ·Ανώτατα Δικαστήρια: Τό Συμβούλιον 'Επι

είς τήν προκειμένην περίπτω6i.ν, δτι εΙναι,άδικος καί έπί

κρατείας, 'δ ~ Αρειος Πάγος καί τό 'Ελεγκτικόν Συνέδριον.

έσφαλμένων προϋποθέσεων θεμελιωμένη ή κατηγορία .

Έζητήσαμεν λοιπόν, βάσει του νέου νόμου, νά έκλέξουν

Μέ αuτό τό πνεuμα άξιοπρεπείας καί βαθυτάτου πρός τό

τόν ενα δικαστικόν τό Συμβούλιον 'Επικρατείας, τόν δεύ

δημοκρατικόν μας Σύνταγμα σεβασμοί>, δέχεται ή ΕΡΕ,

τερόν δ ~ Αρειος Πάγος καί τόν τρίτον τό Έλεγκτικόν

ενα άπό τά μεγαλύτερα έν 'Ελλάδι κόμματα, τήν επίθεση

Συνέδριον. Οί τρείς θά άπήρτιζον τήν έπιτροπήν τής ερεύ

τήν δποίαν ή ΕΔΑ dπεφάσισεν νά εξαπολύση έναντίον

νης, έπί τή βάσει του πορίσματος τής -δποίας ζητεί ή ΕΔΑ

της, χρησιμοποιοοοα τήν συνταγματικήν διαδικασίαν . Καί

νά παραπέμψη είς Είδικόν Δικαστήριον εκείνους, οί δποί

οί κύριοι, οί δποίοι μετά aπό εμέ θά άνέλθουν είς τό βήμα

οι, έάν ε{χον τήν παραμικράν μέσα τους άμφιβολίαν περί

διά νά είσέλθουν είς τήν οuσίαν, διότι βεβαίως θά πρέπει

του τρόπου καθ' δν έξεπλήρωσαν τ& καθήκον των, ούδέ

νά άκουσθή ή

ποτε θά άπηύθυνον τοιαύτην εν λευκώ έξουσιοδότησιν

altera pars,

μέ τήν αuτήν άξιοπρέπειαν μέ

τήν δπόίαν άπεδέχθην καί εγώ έν όνόματι δλοκλήρου τής

πρός οiονδήποτε άνώτατον δικαστήριον.
Αύτή ήτο, άξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι, ή πεποίθησις,

ΕΡΕ, θά δεχθοuν τήν επίθεσιν.
'Επιτρέψατέ μου δμως, κύριοι, επειδή ύπάρχουν καί

τήν δποίαν ε{ χ εν δ τότε πρωθυπουργός κ. Καραμανλής, καί

τινές οί δποίοι άπουσιάζουν άπό τήν αίθουσαν αuτήν, είτε

τήν δποίαν είχομεν δλοι μας περί τής όρθότητος τών πρά

διότι δέν εξελέγησαν βουλευταί, άν καί έξέθεσαν ύποψη

ξεών μας καί αύτή ήτο ή βεβαιότης τήν δποίαν δλοι είχα

φιότητα ή δέν εξέθεσαν κάν ύποψηφιότητα, έπειδή δέ κατ'

μεν περί τής άδίκου επιθέσεως, ή όποία εΙχεν άρχίσει

εξοχήv εΙναι έκτός τής Βουλής, έκτός τής άμέσου καί

έκτοξευομένη εναντίον μας. Λέγω έναντίον μας, διότι οί

ένεργοu πολιτικής, δ ίδρυτής τής ΕΡΕ, τόν δποίον διεδέ

ύπουργοί εΙναι άλληλεγγύως ύπεύθυνοι, άδιαφόρως εάν εΙ

χθην είς τήν dρχηγίαν, έπιτρέψατέ μου νά είπω έν όνόματί

χον άμεσον σχέσιν μέ τήν διαχείρισιν τών ύπό κρίσιν προ

του καί χωρίς νά τόν έρωτήσω, άλλά καί έν όνόματι τών

βλημάτων . 'Η ύπουργική άλληλεγγύη εΙναι θεμελιώδης

άλλων, δτι μέ τό αuτό πνεuμα άξιοπρεπείας καί βαθυτάτης

θεσμός του Συντάγματος.

ήθικής ύπομονής, θά δεχθώ αuτήν τήν τόσον άβάσιμον καί

'Αξιότιμοι κύριοι, αuτή εΙναι ή άλήθεια . 'Ημείς ώρί

τόσον σαθρά, άπό άπόψεως επιχειρημάτων, επίθεσιν, ή

σαμεν τήν έπιτροπήν καί δέν τήν ώρίσαμεν έπιλέξαντες τά

όποία γίνεται εναντίον των .

πρόσωπα, δπως επέλεξεν ή σημερινή Κυβέρνησις προκει

Κύριοι, δέν ε{πεν δ κ . 'Ηλιόπουλος, μολονότι άπησχό

μένου περί τής ερεύνης ώρισμένων θεμάτων είς διάφορα

λησεν επί τρείς ώρας τήν Βουλήν, άν καί ε{χε δικαίωμα

ύπουργεία, τά πρόσωπα έκείνα, τά όποία έπεθύμει. 'Ημείς

μόνον μίαν ώραν νά τήν άπασχολήση, δέν σaς ε{πε, διά νά

άπηυθύνθημεν είς τά άνώτατα iδρύματα καί τά άνώτατα

μή δημιουργηθή εuθύς άμέσως ή έντύπωσις εκείνη, ή

ίδρύματα επέλεξαν τούς τρείς. Καί ή εκθεσις εΙναι εργον

όποία άνατρέπει σχεδόν τό σύνολον των επιχειρημάτων,

τών τριών. 'Αλλά ο{ τρείς προέβησαν είς μίαν βαρείαν

τά όποία εχρησιμ9ποίησεν , κάτι τό δποίον εΙμαι βέβαιος,

παράλειψιν, τήν δποίαν εΙμαι ύποχρεωμένος νά μνημονεύ

δτι πολλοί έξ ύμών, άξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι του Κέν

σω. 'Ο κ. 'Ηλιόπουλος, είς ενα σημείον τής άγορεύσεώς

τρου , δέν τό γνωρίζετε καί ε{μαι βέβαιος περί αuτοu διότι

του, λέγει δτι κατηγόρησαν μέν άνωτάτους λειτουργούς

εΙς εξ ύμών τό έπληροφορήθη άπό έμέ πρό ήμισείας ώρας .

τής ΔΕΗ, άλλά δέν έδικαιοuντο, όρθώς, νά κατηγορήσουν

Ποιός νομίζετε δτι άνέθεσεν είς τούς τρείς δικαστικούς νά

εύθέως ύπουργούς καί επομένως τό θέμα αuτό έναπόκειται

προβοuν είς αuτήν τήν έξονυχιστικήν ερευναν;

είς τήν Βουλήν .

•ο

τέως
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Κύριοι, αύτά τά εύθέα καί τά πλάγια μέσα, τά όποία

χειρημάτων τά όποία έξετέθησαν. Τοί>το μόνον εχω νά

συνηθίζουν τελευταίως νά άκολουθοί>ν άνώτατοι δικαστι

τονίσω, δτι άφ' ής ήρμηνεύθη τό πρώτον δ Νόμος «περί

κοί τfjς χώρας δέν μου άρέσουν. Μέ μελαγχολίαν διαπι

εύθύνης ύπουργών» άπό τόν άείμνηστον νομομαθfj 'Αρα

στώνω δτι προβαίνουν διά πλαγίας όδοί> είς κάτι τό όποίον

βαντινόν, εκτοτε εγιναν έπανειλημμένως τροποποιήσεις

δέν εχουν δικαίωμα . 'Εάν ένόμιζον ο{ τρείς κύριοι δικα

του Συντάγματος καί σχετικαί συζητήσεις.

στικοί, τούς όποίους ήμείς κατόπιν ύποδείξεως τών τριών

έγώ τούλάχιστον δέν γνωρίζω, παρ' δλον δτι εκτοτε έπε

αύτών άνωτάτων ίδρυμάτων ώρίσαμεν, δτι ύπάρχουν περι

σημάνθη δτι συμπεριλαμβάνονται καί αί εκτακτοι σύνο

πτώσεις εύθύνης των ύπουργών, επρεπε, χωρίς βεβαίως νά

δοι, δτι τοί>το ώδήγησεν είς συνταγματικήν διευκρίνισιν

τό είπουν, διότι δέν δικαιοί>νται, τούλάχιστον νά παρεκά

του ζητήματος . Καί α{ άντίθετοι άπόψεις του καθηγητοί> κ.

λουν τόν κ.

Σγουρίτσα ε{δον τό φώς μόλις προσφάτως, τό σύγγραμμα

Καραμανλfjν,

δταν ήτο

έδώ,

καί τόν κ.

Παπαληγούραν καί τόν κ. Πρωτοπαπαδάκην καί τόν κ.

εΙναι, νομίζω, του

Μάρτην καί τούς αλλους κυρίους, νά δεχθοί>ν νά έξετα
σθοί>ν.

1959.

'Επίσης είς τήν σχετικήν γνωμοδότησιν του κ. άντει
σαγγελέως του 'Αρείου Πάγου άποδίδεται ίδιαιτέρα εκ

Έκάλεσαν ύπαλλήλους καί δέν έσκέφθησαν οί κύριοι
δικαστικοί

'Εντούτοις,

δτι

ώφειλον

νά

καλέσουν

φρασις είς τό θέμα δτι: έάν ίσχυεν ή ύπ ' έμοί> ύποστηριζο

καί τούς τέως

μένη έρμηνεία, θά ήδύνατο νά όδηγήσ1J είς εϋκολον κατα

ύπουργούς. nlσως νά διεφωτίζοντο, έάν έκάλουν τόν Πα

δολίευσιν του νόμου. Λυποί>μαι δτι ή άποψις αύτή έξεφρά

παληγούραν η τόν Πρωτοπαπαδάκην, η οίονδήποτε έκ τών

σθη άπό στόματος άνωτάτου δικαστικοί>, δστις δέν ύπε

κυρίων καί εlχον καθfjκον νά τό πράξουν. Διατί έκάλεσαν

βλήθη είς τόν κόπον νά έξετάσ1J τόν έκατονταετfj πολιτι

τόν σεβαστόν καί άγαπητόν μου φίλον, καθηγητήν Δημη

κόν βίον του τόπου αύτοί>. Δέν θά εϋρισκεν ούδεμίαν τοιαύ

τρακόπουλον καί όχι τόν Παπαληγούραν; Πώς συνέβη

τη ν περίπτωσιν καίτοι συνέτρεξαν περιπτώσεις παραπομ

άνώτατοι δικαστικοί, ένώ άφήνουν ύπαινιγμούς έλαχί

πfjς είς Είδικόν Δικαστήριον καί έκδικάσ&ως άκόμη. 'Επι

στους καί άσημάντους, ο{ όποίοι καί θά άνατρα~οί>ν, διότι

πλέον επρεπε νά γνωρίζ1J δ κ. άντεισαγγελεύς δτι, δταν αλ

ο{ ύπαινιγμοί καί ετσι δπως τούς άνέπτυξεν δ κ. 'Ηλιόπου

λοτέ ποτε ή βουλευτική άποζημίωσις ήτο συνδεδεμένη

λος εΙναι άσήμαντοι, δέν έκάλεσαν τούς κυρίους, τούς πο

ούχί μέ τόν παρερχόμενον μfjνα άλλά μέ τήν σύνοδον -αύ

λιτικούς ύπευθύνους διά νά διαφωτισθοί>ν; 'Εγώ σaς λέγω

τά κατά τόν παρελθόντα αίώνα- τά κόμματα διηυκόλυνον

καί έάν άκόμη δέν έγεννaτο είς τήν σκέψιν των ή παραμι

τούς βουλευτάς καλοί>ντα έπίσης πρός τοί>το έκτάκτους

κρά περί εύθύνης ύπουργοί> ύποψία, δπως πιστεύει δ κ.

συνόδους άλλ' ούχί διά καταδολίευσιν τfjς περί εύθύνης

'Ηλιόπουλος δτι έγεννήθη, επρεπε νά τούς καλέσουν άσχέ

ύπουργών διαδικασίας. 'Επίσης, επρεπε νά γνωρίζ1J δτι,

τως του έάν προέκυπτε περί αύτών εύθύνη η όχι, διά νά

όσάκις έπί τών ήμερων μας συνεκλήθη εκτακτος σύνοδος

τούς διαφωτίσουν. Πώς ήτο δυνατόν νά ήξεύρη δ κ. Πα

τfjς Βουλfjς, ή το πάντοτε δικαιολογημένη καί δι' ϋψιστα

παϊωάννου, η δ κ. Χαρμπούρης,

έθνικά ζητήματα.

ij

οιοσδήποτε δικαστικός

δσα ήξεύρουν ο{ κύριοι; Βεβαίως νά τά κρίνουν μετά ταί>τα

Ταί>τα φρονών καί πιστεύων καί εχων μορφώσει νομικήν

άντικειμενικώς χωρίς νά έπηρεασθοί>ν. Έφοβοί>ντο μήπως

πεποίθησιν δτι πρόκειται περί θεμάτων τά όποία εχουν πα

τούς έπηρεάση δ Καραμανλfjς η δ Παπαληγούρας η δ

ραγραφfj; δέν άρκοί>μαι δτι θά καταψηφίσω τήν πρότασιν,

Πρωτοπαπαδάκης η δ Μάρτης; 'Αλλοίμονον . Δέν τούς έκά

άλλά καί διακηρύσσω δτι δέν θά επρεπε νά συνεχίζεται ή

λεσαν. Αύτό άποτελεί βαρύ παράπτωμα καί άνfjλθον είς τό

συζήτησις διότι δύναται νά όδηγήσ1J είς τήν ψευδfj έντύ

βfjμα, κυρίως διά νά καταγγείλω τό παράπτωμα αύτό».

'Ο Κ . Παπακωνσταντίνου τεκμηρίωσε τήν άπο

ψη οτι τά άδικήματα πού επικαλοuνται οί βουλευτές

πωσιν, δπερ νομίζω δτι ούδείς έκ τών παρόντων σκέπτεται

-

δτι ύπάρχει διάθεσις πολιτικfjς διώξεως».

Καί, μέ νεώτερη παρέμβασή του, επεσήμανε:

τής ΕΔΑ, πέρα άπό τό γεγονός οτι εΙναι άβάσιμα,
εχουν παραγραφεί. 'Αλλά καί ό άρχηγός τών Προο

«Μάς άνέπτυξεν δ άξιότιμος κ. Ήλιου δλην τήν διαδι

δευτικών, Σ. Μαρκεζίνης, επέμεινε στήν άποψη τής

κασίαν τών διαδοχικών σταδίων διά νά φθάσωμεν κάποτε

παραγραφής:

είς τό δικαστήριον, έάν καί έφ' δσον θά φθάσωμεν, τό
άποτελούμενον άπό
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άρεοπαγίτας έκλεγομένους, έκλε

«Μέ τήν ίδίαν άκριβώς σκέψιν άλλωστε καί κατά τόν

γομένους διά κλήρου. 'Αλλά δταν έγώ εχω μορφώσει νο

παρελθόντα Ίούνιον, δταν προέκυψεν ελασσον ζήτημα

μικήν πεποίθησιν καί δσοι μαζί μου εχουν τήν ί&ίαν γνώ

συστάσεως 'Εξεταστικfjς 'Επιτροπfjς καί μέ τό ένδεχόμε

μην, δτι τό δικαστήριον αύτό θά έξετάσ1J πρώτον τό προ

νον δτι ήτο δυνατόν νά όδηγήσ1J είς περαιτέρω άναζήτησιν

δικαστικόν θέμα καί θά άποφανθij δτι συντρέχει παραγρα

εύθύνης έπί θεμάτων τά όποία εΙχον έπίσης παραγραφfj,

φή, τότε μοιραίως όφείλω νά άνησυχήσω διά τήν τύχην

κατεψήφισα καί τότε τήν πρότασιν.

άνθρώπων κατηγορουμένων , οί όποίοι δέν θά εΙναι δυνατόν

'Επιθυμώ νά τονίσω δτι τά ύπέρ τfjς παραγραφfjς, κατ'

νά άπολογηθοί>ν. Λοιπόν τοί>το θά συμβij. Διότι κατά τήν

έμέ, ίσχύουσιν οιανδήποτε καί αν δεχθτi τις αποψιν. Είτε

γνώμην μου δέν θά γίν1J αύτή ή δίκη ποτέ. Δημιουργείται

έάν, δπως πιστεύω, εχουν παρέλθει τρείς τακτικαί σύνοδοι

σuνεπώς είς τήν ίδικήν μας, των σκεπτομένων δπως έγώ,

η και αν άκόμη θεωρήσωμεν δτι ή μία τών συνόδων αύτών

εύαισθησίαν άνησυχία, μήπως κριθώμεν άπό οίονδήποτε,

εΙναι εκτακτος.

δτι πονηρά σκέψις μάς ώδήγησεν είς ούσιαστικώς πολιτι

Τόν τελευταίον καιρόν έγένετο εύρυτάτη άνάπτυξις του

κόν διωγμόν. Καί δι' αύτό, έφαρμόζων γενικάς άρχάς του

θέματος, ώστε έγώ δ όποίος δέν τό συνηθίζω νά καταπονώ

δικαίου, καί έάν εΙχον άκόμη άμφιβολίαν, έάν ύπολογίζε

τήν Βουλήν, δέν πρόκειται νά έπανέλθω είς άνάπτυξιν έπι-

ται η δέν ύπολογίζεται ή εκτακτος σύνοδος , τήν άμφιβολί-
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αν αυτήν θά τήν ήρμήνευον ύπέρ τής παραγραφής, δηλαδή

'Η 'Εθνική Ριζοσπαστική 'Ένωσις κατέχει σήμερον

τής μή συνεχίσεως, δηλαδή τής καταψηφίσεως τής προτά

είς τήν Βουλήν τό εν τρίτον τών έδρών. 'ΕJ(προσωποϋσα,
βάσει τοϋ αποτελέσματος τών πρό &τους γενομένων εκλο

σεως».

Μετά τήν όλοκλήρωση τής σχετικής συζητήσε

ως, εγινε ψηφοφορία μέ θέμα τήν άποδοχή ή τήν

άπόρριψη τής προτάσεως τής ΕΔΑ. Το Σώμα ψήφισε
υπέρ τής παραπομπής τών Κ. ~αραμανλή, Ν. Μάρτη

γών, τό

35%

τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ, ε{ναι ή μείζων aντιπο

λίτευσις τής χώρας. Τήν παραπομπήν είς <iνακριτικήν επι
τροπήν τοϋ τέως <iρχηγοϋ της κ. Καραμανλή, aποχωρή

σαντος εκουσίως από τήν πολιτικήν, καί ώρισμένων πρώ
ην ύπουργών, προέτεινεν ή κομμουνιστική ΕΔΑ, ή όποία

καί Π . Παπαληγούρα, ένώ άποφάνθηκε δτι δέν θά

κατέχει είς τήν Βουλήν

όφειλε νά καταλογιστεί εύθύνη στούς 'Αρ. Πρωτο

σθη ουχί μέ τήν κυβερνητικήν πλειοψηφίαν, <iλλά μέ πλει

παπαδάκη καί Δ. Χέλμη (άπό τήν πρώτη συνεδρίαση

οψηφίαν πού κατέστη δυνατή μόνον μέ τάς ψήφους τής

είχε διευκρινιστεί δτι ό Λ. Μπουρνιaς περιλήφθηκε

ΕΔΑ καί πού ή το καί αυτή κατωτέρα τοϋ ήμίσεος τοϋ συνό

στήν πρόταση τής ΕΔΑ «έκ παραδρομής»).
'Όπως εγινε φανερό, ή υπερψήφιση τής προτά
σεως παραπομπής γιά τούς Κ. Καραμανλή, Ν . Μάρ

τη καί Π. Παπαληγούρα(έπιτεύχθηκε μέ τούς ψήφους
τών βουλευτών τής ΕΔΑ καί τής ΕΚ 1 03.
Τό άποτέλεσμα τής ψηφοφορίας θά ήταν δυνατό
νά ύποστηριχτεί δτι αίφνιδίασε καί τούς υπεύθυνα
πληροφορημένους πολιτικούς παρατηρητές . Δύο μό

λις ήμερες πρίν άπό τήν εναρξη τής συζητήσεως, ό
'Αχιλλέας Καραμανλής είχε έπισημάνει σέ έπιστο
λή του πρός τόν Κ. Καραμανλή:

'Η παραπομπή απεφασί

'Ο πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου

προσεποιήθη ουδετερότητα, <iλλά πάντες οί βουλευταί του,
ο{ δποίοι €λαβον τόν λόγον, υπεστήριξαν, συμφώνως πρός
δδηγίας του, τήν παραπομπήν. Παρά ταϋτα, ουσιώδης aρι
θμός κυβερνητικών βουλευτών κατεψήφισε τήν πρότασιν
παραπομπής ή €φυγε <iπό τήν αϊθουσαν τής Βουλής. Οϋτω,

ή Κυβέρνησις τοϋ κ. Παπανδρέου, διά νά καταδιώξlJ τούς
aντιπάλους της, εχρειάσθη τάς ψήφους τής κομμουνιστι
κής ΕΔΑ, διότι ή πλειοψηφία της δέν ύπήκουσε.

'

Πασιφανής aπόδειξις δτι πρόκειται περί καθαρώς πο

λιτικοί> διωγμοϋ εΙναι τό έξής περιστατικόν: Τό κύριον
σημείον τοϋ κατηγορητηρίου ύπήρξεν ή σύμβασις τής Δη

μοσίας 'Επιχειρήσεως 'Ηλεκτρισμοί> μετά ξένων οίκων,

«'Από τίς έφημερίδες θά έδιαβάσατε τήν πρότασιν τής
ΕΔΑ περί παραπομπής σχετικά μέ τό πόρισμα τών τριών

δικαστών περί ΔΕΗ. Τά κόμματα συμφώνησαν χθές~ βράδυ
νά γίνη ή συζήτησις τήν Παρασκευήν

λου τών βουλευτών.

22 €δρας.
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'Ιανουαρίου καί

νά <iποφανθή ή Βουλή μέ μυστικήν ψηφοφορίαν εάν θά
γίνη δεκτή ή πρότασις ή όχι, μολονότι αναγνωρίζουν δλοι
δτι αυτά €χουν παραγραφή· εν τούτοις ή ΕΔΑ €φερε τήν
πρότασιν αυτήν δι, <iντιπερισπασμόν, ενεκα τών δηλώσε
ων Γκρομίκο, πού τούς εστοίχισαν πάρα πολύ, καί €ναντι
τής επερωτήσεώς μας διά τά μέτρα ασφαλείας .
'Ο Παπανδρέου έδήλωσεν δτι aφήνει ελευθέρους τούς

βουλευτάς νά ψηφίσουν κατά κρίσιν. 'Η εντύπωσις ε{ ναι
δτι θά <iπορριφθή ή πρότασις διότι δέν θά συγκεντρώση ή
ΕΔΑ δλους τούς ψήφους τής ΕΚ. Πάντως μέρος αυτών θά
ψηφίσουν μαζί μέ τήν ΕΔΑ ύπέρ, <iλλά δέν θά συγκεντρώ

σουν τήν <iπαιτουμένην πλειοψηφίαν» 104 •

δι, ή ς απεφασίσθη έν ετει

1960,

εγκριθείσα μάλιστα τότε

ύπό τής Βουλής, ή ίδρυσις βιομηχανίας <iλουμινίου εν
'Ελλάδι. Κατά τήν έν τΌ ΒουλΌ ψηφοφορίαν τής 5ης Φε
βρουαρίου, aπηλλάγη δ ύπουργός, δ δποίος εΙχε διαπρα
γματευθή τήν σύμβασιν καί διαχειρισθή ύπευθύνως τό θέ
μα καί παρεπέμφθη αντιθέτως είς <iνακριτικήν έπιτροπήν δ

τότε πρωθυπουργός κ. Καραμανλής, δ όποίος ουδεμίαν

<i-

νάμιξιν εlχεν είς τάς διαπραγματεύσεις.
'Η μείζων <iντιπολίi:ευσις τής έλληνικής Βουλής κα
ταγγέλλει τήν Κυβέρνησιν τοϋ κ. Παπανδρέου ώς συμμαχή
σασαν μέ τούς

22 κομμουνιστάς

βουλευτάς είς τήν παραβί

ασιν τών στοιχειωδών ήθικών aρχών τής δημοκρατίας. Αί
<iρχαί αυταί δέν επιτρέπουν τόν πολιτικόν διωγμόν τής aν
τιπολιτεύσεως ύπό τό αναιδές πρόσχημα χρησιμοποιήσε
ως τών εκτάκτων ποινικών διαδικασιών, τάς όποίας προβλέ
πει τό Σύνταγμα διά συγκεκριμένας πράξεις. ουδεμία συγ
κεκριμένη πράξις τοϋ τέως πρωθυπουργοί> κ. Καραμανλή η

Εύθύς μετά τή γνωστοποίηση του άποτελέσματος

καί τών άλλων παραπεμπομένων ύπουργών εχαρακτηρίσθη

τής ψηφοφορίας, δ Π. Κανελλόπουλος εκαμε τήν

κliν ύπό τών κατηγόρων βουλευτών, κατά τήν εν τΌ ΒουλΌ

άκόλουθη δήλωση πρός τούς άντιπροσώπους του έλ

συζήτησιν, ώς πράξις <iποβλέψασα εκ δόλου είς τήν βλά

ληνικου καί του ξένου τύπου:
«Τήν 5η Φεβρουαρίου έσημειώθη είς τήν έλληνικήν

βηv τών συμφερόντων τοϋ Κράτους. Διά πρώτην φοράν εγ
καινιάζεται εν 'Ελλάδι ή ποινική δίωξις διά τήν γενική ν
πολιτικήν, τήν όποίαν ήσκησε Κυβέρνησις, ή όποία μάλι

Βουλήν πράξις, επί τής δποίας θεωρώ καθήκον μου νά δια

στα

φωτίσω τήν παγκόσμιον κοινήν γνώμην. Τό δημοκρατικόν

τηγορείται- εΙχεν επιδοκιμασθή (συγκεκριμένως κατά τάς

Σύνταγμα τής 'Ελλάδος προβλέπει είδικήν διαδικασίαν

έκλογάς τοϋ

διώξεως τών ύπουργών διά πράξεις ποινικώς κολασίμους .

aποτελεί σοβαρόν κίνδυνον διά τήν δημοκρατίαν έν 'Ελλά

Διά πρώτην φοράν εν 'Ελλάδι έπιχειρείται, ύπό τό πρό

δί» .

σχημα τής διαδικασίας αυτής, πολιτικός διωγμός τi]ς μει
οψηφίας. Παρεπέμφθησαν είς <iνακριτικήν έπιτροπήν δ

έπί όκταετίαν πρωθυπουργός κ . Κωνσταντίνος Καραμαν

-

καί μετά τήν έφαρμογήν τής πολιτικής, δι' ijν κα

1961)

ύπό τής πλειοψηφίας τοϋ λαού. Τοϋτο

'Ο ίδιος .ό Κ. Καραμανλής, σύμφωνα μέ τό Πρα
κτορείο Ρώυτερ, σέ άνακοίνωσή του, χαρακτήρισε

λής, τόν δποίον διεδέχθην είς τήν ήγεσίαν τής 'e Εθνικής

τήν άπόφαση τής Βουλής ώς συνωμοσία καί ώς ένέρ

Ριζοσπαστικής 'Ενώσεως, ώς καί ώρισμένοι ύπουργοί του,

γεια πού άποβλέπει στήν παρεμπόδιση τής έπανόδου

έξέχοντα μέλη τοϋ κόμματος.

του στήν πολιτική ζωή της' Ελλάδος. Καί κατέληξε:
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«Ή άπόφασις αύτη, ή όποία έλ1jφθη μέ τ1jν πρω

προτιμότερο νά άποχωρήσουν άπό τήν αίθουσα τών

τοβουλία τής 'Αριστεράς καί μέ την συμμετοχή ν μέ

συνεδριάσεων καί νά άρνηθοϋν κάθε συμμετοχή στίς

ρους του κυβερνώντος κόμματος, στερείται οίασδ1j

διαδικασίες γιά τή διερεύνηση τοϋ θέματος; Σύμφω

ποτε ούσιαστικής νομικής καί ήθικής βάσεως».

να μέ βάσιμες πληροφορίες, ή πλειονότητα τών βου

Στή σύλληψη τοϋ σχεδίου γιά τή δίωξη τοϋ Κ.
Καραμανλή καί τών συνεργατών του, καθώς καί στή
μεθόδευση τής έφαρμογής του, σέ μεταγενέστερη δη
μόσια όμιλία του, ό Κ. Μητσοτάκης:

λευτών, , πιθανότατα καί ό άρχηγός τοϋ κόμματος,
ερρεπαν πρός τή δεύτερη λύση· ή άντίρρόπη τάση

έκδηλωνόταν μεταξύ τών έπιτελών τής παρατάξεως,
οί όποίοι καί έπικαλούνταν τόν κίνδυνο τής ταχείας
προσφυγής σέ έκλογές καί, κυρίως, τήν άνάγκη νά

«Δέν κατώρθωσα νά άντιληφθω διατί καί πως, ένω δλοι

μήν άπεμποληθεί, μέ τήν άποχώρηση, ή δυνατότητα

εi:χομεν συμπέσει στήν νομικήν Ι'iποψιν δτι αί κατηγορίαι

γιά ελεγχο καί κριτική πάνω στήν πορεία τών έρευ

έναντίον των ύπουργών τής ΕΡΕ εΙχον παραγραφή, καί δτι

νών καί τών πορισμάτων τής άνακριτικής έπιτροπής .

συνεπώς τό μόνον πρακτικώς δυνατόν καί έπιβεβλημένον

Τελικά, έντούτοις, ή λήψη τής όριστικής άποφάσε

ήτο ή σύστασις έξεταστικfjς των πραγμάτων έπιτροπfjς ,
διά νά καταλογίσ1J πολιτικάς εuθύνας , αίφνιδίως άλλάξα
μεν πορείαν, ένισχύσαμεν τάς προτάσεις τής ΕΔΑ περί
άνακριτικfjς έπιτροπής, μέ τελικόν άποτέλεσμα, ώς γνωρί
ζετε, νά διαπομπευθή καί ή Κυβέρνησις καί τό κόμμα δι'

ως γιά τόν καθορισμό τής τακτικής τοϋ κόμματος

συνεχόταν καί μέ παρασκηνιακές ένέργειες καί πιέ
σεις (οπως λ.χ. έπίκληση τής ύποχρεώσεως τών βου
λευτών νά παραιτηθοϋν τής άποζημιώσεως), άνα

&συνέπειαν καί άνανδρίαν, δταν έπέστρεψε καί πάλιν τελι

σταλ τικές τής προσφυγής σέ δυναμικές ένέργειες καί

κώς τό θέμα καί εφθασεν είς τήν παραγραφήν».

άποφάσεις . 'Αλλά καί γενικότερα, σύμφωνα μέ τήν
c'iποψη τοϋ Δ. Βέρρου, ή ενταση τοϋ άντιπολιτευτι

Σύμφωνα, έξάλλου, μέ τή μαρτυρία τοϋ ίδιου τοϋ

κοϋ άγώνα άναστελλόταν ύπό τό κράτος τής έκβια

Κ. Καραμανλή, οταν οί Στ . Στεφανόπουλος καί Κ.

στικής κυβερνητικής πιέσεως γύρω άπό τό θέμα τών

Μητσοτάκης τόν έπισκέφθηκαν στό Παρίσι, τόν Αύ

μυστικών κονδυλίωv καί ύπό τήν έπίδραση τής άντι

γουστο τοϋ

λήψεως όρισμένων στελεχών τοϋ κόμματος οτι ήταν

1968,

τοϋ άπεκάλυψαν οτι, μολονότι τό

'Υπουργικό Συμβούλιο εΙχε άρχικά άποφασίσει νά

άναγκαία, άλλά καί δυνατή, ή έξασφάλιση τής συ

μήν ύποστηρίξει ή ΕΚ τήν πρόταση τής ΕΔΑ γιά τήν

νεργασίας μέ τή δεξιά πτέρυγα τής ΕΚ. Θά ήταν ομως,

παραπομπή του στό Είδικό Δικαστήριο, ή στάση τής

πράγματι, δυνατό νά συγκεραστοϋν οί άναγκαιότητες

Κυβερνήσεως μεταβλήθηκε αίφνιδιαστικά.
«'Εξεπλάγησαν -του εΙπαν- δ ταν τήν έσπέραν, κατό

πού συνέχονταν μέ τίς άντιφατικές αύτές πιέσεις καί

νά έπιτευχθεί, παράλληλα, ή άναγκαία ένεργοποίηση

πιν παρεμβάσεως του έπιστρέψαντος τήν ήμέραν έκείνην

τών δυνάμεων τοϋ κόμματος ένόψει τών προκλήσεων

έκ Γερμανίας 'Α. Παπανδρέου, έδίδετο έντολή είς τούς

καί τών κινδύνων πού έγκυμονοϋσε ή πολιτική τής

βουλευτάς του κόμματος νά ψηφίσουν ύπέρ τής προτάσε

κυβερνητικής παρατάξεως;

ως»ιοs .

Τό βασικό τοϋτο θέμα, σέ καίρια ήδη συνάρτηση

'Αλλ' ή προσφυγή στή δίωξη τών προκατόχων

μέ τήν ολη ύπόθεση τής μεθοδεύσεως τής παραπομ

της στήν έξουσία όφείλει νά συναρτηθεί καί γενικό

πής του σέ Είδικό Δικαστήριο, ήταν εύλογο νά άπα

τερα μέ τήν ολη τακτική καί τίς βραχυπρόθεσμες

σχολεί τόν Κ . Καραμανλή. Εύθύς μετά τή σύσταση

έπιδιώξεις τής κυβερνητικής παρατάξεως. 'Η σύμ

τής έξεταστικής έπιτροπής, ύπογράμμιζε σέ έπιστο

πραξη τών βουλευτών τής συμπολιτεύσεως μέ τούς

λή πρός τόν Π. Πιπινέλη τήν άνάγκη διαφωτίσεως

έκπροσώπους τής ΕΔΑ άποτέλεσε τήν τελευταία σέ

τής κοινής γνώμης

-

καί μάλιστα τής διεθνοϋς:

μιά σειρά πρωτοβουλιών καί ένεργειών πού ετειναν
νά φέρουν τήν άξιωματική άντιπολίτευση σέ θέση

«ΗΟπως βλέπεις, παρά την έγκαιρον άποχώρησίν

άπολογουμέ'::ου. Μέ τόν τρόπο αύτό έπιδιωκόταν άφ'

μου άπό τ1jν πολιτική, δέν κατέστη δυνατόν ν' άπο

ένός ή μερική έκτροπή τής κοινής γνώμης άπό τήν

φύγω τ1jν τύχη πού έπιφυλάσσουν οί 'Έλληνες εlς

κριτική καί τή συγκριτική άποτίμηση τής κυβερνη 

έκείνους πού τούς ύπηρετουν.

τικής δραστηριότητας καί, άφετέρου, ή c'iμβλυνση

φρενική ή Ιδική μου περίπτωσις, διότι έγώ διά τής

Άλλά γίνεται έξω

τής έντάσεως καί ή μείωση τής άποδοτικότητας τοϋ

άποχωρήσεώς μου, άφησα έλεύθερο τό πεδίον εlς

άντιπολιτευτικοϋ εργου πού εΙχε κατά κύριο λόγο

έχθρούς καί φίλους καί διά τής σιωπής καί τής άπο

έπωμιστεί ή ΕΡΕ .

στάσεως ήθέλησα νά λησμονηθώ. Δέν έγινα σύμβο

'Η ολη έξέλιξη τής ύποθέσεως ήταν φυσικό νά

λο διχασμου δσο εύf?ισκόμουν στήν ένεργό πολιτική

φέρει τήν ήγεσία καί τούς βουλευτές τής άξιωματι

καί κινδυνεύω νά γίνω τώρα έν άποστρατεία. Πρά

κής άντιπολιτεύσεως σέ κρίσιμο δίλημμα: θά όφει

γματα άσύλληπτα πού μόνο στήν 'Ελλάδα ήμπορουν

λαν νά έξακολουθήσουν νά μετέχουν στίς συζητή

νά συμβαίνουν. 'Η γνώμη μου εlναι δτι οί άντίπαλοί

σεις το~ Σώματος μέ άντικείμενο τήν παραπομπή καί

μας, διά τής τακτικής των αύτής, πέραν τής ίκανο

στήν προβλεπόμενη άνακριτική έπιτροπή ή θά ήταν

ποι1jσεως του πάθους των, έπιδεικνύουν καί σκοπούς
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πολιτικούς έθνικώς έπικινδύνους. Θά πραγματοποιη

κρίνετε κατάλληλον.

θούν δέ οί σκοποί είς μίαν άπό τάς προσεχείς φάσεις,

Τήν θέσιν μου άπέναvτι τής βρωμερας αύτής ύποθέ

έάν δέν ύπάρξη τρόπος άνακοπή'ς τής σημερινής πο

σεως τήν γνωρίζεις. Τήν άγνοώ άπολύτως έφ' δσον

ρείας τών έθνικών πραγμάτων.
Σ' εύχαριστώ δι 'δ, τι έκαμες καί κάμεις γιά νά

τήν θεωρώ άπροσχημάτιστον πολιτικήν συνωμοσί
αν. ή όποία πέραν τής λογικής καί τής ήθικής προ

προστατεύσης τήν ύπόληψίν μου. Θά σέ παραΚαλέ

σβάλλει καί τόν νόμον. Δι ' αύτό άρχήθεν ε{χα τήν

σω ηδη νά ένδιαφερθής γιά δύο περιπτώσεις είς τάς

aποψι ν δ τι καί τό κόμμα όJφειλε νά μ-ή ν δεχθή οίανδή

δποίας άποδίδω σημασίαν:

ποτε συζήτησιν. Δέν ήθέλησα δμως νά έπιμείνω διό

1.

Νά έπιμείνης έπί τής προσπαθείας τής ένημε

ρώσεως τής διεθνούς κοινής γνώμης. Αύτό δέν άφο

τι ύπήρχαν καί οί συνεργάτες μου, τών όποίων δέν

ήτο δυνατόν νά άγνοηθούν αί άπόψειςΝ 107 •

ρα μόνον έμένα. Θά lχη έπίδρασιν καί έπί τών έξελί

ξεων τής έν ·Ελλάδι καταστάσεως, καί

2.

Νά κάμης μίαν δήλωσιν μέ τό περιεχόμενον

τού σχεδίου τό όποίο ν θά σού δώση ό 'Αχιλλέας Κf!ί

τό όποίον προχείρως διετύπωσα ... Τό τελευταίο αύτό
τό θεωρώ άναγκαίονδιότι lχω τήν έντύπωσιν δτι μέ
σα άπό τά πολλά πού έλέχθησαν, δ πολύς κόσμος δέν

ξεκαθάρισε τί ε{ναι έκείνο πού άφορα έμένα.
'Ά ν μέ έρωτήσης γιά τά αίσθήματα πού μού προ

καλεί αύτή ή άθλιότης, δέν θά μπορούσα νά τά προσ
διορίσω. Τά έξουδετερώνει δλα τό αίσθημα τής άη
δίας καί τής μελαγχολικής άτενίσεως τού μέλλον
τος))ιο6.

Σέ έπιστολή του, έξάλλου , πρός τόν Κ. Παπα
κωνσταντίνου, δ Κ. Καραμανλής άναφέρεται καί εί
δικότερα στόν τρόπο άντιμετωπίσεως τών συκοφαν
τικών κατηγοριών :

«Σ ' εύχαριστώ γιά τή συμπαράσταση καί γιά τήν
ένημέρωση. Δέν θά χαρακτηρίσω αύτό πού γίνεται

19

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1965

Σέ λόγο του πρός τό λαό τών 'Αθηνών -στή

διάρκεια παλλαϊκής συγκεντρώσεως στήν πλατεία
Κλαυθμώνος- δ άρχηγός τής ΕΡΕ, Π . Κανελλόπου

λος, άφοϋ άσκησε όξεία κριτική τοϋ κυβερνητικοί>
εργου καί έπέκρινε τήν τακτική τής Κυβερνήσεως,

ζήτησε τήν άπομάκρυνσή της άπό τήν έξουσία καί
τή διενέργεια γενικών έκλογών.
·Ο Π. Κανελλόπουλος έντόπισε τήν άμεση άφορ
μή γιά τήν άνάληψη τής πρωτοβουλίας του στήν ού
σιαστική υίοθέτηση άπό τήν Κυβέρνηση τής προτά

σεως τής ΕΔΑ γιά τή δίωξη τοϋ Κ . Καραμανλή καί
τών συνεργατών του . Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων,
ε{πε τά έξής:
«'Η ίiμεσος aφορμή , πού μου uπηγόρευσε τήν aπόφα

σιν νά σaς καλέσω, είναι άπλουν σύμπτωμα τών κακ<Qν
περιστάσεων . ' Αλλά είναι ήθικώς βαρύτατον παράπτωμα.
Μεγάλη όργή κατέχει δλους μας διά τήν πράξιν , ή όποία

έσημειώθη εiς τήν Βουλή ~ κατά τήν νύκτα τής 5ης πρός

είς βάρος μου, γιατί ε{ναι τόσο άπίθανο ώστε νά μή

τήν 6ην Φεβρουαρίου . Κατώρθωσαν δμως οί aντίπαλοί μας

βρίσκω λόγους νά τό κάμω. Νομίζω δτι ή περίπτωσίς

νά έφοδιάσουν τόν άγώνα μας μέ τό δπλον τής όργής πού,

μου δέν εχει τό προηγούμενό της στήν ίστορία, του

δταν παραδίδεται εiς τά χέρια του λαου, δέν γνωρίζει έμπό 

λάχιστον άπό άπόψεως τηρήσεως τών προσχημάτων.

δια . Καί τό παρέδωσαν έν τij άφροσύνη των ο{ ίδιοι .

'Εκείνο δέ ~τό δ ποίο μέ λυπεί βαθύτερα ε{ναι ή έλ

η προεκάλεσε τήν όργή μας; Δέν προεκάλεσεν ή πρό

λειψη ύγιών άντιδράσεων άπό άνθρώπους η άπό κύ

τασις τής ΕΔΑ . ·Ο κομμουνισμός εχει διαπράξει άσυγκρί

κλους άπό τούς όποίους θά έδικαιούτο κανείς νά τάς

άναμείνη. Πάντως ή άπαισιόδοξος προοπτική τήν
δποίαν ε{χα γιά τό μέλλον ένισχύεται ηδη καί μέ τά
πρόσφατα γεγονότα.

Νομίζω δτι τήν άτιμία των άντιπάλων μας τήν

τως χειρότερα .... Τήν όργήν μας προεκάλεσεν ή στάσις του

πρωθυπουργου . Δέν uπάρχει είς τήν πολιτικήν ίστορίαν
του κόσμου περίπτωσις υπευθύνου ήγέτου λαβόντος στά

σιν άνάλογον μέ αuτήν . Δέν είχε κάν τό θάρρος νά είπη ό κ .
Παπανδρέου δτι σύμφωνεί μέ τήν πρότασιν τής ΕΔΑ .

~Οποιος δέν λέγει δτι συμφωνεί, όφείλει νά λέγη δτι δια

ένίσχυσαν άρνητικώς καί παραλείψεις ίδικαί μας.

φωνεί. Δέν uπάρχει συγγνωστή διέξοδος οuδετερότητος είς

'Η lκθεσις τών έλεγκτών, ή δ ποία ε{ναι ένα κακόη

τοιαύτας περιπτώσεις . Καί τό χειρότερον είναι δτι χρησι

θες μυθιστόρημα, έπρεπε νά ε{χε ξετιναχθή μόλις έδό

μοποιών τό προσωπείον τής οuδετερότητος , πού καί αuτό

θη στή δημοσιότητα. Κατά τίς πρόσφατες συζητή

καθ' έαυτό είναι άσυμβίβαστον πρός τήν Ιδιότητα πρωθυ

σεις δέν κατέστη δυνατόν νά δοθή στήν κοινή γνώμη

πουργου, δταν ζητείται ή δίωξις τών aντιπάλων του, εδω

κατά τρόπον συγκεκριμένον καί άποκλειστικόν, τί
ε{ναι έκείνο γιά τό δποίον έγώ κατηγορούμαι. Θά
ήμπορούσατε νά δώσητε τάς δύο φράσεις τής έκθέ
σεως πού μέ άφορούν -οχ ι τά ήλίθια συμπεράσματα

τών έλεγκτών- καί νά έρωτήσετε έάν δέν θά ώφειλε
ή Βουλή νά μέ έπαινή άντί νά μέ κατηγορή δι' αύτάς,

σεν όδηγίας είς τούς βουλευτάς του νά συμφωνήσουν μέ

τήν ΕΔΑ, δηλαδή νά άναγορεύσουν τόν άντιδημοκρατικόν
καί άντεθνικόν κομμουνισμόν ρυθμιστήν τών πολιτικών
καί ήθικών πραγμάτων τής χώρας.
Μέ πλειοψηφίαν πού έπετεύχθη μόνον μέ τάς ψήφους
τών κομμουνιστών, προήγαγε τήν μεγαλυτέραν άσχημίαν
τής πολιτικής μας ίστορίας. 'Εγκλήματα, είς <Ορας πάθους

πραγμα πού θά πρέπη νά γίνη νομίζω εστω καί τώρα

καί παραφροσύνης, έσημειώθησαν καί είς τό παρελθόν,

άπό Πρωτοπαπαδάκην η Πιπινέλην η δποιον aλλον

τοιαύτη δμως έν ψυχρφ άσχημία ποτέ!
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Πρέπει κάποτε νά αίσθανθουν έντροπήν δλοι έκείνοι

του Κέντρου ώς σύνολον καί ή συγκέντρωσις των πυρών

πού έκίνησαν ποινικήν δίωξιν κατά του Κωνσταντίνου

κατ' αύτου. 'Η σωτηρία του τόπου προϋποθέτει, δ πως !\χω

Καραμανλή καί των συνεργατών του. Διατί, τάχα, τό 1\πρα

βεβαιωθή, διάφορα διαδοχικά στάδια. Δέν προβλέπω -πα

ξαν; Τό 1\πραξαν, διότι δέν ήσυχάζουν σκεπτόμενοι ότι ό

ρά τήν ούσιώδη αύξησιν τής δυνάμεως τής ΕΡΕ είς τάς

Καραμανλής ώς πρωτεργάτης καθ' δλην τήν όκταετίαν, οί

'Αθήνας, τήν Θεσσαλονίκην, τόν Πειραιά καί ώρισμένα

άλλοι κατά κ~ιρούς ώς πολύτιμοι βοηθοί του, έξησφάλι

ίσως άλλα άστικά κέντρα- τήν ίκανότητα νά διεκδικήσω

σαν τήν γαλήνην του τόπου καί τήν καταπληκτικωτέραν

μεν, έντός εξ μηνών ή καί έντός έτους, κομματικήν έκλογι

δημιουργίαν πού !\χει σημειωθή έν 'Ελλάδι, καταστήσαν
τες περιζήτητον είς τό έξωτερικόν, άκόμη καί είς τό πρώ

κήν νίκην ώς ΕΡΕ. Καί έάν άκόμη τό 35% γίνΌ 42% ή καί
45% (καί αύτό τό τελευταίον ε{ναι τό άνώτατον -άρα, λίαν

τον τυχαίον ίδιωτικόν κατάστημα, τήν άλλοτε -άλλά καί

άπίθανον- έπίπεδον, είς τό όποίο ν θά ήδύνατο νά άνέλθ1J

πάλιν δυστυχώς σήμερον- άγνοουμένην ή δυσπίστως

έντός !\τους ή δύναμίς μας, ή ΕΔΑ θά i\χ1J τήν δυνατότητα

προσβλεπομένην δραχμήν, τό συμβολικόν τουτο δελτίον

καί !\χει όπωσδήποτε συμφέρον νά καλύψ1J τήν άντίστοι

ταυτότητος του λαου μας. Δέν ήσυχάζουν σκεπτόμενοι ότι

χον μείωσιν τής δυνάμεως τής 'Ενώσεως Κέντρου, διατη

άκόμη καί είς τό Κυπριακόν 1\δωσεν ό Καραμανλής τήν

ρουμένης ενιαίας, δι, ούσιωδως ηύξημένης πριμοδοτήσε

πρώτην λύσιν. Καί ή ιστορία ζητεί λύσεις καί όχι φρά

ως. Θά φθάσ1J έν άνάγκ1J μέχρι αύτοεξαφανίσεως, δηλαδή

σεις)) .

έσκεμμένης νεκροφανείας. Πρέπει λοιπόν παντί τρόπφ νά

Στή συνέχεια, ό άρχηγός τής ΕΡΕ έπέκρινε τήν

Κυβέρνηση γιά τήν έξωτερική της πολιτική, ή όποία

σπάσ1J ή ΗΕνωσις Κέντρου. Δι' αύτό άκριβ&ς 1\ρριψα κατά

τό συλλαλητήριον των 'Αθηνών τό σύνθημα του σχηματι
σμου άλλης Κυβερνήσεως έκ του Κέντρου (έκ τμήματος

παρέσυρε τή χώρα σέ διεθνή άνυποληψία, τήν άνα

του σημερινου Κέντρου) μέ τήν ύποστήριξιν ήμ&ν, όπωσ

ταραχή στό χώρο τής παιδείας, τήν άπώλεια του

δήποτε δέ άνευ συμμετοχής μας. Αύτό δέν συμφέρει μόνον

έλέγχου στό χώρο τών συνδικάτων καί τής τοπικής

είς ήμaς ώς κόμμα. Τό δτι μaς συμφέρει εΙναι αύτονόητον,

αύτοδιοικήσεως πρός οφελος τών κομμουνιστών, καί

άφου ή πτώσις του Παπανδρέου καί ή διάσπασις τής ΕΚ θά

τόν έκφοβισμό τών κατοίκων τής ύπαίθρου· καί κατέ

έχουν ώς άποτέλεσμα νά έπανέλθΌ είς ήμdς ενα ποσοστόν

ληξε:

'Αλλά συμφέρει είς αύτό τουτο τό έθνος ή διάσπασις καί

«'Η Κυβέρνησις του κ . Παπανδρέου όδηγεί τόν τόπον
πρός βεβαίαν καταστροφήν.

λαου πού παρεσύρθη πρός τά έκεί άπό τόν άέρα τής νίκης.

•Η

άπομάκρυνσίς της ε{ ναι

ό άποχωρίσμός των κεντρώων έκείνων πού δέν έννοουν νά
συνοδοιπορουν μέ τήν ΕΔΑ, άπό τόν Παπανδρέου καί τούς

έπειγόντως έπιβεβλημένη. Θά έπιτύχη τάχα ό ρυθμιστής

καλλιεργούντας συναλλαγήν μετ' αύτής. Τό έθνικως έπω

του πολιτεύματος νά συγκροτήση έκ τής παρούσης Βουλής

φελέστερον θά ή το έάν ήδύνατο νά άναβιώσ1J τό κόμμα των

άλλην Κυβέρνησιν έγγυωμένην τήν άνακοπήν τής πορείας

Φιλελευθέρων ώς μονάς δυναμένη νά διεκδικήσ1J κάποιαν

του τόπου πρός τήν καταστροφήν; Δηλ& ότι ή ΕΡΕ θά ήτο

δύναμιν μεταξύ ήμ&ν καί των άριστεριζόντων του Κέν

διατεθειμένη νά βοηθήση μέ τήν ψήφον της τοιαύτην Κυ

τρου . 'Η μονάς αύτή, διαθέτουσα τυχόν ίσχυρά τοπικά

βέρνησιν, χωρίς νά δεχθή συμμετοχήν καί άξιώματω> .

στελέχη, θά t']δύνατο -άφου σχηματίσ1J μέ τήν βοήθειαν

~Αν -ύπογράμμισε- δέν είναι δυνατό νά σχη

ματιστεί ή Κυβέρνηση αύτή, δέν άπομένει παρά δ
σχηματισμός ύπηρεσιακής Κυβερνήσεως, ή όποία

των έν τij Βουλij ψήφων τής ΕΡΕ, Κυβέρνησιν τριών εως
πέντε μηνών καί άποκτήσ1J κάποιο εστω καί διά τής έξου

σίας κάποτε κυρος

(sic)-

νά συνασπισθij είς τάς έκλογάς

μέ τήν ΕΡΕ καί τόν Μαρκεζίνην, όπότε άν καί θά πρόκειται

θά δδηγήσει σέ νέες έκλογές, άφου άποκαταστήσει

περί πολώσεως, ή πόλωσις δέν θά i\χ1J τό έπικίνδυνον μειο

τήν εννοια του κρiiτους.

νέκτημα του μονοκομματισμου, ή θά ήδύνατο, εΙσαγομέ

Στή συγκέντρωση ελαβαν μέρος περίπου

200.000

άτομα παρά τίς έξαιρετικά άντίξοες καιρικές συνθή

νης έν άνάγκ1J τής άπλής άναλογικής, νά κατέλθΌ χωριστά
καί άπό τήν ΕΡΕ καί άπό τό άριστερίζον Κέντρον . Αύτή

εΙναι ή μόνη όμαλή πορεία έξόδου τής χώρας άπό τήν

κες. 'Εκπρόσωποι τής Κυβερνήσεως παραδέχτηκαν

φοβεράν κατάστασιν είς τήν όποίαν εύρίσκεται , καί άπό

ότι ό ογκος τών συγκεντρωμένων στήν Πλατεία

τάς άνυπολογίστων έθνικ&ν συνεπειών έμπλοκάς πρός τάς

Κλαυθμώνος ήταν πράγματι μεγάλος, άλλ' έπεσήμα

όποίας άγεται.

ναν ότι «ή κατά του ίδρυτου τής ΕΡΕ παραπομπή είς

Δέν !\χω άπολύτως καμμίαν ί:νδειξιν δτι τά άνωτέρω

είδικόν δικαστήριον έδημιούργησε φανατισμόν καί

εΙναι δυνατόν νά συμβουν. Είς ούδεμίαν ήλθον άμεσον ή

κλίμα προεκλογικόν είς τήν άξιωματικήν άντιπολί
τευσιν» ;

Τή νέα τακτική τής ΕΡΕ, όπως έγκαινιάστηκε μέ

ί:μμεσον έπαφήν . Θά έπιχειρήσω έπαφήν, άλλ' άργότερον.
Πάντως μου ένθαρρύνουν τήν εστω καί μικράν έλπίδα ότι

δυνατόν νά συμβουν τά άνωτέρω, αί σκέψεις: Τό Κέντρον
φθείρεται. VΕχει χάσει -είς τάς μεγάλας πόλεις πλήρως,

τήν δμιλία στήν Πλατεία Κλαυθμώνος, άναλύει ό

έν μέρει δέ καί είς ώρισμένας άγροτικάς περιοχάς (είς αύ

ίδιος ό Π. Κανελλόπουλος σέ έπιστολή του πρός τόν

τάς, πάντως, πολύ όλιγώτερον) τό κυρος του, τήν αίγλην

Κ. Καραμανλή :

του νικητου των έκλογ&ν. 'Εξάλλου, γίνεται διαρκώς πε
ρισσότερον έμφανής ή άνοικτή ύποστήριξις τής Κυβερνή

«Ή τακτική του άγ&νος πού έπέλεξα καί 1\θεσα είς

σεως Παπανδρέου άπό τήν ΕΔΑ. Πέραν , λοιπόν, των άν

έφαρμογήν εΙ ναι -καί νομίζω ότι !\πρεπε νά ε{ ναι- ή κατά

ταρσιων πού έσημειώθησαν είς τούς κόλπους τής κυβερνη

τό δυνατόν διάκpισις του Παπανδρέου άπό τήν ~Ενωσιν

τικής παρατάξεως κα{ πού εΙχον, φυσικά, άλλα αίτια, θεω-
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ρώ βέβ!Χιον οτι Εχει έπέλθει Ενας ψυχικός διαφορισμός είς

ταρτιστεί τό

τήν κυβερνητικήν έν τΌ ΒουλΌ πλειοψηφίαν, ή όποία,

άπό είσήγηση του άρχηγοu τής ΚΥΠ, Ν. Νάτσινα,

εχουσα τά άνωτέρω δεδομένα καί άλλους ήθικούς λόγους

καί ε{χε έγκριθεί άπό τόν πρωθυπουργό, Κ . Καρα

ώς αίτια, έξεδηλώθη κατά τήν ψηφοφορίαν περί συστάσε

μανλή, τό

ως άνακριτικής έπιτροπής. ·Η ψηφοφορία έκείνη ήτο ση
μαντική ενδειξις, πάντως δέ μικρόν παρήγορον φαινόμε
νον .

Δέν θέλω νά άποτολμήσω ύποθέσεις ώς πρός τήν έξέλι
ξιν του έθνικου βίου είς ijν περίπτωσιν δέν πέσΊJ έγκαίρως
δ Παπανδρέου καί δέν σπάσΊJ ή ένότης του Κέντρου . Προ

1959

1961.

άπό τή στρατιωτική ήγεσία, μετά

Κατά τήν άποψή του, άποτέλεσε τό

«σχέδιον του έκλογικου πραξικοπήμα-rος» του

1961

καί στρεφόταν όχι μόνον έναντίον τών κομμουνι
στών άλλά καί κατά τών όπαδών τής ΕΚ.
Σύμφωνα μέ τήν άποψη πολιτικών παρατηρητών,

ή ένέργεια του πρωθυπουργοί> Όπήρξε κίνηση άντι

σωπικώς θεωρώ καθήκον μου νά έντείνω, δπως εlπα καί

περισπασμοί> άπέναντι στήν έντεινόμενη πίεση τής

παραπάνω, τόν άγώνα. Θά κάμω τό πaν διά νά ξεσηκώσω

άντιπολιτεύσεως, μετά καί τή συγκέντρωση στήν

τόν κόσμον, νά καταστήσω &ντονον τό αίσθημα του κινδύ

πλατεία Κλαυθμώνος, καί άπέβλεψε στή μετάθεση

νου καί νά όργανώσω τήν άντίδρασιν κατά τών "Λαμπράκη

τής προσοχής τής κοινής γνώμ~ς άπό τά τρέχοντα

δων πού, μέ τήν άνοχήν τής Κυβερνήσεως, άλωνίζουν τήν

προβλήματα, μέ τήν έπαναφορά στήν έπικαιρότητα

ϋπαιθρον. Οί βουλευταί μέ βοηθουν άρκετά. 'Ο ένθουσια

τών συνθημάτων καί τής πρακτικής του «άνενδότου»

σμός των κατά τούς τελευταίους μήνας εlναι,
άναλαμβάνω έγώ προσωπικώς πρωτοβουλίαν

-

ίδία δταν
μέγας. Τό

συλλαλητήριον τών 'Αθηνών ήτο καθαρώς προσωπική
μου εμπνευσις καί εuθύνη, καί διεκινδύνευσα τήν πραγμα
τοποίησίν του παρά τήν άντίθετον γνώμην η τούς σιωπη

λούς δισταγμούς σχεδόν δλων τών πολιτικών καί δημοσιο

άγώνα.
Κατά τή διάρκεια τής συζητήσεως στή Βουλή

-δπως καί μέ μακρές δηλώσεις στόν τύπο- δ Π.
Κανελλόπουλος προσδιόρισε τό «πραγματικό περιε
χόμενο» του έπιτελικοu σχεδίου «Περικλής)). Στίς

γραφικών παραγόντων τής ΕΡΕ. Καί ύπερέβτj ή έπιτυχία

δηλώσεις του, δ άρχηγός τής ΕΡΕ τόνισε ίδιαίτερα

πaσαν προσδοκίαν» 10 s.

δτι δ Κ. Καραμανλής δένε{ χε δώσει τήν εγκρισή του

[Σέ μεταγενέστερη συγγραφική μαρτυρία του, δ

γιά τήν πραγματοποίηση παρόμοιας άσκήσεως:

Π. Κανελλόπουλος θά άποδώσει τήν πρωτοβουλία

«'Αλλά τό <:JΧέδιον «Περικλής», ώς έμφαίνεται καί έκ

του στό γεγονός, άφενός, δτι δ Γ. Παπανδρέου δέν

του εuγλιώττου διαγράμματος τό δποίον χαρακτηρίζεται ώς

ε{χε δείξει άνταπόκριση στό διάλογο πού ε{χε έπι

«προσθήκη

χειρήσει νά έγκαινιάσει καί, άφετέρου, δτι ε{χε δ
ίδιος έπηρεαστεί άπό τίς πληροφορίες γιά τούς κινδύ
νους πού άπειλοuσαν τή γαλήνη του λαου καί τήν
έσωτερική άσφάλεια τής χώρας.] 109
Παράλληλα, οί έκτιμήσεις τών ήγετικών στελε

I

είς παράρτημα Α», προβλέπει, ώς σχέδιον

ψυχολογικου πολέμου, τήν σύμπραξιν, κατά κύριον λόγον,
οuχί τών στρατιωτικών μονάδων, άλλά τών διοικητικών
άρχών, ίδία τών νομαρχών.

Καλώ τόν πρωθυπουργόν νά έρωτήση οίόνδήποτε νο
μάρ~ην, έάν του έκοινοποιήθη τό σχέδιον καί έάν &λαβε

διαταγάς συνδεδεμένας άμέσως μέ τήν έφαρμογήν του. Καί

χών καί παραγόντων του κόμματος συνέκλιναν στή

έάν άκόμη έλάμβανον οί νομάρχαι διαταγάς συνδεομένας

βασική διαπίcrτωση δτι δένε{χε φθάσει άκόμη ή ώρα

πρός τήν ι'ίσκησιν «Περικλής», καλώς θά τάς έλάμβανον

γιά μιά έκλογική άναμέτρηση πού θά έπανέφερε τήν

διότι τό σχέδιον ήτο άποκλειστικώς άντικομμουνιστικόν

ΕΡΕ στήν έξουσία. Ή πιθανή μεταστροφή, περιορι

καί οuχί κομματικόν ύπέρ τής ΕΡΕ. 'Αλλά δ κ. Καραμαν

σμένη κgί έντοπισμένη στά άστικά ίδίως κέντρα, ή

λής δέν &δωσε τήν εγκρισίν του διά τήν πραγματοποίησι ν

πιθανολογούμενη

πριμοδότηση

τής

ΕΚ

άπό

τήν

ΕΔΑ, ή διαβρωτική διείσδυση τών κυβερνητικών καί
τών άριστερών κομματικών στελεχών στή διοίκηση,
καθιστοuσαν
άποψη

-

-

σύμφωνα μέ τήν έπικρατέστερη

μάλλον άπίθανη τή ριζική μεταστροφή τής

τής άσκήσεως» 111 •
Σέ έπιστολή του πρός τόν Κ.Καραμανλή, δ Π.

Κανελλόπουλος θά παρατηρήσει συνοπτικά, άλλά
καί παραστατικά:

ίσορροπίας μεταξύ τών πολιτικών δυνάμεων. 'Επι

«Είς τήν Βουλήν, πέντε ήμέρας μετά τό συλλαλητήρι

σημαίνονταν δμως καί οί δυσμενείς έΠιπτώσεις άπό

ον, έπέρασα μίαν μεγάλην ψυχικήν, άκόμη καί βιολογι

τήν ελλειψη άγωνιστικότητας καί μαχητικοί> πνεύ

ματος τών έπιτελών του κόμματος, άλλά καί -σύμ

φωνα μέ τή γνώμη άλλων -

άπό τόν τρόπο άσκήσε

ως, ύπέρμετρα ήπιο καί συγκρατημένο, του άντιπο
λιτευτικοu έλέγχου άπό τόν άρχηγό τής ΕΡΕ 110 •

κήν, δοκιμασίαν. Μέ διέκοπταν σχεδόν σέ κάθε δεύτερη
φράση . 'Αλλά έπέμεινα καί τά εlπα δλα. Μετά δέ τήν &κ
θεσιν Λουκάκη, άνέλαβα τήν άντεπίθεσιν, ή όποία &φερε

τόν Παπανδρέου είς τόσον δύσκολον θέσιν, ώστε δ ίδιος
μέν νά άρκείται, άπαντών είς έμέ, είς άσημάντους γενικάς
φράσεις, δρισμέναι δέ έφημερίδες του (Βήμα, Νέα, ~Εθνος)

νά λέγουν δτι πρέπει -κατά σύστασιν καί τοϋ βασιλέως, δ

23

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1965

'Ο Γ. Παπανδρέου καταγγέλλει, σέ άγόρευσή του

δποίος έν τούτοις οuδέν μοϋ παρήγγειλε- νά σταματήση ή

έπί τοϋ στρατοϋ άντιδικία» 112 •

στή Βουλή, τήν ϋπαρξη σχεδίου μέ τήν έπωνυμία

Τόσο, πράγματι, κατά τήν άρχική άνακίνηση του

«Περικλής». Τό κείμενο, δπως ίσχυρίστηκε, ε{χε κα-

θέματος, δσο καί άργότερα, δ πρωθυπουργός καί οί
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στρατιωτικοί συνεργάτες του δέν κατόρθωσαν νά

Διά τής αuτής διαταγής ήσκήθη ώσαuτως ποινική δίω

προσκομίσουν θετικά στοιχεία ίκανά νά δικαιολογή

ξις καί κατ' άγνώστων στρατιωτικών κατηγορουμένων: α.

σουν τήν έμφάνιση του σχεδίου ώς δήθεν έκλογικοu.

έπί παραβάσει καθήκοντος, β. ~κδόσει άθεμίτων διαταγών

['Η γενική έντύπωση τής κοινής γνώμης δτι ή
κυβερνtιτική καταγγελία δέν ε{χε σοβαρό ερεισμα

έπιβεβαιώθηκε μεταγενέστερα μέ τό βούλευμα ύπ'
άριθ.

38/66

του Δικαστικοί) Συμβουλίου τόu

· Ανα

θεωρητικοί) Δικαστηρίου πού κλήθηκε νά γνωματεύ

σει γιά τήν ύπ' άριθ. Α.Π.Φ.

454.11/46344/9.6.65 δι

αταγή ύπ. 'Εθνικής 'Αμύνης γιά ποινική δίωξη μέ

καί γ. ~κμεταλλεuσει διαπεπιστευμένων πράξεσι φερομέ
ναις ώς τελεσθείσαις έν ·Αθήναις καί άλλαχοu κατά τόν
αuτόν ώς ι:ϊνω χρόνον καί συγκεκριμένως έπί τ<ίJ δτι, Διοι
κηταί όντες μεγάλων ή μικροτέρων Στρατιωτικών Μονά
δων, προέβησαν εiς τήν ύλοποίησιν, έφαρμογήν καί έκτέ

λεσιν τοu Σχεδίου «Περικλής», δι' έκδόσεως διαταγών

πρός τά ύφιστ&Ίιενά των κλιμάκια, καθοριζουσών τήν
έκτεταμένην συμμετοχή ν των ύπ' αuτων στρατιωτικών δυ

πρωτοβουλία τής Κυβερνήσεως Παπανδρέου, κατά

νάμεων ε{ς τήν προπαγάνδαν, διανομήν διαφωτιστικοί)

των θεωρηθέντων ώς ύπευθύνων γιά τή σύνταξη του

ύλικοu, προβολήν των έκτελουμένων i\ργων ύπό του Στρα

σχεδίου «Περικλής». Τό βούλευμα άπάλλαξε τούς

τοu διά τόν λαόν, χορήγησιν εiς τά ΤΕΑ όχημάτων καί

τελευταίους αύτούς, δπως καί δποιονδήποτε «άγνω

ι:ϊλλων στρατιωτικών ύλικrον, παρακολοuθησιν των ύπο

στον στρατιωτικόν», άπό κάθε κατηγορία «έπί παρα

ψηφίων των κομμάτων τής άντιπολιτεuσεως, άστυνόμευσιν

βάσει καθήκοντος, έκδόσει άθεμίτων διαταγών καί

έκμεταλλεύσεως διqπεπιστευμένων, πράξεσι φερομέ
ναις ώς τελεσθείσαις ύπ' αύτ&ν έν 'Αθήναις άπό των

άρχων του ετους

μέχρις 'Οκτωβρίου

1961

1961».

Συγκεκριμένα, τό κείμενο του βουλεύματος άρχι
κά προσδιόριζε τό άντικείμενο τής κατηγορίας ώς

έξή ς:

ύπό των ΤΕΑ των όπαδrον τής ΕΚ, προβολήν τrον κρατικών
i\ργων των τελευταίων έτrον κ.λ.π.

· Αφορμήν εiς τήν ι:ϊσκησιν τής ώς ι:ϊνω ποινικής διώξε
ως άπετέλεσεν ή ύποβληθείσα εκθεσις ύπό του 'Αντιστρα
τήγου Λουκάκη Χαραλ., προέδρου τής δυνάμει τής ύπ'

άριθμ.

100013/ 12.2.65

Δ/γής Ύπουργοu 'Εθνικής

•Αμύ

νης συσταθείσης εξεταστικής 'Επιτροπής, έκ του έν λόγφ
'Αντιστρατήγου καί των 'Υποστρατήγων Μπάλλα 'Α

ναργ. Ταξιάρχου Τσεπαπαδάκη Χαρ. καί του Συν/ ρχου

<<1. Δυνάμει τής ύπ' άριθμ. ΑΠΦ 454.11/46344/9.6.65

Παπατέρπου Αλ., ijτις ε{χεν ώς σκοπόν τήν ερευναν καί

Δ.σις

μελέτη ν των 'Αρχείων ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ καί ΚΥΠ πρός άναζή

Στρgτ. Δικjνης ~σκήθη ποινική δίωξις κατά τrον: l. 'Αν

τησιν στοιχείων σχέσιν έχόντων πρός τάς ύπό ώρισμένων

τιστρατήγου Φροντιστή 'Αθανασίου πρώην Α/ΓΕΕΘΑ

πολιτικών κομμάτων αiτιάσεις ώς πρός τόν τρόπον τής δι

Διαταγής

Ύπουργοu

'Εθνικής

'Αμuνης

(ΓΕΣ)

'Αντιστρατήγου Καρδαμάκη Βασιλείου πρώην Α/ΓΕΣ,
'Αντιστρατήγου
ΚΥΠ,

Νάτσινα

4. · Αντιστρατήγου

χηγοu Α/ΜΕΟ/ΓΕΕΘΑ,

·Αλεξάνδρου

πρώην

Δ / του

Μπάλλα Γεωργίου πρώην

5.

πρώην Δ/ντου 2ου ΕΓ/ΓΕΣ,

2.
3.

· Αρ

Ταξιάρχου Βάλη Γεωργίου

6. • Αντjρχου

Πυρjκοu Πα

εξαγωγής των έκλογrον τής

29.10.1961».

Στή συνέχεια, άφοu άναφερόταν άναλυτικότερα
στά συμπεράσματα τής 'Επιτροπής Λουκάκη, τό βού
λευμα έξέθετε τά πορίσματα πού προέκυψαν άπό τή

παδοποuλου Γεωργίου, κατηγορουμένων: α. ~πί παραβάσει

συστηματική ήδη διερεύνηση τ&ν κατηγοριών πού

καθήκοντος, β. ~κδόσει άθεμίτων διαταγών, γ . ήθική αύ

περιέχονταν στό κείμενο τής 'Επιτροπής.

τουργία ε{ς τάς πράξεις τής παραβάσεως καθηκοντος ~κδό

Σχετικά,

είδικότερα,

μέ

τήν

κατηγορία

περί

σεως άθεμίτων διαταγών καί ~κμεταλλεuσεως διαπεπιστευ

έφαρμογής του σχεδίου «Περικλής» μέ σκοπό τή νό

μένων, πράξεσι φερομέναις ώς τελεσθείσαις έν 'Αθήναις

θευση του φρονήματος του λαου, διατυπώνονταν οί

άπό των άρχων του ετους

1961

μέχρι του 'Οκτωβρίου

1961.

Συγκεκριμένως οuτοι κατηγοροuνται δτι, ώς μέλη τής διά

άκόλουθες παρατηρήσεις:

Προέ

«Ή άνάκρισις έν τij έρεuντι του θέματος τούτου, έξή

δρου τής Κυβερνήσεως καί Ύπουργοu 'Εθνικής 'Αμu.νης

τασεν ώς μάρτυρας πολλούς άνωτάτους, άνωτέρους καί κα

τής ύπ' άριθμ. Φ.

0532/00/32/30.8.80 διαταγής του

συσταθείσης Δευτεροβαθμίου Συντονιστικής 'Ε πι τροπής,

τωτέρους άξιωματικοuς κατέχοντας, κατά τόν πρό τrον

προέβησαν ε{ς τήν σύνταξιν Σχεδίου ένεργείας ύπό τό

έκλογrον του ετους

συμβατικόν όνομα «Περικλής» δπερ άπό τοu Αuγοuστου

μικροτέρων Μονάδων, ώς Στρατιάς, Σωμάτων Στρατοu,

ά,πετέλεσεν έπιχείρησιν, άναληφθέίσαν ύπό τοu Κρα

Μεραρχιών, Ταξιαρχιών, Δ/ τrον · 'Επιτελικών Γραφείων

1961

1961

χρόνον, διοικήσεις μεγάλων καί

τικοu j.ιηχανισμοu καί κυρίως ύπό των ύπηρεσιrον των 'Ενό

κ.λ.π. Χαρακτηριστικόν των καταθέσεων τούτων ε{ναι δτι

πλων Δυνάμεων καί των Σωμάτων

πάντες άποκροuοντες τήν ~φαρμογήν τοu σχεδίου «Περι

· Ασφαλείας,

μέ σκοπόν

τήν νόθευσιν του έκλογικοu φρονήματος του λαοί) διά τής

κλής» βεβαιοuσιν δτι ούδέποτε ελαβον γνώσιν του σχεδίου

έφαρμογής σχεδίου ίδεολογικοu άγrονος καί προβολής του

τούτου ~γγράφως ή προφορικώς, καθ'δλον τό διάστημα

κατά τήν έποχήν εκείνην κυβερνώντος κόμματος τής ΕΡΕ,

τής διοικήσεώς των καί δτι περί τούτου ~πληροφορήθησαν

του όποίου ο{ όπαδοί ~αρακτηρίζοντο έν τφ σχεδίφ τοuτφ

τό πρώτον ~κ του δημιουργηθέντος ε{ς τόν Τόπον θορύβου.

έν άντιθέσει μέ τοuς όπαδοuς των άντιπάλων

Πέραν δμως των καταθέσεων των ~ν λόγφ μαρτύρων, ~κ

δυνάμεων, οίτινες άπεκαλοuντο «ΚΠΡΙΝΟI», τής λήψεως

του περιεχομένου των όποίων σαφώς καί άνενδοιάστως

διαφόρων κυβερνητικών καί διοικητικών μέτρων καί τής

προκύπτει δτι τό σχέδιον «Περικλής» οuδέποτε εκοινο

«KYANOI»

εuρείας χρησιμοποιήσεως δλων των διατεθειμένων μηχα

ποιήθη πρός εκτέλεσιν, καί ~κ των καταθέσεων των μελών

νικών καί λοιπών μέσων των ·Ενόπλων Δυνάμεων καί τro.v

τής ύπό τόν άντιστράτηγον Λουκάκην ·Εξεταστικής 'Επι

Σωμάτων

τροπής, ούδόλως προκύπτει τό άντίθετον. Πράγματι α{ κα-

•Ασφαλείας.
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ταθέσεις αύται, εν πολλοίς δέν συμφωνοuν μέ τά εν τ1j

σαν άντιστοίχως τά ύπ' άριθμόν ι

έκθέσει τής 'Επιτροπής εκτιθέμενα καί υποστηριζόμενα».

li

I,

ι2, καί ι3 πρακτικά είς

ουδεμία περί του σχεδίου τούτου γίνεται μνεία. 'Εάν, ώς

δέχεται ή εκθεσις τής υπό τόν 'Αντιστράτηrον Λουκάκην
Καί τό κείμενο του βουλεύματος έπεσήμαινε άκό

'Επιτροπής, διά του σχεδίου «Περικλή» άπεσκοπήθη δ βι

ασμός τής λαϊκής θελήσεως, φυσικόν θά ήτο καί κατά τάς

μη:

τρείς ταύτας συνεδριάσεις νά είχε γίνει ευρεία συζήτησις
«'Εκτός των προαναφερθεισων καταθέσεων των άνωτέ

περί του σχεδίου τούτου καί άκόμη καί των άποτελεσμά

ρω άξιωματικων καί των μελων τής 'Επιτροπής Λουκάκη,

των τής μέχρι τής στιγμής έκείνης έφαρμογής του. Τούτου

καί έξ άλλων στοιχείων τής άνακρίσεως καί τής δικογρα

μή γενομένου, ύφίσταται καί έκ του λόγου τούτου άπόδει

φίας προκύπτει κατά τρόπον άναμφισβήτητον, δτι τό σχέ

ξις άνυπαρξίας εφcφμοσίμου σχεδίου κατά τήν προεκλογι

διον «Περικλής» ουδέποτε καί είς ουδεμίαν περίπτωσιν

κήν εκείνην περίοδον.

ύλοποιήθη καί εξετελέσθη. Ταuτα εlναι: α. Τό δτι τό σχέ

'Ως άνωτέρω ελέχθη, ή ύπό τόν άντιστράτηγον Λουκά

διον τοuτο δέν εκοινοποιήθη είς τά Γενικά 'Επιτελεία των

κην χ. 'Επιτροπή διά τής έκθέσεώς της υποστηρίζει τήν

'Ενόπλων Δυνάμεων (ΓΕΣ, ΓΕΑ , ΓΕΝ) καί είς τά Σώματα

περί εφαρμογής του σχεδίου «Περικλής» άποψίν της είς

'Ασφαλείας διά τήν εκδοσιν δδηγιων καί διαταγων άπορ

τινας ύπ' αυτής άνευρεθείσας διαταγάς ώρισμένων μονά

ρεουσων έξ αυτου ή σχέσιν εχουσων άμεσον ή εμμεσον

δων τάς δποίας λόγφ έλαχίστων κοινων σημείων αυτων μέ

πρός τοuτο . β . Τό δτι τουτο δέν εκοινοποιήθη είς τό

τό έν λόγφ σχέδιον εχαρακτήρισεν ώς έκτελεστικάς τού

'Υπουργείον Έσωτερικων διά τήν κινητοποίησιν των όρ

του».

γάνων τής Τοπικής Αυτοδιοικήσεως καί εκδοσιν διαταγων

πρός τούς Νομάρχας, διά τήν συγκρότησιν των προβλεπο

Καί, άφου παρατίθεται τό περιεχόμενο των μαρ

μένων υπό του Προσχεδίου Νομαρχιακων Έπιτροπων. Δέ

τυρικών καταθέσεων καί άναλύεται τό κείμενο των

ον δέ νά σημειωθή δτι, κατά τό σχέδιον, τό 'Υπουργείον

σχετικών διαταγών, διατυπώνεται τό άκόλουθο συμ

' Εσωτερικων άποτελεί τήν άνωτάτην Πολιτικήν 'Αρχήν

πέρασμα:

διά τήν έφαρμογήν του. γ. Τό δτι, ενω εν τ1j πρώτΙJ παρα
γράφω του 5ου παραρτήματος αυτοu άναγράφεται: «Νά

«'Εκ των άνωτέρφ, σαφως καί άνευ ενδοιασμοί) έξάγε

προπαρασκευασθή καί, μέ τήν εναρξιν τής προπαρασκευ

ται δτι διαταγαί Διοικητων ή άρμοδίων άξιωματικων στρα

αστικής φάσεως τής επιχειρήσεως «Περικλής», νά εκτελε

τιωτικων μονάδων, εκτελεστικαί του σχεδίου «Περικλής»,

στή ή σύλληψις πάντων των θεωρουμένων ώς επικινδύνων

δέν έξεδόθησαν οuτε κατά τήν πρό των εκλογων του ι 96 ι

πρός τήν εκβασιν τής έπιχειρήσεως «Περικλής», ούτοι δέ,

περίοδΌν οuτε μετ' αυτήν.

διά του μηχανισμοί) των μέτρων ' Εθνικής ' Ασφαλείας, νά

Δι' αυτόν άκριβως τόν λόγον, τά μέλη τής υπό τόν

«εκτοπισθοuν», έν τούτοις ουδείς κατά τήν έν λόγφ προε

' Αντιστράτηγον Λουκάκην 'Επιτροπής δέν ετόλμησαν,

κλογικήν περίοδον συνελήφθη καί εξετοπίσθη . δ. Τό δτι

ένόρκως εξεταζόμενοι, νά επιβεβαιώσουν τό περιεχόμενον

ενφ είς τήν παράγραφον

του υπ· άριθμ . IΟ / 8.9.6ι. πρα

τής υπό του Προέδρου τής 'Επιτροπής συνταχθείσης έκθέ

κτικοί) υπό τόν τίτλον «Κατανομή ευθυνων διά τήν έφαp

σεως . Πράγματι, ώς καί άνωτέρω εκτίθενται, οί άξιωματι

4

μογήν του σχεδίου» άναγράφονται: ι. Διακήρυξις ί{πό τής

κοί ούτοι, είς τάς ύπό του άνακριτου ληφθείσας καταθέσεις

Κυβερνήσεως τής άρχής δτι οί δημόσιοι υπάλληλοι εχουν

των όχι μόνον δέν ύποστηρίζουν τά δσα έν 'τ1j εκθέσει

καθήκον ν(i λάβουν θέσιν εναντι του κομμουνισμου (ευθύ

ταύτη άναφέρονται, έν σχέσει μέ τήν κοινοποίησιν καί

νη ύπηρεσίας Πληροφοριων ( Προεδρίας), ιι. λήψις καταλ

εφαρμογήν του σχεδίου «Περικλής», άλλ ' άντιθέτως πολ

λήλων μέτρων διά τήν περιστολήν τής διαβρώσεως του

λαί τούτων άναιρουν καί δι' άλλα δμιλοuν μέ ένδοιασμούς,

WΕθνους ύπό του κομμουνισμοί) (ευθύνη ΓΔΕΑ - Σωμάτων

άμφιβολίας, ύποθέσεις καί ύπεκφυγάς. Καί γεννaται τό

'Ασφαλείας), ιιι. ενημέρωσις κοινής γνώμης επί οίκονο

έρώτημα: Διατί ούτοι, έφ' δσον τότε, κατά τόν χρόνον τής

μικής καί πολεμικής ίσχύος των δύο συνασπισμων (ευθύνη

συντάξεως τής έκθέσεως, δέν ε{χον ύπ' όψιν άναμφισβή

ΓΕΕΘΑ), ιυ. άδρανοποίησις των κρατικων όργάνων lίτινα

τητα στοιχεία, ώρισμένα γεγονότα καί συγκεκριμένα περι

δροuν ύπονομευτικως είς βάρος του 'Έθνους, υ. εντατική

στατικά περί τής έφαρμογής του σχεδίου <<Περικλής»,

έκμετάλλευσις των είς βάρος τής ' Ελλάδος δηλώσεων των

άποφαίνονται εν τ1j έκθέσει, μετά τόσηςθετικότητος , δτι

ήγετων του κομμουνισμοu, εν τούτοις καί εκ των μέτρων

τό σχέδιον τουτο εφηρμόσθη, άποτελέσαν μάλιστα «γιγαν

τούτων ουδέν εφηρμόσθη κατά τήν προεκλογικήν περίο

τιαίαν» έπιχείρησιν, διά τήν νόθευσιν του φρονήματος του

λαοu , υπέρ ώρισμένου πολιτικοί) κόμματος; 'Επεδίωκαν

δον.
Τέλος τήν έκδοχήν δτι τό σχέδιον «Περικλής» ουδέπο

ώρισμένον σκοπόν; Καί δ σκοπός ούτος ήτο τοιαύτης

τε εφηρμόσθη, ενισχύει καί τό γεγονός δτι μετά τάς δύο

σπουδαιότητος καί σημασίας ωστε, χάριν αυτου, νά δια

συσκέψεις τής 2βαθμίου Συντονιστικής Έπιτροiτής καθ '

συρθή ή ήγεσία των 'Ενόπλων Δυνάμεων, νά κλονισθή ή

lίς συνεζητήθη τό εν λόγφ σχέδιον, ήτοι μετά τάς συσκέ

έμπιστοσύνη μέρους του πολιτικοί) κόσμου καί τής κοινής

ψεις τής ι 2.8.6 ι καθ' ij ν εξεδόθη τό ύπ' άριθμ.

πρακτι

γνώμης πρός τάς 'Ενόπλους Δυνάμεις καί νά περιέλθουν

κόν, καί τής 8.9.6ι καθ' ijν εξεδόθη τό υπ· άριθμ. ι ο πρα

είς τήν δημοσιότητα άκρως άπόρρητα σχέδια καί εγγ ραφα

κτικόν , είς ουδεμίαν έτέ ραν σύσκεψιν άνεφέρθη εκτοτε τό

άφορωντα τήν άd(ράλειαν τοϋ Κράτους;»

9

σχέδιον τοuτο. Καί εν τούτοις κατά τήν προε κλογικήν
εκείνην περίοδον (ι96ι) ελαβον χώραν καί ετεραι τρείς

Τό κείμενο τοϋ βουλεύματος δλοκληρώνεται μέ

συνεδριάσεις τής Συντονιστικής ταύτης 'Επιτροπής, ήτοι

τή συναγωγή , μετά άπό έπισταμένη έξέταση τοϋ σχε

τήν 28.9.6ι τήν 6.ιο.6ι καί τήν ι6.ιΟ. 6ι, καθ ' aς εξεδόθη-

τικου άνακριτικου ύλικου, καί του πρόσθετου συμ-
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περάσματος δτι, οϋτως ή ι'iλλως, τό «Σχέδιον Περι

μέλη τής Δευτεροβαθμίου Συντονιστικής 'Επιτροπής (ή

κλής» ούδέποτε ελαβε τήν μορφήν δριστικοϋ τοιού

όποία συνεστήθη τήν 30ήν Αύγούστου

του»~]113

του προέδρου τής Κυβερνήσεως καί του ύπουργοu 'Εθνι

1960, διά διαταγής

κής ·Αμύνης) προέβησαν είς τήν σύνταξιν του σχεδίου

Στήν άνακίνηση τοϋ δλου θέματος, καθώς καί

«Περικλής», δπερ άπό του Αύγούστου

1960

άπετέλεσεν

στούς σκοπούς καί τίς μεθόδους πού υίοθετήθηκαν

έπιχείρησιν άναληφθείσαν ύπό του κρατικοί) μηχανισμοί>

γιά τήν προβολή του, άναφέρεται άναλυτικά έμπι

καί κυρίως ύπό των ·Ενόπλων Δυνάμεων καί των Σωμάτων

στευτικό σημείωμα πού ύποβλήθηκε, μετά τήν εκδο

'Ασφαλείας, μέ σκοπόν τήν νόθευσιν του έκλογικου φρο

ση καί τοϋ βουλεύματος Σίμου, στόν Κ. Καραμανλή:

νήματος του λαοί>, διά τής προβολής σχεδίου ίδεολογικου

Ή βάσις έπί τής όποίας έδικαιολογήθη ή άνάλη

ο{ όπαδοί του όποίου άπεκαλοuντο είς τό σχέδιον «κυανοί»

«1.

άγώνος καί προβολής του κυβερνώντος κόμματος τής ΕΡΕ,

ψις του άνενδότου άγώνος ήτο δτι ήσκήθη κqτά τάς έκλο

έν άντιθέσει μέ τούς όπαδούς των άντιπάλων δυνάμεων, οί

γάς του

βία καί νοθεία ύπέρ τής ΕΡΕ. Τοuτο άπετέλεσε

όποίοι άπεκαλοuντο «κίτρινοι», τής λήψεως διαφόρων μέ

έπί μίαν διετίαν σύνθημα τής ΕΚ καί τής ΕΔΑ, έπαναλαμ

τρων καί τής εύρείας χρησιμοποιήσεως τών μηχανικών καί

βανόμενον διαρκώς. Τά προβαλλόμενα στοιχεία πρός ένί

λοιπών μέσων τών ·Ενόπλων Δυνάμεων καί των Σωμάτων

σχυσιν τής άπόψεως αύτής ήσαν δημαγωγικοί> κυρίως χα
θά ήσαν σοβαρότερα άπησχόλει άνέκαθεν τήν ΕΚ. ~ Άλλω

•Ασφαλείας.
6. Έξάλλου, διά τής αύτής διαταγής
γραφος 4) ήσκήθη ποινική δίωξις καί

στε, δέν θά πρέπει νά άποκλεισθή καί ή περίπτωσις νά

στρατιωτικών, κατηγορουμένων: α. έπί παραβάσει καθή

παρεσχέθησαν είς τήν ΕΚ, άπό μέρους ώρισμένων προσώ

κοντος, β. έκδόσει άθεμίτων διαταγών καί γ. έκμεταλλεύ

πων «έμπιστευτικαί πληροφορίαιι>, μή δημοσιεύσιμοι, δτι

σει διαπεπιστευμένων πράξεων τελεσθεισών έν 'Αθήναις

αί ~Ενοπλοι Δυνάμεις έκινήθησαν κατά τάς έκλογάς του

καί άλλαχοu. Είδικώτερον, έκατηγοροuντο δτι, διοικηταί

1961 ύπέρ τής ΕΡΕ.
2. Οϋτω, δταν μετά τάς

μονάδων όντες, προέβησαν είς τήν ύλοποίησιν, έφαρμογήν

1961

ρακτήρος καί ή άνάγκη τής άνευρέσεως άλλων, τά όποία

έκλογάς του

1964, ή

(άνωτέρω παρά
κατ' άγνώστων

ΕΚ έγκα

καί έκτέλεσιν του σχεδίου «Περικλής», δι· έκδόσεως δια

τεστάθη είς τήν έξουσίαν παντοδύναμη, έθεώρησε δτι τής

ταγών πρός τά ύφιστάμενα κλιμάκια πρός συμμετοχή ν τών

παρείχετο ή εύκαιρία νά έρευνήστι τά άρχεία πρός άνεύρε

ύπ' αύτών στρατιωτικών δυνάμεων είς προπαγάνδα καί δι

σιν σχετικών στοιχείων, τά όποία θά έθεμελίωναν τήν

ανομήν διαφωτιστικοί> 6λικου, προβολήν ί\ργων πού έξε

liποψίν της περί βίας καί νοθείας. 'Ασφαλώς άλλωστε τότε

τελοuντο άπό τόν στρατόν, διάθεσιν όχημάτων πρός παρα

ώρισμένοι «καλοθεληταί» άξιωματικοί μπορεί νά άνέφερον

κολούθησιν των ύποψηφίων των κομμάτων τής άντιπολι

είς τήν ΕΚ δτι ύπήρχε κάποιο σχέδιο, του δποίου τό περιε

τεύσεως, άστυνόμευσιν τών όπαδών τής ΕΚ ύπό τών ΤΕΑ

χόμενον δέν έγνώριζον καί θά ε πρεπε νά έρευνηθή. 'Εν τφ

κ.λ.π.

μεταξύ, έδημιουργήθη καί τό θέμα του«' Ασπίδα» καί, ώς
έκ τούτου, έπρόβαλε ή άνάγκη καί κάποιου άντιπερισπα

'Αφορμή είς δλην αύτήν τήν δίωξιν άπετέλεσενή

έθορύβησεν δ κεντρώος τύπος, δ δποίος έπgόβαλε τήν εκ

σμοu.

'Υπό τάς συνθήκας

3.

7.

ί\κθεσις Λουκάκη, περί τήν όποίαν (ώς καί περί τήν δίωξιν)

λοιπόν αύτάς,

δ ύπουργός

θεσιν ώς πασιφανή άπόδειξιν τής βίας καί \ιοθείας του

'Εθνικής 'Αμύνης Γαρουφαλιaς (άσφαλώς έν συνεννοή

1961,

σει καί μέ τήν παρότρυνσιν παραγόντων τής ΕΚ καί έν

'Εζητήθη ή τιμωρία τών ένόχων, θόρυβος ήγέρθη καί πά

γνώσει του Γ. Παπανδρέου) έξέδωσεν είς τάς

λιν κατά τής ΕΡΕ. τί λέγει ή εκθεσις Λουκάκη;

ρίου

12 Φεβρουα
1965 διαταγήν διά τής όποίας συνέστησε έξεταστικήν

8.

ή όποία ήσκήθη βάσει του σχεδίου «Περικλής».

'Η ί\κθεσις Λουκάκη άναφέρει δτι τό σχέδιον «Πε

έπιτροπήν έκ τών: άντιστρατήγου Λουκάκη Χαρ., ώς προέ

ρικλής», έγκριθέν ύπό του τότε πρωθυπουργοί> (δηλαδή του

δρου, καί τών ύποστρατήγου Μπάλ-λα •Αναργ., ταξίάρχου

Κ.Καραμανλή) άπετέλεσε γιγαντιαίαν έπιχείρησιν, ή όποία

Τσεπαπαδάκη

Παπατέρπου

άνελήφθη ύπό του κρατικοί> μηχανισμοί>, μέ σκοπόν τήν

'Αλ., ώς μελών. Σκοπός τής έπιτροπής αύτής ήτο ή ί\ρευνα

προβολήν του κρατοuντος τότε πολιτικοί> κόμματος καί

καί μελέτη των άρχείων ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ καί ΚΥΠ, πρός άνα

τής συντριβής των άντιπάλων κομμάτων.

Χαρ.

καί

συνταγματάρχου

ζήτησιν στοιχείων έχόντων σχέσιν πρός τάς, ύπό ώρισμέ

νων πολιτικών κομμάτων, αΙτιάσεις ώς πρός τόν τρόπον

διεξαγωγής- των έκλογών τής 23ης 'Οκτωβρίου

4.

1961 .

Βάσει τής έκθέσεως, τήν όποίαν μετά ί\ρευναν συνέ

ταξεν ή έπιτροπη Λουκάκη διά διαταγής του ύπουργοu

Ή έπιτροπή Λουκάκη κατέληγε είς τό άνωτέρω

καί τά πρακτικά συζητήσεως τής Δευτεροβαθμίου Συντο
νιστικής 'Επιτροπής (Καρδαμάκης, Νάτσινας, κλπ., βλέπε
άνωτέρω παράγρ.

5),

β. είς άνευρεθείσας διαταγάς ΓΕΣ,

•Ιουνίου 1965, ήσκήθη
Φροντιστή • Αθ., Καρδαμάκη Β.,

ΑΣΔΕΝ, ΚΥΠ καί Χ. Μεραρχίας πού έθεώρησεν ώς έκτε

Νάτσινα 'Ηλ., Μπάλλα Γεωργ., Βάλη Γεωργ. καί Παπα

ΕΘΑ δέν άνευρέθη τό καθαρογραμμένον πρακτικόν τής

τής ·Εθνικής

•Αμύνης,

9.

συμπέρασμα στηριχθείσα: α. είς τό σχέδιον «Περικλής»

ποινική δίωξις κατά τών:

δοπούλου

r.

τήν 9ην

έπί: α. παραβάσει καθήκοντος, β. έκδόσει

λεστικάς του σχεδίου καί γ. είς τό γεγονός δτι, είς τό ΓΕ
Δευτεροβαθμίου

Συντονιστικής

'Επιτροπής,

ύπ'

άριθ.

άθ&μίτωy διαταγών καί γ. ήθικ{ί αύτουργί~ είς τάς πράξεις

9/ 12.8.61, άλλά τό σχέδιον τούτου,

τής παραβάσεως καθήκοντος, έκδόσεως άθεμίτων διατα

φον 4α ύπήρχε διόρθωσις τής φράσεως: «Τοuτο θεωρείται

γών καί εκμεταλλεύσεως διαπεπιστευμένων, πράξεις φερο

άναγκαίον, κυρίως διά τήν περίπτωσιν τής συντόμου προ

δπου είς τήν παράγρα

μένας ώς τελεσθείσας είς 'Αθήνας άπό των άρχών του

κηρύξεως τών έκλογών» μέ τήν φράσιν: <Ποuτο θεωρείται

ετους

άναγκαίον, κυρίως διά τήν περίπτωσιν, καθ' ijν ή ήμέρα Μ

5.

1961

μέχρι του 'Οκτωβρίου

1961.

Συγκεκριμένως, ο{ άνωτέρω έκατηγοροuντο δτι, ώς

προβλέπεται έντός χρονικοί> διαστήματος βραχέος». Καί
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άκόμη δτι είς τό αυτό πρακτικόν καί είς τήν παράγραφον

Έν τούτοις, μή ών βέβαιος περί τής έκτελέσεως του σχε

4β ή φράσις: «ύπηρεσία εχει ήδη προγραμματίσει σχέδιον

δίου, άλλά συμπερασματικά έξάγων, καταθέτει δτι «αί δια

ίδεολογικοu άγώνος καί προβολής του κυβερνητικοί> ερ

ταγαί έν τούτοις τής ΙΙ καί Χ Μεραρχίας φαίνεται δτι ε{ναι

γου, τό δποίον ήδη έφαρμόζει δι' ένδεχομένας έκλογάς

είς έκτέλεσιν του σχεδίου Περικλής». Καί περαιτέρω κα

πρό του χειμώνος, προπαρασκευάζει ύλικόν, τό δποίον

λούμενος ύπό του άνακριτοu, δπως καταθέσ1J συγκεκριμέ

σχεδιάζει νά tχ1J ετοιμον πρός διανομήν τάς τελευταίας

νας περιπτώσεις έφαρμογής του σχεδίου, βεβαιοί έπί λέξει

πρό τών έκλογών ήμέρας», ήτο διορθωμένη ώς έξής: «'Η

δτι «προσωπικώς δέν εχω συγκεκριμένον τι περιστατικόν

ύπηρεσία εχει ήδη προγραμματίσει σχέδιον ίδεολογικου

ν· άναφέρω, διότι κατά τόν πρό των έκλογών του

άγώνος καί προβολής του κυβερνητικοί> εργου, τό δποίον

χρόνον δέν ε{χον διοίκησιν μονάδος».

ήδη έφαρμόζει διά τήν περίπτωσιν τής ή μέρας Μ έντός τοu
τρέχοντος ετους».

Δηλαδή ή έπιτροπή Λουκάκη δέν άπεδέχετο τάς ώς
ι'iνω διορθώσεις του πρακτικοί>, θεωρήσασα δτι έγένετο

• Αλλά

1961

καί τά άλλα δύο μέλη τής έπιτροπής Λουκάκη,

οί Παπατέρπος καί 1,\iπάλλας 'Ανάργ., ύπό τό αυτό πνεuμα
καταθέτουν.

12.

'Αλλά πέραν τών άνωτέρω, τό βούλευμα Σίμου

σκοπίμως διά νά καλυφθουν δήθεν αί έκλογαί πού πράγμα

άναφέρει δτι τό γεγονός δτι τό σχέδιον ουδέποτε ύλοποιή

τι άφεώρα τό σχέδιον μέ τήν ήμέρα Μ, πού δήθεν άντεπρο

θη καί έφαρμόσθη, προκύπτει καί έξ ι'iλλων στοιχείων, με

σώπευε κομμουνιστικόν κίνδυνον.

ταξύ τών δποίων άναφέρονται σειρά μέτρων πού προβλέπει

10. Τό βούλευμα Σίμου, ύποβληθέν τήν 20ήν Μαίου
1966, άρχίζει τήν έξέτασιν τής ύποθέσεως άπό τάς κατηγο

τό σχέδιον καί τά όποία ουδέποτε έλήφθησαν καί ουδέποτε
έξεδόθησαν διαταγαί λήψεώς των. Καί άκόμη άναφέρεται

ρίας κατ' άγνώστων άξιωματικών (καί όχι άπό τούς έπωνύ

δτι ή Δευτεροβάθμιος Συντονιστική ·Επιτροπή (Καρδαμά

μους κατηγορηθέντας) διό:η ο{ πρώτοι ύποτίθεται δτι έξετέ

κη, Νάτσικα, κλπ.), μετά τάς δύο συνεδριάσεις

λεσαν τό σχέδιον, καί ε{χε σημασίαν νά άποδειχθij έάν

8.9.61),

πράγματι έξετελέσθη ή όχι.

τάς έκλογάς, καί liλλας τρείς φοράς

11.

Είς τό βούλευμα Σίμου άναφέρεται δτι ή έκθεσις

(12.8.61

καί

καθ' liς συνεζήτησαν τό σχέδιον, συνήλθε, μέχρι

16.10.61)

(29.9.61, 6.10.61

καί

καί έξεδόθησαν άντίστοιχα πρακτικά δπου ουδε

Λουκάκη πρός άπόδειξιν δτι τό σχέδιον έφηρμόσθη, έπι

μία μνεία περί του σχεδίου γίνεται. Ένώ, έάν διά του σχε

καλείται ώρισμένας διαταγάς του ΓΕΣ, ΑΣΔΕΝ, ΚΥΠ καί

δίου άπεσκοπείτο βιασμός τής λαϊκής θελήσεως, φυσικόν

Χ Μεραρχίας, πού έζεδόθησαν όλίγον πρό τών έκλογών

ήτο τό θέμα νά άπησχόλη τήν έπιτροπήν καί νά εΙχε γίνει

του

εύρεία περί αυτοu συζήτησις.

1961.
·Αλλά -κατά τό βούλευμα Σίμου- έξητάσθησαν ώς

μάρτυρες πολλοί άξιωματικοί κατέχοντες τάς ύπευθύνους

13.

Τό βούλευμα Σίμου δέχεται, τέλος, δτι ώρισμέναι

διαταγαί, πού έξεδόθησαν άπό ώρισμένας μονάδας καί

θέσεις καί πάντες διέψευσαν τήν έφαρμογήν του σχεδίου

έθεωρήθησαν άπό τήν έπιτροπήν Λουκάκη ώς άποδεικνύ

«Περικλής», βεβαιώσαντες δτι ουδέποτε tλαβον γνώσιν αυ

ουσαι τήν έφαρμογήν του σχεδίου, ουδεμίαν σχέσιν μέ αύ

τοί>, τό πρώτον δέ τό έπληροφορήθησαν άπό τόν θόρυβον

τό tχουν. Δυνατόν ώρισμέναι φραστικαί διατυπώσεις νά

είς τόν τύπον. Πέραν δμως τών μαρτύρων, τό βούλευμα

συμπίπτουν, τό περιεχόμενον δμως των διαταγών άπέβλεπε

Σίμου ύπογραμμίζει δτι τό γεγονός δτι τό σχέδιον ουδέπο

είς καθαρώς άντικομμουνιστικούς σκοπούς καί ήτο δμοιον

τε έκοινοποιήθη πρός έκτέλεσιν, προκύπτει άπό τάς κατα

μέ παρομοίας διαταγάς, α{ δποίαι άπό έτών έξεδίδοντο

θέσεις καί' αυτοu του Λουκάκη καί τών μελών τής έπιτρο

πρός άντιμετώπισιν τής κομμουνιστικής ίδεολογίας.

πής του, οί δποίοι, ένώ είς τήν εκθεσίν των ύποστηρίζουν

14.

τέλος, τό βούλευμα Σίμου παραδεχόμενον δτι τό

άνενδοιάστως τήν άνεπίσημον έφαρμογήν του σχεδίου, είς

σχέδιον «Περικλής» ούδεμίαν σχέσιν ε{χε μέ τόν βιασμόν

τάς ένώπιον τοu Είσηγητοu του Στρατοδικείου μαρτυρικάς

τής λαϊκής θελήσεως καί δτι ούδέποτε έφηρμόσθη, άπε

καταθέσεις των, διατυπώνουν δισταγμούς καί ύποθέσεις, έν

φάνθη δπως μή γίνη κατηγορία οϋτε κατά τών έπωνύμων

πολλοίς δέ καί διάφορα καταθέτουν γεγονότα.

στρατιωτικών οϋτε κατ' άγνώστων στρατιωτικών» 114 •

Οϋτω, δ Λουκάκης καταθέτει: «Ή έφαρμογή του σχε

δίου περιγράφεται είς τήν έκδοθiίσαν Μαύρην Βίβλον τής
ΕΚ». «Δέν γνωρίζω έάν συνεκροτήθησαν καί έλειτούργη

ΜΑΡτΙΟΣ- ΑΠΡΙΛΙΟΣ

1965

σαν α{ προβλεπόμεναι ύπό του σχεδίου τούτου συντονιστι

'Ενώ συνεχίζονται ο{ έργασίες τής 'Ανακριτικής

καί έπιτροπαί». Ένώ έπί σειρά διαταγών, α{ δποίαι είς τήν

'Επιτροπής πού έπιφόρτισε ή Βουλή μέ τή διερεύ

εκθεσίν του παρουσιάζονται ώς άποδεικνύουσαι τήν έφαρ

νηση τών κατηγοριών πού διατύπωσαν σέ βάρος του

μογήν του σχεδίου, λέγει: «α{ διαταγαί αυταί άντικομμου
νιστικοu περιεχομένου, καλύπτουν βέβαια έπί μέρους έπι
ταγάς του σχεδίου «Περικλής», πλήν δέν δύναμαι νά βε

βαιώσω δτι έκείνοι ς>ί δποίοι τάς έξέδωσαν ήσαν έν γνώσει
τοu σχεδίου «Περικλής» καί ένήργουν ένσυνειδήτως διά
τήν έφαρμογήν του σχεδίου».
Ό ταξίαρχος Τσεπαπαδάκης (μέλος τής έπιτροπής
Λουκάκη) καταθέτει: «'Ότι ' δέν εύρέθησαν είς τά άρχεία

στοιχεία μαρτυροuντα τήν κοινοποίησιν του σχεδίου «Πε
ρικλής» είς τάς μεγάλας μονάδας, ή δέ έφαρμογή του, έγέ

οί βουλευτές τής ΕΔΑ γιά τήν ύπόθεση τής ΔΕΗ, ό
Κ. Καραμανλής έκμυστηρεύεται σέ στενούς συνεργά
τες καί φίλους τίς σκέψεις του γιά τόν τρόπο άντιμε
τωπίσεως τής συκοφαντικής έκστρατείας.
Σέ έπιστολή πρός τόν Π. Πιπινέλη, στίς

19 Μαρ

τίου, διαγράφει τή γενική τοποθέτησή του:
«Δέν γνωρίζω έάν έγιναν καί ποiα σφάλματα μέ
χρι τής στιγμής. 'Εκείνο πού γνωρίζω είναι δτι δέν

νετο διά τμηματικών διαταγών, αϊτινες φαίνονται δτι ήσαν

συγχωρείται

προφορικαί, ώς ι'iλλωστε τό σχέδιον τοuτο προβλέπει».

άθλι6τητος, δταν ύπάρχη δεδομένος ό δ6λος τής Κ υ-

περαιτέρω άνοχή έναντι

αύτής

τής
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v'

(όπως λ.χ. δ 'Αν. Δημητρακόπουλος πού εστειλε

&φεθή στό περιθώριο εvα θέμα, τό δποίοv πέραν τής

σημείωμα μέ τίς άπόψεις του, άλλ' άπέφυγε νά πα

βερvήσεως καί τής έπιτροπής. Ούτε έπιτρέπεται

τεραστίας ήθικής του πλευράς, προσφέρει εύκαιρίαv

ρουσιαστεί αύτοπροσώπως) 117 , δ Όγκος του ύπό εξέ

συvεχους σφυροκοπήματος τής Κυβερνήσεως.

ταση ύλικου καί~ κυρίως, ή διάσταση στίς άπόψεις

Συμφωνώ μέ τή γνώμη σου δσοv &φορά τήv {δική
μου στάση. Γι

'

αύτό άλλωστε καί τήv έτήρησα μέχρι

τής μειοψηφίας καί τής πλειοψηφίας τών μελών τής
έπιτροπής, καθιστουσαν προβληματική τή διεκπε

τουδε. Αύτό δμως διευκολύνεται δταv ύπάρχη η πε

ραίωση του εργου της. 'Ενώ, πράγματι, οί έκπρόσω

ποίθησις δτι έπί τόπου γίνεται δ, τι έπιβάλλεται διά

ποι τής ΕΚ καί τής ΕΔΑ προσπαθουσαν νά στηρί

v'

&ποκαλυφθή η &τιμ ία καί vά προστατευθή η ύπό

ληψίς μου.
Χωρίς vά θέλω vά ύπαγορεύσω γραμμή είς τό

ξουν τήν κατηγορία έναντίον του Κ. Καραμανλή καί
τών συνεργατών του, οί τέσσερις εκπρόσωποι τής
ΕΡΕ άναζητουσαν τά στοιχεία γιά τήν άναίρεση κά

κόμμα, δικαιουμαι, νομίζω, vά &vαμέvω δπως θεωρή

θε πιθανής μομφής καί τήν εξάλειψη κάθε άμφιβολί

τό θέμα αύτό πρωταρχικό. ΥΟχι τόσο διότι μέ &φορά

ας γιά τήν άμεμπτη διαχείριση τών επίμαχων ύποθέ

προσωπικώς, πού έχει κάποια σημασία καί αύτό, άλ

σεων. Μέ γενικότερες πολιτικές σκοπιμότητες συν

λά διότι η έλλειψις &vαλόγωv μέ τό μέγεθος τijς

δυαζόταν καί ή άντίστοιχη τακτική τών δύο πλευ

&θλιότητος αύτής &vτιδράσεωv θά μαρτυρουσε κα

ρών, παρελκυστική τής διαδικ_ft.σίας, προκειμένου νά

θολικήv παρακμήv του τόπου.

έκκρεμεί ή κατηγορία, ή έπιταχυντική, προκειμένου

Κάμετε, έv πάση περιπτώσει, δ, τι σάς φωτίσει δ
Θεός γιά vά προστατεύσετε τήv ύπόληψιv του τόπου,

του κόμματος καί τέλος τήv ίδικήv μου>> 115 •
Θά ήταν, πράγματι, άπόλυτα εύλογο κάθε αϊσθη
μα άνησυχίας καί δυσφορίας εκ μέρους του Κ. Κα

ραμανλή. Μία πρώτη άφορμή θά Όφειλε νά εντοπι
στεί στή μειωμένη άντίδραση τής έλληνικής καί τής
διεθνους κοινής γνώμης άπέναντι στήν άπόφαση γιά

τή σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Πέρα άπό τούς
άνασταλτικούς παράγοντες στήν άνάληψη μιας άπο
δοτικότερης άντιπολιτευτικής εκστρατείας στό εσω
τερικό, δέν ε{χε επιτευχθεί σέ ικανοποιητικό βαθμό

καί ή ενημέρωση τής διεθνους κοινής γνώμης. Οί

δηλώσεις του Π. Κανελλόπουλου πρός τούς ξένους
άνταποκριτές δέν ε{χαν εξασφαλίσει τήν επιθυμητή
δημοσιότητα:
«'Η έπαφή πού ε{ χα, δταν κατηρτίσθη ή έπιτροπή, ήτο

νά άποκατασταθεί τό ταχύτερο ή άλήθεια.
'Ο Κ. Καραμανλής δέν επαυσε νά παρακολουθεί

μέ προσοχή τήν εξέλιξη τής δλης ύποθέσεως καί νά
διατυπώνει τίς άπόψεις του γιά τό χειρισμό του ζητή
ματος άπό τούς εκπροσώπους τής ΕΡΕ. ·Η σχετική
άλληλογραφία του μέ τόν Κ. Παπακωνσταντίνου,
κυρίως, άλλά καί μέ άλλα ίθύνοντα στελέχη τής πα

ρατάξεως -δπως ίδίως δ Π. Κανελλόπουλος, δ Κ.
Τσάτσος ή δ Π. Πιπινέλης- ε{ναι ίδιαίτερα διαφω
τιστική.

'Ενδεικτικά, δ βραδύς ρυθμός των εργασιών τής

έπιτροπής θά παρωθήσει τόν ίδρυτή τής ΕΡΕ νά
άπευθυνθεί στόν Κ.

Παπακωνσταντίνου, στίς

10

Μαρτίου:

«'Από τό γράμμα σου καί &πό δσα μου εlπεv δ
'Αχιλλεύς, προκύπτει δτι όχι μόνον θεωρείτε &vαπό

φευκτοv, άλλά καί ώφέλιμοv τήv παράτασιν τής έκ

τοιαύτη, rοστε άπορώ πράγματι πώς δ ξένος τύπος δέν έθε

κρεμότητος τής ύποθέσεως τής παραπομπής.

ώρησε άναγκαίον νά κατατοπίση τήν διεθνή κοινήν γνώ

άποψίς μου ήτα δτι θά έπρεπε vά έπιταχυvθή η δλη

μην έπί ένός τόσον "σημαντικοί>, άπό ηθικής άπόψεως, θέ

διαδικασία, ότι θά έπρεπε vά στιγματισθή ή Κυβέρ

ματος ... »ιι6.

'Αλλ ' ή δυσφορία καί ή άνησυχία του Κ. Καρα

μανλή ήταν κυρίως άπότοκη τών πληροφοριών του

·Η

νησις καί τέλος, μέ τήv εύκαιρίαv αύτήv, vά διtχφω
τισθή ή κοινή γνώμη διά τό μέγεθος τής &τιμίαςπού
γίνεται είς βάρος μου.

γιά tό χειρισμό του θέματος τής παραπομπής στό

Εύρισκόμεvος δμως μακράν δέv δύναμαι vά έκτι

εσωτερικό τής χώρας καί, είδικότερα, στό πλαίσιο

μήσω τά ύπάρχοvτα δεδομένα καί vά έπιμείvω έπί τής

τών διαβουλεύσεων τής είδικής άνακριτικής επιτρο

&vωτέρω &πόψεώς μου. Φοβουμαι δμως δτι τό θέμα

πής.

έκφυλίζεται καί μεταβάλλεται είς ρουτίvαv, καί ότι ή

'Η άνακριτική έπιτροπή ε{ χε άπαρτιστεί άπό δώ

παράτασις τής έκκρεμότητος παρέχει είς τήv Κυβέρ

δεκα μέλη: 'Ι. Μπουτος, Κ. Καλλίας, Κ . Παπακων

νησιν τήv δυνατότητα vά μηχαvορραφή είς βάρος

σταντίνου, Γ. Ράλλης, Γ. Βασιλaτος, Γ . Γρηγορίου,

μου.

Τ. Κεφαλληνός, Φ . Παπαδόπουλος, 'Α. Σπηλιaκος,

Μου γράφεις δτι κατά τήv προχθεσιvήv σύσκε

'Ι~ Σεργάκης, Κ. Τσιριμώκος καί Σ. 'Ηλιόπουλος. Οί

ψιv, διεπιστώθη ότι δ πρόεδρος εlvαι αίχμάλωτος...

τέσσερις πρώτοι άνήκαν στήν ΕΡΕ, οί ύπόλοιποι

Π έvvοείς; Θά μου ήτα άκρως δυσάρεστοv vά διαπι

στήν ΕΚ καί στήν ΕΔΑ. Τό εργο τής επιτροπής συνάν

στώσω δτι οί παλαιοί μου συvεργάται δέv δείχνουν

τησε άπό τήν άρχή σοβαρές δυσκολίες. ·Η άπροθυ

τό έvδιαφέροv πού έπιβάλλεται γιά τήv περίπτωσίν

μία τών μαρτύρων νά προσέλθουν καί νά καταθέσουν

μου. Μου γράφεις έπίσης δτι δέv γνωρίζεις πώς εlvαι
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προτιμώτερον νά άvτιμετωπίσω ένδεχομένην πρό
σκλησίν μου άπό τήν έπιτροπήν. 'Εάν μου γίνη πρό
σκλησις, ύπάρχουν τρείς τρόποι άντιδράσεως: Νά

τήν άγνοήσω τελείως, ν' άπαντήσω μέ μίαν περι
φρονητικήν φράσιν καί νά~ προσθέσω είς τήν φράσιν

αύτή ν τούς λόγους,

ol δποίοι

άποδεικνύουν δτι πρό

κειται περί lστορικijς άτιμίας. Π συμβουλεύεις; Καί

πότε ύπολογίζεις δτι θά μου γίνη ή πρόσκλησις;
"Οσον άφορii τό έργον τijς έπιτροπijς, νομίζω δτι θά

ήδύνατο νά έπισπευθij.

'Εάν τούς ύποχρεώνατε νά

καταρτίσουν πρόγραμμα τό δποίον νά καθορίζη τά
θέματα, τούς μάρτυρας καί συνεπώς καί τόν χρόνον.

Νομίζω δτι κατ' αύ~ν τόν τρόπον θά ή το δυνατόν νά
τελειώσητε έντός τijς παρούσης συνόδου. Πάντως
έκείνο πού έπιβάλλεται ε{ναι νά έπισπεύσητε τήν έξέ
τασιν τών κυριωτέρων μαρτύρων (Κανελλόπουλος,
Πρωτοπαπαδάκης, Γουναράκης, Δημητρακόπουλος

κ.λπ.) εlς τρόπον ώστε, άνεξαρτήτως έξελίξεων, νά
ύπάρχουν α{ καταθέσεις των.

Μου κάμει κατάπληξιν, άλλά προδίδει καί τό
κλίμα τό δποίον ύφίσταται είς τόν τόπον, τό γεγονός
δτι κατήντησε νά γίνεται μία πρωτοφανής πολιτική

άτιμία καί νά φοβούμεθα νά τήν καταγγείλουμε διά
νά μ ή έξοργίσουμε τούς άδικουντας καί τούς δώσου
με τό πρόσχημα νά κάμουν χειρότερα. Διότι έάν ήν

νόησα καλώς, αύτό ήτο τό συμπέρασμα τijς συσκέ
ψεως.

Σκεφθήκατε ποτέ τί θά συνέβαινε έάν άντεστρέ
φοντο ο{ δρο ι; 'Εάν δηλαδή τήν άτιμίαν αύτή ν τήν

είχαμε διαπράξει ήμείς εlς βάρος τών &Vτιπάλων μας;
Δέν θά μέναμε ώς Κυβέρνησις ούτε έπί μίαν στιγμήν!
'Οπωσδήποτε, μ ή δυνάμενος νά έξηγήσω δλα δσα

συμβαίνουν τόν τελευταίον καιρόν έν 'Ελλάδι, άφή
νω στά χέρια σας καί lδιαιτέρως στά δικά σου τήν
ύπόληψίν μου πού συνδέεται καί μέ τήν ύπόληψιν
του κόμματος είς τόν τόπον» 118 •
Δύο μήνες μετά τή σύσταση τής είδικής έπιτρσ

πής τής Βουλής, ή πορεία τοϋ άνακριτικοϋ εργου
ετεινε νά δικαιώσει τίς άνησυχίες τοϋ Κ. Καραμαν
λή. Τόν 'Απρίλιο, ή Κυβέρνηση aφησε νά διαφανεί

καθαρά δτι δέν άπέβλεπε τόσο στή δικαστική έκκαθά
ριση τής ύποθέσεως δσο στήν παράταση τής έκκρε
μότητας. Σέ έπιστολή του πρός τόν Κ. Καραμανλή, δ
Κ. Παπακωνσταντίνου θά έπισημάνει τήν παρελκυ

στική αύτή τακτική καί θά έπιχειρήσει νά άναλύσει
τή στάση ~τής μειοψηφίας στούς κόλπους τής έπι
τροπής119.

Τό κείμενο τής άπαντήσεως τοϋ Κ." Καραμανλή,
μέ ήμερομηνία

27

'Απριλίου, περιέλαβε, μεταξύ aλ

λων, τήν άκόλουθη διαπίστωση:
«Τό τελευταίο γράμμα σου διττώς δυσάρεστο. Δια

πιστώνεις τάς δολίας προθέσεις τijς έπιτροπijς άφ'
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Τό έργο τώv Κρεμαστών Άχελώου.
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ένός καί τήν άδιαφορίαν τών φίλων μου άφ' έτέρου.

τοϋ Σ. Μαρκεζίνη, στή διάρκεια τής τελικής συζητή

"Οπως άντιλαμβάνεσαι, έκείνο πού μέ λυπεί περισσό

σεως στή Βουλή, δτι οί κατήγοροι δέν κατό~ρθωσαν,

τερο εlναι τό δεύτερο, τόσον γιά λόγους συναισθη

οχι μόνο νά έξασφαλίσουν άποδείξεις εύθυν&ν σέ

ματικούς δσον καί γιά λόγους ούσιαστικούς. Μή δυ

βάρος τ&ν έλεγχόμενων, άλλ' οuτε καί νά πιθανολο

νάμενος, λόγφ τής ίδιοτύπου θέσεως είς τήν δποίαν

γήσουν σχετικές ένδείξεις 1 2 1 •

εύρίσκομαι, νά άντιδράσω προσωπικώς έναντίον τών

'Εν& δμως τά γεγονότα αύτά, μέ τήν πρόοδο τής

κακοηθειών τών άντιπάλων μου, ήτο φυσικόν νά

άνακριτικής διαδικασίας, δέν θά ήταν νοητό παρά νά

άναμένω άπό τούς παλαιούς μου συνεργάτας νά προ

προδικάζουν, προτοϋ ηδη δλοκληρωθεί τό εργο τής

στατεύσουν, δι' δλωντώνμέσων, τήνύπόληψίνμου,

έπιτροπής, τήν κατάρριψη κάθε άβάσιμης κατηγορί

πού στήν περίπτωσιν αύτή δέν εlναι ξένη πρός τήν

ας, ή έπικράτηση τ&ν πολιτικών σκοπιμοτήτων εφε

ίστορίαν του κόμματος, άκόμη καί τήν ίστορtαν του

ρε σέ δεύτερη μοίρα τήν άντικειμενική άναζήτηση

τόπου μας. Νομίζω δτι δ Ιστορικός θά διατυπώση τάς

τής άλήθειας. Τό κλίμα τής άνησυχίας πού ήταν εu

κρίσεις του καί διά τάς άντιδράσεις τών φίλων μου,

λογο νά διακατέχει, κάτω άπό άνάλογες συνθήκες, τά

άλλά καί τής ποικιλωνύμου ήγεσίας του τόπου, τής

στελέχη καί τήν κοινή γνώμη τής ΕΡΕ, διερμηνεύε

δ ποίας ή ήθική άδράνε,ια δημιουργεί βαρείας άνησυ

ται καί σέ έπιστολή τοϋ Π. Κανελλόπουλου πρός τqν

χίας διά τό μέλλον. Διότι ποίος δύναται νά αίσθάνε

Κ. Καραμανλή, στίς

ται άσφαλής δταν διώκομαι έγώ κατά τρόπον τόσον
άπροσχημάτιστον;

Τό δέ χειρότερον εlναι δτι δέν ήμrτοpώ νά ύπο
δείξω είς τό κόμμα τό καθήκον του, οχι μόνον διά

30

'Απριλίου

1965:

«Σήμερα θά έξετασθώ ώς μάρτυς ένώπιον τής άνακριτι
κής έπιτροπής . Τώρα ε{ναι μεσημέρι. 'Ασφαλώς θά μέ
κρατήσουν -καί τό θέλω κι έγώ- εως τά μεσάνυχτα. Θά

γράψω είς ύστερόγραφον τάς έντυπώσεις μου.

λόγους άξιοπρεπείας, άλλά καί δiότι ή διατύπωσις

Χθές τό βράδυ -εως τάς 2, μετά τά μεσάνυχτα- εlχα

οίουδήποτε παραπόνου άπό μέρους μου θά ήδύνατο

σύσκεψιν είς τό σπίτι μου μέ Παπακωνσταντίνου, Παπα

νά προκαλέση παρεξηγήσεις καί ένδεχομένως έπι

ληγούρα, Καλλία, Μποuτον καί Μάρτην (Πρωτοπαδάκης

κινδύνους άναταραχάς $ίς τούς κόλπους

του» 120 •

καί Ράλλης εlναι έκτός ·Αθηνών). Έξητάσαμεν δλας τάς
πτυχάς του προβλήματος, έπί τών όποίων θά έξετασθώ,

'Οπωσδήποτε, ή γενική έπισκόπηση τής άνακρι
τικής διαδικασίας, παράλληλα μέ τήν έπισήμανση

τ&ν άδυναμι&ν πού προαναφέρθηκαν, δέν θά οφειλε
νά δδηγήσει στήν παραγνώριση καί τ&ν θετικών

στ_οιχείων πού, παρά τίς έκβιαστικές πιέσεις, ήταν
άναπότρεπτο νά ερθουν στό φ&ς. Τό άβάσιμο τ&ν

άλλά καί δλα τά ένδεχόμενα πού συνδέονται μέ τήν έξέλι
ξιν τοu ζητήματος. Έν πρώτοις, έπίτρεψέ μου να Σοu είπώ
-ή μάλλον νά έπαναλάβω, διότι έάν ένθυμοuμαι καλά, τό
ε{πα καί είς τήν προηγουμένην έπιστολήν μου- δτι, τούλά
χιστον είς τό έσωτερικόν τής ·Ελλάδος, ή δλη ύπόθεσις τής
άνακριτικής έπιτροπής εχει προκαλέσει είς μέν τούς ίδι

κούς μας άγανάκτησιν (άπόδειξις ή καταπληκτική είς όγ

κατηγοριών έναντίον τοϋ Κ. Καραμανλή καί τ&ν συ

κον καί πείσμα συγκέντρωσις 'Αθηνών), είς δέ τά άλλα

νεργατών του έπιβεβαιώθηκε, δταν μάρτυρες καθο

τμήματα τής κοινής γνώμης άδιαφορίαν. 'Εάν -δπερ πι

λικοϋ κύρους καί άναγνωρισμένης έντιμότητας κα

θανώτατον- καταλήξη ή άνακριτική έπιτροπή είς πρότα

τέρριψαν κάθε μομφή. Οί καταθέσεις άνώτατων κρα

σιν παραπεμπτικήν, ή όργή τών ίδικών μας (καί πολλών

τικών λειτουργών, τοϋ διοικητή καί τοϋ ύποδιοικητή

πού θά γίνουν έκ του λόγου αύτοu Ιδικοί μας) θά αύξηθή,

τής Τράπεζας τής ·Ελλάδος, τ&ν μελών τοϋ ΔΣ τής

ΔΕΗ καί άνώτατων τεχνικών ύπαλλήλων της -μέ
πρώτο τόν έπανειλημμένως εuφημα μνημονευόμενο
στό πόρισμα τής 'Επιτροπής 'Εκτάκτου 'Ελέγχου;
Δ. Παπαλεονάρδο- καί, τέλος, οί έπιστολές τοϋ τό

τε κυβερνητικοϋ έπιτρόπου καί πρώην προέδρου τής

άλλά καί μέρος τών άντιπάλων μας, μεταξύ τών λαϊκών
είδικά κύκλων, θά έν:τραπή. Δι' αύτό, ένφ κατανοώ ψυχο

λογικώς τήν ~θικήν Σου έξέγερσιν καί τό γεγονός δτι,
δπως μου λέγουν φίλοι πού Σ' έπισκέπτονται, εlσαι έξ αί
τίας τής άνηκούστου περιπετείας στενοχωρημένος, τολμώ

νά Σέ παρακαλέσω νά παραμερίσης, δσον Σου εlναι δυνα
τόν, τάς δυσαρέστους σκέψεις άπό τόν νουν Σου. Τό συν

έπιχειρήσεως, Α. Δημητρακόπουλου- γνωστοϋ ώς

τριπτικώς μέγψτον τμήμα του λαοί) θά θεωρήση τήν παρα

άντιπάλου τής ΕΡΕ, άρκοϋσαν γιά νά καταστήσουν

πεμπτικήν πρότασιν -ή καί τήν τυχόν (λίαν άβεβαίαν)

διάτρητη τήν κατηγορία. ·Ο ίδιος ό είσηγητής τής

δυσμενή άπόφασιν τής Βουλής- ώς καθαρώς πολιτικήν

πλειοψηφίας θά άναγνωρίσει στή διάρκεια τής συζη

δίωξιν.

τήσεως τοϋ τελικοϋ πορίσματος στή Βουλή δτι ή

κατηγορία στερήθηκε τή συμπαράσταση τ&ν μαρτύ
ρων καί, στήν άδυναμία του νά δικαιολογήσει τήν
άνεπάρκεια τ&ν μαρτυρικών καταθέσεων γιά τή στή
ριξη τής κατηγορίας, θά καταφύγει στήν έξήγηση
δτι οί μάρτυρες έξετάζονταν κάτω άπό τά βλέμματα
τ&ν βουλευτών τής μειοψηφίας!

'Ιδιαίτερα χαρα

J(τηριστική, στό σημείο αύτό, ήταν ή διαπίστωση

Λέγω δτι τό δεύτερον ε{ναι λίαν άβέβαιον. 'Η μυστική
ψηφοφορία -καί θά άγωνισθώ πρός πάσανκατεύθυνσιννά
γίνη ή ψηφοφορία, έν περιπτώσει πού θά κατατεθή προσε
χώς (όπερ σχεδόν βέβαιον) τό πόρισμα, προτοίJ κλεισθή ή

σύνοδος -δέν ημπορεί νά έλεγχθή καί καθοδηγηθή πλή
ρως ύπό του Παπανδρέου. ·Αλλά καί έάν ύποτεθή, πράγμα

φυσικά πού δέν άποκλείω διόλου, δτι ή εκβασις τής έν τ{i
ΒουλΌ ψηφοφορίας θά εlναι δυσμενής, θά εχωμεν στάδιον
έντονωτάτου άγώνος ύπό μορφάς πού κατά τήν ώραν έκεί-
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θά ε{ ναι δυνατόν νά

κριθουν καί άποφασισθουν. Θά μου δοθij δ' έξάλλου, είς
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τα τό άβάσιμον τής κατηyορίας. Θά κρίνετε έπί τό
που που πρέπει νά δοθουν.

τήν δυσμενή αύτήν περίπτωσιν, ή νέα εύκαιρία νά καλέσω

Άφου σ' εύχαριση]σω καί πάλι διά τάς φρΩντί

τούς ξένους άνταποκριτάς καί νά προβώ είς καταγγελίαν

δας σου, θά σέ παρακαλέσω νά συνεχίσης μέχρι δι-

του πράγματος μέ έπιχειρήματα καί έπί τής ούσίας πού
έλπίζω δτι θά δημοσιευθουν είς τόν ξένον τύπον.

καιώσεως))124.

·

Jlιστεύω άκραδάντως δτι ή χαραχθείσα γραμμή ύπήρ

Πράγμα-vι, σέ έπιστολή πού θά άπευθύνει τήν ίδια

ξεν ή όρθή. ·Η συμμετοχή μας είς τήν άνακριτικήν έπι

ήμέρα, πρός τόν Π. Πιπινέλη, δ Κ. Καραμανλής δι

τροπήν ύπεχρέωσε σχεδόν δλους τους μάρτυρας c- δλους

ευκρίνησε:

τούς σοβαρούς, πλήν δύο τριών άσημάντωv- νά είπουν
τήν άλήθειαν κατά τρόπον πού, δταν δημοσιευθουν α{ κα

«"Οπως θά γνωρίζης, προχθές μου άπηύθυνε ή

ταθέσεις των ή μάλλον άνθολογία τών καταθέσεων προσι

έπιτροπή πρόσκλησιν διά τήν JΟην Μαίου. Τήν έπέ

τή είς τό μέγα κοινόν, θά πείστι καί τούς μάλλον δυσπί

σtρεψα ώς άπαράδεκτον έφ' δσον ή θέσις μου ε{ναι

στους δτι έκάμαμε δ,τι τό συμφέρον τής χώρας έπέβαλλε.

δτι άρνουμαι νά συμπράξω καθ' οiονδήποτε τρόπον

Δέν εχω τήν παραμικράν άνησυχίαν ώς πρός τάς άπωτέρας

εlς μίαν ύπόθεσιν τήν όποίαν θεωρώ καθαράν πολι

-ή καί άμέσους- συνεπείας κάί αύτής ταύτης τής δυσμε

τικήν σκευωρίαν.

νους έκβάσεως τής ψηφοφορίας έν τij Βουλij. ·Η ταλαιπω

ρία βέβαια τών έδώ φίλων μας εΙναι μεγάλη- δ Παπαλη
γούρας, παρά τάς άντιθέτους συστάσεις μου, εύρίσκεται είς
άφάνταστον έκνευρισμόν-, άλλά ή συνέχεια θά ιiποτελέ

ση άφορμήν έντροπής μόνον τών άντιπάλων μας» 122 •

ση μέ τή διενέργεια τής άνακρίσεως, θά έγγίσει tό

19

'Απρίλίου, ή άνακριτική

έπιτροπή άπευθύνει στόν Κ. Καραμανλή τήν άκόλου
θη πρόσκληση:

λωσις αύτή προσφέρει νομίζω τιjν εύκαφίαν διά τήν
άνακοινώσεως του κόμματος ή lδικιj σας κατά προ
τίμησιν. Ή άνακοίνωσις αύτή θά πρέπη κατά τήν
γνώμη ν μου νά περιέχη τά πέντε εως εξ ι βασικά έπι
χεφήματα, τά όποία κονιορτοποιουν τήν κατηγορί
αν, καί τά σημεία έκείνα τής έκθέσεως τά όποία

έχρησιμοποιήθησαν ώς άηθες πpόσχημα διά τήν πρό

«νΕχομεν τήν τιμήν νά σaς γνωρίσωμεν δτι ή δυνάμει
τής άπό

βραχεία ν δήλω'Q-ι ν μέ άνάλογον 1fεριεχόμενον. 'Η δή
διαφώτισιν τής κοινής γνώμης διά μιaς εύρυτέρας

'Η ενταση πού ετεινε να κλιμακωθεί σέ συνάρτη

άπόγειό της δταν, στίς

Δεδομένου δμως δτι θά χρειασθή νά Ίξηγηθουν
δημοσία ο{ λόγοι τής άρνήσεώς μου, συνέταξα μίαν

τασι ν παραπομπής. Εlς τό ένια ίον αύτό κείμενον, του

Φεβρουαρίου έ.ε. συσταθείσα έπιτροπή μας

δ ποίου σaς στέλλω τά σχέδια, θά πρέπη νά προστεθή

βάσει των διατάξεων του ,Νόμου ΦΑΣΓ rορισε τήν ΙΟην

ενας βραχύς πρόλογος καί έπίλογος μέ πολιτικάς καί

Μαίου, ή μέραν Δευτέραν καί rοραν

ήθικάς σκέψεις.

κρίνητε

12

άναγκαίον,

έμφανισθήτε

6.30 μ.μ., ίνα, έφ'
ένώπιον

αύτijς

παροχή ν οίασδήποτε έξηγήσεως έπί της άπό

αρίου

1964

22

δσον
πρός

'Ιανου

προτάσεως περί διώξεως των τέως κ.κ. ύπουρ

γών»Ι23 .

Ή διαφώτισις αύτή θά πρέπη νά γίνη τοσούτω
μάλλον καθ' δσον δέν άποκλείεται νά τερματισθή ή

ύπόθεσις δ1li τής παραγραφής. Τό έάν αi έκδηλώσεις
αύταί πρέπει νά γίνουν τό προ&εχές Σάββατον, ή τήν

'Ο Κ. Καραμανλής θά άρνηθεί νά παραλάβει τήν
πρόσκληση τής άνακριτικής έπιτροπής. Μέ άπόφαση

JΟην Μαίου, διά τήν όποίαν έκλιjθην, ή καί βραδύ

τερον, θά τ6 κρίνετε έπί τόπου.

τής εισαγγελικής άρχής, ή όποία καί θά έπιληφθεί

Θά άπετέλει άνεπίτρεπτον συνέργειαν, άλλά καί

σχετικά μετά άπό ιδιωτική καταγγελία, ή ένέργειά

πρaξιν έσχάτης άναξιοπρεπείας, τό νά συμπράξω

του αύτή δέν θά θεωρηθεί,ώς άντικειμένη σέ δποιαδή

καθ' οiονδήποτε τρόπον εlς τήν όργανωθείσαν έναν

ποτε διάτα'ξη του νόμου.

τίον μου πολιτικήν δίωξιν.

Σχετικά, δ ίδιος δ Κ. Καραμανλής έπισημαίνει σέ
έπιστολή του πρός τόν ~. Παπακωνσταντίνου, στίς

Μαίου

3

1965:

συμβολίζη εlς τήν iστορίαν μας τήν χεφοτέραν πε

ρίοδον πολιτικής καί ήθικής Παρακμής, θά πρέπει νά

«Τιjν πρόσκλησιν, τήν όποίαν μου άπηύθυνεν ή

έπιτροπή διά του προξενείου,

Τήν εύθύνην διά τήν άθλιότητα αύτήν, ή όποία
ένθυμίζει μεθόδους παραπετάσματος καί ή όποία θά

τήν έπέστρεψα ώς

τήν φέρουν όλόκληρον ο{ έμπνευσταί της καί oi άδί
στακτοι συμπαραστάται των.

άπαράδεκτον έφ' δσον ή θέσις μου εlναι δτι άρνου

Θά έπρόδιδα έξάλλου τήν iστορίαν μου άλλά καί

μαι νά συμπράξω εlς μίαν ύπόθεσιν, τήν όποίαν θεω

τό συντελεσθέν κατά τήν περίοδον τής όκταετίας μο

ρώ καθαράν πολιτικιjν σκευωρίαν.

'Υπό τό πνευμα

ναδικό ν 4/:ά τήν 'Ελλάδα έργον, έάν έδεχόμην νά

αύτό κατήρτισα δύο δηλώσεις, μίαν βραχείαν εlς τή,ν

άπολογουμαι δι

όποίαν έξηγώ τούς λόγους τής άρνήσεώς μου δπως

θέσιν μου έναντι τής σκευωρίας.

'

αύτό. Καί αύτά μέν δσον άφορα τήν

προσέλθω ένώπιον τfjς έπιτροπής, καί μίαν έκτενε

· Τό θέμα δμως τής έναντίον έμου καί παλαιών συ

στέραν διά κ. Κανελλόπουλον ή Πιπινέλην, εlς τήν

νεργατών μου πολιτικής διώξεως, τυπικώς προσωπι

όποίαν άναπτύσσω τά έπιχεφήματα τά άποδεικνύον-

κόν, έχει γενικωτέραν -έθνιΚήν θά έλεγα- σημα-
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σίαν, δεδομένου δτι θέτει ύπό δοκιμασίαν τούς έλευ
θέρους τής χώρας θεσμούς καί τήν ένότητα τοv

άπό πάσης άπόψεως άδιάβλητος;

2.

ΗΟτι άπηλλάγη δ διαχειρισθείς ύπευθύνως τήν

έθνουζ. 'Υπό τήν έwοιαν δέ αύτή ν όφείλουν νά τό

ύπόθεσιν, τότε ύπουργός έπί τοv Συντονισμού κ.

άντιμετωπίσουν δχι μόνον οί ύπεύθυνοι άλλά καί

Πρωτοπαπαδάκης καί παραπέμπεται δ πρωθυπουρ

δλοι οί σκεπτόμεvοι ~Ελληνες.

γός (δ δποίος οϋτε άρμοδιότητα οϋτε καί άμεσον άνά

Διότι ή έγκαινιασθείσα τακτική τών πολιτικών

μειξιν εlχεν είς τήν έν λόγω ύπόθεσιν) καί τοv δποί

διωγμών καί τής όργανωμένης συκοφαντίας, δταν μά

ου έν πάση περιπτώσει εύθύνη, καί έάν ύπήρχε τοιαύ

λιστα διά τήν πραγματοποίησιν αύτής χρησιμοποι

τη, εlναι παρεπομένη.

είται ώς δργανον δ κομμουνισμός, μοιραίως δδηγεί

3.

ΗΟτι ή έν λόγφ σύμβασις συζητηθείσα δίς καί

είς τήν κατάλυσιν τών στοιχειωδών άρχών τής δη

διά μακρών εiς τήν Βουλή ν, όχι μόνον ένεκρίθη παρ'

μοκρατίας, τής ήθικijς καί τοv δικαίου.

Ύπό τάς

αύτής, άλλά έψηφίσθη καί άπό τμήμα του κυβερνών

'Ελλάδι, άπό τοv

τqς σήμερον κόμματος, τελοiίν τότε ύπό τήν ήγεσίαν

συνθήκας δέ αύτάς, ούδείς έν

άνωτάτου άρχοντος μέχρι καί το~ τελευταίου πολί
του δικαιούται νά αΙσθάνεται άσφαλής.

τοv έκλιπόντ:ος Σ. Βενιζέλου.

_4.

ΗΟτι δέν έκρίθη εiσέτι άπό τήν τακτική ν δικαι

'Ηθική άδράνεια ένώπιον παρομοίων έκδηλώσε

οσύνη ν ή ένδεχομένη εύθύνη τής ύπογραψάσης τήν

ων θά έσήμαινε δτι ή χώρα μας εlσήλθεν είς περίο

σύμβασιν διοικήσεως τής ΔΕΗ, ήτις καί άποτελεί

δον όχι μόνον πολιτικής άλλά καί έθνικής παpακ

προϋπόθεσιν δι' οίανδήποτε πολιτική ν εύθύνην.

μής»Ι25.

5.

Τό δεύτερο, έκτενέστερο, κείμενο πού υπαινί
χθηκε στήν έπιστολή πρός τόν κ. Παπακωνσταντί
νου, στίς

3

Μαίου:

Καί σπουδαιότερον; τό άποδεδειγμένον γεγο

νός δτι πρό τής ύπογραφής τής συμβάσεως, έδήλωσα

τόσον πρός τούς άρμοδίους ύπουργούς δσον καί
πρός τήν διοίκησιν τής ΔΕΗ δτι άποκλείω δπωσδή

ποτε ./τήν έπιδότησιν του ήλεκτρικοv ρεύματος καί

«Θά άπετέλει άνεπίτρεπτον συνέργειαν, άλλά καί
πρiiξιν έσχάτης άναξιοπρεπείας, τό νά συμπράξω

δτι συνεπώς, έά~ δέν έπετυγχάνετο τούλάχιστον τιμή
κόστους δι ' αύτό, θά έπρεπε νά διακοπούν αί δια

καθ' οίονδήποτε τρόπον εiς τήν άπροσχημάτιστον

πραγματεύσεις καί νά ματαιωθή ή σύμβασις. Τό τε

αύτήν πολιτικήν σκευωρίαν.

λευταίον τούτο άποδεικνύει, καί δι' έκείνους άκόμη

Τήν εύθύνην διά τήν άθλιότητα αύτήν, ή όποία

ο{ δποίοι κακώς καθ' ήμiiς χαρακτηρίζουν τήν σύμ

ένθυμίζει μεθόδους παραπετάσματος καί ή όποία θά

βασιν ΔΕΗ-ΠΕΣΙΝΕ ώς άσύμφορον, δτι δ μόνος δ

συμβολίζη εiς τήν {στορίαν μας, τήν χειροτέραν πε

δποίος δέν ήτο δυνατόν νά εύθύνεται δι

ρίοδον πολιτικής καί ήθικής παρακμής, θά πρέπει νά

τότε πρωθυπουργός. Θά ήτο δέ τούτο καί μόνο ίκα

' αύτό εlναι δ

τήν φέρουν qλόκληρον οι' εύτελείς έμπvευσταί της

νόν νά άναχαιτίση τούς σκευωρούς, έάν δέν ύπήρχεν

καί οι' άδίστακτοι συμπαραστάται των. Θά έπρόδιδα

δ φθόνος διά τό παρελθόν, δ φόβος διά τό μέλλον

άλλωστε τήν ίστορίαν μου άλλά καί τό συντελεσθέν

-άμφότερα άδικαιολόγητα- καί πρό παντός ή άνάγ

κατά τήν περίοδον τής όκταετίας μοναδικόν διά τήν

κη τοv περισπασμού τής κοινής γνώμης άπό τήν συ

'

νεχώς καί βαρύτατα έπιδεινουμένην κατάστασιν έν

'Ελλάδα έργον, έάν έδεχόμην νά άπολογοvμαι δι

'Ελλάδι.

αύτό.

- Καί

αύτά 'μέν δσον άφορii τήν θέσιν μου έναντι

'Αλλά καί πέραν αύτών, ε{ναι γνωστόν εlς δσους

τής σκευωρίας. Άλλά διά νά δύναται ή κοινή γνώμη

άνέγνωσαν τήν έκθεσιν τών ένεργησάντων τόν έλεγ

νά έκτιμήση τό μέγεθος του δόλου καί τής θρασύτη

χον δικαστικών, τό άναιδές πρόσχημα τό δποίον

τος τών σκευωρών, θεωρώ χρήσιμον νά έπισημάνω

έχρησιμοποιήθη διά τήν καταπάτησιν τών στοιχειω

δημοσία ώρισμένα άνεπίδεκτα άμφισβητήσεως γε

δεστέρων άρχών τής δημοκρατίας, τής ήθικής καί

γονότα.

του δικαίου. Τό πρόσχημα δέ αύτό ύπήρξεν ή σύ.:

ΗΟτι ή Κυβέρνησίς μου εύθύς ώς ήγέρθη δ θό

στασις τήν όποίαν έκ καθήκοντος άπηύθυνα πρός

ρυβος περί τήν ΔΕΗ, παρέπεμψε τήν ύπόθεσιν είς

τήν διοίκησιν τής ΔΕΗ, δπως διαχειρισθή τήν δλην

1.

τήν εΙσαγγελική ν άρχήν καί έν συνεχεία δι' είδικοv

ύπόθεσιν κατά τρόπον άδιάβλητον καί άποφύγη άδι

νόμου άντικατέστησε τήν διοίκησιν αύτής, άνέθεσεν

καιολογήτους καθυστερήσεις, ένέργεια ή δποία εiς

εiς άνωτάτους δικαστικούς τήν διενέργειαν διοικη

οίανδήποτε άλλην χώραν θά προεκάλει τόν έπαινον

τικού έλέγχου καί τέλρς διώρισε κυβερνητικόν έπί

άντί τών έπικρίσεων τής Βουλής.

τροπον τόν κ. Δημητρακόπουλον, γνωστόν έκτοτε ώς

φίλον του προέδρου τής παρούσης Κυβερνήσεως.
Καί έρωτiiται. Θά έτόλμα δ τότε πρωθυπουργός

'Εκ τών άνωτέρω, πiiς έλεύθερος καί τίμιος πολί
της δύναται νά συναγάγη τά συμπεράσματά του δσον
άφορii τήν έπικρατοvσαν έν 'Ελλάδι κατάστασιν καί

καί δ συγκατηγορούμενός του ύπουργός έπί του Συν

τάς χρησιμοποιουμένας ύπό τών άντιπάλων μου μεθό

τονισμού, νά προβούν εiς τάς ένεργείας αύτάς έάν ή

δους. Μεθόδους αί όποίαι μαρτυρούν τοιαύτην περι

πολιτική των, εiς τήν προκειμένη ν δπόθεσιν, δέν ήτο

φρόνησιν πρός πiiσαν ήθικήν, πολιτική ν κα{ συνταγ-
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ματικήν aκ6μη aρχήν, ώστε ούδείς έν 'Ελλάδι άπ6

179

τελευταία αύτή, προτεινόταν δ διορισμός «έξεταστι

του aνωτάτου άρχοντος μέχρι του τελευταίου πολίτου

κής τών πραγμάτων έπιτροπής» γιά τή διερεύνηση

νά δικαιουται νά αίσθάνεται aσφαλής. Μεθ6δους,

του τρόπου έκτελέσεως δρισμένων συγκεκριμένων

τέλος, αί δποίαι, περισσ6τερον καί aπ6 τά διαπραττ6-

εργων (Ξενοδοχείο Πάρνηθος, Πλατεία 'Ομονοίας,

μενα εlς τούς καθ' έκαστον τομείς βαρύτατα σφάλμα

τουριστικά πλοία άπό ίταλικές έπανορθώσεις, ϋδρευ

τα, προοιωνίζουσι δεινά διά τ6 έθνος» 126 •

ση 'Αθηνών άπό τήν 'Υλίκη, ξενοδοχείο Χίλτον,
έργοστάσιο λιπασμάτων Πτολεμαίδας) καί τήν «έξέ

13

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

τασιν του δλου συστήματος έκτελέσεως δημοσίων

1965

εργων

'Η ΕΔΑ καταθέτει στή Βουλή «σύστασιν» νά
συγκροτηθεί έξεταστική έπιτροπή γιά δλα σχεδόν τά

δποίαι

διαπίστωσιν

τών

έπιβάλλονται πρός

μεταρρυθμίσεων,

άποτροπήν

αί

άναλόγων

υπερβάσεων είς τό μέλλον».

εργα πού έκτελέστηκαν στή διάρκεια τής διακυ
βερνήσεως τής χώρας άπό τήν ΕΡΕ. Σέ δηλώσεις

καί

'Οπωσδήποτε, δ άντιπρόεδρος τής Κυβερνήσε
ως, Σ. Στεφανόπουλος, εσπευσε νά άντιδιαστείλει

του, εύθύς μετά τή γνωστοποίηση του γεγονότος, δ

τήν πρόταση τών βουλευτών τής ΕΚ, έντοπισμένη

άρχηγός τής ΕΡΕ, άφοu κατήγγειλε τή συκοφαντική

στήν άναφορά σέ συγκεκριμένα εργα, μέ έκείνη τής

υπονόμευση τής τιμής του πολιτικοί) κόσμου ώς
μέσο άντιπερισπασμου στή διαφωτιστική έκστρατεία

τής ΕΡΕ στήν ϋπαιθρο, έπέβαλε τήν πρόταξη τής
συζητήσεως πάνω στή σχετική πρόταση τής 'Αρι
στερaς στή Βουλή.

ΕΔΑ, ή όποία χαρακτηριζό1;αν άπό πνεuμα άορι
στίας. Μέ τή νέα πρόταση παρεχόταν -σύμφωνα μέ

τήν άποψή του- ή δυνατότητα γιά τή διενέργεια
έποικοδομητικου έλέγχου τών εργων πού άφηναν
υπόνοιες γιά αύθαιρεσίες καί υπερβάσεις -χωρίς δ

Στή διάρκεια τής σχετικής συνεδριάσεως, στίς

4

ελεγχος αύτός νά στρέφεται έναντίον συγκεκριμένων

Μαίου, δ βουλευτής τής ΕΔΑ, Ν. Κιτσίκης, άναφέρ

προσώπων. 'Ο άρχηγός τής ΕΡΕ προσήψε εύθύνη

θηκε σέ σειρά εργων (ϋδρευση 'Αθηνών άπό τήν

στήν Κυβέρνηση γιά τήν άσκηση κριτικής χωρίς

'Υλίκη, πλατεία 'Ομονοίας, ξενοδοχεία Χίλτον καί

άκριβώς νά εχει προχωρήσει, δπως όφειλε, ένάμισυ

Πάρνηθος, άρδευτικά εργα 'Αχελώου, 'Αλιάκμονος,

ετος μετά τήν άνοδό της στήν έξουσία, στόν ελεγχο

'Αξιου καί Νέστου, Διϋλιστήριο

'Ασπροπύργου,

τών εργων έκείνων, τά όποία δ ίδιος δ πρωθυπουργός

έπιχείρηση λιγνιτών καί έργοστάσιο λιπασμάτων

ε{ χε χαρακτηρίσει, ώς άρχηγός τής άντιπολιτεύσεως,

Πτολεμαίδος), γιά νά καταλήξει στό συμπέρασμα δτι

σκανδαλώδη.

ή έκτέλεσή τους συνυφάνθηκε μέ υπερβάσεις δαπα
νών, σφάλματα κατασκευής, οίκονομικές ζημίες καί
βαθμιαία έγκατάλειψη τών προβλεπομένων εύεργετη

μάτων. Τό άβάσιμο τών ίσχυρισμών τής 'Αριστερaς

Στήν ψηφοφορία πού έπακολούθησε, ή πρόταση
τών βουλευτών τής ΕΚ εγινε δεκτή καί δ πρόεδρος

τής Βουλής έξουσιοδοτήθηκε νά συγκροτήσει 20με
λή έξεταστική έπιτροπή 1 27.

κατέδειξε στήν άπάντησή του δ Γ. Ράλλης, πρώην
υπουργός Δημοσίων WΕργων.

, Αφου

άμφισβήτησε

τούς άριθμούς του Ν. Κιτσίκη, υπογράμμισε δτι ή

ΜΑΙΟΥ

1965

υπέρβαση τών άρχικά προϋπολογισμένων δαπανών

'Η Κυβέρνηση δμολογεί τήν ϋπαρξη τής φημολο

στήν περίπτωση δρισμένων εργων (Ύλίκης, 'Ομο

γούμενης κεντροαριστερής ίδεολογικής κατευθύν

νοίας, φράγματα 'Αχελώου, Νέστου, 'Αξιοu) όφειλό

σεως παραστρατιωτικής όργανώσεως ΑΣΠΙΔΑ· καί

ταν στήν έκτέλεση συμπληρωματικών εργων, μικρών

δηλώνει δτι άνάθεσε στόν πρόεδρο του 'Αναθεωρη

ή μεγαλύτερων, πού δένε{ χ αν προβλεφθεί ή δέν ήταν

τικοί) Στρατοδικείου,

δυνατό νά προβλεφθοuν άπό τήν άρχή, άλλά κρίθη

σχετικές άνακρίσεις. Τό περιεχόμενο του πορίσματος

καν καί άποδείχτηκαν ήδη άπαραίτητα. 'Η παροχή,

τών άνακρίσεων άνακοινώθηκε άπό τόν άντιστρά

έξάλλου, άδειας γιά τήν άνέγερση

πολυώροφων

τηγο Σίμο στόν πρωθυπουργό τήν lη 'Ιουνίου. Τό

τηλεπικοινωνιών

πόρισμα έπιβεβαίωνε τήν ϋπαρξη καί τή δράση τής

καί ξενοδοχείων -δπως τό Χίλτον- εχει κατοχυ

όργανώσεως, άποτελούμενης δμως άπό έλάχιστους

ρωθεί νομοθετικά άπό τό ετος

κατώτερους άξιωματικούς. Δέν διαπιστώθηκε, έξάλ

κτιρίων,

νοσοκομείων,

προκάλεσε
j

19

τούς

κέντρων

1955. Καί δ

ένδεχόμενους

ΓΌ Ράλλης

έπικριτές

νά

του

Ι.

Σίμο,

νά διεξαγάγει τίς

λου, στήν πρώτη αύτή άνακριτική φάση, ή άνάμειξη

υποβάλουν μήνυση, δπότε θά εχει τήν εύκαιρία νά

δποιασδήποτε πολιτικής ή στρατιωτικής προσωπικό

τούς άντιμετωπίσει «δπως άρμόζει νά άντιμετωπίζη

τητας. 'Από τούς δεκατέσσαρες άξιωματικούς, ένεχό

κάνείς τούς ταπεινούς συκοφάντας».

μενους σύμφωνα μέ τό πόρισμα, δ υπουργός 'Εθνικής

~

'Η συζήτηση ελαβε νέα τροπή, στή συνεδρίαση

'Αμύνης δήλωσε δτι θά παραπέμψει στό άνακριτικό

τής 12ης Μαίου, δταν υποβλήθηκε νέα -συναφής μέ

συμβούλιο

τήν προηγουμένη τής ΕΔΑ- πρόταση υπογεγραμ

δέκα 128 •

μένη άπό

29

βουλευτές τής ΕΚ. Σύμφωνα μέ τήν

μέ

τό

έρώτημα τής

άποτάξεως

τούς

Σύμφωνα μέ δημοσιογραφικές πληροφορίες, ή
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άποκάλυψη τής όργανώσεως εγινε στήν Κύπρο άπό
τό

στρατηγό

Γ.

Γρίβα-Διγενή,

δ

δποίος,

3- 17

άφοϋ

έντόπισε τούς άναμεμειγμένους στήν υπόθεση, είδο
ποίησε σχετικά τόν υπουργό 'Εθνικής 'Αμύνης, Π .

Γαρουφαλιa: ·Ο τελευταίος ένημέρωσε τό βασιλέα
καί εδωσε έντολή στόν άρχηγό τοϋ ΓΕΣ νά προβεί
στίς άναγκαίες ένέργειες γιά τήν έξάρθρωση τής
όργανώσεως καί σ' αuτή τήν πρωτεύουσα. ΥΕγκαιρα,

δ Δ . Βέρρος ε{χε μεταδώσει στόν Κ . Καραμανλή τίς
πρώτες έμπιστευτικές πληροφορίες:

ΙΟΥΝΙΟΥ

1965

·Ολοκληρώνεται ή τελική φάση τής άπόπειρας
παραπομπής τοϋ Κ. Καραμανλή καί τών συνεργατών

του ένώπιον τοϋ Είδικοϋ Δικαστηρίου μέ τήν κατά
θεση στή Βουλή τοϋ πορίσματος τής ·Ανακριτικής
'Επιτροπής καί, μέ τήν άναγγελία, άπό τόν πρόεδρο

τοϋ Σώματος, τής παραγραφής τών άνυπόστατων
άδικημάτων

πού

έπιχειρήθηκε

νά

τούς

καταλο

γιστοϋν.

Είδικότερα, στίς

3

'Ιουνίου κατατέθηκε στή

«'Εν σχέσει μέ τάς 'Ενόπλους Δυνάμεις, μόλις σήμε

Βουλή τό πόρισμα τής 'Ανακριτικής 'Επιτροπής. Τό

ρον έπληροφορήθην θετικώς δτι, πρωτοβουλί~ άξιωματι

κείμενο άπαρτιζόταν άπό δύο χωριστές έκθέσεις,

κών φίλα προσκειμένων πρός τήν Κυβέρνησιν καί είδικώ

συντεταγμένες άπό τήν πλειοψηφία τών μελών τής

τερον έκείνων πού έπρωτοστά,τησαν είς τήν «άποκάλυψιν»

έπιτροπής,

τοϋ σχεδίου «Περικλής», συ*στήθη όργάνωσις δπό τήν

έπωνυμίαν « ' Ασπίς» . Ή όργάνωσις αϋτη έμφανίζεται ώς

άμυντική έναντίον των ... φασιστικών τάσεων, τοϋ άνυπάρ
κτου ΙΔΕΑ κλπ . Ε{ναι δμως καθαρώς κυβερνητική μέ έπι

θετικούς κατά τήν γνώμη ν μου σκοπούς. Στρέφεται κυρίως

πρός τούς μικρούς άξιωματικούς τούς δποίους προσπαθεί

διά διαφόpων υποσχέσεων καί δελεαστικών προτάσεων νά

ή

πρώτη,

καί

άπό τή

μειοψηφία, ή

δεύτερη.

'Η

εκθεση

τής πλειοψηφίας τών

μελών τής

έπιτροπής, συγκεκριμένα τών έκπροσώπων τής ΕΚ

καί τής ΕΔΑ, έπιχειροϋσε νά στηρίξει -δπως ε{χε
διαφανεί άπό τήν άρχή- τίς κατηγορίες πού περι
λαμβάνονταν crτήν πρόταση τής ΕΔΑ καί κατέληγε

παρασύρη πρός δπογραφήν πρωτοκόλλου. UΕχει σημειώ

νά προτείνει τήν παραπομπή : α. τών Π. Παπαλη

σει άξιόλογον διείσδυσιν καί cϊπαντας τούς μεμυημένους

γούρα καί Κ. Καραμανλή, γιά παράλειψη καθή

τούς τοποθετεί είς 'Αθήνας καί Θεσσαλονίκην. Τό δλον

κοντος, μέ τό αίτιολογικό δτι δ πρώτος ώς άρμόδιος

θέμα χρήζει προσοχής άπό δλους τούς άρμοδίους. Πρέπει

υπουργός καί 'δ δεύτερος ώς υπεύθυνος γιά τή γενική

νά συγκεντρωθοϋν περισσότερα στοιχεία καί νά σκεφθώ

έποπτεία δέν έδίωξαν τόν τότε γενικό διευθυντή τής

μεν πώς θά άντιδράσωμεν» 12 9.

ΔΕΗ, Γ. Πεζόπουλο, γιά τίς άθέμιτες συναλλαγές

' Οπωσδήποτε, ή θεώρηση τής δλης υποθέσεως
συνεχόταν liμεσα μέ τό γενικότερης καί ζωτικής ση
μασίας θέμα τής διατηρήσεως τών ένόπλων δυνάμε
ων στά πλαίσια τής έθνικής τους άποστολής . ' Ο Κ.
Καραμανλής δέν ε{χε παύσει νά υπογραμμίζει τήν
άνάγκη νά διαφυλαχτεί τό στράτευμα «άπό τήν διά
βρωσιν καί τήν άποσύνθεσιν», καί έντόπιζε στό ση
μείο αuτό ενα άπό τά . πρωταρχικά καθήκοντα τοϋ
βασιλέως 130 • Σέ άπάντηση τών άνησυχιών αuτών, οί
διαβεβαιώσεις τών άρμοδιότερων άπό τούς στενούς
συνεργάτες του ήταν, κατά βάση , καθησυχαστικές.
Οί σχετικές πληροφορίες τοϋ Δ. Βέρρου συνέκλιναν

σtή διαπίστωση δτι «ή κατάστασις είς τό στράτευμα
μετά τάς άποκαλυφθείσας πλέον κακοηθείας τής
Κυβερνήσεως, άλλά καί τοϋ έπικινδύνου άνοίγματος
πρός τά άριστερά, δύναται νά θεωρείται καλή καί

του μέ τήν ΟΛΚΟ, β . τοϋ Π. Παπαληγούρα, μέ τό

αίτιολοyικό δτι έκ προθέσεως, χωρίς ναε{ναι liμεσος
συνεργός, συνέδραμε τόν Γ. Πεζόπουλο στήν τέλεση

τών

liδικων πράξεων .τής

άπάτης,

άπιστίας

καί

δωροδοκίας σέ βάρος τής ΔΕΗ, γ . τών Κ. Καραμανλή

καί Ν. Μάρτη, μέ τό αίτιολογικό δτι προκάλεσαν
στούς Γ. Πεζόπουλο, Π. Γουναράκη καί liλλους,
άπόφαση γιά έκτέλεση άπιστίας σέ βάρος τής ΔΕΗ,

μέ τήν προτίμηση τής εταιρίας

«EBASCO»

γιά

κατασκευή

τοϋ

«ECI»

άντί τής

ύδροηλεκτρικοϋ

εργου Κρεμαστών-' Αχελώου καί δτι επεισαν τό ΔΣ
τής ΔΕΗ νά χορηγήσει ήλεκτρική ένέργεια στήν

εταιρία «Πεσινέ», μέ συνέπεια νά ζημιωθεί ή ΔΕΗ

60

εκατ. δρχ. κατ' ετος.
' Αντίθετα, ή μειοψηφία τής έπιτ.ροπής κατέληγε,

μεταξύ liλλων, στίς άκόλουθες διαπιστώσεις:

άρκετά ψυχικώς στερεά» ' καί προσέθετε δτι, σύμφω

«Διά νά κριθή όρθώς πίiσα περίπτωσις εόθύνης δπουρ

να μέ τίς πληροφορίες του, «δέν υφίσταται διάβρωσις

γών άπαιτείται πρό παντός έπίγνωσις των διαστάσεων τοϋ

έκ τών κάτω καί δέν θά υπάρξη τοιαύτη δι · ενα

δημοσίου βίου έν τij κορυφij τ(Qν άρμοδιοτήτων, άναμέ

σημαντικόν είσέτι χρονικόν διάστημα» 131 •

τρησις τοϋ συνόλου των εόθυνών

πρωθυπουργοϋ καί

Μέ τό ίδιο πνεϋμα, άλλά άπό διάφορη σκοπιά,

υπουργών καί τοποθέτησις τfjς κρινομένης περιπτώσεως

ε{χε δ Π. Πιπινfλ.ης παρατηρήσει σέ έπιστολή πρός

είς tό προσήκον μέτρον έν τφ πλαισίφ της δλης δραστηριό

τόν Κ. Καραμανλή :

τητος αότών.

«Γεγονός ε{ναι πάντως δτι ή δημιουργηθείσα έκ τών

'Απαιτείται έπίσης έν τij έκτιμήσει τών προθέσεων των

κρινομένων νά ε{ναι πάντοτε δπ'

όψιν τό ήθικόν καί

τελευταίων κυβερνητικών παρεκτροπών κατάστασις είς τό

πολιτικόν άνάστημα, ή δέ συνείδησις τών κρινόντων νά

στράτευμα, εχει έκρηκτικόν χαρακτfjρα μέ φυσικόν έκ τού
του άντίκτυπον είς τήν στάσιν τοϋ Στέμματος ... »132.

εΙναι έλευθέρα προκαταλήψεων, έξ οίασδήποτε προϋ
παρχούσης αίτίας καί ~πηλλαγμένη άπό τούς πειρασμούς
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νοσηρών άναζητήσεων καί άντιδικίας συνεπεί~ άπαρα

προανακρίσεως καί κρίσεως έκ κοινοβουλευτικών άνδρών

δέκτου κομματικοί\ φανατισμοί\. 'Υποβιβασμός τών κριτη

συντεθειμένα;

ρίων ~χει καταλυτικά άποτελέσματα διά τήν όρθότητα τής

Ή ένώπιον τής Βουλής προδικασία τοu νόμου περί

κρίσεως. ·Αλλ' έπί πλέόν θά άπετέλει σύμπτωμα χρεωκο

ευθύνης ύπουργών έθεσπίσθη

πίας του θεσμοί\ άναζητήσεως τών ευθυνών τών ύπουργών,

δημιουργικήν πρωτοβουλίαν τής πολιτικής έξουσίας, διά

διά νά έξασφαλίση τήν

ώς ίσχύει οuτος, άν άπεδεικνύετο δτι ή προδικασία ή

νά προστατεύση τά πολιτικά πρόσωπα άπό τά ένδεχομένως

προβλεπομένη ύπό τοu Συντάγματος καί τοu νόμου περί

στενώτερα κριτήρια μιας άλλης έξουσίας, διότι ~χει μέν

ευθύνης ύπουργών δέν άποτελεί έγγύησιν ύπέρ τfjς δημιουργι

έκείνη τό μέγα προσόν τής άντικειμενικότητος, εΙναι

κής πρωτοβουλίας τών πολιτικών άνδρών, άλλά παγίδα του

άνατόμος τής νομιμότητος, άλλ' εΙ ναι καί πρέπει νά εΙ ναι

πολιτεύματος είς βάρος τής κοινοβουλευτικής μειοψηφίας.

μακράν τής καθημερινής δραστηριότητος τής πολιτικής

Ταuτα γενικώς διότι είς τήν συγκεκριμένην περίπτωσιν

έξουσίας καί τής ψυχολογίας τής δημιουργικής δράσεως.

καί μέ αυστηρώς τυπικά κριτήρια, δέν προέκυψεν οίαδή

•Αντί

ποτε ευθύνη τών κρινομένων καί δή ποινική.

έδικαίωσε τάς προσδοκίας του συνταγματικοί\ νομοθέτου,

τούτου ή πλειοψηφία τής έπιτροπής όχι μόνον δέν

90

άλλά καί κατέληξεν είς συμπεράσματα, τά όποία ~ρχονται,

σχεδόν έτών. Έκ τής δλης οίκονομίας του προκύπτει τφ

καθ' ήμας, είς άντίθεσιν πρός τό συγκεντρωθέν ύπό τής

όντι δτι α{ διατάξεις αυτοί\ διετυπώθησαν έν όψει έξαιρε

άνακριτικής έπιτροπής ύλικόν. Οuτω δέ διερωτάται τις άν

'Ο νόμος περί ευθύνης ύπουργών έθεσπίσθη πρό

τικών καί είδικών περιπτώσεων, κατά τάς δποίας άθέμιτος

ή χάριν τών πολιτικών άνδρών θεσπισθείσα ύπό του

συγκεκριμένη ένέργεια ύπουργοu έξήγ'ειρε τήν κοινήν

Συντάγματος προδικασία άποτελεί όντως έγγύησιν ύπέρ

συνείδησιν, τήν συνείδησιν δλου του πολιτικοί\ κόσμου.

των κρινομένων

ij

τό άντίθετον άκριβώς.

ουδέποτε θά ήτο δυνατόν νά διέλθη έκ τής φαντασίας τών

uοσον δ' άφορα είς τό συγκεντρωθέν ύλικόν, ύπό τής

θεσμοθετών δτι δ νόμος θά έχρησιμοποιείτο πρός δίωξιν

έπιτροπής έκτάκτου έλέγχου, τοuτο ώς έπί τό πλείστον μέν

τής μειοψηφίας λόγφ τής παρ'

αυτής έφαρμοσθείσης

πολιτικής καθ' ον χρόνον αuτη ijσκει τήν έξουσίαν

ij

διά

νά έκπληρωθή ένδεχομένως προεκλογική ύπόσχεσις τής

δέν άφορα είς τούς ύπουργούς, μετά βαθείας δέ άπογοη
τεύσεως σημειοuμεν δτι πολλάκις καί τό άφορών είς
αυτούς δέν έκρίθη ευστόχως ύπό τής άνω έπιτροπής.

·Από τήν διεξαχθείσαν ύπό τής άνακριτικής έπιτροπής

πλειοψηφίας.

Σημειωτέον δέ δτι ουσί~ διώκεται έν τij συγκεκριμέντJ

προανάκρισιν ου μόνον δέν προέκυψεν οιαδήποτε ~νδειξις

περιπτώσει ή πολιτική μιας Κυβερνήσεως, ίδίως έν τφ

ποινικής ευθύνης τών έλεγχομένων ύπουργών, άλλ • άντι

προσώπφ τοu προέδρου αυτής. 'Απόδειξιν τούτου άπο

θέτως, άνάγλυφος προεβλήθη ή όρθή παρ' αυτών καί μετά

τελεί τό γεγονός δτι τελικώς καταλ;ογίζονται αί κύριαι

συνεπείας άντιμετώπισις τών κρινομένων θεμάτων, κατά

ευθuναι είς τόν πρόεδρον τής Κυβερνήσεως κ. Κ. Καρα

τρόπον άποδεικνύοντα βαθυτάτην έπίγνωσιν ευθύνης καί

μανλήν, δ

δποίος ούδαμοu έμφανίζεται ένεργήσας ώς

συναισθήσεως τής άποστολής των. Πιστεύομεν δτι ύπό τό

άρμόδιος ύπουργός. Καί τό παράδοξον εΙναι δτι ή δίωξις

φώς τών συγκεντρωθέντων στοιχείων ή Βουλή, αίρομένη

γίνεται μετά τήν άπόδειξιν δτι ή έφαρμοσθείσα πολιτική

ύπέρ τάς άδυναμίας τών πολιτικών καί προσωπικών άντα

έπέτυχε

γωνισμών, δέν θά διστάση νά άναγνωρίση τήν ~λλειψιν

καί

γενικώς

καί

είδικώ'ς

είς

τόν

τομέα

του

έξηλεκτρισμοu. Ή έφαρμογή, κατά συνέπειαν, του νόμου

παντός στοιχείου θεμελιοuντος ευθύνηv».

περί ευθύνης ύπουργών είς τήν συζητουμένην περίπτωσιν
άποτελεί προφανώς νόθευσιν τής βουλήσεως το.u νομοθέ

Καί μετά τήν παράθεση , μακρaς σειράς συγκι,;κρι

του καί έκ του λόγου τούτου παραβίασιν του Συντάγματος

μένων στοιχείων πού &.πορρίπτουν τούς ίσχυρισμούς

καί βασικών άρχών του πολιτεύματος.

της πλειοψηφίας των μελών της &.νακριτικης έπιτρο

η δύναται νά έγγυαται τήν σταθερότητα

καί τήν

πης, ή εκθεση της μειοψηφίας καταλήγει:

συνέχειαν είς τήν πολιτικήν ζωήν τής χώρας άν ή όξύτης
του πολιτικοί\ άνταγωνισμοu δύναται νά φθάση μέχρι του

«0{

άποτελοuντες τήν μειοψηφίαν τής έπιτροπής έθεω

νά παραδίδεται είς τόν διασυρμόν τών τριόδων ·ή τιμή καί ή

ρήσαμεν δτι άπετέλει ύποχρέωσίν μας νά καταθέσωμεν

ύπόληψις τών λαϊκij θελήσει διαχειριζομένων τά κοινά;

χωριστήν πρότασιν. ~ Οχι άπλώς έπειδή ή πρότασις τής

Προβάλλl:ται ίσως δ ίσχυρισμός δτι α{ κυβερνητικαί

πλειοψηφίας ε{ναι παραπεμπτική, ένώ ή κατηγορία ~χει

πράξεις α{ ένσωματοοοαι τήν κυβερνητικήν πολιτικήν

τελικώς συντριβή

τίθενται διά τής παραπομπής ύπό τήν κρίσιν τής δικαστι

έπιτροπής διαδικασίαν.

κής έξουσίας, καθισταμένου οuτω του δικαστοu ύπάτου

άπιθάνου βαρύτητος ποινικών ευθυνών είς βάρος ~νός

διαιτητοu " τής όρθότητος τής κυβερνητικής δραστηριό

δημιουργοί\ πολιτικοί\ ήγέτου καί τών άμέσων συνεργατών

τητος, δηλί:ιδή τών πράξεων τής πολιτικής έξουσίας. 'Η

του άποτελεί άληθή πρόκλησιν πρός τό κοινόν αίσθημα.

άντίληψις αuτη δέν ε{ναι όρθή. 'Ιδού διατί: Ώς πρός μέν

κατά τήν

ένώπιον τής _ άνακριτικής

·Αλλά καί διότι ή

έπινόησις

Ή πρότασις έκείνη τραυματίζει τό αίσθημα μεγίστης

τήν σκοlιτιμότητα τών κυβερνητικών πράξεων δέν ~χει τήν
άρμ~διότητα, άλλ · οϋτε καί τάς δυνατότητας νά κρίνη ή

ψυχικάς

δικαστική έξουσία, ώς πρός δέ τήν νομιμότητα αυτών,

πολιτικάς συνειδήσεις καί άποτελεί άφετηρίαν δυσοιώνων

εΙναι γνωστοί ο{ λόγοι, διά τούς δποίους δέν δύναται νά

έξελίξεων τής πολιτικής ζωής τής χώρας.

μερίδος του ~λληνικοu λαοί\ καί προκαλεί συγκλονιστικάς
άντιδράσεις.

Δημιουργεί άναταραχήν είς τάς

ύπάρξη δικαστική κρίσις έπί τής ουσίας έν τij συγκεκρι

0{ έκ τής άναταραχής κυματισμοί εΙ ναι άγνωστον πότε

μένη περιπτώσει. 'Εξάλλου, άν ή το νοητόν μετά προθυ

θά σβήσουν καί ποίας ζημίας θά ~χουν προκαλέσει έν τφ

μίας ή πλειοψηφία νά άποστέλλη είς τό είδικόν δικαστή

μεταξύ . Βέβαιον μόνον ε{ναι τό πότε θά άρχίσουν καί δτι

ριον ύπουργούς, τί- θά έχρειάζετο ή προδικασία μέ όργανα

δπωσδήποτε θά άποθαρρύνουν ~κατέρωθεν είς τό μέλλον
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δλα έκείνα τά στοιχεία τά όποία πιστεύουν είς τήν άνάγ
κην τοϋ ήρέμου πολιτικοϋ βίου καί ύψηλης στάθμης τών
πολιτικών άγώνων.
'Η Ίtρότασις εΙναι βέβαιον δτι δέν δύναται ούδ' έπ'
έλάχιστον νά μειώση τό κϋρος άνδρών μέ ύψηλόν πολι
τικόν άνάστημα, άλλ' εΙ ναι βέβαιον δτι ρίπτει τόν σπόρον

τοϋ πολιτικοϋ διχασμοϋ. ΕΙναι άδιανόητον νά εχη θεσπι
σθη ή προδικασία τοϋ νόμου περί εύθύνης ύπουργών διά νά
διασύρωνται οί ήττηθέντες είς τάς έκλογάς πολιτικοί ήγέ
ται. ΕΙ ναι άδιανόητον δτι όργανα της προδικασίας μέ σύν
θεσιν πολιτικήν Εφθασαν πολύ πέραν τών όρίων μέχρι τών
δποίων θά ήτο δυνατόν νά έπεκτείνη, όχι τήν πρότασιν,

άλλά αύτήν τήν ερευναν ή τακτική δικαιοσύνη.
·Η δίωξις τοϋ κ. Καραμανλη καί τών συνεργατών του
ύπενθυμίζει άπλώς δτι καί <'iλλοτε έθαυμάσθησαν τά εργα
καί έδιώχθησαν οί δημιουργοί των. 'Αποδεικνύει δέ συγ
χρόνως καί δτι τά διδάγματα της ·Ιστορίας δέν προφυλάσ
σουν άπό όλισθήματα τούς έκάστοτε δρώντας, δπως καί
δσον θά επρεπε.

·Η κοινοβουλευτική δημοκρατία ε{ ναι τό <'iριστον τών
πολιτευμάτων. 'Αλλά άκριβώς διά τοϋτο ε{ναι λίαν ιiύ
παθής καί εχει άνάγκην εύστόχων χειρισμών.
·Ο διωγμός της μειοψηφίας άπό τήν πλειοψηφίαν άπα

τελεί τόν μaλλον άδέξιον χειρισμόν, άληθώς καταλυτικόν
της βάσεως τοϋ κοινοβουλευτικοϋ πολιτεύματος. 'Η μειο

ψηφία της έπιτροπης θέλει νά πιστεύη δτι ποτέ δέν ε{ναι
ματαία ή προσπάθεια διά τήν άποκατάστασιν τοϋ δικαίου

καί μάλιστα δταν αϋτη δένε{ ναι συνδεδεμένη μόνον μέ τήν
ήθικήν ύπερηφάνειαν πολιτικών άνδρών, άλλά συνδέεται
καί πρός αύτό τό περιεχόμενο τών πολιτικών άγώνων έν τij

χώρ~.
Θέλει δέ νά έλπίζη δτι ή Βουλή, κρίνουσα μακράν προ

καταλήψεων καί πολιτικοϋ άνταγωνισμοϋ, περιβαλλομένη
δέ δσον δύναται δικαστικήν άντικειμενικότητα, θά έξαρθη
είς τό ϋψος τοϋ άνωτάτου κατά τό πολίτευμα πολιτικοϋ
όργάνου, έπωμισμένου πρός στιγμήν δικαστικά καθήκον

τα, προκειμένου νά άπονείμη τό δίκαιον»Β 3 •
Οί έργασίες τής άνακριτικής έπιτροπής ε{χαν

τερματιστεί στίς

29

Μαίου

1965.

Σέ έπιστολή του

πρός τόν Κ. Καραμανλή, δ Κ. Παπακωνσταντίνου

ε{χε άναλύσει τά καταληκτικά συμπεράσματα τής
πλειοψηφίας:
«Μέ τήν χθεσινήν ψηφοφορίαν είς τήν άνακριτικήν

έπιτροπήν eκλεισε μία άκόμη φάσις της άθλίας συνω
μοσίας. Καί τό άποτέλεσμα ύπηρξε ο{ον άνεμένετο. Προ

σωπικώς, τουλάχιστον, δένε{χα άμφιβολίας άπό της ένάρ
ξεως τών έργασιών της έπιτροπης καί ένισχυόμην είς τήν
άντίληψιν αύτήν ώς ή άποδεικτική διαδικασία έξεμηδένιζε
συνεχώς

τά

περίφημα στοιχεία

της

κατηγορίας.

Τήν

eλλειψίν της eπρεπε νά τήν άναπληρώση δ ενθερμος φίλος

τών στυλοβατών της δημοκρατίας καί άφοϋ οί ίδιοι χθές
έζήτησαν νά μήν κοινολογηθη τό άποτέλεσμα μέχρι της
καταθέσεως είς τήν Βουλήν της έκθέσεως, μέ τήν δικαιολο
γίαν δτι δέν άπεκλείετο -θεωρητικώς εστω- καί μετα

βολή τών άποφάσεων εως τότε, α{ άπογευματιναί κυβερνη
τικαί έφημερίδες παρείχαν είς έκτάκτους έκδόσεις λεπτο
μερείας περί τής συζητήσεως καί της άποφάσεως. Γνωρί-
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ζετε ijδη τήν πρότασιν τής έπιτροπής.

0{ ~ντιμοι άνθρωποι

τεθοuν είς τήν Βουλήν, πιθανόν τήν προσεχή Τετάρτην.

τήν άποδοκιμάζουν μέ άγανάκτησιν καί καταδικάζουν τήν

'Η συζήτησις θά άρχίση, κατά πάσαν πιθανότητα , τήν άλ

νέαν έκδήλωσιν τής άχαρακτηρίστου τακτικής άδιστά

λην έβδομάδα. 'Υπάρχουν πολλαί πληροφορίαι καί ένδεί

κτων άντιπάλων.

ξεις περί τών κυβερνητικών διαθέσεων . Δέν άποδίδω μεγά

WΕτσι, κατά τήν άποψιν τής πλειοψηφίας, έξεμεταλλεύ

λην σημασίαν. Καί έάν δέν λέγωνται πρός παραπλάνησιν,

θητε μετά του Ν . Μάρτη τήν δεινήν θέσιν του Πεζοπούλου,

διά νά μή ε{ναι σφοδρά ή πολεμική είς τήν Βουλήν, τί

συνεπεί~ διαφόρων είς βάρος του δημοσιευμάτων, καί δι'

έμποδίζει μεταβολήν είς τάς διαθέσεις τών καπετανάτων

αύτοu παρεπείσθη τό Δ. Συμβούλιον τής ΔΕΗ νά έγκρίνη

τής πλειοψηφίας;

ώς συμφέρουσαν τήν σύμβασιν παροχής pεύματος είς τό

Δέν γνωρίζω άν θά φθάση ή ύπόθεσις είς τό Είδικόν

άλουμίνιον, πλανηθέν άπό τά χρησιμοποιηθέντα άπατηλά

Δικαστήριογ. 'Εκεί ε{ναι δι' έμέ βέβαιον, καί πιστεύω ότι

μέσα (άπαλλαγέντος του διαπραγματευομένου ύπουργοu)

δέν πλανώμαι, ότι δέν θά καταστή δυνατή κρίσις έπί τής

καί ~γιναν πάντα ταUτα έν γνώσει τής ζημίας τής ΔΕΗ,

ούσίας. Διά τόν γνωστόν λόγον.

ύπολογιζομένης είς εκατοντάδας έκατ. δραχμών καί έπί τφ

'Αλλά ή προσπάθειά των, οuτως η άλλως, δέν θά έπιτύ

σκοπφ νά προσπορισθή παράνομον οφελος είς τούς συμ

χη του σκοπου. 'Όλοι ο{ έντιμοι άνθρωποι γνωρίζουν τί

βασιούχους. nΟλα αύτά έδημοσιεύθησαν είς τά χθεσινά

έπιζητεί ή κατηγορία καί ή ψήφος τής πλειοψηφίας» 134 •

παραρτήματα.

'Αλλά καί είς τήν ύπόθεσιν του μελετητοu Κρεμαστών,

Πέρα άπό τίς άπόψεις πού άναλυτικά άναπτύχθη

ή άδίστακτος άντιπολιτευτική διάθεσις άνεuρεν ήθικούς

καν στό κείμενο πού κατέθεσαν στή Βουλή τά μέλη

αύτουργούς είς άπιστίαν, διαπραχθείσαν ύπό του Πεζό

τής μειοψηφίας τής άνακριτικής έπιτροπής, ή άνα

πουλου, Γουναράκη καί δλων τών άλλων μελών του Συμ

σκευή των κατηγοριων σέ βάρος του Κ. Καραμανλή,

βουλίου. 'Εκ προθέσεως τό Δ.Σ., μέ τήν ύποκίνησιν πρω
θυπουργοί) καί ύπουργοu, έκμεταλλευομένων καί τήν δει
νήν θέσιν του γεν. διευθυντου, έζημίωσεν έκ προθέσεως
τήν ΔΕΗ διά τής προκρίσεως τής

ECI, κατά 255 χιλ. δολλ .

τούλάχιστον.

'Ακόμη ~χετε εύθύνας καί διά τά ~ργα Μέγδοβα καί διά
τήν διαχείρισιν τών Γαλλικών Πιστώσεων καί κρίνεσθε ώς
βαρυνόμενος μέ ένδείξεις παραβάσεως καθήκοντος διότι

βασισμένη σέ συστηματική καί έμπεριστατωμένη
άνάλυση των γεγονότων, σέ συνδυασμό μέ τά στοι
χεία πού προέκυψαν στή διάρκεια των έργασιων τής
άνακριτικής έπιτροπής τής Βουλής, περιέχεται σέ
μεταγενέστερη είδική εκδοση τής ΕΡΕ μέ τόν τίτλο
«'Η άποκάλυψις τής Συκοφαντίας» 135 [βλ. έκτενές
άπόσπασμα στό Παράρτημα].

δέν έμηνύσατε ~αί δέν έποπτεύσατε τόν γεν. διευθυντήν
ύπό τήν ίδιότητα του πρωθυπουργοί), άσκοuντος έποπτείαν

έπί τής ΔΕΗ , άφοu δ νόμος του άναγνωρίζει τό δικαίωμα
νά συγκαλή τήν 'Αντιπροσωπευτικήν Συνέλευσιν. Αύτά τά
έπληροφορήθη άπό χθές δ έλληνική λαός μέ τά παραρτή
ματα.

Μικρά μερίς εύθύvης είς βαθ.μόν κακουργήματος- πέ

Ή δλη ύtcόθεση θά δλοκληρωθεί, έντός έλα
χίστων ήμερων, δταν μετά άπό πολύμηνο συκοφαντι
κό θόρυβο, διαπιστώνεται, κατά τή συζήτηση του

πορίσματος τής άνακριτικής έπιτροπής στή Βουλή,
δτι :εό δλο θέμα του τυχόν καταλογισμοί) εύθυνων
εχει παραγραφεί.

Πράγματι, ένω ε{χε fίδη καταφανεί δτι ή πρόταση

ραν τής παραβάσεως καθήκοντος- καταλογίζεται καί είς

τόν Παπαληγούραν ύπό τήν έννοιαν τής έμμέσου συνερ

παραπομπής

γείας, διότι έδέχθη κλπ. τήν παραμονήν του Πεζοπούλου .

ερεισμα, δ πρόεδρος τής Βουλής διατύπωσε τήν

'Η σημασία τής διά νόμου άποπομπής του Πεζοπούλου

άποψη δτι, πρίν άπό κάθε άπόφαση, τό Σωμα θά

καί ή σύστασις 'Επιτροπής 'Ελέγχου, φυσικά, δέν έθεωρή
θη άξία νά άπασχολήση τήν κρίσιν τών άνακριτών.
Καί τό άναιδέστερον καί άπεχθέστερον ε{ναι δτι ή κατά
χρόνον τοποθέτησις τών πράξεων καταδεικνύει ότι δέν ε{
ναι δυνατόν νά έπακολουθήση δικαστική κρίσις, άφοu καί
άν ήσαν πραγματικαί, ~χουν παραγραφή. Καί χωρίς νά

έπικαλεσθώ τήν παραγραφήν, δικαιολογών τήν ψήφον, ε{

ήταν

στερημένη

άπό

κάθε σοβαρό

οφειλε νά διερευνήσει liν εχει συμπληρωθεί η οχι δ

χρόνος παραγραφής των τυχόν άδικημάτων καί νά
άποφανθεί πάνω στό θέμα τελεσίδικα. 'Η δριστική

θέση τής Κυβερνήσεως διευκρινίστηκε στίς

16

'Ιου

νίου μέ δήλωση του πρωθυπουργοί) δτι θά ψηφίσει

ύπέρ τής παραγραφής, διότι ε{χε πράγματι συμπλη

πον ότι μέ άφήνει κατάπληκτον ή διατύπωσις κατηγορη

ρωθεί τό χρονικό διάστημα Πού δρίζει ό νόμος. ·Η

τηρίου, διά τήν στήριξιν του δποίου ούδεμία ένδειξις άπο

κυβερνητική liποψη άναπτύχθηκε στή Βουλή, στίς

'Ιουνίου, άπό τόν ύπουργό Δικαιοσύνης, Ν.

μένει καί δή διά πρaξιν, έφ' ής δέν ε{ναι δυνατόν νά ύπάρ

17

ξη δικαστική κρίσις διά λόγους τούς δποίους «δλοι καί εΙς

Μπακόπουλο, δ δποίος καί έπιβεβαίωσε τήν παρέ

εκαστος τών μελών τής έπιτροπής γνωρίζει». Καί &.κόμη
δτι ούδέποτε άνέμενα τοιαύτην πρότασιν, έπειτα άπό τήν
διαπίστωσιν τής έντολής του τότε πρωθυπουργοί) πρός

όλους τούς άσχολουμένους μέ τό ζήτημα. 'Ιδιαιτέρως δέ
πρός τόν γεν. διευθυντήν, νά ε{ναι προσεκτικοί είς τό θέμα
τής τιμής, διότι δέν δέχεται έπιδότησιν ρεύματος. Καί ή
διαπίστωσις τούτων ~χει γίνει «κατά τρόπον άνεπίδεκτον
οίασδήποτε τιμίας άμφισβητήσεως».

Προσαρμόζονται τώρα α{ είσηγήσεις μας διά νά κατα-

λευση των τριων συνόδων πού προβλέπονται άπό τό
νόμο περί εύθύνης ύπουργων, συνυπολογιζόμενης

καί τής εκτακτης συνόδου έπί Κυβερνήσεως Πιπι
νέλη: «Συνεπως ή Βουλή εχει ύποχρέωσιν, έάν θέλη
νά άποφανθή ώς δικαστικόν σωμα... νά δεχθή τήν
παραγραφήν καί νά άποφανθή δτι δέν χωρεί πλέον
περαιτέρω ούδεμία ένέργεια διώξεως των ύπό κατη

γορίαν πρώην ύπουργων».
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λαός ,καί τά όποία εΙδον καί φοβουμαι δτι άρχiζουν νά μή

τήσει στήν παραγραφή τήν <<Εξοδον έκ του άδιεξό

βλέπουν πλέον μέ τήν αύτήν έμπιστοσύνην καί δλοι οί

δου», έναντιώθηκε πρώτος δ Σπ. Μαρκεζίνης, άρχι

ξένοι. Δέν θά τά κρίνω έγώ. 'Ομολογώ δτι ε{μαι προκατει

κός είσηγητής -άπό τό Φεβρουάριο ijδη- τής άπό
ψεως ότι εχει συμπληρωθεί δ χρόνος παραγραφής.
'Η Βουλή, πολιτικό καί όχι δικαστικό Σώμα, άφότου

άποφάσισε νά προχωρήσει στήν ιiνακριτική διαδι
κασία δέν εΙχε πλέον τή δυνατότητα -tδίως μετά τή
διατύπωση

κατηγορίας άπό τήν πλειοψηφία τής

άνακριτικής έπιτροπής- νά δεχτεί τήν παραγραφή

λημμένος . ·Η προκατάληψις δέν άποτελεί κακήν ίδιότητα
οϋτε ίδικήν μου, οϋτε ίδικήν σας, κύριοι άντίπαλοι Είς
τούς άγrονας τούς πολιτικούς δέν ε{ναι δυνατόν νά μή
ύπάρχη προκατάληψις. Τό θέμα ε{ναι ποίον ε{ναι τό περιε
χόμενον της προκαταλήψεως. Τό ίδικόν μας, δλων φυσικά

των συναδέλφων της ΕΡΕ, ε{ναι θετικόν, συνδέεται μέ τά
έπιτελεσθέντα . 'Η προκατάληψις των άντιπάλων ~χει πε

ριεχόμενον άρνητικόν, συνδέεται μέ έκείνα τά όποία θά

καί νά παρακάμψει τήν ούσία, διότι, μέ τόν τρόπο

έπεθύμουν άσφαλως νά ε{χον έπιτελέσει, άλλά τά όποία

αύτό, θά συνεργοuσε στή στέρηση 'Ελλήνων πολιτών

έπετελέσθησαν ύπό άλλων, καί είδικώτερον ύπό του πρω
θυπουργοί> των όκτώ έτων. ΕΙμαι ύπερήφανος καί διά τό

άπό τό φυσικό τους δικαστή.

Σχετικά, δ Σ. Μαρκεζίνης, μεταξύ άλλων, ύποστή

~να καi διά τό άλλο. ΕΙμαι ύπερήφανος καί διότι διεδέχθην
τόν κ . Καραμανλήν, άλλά καί διότι τόν διεδέχθην καί άνέ

ριξε:

λαβον τήν ήγεσίαν της ΕΡΕ κατά τάς rορας τάς δυσκόλους,

«Προτείνω, καθαρά, νά άπορριφθη ή πρότασις παρα

των ίσχνων άγελάδων.

πομπης, δηλαδή νά άπορριφθη τό πόρισμα. Δέν άντιλαμβά

'Ανέμi:νον, δέν σάς τό άποκρύπτω, δτι θά έγίνετο έκεί

νομαι αύτάς τάς συζητήσεις, περί άλλων προτάσεων. Τόν

νο τό δποίον έγένετο άπό του παρελθόντος Φεβρουαρίου

παρελθόντα Φεβρουάριον άπεφάσισεν ή Βουλή τήν σύ

καί έντεϋθεν . Πρέπει βεβαίως νά προσθέσω δτι άνέμενον

στασιν άνακριτικης έπιτροπης. Συνεστήθη ή άνακριτική

δτι θά έγίνετο άμέσως μετά τάς έκλογάς του

έπιτροπή καί ήργάσθη κατά τρόπον άποδοτικόν. Κατώρ

Φεβρουάριον δηλ. τί άνέμενα; "Οτι ή δέσμευσις καί τοϋ

θωσε είς σύντομον χρονικόν διάστημα νά καταθέση τό

άρχηγου της 'Ενώσεως Κέντρου καί νυν πρωθυπουργου

πόρισμά της, καλόν

καί ύμrον δλων, κύριοι βουλευταί της 'Ενώσεως Κέντρου,

i)

κακόν, εΙ ναι άλλο θέμα. 'Εκλήθη μεν

1964, μετά τόν

i)δη ήμείς διά νά άποφασίσωμεν έπί τοϋ πορίσματος. Καί

~ναντι του τμήματος έκείνου του λαου, του πολύ μεγάλου,

έπειδή θά άποφασίσωμεν έάν θά πρέπει νά προχωρήση

i)

τό δποίον σάς έψήφισεν, δτι ή δέσμευσιςαύτή θά σάς ύπο

νά σταματήση ή διαδικασία, δέν άντιλαμβάνομαι διατί

χρέωνε νά παραμερίσητε τό δίλημμα, περί του δποίου c:δμί

συζητουμεν διάφορα άλλα ζητήματα. Θά μου είπητε: σείς

λησα προηγουμένως καί νά άποφασίσετε νά κινήσετε ποι

κ. Μαρκεζίνη, τί θά πράξετε; Κάμετε ύπομονήν καί θά τό

νικήν άγωγήν βάσει του νόμου περί εύθύνης ύπουργrον.

άκούσετε. Όμιλω διά τήν μεθόδευσιν . Τό πράγμα, κατ'

'Ανέμενον δτι τουτο θά σημειοϋτο μετά τόν Φεβρουάριον

έμέ, ε{ναι πάρα πολύ άπλοϋν. Θά ύποβληθη ή πρότασις.

του

Καί ή πρότασις άφίνει τήν εύχέρειαν δι' δλας τάς λύσεις .

δτι δέν έγένετο, μέ ε{χε ξενίσει κατά τρόπον δ δποίος μέ

'Ο μ ή έπιθυμrον νά γίνη παραπομπή λόγω παραγραφης, δέν

εΙχε κάμει νά σκέπτωμαι καθ' δλον τό διάστημα του πα

~χει παρά νά προβη είς σχετικήν δήλωσιν δικαιολογών

ρελθόντος ~τους, δτι δσοι άνέρχονται είς τήν έξουσίαν

1964 άμέσως .

'Ομολογώ δτι μέ εΙ χε ξενίσει τό γεγονός

τήν ψηφον του. Ό έπιθυμrον νά μή γίνη παραπομπή διότι

βλέπουν ίσως κατά τρόπον διάφορον τά πράγματα άπό δ, τι

~χει γενικωτέρας άνησυχίας, δέν ~χει καί αύτός παρά νά τό

τά ~βλεπαν πρίν άνέλθουν. Ήπατήθην μέχρις ένός σημεί

δηλώση. 'Ο νομίζων δτι ε{ ναι άθrοοι οί ύπό ~λεγχον, άς τό

ου, διότι δέν γνωρίζω φυσικά τί θά ~πραττεν ή Κυβέρνησις

είπη. Οί μή θέλοντες νά έκτεθουν, έφ' δσον ή ψηφοφορία

καί τί θά ~πραττο,ν οί κυβερνητικοί βουλευταί είς ήν περί

δέν ε{ναι μυστική, δέν θά δηλώσουν τίποτε. Διότι, έάν

πτωσιν ή ~ Ακρα 'Αριστερά, ή ΕΔΑ, δέν άπεφάσιζε νά ύπο

προκρίνωμεν χωριστήν πρότασιν περί παραγραφης, τότε

βάλη τόν Φεβρουάριον τήν πρότασιν περί άνακριτικης

τό άρχικόν σφάλμα νά μή δεχθητε έγκαίρως τήν παρα

έπιτροπης. Πάντως άπό του παρελθόντος Φεβρουαρίου, ή

γραφήν, τό καθιστάτε πλέον έμφανές. ΕΙναι τό έπιεικέ

Κυβέρνησις -καί τονίζω «ή Κυβέρνησις», διότι τά λεγό

στερον τό δποίον δύναμαι νά είπω, κ.

μενα περί έλευθερίας συνειδήσεως έπί τοιούτων θεμάτων

πρόεδρε.

Καί

θά μου έπιτρέψητε νά είπω δτι καλόν ε{ναι νά διαγραφουν

κατέληξε :

'Ως πρός ήμdς, τούς Προοδευτικούς, δέν ~χω διστα

καί άπό τά πρακτικά της Βουλης- ή Κυβέρνησις όχι

γμόν νά δηλώσω δτι οί Προοδευτικοί θά καταψηφίσουν

άπλως υίοθέτησε, διότι δέν δικαιουται νά λέγη δτι υίοθετεί

τήν πρότασιν είς τήν ούσίαν».

μίαν πρότασιν τήν δποίαν δέν έγκρίνει, τήν πρότασιν της
ΕΔΑ, άλλά άνέλαβεν ήθικως καί ούσιαστικως τήν πρωτο

'Ο άρχηγός τής ΕΡΕ, Π.

Κανελλόπουλος, δ

βουλίαν της"διώξεως.~ Αν δέν άφηνε νά ύπονοηθη δτι αύτή

δποίος άναφέρθηκε στήν όλη ύπόθεση, άπό τήν άφε

ε{ναι ή έπιθυμία της, θά ~το πολύ μεγαλύτερος δ άριθμός

τηρία ώς τήν τελική φάση της, εΙπε, μεταξύ άλλων:

των

βουλευτών της

'Ενώσεως

Κέντρου, δ δποίος θά

έψήφιζε κατά της άνακριτικης έπιτροπης. Διατί; Διότι θά
«Κύριοι συνάδελφοι, άνέλαβον τήν ήγεσίαν της 'Εθνι

άπήλλασσεν ή Κυβέρνησις, πράγμα τό δποίον πιστεύω δτι

κης Ριζοσπαστικης 'Ενώσεως κατά τάς δυσκόλους rορας

δ άρχηγός της Κυβερνήσεως c:δς άρχηγός της ΕΚ εΙχε

της ζωης της, άλλά καί διεδέχθην τόν πρωθυπουργόν μέ

καθηκον νά πράξη, θά άπήλλασσε πολλούς βουλευτάς του

τόν δποίον συνηργάσθην c:δς άντιπρόεδρος έπί

4 ~τη

καί δ

κόμματός του, ο{ δποίοι δέν ~φθασαν μέχρι του σημείου

δποίος ίδρυσε τήν ΕΡΕ, τόν πρωθυπουργόν, δ δποίος

της τοιαύτης έλευθερίας σκέψεως καί συνειδήσεως rοστε

προσέφερεν είς τόν τόπον αύτόν δσα βλέπει δλόκληρος δ

νά καταψηφίσουν τήν πρότασιν, θά' τούς άπήλλασσεν έκ
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του διλήμματος περί του δποίου σaς ιδμίλησα. Θά επαιρνεν

του δημοκρατικοί) πολιτεύματος, ή έπιχείρησις αϋτη δέν

έπάνω του τήν εύθύνην του διλήμματος, τήν εύθύνην της

εlναι θεμιτή . Διατί; Διά τόν άπλούστατον λόγον δτι ζητεί

άντιμετωπίσεώς του. 'Αλλά τήν άφηκεν έπάνω είς τούς

νά έγκαινιάση τήν άρχήν της έφαρμογης του νόμου περί

ώμους τών όπαδών του, καί χωρίς νά θέλω νά είπω δτι έκ

ποινικης ευθύνης των ύπουργών ιδς δπλου κατά της έξ δρι

φύσεως οί άρχηγοί εχομεν ώμους ίσχυροτέρους άπό τούς

σμου εύρισκομένης είς άριθμητικήν μειονεη:ικότητα άντι

άκολουθοuντας ήμaς, πρέπει νά είπω δτι είμεθα ύποχρεω

πολιτεύσεως.

μένοι νά θεωροuμεν τούς ώμους μας ίσχυροτέρους καί νά
άναλαμβάνωμεν ήμείς τό βάρος.

·Επομένως,

Καί έάν τοuτο έπικρατήση, δέν εlναι δυνατόν νά σταθη
ή δημοκρατία».

δικαιοuμαι νά είπω δτι ή Κυβέρνησις

έκίνησεν -εστω έμμέσως- τήν ποινικήν δίωξιν. Δέν

Στή συνέχεια, άφοϋ άνέλυσε τούς λόγους πού

παρεσύρθη. 'Αλλοίμονον άν παρασύρωνται Κυβερνήσεις

ύπαγόρευσαν, τελικά, στά μέλη τής παρατάξεώς του

α{ όποία ι εlχον μιiλιστα πρό ετους τιμηθη διά μιaς τόσον

τή συμμετοχή στήν άνακριτική ~πιτροπή τής Βου

μεγάλης πλειοψηφίας του έλληνικοu λαοu .

λής, δ άρχηγός τής ΕΡΕ κατέληξε:

'Ανέλαβε,

λοιπόν, ή Κυβέρνησις ουσιαστικώς τήν εύθύνηv νά κινηθη
άπό του Φεβρουαρίου ή διαδικασία δΊώξεως τών άντιπά

«Τοιουτοτρόπως, μέ τήν παρουσίαν τών τεσσάρων βου

λων. 'Από του Φεβρουαρίου μέχρι σήμερον εχομεν τήν

λευτών της ΕΡΕ, καί έπιμένω είς τό θέμα, διότι τό πρaγμα

σύστασιν άνακριτικης έπιτροπης διά τά θέματα τά όποία

εχει σημασίαν ίδιαιτέραν δι. έμέ, άπέναντι της κοινης γνώ

άπησχόλησαν τήν Βουλήν κατά τάς τελευταίας συνεδριά

μης του κόμματος τό δποίον έκπροσωπώ- πιστεύω δτι έ

σεις. ~Εχομεν τήν σύστασιν έξεταστικης έπιτροπης διά

δικαιώθην. 'Ακριβώς έάν δέν ήσαν παρόντες ο{

τάς γενομένας ύπερβάσεις καί διά πολλά άλλα πέραν τών

ταί της ΕΡΕ, δέν θά έτίθεντο, ιδς εlπον, είς τούς μάρτυρας

ύπερβάσεων. Καί εχομεν καί τήν τελευταίαν πρότασιν έπί

τά έρωτήματα τά όποία έτέθησαν καί δέν θά περιήρχετο

4

βουλευ

της δποίας, βεβαίως, δέν ελαβεν άκόμη θέσιν ή Βουλή,

κάν έγκαίρως είς γνώσιν ήμών, τουλάχιστον τό πληθος

πρότασιν προελθοuσαν έπίσης άπό τήν ΕΔΑ, περί συστά

έκείνων των στοιχείων, τά όποία, συσσωρευμένα είς φα

σεως άνακριτικης έπιτροπης δι* τά μυστικά κονδύλια. Μέ

κέλλους, έτέθησαν ύπ' όψιν της έπιτροπής καί τά όποία τά

άλλας λέξεις, άπό του Φεβρουαρίου τό κόμμα του δποίου

έζήτησεν ή έπιτροπή

εχω τήν τιμήν νά ήγοuμαι, εχει μετατεθfί είς μίαν κατά

ύπουργεία, άπό τήν ΔΕΗ κλπ .

καί τά ελαβεν άπό τά διάφορα

στασιν, ή όποία έάν δέν είχομεν τήν πίστιν ή όποία διέπει

Καί τά θέματα αυτά, έφόσον ύπήρξεν αύτή ή διάθεσις

τήν ψυχήν μας δτι είμεθα ξένοι πρός δλας τάς κατηγορίας

ζητήσεως εύθυνών καί δή ποινικών, δέν άντιμετωπίζονται

αί δποίαι στρέφονται έναντίον μας, έάν δέν είχομεν μέσα

μόνον μέ γενικά,ς συζητήσεις α{ δποίαι έγένοντο τόν πα

μας ττjν δύναμιν!ης θελήσεως, ή όποία μaς διέπει, θά μaς

ρελθόντα Φεβρουάριον είς τήν Βουλήν, άλλά άντιμετωπί

εlχε κάμψει. Καί ύπερηφάνrος διαπιστώνω τό γεγονός δτι

ζονται καί μέ τήν άνεύρεσιν έκάστου συγκεκριμένου στοι

όχι μόνον δέν έκάμφθημεν, άλλ • έγενόμεθα ίσχυρότεροι .

χείου, τό δποίον εύρίσκεται είς διάφορα εγyραφα καί τό

'Επί

δποίον δύναται νά άποτελή λεπτομέρειαν τύποις, ένώ νά

5 μηνας

εχει άπασχοληθη ή Βουλή έπανειλημμένως

έπί ώρας μακράς, έπί ήμέρας πολλάς, έπί νύκτας μακράς,

έπηρέάζη μεγάλως τήν ούσίαν.

μέ θέματα συνδεόμενα μέ τήν διακυβέρνησιν της χώρας

Τοιουτοτρόπως, άξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι, άνετρά

ύφ' ήμών . τί ιδραιότερον θά ήτο άν εlχεν άπασχοληθη μέ

πη ή κατηγορία, όχι μόνον άνετράπη, άλλά εχω τό δικαίω

τά θέματα τά όποία θά εlχον σχέσιν μέ τήν δημιqυργίαν;

μα νά ίσχυρισθώ δτι συνετρίβη. 'Η κατηγορία εlχε τρία

Δέν πταίομεν ήμείς άν έπαύσαμεν νά είμεθα είς τήν

κεφάλαια. 'Ορθώς παρετήρησεν δ κ. Παπακωνσταντίνου

Κυβέρνησιν καί δέν δικαιούμεθα βάσει της έτυμηγορίας

δτι εlχε τρία καί μόνον τρία, καί εlναι χαρακτηριστικόν

του λαου νά δημιουργήσωμεν περισσότερα έκείνων τά

τής έξεζητημένης προσπαθείας τών κατηγόρωv νά έπιδεί

όποία έδημιουργήσαμεν. ' Εκλήθητε σείς. Εlναι χαρακτη

ξουν δηθεν άμεροληψίαν, τό γεγονός δτι έφεuρον καί κα

ριστικό δτι έντός μιας νυκτός συνεδρίασις δέν εχει γίνει

τεσκεύασαν καί άλλα κεφάλαια, διά νά ε{ναι δυνατόν νά

διά μέγα θέμα συνδεόμενον είτε μέ τήν οίκονομίαν του

είπουν, ίδού Ι}ύριοι είς τά άλλα είμεθα άπαλλακτικοί, άλλά

τόπου καί τάς άνάγκας του λαοu, είτε μέ τά μεγάλα έθνικά

έκεί δπου δένε{ ναι δυνατόν νά είμεθα τί νά κάνωμεν, άφοu

ζητήματα . Καί έγένοντο τόσαι δλονύκτιαι συνεδριάσεις

ή συνείδησίς μας δέν τό έπιτρέπει νά είμεθα καί έκεί άπαλ

διά νά κατηγορηται ή ΕΡΕ, διά νά ύφίσταται τήν συστημα

λακτικοί; 'Επιτρέψατέ μου νά είπω δτι δέν θά πρέπει είς τό

τική ν έκ μέρους καί της ·Ενώσεως Κέντρου καί της ΕΔΑ

μέλλον νά άκολουθηται ή φαρισαϊκή αύτή τακτική. Καί μέ

έπίθεσιν.

τρόπον γενναίον επρεπε νά ελθουν καί νά είπουν οί όκτώ

Δέν γνωρίζω νά ύπάρχη προηγούμενον τό δποίον νά

κατήγοροι . Παραπέμπομεν δλους, τόν Καραμανλήν, τόν

καθιστa θεμιτήν τήν τακτικήν αύτήν, ή όποία ήκολουθήθη

Παπαληγούραν καί Μάρτη ν δι' δλα τά κεφάλαια της κα

άπό του Φεβρουαρίου καί ένtεuθεν,

μaλλον γνωρίζω δτι

τηγορίας, διότι δλα τά άλλα σημεία δέν άποτελοuν συγκε

δέν ύπηρξε ποτέ. Συνησπίσθησαν διά πρώτην φοράν αί

κριμένην κατηγορίαν, ώστε νά δρισθοuν καί είδικοί άγο

ij

δυνάμεις της πλειοψηφίας, διά νά καταστήσουν, εί δυνα

ρηταί πρός άνάπτυξιν άπαλλακτικfjς προτάσεως. Βεβαίως

τόν,

κατεδείχθη δτι · καί αυτοί ο{ είσηγηταί οί δποίοι ήσαν

τόν

βίον

της

άντιπολιτεύσεως, της

άξιωματικης

άντιπολιτεύσεως, του μεγαλυτέρου κόμματος της άντιπολι

άπαλλακτικοί άφηκαν αίχμάς καί τά άντίστοιχα τμήματα

τεύσεως, δημοκρατικώς άβίωτον.

της έπιθέσεώς των περιέχουν άνεπιτρέπτους ύπαινιγμούς.

Βεβαίως δέν έπέτυχον καί δέν θά τό έπιτύχουν, άλλά ή
έπιχείρησις άντιμετωπίσθη. Πιστεύω άκραδάντως, άξιό
τιμοι κύριοι συνάδελφοι, δτι βάσει τών άγράφων άρχών

Τά τρία κεφάλαια της κατηγορίας αύτής τά εχετε άκούσει
έπανειλημμένως.
'Ο Μέγδοβας συνδεδυασμένος μέ τάς γαλλικάς πιστώ-
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σεις, δεύτερον ή

κ:αί τρίτον τό άλουμίνιον. Καί πέραν
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τοuτο εiς τήν έξ

85 ή 90 σελίδων

κ:ατάθεσίν μου, εΙπον εiς

τήν έπιτροπήν δτι ούδέν έγνώριζεν ό Καραμανλής.

αύτών, δλα τά άλλα ήσαν συνηθισμένη άμεροληψία.
Κύριοι βουλευταί, δ Μέγδοβας κ:αί α{ γαλλικ:αί πιστώ

'Εγώ έπήγα κ:αί εΙπον είς τόν Καραμανλήν, διά τήν

σεις ένεφανίσθησαν ώς θέματα συνδεόμενα μέ τήν εuθύνην

ECI.

του τότε κατά καιρούς ύπουργοu Βιομηχανίας ή Συντονι

είχατε άκ:ούσει ολοι. 'Η εταιρεία αuτή έμόνταρε τήν δλην

Τήν

•Εμπάσκ:ο,

σμοί), κ:. Παπαληγούρα κ:αί αuτοu τούτου του πρωθυπουρ

ύπόθεσιν του έξηλεκ:τρισμοu κ:αί επειτα τήν παρέδωσεν εl.ς

γοί) τής περιόδου έκ:είνης, κ:. Καραμανλή. ΕΙναι άνάγκ:η νά

τούς UΕλληνας. Βεβαίως, έξετέλεσε τό εργον της πολύ

έρευνήσω τό θέμα; Ουδείς έκ: τών κυρίων κατηγόρων έτόλ

καλά. Τήν

μησε νά άντικ:ρούση δσα εΙπεν δ κ:. Παπαληγούρας κ:αί δσα

μανλής. 'Εγώ του ιόμίλησα περί αύτή ς.

ECI

βεβαίως, τήν ε{χ εν άκ:ούσει, τήν

ούδέποτε τήν εΙχεν άκ:ούσει ό κ: . Καρα

εΙπον οί άλλοι κύριοι, ο{ δποίοι ιόμίλησαν. Ούδείς έτόλ

ΕΙπον εiς τήν έπιτροπήν δτι δχι μόνον εiς τόν κ:.

μησε νά είπη, πώς εΙναι δυνατόν άν~ρωπος (δμιλώ περί του

Μάρτην, άλλά κ:αί εiς έμέ ήλθεν ό έξ ·Αμερικής άφιχθείς

Παπαληγούρα), ό δποίος έδημιούργησε δυσκολίας συνε

πρόεδρος ή άντιπρόεδρος τής

χώς εl.ς τήν

δ δποίος περιώρισε τήν εκ:τασιν ιόρι

όνομά του- κ:αί μου έξέθεσε τά πράγματα. Τότε έζήτησα

σμένων συμβάσεων, α{ δποίαι έδέσμευον τό κράτος, δ

άπό τόν κ:. Μάρτην, διότι είς έμέ δέν €δωσεν ύπόμνημα, κ:αί

δποίος άντέδρασε κατά τό

1958

εΙδον δτι κ:ατηγόρει τήν Έμπάσκ:ο δτι ε{ χε κάμει πρότασιν,

-πέραν αuτοu δ~ ύπάρχει πλέον θέμα- εiς πaν δ,τι ήτο

ή όποία δέν ήτο οϊα €πρεπε νά ε{ναι. Καί βεβαίως, μέ

O.L-CO,

1955-56-57

κ:αί μέχρι του

ECI

-δέν ένθυμοuμαι τό

δυνατόν νά θεωρηθή ιός ύπερβολικ:ή, άν κ:αί συμβατιι,cώς

έπηρέασε τό γεγονός δτι ή ' Εμπάσκ:ο ή το έκ:είνη , ή όποία

δεδομένη, βλαβερά διά τήν ΔΕΗ κ:αί τήν χώρα, άξίωσις τής

άνευ διαγωνισμοί), κ:αί όρθώς άνευ διαγωνισμοί), εΙχε κάμει

πώς εΙναι δυνατόν δ άνθρωπος δ δποίος επραξεν

τήν προμελέτην έπί του €ργου κ:αί βάσει τής προμελέτης

OL-CO,

δ λα αuτά, νά θεωρηθή δτι ηύνόησε τήν

OL-CO.

'Εδώ πρό

έγένοντο αί προδιαγραφαί διά τήν μελέτην κ:αί έπίβλεψιν.

κειται περί μιaς καταπληκτικής έλλείψεως καλής πίστεως.

uΟταν μου τά εΙπον, έθεώρησα καθήκον μου νά μεταβώ εl.ς

·Αλλά δέν εΙ ναι μόνον €λλειψις καλής πίστεως, εΙ ναι κ:αί

τόν πρωθυπουργόν, διότι ήκ:ούοντο πολλά, όχι ύπό εννοιαν

€λλειψις θάρρους, διότι δέν άπήντησαν οί κύριοι. Νά

κακήν, άλλά άπό εννοιαν δτι άνθρωποι, ο{ όποίοι εΙχον

άπαντήσουν πώς

Αuτό

ύπηρετήσει άλλοτε ύπό τήν ήγεσίαν τής Έμπάσκ:ο, ήτο

€πρεπε νά πράξουν άπό τό βήμα. Διότι αύτό γίνεται εiς τά

φυσικ:όν νά τήν σέβωνται, νά έπηpεάζωνται ύπ' αuτής. Καί

δικαστήρια, αuτό γίνεται, δταν €ρχωνται εl.ς άντιδικ:iαν ή

έπήγα είς τόν πρωθυπουργόν κ:αί του εΙπον νά κ:αλέση τούς

πολιτική άγωγή κ:αί ή ύπεράσπισις. VΩφειλον νά άπαντή

διοικ:οuντας τήν ΔΕΗ κ:αί νά τούς είπη δτι θά πρέπει νά

σουν κ:αί νά είπουν άν ήτο εϋνοια αύτή, τήν δποίαν έπέδει

προσέξουν κ:aί δτι τήν ύπόθεσιν θά πρέπει νά τήν

ξεν δ κ:. Παπαληγούρας άπέναντι τής

έξετάσουν έκ: νέου. Καί ό κ: . Καραμανλής έδέχθη αuτό τό

συμβιβάζουν τά άσυμβίβαστα.

OL-CO, δταν τό 1954

έθεώρησε καθήκον του κ:αί έπέτυχε νά τροποποιήση έν

όποίον εΙπον, μή γνωρίζ,ων κ:αί μή ένθυμοόμενος έκ:είνην

μέρει τήν σύμβασιν, εiδικ:ώτερον όχι ιός πρός τό κ:ατα

τήν

σκ:ευαστικ:όν μέρος του Μέγδοβα, δπου δέν ήτο άνάγκ:η,

άπατώμαι, τόν τίτλον κ:άν, τήν φίρμαν κ:άν, του άλλου

διότι εχει γίνει ενας έπιτυχής διαγωνισμός κατά τά τέλη

τεχνικ:οu γραφείου, δηλαδή τής

του

γοu τοu Συντονισμοu, του κ:. Πρωτοπαπαδάκ:η, του ύ

1954,

άλλά ιός πρός τό θέμα των παραγγελιών ύλικ:ου

κ:αί έπέτυχεν είς βάρος τών συμφερόντων τής

στιyμήν,

δταν ήλθεν ό κ:.

Γουναράκ:ης,

ECI.

άν

δέν

·Ενώπιον του ύπουρ

κ:αί

πόυργοu τής Βιομηχανίας κ:αί έμοu, οί όποίοι είχομεν

πρός όφελος τής ΔΕΗ κ:αί τής χώρας, νά μειώση τήν δέ

συνέλθει κ:αί δι' άλλα θέματα, είς τό γραφείον του κ:αί όχι,

σμευσιν τήν συμβατικ:ήν, τήν δποίαν είχομεν, νά μειώση

φυσικά, διά νά παραστώμεν ιός μάρτυρες είς αϋτην τήν

τό ποσόν άπό

3,5

OL-CO

δισεκ:ατ. εl.ς Ι ,5 δισεκ:ατ. VΕτσι, άν δέν

άπατώμαι, δέν εΙναι;»

σκ:ηνήν, εΙπεν, εiς τόν κ: . Γουναράκ:ην: Προσέξατε κ:αί έάν
τά πράγματα εχουν ετσι, άρχίσατε άπό αuτήν τάς δια

πραγματεύσεις. Βεβαίως, ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι τό ΔΣ
θά

Καί δ Π. Κανελλόπουλος συνέχισε:

συνεφώνει.

·Από

έκ:εί κ:αί

πέραν,

ό

Καραμανλής

έλησμόνησε τήν ύπόθεσιν.
«Κύριοι βουλευταί, ερχομαι είς τό δεύτερον θέμα. Θά

Κύριοι, έγώ αύτό τό κατέθεσα ένόρκ:ως κ:αί οί κύριοι

σaς aπασχολήσω έπ' αύτοu μόνον μέ έλαχίστας φράσεις,
εiς τό θέμa τής ECI. Ένεφανίσθην, ιός γνωρίζετε, ένώπιον

έθεώρησαν δτι ε{μαι ψευδομάρτυς. Κρίνατε κ:αί άποφασί

τής έπιτροπής. Έξητάσθην ιός μάρτυς. Θέλω αuτήν τήν

σατε.

Τό τρίτον κεφάλαιον τής κατηγορίας ε{ναι τό άλουμί

δποίαν

νιον. Τό άλουμίνιον εΙναι μέγα εργον. Δύο μήνες, δπως

εύρίσκ:ομαι, θέσιν έξαιρέτως όδυνηράν κ:αί i)θικ:ώς κ:ρίσι

ήκ:ούσατε κ:αί χθές, πρίν ή γίνη ή πρότασις, ή όποία κ:αί

μον. 0{ κύριοι, τούς δποίους έξελέξατε, πέραν τών

τής

έξηλίχθη εiς σύμβασιν κ:αί έξελίσσεται ήδη εl.ς μίαν σπου

ιός ψευδομάρτυρα.

δαίαν πραγματικότητα, ε{χον μεταβή είς τήν Γερμανίαν

στιγμήν νά

ΕΡΕ,
Καλώ

μέ

κ:ατανοήσητε τήν

έχαρακ:τήρισαν,

δλόκ:ληρον

τόν

θέσιν,

έμμέσως,

ελληνικ:όν

εiς τήν

λαόν

νά

4

άποφανθή

έκ:είνος 'Μν ε{μαι ψευδομάρτυς ή όχι. ΕΙπον εl.ς τούς

κ:αί έδέχθην άπό τήν σημανικ:ωτέραν εταιρείαν άλουμινίου,
είς τήν όποίαν μετέβην, μαζί μέ τόν κ. Μάρτην κ:αί τόν κ:.

κυρίους, ο{ δποίοι πράγματι μου συμπεριεφέρθησαν ευγε

Α. Τσάτσον, πρόεδρον κ:αί διευθύνοντα σύμβουλον είς τόν

νώς, άλλά θά τtροετίμων νά μή

μου συμπεριεφέροντο

ΟΒΑ, έδέχθην τήν άπάντησιν, μολονότι ε{χεν κινήσει τό

εύγενώς, δταν μέ ήκ:ουον, νά συμπεριεφέροντο έν όνόματι

ένδιαφέρον αuτής τής εταιρείας, ό άντικ:αγκ:ελάριος τότε

τής άληθείας κ:αί τής δικαιοσύνης κ:αί νά επραττον έκ:είνο,

κ:αί νυν καγκελάριος τής Δυτικής Γερμανίας δόκτωρ VΕρ

τό όποίον €πρεπε, δταν θά συνέτασσαν τό πόρισμά των.

χαρτ, ό όποίος εΙχεν κ:αί προετοιμάσει τάς έπαφάς μου,

ΕΙπον είς τούς κυρίους δτι ό Καραμανλής ούδέν έγνώριζεν

έδέχθην τήν άπάντησιν τήν άπογοητευτικ:ήν δτι δέν εΙχε

περί τής

κανένα ένδιαφέρον. Δέν ήρκ:έσθη νά είπη δτι δέν έχει

ECI.

ΕΙπον εiς τούς κυρίους, κ:αί εΙναι γραμμένον
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ένδιαφέρον, άλλά προσεπάθησαν οί κύριοι τής έταιρείας,

έπρεπεν

νά μίiς είπουν δτι δέν ε{ναι δυνατόν νά ίδρυθή ύπό

καί δέν μποροϋσε . Καί άκριβώς αuτό ε{ναι τό κατόρθωμα,

24

ώρας πρίν νά στέλλεται ή ήμερησία διάταξις

συνθήκας, αί όποίαι νά ε{ναι συνθήκαι συναγωνισμοϋ,

διότι ήμπορουσε νά χαλάση ή ύπόθεσις. Καλέσατέ τους,

έπιχείρησις άλουμινίου, άλουμίνας καί άλουμινίου εiς τήν

άπόψε, ε{πε, νά καταλήξωμεν καί νά τό άνακοινώσω

·Ελλάδα. Καί χθές ήκούσατε δτι άμέσως μετά έγένοντο

αuριον. Αuτό έγινε, κύριοι, καί αuτό ε{ναι άπάτη, ε{ναι

δύο προτάσεις, ή μία δι' άλουμίναν καί άλουμίνιον καί ή

άπιστία, ε{ναι παράβασις καθήκοντος, ε{ναι άτιμωτική

άλλη μόνον δι'

πρίiξις)) .

δηλαδή

ό

άλουμίνιον, χωρίς νά χρησιμοποιήται

ύπόγειος

έλληνικός

πλοϋτος,

ό

έλληνικός

βωξίτης. Τό έθεωρήσαμεν, κύριοι, ιός μέγα γεγονός, ώς
οiωνόν άγαθόν καί ήτο πράγματι μέγα γεγονός. Ποϋ νά

'Οξύτατη ήταν

-

καί κατά την τελευταία ή μέρα

τfjς συζητήσεως- ή άντίδραση τοϋ Π. Κανελλοπού

φαντασθώμεν δτι τό μέγα γεγονός θά έξηλίσσετο είς μίαν

λου άπέναντι στην κυβερνητική τακτική, ίδίως μετά

-έπιτρέψατέ μοι νά είπω,- μικρόψυχον ύπόθεσιν ποινι

την άγόρευση τοϋ ύπουργοϋ τών 'Εσωτερικών, Ήλ.

κής διώξεως έναντίον έκείνων, ο{ όποίοι ε{χον τήν τιμήν

Τσιριμώκου, δ δποίος έμφανίστηκε νά άποδέχεται

τής πραγματοποιήσεως αuτου του μεγάλου βήματος. Καί
ήκούσατε άπό τό βήμα τοϋτο τόν φίλον κ . Πρωτοπαπα

δάκην, ύπουργόν τοϋ Συντονισμοϋ τότε, ό όποίος ε{πεν δτι
αuτός διεπραγματεύθη τό δλον θέμα, διότι οuτε φυσικά ό
ύπουργός τής Βιομηχανίας,

ό

κ.

Μάρτης,

έπί τόσον

είδικων τεχνικών θεμάτων, ήτο δυνατόν νά έχη πρωτοβου
λίαν -ώς γνωστόν, ό κ. Πρωτοπαπαδάκης ε{ναι τεχνικός,
ε{ναι μαθηματικός καί οiκονομολόγος- οuτε, φυσικά, ό
πρωθυπουργός ε{χε τόv χρόνον

ij

τήν δυνατότητα νά

άσχοληθή μέ λεπτομερείας, οuτε πρέπει, ιός πρωθυπουργός,

νά άσχολήται μέ λεπτομερείας.
Κύριοι συνάδελφοι, ό κ. Πρωτοπαπαδάκης διεχειρίσθη
τό ζήτημα, σίiς τό ε{πεν άπό τής θέσεως αuτής. Ό τότε
πρωθυπουργός, κ . Καραμανλής, τό παρηκολούθει μέ έντα
σιν προσοχής μεγάλην.

w

Αλλως τε, δέν ύπήρξε καί στιγμή,

δπου ή έντασις τής προσοχής του νά μήν ε{ ναι μεγάλη καί
ήλθεν ή στιγμή, κατά τήν όποίαν -έτυχε νά εύρίσκωμαι
είς τό γραφείον του- ε{πεν, εiς τόν κ. Πρωτοπαπαδάκην

ij

τόν κ. Λαμπροϋκον, άπόψε, έπί τέλους, νά τελειώνωμεν.

Διατί τό ε{πε; Πρώτον, διότι κάθε πρωθυπουργός, δπως
κατέθεσα ένώπιον τής άνακριτικής έπιτροπής, βιάζεται νά

παρουσιάση κάτι, ό κ. Παπανδρέου, νά παρουσιάση άλλα

άναγκαστικά την παραγραφή, άλλ'

όχι καί την

άθώωση, διότι θεωροϋσε έκτεθειμένο τόν Κ. Καρα
μανλή καί τούς συνεργάτες του γιά τίς εόθύνες πού
τούς καταλογίζονταν άπό τό πόρισμα τfjς έπιτροπfjς.
Συγκεκριμένα, στην καταληκτική παρέμβαση του, δ

άρχηγός τfjς ΕΡΕ υπογράμμισε:
«'Εγνωρίζατε δλοι δσοι άπαρτίζετε τούς άντιπάλους
τής ΕΡΕ, δτι τά πάντα ήσαν παραγεγραμμένα. Είχατε τήν
δυνατότητα, δπως τό ε{πον κατά τή πρώτην μου άγόρευσιν
άπόψε, νά τά φέρετε ένώπιον τής Βουλής καί μετά ταυτα
ένώπιον τοϋ είδικοϋ δικαστηρίου καί τό έπράξατε . 'Αφήνω
εiς τόν έλληνικόν λαόν νά κρίνη τήν στάσιν σας. Δέν τό
έπράξατε, δταν θά ήτο δυνατόν ο{ ύπό Συντάγματος όριζό
μενοι δικασταί νά, άποφανθουν έπί τής οuσίας, καί τό έπρά

ξατε τόν Φεβρουάριον, δταν δέν θά ήτο δυνατόν πλέον ο{
ύπό του Συντάγματος τεταγμένοι δικασταί νά άποφανθοϋν
έπί τής οuσίας.
Σίiς κατηγορώ ώς άνδρας πολιτικούς, ο{ όποίοι δέν εχε
τε τό θάρρος τής άναλήψεως εuθυνων.

Πέρυσι εϊχατέ φοβηθή νά φέρετε τό ζήτημα, δέν έγνω

Καραμανλής, έβιάζετο νά παρουσιάση

ρίζατε ποία θά ήτο ή έξέλιξις η έδιστάσατε, διότι σίiς

έκείνα, τά όποία ένόμιζεν δτι ήσαν χρησιμώτερα διά τήν

έλειπεν ή βούλησις καί σίiς λείπει καί θά σίiς λείπη διαρ

στερέωσιν τής οίκονομίας καί τήν πρόοδον τοϋ τόπου.

κώς μέχρις δτου πέσετε.

πράγματα, ό κ.

'Αλλά δέν ήτο μόνον αuτό, τό όποίον του έπέβαλε νά

'Από τήν άλλην πλευράν καί δταν ή ΕΔΑ τό έφερε τό

βιασθή. Ήτο καί έκείνο, τό όποίον έπεσήμανεν ό κ.

ζήτημα, τότε έπήρατε τό ζήτημα άπό τά χέρια τής ΕΔΑ καί

Δημητρακόπουλος, τό ε{πε καί ό κ . Γ. Ράλλης καί χθές ό κ .

τότε πλέον γνωρίζοντες δτι τά πάντα εχουν παραγραφεί

Παπακωνσταντίνου . ·Ο κ . Δημητρακόπουλος, χωρίς νά

παρεπέμψατε τό ζήτημα εiς τήν άνακριτικήν έπιτροπήν καί

ε{ναι ό ύπεύθυνος πρωθυπουργός τής ·Ελλάδος, έσκέφθη

έπροτείνατε, διότι βεβαίως ή Κυβέρνησις ύπέδειξε τά πρό

έκείνο,

πρωθυπουργός τής

σωπα, τά όποία μετέσχον, μέλη τής Βουλής, μέλη τοϋ κόμ

Ε{πεν είς τό Συμβούλιον τής ΔΕΗ : Δι' δνομα

ματός σας, τά όποία έγνωρίζατε έκ των προτέρων δτι ήσαν

του Θεοϋ, μή τό μάθη κανείς δτι είμεθα ευχαριστημένοι

κατήγοροι καί δτι δέν ijθελον νά μάθουν τήν άλήθειαν,

καί δέν θελήσουν νά προχωρήσουν εiς τήν όριστικήν

διότι ύπήρχον άλλοι βουλευταί τής ΕΚ, οί όποίοι θά ήτο

συμφωνίαν, εiς τήν ύπογραφήν των συμβάσεων. uοταν

δυνατόν έπίσης νά εiσέλθουν είς τήν έπιτροπήν, άλλά έφθά

έλέχθη εiς τόν ιc. Καραμανλήν δτι έφθάσαμεν έκεί, δτι

σατε μέχρι του σημείου, άξιότιμοι κύριοι κυβερνήται τής

τό

• Ελλάδος.

όποίον

ε{χε

σκεφθή

ό

αuτά ε{ναι τά δεδομένα, δτι δέν ύποχωρεί ή έπιχείρησις

·Ελλάδος, νά έπιλέξητε εiδικώς έκείνους, ο{ όποίοι ήσαν

περισσότερον, έδω, δμως, ύπεχώρησαν είς τοϋτο

έκείνο

κατήγοροι, πρίiγμα τό όποίον καταδεικνύει στοιχειώδη

τό σημείον, ποίος, ό όποίος θά ένδιαφέρετο διά τόν τόπον,

δημοκρατικήν άπρέπειαν. Αuτά θά μείνουν ώς στίγματα εiς

θά έλεγεν, άφησε νά περάσουν δύο- τρείς ήμέραι καί ποίος

τήν πολιτικήν ίστορίαν τής

θά έλεγεν, άς συνέλθη τό Συμβούλιον καί άς συζητήση δύο

όποία προσπαθείτε καί σείς, δχι ό κ. ύπουργός τής Δικαιο

έβδομάδας; Κατευθύνουν ο{ πρωθυπουργοί, κύριοι, καί

σύνης, άλλά δ κ. ύπουργός των 'Εσωτερικών καί ό τύπος

iδίως εiς τοιαυτα μεγάλα θέματα καί λαμβάνουν άποφάσεις .

σας νά παρουσιάση ώς στίγματα.

Καί έκείνην τήν στιγμήν ε{πε νά κληθή

ij

• Ελλάδος

καί δχι έκείνα, τά

άμέσως τό

Καί άφήσατε νά προχωρήση ή διαδικασία, άφήσατε νά

Συμβούλιον, τό άπόγευμα, έστω καί έάν αuτό τό πρίiγμα

λεχθουν δσα έλέχθησαν άπό τό βήμα τουτο καί ijλθατε καί

ήτο, τύποις, κάπως άνώμαλον, ύπό τήν έννοιαν δτι θά

είπατε δτι τά πάντα έχουν παραγραφή.
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Κύριοι, Μν ήρκείτο ό πρόεδρος τής Κυβερνήσεως είς

συνεργατών μου πολιτικής διώξεως, τυπικώς προσω

tήν φράσιν τήν όποίαν εlπε χθές, καί έάν ήκούομεν μόνον

πικόν, έχει εύρυτέραν -έθνικήν θά έλεγα- σημασί

τόν λόγον του κ. ύπουργου τής Δικαιοσύνης, θά άπεφάσι

αν, δεδομένου ότι θέτει ύπό δοκιμασίαν τούς έλευθέ

ζα, παρά τόν κίνδυνον νά γράψουν αϋριον αί έφημερίδες

ρους

σας, κύριοι βουλευταί του Κέντρου, δτι τό στίγμα εlναι
άνεξίτηλον, θά άπεφάσιζα τήν συμμετοχήν είς τήν ψηφο
φορίαν. Τώρα, κατόπιν τών δσων εlπεν ό κ . ύπουργός τών
'Εσωτερικών, ό όποίος δέν ώμίλησεν ώς νομικός, άλλά,
παρά τό γεγονός δτι γνωρίζει δτι ή ύπόθεσις εχει παρα

τής χώρας

θεσμούς

καί

τήν ένότητα

του

έθνους. 'Υπό τήν έννοιαν δέ αύτή ν όφείλουν νά τό
άντιμετωπίσουν όχι μόνον οί ύπεύθυνοι άλλά καί
όλοι ο{ σκεπτόμενοι 'Έλληνες.

Διότι εlναι προφανές ότι ή έγκαινιασθείσα τα

γραφή, ώμίλησε διά νά δυσφημήση τήν ΕΡΕ εχω καθήκον

κτική τών πολιτικών διωγμών καί τής ώργανωμένης

νά καλέσω τούς βουλευτάς τής ΕΡΕ δπως μέ άκολουθή

συκοφαντίας δέν όφείλεται μόνον είς τήν άνάγκην

σουν είς τήν άποχήν άπό τής ψηφοφορίας».

του περισπασμου τής κοινής γνώμης άπό τάς άθλιό

Μετά τήν άποχή τής ΕΡΕ άπ.ό τήν τελική ψηφο

φορία, ψήφισαν συνολικά

169

βουλευτές:

113

δέχτη

καν τήν πρόταση τής Παραγραφής (βουλευτές τής
ΕΚ),

49

τήν άπέκρουσαν (βουλευτές τής ΕΔΑ, άρι

θμός Κεντρώων καί Προοδευτικών

-

δ Σπ. Μαρκε

ζίνης τάχθηκε κατά τής παραγραφής καί ύπέρ τής

άθωώσεως) καί

7
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'Όταν θά εχει ήδη δλοκληρωθεί ένώπιον τής

Βουλής ή ύπόθεση τής παραπομπής του στό Είδικό
Δικαστήριο, δ Κ. Καραμανλής θά κάμει τήν άκόλου
θη δήλωση:
«Θά ήσθανόμην άνησυχίαν ότι έδείχθην κατώτε

ρος τής έλληνικής ίστορίας, έάν δέν ύφιστάμην τήν
τύχη ν, τήν δποίαν έmφυλάσσει ή πολιτική μας παρά

δοσις είς όλους έκείνους, ο{ δποίοι μέ τήν δρiiσιν
των κατέστησαν αίσθητήν τήν παρουσίαν των είς
τήν ζωήν του έθνους.

'Η περίπτωσις έν τούτοις ή ίδική μου, μοναδική
είς θρασύτητα καί δόλον, θά συμβολίζη ε{ς τήν ίστο
ρίαν μας τήν χειροτέραν περίοδον πολιτικής καί
ήθικής παρακμής.

Διότι οϋτε καί κατά τάς πλέον σκοτεινάς ήμέρας

·

τής έθνικής μας ζωής παρετηρήθη τό φαινόμενον, ή

Κυβέρνησις καί ή πλειοψηφία τής Βουλής νά συζη

τητας τής Κυβερνήσεως καί τήν βαρύτατα έπιδεινου

μένην κατάστασιν έν 'Ελλάδι. 'Επιδιώκονται κυρί
ως δι

' αύτής ύποπτοι πολιτικοί σκοποί,

ή προώθησις

τών δποίων θά δδηγήση, θiiττον ή βράδιον άλλ'

άσφαλώς, είς έθνικάς περιπετείας.
Πρό έτους περίπου, εlς έπιστολήν τήν δποίαν
άπηύθυνα πρός παλαιόν μου συνεργάτη ν, έπεσήμανα

τά δεινά τά όποία προοιωνίζεται διά τό έθνος ή
προμελετημένη έπάνοδος είς τό κλίμα του παλαιου
διχασμου καί ή ένθάρρυνσις άπό μέρους τής Κυβερ
νήσεως του πνεύματος τής ηθικής άyαρχίας.
ΥΕκτοτε ή Κυβέρνησις, παρορμουμένη πλέον καί
άπό ένοχον συνείδησιν, ένέτεινε τήν κακοποιόν της

δραστηριότητα καί μάλιστα κατά τρόπον άντιστρό
φως άνάλογον πρός τήν άνοχήν τής ποικιλωνύμου
κοινωνικής καί πνευματικής ήγεσίας τής χώρας.
Καί ήδη καταπατουνται κατά τρόπον τόσον άσύ
στολον αί άρχαί τής δημοκρατίας, τής ηθικής καί

του δικαίου, ώστε πέραν τών πολιτειακών κινδύνων,
ούδείς έν 'Ελλάδι, άπό του άνωτάτου άρχοντος μέχρι
καί του τελευταίου πολίτου, δικαιουται νά αlσθάνεται
άσφαλής.

'Ηθική άδράνεια ένώπιον παρομοίων έκδηλώσεων
θά έσήμαινεν ότι ή 'Ελλάς είσήλθεν είς στάδιον βα
ρείας έθνικής κρίσεως».

τουν μέ προκλητικήν άναίδειαν έπί ένός αύταποδεί

'Η πρόκληση καί ή έξέλιξη τής δλης ύποθέσεως

κτου ψεύδους καί νά παρασκευάζουν έν ψυχρώ, όπως

δέν θά διεγείρει, στό βαθμό πού ήταν εϋλογο νά ύπΌ

άπέδειξεν ή άντιπολίτευσις, μίαν ηθικήν δολοφονί

τεθεί, τήν άντίδραση εύρύτερων στρωμάτων τής έ~

αν.

ληνικής κοινής γνώμης. 'Οπωσδήποτε, μέ τήν πάρο

Οί άντίπαλοί μου έγνώριζον, πρίν κaν κινήσουν

δο τοϋ χρόνου καί σέ συνδυασμό μέ τίς νεώτερες

τήν διαδικασίαν τής έναντίον μου διώξεως, ότι αί

πολιτικές έξελίξεις, δρισμένα άπό τά ϊδια τά ίθύνον

σκηνοθετηθείσαι ταπειναί κaτηγορία"' άναγόμεναι

τα στελέχη τοϋ Κέντρου θά άναδεχτοϋν τίς εύθύνες

εlς τό

1960, εlχον παραγραφή καί ότι συνεπώς δέν
έπρόκειτο νά φθάσουν ποτέ είς τήν κρίσιν τ~ς δι

στική ε{ναι ή μεταγενέστερη δήλωση τοϋ Στ. Στεφα

καιοσύνης. Παρά ταυτα, συνεκρότησαν, μέ πρωτο

νοπούλου, ώς πρωθυπουργοϋ: «Εϊμεθα ύπεύθυνοι διά

βουλίαν τών κομμουνιστών, άνακριτικήν έπιτροπήν,

τήν άσκηθείσαν είς τό παρελθόν πολιτική μας καί έν

καί άφου έξησφάλισαν διά τής πλειοψηφίας της τό

καιρφ θά λογοδοτήσωμεν καί θά κριθώμεν».

καί θά έκφράpουν τή μεταμέλειά τους. Χαρακτηρι

~ άνήκουστον, αύθαίρετον καί θλιβερόν πόρισμα, κατέ

Σέ μιά πρώτη δμως φάση, ή εμπρακτη άντίδραση

φυγον έκ τών ύστέρων είς τήν παραγραφήν, διά νά

τής έλληνικής κοινής γνώμης δέν θά έκδηλωθεί οϋτε

καταστήσουν άκριβώς άδύνατον τήν άποκάλυψιν τής

καί δταν κυκλοφορήσει, μέ παρακίνηση καί τοϋ Κ.

θρασείας διαβολής.

Καραμανλή, ή είδική εκδοση τής ΕΡΕ γιά τήν δλη

'Αλλά τό θέμα τής έναντίον έμου καί παλαιών

ύπόθεση τής παραπομπής, μέ τόν τίτλο «'Η άποκά-
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'Εκπλήσσεται κανείς πώς κατά τήν μακράν στα

λυψις τής συκοφαντίας» . Τό γεγονός θά έπισημάνει ό

ίδιος δ Κ. Καραμανλής:

διοδρομίαν του δέν άντελήφθη ότι ή Κυβέρνησις, διά

«λυπούμαι διότι τό βιβλίο γιά τή ΔΕΗ δέν προκά
λεσε τήν άντίδραση οϋτε ένός "Ελληνος. Καί όμως
ύπάρχουν άνθρωποι πού έπιμένουν ότι πρέπει νά
έπιστρέψ@> 137•

όξύτητα, διά νά παρεμποδίση τό κυβερνητικόν έρ
γον.

Εύθύς μετά τάς έκλογάς κατέστη φανερά ή πρό

Στό μεταγενέστερο, έξάλλου, κείμενο πού ύπαγό
ρευσε κατά τή διαμονή του στό Παρίσι, ό Κ. Καρα
μανλής διατυπών,ει τίς σκέψεις του γιά τήν κυβερ
νητική τακτική, στό πλαίσιο τής όποίας κορυφώθη
κε ή συκοφαντική έκστρατεία σέ βάρος του :
«'Ο Γ. Παπανδρέου άνέλαβε τήν έξουσίαν ύπό

θεσις τής Κυβερνήσεως νά διαβάλη τό έργον τών
προκατόχων της.

'Από τόν τρόπον, μέ τόν δποίον

έξηλίχθη ή συκοφαντική έκστρατεία, άποδεικνύεται
ότι αύτή ήτο παρασκευασμένη καί άπέβλεπε εΙς δύο
σκοπούς. 'Αφ' ένός μέν νά μέ δυσφημήση προσωπι
κώς καί νά μειώση τήν σημασίαν τού έργου τό δποί

ον έπετέλεσα, άφ

'

έτέρου δέ νά άπαλλαγή τών ένο

συνθήκας σκανδαλωδώζί εύνοϊκάς. Ή μεγάλη πλει

χλήσεων τής άντιπολιτεύσεως, κρατούσα αύτήν εΙς

οψηφία του,

τήν θέσιν τού άπολογουμένου.

ή άνεπιφύλακτος πλέον εύνοια τού

Στέμματος, τά άνετα περιθώρια πού τού προσέφερεν

Κατά τό πρώτον στάδιον, ήγειραν θόρυβον διά

ή οΙκονομία τής χώρας καί ή διεθνής της πίστις, ή

τού τύπου γύρω άπό τά μυστικά κονδύλια καί τά δημό

διευθέτησις τού Κυπριακού καί τέλος δ θάνατος τού

σια έργα. Τό πάθος τους τούς 1jμπόδιζε νά άντιλη

Βενιζέλου καί ή Ιδική μου άποχώρησις άπό τήν πο

φθούν τήν , 1jθικήν καί έθνικήν ζημίαν, τήν δποίαν

λιτικήν, καθιστούσαν μοιραίαν τήν έπιτυχίαν του.

προξενούσαν εΙς τόν τόπον. 'Αφού κατά τρόπον δό

Καί θά έπετύγχανε άσφαλώς καί άν άκόμα δέν έκανε

λιο ν ήγειραν ύπονοίας μέ τάς διφορουμένας δηλώ

τίποτα. Τό σφάλμα του εlναι ότι 1jθέλησε νά κάνη.

σεις των, άνέθεσαν εΙς προκατειλημμένους δικαστι

Καί μιμούμενος τόν Δεληγιάννην, δ δποίος ώς πρό

κούς σχετικήν έρευναν.

γραμμά του εlχε τήν άνατροπήν τού έργου τού Τρι

Παραλλήλως έξαπελύετο ένaντίον έμού προσωπι

κούπη, έρριψε τό σύνθημα τής κατεδαφίσεως τού έρ

κώς μία θορυβώδης καί άδίστακτος συκοφαντική

γου τού Ιδικού μου.

έπίθεσις. Χαρακτηριστικόν τού πάθους, άλλά καί

ΑΙχμάλωτος τών συνθημάτων τού

,

νά άποδώση έργον, έχει άνάγκην γαλήνης έν άντιθέ
σει πρός τήν άντιπολίτευσιν, ή δποία έπιδιώκει τήν

Ά νενδότου

τής εύτελείας πού ένέπνεε τήν έπίθεσιν αύτήν, εlναι

'Αγώνος, εΙσήλθε στόν χώρο ν τής άναρχίας διά νά

τά θέματα μέ τά δποία τήν έτροφοδότησαν καί ή

άποδείξη ότι έγώ ήμουν δ φασισμός.

προοδευτική έξέλιξις αύτής.

'Ενεθάρρυνε

τήν άνακίνησιν τού Κυπριακού, διά νά άποδείξη ότι

Κατ' άρχήν ένεφάνισαν ώς σκάνδαλον τήν πα

ή Συνθήκη τής Ζυρίχης ύπήρξε προδοτική, λησμονή

ραγγελίαν τής πρωθυπουργικής Κράυσλερ, ή δποία

σας ότι τήν ε{χε σχεδόν έπιδοκιμάσει κατά τόν χρό

έπρόκειτο νά άντικαταστήση, όπως συνήθως συνέ

νον τής ύπογραφής της. VΕκαμε άπερισκέπτους καί

βαινε, τό αύτού τύπου έφθαρμένον αύτοκίνητον μέ

πρός πάσαν κατεύθυνσιν παραχωρήσεις, διά νά άπο

τελική ν έπίπτωσιν έπί τού δημοσίου

δείξη ότι ή δική μου πολιτική ύπήρξεν άντικοινωνι

Τό εύτελές αύτό θέμα τελικώς έλαβε κωμικήν μορ

60.000 δραχμάς.

κή. Κλονίζων τήν διεθνή πίστιν τής χώρας, προέβη

φήν, όταν ή Κυβέρνησις άνεκοίνωσε ότι διά τής έκ

εΙς τήν άναθεώρησιν νομίμως κυρωθεισών συμβάσε

ποιήσεως τού αύτοκινήτου αύτού θά ένίσχυε τό έκ

ων, διότι <5ημαγωγών ώς άντιπολίτευσις τάς εlχε χα-

παιδευτικόν της πρόγραμμα. Τό γεγονός καί μόνον

ρακτηρίσει σκανδαλώδεις. 'Ανέτρεψε τήν έκπαιδευ

ότι τό θέμα αύτό άπησχόλησεν έπί έξάμηνον καί πλέ

τικήν μεταρρύθμισιν τού

τήν δ ποίαν καί δ ίδιος

ον τήν κοινή ν γvώμην, άποδεικνύει τήν χαμηλή ν στά

έψήφισε καί δ Παπανούτσος έξήρε, διά νά άποδείξη

θμην εΙς τήν δποίαν εύρίσκεται ή δημοσία μας ζωή.

1959,

ότι ή έκπαιδευτική μου πολιτική ύπήρξεν άποτυχημέ

'Εν συνεχεία, κατήγγειλαν ώς σκάνδαλον ότι ώς

νη. τέλος, διά νά άποδείξη τήν άνύπαρκτον άρετήν

πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, παρηκολούθουν ένίοτε

του, ένέπνευσε μίαν έκστρατείαν κατασυκοφαντή

τήν προβολήν κινηματογραφικών ταινιών εΙς τήν

σεως τών άντιπάλων του.

μικράν αίθουσαν τού ύπουργείου Τύπου, ή δποία

'Υπήρχαν στιγμές, όπως βεβαιούν οί συνεργάται

έχρησιμοποιείτο διά τόν έλεγχον τών ταινιών ύπό

του, πού καί δ ίδιος, πρό τού χάους πού προκαλούσε,

τής κατά νόμον έπιτροπής. Καί κατήγγειλαν τούτο

έτρόμαζε.

ώς σκάνδαλον, μολονότι άκριβώς άπεδείκνυε λιτό

•Ηiαν όμως

αΙχμάλωτος τών συνθημάτων

τού Άνενδότου 'Αγώνος καί τού κλίματος πού εlχε

τητα σχεδόν ,άσκητικήν, δεδομένου ότι άπετέλει τήν

δημιουργήσει.

'Ενθυμούμαι ότι κάποτε τού διεμή

μόνην ψυχαγωγίαν εΙς τήν συνεχή καί έπίπονον έρ

νυσα ότι μέ τόν Άνένδοτον 'Αγώνα έφοδιάζει τόν

γασίαν μου. Κατά τήν αύτήν έποχήν κατηγγέλλετο

λαό μέ πέτρες, πού θά δεχθή δ ίδιος, όταν έλθη εΙς

θορυβωδώς ή άνακάλυψις μυστηριώδους άσυρμάτου

τήν έξουσίαν.

εΙς τό πολιτικό ν γραφείον διά νά άποδειχθή, μετ'
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λή έπιτροπήν έκ δικαστικών τήν διεξαγωγήν έρεύ

ε{χεν έγκαταστήσει άπό έτών ή Κυβέρνησις Σοφού

νης. Διά νά διευΚολύνη δέ τόν έλεγχαν καί νά τόν

λη καί τήν ϋπαρξιν τοv δποίου δ ίδιος άγνοοvσα.

καταστήση άδιάβλητον, έτοποθέτησεν ώς κυβερνη

"Οταν όλα αύτά άπεδείχθησαν όχι μόνον άβάσι

τικόν έπίτροπον τής ΔΕΗ τόν προσωπικόν φίλον καί

μα άλλά καί κωμικά, ή συκοφαντική έκστρατεία,

συνφγάτην τοv άρχηγοv τής ΕΚ, κ. Δημητρακόπου

άχαλίνωτος πλέον, . εiσήλθεν εiς νέαν φάσιν. Κακοή

λον. Καί μόνον αύτά ήσαν άρκετά γιά νά τερματίσουν

θεις άλλά καtτερατώδεις διαδόσεις ήρχοντο εlς τήν

τόν κατά τής Κυβερνή'σεώς μου θόρυβον.

δημοσιότητα καί διά του δικτύου του κομμουνισμού

Ή άνωτέρω έπιτροπή, έμπλακείσα άναρμοδίως

μετεφέροντο εiς τά καφενεία καί έγίνοντο άντικείμε

εΙς άπρόσιτα δι' αύτήν τεχνικά θέματα καί τεθείσα

νον κοινού κοτσομπολιοv. 'Εν γνώσει των, διέδωσαν

ύπό τήν άπόλυτον έπιρροήν τής άντιπολιτεύσεως,

ψευδώς ότι μετέβη ν εΙς τήν 'Ιαπωνίαν διά νά παραγ

παρέδωσε τό

γείλω πλοία, ένώ ήτο γνωστόν ότι διήλθαν άπό τήν

άπλώς άσυνάρτητον άλλά καί δόλιο ν διότι, χωρίς νά

χώραν αύτή ν πραγματοποιών τόν γvρον του κόσμου,

καταλογίζη συγκεκριμένας εύθύνας εiς τήν Κυβέρ

1964 τό πόρισμά της,

τό δ ποίον δέν ή το

εiς τόν δποίον μέ εlχε προσκαλέσει φίλος μου έφο

νησιν, άφηνε νιi ύπονοοvνται τοιαvται. Τό πόρισμα;

πλιστής. 'Εν συνεχείf!, διέδωσαν ότι ήγόρασα εiς τό

άφοv έσχολιάσθη έπί δύο

Παρίσι μεγαλοπρεπές μέγαρον, ένώ έγvώριζαν ότι

έλησμονήθη καί οϋτε κaν παρεπέμφθη, ώς ώφειλε,

έπρόκειτο περί τής μισθώσεως ένός διαμερίσματος

εΙς τήν τακτικήν δικαιοσύνην, ή δποία διεξήγαγε

τριών δωματίων· καί διά νά ένισχύσουν τό κλίμα τών

άνάκρισιν διά τάς αύτάζ υποθέσεις εiς βάρος τής

- τρείς ήμέρας, έν συνεχείf!

ύπονοιών, δι~Jτύπωναν δολίως τό έρώτημα ποv εύρή

άπομακρυνθείσης διοικήσεως τής ΔΕΗ. Μετά παρέ

κα τά μέσα νά ζώ εΙς τό Παρίσι, ένώ έγνώριζαν ότι ή

λευσιν όμως έξι μηνών οί άντίπαλοί μου, άντιμετω

λιτή ζωή πού έκανα έκαλύπτετο άπό τά

1.200 δολλά

πίζοντες κρίσιν έσωτερικήν καί άνησυχοvντες διά τό

ρια, έσοδα τά δποία εlχα έν 'Ελλάδι, ότι εlχα φίλους

μέλλον, λόγω του γεγονότος ότι ή δημοτικότης μου

καί συγγενείς, οί δποίοι προσεφέροντο άδιαβλήτως

έv/ Ελλάδι ηύξάνετο άντί νά μειωθή, άπεφάσισαν

νά μέ ένισχύσουν καί ότι, διά νά άποφύγω παρομοίας

τήν μεγαλυτέραν δολι6τητά των.

ύποχρεώσεις, έξεποίησα έν τφ μεταξύ τρία οΙκόπεδα
στήν 'Ελλάδα. Εiς rijν περίπτωσιν αύτήν, έλησμό

Τόν Φεβρουάριον τοv

1965,

ή ΕΔΑ, έπικαλουμέ

νη τήν έκθεσιν τών τριών δικαστικών καί παρακι

νουν οί συκοφάνται μου ότι πολλοί "Ελληνες πολι

νουμένη άπό τήν ΕΚ, κατέθετε πρότασιν παραπομπής

τικοί, μεταξύ τών δ ποίων δ Βενιζέλος καί δ Πλαστή

έμοv καί πέντε ύπουργών είς εlδικόν δικαστήριον.

ρας, εύρέθησαν εiς τήν άνάγκην .νά παραμείνουν είς

τΗτο τόσον θρασεία καί άνέντιμος ή άπόπειρα ώστε

τό έξωτερικόν, χωρίς νά τούς έρωτήση κανείς πώς

νά συγκροτηθή μέγα συλλαλητήριον είς τό δποίον

έκάλυπταν τάς άνάγκας ττfς ζωής των.

προσήλθαν περί τούς

"Οταν οί άντίπαλοί μου διεπίστωσαν ότι αί φαν

200.000

'Αθηναίοι διά νά

έκφράσουν τήν άγανάκτησίν των.

ταστ'ικαί αύταί διαδόσεις δέν εlχον άποτέλεσμα καί

Ή κατηγορία ήτο ότι ή διοίκησις τής ΔΕΗ, πού

ότι άντιθέτως, έξ άφορμής αύτών, δ λαός έξεδήλωνε

ύπέγραψε τήν σύμβασιν καί ή Κυβέρνησίς μου, πού

ζωηρότερον τήν άγάπην καί τήν έμπιστοσύνην του

τήν ένέκρινε, έζημίωσαν, άπό ίδιοτέλειαν, τό δημό

πρός τό πρόσωπόν μου, άπεφάσισαν, ή Κυβέρνησις

σιον, διότι καθώρισαν χαμηλή ν τήν τιμήν τοv ρεύμα

καί ή ΕΔΑ, νά όργανώσουν κατά τρόπον έπίσημον

τος, τό δποίον θά έχορηγείτο εiς τήν έταιpίαν

τήν έναντίον μου διαβολήν.

άλουμινίου «Πεσινέ)). "Οταν ήλθεν πρός συζήτησιν

· Είχομεν οϋτω πρώτον τό περιστατικόν τής Νέας

ή πρότασις, έτέθη, ώς ήτο φυσικόν, τό θέμα τής παρα

Μάκρης, δεύτεροiι 'τό περιστατικόν τοv οΙκοπέδου

γραφής. ·Η ΕΚ, καί ή ΕΔΑ δέν έδέχθησαν τήν ϋπαρ

τής Φιλοθέης καί, τέλος, όταν τά άνωτέρω άπεδεί

ξιν παραγραφής καί προχώρησαν εiς τήν σύστασιγ

χθησαν άβάσιμα καί κακοήθη, κατέφυγαν εiς τήν

άνακριτικής έπιtροπijς, ή δποία ματαίως προσεπά

πρωτοφανή σκευωρίαν τής ΔΕΗ, ή δποία άπέδειξεν

θησε, δι

ότι δ άρχηγός τής ΕΚ, τόν δποίον δ έλληνικός λαός

δποίων νά στηρίξη τήν κατηγορίαν. Καί όχι μόνον

έθεσεν έπικεφαλής του, δέν uπήρξε μόνον δημαγωγός

δέν εύρον στοιχεία άλλά, άπό τήν άνάκρισιν, πρόε

άλλ

κυψεν ότι δ τότε πρόεδρος τής Κυβερνήσεως έν συ

'

ήτο καί ήθικώς άδίστακτος.

Τό

1962

ε{χε δημιουργηθεί καθ' ύποτροπήν δη

'

όλων τών μέσων, νά εϋρη στοιχεία έπί τών

σκέψει έδωσε τήν κάτωθι έντολήν εlς τούς άρμοδίους

μοσιογραφικός θόρυβος γύρω άπό τάς συμβάσεις

ύπουργούς καί τήν διοίκησιν τής ΔΕΗ: «Νά έπιδιώ

πού εlχεν ύπογράψει ή ΔΕΗ διά τά έργα τών Κρεμα

ξητε τήν καλλίτερη δυνατή τιμή. Πάντως, έπ' ούδενί

στών καί διά τήν χορήγησιν ήλεκτρικής ένεργείας

λ6γφ θά δεχθήτε τιμήν ρεύματος κάτω τοv κόστους.

εiς τήν έiαιρίαν άλουμινίου «Πεσινέ)). 'Επειδή ή άν

'Εν έναντίf! περιΠτώσει νά διακόψητε τάς διαπρα

τιπολίτευσις έδιδεν εΙς τόν θόρυβο ν μεγάλας διαστά

γματεύσεις καί νά έγκαταλείψητε τήν σύμβασΜ). Αύ

σεις, ή Κυβέρνησίς μου άντικατέστησε δι

'

εiδικοv

νόμου τήν διοίκησιν τής ΔΕΗ καί άνέθεσε εΙς τριμε-

τό δέ τό έβεβαίωσαν δλοι

κοί παράγοντες,

ol

ol πολιτικοί καί ύπηρεσια

δποίοι συνέπραξαν εlς τήν κα-
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ήτο μικροτέρα άλλά καί δ κίνδυνος διά τό έθνος θά

τάρτισιν τής συμβάσεως.
'Εκ τούτου καί μόνον προέκυπτε ότι καί έάν άκό

ήτο μικρότερος. 'Ατυχώς, τήν άνέντιμον καί βάρβα

μα ή σύμβασις υπήρξεν, πού δέν υπήρξεν, ζημιογό

ρον αύτήν πολιτικήν τήν υ{οθέτησε μία Κυβέρνησις

νος διά τήν ΔΕΗ, διά τό γεγονός τούτο άπηλλάγη δ

δλόκληρος καί τήν συνέτρεξεν ένα δλόκληρον κόμ

διαπραγματευθείς καί εiσηγηθείς εiς τήν Βουλή ν τήν

μα. 'Η διαπίστωσις δέ αύτή δδηγεί εiς θλιβερά συμ

σύμβασιν άρμόδιος υπουργός Συντονισμού.

περάσματα καί διά τό παρόν καί διά τό μέλλον» 138 •

'Αλλ'

έπρεπεν, έλλείψει στοιχείων, νά ευρεθή σκηνοθεσία,
ώστε νά τραυματισθή ή υπόληψις τοv άρχηγοv τής

ΒΡΕ, καί εύρέθη. Γίνεται άνωθεν ή σύστασις εiς τήν
πλειοψηφίαν τής άνακριτικής έπιτροπής, όπως βρα
δύτερον μοv άπεκάλυψαν μέλη αύτής, νά εiσηγηθή
έστω καί άνευ στοιχείων τήν παραπομπήν.

"Οταν

όμως ή εiσήγησις έρχεται στήν Βουλήν, ή ΕΚ, ή δ

ποία πρό τετραμήνου δέν έδέχετο τήν ϋπαρξιν παρα
γραφής, άποκρούει τήν παραπομπήν τής υποθέσεως
εiς εlδικόν δικαστήριον μέ τό έπιχείρημα ότι τά άδι

κήματα παρεγράφησαν. Καί όχι μόνοΙ< αύτό άλλά καί
έπιβάλλει τήν παραγρdφήν έναντίον τής θελήσεως
τής ΒΡΕ, ή όποία έζήτει τήν παραπομπήν τής υποθέ
σεως εiς τήν δικαιοσύνην καί διαμαρτυρομένη άπε

χώρει άπό τή Βουλήν.

7

Ητο τόσον χονδρ~ειδής καί

άνέντιμος ή σκηνοθεσία, ώστε νά αlσθάνωνται ο{ άν

τίπαλοί μου γελοιοποιημlνοι καί νά -διαπληκτίζωνται
μεταξύ τους.
Παραλλήλως πρός τήν άχαρακτήριστον αύτήν
συκοφαντικήν έκστρατείαν, εlχεν όργανώσει ή Κυ
βέρνησις ένα αlσχρόν σύστημα παρακολουθήσεώς

μου εlς τό Παρίσι. Παρηκολούθουν τάς κινήσεις μου
όσον καί τούς έπισκέπτας μου καί ήλεγχον τάς τηλε

φωνικάς μου συνδιαλέξεις μέ τήν Έλλάδα. "Εζησα
όδυνηρά περιστατικά άνωτάτων λειτουργών, ή καί
έπιχειρηματιών, ο{ δποίοι έρχόμενοι εiς τό Παρίσι
μοv διεβίβαζον τά σέβη των καί έζήτουν συγγνώμην

διότι δέν ήδύναντο νά μέ έπισκεφθοvν φοβούμενοι
τήν μήνιν τής Κυβερνήσεως. Εlς τήν σειράν αύτήν

21

ΙΟΥΝΙΟΥ

1965

Μετά άπό σύντομη συζήτηση καί μέ πρόταση τοϋ

προέδρου τοϋ Σώματος, Γ. 'Αθανασιάδη- Νόβα, καί
τοϋ ύπουργοϋ Δικαιοσύνης, Ν. Μπακοπούλου, ή Βου
λή ψηφίζει κυβερνητική πρόταση γιά τήν παρα
γραφή τοϋ θέματος των μυστικών κονδυλίων.

Τό σχετικό ζήτημα είχε άνακινηθεί μετά άπό πρό
ταση ύπογεγραμμένη άπό τόν προβλεπόμενο, βάσει
τοϋ <'iρθρου

80

τοϋ Συντάγματος, άριθμό

20

βουλευ

τών (Η. 'Ηλιοϋ, Σ. 'Ηλιοπούλου, Δ. Μπριλλάκη
κλπ.) σέ βάρος, όνομαστικά, τών Ε. 'Αβέρωφ, Α.
Γερωκοστοπούλου καί Δ. Δαβάκη, μελών των Κυβερ
νήσεων Καραμανλή

-

άντίστοιχα, ύπουργοϋ των

'Εξωτερικών καί ύφυπουργών Προεδρίας καί 'Εσω-

τερικών.

'

Τήν πρόταση γιά τήν παραγραφή δέχτηκε έξ όνό
ματος τής ΕΡΕ ό άρχηγός τοϋ κόμματος, Π. Κανελ

λόπουλος, άφοϋ διευκρίνησε δτι, έφόσον θά γινόταν
συζήτηση έπί τής ούσίας

-

μολονότι θά όφειλε τοϋ

το νά άποφευχθεί γιά λόγους έθνικούς, ή ΕΡΕ θά
άναγκαζόταν νά χρησιμοποιήσει τά στοιχεία τών
σχετικών φακέλων.

Τό θέμα τής νέας αύτής άπόπειρας γιά δυσφήμη

ση τής Κυβερνήσεως Καραμανλή είχε άντίκτυπο καί
στό διεθνή τύπο

-

δπως ύποδηλώνουν χαρακτηρι

στικές παρατηρήσεις τής εγκυρης

«Frankfurter Al-

lgemeine Zeitung»:

τών άσχημιών τών άντιπάλων μου, iδιαιτέραν θέσιν

'Ενώ ή ερευνα τής Κυβερνήσεως Παπανδρέου γιά τόν

κατέχει τό έπεισόδιον, τό δποίον όργανώθη εlς βά

προορισμό καί τή διαχείριση των μυστικών κονδυλίων δέν

ροςμου τήν έσπέραν τής Μεγάλης Παρασκευής τοv

εΙ χε καταλήξει σέ δποιοδήποτε ουσιαστικό άποτέλεσμα, ή

1964 εiς τήν έλληνικήν έκκλησίαν τών Παρισίων,
όταν έξερχόμενος αύτής μετά τής συζύγου μου, έδε
χθην τάς ϋβρεις τών έγκαθέτων τής Κυβερνήσεως.
'Ολόκληρος ή ζωή μου άπό τά παιδικά μουχρό

ΕΔΑ έπέμεινε στήν άνακίνηση του θέματος μέ σκοπό τή
δυσφήμηση τής προηγουμένης Κυβερνήσεως ... 'Η κοινο
βουλευτική συζήτηση γιά τά μυστικά κονδύλια εΙναι άδια
νόητη γιά δποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου.

νια υπήρξε μία σκληρή καί συνεχής δοκιμασία. Τήν

Λίγες μέρες νωρίτερα, μέ άφορμή τήν άπόπειρa

χειροτέραν περίοδον τήν άντιπροσωπεύει δ χρόνος

γιά παραπομπή τοϋ Κ. Καραμανλή, ή ίδια έφημερίδα

πού έζησα στό Παρίσι. Δέν εlχα άπλώς τό άνθρώπι

είχε παρατηρήσει δτι τό κίνητρο τών δήθεν «άποκα

νον αίσθημα τοv άδικουμένου, εlχα τό αίσθ'ημα τής

λύψεων» επρεπε νά άναζητηθεί στήν τάση τοϋ άρχη

έντροπής καί τής άν'ησυχίας γιά τόν τόπον μου. Τό

γοϋ τής ΕΚ νά «χωρίζει τό εθνος σέ <'iσπρα καί μαϋρα

αίσθημα δέ αύτό έξεμηδένισε καί τό τελευταίον

πρόβατα» καί νά θεωρεί τούς όπαδούς του

ίχνος τοv ένδιαφέροντός μου γιά τήν πολιτικήν, εlς

σα στούς δποίους συμπεριλαμβάνονται καί πολλοί

τήν δποία\ι έ\Υ τούτοις εlχα άφιερώσει τήν ζωήν μου.

κομμουνιστές

Καί άν μέν ή συμπεριφορά αύτή άφεώρα μόνον

τόν άρχηγόν τής 'Ενώσεως Κέντρου, καί ή πικρία θά

-

-

άνάμε

ώς «σημαιοφόρους τής δημοκρατί

ας» καί τούς άντίπαλούς του

-

ίδίως τούς όπαδούς

των Κυβερνήσεων Καραμανλή- ώς φασίστες 139 •
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ΟΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΣΕ ΚΡΙΣΗ
'Απότοκη μιας άπροσδόκητα εντονης διενέξεως μεταξύ τοϋ πρωθυπουργοϋ, Γ. Παπανδρέου, καί τοϋ
βασιλέως, άφενός καί, άφετέρρυ, των άνταγωνιστικών τάσεων στούς κόλπους · τής ίδιας τής ·Ενώσεως
Κέντρου, ή παραίτηση τής Κυβερνήσεως καί ή συγκρότηση, μέ eκδηλη τήν ένθάρρυνση τών 'Ανακτό
ρων, νέου κυβερνητικοί) σχήματος άπό μέλη τής πλειοψηφίας, σηματοδότησε μακρά περίοδο πολιτικής

όξύτητας. •Η άπόσχιση ίκανοϋ άριθμοϋ στελεχών άπό τήν παράταξη τοϋ Κέντρου θά έπιτρέψει, προσω
ρινά, τήν έξομάλυνση τής κυβερνητικής, άλλά όχι καί τής πολιτικής κρίσεως. 'Η άρνητική άπήχηση

τών μεθοδεύσεων πού έπιλέχθηκαν γιά τήν έπίτευξη τής κυβερνητικής μεταβολijς, όχι μόνο δέν δδήγησε
στή διάσπαση, άλλά καί συνέβαλε στήν έπανασυσπείρωση τής μεγάλης πλειοψηφίας των όπαδών τής
παρατάξεως γύρω άπό τόν Γ. Παπανδρέου. Τό συγκεχυμένο πρόσωπο, ή άμφίβολη έσωτερική συνοχή
καί οί άστάθμητες συγκυρίες μέ τίς δποίες είχε συναρτηθεί ή έπιβίωση τής νέας Κυβερνήσεως ύπό τόν
Στ. Στεφανόπουλο, eμελλαν νά δημιουργήσουν κλίμα παρατεταμένης άβεβαιότητας καί ρευστότητας. 'Η

βαθμιαία περιστολή των μαζικών δυναμικών άντιδράσεων πού είχαν άρχικά έκδηλωθεί, δέν ύποδήλωνε,

πράγματι, τήν ούσιαστική άμβλυνση τής πολιτικής όξύτητας καί τήν έξουδεiέρωση τών σοβαρών κινδύ
νων πού συνεπαγόταν γιά τό ίδιο τό δημοκρατικό πολίτευμα.
'Η άντιμέτώπιση τών μεγάλων προβλημάτων τής χώρας άπό τή νέα Κυβέρνηση προσδιοριζόταν
άλλά και άντικατόπτριζε τή συγκεκριμένη αύτή κατάσταση. Παράλληλα μέ τήν προσπάθεια είτε γιά τή

λήψη θετικών μέτρων, είδικότερα στόν τομέα τής οίκονομίας, είτε γιά τόν κατευνασμό των έξημμένων
παθών, ή κυβερνητική δμάδα δέν κατόρθωσε ούσιαστικά νά τεκμηριώσει αύτόνομο πολιτικό λόγο. 'Η

έπίκληση άφενός τής προασπίσεως των γνήσιων άρχών τής ·Ενώσεως Κέντρου καί άφετέρου τής άvτιθέ
σεως πρός τήν ΕΡΕ, ή όποία καί τή στήριζε κοινοβουλευτικά, ετεινε νά άποτελέσει σχήμα πολιτικά
όξύμωρο.
Ό Κ. Καραμανλής, άμέτοχος, έκ τών πραγμάτων, άλλά καί συνειδητά άντίθετος στίς μεθοδεύσεις
πού υίοθετήθηκαν, θά παρακολουθήσει τίς πολιτικές έξελίξεις μέ ζωηρή . άνησυχία άλλά καί εκδηλη
αύτοσυγκράτηση. Μέσα έντούτοις άπό τίς προσωπικές του μαρτυρίες ή τίς άντίστοιχες τών στενών

συνεργατών πού τόν προσέγγισαν, άναφαίνε:rαι ή άγωνία του γιά τό μέλλον -είδικότερα, γιά τήν
έπιβίωση των κοινοβουλευτικών θεσμών.
Στό σημείο αύτό θά ήταν εϋλογο νά άνακύψει ενα καίριο έρώτημα: δέν άντιμετώπισε, πράγματι, τό

ένδεχόμενο νά ήγηθεί δ ίδιος σέ μία προσπάθεια μέ στόχο τήν έξουδετέρωση τών νοσηρών φαινομένων
πού κατέτρυχαν τή δημόσια ζωή καί τήν έπαναφορά τής χώρας στήν δδό τής δημιουργικής ανατάσεως;
·Ο Κ. Καραμανλής, eμπειρος γνώστης τής έλληνικής πραγματικqτητας καί ίκανός νά σταθμίζει τίς

δυνατότητες π,ού προσφέρονταν γιά άξιοποίηση, δέν θά θεωρήσει, σέ δποιαδήποτε στιγμή στή διάρκεια
τής κρίσεως, δτι προσφέρονταν οί συνθήκες γιά νά έπιτελέσει τό θετικό eργο πού δραματιζόταν. 'Ακόμη
καί δταν πληθύνουν οί έκκλήσεις γιά τήν έπάνοδό του καί άρχίσουν νά διασταυρώνονται φωνές άπό
κατευθύνσεις πού, ώς πρόσφατα, δέν έντάσσονταν στόν ίδιαίτερο κομματικό του χώρο, δέν θά μετακινη
θεί aπό τή βασική αύτή τοποθέτηση.

23

ΙΟΥΝΙΟΥ

1965

Μέ τήν εύκαιρία τής συζητήσεως του θέματος

τής ΕΡΕ, Π. Κανελλόπουλος, &.ναφέρθηκε, συνοπτι
κά, σέ αύστηρό τόνο, στό κυβερνητικό εργο:

έμπιστοσύνης πρός τήν Κυβέρνηση πού &.νεκίνησε δ

«Κύριοι βουλευταί, ε{ναι γνωστόν, δτι ή ΕΡΕ περιβάλ

ϊδιος δ πρωθυπουργός, Γ. Παπανδρέου, δ &.ρχηγός

λει μέ άπόλυτον δυσπιστίαν τήν Κυβέρνησιν , ή όποία διά
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τοϋ προέδρου της ένεφανίσθη προχθές θέσασα πολιτικόν

σμός άφ' έτέρου, δηλ. ή προσπάθεια τοϋ ήθικοϋ έξανδρα

θέμα. Δυσπιστοϋμεν εiς τήν ίκανότητα τής Κυβερνήσεως

ποδισμου τών δημοσίων ύπαλλήλων, προσέλαβε πρωτοφα

νά συμβάλη, έστω καί κατά μίαν σπιθαμήν, εiς τήν κοινω

νείς διαστάσεις. Δυσπιστουμεν ε{ς τήν ίκανότητα καί τήν

νικήν καί οiκονομικήν πρόοδον τής χώρας. ουδέν -έπι

διάθεσιν τής Κυβερνήσεως νά διατηρήση τήν έσωτερικήν

τρέψατέ μου vά είπω ότι χρησιμοποιώ τήν λέξιν ε{ς τήν

άσφάλειαν είς έπίπεδα άνεκτά. Κάθε ένέργεια άποβλέπου

άπόλυτον κυριολεξίαν της- ουσιώδες έργον ύποδομής

σα είς τήν προάσπισιν τοϋ έλευθέρου πολιτεύματος δια

άνελήφθη καί ουδεμία νέα βιομηχανική μονάς ίδρύθη άπό

βάλ~εται έξ ύπαρχής, διαβάλλεται έκ προοιμίων. " Οποιος

l Υ2

ετους. Δυσπιστοϋμεν εiς τήν Κυβέρνησιν καί δυσπι

άναφέρει ότι όλα πίiνε καλά, ότι όλα ε{ναι ijσυχα, προκα

στοϋμεν εiς τήν Ικανότητα τής Κυβερνήσεως νά διατηρή

λεί τήν ευδαιμονίαν τών κυβερνώντων καί τότε αυτός τιμά

ση άκόμη καί τά κεκτημένα εiς τήν ο{κονομικήν καί κοι

ται, άμείβεται. 'Εάν τυχόν κάποιος άναφέρη τήν άλήθειαν,

νωνικήν ζωήν τής χώρας. 'Η νομισματική κυκλοφορία αυ

κινδυνεόει νά διωχθή ij καί διώκεται. 'Απόδειξις ότι μετά

ξάνει καθ' ήμέραν οuοιωδώς. Τό νομισματικόν άπόθεμα,

τόν Γοργοπόταμον, ενας ύποστράτηγος, ενας συνταγμα

τό φανερόν καί τό μή φανερόν, μειοϋται κατά τρόπον λίαν

τάρχης καί ενας άντισυνταγματάρχης τής Χωροφυλακής

έπικίνδυνον. Αυτά τά έδιδάχθην μ!iλιστα iδιαιτέρως καί

άπεστρατεύθησαν, διότι ε{παν τήν αλήθειαν.

εiπό άρθρα τοϋ κ. άντιπροέδρου iής Κυβερνήσεως, όσον
καί τοϋ κ. ύπουργοϋ των οικονομικών δημοσιευθέντα ε{ς

Δυσπιστοϋμεν έπίσης είς τήν διάθεσιν τής Κυβερνήσε

πρωινή ν έφη μερίδα τών 'Αθηνών πρό διμήνου. 'Η έμπι

ως νά διατηρήση έθνικάς ύπηρεσίας, όπως ή ΚΥΠ, είς τόν

στοσύνη εχει βαρύτατα Κλονισθή. 'Όλα όσα ε{πεν δ κ.

προορισμόντων. 'Εφημερίς κυβερνητική,

άντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως, περί μεγάλων έν 'Ελλάδι

πτώσει προσκειμένη είς τήν Κυβέρνησιν, τό εν έκ τών δύο

έπενδύσεων, άναφέρονται ε{ς τάς συμβάσεις, διά τάς δποί

τοπικών πρωινών όργάνων τής ΕΚ liν όχι τής Κυβερνήσε

ας κατηγορούμεθα. Πρόκειται περί τών κεφαλαίων, τά

ως, έγραφε τήν Κυριακήν. 'Αναγιγνώσκω έπί λέξει: «'Η

ij

έν πάση περι

όποία εiσήλθον μετά άπό τάς iδικάς μας συμβάσεις. ουδε

ΚΥΠ τών Μπουλούκων έπεδόθη , μακράν τοϋ ύπηρεσιακοϋ

μία -τό λέγω καί τό έπαναλαμβάνω- περίπτωσις σοβο

της προορισμου , είς τήν κατασκόπευσιν ύπουργών καί δι

ρίiς έπενδύσεως έγένετο, άφ' ής άνήλθεν ε{ς τήν έξουσίαν

ακεκριμένων παραγόντων τής ΕΚ καί έπροχώρησεν είς τήν

ή ΕΚ, άλλά βεβαίως έπραγματοποιήθησαν έκείναι, ώς

χάλκευσιν ψευδών διαδόσεων» .

πρός τάς δποίας ε{χεν άναληφθή ύποχρέωσις έπί τών ίδι

Αυτά γράφει πρωινή έφημερίς τής ΕΚ . Ε{ναι άνάγκη

κών μας ήμερων. Καί τά κεφάλαια ε{σήλθον πέρυσι καί

τάχα νά προσθέσω ότι ή ΚΥΠ έπεδόθη καί είς τήν κατασκό

έφέτος καί ώς πρός τήν

πευσιν έμοϋ καί διακεκριμένων στελεχών τής ΕΡΕ άκόμη

« 'Εσσο

Πάπας» καί ώς πρός τό

διυλιστήριον. Καί θά επρεπεν δ κ. άντιπρόεδρος τής Κυ

καί είς τήν προσπάθειαν προσωπικής παγιδεύσεως έμοϋ;

τουλάχιστον νά σιωπή

Καί δέν πρόκειται, κύριοι συνάδελφοι, περί τής ΚΥΠ

ση . Δυσπιστοϋμεν εiς τήν ίκανότητα τής Κυβερνήσεως νά

τών Μπουλούκων, όπως γράφει ή πρωινή κυβερνητική

κρατήση καί τήν οίκονομικήν iσορροπίαν τής χώρας. ΕΙ

έφημερίς.

βερνήσεως νά έπισημάνη τοϋτο

ij

ναι τάχα άνάγκη νά άναπτύξω, ποία ε{ναι ή άκρίβεια τών

'Ο Μπουλουκος ήτο -καίε{ ναι- μόνον λοχαγός. Καί

ε{χε προϊσταμένους- ήτο, μάλιστα, προσκεκολλημένος

ε.ίδών κατά , τόν τελευταίον καιρόν;

ώς ύπασπιστής είς ενα τών προϊσταμένων του. Καί έπομέ
Δυσπιστοϋμεν, κ. κ. συνάδελφοι, είς τήν ίκανότητα τής

νως πρόκειται περί τής ΚΥΠ , τήν δποίαν ή Κυβέρνησις

Κυβερνήσεως όπως άντιμετωπίση κατά τρόπον έπωφελή

τής ΕΚ ένεπιστεύθη εiς άξιωματικούς, οί δποίοι ένόμισαν

διά τόν τόπον, άλλά καί δι ' αυτούς τούτους τούς άγρότας,

ότι αυτός ήτο δ προορισμός των, νά κατασκοπεύουν καί

τά μεγάλα προβλήματα τής γεωργίας μας . Παράδειγμα τό

ήμίiς, τούς άπαρτίζοντας τήν ΕΡΕ , καί μέλη τής Κυβερνή

πρόβλημα τοϋ σίτου.

σεως τής ΕΚ καί διακεκριμένα στελέχη τής ΕΚ.

Γνωρίζετε άπαντες οί _ προερχόμενοι άπό περιοχάς σι

τοπαραγωγικiiς , άλλά καί ολοι ο{ άλλοι, ότι τό πρόβλημα

Δυσπιστοϋμεν είς τήν ικανότητα τής Κυβερνήσεως νά

αυτό άποτελεί δρίiμα καί όχι πρόβλημα. Θά ijθελα νά

κρατήση τάς έθνικάς ένόπλους δυνάμεις έξω καί μακράν

έγνώριζα που θά τοποθετηθή δ παραγόμενος αυτήν τήν

τής πολιτικής. 'Η όρyάνωσις ΑΣΠΙΔΑ άπηρτίσθη άπο
κλειστι'icώς καί μόνον άπό άξιωματικούς ευνοουμένους τής

στιγμήν σίτος . 'Ωμίλησεν δ κ. άντιπρόεδρος τής Κυβερνή
σεως περί τών μικρών βημάτων, τά όποία έγένοvτο είς τόν

Κυβερνήσεως. Καί δέν γνωρίζομεν καί ποίοι ε{ναι ύπεράνω

τομέα τής άναδιαρθρώσεως τών καλλιεργειών.

αυτων. 'Εγώ βασίζομαι έπί τής έκθέσεως του άντιστρατή

Βεβαίως έγένοντο, όχι μικρά, μεγάλα βήματα, άλλά
πρός τά όπίσω, όχι πρός τά έμπρός.

γανώσεως, οί δποίοι δέν άνεκαλύφθησαν. Δέν τό λέγω έγώ

Τό άποτέλεσμα των !δικών μας πράγματι μικρών βημά
των, διότι είς τήγ άρχήν μόνον μικρά δύνανται νά ε{ναι τά

βήματα, ήτο ότι ή παραγωγή του βάμβακος άνήλθεν εiς

γου Σίμου καί λέγω ότι ύπάρχουν ήγέται , άρχηγοί τής όρ

-

τό λέγει έκείνος, είς τόν δποίον ή Κυβέρνησις άνέθεσε

τήν προανάκρισιν .

100

Δυσπιστουμεν είς τήν ίκανότητα τής Κυβερνήσεως νά

καί πλέον χιλιάδας τόννους καί σείς τήν κατεβάσατε κάτω

χειρισθή τό μέγα έθνικόν θέμα τής Κύπρου. Καί δυσπιστου

τών

μεν είς τήν ίκανότητα τοϋ χειρισμου διότι έπί δλόκληρον

70 χιλ.

τόννων. ΑUτή ε{ναι ή όπισθοχώρησις , ή όποία

έσημειώθη ε{ς τήν γεωργικήν μας οίκονομίαν.

ετος, τόv·χειρισμόν τοϋ μεγάλου έθνικου προβλήματος τόν
χαρακτηρίζουν άναποφασιστικότης, ελλειψις συνεπείας

' Εκφράζω τήν δυσπιστίαν μου είς τήν ίκανότητα καί

καί συνεχείας, τόν χαρακτηρίζουν άντιφάσεις , τόν χαρα

τήν διάθεσιν τής Κυβερνήσεως νά άσκήση διοίκησιν πρά

κτηρίζουν μεταπτώσεις άπό μεγαλοστόμους α{σιοδόξους

γματι δημοσίαν: Ό φαβοριτισμός άφ' ένός καί δ έκφοβι-

προρρήσεις

ij, μίiλλον,

ρήσεις περί του ότι «ή Κύπρος ί\ρ-
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είς τήν ϋποπτον σιγήν των τελευταίων έβδομάδων.
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ταστήσει τόν ύπουργό, Π. Γαρουφαλιa, καί τόν άρ
χηγό του ΓΕΣ, στρατηγό Γεννηματά, καί νά άναλά

Καί δυσπιστοί>μεν, τέλος,- θά ήτο δυνατόν νά μνημο

βει δ ίδιος τά ύπουργικά καθήκοντα. Παρά την άν

νεύσω καί άλλους σπουδαιοτάτους τομείς, δπως ή παιδεία,

ταλλαγη έπιστολών καί τίς συναντήσεις τους, πού

τούς όποίους παραλείπω

-

δυσπιστοί>μεν καί είς τάς περί

ήθικής τάξεως των πραγμάτων άντιλήψεις τής Κυβερνή
σεως

(... )

Δυσπιστοί>μεν (λοιπόν) είς τήν tκανότητα τής

Κυβερνήσεως δχι άπλώς νά άρθή είς ϋψος ήθικόν άλλά νά
σεβασθή κάν τάς στοιχειώδεις άρχάς τής ήθικής. Διότι

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ

8

καί

14

'Ιουλίου, ή

διάσταση άπόψεων άνάμεσα στους δύο κορυφαίους
παράγοντες του πολιτεύματος δέν κατορθώθηκε νά
γεφυρωθεί.

·Ο

βασιλεύς έπέμεινε, μέχρι τέλους,

εΙχε τήν δυνατότητα, κύριοι συνάδελφοι, tπί όλόκληρον

στην άρχικη τοποθέτηση του, ύπερβαίνοντας, κατά

σύνοδον, όπότε tκείνα τά όποία θεωρεί άδικήματα δένε{

την άποψη τής Κυβερνήσεως, τίς άρμοδιότητες του

χον παραγραφή, νά φέρη ~αί>τα tνώπιον τής Βουλής, δπως

έλέγχου τής νομιμότητας των κυβερνητικών πράξε

όρθώς ύπό τήν ίlννοιαν αύτήν εΙπεν ή άκρα άριστερά . 'Αλ

ων Ίϊ καί αύτοu του δικαιώματός του νά συμβουλεύει

λά δέν τά ίlφερε . Διατί δέν τά εφερε; ~Εχω τό δικαίωμα νά

την έκάστοτε Κυβέρνηση. Είδικότερα, κατά την

είπω , δέν τά εφερε διότι τότε δέν θά ή το δυνατόν νά όμιλή,

σχετική άποψη, «δ μονάρχης έπεδίωξε νά έπιβάλει

ώς ώμίλησεν άπόψε ό κ. άντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως.

τήν προσωπική πολιτική του άντίληψη ώς πολιτική

Διότι τότε δέν θά ήτο δυνατόν νά όμιλοί>ν, ώς όμιλοί>ν καθ'
έκάστην, α{ tφημερίδες τής Κυβερνήσεως. Διότι τότε α{

ύποθέσεις αύταί θά εφθανον μέχρι του άνωτάτου είδικοί>
δικαστηρίου, τό όποίον θά διεπίστωνε τήν άλήθειαν καί θά
άπεκάλυπτε τό ψευδος τής διαβολής καί τήν συκοφαντίαν.
Μόνον δύο tκδοχαί ύπάρχουν .

του Κράτους, άσκώντας άποφασιστικό ελεγχο σκο
πιμότητας στίς ένέργειες του πρωθυπουργοί) ώς πρός

την άπόλυση καί τό διορισμό του ύπουργοu 'Εθνι
κής 'Αμύνης» . Μετά, τέλος, τήν άναγκαστικη πα

ραίτηση του Γ. Παπανδρέου, δέν δίστασε νά δημο

Κύριοι, ή στερείται θελήσεως ή Κυβέρνησις, δπως εΙπα

σιοποιήσει τό περιεχόμενο τής διαφωνίας, μέ τη δη

πρό ήμερων αύτή ε{ναι ή tπιεικεστέρα tκδοχή, θά ήμην

μοσίευση, άπό τίς στήλες του ήμερήσιου τύπου, του

πρόθυμος νά τήν παραδεχθώ χάριν τής ήθικής ύποστάσεως

κειμένου των έπιστολών πού ε{χε άπευθύνει στόν

τοϋ προέδρου αύτής καί των μελών τής Κυβερνήσεως, ή

πρωθυπουργό. Προτου, έξάλλου, ύποβληθεί καί έγ

λοιπόν τοί>το συμβαίνει, ή tπίτηδες άφήκε νά παρέλθη ή

γράφως ή παραίτηση τής Κυβερνήσεως , ε{χε άναθέ

· πρώτη σύνοδος διά νά μή

ε{ναι δυνατόν νά είσέλθη, καί άν

άκόμη άπεφασίζατε τήν παpαπομπήν, είς τήν ούσίαν τό

. άνώτατον είδικόν δικαστήριον.

Διαλέξατε τήν μίαν tκ των

δύο τούτων tκδοχών, τρίτη δέν ύπάρχει».

Στη διάρκεια τής ίδιας συνεδριάσεως, δ πρόε

δρος τής ΕΔΑ,

I.

Πασαλίδης, άπηύθυνε στόν πρωθυ

σει έσπευσμένα την έντολη γιά τό σχηματισμό νέου

κυβερνητικού σχήματος σέ μέλος του κόμματος τής
πλειοψηφίας μέ την έπιδίωξη νά έξασφαλιστεί ή στή

ριξη της άπό την ύπάρχουσα Βουλή

-

ένέργεια πού

προκάλεσε νέο κuμα ζωηρών άντεγκλήσεων σέ έπί
πεδο πολιτικό καί νομικόι 4 ι.

'Η Κυβέρνηση 'Αθανασιάδη-Νόβα παρουσιάστη

πουργό τη φράση: «'Εμείς σάς άνεβάσαμε!» καί τό
νισε δτι ή ΕΔΑ, «μή δυναμένη νά γκρεμίση τόν Κα

κε, στίς

ραμανλή μόνη», εφερε τήν ΕΚ αύτοδύναμη στην

ψηφίστηκε μέ

έξουσία 140 •

(99

30

'Ιουλίου, στό κοινοβούλιο, δπου κατα

τής ΕΡΕ,

8

167

άπέναντι σέ

131

θετικές ψήφους

των Προοδευτικών καί

24

άνεξαρτή

των άπό ΕΚ). ':ξπακολούθησε, μετά άπό εύρύ κύκλο

15

ΙΟΥΛΙΟΥ

άκροάσεων στά άνάκτορα, ή άνάθεση διερευνητι~ής

1965

έντολής στόν Στ. Στεφανόπουλο, δ δποίος τήν άποδέ

Μετά άπό διαφωνία μέ τό βασιλέα, δ Γ. Παπαν

χτηκε μέ τήν αϊρεση τής τελικής έγκρίσεώς της άπό

δρέου ύποβάλλει την παραίτηση τής Κυβερνήσεως .

τήν κοινοβουλευτική δμάδα τής ΕΚ . Μετά την άpνη

Μέσα σέ έλάχιστες ώρες, δ πρόεδρος τής Βουλής, Γ.

τική τοποθέτηση τής πλειοψηφίας των μελών τής

'Αθανασιάδης

Νόβας, δρκίζεται πρωθυπουργός,

τελευταίας, δ Κωνσταντίνος άνέθεσε τήν έντολη

καί οί Σ. Κωστόπουλος καί 'Ι. Τούμπας, ύπουργοί

στόν 'Ηλία Τσιριμώκο, δ δποίος καί συγκρότησε

'Αμύνης καί Δημ. Τάξεως, άντίστοιχα. 'Η Κυβέρ

νέα Κυβέρνηση, χωρίς καί αύτός νά έξασφαλίσει την

νηση συμπληρώνεται στίς έπόμενες ήμέρες μέ τήν

ψήφο έμπιστοσύνης του κοινοβουλίου. ~Ηδη όμως,

δρκωμοσία ώς ύπουργών καί aλλων διακεκριμένων

τη φορά αύτη, τάχθηκαν έναντίον ό άρχηγός των

-

στελεχών τής ΕΚ

-

άνάμεσά τους οί Κ. Μητσοτά

κης, Δ. Παπασπύρου, Σ. 'Αλλαμανής κ.ά.
·Η πτώση τής Κυβερνήσεως Παπανδρέου ήταν

Προοδευτικών, Σ. Μαρκεζίνης, καθώς καί, μόνος
άπό τήν ΕΡΕ, δ βουλευτής 'Αχιλλέας Καραμανλής,

δ δποίος εκαμε την άκόλουθη σχετική δήλωση:

«...

άπότοκη τής όξείας διαστάσεως μεταξύ του βασιλέ

λόγοι ήθικής τάξεως μου έπέβαλαν προσωπικώς νά

ως καί του πρωθυπουργοί) μέ άφορμη τη διατήρηση

άρνηθώ ψήφον έμπιστοσύνης είς Κυβέρνησιν τής

Ίϊ τη μεταβολή τής ήγεσίας του ύπουργείου 'Εθνικής

δποίας δ πρόεδρος, πέραν των άλλων, έπρωτοστάτη

'Αμύνης. Συγκεκριμένα, δ Κωνσταντίνος άντιτά

σεν, ώς γνωστόν, είς την συκοφαντικήν έκστρατείαν

χθηκε στην έπιθυμία του Γ. Παπανδρέου νά άντικα-

έναντίον του άδελφοu μου καί ίδρυτου τής ΕΡΕ».
)
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Τήν Ι η Σεπτεμβρίου, μετά άπό σαρανταεπτά ή με

Ε{χε flδη έπικρατήσει ή «λύση Στεφανοπούλου»,

ρών aγονη άναζήτηση βιώσιμου κυβερνητικοί) σχή

δταν δ Π. Κανελλόπουλος συνόψιζε τίς έντυπώσεις

ματος, συγκλήθηκε άπό τό βασιλέα τό Συμβούλιο

του σέ έπιστολή πρός τόν Κ. Καραμανλή:

. του

Στέμματος μέ τη συμμετοχή των πρώην πρωθυ

πουργών καί των άρχηγών των πολιτικών κομμάτων
δ Κ. Καραμανλής δέν μετέσχε (σύμφωνα μέ δημοσι
ογραφικές

πληροφορίες,

ταξιδεύοντας

έκτός

τής

Γαλλίας, δέν κατορθώθηκε καν νά παραλάβει τήν
σχετική

πρόσκληση

του

βασιλέως).

Ή

μεγάλη

πλειοψηφία τών παρόντων μελών τοu Συμβουλίου τά

«Δέν φαντάζεσαι τί ψυχικάς δοκιμασίας έπέρασα καί τί

κόπους κατέβαλα διά νά dντιμετώπισω, κατά τόν καλύτε
ρον ή μάλλον τόν όλιγώτερον κακόν τρόπον, τάς κατα

πληκτικώς έκτάκτους αυτάς περιστάσεις. Καί δέν ε{μαι,
φυσικά, διόλου ευχαριστημένος dπό τό dποτέλεσμα τών
χειρισμών μου. Μερικοί χειρισμοί τακτικής ~σαν καί dνε
yνωρίσθησαν ευτυχείς . 'Αλλά ή γενική πορεία τών πρα

χθηκε ύπέρ του σχηματισμοu Κυβερνήσεως άπό τούς

γμάτων ~το έλάχιστα έξηρτημένη dπό τήν θέλησιν καί

κόλπους τής παρούσας Βουλής. Τή λύση τής άμέσου

τούς χειρισμούς μου. Καί έφθάσαμεν κατ' dνάγκην είς μί

διεξαγωγής έκλογών ύποστήριξε δ Γ. Παπανδρέου

aν νόθον κατάστασιν τής δποίας τήν παραδοξότητα δέν

καί φάνηκε διατεθειμένος νά συζητήσει καί δ Π. Κα

ε{ναι dνάγκη νά σου dναλύσω. Τήν dντιλαμβάνεσαι εστω

νελλόπουλος, μέ τόν δpο δτι θά διεξάγονταν άπό

καί dπό μακριά μόνος σου . 'Αλλά δ λαός, δ δικός μας

Κυβέρνηση τής ΕΡΕ· ή άντ(δραση ίσχυρής μερίδας
στούς κόλπους τής τελευταίας δέν θά άφήσει σοβαρά
περιθώρια στόν άρχηγό του κόμματος γιά νά έμμεί
νει στη σχετική πρότασή του. Τελικά, σέ έφαρμογή
των ά~οφάσεων πού υιοθετήθηκαν κατά πλειοψηφία,
θά συγκροτηθεί νέα Κυβέρνηση ύπό τόν Στ. Στεφανό
πουλο, ή όποία καί θά έξασφαλίσει, στίς

24

βρίου, τήν ψήφο έμπιστοσύνης τής Βουλής

99 τής

ΕΡΕ,

Σεπτεμ

-

δίτσα\! ή άλλοι άλλου- ικανοποιημένος. Θεωρεί- καί

1\ως 1\να σημείο εχει δίκαιο- δτι έπράξαμεν, κατά παρα
δειγματικόν εlς τήν {στορίαν τρόπον, τό καθήκον μας dνι
διοτελέστατα, συμβαλόντες άποφασιστικώς ε{ς τήν άπα

κατάστασιν κάποιας ηρεμίας καί κοινοβουλευτικής κυ
βερνητικής τάξεως . 'Αλλά τί θά γίνη αuριον; Αυτό δέν τό

8 των Προοδευτικών καί 45 άνεξαρτητο

άδιάκοπα διά νά βρώ άκρη ε{ς τήν κατάστασιν πού έδημι
ουργήθη καί σου δ μολογώ δτι δέν τήν εύρίσκω. Θά άγωνι

βασίστηκε στήν δμάδα των

45

τοχή ένός έκπροσώπου άπό τά κόμματα τής ΕΡΕ καί
τών Προοδευτικών. 'Ο νεος πρωθυπουργός προέβα

λε ώς βασικό σκοπό τής Κυβερνήσεως τήν ~ξοδο τής
χώρας άπό τό πολιτικό άδιέξοδο καί τήν άποκατά-

τής τάξεως, τής γαλήνης καί τής ψυχικής ένό

-tητας του έλληνικοu λαοu, προκειμένου νά δημιουρ
γηθοuν οί προϋποθέσεις γιά τη διενέργεια, σέ εϋθετο
χρόνο, άδιάβλητων έκλογών.
άντιμετώπιση τής κρίσεως ήταν εϋλογο νά

φέρει, έπανειλημμένα, σέ άμηχανία τήν ήγεσία τής
ΕΡΕ καί, σέ μιά τουλάχιστον περίπτωση, νά προκαλέ

σει καί άντιγνωμίες μεταξύ τοu .άρχηγοu καί των έπι
τελών του κόμματος. οι τελευταίες αύτές έκδηλώθη
καν δταν δ πρώτος, μετά τήν καταψήφιση τής Κυ
βερνήσεως Τσιριμώκου, υιοθέτησε τή λύση «Κυβέρ

- aμεσες έκλογές».

σθώ δμως διά νά άνοίξω τόν δρόμον πρός κάποιαν λύσιν» 143 •

βουλευτών πού ε{χαν

άποσχιστεί άπό τήν ΕΚ καί στή συμβολική συμμε

νησις ΕΡΕ

μέχρι στιγμής, καί παρά τά δσα ε{παν δ

σκέπτονται ο{ περισσότεροι. Βασανίζω τήν σκέψιν μου

·Η στελέχωση του νέου ·Υ πουργικοu Συμβρυλίου

•Η

-

152:

ποιημένοι άπό τήν ΕΚ.

""σταση

κόσμος, ε{ναι

Μητσοτάκης είς τήν Κρήτην ή δ 'Αλλαμανής ε{ς τήν Καρ

Στήν πραγματικότητα,

δ Π. Κανελλόπουλος ε{χε άπό τήν πρώτη έκδήλωση

·Η κρίση στίς σχέσεις βασιλέως καί πρωθυπουρ
γοί) μέ άφορμή τή θέση

i1

μη του στρατεύματος ύπό

τόν ~λεγχο τής Κυβερνήσεως καί, κατ' άκολουθία,
τών κομμ11τικών μηχανισμών τής κυβερνητικής πα
ρατάξεως, κυοφορούνταν άπό τούς πρώτους μήνες
τοu

1965.

'Η έπιδείνωση τοu πολιτικοu κλίματος με

τά τίς δημαγωγικές καταγγελίες τής συμπολιτεύσεως
καί τής ΕΔΑ γιά παρεκτροπές, ύπερβάσεις καί σκάν
δαλα, καθώς καί, ειδικότερα, ή άνεύθυνη άποκάλυψη

άπόρρητων στρατιωτικών διαταγών καί κειμένων

-

μέ άφορμή tή συζήτηση γιά τό σχέδιο «Περικλής»

-

καί ή άποκάλυψη τής παραστρατιωτικής όργανώ

σεως ΑΣΠΙΔΑ, ε{χε προκαλέσει εντονες άνησυχίες
στούς κόλπους του στρατεύματος. 'Από τίς άρχές

Μαρτίου, δ Π. Πιπινέλης, άφοu έπισήμαινε τήν ~ν
ταση των δυσχερειών στίς σχέσεις του με τήν Κυ

βέρνηση, ε{χε καταλήξει, σέ έπιστολή του πρός τόν
Κ. Καραμανλή:

τής κρίσεως προσανατολιστεί πρός τήν ίδέα αύτή,

«'Εξ δσων γνωρίζω, τό θέμα εχει πολύ μεγαλυτέραν ευ

φάνηκε στη συνέχεια νά προσχωρεί στήν άντίθετη

ρύτητα καί δέν άποκλείω νά 1\χη καί ευρυτέρας έπιπτώσεις.

aποψη των έ7!_ιτελών καί των βουλευτών τής ΕΡΕ, γιά

Γεγονός ε{ναι πάντως δτι ή δημιουργηθείσα έκ τών τελευ

νά τήν έπαναφέρει στό Συμβούλιο του Στέμματος

ταίων κυβερνητικών παρεκτροπών κατάστασις ε{ς τό στρά

χωρίς νά ~χει προσυνεννοηθεί μέ τά στελέχη του

τευμα !\χει έκρηκτικόν χαρακτήρα, μέ φυσικόν ώς έκ τού

κόμματος. ·Η πρότασή του, καταρχήν δεκτή άπό τόν
Γ. ΠαπανδρέοQ, προσέκρουσε καί πάλι στη ζωηρή
άντίθεση των έπιτελών τής ΕΡΕ- δλων έκτός άπό
τόν 'Α. Πρωτοπαπαδάκη 1 42.

του άντίκτυπον έπί τής στάσεως του Στέμματος. Δέν θά

έκπλαγώ καθόλου, έάν τά πράγματα άκολουθήσουν γοργό

τερον ρυθμόν άπό δσον γενικώς προεξοφλείται» 144 •

·Ο Κ. Καραμανλής, άνεξάρτητα άπό τίς είδικό-
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τερες αύτές διαπιστώσεις, ε{ -χε, ένωρίς ήδη, έπισημά

"Οπως σου έγραψα καί άλλοτε, έάν έκάμαμε

νει, ένόψει καί τής διαφαινομένης έπιδεινώσεως τής

ήμείς ποσοστόν τών δσων κάμει ή Κυβέρνησις, θά

έσωτερικfiς κρίσεως, τήν άνάγκη νά προφυλα-χθοϋν

μaς άνέτρεπε έκάστην έβδομάδα.

ο{ ενοπλες δυνάμεις άπό κάθε διαβρωτική κομματική

Συμφωνώ μέ τήν aποψίν σου δτι θά είναι δραμα

7

τική ή θέσις έκείνων πού θά κληθουν νά περιμαζέ

«Μέ χαρά δέχομαι πάντοτε τάς είδήσεις σου. Ή

μήν είμαι μεταξύ τους. Πιστεύω άλλωστε δτι αύτό θά

διείσδυση. Σέ έπιστολή πρός τόν Π . Πιπινέλη, στίς

'Ιανουαρίου

1965,

ψουν τόν τόπο. Δι· αύτό δέ έπιθυμώ καl εύχομαι νά

εΙ-χε τονίσει:

τελευταία σου δμως έπιστολή μέ συνεκίνησε είλι

ε{ναι άνέφικτον, έάν δέν προηγηθουν ριζικαίμετα

κρινώς καί τουτο διότι μέσα σ· αύτή τό συναισθημα

βολαί εlς δ, τι λέγεται δημοσlα ζωή τής 'Ελλάδος)) 145 •

τικό στοιχείο έπικρατεί του πολιτικου.
Δέν ήμπορώ νά κάμω άκριβή έκτίμησι ν τής έν

'ΕλλάδΊ καταστάσεως, καί λόγφ άποστάσεως άλλά
καί λόγφ τής έκτεταμένης συγχύσεως πού έπικρατεί.
Φοβουμαι δμως δτι θά περάση άπό φάσεις χειροτέ
ρας

-

aν μπορουν vά ύπάρξουν

-

τής σημερινής,

έως δτου φθάση κάποτε είς τό σημείον τijς έθνικής
κρίσεως. Δέν μπορώ νά προσδιορίσω βέβαια έάν ή

έξέλιξις αύτή θά σημειωθή μέ βραδύ ή μέ ταχύ ρυ
θμόν καί aν κατά τήν κρίσιμο ν στιγμήν θά ύπάρξουν
δυνάμεις ίκαναί νά τήν άνακόψουν. Ή περίπτωσις

'Επιφυλακτική στή διατύπωση συγκεκριμένων

δδηγιών καί κατευθύνσεων, άλλ' ίδιαίτερα κριτική

στή γενική θεώρησή της, ύπήρξε ή στάση τοϋ Κ.
Καραμανλή άπέναντι στίς έξελίξεις πού άκολούθη
σαν τήν πτώση τής Κυβερνήσεως Παπανδρέου .

Oi

άπόψεις τοϋ iδρυτfi τής ΕΡΕ διαtύπώθηκαν σέ έπι
στολές του πρός τόν Κ. Τσάτσο καί τόν Π. Πιπινέό.η,
μέ ήμερομηνία

22

Αύγούστου. 'Η δεύτερη, έκτενέ

στερη, περιέ-χει, σέ σ-χέση μέ τήν έκδήλωση καί τήν

έξέλιξη της κρίσεως,τίς άκόλουθες σκέψεις:

δέ άκριβώς αύτή θά πρέπει έγκαίρως νά έκτιμηθή καί

«Αυπουμαι διότι έφθάσαμεν καί μάλιστα κατά τρό

νά κρατήση τήν προσοχή δλων έκείνων οί δποίοι

πον άπροσδόκητον είς τήν παρουσαν κρίσιμο ν κατά

όφείλουν νά έπαγρυπvουν. 'Ο βασιλεύς διαθέτει, έξ

στασιν.

δσων γνωρίζω, καί θάρρος καί εύφvίαν, στερείται
δμως -Καί ε{ναι φυσικόν νά στερήται -πείρας. Δι

'

Δέν γνωρίζω έάν ή βασιλική πρωτοβουλία έξεδη
λώθη έπικαίρως. Τουτο ε{ναι ζήτημα 'Πραγματικών

αύτό καί έχει άνάγκην τιμίων συμβουλών. Βεβαίως

δεδομένων τά όποία δέν έχω ύπ' όψιν μου. Βεβαίως δ

δέν δύναται νά άναλάβη πρωτοβουλίας πού θά δίδουν

βασιλεύς όρθώς καί έπικαίρως ένήργησεν, έάν διε

τήν έντύπωσιν προσωπικής πολιτικής. Δύναται δμως

πίστωσε δτι έξετίθετο εlς κίνδυνον ή άσφάλεια τής

καί όφείλει δύο άποφασιστικής σημασίας θέματα

χώρας διά τής διαβρώσεως του στρατεύματος. Φοβου

ίδικής του εύθύνης:

μαι δμως δτι έκείνοι οί δποίοι έπρόκειτο νά άξιοποιή

1.

Νά διαφυλάξη τάς ένόπλους

δυνάμεις άπό τήν διάβρωσιν καί τήν άποσύνθεσιν,

σουν πολιτικώς τήν ένέργειαν του βασιλέως διέπρα

καί 2. Ν' άποφύγη οίανδήποτε aκαιρον διάλυσιν τής

ξαν άσυγχώρητα σφάλματα καί πρό καί Ιδίως μετά

Βουλής. Δι · άμφοτέρας τάς περιπτώσεις έχει καί

τήν έκδήλωσιν τής βασιλικής πρωτοβουλίας.

συνταγματικά καί ουσιαστικά έρείσματα. Πιστεύω

Γνωρίζω έκ πείρας τήν άπόστασιν πού ύπάρχει

δτι, έάν δδηγηθή ή χώρα ταχέως εlς έκλογάς καί

μεταξύ κρίσεως καί ύπευθύνου διαχειρίσεως τών πο

ίδίως πρίν άποκαλυφθή δ Παπανδρέου, θά προκύ

λιτικών θεμάτων. Πιστεύω δμως δτι είς τήν προκειμέ

ψουν καταστάσεις άνεπανόρθωτοι ίσως.

Δι' αύτόν άκριβώς τόν λόγον θά πρέπει καί ή

νη ν περίπτωσιν δ βασιλεύς όχι μόνον άφέθη άβοή

θητος άλλά καί παρεπλανήθη, άθελήτως έλπίζω, άπό

άντιπολίτευσις νά άναπτύξη δραστηριότητα καί νά

άνθρώπους του Κέντρου.

διαφωτίση τόν κόσμο έγκαίρως. Διότι έάν δέν άπο

άπαρασκεύαστοι, μολονότι ή κρίσις, κυοφορουμένη

καλυφθή ώς έθνικώς έπικίνδυνος ή πολιτική τής Κυ

έπί 15ήμερον, άνεμένετο. Καί το χειρότερον ε{ναι δτι

'Απεδείχθησαν έντελώς

βερνήσεως καί έάν δέν προκληθουν πραγματικαί καί

ήγνόησαν τόν παράγοντα του αίφνιδιασμου καί τής

έντονοι άνησυχίαι είς τόν λαόν, ούτε λαϊκή συναίνε

άποφασιστικότητος, πού άποτελεί τήν προϋπόθεσιν

σις θά ύπάρξη άλλά ούτε καί α{ πρωτοβουλίαι του

τής έπιτυχίας εΙς παρομοίας περιπτώσεις.

Στέμματος θά ε{ναι εύχερείς.
_ Δέν έπιθυμώ καί δέν δικαιουμαι ίσως νά δίδω

Τό άποτέλεσμα τής άδεξιότητός των ε{ναι ήδη τό
παρόν άδιέξοδον. 'Ο Παπανδρέου όχι μόνον διέφυγε

συμβουλάς, έφ' δσον άπεχώρησα τής πολιτικής καί

καί πάλιν, δπως είς τήν περίπτωσιν τής άντικαταστά

εύρίσκομαι ήδη μακράν τής 'Ελλάδος. Έρμηνεύων

σεως τής ίδικής σου Κυβερνήσεως, πρό διετίας, τήν

δμως τό αίσθημα του κοινου πολίτου, έκφράζω τόν

έξουθένωσιν, άλλά κατέστη Ισχυρότερος καί lκανός

φόβον δτι άνεπαρκ:ώς διαφωτίζεται ή κοινή γνώμη,

νά άπειλή τό μέλλον του έθνους. Τήν έπομένην τής

τόσον έπί τών άσχημιών τής Κυβερνήσεως δσον καί

άπομακρύνσεως του κ. Παπανδρέου, δλαι αί λύσεις

έπί τών κινδύνων πού περικλείει ή πολιτική είς τούς

τάς δποίας άναφέρεις στήν έπιστολήν σου ήσαν δυ

διαφόρους τομείς ('Ασφάλεια, Κυπριακό, Οίκονομι

ναταί καί &κίνδυνοι. Σήμερα δλαι κατέστησαν έπι

κά, Δικαιοσύνη κλπ.).

κίνδυνοι. Νομίζω δτι καί ή έκλογή του Τσιριμώκου
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υπήρξεν άτυχής, τόσον άπό άπόψεως ήθικής καί Ιδε

τήν προωθουν δτι θά μέ εί5ρουν άντιμέτωποv- καί του

ολογικής συνεπείας δσον καί άπό άπόψεως πρακτι

το δχι διά λόγους προσωπικούς άλλά διά λόγους

κου άποτελέσματος. Διότι φοβουμαι δτι τό Στέμμα

έθνικούς, έφ' δσον ε{ναι γνωστόν δτι δέν δημιουρ

καί τό κόμμα θά υποστουν τάς ζημίας έκτου πρώτου

γουνται εύκόλως κόμματα μέ εύρύ καί σταθερόν λαϊ

λόγου, χωρίς νά έχουν τήν λύσιν του πολιτικου θέ

κόν έρεισμα κ.αί μέ παράδοσιν καί έργον, δπως τής

ματος. Πιστεύω πάντοτε δτι ή πολιτική κακοδαιμο

ΒΡΕ.

νία του τόπου μας όφείλεται κυρίως εiς τήν συνεχή

Μέ τήν εύκαιρίαν αύτή ν θά έπιστήσω τήν προσο

καί έξ δλων τών πλευρών νόθευσιν τής δημοσίας μας

χή ν σου έπί ένός φαινόμενου έξευτελιστικου διά τό

ζωής, ή δποία, έκτός τής συγχύσεως, προκαλεί καί

κόμμα. Μολονότι δ Παπανδρέου έπεσεν καί έδόθη ή

τήν άηδίαν εlς τάς μάζας. Δέν νομίζω δέ δτι στήν

εύκαιρία νά καταγγελθουν τά αίσχη του, α{ άποσπώ

περίπτωσιν του κ. Τσιριμώκου δύναται νά έχη έφαρ

μεναι άπό τό Κέντρον δμάδες διακηρύσσουν τήν υπε

μογήν ή θεωρία του Μπίσμαρκ κατά τήν δποίαν τά

ρηφάνειάν τους διά τόν άνένδοτον άγώνα καί δέν πα

κειμένφ

-

-

άντικομμουνιστικά έν προ

ραλείπουν νά έπικρίνουν ή καί νά υβρίζουν τάς Κυ

τά παίρνουν εύκολώτερα αl προοδευτικαί

βερνήσεις τής ΒΡΕ, τήν άνοχήν τής δποίας έπιδιώ

συντηρητικά μέτρα

Κυβερνήσεις καί άvτιστρόφως. Διότι δ άμοιρος Τσι

κουν. Τό έπισημαίνω αύτό, διότι ή άνοχή μας προκα

ριμώκος καί κύρους καί βάσεως οlασδήποτε στερεί

λεί θλιβεράν έντύπωσιν στόν κόσμο. 'Ελπίζω νά βρ ή

ται.

τε τρόπο νά δαμάσετε τήν κρίσιν διά νά έχω τήν
εύχαρίστησιν νά σέ δώ)) 146 •

Διατυπώνω τάς άνωτέρω παρατηρήσεις μέ έπιφύ

λαξιν, διότι δέν έχω δλα τά δεδομένα διά νά κρίνω
άσφαλώς. Φρονώ πάντως δτι έάν ένεθαρρύνατε τόν

Στήν έπιστολή του, έξάλλου τήν ίδια ήμέρα, πρός

βασιλέα πρός τήν λύσιν αύτήν, όφείλετε νά μήν τόν

τόν Κ. Τσάτσο, άφοϋ έπαναδιατύπωσε τίς ίδιε~, κατά

άφήσητε άκάλiιπτον.

βάση, παρατηρήσεις κατέληγε ώς έξης :

Μολονότι διά τούς αύτούς λόγους δέν θά ήδυνά
μην νά δώσω συμβουλήν άνεπιφύλακτον, φρονώ δτι
έν περιπτώσει άποτυχίας του κ. Τσιριμώκου, ή όλιγό
τερον έπικίνδυνος λύσις εlναι ή τής λεγομένης έθνι
κής Κυβερνήσεως, έάν βέβαια καί αύτή εlναι άρι
θμητικώς δυνατή καί lκανή νά καλύψη χρόνον μι
κρόν καί νά πειθαρχήση τόν τόπον.
Θά ήμπορουσε έπίσης νά βοηθήση μία έπιβλητι

κή άντιπαπανδρεϊκή συγκέντρωσις, ή δποία έπιβάλ
λεται καί διά λόγους διεθνους κοινής γνώμης, έφ'
δσον έδημιουργήθη, λόγφ Ιδικής μας άδρανείας, ή

tντύπωσις δτι ή μόνη πολιτική δύναμις έν 'Ελλάδι
εlναι δ Παπανδρέου.
'Εκείνο δμως τό δποίον θά ήμπορουσα άνεπιφυ

λάκτως νά συμβουλεύσω εlναί ή άποφασιστική πλέ
ον άντιμετώπισις τής καταστάσεως, διά νά άποτραπή
ένδεχομένη συμφορά. Εlναι γνωστόν δτι ή πολιτική

δέν εlναι παρά πόλεμος ψυχολογικός, πού δέν τόν
κερδίζει παρά έκείνος δ δποίος έμπνέει πεποίθησιν
καί άν θέλης καί φόβον.
Παρόμοιαι καταστάσεις δέν άντιμετωπίζονται μέ
τό σύνηθες πολιτικό παιχνίδι τών άτερμόνων δια
πραγματεύσεων, τών εύτελών συναλλαγών, τής άμοι

βαίας έξαπατήσεως καί τέλος του κουτσομπολιου
τών άνευθύνων άντιθέσεων πού παίρνει πολλές φορές
τήν μορφήν μικροσυνωμοσιών.
Καί μιά πού γίνεται λόγος γιά συνωμοσίες πού
ε{ναι τό προσφιλές σπόρ τών 'Ελλήνων, θά πρέπη νά
σου πώ δτι καλλιεργείται καί πάλιν ή lδέα τής διαλύ
σεως τής ΒΡΕ, μέ τό πρόσχημα τής δημιουργίας νέου
πολιτικου σχήματος. Τήν ίδέαν αύτή ν τήν θεωρώ καί

άτοπη καί'ί5ποπτη. Καί θά πρέπει νά γνωρίζουν δσοι

«Γνωρίζω έκ πείρας τήν άπόστασιν πού υπάρχει

μεταξύ κρίσεως καί υπευθύνου διαχειρίσεως τών πο
λιτικών θεμάτων καί γι' αύτό δέν εlμαι εύκολος στήν
διατύπωση έπικρίσεων. Στήν προκειμένη περίπτωσιν
δμως πρόκειται περί χειρισμών κωμικοτραγικών.
Ά ντιμετώπισαν καί άντιμετωπίζουν &κόμη, μίαν

δραμaτικήν κατάστασιν μέ τό σύνηθες καί συμπαθές
εlς τούς "Ελληνας πολιτικό παιχνίδι τών άτερμόνων
διαπραγματεύσεων, τών εύτελών συμβιβασμών καί
τών άμοιβαίων ύπονομεύσεων.

"Οπως ξέρεις, πιστεύω πάντοτε δτι ή πολιτική
μας κακοδαιμονία όφείλεται κυρίως στήν συνεχή

καί έξ δλων τών πλευρών νόθευσιν τής πολιτικής μας
ζωής πού προκαλεί δχι μόνον τήν σύγχυσιν άλλά καί
τήν άηδίαν του λαου μας. Λυπουμαι δτι τήν σημερινή
πολιτική άναρχία θά τήν πληρώση δ τόπος μέ πρώτο
ίσως θυμα τό πολίτευμα τής χώρας. Γιατί εlναι τόσο
άπίθανα αύτά πού γίνονται τά τελευταία χρόνια στόν
τόπο μας πού θά μπορουσαν νά δδηγήσουν σέ κα
τάρρευση καί τήν ύγιέστερη δημοκρατία του κό
σμου.

Πρέπει νά σέ βεβαιώσω δτι μέ βασανίζει άφάντα

στα ή κατάστασις αύτή καί διότι δέν μπορώ νά βοη
θήσω άπό τή θέση πού βρίσκομαι καί διότι βλέπω νά
καταρρέη ένα μοναδικό έργο, τό δποίο φοβουμαι δτι
λίγοι συνεργάτες μου κατενόησαν, έάν κρίνω άπό τήν
σιγή μέ τήν δποίαν περιβάλλεται καί αύτό καί τό

δνομά μου. Καί αύτό εlναι περισσότερον άσυγχώρη
τον τώρα, πού ύπάρχει πλήρες τό μέτρον τής συγ
κρίσεως καί ή δικαίωσις εlναι άναμφισβήτητη».
'Η σύγκληση καί ο{ άποφάσεις πού πάρθηκαν
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στό Συμβούλιο του Στέμματος δέν περιόρισαν ούτε

Δέν έχω τά δεδομένα διά νά γνωρίζω έάν, πράγματι,

στό έλάχιστο τήν έντεινόμενη άνησυχία του Κ. Κα

λόγοι έθνικοί έπέβαλλον τήν ένέργειαν αύτήν του

ραμανλή γιά τήν έξέλιξη τής πολιτικής καταστάσε

βασιλέως. Γνωρίζω δμως δτι δ χειρισμός δ δποίος

ως στήν 'Ελλάδα. Σέ έπιστολή πρός τόν Κ. Τσάτσο,

έγένετο έν συνεχείrι, ύπήρξεν άξιοθρήνητος» 149 •

στίς

15

Σεπτεμβρίου, έπεσήμανε χαρακτηριστικά:

Παρεμφερείς, άλλά άναλυτικότερα άναπτυγμέ

«Τό γράμμα σου προδίδει τήν άγωνίαν καί τήν
σύγχυσιν πού έπιιφατοvν είς τάς

'Αθήνας. Πολύ

φοβούμαι δτι ή περιπέτεια αύτή, ή δποία δέν ε{ναι
παρά σύμπτωμα βαθυτέρας νόσου, θά παραταθή καί

δτι ή σωτηρία τbv τόπου θά έξαρτηθή άπό τό έάν θά
γίνη άντιληπτή έγκαίρως ή άλήθεια αύτή. Ό καρκί

νος δέν θεραπεύται μέ άσπιρίνες.
Καί τά μέν γενικά ε{ναι έργον Ιδικόν σας έφ

'

δσον έγώ οϋτε έπιθυμώ άλλά οϋτε καί δύναμαι νά τά
έπηρεάσω.

VΕχω δμως μέσα εiς τά γενικά καί έξ αlτίας αύτών
καί τά lδικά μου θέματα.

Al

τελευταίαι έξελίξεις έδικαίωσαν τήν πολιτι

κήν μου καί έδωσαν τήν εύκαιρίαv τής προβολής του

έργου μας διά τών συγκρίσεων. Άτυχώς συμβαίνει
τό άvτίθετον. '[Ξξ άφορμής τής έπικαιρότητος πού
άπέκτησεν τό έλληνικόν θέμα καί τών διαπραχθέν
των σφαλμάτων, διατυπώνονται έπικρίσεις κατά τής

λεγομένης Δεξιάς, ένα μέρος τών δποίων εΙσπράττω
καί δ ίδιος. 'Αλλά αύτό, δ πως άντιλαμβάνεσαι, ε{ναι
άδικο ν.
'Εσύ ε{σαι άπό τούς λίγους άνθρώπους πού μέ
γνώρισες καλά, δπως γνωρίζεις καί τό έργον μου, καί

θά ήδύνασο ώς φίλος καί πνευματικός άνθρωπος νά
συμβάλης εlς τήν άποκατάστασιν τής {στορικής

άληθείαρ> 147 •

16

Σεπτεμβρίου:

«Τό σύντομον γράμμα σου άποδίδει τήν άτμό

"

κρίση του 'Ιουλίου

1965

καί τήν άντιμετώπισή της,

σέ μεταγενέστερα ύπαγορευμένο σημείωμά του:

« 'Αφ ' ~ής άνεχώρησα άπό τήν 'Ελλάδα, άπέφυγα
ο{ανδήποτε άνάμειξίν μου εiς τήν πολιτικήν. Παρά

ταύτα έξηκολούθουν νά εύρίσκομαι εiς τό έπίκεν
τρον αύτής καί διότι ο{ όπαδοί μου δέν ήθελαν νά
δεχθούν ώς δριστικήν τήν άποχώρησίν μου άπό τήν

πολιτικήν άλλά πρό παντός γιατί ο{ άντίπαλοί μου

έξηκολούθησαν κaί ένέτειναν τάς έναντίον μου κα
θημερινάς σχεδόν έπιθέσεις των. Παρηκολούθουν

δμως τάς έν 'Ελλάδι έξελίξεις καί ένημερωνόμουν
συχνά άπό έπισκέψεις καί έπιστολές παλαιών συνερ
γατών μου, περιοριζόμενος νά κάνω συστάσεις διά
τήν συνοχήν καl τήν δραστηριοποίησιν του κόμμα

τος. "Ενας έξ αύτών μου άνήγγειλεν άπό τηλεφώνου
τήν παραίτησιν τής Κυβερνήσεως Παπανδρέου ώς εύ
τυχές γεγονός.

Tov

άπήντησα δiι δέν γνωρίζω άν

ε{ναι ε~τυχές ή άτυχές τό γεγονός. Καί δταν μέ ήρώ
τησεν διατί, του ε{πα δτι αύτό θά άποδειχθή άργότε

ρα καί θά έξaρτηθή άπό τό έάν ο{ έπιδιώξαντες τήν
άπομάκρυνσιν

του Παπανδρέου

άπό

τήν άρχήν

έχουν μελετήσει τά έπόμενα βήματα καί τάς συνε
πείας των. Μετά μίαν έβδομάδα μέ έζήτησε καί πάλιν
εlς t-ό τηλέφωνον διά νά μου πή δτι ε{χα δlκιο καί δτι

ο{ πάντες μπήκαν στήν περιπέτεια άπαρασκεύαστοι.

Μέ τό ϊδιο πνεuμα γράφει καί στόν Κ. Παπακων
σταντίνου, τήν έπομένη,

νες, ε{ναι οί σκέψεις πού διατύπωσε, μέ άφορμή τήν

Δέν γνωρίζω πώς κατανέμονται αl εύθύναι γιά τήν
κρίσιν του 'Ιουλίου καί τά προηγηθέντα αύτής, δε

δομένου δτι εύρισκόμην μακράν τής 'Ελλάδος. λο
γικώς δμως καταλήγω εlς τό συμπέρασμα, δτι ή εύθύ

σφαιραν πού έπικρατεί στήν 'Ελλάδα. VΕχω δυσκο

νη έβάρυνε τόν Παπανδρέου. Τό γεγονός δτι ή ύπό

λίαν νά παρακολουθήσω καί νά κατανοήσω τά έκεί

θεσις του ΑΣΠΙΔΑ κατηrrέλθη άπό στενούς του συ

συμβαίνοντα, δεδομένου δτι τά περισσότερα δέν

νεργάτας, δπως δ ύπουργός 'Εθνικής ·Αμύνης, δ

έξηγοvνται λογικώς. 'Εκείνο δμως τό δ ποίον κατα

ύπουργός τών · 'Εξωτερικών καί δ άρχηγός τών 'Ενό

νοώ ε{ναι δτι δλα αύτά δδηγοvν εlς καθολικήν άνυ

πλων Δυνάμεων έν Κύπρω, καθιστά άληθοφανή τήν

ποληψίαν θεσμούς καί πρόσωπα, άνυποληψίαν τήν

lστορίαν. Τό γεγονός έξάλλου δτι έγκατελείφθη άπό

δποίαν θά πληρώση δ τόπος καί έάν ξεπεράση τήν

τους κυριωτέρους ύπουργούς του, μεταξύ τών δποίων

κρίσιν Παπανδρέου» 148 •

δ άντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως καί δ πρόεδρος

Σέ άπάντηση, τέλος, μεταγενέστερου σχετικοί>
έρωτήματος τοu Σπ. Μαρκεζίνη

(1968),

δ Κ. Καρα

μανλής παρατήρησε:

τής Βουλής, σημαίνει ή δτι ε{χε καταστή πράγματι
έθνικiίJς έπικίνδυνος ή τουλάχιστον άνίκανος νά κυ
βερνήση. Ή έπιεικεστέρα έκδοχή ε{ναι δτι ύπήρξε

θύμα τής όξύτητος καί τής συγχύσεως πού ε{χεν άπε

«Τήν έπομένην τής άπομακρύνσεως του κ. Πα

ρισκέπτως δημιουργήσει δ ίδιος, δπως τό ε{χα προ

πανδρέου, μου τηλεφώνησε ένας φίλος μου διά νά μου

βλέψει άλλωστε καί στήν έπιστολήν πού ε{χα άπευθύ

άναγγείλη τό «εύτυχές>>, δπως μου εlπε, γεγονός. Του

νει πρ6ς τόν κ.Παπακωνσταντίνου τό 1964.

άπήντησα δτι δέν γνωρίζω έάν ε{ναι εύτυχές ή άτυ

'Αλλά, άνεξαρτήτως τών ούσιαστικών εύθυνών

χές. Καί δταν μέ ήρώτησε, δυσφορών, διατί, διότι -του

του Παπανδρέου, ο{ άτυχείς χειρισμοί τών άντιπά

άπήντησα- τούτο θά κριθή άπό τά έπόμενα βήματα.

λων του μετέβαλαν τήν πολιτική ν εiς έθνικήν κρίσιν.
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Ή ΕΚ, λόγω τών σφαλμάτων πού διέπραξε, εlχεν

ξε τήν χώραν έν κινδύνω διότι ό Τσιριμώκος εlχε

είσέλθέι ήδη εlς τό στάδων τijς καταρρεύσεως καί

άναλάβει τό ύπουργείον τών 'Εσωτερικών εlς τήv Κυ

ώς κόμμα καί ώς Κυβέρνησις. Θά ήδύνατο νά θεωρη

βέρνήσιν Παπανδρέου»ιsο.

θij ώς έκ τούτου σφάλμα ή άπομάκρυνσίς της άπό
τήν έξουσίαν, έάν δέν ύπijρχε ό κίνδυνος νά προβij

29

ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ

είς ένεργείας άνατρεπτικάς. 'Εάν όμως ήτο πράγματι
έθνικώς έπικίνδυνος, όπως ύπεστήριξαν ol άντίπαλοί
της, θά έπρεπε νά άντιμετωπισθij κατά τρόπον τολ

μηρόν καί ρεαλιστικόν. Θά έπρεπε δηλαδή, μεiά τήν
παραίτησιv τοv Παπανδρέου καί τή διάσπασιν τοv
κόμματός του, νά σχηματισθij μία δυναμική Κυβέρ

νηση, ή όποία θά δδηγοvσε τόν τόπο σ' έκλογές,

1965

' Η έφημερίδα «'Ημέρα» δημοσιεύει κύριο liρθρο
μέ τόν τίτλο: «'Όλοι οί δρόμοι δδηγοuν στόν Καρα
μανλή».
'Αφοu άναλύει τίς συνθήκες πού έπικράτησαν
στή χώρα μετά άπό δύομισυ χρόνια διακυβερνήσεως
τής ΕΚ, δ άρθρογράφος καταλήγει:

άφοv άπεκάλυπτε, μέ τήν μαρτυρίαν τών άποστατών,

«Εlναι ζοφερά ή εtκών τοu μέλλοντος. 'Αλλά θά άγω

τούς κινδύνους στούς δποίους έξέθετε τήν χώρα ή

νισθωμεν καί θά νικήσωμεν, άφοu διέλθωμεν άπό τήν δί

πολιτική τοv Παπανδρέου.

νην άλυσιδωτωνc κρίσεων. Θά φυτοζωήσουν καί θά πέσουν

'Ο όλος χειρισμός έγένετο κατά τρόπο τόσο άδέ

Κυβερνήσεις, θά σημειωθοuν άνακατατάξεις, άδιανόητοι

ξων άJστε νά δημωυργηθij ή έντύπωσις ότι δ Παπαν

εως χθές, . θά υπάρξουν λιποψυχίαι, αuτομολίαι καί ρευστά

δρέου εlναι θvμα σκευωρίας. Καί άφ' ής έδημωυργή
θη ή έντύπωσις αύτή, μετεστράφη ή ψυχολογία καί

τijς έλληνικijς καί τijς διεθνούς κοιvijς γνώμης.
'Ελησμονήθησαν τά σφάλματα καί ο{ άθλιότητές
του καί έκαλύφθησαν άπό τά σφάλματα τών άποστα
τών, μέ άποτέλεσμα νά άνακτήση δ Παπανδρέου τό

σχήματα, θά μdς άπειλήση ή άναρχία καί θά dποτολμήση

νά α{ματοκυλίση τόν τόπον άλλά ι'iς έλπίσωμεν δτι ή άστι
κή συνείδησις θά άφυπνισθη εστω καί μέ βαρύτατον τίμη
μα καί δτι τό άδάμαστον φρόνημα του λαοί) των πόλεων
καί τής υπαίθρου θά έπιβάλη τήν δημοκρατικήν θέλησίν
του είς τάς δυνάμεις τοu σκοταδισμοί) καί τής βίας.
' Αξιότιμος προσωπικότης τοu Κέντρου έτόνισε προ

λαϊκό του έρεισμα καί νά καταστήση μέ τήν έξαλλοσύ

χθές ε{ς τήν Βουλήν δτι τό λαϊκόν Μέτωπον υπό τόν Πα

νην του μοιραία τήν παρέμβασιν του στρατοί] καί

πανδρέου μdς όδηγεί ε{ς τήν πόλωσιν. Ή διαπίστωσις,

τήν κατάλυση τijς δημοκρατίας.

όρθή κατά βάσιν, δέν εΙVαι πλήρη ς .
Ή άλήθεια εlναι γραμμένη είς τήν καρδίαν δλων των

Καί δ μέν βασιλεύς φαίνεται νά ένήργησε μέ κα
λήν πίστιν, έφ' όσον δένε[χε λόγους νά συγκρουσθij
μέ τόν Παπανδρέου. Τόν έπεισαν προφανώς ότι δ

Παπανδρέου έπεδίωκε τήν κομματικοποίηση

τοv

στρατεύματος καί ότι διά τών παραχωρήσεών του
πρός τόν κομμουνισμόν έξέθετε είς κινδύνους τό
έθνος. 'Επηρεάσθη έπίσης δ βασιλεύς άπό τήν δι

άνησύχων

·Ελλήνων. Δέν δδηγούμεθα ε{ς κομματικήν

άλλ ' είς έθνικήν πόλωσιν. Καί ενας ήγέτης μόνον εχει τήν

δύνdμιν, τήν άξίαν, τό κuρος, νά δδηγήση τό έθνικόν
στρατόπεδον εiς τήν συντριβήν του νέου ΕΑΜ. " Ενας ήγέ

της μόνον ήμπορεί νά έμπνεύση , νά έπιβληθη καί νά πεί
ση. Καί νά άναλάβη, υπεράνω κομμάτων, τό βάρος τής
ιστορικής εuθύνης, ε{ς τό χείλος του κρημνοu, δταν δ λα τά

αβεβαίωσιν τών άποστατών ότι θά τούς ήκολούθει τό

πειράματα άποδειχθοuν άκαρπα καί δταν τόν καλέση ή

Ol άποστάται δμως ε[ναι

φωνή του λαοu: 'Όλοι ο{ δρόμοι δδηγοuν στόν Καραμαν

μεγαλύτερον τμijμα τijς ΕΚ.

άσυγχώρητοι καί διά τά άρχικά σφάλματα καί διά

λή».

τήν έν συνεχεία πολιτικήν των, ή όποία άντί νά

έξασθενij, ένίσχυε τόν Παπανδρέου. Μετά τήν παραί
τησιν τοv Παπανδρέου έγένοντο έπανειλημμέναι άπό

πειραι διά τόν σχηματισμόν Κυβερνήσεως έκ τών
άποστατών, διά τήν έπιτυχίαν τών όποίων κατεβάλ

λοντσ συνεχείς προσπάθεια ι άποσπάσεως καί άλλων
βουλευτών έκ τijς ΕΚ καί μάλιστα μέ μέσα πολιτικώς
καί ήθικώς άπαράδεκ:τα.
Χαρακτηριστικόν τijς συγχύσεως πού έπεκράτει
τότε, άλλά καί τών παθών πού δι ήγειρε ό Πανάνδρε
ου, ήτο τό γεγονός ότι δλόκληρος ή έθνική παράτα

ξις μέ έπικεφαλijς τό Στέμμα ύπεστήριξε ώς πρωθυ
πουργόν τόν Τσιριμώκον, λησμονούσα ότι ούτος
ύπijρξε έκ τών άρχηγών του ΕΑΜ καί τών πρωταγω
νιστών τijς τραγωδίας του έμφυλίου πολέμου. Διά νά
δοθij δέ πλήρης είκών τijς άσυναρτησίας πού έπεκρά

27
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1965

Σέ ραδιοφωνικό μήνυμα πρός τόν έλληνικό λαό,
δ πρωθυπουργός Στ. Στεφανόπουλος έκθέτει τό κυ

βερνητικό πρόγραμμα καί έξαίρει τήν άνάγκη γιά
τήν άποκατάσταση συνθηκών «ήμερου» καί «ήρε

μου» πολιτικοί) βίου· ή χώρα θά δδηγηθεί σέ έκλο
γές, άφοu προηγουμένως έπικρατήσει κλίμα δμαλό
τητας καί γαλήνης. Παράλληλα, έξαίρει τήν προσή
λωση των μελών τής Κυβερνήσεως, στήν δποία μετέ
χουν «όλα τά πρώτα στελέχη του Κέντρου πού πολέ
μησαν γιά τήν δημοκρατία», στίς άληθινές άρχές τής

παρατάξεως τής ΕΚ.
Σέ άπάντηση, δ άρχηγός τής ΕΚ, Γ. Παπανδρέου,
θά άντιτείνει, στή διάρκεια δημόσιας δμιλίας του:

τει κατά τήν έποχήν έκείνην, θά πρέπει νά μνημο

«Εlπεν δ πρόεδρος της σημερινής ψευδοκυβερνήσεως,

νευθij τό γεγονός ότι ή lδία έθνική παράταξις έκήρυ-

δ κ. Στεφανόπουλος, δτι θά γίνουν αί έκλογαί δταν έπέλθη

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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γαλήνη ... 'Αλλά ή όμαλότης δέν πρόκειται νά άποκατα

"Οσον άφορii τήν συζήτησιν έπί τών οικονομι

σταθή, έφ' δσον έξακολουθεί ή παραβίασις του πολιτεύ

κών εlς τήν Βουλήν, ή έντύπωσίς μου εlναι δτι δέν

ματος, έφ' δσον εuρίσκεται είς τήν άρχήν Κυβέρνησις, τήν

άπέδωσεν τό άναμενόμενον άποτέλεσμα. 'Εκτός έάν

όποίαν άποδοκιμάζει ή μεγίστη πλειοψηφία του λαου ...

δ τύπος δέν άπέδωσεν καλώς τήν συζήτησιν. Εlναι

'Ανωμαλίαν άποτελεί αύτή ή uπαρξις τής Κυβερνήσεως.

... ~Οταν

αuτη Παρέλθη, συμπαρέρχεται ή άνωμαλία» 151 •

τόση ή διαφορά μεταξύ τών δύο περιόδων ώστε νά
άγανακτij κανείς διότι παρίσταται άνάγΚη νά γίνεται

'Η εντονη άντιπαράθεση μεταξύ τής Κυβερνή

συζήτησις διά νά άποδειχθij ή διαφορά αύτή. Νομίζω

σεως καί του κόμματος τής ΕΚ θά έξακολουθήσει νά

δτι μπορεί νά χρησιμοποιηθij ή εύκ(Χφία τijς συζητή

τροφοδοτεί καί στο . έπίπεδο τής κοινής γνώμης άντι

σεως τών φορολογικών νομοσχεδίων, διά νά γίνη

δράσεις άσυνήθιστης όξύτητας. 'Ήδη, στήν εύρύτε

δ, τι δέν έγέvετο κατά τήν πρόσφατον συζήτησιν.

ρη διάρκεια τών Πενήντα ήμερών τής κυβερνητικής

Θά θέσω ύπ' όψιν σου μερικάς προχείρους σκέ

κρίσεως, εΙχαν όργανωθεί, καθημερινά σχεδόν, συγ

ψεις διά τήν περίπτωσιν πού θά λάβης μέρος εlς τήν

κεντρώσεις διαμαρτυρίας μέ τήν προσφυγή σ.έ άκραί

συζήτησιν:

ες όχλοκρατικές έκδηλώσεις. Στή νέα περίοδο πού
θά έγκαινιαστεί μετά τήν παροχή ψήφου έμπιστοσύ
νης στήν Κυβέρνηση Στεφανοπούλου, παράλληλα μέ

τήν εντονη άντιπαράθεση τΌυ Γ. Παπανδρέου σέ πο
λιτικό έπίπεδο -τό «νέο' Ανένδοτο' Αγώνα», δέν θά

έκλείψει έξολοκλήρου καί τό φαινόμενο τών κινη
τοποιήσεων άπό πολιτικούς καί συνδικαλιστικούς
φορείς.

8

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

α. "Οπως σοv εlπα καί άλλοτε, τήν aνοιξιν τοv

1963 διεξήχθη

συζήτησις εlς τήν Βουλή ν έπί τijς οi

κονομικijς πολιτικής τijς Κυβερνήσεώς μας μέ δμι

λητάς τούς Παπανδρέου-Μαvρον-Μητσοτάκην. Μέ
έπέκριναν διά τό ύψος του προϋπολογισμού, διά τάς
στρατιωτικάς δαπάνας, διά τήν ξένην βοήθειαν διά
τήν άμεσο ν φορολογία ν, διά τήν μετανάστευσιν κλπ.
'Εάν κάνης μίαν σύγκρισιν έκείνων πού εlπαν τότε

μέ αύτά πού έπραξαν, θά άποδεlξης δτι ένσυνειδήτως

1965

δημαγωγοvσaν καί έξηπάτουν τόν λαόν.

'Ο πρωθυπουργός, Στ. Στεφανόπουλος, έξαγγέλ

β. Θά πρέπει νά τονισθij έπιμόνως δτι ή αι)ξησις

λει τήν ϊδ),υση νέου κόμματος, του «Φιλελευθέρου

του έθνικοv εiσοδήματος κατά τό/964-65 τήν δποίαν

Δημοκρατικου Κέντρου» (ΦΙΔΗΚ), μέ σκοπό τήν

έπικαλοvνται, εlναι

άποτροπή τής πδλώσεως, τόν κατευνασμό τών παθών

άποτέλεσμα

του

έργου

τijς

'Οκταετίας, δεδομένου δτι αύτοί ούδέν έργον προσέ

καί τήν άποκατάσταση τής ψυχικής ένότητος του

θεσαν δυνάμενον νά συμβάλη εlς τήν αι)ξησιν του

λαου. Τό ίδεολογικό στίγμα του νέου σχηματισμου,

εlσοδήματος. Εlναι γνωστόν δηλαδή δτι τά έργα τά

τείνει νά έντοπιστεί άπό τούς ίδρυτές του στο χαρα

όποία έγένοντο, άρχίζουν τήν άπόδοσίν τους μετά

κτηρισμό του «<ός πραγματικου Κέντρου» καί ώς

4-5 χρόνιω>.

«πραγματικά δημοκρατικου».

Καί δ Κ. Καραμανλής κατέληξε στό γενικότερο

Στή νέα κίνη'ση θά προσχωρήσει τό σύνολο σχε
δόν τών άποσχισμένων μελών τής ΕΚ

-44

βουλευτές,

συμπέρασμα:

οί δποίοι καί θά έκλέξουν ώς πρόεδρο, διά βοής, τό
Στ. Στεφανόπουλο.
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1965

Μέ πρωτοβουλία του όπουργου Συντονισμου, Κ.
Μητσοτάκη, διεξάγεται στή Βουλή εύρεία συζήτηση
πάνω στό οίκονομικό πρόβλημα τής χώρας.
Στή διάρκεια τής σχετικής συζητήσεως θά μετά
σχει, ώς κύριος άγορητής έκ μέρους τής ΕΚ, δ 'Αν

δρέας Παπανδρέου, ένώ τίς άπόψεις τής ΕΡΕ, έκτός
άπό τόν άρχηγό του κόμματος, Π. Κανελλόπουλο, θά
έκθέσουν, άναλυτικά, δ Π. Παπαληγούρας καί δ 'Α.
Πρωτοπαπαδάκης.

«Διά τήν γενική ν κατάστασιν εlμαι μiiλ4.ον άπαι

σιόδοξος. Καί τούτο διότι, άπό δ, τι άντιλαμβάνομαι,
κανείς δέν έχει προσδιορίσει τόν τρόπον του τερμα
τισμού τijς παρούσης κρίσεως. 'Αντιθέτως φοβούμαι
δτι δλοι έκείνοι οί δ ποίοι ε{ναι έντεταλμένοι νά βοη
θήσουν τόν τόπον νά βγij άπό τό άδιέξοδον, τό κα

θιστούν όξύτερον διότι δ καθένας προσπαθεί νά έπω
φεληθij τijς έπικρατούσης συγχύσεως.
wοταν προσπαθώ μέ τά σημερινά δεδομένα νά δια

γράψω τό μέλλον τοv τόπου, δέν εύρίσκω πώς θά
ήμποροvσε νά έπιβιώση τό έλεύθερον πολίτευμα τijς
χώρας»ιs2.

Μέ άφορμή τή σχετική συζήτηση, δ Κ. Καρα
μανλής, σέ έπιστολή στόν Κ. Παπακωνσταντίνου,
θά όπογραμμίσει:

4

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1966

'Η δέκατη έπέτειος άπό τήν ίδρυση τής ΕΡΕ δί

«'Αγαπητέ Κώστα,

νει στόν άρχηγό καί τά στελέχη τής παρατάξεως τήν

Σοv στέλνω τίς καλλίτερες εύχές μου διά τόν και

εύκαιρία νά έξάρουν τή σημασία τής ίδρύσεως του

νούργιο χρόνο.·

κόμματος, νά άξιολογήσουν τή συμβολή του στήν

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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'Ο Γ. Παπανδρέου θά άναλάβει έντονο άyώνα κατά τής Κυβερνήσεως Στεφανοπούλου.
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πολιτική, κοινωνική καί οικονομική άνάπτυξη τής

τίσει τόν Έλληνικόν Συναγερμόν (πλήν μιάς όμάδος, ή

'Ελλάδος καί νά άποτιμήσουν τό εργο καί τήν προ

όποία ε{χεν άποσπασθή πρό του θανάτου του στρατάρχου),

σωπικότητα του ίδρυτή της.

άλλά καί νά προσελκύση άμέσως

'Ο άρχηγός του κόμματος, Π. Κανελλόπουλος,
εκαμε τίς άκόλουθες δηλώσεις:

ij

σύν των χρόνφ περισ

σότερα στοιχεία καί άπό τούς Φιλελευθέρους καί άπό τούς
Λαϊκούς ώς καί άδέσμευτα στοιχεία άνήκοντα εlς τάς νέας

γενεάς. Εlχε μάλιστα ενα πρόσθετον σημαντικόν διά τήν
δημοκρατίαν καί τό εθνος άποtέλεσμα ή ίδρυσις τής

«Πρό δέκα άκριβ&ς έτ&ν

1956-

-

τήν 4ην 'Ιανουαρίου του

έσημειώθη ή ιδρυτική πράξις τής 'Εθνικής Ριζο

σπαστικής 'Ενώσεως.

•Η

πράξις αύτή προήλθεν άπό τήν

ΕΡΕ. Ύπεχρέωσε- άτυχ&ς, όχι άμέσως, άλλ' εστω καί
κάπως άργά, δηλαδή κατά τάς παραμονάς των έκλογ&ν του
τάς έθνικάς λαϊκάς δυνάμεις πού άπετέλουν, δπως

1961 -

σκέψιν καί τήν άπόφασιν ένός άνδρός, του Κωνσταντίνου

τό άπαιτεί ή δημοκρατία, τόν άντίλογον πρός τήν ΕΡΕ, νά

Καραμανλή.

συνενωθοuν καί νά άπαρτίσουν τήν ~Ενωσιν του Κέντρου.

Διατί ιδρύθη ή ΕΡΕ; τί προϋπήρχε; 'Επί τίνων δυνά
μεων έβασίσθη καί ποίας νέας δυνάμεις προσείλκυσε;
·Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ήτο ijδη πρωθυπουργός
άπό του 'Οκτωβρίου του

1955

καί εΙχε τήν δεδηλωμένην

'Εάν, έξ αίτίας τG:ιν δραματικών σφαλμάτων τής ήγεσίας
της, ή ~Ενωσις αύτή διεσπάσθη καί μόλις εν ετος καί τέσ
σαρας μήνας μετά πρωτοφανή έκλογικήν νίκην, είς τοuτο
δέν επταισε βεβαίως ή ΕΡΕ.

έμπιστοσύνην τής μεγάλης πλειοψηφίας τής Βουλής, ή

όποία ε{χε προέλθει άπό τάς έκλογάς του

·Η ΕΡΕ, κατά τήν δεκαετίαν πού συμπληροuται σήμε

ΕΙχε τήν

ρον, ύπήρξε μέγα παράδειγμα. Παράδειγμα, δταν έπί όκτώ

έμπιστοσύνην του Έλληνικοu Συναγερμοu, τόν όποίον

ετη εύρίσκετο είς τήν έξουσίαν, παράδειγμα καί έκτός τής

ίδρυσε καί ώδήγησεν εlς έκλογικόν θρίαμβον ό 'Αλέξαν

έξουσίας.

δρος Παπάγος. Ή πράξις του στρατάρχου ύπήρξε μεγάλη

κατηύθυνεν ό Κωνσταντίνος Καραμανλής καί πού, άπαρτι

ύπηρεσία πρός τό εθνος . Εiς ώραν κατά τήν όποίαν αι

ζόμεναι άπό εντιμα, πεπειραμένα καί δραστήρια στελέχη,

προηγηθείσαι θυσίαι του λαου καί δοκιμασίαι του εθνους

ώφειλον τήν ικανότητα άποδόσεως εργου καί ε{ς τήν άνι

1952.

Ai

Κυβερνήσεις τής ΕΡΕ

-

Κυβερνήσεις πού

ή το δυνατόν νά καταδειχθοuν μάταια ι μέ τήν σημειωθείσαν

διοτελή συμπαράστασιν δλων έκάστοτε των βουλευτών

άπό

του κόμματος

1950

διαίρεσιν καί άποσύνθεσιν των πολιτικών δυνά

μεων τής χώρας, ό άρχιστράτηγος του

καί του

-

κατώρθωσαν νά άναμορφώσουν τήν χώ

1949

ραν. Σήμερον, μετά τήν λαίλαπα πού έσήμανε διά τήν οl

άνέλαβε τήν ιστορικήν εύθύνην νά άντιταχθή είς τό ρεuμα

κονομίαν, τήν ήθικήν τάξιν καί τήν άσφάλειαν του τόπου

τής άποσυνθέσεως καί νά συνενώση ύπό τήν ήγεσίαν του

έπί εν καί ήμισυ περίπου ετος διακυβερνήσεως τής χώρας

πρόσωπα καί λαϊκάς δυνάμεις διαφόρων κομματικών προ

ύπό τής

ελεύσεων, πού, έάν δέν συνηνοuντο, θά άπετέλουν άρνητι

άνάγλυφος είς τά μάτια δλων τ&ν καλοπίστων ·Ελλήνων

κά στοιχεία τής έθνικής μας ζωής. ~ Αρνησιν τής δημο

πολιτών, άκόμη καί έκείνων πού εΙχον κουρασθή άπό τάς

κρατίας ι'iμεσον άποτελεί τό μονοκομματικόν κράτος, τό

άπαιτήσεις τής μεγάλης άνορθωτικής προσπαθείας τής

φασιστικόν

όκταετίας τής ΕΡΕ

ij

1940-41

κομμουνιστικόν, άλλά πρός τήν διάλυσιν

τής Δημοκρατίας

-

καί του εθνους

-

όδηγεί έμμέσως

καί ό ύπερβολικός πολυκομματισμός.

• Ενώσεως ' Κέντρου,

ij

ή άλήθεια αύτή προβάλλει

εΙχον παρασυρθή άπό τά εϋηχα δη

μαγωγικά συνθήματα του άρχηγοu τής ·Ενώσεως του Κέν
τρου. 'Εάν ύπάρχη άκόμη, παρά τήν άφροσύνην καί τάς

~Ας ένθυμηθ&μεν, λοιπόν, σήμερον καί τήν μεγάλην

σπα τάλας τής Κυβερνήσεως του άρχηγοu τής ΕΚ ώργανω

πράξιν του 'Αλεξάνδρου Παπάγου, εlς τό προσκλητήριον

μένη δημοσία καί έθνική οΙκονομία καί έάν εΙναι βέβαιον

του όποίου άνταπεκρίθησαν τό μέγιστον τμήμα του παλιου

(sic),

Λαϊκοu Κόμματος, πολύτιμον τμήμα του παλαιοu κόμμα

άπό τάς Κυβερνήσεις τής ΕΡΕ. 'Εάν δέν κατώρθωσαν

τος των Φιλελευθέρων καί μικρότερα κόμματα, τά όποία

καί δέν θά κατορθώσουν- αι άθεμίτως διασταυρωθείσαι

εΙ χ αν γεννηθή μετά τό

Συνα

δυνάμεις πολλών όπαδ&ν καί τινων μάλιστα στελεχών του

γερμόν δέν θά ή το δυνατόν νά ύπάρξη καί ή ΕΡΕ. 'Η ιστο

άρχηγοu τής ΕΚ καί του κομμουνισμοί) νά κλονίσουν σο

1935.

Χωρίς τόν,

• Ελληνικόν

τοuτο όφείλεται είς τά γερά θεμέλια πού έτέθησαν

-

ρική δικαιοσύνη άπαιτεί τήν άναγνώρισιν αύτήν. 'Αλλ'

βαρώς τήν δημοκρατίαν καί τό εθνος, τοuτο όφείλεται

όφείλομεν, έπίσης, νά άναγνωρίσωμεν δτι, έάν δέν έλάμ

είς τόν αύστηρ&ς διαφυλαχθέντα έπί των Κυβερνήσεων τής

βανεν ό Κωνσταντίνος Καραμανλής τήν πρωτοβουλίαν νά

ΕΡΕ έθνικόν ύπερκομματικόν χαρακτήρα τ&ν ένόπλων δυ

tδρύση τήν ΕΡΕ, ό 'Ελληνικός Συναγερμός, μετά τόν θάνα

νάμεων καί σωμάτων άσφαλείας ώς καί εlς τό εντονον είς

τον , τοu ιδρυτου του, · δέν θά ήτο δυνατόν νά έπιζήση ώς

εύρείας λαϊκίiς μάζας αίσθημα δημοκρατικής έθνικοφροσύ

ένιαία πολιτική δύναμις καί νά άποδώση ύπέρ του εθνους

νης

καί τής δημοκρατίας δ, τι ό ιδρυτής του εΙ χ εν έπιδιώξει. 'Ο

βαια άπό τήν σκληράν δοκιμασίαν του Δεκεμβρίου του

ij

έθνικόφρονος δημοκρατικότητος, πού προέκυψε βέ

·Ελληνικός Συναγερμός ή το ενωσις προσώπων καί συνα

1944καί του συμμοριτοπολέμου άλλά πού θά εΙχε χαλαρω

σπισμός λαϊκών δυνάμεων άλλά δέν εΙχε κατορθώσει νά

θή, έάν όέv έκυβέρνα έπί όκταετίαν ή ΕΡΕ. Καί έάν διατη

γίνη ένιαίος κομματικός όργανισμός, πού θά ήδύνατο νά

ρήται εν τινι μέτρω

διεκδικήση διάρκειαν ζωής καί διεύρυνσιν.

πράξις τής

τής προσβολής των άρχων τής φυσικής ιεραρχίας, τής

•Η

-

παρά τά πλήγματα πού ύπέστη διά

τήν όποίαν ό Κωνσταντίνος

έπιδρομής των πολυαρίθμων «συμβούλων» καί του πρωτο

Καραμανλής, παραιτηθείς του κεκτημένου δικαιώματος

φανους, κατά χιλιάδας, ρουσφετολογικ& δικαίω, διορι

μιάς άσφαλοuς διετους πρωθυ~ουργίας, εθεσεν άμέσως ύπό

σμοί) εύνοουμένων καί άντιστοίχου παραμερισμοί) τ&ν

τήν κρίσιν του έλληνικου λαου, ε{χεν ώς άποτέλεσμα δχι

άξίων

μόνον νά διατηρηθή, μεταβαλλομένη εlς βάσιν πράγματι

των παραλλήλων όργανισμ&ν, τοuτο όφείλεται έπίσης ε{ς

ένιαίου κόμματο_ς, ή ένότης των δυνάμεων πού εΙχον άπαρ-

τό γεγονός δτι, κατά τήν όκταετίαν των Κυβερνήσεων τής

4ης 'Ιανουαρίου του

1956,

-

ή ήθική τάξις είς τήν διοίκησιν του Κράτους καί
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ΕΡΕ, εlχε συστηματικώς καί μέχρις ύπερβολής άποστρα

Κ. Καραμανλή. Ό πρώτος, i.διαίτερα, τόνισε δτι δ

κισθή ή κομματική ρουσφετολογία, τουλάχιστον παντοϋ

ίδρυτής τής ΕΡΕ:

δπου τό μάτι τοϋ Καραμανλfj η έκείνων έκτων συνεργατών

«' Εκυβέρνησε

του, οί δποίοι συμμεριζόμεθα πλήρως τήν άντιφαυλοκρα

μέ ύπερηφάνειαν πραγματικοϋ ήγέτου.

τικήν στάσι ν, ήτο δυνατόν νά φθάση. Δέν ~χω τό δικαίωμα

'Ελησμόνησε τήν κομματικήν του προέλευσιν καί ~γινε δ

νά άποδώσω εiς τήν ΕΡΕ καί τήν ύγιd άντίδρασιν τής Δι

ζηλωτής τής έθνικής συνενώσεως. Έθέρμανε οίανδήποτε

καιοσύνης είς τήν προσπάθειαν τής Κυβερνήσεως τοϋ

προσωπικήν ίκανότητα καί άξίαν, δπου ένόμισε δτι τήν

Κέντρου δπως κάμψη τήν ήθικήν άντοχήν της

άνεϋρε, καί ύπέκαυσε τόν ζήλον δλων έκείνων, ο{ δποίοι

(sic).

'Η

άντίδρασις αύτή όφείλεται είς μακράν παράδοσιν, τήν

έθεωροϋντο ώς παρασκευασμένοι διά νά έπωμισθοϋν εύθύ

δποίαν α{ Κυβερνήσεις τής ΕΡΕ, κατά τά όκτώ ~τη τής

νας εtς τήν κρατικήν μηχανήν».

· πολιτείας των, άπλiί>ς έσεβάσθησαν καί ένίσχυσαν άποφεύ

'Ο Κ. Τσάτσος, μέ άναφορά στή συκοφαντική

γουσαι οιασδήποτε μορφής έπέμβασιν.
Παράδειγμα μέγα άποτελεί ή ΕΡΕ καί έκτός τής έξου

σίας. Ποίον άλλο κόμμα θά κατώρθωνε, μετά δύο έκλογι

εκστρατεία πού ε{χε έξαπολυθεί κατά τοϋ ίδρυτή τοϋ
κόμματος, δέν παρέλειψε άκόμη νά ύπογραμμίσει:

κάς ήττας, νά διατηρήση τήν ένότητα καί τήν ήθικήν έπι
βολήν πού χαρακτηρίζει ήμdς; 'Η 'Ένωσις τοϋ Κέντρου,
θριαμβεύσασα

έκλογικiί>ς ,

έκλονίσθη

καί

διεσπάσθη .

'Εμείς, ήττηθέντες έκλογικiί>ς, έκαλλιεργήσαμεν άκόμη έν

τονώτερον τό αίσθημα τής ένότητος, άνασυνετάξαμεν τάς
δυνάμεις μας καί έπιβαλλόμεθα σήμερον εtς τήν Βουλήν

«'Ηγωνίσθη νά έπιβάλη αύτό τό άνώτερον ήθος διά τής
πειθοϋς καί τοϋ παραδείγματος . Προσεπάθησε νά έπιβάλη
μίαν χρηστήν καί δημιουργικήν διοίκησιν ... WΗλεγχε μέ
αύστηρότητα πdσαν σπατάλην. Αίσθημα εύθύνης καί σο

βαρότητος διέπνεε πάντοτε τάς Κυβερνήσεις τοω> 1 53.

καί τήν κοινήν γνώμην ώς τό κατ' έξοχήν ένιαίον καί

ήθικiί>ς ίσχυρότερον κόμμα τής χώρας. Χωρίς τήν ΕΡΕ καί
κυρίως χωρίς τό ύψηλόν πατριωτικόν καί δημοκρατικόν

Μέ τήν ίδια ευκαιρία, δ Π. Παπαληγούρας δημο
σίευσε άρθρο μέ τόν τίτλο «Τά εργα μας καί οί λόγοι

ήθος αύτής, δέν θά ύπήρχε σήμερον δμαλός πολιτικός βί

των», δπου καί επισημαίνονταν οί κύριες παράμετροι

ος.

Αν καί ήττήθημεν έκλογικiί>ς, είμεθα δ κύριος παρά

τοϋ φαινομένου τής εντυπωσιακής ο{κονομικής άνα

γων στηρίξεως τής σημερινής Κυβεpνήσεως, χωρίς νά μετέ

πτύξεως τής 'Ελλάδος στή διάρκεια τής διακυβερνή

w

•Αποδεικνύομεν

σεως τής χώρας άπό τόν Κ. Καραμανλή καί οί παρά

-κq.ί αύτό άκριβiί>ς μετέτρεψεν έντός όλίγων μηνών τήν

γοντες πού ετειναν ijδη νά ύπονομεύσουν τό σημαντι

έκλογικήν ήτταν μας είς ήθικόν θρίαμβον

κό αυτό εργο:

χω μεν κάν των άγαθiί>ν τής έξουσίας.

-

δτι μdς ένδι

αφέρει ή γαλήνη καί τό καλόν τοϋ τόπου περισσότερον
άπό τό κόμμα. Δι' αύτό είμεθα βέβαιοι δτι, δταν ~λθη

,y··

«'Η σημασία καί εκτασις τοϋ ~ργου τής όκταετίας Κα

rορα των έκλογiί>ν, θά μdς έμπιστευθή πάλιν δ έλληνικός

ραμανλή προκύπτουν άνάγλυφοι άπό δύο συγκρίσεις. Σύγ

λαός τήν διακυβέρνησιν τής χώρας. Έδώσαμεν έπιτυχείς

κρισις πρώτη : μεταξύ τής 'Ελλάδος τοϋ

έξετάσεις, καί εύρισκόμενοι εiς τήν έξουσίαν καί μακράν

λάδος τοϋ

τής έξουσίας. Ποίον άλλο κόμμα ήμπορεί νά παραβληθή

τοϋ

μαζί μας;
w

1963 καί
1955,

Τό

Ας μοϋ συγχωρήση δ έλληνικός λαός τάς ύπερηφά

1963.

καί τής 'Ελ

1955

Σύγκρισις δευτέρα: μεταξύ τής 'Ελλάδος

τής 'Ελλάδος τής σημερινής.
δλαι σχεδόν α{ δυτικοευρωπαϊκαί χiί>ραι

-

άφοϋ εΙχον ijδη πρό πολλοϋ διανύσει τό στάδιον τής «άνα

νους αύτάς φράσεις. Δέν άναφέρονται κατά κύριον λόγον

συγκροτήσεως» έκ των ζημιών τοϋ πολέμου

είς έμέ καί τούς βουλευτάς τής ΕΡΕ. 'Αναφέρονται είς τήν

ρουν μέ γοργόν ρυθμόν είς τήν κατάκτησιν πρωτοφανών

μεγάλην έκείνην λαϊκήν παράταξιν, ή δποία δίδει είς έμέ

έπιπέδων οiκονομικής άκμής καί εύημερίας. 'Αντιθέτως ή

έπροχώ

-

καί τούς συνεργάτας μου τήν ήθικήν δύναμιν νά είμεθα

'Ελλάς, παρά τήν άνορθωτικήν προσπάθειαν του~ στρα

οlοι είμεθα καί νά δρiί>μεν καθ' δν τρόπον 'δ'ρ~μεν ... Καί

τάρχου Παπάγου

άναφέρονται, έπίσης, είς έκείνον, δ δποίος ϊδρυσε τήν ΕΡΕ

τοϋ μετέπειτα ίδρυτοϋ τής ΕΡΕ, ώς ύπουργοu, ~ότε των

καί έθεμελίωσεν αύτήν έπί όκταετίαν, ώς άρχηγός της, είς

Δημοσίων WΕργων, ύπήρξεν άποφασιστική

τήν

θεμελιώσας

άκόμη κατορθώσει ν ' άποκολληθή άπό τό γνώριμον τέλμα

ψυχήν

μεγάλου

τμήματος

τοϋ

λαοϋ,

-

εtς τήν δποίαν ή προσωπική συμβολή

-

δέν εΙχεν

ταυτοχρόνως ώς πρωθυπουργός τό μέλλον τής χώρας έπί

τής ύποαναπτύξεως. Τήν νομισματικήν άναπροσαρμογήν

γής στερεάς . Κατά τήν σημε ρινήν έπέτειον όφείλω νά άπο

τοϋ

τίσω φόρον τιμής πρός τόν Κωνσταντίνον Καραμανλήν

σμός. Καί τό οiκονομικόν μέλλον τής χώρας έφαίνετο

1953

ήπείλει δ έλλειμματικός τακτικός προϋπολογι

καί πρός τήν μεγάλην λαϊκήν παράταξιν, ή δποία, άκολου

σκοτεινό, λόγω τοϋ χαμηλοϋ έπιπέδου καί τής κακής ποιο

θήσασα αύτόν, κατέστησε δυνατόν τό δημιουργικόν ~ργον

τικής συνθέσεως των επενδύσεων καί των άποταμιεύσεων.

τής κυβερνητικής όκταετίας του καί, άνασυγκροτουμένη

Έζούσαμεν είς ενα καθεστώς άσταθείας καί προσωρινό

σήμερον εiς τήν προτέραν της δύναμιν, θά καταστήση γρή

τητος, έντός των πλαισίων τοϋ δποίου ήτο άδύνατος ή χά

γορα δυνατήν τήν έγκαινίασιν μιdς νέας μακρdς περιόδου

ραξις συνεποϋς καί μακρdς άποδόσεως πολιτικής. 'Εάν ή

γαλήνης καί δημιουργίας».

κατάστασις παρετείνετο , θά έπανελαμβάνετο έκείνο, τό

Μέ τήν ευκαιρία τοϋ έορτασμοϋ τής δεκαετίας
άπό τήν ϊδρυση τοϋ κόμματος μίλησαν καί οί Κ . Πα

δποίον παγίως ήμπόδ~σε τήν νεωτέ ραν ·Ελλάδα ν' άνελι
χθή είς ύψηλότε ρα έπίπεδα άναπτύξεως: θά έπανε βυθιζό
μεθα εiς τόν πληθωρισμόν καί έπόμενως είς τήν οίκονομι

πακωνσταντίνου καί Κ. Τσάτσος, οί δποίοι άναφέρ

κήν στασιμότητα, καθ ' ήν rοραν αί ijδη άνεπτυγμέναι χiί>

θηκαν εκτενώς στό ρόλο καί τήν προσωπικότητα τοϋ

ραι έπραγματοποίουν ίλιyγιώδη βήματα προόδου .
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'Αλλ· ίδού τί παρέλαβε τό

1955 καί τί παρέδωσεν τό 1963,

Τό κατά κεφαλήν εθνικόν είσόδημα, άπό
τό

1955,

μου μικροτέρας του

16%.

Έβελτιώθη κατ' αότόν τόν τρό

πον οόσιωδώς ή συμμετοχή του εργατικοί) είσοδήματος

δ Καραμανλής:

φθάνει είς

415

δολλάρια τό

δολλάρια

231

1963.

εις τό εθνικόν εισόδημα .
Ύπό τάς συνθήκας αότάς, κατά τά τελευταία ετη τής

Έσημειώθη

6,3%

όκταετίας, ή ' Ελλάς προεβάλλετο ύπό δλων τών διεθνών

περίπου είς σταθεράς τιμάς. Καμμία άλλη χώρα, είτε ύπό

όργανισμών ώς τό μοναδικόν παράδειγμα χώρας γοργώς

άνάπτυξιν είτε καί άνεπτυγμένη, δέν επραγματοποίησε,

άναπτυσσομένης, ύπό δημοκρατικόν καθεστώς καί μέσα

κατά τήν άντίστοιχον περίοδον, ύψηλότερον ρυθμόν άνα

εις τά πλαίσια άδιαταράκτου νομισματικής σταθερότητας.

μέση έτησία αuξησις του εθνικοί) είσοδήματος κατά

πτύξεως .

u

Αί επενδύσεις, άπό
νουν είς

9 δισεκατομμύρια δρχ. τό 1955, φθά
25 δισεκατομμύρια δρχ. περίπου τό 1963. Καί τό

σπουδαιότερον: ή χώρα εφοδιάζεται, επί τέλους , μέ μίαν

Αν δέν εσημειοuντο αί άπό του 'Ιουνίου

τών εκλογών τής 16ης Φεβρουαρίου

1963 μέχρι καί
1964 σημειωθείσαι

πολιτικαί έξελίξεις, άν ή χώρα ήκολούθει τήν άνοδικήν
τροχιάν τήν δποίαν εχάραξαν αί Κυβερνήσεις τής ΕΡΕ, ή

βασικήν οίκονομικήν ύποδομήν, διά τών εκτελεσθέντων

'Ελλάς, μέσα εις όλίγα ετη, θά ενετάσσετο αότομάτως είς

είς τούς τομείς τών συγκοινωνιών, της εγγείου βελτιώσεως

τήν κατηγορίαν τών άνεπτυγμένων χωρών καί τά πραγμα

καί τοu εξηλεκτρισμοu εργων . ' Η 'Ελλάς άποκτii πανελλή

τικά είσοδήματα τών ·Ελλήνων εργαζομένων- τών άγρο

νιον ήλεκτρικόν σύστημα ~αί ενιαίαν τιμήν ρεύματος,

τών, τών εργατών, τών ύπαλλήλων, τών μικρών καί μεσαί

κόστος του συνήθους ρεύματος οίκιακi'jς χρήσεως είς τήν

ταχέως, πρός τ' άντίστοιχα εισοδήματα τών εόρωπαίων

επαρχίαν, άπό

συναδέλφων των.

κατά τά πρότυπα τi'jς Μ. Βρέ'τανίας καί τής Γαλλίας. Τό
4-9

δρχ . τό

άπό τών μέσων του

1955, ύποβιβάζεται

εις

1,90 ήδη

ων επαγγελματιών

Διερωτώμαι άν

1956.

Θεαματική ε{ναι καί ή άνοδος τής τραπεζικής άποταμι

θά εξισοuντο, προοδευτικώς άλλά

-

-

ϋστερα άπό τήν τελευταίαν συζήτη

σιν εν τij Βουλij περί τής οίκονομικi'jς καταστάσεως

-

3 δισεκατομμύρια τό 1955, φθά
νουν είς 3Ό,6 δισεκατομμύρια τό 1963 καί- άκόμη χαρα
κτηριστικώτερα - αί ταμιευτηριακαί καταθέσεις, άπό 0,5
δισεκατομμύρια , άνέρχονται είς 19,8 δισεκατομμύρια άν

ε{ ναι άνάγκη νά προβώ καί εις τήν δευτέραν σύγκρισιν, νά

τιστοίχως. Καθίσταται κατ' αότόν τόν τρόπον δυνατή ή

ναι συνωμολογημένη άπό δλα τά κόμματα καί επιβεβαιοu

άνετός καί δι· εφθηνοu χρήματος χρηματοδότησις τής οί

ται, κατά τραγικόν τρόπον, διά τi'jς ύποβολi'jς του τελευ

κονομίας, ή όποία άπό

ταίου φορολογικοί) νομοσχεδίου. Θά παραθέσω, εντούτοις,

εύσεως. Αί καταθέσεις, άπό

νει εις

δισεκατομμύρια τό

I 1,5

45,2 δισεκατομμύρια

τό

·Η σημειωθείσα πρόοδος

-

1955,

φθά

-

παρέδωσεν είς τούς εκ τών κόλπων της «άποστάτας» καί
διαδόχους. ' Η κρισιμότης τi'jς σημερινής καταστάσεως εΙ

μερικά ελάχιστα στοιχεία, άποδεικτικά του σημερινοί)

1963.
χάρις εις τήν άκολουθη 

θείσαν συνετήν πιστωτικήν καί δημοσιονομικήν πολιtι
κήν

παραβάλω δηλαδή τό τί εκληρονόμησεν ή ΕΚ πρός τό τί

έπετεύχθη έντός τών πλαισίων άπολύτου νομισμα

καταντήματος.
'Η τελευταία Κυβέρνησις Καραμανλή παρέδωσε συ

ναλλαγματικόν άπόθεμα

378

εκατομμυρίων δολλαρίων,

τικής στάθερότητος, επί τής δποίας καί εθεμελιώθη ή πί

άπό τό δποίοv ή Κυβέρνησις Παπανδρέου κατεσπατάλησε,

στις εις τήν δραχμήν, τόσον εις τό εσωτερικόν δσον καί

μέσα είς

εις τό εξωτερικόν. ΕΙναι χαρακτηριστικόν δτι ικατά τήν

ρεδώσαμεν τακτικόν προϋπολογισμόν πλεονασματικόν,

18

μήνας,

116

εκατομμύρια δολλάρια. 'Ημείς πα

όκταετίαν επραγματοποιήθη είσαγωγή καθαρώς ιδιωτικών

συμβάλλοντα οόσιωδώς εις τήν χρηματοδότησιν του προ

κεφαλαίων εκ το'υ εξωτερικοί), ύπερβαίνουσα τά 430 εκα

γράμματος επενδύσεων. Σήμερον, δμως, εύρισκόμεθα πρό

τομμύρια δολλάρια. ·Αλλ· είς τό ποσόν τοuτο πρέπει νά

του ελλειμματικοί) άπολογισμοu τό

προστεθοuν καί τά κεφάλαια εκείνα, τά όποία είσήχθησαν

καί δαπάναι, μέσα εις μίαν διετίαν, ηόξήθησαν κατά ποσο

τά ετη

στόν ύπερβαίνον τό

1964 καί 1965,

βάσει συμβάσεων ύπογραφεισών επί

50%.

1965.

Αί καταναλωτι

'Επί πλέον δέ δλοι οί εξαρτώμε

τών ήμερών τής ΕΡΕ . Σημασίαν εχει, πρό πάντων, ή εισα

νοι άπό τό κράτος οίκονομικοί όργανισμόί

γωγή σαφώς επιχειρηματικών κεφαλαίων πρός επένδυσιν

πεζα ι, ΔΕΗ, ΟΤΕ, άσφαλιστικά ταμεία κ . ο.κ.

ε \ς βαρείας βιομηχανίας, ή ίδρυσις τών δποίων ήρχισε νά

ζουν εικόνα άσυδοσίας καί σπατάλης άνάλογον πρός τήν

μεταβάλη τήν δλην διάρθρωσιν τής οίκονομίας, άλλά καί

του δημοσίου.

τήν μορφήν δλοκλήρων περιοχών, δπως π.χ. τής Θεσσα
λονίκης, τής Πτολεμαίδος, τi'jς Φωκίδος .

-

μεγάλα ι τρά

-

εμφανί

'Από τi'jς παραιτήσεως τής Κυβερνήσεως Καραμανλή
μέχρι σήμερον, όχι μόνον δέν ήρχισεν ή κατασκευή οίου

·Η οίκονρμική άνάπτυξις συνεδυάσθη καί πρός τήν

δήποτε μεγάλου δημοσίου ή ιδιωτικοί) εργου άλλ. οόδέ

βαθμιαίαν άνακατανομήν του εθνικοί) είσοδήματος είς

σύμβασις, εξασφαλίζουσα τ' ά7Fαραίτητα διά τήν κατα

όφελος τών εργαζομένων . Τό είσόδημα τών κατοίκων τής

σκευήν του κεφάλαια, κατηρτίσθη. Καί τό χειρότερον: οό

μεγαλύ

δέ διαπραγμάτευσις ήρξατο οόδέ κάν ενδιαφέρον οίονδή

άπό κάθε εόρωπαϊκήν χώραv .

ποτε εξεδηλώθη . Τήν τελευταίαν διετίαν εξετελοuντο μό

'Επί πλέον, ίδρύθησαν δωρεάν λειτουργοuντα ίατρεία, κα

νον δσα μεγάλα εργα εσχεδιάσαμεν καί εχρηματοδοτήσα

ύπαίθρου ηόξήθη κατά ποσοστόν ύψηλότερον
τερον του

6%

ετησίως

-

-

θώς καί ύγειονομικοί σταθμοί πρός περίθαλψιν τών κατοί

μεν ήμείς. WΕτσι, αί επενδύσεις εξηκολούθησαν αόξανόμε

κων τών χωρίων . 'Η πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην κοινω

ναι καί κατά τήν διάρκειαν του

νική πολιτική συνεπληρώθη διά τής συνταξιοδοτήσεως

ρών μας χρηματοδοτηθέντα εργα εξηκολούθησαν, φυσικά ,

τών γερόντων άγροτών καί διά τών λοιπών δραστηριοτή

κατασκευαζόμενα καί μετά τήν ίδικήν μας παραίτησιν.

1964,

διότι τά επί τών ήμε

των του ΟΓ Α. Ταυτοχρόνως επραγματοποιήθη , εντός τής

W Ηδη δμως δ δείκτης του α' εξαμήνου

1965

τών βιομηχα

όκταετίας, αuξησις τών εργατικών ήμερομισθίων κατά

νικών επ,ενδύσεων παρουσιάζει κάμψιν κατά

32% εν σχέσει

100%

περίπου , εναντι άντιστοίχου αόξήσεως του τιμαρίθ-

πρός τόν άντίστοιχον δείκτην του προηγουμένου ετους .
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1964

κοu οiκονομικοu έξευρωπαϊσμοu τής 'Ελλάδος, νά έπιτύ

μέ τούς πόρους τούς δποίους έξησφάλι

χωμεν σιγά-σιγά καί τήν κοινωνικήν της άναδιάρθρωσιν.

'Αλλά καί γενικώτερον ή δλη οικονομία, κατά τό

καί

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕ

σεν καί μέ τάς προωθητικάς δυνάμεις τάς δποίας έξαπέλυ

Έδημιουργήσαμεν, διά τοuτο, τάς έσωτερικάς άλλά καί

σεν δ Καραμανλής. Πράγματι ή σημειωθείσα κατά τά ετη

τάς διεθνείς προϋποθέσεις τής έντάξεώς μας εiς τόν εύρω

ταuτα αuξησις του έθνικου είσοδήματος ώφείλετο εiς τούς

παϊκόν οiκονομικόν χώρον.

έξής λόγους:

'Η Ιδεολογία τής ΕΡΕ ε{ ναι άνάλογος πρός τήν iδεο

Πρώτον, εiς τήν αύτόματον αϋξησιν τής παραγωγής,

λογίαν τών μεγάλων π;ροοδευτικών κομμάτων τής Δυτικής

τήν όφειλομένην ε{ς τό δτι άπεπερατώθησαν πολλά εργα,

Εύρώπης, τά όποία έδημιούργησαν τήν σημερινήν οiκο

τών δποίων ή κατασκευή ήρξατο καί ή χρηματοδότησις

νομικήν άκμήν τής παλαιaς ήπείρου. 'Η Ιδεολογία τής

ήσφαλίσθη έπί των {δικών μας ήμερων.

'Ενώσεως Κέντρου

Δεύτερον, είς τήν πλαστήν, δηλαδή τήν όνομαστικήν

-

έάν ύπάρχη

-

ε{ ναι, τό πολύ, ή

Ιδεολογία ένός άναχρονιστικοu «μεσοανατολισμοu». 'Η

αϋξησιν τών εισοδημάτων ώρισμένων κατηγοριών, τήν

μείς &χομεν τό θάρρος νά προτείνωμεν είς τούς 'Έλληνας

δποίαν έδημιούργησε δημαγωγοuσα ή 'Ένωσις Κέντρου,

τήν δύσκολον λύσιν τής Εύρώπης. 'Εκείνοι &χουν τήν

μέσω μιaς οίονεί διά δελτίου διανομής τμήματος τών συ

άδυναμίαν καί προτείνουν τήν νωχελή λύσιν τής«' Αφρα

ναλλαγματικών άποθεμάτων.

σίας». Καί δ έλληνικός λαός θά έκλέξψ 154 •

Τρίτον, είς τήν κεκτημένην ταχύτητα τών Ιδιωτικών

φορέων τής οiκονομίας, ή όποία φυσικόν ήτο νά μή άνα
κοπή άπό τής μιaς στιγμής εiς τήν liλλην.

'Οπωσδήποτε, χάρις είς τήν καταναλωτική ν καί άσυ

'Ο τύπος, άπό τήν πλευρά του, δέν παρέλειψε νά

άναλύσει, σέ μακρά καί έμπεριστατωμένα άρθρα, iήv
πολιτική πού άσκησ;ε ή ΕΡΕ στήν περίοδο τής

νάρτητον .~ολιτικl;ν τής 'Ενώσεως Κέντρου, κατήντησεν

'Οκταετίας, άλλά καί vά άποδώσει στόν Κ. Καραμαν

ή περαιτέρω οίκονομική άνάπτυξις τής χώρας νά ύπονομεύ

λή τή θέση πού τοϋ άρμόζει στήν εόρύτερη ίστορική

εται καί πάλιν, διά τής συστολής του συναλλαγματικοί)

διάρκεια τής σύγχρονης

άποθέματος . 'Αλλ' ή σημερινή κατάστασις ε{ναι κακή,
όχι μόνον διότι έσημειώθησαν δυσμενείς έξελίξεις εi.ς τό

' Ελλάδος.

Μέ τήν εύκαιρία τής έπετείου τών

10 χρόνων άπό

δημοσιονομικόν καί τό συναλλαγματικόν ίσοζύγιον, όχι

τήν ϊδρυσή της έκδόθηκε άπό τήν ΕΡΕ καί έκτενές

μόνον διότι τό δλοννομισματικόν σύστημα ύφίσταται έπι

φυλλάδιο μέ τόν γενικό τίτλο«' Ο 'Απολογισμός τής

κίνδυνον διαταραχήν, άλλά, πρό πάντων, διότι έξαπελύθη

'Οκταετίας

καθ' άπασαν τήν χώραν &να πνεuμα μηδενισμοu καί άσυ

γματα τών Κυβερνήσεων Καραμανλή κατά είδικότε

δοσίας, τό δποίον, έάν tπρόκειτο νά έξακολουθήση πνέον,
θά παρέσυρε και τό καθεστώς .καί τούς θεσμούς του .

' Αλλ' liς άναλογισθώμεν τί έs άντικειμένου προσέφε
ραν, είς τούς 'Έλληναςέργαζομένους, πρώτον ή Κυβέρνη 

σις Καραμανλή καί δεύτερον ή Κυβέρνησις Παπανδρέου.
'Η Κυβέρνησις Καραμανλή προσέφερεν, μέσα ε{ς μίαν
όκταετίαν,

60

σχεδόν δισεκατομμύρια δραχμάς- δση ε{

ναι ή έν τφ μεταξύ αϋξησις του έθνικοu εΙσοδήματος

-

καί

ρους τομείς

1955-1963)), δπου άναφέρονταν τά έπιτεύ
-

οίκονομία, κοινωνική πολιτική, βιο

μηχανία καί έξηλεκτρισμός, γεωργία, δημόσια εργα,
τουρισμός, ναυτιλία, έκπαίδευση, έξωτερική πολιτι
κή καί έθνική άμυνα. Είδικό κεφάλαιο ήταν άφιερω
μένο στό ίδεολογικό ύπόβαθρο καί τούς στρατηγι

κούς στόχους τής πολιτικής του Κ. Καραμανλή, ένώ,
στό τελευταίο τμήμα τής έκδόσεως, γινόταν άντιπα

έπί πλέον, τάς προϋποθέσεις, έπί τών δποίων στηριζόμε

ραβολή τοϋ εργου τής 'Οκταετίας μέ τό άντίστοιχο

νοι, θά ήδύναντο οί UΕλληνες έργαζόμενοι νά έξασφαλί

τής 'Ενώσεως Κέντρου, μετά τήν άνοδό της στήν

σουν τήν περαιτέρω σταθεράν των ο{κονομικήν καί κοινω

έξουσία.

νικήν πρόοδον. ~Εναντι τούτων, ή Κυβέρνησις Παπανδρέ
ου έσκόρπισεν έφ' liπαξ --:-διότι, βεβαίως, δέν θά ήδύνατο

οι έκδηλώσεις πού πραγματοποιήθηκαν σέ δλη

4 ή 5 δισεκα

τήν χώρα μέ τήν εύκαιρία τής έπετείου τής ΕΡΕ εγι

τομμύρια δραχμάς καί έδημιούργησεν, ε{ς τήν καλυτέραν

ναν δεκτές μέ αίσθημα ίκανοποιήσεως άπό τόν Κ.

περίπτωσιν, &να αίσθημα προσωρινής εύφορίας εiς ώρισμέ

Καραμανλή ; ό όποίος, σέ έπιστολή του πρός τόν Κ.

νας τάξεις ή ώρισμένους κύκλους. 'Αλλά ταυτοχρόνως ,

Τσάτσο, ύπογράμμισε τά άκόλουθα:

'νά έξακολουθήση σπαταλώσα έπ' άπειρον-

διά τής κατασπαταλήσεως του συναλλαγματικοί) άποθέμα
τος καί γενικώτερον τής διαταραχής του νομισματικοί)

~<'Υπήρξε εύτυχής ή lδέα τοί5 έορτασμοί5 τής έπε

συστήματος, πρώτον μέν ύπενόμευσε τήν περαιτέρω οiκο

τείου. 'Υπήρξε δέ καί έπίκαιρος. Διότι τό κατάντη

νομικήν πpόοδον, δηλαδή τό μέλλον τών έργαζομένων καί,

μα, εlς τό δποiον περιήyαyον τόν τόπον ο{ άντίπαλοί

κυρίως, τών νέων, δεύτερον δέ, έξηπάτησε καί τούς ίδίους

μας, προσφέρει σαφή καί συντριπτικά μέτρα συγ

τούς άμέσως έκ τής κατασπαταλήσεως ώφεληθέντας, άφοu
καί έκείνων τά όφέλη θά άπορροφήσουν είτε δ τιμάριθμος
είτε ή φορολογία.

Εiς τούς κενούς λόγους περί δημοκρατίας

-

καί μάλι

στα περί κοινωνικής δημοκρατίας - τής 'Ενώσεως Κέν
τρου, ή ΕΡΕ άντιπαραθέτει τό &ργον τής όκταετίας. Μέ

κρίσεως δι

'

αύτούς. Οί "Ελληνες δέν θά έχουν είς τό

μέλλον τό έλαφρυντικόν τής ·πλάνης. Μολονότι πι
στεύω δτι δέν τό εlχον ούτε δταν έψήφιζον δπως έψή
φισαν.

Σ ' εύχαριστώ προσωπικώς διότι έγραψες μέ τό

συνέπειαν iδεολογικήν καί πολιτικόν ρεαλισμόν, σταθμί

σην άyάπην γιά μένα. Γνωρίζεις δτι δέν έπεδίωξα

ζοντες τά πάγια συμφέροντα τής χώρας, τά όποία τήν το

ποτέ τήν διαφήμισιν ή τήν προβολή ν.

ποθετοuν εiς τήν Δύσιν, άπεβλέψαμεν, διά του προοδευτι-

δμως άπό τούς 'Έλληνας τοιαύτη ν κακομεταχείρισιν

'Υπέστην
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καί διεστράφη κατά τρόπον τόσον άδίστακτον ή άλή

διον διά τής έγκαταστάσεως μεγάλων βιομηχανικών μονά

θεια γύρω άπό τήν πολιτικήν μου, πού τό εlχα πρά

δων διά των δποίων άναμένονται έξαγωγαί νέων βιομηχα

γματι άνάγκη αύτό πού έγινε μέ τήν tπέτειον))ιss.

νικών προϊόντων. Μέ κατά κεφαλήν εiσόδημα τό δποίον

προσεγγίζει τώρα τά

9

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1966

τό σχέδιο τής έκθέσεως του ΟΟΣΑ γιά τήν οΙκονο
μική κατάσταση στήν 'Ελλάδα. Τό κείμενο τής έκθέ

σεως περιέχει, μεταξύ άλλων, καί συγκριτικές παρα
τηρήσεις καίριας σημασίας γιά τήν πορεία τής έλ
ληνικής οίκονομίας.

Είδικότερα, στήν είσαγωγή παρατηροuνται τ,ά
άκόλουθα:

1965 καί 1966 ή

έπέκταση τής παραγωγής

τής 'Ελλάδος συνεχίσθη μέ ύψηλόν ρυθμόν. Συγχρόνως
δμως, ή έσωτερική καί έξωτερική οίκονομική Ισορροπία
έτέθη σοβαρώς έν κινδύνφ. 'Η αuξησις τών τιμών έπετα
χύνθη, τό ίσοζύγιον πληρωμών διεταράχθη καί τά συναλ

λαγματικά άποθέματα έμειώθησαν. Τά άνωτέρω ήσαν άπο
τελέσματα τής ύπερβολικής αύξήσεως τής έσωτερικής ζη

τήσεως, ή όποία προεκλήθη κυρίως άπό μίαν πολιτιkήν
αύξήσεως των καταναλωτικών δαπανών τοϋ δημοσίου ώς

καί των μεταβιβάσεων, δαπανών α{ όποία ι δέν &ντεσταθμί
σθησαν παραλλήλως άπό μίαν αuξησιν των έσόδων.
Τό βασικόν καθήκον τής Κυβερνήσεως κατά τό ετος
έπαναφορά τής έξωτερικής καί έσωτερικής

οiκονομικής ισορροπίας. 'Η προσπάθεια αϋτη θά ε{ ναι δύ
σκολος. Θά ε{ ναι δυνατόν νά εύοδωθή, έφ' δσον ή Κυβέρ
νησις έφαρμόση τά άπαραίτητα μέτρα μέ σταθερότητα καί
έ,φ' δσον άκόμη ή κοινή γνώμη έννοήση δτι κάθε άλλη

πολιτική θά δδηγήση πρός ενα πληθωρισμόν ώς καί εiς

τήν διακοΠcήν τής οικονομικής άναπτύξεως καί τής κοινω
νικής προόδου, έπί άπρόβλεπτον άριθμόν έτών.

Μετά τήν άνάλυσιν διά τά ετη

1964

καί

1965

(μέρος Ι),

ή παροϋσα εκθεσις άσχολείται μέ τάς προοπτικάς διά τό

1966

καί μέ τά άμεσα προβλήματα τής οiκονομικής

πολιτικής (μέρος

2).

'Αλλά καθίσταται άπαραίτητον νά

άφιερωθή ενα μέρος τής έκθέσεως (μέρος

3) εις τήν άνάλυ

σιν ώρισμένων προβλημάτων τής πολιτικής τής άναπτύ

ξεως, ή μ ή όρθή έπίλυσις των δποίων θά ε{ χε δυσμενή άπο
τελέσματα άκόμη καί είς τήν βραχυχρόνιον πολιτικήν,
παρά τό γεγονός δτι αύτά τά προβλήματα, ώς έπίσης καί α{

δυσκολίαι τών δύο τελευταίων έτών, ε{ναι στενώς συνδε
δεμένα μέ πολλάς πλευράς τής πολιτικής οικονομικής άνα
πτύξεως».

'Εντούτοις τό τελευταiον αύτό μεταβατικόν στάδιον
παρουσιάζει δυσχερή προβλήματα τά όποία ένεφανίσθη
σαν κατά τά ετη

1964

καί

1965.

·Αντιθέτως πρός τά δύο

τελευτctία ετη, ή έλληνική οίκονομία πρό αύτών έπέτυχε
τό άξιόλογον άποτέλεσμα νά συνδυάση εναν ύψηλόν ρυ
θμόν άναπτύξεως μέ κ;~θεστώς οικ;ονομικής σταθερότητος.
'Αντιθέτως τά δύο τελευταία ετη χαρακτηρίζονται άπό ηύ
σεις έπί τοϋ ισοζυγίου πληρωμών. 'Η ϋψωσις των τιμών

άνήλθεν εις

1965 -

3,5%

δι· εκαστον τών δύο έτών

-

1964

καί

καί διά πρώτην φοράν άπό πολλών έτών τά συναλ

λαγματικά άποθέματα έμειώθησαν. Κατά ενα μέρος αύτό
ήταν τό άποτέλεσμα άναποφεύκτων παραγόντων. 'Η έργα
τική μετανάστευσις πρός τάς χώρας τής Δυτικής Εύρώπης,

άν καί ε{ναι εύνοϊκή διά τό ισοζύγιον πληρωμών, έπέφερε
μίαν άνισορροπίαν είς τήν άγοράν τής έργασίας καί ηuξη
σε τάς πιέσεις έπί τών μισθών. Ή μετανάστευσις αύτή, έν

συνδυασμφ μέ τήν έγκατάλειψιν τής ύπαίθρου, έδημιούρ
γησε προβλήματα διά τάς γεωργικάς καλλιεργείας, α{

δποίαι ~παιτοϋν πολλήν έργασίαν. Τά πολιτικά γεγονότα
τοϋ

1964

(κρίσις Κύπρου) καί τοϋ

1965

(κυβερνητική κρί

σις) έπέφεραν μίαν μείωσιν τών άδήλων εισπράξεων, έδη
μιούργησαν μίαν δυσπιστίαν καί έδυσκόλευσαν ετι περαι

τέρω τήν οίκονομικήν πολιτικήν. Έξάλλου τά άτυχήματα

αύτά άπέδειξαν διά μίαν άκόμη φοράν τήν διαρθρωτικήν
εύπάθειαν τοϋ ισοζυγίου πληρωμών της χώρας.

.

'Εντούτοις αί δυσκολία ι αuταί έ~εδει νώθησαν έξ αuτής
ταύτης τής οικονομικής πολιτικής ή όποία ήκολουθήθη.

Τά ληφθέντα μέτρα κατά τό

1964,

τά όποία έλήφθησαν μέ

κριτήρια πολιτικά καί κοινωνικά, ώδήγησαν είς μίαν αu

ξησιν τών εισοδημάτων, iδίως των γεωργικών, ύπερβαί
νουσαν τήν δυνατότητα διατηρήσεως οiκονομικής ισορρο
πίας. Τά μέτρα αuξήσεως των γεωργικών εισοδημάτων
ήσαν άκόμη πλέον άτυχη, διότι δέν έγένετο τοuλάχιστον
προσπάθεια συνδέσεως των εισοδημάτων αuτών μέ μίαν

βελτίωσιν είς τήν διάρθρωσιν τών καλλιεργειών, καί οϋτω

κατέληξαν εις μίαν αuξησιν παραγωγής μ ή άΠοδοτικfiς (ώς
δ σίτος τόν δποίον τό κράτος όφείλει νά άποθηκεύση καί

νά έξάγη μέ ζημίαν) εiς βάρος άλλων καλλιεργειών, α{
δποίαι θά ήδύναντο νά έξαχθοϋν, δπως δ βάμβαξ. 'Η τα
χεία αuξησις των δαπανών τοϋ κράτους δσον άφορα τάς

Στό συμπέρασμα τής έκθέσεως συνοψίζονταν οί

έπιδοτήσεις είς τήν γεωργίαν δσον καί τήν αuξησιν των
μισθών των δημοσίων (κυρίως είς τήν έκπαίδευσιν), άντί

άκόλουθες σκέψεις:

παραλλήλως νά άντισταθμισθοϋν άπό μίαν προσπάθειαν

«'Η άνάπτυξις τής έλ~ηνικής οίκονομίας, ή όποία ήρ
χισε πρό δώδεκα έτών, συνεχίσθη καί κατά τά ετη

1965.

άναπτύξεως.

ξημένας τάσεις ύψώσεως τών τιμών καί δυσμενείς έπιπτώ

«Κατά τά ετη

ετος

δέν θά έχρειάζοντο εiς

διά νά εισέλθη εiς τό στάδιον τής αύτονόμου βιομηχανικής

'Ο βουλευτής 'Ι. Μποuτος καταθέτει στή Βουλή

1966 θά ε{ναι ή

500 δολλάρια,

τήν 'Ελλάδα παρά όλίγα ετη ισορροπημένης άναπτύξεως

αuξήσεως τών είσπράξεων τοϋ προϋπολογισμοϋ, συνεδυά

1964 καί

σθη μέ μίαν έλάφρυνσιν των φορολογικών συντελεστών.

Ή αuξησις τοϋ έθνικοϋ προϊόντος διά τά ετη αύτά

Τό πλεόνασμα τοϋ τακτικοϋ προϋπολογισμοϋ, τό δποίον

ή το τής τάξεως τοϋ

7-8%.

'Η αuξησις τής βιομηχανικής

έχρηματοδότει τό μεγαλύτερον μέρος τών έπενδύσεων,

παραγωγής ύπήρξεν άκόμη μεγαλυτέρα καί διά πρώτην

έμειώθη πολύ τό

φοράν τό ποσοστόν τής βιομηχανίας εiς τό σύνολον τής

Συνεπεία τούτων, α{ δημόσιαι έπενδύσεις ήναγκάσθησαν

έθνικής παραγωγής ύπερέβη τό ποσοστόν τής , γεωργίας.

οϋτω νά μειωθοϋν τό

Ποιοτικώς έπίσης ή βιομηχανία εiσήλθεν εις ενα νέον στά-

καί κατά τό

1965

1964

καί σχεδόν έξηφανίσθη τό

1965,

καί τόσον κατά τό

1964

1965.
δσον

έχρηματοδοτήθησαν κατά ενα συνεχώς

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

Ο Π . ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥ ΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΡΥΤΗ ΤΗΣ ΕΡΕ

αύξανόμενον ποσοστόν μέ βραχυχρόνια δάνεια».

Στή συνέχεια τής έκθέσεως, ύποδεικνύονται τά
μέτρα πού θ_ά όφειλε νά έφαρμόσει ή έλληνική Κυ
βέρνηση, προκειμένου νά άποκατασταθεί ή ίσορρο
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·Ακρίτα, δ Κωνσταντίνος Καραμανλής. 'Ότι τό κεντρικώ
τερον- άλλά καί ό.κραίον- τμήμα τής Μακεδονίας, δπου

διασταυρώνονται γηγενείς "Ελληνες μέ σχεδόν ίσοδύνα
μον λαϊκόν στοιχείον άπό τάς χαμένας πατρίδας τής 'Ανα
τολής, εδωσεν είς τήν 'Ελλάδα τόν πρωθυπουργόν, πού

πία στόν οίκονομικό καί ίδιαίτερα στό δημοσιονο

ε{χε τήν μακροτέραν θητείαν είς τό ύψηλόν τοϋτο ό.ξίωμα,

μικό τομέα, καί, τελικά, έπισημαίνονται τά άκόλου

εΙναι συμβολικόν,. Τόν συμβολισμόν αύτόν αίσθάνθηκα

θα:

έπιτρέψατέ μου νά δμιλήσω καί διά τόν έαυτόν μου

«"Οπως άπέδειξεν ή πείρα των τελευταίων δύο έτών,' δέν

-

Ιδιαιτέρως έγώ, δ δποίος, άν καί προέρχομαι άπό τήν Πα
λαιάν 'Ελλάδα, εΙ χα πάντοτε έπιβάλει είς τό βλέμμα μου

ε{ναι δυνατόν κανείς νά έπιτύχη τήν όρθήν έπίλυσιν άμέ

-

σων προβλημάτων οϋτε τήν διαρθρωτικήν τοιαύτην μιdς

«άκρας» τής έλληνικής γης.

καί είς τά βήματά μου

-

νά κατευθύνωνται πρός τάς

χώρας, χωρίς μίαν συνεπή οίκονομικήν πολιτικήν. 'Η δι

'Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής θά επρεπε νά εΙ ναι

ακήρυξις μιdς τοιαύτης πολιτικής καί των μέσων διά τήν

-παρά τήν πικρίαν του, δταν εχασε τήν πλειοψηφίαν τοϋ

έπίτευξίν της καθίσταται έπείγουσα. ΕΙ ναι ίδιαιτέρως άπα

λαοϋ κα(ό.πεχώρησεν άπό τήν ήγεσίαν τής ΕΡΕ καί άπό

ραίτητον νά καθορίση κανείς εύκρινώς τόν προσανατολι

τήν 'Ελλάδα- δ εύτυχέστερος τών 'Ελλήνων ήγετών, έάν

σμόν τόν δποίον πρέπει νά εχη ή χώρα είς τόν γεωργικόν

δέν εβλεπε τό εργον του νά καταστρέφεται. Τό δτι επεσε,

τομέα καί νά έξασφαλισθοϋν δλαι αί δυνατότητες δσον

αύτό

άφορα τήν πολιτικήν των τιμών άσφαλείας, επιδοτήσεων

επρεπε νά τό θεωρήση φυσικόν . 'Οκτώ χρόνια, είς τάς

-

ϋστερα άπό τήν πρώτην στιγμιαίαν πικρίαν

θά

-

κ.λ.π., οϋτως ώστε τά μέτρα αύτά πραγματικώς νά επιτύ

δημοκρατίας, ε{ ναι Πολλά. ΕΙ ναι κατόρθωμα πού όφείλεται

χουν τούς στόχους τούς δποίους θέτει ή Κυβέρνησις. ·Η

είς τόν ίδιον τόν Καραμανλή άλλά καί είς τόν λαόν.

προετοιμασία διά τήν δημιουργίαν νέων μεγάλων βιομη

δημοκρατία εχει τόσα πλεονεκτήματα, ώστε ε{ναι άνάγκη

χανικών εργων θά πρέπει νά έπιταχυνθη καί ή νέα Τράπεζα

νά θεωρήσωμεν εύεργετικόν καί τό μειονέκτημα τοϋ κό

•Η

Βιομηχανικής 'Αναπτύξεως θά πρέπει νά άφοσιωθτ'j είς

ρου, πού προκαλεί είς τόν λαόν ή μεγάλη χρονική διάρκεια

τήν ύποβοήθησιν τής πραγματοποιήσεως νέων μεγάλων

της έξουσίας ένός προσώπου καί τοϋ αύτοϋ κόμματος. Καί

μονάδων καί έν άνάγκη νά άναλάβ1] τήν ίδρυσίν των ή ίδία.

εΙ ναι πράγματι εύεργετικόν τό μειονέκτημα τοϋτο . Στερεώ

•Η

προσπάθεια έπαναφορdς τής οίκονομικής σταθερό

νει τήν δημοκρατίαν, τό άριστον τών πολιτευμάτων πού

τητος δέν σημαίνει δτι δπωσδήποτε θά εχη ώς άποτέλεσμα

έξεπέρασε τά διόμισυ χιλιάδες χρόνια, άλλά καί τό μάλλον

καί τήν άμεσον έξάλειψιν τοϋ έλλείμματος τοϋ ίσοζυγίου
πληρωμών, τό δπόίον κατά πάσαν πιθανότητα θά παρουσιά-

εύαίσθητον. ΕΙναι έξ ίσου αίωνία ή δημοκρατία δσον καί ή

- ση

Ελλειμμα τό

1966.

~εδομ$νου δτι τό έπίπεδον τών συ

Έλλάς πού τήν έγέννησε. Διά νά άποτρέπεται δ κίνδυνος
τής άνατροπής της, χρειάζεται ή άλλαγή των προσώπων

ναλλαγματικών άποθεμάτων έμειώθη σημαντικώς κατά τά

καί τών κομμάτων πού καλοϋνται είς τήν διακυβέρνησιν

τελευταία ετη, εΙναι . εύκταίον δπως ή 'Ελλάς έπιτύχη τήν

τής χώρας. Καί εΙναι πρός τιμήν τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ δτι

βοήθειαν

δέν άπεφάσισε τήν ό.λλαγήν, είς τήν περίπτωσιν τοϋ Κα

τών

εύρωπαϊκών

καί

διεθνών νομισματικών

ίδρυμάτων. Μακροπροθέσμως ή άνάπτυξις τής χώρας θά

ραμανλή, παρά μόνον άφοϋ τόν άφήκε νά κυβερνήση όκτώ

άπαιτήση μίαν είσροήν ξένων κεφαλαίων. ·Η είσροή των

χρόνια .

ίδιωτικών κεφαλαίων ηύξήθη σημαντικώς κατά τά τελευ

Τό κακόν, λοιπόν, δέν ήτο αύτό. Ή δικαιολογημένη

ταία ετη. 'Η περαιτέρω αϋξησίς των κατά τά προσεχή ετη

πικρία τοϋ Κωνσταντίνου Καραμανλή όφείλεται είς τό γε

θά ε{ναι ίσως περισσότερον προβληματική. 'Όσον άφορ{t
τά κρατικά κεφάλαια έκτός άπό τάς πιστώσεις της Εύρω
παϊκής Τραπέζης 'Επενδύσεων, ή Έλλάς θά δυνηθτ'j 1 νά

γονός δτι, μετά .τήν άναπόφευκτον άλλαγήν, ε.Ιδε τό εργον
του - εργον πού συνεδέθη μέ μεγάλον μόχθον - νά κατα
στρέφεται. 'Όταν, τήν νύκτα τής 16ης πρός τήν 17ην Φε

προσφύγη έπίσης είς τήν Διεθνή Τράπεζαν 'Αναπτύξεως,

βρουαρίου τοϋ

καί δύναται νά έλπίζεται έπίσης δτι τό Κονσόρτσιουμ διά

τής ·Ενώσεως Κέντρου, 'σaς βεβαιώ, φίλοι, δτι ηύχήθην

τήν βοήθεια ν πρός τήν

1962

· Ελλάδα,

τό δποίον συνεστήθη τό

ύπό τήν αίγίδα τοϋ ΟΟΣΑ, θά συμβάλη είς τήν αϋξη

σιν τής είσροής πόρων έκ τοϋ έξωτερικοϋ» 156 •

1964,

κατεδείχθη ή μεγάλη έκλογική νίκη

είλικρινώς νά άποβη τοϋτο πρός όφελος τοϋ τόπου. "Ήλπι

ζα · δτι -

παρά τά άλόγιστα συνθήματα τοϋ ' Α νενδότου

'Αγώνος- ή "ξνωσις Κέντρου, άνερχομένη είς τήν έξουσίαν μέ τήν πρωτοφανή δύναμιν τοϋ

13

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

53%

τοϋ έλληνικοϋ

λαοϋ, θά συνησθάνετο τάς εύθύνας της. 'Αλλά ή εύχή καί

1966

ή έλπίς μου διεψεύσθησαν. ·Η 'Ένωσις Κέντρου, άνίκανη

·Ο Π. Κανελλόπουλος, σέ δμιλία. του στίς Σέρρες
μέ τήν εύκαιρία του έορτασμου τών

νά προσθέσή τό παραμικρόν είς τό οίκοδόμημα πού ε{χεν

χρόνων άπό

άνεγερθη κατά τήν όκταετίαν, έθεώρησεν ώς μοναδικήν

τή σύσταση τής ΕΡΕ, άναφέρεται έκτενώς στήν προ

άποστολήν της νά άντιπολιτευθη καί ώς Κυβέρνησις τήν

10

σωπικότητα καί τό εργο του Κ. Καραμανλή. Μεταξύ

ΕΡΕ, νά διαβάλη τό έπιτελεσθέν εργον καί νά γκρεμίση τό

άλλων, δ άρχηγός τής ΕΡΕ έπεσήμανε:

οίκοδόμημα».

<Πήν συμπλήρωσιν δεκαετίας άπό τόν καιρό πού ίδρύ

Καί δ Π. Κανελλόπουλος ύπογράμμισε άκόμη:

θη ή ΕΡΕ, έθεώρησα καθήκον μου νά τήν έορτάσω μαζί
σας . 'Από τήν ίδικήν σας γη - καί άπό τήν ίδική σας ψυχή
. - προήλθεν δ ίδρυτής της ΕΡΕ, τέκνον Μακεδονομάχου

«Εύτυχώς διά τήν 'Ελλάδα, ύπάρχει ενα κόμμα δπως ή
ΕΡΕ. Πρέπει νά ε{ ναι ύπερήφανος δ .Κωνσταντίνος Καρα-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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-;- όρθότερον -διότι κατώρ

μέ τίς υπάρχουσες πληροφορίες, ο{ διαβεβαιώσεις

θωσε νά άναβαπτίση καί νά διευρύνη τήν παράταξιν τοϋ

του Κ. Καραμανλή γιά τό άκλόνητο τής έλληνικής

• Ελληνικοϋ

πίστεως καί τήν άνάγκη συνεχίσεως των εργων προ

μανλής , διότι τήν ϊδρυσεν η

Συναγερμοϋ πού, χωρίς τήν πρdξιν τής 4ης

'Ιανουαρίου τοϋ

,1956,

θά ε{χε μαραθή καί άποσυντεθή.

Καί πρέπει νά ε{ναι ύπερήφανος δ Καραμανλής όχι μόνον
διά τό μέγα ~ργον πού έπετέλεσε κατά τήν όκταετίαν, ~ρ

γον που, είς τόv οίκονομικ:όν τομέα, ύπήρξε τόσον ίσχυ
ρόν, rοστε, παρά τήν διαλυτικ:ήν πολιτικήν τής Κυβερνή
σεως τοϋ Κέντρου, τήν κλονισθείσαν οίκονομίαν, προεφύ
λαξαν άπό τήν πλήρη κ:ατάρρευσιν τά γερά θεμέλια πού

ορίζονταν νά συμβάλουν θετικά στή χρηματοδότηση
άπό τό έξωτερικό καί κυρίως στήν έπέκταση των ξέ
νων έπενδύσεων. Γενικότερα, δ Κ. Καραμανλής δέν
παρέλειψε, στίς συναντήσεις του μέ έλληνικές ή ξέ
νες προσωπικότητες, νά υπογραμμίζει ότι κάθε στι
γμή άποβαίνει ι'iκαρπη, έφόσον δέν συμβάλλει στήν

έτέθησαν τότε. Πρέπει νά ε{ναι ύπερήφανος κ:αί διότι ή

παpαγωγική άνάπτυξη τής χώρας, καί νά τονίζει τήν

iδρυθείσα ύπ' αύτοϋ ΕΡΕ, μετά τήν πτώσιν της άπό τήν

άνάγκη γιά τήν ταχύτερη δυνατή άξιοποίηση των

έξουσίαν, κατώρθωσε κ:αί ώς μειοψηφία είς τήν Βουλήν νά

οίκονομικών δυνάμεων του έσωτερικου καί του έξω

συμβάλη άποφασιστικ:ά είς τήy σωτηρίαν τοϋ τόπου».

τερ ικου, καί γιά μιά νέα άναπτυξιακή προσπάθεια·
ένόψει, είδικότερα, καί τής έπιδιωκόμενης ίσότιμης
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είσόδου τής 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ.
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Μέ τήν εύκαιρία τής συμπληρώσεως δύο έτών άπό
τήν έκλογική έπικράτηση τής ΕΚ, δ Γ . Παπανδρέου
όργανώνει πολυπληθή συγκέντρωση στήν πλατεία

Κλαυθμώνος μέ εύρεία συμμετοχή καί τών όπαδών
τής ΕΔΑ.

'Ο

άρχηγός τής ΕΚ καταγγέλλει, έκ νέου, τόν

βασιλέα γιά «κατάχρησιΨδικαιώματος» καί έπαvα
λαμβάνει τό έπιτακτικό αίτημά του γιά τήν ι'iμεση
προσφυγή σέ έκλογές, ώς μόνου μέσου γιά τήν άπο

κατάσταση τής δμαλής λειτουργίας του πολιτεύμα
τος .

ΤΕΛΗ ΜΑΡτΙΟΥ- ΑΡΧΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

'Η διέλευση καί ο{ έπαφές του Κ . Καραμανλή
στή Νέα 'Υόρκη εδωσαν άφορμή σέ νέες είκασίες
γιά τήν ένδεχόμενη έπάνοδό του στήν

' Ελλάδα.

Σύμφωνα μέ δημοσιογραφικές πληροφορίες, δ πρώ
ην πρωθυπουργός δήλωσε στή διάρκεια προγεύμα
τος, πού δόθηκε πρός τιμή του άπό τόν άρχιεΠίσκοπο

'Ιάκωβο, ότι «έάv ή 'Ελλάς μέ χρειασθή, δέv θά άρ
vηθώ τάς ύπηρεσίας μοω>, χωρίς όμως νά προσδιορί
σει περισσότερο τίς σκέψεις καίτίς προθέσεις του.
'Αντίθετα, εσπευσε παράλληλα νά τονίσει ότι ή χώ

ρα δέν πρέπει νά στηρίζεται σέ δποιοδήποτε πρόσω
πο άλλά στόν εύρύτερο πολιτικό καί πατριωτικό κό

1966

σμο. Δέν παρέλειψε άκόμη νά υπογραμμίσει τήν

άνάγκη γιά εθνική ένότητα καί πολιτική σταθερό

Στήν έπάνοδό του άπό τά νησιά Μπαχάμες, όπου

τητα, καί νά καυτηριάσει τήν έθνοκτόνο διχόνοια.

εκαμε ταξίδι αύστηρά ίδιωτικου χαρακτήρα, δ Κ .

Σέ δημοσίευμα τής έφl,μερίδας «New York Times»

Καραμανλής παραμένει γιά ενα περίπου δεκαήμερο

υπογραμμιζόταν ή έπιγραμματική άποστροφή του

στή Νέα ' Υόρκη. 'Η παραμονή του στήν άμερικανι

Κ. Καραμανλή σέ ζιπάντηση των έκκλήσεων γιά

κή μεγαλούπολη εδωσε τήν άφορμή σέ έκδηλώσεις

έπάνοδό του:

φιλίας καί άφοσιώσεως των έκπροσώπων τής έλλη

στολήv, καί έάv δλοι ο{ "Ελληvες μέ καλέσουν, δέv

« 'Εφ '

δσοv δέv πιστεύω δτι έχω άπο

νικής δμογένειας καί ίδιαίτερου ένδιαφέροντος άμε

πρόκειται vά έπιστρέψω». Γενικά, στά έπίμονα έρω

ρικανικών πολιτικών, δημοσιογραφικών καί οίκο

τήματα των έκπροσώπων του έλληνικου καί του ξέ

νομικ&ν κύκλων . Τήν έκδήλωση των ζωηρών φιλι

νου τύποι\, δ Κ. Καραμανλής άρνήθηκε νά κάμει ι'iλ

κών αίσθημάτων τφός τό πρόσωπο του Κ. Καραμαν

λες δηλώσεις πάνω στό ένδεχόμενο τής έπανόδου

λή καί τής προσδοκίας γιά τήν ταχύτερη έπάνοδό

του στήν ένεργό πολιτική καί υπογράμμισε τόν αύ

του στήν ένεργό πολιτική έπισφράγισε δ άρχιεπί

στηρά ίδιωτικό 'χαρακτήρα του ταξιδιου του στίς

σκοπος 'Ιάκωβος, όταν, στήν έπίσημη δοξολογία

'Ηνωμένες Πολιτείες 1 5 7 •

γιά τήν 25ην Μαρτίου στόν καθεδρικό ναό τής 'Αγί

Στή διάρκε,ια τής παραμονής του στή Νέα 'Υόρ

ας Τριάδος, έξήρε τή μεγαλειώδη πρόοδο πού συν

κη , δ Κ. Καραμανλής ε{ χε τήν εύκαιρία νά έκφράσει

τελέστηκε στή διάρκεια τής διακυβερνήσεώς του καί

τίς άνησυχίες του γιά τίς έξελίξεις πού μοιραία έπη

χαρακτήρισε τήν 'Οκταετία ενδοξη καί τό εργο πού

ρεάζουν τίς μικρές χώρες καί ίδίως τήν 'Ελλάδα, ή

έπιτελέστηκε λαμπρό, καταπληκτικό καί Ιστορικό.

όποία εχει νά άντιμετωπίσει ραδιουργίες , άντιξοότη 

Ζωηρό ένδιαφέρον έκδηλώθηκε καί άπό τούς ίθύ

τες καί παρανοήσεις. ' Η εκφραση τών άνησυχιών

νοντες οίκονομικούς, χρηματιστηριακούς καί τρα

αύτών του Κ . Καραμαvλή συνεχόταν, ι:i>ς ενα τουλά

πεζηωύς κύκλους τής Νέας 'Υόρκης, ο{ όποίο ι ε{χαν

χιστο βαθμό, καί μέ τήν ένδοσυμμαχική κρίση, άπό

τήν εύκαιρία νά έπικροτήσουν τίς άπόψεις του 'Έλ

τοκη .τής άποφάσεως του Ντέ Γκώλ νά καταλυθεί

ληνα πολιτικου γιά τόν τρόπο άντιμετωπίσεως του έλ

στήν πράξη τό καθεστώς τής συναρθρώσεως των

ληνικου οίκονομικου προβλήματος καί τά μέτρα θε

άμυντικών δυνάμεων τής 'Ατλαντικής Συμμαχίας 158 •

ραπείας τής καταστάσεως στήν 'Ελλάδα. Σύμφωνα

Στίς γενικότερες έντυπώσεις του άπό τό ταξίδι

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες, άλλά καί στίς άνησυχίες

τι περιορισμένης έκτάσεως έδαφικ&ν άνταλλαγμά

γιά τήν κρίση στούς κόλπους τής συμμαχίας, δ Κ.

των στήν Τουρκία. Τελικά, οί προσπάθειές της, μο

Καραμανλής άναφέρεται σέ έπιστολή του πρός τόν
Ε. 'Αβέρωφ, στίς

6

φερε πραγματικήν άνάπαυσιν. Τό δεύτερο συγκινή
σεις, μολονότι έκαμα δ, τι μποροίJσα γιά νά περάσω
άπαρατήρητος άπό τήν 'Αμερική. Θά ήμποροίJσα,
δπως διεπίστωσα, νά άπασχολήσω τή διεθνή κοινή

γνώμη, έάν τό fίθελα. Δέν τό έκαμα καί διότι μ

λονότι θά δοθεi: ή έντύπωση ότι προσεγγίζουν σέ θε
τικό άποτέλεσμα -μετά ίδιαίτερα τή συνάντηση

'Απριλίου:

«Τό ταξίδι μου καλό. Τό πρώτο μέρος μοίJ προσέ

'

ένο

Τούμπα-Τσαγλαγιανκίλ, τό Δεκέμβριο του

1966, δέν

θά εχουν συγκεκριμένη εκβαση. Κάθε σχετική πρω

τοβουλία θά έξακολουθήσει, έκτός των άλλων, νά
προσκρούει στή σταθερή άρνηση του προέδρου Μα

καρίου νά δεχτεi: δποιασδήποτε μορφής έδαφική πα
ραχώρηση πρός τήν Τουρκία.

χλεί δ θόρυβος, άλλά καί διότι δέν~ ύπήρχε σκοπιμό

Τήν εκταση του άδιεξόδου, στό δποi:ο είχε περι

της πρός τοίJτο. Πάντως μέ τήν εύκαιρία αύτή έκαμα

έλθει τό έθνικό ζήτημα τής Κύπρου, καθώς καί τούς

δύο δυσάρεστες διαπιστώσεις. Πρώτον δτι έκτιμώμαι

σοβαρούς κινδύνους πού συνεπαγόταν, έπισημαίνει,

περισσότερον στό έξωτερικό άπ' δ, τι στήν 'Ελλάδα.

τήν ίδια περίοδο, δ Κ. Καραμανλής σέ έπιστολή του

Καί δεύτερον δτι γιά νά προκόψουν ο{ "Ελληνες πρέ

πρός τόν Ε. 'Αβέρωφ:

πει νά άπομακρύνωνται άπό τόν τόπο τους.
Στίς άτυχίες πού έπληξαν τόν τελευταίο καιρό τή
χώρα μας, προστίθεται καί ή κρίσις τοίJ ΝΑ ΤΟ. Δέν

γνωρίζω πώς θά έξελιχθή.

'Οπωσδήποτε δμως θά

μειώση τήν άσφάλεια τής χώρας μας περισσότερον
ο{ασδήποτε aλλης» 159 •
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Μέ άφετηρία τή διαχείριση τοu έθνικοu θέματος

c
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«'Εκπλήσσομαι διότι ο{

"Ελληνες, παρά τήν

κτηθείσαν πείραν, έξακολουθοίJν νά παίζουν μέ τό
Κυπριακό. Καί παίζουν σέ μιά στιγμή πού θά έπρεπε

νά σοβαρευτοίJν, δεδομένου δτι ούδέποτε κατά τήν
γνώμη μου εύρέθημεν πλησιέστερα πρός τόν κίνδυ
νον.

Γνωρίζεις τίς άντιλήψεις μου έπί τοίJ θέματος.
Πιστεύω δτι ή άνακίνησίς του ύπήρξεν μέγα σφάλ

μα, δεδομένου δτι μετά τήν άνεξαρτησίαν θά έφθά

τής CΚύπρου έκδηλώνεται σοβαρή ένδοκυβερνητική

ναμε άβιάστως εiς τήν "Ενωσιν, έάν έδημιουργούσα

κρίση. Ό ύπουργός τ&ν 'Εξωτερικών, 'Ηλίας Τσι

με έν τώ μεταξύ, δπως ύπέδειξα, τίς άπαραίτητες

ριμώκος, εκδηλα άντίθετος στήν άντίληψη του πρω

διπλωματικές καί ψυχολογικές προϋποθέσεις. Καί θά

θυπουργοί) καί του ύπουργοu 'Εθνικής 'Αμύνης, Στ.

έφθάναμε δχι τόσον διότι θά άνεγνωρίζετο τό δίκαι

Κωστόπουλου, γιά τήν άνάγκη ένισχύσεως του ρό

όν μας, δσον διότι θά έγένετο άντιληπτόν- καί νο

λου του «έθνικοu κέντρου» εναντι τής Κυβερνήσεως

μίζω δτι έγένετο ήδη

τής Λευκωσίας, ύποβάλλει τήν παραίτησή του καί

άνταποκρίνεται εlς τά συμφέροντα δλων τώv ένδια

αίρει, άπό κοινοu μέ δύο βουλευτές φίλους του, τήν

φερομένων.

-

δτι ή λύσις τής 'Ενώσεως

έμπιστοσύνη πρός τήν Κυβέρνηση. Τό κενό πού θά

Καί δέν άρκεί δτι τό άνεκίνησαν κακώς. Το έχει

προκύψει γιά τήν κυβερνητική πλειοψηφία θά καλυ

ρίσθησαν κατά τρόπον τόσον άνόητον, ώστε δχι μό

φθεi: μέ τήν προσχώρηση στήν κυβερνητική παράτα

νον νά μήν προωθήσουν τό θέμα, άλλά νά τό περιαγά

ξη δύο άκόμη βουλευτών τής ΕΚ.

γουν είς τό σημερινόν δραματικό ν άδιέξοδον. ΦοβοίJ,

. ο χειρισμός, πράγματι, του έθνικοu θέματος άπό
τήν Κυβέρνηση Στεφανοπούλου είχε ένωρίς συνδυ

μαι δ τι έάν α{ 'Αθήναι δέν έπιδείξουν σοβαρότητα

καί θάρρος, ήμπορεί νά φθάσωμε σέ συμφορά.

αστεi: μέ τήν εκδηλη προσπάθεια γιά τήν ένίσχυση

Στή Ν. 'Υόρκη έζήτησε νά μέ έπισκεφθή δ άντι

τής έλλαδικής στρατιωτικής παρουσίας στή Μεγαλό

πρόσωπος τής Τουρκίας στόν ΟΗΕ, γιά νά μοίJ πή

νησο μέ τήν άνάθεση στό Γ. Γρίβα τής διοικήσεως

ώρισμένες σκέψεις του γιά τό Κυπριακό. Ήρνήθην,

τής 'Εθνοφρουράς, οχ ι μόνο σέ περίοδο πολέμου,

μέ τό έπιχείρημα δτι οϋτε άρμοδιότητα οϋτε ένημέ

άλλά καί είρήνης. Τό γεγονός αύτό είχε καταλήξει

ρωσιν εlχα έπί τοίJ θέματος. 'Επανήλθε έπί τής αίτή

νά έντείνει τή δυσπιστία στίς σχέσεις μεταξύ 'Αθη

σεώς του μέ τήν διευκρίνησιν δτι βλέπει έντός τής

νών καί Λευκωσίας, ή όποία άργότερα θά κορυφωθεi:

άνοίξεως τουρκικήν έπίθεσιν κατά τής 'Ελλάδος,

μέ τήν άφιξη στήν Κύπρο σημαντικής παραγγελίας

έάν έν τώ μεταξύ δέν άρχίση δ διάλογος καί έθεώρη

τσεχοσλοβακικών όπλων. 'Η πρωτοβουλία αύτή θά

σεν καθήκον του νά μέ ένημερώση μέ τήν έλπίδα δτι

άποδοθεi: στήν πρόθεση του προέδρου Μακαρίου νά

θά ήδυνάμην νά συμβάλω στήν άποτροπήν τοίJ κινδύ

δημιουργήσει παραστρατιωτική δύναμη προορισμέ

νου.

νη νά άντισταθμίσει τήν παρουσία τής 'Εθνοφρου
ράς.

'Ηρνήθη ν καί πάλιν μέ τήν παρατήρησιν δτι μο
λονότι έκτιμώ τό γεγονός δτι μέ έσκέφθη, θεωρώ πε

'Η τακτική αύτή τής Κυβερνήσεως είχε συνδυα

ρίεργον aν δχι ϋποπτον τήν άποκάλυψιν τών προθέ

στεi: μέ τήν άναζήτηση μιάς μορφής «ένώσεως» εναν-

σεων τής Κυβερνήσεώς του. Είς τοίJτο άπήντησε δτι

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΟΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥτΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΣΕ ΚΡΙΣΗ
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άντιλαμβάνεται τήν άντίδρασίν μου, άλλά δτι ή

χαρακτήρισε τήν ίδρυση του βιομηχανικοί) συμπλέ

Τουρκία προειδοποιεί διότι άκριβώς έπιθυμεί νά

γματος «ΕΣΣΟ-Πάπας» δρόσημο καί ύποχράμμισε τή

άποφύγη τήν βίαν, είς τήν δποίαν μοιραίως δδηγεί

σημασία της άποφάσεως του Κ. Καραμανλη νά συνο

ται έκ τών πραγμάτων.

μολογήσει, ώς πρωθυπουργός, τή σχετική σύμβαση.

Λέν γνωρίζω πώς πρέπει νά έκτιμηθij ή πρωτο

βουλία τοϋ Τούρκου άντιπροσώπου, δεδομένου δτι
δέν κατέχω τά σημερινά δεδομένα τοϋ θέματος. 'Ημ
πορεί νά εlναι πόλεμος νεύρων, ήμπορεί όμως νά

έπιβεβαιώνη τήν ϋπαρξιν ούσιαστικοϋ κινδύνου. Ή

λογική δέv άποκλείει τό δεύτερον. 'Η Τουρκία εlναι
φυσικό ν νά έπείγεται νά τερματίση τήν έ1CΚρεμότητα,

10
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Σέ βαρυσήμαντη έπιστολή πού άπευθύνει στόν Κ.
Τσάτσο, δ Κ. Καραμανλης άναλύει τίς σκέψεις καί

τά αίσθήματά του γιά τήν πορεία τών πολιτικών πρα

γμίiτων στήν ' Ελλάδα:

ή παράτασις τijς δποίας άποβαίνει είς βάρος της καί

«'Από τά τελευταία γράμματά σου διαπιστώνω

νά τό έπιδιώξη βιαίως άν δέν τό έπιτύχη είρηνικώς.

δτι συμμερίζεσαι καί έσύ τήν άποψιν έκείνων ό{ δ

Είς τοϋτο, πού άσφαλώς εlναι μέσα είς τάς προθέ

ποίοι πιστεύουν δτι ή τύχη τοϋ τόπου μας εlναι συνδε

σεις της, ήμπορεί νά παpασυρθij καί άπό τίς άθλιες

δεμένη μέ τήν έπάνοδόν μου στήν ένεργόν πολιτι

tλληνοκυπριακές διενέξεις κάθώς καί άπό τήν κρί

κήν. 'Η άντίληψις αύτή ε{ναι πεπλανημένη καί προ

σιν τοϋ ΝΑΤΟ.

δίδει κακήν έκτίμησιν τοϋ ούσιαστικοϋ προβλήμα

Τά άνωτέρω τά κατέστησα γνωστά εlς τόν πρε

τος τijς χώρας, τό δποίον, κατά τήν γνώμην μου, δέν

σβευτήν Αιάτην καί Παλαμiiν μέ τήν παράκλησιν νά

εlναι καί δέν πρέπει νά εlναι, οϋτε πρόβλημα προσώ

τά διαβιβάσουν εlς τάς 'Αθήνας.

πων, οϋτε πρόβλημα άριθμών. Εlναι πρόβλημα πολι

'Αμφότεροι μοϋ

άφησαν τήν έντύπωσιν ότι ή Κυβέρνησις γνωρίζει

τεύματος καί προπαντός κλίματος.

περίπου τάς άπειλάς τών Τούρκων άλλά δτι δέν τάς

'Από τόν καιρό πού μπijκα στήν πολιτική, έπιμό

θεωρεί σοβαράς. 'Ημπορεί νά έχη δίκαιον. ΥΑ ν όμως

νως ύποστηρίζω ότι ή 'Ελλάς δέν έχει παρά ένα πρό

κάμη κακήν έκτίμησιν τijς καταστάσεως; Ή άσφά

βλημα: τό πολιτικό. Καί δτι ή κακοδαιμονία τοϋ λα

λεια τοϋ έθνους δέν εlναι άπό τά πράγματα πού

οϋ μας όφείλεται στήν νοσηρότητα τοϋ πολιτικοϋ

μπορεί νά παίζεται κορώνα-γράμματα. ΥΑ ν δέ'Ι! ljμ

μας κλίματος καί τήνάτελij όργάνωσιν τijς δημοσίας

ποροϋν

μας ζωijς.

καί δέν καταλαβαίνω γιατί

-

-

διά τijς

ένάρξεως κάποιου διαλόγου νά άποτρέψουν τόν κίν

Λέν νομίζω ότι έχω δυσκολία, άπευθυνόμενος

δυνο καί νά κερδίσουν χρόνο, θά πρέπει τουλάχιστον

πρός άνθρωπο δ δποίος συνδυάζει τήν θεωρία μέ τήν

νά τερματίσουν τάς άσχημίας γύρω άπό τό Κυπρια

πείρα στήν πολιτική, νά έξηγήσω γιατί τό πρόβλημα

κό, πού καί διεθνώς μiiς γελοιοποιούν καί έvθαρρύ

τό πολιτικό εlναι πρωταρχικό ν διά κάθε λαό καί για

νουν τάς προθέσεις τών Τούρκων.
Εlδα δτι δ Μακάριος έπικαλείται ήδη πίεσιν γιά
τήν ύπογραφήν τών συμφωνιών. Νομίζω δτι δέν ήμ

τί, χωρίς τήν έγκαιρο καί έπιτυχij του άντιμετώπισιν,
εlναι άδύνατος ή προκοπή ένός έθνους.
Άπελπίζομαι καί άγανακτώ, όταν σκέπτομαι δτι "

πορεί νά μείνη άναπάντητος αύτός δ Ισχυρισμός.

ο{ 'Έλληνες δέν κατενόησαν, ύστερα άπό

Γνωρίζεις τά γεγονότα καί έχεις καί κείμενα.

έλεύθερο βίο, τήν μεγάλη άλλά καί άπλij αύτή άλή-

140 έτών

'Αγανακτώ μέ τή σκέψη ότι καί μετά τή δικαίω

θεια. Καί εlναι τοσούτω μiiλλον άσ;υγχώρητοι, καθ'

ση τijς πολιτικijς μας άναγκαζόμεθα ν' άπολογούμε

δσον διαθέτουν πλουσίαν πολιτικήν πείραν, λόγιp

θα άντί νά κατηγοροϋμεν.

άκριβώς τών δοκιμασιών τάς δποίας ύπέστησαν.

'Από τόν Φεβρουάριον

τοϋ ·1964 τούς προειδοποίησα γιά τήν περιπέτειαν.

'Αλλά πέραν τijς έλληνικijς, καί ή διεθνής ζώή

Καί έκαμαν τά άντίθετα έκείνων τά όποία έπρεπε νά

έπιβεβαιώνει τήν άλήθειαν αύτήν. Διότι ή διαφορά

κάμουν» 160 •

μεταξύ άνεπτυγμένων καί ύποαναπτύκτων χωρών,
δέν εlναι παρά διαφορά πολιτικijς ώριμότητος, έν

10

ΜΑ·Ι·ΟΥ

1966

'Εγκαινιάζεται άπό τό βασιλέα η λειτουργία του

τελευταία άναλύσει. Άπόδειξιν τούτου άποτελεί τό
γεγονός ότι χώραι έστερημέναι φυσικοϋ πλούτου,
δπως ή Γερμανία, ή 'Ελβετία, ή Αύστρία, ή 'Αγγλία

διυλιστηρίου πετρελαίων · της «ΕΣΣΟ-Πάπας» στή

κ.λ.π., εύημεροϋν, ένώ άλλαι, διαθέτουσαι άπέραvτον

Θεσσαλονίκη. _Στή διάρκεια τών άμέσως έπόμενων

φυσικό ν πλοϊίτον, όπως ή Βραζιλία, ή 'Αργεντινή, ή

μηνών προβλέπεται ή εναρξη της λειτουργίας καί

Νιγηρία κ.λ.π. δυστυχοϋν, διότι, δι' έλλειψιν άκρι

τών ύπόλοιπων μονάδων του βιομηχανικοί) αύτου

βώς πολιτικijς ώριμότητος, δέν δύνανται νά τόν άξι

συγκροτήματος, πού άντιπροσωπεύει συνολική έπέν

οποιήσουν. Άλλά θά μοϋ πijς γιατί νά κάνωμε τίς

δυση

200

έκατ. δ9λλαρίων.

Στή διάρκεια της τελετης ελαβε τό λόγο καί δ
έκπρόσωπος της ΕΡΕ, Π. Παπαληγούρας, δ δποίος

dυγκρίσεις αύτές, άφοϋ έχουμε τίς δικές μας, πού
εlναι καί περισσότερον πρόχειρες καί περισσότερον
παραστατικές. Τό

1944-52, μολονότι

ή χώρα μας δ ιέ-
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Συνάντηση τοv προέδρου τής Κυπριακής Δημοκρατίας μέ
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θετε τόν πολύτιμον τίτλον τής άποφασιστικής της

"Οπως γνωρίζεις, ή πολιτική ζωή του τόπου μας

συμβολής εiς τήν νίκην του έλευθέρου κόσμου, καί

έξελfσσεται καί διαμορφώνεται έν μέσω μιiiς συ-vε

μολονότι έδέχθη βοήθειαν ύπέρ τά

χοvς άνωμαλίας.

3 δισεκατομμύρια

Ούδεμία χώρα έζησε εlς τόσον

δολλάρια, όπισθοδρόμησε άπό πάσης άπόψεως άντί

βραχύ διάστημα τόσο πολλά καί συνταρακτικά γ9-

νά προοδεύση. Ένώ μεταξύ

γονότα. Κινήματα, έπαναστάσεις, καθεστωτικαί με

1953-63,

άνευ βοηθείας

καί σχεδόν μόνον μέ τά lδικά της μέσα, κατώρθωσε

ταβολαί, δικτατορία, έμφύλιοι πόλεμοι καί, τέλος,

νά πραγματοποιήση πρόοδον ή όποία προεβάλλετο

άναρίθμητοι κρίσεις κυβερνητικαί συνθέτόυν τήν

παγκοσμίως ώς παράδειγμα καί ή όποία, έάν συνεχί

εlκόνα μιiiς πολιτικής ζωής γιά τήν όποία ν άσφαλώς

ζετο έπί τινα έτη, θά έδιδε ίκανοποιητικήν καί ριζι

δέν δικαιούμεθα νά είμεθα ύπερήφανοι. Πολιτικής

κήν λύσιν εiς τά χρόνια προβλήματα πού βασανίζουν

ζωής ή όποία όχι μόνdν άνέστειλε τήν πρόοδον τής

τόν λαόν μας. 'Η χαρακτηριστική άλλά καί διδακτι

χώρας, άλλά πολλάκις ώδήγησε καί είς έθνικάς συμ

κή fΧύτή άντίθεσις όφείλεται εiς τό γεγονός δτι ή μέν

φοράς.

πρώτη περίοδος διηνύθη έν μέσω μιiiς συνεχούς

Τά αίτια τής μονίμου αύτής άνωμαλίας εlναι πολ

πολιτικής άνωμαλίας, ή δέ δευτέρα ύπό συνθήκας

λά. Βασικώτερα δμως εlναι, πρώτον, ή έλλειψις πο

πολιτικής σταθερότητος, Κοινωνικής γαλήνης καί

λιτεύματος προσηρμοσμένου εlς τάς έλληνικάς συν

έθνικής άσφαλείας.

θήκας, καί δεύτερον, ή συμπεριφορά τών φορέων τής

Θά σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα, γιά νά σου

πολιτικής μας ζωής. Δηλαδή τά πολιτικά μας ήθη.

δείξω πόσο άπέχουμε άπό τήν όρθήν έκτίμησιν του

πολιτικού μας προβλήματος. Εlς τήν 'Ελλάδα, κάθε '

Καί έρχομαι ήδη εiς τό θέμα του πολιτεύματος, τό
όποίο ν θέτει τά πλαίσια έντός τών δποίων έκδηλώνε

τόσο άναζητοvμε έναν Μεσσία, γιά νά σώση τόν τό

ται , ή δραστηριότης ένός έθνους. Γνωρίζεις τήν

πο άπό τούς κινδύνους, τούς όποίους έμείς oi ίδιοι, έν

σημασίαν τήν δποίαν έχει γιά τήν γαλήνην καί τήν

τft άφροσύνu μας, προκαλούμε. Καί νομίζω δτι αύτό

προκοπή ν ένός λαοv, ή έπιλογή του καταλλήλου πο

συμβαίνει καί εlς τήν περίπτωσίν μου. Σκεφθήκατε

λιτεύματος καί ή δμαλή καί άδιατάρακτος λειτουρ

δμως ποτέ γιατί δλαι αί προηγμέναι χώpαι κυβερ

γία του. Γνωρίζεις, έπίσης, δτι δέν ύπάρχει πολίτευ

νώνται έπιτυχώς άπό κοινούς άλλά πρακτικούς άν

μα lδανικόν. Εlναι δμως άναμφισβήτητον δτι, γιά νά

θρώπους, καί γιατί ή 'Ελλάς έχει άνάγκην άπό Μεσ

άποδώση ένα οiονδήποτε πολίτευμα, θά πρέπει νά

σίας; .. Ή έξήγησις εlναι δτι έκεί μέν τό πολίτευμα,

άνταποκρίνεται εiς τάς iδιαιτέρας συνθήκας τής χώ

πού στηρίζεται σέ ήμερα πολιτικά ήθη, λειτουργεί

ρας γιά τήν δποίαν προορίζεται. Ό Άριστοτέλης

δμαλώς, ένώ ή χώρα μας, δπως ξέρεις, άπό άπόψεως

μάλιστα ύποστηρίζει δτι έκτός τών κοινωνικών, οι

πολιτικής καί πολιτειακής διαρθρdJσεως εlναι άπέ

κονομικών καί πολιτιστικών συνθηκών, θά πρέπει

ραντον καφενείον καί μάλιστα έλληνικόν. Καί έσκέ

γιά τήν περίπτωσιν αύτήν νά λαμβάνωνται ύπ' όψιν

φθησαν έκείνοι οί δποίοι πιστεύουν δτι ή τύχη του

&κόμη καί αί κλιματολογικαί συνθήκαι. Εlναι δέ τό

τόπου έξαρτiiται άπό τήν έπάνοδόν μου, τί θά γίνη

σον άληθές αύτό, ώστε καί δ Σόλων, δταν ήρωτήθη

μετά δύο ή τρία χρόνια, πού είτε γιατί θά μέ βαρε

ποίον εlναι τό καλύτερον πολίτευμα, άντί άπαντήσε

θοvν καί πάλι είτε γιατί θά άτυχήσω, θά χάσω τήν

ως, ήρώτησεν «διά ποίον λαόν καί διά ποίαν έπο

γοητείαν του Μεσσίου; Άλλά εlναι δυνατόν νά ζή

χήν».

ση μέ αίσθημα άσφαλείας καί νά προκόψη ένα

'Εμείς οί 'Έλληνες έπιλέξαμεν, καί όρθώς, τήν

έθνος, όταν κάθε τόσο συνδέει τήν τύχην του μέ

δημοκρατίαν. Καί διότι έγεννήθη εiς τόν τόπον μας

ώρισμένο πρόσωπο, τό δποίον καί δέν εlναι δυνατόν

άλλά καί διότι άποτελεί τήν ύψηλοτέραν καί εύγενε

νά εlναι πάντοτε πρόχειρον, άλλά καί δταν εύρεθή,

στέραν μορφήν όργανώσεως τής άνθρώπινης κοινω

φθείρεται ταχέως. Γιατί, δπως σου έλεγα κάποτε,

νίας. Εlναι δέ τόσον καθολικά παραδεδεγμένη ή ύπε

έμείς οί 'Έλληνες δημιουργούμε είδωλα, δχι γιά νά

ροχή της, ώστε νά τήν χρησιμοποιούν ύποκριτικά ώς

τά λατρεύωμε, άλλά γιά νά έχωμε τήv ίκανοποίησιν

προμετωπίδα &κόμη καί τά δλοκληρωτικά καθεστώ

νά τά γκρεμίζωμε.

τα.

'Ιδού, άγαπητs μου, γιατί τό πολιτικό πρόβλημα

"Οπως δμως δλα τά έξελιγμένα πράγματα, πα

τής χώρας μας εlναι πολύ σοβαρώτερον άπό δ, τι συ

ρουσιάζει καί ή δημοκρατία μεγάλες δυσκολίες εiς

νήθως έν 'Ελλάδι τό άντιλαμβανόμεθα. Καί lδού γι

τήν έφcφμογήν της. Γι' αύτό καί δέν λειτουρyεί πα

ατί ή σωτηρία καί ή προκοπή του τόπου, έξαρτiiται

ρά στίς λίγες έκείνες χώρες, πού έχουν πολιτική καί

περισσότερον άπό τήν συνειδητοποίησιν καί τήν

οlκονομική άνάπτυξη καί προπαντός τήν ίκανότητα

όρθολογικήν άντιμετώπισιν του προβλήματος αύτοv

νά τήν προσαρμόζουν εlς τάς άνάγκας καί τόν χαρα

παρά άπό τήν έπάνοδόν μου.

κτήρα των.

Θά μέ έρωτήσης ήδη, δπως εlναι φυσικόν, εlς τί

Καί τήν υίοθετήσαμεν μέν όρθώς καί έμείς οί

συνίσταται κατά τήν γνώμην μου, τό πολιτικό μας

"Ελληνες άλλά δέν άντελήφθημεν δτι ή θεωρία καί

πρόβλημα καί _!Cώς δύναται νά έπιλυθή.

ή άνάγκη τής προσαρμογής iσχύουν καί γιά τήν δη-
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μοκρατίαν, δεδομένου δτι πολλοί ε{ναι οί δρόμοι πού

είς τήν χώραν μας, ώστε νά δμιλουν περισσότερον

δδηγουν είς αύτήν.

περί αύτής έκείνοι οί δποίοι όλιγώτερον τήν πιστεύ

·

Ξεκtνώντας άπό τήν βασικήν άρχήν τής λαϊκής

',

ουν καί νά διαπράττωνται έν όνόματί της πρωτοφα

κυριαρχίας, πού άποτελεί τό σύμβολον καί τήν ούσί

νείς άσχημίαι. Πρόσφατον άλλά τυπικόν παράδει

αν της, ή δημοκρατία διαφοροποιείται κατά έποχάς

γμα, δ άρχηγός τής ΕΚ δ δποίος, έν όνόματι τής

καί χώρας. Δημοκρατία 6πάρχει καί εlς τή 'Α γγλίαν

δημοκρατίας, έχρησιμοποίησεν τάς πλέον άντιδη

καί είς τήν 'Αμερικήν, Γερμανίαv, ·Ελβετία ν κ.λ.π.,

μοκρατικάς μεθόδους, δπως ή έκβίασις, ή δημαγω

άλλά λειτουργεί κατά τρόπον διάφορον είς έκάστην

γία, ή συκοφαντία καί ή συνοδοιπορία μέ τόν κομ

έξ αύτών. 'Εξάλλου άπό τής έποχής τών φιλοσόφων

μουνισμόν. Καί έθεσεν ήδη έν κινδύνω τό πολίτευμα,

του 18ου αίώνος, ή δημοκρατία 6πέστη σημαντικάς

τό δποίον έν τούτοις, διά πρώτην φοράν εlς τήν

έξελίξεις. Ή τεχνική πρόοδος, αί οίκονομικαί, κοι

ίστορίαν τής νεωτέρας

νωνικαί καί διεθνείς άνακατατάξεις τάς δποίας προ

δμαλώς κατά τήν προηγηθείσαν αύτου δεκαετίαν.

εκάλεσαν οί δύο παγκόσμιοι πόλεμοι καί τέλος ή

Διότι δέν πρέπει νά λησμονήται δτι καί δ Καποδί

έμφάνισις του

τής

στριας, διά νά σώση τόν τόπον, κατήργησε τό πολί

κλασικής δημοκρατίας, έπέβαλον παντου τόν έκ

τευμα καί ίδρvσε τό περίφημον Πανελλήνιον, καί δ

κομμουνισμου,

ώς άντιπάλου

·Ελλάδος, έλειτούργησεν

συγχρονισμόν καί τήν άναπροσαρμογήν της. Καί μό

'Ελευθέριος Βενιζέλος, διά νά πραγματοποιήση τήν

νον έτσι κατόρθωσε νά έπιβιώση, έκεί που έπεβίω

πολιτική ν του, κατ' έπανάληψιν τό παρεβίασεν.
Καί ή μέν πολιτική ήγεσία ήμπορεί νά καπηλεύε

σεν, καί νά καταστή συγχρόνως καί δημιουργική.

Είς τήν Άγγλίαν, έπί παραδείγματι, τής δποίας

ται καί νά κακοποιή τήν δημοκρατίαν, διά νά πρα

υπερηφάνως άλλά άνοήτως έπικαλούμεθα τό σύστη

γματοποιήση κομματικάς ή προσωπικάς έπιδιώξεις.

μα, τόν άξονα τής πολιτικής ζωής άποτελεί δ πρωθυ

Έκπλήσσεται δμως κανείς μέ τήν άφέλειαν τών πο

πουργός, δ δποίος, πέραν τών άλλων, άσκεί καί τό

λιτών έκείνων καί ίδίως τών νέων, οί δποίοι, ένώ

δικαίωμα τής διαλύσεως τής Βουλής. ·Ο δέ πρόεδρος

άγαπουν τήν δημοκρατίαν, άρνουνται ή άδυνατουν

του άγγλικου Κοινοβουλίου, γιά νά έπιβάλλη τήν

νά τήν κατανοήσουν.

εύπρεπή καί δμαλή λειτουργίαν του Σώματος, έχει τό

·Η δημοκρατία, δπως ξέρεις, στηρίζεται προ

δικαίωμα δχι μόνον νά έπιπλήξη άλλά καί νά καταρ

παντός είς τήν αύτοπειθαρχίαν καί τόν σεβασμόν

γήση βουλευτή ν. Είς τήν 'Αμερική ν, δ πρόεδρος τής

τών νόμων. Γιατί ή έλευθερία, ή δ ποία άποτελεί τόν

Δημοκρατίας έχει σχεδόν δικτατορικάς έξουσίας.

6πέρτατον σκοπόν της, δέν μπορεί νά 6πάρξη χωρίς

Εlναι συγχρόνως άρχηγός του Κράτους καί Κυβέρ

τόν σεβασμό ν τής έλευθερίας τών άλλων. Δένμπορεί

νησις, έκλέγει καί άπολύει έλευθέρως τούς 6πουρ

δηλαδή νά 6πάρξη χωρίς τήν πειθάρχησιν εlς τούς

•Υπουργικόν Συμβού

νόμους, οί δποίοι τήν κατοχυρώνουν, καί 6πακοήν

λιον καί δέν δύναται νά άνατραπή άπό τά Νομοθετι

είς τό κράτος, τό δποίον καλείται νά τούς έπιβάλη.

γούς του, δέν δεσμεύεται άπό τό

κά Σώματα. Είς τήν Γαλλίαν, δ πρόεδρος τής Δημο

Ή άρετή του πολίτου, δπως λέγει καί πάλι δ Άρι

κρατίας έχει εύρείας &ρμοδιότητας, άκόμα καί τό δι

στοτtλης, ε{ναι «τό δύνασθαι καί aρχειν άλλά καί

καίωμα νά άναστέλλη καθ' δλοκληρίαν καί έπ' άόρι

aρχεσθαι καλώς».

στον τήν ίσχύν του Συντάγματος. 'Η δέ Κυβέρνησις

·Η άσυδοσία, άντιθέτως, τήν δποίαν ένθαρρύνει

έχει εύρείαν νομοθετικήν έξουσίαν, τής Βουλής νο

ή δημαγωγία, καί τήν δποίαν πολλοί συγχέουν μέ

μοθετούσης έπί θεμάτων τά δποία σαφώς καθορίζον

τήν έλευθερίαν, ε{ναι δ έχθρός τής δημοκρατίας. Πά

ται άπό τό Σύνταγμα. Είς τήν Γερμανίαν δύναται ή

σα

Κυβέρνησις, κηρύσσουσα, 6πό δρισμένας προϋποθέ

έλευθερίαν τών άλλων. 'Ανατρέπει τήν ίσορροπίαν

κατάχρησις

τής έλευθερίας προσβάλλει

τήν

σεις, τήν κατάστασιν έκτάκτου άνάγκης, νά νομοθε

έπί τής δποίας στηρίζεται ή δημοκρατία καί τελικώς

τή έπί 6μηνον καί έναντίον τής θελήσεως τής Βου

δδηγεί είς τήν κατάλυσίν της. "Ολοι οί συγγραφείς

λής. Εlς άμφοτέρας δέ τάς χώρας έθεσπίσθη σειρά

καθώς καί ή πείρα αίώνων έπιβεβαιώνουν τό γεγονός

διατάξεων διά τών δποίων δυσχεραίνεται ή άνατρο

δτι ή δημαγωγία καί ή κατάχρησις τής έλευθερίας

πή τής Κυβερνήσεως καί κατοχυρώνεται ή πολιτική

ε{ναι ή αίτία του έκφυλισμου τής δημοκρατίας. ·Ο

σταθερότης, διά τήν δποίαν είς τήν ·Ελλάδα μετά

Πλάτων μάλιστα δίδει παραστατική ν είκόνα τής πε

τόσης περιφρονήσεως δμιλουμεν.

ριπτώσεως, ή δποία άνταποκρίνεται πλήρως εlς τήν

'Αλλ' aς έξετάσωμεν πώς λειτουργεί ή δημο
κρατία εlς τόν τόπον μας:

Είς τήν Έλλάδα άγνοουμεν τάς έξελίξεις αύτάς

παρουσαν έν Έλλάδι κατάστασιν. «"Οταν lνας λα

όρ>, λέγει δ Πλάτων, «διψασμένος γιά έλευθερία, εϋ
ρει έπί κεφαλής του κακούς οΙνοχόους, μεθά άπό κα

καί έπικαλούμεθα άπό τά ξένα πολιτεύματα πάν δ, τι

τάχρησιν. Καί δταν ο{ διάδοχοί των παύσουν, είτε έκ

διευκολύνει τήν άσυδοσίαν μας. Καί όχι μόνον αύτό,

πεποιθήσεως είτε έξ άνάγκης, νά fκανοποιουν τήν

άλλά άποκρούομεν καί πάν δ, τι προστατεύει τήν δη

συνεχώς αύξανομένην δίψα ν του, τούς κατηγορεί καί

μοκρατία ν. Εlναι τόση ή καπηλεία τής δημοκρατίας

τούς καταδικάζει ώς τυράννους, μέ τελικόν άποτέλε-
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σμα τήν δουλείαν τόσον τών άτόμων όσον καί τής

νά κατοχυρώνη πράγματι τήν κυριαρχίαν καί τά

πολιτείας».

συμφέροντα τοu λαού μας. Διότι εlναι γνωστόν ότι αl

'Ως

γνωστόν όμως,

ή μορφή

καί δ

τρόπος

παραβιάσεις του πολιτεύματος καί ή κατάχρησις δι

λειτουργίας τής δημοκρατίας προσδιορίζεται άπό τό

καιωμάτων γίνεται άπό τούς όλίγους εΙς βάρος τών

Σύνταγμα έκάστης χώρας. 'Ο δέ βαθμός τής άποδό

πολλών. Καί γίνεται κυρίως άπό τάςτυραννικάς όλι

σεώς της έξαρτiiται άπό τόν ρεαλισμόν του Συντά

γαρχίας τών Ισχυρών κα{ τών δημαγωγών, αί δποίαι,

γματος καί τήν ίκανότητά του νά έμπνέη σεβασμόν

διά τόν λόγον άκριβώς αύτόν, όχι μόνον άποκρούουν

εΙς τούς πολίτας.

πiiσαν lδέαν μεταρρυθμίσεως άλλά καί τήν καταγγέλ

Τό Ιδικόν μας όμως Σύνταγμα στερείται τών άρε

λουν ύποκριτικώς ώς lεροσυλίαν κατά τής δημοκρα

τών αύτών. Δέν εlναι άπλώς άτελές καί άπηρχα/ωμέ

τίας. Κάί εlναι γνωστόν ότι άπό τής έπομένης τών

νον. ·Αγνοεί τάς είδικάς συνθήκας του τόπου μας καί

έκλογών, τό έργον καί ή τύχη τής Κυβερνήσεως

πηθικίζει άντιγράφον ξεπερασμένους cθεσμούς καί

έξαρτiiται περισσότερον άπό τάς άνευθύνους αύτάς

προπαντός έκείνους οί δποίqι

δυνάμεις παρά άπό τόν κυρίαρχον λαόν. Ε{ναι δέ έκ

διευκολύνουν τήν

ύπονόμευσιν τής δημοκρατίας.

πληκτικόν ότι αί όλιγαρχίαι αύταί κατορθώνουν

"Ολοι γνωρίζομεν ότι πολλά άπό τά κακώς κείμε

πολλάκις νά πείθουν τόν λαόν ότι δ περιορισμός τής

να εlς τόν τόπον μας εlναι συνταγματικώς κατωχυ

άσυδοσίας των, · πού έπιβάλλεται άκριβώς διά τήν

pωμένα. "Ολοι γνωρίς'ομεν ότι τό Σύνταγμα άποβαί

προστασίαν τής λαϊκής κυριαρχίας, σημαίνει περιο

νει πολλάκις τροχοπέδη εΙς τήν πρόοδον iής χώρας

ρισμόν τής έλευθερίας του.

μας. Καί όλοι έπίσης γνωρίζομεν ότι παραβιάζεται

Σύνταγμα, τέλος, τό δποίον νά διευκολύνη τήν

άπροσχημάτιστα καί έξ όλων tών πλευρών. Περιτ

σταδιακήν πραγματοποίησιν τής κοινωνικής δημο

τόν νά ύπομνήσω ότι ή χώρα μας έζησεν ούσιαστι

κρατίας, πού άποτελεί τό lδανικόν τής έποχής μας.

κώς άνευ Συντάγματος άπό τό 1935 μέχρι τό 1951 καί

Γιατί εlς τόν τόπον μας πολλοί δμιλοuν περί κοινω

ότι καί τό Ισχύον Σύνταγμα άνωμάλως καθιερώθη.

νικής δημοκρατίας, έλάχιστοι όμως άντιλαμβάνον

Καί όμως, δμιλουμεν όλοι περί Συντάγματος, όπως

ται ότι ή μετάβασις εlς αύτήν προϋποθέτει ηύξημέ

δμιλουμεν καί περί δημοκρατίας, προσποιούμενοι

νον έθνικόν εΙσόδημα καί προπαντός κράτος Ισχυ

aγνοιαν τών άνωτέρω άληθειών.

ρόν καί ίκανόν νά τήν έπιβάλη πρός πiiσαν κατεύ

Τό συμπέρασμα όλων αύτών εlναι ότι δ τόπος

θυνσιν.

πρέπει νά άποκτήση νέον Σύνταγμα, καίμάλιστα έλ

"Οπως γνωρίζεις, έχων συνείδησιν τής άνάγκης

ληνικόν. Τό πολίτευμα πρέπει νά εlναι ~λληνικόν

αύτής, άπό μακρού χρόνου έθεσα τό θέμα τής άναθε

καί όχι ή έξωτερική πολιτική, όπως δημαγωγικώς

ωρήσεως του Συντάγματος, έν συνδυασμφ μέ τήν κα

διεκήρυξαν οί άντίπαλοί μου, καί πού ε{ναι αύτονόη

θιέρωσιν του πλειοψηφικού, πού θά διευκόλυνε τήν

τος διά πiiσαν έλληvικήν Κυβέρνησιν.

τόσον άναγκαίαν άνανέωσιν τών στελεχών τής πολι

Σύνταγμα τό δποίον, άφοD άναδιαρθρώση τούς

τικής μας ζωής. Άτυχώς ή προσπάθειά μου έκείνη

θεσμούς τής χώρας, νά κατοχυρώνη τήv άπρόσκο

δέ εύρε κατανόησιν, μολονότι άνταπεκρίνετο εΙς

πτον λει'τουργίαν αύτών καί νά προστατεύη τήν άσφά

έθνικήν άνάγκην, όπως άπέδειξαν αί μετέπειτα έξε

λειαν, τήν γαλήνην καί τήν πρόοδον του λαού μας.

λίξεις. Καί όχι μόνον δέν κατενοήθη άλλά καί διε

ΕΙς όλας τάς χώρας, όπως άνέφερα καf άνωτέρω, διά

βλήθη . άπό τούς δημαγωγούς, ώς ύποκρύπτουσα δι

νά σώσουν τήν δημοκρατίαν, τήν άνεμόρφωσαν. Καί

κτατορικάς τάσεις. Μολονότι ήτο αύτονόητον ότι

διά νά άντιμετωπίσουν τάς συγχρόνους άνάγκας,

έκείνος δ δποίος έχει τοιαύτας προθέσεις καί εύρί

ένίσχυσαντήν έκτελεστικήν έξουσίαν, ή όποία λόγω

σκεται πανίσχυρος εlς τήν έξουσίαν, όπως έγώ, όχι

τής τεραστίας έπεκ:τάσεως τών άρμοδιοτήτων του

μόνον δέν έπιδιώκει τήν άναθεώρησι ν του Συντάγμα:::

συγχρόνου κράτους, φέρει τό πλείστον τής εύθύνης

τος άλλά τήν άποκρούει καί προσφερομέvην. Διά τόν

διά τήν τύχην του έθνους. Είμεθα ή μόνη χώρα εΙς

άπλούστατον λόγον ότι ή άναθεώρησις του άφαιρεί

τήν δποίαν ή Κυβέρνησις, καίτοι φορεύς τής λαϊκής

τήν δικαιολόγησιν τfjς έκτροπής, aν συμβαlνη νά

έντολής, στερείται ούσιαστικώς έξουσίας, δεδομέ

τήν έχη κατά νουν. Εlναι δέ τόση ή πολιτική τύφλω

νου ότι εlναι έξηρτημένη κατά τό ffμισυ άπό τόν

σις εlς τόν τόπον μας καί lδία μεταξύ τών μορφωμέ

άρχηγόν του κράτους καί κατά τό έτερον ffμισυ άπό

νων, ώστε ή έπιδίωξις τής άναθεωρήσεως του Συντά

τήν Βουλήν, άγνοουμένης τής θεμελιώδους άρχής,

γματος νά μου άφαιρέση, άντί νά μοu προσθέση,

κατά τήν δποίαν αί (ίρμοδιότητες πρέπει νά εlναι

ψήφους, όπως έπληροφορήθην έκ τών ύστέρων. Ούτε

άνάλογοι μέ τάς εύθύνας. Καί είμεθα ή μόνη χώρα εΙς

δέ καί σήμερα πού αl πρόσφατοι έξελίξεις έδικαίω

τήν δποίαν ήμπορεί νά συζητήται ένα νομοσχέδιον

σαν τήν πρωτοβουλίαν μου έκείνην, κατενοήθη ή

έπί 6μηνον καί νά ύβρίζεται, όταν δέν δέρεται, δ

άνάγκη τής άναμορφώσεως, καί μάλιστα ριζικής, του

πρόεδρος τής Βουλής.

πολιτεύματός μας.

Θά πρέπει νά άποκ:τήσωμεν Σύνταγμα τό δποίον

Θά ήμην βέβαια άφελής, aν έπίστευα ότι μόνη ή
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άναθεώρησις του Συντάγματος θά tθεράπευε τά κα

άπλώς καθεστωτικόν κίνδυνον, δπως είς τάς aλλας

κώς κείμενα είς τόν τόπον μας. Θά συνέβαλλε δμως

'χώρας.

άσφαλώς είς τήν έξυγίανσιν καί τόν έκσυγχρονισμόν
τής δημοσίας μας ζωής, έφ

' δσον βέβαια θά ύπήρχον

δυνάμεις lκαναί νά τήν άξιοποιήσουν.
Καί έρχομαι ήδη είς τό θέμα τών φορέων τής πο

λιτικής μας ζωής πού εlναι καί τό σοβαρώτερον. Διό

Τά περί δεξιiiς- κέντρου- δημοκρατικής άριστε
ρiiς κ.λ.π., δέν άποτελουν παρά έμπαιγμόν του λαου,

δπως άποδεικνύεται άπό τήν lστορίαν καί lδίως τήν
πρόσφατο ν, άλλά καί άπό τήν σύνθεσι ν τών δρώντων
έν 'Ελλάδι κομμάτων.

τι τό Σύνταγμα δέν εlναι παρά ό σκελετός του πολι

Καί δλα αύτά γίνονται, ώς γνωστόν, μέσα εlς ένα

τεύματος. Τήν σάρκα καί τήν φυσιογνωμίαν αύτου

κλίμα άσυστόλου δημαγωγίας. Σπανίως συναντii'ται

τήν δίδουν ή πολιτική νοοτροπία του λαού, δ άρι

ή άλήθεια είς δσα λέγονται καί γράφονται δημοσία

θμός καί ή ποιότης τών κομμάτων, τό ήθος τής ήγε

είς τόν τόπον μας. Εlναι δμως γνωστόν δτι ή δημο

σίας τής πολιτικής, ή συμπεριφορά του τύπου κ.λ.π.

κρατία πού στηρίζεται εlς τήν κρίσιν καί συνεπώς είς

Εlναι δέ τόσον άληθές αύτό, ώστε ό 'Αριστοτέλης

τήν γνώσιν τών πολιτών, δέν ήμπορεί νά λειτουργή

ύποστηρίζει δτι δλα τά πολιτεύματα εlναι καλά, δταν

ση χωρίς τήν άλήθειαν.

ο{ φορείς αύτών έπιδιώκουν τήν γενικήν εύημερίαν,

καί δλα έκφυλίζονται δταν ούτοι άγνοοvν τό δημό

'Αληθής δημοκρατία, δπως γράφει δ Κέννεντυ, .
δέν ύπάρχει παρά έκεί δπου ύπάρχουν πολιτικοί πού
έχουν τό θάρρος νά λέγουν τήν άλήθειαν καί δ λαός

σιον συμφέρον.

"Οπως ξέρεις, ή λειτουργία τής δημοκρατίας καί
ίδία τής κοινοβουλευτικής, προϋποθέτει τήν vπαρξιν

μέ θάρρος νά τήν άκούη καί νά άνταμείβη τούς φο
ρείς της.

κομμάτων μέ παράδοσιν, μέ σταθεράς άρχάς καί πρό

'Εξάλλου ή δημοκρατία, πού στηρίζεται είς τήν

γραμμα καί ήγεσίαν έμπνεομένην άπό τό αtσθημα

έναλλαγήν τών Κυβερνήσεων, προϋποθέτει ήμερα

τής εύθύνης. Διότι τά κόμματα, άπό κοινού μέ τόν

καί έντιμα πολιτικά ήθη. 'Εκεί δπου ή συκοφαντία

τύπον, παίζουν τόν άποφασιστικώτερον ρόλο ν είς τήν

καί ή διαβολή χρησιμοποιούνται ώς κύρια δπλα πο

ζωήν τής δημοκρατίας.

λιτικής έπικρατήσεως, έκεί δπου, ύπό τό κράτος

'Ημπορεί νά πij κανείς δτι

είς αύτά πλέον καί δχι είς τό πολίτευμα ένσωματώ

πρωτογόνων

νεται δ λαός. Καί ή τύχη ένός καθεστώτος έπηρεά

λαμβάνουν τόν χαρακτήρα έπαναστάσεων καί συνε

παθών,

α{

κυβερνητικαί μεταβολαί

ζεται περισσότερον άπό τόν άριθμόν καί τήν συμπε

πάγονται άνατροπάς καί έκδικήσεις, δπως συνέβη

ριφοράν αύτών παρά άπό τά τυπικά του πλαίσια. ΕΙ

προσφάτως παρ

ναι δέ τόσον εύαίσθητος ή δημοκρατία, ώστε νά δύ

καθισταμένης άδυνάτου τής δμαλής διαδοχής.

'

ήμίν, ή δημοκρατία καταλύεται,

ναται καί μία μειοψηφία νά τήν παραλύση, δταν άπο

'Η έθνική ένότης άποτελεί άγαθόν, τό όποίο ν

φασίση νά άγνοήση τούς νόμους καί τό Σύνταγμα.

κανένα πολιτικόν σύστημα δέν άρνείται. Μάλιστα δ

Παράδειγμα ό 'Ανένδοτος, δ όποίος μέ τάς έκβιάσεις

κομμουνισμός καί δ φασισμός τό άγαθό αύτό έπικα

του

λοvνται γιά νά καταδικάσουν τήν δημοκρατία, μέ τό

-

πού δυστυχώς έπέτυχαν

-

κατέστησεν άδύνα

τον τήν δμαλήν λειτουργίαν του πολιτεύματος.
Θά έκόμιζα γλαύκα είς 'Αθήνας, aν έπιχειροvσα

έπιχείρημα δτι τά κόμματα διασπούν τήν ένότητα
του έθνους. Βεβαίως τά κόμματα έχουν τά προ

νά άποδείξω δτι δλα αύτά λείπουν άπό τόν τόπον

γράμματά τους καί εlναι φυσικόν, έφ

μας. Τά κόμματα δημιουργούνται περισσότερον γιά

κουν τήν έξουσίαν, νά έπιδίδωνται είς άvταγωνι

'

δσον έπιδιώ

νά lκανοποιήσουν φιλοδοξίας καί συμφέροντα παρά

σμούς.

γιά νά έκφράσουν ίδέας καί τάσεις λαϊκάς. 'Ιδρύον

ύπερβαίνουν τά δρια τά όποία χαράσσουν ή στοι

ται καί διαλύονται, συνεργάζονται καί διαπληκτί

χειώδης ήθική καί προπαντός τά γενικώτερα συμφέ

Ol άνταγωνισμοί δμως αύτοί δέν δύνανται

νq

ζονται μέ τόσην προχειρότητα, ώστε δ λαός νά μήν

ροντα τοί5 έθνους. Συμφέροντα τά όποία εύρισκό

δύναται νά παρακολουθήση τάς προκλητικάς μετα

μενα πέραν τών lδεολογικών των τοποθετήσεων, δέν

μορφώσεις των. Τό πνεύμα τών εύτελών συμβιβα

δύνανται νά άγνοηθοί5ν άπό ένα λαόν, χωρίς τόν

σμών, διά νά μήν εrπω καί τών αύτών θεμάτων, νά

κίνδυνον νά καταστραφή.

ύποστηρίζουν, κατά περιστάσεις, άπόψεις έκ διαμέ

Al άλήθειαι

αύταί άγνοουνται είς τόν τόπον μας.

τρου άvτιθέτους. Τό δέ χειρότερον εlναι δτι πολλά

Τό έπιβεβαιώνουν, κατά τρόπον τραγικόν, ή lστορία

κις ύποκύπτουν είς τόν πειρασμόν τής συνεργασίας

μας καί προπαντός α{ τελευταία ι έν 'Ελλάδι έξελί

μέ τόν κομμουνισμόν, μολονότι γνωρίζουν δτι είς

ξεις, μέ τήν βαθείαν κρίσιν πού προεκάλεσαν. 'Εξε

δλας τάς Ααϊκάς Δημοκρατίας, άκόμα καί είς τήν Κί

λίξεις πού ώδήγησαν ήδη εlς r:αθο!..ικήν άνυποληψί

ναν, δ κομμουνισμός έπεκράτησεν διά τών λαϊκών

αν θεσμούς καί πρόσωπα, καί πού θά έχουν μέ τά

Μετώπων. Καί μολονότι έπίσης γνωρίζουν δτι, λόγω

πάθη καί τά ένστικτα πού διήγειραν, βαρείας τάς

τής έξαρτήσεως τής άσφαλείας καί τής οlκονόμίας

έπιπτώσεις των εiς τό μέλλον.

τής χώρας μας άπό τόν έλεύθερον κόσμον, δ κομ
μουνισμός συνιστά γιά τήν 'Ελλάδα έθνικόν καί όχι

'Ήδη

ol

διάδοχοί μας θερίζουν τό σπόρον πού

έσπειραν. Μέσα σέ μία άποπνικτική άτμόσφαιρα,
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καταγγέλλουν οί μέν τούς δέ, διά τάς άντιδημοκρατι

τευμα άλλά καί δ τόπος, νά κατανοήσωμεν τήν άλή

κάς καί άνεντίμους ιμεθόδους πού χρησιμοποιούν εlς

θειαν αύτή ν. Καί άφοv τήν κατανοήσωμεν, μέ θάρρος

τόν θλιβερόν άγώνα τής άλληλοεξοντώσεώς των.

νά άναλάβωμεν τήν άναμόρφωσιν τής δημοσίας μας

λησμονούν δμως, καί οί μέν καί οί δέ, δτι αί άθλιό

ζωής. Εlναι καιρός πλέον, ύστερα άπό τόσας δοκιμα

τητες διά τάς δποίας παραπονούνται σήμερον, δέν

σίας, τόσας θυσίας καί έν όψει τών κινδύνων πού μaς

εlναι παρά μικρόν μέρος έκείνων τάς δποίας δλοι
μαζί διέπρατταν εlς βάρος μας. Πρό διετίας σοv

άπειλοvν, νά ταυτίσωμεν τήν δημοσίαν μας ζωή μέ

·

τήν έλληνική πραγματικότητα, τόσον άπό άπόψεως

πολιτεύματος δσον καί ήθών πολιτικών.

έγραφα, aν ένθυμήσαι, δτι τό μέγα σφάλμα τοv Πα

πανδρέου ήτο δτι, μέ τήν πολιτικήν τής λάσπης καί

'Εκείνοι οί δποίοι δέν κατανοούν τήν άνάγκηv

τής μισαλλοδοξίας, δημιουργεί κλίμα πολιτικής Καί

τών μεταρpυθμίσεων αύτών, τάς θεωρούν άπραγματο

ήθικής άναρχίας. Καί προέβλεπα δτι μέσα εlς αύτή ν

ποιήτους, δμολογοvν τήν άνικανότητα καί τήν χρε

θά καταποντισθή καί δ ίδιος, άφοv δμως προηγουμέ

ωκοπίαν τής δημοκρατίας.

νως βλάψη τόν τόπον.

Διότι, fiς μήν πλανώμεθα. Ή άνάγκη μιaς βαθεί

Αύτά εlναι τ(i πολιτικά μας ήθη. Καί αύτό εlναι

ας άλλαγής εiς τήν πολιτικήν ζωήν τής χώρας μας

τό . κλίμα μέσα εlς τό δποίον ματαίως άγωνίζεται δ

ε[ναι τόσον έπείγουσα καί τόσον έπιτακτική, ώστε aν

λαός μας νά άνεύρη τόν δρόμον του.

δέν πραγματοποιηθή μέ τήν δημοκρατικήν διαδικα

Δέν νομίζω δτι ύπάρχει χώρα, άνεξαρτήτως πολι

σίαν, θά πραγματοποιηθή κάποτε έπαναστατικώς.

τεύματος, εiς τήν δποίαν νά άσκήται ή πολιτική μέ

'Εάν πάλι δέν γί νη οϋτε τό πρώτον οϋτε τό δεύτερον,

_ τόσην έλαφρότητα, ώστε πολλάκις νά βλάπτη άνεπι

τότε δέν θά ύπάρξη όχι έλεύθερον πολίτευμα άλλά

γνώστως τόν τόπον. Καί δέν μποpεί παρά νά άγανα

οϋτε έλευθέρα 'Ελλάς. Καί δ κίνδυνος αύτός δέν εl

κτή κανείς, δταν σκέπτεται δτι ύποφέρει καί κάθε

ναι θε.ωρητικός. Οϋτε εlναι έφεύρεσις τής Δεξιάς,

τόσο κινδυνεύει . lνας λαός δλόκληρος, διότι lνας μι

δπως τόν χαρακτηρίζουν οί ύποστάντες aμβλυνσιν

κρός άριθμός άνθρώπων, πού άσχολείται μέ τήν πο

τής έθνικfjς των εύαισθησίας. Εlναι πραγματικός,

λιτική ν, δέν έχει συνειδητοποιήσει τήν άποστολήν

δπφς άποδεικνύεται άπό τό γεγονός δτι ή χώρα μας

του.

ύπήρξε δύο φορές τό Βιετνάμ τής Εύρώπης.

Άγανακτεί δέ περισσότερον δταν γνωρίζει,

δπως δ ύποφαινόμενος, δτι δ τόπος μας ήμπορεί ύπό

Καί έρχομαι ήδη εiς τό τί δέον γενέσθαι.

δρισμένας .προϋποθέσεις νά εύημερήση.

Πιστεύω δτι ή παρούσα κρίσις θά ήμποροvσε

Δέν γνωρίζω τί έπέτυχα καί τί δέν έπέτυχα εiς τήν

-

καί τούτο δέν άποτελεί εύφημισμόν- νά άποβή εύ

σταδιοδρομίαν μου. Γνωρίζω δμως δτι άνέτρεψα τήν

εργετική γιά τό έθνος.

καθιερωμένη ν άπό μακρού άντίληψιν δτι ή άθλιότης

Ή ίστορία διδάσκει δτι δλων τών σοβαρών με

άποτελεί τήν άμετακίνητον μοίραν τής 'Ελλάδος.

ταρρυθμίσεων προηγήθησαν κρίσεις καθεστώτος.

Διότι άπέδειξα έμπράκτως {)τι ήμπορεί δ λαός μας,

Διότι αί κρίσεις εlναι έκείναι, αί δποίαι άφυπνίζοvν

aν θέλη, νά εύημερήση. Αύτό τό aν θέλη, άφορά

τάς ύγιείς δυνάμεις ένός έθνους

κυρίως τήν νεολαίαν τοv τόπου μας, ή δποία όφείλει

βέβαια

τόν έξευρωπαϊσμόν τής

-

-

δπου ύπάρχουν

καί δδηγοvν εlς τολμηράς μεταρρυθμίσεις.

'Ελλάδος νά καταστήση

Χωρίς νά σχολιάσω τά δσα άπερίγραπτα συνέ

iδανικόν · της καί όχι τάς διαδηλώσεις τοv Βιετνάμ

βησαν καί συμβαίνουν aπό τριετίας εiς τόν τόπον

καί τής 'Ινδοκίνας, εlς τάς δποίας τήν έξωθοvν άσυ

μας καί τ:ά δποία άποτελοvν σαφή συμπτώματα έθνι

νείδητοι δημαγωγοί. Τής δείξαμε ήδη τόν δρόμο καί

κής κρίσεως, θά συνεβούλευα εiς γενικάς γραμμάς:

τής δώσαμε καί τά μέσα νά τόν πραγματοποιήση.

Νά σχηματισθή Κυβέρνησις άπό ίκανά καί κα

ΥΑ ν δέ τό πράξη, θά έχη άποδειχθή κατωτέρα τών

τάλληλα διά τήν περίπτωσιν πρόσωπα, ή δποία νά

περιστάσεων καί θά έχει άδικήσει έαυτήν καί προ
παντός τό έθνος.

·

έξουσιοδοτηθή άπό τήν Βουλήν ή, τής Βουλής άρ
νουμένης, άπό τόν βασιλέα, δπως άσκοvσα έκτάκτους

·

"Ολα δσα έξετέθησαν, άγαπητέ μου, δδηγοvν εiς
τό συμπέρασμα δτι τό νόσημα άπό τό δποίον πάσχει

έξουσίας καί έντός εύλόγου χρόνου:

1.

Προβή εlς τολμηράν άναθεώρησιν τοv Συντά

δ τόπος μας εlναι βαθύτερον καί δτι ή παρούσα κατά

γματος, προσαρμόζουσα αύτό εiς τάς πολιτικάς, κοι

στασις, ή δποία έδωσεν άφορμήν νά διατυπωθούν αί

νωνικάς καί οiκονομικάς συνθήκας τοv τόπου μας.

άνωτέρω σκέψεις, δένε[ναι παρά σύμπτωμα -βαρύ
τατο ν βέβαια

-

τής νόσου αύτής. 'Υπήρχε, έν ύφέ

2.

Αάβη τά άναγκαία καί γνωστά εlς δλους μας

μέτρα διά τήν έξυγίανσιν τής οiκονομίας μας, ή άνά

σει καί έπί τών ήμερών μας, ή δέ θεραπεία της άπετέ

πτυξις τής δποίας άποτελεί προϋπόθεσιν όχι μόνον

λει,

διά τήν ύλικήν άλλά καί διά τήν ήθικήν πρόοδον τοίJ

παράλληλα

πρός

τήν

ύλικήν πρόοδον

τοv

έθνους, τήν βασικήν μου έπιδίωξιν. Τήν έπεχείρη

σα, δπως ξέρεις, καί άπέτυχα. Καί ίσως άπέτυχα διό
τι τήν έπεχείρησα.

Εlναι καιρός δμως, aν θέλουμε νά σωθή τό πολί-

έθνους.

3.

'Αποκαταστήση τάς ούσιαστικάς καί ψυχολο

γικάς συνθήκας δμαλοίJ καί tjρέμου έθνικοίJ βίου.

4.

Ρυθμίση ή θέση τουλάχιστον ύπό έλεγχον τό
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Κυπριακόν, τό δποίον άκαίρως καί άδεξίως άνακι

νοσηρός συναισθηματισμός ώρισμένωv διανοουμέ

νηθέν, άπειλεί μονίμως τήν γαλήνην τής χώρας.

νων, πού βλέπουν τόν φασισμόν σέ κάθε άμυντική

5.

Ρυθμίση βασικά διά τό μέλλον τής χώρας θέ

προσπάθεια τής δημοκρατίας, δέν εlναι δι

ματα, δπως τό έκπαιδευτικόν καί τό έκκλησιαστικόν,

,

εvφυείς

καί ζωντανούς λαούς.

τά όποία πολιτικοποιηθέντα, άπεμακρύvθησαν, άτυ

Εlναι yνωστόν άλλωστε δτι ή Ιδιοτυπία τών συr

χώς, άπό τήν έθνικήν των βάσιν καί

χρόνων έπαναστάσεων συνίσταται εiς τό rεrονός δτι

Προκηρύξη δημοψήφισμα διά τήν έπικύρωσιν

αύται, διά νά άποτρέψουν άκριβώς τήν βίαν, συντε

τών άνωτέρω ύπό τοv λαοv καί διενεργήση έν συνε

λούνται μέ τήν άνοχήν καί τήν βοήθειαν τών ύψιστα

χεία έκλογάς μέ τό κατάλληλον, διά τάς περιστάσεις,

μένων θεσμών.

6.

Εiς τήν ίστορίαν δλων τών έθνών, ύπάρχουν

έκλογικόν σύστημα.

Καί τό;τε θά σημάνη ή ώρα του λαοv δ δποίος,

στιyμαί κατά τά δποίας τά πάντα ύποτάσσονται εlς

άξιοποιών τήν πείραν πού άπέκτησεν, θά πρέπει νά

τόν ύπέρτατον νόμον τής σωτηρίας τής πατρίδος. Εl
ναι α{ στιyμαί κατά τάς δποίας ή κρίσις τών θεσμών

καταστήση τάς άνωτέρω μεταρρυθμίσεις άφετηρία
μιaς νέας πολιτικής ζωής. Διότι, έάν ή άναμόρφωσις

του πολιτεύματος εlναι έργον τών ύπευθύνων παρα

·

άλλά καί τών ήθών εlναι τόσον βαθεία, ώστε διά νά
σώσης τήν δημοκρατίαν, όφείλεις νά τήν ξανακά

γόντων τής δημοσίας μας ζωής, ή έξυγίανσις αv'Μjς

νης. Τό νά κλείνωμεν τά μάτια μας εiς τήν άλήθειαν

εlναι έργον άποκλειστικόν τοv λαοv μας. Διότι άπό

αvτήν, εlναι ώσάν νά άπορρίπτωμεν δλα τά παραδεί

αvτόν άντλοvν τήν δύναμίν τους καί έκείνοι πού ευ

yματα τής ίστορίας. Καί κάτι χειρότερον, εlναι ώσάν

εργετούν καί έκείνοι πού βλάπτουν τόν τόπον. Καί

νά άpνούμεθα τήν ζωήν καί τήν έλευθερίαν.

θά πρέπει κάποτε δ λαός νά άντιληφθή δτι αvτός, ώς

Αί σκέψεις πού άναπτύσσω στό'yράμμα μου αvτό

κυρίαρχον όργανον τής Πολιτείας, εlναι, έν τελευ

προορίζονται yιά σένα καί παρακαλώ νά μήν κοινο

ταία άναλύσει, δ ύπεύθυνος δι

'

δ, τι συμβαίνει εiς τόν

λοyηθοvν. Δέν έπιθυμώ, έφ' δσον άπέχω τής πολιτι

τόπον μας. "Οπως εlναι ύπεύθυνος καί διά τήν παρού

κής, νά δημιουρyήται ή έντύπωσις δτι δίδω συμβου

σαν περιπέτεια ν, χωρίς μάλιστα τό έλαφρυντικόν τής

λάς καί μάλιστα χωρίς νά μοv ζητούνται. 'Εκτός άν

φθάσετε

πλάνης.
'Εδώ δέ άκριβώς άνακύπτει ή εvθύνη καί ή μεγά

-

πού θεωρώ πιθανόν- σέ δραματικό άδιέ

ξοδον καί νομίσης δτι θά μπορούσαν νά βοηθήσουν.

λη άποστολή τής πνευματικής ήγεσίας τής χώρας.

Καί μήν ξεχνάς δτι θά σέ έβλεπα μέ μεyάλη χαρά

Νά διαπαιδαγωγή ήθικώς καί πολιτικώς τόν λαόν καί

στό Παρίσι. Μολονότι θά προτιμούσα άvτ' αvτοv νά
σέ ύποδεχθώ σ' ένα χωριό τής ·Ελλάδος. Γιατί δπως

νά τόν προστατεύη άπό τάς πλάνας.
Διότι άν πρόκειται, δπως καί πρέπει, οί τεχνικοί

· καί

οί έπιστήμονες vά συμπληρώνουν τούς πολιτι

ξέρεις, στήν ώραία αvτή πόλη έζησα τά σκληρότερα
χρόνια τής ζωής μου. Καί διότι βρέθηκα μακρυά άπό

κούς, καί οί διανοούμενοι νά έχουν προβάδισμα

τόν τόπον καί τόν κόσμον πού άyαπώ, άλλά καί διότι

έναντι τής iθυνούσης τάξεως,

κατά τήν διάρκειαν τής έδώ παραμονής μου, έξαπελύ

όφείλουν άντί νά

άδρανοvν ήθικώς καί νά κερδοσκοπούν, νά άποδεί

θησαν αl πρωτοφανείς εlς άθλιότητα έναντίον μου

ξουν δτι εlναι άξιοι τής εvθύνης άλλά καί τής τιμής

έπιθέσεις. 'Επιθέσεις πού έστιyμάτισαν τήν lστορί

αvτής.

αν τοv τόπου μας καί ύπήρξαν τά προμηνύματα, άν

Τό αvτό θά μπορούσε νά λεχθή καί yιά τήν Ιθύ
νουσα τάξη

-

άναyκαίο κακό σέ κάθε κοινωνία

-τοv τόπου μας. "Οτι όφείλει, άν θέλη νά έπιζήση,
νά παραδειγματίζη μέ τίς πράξεις της άντί νά προ
καλή μέ τή συμπεριφορά της.
ΗΑ ν yίνουν τά άνωτέρω καί έπιδείξη ώριμότητα

δ λαόζ, ήμπορεί ή 'Ελλάς καί χωρίς Μεσσίας νά
καταστή ύπόδειγμα εvημερούσης πολιτείας. ΗΑ ν όχι,

θά άκολουθήση μοιραίως τόν δρόμο ν πού προδιαyρά
φει ή ίστοpία δι

'

άvαλόγους περιπτώσεις: τόν δρό

•Η

πολιτική βαρύτητα τοϋ κειμένου τής έπιστο

λής δδήγησε τόν Κ. Τσάτσο στή διατύπωση τής άπό
ψεως οτι θά ήταν, κάτω άπό δρισμένες προϋποθέσεις,
σκόπιμη ή άμεση δημοσίευσή της. 'Ιδιαίτερα δια
φωτιστικό ε{ναι τό άκόλουθο έκτενές άπόσπασμα

άπό .τήν άπαντητική έπιστολή του:
«Δέν μου διαφεύγει ή βαρύτης του κειμένου. Χαράσσει

τήν πορείαν του τόπου, μιάν ώρα πού κανείς δέν ξέρει τί
δέον γενέσθαι.

μον τής άνωμαλίας καί τής παρακμής.

Διότι κανένας- καί συνεπώς ούτε καί έyώ

όχι τά αίτια, τής παρούσης άποσυνθέσεως» 161 •

-

δέν

ήμπορεί νά σώση ένα λαόν έναντίον τής θελήσεώς
του.

Γνωρίζω τάς άντιδράσεις τάς δποίας θά προκαλέ
σουν αί ά.νωτέρω σκέψεις μου, rνωρίζω δμως έπίσης

δτι μέ ρεαλισμόν καί θάρρος σώζονται καί προοδεύ
ουν τά ΗΕθνη. ·Η ύποκρισία τών δημαyωyών καί δ

Κaί αύτό γίνεται άπό τόν άνθρωπο πού σήμερα συγκεν
τρώνει τήν έμπιστοσύνη δλων τών έθνικοφρόνων 'Ελλή
νων, ού μόνο άλλά καί πολλών άντιπάλων.

• Η δημοσίευσις

ένός τέτοιου κειμένου άποτελεί πολιτικήν πρliξιν πρώτου
μεγέθους

- όγκόλιθος πού θά πέση σ. ενα ελος γεμάτο
φρύνους καί βατράχους.'
• Η πολιτική αύτή πρliξις δέν μπορεί νά σταθi'j στόν
άέρα. Χρειάζεται συνέχεια. What next? "Αν δέν ύπάρξη
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συνέχεια, θά εχη άπλώς τήν σημασίαν μιdς ύποθήκης πο

ση δυσμενώς ..Στόν μερικώς τουλάχιστον βασιλόφρονα κό

λυτίμου πού εvας εμπειρος πολιτικός διατυπώνει aπό μα

σμον (ίσως καί στόν τύπο) θά ύποστουμε aπό μία τέτοια

κρυά .

έξαγγελία ζημιά, δπότε έξεταστέο πότε ε{ναι ή κατάλληλη

• Η ύποθήκη

δέν θά είσακουσθή , διότι καί κανείς δέν

εΙναι είς θέσιν νά τήν πραγματοποιήση, καί θά μείνουν

ώρα γιά νά τήν ύποστουμε . Τώρα , πρίν στερεώση τό πολι

μόνο ή πικρία του Στέμματος πού θά ,θεωρήση

ετσι σκέ

τικό αύτό κίνημα, ή μετά; ν Αν μετά, τότε θά πρέπει στό

ζημίαν τόν σαφή καθορισμόν τών άρ

σημείο αύτό ή έπιστολή νά εΙναι πιό dόριστη καί aπό τήν

πτεται δυστυχώς

-

-

μοδιοτήτων (ένώ αότός θά τό σώση είς τό μέλλον) καί ο{

aρχική aκόμα διατύπωση .

φωνασκίες των aριστερών δτι είσηγείσαι έκτροπήν, δικτα

'Αλλά έδώ εχομε καί τήν άλλη έμπλοκή: δτι δ Παπαν

τορίαν κ . τ . λ. ' Αποτέλεσμα: μdλλον ζημία διότι άνθρωποι

δρέου έξήγγειλε ήδη τήν aνάγκη τής ίδιας μεταρρυθμίσεως

{κανοί νά ένστερνισθουν τίς σκέψεις σου καί νά βαδίσουν

(αύτός χωρίς ζημία, διότι οί όπαδοί του θέλουν δλοι τόν

έπί τής όρθής γραμμής δέν ύπάρχουν.

περιορισμό των βασιλικών προνομίων). Μόλις φανουμε

Συμπέρασμα :

•Η

έπιστολή αύτή aποκτa θετική aξία

καί έμείς έξαγγέμοvτες τά ίδια , δ Παπανδρέου θά πανηγυ

μόνοc άν εχη συνέχεια. Καί τήν συνέχεια ν αύτή μπορεί νά

ρίση . Τήν έπομένην θά βγουν οί έφημερίδες του μέ τερά

τήν δώσης μόνον 'Εσύ. Δηλαδή ή έπιστολή αύτή ή πρέπει

στιους τίτλους: «Ό Καραμανλής συμφωνεί μέ Παπανδρέ

νά κοιμηθή στά συρτάρια . μας ιός {στορικό ντοκουμέντο

ου ώς πρός τάς

γιά τό μέλλον ή πρέπει νά aποτελέση τό. πρώτο, τό aποφα

σουν ρήγμα μεταξύ μας

σιστικό βήμα έπανόδου σου στήν πολιτική.

χ~σμα μεταξύ ΕΡΕ καί βασιλέως. ' Αλλά καί γιά εvα άλλο

...

κ . τ . λ.» Θα βγουν ετσι διά νά προκαλέ

-

γιά νά aνοίξουν μεγαλύτερο

·Αλλά πέραν τούτου : Μόλις δημοσιευθή ή έπιστολή

λόγο . Ό Γ. Παπανδρέου (καί aρκετοί δικοί του) ~ύχαρί

αύτή, θά κληθής νά έπανέλθης. Θά σου πουν «Κοπιdστε,

στως θά εβλεπε μιά συμφιλίωσή του μαζί σου . Σήμερα

κύριε Καραμανλή, νά ήγηθήτε τής προσπαθείας αύτής» .

έκτός aπό τούς σαφώς κομμουνίζοντας, δλοι αύτοχαρα

Θά πής τότε : << · Εγώ άπλώς ύπέδειξα τό όρθόν . Δέν πολιτεύ

κτηρίζουν τήν δίωξή σου ώς μεγίστην βλακείαν καί λέν

ομαι. nΟσοι πολιτεύονται άς έφαρμόσουν τά όρθά»; Καί άν

διαρκώς : Δέν ύπάρχει άλλη λύσις . «Νά δώση δ Καραμαν

σου aπαντήσουν «Δέν ύπάρχει άλλος ίκανός νά τά έφαρμό

λής τό χέρι στό Γέρο καί νά βαδίσουν μαζί».

άν δσοι σέ καλέσουν νά έπανέλθης,

'Ο δόλος πού ύπάρχει πίσω aπό αύτή τήν πρόταση

κρίνης δτι δέν εΙναι aρκετοί ώστε ή έπάνοδός σου νά φέρη

εΙναι προφανής . ·Αλλά πάντως είς πρώτην φάσιν θέλουν

τό ποθούμενον aποτέλεσμα; τί θά κάνης τότε;

τήν συμφιλίωση, τήν συστράτευσιν έναντίον του Στέμμα

σψ>, τί θά πής;

UH

δημοσίευσις αύτή ς τής έπιστολής δέν νο

τος καί ώς βάσιν τής συστρατεύσεως αύτής θά έJ.ιφανίσουν

μίζω δτι εΙ ναι σωστό νά γίνη πρίν aναμετρήσης τίς περαιτέ

τήν έπιστολήν σου. Κανενός είδους έρμηνεία τής στάσεώς

• Επομένως ή

τήν έπόμενη

μας δέν θά aποτρέψη αύτή ν τήν παρανόηση . ·Αποτέλεσμα:

πολιτική σου πράξη -(έκτός άν τήν aφήσης νά πέση στό

Σύγχυση συνειδήσεων μεταξύ των δικών μας . Διάσ.παση

κενό δπότε χάνει τή σημασία της . Μένει ώς μία θεωρητική

ένδεχομένως καί τρίτον, διεύρυνση του χάσματος πού μdς

έξαγyελία, μέ δυσάρεστες μάλιστα παρενέργειες) .

χωρίζει aπό τό παλάτι προώρως.

ρω έξελίξεις. Πρέπει νά ξέρη ς

the next step -

the

Γιατί δλα αύτά; Γιά νά πουμε τήν aλήθεια ; Γιά νά κατα

αύτή πρέπει νά τήν aντικρύ

λάβουν δλοι τί δέον γενέσθαι γιά νά σωθή δ τόπος ; Δέν

'Επειδή σέ γνωρίζω, ε{μαι βέβαιος δτι εχεις σκεφθή

next step καί δτι τήν έπιστολή

νομίζω πώς τό έπιχείρημα αύτό, πού εΙναι καί ήθικό aλλά

σω ώς πολιτικήν πρaξιν βαρυσήμαντον.
·Ως τοιαύτη ν τώρα θά τήν έξετάσω σέ μερικές της λε

καί πολιτικό (καταλαβαίνω καί τήν πολιτικότητά του), εΙ
ναι ισχυρότερο aπό τά έπιχειρήματα πού aντιπαρέταξα.

πτομέρειες .

Πρέπει πρώτα νά συνειδητοποιήσωμε μερικά πράγμα

'Εκτός πάντοτε άν τό γράμμα σου δέν θέλεις νά aποτε

τα. Πρώτον , γιά νά πουμε τά πράγματα μέ τό όνομά τους,

λέση πολιτικήν πρdξιν aλλά παραίνεση πρός Δημόνικον

είσηγούμεθα- (λέω

(καθ'

«... γούμεθα», διότι aσπάζομαι- μαζί
- aνεπιφύλακτα τίς σκέψεις

πιστεύω μέ μυριάδες άλλους

flv

στιγμήν οϋτε Δημόνικος ύπάρχει!) .

Πάντως aπό πολλούς θά θεωρηθή ώς πολιτική πρdξις,

σου) . Είσηγούμεθα λοιπόν παρεκτροπήν aπό τό πολίτευμα

καί άν ε{ ναι άλλη ή πρόθεσίς σου. Καί θά προκληθή καί έξ

καί μίαν προσωρινήν δικτατορίαν

αύτου σύγχυσις.

ίσως ένός ετους.

-

Πρός αύτήν τήν κατεύθυνσιν πρέπει νά δουλευθή aπό έκεί

Είδικώτερον δέ έν aναφορa πρός Κανελλόπουλον, θά

νους πού θά έπωμισθουν τήν παρεκτροπήν καί θά τήν κυ

θεωρηθή ώς aρχή καταργήσεώς του. 'Αλήθεια τήν πλευ

ρώσουν δι'

ένός

δημοψηφίσματος .

Δικτατορίες χωρίς

όνοματισμένο δικτάτορα δέν κουβεντιάζονται .
Δεύτερον: 'Ενώ μπορεί άριστα νά έξηγηθή- διότι αύ
τό ε{ναι ή aλήθεια

-

δτι δ καθορισμός καί δ περιορισμός

τών προνομιών του Στέμματος ε{ναι είς όφελος του Στέμ
ματος . Διότι aποτρέπει aμφισβητήσεις

-

καί μοιραία σέ

βασιλείς όλισθήματα. 'Ενώ αύτή ή μεταρρύθμισις γίνεται

ράν Κανελλοπούλου τήν έσκέφθηκες καθόλου; Ποιά θά
ε{ναι ή θέσις του μετά τήν δημοσίευσιν αύτής τής έπιστο
λής; Θά aκολουθήση ή ΕΡΕ τήν γραμμήν Κανελλοπούλου

ή τήν γραμμήν τής έπιστολής σου;
Γι' αύτό τελειώνοντας έπανέρχομαι στό aρχικό βασικό

μου έρώ{ημα. Ποιό θά ε{ναι τό έπόμενο βήμα;

Μέ τήν aγάπη μου πάντα στή διάθεσή σου» 1 6 2 •

ύπέρ του Στέμματος καί ύπέρ τής γαλήνης του τόπου, στήν

έπιστολή σου αότό δέν φαίνεται διόλου . Φαίνεται τό άλλο
μόνο πλεονέκτημα τής μεταρρυθμίσεως αύτής: ή κυβερνη
τική σταθερότης. Πρέπει έξ ίσου νά φανουν καί τά δύο .
Μέ αύτό βέβαια δέν φαντάζομαι δτι δ θρόνος θά δεχθή

·Η άπάντηση τοϋ Κ. Καραμανλή:
«Σέ εύχαριστώ γιά τ{ς παρατηρήσεις σου, πού

έχουν συγχρ6νως καί τΊjν θέσιν έρωτημάτων.

τήν φαλκίδευσή του . Θά aντιδράση. Θά aγωνισθή . Θά δη

'Απαντώ στ6 πρώτο καί σπουδαι6τερο: Δέν έχω

λητηριάση καί μ~σα στό στρατό στοιχεία καί θά τά διαθέ-

τΊjν πρ6θεσιν νά δώσω, ύπ6 τάς παρούσας συνθΊjκας,
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έμπρακτο ν συνέχειαν εiς τό γράμμα μου έκείνο. Τούς

στήν περίπτωσίν μου ύπάρχουν πολλά έμπόδια ύπο

λόγους, μολονότι τούς ξέρεις, θά σου τούς έξηγήσω

κειμενικά καί άντικειμενικά.

παρακάτω.

'Εν τώ μεταξύ θά άπαντήσω στά άλλα

σου έρωτήματα.

Καί ύποκειμενικά μέν εlναι ή Ιδιοσυγκρασία μου
καί ή πολιτική μου φιλοσοφία, πού μέ καθιστούν

Φοβοvμαι ότι εlς τό σημείον πού έφτασαν τά πρά

άκατάλληλο γιά_ τήν πολιτική η τουλάχιστον γιά τήν

γματα, δέν άποκλείεται νά δδηγηθήτε, χωρίς νά τό

πολιτική ζωή του τόπου μας. Σου διηγήθηκα, νομίζω,

θέλετε, σέ κάποιο εlδος παρεκτροπής. Καί iδού γιατί.

τό διάλογο πού εlχα μέ τόν πατέρα μου, όταν φου

Στόν τόπον μας δέν έχει δημιουργηθή μόνον όξύτα

σκωμένος άπό Ιδεολογία, άπεφάσισα νά έπιδοθώ

το πολιτειακό πρόβλημα, άλλά , κάτι χειρότερο.

στήν πολιτική. ~Εκτοτε εlχα πολλές φορές τήν εύ

~Εχει δημιουργηθή κρίσις νομιμότητος, έφ' όσον

καιρία νά διαπιστώσω τήν όρθότητα τών συμβουλών

καλώς η κακώς πιστεύεται ότι ή έπικράτησις ώρισμέ

του. Έάν, παρά ταvτα, έπέμεινα, τό έκανα καί διότι

νης πολιτικής παρατάξεως θά έχη ώς άποτέλεσμα

εlχα τήν ίκανοποίηση τής δημιουργίας, άλλά καί διό

τήν άνατροπήν τών πάντω~

Ύπό τάς συνθήκας

τι έπίστευα ότι έβελτίωνα τό πολιτικό κλίμα του τό

όμως αύτάς, όπως τό λέγει ή λογική καί τό διδάσκει

που μας, γιά τό δποίον δ πατέρας μου εύρισκε &κα

ή ίστορία, δμαλή δημοκρατική έξέλιξις άποκλείεται.

τάλληλο τόν χαρακτήρα μου. 'Αντ' αύτοv, ή πολιτι

Γιατί ε{ναι φυσικό ν ν' άντιδράσουν, πρ{ν παραδο

κή μας ζωή όπισθοδρόμησε σέ βαθμό πού κατέσ~ησε

θούν, καί τό καθεστώς καί έκείνοι οί δποίοι πιστεύ

άδύνατη τήν προσαρμογή μου.

ουν ότι άπειλοvνται.

'
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Στή δημοκρατία, όπως ξέρεις, ή πολιτική διαδι

Τούτου δοθέντος θά πρέπει ή έκτροπή αύτή νά

κασία μοιάζει μέ τά συγκοινωνούντα άγγεία. ΝΑ ν δέν

προληφθή. ~Η, άν έπιχειρηθή, νά χειραγωγηθή τό

άνεβάσης τούς άντιπάλους σου στό έπίπεδο τό δικό

σον άπό άπόψεως διαδικασίας όσον καί άπό άπόψε

σου, θά κατέβης έξ άνάγκης στό δικό τους, γιά νά

ως σκοπών, γιά νa μήν άποβή συμφορά στόν τόπον.

εlναι δυνατός δ διάλογος. 'Εγώ άποτυχών στό πρώτο

Θά πρέπει δηλαδή νά εlναι σχετικώς νομιμότυπος,

καί μή άποδεχόμενος τό δεύτερο, άπεφάσισα νά φύ

κάπως έλεγχομένη καί νά έχη ώς σκοπόν τήν &να

γω. ΝΕκανα δηλαδή αύτό πού έκανε τό λιοντάρι προ

σύνταξιν τής δημοκρατίας πού, γιά πολλούς λόγους,

καλούμενο άπό τόν χοίρο, γιατί δέν 'ήθελε παλεύον

εlναι έπισφαλής στόν τόπον μας.

τας μαζί του νά λερωθή.

~Α ν τό παλαιόν μου έκείνο γράμμα θά μπορούσε

~Αλλος λόγος ύποκειμενικός ε{ναι ή βαθυτάτη

νά βοηθήση πρός τήν κατεύθυνσιν αύτή, θά ή το ϊσως

πικρία πού έδοκίμασα άπό τήν πρωτοφανή καί γιά

χρήσιμον νά δημοσιευθή. Τήν έκτίμησιν καί τήν εύ

τήν {στορία μας άκόμη κακομεταχείρισιν πού ύπέ

θύνη του πράγματος τήν άφήνω σέ σένα.

στην. 'Εifπλήσσομαι δέ όταν διαπιστώνω ότι οί

φορον, άφοv τίς άψηφοvσα καί όταν 'ήμουν στήν

αύτό παρωνυχίδα, μέ τήν άμοραλιστικήν θεωρία ν ότι

ένεργό πολιτική. Γιά νά μήν σου πώ ότι καί θά τάς

αύτά έχει ή πολιτική. 'Αλλ' άν αύτά τά έγκλήματα

έπεδίωκα, άκόμη άν έπρόκειτο νά έπανέλθω στήν

τά θεωρήσωμεν ώς συνάρτησιν τής πολιτικής, ποιός

Αί άντιδράσεις πού προβλέπεις μέ άφήνουν άδιά-

"Ελληνες, άκόμη καί ο{ φίλοι μου, θεωροvν τό θέμα

πολιτική. Ξέρεις τίς άδυναμίες τής παρατάξεως καί

τίμιος άνθρωπος θ' άπεφάσιζε νά προσφέρη τίς ύπη

ξέρεις έπίσης ότι πρόθεσίς μου ήτο νά τήν έκσυγ

ρεσίες του σ' έναν τόπο πού εlναι προδιαγεγραμμένη

χρονίσω, όπως καί τό πολίτευμα.

'Ανεξαρτήτως όμως άντιδράσεων, δέν νομίζεις
ότι αί σκέψεις αύταί θά μπορούσαν νά άνοίξουν ένα

ή άτίμωσίς του; Ή έπιφύλαξις αύτή δέν iσχύει βέ
βαια γιά τούς φαύλους, πού έχουν γενικήν άσυλίαν
λόγω έπαγγελματικής άλληλεγγύης.

δρόμον γιά τίς δυνάμεις έκείνες του τόπου μας πού

Σκεφθήκατε ποτέ τήν όδύνη πού έδοκίμασα τό

θέλουν νά άγωνισθοvν καί δέν ξέρουν τί νά κάνουν;

πρωινό πού τά ξένα ραδιόφωνα μετέδιδαν τήν εϊδη

Αύτά, όσον άφορii τήν έπικαιρότητα καί τήν

ση ότι ή έλληνική Βουλή άπεφάσισε τήν παραπομ

χρησιμότητα τής άνακοινώσεως τής έπιστολής έκεί

πήν μου καί μάλιστα γιά πράξεις άτιμωτικές; 'Εσύ

νης.

θά πρέπει νά ξέρης τήν εύαισθησία μου στά θέματα

Καί έρχομαι fίδη εiς τό περίφημο θέμα τής έπανό

του 'ήθους καί τής άξιοπρεπείας, πού μολονότι τά

δου μου εiς τήν πολιτική, πού θέτεις μέ τό έρώτημά

ε{χα έμφυτα, τά άνέπτυξα μέχρις ύπερβολής, γιά νά

σου

έξουδετερώσω τήν έλλειψη περγαμηνών καί νά πρα

«what next».
"Οπως ξέρεις, δέν συμπαθώ τό θέατρο στήν πολι

γματοποιήσω τήν άποστολή μου. Θά προτιμούσα δέ

τική. "Οταν έφυγα, έφυγα άποφασισμένος νά μήν ξα

κα φορές νά μέ εlχαν δολοφονήσει. Καί τό πρfiγμα

ναγυρίσω. Αύτό άλλωστε συμβαίνει καί σέ όλες τίς

καθίστατο όδυνηρότερο έκ του γεγονότος ότι τό

χώρες πού έχουν σοβαρό δημόσιο βίο. Δέν ξέρω βέ

όνομά μου ή το εύρύτατα καί νομίζω εύφήμως γνωστό

βαια τί θά κάνω, άν οί έξελίξεις μοv δημιουργήσουν

εlς τό έξωτερικό. Πώς νά έξηγήσης στή διεθνή κοινή

πρόβλημα συνειδήσεως.
'Ανεξαρτήτως όμως αύτοv, πού ε{ναι θέμα άρχής,

γνώμη ότι στήν 'Ελλάδα αύτά τά πράγματα έχουν

έντελώς άλλη σημασία καί ότι εlναι μέρος του πολι-
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τικου μας παιχνιδιου.
Θά ήμπορουσε ίσως νά μετριασθή ή πικρία μου,

νουν βαθειές άλλαγές στήν έθνική μας ζωή.

v

Α ν γυ

ρίσω χωρίς αύτές, ή θά φύγω καί πάλι, ή (tά καταλή

άν κατά τής πρωτοφανους αύτής άτιμίας εlχαν έκ

ξω σέ δικτατορία. Καί σύ όμως δμολογείς στό γράμ

δηλωθή άντιδράσεις, πράγμα πού θά συνέβαινε σέ

μα σου ότι δέν βλέπεις τήν δυνατότητα αύτών τών

δποιαδήποτε χώρα μέ δημοκρατική συνείδηση καί

μεταβολών.

αίσθημα δικαιοσύνης.

2ον. 'Ο τόπος γιά νά προ κόψη έχει άνάγκην ήρέ

Έπί μήνες, Κυβέρνησις, Βουλή καί τύπος, έπω

μου πολιτικου βίου. 'Εγώ όμως εlμαι πρόσωπον όξύ

φελούμενοι καί τής άπουσίας μου, άσχημονουσαν

τατα άμφιλεγόμενον. Οί άντίπαλοί μου μέ μισουν,

έπί τής ύπολήψεώς μου καί παρεσκεύαζαν τήν δολο

καί κατόρθωσαν νά μεταδώσουν καί εlς ένα τμήμα

φονίαν μου. 'Εστιγμάτιζαν τήν ίστορίαν καί έτραυμά

του λαου μας τό άδικαιολόγητον μίσος των.

τιζαν τό πολίτευμα του τόπου μας. Ποιός άπό τούς

τάς συνθήκας αύτάς, πώς ήμπορώ νά έπαναφέρω τήν

έπωνύμους καί τούς σκεπτομένους "Ελληνες συνεκι

γαλήνην στόν τόπο;

'Υπό

Jόν. 'Η έναντίον μου συκοφαντική έκστρατεία μέ

νήθη;

'Αλλά άν δέν έξεδηλώθησαν τότε άντιδράσεις,

τόν χυδαίο καί άγριο τρόπο πού έγινε, έδημιούργησε

λόγφ τής άσκουμένης τροj.ωκρατίας, τί έγινε μετά

μεταξύ έμου καί τών άντιπάλων μου άγεφύρωτο ήθι

τήν άπομάκρυνσιν του Παπανδρέου άπό τήν άρχήν;

κό χάσμα. Καί έκδικητής μέν δέν έπιθυμώ νά γίνω.

Οί άποστάται, διαχωρίσαντες τάς εύθύνας των άπό

Πώς όμως νά κάνω μαζί τους οίασδήποτε μορφής

τόν Παπανδρέου, κατήγγειλαν σωρείαν άμαρτημά
των των. 'Απέφυγαν όμως vά διαχωρίσουν τάς εύθύ
νας των καί νά καταγγείλουν τήν μεγαλυτέραν άτιμί

συνεργασίαν ή καί διάλογο άκόμα;
4ον.

'Επολιτεύθην, όπως ξέρεις, μέ κατανόησιν

καί μετριοπάθ~ιαν. Πώς όμως ήμπορώ έπανερχόμε

αν του καί όταν άπεφάσιζαν νά στηριχθουν έπί του

νος νά άκολουθήσω τήν αύτή ν πολιτικήν, έφ' όσον

κόμματός μου. Ή ΒΡΕ, έξάλλου, γιά νά ύπηρετήση

δοκιμασθείσα ώδήγησε έκεί πού ώδήγησε καί έμένα

σκοπιμότητες άμφιβόλου πολιτικής καί ήθικής άξί

καί τόν τόπο;

ας, έστήριξε τούς άποστάτας, χωρίς νά τούς συστή

Εlναι φυσικό, ϋστερα άπό όσα έπαθα, νά έπηρεά

ση νά τακτοποιηθουν, όπως ώφειλαν, ήθικώς άπέναν

ζομαι άπό τή σκέψη ότι ε{ναι δυνατόν νά πάθω χειρό

τί της. Καί καθήκον καί συμφέρον ε{χον άμφότεροι

τερα, όταν θα 'ρθή ή ώρα νά παραδώσω στούς άντιπά

νά τό κάνουν. Γιατί δέν τό έκαμαν; Τήν έξήγηση θά

λους μου.

τήν περιμένω άπό σένα.

Τόν τελευταίο καιρό έξεδόθη ένα βιβλίο πού δί

Δέν σου θυμίζουν όλα αύτά λίγο

'28; Καί δέν

νο

μίζεις ότι θά ήταν καλύτερα καί γιά τόν ίδιο Καί γιά

δει τό μέγεθος τής διαπραχθείσης άτιμίας. Ποιός

τόν τόπο, άv δ Βενιζέλος δέν ύπέκυπτε τότε στόν

πνευματικός καί εlδικώτερον νομικός άνθρωπος σκέ

πειρασμό;

φθηκε νά έκφράση τήν άπορίαν του, άν όχι τήν άγανά

"Ολα αύτά άποδεικνύουν ότι άπλοποιοvν τό θέμα

κτ?!!fν του, διότι ήμπόρεσε νά συμβή στόν τόπο μας

τής έπανόδου μου έκείνοι οί δποίοι τό θεωρουν ώς

μιά τέτοια άσχημία;

πρόβλημα άριθμών.

Καί σήμερα άκόμα συζητουνται μέ πάθος διάφο

Ή έπάνοδός μου εlς τήν πολιτική, πού δέν τήν

ρα θέματα. Καταγγέλλονται πράξεις, ζητουνται εύθύ

έπιθυμώ, θά ε{χε έννοια, όπως καί σύ μου γράφεις, άν

ναι, καθαρίζονται λογαριασμοί. Τηρείται όμως ϋπο

έπρόκειτο έπανερχόμενος νά κάνω κ~τι τό πολύ ση

πτος σιγή γύρω άπό τό μεγαλύτερο πολιτικό καί ήθι

μαντικό γιά τόν τόπο. Αύτό όμως δέν τό βλέπω, άφου

κό θέμα πού έδημιούργησε ή θεομηνία Παπανδρέου.

λείπουν οί βασικές προϋποθέσεις.

' Μου γράφεις ότι άκόμα καί δ Παπανδρέου μετε
μελήθη διά τήν άτιμίαν του αύτήν. Καί ότι καί οί

Αύτή ε[ναι, aγαπητέ μου, ή θέσις τοv προβλήμα
τος τής έπανόδου μου στήν πολιτική.

βουλευταί του δμολογουν τό σφάλμα του. Γιατί όμως

'Ημπορεί νά μου πής ότι γιά όλα αύτά ύπάρχει

αύτά πού λέγονται εlς τό αύτί δέν λέγονται δημοσία;

καί δ άντίλογος. 7σως. 'Αλλά, όπως ξέρεις, όλες οί

Π έκάνατε έσείς οί φίλοι μου, γιά νά άναγκάσετε καί

έκδηλώσεις τής ζωής tνός άνθρώπου φέρνουν τήν

αύτούς καί τούς άποστάτας νά δμιλήσουν;

Δέν άντιλαμβάνεσθε ότί έχω άνάγκην άλλά καί
δικαίωμα στήν ήθική αύτήν ίκανοποίηση;
Πώς θά μπορουσα μέ τήν ψυχολογία αύτή νά γυ

σφραγίδα τής Ιδιοσυγκρασίας του. Καί έγώ έχω, κα
λή ή κακή, τή δική μου. Ή προσωπικότης κάθε άν

θρώπου ε[ναι σύνθεσις άπό άρετές καί έλαττώματα.
Πολλές φορές μάλιστα ε{ναι τέτοια ή σύνθεσις, ώστε

ρίσω στήν πολιτiΚή πού θέλει ένθουσιασμό καί πί

ώρισμένα έλαττώματα νά γίνωνται πηγές τών άρετών

στη;

μας. Στήν περίπτωση αύτή, ή διάσπασις τής συνθέ

Καί έρχομαι τώρα στά άντικειμενικά έμπόδια τά

κυριώτερα τών δποίων ε{ναι τά κάτωθι:

1ον.

'Η πείρα μου μέ έπεισε ότι δέν ε[ναι δυνατόν

νά κυβερνηθή δημοκρατικά δ τόπος μας, άν δέν γί-

σεως άνατρέπει τήν Ισορροπία καί καταστρέφει τήν
προ·σωπικότητα.

Αύτό δέ άκριβώς θά πάθω, άν άγνοήσω πράγματα
πού εlναι βασικά γιά τόν χαρακτήρα μου. 'Αλλ

'

άν
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έλληνικουλαου καί κάτι άλλο .' Η δημαγωγία δέν fιρκέσθη

Σοv έγραψα, παρά τήν συνήθειά μου, δύο φλύαpα

νά παρασύρη μέγα τμήμα έκλογέων πρός τόν κακόν δρό

γράμματα. Τό έκανα δμως διότι ήθελα vά σου δώ'σω

. μον μέ τάς ύποσχέσεις. Παρέσυρε κάί μέ τήν συκ:οφαντίαν.

ώς σύνολον καl όχι κατά δόσεις τlς σκέψεις καί τά
αiσθήματά μου>> 163 •

8
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Παρακαλώ νά ένθυμηθουν

oi

πάντες τί έλέχθη είς βάρος

του Καραμανλή καί των συνεργατών του διά τό άλουμίνι
ον, τό όποίον τώρα θαυμάζομεν δλοι καί του όποίου τά
έγκαίνια έπανηγύρισαν κορυφαία στελέχη του άνενδότου

1966

είς διαβολάς καί ψεύδη άγώνος. Πρό ένός άκόμη ετους

'Ο άρχηγός τής ΕΡΕ, Π. Κανελλόπουλος, άποσύ
ρει τόν έκπρόσωπο του κόμματός του στήν Κυβέρνη
ση, Δ. Βουρδουμπa, ύπουργό άνευ Χαρτοφυλακίου.
Τήν αίτιολογία τής άποφάσεώς του έντοπίζει στό γε
γονός δτι «ή άντιπροσώπευσις τής ΕΡΕ είς τό 'Υ πουρ

έλειτούργει άνακpιτική έπιτροπή βουλευτών είς βάρος των
πρωτεργατών τής έλληνικής άναδημιουργίας. Διεσύρθη
σαν όνόματα καί ύπολήψεις καί μάλιστα, ώς άπεδείχθη έκ
των ύστέρων, έν πλήρει γνώσει των συκοφαντών δτι ή
περίπτωσις ε{ χε νομικώς παραγραφή. Καί άνεγνώρισαν διά

τής ΕΡΕ έπί των βασικών θεμάτων». Πιθανολογείται

- άφου άνέλαβα τήν
πρωτοβο,υλίαν νά καλέσω τούς συναδέλφους μου τής ΕΡΕ
νά έξέλθουν άπό τήν αίθουσα τής Βουλής - έκείνοι άκρι
βώς oi βουλευταί, oi όποίοι ε{χαν υιοθετήσει κατά πλειο

δμφς δτι ή πραγματική αίτία της πρωτοβουλίας αύ

ψηφίαν τήν άρχικήν παραπεμπτικήν πρότασιν. Δέν λέγω

τής όφείλει νά άναζητηθεί στή γενική διαπίστωση

πάντα ταυτα πρός τόν σκοπόν νά άναξέσω πληγάς. νΟχι.

δτι ή τελευταία αύτή, χωρίς νά μετέχει ούσιαστικά

'Όσοι έπλήγησαν άiι:ό τήν συκοφαντίαν δυνατόν νά έπικρά
θησαν βαθύτατα, άλλά εχουν τήν μεγαλοφροσύνηv νά

γικόν Συμβούλιον δέν έχρησιμο_ποιήθη δεόντως διά
τήν έναρμόνισιν των άπόψεων τής Κυβερνήσεως καί

στή διαμόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής, συμ
μερίζεται ώς ενα βαθμό, τίς εύθύνες της καί κινδυ
νεύει νά είσπράξει μέρος άπό τή δυσφορία γιά κάθε
ένδεχόμενη άτυχή πράξη της.
'Η κοινοβουλευτική δμάδα τής ΕΡΕ θά έγκρίνει,
στίς

14

'Ιουνίου, τήν πρωτοβουλία του άρχηγου του

κόμματος, καθώς καί τήν είσήγησή του νά μήν άρθεί,

πρός τό παρόν, η παροχή έμπιστοσύνης πρός τήν
Κυβέρνηση.

13
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τής ψήφου των τήν παραγραφήν

συγχωρουν τούς άδικοπραγήσαντας . 'Εάν ύπενθυμίζω τήν
μεγάλην περυσινήν άσχημίαν, τό πράττω μόνον καί μόνον
διά νά συνδυάσω τήν ύπόμνησιν αύτήν μέ τήν εκκλησιν
πρός δλους τούς 'Έλληνας νά παύσωμεν είς τό μέλλον
χρησιμοποιουντες

ώς

μέσον

άγώνος

τό

εύτελέστερον

δλων, τήν διαβολήν καί τήν συκοφαντίαν».

Προτου, έξάλλου, τό εργο της συστάσεως βιομη
χανίας άλουμινίου συνυφανθεί μέ τή θλιβερή ύπόθε
ση τής άπόπειρας γιά τήν παραπομπή του Κ. Καρα
μανλή στό Είδικό Δικαστήριο, ή Κυβέρνηση Πα

1966

πανδρέου ε{χε fίδη προβάλει τήν άνάγκη άναθεωρή

Μέ τήν εύκαιρία των έγκαινίων του βιομηχανι

σεως τής σχετικής συμβάσεως. 'Ιδιαίτερα χαρακτη

κου συγκροτήματος άλουμίνας καί άλουμινίου στήν

ριστικό καί δηλωτικό για τίς πιέσεις πού ε{χαν

περιοχή του Διστόμου, δ Π . Κανελλόπουλος στηλι

άσκηθεί πρός τήν κατεύθυνση τής έταιρίας «Πεσι

τεύει τήν προσπάθεια τής ΕΚ νά στηρίξει τήν άποψη

νέ», ε{ναι άπόσπασμα έπιστολής του Δ. Χέλμη πρός

δτι ύπήρξε «σκάνδαλο»:

τόν Κ. Καραμανλή:

«Είς τήν παραλιακήν περιοχήν του Διστόμου, όνόμα

«Μόλις εΙδα τόν Πουανκαρέ καί Συριώτην . Ό Πουαν

τος συμβολίζοντας τό πνευμα τής ύπερτάτης θυσίας, έδη

καρέ εΙ ναι γενικός γραμματεύς, διεξάγων τάς συνεννοήσεις

μιουργήθη άπό τό κενόν καί τήν έρημίαν ενας όλόκληρος

μετά τής Κυβερνήσεως . 'Η συνδιάλεξίς μας κράτησε μίαν

κόσμος, εργον καί αύτό

ώραν. Του ώμίλησα διά λογαριασμόν μου πολύ αύστηρά

-

δ_πως καί τόσα άλλα είς τάς

περιοχάς Θεσσαλονίκης, Πτολεμαίδος, Καβάλας καί άλ

έπικαλεσθείς:

τής δημιουργικωτέρας όκταετίας τής νεοελληνι

α. Τό άδιάβλητον τής συμβάσεως, τό όποίον Πρέπει νά

κής {στορίας, έκείνης πού θά μείνη συνδεδεμένη μέ τό

διατηρήσουν κιψίως δι' ίδιον αύτών λογαριασμόν, διότι

δνομα του πρωτεργάτου της καί θά λεγέται όκταετία Κα

' μεταβάλλοντες τήν συμφωνίαν, δίδουν δχι μόνον ενα έπι

ραμανλή. Πρό δέκ11 πέντε ή καί δέκα άκόμη έτών έχαρα

χείρημα έναντίον τής πρώτης Κυβερνήσεως- άναμιγνυό

κτηρίζετο- καί θέωρώ άναγκαίον νά έπαναφέρω τουτο είς

μενοι οϋτω fιθελημένως είς τάς πολιτικάς διώξεις του έσω

τ'ήν μνήμην του έλληνικου λαου

τερικου

λαχου

-

-

στόχος φανταστικός

-

άλλά καί μίαν άπόδειξιν είς βάρος των. Δέν

καί είς τήν πρaξιν άπροσπέλαστος ή ϊδρυσις έν ·Ελλάδι

ε{ναι μόνον ή fιθική τάξις εναντί σας πού έπιβάλλει τό

βαρείας βιομηχανίας άλουμινίου. Καί δμως έπραγματο

άντίθετον, άλλά καί τό ίδιον των συμφέρον, έφ' δσον οϋτω

ποιήθη δ, τι έχαρακτηρίζετο άδύνατον. Καί θά έπραγματο

θά άπεδέικνύετο δτι μία έταιρία παγκοσμίου φήμης εκαμε

πόιου~το άκόμη περισσότερα, έάν δέν έκουράζετο ενα τμή

έπιλήψιμον σύμβασιν είς τήν Έλλάδα, . έκθέτουσα έαυτήν

μα του λάου μας νά βλέπη τήν χώραν προοδεύουσαν καί

καί τήν χώραν της.

δέν παρεσύρετο άπό τήν δημαγωγίαν, ή όποία, άντί τής

β. Τήν άπαράδεκτον διαγωγήν των δταν, έν γνώσει του

μεγάλης δημιουργικής προσπαθείας, ύπέσχετο εύκόλους

άδιαβλήτου τής συμβάσεως, θελήσουν, διά συμφεροντο

παροχάς .

λογικούς δι' αύτούς λόγους, νά βοηθήσουν τήν πολιτικήν

νΕχω, δμως, καθήκον νά έπαναφέρω είς τήν μνήμην του

δίωξιν του πρωθυπουργου μέ τόν όiτοίον συνηλλάγησαν.
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Τά έγκαίvια τοv έργοστασίου 'Αλουμινίου.
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Τοϋ είπα κάθαρά δτι αuτό θά άπετέλει στίγμα καί διά τήν

Ό Παπανδρέου έπεδίωξεν τήν άναθεώρησιν τής

έταιρίαν των καί διά τήν χώραν των, έφ' όσον οίονεί τήν

συμβάσεως, οχι διά νά ώφελήση τήν χώραν, έφ,

έκ?tροσωποϋν ε{ς τόν τομέα τών γαλλικών έπενδύσεων έν

δσον έγνώριζεν δτι ή ζημία της άπό τόν τραυματι

'Ελλάδι.

σμόν τής διεθνους της πίστεως θά ήτο, δπως καί εl

γ. 'Ότι έκθέτουν τήν έταιρίαν των (άναμιγνυομένην είς

τάς έσωτερικάς διαμάχας) είς άντίποινα; έπί βεβαί~ βλάβΊJ
τών συμφερόντων των, διότι δέν μπορεί νά μήν γνωρίζουν
δτι ή σημερινή Κυβέρνησις όσημέραν καταρρέει καί δτι,
κατά κοινή πρόβλεψιν καί όμολογίαν, θά τήν διαδεχθή τό
άντίπαλον κόμμα.

ναι, πολλαπλασία, άλλά διότι ifθελεν διά τής άναθε

ωρήσεως νά ένισχύση τήν έναντίον μου συκοφαντι

κήν έκστρατείαν καί διότι ένόμιζεν δτι ή το δεσμευμέ
νος άπό τάς προεκλογικάς του δημοκοπικάς καταγ
γελίας.

'Όλα αuτά τά εlπα άρκετά «τσεκουράτα», rοστε νά μείνη

Διά νά έπιτύχη του σκοπου του, έχρησιμοποίη

δ συνομιλητής μου πραγματικά άναυδος. 'Ο Πουανκαρέ

σεν έκβίαση είς βάρος τής έταιρίας, ή όποία ούσα

ήναγκάσθη νά δεχθή τήν όρθότητα τών έπιχειρημάτων

έκτεθειμένη διά τής έπενδύσεως ήδη έν 'Ελλάδι σο

μου, εκαμε δμως μίαν έπιφύλαξιν νά τά άναφέρη είς τούς

βαρών κεφαλαίων, ήτο φυσικόν νά ύποκύψη είς αύ

προϊσταμένους του έν Παρισίοις. Του συνέστησα δτι τής

τήν.

θέσεώς μου αuτής νά λάβη

(sic)

δ πρόεδρος τής γενικής

έταιρίας Πεσινέ, κ. Ντέ Βιτρύ, δ όποίος εlναι πολύ σημαί
νουσα προσωπικότης έν Γαλλία, δ όποίος δέν είναι δυνα

τόν παpά νά εχη περισσοτέραν εuαισθησίαν είς θέματα
ήθικής τάξεως.

Μου προσέθεσε δτι είναι έκτεθειμένα κολοσσιαία συμ

Ή Κυβέρνησις Στεφανοπούλου συνέχισε ώς μή
ώφειλε τήν πολιτική Παπανδρέου καί έπιδιώκει τήν
άναθεώρησιν τfjς συμβάσεως, άφ' ένός μέν διότι

έφοβήθη τάς έπικρfσεις του Παπανδρέου, άφ' έτέρου
δέ διότι άνταποκρίνεται καί είς τάς ίδικάς της προθέ

δολλαρίων) καί

σεις. Τό δέ χειρότερον εlναι δ τι έπιχειρεί τ' άνωτέ

δτι δ έκβιασμός τής Κυβερνήσεως εφθασε μέχρι του ση

ρω στηριζομένη είς τήν ψήφον τής ΒΡΕ, ή όποία

φέροντα τών μετόχων (έπένδυση

120 έκατ.

μείου, rοστε νά τούς άρνουνται τήν πληρωμήν οίουδήποτε

καλείται διά τfjς στάσεώς της νά έπιβεβαιώση τάς είς

ποσοϋ εναντι συνομολογημένου μετά τοϋ ΟΒΑ δανείου ,

βάρος αύτής καί του ίδρυτου της συκοφαντίας του

φέροντες αuτούς είς άπόγνωσιν, διότι στεροϋνται οϋτω τών

Παπανδρέου. 'Απορώ πώς τό κόμμα εύθύς έξ άρχής

άναγκαίων ποσών

μηνιαίως) τά όποία είναι άπα

δέν έπέστησεν τήν προσοχήν τής Κυβερνήσεως έπί

ραίτητα διά τό τελείωμα τοϋ εργου, προβλεπόμενον τόν

του άπαραδέκτου τfjς πολιτικής αύτfjς, τήν δ ποίαν θά

(60 έκατ.

Αϋγουστον Ι 965» 164.

ήδύνατο νά έφαρμόση αύτη μόνον έάν ήτο αύτοδύ

'Η πτώση τής Κυβερνήσεως Παπανδρέου καί ή
άνάληψη τής Κυβερνήσεως άπό τήν δμάδα των άπο

σχισθέντων τοϋ Κέντρου δέν άνέστειλε τήν προσπά
θεια γιά άναθεώρηση των όρων τής συμβάσεως . Τήν

έρμηνεία τής τακτικής αύτή ς, άλλά καί τά αίσθήματα
πικρίας καί άγανακτήσεως πού ήταν φυσικό νά τοϋ
προκαλεί ή κατάσταση αύτή, δ Κ. Καραμανλής ε{χε
διερμηνεύσει σέ έπιστολή πρός τόν Κ. Παπακων

στάντίνου, τόν 'Ιανουάριο τοϋ

1966:

«'Όπως βλέπεις, δέν έτελείωσαν τά βάσανά μου

ναμος. Καί περισσότερον άπορώ πώς

oi παλαιοί μου

συνεργάται κ. κ. Παπαληγούρας καί Πρωτοπαπαδά

κης, πράξεις τών όποίων χρησιμοποιουνται ώς πρό
σχημα διά νά διασύρωμαι, δέν ήσθάνθησαν τήν
άνάγκην αύτήν.
Τό έπιχείρημα δτι διά τής άναθεωρήσεως τής
συμβάσεως ώφελείται δ τόπος, δέν μέ άφήνει άδιά
φορον. Καί θά . ifμην πρόθυμος νά πληρώσω καί πά

λιν έγώ, δπως έπλήρωσα τόσες φορές γιά νά βοηθή
σω τόν τόπον μου. Μολονότι άπό κανέναν δέν δύνα
ται νά ζητηθfj νά ύπηpετήση ο{ανδήποτε σκοπιμότη

μέ τούς 'Έλληνες. Εύρίσιωμαι είς τήν άνάγκην καί

τα εlς βάρος τής ύπολήψεώς του. 'Αμφιβάλλω δμως

ύστερα άπό δσα συνέβησαν είς τόν τόπον μας ν'

έάν πρόκειται νά ώφεληθή δ τόπος, δεδομένου δτι,

άπολογουμαι, άντί νά κατηγορώ καί νά δέχωμaι έξ

δπιiJς καί προηγουμένως έτόνισα, θά εlναι ύπερτέρα

δλων τών πλευρών συγγνώμην. Τουτο σημαίνει δτι

ή ζημία αύτου έκ του κλονισμου τfjς διεθνους του

οϋτε καί τώρα πού δ τόπος έφθασεν είς τό σημείον

πίστεως.

τής έθ_νικής κρίσε,ως ύπάρχουν ύγιείς άντιδράσεις.

Α~τό δέ έκτός τών άλλων θά πρέπει νά τό έκτιμήσουν
δλ οι έκείνοι

oi δποίοι άποβλέπουν είς τήν ένδεχομέ

νην έπάνοδόν μου είς τήν πολιτικήν.

Ά ναγκάζομαι νά σου γράψω καί πάλιν, διότι ή

Τό κόμμα μετά τίς

15

'Ιουλίου εύρέθη είς τήν

άνάγκην νά λάβη θέσεις αϊτινες ύπήρξαν ισως μειω
τικαί δι

'

αύτό, χωρίς νά εlμαι βέβαιος δτι ύπήρξαν

ώφέλιμοι διά τήν χώραν. Πάντως δέν έπιθυμώ, έφ'

δσον δριστικώς άπεχώρησα τής πολιτικής, νά έχω

έπικειμένη, δπως λέγεται, άναθεώρησις τής συμβά

γνώμην διά τήν γενικήν πολιτικήν του κόμματος.

σεως άλουμινίου θά δώση καί πάλιν άφορμήν δη

Δικαιουμαι δμως νά έχω γνώμη ν διά θέματα τά όποία

μοκοπίας είς βάρος μου. 'Εν οψει αύτου του ένδεχο

εlναι δυνατόν νά έχουν έπιπτώσεις έπί τής ίστορίας

μένου διατυπώνω κατωτέρω ώρισμένας σκέψεις μου,

μου καί τής ύπολήψεώς μου καί νά άναμένω άπό τό

τάς όποίας παρακαλώ νά θέσης ύπ' οψιν καί του κ.

κόμμα νά σταθμίζη πάντοτε τούς παράγοντας αύτούς

Κανελλοπούλου.

είς τάς σχέσεις του μετά κομμάτων

if

προσώπων, τά
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δποία έδημιούργησαν τά είς βάρος έμοϋ καί τοϋ

δποίαν έκάναμε έμείς, ύπήρξε έπιζημία καί διαβλη

κόμματος γνωστά θέματα.

τή~7 ·Η νέα σύμβασις, έάν ύπογραφή, θά έλθη πρός

Καί έάν μέν τό θέμα ήτο άπλώς προσωπικόν, θά

κύρωσιν είς τήν Βουλήν καί θά κληθήτε νά έπιβε

άπέφευγα νά κάμω τάς άνωτέρω συστάσεις. Πιστεύω

βαιώσετε διά τής ψήφου σας έκείνα διά τά δποία μiiς

δμως βαθύτατα δτι δ,τιδήποτε γίνεται είς βάρος βα

έκατηγόρησαν. 'Αντιλαμβάνεσαι προψανώς τόν τρα

σικών ήθικών άρχών πού πρέπει νά διέπουν τόν δημό

γέλαφον.

σιον βίον μιiiς χώρας, βλάπτει τελικώς άντί νά ώφε

ύπηρετήση άμφιβόλου άξίας σκοπιμότητες, έθεώρη

ΥΕχω τήν γνώμην δτι τό κόμμα, διά νά

λή τόν τόπον. Άπόδειξις τό τραγικόν άδιέξοδον είς

σε τά θέματα τά δποία έδημιούργησαν είς βάρος μου

τό δποίον περιήλθεν ή χώρα συνεπείf! τών δσων

ol άντίπαλοί μου καί τά δ ποία κατ' έμέ νά έπρεπε νά

άπεριγράπτων έγένοvτο κατά τούς τελευταίους και

ε{χαν συνταράξει τήν χώραν, ώς παρωνυχίδα.
Δέν έπιθυμώ νά δίδω γνώμη ν είς τό κόμμα διά τήν

ρούς.
'Εάν παρά ταϋτα προχωρήση ή Κυβέρνησις είς

γενικήν πολιτικήν του. ΗΕχω δμως τό δικαίωμα νά

τήν άναθεώρησιν, δέν ε{ναι δυνατόν τό κόμμα νά μήν

τοϋ ζητώ νά προστατεύση 3·ήν ύπόληψίν μου, πού

ζητήση τουλάχιστον άπ' αύτήν νά δηλώση σαφώς

συνδέεται μέ τήν ύπόληψιν καί τήν ίστορίαν τήν ίδι

δτι άνεξαρτήτως τών λόγων διά- τούς δποίους έπέτυ

κήν του.

χον σήμερον- έάν έπέτυχον- καλλιτέρους δρους,

άναγνωρίζει ώς άδιάβλητον τήν άρχικήν σύμβασιν,
πράγμα τό δποίον άλλωστε γνωρίζει καλώς.
'Εάν άρνηθή νά πράξη τοϋτο, πού τής τό έπιβάλ

Στήν προκειμένη περίπτωσιν νομίζω δτι πρέπει
νά γίνουν τ' άκόλουθα:
α. Τ6 κόμμα νά εlδοποιήση καί τήν Κυβέρνησιν
καί τήν Πεσινέ δτι δέν προτίθεται διά τής ψήφου του

λει ή στοιχειώδης έντιμότης, ή εύθύνη διά τήν τύχη ν

νά έπιβεβαιώση μίαν κακοήθη πολιτικήν ή δποία

τf]ς συμβάσεως μετατοπίζεται άπό τήν ΒΡΕ είς τήν

άπέβλεπεν είς τό νά δυσφημήση τήν πολιτικήν τής

Κυβέρνησιν.

Πιστεύω άλλωστε δτι ή Κυβέρνησις diφειλεν νά

τακτοΠοιηθή ήθικώς άπέναντι τής ΒΡΕ άπό τήν στι
γμήν πού έζήτησεν νά στηριχθή έπ' αύτής, διαχωρί

ζουσα τάς εύθύνας της άπό τόν Παπανδρέου έπί τής
έναντίον τής ΒΡΕ συκοφαντικής έκστρατείας, δπως

τάς διαχώρισαν καί έπί άλλων όλιγώτερον σοβαρών
θεμάτων. Διότι άποτελεί άπύθμενον ύποκρισίαν νά
' συζητοϋνται διάφορα θέματα καί νά γίνωvται οί πλέ

. ον άπίθqνοι συμβιβασμοί, νά θεωροϋνται δέ παρωνυ
, χίδες τά τεράστια ήθικά θέματα τά δποία έ'δημιούρ
. γησεν διά τής πολιτικής της ή ΕΚ.
'Εάν έπρόκειτο, μετά τήν άπομάκρυνσιν τοϋ Πα
πανδρέου, νά γίνη κάτι χρήσιμον διά τόν τόπον, θά
έπρεπε νά εfχεν άρχίσει άπό έκεί.
"Οσον άφορά τήν γενική ν κατάστασιν, φοβοϋμαι
δτι μέ τήν πάροδο ν τοϋ χρόνου ή σήψις έπεκτείνεται

καί τό άδιέξοδον καθίσταται όξύτερον. Τό δέ χειρό
τερον ε{ναι δτι ούδείς έκ τών ύπευθύνων έχει προσ
διορίσει τόν τρόπον καί τόν χρόνον τοϋ τερματισμοί)
τής παρούσης περιπετείας. Καί ύπάρχει κίνδυνος νά
συρθήτε πρός αύτήν η έκείνην τήν λύσιν έντελώς

καί πάλιν άπαρασκεύαστοι» 165 •
Στό ϊδιο θέμα άναφέρεται δ Κ. Καραμανλής καί
σέ νεώτερη έπιστολή του πρός τόν Κ. Παπακων
σταντίνου, συμπληρωματική τfjς προηγούμενης:

« Άφοϋ

έγραψα τήν προηγούμενη ν έπιστολήν,

ΒΡΕ καί ή δποία τραυματίζει τήν διεθνή πίστιν τής
χώρας καί

β. Νά έπισπεύσωμεν τήν έκδοσιν τοϋ βιβλίου είς
τό δποίον νά προστεθοϋν

2-3

σελίδες στίς δποίες θά

καταγγέλωνται οί σκοποί οί δποίοι έπεδιώχθησαν

διά τής άναθεωρήσεως, ή ζημία ή δποία έγένετο είς
τόν τόπον καί δ γκανγκστερικός τρόπος μέ τόν δποί

ον έθεσαν θέμα άναθεωρήσεως νομίμου καθ' δλα
συμβάσεως.
Δέν θέλω νά κατηγορήσω κανέναν, άλλά φοβοϋ

μαι δτι ή άνεκτική στάσις τοϋ κόμματος είς τίς έναν
τίον μου έπιθέσεις καί ένεθάρρυναν τούς κακοήθεις
καί περιέπλεξαν τά σχετικά θέματα.
Θά σέ παρακαλέσω τάς άνωτέρω σκέψεις μου νά
τάς θέσης μαζί μέ τqν 'Αριστείδη ν ύπ' δψιν τοϋ κ.

Κανελλοπούλου, 'μέ τήν προσθήκην δτι αύτά άφο
ροϋν περισσότερον τήν ήθικήν τάξιν παρά τήν πολι
τικήν γραμμήν τοϋ κόμματος.
"Οπως άντιλαμβάνεσαι ή σκέψις δτι καί μετά τάς

τελευταίας έξελίξεις, παρίσταται άνάγκη νά άπολο
γούμεθα, άπέναντι άνθρώπων οί δποίοι θά έπρεπε τό
όλιγώτερον νά δικάζωνται, μέ φέρει σέ άπόγνωση.
Καί θά σέ παρακαλέσω προσωπικώς νά κάνης δ, τι
μπορείς κοντά στούς παλαιούς μου συνεργάτες, ώστε

νά άντιληφθοϋν τήν άλήθειαν αύτήν» 166 •

('Η νέα σύμβαση μεταξύ τfjς έλληνικfjς Κυβερνή
σεως καί τών έκπροσώπων τfjς έταιρείας

έσκέφθηκα κάτι τό δποίον νομίζω δτι έπρεπε νά ε{χε

νιον τfjς 'Ελλάδος» ύπογράφηκε στίς

άπασχολήσει τό κόμμα.

1966.

«' Αλουμί

11

Μαρτίου

Σέ σχετική άνακοίνωση τών ύπουργών Συν

Ή παροϋσα Κυβέρνησις στηριζομένη στήν ΒΡΕ

τονισμοϋ, Κ. Μητσοτάκη, καί Βιομηχανίας, 'Ι. Τούμ

διαπραγματεύεται τήν άναθεώρησιν τής συμβάσεως

πα, έπισημαίνεται οτι οί διαπραγματεύσεις γιά τήν

διά νά άποδείξη κατ' ούσίαν δτι ή σύμβασις τήν

βελτίωση τών ορων τfjς συμβάσεως 'Αλουμινίου,
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πού άρχισαν άπό τόν Μάιο του

κατέληξαν σέ

Πέραν των άνωτέρω σημείων, τά όποία άπετέλεσαν άν

άποτελέσματα πού έντοπίζονται στά άιcόλουθα ση

τικείμενον καί των άρχικών διαπραγματεύσεων, διά τής

1964,

έπιτευχθείσης συμφωνίας ήδη έξασφαλίζεται ή δυνατότης

μεία:

διαθέσεως εiς τάς ελληνικάς βιομηχανίας μεταποιήσεως

I.

'Επί τών βελτιώσεων οί όποίες έπιτεύχθηκαν εiς τά

c'ίλλα, πλήν τής τιμής του ρεύματος, θέματα, διαπιστώνον

του άλουμινίου ποσοστόν

15%

τής παραγωγής του έργο

στασίου τής 'Αλουμίνιον τής 'Ελλάδος εiς τιμήν ίση ν
πρός τήν μέσην έξαγωγικήν τιμήν του άλουμινίου αύτής,

ται τά άκόλουθα:
α. Περιορισμός έξαγωγής βωξιτών .

γεγονός τό όποίον άποτελεί λίαν άξιόλογον πριμοδότησιν

Κατά τό πρώτον στάδιον διαπραγματεύσεων, ώς προκύ

τής ελληνικής βιομηχανίας. Πρέπει δέ νά τονισθή δτι διά

πτει έκ τών έπισήμων προτάσεων τής 'Αλουμίνιον τής

τήν έπίτευξιν τής παραχωρήσεως αύτής παρέστη άνάγκη

'Ελλάδος, τών υποβληθεισών πρός τόν πρόεδρον τής Κυ

νά λάβουν χώραν μακραί καί λίαν δυσχερείς διαπραγματεύ

βερνήσεως τήν 13ην Νοεμβρίου

σεις μετά τών έκπροσώπων τής 'Αλουμίνιον τής

1964,

ή 'Αλουμίνιον τής

'Ελλάδος έδέχθη δπως ή υπό τής άρχικής συμβάσεως
προβλεπομένη δι' έξαγωγήν ποσότης

• Ελλά

δος .

τόννων

'Επί πλέον διά τής πραγματοποιηθείσης συμφωνίας,

βωξίτου έτησίως θεωρηθή ώς ενιαίον σύνολον διά μίαν

παρέχεται ήδη ή δυνατότης εiς τήν ελληνικήν Κυβέρνησιν

περίοδον πέντε έτών καί δή υπό δρους (χωρίς δηλαδή νά

δπως προβή εiς πρόσθετον ελεγχον των πραγματοποιηθει

δεχθή αϋξησιν του έπιτρεπομένου ποσοu έξαyωγής), ένώ

σών έπενδύσεων τής 'Αλουμίνιον τής 'Ελλάδος διά τής

1.000.000

κατά τό δεύτερον στάδιον των διαπραγματεύσεων έδέχθη

χρησιμοποιήσεως άρμοδίου πρός τοuτο άμερικανικοu οί

αϋξησιν του ποσοu τών έξαγομένων βωξιτών κατά

κου.

1.000.000

τόννων συνολικώς έντός τής προσεχοuς πενταετίας . Συνε

Πρέπει, τέλος, νά τονισθή δτι διά τής έπελθούσης συμ

πώς διά τής υπογραφείσης σήμερον συμφωνίας έπιτυγχά

φωνίας ίκανοποιοuνται α{ άξιώσεις τής ΔΕΗ εiς δ, τι άφορα

νεται αϋξησις του άνωτέρω ποσοu είς

τά έπί μέρους c'ίρθρα τής συμβάσεώς της μετά τής 'Αλουμί

1.750.000

τόννους

νιον τής 'Ελλάδος, γεγονός τό όποίον ύπήρξεν άποτέλε

διά τήν προσεχή πενταετίαν .
β. Διάρκεια τής συμβάσεως.

σμα έπιμόνων διαπραγματεύσεων τής ΔΕΗ μετά τών έκ

Αί κατά τά προηγούμενα στάδια διαπραγματεύσεις ώδή

προσώπων τής 'Αλουμίνιον τής 'Ελλάδος καί έν συνεχεί~

γησαν τελικώς εiς τό νά άποδεχθή ή 'Αλουμίνιον τής 'Ελ

ρητής δηλώσεως τής Κυβερνήσεως πρός αύτήν δτι δέν εΙ

λάδος περιορισμόν τής διαρκείας τής συμβάσεως εiς

39

ναι δυνατή άπ 0 δοχή τελικής συμφωνίας πρό τής έπιλύσεως

εtη. Συνεπώς διά τής έπιτευχθείσης συμφωνίας ή διάρκεια

των διαφορών μεταξύ τής ΔΕΗ καί τής 'Αλουμίνιον τής

τής συμβάσεως περιορίζεται μόνον είς

29

ετη.

'Ελλάδος, είς δ,τι άφορα τό σύνολον τής συμβάσεως ένερ

γ. Τύπος άναπροσαρμογής τής τιμής τοu ρεύματος.

γείας. Τοιαύτη άντιμετώπισις του συνόλου των προβλημά

Κατά τό πρώτον στάδιον διαπραγματεύσεων ή 'Αλου

των τής ΔΕΗ δέν έγένετο κατά τά προηγούμενα στάδια τών

μίνιον τής 'Ελλάδος έδέχθη άναπροσαρμογήν τής τιμής

του ρεύματος κατά ποσοστόν

20%

αύτής βάσει τών τιμών

διαπραγματεύσεων.

2.

Τιμή τής ήλεκτρικής ένεργείας .

άλουμινίου καί χάλυβος, κατά δέ τό δεύτερον στάδιον δια

Μεταξύ τής ελληνικής πλευράς καί τής 'Αλουμίνιον

πραγματεύσεων άναπροσαρμογήν τής έν λόγω τιμής κατά

τής 'Ελλάδος υπήρξεν έξ άρχής διαφορά άπόψεων ώς πρός

ποσοστόν

τήν υπό των άρχικών συμβάσεων καθοριζομένη ν ποσότητα

30%

αύτής βάσει τής τιμής τής ήλεκτρικής

ένεργείας τής παρεχομένης εiς βιομηχανίας άλουμινίου

ένεργείας. Κατά τήν ελληνικήν c'ίποψιν, ή έν λόγφ ένέρ

υπό τών άμερικανικών εταιριών

γεια εΙ ναι ή άντιστοιχοuσα είς ίσχύν

Bonneνille

ty -

«Tennessee Valley AuthoriPower Administration)), καί τής τιμής ρεύ

100 Μεγαβάτ, κατά δέ

τήν c'ίποψιν τής 'Αλουμίνιον τής 'Ελλάδος ή άντιστοιχοu

ματος τής παρεχομένης εiς τούς έν Νορβηγί~ παραγωγούς

σα είς

άλουμινίου. Συνεπώς διά τής έπιτευχθείσης συμφωνίας ή

κής όδοu θά ήτο δυνατόν νά έπιλυθή, λαμβανομένων υπ·

115

Μεγαβάτ . 'Η διαφορά αϋτη μόνον διά δικαστι

'Αλουμίνιον τής 'Ελλάδος έδέχθη τύπον άναπροσαρμο

όψιν τών έπιχειρημάτων των άντιτιθεμένων άπόψεων. Σή

γής τής τιμής τής ήλεκτρικής ένεργείας κατά ποσοστόν

μερον ώς διεμορφώθη ή κατάστασις μετά τήν πάροδον

αύτής, βάσει τής διεθνοuς τιμής άλουμινίου καί δή

έτών άπό τής υπογραφής τής άρχικής συμβάσεως καί δή

30%

έπενεργοuντος μόνον πρός όφελος τής ΔΕΗ.

μετά τήν άποπεράτωσιν του συνόλου των έγκαταστάσεων

δ. Δικαίωμα προτιμήσεως τής 'Αλουμίνιον τής 'Ελλά

τής 'Αλουμίνιον τής 'Ελλάδος, δέν εΙ ναι εύχερής ή διά

δος διά πάσαν νέαν έγκατάστασιν άλουμινίου καί άλουμί

δικαστικής όδοu έπίλυσις διαφοράς άναφερομένης είς

νας (c'ίρθρον

23

τής συμβάσεως) .

ίσχύν

15

Μεγαβάτ, πολλφ μάλλον δταν ιcαί τό Νομικόν

Καίτοι κατά τό άρχικόν στάδιον των διαπραγματεύσε

Συμβούλιον του Κράτους δέν θεωρεί βεβαίαν τήν κατίσχυ

ων ή 'Αλουμίνιον τής 'Ελλάδος ήτο πρόθυμος νά δεχθή

σιν, είς περίπτωσιν δίκης, τής ελληνικής άπόψεως . Κατά

ερμηνείαν του c'ίρθρου

συνέπειαν έπεβάλλετο ή διά συμβιβασμοu τών άντιτιθεμέ

23

τής συμβάσεως άνάλογον τής

έπιτευχθείσης σήμερον, έν τούτοις κατά τό δεύτερον στά

νων άπόψεων έπίλυσις τής διαφοράς.

διον διαπραγματεύσεων αϋτη έδέχθη δπως παραιτηθή του

'Ο συμβιβασμός ούτος θά εΙ χε βεβαίως ώς άποτέλεσμα

δικαιώματος προτιμήσεως τό όποίον τής παρέχει τό c'ίρ

τήν άποδοχήν δτι ή υπό τής άρχικής συμβάσεως υποχρέω

θρον

σις ένεργείας εΙναι ή άντιστοιχοuσα είς ίσχύν

23, μόνον άπό τής 31 ης Δεκεμβρίου 1979. Συνεπώς διά

τής έπιτευχθείσης συμφωνίας, ή 'Αλουμίνιον τής 'Ελλά
δος παραιτείται άπό τοuδε του δικαιώματος προτιμήσεώς

107,5 Μεγα

βάτ.
Κατά συνέπειαν, λαμβανομένης υπ· όψιν τής έπιτευ

της διά πάσαν νέαν έγκατάστασιν άλουμίνας καί άλουμινί

χθείσης μέσης ενιαίας τιμής των

ου.

λοβατώραν, ή τιμή τής προσθέτου ηλεκτρικής ένεργείας

4,375

χιλιοστών άνά κι
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(άντιστοιχούσης είς ίσχύν
τά

15

22,5

Μεγαβάτ) θά ε{ναι διά μέν

πρώτα ετη τής συμβάσεως ίσος πρός

10,42

χιλιοστά

άνά κιλοβατώραν. Κατά συνέπειαν δ μέgος όρος τής τιμής

καθ' όλην τήν διάρκειαν τών

29

διοριζομένης ίσχύος, έπί τij βάσει τών ύπαρχόντων τότε

στοιχείων περί τών έν χρήσει τεχνικών μεθόδων.
Βάσει τών αύτών στοιχείων, ε{χε προσδιορισθή τιμή

έτών τής συμβάσεως θά

τοϋ ρεύματος άνtαποκρινομένη καί είς τά συμφέροντα τής

χιλιοστά, άνά κιλοβατώραν, ένώ βάσει

ΔΕΗ καί είς τήν άνάγκην δημιουργίας ηλεκτροβόρου βtο

τών τιμολογίων τής ΔΕΗ ή προβλεπομένη τιμή διά τήν εν

μηχανίας διά τήν έπεξεργασίαν έγχωρίου πρώτης ϋλης,

λόγω ένέργειαν ε{ναι ίση πρός

χιλιοστά άνά κιλοβα

έκφραζομένη δέ διά του καθορισμοu είδικοu τιμολογίου

τώραν. Λαμβανομένου δέ ύπ' όψιν ότι ή έπιτευχθείσα ρή

κατά τά παγκοσμίως κρατοuντα προκειμένου περί τής

τρα άναπροσαρμογής τής τιμής ενεργεί μόνον πρός τά liνω

{δρύσεως ήλεκτροβόρων βιομηχανιών έθνικοu ένδιαφέ

επεται ότι ή άνωτέρω τιμή θά ε{ναι έν τφ μέλλοντι ετι

ροντος. Είς τήν άρχήν ταύτην καί τόν καθορισμόν συμφε

ε{ναι ίση πρός

9,30

9,21

ρούσης τιμής, βάσει τοϋ κόστους ρεύματος είδικώς καί διά

μεγαλυτέρα.

τόν σκοπόν τοϋτο ίδρυθέντων νέων ύδροηλεκτρικών στα

'Η ΕΡΕ, σέ άπάντηση τής κυβερνητικής άνα

θμών, ύπό εύνοϊκάς δέ συνθήκας χρηματοδοτηθέντων κλπ.

κοινώσεως, i:δωσι; στή δημοσιότητα τήν άκόλουθη

άναφέρονται ρητώς καί ή σχετική άπόφασις τής ΔΕΗ του

άπάντηση:

ετους

1960

καί αί εν τij Βουλij συζητήσεις κατά τήν κύρω

σιν τής άρχικής συμβάσεως.
Μετά τήν πρό ήμερών δημοσιευθείσαν κυβερνητικήν

'Υπό τάς συνθήκας ταύτας, παραμενούσας ίσχυράς καί

άνακοίνωσιν έπί τής νέας συμβάσεως μεταξύ του' Ελληνι

μετά τήν ύπογραφήν τής νέας συμβάσεως, παγκοίνως δέ

κοu Δημοσίου καί τής 'Εταιρείας 'Αλουμινίου καί τάς έν

γνωστάς καί παραδεδεγμένας, δέν προάγει τήν ερευναν τών

συνεχεί~ δημοσιευθείσας άνακοινώσεις τής

'Ενώσεως

εν προκειμένφ θεμάτων ή σύγκρισις τής τιμής πρός τό μέ

Κέντρου καί τής Κυβερνήσεως, εζητήθη ύπό τής ΕΡΕ όπως

σον γενικόν κόστος δλοκλήρου τοu διασυνδεδεμένου δικτύ

λοάβη γνώσιν του κειμένου τής ύπογραφείσης συμπληρω

ου τών σταθμών ήλεκτροπαραγωγής τής ΔΕΗ, παλαιών καί

ματικής συμβάσεως καί τής σχετικής μετά τής ΔΕΗ συμ

νέων, καί ή βάσει αύτοu συναγωγή συμπερασμάτων, ίδί~
μάλιστα προκειμένου περί τής άρχικής συμβάσεως, διά τής

φωνίας.

'Εν όψει τών κειμένων τούτων συνάγεται εύχερώς ότι ή

δποίας καί είς έποχήν έκδήλου άπαισιοδοξίας ώς πρός τήν

νέα συμφωνία, ώς προέκτασις τής άρχικής συμβάσεως του

δυνατότητα πραγματοποιήσεως τοιούτων μεγάλων εργων,

ετους

έξασφαλίζουσα ηύξημένην παραγωγήν άλου

μετεβλήθη είς πραγματικότητα μακρά καί καθολική έπιθυ

μινίου, πρόκειται νά συμβάλη θετικώς είς τήν περαιτέρω

μία διά τήν εκβιομηχάνισιν τής χώρας, καί δή είς τόν το

αϋξησιν τής έξαγωγίμου βιομηχανικής παραγωγής τής

μέα τής επεξεργασίας εγχωρίου πρώτης ϋλης μέ έξαιρέτως

1960,

χώρας, τοuτο δέ ε{ ναι καί τό σημαντικώτερον έν προκειμέ

{κανοποιητικάς επιδράσεις πλήν άλλων καί είς τήν αϋξη

νφ. ΕΙναι δέ άναμφισβήτητον ότι ή όρθή εκτίμησις τής

σιν του έθνικοu είσοδήματος.

σημασίας καί τής παλαιaς, δπως καί τής νέας συμβάσεως,

Διά τής νέας συμβάσεως, άφ' ένός μέν άποδεσμεύεται ή

καθίσταται δυνατή διά τής είς τό σύνολον θεωρήσεως αύ

παραγωγική δραστηριότης τής βιομηχανίας άπό τόν περι

τών καί τής διαπιστώσεώς τής σημασίας καί τής συμβολής

ορισμόν τών

έκατέρας τούτων είς τήν ο{κονομιl(ήν άνάπτυξιν τής χώρας

έτέρου δέ αύξάνεται ή παρεχομένη ήλεκτρική ένέργεια,

κατ' άρχήν, ώς καί τών επιδράσεων αύτών έπί του συναλ

προσδιοριζομένης δριστικώς τής ίσχύος είς

λαγματικοί) ισοζυγίου. Κεχωρισμ'ενη καί αύτοτελής ερευ

βάτ, μέ συνέπειαν τήν liμεσον μέν αϋξησιν τής παραγωγής

να συγκεκριμένων όρων, liνευ μάλιστα συσχετισμοu πρός

τής βιομηχανίας είς

άλλήλους, έν άναφορa καί πρός τόν έπιδιωκόμενον γενι

χιλ. τόννους άλουμινίου έτησίως, εύθύς άπό τής ένάρξεως

κώτερον σκοπόν καί πρός τά μετά βεβαιότητος εξησφαλι

τής λειτουργίας του έργοστασίου, τήν μελλοντικώς δέ ετι

52,5

χιλ. τόννων άλουμινίου έτησίως, άφ'

200

130 χιλ.

κιλο

χιλ. τόννους άλουμίνας καί

72,5

σμένα δι' αύτών άποτελέσματα δύναται μέν νά έξυπηρετή

μεγαλυτέραν αϋξησιν τής παραγωγής άλουμινίου, ή όποία

οίανδήποτε liλλην σκοmμότητα, δέν συντελεί όμως δπωσ

κατ' άνάγκην θά άκολουθήση τάς εξελισσομένας τεχνο

δήποτε είς τήν συναγωγήν όρθών συμπερασμάτων.

Ε{ ναι κατ' άρχήν Έξαιρέτως ίκανοποιητική ή διαπί

λογικάς μεθόδους, δεδομένου δτι αύται θά άποβαίνουν
άποκλειστικώς ύπέρ τής βιομηχανίας.

στωσις δτι διά τής άσκηθείσης είς τό παρελθόν πολιτικής

'Εκ τής κυβερνητικής άνακοινώσεως προκύπτει δτι ή

είς τόν τομέα τής ένεργειακής οίκονομίας, καθίσταται δυ

βιομηχανία ε{χεν ήδη επεκτείνει τάς έγκαταστάσεις της

νατή ή διά τήν βιομηχανίαν τοu άλουμινίου διάθεσις πε

διά τήν έξασφάλισιν μεγαλυτέρας παραγωγής.

ρισσοτέρας ηλεκτρικής ένεργείας, βάσει τής νέας συμβά

Παρά τήν ελλειψιν λεπτομερών στοιχείων, ή άμεσος

σεως, παρά τάς άνησυχίας, αϊτινες ε{χον εκδηλωθή κατά

αϋξησις τής παραγωγής άλουμινίου είς

τήν ύπογραφήν τής άρχικής συμβάσεως

ετησίως μέ παροχήν ρεύματος ίσχύος

τή ς

εδεσμεύθη

( 1960)

δτι δι' αύ

δήθεν ύπερμέτρως σημαντική

ποσότης

72,5 χιλ. τόννους
130 χιλ. κιλοβάτ,

σημαίνει δτι διά τήν παραγωγήν τής άρχικώς προβλεφθεί

ένεργείας, κατά τρόπον δημιουργοuντα κινδύνους καί διά

σης ποσότητος τών

τήν εκβιομηχάνισιν τής χώρας άλλά καί διά τάς οίκιακάς

έπαρκή σήμερον ηλεκτρική ίσχύς

άκόμη άνάγκας τών πολιτών.

χιλ. κιλοβάτ.

52,5

χιλ. τόννων έτησίως επρεπε νά

90

μέχρις

95

τό πολύ

ΕΙ ναι γνωστόν δτι διά τής άρχικής συμβάσεως, έν όψει

'Η αϋξησις τής παραγωγής έξασφαλίζεται μέ μικράν

άκριβώς τών τότε συνθηκών, προεβλέπετο ή διάθεσις του

σχετικώς πρόσθεταν έπένδυσιν κεφαλαίου καί liνευ άναλό

άναγκαιοuντος ρεύματος διά τήν παραγωγήν

γου πρός τήν ηύξημένην παραγωγήν αϋξησιν τών δαπανών

100

χιλιάδων

χιλιάδων τόννων άλουμινίου

έκμεταλλεύσεως, είδικώς δέ άνευ ούσιαστικής αύξήσεως

έτησίως καί έντός τών δ ρ ίων τής διά τής συμβάσεως προσ-

του άπασχολουμένου προσωπικοu. 'Υπό τάς συνθήκας ταύ-

τόννων άλουμίνας καί

52,5
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τας, ή βιομηχανία άλουμινίου καθίσταται πλέον άποδοτι

'Ασχέτως πρός τούς δρους τής συμφωνίας, δέν θά

κή καί περισσότερον κερδοφόρος, επ· ωφελεία βεβαίως

επρεπε νά μένη άπαρατήρητον δτι ή κυβερνητική άνακοί

καί του εθνικου εισοδήματος καί των εξαγωγών .

νωσις διαπιστώνει κλονισμόν τής πίστεως τής χώρας εκ

'Εφ' δσον, δμως, κατέστησαν εύνοϊκώτεραι αί συνθή

του δημιουργηθέντος ζητήματος, ώς πρός τήν άρχικ:ήν

και τής λειτουργίας τής βιομηχανίας, μέ προοπτικήν με

σύμβασιν καί ζημίαν τής εθνικής οΙκονομίας . Είς τήν ζη

γαλυτέρας εiς τό μέλλον άναπτύξεως τής επιχειρήσεως,

μίαν πρέπει νά κ:αταλογισθή καί ή aπώλεια τής εθνικής

εύλόγως εζητήθη καί εξησφαλίσθη μεγαλυτέρα τιμή κατά

οίκ:ονομίας εκ τής επί εν τουλάχιστον ετος καθυστερήσεως

κιλοβατώραν, τό ϋψος τής όποίας πρέπει νά εύρίσκεται εiς

τής ενάρξεως λειτουργίας τής βιομηχανίας εξ αiτίας των

συνάρτησιν πρός τήν εκ τής νέας συμβάσεως ωφέλειαν τής

δημιουργηθέντων ζητημάτων.

βιομηχανίας, ύπέρ τής όποίας καί εiς τό πρώτον στάδιον
αύξάνεται ή παραγωγή της είς άλουμίναν κατά
άλουμίνιον κατά

40%

Τήν συναγωγήν όρθών συμπερασμάτων επί τής σημα

10% καί εiς

σίας τής νέας συμφωνίας διευκολύνει ή εκτίμησις του γε

περίπου, άνευ συμμέτρου αύξήσεως

γονότος δτι ή μέν άρχικ:ή σύμβασις ύπεγράφη, δταν οί

τής επενδύσεως καί των δαπανών εκμεταλλεύσεως.

ξένοι οΙκ:οι διέθετον πλήρη διαπραγματευτικήν ελευθερί

Ή διά τινων τών άνακοινώσεων εμφάνισις τής νέας

αν, ενω ή νέα σύμβασις συνήφθη δταν ή βιομηχανία εΙχεν

ενιαίας τιμής ώς του μέσου δρου δήθεν τών τιμών τής κι

ήδη φθάσει εiς τό τέλος των εγκαταστάσεών της, μέ επέν

λοβατώρας τής άρχικής καί τής νέας συμβάσεως, ού μόνον

δυσιν

δέν προκύπτει άπό τά προσφάτως ύπογραφέντα σχετικά

τής ΔΕΗ κ:αί τών κρατικών ύπηρεσιών διά τήν χορήγησιν

κείμενα, άλλά καί εχει ώς προϋπόθεσιν άπλήν τήν ' διά τής

του ρεύματος κ:αί τήν εκπλήρωσιν ανειλημμένων . αλλων

νέας συμβάσεως αϋξησιν τής παρασχετέας ενεργείας, ενω

εναντι αύτής ύποχρεώσεων.

100

περίπου εκ:ατ . δολλαρίων, συνήντα δέ άρνησιν

δι' αύτή ς άντιθέτως επέρχεται μεταβολή καί είς τούς δ ρους

Είς τό ίσοζύγιον των εκατέρωθεν παροχών πρέπει νά

τής παροχής του Ί'jλεκτρικου ρεύματος καί τής παραγωγής

προστεθή είς τά ύπό τής 'Εταιρiίας 'Αλουμινίου &ποκομι

ζόμενα πρόσθετα ωφελήματα καί συ~ετοχή της εiς τάς εκ

τής εταιρείας .

'Η αϋξησις τής παραγωγής τής επιχειρήσεως άνευ

διεθνών όργανισμών πίστοδοτήσεις ύπέρ τής ελληνικής

προσθήκης ούσιώδους νέας επενδύσεως, ή άναλόγου εστω

βιομηχανίας κ:αί δή ύπό τήν εγγύησιν του 'Ελληνικου Δη

αύξήσεως τών δαπανών παραγωγής, μεταβάλλει τάς συvθή

μοσίου.

κας τής εκμεταλλεύσεως εiς δφελος τής βιομηχανίας καί

επιτρέπει τήν ταχυτέραν άπόσβεσιν του συνόλου των εγ

•Η

ύπογραφείσα νέα συμφωνία τερματίζει τήν ύπερμέ

τρως καί aπαραδέκτως παραταθείσαν εκκρεμότητα συνε

καταστάσεων αύτής, πράγμα τό όποίο ν καθιστά άναπόφευ

πείq. της όποίας, κατά τήν κ:υβερνητικήν άνακοίνωσιν, εξε

κτον καί τόν περιορισμόν τής διαρκείας τής συμβάσεως, ή

τέθη διεθνώς τό γόητρον τής χώρας καί επλήγη ή πίστις

λήξις τής όποίας εν πάση περιπτώσει δέν άποστερεί τήν

αύτή ς.

επιχείρησιν του δικαιώματος τής περαιτέρω εκμεταλλεύ

'Οπωσδήποτε,

κατόπιν τής νέας συμπληρωματικής

σεως. Καί ταυτα άνεξαρτήτως δλως πρός τό ζήτημα, άν δ

συμφωνίας, τίθεται εiς λειτουργίαν βιομηχανία μεγάλης

περιορισμός ούτος πρόκειται νά άποβή τελικώς εiς δφελος

σπουδαιότητος διά τήν εθνικήν οίκ:ονομίαν γενικώτερον

τής ΔΕΗ εiς εποχήν επαναστατικών τεχνολογικών εξελί

καί διά τό συναλλαγματικ:όν Ισοζύγιον εiδικώτερον . 'Εκ:

ξεων καί δημιουργίας νέων πηγών ηλεκτρικής ενεργείας.

τής παραγωγής τής βιομηχανίας ταύτης προσδοκάται αϋ

Εlναι προφανές δτι ή εν τίj νέq. συμβάσει πρόβλεψις
άναπροσαρμογής των

3/ 10

τής τιμής τής παρεχομένης

ενεργείας εΙναι άνευ ούσιώδους σημασίας, δεδομένου μά

ξησις του εθνικ:ου εισοδήματος κατά

35

καί πλέον εκ:ατ .

δολλάρια ετησίως καί Ισόποσος περίπου συναλλαγματική
ωφέλεια.

λιστα δτι ήδη διά τής άρχικ:ής σuμβάσεως εΙχον όπωσδή

Τό σημαντικόν τουτο άποτέλεσμα προστίθεται είς τήν

ποτε εξασφαλισθή τά συμφέροντα τής ΔΕΗ μέ τήy πρό

σειράν τής aποδόσεως μεγάλων εργων, τά όποία εξησφά

βλεψιν τής εφαρμογής τής ελληνικής νομοθεσίας εiς τήν

λισεν είς τήν οiκονομικ:ήν άνάπτυξιν του τόπου ή πολιτική

δποίαν εΙ ναι γνωστή ή άναθεώρησις τής συμπεφωνημένης

τών Κυβερνήσεων τής ΕΡΕ.

παροχής ύπό ώρισμένας προϋποθέσεις.

'Η προέκτασις τής συμβάσεως κ:αί ή αϋξησις τής πα

'Εξάλλου , ή αϋξησις τής πρός εξαγωγήν ποσότητος

ρεχομ~νης ποσότητος Ί'jλεκ:τρικ:ου ρεύματος καταδεικνύει

βωξίτου καί δή διά μίαν πενταετία ν μόνον κ:αί διά τό τρίτον

τήν άξίαν του εργου τής ΕΡΕ κ:αί άνατρέπει τόν ίσχυρι

περίπου τής διά τής άρχικής συμβάσεως προβλεπομένης

σμόν δτι διά τής εφαρμογής τής άρχικής συμβάσεως καί

ετησίως ποσότητος διά τήν περίοδον των τριάντα ετων,

τής διαθέσεως τής δι' αύτή ς προβλεπομένης περιωρισμέ

κατέστη δυνατή μετά τήν διαπίστωσιν επαρκών κοιτασμά

νης ποσότητος ενεργείας, θά εστερείτο δήθεν ή ΔΕΗ τής

των. Περί τfjς αύξήσεως άλλως τε ρητή ύπάρχει πρόβλεψις

δυνατότητος νά &νταποκ:ριθή είς τήν άποστολήν της, θά

εiς τήν άρχικήν σύμβασιν. Καί ταυτα παρά τάς aντιρρή

άντιμετώπιζε δέ ενίοτε τήν άνάγκ:ην περιορισμών καί εiς τό

σεις, αϊτινες εΙναι δυνατόν νά διατυπωθουν άπό πλευράς

ρευμα άκόμη του φωτισμου τών κατοικιών.

συμφέροντος εθνικής οiκ:ονομίας διά τήν εξαγωγήν άνεπε 

ξεργάστου μεταλλεύματος εiς τήν τιμήν τών

5

περίπου

δολλαρίων κ:ατ& τόννον, δταν εΙναι δυνατή ή επιτόπιος
επεξεργασία πρός παραγωγήν άλουμινίου, aξίας

'Η ΕΡΕ κατέληξεν εiς τάς άνωτέρω κρίσεις, τάς όποίας
θέτει ύπ' δψιν του έλληνικ:ου λαου, εκ:τιμήσασα τήν νέαν
σύμβασιν ώς σύνολον ενιαίον καί εν συναρτήσει πρός τάς

εως

γενικ:ωτέρας aσφαλείς επιπτώσεις επί τής εθνικής οικονομί

550 δολλαρίων κατά τόννον είς τήν διεθνή άγοράν, διά τήν
4 τόννοι βωξίτου. Πρό

ας, καθ' δν τρόπον επιβάλλεται νά γίνεται εiς πάσαν περί

500

άπόκ:τη.σιν του όποίου άπαιτουνται

πτωσιν ή θεώρησις μεγάλων διά τήν χώραν επενδύσεων» 167 •

κειται δέ πάντως περί προβλέψεως διά μίαν μόνον πενταε
τίαν.

[ ' Υπό τό φώς καί τών μεταγενέστερων έξελίξεων,
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δ Ν. Μάρτης θά άποτιμήσει συνοπτικά τήν δλη δια

'Αλλά δέν δύναμαι νά παραστώ καί δι

'

ένα πρό

δικασία τής μερικής άναθεωρήσεως τής συμβάσεως,

σθετο ν λόγον πού άφορii τούς άναδόχους του έργου

ώς έξής:

αύτοv.

«Δικαίωση

τής άρχικής

σύμβασης του

άλουμινίου

άποτέλεσε ή ύπογραφείσα, τό πρώτο δεκαήμερο του Μαρ
τίου

1966, νέα

συμπληρωματική συμφωνία μέ τή βιομηχα

Παρά τίς άρχικές διακηρύξεις δτι θά άκυρωνόταν ή
σύμβαση, όρθά ύπογράφηκε ή συμπληρωματική σύμβαση,

μέ τήν όποία αύξήθηκε μέν ή τιμή τής κιλοβατώρας κατά

2,4 λεπτά τής δραχμής,

άλλά εναντι σοβαρών άνταλλαγμά

των .

·Η πάρεχόμενη μέ τήv πρώτη σύμβαση ίσχύς , άπό
χιλιάδες κιλοβάτ, αύξήθηκε σέ

130

90-

χιλιάδες, πού επέ

τρεπε τήν αύξηση τής παραγωγής τής βιομηχανίας , τής
μέν άλουμίνας άπό

σεώς μου κατά τήν κατάρτι σι ν τής συμβάσεως καί μέ

πόσην σκληρότητα, έγώ δ ίδιος συμπεριεφέρθην

νία άλουμινίου.

95

'Εγνώριζον ούτοι, περισσότερον παντός aλλου,
πόσον άδιάβλητος vπήρξεν ή στάσις τής Κυβερνή

100

του δέ άλουμινίου άπό

χιλιάδες σέ

52,5

200

χιλιάδες σέ

χιλιάδες τόννους ,

75,5

χιλιάδες τόν

νους καί μέ προοπτική μεγαλύτερης αύξησης παράλληλα

πρός αύτούς, προκειμένου νά προστατεύσω τά συμφέ
ροντα τής χώρας μου.

Ol

άνάδοχοι έγνώριζαν έπίσης δτι οί άντίπαλοί

μου έπεδίωξαν τήν άναθεώρησι ν τής συμβάσεως, δχι
διά νά ώφελήσουν τήν χώραν- δεδομένου δτι ή
ζημία έκ τοv κλονισμού τής διεθνούς πίστεως αύτής
θά ήτο δπωσδήποτε μεγαλυτέρα τής οίασδήποτε
βελτιώσεως

άλλά διά νά ένισχύσουν, έστω καί

-

θεωρητικώς, τήν αύθαίρετον είς βάρος μου συκοφαν
τlαν.

Παρά ταύτα, δταν, μέ τό πρόσχημα τής συμβάσε

μέ τήν εξέλιξη τών τεχνικ&ν μεθόδων.
·Η αύξηση αύτή τής παραγωγής εΙ χε πολύ περιορισμέ

ως, έξαπελύθη ή έναντίον μου συκοφαντική έκστρα

νη πρόσθετη επενδυτική δαπάνη, δέν αύξάνονταν οί δαπά

τεία, οί άνάδοχοι τοv έργου δχι μόνον δέν άντέδρα

νες λειτουργίας, ούτε αύξηση άπασχόλησης καί τό πλεονέ

σαν

κτημα αύτό δόθηκε άπ' εύθείας, χωρίς προκήρυξη δημό

vποκύπτοντες είς πιέσεις έδέχθησαν νά διαπραγμα

σιου διαγωνισμου, δπως προβλεπόταν άπό τήν άρχική

σύμβαση του Ί 960, δπου άναγνωριζόταν στήν ΠΕΣΙΝΕ μό
νο προτίμηση επί ίσοις δροις .

Ήταν: γι' αύτό φυσικό, μέ τή νέα σύμβαση, επειδή
γινόταν πιό άποδοτική καί επικερδής ή εκμετάλλευση, νά

ζητηθεί, μετά άπό πάροδο

4

περίπου ετών, αύξημένη τιμή

-

ώς diφειλαν

-

' δημοσία κατ' αύτής, άλλά

τευθούν τήν άναθεώρησιν τής συμβάσεως, πρίν ή

τερματισθή ή θλιβερά διαδικασία τής έναντίον μου
πολιτικής διώξεως, καί ένεθάρρυναν ούτω -έστω
καί άθελήτως

-

τούς συκοφάντας.

'Εγνώριζα, βέβαια, δτι τ6 συμφέρον προσδιορί
ζει τή ν συμπεριφορά του κεφαλαίου. 'Επίστευα δμως

ήλεκτρικής ενέργειας .
·Η άρχική δήλωση, δτι θά επιδιωχθεί άνατροπή τής

δτι τό μεγάλον τούλάχιdτον κεφάλαιον έχει συνεί

σύμβασης ΠΕΣΙΝΕ (πού δέν άνετράπη), καί ό επακολουθή

δησιν τών κινδύνων πού συνεπάγεται καί δι' αύτό,

σας θόρυβος διέσυραν τήν ·Ελλάδα διεθνώς καί ε{ χ αν ώς

καί διά τήν δημοκρατlαν, ή περιφρόνησις ώρισμέ

συνέπεια νά επιβραδυνθεί ή λειτουργία του ·Αλουμινίου

νων καν6νων ήθικής τάξεως.

καί

νά άνασταλουν

ξένες

επενδύσεις

στή

'Υπουργός πού επισκέφθηκε τήν 'Αμερική, τό

χώρα

μας.

1966, γιά νά

επιζητήση επενδύσεις, κατά πληροφορίες μου , ι'iκουε συνε

χώς!

«... πώς θέλετε επενδύσεις δταν μία Κυβέρνηση άνα

τρέπει τίς συμβάσεις πού ύπέγραψε προηγούμενη Κυβέρ
νησψ>]ι6s .

'Όταν, τόν 'Ιούνιο τοϋ

1966, γίνουν στό Δίστομο

τά έγκαίνια τοϋ νέου μεγάλου βιομηχανικοϋ συγκρο
τήματος άλουμίνας καί άλουμινίου, δ Κ. Καραμαν
λής θά άπευθύνει στή διεύθυνση τής «Πεσινέ» τήν
άκόλουθη έπιστολή:

«Έξετίμησα τήν σκέψιν σας νά μοv άπευθύνετε
πρ6σκλησιν, έπ' εύκαιρία τών έγκαινίων τής Βιομη

'Ελπίζω δέ δτι θά συνομολογήσετε μαζί μου δτι

είς τήν περίπτωσιν αύτή ν ή έταιρία σας, διά νά προ
στατεύση τά συμφέροντά της, παρέλειψε στοιχειώ

δες ήθικ6ν καθήκον, τόσον άπέναντί μου δσον καί
αύτής τής ίδίας.

'Οπωσδήποτε, εύχομαι πλήρη έπιτυχίαν εlς τό
έγκαινιαζόμενον έργον καί έκφράζω τήν λύπην μου
δι6τι ή πρώτη μου έπικοινωνία μέ τήν έταιρίαν σας

γίνεται vπό τάς άτυχείς αύτάς συνθήκας» 169 •
'Η άπαντητική έπιστολή τοϋ Π. Ζουβέν, προέ

δρου τής έταιρείας, πρός τόν Κ. Καραμανλή, ήταν
ή άκόλουθη:

χανίας 'Αλουμινίου. Αυποvμαι δέ είλικρινώς δι6τι

«Μέ πολλήν συγκίνησιν ελαβον τήν επιστολήν σας τής

δέν δύναμαι νά παραστώ είς τ6ν έορτασμ6ν έν6ς έρ

9ης 'Ιουνίου . Καί αί μέν εύχαί σας διά τήν προκοπή ν τής

γου, διά τήν πραγματοποίησιν του δποίου έπί έτη
έμ6χθησα.
Καί δέν δύναμαι, δι6τι ή χαρά μου θά έπισκιάζε
ται άπό τήν σκέψιν ότι τό πολύτιμο αύτό έργον κατέ
στη τό σύμβολον μιiiς πρωτοφανούς πολιτικής άτι

μίας,
μου.

fl

δποία έστιγμάτισε τήν ίστορίαν τής χώρας

επιχειρήσεώς μας, όφειλομένης είς τήν ύμετέραν πρωτο
βουλίαν, μέ ικανοποίησαν, ή εν συνεχεί~ δμως κριτική σας
επί τής πολιτείας μας άπό τής άποχωρήσεώς σας εκ τής

εξουσίας καί εντευθεν μίiς δημιουργεί τήν εντύπωσιν
βαρυτάτης άδικίας .
Βασιζόμενος είς τήν παραδεδεγμένην άκεραιότητα του

χαρακτήρος σας, λαμβάνω τό θάρρος νά σίiς παρακαλέσω
δπως άναθεωρήσητε τήν κριτικήν σας, ύπό τό φώς τών
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εκτοτε γεγονότων τά όποία έν συνεχεί~ λεπτομερώς σίiς
ύπενθυμίζω.

μεροι οί φίλοι σας έπί τών διαπραγματεύσεων καί κατεβά
λαμεν πάσαν προσπάθειαν, ωστε οίαδήποτε συμφωνία νά

'Από τής άποχωρήσεώς σας έκ τής έξουσίας μέχρι τής

μήν ε{ναι δυνατόν νά παράσχη έπιχειρήματα καθ' ύμών.

ουδεμίαν έπαφήν έπεδιώξαμεν μέ

Είς τοϋτο άποβλέποντες, ήξιώσαμεν δπως σημειωθή είς τό

τήν τότε Κυβέρνησιν, μολονότι δ παρερχόμενος χρόνος

προοίμιον τής έπισυναπτομένης μετά τής έλληνικής Κυ

ήτο έπί ζημί~ τών συμφερόντων μας.

βερνήσεως συμφωνίας δτι αυτή σκοπεί είς τήν λύσιν προ

!Οης Σεπτεμβρίου

1964,

Τήν ΙΟην Σεπτεμβρίου

1964,

ήμέραν καθ' ijν έκλήθη

μεν άπό τόν κ. Ζίγδην, σφοδραί έπιθέσεις έξαπελύθησαν

βλημάτων άνακuπτόντων έκ τής αυξήσεως τής παραγωγι
κής ίκανότητος τοϋ έργοστασίου.

έπφήμως έναντίον ύμών, τής Κυβερνήσεώς σας καί τής

Τέλος, κατά τήν τελετήν τών έπισήμων έγκαινίων, θά

~ταιρίας μας, ίδία διά τής παροχής ύπό τής τότε Κυβερνή

έσημειώσατε ίσως δτι εσπευσα νά τονίσω δτι τό έργοστά

σεως είς τήν δημοσιότητα άποσΠάσματος τής έκθέσεως

σιον έθεμελιώθη έπί τών ήμερών σας, προθύμως δέ έδώσα

τών τριών δικαστικών διά τήν ΔΕΗ, άφορώντος είς τήν

μεν προτεραιότητα έπί του βήματος είζ τόν κ. Κ. Παπα

σύμβασιν αυτής μετά τοϋ 'Αλουμινίου τής 'Ελλάδος. Εύ

κωνσταντίνου, δστις διά τής δμιλίας του άπέσπασε ζωηρά

ρισκόμην τότε είς τάς 'Αθήνας. 'Αμέσως άνεσκευάσαμεν

χειροκροτήματα ύπέρ ύμών.

τάς κατηγορίας διά δημοσιεύματος τής ~ταιρίας, έπισυνα

Ταϋτα πάντα νομίζω, κύριε πρόεδρε, άποδεικνύουν

πτομένου τfi παρούσΊJ μου, ήρνήθην δέ νά διεξαγάγω οίαν

έπαρκώς δτι, μακράν τοϋ νά παραλείψωμεν «στοιχειώδες

δήποτε συζfjτησιν έντός τοιούτου συκοφαντικοϋ κλίματος

ήθικόν καθήκον», κατεβάλαμεν, μολονότι ξένοι έν τij χώ
ρ~ σας καί ύποβληθέντες είς τάς χειροτέρας πιέσεις, κάθε

καί άνεχώρησα άμέσως είς Παρισίους.
Πολλοί μήνες παρήλθον άνευ ουδεμιάς έπαφής μετά

δυνατήν προσπάθειαν διά τήν περιφρούρησιν τής άδίκως

τi(ς ~λληνικής Κυβερνήσεως έπί συνεχιζομένΊJ βλάβΊJ
τών συμφερόντων τής ~ταιρίας, καθ' δσον ή Κυβέρνησις

συκοφαντηθείσης ύπολήψεώς σας.

δέν έξεπλήρου τάς έκ τής συμβάσεως ύποχρεώσεις χρημα

δτι όφείλεται είς έσφαλμένας ή καί κακοβούλους άκόμη

τοδοτήσεως ύπό τής ΕΤΒΑ. 'Επαφή μετά τής Κυβερνήσε

πληροφορίας, αί δποίαι θά σaς άφηναν άνεπηρέαστον, άν

ως άπεκατεστάθη μόνον δταν αϋτη μaς διεβεβαίωσεν προ

αί έπανειλημμέναι προσπάθειαί μας δι. άκρόασιν δέν εμε

φορικώς περί τής ' πεποιθήσεώς της δτι ουδέν άτοπον εϊχο

ναν άνευ άνταποκρίσεως . 'Επιθυμώ καί πάλιν νά σaς πλη

'Η κριτική σας μaς τραυματίζει βαθέως καί πιστεύομεν

μεν διαπράξει κατά τήν διαπραγμάτευσιν τής συμβάσεως

ροφορήσω δτι ε{μαι πάντοτε προθύμως ετοιμος διά προ

μετά τοϋ 'Ελληνικοϋ Δημοσίου .

σωπικήν μεθ' ύμών συνάντησιν.

Ταυτοχρόνως έγένετο δεκτόν δτι άντικείμενον τών συ

'Οπωσδήποτε, ε{μαι βέβαιος δτι δταν έπανέλθετε είς

ζητήσεων, αί δποίαι θά έπηκολούθουν, ουχί μετά τοϋ άρ

τήν 'Ελλάδα καί έπισκεφθήτε τό έργοστάσιόν μας, θά έξα

μοδίου ύπουργοϋ, τοϋ ύπευθύνου διά τήν συκοφαντικήν

λειφθή κάθε πικρία καί θά αίσθανθήτε ύπερήφανος, 'Υμείς,

έκστρατείαν, άλλά μετ' άλλων μελών τής Κυβερνήσεως, θά

δ έμπνευστής τοϋ εργου δσον είμεθα ήμείς οί κατασκευα

ε{χεν ώς βάσιν τήν αύξησιν τής παραγωγικής ίκανότητος
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του έργοστασίου καί ουχί τήν άναθεώρησιν τής συμβάσε
ως, τής δποίας ή έyκυρότης ουδέποτε ήμφισβητήθη εκτοτε.
Κατά τήν διάρκειαν τών έπιπόνων διαπραγματεύσεων
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αί δποίαι έπηκολούθησαν, πάντοτε έτηρήθησαν ένήμεροι

Μέ τήν εύκαιρία τfίς έκδόσεως της έφημερίδας

οί φίλοι σας έπί τών έκάστοτε άνακυπτόντων προβλημά

«'Ελεύθερος Κόσμος», δ Κ. Καραμανλfίς άπευθύνει

των ώς έπί τών λύσεων αί δποίαι θά ήτο δυνατόν νά δοθώ

στόν έκδότη, γνωστό δημοσιογράφο, Σάββα Κων

σι ν. Κατά τήν άνοιξιν τοϋ

1965, έποχήν καθ'

ijν διεξήγετο

σταντόπουλο, διευθυντή, ώς τότε, καί άρθρογράφο

ή διαδικασία τής θλιβερaς καθ' ύμών πολιτικής διώξεως,

τ&ν έφημερίδων «'Απογευματινή» καί

δτε μaς ύπεδείχθη ύπό 'Ελλήνων συνεργατών μας δσον

λις», τήν άκόλουθη έπιστολή, ή όποία καί δημοσι

καί ύπό 'Ελλήνων καί Γάλλων φίλων σας, δτι ή μεταστρο

φή έπί τό ένδοτικώτερον τής στάσεως τής έλληνικής Κυ

«' Ακρόπο

εύεται στό πρώτο φύλλο της:

βι:ρνήσεως καί ποιά τις σπουδή καταλήξεως τών διαπρα

<ι' Αγαπητέ Σάββα,

γματεύσεων ύπέκρυπτε πολιτικάς έπιδιώξεις, έσκληρύνα

Χαίρω διότι έπήρες τήν άπόφαση νά προχωρήσης στήν

μεν τήν ίδικήν μας στάσι ν καί άπεφύγομεν τήν συμφωνίαν

έκδοση έφημερίδος. ~οπως σου εlπα, πρόκειται περί τολ

ijτις, παρακαλώ , κύριε πρόεδρε, νά πιστεύσετε, θά ήτο ου

μήματος. Καί ίσως γι' αύτό καί νά έχη μεγαλύτερη άξία.

σιωδώς συμφερωτέρα άπό τήν τελικώς έπελθοϋσαν. Νομί

Γνωρίζεις τάς άντιλήψεις μου γιά τήν κατάσταση του

ζομεν δτι τοϋτο θά εδει ίδιαιτέρως νά έκτιμηθή, διότι οία

τόπου μας καί τήν δυσάρεστη έπίδραση του τύπου έπ' αύ

δήποτε έκ μέρους ήμών ένδοτικότης θά ήδύνατο νά παρά

τής. Θά μπορουσα ίσως νά πώ δτι τό πρόβλημα τής δημο~

σχη δπλα είς τούς άδιστάκτους διώκτας ύμών. Ή στάσις

κρατ{ας στόν τόπο μας ε{ναι κατ' ούσίαν πρόβλημα τύπου.

μας αϋτη δέν ύπήρξεν άνευ συνεπειών, κατέστησε δυσχε

'Ελπίζω νά έπηρεάσης εύεργετικά " τόν τομέα αύτό μέ τήν

ρεστάτας τάς διεθνείς συνθήκας χρηματοδοτήσεώς μας

πρωτοβουλία σου.

τόσον ωστε καί σήμερον άκόμη νά μή εχη ρυθμισθή τό

Τό βιβλίο σου <ι' Ο φόβος τής δικτατορίας» ε{ναι ένδια

πρόβλημα τοϋτο καί έπεδείνωσεν ετι πλέον τάς σχέσεις

φέρον καί έπίκαιρο. Μαρτυρεί καί θάρρος καί γνώση τώv

μας μέ τήν έλληνικήν διοίκησιν. Οϋτω παρήλθεν εν άκόμη

iφοβλ ημάτων. Δέν γνωρίζω aν τό ήσθάνθησαJ< αl δυνάμεις

ετος περίπου.

έκείναι, άπό τάς δποίας δ τόπος άναμένει τήν σωτηρίαν

Καί έρχόμεθα είς τήν τελευταίαν φάσιν τών συζητήσε

ων. Κατά ταύτην γνrορίζομεν δτι έτηρήθησαν πάντοτε ένή-

του καί αl δποίαι έχόυν περιέλθει εlς μίαν κατάστασιν εύ
δαίμονος άδρανείας».
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τος. 'Η Λερ'Ι(αία "Υ δρα τής συκοφαντίας δέν ίiχει πιά άλλο
κεφάλι νά σηκώση καί όσα προέβαλε τής τά εκοψαν ή
Δικαιοσύνη καί ή κοινή πείρα. Γνωρίζω πόσο σέ έπίκρανε

«'Αγαπητέ μου πρόεδρε,

ή άδίστακτη προσπάθεια νά διασύρουν τήν ύπόληψή σου.

'Η έπιστολή σουγιά τήν ίiκδοση του«' Ελευθέρου Κό

Σ' αύτή τήν περιπέτεια δέν ήσουν μόνος. Λίγο- πολύ τήν

σμου» μέ συγκίνησε βαθύτατα. Πρώτον, έπειδή έκφράζεις

ύπέστημεν άρκετοί. Εlναι μία άδυναμία τής φυλής μας.

σ' αύτή ν τή χαράν σου, βλέπεις τήν νέα προσπάθεια σάν

Πληρώνουμε άκόμη σέ καθυστέρηση πολιτισμου καί δη

τόλμημα καί γι' αύτό τής άποδίδεις μεγαλύτερη άξία. Δεύ

μοσίας ήθικής τά τετρακόσια χρόνια τής σκλαβιάς άπό

τερον, έπειδή πιστεύεις οτι εχω τίς προϋποθέσεις νά συμβά

τούς Τούρκους. 'Αλλά παρά ταυτα, τό χρέος πρός τήν πα

λω είς τήν έπιβαλλομένη άνύψωστl του ποιοτικου έπιπέδου

τρίδα μάς έπιβάλλει νά άγ6>νιζώμαστε. Δέν όμιλώ μέ τήν

καί τής ήθικής στάθμης του έλληνικου τύπου. Καί τρίτον,

εύκολία του άνθρώπου πού «ε{ναι εξω άπό τό χορό>>. Κάθε

έπειδή συμφωνείς μέ τό περιεχόμενον του βιβλίου μου

άλλο. VΕγινα καί έγώ, στό έπίπεδό μου, άντικείμενο συκο

«'Ο φόβος τής δικτατορίας» καί διατυπώνεις τήν γνώμη

φαντικής λύσσας καί μάλιστα δχι μόνο άπό τήν άκρα

οτι θά επρεπε νά λάβουν ύπ' δψιν τους τίς άναπτυσσόμενες

'Αριστερά καί τούς κύκλους τής_ή"(εσίας τής 'Ενώσεως

σ' αύτό σκέψεις έπί του πολιτικου μας προβλήματος καί ο{

Κέντρου, άλλά καί άπό μία πλευρά, άπό τήν όποία θά

δυνάμεις έκείνες άπό τίς όποίες ό τόπος άναμένει τήν σω

επρεπε νά περιμένη κανείς, liν δχι άναγνώριση, τουf.:άχι

τηρία του. η άλλο μπορουσε νά {κανοποιήση περισσότε

στοv κοινωνική εύπρέπεια καί άνθρωπιά.

ρο ενα δημοσιογράφο καί νά τόν ένθαρρύνη στούς άγώνες

Θά πρέπει άκόμη νά σταθμίσης καί κάτι άλλο. Σημαν

του άπό τό γεγονός ότι τόν δικαιώνει ή ίσχυρότερη πολιτι

τικωτάτη μερίδα του έλληνικου λαου δέν παραδέχθηκε πο

κή φυσιογνωμία τής πατρίδας του;

τέ ότι εφυγες όριστικά άπό τήν πολιτική ζωή. Δέν επαψε νά

'Αγαπητέ μου πρόεδρε,

σέ θεωρή πολιτικόιήγέτη της καί ε{ναι άμετακίνητη στήν

'Α ναφέρεις είς τό γράμμα σου «τίς δυνάμεις έκείνες

πεποίθησή της δτι σύντομα θά γυρίσης γιά νά ύπηρετήσης

άπό τίς όποίες ό τόπος άναμένει τήν σωτηρία του» . Θά μου

τόν τόπο. Σέ περιμένει μέ άνυπομονησία. 'Η κατάστασις

έπιτρέψεις νά ίσχυρισθώ ότι ή πρώτη δύναμη άπό τήν

αύτή δημιουργεί άνωμαλία καί άναταραχή. 'Ο κ . Π. Κα

όποία ό τόπος προσδοκά μεταβολή είς τήν κατάστασή του

νελλόπουλος άνέλαβε τήν ήγεσία τής ΕΡΕ σέ ώρες δύσκο

ε{σαι έσύ. 'Όσοι άναλύουν τό έσωτερικό μας πρόβλημα,

λες. Έπολιτεύθη μέ δεξιοτεχνία καί θάρρος καί προσέφε

παραμερίζοντας τήν περίπτωση Καραμανλή, εύρίσκονται

ρε όμολογουμένως άνεκτίμητη ύπηρεσία καί είς τήν έθνικό

έκτός πραγματικότητος. 'Η διαπίστωση αύτή ίσχύει καί

φρονα παράταξη καί είς τόν τόπον . 'Αλλά τόν περιβάλλει

γιά τίς σκέψεις πού κάνεις καί σύ ό ίδιος. Είτε τό θέλεις

μία άτμόσφαιρα προσωρινότητας. Τά έπακόλουθα ε{ναι

είτε δχι, άντιπροσωπεύεις τήν μοναδική δυνατότητα νά ξε

έπιζήμια καί θά γίνουν άκόμη περισσότερο, δταν θά μπουμε

κολλήση ή 'Ελλάς άπό τό τέλμα, νά ξαναβρή τήν έμπι

είς τήν φάση τής άποκορυφώσεως τής έσωτερικής κρίσεως,

στοσύνη πρός τόν έαυτό της καί νά πραγματοποιήση νέα

πράγμα πού πιστεύω ότι δέν θά άργήση νά συμβή. 'Η παρά

άλματα προόδου μέσα είς τά πλαίσια τής δημοκρατίας.

ταξη θεωρεί άρχηγό της τόν Καραμανλή άλλά ό Καραμαν

Τό

1964 έπήρες

τήν σωστή γιά τήν έποχή έκείνη άπό

λής άπουσιάζει . Καί εχει άρχηγό της τόν κ. Π. Κανελλό

φαση νά άποσυρθής άπό τό δημόσιο βίο. 'Από τότε πέρα

πουλο, τόν όποίον όμως, λόγω τής προσδοκίας του Καρα

σαν δύο χρόνια. Κατά τό διάστημα αύτό έξακολουθουσες

μανλή, τόν θεωρεί προσωρινό, παρά τόν βαθύ σεβασμό καί

νά ε{σαι, παρά τήν φυσική άπουσία σου, ένεργός πολιτική

τήν έκτίμηση πρός τό πρόσωπό του. 'Η σύγχυση ε{ ναι είς

δύναμη, σφιχτά ζυμωμένη καί δεμένη μέ τήν έθνική ζωή

τήν πολιτική τό χειρότερο κακό. Καί σήμερα ή σύγχυση

μας. Καί σήμερα εγινες, uστερα άπό όσα συνέβησαν έν τώ

αύτή ύπάρχει είς τίς γραμμές μας καί δέν άφήνει νά δρα

μεταξύ, ό δεσπόζων παράγων του δημοσίου βίου, ό άξων

στηριοποιηθή ή παράταξη πολιτικά καί ψυχολογικά, νά

γύρω άπό τόν όποίον περιστρέφονται οί σκέψεις καί τά

άναπτύξη τήν άκτινοβολία της καί νά άποδώση τό μέγιστο

αίσθήματα του λαου, ή συμπύκνωση τής κοινής έλπίδας γιά

του δυναμισμου της.

τήν έπάνοδο είς τήν όμαλότητα, τήν γαλήνη καί τήν δημι

WΕγραψα πρό καιρου οτι ΟΠ{)ια λύση καί liν δοθή, πλήν

ουργία. 'Η 'Ελλάς δέν εχει τήν εύχέρεια νά διαλέξη μετα

τής λύσεως Καραμανλή, θά ε{ναι μία φάση τής κρίσεως,

ξύ πολλών λύσεων. Προσωπική μου πεποίθηση ε{ναι (καί

ενα σύμπτωμα τής άσθενείας καί δχι θεραπεία. Οί συνεχείς

oi συντελε

δμως έπιδεινώσεις τής καταστάσεως περιορίζουν τίς δυνα

σταί τής πολιτικής ζωής, εστω καί liν δέν τό όμολογουν ή

τότητες σωστικών έπεμβάσεων. Πιστεύω, λοιπόν, δτι ε{ναι

τό άρνουνται δημοσία) ότι μόνο ή δική σου παρουσία είς

καιρός νά άναθεωρήσης τίς άποφάσεις σου. 'Η έπιστροφή

τόν πολιτικό στίβο ήμπορεί νά σώση τήν δημοκρατία καί

σου είς τήν 'Ελλάδα ε{ναι άπαραίτητη, εστω καί αν δέν

νομίζω ότι κατά βάθος τήν συμμερίζονται δλοι

νά έξασφαλίση τήν οίκονομική άνάπτυξη, τόσο ζωτική γιά

πρόκειται νά άναμιχθής άμέσως είς τήν πολιτική. 'Η άφο

τήν ίσχύ του εθνους μας, γιά τήν εύημερία του λαου μας.

σίωσή σου είς τό εθνος καί τό πολιτικό σου αίσθητήριο

Τό εργο σου οϋτε τό έπλησίασε οϋτε τό ξεπέρασε κα

σου έπιτρέπουν νά εχης, κάθε φορά, σαφή καί άκριβή είκό

νείς. Μένει σάν ύπόδειγμα θετικήζ δημιουργίας καί όσοι

να του τί συμβαίνει είς τόν τόπο μας καί άκόμτj νά βλέπης

τό ήρνουντο χθές, θύματα των παθών καί των έξάψεων,

καί πρό παντός νά προβλέπης πράγματα πού έμείς δέν τά

τώρα τό άναγνωρίζουν καί τό βαθμολογουν όπως του άξί

διακρίνουμε, liν καί βρίσκώμαστε έδώ. 'Ο {κανώτερος,

ζει. Οί' άντίπαλοί σου, δοκιμασθέντες είς τήν πράξη(' Αρχή

δμως, ίατρός δέν μπορεί νά σώση τόν άσθενή, οταν τόν

άνδρα δείκνυσι), επεισαν γιά τήν άνεπάρκειά τους καί άπέ

εχουν έγκαταλείψει άβοήθητο ή τόν εχουν δδηγήσει κοντά

δειξαν οτι ε{ναι άπολιθώματα του παρελθόντος καί δχι

στό θάνατο μέ τήν έφαρμογή έσφαλμένης θεραπευτικής

ζωντανές δυνάμεις του παρόντος ή σκαπανείς του μέλλον-

μεθόδου. 'Η άπουσία σου τώρα δημιουργεί έπικίνδυνο κε-
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νό, πολλοί δέ φοβοuνται δτι ή μπορεί νά άποβή μοιραία καί

χειραγωγήση, έφ' δσον ό λαός τό θελήση, πρός καλύτερες

γιά τήν δημοκρατία καί γιά τό εθνος. Δέν έπιτρέπει νά

ήμέρες. 'Ο πολιτικός ε{ ναι δεσμώτης του πεπρωμένου του,

άποκρυσταλλωθοuν διάχυτα αίσθήματα καί καθημερινές

ε{ναι άφιερωμένος είς τήν υπηρεσία του συνόλου . Δέν άνή

διαπιστώσεις. Καί έμποδίζει τήν συνειδητοποίηση τής

κει είς τόν έαυτόν του. Δέν Εχει ίδιωτική ζωή οϋτε άτομικά

άνάγκης νά άπαλλαγοuμε άπό ψυχώσεις καί πείσματα, νά

όνειρα. Εlναι ίερεύς τοu δημοσίου συμφέροντος. Καί εχει

δώσουμε τά χέρια, νά παραμερίσουμε τά μίση, νά πάψουμε

ώς άποστολή νά θυσιάζεται, νά άναλίσκεται κάθε φορά πού

νά γκρεμίζουμε καί νά άρχίσουμε πάλι νά οίκοδομοuμε.

τό καλεί ή έθνική άνάγκη καί τό υπαγορεύει ή συνείδησή

·Η έπιστροφή σου είς τήν ·Ελλάδα θά σου δημιουργή

του. 'Η πατρίδα σέ άναζητεί. Εlναι καιρός νά τελειώση ή

ση τήν εύχέρεια νά άκροασθής τήν κατάσταση <<σώμα μέ

αύτοεξορία. ·Η θέσις σου ε{ ναι κοντά μας, κοντά είς τό

σώμα», νά είσχωρήσης είς τίς λεπρομέρειες, πού παίζουν

εθνος πού τςχλαιπωρείται άπό στιγμιαίο σφάλμα του λαοu

τόσο σπουδαίο ρόλο είς τήν πολιτική, καί νά διερευνήστiς

καί άγωνιίi μέ τήν βέβαιη προοπτική μεγάλων κινδύνων.

μέ βάση τά συγκεκριμένα δεδομένα τί έπιβάλλεται καί τί

Καί δέν χωρεί άμφιβολία δτι, δταν θά πατήσης τό πόδι σου

μπορεί νά γίνη. Ταυτοχρόνως θά δώση είς τόν λαό αίσιο

είς τήν ·Ελλάδα, θά στρατευθοuν κάτω άπό τή σημαία σου

δοξία, θά του έμπνεύση αυτοπεποίθηση, θά δι~λύση τήν

άνθρωποι καλής θελήσεως καί έπίλεκτα στελέχη άπό δλες

όμίχλη τής &βεβαιότητας καί θά όδηγήση είς τήν άποσαφή

τίς πολιτικές παρατάξεις, προκειμένου νά σέ βοηθήσουν

νιση του έσωτερικοu μας προβλήματος. Καί ή άποσαφήνιση

νά γεφυρώσης τό χάσμα, πού άνοιξε μεταξύ τών 'Ελλήνων

ε{ ναι τό πρώτο βήμα πρός τήν άνόρθωση. 'Επαναλαμβάνω

τό δηλητήριο του διχασμοί'))).

δτι, έάν υπήρχαν άλλες δυνατότητες διασπάσεως του &διε
ξόδου, έάν ή 'Ελλάς διέθετε πολλούς τρόπους δημοκρατι
κής άνοικοδομήσεως καί έάν είχαμε άλλο δρόμο γιά νά
άποφύγουμε τήν μεγάλη έθνική περιπέτεια πού ερχεται ώς
μοιραίος καρπός τής σημερινής κρίσεώς, δέν θά σου ελεγα
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Δημοσιεύεται στόν ήμερήσιο τύπο δήλωση «έκ
του περιβάλλοντος του Κ. Καραμανλή»:

νά φορτωθής, ϋστερα άπό τούς κόπους τής όκταετίας καί

τίς πικρίες τής αύτοεξορίας, τούς φοβερούς πονοκεφάλους

«'Εξ άφορμής τών κατά καιρούς γραφομένων έν σχέσει

τής άντιμετωπίσεως μιίiς σκληρής δοκιμασίας του εθνους

μέ τάς σκέψεις καί τάς προθέσεις του ίδρυτοu τής ΕΡΕ, κ.

μας .• ο νόμος τής έθνικής άνάγκης σέ υποχρεώνει νά τό

Κ. Καραμανλή, έκ τοu περιβάλλοντός του άνακοινοuται

κάμης. 'Η πολιτική διέπεται άπό τήν άρχή τής έπικαιρό

δτι ούδείς έρμηνεύει τάς άπόψεις του καίούδένα έξουσιοδό

τητας. «Καιρόν γνώθι», δπως ελεγε ό Πιττακός: κάθε ένέρ

τησε νά ~άς φέρη είς τήν δημοσιότητα».

γεια πρέπει νά γίνεται είς τήν rοραν της. 'Όταν προτρέχη,
δέν ώφελεί. Καί δταν ερχεται καθυστερημένα, ε{ναι άχρη

·Η δήλωση συνέπεσε χρονικά μέ τήν ε ντα ση τής

στη. Ή εύκαιρία σωστικών έπεμβάσεων, ή εύκαιρία μετα

άρθρογραφίας του τύπου μέ κύριο θέμα τήν έπάνοδο

βολής τής καταστάσεως, δέν άναπαράγεται έπ' άπειρον.

του Κ. Καραμανλή στήν ένεργό πολιτική. Περισσό

Δημιουργείται άπό τίς περιστάσεις, συντηρείται έπί ενα

τερο χαρακτηριστικά άπό τήν άποψη αύτή ε{ναι τά

διάστημα, συνήθως βραχύ, καί άν δέν άξιοποιηθή, φεύγει,

δημοσιεύματα των έφημερίδων «'Ημέρα» («Ό λαός

χάνεται γιά πάντα, πεθαίνει καί δέν άνασταίνεται ποτέ.

Κατόπιν, δσοι εφταιξαν έπιρρίπτουν τάς εύθύνας ό ενας είς
τόν άλλον άλλά ή ζημία εχει γίνει καί οί λογομαχίες δέν

τήν έπανορθώνουν.
'Αγαπητέ μου πρόεδρε,

σέ καλεί» καί «Ή σιωπή του Καραμανλή») καί
«'Ελεύθερος Κόσμος» (<Πί σκέπτεται δ Καραμαν
λής»), τό όποίο καί, πιθανότατα, προκάλεσε τή δη
μοσίευση τής δηλώσεως 171 •

Πάντοτε μοu εκανε έντύπωση πόσο αύθόρμητα, αύτόμα
τα, χωρίς συλλογισμούς καί χωρίς ένδιαμέσους σταθμούς,
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άμεσα καί άποφασιστικά, έταύτιζες κάθε φορά τή σκέψη

σου μέ τό δημόσιο συμφέρον. Τοuτο τό θεωροuσα ώς τήν

'Ο Π. Κανελλόπουλος ένημερώνει έκτεν&ς τόν

πρώτη άρετή σου. Κατά τήν διάρκεια τών συναντήσεών

Κ. Καραμανλή γιά τήν πορεία του κόμματος καί, γε

μας είς τό Παρίσι, διεπίστωσα δτι αύτός ό μηχανισμός

νικότερα, τήν πολιτική κατάσταση τής χώρας:

έπαφής σου μέ τήν έθνική μας πραγματικότητα διατηρείται
άθικτος καί σου έπιτρέπει νά βλέπης καθαρά, νά αίσθάνε

«'Αγαπητέ μου πρόεδρε,

σαι υγιείς άνησυχίες καί νά καταλήγης σέ συμπεράσματα

~Εχω πολλούς μήνες νά Σοu γράψω. Σέ παρακαλώ θερ

μέ κρυστάλλινη διαύγεια. ~Εχεις συλλάβει τό πραγματικό

μότατα νά κρίνης μέ έπιείκεια τή μακρά σιωπή μου. Μή

περιεχόμενο τής έθνικής μας κρίσεως. Γνωρίζεις περί τί

τήν άποδώσης σέ τίποτε άλλο παρά μόνο σέ τυχαία περι

νος πρόκειται. ~Ε χεις σαφή συνείδηση του τί χρειάζεται νά

στατικά. 'Αμέτρητες φορές, στό διάστημα τών τελευταίων

γίνη. Καί πρό παντός, διαθέτεις τήν άπαιτούμενη θελημα

μηνών, ελεγα νά Σοu γράψω. Καί πάντοτε ενα μικρό ή με

τικότητα διά νά μετατραπή τό «δέον» σέ πραγματικότητα.

γάλο έμπόδιο -έξωτερικό ή ψυχικό- έματαίωνε τήν άπό

Είς τήν πολιτική δέν άρκεί ή όρθή ίδέα. Μεγαλύτερη ση

φασή μου.

μασία εχει ή ίκανότητα τής πραγματοποιήσεως. Καί αύτή
άκριβώς σέ διακρίνει κατ' έξοχήν.

'Ε πέρασα άπό μία μικρή περιπέτεια υγείας -άπό μία
πνευμονία- καί βρίσκομαι τώρα, άπό τριών ήμερων, στήν

Πώς θά υπερνικήση τό εθνος τή σημερινή δοκιμασία

έξοχή. Αίσθάνομαι άρκετά καλά, άλλά πρέπει νά άναπαυ

του, άν ό δυναμικώτερος σέ σκέψη, σέ θέληση καί σέ ήθος

θώ μερικάς ήμέρας καί νά δυναμώσω. Γνωρίζω δτι καί ή

πολιτικός του δέν τό διαφωτίση καί δέν άποφασίση νά τό

άγαπητή 'Αμαλία καί 'Εσύ έπεράσατε άπό κάποια κρίση
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στήν ύγεία Σας πού εύτυχώς, μέ τή βοήθεια του Θεου, εχει

φευκτον καί πάντως διηυκόλυνα, μέ τήν διακήρυξίν .μου,

ύπερνικηθεί. Θά ηθελα νά βεβαιώσω καί τούς δυό Σας δτι

έκείνους πού τυχόν έσκέπτοντο νά διαφωνήσουν μέ τόν

καί ή Νίτσα καί έγώ παρακολουθήσαμε χωρίς νά Σάς γρά

άρχηγόν των. Καί ή πρόβλεψίς μου έπαλήθευσε. Φυσικά, δ

ψουμε, τίς μικρές αύτές δοκιμασίες Σας μ' δλη μας τή

τρόπος, μέ τόν δποίον εγινε ή «άποστασία» ήταν άνάποδος

στοργή καί τήν άγάπη. Εύχόμεθα στόν Θεό νά είσθε πάντα

(κι αύτό εβλαψε Πολύ καί τό πληρώνουμε). 'Αντί οί διάφο
ροι αύτοί κύριοι νά άναλάβουν δημοσία τάς εύθύνας τής

καλά.

·Η κατάστασις έδώ μοιάζει νά έγγίζη τά δρια του άδιε

διαφωνίας των μέ τόν Παπανδρέου προτου δρκισθουν πρω

ξόδου. 'Εγώ δέν πιστεύω δτι ύπάρχουν στή ζωή τών λαών

θυπουργοί ή ύπουργοί, δέν έξεδήλωσαν τήν οιαφωνίαν των

άδιέξοδα. 'Αντίθετα, άπό πολλούς φίλους καί συνεργάτας,

παρά στήν αίθουσα δρκωμοσιών τών άντιπάλων. Δυστυ

διατηρώ σοβαρά άποθέματα αισιοδοξίας μέσα μου. 'Αλλά

χώς, εγινε τό λάθος νά μήν προειδοποιηθώ --άν καί άρχη

δέν ήμπορώ νά μήν άναγνωρίσω δτι εύρισκόμεθα ένώπιον

γός του δευτέρου μεγάλου κόμματος καί δή έκείνου πού θά

προβλημάτων, των δποίων ή λύσις είναι έξαιρετικά δυσχε

έστήριζε τήν Κυβέρνησιν τής 15ης 'Ιουλίου- καί ετσι

ρής.

άγνοών τά πάντα, δέν είχα τήν εύκαιρία νά δώσω μιά χρή

Πρώτ' άπ' δλα, πρέπει νά εlπώ δτι ή προσωπική μου

σιμη συμβουλή. Ή 15η 'Ιουλίου άπετέλεσε αιφνιδιασμόν

θέσις είναι πολύ δυσχερής άπέναντι καί του κόμματος καί

διά τήν ΕΡΕ. Αύτό, δμως, άποτελεί παρελθόν. 'Ό,τι εγινε,

τής Κυβερνήσεως καί του βασιλέως.

εγινε. Καί δπωσδήποτε ή ΕΡΕ επρεπε νά στηρίξη τάς μετά

Μέ συγχωρείς πού άρχίζω άπό τόν έαυτό μου, άπό τήν

τήν 15ην 'Ιουλίου Κυβερνήσεις. Τουλάχιστον τάς δύο

προσωπική μου θέση. Τό κάνω, διότι θά μέ διευκολύνη

πρώτας. Πρίν άπό τό τρίτο πείραμα (Στεφανοπούλου), τό

μεθοδολογικά στήν σκιαγράφηση τής γενικής καταστά

δποίον έπεχειρήθη

σεως. Εϊτε τό θέλω, εϊτε όχι -τό ήθέλησες 'Εσύ πού μέ

λαδή ϋστερα άπό ύπερβολικ:ήν παράτασιν του συνταγματι

έτίμησες, ύποδεικνύοντάς με ώς διάδοχό Σου- εύρίσκομαι

κου καί κοινοβουλευτικου κενου , ήμουν ύποχρεωμένος νά

50 ήμέρας μετά τήν

15ην 'Ιουλίου, δη

στό κέντρο τής εύθύνης καί ετσι ή προσωπική μου θέσις

ρίψω τήν ίδέαν διενεργείας έκλογών (μέ Κυβέρνησιν τής

είναι συνάρτησις τών γενικωτέρων περιστάσεων καί προ

ΕΡΕ), πρώτον διότι έπίστευα, δπως πιστεύουν έκ τών ύστέ

βλημάτων.

ρων πολλοί πού τότε διεφώνησαν μαζί μου, δτι ή στιγμή

Α. Τό κόμμα. Έκρατήθη καί κρατείται μέχρι τής στι

ήτο γιά μάς εύνοϊκή (σχετικώς εύνοϊκή), καί δεύτερον διό

γμής άδιάσπαστο, ήνωμένο, καί μέ σχετικώς καλό ήθικό.

τι, έάν -πράγμα πού δέν άπεκλείετο διόλου- δέν κατώρ

'Επιχειρώ άδιάκοπα νά συμβιβάζω, νά λειαίνω κάθε αιχμή ,

θωνε οϋτε ή τρίτη Κυβέρνησις νά σταθή στή Βουλή, θά

νά ίκανοποιώ ήθικά δλους. Είμαι διαρκώς στή διάθεση τών

ήσαν άναπόφευκτες οί έκλογές, καί άλλοίμονον έάν έσυρό

βουλευτών (τό άπαιτεί ή περίπτωσις καί τό έπιτρέπει δ

μεθα σ, αύτάς, χωρίς νά εχη δημοσία έκφρασθή έκ των

χαρακτήρ μου) καί πραγματοποιώ συχνά, δπως θά βλέπης

προτέρων, δτι ή ΕΡΕ τάς θέλει.

καί στίς έφημερίδες, συνεδριάσεις τής Κοινοβουλευτικής

·Η Κυβέρνησις Στεφανοπούλου στάθηκε μέ δύο ψή

·Ομάδος η συσκέψεις στενωτέρων δμάδων (ποτέ μόνο τών

φους. Ήταν κι αύτό «μιά κάποια λύσις». Στέκεται, άξίως,

«έκλεκτών», άλλά πάντοτε μικτών). Δέν δέχεται ή Κοινο

ηδη ενα δλόκηρο ετος . 'Η ΕΡΕ έδικαιολογείτο -καί έπε

βουλευτική 'Ομάς διακρίσεις καί ίεραρχήσεις. Κακώς,

βάλλετο, σύμφωνα καί μέ τήν διακήρυξή μου του Φεβρου

άλΛά αύτή είναι ή ψυχολογία των πολλών. 'Εάν δμως δέν

αρίου του

δέχονται οί πολλοί καθιερωμένες ίεραρχήσεις, ύπάρχουν

διάστημα πέντε ή εξ ι μηνών, κατά τό δποίον ή Κυβέρνησις

άρκετοί (μαντεύεις βεβαίως, ποιοί είναι αύτοί) πού εμμεσα

Στεφανοπούλου θά έλάμβανε τά δυστυχώς καθυστερήσαν

έπιβάλλονται. Πάντως, δέν εχω,, μέχρι στιγμής νά άντιμε

τα καί άνεπαρκέστατα μέχρι τουδε ληφθέντα ή καί μή λη

τωπίσω προβλήματα έξ αίτίας φιλοδοξιών ή άμφισβητή

φθέντα διόλου μέτρα άναθαρρήσεως τών έθνικοφρόνων,

1965-

νά στηρίξη «άποστάτας» έπί χρονικόν

σεων τής θέσεως του ένός η του άλλου. Οί παλαιοί, «κορυ

τονώσεως του ήθικου τών Σωμάτων 'Ασφαλείας καί κατο

φαίοι», δλοι, δηλαδή καί δσοι μέ συμπαθουν καί δσοι δέν

χυρώσεως τής Παιδείας καί άλλων τομέων διοικήσεως

μέ συμπαθουν ίδιαιτέρως, μέ βοηθουν η πάντως δέν μου

εναντι τών άριστερών. Δικαιολογείται, δμως, ή ΕΡΕ, ή

δημιουργουν δυσκολίες. 'Επίσης, οί τυχόν μικρές διαφω

άπαρτίζουσα τά

νίες ώς πρός τήν γενική γραμμή τής ήγεσίας εκδηλώνον

άφήνη μίαν κεντρώας προελεύσεως Κυβέρνησιν έπί δλό

ται, μάλιστα, παραγωγικά, έπιχειρώ δέ καί έγώ πολύ συχνά

κληρον ετος νά χαράσση γενικάς γραμμάς πολιτικής, νά
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τής κυβερνητικής πλειοψηφίας, νά

νά ίκανοποιώ ώς τό έπιτρεπτό σημείο τίς άπόψεις πού δέν

α{φνιδιάζη τήν κοινοβουλευτικήν πλειοψηφίαν, δηλαδή

συμπίπτουν πλήρως μέ τή δική μου γραμμή. Είπα, δμως,

έμάς, μέ διάφορα νομοσχέδια η άλλα μέτρα, νά κομματίζε

δτι παρά ταυτα ή θέσις μου είναι άπέναντι του κόμματος

ται άσυστόλως καί νά προσβάλη, σέ κάθε νομό πού εχει

δύσκολη. Είς τί εγκειται ή δυσκολία αύτή;

ύπουργό στήν Κυβέρνηση, τήν φιλοτιμίαν καί τό κυρος

'Η δυσκολία εγκειτιiι στήν άπολύτως ιδιότυπη -ίστο

των βουλευτών τής ΕΡΕ;

ρικώς πρωτοφανή- άποστολή μου ώς άρχηγου κόμματος,

'Η δύσκολη θέσις μου άπέναντι του κόμματος όφείλε

τό δποίον δέν εύρίσκεται οϋτε εις τήν Κυβέρνησιν, οuτε ε{ς

ται κυρίως ε{ς αύτό τό τελευταίο περιστατικό. Καί δέν εΙ

τήν άντιπολίτευσιν. Τό έπεζήτησα, βέβαια αύτό. Διακήρυ

ναι τό περιστατικό αύτό διόλου μικρό καί άσήμαντο , δπως

ξα ηδη, τόν Φεβρουάριο του

1965, στό μέγα συλλαλητήριο

τό θεωρεί δ άγαπητός μου Πιπινέλης πού άγνοεί (καί είναι

τών 'Αθηνών, τήν άπόφασή μου νά ύποστηρίξω Κυβέρνη

φυσικόν νά άγνοή) τί σημαίνει όχι μόνον γιά τά πρόσωπα

σιν πού θά συνεκρότουν στελέχη τής ' Ενώσεως Κέντρου,

τών βουλευτών μας σέ μιάν έπαρχία, άλλά γιά τό κυρος τής

τά όποία θά διεχώριζον τάς εύθύνας των άπό τόν Παπανδρέ

ΕΡΕ γενικώτερα, ή άσύδοτη φαυλοκρατική δράσις τών

ου. Δέν είχα τότε οuτε τήν παραμικράν ενδειξιν δτι θά ήτο

ύπουργών ε{ς βάρος φίλων μας η εστω καί ή άγνόησiς των.

τουτο δυνατόν νά συμβή. 'Αλλά τό πρόβλεψα ώς άναπό-

Καί δέν ξεσπουν αύτά οϋτε στόν Πιπινέλη, οϋτε σ' άλλον
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ήγετικό παράγοντα τής ΕΡΕ . Ξεσπουν μόνον επάνω μου.

δτι προφορικά τά ~χουμε συζητήσει δλα αύτά έδrο καί δέκα

WΕρχονται ο{ βουλευταί -δικαίως- καί διαμαρτύρονται

μήνες . Καί άποτέλεσμα μηδέν. Γι' αύτό άναγκάσθηκα νά

σέ μένα. Ζητουν άδιάκοπα τήν παρέμβασίν μου. Πλήττον

του τά γράψω, πράγμα πού περιέργως παρεξηγείται καί άπό

ται στήν επαρχίαν τους καί εΙναι φυσικόν νά ζητουν τήν

δικές μας έφημερίδες πού παρατηρουν (τό παρετήρησε

προστασίαν μου. Πρέπει νά παρεμβαίνω εγώ στούς διαφό

συγκεκριμένως πρό μηνός δ άρθρογράφος τής «Καθημερι

ρους υπουργοι)ς, πράγμα ώς επί τό πολύ άδύνατον ή μειω

νής») δτι αί «επιστολαί)) δέν ε{ναι δ καλύτερος τρόπος επι

τικόν.

'Υπάρχουν πολλαί περιπτώσεις βουλευτών πού

κοινωνίας μου μέ τόν Στεφανόπουλο. Παρεπονέθη, φαίνε

άπειλουν -καίε{ ναι ώς επί τό πολύ δικαιολογημένοι-ότι

ται, δ ίδιος (δπως παρεπονέθη καί στόν βασιλέα) καί δ

θά liρουν άτομικrος τήν εμπιστοσύνη ν των. 'Ο Καραπιπέ

πράγματι εύγενής άρθρογράφος ~καμε τή χάρη στόν ένο

ρης ~καμε μάλιστα τήν άρχή. 'Από στιγμή σέ στιγμή μπο

χληθέντα άπό εμέ πρωθυπουργό νά υίοθετήση δημοσία τό

ρεί νά κάμη τό ίδιο δ 'Αβέρωφ. Τούλάχιστον

παράπονόν του.

20-30

βου

λευτάς τούς ~χω μέχρι στιγμής -μέ μεγάλο κόπο καί μέ

Καί δσον άφορα μέν τά νομοθετικά μέτρα πού πρέπει νά

ψυχική καί σωματική φθορά- συγκρατήσει, ενω γνωρίζω

λάβη ή Κυβέρνησις, περί αύτrον εΙ ναι δυνατόν νά εiπω τήν

μέσα μου δτι εχουν δίκιο. Καί θάταν ή χειροτέρα λύσις,

γνώμη ν μου δι' επιστολής καί νά θέσω καί κάποιαν προθε

έάν -άντί νά χαράξη ή ΕΡΕ ώς σύνολον τήν γραμμήν τής

σμίαν . 'Υπάρχουν δμως πολλά liλλα πράγματα πού δέν

liρσεως τής εμπιστοσύνης της ή μάλλον τής άνοχής της

γράφονται καί αύτά ε{ναι ίσως τά σπουδαιότερα. τί νά του

πρός τήν Κυβέρνησιν- επεφτε δ Στεφανόπουλος άπό άτο

γράψω του Στεφανόπουλου διά τήν φαυλοκρατίαν πολλών

μικήν πρωτοβουλίαν τριών-τεσσάρων βουλευτών μας.

υπουργών, διά τόν τρόπον άσκήσεως τής διοικήσεως, διά

Β. 'Η Κυβέρνησις. 'Η θέσις μου άπέναντι αύτή ς ε{ ναι

τήν διατήρησιν εiς κρισίμους θέσεις (άκόμα καί εiς τό

δυσχερεστάτη. Του Μαρκεζίνη ή θέσις εΙναι εϋκολη . Αύ

προσωπικόν περιβάλλον υπουργών) προσώπων πού δέν

τός δέν ~χει κόμμα. Ε{ναι ούσιαστικά, παρά τήν ϋπαρξιν

παρέχουν καμμίαν εγγύησιν διάτα φρονήματά των, διά τήν

μικράς δμάδος, liτομον, ελευθέρα προσωπικότης. Δέν εκ

συχνοτάτην κακοποίησιν των βουλευτών μας, διά τήν αί

προσωπεί παράταξιν καί λαϊκήν ψυχολογίαν. ΕΙναι υπεύ

φνιδιαστικήν κατάθεσιν σχεδίων Ν.Δ. πού μdς φέρνουν

θυνος μόνον άπέναντι τής συνειδήσεώς του. Κάνει συχνές

ένώπιον τετελεσμένων γεγονότων, διά τούς άκατασχέτους

επισκέψεις στόν βασιλέα ή στόν Στεφανόπουλο καί του

διορισμούς πού δέν τούς πληροφορείται οϋτε δ ίδιος , οϋτε

άρκεί νά γράψουν οί εφημερίδες δτι συνεργάσθη επί τρίω

δ έπιχειρων ματαίως νά άποτρέψη σπατάλας υπουργός των

ρον. 'Εγώ, άντιθέτως, εχω εύθύνες άπέναντι ένός μεγάλου

Οίκονομικrον, διά πολλάς liλλας άσυδοσίας πού σημειουν

κόμματος καί εΙναι σχεδόν άδύνατον νά άνταποκριθrο στίς

ται;

εύθύνες μου αύτές, διαπραγματευόμενος καί συζητrον μέ

'Η μεγάλη εμπλοκή ~γκειται είς τό δτι ή Κυβέρνησις

τόν Στεφανόπουλο . Δέν θέλω νά άρνηθrο τήν καλή πίστη

-γνωρίζουσα δτι ε{ναι πολύ δύσκολη ή έξασφάλισις άλ

του. 'Αλλά πρέπει νά Σου είπω δτι δσα καί νά λέμε καί νά

λου σχήματος ή δτι ή υπό τάς σημερινάς συνθήκας διενέρ

συζητουμε ε{ναι ~πεα πτερόεντα. Δέν γίνεται στό τέλος

γεια εκλογών, λόγω φοβίας πού τήν καλλιεργεί συστημα

τίποτε ή σχεδόν τίποτε. Είτε διότι δέν μπορεί δ άνθρωπος

τικά ή ίδια, εΙναι άνεπιθύμητος υψηλά καί δτι ή ΕΡΕ θά

νά επιβληθή στό ετερόκλητο καί κάθε liλλο παρά ένιαίο

άποφύγη νά τραβήξη τά άκρα- άδιαφορεί διά τάς ίδικάς

συγκρότημα των υπουργών του, είτε δέν ξέρω γιά ποιόν

μας θέσεις καί άξιώσεις καί μdς θεωρεί οϋτως ή liλλως

λόγο, κάθε προφορική διαπραγμάτευσις μαζί του .εΙ ναι άέ

(δπως τό γράφει κυνικώτατα καί ή «'Ελευθερία))) υποχρε

ρας φρέσκος (οuτε κάν φρέσκος, άλλά ... ζεστός, διότι δι

ωμένους νά τήν στηρίζουμε. νΟχι μόνον χάριν του κόμμα

αρκώς ίδρώνει καί σκουπίζεται!). Γι' αύτό άποφεύγω τίς

τος, άλλά χάριν του τόπου πού δέν ώφελείται διόλου άπό

συχνές συναντήσεις -γιά νά διατηρώ καί κάποιο μικρό

τήν παράτασιν του βίου μιdς Κυβερνήσεως πού σκέπτεται

«άλλοθι)) καί νά μπορώ πιό ελεύθερα νά τόν κρίνω καί

κατ' αύτόν τόν τρόπον, ε{μαι υποχρεωμένος νά σκεφθώ

προτιμώ κάπου-κάπου νά του στέλνω εγγράφως τίς σκέψεις

πως θά εξέλθουμε άπό τήν άνωτέρω έμπλοκήν. Τό πράγμα

καί άπόψεις μου (πράγμα πού, δι;τως ε{πε στόν βασιλέα, τόν

δέν ε{ναι εϋκολο. Δέν ε{ναι εuκολο οuτε άντικειμενικά (πρέ

ένοχλεί πολύ). Θά Σου στείλω ενα άντίγραφο τής τελευ

πει νά εκτιμήσω τάς συνεπείας), οϋτε υποκειμενικά . Δέν

ταίας μου πρός αύτόν επιστολής . Δέν τό ~χω μαζί μου εδω

ε{ναι εϋκολο υποκειμενικά, διότι στήν προσπάθειά μου νά

στήν έξοχή . 'Εάν δέν κατεβω αύτές τίς ήμέρες στήν 'Αθή

βγουμε άπό τήν έμπλοκή δέν θά ~χω τήν συμπαράστασιν

να, θά Σου τό στείλω άργότερα. Μέ δυό λόγια, στήν τελευ

δλων των συνεργατών μου, οuτε δλων των προσκειμένων

ταία μου επιστολή, του ζητώ νά ~χη καταθέσει στήν 'Επι

είς τήν ΕΡΕ δημοσιογραφικών όργάνων. 'Υπάρχουν ο{

τροπή του άρθρου

-μέχρι τής νέας συνεδριάσεως τής

θεωρουντες όρθότερον νά προχωρήσουμε μοιρολατρικά.

κοινοβουλευτικής δμάδος τής ΕΡΕ πού λόγω τής άσθενεί

Σκέπτονται δτι κάτι καλό μπορεί νά βγάλη τυχαίως ή αϋ
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ας μου άνεβλήθη διά τόν Όκτώβριον- δύο σχέδια Ν.Δ. ,

ριον. Καί έάν μέν γίνη κάποιο θαυμα, ~χει καλώς.

ενα πού θά ξεκαθαρίζη τίς διοικήσεις δλων των όργανι

δμως (όπερ φυσικώτερον) δέν γίνη; Δέν σκέπτονται ο{ liν

σμων δημοσίου δικαίου καί άλλων ίδρυμάτων, καί δεύτε

θρωποι αύτοί δτι -δπως υποστηρίζει iδιαίτερα δ 'Αβέ

w

Αν

ρον εκείνο πού θά άκυρώνη τούς πίνακες προαγωγών στήν

ρωφ, άλλά δπως παραδέχονται έπίσης ώς πιθανόν δ Θεοτό

'Εκπαίδευση καί θά ρυθμίζη τά τής διοικήσεως τής Παι

κης, δ Παπαληγούρας καί άλλοι- ή παράτασις αύτής τής

δείας κατά τρόπον κατοχυρουντα τά συμφέροντα του

νόθου καταστάσεως θά άρχίση (έάν δέν άρχισε ήδη) νά

εθνους. 'Επίσης, του ζητω νά ξεκαθαρίση τή θέση τής

άδυνατίζη τήν ΕΡΕ, νά τήν κάνη νά χάνη δ, τι εκέρδισε (καί

Κυβερνήσεως άπέναντι των Λαμπράκηδων. Δέν μου εδωσε

ευρίσκεται κατ' εμέ σήμερα στό

κάν άπάντησιν. Πληροφορουμαι, δμως, δτι άπεφάσισε νά

νά ένισχύη τό ίδρυθέν υπό των «άποστατων)) άνύπαρκτον

καταθέση τά δύο σχέδια Ν . Δ . πού του έζήτησα. 'Εννοείται

κόμμα; Στίς έκλογές, όποτε γίνουν, ώρισμένοι «άποστάται))

40% εως 43%), χωρίς

κάν
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άνοιξη- ήτο έκατό τά έκατό βέβαιον ότι θά συνέβαινε.

άλλά ώς πανελλήνιον κόμμα δέν θά παρουσιάσουν τίποτε.

ν Αρα, ή παράταξις Κέντρου καί 'Αριστεράς εlναι πέρα γιά

'Η τυχόν σημειωθησομένη διά τής παρατάσεως τής σημε

πέρα ήνωμένη καί άρραγής, μ' άλλα λόγια ότι τά

ρινής νόθου καταστάσεως δική μας μείωσις θά σημάνη

παραπάνω (κατ' έμέ, παρακάτω) του λαου, δηλαδή τών

έπομένως γενικήν μείωσιν τής παρατάξεως ~ναντι Κέντρου

ήνωμένων δυνάμεων Κέντρου καί 'Αριστεράς εlναι άντε

60% καί

καί 'Αριστεράς. Παράταξις εlναι μόνον ή ΕΡΕ. Δέν ύπάρ

θνικά καί δεδηλωμένα εvαντί του (άλλοίμονον έάν ήτο του

χει τίποτα άλλο. Δι' αuτό καί άπέκρουσα (μέ προσοχή ν

το άληθές) καί ότι πρέπει νά τ.ραβήξη ή σημερινή νόθος

βεβαίως, διότι ή σκέψις έρρίφθη καί άπό τήν «Καθημερι

καί άόριστος κατάστασις όσον τό δυνατόν περισσότερον.

νή», όχι μόνο άπό τήν «'Εστία») τήν ίδέαν σχηματισμου

Πρός τί; Είτε μέ τήν προσδοκίαν κάποιου θαύματος, είτε ... ,

μιάς δήθεν έθνικής παρατάξεως πού θά έσήμαινε οuδετε

άγνωστον καί μυστηριώδες τό δεύτερον «είτε».

ροποίησιν (έξουδετέρωσιν) τής μόνης δυναμικής καί ύπαρ

Ποιοί τά λένε όλα αuτά (ή παραπλήσια πράγματα) στόν

κτής πανελληνίου μονάδος, τής ΕΡΕ. Έφ' όσον εlμαι

ύπεύθυνος άνώτατος δiαχειριστής τής τύχης τής ΕΡΕ, δέν

βασιλέα; 'Όλοι, πλήν έμου καί έλαχίστων άλλων. Του τά
λένε συνεχώς καί μέ συστηματικήν μέθοδον καθογήσεως

θά έπιτρέψω νά μεταβληθή είς ύποπόδιον τών ποδών άνυ

καί έκφοβισμου:

πάρκτων πολιτικών μονάδων. ~οπως έδήλωσα πρό έβδομά

Πρώτον, οί άπαρτίζοντες τήν σημερινήν Κυβέρνησιν,

δων είς τό 'Ηράκλειον, ή δήθεν έθνική παράταξις θά ε{ ναι

προεξάρχοντος του Στεφανοπούλου. Δέν άπέκτησαν λαϊ

κάτι πολύ όλιγώτερον τής ΕΡΕ. Παράταξις, είς τήν δποίαν

κήν βάσιν (ένώ μπορουσαν νά άποκτήσουν, άν εlχαν μυαλό

ή ΕΡΕ θά έδέχετο νά συμπαραταχθή ίσοτίμως μέ διαφό

καί άποφασιστικότητα) καί ετσι προτιμουν, έκφοβίζοντες

ρους «μαϊντανούς», θά ή το κάτι τό άχρωμο, τό γλοιώδες, τό

τόν βασιλέα, νά έξασφαλίζουν τήν παράτασιν τής παραμο

άοσμον.

νής των είς τήν έξουσίαν.

ν Ας ξαναγυρίσω όμως είς τό θέμα .• Η σημερινή έμπλο

Δεύτερον, οί διάφοροι άνευ κόμματος άρχηγοί ή έπίδο

κή πρέπει νά ύπερνικηθή. Θά τό έπιχειρήσω έν καιρώ μέ

ξοι άρχηγοί ή έπίδοξοι (μέσω έλαφράς τινος έκτροπής)

προσοχήν. νΕχω ύπ' όψιν μου τάς δυσκολίας, τάς άντικει

πρωθυπουργοί. Καί δέν εlναι λίγοι οί κύριοι αuτοί. 'Ελπί

μενικάς καί τάς ύποκειμενικάς. Θά σταθμίσω όλα τά ένδε

ζω νά μήν εύρίσκωvται είς τούς κόλπους τής ΕΡΕ. Χαρα

χόμενα καί θά άποφασίσω. Φοβουμαι ότι τό χειρότερον

κτηριστικά παραδείγματα τέτοιων «άρχηγών» ή έπιδόξων

εwαι νά έξακολουθήση ή Κυβέρνησις Στεφανοπούλου

πρωθυπουργών εlναι δ Μαρκεζίνης καί δ Πέτρος Γαρου

στηριζομένη μακαρίως έπί τής ίδέας ότι δέν μπορουμε

φαλιάς.

-ό,τι καί άν πράττη ή ό,τι καί άν παραλείπη- νά τήν

Τρίτον, διάφοροι στρατιωτικοί (έν ένεργεία καί μ ή) πού

μπορεί νά ε{ ναι άριστοι στή δουλειά τους, άλλά δέν κατα

ρίξουμε.
Γ. Βασιλεύς. Καί άπέναντί του ή θέσις μου εlναι δύ
σκολη. 'Επήρε έπάνω του μιά πολύ μεγάλη εuθύνη στίς

'Ιουλίου του

1965.
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νΕδειξε θάρρος καί ίστορική πρωτο

λαβαίνουν τίποτε άπό πολιτική καί άπό λαϊκή ψυχολογίll.
τέταρτον, ώρισμένα ήγετικά στελέχη τής ΕΡΕ πού άν
τιθέτως πρός τό

80%

τών άλλων βουλευτών μας, κατέχον

βουλία. 'Αλλά ~καμε -εlναι, άλλωστε, τόσο νέος- παρα

ται καλή τή πίστει άπό μέγαν φόβον ~ναντι του λαου καί

λείψεις. Δέν γνωρίζω ποιούς εlχε συμβουλευθεί. Πάντως,

~τσι, λόγω άληθους καί είλικρινους ένδιαφέροντος διά τόν

έμένα δέν συνεβουλεύθη. 'Εντούτοις, έθεώρησα καθήκον

βασιλέα, τόν θεωρουν κινδυνεύοντα καί προσπαθουν νά

μου νά τόν καλύψω.

τόν προστατεύσουν μέ έσφαλμένες συμβουλές.

'Αφ' ή ς άνέλαβε τήν μεγάλην πρωτοβουλίαν του θέ

Πέμπτον, οί διάφοροι βιομήχανοι, έφοπλισταί καί γε

διαχειρισθείς τάς δύσκολας φάσεις μέχρι

νικώτερα «κοσμικοί κύριοι», όπως εΙ ναι φυσικό καί άναπό

του Συμβουλίου του Στέμματος μέ ψυχραιμίαν καί δύναμιν

φευκτο, βλέπουν καί συναναστρέφονται τόν βασιλέα πολύ

θελήσεως, αίσθάνεται τόν έαυτόν του κάπως έκτεθειμένον.

συχνότερα καί πολύ οίκειότερα παρά οίοσδήποτε άλλος

Κατ' έμέ, δέν θά επρεπε νά τόν αίσθάνεται. 'Από τόν Σε

'Έλλην. Αuτοί εlναι οί τύποι πού φοβουνται πάντοτε. Φο

ρους του

1965,

ή Κυβέρνησις ~χει κοινοβουλευτικήν

βουνται τόν λαό, φοβουνται τίς έκλογές, βλέπουν άφ'

βάσιν. Τό συνταγματικόν κενόν, εστω καί παραταθέν

ύψηλου τή δημοκρατία, τόν κοινοβουλευτισμό, τά κόμμα

ύπερμέτρως, έκαλύφθη. 'Εάν, μετά τήν στήριξιν τής δρα

τα καί έμάς τούς πολιτικούς, καί θεωρουν ξεπερασμένα όλα

χμής (τόν Δεκέμβριον του

στήριξιν είς τήν δποίαν

τά πολιτικά συστήματα πού δέν τούς έξασφαλίζουν (όποία

έπρωτοστάτησεν ή ΕΡΕ διά τής δημοσίας κοινοβουλευτι

πλάνη) τόν ήσυχον ϋπνον των διά μόνης τής άστυνομίας.

κής συμπαραστάσεως (του Μαρκεζίνη σιωπήσαντος), προ- ~

Οί άνθρωποι αuτοί -καλόπιστοι οί περισσότεροι- νομί

εκηρύσσοντο έκλογαί, δηλαδή έάν προεκηρύσσοντο καί

ζουν δτι ή άστυνομία ύπάρχει κυρίως γι. αυτούς καί ότι

διενεργουντο τήν περασμένη liνοιξη, δ βασιλεύς δέν θά

κυρίως αuτοί συνιστουν τήν καθεστηκυίαν τάξιν.

πτέμβριον του

1965,

1965),

εlχε τίποτε νά φοβηθή, όποιο καί άν ήταν τό άποτέλεσμα

'Ολόκληρο, λοιπόν, τό έτερογενές αuτό πλήθος εχει

τών έκλογών. Τό άποτέλεσμα, άλλωστε, δέν θά ήτο κακό.

βαλθεί νά φοβίση τόν βασιλέα. Καί εlμαι, όπως εlπα παρα

Καί

άκόμη δέν ήρχετο πρώτον κόμμα (σχετικώς πλειο

πάνω, δ μόνος (μέ έλαχίστους liλλους) πού προσπαθεί

ψηφουν) ή ΕΡΕ, πάντως δέν θά εlχε άπόλυτον πλειοψηφίαν

-χωρίς έπιπόλαιες αίσιοδοξίες, άλλά μέ ρεαλισμόν, ήρε

liv

οϋτε ή 'Ένωσις του Κέντρου. 'Ο 'Ανδρέας Παπανδρέου

μίαν καί σωφροσύνην- νά έξουδετερώσω τίς ψυχώσεις

δέν ε{χε άναλάβει άκόμη τάς πρωτοβουλίας πού άνέλαβε

τής φοβίας. Πώς νά μήν εlναι δύσκολη ή θέσις μου άπέ

εκτοτε καί έάν έτόλμα νά τάς άναλάβη μετεκλογικώς, συ

ναντι του βασιλέως; Εlμαι μόνος έναντίον πολλών.

νασπιζόμενος μέ τήν ΕΔΑ, θά έπήρχετο ρήγμα στό κόμμα

Ό βασ1).εύς -έπηρεαζόμενος, όπως εlναι φυσικόν,

του πατρός του. Αuτό μπορεί νά συμβή καί αϋριο, μετά τάς

περισσότερο άπό τούς πολλούς παρά άπό έμένα- δέν θέ

δποτεδήποτε διενεργηθησομένας έκλογάς, άλλά χθές -τήν

λει άκόμη έκλογές (εως πότε δμως δέν θά τίς θέλει;), δέν
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θέλει κυβερνητικήν μεταβολήν πού δέν tξασφαλίζει άμέ
σως καί άσφαλώς άλλο κυβερνητικό σχήμα στά πλαίσια
τής σημερινής Βουλής, προτιμά παράτασιν τής σημερινής

καταστάσεως, δηλαδή του άδιεξόδου, έλπίζων σέ μιά άπρό. βλεπτη άγαθή έξέλιξη των πραγμάτων. Αύτό δυσχεραίνει
άκόμη περισσότερο τήν θέση τής ΕΡΕ &ναντι τής Κυβερνή
σεως . 'Η Κυβέρνησις κάνει δ, τι θέλει ή δέν κάνει σχεδόν
τίποτε άπό δσα θά &πρεπε νά κάμη, χωρίς νά φοβάται τήν

ΕΡΕ, διότι &χει πλάτες. 'Ο βασιλεύς συμμερίζεται, βέβαια,
τάς άπόψεις μας σχετικά μέ δσα θά &πρεπε νά κάμη ή Κυ

βέρνησις, &χει συνείδησιν τών έλλείψεων καί παραλείψε

ών της, συνομολογεί μαζί μου δτι θά ώφειλε ή Κυβέρνησις
νά πράξη τουτο ή έκείνο, άλλά πώς νά έπιβάλω έγώ στήν
Κυβέρνηση τουτο ή έκείνο , δταν δ Στεφανόπουλος καί δ
Μητσοτάκης γνωρίζουν άριστα, δτι δ βασιλεύς έπιθυμεί
νά μή δημιουργηθεί κυβερ\ιητική κρίσις;

Τό καθήκον μου ε{ναι νά βοηθήσω τόν βασιλέα. Τόν
Ίούλιον του

1963 &δωσες ενα μεγάλο παράδειγμα (άδιάφο

ρο άν έστοίχισε σέ Σένα, στό κόμμα καί στόν τόπο άκρι

βά) . Προτίμησες νά παρα~τηθής άπό πρωθυπουργός καί
άντί νά ζητήσης άμέσως έκλογές νά άποχωρήσης ούσια
στικά &κτοτε άπό τήν ήγεσία (καί άπό τήν ·Ελλάδα) γιά νά
μήν &λθης σέ σύγκρουση μέ τόν βασιλέα. Τόν Νοέμβριο
του

1963,

μετά τήν άνάθεση τής Κυβερνήσεως στόν Πα

πανδρέου, &καμες τό ίδιο καί μάλιστα ριζικώτερα. 'Αλλά
καί έάν δέν ε{χε προηγηθή τό §ικό Σου παράδειγμα, θά
ήμουν -βάσει των πεποιθήσεών μου ή μάλλον των έθνι

κών σκοπιμοτήτων- ύποχρεωμένος νά σεβασθώ δσον τό

δυνατόν περισσότερο τάς άπόψεις του βασιλέως . Θά τό
κάμω -έννοείται- μόνον μέχρι του σημείου έκείνου καί
μέχρι τής ώρας έκείνης πού θά ε{μαι βέβαιος δτι ή στάσις
μου αύτή δέν βλάπτει εύθέως τήν χώραν καί τόν ίδιο τόν

βασιλέα. Νομίζω πάντως δτι ή ώρα αύτή δέν &χει φθάσει
άκόμη .

Μέ συγχωρείς γιά τήν πολυλογία μου. Εlχα άπόλυτη
Ψ~,χική άνάγκη νά Σου τά γράψω δλα αύτά . "Αλλοτε σιωπώ
πολύ καί άλλοτε μιλώ πολύ. ΕΙ ναι κι αύτό ενα άπό τά έλατ
τώματά μου.

Σέ παρακαλώ νά μου γράψης -άν τό θεωρήσης άναγ
καίο- έλεύθερα, άδέσμευτα καί μέ τή βεβαιότητα τής έκ
μέρους μου πλήρους έχεμύθειας, τίς σκέψεις Σου έφ • οίου

δήποτε θέματος τό δποίον &θιξα στήν έπιστολή μου αύτή ή

· καί έπί οίουδήποτε. άλλου.

Μπορεί νά εΙ ναι ώφέλιμη σέ μέ

να καί στόν τόπο ή γνώμη Σου .. Μαθαίνω που καί που δσα
λές σέ κοινούς φίλους, άλλά καί ή άπ' εύθείας έπικοινωνία
Σου μαζί μου μπορεί νά άποδειχθή"Χρήσιμη.
'Εκείνο πού, στόν έπίλογο τής έπιστολής μου, θά ήθε

λα νά Σέ βεβαιώσω, ε{ ναι δτι δέν πρέπει στίς δποιεσδήποτε
σκέψεις Σου σχετικά μέ τήν έπιστροφή Σου στήν ·Ελλάδα
ή μέ τήν έπιστροφή Σου στήν ένεργό πολιτική δράση, νά

έπηρεασθής άπό τή δική μου θέση καί τή δική μου τύχη .
Καί σήμερα, έάν έπρόκειτο νά θεωρήσω τερματισθείσαν

τήν άποστολήν μου έπί κεφαλής τής ΕΡΕ, θά &λεγα δτι
έκαμα δ, τι μπορουσα σέ μιά δύσκολη περίοδο καί θά άπο
χωρουσα εύχαρίστως. Εlμαι, φυσικά, άποφασισμένος νά
συνεχίσω (δσο τό έπιτρέπει δ Θεός) τό &ργο μου καί μέσα
στίς άκόμα δυσκολώτερες καί κρισιμώτερες περιστάσεις

πού εύρίσκονται ένώπιόν μας, άλλά δέν θά δυσαρεστηθώ
διόλου, έάν μιά καλύτερη διά τόν τόπον λύσις άπαλλάξη
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Ή δύvαμική παρουσία τοv προέδρου Ντέ Γκώλ διαφοροποίησε
αίσθητά τίς σχέσεις στούς κόλπους τής δυτικής συμμαχίας.
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έμένα άπό τό βάρος τών ε.ύθυνών. W Οχι διότι θά μέ άπαλλά

λόταν έναντίον τους κατηγορία· σέ περίπτωση πού οί

ξη, άλλά διότι θά ε{ ναι ή λύσις καλύτερη διά τόν τόπον. Σέ

τελευταίοι αύτοί ήταν βουλευτές, θά ζητουνταν ή

παρακαλώ νά τό σκεφθής αύτό μέ άπόλυτη έλευθερία άπέ

άρση της βουλευτικής άσυλίας τους .

ναντί μου.
Αύτές τίς μέρες μ' ~χει έπηρεάσει ψυχικά πολύ ή α{

'Η ένδεχόμενη διείσδυση των κομματικών έπιρ

φνίδια βαρειά δοκιμασία πού ύφίσταται δ 'Αριστείδης

ρο&ν καί διενέξεων στούς κόλπους του στρατεύμα

Πρωτοπαπαδάκης. Φοβουμαι δτι άπό στιγμή σέ στιγμή

τος άνησυχουσε σοβαρά πάντοτε τόν Κ. Καρaμανλfj.

μπορεί νά έπέλθη τό μοιραίο. 'Υπάρχει, δμως, καί κάποια

Ή πρώτη άποκ<iλυψη, τήν άνοιξη του

μικρή έλπίδα .

ΑΣΠΙΔΑ καί, ηδη, ή διατύπωση -σύμφωνα μέ τό

w

Ας τόν βοηθήση δ Θεός. Πάντως, πρόκει

1965,

του

ται γιά άνθρωπο, πού -δσο δύσκολος καί liν ε{ ναι ώς χα

βούλευμα

ρακτήρ- έσημείωσε στήν πολιτική ζωή του τόπου βήματα

άριθμου ' Ελλήνων άξιωματικ&ν, άποτελοuσε- κα

πού θά προκαλουν πάντοτε τόν σεβασμό φίλων καί άντιπά
λων. 'Η έντιμότης του θά μείνη παραδειγματική. Του

όφείλω καί προσωπικώς εύγνωμοσύνη, διότι κατά τό τριε
τές σχεδόν διάστημα τής ήγεσίας μου ύπήρξε άπέναντί μου

πάντοτε εύθύς, εύθύτατος. 'Υπήρξε πολύτιμος συνεργάτης
Σου στήν. Κυβέρνηση καί πολύτιμος συμπαραστάτης μου

-

συγκεκριμένων κατηγοριών έναντίον

τά τόν Κ. Καραμανλή

-

πολιτικό γεγονός άξιο ίδι

αίτερης προσοχής καί ύπογραμμίσεως τόσο στό

έσωτερικό δσο καί στό έξωτερικό, δπου εΙχαν καλ
λιεργηθεί έντελ&ς έσφαλμένες έντυπώσεις γιά τήν
κατάσταση στήν Έλλάδα 173 •

' Η εναρξη τής δίκης γιά τήν ύπόθεση ΑΣΠΙΔΑ

στά τρία τελευταία χρόνια.

'Εδώ πρέπει νά σταματήσω. Δένε{ ναι άνάγκη νά σπεύ

ετεινε, δπως ήταν φυσικό, νά μεταθέσει τό έπίκεντρο

σης νά μου άπαντήσης. Ξέρω καλά δτι χρειάζεται ε{δική

του πολιτικοί) ένδιαφέροντος άπό τίς κυβερνητικές

ψυχική διάθεσις γιά νά γράψη κανείς μίαν έπιστολή. Καί

δυσχέρειες στήν άκροαματική διαδικασία καί τίς

γνωρίζω, έπίσης , δτι δέν εΙναι ίσως εύκολο νά έξασφαλί

άναμενόμενες άποκαλύψεις. Σύμφωνα μάλιστα μέ

σης τήν ψυχική αύτή διάθεση .ύπό τάς συνθήκας πού ζής

άποψη εύρύτατα διαδεδομένη στούς κόλπους τfjς

σήμερα μακριά από τήν 'Ελλάδα. Γράψε μου, λοιπόν, δπο
τε μπορέσεις . Θά χαρώ πάντως πολύ δταν λάβω έπιστολή

Σοω> 172 •

συμπολιτεύσεως, θά όφειλε νά άποφευχθεί ή πρό
κληση κυβερνητικής κρίσεως πρίν άπό τόν τερματι
σμό τής δίκης 174 •
'Οπωσδήποτε, ή άπόδοση ίδιαίτερης σημασίας

30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1966

στήν δλη ύπόθεση άνταποκρινόταν καί στή σχετική

Μετά τήν όλοκλήρωση της άνακριτικfjς διαδι
κασίας, έκδίδεται τό βούλευμα του Δικαστικου Συμ
βουλίου του Διαρκους Στρατοδικείου ' Αθηνών γιά

τήν ύπ(>θεση ΑΣΠΙΔΑ. 'Η άνάκριση έξέτασε, ταυτό
χρονα καί άπό κοινου μέ τήν ύπόθεση αύτή, τήν κατά
σταση στήν ΚΥΠ καί τίς δραστηριότητές της στή
διάρκεια τfjς Κυβερνήσεως Παπανδρέου καί, τέλος,
τή σχετική μέ τόν ΑΣΠΙΔΑ καί τήν ΚΥΠ άνάμιξη
πολιτικών προσώπων, δημοσίων ύπαλλήλων καί ίδι
ωτ&ν. '.Αποφασίστηκε ή παραπομπή σέ δίκη

28

άξι

ωμdτικ&ν, όρισμένοι άπό τούς όποίους εΙχαν άπα
στρατευθεί άπό τήν έποχή τής άποκαλύψεως τής κι
νήσεως. Τά πολιτικά πρόσωπα, των όποίων εΙχε

άποδειχτεί ή άμεση η εμμεση άνάμιξη καί ή εύθύνη
γιά τήν άποσιώπηση η τήν συγκάλυψη στοιχείων
χρήσιμων στήν άνάκριση, θά κρίνονταν άπό τήν πο

λιτική δικαιοσύνη , δπου καί παραπέμφθηκε τό βού
λευμα γιά μελέτη.
Στίς

11

'Οκτωβρίου, ό προϊστάμενος της Είσαγ

γελίας Πλημμελειοδικών 'Αθηνών άσκησε ποινική

δίωξη γιά έκτέλεση πράξεως έσχάτης προδοσίας καί

άντίληψη του Κ. Καραμανλή, δπως προκύπτει καί
άπό έπιστολή tου πρός τόν Π. Πιπινέλη:
«Θεωρώ περιττόν νά έπιστήσω τή ν προσοχήν

σου έπί τής διεξαγομένης δίκης του ΑΣΠΙΔΑ, ή έκ
βασις τής δποίας θά έπηρεάση aποφασιστικώς τάς
περαιτέρω έξελίξεις.
Φοβοvμαι ότι ή θρασύτης τών κατηγορουμένων
καί τής ΕΚ δέν όφείλεται είς άπόγνωσιν άλλά είς

αvτοπεποίθησιν. Αvτοπεποίθησιν δημιουργηθείσαν
άπό τήν άνισον μαχητικότητα τών δύο παρατάξεων.
Καί νομίζω ότι καί τό φαινόμενον αvτό θά πρέπει νά
μελετηθή βαθύτερα.

' Ο Παπανδρέου, ϋστερα άπό

όσα έκανε, θά έπρεπε νά εlναι πολιτικώς έξουθενωμέ
νος. Τό γεγονός ότι έξακολουθεί νά ε[ναι άκόμη έπι

κίνδυνος, aποδεικνύει ότι δέν κτυπήθηκε όταν καί
όπου έπρεπε» 175 •

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

1966

' Ο Κ. Καραμανλής δέχεται, στό Παρίσι, τήν έπί

σκεψη του Σ. Μαρκεζίνη.

συμμετοχής σέ συνωμοσία κατά των πολιτικών καί

Σύμφωνα μέ εγκυρες δημοσιογραφικές πληροφο

των ίδιωτ&ν, έφόσον θά προέκυπτε άπό τήν τακτική

ρίες, δ άρχηγός τ&ν Προοδευτικών έξέφρασε στόν

άνάκριση δτι εΙχαν άνάμιξη στόν ΑΣΠΙΔΑ. 'Η δίω

ίδρυτή της ΕΡΕ τήν άποψή του γιά τήν άνάγκη έπι

ξη θά ήταν άπρόσωπη, έφόσον δμως στήν πορεία της

στροφfjς του στήν 'Ελλάδα καί συγκροτήσεως , ύπό

άνακρίσεως θά προέκυπταν στοιχεία γιά εύθύνες

τήν ήγε σία του, 'Εθνικοί) Μ ετώπου. Πρός τήν ίδια

συγκεκριμένων πολιτικών καί ίδιωτ&ν, θά άπαγγελ-

κατεύθυνση, δπως εγινε γνωστό, στρέφεται καί μέ-
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ρος τής κυβερνητικής παρατάξεως μέ έπικεφαλής

ένεργό πολιτική. »Ηδη, τόν 'Ιανουάριο, ή

τόν Στ. Στεφανόπουλο.

πολιρ> εΙχε δημοσιεύσει σειρά t'iρθρων-

5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1966

μόνο δ Κ. Καραμανλής εΙναι ίκανός νά σώσει τή

13
Σέ t'iρθρο του στήν έφημερίδα
μετά άπό πρόσφατη έπίσκεψη

«New York Times»,
στήν • Ελλάδα, ό

Σάυρους Σου λ τσμπέργκερ έκθειάζει τό ήθος καί τήν
άγωνιστικότητα τοϋ βασιλέως Κωνσταντίνου καί

έπισημαίνει δτι, αν παραστεί άνάγκη, θά ήταν δυ
νατό νά άναστείλει προσωρινά όρισμένα t'iρθρα τοϋ
Συντάγματος!

καί

14

'Ιανουαρίου

1966 -

«' Ακρό
9, 11, 12,

δπου τονιζόταν δτι

δημοκρατία άπό τούς «κινδύνους δικτατορικών περι
πετειών>>.

•Η

τάση αύτή ήταν αίσθητή, πρωταρχικά, στό

έπίπεδο τής κοινής γνώμης. 'Αφοϋ διεκτραγωδqϋσε

τήν κατάσταση άπό έσωτερική καί έξωτερική t'iπο
ψη, δ Π. Πιπινέλης παρατηροϋσε χαρακτηριστικά
σέ έπιστολή πρός τόν Κ. Καραμανλή:

·Ο πρωθυπουργός, Στ. Στεφανόπουλος, θά σπεύ

«Εlς τό πλαίσιον δλων αύτών, μή πλήρως βεβαίως γνω

σει νά έξάρει τήν προσήλωση τοϋ Κωνσταντίνου

στών εΙς τό εύρύτερον κοινόν, εχει ήδη δημιουργηθη αί

στήν πιστή τήρηση τοϋ Συντάγματος καί νά συναγά

σθημα

γει τό συμπέρασμα δτι «δσα άναφέρει ό διακεκριμέ

όποίον μοιραίως άγει πρός τήν γενική ν βοή ν: νά_ ελθη ό

νος ξένος δημοσιογράφος δέν άνταποκρίνονται είς
τήν πραγματικότητα>>. Τήν πεποίθησή του δτι ή χώ
ρα θά βαδίσει δμαλά πρός έκλογές έξέφρασε καί δ Γ.
Παπανδρέου. Μολοντοϋτο, τό δημοσίευμα τής εγκυ

ρης άμερικανικής έφημερίδας θά δώσει τροφή στίς
φήμες γιά τήν ϋπαρξη κινδύνου έκτροπής άπό τόπο
λίτευμα.

λανθανούσης άνησυχίας

καί νευρικότητος,

τό

Ισχυρός άνθρωπος διά νά βάλη τάξιν καί νά σταματήση

τήν κατάρρευσιν ... >> 176 •
'Εκτενέστερα άν~φερόταν στό θέμα δ Κ. Τσά
τσος:

«ΑΙσθάνομαι γύρω μc;>υ αϋξουσαν τήν πίεσιν: Νά γυρί
ση ό Καραμανλής. ν Ανευ δρων. Νά γυρίση, διότι μόνον

αύτός μπορεί νά iτοιμάση καί νά πάρη τίς tκλογές. Χωρίς
Καραμανλή οί tκλογές ε{ ναι χαμένες. Αύτό ε{ ναι τό μοτίβο

27

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

•Ο

1966

πού μέ tπιταχυνόμενον ρυθμόν άκούω άπό τό πρωί ώς τό

άρχηγός της ΕΡΕ, Π. Κανελλόπουλος, σέ

άπάντηση κύριου t'iρθρου τής έφημερίδας «'Ημέρα>>,

. μέ τόν τίτλο «Καραμανλής καί Κανελλόπουλος»>, τό
δπόίο άναφερόταν στή δημοσίευση άπόψεών του
άπό τίς στήλες του ήμερησίου τύπου, άλλά καί μέ

βράδυ. Οί άνώνυμοι τό ελεγαν πρώτοι. Τώρα τό λέν καί οί
tπώνυμοι (δλοι, πλήν, ίσως, ένός). Ό Γ . Ράλλης θά ήθε
λε νά tκδηλωθουμε δημοσία πολύ σύντομα . Του ε{πα δτι
πρέπει νά άρχίσωμε άπό Σένα. Μίλησε μέ τόν 'Ανώτατο

πρό μηνός. Δέν ξέρω άν σου τό εγραψε. Τόν θεωρεί άποβλέ
ποντα είς αύτή ν τήν λύσιν άνεπιφύλακτα. 'Εγώ δέν τόν

άφορμή τήν εντονη άρθρογραφία γύρω άπό τό θέμα

ε{δα .

τής έπανόδου τοϋ Κ. Καραμανλή, δήλωσε, μεταξύ

στή Συνέλευση τής Κοινοβουλευτικής ·Ομάδας μιά δρι

t'iλλων, τά άκόλουθα:

• Ο Παναγιώτης πρό ήμερων μου ε{πε (ε{χε προηγηθή

μεία tπίθεσή μου tναντίον των θεωριών του περί μετεκλο

«Θά προετίμων βεβαίως νά μήν ε{χον δημοσιευθη tντυ
πώσεις περί του τί σκέπτομαι tγώ tπί του θέματος αύτου, τό
όποίον προσέλαβεν άπό μηνών μυθιστορηματικήν μορ
φήν, μ ή συμβάλλουσαν διόλου εΙς τήν tπιτυχη διεξαγωγήν
του άγώνος, τόν όποίον ύπευθύνως διεξάγω ώς άρχηγός της
ΕΡΕ. 'Εάν καί δταν κρίνη ό κ. Κ. Καραμανλής δτι πρέπει
νά ελθη καί νά άναλάβη tκ νέου τήν πολιτικήν πρωτοβου
λίαν, ή όποία κατά τό παρελθόν tσημείωσε μέγαν σταθμόν
εΙς τήν {στορίαν τής χώρας, θά τό πράξη. 'Όλα τά άλλα, τά
όποία γράφονται, ύπό μορφήν άναγνωσμάτων μέ πολλάς
συνεχείας, δέν ε{ναι μόνον άνεπίκαιρα, άλλά άντιπερι
σπουν τόν άγώνα, τόν όποίον ύπό σκληροτάτας συνθήκας
tπί 3ετίαν διευθύνω»> .

γικών Κυβερνήσεων μέ τούς δεξιοκεντρώους, πού δήθεν
μετεκλογικώς! θά άπεσπώντο κλπ.). Μου ε{πε λοιπόν ό
Κανελλόπουλος σέ Ιδιαιτέρα συνομιλία : «'Εγώ θά άπο
συρθώ βοηθώντας κατά δύναμιν τόν άγώνα σας. 'Από ήγέ

της δέν μπορώ νά ξαναγίνω δεύτερος. 'Αλλά θά βοηθήσω
εΙλικρινώς. 'Εσείς δλοι πρέπει νά πaτε στόν Καραμανλή,

άφου συμφωνείτε μαζί του». Συμπέρασμα: Καί αύτός αΙσθά
νεται tπερχομένην τήν μεταβολή ν, πού θά άποδεχθή χωρίς
άντίδραση. Αύτό ε{ναι τό κλίμα. νΕχω tπίσης τήν tντύπω
ση δτι ή

• Ελένη

Βλάχου (Σέ παρακαλώ νά μήν όργίζεσαι

δταν σου tκθέτω γεγονότα. Πρέπει νά τά γνωρίζης) εχει

τελείως προσχωρήσει στήν Ιδέα δτι ε{ναι άναγκαία ή tπι
στροφή σου. Εlπε στόν Γ. Ράλλη: «Γιατί δέν μαζεύεστε

μερικοί tπιτελείς νά πaτε νά τόν φέρετε». Σου γράφω δλες

αύτές τίς άνοησίες γιά νά σου δώσω μιάν εΙκόνα του κλίμα
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

-

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

I 966

·Η ενταση τής πολιτικής κρίσεως καί τό διαγρα

φόμενο πολιτικό άδιέξοδο κάμει δλοένα καί περισσό
τερο αίσθητή τήν άπουσία τοϋ Κ. Καραμανλή καί

τος πού δημιουργείται.

•Η

άτμοσφαιρική πίεσις πάει

cres-

cendo.
'Εν τω μεταξύ δέν γίνεται τίποτε πού νά έτοιμάση τούς
δρους τής tπιστροφής σου

-

πού νά σέ διευκολύνη.

Τό πρaγμα θά ήταν εϋκολο νά βρή τή λύση του, liν

έπιτακτική τήν άνάγκη τής έπανόδου του. 'Από τά

μπορούσαμε νά σου tγγυηθουμε δτι σου άναλαμβάνοντος

μέσα είδικότερα τοϋ ετους διευρυνόταν σταθερά ή

τόν άγώνα, θά τούς σαρώναμε . 'Αλλά γι' αύτό χρειάζεται

κίνηση γιά τήν ταχύτερη δυνατή έπάνοδό του στήν

πρώτα ή συνδρομή πολλών παραγόντων καί πλέον τούτου
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καί μέ τή συνδρομή αύτή νά εlναι άραγε βέβαιο τό άποτέ

σες, τούς έδωσες ένα καλό μάθημα. Θά εlναι_χρήσιμο

λεσμα; Δέν έπιτρέπεται νά παίξωμε τό μεγάλο μας κεφά

νά συνεχισθή καί νά διευρυνθή ή προσπάθεια. 'Εντύ

λαιο σέ κάτι πού δένεΙναι βέβαιο καί πιθανόν νά μήν ε{ ναι

πωσιν μου έκανε τό γεγονός ότι οί άντίθετοι προ

καί ή τελική φάσις.

βάλλουν έντόνως τούς Παπανδρέου, ένώ

• Ως ίστορική προσωπικότης πρέπει ή

έπάνοδος σου νά

συνδυασθή μέ ενα νέο έπίτευγμα, σάν τής όκταετίας, ίσως
καί μεγαλύτερο. 'Αλλοιώς, πιθανόν νά προσφέρεις στόν
τόπο, άλλά έπί θυσία τής δλης φυσιογνωμίας σου . 'Από

αύτή τή σκέψη βασανίζομαι. Εlναι καί εvα ήθικό δίλημμα.
'Ενώπιον τοϋ έθνικοϋ κινδύνου, μήπως πρέπει νά θυσια

σθής; Καί δικαιοϋται νά σοϋ τό συμβουλeύση αύτός ενας
άνθρωπος πού συνδέεται περισσότερο μέ τήν ίστορική σου

ύπόσταση παρά μέ τήν πολιτική; 'Εσύ βέβαια σέ δλα αύτά

ol δικοί μας

άποφεύγουν νά άναφέρουν τ' όνομά μου καί έκεi πού

εlναι άναγκαiον...

Ή άγνοια τής άνάγκης του νά

έπικαλουνται που καί που τό παράδειγμά μου όφείλε
ται είτε εlς τό γεγονός ότι έγώ ύπερεκτιμώ τήν ήθι
κήν πλευράν του έργου μου, είτε εlς τό γεγονός δτι οί

διανοούμενοι, καίτοι άναγνωρίζουν τό έργον μου,
άγνοουν άπό σνομπισμό τόν δημιουργό του» 119 •

άπάντηση.

['Η άπήχηση πού εϋρισκε ή άναφορά τοϋ όνόμα

Ύπέρποτε τώρα τό χάρισμα τής σιωπής ε{ναι άναγκαίο.

τος τοϋ Κ.Καραμανλη στήν κοινή γνώμη, συνετέλεσε

Προσωπικά κρίνω πώς !\χεις άκόμα άρκετά περιθώρια χρό

ώστε ή προβολή τής άνάγκης γιά τήν έπάνοδό του

νου

στήν ένεργό πολιτική νά συνδεθεί μέ τήν <<κυκλοφο

δέν άπαντας.

-

Καλά κάνεις.

Δέν περιμένω

ι'iν καί οί έκλογολόγοι φρονοϋν δτι πρέπει νά βρί

σκεσαι έπί κεφαλής τοϋ άγώνος εξι μήνες πρό των έκλο

ριακή πολιτική» των φιλικών έφημερίδων τής ΕΡΕ.

γών. ('Έξι ε{ναι πολύ,

Χαρακτηριστικό είναι τό άπόσπασμα έπιστολt;ς, μέ

-

θά ήταν μάλιστα κακό τόσος

χρόνος- άλλά τρείς μήνες φαίνονται άναγκαίοι). 'Εκλο
γές ή θά γίνουν μαζί σου ή θά γίνουν, χωρίς κι'iν νά τό
θέλωμε, μέ τό σύνθημα «Θά φέρωμε πίσω τόν Καραμανλή».
'Αλλοιώς έκλογές δέν γίνονται. Έκτός ι'iν κάνης έσύ άν

τίθετον δήλωσιν, δπότε θά πάθωμε καθίζησψ 177 •

-

στολή κυκλοφορίας τής «'Ημέρας»:
«Ή «'Ημέρα», ένψ ε{χε κατορθώσει νά φθάσ1J τά,

22.000 φύλλα μέ

τίς ένδιάθετες άναζητήσεις τής κοινής γνώμης
ετεινε νά έκφράσει άλλά καί

τήν όποία δ Γ. 'Αθανασιάδης άναγγέλλει τήν άνα

άπό άλλη άποψη

-νά ένισχύσει ή δημοσιογραφική έκστρατεία ση

μαντικής μερίδας τοϋ ήμερήσιου άθηναϊκοϋ τύπου.
'Η «'Ακρόπολις», ή «Βραδυνή», δ «'Ελεύθερος Κό
σμος», δημοσίευαν άναγνώσματα, συνεντεύξεις καί

ύπέστη

τό

συνεχή ι'iνοδον καί λαμπράν προοπτικήν,

πρώτο

πλήγμα άπό

τά

δημοσιεύματα τής

«'Ακροπόλεως» τά σχετικά μέ τό πρόσωπόν σας. 'Αλλά τό.

κυριώτερον πλήγμα, τό δποίον ύπέστη (ίσως νά μή μας
1\βλαψε τόσο κυκλοφοριακώς, διότι ή άπώλεια θά ε{ ναι γύ
ρω στίς

2.000- 3.000 φύλλα),

τό ύπέστη άπό τήν εκδοσιν

τής νέας έφημερίδος, τής δποίας ή ζωή μέ μαθηματικήν
άκρίβειαν, ώς ολοι προέβλεπαν, θά ήτο έλαχιστοτάτη, έάν

έκτενή εΙδησεογραφικά ρεπορτάζ μέ θέμα τήν έπά

δέν εlχε είς χείρας του δ έκδότης της τήν είς άνύποπτον

νοδο τοϋ Κ. Καραμανλή. ~ Αξια- εστω και ένδει

χρόνον άποσταλείσαν έπιστολήν σας καί τάς μεθ' ύμών

κτικά

ίδιαίτερης ύπογραμμίσεως ήταν καί ή δη

φωτογραφίας του, διά τών δποίωv έπέτυχε νά πείση τόν

μοσίευση των άπόψεων σειράς προσωπικοτήτων τοϋ

«κοσμάκη» δτι εlναι ή πραγματική Καραμανλική έφημε

-

πολιτικοϋ κόσμου πάνω στίς πιθανότητες γιά έπάνο

ρίς, φορεύς τών άπόψεων καί έπιθυμιών σας. Αύτό ήτο τό

δο τοϋ ίδρυτt; τής ΕΡΕ στήν 'Ελλάδα καί άνάμιξή

«coup de grace»

του στήν ένεργό πολιτική (χαρακτηριστική, σειρά
άρθρων τοϋ Γιάννη Λάμψα μέ τίτλο «Πότε θά γυρίση

δ Καραμανλήρ>)Ι 78 •
Στό πλαίσιο τής ίδιας αuτt;ς έκστρατείας, άλλά
σέ διαφορετικό δπωσδήποτε έπίπεδο, θά ήταν δυνατό

γιά μας . Είς τήν περίπτωσιν αύτήν, έφ'

όσον δέν διαθέταμε στοιχεία άπό ύμας διά νά άντιδράσω

μεν, ήτο βέβαιον , ότι: «έχάναμε τό παιχνίδι», πρώτον καί
κυριώτερον διά τόν άνωτέρω λόγον καί δεύτερον έλλείψει

πυρομαχικών δι' ών θά ή δυνάμεθα νά άντιμετωπίσωμεν τήν
οuτως δημιουργηθείσαν έντύπωσιν μακροχρονίως. 'Από

δειξις δέ τής βεβαίας άποτυχίας τής νέας έφημερίδος εlναι

νά τοποθετηθοϋν οί έπιφυλλίδες τοϋ Κ. Τσάτσου

δτι, ένψ ή«' Ημέρα» μέ τό πρώτο φύλλο τής έκδόσεώς της,

στήν έφημερίδα «Καθημερινή», μέ τίτλο «περί Βλα

χωρίς νά περιέχ1J, δχι εύχάς τοϋ Καραμανλή, άλλά οϋτε

κείας»

(20-21

λέξιν άπό αύτόν, έπέτυχε μίαν κυκλοφορίαν

ας»

'Οκτωβρίου

(8

Σεπτεμβρίου

1966) καί «περί 'Αναιδεί
1966), δπου καί καυτηριαζόταν τό

120.000

φύλ

λων, ή κυκλοφορία τής νεοεκδοθείσης έφημερίδος τήν

νοσηρό φαινόμενο τής ύποκριτικt;ς καί άντιφατικt;ς

πρώτην ήμέραν τής έκδόσεώς της άνήλθεν είς

στά(Jεως σοβαρής μερίδα τής ίθύνουσας πνευματικής

λα περίπου , παρά τόν πολυβολισμόv έκ στοιχείων Καρα

τάξεως: «Μέσα στόν κλειστό κύκλο τών διανοουμέ
νων καί καλαμαράδων, έτάραξαν λιμνάζοντα ϋδατα.
Κάποτε &πρεπε νά χτυπηθη

& άριστερισμός

νοουμένων»

δ ίδιος δ συντάκτης τους

- παρατηροϋσε

των δια

σέ έπισtολή πρός τόν Κ. Καραμανλή. Καί δ τελευ
ταίος, στήν άπαντητική έπιστολή του, παρατηροϋσε:

40.000 φύλ

μανλή»]ιsο.

Τό αίτημα γιά τήν άμεση έπάνοδο τοϋ Κ. Καρα
μανλή δέν προβαλλόταν στό έπίπεδο καί μόνο τής
κοινής γνώμης βρισκόταν άκόμη στό έπίκεντρο τ&ν

άπόρρητων διαβουλεύσεων μεταξύ των ήγετικ&ν φο
ρέων τής δημόσιας ζωής τής χώρας. ~Ηδη, πέρα άπό

« 'Εδιάβασα όλον τόν διάλογο τών διανοουμένων.

τά ίθύνοντα στελέχη τής παρατάξεως καί λίγο προ

~Α ν κρίνω καί άπό τάς άντιδράσεις πού προεκάλε-

τοϋ υίοθετήσουν τό αίτημα τής έπανόδου καί κορυ-
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φαίοι παράγοντες άπό τό άντίπαλο πολιτικό στρατό

ρίσι τόν διευθυντήν του πολιτικου του γραφείου κ.

πεδο, εσπευδε νά έπιζητήσει τήν έπιστροφή τοϋ κ.

Μπίτσιον πρός συνάντησίν μου. Ούτος μου έδήλω

Καραμανλή, δ ίδιος ο Κωνσταντίνος. 'Από τό δεύτε

σεν ότι ήρχετο κατ' έντολήν του βασιλέως, ίνα μέ

ρο δεκαήμερο τοϋ Αύγούστου, έπεδίωκε νά άποκα

ένημερώση έπί τής ύφισταμένης έν 'Ελλάδι καταστά

ταστήσει, μέ τή μεσολάβηση τοϋ διευθυντή τοϋ Πο

σεως καί νά ζητήση τήν γνώμην μου έπ' αύτής.

λιτικοϋ του Γραφείου, Δ. Μπίτσιου, τακτική έπαφή

Άφου μου περιέγραψεν ώς άθλίαν τήν έν 'Ελλάδι

ένημερωτικοϋ καί συμβουλευτικοϋ χαρακτήρα· καί

κατάστασιν, προσέθεσεν ότι δ βασιλεύς ε{ναι άπα

στά

γοητευμένος άπό τήν Κυβέρνησιν Στεφανοπούλου, ή

τέλη

Σεπτεμβρίου

τοϋ

διεμήνυε

ότι

θεωρεί

«άναγκαίω> τήν άμεση έπάνοδό του στήν 'Ελλάδα.

όποία διέψευσε τάς προσδοκίας του καί ότι άναμένει

Χαρακτηριστική ε{ναι ή μαρτυρία του Ι. Ζαχαράκη,

έντός του φθινοπώρου κυβερνητικήν κρίσιν.

δ δποίος καί μετέφερε, σέ έπιστολή του πρός τόν Κ .

κρίσιν τήν θεωρεί τοσούτω μiiλλον άναπότρεπτον

Καραμανλή, τά έρωτηματικά τοϋ Δ. Μπίτσιου :

καθ' όσον ό κ. Κανελλόπουλος, κατά τήν τελευταίαν

«Βλέπετε, δέν ξέρομε καί τί σκέπτεται νά κάνη δ πρόε
δρος. »Αν μaς ελεγε, liν ξέραμε, δτι δέν θά γυρίση π. χ. σέ

εξι μήνες ή σέ ενα χρόνο, θά μποροuσε νά κάνη κανείς
κάποιο πρόγραμμα, νά δή πώς θά~ τραβήξη ή κατάσταση.
Τώρα δμως, μή γνωρίζοντας τίποτε θετικό γιά τίς προθέ

σεις του, τί νά κάνη κανείς;»ιsι.

Τήν

συνάντησίν του, σαφώς του έδήλωσεν ότι θά άποσύ
ρη μέ πρώτην εύκαιρίαν τήν έμπιστοσύνην του άπό

τήν Κυβέρνησιν, τήν παράτασιν του βίου τής δποίας
θεωρεί έπιβλαβή διά τήν χώραν καί ότι θά ζητήση έν
συνεχεία άπό τόν βασιλέα έντολήν μετά διαλύσεως.
Μου προσέθεσεν δέ ότι δ βασιλεύς, μολονότι άπα

γοητευμένος άπό τήν Κυβέρνησιν Στεφανοπούλου,
Πράγματι, σέ άπάντηση τής συγκεκριμένης βα

έφοβείτο τήν προτεινομένη ν ύπό του κ. Κανελλοπού

σιλικής έκκλήσεως, δ Κ. Καραμανλής πρόβαλε τήν

λου λ.ύσιν, διότι αύτη θά δδήγει εiς άμέσους έκλογάς,

άδυναμία νά συμβάλει μέ τήν έπάνοδό του στήν

έφ' όσον ή το βέβαιον έκ τών προτέρων ότι ή Κυβέρ

ένεργό πολιτική στήν άντιμετώπιση τής τρέχουσας

νησίς του δέν θά έτύγχανε τής έμπιστοσύνης τής

πολιτικής κρίσεως:

Βουλής. Τό συμπέρασμά του ήτο ότι ό βασιλεύς,

«Τήν έπάνοδόν μου εiς τήν πολιτικήν ύπό τάς
παρούσας συνθήκας τήν άποκλείω, διότι δέν θά έδιδε
λύσιν είς τό πολιτ:ικόν μας πρόβλημα. Διότι aν ό
βασιλεύς μου έδιδε έvτολήν νά σχηματίσω Κυβέρνη
σιν, θά έπρεπε νά ζητήσω τήν έμπιστοσύνην τής

Βουλής. Ή συνεργασία μου όμως μέ τήν παρουσαν
Βουλή ν ε{ναι άδύνατος. Ούτε αύτή θά μου έδιδε τήν
έμπιστοσύνην της άλλά ούτε, καί aν μου τήν έδιδε,
θά τήν έδεχόμην, δεδομένου ότι ή Βουλή αύτή έπε
χείρησεν τήν ήθικήν μου δολοφονίαν.

Τούτου άποκλειομένου θά πρέπει νά έξετασθή
έάν ε{μαι κατάλληλος ώς φορεύς ένδεχομένης έκτρο
πής. Καί τουτο όμως τό άποκλείω. Διότι δέν έπιθυμώ

νά ύποδυθώ τόν ρόλο ν αύτόν. . 'Εάν τό έπιθυμουσα,
θά τό ε{χα κάνει πρίν έγκαταλείψω τήν έξουσίαν,
δεδομένου μάλιστα ότι ε{χα τότε καί τά προσχήματα
καί τάς δυνατότητας πρός τουτο. 'Αλλά πέραν τού
του, ή έπανεμφάνισίς μου είς τήν πολιτικήν ύπό τάς

συνθήκας αύτάς, θά δημιουργουσε διά τούς γνωστούς
λqγους, τοιαύτην όξύτητα, ώστε νά άναγκασθώ νά
μεταβάλω τήν προσωρινήν έκτροπήν είς άπροκάλυ
πτον δικτατορίαν. Τουτο όμως, έκτός του ότι δέν τό
έπιθυμώ, τό θεωρώ έπικίνδυνον διά τήν χώραν... »ιs2.

άπογοητευθείς άπό τήν παρουσαν Κυβέρνησιν, μή
έχων έμπιστοσύνην είς τόν κ. Κανελλόπουλον καί

μή έπιθυμών, ύπό οίανδήποτε μορφήν, έκτροπήν έκ
του πολιτεύματος, εύρίσκεται είς άδιέξοδον καί θά
έπεθύμει νά έχη τήν γνώμη ν μου έπ' αύτών.
Του έδήλωσα ότι θεωρώ καί έγώ πολύ κρίσιμον
τήν κατάστασιν έν 'Ελλάδι καί ότι τό παρόν άδιέξο

δον όφείλεται είς τά σφάλματα καί τάς παραλήψεις,
τά όποία έγιναν κατά τήν κρίσιν του 'Ιουλίου του

1965 καί μετ'

αύτή ν. Σφάλματα τά όποία έδημιούρ

γησαν όξύτατον πολιτειακόν θέμα καί τά όποία κατέ
στησαν, διά τόν λόγον αύτόν, τόν Παπανδρέου πε
ρισσότερον έπικίνδυνον άπό δ, τι ήτο όταν εύρίσκετο

είς τήν έξουσίαν. Καί άφου του άνέφερα τά συγκε
κριμένα σφάλματα, προσέθεσα ότι όμαλή δημοκρα
τική λύσις ε{ναι αί έκλογαί. Αί έκλοyαί όμως άπο
ιφούονται άπό τό Στέμμα καί άπό τήν 'Εθνική ν Πα

ράταξιν μέ τό έπιχείρημα ότι, έάν ό Παπανδρέου καί
ή ΕΔΑ έπιτύχουν πλειοψηφίαν κατ' αύτάς, τήν έπο
μένη ν τής έκλογής θά άνατρέψουν τά πάντα. Έάν ό
φόβος αύτός ε{ναι βάσιμος, τότε θά πρέπει ή παρου
σα Κυβέρνησις, παρατείνουσα τόν βίον της, νά δη
μιουργήση τάς προϋποθέσεις άκι νδύνων έκλογών,

δηλαδή νά λάβη τά μέτρα έκείνα τά όποία έπί τόσον

Σέ μεταγενέστερα ύπαγορευμένο σημείωμα, δ Κ.

καιρόν δέν έλαβεν, μολονότι είς αύτά συνίστατο ή

Καραμανλής άναφέρεται άναλυτικά στήν άποστολή

άποστολή της. 'Εάν τουτο άπεδεικνύετο άνέφικτον,

τοϋ Δ. Μπίτσιου:

«'Ο βασιλεύς, άνησυχών διά τήν κατάστασιν,
έστειλε κατά τά μέσα Αύγούστου του

θά ήμπορουσε νά έξετασθή ή πρότασις Κανελλοπού
λου ύπό τήν έξής όμως έννοιαν: Πρώτον, νά γίνη

1966 στό

Πα-

προσπάθεια ώστε ή Κυβέρνησίς του νά έξασφαλίση

τήν πλειοψηφίαν τής Βουλής. Καί δεύτερον, έν περι-
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πτ,(ίJσει καταψηφίσεώς της, νά άποφύγη τήν διάλυσιν

διά νά έπιτρέψη εiς τόν βασιλέα πφαιτέρω χειρι
σμούς, έφ

κα{ νά τοϋ δώσετε δι' §να έξάμηνον ψήφον άνοχής.
'Εάν συμφωνήση δ Παπανδρέου, θά προχωρήση δ

δσον δ τελευταίος άπέκλειε άμέσους

βασιλεύς εlς τόν δ,ιορισμόν Κυβερνήσεως Κανελλο

έκλογάς. Πρός τοϋτο θά έπρεπε κατά τήν γνώμη ν μου

πούλου, ή όποία θά λάβη δλα τά μέτρα έκείνα τά

'

δ βασιλεύς νά καλέση άπό κοινοϋ τόν Στεφανόπου

όποία παρέλειψε νά λάβη ή Κυβέρνησις Στεφανοπού

λον καί τόν Κανελλόπουλον καί, άφοϋ κάνουν μίαν

λου καί τά , όποία θά καταστήσουν &κινδύνους τάς

ρεαλιστικήν έκτίμησιν τής παρούσης καταστάσεως,

έκλοyάς. 'Εάν δ κ. Παπανδρέου άρνηθή, τότε δ βα

νά προσδιορίσουν έστω καί τήν τελευταίαν στιγμήν

σιλεύς ήμπορεί, μολονότι δέν τό έπιθυμεί, νά άντιμε

τόν σκοπόν τους καί τήν διαδικασίαν μέ τήν δποίαν

τωπίση περίπτωσιν προσωρινής έκτροπής.

θά φθάσουν εiς αύτόν. Τοϋ έτόνισα δέ έν τέλει δτι,

Τοϋ άπήντησα cnςάκολούθως: δπως σaς διευκρί

χωρίς νά θεωρtJι λυσιτελείς τάς υποδεικνυομένας λύ

νησα ήδη, τήν έπάνοδον μου εiς τήν πολιτικήν υπό

σεις, τάς θεωρώ cnς μόνας δυνατάς, δεδομένου δτι,

τάς παρούσας συνθήκας τήν άποκλείω, διότι δέν θά

έάν υπήρχε λύσις- άσφαλής καί άκίνδυνος, δέν θά

έδιδε λύσιν εiς τό πολιτικόν μας πρόβλημα· καί lδού

cnμιλούσαμεν περί άδιεξόδου.

διατί. Ή Κυβέρνησις τήν δποίαν θά σχηματίσω, θά

Πρό τοϋ τερματισμού τής συνομιλίας μας, δ κ.

πρέπει νά ζητήση τήν έμπιστοσύνην τής Βουλής. Ή

Μπίτσιος μοϋ εlπε δτι , δ βασιλεύς θά ηύχετο τήν

συνεργασία μου δμως μέ τήν παροϋσαν Βουλή ν ε{ναι

έπάνοδόν μου εiς τήν πολιτικήν, διότι έπίστευε δτι

άδύνατος. Ούτε αύτή θά μοϋ έδιδε τήν έμπιστοσύνην

αϋτη θά μετέβαλλε τά δεδομένα τοϋ προβλήματος.

της, άλλά ούτε καί, aν μοϋ τήν έδιδε, θά τήν έδεχό

Τοϋ άπήντησα άρνητικώς καί τοϋ έξήγησα τούς

μην, δεδομένου δτι ή Βουλή αύτή έπεχείρησε τήν

υποκειμενικούς καί άντικειμενικούς λόγους, διά τούς

ήθικήν μου δολοφονίαν.

δποίους τό άπέκλεια.

Τούτου άποκλειομένου, θά πρέπει νά κάμω Κυ

Εiς τό σημείον αύτό έτερματίσθη ή συνομιλία

βέρνησιν έκτροπής. Τοϋτο δμως δέν τό έπιθυμώ, διό

μας, άφοϋ τόν παρεκάλεσα νά μεταφέρη εlς τόν βα

τι έάν τό έπιθυμοϋσα, θά τό εlχα κάμει κατά τό πα

σιλέα τούς χαιρετισμούς μου καί τάς εύχαριστίας

ρελθόν, δπότε εlχα καί τά προσχήματα καί τ4ς δυνα

μου διά τήν ένημέρωσιν.

τότητας πρός τοϋτο.

Αύτή ή το ή πρώτη έπαφή, τήν δποίαν έπεδίωξε τό

Τούτων δοθέντων θά πρέπει νά άντιμετωπισθή ή

Στέμ'μα μαζί μου, άφ' ής άπεχώρησα τής πολιτικής.

κατάστασις cnς άκολούθως: πρώτον, νά έρευνηθή μή

Μέχρις τής στιγμής έκείνης,

ήσθάνετο μέν τήν

πως οί φόβοι περί τής μετεκλογικής στάσεως τοϋ

άνάγκην, υπό τήν πίεσιν τής κοινής γνώμης, νά έπι

Παπανδρέου εlναι υπερβολικοί, δηλαδή νά έξετασθή

κοινωνήση μαζί μου, άλλά έθεώρει δτι, διά λόγους

αν μποροϋν νά υπάρξουν έγγυήσεις, πού θά υπεχρέω

lεραρχίας, θά έπρεπε έγώ νά κάμω τό πρώτον βήμα.

ναν τόν Παπανδρέου νά πολιτευθή μετά τάς έκλογάς

'Εγώ δμως έκρινα δτι δέν ώφειλα νά άναλάβω παρο-

νομιμοφρόνως. Εlς τήν περίπτωσιν αύτήν νά προχω

μοίαν πρωτοβουλίαy, έφ' δσον έπέμενα εlς τήν άπο

ρήσετε πρός έκλογάς. Δεύτερον, έάν τοϋτο aποκλεί

χήν μου έκ τής πολιτικής.

εται, τότε θά πρέπει νά άντιμετωπισθή ίσως ή λύσις

Τήν 30ήν Σεπτεμβρίου

δ βασιλεύς, άνησυ

τής έκτροπής. Βεβαίως, προσέθεσα, καί ή λύσις αύτή

χών έντόνως πλέον διά τάς έξελίξεις, μοϋ έστειλε καί

δέν εlναι εύκολος, δεδομένου δτι θέλει δικαιολόγη

1966,

πάλιν εlς τό Παρίσι τόν κ. Μπίτσιον, δ δποίος μοϋ

σιν, συγκεκριμένον καί ρεαλιστικόν πρόγραμμα καί

άνεκοίνωσε τά κάτωθι: δ βασιλεύς φοβείται δτι μετά

άνθρώπους ίκανούς. 'Ο κ. Μπίτσιος, άφοϋ μοϋ έδή

τήν δημοσίευσιν τοϋ βουλεύματος διά τόν ΑΣΠΙΔΑ,

λωσεν δτι δ βασιλεύς δέν συμπαθεί τήν Ιδέαν τής

θά έκδηλωθή κρίσις κυβερνητική, δτι έξήτασε τάς

άναθεωρήσεως τοϋ Συντάγματος, μέ ήρώτησεν καί

σκέψεις τάς δποίας τοϋ διεβίβασα κατ' Αύγουστο ν

πάλιν έάν θά εlμαι διατεθειμένος νά άναλάβω έγώ

καί δτι έπείσθη δτι οί άνθρωποι, οι' δποίοι πρόκειται

τήν άποστολήν αύτή ν ή νά υποδείξω τουλάχιστον εlς

νά τάς πραγματοποιήσουν, δέν φαίνονται πρός τοϋτο

τόν βασιλέα κατάλληλον πρός τοϋτο πρόσωπον. Τοϋ

ίκανοί. Καί δτι υπό τάς συνθήκας αύτάς θεωρεί

άπήντησα δτι δέν θεωρώ κατάλληλον τόν έαυτόν μου

άναγκαίαν τήν aμεσον έπάνοδόν μου εiς τήν 'Ελλά

διά τόν ρόλο ν αύτόν καί δτι δέν δύναμαι νά άναλάβω

δα καί τήν άνάληψινάπό μέρους μου πρωτοβουλιών.

τήν εύθύνην τής υποδείξεως προσώπων. "Οσον άφο

'Εν συνεχεία μοϋ εlπεν δτι, έiiν άποκλεισθή ή έπά

ρά τήν άναθεώρησιν τοϋ Συντάγματος, τοϋ εlπα δτι

νοδός μου, δ βασιλεύς προτίθεται, μετά τήν δημοσί

τήν θεωρώ άναγκαίαν καί διά τήν χώραν καί διά τό

είJσιν τοϋ βουλεύματος περί ΑΣΠΙΔΑ πού θά τόν έχη

Στέμμω> 183 •

δικαιώση διά τήν κρίσιν τοϋ Ίουλίου, νά καλέση

τόν Παπανδρέου εiς τά 'Ανάκτορα καί νά τοϋ είπη:
'Εσείς θέλετε έκλογάς. Εlμαι σύμφωνος πρός τοϋτο

I

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1966

άλλά τάς θεωρώ άκαίρους. Σaς προτείνω cnς έκ τού

Μέ άναφορά στήν άναδημοσίευση, μέ τό γενικό

του νά σχηματίση Κυβέρνησιν δ κ. Κανελλόπουλος

τίτλο «Χωρίς 'Οργή καί Μίσος», παλαιότερων άρ-
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θρων του ·Αλέξανδρου Βαμβέτσου, δ Κ. Καραμαν~

ση του όργανισμου καί σέ εlδική έπιτροπή τόν έλεγ

λής άπευθύνει στό γνωστό πολιτευτή καί δημοσιολό

χο. Γνωρίζεις δέ καλώς πώς πληρώθηκα γι' αύτή ν

γο τήν άκόλουθη προσωπική έπιστολή:

μου τήν άνωτερότητα.

« 'Εδιάβασα τό φυλλάδιο μέ τά άνατυπωμένα άρθρα
σου.

'Επί τών σκέψεων πού διατυπώνεις γιά τό γενικό

πρόβλημα τής χώρας δέν έχω νά κάνω παρατηρή
σεις. Τάς έξελίξεις αύτάς, τάς προέβλεψα καί προσε
πάθησα νά τάς άποτρέψω. Καί όταν διεπίστωσα ότι δ

τόπος ήταν άποφασισμένος νά μπή στήν περιπέτειαν,
άπεφάσισα νά τερματίσω τήν σταδιοδρομίαν μου,

όπως τό έκανες κι έσύ, σοφώτερος έμου, πρίν άπό
δεκαπέντε χρόνια.

Δέν ήμπορώ όμως νά άντιπαρέλθω δρισμένα ση
μεία τών άρθρων σου, τά δ ποία μέ άφορουν καί συνι
στουν κατά τήν γνώμη μου, όχι μόνον lστορικάς

άνακριβείας άλλά καί βαρείας άδικίας.
Εiς ένα σημείον μου καταλογίζεις φαυλότητα καί

μέ παραλληλίζεις μάλιστα μέ τόν Δεληγιάννην. Σο

βαρώς τό υποστηρίζεις αύτό;

-

'Εάν ναί, τότε δέν

άδικείς έμένα άλλά τόv Βαμβέτσο.
'Αλάθητος δέν υπήρξα. ΝΑλλο όμως σφάλμα καί

άλλο φαυλότης. Φαυ~ότης θά πή νά βλάπτης ένεπι

γνώτως τόν τόπον γιά νά ώφελljς τό κόμμα σου ή νά
άδικής άλλους γιά νά εύνοήσης φίλους σου.
'Ημπορώ νά σέ βεβαιώσω ότι ή πολιτική μου νο

οτροπία υπήρξεν έντελώς άπηλλαγμένη άπό τό πνευ
μα αύτό.
έπρεπε

-

'Αλλά έάν δέν σέ πείθη

-

μολονότι θά

ή διαβεβαίωσις αύτή, έλπίζω νά σέ πεί

σουν τά συγκεκριμένα γεγονότα πού θά έπικαλεσθώ.
Καί πρώτον γιά τά πρόσωπα.

1.

Τήν Δικαιοσύνην τήν ένεπιστεύθην στόν Καυ

κfi, στόν Μητρέλια, στόν Μαυρομιχάλη, στόν Κυρι

4.

Στόν Στρατό άπεμάκρυνα τόν Γκίκα καί τόν

άντικατέστησα μέ τόν Νικολόπουλο. Τόν ξέρεις,
γιατί ήταν υπαρχηγός του Ζέρβα. 'Εν συνεχεία διώ
ρισα τόν Σειραδάκη, του δποίου μάλιστα παρέτεινα

καί τό όριον ήλικίας δι

'

εiδικου νόμου. Στό Ναυτικό

τόν Τσάτσο καί έν συνεχεία τόν Παναγιωτόπουλο.
Στήν Χωροφυλακή τόν Βαρδουλάκη κ.ο.κ.

Τέλος, στόν 'Αθλητισμό τόν Βήχο καί στό Ραδιό
φωνο στόν Σπυρομήλιο, μέ πολιτικούς σχολιαστάς

τόν Κοτσαρίδα, τόν Δαφνή, τόν 'Α νδρουλιδάκη καί
τόν Παπακωνσταντίνου- συντάκτας του «Βήματος»
καί τής

« 'Ελευθερίαφ>.

Πιστεύεις σοβαρώς δτι εlναι δυνατόν ένας πολι
τικός πού έμπιστεύεται θέσεις

- κλειδιά στούς άντιπά

λους του νά κάμη φαυλότητες στό έπίπεδον του εi
σπράκτορος ή του ένωματάρχου;
Καί έρχομαι τώρα εlς τήν γενική ν μου πολιτική.

1.

Τό καλοκαίρι του

1961

διεπιστώθησαν υπερέ

σοδα του προϋπολογισμου τής τάξεως τών 1.500 έκατ.
'Αντί, έν όψει έκλογών, νά τά διαθέσω γιά νά ίκανο
ποιήσω αiτήματα

-

πρfiγμα πού γίνεται καί στήν

'Αγγλία καί στήν Γερμανία άκόμα- τά διέθεσα γιά
τήν ένίσχυσιν του προγράμματος έπενδύσεων.

2.

Ούδέποτε έκολάκευσα τά πλήθη. Καί όχι μό

νον αύτό, άλλά μέ τούς προεκλογικούς μου λόγους
άπεδοκίμαζα τά αiτήματα μεγάλων τάξεων, δταν τά
έθεωρουσα άκαιρα ή παράλογα.

'Εάν θέλης παρα

δείγματα, έχω στήν διάθεσίν σου.

3.
1958,

Προσέφυγα εiς έκλογάς καί τό

καί τό

1961,

1956,

καί τό

ένώ ήμπορουσα νά παραμείνω έπί

μακρόν άκόμα στήν έξουσίαν. ΝΕκανα έκλογικούς

ακό, στό Σουλιώτη καί σέ άλλους εiς βάρος φίλων

νόμους πού ζητουσαν

μου καί παρά τάς ζωηράς άντιρρήσεις συνεργατών

μην υπηρεσιακάς Κυβερνήσεις όταν δ βασιλεύς συ

ol άντίπαλοί μου

καί εlσηγού

μου. Μετά τό θάνατον δέ του Σουλιώτη ήρνήθην έν

νεβούλευε νά κάνω έγώ τάς έκλογάς. ΝΕκανα έργον

όψει έκλογών νά συμπληρώσω τήν θέσιν του, γιά νά

μου, μετά τάς έκλογάς του

άφήσω τήν πρωτοβουλίαν στήν Κυβέρνησιν πού θά

έθνικής άντιπολιτεύσεως.

προήρχετο άπό τάς έκλογάς. Τό έκανε έν τούτοις ή
υπηρεσιακή Κυβέρνησις.

1958,

τήν δημιουργίαν

Θά έκπλαγής, άλλά καί θά γελάσης aν σου πώ
πόσοι άπό τούς άντιπάλους μου καί φίλους σου μοί).

Τάς σημαντικοτέρας διπλωματικάς θέσεις τάς

προσέφεραν τήν συνεργCfσίαν τους... Είσαι ίσως δ

ένεπιστεύθην εlς άνθρώπους τής άντιπάλου παρατά

μόνος πού μου τήν άρνήθη. Καί τέΛ:ος, άπεχώρησα

2.

ξεως. Εlχα τόν Αιάτη στήν ΟίJάσιγκτων, τόν Μελfi

τής έξουσίας καί έν συνεχεία τής πολιτικής γιά νά

στό Λονδίνο ν, τόν Παλαμfi στό ΝΑ ΤΟ, τόν Μπίτσιο

μήν κάνω συμβιβασμούς μέ τήν συνείδησίν μου.

στόν ΟΗΕ, τόν 'Υψηλάντη στήν Βόννη κ. ο. κ.

3.

Τόν οiκονομικό τομέα τόν έκάλυψα κατά τόν

ίδιο τρόπο. Εlχα στήν Τράπεζα τής 'Ελλάδος τόν

Ζολώτα, · τόν Πει!τμαζόγλου, καί τόν Παπανδρέου,
στόν ΟΒΑ τόν Άλ. Τσάτσο, στόν Τουρισμό τόν
'Ηλιάσκο, στόν ΟΧΟΑ τόν Αοβέρδο καί στήν ΔΕΗ,
όταν έδημιουργήθη δ γνωστός θόρυβος, άπεμάκρυνα

-

άδίκως, ίσως- τόν Γουναράκη καί τόν Πεζόπου

λο, άνέθεσα δέ στόν Δημητρακόπουλο τήν έξυγίαν-

''Όλα δέ αύτά δέν είναι δπως αί ύβρεις τών άντιπά

λων μου, προϊόντα 'Οργής καί Μίσους, άλλά ίστο
ρικές διαπιστώσεις.
Πιστεύεις εiλικρινώς δτι ή φαυλότης συμβιβάζε

ται μέ παρομοίας πράξεις;
'Εν κατακλείδι, θά μου έπιτρέψης νά έπικαλεσθώ
καί τήνκοινήν λογικήν γιά τήν περίπτωσίν μου.

"Οπως ξέρεις ή φαυλότης δέν ε{ναι συντελεστής
οlκονομικής

προόδου.

'Αντιθέτως,

καταστρέφει,
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άκόμα και υγιείς οiκονομίας.

'Αλλά έάν ύπήρχε

ραμανλή πρός τόν Κ. Τσάτσο:

φαυλότης έπί τών ήμερών μου, πώς θά ήμποροίJσε νά

ύπάρξη ή σημειωθείσα εiς τόν τόπον μας πρόοδος
πού μέ τήν κεκτημένην της ταχύτητα σώζει μέχρι

στιγμής καί τήν Κυβέρνησιν τής δποίας έξαίρεις τό
έργον;

Δέν θά άναφερθώ εlς τό άλλον σημείον τοίJ κειμέ
νου σου πού άφορii τάς έκλογάς τοίJ

1961.

Θέλει μα

κράν συζήτησιν. ΥΑν καμμιά ήμέρα τήν κάνωμε, θά

πεισθής δτι ε{χες άδικο νά υίοθετής άνεπιφύλακτα
τήν κατηγορίαν.

ΑυποίJμαι, άγαπητέ Άλέκο, γιά τήν ένόχλησιν

τήν δποίαν σοίJ παρέχω καί σέ παρακαλώ νά θεωρ'ή
σης τήν παροίJσα έντελώς προσωπική» 184 •

6

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1966

'Ο πρόεδρος τής Κυπριακής Δημοκρατίας, 'Αρ

χιεπίσκοπος Μακάριος, εύθύς μετά τήν άφιξή του
στήν 'Αθήνα, κατά τήν έπιστροφή του άπό ταξίδι

«...

Καί έρχομαι τώρα στόν Μακάριο. τέσσερα

χρόνια άγωνίσθηκq γιά νά δώσω στήν Κύπροc τήν

άνεξαρτησία της, πού θa ώδηγοίJσε μοιραίως εiς τήν
"Ενωσιν, άν ύπήρχε λίγο μυαλό. Θά μποροίJσαν βε
βαίως οί Κύπριοι νά μήν αlσθάνωνται εύγνωμοσύνη
γι

'

αύτό. Δέν εlχαν δμως κανένα λόγο νά μέ ύβρίζουν

καί νά μέ μισοίJν. "Οπως ξέρεις, τήν λδσιν τήν δώ
σαμε άπό συμφώνου μέ τόν Μακάριο. Παρά ταίJτα,
εiς τήν Κύπρον τόν μέν Μακάριο τόν θεωροίJν έθνι
κόν ffρωα, ένώ έμένα μέ χαρακτηρίζουν προδότη.

Καί δι

'

αύτόν τόν ίστορικόν παραλογισμόν, δ Μα

κάριος δέν ήσθάνθη τήν άνάγκη νά άντιδράση. Καί
όχι μόνον αύτό, άλλά άπό τόν καιρό πού έφυγα άπό
τήν 'Ελλάδα ούτε ένα φιλικό μήνυμα μοίJ άπηύθυνε

διά τών διαφόρων συνεργατών του πού έπεσκέπτοντο
τό Παρίσι.

Πρό δύο έβδομάδων, δι

'

εiδικοίJ άπεσταλμένου,

μέ εlδοποίησεν δτι έπιθυμεί νά μέ έπισκεφθή κατά

στή Λατινική 'Αμερική, δηλώνει δτι δέν ε{ χε δρι

τήν έπάνοδόν του άπό τήν Ν. Άμερικήν. Μολονότι

στεί συνάντησή του στό Παρίσι μέ τόν Κ. Καραμαν

δέν μοίJ άρεσε πολύ ή iδέα, γιά νά μήιi τόν προσβά

λή. Προτοϋ δ Κύπριος πρόεδρος κάμει τήν παραπά

λω, έδέχθην μέ τήν δήλωσιν δτι θά μοίJ κάνη χαρά νά

νω δήλωση, ε{ χε παρατηρηθεί άπό άρμόδια πηγή δτι

τόν δώ άλλά δτι θά έπιθυμοίJσα νά μήν λάβη πολιτι

δ Κ. Καραμανλής άπάντησε άρνητικά σέ βολιδο

κόν χαρακτήρα ή συνάντησις. 'Από τάς έφημερίδας

σκοπήσεις πού άπέβλεπαν σέ συνάντησή του μέ τόν

έμαθα δτι δ Μακάριος έφθασε στήν 'Αθήνα διελθών

'Αρχιεπίσκοπο κατά τή διέλευσή του άπό τή γαλ

έκ Παρισίων.

λική πρωτεύουσα. Καί τοϋτο διότι έμμένει στήν άρ

ώφειλεν, διά τήν άλλαγήν τοίJ προγράμματός του,

χή τής μή άναμίξεως στήν πολιτική ζωή καί δέν έπι

άλλά ούτε καί αΙσθάνθηκε τήν άνάγκην, διερχόμενος

θυμεί τή δημιουργία δποιασδήποτε παρεξηγήσεως,

άπό τό Παρίσι, νά έκφράση τήν λύπην του διά τήν

έφόσον μάλιστα συνεχίζεται δ ελληνοτουρκικός διά

άταξίαν. Καί όχι μόνον αύτό, άλλά έκανε καί άνα

λογος γιά τό Κυπριακόιss.

κριβείς δηλώσεις κατά τήν άφιξίν του εiς τάς 'Αθή

ΥΟχι μόνον δέν μέ εiδοποίησεν, ώς

τί, πράγματι, ε{χε συμβεί -γεγονός άλληλένδε

νας. Μπορείς νά μοίJ πής τί τοίJ χρωστοίJσα; Καί ήμ

το μέ τή γενικότερη στάση τοϋ πρόεδρου Μακαρίου

πορείς νά μοίJ πής τί θά έγίνετο, έάν έφερα τ' άνωτέ

-

άποκαλύπτεται σέ έπιστολή τοϋ ϊδιου του Κ. Κα-

ρω εlς τήν δημοσιότητα;))ιs6.

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

'

ΥΠΟ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ
'Ενώ δ Κ. Καραμανλής θά διαπνέεται εξακολουθητικά άπό τήν πεποίθηση δτι δέν ύπάρχουν οί
ουσιαστικές προϋποθέσεις πού θά του έπέτρεπαν νά άνταποκριθεi θετικά στίς έκκλήσεις ένός δλοένα καί
ίσχυρότερου ρεύματος τής κοινής γνώμης γιά τήν έπάνοδό του στήν ένεργό πολιτική, ή έσωτερική

κρίση θά διανύσει στήν 'Ελλάδα τό ϋστατο στάδιο, πρίν άπό τήν πραξικοπηματική κατάλυση του
δημοκρατικοί) πολιτεύματος.

'Ο χρόνος, πράγματι, ένάμισυ ετος, πού εΙ χε διαρρεύσει άπό τήν παραίτηση τής Κυβερνήσεως

Παπανδρέου, δένεΙχε άρκέσει, καθεαυτός, γιά νά άμβλυνθοuν τά πολιτικά πάθη καί νά άποκατασταθοuν
οί προϋποθέσεις τής δμαλής καί άδιατάρακτης λειτουργίας των κοινοβουλευτικών θεσμών. Τό συγκεχυ

μένο πρόσωπο, ή κοινοβουλευτική άστάθεια~ ή διστακτική καί, συχνά, άντιφατική πολιτική τής Κυβερ
νήσεως Στεφανοπούλου, οί εκβιαστικές πιέσεις άπό τήν πλευρά του Κέντρου καί τής 'Αριστεράς

-

δ

«δεύτερος άνένδοτος άγώνας», ή μοιραία παρέλκυση στήν άποφασιστική άντιμετώπιση προβλημάτων,
έσωτερικών καί εξωτερικών, μείζονος σημασίας γιά τό μέλλον του εθνους, εΙχαν δημιουργήσει κλίμα
ρευστότητας καί άβεβαιότητας πού, τουλάχιστο βραχυπρόθεσμα, επιδροuσε άνασταλτικά στήν άνάληψη
κάθε γενναίας καί ριζοσπαστικής πολιτικής πρωτοβουλίας.
'Επικεφαλής τής ΕΡΕ, δ Π . Κανελλόπουλος, σέ άναζήτηση διεξόδου άπό τήν πολιτική κρίση, θά
διακρίνει τήν δδό διαφυγής στήν άποκατάσταση κλίματος ύφέσεως καί κατευνασμοί) των παθών μέ τήν
παράλληλη συμβολή των δύο μεγάλων κομμάτων. 'Η πρωτοβουλία του νά άνατρέψει, άφοu στήριξε έπί
δεκαπέντε μήνες, τήν Κυβέρνηση των «άποστατών», ήταν άπότοκη τής διαπιστώσεως δτι ή παράταση
του βίου της άπέβαινε έπιζήμια γιά τήν παράταξή του χωρίς καί νά άποδίδει εργο γόνιμο γιά τόν τόπο·
εΙχε δμως, ταυτόχρονα, ώς άφετηρία καί τήν προσέγγιση πού επιχείρησε μέ τόν Γ. Παπανδρέου, προκει
μένου νά διασφαλιστοuν οί προϋποθέσεις γιά τήν προσφυγή σέ εκλογές κάτω άπό συνθήκες πού νά
έγγυώνται τή γνήσια εκφραση του λαϊκοu φρονήματος. Σύντομα, έντούτοις, ή ύποτροπή του κλίματος

τής όξύτητας θά διαταράξει τή δύσβατη πορεία πρός τήν άποκατάσταση ijπιου πολιτικοί) κλίματος, ένώ
οί φήμες, εστω άκαθόριστες καί άνεπιβεβαίωτες, γιά έπικείμενη έκτροπή άπό τή συνταγματική νομιμό

τητα σκίαζαν άπειλητικά τόν πολιτικό δρίζοντα. ' Η πρωτοβουλία του Π. Κανελλόπουλου νά συγκροτή
σει άμιγή Κυβέρνηση τής ΕΡΕ, μέ σκοπό νά δδηγήσει τή χώρα σέ άδιάβλητες εκλογές, δέν θά κατευνάσει

τήν επικίνδυνη όξύτητα πού εδινε τόν τόνο στό δημόσιο βίο τής χώρας καί, τελικά, δέν θά σταθεί ίκανή
νά άποτρέψει τήν εκδήλωση του στρατιωτικοί) πραξικοπήματος πού θά ώθοuσε τήν 'Ελλάδα στόν
κρημνό τής δικτατορίας.

20

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1966

νελλόπουλος άναφέρθηκε στούς λόγους πού τόν
ώθησαν νά άναλάβει την πρωτοβουλία αύτή: 'Απου

'Ο άρχηγός τής ΕΡΕ, άφου άνεκοίνωσε στό

σία άπό τό ένεργητικό τής Κυβερνήσεως -πέρα άπό

γραμματέα τής Βουλής καί, στη συνέχεια, σέ δμάδα

την άρχικη συμβολή της στην έπικράτηση συνθη

έπιτελών του κόμματος, τήν άπόφαση νά άρει την

κών aσφάλειας στη χώρα καί την άντιμετώπιση (τό

έμπιστοσύνη του κόμματός του πρός τήν Κυβέρνηση

Δεκέμβριο

Στεφανοπούλου, έπισκέπτεται καί ένημερώνει σχε

γου {κανου νά δικαιολογήσει την παράταση του βίου

τικά τό βασιλέα. Σέ μακρές δηλώσεις του, δ Π. Κα-

της υ{οθέτηση πράξεων καί ένεργειών πού δέν ένέ-

1965) τής νομισματικής άνωμαλίας -

ερ
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κρινε ή ΕΡΕ· άνάγκη νά προαχθεί ή λύση τοϋ πολι

Πράγματι, παράλληλα μέ τή γνωστοποίηση τών

τικοϋ προβλήματος μέ τήν προσφυγή σέ έκλογές

γεγονότων, πληροφορίες καί ψίθυροι ετειναν νά έμ

δημιουργία τών κατάλληλων γιά τό σκοπό αύτό συν

φανίσουν τήν πρωτοβουλία τοϋ άρχηγοϋ τής ΕΡΕ ώς

θηκών μέ τήν εύθύνη Κυβερνήσεως «ή όποία θά έχη

άπόρροια διμεροϋς συνεννοήσεως μέ τόν Γ. Παπαν

τήν άντίδρασιν τοϋ δσον τό δυνατόν μικροτέρου

δρέου: τήν Κυβέρνηση Στεφανοπούλου θά διαδεχό

άριθμοϋ 'Ελλήνων».

ταν μεταβατική Κυβέρνηση άπό έξωκοινοβουλευτι

Σύμφωνα μέ τίς είδικότερες έξηγήσεις τοϋ Π.

κές

προσωπικότητες,

όλιγόμηνης

διάρκειας

καί

Κανελλοπούλου πρός τούς έπιτελείς τοϋ κόμματος, ή

έπιφορτισμένη μέ τήν προετοιμασία καί τή διενέρ

άπόφασή του ήταν συναρτημένη μέ τή διαπίστωση

γεια γενικών έκλογών. Μετά τήν πάροδο λίγων μόλις

δτι δ βίος τής Κυβερνήσεως δέν ήταν δυνατό νά πα

ήμερών, διατυπωνόταν σαφέστερα, άπό τίς στήλες

ραταθεί πέρα άπό τόν 'Ιανουάριο η, τό πολύ, τό Φε

του τύπου, ή άποψη δτι ή Κυβέρνηση άνατράπηκε

βρουάριο, δπότε καί θά αύτοδιαλυόταν η θά παυόταν,

ύστερα άπό μυστική συμφωνία Παπανδρέου

κάτω άπό τήν πίεση τής κοινής γνώμης, άπό τήν ίδια

νελλοπούλου. Τήν 1η Ιανουαρίου

1967, ή

-

Κα

έφημερίδα

τήν ΕΡΕ. 'Αφοϋ έπισήμαινε τό πρώτο έπιχείρημα, δ

«'Ελευθερία» άποκάλυπτε- σύμφωνα μέ τή διατύ

Π. Παπαληγούρας συνόψιζε -σέ έπιστολή πρός τόν

πωσή της

Κ~ Καραμανλή- τίς άπόψεις τοϋ άρχηγου του κόμ

τό κείμενο στενογραφημένων σημειώσεων άπό τή

ματος:

μυστική συζήτηση μεταξύ τοϋ άρχηγου τής ΕΡΕ, του

«Μάς ε{πε άκόμη, είς τούς συγκεντρωθέντας έπιτελείς,
δτι καί λόγοι διάφοροι άλλοι (ήθικής άκόμη τάξεως, διότι

-

«τό Μνημόνιον τής Συνωμοσίας», ητοι

έπικεφαλής τοϋ πολιτικοϋ γραφείου τοϋ βασιλέως,
Δ . Μπίτσιου, καί τής έκδότριας τής «Καθημερινής»,

έπέκειτο ή ύπό τής Κυβερνήσεως άνάληψις βαρείας τινός

'Ε. Β~άχου. Τό άντικείμενο τής συζητησεως άναφε

οικονομικής ύποχρεώσεως

τόν

ρόταν σέ τριμερή συμφωνία μεταξύ Παπανδρέου,

έξηνάγκασαν είς ταχεία ν καί άνευ προσυνεννοήσεως ένέρ

Κανελλοπούλου καί Στέμματος γιά τήν άνατροπή

-

δέν γνωρίζω ποίας

-)

γειαν. Πρό πάντων , δμως, δικαιολογεί τήν άπόφασίν του,

τής Κυβερνήσεως Στεφανοπούλου, τό διορισμό με

έπικαλούμενος τό έπιχείρημα δτι, έάν δέν προφθαίναμε νά

ταβατικής Κυβερνήσεως, τήν έξαγγελία έκλογών με

ρίξωμε τήν Κυβέρνησιν, θά έπέφταμε άπό ψυχολογικής

τά άπό εξι μήνες~ τή συμφιλίωση του Γ. Παπανδρέου

καί πολιτικής άπόψεως μαζί της μέσα σέ λίγες !:βδομάδες,
ή τό πολύ μέσα σέ δύο μήνες. Τό έπιχείρημα ε{ναι βάσι

μον, δέν έπαρκεί δμως γιά τήν έξήγηση τής έπιλογής του
χρόνου τής δημιουργίας τής κρίσεως . Στό κόμμα, ή σύγ
χυσις ε{ναι, τήν ώρα αύτή, άπερίγραπτη. Φήμες άπίθανες
κυκλοφορουν. Κανείς δέν μπορεί ν' άντιληφθή πλήρως τί
καί πώς συνέβη» 187 •
.

Στά ίδια γεγονότα άναφέρεται, σέ έπιστολή του
πρός τόν Κ. Καραμανλή, καί δ Κ. Τσάτσος:
«Θά σου τηλεφώνησε ήδη δ 'Αχιλλεύς τά διατρέξαντα
χθές στή συνέλευση του κόμματος.

•Ο

Παναγιώτης έμφα

νίσθηκε μέ ϋφος ύπεροπτιicόν καί έξήγησε τούς λόγους πού
τόν ώθησαν νά ρίξη τήν Κυβέρνηση Στεφανοπούλου καί
νά δεχθή τήν νέα. Καί σέ αύτό τό σημείο ε{χε tσχυρά έπι
χειρήματα.

'Η

Κυβέρνηση

Στεφανοπούλου θά έπεφτε

δπωσδήποτε μετά τίς έορτές άπό φυλλορρόημα δικών μας
βουλευτών πού δέν άντέχανε στόν τοπικό κομματισμό των

μέ τήν Αύλή καί τόν προκαθορισμό τών πολιτικών

έξελίξεων μετά τίς έκλογές. Οί έπιδιώξεις αύτές
έναρμονίζονταν

-

σύμφωνα μέ τό δημοσίευμα

-

καί

μέ τήν έπιδίωξη νά ματαιωθεί ή έπάνοδος του Κ. Κα
ραμανλή.
'Ο άρχηγός τής ΕΡΕ, δπως καί ή 'Ε. Βλάχου,

άντέδρασε άποφασιστικά καί κατέθεσε στόν είσαγ
γελέα μήνυση έναντίον τών ύπευθύνων τής

«' Ελευ

θερίας» γιά συκοφαντική δυσφήμηση καί πλαστο
γραφία. Στίς άπόρρητες, είδικότερα, έπαφές του

-

άμεσες η εμμεσες- μέ τόν Κ. Καραμανλή, έδωσε τή

διαβεβαίωση δτι ή πρωτοβουλία του δέν συνεχόταν
μέ δποιο&ήποτε συμβιβασμό η συνδιαλλαγή μέ τόν
Γ. Παπανδρέου 189 •
[Τελικά, ή έκδίκαση τής μηνύσεως άρχισε στό
Μικτό Κακουργιοδικείο, στίς

17

'Απριλίου, άλλά,

ύπουργών του Στεφανοπούλου . Παρά νά πέση έτσι, καλλί

προτοϋ δλοκληρωθεί ή άκροαματική διαδικασία, έκ

τερα νά τήν ρίξωμε έμείς. Δώσαμε ικανοποίηση στή μερίδα

δηλώθηκε τό πραξικόπημα τής 21ης 'Απριλίου.

τής κοινής μας γνώμης πού ijθελε αύτήν τήν πτώση άδια
φορώντας γιά τίς συνέπειες.

'Αντίθετα, σέ μεταγενέστερη μαρτυρία του, δ Π.
Κανελλόπουλος άποκαλύπτει δτι, πράγματι, εΙχε

'Από έκεί καί πέρα άρχίζουν ο{ έπίμαχοι χειρισμοί.

ύπάρξει τριμερής συνεννόηση μεταξύ τοϋ ίδίου, του

Πολιτική Κυβέρνησις δέν φαίνεται νά μπορουσε νά σταθή.

Γ. Παπανδρέου καί του βασιλέως, άλλ' όχι μέ τόν

Τό παλάτι προφανώς ijθελε μή πολιτικόν πρόσωπον κοι
νijς έμπιστοσύνης. νΗθελε κάπως νά άνασυνδέση τίς σχέ

σεις του μέ τόν Γ. Παπανδρέου. Καί έρωτaται ποίος λόγος
ύπijρχε νά βοηθήσωμε έμείς αύτή τήν έπανασύνδεση . Μή
πως ύπijρχαν ένδείξεις δτι θά γίνονταν, κατά χειρότερο

τρόπο πού έμφανίστηκε άπό τήν «'Ελευθερία». Συγ
κεκριμένα, στίς

30

Νοεμβρίου, δ Κωνσταντίνος τοϋ

άνεκοίνωσε δτι, άγταποκρινόμενος θετικά σέ σχετι
κή πρωτοβουλία τοϋ άρχηγοϋ τής ΕΚ, ε{χε άποβλέ

τρόπο, καί χωρίς έμaς; νlσως. 'Εδώ μπαίνομε σέ ενα δαί

ψει, προκειμένου νά έξομαλυνθεί ή πολιτική κατά

δαλο παρασκηνιακών συνεννοήσεων, ίσως καί συμφωνι

σταση, σέ μιά τριμερή συμφωνία -μέ τήν αύτονόη

ών»ιss.

τη συμμετοχή, ώς τρίτου μέλους, τοϋ άρχηγοϋ τής
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'Ο Π. Κανελλόπουλος στήριξε μεταβατική Κυβέρνηση ύπό τόν Ι. Παρασκευόπουλο.
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ΥΠΟ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ

ΕΡΕ. Στή διάρκεια δύο μυστικών συναντήσεων τών

ση τοϋ βίου τής Κυβερνήσεως ήταν όχι μόνο άδύνα

άρχηγών των δύο κομμάτων, μόνων στήν πρώτη, μέ

τη, έξαιτίας τόσο των έγγενών ένδοκυβερνητικών

τή συμμετοχή καί τοϋ βασιλέως, καθώς καί τοϋ πολι

δυσχερειών δσο καί των πιέσεων τής κοινής γνώμης,

τικοϋ του συμβούλου, Δ. Μπίτσιου, στή δεύτερη,

άλλά καί πολιτικά &.σύμφορη. Σέ έπιστολή του πρός

συμφωνήθηκε ή

τόν Κ. Καραμανλή, στίς

άπομάκρυνση

τής Κυβερνήσεως

20

Σεπτεμβρίου, δ Π. Κα

Στεφανόπουλου καί ή συγκρότηση νέας, ύπηρεσια

νελλόπουλος ε{χε περιγράψει τή θέση τής Κυβερνή

κοϋ χαρακτήρα, ή όποία, άφοϋ έξασφάλιζε τήν ψήφο

σεως των <<άποστατών)) καί τή στάση τής ΕΡΕ άπέ

έμπιστοσύνης τής Βουλής καί έπανέφερε, μέ τήν εγ

ναντί της 192 • Μέ τίς βασικές διαπιστώσεις καί αi.τιά

κριση τοϋ σώματος, τό σύστημα τής άπλής άναλογι

σεις τοϋ άρχηγοϋ τής ΕΡΕ σέ βάρος τής Κυβερνή

κής, θά διενεργοϋσε έκλογές πρίν άπό τό τέλος Μαί

σεως Στεφανοπούλου συμφωνοϋσαν, κατά βάση, καί

ου

Ή συμφωνία διατυπώθηκε σέ «μνημόνιο)),

τά κορυφαία στελέχη τοϋ κόμματος. Οί τυχόν δια

τό όποίο καί ύπέγραψαν δ Γ. Παπανδρέου καί ό Π.

φωνίες τους π;ρός τή γραμμή τοϋ Π. Κανελλοπούλου

Κανελλόπουλος. Στό κείμενο τοϋ «μνημονίου)) άναφέ

θά ήταν δυνατό νά έντοπιστοϋν στή μεθόδευση η καί

1967.

ρονταν οί δροι τής συμφωνίας καί οί δεσμεύσεις τών

στόν καθορισμό τής χρονικής στιγμής γιά τήν &.να

δύο πλευρών, μέ στόχο τήν άποκατάσταση ήπίου

τροπή τής Κυβερνήσεως, σέ συσχετισμό πάντοτε

' κλίματος,

οί δποίες δμως, σύμφωνα μέ τήν έπιθυμία

πρός τήν προετοιμασία τής διάδοχης καταστάσεως

κυρίως τοϋ άρχηγοϋ τής ΕΚ, θά όφειλαν νά παραμεί

πού θά προέκυπτε άπό μία άνάλογη πρωτοβουλία 193 •
'Ενδεικτικές γιά τό βαθύτερο χαρακτήρα τής κυ

νουν μυστικές 190 .]

'Ανεξάρτητα άπό τό θόρυβο γύρω άπό τήν ϋπαρ

βερνητικής κρίσεως ε{ ναι καί οί άποκαλύψεις τοϋ Δ.

ξη η όχι «μνημονίου)), ή πρωτοβουλία γιά τήν &.να

Μπίτσιου πρός τόν Κ. Καραμανλή, ήδη άπό τόν Αu

τροπή τής Κυβερνήσεως Στεφανοπούλου ήταν άμεσα

γουστο τοϋ

συναρτημένη μέ τήν έπιδίωξη τής δημιουργίας κλί
ματος ύφέσεως καί κατευνασμοϋ, ένόψει τής προ
σφυγής σέ γενικές έκλογές, μέ τή συμβολή των δύο

μεγάλων κομμάτων, τής ΕΡΕ καί τής ΕΚ.' Αποκαλυ
πτική ε{ ναι, στό σημείο αuτό, ή άφήγηση των γεγονό
των άπό τς)ν Δ. Μπίτσιο, στή συνάντησή του μέ τόν
Κ. Καραμανλή ; στίς

10

«Κατά Ν οέμβριον του

Μαρτίου

1966 δ κ.

1967:

Παπανδρέου tπεδίωξεν

tπαφήν μέ τό Στέμμα, είς τό δποίον διεμήνυσεν δτι tπιθυ

μεί νά συμβάλη είς τόν τερματισμόν τής ύφισταμένης όξύ
τητος καί τήν δμαλήν tξέλιξιν τής πολιτικής ζωής τής
χώρας. Πρός τουτο tπρότεινεν δπως λησμονηθή έκατέρω

1966:

« 'Αφου μου

περιέγραψεν ώς άθλίαν τήν έν •Ελ

λάδι κατάστασιν, προσέθεσεν ότι ό βασιλεύς εlναι
άπογοητευμένος άπό τήν Κυβέρνησιν Στεφανοπού
λου ή όποία διέψευσε τάς προσδοκίας του καί ότι
άναμένει έντός του φθινοπώρου κυβερνητικήν κρί

σιν. Τήν κρίσιν τήν θεωρεί τοσούτω μάλλον έπικειμέ
νην, καθόσον ό κ. Κανελλόπουλος, κατά τήν τελευ
ταίαν συνάντησίν των, σαφώς του έδήλωσεν ότι θά
άποσύρη προσεχώς τήν έμπιστοσύνην του άπό τήν

Κυβέρνησιν, τήν παράτασιν του βίου τής δποίας θε
ωρεί έπιβλαβή διά τήν χώραν, καί ότι θά ζητήση έν

θεν τό παρελθόν καί άνοίξη δ δρόμος καί ή διαδικασία

συνεχεία άπό τόν βασιλέα έντολήν μετά διαλύσεως.

πρός tκλογάς. Τά άνάκτορα tδέχθησαν μέ δυσπιστίαν τήν

Μου προσέθεσεν δέ ότι ό βασιλεύς, μολονότι άπο

άνωτέρω πρότασιν του Παπανδρέου, δπότε ούτος tπανελ

γοητευμένος άπό τήν Κυβέρνησιν Στεφανοπούλου,

θών tδήλωσεν είς τόν κ. Μπίτσιον δτι ε{ναι είλικρινής είς

έφοβείτο τήν προτεινομένην άπό τόν Κανελλόπου

τάς προθέσεις του, δτι θά tγκαινιάση πολιτικήν μετριοπα

λον λύσιν διότι αστη θά ώδήγει εlς άμέσους έκλογάς,

θείας, δτι θά διαγράψη του κόμματός του οιανδήποτε εμ

έφόσον ήτο βέβαιον έκ τών προτέρων ότι ή Κυβέρ

μεσον ή άμεσον συνεργασίαν μέ τήν ΕΔΑ μετεκλογικώς
καί δτι είς τήν περίπτωσιν πού δέν θά εχη αύτοδύναμον
πλειοψηφίαν θά tπιδιώξη συνεργασίαν μέ τήν ΕΡΕ. Τάς
άνωτέρω μάλιστα διαβεβαιώσεις τάς περιέλαβαν είς ση
μείωμα τό δποίον καί ύπέγραψε.' Ο βασιλεύς καί διότι έπε

θύμε ι τήν άποκατάστασιν σχετικής δμαλότητος καί διότι
άπέτυχον οί άποστάται νά tξουδετερώσουν πολιτικώς τόν
Παπανδρέου, προήλθεν είς τήν άπόφασιν νά δοκιμάση τήν

πολιτικήν του κατευνασμου . Καί άφου εύρεν tπ' αύτου
σύμφωνον καί τόν κ . Κανελλόπουλον, προέβη είς τήν κυ

βερνητικήν μεταβολήν τής 20ής

Δεκεμβρίου» 191 •

'Η άπόφαση δμως τοϋ άρχηγοϋ τής ΕΡΕ νά άρει

νησίς του δέν θά έτύγχανε τής έμπιστοσύνης τής

Βουλής. Τό συμπέρασμά του ήτο ότι ό βασιλεύς,
άπογοητευθείς άπό τήν παρουσαν Κυβέρνησιν, μή
έχων έμπιστοσύνην εlς τόν Κανελλόπουλον καί μή
έπιθυμών ύπό οlανδήποτε μορφήν έκτροπήν έκτου

πολιτεύματος, εύρίσκεται εlς άδιέξοδον κα{ θά έπεθύ
μει νά έχη τάς γνώμας μου έπ, αuτου».
Οί άπόψεις τοϋ Κ. Καραμανλή, δπως ε{χαν δια

τυπωθεί [σκόπιμη ή έπανάληψη αυτολεξεί] στόν
έκπρόσωπο τοϋ βασιλέως, ήταν οί άκόλουθες:

τήν έμπιστοσύνη πρός τήν Κυβέρνηση δέν όφειλό

«Του έδήλωσα ότι θεωρώ κα{ έγώ πολύ κρlσιμον

ταν σέ μόνη τήν υίοθέτηση τής τακτικής τοϋ κατευ

τήν κατάστασιν έν 'Ελλάδι καί ότι τό παρόν άδιέξο

νασμοϋ· άπέρρεε &.κόμη άπό τή

γενικότερη στούς

δον δφεlλεται εlς τά σφάλματα καί τάς παραλείψεις

διαπίστωση δτι ή παράτα-

πού έγιναν κατά τήν κρίσιν του 'Ιουλίου του '65κα{

κόλπους τοϋ κόμματος

-

-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΣΥΜΒΟΥ ΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ

251

μετ' αύτή ν. Σφάλματα τά δ ποία έδημιούργησαν όξύ

χθησαν καl δειλοί καί ήλίθιοι. Καί άγανακτώ περισ

τατον πολιτικόν θέμα καί τά όποία κατέστησαν διά

σότερον, όταν τούς βλέπω, όχι μόνον νά μήν έχουν

τόν λόγον αύτόν τόν κ. Παπανδρέου Περισσότερον

συνείδησιν τών εύθυνών των, άλλά νά φέρω ντα ι κατά

έπικίνδυνον άπ' δ, τι ή το, όταν εύρίσκετο είς τήν

τρόπον άναιδή καί νά ύβρlζουν» 19 5.

έξουσίαν. Καί άφοv του άνέφερα τά συγκεκριμένα
σφάλματα, προσέθεσα: 'Ομαλή δημοκρατική λύσις

εlναι αί έκλογαί. Αί έκλογαί όμως άποκρούονται καί

Σέ άλλη, προγενέστερη, έπιστολή πρός τόν Κ.
Τσάτσο, δ Κ. Καραμανλής ε{χε &.κόμη παρατηρήσει:

άπό τό Στέμμα καί άπό τήν Έθνικήν Παράταξιν, μέ

«Προσπαθώ νά διατυπώσω τάς παρατηρήσεις μου

τό έπιχείρημα ότι, aν δ Παπανδρέου καί ή ΕΔΑ έπιτύ

έπί τής ύφισταμένης έν 'Ελλάδι καταστάσεως.

χουν πλειοψηφίαν κατ' αύτάς, τήν έπομένην τής

εlναι άδύνατον, διότι τίποτε άπό όσα γίνονται εlς τόν

Mov

έκλογής θά άνατρέψουν τά πάντα. 'Εάν δ φόβος αύ

τόπον μας δέν έξηγείται λογικώς. Οί άποστάται έγ

τός εlναι βάσιμος, τότε θά πρέπει ή παρούσα Κυβέρ

κατέλειψαν τόν Παπανδρέου, διότι διεπίστωσαν ότι

νησις, παρατείνουσα τόν βίον της, νά δημιουργήση

εlναι έθνικώς έπικίνδυνος.

τάς προϋποθέσεις άκινδύνων έκλογών. Δηλαδή, νά

τόν καταστήσουν έθνικώς άκίνδυνον. 'Αντί τούτου,

'Αποστολή των ήτο νά

λάβη όλα τά μέτρα έκείνα, τά δ ποία έπί τόσον καιρόν

τόν κατέστησαν περισσότερον έπικίνδυνον. Οί άπο

δέν έλαβε, μολονότι εiς αύτά συνίστατο ή άποστολή

στάται συνέπραξαν εlς τήν κατασυκοφάντησίν μας

της. 'Εάν τούτο άπεδεικνύετο άναπόφευκτον, θά ήμ

καί έστηρίχθησαν εlς τήν ΒΡΕ, χωρίς νά αlσθανθοvν

πορούσε νά έξετασθή ή πρότασις Κανελλοπούλου

τήν άνάγκην νά τακτοποιηθούν ήθικώς άπέναντί της.

ύπό τήν έξής έννοιαν: 1ον. 'Εάν δύναται ή Κυβέρνη

'Η δέ ΒΡΕ τούς έστήριξε χωρίς νά τούς ύποδείξη τό

σίς του νά έξασφαλίση τήν πλειοψηφίαν τής Βουλής

στοιχειώδες αύτό καθήκον τους.

καί 2ον. έάν, έν περιπτώσει καταψηφίσεώς της, άπέ

ύπήρξε μία θεομηνία διά τόν τόπον. Καί θά άνέμενε

'Ο Παπανδρέου

φευγε νά κάνη χρήσιν του δικαιώματος τής διαλύσε

κανείς ότι ή άπομάκρυνσίς του θά ήτο άφετηρlα πε

ως, έπιτρέπουσα εiς τόν βασιλέα περαιτέρω χειρι

ρισυλλογής. Συνέβη τό άvτίθετον. Τήν διάλυσιν πού

'

όσον δ βασιλεύς άποκλείει άμέσους

ήρχισεν δ Παπανδρέου, τήν ώλοκλήρωσαν οί διάδο

έκλογάς. Πρός τούτο θά έπρεπε, κατά τήν γνώμην

χοί του. Διότι έάν όσα έκαμεν έκείνος ήμποροvσαν

σμούς, έφ

(

μου, δ βασιλεύς νά καλέση άπό κοινού τόν Στεφανό

νά διορθωθούν, αύτά πού κάμουν οί άποστάται εlναι

πουλον καί τόv Κανελλόπουλον, καί άφοv κάνουν

άνεπανόρθωτα» 196 •

μίαν ρεαλιστικήν έκτίμησιν τής παρούσης καταστά

σεως, νά προσδιορίσουν, έστω καί τήν τελευταίαν
στιγμήν, τόν σκοπόν τους καί τήν διαδικασίαν μέ
τήν δποίαν θά φθάσουν είς αύτόν.

Tov έτόνισα δέ έν

τέλει ότι, χωρίς νά θεωρώ λυσιτελείς τάς ύποδεικνυ

Σέ σχέση, τέλος, μέ τήν πρωτοβουλία γιά τήν
άνατροπή τής Κυβερνήσεως Στεφανοπούλου, δ Κ.
Καραμανλής διαβίβαζε στό βασιλέα, μέσω του Δ.
Μπίτσιου, τίς άκόλουθες άπόψεις:

ομένας λύσεις, τάς θεωρώ τάς μόνας δυνατάς, δεδομέ

«1.

'Ο πρόεδρος έχει πάντα τήνaποψιν ότι έφθά

νου ότι, aν ύπήρχε λύσις άσφαλής καί άκίνδυνος, δέν

σαμεν εiς τό παρόν άδιέξοδον συνεπεία τής άνικανό

θά δμιλούσαμε περί άδιεξόδοω> 194 •

τητος καί άπροθυμίας τών άποστατών νά άξιοποιή

Στή δυνατότητα, είδικότερα, aνταποκρίσεως τής
Κυβερνήσεως στήν άποστολή της, καθώς καί στίς
εϋλογες άπαιτήσεις τής ΕΡΕ, άναφερόταν δ Κ. Κα

ραμανλής λίγο πρίν άπό τήν πτώση της, σέ ίδιωτική
έπιστολή του:

σουν ύπέρ τής χώρας τήν βασιλικήν πρωτοβουλίαν.
Καί τούτο δέν ή το δύσκολο ν, έάν διέθετον στοιχειώ
δη ρεαλισμόν καί θάρρος.

2.

όσον, άντί νά διαλύση τήν ΕΚ, διέλυσε"τό Κράτος,

«Φοβοvμαι ότι ή παρούσα Κυβέρνησις, μέ τό νά

έπρεπε άσφαλώς νά άπομακρυνθή.

3.

μήν έχει άντιληφθή τήν άποστολήν της, κατέστησεν

όξύτερον τό άδιέξοδον.

'Εφ' όσον ή Κυβέρνησις Στεφανοπούλου δέν

κατενόησε μετά 15μηνον τήν άποστολήν της, έφ'

'Αντί νά διαλύση τήν ΕΚ,

'Εφ

'

όσον, διά τούς άνωτέρω λόγους, δέν κατέ

στη δυνατή ή πολιτική έκμηδένισις τοv Παπανδρέ

διαλύει καί μάλιστα ένσυνειδήτως τόν τόπον. Θά

ου,

έπαναλάβω έκείνο τό <?ποίον σου έγραψα πρό πολ

έστω καί μέ έπιφυλάξεις. Ή πολιτική όμως αύτή θά

ήτο άναπόφευκτος ή πολιτική κατευνασμού,

λών μηνών. "Οτι δηλαδή ή παράτασις του βίου της

ήδύνατο νά θεωρηθή άκίνδυνος διά τόν τόπον, έφ'

θά εlχεν έννοιαν έάν έπρόκειτο, έστω ίι:αί τήν τελευ

όσον θά ύπάρξουν έπυήσεις διά τήν μετεκλογικήν

ταίαν στιγμήν, ν' άνταποκριθή εiς τήν άποστολήν

νομιμοφροσύνην του Παπανδρέου. Καί όταν λέγω

της. Αύτό ήμπορεί νά έκτιμηθή μόνον άπό σάς έπί

έγγυήσεις, έννοώ, πέραν τής ήθικής δεσμεύσεως του

τόπου. Προσωπικώς, φοβούμαι ότι εlνάι άργά. 'Α γα

lδίου, τήν δυνατότητα έξαναγκασμοv, έάν παραβιά

νακτώ, όταν σκέπτομαι ότι έφθάσαμεν στό σημερινό

ση τάς ύποσχέσεις του.

δράμα, διότι έκείνοι οί δποίοι έκλήθησαν νά άξιο
ποιήσουν τήν πρωτοβουλίαν του βασιλέως . άπεδεί-

4. .'Εάν

ή κατάστασις έξελιχθή δμαλώς πρός

έκλογάς καί έλθη παρ

'

έλπίδα πρώτον κόμμα δ Πα-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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πανδρέου, δ βασιλεύς δέν θά πρέπει νά τοv δώση

πτώσεως τής Κυβερνήσεως Στεφανοπούλου, εΙχαν

έντολήν σχηματισμού Κυβερνήσεως, όπως συνέβη

προβληθεί ή καί κυοφορηθεί διάφορες έναλλακτικές

κατά τό

άλλά έντο~ήν διερευνήσεως διά τήν

λύσεις, μέ άντικείμενο τό διάδοχο κυβερνητικό σχή

δημιουργίαν όγιοvς καί βιωσίμου κυβερνητικού σχή

μα. Λίγο προτοu έκδηλωθεί ή κυβερνητική κρίση,

ματος, έπιφυλασσόμενος νά άποφασίση διά τά πε

εΙχε άρχίσει εύρύτερη συζήτηση γύρω άπό τό ένδεχό

ραιτέρω, άναλόγως του άποτελέσματος.

μενο συγκροτήσεως νέου κυβερνητικοί) σχήματος,

.1963,

'Ο κ. πρόεδρος διατυπώνει τάς άνωτέρω άπό

ύπό τόν Σ. Στεφανόπουλο, μέ άντιπροέδρους τούς Π.

ψεις, μολονότι γνωρίζει ότι ή πολιτική δέν γίνεται

Πιπινέλη καί Σ . Μαρκεζίνη, ή καί μέ πρωθυπουργό

διά συμβουλών καί λυπείται είλικρινώς διότι, διά

εναν άπό τούς δύο τελευταίους, προορισμένον νά

τούς γνωστούς ήδη λόγους, δέν δύναται νά βοηθήση

άναλάβει δραστικές πρωτοβουλίες καί νά άσκήσει

έμπράκτως» 191 •

δυναμική πολιτική άπέναντι στόν Γ. Παπανδρέου 199 •

5.

»Αν, μέσα άπό τις συμβουλές καί τίς παραινέσεις
του Κ. Καραμανλή, έπιζητηθεί ή προσφορότερη μέ

θοδος πού είσηγούνταν γιά τήν προσέγγιση των ιφί
σιμων προβλημάτων πού εΙχαν συσσωρευτεί, ή τε

λευταία αύτή θά ήταν δυνατό νά έντοπιστεί σέ μιά
άποστροφή έπιστολής του πρός τόν Π. Πιπινέλη:

'
«'Εκεί πού έφθασαν τά πράγματα, θά συνεβού

'Η τελική λύση, εύνοϊκά άποδεκτή καί άπό τήν ΕΚ,
προκάλεσε ζωηρές έπιφυλάξεις στούς κόλπους τής
ΕΡΕ, μέ κύριο φορέα τής άντιθέσεως τόν Π. Πιπινέ

λη. 'Όπως θιiάποκαλύψει δ ίδιος στόν Κ. Καραμαν
λή, οί ένδοκομματικές αύτές άντιδράσεις έκδηλώθη
καν στή σύσκεψη τής κοινοβουλευτικής δμάδας, άλ
λά καί άποτέλεσαν τό άντικείμενο άνησυχίας γιά τόν
ρυθμιστή του πολιτεύματος:

λευα κaί πάλιν έκείνο τό δποίον εύθύς έξ άρχής συ

«'Η Α. Μ. ε{ χε τήν καλοσύνην νά μου στείλη τόν στρα

νεβούλευσα: οί διαχειριζόμενοι τό πολιτικόν πρό

τηγόν Παπαγεωργόπουλον μέ τήν παράκλησιν νά τόν συμ

βλημα τής χώρας νά συνέλθουν άθορύβως καί άφοv

βουλεύσω περί του πρακτέου.

έκτιμήσουν μέ ρεαλισμό τήν παροvσαν κατάστασιν,

βραχύ σημείωμα έξηγών δτι ή προταθείσα λύσις τής μετα

νά προσδιορίσουν καί τόν σκοπό τους καί τά μέσα μέ

τά δποία θά τόν φθάσουν. Νά έπιλεγή δηλαδή ή όλι
γώτερον έπικίνδυνος άπό τάς δυνατάς λύσεις καί νά
συντονισθούν όλων αί ένέργειαι πρός τήν κατεύθυν
σιν αύτήν.
Καί ή δυσκολωτέρα λύσις γίνεται έφικτή, όταν
τήν καταστήσης σκοπό σου καί τήν παρασκευά
σης»ι9s.

'Υπηγόρευσα εtς αύτόν

βατικής εΙναι κατ' ούσίαν λύσις έκλογών, κα'θιερουσα τήν

δικαίωσιν του νέου άνενδότου, καί δτι ε πρεπε νά δοκιμάση
δλας τάς δυνατάς πολιτικάς λύσεις καί πρό παντός τήν
συγκρότησιν μιdς Κυβερνήσεως εύρυτέρου συνασπισμου,
συντεθειμένην άπό άριστίνδην έκλεyόμενα μέλη διαφό
ρων κομμάτων, άνευ έπισήμου τούτων συμμετοχής. 'Η

Κυβέρνησις αuτη θά ένεφανίζετο εtς τήν Βουλήν καi, έάν
δέν έτύγχανεν έμπιστοσύνης της, θά ε{χε τήν δυνατότητα
νά προσφύγη εiς έκλογάς. Θά είχομεν οuτω τούλάχιστον

τό πλεονέκτημα δτι δ τόπος δέν θά εμενεν είς τήν διάκρι

22

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

σιν άνευθύνων έπί μήνας καί δτι, άν καθίσταντο άναπότρε

1966

πτοι α{ έκλογαί, θά έγίνοντο πρίν ή σύν τφ χρόνφ έπανέλ

'Ορκίζεται μεταβατική Κυβέρνηση μέ πρόεδρο

θτΙ πλησίστιος δ παπανδρεϊσμός . 'Η Α. Μ . εΙ χε τήν καλο

τόν 'Ι. Παρασκευόπουλο. 'Η άπόφαση γιά τήν άνά

σύνη ν νά μου τηλεφωνήση, διά νά μου είπη μέ πολλήν

θεση τής έντολής στό διοικητή τής 'Εθνικής Τράπε

στενοχωρίαν δτι εύρέθη πρό έτοίμης λύσεως υiοθετημένης

ζας καί πρώην ύπηρεσιακό πρωθυπουργό άνακοινώ

θηκε μετά άπό διαδοχικές συναντήσεις του βασιλέως

άπό τά δύο κόμματα καί δτι ήναγκάσθη νά τήν άποδε

χθίj ... »2οο.

μέ τούς πολιτικούς άρχηγούς. 'Ο νέος πρωθυπουρ

'Ο Κ. Καραμανλής δέν εΙ χε τή δυνατότητα νά

γός έντόπισε τήν άποστολή τής Κυβερνήσεως στήν

διατυπώσει τίς άπόψεις του παρά μόνον έκτων ύστέ

άντιμετώπιση των σοβαρών έθνικών προβλημάτων

ρων καί πάντοτε έμπιστευτικά- δπως συνέβη μέ τήν

καί τήν προετοιμασία γιά τήν διενέργεια των έκλο

εύκαιρία νέας συναντήσεώς του μέ τόν Δ. Μπίτσιο,

γών. 'Η Κυβέρνηση έξασφάλισε τήν ψήφο έμπιστο

στίς

σύνης τής Βουλής, στίς

έκπροσώπου του βασιλέως, άντέτεινε:

1967: ψήφι
σαν ύπέρ 215 (ΕΚ καί ΕΡΕ), έναντίον 61 (ΦΙΔΗΚ,
ΕΔΑ καί Προοδευτικοί), έν& άπουσίαζαν 24 βουλευ
13

'Ιανουαρίου

τές.

'Η

άπόφαση του βασιλέως νά άναθέσει στόν 'Ι.

Παρασκευόπουλο τό σχηματισμό τής μεταβατικής
Κυβερνήσεως συνδυαζόταν μέ τήν έπιδίωξη νά έπι
κρατήσει κλίμα κατευνασμοί) καί ~φέσεως, προκειμέ
νου νά προετοιμαστεί τό εδαφος γιά έκλογές μέσα σ'
ενα περίπου έξάμηνο. »Ηδη, ένόψει τής έπικείμενης

10

Μαρτίου

1967.

Σέ σχετικό τότε έρώτημα του

«Όρθώς έπιδιώξατε τήν ϋφεσιν. Άλλά έκάματε
τό σφάλμα, πρώτον, νά μ ή ζητήσετε ούσιαστικάς έγ

γυήσεις άπό μέρους τοv κ. Παπανδρέου καί, δεύτε
ρον, νά έγκαταστήσετε Κυβέρνησιν άνίκανον νά δη
μιουργήση τάς προϋποθέσεις &κινδύνων έκλογών.

Συνεπεία τούτου, τοv ε{πα, τό &διέξοδο ν κατέστη όξύ
τερον... »2οι.

Σέ τελευταία πράγματι άνάλυση, ή στάση του Κ.
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Καραμανλή άπέναντι στή μεταβατική Κυβέρνηση

κή άγωγή παρέστη διά

Παρασκευοπούλου καθοριζόταν κυρίως άπό τήν πε

λασαν ώς μάρτυρες σχεδόν ολοι οί έπιτελείς τοu Κομμου

ποίθησή του στήν άνάγκη γιά τήν ϋπαρξη έξουσίας

νιστικοί) κόμματος, άλλά καί πλείστοι έπιτελείς τής ·Ενώ

ίκανής νά έπιβάλει στόν Γ. Παπανδρέου τήν τήρηση

σεως Κέντρου (Γεώργ. Μυλωνaς, πρώην ύπουργός, Διονύ

τών έγγυήσεων πού θά οφειλε νά δώσει γιά τήν μή
διασάλευση, μετεκλογικά, τών κανόνων του πολιτεύ
ματος. τΗ ταν δμως ίκανή ή Κυβέρνηση Παρασκευο
πούλου νά άνταποκριθεί στήν άποστολή αύτή; Σχε
τικά, δ ίδρυτής τής ΕΡΕ έπέστησε τήν προσοχή του
Π. Κανελλόπουλου, «δσοv καί

av

15

δικηγόρων. Κατ' αύτήν παρή

σιος Μυλωνaς καί Στέργιος Χασαπίδης, βουλευταί ΕΚ).

θΟταν ή δίκη ί\φθανεν είς τό τέρμα της, οί παριστάμε

νοι ώς πολιτικώς ένάγοντες δικηγόροι άντελήφθησαν δτι
τά πάντα κατέρρεον δι· αύτούς.

Oi

κυριώτεροι των μαρτύ

ρών τών, ό είς μετά τόν ενα, άπεδεικνύοντο ψευδομάρτυρες
καί ή εκβασις τής ύποθέσεως ήτο βέβαιο δτι θά άπέληγε

θεωρή (δ τελευ

συντριπτικώς έναντίον των. Τότε έμηχανεύθησαν τήν άπο

ταίος) υπερβολικούς ή 6π6πτους τούς έκδηλωμέvους

χώρησίν των διά νά μετριάσουν τήν έκ τfjς άναμενομένης

φδβους>l- 02 •

άποφάσεως προκληθησομένην δυσμενή έντύπωσιν.
νΟντως ή έτυμηγορία τ&ν

29

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1966

ένόρκων τfjς Θεσσαλονί

Ούτοι άπεφάνθησαν παμψηφεί:

'Εκδίδεται ή άπόφαση τοu Κακουργιοδικείου

τηφόρων τραυμάτων.

καση τής δποίας ε{χε άρχίσει στίς

χε καί

6

'Οκτωβρίου:

έπιβολή στούς Σ. Γκοτζαμάνη καί Έ. Έμμανουηλί

11

καί 8μισυ

άντίστοιχα· στούς ύπόλοιπους ύπεύθυνους γιά

3-15

μήνες. 'Όλοι οί κατη

2. δτι ούδείς ήθικός αύτουργός ύπήρ
3. δτι ούδεμία παράβασις καθήκοντος έκ μέρους τ&ν

Μετά τήν εκδοση τής άποφάσεως τοu Κακουργι
οδικείου Θεσσαλονίκης, δ Π. Κανελλόπουλος εκαμε
τίς άκόλουθες δηλώσεις:

συμμετοχή μέ δποιοδήποτε τρόπο στά έπεισόδια,
ποινές φυλακίσεως άπό

δτι δέν έπρόκειτο πε

'Αξιωματικών τής Χωροφυλακής ί\λαβε χώραν» 204 •

δη, ύπεύθυνους γιά τό θανατηφόρο τραυματισμό του
βουλευτή τής ΕΔΑ, ποινών καθείρξεως

l.

ρί άνθρωποκτονίας έκ προθέσεως άλλά άπλ&ς περί θανα

Θεσσαλονίκης γιά τήν ύπόθεση Λαμπράκη, ή έκδί

, έτών

10

κης ήτο συντριπτική.

«'Επί τρία ί\τη καί έπτά μf\νας διεσύρθη τό όνομα τής
'Ελλάδος. Τό τέλος τοu βουλευτοu Γ ρ. Λαμπράκη ύπήρξε

γορούμενοι γιά παράβαση καθήκοντος άξιωματικοί

βεβαίως τραγικόν. Γνωρίζουν τινές έκ τ&ν όμοϊδεατ&ν του

τής χωροφυλακής άπαλλάχτηκαν μέ δμόφωνη άπό

φονευθέντος δτι κατά τήν νύκτα όλόκληρον τής 22ας πρός

φαση τών ένόρκων.

τήν 23ην Μαίου

1963

ί\πραξα προσωπικώς πaν τό δυνατόν

Στή διάρκεια τής άκροαματικής διαδικασίας, οχι

διά νά άνταποκριθ& είς τό άνθρωπιστικόν καί κυβερνητι

μόνο δέν ύπήρξε θέμα καταλογισμοί) εύθύνης στήν

κόν καθήκον μου, πού προέκυψεν άπό τό θλιβερόν γεγο

τότε Κυβέρνηση τής ΕΡΕ, άλλά καί έπισημάνθηκαν

νός.

είδικότερες πτυχές τής ύποθέσεως, δηλωτικές τής
aμεμπτης στάσεως του Κ. Καραμανλή. Μεταξύ aλ
λων, σύμφωνα μέ τήν κατάθεση του καθηγητή Ν.

Καβαζαράκη, δ τότε πρωθυπουργός τόν παρακινοuσε
νά σώσει, μέ κάθε θυσία, τόν βαριά τραυματισμένο

βουλεύτή καί εσπευσε νά διευκολύνει τήν aφιξη κο

'Αλλά ποτέ δέν έφανταζόμην δτι ή ύπόθεσις θά μετε
βάλλετο είς άφορμήν άφ' ένός μέν πολιτικής έκμεταλλεύ
σεως είς βάρος τής τότε Κυβερνήσεως, τfjς όποίας ό πρόε

δρος άπέστειλε άμέσως είς Θεσσαλονίκην άνωτάτους δι
καστικούς καί ύπουργούς διά νά άποτρέψουν πaν ένδεχό
μενον συγκαλύψεως εύθυν&ν, άφ • έτέρου δέ συστηματικής
δυσφημήσεως τής χώρας είς τό έξωτερικόν καί πέραν τού

ρυφαίων ξένων έΠιστημόνων άπό τή Μόσχα, τή Βου

του, προσπαθείας διαστροφfjς τής συνειδήσεως τής έλλη

δαπέστη, τήν Πράγα καί τό Λονδίνο 203 •

νικfjς νεολαίας.

'Επεχειρήθη κατά τρόπον άπαράδεκτον νά διαπομπευ

Στήν εκβαση τής δίκης άναφέρεται, παραστατι

κά, συνοπτικό σημείωμα συνεργάτη του Κ. Καρα

θή

μανλή, μέ τίτλο «'Υπόθεσις Λαμπράκη»:

δπου έηικρατεί ή συνήθεια του πολιτικοu έγκλήματος, έν&

-

τοuτο

ύπό 'Ελλήνων

-

-

τό δνομα τής 'Ελλάδος, ώς χώρας

καί έάν άκόμη άπεδεικνύετο πρόθεσις φόνου

-

Ιf2 όλοκλήρων έτ&ν, ή ύπόθεσις

θά ήτο ψευδές, διότι, έκτός τfjς μοναδικfjς περιπτώσεως

έδέησεν έπί τέλους νά άχθη είς τό άκροατήριον του Κα

τοu άτυχους Λαμπράκη, ούδεμία άλλη δολοφονία, μετά τήν

κουργιοδικείου Θεσσαλονίκης, μέ κατηγορουμένους τόν

περίπτωσιν προμελετημένου φόνου, του όποίου θuμα επε

Σπυρίδωνα Γκοτζαμάνην καί 'Εμμανουήλ 'Εμμανουηλί

σεν ό άείμνηστος Χρfjστος Λαδaς, έν ένεργεία τότε ύπουρ

δην ώς φυσικούς αύτουργούς, έπί άνθρωποκτονία του

γός τfjς Δικαιοσύνης, έσημειώθη είς τήν χώραν μας. Καί

Γρηγ. Λαμπράκη, τούς Ξενοφώντα Γιοσμaν καί ύπομοί

τώρα ερχεται μάλιστα ή έλληνική δικαιοσύνη καί άπο

ραρχον 'Εμμ. Καπελώνην, ώς ήθικούς αύτουργούς, τούς

κρούει είς τήν περίπτωσιν Λαμπράκη τόν έκ προθέσεως

Κων. Μήτσου, Εύθύμιον Καμουτσήν, Μιχ. Διαμαντόπου

φόνον» 205 •

<<Μέ τήν πάροδον

3

λον, Κων. Δόλκαν, Δημ. Σέτταν καί Τρύφωνα Παπατριαν
ταφύλλου (liπαντας άξιωματικούς τfjς Χωροφυλακής) έπί
παραβάσει καθήκοντος.

'Η δίκη ένώπιον του Κακουργιοδικείου Θεσσαλονίκης

'Ο Γ. Ράλλης, ύπουργός τών ·Εσωτερικών κα
τά τήν έποχή του έπεισοδίου, σέ δηλώσεις του πρός
τούς ξένους δημοσιογράφους, άναφέρθηκε άναλυτι

διήρκεσεν έπί τρίμηνον περίπου καθ' ijν έγένετο πλήρης

κά στήν δλη έξέλιξη τής ύποθέσεως, ώς τήν τελική

καί έξονυχιστική ί\ρευνα τής δ λ ης ύποθέσεως. 'Η πολιτι-

άπόφαση του δικαστηρίου:
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δ άρχηγός τής ΕΚ μaς κατήγ

ένεργοϋντα τήν διοικητικήν έξέτασιν άρεοπαγίτην καί τόν

γειλεν ένώπιόν σας ώς δολοφόνους. Δίκαιον εΙναι, τώρα

προϊστάμενον τής ΕΙσαγγελίας Έφετων, καί τούς παρα

«Τήν 24ην Μα"ίου

1963

πού άπεδείχθη εtς τά δικαστήρια ή άνακρίβεια τής καταγ

καλω νά μή διστάσουν νά έπικοινωνήσουν μετ' έμοϋ, έάν

γελίας του, νά έξιστορήσω τά γεγονότα τής έλεεινής έκεί

τούς γεννηθη ή ύποψία άκόμη δτι κρατικός ύπάλληλος ή

νης είς βάρος τοϋ Κ. Καραμανλή καί ήμων συκοφαντίας.

δργανον τής τάξεως προσπαθεί νά παρακωλύση τό &ργον

έτραυματίζετο

τής Δικαιοσύνης. Κατά τήν 10ήμερον παραμονήν μου είς

βαρύτατα ε{ς τήν Θεσσαλονίκην καί άπέθνησκε μετ' όλί

Θεσσαλονίκην ούδεμίαν τοιαύτην ύπόνοιαν μοϋ έξέφρα

Πρό

3

Ι/2 έτων, τήν 22αν Μα"ίου

1963,

γας ήμέρας δ βουλευτής τής άριστερaς Γρ. Λαμπράκης.

σαν οί δύο άνώτατοι δικαστικοί ή ι'iλλος τις συνάδελφός

Τό έξόχως θλιβερόν τοϋτο γεγονός έξεμεταλλεύθησαν

των. Καί δμως αί έφημερίδες τής τότε άντιπολιτεύσεως

ή ΕΔΑ καί ή ΕΚ πρός ίδιον πολιτικόν δφελος καί έπεχεί

γράφουν καθημερινως περί των έμποδίων πού ήθελημένως

ρησαν- έν πολλοίς δέ καί έπέτυχον- νά δημιουργήσουν

τίθενται πρό των . ποδων τής άνακρίσεως παρά των όργάνων

καί έδω καί ε{ς τό έξωτερικόν τήν έντύπωσιν δτι έπρόκειτο

τής Χωροφυλακής.

(

περί προμελετημένης έγκληματικής ένεργείας τής τότε

Δημοσιογράφος άντιπολιτευομένης έφημερίδας τηλε

Κυβερνήσεως τής ΕΡΕ καί των όργάνων τής Χωροφυλα

γραφεί εtς τήν έφημερίδα του δτι τόν παρακολουθοϋν δρ

κής.

γανα τής Χωροφυλακής έν πολιτική περιβολή καί, δταν

Διά νά δημιουργηθή είς τήν έλληνικήν καί διεθνή κοι

τόν καλω καί τοϋ έπιδεικνύω τάς φωτογραφίας δλων των

νήν γνώμην ή έντύπωσις δτι ή τότε Κυβέρνησις καί είδι

άξιωματικων καί δπλιτων των ύπηρετούντων είς τήν περι

κώτερον δ πρόεδρός της ήσαν οί έμπνευσταί καί ήθικοί

φέρειαν, άδυνατεί νά άναγνωρίση εστω καί &να ύπαίτιον

αύτουργοί τοϋ έγκλήματος, έκδίδεται τήν 24ην Μα"ίου

τής ύπ' αύτοϋ καταγγελθείσης παρακολουθήσεως.

1963

άνακοίνωσις τής ΕΔΑ διά τής δποίας «καταγγέλλεται ε{ς

Έν τούτοις καλλιεργείται έν τφ μεταξύ δ μϋθος δτι

τόν έλληνικόν λαόν καί τήν διεθνή κοινήν γνώμην ή Κυ

δήθεν δ Λαμπράκης τήν προτεραίαν τοϋ τραγικοϋ συμβάν

βέρνησις ώς άδίστακτη μπροστά στό πολιτικό &γκλημα».

τος έπεσκέφθη τήν άστυνομικήν διεύθυνσιν καί κατήγγει

Τήν αύτήν ήμέραν δίδεται είς τήν δημοσιότητα άνακοίνω

λεν δτι εχει πληροφορίας πώς πρόκειται νά δολοφονηθή,

σις τής κοινοβουλευτικής δμάδος τής ΕΚ, διά τής δποίας

γεγονός πού διέψευσε καί κατά τήν άνάκρισιν καί κατά τήν

<<καταγγέλλει ένώπιον τοϋ &θνους καί τής διεθνοϋς γνώ

δίκην δ μάρτυς καί μέλος τής όργανώσεως διά τήν είρή

μης τόν άρχηγόν τής ΕΡΕ κ. Κων. Καραμανλή καί τήν

νην, κ . Ρηγόπουλος, δ δποίος ήτο αύτήκοο!iμάρτυ,ς είς τήν

παράνομον Κυβέρνησίν του ώς ήθικούς αύτουργούς τής

συνομιλίαν είς τήν άστυνομικήν διεύθυνσιν καί καθ' δλην

άνάνδρου δολοφονίας». Καί διά νά εΙναι πλήρης ή συκο

τήν διάρκειάν της.

φάντησις, καλεί μετά τό πέρας τής συσκέψεως τής κοινο

·Ο μϋθος αύτός έvτέχνως καί έντόνως καλλιεργηθείς

βουλευτικής δμάδος, τούς άντιπροσώπους τοϋ ξένου τύπου

έδημιούργησε είς τήν ·Ελλάδα τήν έντύπωσιν τής συμμε

δ κ. Παπανδρέου καί δηλοί:«' Η ΕΚ καταγγέλλει ένώπιον

τοχής τής Χωροφυλακής είς τό &γκλημα, διαδοθείς δέ καί

τής διεθνοϋς κοινής γνώμης τόν άρχηγόν τής ΕΡΕ κ. Κων.

είς τήν άλλοδαπήν, προεκάλεσε τήν γνωστήν έπιστολήν

Καραμανλήν ώς ήθικόν αύτουργόν τής πολιτικής δολοφο

διαμαρτυρίαν των

νίας τοϋ βουλευτοϋ Λαμπράκη».

13

μ Αγγλων βουλευτων.

Τά δσα ψευδή έγράφοντο καί διεδίδοντο έδω, διωχετεύ

Παραλλήλως, κομματικοί φίλοι τής ΕΚ σπεύδουν είς

οντο είς τήν άλλοδαπήν καίεΙ χε σχηματισθεί ε{ς τό έξωτε

Θεσσαλονίκην καί έν συνεργασία μετά των άνθρώπων τής

ρικόν ή έντύπωσις δτι ή 'Ελλάς εΙ ναι ή χώρα, δπου άνθεί ή

ΕΔΑ προσπαθοϋν νά κατασκευάσουν μάρτυρας διά νά

πολιτική δολοφονία.

άποδειχθή ήθική αύτουργία ή καί συμμετοχή είς τήν έγ

Καί νά μή ήρκουν δλα αύτά, δ κ. Γ. Παπανδρέου, δμι

κληματικήν πρaξιν άξιωματικων τής Χωροφυλακής, βου

λων τήν έποχήν έκείνην εtς τήν Βουλήν, μολονότι δ νόμος

λευτων, άκόμη καί ύπουργων. ·Από τούς πράκτορας αύ

άπαγορεύει τήν διατύπωσιν κρίσεως καί χαρακτηρισμων

τούς τής ΕΔΑ καί τής ΕΚ καταβάλλεται εντονος προσπά

έπί των ποινικων ύποθέσεων μέχρις τής έκδόσεως τελεσι

θεια δημιουργίας είς τήν κοινήν γνώμην τής έντυπώσεως

δίκου δικαστικής άποφάσεως, δέν έδίστασε νά έπέμβη

δτι οί μάρτυρες τρομοκρατοϋνται καί άπειλοϋνται.

άπαραδέκτως ε{ς τό εργον τής άνακρίσεως καί άναγορεύων

• Ενω ή

Κυβέρνησις καταβάλλει κάθε προσπάθειαν διά νά βοηθή

έαυτόν εtς δικαστήριον, νά δηλώση: «'Ο στρατηγός Μή

ση τήν άνάκρισιν είς τό &ργον της καί άναθέτει ε{ς τόν

τσου παρέστη είς τήν συγκέντρωσιν διά νά παρακολουθή

άρεοπαγίτην κ. Γεωργίου νά μεταβή έπί τόπου διά τήν

ση τήν έκτέλεσιν τοϋ έγκλήματος πού δ ίδιος ώργάνωσε».

ένέργειαν διοικητικής έξετάσεως, Ισχυρίζεται ή τότε άντι

Μετ' όλίγον χρόνον δ ίδιος δ κ. Παπανδρέου δέχεται ε{ς

πολίτευσις δτι παρεμποδίζεται τό εργον τής άνακρίσεως

τήν οίκίαν του δύο μάρτυρας κατηγορίας, τούς έναγκαλίζε

καί δτι άπεστάλη είς τήν Θεσσαλονίκην δ άνώτατος αύτός

ται, φωτογραφίζεται μετ' αύτων καί μολονότι άμφισβητεί

δικαστικός λειτουργός διά νά

ται τό άληθές τής μαρτυρίας των, τούς άνακηρύσσει ω'jρω

...

πελαγοδρομήση ή άνά

ας τής Δή'μοκρατίας» καί τούς χαρίζει τήν φωτογραφίαν

κρισις.

'Ως ύπουργός τότε των 'Εσωτερικων μεταβαίνω τήν

του μέ tδιόχειρον άφιέρωσιν.

29ην Μα"ίου, κατ' έντολήν τοϋ προέδρου τής Κυβερνήσε

Αί άνακρίσεις διήρκεσαν πέραν τοϋ &τους. Παρά τάς

ως, είς τήν Θεσσαλονίκην, διά νά παρακολουθήσω έπί τό

λυσσαλέας προσπαθείας των πολιτικων μας άντιπάλων, δ

που τάς διοικητικάς ένεργείας καί μεριμνήσω διά τήν πα

άνακριτής καί δ εισαγγελεύς δέχονται ε{ς τάς προτάσεις

ροχήν έκ μέρους των κρατικων ύπηρεσιων πάσης δυνατής

των δτι ούδεμία εύθύνη πολιτικων προσώπων προέκυψε.

βοηθείας ε{ς τούς διενεργοϋντας τήν άνάκρισιν δικαστι

Μετά τινα χρόνον έκδίδεται τό βούλευμα τοϋ Συμβουλίου

κούς. "Αμα τ1j άφίξει μου είς τήν πρωτεύουσαν τής Β.

· Ελ

Πλημμελειοδικων, τό δποίον έπίσης aπορρίπτει ώς άβάσι

λάδος, άναγγέλλω τόν σκοπόν τής άποστολής μου είς τόν

μον τήν καταγγελίαν τής ΕΔΑ περί άναμίξεως πολιτικων

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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Κυβέρνηση Παρασκευοπούλου. Δεξιά, δ πρόεδρος τijς Βουλής, Δ. Παπασπύρου.
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προσώπων είς τό εγκλημα, καί παραπέμπει τούς φυσικούς

βαιώνουν τήν διαπίστωσιν δτι δ ίδρυτής τής ΕΡΕ είναι τό

αύτουργούς ίδιώτας καί ενα ύπομοίραρχον, έπί ήθικίj αύ

σπουδαιότερον πολιτικόν κεφάλαιον τής συγχρόνου 'Ελ

τουργία, ώς καί εξι άξιωματικούς χωροφυλακής διά παρά

λάδος .

βασιν καθήκοντος.

Α{ περιστάσεις ζητοϋν καί πάλιν τόν Καραμανλήν. Τό

Τό πρωτόδικον βούλευμα έπικυροϋται άργότερον καθ'

έσωτερικόν άδιέξοδον δέν θά ύπερνικηθή χωρίς αύτόν. Θά

δλας αύτοϋ τάς διατάξεις άπό τό βούλευμα τοϋ Συμβουλίου

άλλάξη μορφήν, aλλά θά έξακολουθήση νά ύπάρχη . Κατε

τών 'Εφετών. Καί ένώ δλαι αύταί αί άποφάσεις τών δικα

πείγουσαι έθνικαί ανάγκαι δέν θά ίκανοποιηθοϋν. 'Η οί

στών έκδίδονται καθ' δν χρόνον έκυβέρνα ή ΕΚ, έξακο

κονομική ανάπτυξις τής χώρας δέν θά προσλάβη τόν έπι

λουθεί ή είς βάρος μας συκοφάντησις. Παρά τήν γνώμην

βαλλόμενον ρυθμόν. ·Ο λαός δέν θά ζήση καλύτερα, δπως

τοϋ άνακριτοϋ, παρά τήν άπόφασιν τοϋ Συμβουλίου Πλημ

τό άπαιτεί καί δπως τοϋ άξίζει. Καί ή στάθμη τών πολιτι

μελειοδικών, παρά τό βούλευμα των 'Εφετών, έξακολου

κών ήθών μας θά συνεχίση τήν πτώσιν της. 'Η 'Ελλάς,

θοϋν οί πολιτικοί άντίπαλοι τής ΕΡθνά δμιλοϋν περί ποι

άφ' δτου έφυγεν δ Καραμανλής , έπαυσε νά ζή μέσα είς τό

νικών εύθυνών «ύψηλά ίσταμένων προσώπων». 'Ενώ ύπο

πνεϋμα καί είς τά προβλήματα τής έποχής μας . 'Ωπισθο

κριτικώς φωνάζουν δτι είς τό άκροατήριον θά λάμψη ή

δρόμησε πρός τό παρελθόν. Καί aντί νά οίκοδομή τό μέλ

άλήθεια, μετέρχονται παν μέσον διά νά άναβληθή δσον τό

λον της, καταστρέφει καί τό παρόν της.

δυνατόν περισσότερον ή διεξαγωγή τής δίκης καί διαιωνί
ζεται ή συκοφαντία . Καί έπέτυχαν έπί

3 Υ2

ετη τήν άναβο

Η Άνθρωποι καλής θελήσεως, εύρισκόμενοι είς δλας ~άς
πολιτικάς παρατάξεις, σκέπτονται τόν Καραμανλήν, όχι

ώς άρχηγόν φατpίας οϋτε ώς ήγέτην κόμματος, κατά τήν

λήν τής έκδικάσεως τής ύποθέσεως .
'Αλλ' έπί τέλους, ή ύπόθεσις είσήχθη είς τό Κακουρ

καθιερωμένην παλαιοκομματικήν εννοιαν. Τόν σκέπτονται

γιοδικείον καί πρό πέντε ήμεpών έξεδόθη ή aπόφασις των

ώς τόν φορέα ένός εύρυτέρου λαϊκοϋ κινήματος, τό δποίον

ένόρκων πού άπαλλάσσουν παμψηφεί τόν κατηγορού

θά άπαλλάξη τόν έαυτό_ν μας καί τόν τόπον aπό τό δηλητή

10

μενον έπί ήθική αύτουργία ύπομοίραρχον καί τούς παρα

ριον τών παθών, άπό τήν σκουριάν των πεπαλαιωμένων

πεμφθέντας διά παράβασιν καθήκοντος εξι άξιωματικούς

{δεών καί aπό τήν μακαριότητα συνηθειών, ξένων πρός τόν

τής Χωροφυλακής .

αίώνα τών έκπληκτικών έξορμήσεων τοϋ άνθρώπου . Δέν
ένόρκων τής

περιμένουν τόν Καραμανλήν μόνον τά στελέχη καί οί όπα

Θεσσαλονίκης θέτει τέρμα είς τήν ποταπήν συκοφαντίαν

δοί τής ΕΡΕ. Τόν περιμένουν δλοι δσοι έπιθυμοϋν νά παύ

Ή ληφθείσα παμψηφεί άπόφασις τών

διά τάς δηλώσεις του τής 24ης Μα'ίου

\0

1963. («Τό πάθος άπό

ση ή έσωτερική άναστάτωσις, νά τερματισθή ή περιφρό

τό δποίον διακατέχεται δ κ. Παπανδρέου», είχε δηλώσει

νησις πρός τά πάγια καί ζωτικά συμφέροντα τοϋ έθνους

τότε δ άρχηγός τής ΕΡΕ, «τόν δδηγεί όχι μόνον είς πολιτι

καί νά λήξη ή άδιαφορία πρός τόν πόνον καί πρός τόν

κάς άλλά καί είς έθνικάς άπρεπείας. Διά τήν σημερινήν του

μόχθον ένός λαοϋ, τόν δποίον οί ήγέται του, ή τόν έκμε

δήλωσιν θά έντρέπεται είς δλην του τήν ζωήν») .

ταλλεύονται ή τόν έχουν έγκαταλείψει.

'Ως πρός τήν τελευταίαν δμως φράσιν, έπλανήθη δ Κ.

'Η έπέτειος τής ίδρύσεως τής ΕΡΕ εύρίσκει έφέτος πε

Καραμανλής. Έqν ύπήρχε έντροπή είς τούς πολιτικούς

ρισσότερον ώριμον είς τήν κοινήν συνείδησιν, tήν άνάγ

μας άντιπάλους, δέν θά είχον άποπειραθή νά μaς δολοφονή

κην νά έπανέλθη δ Καραμανλής διά νά πραγματοποιήση

σουν πολιτικώς, δπως έπεχείρησαν νά τό πράξουν άκόμη

τό άποφασιστικόν βήμα, πέραν τής ΕΡΕ. Προέκυψαν νέαι

μέ τήν σύμβασιν άλουμινίου , μέ τάς έλληνογαλλικάς πι

άνάγκαι καί νέα προβλήματα. Χρειάζονται δεδοκιμαί:φέ

στώσεις καί μέ. τάς δήθεν δολίας ύπερβάσεις τών μεγάλων

νον' ήγέτην καί νέον πολιτικόν όργανον διά νά έπιλυθοϋν.

ε ργων, πού έγένοντο έπί τής έποχής τών Κυβερνήσεων τής

'Ο Καραμανλής ένσαρκώνει τήν δυνατότητα νά συγκεν

ΕΡΕ»2ο6.

τρώση γύρω του τά ίκανώτερα, έντιμότερα καί έργατικώτε

ρα στοιχεΤα τοϋ τόπου, είς μίαν σταυροφορίαν άναπλάσε
4

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ως, έκ βάθρων, θεσμών, ίδεών καί καταστάσεων. Ή 'Ελ

1967

Μέ τήν εύκαιρία τής

λάς έμεινε χωρίς αύτόν έπί μίαν τριετίαν. Καί έβάδισεν άπό

11 ης έπετείου άπό τήν ϊδρυ

τοϋ κακοϋ είς τό χειρότερον. Τά πάνiά έτέθησαν έν κινδύ

ση τής ΕΡΕ, ή έφη μερίδα «'Ελεύθερος Κόσμος» δη

νω. 'Όσον γρηγορώτερον καλέση τόν Καραμανλήν, τόσον

μοσιεύει κύριο c'iρθρο του Σ. Κωνσταντόπουλου , άφι

άσφαλέστερον θά κατοχυρωθή ή δημοκρατία, θά προστα

ερωμένο στόν Κ . Καραμανλή, μέ τίτλο «Τόν ζητουν» :

τευθή τό έθνος καί θά προκόψη δ λαός μας».

« ' Ο" ' Ελεύθερος Κόσμος" είναι άφιερωμένος σήμε ρον
είς τήν έπέτειον τής ίδρύσεως τής ΕΡΕ

1956).

(4

'Ιανουαρίου

Τό νέον κόμμα έδημιουργήθη άπό τόν Κ. Καραμαν

λήν. ' Απετέλεσεν πολιτικήν έκφρασιν τής έθνικόφρονος

παρατάξεως. ' Εθνικώς σκεπτόμενοι 'Έλληνες εύρίσκονται
είς δλα τά κόμματα. Καί aπόδλα τά κόμματα συνέρρευσαν
έπίλεκτα στελέχη καί άπλοί πολίται ύπό τήν σημαίαν τοϋ

Καραμανλή . ' Η ΕΡΕ έκυβέρνησεν έπί μίαν όκταετίαν. Καί
έδημιούργησε, είς δ λους ' τούς τομείς, ύποδειγματικόν έρ

6

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1967

. ο κύκλος των πολιτικών, μεμονωμένων προσω
πικοτήτων καί κομματικών όμάδων, πού έπιζητουν

τή σύμπηξη ένια ίου σχήματος ύπό τήν ήγεσία του Κ.
Καραμανλή, διευρύνεται μέ τήν προσθήκη του Κ.
Μητσοτάκη . «Έζήτησεν έπισήμως άπό τόν Μανώ
λην Κεφαλογιάννην νά σfiς έπισκεφθή - διαμηνύει

γον. 'Όσα έπηκολούθησαν. μετά τήν άποχώρησίν της άπό

ό 'Αχιλλέας Καραμανλής

τήν έξουσίαν, προσδίδουν ακόμη μεγαλυτέραν άξίαν είς

έσείς πλέον μπορείτε νά σώσετε τόν τόπον».

τήν άπόδοσιν τοϋ Καραμανλή ώς κυβερνήτου καί έπιβε-

-

διότι λέει δτι μόνον

Πράγματι, ό Μ . Κεφαλογιάννης ύπέβαλε στόν Κ.

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

AIJOPPIΨH ΠΡΟΤΆΣΕΩΝ ΕΠΑΝΌΔΟΥ

Καραμανλη τό &κόλουθο σημείωμα, δπου καί περιέ

έπάνοδό του στήν

Έκ:λογικ:όν μέτωπον η κόμμα ύπό τήν ήγεσίαν του

κ:. Καραμανλή τό δποίον θά περιλάβη δλες τίς δυνάμεις
άπό τήν ΕΡΕ μέχρι του κ:. Τσιριμώκου.

2.

Σύμπτωσις έπί ένός προγράμματος τό δποίον θά βα

φορίες, μέ τήν εύκαιρία συναντήσεώς του μέ έκπρο

σώπους τι'Ιiν ελληνοαμερικανικών όργανώσεων καί
σέ &πάντηση έπίμονων παροτρύνσεών τους νά έπι

στρέψει στήν ·Ελλάδα, παρετήρησε:

σίζεται έπί τής άνάγκ:ης άναθεωρήσεως του Συντάγματος

κ:αί έκ:συγχρονισμου του Κράτους. (Θά ύπάρχουν συγκ:ε
κ:ριμέναι προτάσεις εiς δ,τι άφορα τόν ρόλον του ρυθμι
στου του πολιτεύματος κ:αί τής Βουλής κ:αί συγκεκριμένης

διακηρύξεως εiς δ,τι άφορα τήν δημοσίαν διοίκησιν κ:αί
τήν πολιτικ:ήν άναπτύξεως).
Θά τεθουν μέ εiλικ:ρίνεια τά προβλήματα καί θά προταθουν συγκεκριμέναι λύσεις.

3.

.

'Εάν ύπάρξη σύμπτωσις άπόψεων έπί των άνωτέρω

• Ελλάδα.

Σύμφωνα έντούτοις μέ δημοσιογραφικές πληρο

χονται οί σχετικές σκέψεις του Κ. Μητσοτάκη:

«1.
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«Ή κατάστασις πού έπικρατεί είς τήν 'Ελλάδα,
νά περιμένη νά τήν σώση ένας άνθρωπος, δέν εlναι
καλή yιά κανένα λαό.

'Εκείνος πού θά σώση τήν

'Ελλάδα, εlναι δ λαός μέ τήν θέλησίν του. Πρέπει νά
σaς δηλώσω δτι μέ συγκινήσατε μέ τίς έκδηλώσεις
σας. Αυποvμαι πού δέν μπορώ νά σaς lκανοποιήσω

μέ μίαν άπάντησίν μου. Πάντως, σaς ύπόσχομαι δτι
τελικά δέν θά σaς άφήσω άποyοητευμένους>?09 •

έiς τά πλαίσια τής πολιτικής αύτής, θά άντιμετωπισθή καί
τό πρόβλημα των προσεχών έκ:λογών (ήμερομηνία έκλο
γών, έκλογικός νόμος, καί Κυβέρνησις διά τό μέχρι των

9

κ. Καραμανλής εχει άπόλυτον δικαίωμα έπιλογής

των προσώπων (δηλ. δύναται νά άποκλείση όποιον θέλει).

συναντήσει τόν Κ. Καραμανλη, ό Κ. Τσάτσος κάμει

τήν &κόλουθη δήλωση:

·Ο κ . Μητσοτάκης δέχεται νά συζητήση άντιπρότασιν.

Είς τήν περίπτωσιν αύτήν νά δρίση δ κ. Καραμανλής τό
πρόσωπον μετά του δποίου έπιθυμεί νά ελθη εiς έπα
φήν»207.

1967

Κατά τήν έπάνοδό του &πό τό Παρίσι, δπου ε{χε

έκλογών διάστημα) .

.ο

ΜΑΡτΙΟΥ

«'Ο ίδρυτής τής ΕΡΕ εχει σαφή άντίληψιν τής άθλιό

τητος ή όποία έπικpατεί είς τόν τόπον μας. Καί λυπείται
βαθύτατα δτι αί προβλέψεις του έπαλήθευσαν. νΕχει τήν

γνώμην δτι ή παρουσα κρίσις εΙναι σύμπτωμα βαθυτέρας

'Ο Κ. Καραμανλης &πάντησε, ώς έξης:
«'Εκτιμώ τήν θέσιν πού λαμβάνουν άπέναντί μου.

Δέν ήμπορώ δμως νά συζητήσω έφ' δσον έμμένω είς
τήν qpοχήν μου έκ τής πολιτικής>?08 •
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'Ο Κ. Καραμανλης, στήν έπιστροφή του &πό ίδι

νόσου, ή όποία δέν θεραπεύεται μέ συμβιβασμούς καί ήμί

μετρα. 'Η προσωπική μου έντύπωσις εΙ ναι δτι, ύπό τάς
παρούσας τουλάχιστον συνθήκας, δέν θεωρεί δτι ή έπάνο

δός του εiς τήν ένεργόν πολιτικήν θά άπεδεικνύετο χρήσι
μος» .

'Η δήλωση του Κ. Τσάτσου προκάλεσε ποικίλες
&ντιδράσεις στούς κόλπους της κοινης γνώμης. Τά

οργανα του &θηναϊκου τύπου, άνάλογα μέ τήν τοποθέ

ωτικό ταξίδι στά νησιά Μπαχάμες, παρέμεινε γιά μία

τησή τους, εσπευσαν νά διαβλέψουν ώς έπικείμενη

έβδομάδα στή Νέα 'Υόρκη, δπου καί ε{χε σειρά συ-

τήν έπάνοδο του Κ. Καραμανλη, τή σοβαρή διατά

\

ναντήσεων μέ προσωπικότητες του πολιτικοί) καί

ραξη τών σχέσεών του μέ τόν Π. Κανελλόπουλο, τήν

του έπιχειρηματικου κόσμου. Ειδικότερα, συναντή

&ποδοκιμασία της μετριοπαθοuς γραμμης του κόμ

θηκε μέ τόν κυβερνήτη της Πολιτείας της Νέας

ματος καί τήν ύπόδειξη νά υίοθετηθεί περισσότερο

·Υόρκης, Νέλσον Ροκφέλλερ, τόν πτέραρχο Νόρ

«σκληρή» γραμμή, κλπ.2ιο.

σταντ, τέως &ρχηγό τών Συμμαχικών Δυνάμεων του

'Από τήν πλευρά του, δ &ρχηγός της ΕΡΕ εσπευ

ΝΑ ΤΟ στήν Εύρώπη, παρεκάθησε σέ γεuμα, τό

σε νά συγκαλέσει, τό πρωί της lΟης Μαρτίου, τά

όποίο δόθηκε πρός τιμήν του &πό τόν διακεκριμένο

ήγετικά στελέχη του κόμματος, προκειμένου νά έξε

δημοσιογράφο Σάυρους Σουλτσμπέργκερ καί παρα

τάσουν τήν κατάσταση &πό κοινου. Παραστατική

βρέθηκε σέ δεξίωση του γενικοί) προξένου της 'Ελ

είκόνα της σχετικης συζητήσεως καί τών συνακό

λάδος, Γ. Γκάβα, δπου καί συνάντησε διακεκριμένες

λουθων γενικότερων &ντιδράσεων άποδίδει δ Κ . Τσά

προσωπικότητες του πολιτικοί), χρηματιστηριακοί)

τσος, σέ έπιστολή πού &πηύθυνε αύθημερόν στόν Κ.

καί δημοσιογραφικοί) κόσμου. Μέ τήν εύκαιρία αύτή

Καραμανλη:

εγινε &ναφορά στήν &νάγκη συμβολης &πό έκπρο
σώπους τραπεζικών ίδρυμάτων στήν έπιτυχία τών
οίκονομικών προγραμμάτων γιά τήν ταχύ;cερη έκβι
ομηχάνιση της 'Ελλάδος. Στή διάρκεια της παραμο

νης του στή Νέα 'Υόρκη, ό Κ. Καραμανλης &ρνήθη

κε νά δώσει δποιαδήποτε '&πάντηση <Jτίς έκκλήσεις
του έλληνικου στοιχείου καί στά έρωτήματα τών έκ

προσώπων του τύπου μέ &ντικείμενο τήν ένδεχόμενη

«'Η δημοσίευσις, πρόεδρέ μου, τής δηλώσεώς μου εΙ χε

τά έξης άποτελέσματα- πέραν τών δσων θά διαβάσης είς
τάς έφημερίδας. Συνεκάλεσε δ Κανελλόπουλος άμέσως σύ"
σκεψιν σήμερα στίς Ιlμισυ στήν δποίαν μετέσχον Ροδό
πουλος

-

- Πιπινέλης -Θεοτόκης - Ράλλης - Παπαληγούρας
- Παπακωνσταντίνου. ·Ο Κανελλόπουλος,

Κασιμάτης

ψυχρότατος, εiσηγήθη λέγων δτι αί διαρκείς αύταί σ_υζητή
σεις περί έπανόδου του Καραμανλή δημιουργουν άντιπε-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΥΠΟ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ

258

ρισπασμούς είς τήν κοινήν γνώμην άλλά καί δ ίδιος δέν

σου . Τούς εΙπα δτι δέν εχουν παρά νά σέ έρωτήσουν άν

γνωρίζει τί πρόκειται νά συμβή. Πέραν τούτου ή δήλωση

άπέδωσα καλώς

φαίνεται άποδοκιμάζουσα τήν πολιτικήν του καί μέ έκάλε

νά κάνω προσθέτους δηλώσεις έπεξηγούσας τάς πρώτας,

σε νά δώσω έξηγήσεις. ΕΙπα δτι πρόκειται, πρώτον, περί

διότι τάς θεωρώ σαφείς καί διότι, άν τυΧόν περιέχουν άνα

ίδικής μου δηλώσεως

δτι ή δήλωση αύτή περιέχει σκέ

-

ψεις του Καραμαvλή δπως τάς άντελήφθην, καί νομίζω δτι
τάς άντελήφθην καλώς

δτι δ Καραμανλής, κατά τήν

-

γνώμην μου, δέν προτίθεται νά άναμιχθή είς τάς παρούσας
έκλογάς , έφ' δσον διεξάγονται ύπό τάς δεδομένας συνθή
κας

-

δτι δέν περιέχουν α{ δηλώσεις αύταί έπικρίσεις κα

τά Κανελλοπούλου

-

άλλά έπίκρισιν τής' καταστάσεως,

καί άνεφέρθην είς τάς παλαιοτέρας σου περί τής έδώ πολι

τικήζ καταστάσεως κρίσεις, τάς . περιεχομένας είς τούς
προεκλογικούς λόγους του 63 καί είς τήν γνωστήν έπιστο

ij

όχι τάς σκέψεις σου . 'Επίσης ήρνήθην

κριβείας, άνήκει είς άλλ~υς ij νά διαψεύσουν ij νά τίς συμ

πληρώσουν»211.

Στό θέμα αυτό άναφέρεται καί ή άπαντητική έπι
στολή τοϋ Κ. Καραμανλfί:

«Μ' έξέπληξαναί άvτιδράσεις πού προεκάλεσε ή
έπίκαιρος καί άνώδυνος δήλωσίς σου. 'Αντί νά χα
ρουν, διότι μέ τό νά διευκρινήσω τή θέση μου, τούς
διευκόλυνα, ήνφχλήθησαν, όπως μοv γράφεις.

λήν σου. 'Ιδού τώρα άντιδράσεις: 'Ο Πιπινέλης μου έπετέ

Εlναι καί αύτό χαρακτηριστικό τής συγχύσεως

θη διότι ή δήλωσις εΙ ναι άσαφής είς τήν φράσιν «δέν θερα

πού έπικρατεί καί τήν δποίαν φοβούμαι περισσότε

πεύεται μέ ήμίμετρα καί συμβιβασμούς» καί ύπεγράμμισε

ρον άπό κάθε τι aλλω?•2.

δτι κατά τήν πιθανωτέραν έκδοχήν, πρόκειται περί έκδη

λώσεως διαφωνίας σου μέ τήν ύπό το\j κόμματος άκολου~ θουμένην πολιτικήν, δτι δηλαδή ή δήλωση στρέφεται κατά
Κανελλοπούλου. 'Ο Ροδόπουλος μέ έπετίμησε διότι δέν

'Η δήλωση τοϋ Κ. Τσάτσου εΙδε τή δημοσιότη
τα, ένώ έντεινόταν ή κίνηση γιά τήν έπάνοδο τοϋ Κ.
Καραμανλfί στήν ένεργό πολιτική. Στίς έκκλήσεις

ύπέβαλα ύπό τήν κρίσιν του Κανελλοπούλου τήν δήλωσιν

τών κομματικών στελεχών καί φίλων ετειναν ήδη νά

καί έσημείωσε δτι αύτός πάντοτε άποφεύγει νά κάνη δη

προστεθοϋν καί ήγετικοί παράγοντες άντίθετης -πο

λώσεις! (τί νά του πής). 'Ο Ράλλης έχαρακτήρισε τήν δή

λιτικfίς προελεύσεως. Μέ τήν πάροδο τοϋ χρόνου,

λωσιν ώς άτυχεστάτην καί βλαπτικήν του άγώνος. Δέν έξή

οχι μόνο στό στενότερο πλαίσιο τών στελεχών . τοϋ

γη σε πολύ τήν σκέψιν του, άλλά φαίνεται δτι τήν θεωρεί

κόμματος, άλλά καί στόν ευρύτερο χώρο τής δημό

στρεφομένην κατά τής έφαρμοζομένης σήμερον ύπό του

σιας ζωfίς, πολλοί άντιμετώπιζαν μέ άνησυχία τήν

κόμματος πολιτικής. Ό Θεοτόκης συνεφώνησε είς αύτά,

καί εΙπε έπιπλέον δτι επρεπε νά περιέχη περίπου τά έξής:
Δέν ερχομαι μέν, άλλά ζητώ άπό τόν έλληνικόν λαόν νά
ψηφίσ'!] ΕΡΕ . Ό Παπαληγούρας δέν μέ έπετίμησε· ώμίλη 
σε περί ύπάρξεως άντιφάσεων καί μdλλον άπέφυγε · νά
έκτεθή . 'Ο Κασιμάτης εΙπε δτι ή δήλωση αύτή, δια τήν

πιθανή έκλογική νίκη τοϋ κυοφορούμενου λαϊκοϋ
μετώπου καί υίοθετοϋσαν τήν liποψη δτι μόνη ή κά

θοδος τοϋ Κ. Καραμανλfί θά ήταν δύνατόν νά μεταβά
λει ριζικά τό πολιτικό κλίμα. ·Ο Σ. Μαρκεζίνης, δ Σ.
Στεφανόπουλος, δ Κ. Μητσοτάκης καί οί στενοί συ-.

κοινήν γνώμην, είς ενα σημείον βαραίνει: δτι έπί του πα

νεργάτες του, έξέφραζαν τήν πρόθεση νά μετάσχουν

ρόντος δέν ερχεται δ Καραμανλής. 'Ο Παπακωνσταντίνου

σέ ένιαίο παραταξιακό σχηματισμό μέ ήγέτη τόν Κ.

εΙπε δτι δέν περιέχει τί!fοτε τό ψεκτόν ή δήλωση. 'Η συζή

Καραμανλfί, μόνο ίκανό νά άνταποκριθεί στίς τρέ

τηση μέ δικές μου άπαντήσεις τράβηξε έπί δίωρον. Δέν

χουσες κρίcrιμες περιστάσεις. Στόν Κ. Καραμανλfί

εΙχε τόνον όξύτητος.

άπέβλεπαν καί liλλοι παράγοντες τfίς δημόσιας ζω

'Αλλά ήτο χαρακτηριστική των

πνευμάτων. Στόν· τύπο α{ άντιδράσεις, καθώς εΙδες, εΙναι
ποικίλαι. UΟλες εδειξαν πόσο βάρος εχει ή ένδεχομένη
πάρουσία σου . 'Όταν μία άπλή δήλωσις ένός άπλου στελέ
χους περί του δτι ερχεσαι

ij

δέν ερχεσαι, εχει τέτοιον άντί

κτυπο. Πήρα καί χθές τό άπόγευμα τούς δημοσιογράφους,
πρώτον, διά νά μή δώσουν τόν τόνο διαφωνίας μεταξύ Κα
ραμανλή

-

Κανελλοπούλου καί, δεύτερον, νά μείνουν πι

ης, ιδιαίτερα ευαίσθητοι στήν έπισήμανση τών πα

ραπάνω κινδύνων 213 .
Τήν έπιθυμία γιά τήν έπάνοδο του Κ. Καραμανλfί
στήν ένεργό πολιτική δέν παρέλειπε νά έκδηλώσει,
σέ έκκλήσεις του, καί δ βασιλεύς Κωνσταντίνος.

"Οπως προαναφέρθηκε, τό Σεπτέμβριο τοϋ

1966, γιά

στοί είς τό περιεχόμενον τής δηλώσεως: οϋτε νά λέν (δπως

πρώτη φορά ε{χε μέσω τοϋ Δ. Μπίτσιου διαμηνύσει

ή Βραδυνή) δ Καραμανλής έπανέρχεται Όϋτε νά γράφουν

στόν ίδρυτή τfίς ΕΡΕ τήν πεποίθησή του 214 στήv άνάγ

δτι δέν πρόκειται νά έπανέλθη ποτέ . οι συντάκται έπιμέ

κη γιά liμεση έπάνοδό του. Ευθύς μετά τήν πτώση

νουν έπί των δρων ύφ' οϋς ώς κυβερνήτης θά δυνηθής νά

τfίς Κυβερνήσεως Στεφανοπούλου, δ Δ. Μπίτσιος

έπιφέρης τάς άλλαγάς τάς δποίας πλειστάκις ύπηνίχθης

ij

έπανέλαβε τή βασιλική εκκληση στή διάρκεια 215 συ

καί έπεσήμανες είς τό παρελθόν . Αύτοί οί δροι εΙναι ύπό

ναντήσεώς του μέ τόν Α. Καραμανλfί. 'Ο ίδιος δ

τάς παρούσας συνθήκας, δπου κατ' άνάγκην γίνονται συμ
βιβασμοί, άπραγματοποίητοι. ' Αλλά κάποτε θά άλλάξουν
τά πράγματα: Καί δή δταν κατανοήσουν κόμματα καί λαός

τήν άνάγκην ώρισμένων μεταρρυθμίσεων. 'Επίσης φρόν
τισα νά μήν θεωρηθή ή δήλωσις ώς έπίθεσις κατά του

Στέμματος, διότι καί αύτό τό κουτσομπολιό εγινε άπό πολ

Κωνσταντίνος, στή διάρκεια συνομιλίας μέ τόν Κ.

Τσάτσο καί τόν Ε. 'Αβέρωφ, liφηνε νά διαφανεί δτι
μόνη άσφαλfί λύση θεωρεί τόν Κ. Καραμανλfί 216 . Σέ
μιά δέ ϋστατη εκκληcrη προέβαινε μέσω τοϋ Δ . Μπί
τσιου, είδικά άπεσταλμένου στό Παρίσι, στίς

ΙΟ

λούς κύκλους . Κατά τήν πρωινή χθεσινή σύσκεψη ήμφε

Μαρτίου. Σύμφωνα μέ τίς σχετικές σημειώσεις τοϋ

σβητήθη καί ή όρθή παρ' έμου άπόδοσις τών σκέψεών

Κ. Καραμανλfί, δ Δ. Μπίτσιος, άφοϋ άναφέρθηκε
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στήν συμβιβαστική προσέγγιση του Γ. Παπανδρέου

Μπίτσιος μού εlπεv ότι δ βασιλεύς δυσπιστεί πρός

μέ τό βασιλέα, τό Νοέμβριο του προηγουμένου

άμφοτέρους, τοσούτω μaλλοv καθ' όσον δ δεύτερος

~τους, δπότε καί εΙχε άποτελέσει τήν άφετηρία γιά

έκαμε προσφάτως διαπραγματεύσεις μέ τόv Παπαν

τήν κυβερνητική μεταβολή τής 20ης Δεκεμβρίου,

δρέου.

συνέχισε ώς έξής:

Κατά τήv συvομιλίαv αύτήv, δ κ. Μπίτσιος μού
άπεκάλυψεv ότι ό βασιλεύς δυσπιστεί καί πρός κ.

«Μετά τιvα χρόvοv όμως διεπίστωσεv δ βασιλεύς

Καvελλόπουλοv, λόγω τού ήπίου χαρακτήρος του,

τήv δολιότητα τού κ. Παπανδρέου, δ δποίος, άφού

καί ότι έπίσης δ κ. Πιπινέλης έχει ψυχραvθή μέ τό

έπέτυχε τήv άπόμακρυvσιv τής Κυβερνήσεως Στεφα

Στέμμα έξ αίτίας τού κάτωθι γεγονότος. Τό Νοέμβρι

vοπούλου καί τήv ύπόσχεσιv τώv έκλογώv, έδημι

οv τού

ούργησεv vέαv όξύτητα, ή όποία άπεκορυφώθη μέ

τής Κυβερνήσεως μέ τήv διαβεβαίωσιv πρός τόv βα

1966 έπεδίωξε vά τού άvατεθή ό σχηματισμός

τάς ύβριστικάς καί έπαvαστατικάς δηλώσεις τού υίού

σιλέα ότι ό Παπανδρέου ήτο διατεθειμένος vά τήv

του. Κατόπι v τούτου δ βασιλεύς έπείσθη ότι δέv δύ

ύποστηρίξη. 'Ο βασιλεύς δέv έvεθάρρυvεv τήv έπι

ναται vά ύπολογίζη εlς τήv νομιμόφρονα συμπερι

δίωξιv τού κ. Πιπιvέλη καί συvεπείrι αύτού έδημι

φοράv τού κ. Παπανδρέου μετεκλογικώς, τοσούτω

ουργήθη δυσαρέσκεια. "Οταv άργότερα ήρωτήθη ό

μaλλοv καθ' όσον καί δ ίδιος δ Παπανδρέου έδέχθη

Παπανδρέου σχετικώς, έδήλωσεv ότι δ κ. Πιπινέλης

εiς μίαν συvομιλίαv του μετά τού κ. Μπίτσιου ότι ό

ή το έκείvος ό όποίος έπεζήτησε μαζί του έπαφήv καί

υlός του έπηρεάζεται άπό τούς ιωμμουvιστάς. 'Υπό

ότι ό ίδιος δέv τήv έvεθάρρυvεv»2 17 •

τάς συvθήκας αύτάς, ό βασιλεύς θεωρεί έmκιvδύvους
τάς έκλογάς καί μέ παρακαλεί vά έλθω εlς τήv 'Ελλά
δα καί vά άvαλάβω πολιτικάς πρωτοβουλίας. Εlς τήv
περίπτωσι v αύτήv εlvαι άποφασισμέvος vά δεχθή τάς
εΙσηγήσεις μου διά μίαν ριζικήv άvτιμετώπισιv τής

καταστάσεως.

Τού έξήγησα, όπως καί παλαιότερα, τούς λόγους
διά τούς όποίους δέv ήμπορώ vά άvταποκριθώ εlς τήv

'Η διαπίστωση του ρεύματος, δλοένα καί διευρυ

νόμενου, ύπέρ της άμεσης έπανόδου του Κ. Καρα
μανλή, rοθησε τόν Π. Κανελλόπουλο νά διαβεβαιώ
σει, στίς

16

Μαρτίου, τόν ίδρυτή τής ΕΡΕ γιά τήν

πρόθεσή του νά άποσυρθεί άπό τήν ήγεσία, άν ό τε

λευταίος ~κρινε σκόπιμο νά έπιστρέψει στήν ένεργό
πολιτική :

πρόσκλησιv τού βασιλέως. Καί τού προσέθεσα, όρ

«~Ελπίζω νά ε{μαι εiς θέσιν νά σέ κατατοπίζω, άπό του

θώς έπιδιώξατε τήv vφεσιv, άλλά έκάματε τό σφάλ

δε καί εiς τό έξfjς, τακτικά. 'Εκτός έάν άπεφάσιζες , άναθε

μα, πρώτον, vά μήv ζητήσετε ούσιαστικάς έγγυήσεις

ωρών τάς μέχρι τουδε σκέψεις σου, νά ελθης καί νά άναλά

άπό μέρους τού κ. Παπανδρέου καί, δεύτερον, vά έγ
καταστήσετε Κυβέρνησιν άvίκαvοv vά δημιουργήση
τάς προϋποθέσεις άΚlvδύvωv έκλογώv.

Συνεπεία τούτου, τού εlπα, τό άδιέξοδοv κατέστη

όξύτεροv. ΗΗδη δέv άπομέvει άλλη λύσις άπό τό vά
διορίσητε μίαν πράγματι δυvαμικήv Κυβέρνησιν, ή

βης τήν ήγεσίαν. Προσωπικώς, θά ήμουν
εΙλικρινέστατα

-

-

σέ βεβαιώ

εύτυχής έάν τό άπεφάσιζες. ~Εκαμα εως

έδώ τό χρέος μου, χωρίς καμμίαν προσωπικήν ίκανοποίη

σιν, άντιθέτως μάλιστα μέ μεγάλους ψυχικόύς καί σωματι
κούς μόχθους καί πάντα, ύφιστάμενος διαρκείς έπιθέσεις
καί άπό φίλους, άγωνιζόμενος (έν πολλοίς άγωνιών) νυ
χθημερόν. 'Εάν ε{ναι άνάγκη, θά συνεχίσω παλαίων, δσο

όποία vά ζητήση άπό τόv Παπανδρέου πλήρεις έγ

τό έπιτρέπει ό Θεός. 'Αλλά θά μου ήρκει καί δ, τι επραξα

γυήσεις, vά λάβη ώρισμέvα άποφασιστικά μέτρα διά

μέχρι τουδε, διά νά είπω εiς τόν έαυτόν μου δτι επραξα τό

τήv άλλαγήv του πολιτικού κλίματος καί vά εlvαι

καθήκον μου. Δέν ήμπορώ νά σου εiπώ έάν πρέπει ή δέν

άποφασισμέvη καί iκαvή vά προστατεύση τήv χώ

πρέπει νά ελθης. ΕΙναι ζήτημα iδικfjς σου διαθέσεως καί

ραν, έάv ό Παπανδρέου παραβιάζων τάς συμφωνίας

{στορικfjς έμπνεύσεως. Πάντως, έάν ήρχεσο νά άναλάβης

έπιχειρήση vά συvεργασθή μετά τάς έκλογάς μέ τήv

ΕΛΑ.
"Ολα αύτά, τού προσέθεσα, δέv εlvαι άπολύτως

δμαλά, άλλά ήδη λόγω τώv διαπραχθέντων σφαλμά

των εύρίσκεσθε έv άvωμαλία καί τό πρόβλημα εlvαι
vά άποφύγετε χειρότερα.

τήν ήγεσίαν, θά ήμουν προσωπικώς εύτυχέστερος άπό δ, τι
εlμαι σήμερα. ΕΙναι μεγάλη (τό κατανοώ), άλλά καί όδυ
νηρή ή άποστολή μου. Εlναι άποστολή συνδεδεμένη μέ
διαρκές άγχος. Ψυχικώς δέν θά καμφθώ. ' Αλλά ήμπορώ,
τάχg, νά προεξοφλήσω δτι δέν θά καμφθώ σωματικώς; ΕΙ
μαι

65 έτών καί δέν επαυσα, ούδ' έπί μίαν ή μέραν άγωνιζό
32 ετη εi.ς τήν πολιτικήν. Καί ο{ μfjνες πού ερ

μενος έπί

Έv συνεχεία, ό κ. Μπίτσιος μέ ήρώτησεv ποίος

χονται θά άπαιτήσουν φοβερούς κόπους. Κρίνε μόνος σου

κατά τήv γvώμηv μου θά ήδύvατο vά άvαλάβη μίαν

τί πρέπει νά κάμης.

τοιαύτη ν άποστολήv. Τού εlπα ότι δέv εlvαι εύκολο ν

uοποιος άπό τούς δυό μας άναλάβη νά τάς άντιμετωπίση,

vά άvαλάβη κανείς καί μάλιστα άπό μακριά τήv εύθύ

πρέπει νά προχωρήση , εi δυνατόν, χωρίς άντιπερισπα

vηv τής ύποδείξεως προσώπου. Προχείρως θά ήμπο

σμούς καί ταλαντεύσεις. 'Αλλά καί τά εκατομμύρια τών

ρούσα vά ύποδείξω τόv συvδυασμόv Μαρκεζίνης
Τσακαλώτος, έφ

'

-

όσον θά μaς έπειθαv ότι εlvαι lκα

vοί vά φέρουν εlς πέρας παρομοίαv άποστολήv. 'Ο κ.

0{

ώρες ε{ναι έξαιρετικά κρίσιμες.

φίλων πού καλουνται εiς τόν δυσκολώτατον άγώνα, πρέπει

νά γνωρίζουν ποιός ε{ναι δ ήγέτης του άγώνος» 218 •
'Από τήν πλευρά του, δ Κ. Καραμανλής παρέμει-
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νε σταθερά προσηλωμένος στήν άπόφαση τής μη

άποχώρησίν μου έκ: τής πολιτικής, κ:αί συμπεριεφέ

ένεργής άναμείξεως, έφόσον ο{ συνθήκες δέν προσφέ

ρετο πρός τόν κ:. Κανελλόπουλο ν ώς πρός τοποτηρη

ρονταν γιά τήν έφαρμογη τοϋ πολιτικοϋ του προ

τήν μου. Τουτο ήτο φυσικ:όν νά ένοχλή τόν κ:. Κα

γράμματος. Πράγματι, σέ κάθε εκκληση γιά τήν έπά

νελλόπουλον διότι έκ:τός του δτι έθιγε τήν προσωπι

νοδό του, άντέτεινε τήν έπίκληση των λόγων πού

κήν του φιλοτιμίαν, έμείωνε κ:αί τό ήγετικ:όν του κ:υ

ε{χε έπανειλημμένα ilδη προβάλει γιά νά αιτιολογή

ρος. Εlς τήν μοιραίαν αύτή ν άνωμαλίαν προσετίθετο

σει τήν άρνησή του2Ι 9 •

κ:αί ή γνωστή φυγόκεντρος δύναμις πού ταλαιπωρεί

Σέ μεταγενέστερο σημείωμα, πού συνέταξε στό

τά κόμματα έν 'Ελλάδι.

Παρίσι, δ Κ. Καραμανλής θά κάμει άναδρομή στά

'Ολίγον χρόνον μετά τήν άνάληψιν τής ήγεσίας

προβλήματα πού συνυφάνθηκαν μέ την έσωτερική

του κόμματος άπό μέρους του κ:. Κανελλοπούλου,

λειτουργία τής ΕΡΕ άπό τούς τελευταίους μήνες τοϋ

1966

rος τό Μάρτιο τοϋ

πολλά άπό τά στελέχη του κόμματος ifρχισαν νά

έπικ:ρίνουν διαφόρους πράξεις του κ:αί νά θέτουν έν

1967:

άμφιβόλω τήν ήγετικ:ήν του ίκ:ανότητα. Οϋτω, διά

« Έν

τq) μεταξύ κ:αί κ:ατά τήν διάρκειαν του θέ

φοροι παράγοντες του κόμματος, δπως οί κ:. κ:. Ράλ

ρους εlχε δημιουργηθή μία κατάστασις συγχύσεως

λης, Παπαληγούρας, Ροδόπουλος, Βλάχου κ:λπ., μου

εlς τάς τάξεις τής ΒΡΕ, ή όποία δδηγουσε είς άντιδρά

έπρότειναν κ:ατά κ:αιρούς δπως συγκ:ατατεθώ εlς τήν

σεις, κ:ατά τό πλείστον άδικ:αιολογήτους, έναντίον

άντικ:ατάστασιν του άpχηγου μέ διοικ:ουσαν έπι

του κ:. Κανελλοπούλου. Φοβούμενος δτι ή το δυνατόν

τροπήν.

νά έκ:δηλωθή κ:ρίσις κ:αί εlς τό κ:όμμα, άπηύθυνα κ:ατά

σεις αύτάς κ:αί έδήλωσα δτι θά άποδοκ:ιμάσω δημο

'Απέκ:ρουσα κατηγορηματικώς τάς προτά

τάςάρχάς Σεπτεμβρίου, συστάσεις πρός πiiσαν κ:ατεύ

σία οίονδήποτε έπιχειρήση τήν διάσπασιν του κόμ

θυνσιν διά τήν διαφύλαξιν τής συνοχής του.

ματος. Τούς συνίστων δέ νά παραμείνουν ήνωμένοι

~Ητο πράγματι δυσάρεστον δτι τό κ:λίμα τής

περί τόν κ:.. Κανελλόπουλον κ:αί νά τόν βοηθήσουν

άποσυνθέσεως δέν άφησε άνεπηρέαστον κ:αί τήν

άντί νά τόν έπικ:ρίνουν. Προσεπάθησα, δηλαδή, κ:αθ'

ΒΡΕ, τήν μόνον πολιτικ:ήν δύναμιν ή όποία μέ τήν

δλον αύτό τό διάστημα, νά διaτηρήσω τήν συνοχήν

λαμπράν ίστορίαν της κ:αί τό σταθερόν της λαϊκ:όν

του κόμματος, πρiiγμα τό δποίον διηυκ:ολύνετο κ:αί

έρεισμα, θά ήδύνατο ίσως νά άνακ:όψη τήν κ:ατολί-

άπό τόν ifπιον χαρακτήρα του κ:. Κανελλοπούλου.

σθησιν πρός τό χάος.

·

Καί διετήρησε μέν τό κ:όμμα τήν συνοχήν του

"Οταν, άποχωρών τής ήγεσίας του κόμματος, ύπέ

άλλά δέν ήδυνήθη νά χαράξη μίαν σταθεράν πολιτι

δειξα ώς διάδοχόν μου τόν Κανελλόπουλον, έγνώρι

κ:ήν γραμμήν, ή όποία νά άνταποκ:ρίνεται τόσον είς

ζα τάς άδυναμίας του, έγνώριζα δμως κ:αί τάς άρετάς

τάς περιστάσεις δσον κ:αί εlς τό αίσθημα τής κ:οινής

άύτου θά

γνώμης. Εlχε ίσως τό έλαφρυντικ:όν δ τι άντιμετώπιζε

διεσφαλίζετο ή συνοχή του κόμματος, ή όποία κ:αί

άδιστάκ:rους άντιπάλους κ:αί δτι ήτο λεπτή κ:αί δυ

προείχε κ:ατά τήν στιγμήν έκ:είνην.

σχερής ή θέσις του έναντι του Στέμματος.

του.

'Αλλά πρό παντός έγνώριζα δ τι δι

'

Μετά τήν άναχώρησίν μου άπέφυγα νά έχω οίαν

Τό κ:όμμα παρέλειψε νά άσκ:ήση μεθοδικά όργq

δήποτε άνάμειξιν είς τά του κόμματος κ:αί διότι ifθε

νωμένην κ:ριτικ:ήν κ:αί νά άποκ:αλύψη τά σφάλματα

λα νά γίνη συνείδησις ή άποχώρησίς μου άπό τήν

κ:αί τάς ήθικ:άς άθλιότητας τών διαδόχων μου. Καί

πολιτικ:ήν, άλλά κ:αί διότι δέν ifθελα νά ένοχλώ τήν

ήσαν τόσα πολλά κ:αί τόσον τερατώδη ώστε, aν διε

ήγεσίαν, τήν έπιτυχίαν τής δποίας εlλικ:ρινώς ηύχό

φωτίζετο έπ' αύτών καταλλήλως δ έλληνικ:ός λαός,

μην. 'Αλλά κ:αί δ κ:. Κανελλόπουλος δέν έδειξε τήν

διά βοής θά άπεδοκ:ίμαζε τήν Κυβέρνησιν του Κέν

διάθεσιν νά έχη μαζί μου έπαφήν, διότι έπίστευε

τρου.

προφανώς δτι τουτο θά έδυσχέραινε τήν κ:αθιέρωσίν

'Υπήρξεν έπίσης σφάλμα ή άπέραντος άνοχή,

του ώς άρχηγου του κόμματος. Καθ' δλον τό διά

τήν δποίαν έπέδειξε έναντι τών άποστατών κ:αί πρό

στημα τής άπουσίας μου, μου άπηύθυνε, κ:αί τουτο

παντός ή άναντίρρητος άποδοχή τών πρωτοβουλιών

ύπό τήν πίεσιν τής κ:οινής γνώμης, δύο

τρείς έπι

του Στέμματος, τό δποίον τήν έθετε συνεχώς πρό τε

Εlναι κ:ατ' άρχήν δυσχερής ή θέσις τών διαδό

κ:αί μετά τήν άποτυχίαν τών άποστατών δπως κλονί

χων, δ ταν εύρίσκ:εται έν ζωij δ ίδρυτής του κόμματος.

σουν σοβαρώς τήν ΕΚ, ή ήγεσία του κόμματος προ

Καί εlναι φυσικ:όν νά δημιουργουνται μεταξύ των

σανατολίσθηκ:ε πρός τήν ίδέαν κ:άποιας συνεννοή

δυσάρεστοι ψυχολογικ:αί κ:αταστάσεtς, τάς δποίας

σεως μέ τόν Παπανδρέου, ύποτιμουσα τίς ψυχολογι

if

στολάς.

τελεσμένων γεγονότων. Τόν τελευταίον δέ κ:αιρόν

συνήθως έπιδεινώνουν οί κ:αλοθεληταί έντευθεν κ:αί

κές άντιδράσεις του κόμματος, λόγω τών άγρίων δι

έκ:είθεν. Εlναι άπειρα τά ίστορικ:ά παραδείγματα αύ

ωγμών πού εlχεν ύποστή άπό τήν ΕΚ. Ή πολιτική

του του φαινομένου. Ή περίπτωσις δμως ή lδικ:ή μας

αύτή δέν θά έστερείτο έπιχειρημάτων, έάν δ Παπαν

καθίστατο δυσχερεστέρα έκ: του γεγονότος δτι τό

δρέου άπέκ:τα συνείδησιν τών σφαλμάτων του κ:αί με

κ:όμμα δέν ifθελε νά παραδεχθή ώς δριστικ:ήν τήν

τέβαλλε εlλικ:ρινώς πολιτικ:ήν. Ούτος δμως άντί νά
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άπολογήται δι

'

όσα έπραξε κατά τό παρελθόν, ένε

φανίζετο, συμπαραστατούμενος καί ύπό του υtου του,

νως δέν έπραγματοποιουντο βαθείαι άλλαγα{ εlς τήν
δημοσ{αν μας ζωήν.

3.

περισσότερον έξαλλος καί ύβριστικός.
Έπf τών κινδύνων πού συνεπήγετο ή πολιτική
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'Επανερχόμενος, θά έπρεπε νά ήγηθώ έθνικου

μετώπου, δηλαδή ένός μωσαϊκου, τό όποίο ν δέν συμ

αύτή, έπέστησα έγκαίρως τήν προσοχήν του κ. Κα

βιβάζεται ούτε μέ τόν χαρακτήρα μου ούτε μέ τάς

νελλόπουλου. Καf άπεδείχθη ότι εlχα δίκαιο, διότι ή

μονίμους έπιδιώξεις μου, αί δποίαι συν{σταντο εiς

πολιτική αύτή προεκάλεσε άπογοήτευσιν τής κοινής

τήν άνανέωσιν καί τήν έξυγίανσιv τής δημοσίας ζω

γνώμης, έριδας μεταξύ τών στελεχών καί τών έφημε

ής τής χώρας, καί,

4.

ρίδων του κόμματος καί πρό παντός τήν δυσπιστίαν

τών ένόπλων δυνάμεων, ή όποία καί έξεδηλώθη έμ

"Οτι, ύπό τάς συνθήκας αύτάς, καί έάν έκέρδι

ζα τάς έκλογάς, όπως μέ διεβεβαίουν, μετά έξάμηνον
θά εύρισκόμουν εiς τήν άνάγκην ή νά φύγω καί πάλιν

πράκτως μετά τινας μήνας.

Εlναι προφανές ότι ό κ. Κανελλόπουλος 1jκολού

άπό τήν πολιτικήν ή νά καταφύγω σέ κάποιο εlδος

θησε τήν πολιτικήν αύτήν διότι έπίστευε εlς τήν

έκτροπής. Καί τούς προσέθεσα δη, έφ' όσον ή δημι

άναγκαιότητα, άλλά καί τήν δυνατότητα τής ύφέσε

ουργηθείσα έv 'Ελλάδι άνώμαλος κατάστασις θά

ως. Άπόδειξις αύτου εlναι ότι όταν έπείσθη ότι ή

ώδηγουσε δπωσδήποτε εlς κάποtαv άνωμαλίαν, δέν

πολιτική αύτή άπετύγχανε καί ότι ή χώρα θά έξετίθε

θά έπιθυμουσα νά εlμαι έγώ έκείνος ό όποίος θά εύ

το είς κινδύνους, μου έγραψε ότι θά ήτα εύτυχής έάν,

ρεθή είς τήν άνάγκην νά τήν κάμη.

έπανερχόμενος είς τήν ·Ελλάδα, τόν άπήλλασσα τών

Πληροφορηθείς δέ δτι ή κοινή γνώμη άνέμενε

εύθυνών του. Καί νομίζω ότι, παρά τά άντιθέτως λεγό

τήν έπιστροφήν μου καί ότι έπρόκειτο νά σχηματι

μενα, εlς τήν πρότασίν του αύτήν ήτα εiλικρινής.

σθή μεγάλη έπιτροπή άπό διακεκριμένας έξωκομμα

Δέν νομίζω δέ ότι τήν πολιτική ν του κ. Κανελλο

τικάς προσωπικότητας, ή δποία έρχομένη εlς τό Πα

πούλου τήν προσδιόριζε ό φόβος ένδεχομένης έπανό

ρίσι θά μου άπηύθυνε σχετικήν έκκλησιν, διοχέτευ

δου μου είς τήν πολιτικήν, όπως έλέγετο. Βέβαιον

σα διά του κ. Τσάτσου εiς τόν τύπον μίαν άποθαρ

δμως εlναι ότι ώρισμένα σiελέχη του κόμματος προ

ρυντικήν δήλωσιν.

σεπάθουν άνοήτως νά δημιουργήσουν έμπόδια εlς

Διά νά έκτιμηθή ή σύγχυσις, ή όποία έπεκράτει

τήν έπάνοδόν μου. Καί λέγω άνοήτως διότι, πέραν

κατά τάς ήμέρας έκείνας εlζ τήν 'Ελλάδα, άρκεί νά

τών διαβεβαιώσεών μου, καί ή έν γένει συμπεριφορά

σημειωθή δη ή δήλωσίς μου έκείνη, ή δπο{α εlχε

μου άπεδεiκνυε δη έθεώρουν όριστικήν τήν άπομά

σκοπόν νά προσανατολίση τήν κοινήν γvώμην καί

κρυσίν μου έκ τής πολιτικής. Καί μεγαλυτέρα άπό

νά διευκολύνη τόν ρόλον τής ήγεσίας τής ΒΡΕ, προ

δειξις ήτα ότι 1jγνόησα εύκαιρίας θριαμβευτικής

εκάλεσεν άνοήτους άντιδράσεις έντός του κόμματος,

έπανόδου μου εlς αύτήν, δπως αι' προσκλήσεις του

αi δποίαι παρ' όλίγον νά δδηγήσουν εiς διάσπασιν

βασιλέως νά άναλάβω τήν έξουσίαν καί ή πρότασις

αύτου καί αl όποίαι βαθύτατα μέ έλύπησαν)Υ. 20 •

τών έθνικών κομμάτων νά ήγηθώ αύτών κατά τάς

16

προκηρυχθείσας έκλογάς.
Κατά τήν αύτή ν έποχήν μέ έπεσκέφθησαν διάφο
ροι παλαιοί μου συνεργάται

-

'Αβέρωφ, Παπαλη

ΜΑΡτΙΟΥ

1967

Τό Διαρκές Στρατοδικείο έκδίδει, μετά άπό άκρο

αματική διαδικασία διάρκειας

100 ημερών,

τήν άπό

γούρας, Ροδόπουλος, Παπακωνσταντίνου, Μακρής,

φαση για τήν ύπόθεση ΑΣΠΙΔΑ. Δέκα πέντε άπό

Τσάτσος κλπ., οι' δποίοι, άφου μέ ένημέρωσαν έπί

τούς εικοσιοκτώ .κατηγορούμενους καταδικάζονται

τής καταστάσεως, μέ παρεκάλεσαν νά άναθεωρήσω

σέ ποινές φυλακίσεως άπό δύο μέχρι δεκαοκτώ έτόΊν.

τήν άπόφασίν μου καί, έπανερχόμενος εiς τήν 'Ελλά

'Η μεγαλύτερη ποινή έπιβλήθηκε στό συνταχμα

δα, νά ήγηθώ τής έθνικής παρατάξεως. ~Ητο δέ τό

τάρχη Παπατέρπο, τόν άντισυνταγματάρχη Δαμβου

σον έντονος ή άνησvχία διά τάς έπικειμένας έκλο

νέλη καί τούς λοχαγούς Μπουλοϋκο, Παπαγεωργό

γάς, ώστε καί

oi άποστάται

καί ό κ. Μαρκεζίνης μου

πουλο καί Τόμπρα, πού κρίθηκαν ενοχοι, ύποκινητές

διεμήνυσαν ότι, έάν έπανέλθω, τίθενται εlς τήν διά

εΙδικότερα τόΊν έπίδικων πράξεων «ένώσεως πρός

θεσίν μου. Τά αύτά μου διεμήνυσε καί ή κ. Βλάχου

στάσιν» καί «έσχάτης προδοσίας». Μετά τήν εκδοση

δι

εlδικου άπεσταλμένου, του κ. Κ. Τριανταφυλλί

τής άποφάσεως, δ Γ. Παπανδρέου παρετήρησε: «Δο

δη. 'Εξήγησα είς όλους τούς λόγους γιά τούς όποί

κιμάζομεν άπειρον θλίψιν διά τήν βαρuτάτην κατα

ους δέν ήδυνάμην νά iκανοποιήσω τό αίτημά τους

δίκην γενναίων πολεμιστών καί άθώων άνθρώπων.

καί οί όποίοι έν γενικαίς γραμμαίς ήσαν οί κάτωθι:

ΕΙναι τά θύματα τής σκευωρίας».

'

1.
λόγοι

Δέν ήρθησαν οί γνωστοί, έξ άλλου κειμένου,

oi

δποίοι μέ 1jνάγκασαν νά άποχωρήσω τής

πολιτικής.

2.

'Η

άντιμετώπιση τής δποθέσεως ΑΣΠΙΔΑ, στή

φάση τόσο τής άνςικριτικής διαδικασίας, δσο καί
τής τελικής έκδικάσεώς της, έμφάνισε άδυναμίες. Οί

"Οτι δέν έπίστευα δη εlναι δυνατόν νά κυβερ

τελευταίες αύτές έπισημάνθηκαν άπό τήν ήγεσία τής

νηθή πλέον δημοκρατικώς ή ·Ελλάς, έάν προηγουμέ-

ΕΡΕ καί έπιβεβαίωσαν τήν άνησυχία, εγκαιρα δια-
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τυπωμένη, τοϋ Κ. Καραμανλή νά <<μήν έκφυλισθfi διά

τητα καί εκαμε άκόμη δυσχερέστερη τή θέση τfίς

τής παρατάσεως» 221 . ·Ο Π. Κανελλόπουλος ύπογράμ

μεταβατικής, Κυβερνήσεως. Τελικά, ή κυβερνητική

μιζε στήν έπιστολή του πρός τόν ίδρυτή τής ΕΡΕ:
«'Η ύπόθεσις ΑΣΠΙΔΑ εΙναι μεγάλη έμπλοκή . νΕπρεπε

-

τό εΙχα εlπfί άπό τόν Σεπτέμβριο τοϋ

1965 -

νά εΙχεν

έπιταχυνθfί ή άνεκδιήγητος άνάκρισις (εlς τήν δποίαν

άνεμίχθησαν καί <όρισμένοι' σκοτεινοί, δήθεν ίδικοί μας
παράγοντες) καί νά εΙ χε λήξει ή δλη ύπόθεσις τό άργότε

μεταβολή καί ή προκήρυξη τών έκλογών θά άφήσει
τό θέμα σέ έκκρεμότητα. Οί φήμες γιά παροχή
άμνηστίας μετά άπό παρέμβαση των άνακτόρων, έν

δεχομένως καί άπό τήν Κυβέρνηση τfίς ΕΡΕ, θά
προκαλέσουν ζωηρές ένδοκομματικές άντιδράσεις
καί, τέλος, δέν θά έπαληθευτοϋν.

ρον πρό ί\τους . νΕγινε μυθιστόρημα μιά ιστορία πού &πρε

πε νά εΙ χε λήξει μέ άποβολήν άπό τό στράτευμα

5-10 λοχα

22

γών ή δύο- τριών άνωτέρων άξιωματικών (καί έν άνάγκη
μέ μίαν ραγδαίαν ποινική ν καταδίωξιν). ·Ως μυθιστόρημα,
δπως κατάντησεν ή ύπόθεσις ΑΣΠΙΔΑ, έμφανίζει άδυνα
μίας ... »222.

'Ανάλογες, rος &να σημείο, άπόψεις ύποστηρί

ζονταν καί άπό τόν διευθυντή της ΚΥΠ, στρατηγό
Παπαγεωργόπουλο:

ΜΑΡτΙΟΥ

1967

Ψηφίζεται καταρχήν άπό τή Βουλή τό νομοσχέ

διο γιά τήν έπαναφορά τfίς άπλfjς άναλογικfjς. ·Η
ψήφιση εγινε μέ τή σύμφωνη γνώμη των βουλευτών
δλων των πτερύγων, έκτός άπό δρισμένους- είκοσι
συνολικά

-

βουλευτές τής ΕΡΕ, πού δέν συμμερί

στηκαν τή θετική στάση τής ήγεσίας τοϋ κόμματος

άπέναντι στό νομοσχέδιο.

«'Η ~ άποκάλυψις τής συντριπτικής άληθείας περί τής

'Η έπαναφορά της άπλfίς άναλογικfίς ε{ χε άπο

έκτροπής τής ΕΚ έκ τής έθνικής της τροχιάς καί τοϋ κα

τελέσει βασική προγραμματική έπιδίωξη τής Κυ

θήκοντος διά τής δικαστικής δδοϋ

-

-

ύπόθεσις ΑΣΠΙΔΑ

&τυχε τοϋ χειροτέρου δυνατοϋ χειρισμοϋ. Συνεδέθη μέ

διαβλητά πρόσωπα καί μέ γεγονότα μή άποδεικνυόμενα ή
έπουσιώδη, είς τοιαύτην εκτασιν ώστε παρεσχέθη ή εύχέ

ρεια εtς τούς ένόχους νά μετατοπίσουν τόν διάλογον έκτός
τής ούσίας τής ένοχης των. Εις τήν πολυλογίαν πού σχε

δό~ έλαβε τήν μορφήν «Κουτσομπολιοϋ», έχάθη έν πολλοίς

βερνήσεως Στεφανοπούλου καί ε{χε
πρώτους μήνες τοϋ

1966 -

άποτρέψει τήν πόλωση καί νά έπιτρέψει στούς άσθε
νέστερους πολιτικούς σχηματισμούς νά χειραφετη
θοϋν άπέναντι στά μεγάλα κόμματα. Τό νομοσχέδιο
έγκρίθηκε, στό σύνολο του, άπό τήν κοινοβουλευτι

καί πάντως έσκεπάσθη ή άλήθεια περί τής ούσίας, μέ συνέ

κή έπιτροπή έπί των 'Εσωτερικών, στίς

πειαν τόν μετριασμόν τής πειστικότητος τών δικαστικών

1966.

·Η διερεύνηση καί ή έκδίκαση τής ύποθέσεως

ΑΣΠΙΔΑ συνδέθηκε καί μέ τό είδικότερο όξύ πολι
τικό πρόβλημα τής ένδεχόμενης διώξεως τοϋ 'Αν
δρέα Παπανδρέου. Πράγματι, στίς

24

Φεβρουαρίου,

μέ δμοφωνίά είσαγγελέα καί άvακριτfi, ζητήθηκε

άπό τή Βουλή ή aρση τής βουλευτικής άσυλίας τοϋ
'Α. Παπανδρέου καί τοϋ Π. Βαρδινογιάννη, σύμφωνα
μέ τό aρθρο

63

τοϋ Συντάγματος, γιά νά άπαγγελθεί

έναντίον τους κατηγορία «έπί συμμετοχij είς συνω

μοσίαν πρός έκτέλεσιν πράξεων έσχάτης προδοσί
ας». 'Η αίτηση aρσεως τής άσυλίας τοϋ 'Ανδρέα
Παπανδρέου άντιμετωπίστηκε μέ σκεπτικισμό καί
άπό τήν ήγεσία τής ΕΡΕ. 'Η πράξη αύτή χαρακτηρι
ζόταν άπό τόν Π. Κανελλόπουλο- στήν έπιστολή

πρός τόν Κ. Καραμανλή

-

«aκαιρος» καί ίκανή νά

προκαλέσει «Κάποιαν άλληλεγγύην μεταξύ τών δύο
μερίδων τής ΕΚ πού άλληλοσπαράζονται». Καί δ

άρχηγός τής ΕΡΕ, άφοϋ έπισήμαινε τήν ελλειψη τών
άναγκαίων άποδεικτικών στοιχείων, παρατηροϋσε:

29

Μαρτίου

Τελικά δμως δέν προτάθηκε γιά ψήφιση στήν

δλομέλεια τής Βουλfίς παρά μόνο στίς

άποφάσεων» 223 .

άπό τούς

-

κριθεί πρόσφορη γιά νά

8

Μαρτίου

τοϋ έπομένου ετους, άφοϋ προηγουμένως εΙχε έπα
ναφερθεί καί ψηφιστεί έκ νέου άπό τήν έπιτροπή,
στό σύνολό του, στίς

24

Φεβρουαρίου. Στίς έπανει

λημμένες άναβολές δένε{ χε συντελέσει τόσο ή διατύ~
πωση συγκεκριμένων έπιφυλάξεων δσο ή παρεμβολή
σημαντικών πολιτικών γεγονότων.
[τελικά, ή πτώση τής Κυβερνήσεως Παρασκευο
πούλου καί ή διάλυση τής Βουλής, στίς

14

'Απριλί

ου, άνέστειλαν τή διαδικασία καί δδήγησαν στήν
δριστική ματαίωση τfίς ψηφίσεως του νέου έκλογι
κοϋ νόμου. Κατά συνέπεια, έφόσον ή Κυβέρνηση
Κανελλοπούλου δέν υίοθέτησε τήν έπαναφορά τοϋ
συστήματος τής άπλfίς άναλογικfjς μέ άναγκαστικό

νόμο, ήταν δεδομένο δτι οί νέες έκλογές θά διεξά
γονταν μέ τό σύστημα της ένισχυμένης άναλογικfίς.]

30

ΜΑΡτΙΟΥ

·Ο

'I.

1967

Παρασκευόπουλος ύποβάλλει τήν παραί

τηση τής Κυβερνήσεως. νΗδη, άπό τά μεσάνυχτα

«Αύτό, βέβαια, δέν σημαίνει διόλου δτι εΙναι άθώος.

της 29ης, ε{χε προαγγείλει άπό τό βήμα τfίς Βουλής

Εύρίσκετο, άναμφισβητήτως, είς συνεννόησιν μέ

τήν έκδήλωση κυβερνητικής κρίσεως, ή όποία ήταν

τούς άξιωματικούς πού συνέταξαν τόν σύνδεσμο

άπότοκη της έμμονης τής ΕΚ στήν ψήφιση είδικfίς

ΑΣΠΙΔΑ. 'Αλλά θετικά στοιχεία δέν ύπάρχουν ... »224 .

προσθήκης στό έκλογικό νομοσχέδιο, περί άναστο

'Οπωσδήποτε, ή αίτηση γιά τήν aρση τής άσυλί

λfjς τής άσκήσεως ποινικής διώξεως βουλευτών η

ας τοϋ 'Α. Παπανδρέου ένέτεινε τήν πολιτική όξύ-

ύποψηφίων βουλευτών στή διάρκεια της προεκλογι-
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κής περιόδου καί ως τήν δριστικοποίηση τών άποτε

έπιζητοuσαν η εκλιναν πρός tήν ίδέα του σχηματι

λεσμάτωΎ τών έκλογών. 'Η Κυβέρνηση, μέ τή σύμ

σμοί) «δυναμικής)) πολιτικής η έξωπολιτικής Κυβερ

φωνη γνώμη καί τής ΕΡΕ, του ΦΙΔΗΚ καί τών Προ

νήσεως, διακατέχονταν άπό τό φόβο δτι ή πριμοδό

οδευτικών, θεώρησε τήν προσθήκη άντισυνταγματι

τηση τής ΕΔΑ θά ήταν δυνατό νά φέρει στήν έξουσία

κή καί άντίθετη μέ τήν διαδικασία ψηφίσεως τών

τήν ΕΚ . "Οσο δέ θά ήταν, στήν περίπτωση αύτή,

προτεινόμενων τροπολογιών. 'Η άποτυχία κάθε προ

εύάλωτη ή τελευταία αύτή στίς πιέσεις τής άριστε

σπάθειας γιά τή γεφύρωση τής άντιγνωμίας δδήγησε

ράς τόσο θά άπέβαινε έπικίνδυνη γιά τήν έπιβίωση

τόν πρωθυπουργό στήν διαπίστωση δτι ή Κυβέρνη 

τών έλεύθερων θεσμών. οι διαπιστώσεις καί ο{ προ

ση βρισκόταν σέ διαφωνία μέ τό ενα άπό τά κόμματα

βλέψεις κορυφαίων στελεχών τής παρατάξεως, άλλά

τής συμπολιτεύσεως καί, l:πομένως, άδυνατοuσε νά

καί τής ΚΥΠ, έπιβεβαίωναν τήν άπόφαση τής Δ.Ε.

διατηρηθεί στήν έξουσία.

τής ΕΔΑ νά προχωρήσει σέ εύρύtερη- άπ' δ, τι τό

Γενικότερα, ή πτώση τής Κυβερνήσεως ήταν συ

1964 -

πριμοδότηση τής ΕΚ καί περιόριζαν τό πο

νυφασμένη καί μέ τή μοιραία άδυναμία της νά ύπερ

σοστό τής έκλογικής δυνάμεως τής ΕΡΕ στό

κεράσει τίς έντεινόμενες πιέσεις, ίδίως άπό τήν

άνώτατο δριο 228 . 'Απέναντι στίς άπαισιόδοξες αύτές

40%, ώς

πλευρά τής ΕΚ. 'Απέναντι, πράγματι, τόσο στίς δη

έκτιμήσεις έκδηλωνόταν καί μία περισσότερο αίσιό

λώσεις του άρχηγοu τής ΕΚ γιά «διατεταγμένη δι

δοξη ένατένιση, ίδίως άπό τόν άρχηγό του κόμματος,

καιοσύνη» δσο καί στά έμπρηστικά συνθήματα πού

Π. Κανελλόπουλο.

κατά περίστασιν έκτοξί;ύονταν, ή Κυβέρνηση δένε{

Τόσο, πράγματι, ή γενικότερη τακτική δσο καί ή

χε άντιτάξει δποιαδήποτε άντίδραση. «Ε{ναι κυριο

είδικότερη τοποθέτηση τής ΕΡΕ στή διάρκεια τής

λεκτικώς άνύπαρκτψ>, παρατηροuσε μέ τήν άφορμή

τελευταίας

αύτή

1966, στό

6 Κ. Τσάτσος πρός τόν Κ.

Καραμανλή καί έπι

κρίσιμης φάσεως, άπό τό

Δεκέμβριο

βαθμό πού καθοριζόταν άπό τόν Π. Κανελ

σήμαινε άκόμη τό γεγονός δτι ή Κυβέρνηση δένε{ χε

λόπουλο, βασιζόταν στήν άποψη δτι τό κόμμα ήταν

λάβει δποιοδήποτε μέτρο γιά τήν άντιμετώπιση του

{κανό νά διεκδικήσει, σέ περίπτωση έκλογικής άνα

πνεύματος παθητικότητας, τό όποίο ε{χε στά τελευ

μετρήσεως, aν όχι τήν άπόλυτη πλειοψηφία, τήν

ταία τρία χρόνια έμφυσηθεί στά κρατικά όργανα 225 .

πρώτη τουλάχιστο θέση . 'Απευθυνόμενος πρός τόν

Κάτω άπό τήν έντεινόμενη άμφιβολία γιά τή δυ

νατότητα τής Κυβερνήσεως νά διατηρηθεί στήν άρ
χή καί νά διεξαγάγει τίς έκλογές, ετεινε δλοένα καί
περισσότερο νά πιθανολογηθεί τό ρ-χήμα μιaς διά

Κ. Καραμανλή, στίς

16

Μαρτίου

1967,

προέβλεπε:

«Ή ΕΡΕ θά ί\λθη πιθανώτατα (ή πιθανότης εΙναι 'μεγά
λη) πρώτον κόμμα. Τό άθροισμα, δμως ΕΚ καί ΕΔΑ θά

εΙναι δπωσδήποτε άνω τοϋ

50%

(ψήφων καί βουλευτών) .

δοχης καταστάσεως. 'Ο ίδιος δ άρχηγός τής ΕΡΕ

Τό τελευταίο εΙ ναι άναπότρεπτον.

ε{χε, άπό τίς πρώτες ήμέρες ηδη τής κυβερνητικής

δέν θά ί\πρεπε νά προχωρήσωμεν είς έκλογάς, έάν δέν είμε

κρίσεως, άφήσει νά διαφανεί τό ένδεχόμενο νά

θα βέβαιοι δτι ή ΕΚ καί ή ΕΔΑ θά πάρη κάτω τοϋ

ύπάρξει δεύτερη κυβερνητική φάση ως τίς έκλογές.

ώδήγει- έάν τήν υiοθετοϋσα- ε{ς άδιέξοδον. Καί άδιέ

Στήν έπιστολή του πρός τόν Κ. Καραμανλή, στίς

ξοδα δέν έπιτρέπονται νά ύπάρχουν είς τήν ζωήν μιας χώ

16

Μαρτίου, ύπογράμμιζε χαρακτηριστικά:
«Δέν ήμπορω νά εtπω δτι εΙναι βεβαία ή μέχρι των

• Η θεωρία Πιπινέλη

δτι

50%, θά

ρας, δηλαδή είς τήν σκέψιν έκείνων πού διαχειρίζονται τάς
τύχας της.

w Άλλωστε

έάν ί\λθη ή ΕΡΕ, δπως έλπίζω θετικά,

πρώτον κόμμα, αύτό άρκεί διά νά άνοίξη τόν δρόμον τής

έκλογrον πορεία άνευ κυβερνητικής μεταβολής . WΕχω ήδη

δμαλότητος καί τής σωτηρίας.

έπανειλημμένως δμιλήσει -καί δή άμέσως μετa τήν 20ήν

σπάται πλέον έν δψει έκλογrον, έάν πέση κάτω άπό τήν

•Η

ΕΚ, πού τώρα δέν δια

περί τοϋ ένδεχομένου «δευτέρας φάσεως».

ΕΡΕ (ί\στω καί κατά εναν βουλευτή), θά ύποστή μεγάλην

Έάν παραστή άνάγκη, θά πραγματοποιηθή ή δευτέρα φά

έσωτερικήν κρίσιν, άποδιδομένης άπό πολλών τής πτώσε

σις . 'Αλλά μέ άντικειμενικόν σκοπόν τήν δπωσδήποτε δι

ως είς τά ί\ξαλλα συνθήματα τοϋ 'Ανδρέα . Καί -τότε- θά

ενέργειαν των έκλογrον έντός τοϋ Μαίου ... »226 .

ί\χωμεν νέαν διάσπασιν. Θεωρώ

Δεκεμβρίου

-

-

έξάλλου -βέβαιον δτι

μετεκλογική κυβερνητική συνεργασία ΕΚ καί ΕΔΑ άπο

'Η άντιμεtώπιση l:νός άνάλογου ένδεχομένου

άπό τόν Π. Κανελλόπουλο συνεχόταν μέ τή σκέψη
νά άναλάβει τήν έντολή γιά τό σχηματισμό νέας Κυ
βερνήσεως άποκλειστικά άπό τήν ΕΡΕ. 'Η προοπτι

κή αύτή άντιμετωπιζόταν, άπό τίς πρώτες ήμέρες τής
μεταβατικής, μέ έναλλασσόμενα αισθήματα έπιδοκι
μασίας η σκεπτικισμοiJ22 7 •

'Η

διάφορη τοποθέτηση τών ήγετικών φορέων

τής παρατάξεως άπέναντι στίς διαγραφόμενες λύσεις

κλείεται. Καί έάν έπεζήτει καί τήν έπεχείρει δ 'Ανδρέας,
θά έπετάχυνε τήν διάσπασιν τής ΕΚ».

Καί δ Π. Καν~λλόπουλος κατέληγε:

« Έάν

ί\λθη πρώτον κόμμα ή ΕΡΕ κατά τάς έκλογάς,

χωρίς άπόλυτον πλειοψηφίαν (τό τελευταίον εΙναι σχεδόν
άδύνατον, είτε μέ τό {σχύον σύστημα, είτε μέ τήν άναλογι
κήν πού δπωσδήποτε θά περάση, άφοϋ έτάχθησαν ύπέρ
αύτής κατηγορηματικώς ΕΚ καί ΕΔΑ καί Προοδευτικοί
καί «άποστάται»), θά εΙμαι ύποχρεωμένος νά έπιχειρήσω

συνεχόταν, κατά βάση, μέ τή διάφορη σέ κάθε περί

σχηματισμόν Κυβερνήσεως μέ προοπτικήν δπως στηριχθή

πτωση έκτίμηση τών πραγματικών δεδομένων. "Οσοι

αϋτη, πρός άπόκτησιν τής έμπιστοσύνης τής Βουλής, καί
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έπί τυχόν έκλεγησομένων «άποστατii>ν)) ή καί έπί τμήματος

μετά μίαν νίκ:ην τοϋ Λαϊκοϋ Μετώπου κ:αί καθ· ή ν ό>ραν τό

τής ΕΚ πού θά άπεσπέiτο, ώς έλπίζω, άπό τόν ·Ανδρέα

πεζοδρόμιον θά ώρύεται, εΙναι δλως άπίθανος. Αuτοί ολοι

Παπανδρέου. Περί Γεωργίου Παπανδρέου, ώς άποφασι

θά κοιτάζουν νά πάρουν κανένα χαρτοφυλάκιο κ:αί νά μήν

στικοϋ παράγοντος, δυσκόλως ήμπορεί νά γίνη λόγος. Δέν

διωχθοϋν άπό τό μαντρί. Θάρρος γιά νά διαπομπευθοϋν εiς

άποκλείεται βέβαια νά ~λθη καί αuτός εiς διάστασιν, μετά

νεοαποστάτας δέν εχουν. Θά ύποκ:ύψουν. 'Αλλά κ:αί δ Πα

τάς έκλογάς, πρός τόν υίόν του. Πάντως, θά ε{μαι ύποχρε

πανδρέου θά ύποκύψη στήν ΕΔΑ κ:αί τούς άριστεροκ:εν

ωμένος νά κάμω τούς έπιβαλλομένους

τρώους. Αί δέ WΕνοπλοι Δυνάμεις κ:αί τά Σώματα 'Ασφα

λειτουργίαν τοϋ πολιτεύματος

-

-

πρός κανονικήν

συμβιβασμούς)).

«Μέχρι τοϋδε, οuδένα -άπολύτως οuδένα- συμβιβα

λείας μετεκ:λοyικ:ii>ς δέν θά κ:ινηθοϋν οuτε πρός στήριξιν

τοϋ βασιλέως οuτε πρός τήρησιν τής τάξεως))23ο.

σμό ~καμα. 0{ λέγοντες τά άντίθετα (καί πιθανώς νά σΌϋ

'Η έκδήλωση τής κυβερνητικής κρίσεως εμέλλε

ε{παν ή νά σοϋ εγραψαν σχετικώς) ψεύδονται. Ή 2Ιη Δε

νά θέσει τό όξύ πρόβλημα του διάδοχου κυβερνητι

κεμβρίου -δηλαδή, ή ήμέρα, καθ' ήν, μετά τήν πρωτο
βουλίαν μου, άνήλθεν δ Γ. Παπανδρέου εiς τά

• Ανάκτο

ρα- ύπήρξεν ήμέρα άποχωρήσεως καί συμβιβασμοϋ τοϋ

Γ. Παπανδρέου -μόνον καί μόνον αuτοϋ- εναντι τοϋ βα:

σιλέως. 'Εκ μέρους μας οuδεμία ύποχώρησις έγένετο εναν
τι οίουδήποτε, ουδείς συμβιβασμός έπραγματοποιήθη καί

κου σχήματος. 'Η ΕΚ καί ή ΕΔΑ έπιζητουσαν τό
σχηματισμό ύπηρεσιακής, έν& τά μικρότερα κόμμα

τα τάσσονταν ύπερ ένός σχήματος εύρύτερης συνερ
γασίας231. ·Από την πλευρά του, δ ιiρχηγός τής ΕΡΕ

διεκδικουσε έπίμονα την έντολη έν&, παράλληλα,

οuδ. ή παραμικρή ύποχώρησις άνελήφθη πρός οίονδήποτε

ιiντιμετωπίζονταν στούς κόλπους τής παρατάξεως

μετεκλογικόν συμβιβασμόν)).

καί άλλες λύσεις, δπως ίδίως ή συγκρότηση «δυνα

Σέ ιiπάντηση, δ Κ. Καραμανλής εσπευδε νά δια
μηνύσει στόν ιiρχηγό τής ΕΡΕ τά ιiκόλουθα:
«Τόν εvχαριστψ διά τήν ένημέρωσιν. Νομίζω ότι,
έφ

• όσον ύπαιτιότητι

τών άποστατών, άπέτυχε ή πο

λιτική έκμηδένισις του Παπανδρέου, ήτο φυσικόν
νά δοκιμασθfj ή πολιτική του κατευνασμου.
Ή πολιτική όμως αvτή, διά νά εlναι έθνικώς
&κίνδυνος, προϋποθέτει τήν ϋπαρξιν έγγυήσεων περί
τfjς μετεκλογικfjς νομιμοφροσύνης του Παπανδρέου.

Καί πέραν αvτών, τήν ϋπαρξιν έξουσίας ίκανfjς έν
περιπτώσει παρασπονδίας νά τάς έπιβάλη.
Νομίζω ότι τό σημείο αvτό θά πρέπει νά τό προσέ
ξη, όσον καί aν θεωρfj ύπερβολικούς ή ϋποπτους
τούς έκδηλουμένους φόβοvς»229.

μικής» Κυβερνήσεως, έξωπολιτικής ή πολιτικής, ύπό
τόν Π. Πιπινέλη ή τόν Σ. Μαρκεζίνη 232 . Πρός την
ιiναζήτηση εύρυτέρου σχήματος εκλιναν καί κορυ
φαία στελέχη του κόμματος- δπως ίδίως οί Κ. Τσά
τσος, Π. Πιπινέλης καί Κ. Παπακωνσταντίνου. Οί

τελευταίοι, ιiφενός ιiπέβλεπαν σέ Κυβέρνηση ίκανη
νά υιοθετήσει δυναμικά μέτρα

εργο δύσκολο γιά

-

μιά έκλογικη Κυβέρνηση τής ΕΡΕ, καί ιiφετέρου ιiμ

φέβαλλαν γιά τη δυνατότητα τής Κυβερνήσεως νά
έπιβάλει τίς θελήσεις της ιiπέναντι στίς συνδυασμέ

νες πιέσεις του Κέντρου καί τής 'Αριστεράς καί νά
ιiποκαταστήσει; σέ διάστημα

45

μόλις ήμερων, τό

κατάλληλο έκλογικό κλίμα: ένδεχόμενη " δέ ijττα θά
εiχε, στη φάση αύτη, καταστροφικές συνέπειες 233 .
οι βαθύτερες σκέψεις του Κ. Καραμανλή ιiπέναν

τι στίς πιθανές αύτές έναλλακτικές λύσεις εiναι δύ

τίς βασικές σκέψεις του Π. Κανελλόπουλου εiχε

σκολο νά διακριβωθουν πλήρως, μέ βάση τό διαθέ

μεταφέρει στόν Κ. Καραμανλή δ Κ. Τσάτσος, μετά

σιμο ύλικό. ·Από την πλευρά του, δ βασιλεύς εiχε

ιiπό συνομιλία του μέ τόν ιiρχηγό τής ΕΡΕ, χωρίς νά

έπιδιώξει, προτου καταλήξει σέ δριστικές ιiποφά

παραλείψει νά τίς συνοδεύσει ιiπό τίς δικές του ιiντί

σεις, άμεση έπικοινωνία μέ τόν Κ. Καραμανλή:

θετες προβλέψεις:
«Μόλις πρό όλίγου [εγραφε στόν Κ . Καραμανλή δ
«Πιστεύομε πώς, δπως βαδίζομε, ή θά εχωμε αuτοδύνα

άδελφός του, 'Αχιλλέας Καραμανλής, τήν 3Ιη Μαρτίου]

μον πλειοψηφίαν ΕΚ ή θά εχουν ΕΚ καί ΕΔΑ μαζί άπόλυ

μέ πήρε στό τηλέφωνο δ κ:. Μπίτσιος, όστις μέ παρεκάλεσε

τον πλειοψηφίαν καί ψήφων καί έδρii>ν. 'Η ΕΔΑ έν τοιαύ

νά σέiς γνωρίσω δτι άπεφασίσθη νά δοθή λύσις τήν δποίαν

τη περιπτώσει θά παραιτηθή κάθε όρου (φαινομενικώς) κ:αί

θά άναλάβη τό κόμμα τής ΕΡΕ, έφ' όσον έσείς έπιμένετε

θά κ:αταστήση εuκ:ολη τή συνεργασία μέ τήν ΕΚ. Θά έπι

ε{ς τό νά μήν θέλετε νά άναμιχθfjτε. Καί έπιθυμοϋν νά τό

τρέψη εiς τόν Γ. Παπανδρέου νά iσχυρισθf\ δτι ή στήριξις

γνωρίζετε καί έπί πλέον νά δώσετε τήν συγκ:ατάθεσίν σας,

τής ΕΚ έπί ψήφων τfjς ΕΔΑ οuδένα έγκ:υμονεί κίνδυνον,

τήν δποίαν μάλιστα περιμένει δ κ . Μπίτσιος νά τοϋ τηλε

διότι ή ΕΔΑ παρητήθη πάσης άξιώσεως κ:αί έμπιστεύεται

φωνήσω άπόψε, άφοϋ διαβάσετε τό γράμμα μου καί μετά σέiς

έν λευκ:φ τήν διακ:υβέρνησιν τής χώρας ε{ς τήν ΕΚ. Συγχρό

πάρω στό τηλέφωνο κατά τίς

νως θά κ:ινηθή τό πεζοδρόμιον, τό δποίον κ:αί θά άξιώση

τούς γνωρίσω τήν άπάντησίν σας . Τούς εΙπα δτι ένδεχομέ

τήν άπομάκ:ρυνσιν τοϋ βασιλέως, έάν δέν δεχθή τήν άνωτέ

νως ε{ναι καλλίτερα νά σέiς γράψω καί νά μοϋ άπαντήσετε

9-10

ό>ρα 'Ελλάδος, διά νά

ρω συνεργασίαν ΕΚ-ΕΔΑ ώς βάσιν πρός στήριξιν Κυβερ

έγγράφως, άλλά έπείγονται διότι αuριο θέλουν νά τελειώ

νήσεως ΕΚ . ~Οταν μιά φορά γίνη Κυβέρνησις ή ΕΚ μέ

νουν, δηλαδή νά δώσουν τήν έντολήν ε{ς τήν ΕΡΕ)) 2 3 4 •

βασιλέα πλέον μειωμένου κύρους, αί έξελίξεις ε{ ναι προδι
αγεγραμμέναι . 'Η άπόσπασις τ& ν δεξιοκεντρώων άπό τόν
Γ. Παπανδρέου άκ:όμή κ:αί άπό τόν 'Ανδρ. Παπανδρέου,

'Η ιiπάντηση του Κ. Καραμανλή διαβιβάστηκε

τελικά, τήν έπομένη, lη 'Απριλίου, ιiπό τόν 'Αχ.
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Καραμανλή, δ δποίος άνέγνωσε τό περιεχόμενό της
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λεί, λήξιν σημειωθείσαν μέ τήν άκρόασιν του κ. 'Ηλ. Τσι

στόν Δ. Μπίτσιο «μέ τήν θερμή ν παράκλησιν νά μήν

ριμώκου, δ ρυθμιστής του πολίτεύματος κατέληξεν είς τό

λάβη ούδείς γνώσιν πλήν του βασιλέως)). Στό έμπι

συμπέρασj.ια, δτι ο{ ήγέται τών πολιτικών κομμάτων δέν

στευτικό μήνυμά του, δ Κ. Καραμανλής έπεσήμα

του προσέφερον λύσιν του κυβερνητικοί) προβλήματος,

νε-κατά λέξη:

«1.

του έγερθέντος διά τής άνατροπής τής Κυβερνήσεως του κ.
'Ιω. Παρασκευοπούλου . Λύσιν δέ δυναμένη ν νά άποτελέ

Δέν δύναμαι Vά εχω γνώμην γιά τήν έντολήν

ση προέκτασιν τής δοθείσης τήν 20ήν Δεκεμβρίου

1966 διά

πρός Κανελλόπουλο ν δεδομένου δτι δέν γνωρίζω τίς

τής άνατροπής τής Κυβερνήσεως του κ. Στ. Στεφανόπου

προθέσεις καί τίς δυνατότητές του.

λου -ijτοι, ύπό Κυβέρνησιν τής κοινής έμπιστοσύνης τής

2.

νΑ ν βλέπουν δτι δ Παπανδρέου θά καταστήση

άδύνατον τήν όμαλήν έξέλιξιν πρός έκλογάς, εlναι
προτιμώτερον νά έμmστευθοvν εiς τήν δυάδα Μαρ

κεζίνη-Τσακαλώτου. 'Εκτροπή μέ ΒΡΕ άποκλείεται.

3.

Δέν καταλαβαίνω γιατί, έφ' δσον σκέπτονται

άμνηστίαν

-

άνaστολήν, δέν άφήνουν νά τήν πά

ρουν ο{ ίδιοι άπό τήν Βουλή.

4. Al τελευταίαι

ΕΡΕ καίτής ΕΚ, δμαλής πορείας πρός έκλογάς έντός τα
κτής προθεσμίας, μέ τό σύστημα τής άπλής άναλογικής.
ΕΙχεν έπίσης ύπ' όψιν του έκθεσιν του ύπό παραίτησιν

πρωθυπουργοί) περί τών κρισίμων προβλημάτων, έσωτερι

κών καί έξωτερικών, τής χώρας, ή άντιμετώπισις τών
όποίων άπήτει Κυβέρνησιν δσον τό δυνατόν ίσχυροτέραν
καί πολιτικόν φανατισμόν δσον τό δυνατόν όλιγώτερον.

2. Τήν λήξιν τών άκάρπων άκροάσεων διεδέχθη άνοδος

έξελίξεις έβελτίωσαν τήν θέσιν

του κ. Παρασκευοπούλου είς τά άνάκτορα τήν νύκτα του

του Παπανδρέου καί δ διεθνής τύπqς άφέθη άκαθοδή

Σαββάτου καί τήν Κυριακήν. Ό τέως πρωθυπουργός, δ

γητορ>23s.

όποίος δίς εΙχε τιμηθή διά τής έμπιστοσύνης του Στέμμα
τος καί τών κομμάτων, είσηγήθη είς τόν βασιλέα γενναίαν

3
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καί άποφασιστικήν ένέργειαν: νά συγκληθοuν ο{ δημοκρα

1967

Σχηματίζεται άμιγής Κυβέρνηση τής ΕΡΕ ύπό τόν

τικοί ήγέται είς μίαν, ύπό τήν προεδρίαν του βασιλέως,
σύσκεψιν, τήν μεσημβρίαν τής Δευτέρας. Νά πληροφορη

.Π . Κανελλόπουλο, πρωθυπουργό καί ύπουργό τών

θοuν άκρως έμπιστευτικώς τά τής έξωτερικής καί έσωτερι

'Εξωτερικών. Τά κυριότερα ύπουργεία άναλαμβά

κής καταστάσεως καί ν' άκούσουν εκκλησιν του Θρόνου

νουν οί Π. Πιπινέλης, Συντονισμοί), Π. Παπαληγού

δπως, αίρόμενοι ύπεράνω τών νομίμων βεβαίως κομματι

ρας, 'Εθνικής 'Αμύνης, Κ. Τσάτσος, Δικαιοσύνης,

κών έκτιμήσεων, συνεργασθοuν διά νά παράσχουν μίαν

Σ. Θεοτόκης, 'Εσωτερικών, Κ. Παπακωνσταντίνου,

όμόφωνον λύσιν, ή όποία θά έτερμάτιζεν όχι μόνον τήν

Οίκονομικών, Γ. Ράλλης, Δημ. Τάξεως . 'Ορκίζονται
άκόμη ο{ Γ. Κασιμάτης (Παιδείας), Κ. Ροδόπουλος

(Δ.

'Έργων), Α.

Φροντιστής (Συγκοινωνιών), Ε.

'Αβέρωφ (Γεω;ργίας), Α. Θεοδοσιάδης (Βιομηχανί
ας), Ι. Ίορδάνογλου ('Εμπορίου), Δ. Βουρδουμπaς
(Β. 'Ελλάδος), Γ. Σταμάτης ('Εργασίας), Ε. Κεφα
λογιάννης ('Εμπορικής Ναυτιλίας). 'Υφυπουργοί ο{

κυβερνητικήν κρίσιν, άλλά καί θά έξουδετέρωνε τόν κίν
δυνον του έθνικου διχασμοί) ένώ θά προσέφερεν έπαρκή
άντιμετώπισιν τών κρισίμων προβλημάτων. Θά ήδύνατο ή

λύσις αύτή νά εΙyαι μία «Οίκουμενική» Κυβέρνησις. Αί
τύχαι τών πραγμάτων τής Πολιτείας θά περιήρχοντο είς
χείρας τών ήγετών τών άντιπροσώπων του λ,αοu καί θά
παρείχετο πλήρης ικανοποίησις ε{ς τό αίτημα τής ΕΚ: «νά
κυβερνά δ λαός καί όχι ό βασιλεύς».

Α. Γεροκωστόπουλος, Κ. Ράλλης, Ι. Μποuτος, Α.

Καλαντζaκος, Π. Κλής καί Α. Περρωτής.
Σέ μήνυμά του πρός τόν έλληνικό λαό, δ νέος

3.

Τήν είσήγησιν αύτήν άπεδέχθη δ βασιλεύς καί μετά

τοuτο τήν έσπέραν τής Κυριακής, δ άρχηγός του πολιτικοu
του γραφείου κ. Δ. Μπίτσιος άνέλαβε νά κάμη τηλεφωνι

πρωθυπουργός καθόρισε ώς άποστολή τής Κυβερνή

κώς τάς προσκλήσεις διά τήν σύσκεψιν τής έπομένης. · Ως

σεως τήν έξασφάλιση τής δμαλότηtας καί τή διενέρ

ήτο φυσικόν, προσεκάλεσε πρώτον τόν άρχηγόν του μεγα

γεια έκλογών μέσα σέ κλίμα σεβασμοu τών νόμων
καί τών κανόνων λειτουργίας του δημοκρατικοί) πο

λιτεύματος. 'Αφοu έπισήμανε δτι εχει έξασφαλίσει
τήν έντολή γιά τή διάλυση τής Βουλής, ύπογράμμισε

τήν πρόθεσή του νά έπιζητήσει, προτοu κάμει χρήση
του δικαιώματος τής διαλύσεως, τήν ψήφο του Σώ

λύτερου κόμματος τής Βουλής, τόν κ. Γ. Παπανδρέου.

4.

' Η άπάντησις του κ. Γ. Παπανδρέου ή το κατηγορη

ματικώς άρνητική . 'Ηρνήθη νά προσέλθη είς τήν σύσκε

ψιν. Καί τήν άρνησιν προέβαλε προτοu πληροφορηθή τό
θέμα της. ·Η έξήγησίς του: δέν έπεθύμει νά παρακαθήση
ε{ς τήν αύτήν τράπεζαν μέ τούς λοιπούς ήγέτας, ί:στω καί
ύπότήν προεδρίαν του βασιλέως. u οταν δέ τό έπληροφορή

ματος προκειμένου νά έπιτευχθεί ή έπεξεργασία καί

θη, προσέθεσε καί πρόσθετον έξήγησιν. 'Ηρνείτο νά δε

ψήφιση του έκλογικοu νομοσχεδίου.

χθή συμμετοχήν είς κοινήν Κυβέρνησιν, ή όποία θά έξηφά

'Από τή δημοσιογραφική σκοπιά, δ 'Α. 'Αντω

νιζε τό «σλόγκαν»: Ποίος κυβερνά; δ λαός

ij

ό βασιλεύς;

νακάκης άνέλυε, σέ aρθρο του, τά γεγονότα πού ση

' Η δικαιολογία; U Οτι θά ή το «τραγελαφικόν» νά συνεργά

ματοδότησαν τήν πορεία πρός τήν άνάθεση τής έν

ζωνται τά κόμματα ε{ς τό Ύπουργικόν Συμβούλιον καί νά

τολής σχηματισμοί) Κυβερνήσεως στόν άρχηγό τής
ΕΡΕ:

«1. Μετά τήν λήξιν, τό παρελθόν Σάββατον, τών άκροά
σεων τών ήγετών τών πολιτικών κομμάτων παρά τφ βασι-

«ύβρίζωνται» ε{ς τάς πλατείας. WΕχει συμβή, έν τούτοις , νά
συγκυβερνοuν καί νά άνταγωνίζωνται τά πολιτικά κόμματα
ε{ς τήν Μητέρα τών Κοινοβουλίων, τήν ' Αγγλίαν, δταν ή
Κυβέρνησις Τσώρτσιλ

του

1945.

-

w

Ατλη διενήργησε τάς έκλογάς

Συνέβη προσφάτως είς τήν Αύστρίαν καί είς
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πολλάς liλλας δημοκρατικάς χώρας. Καί διατί ήτο άπαραί
τητον νά «ύβρίζωνταυ>; Χάριν μιaς άλλαγfjς δέν θά ήτο
κάποτε δυνατόν νά διεξαχθουν καί εiς τήν 'Ελλάδα έκλο
γαί χωρίς ϋβρεις; Προφανές εfναι δτι ή πρόσθετος έξήγη

σις δέν εύσταθεί πολιτικώς , ένώ ή άρχική καί συνταγματι
κώς καί πολιτικώς καί κοινωνικώς δέν εύσταθεί.

5.

Κατόπ ιν τfjς άρνητικfjς άπαντήσεως του κ. Γ . Πα

πανδρέου -του θέτοντος ύπό άμφισβήτησιν δτι δέν κυ
βερνa ό λαός καί βεβαιουντος, δτι «κυβερνa ό βασιλεύς»

ή σύσκεψις έματαιώθη»236 .

'Η άνάληψη τής έντολής καί δ σχηματισμός τής
νέας Κυβερνήσεως έπιβεβαίωσε τήν έπικράτηση τής
προσωπικής πολιτικής γραμμής τοϋ Π. Κανελλό

πουλου καί τή σταθερή πορεία πρός τίς κάλπες . Τό
γεγονός αύτό έπέβαλλε πλέον τή συσπείρωση τών
κομματικών δυνάμεων, άνεξάρτητα άπό κάθε έπιμέ
ρους διαφωνία η έπιφύλαξη. Μέ αύτή τή σκέψη, δ Κ .
Καραμανλής εσπευσε πρώτος νά ένθαρρύνει τήν

προσπάθεια τής ΕΡΕ, άπευθύνοντας στόν άρχηγό

τοϋ κόμματος τό άκ.όλουθο τηλεγράφημα:
«Σέ συγχαίρω διότι έπωμίσθης τήν εvθύνην νά

έξαγάγης τήν χώραν άπό τήν τραγικήν περιπέτειαν
είς τήν δποίαν άπό τριετίας έρρίφθη. Εlμαι βέβαιος
δτι είς τήν δύσκολον προσπάθεια ν πού άναλαμβάνεις
θά έχης τήν συμπαράστασιν δλων τών συνετών 'Ελ
λήνων».
Στήν άπάντησή του, δ Π . Κανελλόπουλος ύπο
γράμμισε :
«Εύχαί σου άποτελουν σπουδαίαν ήθικήν ένίσχυσιν διά
τήν όποίαν έκφράζω τήν εύγνωμοσύνη μου. 'Η ΕΡΕ ή

όποία ύπό τήν ήγεσίαν σου άπέδωσε μέγα έργον, θά άντα
ποκριθfj έπιτυχώς είς τήν νέαν βαρυτάτην άποστολήν της» .

Μέ άναφορά στό τηλεγράφημά του, δ Κ. Παπα
κωνσταντίνου διεμήνυσε στόν Κ. Καραμανλή: <Πάς

δραματικάς ώρας τής πρώτης μετά τήν δρκωμοσίαν
παγερότητος έκάλυψε τό τηλεγράφημά σας, έθέρμα
νε τούς φίλους καί ή άτμόσφαιρα μετεβλήθη· είθε νά
άποβοϋν ολα πρός τό συμφέρον τοϋ τόπου» 237 . Καί δ
Κ. Τσάτσος , σέ έπιστολή του πρός τόν Ιδρυτή τής
ΕΡΕ έπεσήμαινε οτι «τό τηλεγράφημά σου έδημι

ούργησε μία κάλμα μεταξύ τών όπαδών μας, άλλά δέν
έπανέφερε στίς τάξεις τούς πολλούς πού ή παρουσία
σου μποροϋσε νά έπαναφέρψ> 2 38 .
Λίγες ήμέρες άργότερα, σέ έπιστολή πρός τόν Κ.

Τσάτσο, δ Κ. Καραμανλής διεμήνυε έμπιστευτικά:

«Δέν εlμαι άκόμα βέβαιος δτι ή δοθείσα λύσις
εlναι ή καλλίτερη. Καί δέν εlμαι βέβαιος γιατί δέν
ξέρω οϋτε τάς προθέσεις τών έμπνευστών της οϋτε
τάς δυνατότητας τών φορέων της. Καί αvτό, δπως

ξέρεις, έχει βαρύνουσαv σημασία ν.
έφ

'

δσον καλώς ή κακώς

-

·Οπωσδήποτε,

αvτό θά κριθή άπό τό
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άποτέλεσμα- έμπήκατε εlς τήν περιπέτειαν, έκρινα

Ή όξύτητα πού άπέπνεαν οί δηλώσεις του Γ.

καθήκον μο~ νά σfiς τονώσω ήθικώς. Τούτου δοθέν

Παπανδρέου, χαρακτήριζε καί τήν ειδησεογραφία

τος εlναι φυσικό νά συμφωνώ γιά τή συμμετοχή σου

τών έφη μερίδων πού πρόσκεινταν στήν ΕΚ. 'Ενδει

στήν Κυβέρνηση χωρίς δμως καί νά σέ ζηλεύω. Για

κτικά, στίς

τί εlναι φανερό δτι πήρες τό δυσκολώτερο ύπουρ

γονός του σχηματισμοί) της Κυβερνήσεως μέ τούς

γείο.

τίτλους:«' Ο βασιλεύς κομματάρχης ... Μέ νέα έκτρο

Τά θέματα πού άvτιμετωπίζεις θέλουν καί εύσυ

4

·Απριλίου, -ιό «Βημα» πρόβαλλε τό γε

πή δλοκληρώθηκε τό πραξικόπημα»· «'Ελευθερία»:

νειδησία καί κρίση πολιτική καί θάρρος. Ή συνι

«'Εκτροπή καί έντροπή»· καί τά «Νέα»:

σταμένη δλων αύτών θά πρέπει νά εlναι ή γραμμή

θηκε ή έκτροπή» καί, τήν έπόμενη, «Σχέδιο γιά

σου. 'Εκείνο πού σέ συμβουλεύω ε{ναι νά μήν έπιτρέ

έφαρμογή βίας καί νοθείας».

«' Ολοκληρώ

ψης νά γίνωνται πράγματα έν άγνοία σου ή έναντίον

'Η βιαιότητα τών διαξιφισμών καί ή ενταση τών

τής θελήσεώς σου. Αύτό θά πρέπει νά τό καταστήσης

προκλήσεων δέν θά παύσουν, καί στίς έπόμενες μέ

γνωστό καί στήν πηγή, δπως τήν άποκαλείς, καί

ρες, νά χαρακτηρίζουν τίς άντιδράσεις στό έπίπεδο

στούς ύδρευομένους άπ' αύτή ν.

τόσο της πολιτικης ήγεσίας δσο καί της κοινης γνώ

"Όσον άφορά τό γενικώτερο θέμα, θά εlχα νά κά
μω τάς κάτωθι παρατηρήσεις.

σέ άδιαλλαξία καί φανατισμό. 'Ο άσυνήθιστα όξύς

Τήν άνωμαλία τή σημερινή τή δημιουργεί δ φό
βος δτι πλειοψηφία Παπανδρέου

μης, διευρύνοντας τό φαuλο κύκλο της πλειοδοσίας

- ΕΔΑ

τόνος της πολιτικης άντιπαραθέσεως ε{χε fίδη έπι

θά δδηγήση

σημανθεί καίε{ χε γεννήσει, σέ εύρύτερη διεθνη κλί

στήν άνατροπή τών πάντων. Αύτό εlναι τό κρίσιμο

μακα, σοβαρές άνησυχίες γιά τό μέλλον της δημο

σημείο τής δλης ύποθέσεως.

κρατίας στήν 'Ελλάδα. ·Ενδεικτικά, σέ τηλεγράφη

Θά πρέπει συνεπώς νά έρευνηθή πρί ν άπ • δλα, aν

μα άπό τό Παρίσι, δ Σ. Νικολάου έπισημαίνει:

πράγματι ύπάρχει δ κίνδυνος αύτός ή μήπως δ φόβος
«Γενικόν εΙ ναι τό έρώτημα, τό δποίον ύποβάλλουν ολοι

εlναι ύπερβολικός.
Στή δευτέρα περίπτωση θά πρέπει νά προχωρή
σετε είς έκλογάς φροντίζοντας νά έχετε τό καλλίτερο
δυνατό άποτέλεσμα. Τήν εύθύνη aς τήν πάρη δ λαός.
ΝΑ ν δμως δ φόβος εlναι βάσιμος καί πρόκειται στίς

έκλογές αύτές νά παίξητε κορώνα

-

γράμματα τόν

τόπο, τότε θά πρέπει, καταψηφιζόμενοι, νά μήν προ
χωρήσητε σέ διάλυση, άλλά νά γίνη νέα προσπάθεια

Κυβερνήσεως άπό τή Βουλή, ή δποία άναβάλλουσα

ο{ ένταυθα δυτικοί συμμαχικοί κύκλοι , περί του κατά πό
σον ή Κυβέρνησις Κανελλοπούλου θά τύχη ψήφου έμπι

στοσύνης έκ μέρους του Κοινοβουλίου, δπότε καί μόνον ή
χώρα δδηγείται κατ' άσφαλή τρόπον πρός πολιτικήν ήρε

μίαν καί δμαλότητα .
Τουτο δέ όχι μόνον εύχονται, άλλά καί εΙλικρινώς ύπο
γραμμίζουν οί έν λόγφ κύκλοι, δτι μίαν τοιαύτην έξέλιξιν
έπιβάλλουν ϋψιστα έλληνικά έθνικά συμφέροντα . Ούδείς
έκ των δυτικών συμμαχικών παραγόντων άμφιβάλλει διά

τίς έκλογές γιά τόν Νοέμβριο, θά φροντίση έν τφ

τά άγνά πατριωτικά αισθήματα δλων άνεξαιρέτως των πο

μεταξύ γιά τή βελτίωση τοv κλίματος. Δέν ξέρω βέ

λιτικών ήγετών καί διά τουτο τονίζουν δτι εΙναι ύποχρέω

βαια τί δυνατότητες ύπάρχουν πρός τήν κατεύθυνση

σίς των νά συντελέσουν ε{ς τήν άνάσχεσιν τής διαγραφομέ

αύτή, άφοv δλ οι έχουν τρελλαθή. ΝΑ ν δέν γί νη οϋτε

νης πορείας πρός τόν έθνοκτόνον διχασμόν διά τής προ

τό ένα οϋτε τό άλλο καί δδηγηθή παρ' έλπίδα δ τό

κλήσεως συνεχών καί ένίοτε αίματηρών ταραχών.

πος σέ καμμία έκτροπή, τότε τό κόμμα θά πρέπει

δπωσδήποτε νά βρεθη έξω άπό τήν περιπέτεια. Αύτό
εlναι καί συμφέρον του καί συμφέρον της χώρας» 239 •

'Η έξακολούθησις τής δημιουργίας ταραχών μοιραίως
δδηγεί άφ' ένός μέν ε{ς τήν άναβολήν του χρόνου των
έκλογών καί ίσως πρός άνωμάλους λύσεις έκ τής ένδεχομέ

νης άνικανότητος του έλληνικου πολιτικου κόσμου νά συ

'Ο σχηματισμός της Κυβερνήσεως Κανελλοπού

νεννοηθή καί συνεργασθή πρός άποτροπήν δημιουργίας

λου προκάλεσε τήν όξεία άντίδραση της 'Ενώσεως

ένός τραγικου πράγματι πολιτικου καί tδί~ κυβερνητικου

Κέντρου . 'Ο άρχηγός του κόμματος, Γ. Παπανδρέου,

άδιεξόδου, δπως τουτο συνέβη κατά τό θέρος του Ι 936» 240 •

άπηύθυνε διάγγελμα πρός τόν έλληνικό λαό:
«Καταγγέλλω πρός τόν έλληνικόν λαόν τό νέον πραξι

Δύο μέρες άργότερα, δ ϊδιος άνταποκριτής θά με
ταδώσει, στό ϊδιο πνεuμα:

κόπημα. 'Ο βασιλεύς, δυστυχώς, έπροτίμησε νά γίνη κομ
ματάρχης.

'Η ΕΡΕ, ή όποία κατεψηφίσθη καίεΙ ναι δεύτερον κόμ

«Διπλωματικοί τινες σχολιασταί του γαλλικου τύπου
έκφράζουν άνησυχία μήπως ή διαρκής πρόκλησις θορυ

μα, 1\γινε μολοταυτα Κυβέρνησις χάρις εtς τήν εuνοιαν του

βωδών έπεισοδίων έξωθήση τήν έσωτερικήν κατάστασιν

βασιλέως. Παρεβιάσθη τοιουτοτρόπως καί πάλι τό πνευμα

έν 'Ελλάδι πρός άναβολήν τής διεξαγωγής βουλευτικών

του δημοκρατικου πολιτεύματος καί προσεβλήθη ή άξιο

έκλογών . Φιλελληνικοί κύκλοι, μεταξύ τών δποίων καί

πρέπεια καί ή φιλοτιμία του έλληνικου λαου.

~νας Γάλλος πρώην πρωθυπουργός, συνιστουν φιλικώς ε{ς

'Απαντώμεν: Δέν άνεχόμεθα τό πραξικόπημα καί κα

δλας τάς έλληνικάς παρατάξεις δπως διευκολύνουν τήν

λουμεν τόν δημοκρατικόν κόσμον εις πάνδημον άγωνιστι

πορείαν πρός άποκατάστασιν δμαλου πολιτικου βίου εl.ς

κόν συναγερμόν».

τήν

' Ελλάδα καί δπως άποφύγουν έπιμελώς τήν ένθάρρυν-
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κλπ., προσετέθη τελευταίως καί δ τής Τρυπημένης. Έπί
πλέον καί μεμονωμένα τουρκικά χωρία μεταβάλλονται άπό
μιaς στιγμής ε{ς άλλην ε{ς φρούρια καί παρακωλύουν τάς

Καί, είδικότερα, έπεξηγοϋσε:

συγκοινωνίας τής νήσου, διότι οί Τουρκοκύπριοι άδιαφο

«Οί ίδιοι άδυνατοuν νά έξηγήσουν τήν συστηματικήν
άρνησιν, tδίq των μικρών κομμάτων, δπως ένισχύσουν τάς
προσπαθείας τοu πρωθυπουργοu κ. Π . Κανελλοπούλου, δ

δποίος καθ' δλην τήν πολιτικήν του σταδιοδρομίαν διε
κρίθη διά τήν άφοσίωσίν του ε{ς τούς δημοκρατικούς καί
κοινοβουλευτικούς θεσμούς.

Τοuτο, προσθέτουν, έπεβεβαιώθη δημοσίq διά μίαν εl.
σέτι φοράν έκ του έμπνευσμένου διαγγέλματός του πρός
τόν έλληνικόν λαόν. 'Αφοu λοιπόν, καταλήγουν άκόμη

καί οί κύκλοι του γαλλικοu σοσιαλιστικοu κόμματος, δ
άρχηγός τής νέας έλληνικής Κυβερνήσεως δηλοί κατά τόν
πλέον κατηγορηματικόν τρόπον δτι βασική του έπιδίωξις

ε{ναι ή άποκατάστασις δμαλοu δημοκρατικοί) βίου καί ή
σύντομος διεξαγωγή έκλογών, τοuτο θά πρέπει νά θεωρηθή
ώς έπαρκής έγγύησις διά κάθε έχέφρονα πολιτικόν άνδρα,

δ δποίος έπιθυμεί τήν άποτροπήν δημιουργίας κλίματος
έθνοκτόνου διχασμοu. Οί 'Έλληνες δέν πρέπει νά λησμο
νοuν, καταλήγουν οί έν λόγφ κύκλοι δτι ή Έλλάς κινδυ

νεύει νά εδρεθή εl.ς πλήρη διεθνή διπλωματικήν άπομόνω

ροuν διά τήν άντίδρασιν τής κυπριακής 'Εθνοφρουράς,
βέβαιοι δτι θά σπεύση ή εΙρηνευτική δύναμις του ΟΗΕ καί
θά έπέμβη πρός άποφυγήν συγκρούσεων.
τίποτε δμως δέν άνησυχεί περισσότερον τόν έλληνι
σμόν τής Κύπρου, δσον ή έσωτερική έν ·Ελλάδι κατάστα

σις. 'Ενώ άνεμένετο δτι καί μόνον ή κρισιμότης τοu σοβα
ρωτάτου έθνικοu θέματος τής Κύπρου, μέ άμέσους έπιπτώ
σεις έπί αότής ταύτης τής 'Ελλάδος, θά συνεκέντρωνε τήν
προσοχή ν του πολιτικοu κόσμου ε{ς τοuτο καί θά έπανέφε

ρε γαλήνην καί δμαλότητα, τουναντίον γίνεται λόγος περί
«άγεφυρώτων άντιθέσεων» καί περί «έμφυλίου σπαραγ
μοu».

w

Αν έπί πλέον ληφθή δ1t' όψιν δτι τής έν 'Ελλάδι

πολιτικής όξύτητος καί τής έν Κύπρφ καταστάσεως έπω
φελείται ή Τουρκία, άναπτύσσουσα συγχρόνως καί διπλω
ματικήν δραστηριότητα, άντιλαμβάνεταί τις ποίαι άγωνιώ

δεις έξελίξεις μaς άναμένουν έπί τοu Κυπριακοu».

Πράγματι, τέσσερα σχεδόν χρόνια μετά τήν άπο

μάκρυνση τοϋ Κ. Καραμανλή άπό τήν έξουσία, έπι

σιν, είς περίπτωσιν κατά τήν δποίαν δέν δπερνικηθή συντό

τείνονταιτά άνησυχητικά συμπτώματα, τά όποία καί

μως ή παροuσα όξεία έσωτερική πολιτική κρίσιρ>24Ι.

θά ήταν δυνατό νά δδηγήσουν σέ νέα κρίση τό έθνι
κό θέμα τής Κύπρου. Οί εντονες έσωτερικές άντιθέ

11

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

σεις μεταξύ τών ·Ελλήνων τής Μεγαλονήσου, ή ένί

1967

Σέ έπίκαιρο <'iρθρο του στόν άθηναϊκό τύπο, δ Σ.

Λοϊζίδης, άφοϋ χαιρετίσει ώς γεγονός θετικό τήν
πρόβλεψη γιά τή χάραξη ένιαίας έθνικής γραμμής
στό Συμβούλιο τοϋ Στέμματος πού ε{χε συγκληθεί

στίς 6 Φεβρουαρίου μέ τή συμμετοχη καί τοϋ προέ
δρου Μακαρίου, θά έπισημάνει ένδεικτικά:

σχυση τής δυσπιστίας καί δ έρμητικός διαχωρισμός
σέ τοπική βάση τών δύο έθνικών κοινοτήτων -έλ
ληνικής καί τουρκικής- ή ριζική, άκόμη, διαφορο
ποίηση στό γενικότερο διεθνή προσανατολισμό με
ταξύ 'Αθηνών καί Λευκωσίας, στοιχεία άντίθετα,
δλα μέ τίς σταθερές ύποδείξεις τοϋ Κ. Καραμανλή,
προμήνυαν έπικίνδυνες μελλοντικές περιπλοκές.

«Πέραν δμως τών εόχαρίστων αότfuν διαπιστώσεων, πα

Προτοϋ, πράγματι, ύπό τό κράτος τών άτυχών

ρατηροuνται άκόμη σύγχυσις καί άντιφατικαί δραστηριό

ένεργειών πού θά έπακολουθήσουν, έπιδεινωθεί άκό

τητες. Συνεχίζεται άκόμη δ άφελής έναγκαλισμός τών άμ

μη περισσότερο ή κυπριακή κρίση, ή διαχείριση τοϋ

φιβόλου χρησιμότητας καλουμένων άδεσμεύτων Κρατών

έθνικοϋ θέματος άπό τίς έλληνικές Κυβερνήσεις τής

καί κρατιδίων, ένώ τουλάχιστον μετά τήν δμόφωνον άπό
φασιν του Συμβουλίου' Ασφαλείας άνεμένετο δτι θά συνε

ταυτίζετο ή κυπριακή έξωτερική πολιτική μέ τήν τής

• Ελ

λάδος, ώστε νά κατεβάλλοντο άπό κοινοu εντονοι προσπά
θειαι πρός τούς φίλους καί συμμάχους τής χώρας μας, διά
τήν δριστικήν καί δικαίαν λύσιν τοu Κυπριακοu, ijτις έν

περιόδου

1963-1967, σέ

συνδυασμό μέ τίς αύθαίρετες

πρωτοβουλίες τής ίδιας τής κυπριακής Κυβερνήσε

ως, ε{χε δδηyήσει στήν έκτροπή άπό τήν δδό πού
χάραξε δ Κ. Καραμανλής. Τό ύπόμνημα έπί τών

«13

σημείων)) άπό τόν 'Αρχιεπίσκοπο Μακάριο ε{ χε ση

έσχ~τtJ άναλύσει έξυπηρετεί καί τά ίδικά των συμφέροντα.

ματοδοτήσει καίρια, άπό τό Νοέμβριο τοϋ

'Ατυχώς πρός τήν κατεύθυνσιν αότήν άφέθη έλεύθερον τό

πορεία πρός τήν όξυνση τών σχέσεων μεταξύ τών

πεδίον ε{ς τήν Τουρκίαν.

'Αφ' έτέρου, ε{ ναι περίεργος ή μοιρολατρικη άνοχή

άνυποφόρων καταστάσεων, έκ τής παρατάσεως τών δπο.ίων
μέγιστοι άπειλοuνται κίνδυνοι. Οί τουρκικοί θύλακοι άπο
τελοuντες κράτος έν κράτει, όχι μόνον δέν καταρρέουν,

άλλά τοόναντίον ένισχύονται συνεχώς έκ Τουρκίας καί .
σταθερqποιοuνται, άφοu είς τινας έξ αότών τάς σκηνάς

διαβιώσεως των συγκεντρωθέντων Τουρκοκυπρίων άντι
κατέστησαν κτίρια, εστω καί π_ροχείρου κατασκευής . Αόξά

1963,

τήν

δpο κοινοτήτων τής Μεγαλονήσου. 'Η άντίθεση τοϋ
Σ. Βενιζέλου, καί τοϋ Γ. Παπανδρέου δέν θά άποδει

κνυόταν ίκανή νά άναστείλει τήν έκδήλωση μιaς άλ
ληλουχίας γεγονότων πού συντέλεσαν στή βαθμιαία
έπιδείνωση τής καταστάσεως: αίματηρές συγκρού
σεις μεταξύ 'Ελλήνων καί Τούρκων, τό Δεκέμβριο,
προκλητική έπίδειξη τουρκικών δυνάμεων στόν έναέ
ριο καί θαλάσσιο χώρο τής κυπριακής έπικράτειας

νονται δέ καί ε{ς άριθμόν οί θύλακοι, άφοu ε{ς τόν μεγάλον

καί δημιουρyία τών τουρκικών θυλάκων, τορπιλλι

μεταξύ Λευκωσίας καί Κυρηνείας καί τούς μικροτέρους εl.ς

σμός άπό τόν Κύπριο πρόεδρο τών άποφάσεων τής

'Αμμόχωστον, Λεύκαν, Κόκκινα, Λουρουτζίναν, Κοφίνου

πενταμεροϋς διασκέψεως πού συγκλήθηκε στό Λον-
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δίνο, τόν 'Ιανουάριο του

1964,

καί εκκλησή του γιά

συμπαράσταση άπό τήν ΕΣΣΔ, έξακολουθ"ητική δη

ρας παράτασιν του βίου καί λειτουργίαν τής διαλυθείσης

Βουλής .

μιουργία, μέ πρωτοβουλία του, τετελεσμένων γεγονό

5. Είμεθα Κυβέρνησις πού δέν στηρίζεται έπί συναλλα

των, παpά τίς άντίθετ:ες αύστηρές συστάσεις του Γ.

γής καί συμβιβασμώ'ν. Δέν είμεθα διατεθειμένοι νά προβώ

Παπανδρέου, διορισμός άπό τήν έλληνική Κυβέρνη

ση του Γ. Γρίβα ώς άρχηγοu της ΑΣΔΑ Κύπρου, τόν
'Ιούνιο, άνάληψη έκκαθαριστικών έπιχειρήσεων κα
τά τών τουρκικών θυλάκων
νών

-

-

έν άγνοία των 'Αθη

καί βομβαρδισμός κυπριακών θέσεων άπό τήν

μεν ε{ς οίανδήποτε

-

οϋτε τήν ελαχίστην παραχώρησιν

ί:ναντι οίουδήποτε είς βάρος τών νόμων. Θά τούς έφαρμό
σωμεν κατά τήν κρίσιμον μέχρι τών εκλογών περίοδον, μέ

τήν ίδιάζουσαν αυστηρότητα διαχειριστών ξένης περιου
σίας, δηλαδή, του μέλλοντος του έλληνικου λαου.

6.

'Η χώρα, κατά τά τελευταία ί:τη, έξετέθη -καί εξα

τουρκική άεροπορία, τόν Αύγουστο, νέο κύμα διω

κολουθεί νά ε{ναι εκτεθειμένη- είς πολλούς κινδύνους.

γμών σέ βάρος των 'Ελλήνων τής Κωνσταντινουπό

Βαρεία ι άνησυχίαι έσκίασαν τήν σκέψη ν τών ·Ελλήνων

λεως, τό Σεπτέμβριο, κλιμάκωση, εκτοτε, τής «στρο
φής)) της Λευκωσίας· πρός τίς χώρες του άνατολικου

συνασπισμοί\, άδιέξοδο στίς διαπpαγματεύσεις γιά
τήν έξεύρεση ένός δριστικου διακανονισμοί\ πού νά
ίκανοποιεί τά ι'iμεσα ένδ.ιαφερόμενα μέρη, έκδήλωση
σοβαρών πολιτικών άντιθέσεων στούς κόλπους των
'Ελλήνων τfίς Μεγαλονήσου ... 'Η προοπτική της
δημιουργίας μιας εϋρυθμα όργανωμένης καί εύημε

καί πολλαί άμφιβολίαι ώς πρός τήν δμαλήν εξέλιξιν του
έθνικου μας βίου εΙχαν έπικρατήσει.

7.

Διά νά διαλυθουν όριστικώς καί πλήρως α{ άνησυ

χίαι καί νά εξαφανισθουν αί άμφιβολίαι ώς πρός τήν δμα
λήν έξέλιξιν, δέν άρκεί ή πρόθεσις τής Κυβερνήσεως.
'Απαιτείται καί ή άνάλογος φροντίς δλων, δηλαδή καί τών
άντιπάλων τής Κυβερνήσεως διά τήν εξασφάλισιν τής κα

νονικής ιστορικής πορείας του εθνους 242 •

ρούσας έπικράτειας, στούς κόλπους της δποίας τό

Μέ άφορμή τή διάλυση τής Βουλής, ό Γ. 'Ανα

έλληνικό στοιχείο, έξ άποστάσεως έπικρατέστερο,

στασόπουλος θά έπιχειρήσει νά κάμει, σέ συνδυα

άριθμητικά καί ποιοτικά, θά έπέβαλλε ούσιαστικά

σμό μέ τήν άναφορά στά γεγονότα πού έπέσπευσαν

τήν κυριαρχία του, διαμορφώνοντας μία σημαντική

τήν προσφυγή στίς κάλπες, μία γενική έπισκόπηση

έστία δυναμικής παρουσίας καί άκτινοβολίας του

τών στοιχείων πού χαρακτήρισαν τήν κοινοβουλευ

· Ελληνισμοu,

τική

είχε άπομακρυνθεί. ..

περίοδο

1964-1967:

κύρια συνιστώσα της ή

ρευστότητα.
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«Ήτο Παρασκευή τής μεγάλης πολιτικής έβδομάδος.
Καί ή Βουλή, ή όποία ε{χε προέλθει άπό τάς έκλογάς τής

Μέ βασιλικό διάταγμα, τό όποίο θυροκολλεiται

16ης Φεβρουαρίου

1964,

διέκοψε τάς σχέσεις της μέ τήν

λίγες ώρες πρίν άπό τήν άναμενόμενη έμφάνιση της

έπικαιρότητα, διά νά διεκδικήση θέσιν είς τήν νεωτέραν

Κυβερνήσεως στό Σώμα; διαλύεται ή Βουλή καί δρί

πολιτικήν ίστορίαν τής χώρας.

ζεται ώς χρόνος διεξαγωγής των γενικών έκλογών, ή
28η Μαίου.
ΕΙ χε προηγηθεί ή ρητή ι'iρνηση δλων των κομμά
των νά δώσουν ψήφο έμπιστοσύνης -ή καί άνο

χfίς- στήν Κυβέρνηση ύπό τόν Π. Κανελλόπουλο.
Σέ έκτενείς δηλώσεις, δ πρωθυπουργός, Π . Κα

Πολλοί εΙχαν σπεύσει νά προφητεύσουν, άπό καιρου,

τόν θάνατόv της. 'Υπεστήριξαν άπό τό 1965 δτι δέν εχει
λόγον ύπάρξεως καί δτι δέν άπομένει παρά ή ταρίχευσις
ένός

νεκρου

σώματος.

·Η δύναμις άντιστάσεως,

τήν

δποίαν προέβαλεν, δμως, δ άσθενής οργανισμός, τούς εξέ
πληξεν. Αί διαψευσθείσαι προβλέψεις ελησμονήθησαν

καi, μέχρι τής τελευταίας στιγμής, άκόμη καί ο{ παράγον

νελλόπουλος, θά έντοπίσει τήν άναφορά του -σύμ

τες τής ΕΚ, πού προεξώφλουν άπό διετίας τήν διάλυσιν,

φωνα μέ τό σχετικό είδησεογραφικό δελτίο- στά

διετήρουν ζωηράς άμφιβολίας διά τήν πραγματοποίησίν

άκόλουθα σημεία:

της.

· Υπήρξεν
I.

άγχώδες τό τετραήμερον, πού ήρχισε τήν

'Η ΕΡΕ άπεδέχθη τήν εντολήν τοu σχηματισμοί)

Τρίτην καί ί:ληξε μέ τήν θυροκόλλησιν του διατάγματος

Κυβερνήσεως μόνον δταν δ άρχηγός τής ΕΚ άπέκρουσε

διαλύσεως, τήν Παρασκευήν. Μεγάλα ι αί πολιτικαί ήμέραι

πρότασιν του ρυθμιστοu του πολιτεύματος περί οικουμε

καί άκόμη μεγαλύτεραι αί νύκται, ένώ οί παράγοντες τών

νικής.

μικροτέρων κομμάτων κατέβαλλον άπελπιν προσπάθειαν
'Επακολουθήσασα προσπάθεια τοu βασιλέως , δπως

διά νά άποτρέψουν τήν μοιραίαν κατάληξιν. Δέν ημπόρε

σχηματισθή Κυβέρνησις συνεργασίας τής ΕΡΕ μέ ώρισμέ

σαν. 'Αλλ' ή άγωνία τών «ντεσπεράντος» προσέδωσε δρα

να άλλα κόμματα, προσέκρουσεν ε{ς ύπ' έμοu διαπιστω

ματικούς τόνους είς τάς έξελίξεις τών τελευταίων ήμερών.

2.

θείσας άντικειμενικάς δυσχερείας.

3.

' Ο άρχηγός τής ΕΚ άπέκρουσε καί διά δευτέραν φο

.. ράν πρότασιν περί ο{κουμενικής, διαβιβασθείσαν ε{ς αύτόν
μετά τόν σχηματισμόν τής ύπ' έμέ Κυβερνήσεως .

Τριετία τών εναλλαγών
'Η Η· περίοδος τής Βουλή ς τών ·Ελλήνων άνήκει πλέ

ον είς τό παρελθόν. Δέν θά συμφωνήσουν δλοι διά τόν

'Η άρνητική στάσις, τήν δποίαν, μετά τήν συγκρό

τίτλον του κεφαλαίου, πού ί:κλεισεν. ·Η στήλη ύποβάλλει

τησιν τής Κυβερνήσεως, έτήρησαν τά κόμματα ταuτα, κατέ

τήν ίδικήν της πρότασιν: «Περίοδος τών μεγάλων έναλλα

στησαν άσκοπον καί περιττή ν τήν εστω και δι' όλίγας ήμέ-

γών». Η ναι δύσκολον νά σκεφθή κανείς πολιτικόν γεγονός

4.
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τής τριετίaς 1964-67, τό δποίον νά μήν καλύπτεται ύπό τόν

καί αί όποία ι δένεΙναι γνωστόν liν καί είς ποίαν εκτασιν θά

τίτλον αύτόν.

συνεχισθοϋν, δέν έπιτρέπουν πολλάς ψευδαισθήσεις, ώς

Τό πολιτικόν σκηνικόν μετεβάλλετο, πράγματι, συνε

πρός τήν Ί'jρεμον διεξαγωγήν τής άναμετρήσεως.

χώς. Πέντε πρωθυπουργοί ένεφανίσθησαν ένώπιον τής

Τό άρνητικόν σκέλος

Βουλής, ένώ δ εκτος έπροτίμησε νά τήν διαλύση, τήν
ϋστατην rοραν. 'Ο πρώτος -δ κ. Γ. Παπανδρέου- έστηρί

ζετο εiς τήν πρωτοφανή πλειοψηφίαν τοϋ

53% τοϋ

έκλογι

κοϋ σώματος. • Ο πέμπτος -δ κ. Ι. 'παρασκευόπουλος
έψηφίσθη άπό τό

80% των

βουλευτών . Καί οί δύο δέν ήδυ

νήθησαν νά φέρουν είς πέρας τήν άποστολήν των.
' Ο κ. Στ. Στεφανόπουλος ή το δ πλέον εύνοηθείς, άπό
τούς liλλους.

Αί πρώται άντιδράσεις πού έξεδηλώθησαν, μετά τήν

έΠιβεβαίωσιν τής πορείας πρός τήν έκλογικήν άναμέτρη
σιν, τήν 28ην Μαίου, μέ Κυβέρνησιν Π. Κανελλοπούλου

καί μέ τό σύστημα τής ένισχυμένης άναλογικής, ύπήρξαν,
βεβαίως, καθησυχαστικαί.
'Αλλ' εύρισκόμεθα άκόμη είς τήν άρχήν τοϋ τέλους.

'Αντιμετώπισεν, ίσως, τάς περισσοτέρας

Καί έφ' δσον ή ήγεσία τής ΕΚ πιστεύει δτι δ φανατισμός

άντιξοότητας. 'Αλλ' έπέδειξεν ίκανότητας συμβιβασμοϋ

τών όπαδών της άποτελεί τό κύριον μέσον διά τήν εξουδετέ

τών άντιθέσεων των ύποστηρικτών του όχι τυχαίας καί έπέ

ρωσιν τών πλεονεκτημάτων, τά όποία παρείχε είς τήν ΕΡΕ

τυχε νά παραμείνη εiς τήν έξουσίαν, έπί l5μηνον. ·Ο κ.

tό γεγονός δτι ή Κυβέρνησίς της θά ένεργήση τάς έκλο

Ήλ . Τσιριμώκος δέν ύπήρξε τόσον τυχηρός, έάν ήμπορή

γάς, δέν ε{ναι δυνατόν νά άναμένεται προσπάθεια μειώσεως

κανείς νά θεωρηθή τυχηρός δταν liρχη, ύπό τάς συνθήκας,

τής όξύτητος.

ύπό τάς δποίας δ κ. Στεφανόπουλος έκυβέρνησε τήν χώ

•Ο

πολιτικός άγών τής ΕΚ στηρίζεται, liλλωστε, εiς

ραν. 'Ο κ. Σπ. Μαρκεζίνης έστάθη εμπόδιον εiς τάς φιλο

δύο σκέλη. 'Αρνηιrικός είς τήν άξιοποίησιν τής δημιουρ

δοξίας του καί ή σύντομος πρωθυπουργία του τοϋ προσεπό

γηθείσης μεταξύ μερίδος τής κοινής γνώμης άντιβασιλι

ρισε πολλάς ϋβρεις καί όλίγην χαράν.
'Αντιστρέφονται οί δροι
ΕΙς τόν άρχηγόν τής ΕΚ, ή τριετία, ή όποία Ί'jρχισε
τόσον λαμπρά, έπεφύλαξεν άπροβλέπτους άπογοητεύσεις .

Μέ τόν άρχηγόν τής ΕΡΕ συνέβη άκριβώς τό άντίθετον.
'Ο κ. Π. Κανελλόπουλος εΙ χε τήν ίκανοποίησιν νά παρα

κής ψυχολογίας, Θετικός δέ, εiς τήν προβολήν των παραγό
ντων τοϋ Κέντρου ώς τών γνησιοτέρων, συνεπεστέρων καί

άγωνιστικωτέρων φορέων τοϋ. πνεύματος τής «άλλαγής».

Θά ήσαν πολύ αiσιόδοξοι οί παρατηρηταί έκείνοι , πού θά
έπίστευον δτι τό πρώτον σκέλος θά τεθή είς ήσσονα μοί

ραν, ώς συμβολή τής ΕΚ διά τήν διασφάλισιν δμαλών έξε

λίξεων.
Οί

μερίση τούς άρχικούς πρωταγωνιστάς καί νά θέση τήν

προσωπικήν του σφραγίδα έπί :εών έξελίξεων.

Δέν ήτο τ,οϋτο εuκολον. Πολλαί φάσεις έμεσολάβησαν
γιά νά φτάσωμεν μέχρις έκεί. Κατά τό διάστημα αύτό, τό

πολιτικόν γραφείον Ί'jλλαζεν ένοίκους, πλειοψηφίαι μετα
βάλλοντα είς μειοψηφίας, καί κόμματα, τά όποία έστήρι

ζον τήν παλαιάν Κυβtρνησιν, άνεζήτουν, μεtαξύ τών μέχρι
τότε άντιπάλων των, συμμαχητάς είς τόν άγώνα έναντίον

τής νέας Κυβερνήσεως. Καί εΙναι χαρακτηριστικόν 'τό γε
γονός δτι αί παραμοναί τής διαλύσεως τής Βουλής εύρον

εiς εiδυλλιακάς σχέσεις τούς κ. κ. Ήλ. Τσιριμώκον καί Σπ.
Μαρκεζίνην. Ε{χε προήγηθή ή «παρά φύσιν σύζευξις» τών
«κεκρακτών» τής ΕΚ μέ τούς «σκληρούς» τής ΕΡΕ . 'Αμφό

τεροι άπετέλεσαν τό κοινοβουλευτικόν βάθρον τής μεταβα

-διά νά έπιβεβαιωθή, άπαξ ετι, δτι ούδέν άποκλείεται είς
τήy έλληνικήν πολιτικήν ζωήν. Οί βουλευταί τής άριστε

ρiiς ήσαν οί μόνοι, πού παρέμειναν, συνεχώς, έπί τριετίαν,
είς τήν άντιπολίτευσιν. Συμπαθή άρχικώς εναντι τής ΕΚ

καί όξείαν κατόπιν.

«μικροί»

Αί άνησυχίαι, πού εχουν δημιουργηθή καί τάς δποίας

δέν ήγνόησεν είς τό μήνυμά του τής Παρασκευής δ κ. πρω
θυπουργός, δέν εΙναι, συνεπώς , άστήρικτοι. Τάς άνησυχίας

αύτάς καί τήν πραγματοποιουμένην πόλωσιν μέ τήν προ
σπάθειαν άναμίξεως τοϋ Στέμματος είς τήν διαμάχη ν, έχρη
σιμοποίησαν ώς βασικά έπιχειρήματα οί κ. κ . Στ. Στεφανό
πουλος καί Σπ. Μαρκεζίνης, Η. Τσιριμώκος καί Κ. Μητσο

τάκης -μέ τήν ΕΔΑ συνεπίκουρον καί δι · liλλους λό
γους- διά νά επιβάλουν τήν λύσιν τής οίκουμενικής Κυ
βερνήσεως Ί'j σχήματος συνεργασίας. Οί τέσσαρες «μι

κροί» δέν έδειξαν νά ένδιαφέρωνται καί διά τήν άπλήν
άναλογικήν, είς τόν αύτόν βαθμόν.

τικής Κυβερνήσεως , ένώ τό ΦΙΔΗΚ, οί Προοδευτικοί καί
ή ΕΔΑ εΙχον καταλάβει τά εδρανα τής άντιπολιτεύσεως

4

Μάντεις κακών
Τά επιχειρήματα ήσαν κατ' άρχήν βάσιμα. ' Αλλ' αί
προταθείσαι

λύσεις

συνήντησαν

ίσχυράς

άντιδράσεις

-καί δ κ. Γ. Παπανδρέου δέν έπεκρίθη όλίγον διά τήν
έμμονήν είς c'iρνησιν οίκουμενικοϋ σχήματος- καί πα

ρουσίαζαν άρκετά, έκάστη , μειονεκτήματα . ·~κατάλη ξις
ήτο γνωστή. 'Η γραμμή Κανελλοπούλου έπεκράτησε. Καί

τι κληροδοτεί

δ κ. πρωθυπουργός θεωρεί τοϋτο ώς τεκμήριον καί έκλογι
κής έπιτυχίας.

Ή Η' περίοδος τής Βουλής έκληροδότησε δύο στοι

Μέ αίσιοδοξίαν διαγράφουν τήν έξέλιξιν άκόμη καί οί

χεία, τά όποία θά διαδραματίσουν σημαντικόν ρόλον εiς

ύπουργοί, οί δποίοι άνήκον είς τούς άπαισιοδόξους, δπως δ

τήνσυνέχειαν. Τήν δξυνσιν τών παθών καί τήν προσπά

κ. Σ π. Θεοτόκης.

θειαν μετατοπίσεως τοϋ άνταγωνισμοϋ μεταξύ τών κομμά

Οί κ. κ. Σπ. Μαρκεζίνης -δ πρώτος πού άπεφάσισε νά μή

των άπό καθαρώς πολιτικής είς πολιτειακήν βάσιν.

μετάσχη τοϋ άγώνος- Στ. Στεφανόπουλος καί Η. Τσιρι

0{ μάντεις κακών δέν άπουσιάζουν δμως .

Ύπό τό πρίσμα αύτό, δ προεκλογικός άγών, πού Ί'jρχι

μώκος διαβλέπουν περιπετείας καί δέν άποκλείουν έμπλο

σεν άπό μηνών, ύπό λανθάνουσαν μορφήν, προσλαμβάνει

κήν. Θά ήτο παρήγορον διά τήν χώραν liν αί προβλέψεις

δραματικήν κρισιμότητα. Αί ταραχαί, πού έσημειώθησαν

των διαψευσθοϋν».
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20~21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1967

'Εκδηλώνεται, στή διάρκεια τής νύχτας, στρατιω

τικό πραξικόπημα, όργανωμένο άπό δμάδα άξιωμα
τικών μέ πρωτεργάτες τούς Γ. Παπαδόπουλο, Ν. Μα
καρέζο, συνταγματάρχες, καί Σ. Παττακό, ταξίαρχο.
Στό κίνημα προσχωρεί έκ τών ύστέρων καί δ άντι

στράτηγος Γ. Σπαντιδάκης, άρχηγός του ΓΕΣ.

'b

πρωθυπουργός καί έπιτελείς τής Κυβερνήσεως συλ
λαμβάνονται, κηρύσσεται στρατιωτικός νόμος καί

έξουδετερώνεται κάθε δυνατότητα γιά άντίσταση
άπό τήν πλευρά τών νόμιμων κυβερνητικών άρχών.

'Ο

βασιλεύς ύποκύπτει στό τετελεσμένο γεγονός καί

δέχεται, αύθημερόν, τή συγκρότηση Κυβερνήσεως
ύπό τόν εισαγγελέα του 'Αρείου Πάγου, Κ. Κόλλια.
'Αντιπρόεδρος τής νέας Κυβερνήσεως άναλαμβάνει
ό Γ. Σπαντιδάκης, ύφυπουργός 'Εθνικής 'Αμύνης
άναλαμβάνει δ άντιστράτηγος Γ, Ζωϊτάκης, ήγετικό

έπίσης στέλεχος του κινήματος, ένώ οί Παπαδό

πουλος, Μακαρέζος καί Παττακός άναλαμβάνουν
άντίστοιχα, τά ύπουργεία Προεδρίας, Συντονισμοί\
καί 'Εσωτερικών.

'Ο κίνδυνος τής έκτροπής ετεινε, στή χρονική
περίοδο πού ε{χε προηγηθεί, νά γίνει όλοένα καί πε
ρισσότερο α{σθητός σέ συνάρτηση μέ τήν κορύφω

ση τής πολιτικής έντάσειJ?ς. ~Ηδη, στή διάρκεια τών

τελευταίων μηνών του

1966, δ ίδιος δ πρωθυπουργός,

Σ. Στεφανόπουλος, ε{χε α{σθανθεί τήν άνάγκη νά κά
μει δηλώσεις πρός τούς πολιτικούς συντάκτες, προ
κειμένου νά διασκεδάσει τίς πρώτες άνηquχίες τής
κοινής γνώμης:
«"Αν ύπάρχουν διαθέσεις άνευθύνων παραγόντων οuτε
νά έκδηλωθοί>ν μποροί>ν, οuτε πολύ περισσότερο νά έπι
βληθοί>ν. 'Υπάρχει καί ή πρόθεσις καί ή δύναμις άντιμε
τωπίσεώς των. 'Ολόκληρος ό πολιτικός κόσμος, άλλωστε,
θά εύρεθή άντιμέτωπος οίουδήποτε επιχειροί>ντος κίνημα

καtά τής δημοκρατίας» 244 •
Τό ένδεχόμενο, έν τούτοις, τής έκτροπής έξακο
λούθησε όχι μόνο νά δίνει λαβή σέ ποικίλες άκαθό
ριστες διαδόσεις, άλλά καί νά άνησυχεί σοβαρά τούς
ήγετικούς έκπροσώπους τής πολιτικής ζωής. Στήν

πράξη δμως, ό πολιτικός κόσμος καί {διαίτερα ή
άξιωματική άντιπολίτευση, άντί νά συμβάλει στήν
άμβλυνση, συντελοuσε, περισσότερο, στήν ενταση
τής όξύτητας. 'Ο άρχηγός τής ΕΚ δέν επαυε νά έπι
σείει τήν άπειλή τής «έπαναστάσεως του λαοϋ», έφό
σον θά έπιχειροuνταν ή διατήρηση μιiiς Κυβερνή

σεως μειοψηφίας στήν έξουσία, θά άσκοuνταν βία
στίς παραμονές τών έκλογών η δέν θά δινόταν
-σύμφωνα πάντοτε μέ τήν άποψή του- ή έξουσία
στήν ΕΚ μετά τήν πιθανή έπικράτησή της στίς έπι
κείμενες έκλογές. 'Αλλ' άκριβώς ή έπίμονη έπίκλη
ση τοϋ κινδύνου τής έκτροπής καί ή συνακόλουθη

καλλιέργεια όξύτητας έπέτεινε τή γενική νευρικότη-
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Τό κέντρο τijς πρωτεύουσας, τό πρωί τijς 2/ης 'Απριλίου.
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τα καί ένθάρρυνε τά έξτρεμιστικά στοιχεία στήν άνά

τήν ι'iποψη δτι, εστω καί ενας, ήγετικός έκπρόσωπος

ληψη δυναμικών πρωτοβουλιών. 'Ο ίδιος δ Π. Κα

τοϋ πολιτικοϋ κόσμου ήταν σέ θέση νά γνωρίζει γιά

νελλόπουλος -σέ έμπιστευτική συνομιλία του- εΙ

τό κυοφορούμενο πραξικόπημα πολύ περισσότερα

χε δεχτεί «δτι πιθανόν νά μ ή πάμε γιά έκλογές, έάν δ

άπό δσα έγνώριζαν δ Κ . Τσάτσος η δ Π. Κανελλό

'Ανδρέας καί δ πατήρ δέν λογικευθοϋν καί δέν παύ

πουλος. Τό στρατιωτικό πραξικόπημα ε{χε προπα

σουν νά ε{ναι παράλογοι», γιά νά καταλήξει: «liν καί

ρασκευαστεί άπό μία κλειστή δμάδα άνώτερων άξι

κατά τήν γνώμην μου, οί δύο Παπανδρέου, άντιλαμ

ωματικ&ν τοϋ στρατοϋ. Σύμφωνα μέ τήν έπικρατέ

βανόμενοι τόν κίνδυνον τής έπικρεμάμενης δικτατο

στερη ι'iποψη, ήγετικός φορέας τής κινήσεως, στή

ρίας, θά βάλουν νερό στό κρασί τους καί θά ήμερέ

χρονική περίοδο πρίν άπό τό πραξικόπημα, ήταν δ

ψουν κάπως» 245 .

ϊδιος δ άρχηγός τοϋ ΓΕΣ. Πράγματι, σέ σύσκεψη

Οί έπιτελείς τής ΕΡΕ έπεσήμαιναν, πράγματι, τόν

κίνδυνο τής έκτροπής χωρίς νά ε{ναι πάντοτε σέ θέ

των άντιστρατήγων πού πραγματοποιήθηκε τήν 20ή
'Απριλίου ύπό τήν προεδρία του, άποφασίστηκε ή

ση νά έντοπίσουν τούς είδικότερους φορείς η τόν

πραγματοποίηση διαβήματος πρός τό βαchλέα μέ

τρόπο καί τό χρόνο μιας ένδεχόμενης πραξικοπη

σκοπό τήν άνάληψη, άπό τήν πλευρά του, πρωτο

ματικής ένέργειας. «'Ο στρατός τώρα έλέγχεται

-

βουλίας γιά τήν εξοδο τής χώρας άπό τήν πολιτική

ετσι λέν οί άρμόδιοι! Μετεκλογικ&ς δτι καί νά λέν,

κρίση. Τελικά δμως -uστερα άπό είδοποίηση τοϋ

έγώ πιστεύω πώς δέv θά έλέγχεται», παρατηροϋσε δ

άντιστρατήγου Γ. Ζωϊτάκη- εδρασαν ι'iλλοι, καί

Κ. Τσάτσος 246 . 'Αναλυτικότερα, άνέπτυσσε στόν Κ.

συγκεκριμένα οί στενοί συνεργάτες τοϋ άρχηγοϋ τοϋ

Καραμανλή τίς άνησυχίες του, δ Π. Κανελλόπουλος:

ΓΕΣ, Στ. Παττακός, Γ. Παπαδόπουλος καί Ν . Μακα

«Μήπως, όμως, συμβεί c'iλλό τι πού θά διετάρασσε βα
θέως τήν όμαλήν πορείαν πρός τάς εκλογάς καί θά έματαί

ωνε τήν διενέργειαν αύτών; Εiς τό έρώτημα τοϋτο δέν εΙ ναι
εϋκολο νά άπαντήσω . Δέν εΙμαι άπηλλαγμένος φόβων, ώς
πρός τό ένδεχόμενον άπροόπτων (είτε άπό έλεγχομένους

ρέζος24s.

'Ανεξάρτητα δμως άπό τόν τρόπο έκδηλώσεως
καί τήν είδικότερη μορφή της, ή έκτροπή άπό τή

νομιμότητα ήiαν, σέ καθοριστικό βαθμό, άπότοκη
τής βαθύτερης πολιτικής κρίσεως πού ε{χε έκδηλω:..

«{δικούς» μας, δηλαδή δήθεν {δικοί μας, εϊτε άπό τούς άντι

θεί άπό τά πρώτα χρόνια τής δεκαετίας τοϋ

πάλους). Πράττω ό,τι μοϋ ε{ναι δυνατόν διά νά πληροφο

έπιδεινώθηκε εκτοτε ύπό τό κράτος των δημαγωγι

ρηθώ έγκαίρως τά τυχόν τεκταινόμενα ... ».

κών προκλήσεων καί των έκβιαστικ&ν πιέσεων ση

Καί ύπογράμμιζε είδικότερα:

<(Ε{μαι βέβαιος -ύπερβέβαιος- ότι αί «βόμβαι» τών

'60

καί

μαντικής μερίδας τοϋ πολιτικοϋ κόσμου. 'Ο Κ. Κα
ραμανλής εΙ χε εγκαιρα έπισημάνει, άπό τό Νοέμβριο
τοϋ

1963, τούς κινδύνους πού συνεπαγόταν ή

τακτική

τελευταίων ήμερων ε{ναι εργον ήλιθίων έγκεφάλων τής

αύτή γιά. τή χώρα καί τό πολίτευμα. ΕΙχε, άκόμη,

{δικής μας παρατάξεως. 'Αριστεροί καί Κεντρώοι ούδέν

σταθερά συνδέσει τήν ένδεχόμενη έπάνοδό του στήν

συμφέρον ε{χον νά ένεργήσουν κατ' αύτόν τόν τρόπον.

ένεργό πολιτική μέ τή διασφάλιση τ&ν προϋποθέσε

Φοβοϋνται c'iλλωστε έκτροΠήν Κ:αί δέν θέλουν νά προκαλέ-

ων γιά τήν έξυγίανση τοϋ πολιτικοϋ κλίματος καί

σουν. '_ Εάν συνεχισθή ή τακτική τών «βομβών» πρέπει νά

άποκαλυφθοϋν όπωσδήποτε οί δράσται . 'Ε κάλεσα χθές τό
βράδυ τόν στρατηγόν Τζαννετήν (ύπουργόν τής 'Ασφα

λείας) καί τοϋ έπέστησα τήν προσοχήν έπί τής άνάγκης
νά συλληφθοϋν οί ήλίθιοι ή παλαβοί πού πάνε νά καταστρέ
ψουν τήν τελευταίαν ώραν, ό,τι έπί τρία ετη έπαλεύαμεν νά
έπιτύχωμεν ... )).

Καί άκόμη:
«Οί παράγοντες πού έπιθυμοϋν άνωμαλίαν καί έκτρο

τήν άνανέωση των δημοκρατικών μεθόδων διακυ
βερνήσεως. Στήν έπιστολή του πρός τόν Κ. Τσάτσο,
στίς

5 Μαίου 1966,

άφοϋ άνέλυε τά συμπτώματα τής

«βαθειaς έθνικής κρίσεως», διέβλεπε τό προσφορό
τερο μέσο γιά τήν «liμεσψ> άντιμετώπισή της στό

σχηματισμό Κυβερνήσεως έξουσιοδοτημένης άπό τή
Βουλή νά προχωρήσει στή λήψη άποφασιστικ&ν μέ
τρων καί γενναίων μεταρρυθμίσεων. τίς άπόψεις του
γιά τήν άποφασιστική άντιμετώπιση των συμπτωμά

πήν έπιχειροϋν συστηματικώς νά εκφοβίσουν τόν βασιλέα .

των τής έθνικής κρίσεως, ύπέβαλε καί στό ρυθμιστή

Τοϋ δίδουν στοιχεία εσφαλμένα. Τοϋ παρουσιάζουν τά

τοϋ πολιτεύματος, μέσω τοϋ Δ. Μπίτσιου, στά τέλη

πράγματα σκοτεινά. 'Αντιμετωπίζω τάς ύπούλους αύτάς

Σεπτεμβρίου

ένεργείας -μέχρι τούλάχιστον τής στιγμής αύτής- μέ

φέρθηκε-249 άποκλείσει τήν άνάμιξή στήν πολιτική

έπιτυχίαν. Ε{μαι, όμως, σχεδόν μόνος εiς τήν προσπάθειαν

ύπό τίς τρέχουσες συνθήκες άλλά καί κάτω άπό πε

έξουδετερώσεως τών έντέχνως προκαλουμένων εiς τόν βα
σιλέα έντυΠώσεων περί έπικειμένης νυκτός' Αγίου Βαρθο

λομαίου. Δέv θά πέση ε{ς τήν παγίδα τών σκοτεινών έγκε
φάλων ό βασιλεύς, έφ' όσον θά έξακολουθήση -όπως έλ

πίζω θετικά- νά προσέχη τάς εΙσηγήσεις μοω) 247 .
Τά διαθέσιμα ίστορικά στοιχεία δέν ένισχύουν

1966,

δπότε καί ε{χε -δπως προανα

ριστάσεις πού δέν έγγυόνταν τήν γνήσια έφαρμογή
τοϋ δημοκρατικοϋ πολιτεύματος.

Τελικά, ή έπιβεβαίωση των δυσμενών προβλέψε
ων γιά τήν έπίφοβη κατάληξη «σέ κάποιο εΙδος
έκτροπής», συνεχόταν μέ τήν έπισήμανση τής «κρί

σεως νομιμότητος», ή όποία, μέ τήν σειρά της, ήταν
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-ώς ενα σημείο- dπότοκη τής γενικότερης έντυ

πήματος έπικρατήσει στή χώρα, κgθώς καί στίς άμε

πώσεως δτι «ή έπικράτησις ώρισμένης πολιτικής

σες προσωπικές dντιδράσεις του:

παρατάξεως θά δδηγήσει στήν dνατροπή των πάν
των» . 'Η dνησυχία δτι οί έπικείμενες έκλογές θά

ήταν δυνατό νά dποδειχτοϋν, σέ περίπτωση έπικρατή
σεως τοϋ Γ. Παπανδρέου μέ τήν πριμοδότηση τής
dριστεράς, «αί tελευταίαι έλεύθεραι έκλογαί», έκδη
λωνόταν ίδιαίτερα στούς κόλπους τής κεντροδεξιάς

παρατάξεως .

«Καθ' δλον αύτό τό διάστημα άμφέβαλλα ζωηρώς

aν θά έφθάναμεν είς έκλογάς. Τό κλίμα τό όποίον

εlχον δημιουργήσει ο{ δύο Παπανδρέου συναγωνιζόμιουργηθfj είς τό Στέμμα καί τό στράτευμα, δτι ή

Κεντροαριστερά θά έκέρδιζε τάς έκλογάς, καί τέλος
δ φόβος, τόν όποίον ο{ δύο Παπανδρέου ένίσχυον

«"Αν χάσωμε αuτές τίς έκλογές -εγραφε δ Κ. Τσάτσος

άνοήτως μέ τούς λόγους των, δτι τήν έπομένην τfjς

χαρακτηριστικά πρός τόν Κ.Καραμανλfj -πολύ πιθανόν

έκλογfjς θά άνέτρεπον τά πάντα, καθίστων σχεδόν

νά ε{ναι οί τελευταίες έλεύθερες έκλογές γιά πάρα πολλά

μοιραίαν τήν έκτροπήν.

χρόνια . Δέν θά δδηγήσουν αuτές οί έκλογές μόνον εiς μεί

κόν νά άντιδράσουν έφ' δσον ήσαν ίσχυροί καί πρίν

0{

άπειλούμενοι ήτο φυσι

ζονα aπαθλίωσιν έξ ής θά προκύψη ή άνάγκη τfjς με;ακλή

παραδοθούν. Ό πολιτικός κόσμος δμως κατελήφθη

σεως ένός άπό μηχανfjς Θεοu. Θά δδηγήσουν σέ κατάργη

άπό τόσην τύφλωσι ν δπως καί τό

ση του έλευθέρου πολιτεύματος. Καί τότε καμμία δύναμις

τι τήν lβλεπε έπερχομένην, νά μήν δύναται νά άντι

έκ των liνω δέν θά ε{ναι ίκανή νά φέρη τόν άπό μηχανfjς
Θεόν aκόμη καί liν τά

.

μενοι είς έξαλλοσύνην, ή πεποίθησις ή όποία εlχε δη

90%

των 'Ελλήνων τόν ζητοu

σαν»2sο.

Μέσα σέ dνάλογη βαρειά dτμόσφαιρα, δ πολιτι
κός κόσμος τής χώρας βάδιζε πρός τήν έκλογική

1936,

d5στε μολονό

δράση λογικώς. 'Αρκεί νά σημειωθfj δτι ο{ άποστά
ται, τούς δποίους έστήριζε ή ΒΡΕ έπί

15 μήνας καί ο{

όποίοι εlχαν πάν συμφέρον νά άποτρέψουν τάς έκλο
γάς, ήρνοvντο νά ψηφίσουν τήν Κυβέρνησιν Κανελ
λοπούλου.

dναμέτρηση μέ αϊσθημα dνασφάλειας καί dβεβαιό

Κατά τό δίμηνον, έξ άλλου, τό όποίον προηγήθη

τητας καί μέ εντονη τήν αϊσθηση τοϋ κινδύνου «ένός

τοv κινήματος, μέ εlχαν έπισκεφθfj διαδοχικώς ό

εϊδους έκτροπής» dπό τά δρια καί τούς κανόνες τοϋ

στρατηγός Παπαγεωργόπουλος, άρχηγός τfjς ΚΥΠ,

δημοκρατικοϋ πολιτεύματος. 'Η ε)ικαιρη συνειδη

δ ταξίαρχος Πανουργιάς, διευθυντής Β' Γραφείου

τοποίηση τοϋ κινδύνου είχε νωρίς -δπως ήδη ύπο

ΓΕΣ, καί ό στρατηγός Καρδαμάκης. Καί ο{ τρείς μοv

γραμμίστηκε-παρωθήσει τόν Κ. Καραμανλή στήν

περιέγραψαν τήν άγχώδη έν 'Ελλάδι κατάστασιν καί

dναζήτηση των πρόσφορων μέσων γιά τήν dντιμε

τήν έπικρατοvσαν είς τό στράτευμα έπικίνδυνον νευ

τώπιση τής πολιτικής κρίσεως . Καί δταν, μέ τήν πά

ρικότητα.

ροδο τοϋ χρόνου, ετειναν νά έπαληθεύσουν οί πε

ρισσότερο dπαισιόδοξες προρρήσεις του καί νά ένι

Γιά τούς λόγους αύτούς δέν έξεπλάγην δταν

έπληροφορήθην τό κίνημα τfjς 21ης

'Απριλίου.

σχυθοϋν οί φόβοι του γιά πιθανή «έκτροπή», θά dπο

'Εξεπλάγην δμως γιά τήν μορφήν πο!J lλαβε, δεδομέ

κρούσει κάθε ίδέα προσωπικής ή κομματικής έμπλο

νου δτι έκείνο τό όποίον θά ήδύνατο νά άναμένεται

κής στήν κατάλυση των δημοκρατικών θεσμών.

Σέ μεταγενέστερο σημείωμα πού συνέταξε στό

ήτο ή έπέμβασις τοv στρατού κατά τό προηγούμενον
τfjς Τουρκίας καί μέ σκοπόν νά κατασιγάση τά πάθη,

Παρίσι, ό Κ. Καραμανλής dναφέρεται έπιγραμματι

νά μεταρρυθμίση τό Σύνταγμα καί νά άποκαταστήση

κά στό κλίμα πού είχε στίς παραμονές του πραξικο-

έν συνεχείq. τήν λαϊκήν κυριαρχίαν» 251 •
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'Η άποχώρηση του Κ. Καραμανλη άπό τήν ενεργό πολιτική εγκαινιάζει μιά ένδε

καετη περίοδο παραμονης στό εξωτερικό, στή διάρκεια της όποίας επικοινωνοuσε μέ
τούς φίλους καί τούς συνεργάτες του στήν 'Ελλάδα, δπως ήταν φυσικό, κυρίως μέ τήν
άνταλλαγή επιστολών. Τό ζωηρό ενδιαφέρον- άκριβέστερα ή βαθύτερη άγωνία του
γιά τήν πορεία της χώρας, θά άποτυπωθεί στή μακρά σειρά τ&ν επιστολών του, λιτών
κατά κανόνα καί επιγραμματικών. 'Αλλά καί, ταυτόχρονα, ή επίγνωση του ενδιαφέ
ροντος αύτοu, θά παρακινήσει τούς φίλους του νά τόν κρατοuν ενήμερο πάνω στά

γεγονότα καί νά επιχειροuν νά του μεταδώσουν τό πολιτικό κλίμα πού επικρατοuσε
στήν 'Αθήνα. Μαρτυρίες άνεκτίμητες, πού όχι μόνο εμπλουτίζουν τή γνώση, άλλά καί
είκονογραφοuν καί τεκμηριώνουν τά ίστορικά δρώμενα της εποχης!

Τό πολύτιμο αύτό ίστορικό ύλικό άποτελεί τμημα του 'Αρχείου πού διατηρείται
στό 'Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλης». Σημαντικά άποσπάσματα εντάχθηκαν
ηδη στό πρώτο μέρος του τόμου, δπου καί καταγράφονται συστηματικά τά γεγονότα

πού συνδέονται μέ τήν εντονα πάντοτε αίσθητή παρουσία του Κ. Καραμανλη στό

δημόσιο βίο. Στό τμημα πού άκολουθεί, δημοσιεύονται αύτούσιες μιά άκόμη σειρά
άπό άνέκδοτες επιστολές πού εϊτε συνέταξε ό ϊδιος, είτε ελαβε κατά τήν παραμονή του

στό Ωαρίσι. Τό βασικό κριτήριο πού προσδιόρισε τήν επιλογή ύπηρξε, αύτονόητα, ή
βαρύτητα, ή εγκυρότητα καί ό πλοuτος των άναφορ&ν στά γεγονότα πού εκτυλίσσον
ται. Σέ λίγες μόνο περιπτώσεις, στοιχεία εξακολουθητικά άπόρρητα η άπρόσφορα νά
ερθουν στό φ&ς της δημοσιότητας δέν επέτρεψαν τή δημοσίευση κάποιων κειμένων.
'Οπωσδήποτε, όφείλει νά επισημανθεί δτι ή άλληλογραφία του Κ. Καραμανλη μέ
τούς συνεργάτες του άναπτύσσεται σέ μιά εποχή δραματικών πολιτικών εξελίξεωΎ

στήν 'Ελλάδα. Ή ενταση της πολιτικης άντιπαραθέσεως, ή εξαψη τ&ν παθών, ή
άμετροέπεια λόγων καί πράξεων, ή προσφυγή, τέλος, σέ ενέργειες καί μεθόδους
άσυμβίβαστες κάποτε καί μέ τούς στοιχειωδέστερους κανόνες της ήθικης, σηματοδό
τησαν τήνπορεία πρός τήν παρακμή καί τήν άποσύνθεση του δημοκρατικοί) πολιτεύ
ματος. Πνεuμα φανατισμοί), η καί φοβίας, άποτυπώνεται στά κείμενα άκόμη καί πολι

τικών άνδρ&ν πού σφράγισαν τήν είκόνα τους στή δημόσια ζωή μέ τό στοιχείο της
μετριοπάθειας καί της άνοχης . Φαινόμενο πού γεννii δυσάρεστα συναισθήματα, άλλά
καί, παράλληλα, συμβάλλει στήν πιστή άπόδοση του πνεύματος της εποχης, άναδί
νοντας τό σφυγμό των γεγονότων.
'Η δημοσίευση τ&ν κειμένων πού συνθέτουν τήν άλληλογραφία του Κ. Καραμαν

λη στή διάρκεια της παραμονης του στό εξωτερικό, συνοδεύεται άπό περιορισμένης
εκτάσεως σχόλια καί άποσαφηνίσεις. 'Η εκτενής άναφορά τ&ν γεγονότων στό πρώτο
τμημα της συγγραφης καλύπτει η δη τήν άνάγκη ενημερώσεως του άναγνώστη πάνω
στά θέματα πού άναπτύσσονται άπό τούς επιστολογράφους. Στίς περιπτώσεις, εντού
τοις, πού κρίνεται σκόπιμο, προσφέρονται, σέ ύποσημείωση, πρόσθετα πληροφορια

κά στοιχεία.
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στεύω πώς θά προσθέσης

1963

-

εχεις πάρει τή θέση σου

καί στήν ίστορία τής 'Ελλάδος καί στήν ψυχή μου.

Κ. ΤΣΑτΣΟΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

'Αλλά δέν ε{ναι ή rορα άκόμα νά μιλήσωμε γιά τό

«'Αγαπητέ Πρόεδρε καί φίλε,

μέλλον. Μπορείς νά άνασκοπήσης μέ βαθυτάτη ίκα

Θέλω πρώτα σάν ενας άπλός ελλην πολίτης νά σ'

νοποίηση τό παρελθόν

-

τόπο. 'Ανήκεις στήν ίστορία του καί οί πρόσκαιρες

θρώπους σου.

άθλιότητες δέν μπορουν νά σου άφαιρέσουν τούς
τίτλους πού εχεις αποκτήσει γιά πάντα.

Σ' ευχαριστώ πού μέ τίμησες μέ τήν εμπιστοσύνη

-

τά εντονα αυτά

10 χρόνια

καί νά πής ότι εδωσες πάρα πολλά στούς συναν

ευχαριστήσω γιά ό,τι εκανες γι' αυτόν τόν άμοιρο

Εύχομαι ό τόπος νά μήν σέ χρειασθή. Φοβαμαι
όμως πώς σύντομα θά σέ άποζητήσουν καί οί εχθροί
σου.

σου καί πού μου εδωκες τή δυνατότητα νά βοηθήσω

'Όσο γiά μένα, χωρίς νά τό θέλω, σέ περιμένω.

καί εγώ τό εργο σου μέ όσες δυνάμεις μου εδωσε ό

Αυτό δέν μου τό ύπαγορεύει ή λογική"' άλλά ή άγάπη

Θεός.

μου, πού, τώρα, άνεμπόδιστα άπό εθιμοτυπικές ίε

Ε{μαι άπό τούς πολύ λίγους πού μπόρεσε καί θέ

ραρχίες, μπορώ ελεύθερα νά σου έκφράσω.

λησε νά δή, πέρα άπό τόν πολιτικό άρχηγό, πέρα άπό

Δικός σου».

τήν εξωτερική σου όψη, τόν εσωτερικό σου κόσμο.

Νά δή καί νά εμβαθύνη στό δράμα τοό άνθρώπου,
πού απομονώθηκε, εν μέρει καί θεληματικά, γιά νά
εκπληρώση καλλίτερα τό εθνικό του χρέος. Σέ αυτή
τήν τραγική πλευρά του έαυτου σου πρό παντός δέ
θηκε ή άγάπη μου καί στηρίχθηκε ή εκτίμησή μου
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1963

Π. ΚΑΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ* ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

«Σεβαστέ μου Κύριε Πρόεδρε,

'Επιτρέψατέ μου νά εκφράσω διά τής παρούσης

γιά τό ήθος σου.
'Αλλά ή εκτίμησή μου στηρίχθηκε καί στά πνευ

μου

-

άφου δέν ήτο δυνατόν νά σας ιδώ κατά τήν

ματικά σου χαρίσματα. 'Έχομε μιάν έντελώς διαφο

άναχώρησίν σας- τά αισθήματα άληθινής συγκινή

ρετική νοοτpοπία καί ψυχοσύνθεση. 'Αλλά επειδή

σεως καί εiλικρινους λύπης, τά όποία έδοκίμασα,

συμβαίνει ενας στοχαστικός άνθρωπος νά καταλα

πληροφορηθείς τήν άποχώρησίν σας άπό τήν Πολι

βαίνη καί τίς άντίθετες νοοτροπίες, εγώ κατάλαβα τή

τικήν.

δική σου, κατάλαβα τά εξαιρετικά σου διανοητικά

'Η άπόφασίς σας αυτή εστέρησε τό 'Έθνος όλό

χαρίσματα, τήν άσφάλεια στή σύλληψη τής πραγμα

κληρον μιας σπανίας 'Ηγετικής Προσωπικότητος,

τικότητας, τήν όξύτητα τfjς κρίσεώς σου, τήν διαί

ένός άληθινου Πολιτικου καί Έθνικου ήγέτου, ό

σθησή σου, όλες τέλος πάντων τίς πνευματικές δυνά

όποίος ύπήρξεν όνους καί ή ψυχή τfjς άνορθωτικfjς

μεις πού σέ καθιέρωσαν σάν ήγέτη καί σάν δημιουρ

προσπαθείας τής τελευταίας 8ετίας εις δλους τούς

γικό κυβερνήτη τής πατρίδας σου.

τομείς.

'Εμπνευσμένος άπό τίς άρετές σου αυτές, σέ άκο

Βεβαιωθήτε, Κύριε Πρόεδρε, δτι ϊστασθε τόσον

λούθησα καί εβλεπα πώς καί άλλοι, άν καί άνίκανοι

ύψηλά εις τήν 'Ιεραρχίαν του Πολιτικου Κόσμου

νά διεισδύσουν στόν τρόπο πού λειτουργουσε ή σκέ

τfjς Πατρίδος μας, rοστε άπό τής ύψηλής σκοπιας

ψη σου, διαισθητικά εννοουσαν τήν ύπεροχή σου

πού ε{σθε φθασμένος, νά ήμπορήτε νά άτενίζετε τήν

καί σέ άκολουθουσαν.

κρίσιν τής

Γιά μένα, καί άν άκόμη δέν προσθέσης άλλες σε

λίδες στήν ίστορία σου

-

πού εγώ ελπίζω καί πι-

'Ιστορίας,

εις τήν δικαιοδοσίαν τής

όποίας εχετε εισέλθει, μέ τήν ύπερήφανον εκείνην

γαλήνην καί τό λάμπον άπό ίκανοποίησιν βλέμμα
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τοϋ δημιουργικοϋ άναμορφωτοϋ, τοϋ Πολιτικοϋ δ

θά δυνηθfj νά προσελκύση άξιόλογον άριθμόν βου

δποίος εμόχθησε μέ αύταπάρνησιν διά τόν εξευρω

λευτών ίδικών μας rοστε νά φθάση τούς

παϊσμόν τοϋ τόπου αύτοϋ, θέσας είς τήν ύπηρεσίαν

μερικάς επιφυλάξεις άλλά τελικώς πιστεύω δτι θά

τοϋ 'Έθνους δλην του τήν ψυχήν καί τόν δυναμισμόν

μείνωμεν άρραγείς . 'Ως άντιλαμβάνεσθε, τό σημείον

του : Τήν άδιάλλακτον πίστιν του, τήν άγωνιστικήν

αύτό τfjς δλης πορείας είναι τό πλέον σημαντικόν.

του άλκήν, τά σπάνια ήγετικά του προσόντα.

Διότι εγώ, κύριε Πρόεδρε , πιστεύω δτι Ciν ό Παπαν

151.

'Έχω

'Εγώ προσωπικώς , τόν όποίο ν έτιμήσατε μέ τήν

δρέου συγκεντρώση εθνικόφρονα πλειοψηφίαν, πα

πολύτιμον φιλίαν καί συμπαράστασίν σας καί περιε

ρά τά διακηρυσσόμενα, θά παραμείνη καί δέν θά πα

βάλλατε μέ τήν έμπιστοσύνην σας, έπιθυμώ νά σάς

ραιτηθfj. Πιστεύω δτι τουλάχιστον διά

βεβαιώσω δτι θά εύρίσκωμαι πάντοτε είς νοεράν έπι

επιθυμεί εκλογάς.

2-3 μήνας δέν

κοινωνίαν μαζί σας, θά σάς άτενίζω μέ θαυμασμόν,

β) Μετά τήν καταψήφισιν θά άνέλθη είς τά άνά

εύγνωμοσύνην καί άγάπην, ώς ύπόδειγμα 'Ηγέτου, δ

κτορα καί, ώς μέ διαβεβαίωσαν, εχουν εϋρει τρόπον

δποίος εγραψε μίαν άπό τάς λαμπροτέρας σελίδας

ωστε νά παραιτηθfj.

τfjς Πολιτικfjς 'Ιστορίας τfjς 'Ελλάδος, καί θά σάς

γ) Θά κληθfj ό κ. Κανελλόπουλος είς δν θά άνα

αίσθάνωμαι πάντοτε ώς κατ' έξοχή ν ίδικόν μου,

τεθfj ή εντολή · μετά επαφάς δέ καί συνεννοήσεις

εύχόμενος δλοψύχως

ήμερών πιθανώς, θά καταθέση ταύτην καί άμέσως θά

άλλά καί πιστεύων

-

-

δπως

ή μοίρα τοϋ 'Έθνους σάς επιφυλάξη καί πάλιν είς τό
προσεχές μέλλον τόν ήγετικόν σας ρόλον είς τήν

5-6

διαλυθfj ή Βουλή.

δ)

'Α ναζητοϋν

πρόσωπον

διά

πρωθυπουργόν

διακυβέρνησιν τοϋ Τόπου, διά τήν όλοκλήρωσιν τοϋ

ύπηρεσιακόν καί ύπουργούς 'Ασφαλείας, 'Εσωτερι

δημιουργικοϋ σας εργου.

κών, Δικαιοσύνης . Μέ διαβεβαίωσαν δτι επ· ούδενί

Σάς παρακαλώ, Κύριε Πρόεδρε, δπως δεχθfjτε
e

λόγω θά χρησιμοποιηθfj Μαυρομιχάλης

- Παναγιω

τήν εκφρασιν τοϋ βαθυτάτου μου σεβασμοϋ καί τfjς

τόπουλος . Μοϋ είπαν δτι είς τά πρόσωπα πού αύτοί

εξαιρέτου εκτιμήσεως καί άγάπης μεθ ' ών διατελώ» .

άποβλέπουν καί γνωρίζουν είναι οί Γ . Πεσμαζόγλου,
Ζολώτας,

20

Δεκεμβρ ίου
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Ι.

Παρασκευόπουλος.

να καί επέμεινα διά Τσακαλώτον· δέν τόν άποκρού
ουν· φοβοϋνται δτι δέν θά γίνη άποδεκτός. Πάντως,

Δ . ΒΕΡΡΟΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

μετά επιμονήν μου τό συζητοϋν. "Αν δύνασθε βοηθή

«Σεβαστέ μου Κύριε Πρόεδρε,

l.

Κιουσόπουλος,

'Αντείπον δτι <iπαντες είναι άκατάλληλοι. Προέτει

σατέ με είς πρόσωπα · οί εδώ ίδικοί μας ούδένα μετά

Δέν σάς εγραψα άμέσωζ διότι καί ή δλη κατά

στασις ήτο, καί μπορώ νά λέγω δτι εξακολουθεί νά

βεβαιότητος ύποδεικνύουν.

4.

Τά κύρια ίδικά μας στελέχη κατά την παροϋ

είναι, εναλλασσομένη καί ρευστή, καί διότι είμαι

σαν φάσιν είναι πειθαρχικοί. "Αν δμως δέν κατέλ

ύποχρεωμένος, δ ιά λόγους τούς όποίους άντιλαμβά

θωμεν άμέσως είς εκλογάς, φοβοϋμαι δ ιασπάσεις καί

νεσθε, νά άσχολοϋμαι μέ δλα, καί τά πάντα νά ζη

ίδιαίτερα άπό δυάδα Ροδοπούλου-Πιπινέλη, οί δποί

τοϋνται άπό εμέ*. Προσπαθώ νά άνταποκριθώ, φοβοϋ

οι εχω πολλάς ενδείξεις νά πιστεύω δτι προπαρα

μαι δμως δτι δέν θά άνθέξω άπq άπόψεως ύγείας.

2.

Μετά τάς γνωστάς εξελίξεις εφθάσαμεν είς τήν

συζήτησιν

επί

τών

προγραμματικών

δηλώσεων.

σκευάζουν κάποιαν ίστορίαν πιθανώς μαζί μέ Στεφα
νόπουλον. Διά τόν τελευταίον νομίζω δτι οί μεγάλοι

φίλοι μας! τόν προορίζουν δι' άρχηγόν τfjς Δεξιάς.

'Απάντησις κ. Κανελλοπούλου ενεποίησεν καλήν

"Εχω μερικάς ενδείξεις καί γνωρίζω δτι aνωθεν εγέ

εντύπωσιν καί ίκανοποίησεν τούς βουλευτάς μας.

νοντο άόριστοί τινες ύπαινιγμοί.

Παπανδρέου , ijπιος μέν άλλά καθαρά προεκλογικός .
Μετά μεγάλης εύκολίας εμοίρασε

1550 εκατομμύρια

διά τήν "δωρεάν παιδείαν", τήν άγροτοκαπηλείαν,
μικράν ενίσχυσιν

(5%)

τών μισθών καί συντάξεων

5.

Πιστεύω δτι ή μόνη λύσις, ή ύγιής άλλά καί ή

δυναμένη νά διατηρήση τήν συνοχήν, άλλά καί νά
μάς δώση τήν δυνατότητα νά πολεμήσωμεν στfjθος
μέ στfjθος, είναι αί aμεσοι εκλογαί.

τών κρατικών λειτουργών καί Ciλλα τινά καθώς καί

Αί εκλογαί δμως αύταί δέον νά γίνουν μέ μαχητι

εκατομμύρια είς διδασκάλους, άγροφύλακας, ίε

κότητα, μέ όργάνωσιν πλήρη, δραστηριοποίησιν

ρείς δηλαδή τά όργανα τfjς ύπαίθρου . Δέν γνωρίζω

τών πάντων καί πρό παντός «Παραταξιακαί». Πι

300

είσέτι τήν επιχειρηματολογίαν τών ίδικών μας στε

στεύω δμως, παράλληλα, δτι καί aνευ Μαρκεζίνη, τά

λεχών κατά τάς άπαντήσεις των.

άνωτέρω δέν είναι δυνατόν νά επιτευχθοϋν.

'Η εξέλιξις τfjς καταστάσεως ώς ύπευθύνως

Μόνον ώς άνωτέρω σάς γράφω θά είναι δυνατόν

γνωρίζω καί εφ ' δσον δέν συμβοϋν άπρόοπτα θά

νά τάς διεκδικήσωμεν επιτυχώς . Φοβοϋμαι, δμως, δτι

άκολουθήση τήν κάτωθι πορείαν:

πολλοί τών στελεχών μας καί ίδίως ό κ. Κανελλό

3.

θά καταψηφισθfj

πουλος θά άντιδράση διά Μαρκεζίνην . Οί λόγοι

ύπό ΕΡΕ καί εν πάση περιπτώσει ύπολογίζω δτι δέν

γνωστοί. Ό Μαρκεζίνης, τόν δποίον κατ' επανάλη-

α) ' Η Κυβέρνησις κατά

99%
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ψιν ε{δον, ε{ναι άπολύτως πρόθυμος, άλλά έπιθυμεί

άλλά ίδίως έκ περαιτέρω πληροφοριών, προβλέπω

νά εχη πρό παντός τήν ίδικήν σας γνώμην.

δέν θά πάη κατ' εύθείαν είς έπιδιωκόμενα παρ' άλ

n

Αν θέλε

λων. Νομίζω δμως δτι θά μεσολαβήση μόνον σύντο

τε , μέ είδοποιείτε έγκαίρως .

Οί μεγάλοι φίλοι μας μέ διαβεβαίωσαν δτι, καίτοι
γνωρίζουν Μαρκεζίνην, έν τούτοις, βλέπουν άπαραί

μον διάστημα καί μικρά προσπάθεια. Καί αύτό δμως

καλό.

τητον τήν συνεργασίαν αύτήν. Πολλοί βουλευταί

Κανελλόπουλος στέκει καλά. 'Εμφάνισις είς

3.

μας τό έπιθυμουν άλλά καί πολύς κόσμος τό θεωρεί

Βουλήν ίκανοποίησεν πολύ** .

άπαραί τη τον.

ΕΡΕ ύπάρχουν (άπό άδιορθώτους πρωθυπουργούς

6.

"Απαντες οί όπαδοί μας καί γενικώς ή Κοινή

Γνώμη βραδέως, άλλ' άσφαλ&ς, δικαιώνουν τήν πρά

Αλλαι τάσεις έντός

καί μικρούς) άλλά νομίζω δτι ε{ναι λίαν περιωρισμέ
νης ίσχύος.
Πλήγμα σήμερον, κύριον άρθρον

4.

ξιν τής άποχωρήσεώς σας. Πάντοτε, δμως, ώς πράξιν
fiτις θά εχη τήν συνέχειά ν της δι' άντιστρόφου τοιαύ

n

"' Ακροπό

λεως". ' Αναβρασμός είς ΕΡΕ διότι θέτει έν ίσομοι

της έν καιρφ. οι άντίπαλοί μας τό άντιλαμβάνονται

ρία (ή καί πιό ψηλά) Μαρκεζίνην άπό Κανελλόπου

αύτό καί διά τουτο θά προσπαθήσουν νά καταστή

λον .

σουν άδύνατον ταύτην διά παντός τρόπου . Λαμβά

νεργασίαν fiτις θά ήτο άπαραίτητος. Είς παραστά

νονται δλα τά δυνατά μέτρα διά τήν έξουδετέρωσιν.

σεις μου άπόψε τηλεφωνικώς, μου έδόθη ή άπάντησις

n

Ακαιρος ένέργεια καί δυσχεραίνει πολύ συ

'Η θέσις ή ίδική μου παρά τφ κ. Κανελλοπού

«άν τεθή ζήτημα, είς τάς έκλογάς, θά ύποστηρίξωμεν

λφ ε{ ναι λίαν λεπτή διότι τουλάχιστον άπό μερικούς

Μαρκεζίνην»! Ε{μαι άποφασισμένος νά κάνω δ,τι

του περιβάλλοντος καί ένίων στελεχών μας βάλλο

μπορ& διά συγκολλήσεις, άλλά Παναγιώτης δικαίως

μαι μέ τήν ... ίδιότητα του τοποτηρητου . Δέν γνωρίζω

πολύ έκνευρισμένος (ώς καί Κωστάκης), οί δέ δια

τί πρέπει νά κάμω. 'Όχι άπό τής ίδικής μου πλευρaς,

φωνουντες πρός συνεργασίαν (καί ίδίως

διότι άμέσως θά άπεχώρουν· μόνον άπό τής πλευρaς

Π . ) έκμεταλλεύονται εύκαιρίαν καί έργάζονται άντι

τής ίδικής σας καί του κόμματος. Θά ήθελα τήν γνώ

θέτως. Πολύ κρίμα . 'Ίδωμεν.

7.

Προσωπική σου θέσις, πολύ μειωμένη. 'Ανα

5.

μη ν σας.

... φίλος μου

' Εγώ καί ή οίκογένειά μου σaς εύχόμεθα ταχείαν

χώρησις, πρός τό παρόν εβλαψε πολύ καί μεταξύ

θριαμβευτικήν έπάνοδον. Αί δυνάμεις μας διά τόν

στενών φίλων πολιτευομένων καί μή. Θά ελεγα, ηύ

άγ&να ε{ναι άνεξάντλητοι.

ξησε πολύ συμπάθειαν πρός πρόσωπον, έμείωσε πο
λύ πίστιν πρός πολιτικόν . Παρά ταυτα πιστεύω δτι

Καλές γιορτές .

άν κατάστασις γίνη πράγματι κακή

Τά σέβη μου είς τήν Κυρίαν Προέδρου,
Μέ σεβασμόν» .

Δεκεμβρίου

1963

άλλά μόνον

μης νά έξετασθουν άργότερα, ίσως τό καλοκαίρι, πε
ρίπτωσις έγκαταστάσεως είς

22

-

τότε- δλοι θά σέ άναζητήσουν. Θά ήμουν τής γνώ

• Ελλάδα μέ έμμονήν είς

άποχήν άπό πολιτικήν.

6.

Ε . ΑΒΕΡΩΦ ΠΡΟΣ Κ . ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Αίγλη του Κέντρου νομίζω δτι μειουται είς τά

μεγάλα κέντρα. Φοβουμαι δτι ε{ ναι ηύξημένη είς τήν

« ' Αγαπητέ Πρόεδρε,

ϋπαιθρον, έν σχέσει πρός άρχάς ή μέσα Νοεμβρίου.

'Απόψε μόνον μου μετεδόθη έπιθυμία σου νά

·Ο λαός τής ύπαίθρου άρρώστησε. Θά χρειασθή

στείλω ένημερωτικό σημείωμα μέ ταξειδιώτην τής

πολλάς ψυχρολουσίας διά νά γιατρευθή. ' Αλλά καί

άύριον.

τότε πρός ποίαν κατεύθυνσιν θά τραβήξη;

'Επρόκειτο νά γράψω άργότερα. Γράφω

δμως όλίγα καί βιαστικά έπιστρέψας άργά άπό τήν
Βουλή ν.

7. Φέρονται
τισμόν.

n

ύπεροπτικά, έκδικητικά καί μέ φανα

Αγνωστον αν αύτό θά ένταθή ή θά περάση

Γνωστόν ζήτημα, έκκρεμές κατά τήν άναχώ

μετά μίαν έκλογικήν νίκην, τήν όποίαν πρέπει νά

ρησιν, έτακτοποιήθη. Έξησφάλισα κατ' άλλον τρό

θεωρουμεν πάντα πολύ πιθανήν. Πολύ πιθανήν άλλά

πον καί αλλας τρείς περιπτώσεις. Δι' δ λα ρύθμισις

όχι βεβαίαν αν εχωμεν εύρείαν παράταξιν (μέ Μαρ

l.

πλήρης.

2.

Ε{δα διά μακρών

κεζίνην) καί κάνωμε προσεκτικόν καί εντονον άγω

-

τουτο ακρως άπόρρητον

-

έπιστρέψαντα, παρουσία υίου* . Σφόδρα άνήσυχος καί
στενοχωρημένος . Δυσαρεστημένος μέ ήμ<iς. 'Επίμο
νες έρωτήσεις διά λόγους άναχωρήσεως . Ε{πα, έξη
γήσας σκέψιν μου, "διά νά μή ελθη δημοσία είς σύγ

να.

Τάυτα, άγαπητέ μου Πρόεδρε, έν πάση είλικρι

νεία καί άντικειμενικότητι.
Εϋχομαι νά ε{σαι καλά καί νά περάσης καλές γι
ορτές.

κρουσιν μέ Ύμaς, καί διά νά έπιτραπή περισσοτέρα

Είς τήν άγαπητή κυρία 'Αμαλία πολλούς χαιρε

εύελιξία είς έξέλιξιν καταστάσεως". »Ελλειψις έμπι

τισμούς καί θερμές εύχές άπό τή γυναίκα μου καί

στοσύνης καί πρός άλλους . Περιέγραψα ζωηροτάτην

έμένα.

δυσφορίαν ήμετέρων εναντι αύτου. 'Εκ συνομιλίας ,

Μέ πολλή φιλία» .
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μέ τήν όποία άντιμετώπισες τήν τελευταία μου πολι

1963

τική πράξη. Καί δέν ήτο δυνατόν παρά νά μέ κατα

Π. ΠΙΠΙΝΕΛΗΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

νοήσης, άφοv εlσαι άπό τούς όλίγους πού γνωρίζουν

«'Αγαπητέ μου Πρόεδρε,

καλά καί τό χαρακτήρα μου καί τίς άντιλήψεις μου

Είς τό τέλος του δραματικοί) αύτοu ετους δέν θέ

γιά τήν πολιτική. Πέραν δέ αύτών γνωρίζεις πρό

λω νά περιοριστώ είς όλίγας εύχάς, όσονδήποτε θερ

παντός τίς συνθήκες ύπό τίς δποίες ήναγκάσθην νά

μαί καί αν εlναι . 'Όσον καί αν ίσως σaς φανή παρά

λάβω τήν ά.πόφασίν μου έκείνην.

ξενον, νομίζω ότι δύναμαι νά προσθέσω στίς εύχαρι

Στό γράμμα σου μοv θέτεις δύο έρωτήματα. Στό

στίες μου χαράν, διότι βλέπω , άπό όλα όσα άπό ετους

πρώτο άπαντώ άνεπιφυλάκτως. Πρέπει νά μείνης είς

καί πλέον διαδραματίζονται γύρω μας, νά γίνεται άπό

τό κόμμα.

ή μέρας είς ή μέραν πλέον αίσθητή ή άπουσία σου καί

χρι τών έκλογών. Στό δεύτερο έρώτημά σου τήν

πλέον συνειδητή ή άντιπαραβολή Σου, τί ήτο ή ' Ελ

άπάντηση θά τήν λάβης άπό τόν Γραμμένο. Νομίζω

vΑ

ν δέν μπορής μονίμως, τουλάχιστον μέ

λάς έπί τ&ν ήμερων σου καί τί κατήντησε σήμερον.

δτι πρός τήν κατεύθυνση αύτή θά πρέπει νά άσκήσης

Αύτή ή μόνη δυνατή καί πραγματική ίστορική δι

δλη σου τήν έπιρροή.

καίωσις μιας πολιτικής σταδιοδρομίας, δέν εχω πλέ

Τό γράμμα σου μέ τίς προβλέψεις διά τήν έξέλιξη

ον καμμίαν άμφιβολίαν ότι έκέρδισεν τόσον εδαφος

τής καταστάσεως έγράφη πρό τής όξύνσεως τοv Κυ

κατά τούς τελευταίους μήνας, rοστε έκτός τ&ν μανια

πριακοv. Δέν δύναμαι ούτε έπιθυμώ νά κάμω ύποδεί

κών καί τ&ν συμφεροντολόγων, όλοι νά τό όμολο

ξεις. Νομίζω δμως δτι δ βασιλεύς δύναται νά άποτρέ

γοuν κατ' ίδίαν καί νά τό ψιθυρίζουν . Δέν θά βραδύ

ψη τάς έκλογάς, στέλλω ν είς τήν Βουλή ν οίανδήποτε

νη

Κυβέρνηση έν περιπτώσει &συμφωνίας τών κομμά

-

εlμαι βέβαιος

-

ή στιγμή όπου θά ήμπορέση 

τε, διακόπτοντες τήν σιγήν τής έξορίας, νά άπευθύ

των. Πέραν τών ύφισταμένων λόγων, έκλογαί μέ

νητε πρός τούς συγχρόνους μας , τό μόνον έρώτημα

άνοικτό τό Κυπριακό θά ήσαν έθνικώς έπικίνδυvοι.

τό όποίον δ ίστορικός σας ρόλος σaς έπιτρέπει καί

Χαιρετισμούς στήν 'Αντιγόνη καί τό γυιό σου».

ίσως σaς έπιβάλλει νά θέσητε:

-

τί έκάματε τό εργον μου; Αύτό τό έρώτημα

-

κατηγορητήριον- τό μόνον αξιον ύμ&ν, θέτουν σή
μερον μόνα των τά πράγματα καί άσφαλ&ς βασανίζει
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1963

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΡΟΣ Π . ΚΑΖΑΚΟΠΟΥΛΟ

ηδη τήν ψυχήν πολλών άπό έκείνους πού συνέβαλον

«'Αγαπητέ Πέτρο,

θετικώς η άρνητικ&ς είς τό σημερινόν κατάντημα.

Σ ' εύχαριστώ γιά τά καλά σου λόγια τά όποία

Είλικριν&ς δέν αίσθάνομαι τήν όρεξιν δι' εν νέον
ξεκίνημα άνορθώσεως, καταδικασμένο καί αύτό νά

έκτιμώ τοσούτω μάλλον καθόσον προέρχονται άπό
παλαιόν καί είλικρινή φίλον.

καταλήξη όπου καί τά όσα προηγήθησαν αύτοu, έφ'

Τούς λόγους τής άποχωρήσεώς μου άπό τήν πο

όσον μένουν άπαρασάλευτα τά πλαίσια μιας άνωρί

λιτική τούς έξήγησα διά βραχέων είς τήν έπιστολή

μου καί συμβατικής δημοκρατικής ζωής, τά όποία οί

τήν δποίαν άπηύθυνα πρός τούς συνεργάτας μου.

προπάτορές μας άντέγραψαν άπό ξένα πρότυπα καί

Ή άνάγκη νά τακτοποιηθώ ό ίδιος μέ τή συνεί

όλοι οί διαδεχθέντες αύτούς άποδέχονται ώς άπαρά

δησή μου, καί δχι σκοπιμότητες πολιτικές, ύπαγό

βατον έπιταγήν . 'Αλλά έμπεπλεγμένοι όπως όλοι εί

ρευσαν τήν άπόφασή μου έκείνην. 'Η χώρα δικαιοv

μεθα είς τάς σιδηράς άλύσσους τ&ν πολιτικών μας

ται vά μοv ζητήση ύπηρεσίας, δικαιοvται νά μοv ζη

άναγκαιοη1των καί τής άδιασπάστου λογικής των,

τήση θυσίας, δικαιοvται νά ζητήση καί τήν ζωήν μου

εχομεν άτυχ&ς παύσει νά είμε-θα αύτεξούσιοι. Δι' αύ

άκόμα. Δέν δικαιοvται δμως νά μοv ζητήση νά κάμω

τό καί έν όψει όλων έκείνων πού άρχίζω νά διακρίνω

εύτελείς συμβιβασμούς μέ μία κατάσταση, ή όποία

είς τόν δρίζοντα του νέου ετους, δέν βλέπω νά εχω τί

προκαλεί όχι άπλώς άηδία, άλλά έπαναστατικήν

αλλο νά εύχηθ& παρά νά μaς βοηθήση ό Θεός νά

άγανάκτηση.

φανοuμε όλοι αξιοι τής άποστολής πού μaς περιμέ
νει. Τό λέγω δι' όλους μας, άλλά σκέπτομαι πρό

'Εσύ μέ γνωρίζεις καλά καί, διότι δέν διαφέρομε
στό χαρακτήρα, έλπίζω νά μέ καταλαβαίνης.

παντός Σaς.

Μέ φιλικούς χαιρετισμούρ>.
Μέ άγάπη καί έκτίμησψ .

12
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Δε κεμβρίου

1963

Κ . ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΡΟΣ Δ . ΒΕΡΡΟ

«'Αγαπητέ Διονύση,

'Ιανουαρίου

1964

Δ . ΜΑΚΡΗΣ ΠΡΟΣ Κ . ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

<<'Αγαπητέ μου κύριε Πρόεδρε,
'Από πολιτικής πλευράς όσα σaς εγραψα στό

Σ' εύχαριστώ γιά τή μακρά καί πολύτιμο συνερ

προηγούμενο γράμμα μου παραμένουν σχεδόν άμετά

γασία σου. Σ' εύχαριστώ έπίσης γιά τήν κατανόηση

βλητα. 'Επί τ&ν νεωτέρων έξελίξεων θά σaς ΕΧ1J

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1963-

ένημερώσει ήδη δ κ. Κόντας, τόν όποίον πρίν φύγη

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

'Επικαιρότατον θέμα εΙ ναι τό τής συνεργασίας
μετά του Μαρκεζίνη, τό δποίον μέχρι τής συμφωνίας
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πεινά εχετε σαφή έπίγνωσιν τής έδ& καταστάσεως.

Δέν ξέρω άν κατώρθωσα νά σaς τήν μεταδώσω

δέν κατώρθωσα νά δ& προσωπικώς παρ' δλον δτι τόν
έζήτησα κατ' έπανάληψιν.

1964

στήν προηγούμενή μου έπιστολή. Πάντως πρόκειται
περί γενικωτέρας άποσυνθέσεως, τήν δποίαν άναγκά

ζονται νά άντιληφθουν καί άντίπαλοί μας άκόμη.

'Ο

πέρασε άπό διάφορες φάσεις.

φανατισμός τής παρατάξεώς μας καί ή άποκα

Στήν άpχή έξεδηλώθη όργανωμένη άντίδρασις

λυπτομένη άπάτη του Κέντρου είς βάρος τών άγρο

έναντίον τής συνεργασίας, τήν όποίαν ύπηγόρευσαν

τικών πληθυσμών, έπιτρέπει αίσιοδοξίαν διά τάς

πάσης μορφής άνησυχίες, άλλά καί έγωιστικές έκ

προσεχείς έκλογάς πρός τήν κατεύθυνσιν νά μήν

δηλώσεις του Μαρκεζίνη άπό τήν άλλη πλευρά.

έξασφαλίσ1J αυτοδύναμον πλειοψηφίαν τό Κέντρον.

Μετά δυό μέρες περίπου ή άτμόσφαιρα άλλαξε

Φοβουμαι πολύ τήν έπίδρασιν τήν όποίαν θά

αίφνιδίως καί, στήν σύσκεψη πού εγινε, ό κ. Κανελ

άσκήση ή άπουσία σας άπό τήν έκλογικήν αύτήν

λόπουλος ένεφανίσθη άποφασισμένος νά προχωρή

άναμέτρησιν. Καί άπό τούς φόβους αυτούς κατέχεται

ση στήν συνεργασία .

πολύς κόσμος .

Τήν προηγουμένη ν τής συναντήσεως του Μαρκε

Γιά τό μέλλον κ. Πρόεδρε δέν μπορώ νά ξέρω τί

ζίνη μέ τόν Κανελλόπουλο ε{χα τήν ευκαιρία νά δ&

σκέπτεσθε. Θά πρέπει πάντως νά εχετε ύπ' όψιν σας

τόν πρώτον διά μακρών.

δτι ό τόπος πάει άπό τό κακό στό χειρότερο. Τό

'Αρχίσαμε τήν συζήτηση μέ τόν ύπαινιγμό του

είχατε άλλωστε προβλέψει καί ήμουν άπολύτως

Μαρκεζίνη δτι, δπως εμαθε, μετέβαλα καί έγώ άπό

σύμφωνος μαζί σας . 'Αλλά μου ήτο άδύνατον νά

ψεις ταχθείς έναντίον οίασδήποτε συνεργασίας. Του

φαντασθώ δτι σέ τόσο σύντομο διάστημα θά άνετρέ

έξήγησα δτι τήν έκλογικήν σύμπραξιν τήν εϋρισκα

ποντο αί έξελίξεις τής χώρας είς δλους άνεξαιρέτως

καί τήν βρίσκω πάντοτε χρήσιμον, άρνούμενος νά

τούς τομείς.

δεχθώ δτι ή ΕΡΕ άναζητεί άπό μηχανής Θεόν διότι

'Αφου έλείψατε τόσο πολύ σ' δλον τόν άλλο κό

ε{ναι άνίκανος νά έμφανίσ1J πρόγραμμα καί νά διε

σμο, δέν νομίζω δτι ε{ναι άνάγκη νά σaς τονίσω πόσο

ξαγάγ1J έκλογικόν άγ&να. Καί περισσότερον άκόμη

εχετε λείψει γιά μaς.

δέν ε{ναι δυνατόν νά δεχθώ δτι ή ΕΡΕ ε{ναι αίχμάλω

τος τής όκταετίας, διότι πιστεύω δτι ή περίοδος αυ

Πολλούς χαιρετισμούς καί άπό τήν γυναίκα μου

καί ίδιαιτέρως στήν 'Αμαλία .
Μέ ίδιαίτερη έκτίμηση καί άγάπψ>.

τή, κατά τήν δποίαν άνεμορφώθη έκ βάθρων ό τόπος
αυτός, όχι μόνον δέν περιορίζει τήν ΕΡΕ άλλά τής

παρέχει τό άποκλειστικόν προνόμιον νά ε{ναι ή μό
νη παράταξις, ή όποία νά δικαιουται νά άποφασίζη
μέ άσφάλειαν γιά τό μέλλον του τόπου.
'Ο Μαρκεζίνης τά έδέχθη δ λα αυτά γιά νά κατα

λήξη δτι προσφέρεται νά συμπράξη καί ώς άπλους
στρατιώτης.

Έά:ν φιλοδοξή ήγετικόν ρόλον, τό κάνει μόνον
διόη πιστεύει δτι θά διεξαγάγ1J έπιτυχέστερον τόν
έκλογικόν άγώνα.
Περιττόν νά σaς τονίσω δτι σέ κάθε φράση εϋρι

12

'Ιανουαρίου

1964

Κ . ΤΣΑΠ:ΟΣ ΠΡΟΣ Κ . ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

«'Αγαπητέ μου Πρόεδρε,
Ευχαριστώ γιά τό γράμμα σotJ*. ΕΙ ναι ενα ίστορι
κό κείμενο πού συνοψίζει τούς λόγους γιά τούς όποί

ους έπήλθε μιά μεγάλη άλλαγή στά πολιτικά μας πρά
γματα. Μιά άλλαγή πρός τό χειρότερο.

'Ο άγώνας πού άρχίζομε σήμερα, μέ τή σύμπρα

ξη μέ τόν Μαρκεζίνη

-

πρόσκαιρη άσφαλώς

-

θά

σκε τήν ευκαιρία νά έξάρη τήν δική σας προσωπικό

μaς καταστήση μιά ίσχυρά άντιπολίτευση. Μέ τό έκ

τητα καί νά προσθέτη δτι άν ήσθο έδ& προσωπικώς

τών κάτω Λαϊκό Μέτωπο, τό Κέντρον θά έξασφαλίση

κανένα θέμα δέν θά άν,έκυπτε, έφ' δσον ή το άποφα

τήν πλειοψηφία καί θά κυβερνήση. 'Ο Βενιζέλος

σισμένος καί νά ένταχθίί είς τήν ΕΡΕ.

άπό αυτές τίς έκλογές θά βγή άκόμα πιό άνίσχυρος

'Εν πάσ1J περιπτώσει, γιά νά μήν σaς ζαλίζω μέ

νά δράση. Μόνο ή έπιδείνωση τής καταστάσεως σέ

πολλές λεπτομέρειες, τό πρωί τής άλλης ήμέρας

σημείο έπικίνδυνο θά μεταβάλη τήν ίσορροπία τών

ένημέρωσα τόν κ. Κανελλόπουλο, πρός τόν όποίον

δυνάμεων. Αυτός ε{ναι ό σεισμός άπό τόν όποίο θά

ύπεγράμμισα δτι αί άπόψεις του κ. Μαρκεζίνη δέν

περάση δ τόπος γιά νά άνανήψουν οί 'Έλληνες καί

εχουν τήν ύπερβολήν ή όποία τούς άποδίδεται. Τό

τόν δποίον έπεσήμαινες.

μεσημέρι συνηντήθησαν, έν συνεχεία συνεφώνησαν

καί άπό κεί καί πέρα δ Θεός νά βάλ1J τό χέρι του.

Σκοπός μας ε{ ναι φυσικά νά ματαιώσωμε τήν άπό
λυτη πλειοψηφία του Παπανδρέου. 'Αλλά, δπως σου

Αυτές τίς μέρες πολιορκουμαι κυριολεκτικώς άπό

εfπα, θά άγωνισθουμε γιά νά πλησιάσουμε κατά τό

τά τελεσίγραφα τών πλέον άπιθάνων άνθρώπων οί

δυνατόν αυτόν τόν στόχο, όπότε, στό μέλλον -ίσως

δποίοι άξιουν νά έπιστρέψετε άμέσως.

τό έγγύς

Γιά νά άντιληφθήτε τήν νοοτροπία τους, θά πρέ-

-

νά ε{ναι δυνατή ή άντιστροφή τών δυνά

μεων.

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
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'Ο άγώνας ε{ ναι δύσκολος . 'Έχομε μεγάλες οί

ύπέρ αύτου έπράξατε.

κονομικές δυσχέρειες . Τά πλεονεκτήματα τής συ

'Η άχαριστία καί ή άγνωμοσύνη ε{ ναι δυστυχώς

νεργασίας μέ Μαρκεζίνη άντισταθμίζονται μέ πολλά

συναισθήματα πού τρέφουν τήν άχόρταστη άνθρώ

δυσάρεστα. Θά λείψη αύτή ή ψυχική ένότητα πού

πινη ψυχή καί ίδιαίτερα μάλιστα στό μικρόν αύτό

άπετέλεσε τό έπίτευγμά μας μετά τήν άποχώρησή

τόπο πού λέγεται 'Ελλάς. "Ας μ ή ξεχνάμε πώς ή ίδια

σου. "Αλλ η ή ίσορροπία δυνάμεων σέ μιά συνεργα

αύτή άχάριστη ψυχή έξωστράκισε κάποτε τόν 'Αρι

σία ύσου καί Μαρκεζίνη καί ά4λη τώρα. Πάντως εΙ ναι

στείδη, γιατί δέν μπορουσε ν' άκούη νά λένε άδιά

καί αύτή άναπόφευκτη, διότι εΙχε δημιουργηθή μιά

κοπα γι' αύτόν πώς ήταν δίκαιος.

ψύχωση ύπέρ τής συνεργασίας. Κοιτάζομε νά κάνω

'Η μισή 'Ελλάδα βρίσκεται πάντοτε νοερά καί

με καλλίτερους συνδυασμούς. 'Ο Παναγιώτης συζη

ψυχικά κοντά σας. Καί περισσότερο άκόμη τώρα πού

τεί μέ όλους καί ό,τι έπεδίωκες έσύ διά τής έπιβολής

ζυγώνουν ο{ έκλογές χωρίς τή γόνιμη καί εύεργεηκή

άναγκάζεται νά τό έπιδιώξη διά τής πειθους καί διά

παρουσία σας.

τής ίωβείου ύπομονής του. 'Η άντοχή του ε{ ναι έκ

άπάνω σας ο{ μικροί, ο{ συκοφάντες καί ο{ φαυλοι,

πληκτική.

δέν μπορεί νά σάς ρυπάνη. Τά εργα σας, δ μόχθος

• Η λάσπη πού προσπαθουν νά ρίξουν

"Εχομε καλλίτερο Τύπο καί χειρότερο ραδιόφω

σας, ή άδιάκοπη προσπάθειά σας γιά μιά καλύτερη,

νο, ποό θά κοιτάξωμε τώρα νά βελτιώσωμε. "Εχομε

ώραιότερη καί άξιοπρεπέστερη 'Ελλάδα, μιλουνε μό

πιό φανατικούς όπαδούς. "Εχομε τή δυσαρέσκεια

να τους. 'Η 'Αθήνα μέ τά περί χωρά της σάς όφείλει

των δημοσίων ύπαλλήλων γιά τό

"Εχομε πολ

πάρα πολλά . Καί έμείς ο{ ' Αθηναίοι θά πρέπει νά

λούς μετανοημένους πού ενοιωσαν ήδη στήν εύαί

σάς εύλογοϋμε. 'Από βαλκανική φτωχοπρωτεύουσα,

σθητη τσέπη τους τάς συνεπείας τής παπανδρεϊκής

τήν μεταμορφώσατε σέ μεγαλόπολη εύρωπαϊκή. Θά

παραφροσύνης . 'Από τήν τσέπη άρχίζει τών περισ

πρέπει νά εlσθε ύπερήφανος γι' αύτό. 'Εμείς πάντως,

σοτέρων ή μεταστροφή.

όσοι πιστεύουμε σέ σάς, είμαστε ύπερήφανοι καί γιά

5%.

'Αλλά όλα αύτά δέν θά

έπαρκέσουν γιά νά άνατραπή μιά δημιουργημένη γε

σάς καί γιά τό εργο σας.

Σάς περιμένουμε νά γυρίσετε γρήγορα. Καί νά

νική ψυχολογία.
'Ο Παρασκευόπουλος φοβάμαι ότι ε{ ναι πρό

γυρίσετε "μετά Βαίων καί κλάδων" . Καί νά συγχωρέ

παντός ύποψήφιος Διοικητής τής 'Εθνικής Τραπέ

σετε τούς άχάριστους, τούς μικρούς καί τούς φαύ

ζης . ΕΙναι τουλάχιστον άτονος. 'Από ώρισμένους

λους. Καί νά συνεχίσετε τό γόνιμο καί δημιουργικό

ύπουργούς έλπίζομε κάτι.

εργο σας . Γιά τό καλό μας . Καί γιά τό καλό τής

Στίς
στίς
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15 θά έξαγγείλωμε τούς συνδυασμούς μας καί
άρχίζει ό προεκλογικός άγών, μέ τόν λόγο

του Πανάγιώτη στή Θεσσαλονίκη. Τό έπίπεδο του
έκλογικου άγώνος εΙναι άθλιο. Πίστεψέ με, νά λογί

' Ελλάδας. ·
Παρακαλώ νά διαβιβάσετε στήν Κυρία Προέδρου

τούς πλέον έγκάρδιους χαιρετισμούς μου.
'Εγκάρδια πάντοτε καί δλόψυχα δικός σας».

ζεσαι εύτυχής ότι μπορείς νά είσαι εξω άπό αύτόν
τόν μολυσμένο ν άέρα καί τήν δυσοσμία . 'Εξεφαυλί
σθη ετι περισσότέρον ό ελλην.
Περιμένει μέ άνοικτό τό στόμα τά δικά μας τά
«θά» νά δ ή που θά φάη περισσότερα.

' Εμείς

θά στα

ι 9 Φεβρουαρίου ι 964
Δ. ΒΕΡΡΟΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

«Σεβαστέ Κύριε Πρόεδρε,

θουμε στά όρια τής εύπρεπείας καί τών περιωρισμέ

Ζητώ συγγνώμην διά τήν άργοπορίαν τής έ~αφής

νων έντίμων ύποσχέσεων. Καί ό,τι βγή ... 'Η συνέ

μου . Θέλω όμως νά πιστεύσητε ότι άφ' ή ς έφύγατε

χεια είς τήν όθόνην.

μέχρι σήμερον, δέν μου εμεινε ούδέ λεπτοϋ εύκαιρία
Μέ άγάπψ>.

καί στοιχειώδης εστω συγκέντρωσις rοστε νά δυνηθώ
νά σάς κατατοπίσω.

ι ι Φεβρουαρίου ι964
Κ . ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ ΠΡΟΣ Κ . ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Τώρα, θά ·άρχίσω κάπως άπό τά παλαιά καί θά
ελθω πρός τά νεώτερα.
Ι. 'Η άπόφασίς σας τής άποχωρήσεως άπό τής

«Πρόεδρέ μου,

πολιτικής καί τής &.ναχωρήσεώς σας είς τό έξωτερι

Μέ πολλή συγκίνηση σάς γράφω αύτά τά λίγα

κόν επεσε μέν ώς βόμβα καί έδημιούργησε προσκαί

λόγια γιά νά σάς έκφράσω όλη μου τήν έκτίμηση, τό

ρους άντιδράσεις μακράν όμως συναισθηματισμών,

θαυμασμό, τήν άφοσίωση καί τήν άγάπη πού τρέφω

καλώς έγένετο.

πάντοτε γιά σάς. Δέ λησμονώ ποτέ μέ πόση ψυχική

2. ' Η

διεύθυνσις του κόμματος ύπό του κ. Κανελ

λεβεντιά, μέ πόση καλωσύνη καί μέ πόση εύγένεια

λοπούλου

μέ δεχόσαστε πάντοτε στό πρωθυπουργικό γραφείο

τάς μεθόδους διοικήσεως, όφείλω δέ νά δμολογήσω

καλώς

fισκήθη.

Έδημοκρατικοποίησε

σας, όπως δέ λησμονώ ποτέ πόση εύγνωμοσύνη θά

ότι τουτο συνεκράτησε τήν συνοχήν, ή όποία άλλως

πρέπει νά σάς όφείλη τό έλληνικό Θέατρο γιά όσα

φοβουμαι ότι θά έκινδύνευε. 'Η συνοχή δέ αύτή, ώς
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άντιλαμβάνεσθε, τό περιέσωσε άπό τήν έπελθοϋσαν

δενίσουν, άφ' ής έπεβλήθη. ΕΙναι φανερόν δτι ύπό

λαίλαπα. Μερικαί βεβαίως παραφωνίαι καί άσχημίαι

τοιαύτας συνθήκας, ζημίαι εδει νά άναμένη τίς καί

έσημειώθησαν, <'iνευ δμως ίδιαιτέρας σημασίας .

ούδέν άπολύτως όφελος . Μέ τάς άντιλήψεις αύτάς ,

3.

'Ο χειρισμός διαφόρων ζητημάτων ύπό τοϋ κ .

Κανελλοπούλου, τόσον μετά τών άντιπάλων δσον καί

δέν δύναμαι νά προίδω τάς έξελίξεις, πάντως δέν τάς
φαντάζομαι εύνοϊκάς.

μετά τών άνακτόρων, έξ δσων γνωρίζω, καλώς έγένε

6.

Δέν δύναμαι άπό τοϋδε νά προίδω τήν διαμόρ

το. Βεβαίως ο{ ανωθεν έκινοϋντο είς τόν γνωστόν

φωσιν τfjς πολιτικfjς καταστάσεως. Φαντάζομαι δτι

χώρον τοϋ μίσους πρός ύμί'iς καί τοϋ φόβου πρός τό

δ Παπανδρέου θά προσπαθήση νά έπιδείξη σύνεσιν·

Κέντρον · δ φόβος αύτός τούς έπέβαλε λfjψιν άποφά

αλλωστε κατ ' ούσίαν φαίνεται δτι θά κυβερνί'i δ υίός

σεων, αί δποίαι δμως έκυριαρχοϋντο άπό τό συναί

του . Τοϋτο βεβαίως θά δημιουργήση άντιδράσεις

σθημα αύτό . Τό μίσος πάντως έξακολουθεί νά ύπάρ

έσωτερικάς καί δέν γνωρίζω πού θά καταλήξουν.

χη καί πρός τό παρόν ε{ναι άμείωτον· νομίζω δμως
δτι ήδη ε{ ναι σύμμικτον μέ φόβον έπανόδου μίαν ήμέ

ΕΙναι πολύ ένωρίς νά καταλήξη τίς είς συμπερά
σματα.

ραν, δπότε ... δέν γνωρίζω τί σκέπτονται .

'Ημείς πρέπει νά έπιδείξωμεν συνοχήν, προσε

'Ο κ. Κανελλόπουλος, έν ηj προσπαθεία του

κτικόν χειρισμόν δλων τών ζητημάτων καί σοβαράν

διά τήν δσον ενεστιν δημοκρατικοποίησιν τοϋ κόμ

καί μελετημένην κριτικήν καί άντιπολίτευσιν. Πρέ

ματος, ένεκαινίασε τήν άρχήν τfjς προβολfjς διαφό

πει νά σχηματισθfj μία "σκιώδης Κυβέρνησις", τά

ρων στελεχών (Πιπινέλης, Παπαληγούρας, Τσάτσος ,

μέλη τfjς δποίας νά παρακολουθοϋν καί νά μελετοϋν

Ράλλης , Κασιμάτης, 'Αβέρωφ, Θεοτόκης) δι ' δμι

δλα τά ζητήματα.

4.

λιών είς διαφόρους περιοχάς κατά τήν προεκλογικήν

περίοδον άλλά καί άνταλλαγών άπόψεων. 'Ενδιαφέ

7.

Τό κόμμα πρέπει νά άνασυγκροτηθfj καί νά

όργανωθfj· πρέπει νά γίνη σοβαρά καί μελετημένη

ρεται τά μέγιστα διά Τσάτσον καί δευτερευόντως διά

έπίσης

Ράλλην. Τό ένδιαφέρον δμως έγώ δέν τό πιστεύω εί

χρημάτων άλλά καί οϋτε προβλέπω δτι ε{ ναι δυνατόν

λικρινές προέρχεται περισσότερον άπό τό άκίνδυ

νά έξοικονομηθοϋν.

νον τών προσώπων καί τήν συμπάθειαν τfjς "Καθη
μερινfjς" .

5..

8.

έργασία.

Δυστυχώς

στερούμεθα παντελώς

'Υπάρχει έπίσης κατά τήν γνώμην μου καί θέ

μα μετεκλογικfjς συνεργασίας μέ Μαρκεζίνην . 'Αλ

' Ο προεκλογικός άγών άπό πλευρί'iς Κανελλο

λά καί αύτήν τήν συνεργασίαν δέν βλέπω δτι έπιθυ

πούλου, στελεχών καί διαφόρων ύποψηφίων, δύνα

μεί τό κόμμα. Πιστεύω δτι, παρά τάς οίασδήποτε άν

μαι νά είπω δτι διεξήχθη σχετικώς καλά. Δέν ελει

τιδράσεις, θά επρεπε νά γίνη άντιληπτή ή άνάγκη

ψαν βεβαίως αί μικρότητες καί αί άσχημίαι μεταξύ

αύτή . ~Ισως αύτήν τήν περίοδον νά θεωρfjται ή συ

στελεχών καί μεταξύ ύποψηφίων, σχετικώς δμως είς

νεργασία ασκοπος καί πιθανώς έπιζημία, θά ύποχρε

κάπως μικροτέραν κλίμακα.

ωθώμεν δμως άργότερον. Προκειμένου δέ νά γίνη

' Ο τρόπος συνεργασίας μέ Μαρκεζίνην ύπfjρξεν
δυστυχώς άτυχής.

' Οφείλω νά δ μολογήσω δτι δ

ύπό τάς συνθήκας τfjς προεκλογικfjς, πρέπει άπό τοϋ

δε νά σταθμισθοϋν αί συνέπειαί της.

Μαρκεζίνης είτε έξ άνάγκης είτε έξ άγαθfjς θελήσε
ως ήτο άπολύτως είλικρινής.

'Από πλευρί'iς δμως

ίδικfjς μας άπολύτως άνειλικρινής . Δυστυχώς είς τήν

9.

ή όποία πρέπει νά άκολουθηθfj.

Ι Ο . 'Εγώ , άπό τοϋδε καί είς τό έξης θά σί'iς ένημε

συνεργασίαν ταύτην έσύρθημεν. 'Αντιλαμβάνεσθε δέ

δτι δ τρόπος αύτός τfjς συνεργασίας όχι μόνον ούδα

'Εφ' δσον θά ή θέλατε, θά ήτο άναγκαίον νά μέ

κατατοπίσετε έπί τfjς κατά τήν γνώμην σας τακτικfjς

ρώνω~ αν τό θέλετε, άνά ΙΟήμερον ή 15θήμερον.
Τά σέβη μου στήν Κυρίαv Προέδρου.

μώς ώφέλησεν άλλά καί μάλιστα έζημίωσεν. Αύτό τό
πιστεύω άκραδάντως . 'Η συμβολή Μαρκεζίνη ύπfjρ

ξεν μηδαμινή . Τά

s τών ψήφων Μαρκεζίνη ε{μαι
βέβαι6ς δτι άπωλέσθησαν· πέραν δμως αύτοϋ δέν συ

Μέ σεβασμόν».

4/

νεκρατήθησαν ψfjφοι πολλών ίδικών μας . Πιστεύω

δτι αν ή συνεργασία ήτο άπολύτως είλικρινής καί μέ
πρώτον άντικειμενικόν σκοπόν "νά μή φέρη άπόλυ
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Φεβρουαρίου ι964

Κ. ΤΣΑΠΟΣ ΠΡΟΣ Κ . ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

« ' Αγαπητέ μου Πρόεδρε,

τον πλειοψηφίαν τό Κέντρον" καί συγχρόνως έλάμ

Βρίσκομαι άπό τήν έπομένη τών έκλογών στή

βανε τήν μορφήν ήν έπέβαλλον αί περιστάσεις, δ

Θεσσαλονίκη, στfjς κόρης μου, δπου ξεκουράζομαι .

σκοπός θά έπετυγχάνετο . ~Ελειψεν δυστυχώς ή είλι

Ε{χα σπάσει καί δυό πλευρά μέσα στό άεροπλάνο

κρίνεια, ή πίστις καί ή κοινή προσπάθεια . Κατά

πού μέ πήγαινε προεκλογικώς στή Σάμο. Μέ σπασμέ

πρώτον λόγον δ κ. Κανελλόπουλος καί κατά δεύτε

να πλευρά, φασκιωμένος μέσα σέ λευκοπλάστες, μί

ρον τά διάφορα στελέχη δέν έπεθύμουν καί δέν έπί

λησα δυό φορές στή Σάμο, καί έπίσης στό Σοχό καί

στευαν είς τήν συνεργασίαν. Τούς έπεβλήθη, έσύρ

μέσα στή Θεσσαλονίκη . ~Ετσι ή προεκλογική τα

θησαν είς αύτή ν καί επραξαν τό πί'iν διά νά τήν έκμη -

λαιπωρία δέν ήταν μικρή. Τό άποτέλεσμα καί έμείς
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οί πιό άπαισιόδοξοι δέν τό περιμέναμε. Λέγαμε πώς ό
Παπανδρέου θά φέρη τό πολύ

οψιν σου. Σου γράφω rομή τήν άλήθεια.

Γελασθήκαμε,

»Α ν τά πράγματα έδώ βαδίσουν όμαλά καί χωρίς

δπως καί τόν Νοέμβριο. Τόν φανατισμό καί τόν έν

όξύτητες, θά κοιτάξω νά ελθω γιά λίγο στό Παρίσι.

θουσιασμό τών όπαδών πού μας ε{χαν μείνει τόν με

Μέ δλη μου τήν άγάπψ>.

155.

ταφράζαμε σέ ποσότητα . 'Επίσης τήν μεταστροφή

τής τάξεως τών εuπόρων τήν έπεκτείναμε κακώς καί
στίς μεγάλες μάζες .
·Ο κόσμος δ πολύς

-

-

αuτό ε{ ναι τό συμπέρασμα
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Φεβρουαρίου

1964

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΡΟΣ Δ . ΒΕΡΡΟ

τελεί άκόμα ύπό τήν έπιρροήν τών συνθημάτων

«'Αγαπητέ Διονύση,

του άνενδότου άγώνος . Σήμερα δ Παπανδρέου εχει

Σ' εύχαριστώ γιά τήν ένημέρωση. Θά μου εlναι

άρκετή δύναμη rοστε νά κυβερνήση άνετα καί νά

χρήσιμο άλλά καί εύχάριστο νά παίρνω που καί που

ύπερνικήση τίς ένδοκομματικές άντιδράσεις. 'Εμείς

νέα σου.

θά κοιτάξωμε πρώτα νά όργανωθουμε κομματικώς

Γιά τό άποτέλεσμα τfjς έκλογfjς προτιμώ νά μήν

νά πληρώσωμε τά χρέη μας καί νά βροϋμε πόρους γιά

κάμω κριτική, διότι δέν εlναι δυνατόν νά κριθij λο

τή συντήρηση τών γραφείων μας καί τή λειτουργία

γικώς. Εύχομαι μόνον νά μήν μεταμεληθij γι' αύτό ό

τοϋ κόμματος. 'Ύστερα θά έτοιμασθοϋμε γιά νά κά

'Ελληνικός Ααός. Ή προκοπή του τόπου θά μ' εύ

νω με μιά συστηματική άλλά εντιμη καί γόνιμη άντι

χαριστij έστω καί aν συντελfjται άπό τούς άντιπά

πολίτευση. Φαντάζομαι πώς δ Παπανδρέου γιά νά

λους μου.

έκτρέψη τήν προσοχή τοϋ κόσμου άπό δικές τους

Μέ συνετάραξ ε ή άσθένεια του Βασιλέως.

δυσκολίες, θά έξακολουθήση νά άσκή άντιπολίτευ

άνησυχία μου ύπfjρξεν έθνική άλλά καί προσωπική,

·Η

ση κατά τής άντιπολιτεύσεως, θά κάνη έξεταστικές

λόγω του δεσμου μου μέ τόν Βασιλέα, γιά τόν όποίο

τών πραγμάτων έπιτροπές γιά νά εχη δλα τά πρώτα

άνεξαρτήτως τών διaφωνιών μας διατηρώ πάντα αί

στελέχη μας άπασχολημένά σέ άπολογίες καί σέ

σθήματα άγάπης καί έκτιμήσεως.

άμυνες. Μ' αuτό θά όξύνη τήν κατάσταση καί θά μας

Δέν ήμπορώ νά έξηγήσω τό μίσος καί τόν φόβον

άναγκάση νά γίνωμε καί έμείς έπιθετικώτεροι. Γιά

περί τών όποίων όμιλείς. Τό μέν πρώτον εlναι άδι

τούς καιρούς πού περνοϋμε δέν ε{ναι αuτός δ καλλί

καιολόγητον διότι έφέρθην άπέναντί των, παρά τάς

τερος δρόμος. 'Αλλά μοϋ φαίνεται ό πιθανώτερος.

άλλεπαλλήλους προκλήσεις, μέ εύθύτητα καί έντιμό

'Επί τοϋ παρόντος δ Παπανδρέου άφοϋ ε κανε άπάνω

τητα. Διαφωνήσi:ις κατ' έπανάληψιν μαζί τους, έπρο

άπό

ύπουργούς καί ύφυπουργούς καί άφησε νά

τίμησα άντί τfjς ρήξεως τήν άποχώρηση. Τό δέ δεύ

έννοηθή δτι θά κατασκευάση καί άλλα ύπουργεία,

τερον εlναι άβάσιμον διότι ή άποχώρησίς μου άπό

άσχολείται μέ τήν τροποποίηση τοϋ νόμου περί

τήν πολιτική εlναι όριστική πλέον.

30

Ύπουργικοϋ Συμβουλίου. Αuτό κατ' άρχήν δένεΙ
ναι λανθασμένη σκέψη .

•ο

Φρόντισε νά διασφαλισθij ή συνοχή του κόμμα

νόμος αuτός επρεπε νά

τος καί νά άναπτυχθij, γιά τήν άσφάλεια του τόπου, ή

τροποποιηθή. 'Αλλά πώς συνδuάζεται αύτή ή σκέψη

μαχητικότης του, η όποία τόν τελευταίο καιρό δέν

μέ τήν ποσότητα καί τήν ποιότητα τών ύπουργοποι

άπείχε πολύ του μηδενός.

ηθέντων· βολεύομε κόσμο καί μιλaμε γιά όρθολογι
στική άναδιάρθρωση τών μονάδων διοικήσεως! Θά

Νά δώσης χαιρετισμούς είς όσους μέ θυμουνται
καί στή γυναίκα σου καί τό γυιό σου.

δουμε έπίσης πώς θά ρυθμίση τό θέμα τής άγορας

Μ' άγάπη».

τών καπνών πού ε{ναι άμεσο.
Θέλω νά σοϋ έπαναλάβω δτι στή συνείδηση τοϋ
λαου, τοϋ δικοϋ μας κόσμου, ε{σαι ό έξόριστος ήγέ

της πού τόν περιμένουν νά ξαναρθή . Είδικώτερα σ'
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Φεβρουαρίου

1964

Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

έμέ φώναζαν καί στή Σάμο καί στή Θεσσαλονίκη καί

«Δέν σοϋ εγραψα τόσο καιρό οχι, βέβαια, διότι

στήν 'Αθήνα, δπου μίλησα έπίσης σέ μιά μεγάλη

δέν σέ σκεπτόμουν. 'Αλλά άπλούστατα διότι δέν

συγκέντρωση, "Νά μας τόν φέρης πίσω". Μετά τή

έπρόφθαινα νά σκεφθώ μέ κάποια συστηματικότητα

φθορά τοϋ Κέντρου πού τήν προσδοκοϋν, πιστεύουν

τά πράγματα rοστε νά εχτι νόημα ή περί των συμβάν

ώς μόνη λύση τήν έπιστροφή σου. Στή Θεσσαλονί

των καί συμβαινόντων εκθεσίς μου. Σήμερα, γιά

κη, χτύπησα τούς Μακεδόνες. 'Έπρεπε νά δής τήν

πρώτη φορά, θά δοκιμάσω, μέ κάποια τάξη, νά σοϋ

άντίδραση τοϋ κόσμου δταν τούς ε{πα άχάριστους,

άναφέρω τά διαδραματιζόμενα. Θ' άρχίσω άπό τήν

δταν τούς τόνισα δτι αuτοί φέρουν τήν μεγαλύτερη

άρχή, άπό τήν παραίτησή μας τοϋ 'Ιουνίου, ετσι

ευθύνη γιά τήν άποτυχία τής 3ης Νοεμβρίου! τέλος

δπως σήμερα

πάντων, οχι μόνο ε{σαι ριζωμένος μέσα στήν ψυχή

τήν άναλύω . ('Ομολογώ, φυσικά, δτι οί παρατηρή

τοϋ κόσμου μας, άλλά σέ έσένα προσβλέπει ώς πρός

σεις μου δέν εχουν καμμίαν εννοιαν κριτικής, άκρι

τήν τελική καί δριστική λύση. Αuτό νά τό εχης ύπ'

βώς διότι έκφέρονται κατόπιν έορτής. 'Επείγει δμως

-

έκ τών ύστέρων

-

τήν βλέπω καί
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1964

ματος καί, έπομένως, είς τήν κατοχύρωσιν τής δμαλό
τητος

-

«συναισθηματοποίησε», είς &.φάνταστον

βαθμόν, τήν όλην πολιτικήν &.τμόσφαιραν καί έδη

γωμε πολιτικά μαθήματα).
·Η παραίτησίς μας του 'Ιουνίου ύπήρξε κατά του

μιούργησεν ψυχολογίαν καραμανλικήν, &.π' άκρου

το καί μόvο συμπτωματική, κaτά τό ότι προέκυψε έκ

είς άκρον: άν, τότε- η εστω καί μέχρι Σεπτεμβρίου

τής τυχαίας, πράγματι, &.φορμής του βασιλικοί> τα

- έγένοντο έκλογαί, έκ καθαρώς συναισθηματικών

ξειδιοu. ·Η αίτία τής &.πομακρύνσεώς μας &.πό τήν

λόγων, θά τίς έκερδίζαμε θριαμβευτικώς. Ένθυμοu

έξουσία πρέπει ν' &.ναζητηθ'fί είς τήν πεποίθησιν πού

μαι τήν ώμολογηθείσαν τότε, πρός Πιπινέλην, &.πελ

κατώρθωσαν νά ένσταλάξουν σιγά-σιγά είς tόν Βα

πισίαν τοu ίδίου του Παπανδρέου. Μέχρι τούλάχι

σιλέα οί &.ντίπαλοί μας

στον καί τοu., Αύγούστου, έθεωρείτο &.πό όλους ώς

λοι μας

-

-

&.λλά καί οί άσπονδοι φί

ότι δέν τόν "συμφέρει" πλέον δ &.νένδοτος

καταγέλαστος

ε{χε πράγματι έδραιωθή ή πεποί

-

&.γών. 'Ενθυμοuμαι , έν τούτοις , μίαν συζήτησιν πού

θησις ότι δ &.νένδοτος &.πέτυχεν (δρα καί γνωστή ν

είχαμε δ Βασιλεύς, σύ καί έγώ τό βράδυ τής παραμο

έπιστολήν ύπό μορφήν βραδυφλεγοuς βόμβας του

νής τής πρωτοχρονιάς του

Βενιζέλου) . Καί ηδη γεννάται τό πρόβλημα: τί συνέ

62.

Μaς ελεγε δ Βασιλεύς

ότι δέν θά ε πρεπε, έπ, ουδενί λόγφ, νά ένδώσουμε είς

βη ώστε δ ίδιος αύτός, δ ώχρός καί εντρομος Παπαν 7

τόν &.νένδοτον καί μaς διεβεβαίωνε ότι έκείνος γνω

δρέου , νά μεταμορφωθ'fί αίφνιδίως -χωρίς έμείς αύ

ρίζει πολύ καλά τί θά έπάθαινε άν ένέδιδε . 'Ώστε

τήν τήν αίφνιδίαν μεταβολήν νά τήν &.ντιληφθοuμε

κάτι συνέβη μετά πάντως τήν Πρωτοχρονιά. Διά τήν

τότε

&.κρίβεια, δέν νομίζω ότι συνέβη ενα συγκεκριμένο

βη δτι σιγά-σιγά μaς εκοβαν τά φτερά- τόσο σιγά

-

είς σφριγηλόν καί τρομερόν &.ντίπαλον; Συνέ

κάτι. 'Ήρχισαν πολλά "κάτια" νά συμβαίνουν καί

ώστε νά μή τό &.ντιληφθοuμε. Συνέβη είδικώτερα δ

ηρχισαν είς τά 'Ανάκτορα (βοηθοuντος καί του κ.

(&.πέναντί μας εντιμος) Πιπινέλης νά προβ'fί είς σει

Χοϊδa*) νά παριστάνωνται τά πάντα είς βάρος μας καί

ράν ύποχωρήσεων πού εδιδαν τήν έντύπωσιν ότι

είδικώtερα είς βάρος σου . Καί ετσι, σιγά-σιγά προϊ

«έπιβάλλεται» δ Παπανδρέου. Συνέβη τό τελευταίον

ούσης τής &.νοίξεως, διεμορφώθη ή θεωρία ότι επρε

&.νόητον «Συμβούλιον του Στέμματος», μετά τό δποί

πε- γιά ν ' &.παλλαγοuν οτά 'Ανάκτορα &.πό τήν έπί

ον δ Πιπινέλης -συμπεριφερθείς, είς τήν περίπτω- .

θεση τών &.νενδότων

- νά κοποuν τQ. δικά μας φτερά.
Τό γενικόν σχέδιοv ήτο ν' &.παλλαγοuν καί &.πό τήν

σι ν αύτήν είδικώς, έξ &.νθρωπίνης καί, ίσως, φυσικής

δική σου παρουσία καί &.πό τήν παπανδρεϊκή έπι

ολεκτικώς ύπό του Παπανδρέου . Καί ένεπλάκημεν

ματαιοδοξίας, ώς κοινός ήλίθιος- &.πεπέμφθη κυρι

δρομή. Καί έφευρέθησαν αί εύφυίαι -rroν βενιζελικο

είς τήν Κυβέρνησιν τών δικαστικών.

ήμετέρων λύσεων. Ώς συμπέρασμα πρώτον: ή οίονεί

τέτοιες Κυβερνήσεις νά γίνουν καί θά παύσ1J νά

σύγκρουσις μέ τό Στέμμα ήτο, ύπό τάς προεκτεθεί

ύπάρχ1J ' Ελλάς).

σας συνθήκας, προαποφασισμένη καί &.ναπόφευκτος.

Τήν έπέσπευσεν άπλώς ή μωρία του ταξειδίου .
Ή το, άρα, ή διεξαγωγή έκλογών πρό του τέλους

του

1963

προεξωφλημένη . Καί ίδού τό δίλημμα: Θά

προεκρί νετο ώς έκλογικό σύνθημά μας
διαφωνία μέ τό Στέj.ιμα

-

-

άν όχι ή

τούλάχιστον τό ύπονοού

μενον περί τής ύπάρξεως μιας τέτοιας διαφώνίας η θά

(" Αλλες

δύο

'Εφθάσαμεν λοιπόν είς τάς έκλογάς τής 3ης Νο
εμβρίου καί ένομίζαμεν όλοι

-

έγώ τούλάχιστον

-ότι θά τίς έκερδίζαμε. Είχαμε- έγώ τουλάχιστον
παρασυρθή &.πό τήν "συναισθηματοποίησιν" τής κα
ταστάσεως πού έπηκολούθησε τήν &.ναχώρησή σου
γιά τήν Ζυρίχη καί δέν είχαμε &.ντιληφθή

τούλάχιστον

-

-

έγώ

ότι, έν τφ μεταξύ, ή ψυχολογία ε{χε

προεβάλλετο άλλο σύνθημα καί, έν τοιαύτ1J περι

μεταβληθή : "&.ποσυναισθηματοποιήθηκεν" ό έκλο

πτώσει, ποίον; Νομίζω ότι ύπήρξεν ή &.πόφασίς σου

γεύς, έτρομοκρατήθη ή χωροφυλακή, &.πεγοητεύθη δ

νά μή συζητήσης κάν- παρ ' όλην τήν δικαιολογη 

στρατός. ' Εν τούτοις, τά στελέχη μας καί, έν πολ

μένην σου πικρίαν- τό ένδεχόμενον τής προβολής

λοίς, έμείς οί ίδιοι

του πρώτου συνθήματος , πράξις &.ληθινά μεγάλου

βαιοι γιά τή νίκη

πολιτικοί>, τήν δποίαν θά σοϋ &.ναγνωρίσ1J ή ίστόρία

Αίσθάνομαι ίδιαίτερη προσωπική εύθύνη γιά τήν

-

-

&.νύποπτοι καί έπομένως βέ
δέν ήγωνίσθημεν όσον επρεπε.

(έάν, φυσικά, έξακολουθήση νά ύπάρχ1J νεοε~ληνική

βραδύνοιά μου έκείνων τών ήμερών καί θεωρώ ότι

ίστορία, ύπό τήν εννοιαν πού τήν έννοοuμε σύ καί

πρέπει προσωπικώς νά μοu καταλογισθ'fί δτι δέν &.ν

έγώ). 'Απέμεινε, λοιπόν, ή διεξαγωγή τών έκλογών

τελήφθην έγκαίρως τά πράγματα καί, κατά συνέπει

έν όνόματι άλλου συνθήματος.

αν, δέν σέ προειδοποίησα.

Πρίν συζητήσω τό θέμα τοuτο, θεωρώ &.ναγκαίαν

Τούτων δοθέντων, τά περαιτέρω συμβάντα ε{ναι

τήν παρεμβολήν μιας ούσιώδους καί μακρaς παρενθέ

κατά τήν γνώμην τών πολλών εύεξήγητα: Μετά τόσα

σεως: μετά τήν παραίτησιν τής Κυβερνήσεως, ή

ετη διακυβερνήσεως, φυσική ήταν ή &.νάλωσις τών

&.πρόοπτος &.ναχώρησίς σουγιά τήν Ζυρίχη -έρμη

δυνάμεων καί ή φθορά μας καί, &.ντιστρόφως, ή

νευθείσα ώς θυσία προσωπική, &.ποβλέπουσα είς τήν

έπιθυμία του λαοί> νά δοκιμάσ1J καί άλλους. 'Επί πλέ

&.πάλυνσιν τών σχέσεων μεταξύ ήμών καί του Στέμ-

ον, δέν προσέξαμε στήv κατάρτιση πολλών συνδυα-
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ένασκήσεως τής έξουσίας δλες οί δημοκρατικές Κυ

σμ&ν καί έκάναμε καί άλλα όργαvωτικά λάθη.
Χωρίς νά διαφωνώ είς αύτές τίς έξηγήσεις καί

βερνήσεις καί των πλέον προηγμένων χωρών του κό

διαπιστώσεις, τίς θεωρώ, έν τούτοις, ώς άπολύτως

σμου. 'Από προσωπική ύπερηφάνεια καί άπό ύπερε

άνεπαρκείς. Δέν έξηγοuν τί άκριβώς συνέβη ούτε καί

κτίμηση του βαθμοί> τής ώριμότητας του λαοί>, άφή

πόση ύπήρξεν ή εκτασις του κακοί>. Γιά νά δώσω,

σαμε άπροστάτευτο τό εργο μας καί τό παρεδώσαμε

λοιπόν, τήν δική μου τήν έξήγηση

είς τήν λεηλασία των δημαγωγών .

καί γιά νά

-

διατυπώσω τίς βαθύτατες άνησυχίες πού μέ κατέχουν

γιά τό μέλλον του τόπου

-

θά ξεκινήσω άπό τήν

διαπίστωση δτι μοναδικόν σύνθημq του προεκλογι

Καί αύτά μέν ε{ναι τά δσα μέχρι τής 3ης Νοεμ
βρίου συνέβησαν. Θ' άναφερθ&, τώρα, είς τά έπακο
λουθήσαντα χρονογραφικώς:

κοί> μας άγ&νος τής 3ης Νοεμβρίου ύπήρξε τό εργο

α. 'Αρνοuμαι νά κρίνω- νά έγκρίνω η νά κατα

μας. Διά τήν άκρίβειαν: τό εργο σου. 'Η προβολή

κρίνω- τήν άπόφασή σου νά φύγης (προσωρινώς,

αύτοu του μοναδικοί> συνθήματος

δπως έλπίζω καί πιστεύω) άπό τήν 'Ελλάδα. Τήν σέ

-

είς τήν δποίαν

καί έγώ, ώς φίλος καί έπιτελής, σέ ένεθάρρυνα

-

ύπήρξε βαρύτατον πολιτικόν σφάλμα. νΟχι, βέβαια,

βομαι άπλ&ς.

β. Τούτου δοθέντος, όρθ&ς rορισες άρχηγόν τόν

διότι δέν ύπήρξε μέγα τό εργον. 'Ανασκοπ&ν, τώρα,

Παναγιώτη.

δ, τι επραξες αύτά τά τελευταία χρόνια καί κρίνοντας,

'Αλλά διότι λύσις ούσιαστική δέν προσεφέρετο. Καί

νομίζω, άντικειμενικά τά πράγματα, διαπιστώνω δτι

ή λύσις Κανελλοπούλου ε{χε τό πλεονέκτημα (άκρι

~Οχι, φυσικά, διότι άποτελεί λύσιν.

άλλαξες ριζικά τήν μορφή της χώρας καί τής οίκο

β&ς έπειδή δέν ε{ναι λύσις) νά γίνυ εύκόλως άποδε

νομίας της. ~Εκαμες κάτι, πού ύπό άναλόγους συνθή

κτή. Πολλοί έξεπλάγησαν εύχαρίστως άπό τίς άρχη

κας, πουθενά, σέ κανένα κράτος, δέν έπετεύχθη. Κάτι

γικές έπιδόσεις του Παναγιώτη. Έν μέρει καί έγώ.

του δποίου τήν εκτασιν, τήν rορα τής δημιουργίας

'Ομολογώ, σέ σένα μόνον, δτι φυσικά δέν ύπήρξεν

ούτε σύ ούτε καί έμείς οί συνεργάται σου δέν άντε

έπαρκές τό μέγεθος τής έκπλήξεως διά νά μέ καθη

λαμβανόμεθα. Γι' αύτό ίσως δέν σου φερθήκαμε, έδ&

συχάση .

πού τά λέμε, έμείς οί συνεργάται σου, πάντοτε δπως

άπερίγραπτος.

επρεπε (μηδέ του ύπογραφομένου έξαιρουμένου κατά

τό

γ.

?

'Η δλη κατάστασις του κόμματος ε{ναι

Ορθώς έπίσης ύπέδειξες νά περιληφθij καί

6

Αύτό δμως άκριβ&(; τό μέγεθος του έπιτεύ

Μαρκεζίνης είς τούς συνδυασμούς. Καί τοuτο διότι,

γματος επρεπε νά μaς δδηγήσυ είς σκέψεις. Λίγες

άν δέν τόν συμπεριελαμβάναμε, θά άπεδίδετο ή άπο

ήμέρες πρό τ&ν έκλογ&ν του Νοεμβρίου εγραψα ενα

τυχία είς τήν άπουσίαν του: Μολονότι ή συνεισφορά

άρθpο στούς

"Financia1 Times'Ό 'Έλεγα δτι, χάρις είς

του ύπήρξε, κατά τήν γνώμη μου, μηδενική (μηδενι

τήν προσπάθεια των τελευταίων έτ&ν, ή 'Ελλάς άπε

κή θά πij μηδενική), ύπάρχουν άκόμη δημοσιογρα

κολλήθη άπό τό στάδιο τής ύποαναπτύξεως. Καί εύ

φικά συγκροτήματα καί άλλοι ' μωροί έκ τής "ήγέ

ρίσκεται ijδη πρό του περιφήμου διλήμματος του

τιδος" τάξεως, οί δποίοι προσβλέπουν έπί τόνάνδρα.

1958).

Ροστόβ: καλείται νά έπιλέξΊ] άν θά έντατικοποιήσυ

Καί δ μέν ,άνήρ ε{ναι δ, τι είναι, οί όπαδοί του δμως

τήν άνάπτυξή της καί θά είσέλθη είς τό στάδιο τής

(είς δσους νομούς πρόλαβα νά έρευνήσω) έψήφισαν

μαζικής καί διεθνώς συναγωνιστικής παpαγωγής η

κατά

80%

Κέντρον άπό άντικαραμανλισμόν.

θά χρησιμοποιήσυ τά η δη κτη

δ. Τά 'Ανάκτορα, διαγνώσαντα μετά τήν εναρξιν

θέντα είς τήν πρόωρο δημιουργία ένός κράτους προ

του έκλογικοu άγ&νος τόν κίνδυνον, έξεδήλωσαν

νοίας, καταδικασμένου είς τόν δι' άλληλοεπιδοτή

άμέριστον τήν πρός ήμCiς συμπάθειαν, διά τηλεφωνη

άν- άντιστρόφως

-

σεων μεταξύ των ύπηκόων του μαρασμό. Καί έπειδή

μάτων καί άλλων τηλεπικοινωνιακών μέ~ων, συντε

ή 'Ελλάς ε{ναι δημοκρατία, στό δίλημμα, εγραφα, θ'

λέσαντα οϋτω είς τήν εξαρσιν του ήθικου μερικών έκ

άπαντήσΊJ δ λαός. Καί, δυστυχώς, άπήντησε δπως

των βλακων του κομματικοί> μας έπιτελείου .• ο θά

άπήντησε, ύποκύψας μέ ένθουσιασμό

προεξαρ

νατος του Σοφοκλή έδημιούργησεν, δπως ήτο φυσι

είς τήν

κόν, αuξησιν του ύψηλοu πανικοί>, αί δέ έλπίδες

-

χόντων των διανοουμένων καί των νέων

-

δημαγωγία. Δέν ε{ναι ήλίθιοι οί μαρξισταί δταν

έναπετέθησαν πλέον είς τάς προσδοκωμένας μεταξύ

ίσχυρίζονται δτι ε{ναι άδύνατη ή δλοκλήρωσις τής

των νικητών περί τήν διανομήν των λαφύρων εριδας.

άναπτύξεως μέσα είς τά πλαίσια τής δημοκρατίας.
Τό σφάλμα μας λοιπόν ύπήρξεν δτι δέν διεγνώ
σαμεν δτι θά έγένοντο δπωσδήποτε έντός του

έκλογαί καί δτι

-

1963

άφοu δέν θέλαμε, καί δέν επρεπε

Ό κ. Χοϊδaς, εύτυχ&ς διά τό 'Έθνος, διατηρεί τήν
ψυχραιμίαν του άπολαμβάνων καί τής βαθείας έκτι
μήσεως του Κωστάκη Τσάτσου.

ε.

'Η

άσθένεια του Βασιλέως μaς έλύπησε δλους

χάριν του έθνικοu συμφέροντος, νά κατέλθωμεν μέ

βαθύτατα . Προστίθεται άλλο ενα στοιχείον άβεβαιό

σύνθημα τήν πρός τό Στέμμα διαφωνίαν

τητος στήν κατάσταση.

-

όφείλαμε

τίς έκλογέζ αύτές νά τίς είχαμε προετοιμάσει. ~Οχι,

Τό σημερινό μου γράμμα- πού εχει, δμολογ&,

βέβαια, δημαγωγοuντες. 'Αλλά πράττοντες έκείvα τά

καθαρά άπαισιόδοξο χαρακτήρα, οχι διότι δέν προ

όποία κλασσικά πράττουν τόν τελευταίο χρόνο τής

τίθεμαι νά έξακολουθήσω άγωνιζόμενος, άλλά διότι
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ρη όργανωτικήν άναρχία πού μαρτυρεί καί αύτή άκό

θά τελειώστι μέ μερικές γενικώτερες διαπιστώσεις

μη ή σύνθεση τής καθ' έκάστην διαστελλομένης

περί τής καταστάσεως:

Κυβερνήσεως.

l.

Ή σημειωθείσα είς τήν ϋπαιθρον μεταβολή

6.

Διερωτώμαι, τέλος, αν δταν ελθτι

-

άργά ή

κινδυνεύει νά προσλάβη μονιμώτερο χαρακτήρα.

γρήγορα- ή ώρα φθορi'iς τοί> Κέντρου, θά είμεθα είς

Φοβοί>μαι δτι, γιά πρώτη φορά, παρατηροί>νται φαι

θέσιν νά περισώσουμε τά πράγματα- καί τό έλεύθε

νόμενα προοιωνιζόμενα τήν προλεταριοποίηση του

ρο πολίτευμα- έμείς;

ελληνος γεωργοί>. Παρακαλώ αύτήν τήν παρατήρη

Αύτά είναι τά πρόχειρα συσσωρευμένα στοιχεία

ση νά τήν θεωρήσης ώς τήν πλέον ούσιαστικήν τής

τοί> σημερινοί> χάους. Φοβοί>μαι. Δέν άπελπίζομαι

δλης μου σημερινής έκθέσεως. Γιά πρώτη φορά καί

δμως καί, φυσικά, καθήκον 'μου ε{ναι νά πολεμήσω.

δικοί μας όπαδοί άρχίζουν νά μιλοί>ν τήν γλώσσα

Θά μοί> έπιτρέψης σέ αλλην έπιστολήν νά σου γρά

τής Κοκκινιi'iς καί νά μή προσφέρωνται είς τό ακου

ψω τί βλέπω δτι, ύπό τίς σημερινές περιστάσεις, έπι

σμα αλλης οίασδήποτε διαλέκτου. Δέν ένδιαφέρον

βάλλεται μέ σύστημα καί μέ προσοχή νά πράξουμε .

ται γιά έπιχειρήματα : εχουν μίσος. (Φυσικά τήν πρω
τοπορεία τοί> άγώνος, σέ δλες τίς έπαρχίες

μόνο στίς

24 πού ή

Δέν θά ήθελα, πάντως, νά κλείσω αύτές τίς τόσο

καί όχι

άρνητικές γραμμές, χωρίς κάτι τό θετικό . Καί τό μό

ΕΔΑ δέν είχεν ύποψηφίους- τήν

νο θετικό πού μπορώ, αύτή τή δύσκολη ώρα, νά σου

-

είχαν άναλάβει, φανερά τίς πιό πολλές φορές, οί

προσφέρω είναι τή φιλία καί τήν άγάπη μου».

κομμουνισταί. Τό τραγικόν είναι δτι έξοικειώθη πλέ
ον τόσο πολύ δ κόσμος πρός τήν συνεργασία μέ τό
ΚΚΕ ώστε νά τήν θεωροί>ν φυσική καί άπολύτως ά

κίνδυνη. Κατ' έξοχήν άκίνδυνη τήν θεωροί>ν όχι μό
νον οί χωρικοί άλλά καί οί κολωνακιώται, έκλεκτός

ιs 'Απριλίου ι964
Κ . ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΡΟΣ Δ . ΒΕΡΡΟ

«'Αγαπητέ Διονύση,

δμιλος των δποίων άναιδέστατα καί κατάφατσα μοί>

'Επήρα τό σημείωμά σου καί σ' εύχαριστώ. Εύ

ώμίλησε χθές περί των άγαθών τής άριστοτελικής

χομαι τά προγνωστικά σου νά μήν έπαληθεύσουν,

μεσότητος πού έκπροσωπεί τό Κέντρον).

μολονότι έν πολλοίς τά εύρίσκω βάσιμα. 'Ο άρχη

2.

'Η κατάστασις είς τάς ' Ανωτάτας Σχολάς, των

γός τijς Κυβερνήσεως άπώλεσε τήν εύκαιρίαν πού

νέων καί των διανοουμένων είναι τραγική . Νομίζει

του προσέφερε ό 'Ελληνικός Λαός ν' άποδείξη δτι

κανείς δτι βρίσκεται στή Γερμανία τοί>

(Μόνο

εlναι σοβaρός καί τίμιος πολιτικός καί νά τερματίση

Ή χωροφυλακή δύναται νά θεωρηθij κατηρ

Κόντας θά σου άναφέρη μερικές σκέψεις καί άνησυ

1920.

πού οί δικοί μας είναι άνορθόγραφοι).

3.

γημένη, δπως διεμήνυσα καί πρός τά Υ Ανω.

ώφελίμως γιά τόν τόπο τήν σταδιοδρομίαν του. 'Ο
Ό

χίες μου γιά νά μήν τίς έπαναλαμβάνω.

στρατός άντέχει. Οί μυαλωμένοι δικοί μας φοβοί>ν

Δέν ήμπορώ νά έξηγήσω τήν &προθυμία του κ.

ται, έν τούτοις, δτι καί έκεί δέν θά είναι άπεριόρι

Κανελλοπούλου. Άπό τόν καιρό πού έφυγα, δέν έ

στος ή άντοχή. (Πάλι καλά πού έπεβλήθη (εως πότε;)

πijρα παρά ενα γράμμα του.

δ Γαρουφαλιi'iς).

4. Αί

Χαιρετισμούς στούς δικούς σου καί φίλους.

μεταξύ των κεντρώων σχέσεις είναι οία ι τάς

Μ' άγάπη».

φαντάζεσαι. Δέν νομίζω δμως δτι θά σημειωθοί>ν μεί

ζονος τάξεως άνταρσίαι συντόμως.

5.

'Αντιστρόφως, πιστεύω δτι ή οίκονομική έμ

πλοκή είναι μεγάλη καί θά εχτι πολιτικούς άντικτύ
πους. Θά σοί> γράψω λεπτομερώς καί μέ στοιχεία, είς

ι 9 Μαίου ι 964
Π. ΠΙΠΙΝΕΛΗΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

«'Αγαπητέ μου πρόεδρε,

αλλην εύκαιρίαν. Μέ μιά φράση θά ελεγα δτι εύρί

Χαίρω μανθάνων δτι έπανήλθατε καλώς εχων*, καί

σκονται πρό τοί> διλήμματος οί κυβερνητικοί: η νά

δή μέ περισσοτέραν όρεξιν καί δτι μi'iς ... έπεθυμήσα

ύποκύψουν είς σειράν αίτημάτων (μέ συνέπεια τόν

τε όλίγον περισσότερον! Δέν είχον αλλως τε καμμίαν

πληθωρισμόν) ή νά άντιστοί>ν είς τίς διάφορες τάξεις

άμφιβολίαν δτι επειτα άπό τάς δοκιμασίας των τε

(μέ συνέπεια νά διαψεύσουν τίς προεκλογικές τους

λευταίων έτών, ή άναβάπτισις αύτή ένός μακροί> τα

έπαγγελίες καί νά φθαροί>ν). ΥΕχω τή γνώμη δτι οί

ξιδίου σi'iς ήτο άπό πάσης πλευρi'iς χρήσιμος.

σημαντικοί ύπουργοί άντιλαμβάνονται δτι θά πρέπει

'Όπως ίσως θά γνωρίζετε, θά άναχωρήσω μεθαύ

νά προτιμήσουν τόν δεύτερον δρο του διλήμματος.

ριον 2lην τρεχ. διά Βρυξέλλας ώς κεκλημένος τοί>

Είναι δμως αγνωστο αν τελικώς τήν Κυβέρνηση θά

Western Advisory Committee

τήν διευθύνουν οί σημαντικοί ή οί άσήμαντοι. Βέ

κειται περί μεγάλης άντικομμουνιστικής όργανώσε

τής

Free Europe

(πρό

βαιον είναι δτι δέν θά τήν διευθύντι δ πρωθυπουργός

ως ής προίστανται οί Βάν Ζέελαντ, Μορίς Σουμάν

(άλλ' οϋτε καί δ υίός του, άλλ' οϋτε καί δ ύπουργός

καί αλλοι). Θά καταλύσω είς τό

τοί> Συντονισμοί>) . 'Αποδίδω σημασίαν είς τήν πλή-

θεν θά έπικοινωνήσω μαζί σας.

Atlanta Hotels

δπό
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'Εδέχθην προθύμως τήν πρόσκλησιν αύτή ν καί

καθηλώνοντα καί τούς λοιπούς είς τήν γραμμήν τής

διότι αύτή καθ' έαυτή μέ ένδιαφέρει ή όργάνωσις,

έπιθετικότητος. Είναι καταφανής δ μεταξύ των συ

καί διότι εστω καί όλιγοήμερος άπουσία άπό τήν έδω

ναγωνισμός είς μαχητικότητα. Πέραν τούτου έμφα

καταθλιπτική κατάσταση μου είναι εύπρόσδεκτη.

νίζει μίαν σταθεράν ποιοτικήν βελτίωσιν, ή όποία έν

'Η θρασύτης καί ή χυδαιότης των άντιπάλων

συνδυασμφ πρός τήν ζωηρότητα του ρεπορτάζ, έγ

άποτελεί τό πρωτον γνώρισμά της ή άσυναρτησία,

γυiiται δτι συντόμως θά άποτελέση σοβαρώτατον

προχειρολογία καί άνευθυνότης τό δεύτερον. Δέν εί

δημοσιογραφικόν όργανον. Καθώς άκούω καί κυ

ναι βεβαίως άνάγκη νά προσθέσω άποδείξεις καί πα

κλοφοριακως προχωρεί βήμα πρός βήμα.

ραδείγματα έφ' δλων αύτων είς δσα ήδη κατέχετε.
Τό άποτέλεσμα πάντως είναι δτι δ τόπος βαδίζει

ε. τέλος

-

-

καί τουτο δλως άπορρήτως δι' ύμiiς

καί τά λοιπά έν τφ κράτει έρείσματα παρακολου

πλησίστιος πρός σοβαράς περιπετείας μέ σαφή τήν

θουν μέ πολλήν άνησυχίαν καί πολλήν κατανόησιν

διαγραφομένην προοπτική ν του πληθωρισμου άφ,

τήν κατάστασιν. Είμαι εύτυχής διαπιστων δτι αί

ένός καί των κοινωνικων άναταραχων άφ' έτέρου

-

έπελθουσαι τελευταίως μεταβολαί δέν μετέβαλον έπί

έάν δέν προλάβη τά ένδεχόμενα ταυτα μία έθνική

τά χείρω τήν κατάστασιν, άλλ' έπί τά βελτίω. 'Αλλ'

ταπείνωσις έν τφ κυπριακφ ζητήματι, μέ &μέσους

έπί τούτων έλπίζω νά εχω συντόμως τήν εύκαιρίαν νά

έπιπτώσεις έπί τής δλης πολιτικής μας ζωής .

σiiς είπω περισσότερα προφορικως.

Παρακαλω νά ύποβάλητε τά σέβη μου είς τήν

Δέν άναμένω βεβαίως άμεσον τινα έκδήλωσιν
λαϊκής μεταστροφής, ίσως μάλιστα καί αί προσεχείς

κυρίαν Καραμανλή.

δημοτικαί έκλογαί νά μiiς έπιφυλάσσουν άπογοή

Μέ ίδιαιτέραν άγάπην καί έκτίμησιν,

'Ιδικός σας».

τευσιν. Βέβαιον είναι πάντως: α. 'Ότι τό κράτος ξε
χαρβαλώνεται ήμέρα τij ήμέρα. 'Όλα τά έρείσματα
έθνικής καί κοινωνικής άντιστάσεως έξουδετερουν
ται συστηματικως β. 'Ότι δ σκεπτικισμός καί δ ρα

γιαδισμός έπεκτείνεται μεταξύ των κρατικων στελε
χων

-

ένόπλων καί μή

-

μέ κίνδυνον άνεπαρκους

21

Μαίου

1964

Θ . ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

«'Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε,

άντιδράσεως έν rορα κινδύνου· καί γ. 'Ότι έλλείψει

Γιά τή σημερινή έορτή Σας, ένώνουμε μέ τή γυ

πολιτικής τινος μεταβολής έν όψει, ή έξέλιξις αύτή

ναίκα μου τίς θερμότερες εύχές μας γιά Σiiς καί τήν

θά έξακολουθήση μέχρι των μοιραίων συνεπειων

Κυρία Καραμανλή γιά κάθε σας χαρά, εύτυχία καί

της, άπό των όποίων καί έπέκεινα θά είναι νοητή

ίκανοποίηση πάντοτε.

πiiσα θεραπεία, έάν καί έφ' δσον ή κατάσταση δέν
περιέλθη είς άλλας χείρας.
Είς τό άρκετά ζοφερόν αύτό πλαίσιον πρέπει έν
τοσούτω νά τοποθετήση κανείς καί ώρισμένα εύοίω

'Επί τij εύκαιρία, σάν στρατιωτικός, θά Σiiς δώ
σω μιά μικρή άναφορά πού πιστεύω δτι είναι άπό τίς
πιό άντικειμενικές:
α. 'Ο Βασιλεύς πραγματικά ώρίμασε κατά

10 χρό

να στοιχεία, μοιραίως άπορρέοντα έκ τής σημερινής

νια άφ' ής άνήλθεν είς τόν θρόνον (προσωπική μου

πραγματικότητος:

άντίληψις άπό τελευταίαν παρουσίασίν μου) .

α. Τήν προϊουσαν άνησυχίαν του κόσμου, έκφρα
ζομένην ώς λέγεται είς προϊουσαν φθοράν των κυ
βερνώντων έν 'Αθήναις ή τισι έπαρχίαις.

β. Τήν άδυσώπητον άντιδικίαν περί τήν κατανο
μήν τής λείας καί τήν διαδοχήν του Παπανδρέου,
ήτις άνά πiiσαν στιγμήν δύναται νά δδηγήση είς πο

λιτικήν κρίσιν.
γ. Τήν άνάκτησιν έπιθετικής πρωτοβουλίας έκ μέ

ρους τής ΕΡΕ καί δή είς ζητήματα δπου rος τώρα

β. ' Ο Στρατός άποβλέπει μέ άγάπην καί έμπιστο
σύνην πρός τόν Βασιλέα.

γ. 'Ο Παπανδρέου είναι βέβαιον δτι δέν άπολαμ
βάνει τής έμπιστοσύνης του Στρατου.
δ. Τήν 'Ανωτάτην Στρατιωτικήν 'Ηγεσίαν άπα
σχολεί: α) Τό Κυπριακόν, β) ' Ο κομμουνισμός.

ε. Οί κομμουνισταί σήκωσαν κεφάλι φανερά,

άνεξαρτήτως τής πορείας των άπό Μαραθωνος.
στ. Τά Σώματα 'Ασφαλείας, λόγφ τής πολιτικής

κατείχομεν θέσιν άμυνομένου. Αί συζητήσεις περί τό

τής Κυβερνήσεως,

Κυπριακόν καί τήν σύμβασιν Πάππα, άπετέλεσαν τφ

άναγκαστικής άδιαφορίας!

εθεσαν έαυτά είς κατάστασιν

όντι καμπήν καί κατά κοινήν όμολογίαν άπέβησαν

ζ. Οί έθνικόφρονες δέν πιστεύουν δτι δέν πρόκει

ύπέρ ήμων . 'Από άμυνόμενοι κατέστημεν έπιτιθέμε

ται νά έπανέλθητε είς τήν πολιτικήν. 'Αντιθέτως πι

νοι καί οί έν τij Βουλij φίλοι μας άφήνουν έπί μiiλλον

στεύουν δτι όφείλετε νά έπανέλθητε.

καί μiiλλον τήν έφεκτικότητα των πρώτων έβδομά

Μέ αισθήματα τιμής καί άγάπης.

δων.
δ. ' Ο τύπος μας είναι έν τφ συνόλφ του ίκανο

Ση μ. Πιστεύω δτι θά μέ θυμηθήκατε καί θά καμα

ποιητικός. ·Η προσθήκη τής"' Ημέρας" προσέθηκε

ρώσατε μερικούς στρατηγούς

ενα μαχητικόν καί καλως έξοπλισμένον συμμαχητήν

τηθέντας, τύπου Σε ιραδάκη

-

-

πολλαπλως εύεργε

γιά τούς όποίους Σiiς
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Είτε διότι έφοβείτο ότι θά προσέκρουεν είς τό
κοινόν αίσθημα, κατόπιν μάλιστα τής άχαρακτηρί
στου προπαρασκευής είς βάρος του τομέως τής δι

3

'Ιουνίου

1964

Δ. ΜΑΚΡΗΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

καιοσύνης, είτε διότι ε{χε τήν προσφοράν τών κομ
μουνιστών, μέ τούς όποίους στενώτατα έπί παρομοί

ων θεμάτων συνεργάζεται καί τών όποίων οίανδήπο

«'Αγαπητέ μου Κύριε Πρόεδρε,

τε συκοφαντικήν έκδήλωσιν προθύμως προσφέρεται

WΕλειψα έπί 15θήμερον περίπου στήν Μακεδονία

νά έξάρη δ κυβερνητικός τύπος.

δπου είχα νά πάω άπό τίς τελευταίες έκλογές. Τήν

Δέν άποκλείω βεβαίως ή Κυβέρνησις νά ύπελό

έπομένην τής έπιστροφής μου εφυγε γιά τήν Θεσσα

γισε καί είς τήν χλιαράν άντίδρασιν όρισμένων

λονίκη ό κ. 'Ιορδάνογλου τόν όποίο ν επρεπε νά πε

άσπόνδων φίλων σας, οί όποίοι θά ηϋχοντο καί θά

ριμένω γιά νά ε{μαι είς θέσιν μεταξύ άλλων νά σας

προσηύχοντο ύπέρ τής μή έπανόδου σας.

ένημερώσω καί έπί τών έξελίξεων τής γνωστής
σκευωρίας*.

Αύτοί είναι οί λόγοι γιά τούς όποίους άργησα νά
σας άπαντήσω** ο
'Επί τών γενικωτέρων έξελίξεων τής έδώ κατα
στάσεως, πρόκειται νά σας γράψω τίς παρατηρήσεις

καί διαπιστώσεις μου μέ κάθε ρεαλισμόν καί άντι
κειμενικότητα.
Προηγουμένως δμως θά ήθελα νά άναφερθώ σέ

είδικώτερα θέματα, τά όποία σας ένδιαφέρουν καί
προσωπικώς.

Τά πράγματα τοϋ τόπου, δπως θά σας έκθέσω πε
ραιτέρω, πηγαίνουν άπό τό κακό στό χειρότερο.

Αί δυσμενείς καί έν πολλοίς έπικίνδυνοι έξελί
ξεις εχουν προκαλέσει γενικώτερον αίσθημα άνησυ
χίας τό όποίον έπεκτείνεται είς σημαντικήν μερίδα
όπαδών καί τής κυβερνώσης παρατάξεως, ή όποία
έκφράζεται πλέον άπροκαλύπτως.

τέλος, οίαδήποτε σύγκpισις τής σημερινής κα
ταστάσεως πρός τό εργον, τήν σταθερότητα καί ίδία
τήν σοβαρότητα τής προηγηθείσης όκταετίας άπα
βαίνει είλικρινώς δραματική εiς βάρος τής Κυβερνή
σεως καί είς τάς πλέον συγκρατημένας πολιτικάς συ

ζητήσεις.

Είς τά πλαίσια αύτής τής κυβερνητικής τακτικής
θά πρέπει νά τοποθετηθοuν, κύριε Πρόεδρε, άμφότε
ραι αί συκοφαντικαί έκδηλώσεις τών τελευταίων ήμε
ρών, ήτοι, τό ύπόμνημα τής χήρας Λαμπράκη καί του
τέως βουλευτοu Τσαρουχά.

Νομικώς άλλά καί ούσιαστικώς πρόκειται περί
ένεργείας έστερημένης οίουδήποτε περιεχομένου.

1.

Διότι ώς διεξαγομένης άνακρίσεως, συνεπεία

αύτεπαγγέλ του διώξεως έπ' άνθρωποκτονία, δέν άνα
κύπτει θέμα καταγγελίας οίουδήποτε, έφ' δσον ό
άνακριτής καί άνευ αύτής δικαιοuται άλλά καί ύπο
χρεοuται νά στραφή πρός πάσαν κατεύθυνσιν.

2.

Διότι καί άπό άπόψεως άποδεικτικοu ύλικοu

ούδέν στοιχείον νέον προσετέθη διά του ύπομνήμα
τος έφ' όσον όλα δσα έν αύτφ άναφέρονται ήσαν
ήδη άπό μακροί) γνωστά είς τήν άνάκρισιν καί έξετι
μήθησαν καί άπό τόν άνακριτήν κατά τήν πρότασίν

του πρός τό συμβούλιον, χωρίς νά άξιωθοuν οίασδή
ποτε προσοχής τά διά του τελευταίου ύπομνήματος
έπαναλαμβανόμενα σπερμολογήματα.
Κατόπιν τούτων, πρός ποίον σκοπόν ύπεβλήθη τό

τελευταίον ύπόμνημα; Είναι άπλούστατον.

τοιοϋτον καταθλιπτικόν κλίμα ένετάθησαν

Είς τό τέλος του πρώτου δεκαημέρου του 'Ιουνί

άπό μηνός περίπου καί αί φήμαι περί έπικειμένης

ου εληγεν, κατά τήν δικονομίαν, ή διάρκεια τής τε

έπανόδου σας.

λευταίας παρατάσεως του χρόνου τής προφυλακίσε

. · Υπό

· Η Κυβέρνησις, κύριος προορισμός τής όποίας

ως καί συνεπώς ή άνάκρισις θά επρεπε νά ε{χε τερμα

εχει άποδειχθή ή άσκησις άντιπολιτεύσεως καθ'

τισθή προηγουμένως. ·Η ύποβολή τοu ύπομνήματος

ύμών προσωπικώς καί του εργου σας, δέν ήτο δυνα

εδωσε τό πρόσχημα δπως ζητηθή ή παράτασις τής

τόν νά μήν άντιδράση κατόπιν δλων αύτών, άφ' ένός

διαρκείας τής προφυλακίσεως, έπί τφ τέλει τής συ

μέν διά νά περισπάση τήν προσοχήν του έλληνικοu

νεχίσεως τών άνακρίσεων αί όποίαι άπό μακροί)

λαοu άπό τάς καθημερινάς περιπετείας του τόπου καί

εχουν μεταμορφωθή είς άθλιεστάτη κομματικήν έπι

άφ' έτέρου νά δυσχεράνη κατά τό δυνατόν τήν ένδε

χείρησιν τής κυβερνώσης παρατάξεως στενώτατα

χομένην έπιστροφήν σας.

έπ' αύτοu συνεργαζομένης μετά τών κομμουνιστών

Καί ή άντίδρασις δέν ήτο δυνατόν νά είναι άλλη
άπό τήν άναμόχλευσιν πάσης μορφής άηδών συκο

φαντιών κάτά τήν γνώριμον έκ του παρελθόντος τα
κτικήν της.
Τάς νέας συκοφαντικάς έπιχειρήσέις δέν άπεφά
σισε ν' άναλάβη έπ' όνόματι καί ύπ' εύθύνην της ή
Κυβέρνησις.

όπως σας προανέφερα.

Πρώτη λοιπόν έπιδίωξις ήτο ή παράτασις τής
νοσηρiiς αύτής ύποθέσεως.
Δεύτερον ή τροφοδότησις τών τίτλων τών κυβερ
νητικών έφημερίδων έν ήμέραις γενικής άνησυχίας
καί ίδία φημολογουμένης έπιστροφής σας.

Και τέλος ή καθυστέρησις κατά τό δυνατόν τής
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διά τοϋ έκδοθησομένου βουλεύματος αποκαλύψεως

άπό απόψεως περιεχομένου, τήν όποίαν δμως θά

τής συκοφαντίας, ή όποία βαρύνει τόν σημερινόν

επρεπε νά ύπογράψουν εϊτε ό κ. Κανελλόπουλος εϊτε

πρωθυπουργόν, δ όποίος &συνειδήτως ώμίλησεν περί

οιοσδήποτε άλλος βουλευτής τής ΕΡΕ, καί τελευταί

ήθικών αύτουργών.

ος δ 'Αχιλλέας, διότι δέν ε{ναι δυνατόν έπί μιάς &η

Καί αύτά μέν κάνει ή Κυβέρνησις μετά τών κομ

δοϋς συκοφαντίας είς βάρος τοϋ iδρυτοϋ τοϋ ' κόμμα

μουνιστών. Θά μέ ρωτήσετε δμως τί κάνουμε έμείς

τος νά έμφανιζώμεθα δλοι άδιαφοροϋντες πλήν τοϋ

πρός έξουδετέρωσιν αύτών των αθλιοτήτων.

&δελφοϋ του.

'Από δικαστικής πλευράς θά πρέπει νά γνωρίζετε

'Εγώ πάντως έζήτησα χθές &πό τόν 'Αχιλλέα νά

δτι ύπάρχουν δυσχέρεια ι διά τόν λόγον δτι δι . αλλε

μοϋ παραδώση εναν πλήρη φάκελλον αντιγράφων

παλλήλων κυβερνητικών ένεργειών εχει έπιχειρηθή

παλαιών καί νέων σκευωριών, περί τής &μέσου &ντι

ή τρομοκράτησις τών άρμοδιοτέρων δικαστικών πα

δράσεως έπί τών όποίων θά &ποφασίσωμεν ενα μικρό

ραγόντων ήτοι τοϋ Είσαγγελέως καί αύτοϋ τοϋ Προέ

κλιμάκιον &πό τούς Παπαληγούρα, Παπακωνσταντί

δρου τοϋ 'Αρείου Πάγου, τοϋ Είσαγγελέως, 'Εφετών

νου, Πρωτοπαπαδάκην, Πιπινέλην καί Ροδόπουλον,

κ:αί αύτών &κόμη τών Προέδρων Πρωτοδικών Θεσ

θέτοντες ύπ' οψιν τοϋ κ:. Κανελλοπούλου τήν &πο

σαλονίκης.

φασισθησομένην διαδικασίαν τήν όποίαν θά &κο

Σάς όμιλώ περί δυσχερειών άπλώς είς τόν δικα

λουθήσωμεν είς τήν Βουλήν καί τόν Τύπον.

στικόν τομέα, χωρίς τοϋτο νά σημαίνη δτι τελικώς

'Η προετοιμασία αύτή πρός άμεσον aντίδρασιν

δέν θά άποκαλυφθοϋν καί αί σκευωρίαι καί οί συκο

θεωρώ δτι ε{ναι απαραίτητος διότι ώς ύποθέτω ή τα

φάνται.

κτική τών συκοφαντιών θά συνεχισθή έφ' δσον άλ

'Όσον άφορά τάς μέχρι σήμερον πολιτικ:άς άντι
δράσεις καί τάς ένδεικνυομένας διά τό προσεχές
μέλλον τοιαύτας, θά σάς γράψω στό τέλος τής παρού

λη όδός &ντιπερισπaσμοϋ τής κοινής γνώμης δέν δι
αγράφεται ένώπιον τής Κυβερνήσεως.
Κλείνοντας τό κεφάλαιον αύτό αίσθάνομαι τήν
άνάγκην νά σiiς τονίσω δτι δέν θά πρέπει νά πολυα

σης ώρισμένες μου σκέψεις.

'Υπόθεσις άγοράς ίατροϋ Δεληγιαννάκη:

γανακτήτε μέ τό κατάντημα τής Κυβερνήσεως, ή ό

ποία μεταξύ τοϋ τρόμου τόν όποίον τής έμπνέει ή

Καί αύτή ή συκοφαντική έκδήλωσις ε{ναι έντε

προσωπικότης καί τό εργον σας καί τής σημερινής

ταγμένη είς τά πλαίσια τής ίδίας προσπαθείας Κυ

&θλιότητος των ελληνικών πραγμάτων, δέν εχει άλ

βερνήσεως καί κομμουνιστών .

λην διέξοδον, δπως σiiς προανέφερα.

'Ήμουν στήν Θεσσαλονίκη δταν έξεδηλώθη καί

από τά στοιχεία τά όποία εθεσε ύπ '

οψιν μου ό

'Αχιλλέας, άμα ώς έπέστρεψα, αποδεικνύεται δτι

στερείται οιασδήποτε σοβαρότητος.
Ούδεμίαν σχέσιν εχετε έσείς ούτε καί δ ' Αλέκος,

Γενική Κατάστασις:

Είς τόν πολιτικόν καί τόν κυβερνητικόν τομέα ή
κατάστασις ε{ναι κατά κυριολεξίαν aξιοθρήνητος.

Μετά τήν έπίδειξiν τών

35

ύπό τόν Τσιριμώκον

τό ονομα τοϋ όποίου έκ τών ύστέρων ανεφέρθη . Τά

βουλευτών κατά τήν έκλογήν τοϋ Προέδρου τής

στρέμματα έπωλήθησαν έν δημοπρασί~ ύπό τής Μο

Βουλής, ε{ναι παγκοίνως πλέον γνωστόν δτι ή Κυ

νής Πετράκη καί ή ανατίμησις τής άξίας των ούδό

βέρνησις παραμένει είς τήν έξουσίαν ώς αίχμάλωτος

λως όφείλεται είς τόν προγραμματισμόν ή τήν εκτέ

&ριστεριζόντων

λεσιν σημαντικοϋ τινός εργου, άλλά είς τήν γενικήν

έλεγχομένων ή τουλάχιστον έπηρεαζομένων &πό τήν

άνατίμησιν τών ακινήτων κατά τήν τελευταίαν δεκα

άριστεράν.

βουλευτών

πριμοδοτηθέντων

καί

ετίαν. "Αν μάλιστα ό &γοραστής προτιμοϋσε ώρισμέ

Είς τήν αίχμαλωσίαν αύτήν άποδίδονται α{ δια

νας περιοχάς τής Θεσσαλονίκης, ή ανατίμησις θά

δοχικαί παραχωρήσεις καί ή πλήρης τών κομμουνι

ήτο &κόμη μεγαλυτέρα.

στών aποχαλίνωσις καί ασυδοσία.

Πάντως, καί ανεξαρτήτως τής άθλιότητος τής νέ

Είς τόν εσωτερικόν τομέα συμβαίνουν πράγματα

ας αύτής συκοφαντίας, δ χειρισμός της δέν ύΠήρξεν

τά όποία κ:αί ή πλέον νοσηρά φαντασία δέν θά ήτο

ίδανικός. Μόλις επέστρεψα, εζήτησα καί ε{δα τόν

δυνατόν νά προ βλέψη πρό όλίγων μηνών εν ' Ελλάδι.

Παπαληγούρα ό όποίος μοϋ ε{πε δτι άπεφασίσθη νά

'Η δραστηριότης τής ΕΔΑ μέχρι καί τοϋ τελευ

μήν δοθή νεωτέρα aπάντησις είς τόν συκοφάντην καί

ταίου χωριοϋ εχει φθάσει στό κατακόρυφον χωρίς

τοϋτο τοϋ διεμηνύθη &πό μέρους τοϋ Κόντα. Τά αύτά

κανείς αστυνομικός νά &ποτολμii οχι άπλώς νά εκ

περίπου μοϋ ε{πε καί δ 'Αχιλλέας.

πληρώση τό καθήκον του &λλά καί νά τηρήση &κό

Καί παρά ταϋτα τό θέμα έπανεφέ ρθη &πό μάς είς
τήν Βουλήν κατά τρόπον μάλιστα &παράσκευον καί
χωρίς ούδείς μας νά προειδοποιηθή.

μη τά προσχήματα τής ύπηρεσιακής του αποστολής.
'Όπως μέ πληροφόρησε χθές ό κ. Χέλμης, έπί τών
&μέσων κινδύνων συνεπεία τής κομμουνιστικής έξάρ

τέλος, ό 'Αχιλλέας &πηύθυνεν μίαν &ναφοράν

σεως ύπέβαλαν χθές σχετικόν ύπόμνημα οί άρχηγοί

πρός τό Προεδρείον τής Βουλής, &ρτίαν άν θέλετε

τών Σωμάτων 'Ασφαλείας πρός τόν Βασιλέα καί τόν
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λεως, ίδιαιτέραν προκαλεί άνησυχίαν ή διαφαινομέ

Πρωθυπουργόν προσωπικώς.
Τά κυβερνητικά μέτρα τά άναφερόμενα είς τάς

νη διεθνής μας άπομόνωσις, σαφείς ένδείξεις τής

μεταμορφώσεις τής Κυβερνήσεως, τήν Δικαιοσύνην,

δποίας άποτελουν ή μεταχείρισις του Στίκκερ, τό

τούς μονίμους καί έκτάκτους ύπαλλήλους, τά Σώμα

φημολογούμενον περιεχόμενον του μηνύματος Τζόν

τα 'Ασφαλείας καί τόν Στρατόν άκόμη, δέν χαρακτη

σον καί ή θρασεία διεκδίκησις του Τούρκου ύπουρ

ρίζονται μόνον άπό χυδαίαν φαυλότητα άλλά άρχι

γου τών 'Εξωτερικών είς βάρος τμήματος του συμ

σαν νά έμπνέουν βαθείας άνησυχίας καί είς τούς

πλέγματος Δωδεκανήσου.

όπαδούς τής κυβερνώσης παρατάξεως άκόμη. Διά νά

Κατά μίαν φήμην δέν άποκλείεται νά εχωμε έπι

άντιληφθήτε σαφέστερον τάς συνεπείας αύτών έπί

στέγασμα καί είς αύτόν τόν τομέα διά τής μεταθέσε

τής έσωτερικής καταστάσεως, θά σάς περιγράψω μέ

ως καί του Κωστοπούλου είς τήν Τράπεζαν τής 'Ελ

άπόλυτον άκρίβειαν τί συνέβαινε προχθές είς τά δύο

λάδος .
Τήν θλιβεράν αύτήν κατάστασιν τής χώρας τήν

μεγάλα άστικά κέντρα τής χώρας.

'Απολυθέντες του ΟΑΣΘ

άντιλαμβάνονται καί οί κοινότεροι τών άνθρώπων

έκήρυξαν άπεργίαν πείνης καί ένεκλείσθησαν είς τό

είς τά μεγάλα άστικά κέντρα κατά πρώτιστον λόγον.

Στήν Θεσσαλονίκη.

ΟΑΣΘ

'Αλλά είναι _έκπληκτική ή διεισδυτικότης μέ τήν

άπεργουσαν περιοδικώς κατά τάς ώρας τής αίχμής

δποίαν παρακολουθεί καί αύτός άκόμα δ άγρότης

τής κυκλοφορίας. 'Απεργοί καπνεργάται είχαν ξα

τήν άποδιοργάνωσιν του τόπου, δπως διεπίστωσα

πλωθή στό κέντρον τής πόλεως άπαγορεύοντες τήν

άπό τήν έπιτόπιον μετάβασίν μου είς τήν περιφέρει

κυκλοφορίαν, δμάς κρούσεως αύτών περιεφέρετο άνά

αν Φλωρίνης καί είς δρισμένα χωριά Κοζάνης, Κα

τάς καπναποθήκας δπου έξυλοκοπουντο οί άπεργο

στοριάς καί 'Εδέσσης . Καί πέραν αύτου, δ άγρότης

σπάσται καί είς τήν εξοδον τής πόλεως δμάς κομ

άρχισε νά διαπιστώνη τήν ποιότητα τών πληθωρι

μουνιστών έγκατεστάθη έπί τής κεντρικής δδου έπι

κών ύποσχέσεων τής κυβερνώσης παρατάξεως, πα

'Εργατικόν

Κέντρον.

Τά

λεωφορεία

του

τιθεμένη καθ' δλων άνεξαιρέτως τών διερχομένων

ρακολουθεί έξ έπαφής τήν πλήρη διακοπήν τής χρη

ίδιωτικών αύτοκινήτων καί τών δδηγών των.

ματοδοτήσεως τών περιφερειακών προγραμμάτων

Στάς 'Αθήνας. Οί ίδιοκτήται καί δδηγοί ταξί

καί τέλος ύπέστη τήν άπάτην έπί του πρώτου άγροτι

εχουν γενικήν άπεργίαν, φάλαγξ πειρατικών αύτοκι

κου προϊόντος, του καπνου, τόν όποίον είς τάς περι

νήτων δδεύει πρός τά σύνορα, οί άρτοποιοί εχουν

φερείας πού σάς άνέφερα είχαν κατηγορηματικώς

άπεργίαν, οί άνάπηροι μέ τεράστια πλακάτ καί πανώ

ύποσχεθή δτι θά διέθεταν άντί δρχ.

εχουν έγκατασταθεί στήν είσοδο τής Βουλής καί τέ

νά διατεθή μετά μακράν άγωνίαν είς τιμάς κατωτέρας

λος διά αϋριον έξηγγέλθη 24ωρος γενική άπεργία τής

τών περισυνών.

· ΔΕΗ.

.,

"Οπως βλέπετε, είμαστε χαρά Θεου.

60 κατά κιλόν διά

Καί πάντα ταυτα συμβαίνουν κατά τό πρώτον

τρίμηνον τής διακυβερνήσεως του Κέντρου.

Στόν οίκονομικό τομέα δέν είναι άνάγκη νά σάς

'Από άπόψεως γενικωτέρας ψυχολογίας καί ένδε

άπασχολήσω μέ λεπτομέρειες. Καί δ τελευταίος πο

χομένης διαφοροποιήσεως τών μαζών, είναι ένωρίς

λίτης καταλαβαίνει δτι προγραμματισμός ούδαμου

διά νά διακινδυνεύσω προβλέψεις.

διαγράφεται. 'Έργα σχεδόν δέν έκτελουνται πλήν

'Ασφαλή συμπτώματα είναι ό άπόλυτος φανατι

τών συνεχιζομένων. 'Επενδύσεις έξωτερικών κεφα

σμός τών δικών μας όπαδών, ό σκεπτικισμός καί ή

λαίων άνήκουν είς τήν ίστορίαν. Τό άποθεματικόν

εκδηλος άνησυχία μεγάλης μερίδος τών Κεντρώων

περιορίζεται καί δ πληθωρισμός άναπτύσσεται ύπό

καί ή άκατάσχετος δραστηριότης του κομμουνισμου

τάς εύλογίας του κ. Ζολώτα . Μιά φήμη έκυκλοφό

μέ άδηλα άκόμη τά έπιτεύγματα.

ρησε δτι παραιτείται δλόκληρος ή Διοίκησις τής

'Από τής ίδικής μας πλευράς δέν σημειουται

Τραπέζης' Ελλάδος καί είς έπιστέγασμα δλων αύτών

έπαρκής δραστηριότης. Τά συντελούμενα γεγονότα

χαρακτηρίζεται ώς λιποταξία ή παραίτησις Μαύρου

θά έδικαιολογουσαν παρά τ'Ό κοιν-Ό γνώμ1J στενήν

άπό τό κυριότερον οίκονομικόν ύπουργείον πρός

πολιορκίαν τής Κυβερνήσεως .

διαχωρισμόν μελλοντικών εύθυνών του. 'Αποτελεί

'Αντ' αύτου, πού ίσως θεωρείται πρόωρο, άνταλ

δέ γενικήν έντύπωσιν δτι ούδέποτε θά συγκατετίθετο

λάσσονται άπόψεις είς εύρύτατον κύκλον βουλευτών,

είς τήν άπομάκρυνσιν αύτήν έάν διεγράφοντο έλπί

καταγγέλλεται κατά καιρούς ή τακτική τής Κυβερνή

δες ούχί βελτιώσεως άλλά καί άπλώς εστω συντηρή

σεως άπό τόν κ . Κανελλόπουλο, συνήθως πρό τής

σεως τής οίκονομικής καταστάσεως. Τά του έξωτε

ήμερησίας διατάξεως, άλλά εύκαιρία όργανωμένης

ρικου τομέως θά τά παρακολουθείτε έσείς καλλίτερα

κατά τής Κυβερνήσεως έπιθέσεως δέν έδόθη μέχρι

άπό έκεί πού εύρίσκεσθε.
Είς τόν κοινόν πάντως πολίτην, πέραν τής νέας

σήμερον οϋτε κατά τάς ήμέρας τών προγραμματικών
τής Κυβερνήσεως δηλώσεων.

περιπετείας του Κυπριακου καί τής άγωνίας του Πα

Λέγεται δτι όρισμένοι πρώην ύπουργοί κατέχον

τριάρχου καί τών 'Ελλήνων τής Κωνσταντινουπό-

ται άπό άνησυχίαν λόγω τών συκοφαντικών διαθέ-
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σεων τής Κυβερνήσεως και εκ του λόγου τούτου

κτησιν δι' δσα κατά τήν έποχήν αύτήν λέγονται καί

εχουν περιπέσει είς άτονίαν.

πράττονται, έλπίζω δέ νά μοu δοθή ή εύκαιρία δια

Ούτε αύτό δμως άποτελεί δικαιολογίαν. Προσω

. πικώς πιστεύω δτι ό κ.

κηρύξεως τής άληθείας καί δημοσίας καταδίκης τής

Κανελλόπουλος δέν εχει άπο

συκοφαντίας, άφοu δέν κατέστη δυνατόν νά όμιλήσω

φασίσει άκόμη γενικωτέραν καί συστηματικήν κατά

κατά τήν συζήτησιν τών προγραμματικών δηλώσε

τής Κυβερνήσεως έπίθεσιν.

ων.

Τά γεγονότα δμως τά όποία έξελίσσονται, δέν
τήν δικαιολογοuν άπλώς, τήν έπιτάσσουν.
Καί προβλέπω δτι θά άποφασισθή τάχιστα υπό
τήν πίεσιν τής υγιοuς κοινής γνώμης, ή όποία μας

Διά τά θέματα τής Δικαιοσύνης, σιωπώ άναγκα

στικώς έπί του παρόντος, άνταποκρινόμενος είς τάς

υποδείξεις δτι πρέπει νά προηγηθή ή περάτωσις τής
έκκρεμοuς πειθαρχικής διώξεως. 'Αλλά εως πότε;

καταλογίζει άσυγχώρητον άδράνειαν.

Μέ τόν Τάκον παρακολουθοuμεν τήν κατάπτυ

Πρός διευκόλυνσιν τοu κ. Κανελλοπούλου, ό

στον σκηνοθεσίαν περί τής υποθέσεως Θεσσαλονί

όποίος, μετά τήν διεύρυνσιν τών έπαφών του έντός

κης. 'Η τελευταία ένέργεια τών κομμουνιστών, καί

του κόμματος, εχει πολλαπλάς άσχολίας, άπεφάσισα

τοι ούδέν προσθέτει είς τήν ούσίαν, θά καταγγελθή

μέ όρισμένους τών συναδέλφων μου, τούς όποίους

είς πρώτην εύκαιρίαν ώς άποκορύφωμα τής έπιμόνου

σάς πρ'οανέφερα, νά άποκαταστήσωμε συνεχή έπα

έπιδιώξεως πρός πολιτικήν έκμετάλλευσιν υποθέσε

φήν (έφ, δσον τό παλαιό μικρόν σας έπιτελείον εχει

ως, ή όποία μόνον είς βάρος των κυβερνώντων ήτο

καταργηθή), νά έκπονήσωμε ενα σχέδιον γενικωτέ

δυνατόν νά άποβή.

ρας δραστηριότητος είς τήν Βουλήν καί τόν Τύπον,

Έθλίβην διότι άπουσίαζα άπό τήν Βουλήν, δταν

νά έντάξωμεν έντός αύτοu καί τήν συκοφαντικήν

ό άδίστακτος κομμουνιστής βουλευτής έπεχείρησε

δραστηριότητα τής Κυβερνήσεως καί νά τό θέσωμεν

τήν προσωπικήν έναντίον Σας συκοφαντικήν έπίθε

υπ· όψιν τοu κ. Κανελλοπούλου πρός άμεσον δρα

σιν. 'Αλλά, συγκεντροuνται τά στοιχεία καί ταχέως

στηριοποίησιν.

θά του δοθή άπάντησις.

'Ελπίζω συντομότατα νά σάς ένημερώσω έπί τών

περαιτέρω έξελίξεων.

Θά Σάς γράψω προσεχώς τάς προσωπικάς άντιλή

ψεις μου έπί τής καταστάσεως. 'Ήλπιζα δτι θά μοu

Σάς εκανα τό κεφάλι καζάνι, άγαπητέ μου Πρόε

παρείχετο ή εύκαιρία προσωπικής έπικοινωνίας κα

δρε, άλλά θά πρέπει νά ξέρετε δτι έλάχιστα σας εχω

τά τάς διακοπάς, άλλά αί συνθήκαι δέν ε{ναι πρό

γράψει άπό δ, τι υφιστάμεθα καί έμείς καί ίδία ό τόπος

σφοροι διά τήν πραγματοποίησιν του ταξειδίου.

άπό τήν ήμέρα πού φύγατε.

'Από τήν Δοξούλα καί τά παιδιά μου, σάς διαβι
βάζω θερμότατους χαιρετισμούς καί ίδιαιτέρως πρός

Παρακαλώ νά διαβιβάσητε τάς προσρήσεις μου

είς τήν Κυρίαν Καραμανλή. 'Η άδελφή μου Σάς
στέλλει χαιρετισμούς άπό τήν Καστανιά.

τήν άγαπητήν 'Αμαλία.

'Ιδικός σας».

Μέ πολλή άγάπη καί έκτίμησψ>.

5
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Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣτΑΝΎΙΝΟΥ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

«Κύριε Πρόεδρε,

Mou

εδωσε μεγάλην χαράν καί ίκανοποίησιν τό

γράμμα Σας*. Συχνά διηρωτήθην τήν τελευταίαν πε
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Ε. ΑΒΕΡΩΦ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

«'Αγαπητέ μου Πρόεδρε,
'Η εκτασις τής έναντίον σου έπιθέσεως κατά τάς
τελευταίας ήμέρας (οίονεί μήνυσις, οίκόπεδα κλπ.)
μέ παρακινεί νά σου γράψω.

ρίοδον άν έδικαιολογείτο ή παραμονή μου είς τήν

Δέν νομίζω δτι αύτές οί άτιμίες πρέπει νά στενο

πολιτικήν, ίδία μάλιστα επειτα άπό τήν άναχώρησίν

χωρήσουν πέραν τής πικρίας πού ε{ναι φυσικόν νά

Σας.

προκαλέσουν. Είς μέν τούς παθιασμένους άντιπά

'Η συμμετοχή μου είς δλας τάς Κυβερνήσεις Σας,

λους μας, δ , τι τέ.τοια τροφή κι άν δώσης θά προκαλέ

πλήν τών άλλων, μου εδωσε τήν εύκαιρίαν νά έκτιμή

σης εύχαρίστησιν. ' Αλλά αύτοί είτε εχουν είτε δέν

σω καί τήν έντιμότητα, άλλά καί τήν ψυχικήν άνω

εχουν τροφήν, δέν θά παραιτηθοuν του άβυσσαλέου

τερότητα, μέ τήν όποίαν έχειρίσθητε τήν έξουσίαν,

μίσους των. Είς τόν άλλον κόσμον δμως τά πράγματα

είς βάρος συχνά του στενοί> κομματικοί> συμφέρον

διαφέρουν. Οί μέν ίδικοί μας ούδέν πιστεύουν καί

τος, μέ γνώμονα πάντοτε τήν καλλιέργειαν πολιτισμέ

άγανακτοuν περισσότερο . Πολλοί δέ άλλοι

νων σχέσεων μεταξύ του έθνικόφρονος πολιτικοί> κό

υποτιθέμενοι δικοί μας ... προσαρμοσθέντες άμέσως,

σμου καί σταθεράν έπιδίωξιν τήν δημιουργίαν καλ

είτε κεντρώοι

λιτέρων ήμερών διά τόν Τόπον καί τόν Λαόν.

δλους δέ δυσφορία καί άγανάκτησις έντείνεται έκ

ΕΙναι φυσικόν έπομένως νά αίσθάνωμαι άγανά-

-

'--

είτε

δυσφοροuν διά τήν άτιμίαν. Είς

του δτι πολλοί εΙναι πλέον έκείνοι πού άρχίζουν νά
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φοβουνται καί οί δποίοι θεωρουν δτι τι άπόπειρα

άλλου άποκαρδιωτικόν τό θέαμα των άνθρώπων πού

φθοράς του έθνικόφρονος κόσμου άποτελεί έπικίν

άνακαλύπτουν δημοσία δτι ύπήρξαν

δυνο παιχνίδι.

τρώοι. Δυστυχώς πολλοί καί άπίθανοι. Βεβαίως κατά

...

πάντοτε κεν

'Έτσι προσωπικώς πιστεύω πώς συνολικά κρινο

τό πλήρωμα του χρόνου θά άνακαλύψουν δτι ύπήρ

μένη δλη αύτή τι έπίθεσις δέν προκαλεί φθορά καί

ξαν πάντοτε έρετζήδες! ... τί νά γίνη! ~Ετσι εΙναι δ

δτι πάντφς προκαλεί μιάν αϋξηση τής συμπαθείας καί

liνθρωπος.

τής άντιδράσεως. Πιστεύω άκόμη άπολύτως

καί

'Αρκετούς άπό μάς μάς παιδεύει είδικώτερα τι

δτι τι έπίθεσις γίνεται διότι

σκανδαλοθηρία. Αί ερευναι, διεξαγόμεναι μέ πνευμα

έξακολουθείς νά εΙσαι ό έφιάλτης των καί διότι μό

άντιπολιτευτικόν καί νοοτροπίαν είσαγγελικήν, ε

νον έσένα φοβουνται ώς σύμβολον καί ώς άντίπαλον.

χουν κινδύνους καί θέλουν προσοχήν. 'Επιβάλλουν

αύτό τό καλλιεργώ

-

-

Νομίζω δέ δτι έντείνουν τήν έπίθεσιν διότι διαπι

στάσιν άναμονής μέχρις δτου κλείσουν. Προσωπι

στώνουν μίαν αϋξησιν τής άντιδράσεως.

κώς μέ παιδεύουν καί πρό παντός μέ ένοχλουν. "Αμα

Πρέπει νά π& δτι κατά τή δική μου γνώμη, αύτή τι
άντίδρασις δέν εΙναι άκόμη μεγάλη. Ηναι μεγάλη

σύν Θεφ τελειώσφ, άλλά δριστικά, θά έξαπολύσω

όξείαν άντεπίθεσιν.

καί μικρά είς ώρισμένας ίθυνούσας τάξεις καί ίδίως

Κάτι πού μέ βάζει σέ ύποψίες είναι τό έξής: αί

ε{ς τούς άνθρώπους τών έπιχειρήσεων. 'Εκεί οί «ΚΟ

συνεχιζόμεναι καί έντεινόμεναι έπιθέσεις, δπως καί

ψοχέρηδες» μου φαίνεται πώς άποτελουν πλέον τήν

αί πολλαί παροχαί πού δέν τάς χρειάζεται, μέ κάνουν

σαφή πλειονότητα. Παρακάτω

νά διερωτώμαι μήπως δ Παπανδρέου σκέπτεται σο

άπό πολλούς

-

παρά τά λεγόμενα

-

δέν νομίζω δτι εΙναι ετσι. Αί παρο

χαί δέν ήσαν αί άναμενόμεναι, άλλά εΙναι πολλαί, τι

βαρά νά πάη πρός έκλογάς έντός του

'64. Δικαιολο

γημένη ύποψία καί δι' liλλον λόγον: νά έξουδετερώ

προσδοκία διά περισσότερα έξακολουθεί νά ύπάρχη,

ση τούς άντάρτας τώρα πού άκόμη έμείς δέν έπήραμε

τι δημαγωγία

έξακολουθεί νά

άρκετά έπάνω μας. 'Όπως έμφανίζονται τώρα τά πρά

πιάνη. Κάποια γκρίνια ήρχισε ίδίως λόγω ύψώσεως

γματα στήν περίπτωση αύτή θά πρέπει νά καταπολε

-

άριστοτεχνική

-

τιμών καί ύποχωρήσεως των έργασι&ν. 'Ίσως διά

μήσουμε ζωηρά τάς έκλογάς καί έν άδυναμία νά φθά

πολλούς δέν εΙναι πιά δ μήν του μέλιτος, άλλά άσφα

σουμε είς άποχήν.

λ&ς διά τήν πλειονότητα δέν έπήλθε δ κόρος, τι άπο

Πολλά είς τήν άγαπητήν κυρία 'Αμαλία.

γοήτευσις, τι δυσφορία.

Μέ πολλή φιλία».

Θεωρώ βέβαιον, δπως έξελίσσονται τά πράγματα,
δτι καί αύτή θά ελθη καί δτι θά εΙναι εντονος, διότι

ώμότατα καί βασικά προβλήματα θά τεθουν ένώπιον
δλων. 'Εκτός δλως άπροβλέπτου γεγονότος
πρια_κόν;

-

-

Κυ
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Κ . ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΡΟΣ Δ. ΒΕΡΡΟ

δέν νομίζω δτι θά ελθη πρό τής παρόδου

«'Αγαπητέ Διονύση,

ένός ετους καί ίσως ένός καί τιμίσεως ετους. 'Η οί

Τά τελευταία γράμματά σου πολύ άπαισιόδοξα,

κονομία κλονίζεται άλλά εχει δρμήν, τά άποτελέ

τόσο γιά τήν γενική κατάσταση δσο καί γιά τή πο

σματα καθυστερουν των αίτίων, δ Παπανδρέου εχει

ρεία τοv κόμματος. Διαπιστώνω έπίσης δτι διακατέ

άκόμη προσωπικώς μίαν πίστωσιν χρόνου.

χεσαι άπό αίσθημα άπογοητεύσεως καί άηδίας.

τί θά γίνη δταν ελθη τι δυσφορία, εΙναι liγνω

Θά σου συστήσω καί θά σέ παρακαλέσω νά πα

στον. Μέ τήν συστηματικήν έργασίαν πού τι άριστε

ραμείνης εlς τήν θέσιν σου διότι γνωρίζω καλώς δτι

ρά κάνει είς τόν πανίσχυρον έργατικόν τομέα, δέν

ή παρούσα κατάστασις δσο καί ά'ν εlναι δυσάρεστος

άποκλείω νά φθάσωμεν τότε είς μίαν καθαρώς προε

θά γίνη χειροτέρα έάν φύγης.

παναστατικήν περίοδον. 'Ο Θεός νά φυλάξη . ~Αν

'Ο κ. Κανελλόπουλος ήμπορεί νά ύστερή άπό

συμβή αύτό, τότε νομίζω δτι σύσσωμος δ πολύς κό

ώρισμένων άπόψεων άλλά άγωνίζεται

σμος θά στραφή πρός τιμάς. Αύτήν τήν στιγμήν, άπό

νος

-

-

ίσως δ μό

καί διασφαλίζει iή συνοχή του κόμματος, ή

τούς δυσφορουντας , οί "νοικοκυραίοι" στρέφονται

δποία καί iδικήν μου άποτελεί έπιθυμίαν, άλλά καί

πρός τιμάς, οί άλλοι πρός ούδένα καί μάλλον πρός

dνάγκην διά τόν τόπον. Εlναι δυσάρεστο ν βέβαια δτι

μίαν άριστερίζουσαν άλλαγήν. 'Ο Τσιριμώκος αύ

τά στελέχη του κόμματος δέν δείχνουν μεγάλην προ

τήν τήν στιγμήν άνεβαίνει.

θυμίαν γιά άγώνα. ~Εχω δμως τήν έλπίδα δτι ύπό τήν

Τό κόμμα μένει liριστα ένωμένον καί αύτό εΙναι

πίεσιν τής κοινής γνώμης καί διά λόγους προβολής,

σπουδαιότατον. 'Ο Κανελλόπουλος τά καταφέρνει

θά κινητοποιηθούν προϊόντος τοv χρόνου. Φθάνει νά

liριστα. 'Η προσωπική σου θέσις ένισχυμένη έν σχέ

γίνη αύτό κατά τρόπον μεθοδικόν καί συντονισμέ

σ.ει πρός τό πρόσφατον παρελθόν. Τά σώματα άσφα

νο ν. Αύτό δέ άκριβώς θά πρέπει νά έπιδιώξη δ Κα

λείας, φοβερά άποθαρρημένα, σημειώνουν ίσως τήν

νελλόπουλος.

άρχήν κάποιας άντιδράσεως. ' Ο στρατός δέν μου

πολυαρέσει: άνακατεμένος. Καί είς αύτόν καί παντου

Νά μοιράσητε τό έργο σέ

5

ή

6

τομείς (οlκονομι

κά, έξωτερικά, κοινωνικο-έργατικά, γεωργικά, στρα-
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τιωτικά) καί νά καλύψητε τόν κάθε τομέα μέ δύο

ησίαν. Πρώτον διότι δέν προτίθεμαι νά έπανέλθω είς

πρώην ύπουργούς οί δποίοι θά εlναι ύπεύθυνοι καί

τήν ζούγκλαν καί δεύτερον διότι μέ καθιστόϊ5ν ίσχυ

διά τήν Βουλήν καί διά τόν Τύπον.

ρότερον. Προδίδοντες τόν πανικό ν καί τό μίσος των,

Τήν σκέψιν σουγιά τό γνωστό πρόσωπο δέν τήν

μέ κάθιστοϊ5ν τό έπίκεντρον τής πολιτικής μας ζωής,

Ή

πράγμα τό όποίον, οπως ξέρεις, μέ ένοχλεί διότι δέν

πραγματοποίησίς της θά προκαλέση άντιδράσεις, οί

θά fίθελα νά εlμαι τό σύμβολον ένός νέου διχασμού

δποίες θά θέσουν είς κίνδυνο ν τήν συνοχή ν του κόμ

τόν δποίον άπεργάζονται fίδη.

εύρίσκω ύπό τάς παρούσας συνθήκας εύτυχή.

ματος, ή όποία, έπαvαλαμβάνω, εlναι πολύτιμος.

Πικραίνομαι βεβαίως μέ ολα αύτά, άλλά δέν άνη

'Εκείνο ομως τό όποίο ν δέν άντιλαμβάνομαι εlναι

συχώ. Διότι γνωρίζω οτι τά έφήμερα κουτσομπολιά

διατί ό ίδιος δέν άναπτύσσει δραστηριότητα. Καί εύ

δέν ήμποροϊ5ν νά άνατρέψουν τήν ίστορικήν άλήθει

καιρίες έχει καί στήν κοινή γνώμη, πού άγωνιii καί

αν.

άναζητεί άνθρώπους, θά δώση ίκανοποίησιν.

Σ' εύχαριστώ διά τήν τακτικήν καί πολύτιμον

Δέν καταλαβαίνω έπίσης διατί, έφ' οσον έκτιμii

ένημέρωσιν.

τό έργον μου, γνωρίζει τό αύστηρόν μου ήθος καί
γνωρίζει έπίσης ο τι τόν έβοήθησα, δέν άγανακτεί καί

Χαιρετισμούς στήν 'Αντιγόνη, τό γυιό σου καί

τούς φίλους.

δέν άντιδρii οταν ύβρίζομαι κατά τρόπον πού δέν

Μέ άγάπφ>.

άποτελεί μόνον άδικίαν, άλλά πλαστογράφησιν τής
ίστορίας. Πολύ φοβούμαι οτι δέν έμαθε άκόμη νά

πολιτεύεται.
Οί ίδικοί μας έπίσης κάποτε θά έπρεπε νά έχουν
τό θάρρος νά πουν πόσον άκομμάτιστος καί πόσον
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Δ . ΒΕΡΡΟΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

«Σεβαστέ Κύριε Πρόεδρε,

έντιμος ύπήρξεν ή διακυβέρνησις τής χώρας άπό μέ

Μικρά ή διακοπή τfjς άλληλογραφίας, μεγάλα

ρους μου. Ούδείς έδιώχθη η καθ' οίονδήποτε τρόπον

δμως τά διαδραματισθέντα καί διαδραματιζόμενα γε

ήδικήθη κατά τήν 8ετίαν. Ά ντιθέτως έχρησιμοποί

γονότα.

ησα είς θέσεις ήγετικάς άνθρώπους άντιθέτων φρο

Θλι βερά ε{ναι ή κατάστασις τήν όποίαν έμφανί

νημάτων (στό στράτευμα τούς Νικολόπουλον, Σει 

ζει ή χώρα. Τά πάντα έκκρεμοϋν, δλα άναστέλλονται

ραδάκην,

ή άναβάλλονται. Γραφειοκρατική μακαριότης χα

Τσάτσον,

Παναγιωτόπουλον

κλπ.

καί

άποστράτευσα φίλους μου κατά πλειοψηφίαν. Στή

ρακτηρίζει τό κράτος. Είς μίαν μόνον κατεύθυνσιν

δικαιοσύνη άνέδειξα τούς Καυκiiν, Μαυρομιχάλην,

παρατηρείται αϋξουσα καί άνευ προηγουμένου δρα

Μητρέλιαν κλπ. είς βάρος φίλων μου. Στή διπλωμα

στηριότης: πρός τό Δημόσιον Ταμείον. Πολλά ε{ναι

τία ένεπιστεύθην τάς κυριωτέρας πρεσβείας είς άν

τά αϊτια είς τά όποία όφείλεται ή κατάστασις αύτή· ή

θρώπους τής παρατάξεως τής άντιπάλου, ~ιάτην,

γενεσιουργός των δμως αίτία ε{ναι μία καί μόνη : ό

Μελiiν, Μπίτσιον, Παλαμiiν κλπ.).

πρωθυπουργός τfjς χώρας. Ε{ ναι αίχμάλωτος άφ' έ

Διά τά θέματα τών μυστικών κονδυλίων, τών δη

νός τ&ν έξτρεμιστικ&ν στοιχείων τfjς πλειοψηφίας

μοσίων έργων, καί τήν ύπόθεσιν Λαμπράκη έγραψα

του άφ' έτέρου δέ τοϋ άλληλοφαγώματος τ&ν πολυα

στόν κ.

Κανελλόπουλο ώρισμένας σκέψεις μου.

'Όλα αύτά νομίζω οτι δύνανται νά άντιμετωπισθοϊ5ν

διά τής κοινής λογικής.

ρίθμων ύπουργ&ν του καί τfjς άδυναμίας τfjς έντίμου
καί είλικρινοϋς συνεργασίας των ...

'Η μέ τάς όλίγας αύτάς λέξεις περιγραφή τfjς κα

Τόν τελευταίον καιρόν έξεδηλώθη ή όργανωμένη

ταστάσεως δέν πρέπει νά σaς όδηγήση είς τό πιθα

συκοφαντική έκστρατεία έναντίον μου. 'Όπως γνω

νόν συμπέρασμα τfjς κατακορύφου φθοράς τfjς Κυ

ρίζετε ολοι οί συνεργάτες μου, έκείνο τό δποίον χα

βερνήσεως άπεναντίας, πιστεύω άκραδάντως δτι αί

ρακτηρίζει τήν προσωπικότητά μου δέν εlναι ούτε ή

λαϊκαί μάζαι εχουν ύποστfj τοιαύτην ήθικήν άμ

μεγαλοφυία ούτε ή σοφία, άλλά τό αύστηρόν ήθος.

βλυνσιν ώστε εύρίσκονται κατά τήν περίοδον ταύτην

Καί αύτό τό ξέρουν ολοι οί 'Έλληνες. Πώς εlναι

είς κατάστασιν εύφορίας. Οί πάντες βιάζονται νά

δυνατόν νά άποτολμηθή αύτή ή χυδαία κατασυκο

«κλείση» τό Κυπριακόν δπως-δπως, διότι δμολογου

φάντησις έναντίον μου καί μάλιστα μέ προβολήν

μένως τούς φοβίζει, διά νά έπιδοθοϋν καί νά έπιδί

φαιδρών περιστατικών; Καί πώς εlναι δυνατόν, πέ

δωνται είς τάς πάσης φύσεως άσχημίας καί νά άπο

ραν τών συκοφαντών, νά ύπάρχουν άνθρωποι νά τά

κτήσουν τήν πλήρη άμεριμνησίαν .

συζητούν; Δέν σου άποκρύπτω οτι αίσθάνομαι βα

Τό Κέντρον άποσυντίθεται, ή ΕΡΕ φθίνει καί δέν

θείαν άπογοήτευσιν. VΕζησα καί έπολιτεύθην κατά

πρόκειται, τουλάχιστον διά τό προσεχές μέλλον, νά

τοιούτον τρόπον, ωστε έπίστευα οτι καί οί άντίπαλοί

συγκινήση, ή

μου θά ήσθάνοντο σεβασμό γιά μένα.

προστατεύεται. Τά πάντα χαρακτηρίζει μία ρευστό

'Αριστερά κερδίζει, άποχαλινοϋται,

Πάντως έάν τό κάμουν διά νά έξουδετερώσουν

της. Οί άσχολούμενοι μέ τήν πολιτικήν ζωήν τοϋ

τόν κίνδυνον τής έπιστροφής μου, διαπράττουν άνο-

τόπου προσπαθοϋν μέ πάσης φύσεως μανοϋβρες νά

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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καταλάβουν διάφορας προκεχωρημένας θέσεις διά
τήν έν καιρω κατάληψιν τοϋ όχυροϋ τής έξουσίας.
"Αλλοι κύκλοι, έγγύς ίστάμενοι των πολιτικων, συ
νωμοτοϋν, συσκέπτονται,

προσανατολίζονται.
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Κ . ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΡΟΣ Δ. ΒΕΡΡΟ

«'Αγαπητέ Διονύση,

βασιλεύς άνησυχεί, εύχεται νά έπιτύχη ό Παπανδρέ

Τά γράμματά σου, χωρίς νά ύπολείπωνται τών

ου καί κατ~βάλλει κάθε πρός τοϋτο προσπάθειαν,

άλλων είς άπαισιοδοξίαν, ύπερέχουν είς σαφήνειαν.

παραλλήλως δμως σκέπτεται καί τήν άπόλυτον έπί

Δι' αύτ6 καί μου εlναι πάντοτε εύπρ6σδεκτα. Δέν

δρασιν τής μητρός του, ή όποία καί κατ' ούσίαν

γνωρίζω μ6νον έάν, δσοι μου γράφετε, κάμετε καλήν

ύπαγορεύει τάς θελήσεις της.

'Επίδοξοι διάδοχοι

έκτίμησιν τijς καταστάσεως. Δι6τι έάν σείς τήν θεω

τοϋ Παπανδρέου άπό άνακτορικής πλευρaς φέρονται

ρijτε τραγικήν, ή Κυβέρνησις έμφανίζεται lκανοποι

οί Στεφανόπουλος, Νόβας, Μητσοτάκης, Γαρουφα

ημένη καί αίσι6δοξη, ή δέ κοινή γνώμη εlναι τουλά

λιaς, τούς πιθανούς δμως αύτούς διαδόχους βλέπουν

χιστον άδιάφορος.

στηριζομένους είς τήν ΕΡΕ . Τοιαύτη δμως διαδοχή

έκείνο πού χαρακτηρίζει κυρίως τήν παρουσαν κατά

κατά τήν γνώμην μου θά άποτελέση καίριον κτύπημα

στασιν εlναι ή σύγχυσις καί ή άβεβαι6της.

'Εξ δλων αύτών προκύπτει δτι

κατά τοϋ κόμματος δπερ θά έπωμισθή τάς εύθύνας

Κατά τή γνώμη μου, θά ύπάρξη- μολον6τι είλι

καί θά έξαγάγη άπό τό άδιέξοδον tό Κέντρον. Αύτό

κρινώς τ6 άπεύχομαι- δπωσδήποτε έπιδείνωσις τijς

δμως δέν είναι τοϋ παρόντος. Τό θέμα τής ·Ελλάδος

καταστάσεως καί λ6γφ τών σφαλμάτων πού διαπράτ

ώς εφθασαν τά πράγματα είναι άφ' ένός μέν τό Κυ

τονται, άλλά κυρίως λ6γφ του κλίματος πού έδημι

πριακόν άφ' έτέρου δέ ό σοβαρός κομμουνιστικός

ούργησεν ή Κυβέρνησις μέ τήν άσυνείδητον πολιτι

κίνδυνος. 'Η τελευταία άνόητη πρaξις τοϋ Παπαν

κήν της, καλλιεργουσα τά πάθη τά πολιτικά καί έν

δρέου μέ τήν άνευ ούδεμιaς πρακτικής σημασίας

θαρρύνουσα τ6 πνευμα τijς άναρχίας. Τ6 ζήτημα εl

άποδέσμευσιν των δυνάμεων άπό τό ΝΑΤΟ, ένω ού

ναι έάν ή έπιδείνωσις αύτή θά σημειωθij μέ βραδύ ή

δέν ήτο δυνατόν νά έπιτύχη έξωτερικως καί έν τέλει

γοργ6ν ρυθμ6ν καί aν κατά τήν κρίσιμον στιγμήν θά

μaς έγελοιοποίησε, έσωτερικως ένίσχυσε τό aνοιγμα

εlναι δυνατ6ν νά άνακοπij.

πρός άριστερά μέ θετικωτάτας ζημίας. 'Η εγκαιρος

Νομίζω δτι ή άντιπολίτευσις θά ήδύνατο μέ στα

έπέμβασις τοϋ κ. Κανελλοπούλου, άλλά καί εντονος,

θεράς

παρά τφ Βασιλεί, εσωσε τελικως τήν ύπόθεσιν, χω

τιδράσεις νά περιορίση τάς συνεπείας τijς κυβερνη

ρίς βεβαίως νά άποκλείωνται πολλά άπρόοπτα.
Τό κόμμα έσωτερικως καί άπό άπόψεως συνοχής
πηγαίνει καλως : ό κ. Κανελλόπουλος άγωνίζεται τόν

όχι έξάλλους

-

-

καί καλά μελετημένας άν

τικής άφροσύνης. Καί πέραν αύτου νά έμφανισθij ώς

δύναμις lκανή νά έμπνεύση έλπίδας διά τ6 μέλλον.
"Οπως σου έγραψα καί aλλοτε, αύτ6 θά ήδύνατο

άγωνα τόν καλόν, aνευ ούσιαστικως ούδεμιaς βοη

νά έπιτευχθij έάν κατενέμετο ή προσπάθεια εlς

θείας έκ μέρους των διαφόρων έπιτελων· πολλαί ίδέ

τομείς, έκαστον τών δποίων θά έκάλυπτον δύο πρώην

αι, πολλά "πρέπει", άλλά δλα αύτά είς τήν σφαίραν

ύπουργοί βοηθούμενοι καί άπ6 ώρισμένους βουλευ

5-6

τής θεωρίας. Φοβοϋμαι δτι είς περίπτωσιν (πιθανήν

τάς, τ6σον έν ηj Βουλff δσον καί διά του Τύπου. Θά

βεβαίως) άνακατατάξεων, θά έμφανισθοϋν σοβαραί

πρέπει νά άνασκευασθουν είς πρώτον στάδιον δλαι

δυσκολίαι. Πιστεύω δέ άκραδάντως δτι οίαδήποτε

αl συκοφαντίαι καί τά ψεύδη τά δποία έχρησιμοποί

έξέλιξις, αν δέν εχη τόν μεταβατικόν καθαρως χαρα

ησαν

κτήρα πρός δημιουργίαν μιας σταθερaς διαδόχου

ψυχήν του λαου. (Σκάνδαλα, Κυπριακ6ν, μετανά

ol

άντίπαλοί μας διά νά δηλητηριάσουν τήν

πολιτικής καταστάσεως, θά δδηγήση τήν χώραν είς

στευσις, στρατιωτικαί δαπάναι, βοήθεια έξωτερικου,

πολύ μεγαλυτέρας περιπετείας άπό δσας αύτήν τήν

Κράτος κομματικ6ν, δημ6σιον χρέος κλπ.).

στιγμήν δύναταί τις νά προβλέψη .

Ώς πρ6ς τά δήθεν σκάνδαλα είδικώτερον θά πρέ

'Η συντηρητική παράταξις, είτε τό θέλομεν είτε

πει νά έκδηλωθij aμεσος καί έντονος ή άντίδρασις

όχι, διέρχεται κρίσιν καί άπαιτεί ήγετικήν φυσιο

του κ6μματος προκαλουμένης τijς Κυβερνήσεως ν'

γνωμίαν μέ πολλά προσόντα, τήν δποίαν δμως δυ

άφήση κατά μέρος τάς δολίας δικαστικάς έρεύνας

στυχως δέν βλέπω ύπό τάς παρούσας συνθήκας. Πι

καί νά φέρη είς δημοσίαν συζήτησιν τάς περιπτώσεις

θανως τοϋτο νά μή γίνεται άπολύτως άντιληπτό\1·

έκείνας πού θεωρεί σκανδαλώδεις.

φοβοϋμαι δμως δτι τά πράγματα θά επαληθεύσουν
τούς φόβους μου.

'Εκυβέρνησα τήν 'Ελλάδα, δπως γνωρίζετε δλοι
σας, μέ τ6σην έντιμ6τητα καί αύστηρ6τητα, ώστε ν

Τό Κυπριακόν, ώς καλως θά γνωρίζετε, είσήλθε

άποτελουν όχι μ6νον άδικίαν, άλλά καί πλαστογρά

είς πλήρες άδιέξοδον, άπεύχομαι δέ ή κρίσις νά προ

φησιν τijς ίστορίας αί άσύστολοι συκοφαντίαι τών

κληθή έξ αίτίας αύτοϋ.

άντιπάλων μας.

Τά σέβη μου είς τήν Καν Προέδρου. Χαιρετι

Διεχειρίσθημεν κατά τήν διάρκειαν τijς 8ετίας

ύπέρ τά

σμούς άπό τήν οίκογένειάν μου.

Μέ σεβασμόν».

200 δισεκατομμύρια

δραχμές καί δέν ήδυνή

θησαν ούτε έν6ς έκατομμυρίου τήν διάθεσιν νά άπο-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

298

ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δείξουν ϋποπτον. Διότι οϋτε αί άνοησίαι περί ύπερβά

είδήσεις άπό τόν πρόεδρο. 'Όπως άντιλαμβάνεσαι,

σεων, παρατηρουμένων είς δλας τάς χώρας καί όφει

εlναι έπικίνδυνον νά εlπώ δτι δέν έχομεν οϋτε τήν

λομένων άλλοτε είς πρόσθετο ν έργον καί άλλοτε είς

στοιχειώδη κοινωνικήν

if φιλικήν έπαφήν.

Ή περίπτωσις αύτή μέ ένοχλεί τοσούτω μiiλλον

άνεπάρκειαν τών τεχνικών ύπηρεσιών, οϋτε ή διάφο

ρος κρίσις διά τήν σκοπιμότητα τής διαθέσεως τών

καθόσον δέν δύναμαι νά τήν έξηγήσω. Μήπως μπο

μυστικών κονδυλίων άποτελουν σκάνδαλα

ρείς έσύ; Πάντως αύτά πού σου γράφω νά μείνουν

-

(ό

Ζαχαράκης έχει νομίζω σχετικά στοιχεία, τά όποία

άπόρρητα.

θά ήτο δυνατόν νά συμπληρωθουν καί νά χρησιμο

Σέ παρακαλώ νά μου γράφης που καί που διά τήν

ποιηθουν). Είς τό θέμα αύτό νομίζω δτι θά πρέπει νά

γενικήν κατάστασιν, διά τάς έξελίξεις είς τό κόμμα

δοθή προτεραιότης καί ίδιαιτέρα σημασία, διότι ή

καί τάς άντιδράσεις τής κοινής γνώμης άπέναντί

Κυβέρνησις διά τής έπιτηδείας συνεχίσεως του σχε

μου. Διότι, δπως καταλαβαίνεις, δσο καί έάν άπε

τικου θορύβου, προσπαθεί νά κρατii τήν άντιπολί

σύρθην τής πολιτικής, δέν ήμπορώ νά μήν ένδιαφέ

τευσιν είς άμυναν καί συνεπώς είς άδράνειαν.

ρωμαι διά τόν τόπον μου, διά τό κόμμα πού ίδρυσα

Είς δεύτερον στάδιον θά πρέπει νά γίνη κριτική

καί διά τήν ίστορίαν μου- (Κάμετε άσχημα, δπως

τής πολιτικής των είς τούς διαφόρους τομείς έν συν

παρετήρησα τελευταίως, νά άντικαθιστiiτε τήν ΒΡΕ

δυασμφ μέ τάς έπαγγελίας της καί νά γίνη σύγκρισις

μέ τόν δρον δεξιά

μέ τήν ίδικήν μας πολιτική ν είς τούς αύτούς τομείς.

ζετε τό παιγνίδι τών άντιπάλων μας).

if συντηρητική παράταξις- παί

τήν σοβαρότητα του

Πώς βλέπεις τά πράγματα του στρατεύματος; 'Ο

όποίου δέν φαίνεται νά άντιλαμβάνεται ή κοινή γνώ

βασιλεύς τό προστατεύει άπό τόν κομματισμό καί

μη έν 'Ελλάδι

Ώς πρός τό Κυπριακόν

-

τό κόμμα χωρίς νά πpοβαίνη, δπως

τήν διάβρωσιν; Καί τά στελέχη του έχουν συνείδησιν

τό έκαμαν οί άντίπαλοί μου, είς ένεργείας έθνικώς

τής άνάγκης ένότητος καί πειθαρχίας διά νά προστα

έπιβλαβείς, όφείλει νά καταγγείλη τάς μωρίας καί

τεύσουν τόν τόπον άπό ένδεχομένας περιπετείας;

-

τάς άνακολουθίας τής Κυβερνήσεως, αί όποίαι καί

Ό τομεύς αύτός θέλει μεγάλην προσοχήν, διότι

τήν 'Ελλάδα έξέθεσαν διεθνώς καί τό θέμα περιέ

έάν χαλάση, δέν θά παύση άπλώς νά άποτελή έγγύη

πλεξαν κατά τρόπον άκρως έπικίνδυνον.

σιν διά τήν άσφάλειαν του τόπου, άλλά θά καταστή

~ Εάν έκάμαμε ήμείς δ, τι κάμουν αύτοί, θά μiiς

πρόσθετος άνωμαλία.
Χαιρετισμούς στούς δικούς σου,

εlχαν άνατρέψει καί παραπέμψει είς είδικόν δικαστή

Μέ άγάπη>>.

ριον.

'Αναγκάζομαι νά σου γράψω δι

'

δλα αύτά διότι

έχασα έντελώς τήν έπαφήν μου μέ τόν κ. Κανελλό
πουλο. Μιά έπιστολή του έπήρα πρό 6μήνου καί
καμμίαν άπάντησιν εlς τάς δύο έπιστολάς πού του

άπηύθυνα έν συνεχεία. Δέν γνωρίζω έάν iουτο όφεί
λεται είς έλλειψιν χρόνου

if είς

άλλους λόγους. Τό

βέβαιον εlναι δτι μου δημιουργεί κατάστασιν δυσά
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Δ. ΒΕΡΡΟΣ ΠΡΟΣ Κ . ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

«Σεβαστέ Κύριε Πρόεδρε,
'Απαντώ άμέσως είς τό τελευταίον γράμμα σας,
τό δποίον ελαβα σήμερα τό πρωί. Καί:

ρεστον. Διότι καί ώς μέλος του κόμματος καί ώς

Ι. 'Επί τής όρθής έκτιμήσεως τής καταστάσεως:

'Έλλην πολίτης μέ ηύξημένα δικαιώματα καί ύπο

α. Τό "άνοιγμα" πρός τά άριστερά καί ή άνερχο

χρεώσεις, έδικαιούμην κάποιας ένημερώσεως, ίδίως

μένη δύναμις τοϋ κομμουνισμοϋ πιστοποιείται έκ

έπί θεμάτων έθνικώς κρισίμων, δπως τό Κυπριακόν,

τών πραγμάτων καί γεγονότων. Τό μέγιστον μέρος

if έπί θεμάτων συνδεομένων μέ τήν ίστορίαν μου καί

τών δήμων καί κοινοτήτων παρεδόθη, είτε άπ' εύθεί

τήν προσωπικήν μου ύπόληψιν.

ας, είτε δι' έπιμιξίας μέ τούς κεντρώους, είς τούς

'Η κατάστασις δέ αύτή, πέραν τής προσωπικής
πικρίας, μου δημιουργεί μεγάλας δυσκολίας δταν έχω

if

κομμουνιστάς άντιλαμβάνεστε δέ σείς πλήρως τί τε

ραστίαν σημασίαν εχει, ίδιαίτατα είς τήν ϋπαιθρον, δ

νά ζητήσω μία γνώμην, όχι έπί τής

δήμαρχος η δ πρόεδρος τής κοινότητος νά σκέπτεται

πολιτικής του κόμματος πού εlναι τής ίδικής του εύ

καί νά ένεργή είτε έκουσίως είτε άκουσίως βάσει τών

θύνης, άλλά έπί θεμάτων, τά όποία ίδιαιτέρως μέ έν

έντολών τοϋ κομμουνισμοϋ.

νά διαβιβάσω

διαφέρουν. 'Εάν άποταθώ εlς άλλους έκ τών παλαιών

β. 'Η πολιτική δραστηριότης τής 'Αριστεράς

μου συνεργατών, ήμπορεί νά δημιουργηθουν παρεξη

καθ' άπασαν τήν χώραν (πόλεις, χωριά) εχει ένταθή

γήσεις, πού νά προκαλέσουν, άνευ λόγου, ζημίας.

είς βαθμό ν σχεδόν προεκλογικόν άπό άπόψεως έκτά

Καί γνωρίζεις έσύ πόσον έπιθυμώ νά άποτρέψω πα

σεως. 'Η θρασύτης καί ή προκλητικότης τουλάχι

ρομοίας παρεξηγήσεις καί πόσον προσπαθώ νά ένι

στον πείθει τόν όχλον δτι ή δύναμις εύρίσκεται μέ τό

σχύσω τήν θέσιν του νέου άρχηγου του κόμματος.

μέρος των. "Λαμπράκηδες", σωματεία διά τήν "Σω

Τήν ίδίαν δυσχέρειαν συναντώ δταν έρωτώμαι άπό

τηρίαν τής Δημοκρατίας" άναβιοϋν σιγά-σιγά καί

τούς έπισκέπτας μου, 'Έλληνας καί ξένους, έάν έχω

συστηματικά τάς παλαιάς "ΕΠΟΝ" καί "ΟhΛΑ".
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γ. 'Ο συνδικαλισμός, μέ τόν ψηφισθέντα τελευ

άλλά καί εύρίσκεται είς ευφορίαν. Σιτοπαραγωγοί,

ταίον νόμον, μαθηματικώς θά περιέλθη έντός ολίγου

σταφιδοπαραγωγοί, καπνοπαραγωγοί κλπ. έπριμο

χρόνου είς τήν 'Αριστεράν. Γνωρίζετε δέ ότι ή μέν

δοτήθησαν πλουσιοπαρόχως, αϋξησαν δέ σημαντι

'Αριστερά είς τόν τομέα αυτόν είναι πλήρως οργα

κώς τήν άγοραστικήν των δύναμιν· παραλλήλως, αί

νωμένη είς τήν βάσιν, οί δέ "έθνικόφρονες" μόνον

είσαγωγαί αυξάνονται, οί εμποροι λόγω αυξήσεως

είς μερικά στελέχη

κύκλου

σφραγίδες

διεσπαρμένα καί άνευ άξίας

έργασιών

εχουν

περισσότερα

κέρδη,

οί

ύπάλληλοι άνοήτως πανηγυρίζουν μέ τήν έφαρμογήν

[sic].

δ. Αί 'Ένοπλοι Δυνάμεις μετά σκεπτικισμοί> καί

τfjς 35ετίας; πλfjθος βιομηχάνων καί έμπόρων πιστεύ

δέους γνωρίζουν καί βλέπουν τά γύρω τους συμβαί

ουν είς τόν πληθωρισμόν καί rοθοuν πρός αυτόν.

νοντα. Φοβοuμαι ότι ενα σημαντικόν ποσοστόν άδι

Πάντα δέ ταϋτα διά τόν όχλον, προσκαίρως βεβαίως,

αφορεί, ενα άλλο άναπαύεται καί χαίρει έπί των πο

συνθέτουν κατάστασιν ευδαιμονίας. Πέραν τούτου ή

λυτελών καθισμάτων του καί ενα τρίτον (δέν δύναμαι

έπικρατοϋσα άσυδοσία ίκανοποιεί πλήρως τήν νοο

νά εκτιμήσω τό ϋψος του) άνησυχεί, σκέπτεται, εχει

τροπίαν τοϋ 'Έλληνος.

"χάσει τά νερά τοl.)". 'Η κατάστασις όμως αυτή, ώς

Οϋτω έξηγείται, Κύριε Πρόεδρε, ή άδιαφορία

άντιλαμβάνεσθε, έγκυμονεί κινδύνους οί κίνδυνοι

καθ' ύμας τfjς κοινfjς γνώμης, ή ευφορία καί άδια

αυτοί θά όδηγήσουν μοιραίως ή είς τήν έπανάστασιν

φορία κατ' έμέ .

ή είς τήν συνθηκολόγησιν. Μέσος δρόμος δέν ύπάρ

χει· είτε όμως τό εν συμβεί είτε τό άλλον, ή κατά

στασις θά είναι ολεθρία.
ε. Τό οίκονομικόν νομίζω ότι τό γνωρίζετε· έγώ

3.

Θά διερωτηθfj ίσως κανείς, αυτά τά όποία έγώ

γράφω δέν τά βλέπουν άλλοι καί δέν άνησυχοϋν;

'Ασφαλώς τά βλέπουν καί άνησυχοϋν άρκετοί άλλά ή

φοβοuνται νά τά διακηρύξουν ή πιστεύουν δτι θά

δέν δύναμαι νά εχω τά στοιχεia πού συνθέτουν τήν

ύπάρξη ιcαιρός πρός άνακοπήν. Πιθανώς νά εχουν

πραγματικήν είκόνα, αίσθάνομαι όμως καί παρακο

δίκαιον, έγώ νομίζω δτι μέ τήν μακαριότητα ή όποία

λουθώ τούς άντικτύπους. Οί είδότες όμιλοϋν περί βε

μας διακρίνει καί μέ τήν επιπολαιότητα, μέ τήν

βαίας άνατροπfjς τfjς οίκονομικfjς ίσορροπίας ώς

όποίαν έξετάζομεν τά διάφορα προβλήματα καί έκτι

βαδίζομεν, άλλά βεβαίως κάπως μακροχρονίως.

στ. Τό Κυπριακόν άσφαλώς δέν χρειάζεται έκ μέ
ρους μου άνάπτυξιν· γνωρίζετε πλήρως τούς κινδύ
νους ώς καί τήν βεβαίαν κατάληξιν.
ζ. 'Έρχομαι νϋν νά σας έξηγήσω, κατά τήν έκτί

μώμεν τήν κατάστασιν, θά εύρεθώμεν μίαν ήμέραν
άνίκανοι νά άντιδράσωμεν.

4.

'Η δλη, ώς διαγράφεται, κατάστασις άπαιτεί

σοβαράν μελέτην καί κατάστρωσιν σχεδίου άντιμε
τωπίσεως. Μέ προχειρολογίας καί μέ έφήμερην έξέ

μησιν μου, τήν άπορίαν σας διατί, άν τά πράγματα

τασιν τοϋ τυχόν παρουσιαζομένου έντυπωσιακοϋ γε

εχουν ώς σας τά έμφανίζομεν, πώς ή μέν Κυβέρνησις

γονότος, ουδέν άπολύτως πράττομεν διά νά μή είπω

έμφανίζεται ίκανοπ~ιημένη καί αίσιόδοξος, ή δέ
κοινή γνώμη τουλάχιστον άδιάφορος.
'Όσον άφορα είς τήν Κυβέρνησιν θά πρέπει, μέ
έξαίρεσιν πιθανώς

2-3

ύπουργών, νά έννοοuμεν μό

νον τήν "δυναστείαν" πατρός καί υίοϋ Παπανδpέου.
Είλικρινώς, όσον άφορα τόν πατέρα, ουδέποτε έπί

δτι γελοιοποιούμεθα.

5. Πάντα τά γεγονότα τά όποία σας άναφέρω, Κύ
ριε Πρόεδρε, συνθέτουν νομίζω λίαν έναργfj καί όχι
άπατηλήν είκόνα διά νά δύναταί τις νά συναγάγη τά

συμπεράσματά του.

6.

Ή άντιπολίτευσις θά ήτο δυνατόν, βεβαίως,

στευσα ότι είναι κομμουνιστής ή ότι έπιθυμεί νά

άκολουθοϋσα τήν πρέπουσαν σταθεράν καί όχι εξαλ

όδηγήση τήν χώραν είς τό Παραπέτασμα· άλλά πα

λον γραμμήν, νά έμφανισθfj ώς μία δύναμις ίκανή νά

ραλλήλως πιστεύω ότι είναι άφ' ένός δέσμιος των

έμπνεύση έλπίδας διά τό μέλλον. Δυστυχώς, δμως,

άνευ περιεχομένου λόγων του, άφ' έτέρου δέ των έξ

καί είς αυτό παρακαλώ νά μέ πιστεύσετε, ουδείς άπο

τρεμιστικών στοιχείων τοϋ κόμματός του, τά όποία

λύτως "Ελλην άνήκων είς τήν άντιπολίτευσιν πιστεύ

ύπακούουν καί καθοδηγοϋνται άπό τήν 'Αριστεράν.

ει δτι ή σημερινή ήγεσία της θά είναι δυνατόν νά

'Όσον άφορα είς τόν υίόν του, πολλά λέγονται, άλλά

άνταποκριθfj είς τήν σοβαρότητα τfjς διαγραφομένης

είλικρινώς δέν γνωρίζω τί πιστεύει καί τί θέλει. Συ

καταστάσεως. Πιθανώς κακώς έν πάση όμως περι

νεπώς, ή κυβερνώσα κατ' ουσίαν δυάς έν συμπερά

πτώσει αυτή είναι ή πραγματικότης. Μέ δ,τιδήπο,;ε

σματι είναι αίχμάλωτος τfjς όλης διαμορφωθείσης

έπί τοϋ άντιθέτου νά σας πληροφορήσουν, ή οί πλη

καταστάσεως. Δέν ύποστηρίζω βεβαίως ότι έφθάσα

ροφοροϋντες έσκεμμένως ψεύδονται ή είναι έκτός πά

μεν είς τό "μή περαιτέρω", άλλά καί παραλλήλως

σης πραγματικότητος.

δέν δύναμαι νά ύποστηρίξω δτι έγκαίρως θά άντιλη
φθώμεν τό "μή περαιτέ ρω".

Κατεβλήθη ή προσπάθεια τfjς κατανομfjς είς

5-6

τομείς των διαφόρων γενικών ζητημάτων, εκαστον
των δποίων θά τό άνελάμβανον οί πλέον άρμόδιοι.

2.

'Όσον άφορα είς τήν κοινήν γνώμην έγώ ύπο

Ή συναντηθείσα πλήρης καί έγκληματική άδιαφο

στηρίζω δτι όχι μόνον κατά τό πλείστον άδιαφορεί,

ρία έκ μέρους δλων, καί αυτοϋ άκόμη τοϋ άρχηγοϋ
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ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

τής ΕΡΕ μή δυναμένου ή μή θέλοντος (έγώ πιστεύω

η σχέσιν εχουν δμως δλα αύτά μέ τό πρόσωπόν σας;

τό πρώτον) νά έπιβάλη είς τό κόμμα του τάς όρθάς

Τήν άπάντησιν δώσατε ύμείς. 'Εγώ άρκ:οuμαι νά σaς

του άποφάσεις, είναι τό όλιγώτερον άποκ:αρδιωτικ:ή.

σημειώσω δσα εχουν ύποπέσει είς τήν άντίληψίν μου

Πέραν του έαυτοu του, εκ:αστος μέ ούδέν άλλο άσχο

κ:αί δσα διαισθάνομαι. Πέραν δμως . δλων αύτών

λείται· ούδείς έκ: τών βουλευτών πιστεύει δτι ή διά

ύπάρχει κ:αί ή συμβολή τών άσπόνδων(!) φίλων σας,

δοχος τής σημερινής καταστάσεως είναι δυνατόν νά

κοινοβουλευτικών κ:αί μή, ή ένίσχυσις τής ψυχολο

είναι ή ΕΡΕ. Μέ τήν πεποίθησιν αύτήν προσπαθεί

γίας αύτής έκ: μέρους, κατά τήν γνώμην μου, τών

εκ:αστος νά εϋρη τόν προσανατολισμόν του κ:αί οί

άνακ:τόρων (έπιμένω είς αύτό άνενδότως) κ:αί ή πο

πάντες έλπίζουν (διότι ούδείς προσανατολισμός εί

νηρία του άρχηγου κ:ρυπτομένη είς τήν φαινομενι

ναι δυνατός) είς μελλοντικ:ήν κ:υβερνητικ:ήν συνερ

κ:ήν άγαθότητα, κ:αλωσύνην κ:αί δημοκρατικότητα.

γασίαν· δέν τό διατυμπανίζουν βεβαίως, ένδομύχως

10.

Ήναγκ:άσθην νά σaς γράψω πολλά κ:αί πιθα

δμως τό έπιθυμοuν κ:αί τό έπιδιώκ:ουν δ καθείς μέ τόν

νώς νά σaς κουράσω μέ τήν έπιμονή μου είς ζητήμα

τρόπον του.

τά τινα. Τό έθεώρησα, δμως, ύποχρέωσίν μου νά εί

7.

Μήν άναμένετε, Κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς, άν

τίδρασιν είς τήν χρησιμοποιηθείσαν μέθοδον τών

μαι άπολύτως είλικ:ρινής κ:αί νά σaς διατυπώσω κα
τηγορηματικά τήν γνώμην μου.

ι άντιπάλων διά τήν δηλητηρίασιν τής ψυχής του λα

w Αν

δ λα αύτά πού σaς γράφω είς τήν παροuσαν

ου. Ούδείς έκ: τής ήμετέρας παρατάξεως έπιθυμεί τήν

έπιστολήν τά συνδυάσετε μέ δσα είς τήν άμέσως

διαφώτισιν αύτήν.

προηγουμένην μου γράφω, θά άντιληφθήτε ίσως

8.

'Όσον άφορα είς τήν στάσιν μας είς τό Κυπρι

ακ:όν, δ κ:. Κανελλόπουλος άφ' ένός, μέ έλαχίστας,

κ:αλλίτερον τί μέ ώθεί νά έπιμένω είς τάς συγκ:εκ:ριμέ
νας προτάσεις μου.

βεβαίως, πιθανότητας, πιστεύει δτι δυνατόν νά έπι
τευχθή μία κάπως εύτυχής λύσις (κ:αλλιτέρα τής τοι
αύτης Ζυρίχης) όπότε φοβείται μή τυχόν εύρεθή
έκ:τεθειμένος έπικ:ρίνων άπό τοuδε τούς χειρισμούς
τής Κυβερνήσεως, έφ' έτέρου δέ ύποκ:ύπτει είς τήν
έθνικ:ήν, ώς διατείνεται, άνάγκ:ην νά μήν άποτελέση

είς τήν περίοδον ταύτην τό Κυπριακ:όν θέμα πολιτι
κοί) άνταγωνισμοu. 'Υποψιάζομαι δτι τοιαύτας ύπο

δείξεις εχει κ:αί άνωθεν. Καί αύτήν είσέτι τήν σύγ
κ:λησιν τής Βουλής, ήν έζήτησε προχθές, τήν έζήτη
σε μέ τόσον εμμεσον τρόπον κ:αί τόσον χαλαρώς,
rοστε ηύχετο νά μ ή συμφωνήση ή Κυβέρνησις τοuτο

Μήν μου άποδίδετε άπαισιοδοξίαν. Είμαι λίαν
αίσιόδοξος ύπό ώρισμένας βεβαίως προϋποθέσεις.

Είμαι άπαισιόδοξος μακροχρονίως. Δέν διαπιστώνω
πλήρη τραγικότητα τήν στιγμήν αύτήν· τήν προβλέ
πω δμως άσφαλώς διά τό άμεσο ν/μέλλον, έφ' δσον

δέν άλλάξη ή γραμμή πορείας. Δέν άποκ:λείω κ:αί τήν
άλλαγήν πορείας του Παπανδρέου, δστις, μήν τό θε
ωρήσετε παραδοξολογίαν, πιθανώς νά έμφανισθή
κ:αί νά κ:ηρύξη δικ:τατορίαν. 'Ίσως κ:αί οί ύψηλά ίστά
μενοι νά τό φαντάζωνται ώς μίαν διέξοδον δταν ... ,
κλπ.
Μέ σεβασμόν)).

άλλωστε κ:αί έγένετο.

9.

'Επί του θέματος τής ένημερώσεώς σας έκ: μέ

ρους του κ:. Κανελλοπούλου έπί θεμάτων γενικ:οu έν
διαφέροντος, τών όποίων ή άφετηρία ή έν πάση περι
πτώσει δ χειρισμός έγένετο έκ: μέρους ύμών, πιστεύω

τά έξής:
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«'Αγαπητέ μου Πρόεδρε,

α. Δέν έπιθυμεί, κατά τήν γνώμην μου, τήν γνω

"Αργησα λίγο νά σου γράψω γιατί είχα διάφορα

στοποίησιν τών άντιλήψεών σας διά μέσου τρίτου

πήγαινε-ελα είς 'Άπειρον κ:αί Θεσσαλίαν κ:αί μερικά

προσώπου (οίουδήποτε) παρά μόνον άπ' εύθείας.

ένοχλητικ:ά θέματα, δπως ή προδοσία τής έφημερί

β. Θέλει νά έμφανίζεται ώς χαράσσων τήν ίδικ:ήν

δος μου στά Γιάννενα, ή όποία εγινε κεντρώα κ:αί

του καθαρώς πολιτικ:ήν μή δεσμευόμενος ή μή καθο

προσπαθεί νά· μου ξεφύγη κ:αί ώς έγκ:ατάστασις τυπο

δηγούμενος.

γραφική. Σημεία τώv καιρών!

γ. 'Έχει πιστεύσει δτι θά είναι ή διάδοχος κατά
στασις.

"Αργησα δμως κ:αί διότι άπό τόν καιρό πού είχα
τήν εύχαρίστηση νά σέ δώ στό Παρίσι, δέν νομίζω

Τήν ψυχολογίαν αύτήν ένίσχυσε δυστυχώς κ:αί ή

δτι άλλαξε ούσιωδώς ή κατάστασις. Λέω ούσιωδώς

άνόητος πρό κ:αιροi) πρCiξις όρισμένων έξάλλων κ:αί

διότι ή δξυνσις του Κυπριακ:ου κ:αί ή εντασις τής

άνοήτων νέων οϊτινες μετέβησαν είς τήν Βουλήν κ:αί

στενότητος τής άγορaς έπέφεραν κάποιαν μείωσιν

έδημιούργησαν τά γνωστά έκ:είνα έπεισόδια. 'Όλα

του κύρους τής Κυβερνήσεως, λόγω άφ' ένός μεγαλυ

αύτά άπό τόν κ:. Κανελλόπουλον ήρμηνεύθησαν ώς

τέρων άνησυχιών τών σκ:επτομένων άνθρώπων, άφ'

προερχόμενα άπό κ:αραμανλικ:ούς κ:αί δτι άπέβλεπον

έτέρου σαφεστέρας άντιλήψεως τών πολλών άνθρώ

είς τήν προσωπικήν μείωσίν του· βεβαίως δέ δτι ύπε

πων τών δυσχερειών κ:αί κινδύνων του Κυπριακ:ου.

κ:ινήθησαν άπό άνθρώπους προσκ:ειμένους πρός ύμaς.

Μιά τέτοια έξέλιξις άσφαλώς έσημειώθη. Καί
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οί δικοί

διά μακράν άναμονήν. Προβλέψεις δμως δέν χωρουν

μας εγι να ν φανατικώτεροι καί σέ εvθυμουνται μέ εv

διότι τί νά προβλέψη κανείς μέ τόν Μακάριον, ό

άσφαλ&ς επίσης -δι, εύνοήτους λόγους

-

δποίος κραtεί πάντα (καί ίδία τώρα πού εχει ίδικήν

τονωτέραv νοσταλγίαν.

Δέν θεωρώ δμως τήν επελθουσαν άλλαγήν βαθεί

του δύναμιν) τά κλειδιά τής υποθέσεως. Τό κυρος του

αν καί εύρείαν. Ό φανατισμός των κεντρώων, ή τύ

Γρίβα εν Κύπρφ ελάχιστον. Του έκόλλησε τήν ρετσι

φλα των εξακολουθεί. ' Η φοβία τ&ν δικών μας, επί

νιά του πράκτορος τ&ν 'Αμερικανών καί τόν έμείωσε

σης δέν ε{ναι δέ άδικαιολόγητος διότι οί κυβερνών

άκόμη περισσότερον.

'Επί του Κυπριακου ενδέχεται νά σου γράψω λί

τες ε{ναι άδίστακτοι καί δύσκολα βλέπουν άλλαγή.
'Η δύναμις του Κέντρου μοϋ φαίνεται πάντοτε

αν προσεχώς διότι πιθανόν νά μάθω διάφορα.

μεγάλη. Βεβαίως, μικροτέρα εκείνης των εκλογών άν

'Εκτός τής πολιτικής τής σπατάλης καί τ&ν διω

υπολογίση κανείς τήν διαρροήν πρός τά άριστερά

γμών, κάτι πού μπορεί επίσης νά μiiς βλάψη είναι ή

ijτις ε{ναι σημαντική

πολλά χωριά ή συνοικι

σκανδαλοθηρία . Δέν νομίζω δτι μέχρι τής στιγμής

σμούς εχουμε άτμόσφαιραν εvθυμίζουσαν εαμοκρα

εκαμε μεγάλην ζημίαν παρά τάς συνεχείς προσπα

τίαν)· άλλά ή διαρροή αύτή εκλογικ&ς ή άπό άπόψε

θείας των καί μολονότι "δ 'Έλλην εχει τό ούς συκο

ως εκδηλώσεων ε{ναι συνάρτησις εντολών, συμφω

φαντικόν" . ~Εκαμε κάποιαν, όχι μεγάλην, ίσως όχι

νιών καί τ&ν τοιούτων. 'Ως πρός τήν υπόλοιπον δύ

υπολογίσιμοΥ, ίσως εδωσε άπλ&ς επιχειρήματα είς

ναμιν δέν νομίζω δτι ε{ναι μικροτέρα εκείνης των

τούς φανατικούς. Δέν ε{μαι είς θέσιν νά τό υπολογί

εκλογών. 'Από τούς εθνικόφρονας εχασε εvα ποσο

σω. 'Αλλά ή προσπάθεια θά συνεχισθή καί φοβουμαι

στόν, άλλά εκέρδισε άλλο άπό ήμiiς. 'Η πολιτική του

δτι μέ τήν χειροτέρευσιν τής καταστάσεως θά εντεί

"δώσε" άποδίδει. Καί ε{ναι τόσον πολύ τό "δώσε"

νεται. Τά μέχρι σήμερον δημοσιεύματα διά ΕΗ-Πε

ωστε νά μέ κάμη νά πιστεύω δτι γίνεται έπί τφ σκοπφ

σινέ εκαμαν μεγάλην έντύπωσιν καί δ κόσμος περι

νά διεξαχθουν εκλογαί άν υπάρξη μιά μόλις εμφανί

μένει νά μάθη τί άκριβ&ς συμβαίνει.

(σέ

σιμος λύσις του Κυπριακου . Παράδειγμα του " δώσε",

Γενικώς, ή άτμόσφαιρα εδω ε{ναι πνιγηρά. Μι

πλήν εκείνων πού γνωρίζεις άπό τάς εφημερίδας, ε{

κρότης άπερίγραπτος των κυβερνώντων καί εvτονος ,

δα προσφάτως δι, εντόνου επαρχιακής δδοποιίας είς

εvτονοτάτη άνησυχία, πλήν των ίδικ&ν μας καί δλων

τήν Θεσπρωτίαν, διά του ήλεκτροφωτισμου

χω

των άνθρώπων πού σκέπτονται χωρίς πάθη. Μέ τέ

ετησίως παλαιότε

τοιαν άτμόσφαιραν άν τούς συμβή εvα εξόφθαλμον

ρον. Που θά τούς όδηγήση αύτή ή πολιτική βραδύ

άτύχημα (εφάνη καθαρότερα τήν ήμέρα πού ή λίρα

τερον ε{ναι άλλο ζήτημα καί τό βλέπομεν ήδη μέ τήν

πήγε

συνεχή αuξησιν του κυκλοφορουντος χαρτονομί

μεταξύ δμως θά πνιγόμεθα είς τό άγχος .

ρίων είς τά 'Ιωάννινα εvαντι

3-4

40

'Ο

σματος καί τήν στενότητα των πιστώσεων. 'Αλλά
άκόμη δέν επήλθον σαφή δυσμενή άποτελέσματα

322),

δέν θά ξεύρουν που νά σταθουν. 'Εν τφ

Κανελλόπουλος εργάζεται καλά καί πάρα πο

λύ .

ωστε νά τά αίσθανθή πολύ ή μεγάλη μάζα καί νά

Αύτά ε{χα νά σου γράψω, άγαπητέ μου Πρόεδρε.

καταλάβη. 'Έτσι πιστεύω δτι άπό άπόψεως εθνικο

~Αν θέλης πληροφορίες γιά κανένα συγκεκριμένο θέ

φρόνων πολιτών, νομίζω δτι σήμερα τό Κέντρον ε{ ναι

μα, ε{μαι φυσικά είς τήν διάθεσίν σου, δπως πάντα.

άκόμη ίσχυρότερον άπό ήμiiς . Πιστεύω, έπίσης, δτι

Θά λείψω πιθανόν άπό

εάν τό Κέντρον εξακολουθήση τήν σημερινήν του
πορείαν επί άρκετόν, δέν ε{ναι δυνατόν παρά νάκα

20/ 9

μέχρι

15/10.

Πολλά σέ παρακαλώ είς τήν άγαπητή

κυρία

'Αμαλία. Εύχομαι νά ε{ναι πάντα καλά.

ταρρεύση. ' Αλλά μέ πόσα ερείπια καί πότε ;

Μέ πολλήν άγάπην».

'Εκείνο πού βεβαίως μπορεί νά τούς τινάξη είς
τόν άέρα προηγουμένως καί αίφνιδίως εiναι τό Κυ
πριακόν.

'Ο Παπανδρέου μόλις τώρα κατάλαβε καί προ
σπαθεί ν' άπαγκιστρωθή. ' Η ψυχρότης μέ τόν Μακά
ριον άποτελεί πραγματικότητα. 'Υπάρχει πλέον δι

6
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1964

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΡΟΣ Π. ΠΙΠΙΝΕΛΗ

«'Αγαπητέ Πρόεδρε,

αφορά κατευθύνσεων είς τήν βάσιν καί συμφωνία είς

Σέ εύχαριστώ γιά τήν ένημέρωσιν*. Αυποvμαι δέ

τήν επιφάνειαν . Ό Παπανδρέου θέλει κάποιαν συμ

διότι αί προβλέψεις σου έπαλήθευσαν τόσον σύντο

πεφωνημένην λύσιν πού νά μπορεί εστω τυπικώς νά

μα. Διαπιστώνω μίαν έπιδείνωσιν είς όλους τούς το

εμφανισθή ώς καλλιτέρα των συμφωνιών τής Ζυρί

μείς, άλλά πρό παντός διαπιστώνω μίαν έκτεταμένην

χης . 'Ο Μακάριος, αίσθανόμενος ίσχυρός (εθνο

σύγχυσιν μέσα είς τήt{ δποίαν κινδυνεύει νά πνιγfί τό

φρουρά, Νάσερ, Μόσχα), φαίνεται άνένδοτος καί ζη

ΝΕθνος. Τά τελευταία γεγονότα δίδουν τήν έντύπω

τεί όλοκληpωτικάς λύσεις . 'Η Τουρκία εiναι εντε

σιν δτι ή Έλλάς είσfίλθεν είς κλίμα παραπετάσμα

λώς άδύνατον νά τά δεχθή καί εν άνάγκη θά κτυπή

τος.

ση. Καί δέν νομίζω δτι εχει πολιτικώς τήν άντοχήν

ΤΘ χειρότερον δμως ε{ναι δτι κατά τής έξελίξεως
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αύτής δέν σημειουται άντίδρασις. Εlμαι βέβαιος δτι

τησιν τάς περιπτώσεις έκείνας τάς όποίας θεωρεί

Κυβερνήσεως, ο{ άντίπαλοί μας θά μiiς άνέτρεπαν

σκανδαλώδεις.

έντός 24ώρου.

'Εκυβέρνησα τήν 'Ελλάδα μέ τόσην έντιμότητα

Εlναι άλλωστε βέβαιον δτι, πέραν τών γνωστών

καί αύστηρότητα ωστε νά συνιστουν, δχι μόνον άδι

σφαλμάτων του Στέμματος, εlς τήν σημερινήν κατά

κίαν, άλλά καί πλαστογράφησιν τής ίστορίας αί άσύ

στασιν δδήγησεν ή διαφορά μαχητικότητας τών δύο

στολοι συκοφαντίαι τών άντιπάλων μας. Διεχειρί

παρατάξεων. Διαφορά fjτις ύφίσταται καί σήμερον.

σθημεν κατά τήν διάρκειαν τής 8ετίας ύπέρ τά

Ό

καί

δισεκ. δρχ. καί δέν ήδυνήθησαν ούτε ένός έκατομμυ

άσυντόνιστος. Ή δέ άνοχή του κόμματος έγγίζει τά

ρίου τήν διάθεσιν νά άποδείξουν ϋποπτον. Διότι ούτε

δρια τής παρεξηγήσεως.

οί άνοησίες περί ύπερβάσεων, παρατηρουμένων είς

άντιπολιτευόμενος

τύπος,

άσυνάρτητος

'Ομιλουν οί φαυλοι περί άρετής καί δμιλοίJν οί
δειλοί περί θάρρους.
~

δικαστικάς έρεύνας καί νά φέρη είς δημοσίαν συζή

έάν ή δική μας παρουσίaζε τό θέαμα τής παρούσης

200

δλας τάς χώρας καί όφειλομένων άλλοτε εlς πρόσθε

'Ομιλουν οί έκβιασταί περί

τον έργον καί άλλοτε είς άνεπάρκειαν τών τεχνικών

Δημοκρατίας καί δμιλουν ο{ συνοδοιπόροι περί πα-

ύπηρεσιών, ούτε ή διάφορος κρίσις διά τήν σκοπιμό

τριωτισμου. Καί μολονότι έχουν JΟμηνον θητείαν εlς

τητα τής διαθέσεως τών άπορρήτων δαπανών εlναι

τήν έξουσίαν, ή όποία θά έπέτρεπε συντριπτικάς δι

δυνατόν νά θεωρηθουν σκάνδαλα.

'

αύτούς συγκρίσεις καί συνεπώς τήν άvτιστροφήν

Είς δεύτερον στάδιον θά ~πρέπει, νομίζω, νά γίνη

τών ρόλων, έξακολουθουμεν νά άμυνώμεθα καί μάλι

κριτική τής πολιτικής των είς τούς διαφόρους τομείς,

στα άσθενώς.

έν συνδυασμφ μέ τάς έπαγγελίας των καί νά γίνεται

Δέν έννοώ μέ δσα γράφω δτι θά πρέπει νά γίνεται

έξαλλος άντιπολίτευσις μέ σκοπόν τήν φθοράν τής
Κυβερνήσεως. Θά ήδυνάμεθα δμως μέ μίαν μεθοδι

σύγκρισις τής ίδικής μας πολιτικής είς τούς αύτούς
τομείς.

4.

'Ως πρός τό Κυπριακό ν γνωρίζεις τίς άπόψεις

κήν καί αύστηράν κριτική ν- ή όποία θά πρέπει νά

μου. Πιστεύω δτι, έάν μετά τήν ύπογραφήν τών συμ

γίνεται πάντοτε έν συγκρίσει μέ τήν lδικήν μας πολι

φωνιών, έφροντίζαμεν διά τήν δημιουργίαν τών κα

τικήν εlς τούς διαφόρους τομείς- νά περιστείλωμεν

ταλλήλων διπλωματικών καί ψυχολογικών προϋποθέ

τά σφάλματα τής Κυβερνήqεως καί νά έμπνεύσωμεν

σεων, θά έφθάναμεν κάποτε άβιάστως είς τήν 'Ένω

έλπίδας διά τό μέλλον.

σιν. 'Αλλά τό χειρότερον εlναι δτι άπαξ καί ήγέρθη

Θά θέσω ύπ' δψιν σου μερικάς σκέψεις, τήν χρη
σιμότητα τών δποίων θά κρίνης δ ϊδιος.

1.

τό θέμα, δέν έφρόντισε ή Άθήνα πρίν εiσέλθη είς
τήν περιπέτειαν νά διασφαλισθή κατά τών πρωτο

Θά πρέπει νά διαφυλαχθή άντί πάσης θυσίας ή

βουλιών τής Λευκωσίας. Καί ήδη, άφου έγελοιοποιή

ένότης καί ή νομιμοφροσύνη του στρατεύματος, τό

θημεν διεθνώς; περιεπλάκημεν είς δεινήν περιπέτει

δποίον άποτελεί, ίδίως ύπό τάς σημερινάς συνθήκας,

αν κατά τάς διαφόρους φάσεις τής δποίας παίζονται

τήν τελευταίαν έyyύησιν διά τήν άσφάλειαν τής χώ

κορώνα γράμματα καί ή τιμή καί ή άσφάλεια τής

ρας. Τό θέμα εlναι κυρίως θέμα βασιλέως.

χώρας.

'Ο κ. Παπανδρέου εlναι πολύ πιθανόν νά έπι

'Η περιπέτεια τής συμφωνίας τής Μόσχας θά ήτο

διώξη έκλογάς έντός τών προσεχών μηνών καί πρίν ή

άρκετή διά νά ρίξη ο{ανδήποτε Κυβέρνησιν. Διότι

έκδηλωθουν α{ συνέπειαι τής πολιτικής του καί άφυ

έκτός του άντισυμμαχικου Πνεύματος πού δημιουρ

2.

πνισθή δ λαός. Διά τήν περίπτωσιν αύτήν θά πρέπει

γεί, μiiς καθιστq έκ τών πραγμάτων συμμάχους τών

νά έπιστηθή άπό τοίJδε ή προσοχή του βασιλέως.

Ρώσσων έν περιπτώσει τουρκικής άποβάσεως.

Ή Κυβέρνησις διά νά κρατii τήν άντιπολίτευ

Δέν συνιστώ, δπως γνωρίζεις, νά γίνεται έπί του

σιν είς άμυνα συνεχίζει τήν τακτικήν τής σκανδα

θέματος αύτου έκμετάλλευσις δυναμένη νά βλάψη

3.

λοθηρίας. 'Η ΒΡΕ δέν θά μπορέση νά μπfί στήν άν

τήν χώραν. 'Αλλά δέν εlναι δυνατόν έπίσης νά μήν

τεπίθεση έάν δέν άπαλλαγή άπό τό πλέγμα του κατη-

άποκαλύπτωνται α{ έπικίνδυνοι άνοησίαι τής Κυ

. γορουμένου.

Θά πρέπει νομίζω νά άνασκευασθουν

βερνήσεως καί νά έπωμίζεται ή άντιπολίτευσις διά

είς πρώτον στάδιον δλαι α{ συκοφαντίαι καί τά ψεύ

τής σιωπής της τάς εύθύνας.

δη τά όποία έχρησιμοποίησε ή ΕΚ διά νά δηλητηριά

έθνικου συμφέροντος καί συγκαλύψεως τής Κυβερνή

ση τήν ψυχήν του λαου: Σκάνδαλα, Μετανάστευσις,

σεως εlναι πάντοτε δυνατή.

Κυπριακόν, Ξενοδουλεία, Στρατιωτικαί δαπάναι, Ξέ
νη ' βοήθεια, Κράτος κομματικόν,
νεισμός,

'Υπέρμετρος δα

'Υψηλός προϋπολογισμός

κ.λ.π.,

5.

Ή διάκρισις μεταξύ

Συμφωνώ μέ τήν άποψίν σου δτι ή Κυβέρνησις

έπιδιώκει διά τής μεθόδου τών παροχών καί τών

δπως

άπειλών νά έξουδετερώση τό Στέμμα ώς παράγοντα

προκύπτουν άπό τάς δμιλίας των. Είδικώτερον, θά

δυνάμενον έν περιπτώσει κρίσεως νά άναλάβη πρω

πρέπει νά έκδηλωθή άμεσος ή άντίδρασις του κόμ

τοβουλίας ή καί άπλώς νά άντιδράση είς τάς έπιδιώ

ματος ώς πρός τά δήθεν σκάνδαλα προκαλουμένης

ξεις τής Κυβερνήσεως (διάλυσις Βουλής, διενέργεια

τής Κυβερνήσεως νά άφήση κατά μέρος τάς δολίας

έκλογών ύπό τής iδίας, άλλο ίωσις τής συνθέσεως του
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στρατεύματος κ.λ.π.). Τούτου δμως δοθέντος θά πρέ
πει καί τό Στέμμα νά καταστή προσεκτικώτερον διά
νά διαφυλάξη καί τό κυρος καί τήν άνεξαρτησίαν
του. Καί του το θά τό έπιτύχη έάν άποφεύγη τά σφάλ
ματα καί άποκρούη τάς προσφοράς τής Κυβερνήσε
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Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΡΟΣ Π. ΠΙΠΙΝΕΛΗ

«'Αγαπητέ Πρόεδρε,
Τάς τελευταίας ήμέρας είχαμε άποφασιστικής

σημασίας διεθνή γεγονότα**. Ούδέποτε εlς τόσον μι

ως.

Διότι φοβουμαι δτι ή δολιοφθορά θά συνεχισθή.

κρόν διάστημα συνέβησαν συγχρόνως τόσαι άλλα

'Όπως σiiς προειδοποίησα, τόν Πρίγκηπα Πέτρο* τόν

γαί. 'Αλλαγαί των όποίων αί έπιπτώσεις έπί των διε

ένθαρρύνουν καί κυβερνητικοί παράγοντες, μεταξύ

θνων έξελίξεων δέν εlναι εϋκολον άπό τοίJδε νά

των όποίων, δπως μου εlπαν, καί ό Μητσοτάκης.

προσδιορισθουν καί αί όποίαι έπιβάλλουν, έν πάση

Νομίζω δέ δτι έκαμαν σφάλμα νά τόν προσκαλέσουν,

περιπτi!Jσει, σύνεσιν εlς τούς μικρούς.

έφ

'

δσον έγνώριζαν τάς διαθέσεις του, έπ' εύκαιρία

των βασιλικων γάμων.

'Εάν λάβη κανείς ύπ' δψιν

του τήν νοοτροπία ή όποία έπικρατεί στό Παλάτι,

'Η τελευταία παρατήρησίς μου δέν άφορii βέβαια
τήν Έλλάδα, δεδομένου δτι ούδείς 'Έλλην δέχεται,

καί lδίως σήμερα, δτι ή χώρα μας εlναι μικρή.

τήν έλλειψιν σοβαράίν καί τιμίων συμβούλων καί,

Μέ ίκανοποίησιν βλέπω δτι τό θέμα πού έδημι

τέλος, τήν δολιότητα τής Κυβερνήσεως, δέν ήμπορεί

ούργησεν ό Πρίγκηψ Πέτρος έμπήκε εlς fJφεσιν.

παρά νά άνησυχή διά τό μέλλον.

Μολονότι φοβούμαι δτι, έάν ύποκινήται άπό πολιτι

Θά σου άναφέρω ένα περιστατικόν διά νά έκτιμή

κούς παράγοντας, θά έχη ύποτροπήν. Δυστυχάίς έπ'

σης τήν κατάστασιν. Προκειμένου νά μου σταλή πρό

αύτοίJ δέν γνωρίζω τίποτε περισσότερον άπό δ, τι σiiς

σκλησις έπ' εύκαιρία των γάμων, έγινε μεγάλος καυ

εlπα. 'Εάν περιελθη τίποτε εlς γνάίσιν μου θά σiiς

γάς εlς τά 'Ανάκτορα, έν συνεχεία καί άλλων έχθρι

ένημερώσω.

κάίν έκδηλώσεων. Διατί; Διότι, προκειμένου νά άπο

'Οπωσδήποτε, τά θέματα του Στέμματος θέλουν

φύγω ρήξιν μέ τό Στέμμα, παρητήθην τής έξουσίας,

προσοχή, ή όποία δέν φαίνεται νά ύπάρχη. Τελευ

άπέφυγα έπιβεβλημένας έκδηλώσεις καί, τέλος, άπε

ταία άπόδειξις ή συνέντευξις Ποταμιάνου***. ?Ήταν

χώρησα τής πολιτικής. Συμπεριφορά τουλάχιστον

άνάγκη νά μέ προκαλέσουν; Καί δέν έσκέφθησαν τί

άκατανόητος. Πάντως ό τομεύς αύτός θέλει προσο

θά έγίνετο έάν άπαντοίJσα; Δέν σου άποκρύπτω ότι

χήν διότι καί νά ώφελήση καί νά βλάψη μεγάλως

άρχίζει νά έξαντλήται ή ύπομονή μου έναντι των ά

ήμπορεί τό τόπον.

δικιάίν πού μου γίνονται άπό όλες τίς πλευρές.

6.

Νομίζω δτι πρέπει νά γίνη συστηματική προ

σπάθεια διαφωτίσεως των άνταποκριτων του ξένου
τύπου. Διότι έξ δσων γνωρίζω, δχι μόνον δέν μεταδί
δεται εlς τό έξωτερικόν ή έν 'Ελλάδι κατάστασις,
άλλά πολλάκις έμφaνίζεται παραπλανητική. Γνωρί
ζεις δέ έσύ πόσην σημασίαν έχει ή διεθνής κοινή
γνώμη διά τήν τύχη ν μιiiς Κυβερνήσεως η καί χώρας

άκόμα.

7.

Θά παρακαλέσω τέλος δπως έν συνεργασία μέ

τούς κ. κ. Παπακωνσταντίνου καί Μακρήν προβαίνε

τε εlς τάς άναγκαίας άντιδράσεις δταν οί άντίπαλοί
μου έπιχειρουν έπιθέσεις έναντίον μου καί προσπα
θουν νά μειώσουν τήν σημασίαν του έργου μου. Καί

έχω άνάγκην αύτου δπως άντιλαμβάνεσθε, έφ' όσον
εύρίσκομαι μακράν τής 'Ελλάδος.

Ά ναγκάζομαι νά σέ άπασχολήσω μέ όλα αύτά
διότι, δπως γνωρίζεις, άπό 8μήνου περίπου δέν έχω
καμμίαν έπαφήν μέ τήν ήγεσίαν του κόμματος. Γεγο

νός τό όποίον έκτός τής προσωπικής λύπης μοίJ δη
μιουργεί πολλάκις προβλήματα καί μέ φέρει εlς
άμηχανίαν.

Σέ παρακαλά) νά διαβιβάσης τά σέβη μου εlς τήν
Κυρίαν Πιπινέλη καί νά τής διαβιβάσης τούς χαιρε
τισμούς τής συζύγου μου.

Μέ άνησυχεί ή έν 'Ελλάδι κατάστασις καί προ

βλέπω δτι θά βαίνη συνεχάίς έπιδεινουμένη. Έγγύη
σιν περί αύτου άποτελεί ή νοοτροπία τοίJ άρχηγου

τής Κυβερνήσεως, ή σύνθεσις τοίJ κόμματός του καί
πρό παντός τό κλίμα τής άναρχίας καί τής ήθικής
άποσυνθέσεως τό όποίον έδημιούργησε διά τής πο
λιτικής του. Μέ άνησυχεί δμως περισσότερον ή άδι

αφορία τοίJ κόσμου. Νομίζω ότι θά πρέπει νά γίνη
συστηματική προσπάθεια διαφωτίσεως του κόσμου
καί μάλιστα κατά τρόπον συγκριτικόν μέ τό lδικόν

μας έργον εlς τούς διαφόρους τομείς. Διά του τρόπου
αύτοίJ δχι μόνον θ' άποκαλύπτωνται τά ψεύδη καί ή
άνεπάρκεια τής Κυβερνήσεως, άλλά θά προβάλλεται

καί τό έργον τής 8ετίας, τό όποίο ν δχι μόνον δέν τό
προβάλλαμε κατά τό παρελθόν, άλλά άφήσαμε τούς

άντιπάλους μας νά τό μειώσουν.
Εlλικρινάίς άγανακτω δταν σκέπτωμαι δτι είμεθα
ύποχρεωμένοι διά τό έργον αύτό ν' άπολογούμεθα.
Φοβουμαι δέ δτι ά'ν δέν τό άποκαταστήσωμε έγκαί

ρως ήμπορεί ν' άδικηθάίμε καί άπό τήν ίστορία. Διό
τι, όπως γνωρίζεις άπό τό παρελθόν, οί άvτίπαλοί μας

εlναι μοναδικοί εlς τήν πλαστογράφησιν τής ίστορί
ας. 'Ενω ήμείς δέν έχομε τό θάρρος νά ύπεραμυνώ
μεθα του έργου μας, αύτοί καί τά σφάλματά των τά
έμφανίζουν ώς έθνικούς θριάμβους.

Μέ έκτίμησιν καί άγάπφ>.

'Όρα καί τήν

περίπτωσιν τής άναιμάκτου άπελευθερώσεως.

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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'Εκτιμώ τήν προσπάθειαν τfjς "'Ημέρας" καί λυ

λίγα λόγια, μέ τά όποία μοu έκφράζης τήν άπορίαν

πούμαι διότι άντιμετωπίζει δυσχερείας. Νομίζω δτι

Σου. Μόλις πρό όλίγου μοu εφερεν δ 'Αχιλλεύς τήν

μέ τό κvρος πού διαθέτετε, θά ήμπορούσατε νά τή

έπιστολήν καί έκάθησα άμέσως νά Σοu γράψω. Τά

βοηθήσετε. 'Ηθικώς μέν διά τών συμβουλών σας

λόγια Σου άπετέλεσαν, όπως ήτο φυσικόν, κίνητρον

-

καί έχει άνάγκην συμβουλών- καί τfjς συνεργασίας
σας, ύλικώς δέ έπιστρατεύων έναν

άμέσου ένεργείας.

δύο σοβαρούς

Τήν έδώ κατάστασιν γνωρίζεις, βέβαια, καλώς.

φίλους. Θά κάμω καί έγώ άπ' έδώ δ, τι μπορώ, μολο

~Οχι μόνον βάσει τών έφημερίδων καί τής ίσχυρaς

-

νότι λόγω τfjς θέσεώς μου έχω περιωρισμένας δυνα

(καί τόσον δοκιμασμένης) διαισθήσεως πού Σέ κατέ

τότητας.

χει καί πού Σέ κάνει νά βλέπης καί μεταξύ τών γραμ
Μέ τούς mό φιλικούς μου χαιρετισμούς».

μών κάθε είδήσεως ή άρθρου τό τί πράγματι συμβαί
νει, άλλά καί διότι έκλεκτοί καί καλοί φίλοι (μεταξύ
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τούτων καί τινες έξαιρετικά ή καί ύπερβολικά νοή

1964

μονες) έπισκέπτονται τό Παρίσι καί εχουν εύτυχώς

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΡΟΣ Π . ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑ

τήν εύκαιρίαν νά Σέ βλέπουν. 'Ως έπί τό πολύ, μέ

« Ά γαπητέ Παναγή,

έρωτοuν, πρό του ταξιδίου των, .έάν εχω νά θέσω τί

ΥΕχω καιρό νά πάρω είδήσεις σου. Καί δμως

ποτε ύπ' οψιν Σου, καί μετά τήν έπιστροφήν των μέ

ύπεσχέθης νά κρατάς μαζί μου έπαφή καί νά μέ ένη

κατατοπίζουν έπί τών ίδικών Σου σκέψεων. Σέ παρα

μερώνης ποv καί που διά τά συμβαίνοντα έν 'Ελλάδι.

καλώ νά πιστεύσης δτι κάθε γνώμη Σου -μοu είναι

Παρακολουθώ πάντως άπό τόν .τύπο τάς άνακοι

έκτάκτως ώφέλιμη, όπως μοu είναι πολύ χρήσιμοι

νώσεις σου καί έκτιμώ τό γεγονός δτι έχεις διάθεσιν

καί αί αύθόρμητοι, κατά τάς συζητήσεις μετά φίλων

καί διά άγώνα καί

βουλευτών, άντιδράσεις Σου είς ώρισμένα θέματα.

διά τήν ύπεράσπισιν του έργου τfjς 8ετίας. 'Αγανα

Δέν Σοu κρύβω ότι ή πάλη, τήν δποίαν διεξάγω, είναι

κτώ δταν σκέπτωμαι δτι διά τό έργο αύτό μaς ύπο

πολύ δυσχερής. 'Υπάρχουν θέματα, έπί τών δποίων,

-

πού τήν έχουν πολύ όλίγοι

-

χρεώνουν ν' άπολογούμεθα καί άγανακτώ περισσό

έκτιμών τάς περιστάσεις καί τούς κινδύνους, προτι

τερον δταν βλέπω τήν &προθυμία ν παλαιών συνεργα

μώ νά δμιλώ σπανίως καί μέ τρόπον πολύ έπιφυλα

τών νά τό προασπίσουν.

κτικόν. Τοιαuτα θέματα είναι τό Κυπριακόν καί τό

Γράφε μου διά νά. μή χάνωμε έπαφή. Χαιρετι
σμούς στή Μπούμπα καί τά παιδιά σου.
Μέ τά πιό φιλικά μου αlσθήματω>.

τών ένόπλων δυνάμεων. Θά μοu ήτο εϋκολον- θά
άπετέλει δι' έμέ καί άνακούφισιν

-

νά, φωνάξω, νά

τακτοποιήσω τήν θέσιν μου δημοσία, νά άπειλήσω,

νά προειδοποιήσω. Είμαι όμως, βέβαιος, ότι, έάν
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επραττα ταuτα, θά εβλαπτα τόν τόπον. ~Εχω, βεβαί

1964

ως, πλήρως καθορίσει τήν θέσιν του κόμματος καί

Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

έπί τών μεγάλων αuτών θεμάτων είς τάς λιτάς άπό

καιροί> είς καιρόν δημοσίας δηλώσεις, άλλά κυρίως

«'Αγαπητέ μου Πρόεδρε,

Μέ έλύπησε πολύ ή έπιστολή Σου τής 18ης τρέ

εναντι του βασιλέως, πρός τόν δποίον καί πρό πέντε

χοντος*. 'Αλλά μέ έλύπησε -σπεύδω νά έπεξηγήσω

ήμερών, μετά τήν έπιστροφήν του είς τάς 'Αθήνας,

τήν φράσιν- διότι έλυπήθης δ ίδιος, θεωρήσας τήν

ώμίλησα μέ τρόπον άπολύτως κατηγορηματικόν.

άπό μηνών σιωπήν μου ώς δυναμένην νά ύποκρύπτη

'Επίσης, όσα έπί του Κυπριακοί> δέν πρέπει νά εϊπω

άλλο τι έκτός τής έπιθυμίας μου, όταν Σοu γράφω, νά

άπ' εύθείας έγώ, συνεννοοuμαι μέ τόν Πιπινέλην καί

Σοu γράφω έκτενώς. Καί πρέπει νά δμολογήσω ότι δ

τά λέγει αύτός (όπως συνέβη άκριβώς σήμερον έξ

κόπος

άφορμής τής άπαντήσεως πού εδωσεν δ Κυπριανοu,

-

ίδίως δ ψυχικός

-

τών τελευταίων μηνών

δέν μοu έπέτρεψε νά έξασφαλίσω άνετον καί ήρεμον

δταν ήρωτήθη περί τών έν Μόσχα συμφωνηθέντων).

ώραν διά νά Σοu έκθέσω έκτενώς όσα θά ήθελα. Πα

Τήν κάλυψιν, πάντως, τής πολιτικής του

ρακαλώ, λοιπόν, νά βεβαιωθής, ότι

δή τών συμφωνιών Ζυρίχης

θαρώς ψυχολογικοί> αύτοu λόγου

-

-

πέραν του κα
τίποτε άλλο δέν

-

1959, δηλα

Λονδίνου, τήν άνέλα

βα προσωπικώς- καί έν τij Βουλij καί μέ δύο βασι

μέ ήμπόδισε νά Σοu γράψω. 'Αποσύρομαι, βέβαια,

κάς πρός τόν τύπον δηλώσεις μου

συστηματικά ώρισμένες ώρες τήν έβδομάδα (διά νά

κάλυψιν, άλλά τήν πλήρη ίστορικήν δικαίωσιν αύ

ήμπορέσω νά άνθέξω). 'Αλλά, κατά τάς ώρας έκεί

τών μέ τό άποστομωτικόν έπιχείρημα ότι, άνευ τών

νας, προσπαθώ νά συνέρχωμαι, λησμονών πλήρως

συμφωνιών έκείνων, δι' ών άλλως τε (όπως έτόνισα)

-

καί δή ούχί τήν

τήν πολιτικήν (καθ' όν τρόπον τ1lν λησμονοuν όσοι

άπετράπησαν μεγάλοι κίνδυνοι, δέν θά ήδύνατο νά

παίζουν, όπως οί φίλοι μας Πιπινέλης καί Θεοτόκης,

είναι σήμερον δ Μακάριος άρχηγός κράτους, καί δή

γκόλφ

Κυβερνήσεως άμιγώς πλέον έλληνικής, (άφοu έξετο

-

δ δεύτερος άριστα, δ πρώτος, κατ' ίδία ν

του δμολο1ίαν, πλημμελώς).
'Ιδού, όμως, ότι έχρειάζετο νά μου άπευθύνης τά

πίσθησαν οί Τοuρκοι) καί νά εχη διεθνή παρουσίαν
άκρως -καί μάλιστα άκρότατα- άνεξάρτητον**. Θά

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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ίδώ, πότε θά ελθη ή στιγμή (αύτή θά συνδυασθη κατ'
άνάγκην μέ άντικειμενικά γεγονότα) πού θά πρέπει

Σέ παρακαλώ θερμώς νά μου γράφης παν δ, τι σκέ
πτεσαι καί θεωρείς άναγκαίον νά μου είπής.

νά ύψώσω, άνευ βλάβης του έθνικοu συμφέροντος,
περισσότερον καί βιαιότερον τήν φωνή μου.
καί νομίζω, ώφέλιμον δι· ήμaς

Ή Νίτσα καί έγώ άσπαζόμεθα 'Εσένα καί τήν
·Αμαλία καί Σaς παρακαλοuμε νά πιστεύσητε δτι

Κατά τάς τελευταίας αύτάς ήμέρας είχα εντονον

-

305

Σάς σκεπτόμεθα πολύ».

διάλογον μέ τόν

-

Παπανδρέου έπί του γεωργικοί> προγράμματος. 'Η
ϋπαιθρος άρχισε νά άντιλαμβάνεται δτι έξηπατήθη.
Καί τό έπεσήμανα είς τρείς άλλεπαλλήλους μακράς
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Π . ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

δηλώσεις, δι' ών γίνεται καί ή δικαίωσις τής ίδικής

«'Αγαπητέ μου Πρό~δρε,

μας πολιτικής. Τώρα προετοιμαζόμεθα

Σοu γράφω άπό ενα χωριό του Αίγίου, τήν τέμπη,

-

κατόπιν

συσκέψεων πού είχα μέ δμάδας βουλευτών διά τήν

δπου βρίσκομαι άπό χθές τό βράδυ συνοδεύων τόν

συστηματική ν, δι' έπερωτήσεων, κριτικήν τής άγρο

ύπουργό

τικής πολιτικής τής Κυβερνήσεως. Καί προετοιμά

Μπούμπα, ή όποία καί διαπραγματεύεται, τούτη τήν

τών

Οίκονομικών

του

οίκου

μου_,

τήν

ζομεν, φυσικά, καί σειράν έπερωτήσεων σχετιζομέ

όSρα εξω στήν αύλή, τήν πώληση τών λεμονιών καί

νων μέ τήν άσφάλειαν της χώρας καί μέ τήν διείσδυ

του σιδερίτη του κτήματος .... Τό χωριό είναι

σιν του κομμουνισμοί> παντοu.

ύπήρξε άκόμη καί στίς έκλογές της Ι6ης Φεβρουα

Mou είπεν δ

Ροδόπουλος δτι είσαι στενοχωρημέ

ρίου

-

-

καί

κατά τήν συντριπτική του πλειοψηφία μέ τό

νος, διότι δέν προκαλοuμεν' δπως θά επρεπε, δσους

μέρος μας. 'Όλοι έδώ μέ ρωτοuν γιά σένα μέ συμπά

συκοφαντοuν

τής

θεια, μέ σεβασμό καί μέ άγάπη. Γενικώτερα, παρά τίς

όκταετίας, ίδία ώς πρός τούς τομείς τών μυστικών

μεγάλες τιμές άσφαλείας πού πήραν τόν περασμένο

καί

διαβάλλουν

τήν

περίοδον

κονδυλίων κλπ. Τήν αύτήν άκριβώς γνώμην

δη

'Ιούλιο γιά τίς σταφίδες, άρχίζει καί στήν Πελοπόν-

είχα

νησο νά σημειοuται κάποια μικρά μεταστροφή. Δέν

καί έγώ. 'Αλλά συνεζήτησα τό πράγμα πολλάκις μέ

θέλω έν τούτοις νά νομίσης δτι μετεβλήθησαν τά

λαδή δτι θά επρεπε νά τούς προκαλέσωμεν

-

-

Γεροκωστόπουλον

βασικά δεδομένα τής καταστάσεως. Οί άγροτικές

καί άλλους άμέσως ή έμμέσως θιγομένους, καί έσκέ

περιοχές έλπίζουν άκόμη στόν Παπανδρέου καί του

φθην δτι εχω καθήκον νά σεβασθώ τήν θέσιν έκείνων

δίνουν πίστωση χρόνου. Ταυτοχρόνως ύφίστανται

οί όποίοι, παραπεμπόμενοι άσφαλώς (έν περιπτώσει

σέ μεγάλη κλίμακα τήν όργανωμένη έπίθεση της

'Αβέρωφ, Τσάτσον,

Δαβάκην,

προκλήσεως έκ μέρους μας) είς άνακριτικάς ή- έάν

κομμουνιστικής προπαγάνδας, κατά τής δποίας ού

εχη παραγραφή ή περίπτωσις

δείς

-

έξεταστικάς έπι

-

καί λιγώτερο άπό δλους ή Χωροφυλακή

-

τροπάς, θά ύφίσταντο έπί μήνας βασανιστικήν τα

σκέπτεται ν' άντιδράση. 'Η ήθική νομιμοποίησις

λαιπωρίαν μέ σχεδόν βεβαίαν μίαν, κατά τήν εύνοϊ

τής ΕΔΑ είναι πλήρης. 'Ένα σημαντικό ποσοστό τών

κωτέραν πρόβλεψιν, διφορουμένην, δηλαδή συνδυα

δυσαρεστημένων άπό τό Κέντρο στρέφεται πρός τ'

σμένην μέ

άμφιβολιών, εκβασιν τής

άριστερά. Δέν είμαι είς θέσιν νά προσδιορίσω πόσοι

δλης περιπετείας. Καί αύτό δέν θά έταλαιπώρει μό

άπ' αύτούς ήσαν ήδη άριστεροί καί άπλώς έπαναπα

διατύπωσιν

νον άγαπητούς καί άκεραίους συνεργάτας καί φί

τρίζονται . Φοβοuμαι, άλλωστε, δτι, άν γίνουν σύν

λους, άλλά τό κόμμα ώς σύνολον. Θά μου είπής ίσως:

τομα έκλογές, ή ΕΔΑ θά ύποστηρίξη πάλι δι· ούσιώ

Θά άποφύγωμεν τελικώς τήν περιπέτειαν; Φοβοuμαι,

δους τμήματος τών δυνάμεών της τόν Παπανδρέου.

όχι. Πάντως, έάν δέν είναι δυνατόν νά άποφευχθη,

Καί θά πράξη όρθώς άπό τής σκοπιάς της. Διότι: α. ό

δέν είναι καί άνάγκη νά προκληθη δπως- δπως. Πρό

Παπανδρέου προσφέρει τήν προοδευτική διάλυση

έβδομάδος έκάλεσα είς σύσκεψιν τούς άμέσως ένδια

του κράτους (προσέφερε ήδη τό μέγα δώρον της κα

φερομένους

παρισταμένου καί του Παπακωνσταν

ταλύσεως της Χωροφυλακής) καί β. ό Παπανδρέου

τίνου- καί τούς είπα δτι, έάν διαπιστωθη, κατά τήν

δημιουργεί τίς προϋποθέσεις του φουντώματος του

εναρξιν τής νέας συνόδου, πρόθεσις άνακινήσεως

κομμουνισμοί> καί μέ θετικά μέτρα (έργατικό νομο

τών έναντίον των διαβολών, καί τών διαφόρων περι

σχέδιο κλπ.) .

-

έργων έκθέσεων πού κατηρτίσθησαν, θά πρέπει νά

Τό χειρότερο άπό δλα είναι ή ψυχολογία πού εχει

προλάβωμεν καί νά άρχίσωμεν ήμείς μέ μίαν βιαίαν

δημιουργηθη στή νεολαία

έΠίθεσιν κατά τών διαβολέων. Συνεφώνησαν.

ζουσα άλλά καί τήν άγροτική. Αύτός είναι ό λόγος

Πρίν κλείσω τήν έπιστολήν μου, δέν πρέπει νά
παραλείψω
άμέσως

-

καί μέ συγχωρείς πού δέν τό εκαμα

-

όχι μόνο τή σπουδά

γιά τόν όποίο έζήτησα άπό τόν Παναγιώτη νά μοu

δώση τήν ούσιαστική ήγεσία τής νεολαίας του κόμ

νά Σέ εύχαριστήσω θερμότατα διά τό δώ

ματος (τήν όποίαν καί μοu εδωσε). Μίλησα πρό μη

ρον πού είχες τήν καλωσύνην νά μου στείλης έπ'

νός στούς νέους στήν Καλαμάτα . Θά μιλήσω τήν

εύκαιρία της έορτής μου. Μέ συγκινεί δτι μέ θυμάσαι

προσεχή Κυριακή στήν Κοζάνη καί τή μεταπροσεχη

πάντοτε είς παρομοίας περιστάσεις.

στήν Καρδίτσα. (Φυσικά σέ δλες τίς περιπτώσεις,

-

.
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παρισταμένων δλων τών βουλευτών του κόμματος,

μες πέριξ τών 'Αθηνών μονάδες όργανωμένους πυρfj

τούς δποίους, έπί τij εύκαιρί~, προσπαθώ γενικώτερα

νες άπό στρατιώτες καί έφέδρους, ώστε νά εΙναι σέ

νά δραστηριοποιήσω καί νά κατευθύνω). Δέν ξέρω

θέση, μιά ώραία νύκτα

άν ετυχε νά διαβάσης στίς εφημερίδες περίληψη

άκόμη καί μέ δυναμικώτερα μέσα

εκτενfj τfjς όμιλίας μου πρός τά στελέχη τών 'Αθη

σουν τή δυνατότητα ενεργου παρεμβάσεως του Στ ρα

νών*. 'Εξήγησα γιατί δέν είμαστε δεξιοί καί γιατί δέν

του, καλουμένου τυχόν ύπό τfjς Κυβερνήσεως νά

είμαστε συντηρητικοί. Προσπάθησα έπί πλέον νά

έπιβάλη τήν τάξη στήν πρωτεύουσα. Φυσικά, δέν

δώσω θετικό ίδεολογικό περιεχόμενο στόν άγώνα

ίσχυρίζομαι δτι ύπάρχει κίνδυνος νά συμβοuν δλα

μας καί νά διατυπώσω τί άκριβώς; άπό άπόψεως κοι

αύτά αύριο τό πρωί. Φοβοuμαι δμως δτι σιγά-σιγά

-

είτε μέ σαμποτάζ, είτε,

-

νά έξουδετερώ

νωνικής, είμαστε. Θά flθελα, άγαπητέ Πρόεδρε, νά

έτοιμάζεται ό κομμουνισμός καί γιά ενα τέτοιο ένδε

μου εγραφες όχι, βέβαια, άν συμφωνfjς μέ δσα ε{πα

χόμενο "λαϊκών εξεγέρσεων" στήν περικυκλωμένη

(γιατί γνωρίζω δτι συμφωνείς καί ύπερθεματίζεις),

άπό τους συνοικισμούς 'Αθήνα, εξεγέρσεις τίς δποί

άλλά άν εχης είδικώτερες επί του άντικειμένου αύτου

ες δέν θά ύπfjρχε Στρατός δυνάμενος (ή καί διατεθει

(πού μέ άπασχολεί πάρα πολύ) σκέψεις, τίς δποίες θά

μένος) νά καταστείλη. Εύχομαι νά διαψευσθώ. 'Αλ

μποροuσα νά χρησιμοποιήσω. Αίσθάνομαι δτι εχου

λά καί άν άλλο ε{ναι τό κομμουνιστικό σχέδιο, δέν

με διαβληθfj στή νεολαία ώς "μανιαδακικοί" καί

νομίζω δτι δύναται νά ύπάρξη, άκόμη καί γιά τούς

στήν ίντελλιγκέντσια ώς "σκοταδισταί". Προσπαθώ

παθολογικώς αίσιοδόξους, άμφιβολία τουλάχιστον

νά ρίξω τό σύνθημα δτι σκουριασμένες καί ξεπερα

περί του έξfjς: περί του δτι ό κομμουνισμός επιχειρεί

σμένες (πνευματικά καί κοινωνικά) ε{ναι άκριβώς οί

συστηματικά νά διεισδύση στό Στρατό καί περί του

πλαδαρές "ίδέες" του λεγομένου Κέντρου. Καί δτι,

δτι κατ' αύτfjς τfjς προσπάθείας δέν είμεθα επαρκώς

άντιθέτως, ή δική μας ίδεολογία άνταποκρίνεται στά

διατεθειμένοι, ώς Κράτος, ν' άντιδράσουμε.

λαϊκά αίτήματα καί στή σημερινή φωνή τfjς ίστορί,

Δέν ξέρω τί σημαίνει ή ϋφεσις τfjς περί τό :Κυπρι

ας. 'Ότι, άκόμη, ή δική μας τοποθέτηση ε{ναι ή ίδια

ακόν όξύτητος. 'Από άμερικανική πλευρά άκούω δτι

μέ τήν τοποθέτηση εκείνων τών προοδευτικών κομμά

ύπάρχει

των τfjς Δυτικfjς Εύρώπης, τά όποία εδημιούργησαν

Τουρκίας. Μακάρι. Φοβοuμαι δμως άκόμη πολύ δτι

τή σημερινή της οίκονομική άκμή, καθώς καί τήν

δέν ε{ναι διόλου άποκεκλεισμένη ή δυνατότης τfjς

άνοδο του επιπέδου τfjς διαβιώσεως τών εύρωπαίων

εμπλοκfjς μας σέ "δυναμική" περιπέτεια.(" Αν προέ

εργαζομένων. Καί προσπαθώ νά δείξω δτι ή πρjiξις

κυπτε τέτοια περιπέτεια, φοβοuμαι δτι τό σημερινό

τών

έλληνικό Κράτος θά τήν άντιμετώπιζε μέ μίαν άπί

8

έτών τών δικών σου Κυβερνήσεων επιβεβαιοί

τήν δλη τοποθέτηση .

κάποια

κάμψις

τfjς

μαχητικότητας

τfjς

θανη ανευθυνότητα. 'Ανεξαρτήτως τών προηγουμέ

'Ύστερα άπό αύτή τήν ίδεολογική παρένθεση

νων μου περί Στρατοί) παρατηρήσεων, φρονώ δτι ή

(πού δέν νομίζω δτι ε{ναι εντελώς άσκοπη, γιατί εΙ

στρατιωτική ήγεσία δέν βλέπει μέ πολύ ρεαλισμό τά

ναι περιγραφική τών έδώ συμβαινόντων) επανέρχο

πράγματα). Γνώρισμα κύριο τfjς φάσεως πού διατρέ

μαι είς τά πράγματα.

χουμε σήμερα ε{ναι, πάντως, δτι ρυμουλκούμεθα άπό

'Ο μεγαλύτερος φόβος μου συνίσταται στό δτι

τή Λευκωσία. 'Η διάστασις Παπανδρέου

- Μακαρίου,

δέν άντιμετωπίζεται επαρκώς ή προσπάθεια διεισδύ

άν καταστfj εκδηλος, θά δημιουργήση καί στήν ΕΡΕ,

σεως τών κομμουνιστών στό Στρατό. Δέν ίσχυρίζο

ώς κόμμα, προβλήματα ....

μαι βέβαια δτι τοποθέτησε ή Κυβέρνησις (π.χ. στίς

Θά σου στείλω ενα σύντομο σημείωμα περί τών

πέριξ τών 'Αθηνών μονάδες) άριστερίζοντας άξιω

οίκονομικών εξελίξεων. Γενικές παρατηρήσεις: βαί

ματικούς, γιατί τέτοιοι άξιωματικοί μόνιμοι, πρός τό

νομε βραδέως πρός τόν πληθωρισμό. Τό πρώτο μει

παρόν, δέν ύπάρχουν. Έτοποθέτησε δμως μερικούς

ωμένης δημαγωγίας κυβερνητικό μέτρο ήτο τό τελευ

καί σέ θέcrεις κλειδιά - "διαλλακτικούς", δηλαδή

ταίον περί σίτου. Ήναγκάσθη ό ΠαΠανδρέου νά

-

άνθρώπους πού δέν πιστεύουν

κάνουν πώς δέν πι

μαζέψη κάπως τά πράγματα . 'Η άντίδρασις στά σι

στεύουν) στόν κομμουνιστικό κίνδυνο. (τό ίδιο εΙχε

τοπαραγωγικά διαμερίσματα θά εΙναι σημαντική.

γίνει στή Μέση 'Ανατολή: δ Κατσώτας ή δ Μπουρ

(Σημειώ δτι ή πρώτη αύτή μή δημαγωγική άπόφασις

δάρας δέν ήταν κομμουνισταί. 'Αλλά δέν πίστευαν

άποτελεί άπόδειξιν δτι τήν ώρα τούτη ό Παπανδρέου

(fl

στόν κομμουνιστικό κίνδυνο μέχρις δτου τούς εδε

δέν βλέπει εκλογές. Δέν άποδίδω, δμως, στή σημερι

σαν καί τούς εξευτέλισαν οί κομμουνισταί). 'Εκείνο

νή αύτή του θέση καμμία βαρύτητα. 'Αλλάζει τόσο

πού μέ άπογοητεύει εΙναι δτι εύρίσκεται, τούλάχι

συχνά γνώμη. Δέν άποκλείεται δέ καί οί εξελίξεις νά

στον στίς άνώτερες βαθμίδες τfjς ίεραρχίας, άρκετός

τόν άναγκάσουν ν' άλλάξη).

άριθμός άξιωματικών χαμαιλεόντων, διατεθειμένων

·Ο Τσιριμώκος φαίνεται δτι πηγαίνε ι πρός τήν

νά εμφανισθοuν μέ τό ρόζ χρώμα τfjς κυβερνητικής

δημιουργία όμάδος έντός τfjς ΕΚ, τfjς όποίας , είς

μόδας. 'Έτσι δέν μου φαίνεται άπίθανο σέ δεδομένη

πρώτη φάσιν, αί εκδηλώσεις θά περιορίζωνται στήν

στιγμή, οί κομμουνισταί νά άποκτήσουν στίς κρίσι-

ύποβολή κοινών προτάσεων νόμου καί γενικώτερα
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κροτέραν dπόδοσιν καί τό μόνο πού προσθέτουν εl

φυομένων. Είς δευτέραν, άπωτέραν φάσιν θά άνεξαρ

ναι νά σπαταλουν αvτήν πού τούς aφήσαμε. Διερω

τοποιηθfi. Έν τούτοις δλα αύτά τά παιχνίδια δέν

τώμαι δέ aν θά μπορουσαν νά παραμείνουν στήν

ξέρει κανείς ποϋ θά καταλήξουν. ~Ισως σέ κυβερνη

έξουσίαν έπί τρίμηνου, ή καί καλλίτερον aν θά μπο

τική συνεργασία. ~Ισως σέ περιπέτεια της ΕΚ. 'Ίσως

ροίJσαν νά κερδίσουν τάς έκλογάς, έάν aντί τών λε

σέ τίποτα.

γομένων περισσευμάτων τούς aφήναμε έλλείμματα.

Νομίζω δτι θά ήτο δυνατόν, στίς έορτές, νά βρ&

Νομίζω έπίσης δτι θά πρέπει νά ξεπεράσετε τό

κάποια άφορμή καί νά πεταχτώ στό Παρίσι άθορύ

θέμα τής σκανδαλοθηρικής έμφανίσεως τών ύπερβά

βως. Καί ενα έρώτημα: δέν νομίζεις δτι θά επρεπε νά

σεων τών διαφόρων έργωv, μέ μίαν πλήρη καί έντο

θέσουμε, μόλις άνοίξη ή Βουλή, πολιτικό ζήτημα γιά

νον ανακοίνωση, ή όποία νά έξηγή εlς τόν κόσμον

νά τούς τά ποϋμε ενα χεράκι;

πώς έχει τό θέμα τών ύπερβάσεων, τό όποίο ν ήμπορεί

'Ελπίζω, άγαπητέ μου Πρόεδρε, μέ τήν εναρξη

νά ε{ναι δ, τι aλλο θέλεις, dλλά δχι σκάνδαλο.

τής νέας συνόδου νά γίνουμε κάπως μαχητικώτεροι
καί ν' άρχίσουμε τή συστηματική έπίθεση.
Πολλούς θερμούς χαιρετισμούς στήν

Σου dνέφερα ένδεικτικώς δυό-τρία θέματα ένώ
ύπάρχουν aπειρα, τά όποία εύρισκόμενος έπί τόπου

'Αμαλία

γνωρίζεις καλλίτερα aπό μένα.

καί σέ σένα στέλνω δλην μου τήν άγάπψ>.

Χαιρετισμούς στούς δικούς σου.

Μέ φιλικούς χαιρετισμούρ>.

8

Νοεμβρίου

1964
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Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΡΟΣ Κ . fiAΠ:O

«'Αγαπητέ Παναγή,
Μέ χαρά δέχομαι πάντοτε καί διαβάζω τά γράμ
ματά σου.

Νοεμβρίου

«'Αγαπητέ Κώστα,

'Εκτιμώ lδιαιτέρως τήν δραστηριότητα

'Επήρα τό τελευταίο σου γράμμα, δ πως έπήρα

πού αναπτύσσεις καί πού τήν κάμει περισσότερο αl

καί τά προηγούμενα πού μου έστειλες ταχυδρομι

σθητή καί χρήσιμη ή dδράνεια τών aλλων.

κώς*. Συνεπώς δέν έξηφανίσθησαν. Δέν ξέρω βέβαια

Νομίζω δτι όρθώς έπέλεξες ώς στόχο σου τήν

aν έφθασαν aπαραβίαστα.

lδεολογική τοποθέτηση του κόμματος. Διότι καί

Διότι έχω τήν έντύπωσιν δτι καί ή dλληλογραφία

στήν περίπτωση αvτή, δπως καί σέ τόσες aλλες, aφή

μου καί τά τηλεφωνήματά μου έλέγχονται aπό τή

σαμε τούς aντιπάλους μας νά πλαστογραφήσουν τήν

Δημοκρατία.

dλήθεια καί νά μaς τοποθετήσουν. Καί μερικώς τό

Παρισίοις "Ελληνες ύπάλληλοι εlς τάς σχέσεις των

πληρώσαμε καί αvτό.

μαζί μου.

'Όπως παρακολουθουνται καί οί έν

Στά έπιχειρήματα πού χρησιμοποιείς δέν έχω νά

Προχθές aπέλυσαν τόν κ. Χρυσοστάλη, aνταπο

προσθέσω παρά έλάχιστα πράγματα. Στόν lδεολογι

κριτή τής Έλληνικής Ραδιοφωνίας καί συγγενή του

κό τομέα μεταξύ ΒΡΕ καί ΕΚ δέν ύπάρχει παρά ή

Ζαχαράκη, διότι μέ βοηθουσε που καί που σέ καμμιά

έξής διαφορά: "Οτι ένώ ή πρώτη, μολονότι κόμμα

δουλειά του σπιτιου. "Οπως ξέρεις, μέ τήν dδεξιό

προοδευτικό, ύπήρξε σταθερά στήν dντικομμουνι

τητα πού έχω, φορτώθηκε δλες τίς φροντίδες ή

στική της γραμμή, ή ΕΚ κατά καιρούς κάμει νερά
πρός τ' aριστερά.

•Η προσπάθεια

πάντως πρέπει νά

'Αμαλία πού μου κάμει καί τήν δδηγό καί τή δακτυ
λογράφο.

στηριχθή καί νά έν-rαθή διότι τό κόμμα μέ τήν έτι

Πρό μηνών, ό 'Αθανασιάδης έκαμε τή σκέψη νά

κέττα τής aκρας δεξιaς, δέν θά εύρίσκη aνταπόκριση

στείλη aνταποκριτή στό Παρίσι πού νά μου χρησι

στήν ψυχολογία τής νέας γενεaς.

μεύη καί ώς γραμματεύς. 'Α τυχώς έματαιώθη διότι,

•Η

aπασχόλησή σου δμως μέ τό θέμα αvτό δέν

πρέπει νά γίνη aφορμή νά χαλαρωθή τό ένδιαφέρον

σου γιά τά οΙκονομικά, dφου ε{σαι ό μόνος στό κόμ
μα πού έχει έπίδοση καί πείρα σ, αvτά.

aτυχώς ούτε καί σaς βοήθησε, aπ, δ, τι βλέπω.

Δέν ξέρω τί σφάλματα κάμουν οί κυβερνήτες εlς
τούς καθ' εκαστον τομείς.

"Ηδη ή Κυβέρνηση έχει πεπραγμένα πού έπιτρέ
πουν συγκρίσεις συντριπτικές δι

δπως φαίνεται, οί δουλειές του δέν πaνε καλά. Καί

'Εκείνο δμως πού δέν

μπορεί νά τούς συγχωρήση κανείς, εlναι αvτή ή

αvτήν. Δέν έχεις

γκανγκστερική συμπεριφορά καί μάλιστα aπέναντι

παρά νά πάρης τίς έπικρίσεις πού διετύπωσαν σέ μιά

aνθρώπων, οί δποίοι μέ θυσίας προσεπάθησαν νά

συζήτηση τήν aνοιξη του

dνεβάσουν τό έπίπεδο τών πολιτικών μας ήθών. Θά

1963

'

έπί διαφόρων θεμά

των- μετανάστευση, dμερικανική βοήθεια, βοήθεια

πρέπει νά θεωρουνται εvτυχείς διότι δέν πρόκειται νά

ΝΑ ΤΟ, ϋψη προϋπολογισμου

έπανέλθω στήν πολιτική.

-

έν σχέσει μέ έθνι

κόν εlσόδημα, τουρισμό, έπενδύσεις κλπ.

-

καί νά

έξετάσης τί κάμουν ήδη έπί τών αvτών θεμάτων.
Άκολουθουν τήν lδικήν μας πολιτικήν μέ μι-

'Επίστευα δτι γνωρίζω τόν άνθρωπο. Πλάνη. Τόν
έμαθα τά τελευταία χρόνια. 'Από τόν καιρό πού πα

ραι,τήθηκα, έδιδάχθηκα τόσα πράγματα γιά φίλους
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καί έχθρούς πού δέν τά lμαθα είς δλη μου τή ζωή.

τευθώ καθ' αύτό επίκαιρα δικά μας θέματα, βεβαίως

Πάλι καλά πού τά lμαθα έγκαίρως.

θά τά συζητοuσα μαζί σου. "Άλλωστε καί γι' αύτά

Mov

γράφεις δτι πρόκειται τόv Φεβρουάριο νά

έκδώσης βιβλίο μέ θέμα τήν πολιτική. Δέν ξέρω

πού τώρα διατυπώνω καί πού ξέρω δτι τά έγκρίνεις,

av θά

θά είμουνα εύτυχής άν μποροuσα νά ε{χα μιάν συζή

πραγματευθfίς θεωρητικά τό θέμα . η θά άσχοληθής μέ

τηση μαζί σου. Πιστεύω δμως πώς, άν καί στήν άρχή

σύγχρονα πολιτικά προβλήματα του τόπου μας. 'Εάν

του μοιραίως πολύ τεχνικό, πολύ φορτωμένο μέ φι

εlναι τό δεύτερο, εlναι νομίζω άκαιρο. "Αλλως τε

λοσοφικούς δρους καί μέ άναφορές στήν ιστορία τής

άργότερα θά ήμποροvσα ίσως κάτι νά προσθέσω καί

φιλοσοφίας, μπορεί νά άποδειχθfϊ χρήσιμο σέ δσους

έγώ.

νέους θελήσουν νά διαποτισθοuν άπό μιά συστημα

Μου γράφεις έπίσης δ τι ό κόσμος έξακολουθεί νά
μέ σκέπτεται. Τό ξέρω καί αύτό άποτελεί τό ψυχικό

τικά οικοδομημένη κοσμοθεωρία, πού άποτελεί τόν
άντίποδα του μαρξισμοί)* .

μου δρiiμα. Ό χωρισμός. Πολλές φορές σου εlπα δτι

'Ελπίζω νά τό εύχαριστηθfϊς καί εσύ. 'Η παρατή

lχω δεσμούς μέ τό άνώvυμο πλήθος, άλλά δχι μέ τούς

ρησή σουγιά τόν τρόπο άντιμετωπίσεως των έναντί

έπωvύμους, ο{ όποίο ι έστάθησαν άδιάφοροι άπέναντί

ον μας επιθέσεων ε{ναι όρθή. "Ασε δμως σέ εμaς πού

μου δταν δέv ύπήρξαν έχθρικοί. Κι αύτό μέν δέv μέ

ξέρομε τίς λεπτομέρειες νά όρίσωμε τήν rορα τής άν

ένοχλεί ψυχικά, φοβούμαι δμως δτι θά τό πληρώσω

τεπιθέσεως. Δέν ε{ναι άλλωστε μακρυά. Σήμερα ε{πα

στήν {στορία. Γιατί δπως ξέρεις, τήν {στορία τήν

του Παναγιώτη νά μήν προκαλέσωμε πολιτικό θέμα

τροφοδοτούν ο{ έπώνυμοι.

γιά δυό λόγους: α. διότι ενω μπορεί νά ύπάρχουν

Νά πής πολλούς χαιρετισμούς στήν 'Ιωάννα, τήv

διαρροές στήν ψηφοφορία του Προέδρου, θά εχωμε

όποία σκέπτομαι πάντοτε μέ άγάπη. Καί στόν 'Αβέ

συσπείρωση στήν ψηφοφορία εμπιστοσύνης. Γιατί

ρωφ.

νά τούς προσφέρουμε τήν εύκαιρία νά εμφανισθοuν

Γράφε μου που καί που, χωρίς νά τό συσχετίζης

συσπειρωμένοι; β. Οί - βασικές επερωτήσεις πού θά
συζητήσωμε, θά χάσουν τήν άξία τους άν δλα ειπω

μέ τίς άπαντήσεις μου.
Μέ άγάπη.

θοuν στή γενική συζήτηση. Ό Παναγιώτης μί'iλλον

Υ.Γ. "Εχω τήν γνώμην δτι aν άντιμετωπίζατε μέ

συμφωνεί. Προσεχώς θά άσχοληθώ καί μέ τήν Νεο

περισσότερο θάρρος τίς συκοφαντίες τών άντιπάλων

λαία, ή όποία δλο άνασυντάσσεται καί δένε{ ναι ποτέ

μας, θά είχατε καλλίτερο άποτέλεσμα. Εlvαι προτι

συντεταγμένη. Κάνομε καί μιά προσπάθεια- χωρίς

μώτερο ν' άποκαλυφθοvν μικροσφάλματα, άπό τό vά

χρήματα -νά . όργανωθοuμε περιφερειακά . 'Επικοι

ύπάρχη ή έντύπωσις καί ή ύποψία γιά άπίθαvα πρά

νωνώ συχνά μέ κοσμάκη. Πρέπει ό δικός μας κόσμος

γματω>.

νά συνειδητοποιήση δτι δέν επίκειται άλλαγή. Μέ

αύτή τήν ψυχολογία τήν όποία μερικοί άνόητοι
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πληροφορίες μου γιά τούς Κεντρώους ε{ναι δτι τρώ

Κ. ΤΣΑτΣΟΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

γονται. 'Αλλά δπως κανείς δέν τολμοuσε νά κινηθη

«'Αγαπητέ μου Πρόεδρε,

επί των ήμερων μας, διότι τήν λαϊκή έμπιστοσύνη

Χθές ελαβα τό τελευταίο γράμμα σου γιά τό

τήν συνεκέντρωνες εσύ, ετσι καί τώρα ό Παπανδρέου

όποίον σέ εύχαριστώ. Τό βιβλίο πού τυπώνω δέν θί

ε{ναι εις θέσιν νά εξουδετερώση δλους τούς άντι

γει επίκαιρα έλληνικά θέματα. 'Η επικαιρότητά του

δρώντες. Δέν πρέπει νά λησμονοuμε πώς άν ύπάρχη

συνίσταται δτι επιχειρεί νά δώση ενα θετικό περιεχό

κλίμα εύνοϊκό γιά Παπανδρέου, αύτό όφείλεται κατά

μενο στήν εως τώρα άπλώς άρνητική άντικομμουνι

πρώτον καί κύριο λόγο στήν ΕΔΑ. Τόν άέρα ύπέρ

στική ιδεολογία. 'Ό,τι κάνουν οί κομμουνισταί γιά

Παπανδρέου καί εναντίον μας τόν δημιουργεί άρι

νά θεμελιώσουν τήν πολιτική τους, επιχειρώ νά τό

στοτεχνικ:ά ή ΕΔΑ. Καί καθώς ελεγε καί ό Εύφραιμί

κάνω γιά τόν κόσμο τόν δικό μας. Μέ ψυχρή άντι

δης, πρό του κινδύνου νά επιστρέψη ό Καραμανλής,

κειμενικότητα κάνω τήν κριτική τής δημοκρατίας

θά ξαναϋποστηρίξουν Παπανδρέου. Στή βάση, ΕΔΑ

-τοποθετώ τίς άτομικές ελευθερίες στά περιωρισμέ

καί ΕΚ ε{ναι συγκοινωνοuντα άγγεία. Αύτή ε{ναι ή

να πλαίσια δπου δικα!ολογοuνται- κάνω αύστηρή

δύναμη τοu Παπανδρέου. 'Όλα τά fiλλα ε{ναι άστεία.

κριτική τής εμπορίας τής κοινής γνώμης πού γίνεται

μέ τόν τύπο καί τό ραδιόφωνο

-

κάνω εξ άλλου

Θέμα "'Ημέρας". Προσπάθησα ειλικρινώς νά

τήν βοηθήσω . 'Αλλά τό ξεκίνημα ύπήρξε άτυχές.

αύστηρή κριτική τής ίδιοκτησίας καί τής ελευθερίας

Καί αύτό τό άτύχημα δέν μπόρεσε νά τό ξεπεράση.

της εργασίας. 'Όλα αύτά τά καθ' εκαστον καί άλλα

Διερωτώμαι μήπως καί ή όξύτης δέν άρέση η μήπως

παρόμοια τά συνάγω συστηματικά άπό τήν μόνη φι

διότι ε{ναι όξεία στήν πολεμική της, φοβί'iται ό κό

λοσοφική βάση πού μπορεί νά τά στηρίξη. Ε{ναι γι'

σμος νά τήν άγοράση. 'Έγιναν καί λάθη στίς λεπτο

αύτό ενα εργο αύστηρώς θεωρητικό, γραμμένο σχε

μέρειες της διαχειρίσεως. Παρά ταuτα κάτι κερδίζει

δόν σάν μιά γεωμετρία. "Αν επρόκειτο νά πραγμα-

σιγά-σιγά. '1λλά θά άνθέξη rοσπου νά φτάση νά
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ίσοσ-ιcελίση κέρδη -ιcαί εξ ο δα; 'Εν τφ μεταξύ, κατά

του παρόντος. Καί αύτοί θά πουν έ-ιcείνα πού πρέπει

τόν δικό της τρόπο, ή "Μεσημβρινή" τραυματίζει

νά, πουν -ιcαί αύτά, θά μείνουν, αύτά θά είναι ή ίστορία.

περισσότερο άπό -ιcάθε iiλλη έφημερίδα τήν Κυβέρ

Μήν σέ στενοχωρεί τό άπώτερο μέλλον. Οί δί.,

νηση. Καί άς μήν είναι δική μας. Είναι ή έφημερίδα

-ιcαιοι -ιcαί οί άξιοι, άπό τό παρόν πρέπει νά φοβουν

τών άπίστων -ιcαί αύτούς χρειαζόμαστε. Τούς πιστούς

ται. Εύχομαι νά σταματήσουν αύτοί οί τρελλοί στόν

τούς εχομε όπωσδήποτε. Θέλομε τό

15% πού χά,σαμε.

-ιcατήφορο έγκαίρως καίyά μήν -ιcληθής έσύ &πό άνώ

Τούς άμφιρρέποντες, τούς άτονους, τούς δήθεν άντι

νυμους -ιcαί έπώνυμους ν\1 συμμαζέψης τά &συμμάζευ

κειμενι-ιcούς. Σ-ιcέπτομαι συχνά, τό δρiiμα πού ζείς -ιcαί

τα ~ διότι θά είναι, λ{>γω της ψυχολογίας, τfjς ψυ

τήν πικρία πού δοκιμάζεις. Τήν πι-ιcρία τής έξορίας.

χολογι-ιcής διαστροφής τών μαζών, τών &γαπημένων

'Ο Πλούταρχος τήν έξορία ~τόν έξοστρακισμό μiiλ

σου άνώνυμων, άσυμμάζευτα. Εύχομαι νά μήν χρεια

λον--- τόν όνομάζει "παραμυθία φθόνου". 'Εξοστρά

σθής, γιά τό καλό του τόπου -ιcαί τό δι-ιcό σου. 'Αλλά

κιζαν τούς άνθρώπους των οί έλληνάδες οχι γιά νά

iiν -ιcληθής, τότε οί "άληθινοί έπώνυμοι" θά εχουν νά

τούς τιμωρήσουν, άλλά γιά νά ξεθυμάνη δ φθόνος

προσθέσουν -ιcαί άλλα -ιcεφάλαια στήν ίστορία σου

των. Τέτοιοι εϊμαστε -ιcαί οί άνώνυμοι -ιcαί οί έπώνυ

-ιcαί θά, είναι

μοι . Αύτοί οί έπώνυμοι!!Είσαι άληθινός πολιτικός

όπως τά iiλλα.

-

είμαι βέβαιος

ήγέτης γιατί τούς άγαπiiς. Περισσότερο διότι τούς

-

-ιcαί αύτά θετι-ιcά,,

Μέ τήν άγάπη μου».

άγαπiiς, παρά διότι σέ άγαπουνε.

'Έως έκεί σέ παρακολουθώ. Δέν σέ παρα-ιcολουθώ
στήν έπιεί-ιcεια μέ τήν όποία τούς -ιcρίνεις. Τό έπίπεδό

τους σέ μiiς είναι δραματικά χαμηλό. Είναι σχεδόν

-ιcάτω άπό τό έπίπεδο οπου μπορεί νά εύδοκψήση μιά
δημο-ιcρατία, παλαιου τύπου. Αύτό είναι τό δρiiμα
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«'Αγαπητέ μου Πρόεδρε,

στόν τόπο μας -ιcαί δ -ιcίνδυνος ενα ώραίο πρωί οί

'Η νέα κοινοβουλευτι-ιcή σύνοδος ήρχισεν ύπό

άγαπημένοι σου αύτοί "άνώνυμοι" νά μετατραπουν

-ιcαλούς σχετι-ιcώς οίωνούς, άλλά φοβουμαι μέ μι-ιcράν

σέ κατσαπλιάδες. ~σσο γιά τούς έπώνυμους, εχεις έν

πολιτικήν άπόδοσιν δι' ήμiiς.

μέρει δίκαιο. · 'Υπάρχουν έπώνυμοι -ιcαί έπώνυμοι.

Γενι-ιcώς αί διαθέσεις του -ιcόσμου φαίνονται πολύ

'Επώνυμοι πού θά έξα-ιcολουθουν νά είναι έπώνυμοι

εύνοϊ-ιcώτεραι. Χωρίς νά δύναταί τις μετά πεποιθήσε

-ιcαί μετά

100 χρόνια, -ιcαί αύτοί πράγματι έπηρεάζουν

ως νά όμιλήση περί "μεταστροφής", είναι -ιcαταφα

τήν ίστορία, καί έπώνυμοι προσωρινοί πού σέ -ιcαμ~

νής ή

μιά δε-ιcαριά χρόνια θά εχουν -ιcαταποντισθή στό πέ

ένεργου ένδιαφέροντος παρά τοίς φίλοις μας καί πλή

έπι-ιcράτησις -ιcλίματος

μαχητικότητος -ιcαί

λαγος τής άνωνυμίας. Αύτοί είναι οί πολλοί -ιcαί είναι

ρους άποκαρδιώσεως -ιcαί συγχύσεως παρά τοίς άντι

άνάξιοι λόγού. Μπορεί νά είναι έμπόδια -ιcάποτε στήν

πάλοις.

iiμεσο δράση σου άλλά μέσα στό βιβλίο τής ίστορίας

(Λίαν σημαίνον μέλος τής Κυβερνήσεως ελεγε

δέν είναι είς θέσιν νά βάλουν πενιά. Τούς έπώνυμους

πρό τινος είς φίλον μου: 'Ίό ποτήρι έξεχείλισε",

τfjς γενεiiς μαςπού θά είναι έπώνυμοι -ιcαί γιά πολλές

ύπονοών τήν πρόθεσιν &παγ-ιcιστρώσεώς του. " Αλ

γενεές τούςξέρω. Είναι έλάχιστοι. 'Από αύτούςδέν

λος, έ-ιc τών ήγετι-ιcών στελεχών του "Βήματος", ελε

πρέπει νά φοβiiσαι. Αύτοί δέν μπορεί παρά νά γίνουν

γε προχθές είς φίλον μου : 'Ό,τι -ιcαί άν ε-ιcαμεν δ Κα

μά,ρτυρες ύπερασπίσεώς σου στό δι-ιcαστήριο τfjς

ραμανλής, πρέπει νά δμολογήσωμεν ότι έπί τής έπο

'Ιστορίας. Μερι-ιcοί θά πουν γιά τά έπιτεύγματά, σου

χής του ή Έλλάς έ-ιcυβερνiiτο, ένώ σήμερον δέν -ιcυ

σέ είδι-ιcούς τομείς. Δυό-τρείς θά μιλήσουν γιά όλη

βερνiiται". Ό Μακάριος &φ' έτέρου είπεν εi.ς εμπι

σου τήν προσωπι-ιcότητα.

στόν του 'Έλληνα άξιωματικόν ότι αi.τία δλων τών

Μέ ξέρεις γιά ταπεινόφρονα, άν θέλεις μετριό

δυσχερειών είναι δ Παπανδρέου -ιcαί ότι προτίθεται

φρονα. Ξέρω τίς διαστάσεις μου σέ -ιcά,θε τομέα.

νά τόν συντρίψη μέ άπο-ιcαλύψεις. Καί ϊσως ή τελευ

'Επίτρεψέ μου νά, σου π& ότι ξέρω, είμαι βέβαιος

ταία συνέντευξις πρός Χατζηαργύρην νά άποτελfj

πώς άνήκω στούς έπώνυμους πού θά, μείνουν έπώνυ~

έπιβεβαίωσιν τούτου).

χρόνια. 'Από τούς σύγχρονους εί

Καί ταυτα μέν οϋτως εχουν, συνθέτοντα μίαν κα

ναι -ιcαί δ Παναγιώτης -ιcαί ϊσως ενας ή δυό άκόμη, άν

τάστασιν συγχύσεως -ιcαί φθορiiς. Φοβοuμαι όμως ότι

ύπάρχουν. 'Από αύτούς έπομένως τούς άληθινούς

ή &ξιοποίησίς της, -ιcοινοβουλευτικώς ή iiλλως, δέν

έπώνυμους δέν εχεις τίποτε νά φοβηθής. "Αλλοι

είναι άνάλογος τής έπελθούσης έπί τά βελτίω μετα

μοι -ιcαί μετά,

100

εχουν νά φοβηθουν. Μόνο άν μiiς παρασύρη όλους

βολής. ' Η συζήτησις έπί του θέματος Α. Παπανδρέ

μιά, άδόκητη -ιcομμουνιστι-ιcή θύελλα, θά &λλάξη ή

ου &φή-ιcε πολύ &πογοητευτικάς έντυπώσεις. Φοβοu

προοπτι-ιcή του μέλλοντος. 'Αλλοιώς, πίστεψέ με,

μαι δέ δτι ή &ναληφθείσα ύπό του Μαρ-ιcεζίνη πρω

εχεις στό πλευρό σου τούς &ληθινούς έπώνυμους τής

τοβουλία διά τήν συζήτησιν του Κυπρια-ιcου, θά μiiς

γενεiiς μας, αύτούς τών δποίων δ λόγος θά, έπιζήση

&ποστερήση του ήθι-ιcου -ιcέρδους έπιθέσεως έπί ένός
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των πλέον εύπαθών σημείων τής κυβερνητικής πολι

'Ο βασιλεύς έκάλεσε ύπουργόν καί ύφυπουργόν,

τικής. 'Επέμεινα άπό τής νέας συνόδου τής Βουλής

ώς καί τόν άρχηγόν ΓΕΕΘΑ, καί τούς έπέπληξεν

είς τήν άνάγκην νά θέσωμεν σαφώς ψήφον μομφής,

αύστηρώς, ζητών τήν ματαίωσιν πάσης νέας μεταθέ

άναλαμβάνοντες τήν πρωτοβουλίαν των συζητήσεων

σεως . "Απαντες τό ύπεσχέθησαν, άλλά δέν παρήλθαν

έν τ'ίj Βουλ'ίj καί καταδικάζοντες συνολικώς τήν κυ

πολλαί ήμέραι καί τό διαβρωτικόν αύτό σύστημα

βερνητικήν πολιτικήν επειτα άπό ένός ετους άσκη~

έπανήρχισε λειτουργοϋν.

σίν της. 'Η μέθοδος των έπερωτήσεων καί τών διά

Τό κρίσιμον σημείον αύτής τής έξελίξεως θά ελ

τοϋ τύπου άψιμαχιών δέν ε{ναι δυνατόν νά εχη ούτε

θη τόν Δεκέμβριον μέ τήν σύγκλησιν τοϋ Συμβουλί

τήν εννοιαν ούτε τήν άπήχησιν μιας συνολικής κα

ου. Κατά τάς πληροφορίας μου, πρόθεσις τοϋ Παπαν

ταδίκης,

δρέου ε{ναι νά προωθήση τόν Γεννηματaν είς τό

τήν

δποίαν τόσον πλουσία

συγκομιδή

σφαλμάτων καί κακοηθειών δικαιολογεί σήμερον

ΓΕΕΘΑ καί τόν Τσολάκαν είς τό ΓΕΣ. Δέν χρειάζε

ύπέρ ποτέ ή άλλοτε, καί τήν δποίαν έπιμόνως ζητεί

ται φυσικά νά σaς έξηγήσω τό τί θά έπακολουθήση.

άπό ήμaς δ άκολουθών τήν ΕΡΕ κόσμος. Άτυχώς ή

Πάντως κατά τάς πληροφορίας μου, έπάνω είς τό θέ

άντίστασις τήν δποίαν συνήντησα άπό μέρους άπάν

μα αύτό δέν άποκλείεται νά φθάσωμεν είς πολιτικήν

των σχεδόν των τέως ύπουργών των άποτελούντων

κρίσιν.

τόν σ1τενώτερον κύκλον τής ήγεσίας, εσχεν άν μή τι

Μέ τούς φιλικωτέρους μου χαιρετισμούς».

άλλο, ώς άποτέλεσμα τήν άναβολήν τής λήψεως
άποφάσεως, μέ άποτέλεσμα άμεσον μέν νά προλάβη

δ Μαρκεζίνης είς τήν άσκησιν κριτικής έπί τοϋ Κυ
πριακοϋ, εμμεσον δέ νά καταστήση ετι άδύνατον τήν
θέσιν' πολιτικοϋ ζητήματος πρό των έορτών, λόγω
τής άποφασισθείσης, ώς λέγεται, έπισπεύσεως τής
διακοπής των έργασιών τής Βουλής.
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ΑΜΕΡΙΚΗΣ IΑΚΩΒΟΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

«'Αγαπητέ μοι Κύριε Πρόεδρε,
'Επιστρέφων άπό συνέδριον τοϋ Παγκοσμίου
Συμβουλίου 'Εκκλησιών έν Νιγηρία, Σaς άπευθύνω

Θά έπιμείνω, έννοείται, άκόμη, άλλά φοβοϋμαι

έκ Ντακάρ έγκάρδιον χαιρετισμόν καί εύχομαι νά

δτι δ διά τών συζητήσεων ένταφιασJiός θά κατισχύ

σaς χαρίζη δ Θεός συνεχείς εύγενείς δραματισμούς

ση τής έπιμονής μου.

διά τήν ·Ελλάδα μας ...

'Εν τ φ μεταξύ ή κατάστασις άπό μέν κυπριακής

'Αγαπών τήν 'Ελλάδα μέ τήν είλικρίνειαν καί

πλευράς εχει γίνει όντως άπελπιστική, άπό δέ τής

τόν πρωτογονισμόν, θά ελεγον, των μή γεννηθέντων

στρατιωτικής έξοργιστικώς άχαλιναγώγητος καί ε

είς τήν 'Ελλάδα ·Ελλήνων, άγωνιώ παρακολουθών

πικίνδυνος.

τήν άσωτείαν καί τήν άνέντιμον σπατάλην έκείνων,

Τό δτι ή Κύπρος κατά πλήρως διασταυρουμένας

τά όποία Σείς μέ αίματηράς οίκονομίας άποταμιεύ

πληροφορίας εγινεν έξ δλοκλήρου φιλορωσική καί

σατε έν τ'ίj προσπαθεία Σας νά άποκτήση ή πτωχή

κατά μέγα ποσοστόν άνθενωτική ε{ναι άκόμη τό όλι

μας χώρα μίαν ίσχυράν οίκονομικήν σπονδυλικήν

γώτερον κακόν

-

έφ' δσον βεβαίως κάποτε ή 'Ελ

στήλην, καθώς καί μέ τόν άδέξιον καί έπιζήμιον χει

λάς θά άπεφάσιζε νά άπαγκιστρωθή στρατιωτικώς

ρισμόν των έξωτερικών σχέσεων καί ύποθέσεων τοϋ

καί διπλωματικώς άπό τήν έπικίνδυνον αύτήν περιπέ

εθνους, πού άπειλεί νά μaς άπομονώση άπό τούς πο

τειαν.

λιτικούς φίλους καί νά μaς ρίψη βοράν τών πολιτι

'Αλλά δ πράγματι σοβαρός κίνδυνος συνίσταται

κών μας έχθρών.

είς τό δτι δ Μακάριος, παροτρυνόμενος άπό τούς

'Αγωνιώ μέ τήν άγωνίαν καί τόν ψυχικόν σφαδα

νέους του φίλους καί έξωθούμενος άπό αύτήν ταύτη ν

σμόν τής 'Ομογενείας έν Τουρκία καί τοϋ Οίκουμε

τήν άδυνάμίαν άλλης λύσεως είς νέας πράξεις έπιβο

νικοϋ μας Πατριαρχείου, καί θά προσέθεταν καί τής

λής ένός τετελεσμένου γεγονότος, θά μaς παρασύρη

δμογενείας τής Κύπρου, ή όποία φαίνεται νά μή

είς τόν κρημνόν πρίν ή προλάβη ή άπαγκίστρωσις.

κερδίζη τίποτα άλλο άπό πατριδοκαπηλικά συνθή

' Από τής στρατιωτικής πλευράς, αί άθρόαι μετα

ματα καί "ίδεολογικά" συμφέροντα. · Η συνεχής αί

κινήσεις άξιωματικών των τελευταίων μηνών έπί τή

μορραγία τίποτε άλλο δέν προμηνύει παρά ενα μοι

βάσει σημειωμάτων τοϋ ύφυπουργοϋ καί κομματι

ραίον στράγγισμα καί των τελευταίων άπομειναρίων

κών καθαρώς κριτηρίων δημιουργοϋν άνησυχία διά

τής ίστορικής μας τοποθετήσεως είς τό Βυζάντιον

τάς 'Αθήνας δπου καί κυρίως μετεφέρθησαν πάσης

καί τήν 'Εγγύς 'Ανατολήν. Φοβοϋμαι δτι ή άσφυξία

φύσεως "εμπιστοι"

άπό τοϋ τύπου των κεντρώων

μέσα είς τόν δημαγωγικόν κλοιόν ε{ναι τό άναπό

καιροσκόπων μέχρι καί αύτών των τέως άξιωματικών

φευκτον καί τραγικόν τέλος των έθνικών μας δραμα

τοϋ ΕΛΑΣ! Αί καίρια ι θέσεις τοϋ ύπουργείου 'Εθνι

τισμών.

-

κής 'Αμύνης καί τών τριών μονάδων κρούσεως τής

Τά άνωτέρω δέν Σaς τά γράφω ούτε διά νά Σaς

πρωτευούσης εχουν περιέλθει είς χείρας άξιωματι

κολακεύσω διά τάς όντως μεγάλας καί τιμίας έθνικάς

κών τών άνωτέρω δύο τύπων.

Σας ύπηρεσίας ούτε και διά νά Σaς κάμω νά μελαγ-
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χολήσητε. Εις τό Παρίσι εύρίσκεσθε διά νά άναπνεύ

κάνωμε έναν καλό συνδυασμό.

σητε, νά έπανεύρητε τήν ψυχικήν σας γαλήνην καί

νά πiiμε μαζί ή νά συναντηθούμε έκεί. Πάντως θά

διά νά άποκτήσητε δ,τι ίσως έχάσατε: πίστιν είς τόν

διευκολυνθώ στήν άπόφασίν μου εάν ξέρω ότι τίθε

έλληνικόν λαόν. Δέν άναφέρομαι είς πολιτικήν πί

σαι στήν διάθεσίν μου.

VH

νά έρθης έδώ καί

στιν, άλλ' είς τήν πίστιν δτι χρειάζεται ό λαός μας

"Οπως βλέπω αί έξελίξεις στήν 'Ελλάδα ύπερα

καί πολψκούς μάρτυρας. Καί διατί όχι; τίποτε δέν

κοντίζουν τίς προβλέψεις σας. Δέν γνωρίζω βέβαια

άποκτtiται άπό τά λεγόμενα "τίμια άγαθά", δπως ή

ποιά θά εlναι ή συνέχεια, δεδομένου μάλιστα ότι

έλευθερία, ή εύνομία, ή τάξις, ή πρόοδος, ή είρήνη,

προκειμένου περί 'Ελλάδος, δέν εlναι εvκολο νά κά

ή ήθική ίσχύς, έάν κάποιος άληθινά μεγάλος δέν θυ

μης προγνωστικά.

σιασθή δι' αύτά. Δέν Σtiς κάμω μάθημα ούτε κήρυ
γμα. Είσθε άρκετά συγκροτημένος πολιτικός άνήρ,
ώστε νά τό γνωρίζητε καί νά τό πιστεύητε αύτό.

'Ημπορεί νά εlναι ή άρχή του τέλους,

άλλά

ήμπορεί νά εlναι καί ή άρχή νέας φάσεως χειροτέρας
_c_

άν μπορή νά ύπάρξη -τής σημερινής. Αvτό θά

'Εάν έπομένως τολμώ νά Σtiς ύπενθυμίσω, τό κά

έξαρτηθή άπό τή στάση καί τίς άντιδράσεις τών άλ

μω άπό φιλικόν χρέος μετά τήν άνάγνωσιν τής έπι

λων παραγόντων τής δημοσίας μας ζωής. 'Ο μέν βα

στολής Σας πρός τόν κ. Κ. Παπακωνσταντίνου. Δέν

σιλεύς όφείλει, χωρίς ν' άναπτύσση έπικινδύνους

άρμόζει, έπιτρέψατέ μοι νά Σtiς τό είπω αύτό, τό πα

πρωτοβουλίας, ν , άποφύγη δπωσδήποτε άκαιρον διά

ράπονον είς Σtiς. 'Εάν ε{σθε κοινός άνθρωπος, κα

λυσιν τής Βουλής, έσείς δέ όφείλετε νά έντείνητε τήν

νείς δέν θά Σtiς έπρόσεχεν. Ή άναγνώρισις πρός

προσπάθειά σας για τήν έγκαιpο διαφώτισιν τής κοι

τούς όντως μεγάλους άνδρας είς τήν χώραν μας γίνε

νής γνώμης έπί τών σφαλμάτων καί τών άσχημιών

ται μέ τήν παραγνώρισιν καί τήν άχαριστίαν. Μόνον

τής Κυβερνήσεως. Καί εlναι, άτυχώς γιά τόν τόπο,

τότε ε{σθε Μεγάλος, δταν έξοστρακισθήτε. 'Αλλ'

τόσα πολλά, ωστε νά μήν εlναι δύσκολο τό έργο σας.

αύτό πρέπει νά οίκοδομή τήν πίστιν, όχι νά τήν κλο

Διότι δέν πρέπει νά-ίJπολογίζητε στήν άποκατά

νίζη. Αύτό θά ήθελον πολύ νά συμβή καί είς Σtiς .

στασιν τής λαϊκής συναινέσεως, οvτε είς πρωτοβου

Διότι περιμένω πολλά διά τήν 'Ελλάδα άπό Σtiς.

λίαν τοv Στέμματος έάν δέν άποκαλυφθή ή Κυβέρ

'Εάν τήν έρωτήσετε, θά Σtiς είπη τό ίδιον.
Ξεκουρασθήτε όλίγον τώρα, διότι θά χρειασθή
καί πάλιν νά κουρασθήτε καί ίσως νά μαρτυρήσητε
διά τήν 'Ελλάδα, έάν τήν θέλετε έλευθέραν καί εύτυ
χεστέραν. Ειμαι βέβαιος δτι τήν θέλετε τέτοιαν.

Καί δι' αύτό, Σtiς εύχομαι μέ δλην τήν δύναμιν

νησις κατά τρόπον ιίJστε νά προκληθούν ύγιείς άντι

δράσεις καί πραγματικαί άνησυχίαι τής κοινής γνώ
μης.

Χωρίς νά συνιστώ έξαλλοσύνην, έχω τήν γνώμη ν
ότι θά πρέπει:

1.

Νά έντείνητε καί νά έπισπεύσητε τήν άποκά

τής ψυχής μου άνάπαυσιν τόσον πλήρη, ώστε νά

λυψιν τής Κυβερνήσεως διά νά μήν τήν προλάβουν

άνανεωθοuν ώς άετοu αί δυνάμεις Σας. ΕΙναι άνάγκη,

τά γεγονότα.

διά νά μεταχειρισθώ τόν γνωστόν παλαμικόν στί

2.

Νά καταστήσητε σαφές είς τό Στέμμα ότι θά

χον, "νά ξεφυτρώσουν τά έρωτικά Σας φτερά, τά δυ

σiiς εϋρη άντιμετώπους οίαδήποτε σκέψις περί διαλύ

νατά, τά πλατειά, τά μεγάλα". Τό εύχομαι γιά τό καλό

σεως τής Βουλής πρίν έξαντληθοvν όλαι αί δυνατό

τής ' Ελλάδος, διότι πιστεύω πώς αύτό είναι καί τό

τητες έξ αύτής. Καί αί δυνατότητες εlναι πολλαί. 'Ο

δικό Σας τό καλό. 'Ένας συμπατριώτης σας, Θρtiξ, ό

βασιλεύς δύναται νά στείλη είς τήν Βουλή ν δέκα Κυ

Γεώργιος δ Βυζυηνός λέγει είς ενα ποίημά του:

βερνήσεις διαδοχικώς. VΕχει δέ πρός τούτο καί συν

"'Ελλάδα, γιά τα' σένα νοιώθω στά στήθεια χα

ταγματικά καί ούσιαστικά έπιχειρήματα. 'Όπως έν

λασμό"· δ Θεός θά Σtiς καλέση νά άναχαιτίσητε τόν

θυμείσαι άλλως τε, ήρνήθη είς ήμiiς τήν διάλυσιν,

χαλασμό τοϋ γοήτρου της, πού οί δημαγωγοί της

μολονότι ε[χαμε πλειοψηφ ίαν καί είχεν παρέλθει

έπιχειροϋν. Νά είσθε βέβαιος γι' αύτό.

άπό τών έκλογών διπλάσιος χρόνος.

Μέ βαθύτατη έκτίμηση καί άγάπην».

3. Νά διαλύσητε τήν έντύπωσιν ότι εlναι δυνατόν,
ύπό οίονδήποτε πρόσχημα, νά στηρίξ ητε Κυβέρνη

8
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Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΡΟΣ Κ. ΤΣΑτΣΟ

«'Αγαπητέ Κώστα,

σιν ύπό Παπανδρέου, διότι αύτό τοv δίδει εύχέρειαν
έλιγμών.
Αί σκέψεις αύταί προορίζονται γιά σένα προσω

πικώς καί όχι γιά τό Κόμμα. VΟπως γνωρίζεις οvτε

Δέχομαι πάντοτε μέ χαρά τίς είδήσεις σου. Θά

έπιθυμώ οϋτε καί δικαιούμαι [σως νά άπευθύνω συμ

εlναι όμως μεγαλυτέρα ή χαρά μου έάν αύτά πού μοv

βουλάς έφ' όσον άπεχώρησα τής πολι τικής καί εύ

έγραφες, μοv τά έλεγες κάποτε διά ζώσης.

ρίσκομαι μακρυά τής 'Ελλάδος. Φοβο vμαι όμως ότι,

'Ο Μίστος* μέ τόν δποίον έχω τακτική έπικοινω

άν κατά τό στάδιον αύτό δέν γίνουν καλοί χειρισμοί,

νία μέ καλεί έπιμόνως νά τόν έπισκεφθώ. 'Ελπίζω νά

ήμπορεί νά δδηγηθή ή χώρα είς καταστάσεις άνεπα

τό άποφασίσω προσεχώς δπότε θά μπορούσαμε νά

νορθώτους. Καί όταν λέγω άνεπανορθώτους, έννοώ
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έθνικως καί όχι κομματικως.

δι έξελίξεις,

Δέν γνωρίζω ποίας άντιδράσεις προεκάλεσε ή

τάς όποίας προέβλεψα καί ματαίως

προσεπάθησα ν' άποτρέψω, όμιλήσας μέ εlλικρίνει

πρός Παπακωνσταντίνου έπιστολή μου, μολονότι

αν πρός πι'iσαν κατεύθυνσι ν. Θά προτιμούσα όμως,

άδιαφορω έφ

χωρίς νά εlμαι άπηλλαγμένος άνθρωπίνων άδυναμι

'

όσον έλέχθησαν δι

'

αύτής όρισμέναι

άλήθειαι, αi όποίαι κάποτε επρεπε νά λεχθούν.

ων, νά πάη καλά ό τόπος, άπό τού νά lχω τήν iκανο

Μέ ήνόχλησε όμως ή διαπίστωσίς σου ότι ένε

ποίησιν τής δικαιώσεως. Γνωρίζω άλλως τε ότι θά

θάρρυνε τήν έντύπωσιν ότι θά έπανέλθω στήν πολιτι

άντιμετωπίσω όδυνηρόν δίλημμα έάν συνδεθή ή σω

κή. Διότι αύτό δέν εlναι μέσα είς τάς προθέσεις μου.

τηρία τού τόπου μέ τήν έπάνοδό μου στήν πολιτική.

Καί δέν εlναι καί διότι μέ άπωθεί ήδη αύτό πού λέγε

"Ας έλπίσωμε πάντως ότι τά πράγματα του τόπου μας

ται πολιτική, άλλά καί διότι δέν /3λέπω τί lχω νά

θά έξελιχθοvν καλλίτερα άπ' ό,τι πιστεύεται.

κάμω έπανερχόμενος. 'Όπως ξέρεις άντιπαθω τό θέ

Χαιρετισμούς στήν κυρία σου καί τούς φίλους.

ατρο. Στήν 'Ιαπωνία lχουν μία παροιμία πού λέγει:

Μέ άγάπη».

"Τό νά άνεβής στό Φούτζι (iερόν όρος) μία φορά

άποτελεί σοφία ν, τό ν' άνεβής όμως δεύτερη φορά
άποτελεί μωρίαν".
Εύχομαι ό καινούργιος χρόνος νά είναι καί γιά
σένα καί γιά τήν φίλη μου τήν 'Ιωάννα, καλλίτερος

άπό όλους τούς προηγηθέντες.

6

'Απριλίου

1965

Π . ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ΠΡΟΣ Κ . ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

«'Αγαπητέ Πρόεδρε,

Θά άρχίσω μέ μιά, σχετιζομένη πρός τήν γενικήν

Μέ άγάπψ>.

έκτίμηση τής πολιτικής καταστάσεως, έξομολόγη
ση. Σάν πολιτικός, θέλω- καί πιστεύω δτι μπορώ
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Φεβρουαρίου

-νά έπηρεάσω τά πολιτικά πράγματα. Νά τά έπηρεά

1965

σω άγωνιζόμενος μέσα στίς τάξεις του Κόμματος,

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑ

βοηθώντας τόν Παναγιώτη νά κινητοποιήση τούς

«'Αγαπητέ Παναγή,

βουλευτάς, τά στελέχη, τίς μάζες. ' Εν τούτοις, τόν

'Όπως βλέπεις δέν μπορέσαμε ν' άποφύγουμε

τελευταίο καιρό, δλο καί άναπτύσσεται περισσότερο

τήν τύχη πού έπιφυλάσσουν οι' 'Έλληνες στούς άν

μέσα μου μιά περίεργη (τούλάχιστον γιά τήν δική

θρώπους πού τούς ύπηρετοvν. Πάντως πρέπει νά σέ

μου ίδιοσυγκρασία) διάσταση άνάμεσα στό τί, ώς

παρηγορή ή σκέψις ότι ή iστορία των πολιτικων

πολιτικός, πιστεύω καί στό τί, ώς άντικειμενικός πα

έμπλουτίζεται άπό τάς δοκιμασίας πού ύφίστανται.

ρατηρητής διαπιστώνω. 'Ως πολιτικός, εχω καθήκον

'Η περιπέτεια θά περάση, άλλά θ ' άφήση τό στί

νά πιστεύω στή δυνατότητα του έπη ρεασμου τής κα

γμα όχι τής πολιτικής άλλά τής έθνικής μας παρακ

ταστάσεως . 'Ως άντικειμενικός παρατηρητής, (μόλις

μής. Καί θ' άποτελέση, νομίζω, τό όρόσημον μιι'iς

δηλαδή πάψω νά παρασύρωμαι άπό τή θέληση νά

νέας θλιβερι'iς περιόδου γιά τό "Εθνος.

παρασύρω τούς άλλους) ε{μαι περίπου βέβαιος δτι

'Υπήρξε σφάλμα άπό μέρους μας τό ότι δέν ξετι

αύτή ή δυνατότης δέν ύπάρχει: άνεπαίσθητα, άλλά

νάξαμε τήν εκθεσιν εύθύς ώς έδόθη στή δημοσιότητα.

σάν προωθουμένη άπό μιάν άμείλικτη ίστορική εν

Προσέξτε νά μή γίνουν καί νέα σφάλματα.

δελέχεια, τρέπεται ή δλη πορεία του 'Έθνους πρός
τά άριστερά. Καί φοβουμαι, ώς παρατηρητής, δτι

Χαιρετισμούς στή Μπούμπα.
Φιλικώτατα».

έκείνο πού ώς πολιτικός έπιδιώκω, είναι περίπου
άκατόρθωτο. 'Όσο καί άν προσπαθώ νά διαφυλάξω

7

Μαρτίου

1965

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΡΟΣ Π . ΚΑΖΑΚΟΠΟΥΛΟ

τόν πολιτικόν έαυτόν μου άπό τίς θεωρητικές αύτές
άμφιβολίες, δέν τό κατορθώνω, δσο θά επρεπε. Μέ

παρηγορεί

-

καί διόλου δέν μέ ένοχλεί

-

ή σκέψη

«'Αγαπητέ Πέτρο,

δτι ϊσως αύτή μου ή περί τών άμέσων μελλοντικών

'Εχάρηκα πού πήρα είδήσεις σου. Κι έχάρηκα

έξελίξεων άπαισιοδοξία νά ε{ναι (έν μέρει τούλάχι

περισσότερο πληροφορηθείς τήν iκανοποιητική έξέ

στον) τό άποτέλεσμα τής ταλαιπωρίας, είς τήν όποίαν

λιξη τής ύγείας σου. Δέν φαντάζεσαι πόσο μέ άνα

μaς ύπέβαλαν, άδίστακτοι καί άνέντιμοι, οί άντίπα

κουφίζει στήν κατάσταση πού βρίσκομαι, ή έπικοι

λοί μας. Μακάρι νά άποδειχθή δτι οί δυσάρεστες

νωνία μέ παλαιούς καλούς φίλους.

προβλέψεις όφείλονται στήν ψυχολογική καί έπομέ

Ούτε φαντάζεσαι πόση σκληρότης μοv χρειά

νως παροδική αύτή αίτία.

σθηκε γιά νά ύποβάλω τόν έαυτό μου στήν ήθελημέ

' Αλλ' άς προσπαθήσω νά σου δώσω μιάν άντι

νη αύτή άπομόνωση. Καί όμως ήταν άναπόφευκτο

κειμενική είκόνα, κατά τό δυνατόν, τών έδώ συμβαι

γιατί θά ήταν πολύ χειρότερα, έάν εδιδα διαφορετική

νόντων.

λύσιν στό δίλημμα πού άντιμετώπισα.

Παρακολουθω κι έγώ μέ άνησυχίαν τάς έν Έλλά-

α. ·Ο δεσμός τής Κυβερνήσεως μέ τήν άκρα άρι

στερά καθίσταται συνεχώς στενώτερος. Οί σχέσεις
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τους παρουσιάζουν, βέβαια, μικροδιακυμάνσεις. Ή

τιμές συγκρατουνται σχετικά. Φρονώ όμως ότι ήδη ή

ούσίςι συνίσταται είς τουτο: είς τό ότι ή μέν 'Αρι

Τράπεζα τfjς 'Ελλάδος, προϋπολογίζουσα ελλειμμα

στερά εχει συμφέρον νά διατηρήση τόν Παπανδρέου

γιά φέτος τούλάχιστον

είς τήν έξουσίαν, ό δέ Παπανδρέου γνωρίζει ότι κυ

θfj τήν λήψιν σειράς μέτρων κυρίως περιοριστικών

βερνά έλέφ 'Αριστεράς.

τών πιστώσεων. 'Υπολογίζω ότι άπό τόν Αϋγουστον

70

~κατομμυρίων, θά είσηγη

β. Μέσα σ' αύτά τά πλαίσια, ό κομμουνισμός

καί πέρα ό ψυχολογικός άντίκτυπος έκ τfjς θεαματι

σημειώνει κάθε μέρα, πρώτον, καινούργιες όργανω

κfjς μειώσεως τών άποθεμάτων θά έπιταχύνη τίς έξε

τικές έπιτυχίες καί δεύτερον, έπιτυγχάνει νά νομιμο

λίξεις. 'Εν τφ μεταξύ

ποιfjται πολιτικά ή παρουσία του, άκόμη καί στή

-

συνείδηση τών δικών μας όπαδών.

μουνισμός τούς ένθαρρύνει πρός αύτή τήν κατεύθυν

γ. 'ο διοικητικός μηχανισμός εχει διαβρωθfj καί,

-

καί αύτή είναι ή τραγωδία

οί λαϊκές μάζες προβάλλουν αίτήματα. 'Ο κομ

ση καί ή Κυβέρνησις δέν εχει τό θάρρος νά πfj όχι.

άπό τά σώματα άσφαλείας, ίδιαίτερα ή Χωροφυλακή

'Έτσι άκόμα καί οί δικοί μας όπαδοί, ίδίq στήν ϋπαι~

εχει περιέλθει σέ κατάσταση άδρανείας. Οί μέν άνώ

θρο, εχουν γίνει άγνώριστοι. Ζητουν ό,τι είναι δυνα

τεροι προσπαθουν νά βολευθουν καί δικαιολογουν

τόν νά φαντασθfjς ύπό μορφήν άμέσου παροχfjς.

ται ήθικά μέ τό έπιχείρημα ότι έπιτέλους κάτι προ

(Καί εlναι χαρακτηριστικόν δτι δέν ζητεί πιά κανείς

σφέρουν παραμένοντας στή θέση τους. Τά κατώτερα

νά έκτελεσθfj όποιοδήποτε εργο). 'Η γνώμη μου εί

όργανα καί ή μάζα τών χωροφυλάκων εlναι βέβαια

ναι ότι τό έφετεινό ελλειμμα θά είναι μεγαλύτερο

μαζύ μας, άλλά φοβουνται νά έκτελέσουν τό καθfjκον

άπό ό,τι τό ύπολογίζει ή Τράπεζα τfjς 'Ελλάδος, πι

τους καί άδρανουν. Θά μέ άνησυχουσε έξαιρετικά τό

στεύω δέ ότι έντός του

κυβερνητικό σχέδιο τfjς προσλήψεως δύο εως τριών

άνοικτή πλέον συναλλαγματική κρίση. Τό χειρότε

1966

θά άντιμετωπίσουμε

χιλιάδων νέων άνδρών στή Χωροφυλακή καί στήν

ρο είναι ότι θά χρεωκοπήσουμε σέ μιά στιγμή πού οί

'Αστυνομία Πόλεων, διότι άνάμεσά τους θά είσέδυε

μάζες, εξαλλες, δέν θά είναι εϋκολο νά άνεχθουν τά

πλfjθος κομμουνιστών. 'Έχω τήν έλπίδα ότι τό ιω

άναγκαία θεραπευτικά, περιοριστικά δηλαδή τfjς κα

βερνητικό αύτό σχέδιο δέν θά πραγματοποιηθfj διά

ταναλώσεως, μέτρα. Νομίζω άκόμη δτι ό κομμουνι

λόγους δημοσιονομικούς.

σμός

δ. 'Η κατάσταση στό Στρατό εΙ ναι άπείρως καλ
λίτερη.

v

Αν, όμως, παραμείνη ή σημερινή Κυβέρνη

σκόπιμα ένθαρρύνει τήν

Κυβέρνηση

στήν

άσκηση τfjς παράφρονας πολιτικfjς της καί άποβλέ
πει στήν δημιουργία κοινωνικών πλέον ταραχών

σις έπί μακρόν, φοβουμαι ότι θά σημειωθουν καί έκεί

όταν θά ξεσπάση τό κακό. ('Ίσως ό Παπανδρέου, liν

διεισδύσεις άκρως έπικίνδυνες. 'Ανησυχώ ίδιαίτερα

του τό έπιτρέψουν οί προσεχείς έξελίξεις του Κυπρι

γιά τούς μονίμους ύπαξιωματικούς. Βέβαιον είναι ότι

ακου, νά θελήστι τήν έπίσπευση τών έκλογών πρίν

ή ΚΥΠ εχει περιέλθει ύπό τόν ελεγχον άριστερι

γίνουν αίσθητές άπό τίς μεγάλες μάζες οί συνέπειες

ζόντων στοιχείων. Βέβαιον είναι έπίσης ότι ή Φρου

τfjς οίκονομικfjς του πολιτικfjς). Σημειώνω ότι εlναι

ρά 'Αθηνών δέν εύρίσκεται είς τά καλλίτερα δυνατά

πολύ δύσκολο σέ μιά άντιπολίτευση νά κατηγορfj

χέρια. (Μου είΠαν ότι τόν τελευταίο καιρό εχει έπι

τήν Κυβέρνηση γιά τήν καταναλωτική της πολιτική,

σημανθfj άρμοδίως αύτή ή άδυναμία τών πέριξ τfjς

όταν όλόκληρος ό λαός εχει αύτή τή στιγμή κατανα

πρωτευούσης τμημάτων καί ότι θά γίνουν έθνικώς

λωτική ψυχολογία, άνίκανος νά συλλάβη τό μακρο

ώφέλιμες άνατοποθετήσεις). 'Αρχίζουν νά λειτουρ

πρόθεσμον συμφέρον του.

γουν τρείς τούλάχιστον ψευτοοργανώσεις στό Στρα

στήν χρεωκοπία καί στήν άνοικτή συναλλαγματική

Βέβαια, aμα φθάσωμε

τό. Γενικώτερα όμως μέ άνησυχεί τό δημιουργηθέν

κρίση, θά συνέλθη μέχρις όρίου ό κόσμος. Αύτή εΙ

ψυχολογικό κλίμα. Στή Μέση 'Ανατολή δέν ήσαν

ναι ή έλπίς. Καί τό κατάντημα εlναι δτι έφθάσαμε,

κομμουνισταί οϋτε ό Κατσώτας οuτε ό Μπουρδάρας.

μέσα σέ τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, νά μήν

Βρέθηκαν όμως δεμένοι ενα ώραίο πρωί γιατί είχαν

εχωμε άλλην έλπίδα.

τήν άφέλεια νά πιστεύουν ότι ό κομμουνισμός δέν

στ. Στά άστικά ίδίως κέντρα παρατηρείται κάποια

είναι έπικίνδυνος καί γιατί έπέτρεψαν στίς μονάδες

μεταστροφή. Εlναι στίς πόλεις όρατότερο τό γελοίο.

τους νά άναπτυχθfj τό κατάλληλο κλίμα. Δέν άπα

Στά χωριά δμως , καί όπου ύπάρχει μεταστροφή , τήν

κλείω νά σημειωθουν, έάν παραμείνη έπί πολύ χρό

θεωρώ έντελώς άνεπαρκfj καί περιωρισμένη. Τόν τε

νον ή Κυβέρνησις είς τήν έξουσίαν, φαινόμενα με

λευταίο καιρό άνεπτύχθη περισσότερος φανατισμός

σοανατολικου τύπου στό Στρατό.

μεταξύ τών φίλων μας, δέν ύπάρχουν δμως άκόμη,

ε. Ή οίκονομική κατάσταση είναι θλιβερή. Οί

τουλάχιστον στήν έπαρχία, άθρόες προσχωρήσεις.

έπιπτώσεις όμως τfjς πολιτικfjς τfjς Κυβερνήσεως

Τό φαινόμενον εlν,αι εύεξήγητον. Συμπέρασμα: άν

δέν εχουν άκόμη γίνει αίσθητές άπό τόν πολύ κόσμο.

δέν πληρώση ό ϊδιος ό χωρικός αύτό πού τώρα πλη

'Η καταναλωτική πολιτική ξέσπασε είς πρώτην φά

ρώνει τό συναλλαγματικόν άπόθεμα, δέν πρόκειται

σιν έπί του ίσοζυγίου τών έξωτερικών πληρωμών.

νά βάλη εϋκολα μυαλό. Μέ άνησυχεί μόνον ή σκέψις

'Όσο τό ελλειμμα καλύπτεται άπό τά άποθέματα , οί

δτι όταν θά ελθη σέ ενα χρόνο τό πολύ, ή rορα γιά νά
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τό πληρώση θά εχει έν τφ μεταξύ μέγα ποσοστό τής

μη οί κ.κ. Κανελλόπουλος καί Πρωτοπαπαδάκης, δι'

ύπαίθρου διαβρωθή άπό τούς Λαμπράκηδες.

οϋς ώρίσθησαν ήδη αί συνεδριάσεις τής 29ης καί

Αύτά ε{ναι τά πράγματα. 'Υπάρχουν βέβαια καί

30ης 'Απριλίου τής 'Ολομελείας τής 'Επιτροπής.

θετικά στοιχεία. Πρώτον · πιστεύω δτι liρχισαν έπί

'Αλλά ε{ναι άδύνατον νά δλοκληρωθή ή έξέτασις

τέλους νά έννοοϋν τά 'Ανάκτορα καί οί 'Αμερικα

έκατέρου τούτων είς όλιγωτέρας τών δύο τουλάχι

νοί. Δεύτερον παραμένει άρραγής η ένότης τοϋ δικοϋ

στον συνεδριάσεων.

μας κόμματος. Τρίτον- καί liν εχωμε στασιαστικοϋ

'Η πλειοψηφίa εχει καλέσει τόν Κιτσίκην, τόν

χαρακτήρος κομμουνιστικές έκδηλώσεις- ύπάρχει,

είδικόν σύμβουλον τοϋ ύπουργείου Βιομηχανίας Εύ

πρός τό παρόν τουλάχιστον, δ Στρατός. Τέταρτον τά

λάμπιον καί liλλους. 'Ομοίως εχει άποφασισθή η έξέ

έφετεινά έσόδεια τοϋ καπνοϋ καί τοϋ σίτου θά δημι

τασις τοϋ liλλοτε προέδρου τοϋ Χρηματιστηρίου Κό

ουργήσουν προβλήματα στήν Κυβέρνηση καί δυσα

λια, τοϋ ναυάρχου Τσάφου, τοϋ Γρ . Πανa, liλλοτε

ρέσκεια μεγάλη στίς άγροτικές μaζες. vlσως λοιπόν

μελών τοϋ Συμβουλίου τής ΔΕΗ καί τινων liλλων.

τό καλοκαίρι νά άρχίση έντεινομένη καί η πρός τήν

'Εντός τής προθεσμίας πρέπει νά δώσουν έξηγή

ίδικήν μας κατεύθυνσιν μεταστροφή. Δέν βλέπω

σεις οί ένδιαφερόμενοι ύπουργοί, άφοϋ λάβουν γνώ

πάντως νά ε{ναι δυνατή η άνόρθωση τών πραγμάτων

σιν δλου τοϋ φακέλου καί ν' άποφασίση τελικώς η

πρίν περάση η χώρα άπό μεγάλες περιπέτειες. Οί

'Επιτροπή.

σώφρονες έκ τών κεντρώων ύπουργών παραδέχονται

'Αντιλαμβάνεσθε δτι καί δ ήδη σκληρός ρυθμός

τό θαλάσσωμα. Δέν πιστεύω δμως δτι ε{ναι οίοσδή

τής έργασίας πρέπει νά γίνη πλέον έντατικός , κυρίως

ποτε έξ αύτών διατεθειμένος νά κινηθή. Τό Κέντρον

δέ ε{ναι άνάγκη νά άρχίση ταχέως ή έπεξεργασία τοϋ

θά σπάση δταν θά σπάσουν τά πράγματα. Οϋτε μισή

ύλικοϋ καί δ σχεδιασμός τής έκθέσεώς μας, διά νά.

rορα πρίν.

εϊμεθα είς θέσιν νά συζητήσωμεν εiς τήν 'Επιτροπή ν

Μέ στενοχωρεί η άπαισιοδοξία αύτής μου τής
έπιστολής καί δέν θέλω νά τήν τελειώσω πρίν σοϋ

έντός τής προθεσμίας.
Τήν στιγμήν αύτήν αί καταθέσεις τών παρ' ημών

δώσω τούλάχιστον τήν ύπόσχεση νά άγωνισθώ δσο

έξετασθέντων μαρτύρων καταλαμβάνουν

μπορώ καί δσο οί σημερινές iδιόμορφες περιστάσεις

πολυγραφημένας σελίδας μεγάλου σχήματος. Καί

μοϋ τό έπιτρέπουν. Θά προσπαθήσω λοιπόν νά κινη

ε{ ναι πολύ άφθονώτερον τό ύλικόν τής 'Επιτροπής

θώ έντονώτερα αύτόν τόν καιρό ύπερνικώντας τήν

'Εκτάκτου 'Ελέγχου τής ΔΕΗ.

φυσική δυσθυμία

-

καί τήν άηδία

800 περίπου

πού μέ κατέχει.

'Η είσήγησίς μας πρέπει νά εΙ ναι συγκεκριμένη

Μέ πολλήν άγάπην)).

καί είς τό ούσιαστικόν μέρος. Καί πρέπει νά έπιση

-

μαίνη τήν σημασίαν τής διώξεως, τούς έπιδιωκομέ
νους σκοπούς καί τήν ήθικήν κατάπτωσιν τοϋ έθνικό

ι 7 'Απριλίου ι 965

φρονος κόσμου, συρομένου άπό τούς κομμουνιστάς

Κ . ΠΑΠΑΚΩΝΣΎΑΝτΙΝΟΥ ΠΡΟΣ Κ . ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

εiς τήν διαβολήν τής πολιτικής ήγεσίας. Χρειάζεται

«'Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,

άναδρομή εiς τό παρελθόν, χρησιμοποίησις βιβλιο

Μέ τήν παράτασιν τής προθεσμίας, τό εργον τής

γραφίας, κλπ.

'Επιτροπής λήγει τήν 27ην Μαίου*. Καί εως τότε πρέ

ΕΙναι προφανές δτι δέν έπαρκοϋμεν είς τόν εργον,

πει νά εχη συνταχθή καί η εκθεσις. Φυσικά, έξακο

παρά τήν φιλότιμον διάθεσιν δλων τών μετεχόντων

λουθώ νά φρονώ δτι η πλειοψηφία θά ζητήση πρό

είς τήν ' Επιτροπήν φίλων, θά ήτο δέ πολύτιμος οία

τασιν παραπομπής, διά παράβασιν καθήκοντος του

δήποτε ένίσχυσις. 'Αλλά δέν βλέπω ούσιαστικήν διά

λάχιστον, άμφιβάλλω δέ καί διά τήν στάσιν τών θε

θεσιν ούδαμοϋ . Καί οί λόγοι δέν θεράπευσαν, εστω

ωρουμένων άρχικώς ώς λογικών καί εύπρεπών.

καί liν παρηγοροϋν.

Φρονώ άκόμη δτι εύθύς μετά τήν άνάγνωσιν τής

Πλήν τοϋ Πρωτοπαπαδάκη, ούδείς άσχολείται μέ

'Εκθέσεως είς τήν Βουλήν (πλειοψηφίας καί μειο

τήν ύπόθεσιν, οϋτε ένδιεφέρθη νά κατατοπισθή πρα

ψηφίας) θά κηρυχθή η λήξις τής συνόδου καί δέν θά

γματικά. Καί οί πλέον άγαπητοί φίλοι τελοϋν έν πλά

δοθή η εύκαιρία συζητήσεως. 'Αλλά διά τήν άπο

νη έπί βασικών σημείων.

τροπήν τής κακοηθείας πάντως θά ε{ναι άνάγκη νά

'Ο Μάρτης θεωρεί δτι εχει τακτοποιηθή άπολύ

άναληφθή προσπάθεια έγκαίρως, πρό τής καταθέσε

τως μέ δσα γραπτώς εστειλεν είς τήν Βουλήν κατά

ως τής έκθέσεως καί διά δημοσίας δηλώσεως τής

τήν συζήτησιν τής προτάσεως . Καί μόνον δ Παπα

ηγεσίας καί διά διαβήματος πρός τόν ρυθμιστήν τοϋ

ληγούρας άσχολείται μέ τήν συστηματικήν παρακο

πολιτεύματος.

λούθησιν τής άνακρίσεως.

' Υπολείπεται βραχύς πλέον χρόνος είς τήν

· Επι

' Αλλά, φυσικά, τό ένδιαφέ ρον του μοιραίως έκ

τροπήν, ένώ άπομένει σοβαρόν άκόμη εργον . Σημαν

δηλοϋται είς δσα προσωπικώς τόν άφοροϋν. Καί πρέ

τικοί μάρτυρες, ώς δ Δημητρακόπουλος, Πανaς κλπ.

πει νά άσχοληθή, κακώς βέβαια, διά πολλά. Καί liνευ

δέν εχουν έξετασθή. 'Ομοίως δέν έξετάσθηκαν άκό-

λόγου εχει έκνευρισθή.
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'Εκλήθη ήδη, κατόπιν έκφρασθείσης έπιθυμίας

κατ' άνάγκην θά διακοπή ή έργασία γιά τήν άλλην

του, νά λάβη γνώσιν του φακέλου καί νά προσέλθη

Πέμπτην, διότι ολοι οί μάρτυρες θά aπουσιάζουν έξ

είς τήν ' Επιτροπήν τήν 5ην Μαίου. Διά τήν 7ην Μαί

'Αθηνών.
Είς τό θέμα του άλουμινίου φρονώ δτι ή προσπά

ου θά κληθή δ Μάρτης.

'Εντός τ& ν ή μερών θά άντιμετωπισθή είς τήν

θεια του Βασιλάτου καί ή κακοήθεια τ&ν άντιπάλων

'Επιτροπήν καί τό ζήτημα τής ίδικής σας προσκλή

θά προσκρούση είς νέα στοιχεία, τά όποία εχω ήδη

σεως.

είς χείρας μου καί τά όποία δέν επρεπε νά παρίδη ή

Δέν νομίζω δτι συντρέχει λόγος μεταβολής είς

'Επιτροπή 'Ελέγχου τής ΔΕΗ .
Τό ΔΣ τής ΔΕΗ είς τήν συνεδρίασιν τής 24ης

τήν άρχικήν σκέψιν . τίποτε δέν πρόκειται νά προσθέ
ση ή παρουσία Σας . Διά τήν άπάντησιν ύπάρχει πε

Νοεμβρίου

ριθώριον.

συμβάσεως, εΙχεν άσχοληθεί έκ νέου μέ τό θέμα καί

1960,

πέντε μήνας μετά τήν εγκρισιν τής

'Ελυπήθην διότι δέν έγνώριζα τήν προχθεσινή ν

άπεδέχθη καί πάλιν δμοφώνως δτι όρθή ήτο ή πρώτη

άναχώρησιν του Τάκου Μακρή, διά νά Σaς διαβιβά

άπόφασις. 'Ετονίσθη μάλιστα άπό τόν Πεζόπουλον,

σω ώρισμένας σκέψεις καί τάς άνησυχίας διά τήν

δτι οί υπολογισμοί τής ΔΕΗ ήσαν πλέον αίσιόδοξοι

έπάρκειάν μας .

τ&ν έκτιμήσεων του υπουργείου Συντονισμοί) καί δτι

Είς τήν τελευταίαν σύσκεψιν, aποδεχόμενος τήν

ρητώς του έτονίσατε δτι δέν έννοείτε νά άποδεχθοuν

άποψιν δτι τυχόν έντός τής Βουλής έκδήλωσις τής

σύμβασιν έπιζήμιον καί τιμήν συνεπαγομένην ζημίαν

ήγεσίας κατά τήν συζήτησιν τής προτάσεως περί

είς τήν ΔΕΗ .
Μένει ή διευκρίνισις τ&ν aποτελεσμάτων τής

παρατάσεως τής προθεσμίας κλπ., θά εδιδεν ένδεχο

μένως άφορμήν είς άναζωπύρωσιν τής διαβολής , εΙχα

προκρίσεως τής 'Επιτροπής διά τά Κρεμαστά.

ύποστηρίξει δτι θά ήτο σκόπιμον νά προβή ή ήγεσία

'Ο Δημητρακόπουλος δέν φαίνεται διατεθειμένος

είς δήλωσιν πρός τόν Τύπον, μετά τήν έν τ(ί Βουλij

νά προσέλθη πρός έξέτασι ν, θά γνωρίζ η τε δέ τά κατ'

συζήτησιν, διά νά έπισημάνη είδικώτερον δτι ή καθ'

αύτόν.
Είς τήν Κυρίαν 'Αμαλία ν καί 'Υ μaς , εύχόμεθα μέ

Ύμ&ν προσωπικώς δίωξις δίνεται μέ παντελή ελ
λειψιν στοιχείων, δεδομένου δτι καί είς τό πόρισμα

τήν άδελφήν μου, Καλό Πάσχα.
'Ιδικός Σας».

του 'Εκτάκτου 'Ελέγχου (δικαστών) διαπιστοuται
ένδιαφέρον μόνον ... διά τήν ΔΕΗ καί τό Δημόσιον.
'Η άποψίς μου δέν εγινε δεκτή, είς ταuτα δέ άναφέ
ρονται δσα εγραψα περί αίχμαλωσίας κλπ . , τά όποία

προφορικώς εΙναι δυνατόν νά έξηγηθοuν. Φαντάζο
μαι, άλλωστε, δτι 1 καί δ 'Αχιλλεύς θά Σaς εδωσε
πληροφορίας περί τής συσκέψεως, καθ' fίν δι<iτυπώ
θησαν καί άπόψεις άδικαιολόγητοι ώς πρός τήν προ

'Ιουνίου
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Κ . ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΥ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

«'Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,
'Η πρώτη φάσις τής βρωμερaς σκευωρίας ελη

ξε . Καί άτυχ&ς, δπως άπ' άρχής τό υπελόγιζα.
Κατεβλήθη κάθε δυνατή προσπάθεια είς τήν δια

θεσμίαν τής έργασίας τής 'Επιτροπής.

'Από τήν μελέτη ν του πορίσματος του

4

: Εκτά

τύπωσιν τής έκθέσεως, διά νά περιληφθοuν τά πρα

κτου 'Ελέγχου, γνωρίζετε πόσον ύπούλως aντιμε

γματικά δεδομένα τής διεξαχθείσης άνακρίσεως καί

τωπίζουν οί δικασταί τό θέμα τής προκρίσεως του

νά συναχθοuν τά έκ τής αύστηρaς λογικής έπιβαλλό

μελετητοu του εργου Κρεμαστών, καίτοι εύρίσκονται

μενα συμπεράσματα.

είς τήν άνάγκην νά άναγνωρίσουν δτι άδιάβλητος

'Ιδιαιτέρα σημασία aπεδόθη είς τήν περίληψιν

λύσις άνεζητήθη. Αύτό δέν τούς έμποδίζει νά στα

τής έκθέσεως, τήν δποίαν έδώσαμεν τήν αύτήν εσπέ

θοϋν είς μακράς κρίσεις καί συμπεράσματα περί θε

ραν είς τόν τύπον . Ή εκθεσις εΙναι μακρά καί ή

τικής ζημίας τής ΔΕΗ .

έγκατάλειψις τής φροντίδος είς τούς δημοσιογρά

'Ο Μάρτης υποστηρίζει δτι ή δοθείσα λύσις ήτο

φους έσήμαινε δτι ή κοινή γνώμη θά εμενε aπληρο

καί ή πλέον συμφέρουσα, άλλά εως τώρα δέν προ

φόρητος. 'Ατυχ&ς καί παρά τήν προπαρασκευήν, μό

σκομίζονται ούσιαστικά στοιχεία. νlσως , ούδείς των

νον δύο έφημερίδες τήν έδημοσίευσαν, εστω καί

παλαιών συνεργατών του ε{ναι είς θέσιν νά άσχολη

έλαφρ&ς άκρωτηριασμένην.

θή μέ τό θέμα, άλλά αύτό δέν άποτελεί δικαιολογίαν,

Πάντως, ή δημοσίευσίς της εχει ίκανοποιήσει κά

δπως δέν άποτελεί δικαιολογίαν ή ίδική του πίστις

πως τούς έν άγανακτήσει τελοuντας φίλους, άναμέ

δτι επραξε τό πρέπον κατά συνείδησιν.

νοντας βιαίαν άντίδρασιν καί άνάληψιν σκληροu
άγ&νος .

Διεκόψαμεν τήν έξέτασιν τ&ν μαρτύρων τήν 1ην

Θά υπάρξη, φυσικά, ή άπάντησις τής μοχθηρίας

10.30

τής πλειοψηφίας άπό τάς στήλας του ίδικου της τύ

τήν άνάκρισιν. 'Εξέτασις θά γίνη καί κατά τάς τρείς

που καί τήν Τρίτην θά άρχίση ή συζήτησις είς τήν

πρώτας ήμέρας τής Μεγάλης 'Εβδομάδος. ν Ε πει τα

Βουλήν.

πρωϊνήν, θά συνεχίσωμεν δέ καί σήμερον τήν

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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Πολλά λέγονται τάς ήμέρας αuτάς καί πληροφο

ρίαι μεταδίδονται άπό διαφόρους φίλους, εuπίστους
κατά κανόνα καί παρασυρομένους άπό τάς παγίδας.
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Μ. ΝΤΕΜΠΡΕ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Δέν δύναμαι, βεβαίως, νά βεβαιώσω δτι δσα λέ

«'Αγαπητέ μου Πρόεδρε,

γονται στερουνται έξ όλοκλήρου βάσεως. Είναι τό

Σκέπτομαι συχνά Σiiς, προσωπικώς, καί τίς φρον

ση ή κατάπληξις τής κοινής γνώμης, ώστε ένδέχεται

τίδες σας. Μ ή διστάζετε, αν σiiς άπασχολουν έκ νέου

καί οί άδίστακτοι νά άρρωστήσουν κάποτε, δταν μά

κάποια προβλήματα η αν εχετε νά έκφράσετε κάποι

λιστα είναι δεδομένον δτι είς τό δικαστήριον δέν

ες έπιθυμίες, νά ελθετε νά μέ δείτε. Γνωρίζετε δτι

είναι δυνατόν νά σταθή κατηγορία. Δέν θά καταστή

θεωρώ ώς ενα φιλικό καθήκον νά έπιδείξω άπέναντί

δυνατή οuτε ή έξέτασις τής ύποθέσεως λόγω τής έκ

σας τήν ύποστήριξη καί τήν πίστη πού σaς όφείλον

των προτέρων δεδομένης παραγραφής.

ται.

'Από τόν κομιστήν θά μάθετε δσα λέγονται περί

Θά έρχόσαστε μαζί μέ τήν κυρία Καραμανλή νά

των κυβερνητικών διαθέσεων. Έάν ύπάρχουν πρα

περάσετε μία η δύο ήμέρες στήν Τουραίν στή διάρ

γματικά, κανείς δέν θά έμποδίση νά έκδηλωθουν.

κεια του 'Ιουλίου; Γιά παράδειγμα, μεταξύ

'Αλλά τούς θεωρώ πάντοτε έστερημένους καί λόγου

του μηνός.

15

καί

20

ικαί εuπρεπείας. Καί δέν άποκλείεται νά τούς θέλ γη ή

Δεχθείτε, κύριε Πρόεδρε, τήν εκφραση τ&ν καλύ

ίδέα τής άπειθείας του Καραμανλή είς τήν πρόσκλη

τερων αίσθημάτων μου καί των πιό πιστών μου άνα

σιν του δικαστηρίου δπως προσέλθή νά δικασθή,

μνήσεων».

εστω καί αν άμέσως θά έπρόκειτο νά άκούση δτι ή

ύπόθεσίς του είναι παραγεγραμμένη. Διότι δέν θά
άπατ&νται ώς πρός τάς διαθέσεις Σας καί ώς πρός τά
σκέψεις Σας, αν ή ύπόθεσις φθάση είς τό Δικαστήρι

22
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Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΡΟΣ Κ . ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΥ

«'Αγαπητέ Κώστα,

ον.

Κατά τά λοιπά, νά συνεχίσητε τήν προπόνησίν

Προέβλεπα, δπως γνωρίζεις, δτι ή κατάστασις

Σας είς τό δάσος. Θά άσκηθ&μεν καί ήμείς έδ& είς

του τόπου μας έπιδεινουμένη συνεχώς θά εφθανε κά

τήν πορείαν. Διά νά γίνη κάποτε έπιβλητική ή έπι

ποτε είς τό σημείον τijς έθνικfjς κρίσεως.

στροφή άπό κάποιο λιμάνι τής Πελοποννήσου μέ

Δέν τήν άνέμενον δμως τόσον σύντομον καί τό

τάς ίαχάς του Λαου, δταν οί συκοφάνται θά φεύγουν

σον δραματικήν καί ήλπιζα δτι θά ύπijρχεν καί χρό

πανικόβλητοι.

νος καί σύνεσις διά μίαν προπαρασκευή ν. 'Α τυχώς
'Ιδικός Σαρ>.

τά γεγονότα άπέδειξαν δτι ή έπελθοuσα ή προκλη
θείσα, έάν θέλης, κρίσις άντιμετωπίζεται κατά τρό

7

Ίουνίου

πον όχι άπλώς έπιπόλαιον άλλά κωμικόν.

1965

Τήν έπομένην τfjς άπομακρύνσεως του Παπανδρέ

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΡΟΣ Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΥ

ου δλαι αί λύσεις ήσαν καί δυναταί καί άκίνδυνοι.

«'Αγαπητέ Κώστα,

ΥΗδη, λόγω τών διαπραχθέντων σφαλμάτων, δλαι

Αϊσθημα άηδίας πλημμυρίζει τήν ψυχή μου, άλλά

κατέστησαν έπικίνδυνοι.

καί άνησυχίας διά τό μέλλον του τόπου. Αύτά πού

'Ο Παπανδρέου θά ή το δυνατόν νά έξουθενωθij

γίνονται στήν 'Ελλάδα εlναι δύσκολο ν, άλλά καί μά

έντός του πρώτου 48ώρου έάν οί διαχειρισθέντες τήν
ύπόθεσιν δέν άγνοοvσαν τήν σημασίαν του αlφνιδι

ταιον, νά τά χαρακτηρίση κανένας.

Mov

προξενεί όδύνην τό γεγονός καί μόνον δτι

άσχολοvμαι μ

'

αύτά.

ασμοv καί τfjς άποφασιστικότητος. 'Η πολιτική δέν

εlναι παρά πόλεμος ψυχολογικός καί τόν κερδίζει

'Ο 'Αχιλλεύς θά σοv μεταφέρη ώρισμένας σκέ
ψεις μου έπί τών δποίων θέλω νά εχω τή γνώμιν σου
καί τή συνδρομίν σου.

έκείνος πού έμπνέει πεποίθησιν καί έάν θέλης καί
φόβον.

Καί ήδη δ Παπανδρέου, άντί νά έκμηδενισθij,

Φρόντιστε νά όργανωθij καλά ή συζήτησις τfjς
Βουλijς, διά νά άντιληφθij πλήρως δ έλληνικός λαός

έμφανίζεται ίσχυρότερος καί ίκανός νά άπειλij τό
μέλλον του ΥΕθνους.

τήν εκτασιν τfjς έναντίον μου άτιμίας. Πρέπει νά

Τό δέ χειρότερον εlναι δ τι τά άπερίγραπτα καμώ

κρίνητε έκ τών προτέρων τούς δμιλητάς άλλά καί τά

ματα τοv τελευταίου καιροv δδηγοvν είς καθολικήν

θέματα πού θά θίξουν.

άνυποληψία θεσμών καί προσώπων, πράγμα τό δποί
Μέ άγάπην».

ον θά τό πληρώση δ τόπος καί έάν άκόμα ξεπεράση
τήν παροvσαν κρίσιν. Μέ συνεκίνησε τό τηλεγρά
φημά σου.

Mov

ύπενθύμισε δτι ύπήρξαμε δμοιοπα

θείς, μέ τήν διαφοράν δτι έγώ ύπijρξα άτυχέστερος.
Σέ παρακαλώ νά βοηθijς τόν 'Αχιλλέα διά τήν
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έκδοσιv του βιβλίου περί ΔΕΗ διά τό δποίοv έvδιαφέ

πτονται οί περισσότεροι. Βασανίζω τήν σκέψιν μου

ρομαι έστω καί έάv έχασε τήv έπικαιρότητά του*.

άδιάκοπα διά νά βρώ άκρη είς τήν κατάστασιν, πού

Σέ παρακαλώ έπίσης

άσχοληθής μέ τό θέμα

έδημιουργήθη, καί Σοϋ δμολογώ ότι δέν τήν εύρί

πού σέ παρε κάλεσα (μέσω του 'Αχιλλέα Καραμαν

σκω. Θά άγωνισθώ, όμως, διά νά άνοίξω τόν δρόμον

λή) καί vά μου κάvης τήv εύχαρίστηση vά μέ έπι

πρός κάποιαν λύσιν.

v'

"Ας εlναι. Σκοπός μου ήταν σήμερα νά Σοϋ άπευ

σκεφθής κατά τά μέσα Σεπτεμβρίου.
Χαιρετισμούς στήv άδελφή σου καί άπό τή γυ

θύνω μόνο μερικά λόγια έπ ' εύκαιρία τής αύριανής
άναχωρήσεώς μου διά Θεσσαλονίκην. Σοϋ έπανα

ναίκα μου.
Μέ άγάπηv».

λαμβάνω ότι τό αίσθάνθηκα ώς ψυχικήν άνάγκην.

'Ασπάζομαι καί τούς δυό Σας καί έκ μέρους τής

23
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Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

I

«'Αγαπητέ μου Πρόεδρε,
Αuριον

Θεοϋ θέλοντος

-

-

θά μεταβώ είς τήν

Θεσσαλονίκην. Εlναι ή πρώτη, μετά τούς μήνας τής

Δεκεμβρίου
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Π . ΠΙΠΙΝΕΛΗΣ ΠΡΟΣ Κ . ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

«'Αγαπητέ μου Πρόεδρε,

μεγάλης κρίσεως, εξοδός μου άπό τάς 'Αθήνας. Αί

Έπιστρέψας εύρήκα μίαν κατάστασιν κατά τι

σθάνομαι τήν ψυχική άνάγκην, πρίν ξεκινήσω διά

καλυτέραν άπό ό,τι ύπελόγιζον δι' ώρισμένας της

τήν Βόρειον 'Ελλάδα, τήν δποίαν έτίμησες ώς τέ

πλευράς, καί κατά τι χειροτέρα δι' άλλας.

κνον της όσον κανένας άλλος, νά Σοϋ άπευθύνω αύτά

ΕΙ ναι γενική ή διαπίστωσις

-

διά νά άρχίσω άπό

τά όλίγα λόγια διά νά Σέ βεβαιώσω ότι θά Σέ σκέ

τάς εύνοϊκάς πλευράς! -ότι δ έθνικόφρων κόσμος

πτωμαι άδιάκοπα κατά τήν έκεί παραμονήν μου.

άνεθάρρησε καί δτι οί άντίπαλοι "έμούδιασαν" έλα

Πλησιάζει, άλλως τε, ή ήμέρα, κατά τήν δποίαν

φρώς. Τοϋτο δέν προκύπτει μόνον άπό τήν σχεδόν

συμπληροϋνται δύο δλόκληρα χρόνια άφ' ότου μέ

δλοσχερή κατάπαυσιν τών όχλοκρατικών έκδηλώ

ύπέδειξες ώς διάδοχόν Σου είς τήν ήγεσίαν τής ΕΡΕ .

σεων είς τήν πρωτεύουσαν. Μοϋ έπιβεβαιοϋται καί

Αύτό καθιστa τήν συγκίνησίν μου τώρα πού ετοιμά

έκ πλείστων άλλων πηγών άνά τήν χώραν (νομαρ

ζομαι νά μεταβώ είς τήν Θεσσαλονίκην, άκόμη με

χών, στρατιωτικών, βουλευτών κλπ.). Σημαντικαί
μεταβολαί ελαβον χώραν καί είς τόν στρατόν καί είς

γαλυτέραν.
Μή μέ παρεξηγής πού εχω τόσον καιρό νά Σοϋ

τήν άσφάλειαν, αί όποίαι έβελτίωσαν δυναμικώς τήν

γράψω. Τό τελευταίον Ι:ξάμηνον ήτο μία άπό τάς δυ

κατάστασιν. Τό χάσμα μεταξύ τών δύο πτερύγων τής

σκολωτέρας, καταθλιπτικωτέρας καί έθνικώς κρισι

ΕΚ εχει γεμίσει μέ μίσος καί αί καθημεριναί συγ

μωτέρας περιόδους τής πολιτικής μας ίστορίας. Δέν

κρούσεις είς τήν Βουλήν μεταξύ των προσλαμβάνουν

φαντάζεσαι, τί ψυχικάς δοκιμασίας έπέρασα καί τί

πρωτοφανή βιαιότητα. Δέν νομίζω δτι πλανώμαι δι

κόπc;ιυς κατέβαλα διά νά άντιμετωπίσω, κατά τόν κα

αβλέπων προϊοϋσαν κόπωσιν τών μαζών. Εlναι πάν

λύτεpον η μ<iλλον τόν όλιγώτερον κακόν τρόπον, τάς

τως βέβαιον δτι έάν τό παρόν σχήμα ήδύνατο νά δι

καταπληκτικώς έκτάκτους αύτάς περιστάσεις. Καί

αρκέση έπί τινας άκόμη μήνας δ θρϋλος περί έπικει

δέν εlμαι, φυσικά, διόλου εύχαριστημένος άπό τό

μένων έκλογών καί έπάνοδον τοϋ Παπανδρέου θά δι

άποτέλεσμα τών χειρισμών μου. Μερικοί χειρισμοί

εσκεδάζετο μέ τάς άναποτρέπτους έκ τούτου ψυχο

τακτικής ήσαν καί άνεγνωρίσθησαν εύτυχείς. 'Αλλά

λογικάς συνεπείας.

ή γενική πορεία τών πραγμάτων ήτο έλάχιστα έξηρ

'Αλλ' αύτό προϋποθέτει δτι οί κυβερνώντες θά

τημένη άπό τήν θέλησιν καί τούς χειρισμούς μου.

εlχον κάπως περισσοτέραν φρόνησιν άπό δ,τι άπα

Καί έφθάσαμεν κατ' άνάγκην είς μίαν νόθο ν κατά

δεικνύεται δτι εχουν. Τό στενόκαρδον κομματικόν

στασιν, τής δποίας τήν παραδοξότητα δέν ε{ναι

πνεϋμα, άπό τό όποίον καθοδηγοϋνται, θά άντιπαρερ

άνάγκη νά Σοϋ άναλύσω. Τήν άντιλαμβάνεσαι, εστω

χόμην άκόπως, διότι μ<iλλον συντελεί είς τό νά δια

καί άπό μακρυά, μόνος Σου. 'Αλλά, ό λαός, ό δικός

τηρή άκμαίαν τήν άντίδρασιν τών φίλων μας παρά

μας κόσμος, εlναι- μέχρι στιγμής, καί παρά τά όσα

είς τό νά προκαλή δυσφορίαν κατά τής ήγεσίας τοϋ

είπαν δ Μητσοτάκης είς τήν Κρήτην η ό 'Αλλαμα

κόμματός μας. 'Ό,τι είναι οντως καταπληκτικόν εΙ

νής είς τήν Καρδίτσαν η άλλος άλλοϋ- ίκανοποιημέ-

ναι ή έπιπολαιότης είς τόν χειρισμόν τής ύποθέσεως

. νος.

Θεωρεί

-

καί εως ενα σημείον εχει δίκιο -ότι

καί ή δημιουργία καθημερινώς νέων δυσχερειών .

έπράξαμεν, κατά παραδειγματικόν είς τήν ίστορίαν

Πρίν συνέλθωμεν άπό τάς άνοησίας τοϋ Τσιριμώκου

τρόπον, τό καθήκον μας άνιδιοτελέστατα, συμβάλ

είς τήν Κύπρον, εχομεν τά βιβλία τοϋ ' Αλλαμανή,

λοντες άποφασιστικώς είς τήν άποκατάστασιν κά

τήν έκκλησιαστικήν έμπλοκήν, τάς έφημερίδας τών

ποιας ήρεμίας καί κοινοβουλευτικής κυβερνητικής

'Αθηνών κ.ο . κ. Θά ελεγε κανένας δτι κάποιο κίνη

τάξεως. 'Αλλά τί θά γίνη αuριον; Αύτό δέν τό σκέ-

τρο αύτοκ;αταστροφής τάς δδηγεί.
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'Αλλά πτώσις τής Κυβερνήσεως συνεπεία τοιού

εlναι δτι ή γενική κατάστασις παρουσιάζει σοβαράν

των έμπλοκών, θά άπετέλει δικαίωσιν έν πάσει τοϋ

έπιδείνωσιν. Τό δέ χειρότερον εlναι δτι ή έπιδείνω

Παπανδρέου καί θά έκινδύνευε νά παρασύρη τούς

σις αύτή, δι' έλλειψιν έγκύρου διαφωτίσεως, δέν

πάντας είς έκλογάς ύπό ψυχολογικάς συνθήκας πολύ

άποδίδεται είς τόν κυρίως ύπεύθυνον, δστις ήδη, άντί

χειροτέρας η μέχρι τοϋδε. Δέν γνωρίζω ποίον άλλον

ν' άπολογήται, έμφανίζεται ώς τιμητής.

σχήμα κοινοβουλευτικόν θά ήτο δυνατόν είς τοιαύ

Ή παρουσα Κυβέρνησις άσφαλώς δέν άντελή

την περίπτωσιν· φοβοϋμαι ούδέν. Καί τότε δ βασι

φθη τήν άποστολήν πού τής έταξεν δ βασιλεύς πού

λεύς θά Ί']ναγκάζετο η νά ύποκύψη είς τόν Παπανδρέ

τήν διώρισε, τά κόμματα πού τήν ύποστηρίζουν καί

ου- πράγμα τό όποίον, έξ όσων γνωρίζω, θά επρεπε

προπαντός αί έθνικαί περιστάσεις, καί ή όποία ήτο:

νά άποκλείω πλήρως, έάν δέν παρενέβαινε καί ό

1.

προκληθησόμενος έν τοιαύτη περιπτώσει ψυχολογι

σιλέως καί νά σiiς πιστώση μέ χρόνον διά νά μελετή

κάς άντίκτυπος

-

η νά λάβη άπόφασιν έκτροπής

τινος έκ τής συνταγματικής τάξεως.

Νά δικαιώση άφ' ένός τήν πρωτοβουλίαν του βα

σητε καί παρασκευάσητε τήν τελική ν λύσιν του δρά

ματος, καί 2. Νά καταστήση άκινδύνους τάς έκλογάς

Δέν βλέπω πώς θά άποφύγωμεν τό δίλημμα αότό

διά τής άντιστροφής τής έπικρατούσης ήδη ψυχο

έάν τά πράγματα άκολουθήσουν αύτήν τήν έξέλιξιν.

λογίας καί τής θαρραλέας καί πλήρους άποκαλύψεως

'Ο Μαρκεζίνης φαίνεται ότι είσηγήθη είς τόν βασι

τών σφαλμάτων καί τών άθλιοτήτων του Παπανδρέ

λέα Κυβέρνησιν ύπ' αύτόν διά τήν λήψιν ριζικών μέ

ου.

τρων άνορθώσεως!! άπάντησις τοϋ βασιλέως είναι

Φοβουμαι δ τι τίποτε έξ αύτών δέν έγινε. Κατά τήν

νομίζω άρκετή διά νά κατατάξη τήν πρωτοβουλίαν

γνώμην μου ούδείς έχει αύτή ν τήν στιγμήν προσδιο

αύτήν είς τήν χορείαν τών φαιδροτήτων, καί άν ετι

ρισμένους σκοπούς.

τοιαύτη λύσις δέν ήτο έξ άντικειμένου άπραγματο

Γνωρίζεις δέ δτι καί δ δυσκολώτερος σκοπός γί

ποίητος. 'Αλλά τό κενόν οϋτως η άλλως παραμένει

νεται έφικτός δταν ύπάρχει θέλησις καί προπαρα

καί βασανίζει τήν σκέψιν μας.

σκευή. Ό κίνδυνος εlς παρομοίας περιπτώσεις προ

'Η άτυχεστάτη παρέμβασις τοϋ Ροδοπούλου κα

έρχεται άπό τήν έλλειψιν σκοπου καί γραμμής.

τά τήν προχθεσινήν συνεδρίασιν βεβαίως δέν προή

ΥΕχεις δίκαιο δταν ύποστηρίζης δτι ύπό τάς ση

γαγε τά πράγματα*. 'Εδημιούργησε σάλον είς τήν

μερινάς συνθήκας εlναι άπαραίτητος ή παρουσα Κυ

ΕΡΕ καί έπέτρεψεν καί προσκαίρως είς τούς στυλοβά

βέρνησις, ύπό τήν προϋπόθεσιν βέβαια δτι έστω καί

τας τής δημοκρατίας νά δημοκοπήσουν περισσότε

άργά θά άντιληφθή καί θά πραγματοποιήση τήν

ρον γύρω άπό τά τετριμμένα συνθήματά των. Φυσικά

άποστολήν της. ΥΑλλως ή παράτασις του βίου της

όλα αύτά δέν πρόκειται νά εχουν έπαύριον.

ήμπορεί νά καταστήση όξύτερον τό άδιέξοδον.

Μέ άπειρον έκτίμησιν καί άγάπην.
Υ. Γ. 'Ο Παπανδρέου προεκάλεσε συνάντησιν μέ
τόν Ποταμιάνον μέ τόν προφανή σκοπόν νά τόν προ

βάλη διά Κυβέρνησιν έκλογών μετά τετράμηνον. Δέν
γνωρίζω όμως διατί δέν τοϋ ώμίλησε έπί τούτου>>.

Φοβουμαι δτι αί παραλείψεις αϊτινες βαρύνουν
μερικώς καί τό κόμμα μας, τό δ ποίον dJφειλε καί ήδύ

νατο νά έξευτελίση τόν Παπανδρέου μέ τά μέτρα
συγκρίσεως πού δ Γδιος έδωκε διά τής πολιτικής του.
Βεβαίως καί έάν άκόμη έγίνοντο δλα αύτά, δέν θά
έξέλιπεν ή άνάγκη μιiiς βαθείας άναμορφώσεως τής
έθνικής μας ζωής, γιά νά σωθή τελικώς δ τόπος. Ή

12
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άνάγκη αύτή ύπήρχε, δπως γνωρίζεις, καί δταν έπή
γαινε καλά δ τόπος, διά νά προληφθουν άκριβώς αι'

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΡΟΣ Π. ΠΙΠΙΝΕΛΗ

σημεριναί έξελίξεις. Κατά μείζονα λόγον τώρα πού ή

«'Αγαπητέ Πρόεδρε,

παντοειδής άποσύνθεσις έλαβε διαστάσεις τρομα

Τά γράμματά σου, παρά τήν ύφισταμένηνέν 'Ελ

κτικάς τφ όντι.

λάδι σύγχυσιν, μου δίδουν μίαν είκόνα τijς έπικρα

Δέν σου κρύβω ότι έχω ζωηράς άνησυχίας διά τό
μέλλον, τοσούτω μiiλλον καθόσον έχω τήν έντύπω

τούσης έκεί καταστάσεως.

Δέν γνωρίζω έάν ή, έστω καί συγκρατημένη ίκα

νοποίησίς σου άπό τάς τελευταίας έξελίξεις, εlναι
δικαιολογημένη. Πιστεύω πάντοτε δτι μετά τήν έκδή

σιν ότι δέν έχει συνειδητοποιηθή στόν τόπο μας ή
κρισιμότης τών περιστάσεων.

Μέ ήνόχλησε ζωηρώς ή πρωτοβουλία τής

"'Ακρο

λωσι ν τής βασιλικής πρωτοβουλίας, έγένοντο χον

πόλεως" καί

δροειδή σφάλματα.

έγκύρους καί έντόνους συστάσεις μου όπως τήν άπο

'Εάν έγένοντο εύφυέστεροι καί

άποφασιστικώτεροι χειρισμοί,

θά έτίθετο έκτοτε

τέρμα είς τήν παpουσαν περιπέτειαν του ΥΕθνους.
'Ανεξαρτήτως τών έπιδρΊiσεων τάς δ ποίας εlχον
έπί τής κοινής γνώμης τά γεγονότα αύτά καί αί δποί
αι δέν εlναι δυνατόν νά προσδιορισθουν, τό βέβαιον

πολύ

περισσότερον διότι

ήγνόησε

φύγη**. Πέραν τής γενικής ζημίας πού προκαλεί, μου
έδωσαν κάπως καί τό α[σθημα του πεθαμένου. Εlναι
δμως καί αύτό ένα σύμπτωμα άπό τά πολλά, τής έπι
κρατούσης έν 'Ελλάδι καταστάσεως.
Μέ πολλήν έκτίμησιν)).
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ραιτέρω. Διατήρησις τfjς σημερινfjς καταστάσεως

I966

έπί πολλούς μfίνες θά ε{χεν ώς συνέπειες:

Π . ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

νά ση

κάτω (τά όποία καί θεωρώ πολύ άπειλητικά, τοσούτω

Μ' έπληροφόρησεν ό 'Αχιλλέας δτι θ' άπομα

3-4

1.

μειωθουν φαινόμενα διαβρώσεως του στρατου έκ τών

«'Αγαπητέ μου Πρόεδρε,
κρυνθfjς γιά

319

έβδομάδες άπό τό Παρίσι. Μόλις

μάλλον καθ' δσον οί "είδικοί" φ ρο νουν δτι, έλέγ

χοντες τά στελέχη, έλέγχουν καί τό Στράτευμα, ένώ

πληροφορηθώ τήν έπιστροφή σου, μετά προηγουμέ

έγώ, έν ηj άφελεί~ μου, φρονώ δτι δέν ε{ναι δυνατόν

νη είδοποίηση, θά σπεύσω νά σέ συναντήσω. Φοβου

νά "λαμπρακοποιηθfί" τό

μαι πράγματι δτι δέν θά μπορουσε κανείς εϋκολα

μήν άρχίσουν έμφανιζόμενες μεσανατολίτικης μορ

-γιά πολλούς λόγους

φfjς κινήσεις),

ν ' άνταλλάξη έγγράφως

-

2.

40%

τfjς νεολαίας καί νά

καί τά οίκονομικά θά πάνε άφεύ

σκέψεις έπί πολλών, άποφασιστικfjς σημασίας γιά

κτως κατά διαβόλου, άφου, είς τήν ουσίαν, όχι μόνο

τήν περαιτέρω έξέλιξη, πτυχών τfjς σημερινfjς κατα

τίποτε δέν μετεβλήθη, άλλά καί έντείνεται ίσως ή

στάσεως. Δέν νομίζω δμως δτι πρόκειται- παρά τή

άσυδοσία καί ή σπατάλη. (Χαρακτηριστικά τfjς

μεγάλη ρευστότητα τών πάντων- νά μεταβληθουν

άποχαλινώσεως είναι τά συμβαίνοντα στόν έργατικό

τά ουσιώδη δεδομένα μέσα σ' ενα καί μόνο μfίνα.

τομέα ... 'Εν τ φ μεταξύ άνηγγέλθη άπό τόν ύπουργό

Μάλλον θά παραμείνουμε άποτελματωμένοι. "Ωστε

του Συντονισμου ή ϊδρυσις ίατρικfjς σχολfjς στήν

θά μπορέσουμε fiσυχα νά συζητήσουμε γιά τά πρά

Καβάλα!) .

γματα, δταν, μέτό καλό, έπανέλθης στό Παρίσι. Έν

τφ μεταξύ λίγες γραμμές μόνο ...

1.

'Ήθελα νά σέ πληροφορήσω δτι τίς δύο τελευ

ταίες έβδομάδες ύποπτεύομαι

νομίζω βασίμως

-

4.

'Ο Κανελλόπουλος προσέφερε στό κόμμα τού

τη πάντως τήν ύπηρεσία: διετήρησε, σέ δύσκολες

-

στιγμές, τήν ένότητα μας. Αυτό του τό άναγνωρίζω.
'Αλλ' άπό έκεί καί πέρα τά δσα καθημερινώς πράτ

κάποια μεταβολή του άνακτορικου πνεύματος. "Άρ

τει, τόσο στά πολιτικά δσο καί στά όργανωτικά, εί

χισαν ίσως νά ύπολογίζουν έπί του ένδεχομένου νά

ναι, δυστυχώς, άπερίγραπτα. Δέν μπορεί δέ κανείς νά

λύσης σύ τό άδιέξοδο

όχι αϋριο τό πρωί).

τόν βοηθήση. Σχεδόν δέν μπορεί νά του μιλήση κα

Δέν έννοώ άπλώς δτι, έξ άντικειμένου έκτιμών τά

νείς. Βρίσκεται συνεχώς σέ μιά κατάσταση έκνευρι

πράγματα ό βασιλεύς, άντιλαμβάνεται δτι ύπάρχει

σμου, πού, είλικρινώς, δέν ξέρω πώς ν' άντιμετωπί

( φυσικά,

αυτό τό ένδεχόμενο. Συμβαίνει κάτι σημαντικώτερο:

σω. Δέν εχει (καθ' δσον γνωρίζω) καμμιά έπαφή μέ

ίσως, βλέποντας δτι δέν προσφέρεται c'iλλη όρατή ,

τά στελέχη. Καί δέν θέλει νά εχη. Παρά ταυτα , καθfί

αυτή τουλάχιστον τή στιγμή, λύση, άρχίζει καί ό

κον μας είναι πρώτον νά διατηρήσουμε τήν ένότητα

ίδιος νά έπιθυμfί κάτι, τό όποίον δέν έπεθύμει πρίν.

καί δεύτερον νά κάνουμε δ,τι μπορουμε γιά νά έπη

Θά εχω αυτές τίς ήμέρες τήν ευκαιρία νά διακρίνω

ρεάσουμε τόν Κανελλόπουλο (εστω καί c'iν ξέρουμε

πιό καθαρά τά συμβαίνοντα.

δτι θ' άποτύχουμε ... ).

'Αλλά καί έξ δσων

στοιχείων διαθέτω μέχρις αυτης τfjς στιγμfjς, μου

5.

Τό δυστύχημα είναι δτι δλο καί περισσότερο

φαίνεται δτι μπορεί κανείς νά ύπολογίση δτι σημει

γίνεται συνείδησις (του βασιλέως, του πολιτικου κό

ουται κάποια στροφή.

σμου

-

ήμών αυτών συμπεριλαμβανομένων

-

τfjς

Κοινή γνώμη: άμετάβλητη . Δέν χάνει (άλλά

κάθε λογfίς ήγεσίας), δτι ή ΕΡΕ δέν είναι σήμερα σέ

καί δέν κερδίζει) ή ΕΡΕ. Φοβουμαι μήπως τούς προ

θέση νά παίξη άποφασιστικό ρόλο στίς πολιτικές

σεχείς μfίνες (c'iν έξακολουθήση ή γενική άποτελμά

έξελίξεις. 'Όσο καί c'iν είναι έξοργιστική καί, έξ

τωση) παρατηρηθουν καί κρούσματα κάμψεως . ' Από

άντικειμένου, άπαράδεκτη αυτή ή διαπίστωση , είναι

άπόψεως λαϊκfjς βάσεως, ή Κυβέρνησις είναι μηδέν.

δμως άληθινή. Καί σέ κάθε σου σκέψη γιά τά έλλη

'Η Κυβέρνησις δέν μπορεί νά &.ντιληφθfί τόν

νικά πράγματα πρέπει , πάντως, νά ξεκινάς άπό τό

αυτονόητο σκοπό γιά τόν όποίον συνεκpοτήθη. Οϋτε

άξίωμα δτι ώς κόμμα δέν κατορθώνουμε νά παίξουμε

2.

3.

καί ύπάρχει έλπίς νά τόν άντιληφθfί, τοσούτω μάλλον

ρόλον άνάλογον πρός τή δύναμή μας ... Γι' αυτό (καί

καθ' δσον καί έμείς εχουμε τά κακά μας χάλια καί

γιά c'iλλους λόγους) πρέπει νά συναντηθουμε.

δέν ξέρουμε τί θέλουμε. Πάντως, στίς σκέψεις σου

6.

Σου ύπενθυμίζω τήν τελευταία μας συζήτηση

πρέπει νά ξεκινήσης άπό τήν προϋπόθεση δτι ή Κυ

στό Παρίσι. Καί τίς δύο λύσεις πού έξετάσαμε τότε,

βέρνησις δλο καί περισσότερο θά τά θαλασσώνη.

τίς είχαμε έξαρτήσει άπό ώρισμένες προϋποθέσεις .

' Αναγνωρίζω δύο της θετικές προσφορές: α. είς τόν

' Αποδεικνύεται δμως δτι οί προϋποθέσεις, είτε γιά

στρατιωτικό τομέα

τή μιά , είτε καί γιά τήν c'iλλη λύση , δέν ύπάρχουν .

-

περί του όποίου είσαι λεπτο
καί β. είς τόν χειρισμό

Καί κινδυνεύει νά ξεφύγη άπό κάθε ελεγχο (δέν έν

τόν γνωστό τfίς χρυσfjς λίρας . 'Εν τούτοις, φοβου

νοώ μόνο άπό τό δικό μας ελεγχο) ή κατάσταση.

μερώς πληροφορημένος

-

μαι πολύ δτι άκόμη καί αυτά της τά έπιτεύγματα,

'Επί πλέον, φοβουμαι δτι ή παράταση τfjς σημερι

οφειλόμενα σέ συνδρομή τυχαίων, έν Πολλοίς, περι

νfjς Κυβερνήσεως, άφ' ένός μέν μπορεί, άπό στιγμή

στατικών, δέν είναι είς θέσιν νά τά κατοχυρώση πε-

σέ στιγμή , ν' άποδειχθfί άδύνατος, άφ' έτέρου δ έ,
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έπιτυγχανομένη τυχόν, υπονομεύει τό μέλλον του τό
που

ψουν τόν Παπανδρέου, άλλά καί νά τακτοποιηθουν
ήθικώς, άν δχι άπέναντί μου, τουλάχιστον έναντι του

...

'Όλα αuτά έντελώς έπειγόντως καί προχείρως, γιά
νά προφθάσω τόν ταχυδρόμο του 'Αχιλλέα.
Σου στέλνω δλην μου τήν άγάπψ> .

κόμματος πού τούς στηρίζει καί άσχημονουvτας άκό
μα. Καταγγέλλουν καί καταγγέλλετε ένα σωρό πρά

γματα, σοβαρά καί μή, εlς βάρος του Παπανδρέου,
καί δέν καταγγέλλετε τήν μεγαλυτέραν άτιμίαν του;

8

Αύτό δέν γίνεται άσφαλώς γιά νά μήν ένοχληθή δ

Μαίου ι966

Παπανδρέου, άλλά γιά νά μ ή δικαιωθή δ άδικηθείς, δ

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΡΟΣ Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝτJΝΟΥ

« Ά γαπητέ

δποίος έξακολουθεί νά εlναι κάρφος γιά δλους τούς
έπωνύμους. Πώς άλλοιώς θά μπορουσα νά χαρακτη

Κώστα,

"Εχω καιρό νά σέ δώ καί σ' έπεθύμησα. "Α ν τε

λείωσες μέ τό βιβλίο*, πετάξου άπ' έδώ γιά νά · τά

ρίσω αύτή ν τήν συνωμοσίαν σιωπής, άν δχι καί συμ
πλήρωσιν τής άτιμίας του Παπανδρέου;
Μου λές δτι μέ άγαπουν οί 'Έλληνες. Καί πώς

πουμε. Μέχρι τέλος Μαίου δέν πρόκειται νά μετακι

άντέδρασαν δταν έκακοποιούμην έπί τόσον χρόνον

νηθώ.
"Αν τό βιβλίο δημιουργήση συζητήσεις, φροντί

καί τόσον βαναύσως; Που ήσαν οί φίλοι μου, οί δια

στε καί πάλι νά προκαλέσητε άποκαλύψεις γιά τήν

νοούμενοι, οί στρατηγοί,

άτιμία αύτή, άπό μέρους τών άποστατών καί τινων

χωριανοί μου; Γιατί νά δεχθώ δτι μεταξύ τών άκαδη

ol δικαστικοί,

άκόμα καί οί

άλλων ένδεχομένως, οί δποίοι γνωρίζουν σχετικώς.

μαϊκών καί τών άνωτάτων δικαστικών ύπάρχουν άν

Είλικρινώς, άπορώ πώς, δταν δ Παπανδρέου άγα

θρωποι μέ συνείδησιν καί θάρρος, δταν ούτε ένας έξ

νακτή γιά τήν άθλιότητα τής πολιτικής μας ζωής καί

αύτών αίσθάνθηκε τήν άνάγκην, ώς άνθρωπος πλέον,

καταγyέλλη τήν Κυβέρνησιν γιά τάς άνεντίμους με

νά έκφράση τήν άγανάκτησίν του άλλά καί τήν άνη

θόδους πού χρησιμοποιεί, δέν καταγγέλλουν αύτοί

συχία του γιά τό άπροσχημάτιστο αύτό έγκλημα.

τήν μεγαλυτέραν άτιμίαν πού διέπραξε. "Οταν μάλι

Τούς δίδεται μιά εύκαιρία μέ τήν κυκλοφορία του

στα έχουν πρός τουτο καί συμφέρον άλλά καί καθή

τεύχους περί παραπομπής καί τά έγκαίνια του 'Αλου

κον ήθικόν.

μινίου. Αύτό θά εlναι κριτήριο καί γιά πράγματα καί

'Απορώ δέ περισσότερον πώς ποτέ τό

κόμμα μετά τήν ήτταν του Παπανδρέου δέν έζήτησε

γιά πρόσωπα.

άπό τάς Κυβερνήσεις πού έστήριξε νά τακτοποιηθουν

Αυπουμαι πού σ' άπασχολώ μέ τό θέμα αύτό, άλ

μέ πρώτην εύκαιρίαν ήθικώς άπέναντι του κόμματος

λά μέ προεκάλεσες. 'Εξ άλλου πρέπει νά γνωρίζης

'Ασχολουνται δλοι μέ δλα δπως

δτι ή πρωτοφανής καί άδικαιολόγητος κακομεταχεί

βλέπεις στόν τόπο μας, πλήν τής άνάγκης νά μου

ρισίς μου έπηρέασε βαθύτατα τάς σκέψεις μου γιά τό

δοθή αύτή ή ίκανοποίησις.

μέλλον. 'Εκλόνισε τήν πίστιν μου στούς άνθρώπους

καί τής ίστορίας.

Μ' άγάπψ>.

του τόπου μου. 'Εκλόνισε τήν πίστιν μου στό μέλλον

τής 'Ελλάδος.
Π πρόγραμμα κάμεις γιά τό θέρος; "Α ν κάμω κα

ι 5 Μαίου ι 966

νένα συνδυασμό, έρχεσαι παρέα; "Ισως πάω γιά

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΡΟΣ Κ. ΤΣΑτΣΟ

8-10

μέρες στή Γερμανία κατά τά μέσα 'Ιουνίο~.

«'Α yαπητέ Κώστα,

Χαιρετισμούς μέ τήν άγάπη μου στήν 'Ιωάννα.
Μ' άγάπη».

Τό έσώκλειστο γράμμα τό έγραψα στό Νασσάου

δπου εlχα εύκαιρία νά σκεφθώ τάς έν 'Ελλάδι ήμέ
ρας. 'Εβράδυνα νά τό στείλω γιατί δέν εlχα τρόπο νά
τό δακτυλογραφήσω**.
Στό τελευταίο σου γράμμα, μου γράφεις δτι οί
άντίπαλοί μου μεταμελήθηκαν γιά τόν άθλιο τρόπο

27

Αύγούστου ι966

Κ. ΤΣΑτΣΟΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

«'Αγαπητέ μου Πρόεδρε,

πού έφέρθηκαν άπέναντί μου. 'Αμφιβάλλω. "Α ν αύ

Σ' εuχαριστω γιά τό γράμμα σου***. 'Όπως τό

τό ή το άληθές, θ' άναζητουσαν τρόπο νά τακτοποιη

λές, έδώ εχομε τρελλαθή. 'Η άσυνεννοησία ε{ναι

θουν ήθικώς καί άπέναντί μου καί άπέναvτι τής ίστο

πλήρης. 'Η καχυποψία των πάντων πρός τούς πάντας

ρίας.

άπέραντη . Μιά φορά στήν παληά 'Αθήνα ζουσε ενας

"Α ν δέν μπορουσε νά τό κάμη

άν ή το λίγο

δανδής όνόματι Δεληγιάννης (συγγενής του πρωθυ

δ Παπανδρέου, θά μπορουσε

πουργου), κοσμικός τύπος, πού γιά νά άνταποκριθή

νά τό κάμη κάποιος έντολή του. "Α ν δέν μπορουσε,

στίς σνομπικές άπαιτήσεις τής έποχής, πήγαινε κάθε

ούτε αύτός, θά μπορουσε νά τό κάμη ένα μέλος τής

μέρα περίπατο καβάλα. 'Αλλά ήταν · ώς ίππεύς τέλει

'Ανακριτικής 'Επιτροπής διά νά άνακουφίση τή συ

ος τενεκές. Κάποτε τόν συνήντησε νά πηγαίνη κα

νείδησή του. Θά μπορουσαν δμως νά τό κάμουν οί

μαρωτός δ εuφυολόγος Βυζάντιος καί τόν ρώτησε:

άποστάται, οί δ ποίοι καί λόγους έχουν ν' άποκαλύ-

"Χαίρετε, κ. Δεληγιάννη. Που σaς πάει σήμερα πε-

έξυπνος θά τό έκαμε

-

-
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ρίπατο τό άλογο;" Διότι τό άλογο τόν πήγαινε, όπου

ται νά παίξωμε τό μεγάλο μας κεφάλαιο σέ κάτι πού

ήθελε. 'Έτσι καί έμάς μάς πάει τό άλογο περίπατο

δέν είναι καί πιθανόν νά μήν είναι καί ή τελική φά

καί που πάμε δέν ξέρομε. 'Ή μάλλον ξέρομε πώς

σις

κάπου κοντά θά γκρεμοτσακισθουμε. Διότι οί μόνοι
πού όδηγουν τό άλογο είναι οί κομμουνισταί. Γι'

.
• Ως

ιστορική Πj:>Οσωπικότης πρέπει ή έπάνοδός

σου νά συνδυασθή μέ ενα νέο έπίτευγμα, σάν τής

αύτό κλιμακώνουν τόσο εντεχνα τίς άπεργίες καί

όκταετίας, ίσως καί μεγαλύτερο. 'Αλλοιώς πιθανόν

άναπτύσσουν τόσο εξυπνα καί ϋπουλα τή δράση τους

νά προσφέρης στόν τόπο, άλλά έπί θυσία τής όλης

σέ κάθε τομέα.

φυσιογνωμίας σου . 'Από αύτή τή σκέψη βασανίζο

'Αλλά τά γενικά τά ξέρεις καλλίτερα άπό μένα.

μαι. Είναι καί ενα ήθικό δίλημμα.

'Ενώπιον του

Θέλω νά σου μιλήσω γιά τά δικά σου, γιά τά τραγικά

έθνικου κινδύνου μήπως πρέπε~ νά θυσιασθής; Καί

διλήμματα πού τίθενται ένώπιόν σου. Αiσθάνομαι γύ

δικαιουται νά σου τό συμβουλεύση αύτό ενας άν

ρω μου αϋξουσαν τήν πίεσιν: Νά γυρίση ό Καραμαν

θρωπος πού συνδέεται περισσότερο μέ τήν ίστορική

λής." Ανευ όρων. Νά γυρίση, διότι μόνον αύτός μπο

σου ύπόσταση παρά μέ τήν πολιτική; 'Εσύ βέβαια σέ

ρεί νά έτοιμάση καί νά πάρη τίς έκλογές. Χωρίς Κα

όλα αύτά δέν άπαντάς. Καλά κάνεις. Δέν περιμένω

ραμανλή οί έκλογές είναι χαμένες . Αύτό είναι τόμο

άπάντηση. Εiπέρποτε τώρα τό χάρισμα τής σιωπής

τίβο πού μέ έπιταχυνόμενον ρυθμόν άκούω άπό τό

είναι άναγκαίο. Προσωπικά κρίνω πώς εχεις άκόμα

πρωί ώς τό βράδυ. Οί άνώνυμοι τό ελεγαν πρώτοι.

άρκετά περιθώρια χρόνου

Τώρα τό λέν καί οί έπώνυμοι. ('Όλοι πλήν, ίσως,

φρονουν ότι πρέπει νά βρίσκεσαι έπί κεφαλής του

ένός). ·Ο Γ. Ράλλης θά ήθελε νά έκδηλωθουμε δη

άγώνος εξη μήνες πρό τών έκλογών. ('Έξη είναι πο

-

άν καί οί έκλογολόγοι

μοσία πολύ σύντομα. Του είπα ότι πρέπει νά άρχί

λύ,

σωμεν άπό Σένα. Μίλησε μέ τόν 'Ανώτατο πρό μη

τρείς μήνες φαίνονται άναγκαίοι) . 'Εκλογές ή θά γί

νός. Δέν ξέρω άν σου τό εγραψε. Τόν θεωρεί άποβλέ

νουν μαζί σου ή θά γίνουν, χωρίς κάν νά τό θέλωμε,

ποντα εiς αύτήν τήν λύσιν άνεΠιφύλακτα. 'Εγώ δέν

μέ τό σύνθημα "Θά φέρωμε πίσω τόν Καραμανλή".

τόν είδα. 'Ο Παναγιώτης πρό ή μερών μου είπε

-

θά ήταν μάλιστα κακό τόσος χρςSνος

-

άλλά

εί

'Αλλοιώς έκλογές δέν γίνονται . Έκτός άν κάνης

χε προηγηθή στή Συνέλευση τής Κοινοβουλευτικής

έσύ άντίθετον δήλωσιν, όπότε θά πάθωμε καθίζηση.

-

'Από τό κόμμα δέν εχει άποξενωθή

'Ομάδας μιά δριμεία έπίθεσή μου έναντίον τών θεω
ριών του περί μετεκλογικών Κυβερνήσεων μέ τούς

δεξιοκεντρώους, πού δήθεν μετεκλογικώς!! θά άπε
σπώντο κλπ. Μου είπε λοιπόν ό Κανελλόπουλος σέ

μόνο ό

'Αχιλλεύς, άλλά όλοι μας. Κανείς μας δέν ξέρει τί
γίνεται. Κανείς δέν μετέχει τής όργανώσεως. Κανείς

· δέν

ξέρει τί φτιάνει ό τελείως άποτυχημένος Σπανί

iδιαιτέρα συνομιλία."' Εγώ θά άποσυρθώ βοηθώντας

δης. Τόν Παναγιώτη έπισκέπτομαι σπανιώτατα είτε

κατά δύναμιν τόν άγώνα σας. 'Από ήγέτης δέν μπο

γιά εiδικά θέματα τής 'Επιτροπής 'Εξουσιοδοτήσε

ρώ νά .ξαναγίνω δεύτερος. 'Αλλά θά βοηθήσω εiλι

ως είτε γιά νά μιλήσωμε περί τής συγγραφικής μας

κρινώς. 'Εσείς όλοι πρέπει νά πάτε στόν Καραμαν

έργασίας. 'Η βασική πλάνη ότι είχε γίνει άρχηγός

λή, άφου συμφωνείτε μαζί του". Συμπέρασμα: Καί

εφερε αύτή τήν άφόρητη κατάσταση. Δέν κατάλαβε,

αύτός αισθάνεται έπερχομένην τήν μεταβολήν, πού

δέν θέλησε νά καταλάβη ότι ήταν μόνο τύποις aρχη

θά άποδεχθή χωρίς άντίδραση. Αύτό είναι τό κλίμα.

γός καί ότι ούσία ήταν τοποτηρητής. 'Από αύτή τήν

'Έχω έπίσης τήν έντύπωση ότι ή 'Ελένη Βλάχου (Σέ

πλάνη προέρχονται όλα τά δεινά . Έκτός άπό ;tόν

παρακαλώ νά μήν όργίζεσαι όταν σου έκθέτω γεγονό

Λιβανό δέν βλέπω άπό ποιούς άποτελείται τό περι

τα. Πρέπει νά τά γνωρίζης) εχει τελείως προσχωρή

βάλλον του. Γενικά είναι ψυχικά κουρασμένος, άθυ

σει στήν iδέα ότι είναι άναγκαία ή έπιστροφή σου.

μος, πικραμένος. 'Εσύ εχεις δικαίως μεγάλα παρά

Είπε στόν Γ . Ράλλη: "Γιατί δέν μαζεύεστε μερι

πονα . Πιστεύω όμως πώς δέν θά δώση άφορμή σέ μιά

κοί έπιτελείς νά πάτε νά τόν φέρετε;" Σου γράφω

δημοσία άντίθεση καί πώς καί αύτός έν καιρφ θά

όλες αύτές τίς άνοησίες γιά νά σου δώσω μιάν εiκόνα

χειροκροτήση τήν έπιστροφή cσου.

Αiσθάνομαι πώς τά γράμματά μου σέ ένοχλουν,

του κλίματος πού δημιουργείται. ·Η άτμοσφαιρική
πίεσις πάει

σέ έκνευρίζουν . 'Εξιλεώνονται όμως άπό τήν πρόθε

crescendo.

'Εν τφ μεταξύ δέν γίνεται τίποτε πού νά έτοιμάση
τούς όρους τής έπιστροφής σου

-

πού νά σέ διευκο

σή τους

-

καί άπό τήν αϋξουσα άγωνία γιά τήν κα

τάντια μας.
Μέ τήν άγάπη μου)).

λύνη.

Τό πράγμα θά ήταν εϋκολο νά βρή τή λύση του,
άν μπορούσαμε νά σου έγγυηθουμε ότι, σου άναλαμ
βάνοντος τόν άγώνα, θά τούς σαρώναμε. 'Αλλά γι'
αύτό χρειάζεται πρώτα ή συνδρομή πολλών παρα
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γόντων καί πλέον τούτου, καί μέ τή συνδρομή αύτή,

«'Αγαπητέ μου Πρόεδρε,

νά είναι άραγε βέβαιο τό άποτέλεσμα; Δέν έπιτρέπε-

Ι. 'Από τής τελευταίας μας συναντήσεως, δέν με-
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τεβλήθησαν ούσιωδώς τά άντικειμενικά δεδομένα.

τής δποίας τά μέν κεφάλαια θά καταβάλωμεν έξ όλο

'Εξακολουθώ, κατά συνέπειαν, νά ένεργώ έπί τής

κλήρου έμείς, τά δέ κέρδη θά διανεμηθουν άδελφικώ

γραμμής πού σου έξέθεσα. (Γι' αύτό καί μένω, δσο

τατα καί μεταξύ των μηδέν προσενεγκόντων. Έπί

μπορώ περισσότερο, δημοσία σιωπηλός). Φυσικά,

πλέον, δ κόσμος δέν άρέσκεται σέ τέτοιου εϊδους

δπως συνεφωνήσαμεν, δ,τι λέγω καί δ,τι συμβουλ

άθροίσματα. "Αλλο έντελ&ς ε{ ναι τό θέμα τής ύπό

εύω, προτείνεται, δπως καί πράγματι ε{ναι, ώς ίδική

τήν ίδικήν σου σκέπην, είς περίπτωσιν έπανόδου

μου προσωπική σκέψις, χωρίς καμμίαν οίανδήποτε

(πού έξακολουθώ νά πιστεύω δτι συνιστa τή μόνη,

άνάμιξιν καί τής ίδικής σου "αύθεντίας" πρός ύπο

σήμερα, δρατή λύση), συγκεντρώσεως νέων ~δία,

στήριξιν των άπόψεών μου. ΕΙμαι περίπου βέβαιος

άλλά καί παλαιοτέρων στελεχών τής άντιπάλου πα

δτι έντός των προσεχών

-"- 2-3-4 τό

πολύ

-

έβδομά

ρατάξεως γιά νά σώσουμε, ύπό τήν ήγεσίαν σου, τόν

δων, θ' άναπτυχθή έντευθεν πρός τήν ίδικήν σου κα

τόπο. Κάτι τέτοιο, βεβαιότατα, τό βλέπω.

τεύθυνσιν πρωτοβουλία. 'Η έπί τό σύντομον αύτό

τότε πρώτον δέν θά ύπήρχε γιά τήν ΕΡΕ ήθικό θέμα

'Αλλά

χρονικό διάστημα άναβολή τfίς τοιαύτης έκδηλώ

(διότι θά ξεκαθάριζαν οί νέοι συνεργάται μας τή θέση

σεως οφείλεται είς τό γεγονός δτι πιστεύεται άπό τούς

τους καί εναντι τής οκταετίας, πρίν, φυσικά, μπουν

έδ& συνομιλητάς μου δτι θά ε{ χε, τό διάβημα πρός σέ,

στqύς συνδυασμούς μας) καί δεύτερον δέν θά έπρό

μεγαλυτέραν έλπίδα έπιτυχίας, έάν έπιχειρηθή μετά

κειτο περί "έταιρίας", άλλά περί κινήσεως πολιτικής

τήν προσεχή έπίσημον διευκρίνισιν ώρισμένων πε

γιά τή σωτηρία του τόπου ύπό ενα, άναμφισβήτητον,

ριστατικών άφορώντων είς τήν δραστηριότητα άντι

άρχηγόν. 'Όλα αύτά ε{ναι τόσον αύτονόητα πού ά
πορώ πώς ύπάρχουν καί έδ& στενότατοι φίλοι σου

πάλων μας.
Μολονότι δέν άποδίδω τόσην σημασίαν είς αύ

πού δέν τά καταλαβαίνουν.

τήν τήν διευκρίνισιν, δέν ε{χα κανένα λόγο νά μή

Βρήκα, γιά πρώτη φορά ϋστερα άπό πολύ

IV.

-

"στέρξω" είς τήν μικράν αύτήν άναβολήν, τοσούτω

πολύ καιρό, μεγαλυτέραν (άν καί όχι πλήρη) κατανό

μaλλον καθ' δσον νομίζω δτι καί έξ άλλων λόγων,

ηση άπό τήν πλευρά των' Αμερικανών. 'Αντιλαμβά

δέν θά επρεπε νά γίνη τίποτε πρίν δουμε πώς θά τε

νονται τόν κίνδυνο. Δέν άποδίδω, φυσικά, ύπερβολι

λειώσουν ή τουλάχιστον τί τροπή θά πάρουν αί συ

κή σημασία στίς κουβέντες του εϊδους αύτου. Οϋτε

καί θέλω νά άποδίδω. Στό γράφω, άπλώς καί μόνο,

νομιλίες γιά τό κυπριακό.

'Εάν, δπως πιστεύω, έπαληθεύσουν αί προβλέ

γιατί διαπιστώνω κάποια άλλαγή, κάποια βελτίωση,

ψεις μου καί έπιχειρηθή τό διάβημα, θεωρώ δτι θά

κάποια

ήτο ένδεδειγμένον νά συναντηθουμε καί πάλι. Γιατί

τος γιά τά έλληνικά πράγματα.

-

μικρή άκόμη

-

αϋξηση του ένδιαφέρον

τά πράγματα ε{ναι σύνθετα καί περίπλοκα, σέ σημείο

V.

πού νά μή μπορή κανείς, μέ γράμματα καί μέ μηνύ

α. Πιστεύω δτι η μόνη λύσις πού προσφέρεται (μέ

Συμπεράσματα :

ματα, νά τά έκθέση. Δέν θά ήθελα δέ νά παίξω έν ού

έλάχιστους κινδύνους, έν& κάθε άλλη θά συνεπήγετο

παικτοίς . Καί φοβουμαι μήπως, άπό ελλειψιν σαφη

κινδύνους

νείας, άπό ελλειψιν συνεννοήσεως, χάσουμε τήν εύ

πρός τήν σχετικώς σύντομον ίδικήν σου έπάνοδον.

πολλαπλασίους)

ε{ναι

συνδεδυασμένη

καιρίαν νά βγάλουμε τόν τόπο άπό τό άδιέξοδο καί

(Έπ' αύτου θά έπανέλθω προτείνων έναλλακτικ&ς

τήν άνωμαλία.

2-3

σχέδια έν καιρώ).

Π. 'Εν τ φ μεταξύ δέν άποδίδω καμμία άπολύτως

β. 'Επαναλαμβάνω δτι δσα συμβουλεύω πρός οί

σημασία είς τάς κινήσεις Πιπινέλη καί Μαρκεζίνη

ανδήποτε κατεύθυνσιν, προτείνονται άποκλειστικώς

καί των δποίων, ε{μαι βέβαιος, δτι άντιλαμβάνεσαι

καί μόνον ώς ίδικαί μου σκέψεις καί άπόψεις. 'Όταν

τό νόημα. 'Οπωσδήποτε, άμφότεροι, περιπίπτουν είς

μου "έξεμυστηρεύθησαν" τά είς Ι έκτιθέμενα, μέ τήν

τουτο τό σφaλμu: νομίζουν δτι μπορεί νά δημιουργή

προσθήκην δτι εχω κατ' άρχή δίκαιον είς τήν έκτί

σουν - μεταβατική εστω, άλλ, )δδηγουσαν τελικώς
πρός τήν δριστική διέξοδο

-

κατάσταση, πού θά

μησιν τής

καταστάσεως καί των διαγραφομένων

προοπτικών, έτόνισα άπλ&ς δτι είναι καθήκον σας
καί χαίρω πού θέλετε νά τό έπιτελέσετε

ν'

έστηρίζετο είς τούς ίδίους. Δυστυχώς δέν ύπάρχουν

-

πιά περιθώρια γιά τήν "κατασκευή" άκόμη καί προ

άπευθυνθήτε πρός τήν μόνην διεύθυνσιν πού άποτε

-

σωρινών λύσεων. "Αν έπετύχαιναν νά παρασύρουν

λεί ούσιαστική καί ριζικήν διέξοδον, κατά τήν γνώ

τό Στέμμα πρός μίαν έκ των έναλλακτικών λύσεων

,μην μου. τίποτε άλλο. Περί τής στάσεως πού θά τη

πού προτείνουν, θά ένέπλεκαν καί τό βασιλέα καί τόν

ρήση η "διεύθυνσις", ΟΥ ΔΕΝ ε{πα. Μολονότι πι

τόπο σέ νέα περιπέτεια. Δέν νομίζω, δμως, δτι πρό

στεuω τά έν έδαφίω α, θεωρώ δτι στοιχειώδης ύποχρέ

κειται νά τόν έμπλέξουν.

ωσις νομιμοφροσύνης άπέναντί σου μέ ύποχρεώνει

ΠΙ. Μερικές λέξεις γιά τό θέμα του "έθνικου" με
τώπου. Τό άποκρούω πρώτον γιά λόγους στοιχειώ
δους άξιοπρεπείας καί αύτοσεβασμου τής ΕΡΕ καί
δεύτερον, γιατί ε{ναι κωμικόν νά συναφθή έταιρία,

είς τά έξής:
βα. νά μή προεξοφλήσω- άφου δέν μου εδωσεν
τέτοιο δικαίωμα

-

τίποτα,

ββ. νά μήν άποκλείσω έκείνο πού θεωρώ ώς τήν
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μόvην ένδεδειγμένην λύσιν, εστω καί άν εχω τήν έν

στη ρεύσεις καί τών πλέον έγκρατών ·Ελλήνων- θά

τύπωσιν δτι είς πρώτην φάσιν πιθανώς θά τήν άπο

εlναι ίδιαιτέρως άνησυχητικόν, διότι θά προδίδη καί

κλείσης έσύ, έμου διαφωνουντος, άλλά, κατ' άνάγ

σύγχυσίν τινα είς τάς έξω-πολιτικάς δυνάμεις.
'Οπωσδήποτε τώρα εχομε τό ώμόν γεγονός μιiiς

κην, πειθαρχουντος,
βγ. νά συντελέσω είς τήν δημιουργίαν τfjς προϋ

Κυβερνήσεως έπιζώσης έαυτfί διά τεχνητών άναπνο

ποθέσεως ένός μονίμου έπηρεασμου τfjς καταστάσε

ών. 'Όλοι οί σπεύδοντες καί άνυπομονουντες διά τήν

ως, πού δέν μπορεί νά έξασφαλισθfί παρά μόνον άν

πτώσιν της, δσον καί οί τά άντίθετα φρονουντες, άλ

ληλοκυττάζονται έν άμηχανία διερωτώμενοι περί

κάποιος εχη τόν τρόπο νά λέγη τά σωστά.

γ. Θά κάνης, φυσικά, δ,τι νομίζεις, άλλά σέ πα

του πρακτέου . Οί άντίπαλοι άπεθρασύνθησαν καί αύ

ρακαλώ νά σκεφθfjς μήπως δέν εχουμε άλλα περιθώ

τό συντελεί είς τό νά περιορίση δλων τών ήμετέρων

ρια . Μήπως ό τόπος δέν εχη άλλα περιθώρια. 'Η

τήν εφεσιν πρός έκλογάς. 'Αλλά προκειμένου νά

λύσις Κανελλοπούλου, μέ διάλυση καί έκλογές, εΙ

έξασφαλίσουν νέα περιθώρια χρόνου, εύρίσκουν

ναι (μέ τίς θεωρητικώς ύφιστάμενες, άλλά πρακτικώς

ένώπιόν των τό κενόν.

άνυπόστατες έναλλαγές της), ή μόνη τυπικώς άπομέ

Τό Στέμμα άφ' έτέρου, έάν ώρισμέναι ένδείξεις

νουσα (καί κινδυνεύει νά εlναι όλεθρία). Π ιό όλέθρι

μου ε{ναι άκριβείς, i)ρχισε νά χάνη τήν ύπομονήν

ες θά εlναι, δμως, δλες οί άλλες λύσεις. Γιατί θά

του μέ τάς άσυναρτησίας τfjς παρούσης Κυβερνήσε

ήσαν "βασιλικά" κατασκευάσματα. Καί- δπως νο

ως. Καθ' ά γνωρίζω, ούδεμία ύπάρχει έκείθεν μετα

μίζω

βολή ώς πρός τήν άνάγκην άναβολfjς τών έκλογών.

-

πρώτον τ' άποκλείει, όρθώς, ό βασιλεύς καί

δεύτερον τίς άποκλείουν τά πράγματα, δπερ καί

'Αλλά τί θά γίνη έάν, πιπτούσης αϋριον τfjς Κυβερ

σπουδαιότερον. Βέβαια ύπάρχει τελικά ή διαζευκτι

νήσεως, δ μέν Παπανδρέου έβόα διά τήν προσφυγήν

κή λύσις (πού άσφαλώς δέν τήν θέλει ό βασιλεύς)

είς τόν λαόν, δ δέ Κανελλόπουλος δέν άνελάμβανε

είτε "έκτροπή" (καί μάλιστα τύπου, κατ' άνάγκην,

τήν εύθύνην νά άντιταχθfί είς τουτο, ύποδεικνύων

ήλιθίου), είτε "μοιρολατρία" (δ,τι βγεί). 'Ώστε, άν

συνάμα καί άλλην έφικτήν διέξοδον;

δέν μπορέσουμε νά βρουμε τρόπον νά ερθης, θά πε

Τό πρόβλημα καθίσταται, ώς είκός, όξύτερον λό

ριπέσουμε είτε είς τήν "Σκύλαν" του Κανελλοπού

γω τfjς ένάρξεως της δίκης του ΑΣΠΙΔΑ, ή όποία θά

λου, είτε είς τάς προεκτεθείσας "Χtφύβδεις". Μετα

χάση δλην της τήν πολιτικήν άξίαν, έάν συνεχισθfί

ξύ τfjς πρώτης καί τών δευτέρων, θά προτιμήσω τήν

ύπό μίαν Κυβέρνησιν έκλογικήν η εχουσα καθ' οί

πρώτην. Σύ μόνος μπορείς νά μiiς βγάλης άπό τό

ονδήποτε τρόπον τήν χροιάν τfjς "δεξιiiς".

δίλημμα: οϋτε Σκύλα, οϋτε Χάρυβδις. 'Απλούστατα:

. Καραμανλής. (Φυσικά, μέ προετοιμασία,
· μέ όργάνωση, μέ σχέδιο, μέ μυαλό).

μέ σκέψη,

'Ως νά μ ή ελειπον δλα αύτά, ήλθε ή Κυβέρνησις
νά προσθέση τήν περιπέτειαν νέου έκλογικου νόμου,

δ δποίος άπλώς καί μόνον διά νά έξυπηρετήση προ
σωπικάς βλέψεις καί χωρίς νά δύναται νά συντελέση

Μέ δλη μου τήν άγάπη».

καί κατ' έλάχιστον είς τήν διάσπασιν του λαϊκου
μετώπου, θά μiiς παρασύρη είς τό ναρκοπέδιο κομμα
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Είς δλα αύτά μου εlναι άδύνατον αύτήν τήν στι

Π. ΠΙΠΙΝΕΛΗΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

γμήν νά εϋρω συμπεράσματα. Σiiς άπαριθμώ τάς

« ' Αγαπητέ μου Πρόεδρε,

άμηχανίας μου δπως προβάλλουν είς τήν σκέψιν μου

'Επωφελουμαι τfjς άναχωρήσεως του Φίλωνος
διά νά σiiς στείλω τούς χαιρετισμούς μου, χωρίς νά

καί δπως, εlμαι βέβαιος, θά ερχωνται είς τήν δικήν
Σας .

εχω πολλά νά προσθέσω είς αύτούς, λόγω τfjς ίδιαιτέ

•Ο

Θεός άς μiiς φωτίση!

Μέ πολλήν άγάπην καί έκτίμησιν,

ρας ρευστότητος τfjς καταστάσεως.

Δικός σας» .

'Η έκλογή του Προέδρου τfjς Βουλής άπετέλεσε

δεινόν πλήγμα κατά τfjς Κυβερνήσεως, τήν στιγμήν
δπου άσφαλώς δέν έχρειάζετο νά προστεθfί καί αύ
τό*! Μέχρι τfjς στιγμής δέν εlναι άκόμη δυνατή ή
πλήρης διαλεύκανσις του τί άκριβώς συνέβη. 'Από

τάς είς γνώσιν μου δμως περιελθούσας ένδείξεις, προ
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«'Αγαπητέ μου Πρόεδρε,

κύπτει δτι πέραν άριθμου τινος δυσαρεστημένων βου

Χθές, έπιστρέψας τά μεσάνυκτα άπό τό Αίγιο, εύ

λευτών οί δποίοι δέν έπειθάρχησαν είς τήν άπόφασιν

ρέθην πρό τfjς κυβερνητικής κρίσεως. Μ' αίφνιδία

του κόμματος, gυνέδραμον είς τήν άνταρσίαν καί

σεν ή έπιλογή τfjς στιγμής. Δέν μ' αίφνιδίασεν αύτή

έξω-πολιτικοί δάκτυλοι, 'Έλληνες καί ξένοι. Τουτο,

καθ' έαυτήν ή κρίσις, τήν όποία ν άνέμενα, διότι ή

έφ' δσον θά έξακριβωθfί πλήρως τελικώς

Κυβέρνησις Στεφανοπούλου δέν ητο πιά δυνατόν νά

-

καί

χρειάζονται όλίγαι ήμέραι διά νά άρχίσουν αί έκμυ-

έξακολουθήση παραμένουσα είς τήν άρχήν.

• Υπελό-
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γιζα οτι τόν 'Ιανουάριο η τό πολύ τό Φεβρουάριο θά

κλείετο, διότι είναι, διά προδήλους λόγους ήθικfίς

επεφτε, εtτε αύτοδιαλυομένη είτε παυομένη (τής ΕΡΕ

τάξεως, ή συνεργασία τfίς ΕΡΕ μέ τήν ΕΚ άποκε

έξαναγκαζομένης, ύπό τήν πίεσιν τfίς ψυχολογίας

κλεισμένη.

τfίς κοινής γνώμης, νά τήν παύση). ~Ετσι, μοϋ δικαι
ολόγησε καί δ Κανελλόπουλος τήν χθεσινή του άπό

φαση, χωρίς νά μπορέση

-

δμολογώ

-

νά μοϋ έξη

γήση μέ έπαρκfί σαφήνεια γιατί επέλεξε τίς παρα

'Έτσι, διά τfίς τοϋ τρίτου άποκλίσεως, εφθάσαμε
είς τίς προσωπικότητες καί τόν Παρασκευόπουλο.

3.

Βεβαίως, θά ήδύνατο κανείς ν' άντείπη οτι, άν

ή παράτασις τοϋ βίου της Κυβερνήσεως Στεφανοπού

μονές τών Χριστουγέννων γιά νά δημιουργήση τήν

λου δέν άποτελfί λύσιν, άλλο τόσο δέν άποτελεί λύ

κρίση. Μάς είπε, άκόμη, είς τούς συγκεντρωθέντας

σιν καί ή Κυβέρνησις Παρασκευοπούλου, ή όποία

επιτελείς, οτι καί λόγοι διάφοροι άλλοι (ήθικfίς

μάλιστα παρουσιάζει ίδιαίτερα

άκόμη τάξεως, διότι επέκειτο ή ύπό της Κυβερνή

τfίς ΕΡΕ- μειονεκτήματα (περί ών κατωτέρω). Είς

σεως άνάληψις βαρείας τινός οίκονομικfίς ύποχρεώ

αuτήν, τήν κατ' άρχήν βάσιμον, άντίρρησιν, προ

σεως

βάλλονται δύο άπαντήσεις:

-

δέν γνωρίζω ποίας) τόν εξηνάγκασαν είς

-

άπό τfίς πλευράς

ταχείαν καί άνευ προσυνεννοήσεως ενέργειαν. Πρό

α. 'Η Κυβέρνησις Στεφανοπούλου κατέστη (η,

πάντων, ομως, δικαιολογεί τήν άπόφασή του, επικα

πάντως, θά καθίστατο μέσα σέ διάστημα όλίγων

λούμενος τό επιχείρημα οτι, έάν δέν προφθαίναμε νά

έβδομάδων) κάτι τό ψυχολογικώς καί, έπομένως, πο

ρίξωμε τήν Κυβέρνησιν, θά επέφταμε, άπό ψυχολο

λιτικώς άδύνατον καί

γικής καί πολιτικής άπόψεως, μαζύ της μέσα σέ λί

β. 'Η Κυβέρνησις Παρασκευοπούλου δέν είναι

γες έβδομάδες, η τό πολύ μέσα σέ δύο μήνες. Τό

άπαραίτητον νά είναι ή τελευταία προεκλογική Κυ

επιχείρημα είναι βάσιμον, δέν εξαρκεί ομως γιά τήν

βέρνησις. 'Εμφανίζεται, δηλαδή, μία τέτοιου είδους

έξήγηση τfίς επιλογής τοϋ χρόνου τfίς δημιουργίας

Κυβέρνησις ώς δυναμένη ν' άποτελέση τόν πρόλο

τfίς κρίσεως. Στό κόμμα, ή σύγχυσις είναι, τήν ώρα

γον ι'iλλης λύσεως. Παρέχει ίσως τήν εuχέρειαν τής

αuτή, άπερίγραπτη. Φfίμες άπίθανες κυκλοφοροϋν.

έπιλογfίς, άναλόγως τών έξελίξεων, πού θά σημειω

Κανείς δέν μπορεί ν' άντιληφθfί πλήρως τί καί πώς

θοϋν, μεταξύ περισσοτέρων της μιάς διαδόχων λύ

συνέβη.

σεων.

'Ιδού τί νομίζω (χωρίς νά είμαι είς θέσιν νά γνω

'Όσο καί ι'iν ή ίσχύς τοϋ δευτέρου έκ τών άνωτέ

ρίζω επακριβώς) οτι συνέβη.

ρω επιχειρημάτων εξαρτάται άπό τίς μελλοντικές

1. 'Υποθέτω, χωρίς νά μοϋ τό εχη, δυστυχώς, πfί
κανείς κατά τρόπον ρητόν οτι ύπfίρξε κάποια έπαφή

έξελίξεις καί οσον καί άν, διά τοϋτο, είναι κάπως

βασική μαζύ σου.

χείρημα ε~ναι βάσιμον, μολονότι ή βασιμότης του

2.

'Όταν εθεωρήθη οτι, είς πρώτην τοuλάχιστον

άβtβαία, βέβαιον δυστυχώς είναι οτι τό πρώτον επι

δέν έξικνείται μέχρι καί τfίς δημιουργίας τfίς κρίσε

φάσιν, δέν μπορεί κανείς νά ύπολογίζη επί τοϋ ενδε

ως στίς παραμονές τών έορτών. ('Αλλά, στό κάτω-κά

χομένου της άμέσου ίδικfίς σου ενεργοϋ άναμίξεως,

τω τfίς γραφής, ή έπιλογή τοϋ χρόνου της δημιουρ

ήτο φυσικόν νά γίνουν αί άκόλοιιθοι διαπιστώσεις.

γίας τfίς κρίσεως εχει σημασία μόνον άπό άπόψεως

α. 'Η παράτασις τfίς ζωής τfίς Κυβερνήσεως Στε
φανοπούλου δέν χρησιμεύει πιά σέ τίποτε καί δέν

λύει- άναβάλλει άπλώς- τήν λύσιν.

τακτικής. 'Από άπόψεως στρατηγικής δέν εχει).
Πάντως, πιστεύω οτι είναι είς τήν πρόθεσιν ολων
οσων εχουν εστω καί λίγο μυαλό, νά χρησιμοποιή

β. 'Η άναβολή αuτή δέν μπορεί νά παραταθfί ε π'

σουν τήν Κυβέρνησιν Παρασκευοπούλου όχι σάν λύ

άόριστον άζημίως διά τό Στέμμα, άλλά καί διά τήν

σιν, άλλά σάν γέφυρα πού θά δδηγήση πρός τήν λύ

ΕΡΕ (πού δέν κατώρθωσε άπό τήν άρχή νά συμφωνή

σιν. Δέν μπορώ, φυσικά, νά προεξοφλήσω οτι θά πε

ση επί κάποιας σαφοϋς γραμμής μέ τήν Κυβέρνηση

τύχη τό "σχέδιο". Αuτή τή στιγμή τό έξηγώ άπλώς η

καί πού ύφίστατο, συνεχώς, εκβιασμούς, έξευτελιζο

μάλλον προσπαθώ νά τό μαντεύσω, νά τό διαγνώσω.

μένη ολο καί περισσότερο).

4.

γ. Ή άμεσος προσφυγή στίς έκλογές (άφοϋ δέν

έθεωρείτο δεδομένη ή ίδική σου άνάμιξις) ήτο επι
κίνδυνος .

'Η ολη πολιτική κατάστασις δέν μπορεί νά

έκτιμηθfί χωρίς νά ληφθοϋν ύπ' όψιν καί τά έξfίς:
α.

'Εφ'

οσον δέν είναι εξ η σφαλισμένη ή είς

πρώiην φάσιν ίδική σου άνάμιξις καί εφ' οσον ή

δ. 'Η προσφυγή σέ εκτροπή άπεκλείετο καί διά

σημερινή δύναμις τfίς ΕΡΕ δέν φαίνεται τόση ώστε

τούς ι'iλλους αuτονοήτους λόγους καί διότι, επί τέ

νά άποκλείη τούς μετεκλογικούς κινδύνους, ήτο, κα

λους, δέν "έκτρέπεται" κανείς στά καλά καθούμενα.

τά τήν γνώμη ν μου, φυσικόν νά έπιχειρηθfί βασιλική

Είχε δέ εμπεδωθfί ή ψυχολογία οτι πράγματι "καθό

χειρονομία τείνουσα είς τήν δημιουργίαν "ύφέσεως" .

μαστε στά καλά" καί δέν ήδύναντο οί άστοί (άκόμη

Χωρίς νά εχω .καμμιά άπολύτως θετική πληροφορία,

δέ όλιγώτερον οί άγρόται) ν' άντιληφθοϋν τήν άμε

σοϋ διεμήνυσα ηδη, άγαπητέ Πρόεδρε, οτι εθεώρουν

σότητα τοϋ επαπειλουμένου κινδύνου.

πιθανήν μιά τέτοιου είδους έξέλιξιν .

ε.

Σχηματισμός

πολιτικής

Κυβερνήσεως άπε-

β. 'Υποθέτω οτι δέν ύπάρχει κανείς πού νά είναι
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θεωρώ fιθικώς καί πολιτικώς άδύνατον τήν ύποστή

ρονομία "ύφέσεως" γιά νά έξομαλύνη τόν πολιτικό

ριξιν τής Κυβερνήσεως Στεφανοπούλου, ή όποία, είς

βίο. ' Η χειρονομία "ύφέσεως" εχει εννοιαν μόνον

τήν συνείδησιν τοϋ Πανελληνίου, εχει "μασκαρευ

ώς πρόλογος, ώς προϋπόθεσις ιϊλλης, οίασδήποτε,

θή". Δέν λέγεται πιά ότι: "όχι, κακώς εκανες νά ρίξης

λογικής λύσεως καί μάλιστα λύσεως όλιγώτερον

αύτούς τούς μασκαράδες".

fιπίας (πού θά παρέμενεν όμως μέσα είς τά πλαίσια

β. Τά γενόμενα ούκ άπογίγνονται. 'Ώστε κάθε

τοϋ πολιτεύματος, όπως π.χ. λύσεως πού θά έστηρί

κριτική δημοσία τοϋ Κανελλοπούλου θά έχρησίμευε

ζετο σέ Κυβέρνηση τής ΕΡΕ έν συνδυασμώ πρός διά

μόνον είς τήν δημιουργίαν τής έντυπώσεως ότι δια

λυσιν τής Βουλής καί διενέργειαν έκλοyών όταν ελ

σπάται ή ΕΡΕ . Πρέπει μάλιστα νά σοϋ πώ ότι, λόγω

θη η rορα).

τής γενικής συγχύσεως, τρέμω μήπως δώσουμε τήν

γ. 'Η ϋφεσις, κατ' άνάγκην, εχει τό μειονέκτημα

ότι δημιουργεί ενα κλίμα εύνοϊκό γιά τούς άντιπά

Παρασκευή τήν είκόνα τής διαλύσεως έν τij συνελεύ
σει.

λους μας (τό "Βήμα" γράφει χαρακτηριστικά ότι

γ. 'Ανεξαρτήτως τοϋ τακτικοϋ σφάλματος έπιλο

έδικαιώθη δ νέος άνένδοτος). 'Εξάλλου · όμως, όσο

γής τοϋ χρόνου τής κρίσεως, δέν πιστεύω ότι θά

καί !Ϊν θελήση νά βοηθήση τήν ΕΚ, η 'Αριστερά (μή

μπορούσαμε, μέσα είς τούς δυό-τρείς προσεχείς μή

θέτουσα ζήτημα), η άποδοχή τής ύφέσεως εστω καί

νες (διότι παραπάνω δέν θά fιδύνατο νά βαστήξη ή

πρός στιγμήν, θ' άποδυναμώση τά εναντι τοϋ Στέμ

Κυβέρνησις Στεφανοπούλου), νά δημιουργήσουμε

ματος έπιχειρήματα τής ΕΚ.

τή δυνατότητα ιϊλλ ης, ούσιωδώς καλυτέρας, λύσεως.

δ. 'Η δυσκολία ε{ ναι ότι κάθε τέτοια πολιτική

'Αντιθέτως, συμμερίζομαι τήν άποψη του Κανελλο

(άσκουμένη άπό Κυβέρνησιν τύπου Παρασκευοπού

πούλου, κατά τήν δποίαν θά έκινδυνεύαμε, μέσα σ'

λου) δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στήν ΕΡΕ .

αύτούς τούς

'Εξήγησα όπου καί όσο fιδυνάμην ότι θά επρεπε διά

τής Κυβερνήσεως Στεφανοπούλου πού θά προεκα

τοϋτο δπωσδήποτε νά δοθή καί σέ μάς έγκαίρως (δη 

λείτο κυριολεκτικώς ενεκα σήψεως, νά ύποστοί>με

λαδή πρό τών έκλογών) κάποιο άντιστάθμισμα.

μείωσιν fιθικήν.

5.

Τό μέγα μειονέκτημα τής Κυβερνήσεως Παρα

9.

2-3

μήνες, νά ύποστοϋμε, λόγω πτώσεως

Μία πληροφορία: ή διά τής Κυβερνήσεως Πα

σκευοπούλου ε{ναι, βεβαίως, ότι δημιουργεί σέ πολ

ρασκευοπούλου έπιχειρουμένη χειρονομία τής "ύφέ

λούς τήν πεποίθηση ότι έπήλθε κάποια συνεννόησις

σεως"

μεταξύ Παπανδρέου καί Κανελλοπούλου. Ά Ο Κανελ

ΑΣΠΙΔΑ. ' Ορθώς. Θά εΙναι καί γι ' αύτόν τό λόγο

λόπουλος μέ διεβεβαίωσε έπί τφ λόγφ τής τιμής του

(καί γιά ιϊλλους αύτονοήτους) δ βίος τήςΚυβερνή

ότι τίποτε τέτοιο δέν συνέβη. Πιστεύω δέ ότι ετσι

σεως Παρασκευοπούλου πολυτάραχος καί βραχύς.

εχουν τά πράγματα. Θέμα όμως εΙναι τί πιστεύει δ

Πρέπει νά μπορέσουμε, εύθύς έξ άρχής, νά έπιτύχου

δέν συμπεριλαμβάνει άμνηστείαν γιά τόν

κόσμος. Τόν παρεκάλεσα, είς πρώτην εύκαιρίαν, νά

με αύτό πού δέν έπιτύχαμε μέ τήν ,Κυβέρνησιν Στε

τονίση ότι οϋτε ύπάρχει οϋτε δύναται νά ύπάρξη τέ

φανοπούλου. Νά μή γίνουμε δηλαδή άντικείμενα έκ

τοια συνεννόησις. Μοϋ ύπεσχέθη ότι θά προβή τό

βιασμοϋ καί, έν τφ μεταξύ , νά προετοιμάσουμε τήν

ταχύτερον σέ σχετική δήλωση.

διάδοχο λύση.

6.

"Αλλο μειονέκτημα ε{ ναι ότι η Κυβέρνησις θά

10.

Πρέπει νομίζω νά άναφερθώ έν έπιλόγω στήν

σταθή άν τήν ψηφίσουμε έμείς καί δ Παπανδρέου. τί

τελευταία μακρά πρός σέ έπιστολήν μου. Δέν ύπάρ

ιϊλλο, όμως, ύπό τίς σημερινές περιστάσεις, νά γίνη ;

χει, σήμερα, καμμιά άλλη λύση έκτός άπό έκείνες

'Αρκεί νά έπιτύχουμε σιγά-σιγά νά κατευθύνουμε τά

πού θά ήσαν συνδυασμένες μέ δικές σου πρωτοβου

πράγματα ετσι rοστε νά ύπάρξη σωστή τής Κυβερνή

λίες. 'Όλα τά άλλα εΙναι μπαλώματα. ("Αν ε{ναι).

σεως Παρασκευοπούλου διαδοχή πρό τών έκλογών

Σέβομαι τίς άποφάσεις σου, παρακαλώ μόνον, ώς φί

καί άφοϋ, έν τφ μεταξύ, εχουμε έκθέσει όσο μποροϋ

λος σου καί ώς παλαιός συνεργάτης, νά ξαναδιαβά

με τόν Παπανδρέου.

7.

Δέν συμμερίζομαι τίς έλπίδες έκείνων πού βλέ

σης τό προηγούμενο γράμμα μου. 'Αγωνιώ γιά τόν

τόπο καί φοβοϋμαι μήπως μόνος έσύ μπορείς νά στα

πουν τή δυνατότητα διασπάσεων μέσα στήν ΕΚ είς τό

ματήσης τό κατρακύλισμα. "Αν σύ δέν τό νομίζης,

ιϊμεσο μέλλον καί μάλιστα διασπάσεως μεταξύ πα

τότε, νομίζω ότι τά όσα γράφω καί ή γραμμή πού

τρός καί υίοϋ.

διαφαίνεται διά μέσου των γραφομένων προσδιορί

8.

' Από τήν πρακτική ίδική μας σκοπιά, φοβοϋ

μαι τή συνέλευση τής προσεχοϋς Παρασκευής, στήν

δποίαν σκέπτομαι νά ύποστηρίξω τόν Κανελλόπου
λο , διά τούς κάτωθι λόγους.
α. Καί άν ύποτεθή ότι έντελώς άνεπικαίρως έδη

ζουν τόν μόνον έναπομένοντα δύσβατον δρόμο.( " Αν
ε{ναι δρόμος).
'Η Μπούμπα καί έγώ στέλνουμε καί στούς δυό
σας, γιά μιά άκόμη φορά, τίς καλύτερες εύχές μας γιά

τίς έορτές καί τό νέο ετος.

μιούργησε δ Κανελλόπουλος τήν κρίση (χωρίς νά

είμεθα έξησφαλισμένοι γιά τίς περαιτέρω έξελίξεις)

Μέ άγάπην».
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γου δέν δύναμαι άκόμη νά βεβαιώσω

1966

-

εξεμαιεύθη

είς τό άμεσον περιβάλλον τfjς κας Βλάχου ή νέα λύ

Π . ΠΙΠΙΝΕΛΗΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

σις καί υίοθετήθη ώς πρόγραμμα δ κατευνασμός.

«'Αγαπητέ μου Πρόεδρε,

Ποίαι ε{ναι αί πολιτικαί συνέπειαι τούτου δέν

Τά διατρέξαντα είς τήν πρό όλίγου τερματισθεί

εχώ άνάγκην νά σας εξηγήσω. 'Απλούστατα έπανα

σαν συνέλευσιν του κόμματος θά μάθητε καταλεπτώς

λαμβάνεται τό

άπό τόν κ. 'Αχιλλέα*. Πρός άνακούφισιν τfjς συνει

νά σφάλλω είς τήν διόγκωσιν καί νά μή έπαληθεύ

δήσεώς μου καί μόνον- δεδομένου οτι ή εκβασις τfjς

σουν οί φόβοι μου. 'Αλλ' ε{μαι είλικρινώς άνακου

συζητήσεως δέν ήτο δυνατόν νά ήτο άλλη

φισμένος δτι είς μίαν στιγμήν ίστορικήν δι, ολους

-

ε{πον

οσα ε{πον διά μακρών καί νομίζω σαφώς.

1963. Εϋχομαι μέ δλην μου τήν ψυχήν

μας εύθύνης, ε{πον άπεριφράστως τήν γνώμην μου

Σfiς εσωκλείω μακράν περίληψιν τήν όποίαν συνέ

πρός δλας τάς κατευθύνσεις. Περισσότερον δέν ήτο

ταξα διά τάς εφημερίδας διά νά εχετε μίαν καλήν

δυνατόν νά πράξω, οταν η ηγεσία του κόμματος είρ

είκόνα τών λεχθέντων ύπ' εμοu. Θά δημοσιευθοuν

γάζετο πρός τήν άντίθετον κατεύθυνσιν, χωρίς τόν

μόνον εφ' ο σον θά δημοσιευθfj ό λόγος του κ. Κα

βέβαιον κίνδυνον νά διασπάσω τό κόμμα.

··

Είς τόν βασιλέα παρήγγειλα διά του κ. Μπιτσίου,

νελλοπούλου.

'Ο κ. Κανελλόπουλος fινοχλήθη καταφανώς άπό

εύθύς ώς έξεδηλώθη η κρίσις, νά μή σπεύση νά δώση

αύτά, ώς δέ ό ϊδιος επιβεβαίωσε μεταγενεστέρως άν

λύσιν είς αύτήν άλλά νά δεχθfj έπί τινας ημέρας τάς

ταπαντών, καί άπό τά πολλά χειροκροτήματα τά συ

άναγκαίας άκροάσεις, ζητών άμέσως καί τήν ίδικήν

νοδεύσαντα τόν λόγον μου. ~Εδωκεν είς τήν άπάντη

σας γνώμην.

σίν του ενα έντόνως νευρώδη χαρακτfjρα, ό δποίος

·Η Α.Μ. ε{ χε τήν καλωσύνην νά μου στείλη τήν

κατέστη καί σκαιός εναντι άλλου όμιλητου- του κ.

μεσημβρίαν τfjς ίδίας ήμέρας τόν στρατηγόν Παπα

Τσαλδάρη

γεωργόπουλον μέ τήν παράκλησιν νά τόν συμβου

-

ύποστηρίξαντος παραπλήσια πρός τά

ίδικά μου.

λεύσω περί του πρακτέου. Ύπηγόρευσα είς αύτόν

Εύτυχώς, χάρις είς τήν βαθμιαίαν διά τfjς πολυ

βραχύ σημείωμα έξηγών οτι ή προταθείσα λύσις τfjς

λογίας εκτόνωσιν τfjς συζητήσεως καί πρό παντός είς

μεταβατικfjς ε{ναι κατ' ούσίαν λύσις έκλογών καθι

τήν παρέμβασιν του κ. Παπακωνσταντίνου, άπεφεύ

εροuσα τήν δικαίωσιν του νέου άνενδότου καί δτι

χθη ή ψηφοφορία έμπιστοσύνης, η όποία θά κατέλη

επρεπε νά δοκιμάση δλας τάς δυνατάς πολιτικάς λύ

γε μέν ύπέρ τών άπόψεων του κ . Κανελλοπούλου, ώς

σεις καί πρό παντός τήν συγκρότησιν μιας Κυβερνή

άνέμενον, άλλά θά επισημοποίει τήν ύπάρχουσαν δι

σεως

αφωνίαν.

άριστίνδην έκλεγόμενα μέλη διαφόρων κομμάτων

Καί ταuτα μέν έγένοντο ώς δέν ήτο δυνατόν νά

συμβοuν άλλως.

εύρυτέρου

συνασπισμοί)

συντεθημένην άπό

άνευ έπισήμου τούτων συμμετοχfjς. 'Η Κυβέρνησις
αϋτη θά ένεφανίζετο είς τήν Βουλήν καί, έάν δέν

Παραμένει τό βαρύ γεγονός οτι έδικαιώθη δ νέος
άνένδοτος άγών χωρίς κάν τήν έλαχίστην, εστω καί

έτύγχανε έμπιστοσύνης της, θά ε{χε τήν δυνατότητα
νά προσφύγη είς έκλογάς.

φιλολογικήν, έκ μέρους του κ . Παπανδρέου άντιπα

Θά εϊχομεν οϋτω τουλάχιστον τό πλεονέκτημα

ροχήν. Αύτός θά συνεχίση τόν άνένδοτον ώς άλλω

οτι δ τόπος δέν θά εμενε είς τήν διάκρισιν άνευθύνων

στε καί σήμερον έπεβεβαίωσε, έπισημαίνων τούς νέ

προσώπων έπί μfjνας καί δτι, άν καθίσταντο άναπό

ους του στόχους , ήμείς δέ θά πληρώσωμεν

τρεπτοι α{ έκλογαί, θά έγίνοντο πρίν ή σύν τφ χρόνφ

... ώς προ

γαμιαίαν δωρεάν του κατευνασμου, τήν έπιψήφισιν
τfjς άναλογικfjς!

έπανέλθη πλησίστιος δ παπανδρεϊσμός.
·Η Α. Μ. είχεν τήν καλωσύνην νά μου τηλεφωνή

Κατ' ούσίαν άπό μα κ ρου ήδη ή ηγεσία του κόμ

ση τήν νύκτα διά νά μου εϊπη μέ πολλήν στενοχωρί

ματος ε{χεν υίοθετήσει τήν γραμμήν του κατευνα

αν οτι εύρέθη πρό έτοίμης λύσεως υίοθετουμένης

σμοί). Είς τάς αύθαδείας καί τάς προκλήσεις τfjς

άπό τά δύο κόμματα καί οτι fιναγκάσθη νά τήν άπο

Κεντ ροαριστερας άπεφεύγομεν συστηματικώς νά ά

δεχθfj, μέ παρεκάλεσε δέ νά Τόν βοηθήσω είς αύτήν

παντήσωμεν δεόντως.

μαχητικότης

τήν δύσκολον στιγμήν. Του άπήντησα δτι τοuτο ήτο

εστρέφετο πρός τήν Κυβέρνησιν Στεφανοπούλου. 'Ο

αύτονόητον· άλλ' δτι δέν fιδυνάμην νά του άποκρύ

πόλεμος ψιθύρων έγίνετο πότε κατά του άπόντος άρ

πτω τήν βαθείαν μου άνησυχίαν διότι εμενεν άκάλυ

χηγου , πότε κατά του Στέμματος, πότε κατά του

πτος, είς μίαν κρισιμωτάτην στιγμήν, άπό πολιτικήν

'Όλη

μας ή

"σκληροί) πυρfjνος", πότε κατά των παραστρατημέ

Κυβέρνησιν καί οτι πασα έπακολουθοuσα ένδεχομέ

νων φίλων πού δέν κατανοουν τήν σοφίαν τfjς νέας

νως λύσις, έν περιπτώσει άποτυχίας του νέου σχήμα

πολιτικfjς ποτέ ομως κατά τfj ς προϊούση ς προκλη

τος, θά Του ήτο άπείρως δυσχε ρεστέρα είς παραμο

τικότητας του Καστρίου. ν Εναντι αύτοu: χριστιανι

νάς έκλογών.

κή έπιείκεια καί άνωτερότης πνευματική.

Είς τό κλίμα αύτό

-

συμπράξει ή όχι του άρχη-

Τά σχετικά πρός τήν Α.Μ. παρακαλώ κρατήσατε

άπολύτως δι '

Ύμας καί μόνον. Σaς τά άνέφερον
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άποκλειστικώς διά νά εχετε πλήρη εiκόνα τής κατα

τελέχθη ότι ή δυσφήμησις διώκεται κατ ' εγκλησιν

στάσεως.

καί δή έντός τριμήνου . Διότι θά ήτο δυνατόν νά πα

'Ως θά έννοείτε, είμεθα βαθύτατα στενοχωρημέ

ρατηρηθή ότι ή προσβολή έπανελήφθη ένδεχομένως

νοι καί αύταί αί έορταί τών Χριστουγέννων θά ε{ναι

καί νέα προθεσμία ηνοιξε. 'Επεσήμανα ότι άπό τήν

πολύ μελαγχολικαί δι' έμέ . Αύτό δέν μέ έμποδίζει νά

συκοφαντίαν έκτεθειμένος παραμένει πλέον δ συκο

σάς άπευθύνω , καθώς καί εiς τήν Κυρίαν Καραμαν

φαντήσας . Διότι τά βουλεύματα τής τακτικής δικαι

λή, τάς θερμάς εύχάς μου νά ε{ ναι καλύτεραι δι'

οσύνης τόν καταγγέλλουν ώς συκοφάντην.

Ύμάς καί νά Σάς κρατοϋν θαλερόν καί άκμαίον ώς

Καί έκείνος πλέον εχει άνάγκην άποκαταστάσε

τήν τελευταίαν έλπίδα δικαιώσεως τών άγι))νων μας.

ως μεταξύ τών τιμίων άνθρώπων . "Αν δέν τοϋ λείπη ή

Μέ iδιαιτέραν έκτίμησιν καί άγάπην» .

συνείδησις καί τό θάρρος .
'Έπειτα ; 'Αλλοίμονον εiς τό τόπον έκείνον, όπου

4

'Ιανουαρίου

ή πολιτική ζωή άλλά καί ή κοινωνική εύπρέπεια πρέ
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πει νά ύπομιμνήσκωνται διά δικαστικών άποφάσεων

Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣτΑΝτJΝΟΥ ΠΡΟΣ Κ . ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

είς τούς πολιτικούς liνδρας.

έπιστολήν μου

Καθολική έφάνη ή άναγνώρισις τοϋ γεγονότος

τήν δποίαν δέν κατέστη δυνατόν νά στείλω μέ τόν

ότι ή σημασία τής ύποθέσεως δέν εγκειται εiς τό liν

'Αχιλλέα καί διά τόν λόγον αύτόν συναποστέλλω

ο{ καταδικασθέντες διέπραξαν άνθρωποκτονίαν η

τώρα.

τραύματα θανατηφόρα, η βαρείαν κάκωσιν κλπ. ·Η

«Συνεχίζω έδώ τήν άπό

24 παρελθ .

·Η άπόφασις τής Θεσσαλονίκης ύπήρξεν ίκανο

ύπόθεσις συνετάραξε τό πανελλήνιον καί προεβλήθη

ποιητική καθ' όλην τήν γραμμήν* . Κυρίως διότι δέν

διεθνώς λόγω τής προσπαθείας νά τής δοθή πολιτι

έδέχθη κliν παράβασιν καθήκοντος διά τούς άξιωμα

κός χαρακτήρ καί τής προσάψεως κατηγορίας ήθι

τικούς καί άπέκλεισεν επομένως τήν έξ άνεπαρκείας

κής αύτουργίας εiς τόν πρωθυπουργόν. Καί έπ' αύ

εύθύνην τοϋ Κράτους διά τήν πράξιν. Διότι τά περί

τοϋ τοϋ θέματος ή κρίσις δέν έπιδέχεται οιανδήποτε

ήθικής αύτουργίας ε{χαν κλείσει τά βουλεύματα τών

συζήτησιν .

δύο βαθμών .

Καί δέν ύπάρχει πράγματι, τουλάχιστον δι' ήμάς

'

'Η χθεσινή δήλωσίς μου εiς τοϋτο κυρίως στρέ

έδώ, ζήτημα. "Αν οί ξένοι άνταποκριταί ε{ναι εύσυ

φεται καί τονίζει άκριβώς ποϋ ε{χε έντοπισθή ή ση

νείδητοι πρέπει νά άρθή οίαδήποτε σκιά καί εiς τό

μασία τής άνακρίσεως εiς τήν ύπόθεσιν έκείνην.

έξωτερικόν.

·Η δήλωσις ήγνοήθη άπό τόν τύπον τών άντιπά

'Αλλά τώρα liλλο ε{ ναι τό φλέγον έδώ θέμα, περί

λων καί άπό τήν " Μεσημβρινήν", ένώ προεβλήθη

τό δποίον στρέφεται όλη ή πολιτική ζωή. Καί εiς

άπό τάς τρείς πρωϊνάς έφημερίδας .

αύτό άναμιγνύουν πλέον καί ύμάς προσωπικώς έξ

Χθές βράδυ μετέσχον εiς τήν συνέντευξιν τοϋ

άφορμής περικοπών τινων τοϋ περιφήμου μνημονί

Ράλλη μέ τούς άντιπροσώπους τοϋ τύπου. Μετέσχον

ου, τό δποίον ούδείς περίπου θεωρεί γνήσιον, πλήν

η έξεπροσωπήθησαν όλα τά έδώ πρακτορεία κλπ.

όμως πάντες σχεδόν έκλαμβάνουν ώς άνταποκρινό

Μένω μέ τήν έντύπωσιν ότι εφυγαν ίκανοποιημέ

νοι καί ότι αί πολλαί έρωτήσεις τών άθηναίων έρυ

μενον κατ' ούσίαν εiς συνεννοήσεις καί συμφωνίας
ίσως διαφόρων προσώπων.
Πολλοί φίλοι μας διερωτώνται διατί συρόμεθα

θρών δημοσιογράφων συνετέλεσαν εiς τήν πληρεστέ

liνευ άντιδράσεως πρός τάς ώς άσφαλείς θεωρουμέ

ραν προβολήν τής ύποθέσεως .
'Από τήν προβολήν, όμως, εiς τάς σημερινάς

νας συμφωνίας . ΠολλοίJθεωροϋν τήν iδικήν μου δμι

έφημερίδας δέν ε{μαι άπολύτως ίκανοποιημένος . Τό

λίαν εiς τήν Κοινοβουλευτικήν ·Ομάδα ώς συγκά

"Βήμα"

λυψιν η καί εγκρισιν. Καί αί συζητήσεις γίνονται

καί ή

"'Ελευθερία"

άφιερώνουν όλίγας

ζωηρότεραι μετά τήν δημοσίευσιν τοϋ μνημονίου.

γραμμάς, μάλλον ούδετέρας.

Τό ήθικόν τών όπαδών εύρίσκεται έν ύποχωρήσει

Εiς τάς τρείς έθνικόφρονας έμφανίζεται μέ πληρό

καί ύπό τάς συνθήκας αύτάς μέ άνησυχεί ή σκέψις

τητα ή ύπόθεσις .
Εiς τήν "Άκρόπολιν" καί τήν "Καθημερινήν"

ένέργειας έκλογών ' ετι δέ μάλλον τής έπισπεύσεως

δημοσιεύονται μακραί σχετικώς άνακοινώσεις άμ

τούτων πρό τοϋ Μαίου , όπως άπό τούς προσκειμέ

φοτέρων ήμών, δέν περιλαμβάνονται όμως αί άπαντή

νους κύκλους συζητείται. (Διά νά μή περιέλθη βέ

σεις εiς τάς έρωτήσεις τών άριστερών καί συμπλη

βαια εiς γνώσιν ώρισμένων έξ ήμών έδώ)».

ρωματική προφορική εiσήγησίς μου . Σχετικώς πλη

ρεστέρα ε{ναι έν τούτφ ή εκθεσις εiς τήν

"' Ακρόπο

λιν" .
Εiς τάς έρωτήσεις liν θά ύποβληθοϋν μηνύσεις

5
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έπί δυσφημήσει, δέν εγινε έπίκλησις τής παραγρα

«'Αγαπητέ Γιώργο,

φής τών δ,ιά τοϋ τύπου τελουμένων έγκλημάτων, άν-

Σ' εύχαριστώ γιά τήv τόσο πειστική ύπεράσπισιv**.
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Πάντως τό γεγονός δτι ύστερα άπό δσα συνέβη

θεν πρώην ύπουργόν κύριον Σ . 'Αλαμανή, δ δποίος

σαν, εύρισκόμεθα είς τήν άνάγκην ν' άπολογούμεθα,

θεωρεί βεβαίαν τήν δικαστική ν άπόδειξιν τής γνησιό

άποδεικνύει τό πολιτικό καί ήθικό χάος τό όποίον

τητος τοϋ γνωστοϋ μνημονίου, ή συμμετοχή Σας είς

έδημιούργησαν οί άντίπαλοί μας.

τάς προσεχείς έκλογάς θά Σάς έξασφάλιζεν βεβαίαν

Άτυχώς οί ξένοι άνταποκριταί παρέλειψαν ν'
άποκαταστήσουν τήν άλήθειαν, δπως έκαναν καί είς

έπιτυχίαν λόγω γενικής κοπώσεως τής έλληνικής
κοινής γνώμης.

πολλάς άλλας περιπτώσεις. Νομίζω δτι στήν μή φι

'Ο συνομιλητής μου, δ δποίος παρεδέχθη τήν

λική τους προδιάθεσιν προστίθεται καί τό σφάλμα τό

βασιμότητα των λόγων οί όποίοι σάς κρατοϋν σήμε

ρον μακράν τής άμέσου άναμίξεως είς τήν πολιτικήν,

δικό μας, τοv νά χάνωμε τήν έπικαιρότητα.
Γιά τά πολιτικά πράγματα του τόπου μας δέν ήμ

έτόνισεν, έν τούτοις, ότι τοιαύτη εΙναι ή πεποίθησις

πορώ νά διατυπώσω κρίσεις, γιατί γενικά κινούνται

τοϋ κυρίου Μητσοτάκη είς τήν άνάγκην τής συμμε

έξω άπό τήν κοινήν λογικήν. Παρά ταvτα οί άνθρω

τοχής Σας είς τάς προσεχείς έκλογάς ώστε θά έδέχε

ποι του τόπου μας πιστεύουν δτι δλα αvτά άποτελοvν

το, ένδεχομένως, νά ένταχθή, είς τήν περίπτωσιν αύ

πολιτική.

τήν, ύπό τήν ήγεσίαν Σας.

'Απελπίζομαι δταν σκέπτομαι πόσο άπέχουμε ώς

Σάς παρακαλώ, σεβαστέ μου Κύριε Πρόεδρε, νά

λαός άπό τήν όρθήν έκτίμησιν του πολιτικοί) μας

δεχθήτε Σείς καί ή Κυρία Καραμανλή, τάς θερμοτέ

προβλήματος. Φοβοvμαι δέ δτι δέν θά τήν άποκτή

ρας μου εύχάς διά τό νέον ετος καί διά τάς εύτυχεστέ

σουμε ποτέ έφ

ρας διά τήν χώραν άποφάσεις Σας.

'

δσον δέν τό κατορθώσαμε μετά τό

'Όλως ύμέτερος».

σας δοκιμασίας.
'Όσον άφορα τά οίκογενειακά μας, μολονότι

άποφεύγω ν' άναμιγvύωμαι, θά εlχα νά παρατηρήσω

τά έξής:
Δέν ξέρω έάν καί άπό ποιούς έγιναν σφάλματα,
άναπόφευκτα καμμιά φορά, λόγω τής έπικρατούσης
συγχύσεως. Γνωρίζω δμως δ τι τό μεγαλύτερο ν άπ'

9
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«Πρόεδρέ μου,
ΕΙχα άποφασίσει νά ελθω στίς

21

τρέχοντος γιά

δλα θά εlναι ένδεχομένη διάσπασις του κόμματος.

δύο μέρες στό Παρίσι. Τώρα, θά ελθω μετά τίς

Μπορείτε νά παρακάμψετε τήν δυσαρμονία πού ύπο

Φεβρουαρίου (μάλλον

φώσκει είς τό κόμμα μέ λίγη προσοχή στούς χειρι

δμιλία στά Γιάννενα.

26-28)

διότι στίς

21

23

εχω μιάν

Σοϋ γράφω μόνο δύο λόγια γιά νά σοϋ ζητήσω μιά

σμούς.
'Επίσης δ τι ή εvπρέπεια δέν εlναι άσυμβίβαστος

συμβουλή. 'Υπάρχει ενα ένδεχόμενο νά πέση ή Κυ

κάνετε

βέρνησις Παρασκευοπούλου . Λέγεται ότι τοϋτο εΙ

έκλογικό άγώνα έάν δέν έχετε στόχο τήν ΕΚ άπό τήν

ναι καί προσχεδιασμένο . 'Αλλά καί άν δέν εΙναι, δέν

όποίαν καί θά διεκδικήσετε τήν νίκην. Καί δέν μπο

θά άνθέξη στίς πιέσεις πού θά ύποστή άπό πλευράς

ρεί νά τήν κατακτήσετε έάν δέν άποκαλύψετε είς τόν

Παπανδρέου. Δέν θά ύποκύψη δέ αύτή τή φορά διότι

μέ

τήν μαχητικότητα.

λαόν

-

Δέν ήμπορείτε νά

πού εlναι καί ήθικό σας χρέος έξ άλλου, τά

σφάλματα καί τάς άθλιότητας του Παπανδρέου. Τά

δέν θά συμφωνήση σέ αύτό δ βασιλεύς καί έν συνε
χεία δέν θά ύποκύψωμε καί έμείς.

στοιχεία εlναι τόσο συντριπτικά ι:ίiστε νά μήν έχετε

'Η περίπτωσις αύτή εχει προβλεφθή καί προω

άνάγκη νά ύπερβάλετε. Φθάνει νά μήν τά άποσιωπή

θείται ή λύσις τής προεκλογικής Κυβερνήσεως τής

σετε διά λόγους εvπρεπείας.

ΕΡΕ. Θεωρώ τήν λύσιν αύτήν άδύνατον. 'Αλλά έπει

Μέ φιλικούς χαιρετισμούρ>.

δή έδ& τά πιό τρελλά πράγματα συμβαίνουν, δέν θέ
λω νά τήν άποκλείσω άπό τά ένδεχόμενα πού άντιμε

6
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τωπίζομε. Δέν άμφιβάλλω ότι μιά τέτοια λύσιν τήν
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άποδοκιμάζεις, άν πρόκειται περί Κυβερνήσεως

Δ . ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

45

ήμερων. Δέν θά κατορθώσωμε νά βελτιώσωμε τήν

«Κύριε Πρόεδρε,

κατάσταση ύπέρ ήμ&ν. Μάλλον θά τήν χειροτερέ

Σάς έσωκλείω έξαιρετικ&ς κολακευτικήν διά τήν

ψωμε. Καί άσφαλ&ς θά δεχθοϋμε έπικίνδυνες δεσμεύ

όκταετίαν σειράν άρθρων τής έγκυροτέρας βελγικής

σεις. »Αν σέ μιά τέτοια Κυβέρνηση έκαλούμην νά

έφημερίδος

μετάσχω

"Libre Belgique",

ή όποία, έν οψει τ&ν

-

κάτι τέτοιους πόντους συλλαμβάνω στόν

τί θά μέ συμβούλευες νά κάνω; 'Εγώ κλίνω

προσεχών έκλογ&ν, θά ήδύνατο νά χρησιμοποιηθή

άέρα

λίαν έπωφελ&ς. 'Απηχήσεις περί τής έν γένει δρά

σαφώς πρός τήν άρνηση. 'Αλλά έπειδή αύτή είναι

σεως τοϋ Γραφείου Τύπου ένταϋθα εtμαι βέβαιος ότι

συνήθης σέ μένα ροπή, δέν θέλω νά έπηρεασθ& οϋτε

θά εχετε ήδη καί άλλοθεν.

άπό τήν ψυχοσύνθεσή μου. Μπορεί ή άρνησίς μου νά

-

'Επί τΌ εύκαιρία καί κατά καθήκον έπιτρέψατέ

δώση τήν έντύπωση μιας διασπάσεως τοϋ άγ&νος

μου νά Σάς άναφέρω ότι, κατά τόν διελθόντα έντεϋ-

άπό άνθρωπο τοϋ δποίου οί δεσμοί μαζί σου εΙναι
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πολιτικές πράξεις. 'Όταν ώς πράξεις είναι αστοχοι,

"Αν πάλι πaμε γιά Κυβέρνηση μείζονος διαρκεί

καί καλοί μόνον ώς άκαδημαϊκοί λόγοι, τότε τό Κοι

ας, δηλαδή σέ έκτροπη, τότε πάλι τί συμβουλεύεις;

νοβούλιο παύει νά είναι πολιτικό σώμα καί οί ώραίοι

Δέν ζητώ δδηγίες άπό τόν 'Αρχηγό πού άρνείται νά

λόγοι γίνονται δημόσιος κίνδυνος.

άναμιχθή στην πολιτική, άλλά μιά συμβουλή άπό
τόν έμπειρότερο φίλο.

Παραδέχομαι πρός στιγμήν δτι επρεπε ξαφνικά

νά ρίξωμε τήν αθλια Κυβέρνηση Στεφανοπούλου.

Συνεχίζω τό γράμμα μετά τήν συζήτηση περί των

Παραδέχομαι πώς μόνο μέ την συγκατάθεση του Γ.

προγραμματικών δηλώσεων στη Βουλή. Θά διαβά

Παπανδρέου στέκονταν αλλη Κυβέρνησις καί πώς

σης τά σχετικά στίς έφημερίδες. Σοu γράφω κρίσεις

πρός τοuτο επρεπε νά δοθοuν άνταλλάγματα. 'Όλα

μου. 'Ο Γ. Παπανδρέου κυριολεκτικώς άγνώριστος.

αύτά πρός στιγμήν τά παραδέχομαι. Αύτό πού άπό

Μόλις στέκεται στά πόδια του. 'Η φωνή του άλλοι

αύτη την συναλλαγή πη ραμε έμείς, τούς

ωμένη, άσθενής. 'Ήσθμαινε. 'Αλλά δ τόνος πολεμι

Ι

Yz

4 Yz

άντί τόν

μήνα, δέν θά τόν άξιοποιήσωμε; Μέ αύτό τό κλί

κός. Μaς κατηγόρησε μέ εντονον ύφος. 'Ο Πανα

μα τής άγιαστούρας θά πάρω με τόν άέρα τfjς έκλο

γιώτης δέν άπήντησε. Σχεδόν άπολογήθηκε διότι

γfjς;

ψήφισε τούς άποστάτας. Γιά τίς άσχημίες τής Κυ

'Ή μήπως είμαι πιό άπαισιόδοξος άπό δτι πρέπει;

βερνήσεως Γ. Παπανδρέου, αύτές μόλις τίς ύπηνίχθη.

Τώρα θά σου σημειώσω καί ενα σημείο δπου ή άπαι

Στό βιαιότατο μανιq)έστο του 'Α. Παπανδρέου, δπου

σιοδοξία μου θά ένοχλήση 'Εσένα." Αν χάσωμε αύ

καί έκεί βαλλόμεθα, δέν άπήντησε. Είπε δτι "ύπό

τές τίς έκλογές, πολύ πιθανόν νά είναι οί τελευταίες

αύτάς τάς συνθήκας δέν πaμε καλά!" 'Ο τόνος ήταν

έλεύθερες έκλογές γιά πάρα πολλά χρόνια. Δέν θά

τόνος ένός άνθρώπου ίσταμένου ύπεράνω τής διαμά

δδηγήσουν αύτές οί έκλογές μόνον είς μείζονα άπα

χης καί προσπαθοuντος, μέ την άγιαστούρα στό χέ

θλίωσιν έξ ής θά προκύψη ή άνάγκη τής μετακλήσε

ρι, νά δημιουργήση κλίμα πραότητας, γαλήνης καί

ως ένός άπό μηχανής θεοu. Θά δδηγήσουν σέ κατάρ

άλληλοσεβασμοu. 'Έβλεπα μπρός μου ενα έμπνευ

γηση του έλευθέρου πολιτεύματος . Καί τότε καμμιά

σμένο ίεραπόστολο πού προσπαθοuσε μέ τό δίκαιο

δύναμη έκ των εσω δέν θά είναι ίκανή νά φέρη τόν

καί τήν ήθικη νά τιθασσεύση μίαν όρδήν άνθρωποφά

άπό μηχανής θεό, άκόμη καί αν τά

γων. Πώς φαντάζεται δτι θά μπορέση νά έπιβάλη καί

νων τόν ζητοuσαν.

90% τών

'Ελλή

νά ϊδη έπικρατοuν στην πολιτική μας κονίστρα ενα

"Αν αύτή ή προοπτική είναι ή πλέον πιθανή, δέν

πνεuμα πολιτισμένης πραότητας, δταν την άποφασι

θά πρέπει νά μποuμε στόν άγώνα μέ δλες μας τίς

στικη γνώμην εχει μεταξύ των άντιπάλων δ κομμου

δυνάμεις; (Γιά ποιόν αλλον μελλοντικόν άγώνα νά

νισμός, δ δποίος προγραμματισμένα καί συστηματι

φυλάξωμε τίς έφεδρείες μας, άφοu τέτοιος άγώνας

κά έπιδιώκει την άκρότητα καί την άδιαλλαξία; Μέ

δέν θά ύπάρξη;) Καί αν πρέπει νά ρίξωμε στη μάχη

τίς τέτοιες δμιλίες, άντί νά τιθασσεύσωμε τούς άν

δλες μας τίς δυνάμεις, μπορεί νά λείψη άπό αύτήν ή

θρωποφάγους, άποθαρρύνωμε τούς μέλλοντας νά φα

μεγαλύτερη μας δύναμη; 'Η μόνη πού μaς παρέχει

γωθοuν. Πώς θά πaμε ετσι σέ έκλογές; 'Υποθέτω δτι

τήν βάσιμον έλπίδα μιaς άποτροπής του κακοu;

δ Παναγιώτης εχει κατά νοuν, άφοu δείξη διαλλα

"Ετσι μιλάει δ 'Έλληνας, όχι δ φίλος, πού βλέπει

κτικότητα καί ύπομονήν, κάποιαν στιγμή νά ξεσπά

καθαρά σέ τί θυσίες, καί τί κινδύνους όδηγοuν αύτές

ση καί νά μπορή τότε δικαιολογημένα νά γίνη καί

οί σκέψεις. 'Αλλά μήπως σήμανε ή rορα πού πρέπει ό

αύτός βίαιος καί άδιάλλακτος. 'Αλλά ολοι αύτοί οί

φίλος νά ύποχωρήση μπρός στόν 'Έλληνα;

ύπσλογισμοί εχουν ώς βάση εναν άνεπτυγμένο λαό

Καί μέσα μου καί μέσα σου;

Πονώ πού σου γράφω ετσι, άλλά μποροuσα νά

όχι ενα λαό πού έπηρεάζεται μόνο άπό πολύ χαμη
λής ποιότητας συνθήματα. Γενικεύοντας τη σκέψη

μην στά γράψω;

μου θά ελεγα δτι δ Παναγιώτης ύποτιμa τίς προπα
γανδιστικές ίκανότητες καί τίς δυνάμεις του κομμου

Τέλη Φεβρουαρίου, σύν Θεώ θά τά ξαναποuμε
προφορικώς.

νισμοί) καί την έπιρροη του έπί του κόσμου τών κεν

Μέ άγάπψ>.

τρώων, καί συγχρόνως ύπερτιμa τίς διανοητικές καί
τίς ψυχικές δυνάμεις του λαοu μας. 'Απάνω σέ αύτές
τίς δύο πλάνες στηρίζεται ή έπικίνδυνη αίσιοδοξία
του. Σέ αύτές στηρίζεται καί ή προθυμία του νά δε

χθfj κατ' άρχήν τόν άφοπλισμό τών ΤΕΑ. (Σέ έρωτώ:

22
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Κ. ΤΣΑΠ:ΟΣ ΠΡΟΣ Κ . ΚΑΡΑΜΑΝΛΉ

«Πρόεδρέ μου,

γιατί τουλάχιστον δέν έσιώπησε, γιατί προκατέλαβε

Χθές φάγανε σπίτι μου δ Μπίτσιος καί δ Πανα

τήν Κυβέρνησιν; γιατί, αν iίθελε νά ύποχωρήση, δέν

γιώτης, καί μοu δόθηκε άφορμη νά κατανοήσω άκρι

κρατοuσε αύτό τό άτοu , γιά νά έπιτύχη κάποιο άν

βέστερον πώς σκέπτονται . Προβλέπουν δτι στίς έκλο

τάλλαγμα;).

γές του Μαίου (δέν είναι σαφές αν θεωροuν βεβαία

οι λόγοι των πολιτικών δέν είναι λόγος είναι

αύτη την ήμερομηνία, προσποιοuνται πάντως δτι εί-
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vαι δεδομένη) προβλέπουν οτι ή ΕΡΕ άν δέν βγfj

-

του βασιλέως οϋτε πρός τήρησιν τfjς τάξεως.

χωρίς νά εχη άπόλυτη πλειοψηφία

Αuταί ε{ναι αί προβλέψεις στό πρώτο πλάνο, δη

θά βγfi σχεδόν ίσόπαλ,η μέ τήν ΕΚ, πού καί αuτή

λαδή μέ προϋπόθεση οτι βαδίζομεν πρός έκλογάς

πρώτο κόμμα

-

δέν θά πάρη άπόλυτη πλειοψηφία.

:Η

ΕΚ τότε θά

όμαλ&ς μέ Κυβέρνησιν Παρασκευοπούλου .

στηριχθfj σέ μάς καί θά κάνωμε συμμαχικήν Κυβέρ

'Αλλά δέν ε{ναι αuτή δλη ή σκέψη του Παναγιώ

νησιν. Δέν δέχονται δτι ό Γ. Παπανδρέου θά στηρι

τη. 'Υποπτεύομαι- ή μάλλον ε{μαι βέβαιος- οτι

χθfj είς τήν ΕΔΑ. 'Αλλά καί άν συνέβαινε αuτό, ύπο

ύπάρχει καί ενα δεύτερο πλάνο. (Δέν ξέρω άν γιά τό

λογίζουν οτι οί δεξιοκεντρ&οι θά ελθουν μαζί μας

δεύτερο αuτό πλάνο ύπάρχει συμφωνία ή καί έπαφή

καί θά κάνωμε αuτοί καί έμείς Κυβέρνησιν, άποσχι

μέ τό Παλάτι). Τό δεύτερο αuτό πλάνο εχει ώς προϋ

ζομένου του 'Ανδρέα άπό τόν πατέρα του ή άν ό

πόθεση οτι δέν θά πάμε μέ Κυβέρνησιν Παρασκευο

πατέρας εχει έκλείψει, άποσχιζομένων των δεξιοκεν

πούλου πρός έκλογάς, δτι ή έμείς ή ό Παπανδρέου θά

τρώων άπό τόν 'Ανδρέα. 'Υπολογίζουν έπίσης οτι ό

τόν ρίξουν, καί θά μπουμε, οπως λένε, σέ μιά άλλη

βασιλεύς θά άρνηθfj νά δώση τήν έντολή στόν Γ.

φάση. Αuτές οί άλλες φάσεις ε{ναι κατ' έμέ στή σκέ

Παπανδρέου άν αuτός ήθελε νά στηριχθfj στήν ΕΔΑ .

ψη Κανελλοπούλου μιά προεκλογική Κυβέρνησις

Οί ύπολογισμοί αuτοί στηρίζονται, καθώς βλέπεις,

ΕΡΕ. 'Ερωτώ: Πώς θά στέρξη ό βασιλεύς σέ μιά τέ

στήν πρόβλεψη οτι ό Γ. Παπανδρέου δέν θά συγκεν

τοια Κυβέρνηση πού έκ προοιμίων καθιστά διαβλη

τρώση, άκόμη καί πριμοδοτούμενος, αuτοδύναμον

τάς τάς έκλογάς; Αuτό ίσοδυναμεί μέ έκτροπήν, θά

πλειοψηφίαν. 'Αλλά καί άν τήν άπέκτα, δέν θά έσύ

προκαλέση έπαναστατικάς άντιδράσεις. τίς εχει άπο

ρετο άπό τήν

δεχθfi τό Παλάτι; ~Η μήπως ό Παπανδρέου τόσον

ΕΔΑ πρός λύσεις έπαναστατικάς.

~Ετσι, οϋτως ή άλλως, τά πράγματα θά βαδίσουν

ε{ναι βέβαιος διά τήν νίκην rοστε έδέχθη καί αuτόν

όμαλ&ς καί θά εχωμε ή μίαν συμμαχικήν Κυβέρνη

τόν όρον, είς τάς μυστικάς συμφωνίας του μέ Κανελ

σιν ΕΡΕ-ΕΚ ή τμήματος ΕΚ ή άκόμη καί Κυβέρνη

λόπουλο, άν τοιαυται ύπάρχουν;
'Αλλά περαιτέρω περί ποιάς προεκλογικfjς Κυ

σιν ΕΚ άλλά νομιμόφρονα . Φυσικά μιλάμε καί γιά
ένδεχόμενο αuτοδυνάμου Κυβερνήσεως ΕΡΕ. 'Αλλά

βερνήσεως πρόκειται; Θά ε{ναι Κυβέρνησις

αuτά ε{ναι προεκλογικές ρουκέττες.

ρων, γιά νά διεξαγάγη έκλογάς; ~Η θά ε{ναι Κυβέρ

'Ο Κώστας Ζαφειρόπουλος πού ήταν καί αuτός

χθές βράδυ σπίτι μου, οπως καί έγώ, κάνομε άντιθέ

45

ήμε

νησις έκτροπfjς; (διότι ψfjφον έμπιστοσύνης δπωσδή
ποτε δέν παίρνει).
"Α ν ε{ναι Κυβέρνησις

τους προβλέψεις. Πιστεύομε πώς, οπως βαδίζομε, ή

45

ή μερών, τά προγνωστι

θά εχωμε αuτοδύναμον πλειοψηφίαν ΕΚ ή θά εχουν

κά γιά τά άποτελέσματα ε{ναι τά ίδια πού άνέφερα

ΕΚ καί ΕΔΑ μαζί άπόλυτον πλειοψηφίαν καί ψήφων

πρίν. Θά αuξηθfi μόνο ή σημασία τfjς ήττας μας.

καί έδρ&ν. 'Η ΕΔΑ έν τοιαύτη περιπτώσει θά παραι

'Αφήνω οτι θά άναγκασθουμε νά κάνωμε ή νά ύπο

τηθfj κάθε ορου (φαινομενικώς) καί θά καταστήση

σχεθ&μεν παροχάς. 'Αφήνω ότι σέ

εϋκολη τήν συνεργασία μέ τήν ΕΚ. Θά έπιτρέψη είς

χρηστότης τfjς διοικήσεώς μας δέν μπορεί νά φανfj.

τόν Γ. Παπανδρέου νά ίσχυρισθfi οτι ή στήριξις τfjς

Μόνο ζημία θά προξενήση καί σέ μάς καί στό καθε

ΕΚ έπί ψήφων τfjς ΕΔΑ οuδένα έγκυμονεί κίνδυνον,

στώς μιά προεκλογική Κυβέρνησις

διότι ή ΕΔΑ παραιτήθη πάσης άξιώσεως καί έμπι

πάλι πρόκειται γιά μιάν μακροτέρας διαρκείας Κυ

στεύεται έν λευκώ τήν διακυβέρνησιν τfjς χώρας είς

βέρνησιν, αuτή θά ύπάρξη κατ' άνάγκην κατά πα

μέρες οϋτε ή

45

ήμερων. ~Αν

45

τήν ΕΚ . Συγχρόνως θά κινηθfj τό πεζοδρόμιον, τό

ρέκκλισιν του Συντάγματος άνευ ψήφου έμπιστοσύ

όποίον καί θά άξιώση τήν άπομάκρυνσιν του βασιλέ

νης τfjς Βουλfjς.

ως, έάν δέ δεχθfj τήν άνωτέρω συνεργασίαν ΕΚ-ΕΔΑ

Ε{ναι όμως μιά τέτοια έξέλιξις σύμφωνη μέ τήν

ώς βάσιν πρός στήριξιν Κυβερνήσεως ΕΚ. 'Όταν

πολιτικήν τfjς γαλήνης καί του κατευνασμου καί τfjς

μιά φορά γίνη Κυβέρνησις ή ΕΚ μέ βασιλέα πλέον

διαλλακτικότητας πού εuαγγελιζόμεθα;

μειωμένου κύρους, αί έξελίξεις ε{ναι προδιαγεγραμ

Δέν βγάζω άκρη. Καί κανείς έκτων μή γνωριζόν

μέναι. 'Η άπόσπασις των δεξιοκεντρώων άπό τόν Γ.

των τί τεκταίνεται σέ αuτό τό δεύτερο πλάνο μπορεί

Παπανδρέου, &κόμη καί άπό τόν Α. Παπανδρέου με

νά βγάλη άκρη.

τά μίαν νίκη ν του Λαϊκου Μετώπου καί καθ' ή ν rοραν

.Χθές

βράδυ δ Κανελλόπουλος

-

μέ τόν όποίο

τό πεζοδρόμιον θά όρύεται, ε{ ναι ολως άπίθανος. Αu

άπό καιρου δέν είχαμε μιλήσει πολιτικά

τοί ολοι θά κοιτάζουν νά πάρουν κανένα χαρτοφυλά

καί γιά Σένα καί πιστεύω πώς τά ελεγε γιά νά σου τά

κιο καί νά μήν διωχθουν άπό τό μαντρί. Θάρρος γιά

γράψω. Ε{πε πρώτα. "Μακάρι νά γυρίση ό Καραμαν

-

μίλησε

νά διαπομπευθουν ώς νεοαποστάται δέν εχουν. Θά

λfjς είτε τώρα, είτε μετά τίς έκλογές, όποτε θέλει, έγώ

ύποκύψουν. 'Αλλά καί ό Γεώργιος Παπανδρέου θά

-

ύποκύψη στήν ΕΔΑ καί στούς άριστεροκεντρώους.

συρθ& γιά νά άναλάβη τήν ήγεσία τfjς ΕΡΕ. Τό ξέρω

Αί δέ ενοπλοι δυνάμεις καί τά σώματα άσφαλείας

άλλωστε ότι ολοι 'Εσείς τό θέλετε. ('Εσείς= οί έκεί

μετεκλογικ&ς δέν θά κινηθουν οϋτε πρός στήριξιν

παρόντες). 'Αλλά έκείνο πού μέ δυσκολεύει ε{ναι ή

του τό εγραψα άλλωστε

-

εuχαρίστως θά άπο
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όχι δ Καραμανλής

σεως ΕΡΕ , ή όποία θά έπαγγέλλεται έκλογάς; ~Αν

-άλΜ ο{ έδώ ύποστηρικταί του, οί έφημερίδες, περί

πάλι δέν έπαγγελθή έκλογάς, τότε θά εχωμεν κρίσιν

τοϋ άν θά ελθη. Αύτό δημιουργεί ψυχολογικά μιάν

καί άναταραχήν καί συντρέχουν ο{ οροι καθ' οϋς

άνάσχεσιν. Αύτό δημιουργεί καί άμφιβολίες περί τής

κρίνεις οτι χρησιμεύει ή δημοσίευσίς της, ώς κατευ

πολιτικής πού άκολουθώ. πως νά κάνω ετσι άγώνα;"

θυντήριος γραμμή μέσα στό χάος;

άμφιβολία πού προκαλοϋν

-

Αύτά περίπου ε{πε. 'Ότι ψυχολογικώς ή άρθρο

Τώρα πού ε{χα τόν Κανελλόπουλο άρχηγό, κατά

γραφία τοϋ Ν. Βεντήρη καί τοϋ "'Ελευθέρου Κό

λαβα πόσο σέ σένα μέν μπορεί κάθε άνθρωπος, κα

σμου" τοϋ δημιουργεί πρόβλημα, αύτό ε{ναι σωστό.

λής πίστεως, νά ύποβάλη σκέψεις καί τίς προσέχεις

'Αλλά δυστυχώς αύτοί ολοι διαφωνοϋν μαζί του καί

καί πόσο τοϋτο ε{ναι άδύνατον μέ τόν φίλο μου τόν

μή ων, έν τij ούσία, άρχηγός, διατυπώνουν τάς δια

Παναγιώτη, πόσο συζητητικός ε{σαι 'Εσύ, ώσπου νά

φωνίας των δημοσία. Αύτό όμολογοuμένως εΙναι μία

ελθη ή ώρα τής τελικής άποφάσεώς σου καί πόσο δέν

δυσκολία.

συζητεί μέ κανένα μας δ Παναγιώτης. Γι' αύτό θαρ

Πίσω άπό αύτές τίς άντιδράσεις των έφημερίδων

ρετά σοϋ τά γράφω δλα. Καί έγκαίρως . "Άλλωστε,

αύτών καί μερικών έκδηλώσεων φίλων μας ύποπτεύ

έκτός άπροόπτου, τέλος Φεβρουαρίου θά ελθω στό

εται δ Παναγιώτης οτι ieινοϋνται οί έδώ στενώτεροι

Παρίσι, μετά τήν δμιλία μου στά Γιάννενα τής

φίλοι σου. ~Ετσι αίσθάνεται οτι οί πιό καραμανλικοί

Φεβρουαρίου καί έκεί θά τά ξαναποϋμε.

συγκρούονται μαζί του . Αύτό τό γεγονός έπιτείνέι
τήν δυσκολία. Πάντως αύτή ή δυσκολία ε{ναι έyγε

21

Θέλω πολύ νά σέ δω. Μέ τά γράμματα δέν ύπάρ
χει τρόπος νά δοθή μιά πλήρης είκόνα.

Μέ τήν άγάπη μοω>.

νής είς τήν ύφισταμένη κατάσταση καί θά πρέπει νά
τήν προσθέσωμε στά μειονεκτήματά μας έν όψει
έκλογικοϋ άγώνος.

5 Φεβρουαρίου 1967

Τώρα θά σοϋ πω γιά τό έκλογικό σύστημα. ΕΙναι

. βέβαιο οτι αύξήθηκε δ άριθμός των ύποστηρικων τής

Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣτΑΝΎΙΝΟΥ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

άπλής άναλογικής μεταξύ των βουλευτών τής ΕΡΕ.

«'Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε,

'Ο κύριος λόγος ι-:Ιναι δ φόβος, μήπως μέ τήν ένι

Τό γενικόν ένδιαφέρον, τό όποίον συνοδεύει τάς

σχυμένη, πιεζόμενοι δεχθοϋμε συνεργασία άποστα

κινήσεις Σας, εδιδεν έκάστοτε καί είς ήμfiς τήν εύ

τών καί Μαρκεζίνη. Κανένας δέν τούς θέλει. Θά μας

καιρίαν καθυστερημένης , φυσικά, ένημερώσεως έπί

φέρουν λίγους ψήφους καί θά μfiς πάρουν άρκετές

τοϋ ταξιδίου Σας*.

εδρες. 'Ύστερα ύπάρχει καί θέμα ήθικής τάξεως νά

Τά ίδικά μας θά πληροφορηθήτε άπό τόν ' Αχιλ
λέα καί τούς τακτικούς έπισκέπτας τής πόλεως τοϋ

μήν συνεργασθοϋμε μέ τούς συκοφάντες μας.
"Αν ήρχεσο έσύ κάτω, τότε θά επρεπε νά προτιμή

φωτός. Καί οπως φαίνεται, οί έπισκέπται Σας θά εΙ

σωμε τήν ένισχυμένη, διότι τότε , καί μόνον τότε,

ναι πολλοί καί άξιόλογοι τήν έποχήν αύτήν. Πολύ

κατ ' έμέ, ύπάρχει ή πιθανότης νά φθάσω με σέ αύτοδύ

λυποϋμαι διότι δέν γνωρίζω τόν πραγματικόν σκοπόν

ναμη πλειοψηφία.

πολλών έπισκέψεων. Φοβοϋμαι άλλωστε οτι άγνοω

Τούτου άποκλειομένου, βεβαίου σχεδόν όντος οτι

δέν πάμε γιά αύτοδύναμη πλειοψηφία, τί συμφέρει;
νά άποβλέψωμε άπλώς στήν αϋξηση τών έδρών μας

πολλά άλλα. Σfiς εγραφα, ομως, οτι εχει ήδη ώριμά
σει ή ίδέα τής λυτρώσεως.

'Η θέσις τοϋ κόμματος εΙ ναι, προφανώς, βελ τιω

διά τής ένισχυμένης ή νά άποβλέψωμε είς τήν μείω

μένη έν συγκρίσει μέ τόν Φεβρουάριον

σιν των έδρών τής ΕΚ δπότε νά μήν άποκτήση αύτή

ε{ναι ομως εύχερής ή άπάντησις άν έφθάσαμεν είς τό

αύτοδύναμον πλειοψηφίαν; Συγχρόνως νά άποβλέ

ποσοστόν τοϋ Νοεμβρίου

ψωμεν είς τό νά δημιουργήσωμε ενα άνεκτόν ψυχο

μεν. Αί έκτιμήσεις τών ίδικών μας βουλευτών εΙναι

λογικόν κλίμα είς τούς άποστάτας δπότε κάτι νά πιά

διάφοροι. Κατά τά πρόσωπα καί τάς περιφερείας.

σουν καί αύτοί (παρά πάνω άπό

2-3% δέν τούς

δίνω),

έπί ζημία τής ΕΚ;

Πολύ θά ήθελα νά ξέρω πώς σκέπτεσαι έσύ μέ τά
σημερινά δεδομένα.

1963, ή

1964.

Δέν

καί άν τό ύπερέβη

'Ως γενικόν συμπέρασμα δικαιολογείται ή έντί1πω

σις οτι παρέχονται πολλαί δυνατότητες.
Είς τήν 'Ένωσιν Κέντρου εχει έπιβληθή δ υίός
τοϋ άρχηγοϋ. Οί άλλοι είναι παραμερισμένοι τήν

Στήν περίπτωση πού δέν προχωροϋμε δμαλά, πρά

έποχήν αύτήν καί άνευ λαϊκοϋ έρείσματος. Κυριαρ

γμα άρκετά πιθανόν, καί μποϋμε σέ μιά νέα φάση ,

χοϋν τά άναρχικά συνθήματα. Καί έν τούτω τό Κέν

άλλά μποϋμε άμέσως, μέ Κυβέρνησιν ΕΡΕ, χωρίς

τρον εχει ύπερακοντίσει τήν 'Αριστεράν .

σοβαράς άναταραχάς, πώς νομίζεις οτι πρέπει νά

Θά εχετε πληροφορηθή καί οσα λέγονται περί

χειρισθοϋμε τό ζήτημα τής γνωστής έπιστολή ς; ~ Αν

σκέψεων καί άποφάσεων ταύτης οπως καταρτίση

θέλης νά δοθή στήν δημοσιότητα, μήπως θέλης νά

συνδυασμούς είς όλόκληρον τήν χώραν. Θά εχετε,

κάνης προσθήκην τινά δπότε νά μήν θεωρηθή ή δη

ομως, πληροφορηθή τήν γενικήν έντύπωσιν οτι τήν

μοσίευσίς της ώς άποδοκιμασία τής τότε Κυβερνή-

τελευταίαν στιγμήν θά δοθή ή έντολή τής έπιδοτή-
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τος καί τής συσπειρώσεως περί τόν άρχηγόν. Τήν

σεως.

Τό λαϊκόν μέτωπον ύπάρχει καί εiς τήν βάσιν καί

ίδίαν γραμμήν ήκολούθησα κατά τήν τελευταίαν σύ

εiς τήν ήγεσίαν. UΕχει συνθήματα καί άγωνιστικήν

σκεψιν τής Κοινοβουλευτικής 'Ομάδας, δτε ή συζή

διάθεσιν καί πίστιν. 'Η ήγεσία μας άποκρούει πάσαν

τησις έτερματίσθη μέ τήν ίδικήν μου άκριβώς δμιλί

σκέψιν οίασδήποτε συνεργασίας. Θά ήτο πανευτυ

αν καί πρότασιν. Φαίνεται δμως δτι εκρίθη δτι περι

χής άν θά ήδύνατο νά πλαισιώση δλους τούς συνδυ

είχεν αίχμάς. Καί κυρίως, ήκολούθησε, μετά τό τηλε

ασμούς μέ πρόσωπα του ταλαιπώρου ποτέ ·Ενωτικοί\

φώνημά Σας τής Πρωτοχρονιάς, ή δήλωσίς μου διά

Κόμματος. Πάντως, θά καταβληθή προσπάθεια νά

τήν δίκην τής Θεσσαλονίκης. Καί εθεωρήθη ώς άπό

στρατολογηθοuν άφοσιωμένοι δπου είναι δυνατόν.

πειρα συμπληρώσεως τής άτελοuς άνακοινώσεως του

Καί θά άπομακρυνθοuν οί ϋποπτοι ύπό διαφόρους

άρχηγοu καί κατά συνέπειαν εuθεία καί άπροκάλυ

προφάσεις. 'Ως καί δ Καρδαμάκης κρίνεται άπορρι

πτος προσβολή κατ' αuτοu. 'Έστω.

πτέος διά τήν 'Αργολίδα διότι ... θά ύπομνήση ή πα

Γενική είναι ή εντύπωσις δτι ή ήγεσία θά επιδιώ

ρουσία του τόν θόρυβον περί βίας καί νοθείας. Καί

ξη έντολήν σχηματισμοί\ Κυβερνήσεως ΕΡΕ πρός

θά ήτο άδικον νά γίνη τοuτο φυσικά, δταν οί άντίπα

ένέργειαν εκλογών. 'Υποθέτω δτι καί δ κ. Τσάτσος

λοι άπό τής πλευράς των επιδεικνύουν τόσην καλήν

θά εχη πληροφορίας έν σχέσει μέ τάς έπιδιώξεις ταύ

διάθεσιν καί εuγένειαν.

τας. Περισσότερα πρέπει νά γνωρίζουν οί άπολαύον

Ή ήγεσία μας ύποστηρίζει (δημοσία) δτι θά

τες τής εμπιστοσύνης τής ήγεσίας. Πρέπει νά είναι

εξασφαλίση τήν πρώτην θέσιν. Καί δτι δ θρίαμβος

ένήμεροι τών σχεδίων της. Δέν γνωρίζω ποίαν άπή

θά άκολουθήση εiς τάς άμέσως επειτα ενεργηθησομέ

χησιν δύναται νά εχη ή προσπάθεια. Είλικρινώς, δέν

νας εκλογάς. 'Αντιγραφή του

δύναμαι νά καταλήξω είς συμπέρασμα άν θά επρεπε

1963

μέ μαθηματικήν

άκρίβειαν.

καί προσφερομένη τυχόν νά γίνη δεκτή ή έντολή.

'Όλοι οί 'Έλληνες εuχονται νά γίνουν δλα αuτά

Μέ ποία άνταλλάγματα θά έξαγορασθή; Καί πέραν

καί νά εξελιχθή ή κατάστασις κατά τά σχέδια τής

δλων αuτώv, τρέμουν είς τήν σκέψιν τής άπωλείας

ήγεσίας καί κατά τάς προβλέψεις της. 'Αλλά ελάχι

τών έκλογών μέ ίδική μας Κυβέρνησιν, διά λόγους ...

στοι άποδίδουν σημασίαν εiς τάς διαβεβαιώσεις. Καί

' Ο Παπανδρέου δέν θά ήδύνατο νά όνειρευθή

ή άνησυχία κυριαρχεί.

τερον θρίαμβον. Καί τρέμω άναλογιζόμενος τάς συ

)Εiς

μεγαλύ

δεινήν θέσιν εχουν περιέλθει τά άλλα κόμμα

νεπείας ένδεχομένης επικρατήσεως του λαϊκοί) με

τα. 'Ο Μαρκεζίνης δέν άποκρύπτει τάς πραγματικάς

τώπου. Είς ποίον θά έμπιστευθώμεν τήν τύχην του

του σκέψεις καί διακηρύσσειτώρα δτι μόνον ή επι

'Έθνους; 'Ανεξήγητα καί παράλογα συμβαίνουν ε!.ς

στροφή Σας σώζει τήν χώραν. Καί φυσικά παρέχει

τόν τόπον μας τά τελευταία χρόνια. UΕτι πλέον άκα

στέγην καί εiς αuτόν, προσφερόμενον νά στρατευθή

τανόητος είναι ή άπό τής 15ης 'Ιουλίου τακτική.

ώς άπλοuς στρατιώτης.

Ποίοι καί πώς θά άντιμετωπίσουν, πρός τό συμφέρον

Οί άποστάται είναι επίσης άστεγοι εiς τό σύνο

τής 'Ελλάδος, τάς έξελίξεις, αϊτινες είναι δυνατόν νά

λον περίπου. Καί είναι βέβαιοι δτι, δπως εχουν τά

άποβοuν μοιραίαι άπό τής προκηρύξεως τών έκλο

πράγματα, τίποτε δέν τούς σώζει. Περί τών διαθέσεων

γών;

τούτων καί των προσφορών των θά εχετε γνώσιν.

Τήν άντίληψιν δτι μόνον ή επιστροφή Σας είναι

'Η δίκη είς τό στρατοδικείον βαίνει πρός τό τέρ
μα. Είναι παράδοξον, δμως, δτι έστάλη είς τήν Βου

ίκανή νά εξασφαλίση τήν δμαλότητα, συνομολογοuν

λήν, έπικειμένης τής διαλύσεώς της, αίτησις άρσεως

καί τά πρός τήν ήγεσίαν τής ΕΡΕ προσκείμενα στελέ

τής άσυλίας χωρίς σοβαρά στοιχεία.

χη εiς τάς δημοσίας συζητήσεις.

Ζωηρόν ένδιαφέρον διά τήν άμνήστευσιν τής

τί σημαίνουν πάντα ταuτα, δύνασθε νά εκτιμήση

ύποθέσεως εχει έκδηλωθή άπό πλευράς Κόκκα -Μη

τε μέ τά είς τήν διάθεσίν σας στοιχεία. Πόσον εύρι

τσοτάκη. Διατί; 'Υποθέτω δτι ή Κυβέρνησις τουλά

σκόμεθα μακράν άπό τήν εποχήν κατά τήν δποίαν

χιστον δέν συμμερίζεται τό ένδιαφέρον. Σάς παρα

σάς άπησχόλει ή σκέψις άν Σάς μισή ό λαός, επειτα

καλώ νά διαβιβάσητε τά σέβη μου είς τήν Κυρίαν

άπό τήν πρώτην εντός τής Βουλής άντίδρασίν μου

'Αμαλίαν.

είς τάς ϋβρεις τών άντιπάλων, τό θέρος

1964.

Τότε

'Ιδικός Σας.

ε{ χε σημειωθή καί ή άπρέπεια του Νόβα ώς προέδρου
τής Βουλής.

Υ.Γ. Τάς τελευταίας ήμέρας ήκουσα διάφορα

Πολύ μέ λυπεί, πρέπει νά τό έπαναλάβω, διότι δέν

περίεργα έν σχέσει μέ τά σχέδια τής ήγεσίας. 'Αλλά

δύναμαι νά γνωρίζω τάς πραγματικάς διαθέσεις καί

ή πραγματοποίησις δέν έξαρτάται μόνον άπό τήν

τάς ίδιαιτέρας ενεργείας τής ήγεσίας. ' Αλλά δένεΙ

ίδικήν της διάθεσιν.

ναι ίδική μου ύπαιτιότης. Προσπάθησα νά καλλιερ

Είς τό κοινόν, ή τακτική έμφανίζεται είς γενικάς

γώ άγαθάς σχέσεις καί εξεμεταλλευόμην πάσαν εu

γραμμάς. Θά δοθή ή μάχη τώρα μέ τήν σημερινήν

καιρίαν διά νά διακηρύσσω τήν άνάγκην τής ένότη-

ήγεσίαν. Καί θά έξασφαλισθή ή πρώτη θέσις. Καί
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τότε θά άκολουθήση ή τελευταία φάσις. Κατ' αυτήν

ΚΥΠ καθ' όλην τήν χώραν. Μου έτόνισεν ότι είς

ε{ ναι δυνατόν νά εύρίσκεσθε έδώ. 'Αλλά διατί; 'Εάν

δλας τάς περιφερειακάς έκθέσεις τής υπηρεσίας του,

ή ΕΡΕ εχη κερδίσει τήν πρώτην θέσιν χωρίς Ύμάς,

υπογραμμίζεται τό έντυπωσιακόν μέγεθος τών και

άσφαλώς θά ε{ναι είς θέσιν νά άντιμετωπίση τήν τε

ροσκόπων ή προβληματιζομένων έν άδιεξόδω ψη

λικήν άναμέτρησιν μέ τήν ίδίαν ήγεσίαν. Καί θά εΙ

φοφόρων. Μου έτόνισεν ότι ή βάσις τής ΕΡΕ ε{ναι

ναι καί λογικόν. 'Εάν τό λαϊκόν μέτωπον κερδίση

άποκλειστικώς καραμανλική, ή βάσις τής ΦΙΔΗΚ

τόν α' γύρον, θά υπάρξη άλλη φάσις;

καί του Μαρκεζίνη κατά τό μέγιστον νεοκαραμανλι

Συγκεχυμένη ε{ναι ή θέσις μας είς τό ζήτημα του

κή καί -τό σπουδαιότερον- είς τάς γραμμάς τής

έκλογικου συστήματος, ένώ ή συζήτησις άρχίζει αϋ

'Ενώσεως Κέντρου πολλοί, πάρα πολλοί, λέγουν:

ριον. 'Εάν καθιερωθή ή άπλή άναλογική, πώς θά

"'Ο Γεώργιος Παπανδρέου έξώφλ η σε καί δ 'Α νδρέ

άνατραπή είς τό μέλλον;» .

ας θά μάς τινάξη. ~Αν ελθη δ Καραμανλής, θά ψη
φίσω ΕΡΕ. 'Αλλ' έάν δέν ελθη, γιατί νά ψηφίσω

9
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Παπανδρέου;"

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Χωρίς Καραμανλήν, ή ΚΥΠ προβλέπει δτι ή ΕΡΕ

«Κύριε Πρόεδρε,

δέν θά ύπερβή τό

Σάς άποστέλλω τό νέον τεuχος τών "Διεθνών Σχέ

Βλέπει δηλαδή ότι ή ΕΚ μέ τήν ΕΔΑ θά εχουν

σεων", άφιερωμένον είς τό θέμα:

"' Η ' Ελλάς

40%

καί οί άποστάτες τό

3-5%.
55%.

έν μέ

Καί φοβείται μετεκλογικόν μέτωπον τής ΕΔΑ καί

σω τών άτλαντικών έξελίξεων". Καί μέ τήν ευκαιρία

του 'Ανδρέα άκαταμάχητον δημοκοπικώς, μέ άνυ

αυτή σάς έπισημαίνω μερικά στοιχεία πρός έκτίμη

πολόγιστον πολιτικήν έπιρροήν.
Μέ Καραμανλήν, ή ΚΥΠ προεξοφλεί ότι ή παρά

σιν τής έδώ καταστάσεως.
Χθές, στίς

10 τό πρωί,

ηλθε στό σπίτι μου δ ταξί

αρχος Ζαχαράκης, υποδιευθυντής

-

άλλά κατ' ου

σίαν άρχηγός- τής ΚΥΠ. Ή το ίδιαιτέρως άνήσυ

χος. Μου ε{πεν ότι:

ταξίς μας θά ύπερβή άσφαλώς τό

50%.

Καί θά κερδί

ση τήν ψυχολογικήν μάχην. 'Αδιαφιλονικήτως.

'Ο Ζαχαράκης ένεθυμήθη μίαν συνομιλίαν μας
πρό τετραμήνου. 'Εν διαφωνία πρός έμέ, έκείνος

'Η Διοικοuσα 'Επιτροπή τής ΕΔΑ, είς μυστική ν

υπεστήριξεν ότι δ Καραμανλής πρέπει νά ελθη είς

σύσκεψιν, άπεφάσισε τήν ευρυτέραν πριμοδότησιν,

τάς μεθεπομένας έκλογάς. Προχθές μου ε{πε: "Είχες

έν σχέσει πρός τό

δίκη ο . 'Εάν δέν ελθη τώρα, ίσως νά μήν ύπάρξουν

1964, τής

άριστεράς πτέρυγος τής

'Ενώσεως Κέντρου. 'Η άπόφασις υπαγορεύθη άπό

τό σκεπτικόν ότι ή έπίδειξις άμιγώς κοινοβουλευτι
κής δυνάμεως τής ΕΔΑ, κατά τό

λησε, ένώ ή πριμοδότηση
τό

1964, τής

1958,

δέν τήν όφέ

36 βουλευτών τής ΕΚ

κατά

προσεπόρισεν άνεκτίμητον κέρδος. Συ

μεθεπόμεναι έκλογαί, υπό δυτικήν εννοιαν".
'Όμως πέραν όλων αυτών

-

έπί τών δποίων θά

εχετε ίσως κατακλυσθή άπό διαφόρους πληροφορίας
καί προγνωστικά συγκρουόμενα

-

χωρίς ουδείς

έπιστολογράφος ή πληροφοριοδότης νά δύναται νά

νεφωνήθη έπίσης όπως: 1ον, 'Η άπόφασις τηρηθή

διεκδικήση υπευθύνως άπέναντί σας τό άλάθητον

μυστική καί διοχετευθή κατά τήν τελευταίαν μόνον

έμπιστεύομαι είς τόν μόνον συλλογισμόν, τόν δποί

φάσιν του προεκλογικοί) άγώνος είς τά κλαδικά όρ

ον θεωρώ αυταπόδεικτον . Καί διετύπωσα αυτόν τόν

γανα, 2ον, ή άπόφασις "καμουφλαρισθή" μέ καταρ

συλλογισμόν είς δύο

τισμόν συνδυασμών τής ΕΔΑ καθ' όλην τήν 'Ελλά

'Όλντριτς καί τόν Μπάιατ) όταν γευματίζαμε, πρό

-

"Αγγλους διπλωμάτας (τόν

δα, rοστε νά μή άποξενωθή ή ΕΚ άπό τούς μετριο

έβδομάδος: "'Η διαφορά μεταξύ ΕΡΕ καί ΕΚ είς τό

παθείς ψηφοφόρους, 3ον, Ή άπόφασις υλοποιηθή,

έκλογικόν άποτέλεσμα, υπέρ του ένός ή του άλλου,

μέσω τών "Δημοκρατικών Συλλόγων", άνδρεοπα

δέν θά ε{ναι τόσον μεγάλη, rοστε νά σχηματισθή

πανδρεϊκών όργανώσεων, μέ άριστεράν πλαισίωσιν,

Κυβέρνησις μονοκομματική, αυτοδύναμος. Καί τό

4ον, Ή άπόφασις δικαιολογηθή, μετεκλογικώς, ώς

σχήμα τής συνεργασίας τών δύο κομμάτων θά πέση,

υπαγορευθείσα διά λόγους άμύνης του δημοκρ.ατικου

διότι καί τά δύο κόμματα θά διαρραγοuν. Σημασίαν

κινήματος, έν όψει νέου πραξικοπήματος τών "κύ

rοστε εχει ότι ή άριστερά πτέρυξ του Κέντρου μαζί μέ

κλων τής άνωμαλίας".

τήν ΕΔΑ, ώς "ήνωμένοι δημοκράτες"- ώς ήδη δια

'Ιδιαιτέρως έπέμενεν δ Ζαχαράκης έπί τής αυ

σαλπίζουν -είς τήν Βουλήν, θά ε{ναι τό

στηρώς ήλεγμένης γνησιότητος τής πληροφορίας αυ

40%

θά γίνη

τής. Μέ έδέσμευσε νά τήν κρατήσω μακράν πάσης

ποτέ διεξαχθοuν" .

50%

40%.

Καί τό

είς τάς μεθεπομένας έκλογάς, έάν

δημοσιότητος. 'Αλλά μου ε{πε ότι έάν έπικοινωνώ

Οί δύο "Αγγλοι συνομιληταί εκριναν δτι δ συλ

μαζί σας, όφείλω νά σάς ένημερώσω καί νά σάς άνα

λογισμός, κατά βάσιν όρθός, είναι διογκωμένος είς

φέρω τήν έπώνυμον πηγήν τής πληροφορίας.

τήν πρόβλεψιν του

Ό Ζαχαράκης εθεσε υπ· όψιν μου καί τά πορί
σματα

μιάς

προεκλογικής

σφυγμομετρήσεως

τής

40%.

Μου άντέτειναν ότι ΕΔΑ

καί άνδρεϊκοί δέν θά υπερβοuν τό

35%.

'Αλλά ε{ναι

λίγο "νά πιάσουν" τό ποσοστόν πού ελαβεν ή ΕΡΕ
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κατά τάς έκλογάς τοϋ

συνταγματικώς νά χειρισθή τό ζήτημα c'iν ή ΕΚ ελθη

1964;

Τήν έξέλιξιν αύτήν μόνον ή πολιτική σας έπι

πρώτο κόμμα. 'Αλλά πάλι γυρίζαμε στό θέμα τοϋ

στροφή, αίφνιδιαστικώς τώρα, θά ήτο δυνατόν νά

τρόπου καθ' δ ν θά ήδύνατο νά εξασφαλισθή τό δικό

άντιστρέψη ύπέρ ήμών. "Ας συγχωρηθή ή κάπως δο

σας εκλογικό προβάδισμα. 'Εκεί καί δ 'Αβέρωφ καί

γματική διατύπωσις τών σκέψεών μου, αί δποίαι καί

εγώ τοϋ είπαμε δτι ή θεραπεία ε{ναι μιά: ή άνάληψις

άναλυτικώτερον σaς έξετέθησαν, είς προγενεστέραν

τοϋ άγώνος άπό τόν Καραμανλή καί δ καθένας εξηγή

επιστολήν μου. Προσεύχομαι δπως διαψευσθή ή φή

σαμε διά μακροϋ τούς λόγους διά τούς δποίους μόνο

μη δτι επολυγραφήθη πρός δημοσίευσιν γράμμα σας,

εσύ έμπνέεις, μόνο εσύ μπορείς νά παρασύρης τούς

διά τοϋ δ ποίου κατ' ούσίαν αύτοδεσμεύεσθε πρός

ταλαντευομένους, δτι καί c'iν ό:πωθής εναν, προσελκύ

άποχήν άπό τάς προσεχείς έκλογάς. Αύτό θά δημι

εις δέκα, άκόμη καί φανατικούς άντιπάλους σου . Τοϋ

ουργοϋσε ψυχολογικόν ρεϋμα ύπέρ τοϋ άντιπάλου.

είπαμε δτι επί

Διότι θά ενεταφίαζε τάς έλπίδας μας. Καί αί ελπίδες

μανλικοί καί δτι δι' εσοϋ ύπάρχει ή ΕΡΕ. Τά c'iκουγε

χαϊδεύουν μίαν καταστροφήν, δπως ή χλόη ενα ερεί

χωρίς άντιδράσεις καί στό τέλος μc'iς ρώτησε: "Μά

πιον.

άφοϋ ε{ναι ετσι, γιατί δέν ερχεται;" Σέ αύτό τόν πα

1.000 ερετζήδων

οί

999

Υ2 ε{ναι καρα

'Ίσως επιπλήξετε τήν επιμονήν μου δτι εχουν

ραπέμψαμε σέ δ,τι εχεις δημοσία πεί, άλλά τοϋ προ

δημιουργηθή αί ίστορικαί προϋποθέσεις διά τήν επά

σθέσαμε δτι θά ελθωμε στό Παρίσι καί θά μάθωμε

νοδόν σας είς τήν πολιτικήν τώρα. 'Αλλά ή επιμονή

δσες νεώτερες σκέψεις σου θέλεις νά μc'iς άνακοινώ

μου αύτή δέν επηρεάζεται σuτε άπό συναισθηματι

σης. Πάντως ή ψυχολογία του είναι: άνησυχία καί

σμούς, οuτε άπό προσωπικάς, ώς γνωρίζετε, βλέψεις.

φόβος καί άναγνώρισις δτι ή μόνη άσφαλής λύσις

Συμμαχεί πρός τόν φρονηματισμόν τοϋ εκλογικοί>

ε{σαι 'Εσύ. 'Ο

σώματος καί πρός τά πολιτικά δεδομένα. "Ετσι πι
στεύω ...

•Αρναούτης ελεγε τά ίδια δπως εμείς.

Ξέχασα νά σοϋ πω δτι , δταν είμαστε μόνοι, στήν

άρχή, μέ ρώτησε: "Αν ελθη άπλώς πρώτο κόμμα, μέ

'Ίσως μοϋ πήτε δτι εuκολα κανείς πιστεύει δ,τι

τί δικαίωμα θά άξιώση νά κάνη Κυβέρνηση καί νά

ελπίζει. 'Αλλά c'iς τολμήσω τό άπόφθεγμα: Οί προ

παρουσιασθή στή Βουλή ; Τοϋ άπήντησα: ·Ορθώς

σεκτικοί πολύ σπάνια πλανώνtαι. Καί δταν σaς γρά

σκέπτεσθε. ·Αλλά δυστυχώς ύπάρχει τό προηγούμε

φω, φροντίζω νά ε{μαι προσεκτικός -εξ αίσθήματος

νον τοϋ Νοεμβρίου

εύθύνης άπέναντί σας.

σας, θά ζητήση νά επαναλάβετε καί σείς. Τόν c'iγγιξε

1963.

'Ό ,τι εκανε τότε δ πατέρας

Σήμερα τό ονομά σας ε{ναι ενας πύργος δυνάμε

αύτό καί μοϋ c'iφησε νά καταλάβω δτι μόνον διερευ

ως. 'Εάν μείνη άκατοίκητος, ή ' Ελλάς παραδίδεται

νητικήν εντολήν θά εδινε τότε, μέ άπαγόρευση συ

είς συμπόσιον γυπών.

νεργασίας μέ τούς άριστερούς . ·Απομένει νά δοuμε,

'Όμως δλα αύτά ε{ ναι ψηφιδωτά, είς τό μωσαϊκόν

των άπόψεων των δποίων γίνεσθε άποδέκτης, εκ

τοϋ ε{πα, c'iν θά τό δεχθή αύτό δ Παπανδρέου καί τί
θά κάνουν τίς ίδιες εκείνες μέρες τά πεζοδρόμια.

πολλών φιλικών κατευθύνσεων. Σείς βλέπετε καλύ

Κατά τήν διάρκεια τής μακρaς αύτής κουβέντας,

τερα καί μακρύτερα άπό μc'iς. 'Αντιλαμβάνομαι δτι

δ

πολύ περισσότερον άπό τάς ίδικάς μας εκκλήσεις,

Κυβερνήσεως, τήν άδυναμία της καί τά παραδέχθηκε

βαρύνει τό γεγονός δτι ή 'Ιστορία θά γίνη θεματοφύ

δλα, μc'iς συνέστησε δέ νά ζητήσωμε άπό τόν Κανελ

λαξ τών πράξεών σας.

• Αβέρωφ

καί εγώ τοϋ μιλήσαμε γιά τά χάλια τής

λόπουλο νά γίνη πιεστικός εναντί της, δπως πιεστι
Δικός σας».

κός ε{ναι δ Παπανδρέου. Διότι μόνο στίς πιέσεις
ύποχωρεί. Ζωηράς άντιδράσεις εξεδήλωσε γιά τίς

24
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Κ. ΤΣΑτΣΟΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

δηλώσεις τοϋ Κανελλόπουλου περί τών ΤΕΑ. Πάν
τως δέν τόν βλέπω εμπιστευόμενον τόν Παναγιώτη.
Πρέπει νά σοϋ πώ δτι παρακολουθεί τά συνδυασμικά

«'Αγαπητέ μου Πρόεδρε,

εκ τοϋ σύνεγγυς, μέσω

Στά Γιάννενα ε{ χα τήν εύκαιρία νά μιλήσω μέ τόν

ποιά θά ε{ναι τά άποτελέσματα μιας σφαλε ρc'iς συνθέ

βασιλέα δυόμιση περίπου ώρες, στήν άρχή μόνος καί

· Αρναούτη , καί ξέρει περίπου

σεως των συνδυασμών μας.

μετά μέ 'Αβέρωφ καί 'Αρναούτη. Τοϋ διετύπωσα

Τά εκλογικά στήν 'Ήπειρο γενικώς πάνε καλά.

άμφιβολίες γιά τήν εκβαση των εκλογών. ' Αμφιβο

'Αλλά ή άξίωση τοϋ 'Ιωάννου νά πολιτευθή στήν

λίες c'iν θά είμαστε πρώτο κόμμα. Τοϋ ετόνισα δτι ή

Πρέβεζα καί νά βάλη τόν άδελφό του στά ·Ιωάννινα

λογική λέει δτι ή ΕΔΑ θά πριμοδοτήση τήν ΕΚ rοστε

εχει δημιουργήσει άναστάτωση καί δέν ξέρει οuτε δ

νά ε{ναι πρώτο κόμμα καί δτι ε{ναι είς θέσιν νά τό

•Αβέρωφ

κάνη. τ Ηταν σύμφωνος. Μάλιστα ύπερεθεμάτισε καί

τί νά κάνη.

Σχεδιάζω νά φθάσω στό Παρίσι τό πρώτο Σαββα

μοϋ ε{πε δτι κατ ' αύτόν δέν άποκλείεται νά άποκτή

τοκύριακο μετά τήν επιστροφή σου, δηλαδή τίς

ση ή ΕΚ πριμοδοτουμένη καί άπόλυτον πλειοψηφί

Μαρτίου, καί νά φύγω πάλι στίς

αν. "Αρχισα ϋστερα μιά συζήτηση τοϋ πώς μπορεί

σης νά είσαι έλεύθερος τό βράδυ τοϋ Σαββάτου καί

6.

4

· Ελπίζω νά μπορέ
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τήν Κυριακή . Θά κοιτάξω νά έγκατασταθώ κοντά

τελευταίαν σου έπιστολήν, ή εύθύνη έβάρυνεν πε

στό σπίτι σου.

ρισσότερον έσένα. νΕκτοτε δμως ή εύθύνη 6πήρξεν

lδική μου. Πάντως ή 6λλειψις τακτικής καί άμέσου
Δικός σου».

έπαφής δημιουργεί άδικαιολόγητα προβλήματα καί
γιά τούς δυό μας. Καί τά προβλήματα αύτά γίνονται

9

Μαρτίου

όξύτερα 6πό τάς σημερινάς συνθήκας.

1967

"Οπως σου εlπα καί άλλοτε, εlλικρινής εlναι ή

Ν . ΒΕΝΤΗΡΗΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

έπιθυμία μου νά μήν έπανέλθω εlς τήν πολιτικήν.

«Κύριε Πρόεδρε,

Τούς λόγους τούς γνωρίζεις καί δέν 6χω άνάγκην νά

Μέ τήν εuκαιρίαν τής άναχωρήσεως του κ. Γ.

τούς έκθέσω έδώ, πάντως μεταξύ αύτών δέν εlναι ή

Πάλλα καί των άλλων φίλων, θά μου έπιτραπfj νά

όργή μου κατά του λαου, δπως φαίνεται νά πιστεύης.

Εlναι εlλικρινής έπίσης ή εύχή μου δπως κατορ

θέσω ύπ' όψιν 'Υμών ώρισμένας παρατηρήσεις.

Α. Αί προσεχείς έκλογαί ένδέχεται νά ε{ναι αί

θώσης νά έπαναφέρης τόν τόπον εlς τήν δμαλότητα,

τελευταίαι. ~Αν τό άθροισμα ΕΚ+ΕΔΑ ύπερβfj τήν

άποτρέπων τούς κινδύνους πού τόν άπειλουν. Συνέ

βάσιν τfjς πλειοψηφίας, περιττεύει νά σημειώσω τάς

πεια αύτής τής θέσεώς μου εlναι νά μήν θέλω νά lχω

συνεπείας.

άvάμειξιν εlς τάς άποφάσεις του κόμματος.

Β. Ή ΕΡΕ, άνευ 'Υμών, δέν εχει έλπίδα έπικρα

'Όσο δμως καί έάν δέv θέλω νά lχω άνάμειξιν, μέ

τήσεως. Τό λαϊκόν της πλfjθος εχει άναστατωθfj καί

άναμειγνύουν άλλοι, καί πολλές φορές τά πράγματα.

ψυχρανθfj άπό τήν άκατανόητον πολιτείαν του κ .

'Επί πλέον εlναι φυσικό ν νά μέ βασανίζουν ψυχικώς

άρχηγεύοντος, στεφθείσαν

τά συμβαίνοντα έν 'Ελλάδι μέ τάς προεκτάσεις των.

λυφθείσαν

-

-

καί τελικώς άποκα

Θά σέ παρακαλέσω ώς έκ τούτου νά μου γράψης

διά τfjς άπιστεύτου "καταθέσεως" είς

πώς έκτιμiiς τήν παρουσαν κατάστασιν καί πώς βλέ

τό στρατοδικείον.
'Η ΕΡΕ, ώς συνοχή στελεχών, ώς λαϊκή πελα

πεις τό μέλλον.

τεία, συνεκρατήθη μέχρι τουδε, άποκλειστικώς, χά

'Η άποκατάστασις τής έπα φ ή ς μας θά μέ άπήλ

ρις είς τόν ίσκιον σας καί είς τήν προσδοκίαν τfjς

λασσεν τής άνάγκης νά συζητώ μέ τρίτους καί θά μέ

έπιστροφfjς σας.

διευκόλυνε νά βοηθήσω

Γ. ~Αν ijθελε διευκρινισθfj ότι δέν έπανέρχεσθε,

-

aν τό χρειασθής

-

τάς

προσπαθείας σου*.

δ άντίκτυπος θά ήτο τρομερός, καταλυτικός, θανάσι

Μέ άγάπη καί έκτίμησιν».

μος.

Δ . 'Όλαι αί πανταχόθεν ένδείξεις καί πληροφο
ρίαι στηρίζουν τήν πεποίθησιν ότι, έπιστρέφοντα,
Σaς άναμένει δημοψήφισμα έν μέσφ φρενίτιδος έν
θουσιασμου. ·Ο χρόνος, ή άπόστασις, ή σύγκρισις,

15
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Π. ΠΙΠ!ΝΕΛΗΣ ΠΡΟΣ Κ . ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

«'Αγαπητέ μου Πρόεδρε,

ή βραδύνουσα άλλ' άσφαλής δικαιοσύνη, δ φυσικός

'Ασφαλώς δ κυριώτερος λόγος διά τόν δποίον

είς τήν πολιτικήν νόμος τfjς παλιρροίας, εχουν έπι

δέν σaς εγραψα ένωρίτερον άνάγεται είς τήν βαθείαν

τελέσει τό εργον των.

δυσφορίαν μου διά τήν όλην κατάστασιν καί τάς

Ε. Θά ήτο εγκλημα νά άπολακτισθfj ή βεβαιότης

άποκαρδιωτικάς της έπιπτώσεις. Φαντάζεσθε, νομί

ώραίας καί γονίμου έλληνικfjς νίκης, νά έγκαταλει

ζω, πόσον πολλοί ε{ναι έκείνοι οί δποίοι μερίζονται

φθfj δέ δ τόπος είς τόν άλλως έπαπειλούμενον όλε

τά αίσθήματά σας περί τfjς κρατούσης παρ' ήμίν

θρον.

"άθλιότητος", τά όποία τόσον έναργώς διερμηνεύσα

Ζ. Δέν τολμώ νά διανοηθώ ότι τόσον βαρύ ίστο

ρικόν σφάλμα ε{ναι δυνατόν νά διαπραχθfj.

τε διά του κου Τσάτσου**. 'Όταν όμως εύρίσκεται
κανείς τόσον κοντά είς τήν άθλιότητα αuτήν καί

Πιστεύσατε ότι τάς άπόψεις αuτάς έμπνέουν άπο

γνωρίζει, όπως συμβαίνει νά γνωρίζω, τόσας γνωσ:tάς

κλειστικώς καί μόνον ή άγωνία διά τήν τύχην τfjς

καί άγνώστους πτυχάς της, ε{ ναι άδύνατον νά δαμάση

' Ελλάδος,

~να αίσθημα παραλυτικής αυτόχρημα άπογοητεύ

ή πεποίθησις καί άφοσίωσις στό πρόσω

πόν Σας .

σεως.

Μέ βαθυτάτην τιμήν».

Είς αuτό προσετέθησαν καί αί καθημεριναί ύπο
τροπαί τfjς κρίσεως, αί άπό μυρίων πλευρών διενερ
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Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΡΟΣ Π . ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ

γούμεναι σκευωρίαι καί μικροπολιτικαί πρωτοβου

λίαι, αί όποία ι δέν άλλάσσουν βεβαίως τίποτε είς τήν
γενικήν είκόνα τfjς καταστάσεως, άλλά δπωσδήποτε

«'Αγαπητέ Πρόεδρε,

άγουν είς σπατάλην χρόνου διά τήν άναγκαστικήν

Αυπουμαι διότι διεκόπη καί πάλιν ή μεταξύ μας

παρακολούθησίν των.

έπαφή. Καί μέχρι μέν τό φθιvόπωρο, πού πήρα τήν

Τώρα εχομεν ώς θέμα άμέσου έπικαιρότητος τήν
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άμνηστίαν*. 'Από άσφαλους πηγής γνωρίζω δτι ό Γ.

έφ, οσον ο'ί ψηφοφόροι των εχουν η δη έπανέλθει

Παπανδρέου σφοδρώς άνησυχεί διά τήν παραπομπή

κατά τό πλείστον εiς τήν ΕΚ, ό δέ κ . Στεφανόπουλος

του υίου του (liμα τΌ διαλύσει της Βουλής η καί

συζητεί τώρα τήν άποχήν άπό τάς έκλογάς!)

άπλου τερματισμου τής συνόδου, έάν δέν εχη εως

Ταυτα βεβαίως θά μετεβάλλοντο κατά τι, έάν ή

τότε άρνηθη ή Βουλή τήν liρσιν της άσυλίας), κατα

άνάθεσις τής έντολfϊς εiς τήν ΕΡΕ έγίνετο μέ νέαν

βάλλει έν όνόματι πάντοτε του κατευνασμου έντό

μυστικήν συμφωνίαν μέ τόν Παπανδρέου εναντι, φυ

νους προσπαθείας πρός τά 'Ανάκτορα, δηλών δτι εΙ

σικά, άνταλλαγμάτων άρκετά δι' αύτόν σημαντικών.

ναι πρόθυμος νά προβfϊ πρός τουτο καί εiς "νέας"

Θά περιορίζετο έννοείται καί τότε νά εiσπράξη τά

"παραχωρήσεις"!! Τό δυσάρεστον εiς τουτο ε{ναι

νέα άνταλλάγματα διά νά

δτι, ώς άκούω καί άπό πλευράς τής ήμετέρας ήγεσί

σως τό νέον πραξικόπημα!

...

καταγγείλη εύθύς άμέ

ας, ή iδέα εύρίσκει εύήκοον οuς, μέ τήν δικαιολογίαν

Φοβουμαι έν συμπεράσματι οτι αύτου του είδους

δτι δήθεν δσα προέκυψαν έκ της δίκης δέν ε{ναι έν

ή άπαγκίστρωσις είναι σήμερον έκτάκτως δυσχερής,

τυπωσιακά, δτι οϋτως η άλλως τά άδικήματα είναι

άν μή άδύνατος καί οτι άγόμεθα πρός έκλογάς.

πολιτικά καί θάττον η βράδιον ή άμνηστία άναγκα
στικώς θά έπακολουθήση .

Αί έπί τούτου προγνώσεις των φίλων μας κυμαί

νονται άπό της άκράτου ύπεραισιοδοξίας εως τόν

'Εννοείτε βεβαίως τί θά έπηκολούθει τοιαύτη ν

πλέον σκυθρωπόν σκεπτικισμόν . Θά σας έκούραζα

πρωτοβουλίαν καί δέν ε{ναι άνάγκη νά έπεκταθώ έπί

εστω καί συνοψίζων τάς άπείρους παραλλαγάς αύτών

του προκειμένου. Θά πράξω, έννοείται, δ,τι ε{ναι εiς

των έντυπώσεων καί τάς σοβαράς προεκτάσεις ολων

χείρας μου διά νά άποτρέψω τοιαύτη ν έξέλιξιν, άλλά

αύτών.

φυσικά τό θέμα δέν ύπόκειται εiς τόν iδικόν μου
ελεγχον.

'Εν τφ μεταξύ κατέστη σαφές άπό τινων ή μερών

Δι' έμέ τρία τινά φαίνονται άσφαλfϊ:

lον. Ή ένίσχυσις τής δυνάμεώς μας κατά τι πο
σοστόν άνεπίδεκτον άδιαψεύστου έκτιμήσεως .

άπό τάς στήλας των φιλικών μας έφημερίδων οτι

2ον. 'Ότι ή ΕΔΑ κρατεί ούσιαστικώς τήν κλείδα

προετοιμάζεται τό εδαφος της "νέας φάσεως" περί

τής έκβάσεως του άγώνος, δηλ. του κατά πόσον θά

τής δποίας ό κ. Κανελλόπουλος είχεν δμιλήσει ηδη

ελθωμεν ι πρώτον κόμμα η όχι. ' Εάν πριμοδοτήση

liμα τφ σχηματισμφ τής παρούσης Κυβερνήσεως καί

συγκεκαλυμμένως μέν άλλ' εiς σημαντικήν κλίμακα

έπανειλημμένως ύπηνίχθη μεταγενεστέρως . ' Ο πε

τήν ΕΚ, αί πιθανότητες νά ελθωμεν πρώτον κόμμα

ρίφημος κατευνασμός δ δποίος είχε δικαιολογήσει

μειουνται σημαντικώς. 'Εννοείτε δέ τά έκ τούτου

τήν πρωτοβουλίαν τής 20fiς Δεκεμβρίου, κατέληξεν

πολιτικά συμπεράσματα.

εiς τραγικήν φάρσαν , του Γ . Παπανδρέου πραγματο

3ον. ' Η ΕΡΕ κατέρχεται εiς έκλογάς μέ εκδηλον

ποιήσαντος άπό της πρώτης στιγμής τό σύνολον

τήν λαϊκήν συμπαράστασιν, άλλά διατελουσα ύπό

σχεδόν των αiτημάτων του, χωρίς ούδέ κεραίαν νά

βαθείαν πολιτικήν κρίσιν ήγεσίας . Είναι άτυχώς άδύ

άποκηρύξη άπό τά έπαναστατικά του κηρύγματα,

νατον πλέον, καί καταντά ενοχον, νά άποκρύπτεται

άλλ' άντιθέτως συνεχίζοντος έν συγχορδία μετά του

τό γεγονός . Τό άκούει κανείς διά ζώσης εiς αύτούς

υίου του τάς iδίας κατά των πάντων άσχημίας των.

τούς διαδρόμους τών γραφείων τής ΕΡΕ οπου οί πε

Τουτο εγινε τώρα συνειδητόν παρά των πλείστων στε

ρισσότεροι έκ των σπευδόντων νά βεβαιώσουν τόν

λεχών της ΕΡΕ, μου λέγουν δέ οτι καί ή κυρία Βλά

άρχηγόν περί τής νομιμοφροσύνης των ... τόν έπικρί

χου δέν άποκρύπτει τήν δυσφορίαν της ... κατά των

νουν χυδαίως εiς τάς μεταξύ των συζητήσεις!!

πρωτεργατών τής 20fiς Δεκεμβρίου!! 'Αλλά καί ή

Κατέστη γενική ή έντύπωσις οτι άπό τής πλευράς

μονότονος έπιμονή του κ. Κανελλοπούλου άνά πα

τής ήγεσίας ό άγών ε{ναι έντόνως ύποτονικός διά νά

σαν άγόρευσίν 'του, νά άρχίζη ά~ό τήν δικαιολογίαν

μή είπω οτι στρέφεται κυρίως κατά φίλων. 'Η στάσις

τής "ίστορικfϊς" έκείνης πράξεως καί νά έπιτίθεται

του φιλικου μας τύπου τό έπιβεβαιοί έναργώς.

κατά των φίλων του έκείνων οϊτινες δέν συμμερίζον

Ύπό τάς συνθήκας αύτάς ή έρμηνεία, ή όποία

ται τόν αύτοθαυμασμόν του, δέν ή μπορεί νά μαρτυρη

έδόθη εiς τήν άνακοίνωσιν του κου Τσάτσου, ή σχε

άλλο τι παρά τάς βαθείας άμφιβολίας αϊτινες τόν δι

τική πρός τήν έπάνοδόν σας, δέν συνετέλεσε βεβαίως

ακατέχουν.

εiς τήν άναπτέρωσιν του φρονήματος των όπαδ&ν

' Αλλά ποία ήμπορεί νά ε{ναι ή διάδοχος φάσις;

'σας. Είτε άρέσει είτε όχι ό άγών θά διεξαχθfϊ περί τό

Εiς τήν διάνοιαν του κ . Κανελλοπούλου δέν φαίνεται

πρόσωπόν σας, καί ή άπουσία σας, όσονδήποτε δι

νά είναι άλλη παρά ή άνάθεσις της έντολfϊς εiς τήν

καιολογημένη καί άν ε{ναι διά τούς άνασκοπουντας

ΕΡΕ. Αύτό θά έσήμαινεν οτι δ βασιλεύς θά άπεκή

τό βάθος των πραγμάτων, κινδυνεύει νά άφαιρέση τό

ρυττε τό διάγγελμά του του Δεκεμβρίου καί οτι τό

μικρόν έκείνο ποσοστόν , τό όποίον θά μας χωρίση

λαϊκόν μέτωπον θά έπραγματοποιείτο μέ κάποιαν εύ

άπό τήν θέσιν του πρώτου κόμματος .

λογοφάνειαν καί έν ολη του τΌ έκτάσει, άπό τής

Ή διά του κου Τσάτσου δοθείσα άνακοίνωσις

ΕΔΑ μέχρι τών άποστατών (η του πλείστου έξ αύτών,

όρθώς παρέκαμψε τό κρίσιμον τουτο σημείον διά τής
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εύστόχου παρεμβολής τοϋ "ύπό τάς παρούσας συνθή

μaς θά άποπειραθοϋμε νά τόν πείσωμε, νά τόν πιέσω

κας" . Ή διοχετευθείσα άντιθέτως εtς τόν τύπον ερ

με.

μηνεία παρέλειψε, τελείως άναιτίως άλλωστε, τήν

'Η έπιτυχία τfjς λύσεως αύτfjς είναι μικρή. 'Αλ

λεπτήν άλλά σημαντικωτάτην αύτήν ύπόκρουσιν.

λά άν είναι ώφέλιμη, εχομε χρέος νά κάνωμε δ,τι

'Ορθώτερον θά ή το νά άφεθfί εκαστος άναγνώστης

μποροϋμε γιά νά τήν επιτύχωμεν . Πρίν δμως προχω

νά συναγάγη έκ τοϋ άρχικοϋ κειμένου τά ίδια αύτοϋ

ρήσωμε, θά ήθελα νά ξέρω άν έγκρίνης αύτήν τήν

συμπεράσματα.

σκέψιν. Διότι εχει καί μειονεκτήματα.

'Ενώ άφ'

'Αναχωρώ μεθαύριον Σάββατον διά νά όμιλήσω

ένός θά δώση τήν εντύπωσιν κάποιας {σχύος ήμών

ε{ς Θεσσαλονίκην. Θά έπιστρέψω τήν Δευτέραν διά

εναντι Παπανδρέου, έξ άλλου θά δώση τήν εντύπω

νά άναχωρήσω τήν Τετάρτην διά Βελιγράδιον, δπου

σιν δτι φοβούμεθα τάς εκλογάς- θά δυναμώση τάς

εκλήθην νά δώσω διάλεξιν περί βαλκανικών θεμά

περί άνωμαλίας κατηγ~ρίας. 'Ομολο'γώ δτι, ένώ

των. 'Ενδέχεται δέ περί τό τέλος τοϋ μηνός νά μετα

κατ' άρχήν θά είναι νά ύπάρξη μεταξύ τοϋ παρόντος

βώ διά τινας ήμέρας ε{ς τό Καίμπριτζ τfjς 'Αγγλίας

καί τών έκλογών κάποιο περιθώριο χρόνου γιά νά

διά τήν έτησίαν διάσκεψιν τοϋ ύπό τόν Πρίγκηπα

εναποθέσω έκεί τίς έλπίδες μου, είμαι καί διστακτι

Βερνάρδον Μπίλντεργκρουπ. 'Εάν τό ταξίδιον αύτόν

κός. Ξέρω πρός τούτοις καί τάς δυσχερείας της επι

τελικώς πραγματοποιηθfj, θά επικοινωνήσω φυσικά

τεύξεως τfjς άναβολfjς καί άν άκόμη συστηματικά

άμέσως μαζί σας έκ Λονδίνου.

τήν επιδιώκαμε.

'Η σύζυγός μου διαρκώς μέ έρωτα διά σaς kαί μέ

Προχθές είδα τόν Παρασκευόπουλο, ό όποίος εί

τήν σκανδιναυϊκήν της νοοτροπίαν άπεφάσισεν ...

ναι πλέον ή άνήσυχος διά τήν εκβασιν τών έκλογών.

δτι είσθε ό μόνος άνθρωπος μέ μυαλό ε{ς τόν τόπον

.

Μοϋ ύπεσχέθη δτι έντός τfjς εβδομάδος θά προχωρή
ση στήν άντικατάστασιν τοϋ Παναγιωτακόπουλου

αύτόν!!

καί ε{ς τήν δημοσίευσιν των νέων άναπληρωτών επι

Μέ άπειρον εκτίμησιν καί άγάπην,

'Ιδικός σας».

θεωρητών στοιχειώδους εκπαιδεύσεως.
Μέ τόν 'Αχιλλέα έλπίζω νά δοϋμε τούτην τήν
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Μέ τήν άγάπη μου .

Κ. ΤΣΑΤΣΟΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Υ . Γ. 'Η σκέψις περί άναβολfjς εχει βέβαια δι'

«Πρόεδρέ μου,
Παρακαλώ νά μοϋ πfjς τήν γνώμην σου έπί τοϋ

εξ ης:
'Εάν ή Βουλή συγκατετίθετο ε{ς τήν άναβολήν

των έκλογών γιά τόν 'Οκτώβριο, θά ή το τοϋτο ώφέ
λιμον κατ' άρχήν; 'Αναχωρώ άπό τήν σκέψιν δτι
πaμε καί πρόκειται νά πaμε στίς έκλογές τοϋ Μαίου
τελείως άνέτοιμοι. Ή Κυβέρνησις πάει πολύ σιγά.

Είναι διστακτική. Φοβaται νά πέση. 'Εμείς είμαστε
δπως μaς βλέπεις. Πώς, ύπό αύτάς τάς συνθήκας, θά
παίξωμε κορώνα

- γράμματα

τήν τύχη τοϋ τόπου, μέ

περισσότερες πιθανότητες νά χάσωμε τό παιχνίδι;

Γιατί νά μήν κερδίσωμε

4-5

μήνες, μήπως καί γίνη

τίποτα καλλίτερο- διότι δύσκολα θά πaμε στό χει
ρότερο; "Αν λοιπόν κατ' άρχήν είναι έπιδιωκτέα μιά
άναβολή, τότε α. Θά πρέπει φανερά νά τήν έπιδιώ

ξωμε έμείς (διότι ό βασιλεύς δέν θά πάρη, όρθώς, σέ
αύτό πρωτοβουλία, επικαλούμενος τάς δικαστικάς

εκκρεμότητας τοϋ ΑΣΠΙΔΑ καί

• Ελικώνος

καί τήν

έξ αύτοϋ όξύτητα), β. Θά επρεπε νά θέσουμε δρους

εμέ ιδς προϋπόθεσιν δτι δέν θά ύπάρξη δεύτερος γϋ
ρος καί δτι μετά τήν επικράτησιν Παπανδρέου σέ

αύτές τίς έκλογές δέν θά δοϋμε ελεύθερες πιά έκλογές
γιά πολλά χρόνια. Ξέρω δτι δέν συμμερίζεσαι αύτήν
τήν άποψιν. 'Αλλά δέν τήν συμμερίζεσαι διότι ύποθέ
τεις, σάν λογικός άνθρωπος, δτι μέχρι τών έκλογών

θά κινηθοϋμε καί έμείς σάν λογικοί άνθρωποι, άλλά
αύτό δυστυχώς δέν βλέπω νά γίνετα.ι. "Ισως γίνη άν
εχωμε μεγαλύτερο περιθώριο χρόνου. 'Ίσως. Γι' αύ
τό καί σοϋ θέτω τό έρώτημα. "Αλλως δέν θά είχε

νόημα ή άναβολή, εφ' δσον οϋτως ή άλλως δέν θά
επρόκειτο περί όριστικfjς λύσεως, άλλά περί μεταβά
σεως ε{ς τόν δεύτερον γϋρον. Οϋτε θά άξιζε ή &να
βολή καί δλα τά βάρη πού συνεπάyεται γιά μιά άπλή
παράταση*».

8

'Απριλίου

1967

Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝτJΝΟΥ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

«'Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε,

ε{ς τήν Κυβέρνησιν Παρασκευοπούλου μέ τακτάς

·Ο κ. Τσάτσος σaς δίνει μέ τήν έπιστολήν του

προθεσμίας, γ. νά εχωμε ετοιμη καί μίαν διάδοχον

άρκετά, έλπίζω, στοιχεία επί τfjς διαμορφωθείσης

λύσιν, τfί συγκαταθέσει βασιλέως.

καταστάσεως καί των προηγηθέντων γεγονότων** .

'Έχω τήν εντύπωσιν δτι τήν λύσιν τfjς άναβολfjς

Πιστεύω δτι ή δοθείσα λύσις άποτελεί μοιραίαν

τήν βλέπουν στά 'Ανάκτορα συμπαθώς . Τήν άπα

συνέπειαν τfjς τηρηθείσης άπό διετίας περίπου τα

κρούει, τουλάχιστον φανερά, ό Κανελλόπουλος. "Αν

κτικής. Είς τήν τελευταίαν μου έπίσκεψιν, Σaς έξή

δμως έσύ κρίνης δτι είναι καλή, τότε μερικοί άπό

γησα τάς άπόψεις μου καί έτόνισα τάς άνησυχίας
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μου. "Αλλ η επρεπε νά είναι ή διέξοδος. Καί φοβου

σύστασιν, τό δέ τόν κίνδυνον παρεξηγήσεων άπό τήν

μαι οτι ή άδυναμία τής εύθείας άντιμετωπίσεως του

aρνησίν μου. Τάς δραματικάς &ρας τής πρώτης μετά

προβλήματος είναι ένδεχόμενον νά προκαλέση μεί

τήν όρκωμοσίαν παγερότητας έκάλυψε τό τηλεγρά

ζονας έμπλοκάς. Καί τότε θά είναι μάταιον νά άναζη

φημά Σας. 'Εθέρμανε τούς φίλους. Καί ή άτμόσφαι

τήται ό ύπεύθυνος. Έπεθύμουν νά παραμείνω έκτός

ρα μετεβλήθη. Είθε νά άποβουν δλα πρός τό συμφέ

τής σημερινής προσπαθείας, άλλά δέν τό έπέτυχα.

ρον του Τόπου.

Είχα ύπ' οψιν μου τό μέν τήν ίδικήν Σας έκείθεν

'Ιδικός Σας)).
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καθώς καί γιά δηλώσεις η ανακοινώσεις πού δόθηκαν γιά

δημοσίευση στά μέσα ενημερώσεως γενικώς. Οί παραπομ
πές στόν ήμερήσιο τύπο άφοροϋν σχόλια, είδικές πληρο
φορίες, αυτούσια κείμενα

είδησεογραφικών δελτίων η

άποκλειστικές συνεντεύξεις .
ι . Οί σχετικές άπόψεις συγκεφαλαιωμένες, Γ. ' Αναστασιάδη ,
«Πολίτευμα καί κομματικοί μηχανισμοί στήν Έλλάδα
ι967), Θεσσαλονίκη 199ι, σ.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

77

(1952-

κ.έ.

Βλ. έφημερίδες, ι2, ι3 , ι4 'Ιουνίου ι963 .

ρευσε δ Κ . Καραμανλή ς στό Παρίσι».

30. <Πhe Times», 5 Νοεμβρίου 1963.
31. <Πime», ι5 Νοεμβρίου 1963.
32. <Πhe Economist», .9 Νοεμβρίου 1963.
33. «Le Monde», 5 Νοεμβρίου 1963.
34. «Frankfurter Allgemeine Zeitung», 2 Νοεμβρίου 1963.
35. Π. Κανελλόπουλου, «Ή ζωή μοω>, ' Αθήνα 1985, σσ. 158-159.

Φ. 2ι, 'Ιστορικόν σημείωμα έπί τής κρίσεως τοϋ 'Ιουνίου

'Επίσης, πρβλ. Σ. Λιναρδάτου, «'Από τόν

ι963.

Χούντα», τ . Δ ·, ' Αθήνα

Φ. 7ιΒ, 'Αφήγηση Κ . Καραμανλή (δακτ . ).
Δημοσίευμα τύπου, φ.

36.
37.

7.

«Ή Καθημερινή»,

6

Φ . 7ιΒ, «Κρίση τοϋ ι963 . Σημείωμα πού ύπαγορεύθηκε στό

στήν 2Ιη 'Απριλίου

σψ>, 'Αθήνα

Φ. 7ιΒ, δ.π.

38.

Φ. 7}Β, 'Απάντηση Κ. Καραμανλή σέ γ ραπτά έρωτήματα Σπ.
Μαρκεζίνη.
ου ι963 (διά Π . Κόντα).

65 κ . έ.
379 κ.έ.
285 κ.έ.

ιο. Ε .Π.Σ.Β., πε ρ. ΣΓ, Έκτακτη Σύνοδος, σ.

ι ι. Ε.Π.Σ.Β., περ. ΣΓ, "Εκτακτη Σύνοδος, σ.
ι2. Ε.Π.Σ.Β., περ . ΣΓ, "Εκτακτη Σύνοδος, σ.
ι3. Φ.

34, Κ. Καραμανλής πρός Δ. Βέρρο, ι Σεπτεμβρίου ι963 .
34, Διά τόν κ. Μ[αρκεζίνην].
ι5. Φ . 34, Δ. Βέρρος πρός Κ. Καραμανλή , 4 Σεπτεμβρίου 1963.
16. Φ. 34, 'Απάντησις τής 3μελοϋς 'Επιτροπής ε!ς τεθέντα έρωτή
ματα, 3 Σεπτεμβρίου 1963.
ι7 . Φ. 34, Π. Πιπινέλης πρός Κ. Καραμανλή, 8 Σεπτεμβρίου· Κ.
ι4. Φ .

Καραμανλής πρός Π. Πιπινέλη, ι2 Σεπτεμβρίου· Π . Πιπινέλης
πρός Κ. Καραμανλή, ι5 Σεπτεμβρίου ι963.

ι 8 . Φ.

34,

Ε. ' Αβέρωφ πρός Κ. Καραμανλή,

10 Σεπτεμβρίου ·

Κ.

Καραμανλής πρός Ε. ' Αβέρωφ, ι ι Σεπτεμβρίου ι 963.
ι9. Φ.

34, Κ. Καραμανλής πρός Δ. Ε.

ΕΡΕ,

9 Σεπτεμβρίου [Δ. Ε.).

Π.

Παπαληγούρας, Π. Κανελλόπουλος, Κ. Ροδόπουλος πρός Κ.
Καραμανλή , ι2 Σεπτεμβρίου ι963.
Φ.

2ι . Φ.

34,
34,

Δ. Βέρρος πρός Κ. Καραμανλή, ι5 Σεπτεμβρίου ι963.
Κ. Καραμανλής πρός Π. Πιπινέλη, ι8 Σεπτεμβρίου· Δ.

Β έρρος πρός Κ . Καραμανλή, ι8 Σεπτεμβρίου· Π. Πιπινέλη ς
πρός Κ. Καραμανλή, ι9 Σεπτεμβρίου· Π . Πιπινέλης πρός Κ .
Καραμανλή,

20 Σεπτεμβρίου·

Κ. Καραμανλής πρός Δ. Βέρ ρο·

Π. Πιπινέλης πρός Κ. Καραμανλή,

21 Σεπτεμβρίου ι963 .
22. Φ. 34, Κ. Χοϊδάς πρός Κ. Καραμανλή, 21 Σεπτεμβρίου 1963.
23. Φ. 34, Π. Πιπινέλης πρός Κ. Καραμανλή, 22 Σεπτεμβρίου ι963.

'Εμφύλιο στή

333-334.
1963.

σσ.

Νοεμβρίου

1979,

1967,

Β'.

1940-1944.

σ.

'Εθνική 'Αντίστα

Β ' !:κδοση , σσ. 58-6ι .

Γ.Ι. Ράλλης, «Πολιτικές έκμυστηρεύσεις,

1990,
39.

34Α, «'Οδηγία ι πρός Δ. 'Επιτροπήν έκ Ζυρίχης», ι 'Ιουλί-

1986,

Π. Κανελλόπουλου, << 'Ιστορικά δοκίμια Α'. Πώς έφθάσαμε

Παρίσι τό ι 966».

9. Φ .

20.

24. Φ. 34, Κ . Καραμανλής πρός Π. Πιπινέλη , 23 Σεπτεμβρίου 1963.
25. Φ . 34, Κ . Καραμανλής πρός Δ . Ε. ΕΡΕ (διά Δ . Βέρρου), 24
Σεπτεμβρίου 1963.
26. Φ. 71Β, 'Αφήγηση Κ. Καραμανλή (δακτ.) .
27. Βλ. «Ή Καθημερινή», 10 'Οκτωβρίου 1963.
28. «Ή Καθημερινή», 4 Νοεμβρίου 1963.
29. Φ . 7\Β, «Σχέσεις μέ τό Στέμμα . Ειδικό σημείωμα πού ύπαγό-

1950-1989»,

'Αθήνα

83.

Ν. Κρανιδιώτη ,«' Ανοχύρωτη Πολιτεία, Κύπρος

1960-1974»,
- Β . Θεοδωρόπου
λου- Ε. Λαγάκου, «Το Κυπριακό 1960-1974. Μία ένδοσκόπη
ση», 'Αθήνα 1987, (β' εκδοση), σσ. 44-45.
40. Βλ. έφημερίδες, 14 Φεβρουαρίου 1966.
41. «'Εθνικός Κήρυξ», 11 Δεκεμβρίου 1963.
42. Φ. 35, Κ . Καραμανλής πρός Κ. Τσάτσο, 5 'Ιανουαρίου 1964.
43. Φ. 71Β , 'Αφήγηση Κ. Καραμανλή (δακτ.).
44. Φ. 35, Π . Κανελλόπουλος πρός Κ. Καραμανλή, 5 'Ιανουαρίου
1964. Βλ. σχετικό κείμενο, σ. 121.
45. Φ. 35, Κ. Καραμανλής πρός Π. Κανελλόπουλο, 11 ' Ιανουαρίου
1964.
46. Φ. 35, Δ. Χέλμης πρός Κ. Καραμανλή, 5 'Ιανουαρίου 1964.
47. Φ. 35, Δ. Βέρρος πρός Κ. Καραμανλή, 19 Φεβρουαρίου 1964.
48. Φ. 35, Κ . Καραμανλής πρός Δ . Βέ ρρο, 23 Φεβρουαρίου 1964.
49. Φ. 37Β, 'Απάντηση Κ. Καραμανλή σέ γραπτά &ρωτήματα Σ.
Α · , 'Αθήνα

1985,

σ.

94.

Μ. 'Αλεξανδράκη

Μαρκεζίνη .

50. Ε.Π.Σ.Β., περ. Ζ ~ , συν. Α ', σ. 11 κ.έ.
51. Φ. 73Β, Κ. Τσάτσος πρός Κ. Καραμανλή, 6 'Ιανουαρίου 1964.
52. Φ . 35, Π. Κανελλόπουλος πρός Κ. Καραμανλή, 5 'Ιανουαρίου
1964.
53. Φ. 35, Κ. Καραμανλής πρός Π . Κανελλόπουλο , 11 'Ιανουαρίου
1964.
54. Φ. 35, Δ. Μακρής πρός Κ. Καραμανλή , 12 'Ιανουαρίου 1964.
55. Φ. 35, Κ. Τσάτσος πρός Κ. Καραμανλή, 20 Φεβρουαρίου 1964.
56. Φ. 35, Κ. Καραμανλής πρός Π. Κανελλόπουλο, 2 Μαρτίου
1964.

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

340

ΠΑΡΑrτΗΜΑ

Καραμανλήν, δστις, επί πλέον, ώς πρόεδρος τής Κυβερνήσεως,

ρεασμένα άπό τήν πενιχράν συμμετοχή ν είς τόν διαγωνισμόν του

δχι μόνον οuδεμίαν ε{χεν εν προκειμένφ άρμοδιότητα, άλλά καί

Μέγδοβα, εφοβήθησαν δτι είδικός διεθνής διαγωνισμός διά τά

εκ τών πραγμάτων άπεκλείετο νά εΙ χε γνώσιν κάν των σχετιζομέ

μηχανήματα θά ήδύνατο νά δδηγήσ1J είς άποτυχίαν, τοuλάχιστον

νων πρός τήν διαχείρισιν τών γαλλικών πιστώσεων καί είδικώτε

άπό τής άπόψεως των προσφερθησομένων πιστοδοτικών δρων.
'Αλλά καί άν &τι ύποτεθ"Q δτι δ γενικός διευθυντής τής ΔΕΗ,

ρον τοu Μέγδοβα θεμάτων .
Μολονότι εκ μόνων των προεκτεθέντων, προκύπτει δτι ή τότε

άποβλέπων είς οίουσδήποτε σκοπούς, κατώρθωσε νά παραπλανή

Κυβέρνησις εξεπλήρωσε τό καθήκον της, προστατεύσασα εuστό

σ1J iiπαντα τά μέλη του ΔΣ ϊνα εκμεταλλευθ"Q έπιδεξίως, ύπέρ ίδι

χως τά συμφέροντα τής ΔΕΗ, θά άσχοληθώμεν έν συντομίq εν

οτελών &στω σκοπών, τούς φόβους ή καί τήν εuθυνοφοβίαν των,

τοίς έπομένοις μέ τήν άπόκρουσιν καί των τριών συγκεκριμένων

πόθεν άρα γε ήδύναντο νά πληροφορηθώσι περί τής τοιαύτης

είδικών αίτιάσεων τής πλειοψηφίας τής άνακριτικής επιτροπής

άξιοποίνου διαγωγής του προειρημένου είτε δ κατά τήν εποχήν

τών άναφερομένων

I) είς τΦ θέμα τής προμηθείας των μηχανημά
2) είς τήν καταγγελίαν του Π. Παπαδούκα περί

τής <<άπεμπολήσεως>> ύπουργός κ . Βασιλικός, είτε δ διάδοχός του

λήψεως προμηθείας εκ μέρους τοu γενικού διευθυντού τής ΔΕΗ

σεων των μελών του ΔΣ, β) έξ δλων τών καταθέσεων τών εν τ"Q

καί

ΔΕΗ άρμοδίων ύπαλλήλων καί γ) έκ των πρακτικών του ΔΣ καί

των του Μέγδοβα,

3)

είς τήν άνάθεσιν των &ργων πολιτικού μηχανικού κατά τό

κ. Παπαληγούρας; Προκύπτει σαφέστατα: α) έξ δλων των καταθέ

άπολογιστικόν σύστημα. τέλος, θά άναφερθώμεν δι· έλαχίστων

των λοιπών εγγράφων, δτι οuδείς ποτέ άνέφερεν είς τούς ύπουρ

είς αuτό τοuτο τό εργον τοu Μέγδοβα, τό δποίον, σημειωτέον,

γούς, δτι συνέβη τι τό ήθικώς ϋποπτον ή τό δπωσδήποτε άνώμα

εΙναι τό άρτιώτερον, τό εuθηνότερον καί τό μεγαλύτερον εκ των

λον καθ' δλην τήν διάρκειαν τής κατασκευής του Μέγδοβα .

μέχρι σήμερον άποπερατωθέντων δημοσίων &ργων . Διότι ήλθεν ή

'Όταν τάς ύπόπτους πράξεις του κ. Πεζοπούλου, δέν άντελήφθη

ό\ρα -δπως εΙπε λίαν χαρακτηριστικώς δ τόσον έξυμνούμενος

σαν οί άπό πρωίας μέχρις έσπέρας είδικώς περί τά θέματα ταuτα

διά τήν άκεραιότητά του ύπό τής επιτροπής των δικαστικών Δ.

άπασχολούμενοι κ.κ. Δ. Παπαλεονάρδος, προϊστάμενος τής ύπη

Παπαλεονάρδος, προϊστάμενος τής ύπηρεσίας έλέγχου του Μέ

ρεσίας έλέγχου τοu Μέγδοβα, Α . Δημητρακόπουλος, τότε άντι

γδοβα - «νά άποκατασταθ"Q ήθικώς εν τεράστιον &ργον>>, ή εκτέ

πρόεδρος καί σήμερον κυβερνητικός έπίτροπος τής ΔΕΗ,

λεσις του δποίου περιποιεί τιμήν πρό πάντων μέν είς τούς "Ελ

Φλαμπουριάρης, καθηγητής του Πολυτεχνείου καί άναπληρωτής

I.

ληνας τεχνικούς, άλλά καί είς τήν Κυβέρνησιν, ή όποία άνέλαβε

γενικός διευθυντής, Κ. Κακριδής, καθηγητής του Πολυtεχνείου

τάς συνδεδυασμένας πρός τήν πραγματοποίησίν του γενικωτέρας

καί βοηθός γενικός διευθυντής, Ν . Βλαχόπουλος, γενικός διεθυν

εuθύνας.

τής ύπουργείου Βιομηχανίας, Στουπάθης, μηχανικός καί σύμ

βουλος συνεχούς άπασχολήσεως τής ΔΕΗ, Μιχαηλίδης, στέλε
Ι. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

χος τότε τής ύπηρεσίας έλέγχου καί ήδη διευθυντής τής ΔΕΗ,

ΤΟΥ ΜΕΓΔΟΒΑ

καθώς καί τόσοι άλλοι, τών δποίων τήν έντιμότητα καί τήν ύπη
ρεσιακήν έπάρκειαν οuδείς δύναται νά άμφισβητήσ1J, πως ε{ναι

· Ισχυρίσθησαν

τά έκ τής 'Ενώσεως Κέντρου καί τής ΕΔΑ ,

μέλη τής άνακριτικής έπιτροπής δτι «διά

.. .

τής άπό

5-5-1955

συμβάσεως , ή ΔΕΗ εΙχεν έξασφαλίσει ύπέρ αuτής νά κρίν1J κατά

δυνατόν νά θεσπίσ1J τις τό τεκμήριον δτι τάς παρανομίας έκείνας
ωφειλε νά διαγνώσ1J τό άστυνομικόν δαιμόνιον του ύπουργοu;
'Οπωσδήποτε ή

ΔΕΗ έμπλακείσα, κατά τά προεκτεθέντα ,

τήν μή ύποκειμένην είς διαιτησίαν ελευθέραν αuτής κρίσιν περί

δταν δ κ . Παπαληγούρας δέν ήτο ύπουργός, είς τήν διαιτησίαν

του εuλόγου των τιμών του μηχανικοί) έξοπλισμοu, εν περιπτώσει

του Πολυτεχνείου τής Ζυρίχης καί διαπιστώσασα έκ τών ύστέ

δέ άσυμφόρων τιμών ή

OL-CO

ήτο ύποχρεωμένη νά προχωρήσ1J

ρων δτι δ ύπό του πρυτάνεως του Πολυτεχνείου τούτου διορι
σθείς διαιτητής καθηγητής Μπάουερ &κρινεν ώς εuλόγους δλας

είς διεθνή διαγωνισμόν» .
'Αλλά δέν ε{χεν «Ή ΔΕΗ εξασφαλίσει ύπέρ αuτής>> τό προ

σχεδόν τάς τιμάς των γαλλικών προσφορών , ένώ έν τ"Q πραγματι

ειρημένον δικαίωμα . Τό δικαίωμα τοuτο έξησφάλισεν ύπέρ τής

κότητι δέν ήσαν τοιαuται, εΙχε μίαν καί μόνην διέξοδον: Τήν διε

ΔΕΗ δ κ. Παπαληγούρας, κατόπιν δυσχερών διαπραγματεύσεων

ξαγωγήν διαπραγματεύσεων μετά των Γάλλων. Αί διαπραγματεύ

μετά τοu Γάλλου πρέσβεως, αϊτινες &λαβον χώραν μεταξύ τής

σεις έγένοντο, φυσικά, άπό τής πλευρaς τής ΔΕΗ διά διαφόρων

ΕΙναι μάλιστα ή ύπέρ τής ΔΕΗ

έπιτροπών έμπειρογνωμόνων. Τήν τελ ικήν άπόφασιν ελάμβανε

έξασφάλισις του δικαιώματος τούτου τοσούτφ μaλλον πρός τι

τό ΔΣ μετ' είσήγησιν του γενικού διευθυντού. Είς τάς διαπρα

μήν του τότε ύπουpγοu του Συντονισμού, καθ· δσον ύπήρχεν

γματεύσεις έκείνας, τεχνικωτάτου χαρακτήρος, ό κ. Παπαληγού

17ης καί 19ης Μαρτίου

1955.

άνειλημμένη πρό των ίδικών του ήμερων συμβατική ύποχρέωσις

ρας οϋτε ή το άρμόδιος νά άναμιχθ"Q κατά νόμον, άλλ' οϋτε καί τά

νά προμηθευθώμεν τά μηχανήματα άνευ διαγωνισμού μέσφ τής

άπαραίτητα εξειδικευμένα δργανα διέθετε , διά νά σχηματίσ1J έπ'

OL-CO.

αuτοu οuσιαστικήν γνώμην.

'Όταν δ κ. Παπαληγούρας δέν ήτο πλέον μέλος τής Κυβερνή
σεως καί δή τήν

15.2.1956,

τό ΔΣ τής ΔΕΗ άπεφάσισε παμψηφεί

Καθ' δλην τήν διάρκειαν τής έκτελέσεως του Μέγδοβα , δ κ.
Π . Παπαληγούρας άνεμίχθη είς μίαν καί μόνην περίπτωσιν, δια

νά μή άκολουθήσ1J τήν ύπό του ώς άνω ύπουργοu εξασφαλισθεί

βιβάσας -συννόμως - τήν γνώμην του πρός τό ΔΣ . 'Επρόκειτο

σαν διαδικασίαν, θεωρήσαν δτι ήτο , ύπό τάς διαμορφωθείσας

περί τής προμηθείας δύο γεννητριών: Αί σχετικαί διαπραγματεύ

συνθήκας, προτιμότερον νά δεχθ"Q, ώς μέθοδον προσδιοριστικήν

σεις άπεδείχθησαν άκαρποι καί τό ΔΣ τής ΔΕΗ άπεφάσισε τήν

τοu εuλόγου των τιμών, τήν διαιτησίαν του Πολυτεχνείοu τής

διενέργειαν διεθνούς διαγωνισμού. 'Η άπόφασις δμως αϋτη τοu

Ζυρίχης . Πρέπει, άλλως τε, νά τονισθ"Q δτι, τήν στιγμήν κατά

ΔΣ άντέκειτο προδήλως είς τά μετά τών Γάλλων ύπό τής ΔΕΗ

τήν δποίαν έλαμβάνετο ή περί <<άπεμπολήσεως» του ύπέρ τής

συμφωνηθέντα. Έφ' ώ καί δ Γάλλος πρέσβης άφ' ένός επέδωκε

ΔΕΗ έξασφαλισθέντος δικαιώματος άπόφασις τοu ΔΣ, αϋτη δέν

ρηματική ν διακοίνωσιν πρός τό ύπουργείον 'Εξωτερικών, άφ ·

ήτο

Ί?οuτο

έτέρου δέ διεμαρτυρήθη πρός τούς ύπουργούς Συντονισμού καί

μόνον εκ του κύρους καί τής είδικότητος των συμ

Βιομηχανίας διά τήν άντισυμβατικήν διαγωγή ν τής ΔΕΗ, αίτησά

/;στερημένη

προκύπτει

ou

σοβαρών άντικειμενικών ερεισμάτων .

μετασχόντων είς τήν λήψιν τής άποφάσεως προσώπων, άλλά καί

μενος, καθ ' δ εΙχε δικαίωμα, τήν κυβερνητικήν παρέμβασιν. Τό

έκ των έξής, βεβαιουμένων εκ τε των εγγράφων καί των καταθέ

τε -&ν καί ijμισυ &τος μετά τήν λήψιν τής περί <<άπεμπολήσεως»

σεων, δύο πραγματικών περιστατικών: Πρώτον, τά μέλη του ΔΣ

άποφάσεως ύπό τοu ΔΣ- δ κ . Π . Παπαληγούρας προήδρευσε

έπίστευσαν, οuχί άδικαιολογήτως, είς τήν <<αuθεντίαν» του Πολυ

συσκέψεως, είς ijν , παρισταμένου καί του Γάλλου πρέσβεως, έξε

τεχνείου τής Ζυρίχης, ή διαιτησία τοu δποίου, έάν άπεδεικνύετο

προσωπήθησαν τόσον ή ΔΕΗ δσον καί αί ένδιαφερόμεναι γαλλι

άντικειμενική, θά διηυκόλυνε καί θά ήπλούστευε τήν διαδικασί

καί έταιρείαι. Προέτεινε δέ, εν συνεχείq τής συσκέψεως εκείνης,

αν τής έκτελέσεως του Μέγδοβα . Δεύτερον, τά μέλη του ΔΣ , έπη-

συμβιβαστικήν λύσιν, τή όποίαν καί άπεδέχθη παμψηφεί τό ΔΣ

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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τής ΔΕΗ. Κατά τήν διατύπωσιν τών δρων τοϋ συμβιβασμοϋ, άνέ

ΔΕΗ, ήκουσε τόν έν λόγφ έκπρόσωπον ίσχυριζόμενον δτι τοιαύ

κυψε καί πάλιν διαφορά μεταξύ τής ΔΕΗ καί τών Γάλλων, τών

τη μείωσις δέν ε{ναι δυνατή, έπειδή επιβαρύνονται αi προσφοραί

τελευταίων ίσχυρισθέντων δτι ή ΔΕΗ έπεβαρύνετο μέ ώρισμένα

μέ ποσοστόν

έπί πλέον τραπεζικά &ξοδα, άνερχόμενα είς

δολλάρια. Τό

ψιν παρανόμων προμηθειών διαφόρων προσώπων έν ' Ελλάδι, με

ΔΣ τής ΔΕΗ συνετάχθη καί πάλιν πρός τήν γνώμην τοϋ υπουρ

ταξύ τών δποίων καί τοϋ κ. Γ. Πεζοπούλου. Τοϋ κ. Παπαδούκα

32.000

5%,

παρακρατούμενον υπό τής

OL-CO

πρός κάλυ

γοϋ, δστις ε{χε διατυπώσει ταύτην ώς έξής: «Βεβαίως αύτό εΙναι

διαμαρτυρηθέντος καί είπόντος δτι τοϋτο εΙναι άδύνατον (άφοϋ δ

ζήτημα τοϋ διοικητικοϋ συμβουλίου, διότι άναμφισβητήτως τό

tδιος δ κ. Πεζόπουλος τόν εστειλε διά νά ζητήστJ τήν μείωσιν

ΔΣ θά άποφασίστJ, άλλά καίτοι εΙμαι πεπεισμένο'ς δτι δ, τι άνεγρά

τής προσφοράς), δ έκπρόσωπος τής

έτηλεφώνησε

NEURPIC

φη είς τό χαρτί (έννοεί τό τη ρηθέν υπό τής υπηρεσίας πρόχειρον

πρός ενα τών διευθυντών τής

πρακτικόν) αύτό ε{χαν πεί οί Γάλλοι καί, Ιίν υπάρχτJ παρανόησις,

άνωτέρω . 'Ο κ . Παπαδούκας προσέθεσεν δτι ijκουσε τήν μεταξύ

εΙναι έκ μέρους αύτών, έν τούτοις ε{μαι τής γνώμης δτι Ιίν πρό

τών έκπροσώπων τών δύο γαλλικών οίκων τηλεφωνικήν συνδιά

κειται μόνον γιά

λεξιν, παρακολουθήσας αύτήν διά δευτέρου άκουστικοϋ .

32.000 δολλάρια,

δέν πρέπει νά σπάσ11 ή συνεν

νόησις. Πάντως πρέπει νά δηλωθτi είς τούς Γάλλους δτι εΙναι

δστις καί έπεβεβαίωσε τά

OL-CO,

Τής υποθέσεως ελαβε γνώσιν τό ΔΣ τής ΔΕΗ τήν

12-8-1957 έξ

φανερά ή κακή των θέλησις, τήν δποίαν θά εχωμεν υπ· όψιν διά

άνακοινώσεως αύτοϋ τούτου τοϋ κ. Πεζοπούλου, πρός δν δ κ.

τό μέλλον)).

Παπαδούκας εΙχεν έκθέσει τά προειρημένα παρουσίQ. καί τοϋ κ.

'Ο κ. Π. Παπαληγούρας έδικαιοϋτο, κατά τό άρθρον Ι τοϋ

Βιδάλη.

περί έποπτείας τής ΔΕΗ Β.Δ., νά &χτ1 γνώμην έπί τοϋ άνακύψαν

"Απαντα τά μέλη του ΔΣ, όχι μόνον δέν έθεώρησαν δτι έγένε

τος θέματος καί νά διαβιβάστJ ταύτην υπό μορφήν συστάσεως

το

πρός τό ΔΣ . Πέραν τούτου, ε{χεν άπό άπόψεως ούσιαστικής τήν

έσχημάτισαν, τότε, ούδέ τήν υπόνοιαν δτι ήδύνατο νά εΙναι άνα

υποχρέωσιν νά προβΌ είς τήν σύστασιν είς τήν δποίαν προέβη .

άποκάλυψις

οίουδήποτε

σκανδάλου,

άλλ'

άντιθέτως

δέν

μεμειγμένοςδ γενικός διευθυντής τής ΔΕΗ είς τοιαύτας άθλιότη

Αύτός ούτος δ κ. 'Α. Δημητρακόπουλος -δ καί σήμερον κυ

τας. Ήτο τήν έποχήν έκείνην ή περί τοϋ ήθους τοϋ κ. Πεζοπού

βερνητικός έπίτροπος τής ΔΕΗ- παρεδέχθη δτι ή άπόρριψις τοϋ

λου γενική πεποίθησις τοιαύτη, ώστε νά μή έκληφθτi ή κατά τόν

γαλλικοϋ αίτήματος θά ε{χεν ώς συνέπειαν «τήν διαιτησίαν)) (καί

άνωτέρω τρόπον μεταφερθείσα καταγγελία ώς δυναι.ίένη νά &χτJ

μάλιστα ένώπιον έπιδιαιτητοϋ δριζομένου ύπό τοϋ έλβετικοϋ

(ώς πρός τό είς τόν κ. Πεζόπουλον άναφερόμενον ούσιαστικόν

άκυρωτικοϋ) καί ένδεχομένως . αύτήν ταύτην «τήν άντικατάστασιν

της περιεχόμενον) βάρος δικαιολογοϋν έμπεριστατωμένην περί

τοϋ γενικοϋ άναδόχου»», θά προεκάλει δέ δπωσδήποτε «καθυστέ

αύτής ερευναν . Οϋτω, κατά τήν συνεδρίασιν έκείνην δ κ . Δημη

ρησιν»» καί θά άπετέλει «περιπέτειαν»» διά τήν ΔΕΗ. Πράγματι, ή

τρακόπουλος, δ καί σήμερον κυβερνητικός έπίτροπος τή ς ΔΕΗ,

άντικατάστασις του γενικοϋ άναδόχου ε{χε δύο αύτονοήτους

εΙπε τά έξής:

προϋποθέσεις: Πρώτον, τήν έπίλυσιν τών μετά τοϋ παλαιοϋ άνα

«Είς τήν σκέψιν μου δέν μέ έπηρεάζει πολύ ή άνακοίνωσις

δόχου διαφορών, καί δεύτερον, τήν διενέργειαν διεθνοϋς διαγωνι

τοϋ κ . Πεζοπούλου ... Τοιούτου εtδους γεγονότα καί έπεισόδια τά

σμου πρός άνάδειξιν νέου άναδόχου . Θά περιεπλέκετο δηλαδή ή

θεωρώ φυσικά ... »».

ΔΕΗ άφ' ένός μέν είς μίαν μακράν καί άδήλου έκβάσεως διαιτη

'Ανήρ τής έντιμότητος τοϋ κ. Δημητρακοπούλου δέν ήδύνατο

τικήν διαδικασίαν, άφ • έτέρου δέ είς νέας, μακράς έπίσης διαρ

βεβαίως νά θεωρΌ ώς «φυσικόν»» τό νά δωροδοκήται δ γενικός

κείας, διαπραγματεύσεις διά τήν συνομολόγησιν. νέας συμβάσε

διευθυντής . 'Εθεώρησεν άπλούστατα ώς φυσικόν νά κυκλοφο

ως. Ταϋτα πάντως θά έσήμαινον καθυστέρησιν ένός τούλάχιστον

ρουν τοιαυται φήμαι δταν έκτελουνται μεγάλα έργα. Δι· δ καί

&τους. τίθεται συνεπώς τό έρώτημα: μέ τί θά άντεσταθμίζοντο όχι

έχαρακτήρισεν ένώπιον του ΔΣ τά υπό του έκπροσώπου τής

μόνον ή γενικωτέρα καί άνυπολόγιστος ζημία τής έθνικής οικο

CO

νομίας έκ τής καθυστερήσεως τοϋ προγράμματος οίκονομικής

ΔΣ. 'Οπωσδήποτε τό ΔΣ συνεζήτησε περί τοϋ θέματος είς τέσ

άναπτύξεως, άλλά καί αύτή ή υπό τήν στενήν έννοιαν ζημία τής

σαρας συνεδριάσεις. Ειναι χαρακτηριστικόν τό υπό τοϋ κ. ·Αν.

ΔΕΗ, έκ τής μή πωλήσεως έπί &τος καί πλέον ήλεκτρικής ένερ

Δημητρακοπούλου (τΌ πρωτοβουλίQ. τοϋ δποίου έπανήλθε διά τε

γείας, άντιστοιχούσης είς μονάδα έγκατεστημένης ίσχύος

λευταίαν φοράν τήν ι 1-11-57 τό θέμα πρός συζήτησιν) λεχθέν δτι

η καί

120.000 κιλοβάτ; Μέ τά 32.000 ή εστω καί τά
τά 232.000 δολλάρια; Σημειωτέον δτι ευρισκόμεθα τότε, δηλαδή
τόν Αϋγουστον τοϋ 1957, ε!ς τό μέσον τής έκτελέσεως τοϋ Μέ
γδοβα, άπό τήν εγκαιρον (μέχρι τέλους τοϋ 1960) άποπεράτωσιν

«έκαμα τήν είσήγησίν μου καί μόνον έπειδή ή υπόθεσις εχει κα

τοϋ δποίου έξηρτάτο ή στήριξις τής καθιερωθείσης ένιαίας τιμής

σιρ» τοϋ κ. Δημητρακοπούλου συνίστατο είς τοϋτο καί μόνον:

ήλεκτρικοϋ ρεύματος διά τήν έλληνικήν έπαρχίαν. 'Επί πλέον,

Είς τό νά μή άρκεσθτi ή ΔΕΗ νά άπευθυνθτi πρός τήν γαλλικήν

τό δλον πρόγραμμα οίκονομικής άναπτύξεως εΙχε δύο βασικάς

Πρεσβείαν άναφέρουσα τήν υπόθεσιν, άλλά νά άπευθυνθτi έπί

ούσιαστικάς προϋποθέσεις: τήν ένίσχυσιν του ήλεκτρικοϋ συστή

πλέον καί είς τάς δύο γαλλικάς έταιρείας. Ειναι κατάδηλον δτι

80.000
132.000 ή καί

OL-

λεχθέντα, ώς aποβλέποντα είς τήν _«δυσφήμησιν»» άπλώς τοϋ

ταχωρισθτi έν πάστJ λεπτομερείQ. είς τά πρακτικά... 'Εάν δέν
υπήρχαν είς τά πρακτικά τοϋ ΔΣ δσα ε{ναι ό.ναγεγραμμένα δέν θά

&καμνα τήν είσήγησιν τήν δποίαν &καμω». ' Αλλά καί ή <<είσήγη

ματος πρώτον διά τοϋ Μέγδοβα καί δεύτερον διά τής Πτολεμαί

έάν τά μέλη τοϋ ΔΣ τής ΔΕΗ έφρόνουν δτι υπήρχεν υπόνοια

δος. Ύπό τάς συνθήκας ταύτας, δέν θά ήτο δ κ . Π. Παπαληγού

έστω σκανδάλου, δέν θά συνεζήτουν περί τοϋ έάν εΙναι προτιμό

ρας lίξιος νά έπωμίζεται κυβερνητικάς εύθύνας, έάν δέν εΙχε δια

τερον νά άπευθυνθοϋν είς τήν γαλλικήν Πρεσβείαν

βιβάσει πρός τό ΔΣ τής ΔΕΗ τήν γνώμην τήν δποίαν διεβίβασε .

ας τάς <<δωροδοκησάσας»> έταιρείας διά νά τάς έρωτήσουν έάν

'Ώστε, όχι μόνον έν ττi δλτJ διαχειρίσει τής υποθέσεως δέν παρέ

πράγματι έδωροδόκησαν. 'Αλλ' άπλούστατα έθεώρησαν τήν μέν

βη τό καθήκον του, άλλά καί διεφύλαξε δι' εύστόχου του πρωτο

δλην υπόθεσιν ώς <<μή σοβαράν»», δπως εΙπεν έξεταζόμενος δ

βουλίας τά κινδυνεύοντα συμφέροντα τής ΔΕΗ καί τής έθνικής

υποδιοικητής τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος κ. Γαλάνης, τόν δέν

οίκονομίας.

ίσχυρισμόν περί προμηθείας

5% ώς

ij

ε!ς τάς ίδί

<<κακοήθψ>, δπως κατέθεσεν

δ άναπληρωτής γενικός διευθυντής καθηγητής τοϋ Πολυτεχνείου
ΙΙ. Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΥΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

5%

κ. Φλαμπουριάρης, δστις καί προσέθηκε χαρακτηριστικώς είς
τήν κατάθεσίν του τήν φράσιν: <<Μέ τοιαϋτα δεδομένα τί δμιλίαν

'Ο έν Λυώνι μηχανικός καί lίμισθος πρόξενος κ. Παπα

δούκας, έπισκεφθείς ττi έντολτi τοϋ γενικοϋ διευθυντοϋ τής ΔΕΗ

νά εκαμνα μετά τοϋ κ. Παπαληγούρα;»>.
'Ακόμη χαρακτηριστικώτερον ε{ναι τό γεγονός δτι άπαντα τά

κ. Γ. Πεζοπούλου καί τοϋ μέλους τοϋ ΔΣ αύτής κ. Ε. Βιδάλη,

μέλη τοϋ ΔΣ ούδέποτε συνεζήτησαν μετά τήν

έκπρόσωπον τής εταιρείας

ίνα έπιτύχτJ μείωσιν τής

υποθέσεως καί δτι, πρό πάντων, έθεώρησαν ταύτην τόσον άναξί

τιμής προσφοράς, ijν έπρόκειτο νά υποβάλτJ ή εταιρεία πρός τήν

αν καί τοϋ παραμικροϋ ένδιαφέροντος οοστε νά μή ζητήσωσι κlίν

NEURPIC,

11-11-57

περί τής

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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νά πληροφορηθώσι ποία ύπήρξεν ή άπάντησις τής γαλλικής

δλων τών μελών τοϋ ΔΣ τής ΔΕΗ (έκτων δποίων τά περισσότερα

Πρεσβείας (πρός τήν δποίαν είχεν άπευθυνθη δ πρόεδρος τής

έχρησιμοποιήθησαν είς καιρίας θέσεις καί έπί τής Κυβερνήσεως

ΔΕΗ κ. Γουναράκης) έπί τοϋ θέματος.

τοϋ κ. Γ. Παπανδρέου), Ιδιάζουσα σημασία είς τήν «καταγγελίαν~>

'Η γαλλική Πρεσβεία άπήντησε πρός τήν ΔΕΗ, διαβιβάσασα

καί δύο ί:γγραφα τής

καί τής

τοϋ κ. Παπαδούκα, δένε! ναι μόνον έξ άντικειμένου διαΠεπιστωμέ

άπευθυνόμενα

νον έκ τών πρακτικών τοϋ ΔΣ, τών λοιπών έγγράφων καί τών

πρός τό γαλλικόν υπουργείον των 'Εξωτερικών, διά τών δποίων

καταθέσεων, άλλ' είναι καί άπολύτως εύεξήγητον. Είναι συνή

αύται ήρνοϋντο τά ύπό τοϋ κ. Παπαδούκα καταγγελθέντα.

θης, «φυσική>> -δπως ελεγεν δ κ. Δημητρακόπουλος- ή δια

OL-CO

NEURPIC

'Εν τούτοις, ούδέποτε έγνωστοποιήθησαν τά προειρημένα

σπορά τοιούτων φημών δταν κατασκευάζωνται μεγάλα εργα. ' Επί

άπαντητικά έγγραφα πρός τό ΔΣ τής ΔΕΗ, ούδέ έκοινοποιήθη

πλέον ή έντιμότης τοϋ γενικοϋ διευθυντοϋ της ΔΕΗ δέν ήμφι

πρός τό ύπουργείον Βιομηχανίας ή έπί τοϋ άντικειμένου τούτου

σβητείτο τήν έποχήν έκείνην παρ ' ούδενός, δπως κατέθεσαν ού

μετά της γαλλικής Πρεσβείας άλληλογραφία, ijτις έπί πλέον πα

μόνον c'iπαντα τά μέλη τοϋ ΔΣ, άλλά καί δεκάδες διαφόρων c'iλλων

ρέμεινεν άπρωτοκόλλητος, φυλασσομένη είς τό ίδιαίτερον άρ

μαρτύρων. 'Υπόνοια ι ηρχισαν νά έγείρωνται μόνον άφ' ή ς έδη

χείον τοϋ προέδρου τοϋ ΔΣ καί άγνωστος εΙς τούς πάντας μέχρι

μοσιεύθησαν αί γνωσταί έπιστολαί Φιλαρέτου είς τήν

καί τής 30ής 'Ιουνίου

ρίαν)) τήν 17ην 'Ιουνίου

1962, δπότε

δ κ. Π . Γουναράκης, άποχωρή

σας τής ΔΕΗ, παρέδωσε καί τά εγγραφα ταϋτα. Έτι πλέον, ή

3)

«' Ελευθε

1962.

Ύπό τάς συνθήκας ταύτας, είναι άδιανόητος δ καταλογι

άπόφασις τοϋ ΔΣ, διά τής δποίας προεκρίνετο ή πρός τήν γαλλι

σμός οΙασδήποτε εύθύνης είς έκείνους, οί δποίοι εΙσηγήθηκαν τά

κήν Πρεσβείαν προσφυγή, δέν άνεγράφη ε!ς τά είδικά φύλλα,

σκληρότερα τών μέτρων διά τήν πλήρη διαλεύκανσιν δλων τών

έφ' ών άνεγράφοντο /iπασαι α! άποφάσεις τοϋ ΔΣ καί, παραδό

άναφερομένων είς τήν διαχείρισιν τής ΔΕΗ υποθέσεων. ' Ανε

ξως, δέy έκοινοποιήθη εΙς τό υπουργείον, μολονότι ρητή νομική

ξαρτήτως τοϋ άν ύπάρχτι η δέν ύπάρχτι εύθύνη τοϋ κ. Πεζοπού

διάταξις ύποχρεοί τήν διοίκησιν τής ΔΕΗ είς τήν κοινοποίησιν

λου -τοϋθ' δπερ ε!ναι άρμοδία μόνη ή τακτική δικαιοσύνη νά

ταύτης.

διαπιστώστι- υπουργική εύθύνη έπί της προκειμένης υποθέσεως

4

Ό κ. Παπαληγούρας ελαβε γνώσιν τής δλης ύποθέσεως μετά

δέν ε!ναι κάν νοητή. ·Ο καταλογισμός μάλιστα τοιαύτης εύθύνης

\ι2 δλα ετη, κατά τήν συζήτησιν ένώπιον της έπιτροπής τοϋ

καί ε!ς τόν πρωθυπουργόν υπερβαίνει τά δρια τοϋ κωμικοϋ, άφοϋ

άρθρου

35

τοϋ Συντάγματος τοϋ σχεδίου νομοθετικοϋ διατάγμα

τος, διά τοϋ δποίου εlσηγείτο τήν άπόλυσιν τής διοικήσεως τής

δ κ. Καραμανλής έλαβε γνώσιν τοϋ θέματος, άκριβώς δπως καί δ
κ. Παπαληγούρας, μόλις τήν 27ην 'Ιουνίου

1962.

ΔΕΗ. Α! άκριβείς συνθήκαι, ύφ' /iς δ ύπουργός έπληροφορήθη
περί της ύποθέσεως κατά τήν νύκτα τής 26ης πρός τήν 27ην
'Ιουνίου

1962,

περιγράφονται έπακριβώς είς τήν ένώπιον τής

ΠΙ. ΑΝΑΘΕΣΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣτΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

Βουλής σχετικής άγόρευσίν του.

'Εκ τών προεκτεθέντων προκύπτει καταδήλως δτι καταπίπτει

Τά έκ τής 'Ενώσεως Κέντρου καί της ΕΔΑ μέλη της άνακρι

ή έπί παραβάσει καθήκοντος διά τόν χειρισμόν της υποθέσεως

τικής έπιτροπής έθεώρησαν δτι οί κ . κ. Κ. Καραμανλής καί Π.

Παπαδούκα έναντίον τοϋ κ. Π . Παπαληγούρα κατηγορία διά τούς

Παπαληγούρας παρέβησαν τάχα τό καθήκον των, διότι εστερξαν

έξης κυρίως λόγους:

εΙς τήν άνάθεσιν εργων πολιτικοϋ μηχανικοϋ κατά τό άπολογι

α)

•ο

προειρημένος υπουργός ελαβε γνώσιν της υποθέσεως

μόλις τήν 26ην 'Ιουνίου

1962, καθ '

ην άκριβώς στιγμήν είσηγεί

στικόν σύστημα είς τήν

OL-CO.

'Αλλ' ή κατηγορία αuτη ε!ναι

πασιδήλως καταγέλαστος διά τούς έξης λόγους:

το τήν λήψιν τοϋ σκληροτέρου μέτρου, ητοι τής άπολύσεως έκ

α) 'Η πλειοψηφία τής άνακριτικής έπιτροπής υποστηρίζει δτι

τής υπηρεσίας τοϋ γενικοϋ διευθυντοϋ άνευ οίασδήποτε άποζη

αύτή καθ' /;αυτήν ή άνάθεσις δημοσίου έργου κατά τό άπολογι

μιώσεως, καθώς καί τήν έξέτασιν της δλης διαχειρίσεως τής

στικόν σύστημα ε!ναι πρiiξις έπιλήψιμος. Τοιοuτος δμως Ισχυρι

ΔΕΗ, ύπό είδικής έκ τριών άνωτάτων δικαστικών έπιτροπής.

σμός μόνον Πρός Κάφρους άπευθυνόμενος θά ήδύνατο νά εύστα

'Επί πλέον, τήν στιγμήν έκείνην, ή δλη ύπόθεσις τής ΔΕΗ ε!χεν

θήστι . Τό άπολογιστικόν σύστημα είναι, ώς γνωρίζουν c'iπαντες ο!

ηδη περιέλθει, έξ άφορμης της δημοσιεύσεως των γνωστών έπι

τεχνικοί, άλλά καί ώς κατέθεσαν, φυσικά, καί c'iπαντες οί έξετα

στολών Φιλαρέτου, είς τήν δικαιοσύνην.

σθέντες άρμοδιώτατοι μάρτυρες, εν έκ των παγκοσμίως έφαρμο

β) 'Αλλά καί έάν ετι ύπετίθετο δτι δ ύπουργός ελαβε γνώσιν
τό φθινόπωρον τοϋ

ζομένων κατασκευαστικών συστημάτων.

των ύπό τοϋ κ. Παπαδούκα λεχθέντων,

'Όπως καί τά άλλα έν χρήσει παγκοσμίου αναγνωρίσεως συ

καί πάλιν δέν θά προέκυπτε τίποτε είς βάρος του, άφοϋ δλα τά

στήματα, εχει πλεονεκτήματα καί μειονεκτήματα. Δέν ύπάρχει έξ

μέλη του ΔΣ, έπιληφθέντα κατά τήν διάρκειαν

1957

συνεδριάσεων

άντικειμένου άριστον κατασκευαστικόν σύστημα. 'Η μεταξύ τών

τοϋ θέματος, έθεώρησαν δτι ούδέ ύπόνοια σκανδάλου προκύπτει

διαφόρων συστημάτων έπιλογή πρέπει νά γίνεται έκάστοτε έν

καί δτι έπρόκειτο άπλώς περί άποπείρας «δυσφημήσεως)) της δι

δψει τοϋ συγκεκριμένου εργου καί των υφισταμένων τεχνικών

οικήσεως της ΔΕΗ άπό «ίταμώτατον)) άνάδοχον, δπως είπε, τότε,

καί όργανωτικών συνθηκών.

4

ένώπιον τοϋ ΔΣ αύτός ούτος δ καί σήμερον κυβερνητικός έπί

β) ΕΙς τήν συγκεκριμένην περίπτωσιν /iπαντες ο! άρμόδιοι τε

τροπος κ. ' Α., Δημητρακόπουλος. ΗΟταν δλα τά μέλη τοϋ ΔΣ,

χνικοί καθώς καί τό ΔΣ τής ΔΕΗ απεφάσισαν παμψηφεί δτι

άσχοληθέντα λεπτομερώς μέ τά ύπό τοϋ κ. Παπαδούκα μεταφερ

επρεπε νά προτιμηθή ή απολογιστική άνάθεσις εΙς τήν

θέντα, κατέληξαν εΙς τό συμπέρασμα δτι δέν ηξιζε τόν κόπον όχι

Πρός τήν γνώμην ταύτην συνετάχθησαν άκόμη καί έκείνα τά μέ

μόνον «νά δμιλήσωσι περί τής ύποθέσεως μέ τόν κ. Παπαληγού

λη τοϋ ΔΣ τά όποία, προηγουμένως είχον άντιταχθή εΙς τήν τοιαύ

ραν~>, άλλ' ούδέ νά λάβωσι Ύνώσιν τής εΙς τό διάβημά των άπαν

την έκτέλεσιν. Καί τοϋτο διότι έμεσολάβησε γνωμοδότησις τοϋ

τήσεως τής γαλλικής Πρεσβείας, θά ήτο άραγε έπιλήψιμον έάν

διεθνοϋς φήμης είδικοϋ καθηγητοϋ τοϋ Πανεπιστημίου τής Λω

OL-CO.

έτήρει άνάλογον στάσι ν καί δ υπουργός, ύπολαμβάνων δτι έπρό

ζάννης κ. Στούκι, άποφανθέντος δτι, ώς έξελίχθησαν τά πράγμα

κειτο περί συνήθους κατά τήν έκτέλεσιν μεγάλων εργων, άβασί

τα, ή απολογιστική έκτέλεσις θά ήτο συμφερωτέρα.

μου διαδόσεως;

γ) τίθεται κατά συνέπειαν τό έξης άπλοϋν έρώτημα: αφοϋ
δέν άπεδεί

c'iπαντες ο! άρμόδιοι τεχνικοί προέκριναν τήν κατά τό άπολογι

χθη , άλλ' άντιθέτως προέκυψε, ώς η δη έτονίσαμεν εΙς τήν εΙσα

στικόν σύστημα έκτέλεσιν τοϋ εργου, έπί τής γνώμης τίνος ύπη

γ) "Οχι μόνον πρόθεσις εύνοίας πρός τήν

OL-CO

γωγή ν τοϋ παρόντος κεφαλαίου, δτι δ κ. Παπαληγούρας ήκολού

ρεσιακοu η άλλου όργάνου στηριζόμενος επρεπεν αρα γε δ κ.

θησεν έκ συστήματος πολιτικήν, ijτις άντετίθετο εΙς τάς έπιδιώ

Παπαληγούρας νά έκφράστι αντίθετον γνώμην; 'Αλλά τό σημαν

ξεις τοϋ γαλλικοϋ δμίλου καί τών οίωνδήποτε συνεργατών του.

τικ~τερον είναι δτι c'iν συνέβαινεν δ κ. Παπαληγούρας νά αντι

δ) Τό γεγονός δτι τό φθινόπωρον τοϋ

1957

δέν άπεδόθη ύφ'

ταχθ'fi, τότε, πρός τήν άπολογιστικήν έκτέλεσιν, θά εβλαπτε τήν

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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Πρέπει εξ ι'iλλου νά ύπομνησθΌ δτι δέν εκτελουνται έργα ώς δ

ΔΕΗ. Καί τουτο διότι ή aπόφασις περί aπολογιστικής έκτελέσε
ως ύπήρξε -&.κόμη καί έκ τών ύστέρων κρινομένη- όρθοτάτη.
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Μέγδοβας χωρίς νά έμφανισθουν άπρόοπτοι δυσχέρειαι, τών

'Επετεύχθη, πράγματι, νά κατασκευασθΌ εν περιπλοκώτατον

δποίων ή aντιμετώπισις aπαιτεί ενίοτε καί τήν άνάληψιν aποφα

~ργον κατά τρόπον άρτιον &.πό aπόψεως ποιοτικής καί έπί πλέον

σιστικών κυβερνητικών πρωτοβουλιών. Χάρις εiς τάς πρωτοβου

νά μή σημειωθ{ϊ οίαδήποτε &.δικαιολόγητος ύπέρβασις. Αί κατω

λίας ταύτας, άλλά πρό πάντων χάρις είς τόν μόχθον τών τεχνικών

τέρω έν έπιλόγφ &.κολουθουσαι παρατηρήσεις aποδεικνύουν ύπε

καί τών άλλων όργάνων τής ΔΕΗ, κατεσκευάσθη έμπροθέσμως δ

ρεπαρκώς δτι έάν δ κ. Παπαληγούρας αυθαιρέτως -δηλαδή άνευ

Μέγδοβας, ή προσθήκη του όποίου, καθώς καί τής Πτολεμαίδος,

γνώμης οίουδήποτε ύπευθύνου τεχνικου- &.ντετάσσετο ε!ς τήν

ε{ς τό ήλεκτρικόν σύστημα, έξησφάλισε τήν ένιαίαν τιμήν ρεύ

&.πολογιστικήν έκτέλεσιν, προβλέπων δτι αϋτη θά έζημίου τήν

ματος είς τήν ελληνικήν επαρχίαν, άλλά καί τήν έκτοτε σημειω

ΔΕΗ, θά κατηγορείτο δχι μόνον ώς παρανομών ύπουργός, &.λλά

θείσαν άλματώδη οiκονομικήν aνάπτυξιν τής χώρας .

καί ώς κακός προφήτης.
δ) Διά πρώτην φοράν &.πετολμήθη ή έκτόξευσις κατηγορίας
κατά ύπουργου, διότι, ένεργών συμφώνως πρός τάς aπόψεις τών
άρμοδίων τεχνικών καί διοικητικών όργάνων, έπέτυχε τήν έκτέ

Η ΕΠΙΛΟΓΉ ΑΝΆΔΟΧΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ

ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΑΧΕΛΩΟΥ

λεσιν &.ρτιωτάτου καί εuθηνοτάτου εργου .

IV.

Κατά τήν ύποβληθείσαν εiς τήν Βουλήν πρότασιν κατηγορί

ας, ή ύπό του διοικητικου συμβουλίου τής ΔΕΗ &.νάθεσις τής

ΠΟΙΟΤΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣτΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΔΟΒΑ

' Η ΔΕΗ ετέλει μέχρι του έτους

1955

μελέτης καί έπιβλέψεως του ύδροηλεκτρικου εργου Κρεμαστών

ύπό &.μερικανικήν διοί

κησιν. Συνέπεσε δέ ή άνάληψις τής διοικήσεως καί τών εκ ταύ
της εuθυνών ύπό τών 'Ελλήνων, μέ τήν έναρξιν τής έκτελέσεως
του Μέγδοβα.

'Ο Μέγδοβας ε! ναι τό κατά πολύ μεγαλύτερον τεχνικόν ερ
γον, τό δποίον, μέχρι τής έποχής έκείνης, ε!χε κατασκευασθή έν

'Ελλάδι. 'Αλλ' άνεξαρτήτως του μεγέθους του έργου, ή κατα
σκευή του παρουσίαζεν !διαζούσας δυσκολίας. Αί τοπικαί συνθή
και, ή διαμόρφωσις του έδάφους, ή σεισμικότης τής περιοχής, αί
διαπιστωθείσαι άπρόοπτοι δυσχέρειαι κατά τήν τοποθέτησιν του

άγωγου ύπό πίεσιν, τήν θεμελίωσιν του έργοστασίου, καί τήν διά
νοιξιν τής σήραyγος, έθεσαν τήν νέαν έλληνικήν διοίκησιν τής
ΔΕΗ πρό σειράς δυσεπιλύτων προβλημάτων. Ήτο, έπομένως,
φυσικόν νά έμφανισθουν κατά τό στάδιον τής έκτελέσεως τόσον

όργανωτικαί δσον καί τεχνικαί άδυναμίαι.
Παρά ταυτα, κατωρθώθη νά κατασκευασθ{ϊ εν iiργον πανθο

, Αχελώου

εζημίωσε τήν ΔΕΗ κατά τό ποσόν τών

290.000 δολλα

ρίων, ύπεύθυνοι δέ διά τήν λήψιν τών σχετικών άποφάσεων κατά
Μάϊον

1960

ήσαν ό τότε πρωθυπουργός τής χώρας Κωνστ. Κα

ραμανλής καί ό ύπουργός Βιομηχανίας Νικ. Μάρτης.

'Η πλειοψηφία τής άνακριτικής επιτροπής έπί τών ύποθέσε
ων τής ΔΕΗ, διά τής πρός τήν Βουλήν έκθέσεώς της, ε{σηγείτο
τήν παραπομπήν τούτων έπί εκβιάσει είς βάρος τών μελών του
διοικητικου συμβουλίου τής έπιχειρήσεως (έκθεσις άνακριτικής

έπιτροπής σ. 63α) . 'Η εΙσήγησις μετετράπη, μετά τήν διάσκεψιν
τών μελών τής έπιτροπής, εις πρότασιν παραπομπής επί ήθικ{ϊ
αuτουργί~ εiς άπιστίαν, πραχθείσαν εiς βάρος τής ΔΕΗ καί έν

συνεργασί~ μετά του διοικητικου συμβουλίου τής ΔΕΗ (εκθεσις
σελ. 80β. Πρακτικά συνεδριάσεων άνακριτικής έπιτροπής
ου καί

29

Μαίου

27

Πρός θεμελίωσιν τής προτάσεώς της, ή πλειοψηφία τής &να
κριτικής επιτροπής ύπεστήριξε:
α) δτι ή άνάθεσις τής μελέτης καί επιβλέψεως του έργου Κρε

μολογουμένως άρτtον άπό aπόψεως ποιοτικής. 'Ο Μέγδοβας, ε!

ECI έζημίωσε τήν ΔΕΗ κατά
7.443.500, καθ' δ ποσόν, κατά τήν άπο
εuθηνοτέρα ή προσφορά τής εταιρείας EBASCO διά

ναι, κρινόμενος άπό τής σκοπιάς ταύτης, τό επιτυχέστερον έκ

μαστών ' Αχελώου εiς τόν οlκον

τών μέχρι σήμερον έκτελεσθέντων δημοσίων iiργων. Ε!ναι δμό

281.450

φωνοι αί έκτιμήσεις άπάντων τών έξετασθέντων τεχνικών, καθη

ψίν της, ή το

γητών του Πολυτεχνείου κ.λ.π .

τήν &.νάληψιν τής μελέτης καί έπιβλέψεως του αuτου έργου.

28,7

εκατομμυρίων δολλαρίων, δχι μόνον δέν ύπερέβη εν

δριον τό δποίον νά ε!ναι aπαράδεκτον -ώς διεπίστωσεν ή επι

δολλάρια

ij

δρχ.

β) δτι τήν ζημίαν ταύτην προεκάλεσε τό διοικητικόν συμβού

ΆΗ άπαιτηθείσα διά τήν κατασκευήν του έργου συνολική δα
πάνη εξ

Μαί

1965).

λιον τής ΔΕΗ εν γνώσει καί έκ προθέσεως, ϊνα χαρισθΌ εiς τήν

ECI,

έπί βλάβυ τών συμφερόντων τής ΔΕΗ.

τροπή ελέγχου τών τριών δικαστικών-άλλά ύπήρξεν άπολύτως

γ) δτι τήν ζημιογόνον άπόφασιν του ΔΣ τής ΔΕΗ προεκάλε

εϋλογος. Οϋτως έχαρακτήρισε τήν δαπάνην, κατά τό κλείσιμον

σαν έκ προθέσεως οί κ.κ. Κ. Καραμανλής καί Ν. Μάρτης, διά

τών μετά τής

πιέσεως άσκηθείσης επί τών μελών αuτου.

OL-CO

λογαριασμών, τόν ' Απρίλιον του

1962,

δ

σημερινός κυβερνητικός επίτροπος τής ΔΕΗ κ. Α. Δημητρακό

' Η διατύπωσις τής κατηγορίας ταύτης, έκδήλως &.ντιφάσκου

πουλος. 'Η σημειωθείσα ύπέρβασις άνήλθε κατά μέν τόν κ. Δ.

σα πρός δσα όλίγον πρότερον ε!χον ύποστηριχθή κατά τήν διά

Παπαλεονάρδον, προϊστάμενον τής ύπηρεσίας ελέγχου, είς

σκεψιν τής άνακριτικής έπιτροπής, παρέχει άνάγλυφον τήν εiκό

11 %

περίπου, κατά δέ τούς καθηγητάς του Πολυτεχνείου κ.κ. Ρωμαί

να τής κρατούσης εiς τήν πλειοψηφίαν διαθέσεως.

δην καί Κουτσοκώσταν είς ποσοστόν άκόμη μικρότε ρον, χαρα

Ουδείς, προφανώς, άμφέβαλλεν δτι ή παραγραφή καθίστα &.δύ

κτηρισθείσα ύπό του πρώτου τούτων ώς άσήμαντος καί ώς άπολύ

νατον τόν δικαστικόν ελεγχον καί άπέκλειε τήν διά τής δικαιοσύ

τως δικαιολογημένη. Πέραν, δμως, καί τών διαπιστώσεων τού

νης aποκατάστασιν τής διασυρομένης ύπολήψεως &.ψόγου ijθους

των, aπεδείχθη δτι τό κόστος του Μέγδοβα, συγκρινόμενον · εκ

πολιτικών άνδρών.

τών ύστέρων διά τής άναγωγής είς τιμάς μονάδος, ε!ναι μικρότε
ρον του κόστους οίουδήποτε liλλου συγκρισίμου iiργου.

Αί άνωτέρω -καθαρώς άντικειμενικαί καί οίονεί άπρόσω

'Επίσημα στοιχεία aποδεικνύουν δτι ή ένέργεια τής ΔΕΗ δέν
προεκάλεσε ζημίαν, άντιθέτως δέ ήτο επιβεβλημένη πρός τό
συμφέρον τής έπιχειρήσεως καί διά λόγους ήθικής τάξεως.

ποι- διαπιστώσεις, συνδυαζόμεναι πρός τό γεγονός δτι καθ '
δλην τήν διάρκειαν τής έκτελέσεως του έργου οuδείς άνέφερε

Καί πέραν τούτων, ε!ναι διαπεπιστωμένον δτι καί εiς τήν πε"
ρίπτωσιν ταύτην οuδεμία εuθύνη δύναται νά καταλογισθΌ εiς τόν

ii

περί άνωμαλίας τινός εiς τόν ύπουργόν, aποδεικνύουν τήν άνυ

πρωθυπουργόν,

παρξίαν οίασδήποτε κυβερνητικής εuθύνης. Πράγματι, ή Κυβέ ρ

aποφάσεις καί ι'iν άκόμη έπρόκειτο νά προκαλέσουν αύται ζημί

νησις άφ ' ενός μέν παρακολουθουσα τήν γενική ν πορεία ν του

αν.

τόν ύπουργόν Βιομηχανίας, διά τάς ληφθείσας

έργου, ijτις καί εκ τών ύστέρων κρινομένη, έλέyχεται ώς άκρως

'Από τήν ερευναν τής ύποθέσεως προκύπτει δτι δ πρωθυ

ίκανοποιητική, άφ' ετέρου δέ, στηριζομένη εiς τάς περί τής δμα

πουργός τής δημιουργικής όκταετίας ε!χεν έπιτελέσει ε!ς τό άκέ

λής εκτελέσεως πληροφορίας εντιμοτάτων καί άρμοδιωτάτων

ραιον τό χρέος του διά νά εξασφαλισθ{ϊ συμφέρουσα καί άδιά

προσώπων, οuδένα λόγον ε!χεν άνησυχίας.

βλητος άπόφασις.
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Κυβερνήσεως κ. Κ. Καραμανλής διά τούς έξής λόγους:

Ι. ΙΣτΟΡΙΚΟΝ

α) Έπεθύμει νά έξασφαλισθij τό άδιάβλητον τής άναθέσεως

"Ινα δυνηθij ό άναγνώστης νά μορφώστι άσφαλή γνώμην καί

τής μελέτης καί έπιβλέψεως τοϋ &ργου, πράγμα τό όποίον ήδύνα

άντιληφθή ποία ή άλήθεια, ε{ναι άνάγκη νά προταχθij έν συντο-

το νά έπιτευχθij μόνον διά τής προκηρύξεως σχετικοϋ διαγωνι

μί~ τό Ιστορικόν τής υποθέσεως.

σμοϋ.

.

Τυγχάνει τοίς πάσι γνωστόν δτι ή άξιοποίησις τών ένεργεια

β) Ή άπ' εύθείας άνάθεσις τής μελέτης καί έπιβλέψεως τοϋ

κών δυνατοτήτων τοϋ ποταμοϋ 'Αχελώου καί ή έκμετάλλευσις

&ργου πρός τήν

αύτών άπετέλει μέρος τοϋ ένεργειακοϋ προγράμματος τής χώρας.

τοϋ ήδη άπό τοϋ &τους

EBASCO θά ε{χεν ώς συνέπειαν τήν κατάργησιν
1958 διεξαχθέντος διεθνοϋς διαγωνισμοϋ,
λάβει μέρος 82 ο{κοι έξ δλου τοϋ κόσμου, έκδηλώ

Κατ' έφαρμογήν τοϋ προγράμματος τούτου, τό ΔΣ τής ΔΕΗ άπε

ε!ς δν ε{χον

φάσισεν έν &τει

σαντες τό ένδιαφέρον των . 'Εκ τών οίκων έκείνων ε{χον προκρι

τήν έκτέλεσιν τοϋ Ι:ργου Κρεμαστών 'Αχε

1958

λώου. Πρός τοϋτο, διά τής υπ· άριθ .

314/1958

άποφάσεώς του

θή υπό τής οικείας επιτροπής κρίσεως οί

50, ώς

&χοντες τά άπαι

ένέκρινε τό κείμενον προσκλήσεως διά τήν έκδήλωσιν ένδιαφέ

τούμενα προσόντα, βάσει συνταγέντος πίνακος, δ δποίος ε{χε

ροντος ξένων οίκων πρός άνάληψιν τής μελέτης, επιβλέψεως,

γνωστοποιηθή είς τούς ένδιαφερομένους.

προμηθείας τοϋ μηχανικοϋ έξοπλισμοϋ, κατασκευής καί χρημα
τοδοτήσεως τοϋ εργου.
Ε!ς τήν πρόσκλησιν ταύτην τής ΔΕΗ άνταπεκρίθησαν
δλφ ο{κοι. 'Εκ τών

82

έν

νιζε σοβαρώς καί τό κϋρος καί τήν πίστιν τής ΔΕΗ εναντι τών

τούτων οίκων ή υπό τόν καθηγητήν τοϋ

συμμετασχόντων είς τόν διαγωνισμόν καί εναντι τών χωρών, ε!ς

82

Πολυτεχνείου κ. Α. Κουτσοκώσταν έπιτροπή κρίσεως, συστα
θείσα διά τής άπό

20.8.1958

άποφάσεως τής ΔΕΗ, ένέκρινε τούς

οϋς έθεώρησεν ώς &χοντας τά άπαιτούμενα προσόντα, δπως

50,

Τό νά άγνοηθij έπομένως παντελώς έκείνος δ διαγωνισμός θά
έσήμαινεν έμπαιγμόν τών λαβόντων μέρος εiς αύτόν καί θά έκλό

άς άνήκον ούτοι.
Τόν κίνδυνον τοϋτον έπεσήμανε τό ίδιον τό ΔΣ τής ΔΕΗ διά
τοϋ υπ' άριθ.

31541/ Α533

τής

11-3-1959

έγγράφου του πρός τό

λάβουν μέρος ε!ς τόν προκηρυχθησόμενον διαγωνισμόν, τών

υπουργείον Συντονισμοϋ . Καί ήτο άπορίας άξιον πώς μετέβαλεν

λοιπών άποκλεισθέντων ώς μ ή υποβαλόντων πλήρη ή Ικανοποιη

έν συνεχεί~ γνώμην καί προετίμα τήν άπ' εύθείας άνάθεσιν τής

τικά στοιχεία.

μελέτης καί έπιβλέψεως ε!ς τήν

EBASCO.

Βραδύτερον, τό ΔΣ τής ΔΕΗ, έν συνεννοήσει μέ τά υπουργεία

γ) Ή άπ' εύθείας καί άνευ προκηρύξεως διαγωνισμοϋ άνάθε

Συντονισμοϋ καί Βιομηχανίας, άπεφάσισεν δπως διά τήν χρημα

σις τής δριστικής μελέτης καί έπιβλέψεως τοϋ &ργου εiς τήν

τοδότησιν τοϋ &ργου έπιδιώξτι τήν λήψιν δανείου παρά τοϋ άμε

EBASCO, έν συνεχεί~ τής άπ' εύθείας άναθέaεως τής προκαταρ

ρικανικοϋ ταμείου δανείων άνασυγκροτήσεως

κτικής μελέτης ε!ς αύτήν, θά έδημιούργει διεθνώς τήν έντύπωσιν

(DLF).

Α! σχετικαί βολιδοσκοπήσεις πρός τό έν λόγφ ταμείον έγέ

εύνοίας πρός τήν έταιρείαν ταύτην, μέ άποτέλεσμα νά έκλείψτι τό

νοντο διά τοϋ έν Ούάσιγκτον "Ελληνος πρεσβευτοϋ, δστις διά

ένδιαφέρον δλων τών λοιπών οίκων έν τφ μέλλοντι δι' άνάληψιν

τοϋ άπό

Ιiργων έν 'Ελλάδι, είτε ώς μελετητών, είτε ώς κατασκευαστών.

6-3-1959

έμπιστευτικοϋ έγγράφου του, άνεκοίνωσε τούς

δρους, οϋς προέβαλλε τό

DLF

διά τήν χορήγησιν τοϋ δανείου

Οϋτω, υπήρχε κίνδυνος δημιουργίας μονοπωλίου έν 'Ελλάδι

καί έζήτησε τήν άποστολήν αύτφ προκαταρκτικής μελέτης τοϋ

υπέρ τής

&ργου, άπαραιτήτου διά τήν συζήτησιν πάσης α!τήσεως δανείου .

διά τό μέλλον τής χώρας.

Τήν σύνταξιν τής προκαταρκτικής ταύτης μελέτης τό ΔΣ τής

EBASCO,

μέ δλας τάς έντεϋθεν έπιζημίους συνεπείας

Τούς άνωτέρω λόγους, ώς ήτο έπόμενον, εύρε σπουδαίους καί

άποφάσεώς του άπεφάσισε

βασίμους τό ΔΣ τής ΔΕΗ. 'Η προκήρυξις διαγωνισμοϋ ήτο καί

νά άναθέστι άπ' εύθείας καί άνευ προκηρύξεως δημοπρασίας είς

ήθικώς καί άπό άπόψεως συμφέροντος τής χώρας καί άπό άπό

τήν

ψεως προστασίας τοϋ κύρους καί τής πίστεως τής ΔΕΗ έπιβε

ΔΕΗ διά τής υπ' άριθ.

EBASCO.

433/11-3-1959

Τήν άπόφασιν ταύτην τοϋ ΔΣ τής ΔΕΗ λόγφ τοϋ

κατεπείγοντος, ένέκρινε καί ή Κυβέρνησις καί οϋτω ή ΔΕΗ διά

τής υπ' άριθ.

101/ 59

άποφάσεώς της άνέθεσε τήν σύνταξιν τής

βλημένη.
Παραλλήλως, δμως, &δει ν' άποφευχθij ή άπώλεια πολυτίμου

προκαταρκτικής μελέτης τοϋ έργου τών Κρεμαστών ε!ς τήν έται

χρόνου.

ρείαν

υπαρχής νέος διαγωνισμός. Διά τόν λόγον τοϋτον, τό ΔΣ τής

EBASCO,

υπεβλήθη ε!ς τό

ijτις καί πράγματι συνέταξε ταύτην. 'Η μελέτη

DLF,

βάσει δέ ταύτης ένεκρίθη τό έκ

31.000.000

Αϋτη

θά ήτο άναπόφευκτος έάν προεκηρύσσετο έξ

ΔΕΗ προέ~ρινε τήν έξής μέσην λύσιν :
'Αντί τής προκηρύξεως διαγωνισμοϋ, άπεφάσισε νά έπιλέξτι

δολλαρίων δάνειον πρός τήν ΔΕΗ.

Μετά τήν &γκρισιν 1:οϋ δανείου δέν υπελείπετο τίποτε πλέον

έκ τών

50

προκριθέντων ε!ς τόν διαγωνισμόν τοϋ Ιiτους

1958

οί

άλλο, παρά ή ΔΕΗ νά προχωρήστι μέ γοργόν ρυθμόν ε!ς τήν έκτέ

κων τούς τέσσαρας πλέον δοκίμους άμερικανικούς οίκους καί νά

λεσιν τοϋ &ργου τών Κρεμαστών.

καλέστι τούτους νά υποβάλουν προσφοράς, βάσει προκηρύξεως
παρασχεθέντος δανείου,

διαλαμβανούσης λεπτομερώς τούς δρους, ώστε δ διαγωνισμός νά

υπήρχε καί δ δρος δτι δέν &πρεπε νά συμπέστι ε!ς τό αύτό πρό

διεξαχθij μεταξύ τών οίκων τούτων. Τήν λύσιν ταύτην ένέκρινε

σωπον (οlκον) ή μελέτη καί ή έπίβλεψις τοϋ εργου καί ή κατα

καί ή Κυβέρνησις.

Μεταξύ τών δρων τοϋ παρά τοϋ

DLF

σκευή αύτοϋ, ό δέ μελετητής καί έπιβλέπων οlκος υποχρεωτικώς

Πράγματι, τό ΔΣ τής ΔΕΗ διά τής υπ· άριθ.

42/4-2-1960

άπο

φάσεώς του, έκ τοϋ πίνακος τών κατά τόν διεθνή διαγωνισμόν

επρεπε νά ε{ναι άμερικανικός.

Προείχεν, έπομένως, πρό πάσης άλλης ένεργείας, ή έξεύρεσις

τοϋ &τους

1958

προκριθέντων

50 οίκων, έπέλεξε τούς κάτωθι τέσ
ήτοι : I) EBASCO, 2) ECI, 3)

τοϋ καταλλήλου άμερικανικοϋ οίκου διά τήν σύνταξιν τής μελέ

σαρας άμερικανικούς οίκους,

της καί άνάληψιν τής επιβλέψεως τοϋ έργου .

HARZA

καί

4) STONE.

Τό ΔΣ τής ΔΕΗ ε{χε τήν γνώμην δτι ή άνάθεσις τής μελέτης

'Η έπιλογή τών οίκων έγένετο έπί τij βάσει τής έμπειρίας, ijν

καί έπιβλέψεως τοϋ &ργου εδει νά γίντι άπ' εύθείας καί άνευ δια

εlχον ούτοι ε!ς τήν έκτέλεσιν παρομοίων έργων καί τοϋ κριτηρί

γωνισμοϋ, τό μέν πρός έξοικονόμησιν χρόνου, τό δέ πρός συμ

ου τής έν ΗΠΑ άναθέσεως παρομοίων έργασιών ε!ς αύτούς (βλ.

μόρφωσιν πρός τά έν 'Αμερικij κρατοϋντα, καθ'

<'i

ή άνάθεσις

μελέτης καί έπιβλέψεως οΙουδήποτε εργου δέν γίνεται διά διαγω
νισμοϋ, άλλά δι' άπ' εύθείας διαπραγματεύσεων. Πέραν τούτου,

σημείωμα Γ. Πεζοπούλου υπ· άριθ.

556/1-2-1960

πρός ΔΣ τής

ΔΕΗ).

Ο! τέσσαρες ο{κοι έκλήθησαν υπό τής ΔΕΗ νά δώσουν προ

λογικώς, ώς

σφοράς έπί τij βάσει τών δρων λεπτομεροϋς προκηρύξεως, ijν εΙ

συντάξασα τήν προκαταρκτικήν μελέτην τοϋ &ργου, &πρεπε νά

χε συντάξει αϋτη. Διά τήν κρίσιν τών προσφορών συνεκροτήθη

τό ΔΣ τής ΔΕΗ εlχε τήν γνώμην δτι ή

EBASCO,

ε{χε τό προβάδισμα. Καί έξεδήλωσε σαφώς τήν προτίμησίν της

έπιτροπή άποτελεσθείσα έκ τών Α. Κουτσοκώστα, καθηγητοϋ

διά τήν έταιρείαν έκείνην.

τοϋ Πολυτεχνείου, τεχνικοϋ συμβούλου τής ΔΕΗ, ώς προέδρου

Πρός τήν άποψιν ταύτην διεφώνησεν ό τότε πρόεδρος τής

καί τών Θ. Μακρή, νομικοϋ συμβούλου τής ΔΕΗ, Ε. Μαλαγαρδή,
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διαγωνισθέντας, εiς τούς δποίους έν iσότητι επρεπε νά έπιτραπij

καί Π . Μιχαηλίδου, μηχανικοϋ τής ΥΣΚΕΤ, ώς μελών.

Μετά τήν παράδοσιν τών προσφορών ύπό τών ένδιαφερομέ

νά λάβουν γνώσιν τών προσφορών. Τοϋτο διευκρινίζεται άπολύ

νων οίκων ήρχισαν νά κυκλοφοροϋν (δικαίως ή άδίκως, άδιάφο

τως είς τήν άπό

ρον) φήμαι δτι δ διαγωνισμός γίνεται διά τούς τύπους καί δτι οί

τοϋ γενικοϋ διευθυντοϋ τής ΔΕΗ πρός τόν τότε ύπουργόν Συντο

ύπηρεσιακοί παράγοντες τής ΔΕΗ, έξ ών άπετελείτο ή έπιτροπή

νισμοϋ. 'Η έπιστολή &χει καταχωρισθή δλόκληρος είς τά έπίση

κρίσεως, εύνοοϋν τήν

μα πρακτικά τής Βουλής τijς συνεδριάσεως

διαγωνισμόν.

Αί

EBASCO,

φήμαι

αύται

εtς ήν καί θά κατακυρώσουν τόν
&φθασαν

καί μέχρι

τοϋ

τότε

ύπουργοϋ Βιομηχανίας Ν. Μάρτη, δστις έν τij προσπαθεί~ του νά
περιφρουρήστι τό κϋρος καί τήν πίστιν τής ΔΕΗ καί πρός δια

(σελ.

9

Φεβρουαρίου ι962 έπιστολήν τοϋ προέδρου καί

'Ιουνίου

27

ι962

22).

Εύθύς ώς ή

ECI

&λαβε γνώσιν δλων τών προσφορών, άπηύθυ

νε πρός τόν γενικόν διευθυντήν τής ΔΕΗ τήν άπό 18-3-ι960 έπι

σκέδασιν τών φημών τούτων, συνέστησεν δπως κατά τό άνοιγμα

στολήν της, ijν καί έκοινοποίησε καί πρός τόν ύπουργόν βιομη

τών προσφορών παρευρίσκωνται καί τά μέλη τής διοικήσεως τής

χανίας Ν . Μάρτην καί τόν Α. Κουτσοκώσταν, ώς πρόεδρον τής

ΔΕΗ, Ιiτινα καί νά προσυπογράφουν τάς προσφοράς.

έπιτροπής κρίσεως.

Τήν σύστασιν ταύτην άπεδέχθη δ γενικός διευθυντής τής

Διά τής έπιστολής ταύτης ή

ECI

άπεκάλυπτεν δτι, ένώ ή !δι

ΔΕΗ Γ. Πεζόπουλος καί διά τοϋ άπό ι ι-3-ι960 έγγράφου του πα

κή της προσφορά ήτο σύμφωνος πρός πάντας τούς δρους τής δι

ρήγγειλεν εtς τόν πρόεδρον, άντιπρόεδρον καί τόν σύμβουλον Ν .

ακηρύξεως, ή προσφορά τής

Πουλόπουλον δπως παρευρίσκωνται κατά τό άνοιγμα τών προ

αύτούς.

σφορών.

EBASCO

·Ομοίως,

ή

ECI

δέν ήτο σύμφωνος πρός

EBASCO

ύπεστήριζεν

δτι

ή

προσφορά

τής

προέβλεπε προσθέτους πληρωμάς πέραν τών δρων τής

Πράγματι, τήν ι5-3-ι960, παρουσί~ τών άνωτέρω μελών τοϋ

διακηρύξεως, αί δποίαι τελικώς θά ηi>ξανον τό ποσόν τών παγίων

ΔΣ, τής έπιτροπής κρίσεως καί άντιπροσώπων τών έταιρειών

δαπανών πέραν τοϋ fιγγυημένου έφ' liπαξ ποσοϋ τής ίδικής της

EBASCO

καί

ECI,

έγένετο τό άνοιγμα τών προσφορών καί άνε

προσφορaς καί συνεπώς ή προσφορά τής

EBASCO κατ' ούσίαν
ECI διά τής έπι

κοινώθη τό άποτέλεσμα τοϋ διαγωνισμοϋ. 'Εκ τοϋ άποτελέσμα

ήτο μεγαλυτέρα τής ίδικής της. Είδικώτερον ή

τος τούτου προέκυπτεν, έκ πρώτης δψεως, δτι ή προσφορά τής

στολής της, μεταξύ άλλων, άνέφερε τά έξής:

EBASCO

ήτο εύθηνοτέρα τής

ECI.

Καί τοϋτο, διότι ή

έζήτει διά παγίας δαπάνας δολλάρια

2.308.550

EBASCO

καί έπί πλέον πο

σοστόν ι ,25% έπί τοϋ τελικοϋ κόστους τοϋ &ργου, ένώ ή
έζήτει διά παγίας δαπάνας δολλάρια

3.300.000

ECI

καί ποσοστόν

ι ,20% έπί τοϋ τελικοϋ κόστους τοϋ &ργου . Διά τάς λοιπάς διαγω

νισθείσας έτα~ρείας ούδείς ήτο δυνατόν νά γίντι λόγος, διότι αύ
ται δέν εlχον συμμορφωθή παντάπασι μέ τούς δρους τής διακηρύ
ξεως καί δέν εδωσαν συγκεκριμένην προσφοράν.
Μετά τήν άνακοίνωσιν τοϋ άποτελέσματος τοϋ διαγωνισμοϋ
καί κατά τάς άμέσως έπομένας ήμέρας, ήρχισαν νά κυκλοφοροϋν

φήμαι δτι ή προσφορά τής
ρα τής προσφορaς τής

EBASCO ήτο τύποις μόνον εύθηνοτέ
ECI καί τοϋτο διότι περιείχε ρήτρας καί

έπιφυλάξεις, αϊτινες καθίστων τήν προσφοράν της έπί τοσοϋτον
άπροσδιόριστον, ό\στε τελικώς ή άξιουμένη παρ' αύτής άμοιβή
νά ύπερβij σοβαρώς τήν ύπό τής

ECI

γενομένην προσφοράν .

Τήν άποψιν ταύτην καί έπισήμως ύπεστήριξεν ή

ECI

διά τοϋ

έν 'Ελλάδι άντιπροσώπου αύτή ς, δστις έζήτησε παρά τοϋ προέ
δρου τής έπιτροπής Α. Κουτσοκώστα νά λάβτι γνώσιν δλων τών
προσφορών έν ταίς λεπτομερείας των . ·Ο Α. Κουτσοκώστας ηρ

Συνεπεί~ τής άρνήσεως ταύτης, αί φήμαι ένετάθησαν. Ή
θεωροϋσα έαυτήν ώς έμπαιζομένην, προέβη εtς διάβημα

"Οτι ή

2)

Έζήτει, κατά παράβασιν τών δρων τής διακηρύξεως, δι-

καίωμα άναπροσαρμογής:
α) λόγφ μεταβολής τιμαρίθμου .
β) λόγφ καθυστερήσεων πάσης φύσεως .
γ) λόγφ τροποποιήσεως έργατικών νόμων.

3)

Έζήτει κατά παράβασιν τών δρων τής διακηρύξεως, δπως

ή ΔΕΗ πληρώστι:
α) &ξοδα έργοταξίου .
β) &ξοδα τηλεπικοινωνιών 'Αθηνών

γ) &ξοδα ταξιδίων 'Αμερικής

-

-

έργοταξίου.

'Ελλάδος μετ' έπιστροφής με

τά τών οίκογενειών των έκείνων τών 'Αμερικανών ύπαλλήλων,

οiτινες δέν θά έγίνοντο δεκτοί ύπό τής ΔΕΗ.

4)

Έζήτει κατά παράβασιν τών δρων τής διακηρύξεως, δι

καίωμα ύποκαταστάτου .

Περιώριζε τάς ύπηρεσίας διευθύνσεως καί έπιβλέψεως τών

δοκιμών καί λειτουργίας τοϋ εργου είς

μήνας, άντί τών

2

6

τής

διακηρύξεως.
'Ως προσωπικόν έκτελέσεως τοϋ Ι:ργου ή

6)

μως δπως λάβτι γνώσιν δλων τών προσφορών διά νά άποδείξτι

τεινε

τούς ίσχυρισμούς της, ήτοι δτι τό μέν ή προσφορά τής

νών καί

EBASCO

διά τής προσφορaς της, κατά παράβασιν

ΔΕΗ, άλλά κατά τήν iδίαν της κρίσιν.

πρός τόν ύπουργόν Βιομηχανίας Ν. Μάρτην καί έζήτησεν έπισή

δέν ήτο σύμφι.Ονος πρός τήν διακήρυξιν, τό δέ δτι λόγφ τών έν

EBASCO

ύπηρεσίαι τοϋ μηχανικοϋ γίνωνται ούχί κατά τήν κρίσιν τής

5)

νήθη νά δεχθij τό αίτημα τοϋτο.

ECI,

I)

τών δρων τής διακηρύξεως, έζήτει δπως αί μή κατονομαζόμεναι

7)

10

'Αμερικανούς καί

70

'Ελλήνων τής

EBASCO προέ
55 'Αμερικα

"Ελληνας, άντί τών

25

ECI.

'Η κατατεθείσα έγγυητική έπιστολή τής

EBASCO

δέν ήτο

aύτij διαλαμβανομένων ρητρών καί έπιφυλάξεων, κάθε άλλο πα

σύμφωνος πρός τήν διακήρυξιν καί προέβλεπε κατάπτωσιν κατό

ρά εύθηνοτέρα τής ίδικής της προσφορaς ήτο .

πιν διαιτησίας.

'Ο ύπουργός Βιομηχανίας Μάρτης, εύρεθείς πρό τοιούτου θέ

Έν συμπεράσματι, ή

ECI

διά τής έπιστολής της ύπεστήριζεν

ματος ηθικής τάξεως, ένόμισεν δτι εlχεν υποχρέωσιν νά παραγ

δτι, ώς εΙναι διατυπωμένη ή προσφορά τής

γείλτι είς τήν ΔΕΗ δπως αϋτη θέστι ύπ' δψιν δλων τών διαγωνι

δέν εΙ ναι εύθηνοτέρα τής iδικής της, άλλ' άντιθέτως άκριβοτέρα

σθέντων τάς προσφοράς, ίνα οί ένδιαφερόμενοι, λαμβάνοντες

καί δτι θά fιδύνατο καί αύτή, χρησιμοποιοϋσα παρομοίας ρήτρας

EBASCO,

δχι μόνον

γνώσιν αύτών, άποκαλύψουν τάς κεκρυμμένας ρήτρας καί έπιφυ

καί έπιφυλάξεις προσθέτων πληρωμών, νά μειώστι τό ποσόν τής

λάξεις, πρaγμα τό δποίον καί επραξε.

προσφορaς της κάτω τής προσφορaς τής

' Η ένέργεια αϋτη τοϋ ύπουργοϋ Βιομηχανίας δχι μόνον ούδέν

EBASCO,

πλήν δέν τό

επραξε, διότι προετίμησε νά συμμορφωθij πρός τούς δρους τής

τό έπιλήψιμον εΙ χε, άλλ' άντιθέτως ήτο άπολύτως σύμφωνος καί

διακηρύξεως. ·Η έπιστολή τής

πρός τήν fιθικήν τάξιν καί πρός τό συμφέρον τής ΔΕΗ. Τό νά

Α. Κουτσοκώσταν ώς πρόεδρον τής έπιτροπής κρίσεως. Ή έπι

λάβουν γνώσιν οί ένδιαφερόμενοι άμοιβαίως δλων τών προσφο

τροπή έξέδωκε τό πόρισμά της έπί τών προσφορών, δπερ διετύ

ECI

έκοινοποιήθη καί πρός τόν

ρών μετά τό άνοιγμα αύτών, άπετέλει τόν κανόνα είς δλους τούς

πωσεν εiς τό ύπ' αύτής συνταγέν άπό

δημοσίους διαγωνισμούς καί παρ' ήμίν καί έν τij άλλοδαπij, μέ

τούτου ή έπιτροπή άπεφάνθη:

μοναδικήν έξαίρεσιν τήν ΔΕΗ, ijτις, άγνωστον διατί, έτήρει μέ
χρι τότε τήν άντίθετον τακτικήν.
·Η σύστασις τοϋ ύπουργοϋ Βιομηχανίας άφεώρα δλους τούς

I)

δτι αί έταιρείαι

HARZA

καί

22-3-1960

STONE

πρακτικόν . Διά

ύπέβαλον προσφοράς,

αί όποίαι ούδόλως άνταποκρίνονται πρός τούς δρους τής προκη

ρύξεως.
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δτι ή

2)

συνεμορφώθη μέν πλήρως πρός τούς δρους τής

ECI

πλήν ή ίδία δέν ε!ναι κατάλληλος, διότι δέν εχει εκτελέσει παρό

προκηρύξεως, έν& ή

EBASCO

δέν συνεμορφώθη, πλήν ή προ

μοια &ργα ύπό iδίαν εύθύνην. Τά &ργα δέν έκτελεί τό άφηρημένον

σφορά τής

έμφανίζεται πλέον συμφέρουσα, ωστε αϋτη

νομικόν πρόσωπον τής εταιρείας, άλλά τά άπαρτίζοντα ταύτην

νά έμφανίζεται μειοδοτουσα, δι' δ . καί προέτεινεν δπως ή ΔΕΗ

φυσικά ιiέλη καί οί τεχνικοί αύτής σύμβουλοι. Ποίαν ίκανότητα

EBASCO

ϊνα έπιδιώξ1J προ

ε!ναι δυνατόν νά ΕΧ1J μία !:ταιρεία, ή όποία έξετέλεσε μέν σπου

σαρμογήν τής προσφοράς της πρός τήν προκήρυξιν καί έν άπο

δαία &ργα, πλήν έν τφ μεταξύ εχασεν δλα τά μέλη καί τούς συμ

διαπραγματευθij πρώτον μετά τής
τυχίq μετά τής

EBASCO,

βούλους της, οί όποίοι ε!χον άτομικήν πείραν; Μέ τήν άντίληψιν

ECI.

Τήν 6ην 'Απριλίου

1960

ή αύτή έπιτροπή συνήλθεν είς νέαν

αύτήν άποκλείεται όριστικ&ς διά τό μέλλον νά συσταθij νέα

συνεδρίασιν καί συνέταξε νέον <<συμπληρωματικόν πρακτικόν>>,

εταιρεία, ή όποία ώς τοιαύτη βεβαίως δέν θά ΕΧ1J έκτελέσει εργα,

ε!ς τό όποίον διετύπωσε τά εξής:

τά άπαρτίζοντα δμως αύτήν μέλη θά έχουν μεγίστην έμπειρίαν.

α) δτι έκ των διαγωνισθεισ&ν εταιρειών μόνον ή εταιρεία

Δέν ε!ναι παραδε κτόν ή έπιτροπή κρίσεως νά ύποστηρίζ1J

ECI

5)

συνεμο ρφώθη πλήρως πρός τούς δρους τής διακηρύξεως, έν& τ&ν

δτι ή

λοιπών οίκων αί προσφοραί άφίστανται τούτων.

μειοδοτουσα. τί σημαίνει έκ πρώτης δψεως; Δέν ε!χεν ύποχρέω

β) δτι έν άντιθέσει πρός τούς οίκους τούτους, ή

ECI

δέν κέ

κτηται ίδίαν έμπειρίαν σχεδιάσεως καί διευθύνσεως τής κατα
σκευής ύδροηλεκτρικ&ν έγκαταστάσεων, έξαιρέσει τής μοναδι

κής περιπτώσεως μή κατασκευασθείσης είσέτι εγκαταστάσεως έν
ΤαϋλάνδΙJ.
γ) δτι ή

διαθέτει μέλη

ECI

ij

άνεξαρτήτους πρός τήν όργάνω

EBASCO

έκ πρώτης δψεως έμφανίζεται εύθηνοτέρα, άρα

σιν ή έπιτροπή νά ερευνήσ1J πλήρως τήν προσφοράν τής EBASCO, διά ν' άποφανθij έάν πράγματι ήτο εύθηνοτέρα;
6) ·Η έπιτροπή δέν επρεπε νά δεχθij κdν καί νά συζητήσ1J
άκόμη τήν προσφοράν τής EBASCO, ή όποία άφίστατο ούσιω
δ&ς των δρων τής προκηρύξεως . Ή EBASCO δέ ήτο κατ ' έξο

χήν ή !:ταιρεία, ή όποία δέν επρεπε νά ύποβάλΌ τοιαύτην προ
aφοράν, άφου ήτο ή συντάξασα τήν προκαταρκτικήν μελέτην καί

σίν της συμβούλους μέ άτομικήν έμπειρίαν.
Διά τούς λόγους τούτους ή έπιτροπή προτείνει όμοφώνως,

δπως, παραμεριζομένου του διαγωνισμου, έπιδιωχθij η επιλογή

έτέλει εν πλήρει γνώσει τ&ν έν 'Ελλάδι συνθηκών.

7)

·Η άόριστος καί μέ σειράν ρητρών καί επιφυλάξεων προ

του προκριθησομένου οίκου δι' άπ' εύθείας διαπραγματεύσεων

σφορά της άπετέλει άπόδειξιν δτι έπεδίωκε νά έμφανίσ1J τυπικώς

βάσει τής άπό

προσκλήσεως τής ΔΕΗ μέ κατεύθυνσιν

!:αυτήν μειοδοτουσαν, διά νά έπιτύχ1J κατόπιν, διά τή ς μεθόδου

τήν προσαρμογήν πρός αύτήν τ&ν μή συμμορφωθεισ&ν πρός

των άναπροσαρμογ&ν καί προσθέτων πληρωμών, νά ε!σπράξ1J

τούς δρους της οίκων καί δτι αί διαπραγματεύσεις πρέπει ν' άρ

πολύ ,μεγα~ύτερα ποσά καί δή άπροσδιορίστου διά τήν ΔΕΗ

χίσουν άπό τήν

ϋψους .

1-2-1960

EBASCO,

διαθέτουσαν πείραν, γνώσιν των έν

·Ελλάδι, συντάξασαν τήν μελέτη ν τ&ν Κρεμαστών καί ύποβαλου

8)

·Η δλη ύπόθεσις- καtέληγεν είς έμπαιγμόν τής

ECI,

ή

σαν τήν έκ πρώτης τούλάχιστον δψεως οΙκονομικώς πλέον συμφέ

όποία, κληθείσα άπό τήν ίδίαν τήν ΔΕΗ ύπέβαλε προσφοράν

ρουσα ν είς τήν ΔΕΗ πρότασιν, μειοδοτήσασαν δέ εναντι τής

σύμφωνον πρός τούς δρους τής προκηρύξεως, ύποβληθείσα είς

ECI.

δαπάνας καί μελέτας διά τήν σύνταξιν τής προσφοράς της. ' Εάν

'Εν άποτυχίq τ&ν μετά τής

EBASCO

διαπραγματεύσεων, ή

έπιτροπή προτείνει τήν συνέχισιν των διαπραγματεύσεων μέ τάς
λοιπάς εταιρείας, μέ βάσιν τά στοιχεία εμπειρίας καί τούς οίκο

τοιαυτα πράγματα θά άντετάσσοντο κατ' αύτής καί θά ημφισβη
τείτο καί αύτή ή ίκανότης τη ς, τότε διατί έκλήθη;
'Η

ECI

λαβουσα γνώσιν πάντων των έκτεθέντων, άπεφάσισε

νομικούς δρους εκάστης, κατά τήν όριζομένην έν τφ πρακτικφ

νά άντιδράσ1J έντόνως, πρός περιφρούρησιν του κύρους καί τής

αύτής σειράν προτεραιότητος, κατά τήν όποίαν ή

άξιοπρεπείας της, ώς ύπεστήριξε.

ECI

έτάσσετο

Πρός τουτο άφίχθη είς ' Αθήνας έξ 'Αμερικής ό γενικός διευ

πλέον τελευταία.
Τά πορίσματα τής έπιτροπής κρίσεως -τόσον τό πρώτον καί

θυντής τής εταιρείας, ό όποίος έζήτησεν άκρόασιν άπό τόν τότε

ίδίως τό δεύτερον- πpοεκάλεσαν τήν άντίδρασιν τής εταιρείας

άντιπρόεδρον τής Κυβερνήσεως καί νυν άρχηγόν τής ΕΡΕ Παν.

ECI,

ή όποία διέβλεπεν είς τά πορίσματα τής έπιτροπής σαφή

καί άπροκάλυπτον προσπάθειαν άδικαιολογήτου παραμερισμου

Κανελλόπουλον, πρός δν καί έξέθεσε τάς άντιλήψεις καί τά παρά
πονά του .
· Ο Παν. Κανελλόπουλ,ος, όρθ&ς έκτιμ&ν τά γεγονότα, διέ

της.

ECI ύπεστήριζε τά έξή ς:
I) Δέν ε!ναι νοη-tόν είς ενα διαγωνισμόν, διεξαχθέvτα βάσει
·Η

γνωσε δτι έδημιουργείτο πράγματι θέμα ηθικής τάξεως καί διά
τήν ΔΕΗ καί διά τήν Κυβέρνησιν, άλλά καί διά τό ελληνικόν

συγκεκριμένης προκηρύξεως, νά παραμερίζεται ό μόνος συμμορ

Κράτος. Δέν ήτο έπιτρεπτόν ε!ς τοιαύτης ηθικής φύσεως θέματα

φωθείς πρός τούς δρους αύτής καί νά προτιμώνται πρός εναρξιν

νά διασύρεται ή ύπόληψις τής ΔΕΗ άλλά καί όλοκλήρου του

διαπραγματεύσεων, ο!κοι μή συμμορφωθέντες πρός τήν π ροκή

Κράτους καί νά έμφανίζεται τουτο καταφώρως έμπαίζον τούς δι

ρυξιν.

αγωνισθέντας, μέ συνέπειαν νά εύνοηθij ώρισμένη !:ταιρεία, ή
Δέν ε!ναι νοητόν εταιρεία, επιλεγείσα ύπό τής Ιδίας τής

όποία άδικαιολογήτως δέν συνεμορφώθη πρός τούς δ ρους τή ς

ΔΕΗ ώς πλέον δόκιμος καί παρέχουσα τά πε ρισσότερα έχέγγυα

προκηρύξεως του διεξαχθέντος διαγωνισμου. Κατόπιν τής διαπι

εμπειρίας καί ίκανότητος έκ του καταλόγου των

50 προκριθέντων

στώσεως ταύτης, ό Παν. Κανελλόπουλος έθεώρησεν ύποχρέωσίν

ύπό τής ίδίας έπιτροπή ς οίκων κατά τόν διαγωνισμόν του ετους

του νά ένημε ρώσ1J περί τ&ν καταγγελλομένων τόν τότε itρόεδρον

νά χαρακτηρίζεται μετά τό άνοιγμα των προσφορών ώς

τής Κυβερνήσεως Κ . Καραμανλήν, διότι τό θέμα έξήρχετο των

στερουμένη έμπειρίας καί ικανότητος πρός άνάληψιν του εργου.

όρίων μιάς άπλής διαφοράς μεταξύ δύο διαγωνισθεισ&ν εiς τήν

2)

1958,
3)

· Η στάσις τής ΔΕΗ εiς τήν ύπόθεσιν έμφανίζει άντιφάσεις

αύτήν δημοπρασίαν εταιρειών.

καί παράδοξα. Πώς ε!ναι δυνατόν, ή ΔΕΗ νά ΕΧ1J έπιλέξει αύτήν
μεταξύ τ&ν

4

δοκιμωτέρων οίκων καί νά τήν καλέσ1J ή ίδία νά

Π. ΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗτΙΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ

ύπο βάλ1J προσφοράν καί έκ των ύστέρων νά ύποστηρίζ1J δτι δέν
έχει δήθεν έμπειρίαν καί ίδίαν όργάνωσιν; Δέν ηρεύνησε ή ΔΕΗ

· Ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλή ς μέχρι τής στιγμής έκείνης

τήν έμπειρίαν καί τήν όργάνωσίν της πρίν τήν καλέσ1J νά συμμε

ούδέν έγνώριζε περί τή ς ύποθέσεως . Τουτο έ βεβαίωσεν ένόρκως

τάσχ1J εiς τόν διαγωνισμόν, δίδουσα προσφο ράν; ' Αλλά τότε πώς

ό άρχηγός τή ς ΕΡΕ Παν. Κανελλόπουλος, έξεταζόμενος ώς μάρ

τήν έκάλεσε πρός τοUτο μεταξύ των

τυς ένώπιον τής άνακριτικής έπιτροπής.

4

οίκων, τούς όποίους έπέλε

ξε;

Καί λαβών γνώσιν τ&ν καταγγελλομένων, ήτο φυσικόν νά
Δέν ε!ναι νοητόν νά ύποστηρίζεται δτι ή εταιρεία εχει μέν

άνησυχήστι καί νά ζητήσ1J νά ένημερωθij παρά των άρμοδίων.

μέλη καί άνεξαρτήτους συμβούλους, &χοντας άτομικήν πείραν,

Πρός τουτο έκάλεσε παρ ' αύτφ τόν πρόεδρον τής ΔΕΗ Π .. Γ ου-

4)

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ

ναράκην, παρ' ού εζήτησε πληροφορίας, παρουσίι;ι τοϋ Π. Κα

άρχίσουν πρώτον άπό τήν

νελλόπουλου, τοϋ ύπουργοϋ Συντονισμοί> 'Α ρ . Πρωτοπαπαδάκη

ECI.

·Η άπόφασις έλήφθη μέ άπόλυτον δμοφωνίαν άπάντων τών

καί τοϋ ύπουργοϋ Βιομηχανίας Ν. Μάρτη.

μελών τοϋ συμβουλίου, στερείται δέ πάσης σοβαρότητος δ Ισχυ

Α! πληροφορίαι, Ciς !:δωσεν δ Π. Γουναράκης επεβεβαίωσαν

ρισμός δτι ήσκήθη οίαδήποτε πίεσις έφ' οίουδήποτε τών μελών.

τά έξης:

Τά περιστατικά, Ciτινα έπέδρασαν έπί της γνώμης τών μελών

α) δτι πράγματι ή

ECI

ήτο ή μόνη συμμορφωθείσα πρός τούς

τοϋ ΔΣ ήσαν:

δρους της προκηρύξεως της ΔΕΗ.
β) δτι ή
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EBASCO

α) δτι ή

ήτο μέν φαινομενικώς εύθηνοτέρα, πλήν ή

ECI

ήτο ή μόνη συμμορφωθείσα πρός τούς δρους της

διακηρύξεως .

β) δτι ή προσφορά τής

προσφορά της περιείχε ρήτρας καί επιφυλάξεις , αιτινες καθίστων
αύτήν τελείως άπροσδιόριστον άπό άπόψεως ϋψους άξιουμένης

EBASCO

περιείχε ρήτρας καί επιφυλά

ξεις, εξ ών καθίστατο λίαν άμφίβολον εάν ήτο εύθηνοτέρα .

άμοιβης, μέ άπροσδιορίστους συνεπείας.

γ) δτι ή

ECI

άπεδεικνύετο εκ τοϋ τηλεγραφήματος τοϋ

DLF

ε{χε μετάσχει είς τόν Ιδιότυπον διαγωνισμόν με

δτι ή το δόκιμος καί ίκανός οlκος καί έπομένως οί περί τοϋ άντιθέ

ταξύ τών τεσσάρων οίκων κατόπιν προσκλήσεως της ΔΕΗ, ή

του Ισχυρισμοί διεπιστοϋντο ώς άναληθείς καί ύποβολιμαίοι,

όποία τήν επέλεξε μεταξύ τών

&.πρόσφοροι πλέον διά τήν εξυπηρέτησιν άπαραδέκτων σκοπών .

γ) δτι ή

ECI

50

προκριθέντων οίκων κατά τόν

διεξαχθέντα διεθνή διαγωνισμόν τοϋ ετους

Διά τούς εκτεθέντας λόγους τό διοικητικόν συμβούλιον τής

1958.

'Υπό τάς συνθήκας αύτάς, ή δικαιολογία δτι ή

ECI

δέν ήτο

ΔΕΗ ενόμισεν δτι είχεν ύποχρέωσιν διά λόγους ήθικής τάξεως

δόκιμος καί ίκανός οlκος , διότι δέν είχεν εκτελέσει ύπό Ιδίαν

νά άρχίστι τάς διαπραγματεύσεις κατά πρώτον μετά της

ECI.

αύτης εύθύνην παρόμοια εργα, καίτοι είχεν εΙς τό επιτελείον της

Πάντες οί ενώπιον τής άνακριτικής επιτροπής εξετασθέντες

μέλη καί συμβούλους μέ Ικανήν πείραν, δέν ένεφανίζετο ιϊψογος

μάρτυρες επιβεβαιοϋσι τά άνωτέρω (βλ. καταθέσεις 'Αναργ . Δη

καί πειστική.

μητρακοπούλου, Νικ. Βλαχοπούλου, καθηγητοϋ Α. Κουτσοκώ

'Εν όψει τών άνωτέρω διαπιστώσεων, δ τότε πρόεδρος τής

στα, Γρηγ. Πανa, 'Ιωάννου Λαμπρούκου, καθηγητοϋ Ίω. Φλαμ

Κυβερνήσεως Κ. Καραμανλής, κηδόμενος τοϋ κύρους καί της

πουριάρη). Ό 'Ανάργυρος Δημητρακόπουλος χαρακτηρισ;ικώς

άξιοπρεπείας τής ΔΕΗ άλλά καί της Κυβερνήσεως, συνεβούλευ

άναφέρει δτι εψήφισεν ύπέρ της

σε τόν πρόεδρον της ΔΕΗ Π . Γουναράκην νά πράξτι πάν δ,τι

λά καί διά τήν άπροσδιοριστίαν τής προσφοράς τής

νομίζει καλόν διά τό συμφέρον τής ΔΕΗ καί της Κυβερνήqεως,

27-3-1960

καί διά τό άδιάβλητον, άλ

EBASCO.

Μετά τήν άπόφασιν τοϋ διοικητικοί> συμβουλίου της ΔΕΗ

ωστε νά μή γεννηθοϋν ζητήματα διαβλητοϋ.

Ό Π. Γουναράκης, ε!ς τό άπό

ECI

δπως άρχίσουν αί διαπραγματεύσεις κατά πρώτον μετά της
ύπόμνημά του πρός

ijρχισαν αί μετ' αύτης συζητήσεις. Κατά ταύτας ή

ECI

ECI,

εδέχθη νά

τήν έπιτροπήν έκτάκτου ελέγχου της ΔΕΗ δίδει σαφή περιγρα

περιορίστι τό μέν ποσόν τών παγίων δαπανών της άπό

φήν της συζητήσεώς του μετά τοϋ Κ. Καραμανλή· εκθέτει πώς δ

δολλάρια είς

2.590.000

δολλάρια, δμοίως δέ εδέχθη νά λάβτι ώς

πρόεδρος της Κυβερνήσεως τόν επηρε κατ' ίδίαν είς τό πολιτι

πάγιον ποσόν άμοιβης

άντί τοϋ αΙτηθέντος

κόν του γραφείον τήν

ποσοστοϋ άμοιβής

κόστους τοϋ !:ργου.

20-4-1960

καί τοϋ ε{πεν δτι έθεώρησεν

ύποχρέωσίν του νά έπιστήστι τήν προσοχήν τών ύπευθύνων της

ΔΕΗ έπί τών παραπόνων της

ECI

Κατά ταϋτα, ή

καί νά τοϋ ζητήση νά πράξτι

δ,τι κρίνει επιβεβλημένον <<πρό(τό συμφέρον της ΔΕΗ καί τής

ECI

600.000 δολλάρια,
1,20% έπί τοϋ τελικοϋ

εδέχθη τελικώς νά λάβη συνολικώς ώς πάγιον

ποσόν δαπανών καί άμοιβής της

,

3.300.000

3.190.000

δολλάρια. Καί τόπο-

σόν τοϋτο εκρίθη ίκανοποιητικόν ύπό τοϋ διοικητικοί> συμβου

Κυβερνήσεως διά νά μή γεννηθοϋν ζητήματα διαβλητότητος, τά

λίου τής ΔΕΗ, κατεκυρώθη δέ δμοφώνως επ· όνόματί της τό ερ

όποία θά ε{ναι ύποχρεωμένη καί ή ΔΕΗ καί ή Κυβέρνησις νά

γον .

άντικρούστι καί είς τόν Τύπον καί είς τήν Βουλήν». Καί προσθέ

Τό τελικόν ποσόν της συμφωνηθείσης άμοιβης ήτο μικρότε

τει δ Γουναράκης : «Σαφεστέρα καί άντικειμενικωτέρα συμβουλή

ρον της προσφοράς της

τοϋ πρωθυπουργοί> πρός τόν πρόεδρον τής ΔΕΗ δέν θά μποροϋσε

δαπανών της

νά δοθίi».

τοϋ τελικοϋ κόστους τοϋ εργου

Αύτή ύπήρξεν ή μοναδική συμβουλή, τήν δποίαν !:δωσεν δ
πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής πρός τόν Π. Γουναράκην είς τήν

2.308.550

EBASCO.

Αϋτη εζήτει ώς πάγιον ποσόν

δολλάρια καί ποσοστόν άμοιβης της επί

κόστος ύπερέβη ijδη τά

ύπόθεσιν αύτήν . Πέραν της συμβουλής αύτης ούδεμίαν έτέραν

της EBASCO άμοιβή
937.000 καί έπομένως

άνάμιξιν ε{χε, ούδέ ήσχολήθη πλέον μέ τό θέμα.

αύτης, διά παγίας δαπάνας καί ποσοστόν άμοιβης, θά άνήρχετο

·Ως ήτο φυσικόν, δ Π . Γουναράκης μετεβίβασε τήν συμβου
λή ν τοϋ προέδρου της Κυβερνήσεως εΙς τό διοικητικόν συμβού

λιον τής ΔΕΗ. 'Εν τφ μεταξύ δ ύπουργός τής Βιομηχανίας Νικ .
Μάρτης έζήτησε τηλεγραφικώς παρά τοϋ
έάν δ οlκος

ECI

είς

3.246.050

μέ

1,25%. 'Εάν ύπολογισθίi δτι τό
75.000.000 δολλάρια, ή άξιουμένη ύπό
ποσοστόν 1,25% άνήρχετο είς δολλάρια

τό συνολικόν ϋψος τής άξιουμένης άμοιβης

δολλάρια, θά ήτο δηλαδή μεγαλύτερον τής συμφω

νηθείσης τελικής άμοιβής της

ECI

κατά

56.050

δολλάρια .

'Ιδού τό ίστορικόν της δλης ύποθέσεως της άναθέσεως της

νά πληροφορηθίi

μελέτης καί επιβλέψεως τοϋ !:ργου Κρεμαστών 'Αχελώου, μέ πά

άνεγνωρίζετο παρ· αύτοϋ ώς δόκιμος . ·Η ενέρ

σαν καί πλήρη άκρίβειαν. Καί τοϋτο παρέχει τήν βάσιν διά τήν

DLF

γεια τοϋ ύπουργοϋ Βιομηχανίας ήτο άπολύτως επιβεβλημένη διά
νά διακριβωθίi ύπευθύνως ή ικανότης της
τοϋ !:ργου. Διότι έάν ή

ECI

ECI

μόρφωσιν άντικειμενικής κρίσεως επί της κατηγορίας.

πρός άνάληψιν

δέν ήτο ίκανή, πάσα συζήτησις επί

Ill.

τΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΉΓΟΡΟΙ

τοϋ θέματος θά ήτο περιττή, ή δέ διαμαρτυρομένη εταιρεία θά
ήτο δυνατόν νά άποστομωθίi μέ τήν άρνητικήν άπάντησιν τοϋ
Ή άπάντησις δμως τοϋ
γοϋ ή το θετική. ·Ο οlκος

Ήδη μετά τήν ύπόμνησιν τών εκτεθέντων εχει τήν θέσιν της
ή επισήμανσις δλων τών επιχειρημάτων, έπί τών δποίων κατεβλή

DLF.
DLF ε!ς τό τηλεγράφημα τοϋ ύπουρ
ECI άνεγνωρίζετο ώς δόκιμος καί ίκα

νός νά άναλάβτι τό εργον. Οϋτως άπεδεικνύετο δτι τάς είς βάρος
τοϋ οίκου τούτου άναφερόμενα εν σχέσει μέ τήν εμπειρίαν καί

iκανότητά του έστεροϋντο εκ τών ύστέρων βασιμότητος καί κα

θη προσπάθεια νά θεμελιωθίi ή κατηγορία. Δέν ε{χεν άπασχολή
σει τούς κατηγόρους ή άκριβής φύσις της κατηγορίας . "Ηρκει
μία κατηγορία .
οι κατήγοροι ύπεστήριζον:

I)

"Οτι εκ της άναθέσεως τής μελέτης καί επιβλέψεως τοϋ

θίστων ετι περισσότερον διαβλητήν τήν προσπάθειαν παραμερι

εργου Κρεμαστών 'Αχελώου ε!ς τήν

σμοί> αύτοϋ.

ποσόν

'Υπό τάς νέας ταύτας συνθήκας τό διοικητικόν συμβούλιον

τής ΔΕΗ επελήφθη τοϋ θέματος καί κατόπιν μακρών καί έξονυ
χιστικών συζητήσεων, άπεφάσισεν δπως αί διαπραγματεύσεις

281.450

μικροτέρα τής

ECI,

ή ΔΕΗ εζημιώθη κατά

δολλαρίων, διότι ή προσφορά της

ECI

EBASCO

ήτο

κατά τό ποσόν τοϋτο είς τό σκέλος τών παγί

ων δαπανών.
Είς τό σημείον τοϋτο ή άντίθεσις πρός τήν άλήθειαν είναι

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΠΑΡΑΡ'fΗΜΑ
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'Εάν δ πρωθυπουργός ijθελε νά εύνοήσ1J τήν

άπόλυτος:

·Ως έξετέθη έν τφ ίστορικ:φ, τό ποσόν τής άμοιβής διά τήν

ECI,

τό άντίθε

τον άκ:ριβώς έπρεπε νά πράξ1J. Ν' άποκ:λείσ1J τόν διαγωνισμόν

μελέτην κ:αί έπίβλεψιν τοϋ ~ργου Κρεμαστών άπετελείτο άπό δύο

κ:αί νά συστήσ1J τήν άπ' εύθείας άνάθεσιν τής μελέτης είς τήν

κονδύλια. Τό μέν εν περιελάμβανε τό ποσόν τών παγίων δαπα

ECI.

νών, τό δέ ετερον τό ποσόν τής άμοιβής. Είς τήν προσφοράν της,

κ:ρατοϋντα κ:αί πρός τά έν ·Ελλάδι ίσχύοντα . Καί θά ήτο έπί πλέ

ή

δολ

ον άδιάβλητον . Έτι πλέον, μή ύπάρχοντος διαγωνισμοί>, καθί

λαρίων μέ σειράν έπιφυλάξεων, ρητρών, άναπροσαρμογών κ:αί

στατο έξ άντικ:ειμένου άδύνατος οίαδήποτε συσχέτισις πρός άλ

EBASCO

προέτεινε α) ποσόν παγίων δαπανών

2.308.550

Τοϋτο θά ήτο άπολύτως σύμφωνον κ:αί πρός τά έν 'Αμερικ:Ό

προσθέτων πληρωμών, κατά παράβασιν τών δρων τής προκηρύ

λας προσφοράς κ:αί ή διατύπωσις κρίσεως περί προτιμήσεως

ξεως κ:αί β) ποσοστόν άμοιβής

προσφορaς άκ:ριβωτέρας .

I ,25%

έπί τοϋ τελικοί> κόστους

Τόν διαγωνισμόν, δμως, έκ:ρινεν άπαραίτητον δ πρωθυπουρ

τοϋ εργου .
'Η

ECI

προέτεινε α) ποσόν παγίων δαπανών

3.300.000 δολλα

ρίων άνευ ούδεμιdς έπιφυλάξεως, ρήτρας, άναπροσαρμογής η
προσθέτου πληρωμής κ:αί β) ποσοστόν

1,20% έπί

ECI

έδέχθη νά μειώσ1J τό ποσόν τών παγίων δα

άμοιβής είς τό πάγιον

2.590.000, κ:αθώρισε δέ τό ποσοστόν
ποσόν τών 600.000 δολλαρίων.

τής

περιωρίσθη είς

3.190.000 δολλάρια.
·Αντιθέτως ή προσφορά τής EBASCO προέβλεπε ποσόν πα
γίων δαπανών 2.308.550 δολλαρίων κ:αί διά ποσοστόν I ,25% έπί
κόστους 75.000.000 δολλαρίων - δολλάρια 937.500, ijτοι συνο
λικόν ϋψος άμοιβής δολλάρια 3.246.050. 'Επομένως ή συμφωνη
θείσα συνολική άμοιβή τής ECI ήτο κατωτέρα κατά 56.050 δολλά
ρια τής προσφορaς τής EBASCO.
Ποϋ εγκ:ειται, λοιπόν, ή ζημία τής ΔΕΗ; Οί κατήγοροι, άντι
λαμβανόμενοι τόν σκ:όπελον, δέν ύπολογίζουν είς ποίον ποσόν
θά άνήρχετο ή άμοιβή τής

EBASCO

πρός

1,25% έπί τοϋ

κόστους

τοϋ έργου κ:αί είς ποίον ποσόν περιώρισε τήν άμοιβήν της ή

άλλά ύπολογίζουν ποία ε{ ναι ή διαφορά μεταξύ τοϋ
έπί τοϋ ποσοϋ τών

I ,20%

ε{ναι μόνον

25.000

600.000

τήν κ:ατάργησιν τοϋ διεθνοϋς διαγωνισμοί>, τόν δποίον ε{χε προ

κηρύξει ή ΔΕΗ τό

1958.

Καί θά άπετέλει έμπαιγμόν δλων τών

μετασχόντων οiκ:ων ή κατάργησις τοϋ διαγωνισμοί> έκ:είνου.

Οϋτω, τό συνολικόν ϋψος τών παγίων δαπανών κ:αί άμοιβής

ECI

β) Διά νά προστατεύσ1J τό κ:ϋρος κ:αί τήν πίστιν τής ΔΕΗ.
Διότι ή άπ' εύθείας άνάθεσις τής μελέτης θά ε{χεν ώς συνέπειαν

πανών της είς δολλάρια

ιής

α) Διά νά προστατεύσ1J τά συμφέροντα τής ΔΕΗ.

τοϋ τελικοί> κό

στους τοϋ έργου .

Τελικώς, ή

γός διά τούς εξής λόγους :

ECI,
I ,25% κ:αί

δολλ. κ:αί εύρίσκ:ουν δτι αϋτη

γ) Διότι θά έδίδετο διεθνώς ή έντύπωσις προνομιακής μετα

χειρίσεως τής

EBASCO

είς τήν χώραν μας, ά\στε νά παύσ1J έν τφ

μέλλοντι ή έκ:δήλωσις ένδιαφέροντος δλων τών άλλων ξένων οi
κ:ων, εiτε ώς μελετητών εiτε ώς κατασκευαστών.
Ποϋ ε{ναι λοιπόν τό ένδιαφέρον διά τήν

ECI;

Μήπως τό ένδιαφέρον έξεδηλώθη διά τής έμμονής είς τήν δι
ενέργειαν διαγωνισμοί>;
Καί πώς έγνώριζεν έκ: τών προτέρων δ πρωθυπουργός δτι ή

EBASCO

κ:αί αί άλλαι έταιρείαι, αί λαβοϋσαι μέρος είς τόν δια

γωνισμόν, θά έδιδον προσφοράς μή συμφώνους πρός τήν προκ:ή

ρυξιν, μέ ρήτρας κ:αί έπιφυλάξεις, ά\στε νά γεννηθΌ τό άνακ:ϋψαν
θέμα;

4)

'Υποστηρίζουν οί κατήγοροι δτι ή έντολή τοϋ ύπουργοϋ

τής Βιομηχανίας δπως είς τό άνοιγμα τών προσφορών παρίσταν

ται κ:αί μέλη τοϋ διοικητικοί> συμβουλίου άπεσκ:όπει είς τόν έκ:

δολλάρια .

Διερωτaται δμως κανείς τί εiδους ύπολογισμός ε{ναι αύτός;

φοβισμόν τών μελών τής έπιτροπής κ:αί τοϋ συμβουλίου τής ΔΕΗ

'Η

75 εκατομμυρίων δολλαρίων θά
έλάμβανεν άμοιβήν πρός 1,25%, ijτοι 937.500 δολλάρια . Ή ECI
περιώρισε τό ποσόν τοϋτο είς 600.000 δολλάρια.
Κατά συνέπειαν ή διαφορά ε{ναι 337.500 δολλάρια κ:αί δένε{
ναι 25.000 δολλάρια.
2) ·Υπεστήριζαν οί κατήγοροι δτι τό διοικ:ητικ:όν συμβούλιον

ά\στε νά ύποκ:ύψουν είς τό κ:υβερνητικ:όν ένδιαφέρον πρός άνάθε

τής ΔΕΗ προεκ:άλεσε τήν άνύπαρκ:τον ζημίαν είς βάρος τής ΔΕΗ

τήν

έν γνώσει του κ:αί έκ: προθέσεως, διότι έπιέσθη ύπό τοϋ τότε πρω

κύρους κ:αί τής άξιοπρεπείας τής ΔΕΗ, έφ' δσον έκ:υκ:λοφόρουν

θυπουργοί> νά άναθέση τήν μελέτην είς τήν άκ:ριβοτέραν

τοιαϋται φήμαι, έπέβαλλε τήν λήψιν μέτρων πρός διασκ:έδασιν

EBASCO,

όχι είς τήν κατά

έπί κόστους

281.450

δολλάρια εύθηνοτέραν

ECI
EBASCO.

κ:αί

'Εκ: τών δσων έξετέθησαν έν τφ ίστορικ:φ τής ύποθέσεως,
άποδεικ:νύεται κατά τρόπον άναμφισβήτητον, δτι ή μοναδική πρa

σιν τής μελέτης είς τήν

ECI.

"Εχει ijδη διευκ:ρινισθή δτι ή έντολή τοϋ ύπουργοϋ Βιομηχα
νίας έδόθη διά νά διασκ:εδασθοϋν α{ κ:υκ:λοφοροϋσαι φήμαι, καθ'

άς δ διαγωνισμός διεξήγετο τύποις μόνον κ:αί δτι είf-.ημμένη έκ:
τών προτέρων ήτο ή άπόφασις περί άναθέσεως τής μελέτης είς

EBASCO.

Στοιχειώδης πρόνοια διά τήν περιφρούρησιν τοϋ

τών φημών τούτων.

'Εξ άλλου τά πράγματα άπέδειξαν δτι αί φήμαι δέν έστεροϋν
το βασιμότητος.

ξις τοϋ Κ. Καραμανλή είς τήν ύπόθεσιν αύτήν ύπήρξεν ή συμ

'Ανεξαρτήτως, δμως, τών άνωτέρω, πώς είναι νοητόν ή πα

βουλή, τήν όποία έδωσεν ούτος πρός τόν πρόεδρον τής ΔΕΗ

ρουσία μελών τοϋ διοικητικοί> συμβουλίου ε!ς τό άνοιγμα τών

δπως πράξ1J δ, τι νομίζει πρός τό συμφέρον τής ΔΕΗ κ:αί τής Κυ

προσφορών νά έχ1J ώς έπακ:όλουθον τήν τρομοκ:ράτησιν τών με

βερνήσεως, ά\στε νά μή γεννηθοϋν ζητήματα διαβλητοί>, τά όποία

λών τής έπιτροπής κρίσεως κ:αί τών μελών τοϋ συμβουλίου τής

θά έξέθετον κ:αί τήν ΔΕΗ κ:αί τήν Κυβέρνησιν. Αύτή ή συμβουλή

ΔΕΗ; Διατί νά τρομοκ:ρατηθοϋν τά μέλη τοϋ ΔΣ άπό τήν έντολήν

ερμηνεύεται ύπό τών κατηγόρων ώς πίεσις, ώς έκ:δήλωσις ένδια

νά παρίστανται είς τό άνοιγμα τών προσφορών;

φέροντος ύπέρ τής ECI, ώς ήθικ:ή αύτουργία είς ιiπιστίαν είς βά
ρος τής ΔΕΗ .

Προκαλεί άληθώς άγανάκ:τησιν είς πάντα καλής πίστεως άν

Πέραν τούτου, δμως , εύλόγως δικ:αιοϋται νά διερωτaται τις
πώς, ή έντολή δπως παρίστανται είς τό άνοιγμα τών προσφορών
κ:αί μέλη τοϋ ΔΣ έσήμαινε κ:αί έκ:δήλωσιν ένδιαφέροντος ύπέρ

θρωπον κ:αί γεννa θλιβεράς σκέψεις διά τήν ζωήν κ:αί τό μέλλον

ώρισμένης εταιρείας, έξ έκ:είνων αί δποίαι θά έλάμβανον μέρος

τής χώρας τοιαύτη αύθαίρετος, άλλά κ:αί ταπεινή ύπόθεσις.

ε!ς τόν διαγωνισμόν.

Οϋτε δ Κ. Καραμανλής διενοήθη ποτέ ν' άσκ:ήσ1J οίανδήποτε

Πώς θά ηύνοείτο οίαδήποτε εταιρεία έάν αί προσφοραί δλων

πίεσιν έπί τών μελών τοϋ διοικητικοί> συμβουλίου, οϋτε κ:ανέν

ήσαν σύμφωνοι, δπως επρεπε νά ε{ναι, μέ τήν προκ:ήρυξιν; Δέν

ένδιαφέρον έξεδήλωσε ποτέ ύπέρ οίασδήποτε έταιρείας, οϋτε δέ

θά πρρετιμaτο τότε ή μειοδοτήσασα;

ή το δυνατόν ποτέ τά έγκριτα μέλη διοικήσεως τής ΔΕΗ νά ύποκ:ύ
ψουν είς τοιαύτην πίεσιν .

3)

'Υποστηρίζουν οί κατήγοροι δτι δ τότε πρωθυπουργός έπέ

μεινεν είς τήν διεξαγωγήν διαγωνισμοί> διά τήν άνάθεσιν τής με
λέτης κ:αί έπιβλέψεως τοϋ έργου Κρεμαστών διά νά εύνοήσ1J τήν

ECI

κ:αί δτι δ διαγωνισμός ήτο πρόσχημα .

Πάντα ταϋτα άποδεικ:νύουν πόσον πρόχειρα, άλλά κ:αί άνε

παρκ:ή, ε{ναι τά έπιχειρήματα τών κατηγόρων διά νά θεμελιωθΌ
μία άνύπαρκ:τος κ:αί άστήρικ:τος κατηγορία .

5)

Ύπεστηρίχθη άκ:όμη, δτι ή ύπό τοϋ ύπουργοϋ δοθείσα έν

τολή δπως ή

ECI

λάβ1J γνώσιν τών προσφορών τών άλλων εται

ρειών άπεσκ:όπει νά φανΌ τό ένδιαφέρον τής Κυβερνήσεως διά
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τήν έταιρείαν αύτήν, ιδστε νά έπηρεασθij τό διοικητικόν συμβού

οικητικόν συμβούλιον τής ΔΕΗ καί δέν δεσμεύει τοϋτο. ' Από

λιον τής ΔΕΗ.

δειξιν τούτου άποτελεί τό γεγονός δτι είς τήν έπακολουθήσασαν

Ό ίσχυρισμός είναι άνάξιος άντικρούσεως. 'Ελέχθη άνωτέ
ρω δτι ή

CO

ECI

κατήyγειλεν έπισήμως, δτι ή προσφορά τής

EBAS-

ήτο άπατηλή, έμφανίζεται δτι είναι εύθηνοτέρα, ένίί'ι δέν εί

μελέτην τοϋ εργου Καστρακίου, Ciλλην έταιρείαν προέτεινεν ή

έπιτροπή κρίσεως (τήν

καί είς Ciλλην άνέθεσε τό εργον τό

IECO)

διοικητικόν συμβούλιον (είς τήν

EBASCO).

ναι τοιαύτη, διότι περιέχει ρήτρας καί έπιφυλάξεις άπροσδιορί
στου έκτάσεως. Καί έζήτησε νά λάβΊJ γνίί'ισιν πλήρη τής προ

IV. ΤΟ

ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟΝ ΑΠΕΦΑΣΙΣΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣ

σφορaς διά νά άποκαλύψΊJ τήν άλήθειαν . Ποίος τίμιος υπουργός
θά ήδύνατο νά άρνηθij είς μίαν Ι:ταιρείαν, τοιαϋτα πράγματα κα

ταγγέλλουσαν, νά λάβΊJ γνίί'ισιν τίί'ιν προσφορίί'ιν;

'Ανεξαρτήτως τής προστασίας τοϋ άδιαβλήτου τής ΔΕΗ καί
τοϋ συμφέροντος τής άναθέσεως είς τήν

'Εάν ήρνείτο, δέν θά έδημιουργείτο ή έντύπωσις είς τήν κα

ECI

τής μελέτης τοϋ

υδροηλεκτρικοϋ σταθμοϋ, ή σχετική άπόφασις έλήφθη κατόπιν

ταyγέλλουσαν έταιρείαν ή είς οιονδήποτε τρίτον, δτι δ υπουργός

άνέτου συζητήσεως έλευθέρως υπό τοϋ διοικητικοϋ συμβουλίου

είναι συνένοχος τίί'ιν λαμβανόντων χώραν άνομημάτων;

τής ΔΕΗ, δμοφώνως δέ. 'Εκ μέρους τής Κυβερνήσεως έδόθησαν

Ποίος νόμος, ποία διάταξις, ή ποίος ήθικός κανών, άπαγορεύ

μόνον συμβουλαί. Ούδεμία ήσκήθη πίεσις οί\τε είς αύτήν τήν πε

ει είς τούς διαγωνιζομένους νά λαμβάνουν γνίί'ισιν δλων τίί'ιν προ

ρίπτωσιν, οϋτε είς Ciλλην τινά, οί\τε ήτο αϋτη νοητή προκειμένου

σφορίί'ιν μετά τό Ciνοιγμα αύτίί'ιν, διά νά άποκαλύπτουν άμοιβαίως

περί προσώπων τοϋ κύρους τοϋ διοικητικοϋ συμβουλίου τής

τάς κεκρυμμένας ρήτρας καί έπιφυλάξεις; Δέν άποτελεί τοϋτο τόν

ΔΕΗ . Τοϋτο έπεβεβαιώθη άπό δλους σχεδόν τούς έξετασθέντας

κανόνα είς δλους τούς διαγωνισμούς; Διατί ή ΔΕΗ επρεπε νά

μάρτυρας .

Τόν τόνον καί τό είδος τίί'ιν παρασχεθεισίί'ιν συμβουλίί'ιν έμφα

άποτελέσΊJ έξαίρεσι ν;
'Η γνίί'ισις τίί'ιν προσφορίί'ιν άπέβαινε πρός τό συμφέρον τής
ΔΕΗ. 'Απεκάλυψε, πράγματι, δτι ή προσφορά τής

EBASCO

μέ

νίζει πλήρως ή

άνωτέρω καταχωριζομένη

συνομιλία τής

20

'Απριλίου είς τό Πολιτικόν Γραφείον, μεταξύ τοϋ τότε πρωθυ

τάς ρήτρας καί έπιφυλάξεις της ήτο Ciκρως έπικίνδυνος διά τήν

πουργοϋ Κ. Καραμανλή καί τοϋ προέδρου τής διοικήσεως τής

ΔΕΗ.

ΔΕΗ .

Ούδείς τίί'ιν έξετασθέντων μαρτύρων ευρέ τι τό μεμπτόν είς

Συνοπτικά άποσπάσματα .των καταθέσεων τίί'ιv έξετασθέντων

τήν ένέργειαν έκείνην (βλ . καταθέσεις ' Αν. Δημητρακοπούλου,

μαρτύρων έπιβεβαιώνουν άπολύτως τήν άκρίβειαν τίί'ιν έκτεθέν

'Ι. Φλαμπουριάρη, Α . Κουτσοκώστα, Γρηγ. Πανa, Νικ. Βλαχο

των.

α) Ό Νικ. Βλαχόπουλος, τέως γενικός διευθυντής τοϋ υπουρ

πούλου, Λαμπρούκου κλπ.).

6)

'Υπεστηρίχθη άκόμη δτι, χάρις είς τό έκδηλωθέν δήθεν

ένδιαφέρον τής Κυβερνήσεως ύπέρ τής

ECI,

παρεγνωρίσθη ύπό

τοϋ διοικητικοϋ συμβούλιον τής ΔΕΗ ή πρότασις τής έπιτροπής

γείου Βιομηχανίας, κατέθεσεν έν σχέσει μέ τά θέματα ταϋτα πρό
τής άνακριτικής έπιτροπής (κατάθ.

«'Η

EBASCO

12.3.1965):

ήτο έκείνη, ή όποία, είτε υπό μορφήν συμβού

κρίσεως, ή όποία έπρότεινεν δπως αί διαπραγματεύσεις άρχίσουν

λου, είτε έπιβλέποντος, συνειργάζετο μετά τής ΔΕΗ. Βεβαίως

πρίί'ιτα μέ τήν

ήκούσθη δτι δέν ύπάρχει Ciλλη έκτός τής

ECI,

EBASCO. Καί

ήρχισαν αί διαπραγματεύσεις μέ τήν

EBASCO.

'Υπήρχε μία

διάθεσις καί αν δέν υπήρχε τίποτε τό μεμπτόν . "Οταν έγένετο

ένίί'ι αύτή είχε καταταγή τελευταία.

Έν πρώτοις ζωηρόταται έπιφυλάξεις θά ήδύναντο νά διατυ

δημοπρασία, ή

EBASCO

υπέβαλε τήν προσφοράν της . Ήτο εύ

πωθίί'ισι διά τά πορίσματα τής έπιτροπής κρίσεως. Προκαλεί δυ

θηνοτέρα, άλλά δέν ήτο σύμφωνος μέ τήν συγγραφήν υποχρεώ

σμενή έντύπωσιν πίί'ις ή έπιτροπή κρίσεως έδέχθη νά συζητήση

σεων. Ή ΔΕΗ ήκολούθει τήν Ι:ξής άρχήν. "Οταν τις δέν ήτο

τήν προσφοράν τής

EBASCO,

ένίί'ι αϋτη δέν ήτο σύμφωνος μέ

σύμφωνος άπεκλείετο καί ήρχετο δ άμέσως επόμενος . Τοιοϋτος

τήν προκήρυξιν . 'Αποτελεί κανόνα Ciνευ έξαιρέσεως είς τούς δι

ήτο ή

αγωνισμούς ή Ciνευ συζητήσεως άπόρριψις προσφορaς μή συμ

ραμονήν τοϋ θανάτου τής συζύγου μου, τό συμβούλιον δμοφώνως

φώνου πρός τήν προκήρυξιν. Παρά ταϋτα, ή έπιτροπή κρίσεως

άπεφάνθη υπέρ τής

ένίί'ι έδέχθη δτι ή προσφορά τής

τρακόπουλος ένθυμοϋμαι δτι είπε: "συμφωνίί'ι μέ τήν κατακύρωσιν

ECI

ήτο άπολύτως σύμφωνος

πρός τήν προκήρυξιν, ένίί'ι ή προσφορά τής

EBASCO

δέν ήτο, έν

τούτοις, προέτεινεν δπως αί διαπραγματεύσεις άρχίσουν πρίί'ιτον
μέ τήν αίτιολογίαν δτι ή προσφορά τής

ECI.

Πάντως, είς τήν συνεδρίασιν πού παρέστην, τήν πα

ECI.

Μάλιστα, δ έκ τίί'ιν συμβούλων Δημη

διά τό άδιάβλητον"». Είς τήν κατάθεσιν τής
δτι έφ' δσον ή

EBASCO

7.4.1965

προσθέτει

δέν είχε συμμορφωθij πρός τήν διακή

ρυξιν, επρεπε νά προτιμηθij ή

δτι δ τότε πρωθυπουργός ε

άπό τήν

EBASCO,

EBASCO

ήτο έκ πρώτης δψεως εύθηνοτέρα. 'Αλλά, τί έσήμαινεν

δωσε συμβουλήν έπί τής υποθέσεως <<μόνον διά νά ώφελήσΊJ τήν

έκείνο τό έκ πρώτης δψεως; Δέν επρεπεν ή έπιτροπή νά έρευνήσΊJ

ΔΕΗ», δτι τό κϋρος τίί'ιν μελίί'ιν τοϋ ΔΣ άπέκλειε τό ένδεχόμενον

ECI,

κατ' ούσίαν καί έν τφ συνόλφ της τήν προσφοράν διά νά άπο

πιέσεως, ι/ις πρός δέ τήν

φανθij έάν ήτο εύθηνοτέρα ή δχι;

τής Ι:ταιρείας δέν νομίζω δτι θά υφίσταντο έπιφυλάξεις ι/ις πρός

'Υπάρχει δμως καί τό δεύτερον πρακτικόν τής έπιτροπής .

Πίί'ις τήν τελευταίαν στιγμήν ή έπιτροπή άνεκάλυψεν δτι ή

ECI

ECI

δτι «άπό τά υποβληθέντα στοιχεία

τήν όργανωτικήν ίκανότητω>.
β) 'Ο μάρτυς καθηγητής Κουτσοκώστας πρόεδρος τής έπι

δέν είναι δόκιμος εταιρεία καί δέν εχει έμπειρίαν; Ποίος εδωσε

τροπής κρίσεως τίί'ιν προσφορίί'ιν (κατάθ .

τάς πληροφορίας αύ:rάς, πίί'ις τάς υίοθέτησεν ή έπιτροπή Ciνευ

<<'Η προσφορά

EBASCO

5.4.1965)

κατέθεσεν :

διά τήν μελέτη ν καί έπίβλεψιν τοϋ ερ

έρεύνης; Καί αί πληρJ,φορίαι άπεδείχθησαν ψευδείς. 'Ο άρμοδι

γου Κρεμαστίί'ιν είχεν άποκλίσεις τινάς άπό τούς δρους τής προ

ώτερος καί δ πλέον υπεί'iθυ~qς_Qργανισμός, τό DLF, διέψευσε τάς

κηρύξεως τοϋ διαγωνισμοϋ .

πληροφορίας . 'Η ECI άπεδείχθη 'δτι ήτο δόκιμος Ι:ταιρεία καί

ήτο ή περισσότερον προσηρμοσμένη άπό τάς Ciλλας προσφοράς,

έγένετο δεκτή άπό τό DLF. 'Εκ τίίΊ~'ύστέρων μάλιστα έξειλίχθη

'Αντιθέτως, ή προσφορά τής

ECI

είχε δέ έλαχίστας άποκλίσεις άπό τούς δρους τής προκηρύξεως» .

είς μίαν τίί'ιν μεγαλυτέρων Ι:ταιρειίί'ιν τής 'Αμερικής. τί συνέβη

Περαιτέρω, δ αύτός μάρτυς κατέθεσεν δτι

λοιπόν καί ή έπιτροπή κρίσεως έξέδωκε τοιαϋτα πορίσματα;

πρός τούς δρους τής προκηρύξεως είναι κρίσιμον στοιχείον διά

Τό περίεργον είναι δτι οί κατήγοροι, άντί νά· έξαναστοϋν διά

τήν άποδοχήν τής προσφορaς» καί δτι

«.. .ή

«.. .δέν

συμμόρφωσις

έπιτρέπεται νά γί

τά συμβάντα, υπεραμύνονται παραδόξως τίί'ιν παρατύπων ένεργει

νωνται δεκταί άντιπροσφοραί» . 'Εν συνεχεί~ έμνημόνευσεν εμ

ίί'ιν. 'Αντί νά άπονείμουν επαινον είς δλους έκείνους, οί όποίοι

μεσον έκ τίί'ιν υστέρων άναγνώρισιν αύτής τής

έπροστάτευσαν τήν άξιοπρέπειαν δχι μόνον τής ΔΕΗ άλλ' όλο

προσφορά της δέν ήτο έντός τίί'ιν δρων τής διακηρύξεως, δτι

κλήρου τής χώρας, δέν έδίστασαν νά διατυπώσουν κατηγορίαν .

υπήρχε φήμη, άόριστος καί άβάσιμος κατ' αύτόν, περί δεσμοϋ

'Ανεξαρτήτως, δμως, τίί'ιν άνωτέρω, είναι βέβαιον δτι ή γνώ
μη τής έπιτροπής κρίσεως είναι άπλίί'ις συμβουλευτική διά τό δι-

μεταξύ τίί'ιν ύπηρεσιίί'ιν τής ΔΕΗ καί τής

EBASCO

EBASCO

δτι ή

καί δτι τήν

έπιστολήν διαμαρτυρίας νομίζει δτι είχε κοινοποιήσει ή

ECI

καί
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πρός ώρισμένα μέλη τής τότε Κυβερνήσεως. Περαιτέρω, άπαν

τη καί έμοϋ μόνον τόν κ . Γουναράκην ... καί άφοϋ έζήτησε νά τοϋ

των είς υποβληθείσαν πρός αύτόν έρώτησιν εΙπεν: «'Εάν εΙναι

άναπτυχθίi τό θέμα καί άφοϋ τό πρaγμα θέλει πολλήν προσοχήν,

δεδομένον, ώς λέγετε έρωτώντες, δτι ή Κυβέρνησις εΙχεν υποδεί

υπέδειξε νά γίν1J δ χειρισμός τής υποθέσεως κατά τόν μaλλον

ξει είς τήν ΔΕΗ νά γίν1J δημοπρασία διά τήν άνάδειξιν τοϋ άναδό

άδιάβλητον τρόπον)).

χου μελέτης καί έπιβλέψεως τοϋ εργου Κρεμαστών, ή γνώμη μου

εΙναι δτι ή Κυβέρνησις έπεζήτει τό άδιάβλητον τής ένεργε~ας.
·Αν εΙναι δεδομένον, ώς μέ έρωτaτε, δτι ή

EBASCO

νήσει προηγουμένως τήν προμελέτη ν τοϋ εργου δι. άπ. εύθείας
έκ μέρους τής ΔΕΗ άναθέσεως, διά νά ζητηθίi ή εγκρισις τοϋ
δανείου, ή γνώμη μου εΙναι δτι ή

EBASCO

V.

ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ

εΙχεν έκπο

ευρίσκετο είς πλεονε

'Από τά άναμφισβήτητα καί άδιάψευστα στοιχεία προβάλ
λουν άφ' ί:αυτών τά συμπεράσματα :

'Η άπόφασις περί άναθέσεως τής μελέτης Κρεμαστών είς τήν
έλήφθη έλευθέρως καί δμοφώνως υπό τοϋ διοικητικοϋ συμ

κτικήν θέσιν συμμετftχουσα είς έπακολουθοϋντα διαγωνισμόν καί

ECI

δτι ή Κυβέρνησις εΙχε τήν υποχρέωσιν νά άποδείξ1J τήν άνάγκην

βουλίου. Τοϋτο όμοφώνως καί είς έπανειλημμένας συνεδριάσεις:

άδιαβλήτου ένεργείας, αν υποτεθίi δτι εΙχαν άρχίσει οί ψίθυροι

α) άπεφάσισε τήν εναρξιν διαπραγματεύσεων μέ τήν

περί σχέσεων ΔΕΗ καί

κατόπιν τών διαπραγματεύσεων, α! δποίαι διεξήχθησαν άπό τόν

EBASCO».

ECI

καί β)

(κατάθ.

γενικόν διευθυντήν τής ΔΕΗ, τό διοικητικόν συμβούλιον έπα

«.. .'Η ECI συνεμορφώθη πρός.τούς δρους
δέ EBASCO εΙχεν ώρισμένας άποκλίσεις».

νήλθε καί ένέκρινε τούς δρους τής συμβάσεως καί τό ποσόν τής

Καί περαιτέρω προσέθεσεν δτι <<δπω.;, φαίνεται, ή Κυβέρνησις

άπό τήν νομοθεσίαν (αρθρ. ι τοϋ Β.Δ. τής 23-12-ι953), έξετέθη

έθορυβήθη, ώς μaς έδήλωσεν δ πρόεδρος Γουναράκης, κατόπιν

σαν άπόψεις καί έδόθησαν μόνον συμβουλαί καί αύται μόνον κα

διαμαρτυριών τής

δτι αϋτη εχει συμμορφωθή άπολύτως πρός

τά τήν πρώτην φάσιν, άποβλέπουσαι είς τήν κατοχύρωσιν τόσον

τόν διαγωνισμόν καί δτι τό περαιτέρω κόστος τών υπηρεσιών τής

τήξ' νομιμότητος δσον καί τοϋ ήθικώς άδιαβλήτου τής μελλούσης

γ)

'Ο

μάρτυς

σύμβουλος

2ι.4 . ι965) κατέθεσε.

τής διακηρύξεως ή

EBASCO
EBASCO

ECI

τής

ΔΕΗ

Γ ρ.

Πανaς

άμοιβής. Ύπό τής Κυβερνήσεως, έξ υποχρεώσεως άπορρεούσης

τής

τότε νά ληφθίi υπό τοϋ συμβουλίου άποφάσεως, ούδόλως δεσμεύ

λόγφ παλαιοϋ δεσμοϋ μέ τήν ΔΕΗ έκινδύνευσε νά θεω

ουσαι τό διοικητικόν συμβούλιον οϋτε κατά τήν πρόθεσιν τής

εΙ ναι

αγνωστον.

'Αφ'

ί:τέρου,

ή

προτίμησις

Κυβερνήσεως, οϋτε έκ τοϋ περιεχομένου των, οϋτε έκ τής θέσεως

ρηθίi κατά κάποιον τρόπον ώς εϋνοια».
δ) 'Ο μάR,τυς 'Ιωάννης Λαμπροϋκο_ς, τέως γενικός γραμματεύς

καί σήμερον δέ άκόμη γενικός διευθυντής τοϋ υπουργείου Συντο

τών λαβόντων αύτάς, οϋτε κατά τήν κρίσιν αύτών τούτων τών
μελών τοϋ διοικητικοϋ συμβουλίου.

νισμοϋ, άπαντών είς έρωτήσεις, κατέθεσε (κατάθεσις ι9.4.ι965).

Καίτοι θά ijρκουν ταϋτα διά νά άποκλείεται λόγος περί κυ

<<'Εάν έπιθυμίi νά εuνοήσ1J κανείς ώρισμένον πρόσωπον διά τήν

βερνητικής τινος εύθύνης, άπεδείχθη έκ τής διαδικασίας δτι δέν

άνάθεσιν μελέτης, προφανώς δύνατάι νά τό έξασφαλίσ1J εύχερέ

προέκυψε ζημία έκ τής άναθέσεως τής μελέτης είς τήν

ECI.

στερον διά τής άπ' εύθείας άναθέσεως καί δχι διά τοϋ διαγωνι

'Αβασάνιστοι σκέψεις δτι ή άπόφασις τοϋ διοικ. συμβουλίου

σμοϋ ... 'Αναμφιβόλως εΙναι κρίσιμον στοιχείον διά τόν διαγωνι

έπηρεάσθη άπό κυβερνητικάς υποδείξεις δέν δικαιολογοϋν πε

σμόν ή συμμόρφωσις μέ τούς δρους διακηρύξεως καί συγγραφής

ρισσοτέραν προσοχήν, επειτα άπό τά παρατεθέντα έπίσημα στοι

υποχρεώσεων. Ή έκ τών υστέρων, μετά τήν άποσφράγισιν τών

χεία, πέραν τοϋ δτι δέν ευρίσκονται αύται έν άκολουθίq πρός τά

προσφορών, βελτίωσις τών δρων αύτής άποτελεί άντιπροσφο

καί υπό τών ύποστηριζόντων αύτάς γενόμενα δεκτά πραγματικά

ράν)).

περιστατικά .

ε) 'Ο' μάρτυς καθηγητής 'Ι ω . Φλαμπουριάρης, είς μέν τήν κα

Τά έκ τής 'Ενώσεως Κέντρου καί τής ΕΔΑ μέλη τής έπιτρο

ECI

πής, μετά τό πέρας τοϋ ί:ργου αύτής καί άκριβώς κατά τήν διά

περί σχέσεων Πεζοπούλου-ΕΒΑSCΟ, είς δέ τήν κατάθεσίν του

σκεψιν διά τήν διατύπωσιν τής πρός τήν Βουλήν είσηγήσεως,

τής ι5 Μαρτίου ι965 εΙπεν ' δτι, ώς υποθέτει, ή προσφορά τής

έπρότειναν τήν κατά τών διωκομένων πολιτικών άνδρών διατύ

τάθεσίν του τής 9.3.ι965 έμνημόνευσε τούς υπαινιγμούς τής

ήτο έκτός διακηρύξεως, δτι θεωρεί κρίσιμον στοιχείον

πωσιν κατηγορίας <<έπί έκβιάσεο) τοϋ διοικητικοϋ συμβουλίου

τήν συμμόρφωσιν πρός τούς δρους τής διακηρύξεως <<διότι αλλως

τής ΔΕΗ. 'Όταν, δμως, παρετηρήθη άπό τήν μειοψηφίαν τής

θά έκινδύνευεν δ όργανισμός νά μή λαμβάνεται σοβαρώς υπ·

έπιτροπής δτι <<έκβίασφ) τοϋ συμβουλίου σημαίνει τήν συνδρο

δψιν είς ί:πομένας διακηρύξεφ), δτι πάντως μίαν ί:ταιρείαν (δηλ .

μήν καί τήν έπίκλησιν συγκεκριμένων γεγονότων, δυναμένων νά

EBASCO

μέ τήν δποίαν συνειργάσθησαν έπί μίαν πενταετί

βασίσουν μέ άποτέλεσμα άπειλήν ένός έκάστου τών μελών τοϋ

αν αί υπηρεσίαι τής ΔΕΗ εβλεπαν συμπαθώς καί δτι <<δχι μόνον

συμβου.λίου, κατενόησαν καί οί ίδιοι δτι τοιαύτη κατηγορία δέν

τήν

EBASCO)

έδικdιολογείτο, άλλά καί έπεβάλλετο έπαγ{ύπνησις έκ μέρους

ήτο δυνατόν νά στηριχθίi είς τό πλέον άπίθανον πρόσχημα. Καί

τοϋ έποπτεύοντος υπουργοϋ)).

έγκατελείφθη τότε ή κατηγορία <cέπί έκβιάσευ), άναπληρωθείσα

στ) 'Ο μάρτυς 'Α ρ. Πρωτο~απαδάκης, πρώην υπουργός τοϋ
Συντονισμοϋ, εΙπε διά τάς σχέσεις προσωπικοϋ τής ΔΕΗ καί

μέ τήν κατηγορίαν «ήθικής αύτουργίας άπιστίαρ), πραχθείσης
υφ' δλοκλήρου τοϋ διοικητικοϋ συμβουλίου τής ΔΕΗ.

με

Οί έκβιαζόμενοι, κατά τάς έκτεθείσας άπόψεις, τήν μίαν ήμέ

τά καί ήτο φυσικόν νά υπάρχ1J κάποια φιλική διάθεσις, κάποιος

ραν τής διασκέψεως, μετεβλήθησαν τήν έπομένην είς δράστας

έθισμόρ).

άπιστίας.

EBASCO.

<<Ησαν

5 χρόνια

μαζί συνέχεια καί αλλα

5 χρόνια

μό

Διά τήν θεμελίωσιν τής νέας κατηγορίας, πέραν τής συνδρο

νη ε!χε συμμορφωθεί πρός τήν διακήρυξιν καί δτι, Ιδίως κατόπιν

μής τών άπαραιτήτων κατά νόμον προϋποθέσεων τής ήθικής αύ

τούτου, επρεπε νά προστατευθίi τό άδιάβλητον τής άποφάσεως

τουργίας, ανευ έρεύνης τινός καί χωρίς νά άσχοληθίi δπωσδήπο

τής ΔΕΗ είς τήν άνάθεσιν τής μελέτης.

τε ή έπιτροπή κατά τήν διεξαγωγήν τής άνακρίσεως μέ τό θέμα

Έκ τούτων άποδεικνύονται πλήρως δύο τινά: "Οτι ή

ECI

Τέλος, δ άρχηγός τής ΕΡΕ Π. Κανελλόπουλος (κατάθεσις τής

30.4. ι 965

ένώπιον τής άνακριτικής έπιτροπής) έβεβαίωσε τάς δι

αμαρτυρίας καί καταγγελίας τής

ECI

πρός αύτόν καί δτι δ ίδιος,

τοϋτο, έτίθετο ώς δεδομένη καί rμή χρήζουσα είδικωτέρου έλέγ
χου ή είς τήν έγκληματικήν πρόθεσιν καί ένέργειαν δολία συμ

μετοχή πάντων τών μελών τοϋ διοικητικοϋ συμβουλίου.

ώς άντιπρόεδρος τής τότε Κυβερνήσεως, είσηγήθη πρός τόν τότε

Διά μίαν ετι φοράν ε!χε διαπιστωθή δτι ό ίδρυτής τής ΕΡΕ

πρωθuπουργόν νά καλέση τούς άρμοδίους τής ΔΕΗ νά έπιστήσ1J

έξεπλήρωσε μέ έντιμότητα καί σύνεσιν τήν υψηλήν άποστολήν

τήν προσοχήν αύτών. <<Καί τοϋτο διά νά άποφευχθίi, οΙαδήποτε

του. Μέ πλήρη συναίσθησιν τών εύθυνών του ώς πολιτικοϋ άν

καί αν θά ήτο ή τελική άπόφασις, διαμαρτυρία δυναμένη νά δια

δρός, έπροστάτευσε τό κϋρος, τήν πίστιν καί τήν άξιοπρέπειαν

βάλ1J τήν δλην υπόθεσιν)). Καί προσέθε9εν: <<'Ο πρόεδρος τής

τοϋ Κράτους καί μιaς μεγάλης κρατικής έπιχειρήσεως. Κατά τρό

Κυβερνήσεως έκάλεσεν ένώπιον τών κ . κ. Πρωτοπαπαδάκη, Μάρ-

πον εύθύν καί θετικόν. Διά νά προστατεύστι τήν υπόληψιν τής
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χώρας και τό έθνικόν γόητρον ~ναντι πάντων.

όν, σημαίνει δτι ό πρωθυπουργός είχε προσωπικόν ένδιαφέρον

Διά νά κριθij κατ' άξiαν ή ούσiα τής κατηγορίας καi διά νά

έκτιμηθij ή πρόθεσις έκεiνων,
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νά ύπογραφij ή σύμβασις, ή όποία έζημiωσε τήν ΔΕΗ» .

όποίοι τήν συνέλαβον καi τήν

Εις τήν άκολουθοϋσαν ~κθεσιν παρέχεται πλήρης, άλλά καί

διετύπωσαν, είναι πρέπον νά ύπομνησθij δτι έπρόκειτο περί τής

είλικρινής άνάλυσις τής ύποθέσεως. Καί έξ αύtής δέν πρόκειται

, μελέτης

oi

καί τής έπιβλέψεως ~ργου, τήν άποπεράτωσιν τοϋ όποiου

έπανηγύρισαν μέ εμφασιν αί άπό τοϋ Φεβρουαρίου

νά καταδειχθij άπλώς δτι δέν έζημιώθη ή ΔΕΗ έκ τής ύπογρα

καi μέ

φείσης συμβάσεως . Διότι τό ζήτημα τοϋτο άφορQ. άποκλειστικώς

χρι σήμερον Κυβερνήσεις, συμμετεχούσης καi τής σημερινής

τάς εύθύνας τών άρμοδiων διαχειριστών τών συμφερόντων τής

διοικήσεως τής ΔΕΗ. 'Ενθουσιώδεις άνακοινώσεις ύπουργών καi

έπιχειρήσεως. Καταδεικνύεται, καi τοϋτο κυρίως !!χει σημασίαν

ΔΕΗ έδημοσιεύθησαν κατ' έπανάληψιν είς όλόκληρον τόν ήμε

διά τόν ί:λεγχον τής άσυστάτου κατηγορίας, δτι καί έάν άκόμη

ρήσιον καi περιοδικόν Τύπον τών 'Αθηνών καi τών έπαρχιών .

έγένετο δεκτή ή ύπόθεσις δτι ή σύμβασις είναι ένδεχόμενον νά

Χάρται τοϋ εργου διενεμήθησαν καi «μακέτες» έπιβλητικαί πα

προκαλij ζημίας είς τήν ΔΕΗ, πάλιν ούδεμίαν εύθύνην δύναται νά

ραμένουν έπi μf\νας έκτεθειμέναι είς τήν πρόσοψιν τών κεντρι

φέρτι ό τότε πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής, ό όποίος κατέβαλε

κών γραφείων τής ΔΕΗ. 'Ως έπiτευγμα παρουσιάζεται τό πρα

πάσαν φροντίδα διά νά προασπiστι τά συμφέροντα τής ΔΕΗ καi

γματοποιηθέν ~ργον, έγγύησις διά τήν συνέχισιν τής έπιτυχοϋς

τοϋ έλληνικοϋ δημοσίου.

1964

άνταποκρίσεως τf\ς ΔΕΗ είς τήν άποστολήν της.

Δύναται σήμερον νά προστεθij δτι ή ύπογραφή τής νέας συμ

"Ολοι, δμως, ο{ πανηγυρισταi παρασιωποϋν τόν κύριον συν

πληρωματικής συμβάσεως μετά τής βιομηχανίας άλουμινίου καί

τελεστήν τοϋ εργου, ένφ ολοι, άλλος όλίγον και άλλος περισσό

ή δι' αύτή ς πραγματοποιουμένη βελτίωσις τών δρω ν έκμεταλλεύ

τερον, έπί ετη είχον διαβάλει καί τό εργον καί τόν έργάτην.

σεως ύπέρ τής έπιχειρήσεως καί ή αuξησις τl;ς παρεχομένης
ήλεκτρικής ένεργείας , άνευ άντιστοiχου αύξήσεως τf\ς έπενδύ
σεως, εναντι δέ μικράς μόλις αύξήσεως τής τιμf\ς τοϋ ρεύματος,

Η ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ~
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ

BIOMHXANIAN

άποδεικνύει πόσον άδικος καί άνεδαφική ύπήρξεν ή κατηγορία.

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

"Εχει δμως διαπιστωθij δτι δέν έστερείτο καi τής δολiας προαιρέ
σεως.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ

Ή σημασία τής βιομηχανίας τοϋ άλουμινίου

Oi

κατήγοροι τοϋ Κων . Καραμανλή καi τών ύπουργών του

ίσχυρίσθησαν δτι ή σύμβασις μεταξύ ΔΕΗ καi βιομηχανίας

Δέν εχει θέσιν είς τήν παροϋσαν εκθεσιν ή άναζήτησις τών

άλουμινίου, διά τής όποiας ή πρώτη άνέλαβε τήν ύποχρέωσιν

λόγων, ενεκα τών όποίων ή

δπως παρέχτι είς τήν δευτέραν ήλεκτρικόν ρεϋμα, ύπήρξεν άτυ

δπερ συνεδέθη μέ τάς πλέον τολμηράς προσδοκίας έκβιομηχανί

χής, ζημιογόνος καί μάλιστα σκανδαλώδης. Διότι κατά τήν ·

σεως τής χώρας, και ή ικανοποίησις έπιθυμiας, ή όποία έπi ετη

"Ενωσιν Κέντρου καi τήν ΕΔΑ, τό ήλεκτρικόν ρεϋμα συνεφωνή

έθέρμαινε τούς άσχολούμενους μέ τήν οίκονομικήν άνάπτυξιν,

θη νά παρέχεται άπό τήν ΔΕΗ είς τήν βιομηχανiαν άλουμινiου

κατέληξε νά άποτελέστι κεφάλαιον κατηγορίας είς βάρος έκεί

είς χαμηλήν τιμήν, μέ άποτέλεσμα νά ζημιοϋται ή ΔΕΗ καi νά

νων, ο{ όποίοι ηύτύχησαν ώς κυβερνήται νά δημιουργήσουν τάς

όφελήται ή βιομηχανία.

προϋποθέσεις διά νά μεταβληθij τό ονειρον είς πραγματικότητα.

Θά διαπιστωθij έκ τών δσων έν συνεχεί~ λεπτομερώς άνα

πτύσσονται καi τών στοιχείων, τά όποία παρέχονται, δτι ή συμ

έπιτυχής άντιμετώπισις όνείρου,

'Επί δεκαετηρίδας έβαυκαλiζετο ή χώρα μέ τό ονειρον τής βιο
μηχανίας άλουμινiου .

Είναι γνωστόν δτι ή ' Ελλάς διαθέτει τήν πρώτην ϋλην (τόν

φωνηθείσα τιμή ήλεκτρικής ένεργείας δέν ζημιώνει τήν ΔΕΗ .
'Αλλά καί άν έγiνετο δεκτόν διά τόν ελεγχον μόνον τής σο

βωξίτην) καί δτι τό μετάλλευμα έξήγετο έπi !!τη είς τό έξωτερι

βαρόJητος τής κατηγορίας δτι ή συμφωνηθείσα τιμή είναι πρό

κόν είς τήν φυσικήν του κατάστασιν, διότι δέν ήτο δυνατή ή βιο

ξενος ζημίας, άνακύπτει αύτομάτως καί μέ τήν άβάσιμον ταύτην

μηχανική /Jπεξεργασία αύτοϋ.

Ε!ναι γνωστόν, έπίσης, δτι ή άξιοποίησις του φυσικοϋ πλού

παραδ 0 χήν, τό έρώτημα ποίοι ε!ναι οί ύπεύθυνοι .
'Η ΔΕΗ διοικείται άπό διοικητικόν συμβούλιον, τό όποίον

του προσφέρεται είς τήν βιομηχανίαν τής χώρας καί άποτελεί

διαχειρίζεται ύπευθύνως τά συμφέροντα αύτής. Καί τοϋτο άπο

προϋπόθεσιν τής οίκονομικf\ς καί κοινωνικής άναπτύξεως τοϋ τό

φασiζει .

που . 'Η έξαγωγή άκατεργάστων μετάλλων άπογυμνώνει τήν χώ

Ποίαν σχέσιν δύναται νά ~χτι ό πρωθυπουργός τής χώρας μέ

ραν άπό πρώτας ϋλας, πολυτiμους διά τήν ώραν τής οίκονομικής

τήν άπόφασιν τής ΔΕΗ δπως χορηγήστι ήλεκτρικήν ένέργειαν

της άναπτύξεως καί τήν άποστερεί άπό τήν πρόσθετον άξiαν, τήν

είς τιμήν, ή όποία θά ήτο δυνατόν νά τήν ζημιώστι; Ποίαν εύθύ

όποίαν προσθέτει ή βιομηχανική έπεξεργασία.

νην δύναται νά εχτι έν προκειμένφ ό Κ . Καραμανλής;

ζονται έν τούτφ

oi

Ti

Οί άριθμοί είναι εuγλωττοι. 'Εκ τής έξαγωγής τεσσάρων

ίσχυρί

κατήγορο! του ; 'Ιδού, ό πρωτοφανοϋς έπινοή

σεως Ισχυρισμός των . Τήν μεσημβρίαν τής 27ης 'Ιουνίου

1960

ό

τόννων βωξίτου ή έλληνική οίκονομία προσπορίζεται

20-22

(4)

δολ

λάρια περίπου, ένώ έκ τής έξαγωγής τοϋ έξ αύτών παραγομένου

γενικός διευθυντής τf\ς ΔΕΗ έκάλεσε διά τήν αύτήν ήμέραν τά

ένός τόννου άλουμινίου, ή χώρα θά προσπορίζεται

μέλη τοϋ διοικητικοϋ συμβουλίου νά άποφασίσουν έπί τής τιμής,

δολλάρια, δση κατά μέσον δρον ε!ναι ή τιμή τοϋ άλουμινίου.

είς τήν όποiαν επρεπε νά χορηγηθij τό l']λεκτρικόν ρεϋμα πρός

Βεβαίως, τό ποσόν τοϋτο δέν άποτελεί καθαράν συναλλαγματι

τήν βιομηχανίαν άλουμινiου.

κήν ώφέλειαν, διότι διά τήν παραγωγήν άλουμινίου θά παραστij

550

περίπου

'Όταν ό γενικός διευθυντής τf\ς ΔΕΗ καθηγητής Γ. Πεζόπου

άνάγκη έπενδύσεων είς συνάλλαγμα καί δαπανών λειτουργίας,

λος ήρωτήθη διατί τό διοικητικόν συμβούλιον τής ΔΕΗ καλείται

έπiσης, είς συνάλλαγμα. Πλήν δμως ή σύγκρισις τών δύο άρι

έπειγόντως και έκτάκτως διά νά συζητήστι και άποφασίσ1J έπi

θμών ε!ναι χαρακτηριστική διά χώραν μάλιστα δεινώς πάσχου

τοϋ θέματος, άπήντησεν δτι γίνεται τοϋτο κατόπιν παρακλήσεως

σαν άπό τό άνοιγμα τοϋ Ισοζυγίου πληρωμών .
Χαρακτηριστικά είναι, έπίσης, τά έκτιθέμενα εiς τήν σελίδα

τοϋ κ. προέδρου τής Κυβερνήσεως, προκειμένου ή Κυβέρνησις
νά προβij τήν έπομένην είς σχετικάς άνακοινώσεις .

Κα! ό θλιβερός συλλογισμός τών κατηγόρων συμπληροϋται
ώς έξής

«' Αφοϋ ή

ΔΕΗ ζημιοϋται καi ή σχετική άπόφασις λαμβά

260

τής έν ετει ι 964 έκδοθεiσης μελέτης τοϋ άκαδημαϊκοu καί

καθηγητοϋ τf\ς πολιτικής οίκονομίας Ξεν. Ζολώτα «'Η νομισμα
τική ίσορροπία καί ή οίκονομική άνάπτυξις>> .

νεται άπό τό διοικητικόy συμβούλιον τής ΔΕΗ, τό όποίον συ

Καί άν, δμως, δέν είναι ή ώφέλεια δση προκύπτει άπό τούς

νήλθεν έκτάκτως, έπειδή ό πρωθυπουργός παρεκάλεσε νά λάβουν

άνωτέρω παρατεθέντας πρός σύγκρισιν άριθμούς, ή οϊα έκτιμάται

άποφάσεις προκειμένου νά προβij είς άνακοινώσεις πρός τόν λα-

άπό τόν κ . Ξ. Ζολώταν, ε!ναι, δμως, άνεπίδεκτον άμφισβητήσεως

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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δτι ή συναλλαγματική ώφέλεια πρόκειται νά εlναι τής τάξεως δε

Νορβηγία:

κάδων εκατομμυρίων δολλαρίων έτησίως. 'Ανεξαρτήτως τούτου,

Διά τά έργοστάσια τfjς 'Εταιρείας Ντίν. Ν.

0.9~1,2 μiλλς δολλαρ .

άπό τήν βιομηχανίαν άλουμινίου, μαζί μέ τήν έξασφάλισιν προ

• Αρνταλ

σθέτου άπασχολήσεως, δημιουργείται ε!ς πρώτον στάδιον νέον

Νέαι ύδατοπτώσεις

2,1
2,3

είσόδημα

έκατομμ. δολλαρίων ετησίως, δπερ άποβαίνει δη

8-10

μιουργός νέου εΙσοδήματος κατά τά κοινώς παραδεδεγμένα πολ
λαπλασιαστικά φαινόμενα.

μη καί εργασία γενομένη κατά τήν διάρκειαν τής εχθρικής κατο
χής άπό τό τεχνικόν επιμελητήριον, προέβλεπον τήν δημιουργί

(1960-64)

))

1,2-1,9

))

3,2

))

2-2,6

))

"Εργον " Ιγκα κατά τήν πρώτην φάσιν

καί άκριβοτέραν

πρόγραμ

μα οΙκονομικής άναπτύξεως τής 'Ελλάδος, τής ύπό τόν Κων

2

Κογκό :
"Εργα Κουϊλοϋ

αν τής βιομηχανίας ταύτης εν 'Ελλάδι. Τοϋτο άκριβώς προέβλε
ψε καί τό προσωρινόν καί τό δριστικόν 5ετές

))

Καμερούν:
Έντεά

'Η μεγίστη σημασία τής βιομηχανίας τοϋ άλουμινίου εξηγεί
τό γεγονός δτι δλα τά προγράμματα άναπτύξεως τής χώρας, άκό

))

Γκάνα :
"Εργον Βόλτα

σταντίνον Καραμανλήν Κυβερνήσεως τής 'Εθνικής Ριζοσπαστι
κής 'Ενώσεως .

Ai

αύταί κατά βάσιν πληροφορίαι ε!χον παρασχεθfj είς τό δι

οικητικόν συμβούλιον τής ΔΕΗ κατά τήν έγκρισιν τής συμβάσε
ως (συνεδρίασις

Α! δυσχέρειαι τής πραγματοποιήσεως

27.6.1960)

ύπό τοϋ τότε άντιπροέδρου καί βραδύ

τερον κυβερνητικοί! έπιτρόπου 'Αναργύρου Δημητρακοπούλου
'Η πραγματοποίησις, δμως, τής έπιδιώξεως ταύτης δέν ήτο
εύχερής.

Παρά τήν ϋπαρξιν πλουσίων κοιτασμάτων βωξίτου,

έπρεπε νά συντρέχ1J έπαρκής καί εύθηνή ήλεκτρική ένέργεια, δε
δομένου δτι ή βιομηχανία αϋτη χαρακτηρίζεται ώς κατ' έξοχήν
ήλεκτροβόρος, κυρίως δέ επρεπε νά προηγηθίj ή εμπέδωσις τής
εμπιστοσύνης είς τήν πολιτικήν σταθερότητα καί τό οίκονομικόν
μέλλον τής χώρας .

Τήν δυσχέρειαν τής Ιδρύσεως τής βιομηχανίας επηύξανεν ή
έλλειψις τεχνολογικής καταρτίσεως καί εμπορικής όργανώσεως

(παλαιοϋ προσωπικοί! καί άφωσιωμένου φίλου τοϋ κ. Γ. Παπαν
δρέου) μέ τήν προσθήκην δτι είς τήν Νορβηγίαν καταβάλλονται
τιμαί

2 μίλλς.

'Επρόκειτο πάντοτε περί τών είς τήν ΔΕΗ συγκεν

τρωμένων πληροφοριών. Περί τούτων έγίνετο λόγος καί είς τήν

άπό

8

'Ιουνίου

1959 άναφοράν

τοϋ διευθυντοϋ τής ΔΕΗ Μαγγιώ

ρου πρός τόν γενικόν διευθυντήν . Είς τήν άναφοράν εκείνην έτο
νίζετο άπό τοϋ Μαίου

1<)59

δτι, διά τήν 'Ελλάδα, ή μεγίστη έπι

τρεπομένη διά τήν δημιουργίαν άλουμινίου τιμή, έπρεπε νά ε!ναι
κατωτέρα τών

3 μίλλς

δολλαρίου.

επί διεθνοϋς επιπέδου, πρόσθετον δέ καί σοβαρώτερον έμπόδιον

'Η άκρίβεια τών στοιχείων έκείνων δέν έχει πολύ κλονισθή,

άπετέλει ή δυσχέρεια διαθέσεως τοϋ προϊόντος είς τήν διεθνή

περισσότερον δέν έχει άνατραπή, παρά τάς είς τό σημείον τοϋτο

άγοράν, δπου μοιραίως, έπρόκειτο νά συναντήστ1 τόν άνταγωνι

συγκεντρωτικάς προσπαθείας.

σμόν τών εiς τράστ ή άλλας ένώσεις όργανωμένων παραγωγών

τοϋ έξωτερικοϋ.
Μεταξύ τών κυριωτέρων συντελεστών κόστους, προκειμένου

Α! είς τήν είσήγησιν τοϋ άρεοπαγίτου Κ. Παπαϊωάννου φιλο

ξενούμεναι πληροφορίαι, α! περιλαμβανόμεναι είς επιστολήν
άπευθυνομένην πρός τόν ύπουργόν Βιομηχανίας, φέρουν τιμάς

περί μιίiς κατ' έξοχήν ήλεκτροβόρου βιομηχανίας, περιλαμβάνε

κυμαινομένας άπό

ται ή τιμή τής ήλεκτρικής ενεργείας (τής κιλοβατώρας).

φοριών ί\χει κλονίσει βασικώς αύτός ούτος δ παρασχών αύτάς,

2 εως 5,8

μίλλς. 'Αλλά τήν άξίαν τών πληρο

ύπογραμμίσας δτι δύναται νά βεβαιώστ1 τήν άκρίβειαν μόνον τών
Α! διεθνείς τιμαί ήλεκτρικής ένεργείας

τιμολογίων τfjς ίδικής του άποκλειστικώς βιομηχανίας, άνερχομέ

Κατά τήν έποχήν , κατά τήν δποίαν άντιμετωπίζετο άπό τήν

Κυβέρνησιν τής ΕΡΕ τό θέμα τής δημιουργίας βιομηχανίας
άλουμινίου, ήτο δεδομένον δτι α! διεθνείς τιμαί, ύπό τάς δποίας
παρείχετο ή ήλεκτρική ένέργεια, είς τάς βιομηχανίας άλουμινί
ου, ήσαν κατά μέσον δρον κάτω τών τριών

(3)

μίλλς (χιλιοστά

τοϋ δολλαρίου) άνά κιλοβατώραν, είς πολλάς δέ περιπτώσεις κά
τω τών δύο

(2)

μίλλς. Στοιχεία έπί τοϋ άντικειμένου τούτου ε!χον

συγκεντρωθή τήν έποχήν έκείνην καί παλαιότερον είς τήν ΔΕΗ,
παρ' δλον δτι α! βιομηχανίαι καί αi έπιχειρήσεις έχονται ζηλοτύ
πως τοϋ μυστικοί! τούτου.

Κατά τόν χρόνον διεξαγωγfjς τών διαπραγματεύσεων (τό έτος

1960), αϊτwες ώδήγησαν είς τήy ύπογραφήν τής περί ής ή κατη
γορία συμβάσεως, είς τά στοιχεία τής ΔΕΗ περιελαμβάνοντο α!
έν συνεχεί~ παρατιθέμεναι πληροφορίαι περί τών διεθνών τιμών
παροχής ήλεκτρικής ένεργείας είς βιομηχανίας άλουμινίου, κυ
μαινόμεναι άπό

2-5,8

μίλλς:

»

>>

Βορ. 'Αν. Πολιτειών

»

'Ακτής Ε!ρηνικοϋ

Θερμικοί Σταθμοί Όχάϊο

»

»

διά φυσικοϋ άερίου

2 εως 4,4 μίλλς. Είδικώτερον, τό ρεϋμα τής BONNEVILLE POWER AUTHORΠY παρέχεται πρός 2 μίλλς, ένώ α! ύψη

λότεραι τιμαί χρεοϋνται ύπό ίδιωτικών έπιχειρήσεων. ' Καί τοϋτο
άκριβώς έπιρρωνύει τάς άρχικάς πληροφορίας τfjς ΔΕΗ.
Διά τά άλλα τιμολόγια, δ πληροφοριοδότης δμολογεί δτι τά
παραθέτει βάσει άπλών πληροφοριών, δέν έθεώρησε δέ περιττήν

καί τήν ρητήν έπιφύλαξιν δτι «έν τούτοις ε!ναι δυνατόν νά εχουν
συναφθή είς τινας τών άνωτέρω χωρών είδικαί συμβάσεις μή κοι
νολογηθείσαι καί ώς έκ τούτου δέν διαθέτομεν πληροφορίας περί
τούτων» .

Σαφής ύπήρξεν ή κατάθεσις τοϋ τότε γενικοϋ γραμματέως καί
γενικοϋ διευθυντοϋ τοϋ ύπουργείου Συντονισμοί! 'Ιωάνν . Λαμ
προύκου:

σελ.

33).

Τύπον συνέντευξιν τής

22

Νοεμβρίου

1960 (δταν

ή Βουλή έψήφι

ζε διά δευτέρα ν φοράν έπί τής συμβάσεως) τοϋ τότε γενικοϋ διευ
γενικός διευθυντής πληροφορίας καί διά τάς έν Γαλλί~ τιμάς,

1,5 μίλλςδολλαρ.
))
2,4
))
1,9-2
))
3,2
2,5-3,2 ))

περί τών δποίων ούδεμία άντίθετος θετική μαρτυρία προσήχθη .
Μάρτυς τις ήθέλησε νά δώστ1 συμπεράσματα έκτιμήσεων καί
ύπολογισμών του, δταν, δμως, ήρωτήθη νά άπαντήστ1 ποίαν τι
μήν

πληρώνει

FRANCE,

ή

PECHINEY

πρός

τήν

ELECRICΠE

DE

ά~tήντησεν δτι δέν γνωρίζει.

'Εκ περισσοί!, έπιβεβαίωσις τής διαπιστώσεως ταύτης παρέ

Καναδίiς:

χεται καί ύπό τοϋ τέως ύπουργοϋ Βιομηχανίας 'Ι. Ζίγδη, δ6τις έν

Μέση τιμή διά τό σύνολον

&τει

τών έγκαταστάσεων
παροχών άλουμινίου

(19.4.1965,

Συγκεκριμέναι πληροφορίαι παρέχονται καί είς τήν πρός τόν

θυντοϋ τής ΔΕΗ καί τοϋ τότε προέδρου τοϋ ΟΒΑ. Παρέσχε δέ δ

'Ηνωμένα ι Πολιτεία ι :
' Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί Βορείου Καρολίνας

νων είς

1,9

μίλλς

1960,

μετά τήν δημοσίευσιν τοϋ όριστικοϋ πενταετοϋς προ

γράμματος οίκονομικής άναπτύξεως καί καθ' δν άκριβώς χρόνον

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ

διεξήγοντο αί μετά τοϋ όμίλου βιομηχανίας άλουμινίου διαπρα
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σιν τών προϊόντων αύτή ς, ώς f\δη έλέχθη, iliστε άνευ είδική ς έμπο

γματεύσεις, είς μελέτην αύτοϋ ύπό τόν τίτλον «Ή πορεία καί αί

ρικής έμπειρίας, άλλά καί δυνατοτήτων άντιμετωπίσεως τών δυ

προοπτικαί άναπτύξεως τής έλληνικής οίκονομίας)) (σελ.

σκολιών τούτων, δέν καθίσταται βιώσιμος.

28)

· Η Κυβέρνησις τ'ης έποχής έκείνης άντιμετώπισε καί θέμα

ύποστηρίζει ότι δέν ήτο δυνατή ή δημιουργία βιομηχανίας άλου
μινίου έν Έλλάδι, διότι ή τιμή τής ήλεκτρικής ένεργείας δέν

τρόπου άναζητήσεως τής ίδιωτικής πρωτοβουλίας.

τής δραχμής άνά κιλοβατώραν. 'Επί

'Από τούς είδικούς άπεκλείετο όμοφώνως διαγωνισμός οιασ

πλέον, δ βουλευτής τής ΕΔΑ Νικ. Κιτσίκης, είς άρθρα του είς

δήποτε μορφής, διότι ήτο βέβαιον δτι είς τοιοϋτον διαγωνισμόν

τήν «Νέαν Οίκονομίαν)) (τεύχη 'Απριλίου

δέν θά προσήρχοντο άκριβώς έκείνοι, οί όποίοι λόγφ είδικής τε

πρέπει νά ύπερβ"fi τά

0,10

1959

καί Μαίου

1960)

διετύπου δημοσίι;! τήν άντίληψίν του οτι ή τιμή. τής πρός τό

χνικής καί έμπορικής πείρας, θά ήσαν οί κατάλληλοι διά τήν

άλουμίνιον ήλεκτρικής ένεργείας δέν πρέπει νά είναι άνωτέρα

ϊδρυσιν τοιαύτης βιομηχανίας. Πέραν τούτου, ύπήρχε κίνδυνος

λεπτών τής δραχμής, παρείχε δέκαί τήν πληροφορί

μήπως τά ώργανωμένα διεθνή συμφέροντα ύπονομεύσουν τό ερ

αν δτι αί τιμαί είς τόν Καναδaν καί τήν Νορβηγίαν είναι κάτω

γον, έφ' δσον δημοσίως θά έξεδηλοϋτο τό ένδιαφέρον τής Έλλά

τών

6 λεπτών τής δραχμής καί, τό σπουδαιότερον, ότι ή PECHINEY εχει είς τήν διάθεσίν της ρεϋμα μέ τιμήν 4,2 λεπτών τής

δος, διά τήν ϊδρυσιν βιομηχανίας άλουμινίου.

δραχμής.

ρον τών γνωστών βιομηχανιών. 'Αλλά, δέν ύπfjρξε άνταπόκρι

τών

6 εως 9

Δι' δ ή Κυβέρνησις προσεπάθησε νά προσελκύστι τό ένδιαφέ
σις, τούλάχιστον είς τήν πρώτην φάσιν.

·Η δημιουργία τών προϋποθέσεων

·Η σtαθερά διακυβέρνησις τής χώρας μεταξύ τών έτών 1955~

1960 είχε δημιουργήσει, κατ' άρχήν, τάς προϋποθέσειςπάραγω
γής άφθόνου καί εύθηνης ήλεκ:τρικής ένεργείας, βασικής . προϋ
ποθέσεως διά τήν άντιμετώπισιν τής βιομηχανίας άλουιJινίου.
'Από τής άποκαταστάσεως τής γαλήνης είς τήν χώραν είχε

προωθηθή δ έξηλεκτρισμός, είς τήν άνάπτυξιν τοϋ όποίου ί:δω
σεν ηύξημένας δυνατότητας ή έπί τών Κυβερνήσεων τής ΕΡΕ έμ
πεδωθείσα πολιτική καί οίκονομική σταθερότης .

Προσπάθεια ι τοϋ τότε άντιπροέδρου τής $υβερνήσεως καί σή
μερον ήγέτου τής ΕΡΕ, εύρεθέντος κατά Ίανουάριον

τελέσματος, δπως εμειναν άτελέσφοροι αί ένέργειαι τοϋ άρχηγοu
τών Προοδευτικών κατά τήν μετάβασίν του είς Καναδaν τό

χον τοϋ προγράμματος, νέα δέ εργα έπρογραμματίζοντο μέ λίαν
ικανοποιητικούς δρους χρηματοδοτήσεως.

'Η Κυβέρνησις έθεώρησεν ότι επρεπε νά. προχωρήστι, ί1φοϋ
μάλιστα, κατά τούς άρμοδίους καί ύπευθύνους έκπροσώπους τής

ΔΕΗ, ήτο έξησφαλισμένη ή διάθεσις τής άναγκαιούσης ήλε
κτρικής ένεργείας άνευ κινδύνου τινός διά τάς είς ήλεκτρικήν

ένέργειαν άνάγκας είς τούς ύπολοίπους τομείς τής οίκονομίας.

Παρεσχέθη άκόμη ή διαβεβαίωσις δτι ή κατασκευή νέων
σταθμών παραγωγής ρεύματος παρείχε τάς δυνατότητας έξασφα

λίσεως εύθηνης τιμής διά τήν νέαν βιομηχανίαν.
'Η ά:ντιμετώπισις τοϋ προβλήματος
'Απ' άρχής άντιμετωπίσθη τό ζήτημα τοϋ φορέως, τής νέας

βιομηχανίας.
· Η γνώμη δλων . τών είδικών, οίκονομολόγων καί τεχνικών,

1953

ώς ύπουργοϋ Συντονισμοϋ. Δέν ύπfjρξεν εως τότε έκδήλωσις έν
διαφέροντος άπό οίανδήποτε χώpαν τοϋ κόσμου, 'Ανατολής καί
Δύσεως.

Είχον, ώσαύτως, εκτοτε δημιουργηθή αί άπαραίτητοι προϋ
θά ήτο δυνατόν νά θεμελιωθΊj ή πραγματοποίησις μεγάλων έπεν

είς

καλέστι τό ένδιαφέρον τών Γερμανών, εμεινε καί πάλιν άνευ άπο

Ι. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΙ

ποθέσεις γενικής έπί τό μέλλον τοϋ τόπου έμπιστοσύνης, έφ' ής
δύσεων. Ή παραγωγή ήλεκτρικής ένεργείας άπετέλει κύριον στό

1960

τήν Γερμανίαν μετά τοϋ τότε ύπουργοϋ Βιομηχανίας, δπως προ

Ταχέως δμως, ή δημιουργία τών άναγκαίων προϋποθέσεων

κατέστησε δυνατήν τήν ίκανοποίησιν τfjς κοινfjς έπιθυμίας καί
τfjς έπιδιώξεως όλων τών προγραμμάτων.
Πράγματι, τούς πρώτους μfjνας τοϋ

1960

ή Κυβέρνησις τfjς

έποχής έκείνης άντιμετώπισε τό ένδιαφέρον δύο όμίλων, έξ ών δ

εlς ε!ς τόν όποίον μετείχε καί ή γαλλική βιομηχανία άλουμινίου
ΠΕΣΣΙΝΕ καί δ δμιλος ΚΟΜΠΑΝΤΕΚ, δ ετερος δέ δ δμιλος
ΡΕ·Υ · ΝΟΛΝΤΣ-ΝΙΑΡΧΟΥ (ΡΕΙ·Ι·ΝΙΑΡ διά τήν περίπτωσιν ταύ

την) . Τό ένδιαφέρον τοϋ πρώτου περιελάμβανε τήν δημιουργίαν

βιομηχανίας ώλοκληρωμένης, ijτοι παραγωγήν άλουμίνας άπό

βωξίτην καί άλουμινίου άπό άλουμίναν, έν& του άλλου περιωρί
ζετο είς τό δεύτερον μόνον στάδιον, ijτοι τήν παραγωγήν άλουμι
νίου έξ άλουμίνας είσαγομένης έκ τοϋ έξωτερικοϋ. Είναι γνω

στόν δτι τό μέγιστον τμήμα τfjς ήλεκτρικής ένεργείας άπορροφa

τό δεύτερον στάδιον. Συνεπώς, βιομηχανία παραγωγfjς άλουμινί
ου μόνον μέ άλουμίναν είσαγομένην, δέν θά πα ρείχεν είς τήν
έθνικήν οίκονομίαν τήν πρόσθετον άξίαν, ijν έξασφαλίζει ή πα

πλήν τών όπαδών τής ΕΔΑ, οί όποίοι κατά σύστημα καί συνεπείς

ραγωγή άλουμινίου άπό βωξίτην καί ή όποία συνίσταται είς άξι

πρός τάς θεωρίας των, ύποστηρίζουν τήν ύπό τοϋ Κράτους ϊδρυ

οποίησιν έγχωρίων πρώτων ύλών, είς πραγματοποίησιν σημαντι

σιν καί έκμετάλλευσιν πάσης βιομηχανίας, έτάσσετο άνενδοιά

κοϋ άριθμοϋ ήμερομισθίων, άλλά καί είς τήν χρησιμοποίησιν

στως ύπέρ τής ίδιωτικήJ; πρωτοβουλίας. Έκρίνετο δτι, πέ ραν

έγχωρίων καυσίμων.

τών γενικωτέρων λόγων, οί όποίο ι έπέβαλον δπως τό Κράτος μ ή

Ούσιαστικώς , λοιπόν, ένδιαφέρουσα fιτο μόνον ή πρώτη πρό

παρεμβαίντι είς θέματα άναγόμεναείς τήν σφαίραν τής ίδιωτικής

τασις . 'Η Κυβέρνησις, μέ τήν πείραν τfjς άποτυχίας τών παλαιο

πρωτοβουλίας, συνέτρεχον έν προκειμένφ καί εiδικοί λόγοι, οί

τέρων προσπαθειών καί βασιζομένη είς τάς έκτεθείσας άπόψεις

όποίοι άπέκλειον τήν 'ίδρυσιν βιομηχανίας άλουμινίου ύπό τοϋ

τών τεχνικ&ν καί οίκονομικών συμβούλων τη ς, έθεώρησεν ώς

Κράτους, ύφ ' οίανδήποτε μορφήν. Προεβάλλοντο δέ κυρίως οί

άξίαν συζητήσεως τήν παρουσιαζομένην εύκαιρίαν τοϋ ένδιαφέ

έξής λόγοι:
α) 'Η βιομηχανία άλουμινίου, άπαιτεί ίδιάζουσαν τεχνικήν
έμπειρίαν, i\ν τό Κράτος οϋτε διέθετεν, οϋτε ήδύνατο νά άποκτή

ροντός παγκοσμίως γνωστ&ν διά τήν τεχνικήν καί έμπορικήν έμ
πειρίαν είς τό άλουμίνιον οίκων.

Είναι γνωστόν δτι είς τήν φάσιν ταύτην τών διαπραγματεύσε
ων εΙ χε τεθfj ώς δεδομένον ή δημιουργία βιομηχανίας παραγωγής

στι .

β) ' Η βιομηχανία άλουμινίου, λόγφ τοϋ έντόνου διεθνοuς άν

100

χιλ. τόννων άλουμίνας καί

ταγωνισμοϋ, είναι ύποχρεωμένη νά παρακολουθΊj καί νά προ

μείωμα συσκέψεως

σαρμόζεται ταχέως πρός τάς νεωτέρας τεχνολογικάς έξελίξεις,

Συντονισμοϋ) .

άκόμη δέ καί ή ίδία νά τάς έφευρίσκτι,_§ιά νά είναι άνταγωνιστι

Μέ τήν

7.4.1960

50

χιλ. τόννων άλουμινίου. (Ση

είς φάκελον άλουμινίου ύπουργείου

PECHINEY συνειργάσθη,

κατ ' άξίωσιν έλληνικήν, δ

ΟΒΑ, μετ' αύτής δέ f\ρχισαν αί διαπραγματεύσεις. Κατά τήν δι

κή.
γ) 'Η βιομηχανία άλουμινίου, λόγφ τών ι.Οργανωμένων είς

άρκειαν τούτων προσεχώρησεν είς τήν όμάδα έκείνην καί δ Στ.

τράστ συμφερόντων, έμφανίζει τοιαύτας δυσκολίας είς τήν διάθε-

Νιάρχος, έγκαταλείψας η διαλύσας τήν ίδικήν του όμάδα. Καί

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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διά τήν ένέργειάν του έκείνην δέν ε{χεν άνάγκην τής συγκαταθέ

συμβάσεως έπίκpισις, συνεζητείτο δέ πρότασις άκυρώσεως αύτής

σεως τής έλληνικής Κυβερνήσεως. Δέν ήτο άσυνήθης, οϋτε ϋπο

καί τoiJ κυρωτικοί) ΝΔ ε!ς τήν Βουλήν, ώς καί πρός τό διοικητι

πτος: Βεβαίως, ή συνένωσίς των άπέκλειε τόν άνταγωνισμόν είς

κόν συμβούλιον, όσάκις τοi!το ήσχολήθη μέ τό περί ού πρόκειται

τήν άνάληψιν του εργου, άλλά δέν ήτο βέβαιον ποσώς δτι θά

άντικείμενον.

ύπήρχεν άνταγωνισμός. 'Η μία πρότασις δέν ένδιέφερεν ούσια

'Ο πρωθυπουργός δέν εlχε καί δέν ήδύνατο νά ΕΧΌ άμεσον

στικώς καί τό ένδιαφέρον του οίκου ούδόλως έξεδηλοi!το μέ θερ

άνάμιξιν είς

μότητα. 'Απόδειξιν τούτου παρέχει τό γεγονός δτι ό ο{κος ΡΕ· Υ·

δμως, τής δημιουργίας καί ή φλογερά έπιθυμία τής προωθήσεως

ΝΟΛΝΤΣ άργότερον καί μετά τήν συμφωνίαν έζήτησεν

του κυβερνητικοί) εργου είς δλους τούς τομείς, έξηγεί τήν συνε

πολλών ήμερων διά νά άπαντήσΌ είς τήν πρότασιν

χή παρακολούθησιν καί τής έξελίξεως τoiJ σπουδαίου τούτου θέ

option
PECHINEY.

τάς διεξαγομένας διαπραγματεύσεις.

Τό

πάθος,

'Επιφύλαξις εχει περιληφθή καί είς τό προοίμιον τής συμβάσε

ματος, ή έπί του όποίου θέσις του, ώς ijδη έξετέθη, γνωστή είς

ως.

δλους, καθιστa καί περιττήν οιανδήποτε περαιτέρω ώς πρός τάς
Πάντως, ή Κυβέρνησις, δέν ε{χε τήν εύχέρειαν νά έμποδίσΌ

εύθύνας αύτοiJ ερευναν.

τήν συνεργασίαν των οίκων έκείνων, οϋτε νά άρνηθij τήν ένιαίαν
έμφάνισιν αύτών είς τάς διαπραγματεύσεις.

Ούδέν άπέκλειεν

Τό ζήτημα τής ήλεκτρικής ένεργείας

δπως ή άρνησίς της ΕΧΌ ώς συνέπειαν τήν διακοπήν των διαπρα
γματεύσεων έκ μέρους δλων. Έξάλλου, έφ' δσον έπρόκειτο πε
ρί άπ'

εύθείας διαπραγματεύσεων, ή Κυβέρνησις διετήρει έν

παντί τήν εύχέρειαν τής έλευθέρας ένεργείας έν τφ συμφέροντι
τής χώρας καί παρά τήν συνεργασίαν των.
διεξήγαν · οί

ύπουργοί

Συντονισμοί)

μεγαλυτέρας δυσχερείας .
Κατά τήν διάρκειαν των διαπραγματεύσεων ύπήρχε πυκνή

Τάς διαπραγματεύσεις είδικώς πρός έγκατάστασιν τής βιομη
χανίας

Τό θέμα τής τιμής, ύπό τήν όποίαν θά παρείχετο ή ήλεκτρική

ένέργεια ύπό τής ΔΕΗ, ένεφάνισεν άπό τής πρώτης στιγμής τάς

καί

έπαφή τών άρμοδίων ύπουργών Συντονισμοί) καί Βιομηχανίας

Βιομηχανίας

μετά τής διοικήσεως τής ΔΕΗ ένφ αϋτη διετήρει, δπως ήτο φυ

'Αριστ. Πρωτοπαπαδάκης καί Νικ. Μάρτης, πλαισιούμενοι άπό

σικόν, τήν πρωτοβουλίαν είς τάς ίδιαιτέρας διαπραγματεύσεις

ύπηρεσιακούς παράγοντας καί άπό τήν διοίκησιν τής ΔΕΗ, είς

δσον άφορα τό ζήτημα τής παροχής ήλεκτρικής ένεργείας.

τήν τελικήν δέ φάσιν καί άπό τόν νυν πρόεδρον του νομικοί)

'Από τήν διοίκησιν τής ΔΕΗ, έν όψει τής τεθειμένης βάσεως

συμβούλου του Κράτους, ώς νομικόν σύμβουλον τότε του ύπουρ

(παροχή ενεργείας διά περιορισμένην παραγωγήν κλπ.) έπροτάθη

γείου ΣυντονισμοiJ. Μετείχεν, έπίσης, άπό τής πλευρaς του όμί

τιμή ρεύματος

λου, ό Α . Τσάτσος, ώς έκπρόσωπος τoiJ 'Οργανισμοί) Βιομηχα

γματευόμενοι προέτεινον άρχικώς

νικής ' Αναπτύξεως.

ως τoiJ τότε ύπουργοiJ Συντονισμοί), ό γενικός διευθυντή ς τής

.

4

μίλλς άνά κιλοβατώραν. 'Αντιθέτως, οί διαπρα

2

μίλλς . Κατόπιν προσκλήσε

ΔΕΗ, ύπό τήν ίδιότητά του, άλλά καί ώς είδικός είς τά θέματα
Αί όδηγίαι το\j προέδρου τής Κυβερνήσεως

ταi!τα, έν συνεργασίq μετά των ύπηρεσιών, προέβη είς διαφόρους
ύπολογισμούς, διά νά καταλήξΌ είς τό συμπέρασμα δτι ή τιμή

Εlναι διαπιστωμένον κατά τρόπον άνεπίδεκτον σοβαρaς καί

του ρεύματος άνήρχετο ε!ς

2,95

μίλλς. Έπηκολούθησε στάδιον

τιμίας άμφισβητήσεως, βεβαιούμενον διά των καταθέσεων μαρτύ

σκληρών διαπραγματεύσεων, καθ' άς ό δμιλος έπροχώρησεν ε!ς

ρων ένό ρκως έξετασθέντων ύπό τής άνακριτικής έπιτροπής, προ

τήν τιμήν των

σώπων άνεγνωρισμένης έντιμότητος, δπως ό διοικητής τής Τρα

έκρίνετο ικανοποιητική είς τό ίσοζύγιον των παροχών καί των

πέζης τής ' Ελλάδος καί άκαδημαϊκός Ξεν. Ζολώτας, ό τότε γενι

άντιπαροχών, διότι δέν θά έπεβαρύνετο ή μεταφορά τής πρώτης

κός γραμματεύς του ύπουργείου Συντονισμοί) 'Ιωάν. ΛαμπροiJ

ϋλης, παραγομένης είς τήν χώραν καί λόγφ του ϋψους των ήμε

3

μίλλς άνά κιλοβατώραν. Καί ή τιμή αϋτη δέν

κος, γενικός διευθυντής τoiJ ίδίου ύπουργείου κ.λπ., δτι άπό τής

ρομισθίων, παρ' δλον δτι άντετάσσετο είς αύτά δτι ή έκ τής έρ

ένάρξεως των διαπραγματεύσεων ό πρόεδρος τής Κυβερνήσεως,

γασίας έπιβάρυνσις είς τήν διαμόρφωσιν του κόστους ε{χε λίαν

μετά των άλλων όδηγιών πρός τούς διεξάγοντας τάς διαπραγμα

περιωρισμένην έπίδρασιν, τά δέ μειωμένα εξοδα μεταφορaς τής

τεύσεις καί πρός τόν τότε γενικόν διευθυντήν τής ΔΕΗ, ε{χεν

πρώτης ϋλης ύπερεκαλύπτοντο άπό άλλας έπιπτώσεις καί τήν δι

έπισημάνει τήν άνάγκην δπως έξασφαλισθij τιμή ήλεκτρικής

αφοράν τής τιμής ρεύματος των πλείστων βιομηχανιών τής Εύ

ένεργείας ίκανοποιητική διά τήν ΔΕΗ, δηλών δτι έπ' ούδενί λό

ρώπης. καί των 'Ηνωμένων Πολιτειών, ετι δέ πλέον τής 'Αφρι

γφ θά ήτο άποδεκτή τιμή προκαλοiJσα ζημίας. Είς τήν αύτή ν πα

κής.

ρατήρησιν προέβη καί μετά τήν ύπογραφήν τής συμφωνίας, έπι

Μετά νέας διαπραγματεύσεις, οί διαπραγματευόμενοι ο{κοι

κειμένης τής ύπό τής έξ ύπουργών οΙκονομικής έπιτροπής έγκρί

έδέχθησαν ώς εσχατον δριον ύποχωρήσεως τήν τιμήν των

σεως τής συμβάσεως μεταξύ τoiJ δημοσίου καί του όμίλου τής

μίλλς~ διά τά πρώτα

16

3, ι ο

ετη, μέ έπί πλέον δικαίωμα συμμετοχής

βιομηχανίας άλουμινίου, διευκρινίζων δτι δέν θά ήτο άνεκτή έπι

τής ΔΕΗ είς τά κέρδη τής βιομηχανίας ύπό ώρισμένας προϋποθέ

δότησις του πρός τήy βιομηχανίαν παρεχομένου ρεύματος καθ '

σεις καί

οίονδήποτε τρόπον.

μίλλς του δολλαρίου άν δέν ύπήρχεν ή κατά τό α ' στάδιον συμ

3,60

μίλλς διά τά έπόμενα

34 ετη,

ijτοι μέσην τιμήν

3,44

'Η ύπόμνησις αϋτη έγένετο παρουσίq των προ μνησθέντων

μετοχή τής ΔΕΗ είς τά κέρδη τής βιομηχανίας. 'Εκ του συγκεν

μαρτύρων καί του 'Αλ. Τσάτσου κατά τήν συνεδρίασιν τής έξ

τρωθέντος είς τήν άνάκρισιν ύλικοiJ διεπιστώθη δτι, δταν αί δια

ύπουργών έπιτροπής, έπιβεβαιοiJται δέ ύπό του παρισταμένου άν

πραγματεύσεις ί:φθασαν είς τό σημείον τοiJτο καί έδημιουργήθη

τιπροέδρου τότε τής Κυβερνήσεως Παν. Κανελλοπούλου καί του

ή πεποίθησις δτι πάσα περαιτέρω ύποχώρησις του όμίλου ώς

τότε ύπουργοiJ Συντονισμοί) ' Αριστ. Πρωτοπαπαδάκη . Τήν σαφή

πρός τήν τιμήν τής ήλεκτρικής ένεργείας άπεκλείετο, έν όψει δέ

ταύτην γραμμήν των όδηγιών του πρωθυπουργοί) ούδέποτε ήρνή

τής ύπευθύνου είσηγήσεως τoiJ γενικοiJ διευθυντοiJ τής ΔΕΗ δτι

θη ό τότε γενικός διευθυντής τής ΔΕΗ, έπανέλαβε δέ πάντα ταi!τα

ή ~επιτευχθείσα τιμή άφήνει σημαντικά κέρδη είς τήν ΔΕΗ, οί

καί ένώπιον τής άνακριτικής έπιτροπής, καθ' δν χρόνον έπυ

άρμόδιοι ύπουργοί συγκατετέθησαν είς τό κλείσιμον τής συμφω

κνοi!ντο αί κατ' αύτοiJ κατηγορία ι καί διά τό είδικόν τοi!το θέμα,

νίας, ijτις επρεπε νά άχθij έν συνεχείq είς τό διοικητικόν συμβού

θά ήτο δέ φυσικόν νά άναζητij καλύμματα καί δικαιολογίας, έάν

λιον τής ΔΕΗ πρός i:γκρισιν.

ύπήρχον, διά τήν ένέργειάν του, έφ ' δσον θά έθεώρε ι εύσταθοiJ
σαν τήν διατυπουμένην κατηγορίαν.
Περί τής έντολής τoiJ πρωθυπουργοi!, ό τότε γενικός διευθυν

' Η συμφωνία ε{χε πραγματοποιηθή μέ τιμάς, τάς όποίας ή δι
οίκησις τής ΔΕΗ εκ ρινεν ώς διασφαλίζουσας τά συμφέροντά' της,
μέ περιθώρια δηλαδή κέρδους καί δταν ε{χε διαπιστωθή δτι πε

τής τής ΔΕΗ ε{χεν όμιλήσει έκτενώς είς συνέντευξίν του πρός

ραιτέρω έπιμονή θά ώδήγει εiς ναυάγιον καί έν όψει τής σαφοiJς

τόν Τύπον τήν

καί κατηγορηματικής έντολής του τότε προέδρου τής Κυβερνή-

22 Νοεμβρίου 1960,

δταν ε{χεν όξυνθή ή κατά τής
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τούς υπολογισμούς, οϊτινες εlχον τεθή ώς βάσις κατά τήν δια
πραγμάτευσιν τής συμβάσεως, δέν δύνανται νά έχουν σημασίαν

διά τόν καταλογισμόν εύθυνών, έάν συντρέχουν αί λοιπαί προϋ
ποθέσεις.

'Η θέσις τοϋ υπουργείου Συντονισμοϋ

Καί τοϋτο πρέπει νά i\χ1J άξίαν κατά κύριον λόγον δι' δσα,
ΕΙναι χρήσιμον έν τούτφ νά υπομνησθΌ δτι ό προσδιορισμός

κατά Μάρτιον

1963

έξετέθησαν είς συνεδρίασιν τοϋ ΔΣ τής ΔΕΗ.

τοϋ κόστους ρεύματος καί ή τιμή τής παροχής τής ένεργείας άπε

Θά ήδύνατο, μάλιστα νά παρατηρηθΌ δτι καί οί νέοι υπολογι

τέλει εύθύνην τής ΔΕΗ, ή όποία ε{χε καί τάς δυνατότητας προσ

σμοί όφείλονται εΙς τόν διευθυντήν τής ΔΕΗ Γ.

διορισμοϋ αύτής . Καί ή γνώμη έκείνης έπρεπε νά άσκήσ1J άπο

τόν συντάκτην τοϋ προπαρατεθέντος σημειώματος τής

φασιστικήν σημασίαν, δοθέντος δτι τό ζήτημα τής τιμής τοϋ ρεύ

στου

ματος άπετέλει κρίσιμον στοιχείον τής διαπραγματεύσεως.

παραδοχήν έπιβαρύνσεως τόκου

Τό υπουργείον Συντονισμοϋ έκ περισσοϋ, εiς ώρισμένην πε

1960.

• Αποστολάκην,
26 Αύγού

'Ακόμη, δύναται νά παρατηρηθΌ δτι βασίζονται είς

6%

καί δέν άναφέρονται είς

συνδυασμόν παροχής πρός τήν βιομηχανίαν καί τό δίκτυον,

ρίοδον τών διαπραγματεύσεων, διά νά έπιστήσ1J μaλλον τήν

!\χουν δέ όπωσδήποτε άπολέσει καί πaσαν άλλην σημασίαν, μετά

προσοχήν τής διοικήσεως τής ΔΕΗ, έθεσεν υπ· οψιν της λογι

τήν διαπίστωσιν περί τοϋ κόστους τοϋ ρεύματος Κρεμαστών,

στικήν έρευναν, γενομένην τάς πρώτας ήμέρας τοϋ 'Ιουνίου

1960

άσχέτως καί τής διά τής μελέτης

EBASCO

υπό υπαλλήλων τοϋ υπουργοϋ Συντονισμοϋ. Βάσει τών υπολογι

τοβαθμίου ένεργείας, λόγφ τής

σμών έκείνων, τό υπουργείον Συντονισμοϋ άντιμετώπιζε τήν πε

υπερκειμένου φράγματος Κρεμαστών .

ίiπολογιζομένης πρω

ρυθμιστικής έπιδράσεως τοϋ

ρίπτωσιν μικροϋ ταμειακοϋ άνοίγματος κατά τήν περίοδον τής

πρώτης 16ετίας, μέ υπερκάλυψιν, δμως, τοϋ άνοίγματος κατά τά
υπόλοιπα

34

'Η υπογραφή τής συμφωνίας

έτη, καί μέ σημαντικά περιθώρια κέρδους εΙς τό τέ

λος τής συμβάσεως.

Τήν

25

'Ιουνίου

1960

υπεγράφη υπό τών υπουργών Συντονι

Οί υπό τής ΔΕΗ γενόμενοι λεπτομερείς υπολογισμοί άπεδεί

σμοϋ καί Βιομηχανίας τό μετά τοϋ έλληνικοϋ Δημοσίου καί τοϋ

κνυον οτι ούδέ κατά τήν άρχικήν περίοδον θά άντιμετωπίζετο

όμίλου τής βιομηχανίας άλουμινίου πρωτόκολλον διά τήν πρα

ταμειακόν άνοιγμα, πολλφ δέ μaλλον ζημία καί κατά συνέπειαν

γματοποίησιν τής έπενδύσεως, έμονογραφήθη δέ υπό τοϋ γενικοϋ

τό τελικόν άποτέλεσμα θά ήτο πλέον εύμενές διά τά συμφέροντα

διευθυντοϋ τής ΔΕΗ ή συμφωνία μετά τοϋ αύτοϋ όμίλου διά τήν

τής ΔΕΗ.

παροχήν ήλεκτρικής ένεργείας είς τήν βιομηχανίαν άλουμινίου.

'Υπό τάς συνθήκας ταύτας καί έπί τΌ βάσει τής σαφοϋς δια

'Η δευτέρα αϋτη σύμβασις έτέλει υπό τήν έγκρισιν τοϋ διοι

βεβαιώσεως τοϋ υπευθύνου συμβούλου, ούδεμία Κυβέρνησις θά

κητικοϋ συμβουλίου τής ΔΕΗ, μόνου άρμοδίου κατά νόμον όργά

νου διά τήν υπό τής επιχειρήσεως άνάληψιν υποχρεώσεων καί

ε{χε λόγον νά προχωρήσ1J είς περαιτέρω έρεύνας .
'Η Κυβέρνησις, δμως, μ ή άρκεσθείσα μόνον είς τήν παρακο

τήν δέσμευσιν αύτής έναντι τών άντισυμβαλλομένων . Καί τοϋτο

λούθησιν τών διαπραγματεύσεων, καί μή περιορισθείσα είς τήν

μέν εlναι αύτόδηλον, rοστε νά παρέλκ1J οίαδήποτε άπάντησις είς

άνάγνωσιν τής καταρτισθείσης συμβάσεως, έζήτησε διά τοϋ τότε

δσα έλέχθησαν περί τοϋ δτι δήθεν ή ΔΕΗ έδεσμεύθη διά τής

υπουργοϋ Συντονισμοϋ καί πρό τής υπογραφής τής όριστικής

υπογραφής τοϋ γενικοϋ διευθυντοϋ. Χαρακτηριστικόν, δμως, διά

συμβάσεως, νέον υπεύθυνον σημείωμα έκ μέρους τής ΔΕΗ, τό

τήν έλλειψιν στοιχειώδους άντικειμενικότητος είς τήν κατά τής

όποίον καί τής υπεβλήθη τήν

συμβάσεως άσκηθείσαν πολεμικήν, εlναι δτι βάσει ρητής διατά

26

Αύγούστου

1960,

ήτοι τήν πα

ραμονήν τής υπογραφής αύτής. Ούδείς εlχε τότε όμιλήσει περί

ξεως περιλαμβανομένης είς τό άρθρον

τής συμβάσεως άλουμινίου. Αί πρώται έπικρίσεις φέρονται έκ

σύμβασις δέν καθίστατο όριστική ούδέ κάν άπό τής έγκρίσεώς

δηλωθείσαι άπό τής 13ης Σεπτεμβρίου

της υπό τοϋ διοικητικοϋ συμβουλίου τής ΔΕΗ, δεδομένου δτι ή

1960.

Τό σημείωμα φέρει

2,

ή περί ής πρόκειται

τήν υπογραφήν τοϋ άρμοδίου διευθυντοϋ τής ΔΕΗ Γ. 'Αποστολά

Ισχύς αύτής έξηρτaτο άπό τής ίσχύος τής μεταξύ τοϋ έλληνικοϋ

κη, έν κατακλείδι . δέ αύτοϋ άναγράφεται έπί λέξει: «Αί συμφωνη

Δημοσίου καί τής βιομηχανίας συμβάσεως. Κατά τό άρθρον

θείσαι τιμαί χρεώσεως τής ήλεκτρικής ένεργείας διά τήν τροφο

ταύτης, ή Ισχύς αύτής έμελλε νά άρχίσ1J άπό τής διά νόμου ή

20

δότησιν τής βιομηχανίας άλουμινίου έξασφαλίζουν είς τήν ΔΕΗ

νομοθετικοϋ διατάγματος κυρώσεώς της καί τής δημοσιεύσεως

άφ' ένός μέν τήν κάλυψιν δλων τών έξόδων λειτουργίας καί συν

τοϋ κυρωτικοϋ νομοθετήματος είς τήν έφημερίδα τής Κυβερνή

τηρήσεως τών ίδρυθησομένων νέων πρός τόν σκοπόν τοϋτον εί

σεως. Κατά συνέπειαν, μέχρι τοϋ χρόνου έκείνου -9ης 'Οκτω

δικών έγκαταστάσεων παραγωγής ήλεκτρικής ένεργείας, άφ' έτέ

βρίου

ρου δέ τήν τοκοχρεολυτικήν, έντός 25ετίας, έξόφλησιν τών δα

άτομα καί ώς συλλογικόν οργανον, εlχον τήν εύχέρειαν νά προ

1960-

τά μέλη τοϋ διοικητικοϋ συμβουλίου τής ΔΕΗ, ώς

νείων χρηματοδοτήσεων τών εργων . Δέον νά σημειωθΌ δτι ή δι

βοϋν είς άνάκλησιν τής προηγηθείσης άποφάqεως, νά έπισημά

άρκεια ζωής τών ώς άνω έγκαταστάσεων παραγωγής τής ΔΕΗ

νουν δέ καί πρός τήν Κυβέρνησιν τήν άνάγκην τής άναθεωρήσε

εlναι άνωτέρα τών

έτών. Οϋτως ή ΔΕΗ, δυναμένη πλέον νά

ως, έάν έπείθοντο δτι διά τής ληφθείσης άποφάσεως δέν κατη

έκμεταλλευθΌ κατά οίκονομικόν τρόπον τάς μεγαλυτέρας υδρο

σφαλίζοντο τά συμφέροντα τής έπιχειρήσεως, πολλφ δέ μaλλον

δυναμικάς δυνατότητας τοϋ ποταμοϋ 'Αχελώου, ήμπορεί νά διαθέ

άν διεπίστουν δτι ή σύμβασις θά άπέβαινε πρόξενος συμφορaς.

40

σ1J είς χαμηλήν τιμήν τάς άναγκαιούσας ποσότητας ήλεκτρικής
ένεργείας διά τάς άνάγκας τών μεγάλων βασικών ήλεκτροβόρων

ήλεκτρομηχανικών καί ήλεκτροχημικών βιομηχανιών» .

ΙΙ. Η ΕΓΚΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗτΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ

'Εκ τοϋ σημειώματος τούτου έπιβεβαιοϋται έπιπροσθέτως καί

ή κατ' έπανάληψιν παρασχεθείσα είς τούς άρμοδίους υπουργούς

'Επελθούσης τής συμφωνίας κατά τά ήδη έκτεθέντα, υπελεί

διαβεβαίωσις τής διοικήσεως τής ΔΕΗ δτι έκ τής διαθέσεως τής

πετο ή εΙσαγωγή αύτής εΙς τό διοικητικόν συμβούλιον τής ΔΕΗ

ήλεκτρικής ένεργείας είς τήν βιομηχανίαν άλουμινίου δέν έπρό

πρός έγκρισιν καί λήψιν τής δριστικής άποφάσεως, έν όψει τής

κειτο νά τεθΌ οϋτε θέμα έπαρκείας ένεργείας διά τήν άντιμετώπι

έπιτευχθείσης τιμής καί έν συνδυασμφ πρός τό κόστος τής κατά

σιν τών είς τό μέλλον άναγκών τής βιομηχανίας καί τής δλης

τήν έκτεθείσαν βάσιν παραχθησομένης ήλεκτρικής ένεργείας.

οίκονομίας . Διότι τό πρόγραμμα άναπτύξεως τής ένεργειακής οΙ

Πρός τοϋτο, ό γενικός διευθυντής τής ΔΕΗ, διά σημειώματός

κονομίας περιελάμβανε τήν κατασκευήν καί άλλων θερμικών και

του πρός τόν άναπληρωτήν

υδροηλεκτρικών μεγάλων μονάδων .

διοικητικοϋ συμβουλίου τής ΔΕΗ, άνέπτυξε τάς άπόψεις του, έξέ

-

βοηθόν καί πρός τόν πρόεδρον τοϋ

Βάσει τών πραγματικών καί άναμφισβητήτων τούτων δεδομέ

θεσε τό άποτέλεσμα τών διαπραγματεύσεων, αϊτινες εlχον δδηγή

νων, εlναι φανερόν δτι οιαδήποτε έκ τών υστέρων μεταβολή είς

σει εΙς τήν άποδοχήν τοϋ μονογραφηθέντος κειμένου τής συμβά-
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σεως καί είσηγήθη τήν εγκρισιν ώς έξυπηρετούσης τά συμφέ

ρη, δ μετέπειτα επικριτής τής συμβάσεως καί θρηνωδός συμφο

ρών, δέν εύρε κάν τυπικήν δικαιολογίαν διά νά έξαιρέσυ εαυτόν

ροντα τής ΔΕΗ.

Τό διοικητικόν συμβούλιον τής ΔΕΗ έκλήθη έν συνεχεί(1
εκτάκτως είς συνεδρίασιν διά προσκλήσεως του προέδρου αύτοu
διά τήν οαύτήν ήμέραν τής προσκλήσεως, 11τοι τήν

27

'Ιουνίου

1960.

του κύκλου τών δικαιουμένων συγχαρητηρίων.
Μήπως, όμως, τό διοικητικόν συμβούλιον τής ΔΕΗ ijχθη είς
τήν γνωστήν ό.πόφασίν του ύποκuψαν ε!ς πιέσεις τής Κυβερνή
σεως;

Εlναι ό.ληθές ότι κατά τήν συνεδρίασιν διετυπώθησαν παρά

'Η έντιμότης, τό ήθος καί ή προσωπικότης τών μελών του ΔΣ

πονα ύπό τοu προέδρου του διοικητικοί> συμβουλίου καί τινων

τής ΔΕΗ ό.ποκλείει ό.πολύτως τοιαύτην σκέψιν . 'Επί τί] βάσει

άλλων συμβούλων ότι τό θέμα είσήγετο έσπευσμένως, πλήν κατό

τών έκτεθέντων, άτινα ό.ποδεικνύονται εκ τών έπισήμων πρακτι

πιν τών δοθεισών ύπό του γενικοί> διευθυντοu έξηγήσεων, αί ό.ν

κών του διοικητικοί> συμβουλίου τής έπιχειρήσεως, παρέχεται

τιρρήσεις 11ρθησαν καί ή ,συζήτησις ύπήρξεν ό.πολύτως εξονυχι

ό.φ' εαυτοί> τό συμπέρασμα δτι ούδείς καλής πίστεως άνθρωπος

στική καί λεπτομερής; εκλεισε δέ μέ δμόφωνον ό.πόφασιν όλων

δύναται νά πιστεύυ δτι ή ό.πόφασις έλήφθη έσπευσμένως,

τών μελών τοu διοικητικοί> συμβουλίου, άτινα εξέφρασαν τήν

ύπήρξε προϊόν πιέσεως, ό.σκηθείσης έπί τών μελών του διοικητι

ίκανοποίησίν των καί τόν ενθουσιασμόν των διά τήν σύμβασιν .

κοί> συμβουλίου .

11

δτι

Κατά τήν συνεδρίασιν εκείνην έτέθησαν ύπ' όψιν του διοικη

Καί τά όνόματα μόνον τών τότε μελών του διοικητικοί> συμ

τικοί> συμβουλίου τής ΔΕΗ ύπό του γενικοί> διευθυντοu αύτής αί

βουλίου τής ΔΕΗ ό.ρκοuν διά νά δοθίj ό.ποστομωτική ή ό.πάντη

ό.ρχικαί προτάσεις του περί τιμής

σις είς τοιαύτας μικροχαρείς φαντασιώσεις . Μετείχον τότε του

έπανάληψιν δέ

ώμίλησεν

4 μίλλς

ούτος

περί

ό.νά κιλοβατώραν, κατ'
τών

ύπολογισμών του

διοικητικοί> συμβουλίου οί 'Ανάργ. Δημητρακόπουλος, οί στρα

ύπουργείου Συντονισμοί>, καθ' οϋς ή το πιθανόν τό ένδεχόμενον

τηγοί Σειραδάκης καί Πουλόπουλος, δ ναύαρχος Τσάφος, δ διευ

δημιουργίας «ταμειακοί> ό.νοίγματος)) κατά τήν ό.ρχικήν περίοδον

θυντής τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος Μ . Λεβής, δ τότε πρόεδρος

τής συμβάσεως, καλυπτομένου ό.πολύτως κατά τά επόμενα ετη.

του Χρηματιστηρίου 'Αθηνών Β. Κόλιας καί δ γνωστός τεχνικός

Διηυκρίνισεν, όμως, ότι δ ϊδιος καί αί ύπηρεσίαι τής ΔΕΗ δέν

Γρ . Πανaς.

συνεμερίζοντο τούς φόβους του ύπουργείου Συντονισμοί> καί ότι
οί !δικοί των ύπολογισμοί τόν ε{χον πείσει ότι αί ό.νησυχίαι του

Πώς θά ή το δυνατόν πάντες ούτοι νά λάβουν ό.πόφασι ν, έάν
δέν ε{χον πεισθή ότι ή σύμβασις ήτο συμφέρουσα διά τήν ΔΕΗ;

Τίνα λόγον ε{χον νά λάβουν ό.πόφασιν, διά τήν δποίαν αύτοί

ύπουργείου Συντονισμοί> δέν έδικαιολογοuντο .
Εlναι, επομένως, δεδομένον καί ό.πολύτως εκκαθαρισμένον

ήσαν ύπεύθυνοι, ύποκύπτοντες είς πίεσιν;

ότι τό διοικητικόν συμβούλιον τής ΔΕΗ, όταν έλάμβανε τήν δμό

Καί ποίαν σημασίαν ήτο δυνατόν νά εχυ διά τά μέλη έκείνα

φωνον ό.πόφασιν περί έπικυρώσεως τής συμβάσεως καί προέβαι

του διοικητικοί> συμβουλίου ή τυχόν διαβίβασις παρακλήσεως

νεν εiς έκδηλώσεις ένθουσιασμοu καί συγχαρητηρίων, ε{χεν ύπ'

του προέδρου τής Κυβερνήσεως δπως ληφθύ ό.πόφασις έντός τής

όψιν του τά πάντα, κυρίως δέ τάς ό.νησυχίας τής Κυβερνήσεως,

ήμέρας ; Έσήμαινε τοuτο ότι έπιέζετο τό διοικητικόν συμβούλι

καί είδικώτερον ήτο γνωστή ή έντολή τοu προέδρου τής Κυβερ

ον νά λάβυ έσπευσμένως ό.πόφασιν καί δή ό.πόφασιν ζημιοuσαν

νήσεως Κ. Καραμανλή όπως ή συμφωνηθείσα τιμή ε{ ναι τοιαύτη,

τά συμφέροντα τής ΔΕΗ; Καί πέραν τούτου, ποίος ε{ναι δυνατόν

ώστε έπ' ούδενί λόγφ νά προκύπη:ι ζημία διά τήν ΔΕΗ, διά νά μή

νά ύποστηρίζυ ότι τοιαύτη παράκλησις, καί άν διετυπώθη, έδη

ό.πομένυ ό.μφιβολία ότι ό.πεφάσισεν έν πλήρει πεποιθήσει ότι ή

μιούργει δέσμευσιν διά τά μέλη τοu διοικητικοί> συμβουλίου;
'Εάν δέν ε{χον πεισθή δτι ή σύμβασις ήτο συμφέρουσα,

επιτευχθείσα τιμή ήτο συμφέρουσα διά τήν ΔΕΗ .

11

δέν

έθεώρουν εαυτούς επαρκώς ένημερωθέντας, ήτο ποτέ δυνατόν νά
'Αδέσμευτος καί έλευθέρα κρίσις.

έγκρίνουν τήν σύμβασιν άνθρωποι τής περιωπής καί του ήθους

'Απαύγασμα διεξοδικής συζητήσεως

τών τότε μελών τοu διοικητικοί> συμβουλίου;

'Εκ τών έπισήμων πρακτικών τής συνεδριάσεως εκείνης,

Ούδείς ψυχραίμως έξετάζων τήν ύπόθεσιν, μακράν του κομ

προκύπτει ότι ούδέν τών μελών τοu διοικητικοί> συμβουλίου τής

ματικοί> ό.νταγωνισμοu καί του σκοπίμου θορύβου, ε{ ναι ποτέ δυ

ΔΕΗ εξέφρασεν εστω καί τήν ελαχίστην ό.μφιβολίαν περί τής

νατόν νά δεχθϋ ότι άνθρωποι έγνωσμένης έντιμότητος καί 11θους,

ό.κριβείας τών στοιχείων καί ύπολογισμών τοu γενικοί> διευθυν

ο{ πλείστοι τών δποίων δέν ήσαν κάν φίλοι τής τότε Κυβερνήσε

τοu . Πάντες έδέχθησαν ότι ή έπιτευχθείσα τιμή ήτο ικανοποιητι

ως, ένώ ό.ντιθέτως ό.ρκετοί ήσαν γνωστοί διά τήν έναντίον αύτής

κή καί θά άφηνε σημαντικά κέρδη εiς τήν ΔΕΗ καθ' όλην τήν

πολιτικήν των τοποθέτησιν, θά έδέχοντο νά έπικυρώσουν μίαν

διάρκειαν ;ής συμβάσεως. Είδικώς, δ τότε ό.ντιπρόεδρος του δι

τόσον βασικής διά τήν ΔΕΗ σημασίας σύμβασιν, κατόπιν πιέσε

οικητικοί> συμβουλίου 'Ανάργ. Δημητρακόπουλος (προσωπικός

ως τής Κυβερνήσεως

11

οίουδήποτε άλλου .

καί ό.φωσιωμένος φίλος του Γ. Παπανδρέου), ό.φοu παρεδέχθη ότι

Καί ή προσωπική εντιμότης, τούλάχιστον, τών τασσομένων

ε{ χε κατατοπισθή επί τοu θ"έματος καί πρότερον παρά τοu γενικοί>

είς τήν διοίκησιν τών διαφόρων όργανισμών καί τών δημοσίων

διευθυντοu, κατέληξε λtΥων: «Διά τών επιτευχθέντων όρων, ή

έπιχειρήσεων, δέν ε{ναι ό.νεκτόν νά παραγνωρίζεται, ό.κόμη καί

ΔΕΗ οίκονομικώς θά ε{ναι άτρωτος)).
Ούδείς τών συμβούλων έζήτησεν ό.ναβολήν τής συζητήσεως

11

όταν αί πολιτικαί είς τόν τόπον μας ό.ντιθέσεις καταλήγουν είς
όξύτητα .

τής λήψεως τής ό.ποφάσεως . Καί τοuτο δέν δύναται νά εχυ άλλην

Ούδέ ε{ναι δυνατόν νά ύποστηρίζεται τό μέν δτι ήσκήθη πίε

έξήγησιν, παρά τό ότι ούδείς ήσθάνθη τήν ό.νάγκην ό.ναβολής

σις έπί τών μελών του διοικητικοί> συμβουλίου τής έπιχειρήσεως

τής συζητήσεως .

Είδικώς, μάλιστα, δ διευθυντής τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος

πρός έπικύρωσιν τής συμβάσεως, πρός λήψιν ό.ποφάσεως, τό δέ

δτι τά μέλη ταuτα ύπέκυψαν είς τήν πίεσιν καί έπεκύρωσαν σύμ

Μ . Λεβής, ώς μέλος του διοικητικοί> συμβουλίου τής ΔΕΗ, έτό

βασιν ζημιοuσαν τά συμφέροντα τής ΔΕΗ. Μόνη ή ό.νάγνωσις

νισεν ότι έάν τά στοιχεία, άτινα εθεσεν ύπ' όψιν των δ γενικός

τών πρακτικών τής συνεδριάσεως τοu διοικητικοί> συμβουλίου

διευθυντής, προσεκομίζοντο ό.π' ό.ρχής ύπ' όψιν του διοικητικοί>

ό.νατρέπει τοιαύτας έκζητήσεις . Καί ό.πό τήν μελέτην τών πρα

συμβουλίου, ή συζήτησις θά ήδύνατο νά λήξυ πολύ ένωρίiερον.

κτικών τής πρώτης κυρωτικής άποφάσεως καί ετέρας μεταγενε

Καί τό διοικητικόν συμβούλιον έπεκύρωσεν δμοφώνως τήν

στέρας συζητήσεως, περί ής έν συνεχεί(1 θά γίνυ λόγος, προβάλ

σύμβασιν, μέ πρότασιν μάλιστα του ό.ρχικώς δυσφορήσαντος

λει έπιβλητική ή άλήθεια.

προέδρου του συμβουλίου, όπως έκφρασθώσι καί τά συγχαρητή

Κατά τήν συζήτησιν δέν εμεινεν οϋτε μία φράσις οιουδήποτε

ρια τοu διοικητικοί> συμβουλίου διά τήν συμφωνίαν . 'Όταν δέ ή

δμιλητοu τής ήμέρας έκείνης άνευ άπαντήσεως, μετά τήν δποίαν

πρότασις τής έκφράσεως συγχαρητηρίων επεξετάθη καί είς τό

νά μή θεωρήσυ δ ϊδιος ώς χρέος του νά προβϋ είς τήν δήλωσιν

πρόσωπον το1u ό.ναπληρωτοu-γενικοu διευθυντοu 'Ι. Φλαμπουριά-

δτι, μετά τάς συζητήσεις καί διευκρινίσεις, ε{χε πεισθή άπολύτως

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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περί τοϋ συμφέροντος τής ΔΕΗ, είδικώς δέ περί τοϋ δτι αι τιμαί

Καί έξ Ιiλλου, πώς ήτο δυνατόν νά γνωρίζl) δ πρόεδρος τής

παροχής τής ένεργείας έξησφάλιζον θετικά καί σημαντικά κέρδη

Κυβερνήσεως, δτι δ γενικός διευθυντής τής ΔΕΗ δέν θά ε{χεν

είς τήν έπιχείρησιν.

ένδεχομένως ένημερώσει ιiπό ήμερών τά μέλη τοϋ διοικητικοϋ

'Ασφαλώς, δέν ε{ναι εύχερής ή ιiναζήτησις Ιiλλων περιπτώ

συμβουλίου περί τοϋ θέματος τούτου; 'Η παράκλησις, δθεν, τοϋ

σεων τόσον ένθουσιώδους ύποδοχής, ιiπό μέρους συλλογικοϋ όρ

προέδρου τής Κυβερνήσεως πρός λήψιν aποφάσεως έπί θέματος

γάνου, μιaς ιiμφοτεροβαροϋς συμφωνίας. ·Αν μεθ' δλα δσα έλέ

έντελώς ώρίμου, κατά τήν ίδικήν του ιiντίληψιν, ούδέν τό ιiξιό

χθησαν είς τήν συνεδρίασιν έκείνην καί, μετά τήν υπό τό κράτος

μεμπτον ένέχουσα, δέν έδημιούργει δέσμευσιν διά τά μέλη τοϋ

έκδήλου ένθουσιασμοϋ, δμόψηφον λήψιν αποφάσεως καί διατύ

διοικητικοϋ συμβουλίου δπως λάβουν οιανδήποτε βεβιασμένην

πωσιν συγχαρητηρίων, ή συζήτησις θεωρείται ώς έν σπουδΌ διε

ιiπόφασιν.

ξαχθείσα καί ή aπόφασις ώς έπιβληθείσα είς αμφιβάλλοντας

Ή Κυβέρνησις, έφ' δσον εΙχεν υπεύθυνον είσήγησιν τοϋ γε

συμβούλους, μέ συνέπειαν τήν μεταφοράν εύθυνών είς τούς μή

νικοϋ διευθυντοϋ δτι ή έπιτευχθείσα τιμή τής ήλεκτρικής ένερ

μετέχοντας τής συζητήσεως, ούδ' δπωσδήποτε ιiναμιχθέντας ε!ς

γείας ήτο συμφέρουσα διά τήν ΔΕΗ, ήτο καί φυσικόν καί λογι

αύτήν, ασφαλώς ή tλληνική γλώσσα δέν δύναται νά χρησιμεύσl)

κόν νά έπείγεται διά τήν λήψιν αποφάσεως πρός πραγματοποίη

πλέον ώς όργανον συνεννοήσεως καί έκφράσεως ίδεών μεταξύ

σιν τοϋ έργου . ΕΙναι, δμως, δυνατόν ή διατύπωσις παρακλήσεως

των 'Ελλήνων.

διά τήν έπίσπευσιν τής λήψεως τής αποφάσεως νά σημαίνΙJ ποτέ,

Περί τοϋ κόστους τοϋ ρεύματος καί περί τής κρίσεως τοϋ δι

διά τούς μετά τής στοιχειώδους κρίσεως ιiνεπηρεάστως έρευνών

οικητικοϋ συμβουλίου καί τής υπό πaσαν liποψιν έξαντλήσεως

τας τό θέμα, δτι ή ληφθησομένη ιiπόφασις, υπό τών υπευθύνως

τοϋ θέματος κατά τήν συνεδρίασιν τής

διαχειριζομένων τάς υποθέσεις τής ΔΕΗ ~πρεπε νά εΙναι ιiμελέ
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κατέθε

σαν έμπεριστατωμένως, δ Ι. Λαμπροϋκος καί οί τότε σύμβουλοι,
ναύαρχος Τσάφος, στρατηγός Σειραδάκης, Πανaς, Κόλιας καί
Λεβής.

τητος;

Διά τήν έκτίμησιν τής θέσεως τοϋ πρωθυπουργοϋ ~χει σπου
δαιοτάτην σημασίαν δτι περί τής άληθοϋς έννοίας τής τοιαύτης

'Από τούς Ιδίους έδόθη πλήρως ή είκών τής διεξαχθείσης συ
ζητήσεως καί έτονίσθη δτι οιαδήποτε παράκλησις τοϋ προέδρου
τής Κυβερνήσεως διά τήν έπίσπευσιν τής λήψεως aποφάσεως δέν

έσήμαινε άνάμιξιν είς τό ~ργον των, οuτε συνίστα έπέμβασιν,

προσκλήσεως τοϋ προέδρου τής Κυβερνήσεως, ούδεμία έξ οίασ
δήποτε υπευθύνου πλευρaς διετυπώθη άμφισβήτησις.
Τοϋτο έπεβεβαιώθη παρ' δλων τών ένόρκως έξετασθέντων
μελών τοϋ τότε διοικητικοϋ συμβουλίου τής ΔΕΗ .

πολλφ μaλλον πίεσιν πρός οιανδήποτε κατεύθυνσιν. Ούδεμίαν

Διά τόν πρόεδρον τής Κυβερνήσεως, έλλείψει παντός στοι

έδημιούργει υποχρέωσιν η δέσμευσιν διά τά μέλη τοϋ διοικητι

χείου καί έν τΌ ιiμηχανίq των, οί έπικριταί ανεζήτησαν έπιχειρή

κοϋ συμβουλίου, τά όποία ήσαν άρμόδια καί υπεύθυνα διά τήν

ματα ε!ς φράσιν τής πρός τό διοικητικόν συμβούλιον εΙσηγήσε

ιiπόφασιν. Καί έν τΌ συναισθήσει τής εύθύνης των ούδεμία δύνα

ως τοϋ γενικοϋ διευθυντοϋ «δτι ή Κυβέρνησις προεξοφλεί τήν

μις θά ήτο ίκανή νά τούς έμποδίσl) νά ζητήσουν ιiναβολήν λή

γνώμην αύτοϋ)).

ψεως aποφάσεως, έάν εΙχε παραμείνυ ιiμφιβολία είς τήν συνεί

δησίν των.

'Αλλά ε{ ναι τό όλιγώτερον παράδοξον δτι έπί τόσον σημαν
τικών καί λεπτών θεμάτων ιiναζητοϋνται έπιχειρήματα είς τάς

φράσεις τρίτων προσώπων, κατά τόν ίδιον tκάστου τρόπον μετα
'Επιβεβαίωσις τής aποφάσεως τοϋ διοικητικοϋ συμβουλίου

διδόντων τά λεγόμενα είς αύτούς ιiπό πρόσωπον, τό δποίον ούδέ
ποτε ούδενός συμβούλου έζήτησε νά προεξοφλήσl) η νά έπηρεά

Μετά τήν υπογραφήν τοϋ πρωτοκόλλου συμφωνίας μεταξύ

τοϋ tλληνικοϋ Δημοσίου καί τοϋ όμίλου τής βιομηχανίας
'Ιουνίου

1960)

έπηκολούθησε, τήν
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Αύγούστου τοϋ αύτοϋ

έτους, ή υπογραφή τής δριστικής συμβάσεως. Καί μετ' αύτή ν

35 τοϋ
1960. Τά

σ1J τήν γνώμην έπί οίασδήποτε περιπτώσεως. Καί ή ιiκρίβεια τής
διαπιστώσεως ταύτης εχει βεβαιωθή ένόρκως ιiπό δλους τούς

έξετασθέντες συμβούλους.
Ε{ναι δεδομένον δτι δ πρόεδρος τής Κυβερνήσεως έγνώριζε

ήκολούθησεν ή κύρωσις υπό τής έπιτροπής τοϋ Ιiρθρου

τάς aντιλήψεις τοϋ γενικοϋ διευθυντοϋ; Καί ταύτας ιiκριβώς έπρό

Συντάγματος τό πρώτον δεκαήμερον τοϋ Σεπτεμβρίου

κειτο ούτος νά έκθέσΙJ ε!ς τό διοικητικόν συμβούλιον. Τάς αντι

μέλη, tπομένως, τοϋ διοικητικοϋ συμβουλίου ε{χον είς τήν διά

λήψεις τοϋ γενικοϋ διευθυντοϋ ε{χεν ιiποδεχθή καί δ πρόεδρος

θεσίν των δλόκληρον τρίμηνον διά τήν έπανεξέτασιν τής συμβά

τής Κυβε ρνήσεως καί βάσει αύτών έπέτρεψε νά προχωρήσουν οί

σεως καί ιiναθεώρησιν, ένδεχομένως, τής ιiρχικής αποφάσεως,

άρμόδιοι υπουργοί είς τήν υπογραφήν τής συμβάσεως.

έάν έκ νέων στοιχείων έπείθοντο δτι έπεβάλλετο ή ιiνάκλησις
τής παρασχεθείσης έγκρίσεως.

'Επί τΌ βάσει δλων τούτων, δέν θά έδικαιοϋτο άραγε νά εϊπη
είς τόν γενικόν διευθυντήν δτι, έφ' δσον έπρόκειτο νά έπαναλη

Καί δμως, ούδέν τών μελών τοϋ διοικητικοϋ συμβουλίου έξε
δήλωσεν αντίθεσιν.

φθοϋν ε!ς τό διοικητικόν συμβούλιον αί αντιλήψεις του είς συζή
τησιν ιiντικειμενικήν μεταξύ άπροκαταλήπτων προσώπων, θά

'Αντιθέτως, μάλιστα, δταν βραδύτερον ιiκόμη ιiνεκινήθη τό

έδικαιολογείτο νά θεωρήται ώς βεβαία ή ~γκρισις; "Οπως ή Κυ

θέμα καί πάλιν ένώπιον τοϋ διοικητικοϋ συμβουλίου, καί δή μετά

βέρνησις, έβασίσθη είς τάς είσηγήσεις των υπευθύνων τεχνικών

τόν προκληθέντα υπό τής άντιπολιτεύσεως θόρυβον, καί πάλιν

(αύτής ταύτης τής διευθύνσεως τής ΔΕΗ) δτι ή σύμβασις ήτο πρά

ούδεμία μεταβολή άντιλήψεων έξεδηλώθη είς τό διοικητικόν

γματι συμφέρουσα διά τήν ΔΕΗ, δέν θά έδικαιοϋτο καί νά πι

συμβούλιον κατά τήν συνεδρίασιν τής

στεύl) δτι θά τήν ένέκρινε καί τό διοικητικόν συμβούλιον, άκρι

24

Νοεμβρίου

1960.

Καί

κατά τήν συνεδρίασιν έκείνην, μετά δλόκληρον πεντάμηνον,

βώς έπειδή ήτο συμφέρουσα; Καί όχι δέ μόνον είς τήν περίπτω

δλοι ανεξαιρέτως οι σύμβουλοι ένέμειναν είς τάς ιiρχικάς των

σιν έκείνην, ιiλλά είς πaσαν περίπτωσιν; υποπίπτει άραγε είς

θέσεις. 'Όλοι, άπό τόν ' Ανάργ. Δημητρακόπουλον, μέχρι τοϋ

άμάρτημα δστις θά σκεφθτί άπλά: Ποίον διοικητικόν συμβούλιον

στρατηγοϋ Σειραδάκη.

θά ήρνείτο νά έγκρίνl) μίαν σύμβασιν, ή όποία θά ήτο συμφέρου

σα διά τήν ΔΕΗ; Καί υπό τήν έννοιαν ταύτην θά έδικαιολογείτο
έγκρισις τής συμβάσεως καί ή θέσις τής Κυβερνήσεως

πλήρως νά θεωρΌ ώς φυσικήν τήν εγκρισιν τής συμβάσεως.

Ή Κυβέρνησις, ~χουσα υπ· όψιν της τήν υπεύθυνον είσήγη

τήρει ιiμφιβολίας περί τοϋ συμφέροντος τής ΔΕΗ. Τοιαϋται άμ

σιν τοϋ γενικοϋ διευθυντοϋ τής ΔΕΗ δτι ή τιμή τής ήλεκτρικής

φιβολίαι, δμως, δέν έγεννήθησαν είς τήν Κυβέρνησιν, ιiλλ' ούδ'

ένεργείας ήτο συμφέρουσα δι ' αύτή ν, εύλόγως έδικαιοϋτο νά

είς τά μέλη τοϋ διοικητικοϋ συμβουλίου.

'Η

'Επιφυλάξεις θά ήδύνατο νά ΕΧ1J μόνον έκείνος, δ δποίος θά διε

ιiναμένΙJ δτι τήν αύτήν γνώμην θά ε{χε και τό διοικητικόν συμ

βούλιον τής έπιχειρήσεως.

Καί τούτων δοθέντων, εΙναι ποτέ δυνατό νά εύσταθήσΙJ ή κα

τηγορία περί δήθεν κυβερνητικής άναμίξεως είς τήν λήψιν τής
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άποφάσεως τοϋ διοικητικοϋ συμβουλίου τής ΔΕΗ; Καί δέν άπο

χιλ. εως

τελεί άντίφασιν τό γεγονός, δτι δ άρμόδιος ύπουργός Συντονι

μοποιήσεως, τήν ένέργειαν διά τήν παραγωγήv

σμοϋ, -δ ύπευθύνως χειρισθείς τό δλον θέμα, άπηλλάγη πάσης κα

άλουμίνας καί άκολούθως

I 15

χιλ. κιλοβάτ υπό τά καθοριζόμενα στοιχεία χρησι

52,5

100

χιλ. τόννων

χιλ. τόννων άλουμινίου ετησίως.

τηγορίας καί παρά ταϋτα άναζητοϋνται εύθϋναι άπό τόν πρωθυ

'Επέκτασις τής βιομηχανικής έγκαταστάσεως ε{ναι επόμενον

πουργόν, διότι διεβιβάσθη εστω παράκλησίς του νά ληφθΌ άπό

νά δημιουργΌ εύνοϊκάς συνθήκας εκμεταλλεύσεως, μέ τάς εντεϋ

φασις τοϋ διοικητικοϋ. συμβουλίου ϊνα προβΌ ή Κυβέρνησις είς

θεν έπιπτώσεις έπί τοϋ κόστους τής παραγωγής, άσχέτως πρός

άνακοινώσεις περί τής συμβάσεως;

τάς έπιπτώσεις έκ τοϋ περιορισμοϋ τοϋ άναλισκομένου ρεύματος

Καί αν οϋτως άκριβώς εlχε διατυπωθή ή παράκλησις τοϋ προέ

συνεπεί~ πάσης περαιτέρω τεχνολογικής βελτιώσεως.

δρου τής Κυβερνήσεως, τί τό ϋποπτον καί πιεστικόν θά εlχεν αϋ

Προφανώς, αi διά τής έπεκτάσεως τής βιομηχανίας έξασφαλι

τη; Ποία Κυβέρνησις, παραγματοποιοϋσα τόσον μέγα ~ργον, δέν

ζόμεναι εύνοϊκώτεραι συνθήκαι παραγωγής δημιουργοϋν κατ'

θά εlχε τήν άπολύτως δικαιολογημένην έπιθυμίαν νά έξαγγείλ1J

άνάγκην νέας προϋποθέσεις είς τήν διαμόρφωσιν τοϋ κόστους

τά έπιτεύγματα;

καί τών προσδιοριστικών τής παραγωγής συντελεστών.

ΙΙΙ. ΝΟΜΟΘΕτΙΚΉ ΚΥΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Ή βασική σύμβασις έκυρώθη διά τοϋ Ν.Δ.

IV.

4110/ 1960, μετ'
35 τοϋ

έγκρισιν τής είδικής νομοθετικής έπιτροπής τοϋ αρθρου

ΑΙ ΕΠΙΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑ Τ Α ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

Μετά τήν υπογραφήν τής συμβάσεως καί ένώ fίγετο αϋτη

πρός κύρωσιν πρό τής νομοθετικής επιτροπής τοϋ liρθρου 35 τοϋ

έτους

Συντάγματος, διετυπώθησαν διάφοροι κατ' αύτής αΙτιάσεις, fίρ

Νοεμβρίου τοϋ ίδίου ετους, ή Βου

ξατο δέ εκτοτε όξεία πολεμική, άναχθείσα είς δλα σχεδόν τά ση

λή, μετά μακράν συζήτησιν είς πολλάς συνεδριάσεις, άπό τής

μεία καί τών δύο συμβάσεων, παραταθείσα έπί μακρόν μέ f:ναλ

9ης τοϋ αύτοϋ μηνός, άπέρριψε πρότασιν νόμου βουλευτών τής

λασσομένην κατά τάς περιστάσεις εντασιν.

Συντάγματος κατά τήν συνεδρίασιν τή.ς

έκείνου.. ' Ακολούθως, τήν

30

13 Σεπτεμβρίου τοϋ

τότε άντιπολιτεύσεως περί άκυρώσεως τοϋ μνησθέντος νομοθετι
κοϋ διατάγματος.

Διετυπώθησαν κατά τής βασικής συμβάσεως αi πλέον άπίθα
νοι καί Ι:τερόκλητοι κατηγορίαι.

"Αξιον ίδιαιτέρας προσοχής, εχον ίδιάζουσαν σημασίαν, εΙ
ναι τό γεγονός δτι κατά τόν Νοέμβριον

1960

έφήψισαν έναντίον

Ύπεστηρίχθη δτι έχαρίσθησαν δήθεν

oi

Ι:λληνικοί βωξίται

είς τούς ξένους . 'Επρόκειτο, άντιθέτως, περί μέτρου στοιχειώ

τής προτάσεως νόμου, δηλαδή ύπέρ τής κυρώσεως τής συμβάσε

δους προνοίας, δπως μή έξάγωνται

ως καί βουλευταί τοϋ τότε κόμματος τών Φιλελευθέρων . ΕΙς τού

τό έξωτερικόν, διασφαλιζομένης τής εν τΌ χώρ~ βιομηχανικής

των, δμιλήσας έπί τής προτάσεως περί άκυρώσεως τοϋ Ν.Δ . , πα

αύτών έκμεταλλεύσεως . ' Απηγορεύθη άκριβώς ή έξαγωγή κατ'

ρισταμένου καί τοϋ άρχηγοϋ τοϋ κόμματος, ε{χε προεξοφλήσει

~τος πέραν τοϋ i:νός Ι:κατομμυρίου τόννων βωξίτου , δταν τό ϋψος

τήν ύπέρ τής συμβάσεως τελικήν τοϋ κόμματος στάσιν, έφ' δσον

τής έτησίας έξαγωγής, ανευ οιουδήποτε περιορισμοϋ, έκυμαίνετο

έκ τής συζητήσεως θά διεπιστοϋτο δτι έπρόκειτο περί συμφερού

περί τό ποσόν τών

σης λύσεως. Καί έψήφισεν υπέρ τής συμβάσεως.

ίσχύν μόνον μέχρι τής διαπιστώσεως βεβαίων άποθεμάτων

Είς τήν Βουλήν έξετέθησαν διά μακρών άντίθετοι ό:πόψεις

βουλευτών τής τότε άντιπολιτεύσεως, μελών τής σημερινής καί

800

oi

βωξίται άκατέργαστοι είς

χιλ. τόννων. Καί ή άπαγόρευσις θά ΕΧΊJ

Ύπεστηρίχθη δτι ή κατασκευή τών δύο έργοστασίων άλου

75

τής πρώτης ύπό τοϋ Γ . Παπανδρέου Κυβερνήσεως τής 'Ενώσεως

μινίου δέν θά στοιχίστ1

Κέντρου, ώς καί βουλευτών τής ΕΔΑ .

τόν χρόνον τής ύπογραφής τής συμβάσεως, άλλά

'Ανεπτύχθησαν πολλά

30

!:κατ. τόννων διά τάς άνάγκας τής βιομηχανίας.
!:κατ . δολλάρια, ώς υπελογίζετο κατά

50 εκατ .

δολλά

εκατέρωθεν επιχειρήματα, προεβλήθησαν κείμενα καί στοιχεία.

ρια καί κατά συνέπειαν θά μειωθοϋν τά συναλλαγματικά όφέλη

Καί ώς έπιστέγασμα τής συζητήσεως επηκολούθησεν ή υπό τής

καί ή έπί τών κερδών φορολογία τοϋ Δημοσίου κ .λ. π. 'Εκ τών
κατά τήν κύρωσιν τής συμβάσεως, δμως, συζητήσεων καί τών

Βουλής τελική κύρωσις τής συμβάσεως .
οϋτω κυρωθείσης βασικής συμβάσεως,

ύπαρχόντων στοιχείων, διεπιστώθη δτι qύτό είναι τό σύνηθες είς

τό ελληνικόν Δημόσιον ijγγυήθη πρός τήν βιομηχανίαν άλουμι

δλον τόν κόσμον κόστος κατασκευής έργοστασίων δλοκληρωτι

νίου, ύπέρ τής ΔΕΗ τήν ύπό ταύτης έκπλήρωσιν τών υποχρεώ

κής έκμεταλλεύσεως καί άναλόγου δυναμικότητος, άνεξαρτήτως

σεών της, οϋτω δέ καί ή μεταξύ ΔΕΗ καί βιομηχανίας σύμβασις

δέ τούτων ε{ ναι δεδομένον δτι έν πάστ1 περιπτώσει διά τής συμβά

Διά τοϋ αρθρου

7 τής

σεως έξασφαλίζεται πολλαπλοϋς ελεγχος τοϋ κόστους κατα

έκυρώθη έμμέσως νομοθετικώς.
Είς τήν Βουλήν έξετέθησαν εκτενώς άπό βουλευτάς τής τότε

σκευής ύπό τών άρμοδίων καί ένδεδειγμένων δημοσίων ύπηρεσι

άντιπολιτεύσεως αi κατά τής συμβάσεως άντιρρήσεις, κυρίως δέ

ών, παραλλήλως πρός τόν ύπέρ τών συνεταίρων διασφαλιζόμενον

αi /:πικρίσεις δσον άφορa είδικώς τήν συμφωνηθείσαν τιμήν πα

καί αύτονόητονελεγχον πάσης δαπάνης.

ροχής τής ήλεκτρικής ένεργείας, καί άνεπτύχθησαν δλα τά έπι

Και τοϋτο εχει σημασίαν έν rφοκειμένφ, λόγφ τής συμμετο

χειρήματα τών έπικριτών έν πάσ1J άνέσει. Είς τά μέλη τής 'Εθνι

χής τοϋ ΟΒΑ, δ δποίος έχει fίδη ύποκατασταθή ύπό τής ΕΤΒΑ,

κής ' Αντιπροσωπείας, τόσον έν τΌ είδικΌ νομοθετικΌ έπιτροπΌ

δικαιουμένης καί ύποχρεουμένης δπως προβαίντ1 συνεχώς είς τόν

τοϋ άρθρου

ύπό τών συνεταίρων άσκούμενον ελεγχον τής διαχειρίσεως.

35

τοϋ Συντάγματος, δσον καί έν τΌ δλομελεί~ τοϋ

Σώματος, παρεσχέθησαν δλα τά διαθέσιμα στοιχεία διά τήν κρί

Καί έπειδή άπό αλλης πλευρaς καταλογίζονται σπατάλαι ή

σιν έπί τή ς άποφάσεως τοϋ διοικητικοϋ συμβουλίου τή ς Δημοσί

έλευθεριότητες είς τήν διαχείρισιν τής βιομηχανίας -διά τάς

ας 'Επιχειρήσεως Ήλεκτρισμοϋ .

παρελθούσας χρήσεις- δπωσδήποτε δέ προβάλλονται διάφοροι

Εlναι προφανές, επομένως, δτι μετά τήν υπό τής Βουλής διά

άριθμοί πρός δημιουργίαν έντυπώσεων, πρέπει νά παρατηρηθΌ

νόμου έπικύρωσιν τής συμβάσεως δέν ήτο καν δυνατή ή διατύ

δτι οiαδήποτε μέχρι σήμερον παράτυπος ένέργεια τής διοικήσε

πωσις κατηγορίας κατά μελών τής Κυβερνήσεως διά τήν ύπο

ως τής βιομηχανίας καί πaσα αι'Jθαίρετος κρίσις ξένων δρκωτών

γραφήν τής συμβάσεως. Διότι τήν κυβερνητικήν ένέργειαν έκά

λογιστών, πρέπει νά εlχε προκαλέσει πρdσοχήν τοϋ ΟΒΑ καί πέ
ραν αύτοϋ τό ένδιαφέρον τοϋ έποπτεύοντος ύπουργείου. Καί οια

λυπτεν ή ψήφος τής Βουλής καί δ νόμος.
' Η δημιουργία βιομηχανίας άλουμινίου ε! χ εν έξέλθει τής πε

δήποτε έν προκειμένφ παράλειψις δημιουργεί ζητήματα ει'Jθυνών

ριοχής τοϋ όνείρου. 'Η σύμβασις εlχεν υπογραφή μέ τούς πλέον

διά τόν ΟΒΑ καί τήν διοίκησιν, δέν δύναται, δμως, νά θεμελιώσ1J

είδικούς καί έμπείρους είς τήν βιομηχανίαν άλουμινίου οϊκους,

κριτικήν είς βάρος τής συμβάσεως, διά τής δποίας εξασφαλίζεται

μέ περιωρισμένην μάλιστα Ι:λληνικήν συμμετοχήν τοϋ ΟΒΑ .

δ ελεγχος καί κατοχυρώνονται τά συμφέροντα τοϋ ΟΒΑ καί τοϋ

Διά τής κυρωθείσης συμβάσεως ή ΔΕΗ ύποχρεοϋται νά παρέ

Χτl είς τήν βιομηχανίαν άλουμινίου , έντός τοϋ περιθωρ ίου τών

80

δημοσίου.

Διετυπώθησαν αίτιάσεις δτι διά τής διαθέσεως ηλεκτρικής
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ένεργείας πρός τήν βιομηχανίαν aλουμινίου έξαντλουνται αi είς

του 'Αχελώου, έν συνδυασμφ μάλιστα, aρχικώς, μέ τήν κατα

ένέργειαν δυνατότητες είς βάρος τής βιομηχανικής aναπτύξεως

σκευήν συγχρονισμένου θερμικου έργοστασίου, διά νά εlναι

τής χώρας καί τών άλλων είς ήλεκτρικήν ένέργειαν aναγκών .

έξησφαλισμένη τόσον ή aπαιτουμένη ήλεκτρική ένέργεια, δσον

'Εξ έπισήμων, δμως, στοιχείων εχει βεβαιωθή, δτι ή 'Ελλάς δια

καί ή εuθηνή τιμή .

θέτει σημαντικάς, πολύ μεγαλυτέρας, δυνατότητας παραγωγής

Καί ό ύπολογισμός του κόστους τής ήλεκτρικής ένεργείας θά

πολλών δισεκατομμυρίων κιλοβατωρών ήλεκτρικής ένεργείας,

έγίνετο βάσει του κόστους κατασκευής καί έξόδων λειτουργίας

διά τής έκμεταλλεύσεως πολλών ύδατοπτώσεων καί μεγάλων κοι

του Η:τεθέντος συστήματος εργων, ύπό τήν εννοιαν του οίκονο

τασμάτων λιγνίτου. Καί τήν τελειωτικήν είς τάς aσυστάτους ταύ

μικου aποχωρισμου τής τιμής του έκ του συστήματος παραγομέ

τας αίτιάσεις aπάντησιν δίδουν αi είς δλόκληρον τόν Τύπον (Νο

νου ρεύματος. Καί ή βάσις αϋτη έτέθη ρητώς ώς προϋπόθεσις είς

έμβριον

δημοσιευθείσαι aνακοινώσεις του

τάς διαπραγματεύσεις, κυρίως δέ, είς τάς πρός τό συμβούλιον τής

προέδρου καί του σημερινου γενικου διευθυντου τής ΔΕΗ έπ'

ΔΕΗ είσηγήσεις του γενικου διευθυντου . Τουτο δέ έδηλώθη κατά

εuκαιρίq. τής καλύψεως του νέου δμολογιακου δανείου τής έπι

τήν εγκρισιν τής συμβάσεως είς τήν συνεδρίασιν του διοικητικου

χειρήσεως καί τής πραγματοποιήσεως δανείου είς τό έξωτερικόν .

συμβουλίου aπό δλους τούς όμιλήσαντας, εuθέως δέ περιελήφθη

1965,

Μάρτιον

1966)

είς τήν σχετικήν άπόφασιν του διοικητικου συμβουλίου ώς βάσις

Ai

καί θεμελίωσις αuτής . Πράγματι, ή σχετική ύπ' aριθ.

έπικρίσεις διά τήν τιμήν του ρεύματος

27

'Ιουνίου

240

Α τής

aπόφασις διέλαβε ρητώς δτι ή καθορισθείσα

1960

Τήν μεγαλυτέραν, δμως, έπίκρισιν καί τήν πλέον όξείαν πο

τιμή ε{ ναι συνάρτησις του κόστους του ρεύματος των σχεδιαζομέ

λεμικήν έδέχθη ή είδική μεταξύ ΔΕΗ καί βιομηχανίας σύμβασις,

νων τότε νέων έργοστασίων 'Αχελώου καί κατά συνέπειαν είς

κυρίως δέ ώς πρός τήν τιμήν τής παρασχεθησομένης είς τό

ουδεμίαν εύρίσκεται σχέσιν πρός τό κόστος των άλλων έργοστα

aλουμίνιον ήλεκτρικής ένεργείας.

σίων, ή τό μέσον κόστος παραγωγής του διασυνδεδεμένου συστή

Ύπεστηρίχθη δτι ή σύμβασις θά aπoβij καταστρεπτική διά

τήν ΔΕΗ καί πρόξενος τεραστίας ζημίας . Καί είς τό σημείον του

ματος τών έργοστασίων τής ΔΕΗ.
Ή aρχή αϋτη καί ή έπ' αuτής θεμελίωσις τής συμβάσεως

το έσημειώθη πλειοδοσία είς τήν έκτίμησιν τής ζημίας μεταξύ

έτέθη, δμοίως, ύπ' δψιν τής έπιτροπής του άρθρου

των aντιπολιτευομένων τήν τότε Κυβέρνησιν, ήκούσθησαν δέ

γματος κατά τήν κύρωσιν τής συμβάσεως, aκολούθως δέ ένώπιον

oi

πλέον παράδοξοι aριθμοί.
Θά ήδύνατο νά παρατηρηθij δτι ταυτα καί άν ήλήθευον, θά

35

του Συντά

τής Βουλής, έπ' αuτής δέ έβασίσθη ή διπλή κύρωσις τής συμβά
σεως, έν άρμονίq. πρός τά γενικώς παραδεδεγμένα περί οίκονομι

ήτο ένδεχομένως δυνατόν νά θεμελιώσουν εuθύνας των διαχειρι

κου aποχωρισμου εuθηνών πηγών ένεργείας διά τήν τροφοδότη

στών των συμφερόντων τής ΔΕΗ, ύπό ώρισμένας προϋποθέσεις,

σι ν βιομηχανιών έθνικής σημασίας.

ό ελεγχος τών όποίων aνάγεται είς τήν άρμοδιότητα τής τακτι

Καί ή τεθείσα άρχή κατ' έπανάληψιν διεκηρύχθη aπό τά ύπεύ

κής δικαιοσύνης, δένε{ ναι δυνατόν, δμως , νά δημιουργήσουν εu

θυνα δργανα τής ΔΕΗ (Συνέντευξις γενικου διευθυντου

θύνας διά τούς ύπουργούς, ετι δέ πλέον διά τόν πρόεδρον τής

βρίου

Κυβερνήσεως καί διότι ούτος δέν εχει άρμοδιότητα έπί του θέμα

βρίου

1960, έπιστολή
1960).

είς τήν έφημερίδα «Βήμα» τής

22

17

Νοεμ

'Οκτω

τος, δέν ύπέγραψεν, οUδ' είσήγαγε τήν σύμβασιν πρός κύρωσιν

'Ο προσδιορισμός, έπομένως, τής τιμής κόστους τής παρα

ύπό του νομοθετικου σώματος, άλλά καί διότι εlναι δεδομένη ή

χθησομένης ένεργείας έκ του μνησθέντος συνδυασμου εργων,

σαφής καί κατηγορηματική έντολή του πρός τόν διαχειρισθέντα

aπετέλει βασικήν προϋπόθεσιν διά τήν προώθησιν των διαπρα

τό θέμα γενικόν διευθυντήν τής ΔΕΗ δπως έξασφαλίσ1J τά συμφέ

γματεύσεων πρός δημιουργίαν βιομηχανίας άλουμινίου είς τήν

ροντα αuτής καί τιμήν ήλεκτρικής ένεργείας έπωφελή.

χώραν μας.

Διά τήν πλήρη, δμως, διερεύνησιν του θέματος καί άπό aπό

'Ο γενικός διευθυντής τής ΔΕΗ, έν συνεργασίq. μετά των άρ

ψεως πολιτικών εστω εuθυνών, διά τήν άποδοχήν έπιζημίου τυ

μοδίων ύπηρεσιακών παραγόντων αuτής, έν όψει καί των σχετι

χόν συμφωνίας, βασιζομένην είς έσφαλμένην καί κακόβουλον

κών ύπολογισμών τών άρμοδίων ύπηρεσιών του ύπουργείου Συν

ένδεχομένως είσήγησιν των άρμοδίων όργάνων τής έπιχειρήσε

τονισμου, είσηγήθη ύπευθύνως είς τήν Κυβέρνησιν δτι ή τιμή

ως, λεπτομερής ερευνα έyένετο είς τήν πρός τήν Βουλήν εκθεσιν

του κόστους τής ήλεκτρικής ένεργείας, τής παραχθησομένης έκ

τής μειοψηφίας τής aνακριτικής έπιτροπής.

του προβλεπομένου συστήματος εργων, θά aνήρχετο κατά τά

Τό θέμα τής τιμής παροχής τής ήλεκτρικής ένεργείας aπετέ

προεκτεθέντα είς

2,95

μίλλς του δολλαρίου .

λεσε κεφάλαιον κατηγορίας κατά του διεξάγοντος τάς διαπρα

' Η Κυβέρνησις οuδένα λόγον ε{ χε νά μή aποδέχηται τήν ύπεύ

γματεύσεις διά τήν σύμβασιν τής έγκαταστάσεως τής βιομηχανί

θυνον είσήγησιν του γεν. διευθυντου τής ΔΕΗ, ή νά aμφιβάλ1J

ας aλουμινίου ύπουργου τότε του Συντονισμου καί του πρωθυ

διά τήν aκρίβειαν των στοιχείων καί των ύπολογισμών του, δε

πουργου .

δομένου δτι ούτος, πλήν τής μακράς πείρας του έν τij ΔΕΗ καί

Καί δ μέν ύπουργός του Συντονισμου, δ ύπευθύνως χειρισθείς

τής ύπευθύνου θέσεως, ήν κατείχεν έν αuτij, έτύγχανε καί δ είδι

τό θέμα aπηλλάγη ύπό τής Βουλής διά τής aποφάσεώς της περί

κός καθηγητής τής ήλεκτρολογίας έν τφ Πολυτεχνείφ 'Αθηνών

συστάσεως aνακριτικής έπιτροπής, παρέμεινε, δμως, ή κατηγο

καί επομένως ήτο δ κατ' έξοχήν άρμόδιος νά εχ1J γνώμην έπί

ρία διά τόν τότε πρωθυπουργόν Κ . Καραμανλήν καί τόν ύπουρ

τοιούτου θέματος.

γόν Βιομηχανίας Ν. Μάρτην. Είς αίώνιον όνειδος τών ήγετών
του Κέντρου.

Ήτο γενικώς παραδεδεγμένον, ώς ήδη έξετέθη, δτι ή βιομη

Θεώρησις τών έπικρίσεων ώς πρός τήν τιμήν του ρεύματος

χανία άλουμινίου δέν ή το δυνατόν νά iδρυθij είς τήν ' Ελλάδα, μέ

'Ανεξαρτήτως, δμως, καί πέραν τούτων, aμφισβήτησις τών

aξιώσεις διεθνώς aνταγωνιστικάς, έάν δέν έξησφαλίζετο διά τήν

όποίων aποκλείεται έκ τής έπιβολής των πραγματικών περιστα

κατ' έξοχήν ήλεκτροβόρον βιομηχανία ν εuθηνή τιμή ήλεκτρι

τικών καί aσχέτως του γεγονότος δτι βάσει αuτών aποκλείεται

κής ένεργείας.

οiαδήποτε σκέψις περί συνδρομής οiασδήποτε κυβερνητικής ευ

Τούτου δοθέντος, ουδέ σκέψις περί iδρύσεως βιομηχανίας
aλουμινίου έν 'Ελλάδι ή το δυνατόν νά γίν1J έάν δέν έξησφαλίζε

θύνης, εlναι πράγματι ζημιογόνος διά τήν ΔΕΗ, ή ύπογραφείσα

καί κυρωθείσα σύμβασις;

το προηγουμένως ή δυνατότης παραγωγής εUθηνής ήλεκτρικής

Πολλά εχουν λεχθή καί γραφή έπί των γενομένων ύπολογι

ένεργείας . Διά τόν λόγον τουτον, aπό τής πρώτης στιγμής, διά

σμών τών άρμοδίων τεχνικών . Δέν παρέλκει ή ύπόμνησις δτι ή

τήν ϊδρυσιν τής βιομηχανίας ταύτης έτέθη ώς προϋπόθεσις ή κα

έπί τούτων εuθύνη aναφέρεται aποκλειστικώς είς τούς τεχνικούς,

τασκευή τών τότε προγραμματισμένων ύδροηλεκτρικών σταθμών

τούς καί χειρισθέντας ύπευθύνως τό ζήτημα καί είς τό άρμόδιον

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ

360

άποκλειστικώς διά τήν λήψιν άποφάσεως, όργανον. Πέραν τού

τόν νά άποδώστι Ιiλλην εννοιαν εις τάς ύπευθύνους εισηγήσεις .
Γνωστόν ε{ναι, τέλος, ότι οί επικριταί συγχέουν συχνά , σκο

του, ό ελεγχος τών εις τό θέμα τοϋτο εκτεθέντων, διά τήν εκτίμη

1'\

σιν πολιτικών ενδεχομένως εuθυνών, δέν ε{ναι εuχερής διά τούς

πίμως

στερουμένους ειδικών γνώσεων, όταν μάλιστα τά σχετικά θέματα

'Αχελώου πρός τό μέσον κόστος παραγωγής όλοκλήρου τοϋ δι

μή άδιάφορον, τό κόστος τοϋ ρεύματος τών σταθμών

εχουν καταστη άντικείμενον πολιτικής διαμάχης καί άνταγωνι

ασυνδεδεμένου συστήματος της ΔΕΗ. Καί ύπό τοιαύτας συνθή
κας άποκλείεται άπολύτως καί ή άπλη διεξαγωγή καλοπίστου

σμοϋ άκόμη επαγγελματικοϋ.

Έξ δλων τών στοιχείων, ε{χε γίνει σαφές εκτοτε ότι ή διοί

συζητήσεως .

κησις τής ΔΕΗ άντιμετώπιζε τήν εuκαιρίαν τής παραγωγής τών
προγραμματισμένων φραγμάτων 'Αχελώου, εν όψει καί τής δια

Νέα στοιχεία έπί τοϋ θέματος

κρίσεως πρωτοβαθμίου καί δευτεροβαθμίου ενεργείας διά τήν διά
θεσιν τοϋ ρεύματος καί διά τάς άνάγκας τοϋ άλουμινίου καί διά

Τά στοιχεία, έφ' ών εστηρίχθη ή ληφθείσα άπόφασις τοϋ δι

τήν εξυπηρέτησιν τοϋ εθνικοϋ δικτύου ώς ρεύματος (ίσχύος) αι

οικητικοϋ συμβουλίου τής ΔΕΗ, δπως έτέθησαν εκτοτε, οuδόλως

χμής. 'Ετίθετο άπ' άρχης κόστος ρεύματος φραγμάτων 'Αχελώ

άνετράπησαν ύπό τών έπικριτών της συμβάσεως, παρά τούς έντυ

ου, ελαμβάνετο δέ ώς βάσις τών ύπολογισμών τό εργο Καστ ρακί

πωσιακούς ίσχυρισμούς αuτών.

οι έπικριταί προσεπάθησαν νά δημιουργήσουν σύγχυσιν διά

ου ειδικώς, διότι επιστεύετο δτι τοϋτο θά άπέδιδε χαμηλότερον

τής χρησιμοποιήσεως αυθαιρέτων άριθμών καί μεθόδων ύπολο

κόστος, όπως τότε ε{χεν άρμοδίως δηλωθη.
'Ετέθη, επίσης, εκτοτε, καί τοϋτο πρέπει νά ληφθij ύπ' όψιν

γισμοϋ τοϋ κόστους τής παραχθησομένης ήλεκτρικής ενεργείας.

ώς βάσις διά τήν εκτίμησιν τών γενομένων ύπολογισμών, άνε

'Η προσπάθειά των, όμως, εχει πλήρως άνατραπή έκ τών τελευ

ξαρτήτως τοϋ liν μεταγενέστεραι σκέψεις μετέβαλον τήν άρχικήν

ταίων ύπολογισμών τής ΔΕΗ περί τοϋ κόστους τοϋ ρεύματος εκ

βάσιν, δτι ή εκμετάλλευσις τών σταθμών 'Αχελώου επρόκειτο νά

τών φραγμάτων 'Αχελώου.

Σύμφωνα μέ αuτούς καί μέ ύπολογισμόν μέσου τόκου

συνδυασθij μέ τήν ένέργειαν τμήματος τής ισχύος νέου συγχρο
νισμένου θερμικοϋ εργοστασίου, διά τοϋ όποίου θά εξησφαλίζετο

επί

6%

τών ύπό της ΔΕΗ πραγματοποιουμένων δανείων, τό κόστος τοϋ

χαμηλόν κόστος, έν συγκρίσει πρός τά έν λειτουργίq. τότε εργο

ρεύματος, μετά τών δαπανών μεταφορiiς, ύπολογίζεται εις

στάσια (προκειμένου, προφανώς, νά μείντι άδέσμευτος ή παροχή

μίλλς τοϋ δολλαρίου διά τά Κρεμαστά καί είς

τών άλλων έργοστασίων τοϋ ποταμοϋ).

Καστράκι.

3,24

μίλλς διά τό

4,30

Δεδομένου, όμως, ότι ό μέσος τόκος τών εσωτερικών καί εξω

Αί σκέψεις αuταί έπαναλαμβάνονται άναλυτικώτερον, άλλά
κατά τρόπον άπλοποιημένον καί άπομονωμένον, είς τό πλαίσιον

τερικών δανείων τής ΔΕΗ εύρίσκεται είς τά

τοϋ ισοζυγίου διά τήν παροχήν ήλεκτρικής ενεργείας άπό τόν

ρεύματος καί είς τά δυό φράγματα μειοϋται κατά

'Αχελώον εις τό άλουμίνιον, είς τήν άπό

1960

·Αν ληφθοϋν περαιτέρω ύπ' όψιν οί άπ' άρχής τεθέντες ώς βάσις

πρός τόν

τών ύπολογισμών συνδυασμοί εις τήν χρήσιν τοϋ ρεύματος τοϋ

10

'Οκτωβρίου

επιστολήν τοϋ τότε γενικοϋ διευθυντοϋ της ΔΕΗ

5%,

τό κόστος τοϋ

18%

περίπου .

ύπουργόν Συντονισμοϋ, τήν κατατεθείσαν εις τήν Βουλήν καί κα

'Αχελώου, ίδία δέ ή εξυπηρέτησις άναγκών αίχμής, τό ύπό τών

ταχωρισθείσαν είς τά πρακτικά τής

ύπηρεσιών της ΔΕΗ έν ετει

9

Νοεμβρίου

1960.

'Εν σχέσει πρός τήν εκτίμησιν τών ένεργειών καί τών ένδε
χομένων εuθυνών τής διοικήσεως τής ΔΕΗ, ε{ναι χρήσιμον νά

1963

καί

1964

ύπολογιζόμενον κό

στος τοϋ ρεύματος κατέρχεται ετι περαιτέρω, χωρίς νά ύπάρχτι
έπιδότησις οιασδήποτε χρήσεως πρός Ιiλλην.

σημειωθij δτι οί επικριταί της συμβάσεως παραβλέπουν τό ση

'Ομοίως, τήν άξίαν τών επικρίσεων εχει καταρρίψει πλέον ή

μείον τοϋτο . 'Αλλά καί δπου ή επίκρισις άναφέρεται καί εις τόν

ρύθμισις τής ροής τοϋ ' Αχελώου διά τοϋ φράγματος Κρεμαστών

συνδυασμόν τοϋτον, δέν εκτιμάται ούτος είς όλην του τήν εκτα

καί της εκεί δημιουργίας μεγάλης τεχνητής λίμνης εναποθηκεύ

σιν καί τήν πληρότητα, ιδιαιτέρως δέ, δέν ύπολογίζεται δ συμ

σεως, μέ άποτέλεσμα τήν αϋξησιν τής πρωτοβαθμίου παραγωγής

ψηφισμός καυσίμου διά τά ετη τής μικράς άφ' ένός καί τής μεγά

είς τό κατάντη φράγμα Καστρακίου μέχρις

λης άφ' έτέρου ύδραυλικότητος, οϋτε καί εκτιμάται τό ότι ή πρός

ρών έτησίως, όπως καί αuτός δ Ν . Κιτσίκης συνωμολόγησεν εξε

τό δίκτυον διάθεσις κατά τόν χρόνον τής συνήθους ύδραυλικότη

ταζόμενος ώς μάρτυς.

860

έκατ . κιλοβατω

τος της ήλεκτρικής ενεργείας αιχμής δύναται νά καλύπττι, πέραν

'Αξίζει, όμως, τό ζήτημα ετι πλέον λεπτομεροϋς ελέγχου.

τής εξυπηρετήσεως της δαπάνης της εγκατεστημένης ίσχύος, καί

Ε{ναι βεβαιωμένον δτι καθ' δν χρόνον εγίνετο ή διαπραγμά

τό κόστος καυσίμου τής άντιστοίχου παραγωγής τοϋ θερμικοϋ

τευσις καί ή ύπογραφή της συμβάσεως άλουμινίου , μέ τήν ρητήν

εργοστασίου διά τήν συμπλήρωσιν τών άναγκών τοϋ άλουμινίου.

πρόβλεψιν διαθέσεως ρεύματος εκ τών προγραμματισμένων φρα

Τοϋτο προκύπτει εύχερώς καί έκ τής άπλής άντιπαραβολής τής

γμάτων 'Αχελώου (Κρεμαστά, Καστράκι καί Πρεβέντζας κατά

εις τήν επιστολήν έκείνην ρητώς άναγροφομένης προβλέψεως

τήν έποχήν εκείνην), αί ύπηρεσίαι τής ΔΕΗ, προ\Jπελόγιζον τό

εξυπηρετήσεως τής δαπάνης διά τήν έγκατεστημένην ισχύν, πρός

κόστος τών εργων Καστρακίου είδικώς είς

τό ποσόν, δπερ ήδύνατο νά άποφέρτι ή εις τό δίκτυον διάθεσις

ρια καί δή βάσει συγχρόνου άναγνωρίσεως τής

τής ένεργείας, βάσει τής τιμής πωλήσεως τοϋ κλάδου παραγωγής

θεσις μετά λόγου γνώσεως τοϋ πpώτην γενικοϋ διευθυντοϋ

ΔΕΗ πρός τόν κλάδον διανομής συγκεκριμένως εν ετει

ύπουργείου Βιομηχανίας καί επειτα

λεπτά

(KWH

Βάσει ταύτης, διάθεσις

3,7

έκατ . δολ

λάρια, f\τοι ποσόν ύπερδιπλάσιον τής δαπάνης ισχύος

(1 .800.000

240

έκ.

KWH

άποφέρει

Μαρτίου

(Κατά

μέλους τοϋ ΔΣ τής

'Ο Ν. Κιτσίκης, είς τήν μνησθείσαν έργασίαν του, ύπολογίζει
δολλάρια διά καύσιμα παραγωγής

560

έκατ .

κιλοβατωρών.

Εις τήν επιστολήν τοϋ γενικοϋ διευθυντοϋ τής ΔΕΗ διευκρι
νίζεται ρητώς δτι δέν ύπελογίσθη καύσιμον διά τήν διάθεσιν μεί

1965-

πολυγρ. πρ. σ.

17,

στενογρ . σ.

ή καί ύποβληθείσα είς τό

νείου τών

52

31

DLF

EBAS-

διά τήν εξασφάλισιν τοϋ δα

έκατ. δολλ . , άναβιβάζει τό κόστος μετά τρία ετη είς

έκατ. δολλάρια διά τρείς μονάδας συνολικής ισχύος

KW,

-12

23).

'Η επακολουθήσασα τεχνικοοικονομική μελέτη 'tής

CO,

δολλάρια).

2.240.000

-1962-

έκατ . δολλά

EBASCO.

ΔΕΗ Ν. Βλαχοπούλου ένώπιον της άνακριτικής επιτροπής

47,5).

δαπάνην

36 ~ως 37

240

χιλ.

περιλαμβανομένων καί τών κατά τήν περίοδον τής κατα

σκευής ενδιαμέσων τόκων, εις
πρώτην εγκατάστασιν τών
σ.

47 δέ έκατ. δολλ. περίπου διά τήν
160 MW (Ν. Βλαχοπούλου άνωτέρω σ .

Μέ τήν προσθήκην καί τών γραμμών μεταφοράς, ή

ζονος ενεργείας έκ τοϋ θερμικοϋ έργοστασίου πρός τό άλουμίνι

18 -

ον κατά τά ετη χαμηλής ύδραυλικότητος, δπως καί δέν θα πιστώ

EBASCO

νεται (μέ κόστος καυσίμου) ό λογαριασμός 'Αχελώου διά τήν

δμως, ύπηρεσία τής ΔΕΗ, ύποστηρίζει καί σήμερον δτι βάσει καί

μείζονα πρός τό σύστημα παροχήν κατά τά ετη ύψη λ ης ύδραυλι

τών άποτελεσμάτων της δημοπρασίας προμηθείας τοϋ εξοπλι

κότητος . Καί ό ύπουργός Συντονισμοϋ, προφανώς, δέν ήτο δυνα-

σμοϋ τοϋ πρρηγηθέντος εργου Κρεμαστών, τό κόστος Καστρακί-

25).

ύπολογίζει τό κόστος

51

περίπου έκ. δολ. 'Η τεχνική,
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ου διά

240 MW,

θά φτάσ1J εiς

42.700.000

Μέ βάσιν τήν ύψηλοτέρου κόστους μελέτην

EBASCO,

τό μέ

σον κόστος ρεύματος Καστρακίου θά άνήρχετο, κατά τάς άνωτέ
ρω έκτιμήσεις τής ύπηρεσίας τής ΔΕΗ, εiς

18 Μαρτίου

3,60 μίλλς άνά κιλα
1965, σελ. 40-41). Μέ τήν

έφαρμογήν τών τεθεισών καί γενικώς παραδεκτών άρχών τιμολο
γήσεως τοϋ κόστους τούτου διαμορφοϋται τιμή ρεύματος βιομη

χανικής γενικώς χρήσεως κατά τά έν τΌ ΔΕΗ κρατοϋντα είς

2,5

μίλλς άνά κιλοβατώραν. Καί ταϋτα πάντοτε βάσει τών νέων έκτι
μήσεων, αϊτινες δέν εlχον ληφθή ώς βάσις κατά τήν σύναψιν τής
συμβάσεως.
Εlναι, περαιτέρω, δεδομένον δτι

EBASCO

oi

ύπολογισμοί τής μελέτης

διά τό Καστράκι γίνονται μέ παραδοχήν τόκου

6%.

Γνωστοϋ, δμως, δντος δτι δ μέσος τόκος διά τά &ργα Καστρακίου

εlναι

5%,

αί ύποχρεώσεις εξυπηρετήσεως κεφαλαίου (κατάθεσις

Ν. Βλαχοπούλου) περιορίζονται είς

2.641.300

δολ . έτησίως, πρά

γμα τό δποίον μειώνει τό μέσον κόστος ρεύματος είς

3,08

μίλλς

άνά κιλοβατώραν, έπιδεκτικόν διαμορφώσεως κατά τόν λόγον
καί τάς συνθήκας χρησιμοποιήσεως τών έγκαταστάσεων. Μέ τό
σύνηθες περιθώριον

25%

τοϋ βιομηχανικοϋ ρεύματος τών τιμο

λογίων τής ΔΕΗ, τό κόστος ύποβιβάζεται είς

2,21

μίλλς δολλα

ρίου.

Ύπό τά δεδομένα tαϋτα, παρέπεται δτι ούδεμίαν θά ήδύνατο
νά &χουν πλέον σημασίαν αi παλαιότεραι είς τό θέμα τοϋτο συζη
τήσεις καί πληροφορίαι περί πιθανοϋ κόστους ρεύματος, οϋτε
κlίν προκειμένου διά τήν έκτίμησιν πολιτικών εύθυνών. Διότι αί
σκέψεις τής παλαιοτέρας έποχής έ βασίζοντο είς άπλάς έκτιμή

σεις τών ύπευθύνων τεχνικών, δέν ύπήρχον δέ δπωσδήποτε αί με
ταγενεστέρως συντρέξασαι προϋποθέσεις κόστους χρήματος καί
συνθηκών κατασκευής .
Διά τήν κρίσιν, άλλωστε, περί τής έννοίας αύτών, &χει ένδια
φέρον περικοπή δμιλίας τοϋ γενικοϋ διευθυντοϋ τής ΔΕΗ είς συ

νεδρίασιν τοϋ διοικητικοϋ συμβουλίου τής ΔΕΗ τής
βρίου

1957,

23

'Οκτω

κατά συζήτησιν έπί τοϋ θέματος τής βιομηχανίας

άλουμινίου.

Διά τήν έκτίμησιν τής άποφάσεως τοϋ διοικητικοϋ συμβουλί

ου τής ΔΕΗ, εlναι έπιβεβλημένη ή ύπόμνησις καί τής θέσεως, ή
όποία άπό τής έποχής έκείνης κυριαρχεί είς τάς σκέψεις τής δι
οικήσεως τής ΔΕΗ όσον άφορά τήν διαμόρφωσιν τών τιμολογί
ων, ίδί~ δέ τοϋ πρός τήν βιομηχανίαν ρεύματος.

'Η γενική διεύθυνσις τής ΔΕΗ, διά τοϋ άπό

1957

7

Δεκεμβρίου

έγγράφου της πρός τά 'Ελληνικά Μεταλλεία, χωρίς τάς

προϋποθέσεις

τάς

δποίας

έδημιούργει

ή

έκμετάλλευσις

'Αχελώου, άνεκοίνου δτι, μετά προηγουμένην πρό

3

τοϋ

έτών είδο

ποίησιν, θά ήτο δυνατή ή παροχή ρεύματος έκ τής Πτολεμαίδος

είς τήν τιμήν τών

19

λεπτών τής δραχμής άνά κιλοβατώραν, ύπό

τήν προϋπόθεσιν συμφωνίας έλαχίστης έτησίας καταναλώσεως

/:κατ. κιλοβατωρών.

100

Ή τιμή αϋτη έζητείτο δι ' ήγγυημένην κατανάλωσιν ίσην

πρός τό δγδοον περίπου τής άπαιτουμένης διά τό άλουμίνιον.
Καί δέν έπρόκειτο περί τής βιομηχανίας τής προσδοκίας δεκαε
τιών, άκόμη δέ δέν έτίθετο ώς προϋπόθεσις ή διάθεσις εύθηνών
πηγών ένεργείας χάριν βιομηχανίας γενικωτέρας σημασίας.

'Ομοίως, εlναι δεδομένον δτι πρό τοϋ ν.

4230/ 1962

(&νορκος

κατάθεσις Μ. Λεβή κ.λ.π.) είς τήν ΔΕΗ συνεζητείτο νέον τιμολό
γιον παροχής ένεργείας πρός τήν Ι:λληνικήν βιομηχανίαν, άνα

προσηρμοσμένον είς τήν σκοπιμότητα τής προόδου τής έκβιο

μηχανίσεως καί τής έξασφαλίσεως έξαγωγίμων βιομηχανικών
προϊόντων. Τά τιμολόγια έκείνα, άνεξαρτήτως τής διά πολιτι
κούζ~ προφανώς, λόγους καθυστερήσεως τής έφαρμογής των, κα

τά τήν βεβαίωσιν τών άρμοδίων καί τών άσχοληθέντων μέ τό θέ
μα, ήσαν σημαντικώς βελτιωμένα εναντι τών ισχυόντων.
'Αλλά καί έπί τής Κυβερνήσεως τής 'Ενώσεως Κέντρου, είς
τό έν Ναυπλίφ συνέδριον μηχανολόγων κ.λ.π., τήν Ιην Δεκεμ

βρίου

I 963, δ τότε γενικός διευθυντής τής ΔΕΗ
'1. Ζίγδη , άπεκάλυψε

ύπουργοϋ Βιομηχανίας,

παρουσί~ καί τοϋ
δημοσί~ δτι εlχε

παρασκευασθή τιμολόγιον έκ τών χαμηλοτέρων είς τήν Εύρώ
πην.

Έτι πλέον, άπό τήν πρόσφατον άνακοίνωσιν τής σημερινής

διοικήσεως τής ΔΕΗ προκύπτει μείωσις τής τιμής άπό &τους είς
&τος καί δτι γίνεται μελέτη ή όποία «θά δώσ1J ένδεχομένως τήν

Τήν άντιγράφομεν έπί λέξει:
«Δέν ήθελον νά δεσμευθΌ ή ΔΕΗ, liν καί δέν έπρόκειτο νά
δεσμευθΌ, δεδομένου δτι δλα αύτά ήσαν προκαταρκτικαί συζητή
σεις. ' Από ύπερβολικήν, δηλαδή, προνοητικότητα έδώσαμεν αύ

τάς τάς τιμάς. Είς τήν μόνην πάντως έπίσης άπάντησιν έβάλαμε
τήν έπιφύλαξιν δτι πρέπει νά γίν1J δ 'Αχελώορ>. Καί έν συνεχεί~:
«Νομίζω δτι ή τιμή τοϋ ρεύματος ήμπορεί νά φθάσ1J τά

δολ. καί όχι είς

4 χιλ.

μαίνεται άπό

2-7

στανται καλλιτέραν μεταχείρισιν πελάται,

Κατά τήν αύτήν συνεδρίασιν δ ίδιος ύπελόγιζεν ώς άναγκαιοϋ
χιλ. κιλοβάτ. Διά τής συμβάσεως τά όρια πε

oi δποίοι θά &χουν εύ

νοϊκωτέραν κατανάλωσιν άπό πλευράς ΔΕΗ, π. χ. μεγάλαι βιομη

χανίαι μέ σοβαράν καί συνεχή κατανάλωσιν ηλεκτρική ς ένεργεί
ας».

τοϋ

χιλ. τοϋ δολλαρίου».

200-300

δυνατότητα τοιαύτης διαρθρώσεως τών τιμολογίων, ιi\στε νά ύφί

Βάσανος τών αίτιάσεων

Αύτή εlναι ή τιμή είς δλον τόν κόσμον καί

3,5.

μέ πολύ διαφορετικούς δ ρους παραγωγής. 'Η τιμή ρεύματος κυ

σαν ίσχύν

Ή τιμολογιακή πολιτική τής ΔΕΗ

δολλάρια. (Κατάθεσις

Ν. Βλαχοπούλου).

βατώραν (πρακτ. άν. έπιτρ.

361

Είς τήν πρός τήν Βουλήν ύποβληθείσαν &κθεσιν τής μειοψη
φίας τής άνακριτικής έπιτροπής παρεσχέθη πλήρης ή είκών τών
έπικρίσεων κατά τών ύπολογισμών τοϋ γενικοϋ διευθυντοϋ τής

ΔΕΗ , έγένετο δέ άντικειμενικός &λεγχος αύτών. 'Εξετέθη έκεί,

χιλ. κιλοβάτ. 'Αλλά ώς πρός τοϋτο

είδικώτερον, πώς ύπελογίζετο ύπό τοϋ γενικοϋ διευθυντοϋ τής

δέν ήκούσθη έπίκρισις. Προφανώς, έκρίθη δτι δ γενικός διευθυν

ΔΕΗ ή δυναμένη νά παραχθΌ έκ τών δύο ύδροηλεκτ ρικών έργο

τής τής ΔΕΗ ήδύνατο μεταγενεστέρως, μετά τρία &τη, άντιμετω

στασίων ' ΑχΕλώου (Καστρακίου-Πρεβέντζας) ύπό ίσχύν 100.000

ριωρίσθησαν μεταξύ

80-115

πίζων κατ' ούσίαν τήν ύπόθεσιν, ν' άπομακρυνθΌ τών έκτιμήσε

κιλοβάτ πρωτοβάθμιος ήλεκτρική ένέργεια, ήτοι ή σταθερά καί

ων ώς πρός τήν άπαραίτητον διά τήν βιομηχανίαν ήλεκτρικήν

ύπό ο{ανδήποτε ύδραυλικότητα καί δτι διά τήν έξασφάλισιν στα

ίσχύν κ.ατά

θεράς παροχής

50-65%

περίπου. Καί μόνον προκειμένου περί θέμα

800

Ι:κατομ. κιλοβατωρών ήλεκτρικής ένεργείας

τος, τό δποίον θά ήτο δυνατόν νά χρησιμοποιηθΏ ώς βάσις έπιθέ

είς τό έργοστάσιον άλουμινίου θά έχρησιμοποιείτο ή πρωτοβά

σεως κατά πολιτικών άντιπάλων, οί έπικριταί άποδεικνύονται

θμιος ένέργεια τών δύο ύδροηλεκτρικών έργοστασίων, Καστρα

ύποστηρίζοντες δτι δ γενικός διευθυντής τής ΔΕΗ δέν θά &πρεπε

κίου καί Πρεβέντζας (τών συμπτυχθέντων είς εν βραδύτερον, άν

ποτέ νά ύποχωρήσ1J τής, άπό προνοητικότητα, ώς εΙχεν είπει, ζη

τιμετωπιζομένης τής κατασκευής) καί ποσότης

τηθείσης είς άνεπισήμους συζητήσεις τιμής. Οϋτε καί liν έκ τής

τωρών έκ τοϋ θερμικοϋ έργοστασίου, τής ύπολοίπου ποσότητος

ούσιαστικής θεωρήσεως τοϋ ζητήματος καί ίδί~ μετά τήν διευ

τών

κρίνισιν τής άπαιτουμένης ίσχύος, τήν έξασφάλισιν χαμηλοτό

έργοστασίου (ύπό ίσχύν

κου

μου διά τό έθνικόν δίκτυον, πρός ένίσχυσιν αύτοϋ κατά τάς ώρας

δανειοδοτήσεως

καί καλλιτέρων συνθηκών κατασκευής,

έπείθετο δτι τό κόστος τοϋ ρεύματος ήδύνατο νά εlναι χαμηλότε
ρον.

240

320 /:κατ.

κιλο βα

/:κατ. κιλο βατωρών ήλεκτρικής ένεργείας τοϋ θερμικοϋ

60.000

κιλοβάτ) άπομενούσης διαθεσί

τών αίχμών.

Τό κόστος τής χορηγηθησομένης είς τό έργοστάσιον άλουμι-
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ν ίου ήλεκτρικής ενεργείας ύπελογίζετο είς

3. 987.000

δολλ . ετη

πλέον ετων. Ό οίκος

PECHINEY,

εφαρμόζων βελτιωμένας μεθό

σίως, βάσει κόστους κατασκευής καί δαπανων εκμεταλλεύσεως.

δους, έπέτυχε μείωσιν είς σημαντικόν ποσόν κάτω του ώς Ciνω

'Εκ των ετησίων δαπανων εξεπίπτετο ή άξία των

γνωστου δρίου καί θεωρείται βέβαιον δτι &φθασεν Ί'jδη είς τάς

60.000

κιλοβάτ

(των χορηγουμένων ύπό του άτμοηλεκτρικου είς τό εθνικόν δί

15.000 κιλοβατώρας

κτυον) πρός

διά τό μέλλον προοπτικήν.

δολλάρια τό κιλοβάτ, βάσει του μέσου κόστους

30

άτμοηλεκτρικων εργοστασίων τής ΔΕΗ, ήτοι δολλάρια
άπέμενε δέ οϋτως ετησία επιβάρυνσις εκ
ποσόν τουτο (διά τάς

800

1.800.000,

δολλαρίων. Τό

2.187.000

έκατ. κιλοβατώρας πρός τό εργοστάσι

ον άλουμινίου) έδημιούργει κόστος κιλοβατώρας

2,95

μίλλς του

Οϋτω, κατά τούς ίδίους ύπολογισμούς, ή ΔΕΗ εκ τής πωλή

σεως τής ήλεκτρικής ένεργείας πρός τό έργοστάσιον άλουμινίου

16

&τη τής συμβάσεως πρός

ρίου ήδύνατο νά εχ1J έτήσιον περίσσευμα

3, Ι Ο μίλλς του δολλα
118.040 δολλαρίων, ή

συσσώρευσις των δποίων, σύν τοίς τόκοις, θά άπέδιδον κεφάλαι
ον έξ

1.700.000

Πάντως καί οί έπικριταί παρεδέχοντο δτι δ ο{κος

δολλαρίων, δπερ άπό του 17ου μέχρι του 23ου

PECHINEY

έπέτυχε μείωσιν, πλήν έτοποθέτουν ταύτην είς τό δριον των

18.000

κιλοβατωρων, ενω τό δριον αύτό ίσχυε γενικως άπό πολ

λων έτων καί επετυγχάνετο ύπό πολλων βιομηχανιων άλουμινίου
καί δέν ε{ναι λογικόν ή επιτυχία του οίκου

δολλαρίου συνυπολογιζομένων καί των άπωλειων.

κατά τά πρωτα

άνά τόννον άλουμινίου, μέ πλέον αίσιόδοξον

PECHINEY

νά τοπο

θετηθlj είς τό κοινόν δριον.
Τό βέβαιον είναι δτι ή ΔΕΗ δέν ύποχρεουται νά παράσχ1J
ήλεκτρικήν ένέργειαν πέραν τής άπαιτουμένης πρός παραγωγήν

52.500

τόννων άλουμινίου έτησίως, Ί'jτις δέν θά ύπερβlj τάς

800

έκατ. κιλοβατώρας, ύπό τά σημερινά δεδομένα.
'Εκ των άνωτέρω εκτεθέντων προκύπτει δτι δέv συντρέχουν

δολλάρια.

αί προϋποθέσεις, εφ' ών έβασίσθη τό οίκοδόμημα τών συλλογι

'Από του 24ου ετους, δπότε θά πρέπει νά εχουν εξοφληθή αί δα

σμων των δύο εκ του πολιτικου κόσμου επικριτων τής συμβάσεως

νειακαί ύποχρεώσεις, μέχρι του τέλους τής συμβάσεως, ή ΔΕΗ

Ί. Ζίγδη καί Ν. Κιτσίκη.

ετους θά άνήρχετο, μετά των τόκων, είς

4.300.000

θά επιστουτο μέ

2.880.000 δολλάρια εκ τής βιομηχανίας άλουμι
νίου καί 1.800.000 δολλάρια άπό τό έθνικόν δίκτυον, ήτοι συνο
λικως 4.600.000 δολλάρια ετησίως.

Τήν άξίαν των συλλογισμων τούτου εχει ήδη άναιρέσει καί ή
είς τήν ένώπιον τής ανακριτικής επιτροπής εξέτασίν του

1965)

(10-5-

βεβαίωσίς του δτι ή κατασκευή του φράγματος είς τά Κρε

'Έναντι των ετησίων τούτων είσπράξεων, αί άντίστοιχοι δαπά

μαστά καί ή δημιουργία πρό αύτου μεγάλης τεχνητής λίμνης

ναι τής ΔΕΗ διά τήν λειτουργίαν, συντήρησιν κ.λ.π. των δύο

επενεργεί ρυθμιστικως καί έπί του κατάντη φράγματος Καστρα

ύδροηλεκτρικων έργοστασίων θά άνήρχοντο είς

480.000

δολλά

κίου, ή επί του δποίου ύδροηλεκτρική εγκατάστασις θά παράγ1J

ρια καί άντιστοίχως διά τήν συμμετοχήν είς τάς δαπάνας του

πρωτοβάθμιον ενέργειαν

άτμοηλεκτρικου είς

σ1J περιττόν, έπομένως, τό βοηθητικόν θερμικόν εργοστάσιον».

825.000

δολ., ήτοι συνολικως

1.305.000

δολ

800

έκατ. κιλοβατωρων «Καί θά καταστή

λάρια, είς τρόπον ό\στε ή ΔΕΗ νά άποκομίζ1J άπό του 24ου &τους

'Εν σχέσει πρός τήν άπαιτουμένην ενέργειαν, έπί Ciλλης ερωτή

καθαρόν όφελος ετησίως

σεως εδόθη ή άκόλουθος άπάντησις, εν συνεχείq. των άνωτέρω:

3.375.000 δολλάρια.

'Εκ του ποσου τού

του μέχρι του 33ου ετους, δση ύπολογίζεται ή διάρκεια τής ζωής

«Θά μάς δίδουν οχι περισσότερον άλλά τάς

του άτμοηλεκτρικου έργοστασίου, δέον νά κρατηθωσι

ρας ετησίως τής απαιτουμένης ενεργείας διά τήν βιομηχανίαν

12.000.000

800

έκατ. κιλοβατώ

άλουμινίου», ενω είς τήν άρχήν τής καταθέσεώς του άνηνέχθη είς

δολλάρια διά τήν άνακατασκευήν αuτου.

Βάσει των άνωτέρω ύπολογισμων, ή ΔΕΗ κατά τήν διάρκειαν

τάς παλαιάς εκτιμήσεις του περί άνάγκης

1.020

έκατ. κιλοβατω

τής συμβάσεως θά ε{χεν καθαρόν οφελος, μετά των τόκων, έκ

ρων. 'Ανέφερεν δτι γίνεται λόγος περί εφαρμογής ύπό τής

δολλαρίων

CHINEY

120.000.000 περίπου,

θά μείνl] δέ έπί πλέον ώς οφελος

μεθόδων περιοριζουσων τήν ένέργειαν είς

14 χιλ.

PE-

κιλο

αύτής καί ή άπομένουσα άξία &ργων, των δποίων τό ύδραυλικόν

βατώρας διά τήν κατά τόννον παραγωγήν άλουμινίου, προσθέσας

τμήμα, άξίας

δτι «τουτο εlναι τελείως &βέβαιον».

ήτοι

25

16.000.000 δολ.,

εχει μέσην διάρκειαν ζωής

75

ετων,

Διά τήν εκτίμησιν τής καταθέσεώς του εχει σημασίαν τό δτι

ετη επί πλέον τής διαρκείας τής συμβάσεως.

Τό &ργον τής κριτικής ε{ναι δυσχερές, προκειμένου μάλιστα

κατ' αuτήν περιώρισε τό κόστος του ρεύματος Κρεμαστων είς

6

περί τεχνικων θεμάτων, πρέπει δέ νά επαναληφθlj δτι δέν εχει

μίλλς, μέ παραδοχήν τόκου

σχέσιν μέ τό θέμα των εUθυνων των ύπουργων διά τούς δποίους

εξυπηρέτησιν του κεφαλαίου καί διά τόν μετά τήν εξόφλησιν δα

ύπεβλήθη ή κατηγορία.

νείων χρόνον. 'Αντιθέτως, παλαιότερα είς μελέτην του, ύπελόγι

Ειναι άληθές δτι ούδαμου τής συμβάσεως μεταξύ ΔΕΗ καί

PECHINEY

άναφέρεται δτι ή χορηγηθησομένη διά τό εργοστά

σιον άλουμινίου ήλεκτρική ενέργεια θά άνέλθ1J είς

800

έκατ. κι

6%

καί μέ ενέργειαν κρατήσεων πρός

ζε τό κόστος τής κιλοβατώρας είς

7,66

μίλλς.

Ό Ί. Ζίγδης ύπελόγιζε τήν άπαιτουμένην ενέργειαν είς &ν

δίς καί

20

έκατ. κιλοβατώρας καί ύπεστήριζεν δτι τό σύνολον τής

λοβατώρας. 'Εξ ίσου άληθές ε{ναι δτι ούδαμου αναφέρεται δτι

ήλεκτρικής ενεργείας των δύο (άρχικως σχεδιαζομένων) ύδροη

αϋτη θά άνέλθ1] είς

λεκτρικων ίφγοστασίων καί του θερμικου εδει νά διατίθενται διά

945

έκατ. κιλοβατώρας, ώς ύπολογίζουν άντι

τό άλουμίνιον, επί τlj βάσει δέ τών άνωτέρω εκτιμήσεων ύπελόγι

θέτως οί επικρίνοντες.

·Η έν τlj είσηγητικlj εκθέσει του κυρωτικου τής συμβάσεως
ΝΔ μνεία του άριθμου

900

έκατ. είναι ενδεικτική, ούδεμίαν δέ

ζε τήν μέσην τιμήν κόστους έκάστης κιλοβατώρας είς

5,01

μίλλς

του δολλαρίου.

δέσμευσιν δημιουργεί. 'Η σύμβασις άναφέρει δτι ή ΔΕΗ ύπο

χρεουται νά χορηγήσ1J είς τήν άνάδοχον έταιρείαν τήν άπαιτου
μένην ήλεκτρικήν ένέργειαν διά παραγωγήν

52.500 τόννων

άλου

V.

Η ΑΝΑΚΡΠΙΚΗ ΕΠΠΡΟΠΗ

ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΠΙΑΣΕΩΝ

μινίου κατ' άνώτατον δριον.
Τήν άπαιτουμένην ήλεκτρικήν ενέργειαν διά τήν παραγωγήν

Τό εργον τής άνακριτικής επιτροπής, καί τά συγκεντρωθέντα

τής ποσότητος ταύτης, δ μέν Γ. Πεζόπουλος φαίνεται δτι ύπολο

στοιχεία κατέδειξαν τήν σαθρότητα τής διατυπωθείσης κατά των

γίζει είς

ύπουργων κατηγορίας.

800

έκατ. κιλοβατώρας, βάσει των χαρακτηριστικων πα

ροχής ένεργείας τής συμβάσεως, ίδίq. δέ του dρθρου
δέ Ν. Κιτσίκης καί 'Ι. Ζίγδης είς

52.500

χ

8 αύτής, οί
18.000 = 945 έκατ.

Ούδέν άπολύτως στοιχείον έπιτρέπει άπλήν εστω ύπόθεσιν
περί κυβερνητικων εuθυνων είς τό κρινόμενον θέμα.

Οί τελευταίοι ύποστηρίζουν δτι ή βιβλιογραφία άναφέρει δτι

'Αντιθέτως μάλιστα, αί &νορκοι καταθέσεις άξιολόγων μαρτύ

ή απαιτουμένη διά τήν παραγωγήν ένός τόννου άλουμινίου ήλε

ρων καί τά άχθέντα είς τήν δημοσιότητα εγγραφα διαπιστώνουν

κτρική ένέργεια άνέρχεται είς

καί έν τούτφ Ciψογον ενέργειαν καί τιμίαν διαχείρισιν μεγάλης

γίζdυν αuτήν πρός

18.000,

20.000

κιλοβατώρας, άλλ' ύπολο

διότι εχουν πληροφορίας δτι ή

PECHI-

ύποθέσεως είς τό πλαίσιον τής δημιουργικής προσπαθείας.

έφαρμόζουσα βελτιωμένας μεθόδους, επέτυχε τήν μείωσιν

Καί έπί ττϊ βάσει των εκ τής προανακρίσεως διαπιστωθέντων

τής άπαιτουμένης ενεργείας. Ταυτα, δμως, ίσχυον πρό δέκα καί

στοιχείων προκύπτει δτι ή σύμβασις καί ή δι' αuτής καθορισθεί-

NEY,
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σα τιμή παροχής τοϋ fιλεκτρικοϋ ρεύματος ύπεγράφη καί έκυρώ

Είς τόν άληθή καταιγισμόν βαρυσημάντων, άληθίi\ς, καταθέ

θη ύπό των άρμοδίων καί ύπεθύνων όργάνων τής επιχειρήσεως

σεων, ή μαρτυρία tοϋ άρχηγοϋ τής ΕΡΕ Παν. Κανελλοπούλου,

καί έπί τϋ βάσει τεχνικών καί οΙκονομικών ύπολογισμίi\ν τίi\ν

άντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως κατά τήν ύπογραφήν τής συμβά

ύπηρεσιίi\ν αύτi'jς καί τοϋ γενικου διευθυντου.

σεως, εΙναι άξία ίδιαιτέρας έπισημάνσεως. Καί πρόκειται περί

Τό εΙδικόν θέμα τής τιμής τοϋ ρεύματος ούδεμίαν δύναται νά

μαρτυρίας έπί γεγονότων, τά όποία γνωρίζει έξ ίδίας άντιλήψεως

ΕΧΌ σημασίαν διά τήν έκτίμησιν τής κυβερνητικής θέσεως καί

καί δέν τά έπληροφορήθη άπό τρίτους. Δέν θά παράσχτι λοιπόν

τόν ελεγχον τίi\ν ύπουργικίi\ν εύθυνίi\ν, δπως δέν δύναται νά ΕΧΌ

οϋτε καί έκείνου ή μαρτυρία πίστιν διά τό κρίσιμον θέμα; "Jσως

άξίαν ή θέσις τοϋ γενικοϋ διευθυντοϋ τής επιχειρήσεως είς τό

άποδειχθϋ δτι διά τήν έποχήν μας δέν εχει θέσιν βασική καί πα

ζήτημα έκείνο, ή καί εύθϋναι, ένδεχομένως, αύτοϋ οίαιδήποτε

λαιά άρχή τοϋ δικαίου «Ούδείς προσέχειν τφ πλήθει, άλλά τ{ϊ

περί τήν διαχείρισιν τοϋ προβλήματος.

πίστει καί τij άκεραιότητι των μαρτύρων».

Τοϋτο είναι έντελίi\ς διάφορον θέμα. Καί ή έπί τούτου κρίσις,

Ό Π. Κανελλόπουλος κατέθεσεν: «'Ενθυμοϋμαι άριστα δτι

δπως καί δ ελεγχος γενικώτε ρον των πράξεων τοϋ γενικοϋ διευ

μετά τήν ύπογραφήν του πρωτοκόλλου, δηλαδή πρό τi'jς ύπογρα

θυντοϋ καί τής είλικρινείας τίi\ν είσηγήσεων αύτοϋ πρός τήν Κυ

φής τής δριστικής συμβάσεως, ή όποία εγινε τήν

βέρνησιν καί τήν διοίκησιν τής ΔΕΗ, άνήκει είς τήν τακτικήν

1960,

27

Αύγούστου

δ πρωθυπουργός εΙς συνεδρίασιν τής έξ ύπουργίi\ν οίκονο

δικαιοσύνην, ή όποία άπό μηνών άσχολείται μέ τήν ερευναν των

μικής έπιτροπής, είτε είς άλλην σύσκεψιν, έπέστησε καί ' πάλιν

πράξεων τi'jς διοικήσεως τi'jς επιχειρήσεως.

έντόνως τήν προσοχήν των άρμοδίων τής ΔΕΗ έπί τοϋ σπουδαιο

'Η άνακριτική έπιτροπή τi'jς Βουλής συνέστη άποκλειστικίi\ς

τάτου αύτοϋ σημείου καί ετυχε καί πάλι βεβαιώσεως κατηγορη

διά τόν ελεγχον ποινικών εύθυνίi\ν είς πράξεις ή παραλείψεις των

ματικής δτι ούδεμία ζημία θά προκύψΌ εΙς βάρος τοϋ έξηλεκτρι

ύπουργίi\ν μόνον καί τίi\ν εΙς ταύτας Περιοριστικίi\ς συναιτίων.

σμοϋ τής χώρας καί τής έπιχειρήσεως».

Διά τήν ερευναν των εύθυνίi\ν όργάνων τής διοικήσεως τής

'Ο 'Α ρ. Πρωτοπαπαδάκης, άνασκοπίi\ν έν λεπτομερεί~ τό

ΔΕΗ είχε συσταθή ή έπιτροπή έκτάκτου έλέγχου τής ΔΕΗ. Τό

ίστορικόν τής ύπογραφείσης συμβάσεως, ώμίλησε διά τάς δια

πόρισμα ταύτης καί ή σχετική είσή γησις τοϋ άρεοπαγίτου Κ.

πραγματεύσεις καί τήν θέσιν των διαπραγματευομένων, τούς

Παπαϊωάννου, έκτενίi\ς άσχολούμενα μέ τάς κατά τής συμβάσεως

ύπολογισμούς τής ΔΕΗ περί τοϋ κόστους ρεύματος καί περί τίi\ν

διατυπωθείσας επικρίσεις, χωρίς μνείαν των άντιθέτως λεχθέντων

συνδυασμών τής διαθέσεως, τέλος δέ καί ίδί~ περί των συντηρη

καί γραφέντων ύπέρ τi'jς συμβάσεως, ούδέ των εΙς τόν ελεγχον

τικών έκτιμήσεων τοϋ ύπουργείου Συντονισμοϋ, συμφώνως πρός

καί τήν κύρωσιν τής συμβάσεως στρεφομένων πράξεων τοϋ διοι

τάς δποίας ή άρχική τιμή τοϋ ρεύματος ήτο ένδεχόμενον, η δυνα

κητικοϋ συμβουλίου καί τοϋ γενικοϋ διευθυντου τής ΔΕΗ, ούδε

τόν, νά άφήστι ζημίαν (άνοιγμα) κατά τήν πρώτην περίοδον,

μίαν δύνανται νά παράσχουν ενδειξιν, ούδέ κάν ύπόνοιαν περί

ύπερκαλυπτομένην μεταγενεστέρως, ετι δέ περί των άντιθέτων

ύπουργικίi\ν εύθυνίi\ν νά δικαιολογήσουν, Ιδί~ μάλιστα μετά τήν

καί πλέον αίσιοδόξων ύπολογισμίi\ν τοϋ γενικοϋ διευθυντου καί

περιέλευσιν είς τήν δημοσιότητα των άγνοηθέντων καί άποσιω

τής ύπηρεσίας τής ΔΕΗ, συγκεκριμένως δέ τοϋ διευθυντου Γ.

πηθέντων παρ' αύτίi\ν στοιχείων, δπως τούλάχιστον ή έν τφ διοι

'Αποστολάκη . 'Εξ Ιδίας άντιλήψεως &βεβαίωσε τήν πρωθυπουρ

κητικφ συμβουλίφ τi'jς ΔΕΗ συζήτησις τi'jς

1960

γικήν σύστασιν διά τήν τιμήν του ρεύματος πρός δλους, άπ' άρ

24

Νοεμβρίου

καί ή, μετά πεντάμηνον άπό τής άρχικi'jς έγκρίσεως τής συμφω

χής των διαπραγματεύσεων, τέλος δέ καί είς τήν έξ ύπουργίi\ν

νίας, έμμονή δλων άνεξαιρέτως των μελών τοϋ συμβουλίου είς

οΙκονομικήν έπιτροπήν, μετά τήν ύπογραφήν καί πρό τής έγκρί

τήν πρώτην άπόφασιν, ή δημοσία άνακοίνωσις τοϋ διοικητικου

σεως, παρουσί~ μάλιστα καί του διοικητοϋ τής Τραπέζης τi'jς

συμβουλίου τής ΔΕΗ τi'jς

'Ελλάδος καί του προέδρου του ΟΒΑ.

19

Νοεμβρίου

1960,

δι' ής άνεσκευά

ζοντο πaσαι αί κατά τi'jς συμβάσεως αίτιάσεις, ή συνέντευξις τοϋ
γενικοϋ διευθυντοϋ τήν

22 Νοεμβρίου 1960

κλπ.

'Εν σχέσει πρός ταϋτα, εΙ ναι χρήσιμον νά ύπομνησθΌ δτι,
δπως κατ ' επανάληψιν !:χει διαπιστωθή, ή έπ' όνόματι του διοι
κητικοϋ συμβουλίου άνακοίνωσις τής

Τήν σύστασιν τοϋ προέδρου τής Κυβερνήσεως πρός τόν γενι
κόν διευθυντήν τής ΔΕΗ είς τό θέμα τοϋ προσδιορισμοϋ τής τι
μής τής διαθέσεως τής ένεργείας έβεβαίωσεν δ διοικητής τής
Τραπέζης τή ς 'Ελλάδος Ξ. Ζολώτας έξεταζόμενος ώς μάρτυς.

19 Νοεμβρίου 1960 έγένετο

Πλήν τούτων, τήν σύστασιν τοϋ τότε πρωθυπουργοϋ πρός

έν γνώσει των μελών αύτοϋ, δπως προέκυψε κατά τήν έπακολου

τούς άρμοδίως χειριζομένους τό ζή τημα τής τιμής τής ηλεκτρι

καί κατά συνέπει

κής ένεργείας, /;βεβαίωσε μετά λόγου γνώσεως δ γενικός διευθυν

αν ή έν αύτϋ περιλαμβανομένη διαβε βαίωσις περί τής άπ' άρχής

θήσασαν συζήτησιν τήν 24ην Νοεμβρίου

τής, τότε δέ καί γενικός γραμματεύς τοϋ ύπουργείου Συντονισμου

1960

ένημερώσεως των μελών τοϋ διοικητικοϋ συμβουλίου άφορα τό

'Ι. Λαμπροϋκος, άναφερθείς καί εΙς τά λεχθέντα παρουσί~ τοϋ Ξ.

γόητρον αύτίi\ν τίi\ν ίδίων καί δέν εχει , ούδέ δύναται νά ΕχΙJ, ού

Ζολώτα, ώς καί δ Γρ . Πανaς, μέλος τότε τοϋ διοικητικοϋ συμ

δεμίαν άπολύτως σύνδεσιν μέ τά λεχθέντα κατά τήν συνεδρίασιν

βουλίου τής ΔΕΗ καί έπομένως συμμετέχων τής εύθύνης διά τήν

τi'jς

ληφθείσαν άπόφασιν.

27

'Ιουνίου

1960.

Καί πώς θά ήτο, άλλως τε, δυνατόν νά θεμελιωθΌ οίαδήποτε

' Ο 'Ι. Λαμπρουκος έβεβαίωσεν άκόμη δτι: α) 'Η τιμή τοϋ

έπίκρισις έπί τi'jς διαβεβαιώσεως έκείνης, άφου πάντες οί σύμ

ρεύματος είς εύνοϊκάς συνθήκας καταναλώσεως δύναται νά ε!ναι

βουλοι άνεγνώρισαν κατά τήν δευτέ ραν συζήτησιν, είς τήν συνε

μικροτέρα άπό τήν τιμήν, ή όποία πρέπει νά καταβληθij ύπό δυ

δρίασιν τής

24

Νοεμβρίου

1960,

δτι εΙχον πλήρως κατατοπισθ{ϊ,

σμενείς συνθήκας καταναλώσεως, χωρίς τοϋτο νά σημαίντt έπιδό

έπεβε βαίωσαν δέ τότε τήν έμμονήν των είς τήν άπόφασιν, παρά

τησιν τή ς χαμηλής

τήν άσκουμένην τήν έποχήν έκείνην κριτικήν;

' Απλώς, συνιστa δικαίαν μεταχείρισιν έκάστου πελάτου.

" Ελεγχος τίi\ν μαρτυριών

τιμής

έκ μέ ρους τής ύψηλής τοιαύτης.

β) δτι οί δροι τi'jς συμβ&σεως άλουμινίου ήσαν oi καλλίτεροι,
οί δποίοι ήf~ δυνατόν νά έπιτευχθοϋν κατόπιν των διεξαχθεισίi\ν
μακρών διαπραγματεύσεων.

Μάρτυρες κύρους, καθολικi'jς άναγνωρίσεως, εχουν βεβαιώ

γ) δτι ύπό τής Κυβερνήσεως εΙχε δοθη κατ ' έπανάληψιν σα

σει, εξεταζόμενοι ένώπιον τή ς άνακριτικi'jς επιτροπής, πάντα τά

φής έντολή είς τόν γενικόν διευθυντήν τής ΔΕΗ, δτι ή τιμή δέν

κρίσιμα ταϋτα περιστατικά καί δσα ηδη έξετέθησαν, είδικίi\ς δέ

πρέπει έν ούδεμιQ. περιπτώσει νά πε ριέχτι έπιδότησιν ρεύματος, η

μάλιστα περί των δδηγιίi\ν τοϋ ;ροέδρου τής Κυβερνήσεως διά

νά προκαλϋ οίανδήποτε ζημίαν είς τήν ΔΕΗ. Καί εΙδικώς έπί τοϋ

τήν προστασίαν τίi\ν συμφερόντων τi'jς ΔΕΗ είς τόν κάθορισμόν

θέματος τούτου έρωτώμενος εΙπεν έπί λέξει:

τi'jς τιμής του ρεύματος, ώς καί διά τάς ενε ργείας αύτίi\ν των ίδίων

<<' Ενθυμοϋμαι σαφώς δτι μετά τήν ύπογραφήν του πρωτοκόλ

26

' Ιουνίου

1960,

καί τάς έπί τοϋ έλεγχομένου θέματος έκτεθείσας άντιλήψεις αύ

λου τής

τίi\ν.

οίκονομική ς έπιτροπής, είς τήν όποίαν παρέστησαν καί οί κ.κ.

τουτο ηχθη ένώπιον τής έξ ύπουργίi\ν
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Ζολώτας, Τσάτσος 'Αλ. καί Πεζόπουλος. Είς τό τέλος τής διε

τήν Βουλήν ώρισμένα στοιχεία τής ΔΕΗ περί τοϋ κόστους τοϋ

ξαχθείσης συζητήσεως, δ κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, άπευ

ρεύματος κατά τήν συζήτησιν τής συμβάσεως . 'Αντιθέτως, ση

θυνόμενος πρός τόν κ. Πεζόπουλον τοϋ ύπέβαλε τό έρώτημα:

μασίαν δύναται νά εχτι τό γεγονός δτι είς τήν Βουλήν ύπεβλήθη

"'Επιθυμώ κ. Πεζ6πουλε, vά μfiς διαβεβαιώσητε δι' aλληv μίαv

τότε ύπό άντιπολιτευομένου βουλευτοϋ έλλιπές τό σχετιζόμενον

φοράν, tάv ή συμφωνηθείσα τιμή ήλεκτρικής tvεργείας δέv προ

μέ τό ρεϋμα καί τό κόστος αύτοϋ έγγραφον τοϋ γενικοϋ διευθυν

καλΌ ζημίας εlς τήv ΔΕΗ".

τοϋ καί έπομένως κατά τρόπον έπιδιώκοντα, ή δυνάμενον νά δη

Καί δ γενικός διευθυντής άπήντησε κατηγορηματικώς δτι "α!
τιμαί ε{ναι λίαν έπωφελείς . "))

νης άντιπολιτεύσεως.

'Εκ τών πολεμίων τής συμβάσεως καί των άντιπολιτευομένων
τήν Κυβέρνησιν τής ΕΡΕ,

μιουργήστι, έσφαλμένας έντυπώσεις, πρός έπιτυχίαν τής άσκουμέ
'Ομοίως, ούδεμίαν προσφέρει ένίσχυσιν είς τήν στήριξιν τής

σοβαρώτεροι μάρτυρες ήσχολήθη

κατηγορίας έγγραφον τοϋ ύπουργοϋ Βιομηχανίας έξ άφορμής

σαν μέ τό προσφιλές θέμα τής ζημίας τής ΔΕΗ. Είς τό θέμα τοϋ

ύποκλοπής έγγράφων τής ΔΕΗ καί δι' liλλους λόγους, άλλά κυ

oi

το έφαντάσθησαν δτι ήδύναντο νά προσθέσουν καί τήν ίδικήν

ρίως διότι ε{ναι δεδομένον δτι τά μέλη τοϋ διοικητικοϋ συμβου

των συνδρομήν πρόσωπα, τά όποία άπεδείχθησαν έκ τής δλης

λίου πρώτα κατέκρινον τήν πράξιν, πρωτοσταντοϋντος δέ τοϋ

καταθέσεώς των liμοιρα τοιαύτης Ικανότητος, έμπνεόμενα δέ μό

'Αν. Δημητρακοπούλου έζήτησαν τήν ένέργειαν άνακρίσεως διά

νον άπό πάθος προσωπικόν. 'Ότι τά πρόσωπα ταϋτα liνευ πολλής

τόν κολασμόν τοϋ ύπευθύνου. ('Ομιλία ι πάντων των μελών τοϋ

δυσχερείας ήσχολήθησαν καί μέ καταλογισμόν ύπουργικών εύ

συμβουλίου είς τήν συνεδρίασιν τής
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θυνών δέν ε{ναι παράδοξον. Καί θά εχτι τήν έξήγησιν, δστις θά

Καί έπειδή ύπεστηρίχθησαν περίεργοι ώς πρός τό ζήτημα τοϋ

θελήστι νά ύποβληθίi είς τόν κόπον άναγνώσεως των καταθέσεων

το άπόψεις, άνάγκη νά τονισθίi δτι κατά τόν 'Αν. Δημητρακό

τοιο.ιJτων μαρτύρων.

πουλον (έπιστολή του πρός τήν άνακριτικήν έπιτροπήν) θά άπετέ

'Από liλλης πλευράς, πρέπει νά προκαλέστι πολλήν προσο

λει αύτοκτονίαν ύπηρεσιακήν διά τόν γενικόν διευθυντήν ή ύπ'

χήν ή έξέτασις τοϋ Κεφαλλήνος μάρτυρος -ύπαλλήλου τής

αύτοϋ παράβασις των κανονισμών, διά τήν λαθραίαν ύπεξαγωγήν

ΔΕΗ- ήλεκτρολόγου 'Αγγελάτου.

έγγράφου.

'Εβεβαίωσεν είς τήν άρχήν τής καταθέσεώς του δτι ή διεθνής
βιβλιογραφία γνωρίζει άποχωρισμόν εργων εύθηνοϋ ρεύματος

'Αποβαίνει ματαία, δθεν, ή προσπάθεια άναζητήσεως έρεί
σματος τής κατηγορίας έπί τοιούτων κατασκευασμάτων.

διά τήν τροφοδότησιν βιομηχανίας ίδιαιτέρως ένδιαφερούσης

"Οταν κατέστη σαφές δτι α! διατυπωθείσαι κατά τής συμβά

τήν έθνικήν οίκονομίαν. Ε!ς τήν συνέχειαν, δμως, τής καταθέσε

σεως έπικρίσεις δέν παρείχον έπαρκές ερεισμα είς τήν άναλη

ως, ίδί~ δέ ε!ς liλλην ήμέραν γενομένην, ε{χε λησμονήσει δσα

φθείσαν έπίθεσιν, διετυπώθη ύπό των έπικριτών κατηγορία διότι

ε{πε, προσεπάθησε νά μή δώστι άπάντησιν ε!ς τήν έρώτησιν έάν

ή Κυβέρνησις δέν άπέστη τής πραγματοποιήσεως μιάς γενικής

ή βιομηχανία άλουμινίου διά τήν ·Ελλάδα έμπίπττι είς τήν ύπό

καί άπό έτών ύφισταμένης προσδοκίας, διά νά έπανεξετάστι τό

τοϋ ίδίου γενομένην διάκρισιν καί έν συνεχεί~ άπέφυγε συστη

θέμα, άφοϋ, δικαίως ή άδίκως, διετυπώθησαν αίτιάσεις κατά τής

ματικώς νά άπαντήστι είς σαφείς έρωτήσεις, άξιων μάλιστα νά

συμβάσεως. 'Η έπίκρισις ε{ ναι άναξ ία άνασκευής.

γίντι δεκτόν δτι α{ ύπεκφυγαί του άπετέλουν άπάντησιν. Καί τό

Διότι ή έπανεξέτασις ε{χεν ήδη γίνει κατά τήν νέαν συζήτη

παράδοξον ε{ναι δτι παρεπέμφθη ή συμπλήρωσις τής καταθέσεώς

σιν είς τό διοικητικόν συμβούλιον, δ δέ ύπεύθυνος σύμβουλος

του είς τήν δλομέλειαν τής έπιτροπής, διά νά μή γίντι ποτέ.

ένέμεινεν είς τή είσήγησίν του διά τής άπό

10
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1960

άναφοράς ·του πρός τόν ύπουργόν Συντονισμοϋ.
"Οψιμοι βελτιώσεις τής κατηγορίας

Τό δτι ή έπιτευχθείσα τιμή τής ήλεκτρικής ένεργείας ήτο
συμφέρουσα διά τήν ΔΕΗ ε{χεν έπιβεβαιώσει, ώς ήδη έσημειώ

Τά άναμφισβήτητα ταϋτα στοιχεία, άνεπίδεκτα έρμηνείας, βά

θη, έκ τής πλευράς αύτής καί δ άρμόδιος διευθυντής τής ΔΕΗ Γ.

σει των δποίων άποκλείεται πάσα σκέψις περί ύπουργικών εύθυ

'Αποστολάκης διά τοϋ άπό 26-8-1960 σημειώματός του, ύποβλη

νών καί τήν παντελή ελλειψιν των διά τήν πιθανολόγησιν τής

θέντος είς τόν ύπουργόν τοϋ Συντονισμοϋ τήν προτεραίαν τής

κατηγορίας άπαραιτήτων ένδείξεων, δέν δύναται νά άναπληρώστι

ύπογραφής τής συμβάσεως .

ή διαρκοϋντος τοϋ έργου τής άνακριτικής έπιτροπής, ύπό των, έκ

Ύπήρχεν, έπομένως, ύπεύθυνος γνώμη καί των ύπηρεσιακών

τής 'Ενώσεως Κέντρου καί τής ΕΔΑ, μελών τής άνακριτικής έπι

παραγόντων τής ΔΕΗ δτι ή έπιτευχθείσα τιμή ήτο συμφέρουσα

τροπής, έφευρεθείσα διαφωνία δήθεν τοϋ ύπουργοϋ Συντονισμοϋ

διά τήν έπιχείρησιν.

πρός τήν συναφθείσαν σύμβασιν, ή όποία μάλιστα τόν ώδήγησε

τι liλλο έπρεπε νά πράξτι μία Κυβέρνησις έν τίj έπιτελέσει

μέχρι καί τής ύποβολής παραιτήσεως. "Οχι, βεβαίως, διότι ού

τής άποστολής της; Νά άπορρίπττι μήπως τάς εΙσηγήσεις των

δείς έβεβαίωσε ταϋτα καί διότι πάντες, άντιθέτως, τά διέψευσαν,

ύπευθύνων συμβούλων της, έπαναπαυομένη καί προσχωροϋσα

άλλά καί διότι τό πρόσωπον τοϋ 'Αρ. Πρωτοπαπαδάκη άποκλείει

ϊσως είς τάς άπόψεις των αντιπολιτευομένων τήν δεδομένην προ

έκ προοιμίων οιανδήποτε σκέψιν δτι θά ήδύνατο νά άναλάβτι τήν

σπάθειάν της; 'Αλλά τότε δέν θά έκυβέρνων οί ένώπιον τοϋ λαοϋ

οϊαν έτήρησε σθεναράν στάσιν καί νά ύποστηρίξτι ε!ς τήν νομο

ύπεύθυνοι καί ή χώρα επρεπε νά παραμείντι έσαεί προσηλωμένη

θετικήν έπιτροπήν καί τήν Βουλήν σύμβασιν, διά τήν χρησιμό

είς τόν μαρασμόν.

τητα τής δποίας θά ε{χεν οΙανδήποτε έπιφύλαξιν, ύποχωρών είς
πιέσεις.

Διότι ή άντιπολίτευσις, τήν έποχήν έκείνην, τά πάντα έπολέ
μει καί τά πάντα άπέκρουε.

Διά ποίον, άρα γε, λόγον γίνεται προσφυγή είς τοιαύτας φαι
δράς έπινοήσεις καί ποίαν σκοπιμότητα έξυπηρετεί καί ή περί

Τά πραγματικά δεδομένα

τοϋ ύπουργοϋ τοϋ Συντονισμοϋ άφελής θεωρία, έτι δέ πλέον καί ή
στήριξις έπιχειρημάτων είς τό δτι ή Κυβέρνησις προώθησε τότε

'Από τήν ένεργηθείσαν προανάκρισιν άπεδείχθη δτι ούδείς

τήν πραγματοποίησιν τής βιομηχανίας άλουμινίου, χωρίς νά

λόγος δύναται νά γίντι περί ύπουργικής παρεμβάσεως ε!ς τήν λή

προβλέπεται ε!ς τό πενταετές πρόγραμμα, δταν άπλή φυλλομέ.?

ψιν τής άποφάσεως διά τόν καθορισμόν τής τιμής τής ήλεκτρι

τρησις τοϋ δριστικοϋ καί τοϋ προσωρινοϋ σχεδίου οΙκονομικής

κής ένεργείας.

άναπτύξεως άποδεικνύει δτι άμφότερα τήν περιελάμβανον; Διά

Εlναι άποδεδειγμένον άκριβώς τό άντίθετον. "Οτι δ μέν πρόε

ποίον λόγον ύπεβάλλοντο είς ώρισμένην σειράν μαρτύρων α!

δρος τής Κυβερνήσεως έπανήρχετο είς τήν έντολήν τής προστα

άφελείς, άλλά καί παράδοξοι αύταί έρωτήσεις;

σίας τής ΔΕΗ, άκόμη καί μετά τήν μονογραφήν τής συμβάσεως,

Τήν παντελή ελλειψιν στοιχείων δέν δύναται, πολύ περισσό

δ δέ ύπουργός Συντονισμοϋ έπέσυρε τήν προσοχήν τών ύπευθύ

τερον, νά άναπληρώστι ή συζήτησις περί τοϋ ποίος παρέσχεν είς

νων, παραδίδων πρός έλεγχον ύπολογισμούς, οϊτινες ένεφάνιζον

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ

ένδεχόμενα ταμειακά άνοίγματα κατά τήν α' χρονικήν περίοδον,

άποδεικνυόμενος συντηρητικώτερος τών άρμοδίων ύπηρεσιών

365

σηγήσεώς του, τά μέλη τοϋ συμβουλίου .
'Αλλά άν αύτό εχτι άξίαν διά τούς τεχνικούς καί τούς είς εΙ
δικά θέματα τοϋ έξηλεκτρισμοϋ άσχολουμένους, διατί δέν θά 1\χτι

τής ΔΕΗ.

"Οσον διά τόν τότε ύπουργόν τής Βιομηχανίας, οuδείς ποτέ
ε{πέ τι περί εuθύνης του διά τόν καθορισμόν τής τιμής ένεργείας.

τήν αuτήν άξίαν καί διά πάσαν εΙς τά αύτά στοιχεία τής εΙσηγή
σεως στηριχθείσαν ύπουργικήν ένέργειαν;

'Από τήν διεξαχθείσαν προανάκρισιν εχει ηδη τό κεφάλαιον

Ούδεμία, έπομένως, καταλείπεται άμφιβολία περί τής άκρι

τοϋτο διερευνηθή καί έν άναφορii άκόμη πρός τήν ξένην πρός τό

βείας τών έκτεθέντων, έκ τών πραγμάτων δέ οϋτως άποδεικνύεται

εργον τής άνακριτικής έπιτροπής άναζήτησιν πολιτικής εύθύνης

δτι στερείται οίασδήποτε άξίας ή άνεπέρειστος καί παράδοξος

διά τήν έπί τοϋ έξηλεκτρισμοϋ πολιτικήν. Θά ήτο δέ, προφανώς,

ύπόθεσις περί χρησιμοποιήσεως τοϋ γενικοϋ διευθυντοϋ ώς όργά

άνάξιον τής σοβαρότητος τής έπιτροπής άν έπρόκειτο νά άντι

νου διά τήν έξαπάτησιν τοϋ διοικητικοϋ συμβουλίου τής ΔΕΗ.

παραβάλλτι εΙς τάς καταθέσεις σοβαρών καί μετά λόγου γνώσεως

δμιλούντων, άλλά καί άντικειμενικών καί άμερολήπτων προσώ

VI.
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πων, τάς μαρτυρίας άντιπολιτευομένων βουλευτών, άπολυθέντων

ύπαλλήλων, άπομακρυθέντος δικηγόρου καί μηνύοντος διά τάς

Μετά συμπλήρωσιν πενταετίας άπό τής ύπογραφής καί τής

συνθήκας τής έξαγοράς έπιχειρηματίου ήλεκτρικής έγκαταστά

έγκρίσεως τής συμφωνίας τής ΔΕΗ ύπό τοϋ διοικητικοϋ συμβου

σεως.

λίου αuτής καί μετά τήν διπλήν νομοθετικήν κύρωσιν τής συμβά

ΕΙς τήν συνεδρίασιν τοϋ διοικητικοϋ συμβουλίου τής

27

σεως δημιουργίας τής βιομηχανίας άλουμινίου, ζητείται ή παρα

ύπο

πομπή είς τό εlδικόν δικαστήριον τοϋ προέδρου τής Κυβερνήσε

λογισμοί του ε!ναι πολύ πλέον αΙσιόδοξοι άπό τάς συντηρητικάς

ως καί τοϋ ύπουργοϋ Βιομηχανίας ώς ύπευθύνων έγκλήματος εΙς

'Ιουνίου

τονίζεται άπό 'τόν γενικοϋ διευθυντήν ότι

1960

oi

εΙς τό σημείον αuτό έκτιμήσεις τοϋ ύπουργείου Συντονισμοϋ.

·Ο ίδιος εΙς τήν καί προηγουμένως μνημονευθείσαν συνέν

βάρος τής δημοσίας έπιχειρήσεως καί έπί τφ σκοπφ δπως περι

ποιήσουν άθέμιτον όφελος εΙς τούς συμβασιούχους.

ητοι πέντε δλοκλήρους μήνας

Πρός έπιτυχίαν τοϋ οϋτω προσδιοριζομένου σκοποϋ συνηργά

μετά τήν ύπογραφήν τής συμβάσεως καί όταν ε{χεν άρχίσει δη

σθησαν, κατά τήν κατηγορίαν, μετά τοϋ ύπό τής Ιδίας Κυβερνή

μοσί~ έκδήλωσις έπικρίσεων κατά τής συμβάσεως, ε{χεν είπει

σεως καί τοϋ προέδρου αύτής έκβληθέντος άπό τής ύπηρεσίας

έπί λέξει: «Ούδέποτε έπιέσθημεν νά ύπογράψωμεν τήν σύμβασιν,

γενικοϋ διευθυντοϋ τής ΔΕΗ.

τευξίν του τήν
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η νά συμφωνήσωμεν εΙς τήν τιμήν. ·Ο ίδιος δ πρόεδρος τής Κυ

'Ενώ, όμως, τοιαύτη ν κατηγορίαν άπαγγέλλει ή πλειοψηφία

βερνήσεως μέ έκάλεσεν, όταν ηρχισαν αί διαπραγματεύσεις μέ

τής άνακριτικής έπιτροπής εΙς βάρος τοϋ πρωθυπουργοϋ δι' άθέ

τήν έταιρείαν

μιτον έξυπηρέτησιν τών συμφερόντων ξένων ' έπιχειρηματιών,

PECHINEY

διά τό στενόν θέμα τής πωλήσεως τοϋ

ρεύματος καί έδήλωσε σαφώς ότι δέν δέχεται ή Κυβέρνησις καί

έθεώρησεν ότι έδικαιοϋτο νά άγνο\j τήν εύθύνην τούτων, ώς

αuτός προσωπικώς, καμμίαν συμφωνίαν μεταξύ ΔΕΗ καί

PECHI-

άναγκαίων συνεργών εΙς τήν δολίαν διαπραγμάτευσιν καί τήν σύ

ή όποία θά ώδήγει εΙς αύτό, τό δποίον καλώς η κακώς χα

ναψιν τής καταστρεπτικής, κατά τήν άντίληψιν αύτής, συμβάσε

ρακτηρίζεται ώς έπιδότησις. Δηλαδή, μέ άλλα λόγια, καμμίαν

ως. Καί παρέλειψε νά περιλάβτι εΙς τούς συνεργούς καί συναιτί

συμφωνίαν ή όποία θά ώδήγει εΙς πώλησιν ήλεκτρικής ένεργείας

ους τής άναζητουμένης έγκληματικής ένεργείας, έκείνους άκρι

NEY

εΙς τιμήν κάτω τοϋ κόστους παραγωγής. 'Εν πάστι περιπτώσει, ή

βώς, οϊτινες εμελλον νά ώφεληθοϋν έξ αύτής. Διότι δέν ε{ναι νο

δδηγία αϋτη τοϋ προέδρου τής Κυβερνήσεως έσήμαινε νά μή δι

ητή ή έξαπάτησις ένός δλοκλήρου διοικητικοϋ συμβουλίου, είς

στάσωμεν νά διαρρήξωμεν τάς διαπραγματεύσεις, έν ή περιπτώ

τό δποίον μετέχουν σοβαροί παράγοντες τής οΙκονομικής ζωής

σει θά ώδήγουν πρός τιμάς χαμηλοτέρας τοϋ κόστους παραγω

τοϋ τόπου καί προσωπικότητες άπό τήν ίεραρχίαν τών κρατικών

γής».

λειτουργών, έπί τφ σκοπφ προσπορίσεως κέρδους εΙς τούς συμ

ΕΙς τήν αuτήν συνέντευξιν έβεβαίωσεν ότι δ όμιλος τής βιο

βασιούχους, χωρίς νά μετάσχουν καί ούτοι είς τήν πλεκτάνη ν καί

μηχανίας, κατά τήν διάρκειαν τών διαπραγματεύσεων, ε{χε προ

εΙς τό έργον τής έξαπατήσεως. Καί τήν παράλειψιν τής διατυπώ

τείνει νά άναλάβτι δ ίδιος τήν κατασκευήν τών έργων παραγωγής

σεως οίασδήποτε κρίσεως καί περί τής ένοχης τούτων, τίποτε δέν

τής ήλεκτρικής ένεργείας, έφ' όσον ή ΔΕΗ έθεώρει ότι αί κατά

ε{ναι δυνατόν νά δικαιολογήστι. Οuτε καί ή σπουδή διά τήν λή

τά διάφορα στάδια προτεινόμεναι τιμαί τοϋ ρεύματος θά προεκά

ψιν τής κατά τών έλεγχομένων ύπουργών άποφάσεως.

:Αλλοϋ, έπομένως, δέον νά άναζητηθ\j ή έξήγησις τής παρα

λουν ζημίαν.

Μετά δύο ήμέρας, εΙς τήν συνεδρίασιν τοϋ διοικητικοϋ συμ

δόξου ταύτης παραλείψεως.

έπανέλαβεν έπί λέξει

'Από τό άποδεικτικόν ύλικόν, έν τφ συνόλφ έκτιμώμενον,

τά όσα ε{χεν είπει περί τών δδηγιών τοϋ προέδρου τής Κυβερνή

έχει διαπιστωθή άπολύτως ότι δ πρόεδρος τής Κυβερνήσεως Κ.

σεως .

Καραμ(lνλής δέν μετέσχεν εΙς τάς διαπραγματεύσεις . Ε{ναι δεδο

βουλίου τής ΔΕΗ τής

24

Νοεμβρίου

1960,

·Ο γενικός διευθυντής, καί ώς κατηγορούμενος εΙς τήν ποινι

μένον ότι δέν ε{χεν άρμοδιότητα εΙς τά θέματα τής έγκαταστάσε

κήν δικαιοσύνην, έπεβεβαίωσεν ένώπιον τής άνακριτικής έπι

ως βιομηχανιών καί τής προσελκύσεως ξένου κεφαλαίου, δι' ον

τροπής όσα ε{χεν είπει περί τών δδηγιών καί τών έντολών τοϋ

προέδρου τής Κυβερνήσεως, προσθέτων ότι δέν εχει οuτε νά

λόγον οuτε κάν ύπέγραψε τήν σύμβασιν. Έχει άποδειχθή ότι τήν

· σύμβασιν

ένέκρινεν δμοφώνως τό διοικητικόν συμβούλιον τής

προσθέστι οuτε νά άφαιρέστι λέξιν άπό όσα άπ' άρχής εΙπεν. Καί

ΔΕΗ μέ ένθουσιασμόν καί εκφρασιν συγχαρητηρίων καί ότι είς

τό πράγμα πρέπει νά προκαλέστι Ιδιαιτέραν προσοχήν, δεδομένου

τάς άπόψεις του ένέμενεν άκλονήτως καί μετά πεντάμηνον, κατά

ότι ερχεται μετά τόν διά νόμου, είσηγήσει τής Κυβερνήσεως τοϋ

τήν νέαν συζήτησιν, όταν ε{χε έκδηλωθή ή έντονος κατ' αύτής

Ιδίου τότε πρωθυπουργοϋ, βίαιον τερματισμόν τής εΙς τήν ΔΕΗ

κριτική .

θητείας αύτοϋ.

Τήν έποχήν έκείνην δ γενικός διευθυντής τής ΔΕΗ έθεωρείτο
αύθεντία είς τά εΙδικά έκείνα θέματα καί διέθετε κϋρος καί έπιβο

"Εχει άποδειχθή ότι τό διοικητικόν συμβούλιον τής ΔΕΗ
άπεφάσισεν έν γνώσει καί τών συντηρητικωτέρων ύπολογισμών
τοϋ ύπουργείου Συντονισμοϋ.

λήν. ΕΙς τήν ύπεύθυνον εlσήγησίν του, καί ε{ναι άδιάφορον διά

"Εχει έξ άλλου, άποδειχθή πλήρως, άπό μαρτυρίας προσώπων

τό θέμα μας άν ήτο όρθή η έσφαλμένη, δέν εδωσε πίστιν μόνον ή

έντίμων, ότι ό τότε πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, Κ. Καραμανλής,

Κυβέρνησις διά τών άρμοδίων ύπουργών Συντονισμοϋ καί Βιο

έπιμόνως ε{χε συστήσει εΙς τούς ύπευθύνους τής ΔΕΗ νά ε{ναι

μηχανίας. ΕΙς αύτήν έβασίσθη, διά τά τεχνικά θέματα καί ή κρί

προσεκτικοί είς τάς διαπραγματεύσεις. Νά μ ή δεχθοϋν δι' οίονδή

σις όλων τών μελών τοϋ διοικητικοϋ συμβουλίου. Καί δέν ε{χον

ποτε λόγον τιμήν ήλεκτρικής ένεργείας προκαλοϋσαν δπωσδή

λόγον νά άμφιβάλουν, τούλάχιστον τότε, εΙς τά στοιχεία τής εΙ-

ποτε ζημίαν είς τήν ΔΕΗ καί νά διακόψουν τάς συζητήσεις, άν
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δέν έξησφαλίζετο ή προϋπόθεσις αϋτη . Καί έπ' αύτοϋ τοϋ καιρί

τής βί~ aποβολής aπό τά γραφεία τής ΔΕΗ τοϋ τότε γενικοϋ δι

ου καί κρισίμου σημείου ούδεμία άντίθετος μαρτυρία προσάγε

ευθυντοϋ, aμφισβητοϋντος καί αύτήν τήν συνταγματικότητα τοϋ

ται.

ψηφισθέντος νόμου. 'Όλαι αί πράξεις του άπεδείκνυον δτι έπεθύ
Καί ού μόνον τοϋτο, άλλά είναι δεδομένον δτι τόν έν τφ κα

μει νά δλοκληρώσl] τήν έφαρμογήν των aποφασισθέντων μέτρων

τηγορουμένφ έγκλήματι ύπό τής πλειοψηφίας τής άνακριτικής

καί νά aποδώσl] γαλήνην καί κϋρος είς τήν ΔΕΗ, χωρίς νά ύπο

έπιτροπής καταλογιζόμενον ώς συνεργάτην του, δταν έδημοσιεύ

λογίζl] τήν aντίδρασιν ούδενός. Καί aπεδείκνυεν έμιφάκτως δτι

θησαν είς τόν Τύπον αί γνωσταί έπιστολαί Φιλαρέτου καί έδημι

είχε τήν συνείδησίν του ήσυχον, διά νά μή φοβήται τίποτε.

ουργήθη ή γνωστή aτμόσφαιρα περί τήν ΔΕΗ καί τόν γενικόν

Ύπό τάς συνθήκας ταύτας είναι aδιανόητον διά τήν συνείδη

διευθυντήν, δ τότε πρόεδρος τής Κυβερνήσεως καί έλεγχόμεvος

σιν παντός στοιχειωδώς καλοπίστου aτόμου νά aποδεχθΌ τήν

Κων. Καραμανλής άπεμάκρυνε τής θέσεώς του aνευ δισταγμοϋ

κατηγορίαν κατά τοϋ πρωθυπουργοϋ καί τοϋ ύπουργοϋ Βιομηχα

πρός διασφάλισιν τοϋ κύρους καί τής ηρεμίας είς τήν διοίκησιν

νίας καί δή έπί συνεργεί~ είς έγκληματικάς πράξεις καί έπί τφ

τής έπιχειρήσεως. Καί έτερμάτισε τήν θητεία ν του δι' είδικοϋ

σκοπφ νά προσπορίσουν παράνομον δφελος είς τούς συμβασιού

νόμου, διά τής πλειοψηφίας δέ, τήν δποίαν διέθετεν είς τήν Βου

χους, είς βάρος τών συμφερόντων τής ΔΕΗ.

λήν, συνέστησε τήν έπιτροπήν τοϋ έκτάκτου έλέγχου, διά τόν

Πέραν τής φυσικf\ς aποστροφής πρός μίάν τοιαύτην σκέψιν,

ελεγχον δλων τών σχετιζομένων μέ τήν ΔΕΗ θεμάτων, τόν τελευ

aπό τό εργον τής προανακρίσεως διεπιστώθη δτι ού μόνον ούδέν

ταίον λόγον έπί τών δποίων θά είχεν δπωσδήποτε ή τακτική δι

συνηγορεί ύπέρ τής aπόψεως έκείνης, άλλά εχει καί θετικώς

καιοσύνη, έπιβάλλουσα κυρώσεις ή άποκαθιστώσα τούς έλεγχο

aποδειχθή δτι aμφότεροι, ίδί~ δέ δ πρόεδρος τότε τής Κυβερνή

μένους, παρά τήν aναμφισβήτητον ταλαιπωρίαν, τήν δποίαν θά

σεως, επραξαν πολύ πλέον τοϋ προσήκοντος είς τήν άρμοδιότητά

προεκάλει.

των, aσχέτως πρός τό ένδιαφέρον καί τήν συμβολήν των εiς τό

Δέν έφοβήθη τήν aντίδρασιν τοϋ μηνύοντας γενικοϋ διευθυν

εργον τής ΔΕΗ διά τόν έξηλεκτρισμόν τής χώρας.

τοϋ, προσφυγόντος καί είς τό Συμβούλιον τής 'Επικρατείας πρός

Πώς είναι δυνατόν νά είναι συνεργοί έγκλήματος σχετιζομέ

aκύρωσιν τής εiς βάρος του ένεργείας. 'Επέμεινε μετά σθένους

νου μέ τό ζήτημα τής τιμής τοϋ ρεύματος, δσοι δέν fισχολήθησαν

είς τάς aποφάσεις του καί ανεζήτησε κυβερνητικόν έπίτροπον

ή εδωσαν ακριβώς aντιθέτους δδηγίας;

διά τήν ΔΕΗ, έκ τών δεδηλωμένων φίλων τής aντιπολιτεύσεως,

Ύπό τά δεδομένα ταϋτα είναι προφανές δτι θά aπέβαινε

τόν δποίον περιέβαλε διά τοϋ νέου νόμου μέ μεγαλυτέρας καί εύ

aσκοπος aπολύτως, περαιτέρω ερευνα περί τής συνδρομής των

ρυτέρας άρμοδιότητας.

νομικών προϋποθέσεων τοιαύτης κατηγορίας . Διά τόν σχηματι

Δl:ν έξεδήλωσεν ούδ' έπί στιγμήν δισταγμόν είς τήν έφαρμ:ο

σμόν έπ' αύτοϋ γνώμης άρκοϋν δσα ύπό τών βουλευτών τής μει

γήν τών άποφασισθέντων μέτρων, συζητών άκόμη μέ τούς ύπουρ

οψηφίας έλέχθησαν κατά τήν τελικήν συνεδρίασιν τής άνακριτι

γούς καί μέ τόν νομικόν σύμβουλον τοϋ Κράτους καί τόν τρόπον

κής έπιτροπής .

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΗΣ 5ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1965

ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΚ
(Φ.

33,

Σημείωμα Κ. Στεφανάκη,

Τήν 29.ην 'Ιανουαρίου 1965 ήρχισεν είς τήν Βουλήν ή συζή

11

Μαίου

1977).

εύνουχισμό δχι μόνον τής ύποθέσεως τής ΔΕΗ, άλλά καί δλων

βουλευτών

των πολυάριθμων άναλόγων ύποθέσεων, μέ τάς δποίας βαρύνεται

τής ΕΔΑ, Περί καταδιώξεως ένώπιον τοϋ Είδικοϋ Δικαστηρίου τοϋ

τό άμαρτωλό καθεστώς τής δεξιiiς» . Ή έφη μερίς <<"Εθνος»: <<'Η

aρθρου

δριστική στάσις τής Κυβερνήσεως θά διαμορφωθή κατά τήν συ

τησις έπί τής άπό

80

22

τοϋ αύτοϋ μηνός προτάσεως

21

τοϋ Συντάγματος .

'Η ψηφοφορία διεξήχθη κατά τήν συνεδρίασιν τής 5ης Φε

νεδρίασιν τής πολιτικής έπιτροπής, ή όποία έκλήθη διά τήν

I μ .μ.

βρουαρίου 1965. Περί τήν 13ην iliραν τής αύτής ήμέρας ~υνήλθεν

'Ηγετικά στελέχη τής ΕΡΕ ερριψαν τήν ίδέα συστάσεως έξετα

ύπό τήν προεδρίαν τοϋ πρωθυπουργοϋ Γεωργίου Παπανδρέου ή

στικής τών πραγμάτων έπιτροπής. Τοϋτο δμως κρίνεται aπρόσφο

πολιτική έπιτροπή διά νά καθορίση τήν στάσιν, τήν δποίαν θά

ρον, καθ' δσον ύπάρχει τό προηγούμενο τής aρνήσεως τής ΕΡΕ

έτήρει ή κοινοβουλευτική δμάς τής ΕΚ κατά τήν ψηφοφορίαν.

νά δεχθή σύστασιν δταν ήτο Κυβέρνησις έπί τοϋ ίδίου θέματος

Τήν πληροφορίαν περί τής συγκλήσεως τής πολιτικής έπιτρο
πής, ώς καί σχετικά σχόλια έδημοσίευσαν άθηναϊκαί έφημερίδες
τής αύτή ς ή μέρας

(5.12.1965).

Είδικώτερον ή έφη μερίς

<< ' Ελευθε

δπως ε{χεν ζητήσει τότε ή aντιπολίτευσις».

Είς τήν δρισθείσαν κατά τά άνω συνεδρίασιν τής πολιτικής
'Επιτροπής παρέστησαν οί Γεώργιος Παπανδρέου, πρόεδρος Κυ

ρία>> εγραφεν: <<είναι ένδεχόμενον aντί τής προτάσεως διά τήν πα

βερνήσεως (δστις είχεν έπιστρέψει τήν προηγούμενην ήμέραν με

ραπομπήν είς aνακριτικήν έπιτροπήν ή !}ουλή νά συστήση ~ξετα

τά τοϋ Σταύρου Κωστόπουλου, ύπουργοϋ 'Εξωτερικών, έκ τής είς

στικήν έπιτροπήν, iliστε νά παρακαμφθή τό ζήτημα>>. ·Η έφημερίς

Βελιγράδιον έπισκέψεως των), Στέφανος Στεφανόπουλος aντιπρό

«Νέω>: <<Γιά νά ματαιώση τήν έξέλιξιν αύτήν πού θά !;χη δραματι

εδρος τής Κυβερνήσεως καί ύπουργός Συντονισμοϋ, Γεώργιος Νό

κούς άντικτύπους στήν 1:νότητα τής ΕΡΕ, ή ήγεσία καί τά στελέχη

βας, πρόεδρος τής Βουλής, Σταϋρος Κωστόπουλος ύπουργός

τοϋ κόμματος αγωνίζονται μέ δλα τά μέσα νά έξασφαλίσουν τήν

'Εξωτερικών, Πέτρος Γαρουφαλιaς, ύπουργός 'Εθνικής 'Αμύ

συγκατάθεσιν τής Κυβερνήσεως ύπέρ τής συμβιβαστικής λύσεως

νης, Δημήτριος Παπασπύρου ύπουργός Προεδρίας, 'Ηλίας Τσι

τής συστάσεως έξεταστικής έπιτροπής άντί τής παραπομπής είς

ριμώκος, ύπουργός

Είδικόν Δικαστήριον. Κατά τήν γνc>μη κοινοβουλευτικών καί νο

ύπουργός Οiκονομικών. 'Επίσης παρέστησαν οί Γεράσιμος Βα

'Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης,

μικών κύκλ~ν άποδοχή τής λύσεως αύτής θά ίσοδυναμοϋσε μέ

σιλάτος, βουλευτής

'Αθηνών,

'Ιωάννης Σεργάκης, βουλευτής
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Λασηθίου καί Κωνστ. Στεφανάκης, βουλευτής Ρεθύμνης, οϊτινες

διατύπωσιν κατηγορίας κατά προσώπων, τά όποία δέν θά ήμποροu

ε!χον κληθή διά νά ένημερώσουν τά μέλη τής πολιτικής έπιτρο"

σαν νά άπαντήσουν έπί τής οuσίας των κατ' αuτών κατηγοριών,

πής, έπί τών νομικών ζητημάτων τά όποία προέκυπτον έκ τής ώς

άφοϋ ή ύπόθεσις δέν ήτο δυνατόν νά άχθή ένώπιον τοϋ είδικοϋ

άνω αίτήσεως τών

Δικαστηρίου .

21

βουλευτών τής ΕΚ.

"Αμα τij ένάρξει τής συνεδριάσεως δ πρόεδρος τής Κυβερνή

Είσηγήθη δέ α) τήν άπόρριψιν τής προτάσεως τής ΕΔΑ καί β)

σεως εδωκεν τόν λόγον είς τόν Κ . Στεφανάκην . Ούτος, άναφερό

τήν σύστασιν, μέ πρωτοβουλίαν τής ΕΚ, έξεταστικi'jς 'Επιτροπής

μενος είς τήν παραγραφήν, είπεν δτι άφ' δτου άνεκινήθη τό θέμα

πρός άσκησιν πολιτικού έλέγχου . 'Ακολούθως ώμίλησαν οί Γερά

τής ΔΕΗ μέ τά δημοσιεύματα τοϋ 'Ιουλίου

σιμος Βασιλάτος καί

1961

τής έφη μερίδος

'Ιωάννης ' Σεργάκης, οί δποίοι μ ή υίο

Πατρών «Νεολόγος» ε! χ ον παρέλθει πέντε σύνοδοι , άπό δέ τά δη

θετήσαντες τήν πρότασιν περί έξεταστικής έπιτροπi'jς, είσηγήθη

μοσιεύματα τών μηνών Μαίου καί 'Ιουνίου

σαν νά συνεχισθή ή συζήτησις έπί τής προτάσεως τής ΕΔΑ .

1962

τής έφημερίδος

'Αθηνών«' Ελευθερίω>, καί των συζητήσεων ένώπιον τής έπιτρο

πής έξουσιοδοτήσεως κατά τήν ψήφο του Ν.Δ.

Έν συνεχεία δ πρόεδρος Γεώργιος Παπανδρέου έζήτησεν τήν

«πε

γνώμην των μελών τής πολιτικής 'Επιτροπής. 'Ετάχθησαν δέ

ρί Διοικήσεως τής Δημοσίας 'Επιχειρήσεως Ήλεκτρισμοϋ>> ε!

ύπέρ τής άπορρίψεως τής προτάσεως τής ΕΔΑ καί τi'jς συστάσεως

χον παρέλθει τέσσαρες σύνοδοι.

έξεταστικής έπιτροπής, οί Στέφανος Στεφανόπουλος, Γεώργιος

4260 / 4.7. 1962

Νόβας, Σταuρος Κωστόπουλος, Πέτρος Γαρουφαλιάς, Δημήτριος
'Ήτοι:

περιόδου ΣΤ
))

Σύνοδος
))

))

z

))

))

Η

))

Α

4.12.1961 &ως22.5.1962
εκτακτος26 . 6.1963 >> 26.9.1963
Α
16.12.1963 >> 8.1.1964
Α
19. 3.1964 >> 11.7.1964

Παπασπύρου καί Κωνστ . Μητσοτάκης . Ό 'Ηλίας Τσιριμώκος
έτάχθη ύπέρ τής συζητήσεως τής προτάσεως τής ΕΔΑ.

Μετά ταϋτα δ πρόεδρος Γεώργιος Παπανδρέου συνέστησεν
νά έτοιμασθή σχέδιον προτάσεως έξεταστικής επιτροπής, έπεφυ
λάχθη, δμως, νά καθορίση τήν δριστικήν τοϋ στάσιν τό άπόγευ

Συνεπώς, καί ύπό τήν μή όρθήν έκδοχήν κατά τήν δποίαν ή
εκτακτος σύνοδος δέν συνυπολογίζεται, καί πάλιν δ χρόνος τής

παραγραφής ε!χεν συμπληρωθή .
Παραδοχή τής προτάσεως τής ΕΔΑ, προσέθεσεν, θά άπετέλει

μα πρό τής συνεδριάσεως τής Βουλής.

Τελικώς δέν άπεδέχθη τήν πρότασιν περί έξεταστικής έπι
τροπής, άλλά είπεν νά συνεχισθή ή συζήτησις έπί τής προτάσεως
τής ΕΔΑ .
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Προκε ιμένου ν' άποφευχθεί η ίiσκοπη έπιβάρυνση του

κειμένου, δέν κρίθηκε σκόπιμη η παραπομπή στόν ημερή 
σιο τύπο της έποχης γιά κοινά εiδησεογραφικά στοιχεία,
καθώς καί γιά δηλώσεις η άνακοινώσεις πού δόθηκαν γιά

δημοσίευση στά μέσα ένημερώσεως γενικώς. Οί παραπομ

πές στόν ημερήσιο τύπο άφοροuν σχόλια, εiδικές Πληρο
φορίες, αύτούσια κείμενα ειδησεογραφικών δελτίων η
άποκλειστικές συνεντεύξεις.
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9.

Φ. 34Α, <<'Οδηγία ι πρός Δ. 'Επιτροπήν έκ Ζυρίχης»,
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Καραμανλής πρός Ε. ' Αβέρωφ, 11 Σεπτεμβρίου 1963.
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31 . <<Time», 15 Νοεμβρίου 1963.
32. <Πhe Economist», 9 Νοεμβρίου 1963.
33. <<Le Monde>>, 5 Νοεμβρίου 1963.
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41. <<'Εθνικός Κήρυξ», 11 Δεκεμβρίου 1963.
42. Φ. 35, Κ. Καραμανλής πρός Κ . Τσάτσο , 5 'Ιανουαρίου 1964.
43. Φ. 7ΙΒ, 'Αφήγηση Κ. Καραμανλή (δακτ.).
44. Φ. 35, Π. Κανελλόπουλος πρός Κ. Καραμανλή, 5 'Ιανουαρίου
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45. Φ. 35, Κ. Καραμανλής πρός Π. Κανελλόπουλο, 11 ' Ιανουαρίου
1964.
46. Φ. 35, Δ. Χέλμης πρός Κ. Καραμανλή, 5 'Ιανουαρίου 1964.
47. Φ. 35. Δ. Βέρρος πρός Κ. Καραμανλή, 19 Φεβρουαρίου 1964.
48. Φ . 35, Κ. Καραμανλής πρός Δ . Βέρρο, 23 Φεβρουαρίου 1964.
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62. Φ . 35, Κ . Καραμανλής πρός Κ. Τσάτσο, 10 Μαίου 1964.
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64. Φ. 35, Δ. Βέρρος πρός Κ. Καραμανλή, 9 Σεπτεμβρίου 1964.
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103.
104.

Ε.Π.Σ.Β. , περ. Η', συν. Β ', σσ.
Φ.

έπιστολfjς τοu Κ. Στεφανάκη πρός τόν Κ. Καραμανλή,
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'Απριλίου· Β. Βασιλείου πρός Κ. Καραμανλή, 6 'Απριλίου
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152. Φ. 36, Κ. Καραμανλής πρός Κ. Παπακωνσταντίνου, 29 Δε
κεμβρίου 1965.
153. Βλ. σχετικά δημοσιεύματα, έφημερίδες, 4, 6 'Ιανουαρίου
1965.
154. Πρβλ.<<' Ο 'Εθνάρχης Καραμανλής», ' Αθήνα, χ. ή., τ.Β', σσ.
225-228.
155. Φ. 37, Κ. Καραμανλής πρός Κ . Τσάτσο, 7 'Ιανουαρίου 1966.
156. Ε.Π.Σ.Β., περ. Η', συν. Γ', σ. 896 κ.έ.
157. Βλ. &ημοσιογραφικές άνταποκρίσεις, <<'Η Καθημερινή», 25
Μαρτίου Ι 5 'Απριλίου 1966.
158. Βλ. <<'Η Καθημερινή>>, 27 Μαρτίου 1966.
159. Φ. 37, Κ. Καραμανλής πρός Ε. 'Αβέρωφ, 6 'Απριλίου 1966.
160. Φ. 37, Κ. Καραμανλής πρός Ε. 'Αβέρωφ, 6 ' Απριλίου 1966.
161 . Φ. 37, Κ. Καραμανλής πρός Κ. Τσάτσο, 10 Μαίου 1966.
ι62. Φ. 37, Κ. Τσάτσος πρός Κ. Καραμανλή, 3 'Οκτωβρίου 1966.
/ 163. Φ. 37, Κ. Καραμανλής πρός Κ . Τσάτσο, 25 'Οκτωβρίου 1966.
164. Φ. 37, Δ. Χέλμης πρός Κ. Καραμανλή, 20 Μαίου 1965.
165. Φ. 37, Κ. Καραμανλής πρός Κ. Παπακωνσταντίνου , 18 'Ιανουαρίου 1966.
166. Φ. 37, Κ. Καραμανλής πρός Κ. Παπακωνσταντίνου, χ.ή.
ι67. Βλ. έφημερίδες, 15-16 Μαρτίου 1966.
168. Ν. Μάρτης <<Κτίστε ... », σσ. 110-111 .
169. Φ . 37, Κ. Καραμανλής πρός Ρ. Jouνen, 9 'Ιουνίου 1966· Ρ.
Jouνen πρός Κ . Καραμανλή , 20 'Ιουνίου 1966.
170. Φ. 332, «'Υπόθεσις Λαμπράκη» (σημ. ιiνυπόγρ.) .
171. Βλ. <<'Ημέρα>>, 31 'Ιουλίου 1966 κ.έ. <<'Ελεύθε ρος Κόσμος»,
10 Αύγούστου 1966.
172. Φ . 37, Π. Κανελλόπουλος πρός Κ. Καραμανλή , 20 Σεπτεμ
βρίου 1966.
173. Βλ. σχετικά, Φ. 37, fl. Πιπινέλης πρός Κ. Καραμανλή, 23
Σεπτεμβρίου 1966.
174. Φ. 37, Π. Πιπινέλης πρός Κ. Καραμανλή, 16 Νοεμβρίου 1966·
Ί. Ζαχαράκης πρός Κ. Καραμανλή, 19 ~Νοεμβρίου 1966.
ι75 . Φ. 37, Κ. Καραμανλής πρός Π. Πιπινέλη, 23 Νοεμβρίου 1966.
176. Φ . 37, Π. Πιπινέλης πρός Κ. Καραμανλή, 17 Ίουνου 1966.
177. Φ. 37, Κ. Τσάτσος πρός Κ. Καραμανλή, 27 Αύγούστου 1966·
μέ τό ίδιο πνεϋμα, 21 Σεπτεμβρίου 1966.
178. Βλ. <<'Ακρόπολις», 23, 25, 26, 27, 28 καί 29 'Οκτωβρίου 1966.
179. Φ. 37, Κ. Τσάτσος πρός Κ . Καραμανλή , 2 Νοεμβρίου 1966· Κ.
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Καραμανλής πρός Κ. Τσάτσο,

180. Φ . 37,
1966.
181. Φ. 37,

8

Νοεμβρίου

1966.

Γ. 'Αθανασιάδης πρός Κ. Καραμανλή,
Ί. Ζαχαράκης πρός Κ. Καραμανλή,

2

Νοεμβρίου

19

Νοεμβρίου

ι966.

182. Φ. 37, Μνημόνιο συνομιλίας
30 Σεπτεμβρίου 1966.

Κ. Καραμανλή μέ Δ. Μπίτσιο,

ι83. Φ71Β, 'Αφήγηση Κ. Καραμανλή (δακτ.).
ι84. Φ .

37,

Κ . Καραμανλής πρός Α . Βαμβέτσο, ι Νοεμβρίου

ι85 . Βλ. σχετικά, <<'Η Καθημερινή»,

186.

Φ.

ι87. Φ.

5-8

Νοεμβρίου

1966.

1966.

37, Κ. Καραμανλής πρός Κ. Τσάτσο, 8 Νοεμβρίου ι966.
37, Π. Παπαληγούρας πρός Κ. Καραμανλή, 21 Δεκεμβρίου

ι966 .

ι88. Φ .

37, Κ. Τσάτσος πρός Κ. Καραμανλή, 24 Δεκεμβρίου 1966.
37, Α. Καραμανλής πρός Κ. Καραμανλή, 'Ιανουάριος
1967· Π. Κανελλόπουλος πρός Κ . Καραμανλή, ι6 Μαρτίου

ι89. Φ.

ι967.
ι9Ο. Π. Κανελλόπουλου, <<'Ιστορικά δοκίμια ...», σσ.
ι9Ι. Φ.

38, <<Συνομιλία μέ Μπίτσιον»
37, Π. Κανελλόπουλος πρός

ι92. Φ .

95-102.

(σημείωμα Κ. Καραμανλή).
Κ. Καραμανλή,

20

Σεπτεμ-

βρίου ι966.
ι93. Βλ. χαρακτηριστικά, Φ.

37, Κ. Τσάτσος πρός Κ. Καραμαν
1966· Π. Παπαληγούρας πρός Κ. Καραμανλή, 26
Φεβρουαρίου, 16 Μαίου ι966· Π . Πιπινέλης πρός Κ . Καρα
μανλή, 17 'Ιουνίου, ι6 Νοεμβρίου · 1966.
λή, ι6 Μαίου

ι94. <<Συνομιλίαι μέ Μπίτσιον» (σημείωμα Κ . Καραμανλή) .

195. Φ. 37, Κ . Καραμανλής πρός Π. Πιπινέλη, 23 Νοεμβρίου 1966.
ι96 . Φ . 37, Κ . Καραμανλής πρός Κ . Τσάτσο, ι& Αύγούστου 1966.
Μέ τό ίδιο πνεϋμα, Κ. Καραμανλής πρός Π . Πιπινέλη, 15
Μαίου· Κ. Καραμανλής πρός Κ. Παπακωνσταντίνου, ιg Αύγού
στου · Κ. Καραμανλής πρός Κ. Τσάτσο,

ι97. Φ.

38,

8

Νοεμβρίου ι966.

Σημείωμα Κ. Καραμανλή σχετικά μέ ιiπόψεις του πού

διαβιβάστηκαν στόν Δ . Μπίτσιο, μέσω Α. Καραμανλή ,

2

' Ια

νουαρίου ι967.

ι98. Φ.

37, Κ . Καραμανλής πρός Π. Πιπινέλη, 23 Νοεμβρίου 1966.
37, 'Ενδεικτικά, Π . Παπαληγού ρας πρός Κ. Καραμανλή,
22 Σεπτεμβρίου ι966· Βασ. Βασιλείου πρός Κ. Καραμανλή, 22
Νοεμβρίου 1966.
200. Φ. 37, Π. Πιπινέλης πρός Κ. Καραμανλή, 23 Δεκεμβρίου
ι99. Φ.

ι966.

201. <<Συνομιλία μέ Μπίτσ.ιον» (σημείωμα Κ. Καραμανλή).
202. Φ. 38, <<' Απάντησις είς έπιστολήν Κανελλοπούλου>> (σημείωμα Κ. Καραμανλή).

203.
204.
205.
206.
207.
208.

Βλ. <<'Η Καθημερινή>>,

Φ.

332,

Iι

Νοεμβρίου

Βλ. έφημερίδες, 3ι Δεκεμβρίου
<<'Η Καθημερινή>>,
Φ.
Φ.

38,
38,

4

1966.
1967.

'Ιανουαρίου

Σημείωμα Α . Καραμανλή.
Σημείωση Κ. Καραμανλή έπί προγενέστερου σημειώ

ματος τοϋ Α. Καραμανλή (βλ. ύποσ.

209.

1966.

(σημ. ιiνυπ.).

Βλ. <<' Η Καθημερινή»,

26,28

207).

Φεβρουαρίου,

3 Μαρτίου 11967.

2ι0. Βλ. χαρακτηριστικό δημοσίευμα μέ τίτλο: <<"Ερχεται δέν ερχεται ;», περ. <<Εiκόνες>>, ι7 Μαρτίου

1967.
38, Κ. Τσάτσος πρός Κ . Καραμανλή , ι ο Μαρτίου ι967 .
2ι2. Φ. 38, Κ. Καραμανλής πρός Κ. Τσάτσο, χ. ή .
2ι3. Φ. 38, Α. Καραμανλής πρός Κ. Καραμανλή, 28 Φεβρουαρίου
1967. Δ. Πουλάκος πρός Κ. Καραμανλή , 6 'Ιανουαρίου 1967
2ι ι . Φ.

(διατύπωση προτάσεων Μητσοτάκη γιά προσχώρηση ), (ΑΚ,
Κ. Παπαγεωργόπουλος, Δf ντής ΚΥΠ: 'Εκτίμησις πολιτικής

καταστάσεως
μανλή,

9

27

Φεβρουαρίου· Β. Βασιλείου πρός Κ. Καρα

Φε βρουαρ ίου· Καρδαμάκης πρός Κ. Καραμανλή,

'Ιανουαρίου· Α. Καραμανλής πρός Κ. Καραμανλή

4
28 Φεβρουα

ρίου

1967).
38, Μνημόνιο συνομιλίας
30 Σεπτεμβρίου 1966.

2ι4 . Φ.

Κ. Καραμανλή μέ Δ. Μπίτσιο,

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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215. Φ . 38, Α. Καραμανλής πρός Κ . Καραμανλή, ['Ιανουάριος
1967].
216. Φ. 38, Κ. Τσάτσος πρός Κ. Καραμανλή, 24 Φεβρουαρίου
1967.
217. Φ. 38, «Συνομιλία μέ Μπίτσιον» (σημείωμα Κ. Καραμανλή).
218. Φ . 38, Π. Κανελλόπουλος πρός Κ. Καραμανλή, 16 Μαρτίου
1967. ·Ανάλογες σκέψεις εlχε ό άρχηγός τής ΕΡΕ διατυπώσει

Φ.

38,

«'Εκτίμησις κατΙΙστάσεως>>, 'Οκτώβριος Ι 967 [€κθεσις

Προκόπη] 'Οκτώβριος [εκθεσις Πανουργιa].

249.
250.

Βλ. παραπάνω, σ.
Φ.

38,

243.

Κ. Τσάτσος πρός Κ. Καραμανλή,

9

'Ιανουαρίου

1967.

'Η έντύπωση αύτή ήταν διάχυτη καί μεταξύ τών Ιθυνόντων
στελεχών τών μυστικών ύπηρεσιών. Σέ εκθεση τής ΚΥΠ ύπο
γραμμιζότrιν, συμπερασματικά, δτι ή έπικράτηση τής ΕΚ «θά

καί στόν Π. Κόντα (Π. Κόvτας πρός Κ. Καραμανλή, Ι Μαρτίου

&.ποβή μοιραία>> καί θά όδηγήσει σέ «Κομμουνιστικοποίησψ>

1967).
219. Φ . 38, Κ. Καραμανλής πρός Κ . Κανελλόπουλο, 14 Μαρτίου
1967.
220. Φ. 71 Β, 'Αφήγηση Κ. Καραμανλή (δακτ.).
221 . Φ. 37, Κ. Καραμανλής πρός Π. Πιπινέλη, 23 Νοεμβρίου 1966.
222. Φ. 38, Π. Κανελλόπουλος πρός Κ. Καραμανλή, 16 Μαρτίου

&.πό liποψη έσωτερική καί σέ «ούδετεροποίησψ> &.πό liποψη

Ι967.

223.

Φ.

38,

Κ. Παπαγεωργόπουλος: «'Εκτίμησις τής πολιτικής

καταστάσεως»,

27

Φεβρουαρίου

Φ. 38, Π. Κανελλόπουλος πρός Κ . Καραμανλή, 16 Μαρτίου
1967. ' Ανάλογες διαπιστώσεις Κ. Παπακωνσταντίνου πρός Κ.
Καραμανλή, 5 Φεβρουαρίου 1967.
225. Φ. 38, Κ. Τσάτσος πρός Κ. Καραμανλή, 24 Φεβρουαρίου
1967.
226. Φ . 38, Π. Κανελλόπουλος πρός Κ . Καραμανλή, 16 Μαρτίου
1967.
227. Βλ. χαρακτηριστικά, Φ. 38, Κ. Τσάτσος πρός Κ. Καραμανλή,
9 ' Ιανουαρίου 1967,22 'Ιανουαρίου 1967· Κ. Παπακωνσταντί
νου πρός Κ. Καραμανλή, 5 Μαρτίου 1967· Π. Πιπινέλης πρός
Κ. Καραμανλή, Ι5 Μαρτίου 1967.
228. Βλ . χαρακτηριστικά, Φ. 38, Α. Καραμανλής πρός Κ. Καρα
μανλή ['Ιανουάριος 1967]· Κ . Τσάτσος πρός Κ. Καραμανλή, 9,
11 'Ιανουαρίου, 25 Φεβρουαρίου· Παπακωνσταντίνου πρός Κ.
Καραμανλή, 5 Φεβρουαρίου 1967· Β. Βασιλείου πρός Κ . Κα
ραμανλή, 9 Φεβρουαρ ίου Ι967. 'Επίσης Κ. Παπαγεωργόπου
λος: «'Εκτίμηση τής πολιτικής καταστάσεως>>, 27 Φεβρουα
ρίου 1967.
229. Φ. 38, Π. Κανελλόπουλος πρός Κ. Καραμανλή, 16 Μαρτίου
1967.
230. Φ . 38, Κ . Τσάτσος πρός Κ. Καραμανλή, 22 'Ιανουαρίου 1967.
231 . <<'Η Καθημερινή>>, Ι-2 'Απριλίου 1967.
232. Φ. 38, Κ. Τσάτσος, 2 'Απριλίου 1967· Ν .. Μομφε ράτος πρός
Κ . Καραμανλή, 2 'Απριλίου 1967. Σύμφωνα μέ τόν τελευταίο,
ή &.μερικανική πλευρά εlχε ταχθεί ύπέρ τής Μσεως Μαρκεζί

νη, βλ. καί παλαιότερα, Ν . Μομφεράτος πρός Κ . Καραμανλή,

233.

I

Φεβρουαρίου

Φ.

38,

Παρατηρήσεις καί διευκρινίσεις στό περιεχόμε
νο τών επιστολών (σσ.
Σελ.

279-338):

22

'Ιανουαρίου,

τοϋ Κ . Καραμανλή.
Σελ.

καί διευθυντής τοϋ πολιτικοϋ γραφείου τοϋ Κ . Καραμαν
λή διατήρησε, liτυπα καί μετά τό Δεκέμβριο τοϋ

Ι967 .

1963, τό

ρόλο του, ώς &.μεσότερος ύπηρεσιακός συνεργάτης τοϋ
πρώην πρωθυπουργοϋ.
Σελ.

281*
'Αναφορά στόν βασιλέα Παϋλο καί τό διάδοχο Κωνσταν
τίνο .

**

' Αναφορά στή συζήτηση έπί τών προγραμματικών δηλώσεων τής Κυβερνήσεως Παπανδρέου (βλ. παραπάνω, σσ.
Ι
Σελ.

18-120).

283*
βλ. πλήρες κείμενο παραπάνω, σσ.

Σελ.

110-112.

287*
Κωνσταντίνος Χοϊδaς, πάρεδρος Συμβουλίου ' Επικρα
τείας, Σύμβουλος ('Οκτώβριος

1962) καί άρχηγός ( &.πό τό

Μάιο Ι963) τοϋ Γραφείου τοϋ βασιλέως .
Σελ.

289*
'Αναφορά στό ταξίδι πού δ Κ. Καραμανλής πραγματοποί

ησε μέ έπίκεντρο τήν · Α πω 'Ανατολή (βλ. παραπάνω, σ.

2

247. Φ . 38, Π . Κανελλόπουλος πρός Κ . Καραμανλή, Ι6 Μαρτίου
1967.
248. Πέρα &.πό τά γνωστά στοιχεία πού €χουν δημοσιευτεί, βλ . καί

280*
'Ο άντιστράτηγος έ.ά . Διονύσιος Βέρρος, ί:μπιστος φίλος

Ι30).

1967.

234. Φ. 38, Α. Καραμανλής πρός Κ. Καραμανλή, 3Ι Μαρτίου 1967.
235. Φ. 38, «Μήνυμα πρός Α. Καραμανλή (σημ. Κ . Καραμανλή), 2
'Απριλίου 1967.
236. <<'Η Καθημερινή>>, 5 'Απριλίου Ι967.
237. Φ . 38, Κ. Παπακωνσταντίνου πρός Κ. Καραμανλή , 8 'Απριλίου 1967.
238. Φ. 38, Κ. Τσάτσος πρός Κ. Καραμανλή , 8 'Απριλίου Ι967.
239. Φ. 38, Κ. Καραμανλής πρός Κ. Τσάτσο, ΙΟ 'Απριλίου 1967.
240. <<'Η Καθημερινή», 6 'Απριλίου 1967.
24Ι . <<'Η Καθημε ρινή>>, 8 'Απριλίου 1967.
242. <<'Η Μεσημβρινή>>, Ι5 'Απριλίου Ι967 .
243. <<'Η Καθημερινή>>, 16 ' Απριλίου 1967.
244. Βλ. σχετικά καί παραπάνω, σ. 241.
245. Φ. 38, Π. Κόντας πρός Κ. Καραμανλή, Ι Μαρτίου 1967.
246. Φ. 38, Κ. Τσάτσος πρός Κ . Καραμανλή , 25 Φε βρουαρίου

279*
'Αντιστράτηγος Πέτρος Καζακόπουλος, έπιστήθιος φίλος

1967.

Κ. Τσάτσος πρός Κ. Καραμανλή,

'Απριλίου

Κ. Παπαγεωργόπουλος: << Εκθεσις ... >>).

38,

Φ. 71Β, 'Αφήγηση Κ. Καραμανλή (δακτ.).

1967.

224.

Ι

έξωτερική (Φ.

251.

Σελ.

291*
'Αναφορά στίς συκοφαντικές καταγγελίες τής ΕΔΑ γιά δή
θεν &.νάμιξη τοϋ Κ. Καραμανλή στήν &.γορά μεγάλης ο!

κοπεδικής έκτάσεως σέ χαμηλή τιμή (βλ. παραπάνω, σσ.
137-Ι4Ι).

**

Δέν εχει έντοπιστεί στό 'Αρχείο Καραμανλή.
Σελ.

294*
βλ. πλήρες κείμενο, παραπάνω, σ .

Σελ.

141.

301*
Ό Κ. Καραμανλής εlχε δεχτεί έπιστολές τοϋ Π. Πιπινέλη
μέ ήμερομηνία 24ης Σεπτεμβρίου, καθώς καί 6η ς ' Οκτω
βρίου

Σελ.

1964

(Φ.

35).

303*
' Ο πρίγκηψ Π έτρος, θείος τού βασιλέως Κωνσταντίνου
(γιός τοϋ πρίγκηπα Γεωργίου), εlχε έξαπολύσει έπίθεση

έναντίον τών 'Ανακτόρων, εΙδικότερα τής βασίλισσας
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Φρειδερίκης, καίε{ χε θέσει ζήτημα διαδοχής τοϋ θρόνου

(βλ. εφημ.,

καί μέλλοντος τοϋ θεσμοϋ.

πρωτοσέλιδων άρθρων, τής <<'Ακροπόλεως», μέ τίτλο

καί τίς συνακόλουθες ρωγμές στό διεθνές κομμουνιστικό

«Γιατί ό Καραμανλής εφυγε άπό τήν 'Ελλάδα>>

στρατόπεδο, καθώς καί στήν ί:κρηξη τής πρώτης κινεζι

βρίου

κής άτομικής βόμβας.

Σελ .

***

317.

-δπως ε{πε- καί έξ άφόρμής, είδικότερα, «τών γραφομέ

Κ. Τσάτσου καί άνταπάντηση Κ . Καραμανλή, σσ.

νων κατά τάς τελευταίας ήμέρας>>. Συγκεκριμένα, ύποστή

223.

212-219

άπάντηση τοϋ

219-

***
'Επιστολή τοϋ Κ. Τσάτσου πρός Κ. Καραμανλή,
λίου

παραίτηση τής Κυβερνήσεως Καραμανλή έπηρέασε ή
Σελ .

1966

(Φ.

28

'Ιου

37).

323*
Κατά τήν έκλογή τοϋ νέου προέδρου τής Βουλής, ό κυ

δτι ό λόγος τής παραιτήσεως ίσως νά ήτο τό γεγονός δτι
«ό Κ. Καραμανλής ε{χε δημοσίως έκτεθή ύποστηρίζων

βερνητικός ύποψήφιος Δ. Παπασπύρου συγκέντρωσε κα

τήν ματαίωσιν τοϋ ταξιδίου» . Καί χαρακτήρισε ώς <<νευ

τά τή δεύτερη καί μόνο ψηφοφορία τούς ψήφους τοϋ συνό

ρικήν χειρονομίαν» τήν ύποβολή παραιτήσεως

λου τών βουλευτών τής ΕΡΕ πού άπαιτοϋνταν γιά τήν

γευματινή»,

23

'Οκτωβρίου

(<<' Απο

έπανεκλογή του.

1964).

304*
βλ. κείμενο, παραπάνω σ .

Σελ.

326*

Σελ.

327*

Σχετικά, βλ. παραπάνω, σσ.

150.

**

Σχετικά μέ τήν άνακίνηση τοϋ δλου θέματος άπό τόν
πρωθυπουργό, βλ. παραπάνω, σσ.

θέσεως Λαμπράκη» μέ τήν άπόφαση τοϋ Κακουργοδικεί
ου Θεσσαλονίκης, βλ. έκτενώς, παραπάνω, σσ.

306*

253-256.

**

Βλ . σχετικά, δηλώσεις Γ. Ράλλη, παραπάνω, σσ.

307*
Δέν εντοπίστηκε στό 'Αρχείο Καραμανλή έπιστολή τοϋ

Σελ.

Κ . Τσάτσου, μεταγενέστερη τής 13ης 'Ιουνίου.

254-256.

331*
'Ο Κ. Καραμανλής πραγματοποίησε ταξίδι στίς Μπαχά 
μες, διερχόμενος άπό τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες, τό Φε

308*

βρουάριο τοϋ

Πρόκειται γιά τό βιβλίο τοϋ Κ . Τσάτσου μέ τίτλο «Πολι
τική. Θεωρία πολιτικής δεοντολογίας». 'Εκδόθηκε τόν

'Απρίλιο τοϋ

247-248.

'Αναφορά στ ή ν τελική δικαστική έκκαθάριση τής <<'Υ πο

147-148.

βλ. έφημερίδιiς, 23 Σεπτεμβρίου I964.

Σελ .

1965.

βλ . παραπάνω, σ.

257.

335*
πουλου πρός τόν Κ . Καραμανλή, στίς

31 I*

παραπάνω, σσ.

θηγητής τότε στό Πανεπιστήμιο τής Χαϊδελβέργης.

16

**

παραπάνω, σσ.

'Αναφορά στήν 'Ανακριτική 'Επιτροπή πού συστάθηκε
άπό τή Βουλή μέ σκοπό νά διερευνήσει τό ένδεχόμενο

Σελ.

336*

σσ .

I966

μέ τόν τίτλο<<' Η άποκά

λυψις τής συκοφαντίας>> . Βλ. έκτενή άποσπάσματα στό

339-366.

318*
'Ο Κ. Ροδόπουλος σέ παρέμβασή του στή διάρκεια συνε

Μαρτίου, βλ.

τής άποφάσεως γιά τήν ύπόθεση ΑΣΠΙΔΑ. Βλ. παραπάνω,

157-166, 172-192.

317*
Τό βιβλίο έκδόθηκε τό ετος

9

257-258.

'Αναφορά στό θέμα πού εΙχε δημιουργηθεί μέ τήν εκδοση

παραπομπής τοϋ Κ. Καραμανλή στό Είδικό Δικαστήριο.

'Αναλυτικά, βλ . παραπάνω, σσ.

Μαρτίου, βλ.

259, 262, 263-264.

'Αναφορά στή δήλωση Κ. Τσάτσου, στίς

314*

Παράρτημα, σσ.

}967,

'Εκτενή άποσπάσματα άπό άπάντηση τοϋ Π. Κανελλό

Θεμιστοκλής Τσάτσος, πρώην πρέσβης στή Βόννη, κα

Σελ.

320*
**

άπόφαση τοϋ βασιλέως γιά τό ταξίδι τής 'Αγγλίας, εΙπε

Σελ.

Νοεμ

βλ. πλήρες κείμενο, παραπάνω, σσ .

ή 'Ελλάς ... καί εδικαιώθη». Σέ ερώτηση έξάλλου, άν τήν

Σελ .

(28

I966).

έα Παϋλο καί τή βασιλική οίκογένεια «εκ καθήκοντος»

ριξε δτι «άν ό Βασιλεύς δέν μετέβαινε [στό Λονδίνο] θά

Σελ .

Δεκεμβρίου

νήσεως» ε{χε κάμει άνακοινώσεις στόν τύπο γιά τό βασιλ

ήτο κόλαφος διά τήν 'Αγγλίαν, τόν όποίον θά έπλήρωνε

Σελ .

- I8

βλ. παραπάνω σημ. σελ.

'Ο Χ. Ποταμιάνος, άρχηγός τής «Νέας Δημοκρατικής Κι-

Σελ.

1965).

**

'Αναφορά, κυρίως, στήν πτώση τοϋ Νικήτα Χρουστσώφ

Σελ.

Νοεμβρίου

30

'Αναφορά, προφανώς, στό έκτενές δημοσίευμα, σέ σειρά

**

Σελ .

373

Σελ.

261-262.

337*
' Η έπόμενη έπιστολή τοϋ Κ . Καραμανλή πρός τόν Κ. Τσά

τσο, ή όποία έντοπίστηκε στό 'Αρχείο φέρει ήμερομηνία

10

'Απριλίου

1967 (Φ. 38),

βλ. καί παραπάνω, σ.

266-268.

**

δριάσεως τfjς Βουλής παρατήρησε δτι <<έάν συνεχίση μία

'Αναφορά σέ έπιστολή τοϋ Κ. Τσάτσου μέ τήν ίδια ήμερο-

μικρά μερίς τής ΕΚ τήν τακτικήν τήν όποίαν έφαρμόζει

μηνία. Εlχε προηγηθεί έπιστολή τοϋ Κ. Τσάτσου πρός

είς τήν Βουλήν, πιθανόν νά διαλυθή ή Βουλή, άλλά ύπό

τόν Κ. Καραμανλή, στίς

τοιαύτας συνθήκας φοβοϋμαι δτι εκλογαί δέν θά γίνουν»

καί παραπάνω, σσ.

2 'Απριλίου 1967,
266, 275.

(Φ.

38).

Βλ.

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ
Στό εύρετήριο μνημονεύονται όνόματα των προσώπων πού έχουν συμμετοχή στά γεγονότα, τοπωνύμια, ώς βασικά σημεία

άναφοράς συγκεκριμένων γεγονότων, καί θεματικά λήμματα μέ άναφορά στά γεγονότα πού συνθέτουν τόν κεντρικό ίστό τής
δραστηριότητας τοu Κ. Καραμανλή.

Α

Βεγλερής, Φ . ,

'Αβέρωφ, Ε.,

20, 48, 49, 71, 85, 108, 121,
131,137,153,192,211,236,258,261,
265, 281, 285, 294, 300, 305, 30~ 334
'Αθανασιάδης, Γ., 137, 242, 307
'Αθανασιάδης-Νόβας,

Γ.,

ύπουργός

Προεδρίας, πρόεδρος Βουλής,

48,
100, 130, 192, 297, 332· Κυβέρνη
ση-, 195
'Αλεξάνδρα, πριγκήπισσα, 19
• Αλλαμανής, Στ., ύiτουργός Δημοσίων
~Εργων, 100, 195, f96, 328
• Αμπατιέλλου, Μπ., 19, 34
'Αναστασόπουλος, Γ., δημοσιογράφος,

'Αντωνακάκης, Α., δημοσιογράφος,
ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΉ, ταξίδι Κ.Κ. στήν

'Αρναούτης, Μ., γραμματεύς τοϋ βασι
'Άτσεσον, Ντ.

'Αμε

ρικανός μεσολαβητής στό Κυπρια
κό,

157, 158, 161, 174, 180, 184, 187
173
Γρίβας, Γ., 180, 211, 269

μανλής, Κ., πρόταση περί παραπο

Βλάχου, Ε.,

241, 248,260,261, 321, 326

Βούλγαρης, Π., πρώην πρωθυπουργός,

144
- ύπουρ
χαρτοφυλακίου, 223, 265

Βουρδουμπaς, Δ . , βουλευτής
γός liνευ

ραπομπής

-

ένώπιον Εlδικοϋ Δι

καστηρίου

Γρηγορίου, Γ., βουλευτής,

Δ
Δαβάκης, Δ., βουλευτής,
ας,

245

-

ένώπιον Είδικοu Δι

Γ

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 'Ελλάδος στό έξωτερικό,

Γαζής, Ν . ,

147

148
138

Δεληγιαννάκης,

I., 137, 139, 140, 292

Γαρουφαλιaς, Π., βουλευτής, ύπουργός

Δένδιας, Μ.,

Δημητρακόπουλος, Α.,

Βαρδινογιάννης, Π.,~62

Έθνικfjς 'Αμύνης, 32, 171, 180,
195, 237, 289, 297
Γεννηματάς, '1., άντιστράτηγος, άρχη
γός ΓΕΣ, 195, 310

Βαρδουλάκης, Γ., άντιστράτηγος Χω

Γεροκωστόπουλος

Βαμβέτσος, Α., έπιστολή Κ.Κ. πρός

-,

245-246

ροφυλακής,

245

Βασιλaτος, Γ., βουλευτής,
Βασιλείου, Β.,

333

'Αχ . ,

βουλευτής,

142, 144, 155, 192, 265, 305
40, 173, 315

βλ.

καί Καραμανλής, Κ., πρόταση περί
καστηρίου

Γανίτης, Ν., βουλευτής,

Β

192, 305

ΔΕΗ, πρόγραμμα έξηλεκτρισμοϋ,
παραπομπής

ΑΧΕΛΩΟΣ, εργα Κρεμαστών- , βλ. καί

Καραμανλής, Κ., πρόταση περί πα

τοφυλακίου,

Δαφνfjς, Γ ρ., δημοσιογράφος-συγγραφέ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, σχέσεις μέ-,

128

Γιαννόπουλος,

ένώπιον Είδικοϋ Δικαστη

-

ρίου

101

λέως Κωνσταντίνου,

334
(Acheson, Dean),

Γουναράκης, Π., πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΗ,

Πάπας,

μπής

ΑΣΠΙΔΑ, ύπόθεση-,

179-180, 240, 261262, 323, 325, 332, 336, 337
• Αρλιώτης, Κ., ύπ. ύπουργός, 32

ϊδρυση βιομηχανι

73-75, 89·

133-134, 213· βιομηχανία
άλουμινίου, 223-232· βλ. καί Καρα

130, 289

34, 36, 40,

254

κών μονάδων : συγκρότημα ΕSSΟ

ετίας,

265
-,

73-75, 79-82

Γεωργίου, Α . , άρεοπαγίτης,

I., ύπουργός liνευ χαρ100
Γιοσμaς, Ξ., 34, 155, 253
Γκάβας, Γ., 257
Γκίκας, Σ., 33
Γκολντγου&τερ, Μπ. (Goldwater, Barry), 'Αμερικανός γερουσιαστής, 8485
Γκοτζαμάνης, Σπ., 36, 155, 253
Γκώλ, Κ. ντέ (Gaul\e, Charles de), 20, 24,
36, 240

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, γενικός άπολογισμός όκτα

245

τίας,

24, 51, 95, 145-

146, 191, 215, 222
Βενιζέλος, Σοφ. Ε., 32, 34, 40, 4 Ι, 42, 43,
46, 48, 50, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 68,
69, 85, 100, 108, 124, 135, 147, 178,
268, 283, 287
Βεντήρης, Ν., δημοσιογράφος, 33/, 335
Βέρρος, Δ., 40, 41, 42, 52, 57, 59, 60, 61,
64, 68, 6~, 113, 116, 130, 131, 136,
144, 150, 151, 154, 165, 180,279,282,
284, 286, 288, 289, 295, 297, 298
Βήχος, Γ ., 245

270
'Ανδρουλιδάκης, Ε.,

ΓΕΩΡΓΙΑ, γενικός άπολογισμός όκταε

17

Βενιζέλος, Έλευθ. Κ.,

Γεωργακόπουλος, Κ . , πρώην ύπ . πρω
θυπουργός,

40

65

159, 163, 173,
174, 176, 178, 188, 191, 245, 314, 315
ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ, διακανονισμός, 147
Διαμαντόπουλος, Μ . , συνταγματάρχης
Χωροφυλακής,
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ,

52

παρεμβάσεις

Κυβερνή

σεως Παπανδρέου στό ~ργο της

-,

151

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

376

ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ

Δούκας, Π., βουλευτής,

'Ηλιόπουλος, Σ. , βουλευτής,

138

Δραγούμης, Φ. Στ., ύπ. ύπουργός,
Δροσόπουλος, Γ., ύπ. ύπουργός,

32
32

137, 138,
163, 173, 192
Ήλιου, Ή., βουλευτής, 32, 34, 37, ι38,
140, 163, 192
ι39 ,

140, 161,

ι62,

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΠΕΙΕΣ, οiκονομική βοή

Ε

θεια

ΕΙΡΗΝΕΥΣΕΩΣ ΜΕΊΡΑ,
ΕΚΛΟΓΕΣ,

( 1963)

20-21
Θ

χανίας,

- (ι963λ, 26-27, 33,37-40,42-45, 51,
53· πρόταση γιά νέο- ( 1966-7), 262

Θεοτόκης, Σπ . ,

20, 22, ?ι,
265, 271 , 285, 304

νέα μέτρα,

Έμμανουηλίδης, Έ. ,

'Έξαρχος, Ν., ύπουργός Βορείου 'Ελλά

100

βλ. καί

- , 72, 74,

OIKONOMIA

ΕΡΓ Α , γενικός άπολογισμός όκταετίας,

73, 79-80, 82, 88,
τασμός ... κ.λ.π.

βλ. καί ΕΡΕ, έορ

ΕΡΕ, έορτασμός γιά τή συμπλήρωση ι ο
Ι::τών άπό ϊδρυση

- , 202-209
(Erkin, Feridun), Τοuρκος
ύπουργός 'Εξωτερικών, 107
'Έρχαρτ , Λ . (Erhard, Ludwig), Καγ
κελλάριος ' Ομ. Δημοκρατίας, 187
Εuφραιμίδης , Β, βουλευτής, 138, 308
Έρκίν, Φ.

z
Ζαφειρόπουλος, Κ.,

Ζαχαράκης , Ί.,

330
32, 98, I ι3, 136, 243,

297
Ζίγδης, 'Ι., ύπουργός Βιομηχανίας,

77,

I 00, 160, 232
Ζολώτας, Ξ., 245, 280, 293
Ζουβέν, Π. (Jouνen, Ρ.), πρόεδρος «Πε

σινέ»,

230

ZYPIXH, Ι::γκατάσταση
στή -- , 31

Κ. Καραμανλή

Ζωϊτάκη ς , Γ . , άντιστράτηγος ,

Η
' Ηλιάσκος, Κ.,

245

ι36-ι47, 153-155, 179, ι92, 291-292,
294-298, 302-305, 307-308 βλ. καί
πρόταση παραπομπής ένώπιον
δου - στήν 'Ελλάδα,
2Οι,

210-211,

244, 256-26ι ,
328· πρόταση

272, 274

141-144, 193,
233-234, 24ι286,312,319,321-325,
2ι9-223,

περί παραπομπής -έ

νώπιον Εiδικοu Δικαστηρίου, ι57ι72-Ι92,

Νοτίου 'Αμερικής,

Ί. (Ιηδηίi,

πρωθυπουργός,

210, 310
Ismet), Τοuρκος

58

γισμός

3/4-3/6, 320, Παράρτη
- περί δημο

τρόπου

διακυβερνήσεως,

245-246
Καρδαμάκης, Β., άντιστράτηγος Ι::.ά.,

93, 275, 332
Κασιμάτης, Γρ . , 1 2ι,
Κάστλ, Μπ.

κατάσταση
,
136, 194, 195-198, 272-275, 290, 298,
299, 302, 306, 313-314, 319, βλ. καί
ΑΣΠΙΔΑ, ύπόθεση -

δος,

βάρος-, 101~102, 125-ι28, 13ι-ι32,

κρατικοu πολιτεύματος καί έφαρμο

36, 155, 253

ΕΟΚ, σύνδεση 'Ελλάδος μέ

πολιτική, 97-98, 108-117, 147, 279282, 284· συκοφαντικές έπιθέσεις σέ

γή του στήν πράξη, 212-2ι9 · άπολο

16, 21

ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ,

passim. Κυβέρνηση
15-28, 286-287· άπό

φαση άποχωρήσεως άπό τήν ενεργό

67,

'Ιάκωβος, 'Αρχιεπίσκοπος Βορείου καί

'Ελισάβετ Β', βασίλισσα τής Μ. Βρε
τανίας,

138, ι43
236,257,258,

Ι

Ίνονοu,

75

παραίτηση,

μα· γενική άντίληψη

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, γενικός άπολογισμός όκτα

-

265

Θεοδωράκης, Μ., βουλευτής,

263-264, 270, 275, 329-337

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ, συζήτηση γιά νέο

-:

Εtδικοu Δικαστηρίου· Θέμα έπανό

Θεοδοσιάδης, Α., ύπ. ύπουργός Βιομη

ρυξη-, άντιμετώπιση διεξαγωγής

ετίας

85· διέλευση
-, 210-211, 257

/;ξ αγγελία, δ ρο ι καί

προετοιμασία διεξαγωγής, 38-40,
42-65, 69-70, 77-79· προεκλογικός ά
γώνας, 67-92, 288· άποτελέσματα,
92-98, 287, 289· (1964) Ι::ξαγγελία,
προετοιμασία διεξαγωγής, 102-105,
282-285, προκήρυξη, ι20-ι, 123· άπο
τελέσμ"ατα, 124, 130· (\ 967), προκή
άπό ΕΡΕ,

πρός ' Ελλάδα,

-

Κ. Καραμανλή άπό

Καραμανλής, Κ.,

257, 265, 285
(Castle, Barbara), βουλευ

τής Έργατικοu Κόμματος Μ. Βρε

κ

τανίας, ι36

Καζακόπουλος, Π., άντιστράτηγος,

279,

Καλαντζάκος, 'Α., βουλευτής,
Καλλίας, Κ.,

265

173, ι 76

Καμουτσίς, ' Ε . , συνταγματάρχη ς Χωρο

φυλακής,

Καυκίiς, Κ., πρόεδρος 'Αρείου Πάγου,
ι36,

282, 312

52

245, 296
(Kennedy, John F.), δή

Κέννεντυ Τ. Φ.

λωση Κ . Καραμανλή , γιά θάνατο-,

104, 105,

ι25 ,

137

Κεφαληνός, Τ. , βουλευτής, ι73

Κανελλάκος, Λ., Ι3ι

Κεφαλογιάννης, ' Ε.,

Κανελλόπουλος, Π., άρχηγός ΕΡΕ,

15,
20, 22, 32, 33, 44, 51, 56, 57, 64, 71,
77, 82, 93, 98, 100, ιο8, 109, 113, 114,
ι 19, 120, ι24, 130, Ι3ι, 138, 144, 145,
147, 160, Ι6ι, ι64, ι66, 167, 168, 173,
ι74, ι76 , 177, ι85, ι87, 188, 192, 193,

Κιουσόπουλος, Δ.,

ι96,202,204,209,220,223,225 , 226,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΠΚΗ, γενικός άπολο

233,234,241,243,244,247, 248,250,
25ι,253,257,258 , 259,260,261,262,

263, 280, 281,283, 284,285, 288, 289,
292-298, 301, 308, 312, 314, 319, 320,
321, 323, 324-326, 329-331· Ι::κλογή 
ώς άρχηγοu ΕΡΕ, ι 17-118· Ι::πικοινω
νία μέ Κ . Κ . , Ι2ι - ι23, ι25-128 , 134ι37, ι48 , ι5Ο- Ι5Ι , 298, 100. 304-305,
31 7, 335· Κυβέρνηση - , 264-269;
336-338· Κυβέρνηση -, Κ. Κ. έναντι,
264-268, 270, 271, 274, 275
Καπελώνης, Έ., 34, 155, 253
Καποδίστριας, ' Ιωάννης, 215
Καραμανλή-Κανελλοπούλου, 'Αμαλία,

32,

ι23,

128, 137, 234
Καραμανλής, 'Αλ. , 292
Καραμανλής, ' Αχ. , βουλευτής ,

134, 137,
150, 164, 166, 173, ι95, 248, 256,258,
264, 265, 292, 304, 315, 316, 319,320,
326, 328
Καραμανλής, Γρ., 282
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