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Ή έπταετία 1967-1974 άποτέλεσε περίοδο σκληρής δοκιμασίας γιά τήν 
Έλλάδα. Φαινόμενο ξένο πρός τίς δημοκρατικές παραδόσεις του έθνους καί 
τίς άρχές πού ένέπνευσαν τή σύσταση καί προσδιόρισαν τή λειτουργία τής 

έλληvικής πολιτείας στήν εύρύτερη ίστορική της διαδρομή, τό καθεστώς τών 

Συνταγματαρχών άντέφασκε άκόμη μέ τούς θεμελιακούς κανόνες πού διέπουν 

τή σύγχρονη φιλελεύθερη διεθνή κοινωνία. Ή καταπάτηση τών άνθρώπινων 

δικαιωμάτων ήταν αύτονόητο νά προσκρούσει στήν πηγαία άντίδραση του 

έλληνικου λαου καί, παράλληλα, νά έπιφέρει τήν aπομόνωση καί τό διεθνή 
διασυρμό τής χώρας. 

·Ο Κ. Καραμανλής, μετά τήν έπαλήθευση τών δυσοίωνων προβλέψεων του 

γιά τή μοιραία κατολίσθηση του δημοκρατικου πολιτεύματος, διέγραψε, μέ 

ύπευθυνότητα καί σαφήνεια, τήν πορεία πού θά όφειλε κατά τήν άποψή του νά 

άκολουθηθεί προκειμένου νά άπαλλαγεί ή χώρα άπό τά δεσμά τής τυραννίας 

καί νά άποβλέψει στήν έδραίωση ένός ριζικά άνανεωμένου δημοκρατικου βί

ου. Οί έμπιστευτικές παραινέσεις καί, κυρίως, οί δημόσιες παρεμβάσεις του 

προσέβλεπαν σταθερά στό συγκερασμό τών ζωτικών αύτών άναγκαιοτήτων. Οί 

δηλώσεις του- 28 Νοεμβρίου 1967, 30 Σεπτεμβρίου 1969, 23 Άπριλίου 1973 
-συγκλόνισαν τό δικτατορικό καθεστώς, έστω καί χωρίς νά άποφέρουν τήν 

άμεση πτώση του, καί σηματοδότησαν καίρια τήν πορεία του άντιδικτατορι

κου άγώνα. Στή συνείδηση τόσο του έλληνικου λαου όσο καί τής διεθνους 

κοινής γνώμης, ό Κ. Καραμανλής, έχοντας fίδη προσγράψει στό ένεργητικό 

του τό δημιουργικό έργο τής Όκταετίας, έτεινε, όλοένα καί περισσότερο μέ 

τήν πάροδο του χρόνου, νά συγκεράσει τίς άντιθέσεις πού είχαν στό παρελθόν 

διχάσει τή φιλελεύθερη κοινή γνώμη καί νά ένσαρκώσει τήν προσδοκία γιά 

μιά νέα έθνική πορεία, άπαλλαγμένη άπό ίστορικά παρωχημένες άνασταλ τικές 

δυνάμεις. Αύτή τήν πεποίθηση άντανακλa καί ή έκκληση πού θά του άπευθύ

νουν, σχεδόν όμόθυμα, ένοπλες δυνάμεις καί λαός, όταν κορυφωθεί δραματικά 

ή δοκιμασία του έθνους, στίς 23 Ίουλίου 1974. 
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Η ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΑΡΧΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 

'Η επικράτηση του άπριλιανου πραξικοπήματος κορύφωσε δραματικά τήν κρίση πού μάστιζε, στά 

χρόνια πού είχαν προηγηθεί, τήν πολιτική ζωή τής χώρας. 'Η πορεία τών γεγονότων, μέ τήν πάροδο τών 

έβδομάδων καί τών μηνών, θά επιβεβαιώσει τίς πιό άπαισιόδοξες προβλέψεις. Οί πραξικοπηματίες δέν 

θά φανουν είλικρινά διατεθειμένοι, σέ όποιαδήποτε περίπτωση, νά άπαγκιστρωθουν άπό τήν εξουσία, 
γιά τή διατήρηση τής όποίας ή προσφυγή στή βία καί ή καταπάτηση κάθε άρχής του Κράτους Δικαίου 

θά άποτελέσει κανόνα, δσο καί άποτρόπαιο μέσο. Τά θεμέλια του δημοκρατικου πολιτεύματος, κλονισμέ

να ύπό τό βάρος άχαλίνωτων πολιτικών παθών, εκβιαστικών πιέσεων, άλλά καί σωρείας εκτροπών άπό 
τήν κοινοβουλευτική καί τήν ήθική τάξη, ύ'πεχώρησαν στά πλήγματα τών Συνταγματαρχών. n Αραγε, τήν 
ώρα τής σκληρής αύτής δοκιμασίας, οί εκπρόσωποι του πολιτικου κόσμου καί, γενικότερα, τής ίθύνου

σας κοινής γνώμης τής χώρας θά άποδεικνύονταν ίκανοί νά άντιμετωπίσουν άποτελεσματικά τά διλήμ

ματα πού συνέχονταν μέ τήν καταπολέμηση τής δικτατορίας, καί νά προσανατολιστουν στήν άποκατά

σταση ένός δημοκρατικου πολιτεύματος, άπαλλαγμένου άπό τίς άδυναμίες του πρόσφατου παρελθόντος; 

"Εχοντας εγκαιρα έπισημάνει τόν έπικείμενο κίνδυνο, ό Κ. Καραμανλής θά δώσει, πρώτος, καί τήν 

άπάντηση στό κρίσιμο αύτό ερώτημα: ό πολιτικός κόσμος θά πρέπει νά συνειδητοποιήσει τά σφάλματα 

του παρελθόντος καί νά δημιουργήσει τίς άναγκαίες προϋποθέσεις γιά τήν άνατροπή του αύταρχικου 

καθεστώτος καί, ταυτόχρονα, τήν άποκατάσταση μιας νέας καί ύγιέστερης δημοκρατικής ζωής. 'Αφου 

έξαντλήσει τά στενά περιθώρια πού του προσφέρονταν γιά τή διατύπωση συμβουλών πρός τό βασιλέα 

καί παραινέσεων πρός τόν πρωθυπουργό Κ. Κάλλια, θά καταδικάσει άπερίφραστα, μέ δημόσιες δηλώσεις 

του, τό αύταρχικό καθεστώς, στίς 28 Νοεμβρίου, δταν έπιβεβαιωθεί ή τάση πρός τή μονιμοποίηση τής 
έκτροπής καί έκδηλωθεί, μέ γενικότερες επιβαρυντικές συνέπειες, σοβαρή εθνική κρίση στήν Κύπρο. 

'Η τοποθέτηση του Κ. Καραμανλή θά άποτελέσει κορυφαία στιγμή στή διεξαγωγή του άντιδικτατο
ρικου άγώνα. Μέ τή δραστική παρέμβασή του, ό πρωθυπουργός τής 'Οκταετίας θά προσδιορίσει τό 

περιεχόμενο καί θά ύποδείξει, άκόμη, τά μέσα πού κατά τή γνώμη του προσφέρονταν γιά τήν εύόδωσή 

του. Μολοντουτο, ή πρωτοβουλία αύτή θά t;ταν δυνατό νά άποδώσει, καί βραχυπρόθεσμα, θετικούς 

καρπούς, εφόσον οί παράγοντες του δημόσιου βίου, πού καλουνταν νά τήν άξιοποιήσουν, άποδεικνύον

ταν πρόθυμοι καί ίκανοί νά τό πράξουν. Τό βασιλικό, έντούτοις, άντικίνημα, πού θά εκδηλωθεί μετά ενα 

δεκαπενθήμερο, άτελές στό σχεδιασμό καί άδέξιο στήν έκτέλεση, άντί νά όδηγήσει στήν ανατροπή, θά 
συμβάλει στήν εδραίωση του aπριλιανου καθεστώτος. 

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967 

' Επιβεβαιώνεται ή έπικρβτηση του στρατιωτικοί) 

πραξικοπήματος πού έκδηλώθηκε τίς πρώτες πρωι

νές ώρες , μέ πρωταγωνιστές τήν τριάδα Παπαδόπου

λου - Παττακου - Μακαρέζου καί μέ τή συνέργεια 

περιορισμένου άριθμου άνrοτερων άξιωματικών, μυ

ημένων στήν κίνηση. ' Ο πρωθυπουργός, Π. Κανελ

λόπουλος, δπως καί άλλα μέλη τfjς Κυβερνήσεως, 

είχε συλληφθεί προτοu προλάβει νά άντιδράσει στήν 

κι;ιτάλυση τfjς εννομης τάξεως. Μόνος ό Γ. Ράλλης, 

ύπουργός Δημοσίας Τάξεως, έπιχείρησε, χωρίς έπι

τυχία δμως, νά κινητοποιήσει κατά τών πραξικοπη

ματιών τίς στρατιωτικές μονάδες τfjς βόρειας ' Ελλά

δος. Τήν ίδια τύχη μέ τόν πρωθυπουργό είχαν καί οί 

άρχηγοί τών δύο ισχυρότερων σχηματισμών τfjς άν

τιπολιτεύσεως, Γ. Παπανδρέου καί Ι. Πασαλίδης . 

Στήν έκβιαστική πίεση τών πραξικοπηματιών ύπέ

κυψε καί ό βασιλεύς Κωνσταντίνος, εκμαιεύοντας 
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Κυβέρνηση Κάλλια (iivω). Οί τρείς πρωτεργάτες τοv πραξικοπήματος (κάτω). 
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τήν έπιβολή δρισμένων δρων, μέσω τών δποίων 

προσδοκοί\σε νά διατηρήσει, ως ενα σημείο, τόν 

ελεγχο τής καταστάσεως μέ τήν προοπτική νά συμβά

λει στήν άποκατάσταση τής συνταγματικής νομιμό

τητας. 'Οπωσδήποτε, ή συνδιαλλακτική αύτή στάση 

κατέληξε νά άποθαρρύνει καί τίς τελευταίες άντιδρά

σεις πού θά ήταν δυνατό νά έκδηλωθοί\ν στούς κόλ

πους του στρατεύματος άπέναντι στήν αιφνιδιαστική 

ένέργεια τών πραξικοπηματιών. 

'Η κατάλυση τής συνταγματικής τάξεως συνοδεύ

τηκε μέ τή σχεδόν ταυτόχρονη δημοσίευση του Β:Δ. 

280 -τό όποίο, σημειωτέον, δέν εφερε τήν ύπογρα
φή του βασιλέως. Μέ τά δύο <'iρθρα του, τό τελευταίο 

αύτό εθετε <<προτάσει τοί\ 'Υπουργικοί\ Συμβουλίου» 

σέ έφαρμογή «καθ' <'iπασαν τήν χώραν» τόν ν. ΔΞΘ' 

τής 8ης 'Οκτωβρίου 1912 «περί καταστάσεως πολι
ορκίας ώς έτροποποιήθη κ.λ.π.» (<'iρθρο Ι), άνέστελ

λε «καθ' άπασαν τήν 'Επικράτειαν τήν ισχύν τών 

<'iρθρων 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 20, 95καί 97 του Συντάγ
ματος ... » καί παρείχε στόν ύπουργό 'Εθνικής 'Αμύ
νης άρμοδιότητα νά καθορίζει πώς τά ύφιστάμενα 

Στρατοδικεία καί τά «συσταθησόμενα εκτακτω> θά 

άσκοί\ν τίς άρμοδιότητές τους κατά τόν ν . ΔΞΘ ', δη
λαδή τό δικαίωμα νά δικάζουν πολίτες γιά άδικήματα 

<'iσχετα πρός τόν στρατό. 

'Επισημαίνοντας τά παραπάνω, δ Φαίδων Βεγλε

ρής παρατηρεί άκόμη: 

«Πρέπει νά σημειωθεί έξάλλου δτι οί κινηματίες τής 21 
'Απριλίου δέν "άνέστειλαν" τή μέρα έκείνη μόνο τά δέκα 

άρθρα του Συντάγματος τοu 1952, δσα δηλαδη άναφέρει τό 
β.δ. 280, κατ' άντιγραφήν του άρθρου 91. 'Ανέστειλαν σι
ωπηρά. κ' έξ ίσου άπεριόριστα καί δσα εΙναι σχετικά μέ 

τήν ϋπαρξη Βουλής καί έκλογών βουλευτικών καί δημοτι

κών. Τό γεγονός, δτι άπό τίς 14 'Απριλίου ή Βουλή εΙχε 
διαλυθεί γιά νά γίνουν γενικές έκλογές, άπλούστευε τίς 

νομικές φροντίδες τής πρώτης ήμέρας τής πολιτικής δρά

σεώς τους» 1• 

Θά έπακολουθήσει, στίς 5 Μαίου, ή δημοσίευση, 
χωρίς μνεία ύπογραφής του βασιλέως, τών Συντακτι

κών Πράξεων Α' καί Β'. 'Η πρώτη περιείχε τήν 

έξαγγελία καταρτίσεως «νέου Συντάγματος» άπό τό 
«'Υπουργικό Συμβούλιο», τό όποίο καί προβλεπόταν 

νά ύποβληθεί «εiς τήν διά δημοψηφίσματος κύρωσιν 

του Λαοί\»' καί παράλληλα προέβλεπε τήν <'iσκηση 

τής Συντακτικής έξουσίας «μέχρι ψηφίσεως του νέου 

Συντάγματος, ύπό του 'Υπουργικοί\ Συμβουλίου διά 

Συντακτικών Πράξεων» καί τής Νομοθετικής «μέχρι 
συγκλήσεως τής Βουλής, ύπό του βασιλέως ύπ' εύ

θύνην τής Κυβερνήσεως». 'Η Συντακτική Πράξη Β' 

κήρυσσε «δλόκληρον τήν χώραν εις κατάστασιν 

πολιορκίας», προσθέτοντας δμως στά δέκα <'iρθρα του 

Συντάγματος πού ε{χαν άνασταλεί μέ τό Β.Δ. 280, δύο 
άκόμη -ύπ' άρ. 99 καί 101. 

Μέ τά βασικά αύτά κείμενα, ή Κυβέρνηση τών 

πραξικοπηματιών θά άσκήσει τήν πολιτική έξουσία 
καί θά νομοθετήσει, ως τίς 13 Δεκεμβρίου 1967, δη
μοσιεύοντας 215 «'Αναγκαστικούς Νόμους» καί 14 
«Συντακτικές Πράξεις». 

'Η συγκρότηση καί δρκωμοσία τής νέας Κυβερ

νήσεως πραγματοποιήθηκε πρίν άπό τήν πάροδο του 

πρώτου εικοσιτετραώρου. 'Ως πρωθυπουργός δρκί

στηκε, μετά άπό άπαίτηση του βασιλέως, δ εισαγγε

λέας του 'Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Κόλλιας, 

ένώ δ άντιστράτηγος Γ. Σπαντιδάκης, άρχηγός του 

ΓΕΣ, δρίστηκε άντιπρόεδρος καί ύπουργός 'Εθνικής 

'Αμύνης. Οί Παπαδόπουλος, Παττακός καί Μακαρέ

ζος άνέλαβαν τά ύπουργεία, άντίστοιχα, Προεδρίας, 

Δημοσίας Τάξεως καί Συντονισμοί\. Τό κυβερνητικό 

σχήμα θά δλοκληρωνόταν τήν έπομένη. Εύθύς μετά 

τή σύγκληση του πρώτου ύπουργικοί\ συμβουλίου, 

έκδόθηιcε διάγγελμα δπου άναπτύσσονταν οί λόγοι 

πού έπικαλοί\νταν οί πραξικοπηματίες προκειμένου 

νά δικαιολογήσουν τό έγχείρημά τους: 

«'Ελληνικέ Λαέ, 

'Από μακροϋ παριστάμεθα μάρτυρες ένός έγκλήματος, 

τό όποίον διεΠράττετο είς βάρος του κοινωνικοί) συνόλου 

καί τοϋ ~Εθνους μας. 

'Η άδίστακτος καί άθλία κομματική συναλλαγή, ό 

έκτραχηλισμός μεγάλης μερίδος του τύπου, ή μεθοδική 

έπίθεσις έναντίον δλων των θεσμών, ή διάβρωσίς των, ό 

ιcατεξευτελισμός του Κοινοβουλίου, ή κατασυκοφάντησις 
τών πάντων, ή παράλυσις τής Κρατικής Μηχανής, ή πλή

ρης ελλειψις κατανοήσεως πρός τά φλέγοντα προβλήματα 

τής Νεολαίας μq.ς, ή κακομεταχείρισις τών φοιτητών καί 

σπουδαστών μας,)ή ήθική κάμψις, ή σύγχυσις καί ή θολό
της, ή μυστική κα"ί'φανερά συνεργασία μέ τούς άνατροπείς 
καί τέλος τά συνεχή έμπρηστικά κηρύγματα άσυνειδήτων 

δημοκόπων κατέστρεψαν τήν γαλήνην του τόπου, έδημι

ούργησαν κλίμα άναρχίας καί χάους, έκαλλιέργησαν συν

θήκας μίσους καί διχασμοϋ καί μaς ώδήγησαν είς τό χεί

λος τής 'Εθνικής καταστροφής. Δέν άπέμενεν πλέον άλλος 

τρόπος σωτηρίας άπό τήν έπέμβασιν τοϋ Στρατοϋ μας. 

'Η έπέμβασις αϋτη βεβαίως άποτελεί έκτροπήν έκ τοϋ 

Συντάγματος, άλλά ή έκτροπή αϋτη ήτο έπιβεβλημένη διά 

τήν σωτηρίαν τής Πατρίδος. 

Ή σωτηρία τής Πατρίδος εΙναι ό ύπέρτατος Νόμος. 

Αί έκλογαί, αί όποίαι προεκηρύχθησαν, δέν ήτο δυνα
τόν νά δώσουν τήν λύσιν είς τό δημιουργηθέν άδιέξοδον. 

Πρώτον, διότι, ύπό τάς παρούσας συνθήκας, ήτο άδύνατος 

ή όμαλή διεξαγωγή των καί δεύτερον, διότι οίονδήποτε καί 
άν ήτο τό άποτέλεσμα αύτών θά ώδηγούμεθα μοιραίως είς 

τήν αίματοχυσίαν καί τό χάος. 

Δι' αύτό έπενέβη ό Στρατός. Διά νά άνακόψη τήν πο

ρείαν πρός τήν καταστροφήν ενα βήμα πρό τής άβύσσοω>. 

Παράλληλα, θά δοθbuν στή δημοσιότητα καί 

έκτενείς «προγραμματικές δηλώσεις τής Κυβερνή

σεως», ή όποία καί δήλωνε δτι έντοπίζει τήν άπο

στολή της στά άιcόλουθα σημεία: 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



18 ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΑΥΤΑΡΧΙΚΟΎ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 

«Νά εφαρμόση τόν Νόμον. Νά άποτρέψη τόν διχασμόν 

καί τήν άπειλουμένην κοινωνικήν καί έθνικήν καταστρο

φήν. Νά επαναφέρη τήν εσωτερική ν γαλήνην, ήσυχίαν καί 

τάξιν. Νά εξαγάγη τήν χώραν άπό τό άδιέξοδον, είς τό 

όποίον είχεν όδηγηθή. Νά πραγματοποιήση τήν επιβαλ

λομένην Ριζικήν 'Αλλαγήν είς ίiπαντας τούς τομείς τής 

κρατικής δραστηριότητος. Νά δημιουργήση τάς καταλλή

λους προϋποθέσεις διά τήν επάνοδον τής χώρας είς τόν 

κοινοβουλευτισμόν έπί ύγιοϋς βάσεως καί νά εξυγιάνη τόν 

κρατικόν μηχανισμόν)). 

'Ο Κ. Καραμανλής, παρά τίς δυσοίωνες προβλέ

ψεις του, θά δεχτεί μέ εκπληξη καί όδύνη τό άγγελμα 

τής βίαιης καταλύσεως τοϋ δημοκρατικοϋ πολιτεύ

ματος. 'Από τίς πηγές τής μεταγενέστερης πληρο

φορήσεώς του, θά θεωρήσει ώς περισσότερο άξιόπι

στες -σύμφωνα μέ τό κείμενο ύπαγορευμένων ση

μειώσεών του- τίς άπόψεις τοϋ Π. Πανουργιfi: 

«Πληροφορίας περί τού τρόπου μέ τόν όποίον έγέ

νετο τό κίνημα εlχα έκ διαφόρων πλευρών. Πληρέ

στεραι καί άσφαλέστεραι εlναι τού ταξιάρχου Πανουρ

γιa, Διευθυντού τού Β ' Γραφείου τού ΓΕΣ, ό όποίος 

είς μακράν έκθεσιν μοv περιγράφει τά γεγονότα. 

Άπό τ'ήν έκθεσιν αύτή ν προκύπτει, πρώτον, ότι 
oi άξιωματικοί πού έκαμαν τό πραξικόπημα τού 
'Απριλίου άπό μακρού χρόνου παρεσκευάζοντο γιά 

τήν έπιβολήν δικτατορίας καί, δεύτερον, ότι μολονό

τι έγνώριζαν ότι ή στρατιωτική ήγεσία εlχε άποφα

σίσει τήν έπέμβασιν έσπευσαν νά τήν προλάβουν, 

ώθούμενοι άπό προσωπικάς φιλοδοξίας. 

Θά παραθέσω άποσπάσματα τfjς μακρaς αύτfjς 

έκθέσεως, τά όποία έπιβεβαιώνουν τά άνωτέρω: 

«'Η όργάνωσις τοϋ ΙΔΕΑ είχε διαλυθεί ούσιαστικώς 

επί Παπάγου . Τό 1956 δμως δτε εδημιουργήθη τό Λαϊκόν 
Μέτωπον ηρχισε νέα κίνησις μεταξύ τών παλαιών μελών 

αύτοϋ ... Είς εμένα εγένοντο κατ ' επανάληψιν κρούσεις ύπό 

τοϋ Ταξιάρχου Παττακοϋ κατά τό 1959, άρχικώς, καί κατά 

τό 1961, μετά φορτικότητας, νά συμμετάσχω τής δμάδος 

των καί μάλιστα μέ έπρότειναν ώς άρχηγόν των. Γνωρίζω 

δτι παρεμφερείς κρούσεις καί προτάσεις έγένοντο καί είς 

aλλους άνωτέρους άξιωματικούς. 'Η όμάς εύρίσκετο είς 

άναζήτησιν προσωπικοτήτων δι ' άνάδειξιν άρχηγοϋ. Εί

χαν κατ ' επανάληψιν συζητήσεις μετά τινων εξ αύτών, κυ

ρίως δέ μετά τοϋ Παττακοϋ καί ενός ετέρου τότε μέλους 

τής 'Επιτροπής . Είς μίαν περίπτωσιν, πιθανώς εκ παρερ

μηνείας άπαντήσεώς μου, μέ δδήγησαν είς μίαν συγκέν

τρωσίν τους. ' Ενθυμοϋμαι δτι παρίσταντο τότε οί κ.κ. 

Παττακός, Παπαδόπουλος, Μακαρέζος, Σταματελόπουλος, 

Λαδάς, Ρουφογάλης καί τινες aλλοι. Μέ ύπεδέχθησαν κάί 

ηρχισαν τήν συζήτησίν των, όπότε τούς διέκοψα καί τούς 

έξέθεσα τούς λόγους δι' οϋς δέν συνεφώνουν. Τό σύνολον 

δμως καί τότε καί είς άλλας περιπτώσεις έθεώρει δτι επρε

πε νά επιβληθή δικτατορία κατά τήν περίοδον αύτή ν διότι 

δέν ήσαν εύχαριστημένοι μέ τά άντικομμουνιστικά μέτρα 

τής τότε Κυβερνήσεως Καραμανλή. 

Τήν Πέμπτην 20 'Απριλίου δ στρατηγός Σπαντιδάκης 
ύλοποιών τήν άπόφασίν του περί επεμβάσεως τής ήγεσίας 

έκάλεσε 6 άντιστρατήγους. Δέν έκάλεσε δλους διότι δέν 
ε{χεν έμπιστοσύνην είς τόν διευθυντήν τής Στρατιάς καί 

τούς δύο ύπαρχηγούς του 'Αρμπούζην καί 'Ανδριώτην. 

Είς τούς άντιστρατήγους εξέθεσε τήν κατάστασιν καί εζή

τησε τήν γνώμην των. Η Απαντες δμοφώνως παρεδέχθησαν 

τήν άνάγκην επεμβάσεως των ενόπλων δυνάμεων διά τής 

ήγεσίας των καί Ciπαντες -πλήν τοϋ άντιστρατήγου Ζωϊτά

κη- έπρότειναν δπως ένημερωθή δ βασιλεύς καί ληφθή ή 

συγκατάθεσίς του. 'Ο άντιστράτηγος Ζωϊτάκης δέν συνε

φώνησεν είς τό νά ένημερωθή δ βασιλεύς, άλλά επρότεινεν 

δπως ενεργήσουν αύτοβούλως. Τελικώς, κατόπιν τής γνώ

μης τής πλειοψηφίας, έξουσιοδοτήθη ύπό των άντιστρατή

γων δ Α/ΓΕΣ νά παρουσιαστή είς τόν βασιλέα, νά τοϋ 

έκθέση τήν κατάστασιν καί νά λάβη τήν έντολήν του. Συ

νεφώνησαν δπως συνέλθουν εκ νέου τήν Δευτέραν 24ην 

'Απριλίου γιά νά συσκεφθοϋν επί τών περαιτέρω εξελίξε

ων. 

Τά τής συσκέψεως, τά όποία είχον άναλάβει νά τηρή

σουν άπόρρητα, εξέθεσεν δ στρατηγός Ζωϊτάκης είς τούς 

έπαναστάτας. Δέον νά σημειωθή δτι ό στρατηγός Ζωϊτά

κης εκοιμάτο επί δύο νύκτας, καθ' Ciς εύρίσκετο είς 'Αθή

νας, είς τήν οίκίαν του κ. Μακαρέζου. 

' Υπάρχει δ μ ως καί τρίτη επιβεβαίωσις δτι ο{ επαναστά

ται εγνώριζαν δτι ή ήγεσία των ενόπλων δυνάμεων επρο

χώρει πρός τήν καί ύπ' αύτών έπιθυμητήν λύσιν. 

Τήν πρωίαν τής 20ής 'Απριλίου άνώνυμος έτηλεφώνη

σεν είς τήν σύζυγον τοϋ άντισυνταγματάρχου Λάζαρη, δι

ευθυντοϋ τοϋ Γραφείου Α/ΓΕΣ, δτι "άπόψε θά κτυπήσουν 

τόν άρχηγόν καί τόν aνδρα σου". Ταϋτα άνεκοινώθησαν 

ύπό τοϋ Λάζαρη είς εμέ καί τόν άρχηγόν. Είς συζήτησιν 

έξετίμησα, δτι η είναι κομμουνιστική άπειλή η οί λοχαγοί 

τοϋ Παττακοϋ καί Παπαδοπούλου ετοιμάζουν κάτι. 'Ο 

Α/ ΓΕΣ έκάλεσε χωρίς νά μέ πληροφορήση τόν Παπαδό

πουλον, τόν ήρώτησε έάν συμβαίνη τι καί τόν ήπείλησεν 

· δτι θά τούς συντρίψη. 'Ο Παπαδόπουλος τόν έβεβαίωσεν 
δτι ούδέν συμβαίνει. 

'Εγώ κατ' εξουσιοδότησιν τοϋ άρχηγοϋ τοϋ ΓΕΣ εκά

λεσCι τόν Παττακόν. Είς σχετικήν ερώτησιν μέ διεβεβαίω
σεν δτι ούδέν συμβαίνει, παραβαίνων οϋτω τόν λόγον τής 

στρατιωτικής του τιμής, τόν όποίον κατά δικήν του πρω

τοβουλίαν μοί είχε δώσει. Είς σχετικήν συζήτησιν μοϋ 

ε{πε δτι πρέπει νά προχωρήσωμεν. Τοϋ έδήλωσα, δτι άπό 

τής πρωίας εγραφομηχανοϋντο συμπληρωματικαί καταστά

σεις συλλήψεων πού μοϋ είχε δώσει δ άρχηγός καί δτι 

άπέμενε νά καθορισθοϋv τά πολιτικά μέλη τής Κυβερνή

σεως καί νά γραφή τό διάγγελμα. Μοί εδήλωσεν τότε μετά 

βεβαιότητος, δτι ταϋτα ε{χεν ήδη προετοιμάσει δ στρα

τηγός Σπαντιδάκης, πράγμα τό δποίον εγώ δέν εγνώριζα. 

Τοϋ έδήλωσα τότε δτι, έν τοιαύτη περιπτώσει, άπό τής 

επομένης Δευτέρας θά είμεθα ετοιμοι νά προχωρήσωμεν. 

ΕΙναι μάλλον βέβαιον δτι ό Σπαντιδάκης ε{χε προετοι

μάσει διάγγελμα καί κατάλογον 'Υπουργών καί τοϋτο 

έγνώριζεν ό Παττακός καί oi συνεργάται του. 'Υφίσταται 

τουτέστιν μία είσέτι άπόδειξις δτι έγνώριζεν τάς προπα

ρασκευάς τής ήγεσίας. 

'Εξ δλων αύτών προκύπτει άναμφισβητήτως τό συμπέ

ρασμα δτι ή ' Επανάστασις έγένετο άκριβώς γιά νά π ρολά-
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βουν τήν επέμβασιν της ήγεσίας η οίουδήποτε άλλου, ϊνα 

μ ή άπωλέσουν ούτοι τήν εόιcαιρίαν τήν δποίαν άπό 15ετίας 

προετοίμαζον γιά τήν προσωπικήν των άνάδειξιν»2 • 

'Οπωσδήποτε, ή αίφνιδιαστική έκτέλεση τοϋ 

στρατιωτικοϋ πραξικοπήματος, βάσει καί τοϋ προδι

αγεγραμμένου έπιτελικου σχεδίου «Προμηθεύς», δέν 

άφηνε σοβαρά περιθώρια γιά τήν έκδήλωση λαϊκών 

άντιδράσεων. 'Αντίθετα, άπό τίς πρώτες ώρες τfiς 

έκτελέσεώς του, είχε τεθεί σέ ίσχύ τό διάταγμα «περί 

καταστάσεως πολιορκίας» καί είχε άνασταλεί ή 

έφαρμογή σειρaς άρθρων του Συντάγματος «λόγω 

έκδήλου άπειλfiς κατά της δημοσίας τάξεως καί 

άσφαλείας τής χώρας έξ έσωτερικ&ν κινδύνων>>. 

νΗδη, ή μαζική σύλληψη πολιτών, πού άνfiκαν κατά 

πλειοψηφία στήν άριστερά, εδωσε τόν τόνο της τρο

μοκρατίας καί ύπογράμμισε τήν άτεγκτη βούληση 

των ήγετ&ν του κινήματος νά καταπνίξουν βίαια κά

θε φωνή διαμαρτυρίας. Παράλληλα, δμως, ή σταθε

ρή άντίθεση δλων των πολιτικών παρατάξεων -μέ 

κορυφαία εκφρασή της τήν άρνηση του Π. Κανελλό

πουλου νά έπιδείξει όποιαδήποτε συγκατάβαση άπέ

ναντι στήν πρωτοβουλία τους- εμελλε τελικά νά 

προσδιορίσει καί τά περιθώρια πού προσφέρονταν, 

άπό τήν πρώτη στιγμή, στή Χούντα τ&ν συνταγμα

ταρχών γιά νά άποκτήσει, ώς καθεστώς, σοβαρά 

έρείσματα στό έπίπεδο της κοινής γνώμης. Παρέμενε 

έντούτοις άνοιχτό καί τό έρώτημα άν ήγεσία καί λα

ός, ύπό τό κράτος του ίσχυρου κραδασμοί> πού ήταν 

φυσικό νά προκαλέσει ή άναστολή τfiς λειτουργίας 

του πολιτεύματος, είχαν τή δύναμη νά προσμετρή

σουν τίς εύθύνες τους γιά τή δημιουργία πολιτικοί> 

κλίματος πού ένθάρρυνε τούς καιροσκόπους πραξι

κοπηματίες στήν καταπάτηση της νομιμότητας καί 

νά συμβάλλουν στή δημιουργία τ&ν άπαραίτητων 

προϋποθέσεων γιά τήν άνατροπή τους. 

23 ΑΠΡΙΛIΟΥ 1967 

'Ο Κ . Καραμανλής δίνει στή δημοσιότητα τήν 

άκόλουθη δήλωση: 

«'Ως άλ ηθής δημοκράτης έλυπήθη ν βαθύτατα διά 

τήν δραματική ν τροπή ν τήν όποίαν έλαβε ν ή έν 'Ελ

λάδι κατάστασις. 

'Η χώρα συyκλοvιζομένη άπό ayρια πολιτικά πά

θη εύρίσκετο ουσιαστικώς είς άνωμαλίαν άπό τριε

τίας. Τάς έξελίξεις αυτάς aλλωστε τάς προέβλεψα 
καί προσεπάθησα νά σώσω τήν άσταθή έλληνικήν 

Δημοκρατίαν διά τής έξημερώσεως τών πολιτικών 

μας ήθών καί του έκσυyχρονισμου του πολιτεύματος 

τής χώρας. Καί δταν διεπίστωσα δτι ματαιοπονουσα 

άπεχώρησα όριστικώς τής πολιτικής. 

"Εκτοτε διεπράχθησαν πολλά σφάλματα καί έξ 

δλων τών πλευρών. Τό πρωταρχικόν δμως άμάρτημα, 

έκ του όποίου άπέρρευσαν καί τά βασικά σφάλματα, 

βαρύνει τόν άρχηγόν τής 'Ενώσεως Κέντρου. Είς 

αVτόν ένεπιστεύθη ό λαός, καί μάλιστα μέ τήν εϋνοι

αν του Στέμματος, τήν τύχη ν τής χώρας. 'Εάν ό κ. 

Παπανδρέου έπολιτεύετο μέ στοιχειώδη σύνεσιν 

ουδέποτε ή χώρα θά έφθανεν είς τήν παροvσαν έπι
κίνδυνον περιπέτειαν. Ά ντ' αυτου διέπραξε τό 

σφάλμα νά έξαπολύση θύελλαν παθών καί άπειλών 

θεσμούς καί πρόσωπα νά δημιουργήση τό κλίμα τό 

δποίον έξέθρεψε καί τό προχθεσινόν πραξικόπημα. 

'Αλλά εlναι τόσον παράλογα τά συμβαίνοντα 
άπό τριετίας έν 'Ελλάδι, ώστε θά ήμποροvσε κανείς 

νά δεχθή δι ' δλους τό έλαφρυντικόν τής συγχύσεως. 
Τοσουτον μάλλον, καθ' δσον, ή άναζήτησις τών ευ

θυνών ύπό τάς παρούσας συνθήκας θ' άπετέλει έπι

κί νδυνον βυζαντι νολογίαν. 

'Εκείνο τό όποίο ν προέχει σήμερον, εlναι ή άπα
τροπή δεινών μεγαλυτέρων, έν δψει μάλιστα τών 

ύφισταμένων έσωτερικών καί έξωτερικών κινδύνων. 

Άπέχων ό ίδιος τής πολιτικής θά ηυχόμην δπως 

δλοι οί έν 'Ελλάδι ύπεύθυνοι συνειδητοποιήσουν τά 

σφάλματα καί τάς ευθύνας των καί άναζητήσουν ύγι

είς μεθόδους άποκαταστάσεως τής όμαλότητος, έπ' 

ώφελεία τής άσφαλείας καί τής ένότητος του "Ε

θνους». 

'Η δήλωση του Κ. Καραμανλή δέν δημοσιεύθηκε 

στόν έλληνικό τύπο. Μολοντουτο, τό περιεχόμενό 

της εγινε ταχύτατα εύρύτατα γνωστό. 

Μέ τή δήλωση αύτή, ό Κ. Καραμανλής έπιβεβαί

ωνε τήν προσήλωσή του στό πολίτευμα τfiς κοινο

βουλευτικής δημοκρατίας παράλληλα δμως προέ

βαινε καί στήν καταδίκη της καταστάσεως, πού είχε 

δημιουργηθεί πρίν άπό τήν 21η 'Απριλίου, τή μοι

ραία έξέλιξη πρός τήν όποία είχε εγκαιρα άλλά μά
ταια προσπαθήσει νά άvαστείλει. ·Η διατύπωση αύ
τή ετεινε νά άντιδιαστείλει τή στάση του πάνω στό 

έλληνικό πρόβλημα άπό τήν πλειονότητα των έκ

προσώπων τοϋ πολιτικοϋ κόσμου. Σύμφωνα μέ τήν 

άποψη του Κ. Καραμανλή, ή λύση τοϋ προβλήματος 

δέν συνεχόταν μέ μόνη τήν άνατροπή τ&ν πραξικο

πηματιών καί τήν άποκατάσταση των λαϊκών έλευ

θερι&ν, άλλά καί μέ τήν έξασφάλιση τ&ν προϋποθέ

σεων γιά τήν άναδόμηση τοϋ δημοκρατικοϋ πολι

τεύματος πάνω σέ νέες βάσεις, ύγιέστερες καί άσφα

λέστερες άπό τίς άντίστοιχες τοϋ παρελθόντος. ·Ο 

πολιτικός προσανατολισμός του θά παραμείνει εκτο

τε συνυφασμένος μέ τήν παράλληλη άντιμετώπιση 

των δύο αύτ&ν θεμελιακών άναγκαιοτήτων. 

'Ενδεικτικά της διαφοροποιήσεως αύτfiς του Κ. 

Καραμανλή άπέναντι, όχι μόνο στούς πρώην πολιτι

κούς άντιπάλους του, άλλά καί στούς ίθύνοντες έκ

προσώπους τfiς δικής του παρατάξεως, είναι ή άπάν

τηση σέ μεταγενέστερη έπιστολή τοϋ Π. Κανελλό

πουλου. Στήν παρατήρηση του τελευταίου δτι οί 
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πραξικοπηματίες ματαίωσαν τή φυσική έξέλιξη τών 

πραγμάτων στά δημοκρατικά πάντοτε πλαίσια -ε

στω καί μέσα άπό σκληρές δοκιμασίες- πρός μία 

λύση σύμφωνη πρός τίς θέσεις του κόμματος καί τό 

συμφέρον του εθνους, ό ίδρυτής τής ΕΡΕ άντέτεινε 

τή δική του, διάφορη άντίληψη: 

«Προέβλεπα βέβαια δτι ό τόπος μας θά περνοί5σε 

άπό κάποιαν άνωμαλίαν, άλλά δέν άνέμενα δτι θά 

επαιρνε αύτή τήν δραματικήν μορφήν. 

Συμμερίζομαι τίς άνησυχίες σου yιά τό μέλλον. 

Δέν ξέρω δμως aν πρέπει νά συμφωνήσω μέ τίς δια

πιστώσεις πού κάνεις yιά τό παρελθόν. Γνωρίζω δτι 

προσωπικώς εκανες δ, τι μποροί5σες yιά νά άποτρέ

ψης τίς έξελίξεις αύτές. Πολλές φορές μάλιστα έθαύ
μασα τήν ύπομονή σου. Πιστεύω δμως δτι ύπεύθυνοι 

yιά τήν πτώσιν τής Δημοκρατίας στόν τόπον μας εl

ναι οί άντίπαλοί μας, οί όποίοι τυφλωμένοι άπό τό 

πάθος των επαιξαν τό παιχνίδι τών καραδοκούντων 

συνταγματαρχών. Τό πολίτευμα εlχε κλονισθεί ού

σιαστικώς άπό τήν έποχήν τοί5 Άνενδότου 'Αγώ

νος, ό όποίος άποτελοί5σε έκτροπήν, όχι μόνον άπό 

τήν συνταγματική ν άλλά καί άπό τήν ήθικήν τάξιν;;3 • 

26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967 

'Η Συμβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου 

τής Εύρώπης έκδηλώνει ζωηρό ένδιαφέρον γιά 'τίς 

έξελίξεις στήν 'Ελλάδα. Εiδικότερα, μέ τό ψήφισμα 

256, εχοντας ijδη έξετάσει τήν πολιτική κατάσταση, 
δπως είχε ήδη διαμορφωθεί μετά τό πραξικόπημα, 

καλεί «τίς έλληνικές άρχές νά άποκαταστήσουν τό 

συνταγματικό καθεστώς καί τό σύστημα τής κοινο

βουλευτικής δημοκρατίας». 

'Ένα μήνα άργότερα, ή Νομική 'Επιτροπή τής 

Συνελεύσεως θά προτείνει, κατά τή σύνοδό της στό 

Λουξεμβουργο, τή σύσταση στίς Κυβερνήσεις τών 
Κρατών-μελών νά φέρουν τό έλληνικό ζήτημα ένώ

πιον τής Εύρωπαϊκής 'Επιτροπής 'Ανθρωπίνων Δι

καιωμάτων. Πράγματι, ή Προσωρινή 'Επιτροπή τής 

Συνελεύσεως θά υίοθετήσει, στίς 23 'Ιουνίου, τό ψή
φισμα 346, μέ τό όποίο έξέφραζε τήν εύχή δτι <ωί 
Κυβερνήσεις τών Κρατών-μελών πού εχουν συμβλη

θεί μέ τήν Εύρωπαϊκή Σύμβαση 'Ανθρωπίνων Δι

καιωμάτων θά φέρουν, είτε μεμονωμένα είτε μέ κοινή 

προσφυγή τους, τήν 'Ελληνική 'Υπόθεση στήν Εύ

ρωπαϊκή 'Επιτροπή 'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κα

τά τίς διατάξεις του aρθρου 24 τής Συμβά~εως». 

Παράλληλα μέ τίς άντιδράσεις στούς κόλπους 

τοϋ Συμβουλίου τής Εύρώπης, είχαν ούσιασ:τικά δι

αρραγεί, άπό τή στιγμή τής καταλύσεως τών δημο

κρατικά)~ θεσμών, οί σχέσεις άνάμεσα στήν 'Ελλάδα 

καί τίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες, μέ τήν «ντέ φάκτο» 

διακοπή τής λειτουργίας των όργάνων -δπως τοϋ 

Συμβουλίου Συνδέσεως ή τής μικτής Κοινοβουλευ-

τικής ' Επιτροπής 'Ελλάδος- ΕΟΚ- πού προορίζον

ταν νά ένεργοποιήσουν τή Συμφωνία Συνδέσεως μέ 

τίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες. Μέ έξαίρεση πράγματι 

τίς εiδικές διαδικασίες πού λειτουργουσαν αύτόματα 

-δπως π.χ. ή σχετική μέ τή βαθμιαία μείωση τών 

δασμών, οί κύριες λειτουργίες πού είχαν προβλε

φθεί άπό τή Συμφωνία Συνδέσεως άναστέλλονταν μέ 

άποτέλεσμα, πέρα άπό τήν ήθική μείωση καί τό γε

νικότερο πολιτικό κόστος, νά στερηθεί ή χώρα ση

μαντικά χρηματοδοτικά κεφάλαια, καθώς καί τή δυ

νατότητα γιά έξαγωγή καί προστασία των άγροτικών 

της προϊόντων, ένεργή κοινοτική σύμπραξη γιά τήν 

άνάπτυξή της, καθώς καί, γενικότερα, γιά τήν προα

γωγή σκοπών τής Συμφωνίας Συνδέσεως μέ iδιαίτερη 

σημασία γιά τήν ' Ελλάδα. 
Οί συγκεκριμένες έπιπτώσεις άπό τήν άναστολή 

τής έφαρμογής βασικών διατάξεων τής Συμφωνίας 

τών 'Αθηνών, τήν όποία είχε συνάψει τό 1961 ή 
Κυβέρνηση Καραμανλή, άναλύονται σέ κείμενο πού 

συνέταξε καί δημοσίευσε μεταγενέστερα, στή διάρ

κεια τής δικτατορίας, ό 'Ιωάννης Πεσμαζόγλου: 

«Αί βασικαί διατάξεις καί διαδικασίαι τής Συμφωνίας 
Συνδέσεως τής 'Ελλάδος μετά τής Εύρωπαϊκής Οίκονομι

κής Κοινότητος, άλλως άποκαλουμένης καί Συμφωνίας 

των 'Αθηνών, αί όποίαι έξ αίτίας τής άναστολής των δη

μοκρατικών θεσμών δέν έφαρμόζονται άπό τοϋ 1967, καθώς 
καί αί έκ τοϋ λόγου τούτου δυσμενείς διά τήν • Ελλάδα 
συνέπειαι, είναι αί άκόλουθοι: 

I. Στέρησις μακροπροθέσμων κεφαλαίων άναπτύξεως 
συνολικοϋ ποσοϋ περίπου 200 έκατ. δολλαρίων. 

Συμφώνως πρός τό Χρηματοδοτικόν Πρωτόκολλον 19 
τής Συμφωνίας Συνδέσεως, ή Κοινότης άνέλαβε νά χορηγή

στι είς τήν ' Ελλάδα, έντός πενταετίας aπό τοϋ 1962, μα
κροπρόθεσμα δάνεια συνολικοϋ ποσοϋ 125 έκατ. δολλ. 'Εκ 

τοϋ ποσοϋ τούτου μέχρι τοϋ 'Απριλίου 1967 έχορηγήθη
σαν δάνεια περίπου 70 έκατ. δολλ. Τό ύπόλοιπον, 55 έκατ. 
δολλ. περίπου, έδεσμεύθη μετά τήν aναστολήν τής δημο

κρατικής διαδικασίας είς τήν 'Ελλάδα τόν 'Απρίλιον τοϋ 

1967. 'Εκ τοϋ δεσμευθέντος ποσοϋ περίπου 30 έκατ. δολλ. 

προωρίζοντο δι' εργα ύποδομής, καί ώς έκ τούτου ή μέν 

διάρκεια των σχετικών δανείων θά ήδύνατο νά όρισθij μέ

χρις 25 έτών, κατ' άνώτατον δριον (Παράγρ . 36, Πρωτο
κόλλου 19), τό δέ έπιτόκιον νά τύχτι έπιδοτήσεως κατά 
τρείς ποσοστιαίας μονάδας (Παράγρ. 4, Πρωτοκόλλου 19). 
Ή διαπραγμάτευσις διά τήν συμφωνίαν, έπί νέου Χρημα

τοδοτικοϋ Πρωτοκόλλου, προεβλέπετο διά τόν Νοέμβριον 

τοϋ ίδίου ϊ:τους, άλλ' αί σχετικαί συνεννοήσεις μετά τήν 

μεταβολήν τοϋ 'Απριλίου 1967 δέν έπραγματοποιήθησαν. 
'Εκ τοϋ νέου Πρωτοκόλλου εύλόγως άνεμένετο συνολικόν 

ποσόν δανεισμοϋ άνώτερον τοϋ άρχικώς συμφωνηθέντος 

-ώς συνέβη άργότερον διά τήν Τουρκίαν, ή μετά τής 

όποίας συμφωνία ήτο μεταγενεστέρα τής έλληνικής. Έ

στερήθη καί στερείται έπομένως ή 'Ελλάς έξωτερικών πό

ρων ύπό μορφήν μακροπροθέσμων δανείων συνολικοϋ πο

σοϋ 200 έκατ. δολλ. περίπου. 
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2. 'Αναστολή έναρμονίσεως τής άγροτικής πολιτικής 
Κοινότητος καί 'Ελλάδος πρός διαμόρφωσιν μονίμου κα

θεστώτος διά τήν έξαγωγήν καί προστασίαν των έλληνικών 
άγροτικών προϊόντων. 

Καtά τό άρθρον 33 τής Συμφωνίας Συνδέσεως: " ... κατά 
τόν καθορισμόν τής κοινής γεωργικής πολιτικής ή Κοινό

της λαμβάνει ύπ' όψιν, κατά τρόπον άποτελεσματικόν, τήν 

ίδιομορφίαν, τάς δυνατότητας καί τά συμφέροντα τής έλ

ληνικής γεωργίας. Ή έναρμόνισις (τής γεωργικής πολιτι

κής τής 'Ελλάδος καί τής Κοινότητος) εχει ώς σκοπόν νά 

έξασφαλίσ1J τήν ίσότητα μεταχειρίσεως των προϊόντων 

τής ' Ελλάδος καί τών ίδίων προϊόντων των Κρατών-μελών 
καί λαμβάνει ύπ' όψιν τούς καθοριζομένους έν άρθρφ 39 
τής ίδρυτικής τής Κοινότητος Συνθήκης σκοπούς ... " . Ή 
άναφορά είς τό άρθρον 39 τής Συνθήκης τής Ρώμης έσή
μαινε καθιέρωσιν είς τό πλαίσιον τής Κοινότητος ύπέρ τών 

'Ελλήνων άγροτών των κοινωνικών σκοπών τής άγρο

τικής πολιτικής, ώς όρίζονται είς τήν Συνθήκην τής Ρώ

μης, διά τής όποίας συνεστήθη ή Κοινότης. Μεταξύ τών 

σκοπών τούτων έπιδίωξις τής έναρμονίσεως ε{ναι καί " .. . ή 
έξασφάλισις .. . ένός δικαίου έπιπέδου διαβιώσεως τοϋ γε
ωργικοϋ πληθυσμοϋ, κυρίως διά τής αύξήσεως τοϋ άτομι

κοϋ είσοδήματος των άπασχολουμένων είς τήν γεωργί-

αν ... ''. 
· Η διαδικασία τής έναρμονίσεως ήρχισεν άμέσως μετά 

τήν εναρξιν έφαρμογής τής Συμφωνίας των' Αθηνών, διότι 

τότε συνεπληρώθησαν καί οί πρώτοι κανονισμοί τής κοι

νής γεωργικής πολιτικής τής Κοινότητος . Καί ώς πρός μέν 

τήν έξασφάλισιν τής πλήρους ίσότητος έμπορικής μετα

χειρίσεως ή συμφωνία έπί τής έναρμονίσεως ύπήρξε ταχυ

τάτη. 'Η όλοκλήρωσις τής διαδικασίας καθυστέρησε διότι 

ή • Ελλάς έπέμενε καί δι' οίκονομικήν ένίσχυσιν πρός τήν 
έλληνικήν γεωργίαν. Καί έπί τής τελευταίας αύτής έλλη

νικής διεκδικήσεως ε{χεν έπιτευχθή μία πρώτη προσέγγι

σις, άν καί παρέμενεν ή διαφωνία ώς πρός τήν μορφήν καί 

τήν εκτασιν τής έκ τής Κοινότητος βοηθείας. Έπί τοϋ 

θέματος τούτου ή μικτή Κοινοβουλευτική 'Επιτροπή Κοι

νότητος - 'Ελλάδος, είς τήν σύνοδον αύτής είς Θεσσαλο

νίκην τής 31ης Μαρτίου 1967, προέτεινε τήν ϊδρυσιν Τα
μείου διά τήν έλληνικήν γεωργίαν άναλόγου καί παραλλή

λου πρός τό Εύρωπαϊκόν Ταμείον διά τήν Γεωργίαν. 'Η 

δλη διαπραγμάτευσις διά τήν έναρμόνισιν διεκόπη έξ αίτί

ας τών γεγονότων τοϋ 'Απριλίου 1967, μέ τά άκόλουθα 
άποτελέσματα: Πρώτον, άνεστάλη ή μόνιμος κατοχύρωσις 

των δρων έξαγωγής των έλληνικών άγροτικών προϊόντων 

είς τήν Κοινότητα. Οϋτω, τό καθεστώς ίσης μεταχειρίσεως 

τό όποίον "έπί τίj προόψει τής έναρμονίσεως" ε{χεν έξα

σφαλισθή διά τοϋ άρθρου 37 τής Συμφωνίας, επαυσε νά 
ίσχύ1J άπό τής I ης 'Ιουλίου 1969 διά τά φροϋτα καί λαχα
νικά κατά τήν Κοινότητα, ή όποία είς τοϋτο στηρίζεται διά 

τήν έπιβολήν άντισταθμιστικών είσφορών έπί των έλληνι

κών προϊόντων. Είς τάς νέας αύτάς συνθήκας όφείλονται αί 

άβεβαιότητες καί δυσχέρειαι πού άνακύπτουν κατά και

ρούς είς βάρος έλληνικών άγροτικών έξαγωγών, μέ δυσμε

νείς έπιδράσεις έπί τής έλληνικής άγροτικής άναπτύξεως. 

Δεύτερον, διεκόπη ή προώθησις τής έλ.ληνικής διεκδική
σεως διά τήν έκ τής Κοινότητος οίκονομικήν ένίσχυσιν 

τής έλλ ηνικής γεωργίας -καθ' δ ν χρόνον αί έκ τοϋ Εύρω

παϊκοϋ Ταμείου διά τήν Γεωργίαν πληρωμαί ηύξήθησαν 

άπό όλιγώτερα των 350 έκατ. δολλ. συνολικώς κατά τήν 
τριετίαν 1962-65 είς πλέον τών 2.500 έκατ. δολλ . κατά τό 

ετος 1970. 

3. Διακοπή τής ένεργοϋ συμπράξεως τής Κοινότητος 
είς τήν περιφερειακήν καί βιομηχανικήν άνάπτυξιν τής 

χώρας. 

Συμφώνως πρός τό άρθρον 62, έδάφ. 2, τής Συμφωνίας 
Συνδέσεως, ή Κοινότης καί ή 'Ελλάς " ... καταβάλλουν 
προσπαθείας πρός έξεύρεσιν παντός μέσου προωθοϋντος 

τάς έν ·Ελλάδι έπενδύσεις κεφαλαίων προερχομένων έκ 

των χωρών τής Κοινότητος καί δυναμένων νά συμβάλουν 

είς τήν άνάπτυξιν τής έλληνικής οίκονομίας". Είς πρώτην 

έφαρμογήν τής διατάξεως ταύτης άπεφασίσθη ή όργάνω

σις τής μελέτης τής βιομηχανικής περιοχής Βόλου, μέ τήν 

συμμετοχήν καί τήν τεχνικήν καί οίκονομικήν βοήθειαν 

τής Κοινότητος καί τής Εύρωπαϊκής Τραπέζης 'Επενδύ

σεων. • Η διαδικασία αύτή άπέβλεπε είς τήν διερεύνησιν 
καί τόν καθορισμόν τών βιομηχανικών δραστηριοτήτων, 

α{ όποίαι θά ήδύναντο έπιτυχώς νά άναπτυχθοϋν είς τόν 

Βόλον διά νά άκολουθήσ1J ή ένθάρρυνσις καί χρηματοδό

τησις των άναγκαίων έπιχειρηματικών συνεργασιών είς τό 

πλαίσιον τής Κοινότητος. ·Η διαδικασία αύτή ήτο ση

μαντική διά τούς έξής κυρίως λόγους: Πρώτον, διότι έστη
ρίζετο είς ύπεύθυνον ερευναν μέ τήν ένεργόν συμμετοχήν 

τής Κ<(ινότητος καί δεύτερον, διότι αί πρώται αύταί πρω
τοβουλίαι ήσαν ή άπαρχή εύρυτέρου μηχανισμοϋ ένισχύ

σεως, είς τό πλαίσιον καί διά μεθόδων τής Κοινότητος, τής 

περιφερειακής άναπτύξεως τής ·Ελλάδος. 'Επί τής πρω

τοβουλίας ταύτης παρατηροϋνται τά άκόλουθα είς τήν Δε

κάτην Γενικήν nΕκθεσιν τής 'Επιτροπής τής Κοινότητος 

(παράγρ. 303, σελ. 317): "Ή έπιτυχία αύτής τής έμπειρίας 
θά tχ1J χρησιμότητα πέραν τοϋ καθαρώς περιφερειακοϋ 

πλαισίου διά τό σύνολον τής έλληνικής οικονομίας, διότι 

θά συμβάλ1J είς μίαν καλυτέραν γεωγραφικήν κατανομήν 

τής οικονομικής δραστηριότητος, καί θά άποτελέσ1J, έξ 

άλλου, πρότυπον συνεργασίας μεταξύ δημοσίων άρχων καί 

τοϋ ίδιωτικοϋ τομέως, καθώς καί μεταξύ τής • Ελλάδος καί 
τής Κοινότητος". Καί α{ προσπάθειαι αύταί έγκατελεί

φθησαν μετά τά γεγονότα τοϋ 1967. 
Κατά τό άρθρον 46 τής Συμφωνίας Συνδέσεως: 'Τό 

Συμβούλιον Συνδέσεως δύναται νά άντιμετωπίσ1J τήν κα

τάρτισιν καί άνάπτυξιν προγραμμάτων τεχνικής βοηθείας 
ύπέρ τής ·Ελλάδος είς δ, τι άφορα τούς έργάτας. 'Αποφα

σίζει ώσαύτως περί τής έν τίj περιπτώσει ταύτ1J χρηματο

δοτήσεως των προγραμμάτων τούτων". ·Η ·Ελλάς έζ ή τη σε 

τήν παροχήν βοηθείας είς έφαρμογήν τοϋ άρθρου τούτου, 

ούδεμία δμως έσημειώθη συνέχεια καί έπ' αύτοϋ τοϋ θέμα

τος. 

• Η άναστολή μεγάλων τμημάτων τής Συμφωνίας Συνδέ
σεως θίγει καί άμέσως τά συμφέροντα τής έλληνικής άνα

πτύξεως διότι: Πρώτον, ή άβεβαιότης ώς πρός τήν έξέλιξιν 

τής Συνδέσεως μέ τήν Κοινότητα περιορίζει τήν διαπραγ

ματευτικήν ίκανότητα των 'Ελλήνων έπιχειρηματιών δι' 

εύρυτέρας έκτάσεως ύγιείς καί γονίμους συνεργασίας μέ 

ξένας έπιχειρήσεις, μειουμένης άντιστοίχως τής Ικανότη

τος άντλήσεως κεφαλαίων έκ τοϋ έξωτερικοϋ. Δεύτερον, ή 

έπ' άόριστον αναβολή τής έναρμονίσεως άναστέλλει τήν 

δι' ύγιών μεθόδων μόνιμον έντός τής Κοινότητος ένίσχυ-
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σι ν των αγροτικών εισοδημάτων, εκ τής δποίας θά επήρχε

το ούσιώδης διεύρυνσις τής εσωτερικής aγορaς άνευ δυ

σμενών επιπτώσεων επί των τιμών καί του ισοζυγίου πλη

ρωμών. 

4. 'Η 'Ελλάς μακράν των σχεδίων Εύρωπαϊκής Νομι
σματικής 'Ενοποιήσεως. 

'Η 'Ελλάς παρέμεινε μακράν τής δλης προεργασίας 

διά τήν εύρωπαϊκήν νομισματικήν ενοποίησιν, άνευ επισή

μου ελληνικής ενημερώσεως επί των ύπό διαμόρφωσιν 

σχεδίων. Τό ελληνικόν ενδιαφέρον εν τούτοις είναι ζωη

ρόν διά τά θέματα αύτά καί θεμελιουται τόσον επί τών 

άρθρων 58, 59 καί 60 τής Συμφωνίας Συνδέσεως (τά όποία 
άντιστοιχουν εις τά άρθρα 107 καί 108 τής Συνθήκης τής 
Ρώμης) περί aντιμετωπίσεως δυσχερειών του ισοζυγίου 

πληρωμών, δσον καί επί τών άρθρων 65 καί 70 τής Συμφω
νίας Συνδέσεως, διάτων δποίων άναγνωρίζονται εύρύταται 

άρμοδιότητες εις τό Συμβούλιον Συνδέσεως, τό άνώτατον 

κυβερνητικόν όργανον διά τήν εφαρμογήν τής Συμφωνίας 

καί τήν aντιμετώπισιν καί ρύθμισιν παντός θέματος προά

γοντος τούς σκοπούς αύτής. 'Από τριών aπόψεων τά σχέ

δια εύρωπαϊκής νομισματικής ενοποιήσεως ζωηρώς ενδια

φέρουν τήν 'Ελλάδα: Πρώτον, ή εναρξις τής διαδικασίας 

νομισματικής ενοποιήσεως άποτελεί άποφασιστικήν καμ

πήν τής οικονομικής καί γενικωτέρας ενοποιήσεως τής Εύ

ρώπης καr' δδηγεί εις τήν δημιουργίαν ύπερεθνικου οργά

νου εύρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής. Δεύτερον, ή 

σύνδεσις τής 'Ελλάδος πρός τήν διαδικασίαν νομισματι

κής ενοποιήσεως σημαίνει σοβαράν ενίσχυσιν του ελλη

νικου νομισματικου συστήματος καί τής διεθνους εμπι

στοσύνης εις τήν ελληνικήν οικονομίαν. Τρίτον, ή εντός 

τής νομισματικής ενοποιήσεως μεσοπρόθεσμος χρηματο

δότησις πρός aντιμετώπισιν δυσχερειών ισοζυγίου πλη

ρωμών είναι ιδιαιτέρας σημασίας διά τήν ύπό aνάπτυξιν 

ελληνικήν οικονομίαν, εν συνδυασμφ βεβαίως καί πέραν 

τής διά μακροπροθέσμων κεφαλαίων χρηματοδοτήσεως 

τής ελληνικής οικονομικής αναπτύξεως. 

5. Τό Συμβούλιον Συνδέσεως ούδέποτε συνήλθεν έπί 
κυβερνητικου έπιπέδου aπό τής 2ιης 'Απριλίου ι967. 

'Από τής ενάρξεως εφαρμογής τής Συμφωνίας μέχρι 

τής 2ιης 'Απριλίου ι967, δηλαδή εις διάστημα περίπου 

τεσσάρων ετων καί πέντε μηνών, τό Συμβούλιον Συνδέσε

ως, ώς άνώτατον πολιτικόν όργανον μέ εύρυτάτας άρμοδιό

τητας, συνήλθεν εiς 24 συνόδους εκ τ(ί>ν δποίων 10 εις 
επίπεδον ύπουργών. Κατά τά επόμενα σχεδόν 4 ετη άπό τής 
2ιης 'Απριλίου ι967, τό Συμβούλιον Συνδέσεως συνήλθε 

μόνον εις 7 συνόδους εκ των δποίων ούδεμία εις επίπεδον 
ύπουργών. Σημειωτέον, δτι συμφώνως πρός τήν παράγρα

φον ι του άρθρου ι του 'Εσωτερικου Κανονισμου του 

Συμβουλίου, τουτο επρεπε νά συνέρχεται τουλάχιστον μί

αν φοράν aνά εξάμηνον εις ύπουργικόν επίπεδον. 'Η πλή

ρης διακοπή των εργασιών του Συμβουλίου Συνδέσεως εις 

ύπουργικόν έπίπεδον άποτελεί τήν πλέον εντονον εκδήλω

σιν άναστολής τής Συμφωνίας έξαιρέσει μόνον τής "τρε

χούσης εφαρμογής" της. 

Διά τήν άξιοποίησιν τής Συμφωνίας Συνδέσεως ήτο καί 

παραμένει αναγκαία ή εις βάθος καί πλάτος ανάπτυξις των 

κάθε είδους συνεργασιών μεταξύ δημοσίων οργάνων καί 

iδιωτικών οργανώσεων πάσης φύσεως, τής 'Ελλάδος καί 

τής Κοινότητος, ύπό τήν αιγίδα καί τήν προώθησιν συνε

χών διακυβερνητικών συνεννοήσεων καί μιας δλονέν ένι

σχυομέvης συμπράξεως εις aνώτατον πολιτικόν επίπεδον. 

'Η αναστολή των συνεργασιών τούτων σημαίνει άνάσχε

σιν τής διαδικασίας οργανικής εντάξεως τής ελληνικής 

οiκονομίας εις τήν Κοινότητα καί επομένως ύποβιβασμόν 

τής σχέσεως μεταξύ Κοινότητος καί ·Ελλάδος εις ρύθμι

σιν καθαρώς εμπορικου περιεχομένου. 

6. Διακοπή τής λειτουργίας τής Μικτής Κοινοβουλευ
τικής 'Επιτροπής Κοινότητος - 'Ελλάδος καί εγκατάλει~ 

ψις τής aποφάσεως του Εύρωπαϊκου Κοινοβουλίου, τής 

2ας Δεκεμβρίου ι966, περί τών ειδικών κατευθύνσεων συ

νεργασίας τής Κοινότητος μετά τής 'Ελλάδος. 

Ή λειτουργία τής μικτής Κοινοβουλευτικής 'Επιτρο

πής Κοινότητος - ·Ελλάδος, συσταθείσης κατά τό άρθρον 

7ι τής Συμφωνίας, διεκόπη μετά τήν κατάργησιν του ελλη

νικου κοινοβουλίου. Έξηφανίσθη οϋτω ενα σημαντικόν 

πολιτικόν όργανον γονίμου αναπτύξεως των σχέσεων τής 

'Ελλάδος μετά τής Κοινότητος. Σημειωτέον δτι οί εκπρό

σωποι τr:ϊ)ν εξ χωρών τής Κοινότητος εiς τό Εύρωπαϊκόν 

Κοινοβούλιον είναι κατά κανόνα εκπρόσωποι των χωρών 

των καί εiς τήν Συμβουλευτικήν Συνέλευσιν του Συμβουλί

ου τής Εύρώπης, αί εργασίαι τής δποίας ώς πρός τήν · Ελ
λάδα εχαρακτηρίσθησαν προσφάτως ύπό άρμοδίου διά τάς 

εξωτερικάς ύποθέσεις τής 'Ελλάδος ώς "πλήρως &διά

φοροι". 

Χαρακτηριστική τής εύρύτητος καί τής σημασίας τής 

μετά τής Κοινότητος συνεργασίας, ώς καί τής συμβολής 

τής μικτής Κοινοβουλευτικής 'Επιτροπής Κοινότητος -
'Ελλάδος εις τήν aνάπτυξιν αύτή ς, είναι ή άπόφασις τής 

2ας Δεκεμβρίου ι966 του Εύρωπαϊκου Κοινοβουλίου επί 

τών εiδικών επιδιώξεων τής aπό κοινου δράσεως τής 'Ελ

λάδος καί τής Κοινότητος. 

• Η άπόφασις του Εύρωπαϊκου Κοινοβουλίου τής 2ας 
Δεκεμβρίου ι966, ή άναφερομένη εiς τήν aνάπτυξιν τών 

σχέσεων Κοινότητος - 'Ελλάδος, δημοσιευθείσα εις τά 

επίσημα Πρακτικά των Συζητήσεων τής Συνόδου ι966-67 

(\(67, ύπ' aρ. 88, σελ. 242-243), εχει ώς εξής: 

"Τό Εύρωπαϊκόν Κοινοβούλιον .................. . 
Ι. 'Εγκρίνει εις τό σύνολον καί ώς πρός τά κριτήρια 

εκ τών δποίων εμπνέονται, τάς εις τήν εκθεσιν τής μικτής 

Κοινοβουλευτικής 'Επιτροπής (Κοινότης - 'Ελλάδος) 

προσηρτημένας προτάσεις 

2. Διαπιστώνει δτι ή εφαρμογή τής Συμφωνίας Συνδέ
σεως έπέτρεψε aνάπτυξιν καί γενικήν βελτίωσιν των σχέ

σεων μεταξύ Κοινότητος καί ·Ελλάδος 

3. 'Εκφράζει έν τούτοις aνησυχίας διά τήν έπιδείνω
σιν του εμπορικου ελλείμματος τής 'Ελλάδος, λαμβανομέ

νης ύπ' όψιν τής σημασίας τούτου επί του συνόλου τής 

ελληνικής οικονομίας καί των άρνητικών έπιδράσεων, τάς 

δποίας θά fιδύνατο ή εξέλιξις αϋτη νά EΧ'IJ επί των προο
πτικών οiκονομικής άναπτύξεως τής 'Ελλάδος 

4. Θεωρεί δτι ή Κοινότης δέν θά παραλείψυ τήν παρο
χήν βοηθείας εiς πρόγραμμα εκσυγχρονισμου καί άναδι

αρθρώσεως τής ελληνικής οiκονομίας, τό δποίον θά aπέ

βλεπε έπίσης καί εις μεγαλυτέραν διαφοροποίησιν τών ελ

ληνικών έξαγωγών· 
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5. Λαμβάνει ευχαρίστως ύπό οημείωσιν τήν άπόφασιν 
της Κοινότητος δπως συμμετάσχΊJ διά συγκεκριμένων 

ένεργειών είς τάς άναγκαίας μελέτας διά τήν ϊδρυσιν πό

λων βιομηχανικής άναπτύξεως είς τήν 'Ελλάδα καί εκφρά

ζει τήν ευχήν δπως αί μελέται αυταί προωθηθοuν μέ τόν 

ταχύτερον δυνατόν ρυθμόv-

6. 'Εκφράζει τήν εόχήν δπως αί χρηματοδοτήσεις της 
Ευρωπαϊκής Τραπέζης 'Επενδύσεων είς τήν Έλλάδα κα

ταστ1j δυνατόν νά πραγματοποιηθοuν μέ διαρκώς ταχύτε

ρον ρυθμόν, συμφώνως πρός τήν πρόθεσιν τήν όποίαν έξε

δήλωσαν προσφάτως ή έλλήνική Κυβέρνησις καί ή διοί

κησις της Τραπέζης 

7. Θεωρεί δτι περαιτέρω προσπάθειαι δέον νά άναπτυ
χθοuν διά νά ένισχυθοuν είς τήν 'Ελλάδα, πλήν τών δημο

σίων επενδύσεων, αί ίδιωτικαί επενδύσεις, αί όποίαι δύ

νανται νά συμβάλουν είς τήν άνάπτυξιν της έλληνικης οί

κονομίας 

8. Δηλοί τήν πεποίθησίν του δτι ταχεία καί ικανοποι
ητική λύσις των προβλημάτων έναρμονίσεως της άγροτι

κης πολιτικής της Κοινότητος καί της ·Ελλάδος -διευ

κολυνομένης ήδη άσφαλώς εκ της προόδου είς τήν δια

μόρφωσιν καί έφαρμογήν της κοινής άγροτικης πολιτι

κής- θά επιτρέψΊJ τόν εκσυγχρονισμόν της διαρθρώσεως 

της έλληνικης άγροτικής οίκονομίας, ή όποία θά πρέπει νά 

προσαρμοσθ1j είς τάς άπαιτήσεις της άγορiiς καί νά έντα

χθ1j ενεργώς είς τήν γενικήν οίκονομικήν άνάπτυξιν της 

χώρας 

9. 'Εκφράζει τήν ευχήν δπως προσδιορισθ1j τό ταχύ
τερον κοινοτική πολιτική επί του καπνοu λαμβάνουσα ύπ' 

δψιν τά προβλήματα καί τάς άνάγκας της ·Ελλάδος είς τόν 

τομέα τοuτον· 

10. Έφιστii τήν προσοχήν έπί της άνάγκης προωθή
σεως, άνευ καθυστερήσεως, της έπεξεργασίας των προ

γραμμάτων τεχνικής βοηθείας πρός τήν · Ελλάδα των άνα
φερομένων είς τό έργατικόν δυναμικόν καί τήν έπαγγελμα

τικήν είδίκευσιν των 'Ελλήνων έργατών, τόσον είς τήν 

'Ελλάδα δσον καί είς τάς χώρας της Κοινότητος 

ι I. Ζητεί δπως έξασφαλισθοuν είς τούς ΥΕλληνας 

έργάτας, τούς διαμένοντας είς τάς χώρας της Κοινότητος, 

συνθfiκαι εργασίας καί κοινωνική προστασία ίσαι πρός 

tκείνας των δποίων άπολαμβάνοuν οί έργάται της Κοινό
τητος, καί δπως κατοχυρωθτi ύπέρ των 'Ελλήνων εργατών 

ή διατήρησις τών δικαιωμάτων των είς περίπτωσιν μετακι
νήσεως έντός της Κοινότητος καί ή έξαγωγή των κοινοτι

κών είσφορών των, ίδίως δσον άφορ~ είς τήν άσφάλισιν 

κατά του γήρατος, είς περίπτωσιν έπιστροφης των είς 

Έλλάδα· 

12. 'Υπογραμμίζει δτι αί ήδη ύπογραφείσαι ή ύπό δια
πραγμάτευσιν συμφωνίαι της Κοινότητος μέ διαφόρους 

τρίτας χώρας, άνηκούσας είς τόν αυτόν γεωοικονομικόν 

χώρον, θά επρεπε νά ύποκινήσουν τήν Κοινότητα είς τόν 

συντονισμόν της όργανώσεως των άγορών των πλέον ευ

παθών προϊόντων της λεκάνης της Μεσογείου· 

13. 'Εγκρίνει τάς πρωτοβουλίας της μικτής Κοινο

βουλευτικής 'Επιτροπής (Κοινότητος - Έλλάδος), αί 

όποίαι άποβλέπουν είς πλέον άποτελεσματικήν συνεργα

σίαν μέ τό Συμβούλιον Συνδέσεως (Κοινότητος - • Ελλά
δος), ώς καί συχνοτέρας έπαφάς είς κοινοβουλευτικόν επί

πεδον· 

14. 'Αναθέτει είς τόν Πρόεδρον αυτης δπως διαβιβά
σΊJ τήν παροuσαν άπόφασιν ώς καί τήν εκθεσιν (της ιlικτης 
Κοινοβουλευτικής 'Επιτροπής Κοινότητος - ·Ελλάδος), 

δμοu μέ τάς συνημμένας γνωματεύσεις καί τά λοιπά εγγρα

φα, είς τό Κοινοβούλιον του Βασιλείου της 'Ελλάδος, είς 
• c 

τό Συμβούλιον Συνδέσεως (Κοινότητος--\ Ελλάδος), καθώς 

καί είς τό Συμβούλιον των 'Υπουργών καί τήν 'Επιτροπήν 

της Κοινότητος''. 

Ουδέν έκ τών άνωτέρω προτεινομένων έφηρμόσθη μετά 

τήν άπό του 'Απριλίου 1967 άναστολήν της λειτουργίας 
τών πολιτικών όργάνων της Συμφωνίας Συνδέσεως. Πέραν 

δέ των κατευθύνσεων δράσεως, α{ δποίαι περιελήφθησαν 

είς τήν άπόφασιν τοu Ευρωπαϊκοί) Κοινοβουλίου του Δε

κεμβρίου 1966, κατά τά τελευταία ετη προήχθησαν καί άλ
λα θέματα έντός της Κοινότητος, διά τά όποία εΙναι ζωη

ρόν τό έλληνικόν ένδιαφέρον. Μεταξύ τών θεμάτων αυτών 

Ιδιαιτέρας σημασίας εΙναι τά σχέδια νομισματικής ενο

ποιήσεως, ευρωπαϊκής πολιτικής περιφερειακής άναπτύ

ξεως καί συντονισμοί) της έπιστημονικης καί τεχνολογι

κής έρεύνης, καθώς καί α{ διαπραγματεύσεις διά τήν προ

σχώρησιν είς τήν Κοινότητα της Μεγάλης Βρετανίας, 

της Νορβηγίας, της Δανίας καί της 'Ιρλανδίας, αί συζητή

σεις δι' ενδεχομένην σύνδεσιν της Σουηδίας, της' Ελβετί

ας καί της Αυστρίας, καί α{ έμπορικαί συμβάσεις μέ άλλας 

χώρας. 'Εφ' δλων των διαπραγματεύσεων τούτων επρεπε 

νά πραγματοποιηθοuν έπίσημοι διαβουλεύσεις μετά της 

'Ελλάδος κατά τάς διατάξεις του άρθρου 64 της Συμφωνίας 
Συνδέσεως. 

7. 'Αναστολή προαγωγής σκοπών της Συμφωνίας Συν
δέσεως ίδιαιτέρας σημασίας διά τήν 'Ελλάδα. 

Κατά τό άρθρον 2 της Συμφωνίας Συνδέσεως αϋτη 
.... . σκοπόν εχει νά προαγάγΊJ τήν διαρκή καί ίσόρροπον 
ένίσχυσιν τών έμπορικών καί οίκονομικών σχέσεων μετα

ξύ των Μερών (Κοινότητος καί 'Ελλάδος), λαμβανομένης 

πλήρως ύπ' όψιν της άνάγκης δπως εξασφαλισθ1j ή επιτά

χυνσις της άναπτύξεως της οίκονομίας της 'Ελλάδος, ώς 
καί ή άνύψωσις του έπιπέδου άπασχολήσεως καί των βιο

τικών συνθηκών τοϋ έλληνικοu λαοu'Ό 

Είς τήν δευτέραν παράγραφον του ίδίου άρθρου έξειδι

κεύονται ώς έξης α{ έπιδιώξεις πρός πραγματοποίησι ν των 

άνωτέρω σκοπών: «Πρός έπίτευξιν τών εν τ1j προηγουμένΊJ 

παραγράφφ άναφερομένrον σκοπών, ή Σύνδεσις συνεπάγε

ται κατά τούς ύπό της Συμφωνίας προβλεπομένους δρους 

καί ρυθμqν: 

»α) τήν σύστασιν τελωνειακής ένώσεως 

»β) τήν ύπό τών Μερών άνάπτυξιν άπό κοινοu δράσεως 

καί τήν εναρμόνισιν τής πολιτικής αυτών έπί των έν τ1j 

Συμφωνί~ προβλεπομένων πεδίων· 

»γ) τήν θέσιν είς τήν διάθεσιν της έλληνικης οίκονομί

ας, έν τφ πλαισίφ του προσηρτημένου είς τήν Συμφωνίαν 

Πρωτοκόλλου Χρηματοδοτήσεως, πόρων προοριζομένων 

νά διευκολύνουν τήν έπιτάχυνσιν της άναπτύξεως αυτής». 

'Εκ τών τριών τούτων έπιδιώξεων διά τήν προαγωγή ν 

τών σκοπών της Συμφωνίας ή δευτέρα καί ή τρίτη έπιδίω

ξις εχουν πλήρως άνασταλη, μέ άποτέλεσμα τήν άτελη 
πραγματοποίησιν καί τής πρώτης, δηλαδή της τελωνεια

κής ένώσεως διά τά έλληνικά έξαγώγιμα άγροτικά προϊόν-
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τα. Τόσον ή άνάπτυξις "κοινής δράσεως" καί ή "έναρμόνι

σις" δσον καί ή χρηματοδότησις τής έλληνικής οικονομί

ας εχουν άνασταλή, ε{ς δέ τήν έξαγωγήν τών άγροτικών 

προϊόντων παρεμβάλλεται ή άπειλή επιβολής άντισταθμι

στικών είσφορών, ένώ ούδεμία πρόοδος συντελείται διά 

τήν μόνιμον έντός τής Κοινότητος ένίσχυσιν καί προστα

σίαν τής έλληνικής γεωργίας. 

• Η σχέσις τής ·Ελλάδος μέ τήν Εύρωπαϊκήν οικονο
μικήν Κοινότητα εΙχε συλληφθή καί συμφωνηθή ώς μία 

δυναμική ισόρροπος διαδικασία, έξελισσομένη διά συνε

χών διαπραγματεύσεων βάσει καθωρισμένων έπιδιώξεων 

καί κριτηρίων, έντός του Συμβουλίου Συνδέσεως, ώς του 

άνωτάτου πολιτικοί) όργάνου. ·Η άμεσος άναγνώρισις τής 

άρχής τής ϊσης μεταχειρίσεως τών έλληνικών προϊόντων 

έξησφάλιζεν ουσιώδεις εύκαιρίας επεκτάσεως τών έλληνι

κών άγροτικών εξαγωγών, ώς καί τόν εθισμόν καί τήν προ

παρασκευήν δι· άνάπτυξιν τών βιομηχανικών έξαγωγών. 

Παραλλήλως, ή μακροπρόθεσμος χρηματοδότησις τής έλ

ληνικής οίκονομίας θά επέτρεπε τήν εντονον ένίσχυσιν τής 

ύποδομής, ώς καί προπαρασκευήν εύρυτάτων γονίμων επι

χειρηματικών συνεργασιών, έντός τών δποίων θά ηδύναντο 

νά aποκτήσουν δλονέν άσφαλεστέραν καί iσχυροτέραν 

θέσιν αί έλληνικαί έπιχειρηματικαί δυνάμεις, διά νά aντι

μετωπίσουν τόν άπό του 1972 αϋξοντα άνταγωνισμόν. Καθ' 
δλην αύτήν τήν διαδικασίαν θά επρεπε νά πυκνωθοuν καί 

άναπτυχθοuν αί σχέσεις καί συνεργασίαι μέ διαρκώς ένι

σχυομένην κυβερνητικήν διαπραγματευτικήν συμπαράστα

σιν έντός τής Κοινότητος. ·Η ώς πρός τάς έξελίξεις αύτάς 

άπώλεια εύκαιριών καί χρόνου εΙναι δυσαναπλήρωτος. 

Δέν άνταποκρίνεται, έπομένως, πρός τάς σημειωθείσας 

καί διαγραφομένας εξελίξεις, ώς αύται προκύπτουν έξ επι

σήμων διεθνών κειμένων καί άνακοινώσεων, ή ύπό του άρ

μοδίου έκπροσώπου του καθεστώτος πρό ή μερών γενομένη 

διαπίστωσις καί ή συναφής πρός αύτήν πρόβλεψις δτι "ή 

λειτουργία ... τής Συνθήκης Συνδέσεως καταξιώνει, κατά τό 
μέγιστον μέρος, τήν ϋπαρξίν της καί πείθει δτι συντόμως 

θά δλοκληρωθοuν οί στόχοι τούς δποίους περιλαμβάνει ή 

Συμφωνία τών ·Αθηνών". 

Τό συμπέρασμα τοuτο εΙ ναι άντίθετον πρός οΙανδήποτε 

εκτίμησιν τής πορείας τών σχέσεων μεταξύ 'Ελλάδος καί 

Κοινότητος κατά τά κριτήρια τής ιδίας τής Συμφωνίας»4• 

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967 

Τό πραγματικό πρόσωπο τής στρατιωτικής δι

κτατορίας άρχίζει νά διαγράφεται καθαρότερα μέ τή 

συνέντευξη τύπου πού θά δώσουν γιά τούς ξένους 
άνταποκριτές οί ήγέτες του κινήματος τής 21ης 

'Απριλίου. Πρωταγωνιστική .θά ε{ναι ή παρουσία 

του συνταγματάρχη Γεωργίου Παπαδόπουλου. 

• Ο Γ. Παπαδόπουλος θά άποδώσει τήν έπέμβαση 
του στρατοί) στό φόβο τής άναρχίας καθώς καί στήν 

άνάγκη γιά έξυγίανση του δημόσιου βίου τής χώρας. 

Καί έπιδιώκοντας νά άποδώσει παραστατικά τίς 

προθέσεις του Ι<:ινήματος, θά παρατηρήσει: 

« ... Μήν ξεχνfiτε, κύριοι, δτι εύρισκόμεθα ένώπιον ένός 
άσθενοuς, τόν δποίον εχομεν έπί τής χειρουργικής κλίνης 

καί τόν δποίον έάν δ χειρουργός δέν προσδέση κατά τήν 

διάρκειαν τής έγχειρίσεως έπί τής χειρουργικής κλίνης, 

ύπάρχει περίπτωσις άντί διά τής έγχειρίσεως νά του χαρί

ση τήν άποκατάστασιν τής ύγείας του, νά τόν δδηγήση εις 

τόν θάνατον ... Οί περιορισμοί τούς δποίους θά έπιβάλλω
μεν εΙναι τό δέσιμο του άσθενοuς έπί τής κλίνης διά νά 

ύποστή άκινδύνως τήν εγχείρισιν». 

Έρ. : ~Ηθελα νά γνωρίζω, πόσον θά διαρκέση ή άνάρ

ρωσις του άσθενοuς; 

«'ο χρόνος άναρρώσεως του άσθενους μετά τήν έγχεί

ρισιν, έξαρτfiται άπό τήν βαρύτητα τής άσθενείας,' τήν 
δποίαν αύτήν τήν στιγμήν δέν μπορώ νά προσδιορίσω». 

'Ερ. : ΕΙ ναι άλήθεια, κύριε ύπουργέ, δτι ή στρατιωτική 

Κυβέρνησις μόλις τελειώσει τήν άποστολήν της πρόκειται 

νά καλέση εναν πολιτικόν άρχηγόν ώς διαιτητήν καί αύτός 

εΙναι δ Καραμανλής; 

«Δέν εΙναι aλήθεια τίποτα». 

·Η πρώτη συνέντευξη τύπου τών πρωταγωνιστών 

του πραξικοπήματος συνέπεσε χρονικά μέ τή διεύ

ρυνση τών εκτακτων μέτρων μέ στόχο τήν κατάπνιξη 

κάθε άντιδράσεως καί τήν ύπαγωγή του κρατικου 

μηχανισμου καί κάθε μαζικου συλλογικου φορέα ύπό 

τόν ελεγχο τής αύταρχικής κεντρικής έξουσίας. Με

τά τίς άρχικές μαζικές συλλήψεις καί τόν έγκλεισμό 

δεκάδων πολιτικών σέ άπομονωτήρια καί χιλιάδων 

πολιτών στό γήπεδο τής Νέας Φιλαδέλφειας καί 

στόν ·Ιππόδρομο, συστάθηκαν, στίς 25 'Απριλίου, 
δέκα ΠΕκτακτα Στρατοδικεία σέ ίσάριθμες πόλεις 

τής 'Επικράτειας, άναγγέλθηκε -τήν ίδια ή μέρα- ή 

διατήρηση του στρατιωτικου νόμου, σέ συνδυασμό 

μέ τήν έξακολουθητική πρόβλεψη αύστηρών περιο

ριστικών διατάξεων πού πρόσβαλλαν καί τά πλέον 

στοιχειώδη άτομικά δικαιώματα, όργανώθηκε σύ

στημα αύστηρής λογοκρισίας στόν τύπο. Παράλλη

λα, θά έγκαινιαστεί, στίς 29 'Απριλίου, ή πρακτική 
τής διαλύσεως τών πολιτικών κομμάτων, μέ πρώτη 
τήν ΕΔΑ, καί θά άκολουθήσει, στίς έπόμενες ήμέρες, 

ή κατάργηση 161 όργανώσεων καί σωματείων στήν 
περιοχή τής πρωτεύουσας καί 113 στίς έπαρχίες. τέ
λος, μεθοδεύονταν μαζικές έκκαθαρίσεις στό χώρο 

του στρατεύματος, άλλά καί τής δημοσίας διοικήσε

ως -μέ εμφαση στούς είδικότερους τομείς τής δι

καιοσύνης καί τής παιδείας- δπου μέ είδικές νομο

θετικές πράξεις, καταργήθηκε τό συνταγματικά κα

τοχυρωμένο καθεστώς τής ίσοβιότητας. ·Ο ελεγχος 

τής κρατικής μηχανής θά όλοκληρωθεί μέ τήν τοπο

θέτηση άξιωματικών ώς γενικών γραμματέων στά 

ύπουργεία καί ώς κυβερνητικών έπιτρόπων στά άνώ

τατα έκπαιδευτικά ίδρύματα. 

28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967 

'Ενώ ή διαδικασία όρκωμοσίας, άπό τόν ίδιο τό 

βασιλέα, τής νέας Κυβερνήσεως δέν άφήνει περιθώ

ρια γιά τή μή έπίσημη διεθνή άναγνώρισή της, ό 

ύπουργός 'Εξωτερικών τών ΗΠΑ, Ντήν Ράσκ, έκ-
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φράζει τό ενδιαφέρον του γιά τήν κατάσταση στήν 

'Ελλάδα σέ συνδυασμό μέ τήν προσδοκία δτι θά τη

ρηθεί ή ύπόσχεση τών πραξικοπηματιών γιά σύντο

μη επάνοδο στήν κοινοβουλευτική τάξη. 'Η άνοχή 

τής Ούάσιγκτων -άφήνει νά εννοηθεί- συναρτάται 

μέ τόν δρο τής παραμονής τής χώρας qτό ΝΑΤΟ καί 

μέ τήν ελπίδα δτι θά άπελευθερωθοuν οί πολιτικοί 
' / 

κρατουμενοι. 

'Ήδη, έξάλλου, δύο ήμέρες νωρίτερα ε{χε, άπό 

επίσημη κυβερνητική πηγή τής Ούάσιγκτων, άνα

κοινωθεί δτι τό πρόγραμμα στρατιωτικής βοήθειας 

τίθεται «ύπό άναθεώρησψ>. Σαφέστερα, δ ύπουργός 

'Αμύνης, Ρόμπερτ Μακναμάρα, θά προειδοποιήσει, 

στίς 11 Μαίου, δτι, έφόσον δέν άποκατασταθεί τό 
κοινοβουλευτικό πολίτευμα, θά διακοπεί ή βοήθεια. 

Σέ επιβεβαίωση, θά άναγγελθεί, λίγες ήμέρες άργό

τερα, ή επιβολή «Εμπάργκο» στή χορήγηση βαρέως 

δπλισμοu -κυρίως σέ άεροπλάνα, τεθωρακισμένα, 

πuροβολικό καί ναρκαλιευτικά5 • 
'Η γνωστοποίηση εντούτοις τών πρώτων αύτών 

άντιδράσεων συνέπιπτε μέ τήν κυκλοφορία άλληλο

συγκρουόμενων φημών καί πληροφοριών σχετικά μέ 

τό ρόλο του άμiρικανικου παράγοντα στήν πρό
σφατη εσωτερική έλληνική κρίση. Γενικά, θά ήταν 

δυνατό νά ύποστηριχτεί δτι ή στάση τής άμερικανι

κής Κυβερνήσεως άπέναντι στό καθεστώς τών 'Αθη

νών εΙχε, άπό τίς πρώτες ήμέρες του πραξικοπήμα

τος, διαμορφωθεί κάτω άπό τήν επίδραση ποικίλων 

καί κάποτε άντιφατικών παραγόντων, δπως λ.χ. ή 

έμμονή στίς άρχές τής 'Ατλαντικfjς Συμμαχίας, ή 

ένδεχόμενη άσκηση πιέσεων άπό τήν άμερικανική 

κοινή . γνώμη καί τά κοινοβουλευτικά σώματα, ή 

στάθμιση τών στρατηγικών δεδομένων καί τής ίσορ

ροπίας τών δυνάμεων στήν περιοχή, ή εύχέρεια ή ή 

έμπλοκή τών διπλωματικών χειρισμών ύπό τό κρά

τος γενικότερων διεθνών περιπλοκών, ή προοπτική 

τών εξελίξεων μετά τήν τυχόν άνατροπή του επανα

στατικοί) καθεστώτος κ.ά. Σύμφωνα μέ μίαν άλλη 

άποψη, εύρύτατα διαδεδομένη άλλά δύσκολα έπιβε

βαιούμενη, στά πλαίσια τών διαδικασιών γιά τή λή

ψη τών κρισίμων άποφάσεων πάνω στό έλληνικό θέ

μα εκφράζονταν διάφορες τάσεις άπό διαφορετικούς 

φορείς. . 
Σέ μιά προσπάθεια ύπεύθυνης συναγωγής δρισμέ

νων πρώτων συμπερασμάτων, διατυπώνονταν εμπι

στευτικά στόν Κ. Καραμανλή -σέ κείμενο συντεταγ

μένο άπό πρόσωπο τής εμπιστοσύνης του- τόν 

'Οκτώβριο 1967, oi άκόλουθες παρατηρήσεις: 

«'Η θέσις τών 'Αμερικανών ύπήρξεν εόθύς εξ άρχής 

σαφώς άντίθετος πρός τήν επανάστασιν. Έκυκλοφόρησαν 

βεβαίως φήμαι καί δημιουργήθησαν ύπόνοιαι δτι όπισθεν 

τής επαναστάσεως έκρύπτοντο ή 'Αμερικανική 'Υπηρε

σία Πληροφοριών. Ό 'Έλλην στρατιωτικός άκόλουθος 

εiς ΟΜσιγκτων κληθείς ένταϋθα άνέφερεν δτι εκ τών συ-

νομιλιών του τόσον μετά άξιωματικών τοϋ Πενταγώνου 

δσον καί μετά οργάνων τοϋ ύπουργείου τών 'Εξωτερικών 

/:σχημάτισε τήν εντύπωσιν δτι αί άμερικανικαί ύπηρεσίαι 

ήσαν εόχαριστημέναι έκ τής άντικομμουνιστικής θέσεως 

τής επαναστάσεως καί δτι τήν ύπεστήριζαν. Τά αότά άλ

λωστε ύποστηρίζουν καί ο{ άριστεροί. Παρά ταϋτα, τόσον 

έκ τής επισήμου θέσεως τής 'Αμερικής δσον καί Ι:ξ έπα

φών μετά 'Αμερικανών ένταϋθα πρ9κύπτει τό συμπέρασμα 

δτι ή θέσις τών 'Αμερικανών εlναι ή άκόλουθος: 

Δέν /:γνώριζαν καί δέν έγκρίνουν τήν επανάστασιν ώς 

αuτη εγένετο. Παρά ταϋτα τής παρέχουν μίαν ύποστήριξιν 

άνοχής διά νά Ι:πιτευχθοϋν οί άναγγελθέντες άντικειμενι

κοί σκοποί ο{ δποίοι θεωροϋνται καί ώς όρθοί. Θεωρείται 

δμως άπαραίτητον δτι πρέπει νά παρασχεθοϋν εγγυήσεις 

καί νά άποκατασταθή ή δμαλότης εiς σύντομον χρόνον»6 . 

11 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1967 

Μέ τόν 'Αναγκαστικό Νόμο 3/1967 θεσπίζεται 
ώς δριο ήλικίας του 'Αρχιεπισκόπου 'Αθηνών καί 

πάσης ' Ελλάδος τό 80ό ετος, μέ άποτέλεσμα νά 

έκτοπιστεί άπό τή θέση του δ 'Αρχιεπίσκοπος Χρυ

σόστομος καί νά κηρυχτεί δ θρόνος εν χηρεία. 

Ε{χε προηγηθεί ή liσκηση συνδυασμένης πιέσε
ως άπό τήν Κυβέρνηση τών Συνταγματαρχών καί τό 

βασιλέα Κωνσταντίνο προκειμένου νά συγκατανεύ

σει δ γηραιός ίεράρχης, ύπό νοσηλεία ~τ~ νοσοκο

μείο του 'Ερυθροu Σταυροu, στήν ύποβολη παραιτή

σεως. Είδικότερα, του ε{χε ύποβληθεί ετοιμο καί 

σχετικό σχέδιο έπιστολής, τό όποίο δ Χρυσόστομος 

άπέρριψε εμμένοντας στή διατήρηση του άρχιεπι

σκοπικου θρόνου, σύμφωνα μέ τά πάγια εκκλησια

στικά νόμιμα. 

Δύο ήμέρες άργότερα, στίς 13 Μαίου, είδικά συγ
κροτημένη νέα άριστίνδην 'Ιερά Σύνοδος θά άναδεί

ξει τρείς ύποψηφίους, μεταξύ τών δποίων θά έπιλέξει 

δ βασιλεύς ώς 'Αρχιεπίσκοπο, μέ τήν εκδηλα σύμ

φωνη γνώμη καί τής Κυβερνήσεως τών Συνταγμα

ταρχών, τόν πρωθιερέα τών 'Ανακτόρων, άρχιμαν

δρίτη 'Ιερώνυμο Κοτσώνη. 

ΜΑ·Ι·ΟΣ 1967 

'Ο Κ. Καραμανλής έπισκέπτεται τίς 'Ηνωμένες 

Πολιτείες, δπου ύποβάλλεται σέ έντατική θεραπεία 

γιά τήν άποκατάσταση τής άκοής του. 

Σέ σχετικό συνοπτικό σημείωμα, άναφέρει τά 

άκόλουθα: 

«'Ολίγας ήμέρας μετά τό κίνημα άνεχώρησα είς 

Άμερικήν δπου ύπεβλήθην είς έyχείρισιν πρός 

βελτίωσιν τής άκοής μου. 

Κατά τήν διάρκειαν τής έκεί διαμονής μου, μέ 

έπεσκέφθη άπεσταλμέvος τής άμερικανικής Κυβερ

νήσεως, ό όποίος μέ ήρώτησεν πώς κρίνω τήν έν 

Έλλάδι κατάστασιν κaί έάν πρέπει νά διακοπή ή 

πρός αύτήν βοήθεια, δεδομένου δτι ή Κυβέρνησίς 
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Πόλεμος εξι ήμερώv. 
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του άνησυχεί γι' αύτό πού έγινε στήν 'Ελλάδα. 

Του άπήντησα ότι ή πρό του πραξικοπήματος κα

τάστασις ή το τόσον άθλία, ώστε κατέστησεν σχεδόν 

άναπόφευκτον τήν έκ:τροπήν, άλλ' ότι ύπfίρχε δ κίν

δυνος νά δδηγηθώμεν είς νέαν περιπέτειαν έάν οί 

έπαναστάται έπιδιώξουν, όπως ύποπτεύομαι, νά μονι

μοποιήσουν τό καθεστώς. Προσέθεσα δέ δτι γιά τήν 

άποτροπή του κινδύνου αύτου θά πρέπει νά άσκήσουν 

τήν έπιρροήν τους. Ώς πρός τό θέμα τής βοηθείας, 

του εlπα, ότι αϋτη θά πρέπει νά διακοπή, άλλά άργό

τερα καί άφου στήν άρχήν χρησιμοποιηθή ώς μέσον 

πιέσεως γιά τήν άποκατάστασιν τής δμαλότητος. 

"Οταν, περί τό τέλος Μαίου, έπέστρεψα είς τό 

Παρίσι εύρήκα σωρεία ν έπιστολών φίλων καί άντιπά

λων του νέου καθεστώτος, οί δποίοι μέ ένημέρωναν 

περί τής έπικρατούσης έν 'Ελλάδι καταστάσεως. 

Τό γενικόν συμπέρασμα ήτο, δτι οί πραξικοπη

ματίες εlχον σκοπόν νά μεταβάλουν εlς καθεστώς 

τήν έπανάστασιν))7 • 

5-10 ΙΟΥΝΙΟΥ 1967 

Κορυφώνεται ή μεσανατολική κρίση μέ τήν αίφ

νιδιαστική έξαπόλυση σφοδρής έπιθέσεως του 

'Ισραήλ σέ βάρος τών γειτόνων του. Σέ διάστημα 

λίγων ήμερων, ή πλάστιγγα τών πολεμικών έπιχειρή

σεων κλίνει άποφασιστικά ύπέρ τών ίσραηλινών δυ

νάμεων, οί όποίες καί έπεκτείνουν τή ζώνη έλέγχου 

τους ώς τή Διώρυγα, τόν 'Ιορδάνη, τά ύψίπεδα του 

Γκολάν καί τά ·Ιεροσόλυμα, χωρίς δμως πάντοτε νά 

έπιβάλουν τήν πολιτική έπίλυση τών διαφορών μέ τά 

άραβικά Κράτη. , 
Τά δραματικά γεγονότα στή Μέση 'Ανατολή 

εδωσαν λαβή σέ ποικίλες διαδόσεις καί ύποθέσεις 

γιά τίς πιθανές έπιπτώσεις τους στό εύρύτερο γεωπο

λιτικό πεδίο τής άνατολικής Μεσογείου. Σ' δ,τι 

άφορα, είδικότερα, τήν ·Ελλάδα, γενική ύπήρξε ή 

έντύπωση δτι συνέβαλαν εύνοϊκά στή στερέωση του 

στρατιωτικοί) καθεστώτος, άμβλύνοντας τίς διεθνείς 

άντιδράσεις καί παρέχοντας στούς συνταγματάρχες 

τή δυνατότητα νά προσφέρουν βραχυπρόθεσμα χρή

σιμες ύπηρεσίες στούς δυτικούς συμμάχους: Μετά

θεση του ένδιαφέροντος τής διεθνοuς κοινής γνώμης 

πρός liλλη κατεύθυνση, παροχή ποικίλων διευκο

λύνσεων σέ στρατηγικούς λιμένες καί άεροδρόμια. 

·Ο Κρίς Γουντχάουζ συνοψίζει παραστατικά: 

«Ή Χούντα ε{χε τή μεγάλη τύχη νά ξεσπάσει, δύο μό

λις μήνες μετά τό κίνημα, δ πόλεμος τών 'Έξη 'Ημερών 

μεταξύ 'Ισραήλ καί ΑΙγύπτου. Αύτομάτως οί έγκαταστά

σεις του άμερικανικου στρατου στήν ·Ελλάδα καί τήν 

Τουρκία aπόκτησαν κεφαλαιώδη σημασία γιά τήν άμυνα 

του 'Ισραήλ, άλλά καί του ΝΑΤΟ. Χωρίς καμμία έπίσημη 

ανακοίνωση, ή aπαγόρευση τής aποστολής βαρέων όπλων 

προοδευτικά επαψε νά ίσχύει. Μιά άκόμη συνέπεια του 

πολέμου ήταν ή συνειδητοποίηση τής άνάγκης έπιλύσεως 

του Κυπριακου. 'Η άμερικανική Κυβέρνηση άφησε νά έν

νοηθεί δτι οί διαπραγματεύσεις μεταξύ ·Ελλάδος καί 

Τουρκίας θά ήταν χρήσιμο νά ξαναρχίσουν. 'Η Χούντα 

aντέδρασε θετικά»8 • 

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 1967 

Σέ έκτέλεση σχετικής κυβερνητικής άποφάσεως 

καί, μετά τήν έπίσημη έξαγγελία τής συγκροτήσεώς 

της άπό τό βασιλέα, στίς 23 Μαίου, άρχίζουν οί 
έργασίες τής είκοσαμελοuς 'Επιτροπής· Αναθεωρή

σεως του Συντάγματος ύπό τήν προεδρία του έπίτι

μου προέδρου του Συμβουλίου τής 'Επικρατείας, Χ. 

Μητρέλια. ·Η πρώτη συνεδρίαση προσέλαβε πανη

γυρικό χαρακτήρα μέ τή συμμετοχή του πρωθυπουρ

γοί), μελών τής Κυβερνήσεως, καθώς καί άντιπρο

σώπων του έλληνικοu καί ξένου τύπου. 

'Όπως δήλωσε δ πρωθυπουργός, Κ. Κόλλιας, βά

ση του νέου Συντάγματος θά εΙ ναι τό ίσχύον Σύνταγ

μα, τό όποίο καί προβλέπεται νά άναθεωρηθεί ώς 

πρός τίς μή θεμελιώδεις διατάξεις του, καθώς καί 

πρός έκείνες πού δέν άφοροuν τή μορφή του πολιτεύ

ματος. Σέ παρέμβασή του, έξάλλου, στή διάρκεια 

τών έργασιών του Συμβουλίου του ΝΑΤΟ στόΛου

ξεμβοuργο, δ ύπουργός 'Εξωτερικών, Γ. Οικονόμου

Γκούρας, ε{χε τονίσει -άκριβώς τήν παραμονή: 

«Ή Κυβέρνησις εχει ώς άποστολήν της νά Ι:τοιμάση 

μίαν νέαν συνταγματικήν τάξιν, ύγιά καί ίκανήν νά κατα

στήση δυνατήν τήν λειτουργίαν μιdς κοινοβουλευτικής 

δημοκρατίας, αναζωογονημένης καί προσηρμοσμένης 

πρός τάς aπαιτήσεις του παρόντος». 

20 IOYNIOY 1967 

·Ο Κ. Καραμανλής, εχ"οντας καταλήξει στό συμ
πέρασμα δτι οί πραξικοπηματίες έπιδιώκουν νά με

ταβάλουν «τήν έπανάστασιν είς καθεστώς» καί σταθ

μίζοντας τούς θανάσιμους κινδύνους, πού περιέκλειε 

ή τακτική τους, άπευθύνει στόν πρωθυπουργό, Κ. 

Κόλλια, τήν άκόλουθη έπιστολή: 

((Κύριε Πρόεδρε, 

Μέ {κανοποίησιν έλαβον γνώσιν τών τελευταίων 

δηλώσεών σας πρός τήν ·Επιτροπή ν ·Α ναθεωρήσε

ως του Συντάγματος. 'Επιβεβαιώνουν τήν θέλησιν 

τής Κυβερνήσεως όπως άποκαταστήση τήν δμαλό

τητα καί μάλιστα, έπί ύγιεστέρων βάσεων, διά του 

έκσυγχρονισμου του πολιτεύματος τής χώρας. 

Δέν σiiς άποκρύπτω ότι κατειχόμην άπό τήν άνη

συχίαν δτι ήτο δυνατόν νά έκτραπή ή έπανάστασις 

πρός έπιδιώξεις άντιθέτους πρός τήν άποστολήν της. 
Διότι ύπήρξαν πληροφορίαι καί ϊσως κα{ ένδείξεις, 

ότι θά έπεχειρείτο νά δοθfί είς τήν μετάβολήν του 

παρελθόντος 'Απριλίου κάποια μορφή μονίμου κα

θεστώτος. Γνωρίζω τάς άντιλήψεις σας καί έκτιμώ τό 

ήθος σας, όπως γνωρίζω καί έκτιμώ τήν σύνεσιν καί 
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τό θάρρος, μέ τό δποίον δ βασιλεύς άντιμετωπίζει 

τήν δημιουργηθείσαν έν 'Ελλάδι κατάστασιν. Καί 

θά άπετέλουν αύτά έγγυήσεις διά τό μέλλον έάν ή 

έξουσία δέν ή το σήμερον έν 'Ελλάδι πολυκεντρική. 

Δέν άμφιβάλλω ότι οί πρωτοστατήσαντες είς τήν 
έκτροπήν έκινήθησαν μέ άγαθάς προθέσεις (τό aν, 

καλώς ή κακώς, έξετίμησαν τούς κινδύνους οί όποίοι 

κάτά τήν γνώμη ν τους ήπείλουν τό VΕθνος, θά κριθή 
άπό τήν ίστορίαν). Εlναι γνωστόν ότι όλαι αί έπανα

στάσεις περικλείουν καί δυνάμεις έξτρεμιστικάς καί 

ε{ ναι, έπίσης, γνωστόν ότι μ ή δεσμευόμενοι άπό κα

νόνας αύτοσχεδιάζουν καί διαμορφώνουν καθ' όδόν 

τήν πολιτικήν των. Καί σfiς γράφω, άκριβώς, γιά νά 

έπιστijσω έπ' αύτοv τήν προσοχήν σας. 

Θεωρώ περιττόν νά τονίσω τούς κινδύνους πού 

συνεπάγεται γιά τό VΕθνος οίαδήποτε άπόπειρα μο

νιμοποιήσεως του παρόντος καθεστώτος. Μία ψύ

χραιμος έκτίμησις τής tλληνικής πραγματικότητος 

καί lδίως τής κρισίμου γεωπολιτικής θέσεως τής χώ

ρας μας, πείθει άπολύτως περί τούτου. 

Άλλά καί aν άκόμη άποκλεισθή ό κίνδυνος αύ

τός, καί μόνη ή ύπαρξις παρομοίων τάσεων είναι 

ίκανή νά έκτρέψη τήν Κυβέρνησιν άπό τήν κυρίαν 

της άποστολήν καί νά δημιουργήση προβλήματα τά 

όποία θά καταστήσουν δυσχερή τήν άκίνδυνον έπά

νοδον τής χώρας εlς τήν όμαλότητα. 

Καί τό τελευταίον αύτό έχει βαρύνουσαν σημα

σίαν. Διότι έάν ή άποκατάστασις τής δμαλότητος 

γίνη άνωμάλως, θά δημιουργηθή έν 'Ελλάδι κατά

στασις χειροτέρα έκείνης τήν όποίαν ή έπανάστασις 

έφιλοδόξησε νά θεραπεύση. Ή έπαvάστασις, ώς 

γνωστόν, έξεδηλώθη ώς άντίδρασις κατά τής ύφι

σταμένης έν 'Ελλάδι καταστάσεως, τήν άθλιότητα 

τής όποίας συνομολογοvν ήδη όλοι οί "Ελληνες καί 

όταν άκόμη διαφωνοvν ώς πρός τούς ύπευθύνους. 

Καίε{ ναι άληθώς άτύχημα ότι ή άντίδρασις αύτή δέν 

προήλθεν άπό τούς Κόλπους τοv πολιτικοί) κόσμου 
τής χώρας -όπως συνέβη εlς Γαλλίαν- ώστε νά 

καταστή περιττή ή πρωτοβουλία τοv στρατεύματος. 

ΙΙρός τήν κατεύθυ~ιν αύτήν κατέβαλλα ματαίως 

προσπαθfίας καί πρό καί μετά τήν άποχώρησίν μου 

έκ τής πολιτικής. Τάς άντιλήψεις μου έπ' αύτοv θά 

τάς εϋρετε, aν σfiς ένδιαφέρουγ_, εlς τήν έσώκλειστον 

έπιστολήν τήν όποίαν άπηύθυνα πρό έτους πρός πα

λαιόν μου συνεργάτη ν. 'Ανεξαρτήτως, όμως, τών αl

τίων, τά όποία δδήγησαν εlς τήν έκτροπήν, βέβαιον 

εlναι ότι τά (δια αύτά αrτια προσδιορίζουν καί τήν 

άποστολήν της. Άποστολήν, ή όποία συνίσταται 

εlς τήν έξυγίανσιν τής δημοσίας μας ζωής καί τήν 

ταχείαν άποκατάστασιν τής Δημοκρατίας έπί βάσε

ων άσφαλεστέρων. Ύπό τήν έννοιαν δέ αύτήν καί 

μόνον τήν έστήριξε δ στρατός, τήν ύπεδέχθη ή κοινή 

γνώμη καί τήν ήνέχθησαν έκείνοι, οί δποίοι ήδύναν

το έγκαίρως νά άντιδράσουν. ΙΙfiσα παρεξήγησις έπ' 

αύτοv θά άπετέλει βαρύτατον ίστορικόν σφάλμα. 

Δέν άμφιβάλλω ότι ή Κυβέρνησις, έν τψ συνόλφ 

της, ύπό τήν έννοια ν αύτή ν συνέλαβε τήν άποστολήν 

της καί ότι θά είναι εlς θέσιν συντόμως νά προσδιο

ρίση τά μέτρα καί τήν διαδικασίαν διά τών δποίων θά 

τήν πραγματοποιήση. Ή ύπαρξις άμφιβολιών περί 

τών προθέσεών της θά προκαλέση σύγχυσιν καί έπι

κινδύνους άντιδράσεις. 

Αί άσθένειαι, aλλωστε, τής δημοσίας μας ζωής 

εlναι γνωσταί όπως εlναι γνωστά καί τά αrτια πού τάς 
προκαλοvν. ΙΙαραλλήλως, ή Κυβέρνησις διαθέτει, 

ώς έπανάστασις, άπεριόριστον έξουσίαν. 'Εξουσία ν, 

ή όποία τής έπιτρέπει νά ώφελή άλλά καί νά βλάπτη 

μεγάλως. Καί διά νά ώφελήση, δέν έχει παρά νά τήν 

χρησιμοποιήση μέ αzσθημα εύθύνης καί τόλμην συ

νετήν. 

Κύριε ΙΙρόεδρε, 

Δέν γνωρίζω οϋτε τάς προθέσεις οϋτε τάς δυνατό

τητας τής έπαναστατικής Κυβερνήσεως. Εϋχομαι νά 

έχη συλλάβει όρθώς τήν άποστολήν της καί νά έχη 

τήν ίκανότητα νά τήν φέρη είς πέρας. 'Εάν όμως, δι' 

οίονδήποτε λόγον, ύστερ ή εrτε είς τό πρώτον εrτε είς 

τό δεύτερον, τότε όφείλει νά άφήση τήν πρωτοβου

λίαν είς τόν Ρυθμιστήν τοv ΙΙολιτεύματος, προσφέ

ρουσα είς Αύτόν καί τήν συμπαράστασίν της»9• 

·Η έπιστολή τοϋ Κ. Καραμανλή συντάχθηκε 

λίγες ήμέρες μετά τίς δηλώσεις τοϋ Κ. Κόλλια 

σχετικά μέ τήν προοπτική έκπονήσεως νέου Συν

τάγματος. Συγκεκριμένα, δ πρωθυπουργός, προσφω

νώντας τά μέλη τής 'Επιτροπής' Αναθεωρήσεως τοϋ 

Συντάγματος εΙχε ζητήσει τήν δλοκλήρωση τοϋ 

~ργου τους σέ διάστημά όχι μεγαλύτερο τών εξι 

μηνών καί εΙχε τονίσει δτι τή βάση τοϋ νέου κατα

σtατικοϋ χάρτη τής πολιτείας θά άποτελέσει τό 
ίσχϋον Σύνταγμα. 

Μολονότι κάμει εϋφημη μνεία τών δηλώσεων αυ

τών, προφανώς γιά νά ένθαρρύνει τίς τυχόν θετικές 

iάσεις πού θά ήταν δυνατό νά έκδηλωθοϋν στούς 
κόλπους τοϋ «καθεστώτος», δ Κ. Καραμανλής -δ
πως ουσιαστικά άποδεικνύει τό περιεχόμενο τής 

έπιστολής του- διακατέχεται, δλοένα καί περισσό

τερο, άπό τήν αίσθηση δτι οί πραξικοπηματίες άπο

βλέπουν στήν έδραίωσή τους στήν έξουσία. νΗδη, 

παράλληλα μέ τή διακήρυξη τής προθέσεώς τf}υςν<ί 
προετοιμάσουν τό ~δαφος γιά τήν άποκατάσταση 

δμαλοϋ δημοκρατικοϋ βίου, σειρά ένδείξεων μαρτυ

ροϋσε τά άντίθετα. Έκτός άπό τά άρχικά σκληρά 

περιοριστικά καί βάναυσα καταπιεστικά μέτρα, έπι

βλήθηκαν ριζικές «άλλαγές» στούς κόλπους τών 

'Ενόπλων Δυνάμεων καί τής 'Εκκλησίας καί έκδη

λώνονταν τάσεις, εστω άκόμη συγκρατημένες, γιά 

ριζικές έκκαθαρίσεις στή διοίκηση, τή δικαιοσύνη 

καί τήν παιδεία, ένώ γινόταν, παράλληλα, δλοένα 
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'Ο βασιλεύς Κωνσταντίνος μέ τά ήyετικά στελέχη τοί5 στρατεύματος. 

Δεξιά, ό άντιστράτηyος Σπαντιδάκης. 
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καί περισσότερο εκδηλη ή ροπή των ήγετικων στε

λεχων τής Χούντας πρός τήν εξαγγελία μακροπρό

θεσμων κυβερνητικων στόχων. 

Τήν επιστολή πρός τόν Κ. Κάλλια, εξουσιοδοτή

θηκε νά επιδώσει ό Κ. Παπακωνσταντίνου. 

Μέ τήν εuκαιρία αύτή, ό Κ. Καραμανλής θά εκθέ

σει στόν i:μπιστο φίλο καί συνεργάτη του, τίς συγκε

κριμένες σκέψεις πού τόν ώθησαν στήν aπόφαση νά 

aπευθυνθεί στόν πρωθυπουργό: 

«Παρ· δλον δτι δέν συνηθίζω αύτόκλητος νά 

προσφέρω συμβουλάς, άπεφάσισα νά άπευθύνω πρός 

τόν πρωθυπουργόν τήν έσώκλειστον έπιστολήν μέ 

τήν έλπίδα δτι θά βοηθήση καί αύτόν καί τόν βασι

λέα. 'Ίσως, έν τελευταία άναλύσει, τόν τόπο. Άλλά 

καί άν δέν έπηρεάση τάς σκέψεις των, θά μου δώση 

τό δικαίωμα νά κάμω άργότερα κάτι έντονώτερον. 

Σέ παρακαλώ νά τήν διαβιβάσης, άφου τήν διαβά

σης καί τήν κλείσης. 

Τό πρόσωπο πού θά τήν παραδώση πρέπει νά ε{

ναι άπολύτου έμπιστοσύνης καί νά μ ή γνωρίζη δτι ή 

έπιστολή προέρχεται άπό μένα. 

Φρόντισε, άν μπορής, νά ifχης καί τίς άντιδράσεις 

πού θά προκαλέση>> 10 • 

'Η πρωτοβουλία του Κ. Καραμανλή δέν i:μελλε 

νά εχει θετικό aποτέλεσμα. 'Όταν ό Κ. Παπακων

σταντίνου του ενεχείρησε τήν επιστολή, ό Κ. Κόλ

λιας aπάντησε μέ τρόπο &διάφορο : «Πές στόν κ. Κα

ραμανλή νά μήν aνησυχεί». 'Η aντίδραση αuτή είχε 

ώς aποτέλεσμα νά aπομακρύνει τόν Κ. Καραμανλή 

aπό κάθε σκέψη γιά νέα επαφή καί νά επιβεβαιώσει 

όριστικά τούς φόβους του δτι οί πραξικοπηματίες 

aπέβλεπαν στήν παράταση τής aνωμαλίας .• ο ίδιος, 
καταγράφοντας μεταγενέστερα τίς εντυπώσεις του, 

θά παρατηρήσει: 

« Ό Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως μέ άπηξίωσε 
άπαντήσεως, άρκεσθείς νά δηλώση κατά τρόπον άό

ριστον είς τόν κ. Παπακωνσταντίνου, δ όποίος του 

έπέδωσε τήν έπιστολήν, δτι δέν έπρεπε νά άνησυχώ. 

Παρά ταυτα, οί λόγοι καί αί πράξεις τής Κυβερνή

σεως ένίσχυον τάς άνησυχίας μου» 11 • 

'Αναλυτικά, ό Κ. Καραμανλής είχε εκθέσει τίς 

aπόψεις του σέ νέα επιστολή πρός τόν Κ. Παπακων

σταντίνου: 

«Μέ άπεγοήτευσαν βαθύτατα αί άντιδράσεις του 

προέδρου τής Κυβερνήσεως. Τόσον άπό άπόψεως ού

σίας δσον καί άπό άπόψεως συμπεριφοράς. 

'Όπως γνωρίζεις δέν ε{χα κανέyαν λόγον νά του 

άπευθύνω, αύτόκλητος, συμβουλάς. Τό έκαμα, δμως, 

γιά νά ένθαρρύνω καί αύτόν καί τόν βασιλέα -δέν 

φαντάζομαι νά παρέλειψε νά τόν ένημερώση- έάν 

πράγματι τούς άπασχολή ώς πρόβλημα ή άποκατά-

στασις τής όμαλότητος. Τούς έδιδα έπιχειρήματα 

καί τούς δημιουργουσα μία προοπτική στό άδιέξοδο 

πού εύρίσκονται . 

Δέν νομίζω δτι δέν άντελήφθησαν τήν σημασία 

τής έπιστολής μου. Τό γεγονός δτι δέν ήθέλησαν νά 

έπωφεληθουν σημαίνει δτι δέν κατέχονται άπό άνη

συχίας, τουλάχιστον γιά τό προσεχές μέλλον. 

Άπ' δ, τι μου γράφεις, συμπεραίνω δτι έχουν 

προσανατολισθή πρός τήν ίδέα, άν δχι τής μονιμο

ποιήσεως, τουλάχιστον, τής παρατάσεως τής άνω

μαλίας. Εi'ς τό συμπέρασμά μου δέ αύτό ένισχύομαι 

καί έκ του γεγονότος δ τι ό βασιλεύς, ό όποίος κατ, 

έπανάληψιν πρό τής έπαναστάσεως μέ παρεκάλεσε 

νά άναλάβω πρωτοβουλίες πολιτικές, άπέφυγε οίαν

δήποτε έπαφήν μαζί μου μετ ' αύτή ν. Διότι, δπως άν

τιλαμβάνεσαι, εάν ύπήρχε προοπτική ταχείας έπανό

δου είς τήν όμαλότητα θά ένδιαφέροντο νά μάθουν 

τάς σκέψεις μου καί τάς προθέσεις μου γιά τό μέλ

λον. 

Πρέπει βέβαια νά άναγνωρισθή δτι ή θέσις των 

ε{ ναι δυσχερής. Διότι ή έπάνοδος είς τήν όμαλότητα 

δέν ε{ναι πρόβλημα άπλό, άφου προϋποθέτει τήν δη

μιουργίαν συνθηκών άσφαλείας καί γιά τούς έπανα

στάτας καί γιά τόν βασιλέα καί πρό παντός γιά τόν 

τόπο. 

Πάντως, τό φθινόπωρο θά ε{ναι ύποχρεωμένοι 

δλοι νά φανερώσουν τά χαρiιά. τους. Υlσως τότε θά 
μπορουσε νά γίνη κάτι τό άποτελεσματικό. 

Δέν νομίζω δτι θά πρέπει νά έπιδιώξης νέαν συ

νάντησιν έκτός έάν τήν ζητήση ό Ι'διος. Καί στήν 

περίπτωσιν αύτήν, πολύ έπιφυλακτικά, γιατί, δΠως 
άντιλαμβάνεσαι, ή συμπεριφορά του μέ ένώχλησε. 

Υ.Γ. Φρόντισε νά μάθης έάν άνεκοίνωσε, ώς 

δφειλε, τήν έπιστολήν είς τόν βασιλέα» 12 • 

25 ΙΟΥΝΙΟΥ 1967 

Σέ δημόσια όμιλία του, στή Στρατιωτική Λέσχη 

Θεσσαλονίκης, ό βασιλεύς Κωνσταντίνος, aφου επι

καλείται μέ εμφαση τήν πεποίθησή του στό «θαρρα

λέο πνευμω> καί τή «νομιμοφροσύνη» των· Ελλήνων 

άξιωματικων, aπό τήν όποία σταθερά καί ό ίδιος 

«ενισχύεται» καί «όδηγείται», κάμει τήν άκόλουθη 

άποστροφή στίς πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις: 

«" Απαντες όφείλομεν νά συμβάλωμεν είς τήν έπανάλη
ψιν πολιτικοί! βίου αξίου τοϋ εθνους μας ... 'Η προσπάθεια 
αι'ιτή θά εχη τήν πλήρη συμπαράστασίν μου. 

Είς τήν έπιδίωξιν τοϋ σκοποϋ αuτοϋ περιλαμβάνεται 

καί ή αναθεώρησις τοϋ Συντάγματος ... 'Ο μόνος σκοπός 
τής αναθεωρήσεως είναι ή μεγαλυτέρα δυνατή έξασφάλι

σις τοϋ δημοκρατικοί! βίου τών 'Ελλήνων. 

Πιστεύω δέ δτι μετά τήν έπιψήφισιν τοϋ Συντάγματος, 

δέν θά βραδύνη ό χρόνος διά τήν έπάνοδον τής χώρας εiς 

τήν πολιτικήν όμαλότητα ... ». 
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Τό κείμενο τής δμιλίας τοϋ βασιλέως, τό όποίο 

καί διέγραφε τή σταθερή έμμονή του στήν ταχύτερη 

δυνατή έπάνοδο σέ συνθήκες δημοκρατικής διακυ

βερνήσεως, δέν λογοκρίθηκε άπό τό καθεστώς. Δέν 

συνέβη δμως τό ίδιο μέ τήν προσφώνηση τοϋ στρα

τηγοϋ Περίδη, διοικητή τοϋ Γ' Σώματος, δ όποίος 

είχε άφήσει νά ύπονοηθεί δτι τό σώμα τών άξιωματι

κών θεωρεί τό βασιλέα ώς πραγματικό άρχηγό του. 

6 Α ΥΓΟΥΣτΟΥ 1967 

Μυστική προκήρυξη, μέ τήν ύπογραφή «στρατη

γός 'Ακρίτας» καί στό όνομα τοϋ «Έθνικοϋ Κινή

ματος 'Ελληνικής ' Αντιστάσεως», άπευθύνει εκ

κληση πρός «δλους τούς 'Έλληνες, χωρίς πολιτικές 

διακρίσεις» νά συνασπιστοϋν γύρω άπό τόν Κ . Κα

ραμανλή προκειμένου νά άνατρέψουν τό στρατιωτι

κό καθεστώς . Μέ τήν ίδια προκήρυξη, ή μυστική 

αύτή όργάνωση άναλαμβάνει τήν εύθύνη γιά τήν πρό

σφατη εκρηξη δώδεκα βομβών σέ γραφεία καί αύτο

κίνητα 'Αμερικανών. 

Παράλληλα, στή διάρκεια τών θερινών μηνών, 

έκδηλώνεται ή άντίδραση καί άλλων όργανώσεων, 

όρισμένες άπό τίς όποίες θά άποδεικνύονταν βραχύ

βιες. Μεταξύ τών πρώτων όργανώσεων, ύπήρξαν τό 

'Ελληνικό Δημοκρατικό Κίνημα 'Αντιστάσεως 

(ΕΔΚΑ), τό Πατριωτικό ·Αντιδικτατορικό Μέτωπο 

(ΠΑΜ), τό ·Αντιδικτατορικό ·Εργατικό Μέτωπο, ή 

Δημοκρατική "Αμυνα. 'Όσα μέλη τους έντοπίστη

καν άπό τίς κυβερνητικές άρχές συνελήφθησαν καί 

καταδικάστηκαν σέ βαριές ποινές φυλακίσεως. 

17 ΑΥΓΟΥΣτΟΥ 1967 

Μετά τή σύλληψη κορυφαίων πολιτικών παρα

γόντων καί ήγετικών στελεχών τής ΕΡΕ, δπως iδιαί

τερα ό Π. Κανελλόπουλος, ό Γ . Ράλλης, δ Π. Παπα

ληγούρας, προσάγεται στό Στρατοδικείο ·Αθηνών ό 

Εύάγγελος 'Αβέρωφ, ό όποίος καί καταδικάζεται σέ 

5ετή φυλάκιση, χωρίς άναστολή, μέ τήν κατηγορία 

δτι πραγματοποιοϋσε, στήν κατοικία του, συγκεν

τρώσεις «περισσοτέρων τών πέντε άτόμων», χωρίς νά 

ζητήσει τήν άδεια τών αστυνομικών άρχών. 

'Η αναγγελία τής καταδίκης προκάλεσε θύελλα 

διαμαρτυριών, στό έσωτερικό καί τό έξωτερικό. ·Ο 

ίδιος ό Κ. Καραμανλής εκαμε τήν άκόλουθη δήλω

ση : 

«Λύπην καί έκπληξιν μού προεκάλεσε ή καταδί

κη τού κυρίου 'Αβέρωφ. Διότι ή άπόφασις τού Στρα

τοδικείου 'Αθηνών δέν ύπήρξεν άπλώς aδικος καί 

αύθαίρετος. 'Υπήρξε πράξις ώμής καί ύπόπτου πολι

τικής σκοπιμότητος. Καί ώς τοιαύτη είναι φυσικόν 

νά προκαλή βαρείας άνησυχίας διά τάς μελλοντικάς 

έν ·Ελλάδι έξελίξεις. Διότι άποκαλύπτει, ί'σως, σκέ-

ψεις αϊτινες εύρίσκονται έν πλήρει άντιθέσει μέ τάς 

έπισήμους διακηρύξεις τής Κυβερνήσεως καί τού 

βασιλέως, ώς πρός τάς προθέσεις τής 'Επαναστάσε

ως. 'Ελπίζω δτι ή Κυβέρνησις θά έπωφεληθή τού 

θλιβερού αύτού περιστατικού διά νά άποσαφηνίση 

τήν θέσιν τηφ>. 

Τελικά, μετά άπό παρέμβαση τοϋ Κ. Κόλλια πρός 

τόν Γ. Παπαδόπουλο, άναγγέλθηκε από τόν ίδιο τόν 

πρωθυπουργό ή ματαίωση έκτελέσεως τής ποινής 

-γεγονός πού έπιβεβαιώθηκε μέ τήν άπονομή χάρι

τος έκ μέρους τοϋ βασιλέως καί τήν άποφυλάκιση 

τοϋ Ε. · Αβέρωφ, στίς 24 Αύγούστου. 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1967 

'Ο Κ. Καραμανλής, κατά τή μετάβασή του στή 

Ζυρίχη, γιά λόγους αύστηρά iδιωτικούς, συναντa 

τόν Π. Πιπινέλη καί τόν 'Αρχιεπίσκοπο 'Αμερικής 

'Ιάκωβο , στίς συνομιλίες μέ τούς όποίους άναφέρον

ται μεταγενέστερα ύπαγορευμένες παρατηρήσεις 

του : 

«Τόν Αvγουστον τού 1967, μετέβην εlς τήν Ζυρί
χην, δπου συνήντησα τόν κ. Πιπινέλη καί, έν συνε

χείf!, τόν Άρχιεπίσκοπον 'Αμερικής Ίάκωβον, έλ

θόντα έξ 'Αθηνών εΙδικώς πρός συνάντησίν μου. ·Ο 

κ. Πιπινέλης έφαίνετο εύνοϊκώς διατιθέμενος πρός 

τήν κατάστασιν καί έξέφρασεν αlσιοδοξίαν διά τό 

μέλλον, δεδομένου δτι άνεγνώριζε καλήν πίστιν εiς 

τούς έπαναστάτας. Συγχρόνως, έπέκρινε τό Στέμμα 

διότι έξετίθετο εlς τήν άφελή προσπάθειαν νά διαιρέ

ση τούς έπαναστάτας. 

'Εγώ έξέφρασα τάς άμφιβολίας μου γιά τάς προθέ

σεις τών έπαναστατών, καί τού ε{πα δτι ό μόνος τρό

πος γιά νά άποφύγωμεν νέαν περιπέτειαν ήτο νά πα

ραχωρήσουν οι' στρατιωτικοί τήν, θέσιν των εlς έμ

πειρα πολιτικά πρόσωπα, τά όποία μέ τήν συμπαρά

στασίν των νά πραγματοποιήσουν τάς άναγκαίας με

ταρρυθμίσεις καί νά άποκαταστήσουν έν καιρφ 

άκινδύνως τήν Δημοκρατίαν. 

Ούτος συνεφώνησε κατά βάσιν μέ τήν θέσιν αύ

τήν καί έξέφρασε τήν έλπίδα δτι αύτήν τήν πορείαν 

θά ήκολούθει ή κατάστασις έν 'Ελλάδι. Εlς τήν έπο

μένη ν συνάντησίν μας, μού ε{πεν δτι ή Κυβέρνησις 

έζήτησε τάς άπόψεις του έπί τού παρασκευαζομένου 

Συντάγματος. 

'Ο 'Αρχιεπίσκοπος 'Ιάκωβος μού έξέθεσε τάς 

έντυπώσεις τάς όποίας άπεκόμισεν άπό τάς συνομι

λίας τάς όποίας είχε εlς 'Αθήνας μέ τόν βασιλέα καί 

μέ τήν Κυβέρνησιν. Μού ε{πε, δτι δέν ήδυνήθη νά 

σχηματίση σαφή γνώμην περί τής πορείας, τήν 

όποίαν θά ήκολούθουν τά πράγματα, έζήτησε τάς 

κρίσεις τάς iδικάς μου καί μέ ή ρώτησε, έάν θά έπεθύ

μουν νά διαβιβάση τίποτε άπό μέρους μου εlς τόν 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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βασιλέα, τόν όποίον έπρόκειτο νά συναντήση μετ 

όλίyας ήμέρας εlς τήν 'Αμερική ν. Tov είπα, δτι δέν 
έχω νά διαμηνύσω τίποτε πρός τόν βασιλέα, τοσοvτο 

μiiλλον καθ' δσον ούτος, μολονότι έλαβε γνώσιν 

τών aπόψεών μου έκ τής έπιστολής τήν όποίαν είχα 

aπευθύνει τόν 'Ιούλιον πρός τόν πρωθυπουργό ν του, 

δέν έπεδίωξε έπαφήν μαζί μου. 

Τήν 7ην Σεπτεμβρίου, ό κ. Πιπινέλης μοv έyρα

ψεν δτι τόν έκάλεσε ή Κυβέρνησις yιά νά aκούση 

τάς συμβουλάς του έπί του Κυπριακού, μετά τό φιά

σκο τοv 'Έβρου, τό όποίο ούτος aπέδιδε εiς έπιπο

λαιότητα τών κ.κ. Τούμπα καί Χριστοπούλου πού 

κακώς ήρμήνευσαν προγενεστέρας συνομιλίας των 

μέ τούς Τούρκους. 

Εiς μεταyενεστέραν έπιστολήν, μοv aνέφερεν δτι 

ό πρόεδρος τής Κυβερνήσεως τόν έβολιδοσκόπησεν, 

έάν θά έδέχετο νά aναλάβη διπλωματικήν aποστο

λήν μέ εύρείας άρμοδιότητας, δηλαδή πρεσβευτού at 
Jarge καί δτι aπήντησεν aρνητικώς))ι3. 

9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1967 

Μέ πρωτοβουλία τής έλληνικής πλευράς πραγ

ματοποιείται κατά μήκος του 'Έβρου διμερής ελλη

νοτουρκική συνάντηση σέ επίπεδο πρωθυπουργών, ή 

αρνητική απόληξη τής όποίας σηματοδοτεί τήν πο

ρεία πρός νέα σοβαρή κρίση στίς σχέσεις τών δύο 

χωρών, μέ επίκεντρο τό Κυπριακό. 

·Η iδέα εσπευσμένης διασκέψεως κορυφής είχε 

κυοφορηθεί στούς κόλπους τής όμάδας τών Συνταγ

ματαρχών στή διάρκεια των θερινών μηνών, μέ πι

θανό σημείο αφετηρίας τή Μεσανατολική κρίση. 

Είδικότερα, ή ανάληψη τής σχετικής πρωτοβουλίας 

συνδέθηκε, πιθανότατα, μέ τήν εντύπωση δτι ή Ούά

σιγκτων, μετά τή λήξη του 'Αραβοϊσραηλινου πολέ

μου, προσανατολιζόταν στήν όριστική ρύθμιση του 

κυπριακου ζητήματος εύνοώντας τή λύση τής 'Ενώ

σεως εναντι περιορισμένων εδαφικών ανταλλαγμά

των. Πρός τήν κατεύθυνση αύτή βρίσκονταν σέ επι

κοινωνία, μέ αφετηρία τή συνάντησή τους στή Σύνο

δο του ΝΑΤΟ -τόν 'Ιούνιο στό Λουξεμβουργο- οί 

ύπουργοί τών 'Εξωτερικών, Οίκονόμου-Γκούρας καί 

Τσακλαγιαγκίλ. Παράλληλα, πέρα από επίσημες κυ

βερνητικές δηλώσεις καί χαρακτηριστικά σχόλια 

του φιλοκυβερνητικου τύπου, είχε σπεύσει νά επι

σκεφθεί τήν Κύπρο, ό tδιος ό Γ. Παπαδόπουλος, 

δηλώνοντας κατά τήν επιστροφή του στήν 'Αθήνα 

δτι «αντικειμενικός σκοπός είναι ή ενωσις δι, είρη

νικών μέσων καί μεθόδων, τάς όποίας ή έλληνική 

Κυβέρνησις είς συνεργασία ν μέ τόν 'Εθνάρχην θά 

καθορίσψ). 

Στή συνάντηση πήραν μέρος εκτός από τούς 

πρωθυπουργούς, Κάλλια καί Ντεμιρέλ, ό aντιπρόε

δρος τής Κυβερνήσεως, Γ. Σπαντιδάκης, οί ύπουρ-

γοί 'Εξωτερικών, καθώς καί, απο τήν έλληνική 

πλευρά, οί συνταγματάρχες Παπαδόπουλος, Λαδάς 

καί Μέξης. 'Όπως aποδείχτηκε, τά δύο μέρη δέν εί

χαν κατάλληλα προετοιμαστεί καί αμοιβαία ενημε

ρωθεί, μέ αποτέλεσμα νά εκδηλωθεί ριζική διάσταση 

απόψεων. Μολονότι στό κοινό ανακοινωθέν εγινε λό

γος γιά συνέχιση του διμερους διαλόγου, τό ναυάγιο 

τών συνομιλιών εγινε άμεσα αίσθητό. Ό ίδιος ό 

Τουρκος πρωθυπουργός δέν δίστασε, σέ δηλώσεις 

του, νά επιβεβαιώσει τή ριζική διάσταση απόψεων 

μεταξύ τών δύο μερών σχετικά μέ τό μελλοντικό κα

θεστώς τής Κύπρου14 • 
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'Ο βασιλεύς Κωνσταντίνος, μέ τήν εύκαιρία τής 

επισκέψεώς του στόν Καναδά γιά νά παραστεί στόν 

έορτασμό τής εκατονταετηρίδας από τή σύσταση τής 

'Ομοσπονδίας, διέρχεται από τήν ΟUάσιγκτων, δπου 

εχει συναντήσεις μέ τόν πρόεδρο Τζόνσον, τούς 

ύπουργούς 'Εξωτερικών καί 'Αμύνης, Ράσκ καί 

Μακναμάρα, καθώς καί μέ τά μέλη τής 'Επιτροπής 

'Εξωτερικών ·Υποθέσεων τής Γερουσίας. 

Τό περιεχόμενο τών συνομιλιών του βασιλέως 

περιέχεται αναλυτικά σέ σημείωμα -«άκρως απόρ

ρητον))- πού απέστειλε ό 'Αρχιεπίσκοπος 'Αμερι

κής 'Ιάκωβος στόν Κ. Καραμανλή μέ τό χαρακτη

ρισμό «β' συνομιλία Σε β. 'Αρχιεπισκόπου 'Αμερι

κής 'Ιακώβου μετά του βασιλέως)): 

«Αϋτη ελαβε χώραν επί του προεδρικου άεροπλάνου, τό 

δποίον μετέφερε τόν βασιλέα εκ Νιούπορτ, R.I. εiς τό άε
ροδρόμιον Κέννεντυ, μεταξύ 8:50 καί 9:10 τό έσπέρας τfjς 
12ης Σεπτεμβρίου 1967. 

'Η δευτέρα αϋτη συνομιλία εγένετο κατόπιν σχετικfjς 

έπιθυμίας του βασιλέως, εκφρασθείσης μοι εν Μοντρεάλτι 

τό έσπέρας τfjς 6ης Σεπτεμβρίου. Σκοπός ήτο νά μέ κατα

τοπίστι επί τών εν Ούάσιγκτων συνομιλιών του. 

Αί πρώται του λέξεις ήσαν λέξεις εύχαριστήσεως καί 

ίκανοποιήσεως εκ του εγκαρδίου τρόπου, μέ τόν δποίον 

εγένετο δεκτός παρά του πρόεδρου Τζόνσον, καί εκ τfjς 

θερμότητος τών συνομιλιών, τάς δποίας είχε μετά του προέ

δρου πρό καί μετά τάς συζητήσεις, τάς δποίας ε{χεν δ βα

σιλεύς κεχωρισμένως μετά του ύπουργου τών 'Εξωτερικών 

Ράσκ καί τfjς επιτροπfjς τfjς Γερουσίας επί τών εξωτερικών 

σχέσεων, τfjς προεδρευομένης ύπό τοϋ γερουσιαστου 

Φουλμπράιτ. 

'Η πρό του προγεύματος συνομιλία μετά του προέδρου 

εστράφη περί τό ίστορικόν τfjς επαναστάσεως, τfjς σημε

ρινfjς καταστάσεως, καί τό θέμα τfjς στρατιωτικfjς καί γε

νικώτερον τfjς οικονομικfjς βοηθείας, χωρίς τήν δποίαν ή 

·Ελλάς ενδέχεται νά κακοπάθτι οικονομικώς, άλλά καί πο

λιτικώς, διότι πτώσις τfjς στρατιωτικfjς Κυβερνήσεως θά 

εσήμαινε καί πτώσιν τής 'Ελλάδος εiς νέας περιπετείας 

καί νέον χάος, ίσως δέ πτώσιν της καί εiς τάς χείρας τών 

κομμουνιστών. 

'Η άπάντησις του προέδρου ύπήρξεν ειλικρινής, φιλι-
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κή, χαρακτηριζομένη άπό κατανόησιν, συμπάθε~αν καί 

άγαθήν διάθεσιν. Διεβεβαίωσε πρώτον τόν βασιλέα περί 
τής άπολύτου έκτιμήσεως τής θαρραλέας στάσεώς του κατά 

τήν 21 ην 'Απριλίου καί μετ' αuτήν, ώς καί περί τής έτοιμό
τητός του νά τόν συμπαρασταθΏ είς τήν συνέχισιν τής τοι

αύτης στάσεώς του, εiς τρόπον ά\στε ό βασιλικός ρόλος νά 

μή είναι άπλώς άνασταλτικός, άλλά καί ίσχυρώς καθοδη

γητικός τής έπαναστάσεως είς τήν όλοκλήρωσιν του εργου 

της είς δλα τά τρία στάδιά του: τήν άναθεώρησιν του Συν

τάγματος, τήν έπιψήφισιν καί άποδοχήν του παρά του 

λαού, καί τήν διεξαγωγήν εκλογών εντός του φθινοπώρου 

του 1968. 
·Ο βασιλεύς μέ τήν σειράν διεβεβαίωσε τόν πρόεδρον, 

δτι κατά τόν τρόπον αuτόν ένήργησε μέχρι τούδε καί ένερ

γεί καί θά ένεργί'ί άλλ, εχει άνάγκην οuχί άπλώς τής ήθι

κής συμπαραστάσεως τής άμερικανικής Κυβερνήσεως, 

άλλά καί τής ύλικής καί κυρίως είς τό στάδιον τούτο άκρι

βώς. ·Ο πρόεδρος εισερχόμενος είς τήν συζήτησιν του θέ

ματος τής βοηθείας, ε{πεν, δτι ή σχετική βραδύτης περί 

τήν παροχή ν βοηθείας όφείλεται κατά πρώτον καί κύριον 

λόγον είς τήν παρατεινομένην έν τφ Κογκρέσσφ συζήτη

σιν τής προεδρικής είσηγήσεως έπί του θέματος εξωτερι

κής βοηθείας καί μόνον συμπτωματικώς είς τήν δημιουρ

γηθείσαν εν ·Ελλάδι κατάστασιν. Παρεδέχθη ό πρόεδρος, 

δτι ή επανάστασις δέν παρέσχεν άκόμη ένδείξεις, δτι δέν 

θά παρεκκλίνl] εκ τών επαγγελιών της, άλλά προσέθεσεν, 

δτι ό Ιδιος πιστεύει, δτι πρόκειται περί μεταβατικής κατα

στάσεως, καί δτι θά κάμl] δ, τι δύναται ύπέρ τής ·Ελλάδος, 

ωστε ή παρουσα Κυβέρνησις νά μή αίτιασθί'ί (δεδικαιολο

γημένως Ισως) τήν 'Αμερικήν, δτι εγκατέλειψεν αuτη τήν 

·Ελλάδα εiς τήν τύχη ν της. 

Τούτο ή το εiς τάς γενικάς του γραμμάς τό περιεχόμενον 

τής πρό του προγεύματος συνομιλίας του βασιλέως μετά 

του προέδρου. Κατά τό πρόγευμα, εiς τό δποίον παρεκάθη

σαν καί οί ύπουργοί 'Εξωτερικών καί 'Εθνικής 'Αμύνης 

κ.κ. Ράσκ καί Μακναμάρα, ή συνομιλία εστράφη περί τά 

αuτά ώς ι'iνω σημεία, επαναληφθείσης τής iσχυρaς επιθυ

μίας τής άμερικανικής Κυβερνήσεως, δπως μή i:κτραπΌ 

τής σοβαρότητος καί εuπρεπείας ή παρούσα Κυβέρνησις, 

καί δ πως με θ' ύπευθυνότητος καί προσοχής χω ρήση πρός 

τήν συμπλήρωσιν του προγράμματος τής επαναφοράς τής 

χώρας εiς ύγιέστερον καί σταθερώτερον κοινοβουλευτικόν 

βίον. · 
Εuθύς μετά τό πρόγευμα ό βασιλεύς μετέβη εiς τό Κογ

κρέσσον, δπου τόν άνέμενον τά μέλη τών επί τών εξωτερι

κών σχέσεων επιτροπής τής Γερουσίας. 'Εδώ ή aτμόσφαι

ρα τής συζητήσεως δέν είχε πολλήν άπαλότητα. · Η εiσα

γωγή καί παρουσίασις του βασιλέως ύπό του προέδρου τής 

επιτροπής πρός τά μέλη της ύπήρξεν εuγενής καί άβρό

φρων, αί ερωτήσεις δμως, αί όποίαι τφ ύπεβλήθησαν καί ό 

τόνος, εiς τόν όποίον μερικαί εξ αuτών εγένοντο (κυρίως δέ 

αί ύπό του γερουσιαστου Γιένγκ) δέν έχαρακτηρίζοντο άπό 

πολλήν λεπτότητα. 

τιρ έγένοντο, έξ. δσων ήδυνήθην νά συμπεράνω, αί 

άκόλουθοι περίπου έρωτήσεις: 

α. Διατί, εφ' δσον άντέστητε εiς τήν άρχήν, δέν άνθί

στασθε καί τώρα εiς μερικάς πράξεις τής Κυβερνήσεώς 

σας, αί όποίαι εκθέτουν τήν χώραν σας καί ύμaς, δπως ή 

συνεχιζομένη φυλάκισις 2.000 πολιτικών εχθρών της καί 

δηλώσεις, ώς ή ύπό του ύπ. Παπαδοπούλου γενομένη, «δτι 

ή δημοκρατία θά βραδύνl] νά επανέλθ1J εiς τήν ·Ελλάδα, 

διά τόν λόγον δτι οί 'Έλληνες δήθεν δέν είναι ά\ριμοι διά 
δημοκρατικόν πολίτευμα». 

β. Διατί Σείς ι'iν καί φύλαξ του Συντάγματος έδέχθητε 

νά όρκίσητε μίαν Κυβέρνησιν, ή όποία άνέστειλε τήν 

έφαρμογήν του Συντάγματος; 

γ. τί έπράξατε η τί πράττετε μετά τήν <iναγγελίαν, εiς 

τήν όποίαν προέβητε κατά τήν 2Ιην Μαίου, καθ' ijν θά 

διωρίζετο επιτροπή πρός <iναθεώρησιν του Συντάγματος μέ 

τήν προοπτικήν επιψηφίσεώς του ύπό του λαου καί ακολού

θως τήν διεξαγωγήν έκλογών; Είσθε βέβαιος, δτι ή Κυβέρ

νησίς σας εταξε σκοπόν της νά σεβασθΌ τήν έπιθυμίαν σας 

καί δτι έπομένως ό χαρακτήρ της είναι μεταβατικός; 

Εις τήν πρώτην ερώτησιν ό βασιλεύς aπήντησε περί

που ώς έξής: 

'Η άντίθεσίς μου πρός τήν έπανάστασιν δέν ύπεχώρη

σεν, έπ' οuδενί δμως λόγφ θά έπιτρέψω εiς τόν έαυτόν μου 

ή άντίθεσίς μου νά παραμείν1J aρνητική ij νά ρίψ1J τήν 
χώραν μου εiς αίματοχυσίας. Προσπαθώ δι' δλων τών δυνά

μεών μου νά άπαλύνω τάς όξύτητας, νά κάμψω τάς άκρότη

τας, νά έμπνεύσω μετριοπάθειαν καί σοβαρώτερον αΙσθη

μα εuθύνης εiς τήν Κυβέρνησιν. Οί πολιτικοί κρατούμενοι 

άνή ρχοντο εiς 6.000 .• ο aριθμός κατήλθεν είς 2.000 καί θά 
κατέλθ1J <iκόμη περισσότερον. Τουτο άποτελεί ίκανοποιη

τικήν δι' έμέ ενδειξιν, δτι ό Θρόνος aσκεί τήν έπιρροήν, 

τήν όποίαν θά εδει νά άσκΌ. 

'Όσον <iφορq τήν δήλωσιν ένός ύπουργοu, τόν όποίον 

δέν διώρισα έγώ, δέν νομίζω, δτι βαρύνομαι έγώ έξ δσων 

είπεν .. ο λαός μου εδωκε τήν δημοκρατίαν είς τόν κόσμον, 
άρα είναι ά\ριμος δι. αuτήν, δσον καί διά νά κρίν1J ποία καί 

πόσα είναι τά σημεία, τά όποία εκαμε οχι απολύτως δμα

λήν τήν λειτουργίαν της παρ' ήμίν κατά τό έγγύς παρελ

θόν. 

Εiς τήν δευτέραν έρώτησιν ή βασιλική άπάντησις 

ύπήpξεν ώς άκολούθως: 
'Αναστολήν του Συντάγματος οuδέποτε υπεγραψα. 

ΥΩρκισα δμως τήν Κυβέρνησιν, μίαν Κυβέρνησιν, τήν 

όποία δέν διώρισα έγώ, μίαν Κυβέρνησιν προελθουσαν καί 

έπιβληθείσαν ύπό τής έπαναστάσεως τής 21ης 'Απριλίου, 

φρονώ δέ, δτι επραξα συμφώνως πρός τάς ύποδείξεις τής 

συνειδήδεώς μου. Όρκίζων τήν Κυβέρνησιν δέν έκήρυξα 
έμαυτόν <iλληλέγγυον πρός δλας τάς πράξεις της, πολύ δέ 

όλιγώτερον εiς τήν πρaξιν, δι' ή ς άνέστειλε προσωρινώς 

μερικάς διατάξεις του Συντάγματος <iναφερομένας εiς τάς 

έλευθερίας τών πολιτών. 

Είς τήν τρίτην έρώτησιν ό βασιλεύς φαίνεται νά <iπήν

τησεν ώς έξi'jς: 

Είναι <iληθές, δτι μερικαί ύπουργικαί ή κυβερνητικαί 

πράξεις η δηλώσεις φαίνονται νά Ερχωνται είς άντίθεσιν 

μέ τόν μεταβατικόν χαρακτi'jρα τής Κυβερνήσεως, άλλ' 

είναι έξ rσου <iληθές, δτι ό βασιλεύς οuδέποτε επαυσε νά 

ύποδεικ:Vύ1J άρμοδίως καί μετ' έπιμονής πολλάκις τήν 

ύποχρέωσιν τi'jς Κυβερνήσεως νά σέβηται έαυτήν καί τήν 

άποστολήν, τήν όποίαν ή ίδία ά\ρισεν είς έαυτήν. 

'Εκ τών διαμειφθέντων μεταξύ μελών τής 'Επιτροπής 

ταύτης κ:αί του βασιλέως συνεπέρανα, δτι ή 'Επιτροπή ήθέ

λησε νά γνωρίσ1J ύπευθύνως καί παρά του ίδίου προσωπι

κώς τόν ρόλο ν του κατά τήν 21 ην 'Απριλίου κ:αί σήμερον, 
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προκειμένου νά συνηγορήσ1J ύπέρ η μή της περικοπης η 

της συνεχίσεως της παρεχομένης βοηθείας εiς τό άκέραι

ον, καί διά νά δύναται έπί πλέον νά EΧlJ ύπεύθυνον γνώμην 

περί τοϋ βασιλέως καί τών σχέσεών του πρός τήν παροϋ

σαν Κυβέρνησιν, rοστε "νά δίδl] λόγον τφ αiτοϋντι". Εiς 

τόν πειρασμόν δέ αύτόν επεσε μέλος της 'Επιτροπης ταύ

της, δταν έδήλωσε πρός δημοσιογράφον της έγκύρου (άλ

λά μ ή συμπαθώς δια κειμένης πρός τήν σημερινή ν έν 'Ελ

λάδι κατάστασιν) έφημερίδος "Washington Post". 
Αϋτη εiς τό χθεσινόν ( 12 Σεπτ.) φύλλον της έδημοσίευ

σεν, δτι ό βασιλεύς έδήλωσεν, δτι ή σημερινή Κυβέρνησις 

δέν εiναι Κυβέρνησίς του, καί δτι ήρνήθη νά ύπογράψl] 

τήν προκήρυξιν της 'Επαναστάσεως. Ό βασιλεύς έπί τtJ 

πληροφορί~ ταύτ1J έθορυβήθη τόσον, rοστε νά καλέσ1J διά 

τοϋ πρεσβευτου παρά τφ ΟΗΕ κ. Δ. Μπίτσιου τούς 'Έλ

ληνας δημοσιογράφους εiς τό άεροδρόμιον, διά νά άρνηθη 

δτι εκαμε ποτέ τοιαύτας δηλώσεις πρός τήν "Washington 
Post". Τόν παρεκάλεσα νά τό άποφύγl] πάσl] δυνάμει έπί τtJ 

βάσει της άρχης, δτι ό βασιλεύς δέν κάμει δηλώσεις είς 

τόν τύπον, καί διότι ή διάψευσις θά εκαμε διπλουν κακόν 

εiς τόν 'ίδιον. τ φ εiσηγήθην δέ έπί τtJ εύκαιρί~, δπως καλέ

σ1J τό · Υπουργικόν Συμβούλιον έπί τtJ έπανόδφ του καί 
τούς i;νημερώσ1J έπακριβώς έπί τών έν Ούάσιγκτων συνο

μιλιών του . Ύπεσχέθη δτι θά τό πράξl]. 'Επί πλέον τόν 

παρεκάλεσα, δπως κάμl] πλήρη χρησιν της αύξούσης δη

μοτικότητός του παρά τφ λαφ (πράγμα τό όποίον γνωρί

ζουν οί στρατιωτικοί) καί όμιλεί μετά δυνάμεως καί αύθεν

τίας, όσάκις όμιλεί πρός τήν Κυβέρνησιν, εiς τήν όποίαν 

δύναται μετ ' έμφάσεως νά έπαναλάβl] τήν ύποχρέωσίν της 

νά aκολουθήσ1J μετά πιστότητας καί άκριβείας τά τρία στά

δια του προγράμματος καί της άποστολης της, πράγμα τό 

όποίον θά εκαμε τόν λαόν εύγνώμονα πρός αύτήν, όμαλήν 

δέ τήν έπάνοδον (καί προαγωγήν) τών στρατιωτικών εiς τό 

στράτευμα. 'Εφάνη νά εδιδε μεγάλην προσοχήν καί εύχο

μαι νά πράξl] ώς dνω. 

Εiς iφώτησίν μου, έάν έγένετο παρέμβασις ύπέρ τοϋ 

'Ανδρέου Παπανδρέου άπήντησεν, δτι έγένετο αϋτη παρά 

πάσης πλευράς καί δτι εiς εκάστην περίπτωσιν εδωκε τήν 

άπάντησιν, δτι ό 'Ανδρέας Παπανδρέου έκρίθη ύπόδικος 

πρό της 21 ης ' Απριλίου, δτι επομένως θά δικασθtJ, έτόνισε 

δέ εiς δλους, δτι δέν είναι δυνατόν νά γνωρίζl] τήν εκβασιν 

της δίκης. Εiς σχετικήν έρώτησιν του προέδρου, μου εiπεν, 

δτι aστειευόμενος άπήντησεν: "έάν άθωωθΌ νά σάς τόν 

άποστείλωμεν εiς 'Αμερικήν", εiς τήν όποίαν aπάντησιν 

τοϋ βασιλέως ό Πρόεδρος ηύχήθη μετά σοβαρότητος: "νά 

μεταβΏ όπουδήποτε άλλου, άλλ' ούχί έδώ". 

'Η μετά τοϋ προέδρου καί τοϋ ύπουργοϋ τών ' Εξωτερι

κών tπί μίαν rοραν καί ήμίσειαν συνομιλία του βασιλέως 

κατόπιν της έπιστροφης τοϋ τελευταίου άπό τό Κογκρέσ

σον, δπου συνηντήθη μετά της έπί τών "έξωτερικών σχέ

σεων" tπιτροπης της Γερουσίας, διεξήχθη εiς τόνον οiκειό

τητος, άπέδωκε δέ αϋτη τό αϊσθημα εiς τόν βασιλέα, δτι ή 

άμερικανική Κυβέρνησις δέν θά παύσlJ ενισχύουσα καί 

ήθικιiJς καί ύλικώς τήν 'Ελλάδα, καί δτι έπί πλέον θά παρέ

ΧlJ αϋτη άμέριστον τήν συμπαράστασίν της εiς τόν \'διον, 

ωστε νά μ ή άποκόψl] οίηος ούδ, έπί ρτιγμήν τήν πίεσίν 

του i:πί της Κυβερνήσεως διά τήν έπάνοδον της χώρας του 

εiς τήν κοινοβουλευτικήν όμαλότητα. 

ΠρωΊα, Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 1967))15• 

Σύμφωνα, έξάλλου, μέ μεταγενέστερες πληροφο

ρίες, ό Κωνσταντίνος, στή διάρκεια τής παραμονής 

του στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες, δέχτηκε τήν επίσκε

ψη πρέσβεων των κυριότερων χωρ&ν τής δυτικής Εύ

ρώπης, οί όποίοι καί του δήλωσαν δτι ή κατάσταση 

στήν 'Ελλάδα θά ήταν άδύνατο νά γίνει άποδεκτή 

γιά μεγάλο χρονικό διάστημα καίθά άνέκυπτε σύν

τομα πρόβλημα έλληνικής συμμετοχής στό ΝΑΤΟ 

καί στούς εύρωπαϊκούς όργανισμούς. 

Στήν επιστολή του' Αρχιεπισκόπου 'Ιακώβου θά 

άναφερθεί ό Κ. Καραμανλής στή μεταγενέστερα 
ύπαγορευμένη άφήγησή του: 

<<Κατά τήν αvτήν έποχήν, lλαβα έπιστολήν άπό 

τόν 'Αρχιεπίσκοπο ν 'Ιάκωβο ν, δστις μοv άνέφερεν 

δτι ό βασιλεύς ήτο ίκανοποιημένος άπό συνομιλίας 

τάς όποίας είχεν είς τήν Άμερικήν: -παρά τήν δυ

σάρεστον σκηνήν είς τό Κοyκρέσσο, δπου τόν έπέ

κρι να ν διότι ι]νέχθη τό πραξικόπημα. Mov άνέφερεν, 
έπίσης, δτι ό Τζόνσον συνέστησε είς τόν βασιλέα 

τήν άμνήστευσιν τού Α. Παπανδρέου καί παρέσχε 

τήν διαβεβαίωσιν τής άμερικανικής Κυβερνήσεως 

περί τής συμπαραστάσεώς της είς τήν προσπάθειάν 

του πρός άπομάκρυνσιν τών κινηματιών. 

τέλος, μου άνέφερεν δτι ό βασιλεύς ή το αίσιόδο

ξος yιά τήν έξέλιξιν, άνέμενεν τήν ταχείαν φθοράν 

τής Κυβερνήσεως, έπίστευεν δτι είχε ύπό τόν lλεy

χόν του τό Στράτευμα, τό Σύνταγμα θά έψηφίζετο τήν 

aνοιξιν τού '68 καί τό φθινόπωρον θά ώδηyούμεθα 
πρός έλευθέρας έκλοyάς. Είς άπάντησιν, lyραψα 

πρός τόν Άρχιεπίσιωπον δτι δέν συμμεριζόμουν 

τήν αίσιοδοξίαν του βασιλέως καί δτι έφοβούμην δτι 

δέν εκανεν καλήν έκτίμησιν τής καταστάσεως» 16 • 

18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1967 

Ό 'Ανδρέας Παπανδρέου, εγκλειστος στίς φυ

λακές 'Αβέρωφ, διαμηνύει στόν Κ. Καραμανλή τήν 

πρόθεσή του νά στηρίξει τήν άνάληψη, ύπό τήν ήγε

σία του πρωθυπουργου τfjς 'Οκταετίας, πρωτοβου

λίας γιά τήν επάνοδο τfjς χώρας στήν όμαλότητα. 

'Ο ίδιος ό Κ. Καραμανλfjς, σέ μεταγενέστερο 

χρόνο, θά καταγράψει τό γεγονός: 

«Ό Α. Παπανδρέου διά πρώτην φοράν καί καθ' 

fίν έποχήν εύρίσκετο είς τάς φυλακάς, μου εστειλε 

τήν /Βην Σεπτεμβρίου τού 1967 τόν καθηyητήν κ. 
Ρουσσέαν καί τόν έξάδελφόν του κ. Μινέικον yιά νά 

μοv άνακοινώσουν τά κάτωθι: 

α. 'Έχει μεyάλήν έκτίμησιν yιά τό πρόσωπόν 
μου, μέ θεωρεί τόν μόνον ένδεδειyμένον yιά νά έπα

ναφέρω τήν χώραν είς τήν όμαλότητα καί δτι τίθεται 

είς τήν διάθεσίν μου. 

β. Σέβεται τόν βασιλικόν θεσμό ν καί δέν προτίθε

ται είς τό μέλλον νά δημιουρyήση ζητήματα. 
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y. Τά άνωτέρω τά διεβίβασεν διά τοϊί πρωθυπουρ
yοϊί τής Δανίας κ. Κράyκ ει'ς τόν εύρισκόμενον έν 

'Αμερικfl βασιλέα καί τήν άμερικανικήν Κυβέρνη

σιν, καί 

δ. Μέ παρεκάλει νά ύποδείξω εναν φίλον μου εiς 

τάς Άθήνας ώς σύνδεσμον μεταξύ μας. 

'Απήντησα, δτι έκτιμώ τήν πρωτοβουλίαν αύτήν 

τοϊί κ. Α. Παπανδρέου, άλλά δέν προτίθεμαι νά άνα

λάβω πολιτικάς πρωτοβουλίας έμμένων εlς τήν άπο

χήν μου έκ τής πολιτικήρ> 17 • 

'Αναλυτικότερα, οί άπόψεις πού ό Α. Παπανδρέ

ου επεδίωξε νά διαβιβάσει στόν Κ. Καραμανλή άνα

φέρονται σέ συνοπτικό σημείωμα πού συνέταξε ό Κ. 

Χρυσοστάλης, άφου έπεκοινώνησε μέ τούς εκπρο

σώπους του φυλακισμένου 'Έλληνα πολιτικου: 

«Πρώτη συνάντησις εiς οiκίαν κ. Προέδρου. Δευτέρα, 

18 Σεπτεμβρίου 1967, ιί\ρα 19.30. Μαζί μέ καθηγητήν οiκο
νομολόγον κ. Ρουσσέαν του Πανεπιστημίου τής Νέας 

'Υόρκης. 'Ηλθαν ιός άπεσταλμένοι τοϋ 'Ανδρέα Παπαν

δρέου διά νά μεταφέρουν μήνυμα δτι δ 'Ανδρέας Παπαν

δρέου εύχαρίστως θά Ι:βλεπε τόν κ. Καραμανλήν νά επανέλ

θη στήν ·Ελλάδα καί δτι δέν πρόκειται ούτος εiς τήν περί

πτωσιν αύτήν νά θέση καθεστωτικόν. Είπαν επίσης δτι δ 

'Ανδρέας Παπανδρέου πιστεύει δτι δ μόνος πού μπορεί νά 

σώση σήμερα τήν 'Ελλάδα είναι δ κ. Καραμανλής. 

Εiς τάς 20 'Οκτωβρίου 1967 δ κ. Μινέικος επεσκέφθη 
τόν κ. Χρυσοστάλη στό σπίτι του. Διεμήνυσεν δτι ό κ. 

Ρουσσέας έπληροφόρησεν τόν ύφυπουργόν ·Εξωτερικών 

τής 'Αγγλίας περί τής θέσεως τοϋ 'Ανδρέα Παπανδρέου 

Ι:ναντι του κ. Καραμανλή καί δτι ό Δανός πρωθυπουργός 

Κράγκ μετέφερε είς τόν βασιλέα διά τοϋ πρεσβευτοϋ του 

εiς Ν . Ύόρκην τήν άφοσίωσιν τοϋ 'Ανδρέα Παπανδρέου 

πρός αύτόν καί τόν κ. Καραμανλήν. 

Εiς τήν δανικήν τηλεόρασιν ό φίλος τοϋ 'Ανδρέα Πα

πανδρέου κ. Μ. Κάμρε μετέφερε τίς άπόψεις του 'Ανδρέα 

πρός Καραμανλήν, δτι δ Ρουσσέας πρόκειται νά έκδώση 

βιβλίον εiς · Αμερικήν. Τήν αποψιν τοϋ 'Ανδρέα Παπαν
δρέου πρός τόν Δανόν πρωθυπουργόν μετέφερε ό κ. Μόρ

γκενε. 27 'Οκτωβρίου 1967. Τρίτη επίσκεψις κ. Μινέικου 
πρός κ. Χρυσοστάλη. Παρακαλοϋν νά τούς φέρουμε σέ 

έπαφήν μέ πρόσωπον εμπιστοσύνης εiς 'Αθήνας διά νά 

τούς δίδουμε τήν κατεύθυνσίν μας εάν θέλουμε. 

27 Νοεμβρίου 1967. Τετάρτη έπίσκεψις κ. Μινέικου εiς 

κ. Χρυσοστάλην. Μετέφερε δτι ή έλληνική Κυβέρνησις 

έπληροφορήθη τάς άπόψεις 'Ανδρέα περί Καραμανλή καί 

κατι)πιν τούτου τόν i:χουν εiς πλήρη άπομόνωσιν. 'Ότι ό 

βασιλεύς εύνοεί λύσιν Κυβερνήσεως Γ. Παπανδρέου -
Κανελλόπουλου καί κάμει δ,τι μπορεί πλησίον τής άμερι

κανικής Κυβερνήσεως διά νά έμποδίση λύσιν Καραμανλή. 

Διεμήνυσεν δτι ό 'Ανδρέας Παπανδρέου θά ή το πρόθυ

μος νά μετάσχη Κυβερνήσεως ύπό τήν προεδρίαν τοϋ Κ. 

Καραμανλή)) 1 χ. 

18 ΣΙΞΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1967 

Σέ άπάντηση φημών γιά δήθεν πρόσκληση τής 

στρατιωτικής Κυβερνήσεως πρός τόν Κ. Καραμανλή 

νά επιστρέψει στήν 'Ελλάδα, ό ίδιαίτερος γραμματέ

ας του 'Έλληνα πολιτικου δήλωσε τά έξής: 

«Αuτήν τήν στιγμήν δέν !:χω πληροφορίας επί τοϋ θέ

ματος. Δέν θά επεθύμουν νά διατυπώσω είκασίας επί τοϋ αν 

δ κ. Καραμανλής πράγματι θά επέστρεφεν εiς τήν · Ελλά
δα, αν ijθελε λάβει τοιαύτην πρόσκλησιν)). 

Τήν έπομένη, κυκλοφόρησε ή εϊδηση δτι δ ϊδιος 

δ Κ. Καραμανλής δήλωσε δτι «δέν έχει σχέδια περί 

έπιστροφής του εlς τήν ·Ελλάδα καί ούδέν γνωρίζει 

περί οι'ασδήποτε προσκλήσεώς του έκ μέρους τής 

έλληνικής Κυβερνήσεως δπως έπανέλθη εlς τήν πα

τρίδα». Σύμφωνα μέ πηγές προσκείμενες στόν ϊδιο, 

«παρακολουθεί τάς εξελίξεις εiς τήν πατρίδα του μο

λονότι μέχρι τουδε άπέφυγε άνάμιξιν εiς τήν εσωτε

ρικήν πολιτικήν»· καί εκφράζονταν άμφιβολίες γιά 

τήν πιθανότητα άνταποκρίσεώς του σέ άνάλογη πρό

σκληση τής στρατιωτικής Κυβερνήσεως'~. 

20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1967 

Σέ εφαρμογή του ψηφίσματος 346 τής Προσωρι
νής 'Επιτροπής τής Συμβουλευτικής Συνελεύσεως 

του Συμβουλίου τής Εύρώπης, οί Κυβερνήσεις τής 

Δανίας, τής Νορβηγίας καί τής Σουηδίας καταθέτουν 

προσφυγή κατά τής ·Ελλάδος στήν Εύρωπαϊκή 

'Επιτροπή 'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων- θά άκολου

θήσει λίγες μέρες άργότερα, ή ·Ολλανδία, ενώ ή 

'Ισλανδία, τό Βέλγιο καί τό Λουξεμβοϋργο θά εκφρά

σουν τή συμπαράστασή τους στήν πρωτοβουλία τών 

σκανδιναβικών χωρών. 

·Η 'Επιτροπή θά δώσει προτεραιότητα στήν εξέ

ταση τής ύποθέσεως μέ άποτέλεσμα νά δλοκληρωθεί 

ή πρώτη φάση τής προβλεπόμενης διαδικασίας, στίς 

24 'Ιανουαρίου 1968, μέ τήν άποδοχή τών προσφυ
γών ώς παραδεκτών καί τή δρομολόγηση τής διαδι

κασίας γιά τήν παραπέρα διερεύνησή τους. 

Παράλληλα, μέ τό ψήφισμα 361, ή Συνέλευση 
συνιστοtσε στήν 'Επιτροπή τών ύπουργών «δπως τό 
βραδύτερον μέχρι τήν 'Άνοιξη τοϋ 1969, εάν στό 
μεταξύ δέν εχει άποκατασταθεί μιά παραδεκτή μορ

φή κοινοβουλευτικής δημοκρατίας στήν ·Ελλάδα, 

προχωρήσει στήν άποπομπή τής χώρας αύτής άπό τό 

Συμβούλιο ή καί νά υίοθετήσει τό μέτρο αύτό άκόμα 

νωρίτερα εάν άποδεικ~ύεται δτι οί υποσχέσεις πού 
εδωσε τό 'Ελληνικό καθεστώς δέν πρόκειται νά τη

ρηθουν»20. 

27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1967 

· Ο Π. Κανελλόπουλος, σέ συνέντευξη τύπου πού 

όργάνωσε αiφνιδιαστικά στήν κατοικία του, καταγ

γέλλει μέ βαρυσήμαντη εγγραφη δήλωσή του τό κα

θεστώς τών Συνταγματαρχών. 
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. ο ίδιος, σέ μεταγενέστερη aφήγησή του, περι
γράφει πώς «aναζήτησε καί βρήκε τήν κατάλληλη 

εύκαιρία γιά νά δείξει δτι δέν είχε έγκαταλείψει τή 

νόμιμη έξουσία τοϋ 'Έθνους, καί εiδικώτερα τήν 

Δημοκρατία»: 

<<' Εκήρυξα, στίς 27 Σεπτεμβρίου ι967, τόν πολιτικό καί 
ηθικό πόλεμο κατά τής δικτατορίας. 'Εφρόντισα νά απο

τελέση αiφνιδιασμό ή πράξη μου έκείνη. Οί πραξικοπη

ματίες δέν έπρόλαβαν νά έμποδίσουν τήν συγκέντρωση 

στό διαμέρισμά μου τών αντιπροσώπων του ξένου τύπου, 

τών ξένων εiδησεογραφικών πρακτορείων καί ραδιοσταθ
μών»21. 

Τό κύριο μέρος τών δηλώσεων τοϋ Π. Κανελλό

πουλου περιελάμβανε τά ακόλουθα: 

«'Από τής 2ιης 'Απριλίου σιωποϋν είς τήν 'Ελλάδα 

δσοι πρό τής ήμερομηνίας αuτής ήσαν περισσότερον του 

δέοντος όμιλητικοί. 'Εννοώ τούς πολιτικούς liνδρας . 

Ύπεχρεώθησαν νά σιωπήσουν. Ό τύπος δέν δικαιοϋται 

νά δημοσιεύση τάς σκέψεις των, οϋτε νά άναφέρη κliν τό 

ονομάτων. 'Εάν έπεχείρουν νά επικοινωνήσουν κατ' liλ

λον τρόπον μέ τούς 'Έλληνας πολίτας, θά παρεπέμποντο 

εiς τό στρατοδικείον. 'Υβρίζονται ώς "φαϋλοι" καί διασύ

ρονται ώς "διεφθαρμένοι" καί δέν δικαιοϋνται η δέν τολ

μοϋν νά απαντήσουν. 'Η απαράδεκτος αuτή καί liδικη κα

τηγορία, θίγουσα έμμέσως όλόκληρον τόν ' Ελληνικόν 

Λαόν, από τόν όποίον προέρχονται, ύπήρξε δυστυχώς, με

ταξίι τών αναριθμήτων διακηρύξεων τοϋ καθεστώτος τής 

2 ι ης 'Απριλίου, ή μόνη πού υίοθετήθη προθύμως από όλό
κληρον τόν διεθνή τύπον. 'Αμφιβάλλω, liν ή ύπηρεσία αu

τή τής στρατιωτικής Κυβερνήσεως πρός τήν χώραν είναι 

αξιέπαινος. 

Δέν γνωρίζω -οϋτε έπιθυμώ νά έξετάσω- έάν οί κυ

βερνώντες σήμερον τήν χώραν είναι έντιμότεροι, σοφώτε

ροι καί περισσότερον πατριώται, από δλους ήμaς πού έκυ

βερνήσαμε προηγουμένως καί εϊχομεν αφιερώσει τήν ζωή 

μας εiς τά κοινά ύποστάντες έπί πολλά ετη ταλαιπωρίας 

καί πικρίας, καί άντιμετωπίσαντες πάσης φύσεως κινδύ

νους. 'Αλλά δέν δέχομαι νά είναι οί κύριοι αuτοί οί μόνοι 

είς τήν χώραν μου πού εχουν τό δικαίωμα νά όμιλοuν έλευ

θέρως έπί τών πολιτικών πραγμάτων καί έπί του μέλλοντος 

τής · Ελλάδος . Οϋτε θεωρώ, έξ liλλου, όρθόν νά ασκήται ή 

κριτική έναντίον των μόνον από 'Έλληνας πού, ζώντες είς 

τό 'Εξωτερικόν, τό πράττουν έκ τοϋ άσφαλοϋς. 'Έχουν, 

βεβαίως, δικαίωμα νά όμιλοϋν καί αuτοί, άλλά μεγαλύτε

ρον ηθικόν δικαίωμα νά ύψώσωμεν τήν φωνήν εχομεν δσοι 

ζώμεν εiς τά δρια τής 'Ελλάδος. 

'Εάν εδεχόμην, δτι μόνον οί σήμερον κυβερνώντες 

τήν χώραν μου δικαιούνται νά όμιλοuν έλευθέρως, θά 

επρεπε νά παραδεχθώ, δτι ή ελευθερία του λόγου είναι 

άποκλειστικόν προvόμιον εκείνων πού διαθέτουν αuτόμα
τα δ π λα καί τάνκς. 'Αλλά αuτό δέν τό παραδέχομαι. Δι' 

αuτό καί απεφάσισα νά όμιλήσω. 

'Υπήρξαν 'Έλληνες πολίται, πού, κατά τήν πρώτην 

στιγμήν , επεδοκίμασαν η l']νέχθησαν εuχαρίστως τήν 

ένέργειαν τής μικράς όμάδος αξιωματικών πού -παρα

πλανήσαντες τάς έκτός τών 'Αθηνών μεγάλας μονάδας τών 

ένόπλων ί:λληνικών δυνάμεων διά τοϋ γνωστοu είς δλους 

πρώτου ανακοινωθέντος των- {;πραγματοποίησαν τό 

στρατιωτικόν πραξικόπημα τής 2 ι ης 'Απριλίου. Δέν έπi
θυμώ νά χαρακτηρίσω τήν διαδικασίαν τοϋ πραξικοπήμα

τος, διότι ή κρίσις μου θά ήτο δυνατόν νά θεωρηθή -δε

δομένου, δτι ί:πληξαν προσωπικώς έμέ, ώς Πρωθυπουργόν 

τής χώρας, βαρύτατα- προκατειλημμένη, δηλαδή επηρε

ασμένη από τήν πικράν δοκιμασίαν πού ύπέστην. Θεωρώ, 

δμως, καθήκον μου νά διακηρύξω πρός τόν 'Ελληνικόν 

Λαόν δτι, κατά τήν ίδικήν μου τουλάχιστον γνώμην, δσοι 

έπεδοκίμασαν- καί γνωρίζω, δτι ό άριθμός των μειοϋται 

άπό ήμέρας είς ήμέραν περισσότερον καί είναι σήμερον 

πολύ μικρός- τό στρατιωτικόν πραξικόπημα, έπλανήθη

σαν. Οϋτε εξήλθεν ή χώρα, διά τοϋ πραξικοπήματος τού

του, άπό τό χάος, οϋτε άπετράπη, ώς διεκηρύχθη, μέγας 

liμεσος κίνδυνος, οϋτε έξησφαλίσθη ή όμαλή μελλοντική 
ζωή του 'Ελληνικοί> ~Εθνουςι>22. 

Οί δηλώσεις τοϋ Π. Κανελλόπουλου δέν δημοσι

εύτηκαν στόν έλληνικό τύπο. 'Αντίθετα, δόθηκε στή 

δημοσιότητα aπάντηση τοϋ ταξίαρχου Στ. Παττα

κοϋ, ύπουργοu 'Εσωτερικών καί Δημοσίας Τάξεως, 

χωρίς καί πάλι νά έπιτραπεί ή δημοσίευση τής aπαν

τήσεως τοϋ τελευταίου νόμιμου πρωθυπουργοϋ τής 

χώρας. Παράλληλα, διατάχτηκε ό κατ' οίκον περιο

ρισμός, στό έξής, τοϋ Π. Κανελλόπουλου. 

15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1967 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται στό Παρίσι τήν έπί

σκεψη του στρατηγοϋ Β . Καρδαμάκη, ό όποίος συν

δέεται στενά μέ τούς ήγετικούς έκπροσώπους τής 

Χούντας. Στή συνομιλία πού έπακολούθησε αναφέ

ρεται τό ακόλουθο σημείωμά του: 

«Είς τάς 15 'Οκτωβρίου 1967 μέ έπεσκέφθη ό 
στρατηγός Καρδαμάκης, ό όποίος έπιστεύετο δτι εί

χε στενούς προσωπικούς δεσμούς μέ τούς έπαναστά

τας, γιά νά μέ ένημερώση έπί τής έν 'Ελλάδι κατα

στάσεως. 'Εκ τών ύστέρων έσχημάτισα τήν έντύπω

σιν, δτι ήλθεν μάλλον γιά νά ένημερώση τούς έπα

ναστάτας έπί τών ίδικών μου προθέσεων. Πάντως 

έπωφελήθην τής έπισκέψεώς του γιά νά προειδο

ποιήσω τήν Κυβέρνησιν, δτι έάν δέν μεταβάλη 

συντόμως τήν πορείαν της θά εύρεθώ είς τήν άνάγκην 

νά τήν κτυπήσω. 

'Ο στρατηγός Καρδαμάκης, άπό μακρού χρόνου 

παρεσκευάζετο, δπως μοv είπεν, νά μέ έπισκεφθή, 

άνέβαλλεν δμως συνεχώς διότι ι]θελε νά εlναι είς 

θέσιν νά μέ ένημερώση πλήρως έπί τής καταστάσεως 

καί έπί τών προθέσεων του βασιλέως καί τών έπανα

στατών. 'Όταν ώς έκ τούτου μοv άνηγγέλθη ή έπί

σκεψίς του έπίστευσα, δτι θά ε{ χα μίαν σαφή εΙκόνα 

τής έν 'Ελλάδι καταστάσεως καί κάποιαν προοπτι

κήν γιά τό μέλλον. τΗτο συνεπώς δικαιολογημένη ή 

άπογοήτευσίς μου δταν μέ έπεσκέφθη καί μοv είπε τά 

έξή ς: 
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I. 'Ότι, μολονότι ε{χε προσφάτους συνομιλίας μέ 

τόν βασιλέα ιωί μέ τούς επαναστάτας, δέν ι]μπόρεσε 

νά διακρίνη τάς προθέσεις των yιά τό μέλλον. 

2. 'Ότι ό βασιλεύς εύρίσκεται πάντοτε εlς άντί

θεσιν μέ τούς επαναστάτας, όχι δμως διότι έκαναν τό 

πραξικόπημα, άλλά διότι τόν επρόλαβαν, δπως ε[πεν 

εiς τόν κ. Καρδαμάκην, καί τόν εταπείνωσαν. 

3. 'Ότι θά ήθελε νά τούς άπομακρύνη, άκόμη καί 
βιαίως εάν ι]δύνατο, άλλά yιά νά εyκαταστήση Κ υ

βέρνησιν δυναμικήν καί πάλιν μέ άπροσδιόριστον 

διάρκειαν ελεγχομένη ν πλιiρως παρ' αύτου. 

4. 'Ότι ύφίσταται άπόλυτον τήν επιρροήν τής 

μητρός του, ή όποία ε{ναι εναντίον πάσης iδέας 

εκλογών καί 

5. 'Ότι δταν του ε[πε δτι θά έλθη εlς τό Παρίσι 

καί τόν ι]ρώτησε εάν έχη νά μου διαβιβάση τίποτε 

του aπήντησε: "Θερμούς χαιρετισμούς". 

Ώς πρός τούς επαναστάτας μου ε[πεν: 

α. 'Ότι δέν ξεπέρασαν άκόμη τό δίλημμα, μονι

μοποίησις του καθεστώτος ι] επάνοδος εlς τήν όμαλό

τητα. 

β. 'Ότι άρχίζουν νά dποκτουν συνείδησιν τής 

άποτυχίας των, άλλά δτι κυριαρχουν οί εξτρεμισταί. 

y. 'Ότι τό σώμα τών άξιωματικών δέν είναι ίκα
νοποιημένον άπό τήν πορείαν τής επαναστάσεως, 

άλλά δτι δέν πρέπει νά άναμένωνται συντόμως άντι

δράσεις επικίνδυνοι yιά τούς επαναστάτας. τέλος, 

μου ε[πεν δτι τό συμπέρασμα άπό τάς συνομιλίας του 

ήrο δτι, τόσον ό βασιλεύς δσον καί αί επαναστάται 

προτιμουν νά πραγματοποιήσουν τούς σκοπούς των 

μέ τόν Καραμανλή εiς τό περιθώριον. Ό καθένας 

τους δμως σκέπτεται, εν περιπτώσει άποτυχίας τών 

σχεδίων του, νά προσφύyη πρός αύτόν ώς πρός σανί

δα σωτηρίας. 

'Όταν του εξέφρασα τό aνησυχαστικό συμπέρα

σμά μου εκ τής συνομιλίας μας, μέ ι]ρώτησε, εάν 

εκαλείσθω εiς τήν 'Ελλάδα yιά νά άναλαμβάνατε rήν 

εξουσίαν θά εδέχεσθω; 

Του άπήντησα, δfι αύτό aποκλείεται καί δτι θά 
εδεχόμην ί'σως νά τούς δώσω συμβουλάς εφ' δσον θά 

ε[χα εκ τών προτ-έρων τήν διαβεβαίωσίν των δτι θά 

μέ άκούσουν καί εφ' δσον τό αl'τημα θά διετυπουτο 

άπό συμφώνου μέ τόν βασιλέα. 

τέλος, μέ ι] ρώτησε τί φρονώ εyώ yιά τήν εν 'Ελ

λάδι κατάστασιν. Του άπήντησα ώς έξής: 

Ι. 'Ότι οί επαναστάται άπέτυχαν ήδη διότι ύπέ

κυψαν εiς τόν πειρασμό ν νά δημιουργήσουν μόνιμο ν 

καθεστώς. 

2. 'Ότι θά δημιουργήσουν yι ' αύτούς καί yιά τήν 
χώραν τραγικά διλήμματα εάν δέν άναθεωρήσουν 

άμέσως καί εlλικρινώς τήν θέσιν των. 

3. 'Ότι θά πρέπει μέχρι τέλος του έτους νά παρα
δώσουν τήν εξουσίαν εiς Κυβέρνησιν, ή όποία νά 

κάμη αύτά τά όποίd δέν δύνανται νά κάμουν οί ίδιοι 
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Ό βασιλεύς, κατά τήv έπάvοδό του άπό τίς Ήvωμέvες Πολιτείες. 
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καί νά aποκαταστήση έν καιρφ ακινδύνως τήν όμαλό

τητα. Καί 

4. 'Ότι έάν δέν, προσανατολισθούν συντόμως 

πρός τήν κατεύθυνσιν αvτήν, θά εύρεθώ εi'ς τήν 

aνάγκην νά τούς καταγγείλω δημοσίως. 

·Ο στρατηγός Καρδαμάκης έπανελθών είς ·Α θή

νας, μού έγραψε μετ' όλίγας ή μέρας, δτι έθεσε ύπ · 
όψιν καί τού βασιλέως καί τών έπαναστατών τάς aπό

ψεις μου, αί όποίαι ήκούσθησαν μέ ένδιαφέρον aλλά 

τίποτε πέραν αvτού! Τό περίεργον είναι δτι μετά τι

νας ή μέρας ό βασιλεύς μέ ή ρώτα διά τού κ. 'Α ρ ναού

τη έάν ε[ναι aληθές δτι ε{πα είς τόν κ. Καρδαμάκην 

να τού πή δτι ή παρούσα κατάστασις πρέπει νά πα

ραταθή καί δτι όφείλει νά έχη ύπομονήν. 'Εννοείται 

δτι τό διέψευσα κατηγορηματικώς))23 • 

9 NOEMBPIOY 1967 

. Ο Κ. Καραμανλής, όλοένα καί περισσότερο aνή
συχος, τόσο γιά τή γενικότερη πορεία τών πολιτικrον 

πραγμάτων στήν 'Ελλάδα δσο καί γιά τήν «έπικίν

δυνη σύγχυση στήν έκτίμηση καί αντιμετώπιση τοϋ 

προβλήματος τής χώρας», απευθύνει τήν ιiκόλουθη 

έπιστολή στό βασιλέα Κωνσταντίνο: 

«Μεγαλειότατε, 

Εiς έπιστολήν τήν όποίαν aπηύθυνα πρός τόν 

πρι5εδρον τής Κυβερνήσεως, τόν παρελθόντα 'Ιού

νιον, έξέφραζα τάς aνησυχίας μου διά τήν πορείαν 

τής έπαναστάσεως. Ε{χα μορφώσει έκτοτε τήν γνώμη 

δτι οί πρωτοστατήσαντες εiς αvτήν δέν είχον συλλά

βει όρθώς τήν aποστολή ν των καί, τό χειρότερον, δτι 

κατείχοντο aπό τόν πειρασμόν τής μονιμοποιήσεως 

τού παρόντος καθεστώτος. 

Ό πρόεδρος τής Κυβερνήσεως μού aπήντησε 

κατά τό μάλλον καί ήττον καθησυχαστικώς. Καί ήτο 

έπόμενον νά aναμείνω τήν έμπρακτον έκδήλωσιν 

τών προθέσεων τής Κυβερνήσεως, τοσούτον μάλλον 

καθ' δσον έκρινα δτι δέν ει'χα τό δικαίωμα νά δυσχε

ράνω δι ' aσυντονίστων ένεργειών τούς χειρισμούς 
τού Στέμματος, τάς aπόψεις καί δυνατότητας τού 

όποίου aγνοούσα. Ά τυχώς αί σημειωθείσα ι έκτοτε 

εξελίξεις, aντί νά κατασιγάσουν, ένίσχυσαν τάς 

aνησυχίας μου. 

Α ί προσπάθεια ι τών επαναστατών νά θέσουν ύπό 

τόν έλεγχό ν των τό στράτευμα. 'Η συνεχής aντιδι

κία των μέ τό Στέμμα, φορέα εν τούτοις τής πολιτι

κής aποκαταστάσεως τής όμαλότητος. Ή κατασυ

κοφάντησις τού πολιτικού κόσμου εν τφ συνόλφ του, 

έν συνδυ_ασμφ μέ τήν καταδημαγώγησιν τής κοινής 

γνώμης. Καί τέλος, αί έξωφρενικαί, δπως πληροφο

ρούμαι, aντιλήψεις των περί τού νέου Συντάγματος 

όδηγοvν είς τό aδιάσειστον συμπέρασμα δτί ή aπο

κατάστασις τής δμαλότητος δέν εύρίσκεται είς τάς 

προθέσεις τών επαναστατών. 

Μεγαλειότατε, 

Πρό τής επαναστάσεως μού εκάματε τήν τιμήν, 

κατ' επανάληψιν, νά μέ καλέσετε νά έπανέλθω είς 

τήν Έλλάδα καί aναλάβω πολιτικάς πρωτοβουλίας. 

Σάς έξήγησα, τότε, τούς ύποκειμενικούς καί aντικει

μενικούς λόγους διά τούς δποίους δέν ήδυνάμην νά 

άνταποκριθώ είς τήν πρόσκλησίν Σας. ·Ο βασικώτε

ρος ήτο ή πεποίθησίς μου δτι ή Δημοκρατία δέν ήτο 

δυνατόν νά λειτουργήση έν Έλλάδι χωρίς τήν έξυ

γίανσιν καί τόν έκσυγχρονισμόν τής δημοσίας μας 

ζωής, άρχής γενομένης aπό τό Σύνταγμα. Είς τήν 

πεποίθησίν μου, άλλωστε, αVτήν ώφείλετο καί ή 

άποχώρησίς μου άπό τήν πολιτικήν μετά τήν aποτυ

χίαν τών προσπαθειών μου δπως άναμορφώσω τόν 

δημόσιον βίον τής χώρας. Αί προβλέψεις μου, άτυ

χώς, έπαλήθευσαν καί ή Δημοκρατία κατέρρευσεν. 

Καί κατέρρευσεν ύπό καθεσ"τώς ελευθερίας, πλησ
σομένη έξ δλων τών πλευρών. Οί επαναστάται επω

φελ ηθέντες, τής κατάφεραν άπλώς καί ύπό τά όμματα 

τών κομμάτων τήν χαριστικήν βολήν. Καί έπαλή

θευσεν οϋτω, καί εlς τήν περίπτωσιν αvτήν, έκείνο 

πού καθιέρωσε πείρα αlώνων. "Οτι δηλαδή, ή Τυ

ραννία ε{ναι μοιραία συνέπεια τού έκφυλισμού τής 

Δημοκρατίας. Δι9τι θά ήμπορούσαν τά κόμματα, έάν 

έμιμώντο, άκόμη καί τήν τελευταίαν στιγμήν, τό 

προηγούμενον τής Γαλλίας, όχι μόνον νά άποτρέ

ψουν τήν εκτροπήν, άλλά νά διευκολύνουν καί τήν 

τόσον άναγκαίαν άνασύνταξιν τής έθνικής μας ζωής. 

Αί διαπιστώσεις αvταί δέν έχουν μόνον ίστορι

κήν άξίαν. ΗΕχουν άποφασιστικήν σημασίαν διά τό 

μέλλον, δεδομένου δτι ή άποκατάστασις τής Δημο

κρατίας έν Έλλάδι προϋποθέτει τήν συνειδητοπο(: 

ησιν τών αi'τίων τά όποία όδήγησαν εlς τήν πτώσιν 

της. 'Ανεξαρτήτως δμως ειJθυνών, τό γεγονός είναι 

δτι ή επανάστασις άποτελεί fίδη σκληράν πραγματι

κότητα. Πραγματικότητα, άπό τάς έξελίξεις τής 

δποίας θά έπηρεασθή βαθύτατα τό μέλλον τού 

"Εθνους. Είναι μέγα άτύχημα, μεγαλύτερον άπό τήν 

έκτροπήν, δτι οί πρωτοστατήσαντες εlς αvτήν, μο

λονότι ε{χαν χρήσιμα ίστορικά προηγούμενα, δέν 

συνέλαβαν όρθώς τήν άποστολήν των. Καί έστερή

θησαν τής ίκανότητος αvτήςδιότι ύπέκυψαν εlς τόν 

πειρασμόν νά μεταβάλουν εlς καθεστώς τήν έπανά

στασιν. Καί τό μέγα αύτό σφάλμα εδημιούργησε fίδη 

μέγα καί σύνθετον πρόβλημα. Διότι δ τρόπος καί δ 

χρόνος άπομακρύνσεώς τών έπαναστατών συνδέεται 

μέ τό πρόβλημα τής άκινδύνου έπανόδου τής χώρας 
εlς τήν όμαλότητα. Διότι ε{ναι βέβαιον δτι ή άνευ 

προϋποθέσεων έπάνοδος εlς αvτήν, μέ μειωμένον μά

λιστα τόν παράγοντα άσφαλείας, δέν θά έσήμαινε 

παρά aλλαγήν μορφής άνωμαλίας. 

' 'Εκπλήσσομαι ώς έκ τούτου δταν βλέπω δτι έν 
·Ελλάδι, τό σύνθημα τής άπομακρύνσεως τών έπα

ναστατών δέν συνοδεύεται καί άπό τήν φροντίδα διά 
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τήν θεραπείαν τών αlτίων τά όποία ώδήγησαν εlς τήν 

έκτροπήν. 

Δέν άντιλαμβάνονται, προφανώς, ότι ή δημιουρ

γία τώvπροϋποθέσεων διά τήν μή έπάνοδον εlς τήν 

άθλιότητα τοiί προσφάτου παρελθόντος, δέν έπιβάλ
λεται μόνον διά λόγους άσφαλείας άλλά θά άποτελέ

ση καί τό lσχυρότερον όπλον διά νά πειθαναγκα

σθοiίν οί έπαναστάται νά άποχωρήσουν άβιάστως, 

άλλά καί άφόβως, άπό τήν έξουσίαν. 

'Αλλά ό δύσκολος αύτός σκοπός δέν έπιτυγχάνε

ται μέ θορυβώδεις καί άσυναρτήτους έκδηλώσεις. 
'Απαιτεί σχέδιον τό όποίον θά συντονίση τάς ένερ

γείας καί θά κινητοποιήση τάς δυνάμεις έκείνας πού 

θά κληθοiίν νά συμπράξουν είς αύτό. 

Εlμαι βέβαιος ότι καί μόνη ή όργάνωσις παρο

μοίου σχεδίου θά vποχρεώση τούς έπαναστάτας νά 

άναζητήσουν πρόσχημα καταθέσεως τής έξουσίας. 

'Αλλά καί έάν δέν τό πράξουν οί ίδιοι, θά τούς άναγ

κάσουν aλλοι πρός τοiίτο, έφ , όσον, όμως, θά έχουν 
τήν βεβαιότητα ότι τό μέλλον είναι άσφαλές. Καί 

έχω παλλάς ένδείξεις περί τούτου. 

Δύο θά είναι κατά ταύτα οί στόχοι τοv σχεδίου 

αύτοv: 'Η άπομάκρυνσις, όμαλ ή ή βιαία, τών έπανα

στατών καί ή προγραμματισμένη άποκατάστασις τής 

όμαλότητος. 

'Ως πρός τό πρώτον: 

Η Ε χω τήν γνώμη ν ότι, είς πρώτον στάδιον θά πρέ

πει νά γίνη έντονος προσπάθεια νά πειθαναγκασθοiίν 

οί έπαναστάται νά άποχωρήσουν εlρηνικώς άπό τήν 

έξουσίαν. Είς τήν προσπάθειαν αύτήν ή όποία θά 

συνδυάζη τάς συμβουλάς μέ τήν πίεσιν, δύναται νά 

διαδραματίση, λόγω τής θέσεώς του, πρωταρχικόν 

ρόλον ό πρωθυπουργός, γενόμενος συντονιστής ή 

τούλάχιστον σύνδεσμος τών παραγόντων έκείνων 

πού θά συμπράξουν είς αύτό. Εlναι αύτονόητον ότι 

κατά τό στάδιον αύτό θά πρέπει νά άποκρουσθή, άντί 

πάσης θυσίας, οίαδήποτε ένέργεια ένισχύουσα τήν 

θέσιν τών έπαναστατών καί ίδίως είς τάς 'Ενόπλους 

Δυνάμεις. 'Εάν μέ τήν πάροδο ν δύο-τριών μηνών δέν 

έχει άποδώσει ή προσπάθεια αύτή καί δέν vπάρχει ή 

βεβαία προοπτική τής έσωτερικής των άποσυνθέσε

ως, τότε, άλλά τότε καί μόνον, θά πρέπει νά άντιμε

τωπισθή ή βιαία άπομάκρυνσις τών έπαναστατών 

άπό τήν έξουσίαν. 

Τοiίτο θά ήδύνατο νά γίνη κατά δύο τρόπους: 

1. Διά τής αlφνιδιαστικής παραιτήσεως τοv κυρί
ου Κόλλια καί ταυτοχρόνου διορισμού δυναμικής 

Κυβερνήσεως, ή όποία θά εlναι ίκανή καί άποφασι

σμένη νά άντιμετωπίση δι ' όλων τών μέσων οίανδή
ποτε άντ(δρασιν καί 2. διά τής έγκαταστάσεως είς 
Θεσσαλονίκην ή άλλαχοiί νομίμου Κυβερνήσεως, ή 

όποία θά άναγκάση τούς έπαναστάτας νά συνθηκο

λογήσουν. 

Δέν έχω όλα τά δεδομένα διά νά κρίνω ποία έκ 

τών δύο λύσεων εlναι περισσότερον άσφαλής, δεδο

μένου ότι άμφότεραι συνεπάγονται κινδύνους. Πι

στεύω, όμως, ότι έκατέρα τούτων εlναι όλιγώτερον 

έπικίνδυνος άπό τήν vπέρμετρον παράτασιν του πα

ρόντος καθεστώτος, ή όποία, πέραν τών γενικωτέρων 
κινδύνων πού δημιουργεί θά προκαλέση μοιραίως 

καί τήν ίδική Σας φθοράν. Καί τούτο έχει βαρύνου

σαν σημασίαν δοθέντος τοiί πρωταρχικού ρόλου τόν 

όποίο ν Σίiς έπεφύλαξεν ή ίστορία κατά τήν κρίσιμον 

αύτήν περίοδον τής ζωής τοv ΗΕθνους. 

Παράλληλα πρός τήν προσπάθειαν τής άπομα

κρύνσεως τών έπαναστατών θά πρέπει νά παρασκευά

σητε ή τούλάχιστον νά σχεδιάσητε κατά νοvν τήν 

Κυβέρνησιν ή όποία θά διαδεχθή τήν παροvσαν κατά

στασιν καί θά όδηγήση σταδιακώς καί άκινδύνως 

τήν χώραν είς τήν όμαλότητα. 

Ή Κυβέρνησις αύτή δέν ήμπορεί νά εlναι τοiί 

είδους τών Κυβερνήσεων τής τελευταίας τριετίας, ή 

άνικανότης τών όποίων ώδήγησεν είς τήν έκτροπήν. 

Διότι ή νέα Κυβέρνησις θά έχη νά έπιτελέση δυσχε

ρέστατον έργον. 

Θά πρέπει νά εlναι ίκανή νά κρατήση πλήρη τόν 

έλεγχαν τής καταστάσεως, δεδομένου ότι ή άπομά
κρυνσις τών έπαναστατών θά δημιουργήση πιθανό

τατα κλίμα έπικίνδυνον. 

'Αλλά, πρό παντός, θά πρέπει νά εlναι ίιcανή νά 

πραγματοποιήση τήν μεταρρυθμιστική ν έκείνην έπα

νάστασιν τής όποίας έχει άνάγιcην ή χώρα διά νά 

ιcυβερνηθή δημοκρατικώς ιcαί νά προοδεύση έν 

άσφαλεία. 

Κατά τήν γνώμην μου, ή Κυβέρνησις αύτή, 

άσιcοiίσα έκτάκτους έξουσίας, θά πρέπει έντός τό πο

λύ έτους: 

1. Νά ιcατασιγάση τά πάθη καί νά δημιουργήση 
ούσιαστιιcάς ιcαί ψυχολογιιcάς προϋποθέσεις πού θά 

έπιτρέψουν τήν άναδιάρθρωσιν ιcαί τόν έιcσυγχρονι

σμόν τής πολιτικής μας ζωής, aνευ τών όποίων εlναι 

άδύνατος ή έπιβίωσις τής Δ ημοιcρατίας έν 'Ελλάδι. 

2. Νά ιcαταρτίση τό νέον Σύνταγμα, τό όποίον θά 
πρέπει νά είναι αύστηρόν, χωρίς όμως νά εlναι άντι

δημοκρατικόν. Νά καθιερώση, δηλαδή, τήν κυβερ

νουμένην άντί τής κυβερνώσης Δημοκρατίας. Νομί

ζω ότι ή άιcολουθουμένη ήδη διαδικασία άπεδείχθη 

άτυχής. Δέν χρειάζονται πολλοί aνθρωποι οϋτε πο

λύς χρόνος ιcαί, πρό παντός, πολυπραγμοσύνη έπι

στημονική. 'Ολίγοι άνθρωποι μέ πείραν τών άναγ

ιcών τής χώρας θά ήμποροvσαν νά καταρτίσουν τό 

νέον Σύνταγμα έντός βραχυτάτου χρόνου. 

3. Νά άναδιοργανώση τήν διοίκησιν καί τήν παι
δείαν αί όποία ι, καιcοποιηθείσαι είς τήν έπανάστασιν 

όσον καί τάς άπό τάς προηγηθείσας αύτής Κυβερνή

σεις, εvρίσιcοντο είς κατάστασιν άποσυνθέσεως. 

4. Νά έξυγιάνη διά ριζικών ιcαί άντιδημοτιιcών 
μέτρων τήν οίκονομίαν τής χώρας άπό τήν άνάπτυξιν 
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τής όποίας εξαρτaται ή ύλική καί ήθική πρόοδος του 

WΕθνους. Καί τά μέτρα αvτά είναι είς δλους μας γνω

στά. 

5. Νά dποκαταστήση τήν πειθαρχίαν είς τό Στρά
τευμα καθώς καί τό γόητρον τής χώρας τό όποίον 

κατά τά τελευταία έτη ύπέστη διεθνώς dληθή καταρ

ράκωσιν. 

6. Νά λύση τό Κυπριακό ν, τό δ ποίον dκαίρως καί 
dνοήτως ανακινηθέν aπειλεί μονίμως τήν γαλήνην 

τής χώρας. Καί λέγω dνοήτως διότι είναι βέβαιον δτι 

διά τής 'Ανεξαρτησίας θά φθάναμεν dβιάστως είς 

τήν 'Ένωσιν, εάν εδημιουργούσαμεν, εν τφ μεταξύ, 

τάς καταλλήλους ψυχολογικάς καί διπλωματικάς 

προϋποθέσεις. Καί τέλος νά διεξαγάγη δημοψήφι

σμα καί εν συνεχείg εκλογάς μέ τό κατάλληλο είς 

τάς περιστάσεις σύστημα. 

Τάς aνωτέρω σκέψεις, Μεγαλειότατε, θά ήδυνά

μην νά τάς καταστήσω περισσότερον συγκεκριμένας 

εάν όρισθή καί μοv ύποδειχθή ό εκτελεστής τοv προ

τεινομένου σχεδίοω>24 • 

'Η επιστολή εlχε ακολουθήσει εμμεση έπαφή 

του Κ. Καραμανλή μέ τόν Κωνσταντίνο, μέσω του Ο. 

'Αρναούτη. Στό περιεχόμενο τής συνομιλίας του μέ 

τόν πρώην ύπασπιστή του βασιλέα, αναφέρεται ό 

tδιος ό Κ . Καραμανλής σέ μεταγενέστερα ύπαγορευ

μένο πρόχειρο σημείωμά του: 

«Τήν 3/ην 'Οκτωβρίου 1967, εξ άλλου, μέ επε
σκέφθη κατ' εντολήν τοv βασιλέως ό είς Λονδίνο ν 

εύρισκόμενος πρώηνύπασπιστής του κ. 'Αρναούτης. 

Αvτή ήτο ή πρώτη επαφή τήν όποίαν είχα μέ τόν βα

σιλέα, dφ' ής εγένετο τό κίνημα τής 2/ης 'Απριλίου. 

Ό κ. Άρναούτης μοv εξιστόρησε τά τοv πραξι

κοπήματος, γιά τό όποίο ν εθεώρει συνένοχο ν τόν κ. 

Σπαντιδάκην ώς προδώσαντα τό σχέδιον τών στρα

τηγών. Mov είπε, δτι ό βασιλεύς έχει τήν πεποίθησιν 
δτι οί επαναστάται, παρ , δλα δσα λέγουν, είναι aπο
φασισμένοι νά μονιμοποιήσουν τό καθεστώς, δτι θε

ωρεί dναγκαίαν τήν dπομάκρυνσίν τωy aπό τήν 

εξ ουσίαν καί δτι πρός τόν σκοπόν αvτόν aντιμετωπί

ζει καί τό ενδεχόμενον νά συγκρουσθή μαζί τους. 

'Επιθυμεί, ώς εκ τούτου, νά γνωρίζη τάς aπόψεις 

μου καί πρό παντός εάν θά fίμουν διατεθειμένος νά 

dναλάβω τήν Κυβέρνησιν μετά τήν dπομάκρυνσιν 

τών επαναστατών καί νά όδηγήσω τήν χώραν εν και

ρφ είς τήν όμαλότητα. 

Tov εδήλωσα κατηγορηματικώς, δτι δέν θά δεχό
μουν νά ήγηθώ μεταβατικής Κυβερνήσεως καί δτι 

παρ, δλον δτι δέν επιθυμώ νά επανέλθω είς τήν πολι

τική ν, θά ήτο δυνατόν νά κατέλθω είς τάς προσεχείς 

εκλογάς, εάν τοvτο fίθελε κριθή εθνικώς αναγκαίο ν. 

Του είπα, εν συνεχείg, δτι θεωρώ τήν κατά στα σι ν δύ

σκολο ν καί επικίνδυνον, δεδομένου δτι παράλληλα 

πρός τήν dπομάκρυνσιν τών επαναστατών, θά πρέπει 

νά δημιουργηθούν αί προϋποθέσεις τής dκινδύνου 

επανόδου είς τήν όμαλότητα, πρaγμα είς τό όποίον 

aποδίδω πρωτεύουσαν σημασίαν. 

Tov ετόνισα, εν συνεχείg, δτι γιά νά πραγματο
ποιηθούν οί δύο αvτοί σκοποί χρειάζεται συγκεκριμέ

νο ν σχέδιον, τό όποίον θά καθορίση τάς μεθόδους 

καί θά συντονίση τάς ενεργείας, δλων έκείνων οί 

δποίοι δύνανται νά συμβάλουν είς τήν έπιτυχίαν τών 

aνωτέρω σκοπών. 

Μέ παρεκάλεσε νά διατυπώσω, έάν δύναμαι, τό 

σχέδιον αύτό γιά νά τό διαβιβάση είς τόν βασιλέα. 

Tov είπα δτι θά προσπαθήσω νά τό κάμω έντός τών 
ήμερών καί δτι θά τόν ένημερώσω έγκαίρως. 

Είς τό σημείον αύτό έπανήλθε έπί του θέματος 

τής διαδόχου καταστάσεως καί μοv έζήτησε, aπό μέ

ρους τοv βασιλέως καί πάλιν, νά ύποδείξω τουλάχι

στον τό πρόσωπον είς τόν δποίον ό βασιλεύς θά ένε

πιστεύετο τήν μεταβατικήν Κυβέρνησιν. Tov aπήν
τησα, δ τι καί έπ, αvτοv δέν fίμουν ετοιμος νά δώσω 

aπάντησιν καί δτι κατ, aρχήν είναι δύσκολον νά 

dναλάβη κανείς παρομοίαν εύθύνην, χωρίς νά γνωρί

ζη τάς προθέσεις καί τάς δυνατοτήτας του ύποδει
κνυομένου προσώπου. 

Τόν ή ρώτησα έν συνεχείg ποία είναι ή δυνατότης 

τοv βασιλέως είς τό στράτευμα. Mov aπήντησε, δτι 
στάς 'Αθήνας είναι δύσκολος ή αναμέτρησις μέ τούς 

έπαναστάτας, dλλά δτι είς τήν Μακεδονίαν θά ήτο 

εϋκολον νά ήγηθή δ βασιλεύς aντεπαναστάσεως, το

σούτο μaλλον καθ' δσον έλέγχει τόν στόλο ν καί τό 

πλείστον τής 'Αεροπορίας. 

Εlς τό σημείον αύτό, έπέστησα τήν προσοχήν 

του καί τοv είπα, δτι μία τέτοια έπιχείρησις θά πρέ

πει νά έχη πλήρως παρασκευασθή διότι ένδεχομένη 

aποτυχία της θά είναι συμφορά. 

τέλος, μοv είπε δτι ό βασιλεύς fίθελε νά πληρο

φορηθή έάν ό κ. Καρδαμάκης είχε έντολή νά έπι

σκεφθή τόν βασιλέα μετά τήν έπιστροφήν του aπό 

τήν Γαλλίαν καί έάν ήσαν dκριβή τά δσα του μετέ

φερε ώς σκέψεις ίδικάς μου. "Οτι, δηλαδή, δ βασι

λεύς δέν πρέπει νά πιέζη τούς έπαναστάτας δπως 

aποχωρήσουν καί δτι θά πρέπει νά τούς dφήση νά 

πραγματοποιήσουν τό έργον τό όποίον έταξαν είς 

έαυτούς πρίν dποκατασταθή ή όμαλότης. 

Tov aπήντησα δτι τά aνωτέρω είναι dνακριβή καί 
δτι έκπλήσσομαι πληροφορούμενος ταvτα, τοσοvτο 

μaλλον καθ' δσον είπα είς τόν κ. Καρδαμάκην, δτι 

θεωρώ dποτυχόντας τούς έπαναστάτας καί δτι έπι

βάλλεται συντόμως καί εΙρηνικώς νά aποχωρήσουν 

τής έξουσίας. 

Κατά τήν συζήτησιν, μοv aπεκάλυψε δ κ. Άρνα

ούτης δτι οί ίδιοι aξιωματικοί, οί όποίοι έκαμαν τό 

πραξικόπημα του 'Απριλίου, είχαν σχεδιάσει κίνη

μα έναντίον τής Κυβερνήσεώς μου τό /961 καί δτι τό 
aπέτρεψε τότε ό κ. Καρδαμάκης μέ τόν κ. Βέρρον. 
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Τούτο συμπίπτει καί μέ τήν άφήγησιν τοv ταξι

άρχου Πανουργιi'i, δ δποίος μάλιστα, όπως μέ έβε

βαίωσεν, είχε κληθή νά μετάσχη τότε τοv κινήμα

τορ/5. 

'Η έπιστολή τοϋ Κ. Καραμανλή πρός τό βασιλέα 

Κωνσταντίνο δέν ετυχε δποιασδήποτε άπαντήσεως. 

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1967 

Αίματηρή σύγκρουση μεταξύ έλληνικών καί 

τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων στήν Κύπρο κο

ρυφώνει τήν ενταση στή Μεγαλόνησο μέ σοβαρές 

συνέπειες γιά τήν πορεία, καί γενικότερα, τών σχέ

σεων μεταξύ 'Αθήνας καί 'Αγκύρας. 

Τό έπεισόδιο προκλήθηκε όταν ένισχυμένες έλ

ληνικές δυνάμεις ύπό τίς διαταγές τοϋ στρατηγοϋ 

Γρίβα προσέβαλαν καί έκκαθάρισαν τόν τουρκικό 

θύλακα στό στρατηγικό κόμβο Κοφινοϋς - 'Αγίου 

Θεοδώρου, ίσοπεδώνοντας, μετά τήν έπικράτησή 

τους, τόν τουρκικό οίκισμό. 'Η Τουρκία άντέδρασε 

άμεσα καί άποφασιστικά: κινητοποίηση ίσχυρών 

στρατιωτικών δυνάμεων μέ εκδηλο στόχο τήν προ

σβολή τής Μεγαλονήσου, έξουσιοδότηση τής Κυ

βερνήσεως άπό τή Μεγάλη Τουρκική 'Εθνοσυνέ

λευση νά προχωρήσει σέ ενοπλη έπέμβαση. 'Η σύρ

ραξη άποσοβήθηκε μέ τή δραστική παρέμβαση τοϋ 

προέδρου Τζόνσον, δ δποίος καί έπιφόρτισε, στή 

συνέχεια, τόν τέως ύφυπουργό ~ Αμυνας, Σάυρους 

Βάνς, μέ τήν άποστολή νά έξομαλύνει τίς σχέσεις 

μεταξύ 'Αθήνας, ~ Αγκυρας καί Λευκωσίας. Τελικά, 

ή ενταση άποκλιμακώθηκε μέ άντίκρυσμα τήν άπό

συρση τοϋ έλληνικοϋ έκστρατευτικοϋ σώματος 

-μεραρχικής συνθέσεως 10.000 άνδρών- καί τήν 

άνάκληση τοϋ στρατηγοϋ Γρίβα ... 'Η έπιπόλαιη δι
αχείριση τοϋ έθνικοϋ θέματος μετά τήν έπικράτηση 

τών Συνταγματαρχών έπέσυρε συρροή, εκτοτε, άρνη

τικών έπιπτώσεων. 

'Ο Κ. Καραμανλής θά άποδώσει, σέ μεταγενέ

στερα ύπαγορευμένο κείμενό του, τά αίσθήματα πού 

τόν διακατείχαν στή διάρκεια τής κρίσεως: 

«Ή Κυπριακή κρίσις εlχεν προκληθή άπερισκέ

πτως άπό τήν έλληνικήν πλευράν. Διότι, μολονότι ή 

Κυβέρνησις εlχε πληροφορηθή είς τόν "Εβρον τήν 

άντίστασιν τών Τούρκων πρός τήν πολιτικήν τής 

'Ενώσεως, έσύνέχιζε τάς άποστολάς είς Κύπρο ν 

έπισήμων- 'Αρχιεmσκόπου, Σπαντιδάκη κ. λ. π. -οί 

δποίοι διεκήρυσσαν δημοσία τήν άπόφασιν τής 

'Ελλάδος νά πραγματοποιήση τήν 'Ένωσιν. Καί σάν 

νά μήν έφθαναν όλα αύτά, ή Κυβέρνησις ένεθάρρυ

νεν τόν στρατηγόν Γρίβαν νά άναλάβη τήν έπιχεί

ρησιν κατά τών Τούρκων τής περιοχής Κοφινοvς. 

'Η κρίσις άπό ή μέρας είς ή μέραν έλάμβανε δρα

ματική ν μορφήν, ή διεθνής κοινή γνώμη ήτο άνά-

στατος καί vπήρχεν ή βεβαιότης ότι ώδηγούμεθα 

πρός ρήξιν ή όποία άσφαλώς θά άπέβαινε εlς βάρος 

τής 'Ελλάδος. Καθ' όλην τήν διάρκειαν τής κρίσεως 

ή Κυβέρνησις τών 'Αθηνών, όχι μόνον δέν ήσθάνθη 

τήν άνάγκην, όπως ήτο καί φυσικόν, νά ζητήση τήν 

συμπαράστασίν μου κατά τάς κρισίμους έκείνας στιγ

μάς, άλλά οϋτε κaν υπεβλήθη είς τόν κόπον νά μέ 

ένημερώση διά τών άντιπροσώπων της έπί τής έξελί

ξεως τής κρίσεως»26. 

Καί σέ έπιστολή του, πού άπηύθυνε κατά τίς ήμέ

ρες τής κρίσεως στόν πρώην ύπουργό τών 'Εξωτερι

κών, Ε. • Αβέρωφ, θά έπισημάνει: 

«'Η 'Ελλάς άντιμετωπίζει τίς ήμέρες αύτές τόν 

έσχατον τών κινδύνων. Τόν πόλεμο μέ όλας τάς τρα

γικάς συνεπείας του. νΕχω πείραν τοv Κυπριακού, 

έχω κάποιο κvρος καί θά ήμποροvσα ένδεχομένως νά 

βοηθήσω μέ τίς συμβουλές μου. "Οχι μόνον κανείς 

δέν τίς έζήτησε, άλλά οϋτε κaν αίσθάvθησαν τήν 

άνάγκην ή 'Αθήνα καί ή Λευκωσία, νά μέ ένημερώ

ση έστω καί γιά τούς τύπους διά τών άντιπροσωπειών 

των. Καί έν τφ μεταξύ ύφιστάμην άφόρητον πίεσιν 
έκ μέρους τών ξένων νά δμιλήσω. Π νά πώ όμως, 

χωρίς τόν κίνδυνον νά βλάψω τόν τόπον, άφοv δέν 

γνωρίζω οϋτε τάς έπιδιώξεις του οϋτε καί τήν μορφήν 

πού πήρε τό θέμα; Καταλαβαίνεις τήν άγωνία μου γιά 

τήν τύχην τοv τόπου, έπηυξημένη καί άπό τήν προ

σωπικήν μου άμηχανία. 

Ιrρό διμήνου μέ πήρε στό τηλέφωνο άπό τό Λον
δίνο δ Κυπριανού καί άφοv μέ ή ρώτησε φιλοφρόνως 

γιά τήν ύγείαν μου ήθέλησε νά μάθη πώς βλέπω τήν 

κατάστασιν. Tov εlπα ότι τήν θεωρώ έπικίνδυνον καί 
ότι πρέπει αύτό τόν καιρό νά ε[ναι πολύ προσεκτι

ιωί. Οί Τούρκοι, τοv προσέθεσα, δυσφοροvντες γιά 

τήν έκκρεμότητα ήμποροvν νά θελήσουν νά έπωφε

ληθοvν άπό τήν άνωμαλίαν πού ύπάρχει είς τήν 'Ελ

λάδα καί τήν συνεπείrι αύτής διεθνή άπομόνωσιν τής 

χώρας καί νά μi'iς δημιουργήσουν δραματικά άδιέξο

δα. 'Εφάνη έκτιμών τήν συμβουλή ν μου, άλλά είς 

τήν πράξιν έγινε τό άντίθετον. 

Γράφων περί τοv Κυπριακού έσκέφθηκα νά σοv 

στείλω δύο έπιστολές πού άπηύθυνα πρός τόν κ. Κα

νελλόπουλον τήν aνοιξιν του 1964 καί είς τάς δποίας 
έκφράζω τάς άνησυχίας μου γιά τήν aκαιρον άνακί

νησιν τοv Κυπριακού καί γιά τήν άσυνάρτητον πολι

τικήν τής τότε Κυβερνήσεως. 

Λυπούμαι διότι είς τή'v περίπτωσιν αύτήν έδικαι
ώθησαν οί φόβοι μου. Καί λυπούμαι περισσότερον, 

διότι έφθάσαμε έκεί πού έφθάσαμε όχι άπό aγνοιαν 

τών άληθειών αύτών άλλά διότι έπερίσσευσεν ή δη

μαγωγία καί έλειψεν τό θάρρος καί ή λογική. Τό 

άθεράπευτον πνεύμα τοv '97 μi'iς δδηγεί καί πάλιν είς 
τό τραγικόν δίλημμα, νά διαλέξωμεν τό εlδος τής 

ταπεινώσεως πού πρέπει νά ύποστοvμε. 
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Δέν γνωρίζω πώς τίθεται αύτήν τήν στιγμήν τό 

θέμα. Πιστεύω όμως, ότι ή &νωτέρω θέσις Ισχύει κ:αί 

διά τήν παρουσαν κρίσιν, aν δέν είναι βέβαια &ργά»27 • 

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1967 

'Ο Π. Πιπινέλης, άλλοτε στενός συνεργάτης τοϋ 

Κ. Καραμανλή καί άπό τά κορυφαία στελέχη τής 

ΕΡΕ, όρκίζεται, μετά τήν παραίτηση τοϋ Γ. Οίκονό

μου-Γκούρα, ύπουργός τ&ν 'Εξωτερικών στήν Κυ

βέρνηση των πραξικοπηματιών. 

'Η εσπευσμένη ύπουργοποίηση τοϋ Π. Πιπινέλη 

άποδόθηκε στήν επιτακτική άνάγκη γιά σοβαρότερη 

άντιμετώπιση τής επικίνδυνης κρίσεως πού είχε εκ

δηλωθεί μέ επίκεντρο τό Κυπριακό. ·Οπωσδήποτε 

δμως, ή παρουσία τοϋ πρώην πρωθυπουργοϋ ενίσχυε 

τήν Κυβέρνηση καί προσφερόταν, παράλληλα, γιά 

νά δημιουργήσει επικίνδυνες παρεξηγήσεις . • ο ίδιος 
δ Κ . Καραμανλής θά πληροφορηθεί τήν είδηση μέ 

ίδιαίτερη δυσαρέσκεια καί εκδηλη δυσφορία: 

«Τήν 18ην Νοεμβρίου έξερράγη ή κρίσις του Κυ

πριακ:ου κ:αί μετά τριήμερον εlσήρχετο δ κ:. Πιπινέ

λης εlς τήν Κυβέρνησιν. Ή ύπουρyοποίησις του κ:. 

Πιπινέλη ήτα χρήσιμος βέβαια γιά τήν &ντιμετώπι

σιν του Κυπριακ:ου, &λλά ήτα συγχρόνως δυσάρε

στος διότι ένίσχυε ήθικ:ώς τήν Κυβέρνησιν κ:αί διότι 

δημιουργουσε τήν έvτύπωσιν ότι ούτος εlσήλθε εlς 

τήν Κυβέρνησιν μέ τήν συγκ:ατάθεσίν μου. Τό &λη

θές είναι ότι δ κ:. Πιπινέλης δύο ή τρείς ήμέρας μετά 

τήν δρκ:ωμοσίαν του μου έγνώρισεν διά τρίτου προ

σώπου, ότι &νέλαβεν τό ύπουργείον έκ: καθήκοντος 

κ:αί ότι έπίστευεν ότι θά έπηρεάση εύεργετικ:ώς τήν 

περαιτέρω έξέλιξιν τής καταστάσεως. Νομίζω, ότι δ 
κ:. Πιπινέλης εlλικ:ρινώς τό έπίστευε κ:αί συνεπώς 

κ:ακ:ώς του &πεδόθη φιλαρχίω>28• 

'Όταν ύπαινίσσεται τή διαβίβαση, μέσω τρίτου 

'Προσώπου, των εξηγήσεων τοϋ π. Πιπινέλη σχετικά 

μέ τίς συνθήκες ύπουργοποιήσεώς του, ό Κ. Καρα

μανλής προφανώς άναψέρεται στήν άκόλουθη επι

στολή τοϋ Π . Κόντα: 

«Τό ίστορικόν τής ύπουργοποιήσεως του Π . Πιπινέλη, 

δπως τό διηγήθη καί τό έξέθεσε είς τόν Τζώρτζην, παρα

καλέσας νά σίiς τό έκθέσω έγώ δι' έπιστολής μου: 

Τό Σάββατο, 11 Νοεμβρίου &γινε μία σύσκεψις είς τήν 
δποίαν μετείχαν οί Κόλλιας, Παπαδόπουλος,"Παττακός, 
Μακαρέζος καί Ζωιτάκης, έκλήθη δέ καί &λαβε μέρος είς 

αuτήν καί δ Πιπινέλης. Συνεζητήθη ή &κρρυθμος κατά

στασις πού έδημιουργήθη εκ του Κυπριακου. 'Ο κ. Πιπινέ

λης ηρωτήθη καί έξέθεσε τίς γνωστές άπόψεις του. Οί 

στρατιωτικοί ήσαν άρκετά άνήσυχοι καί μέ τήν πρόσκλη

σιν αuτή παρεδέχθησαν κατά εναν τρόπο τήν άποτυχία 

των είς τόν χειρισμόν του Κυπριακου, ζητουντες τήν βοή

θειαν Πιπινέλη. 

Μετά τήν σύσκεψιν, τόν εκάλεσε διά δευτέρα ν φοράν δ 

βασιλεύς καί τόν έπίεσε νά δεχθή τό ύπουργείον 'Εξωτε

ρικών, διότι, δπως του ε{πε, ε{ναι δ μόνος πού μπορεί νά 

σώση τήν κατάστασιν, έστω καί τήν τελευταίαν στιγμήν. 

Ό Π. Πιπινέλης άπήντησε δτι δέν μπορεί νά άναλάβη 

λόγω τής πολιτικής του τοποθετήσεως καί των διαφωνιών 

του ώς πρός τήν πολιτικήν τής παρούσης Κυβερνήσεως. 

Τήν Παρασκευή ν έν τούτοις δ Κόλλιας τόν έκάλεσε καί 

του ε{πε σίiς συγχαίρω καί σίiς εϋχομαι, καλήν έπιτυχίαν. 

~Εμεινε &κπληκτος διότι είς οuδένα ε{πε μέχρι τής στιγμής 

έκείνης τό «ναί». Καί έν συνεχεία άνέπτυξε είς τόν κ. Πρω

θυπουργόν, τούς λόγους, πού τόν άναγκάζουν νά έμμείνη 

είς τήν άρνησίν του: α. 'Η πολιτική του τοποθέτησις β. ή 

μείωσίς του ή προσωπική δτι άπό τέως πρωθυπουργός γί

νεται άπλώς ύπουργός (άν καί έπ' αuτου του ε{πε καί δ 

βασιλεύς γιατί δέν πρέπει νά γίνη εστω καί άντιπρόεδρος. 

Τούς λόγους δμως δέν ηθέλησε νά μίiς πή). 'Αλλά, έφ' 

δσον τίθεται τό θέμα έπί έθνικου έπιπέδου διά νά δεχθή 

θέτει τούς κάτωθι δ ρους: I. Λύσις του Κυπριακου, κατά τάς 
γνωστάς άπόψεις του. 2. • Ο στρατός νά περιορισθή είς τά 
έργα του καί οί 600 τόσοι άξιωματικοί πού &χουν σήμερα 
έπανδρώσει τάς πολιτικάς ύπηρεσίας νά έπανέλθουν είς τό 

στράτευμα. 3. Νά έπανέλθη είς τόν στρατόν ή πειθαρχία 
καί ή ίεραρχία. 4. Πίiν θέμα νά συζητήται είς μικρόν 

Ύπουργικόν Συμβούλιον είς τό δποίον νά μετέχουν καί 

ύπουργοί έκ τών πολιτών ύπουργών καί δχι μόνον ο{ στρα

τιωτικοί. 5. Πίiν νομοσχέδιον, καί αuτά άκόμα πού &χουν 
ψηφισθή νά περνά άπό νομοπαρασκευαστική έπιτροπή καί 

όχι νά ξεφυτρώνουν νόμοι σάν μανιτάρια καί χωρίς νά 

ξέρει καί κανείς άπό που, καί 6. 'Η Κυβέρνησις νά προχω
ρήση βάσει των εξαγγελιών του πρωθυπουργου της πρός 

τήν δμαλότητα καί τόν κοινοβουλευτισμόν. 

• Ο κ. Κόλλιας δλους τούς άνωτέρω δρους τούς έδέχθη. 
Κατόπιν δλων αuτών, έπειδή δέν ύπήρχε περιθώριον πε

ραιτέρω τραιναρίσματος, λόγω τής άπό στιγμής είς στιγ

μήν είσβολής των Τούρκων καί παρ' δλον δτι ύποχρέωσίς 

του ήταν νά σίiς ενημερώση δχι γιά νά του πήτε τό ναί ή τό 

όχι, άπεφάσισε νά δεχθή . "Αλλως τε σκέφθηκε δτι αuτοί 

δέν μπορεί νά πέσουν τώρα μιά πού &χουν καί τήν συμπα

ράστασιν του βασιλέως, πού κατά ενα τρόπο έξεδηλώθη 

καί μέ τήν πίεσιν πού του &κανε νά δεχθή νά βοηθήση τήν 

Κυβέρνησιν στίς κρίσιμες στιγμές. 'Επίσης σκέφθηκε πώς 

ή άνάληψις ύπουργείου εκ μέρους του έκτός του δτι θά 

βοηθήση τόν βασιλιά, θά συντελέση πολύ είς τήν ταχείαν 

έπάνοδόν σας είς τήν πολιτικήν διότι θά άποτελέση, δ Π. 
Πιπινέλης, τόν κρiκο μεταξύ τής επαναστάσεως καί τής 

μετέπειτα δμαλής πολιτικής ζωής ή μάλλον τή γέφυρα καί 

θ' άποφύγη ή χώρα τόν δλεθρον καί τό χάος κατά τό κρί

σιμον αuτό χρονικόν σημείον. Καί δτι, παρά τήν μείωσίν 

του, αίσθάνεται εuτυχή τόν εαυτό του διότι προσφέρει 

αuτήν τήν ύπηρεσίαν είς τόν τόπον, εστω καί έπί θυσία τής 

περαιτέρω πολιτικής του καριέρας. Ή ιστορία θά τόν 

κρίνη καί δχι οί καλοθεληταί πού άσφαλώς θά βάλλουν 

έναντίον του καί θά θελήσουν νά έπηρεάσουν ενδεχομένως 

καί σaς καί γιά τό όποίο καί μόνο ενδιαφέρεται γιατί μόνον 

πρός σέ σίiς &χει ύποχρέωσιν καί σέ κανέναν άλλο, γιατί 

σείς τόν κάνατε ύπουργό, άποτυχόντα βουλευτή, καί σείς 

τόν κάνατε μετέπειτα καί πρωθυπουργό. 'Επομένως μόνον 

ή δική σας γνώμη τόν ένδιαφέρει καί δπως είπαμε καί ή 

{στορ ία. 
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Τοϋ ύπεδείχθη !::κ μέρους τοϋ Τζώρτζη δτι δλα αυτά 

επρεπε νά τά διασφαλίση κατά εναν τρόπο καί aπό τούς 

στρατιωτικούς τής Κυβερνήσεως. Πράγματι !;κάλεσε τόν 

Παπαδόπουλον, Παττακόν καί Μακαρέζον εiς τούς όποί

ους ανέπτυξε 'τούς άνωτέρω δρους του. Οί aξιωματικοί τούς 
Ι::δέχθησαν χωρίς καμμιά aντίρρησιν καί κατόπιν τούτου 

ώρκίσθη ώς ύπουργός. 'Έχει δέ έτοίμην τήν παραίτησίν 

του εν περιπτώσει πού αθετήσουν τά συμφωνηθέντα»29 . 

'Ο ίδιος ό Π. Πιπινέλης θά άπευθύνει, στίς 25 
Νοεμβρίου, επιστολή στόν Κ. Καραμανλή, επεξη

γώντας τή στάση του σέ συνάρτηση μέ τήν εκτενή 

άναφορά στήν πρόσφατη εθνική κρίση: 

«'Η κατάστασις συνοψίζεται ώς έξής κατά τήν παροϋ

σαν στιγμήν. Οί Τουρκοι ζητουν πρό οίασδήποτε iiλλης 

συζητήσεως μαζί μας τήν iiμεσον ανάκλησιν δλων των 

στρατιωτικών δυνάμεων Ι::ν Κύπρφ. 'Έχουν τήν iiποψιν δτι 

τήν aποκλειστικήν ευθύνην των επεισοδίων φέρουν ή 

'Εθνοφρουρά καί είδικώτερον οί 'Έλληνες άξιωματικοί 

οΥτινες τήν πλαισιώνουν καί ακόμη εiδικώτερον ό στρατη

γός Γρίβας. 'Ισχυρίζονται δτι εχουν aποδείξεις περί του 

δτι δλη ή ενέργεια των τελευταίων επεισοδίων διετάχθη 

καί u)ργανώθη Ι::ξ 'Αθηνών. Εiς τουτο τούς i::νισχύει aθελή

τως καί ό στρατηγός Γρίβας ό όποίος περιφέρει τηλεγρα

φήματα καί σήματα τά όποία του μετεδόθησαν i::ξ ·Αθηνών 

καί τάς απαντήσεις τάς όποίας εδωκε. Τά σήματα αυτά 

θεμελιώνουν βαρυτάτας ευθύνας εκ μέρους των στρατιωτι

κών ύπηρεσιών Ι::άν βεβαίως δέν ύπάρχουν καί aλλα περί 

τών όποίων ό στρατηγός Γρίβας δέν όμιλεί. Αί διαπιστώ

σεις αυταί καί ή συγκίνησις τήν όποίαν προεκάλεσαν αί 

ωμότητες αί όποία ι δντως διεπράχθησαν Ι::ν Κύπρφ κατά τά 

Ι::πεισόδια τfjς Κοφινους, εχουν προκαλέσει i;ν Τουρκίg μί

αν ψίJχωσιν πολεμικήν, εν είδος αμόκ τό όποίον συγκλονί

ζει δλην τήν χώραν καί δπως είπεν ό Ντεμιρέλ πρός ξένον 

διπλωμάτην ''τόν !;στρίμωξαν εiς μίαν γωνίαν aπό τήν 

όποίαν δέν είναι δυνατόν νά ξεφύγ1,1". Άδιαφόρως τοϋ aν 

τό στρίμωγμα αυτό Ι::γένετο aπό τόν ϊδιον η Ι::άν Ι::γένετο !;ξ 

αiτίας τών γεγονότων τής Κύπρου, άναμφισβήτητον είναι 

δτι σήμερον ή τουρκική Κυβέρνησις δέν εί\ιαι πλέον Ι::λευ

θέρα νά i::λέγχ1,1 τάς περαιτέρω ενεργείας της δι~ δ καί λαμ

βάνει αuτήν τήν aπροσπέλαστον καί ωμή ν στάσι ν ζητουσα 

νά ταπεινώσ1.1 ήμiiς καί νά εξασφαλίσ1J δ,τι επιθυμεί πρό 

οίασδήποτε συζητήσεως. 

'Η aμεσος ανάκλησις των tλληνικών στρατευμάτων 

πλήν aλλων, θά είχεν ώς aποτέλεσμα δτι θά aφηνε τήν 

Κύπρο ανυπεράσπιστον καί θά προεκάλει ενδεχομένως νέα 

επεισόδια μεταξύ των δύο Κοινοτήτων τών όποίων θά επω

φελείτο ή Τουρκία διά νά προβ~ εiς aπόβασιν έν τ~ Νήσφ 

δταν δέν .θά ύπήρχον πλέον καί tλληνικαί δυνάμεις διά νά 

βοηθήσουν εiς τήν αντίστασιν. 

Αυτή ή κατάστασις μiiς !:φερεν εiς τά πρόθυρα του πολέ

μου ό όποίος αναμένεται ν& εκσπάσ1,1, /;ν Κύπρφ τουλάχι

στον, από μιiiς rορας είς τήν aλλην. 'Από έβδομάδος τελοu

μεν i;ν διαρκ~ tπιφυλακ~ καί αϋπνίg αναμένοντες ανά πα

σαν rοραν μίαν τουρκική ν ενέργειαv. 'Η i:λπίς μου δτι Ι::πρό

κειτο περί διπλωματικού έλιγμοϋ καί όχι τόσον περί πραγ

ματικής τουρκικής προθέσεως, εχει σχεδόν καθ' όλοκλη

ρίαν i:ξαφανισθή. 

~Εναντι τής τουρκικής αυτής τοποθετήσεως, εχομεν 

επιπροσθέτως καί δύο ι'iλλα στοιχεία βαρύνοντα είς τήν 

κρίσιν μας. Πρώτον τήν δήλωσιν του aντιπροσώπου του 

προέδρου Τζόνσον είς άπάντησιν ευθέως καί aπεριφρά

στου !::ρωτήματος πρός αυτόν του βασιλέως, εάν είς περί

πτωσιν πολέμου αί 'Ηνωμέναι Πολιτείαι θά παρενέβαιναν 

καθ' οίονδήποτε τρόπον. Είς τουτο ό κ. Βάνς aπήντησεν 

δτι αυτό aποκλείεται aπολύτως. ' Εκείνο τό όποίον δυνά

μεθα νά πράξωμεν, είπεν, είναι νά πιέσωμεν τούς Τούρκους 

δπως μεταβάλουν στάσιν, πέραν τούτου δμως, δεδομένων 

των περιστάσεων, δέν δυνάμεθα νά προβώμεν είς ι'iλλην 

ενέργειαν καί &κόμη όλιγώτερον νά άναλάβωμε !::κ των 

προτέρων δέσμευσίν τινα. 

'Η διενέργεια τουρκικής aποβάσεως εν Κύπρφ θά εθετε 

είς κίνησιν aναποδράστως σειράν επιπτώσεων αί όποίαι 

άναγκαστικώς θά έπιφέρουν καί εμπλοκή ν τής 'Ελλάδος. 

Τουτο διότι είναι αδύνατον νά παραμείνουν σιωπηλοί θεα

ταί μιiiς κατακρεουργήσεως του έλληνικου πληθυσμου τής 

Νήσου. 'Αλλά μία ουσιαστική αεροπορική η ναυτική βοή

θεια εξ ' Ελλάδος είναι διά γνωστούς λόγους ανέφικτος. Θά 

εύρεθώμεν έπομένως είς τήν θέσιν δτι ένψ !::ν Κύπρφ θά 

σφάζεται ό tλληνικόζ πληθυσμός, ή 'Ελλάς Ι::λαχίστην 

βοήθειαν θά είναι δυνατόν Ι::ντευθεν νά τής προσφέρlJ. 

'Εμπλοκή μας aφ' Ι::τέρου είς πόλεμον Ι::ν Θράκτι πρός aν

τιπερισπασμόν, θά μiiς Ι::ξέθετε &κόμη είς μεγαλυτέρους 

κινδύνους δεδομένου δτι ή άναλογία δυνάμεων είναι εiς 

βάρος μας δύο πρός ενα, τά δέ εντεϋθεν του "Έβρου μέχρι 

τής 'Αδριατικής σύνορά μας Ι::κτεθειμένα είς πάσης φύσε

ως Ι::πιδρομάς. Αί Ι::πιδρομαί αύται, δέν είναι aνάγκη νά 

λάβουν τήν μορφήν άνοικτής επιθέσεως aρκεί νά aρχίσ1J ή 

παλαιά ίστορία του κλεφτοπολέμου. 'ο πειρασμός θά ήτο 

πάρα πολύ μεγάλος ωστε οί γείτονές μας !;κ βορρii νά μήν 

επωφεληθούν των περιστάσεων. 

Είς τήν τραγικήν αυτήν κατάστασιν κατέληξεν ή έπί 

μακρά ετη συνέχισις τής πολιτικής τής παθητικής αναμο

νής η aτολμίας διά τήν έπίτευξιν ρεαλιστικής λύσεως εν τ~ 

έλπίδι δτι ό χρόνος η τά τεχνάσματα του Μακαρίου θά 

έπραγματοποίουν ακινδύνως τήν ουσιαστικήν ενωσιν, ίδι

αιτέρως δέ ή έγκληματική άφροσύνη Γαρουφαλιii-Παπαν

δρέου διά τήν aποστολήν μιiiς όλοκλήρου μεραρχίας εν 

Κύπρφ. 

Πρό τής καταστάσεως αυτής, ή γραμμή μας είναι νά 

προσπαθήσωμεν πάσ1J θυσίg νά διαφυλάξωμεν τήν είρή

νην καί συγχρόνως τήν aξιοπρέπειαν του Κράτους μας. 

Βεβαίως δέν εϊμεθα διατεθειμένοι νά προβώμεν είς θυσίας 

αί δποίαι θά ένεφάνιζον τήν 'Ελλάδα ταπεινωθείσαν πρό 

τής σκαιiiς τουρκικής στάσεως. 'Αλλά εχομεν άπόφασιν 

νά εξαντλήσωμεν δλας τάς προσπαθείας νά εϋρωμεν μίαν 

λύσιν ή όποία θά άπέφευγεν τόν πόλεμον ίκανοποιουσα 

καί τήν έλληνικήν aξιοπρέπειαν. Έν τφ πνεύματι αυτφ, 

προέβην εiς aλλεπαλλήλους ενεργείας άπό τής πρώτης 

στιγμής καθ ' ijν επωμίσθην τήν ευθύνην δλων των τρα

γικών καταστάσεων περί των όποίων ώμίλησα aνωτέρω. 

Προέβην εiς πρότασιν συγκεκριμένην άπ' ευθείας πρός 

τούς Τούρκους, !;χρησιμοποίησα τήν παρέμβασιν των 

Τριών Μεγάλων Δυνάμεων, 'Αμερικής, 'Αγγλίας καί του 

Καναδά. Πρό παντός άξιοποιουμεν αυτήν τήν στιγμήν τήν 

παρέμβασιν του aντιπροσώπου του προέδρου των . Ηνωμέ
νων Πολιτειών κ. Βάνς μέ τόν όποίον εϊχομεν συζητήσεις 
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μέχρι τών πρωϊνών ώρών τής χθές. Έκ τών συνομιλιών 

αύτών προέκυψε μία βάσις συζητήσεως τήν δποίαν δ άντι

πρόσωπος τοϋ προέδρου άνέλαβε νά ύποστηρίξlJ άπέναντι 
τών Τούρκων εχων έλπίδας δτι είναι δυνατόν νά τούς τtείσ1J 

άλλά βεβαίως μ ή ών περί τούτου βέβαιος. ' Η στάσις τών 
Τούρκων θεμελιώνεται έπί τής διαπιστώσεως δτι έπί μακρά 

ετη ύποσχόμεθα τήν ϋφεσιν, τήν άποφυγήν έπεισοδίων, 

τήν διευθέτησιν τοϋ ζητήματος, ένώ παραλλήλως τά έπεισό

δια έπληθύνοντο ήμείς δέ έμμένομεν «άνένδοτοι» συναγω

νιζόμενοι άλλήλους ε{ς πατριωτισμόν έπί τοϋ θέματος 

ffΕνωσις καί μόνο ffΕνωσις. 

Τό άποτέλεσμα δλων αύτών τών ένεργειών μας μέχρι 

τής στιγμής δέν άπέδωσε παρά μίαν προϊοϋσαν άντιστρο

φήν τής καταστάσεως μέ πληρεστέραν κατανόησιν τής 

τουρκικής άδιαλλαξίας δσον καί τής ήμετέρας συμβιβα

στικότητος καί ήρεμίας. 'Όπως μοϋ ελεγε χθές τήν νύκτα δ 

πρέσβης τών 'Ηνωμένων Πολιτειών μέχρι τών εύθύς έπο

μένων τήν δεκάτην πέμπτην Νοεμβρίου ήμερων, ή 'Ελλάς 

δέν εϋρισκε οϋτε ενα ι'iνθρωπον έν τφ κόσμφ διά νά ύπο

στηρίξ1J τό δίκαιον τής άπόψεώς της, σήμερα άντιθέτως 

δέν ύπάρχει ενας ύπεύθυνος άνθρωπος δ δποίος νά μ ή δίδ1J 

δίκαιον εlς τήν 'Ελλάδα. Αύτό βεβαίως δέν μίiς άρκεί, 

άλλά είναι μία παρηγορία δτι ή έπίμονος προσπάθεια εlς 

τήν γραμμή ν τής άξιοπρεπείας καί τής συμβιβαστικότητος 

άρχίζει νά άποδίδ1J άποτελέσματα. 'Εάν τά άποτελέσματα 

αύτά θά έπιτρέψουν καί τήν άποφυγήν τής παρούσης κρί

σεως, τοϋτο είναι αύτήν τήν στιγμήν τελείως άβέβαιον. 

Φοβοϋμαι δτι έκεί πού εφθασαν τά πράγματα καί μέ τήν 

διαμορφωθείσαν έν Τουρκί~ ψυχολογίαν, μόνον ή παρου

σία συμμαχικοί> στόλου εlς τά ϋδατα τής Νήσου θά άπε

τέλει άληθές κατευναστικόν. Τοϋτο είπον πρό όλίγου εlς 

τόν κ. Μπρόζιο προσθέτων δτι πρός αύτήν τήν κατεύθυν

σιν επρεπε νά στρέψ1J κυρίως τήν προσοχήν, παραλλήλως 

πρός δσα εχει νά κάμ1J έν 'Αγκύρ~. 

Εις τάς συζητήσεις μας μέ τόν κ. Βάνς καί τάς προτά

σεις τάς δποίας ούτος κομίζει πρός τήν τουρκικήν Κυβέρ

νησιν, προβλέπεται καί μία προϊοϋσα διαμόρφωσις λύσεως 

εύρυτέρας μορφής διά τό Κυπριακόν. 'Εν πάσ1J περιπτώσει 

ή διάθεσις τής έλληνιιcής Κυβερνήσεως νά μήν άποκρού

σ1J άπό τής πρώτης στιγμής τήν άπόσυρσιν τών έλληνικών 

δυνάμεων έκ Κύπρου καί ή ύπό τάς προϋποθέσεις τάς τιθε

μένας πραγματοποίησις αύτής θά είχεν άπό τής πρώτης 

στιγμής εν μέγα άγαθόν άποτέλεσμα δτι θά άπαγκίστρωνεν 

δριστικώς τήν 'Ελλάδα άπό τής έπισφαλοϋς καταστάσεως 

εlς τήν δποίαν εύρίσκεται σήμερον νά EΧlJ ώς οίωνεί δμη

ρον έν Κύπρφ μίαν δλόκληρον μεραρχίαν, τήν δποίαν εί

ναι άδύνατον νά βοηθήσ1J διά νά άπαγκιστρωθ~ εlς περί

πτωσιν κρίσεως, νά ύφίσταται δλας τάς συνεπείας τών 

έκρήξεων του κ. Μακαρίου-Γρίβα κ.λ.π. καί νά μήν EΧlJ 

τήν δύναμιν πραγματικώς νά έλέγξ1J τάς ένεργείας αύτών 

περιοριζομένη εlς τό νά ύφίσταται έκάστοτε τάς συνεπείας 

των. Αύτό θά ήτο μία καλή άρχή ή όποία θά μίiς δδηγήσ1J 

σέ τελείως iiλλην διαμόρφωσιν τής κυπριακής μας πολιτι

κής. Πρέπει δμως νά ξεπεράσωμεν τόν ίiμεσον κίνδυνον 
καί εlς τοϋτο συγκεντρώνονται δλαι αί προσπάθειαί μου»30 . 

24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1967 

' Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τήν έπίσκεψη τοϋ πρέ-

σβη Θ. Χρηστίδη, ό όποίος καί τοϋ μεταφέρει μήνυ

μα τοϋ ένός άπό τούς πρωτεργάτες τοϋ πραξικοπήμα

τος, Ν. Μακαρέζου. Τό γεγονός καταγράφει, σέ σχε

τικό σημείωμά του, δ ίδιος ό Κ. Καραμανλής: 

«Τήν 24η Νοεμβρίου μέ έπεσκέφθη ό κ. Θ. Χρη

στίδης καί μοv άνακοίνωσε τά κάτωθι: 

'Ο κ. Μακαρέζος τόν έκάλεσε, εύρισκόμενον είς 

'Αθήνας, τήν 22αν Νοεμβρίου καί άφοv τοv εlπε δτι 

δ μόνος πού δύναται ν' άσφαλίση τό μέλλον τής 

'Ελλάδος είναι ό κ. Καραμανλής, τόν παρεκάλεσε νά 

μέ έρωτήση έάν θά ήθελα νά δώσω συμβουλάς είς 

τήν Κυβέρνησιν έπί τών κάτωθι θεμάτων: 

- 'Επί τοv Κυπριακού. 

- 'Επί τών μέτρων τής έξυγιάνσεως τής οίκονο-
μίας τής χώρας, καί 

- Περί τοv μεταβατικού σχήματος τό όποίον θά 

καλύψη τόν χρόνον άπό τής λήξεως τής έπαναστά

σεως μέχρι τής άποκαταστάσεως τής δμαλότητος 

-καί τοv προσέθεσε δτι αύτή ή πρωτοβουλία εlναι 

δική του καί δχι τής Κυβερνήσεως. 

Tov άπήντησα δτι δέν μπορώ νά δώσω συμβουλάς 
διότι δέν τούς lχω έμπιστοσύνην καί διότι εlναι πλέ

ον άργά. 

Αύτή ύπήρξεν ή πρώτη φορά πού οί κινηματίαι 

έζήτησαν τάς συμβουλάς μοω>31 • 

25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1967 

'Ο Σάββας Κωνσταντόπουλος, έκδότης καί άρ

θρογράφος του «'Ελεύθερου Κόσμου», κύριου δημο

σιογραφικοί) βήματος των πραξικοπηματιών, άπευθύ

νει στόν Κ. Καραμανλή τήν άκόλουθη έπιστολή: 

·Αγαπητέ μου Πρόεδρε, 

ΕΙχα τήν πρόθεσιν νά σοϋ γνωστοποιήσω τά συμπερά

σματά μου άπό τήν μέχρι τοϋδε πορείαν τών πολιτικών μας 

πραγμάτων μετά τάς έορτάς τών Χριστουγέννων καί τής 

Πρωτοχρονιάς. Τά γεγονότα, δμως, προσέλαβαν έπιταχυ

νόμενον ρυθμόν καί μοϋ έπιβάλλουν νά έπισπεύσω. Βασι

κή μου διάγνωσις είναι δτι θά πρέπει ή έπανάστασις νά 

θεωρηθή ώς ούσιαστικώς τερματισθείσα . Τό έπαναστατι

κ:όν καθεστώς ήμπορεί νά διατηρηθή άκόμη ε{ς τήν 

'Εξ ουσίαν έπί τι χρονικόν διάστημα. Τοϋτο δέν θά μεταβά
λη τήν ούσίαν τής ύποθέσεως. 'Η έπανάστασις δέν εχει 

πλέον άποστολήν. Δέν είναι εlς θέσιν νά βοηθήση τό 

~Εθνος καί ή διατήρησίς της μόνον ζημίας θά συσσωρεύη. 

Δέν χρειάζεται, δταν άπευθύνεται κανείς πρός έσένα, νά 

άναφερθή εlς τό παρελθόν. Ή έπανάστασις τής 2lης 

'Απριλίου ήτο άναγκαίον άποτέλεσμα τής πολιτικής ζωής 

μας. Ή άναχαίτισις τοϋ κεντρο-άριστεροϋ χειμάρρου, δ 

δποίος έντός ολίγου θά παρείχε εlς τό κ:ομμουνιστικόν 

κόμμα τήν δυνατότητα νά άποβλέψη άμέσως εlς τήν κ:ατά

ληψιν τής έξουσίας, δικαιώνει ίστορικώς τήν έπαναστατι

κήν πρωτοβουλίαν τών άξιωματικών. Κατά τό στοιχείον 

τοϋτο ή μεταβολή τής 21ης ·Απριλίου άπετέλεσε άναμφι

σβητήτως ύπηρεσίαν πρός τό ~Εθνος. Πέραν αύτής ύπήρ-
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ξεν ή ελπίς οτι ϊσως τό νέον καθεστώς κατώρθωνε νά επι

λύση μερικά μόνιμα καί όργανικά προβλήματα τοϋ τόπου 

εiς τρόπον rοστε νά πραγματοποιηθή βήμα προόδου καί νά 

διευκολυνθή ή περαιτέρω όμαλοποίησις τοϋ δημοσίου βί

ου. Κατά τό στοιχείον τοϋτο ή επανάστασις εναυάγησεν. 

'Αναγνωρίζω εiς τούς πλείστους εκ τών πρωτεργατών 

τής 21 ης 'Απριλίου έντιμότητα προθέσεων καί καλήν θέ
λησιν. Βεβαίως, μεταξύ τών επαναστατών, συγκαταλέγον

ται καί πρόσωπα στερούμενα σοβαρότητος ή μειωμένου 

ηθους . 'Αλλά αύτά δέν επαιξαν μέχρι τής στιγμής ρόλον, 

εϋχομαι δέ νά μή τό κάνουν μέχρι τέλους. Οί κυβερνώντες 

στρατιωτικοί, παρά τήν επιθυμίαν τους νά όδηγήσουν τήν 

χώραν εξω άπό τό τέλμα των άμαρτημάτων του παρελθόν

τος, δέν ηδυνήθησαν νά άνταποκριθουν εiς τάς άπαιτήσεις 

τών περιστάσεων. Εiς τήν πολιτικήν δέν άρκουν οί όραμα

τισμοί καί ή αuτοπεποίθησις. Χρειάζονται καί πολλά ι'iλ

λα. Καί άτrό αuτά φαίνεται οτι οί περισσότεροι άπό τούς 

πρωτοστατήσαντες εiς τήν επανάστασιν στερουνται παν

τελώς. 

'Επιφυλάσσομαι νά σου άναλύσω εiς άλλην επιστολή ν 

λεπτομερέστερον τάς σκέψεις μου . Πρός τό παρόν περιο

ρίζομαι νά μνημονεύσω συνοπτικώς τά αίτια του ναυαγίου 

τής επαναστάσεως. 

Πρώτον: Δέν ενεφανίσθη μεταξύ τών κυβερνώντων πο

λιτικόν δαιμόνιον. Οϋτε φαντασία, οuτε ίκανότης. Σχεδόν 

κανείς δέν εχει πολιτικά προσόντα. Τουτο εγινε φανερόν 

άπό τά πρώτα βήματα τής επαναστάσεως καί επεβεβαιώθη 

εν συνεχείg άπό σειράν γεγονότων. 

Δεύτερον: . Η διαχείρισις τοϋ Κυπριακου εφερε τό 
'Έθνος εiς τό χείλος τής άβύσσου . ' Η το άσυγχώρητον 

σφάλμα ή συνάντησις των πρωθυπουργών 'Ελλάδος καί 

Τουρκίας εiς τόν 'Έβρον. 'Αλλά καί ϋστερα άπό αuτήν 

επηκολούθησε σειρά εσφαλμένων χειρισμών. (Μετατροπή 

τής έπισκέψεως του 'Αρχιεπισκόπου 'Ιερωνύμου εiς πολι

τική ν εκδήλωσιν, μετάβασις εiς Κύπρον του άντιπροέδρου 

τής Κυβερνήσεως καί ύπουργοϋ 'Εθνικής 'Αμύνης κ. 

Σπαντιδάκη , επεισόδια Γρίβα, κ.λ.π.) . 

Τρίτον: . Η επανάστασις εύρέθη εiς πλήρη άδυναμίαν 
νά χρησιμοποιήση άξιόλογα πρόσωπα εiς τάς κυβερνητι

κάς θέσεις. Δέν άντιμετώπισε μόνον άπροθυμίαν . Δέν είχε 

καί ή iδία τήν διάθεσιν νά άναζητήση τάς ύπηρεσίας {κα

νών καί πεπειραμένων προσωπικοτήτων. Μία μερίς στρα

τιωτικών /;κήρυσσε οτι δέν πρέπει νά 1:λθη ή επανάστασις 

εiς Ι:παφήν μέ άνθρώπους οί όποίο ι είχαν καθ' οίονδήποτε 

τρόπον άναμιχθή εiς τόν δημόσιον βίον. 'Έτσι κατέφευγαν 

εiς τούς άνικάνους η εiς τούς άπείρους. 

Τέταρτον: Εiς ώρισμένας περιπτώσεις !:λειψε δυστυχώς 

καί ή πλέον στοιχειώδης σοβαρότης. Πανηγυρικώς i:ξαγ

γελλόμεναι άποφάσεις άνεκαλουντο. Νόμοι δημοσιευόμενοι 

είς τήν εφημερίδα τής Κυβερνήσεως άπεσύροντο. Γνω

στοποιούμενα μέτρα μετεβάλλοντο άπό τής μιiiς στιγμής 

εiς τήν ι'iλλην. · Αποκορύφωμα ή περίπτωσις τοϋ ύπουργου 
'Εργασίας. Ώρκίσθη ό Ι. Ξυδόπουλος. Εuθύς άμέσως 

άντελήφθησαν δτι εκαμαν λάθος. Καί μετ' όλίγας ήμέρας 

τόν καθήρεσαν διορισθέντος /;τέρου προσώπου. 

Πέμπτον: · Η Κυβέρνησις δέν προχωρεi:. ' Εκόλλησε 

οπως τό αuτοκίνητον εiς τήν λάσπη ν. Βηματίζει επί τόπου. 

Εiς τήν παιδεία ν καί τήν διοίκησιν οuδέν εγένετο, παρ. 

δλον δτι παρήλθον /;πτά μήνες άπό τής 21 ης 'Απριλίου. 

Οϋτε επαναστατικόν μέτρον οϋτε βαθεία τομή. 

"Εκτον: Δέν παρουσίασε ή επανάστασις iδεολογικόν 

κόσμον. Αί διακηρυσσόμεναι άπό αuτήν άρχαί είναι κοι

νοτοπίαι καί εύρίσκονται κάτω άπό τό έπίπεδον τής μορ

φώσεως καί τών σκέψεων τοϋ μέσου δ ρου τών πολιτών. Τό 

νέον καθεστώς δέν ώμίλησεν εiς τήν ψυχήν τής νεολαίας 

οuτε εθνικώς οϋτε πολιτικώς. Καί κανείς δέν γνωρίζει τί 

είδους iδεολογικαί επεξεργασίαι συντελουνται εiς τήν συ

νείδησιν τής νέας γενεάς. 

"Εβδομον: Λυποϋμαι, τέλος, διότι είμαι ύποχρεωμένος 

νά μνημονεύσω καί ενα άλλο εκτάκτως λυπηρόν φαινόμε

νον. 'Ενεφανίσθη καί άναπτύσσεται μία νεο-φαυλοκρατία. 

('Ατομικά ρουσφέτια, προσωπικαί έξυπηρετήσεις, τακτο

ποιήσεις συγγενών, άτομική προβολή, κ.λ.π.). 

Θά ηuχόμην νά είχε επιτύχει ή επανάστασις .. Ο λαός 
στερείται τών έλευθεριών του καί τοϋτο είναι βαρύ τίμημα. 

Έάν άντιστοίχως είχε ώφεληθή τό μέλλον τοϋ τόπου θά 

έλέγαμεν οτι fjξιζε τόν κόπον νά γίνη ή έπανάστασις. 

'Αγαπητέ μου Πρόεδρε, 

'Ανακύπτει τό έρώτημα τί πρέπει νά γίνη. Βλέπω τό 

μέλλον ζοφερόν. Είτε φθάσωμεν εiς πόλεμον, είτε γίνει 

συμβιβασμός ύπό τήν πίεσιν τών τουρκικών άπειλών, θά 

έπακολουθήση επικίνδυνος κατάστασις. Χρειάζεται, κατά 

τήν γνώμην μου, νά άρχίση άμέσως ή προετοιμασία τής 

διαδοχής. Εiς μίαν παλαιοτέραν μου συζήτησιν μέ τόν 

συνταγματάρχην κ. Γ. Παπαδόπουλον, τοϋ είχα όμιλήσει 

εuθέως. Τοϋ άνέπτυξα οτι εάν διαπιστώση άνεπάρκειαν τής 

επαναστάσεως νά φέρη εiς πέρας τό εργον της, οφείλει νά 

συνεργασθή εiς τόν σχεδιασμόν τοϋ διαδόχου σχήματος. 

Τοϋ εξέφρασα τήν πεποίθησίν μου οτι τό 'Έθνος ενα διαθέ

τει κεφάλαιον: Τόν Καραμανλήν. 'Ήδη, ή πρότασίς μου 

έκείνη κατέστη εκ τών πραγμάτων κατεπείγουσα εθνική 

άνάγκη. τί πρέπει νά γίνη; ·Επιβάλλεται η νά κληθής έσύ 

νά άναλάβης άμέσως τήν διακυβέρνησιν τής χώρας η νά 

ύπάρξη μία μικτή μεταβατική πολιτικοστρατιωτική Κυ

βέρνησις ή όποία εντός τακτής προθεσμίας νά σοϋ παρα

δώση τήν ' Εξ ουσίαν . • Αλλ ην λύσιν, έννοώ λύσιν εποικο
δομητικήν καί εθνικώς συμφέρουσαν, δέν βλέπω. ' Η προ

οπτική μου σ' εβλεπε πάντοτε εiς τό βάθος τοϋ όρίζοντος. 

Τώρα τά δεδομένα fjλλαξαν. 'Η άνάγκη τής λύσεως Καρα

μανλή δέν εύρίσκεται εiς τό βάθος άλλά εiς τό προσκήνι

ον. 'Εάν οί ύπεύθυνοι παράγοντες ' δέν τό άντιληφθοϋν θά 
ζημιώσουν όπωσδήποτε τόν τόπον. Μέ ποίαν πρακτικήν 

διαδικασίαν θά προχωρήσωμεν; 'Ε π' αuτοϋ θά μοϋ επιτρέ

ψης νά σέ άπασχολήσω εiς άλλην επιστολήν»·12• 

Ή επιστολή πρός τόν Κ. Καραμανλή είχε ιiκο-, 

λουθήσει χρονικά τούς συχνούς ύπαινιγμούς τοϋ Σ. 

Κωνσταντόπουλου στήν ιiνάγκη νά επιζητήσουν οί 

κινηματίες τήν επάνοδο τοϋ πρώην πρωθυπουργοί>. 

Σέ <'iρθρο του, στίς 26 'Οκτωβρίου, aφοί> τόν διαχώ
ριζε aπό τήν ΕΡΕ -μετά τή δική του aποχώρηση, 

κατέληγε στό συμπέρασμα δτι «μένει μόνον ό Καρα

μανλής, ίκανός νά ύπηρετήση τό 'Έθνος, <'iν αί περι

στάσεις τό ύπαγορεύσουν καί ό Λαός τό ζητήση». 

Μέ aφορμή, έξάλλου, τό τελευταίο αύτό δημοσίευμα, 

Σουηδή δημοσιογράφος, στή διάρκεια συνεντεύξεως 

τύπου, είχε ρωτήσει τόν ύπουργό Προεδρίας Γ . Πα-
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παδόπουλο, ι'iν ή «επανάστασις» εχει τήν πρόθεση 

«δταν τελειώση τό εργο της» νά επαναφέρη τόν κ. 

Καραμανλή, χωρίς νά δεχτεί συγκεκριμένη απάντη

ση.1.1 . 

'Από τήν πλευρά του, ό Κ. Καραμανλής δια

σταυρώνοντας τίς απόψεις του Σ. Κωνσταντόπουλου 

μέ τίς αντίστοιχες πού του είχαν εκθέσει οί Καρδαμά

κης καί 'Αρναούτης, θά επισημάνει τή «διαφορά τής 

εiκόνος» ανάμεσά τους, καταλήγοντας, σύμφωνα μέ 

μεταγενέστερη παρατήρησή του, στήν ακόλουθη δι

απίστωση: 

«Τό ολιyώτερον πού θά ήμποροuσα νά συμπερά

νω ει'ναι, δτι ύπήρχε έπικίνδυνη σύγχυσις στήν έκτί

μηση καί aντιμετώπιση του προβλήματος τής χώ

ρας» \4. 

28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1967 

·Ο Κ. Καραμανλής παραχωρεί βαρυσήμαντη συ

νέντευξη πρός τήν εφημερίδα «Le Monde». 
Τό περιεχόμενο, δπως αποδόθηκε σέ έλληνική 

μετάφραση, αναφέρει τά έξής: 

- Ποίαν γνώμην εχετε διά τήν παροuσαν Κυπριακήν 

κρίσιν; 

«Οί κίνδυνοι τούς δποίους προκαλεί τό κυπριακόν πρό

βλημα, είναι πολλαπλασίως μεγαλύτεροι aπό τάς ούσια

στικάς του δυσκολίας. Κατά τήν γνώμην μου, ύπάρχουν 

όλα ι αί προϋποθέσεις διά έναν εiρηνικόν καί δίκαιον δια

κανονισμόν τοϋ προβλήματος, δεδομένου ότι τά συμφέ

ροντα πού ένώνουν τήν 'Ελλάδα καί τήν Τουρκίαν ειΎαι 

πολι! ίσχυρότερα aπό τάς διαφοράς πού έχουν έπί τής Κύ

πρου. Οί Τοϋρκοι γνωρίζουν δτι ή φυσική λύσις τοϋ προ

βλήματος ειΎαι ή 'Ένωσις δπως γνωρίζουν καί οί 'Έλλη

νες, δτι δέν είναι δυνατόν νά πραγματοποιηθή ή 'Ένωσις 

χωρίς λογικάς παραχωρήσεις πρός τούς Τούρκους. Παρά 

ταϋτα κατέστησαν τό πρόβλημα aλυτον διότι διέπραξαν τό 

σφάλμα νά τό μεταβάλλουν εiς θέμα έσωτερικής πολιτικής 

καί νά γίνουν αίχμάλωτοι τώγ φανατισμών πού προκάλε

σαν». 

- Πώς κρίνετε ύπό τό φώς τών τελευταίων γεγονότων, 

τάς συμφωνίας Ζυρίχης καί Λονδίνου; 

«Αί συμφωνίαι έκείναι τίς δποίες ύπέγραψα έν πλήρει 

δμοφωνία μέ τόν Μακάριον, lχουν τά aσθενή σημεία τους. 

Καί φυσικό ν ή το νά έχουν έφ ' όσον ύπεγράφησαν μέσα σέ 
ενα κλίμα έθνικοϋ φανατισμού καί aμοιβαίας δυσπιστίας. 

Είχαν δμως καί μεγάλα πλεονεκτήματα: 

1. 'Απέτρεψαν τόν πόλεμον, δ δποίος ήπειλείτο τότε. 2. 
Κατέστησαν τήν Κύπρον, μετά μακραίωνα δουλείαν, έλεύ

θερον καί 3. 'Επέτρεπαν τήν πλήρη aποκατάστασιν τής 

έλληνοτουρκικής φιλίας, πράγμα πού θά διευκόλυνε, κατά 

τήν διαδρομήν τοϋ χρόνου τήν ι]ρεμον aναζήτησιν τής 

δριστικής λύσεως τοϋ προβλήματος. 

Τούτων δοθέντων, είναι μέγα aτύχημα δτι κατά τά τε

λεvταία lτη aναθερμάνθη καί πάλιν τό θέμα μέ aποτέλεσμα 

νά όπισθοδρομήση έπικινδύνως». 

- η συμβουλεύετε διά τήν εξοδον έκ τής παρούσης 

κρίσεως; 

«Δέν είμαι ένημερωμένος έπί τών τελευταίων έξελίξεων 

καί δέν θά ήδυνάμην νά ύποδείξω λύσεις χωρίς τόν κίνδυ

νον νά έπαυξήσω τάς δυσχερείας. 'Εκείνο, όμως, τό δποί

ον θά συνεβούλευα είναι ψυχραιμία καί σύνεσις καί ίδιαιτέ

ρως είς τούς Τούρκους, νά aποφύγουν τάς ύπερβολάς καί 

πρό παντός τήν βία, διά νά μή μεταμελώνται είτε ώς νικη

ταί εί'τε ώς ήττημένοι. Διότι είναι προφανές ότι πιστεύουν 

πώς δύνανται νά έπωφεληθοϋν τής ύφισταμέvης σήμερον 

έν . Ελλάδι aνωμαλίας. Πιστεύω έπίσης, δτι άπό έλληνι

κής πλευράς τό Κυπριακόν είναι συνάρτησις τοϋ γενικω

τέρου προβλήματος τής χώρας καί ότι έπιβάλλεται ώς έκ 

τούτου, ή έγκαιρος aποχώρησις τής έπαναστατικής Κυ

βερνήσεως aπό τήν έξουσίανi>. 

- Πώς καί διατί εγινε ή έπανάστασις έν 'Ελλάδι; 

«Διότι ύπήρξαν ώρισμένοι φιλόδοξοι aξιωματικοί καί 

διότι είχε χρεωκοπήσει ή Δημοκρατία. 'Εάν έλειπε τό tνα 

άπό τά δύο, δέν θά είχε γίνει τό πραξικόπημα. Γιατί κανείς 

δέν ήμπορεί νά aνατρέψη tνα ύγιές πολίτευμα. Πείρα αίώ

νων καί δλοι οί πολιτικοί φιλόσοφοι μάς έδίδαξαν δτι ή 

τυραννία ειΎαι ή μοιραία συνέπεια τοϋ έκφυλισμοϋ τής 

Δημοκρατίας. Θά ήμποροϋσε κανείς νά πή δτι ή Δημοκρα

τία έδολοφονήθη έν ·Ελλάδι ύπό καθεστώς έλευθερίας καί 

ότι οί συνταγματάρχαι τής κατάφεραν άπλώς τήν χαριστι

κήν βολήνi>. 

- 'Ηδύνατο κατά τήν γνώμη ν σας νά άποτραπή τό 

πραξικόπημα; 

« 'Ασφαλώς ναί, έφ' όσον όλοι τό έβλεπαν έρχόμενον. 

Καί οχ ι μόνον δέν προσεπάθησαν νά τό aνατρέψουν aλλά 

τυφλωμένοι aπό τά πάθη των τό προκαλούσαν, όταν δέν τό 

ένεθάρρυναν. 'Εάν έπί παραδείγματι, τά κόμματα έκαναν 

κάτι aνάλογον μέ αύτό πού έγινε είς τήν Γαλλίαν τό 1958, 
όχι μόνον θά aπέτρεπαν τό πραξικόπημα aλλά θά διευκό

λυναν καί τόν έκσυγχρονισμόν τής δημοσίας μας ζωής, 

άνευ τοϋ όποίου είναι άδύνατος ή λειτουργία τής Δημο

κρατίας έν · Ελλάδω. 

- 'Υπήρχε κατά τήν γνώμην σας δ κίνδυνος τής /;πι

κρατήσεως του κομμουνισμοί> δπως ισχυρίζονται οί /;πα

ναστάται; 

«Δέν γνωρίζω έάν ύπήρχε καί είς ποίαν έκτασιν ό κίν

δυνος αύτός. Γνωρίζω όμως, ότι ύπήρχεν κάτι χειρότερον: 

ή πολιτική καί ήθική' aναρχία. Καί ότι ή χώρα συγκλονι
ζομένη aπό aγρια πολιτικά πάθη έφέρετο πρός έμφύλιον 

σπαραγμόν. Αύτό τό συνομολογούν ι]δη δλοι οί "Ελληνες 

καί δταν άκόμη διαφωνοϋν ώς πρός τούς ύπευθύνουςi>. 

- Ποίοι είναι κατά τήν γνώμην σας οί ύπεύθυνοι διά 

τήν πτώσιν τής Δημοκρατίας /;ν ·Ελλάδι; 

«Κανείς καί δλοι. Κατά τήν διάρκειαν τής γαλλικής 

έπαναστάσεως, δ Ταλεϋράνδος aπολογούμενος διά μιάν 

aντικαθεστωτική ν ένέργειάν του, είπε τά έξής: "Ή σύγ

χυσις καί τά πάθη κατά τάς ήμέρας έκείνας ήσαν τόσο 

έντονα diστε ούδείς Γάλλος ήτα ύπεύθυνος διά τάς πράξεις 

του''. 

Θά ήμποροϋσε νά λεχθή τό αύτό διά τήν προκειμένην 

περίπτωσιν μέ τήν προσθήκη ν ότι περισσότερον ύπεύθυνοι 

εlναι έκείνοι οί δποίοι διήγειραν τά πάθηi>. 
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- Εiς τήν ·Ελλάδα καταλογίζουν καί εiς έσiiς εuθύνας. 

Πολλοί iσχυρίζονται δτι δέν θά εiχε γίνει τό πραξικόπημα 

άν εϊχατε δεχθή νά κατέλθετε εiς τάς προκηρυχθεiσας 

έκλογάς έπί κεφαλής τοϋ 'Εθνικοϋ μετώπου τό όποiον 

έπρότειναν νά συγκροτήσουν ή ΕΡΕ, οί Προοδευτικοί καί 

οί άποστάται; 

ιι"/σως ναί, ί'σως όχι. Πάντως δέν άπεδέχθην τήν πρό

τασιν αύτή ν καί διότι δέν fίθελα νά επανέλθω είς τήν πολι

τική ν άλλά καί διότι ε{χα τήν πεποίθησιν δτι δέν είναι 

δυνατόν νά λειτουργήση ή Δημοκρατία εν 'Ελλάδι ά'ν δέν 

άναμορφωθή. Εiς τήν πεποίθησίν μου ά'λλωστε αύτήν 

οφείλεται καί ή άποχώρησίς μου άπό τήν πολιτικήν μετά 

τήν άποτυχίαν τών προσπαθειών μου δπως εκσυγχρονίσω 

τόν δημόσιον βίον τής χώραςιι. 

- Πώς κρίνετε τήν παροϋσαν έν ·Ελλάδι κατάστασιν; 

ιιΔι!σκολον καί επικίνδυνον. Καί δύσκολον μέν διότι 

ύπάρχει μόνον τό οξύ καί ά'μεσον πρόβλημα τής άπομα

κρύνσεως τών επαναστατών εκ τής εξουσίας. ·Υπάρχει τό 

εξ ί'σου σοβαρόν πρόβλημα τής δημιουργίας προϋποθέσε

ων διά τήν άκίνδυνον άποκατάστασιν τής όμαλότητος. Διό

τι δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι ή επάνοδος είς τήν πρό τού 

πραξικοπήματος κατάστασιν δέν θά εσήμαινε παρά άλλα

γήν μορφής άνωμαλίας. 'Ανησυχώ ώς εκ τούτου δταν βλέ

πω δ τι ή προσπάθεια πρός άπομάκρυνσι ν τών επαναστατών 

δέν συνοδεύεται καί άπό τήν φροντίδα διά τήν θεραπείαν 

τών αiτίων τά όποία ώδήγησαν είς τήν πτώσιν τής Δημο

κρατίας. 

'Επικίνδυνος δέ διότι ά'ν παραταθή ύπερμέτρως ή πα

ροιίσα κατάστασις καί δέν εχει προγραμματισθή μέ σύνεση 

καί τόλμη ή άποκατάσταση τής όμαλότητος, ύπάρχει κίν

δυνος νά καταλήξωμεν εiς τόν κομμουνισμόν. Καί ό κίνδυ

νος αύτός δέν/ ε{ναι θεωρητικός εάν ληφθή ύπ' δψη δτι ή 

'Ελλάς ύπήρξεν δύο φοράς τό Βιετνάμ τής Εύρώπης. Τό 

γεγονός δέ αύτό οφείλουν νά μ ή τό λησμονούνδσοι ενδια

φέρονται εiλικρινώς διά τήν Έλληνικήν Δημοκρατίαν. 

Δέν ει'ναι έξ ά'λλου μικρότεροι οί έξωτερικοί κίνδυνοι είς 

τοι!ς όποίους είναι εκτεθειμένη ή χώρα λόγω τής διεθνούς 

άπομονώσεώς της, εν συναρτήσει μέ τήν κρίσιμο ν γεωπο

λιτική ν της θέση. Πρόσφατον παράδειγμα τό Κυπριακόνιι. 

- Θεωρείτε εiλικρινή τήν δήλωσιν τών έπαναστατών 

δτι !:χουν τήν πρόθεσιν νά άποκαταστήσουν τήν Δημοκρα

τίαν; 

«Δυστυχώς όχι. Καί θά ηύχόμην νά διαψευσθώ άπό τά 

πράγματα. Τόν παρελθόντα 'Ιούνιο ν είχα άπευθύνει επι

στολιjν πρός τόν πρόεδρο ν τής Κυβερνήσεως είς τήν όποί

αν έξέθετα τάς άνησυχίας μου διά τήν εξέλιξιν τής εν 'Ελ

λάδι καταστάσεως. Εlχα μορφώσει lκτοτε τήν γνώμη ν δτι 

οι' έπαναστάται καταληφθέντες άπό τόν πειρασμόν νά με

τατρέψουν είς καθεστώς τήν έπανάστασιν άπώλεσαν τήν 

ίκανότητα νά συλλάβουν ορθώς τήν άποστολήν των. Καί ό 

μέν πρόεδρος τής Κυβερνήσεως μού άπήντησε κατά τό 

μάλλον καί ήττον καθησυχαστικώς. Αί σημειωθείσα ι δμως 

έκτοτε έξελίξεις ενίσχυσαν τάς άνησυχίας μου άντί νά τάς 

κατασιγάσουν. ·Η προσπάθεια τών επαι-;αστατών νά θέ

σουν ύπό τόν lλεγχόγ των τό Στράτευμα, ή συνεχής άντι

δικία των μέ τό Στέμμα, φορέα έν τούτοις τής πολιτικής 

άποκαταστάσεως τής όμαλότητος. 'Η κατασυκοφάντησις 

το ι! πολιτικού κόσμου εν τ φ συνόλφ του, εν σvνδυασμώ μέ 

τήν καταδημαγώγησιν τής κοινής γνώμης. Καί τέλος, αί 

εξωφρενικαί, δπως πληροφορούμαι, άντιλήψεις των περί 

τού νέου Συντάγματος όδηγούν ει'ς τό άσφαλές συμπέρα

σμα δτι ή άποκατάστασις τής όμαλότητος δέν εύρίσκεται 

είς τάς προθέσεις τών επαναστατών». 

- Ποία είναι ή γνώμη σας διά τήν aναθεώρησιν τοϋ 

Συντάγματος, τήν όποίαν έπηγγέλθη ή Κυβέρνησις; 

«Μία άπό τάς αiτίας τής πολιτικής άσταθείας εν · Ελλά
δι ε{ναι καί ή άτέλεια τού Συντάγματος τό όποίον παραβιά

ζεται άπροσχηματίστως καί εξ δλων τών πλευρών. ·Η lλ

λειψις δέ αϋτη καθίσταται περισσότερον αίσθητή εκ τού 

γεγονότος δτι ή χώρα στερείται ύγιούς πολιτικής διαρ

θρώσεως καί διότι τά πάθη κυριαρχούν είς τήν πολιτική ν 

μας ζωήν. 

'Έχων τήν πεποίθησιν, δπως ε[πα καί είς τήν Βουλή ν, 

δτι ό μ ή εκσυγχρονισμός τού Συντάγματος θά δδηγούσε είς 

τήν κατάρρευσιν τής Δημοκρατίας, κατέθεσα τόν Φεβρουά

ριον τού '63, πρότασιν άναθεωρήσεώς του. Έάν οι' άντί
παλοί μου δέν εματαίωναν έξ άντιδράσεως τήν προσπάθει

άν μου εκείνην, δέν θά εύρίσκοντο ούτε αύτοί είς τήν φυ

λακήν, ούτε οίΣυνταγματάρχαι είς τήν έξουσίαν. 

VΗδη, μετά τόν πολιτικόν εκτραχηλισμόν τών τελευ

ταίων έτών, ή άνάγκη τής άναθεωρήσεως έγινε περισσότε

ρον έπιτακτική. Τό Σύνταγμά μας, τό όποίον πιθηκίζει άν

τιγράφον ξένους θεσμούς καί κατά προτίμησιν έκείνους οί 

δποίοι διευκολύνουν τήν ύπονόμευσιν τής Δημοκρατίας, 

θά πρέπει Vά προσαρμοσθή ει'ς τάς έλληνικάς συνθήκας: 

πολιτικάς, κοινωνικάς καί οίκονομικάς. Διότι είς τήν δια

φοροποίησιν καί τήν προσαρμογήν εύρίσκεται τό μυστι

κόν τής έπιβιώσεως τής συγχρόνου Δημοκρατίας. Καί δέν 

θά άπετέλει ή Δημοκρατία μειοψηφίαν είς τόν σημερινόν 

κόσμον, εάν ή άλήθεια αύτή είχε διεθνώς συνειδητοποιη

θή. 

Τό νέον Σύνταγμα θά πρέπει νά άντιδιαρθρώση τούς 

θεσμούς τής χώρας, νά έξασφαλίση τήν άπρόσκοπτον λει

τουργίαν αύτών καί νά κατοχυρώση τήν κυριαρχίαν καί τά 

συμφέροντα τού λαού μας. Διότι εlς τήν ·Ελλάδα ή πολιτι

κή καί οίκο νομική άσυδοσία τών ολίγων καταστρέφει τήν 

έλευθερίαν καί τήν εύτυχίαν τών πολλών. 

'Εν ολίγοις, ει' ναι άνάγκη ϋστερα άπό τόσας θυσίας καί 

τόσας δοκιμασίας νά ταυτίσωμεν τήν δημοσίαν μας ζωήν 

μέ τήν έλληνικήν πραγματικότητα, τόσον άπό άπόψεως 

θεσμών δσον καί άπό άπόψεως ήθών πολιτικώνιι. 

- Πώς νομίζετε δτι θά ήμποροϋσε νά έξέλθη ή ·Ελλάς 

άπό τήν παροϋσαν άνωμαλίαν; 

«Διά τής άποχωρήσεως τών έπαναστατών άπό τήν 

έξουσίαν. Θά lπρεπε νά είχαν fίδη πεισθή μετά έξάμηνον 

πείρα, δτι ούτε τήνεπανάστασινδύνανται νάμεταβάλλουν 

είς καθεστώς, άλλά καί ούτε νά δημιουργήσουν λόγω τής 

δυσπιστίας πού προκαλούν, τάς προϋποθέσεις τής άκι νδύ

νου έπανόδου εi'ς τήν δμαλότητα. Ούτε καί δύνανται νά 

καταρτίσουν, δπως πληροφορούμαι, Σύνταγμα, κατ' ούσί

αν άντιδημοκρατικόν. Σύνταγμα, δηλαδή, τό δποίον θά 

τούς επιτρέπη νά έλέγχουν τήν πολιτική ζωήν τού τόπου 

καί μετά τήν άποκατάστασιν τής όμαλότητος. Διότι έάν τό 

έπεχείρουν θά δημιουργήσουν άδιέξοδον εκρηκτικό καί 

δι ' αύτούς καί διά τήν χώραν. Οί πρωτοστατήσαντες ει'ς 
τήν έπανάστασιν θά άπέφευγαν άσφαλώς, τούς πειρασμούς 
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'Αδιάπτωτη έκδήλωση έvδιαφέροvτος yιά τήv 'Ελλάδα. 
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αύτούς, έάν έκτός τοίί Μαλαπάρτε έμελετοίίσαν καί τόν 

Πλάτωνα καί τόν 'Αριστοτέλη. Καί εlχαν πρός τοίίτο καί 

χρήσιμα ίστορικά προηγούμενα. 

Εlναι καιρός, όμως, νά άντιληφθοίίν τάς dληθείας αύ

τάς καί νά θέσουν τέρμα εiς τούς πειραματισμούς των, δε

δομένου ότι πλησιάζουν τό point of no return καί νά aνοί
ξουν διά τής άποχωρήσεώς των. καί τής aποδεσμεύσεως 

τοίί Στέμματος τήν διαδικασίαν τής aποκαταστάσεως τής 

δμαλότητος. Διά τοίί τρόπου αύτοίί θά δύνανται νά έχουν 
τουλάχιστον τήν ίκανοποίησιν ότι είς τό aντιστάθμισμα 

τής έκτροπής προσέφεραν εlς τήν χώραν τήν εύκαιρίαν νά 

έκσυγχρονίση τούς θεσμούς της καί νά άναδιαρθρώση τήν 

πολιτικήν της ζωήν». 

- 'Εάν ο{ έπαναστάται δέν άποχωρήσουν οικειοθελώς 

άπό τήν έξουσίαν, τί φρονείτε δτι πρέπει νά γίνη; 

<<Θά προτιμοίίσα νά μήν άπαντήσω εlς τήν έρώτησιν 

αύτή ν, έφ' όσον διατηρώ τήν έλπίδα ότι οί πρωτοστατή

σαντες εlς τήν έπανάστασιν θά dντιληφθοίίν τό καθήκον 

των καί θά διευκολύνουν τήν άβίαστον έπάνοδον είς τήν 

δμαλότητα. 

'Η μπορώ όμως, νά σάς βεβαιώνω ότι δέν θά έπιτραπή 

νά έγκαθιδρυθή οίασδήποτε μορφής δικτατορία έν 'Ελλά

δω. 

- Ποία θά πρέπει νά είναι κατά τήν γνώμην σας ή 

διαδικασία διά τήν έπάνοδον είς τήν δμαλότητα μετά τήν 

άπομάκρυνσιν τών επαναστατών; 

<<Αύτό, κατά τήν γνώμην μου, εlναι τό δυσκολότερον 

μέρος τής έπιχειρήσεως, διότι άφορά τό ούσιαστικόν καί 

μόνιμον πρόβλημα τfίς 'Ελλάδος. Ή 'Ελληνική Δημο

κρατία ύπήρξεν, ώς γνωστόν, πάντοτε aσταθής. 'Εάν φυλ

λομετρήση κανείς τήν {στορίαν τής συγχρόνου 'Ελλάδος, 

θά διαπιστώση, ότι ύπfίρξαν φωτεινά διαλείμματα αί περί

οδοι τfίς δημοκρατικής διακυβερνήσεως τfίς χώρας. 'Εάν 

άπό τήν δοκιμασίαν τήν δποίαν ύφίσταται σήμερον δέν 

έξέλθη ή Δημοκρατία ύγιεστέρα, δέν θά άπαλλαγfί ή 'Ελ

λάς aπό τό δραματικό ν δίλημμα: κομμουνισμός ι] δικτατο

ρία. 'Η παροίίσα άνωμαλία δημιουργεί τήν dνάγκην, dλλά 

προσφέρει καί τήν εύκαιρίαν τfίς ανασυντάξεως τfίς • Ελ
ληνικής Δημοκρατίας. Θά πρέπει, συνεπώς, τήν σημερινή ν 

Κυβέρνησιν νά διαδεχθfί μία συνετή, έντιμος καί Ισχυρά 

Κυβέρνησις, ή όποία, άσκοίίσα έκτάκτους έξουσίας καί έν

τός εύλόγου χρόνου νά δημιουργήση τάς συνθήκας πού θά 

έπιτρέψουν νά λειτουργήση ή Δημοκρατία έν 'Ελλάδι καί 

νά προοδεύση ή χώρα έν dσφαλεία: Καί συγκεκριμένως: 

1. Νά κατασιγάση τά πάθη καί νά δημιουργήση τάς 
ούσιαστικάς καί ψυχολογικάς προϋποθέσεις πού θά έπιτρέ

ψουν τήν άναδιάρθρωσιν καί τόν έκσυγχρονισμόν τfίς πο

λιτικής καί κοινωνικής μας ζωής. 

2. Νά καταρτίση νέον Σύνταγμα τό δποίον νά εlναι αύ
στηρόν, χωρίς όμως νά εlναι άντιδημοκρατικόν. Νά καθιε

ρώνη, δηλαδή, τήν κυβερνουμένην aντί τής κυβερνώσης 

δημοκρατίας. 

3. Νά dναδιαρθρώση τήν διοίκησιν καί τήν παιδεία ν αί 
δποίαι κακοποιηθείσαι τόσον άπό τήν έπανάστασιν όσον 

καί άπό τάς προηγηθείσας αύτής Κυβερνήσεις, εύρίσκον

ται εlς κατάστασιν aποσυνθέσεως. 

4. Νά έξυγιάνη διά ριζικών καί aντιδημοτικών μέτρων 
τήν οiκονομίαν τής χώρας aπό τήν dνάπτυξιν τής όποίας 

έξαρτάται ή ύλική καί ήθική πρόοδος τοίί ~Εθνους. Διά νά 

έκτιμηθή δέ ή dνάγκη αύτή άρκεί νά σημειωθfί ότι αί κα

ταναλωτικαί δαπάναι τοίί προϋπολογισμοίί ηύξήθησαν κα

τά τήν τελευταίαν τριετίαν κατά 103%. 
5. Νά dποκαταστήση τήν πειθαρχίαν εlς τό Στράτευμα 

καθώς καί τό γόητρον τfίς χώρας, τό όποίον κατά τά τελευ

ταία έτη ύπέστη dληθfί καταρράκωσιν. 

6. Νά λύση ι] νά θέση ύπό έλεγχαν τό Κυπριακόν, τό 
όποίον άκαίρως καί άδεξίως άνακινηθέν, άπειλεί μονίμως 
τήν γαλήνην τής χώρας. 

Καί τέλος, νά διεξαγάγη δημοψήφισμα καί έν συνεχείι;ι 

έκλογάς πού θά έπιτρέψουν είς τόν λαόν νά άξιοποιήση 

τήν πείραν πού aπέκτησε καί νά καταστήση τάς άνωτέρω 

μεταρρυθμίσεις άφετηρίαν μιάς νέας πολιτικfίς ζωfίς, προ

οδευτικής καίάπηλλαγμένης άπό τάς προκαταλήψεις τοίί 
παρελθόντοςιι. 

Σέ παράλληλη δήλωσή του σέ &.πάντηση σχετι

κοί) ερωτήματος των «Times», ό Κ. Καραμανλής είχε 
τονίσει, τήν ίδια ήμέρα: 

«Κατ' άρχήν εlμαι κατά τfjς παρεμβάσεως είς τάς 

έσωτερικάς μας ύποθέσεις. Σήμερον δμως δταν ή 

χώρα μου πάσχη άπό βαθείαν έσωτερικήν καί έξωτε

ρικήν κρίσιν, ή ύποστήριξις τών φίλων καi τών συμ

μάχων της, καi Ιδιαιτέρως τfjς Μεγάλης Βρετανίας 

θά ήτο πλέον ή πολύτιμος». 

Σέ &.ναζήτηση των συγκεκριμένων λόγων πού 

ύπαγόρευσαν τήν παρέμβαση τοu Κ. Καραμανλή, 

όφείλει πρωταρχικά νά επισημανθεί ή δυσμενής εξέ

λιξη του εθνικοu ζητήματος τής Κύπρου καί ή &.δυ
ναμία του καθεστώτος τ&ν 'Αθηνών νά &.ντιμετωπί

σει τό εθνικό θέμα μέ τήν επιβεβλημένη σοβαρότητα 

καί ύπευθυνότητα. 'Η επίμονη &.ναφορά του στό Κυ

πριακό εδραζόταν, είδικότερα, στήν ύπογράμμιση 

τής κοινότητας των γενικότερων συμφερόντων τής 

'Ελλάδος καί τής Τουρκίας καί τής άνάγκης νά 

ύπερκεραστεί ή όξύτητα στίς σχέσεις τ&ν δύο χωρών 

καί νά καταδικαστεί ένδεχόμενη προσφυγή τής 

Τουρκίας στή βία. Είναι φανερό, δπως προκύπτει 

&.πό τίς γνωστές ήδη πηγές, δτι ό Κ. Καραμανλής δέν 

ήταν σέ θέση, άπό τό εξωτερικό καί κάτω άπό τίς 

τότε πολιτικές συνθήκες, νά διαδραματίσει ενεργό

τερο ρόλο στήν άντιμετώπιση τής έθνικής κρίσεως. 

'Όταν, εντούτοις, στίς 30 Νοεμβρίου τόν έπιάκεφθεί 
δ πρεσβευτής Μάινορ μέ εντολή τοϋ Σταίητ Ντη

πάρτμεντ, δέν θά παραλείψει νά τονίσει ότι γιά τούς 

'Αμερικανούς εκείνο πού προέχει είναι νά περιστεί

λουν τήν τουρκική έπιθετικότητα35• 

Στούς εθνικούς λόγους πού ύπαγόρευσαν τίς βα

ρυσήμαντες δηλώσεις του, θά &.ναφερθεί δ ίδιος ό Κ. 

Καραμανλής στίς μεταγενέστερα ύπαγορευμένες ση

μειώσεις του: 

«Προηγουμένως, καί συγκειφιμένως τήν 27ην 

Νοεμβρίου, έπληροφορούμην άπό ύπεύθυνον πηγήν 
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τοϊί ΝΑΤΟ καί άπό 'Έλληνα στρατηγόν, δτι ή έπα

ναστατική έπιτροπή κατά πλειοψηφίαν ήτο ύπέρ τοϊί 

πολέμου καί διά λόγους γοήτρου, άλλά καί διότι έν 

τfί έξαλλοσύνα των έπίστευαν δτι θά κατελάμβαναν 

τήν Πόλιν. 

ΕιΎαι περιττόν νά τονίσω, δτι ή άναμέτρησις μέ 

τήν Τουρκίαν ήτο άδύνατος, όχι μόνον λόγφ τής 

άριθμητικής ύπεροχής της, άλλά λόγφ τών γεωγρα

φικών της πλεονεκτημάτων. 'Αλλά καί πέραν αύτοϊί 

έμειονεκτούσαμε έναντι τής Τουρκίας καί ήθικώς, 

διότι εiς τήν έχθρότητα τής διεθνοϊίς κοινής γνώμης 

γιά τό καθεστώς τών 'Αθηνών προσετίθετο καί ή 

πεποίθησις δτι ύπεύθυνοι γιά τήν κρίσιν ήσαν οί 

'Έλληνες. 

'Υπό τάς συνθήκας αύτάς έκρινα δτι ήτο καθή

κον μου νά έπέμβω τοσοϊίτον μάλλον καθ' δσον έπί

στευα, δτι λόγφ τής κρίσεως άκριβώς, ή κυβερνητι

κή άλλαγή όχι μόνον έπεβάλλετο έθνικώς, άλλά καί 

διευκολύνετο πολιτικώρ>·16 • 

Πέρα, πράγματι, άπό τούς συγκεκριμένους εθνι

κούς λόγους πού τήν επέβαλαν, ό Κ. Καραμανλής 

διείδε στήν παρέμβασή του καί τό μέσο γιά τήν ενί

σχυση τών εσωτερικών παραγόντων πού διέθεταν τή 

δύναμη νά άνατρέψουν τό καθεστώς των Συνταγμα

ταρχών. 'Η πρόκληση εθνικής κρίσεως καί ή μοι

ραία μετάπτωση τοϋ στρατιωτικοϋ καθεστώτος σέ θέ

ση άδυναμίας καί άμηχανίας εδινε στό βασιλέα 

-σύμφωνα μέ τήν aποψή του- τήν εύκαιρία νά 

άναλάβει δραστική πρωτοβουλία γιά τήν άπομά

κρυνση τών πραξικοπηματιών άπό τήν εξουσία . Πα

ράλληλα, τέλος, μέ κάθε aμεση σκοπιμότητα, οί δη

μόσιες δηλώσεις του, στίς 28 Νοεμβρίου, πρόσφεραν 
στόν ίδρυτή τής ΕΡΕ τή δυνατότητα νά καθορίσει μέ 

καθαρότητα καί σαφήνεια τή θέση του άπέναντι στό 

εσωτερικό πρόβλημα τής χώρας. 'Η σιωπή του 

εκτοτε, γιά μία περίπου διετία, συνεχόταν μέ τήν πε

ποίθηση δτι μέ τίς δηλώσεις τοϋ 1967 είχε κάμει 
γνωστές τίς aπόψεις καί σαφείς τίς ύποδείξεις του. 

«Ει'χα συστήσει έπιμόνως στόν βασιλέα -γράφει 

στόν Κ. Τσάτσο στίς 24 'Ιανουαρίου 1968- νά 6ρ

γανώση καί έξαντλήση τό στάδιο τοv πειθαναγκα

σμοϊί, πρίν χρησιμοποιήση τήν βίαν καί δτι στό 

πλαίσιο τής προσπαθείας αύτής έγένετο καί ή συνέν

τευξίς μου τοϊί Νοεμβρίου».17. Καί σέ μεταγενέστερη 

επιστολή πρός τόν 'Αχιλλέα Καραμανλή, θά παρα

τηρήσει: 

«Μοϊί γράφετε δτι παρεξηγείται ή σιωπή μου. Καί 

δμως τήν θέσιν μου καί άπέναντι τοϊί σημερινοϊί κα

θεστώτος καί άπέναντι τοϊί παγίου πολιτικοϊί προβλή

ματος τής χώρας τήν καθώριζα σαφώς τόν περασμέ

νον Νοέμβριον. Καί έφ' δσον δέν τήν dλλαξα ση

μαίνει δτι ι'σχύει. Οί 'Έλληνες, dν πράγματι ζητοϊί

σαν λύσιν στό πρόβλημά τους, δέν είχαν παρά 'τήν 

θέσιν έκείνην νά κάμουν σημαίαν τους. Άντ' αύτοϊί 

έπιδίδονται εiς κουτσομπολιά καί έχουν άξίωσιν άπό 

μένα νά όμιλώ διά νά τούς διασκεδάζω ... »38• 

'Η aντίδραση τών πραξικοπηματιών στίς δηλώ

σεις τοϋ Κ . Καραμανλή εκδηλώθηκε μέ τρόπο βίαιο 

καί προκλητικό. 'Ενδεικτικό εΙναι τό κείμενο τοϋ 

σχετικοϋ κυβερνητικοϋ ανακοινωθέντος: 

«'Η συνέντευξις τοϋ κ. Καραμανλή, τής 29ης Νοεμβρί

ου, πρός τήv-εγκυρον γαλλικήν εφημερία "Le Monde" πε
ριέχει δύο εθνικώς άπαραδέκτους πράξεις. ' Η πρώτη εθνι

κώς άπαράδεκτος πράξις του ήτο ή επιλογή τοϋ χρόνου . 

'Επέλεξεν ούτος τήν κρισιμωτέραν στιγμήν τοϋ εθνους διά 

νά επιτεθή κατά τής 'Εθνικής Κυβερνήσεως -τής οίασδή

ποτε έλληνικής Κυβερνήσεως. 

Τήν στιγμήν κατά τήν όποία ν ό τελευταίος των 'Ελλή

νων &παιτοϋσε χαλυβδίνην ένότητα τοϋ 'Έθνους, ό πρώην 

πολιτικός ήγέτης εκήρυσσε διχασμόν. 

'Η δευτέρα έθνικ ως aπαράδεκτος πράξις τοϋ Κ. Καρα

μανλή άφορα είς αuτό τοϋτο τό περιεχόμενον των άπόψεών 

του επί τοϋ Κυπριακοϋ: Είπεν: " Εiς δ, τι άφορα τήν • Ελλά
δα, τό πρόβλημα τής Κύπρου είναι συνυφασμένον μέ τό 

πολιτικόν της πρόβλημα. 'Εκείνο τό δποίον επιβάλλεται 

εlναι ή &ποχώρησις τής Κυβερνήσεως των πραξικοπημα

τιών" . 

Ποίοι είναι οί πραξικοπηματίαι, ώς τούς έχαρακτήρι

σεν, είναι μία ιiλλη ίστορία εiς τήν όποίαν δέν αναφερόμε

θα επί τοϋ παρόντος . 'Η φράσις δμως αϋτη λεχθείσα τήν 

ώραν πού οί δύο στρατοί 'Ελλάδος καί Τουρκίας ήσαν μέ 

τό δάκτυλον είς τήν σκανδάλην αποτελεί άπόδειξιν ελλεί

ψεως παντός αίσθήματος έθνικής εuθύνης . Διά τής φράσε

ως ταύτης ό κ . Καραμανλής συνιστοϋσε , οϋτε λίγο οϋτε 

πολύ, είς τούς μεσολαβητάςδιά τήν εiρήνην καί εiς τούς 

εύρισκομένους εiς τήν &ντίπεραν τής 'Ελλάδος οχθην, τήν 

έγκατάλειψιν των διαπραγματεύσεων, τήν πρόκλησιν τής 

άναρχίας, τήν διάλυσιν του 'Έθνους. 

Μίαν εiσέτι &πόδειξιν τής άπαραδέκτου εθνικής θέσεως 

του κ . Καραμανλή άποτελουν καί αί σχετικαί δηλώσεις του 

Γεν. Γραμματέως του ΚΚΕ Κ. Κολιγιάννη . Ούτος εσπευσε 

τήν έπομένην τής δημοσιεύσεως τής συνεντεύξεως νά εu

θυγραμμισθή πλήρως μέ τόν πρώην πολιτικόν ήγέτην . 

Ένίσχυσεν ό άρχηγός του ΚΚΕ τήν ύπονόμευσιν του 

άγωνιζομένου τήν στιγμήν εκείνην 'Έθνους ύπέρ τής είρή

νης καί των ύψίστων έθνικών συμφερόντων, διότι αuτό τόν 

έξυπηρετουσε . 'Αλλά πέραν αuτών, ό κ . Καραμανλής 

έπροχώρησε ετι περισσότερον. 'Εζήτησεν &περιφράστως 

τήν βοήθεια ν τών ξένων δυνάμεων νά έπέμβουν εiς τά έσω

τερικά τής χώρας . Καί οϋτω διέλυσε πάσαν τυχόν άμφιβο

λίαν των προθέσεών του καί των μεθόδων του»39 . 

Ευθύς μετά τήν κυβερνητική ανακοίνωση, ό Κ . 

Καραμανλής, Cιφοϋ κάλεσε στήν κατοικία του αντι

προσώπους τοϋ τύπου, απάντησε σέ σειρά ερωτημά

των, δπου καί δέν δίστασε νά χαρακτηρίσει τούς 

πραξικοπηματίες ω'Jλίθιους» καί εδωσε πρός δημοσί

ευση τό ακόλουθο γραπτό κείμενο : 

«Αί έξαλλοι άντιδράσεις τάς όποίας προεκάλε-
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σαν αί τελευταία ι δηλώσεις μου εiς τούς κύκλους τής 

Χούντας τών 'Αθηνών, έπιβεβαιώνουν τούς φόβους 
μου δτι δέν προτίθενται ούτοι νά άποκαταστήσουν 

τήν Δημοκρατία έν 'Ελλάδι. 

Οί έπαναστάται ταυτίζοντες έαυτούς μέ τό ΥΕθνος 

ε{χαν τήν θρασύτητα νά μέ έντάξουν εiς τόν κομμου

νισμό ν καί νά χαρακτηρίσουν τάς δηλώσεις μου 

έκείνας ώς άντεθνικάς. Καί έπεκαλέσθησαν πρός τού

το δύο κακόπιστα έπιχειρήματα: 

Πρώτον, δτι αί δηλώσεις έδόθησαν κατά τήν δι

άρκειαν τής κυπριακής κρίσεως. Δέν άντελήφθησαν 

προφανώς, δτι ή κρίσις άκριβώς αvτή τάς καθιστά 

όχι άπλώς επικαίρους, άλλά καί έπιβεβλημένας. 

'Όταν μία χώρα διέρχεται κρισίμους περιστάσεις, 

έχει άνάγκην τής ένότητος καί τής εξάρσεως τού λα

ού της. Καί έχει επίσης τήν άνάγκην τής συμπαρα

στάσεως τών φίλων της καί τής διεθνούς κοινής 

γνώμης. 'Η παρούσα δμως Κυβέρνησις καί άπεμό

νωσε τήν 'Ελλάδα διεθνώς καί άποδοκιμάζεται εντό

νως άπό τήν μεγάλην πλειοψηφίαν τών 'Ελλήνων. 

Άποδιοργάνωσε τάς ενόπλους δυνάμεις τής χώρας 

καί εύρίσκεται εiς άντίθεσι ν μέ τόν Άρχηγόν τού 

Κράτους. Καί ήτο κοινόν μυστικόν, εiς τούς διεθνείς 

κύκλους δτι οί Τούρκοι επωφελούμενοι αvτών άκρι

βώς τών άδυναμιών μας, έπιδεικνύουν επικίνδυνον 

άδιαλλαξίαν. Εlναι προφανές, δτι ύπό τάς συνθήκας 

αvτάς τό εθνικόν συμφέρον επέβαλε τήν ί5παρξιν Κυ

βερνήσεως ίκανής νά εξουδετερώση τάς άνωτέρω 

άδυναμίας καί νά άντιμετωπίση μέ τό μάξιμουμ τής 

άσφαλείας τούς άπειλουμένους κινδύνους. Τούτων 

δοθέντων -άλλά καί άλλων τά όποία δέν δύναμαι νά 

άποκαλύψω αvτήν τήν άiραν- ή σιωπή μου θά ήτο 

δυνατόν νά θεωρηθή ένοχος καί όχι ή δήλωσίς μου. 

Δεύτερον, χαρακτηρίζουν επίσης οί επαναστάται ώς 

άντεθνικήν πρfiξιν τήν ύπόδειξίν μου δπως άποχωρή

σουν εκ τής έξουσίας καί διευκολύνουν τήν διαδικα

σίαν τής άβιάστου καί άκινδύνου επανόδου τής χώ

ρας εiς τήν όμαλότητα. Καί δέν άντελήφθησαν δτι ή 

κρίσις τού Κυπριακού καί ή ίδική μου παρέμβασις 

τούς ύπεχρέωνε, άλλά καί τούς προσέφερε τήν εv

καιρίαν νά άπαγκιστρωθούν μέ μίαν εθνοπρεπή χει

ρονομίαν άπό τήν έξουσίαν. Καί νά άποτρέψουν τήν 

επικίνδυνον περιπέτεια ν είς τήν όποίαν όδηγούν τήν 

χώραν. 

Προσεπάθησαν επίσης νά διαστρέψουν τήν έν

νοιαν μιfiς φράσεώς μου -διατυπωθείσης διά τρίτου 

πρός τούς 'Ύimes" τού Λονδίνου, είς άπάvτησιν ερω

τήματός των, εάν καί ή Άγγλία δέν ήδύνατο νά βοη

θήση κατά τήν παρούσαν κρίσιν τήν 'Ελλάδα- καί 

ή έννοια τής όποίας σαφώς ήτο δτι ή Έλλάς, επειδή 

πέραν τής έσωτερικής διέρχεται καί έξωτερικήν 

κρίσιν, ε[χε λόγω άκριβώς τής τελευταίας αvτής, 

άνάγκην συμπαραστάσεως δλων τών φίλων της καί 

άσφαλώς καί τής Άyγλίας. 'Η Χούντα, άντί νά γίνε-

ται περίγελως έπιχειρούσα νά μέ διδάξη πατριωτι

σμόν, θά έπρεπε νά έπωφεληθή τής εvκαιρίας νά 

άποδείξη τόν ίδικόν της. Καί πρό παντός θά έπρεπε 

νά άπαντήση είς τάς σαφείς καταγγελίας μου περί 

τών ενόχων σχεδίων της, άντί νά άγκιστρώνεται 

ύποκριτικώτατα είς τήν επικαιρότητα. 'Ελπίζω πάν

τως δτι δταν θά άνακτήση τήν νηφαλιότητά της θά 

έκτιμήση καί θά άξιοποιήση τάς άνιδιοτελείς συμ

βουλάς μου. Διότι ή Έλλάς ε{χε προχθές, καί έχει 

σήμερον, άνάγκην μιfiς Κυβερνήσεως ίκανής νά 

ένώση καί νά έμπνεύση τό ΥΕθνος, νά άνασυντάξη 

τόν δημόσιον βίον τής χώρας καί νά άποκαταστήση 

έν καιρψ καί άκινδύνως τήν Δημοκρατί,αν)). 

Τόν τόνο τής συγχύσεως πού κατέλαβε τούς έκ

προσώπους του στρατιωτικοί) καθεστώτος μετά τή 

δημοσίευση τών δηλώσεων του Κ. Καραμανλή άνα

δίνει χαρακτηριστικά καί τό γεγονός τής άπαγο

ρεύσεως τής έκδόσεως τών άθηναϊκών έφημερίδων 

«Βραδυνή» καί «'Απογευματινή» πού άρνήθηκαν νά 

δημοσιεύσουν μονομερώς τήν κυβερνητική άπάντη

ση στόν πρώην πρωθυπουργό. Τελικά, έντούτοις, 

έπιτράπηκε ή καταχώρηση, μαζί μέ τήν άπάντηqη 

τής Κυβερνήσεως, καί του κειμένου τών δηλώσεων 

τοu Κ. Καραμανλή. 

'Α ναπόφευκτη ήταν καί ή σύγκρουση του Κ. 

Καραμανλή μέ τούς έλάχιστους παλαιούς συνεργά

τες του πού ετειναν νά συμπλεύσουν μέ τό δικτατορι

κό καθεστώς. Πράγματι, χωρίς νά ερθει στό φώς τής 

δημοσιότητας, άνέκυψε οξύτατη -καί άγεφύρωτη 

εκτοτε- διάσταση στίς σχέσεις του μέ τόν Π. Πιπι

νέλη . Οί μομφές του τελευταίου, ύπουργοu ηδη τών 

'Εξωτερικών, οί δποίες καί δέν άπέκλιναν αίσθητά 

άπό τίς δημόσια διατυπωμένες άπόψεις τών Συνταγ

ματαρχών, άλλά καί οί θέσεις τών ύποστηρικτών τής 

πρωτοβουλίας τοu Κ. Καραμανλή, άποδίδονται πιστά 

σέ έπιστολή τοu Β. Βασιλείου: 

«Εuθύς ώς μέ είδε, διεξετραγώδησε τάς κρισίμους στιγ

μάς τάς όποίας διήλθε, κατά τόν χειρισμόν του Κυπριακου, 

διά νά προσθέση: "Καί ώς νά μή μου εφθαναν δλα αuτά, 

εϊχαμεν καί τήν συνέντευξιν Καραμανλή, κατόπιν τής 

δποίας διακόπτω πάσαν ψυχικήν μετ ' αuτου έπαφήν" . Του 

άπήντησα δτι έκ τής προσεκτικής άναγνώσεως του πλή

ρους κειμένου τής συνεντεύξεως εiς τήν "Monde" -τό 

φυλλον ύπήρχε είς τό γραφείον του- καί όχι τής περιλή

ψεως, τήν όποίαν ?ιένειμε τό ύπουργείον Προεδρίας εiς 

τούς ύπουργούς δι' έμπιστευτικου δελτίου, ούδαμόθεν διέ

κρινα αiχμήν έναντίον του καί δτι, εισελθών ε{ς τήν Κυ

βέρνησιν είς θυελλώδη φάσιν διά νά βγάλη τά κάστανα 

άπό τή φωτιά, δέν εύθύνεται δι , δσα ε π ραξ ε πρό αύτου ή 

Κυβέρνησις καί ή 'Επανάστασις. Άνταπήντησεν έντό

νως, μέ άφοριστικούς χαρακτηρισμούς, διά τήν συνέντευ

ξιν, λέγων δτι ή στιγμή έπελέγη καί διά νά τόν πλήξη 

προσωπικώς, είς στιγμήν καθ ' ijν διεκυβεύοντο τά πάντα 

καί διά νά πέση ή Κυβέρνησις ώς εuπαθής, κατά τήν στιγ-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 57 

μήν ταίιτην, κατά τήν γνώμην σας . 'Άί προθέσεις τοϋ 

Καραμανλή εκφράζονται aπό αυτό πού είπεν ό Μποϋτος : 
'Καλά εκαμε πού ελυσε τώρα τήν σιωπήν του, διότι είναι ή 

καλί>τερη στιγμή, ή πλέον προσφερομένη, διά νά ρίξη τήν 

Κυβέρνησιν»'. 'Αντέδρασα εiπών δτι οuτε ό Μποuτος,_ οu

τε εγώ, μέ δσα λέγω, εκφράζομεν, κατ' εξουσιοδότησιν τόν 

Καραμανλήν. ' Αλλ' εκ τής αναγνώσεως τής συνεντεύξεως 

συμπεραίνω δτι βοηθοϋνται δι' αυτής δσοι εντός τής Κυ

βερνήσεως καί πρώτος δ ύπο,υργός 'Εξωτερικών, επιθυ

μοϋν νά συμβάλουν ε{ς τήν όμαλήν εξέλιξιν. 

Βοηθοϋνται εσωτερικώς, εφ' δσον καί δ Πιπινέλης, εiς 

προηγουμένην συνομιλίαν μας, τήν όποίαν τοϋ ύπέμνησα 

-συνομιλίαν εiς χρόνον aνύποπτον, ε{ς τό σπίτι του, συ

νεφώνησεν εiς τήν ι'iποψιν πού του ε{χα αναπτύξει, δτι ή 

διαμόρφωσις τοϋ νέου Συντάγματος πρέπει νά γίνη aπό 

μεταβατικήν Κυβέρνησιν καί δχι aπό στpατιωτικήν, liπο
ψιν ijδη θεμελιουμένην εiς τήν συνέντευξιν Καραμανλή . 

Καί βοηθείται εξωτερικώς, δταν ενας liνθρωπος μεγάλου 

πολιτικοϋ καί λαϊκοϋ κύρους, πού εκυβέρνησε επί όκτώ 

χρόνια τόν τόπο, θέτει τούς Τούρκους ενώπιον τών ίστορι

κών ευθυνών των καί ύπογραμμίζει δτι εάν εξωθήσουν εiς 

πόλεμον θά εβγουν μετανοημένοι, εrτε ώς νικηταί, εrτε ώς 

ήττημένοι". Mciϋ άπήντησεν δτι ή συνέντευξις κατά τήν 

παροuσαν στιγμήν, ύπονομεύει τούς διπλωματικούς χειρι

σμοί>ς του, aποβαίνουσα ύπέρ τών Τούρκων, δταν μάλιστα 

γίνεται aπό τόν ύπογράψαντα τάς συνθήκας τής Ζυρίχης, 

διά τάς όποίας αυτός τώρα κατέβαλε δραματικήν προσπά

θειαν νά χαρακτηρισθοuν aτονίσασαι, ενώ ό Μεντερές 

ηθελε νά τάς χρησιμοποιή ώς δπλον καί διά περαιτέρω 

επεμβάσεις εiς Κύπρον καί μετά τήν επίτευξιν τής συμφω

· νίας. "Διά τής συνεντεύξεως ό Καραμανλής ϊσταται προε

ξοφλητικώς aντίθετος τής συμφωνίας. Καί εάν θά είναι 

καλή; Καί εάν θά είναι δχι κακή ; 'Αλλ' δταν προβαίνεί ε{ς 
τοιαύτην πράξιν δ καλύτερος 'Έλλην πολιτικός ποίαν Ciλ

λην δικαίωσιν θέλει ή 'Επανάστασις; Σοϋ εμπιστεύομαι 

δτι δταν άνέλαβα τό ύπουργείον, ή ρώτησα τό ' Επιτελείον. 

Πώς εϊμεθα στρατιωτικώς εν σχέσει μέ τούς Τούρκους; 

Mou εδωσαν aπάντησιν άποθαρρυντικήν. ' Η ρώτησα τούς 

'Αμερικανούς: τί θά κάμετε εiς περίπτωσιν πολέμου · Ελ
λάδος - Τουρκίας; Μοϋ άπήντησαν: τίποτε. Ή ρώτησα τόν 

Μπρόζιο τί θά πράξη τό ΝΑΤΟ. Μοϋ aπήντησε δτι θά 
συνεχίση τήν πολιτικήν πίεσιv". Παρετήρησα δτι αυτά 
ε πρεπε νά τά εχη ύπ ' δψιν της ή Κυβέρνησις καί εiς τήν 

συνάντησιν τοϋ 'Έβρου· καί εiς τάς άποστολάς • Ιερωνύμου 
- Σπαντιδάκη καί προηγουμένως Παπαδοπούλου εiς Κύ

προν, δταν εφώναζεν "'Ένωσις" καί ε{ς τά προηγηθέντα 

τοϋ επεισοδίου 'Αγίων Θεοδώρων, πράγματα διά τά όποία 

βεβαίως ό ϊδιος ώς ύπουργός 'Εξωτερικών δέν εύθύνεται 

καί βεβαίως, εν τij συνεντεύξει ουδεμία τοϋ καταλογίζεται 

ευθύνη, οοστε νά εξανίσταται. 

Γνωρίζετε, ώς καί εγώ, τοϋ είπον, δτι δ Καραμανλής, 

πέραν τής άξίας του, εμπνέεται aπό ύψηλόν αίσθημα εθνι

κής ευθύνης καί ε{ναι μέχρι σχολαστικότητας προσεκτι

κός εiς τάς δημοσίας έκδηλώσεις του καί διακρίνεται διά 

τήν αυστηράν του αύτοκυριαρχίαν. Συνεπώς καί εάν δέν 

επείσθη εξ δσων του είπα, διά τό περιεχόμενον καί τούς 

πολιτικούς σκοπούς τής συνεντεύξεως θά πρέπει νά σκε

φθή δτι ή πρωτοβουλία του άνελήφθη κατόπιν σοβαρaς 

εκτιμήσεως τών στοιχείων τής καταστάσεως. Μοϋ άπήν-

τησε: "Διερευνήσατε τί τόν παρεκίνησε καί μοϋ τό λέτε 

έμένα, διότι θεωρώ άνόητον τόν ίσχυρισμόν δτι ή συνέν

τευξις βοηθa τήν κατάστασιν ij /;μέ εiς τό εργον μου". Του 

έπέστησα τήν προσοχήν δτι επιβάλλεται ψύχραιμος aντι

μετώπισις έκ μέρους τών Ιθυνόντων του θέματος τής συνεν

τεύξεως, λόγω τής πολιτικής καί ήθικής ακτινοβολίας τοϋ 

Καραμανλή, ό όποίος δέν θά επρεπε νά προκληθή εrτε διά 

κυβερνητικών ανακοινώσεων εϊτε διά τοu τύπου. Τοϋ εiση

γήθην φόρμουλα κυβερνητικής άνακοινώσεως ύπογραμμί

σας δτι /;ν πάση περιπτώσε ι δέν θά επρεπε νά κτυπηθή ή 

συνέντευξις διότι τοϋτο θά /;σήμαινε παραδοχήν εκ μέρους 

τής Κυβερνήσεως δτι δέν είναι διατεθειμένη νά όδηγήση 

τόν τόπον της εiς τήν όμαλότητα, ώς διεκήρυξε»40 . 

'Η συνέντευξη τής 28ης Νοεμβρίου γνώρισε με

γάλη δημοσιότητα καί προκάλεσε τό ζωηρό ενδιαφέ

ρον τής διεθνους κοινής γνώμης, στήν Εύρώπη καί 

τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες. 'Ιδιαίτερα χαρακτηριστι

κή είναι ή αναφορά στίς αμερικανικές aντιδράσεις, 

δπως επισημαίνονταν άπό τόν Χ. Ξανθόπουλο- Πα

λαμά, πρέσβη στήν Ούάσιγκτων: 

« ' Η πρώτη προκληθείσα έντύπωσις ή το ή τής εκπλή

ξεως, διότι επειτα άπό ούσιαστικήν σιωπήν 7 περίπου μη- ' 

νών aνελάβατε σκληράν έπίθεσιν εναντίον τών επαναστα

τών- εκπληξις ετι έντονωtέρα διότι ή στιγμή συνέπιπτε μέ 

τήν κυπριακήν κρίσιν. Εtς τούς ύπευθύνους κύκλους τήν 

εκπληξιν συνώδευε καί άνησυχία διά τυχόν κλονισμόν τής 

Κυβερνήσεως καθ ' δν χρόνον αϋτη ύπέκυπτε εiς τήν πίε

σιν παραδοχής σχεδόν δλων τών τουρκικών δρων, πρός 

άποφυγήν τής συγκρούσεως. 

'Εν τούτοις καί τό κείμενο τής συνεντεύξεως ώς άπεδό

θη εiς τό "New Υ ork Times" δέν άπέδιδε πιστώς τήν σκέψιν 
καί τάς προθέσεις σας. Μέ τήν πάροδον τοϋ χρόνου καί μέ 

τήν γενομένην διαφωτιστικήν συζήτησιν κατέστη aντιλη

πτόν δτι aκριβώς τήν στιγμήν τής κρίσεως δέν θά ήτο 

νοητόν νά σιωπήσετε καί νά μή χρησιμοποιήσετε τό έν 

'Ελλάδι κϋρος σας διά νά rοθήσετετά πράγματα πρός τήν 

όρθήν κατεύθυνσιν. 

'Ένα δεύτερον έρώτημα τό όποίον τίθεται ε{ς τούς εδώ 

ε{ ναι τό έξή ς: ' Εάν ή επέμβασίς σας δέν άποδώση έντός 

λογικοϋ χρονικοί> διαστήματος aποτελέσματα, ύπάρχει 

-κίνδυνος νά εχη σπαταληθi'j ενα πολιτικόν κεφάλαιον, τό 
μόνον, ώς βεβαιοϋν καί οί έδώ άρμόδιοι, διά τήν προώθη

σιν τής εξομαλύνσεως τής καταστάσεως. 'Αναγνωρίζεται 

δμως δτι σείς cχετε περισσότερο ταχείαν κρίσιν aπό 

αυτούς»4 1 • 

Πράγματι, τό γεγονός τής συνεντεύξεως είχε εύρύ

τατη aπήχηση στίς στήλες των εγκυρότερων εύρω

παϊκ&ν καί <iμερικανικ&ν εφημερίδων . Οί «New 
York Times», σέ άρθρο του Τζών 'Έςς μέ τίτλο «Ό 

Καραμανλής ζητεί aπό τή Χούντα νά aπομακρυν

θεί», εδιναν τά κυριότερα σημεία τής συνεντεύξεως 

(29 Νοεμβρίου), εν& στίς 6 Δεκεμβρίου δημοσίευαν 
παρατήρηση του Κ . Καραμανλή , σύμφωνα μέ τήν 

όποία «ή πτώση του στρατιωτικου καθεστ&τος είχε 

άρχίσει». 
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Οί «Times» τοϋ Λονδίνου (I Δεκεμβρίου) καί η 
«Figaro» (5 Δεκεμβρίου) ύπογράμμιζαν τήν οξύτητα 
πού χαρακτήριζε τίς αντιδράσεις των στελεχών του 

στρατιωτικου καθεστώτος στή συνέντευξη, ενω κατά 

τήν «Journal de Geneνe» ό 'Έλληνας πολιτικός «είχε 
φωνάξει στούς συνταγματάρχες: Φύγετε!» ( 14 Δεκεμ
βρίου). Ό Μ. Μαρσώ, σέ Ciρθρο tου στή «Monde», 
τήν I η Δεκεμβρίου, περιέγραφε τή «βαθειά ανατα
ραχή» πού είχαν οί δηλώσεις προκαλέσει στήν κοι

νή γνώμη τής 'Ελλάδος, ενω σχετικά Ciρθρα δημο

σιεύονταν καί στήν «lnternational Herald Tribune» 
(5 Δεκεμβρίου), καθώς καί στά εγκυρα γερμανικά 
φύλλα «Frankfurter Al\gemeine Zeitung» (5 Δεκεμ
βρίου) καί «Die Welt» (5, 6 Δεκεμβρίου). ~ Αξιο προ
σοχής ύπήρξε καί τό άρθρο του εβδομαδιαίου «Christ 
und Welt» μέ τίτλο «' Επιστρέφει ό Καραμανλής;», 
δπου τονίζεται δτι στό όνομά του εστιάζονται οί 

προσδοκίες, ελπίδες καί εuχές των 'Ελλήνων γιά τή 

δημιουργία στή χώρα τους ενός iσχυρου δημοκρα

τικου Κράτους. 'Ο γνωστός aνταποκριτής, τέλος, 

τής «Corriere della Sera», Μάριο Τσέρβι, παρατη
ρουσε: «Τό επεισόδιο είναι χαρακτηριστικόν σύμ

πτωμα τής αβεβαιότητας τής εσωτερικής καταστά

σεως, ή όποία, κατά τήν πεποίθηση πολλών, θά διευ

κρινιστεί μέ τήν επάνοδο στήν πατρίδα του ό.ρχηγοϋ 

τής ΕΡΕ, "iσχυρου Ciνδρα", ό.λλ' όχι δικτάτορα» 

(5 Δεκεμβρίου). 
Στήν Ciμεση πρακτική σημασία, ό.λλά καί στίς 

επιπτώσεις πού είχε ή πρωτοβουλία του, στή μετέ

πειτα προσωπική ζωή του, θά αναφερθεί μεταγενέ

στερα, σέ πρόχειρο σημείωμα, ό ϊδιος ό Κ . Καρα

μανλής: 

« 'Όταν έδινα τήν άνωτέρω συνέντευξιν έπίστευα 

δτι ό βασιλεύς, δστις άνεζήτει εύκαιρίαν γιά νά 

άπαλλαγή άπό τούς Συνταγματάρχας, θά έπωφελείτο 

τής παρεμβάσεώς μου. Καί δτι διά τής παραιτήσεως 

τού πρωθυπουργοί5 καί τού ύπουργοί5 τών 'Εξωτερι

κών θά έπανακτοί5σε τή δυνατότητα νά γίνη ρυθμι

στής τής καταστάσ~ως. Τού τό ει'χα ύποδείξει aλλω
στε είς τήν έπιστολήν πού τοί5 άπηύθυνα στίς 9 Νο
εμβρίου. 'Όπως δέ μέ έπληροφόρησεν ό 'Αρχιεπί

σκοπος Ίάκωβος, ό κ. Παπαδόπουλος τού έξομολο

γήθη. μετά τά γεγονότα. δτι έάν ό βασιλεύς τήν ήμέ

ραν έκείνη προέβαινεν είς κυβερνητική ν μεταβολή ν 

οί έπαναστάται θά ήσαν ύποχρεωμένοι νά πειθαρχή

σοιι ν. 

·Α τυχώς. τόσον ό βασιλεύς, δσον καί ό πρωθυ

πουργός μέ ~όν ύπουργόν τών 'Εξωτερικών, δχι μό

νον δέν έπωφελήθησαν τής εύκαιρίας πού τούς προ

σέφερα, άλλά καί μέ έπέκρι να ν, δ πως μέ έβεβαίωσαν 

ύπεύθυνα πρόσωπω). 

Καί συνεχίζει: 

«Αί άντιδράσεις τής κοινής γνώμης ύπήρξαν πε-

ρίεργοι. 'Η aκρα δεξιά, ό στρατός καί ή πλουτο

κρατία, οί όποίοι έπί μακρόν χρόνον έλεγαν δτι μέ 

έθαύμαζον χωρίς νά τό έπιζητώ, καί οί δποίοι 

ήσθάνθησαν aνετα μέ τήν στρατιωτική ν δικτατορίαν, 

έχαρακτήριζον τήν παρέμβασίν μου aκαιρον καί 

άντεθνικήν, προσποιούμενοι δτι δέν άντιλαμβάνον

ται δτι ή άξία τής συνεντεύξεώς μου συνίστατο 

κυρίως είς τήν έπικαιρότητά της. 

Ό λαός, άντιθέτως, τήν έδέχθη μέ άνακούφισιν 

καί τήν έχειροκρότησε· διότι άντέδρασεν, όχι μέ 

ύπολογισμούς, άλλά μέ τό άπροκατάληπτο ένστικτό 

του. 

Συγκινητική ύπήρξεν ή aρνησις δρισμένων έφη

μερίδων καί νά δημοσιεύσουν τήν έναντίον μου κυ

βερνητική ν άνακοίνωσιν έάν δέν θά έδημοσιεύετο 

καί ή δήλωσις ή δική μου. Υ Αρνησις, ή όποία έδημι

ούργησε κλίμα κρίσεως πολιτικής καί είς τήν δποίαν 

τελικώς θά ύπέκυπτε ή Κυβέρνησις, έάν καί δ πολι

τικός κόσμος έλάμβανε τότε -καί ήδύνατο νά τό 

πράξη- θέσιν ένιαίαν καί άποφασιστικήν έπί τής 

δηλώσεώς μου. 

'Η έκδήλωσίς μου έκείνη ε{χε έπιπτώσεις καί έπί 

τής προσωπικής καί κοινωνικής μου ζωής. 

Οί κινηματίαι κατείχοντο έξ άρχής άπό ενα σύν

θετο σύνδρομο άπέναντί μου. 'Υπήρξαν θαυμασταί 

μου κατά τό παρελθόν, άλλά μέ θεωροί5σαν fίδη τό 

κύριον έμπόδιον είς τήν πραγματοποίησιν τών έπι

διώξεών των. 'Υπό τάς συνθήκας αύτάς, ήτα φυσικόν 

καί ή συμπεριφορά των άπέναντί μου νά εlναι άσυ

νάρτητος καί άντιφατική. 'Απηγόρευαν είς τόν τύ

πον νά άναφέρεται είς έμέ καί τό έργον μου, ένώ 

aφηναν δολίως νά έννοηθή δτι παρεσκεύαζαν τήν 

έπάνοδόν μου εiς τήν έξουσίαν. Μέ τήν τακτική τους 

αύτή έπεδίωκαν -καί έν μέρει τό έπετύγχανον- νά 

έξασφαλίσουν τήν άνοχήν fί καί τήν συμπάθειαν τής 

έθνικής παρατάξεως, ή όποία δέν έπαυσε νά μέ θεωρή 

ώς τόν φυσικόν της ήγέτην. 

Μετά τήν συνέντευξίν μου δμως στήν "Monde" 
διά τής δποίας έκτός τών aλλων ήθέλησα νά διαλύσω 

καί τόν μί5θον αύτόν, ή έχθρότης τών έπαναστατών 

έξεδηλοί5το ποικιλοτρόπως. Καί άπέφευγαν μέν τάς 
δημοσίας έκδηλώσεις έναντίον μου γιά νά μήν προ

καλοί5ν τήν διεθνή κοινήν γνώμη ν, άλλά διέπρατταν 

εiς βάρος μου σωρείαν άσχημιών. Οϋτω, έμείωσαν 

έπ' άρκετόν χρόνον άπό 1.200 εί'ς 200 δολλάρια, τό 
ποσόν τό όποίο ν έλάμβανα κατά μήνα διά τής Τραπέ

ζης τής 'Ελλάδος καί τό δ ποίον άντιπροσώπευε τά 

έν Έλλάδι είσοδήματά μου. Άπηγόρευσαν εiς 

δλους τούς ύπαλλήλους, πολιτικούς καί στρατιωτι

κούς, νά έχουν οίανδήποτε έπαφήν μαζί μου καί κα

τεδίωκον έν 'Ελλάδι τούς φίλους μου. Καί αύτό ή το 

τόσο γνωστόν d5στε νά κυκλοφορή είς τήν 'Αθήνα τό 

άκόλουθον άνέκδοτον: "'Ένα βράδυ ή άστυνομία 

έκτύπησε τήν πόρτα ένός διαμερίσματος καί εiς σχε-
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τικήν ερωτησιν του ενοίκου άπήντησε δτι ήτο ή 

άσφάλεια. Τότε ό ένοικος, χωρίς νά άνοίξη τήν 

πόρτα τούς είπε: "Α, κατάλαβα! Έκάματε δμως λά

θος τήν πόρτα. 'Εγώ είμαι κομμουνιστής, ό Καρα

μανλικός μένει στό επάνω". 

Τό δέ ενοχλητικώτερον άπ' δλα ήτο, δτι είχαν 

όργανώσει στό Παρίσι ύπηρεσίαν παρακολουθήσε

ώς μου καί διετύπωναν άπειλάς κατά τής ζωής μου. 

'Η γαλλική Κυβέρνησις, γνωρίζουqα η ύποπτεvομέ

νη τά άνωτέρω, προσεφέρθη νά λάβη μέτρα γιά τήν 

άσφάλειάν μου. 'Ηρνήθη ν βέβαια καί γιά λόγους 

άξιοπρεπείας, άλλά καί διότι επίστευα σ' αύτό πού 

είπε ό Καίσαρ δταν τού συνέστησαν νά εvισχύση τήν 

άσφάλειάν του: "Προτιμώ νά πεθάνω μιά φορά παρά 

νά φοβάμαι σέ δλη μου τήν ζωή". 

Καί οί5τω ή Χούντα μέ επανέφερε εiς τήν θλιβερά 

κατάστασιν πού μέ είχαν φέρει οί πολιτικοί μου άν

τίπαλοι τά πρώτα δύο χρόνια μετά τήν άποχώρησίν 

μου άπό τήν πολιτικήν. Καί μοD προσέφεραν νέαν 

πείραν τής βαρβαρότητας τών πολιτικών μας ήθών. 

Τό περίεργον είναι δτι, δταν παλαιοί μου φίλοι 

πού έγινα ν όπαδοί η συνεργάται τής Χούντας μέ άπέ

φευγαν, οί κεντρώοι καί οί άριστεροί πού είχαν κα

ταφύγει στό εξωτερικό μοv προσέφεραν τήν φιλίαν 

τους. Καί μοv έδιδε μέν αύτό τήν ίκανοποίησιν τής 

δικαιώσεως, άλλά δέν εθεράπεvε τήν μοναξιά μου καί 

διότι ή ήλικία μου δέν προσεφέρετο γιά καινούργιους 

προσωπικούς δεσμούς, άλλά καί διότι οί παλιές πλη

γές είχαν άφήσει τίς ούλές των. 

Είναι βέβαιον δτι ή παρέμβασίς μου εκείνη τού 

Νοεμβρίου μέ τό κλίμα τό όποίον εδημιούργησεν θά 

. είχε επηρεάσει τάς περαιτέρω εξελίξεις, εάν δ βασι
λεύς δέν είχε επιχειρήσει τό πραξικόπημα τής 13ης 

Δεκεμβρίου»42. 

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1967 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τήν επισκεψη του 

'Αμερικανοί\ διπλωμάτη Χ. Μάινορ. Ή συνάντηση 

περιγράφεται ώς έξης σέ ιδιόχειρο μνημόνιο πού συ

νέταξε ό ίδιος: 

«Τήν 30ή Νοεμβρίου μέ επεσκέφθη ό πρεqβευτής 

κ. Μάινορ κατ ' εντολήν τού Σταίητ Ντηπάρτμεντ διά 

νά μέ ερωτήqη πώς εκτιμώ τήν παροί5CΙαν εν 'Ελλάδι 

κατάστασιν. Τού είπα τά γνωστά. "Οτι ή έπανάστα

σις ή το άναπότρεπτος λόγφ καί τής πολιτικής άθλιό

τητος πού έπεκράτει, δτι ή επανάστασις {iπαξ γενομέ

νη ήδύνατο ν, άποβή ωφέλιμος, δεδομένου δτι θά 

προσέφερε εiς τήν χώραν τήν εύκαιρίαν νά άναCΙυντά

ξη τήν έθνικήν ζωήν, δτι άτυχώς &πέτυχε καί ότι 

πρέπει νά παραχωρήση έγκαίρως τήν θέσιν της είς 

μίαν Κυβέρνησιν, ή όποία νά κάμη δ, τι δέν ήδυνήθη 

νά κάμη ή ίδία, γιά νά έπανέλθη ό τόπος είς τήν 

όμαλότητα. 

Mov είπε δτι τήν αύτήν περίπου έκτίμησιν κάμει 
καί ή ΚυβέρνηCΙίς του καί δτι πιέζει τήν έλληνικήν 

ΚυβέρνηCΙιν νά δεσμεvθή δρίζουσα χρόνον έκλογών. 

Μέ έρώτησε έν συνεχεί(! αν θά έδεχόμην καλούμενος 

άπό τόν βασιλέα νά σχηματίσω διάδοχον Κυβέρνη

σιν. Τού άπήντησα δτι κατ' άρχήν δέν έπιθυμώ νά 

έπανέλθω είς τήν πολιτικήν, άλλά έάν κριθή τούτο 

άναγκαίον διά τόν τόπον, τότε θά άνελάμβανα τοιαύ

τη ν άποστολήν, έφ · δCΙον θά έκαλούμην άπό τόv βα
σιλέα, τήν ΚυβέρνηCΙιν καί τά κόμματα συγχρόνως 

καί έφ' δσον θά μοD παρ~χωροvντο έκτακτοι έξου

σίαι, διά νά έπαναφέρω τόν τόπον είς τόν δρόμον 
του. 

Μέ έρώτηqε έν συνεχείf! aν τουλάχιστον θά δε

χθώ νά μετάσχω τών έκλογών, δποτεδήποτε γίνουν, 

έφ ' δσον είμαι ό μόνος δστις θά ήδύνατο νά έξασφα
λίση μίαν ύγιii πλειοψηφίαν. Τού άπήντησα δτι καί 

τούτο θά εξαρτηθή άπό τό Σύνταγμα πού έν τφ μετα

ξύ θά καταρτίσουν καί τού έξέφρασα τούς φόβους 

μου δτι δ βασιλεύς, μή έκτιμών όρθώς τήν κατάστα

σιν, έπιδιώκει νά ένισχύση άντί νά περιορίση τά 

προνόμιά του. 

'Εν συνεχείf! μέ ή ρώτησε έάν θά η θελα νά δεχθώ 

τόν ύφυπουργόν [. . .] έπανερχόμενον περί τά μέσα 
Δεκεμβρίου άπό τήν 'Ελλάδα. Τού άπήντησα ότι δέν 

έχω άντίρρησιν ύπό τόν δρον δτι ή συνάντησις θά 

είναι άνεπίσημος καί θά μείνη άπόρρητος. 

Υέλος, τού είπα δτι θά προτιμούσα νά βροvν οί 

'Έλληνες τόν δρόμο τους, χωρίς τήν επέμβασιν τών 

'Αμερικανών. 'Αλλά δτι έκείνο τό όποίο προέχει 

αύτή τή στιγμή είναι νά συμμαζέψουν τούς Τούρ

κους, διότι aν ή 'Ελλάς ύποστή έθνικήν ταπείνωσιν, 

κανείς δέν θά ήμπορή νά σώση έν συνεχεί(! τό καθε
στώς»43. 

13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1967 

'Ο βασιλεύς Κωνσταντίνος έπιχειρεί μέ δυναμι

κή ένέργεια νά άπομακρύνει τούς πραξικοπηματίες 

άπό τήν Κυβέρνηση καί νά άνακτήσει τόν ελεγχο του 

στρατεύματος. 'Η πρωτοβουλία του ομως θά προ

σκρούσει στήν άμεση καί όργανωμένη, πιθανότατα, 

άντίδραση τών φιλοκαθεστωτικών άξιωματικών, μέ 

άποτέλεσμα νά έκπνεύσει τό κίνημα σέ διάστημα 

ένός εικοσιτετραώρου καί νά ύποχρεωθεί ό ίδιος νά 

διαφύγει στό έξωτερικό. 

'Η ίδέα τής δυναμικής άντιδράσεως κατά τών 

πραξικοπηματιών είχε κυοφορηθεί στή σκέψη του 

Κωνσταντίνου άπό πολλούς μήνες καί κατέληξε νά 

προσλάβει συγκεκριμένο περιεχόμενο όταν έπιβε

βαιώθηκε ή πρόθεση τών Συνταγματαρχών νά μήν 

έγκαταλείψουν σέ χρόνο προβλεπτό τήν έξουσία. ·Η 

τελική άπόφασή του συνυφάνθηκε μέ τήν πεποίθηση 

οτι ή πλειοψηφία τών άξιωματικών είχε παραμείνει 
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πιστή στό Στέμμα καί μέ τήν ελπίδα νά επωφεληθεί 

άπό τή μείωση τοϋ κύρους τ&ν πραξικοπηματιών με

τά τήν aποτυχία τους στή διαχείριση τοϋ Κυπριακοϋ 

ζητήματος -γεγονότα πού εξηγοϋν ως ~να βαθμό 

καί τήν προχειρότητα καί σπουδή στό σχεδιασμό 

καί τήν εκτέλεση τοϋ εγχειρήματος. 'Όπως εγινε 

γνωστό, ό βασιλεύς, aπό κοινοϋ μέ τά μέλη τής οικο

γένειάς του καί τόν πρωθυπουργό, εγκατέλειψε τό 

πρωί τό αεροδρόμιο τοϋ Τατοίου μέ προορισμό τήν 

Καβάλα, εν& ταυτόχρονα ό aρχηγός τής 'Αεροπορί

ας, πτέραρχος 'Αντωνάκος, κατευθύνθηκε στή Λά

ρισα, ~δρα τής Στρατιiiς, ύπό τή διοίκηση τοϋ μυη

μένου aντιστρατήγου Κόλλια, καί ό άντιστράτηγος 

Ι. Μανέττας, διεβίβαζε στόν aρχηγό τοϋ ΓΕΣ, Ο. 'Αγ

γελή, εντολή τοϋ βασιλέως νά τοϋ μεταβιβάσει τά 

καθήκοντά του. 'Ο τελευταίος εντούτοις θά συλλά
βει έπί τόπου τόν εκπρόσωπο τοϋ Κωνσταντίνου, εν& 

βαθμιαία, στή διάρκεια της ίδιας ήμέρας, οί κυριότε

ροι ύποστηρικτές τοϋ κινήματος δέν θά κατορθώ

σουν νά κάμψουν τήν aποφασιστική, καί συχνά όρ

γανωμένη, άντίδραση τ&ν όπαδ&ν τής 21ης 'Απρι

λίου . Παρά τήν εξακολουθητική συμπαράσταση τοϋ 

Πολεμικοϋ Ναυτικοϋ, ό Κωνσταντίνος, εχοντας χά

σει τόν ελεγχο στό κύριο επιχειρησιακό πεδίο, θά 

εγκαταλείψει τό έλληνικό εδαφος, τίς πρώτες πρωι

νές ώρες, χωρίς νά έπιχειρηθεί ή παρεμπόδιση τής 

άναχωρήσεώς του aπό τούς εκπροσώπους τής Χούν

τας. Κατά τήν άφιξή του στή Ρώμη, πρώτο σταθμό 

τής aποδημίας του, θά περιοριστεί τελικά στή δήλω

ση δτι «θά επιστρέψη εφόσον καί μόνον είσέλθη ή 

χώρα εiς τήν όδόν τής επανόδου εiς τήν κοινοβου

λευτικήν δημοκρατίαν». 

'Ήδη, προτοϋ επιβεβαιωθεί ή aποτυχία τοϋ βασι

λικοϋ &ντιπραξικοπήματος, ή «'Επαναστατική 'Επι

τροπή», πού άποτελοϋνταν aπό τούς Γ. Παπαδόπου

λο, Στ. Παττακό καί Ν. Μακαρέζο, θά διορίσει ώς 

άντιβασιλέα τόν aντιστράτηγο Ζωιτάκη, ό όποίος, 

μέ τή σειρά του, θά διορίσει επίσης τόν πρώτο ώς 

πρωθυπουργό καί ύπουργό 'Αμύνης, τό δεύτερο ώς 

άντιπρόεδρο καί ύπουργό 'Εσωτερικών καί τόν τρί

το ώς ύπουργό Συντονισμοϋ! Παραστατική είναι ή 

αναφορά στίς πραξικοπηματικές αύτές ενέργειες, 

aπό τόν Φαίδωνα Βεγλερή: 

<Πήν ίδια μέρα, η μέ ήμερομηνία τfjς ίδιας ή μέρας, δη

μοσιεύθηκε στήν 'Εφημερίδα τfjς Κυβερνήσεως ενα κεί

μενο ύπό τόν τίτλο "Διακήρυξις", τήν όποία άπευθύνει 

"'Η ' Επαναστατική 'Επιτροπή" καί ύπογράφουν σά μέλη 

της οί Γ. Παπαδόπουλος, Στ. Παττακός καί Ν. Μακαρέζος, 

δηλαδή οί κατά κοινή φήμη τρείς κύριοι συνωμόται καί 

πρωτεργάτες τοϋ πραξικοπήματος τfjς 21 ης 'Απριλίου . 'Η 

"Διακήρυξις" αuτή λαμβάνει ύπ' όψη "τά εκτακτα γεγονό

τα, Ciτινα σήμερον άπειλοϋν τήν καθεστηκυίαν τάξιν καί 

τήν άσφάλειαν τοϋ Κράτους" -περίεργος άλήθεια ύπαι

νιγμός σ' ενα άντικίνημα τοϋ ίδιου τοϋ "άρχηγοϋ τοϋ 

Κράτους"- καθώς καί "τήν άδικαιολόγητον άποχήν εκ 

τfjς ενασκήσεως τών καθηκόντων των τοϋ βασιλέως Κων

σταντίνου καί τών λοιπών κατά τήν συνταγματικήν τάξιν 

εχόντων δικαίωμα ενασκήσεως τfjς βασιλίκfjς εξουσίας". 
Μέ αuτή τή βάση διορίζει"' Αντιβασιλέα" εναν άντιστρά

τηγο (τόν Γ . Ζωιτάκη) "ϊνα εν ονόματι τοϋ βασιλέως άσκtϊ 

τήν βασιλική ν /;ξ ουσίαν" . 

'Εν συνεχεί~ στό άμέσως έπόμενο φύλλο τfjς 'Εφημε

ρίδος τfjς Κυβερνήσεως ό διορισθείς "άντιβασιλεύς" διο

ρίζει μέ τή σειρά του καθέναν άπό αuτούς πού, σάν "' Επα
ναστατική 'Επιτροπή" τόν διόρισαν, τόν πρώτο πρόεδρο 

τfjς Κυβερνήσεως, τόν δεύτερο άντιπρόεδρο καί ύπουργό 

τών 'Εσωτερικών καί τόν τρίτο ύπουργό (δπως καί ι'iλλους 

πολλούς άμέσως επειτα)»44 . 

'Ο ίδιος, μέ αναφορά στούς δεσμούς πού εκτοτε 

θά διατηρήσει ό Κωνσταντίνος μέ τή δημόσια ζωή 

τής χώρας, θά επισημάνει δτι: 

«(α) ό βασιλεύς δέν εlχε παραιτηθεί οuτε τοϋ θρόνου 

του, οuτε κανενός άπό τά δικαιώματα καί τίς έξουσίες του 

δπως τό Σύνταγμα τοϋ 1952 η δπως τό εiχαν διασκευάσει τά 
δικτατορικά νομοθετήματα· (β) ενα μέρος τfjς διοική,σεως 

έξακολουθοϋσε νά διεξάγεται καί ή δικαιοσύνη ν' άπονέ

μεται έν "ονόματι τοϋ βασιλέως" , χωρίς δ βασιλεύς Κων

σταντίνος νά διατυπώσει γενική η εΙδική, προληπτική η 

κατασταλτική άντίρρηση κατά τfjς χρήσεως πού γινόταν 

τοϋ όνόματός του άπό τόν "άντιβασιλέα", τfjς "Έπανα

στατικfjς Έπιτροπfjς" η άπό ι'iλλα δργανα· (γ) εξακολού

θησε νά εΙσπράττει τή βασιλική του χορηγία στό έξωτερι

κό εως τήν ή μέρα δπου, σέ άπώτερο στάδιό της ή δικτατο

ρία τόν /;κήρυξε εκπτωτο καί κατάργησε τή μοναρχία»45 . 

'Ο Κ. Καραμανλής, μόλις πληροφορήθηκε τήν 

έκδήλωση τοϋ κινήματος, εκαμε τήν άκόλουθη δή

λωση: 

«'Όλοι οί "Ελληνες έχουν καθήκον νά ύποστη

ρίξουν τόν άγώνα διά τήν άποκατάστασιν τfjς Δημο

κρατίας στήν 'Ελλάδα. Αύτό άπαιτεί τό έθνικό συμ

φέρον, άλλά εlναι έπίσης καί ό πλέον άσφαλής τρό

πος διά νά άποφευχθfj μία άδελφοκτόνος άναμέτρη

σις. Οί συνταγματάρχαι τών 'Αθηνών καλοvνται νά 

συμβάλουν;;. 

'Η aποτυχία τής πρωτοβουλίας τοϋ βασιλέως 

ήταν εϋλογο νά έπιτείνει τήν ανησυχία καί νά έπιβε

βαιώσει τίς aπαισιόδοξες προβλέψεις τοϋ Κ. Καρα

μανλή γιά τήν πορεία τοϋ δικτατορικοϋ καθεστώτος. 

Οί πρώτες σκέψεις του μετά τά δραματικά γεγονότα 

τής 13ης Δεκεμβρίου συνοψίζονται σέ έπιστολή πού 

aπηύθυνε στόν Χ. Ξανθόπουλο-Παλαμii: 

«'Η κατάστασις έν 'Ελλάδι άπό τό τραγικό έπεσε 

στό κωμικό. 'Όλα αύτά πού έγιναν καί γίνονται τε

λευταίως θυμίζουν κακοί) γούστου όπερέττα. Θά 

ήταν ίσως προτιμώτερη ή τραγωδία, γιατί αύτή του

λάχιστον διά τfjς καθάρσεως όδηγεί στήν έξυγίανση 

καί τήν άνανέωση. 
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Μετά τήν άποτυχία τού άντικινήματος, ό Κωνσταντίνος καταφεύγει στή Ρώμη. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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Ή πρωτοβουλία του βασιλέως, ώς σκέψις καί ώς 

έκτέλεσις, τουλάχιστον άτυχής. Ώς άποτέλεσμα 

συμφορά άνεπανόρθωτος. Γιατί μαζί του καί έξ αίτί

ας του έθεωρήθησαν ήττημένοι όλοι όσοι fίντετά

χθησαν πρός τό σημερινόν καθεστώς. 

Νομίζω ότι παρεσύρθη άπό τήν φιλοδοξίαν νά 

γίνη ifρως τής Δημοκρατίας καί άπό τήν σκέψιν ότι 

ή έπιχείρησις μετά τάς ίδικάς μου δηλώσεις θά ήτο 

περίπατος. Γι' αύτό καί δέν ζήτησε κανενός τή συμ

βουλή οvτε τή συμπαράσταση. 

'Εγώ μέ τάς δηλώσεις μου ηθέλησα νά διευκολύ

νω λύσιν πολιτικήν. 'Επέλεξα δέ τήν στιγμήν τής 

κυπριακής κρίσεως, διότι αύτή άκριβώς έπέτρεπε 

πολιτικώς άλλά καί έπέβαλλε έθνικώς μίαν τολμη

ράν μεταβολήν. Πολιτικώς μέν διότι προσέφερε είς 

όλους τό έπιχείρημα ή καί τό πρόσχημα, aν θέλης. 

'Εθνικώς δέ διότι vπήρχε κίνδυνος νά δδηγηθουμε 

σέ συμφορά, έφ' όσον αί πρώται άντιδράσεις τών 

στρατιωτικών vπήρξαν φιλοπόλεμοι. Καί vπήρξε δι ' 
αύτό πράγματι εύτυχής, vπό τήν έννοιαν τής άξιο

ποιήσεως τής εύκαιρίας πού τούς προσέφερα. Καί 

όχι μόνον δέν έπωφελήθησαν, άλλά καί δ μέν βασι

λεύς έβγήκε κατόπιν έορτής στά βουνά, δ δέ Πιπινέ

λης έδωσε τόν τόνον τών έναντίον μου έπιθέσεων μέ 

τό άφελές έπιχείρημα ότι ώμίλησα κατά τήν όJραν 

του έθνικου κινδύνου. Καί λέγω άφελές διότι εlναι 

γνωστόν ότι, τό έάν θά έγίνετο πόλεμος ή δχι θά 

έξηρτιiτο άπό τήν θέσιν τών 'Αθηνών, τήν δποίαν 

ε[ ναι βέβαιον ότι θά καθώριζε μέ μείζονα άσφάλειαν 

μία περισσότερον vπεύθυνος Κυβέρνησις. 

Στό γράμμα σου δμιλείς καί περί τής φθοράς τήν 

δποίαν vπέστην καί έγώ έξ αίτίας τής βασιλικής 

πρωτοβουλίας, έφ' όσον έδημιουργήθη ή έντύπωσις 

ότι διά τών γνωστών δηλώσεών μου τόν ένεθάρρυνα. 

"Οπως ξέρεις θά ήμπορουσα νά τήν άποφύγω, έπι

κρίνων- καί θά εlχα δίκηο έφ • όσον έτέλουν έν 
άγνοίf! -τήν άπερίσκεπτον ένέργεια του βασιλέως. 

Δέν τό έκαμα όμως διότι τό έθεώρησα κατώτερον 

έμου, άλλά καί διότι έφ ' όσον δέν έχω πλέον έπιδιώ

ξεις πολιτικάς, μέ άφήνουν άδιάφορον αί άντιδράσεις 

τών συμπατριωτών μου. 

·Ανεξαρτήτως όμως αύτου πιστεύω ότι α{ σημει

ωθείσαι μετά τήν συνέντευξίν μου έξελίξεις καί έκεί

ναι αί δ ποία ι άναμένονται θά άποδείξουν ότι αί συμ

βουλαί μου καί όρθαί καί έπίκαιροι vπήρξαν. 

Νομίζω ότι δδηγούμεθα ήδη είς ενα ε{δος καμου

φλαρισμένης στρατιωτικής δικτατορίας, μέ όλους 

τούς κινδύνους πού συνεπάγεται, λόγω τής ίδιοσυγ

κρασίας του λαου μας καί τής γεωπολιτικής θέσεως 

τής χώρας μαφ>46• 

Σέ μεταγενέστερο χρόνο, ό Κ . Καραμανλfjς θά 

συγκεφαλαιώσει τίς έντυπώσεις του άπό τά γεγονότα 

πού συνέχονται μέ τήν πρωτοβουλία του βασιλέως : 

«Διά τήν άτυχή έκείνην πρωτοβουλίαν του βασι

λέως, πολλαί άπόψεις διετυπώθησαν. Κατ' aλ

λους, έφοβείτο μήπως οί έπαναστάται άποκτήσουν 

πλήρη τόν έλεγχον τής καταστάσεως δι' δμαδικών 

άποστρατειών. Κατ' aλλους, ότι θεωρών, lδίως μετά 

τήν παρέμβασιν τήν ίδικήν μου, βεβαίαν τήν κατάρ

ρευσιν τής έπαναστάσεως, ηθέλησε νά έπωφεληθή 

τής εύκαιρίας καί νά καταστή δ ifρως τής Δημοκρα

τίας. 

'Η τελευταία αύτή έκδοχή ένισχύεται καί άπό τό 

γεγονός ότι δ βασιλεύς, δχι μόνον δέν έλαβε vπ ' 

δψιν του τάς συστάσεις πού διετύπωσα εiς τήν έπι

στολήν μου τής 9ης Νοεμβρίου, άλλά καί άπέφυγε νά 

μέ ένημερώση διά τήν πρωτοβουλίαν του, μολονότι 

έγνώριζεν ότι ηδυνάμην, έάν τήν υίοθετουσα, νά τήν 

ένισχύσω άποτελεσματικώς. 'Ο διεθνής τύπος, συ

σχετίζω ν εύλόγως τό βασιλικόν κίνημα μέ τήν συ

νέντευξίν μου, μέ κατέκλυζε μέ έρωτήματα εiς τά 
όποία δέν ήδυνάμην νά άπαντήσω, έφ' όσον έτέλουν 

έν άγνοίf! τής βασιλικής πρωτοβουλίας. Καί διότι 

δέν ήδυνάμην νά άπαντήσω, έγράφησαν διάφορα 

φανταστικά πράγματα περί τών κινήσεών μου, όπως, 

λόγου χάριν, ότι ε{χα έτοιμασθή νά άναχωρήσω γιά 

τήν 'Ελλάδα κ.λ. π. 

Τό κίνημα τό έπληροφορήθην άπό τό ραδιόφω

νον καί παρακολουθών μέ άγωνίαν τήν δραματικήν 

έξέλιξιν τών γεγονότων έπείσθην περί τής άποτυχίας 
του κινήματος περί τό τέλος του άπογεύματος, όταν 

έπληροφορούμην ότι ή Θεσσαλονίκη καί τό Γ' Σώ

μα Στρατου ήσαν vπό τόν έλεγχον τής Χούντας. 

Ε{χα όμως τήν έλπίδα ότι δ βασιλεύς μετά τήν 
άποτυχίαν τής προσπαθείας του είς τήν βόρειον 

'Ελλάδα θά κατευθύνετο είς Κρήτη ν τής δποίας ήτο 

εύκολο ν νά έξασφαλίσu τόν έλεγχο ν έφ ' όσον διέθε

τε τόν στόλο ν καί τό πλείστον τής 'Αεροπορίας. Διό

τι ε{ναι βέβαιον ότι, κατέχων τήν Κρήτην, θά ήνάγ
καζε τό καθεστώς τών 'Αθηνών νά συνθηκολογήσu. 

Ήσθάνθην, ώς έκ τούτου, πρόσθετον άπογοήτευσιν 
όταν έπληροφορούμην ότι δ βασιλεύς κατέφυγε είς 

τήν Ρώμην καί μάλιστα vπό συνθήκας κωμικοτραγι

κάς. 

Τό κίνημα του βασιλέως άπό άπόψεως συλλήψε

ως καί έκτελέσεως vπήρξεν παιδαριώδες. Καί ήμπο
ρεί μέν νά άναγνωρίσu κανείς γιά τόν βασιλέα τό 

έλαφρυντικόν τής άπειρίας, άλλά δέν δύναται νά 

έξηγήση τήν έλαφρότητα τών συμβούλων του. 'Από 
άπόψεως όμως άποτελέσματος vπήρξεν συμφορά, διό

τι έξεμηδένισε όλας τάς δυνατότητας του άγώνος κα

τά τής Χούντας καί έσταθεροποίησε τήν θέσιν της. 

Έθεωρήθησαν ήττημένοι, μαζί μέ τόν βασιλέα καί 

δλοι όσοι άντετάχθησαν είς τήν Χούνταν καί μεταξύ 

αύτών πρώτος έγώ. Καί τουτο, διότι όπως άνέφερα 

καί προηγουμένως, ε{χε συσχετισθή ή συνέντευξίς 

μου του Νοεμβρίου μέ τό βασιλικόν πραξικόπημα. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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'Όταν τήν έπομένην fΘύ κινήματος διεπίστωνα δτι ό 

συσχετισμός αύτός iσυνεχίζετο, έσκέφθην νά aντι
δράσω λέγων, δτι όχι μόνον dγνοούσα τήν πρωτο

βουλίαν τού βασιλέως dλλά δτι ούτος τήν dνέλαβεν 

παρά τάς aντιθέτους συστάσεις μου. 

Άπέφυγα δμως νά τό πράξω διότι έθεώρησα dνά

ξιο έμού νά έπιδεινώσω τήν θέσιν τού dτυχήσαντος 

βασιλέως διά νά aπαλλαγώ τής ύποτιθεμένης ίδικής 

μου εύθύνης». 

Στή συνέχεια, ό Κ. Καραμανλής αναφέρεται στήν 

έπικοινωνία πού είχε μέ τό βασιλέα, εuθύς μετά τήν 

aποτυχία του κινήματος: 

«'Επί aρκετόν χρόνον μετά τήν aποτυχία ν τού 

βασιλικού πραξικοπήματος αίσθανόμουν πράγματι 

δυστυχής. 'Η 'Ελλάς ένεφανίζετο διεθνώς ώς Κρά

τος όπερέττας, η Χούντα έσταθεροποίει διά μακρόν 

χρόνον τήν θέσιν της καί, τό χειρότερον, είχα τό 

αϊσθημα δτι dδίκως έθεωρούμην καί έγώ ύπεύθυνος 

καί γιά δλα αύτά. ΑΙσθανόμουν δυσάρεστα νά συζη

τώ μέ τούς ξένους περί τής έν 'Ελλάδι καταστάσεως 

καί, εiδικώτερον, δταν παρίστατο dνάγκη νά έξηγώ 

εlς τούς έπισκέπτας μου δτι δέν είχα καμμίαν σχέσιν 

μέ τά λαβόντα χώραν έν 'Ελλάδι. 

Τήν έπομένην τού βασιλικού κινήματος καί παρά 

τήν δυσφορίαν τήν όποίαν αΙσθανόμουν γιά τήν 

συμπεριφοράν τού βασιλέως, έθεώρησα καθήκον μου 

νά τόν ζητήσω aπό τηλεφώνου είς τήν Ρώμην καί νά 

τού έκφράσω τήν συμπάθειάν μου γιά τήν dποτυχίαν 

του. 

'Ο βασιλεύς μέ ηύχαρίστησε καί μέ ή ρώτησε έάν 

θά ήδυνάμην νά μεταβώ είς Ρώμην πρός συνάντησίν 

του. Τού aπήντησα δτι δέν τό θεωρούσα σκόπιμον, 

διότι θά έδημιουργούντο aνευ λόγου παρεξηγήσεις. 

Συγχρόνως τού ύπέδειξα νά κάμη μίαν βραχείαν δή

λωσι ν είς τήν όποία ν νά έξηγή πειστικά τούς λόγους, 

οί όποίοι τόν ήνάγκασαν νά κάμη τήν dvτεπανάστα

σιν, δεδομένου δτι η δημιουργηθείσα διεθνώς έντύ

πωσις η το γι ' αύτόν δυσάρεστη. Μού είπε, δτι σκέ
πτεται νά τό κάνη καί δτι προτίθεται νά μού στείλη 

τόν κ. Παπάγο ν -aν δέν έχω aντίρρησιν- γιά νά μέ 

ένημερώση. 'Αλλά, ούτε ή δήλωσις τήν όποία ν ύπέ

δειξα έγένετο ούτε ό κ. Παπάγος μέ έπεσκέφθη. 

Στίς 19 Δεκεμβρίου μέ έκάλεσε ό βασιλεύς aπό 
τηλεφώνου καί μού είπε, δτι ό κ. Ποταμιaνος τού 

μετέφερε τάς κάτωθι σκέψεις τής Κυβερνήσεως: 

Πρώτον, δτι αϋτη ήτο πρόθυμος νά ύποσχεθή συνταγ

ματικό ν Δημοψήφισμα καί έν συνεχεί~ έκλογάς, 

χωρίς δμως νά προσδιορίζη δι ' αύτάς χρόνον. Δεύ
τερον, δτι ή Κυβέpνησις μεταβάλλουσα fίδη γραμμήν 
aποκρούει τήν aμεσον έπιστροφήν του εlς τήν 'Ελ

λάδα, τήν όποίαν φαίνεται δτι συζητούσαν διάφοροι 

μεσάζοντες, δπως ό 'Αρχιεπίσκοπος, ό Πιπινέλης 

κ.λ.π. 

. ο βασιλεύς μέ παρεκάλεσε aν ή το δυνατόν, νά 
μεταβώ εlς Ρώμην γιά νά συζητήσωμεν σχετικώς. 

Τού είπα δπως κάί τήν πρώτην φοράν δτι δέν τό θεω

ρώ σκόπιμον, δεδομένου δτι τούτο θά δημιουργήση 

προβλήματα καί δι' αύτόν καί δι' έμένα. Τότε μέ 

παρεκάλεσε νά τού πώ τήν γνώμη ν μου γιά τήν θέσιν 

τήν όποίαν πρέπει νά τηρή. Τού aπήντησα δτι ή έπά

νοδός του είς τήν 'Ελλάδα aνευ σοβαρών έγγυήσεων 

γιά τήν aποκατάστασιν τής όμαλότητος, χωρίς νά 

ώφελήση τήν χώραν, θά όδηγούσε είς γελοιοποίησίν 

του. Θά έπρεπε συνεπώς νά τερματίση τόν διάλογον 

καί νά dνακοινώση πρός τήν Κυβέρνησιν καί τόν 

διεθνή τύπον δτι είναι πρόθυμος νά έπανέλθη, πρώ

τον έάν ή Κυβέρνησις ύποσχεθή δημοκρατικόν Σύν

ταγμα, χρόνον Δημοψηφίσματος καί χρόνον έλευθέ

ρων έκλογών. Καί δεύτερον, έάν παράσχη σοβαράς 

έγγυήσεις γιά τήν πραγματοποίησι ν τών aνωτέρω. 

'Ο βασιλεύς μού εlπε δτι αύτή dκριβώς ε{ ναι καί 

ή γραμμή του καί δτι προτίθεται έντός τού aπογεύ

ματος νά προβή είς σχετικάς ανακοινώσεις. Δεδομέ

νου δμως δτι ή Κυβέρνησις, καί έάν δεχθή τά aνωτέ

ρω, συνιστa fίδη τήν εlς dπώτερον χρόνον έπιστρο

φήν του, σκέπτεται μήπως θά ή το σκόπιμον νά μετα

βή αίiρνιδιαστικώς εlς τήv 'Ελλάδα καί νά τήν θέση 

πρό τετελεσμένου γεγονότος. 

Τού aπήντησα δ τι δέν τό συνιστώ διότι μπορεί νά 

καταλήξη εlς lλαροτραγωδίαν. 

Μέ εύχαρίστησε καί μού εlπε δτι θά μού στείλη, 
ϊσως τόν κ. Παπάγον γιά νά μέ ένημερώση, έάν έχη 

νεώτερα. 

Τήν αύτή ν ήμέραν περί τήν /ην μ. μ., μέ έκάλεσεν 

έκ νέου ό βασιλεύς εlς τό τηλέφωνον διά νά μού εϊπη 

δτι πρό όλίγου τού dνεκοίνωσαν έξ 'Αθηνών δτι ό 

Παπαδόπουλος έτροποποίησεν τήν θέσιν τήν δποίαν 

εlχε λάβει δημοσί~ δ Παττακός έπί τού θέματος τής 
έπιστροφής του καί τόν συνεβούλευαν νά μήν προβfj 

εlς ανακοινώσεις γιά νά μήν κόψη τάς γέφυρας. 

Κατόπιν τούτου aπεφάσισε νά έπικοινωνήση τη

λεφωνικώς μέ τόν κ. Ράσκ καί νά ζητήση τήν παρέμ

βασίν του γιά νά δεχθή ή Κυβέρνησις τών 'Αθηνών 

τούς δρους του. Τού εlπα δτι η παράτασις τού διαλό

γου κάνει κακήν έντύπωσιν καί aποβαίνει εlς βάρος 

του. 

Τήν μεσημβρίαν τής έπομένης, 20ής Δεκεμβρίου, 

μέ έκάλεσεν καί πάλιν aπό τηλεφώνου, λέγων δτι ό 

κ. Ποταμιaνος, έπανελθών εlς 'Αθήνας τού διεβίβασε 

συνθηματικόν μήνυμα, μaλλον aπαισιόδοξο. 'Επί

σης, δτι η dμερικανική Κυβέρνησις τού ύπεσχέθη νά 

κάμη νέας προτάσεις εlς 'Αθήνας, ήρνήθη δμως νά 

τού dποκαλύψη τό περιεχόμενον αύτών. Πρaγμα, 

πού ήρμήνευσεν δ ϊδιος ώς ένδεικτικόν aπροθυμίας. 

Κατόπιν αύτών, μού προσέθετε, aπεφάσισε νά 

δώση έντός τού aπογεύματος τάς ανακοινώσεις του 

πρός τόν τύπον. Έπ' εύκαιρί~ δέ μού ανακοίνωσε 
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ότι ό κ. Πιπινέλης, τόν ρόλον τού όποίου δέν ήδύνα

το νά εννοήση, καί ό 'Αρχιεπίσκοπος τού έδήλωσαν 

ότι θά παραιτηθούν aν η Κυβέρνησις δέν διευκολύνη 

τήν έπάνοδόv του. 

'Η έντύπωσίς μου ή το ότι ό βασιλεύς, aπωλέσας 

τό ήθικόv του, aνεζήτει πρόσχημα έπανόδου. Δι 'αύ

τό καί αί aνακοινώσεις του lyιvαν τελικως τόσον 

μετριοπαθείς καί aόριστοι. 

Τήν παραμοvήν τής Πρωτοχρονιaς μέ έζήτησαν 

είς τό τηλέφωνον aπό μέρους τής aδελφής μου, VΟλ

γας Τερζή. 'Όταν έσήκωσα τό τηλέφωνον άκουσα 

τήv φωνήv τού βασιλέως, ό όποίος, aφού μοv ηύχήθη 

χρόνια πολλά, μοv ε{πε ότι έσκέφθη νά aπευθύνη 

πρωτοχρονιάτικο μήνυμα πρός τόν έλληνικόν λαόv 

καί μοv έδιάβασε τό κείμενον. 

'Επειδή τό κείμενον περιείχε μίαv φράσιν κολα

κευτικήν διά τήν Κυβέρνησιν, τού ε{πα ότι θά πρέπει 

κατά τήv γνώμην μου νά τήv έξαλείψη. 

·Ο βασιλεύς τότε μου ε{πε, "Μά δέν πρέπει νά 

μαλακώσωμεν κάπως τά πράγματα γιά νά διευκολύ

νωμεν τήν έπιστροφήν;" 

Τού aπάντησα ώς aκολούθως: 'Ύό θέμα τής επι

στροφής Σας εlς τήν 'Ελλάδα, Μεγαλειότατε, εχει 

δύο πλευράς: τήν προσωπικήν καί τήv έθνικήν. Διά 

τήν πρώτην, πού aφορa τήν προσωπικήν σας aξιο

πρέπεια, θά aποφασίσετε Σείς ό ϊδιος. 'Η δευτέρα 

όμως σaς έπιβάλλει νά μήν συνθηκολογήσετε, έάν 

δέν aσφαλίσετε έκείνα γιά τά όποία έκάματε τήν aν

τεπανάστασιν. 'Εάν έπιστρέψετε χωρίς τάς έγγυή

σεις αύτάς, οχι μόνον θά δεχθήτε βαρυτάτην μείω

σιν, aλλά θά διευκολύνετε τά σχέδια των έπαvαστα

των, τά όποία μέχρι στιγμής ayνοείτε, όπως μο[ί εϊ

πατε". 

Νομίζω ότι έγένετο χρήσις τού όνόματος τής 

aδελφής μου, διότι ύπήρχεv η εντύπωσις ότι lδειχνα 

aπροθυμίαν έπικοινωνίας μέ τήν Ρώμηv». 
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Ή εδραίωση τής κυριαρχίας τών Συνταγματαρχών, μετά καί τήν αποτυχία τοu βασιλικοu αντικινή

ματος τής 13ης Δεκεμβρίου 1967, θά εγκλωβίσει τήν Έλλάδα στήν αδιέξοδη ατραπό τής δικτατορίας. 

Δίσεκτα χρόνια, σφραγισμένα από τήν καταπάτηση κάθε κανόνα δικαίου στό εσωτερικό καί τή δραμα

τική ύποβάθμιση του κύρους καί τής αξιοπιστίας τής χώρας στό διεθνή χώρο ... ' Ο ελληνικός λαός, στήν 

ακατάλυτη επιθυμία του γιά τήν αποκατάσταση τής ελευθερίας καί τής δημοκρατίας, θά στρέψει τά 

βλέμματά του, κατά κύριο λόγο, πρός τήν κατεύθυνση τοu Κ. Καραμανλή . 

'Ο πρωθυπουργός τής ' Οκταετίας, σταθερά πάντοτε αποφασισμένος νά μήν επιστρέψει στήν πολιτι

κή σκηνή ι'iν δέν ύπάρξουν οί προϋποθέσεις γιά τή ριζική εξυγίανση καί αναμόρφωση του έλληνικοu 

δημόσιου βίου, δέν θά αγνοήσει τό βαθύτερο αλλά καί επιτακτικό αύτό αίτημα. Σέ χρονικές στιγμές 

κατάλληλα επιλεγμένες, θά καταγγείλει τό «τυραννικό καί νόθο» καθεστώς, θά έπισημάνει τίς έπιπτώσεις 
από τήν παράτασή του καί θά προσκαλέσει τούς πραξικοπηματίες νά έγκαταλείψουν τήν έξουσία. Ταυτό

χρονα θά συμβάλει, μέ αθόρυβες ένέργειες, στήν κατάλληλη διαφώτιση ήγετικών παραγόντων τής 

διεθνοuς ζωής μέ έπιρροή στή διαμόρφωση τ& ν αποφάσεων πού αφοροuν τήν 'Ελλάδα. 'Η στάση αύτή 

θά έπισωρεύσει, πέρα από τίς βίαιες έπιθέσεις των έκπροσώπων του καθεστώτος, τήν απαγόρευση τής 

δημοσιεύσεως των δηλώσεών του στόν ελληνικό Τύπο καί, ακόμη, τήν ι'iσκηση πολιτικών καί δικαστι

κών διώξεων σέ βάρος του . Ταυτόχρονα, δμως, ή σταθερή καί ύπεύθυνη αντιπαράθεση απέναντι στό 
δικτατορικό καθεστώς, πέρα από τήν απήχηση στό έπίπεδο τής ελληνικής καί τής διεθνοuς κοινής 

γνώμης θά ένισχύσει τό κuρος καί θά εδραιώσει τήν εμπιστοσύνη πρός τό πρόσωπο του αύτοεξόριστου 

πολιτικοί) ήγέτη . ~Εστω καί ι'iν τυπικά δέν κατορθώθηκε ή σύμπηξη ενιαίου μετώπου τών δημοκρατικών 

κομμάτων τής χώρας ύπό τήν έντεινόμενη λαϊκή πίεση, ή προσφυγή στόν Κ. Καραμανλή άναγόταν σέ 

καθοριστικό σημείο άναφορίiς, γιά κάθε προσπάθεια πού άπέβλεπε στήν ανατροπή τής δικτατορίας καί, 

ταυτόχρονα, στήν αποκατάσταση συνθηκών πού θά έπέτρεπαν τήν έδραίωση μιας ανανεωμένης καί 

ύγιοuς δημοκρατικής ζωής. 

23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1967 

'Η «εiκοσαμελής» 'Επιτροπή παραδίδει στόν 

πρωθυπουργό σχέδιο νέου Συντάγματος aπό 125 liρ
θρα . Κατά τήν παραλαβή του,, δ Γ. Παπαδόπουλος θά 

προαγγείλει τή δημοσιοποίησή του, προτου κληθεί δ 

λαός, τό aργότερο μέχρι τό Σεπτέμβριο του 1968, νά 
τό εγκρίνει μέ τήν ψήφο του. Παρά τό καθεστώς τής 

λογοκρισίας, θά έπιτραπεί -δήλωσε aκόμη- ή έλεύ

θερη συζήτηση επί τ&ν νέων διατάξεων πού προτεί

νεται νά θεσμοθετηθουν . 

Παράλληλα, μετά τήν aμνήστευση τ&ν κινημα

τιών τής 31 ης Δεκεμβρίου, εξαγγέλλεται ή χορήγη
ση γενικής aμνηστείας, ή όποία καί καλύπτει τίς κά

θε μορφής aντιδράσεις κατά του καθεστώτος, aπό 

τήν 2Ιη 'Απριλίου -μέ Συντακτική Πράξη (23-12) 

καί μέ τόν 'Αναγκαστικό Νόμο 228 (26-12). Τήν ίδια 
ήμέρα μέ τήν εκδοση του τελευταίου, θά δημοσιευτεί 

τό διάταγμα γιά τήν aποστρατεία των τριών πρωτερ

γατών του κινήματος -Γ. Παπαδοπούλου, Στ. Πατ

τακου καί Ν . Μακαρέζου. 

16 IANOY ΑΡΙΟΥ 1968 

'Ανακοινώνεται aπό κυβερνητική πηγη οτι ό 

'Ανδρέας Παπανδρέου, ό όποίος εΙχε πρόσφατα 

aμνηστευθεί, εξασφάλισε μετά aπό αίτησή του liδεια 

άναχωρήσεως στό έξωτερικό, δπου καί, πράγματι, 

εκτοτε θά εγκατασταθεί καί θά aναπτύξει εντονη πο
λιτική δραστηριότητα, επικεφαλής του Πανελλήνιου 

'Απελεύθερωτικου Κινήματος, διατυπώνοντας ριζο
σπαστικές θέσεις πού θά ύπερκεράσουν αiσθητά τά 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



66 Η ΜΑΚΡΑ ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ 

ίδεολογικά πλαίσια τής 'Ενώσεως Κέντρου. 

Εύθύς μετά τήν άφιξή του στό Παρίσι, η όποία 

καί θά συμπέσει μέ τήν περίοδο τοϋ ταξιδίου τοϋ Κ. 

Καραμανλή στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες, ό Α. Παπαν

δρέου θά επιδιώξει νά συναντηθεί μέ τό στενό συ

νεργάτη τοϋ πρώην πρωθυπουργοϋ, Κ. Χρυσοστάλη. 

'ο τελευταίος θά τόν επισκεφθεί, πράγματι, στίς 7 
Μαρτίου, όπότε καί θά διεξαχθεί, χωρίς τήν πα

ρουσία άλλου προσώπου, η άκόλουθη συνομιλία 

-δπως τήν μετέφερε ό Κ . Χρυσοστάλης στόν Κ. 

Καραμανλή: 

«Ό κ. Α. Παπανδρέου έδικαιολογήθη κατ' aρχήν διά 

τήν φράσιν τήν δποίαν είπεν εις τό Λονδίνον δτι δέν εχει 

πρόγραμμα νά συναντηθή μέ τόν κον Καραμανλή. Μου 

είπε δτι δέν !;περίμενε μία τέτοια ερώτηση καί εύρέθη τε

λείως aπροετοίμαστος. 'Εκ τών ύστέρων μετανοεί, aλλά 

παρά τήν έπιθυμίαν, τήν δποίαν είχεν aπό τήν πρώτην στιγ

μήν πού εύρέθη ε{ς τό εξωτερικόν νά συναντηθή μέ τόν κ. 

Καραμανλή, δέν έγνώριζεν κατά πόσον καί δ κ . Πρόεδρος 

τό έπεθύμει. Αuτό ίσως μάλιστα, νά είναι τό έλατήριον, 

πού τόν εκανε νά δώση μίαν τέτοια άπάντηση. Μου έπιβε

βαίωσεν τά δσα τήν 18ην Σεπτεμβρίου 1967 σας διεμήνυ
σεν διά τών ειδικών aπεσταλμένων του καθηγητου κ . 

Ρουσσέα καί του !;ξαδέλφου του κ. Α. Μινέικου . Μέ παρε

κάλεσε νά διαλύσω τυχουσα παρεξήγησιν. Εtς τό σημείον 

αuτό του είπα δτι δέν νομίζω δτι ύπάρχει παρεξήγησις εκ 

μέρους σας διότι δέν διατηρείτε οuδεμίαν μνησικακίαν 

εναντι οuδενός παρ, δλον πού δλοι, έχθροί καί φίλοι, σας 

Ι;φέρθησαν κατά τρόπον aχαρακτήριστον καί πολλές φο

ρές πρόστυχον. 

Εiς σχετικήν έρώτησίν του, πώς είσθε είς τήν ύγείαν 

σας καί τί λέτε γιά τήν κατάστασιν, του άπήντησα δτι 

είσθε πολύ καλά και δτι ή στάσις σας προσδιορίζεται aπό 

ενα αίσθημα άηδίας πρός δ,τι λέγεται δημοσία ζωή τής 

'Ελλάδος. Δ ι ' αuτό καί είσθε κάπως aπρόθυμος ν' αναπτύ

ξετε πρωτοβουλίας καί του έπανέλαβα δτι τό αίσθημα αuτό 

οφείλεται εις τό δτι φίλοι καί έχθροί σας έφέρθησαν πρό

στυχα. Καταλαβαίνω άπολύτως, μου είπε, τά αίσθήματα 

αuτά του κ. Προέδρου· τοσουτον μαλλον, καθ' δσον ούτος 

εχει επιδείξει κατά τό παρελθόν τίς ίκανότητές του ώς πο

λιτικοί), καί ιδίως του άρχηγου. Παρ' δλον πού είναι βέ

βαιος, μου είπε ό κ. 'Ανδρέας Παπανδρέου, δτι εις τό μέλ

λον θά κληθήτε καί πάλι νά προσφέρετε τίς ύπηρεσίες σας 

είς τό 'Έθνος μπορεJτε νά έπαφίεσθε ε{ς τό άξιολογότατον 

εργον σας . Ες τό σημείον αuτό, προσέθεσε, δτι δυστυχώς 
γι' αuτόν δέν ισχύει τό ίδιον καί ίσως αuτός νά είναι δ 

λόγος πού αισθάνεται τήν ανάγκην ν' άναπτύσσει δρα

στηριότητα. Καί όμολόγη6εν δτι ίσως πολλές φορές νά 

παρασύρεται. 

Μέ παρεκάλεσε νά σας μεταφέρω τά κάτωθι: 

Ιον. Νά όρίσετε, εάν έπιθυμήτε έκπρόσωπον τής ΕΡΕ 

διά τήν οργάνωσιν IΊΑΚ, ή όποία δέν είναι ιδεολογικόν 
όργανον, οϋτε aποβλέπει εις τήν συγκρότησιν λαϊκου με

τώπου aλλά σκοπόν εχει ή οργάνωσις αuτή νά μήν άφήση 

τi\ν μονοπώληση τής aντιστάσεως κατά τής Χούντας εiς 
τούς κομμουνιστάς. Οί 'Αμερικανοί μου είπε εuνοουν μιάν 

τοιαύτην πρωτοβουλίαν . Μου έδήλωσεν δτι έάν δεχθήτε νά 

ύποδείξετε τοιουτον έκπρόσωπον ούτος θά συμμετέχη έν 

άπολύτφ ισοτιμία. 

2ον. 'Επιθυμεί πολύ προσωπικήν έπαφήν έάν τό θέλετε 

καί έσείς καί έάν τό κρίνετε σκόπιμον ... » Αλλως μέ παρεκά

λεσε νά ύπάρχη έπαφή μέσω έμου. 

3ον. Σκοπεύει δταν ελθη είς δημοσιότητα τό Σύνταγμα 

νά προβή εις δηλώσεις καί μου είπε δτι έάν καί εσείς κάνε

τε τό ίδιο σας παρακαλεί νά ύπάρξη προσυνεννόηση, οϋ

τως ωστε νά συμπίπτουν, δπως είν<1:ι βέβαιος, οί aπόψεις 

καί κρίσεις σας . 'Εάν μάλιστα τό θέλετε, έκείνος είναι 

πρόθυμος νά γίνη κοινή δήλωσις. 

Ή δλη συζήτησις διήρκεσε έπί Ι / 2ωρον καί διεξήχθη 

ε{ς τόνον φιλικόν καί μετριοπαθή»48 • 

Οί λόγοι, εξαιτίας τ&ν όποίων ό Κ. Καραμανλής 

δέν εδωσε εξαρχής συνέχεια στίς κρούσεις αύτές τοϋ 

Α. Παπανδρέου, άναφέρονται συνοπτικά στό μετα

γενέστερα ύπαγορευμένο κείμενο τ&ν πρόχειρων 

σημειώσεών του : 

«α. Διότι, έφ ' δσον δέν ήμουν άποφασισμένος νά 
άναπτύξω πολιτική δραστηριότητα, θά έδημιουρ

γοvντο άσκόπως θόρυβος καί παρεξηγήσεις έν σχέ

σει μέ τάς προθέσεις μου. 

β. Διότι ό κ. Α. Παπανδρέου εvθύς ώς έφθασεν 

είς τήν Γαλλίαν καί έν συνεχεία είς τήν 'Αμερική ν, 

έλαβεν θέσεις τάς όποίας έγώ δέν ηδυνάμην παρά νά 

άποδοκιμάσω. Οί5τω, εvθυγρα'μμίστηκε μέ τήν Άρι
στεράν, Ιδρυσε όργάνωσι ν ένεργοv άντιστάσεως, έδέ

χθη χρήματα άπό ξένας Κυβερνήσεις καί τέλος διε

κήρυξεν δπως διαδεχθij τήν Χούνταν Συντακτική 

συνέλευσις ή όποία μεταξύ τών άλλων θά ησχολείτο 

καί μέ τήν μορφήν του πολιτεύματος, καί 

. γ. Γιά λόγους ηθικής τάξεως, διότι ό κ. Α. Πα

πανδρέου έπρωτοστάτησε είς τήν έναντίον μου συ

κοφαντικήν έκστρατείαν καί diφειλε νά έχη 1τό θάρ
ρος νά άποκατασταθij ηθικώς άπέναντί μου λέγων 

δημοσίg αvτά τά όποία έλεγεν κατ' ίδία ν περί 
έμοίJ»49. 

Σ' δ,τι άφορα, άπό τήν άλλη πλευρά, τή στάση 

τοϋ Α. Παπανδρέου, στήν εύρύτερη διάρκεια τής 

δικτατορίας, άπέναντι στόν Κ. Καραμανλή, προσω

πικά, καθώς καί στήν πολιτική γραμμή πού θά εφερε 

τή σφραγίδα τής ηγετικής παρουσίας τοϋ πρωθυ

πουργοϋ τής 'Οκταετίας, άξιομνημόνευτες είναι οί 

όξυδερκείς παρατηρήσεις τοϋ Παύλου Τζερμιa, ό 
όποίος, μέ άφετηρία τή μαρτυρία τοϋ ίδιου τοϋ Α. 

Παπανδρέου στό βιβλίο του «'Η Δημοκρατία στό 

άπόσπασμα», επισημαίνει: 

«'Εκεί δ συγγρα(pέας παραθέτει όλόκληρη τήν ίστορι
κή συνέντευξη του Καραμανλή στήν παρισινή έφημερίδα 

"Le Monde" ύπογραμμίζοντας, πώς aποτελουσε χτύπημα 
γιά τήν Χούντα, γιατί ό "αuτοεξόριστος του Παρισιου" 

είχε δύναμη κι έπιρροή. 'Από τήν άλλη μεριά δμως ό 'Αν

δρέας Παπανδρέου στά πλαίσια τών aναπτύξεών του γιά 

τίς ενδεχόμενες πολιτικές έξελίξεις στήν 'Ελλάδα, ένώ 
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&.φήνει διάφορες πόρτες aνοιχτές, δέν &.ναφέρεται ρητά 

στή "λύση Καραμανλή". Λέω "δέν &ναφέρεται ρητά", για

τί ό συγγραφέας μιλώντας γιά τήν "τρίτη δυνατότητα", 

δηλαδή γιά τό ενδεχόμενο μιiiς εμπνευσμένης &πό τίς 

'Ηνωμένες Πολιτείες τής 'Αμερικής &λλαγής όχι τής ου

σίας, &λλά τής μορφής τής δικτατορίας, δέν παραλείπει νά 

μνημονεύσει καί τήν περίπτωση μιiiς συντηρητικής μετα

βατικής Κυβερνήσεως. Σκοπός μιiiς τέτοιας Κυβερνήσεως 

θά ήταν κατά τή συλλογιστική του Παπανδρέου ό μερικός 

καί περιορισμένος εκδημοκρατισμός, ή επιστροφή στό 

status quo ante -γιά τόν συγγραφέα ενα μάταιο καί κοντό
φθαλμο εγχείρημα, γιατί ό λαός θά εκμεταλλευόταν κάθε 

χαλάρωση τής δικτατορίας, γιά νά επιβάλει τή λαϊκή κυ

ριαρχία καί τήν εθνική ανεξαρτησία. 

'Όποιος ξέρει νά διαβάζει μέσα &πό τίς γραμμές, δια

πιστώνει χωρίς δυσκολία τήν ταλάντευση του 'Ανδρέα 

Παπανδρέου &νάμεσα στήν ψυχρή -καί σέ όχι λίγα ση

μεία σωστή- &.νάλυση του συσχετισμοί) των δυνάμεων 

&.πό τή μιά καί στό δραμα τής "νίκης των άντιστασιακών 

δυνάμεων καί τής εγκαθίδρυσης τής Δημοκρατίας μέσα 

&πό μιά βίαιη αναμέτρηση του λαου μέ τό στρατιωτικό 

καθεστώς χωρίς τήν άνάμειξη του 'Ανατολικοί) Μπλόκ" 

άπό τήν ι'iλλη. ΕΙναι ή 'Έκτη δυνατότητα" του βιβλίου"' Η 

Δημοκρατία στό &.πόσπασμα", τό ενδεχόμενο, πού ψυχικά 

καί πολιτικά "πήγαινε" βέβαια στόν τότε ήγέτη του "Πα

νελλήνιου' Απελευθερωτικοί) Κινήματος" (ΠΑΚ) περισσό

τερο άπό κάθε Ciλλο. Ό άναλυτής -κι αυτό τόν τιμά- δέν 

τολμοuσε βέβαια νά προφητεύσει τήν πραγμάτωση τής λύ

σης αυτής, πού, δπως έδειξαν οί κατοπινές εξελίξεις, δέν 

ήταν ρεαλιστική. Ό δημεγέρτης δμως, ό φλογερός aντι

στασιακός, συνηγοροuσε γιά τό "σκληρό" ενδεχόμενο, αν 

καί στήν άνάλυσή του γιά τόν "άγώνα χειραφέτησης του 

Τρίτου Κόσμου" ("κι ή 'Ελλάδα aνήκει στόν Τρίτο Κό

σμο") &πό τά δύο Μπλόκ παραδεχόταν, πώς ή έκβαση τής 

μάχης δέν μπορεί νά προβλεφθεί. 'Η ταλάντευση άνάμεσα 

στόν άναλυτή καί στόν δημεγέρτη εξηγεί, νομίζω, σέ μεγά

λο βαθμό καί τό γεγονός, πώς ή τοποθέτηση του 'Ανδρέα 

Παπανδpέου πάνω στό "σχήμα Καραμανλή" δέν ύπήρξε 
ευθύγραμμη, άλλά χαρακτηριζόταν σέ σημαντικό μέτρο 

&.πό αντιφάσεις καί μεταπτώσεις»5°. 

23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1968 

·Η δήλωση τοϋ πρεσβευτή τών ΗΠΑ στήν 'Αθή

να, Φίλιπ Τάλμποτ, ότι ή χώρα του άποκαθιστii τίς 

σχέσεις της μέ τήν 'Ελλάδα, τερματίζει ουσιαστικά 

τήν εκκρεμότητα πού είχε προσωρινά δημιουργήσει 

ή διάσταση τοϋ βασιλέα μέ τούς πραξικοπηματίες. 

Είδικότερα, δ ίδιος δ ύπουργός τών 'Εξωτερικών, 

Ντήν Ράσκ, σέ ερώτηση άν ή ΟUάσιγκτων θά άνα

γνώριζε τή νέα έλληνική Κυβέρνηση, είχε στίς 17 
Δεκεμβρίου άπαντήσει δτι «οί 'Ηνωμένες Πολιτείες 

δέν επείγονται νά άναγνωρίσουν τό νέο καθεστώς 

τών 'Αθηνών». Είχε ' έπακολουθήσει ή έντυπωσιακή 

άπουσία δλων τών πρέσβεων άπό τή Δοξολογία τής 

πρώτης τοϋ Νέου νΕτους ένώ, παράλληλα, διοχετεύ

ονταν πληροφορίες γιά τίς δυσχέρειες πού συνεπαγό

ταν ή νομιμοποίηση τής στρατιωτικής Χούντας μετά 

τήν άναχώρηση τοϋ Κωνσταντίνου στό έξωτερικό . 

~Ηδη, κατά τήν έπίσκεψή του στόν ύπουργό τών 

'Εξωτερικών, Π. Πιπινέλη, ό Φίλιπ Τάλμποτ άνα

κοίνωσε τήν «έντολήν τής Κυβερνήσεώς του νά άνα

κοινώση δτι ή άμερικανική Κυβέρνησις άπεφάσισε 

νά έπαναλάβη κανονικάς διπλωματικάς σχέσεις μετά 

τής έλληνικής Κυβερνήσεως». Οί συνθήκες «ύπό τίς 

δποίες εγινε τοϋτο», διευκρίνιζε τό Σταίητ Ντηπάρτ

μεντ τήν ίδια ήμέρα, «δείχνουν δτι oi διπλωματικές 
σχέσεις είχαν άνασταλεί άλλ' οuδέποτε διακοπεί». 

'Η άναγνώριση άπό τήν ΟUάσιγκτων τής νέας Κυ

βερνήσεως ύπό τόν Γ. Παπαδόπουλο ήταν ή τρίτη, 

κατά σειρά, μετά τήν άντίστοιχη άπό τό Κογκό καί 

τήν Τουρκία. Στίς έπόμενες ήμέρες συμπληρώθηκε ό 

κύκλος τής άναγνωρίσεως άπό τά ύπόλοιπα Κράτη. 

Τό σκεπτικό τής άμερικανικής πρωτοβουλίας φά

νηκε δτι έντοπιζόταν στήν άποψη δτι δέν χρειαζόταν 

τυπική πράξη άναγνωρίσεως: ή νέα Κυβέρνηση δέν 

άμφισβήτησε τή θέση τοϋ βασιλιά, στό όνομα τοϋ 

δποίου, ώς άρχηγοϋ τοϋ Κράτους, καί βασιζόταν ή 

έπίσημη άναγνώριση άπό τίς ξένες Κυβερνήσεις. 'Η 

κατεύθυνση αuτή, πού φαινόταν νά υίοθετείται σέ 

έφαρμογή τυπικών διπλωματικών κανόνων, δέν άπέ

κλινε, τελικά, άπό τίς βαθύτερες διαθέσεις τών 

'ΑμερικανώΨ ίθυνόντων. 'Ήδη, τήν έπομένη τής 

άποτυχίας τοϋ βασιλικοϋ άντιπραξικοπήματος, δ Χ. 

Ξανθόπουλος-Παλαμiiς, πρέσβης στήν ΟUάσιγκτων, 

διαμήνυε έμπιστευτικά στόν Κ. Καραμανλή: «Οί έδώ 

ήλλαξαν τήν στάσιν τους έπί τό εuνοϊκώτερον ύπέρ 

τής Κυβερνήσεως Παπαδόπουλου· έλπίζουν δτι καί 

τό ζήτημα τοϋ βασιλέως θά ρυθμισθή ευνοϊκώς, πι

στεύουν δτι ή Κυβέρνησις αuτή θά τηρήση τίς ύπο

σχέσεις της καί δτι θά έπαναφέρη συντόμως τήν δη

μοκρατικήν δμαλότητα». Καί μετά άπό λίγους μήνες 

θά υπογραμμίσει: 

«'Όσοι νοfίζουν δτι οί 'Αμερικανοί θά επέμβουν δρα

στικώς διά νά ανατρέψουν τήν σημερινήν κατάστασιν, επ' 

ώφελεία τής προεπαναστατικής καταστάσεως, άπατώνται: 

εν πρώτοις διότι οί 'Αμερικανοί δέν λησμονοuν τήν προε

παναστατικήν κατάστασιν, τήν όποίαν τείνουν νά λησμο

νήσουν τινές εν 'Ελλάδι, δεύτερον διότι ή ΟUάσιγκτων 

άκολουθεί εiς δλους σχεδόν τούς τομείς τής εξωτερικής 

πολιτικής στάσι ν παθητικήν ή &.ναμονής, λόγω όχι μόνον 

τής προεδρικής εκλογής ιlλλά πρωτίστως εξ αυτου του πο

νοκεφάλου εiς τό Βιετ-Νάμ. Φιλικαί συστάσεις επιστρο

φής εiς τήν όμαλότητα άποτελοuν τό maximum»51 . 

Πρός τήν ίδια άποψη θά κλίνει τελικά δ ίδιος δ 

Κ. Καραμανλής, συνοψίζοντας έπιγραμματικά τίς 

διαπιστώσεις του σέ συνέντευξη πού παραχώρησε 

κατά τή μεταδικτατορική περίοδο: 

«'Όταν έξεδηλώθη τό πραξικόπημα τής 21ης 

'Απριλίου 1967, ( οί 'Αμερικανοί) ήταν έναντίον τής 
Χούντας. Μάλιστα ό πρόεδρος τζόνσον διέκοψε άμέ-
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σως τ ή στρaτιωτική βοήθεια πρός τήν 'Ελλάδα. Στή 

συνέχεια δμως, δταν πλέον ή Χούντα στερεώθηκε 

στήν έξουσία, συμβιβάστηκαν μαζί της, δπως τό 

έκαμαν καί άλλες Κυβερνήσειςιι52• 

IANOY ΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 196Χ 

'Ο Κ . Καραμανλής πραγματοποιεί έπίσκεψη στά 

νησιά Βερμοuδες, ώς προσκεκλημένος στενου φίλου 

του. 

Στό iδιωτικό αύτό ταξίδι αναφέρεται μεταγενέ

στερα ύπαγορευμένο σημείωμά του: 

«Εύθύς μετά τάς έορτάς καί γιά νά άποφύγω τάς 

συνεχείς ένοχλήσεις άνεχώρησα γιά τό Νασσάου, 
\ 

άποδεχθείς πρόσκλησιν τού παλαιού καί καλού μου 

φίλου κ. Νικ. Γουλανδρή. 

Τό νησί αύτό ειΎαι γνωστό περισσότερο γιά τούς 

διεθνείς φοροφυγάδας πού φιλοξενεί, παρά γιά τήν 

φυσικήν του ομορφιά. Τό τοπίον ειΎαι μονότονον 

καί μέ έλάχιστην βλάστησιν, αί δέ άμμουδιές του 

πενιχρές. VΕχει δμως άξιοποιηθεί εlς τό έπακρον 

τουριστικώς καί πρό παντός προσφέρει τήν καλο

καιρίαν του τήν έποχήν πού ό βαρύς χειμώνας πλήτ

τει τιjν Εύρώπη καί τήν 'Αμερική. 

Στό μικρό αύτό νησί ε{ναι έγκατεστημένοι καί 

300 περίπου καλοί 'Έλληνες, Καλύμνιοι κατά τό 
πλεΓστον. 'Όταν έμαθαν τήν άφιξίν μου οργάνωσαν 

έορτήν ει~ς τήν έκκλησίαν τους, έψαλλαν τόν Έθνι

κόν 'Ύμνον, πού τόν άκουσα δακρύων, καί έγέμιζαν 

κάθε ήμέρα τό σπίτι πού μέ φιλοξενούσε μέ φρούτα 

καί λαχανικά. Βλέποντάς τους διεπίστωνα τήν άλλα-

'γήν πού ύφίστανται οί 'Έλληνες δταν βρίσκονται 

στήν ξενητειά. Άπηλλαγμένοι άπό τή φτώχεια καί 

τό φθόνο, πού δηλητηριάζουν τήν ζωή στόν τόπον 

μας, γίνονται ijρεμοι άνθρωποι καί παραδειγματικοί 

πολίτες. Διατηρούν δμως τόν νόστον καί τόν δεσμόν 

μέ τήν Πατρίδα τους καί δύσκολα άφομοιώνονται. 

'Η άντίστασίς τους δμως αύτή στό νόμο τfjς άφο

μοιώσεως ένισχύεται καί άπό τό γεγονός δτι οί "Ελ

ληνες, δπως καί οί Ίσραηλίται, άνήκουν σέ μιά φυ

λή πού ειΎαι μοναδική, έν άντιθέσει πρός τούς άλ

λους λαούς, οί όποίοι άνήιωυν σέ μεγάλες καί συγ

γενείς φυλετικές όμάδες, δπως ή λατινική, ή άγγλο

σαξωνική, ή άραβική καί ή σλαβική κ.λ.π. 

'Η πρός άποδημίαν τάσις τών 'Ελλήνων ε{ναι 

τόσον παλαιά δσο καί ή ζωή τού 'Έθνους. Καί τούς 

ώθεi σ· αύτή ν ή αlώνια φτώχεια τού τόπου μας άλλά 

καί ή 'Οδυσσειακή τους παράδοσις νά άνοιχθοvν 

στό άγνωστο καί στήν περιπέτεια. 'Η [δια αύτή παρά

δοσις τούς έκανε ίκανούς νά δημιουργήσουν καί τόν 

μεγαλύτερον έμπορικό στόλο τιjς έποχfjς μας. Χα-
, - , , :;J , ~ , ,, 

ρακτηριστικο της φτωχειας που ανεφερα ει ναι το οτι 

ό μέν 'Ηρόδοτος τήν χαρακτήριζε μόνιμη σύντροφο 

τfjς 'Ελλάδος, ό δέ Αίσχύλος στούς "Πέρσες" του 

παρουσίαζε τήν Έλλάδα σάν χώρα πού λόγω τfjς 

φτώχειας της, καταδικάζει άκόμα καί τούς κατακτη

τές σέ θάνάτο. 

Στό Νασσάου συνήντησα καί ifνα θαυμάσιο γέρο 

Κρητικό, πού ειΎαι ό ίδρυτής καί πρόεδρος τfjς κοινό

τητος καί τόν έλεγαν 'Εσφάκη. 'Ένα βράδυ μοv διη

γήθηκε τήν ίστορία του καί μαζί μ · αύτή ν μία συνάν
τησιν πού είχε μέ τόν 'Ελευθέριο Βενιζέλο: 

"VΗμουνα τότε, τό 1920, μέ δύο τρείς Κρητικούς 
στήν Κούβα όπότε έμάθαμε δτι έφθασε στό Νησί ό 

Βενιζέλος. Πήγαμε τόν βρήκαμε καί προσφερθήκαμε 

νά τόν περιποι ηθοvμε. 'Έμοιαζε σάν άνθρωπος χαμέ

νος πού πfjρε τίς θάλασσες χωρίς σκοπό, μόνον καί 

μόνον γιά νά ξεφύγη άπό έκεί πού ήταν. ΗΟταν τόν 

ήρώτησα ποίο ήταν τό πρόγραμμά του, μοv είπε δτι 

θά έμενε στήν Κούβα καί θά γραφόταν στό έκεί Πα

νεπιστήμιο. 'Ύστερα άπό λίγες ήμέρες μiiς είπε δ τι 

θά φύγη γιατί fίθελε νά ταξιδέψη περισσότερο. 

'Όταν τού ε{πα δτι θά ήταν καλύτερα νά ξαναγυρίση 

στήν ·Ελλάδα πετάχθηκε έπάνω καί μοv είπε "άδύ

νατον, γιατί έάν πάω έκεί θά μέ κρεμάσουν"- καί 

γιατί νά σέ κρεμάσουν άφοv έσύ μεγάλωσες τήν Πα

τρίδα μας; -"Γι' αύτό άκριβώς θά μέ σκοτώσουν". 

Μέ τήν άπάντησίν του αύτή ό Βενιζέλος έπιβε

βαίωνε μία μακρά πολιτική παράδοσιν του τόπου 

μαςιι53. 

Στό ϊδιο κείμενο, ό Κ. Καραμανλής αναφέρεται 

στίς πιέσεις καί παρακινήσεις πού aντιμετώπισε κα

τά τήν έπάνοδό του γιά νά ήγηθεί στόν aγώνα κατά 

του στρατιωτικου καθεστώτος τών 'Αθηνών. 

'Ενδεικτικές των αισθημάτων πού τόν διακατεί

χαν, σέ σχέση μέ τήν δλη αuτή κίνηση, είναι οί aπό

ψεις πού εκμυστηρεύεται στόν Κ. Τσάτσο: 

«'Αγαπητέ Κώστα, 

Στό προτελευταίο γράμμα σου μοv έκθέτεις τάς 

σκέψεις ώρισμένων φίλων καί ζητείς τή γνώμη μου 

έπ' αύτών. Ά ντί άπαντήσεως θά σέ παραπέμψω στίς 

φράσεις τού Κικέρωνος πού άναφέρεις στό τελευταίο 

κείμενο πού έστειλες γιά τόν Ζενεβουά. 

Ή σύγχυση καί ή άσυναρτησία ειΎαι τόσον 

έκτεταμένες ώστε νά μήν είναι είίκολον νά προσδιο

ρίσης γραμμή ν καί κατά μείζονα λόγον νά τήν έπιβά

λης. 'Άλλωστε δ πως ξέρεις έγώ έδωσα γραμμή μέ τή 

συνέντευξή μου στή "Monde". Ώμίλησα γιά τό πα
ρελθόν, γιά τό παρόν καί γιά τό μέλλον. Γιατί αύτό 

δέν θά μπορούσε νά γίνη πρόγραμμα δλων έκείνων οί 

όποίο ι θέλουν ν' άσχοληθοvν σοβαρά μέ τό μέλλον 

του τόπου; 

Πάντως δέν νομίζω δτι μέχρι τfjς δημοσιεύσεως 

τού περιφήμου Συντάγματος, τό όποίο ν θ' άποκαλύ

ψη τάς προθέσεις τfjς Κυβερνήσεως, ειΎαι δυνατόν 

νά γίνη τίποτε τό σοβαρόν. 

Ά νεξαρτήτως δμως αύτών ύπάρχει μιά διαφορά 
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στήν έκτίμησιν τού ρόλου τοίi iδικού μου. 'Εγώ δέν 

δύναμαι ν. aναλάβω νέας πρωτοβουλίας, άν δέν δη

μιουργηθούν αί προϋποθέσεις πού θά τίς κατασηj

σουν aπι;;'τ:ελεσματικές. 

κgl αί τφοϋποθέσεις αύτές θά δημιουργηθοίiν 
στιj ν 'Ελλάδα. Είναι άνάγχ:η νά καταλάβουν οί 'Έλ

ληνες δrι, dν θέλουν τίς ύπηρεσίες μου, οφείλουν νά 

τίς ζητήσουν. Αύτό δέν τό θέλω γιά νά ίκανοποιήσω 

τή φιλοτιμία μου, άλλά διότι ειΎαι ό μόνος τρόπος νά 

καταστήση ένδεχομένη παρέμβασίν μου aποτελε

σματική. Τόν περασμένο Όκτώβριο lγραψα στόν 

'Αβέρωφ ifνα γράμμα, στόν όποίον έξηγώ aναλυτι

κώτερον τή θέσιν μου αύτή. 'Ά ν ή aπόφασις α ι) τ ή 

δέν ειΎαι κατανοητή σημαίνει δτι ξεπεράστηκα aπό 

τά γεγονότα. Καί δέν i'χω κανένα λόγο νά τρέχω νά 

τά προλάβω. Τοσούτο μάλλον καθ ' δσον, δπως γνω

ρίζεις, εuχομαι πάντοτε νά μήν ύπάρξη aνάγκη έπα

νόδου μου στήν πολιτική»54• 

2Χ ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΥ 1968 

. Ο βασιλεύς Κωνσταντίνος επιζητεί επικοινωνία 
μέ τόν Κ . Καραμανλή, προκειμένου νά τόν ενημερώ

σει καί νά πληροφορηθεί, άντίστοιχα, τίς άπόψεις 

του γιά τήν άντιμετώπιση τής πολιτικής καταστάσε

ως . Μετά άπό σχετική συμφωνία, επισκέπτεται τόν 

πρώην πρωθυπουργό, ώς προσωπικός άπεσταλμένος 

του, ό πρέσβης Λεωνίδας Παπάγος. Στό περιεχόμενο 

τής σχετικής επικοινωνίας άναφέρεται μνημόνιο του 

Κ. Καραμανλή : 

«Τιjν 28ην Φεβρουαρίου μοίi έτηλεφώνησε ό βα

σιλεύς διά νά μέ παρακαλέση νά δεχθώ τόν κ. Παπά

γο ν προκειμένου νά μέ ένημερώση ούτος έπί όρισμέ

νων σκέψεων τού βασιλέως, καί νά ζητήση τήν γνώ

μη ν μου έπ' αύτών. Τήν έπομένην, τό μεσημέρι, ήλ

θεν πράγματι ό κ. Παπάγος δ στις lθεσεν ύπ' δ ψι ν 

μου μίαν έπιστολήν τήν όποίαν άπηύθυνε πρός τόν 

βασιλέα ό πρόεδρος τής Κυβερνήσεως κ. Παπαδό

πουλος, τήν 14ην Φεβρουαρίου έ. έ. Εiς τήν έπιστο

λήν αύτήν, ή όποία ήτο συντεταγμένη εiς aπρεπές 

ίJφος, ή έπανάστασις διεμήνυσε πρός τόν βασιλέα τά 

κάτωθι: 

I. 'Ότι δέν είναι δυνατή ή έπάνοδός του πρό τών 

έκλογών. 

2. Νά έγκαταλείψη τήν πρεσβεία τής Ρώμης. 

3. Νά έγκαταλείψη τήν 'Ιταλία καί νά μεταβή εiς 
άλλη ν χώραν, δεδομένου δτι εiς '/ταλίαν γίνονταί 

συνωμοσίαι έναντίον τής Κυβερνήσεως άποδιδόμε

ναι εiς αύτόν. 

4. Νά aπqλλαγή άπό τό περιβάλλον τό σημερινό ν 
καί νά μιj προβαίνη εiς δημοσίας έκδηλώσεις. 

'Εν συνεχεία έπέκρινε ζωηρώς τάς συνεντεύξεις 

πού έδωσε ό βασιλεύς εiς τόν τύπον καί κατέληγε μέ 

τήν δήλωσιν δτι ή Κυβέρνησις, μολονότι έπιθυμεί 

τήν διαφύλαξιν τού θεσμοίi καί τήν έν καιρώ έπάνο

δόν του, θά εύρεθή εiς τήν aνάγκην νά καταφύγη εiς 

ριζικάς καί δυσαρέστους λύσεις, τάς όποίας άπέφυγε 

εύθύς μετά τό βασιλικόν πραξικόπημα, έάν ό βασι

λεύς δέν συμμορφωθή. 

Έν συνεχεία, ό κ. Παπάγος έθεσε ύπ' όψιν μου 

ενα σχέδιον aπαντητικής έπιστολής τού βασιλέως, 

συντεταγμένο είς ίJφος σχεδόν aπολογητικόν καί εiς 

τό όποίον έτονίζετο κυρίως ή γνωστή θέσις περί 

έπανόδου του μετά τό Συνταγματικό ν δημοψήφισμα. 

Ό βασιλεύς έζήτει νά έχη τήν γνώμη ν μου έπ · 
αύτού καί γενικώτερον έπί τής περαιτέρω στάσεώς 

του. 

'Απήντησα δτι δέν νομίζω δrι ό βασιλεύς δύνα

ται νά άπαντιjση εiς τήν έπιστολήν αύτήν. "Α ν δέν 

ήμπορή, προσέθεσα, νά τήν tπιστρέψη ώς aπαράδε

κτον, όφείλει τουλάχιστον νά τήν άγνοήση δεδομέ

νου δτι ή άπάντησις τόν εκθέτει χωρίς κατ, έλάχι

στον νά ι!ποβοηθή τό θέμα τής έπανόδου του. Εiς 

παρατήρησιν τού κυρίου Παπάγου δτι ήμπορεί ή μή 

άπάντησις νά θεωρηθή ώς πρόκλησις, άπήντησα δτι 

κατά τήν γνώμην μου ή tπάνοδος τοίi βασιλέως δέν 

θά έξαρτηθή τόσον άπό τό τί θά κάμη η δέν θά κάμη 

ό ί'διος, δσον άπό τό έάν αί έξελίξεις τής καταστάσε

ως θά καταστήσουν αiσθητήν τήν άνάγκην τής δια

τηρήσεως τοίi θεσμού τής βασιλείας. 

'Εν συνεχεία, συνέστησα νά άποφύγη ό βασιλεύς 

οίασδήποτε δημοσίας έκδηλώσεις, τουλάχιστον μέ

χρι τής δημοσιεύσεως τοίi Συντάγματος. 

Εiς δήλωσιν τοίi κ. Παπάγου, δτι ό βασιλεύς άνα

μένει πρωτοβουλίας άπό tμένα, aπήντησα δτι ( I) ε[
μαι πάντοτε ιiπρόθυμος νά έπανέλθω είς τήν πολιτι

κήν καί (2) ιiνεξαρτήτως αύτοίi φρονώ δτι ύπό τάς 
παρούσας σu~v·θήκας, δέν θά ε{χον αί πρωτοβουλίαι 

μου πρακτικ6ν άποτέλεσμα. 

Κατόπιν τόν παρεκάλεσα νά μοίi έξηγήση: 

(α) Διατί ό βασιλεύς ίfσπευσε νά κάμη τήν άντε

πανάστασι ν τής 13ης Δεκεμβρίου. 

(β) Διατί δέν aπήντησε εiς τήν έπιστολήν μου τής 

9ης Νοεμβρίου καί άνέλαβε τ6 κίνημα άγνοήσας τάς 

συμβοuλάς μου τάς όποίας έντούτοις ό ί'διος έζήτη

σε. Καί διατί ό βασιλεύς δέν tπωφελήθη τής κρίσεως 

τού Κvπριακοίi καί τής ψυχολογίας τήν όποίαν έδη

μιούργησαν αί δικαί μου δηλώσεις διά νά έπιχειρή

ση διά τής παραιτήσεως τοίi κ. Κ6λλια μίαν αίφνιδια

στικήν μεταβολήν. 

Εiς τά ερωτήματά μου άπήντησε: 

I. Τ6 κίνημα τό έπετάχυνε διότι ή Χούντα ήτο 
άποφασισμένη μέχρι τέλους Δεκεμβρίου νά έπιβάλη 

τόν Παπαδ6ποvλον ώς άντιπρόεδρον τής Κυβερνή

σεως καί νά aποστρατεύση τά άνώτερα στελέχη εiς 

τά όποία ό βασιλεύς ε{χε έμπιστοσύνη. 

2. ' Ο βασιλεύς μόλις τήν προηγουμένη ν ήμέραν 

τοίi aπεκάλυψεν δτι είχε λάβει έπιστολήν μου. Καί 
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Ταξίδι στίς Βερμοvδες. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



72 Η ΜΑΚΡΑ ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ 

δτι δέν ήδυνήθη νά δώση συνέχειαν είς αύτήν διότι 

τόν έπρόλαβαν τά γεγονότα. 

3. Δέν έπεδίωξε πολιτικήν μεταβολήν κατά τήν 

Κυπριακή ν κρίσιν καί διότι έπίστευεν δτι οί συνταγ

ματάρχαι ήσαν άποφασισμένοι νά άντιδράσουν άλλά 

καί διότι έθεώρει, κατά τάς βεβαιώσεις τών φίλων 

του στρατηγών, άσφαλή τήν στρατιωτικήν επιχεί

ρησιν. 

Είς τό σημείον αvτό έτερματίσθη ή συνομιλία 

μας μέ τήν δήλωσιν τού κ. Παπάγου δτι μετά 15-20 
ήμέρας θά μέ έπισκεφθή καί πάλινι>55• 

'Ο Λ . Παπάγος θά έπισκεφθεί έκ νέου τόν Κ . Κα

ραμανλή, στίς 4 ' Απριλίου 1968. Σχετικά μέ τό περι
εχόμενο τής δεύτερης συναντήσεως, ό Κ . Καραμαν

λής επισημαίνει : 

«Ούτος μού έξέθεσε τάς έντυπώσεις του άπό τήν 

τελευταίαν έπίσκεψίν του είς 'Αθήνας, αί όποίαι 

ήσαν άπογοητευτικαί διά τήν γενικήν κατάστασιν 

καί διά τό θέμα τού βασιλέως. 

Χαρακτηριστικώς, μού άνέφερεν δτι ό κ. Πιπινέ

λης θεωρεί άθλίαν τήν κατάστασιν, άλλά έλπίζει είς 

περαιτέρω εvνοϊκάς έξελίξεις. 'ο ϊδιος έξεδήλωσε 

ζωηρά ν άyανάκτησιν δταν ό κ. Παπάγος έθεσε ύπ' 

δψιν του τήν έπιστολήν τήν όποίαν άπηύθυνε ό πρω

θυπουργός πρός τόν βασιλέα καί έβεβαίωσεν τόν κ. 

Παπάγον δτι ή έπιστολή αύτή συνετάγη είς τό έπα

ναστατικόν συμβούλιον, άφού άπεκρούσθη μέ δια

φοράν δύο ψήφων ή πρότασις καταργήσεως τού θε

σμού τής βασιλείας. "Οπως έν συνεχεία μέ έβεβαίω

σεν. τό γεγονός, δτι δ βασιλεύς δέν άπήντησεν εiς 

τήν έπιστολήν μου τού Νοεμβρίου καί δτι δέν μέ 

ένημέρωσε διά τό κίνημα τής /Jης Δεκεμβρίου, 

ώφείλετο εiς τήν έπικρατήσασαν έπιπολαίαν άντί

ληψιν δτι ή επιχείρησις θά άπετέλει άπλούν περίπα

τον. 

Κατόπιν μέ ήρώτησεν έξ όνόματος τού βασιλέως, 

έάν, έν περιπτώσει άπομακρύνσεως τών στρατιωτι

κών, θά ήμουν διατεθειμένος νά άναλάβω τήν έξου

σίαν καί νά όδηγήσω τήν χώραν εiς τήν όμαλότητα. 

Τού ε[πα δτι δέν βλέπω δ τι θά προκύψη συντόμως 

παρόμοιον ένδεχόμενον, ι'δίως μετά τήν άποτυχίαν 

τού βασιλέως, ή όποία έξεμηδένισε κάθε δυνατότη

τα άντιστάσεως κατά τού σημερινού καθεστώτος, 

μαζί μέ τούς aλλους καί τής iδικής μου. Μού ε[πε, 

τότε, δτι άναμένεται καί κρίσις τού Κυπριακού, ή 

όποία ήμπορεί νά δώση εvκαιρίαν. 

(Καί δμως, τού είπα, δταν έγώ τόν Νοέμβριο έπε

σήμανα τήν κρίσιν τού Κυπριακού, δχι άπλώς ώς 

εvκαιρία άλλά καί άνάγκην άλλαγής, δχι μόνον δέν 

έπωφελήθητε, άλλά καί μέ έπεκρίνατε, δπως έπλη

ροφορήθην. Εiς άπάvτησιν, μου ε[πε δτι έγιναν πράγ

ματι πολλά σφάλματα καί δι ' αύτό δ βασιλεύς θά 
έπεθύμει νά έχη είς τό μέλλον τάς συμβουλάς μου). 

Είς τό έρώτημά του άπήντησα, δτι μόνον δταν θά 

άνακύψη ή κρίσις θά είναι δυνατόν νά άποφασίσω, 

τοσούτο μάλλον καθ' δσον έκείνο πού χαρακτηρίζει 

τήν σημερινή ν μου θέσιν είναι ή άποχή έκ τής πολι

τικής. 

τέλος, μού ύπέβαλε τήν σκέψιν συναντήσεώς μου 

μετά του βασιλέως κατά τήν προσεχή μετάβασίν του 

είς Ζυρίχην. 'Απέκλεισα τήν περίπτωσιν, μέ τό έπι

χείρημα δτι τούτο θά βλάψη άντί νά ώφελήσφ>56• 

16 ΜΑΡτJΟΥ 1968 

'Η Κυβέρνηση δίνει στή δημοσιότητα, όπως είχε 

προαγγείλει, τό σχέδιο τοϋ νέου Συντάγματος καί 

καλεί τό λαό νά μετάσχει σέ δημόσιο διάλογο έπί 

τών νέων διατάξεων. 

Οί άρχηγοί τών δύο μεγαλύτερων πολιτικών 

σχηματισμών τής χώρας στίς παραμονές τής Δικτα

τορίας, Γ . Παπανδρέου καί Π . Κανελλόπουλος, θά 

άπορρίψουν κάθε iδέα συμμετοχής σέ παρόμοια συ

ζήτηση. «Ούτε συζήτησις, οuτε ψήφος έπί συνταγμα

τικοϋ ή πολιτικοϋ θέματος είναι δυνατή ύπό τό ση

μερινόν καθεστώς», θά έπισημάνει ό πρώτος ένώ ό 

δεύτερος θά δηλώσει: 

«Τό Σύνταγμα άποτελεί λίαν περίπλοκον θέμα ωστε νά 

ύποβάλλεται εiς δημοψήφισμα. Δέν είναι ηθικώς όρθόν 

δπως τεθή ό έλληνικός Λαός ένώπιον του διλήμματος νά 

άπαντήση μέ ενα άπλοuν "ναί" ή μέ ~να άπλοuν "όχι" είς 

μίαν έρώτησιν ή όποία άναφέρεται όλοκληρωτικώς καί 

άδιαιρέτως εiς λεπτομερές κείμενον τό δποίον περιέχει 

πολλάς καί περιπλόκους διατάξεις πού διαφέρουν άπό άπό

ψεως περιεχομένου. 

' Η προσφυγή είς τό δημοψήφισμα θά ή το δικαιολογη
μένη εiς ίστορικώς έκτάκτους περιστάσεις . Δέν θεωρώ τάς 

παρούσας περιστάσεις ίστορικώς εκτάκτους οϋτε προτίθε

μαι νά έκφέρω άπόψεις έπί τής δλως άδιαφόρου είς έμέ 

ταύτης ύποθέσεως» . 

Στόν διάλογο , πράγματι, μέ άντικείμενο -tίς διατά
ξεις τοϋ νέου Συντάγματος δέν θά συμμετάσχει άπό 

τίς iθύνουσες προσωπικότητες τοϋ πολιτικοϋ κό

σμου τής χώρας παρά μόνο δ Ε. 'Αβέρωφ, μέ άρθρο 

του στίς 18 Αuγούστου· άλλά καί αuτός, άπ ' άκρου 

σ' άκρο έπικριτικά. 

·Ο Κ . Καραμανλής είχε, άπό τήν πρώτη ήδη φά

ση τής προπαρασκευής τοϋ νέου Συντάγματος, δια

βλέψει ότι ή όλη ύπόθεση θά κατέληγε «σέ φιάσκο» 

καί, στήν έπιστολή του πρός τό βασιλέα -στίς 9 
Νοεμβρίου, είχε χαρακτηρίσει τίς σχετικές άντιλή

ψεις τών πραξικοπηματιών ώς «έξωφρενικές»57 • 

'Η τελική άποψη τοϋ Κ. Καραμανλή γιά τό σχέ

διο τοϋ νέου Συντάγματος θά διατυπωθεί λίγες ήμέ

ρες μετά τήν έπανυποβολή τοϋ τελευταίου αuτοϋ 

στήν «κρίση» τοϋ λαοϋ, ώς δριστικοϋ πλέον, στίς I I 
'Ιουλίου. Συγκεκριμένα σέ έπιστολή του πρός τόν Κ. 

Παπακωνσταντίνου, θά έπισημάνει έπιγραμματικά: 
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«Το Σύνταγμα δέν ειΎαι οvτε δημοκρατικό οvτε 

άντιδημοκρατικό. Εlναι άσυνάρτητο. ~Α ν εφαρμο

σθή άπό τήν παροvσαν Κυβέρνησιν όδηγεί ει'ς κα

μουφλαρισμένην δικτατορία ν. νΑ ν εφαρμοσθή άπό 

ούδετέραν Κυβέρνησιν, δύναται νά όδηγήση σταδι

ακώς εiς δημοκρατικάς εξελίξεις. Νομίζω δτι επ' αύ

ται} θά πρέπει νά δοθή -άν δοθή- ή μάχη καί όχι 

επί τού περιεχομένου τού Συντάγματος, τό όποίον 

άλλως τε όπωσδήποτε θά ψηφισθψ;sκ . 

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1968 

'Ενώ συμπληρώνεται έτος aπό τήν έπικράτηση 

του στρατιωτικοί) πραξικοπήματος, οί ήγετικές προ

σωπικότητες του πολιτικοί) κόσμου τής χώρας, σέ 

διαδοχικές δηλώσεις τους, καταδικάζουν τό δικτα

τορικό καθεστώς. 

·Ο Γ. Παπανδρέου, ό όποίος τελεί σέ κατάσταση 

«κατ' οiκον» περιορισμοu, στίς πρώτες μακροσκε

λείς δηλώσεις του μετά τήν 2Ιη ·Απριλίου 1967, κα
ταγγέλλει τό στρατιωτικό πραξικόπημα γιά κατάρ

γηση δλων τών έλευθεριώv καί aπευθύνει έκκληση 
πρός τίς "Ενοπλες Δυνάμεις καί τόν «έλεύθερο κό

σμο», ζητώντας «έξ ονόματος του υποδούλου έλλη

νικου λαοu», συμπαράσταση στόν aγώνα γιά τήν 

aπομάκρυνση τής Χούντας aπό τήν έξουσία. Πα

ράλληλα, έμμένει ίδιαίτερα στήν αναίρεση του επι

χειρήματος τών κινηματιών δτι, μέ τήν ένέργειά 

τους, πρόλαβαν τήν έκδήλωση κομμουνιστικής επα

ναστάσεως, επικαλούμενοι μάλιστα τή «σωτηρία τής 

πατρίδος» ώς υπέρτατο νόμο: 

«'Η σωτηρία τής πατρίδος είναι πράγματι δ ύπέρτατος 

νόμος . ·Αλλά δταν ύπάρχη κίνδυνος. Καί κίνδυνος δέν 

ύπήρχε . 'Από τάς έκλογάς τής 28ης Μαίου, θά προέκυπτεν 

άπλώς, καθώς δλοι έκ τών ύστέρων αναγνωρίζουν, παντοδύ

ναμος ή "Ένωσις Κέντρου . Τό μέγα Δημοκρατικόν Κόμμα 

τής χώρας . Καί ή "Ενωσις Κέντρου, καθώς έπανειλημμέ

νως εϊχομεν διακηρύξει, ήτο καί iδεολογικώς αuτόνομος 

καί πολιτικώς αuτοδύναμος . ' Η dλήθεια είναι δτι πρός μα

ταίωσιν τής iδικής μας έκλογικής νίκης, κατεσκευάσθη δ 

μύθος τοϋ κομμουνιστικοί! κινδύνου. Καί έπεχειρήθη τό 

πραξικόπημα>>. 

Στή διάρκεια τών λίγων ήμερών πού προηγοuν

ταν ή επονταν τής έπετείου του πραξικοπήματος, δ 

Π. Κανελλόπουλος, δ Δ. Παπασπύρου, τελευταίος 

πρόεδρος τής Βουλής τών 'Ελλήνων, ό Γ. Ράλλης 

καί ό Γ. Μαuρος στηλίτευσαν μέ σκληρές έκφράσεις 

τό στρατιωτικό καθεστώς καί έπισήμαναν τούς κινδύ

νους πού συνεπάγεται ή παράτασή του. "Αμεση συνέ

πεια τής δημόσιας aντιδράσεώς τους υπήρξε ό εξα

κολουθητικός «κατ' οίκον» περιορισμός γιά τούς 

δύο πρώην πρωθυπουργούς καί ή σύλληψη καί μα

κρά κράτηση τών τριών τελευταίων. 

'Ο Κ. Καραμανλής θά aποφύγει κάθε δημόσια 

έκδήλωση, επισημαίνοντας παράλληλα, μέσα απο 

δηλώσεις τών εκπροσώπων του πολιτικοϋ κόσμου, 

τήν έκδήλωση τής έμμονής τών τελευταίων αύτών σέ 

θέσεις ανεδαφικές γιά τήν έπιθυμητή τελεσφόρα κα

ταπολέμηση τής δικτατορίας . 'Αφοu, συγκεκριμένα, 

αναφερθεί στή σκοπιμότητα, τήν όποία καί είχε ίδι

αίτερα μέ τίς δηλώσεις του Νοεμβρίου 1967 υπο
γραμμίσει, γιά τήν προπαρασκευή τής έπανόδου 

στήν όμαλότητα καί τής ριζικής αναδιαρθρώσεως 

τής πολιτικής ζωής τής χώρας σέ συνδυασμό μέ τήν 

καταδίκη τής <«'iθλιας πολιτικής του παρελθόντος», 

κατέληγε: 

« 'Α τυχώς, τήν θέσιν αύτή ν, ή όποία άπετέλει τήν 

μόνη λογικήν καί δυνατήν λύσιν τού πολιτικού μας 

προβλήματος, ούδείς δημοσία τήν υίοθέτησεν ώστε 

νά άποτελέση κοινή ν πολιτική ν εiς τόν 'Αγώνα κατά 

τής Χούντας. Καί τούτο όχι μόνον δέν εγένετο κατά 

τήν κρίσιμη στιγμή τής συνεντεύξεώς μου, άλλά οϋ

τε καί τόν Άπρίλιον τού 1968 δταν διάφορες προ
σωπικότητες ώμίλησαν επ, εύκαιρία τής επετείου 

τού πραξικοπήματος, δπως οί Παπανδρέου, Κανελλό

πουλος, Βλάχου, Μαύρος καί άλλοι. Εlναι προφανές 

δτι ή τακτική αύτή ώφείλετο στό γεγονός δτι ό πολι

τικός κόσμος τής χώρας επεθύμει μέν τήν άπομά

κρυνσιν τής Χούντας, άλλά κατά τρόπον ώστε νά 

έπανέλθωμεν εiς τό πρό τού πραξικοπήματος καθε
στώς;;59. 

8 ΜΑ·Ι ·ΟΥ 1968 

'Ο Μάξ Βάν ντέρ Στούλ, νέος είσηγητής γιά τήν 

έλληνική υπόθεση στή Συμβουλευτική Συνέλευση 

του Συμβουλίου τής Εύρώπης, στό πρώτο πληροφο

ριακό υπόμνημά του έκφράζει, μετά aπό έπιτόπια 

έπίσκεψη, τήν άποψη δτι ή έξουσία aσκείται στήν 

'Ελλάδα aπό «μία δικτατορία ή όποία σταθερά έπε

κτείνει τόν aποπνικτικό της ελεγχο κάθε μέρα καί σέ 

νέους τομείς τής κοινωνικής καί δημοσίας ζωής». 

«Παρά τό γεγονός» πρόσθεσε «δτι τήν πιό σημαντι

κή συμβολή γιά τήν aποκατάσταση τής δημοκρατίας 

πρέπει νά εχουν οί ίδιοι οί 'Έλληνες, οί φίλοι καί 

σύμμαχοι τής χώρας πρέπει νά καταβάλουν κάθε 

προσπάθεια ωστε νά πιέσουν μέ aποτελεσματικότη

τα τό στρατιωτικό καθεστώς καί νά τό έξαναγκάσουν 

νά μεταβάλει τήν πολιτική του». 

ΜΑ·Ι·ΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1968 

Τό διεθνές ένδιαφέρον επικεντρώνεται στήν πο

λιτική κρίση πού, συγκλονίζει τή Γαλλία, μέ aφετη

ρία τή φοιτητική έξέγερση του Μαίου. 'Η τελική 

εκβασή της, aπόρροια τής στάσεως καί των aποφα

σιστικών έπιλογών τοϋ προέδρου Ντέ Γκώλ, μέσα 

πάντοτε στό πνεuμα τοϋ σεβασμοί) τών έλευθεριών 
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του γαλλικου λαου, θά επιβεβαιώσουν τήν iσχύ καί 

τήν aντοχή τής Δημοκρατίας. 

Εύθύς μετά τή διεξαγωγή τών γενικών έκλογών 

καί τήν εuρεία επικράτηση τής «γκωλικής» παρατά

ξεως, ό Κ . Καραμανλής θά aπευθύνει στό Γάλλο πρό

εδρο τήν ακόλουθη επιστολή: 

«Κύριε Πρόεδρε, 

Παρακολούθησα μέ μεγάλη aνησυχία τά δραμα

τικά γεγονότα πού συγκλόνισαν τή Γαλλία στή δι

άρκεια τών τελευταίων έβδομάδων, καθόσον γνωρίζω 

καλά ως ποιό σημείο ή εκβαση αύτής τής περιπέτει

ας θά έπηρέαζε τό μέλλον τής Εύρώπης. 

Τά λυπηρά έπεισόδια τού Μαίοv καί οί aντιδρά

σεις τής κοινής γνώμης δτι ή Γαλλία διερχόταν μία 

ίστορική ιJρα, aπό έκείνες πού aποτελούν Ιδιαίτερη 

πρόκληση aπέναντι σέ κάθε λογική καί κάθε aρετή. 

'Ο aποφασιστικός λόγος σας τής 30ής Μα ίου, 

aφυπνίζοντας τή λαϊκή συνείδηση, aπέτρεψε aναμ

φισβήτητα μεγάλα δεινά διότι έκείνη aκριβώς τήν 

ήμέρα οί Γάλλοι βρήκαν τόν έαvτό τους καί aποφά

σισαν νά aντικρούσουν, μία φορά aκόμη, τόν Πλού

ταρχω/'0 . 

Χαρακτηριστική είναι, έξάλλου, ή aναφορά του 

Γ. Ράλλη -δπως περιέχεται στό aνέκδοτο ήμερολό

γιο πού κατέγραφε ένώ ήταν φυλακισμένος- στίς 

έπιπτώσεις τών γεγονότων τής Γαλλίας στήν ίδια 

τήν ·Ελλάδα: 

<<27 Μαί:ου 1968. 'Η aπόφαση του Ντέ Γκώλ νά διαλύ
σει τή Βουλή καί νά προκηρύξει εκλογές γιά τίς 23 · Ιουνί
ου, i:γινε τό κεντρικό θέμα στή φυλακή, -μιά παρένθεση 

άπό τά δικά μας, μέ τά όποία, δμως, κάπως συνδέεται. 

Οί i:λληνικές εφημερίδες, πάντοτε κατευθυνόμενες, 

εδωσαν πολύ μεγάλη δημοσιότητα στίς άναρχικές. εκδη

λώσεις των Γάλλων σπουδαστων καί εργατων. 'Η σκέψη 

των προπαγανδιστων τής δικτατορίας, πού καθορίζουν άκό

μη καί τούς τίτλους των εφημερίδων, πρέπει νά ήταν άπλή: 

"'Η κοινή γνώμη θά κάμει τή σύγκριση" . 

Μία aπογευματινή εφημερίδα , πού διακρίνεται γιά τίς ... 
προοδευτικές της τάσεις, δέν δίστασε νά καλέσει τόν 

στρατηγό νά ακολουθήσει τό παράδειγμα των δικων μας 

κινηματιων. ' Η εποχή φαίνεται δτι εuνοεί τήν καλλιέργεια 

το\ι χιοuμορ. "'Αν δμως επαιρνε κανείς τό iiρθρο στά σοβα

ρά, θά επρεπε νά άπαντήσε ι μέ μιά φράση πού ή εφημερίδα 

χρησιμοποιεί συχνά στά σχόλιά της: "' Ωρισμένως, δέν 
είμεθα καλά". 

"Όταν στή Γαλλία, δπου ή κατάσταση φαινόταν τόσο 

σταθερή καί δπου ή άντιπολίτευση μποροuσε νά εκφράσει 

τή λαϊκή δυσαρέσκεια, αναπτύχθηκε σέ μιά μερίδα του 

πληθυσμοί> τέτοια δυσφορία , πού ή εκδήλωσή της κόντεψε 

νά 6δηγήσει τή χώρα στό χάος, θά επρεπε νά σκεφθεί κα

νείς τί μπορεί νά γίνει εδω δταν θά φτάσει ή rορα του ξεσπά

σματος. Κάθε rορα πού περνάει συσσωρεύεται τό μίσος : 

αuτιίJν ποίι βλέπουν κάθε μέρα τοίις δικούς τους νά τούς 

τραβάνε στά κρατητήρια η νά τούς εκτοπίζουν γιατί δέν 

προσχώρησαν στή δικτατορία · εκείνων πού δέν μποροίιν 

νά χωνέψουν δτι κινδύνεψαν στούς πολέμους εναντίον του 

φασισμοί> καί του κομμουνισμοί>, γιά νά ύποτάσσονται τώ

ρα στά κελεύσματα μιας δμάδας εξάλλων, πού νομίζουν 

πώς ή διοίκηση τοu Κράτους είναι ευκολότερη άπό τή δι

οίκηση ένός λόχου· των άλλων πού αiσθάνονται τήν προ

σωπική τους άξιοπρέπεια νά τσαλακώνεται, δταν δέν μπο

ροuν νά μιλήσουν, δέν μποροuν νά κρίνουν, δέν μποροuν 

νά επικρίνουν τά στραβά. 

'Η ήσυχία τοu φόβου εξακολουθεί νά έπικρατεί στήν 

'Ελλάδα. Καί στή Γαλλία δμως δλα φαίνονταν ijσυχα rος 

πρίν άπό λίγες μέρες. Καί ή κατάσταση είναι τόσο διαφο

ρετική εκεί. 

Συλλογίζομαι τούς δικούς μας κινηματίες, πού εχουν 

όχυρωθεί σέ μιά άπέραντη μακαριότητα. Mou θυμίζουν 
τούς τυφλοπόντικες . 

' Ο στρατηγός Ντέ Γκώλ δέν άποφάσισε νά άκολουθή

σει τό παράδειγμά τους . Προκήρυξε εκλογές γιά τίς 23 καί 
τίς 30 'Ιουνίου, καί εlμαι βέβαιος δτι τό πολιτικό του αi
σθητήριο δέν εχει λαθέψει. 'Η δημοκρατική γραμμή πού 

υίοθέτησε θά δδηγήσει σέ μιά μεγάλη νίκη των ντεγκωλι

κων. 

'Η γυναίκα μου δέν εχει τήν ίδια iiποψη. Τής άπαντω 

δτι θά στοιχημάτιζα ενα πρός έκατό ύπέρ τοu Ντέ Γκώλ . 

Πιστεύω στή νίκη του τό ϊδιο σταθερά, δπως πιστεύω δτι 

θliρθει ή rορα πού καί δ δικός μας άγώνας θά σημειώσει 

έπιτυχία. Θι'iρθει κάποτε ή μέρα πού δ τόπος θά ξεφύγει 

άπό τή δίνη πού άπειλεί νά μiiς παρασύρει δλους»61 • 

24 JOYNIOY 196!! 

·Ο 'Ιωάννης Πεσμαζόγλου, εκτακτος καθηγητής 

τ<;>u Πανεπιστημίου 'Αθηνών καί πρώην ύποδιοικη

τής τής Τράπεζας τής 'Ελλάδος, aναιρεί, μέ επιστο

λή πρός τόν ήμερήσιο τύπο, ισχυρισμούς του Ν. 

Μακαρέζου σχετικά μέ τήν κατάσταση τής έλληνι

κής οiκονομίας καί ειδικότερα μέ τό ελλειμμα του 

ισοζυγίου πληρωμών. Μέ τήν ίδια εύκαιρία, ό Ι. Πε

σμαζόγλου ανασκεύασε τίς κατηγορίες πού ό ύπουρ

γός Συντονισμου διατύπωσε κατά τών κοινοβουλευ

τικών Κυβερνήσεων μέ aναφορά στήν άσκηση τής 

οικονομικής τους πολιτικής : 

«'Ως πρός τά οiκονομικά επιτεύγματα τοu έλληνικοu 

λαοu aπό του 1950, δταν διά πρώτην φοράν μεταπολεμικως 
άποκατεστάθη όμαλότης εiς τήν χώραν, μέχρι του 1967, 
δέν είναι αί περιστάσεις πρόσφοροι διά τήν προβολήν τής 

ό.ληθείας . 'Αρκεί νά λεχθij δτι ό ρυθμός τής οiκονομικής 

προόδου καί ή εσωτερική καί εξωτερική νομισματική 

ισορροπία aπετέλεσαν επιδόσεις εκ των διεθνως aξιολο

γωτέρων, παρά τήν κατά καιρούς εμφάνισιν δυσχερειων, 

συνεπείg aτυχων χειρισμων η ι'iλλων επιδράσεων. Τά aνω

τέρω οuδέποτε σοβαρως ημφεσβητήθησαν εντός τής 'Ελ

λάδος καί παγίως διεθνως άναγνωρίζονται. 'Η παραγνώρι

σις τής aληθείας αuτής σήμερον εiς τήν 'Ελλάδα, δέν aπο

τελεί ύπηρεσίαν πρός τόν τόπον»62 . 

'Η επιστολή του Ι. Πεσμαζόγλου δέν αναδημο

σιεύτηκε aπό τίς στήλες του aθηναϊκου τύπου, aλλά 

τό περιεχόμενό της εγινε γνωστό aπό δημοσιεύματα 
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Παρίσι, 1968. 'Από τά γεγονότα του Μαίου. 
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έφη μερίδων του έξωτερικοu. 'Αντίθετα χωρίς νά 

άναφερθεί ρητά τό όνομά του, έπιχειρήθηκε ή άντί

κρουση των άπόψεών του άπό τόν ίδιο τόν Ν. Μακα

ρέζο. 

Τή σημασία του γεγονότος αuτοu ύπογραμμίζει, 

μέ ίκανοποίηση, ό Γ. Ράλλης σέ έγγραφή του προ

σωπικοί) ήμερο λογίου του, τήν Ι η 'Ιουλίου: 

«Φαίνεται δτι liρχισαν νά κινουνται καί μερικοί άπό 

έκείνους πού άποτελουν τήν ήγέτιδα τάξη. 'Ο πρώην ύπο

διοικητής τής Τραπέζης τής' Ελλάδος καθηγητής τής Νο

μικής Σχολής του Πανεπιστημίου 'Αθηνών κ. Ι. Πεσμαζό

γλου εστειλε στίς εφημερίδες ενα γράμμα δπου άνασκευά

ζει δλα τά ψεύδη του Μακαρέζου»63 . 

14-15 ΙΟΥΛΙΟΥ 1968 

'Ο 'Ανδρέας Παπανδρέου έκφράζει έκ νέου τήν 

έπιθυμία νά συναντηθεί μέ τόν Κ. Καραμανλή. Τήν 

πρότασή του γιά συνάντηση, πιθανώς στίς 28 ή 29 
'Ιουλίου, διεβίβασε καί πάλι ό Α. Μινέικος στόν Κ. 

Χρυστοστάλη. Ό τελευταίος άπάντησε δτι θά μετα
δώσει τό μήνυμα στόν Κ. Καραμανλή, ό όποίος δμως 

έξακολουθεί νά μήν ένδιαφέρεται γιά τήν έπάνοδό 

του στήν πολιτική· κατά συνέπεια -κατέληγε-«δέν 

θά ήτο σκόπιμος μία τοιαύτη συνάντησις». 'Εξάλ

λου, ό πρώην πρωθυπουργός θά άπουσίαζε κατά τίς 

ήμέρες αuτές άπό τό Παρίσι. 

'Όταν, μετά ενα εΙκοσιτετράωρο ό Κ. Χρυσοστά

λης έπιβεβαίωσε, σέ νέα συνάντηση μέ τόν Α. Μι

νέικο, τό γεγονός τής άπουσίας του Κ . Καραμανλή, 

παpακλήθηκε νά διαβιβάσει τήν πρόθεση του Α. 
Παπανδρέου νά σπεύσει νά τόν συναντήσει δπου καί 

liν βρισκόταν. Σχετικά, ό Κ. Χρυστοστάλης παρατή

ρησε: 

<Που είπα τήν lδικήν μου liποψιν, δτι έφ' δσον δ εξά

δελφός του θέλει τόσο πολύ νά συναντηθή μέ τόν κ. Πρόε

δρον, τό καλύτερον πού θά είχε νά κάνει θά ήτο, δημοσία 

καί χωρίς έπιφυλάξεις, ν' άποκαταστήση τήν θέσιν του 

εναντι του κ. Καραμανλή, άναγνωρίζων δτι άδίκως ε{ς τό 

παρελθόν ή ΕΚ κατεσυκοφάντησε τόν κ. Καραμανλή. Αύ

τό θά ήτο μία γνησία πολιτική πράξις έκ μέρους του. Μου 

είπε δτι αύτό άσφαλώς θά γίνει εάν έπιδιώξω νά συναντη

θουν οί δύο άρχηγοί, ε{ς τούς δποίους δ tλληνικός λαός 

πιστεύει, κ.λ.π ... »64. 

Τήν έπομένη, ό Κ. Χρυσοστάλης έπαναβεβαίωσε 

τήν άδυναμία του Κ. Καραμανλή «νά άναλάβη ύπο

χρέωσιν συναντήσεως διότι πράγματι δέν γνωρίζει 

που θά εύρίσκεται τήν έποχή αuτήν». Μετά τήν πά

ροδο έντούτοις ένός περίπου εΙκοσαημέρου ό Α. 

Παπανδρέου θά άποστείλει στόν Κ. Καραμανλή τη

λεγράφημα, τό περιεχόμενο του δποίου καί θά δώσει 

στή δημοσιότητα, χωρίς νά περιμένει τήν άπάντηση 

του άποδέκτη του: 

«'Η ήμερομηνία διά τό δημοψήφισμα του Συνταγματι-

κου τερατουργήματος τής Χούντας πλησιάζει -' Υπάρ
χουν άνησυχαστικά σημάδια δτι συντηρητικά στοιχεία 

του πολιτικου κόσμου τής 'Ελλάδος πιθανόν νά θεωρή

σουν τήν επιβολήν tνός δλοκληρωτικου Συντάγματος ύπό 

Στρατιωτικόν Νόμον καί 'Αστυνομική τρομοκρατία χρή

σιμη σάν μέσον επιτεύξεως τών δικών τους σχεδίων 

-'Εάν αύτό συμβή, ή 'Ελλάς θά άντιμετωπίση τραγική 

καί μακρόχρονη έσώτερική σύγκρουση -Σέ άνακοίνωση 

τής tλληνικής άντιστάσεως καλουνται οί εκπρόσωποι 

δλων τών κομμάτων νά συναντηθουν μέ σκοπόν νά λάβουν 

κοινήν θέσιν εναντίον του Συντάγματος τής Χούντας τό 

δυνατόν συντομώτερον - Σάν συνέπεια αύτου καί ύπό τήν 

Ιδιότητα ώς εκπροσώπου του κόμματος τής ΕΚ στό έξωτε

ρικό έκφράζω τήν πρόθεσίν μου νά συναντηθώ μαζί σας 

σάν ενα πρώτο βήμα γιά μιά κοινή στάση του tλληνικου 

πολιτικου κόσμου έπί θέματος ίστορικής σημασίας γιά τήν 

πατρίδα μας»65 • 

'Η πρώτη άντίδραση του Κ. Καραμανλή καταγρά

φεται άπό τόν ίδιο στό κείμενο τών πρόχειρων ση

μειώσεών του: 

« 'Ηνωχλήθην τόσον άπό τήν πρόκλησιν αύτή ν, 
ώστε έσκέφθην πρός στιγμήν νά έξηγήσω δημοσίq 

τούς λόγους γιά τούς δποίους ήρνούμην τήν συνάν

τησιν. Τελικώς όμως, έπροτίμησα, άντί νά τόν έκθέ

σω διεθνώς, νά τοv άπευθύνω τήν κάτωθι έπιστολήν 

μέ τήν έλπίδα, ότι θά ήτο δυνατό νά τόν βοηθήσω είς 

τό νά άντιληφθή όρθώς καί τό πολιτικόν πρόβλημα 

τής χώρας καί τόν ρόλον τόν ίδικόν του: 

8 Α ύγούστου 1968 
Κύριε Παπανδρέου, 

Δέν άντιλαμβάνομαι είλικρινώς τήν έwοιαν τοv 

τηλεγραφήματός σας, κατόπι ν τής άπαντήσεως πού 

έδωσα είς πρόσφατον μήνυμά σας. Πάντως, έάν έγέ

νετο μέ πρόθεσι ν έπισημάνσεως εύθυνών, θά μοv έπι

τρέψετε νά τό χαρακτηρίσω ώς ένέργειαν, τουλάχι

στον, άτυχή. 

'Όπως γνωρίζετε, τό 1963, άπεσύρθην τής πολι
τικής. νΕκτοτε, έμμένων είς τήν άποχήν μου, δέν 

προέβην παρά είς δύο δημοσίας έκδηλώσεις. Τήν 

πρώτην φοράν όταν έγένετο ή άνέντιμος καί άντιδη

μοκρατική άπόπειρα τής παραπομπής μου εlς είδικόν 

δικαστήριον καί, τήν δευτέραν, όταν οί Συνταγμα

τάρχαι, έπωφελούμενοι του πολιτικού καί ήθικοv 

χάους πού είχε δημιουργηθεί έν 'Ελλάδι, κατέλυσαν 

τήν δημοκρατίαν. 

Είς τήν δευτέραν αύτή ν δήλωσιν, καθώρισα κατά 

τρόπον σαφή τήν θέσιν μου, καί έναντι τής Χούντας 

καί έναντι του παγίου πολιτικού προβλήματος τής 

χώρας μας. 

Τήν θέσιν όμως αύτήν, τήν δποία θά ήδύνατο, 

υίοθετουμένη άπό όλους τούς παράγοντας τής δημο

σίας μας ζωής νά έπηρεάση άποφασιστικώς τάς έν 

'Ελλάδι έξελίξεις, ούδείς έξ όσων ώμίλησαν έκτοτε 
_:__καί συνεπώς καί ύμείς- τήν ύπεστήριξεν. Καί δχι 
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μόνον αύτό, άλλά ύπεστηρίχθησαν άπόψεις καί έγέ

νοντο ένέργειαι, αίτιvες ένίσχυσαν άρνητικώς τόκα

θεστώς τών Άθηνών καί μtiς άπεμάκρυναν άπό τήν 

λύσιν τού προβλήματος πού άντιμετωπίζομεν. 

Εlλικρινώς πιστεύω ότι δέν ε{ναι δυνατόν νά γίνη 

άποτελεσματικός άγών κατά τής Χούντας, έάν δέν 

δημιουργηθούν συνθfίκαι άσφαλείας διά τό μέλλον 

καί, προπαντός, αί προϋποθέσεις γιά μίαν ύγιti καί 

σοβαρά ν δημοκρατική ζωή. 'Η άπομάκρυνσις συνε

πώς τής Χούντας άπό τήν έξουσίαν ε{ ναι συνάρτησις 

τής θεραπείας τών αlτίων τά όποία ώδήyησαν εlς τήν 

πτώσιν τής δημοκρατίας. Πρός τήν κατεύθυνσιν, 

όμως, αύτή ν δέν βλέπω νά γίνονται σοβαραί προσπά

θειαι, διά νά μήν είπω ότι γίνονται, καί lδίως έσχά

τως, τά άντίθετα. 

Πάντως, παρακαλώ νά βεβαιωθήτε, ότι έάν είς 

μίαν δεδομένην στιγμήν κρίνω ότι μία πρωτοβουλία 

μου θά tjδύνατο νά ε{vαι ώφέλιμος εlς τήν χώραν, δέν 

θά παραλείψω νά πράξω τό καθήκον μου, ώς 'Έλλην 
πολίτης βέβαια, καί όχι ώς έκπρόσωπος κόμματος, 

δεδομένου ότι ούδέν κόμμα έκπροσωπώ»66• 

Στήν επιστολή τοϋ Κ. Καραμανλή, ό Α. Παπαν

δρέου άνταπάντησε, ώς έξής: 

«Κύριε Πρόεδρε, 

Σάς εύχαριστώ θερμώς διά τήν aπάντησίν σας είς τό 

τηλεγράφημά μου. 

'Επιθυμώ νά σάς διαβεβαιώσω δτι τό aπέστειλα διότι 

κατέχομαι aπό τήν πεποίθησιν δτι ή rορα εlναι πράγματι 

κρίσιμος διά τήν χώραν καί δτι εlναι έπείγον κόμματα καί 

προσωπικότητες, νά καταδικάσουν τό συνταγματικό τερα

τούργημα τό όποίον ή στρατιωτική δικτατορία προτίθεται 

νά έπιβάλη είς τόν έλληνικόν λαόν τήν 29ην Σεπτεμβρίου. 

Έάν €να τμήμα του πολιτικου κόσμου ά.ποδεχθή νά συμ

μετάσχη είς τόν πολιτικόν βίον τής χώρας ύπό τούς δρους 

του Συντάγματος τής στρατιωτικής δικτατορίας, τότε 

ά.σφαλώς θά εχουν τεθή τά θεμέλια διά μίαν ά.ναμέτρησιν 

είς τήν χώραν μας, ή όποία θά προσελάμβανε τάς διαστά

σεις έμφυλίου πολέμου. Δι' αύτό καί μόνον τόν λόγον ά.πέ

στειλα τηλεγράφημα καί έδήλωσα ·πώς εlμαι ετοιμος νά 

συναντηθώ μαζί σας διά τήν ά.νάληψιν κοινής πρωτοβου

λίας σχετικώς μέ τό σχέδιον Συντάγματος. 

Λυπουμαι είλικρινώς διότι έθεωρήσατε δτι ή πρότασίς 

μου ϊσως περιείχε αίχμήν. Δέν περιείχε. Καί ή πρότασίς 

μου παραμένει έν ίσχύι. Κατανοώ πλήρως τάς aντιδράσεις 

σας δσον aφορά τήν ελλειψιν προθυμίας έκ μέρους σημαν

τικου τμήματος του πολιτικου κόσμου νά ά.νταποκριθή είς 

πρωτοβουλίας, α{ δποίαι''θά ήδύναντο νά δδηγήσουν είς 

γνήσιαν δημοκρατικήν λύσι~ άνευ μεγάλων θυσιών διά τόν 
λαόν καί τό εθνορμ. 

23 ΙΟΥΛΙΟΥ 1968 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τήν επίσκεψη τοϋ πρέ

σβη Λ. Παπάγου, ώς εκπροσώπου τοϋ βασιλέως 

Κωνσταντίνου, μέ τό όποίον καί εχει εκτενή συνομι

λία σχετικά ίδιαίτερα μέ τή δημοσιοποίηση τοϋ όρι-

στικοϋ σχεδίου Συντάγματος άπό τήν Κυβέρνηση 

των πραξικοπηματιών. 

'Ο ίδιος θά καταγράψει σχετικά τά άκόλουθα: 

«Τήν 23ην 'Ιουλίου 1968 μέ έπεσκέφθη, κατόπιν 
τηλεφωνήματος τού βασιλέως, ό κ. Παπάγος. Οvτος 

έθεσεν ύπ • όψιν μου ένα σχέδιον έπιστολής τήν 
δποίαν δ βασιλεύς έπροτίθετο νά στείλη εlς τόν 

πρωθυπουργόν, ένσυνεχεί~ τής κοινοποιήσεως πρός 

αύτόν τού σχεδίου τού νέου Συντάγματος. Ή έπι

στολή lfτo βραχεία κα{ πενιχρά. 'Ο βασιλεύς έλεγεν 

εlς αύτήν ότι δέν δύναται νά διατυπώση παρατηρή

σεις έπί τού Συντάγματος, δεδομένου ότι κατά τό πο

λίτευμα τής χώρας ό βασιλεύς δέν συμπράττει εlς τήν 

κατάρτισιν τού Συντάγματος. Καί ότι άρκείται νά 

έκφράση τήν εύχήν όπως τό Σύνταγμα διαμορφωθή 

κατά τρόπον δημοκρατικόν καί έφίστα τήν προσο

χήν τής Κυβερνήσεως έπί τής διατάξεως τής &φορώ

σης τόν άποκλεισμόν τού πολιτικού κόσμου έκ τών 

έκλογών. 

Τού εlπα ότι δέν υίοθετώ τήν έπιστολήν, οϋτε ώς 

περιεχόμενον άλλά κα{ οϋτε ώς πολιτικήν πρtiξιν, το

σούτον μtiλλον καθ' όσον ή Κυβέρνησις δέν έζήτησε 

τήν γνώμην τού βασιλέως έπί τού περιεχομένου τού 

Συντάγματος, άλλά περιωρίσθη είς μίαν τυπική ν κοι

νοποίησιν αύτού. Τό κείμενο αύτό, τού εlπα, έκθέτει 

τόν βασιλέα εlς μίαν στιγμήν πού ή κοινή γνώμη &να

μένει μίαν ούσιαστικήν άντίδρασιν άπό μέρους του. 

'Εν συνεχεί(f τού έτόνισα ότι δ βασιλεύς τήν στιγ

μήν αύτήν δύναται νά πράξη δύο τινά: η νά έπιδιώξη 

βελτίωσιν τού Συντάγματος, aν ή Κυβέρνησις εlναι 

πρόθυμος νά συζητήση καί νά τόν άκούση η νά άπο

δοκιμάση δημοσί~ τό Σύνταγμα. Εlς τήν πρώτην πε
ρίπτωσιν θά έχη προσφέρει ύπηρεσίαν εlς τήν χώ

ραν, είς τήν δευτέραν θά έχη ίκανοποιήσει τό δημό

σιον αίσθημα. Δι' άμφοτέρας τάς περιπτώσεις θά πρέ

πει νά έπιδιώξη άμέσως έπαφήν μέ τήν άμερικανικήν 

Κυβέρνησιν κα{ μέ τόν κ. Πιπινέλην, τού όποίου νά 

ζητήση τήν συμβουλήν καί συμπαράστασιν. Καί 

προσέθεσα ότι, δ βασιλεύς πρέπει νά άντιληφθή ότι 

δέν δύναται νά έπιστρέψη είς τήν 'Ελλάδα έάν δέν 

έπιτύχη όρισμένας παραχωρήσεις ύπέρ τής δημο

κρατίας καί τού λαού. Τό γεγονός ότι ή Κυβέρνησις 

δέν τού προσφέρει αύτήν τήν δυνατότητα σημαίνει, 

ότι η δέν έπιθυμεί τήν έπιστροφήν του η τόν θέλει 

ταπει νωμένον. 

'Ο κ. Παπάγος μού εlπεν ότι έχω δίκαιον άλλά 

ότι ό βασιλεύς φοβείται μήπως δ πρωθυπουργός θε

ωρήσει καί πάλιν έαυτόν προσβεβλημένον έκ τής μ ή 

άπαντήσεως είς τήν τυπική ν του έπιστολήν. Έν συ

νεχεί(f δ κ. Παπάγος μέ ήρώτησεν πώς κρίνω τό Σύν

ταγμα καί έάν προτίθεμαι νά κάμω δηλώσεις. Τού 

εlπα ποίαι εlναι αί άτέλειαι, καί ίδίως αί παγίδες τού 

Συντάγματος, καί τού έτόνισα ότι μεγαλυτέραν ση-
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μασίαν καί άπό τάς άτελείας τοv Συντάγματος έχει τό 

θέμα τής έφαρμογής του, διότι τό Σύνταγμα αύτό, 

έφαρμοζόμενον άπό τήν παροvσαν Κυβέρνησιν δύ

ναται νά όδηγήση εlς καμουφλαρισμένη ν δικτατορί

αν. 'Εφαρμοζόμεvον άπό μίαν ύπηρεσιακήν Κυβέρ

νησιν δύναται νά όδηγήση σταδιακώς είς δημοκρα

τικάς έξελίξεις. 
'Ως πρός τό δεύτερον μέρος τοv έρωτήματος, του 

άπήντησα δτι θά έκαμα δηλώσεις έάν έπρόκειτο νά 

έπηρεάσω τήν έξέλιξιν τής καταστάσεως. 

Ό κ. Παπάγος μοv είπεν δτι θά θέση αύτά ύπ' 

όψιν τοv βασιλέως καί θά μέ ένημερώση, τοσούτον 

μάλλον καθ' δσον τήν ήμέραν έκείνην έπρόκειτο νά 

έπισκεφθή τόν βασιλέα καί ό έν Ρώμy Ν Αγγλος πρέ

σβης. 

τέλος μέ ήρώτησεν έάν θά είμαι διατεθειμένος νά 

συναντηθώ μέ τόν βασιλέα έπ' εύκαιpίf! τής θαλασ

σίας έκδρομής τήν δποίαν θά έκαμε εlς τήν Μεσό

γειον μέ τόν Λόν Χουάν Κάρλος τής 'Ισπανίας κατά 

τόν Αϋγουστον. Tov είπα δτι έξακολουθώ νά έχω 
έπιφυλάξεις διά τό σκόπιμον μίας τοιαύτης συναντή

σεως ύπό τάς παρούσας συνθήκας καί δτι θά τήν έπι

διώξω δταν θά τό κρίνω χρήσιμον. 

'Εν άρχfί τής συζητήσεως, ό κ. Παπάγος μου έξέ

θεσεν τάς έντυπώσεις του άπό τήν συνομιλίαν τήν 

δποίαν είχε προσφάτως μέ τόν κ. Πιπινέλην, δστις 

ήτο αΙσιόδοξος διά τάς περαιτέρω έξελίξεις, μοv άνέ
φερεν δέ μίαν περίεργον σκηνήν τήν δποίαν είχεν ό 

βασιλεύς μέ τόν κομιστήν τοv Συντάγματος, συνταγ

ματάρχη ν κ. Χατζηγιάννην, έξ αίτίας του κ. Άρναού

τη καί έπίσης τά του σκανδάλου πού έδημιουργήθη 

μέ τήν έμφάνισιν τής συζύγου τοv πρωθυπουργοί5>>68• 

Ό Κ. Καραμανλής θά άναφερθεί καί στή συνέ

χεια πού είχε, στό έπίπεδο τών σχέσεών του μέ τόν 

βασιλέα, ή πρώτη συζήτηση έπί του σχεδίου Συντάγ

ματος, πού είχε γίνει στίς 23 'Ιουλίου: 

«Περί τά μέσα Σεπτεμβρίου ό βασιλεύς μέ έκάλε

σε στό τηλέφωνο άπό τήν Γερμανίαν δ που εύρίσκετο 

καί μϋv άζεοοίνωσε δτι ή Κυβέρνησις τοv άπηύθυνε 

έπιστολήν διά τής δποίας τοv έζήτει νά έκδηλωθή 

ύπέρ τοv Συντάγματος, καί νά άποδοκιμάση τούς άν

τιδρώντας κατά τής Κυβερνήσεως. Mov έζήτησε τήν 
γνώμη ν μου έπ' αύτοv καί του είπα, φυσικά, δτι δέν 

νομίζω δτι ήμπορεί vά προβή είς τοιαύτην ένέργειαν 

ή όποία θά τόν έφερε είς άντίθεσιν μέ δλον τόν πολι

τικόν κόσμον τής χώρας καί μέ τήν μεγάλην πλειο

ψηφίαν του έλληνικοv Ααοv. 'Ο βασιλεύς μου είπε 

ότι αύτή ήτο καί ή δική του aποψις»69• 

I Α ΥΓΟΥΣτΟΥ 1968 

·Ο Κ. Μητσοτάκης, μέ δημόσια δήλωσή του, 

ύποστηρίζει τήν άνάγκη άμεσης άποχωρήσεως τών 

στρατιωτικών άπό τήν έξουσία καί τήν άνάληψη τής 

διακυβερνήσεως τής χώρας άπό Κυβέρνηση 'Εθνι

κής 'Ενότητος ύπό τόν Κ. Καραμανλή. 

'Αναλυτικότερα, άφου καταδικάσει τό περιεχό

μενο του σχεδίου Συντάγματος πού συνέταξε ή στρα

τιωτική Κυβέρνηση, καταλήγει στή διατύπωση συγ

κεκριμένων προτάσεων: 

«ΕΙναι συνεπώς βέβαιον δτι τό νέον Σύνταγμα δέν άπο

τελεί βήμα πρός τήν δμαλότητα άλλά άντιθέτως ή τυχόν 

ψήφισίς του -ύπό συνθήκας μάλιστα συνιστώσας παρω

δίαν λαϊκής ετυμηγορίας- θά άποβή άφετηρία νέας περιό

δου δεινών. Καί τοί>το ένώ δέν μtiς aπομένουν πλέον περι

θώρια. 'Η χώρα βαδίζει πρός οίκονομικήν κατάρρευσιν 
καί βαθείαν κοινωνικήν άναταραχήν καί ή ύπομονή του 

λαοί>, δ δποίος δέν θέλει άκόμη νά άποβάλη τήν έλπίδα δτι 

ή σημερινή περίοδος θά τερματισθή δμαλώς, tξαντλείται 

ταχέως. Τό Κυβερνητικόν σχέδιον Συντάγματος δ λαός τό 

άντιμετωπίζει μέ βαθείαν δυσπιστίαν καί άρνητικήν διάθε

σιν καί εΙναι βέβαιον δτι κατά τό δημοψήφισμα, παρά τόν 

στρατιωτικόν νόμον, θά εϋρη τρόπον δπου καί δπως τοί>το 

ε{ναι δυνατόν, νά tκφράση τά &ληθινά του αΙσθήματα. 

'Η λύσις του aπειλουμένου τραγικοί> άδιεξόδου είναι 

μία καί μόνη. Νά άπέλθη ή σημερινή Κυβέρνησις άπό τήν 

tξουσίαν, νά έπανέλθη δ Συνταγματικός βασιλεύς, ιδριμοζ 
πλέον &πό τά διδάγματα του παρελθόντος καί τάς προσφά

τους δοκιμασίας, καί νά σχηματισθή Κυβέρνησις ' Εθνι

κής Σωτηρίας ή όποία θά εΙναι συγχρόνως καί Κυβέρνησις 

'Εθνικής ·Ενότητος. ·Ο σχηματισμός ΟΙκουμενικής Κυ

βερνήσεως έκ τών έθνικών κομμάτων είς τάς παραμονάς 

τής 2Ιης 'Απριλίου θά εΙχεν άποσοβήσει τήν δικτατορίαν. 

Σήμερον καί πάλιν χρέος δλων καί έπιτακτικόν αίτημα του 

λαοί> είναι ή ένότης είς τήν έπιδίωξιν του κοινοί> σκοποί> 

τής έπαναφορtiς τής Δημοκρατίας. ·Η Κυβέρνησις αότή, 

οοθέντος δτι τά παλαιά πολιτικά κόμματα ί\χουν ξεπερα

σθij πρέπει νά &ποτελεσθή άπό tπίλεκτα στελέχη δλων 

τών έθνικών δημοκρατικών κομμάτων καί ι'iλλας προσωπι

κότητας γενικής αναγνωρίσεως καί κύρους, ύπό τήν προε

δρίαν του Κ. Καραμανλή, δ δποίος καί πρώτος τij τάξει 

εΙναι καί έκ τών δυναμένων νά άναλάβουν τό ί\ργον αότό δ 

περισσότερον κατάλληλος. 

• Η Κυβέρνησις αότή θά άποκαταστήση τήν εϋρυθμον 
λειτουργίαν του Κράτους, θά άντιμετωπίση τά άμεσα καί 

tπείγοντα οΙκονομικά καί κοινωνικά προβλήματα, θά έπε

ξεργασθή νέον συγχρονισμένον καί δημοκρατικόν Σύνταγ

μα κοινής aποδοχής τό δποίον θά θέση ύπό τήν κρίσιν του 
'Ελληνικοί> λαοί> διά δημοψηφίσματος. Καί θά προχωρή-

' ση τέλος είς τόν δυν.ατόν συντομότερον χρόνο είς έλευθέ

ρας έκλογάς». 

Οί άπόψεις του Κ. Μητσοτάκη θά προβληθουν 

άκόμη περισσότερο, δταν διατυπωθουν, άφου άπα

δράσει στίς 15 Αύγούστου μυστικά άπό τήν • Ελλά
δα, σέ συνέντευξη τύπου στό Λονδίνο, στίς 27 Αύγού
στου. 'Ήδη, έξάλλου, τέσσερις μέρες νωρίτερα, είχε 

έπισκεφθεί στό Παρίσι τόν Κ. Καραμανλή, συνοδευό

μενος άπό τόν Στέφανο Στεφανόπουλο, γιά νά του 

άναγγείλουν τήν πρόθεσή τους νά crυνεργαστουν ύπό 
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τήν ήγεσία του μέ στόχο τήν άνατροπή τής Χούντας. 

Μεταγενέστερα, δ tδιος δ Κ. Καραμανλής καταγρά

φει τή συνάντηση: 

« Άφοίί μοίί περιέγραψαν τήν έν 'Ελλάδι κατά
στασιν μοίί έδήλωσαν δτι τίθενται εiς τήν διάθεσίν 

μου, ό δεύτερος [δ Κ. Μητσοτάκης] μάλιστα πρίν 

άποδράση έξ 'Ελλάδος ε{ χε προ β ή καί εiς δημοσία ν 

δήλωσιν εiς τήν δποίαν ύπεστήριζε δτι μόνον έyώ θα 

ήδυνάμην νά άποκαταστήσω τήν δημοκρατίαν έν 

'Ελλάδι. Τοίίτο ήτο πρός τιμήν του βέβαια διότι κα

τά τό παρελθόν ύπήρξε άπό τούς πλέον φανατικούς 
άντιπάλους μου. 'Ο ίδιος άνέπτυξε εiς τό έξωτερικόν 

άξιόλοyον δραστηριότητα, δέν παρέλειπε δέ νά μέ 

συμβουλεύεται κατά καιρούφ>70 • 

Καί σέ έκτενέστερο σχετικό σημείωμά του, έπι

σημαίνει: 

«Τήν 23ην Αύyούστου 1968 μέ έπεσκέφθησαν οί 
κ.κ. Στεφανόπουλος καί Μητσοτάκης καίμέ παρεκά

λεσαν δπως άναλάβω τήν πρωτοβουλίαν διά τήν 

άποκατάστασιν τής πολιτικής όμαλότητος έν 'Ελλά

δι. 'Αφοίί τούς άνέπτυξα τάς δυσχερείας πού παρου

σιάζει τό πρόβλημα, τούς εlπα, δτι θεωρώ δριστικήν 

τήν άποχώρησίν μου άπό τήν πολιτικήν. Καί δτι θά 

ήτο δυνατόν νά άναθεωρήσω τήν άπόφασίν μου αύ

τήν, έάν ή παρέμβασίς μου έκρίνετο έθvικώς άναy

καία καί μοίί έζητείτο αύτη, άπό δλον τόν πολιτικόν 

κόσμον τής χώρας. Καί πάντως ύπό τό πνείίμα καί 

τάς προϋποθέσεις πού έθεσα εiς τήν συνέντευξίν μου 
τοίί Νοεμβρίου. 

Μοίί έδήλωσαν δτι συμφωνούν μέ τήν θέσιν αύ- 

τήν καί δτι ήθελον νά έχουν τήν συyκατάθεσίν μου, 

διά νά έρyασθοίίν πρός τήν κατεύθυνσιν αύτήν. 

Μέ τήν εύκαιρίαν αύτήν άμφότεροι μοίί έδήλω

σαν δτι λυπούνται διότι κατά τό παρελθόν μέ 1jδίκη

σαν. Καί μοίί άπεκάλυψαν δτι: 

1. Είς τό κυβερνητικόν συμβούλιον άπεφασίσθη 
δπως μή ύποστηριχθfj ή πρότασις τής ΕΔΑ περί πα

ραπομπής μου είς εiδικόν δικαστήριον καί δτι έξε

πλάyησαν δταν, τήν έσπέραν, κατόπιν παρεμβάσεως 

τοίί έπιστρέψαντος τήν ήμέραν έκείνην έκ Γερμανίας 

Α. Παπανδρέου, έδίδετο ή έντολή εlς τούς βουλευ

τάς τοίί κόμματος νά ψηφίσουν ύπέρ τής προτάσεως, 

καί 

2. άπό συζητήσεις πού έκαμαν μέ τήν ήγεσίαν 
τών 'Ενόπλων Δυνάμεων έβεβαιώθησαν άπολύτως 

δτι δένεlχα γνώσιν τfjς άναμίξεως τοίί στρατεύματος 

κατά τάς έκλογάς τοίί 1961. Μοίί έπεβεβαίωσαν, έπί
σης, τήν πληροφορίαν τοίί κ. Κόκκα δτι οί κ. κ. Πα

πανδρέου καί Βενιζέλος ένημερώθηκαν άπό τόν τότε 

ύπουργόν 'Εθνικής 'Αμύνης κ. Ποταμιaνον έπί τής 

προθέσεως τής Κυβερνήσεως δπως λάβει μέτρα συμ

πιέσεως τής δυνάμεως τών κομμουνιστών καί συνεζή-

τησαν τόν τρόπον μέ τόν δποίον θά 1jμποροίίσαν νά 

έπωφεληθοίίν οί ίδιοι άπό τήν άνόητον αύτή ν έπιχεί

ρησιν»71. 

13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1968 

' Ο Γ. Παπαδόπουλος, καθ' δδόν άπό τό Λαγονή
σι στήν 'Αθήνα, γίνεται στόχος δολοφονικής <iπό

πειρας. Δράστης ύπήρξε δ 'Αλέξανδρος Παναγού

λης, λιποτάκτης εφεδρος <iξιωματικός τοϋ έλληνικοϋ 

στρατοϋ. τίς έκρηκτικές ύλες εΙχε έφοδιαστεί <iπό 

τήν Κύπρο, όπου εΙχε ιiρχικά καταφόγει καί ιiποκα
ταστήσει έπαφή μέ τόν ύπουργό 'Εσωτερικών, Π . 

Γεωρκάτζη. 

Τό γεγονός τής ιiπόπειρας καί τό σθένος πού έπέ

δειξε δ Παναγούλης μετά τή σύλληψή του, μέχρι καί 
ένώπιον τοϋ 'Εκτάκτου Στρατοδικείου, προκάλεσαν 

αίσθηση στό έσωτερικό τής χώρας <iλλά καί στό 

έπίπεδο τής διεθνοϋς κοινής γνώμης ίδιαίτερα, μετά 

τήν καταδίκη του σέ θάνατο, ή έκτέλεση τής δποίας 

θά ματαιωθεί, τήν τελευταία στιγμή, ύπό τήν άπειλή 

καί τής διεθνοϋς ~ντιδράσεως πού προβλεπόταν ότι 

θά προκαλοϋσ~. 

Α ΥΓΟΥΣτΟΣ 1968 

'Η είσβολή τών στρατευμάτων τής ΕΣΣΔ καί τών 

Κρατών τοϋ Συμφώνου τής Βαρσοβίας στήν Πράγα 

καί ή βίαιη κατάπνιξη τής <iντιδράσεως τοϋ τσεχοσ

λοβακικοϋ λαοϋ, δδηγεί στή μετρίαση τής πολεμι

κής τών δυτικών χωρών κατά τής Δικτατορίας τών 

'Αθηνών καί στή μεταβολή τής ιiμερικανικής στά

σεως. 

Συγκεκριμένα, στό πλαίσιο τής εκτακτης ένισχύ

σεως τών περισσότερο προωθημένων μελών τοϋ 

ΝΑΤΟ, οί 'Ηνωμένες Πολιτείες θά <iναστείλουν 

-στίς 18 'Οκτωβρίου- τό «έμπάργκο» καί θά έπα

ναχορηγήσουν στήν 'Ελλάδα βαρύ πολεμικό ύλικό. 

Είδικότερα, τό ύλικό αύτό θά <iποσταλεί, γιά πρώτη 

φορά μετά τήν 21η 'Απριλίου, μέ τή μορφή πέντε 

πολεμικών <iεροσκαφών, τύπου F 104, καί δύο ναρ
καλιευτικών. Παράλληλα, όμως, θά ύπογραμμιστεί 

δτι ή άναστολή δέν αϊρεται έξ δλοκλήρου έφόσον 

δέν σημειώνεται ίκανοποιητική πρόοδος στό πεδίο 

τοϋ έκδημοκρατισμοϋ. 

Τά γεγονότα τής Τσεχοσλοβακίας θά εχουν έπι

πτώσεις καί στήν ίσορροπία άνάμεσα στίς έλληνικές 

πολιτικές δυνάμεις, στό μέτρο πού τό ένιαίο ΚΚΕ θά 

διασπαστεί δριστικά σέ δύο μερίδες -' Εσωτερικοϋ 
καί 'Εξωτερικοϋ. 

29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1968 

Τό καθεστώς τών 'Αθηνών διεξάγει τό δημοψήφι

σμα γιά tήν εγκριση τοϋ σχεδίου νέου «Συντάγματος». 
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Εϊσοδος τώv σοβιετικii)ν στρατευμάτων στήv Πράγα. 
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Σύμφωνα μέ τά τελικά αποτελέσματα -δπως ανα

κοινώθηκαν- σέ σύνολο εγγεγραμμένων 6.516.285, 
ψήφισαν 5.048.981 καί καταμετρήθηκαν 5.030.466 
εγκυρα ψηφοδέλτια (ποσοστό αποχής 22,51%), άπό 
τά όποία 4.638.543 «Ναί» (91,87%) καί 391.923 
«"Οχι» (7,75%). 

Τό άποτέλεσμα τοϋ δημοψηφίσματος καταγγέλ

θηκε άπό τούς εκπροσώπους τοϋ πολιτικοϋ κόσμου, 

ώς προϊόν νοθείας, ψυχολογικών καταναγκασμών 

καί άφόρητων πιέσεων σέ βάρος τοϋ εκλογικοϋ σώ
ματος. Παραστατική είναι ή άναφορά στίς συνθήκες 

διεξαγωγής τοϋ δημοψηφίσματος δπως περιέχεται 

στήν εκθεση τοϋ εiδικοϋ παρατηρητή, Μάξ Βάν ντέρ 

Στούλ, ή όποία κατατέθηκε στό Συμβούλιο τής Εύ

ρώπης τόν Ίανουάριοτοϋ 1969: 

«'Η διεξαγωγή του δημοψηφίσματος ~γινε κάτω άπό 

στρατιωτικό νόμο. Κατά τή διάρκεια έπισκ:έψεώς μου στήν 

'Ελλάδα τόν 'Απρίλιο 1968, σέ έρώτησή μου, έάν ό στρα
τιωτικός νόμος θά άρθή κατά τή διάρκεια τής προεκλογι

κής περιόδου κ:αί κατά τήν ϊδια τήν ή μέρα του δημοψηφί

σματος, διάφορα μέλη τής έλληνικ:ής Κυβερνήσεως μου 

~δω σαν aντιφατικές aπαντήσεις. 'Ο ύπουργός 'Εξωτερι

κών κ. Πιπινέλης μέ διαβεβαίωσε πώς τό δημοψήφισμα θά 

είναι άπόλυτα έλεύθερο κ:αί ~ντιμο. Κατά τήν προσωπική 

του γνώμη, είπε, ή κατάστασις πολιορκίας θά πρέπει νά 

άρθfi κατά τό δημοψήφισμα. ·Η πραγματικότης δμως 

ύπήρξε διαφορετική. 

Κατά τήν διά,ρκ:εια τής "συζητήσεως" του Συντάγματος 

δέν παρασχέθηκε πραγματική εύκ:αιρία στούς πολιτικούς 

άρχηγούς καί στά πολιτικά κόμματα νά έκ:θέσουν έλεύθερα 

τίς άπόψεις τους. Δέν επιτράπηκε ούτε μιά συνάντησις τών 

πολιτικών κομμάτων γιά νά συζητηθfi τό σχέδιο του Συντάγ

ματος. Καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια γιά τήν 

άπομόνωση τών πολιτικών άρχηγών aπό τό λαό. Μερικοί 

άπό αύτούς, δπως έπίσης μερικές σημαίνουσες πολιτικές 

προσωπικότητες, ήσαν φυλακισμένοι, εκτοπισμένοι η σέ 

κατ' οίκον περιορισμό. Πολλοί ήσαν κάτω άπό συνεχή 

άστυνομικ:ή επιτήρηση. 'Από δλα αύτά συνάγεται δτι δέν 

ύπήρχε δυνατότης όργανώσεως aντιπολιτεύσεως πάνω στό 

δημοψήφισμα. 

Δέν εγινε επιτρεπτή ή δημοσίευσις δυσμενών σχολίων 

γιά τό σχέδιον του Συντάγματος, μέ μόνη εξαίρεση ενα 

άρθρο του κ. Ε. 'Αβέρωφ, aποσπάσματα του όποίου περι

λαμβάνονται στήν εκ:θεσή μου του Σεπτεμβρίου (εγγρ. 

2467). Σέ ώρισμένες μάλιστα περιπτώσεις ή προσπάθεια 
δημοσιεύσεως τέτοιων σχολίων τιμωρήθηκε μέ εκτόπιση. 

'Η κ:ατάπνιξις κάθε aντιθέσεως ~φθασε σέ τέτοιο σημείο, 

πού μιά 'Αμερικανίδα περιηγήτρια κ:αταδιώχθηκ:ε μέχρι 

τήν aμερικανικ:ή πρεσβεία, επειδή στό αύτοκ:ίνητό της είχε 

άναγράψει τή λέξη Ο ΧΙ. Φαίνεται πώς τό ΟΧΙ αύτό ύπήρξε 

τό μοναδικό πού εμελλε νά κ:άμη τήν εμφάνισή του στήν 

'Αθήνα. 

Είναι aλήθεια .πώς μερικοί πολιτικοί aρχηγοί, μεταξύ 

τών όποίων οί δύο πρώην πρωθυπουργοί κ:.κ:. Γεώργιος 
Παπανδρέου καί Παναγιώτης Κάνελλόπουλος, aφέθηκαν 

έλεύθεροι στίς 23 Σεπτεμβρίου 1968, εξ ήμέρες πρίν aπό τό 

δημοψήφισμα. 'Αλλά aναγγέλλοντας τήν aπόλυσίν τους, 

σ' ενα λόγο του στίς 16 Σεπτεμβρίου 1968, ό πρωθυπουρ
γός κ. Παπαδόπουλος είπε: "'Ελπίζω δτι δέν θά συνεχί

σουν τάς έσφαλμένας των ένεργείας rοστε νά μέ εξαναγκά

σουν νά προβώ εiς τόν εκ: νέου περιορισμόν των"· κ:αί προ

σέθεσε δτι δέν πρόκειται νά διαταράξη τήν "γαλήνην κ:αί 

ήρεμίαν" του λαου ελευθερώνοντας τούς "κρατουμένους 

κομμουνιστάς". Τό ίδιο ίσχυσε γιά τούς άποταχθέντας καί 

έξορισθέντας aξιωματικούς, πού ελαβαν μέρος στό άποτυ

χημένο βασιλικό άντιπραξικ:όπημα. Είναι φυσικό δτι οί 

παραπάνω πολιτικοί άρχηγοί πού άφέθηicαν έλεύθεροι λί
γες ήμέρες πρίν aπό τό δημοψήφισμα δέν είχαν κ:αμμιά 

δυνατότητα συμμετοχής σέ aντιπολιτευτική δράση. 

"Οσον aφορa στή διεξαγωγή του δημοψηφίσματος δια

τυπώθηκαν παράπονα δτι οί ψηφοφόροι i]σαν ύποχρεωμέ

νοι νά έκλέξουν μεταξύ άφθονίας ψηφοδελτίων μέ τό ΝΑΙ 

καί ένός η δύο ψηφοδελτίων μέ τό ΟΧΙ. Πληροφορήθηκα 

έπίσης δτι, σέ ώρισμένα τουλάχιστον εκλογικά τμήματα, 

δέν επιτρεπόταν στούς ψηφοφόρους νά χρησιμοποιήσουν 
τό εiδικό παραβάν. Φαίνεται επίσης πώς, σέ ώρισμένες πε

ριπτώσεις, τά aποτελέσματα τής ψηφοφορίας ~χουν νοθευ

θεί. Είναι πάντως δύσκολο νά εξακριβωθfi δ βαθμός στόν 

όποίο χρησιμοποιήθηκαν τέτοιες μέθοδοι. Τά τελικά άπο

τελέσματα άνακ:οινώθηκαν άρκ:ετά καθυστερημένα. · Ο συ

νάδελφος τής Συνόδου Δόκτωρ Μίλλερ (aντιπρόσωπος του 

'Ηνωμένου Βασιλείου) πού προσκλήθηκε νά παρακολου

θήση τό δημοψήφισμα εκ:αμε τό έξης σχόλιο: "Ό λαός 

ύπέστη εκβιασμούς γιά νά ψηφίση ΝΑΙ. .. άλλά πιστεύω 
πώς τό κακό είχε γίνει aπό πρίν κ:αί όφείλεται στό γεγονός 

δτι δέν επετράπηκ:ε ιδργανωμένη aντιπολίτευσις στό δη
μοψήφισμα"»72. 

Στόν τρόπο διεξαγωγής, άλλά καί στίς επιπτώ

σεις τοϋ δημοψηφίσματος, άναφέρεται συνοπτικά, 

σέ απόρρητη επιστολή του πρός τόν Κ. Καραμανλή, 

ό Ε. 'Αβέρωφ: 

«Μετά τό δημοψήφισμα ή κατάστασις χρειάζεται μία 

νέαν καί διάφορον έκτίμησιν. Τό aποτέλεσμα είναι aσφα

λώς νόθον. Εiς τήν έπαρχίαν δύναται νά λεχθfi δτι κατ' 

ούσίαν δέν εγινε δημοψήφισμα aλλά ενας εύρύτατος 

άπροσχημάτιστος, εξοργιστικός εκβιασμός. 'Αλλά: 

!ον. Διεπιστώθη δτι παντου ύπάρχουν δμάδες πολιτών 

(δχι άπλώς όργάνων) διατεθειμένων νά aσκήσουν μέσα 

έξωφρενικ:ά πρός έκφοβισμόν καί εξαναγκ:ασμόν. 

2ον. Δέν ύπήρξε ούτε i\να άνεκ:τόν μίνιμουμ θάρρους δι' 

aντίδρασιν, ένώ ύπήρχε άρκ:ετή εσωτερική διάθεσις . Ση

μαντικ:ώτερον: 

3ον. Εiς τήν Διοίκησιν Πρωτευούσης τό δημοψήφισμα 

διεξήχθη γενικώς καλά. Εiς συνοικισμούς φαίνεται βέβαι

ον δτι άρκ:ετά 'Όχι" μετετράπησαν εiς "ναί" κατά τήν δια

λογή ν. Εiς τάς 'Αθήνας, δμως, τά πάντα εγιναν άψόγως. 

'Αναμφισβητήτως πολλοί έφοβήθησαν τάς διαφόρους φή

μας περί έρεύνης δακτυλικών aποτυπωμάτων των 'Όχι", 

περί aριθμήσεως τών φακέλλων κ:αί σημειώσεως του ό.ριθ

μου εiς τόν έκ:λογικ:όν κατάλογον δίπλα εiς τό όνομα του 

έκλογέως πού επαιρνε τόν φάκελλον, κ:αί άλλα τινά. Αύτό 

είναι βέβαιον. 'Όπως έπίσης βέβαιον είναι δτι πολλοί έψή-
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φισαν "ναί" θεωρήσαντες δτι μόνον ετσι ύπάρχει έλπίς 

όμαλοποιήσεως. 'Αλλά μέ αuτά, δέν βγαίνει τό 75% έάν οί 
εuχαρίστως ψηφίσαντες "ναί" εiναι 10%. Βγαίνει άν ξεκι
νάς aπό τό ijμισυ περίπου, η τουλάχιστον. Βεβαίως αuτό τό 

ποσοστόν -έξ δσων βλέπουμε- δέν ήταν ενθουσιώδες 

ύπέρ τής 'Επαναστάσεως. 'Ένα μέρος ήτο καί ενα άλλο 

εχει στάσιν θετικής aνοχής. Λόγοι: φοιτητικαί ταραχαί 

εξω καί ήσυχία έδώ · άπειλητική διεθνής κατάστασις στα
θερότης τιμών καί μερικαί παροχαί· ό φόβος τοϋ χάους καί 

ή ελλειψις προοπτικής ή άνυποληψία τής πλειονότητος 

τοϋ πολιτικοϋ κόσμου. Πάντως, άσχέτως τών λόγων, νομί

ζω δτι aποκαλύπτεται δτι ή 'Επανάστασις δέν εΙ ναι σχε

δόν "γυμνή" ώς ένομίζετο. 'Υποθέτω δτι τό ίδιον συμβαί

νει καί εΙς τήν έπαρχίαν. 

4ον. Τό ύπερβολικόν aποτέλεσμα τούς εβλαψε διττώς: 

πρώτον διότι aφ' έαυτου έμείωσε τήν εγκυρότητα του 

δημοψηφίσματος, καί δεύτερον διότι πολλοί -καί φίλα 

φρονουντες-ήγανάκτησαν μέ τά εξαναγκαστικά μέσα πού 

έχρησιμοποιήθησαν. 'Αλλά, βοηθούσης τής άνεμποδίστου 

εσωτερικής προπαγάνδας, καί τής χλιαρής άντιδράσεως 

του ξένου τύπου, ή 'Επανάστασις έπήρε κάποιαν νομιμο

ποίησιν. "Οχι πανίσχυρον, όχι ίσως καί lσχυράν, άλλά 

πάντως κάποιαν. 

5ον . Βοηθουσών καί τών διώξεων (αϊτινες ποικίλαι καί 

σκληραί) τό πνευμα aντιδράσεως έμειώθη μετά τήν 29ην 

Σεπτεμβρίου. Νομίζω δτι μέσα τους, έλάχιστοι άλλάζουν 

θέσιν. 'Αλλάζει δμως ή στάσις των. Σήμερον περισσότε

ρον aπό πρίν φοβουνται καί βλέπουν μακράν τήν διάρκει

αν»73. 

'Επιγραμματική εΙ ναι ή άναφορά του Κ . Καρα

μανλή στήν δλη διαδικασία ψηφίσεως του νέου Συν

τάγματος: 

«Περί τό τέλος τijς άνοίξεως ή Κυβέρνησις εξεδή

λωσε τήν πρόθεσίν της νά προωθήση τήν διαδικασί

αν γιά τήν άναθεώρησιν τού Συντάγματος. Παρέλαβε 

εν επισήμφ τελετΌ τό σχέδιον, τό δ ποίον κατ' εντο

λήν της εlχε καταρτίσει ή 'Επιτροπή Μητρέλια, τό 

εδωσεν εlς τήν δημοσιότητα καί εκάλεσε δλους τούς 

'Έλληνας νά διατυπώσουν τάς κρίσεις των επ· αύ

τού. Ή Κυβέρνησις άφού εμελέτησε τάς προτάσεις 

πέντε έκατομμυρίων 'Ελλήνων, δπως υπερηφάνως 

άλλά άνοήτως εδήλωσεν δ άντιπροέδρος τijς Κυβερ

νήσεως, κατήρτισε τελικώς τό άσυνάρτητον Σύνταγ

μα πού εlχε κατά νού, καί προεκήρυξεν δημοψήφι

σμα γιά τήν επικύρωσίν του. Τό δημοψήφισμα, διε

ξαχθέν τήν 29ην Σεπτεμβρίου ύπό στρατιωτικόν νό

μον, εδωσε 92% ύπέρ τού κυβερνητικού σχεδίου. 
'Υπό τάς συνθήκας δμως αύτάς τό Σύνταγμα άντί 

νά γίνη άφετηρία άποκαταστάσεως τijς όμαλότητος, 

εγινε πρόσθετος παράγων άνωμαλίας»74• 

Μολονότι, έξάλλου, χαιρετίστηκε άπό τόν ίδιο 

τόν πρωθυπουργό, Γ. Παπαδόπουλο, ώς άπαρχή μιας 

σταδιακής πορείας πρός τή δημοκρατική διακυβέρ

νηση τής χώρας, ή «έπιψήφισψ> του νέου Συντάγμα

τος δέν εμελλε -τελικά- γιά μιά όλόκληρη πενταε-

τία νά όδηγήσει στήν έφαρμογή παρά περιορισμέ

νων καί μόνο διατάξεών του . Χαρακτηριστικές εΙναι 
οί σχετικές έπισημάνσεις του Φαίδωνα Βεγλερή : 

«'Η ύπερψήφιση τοϋ Συντάγματος αuτοϋ μέ πλειοψη

φία 92,10%, δπως "άπεφάνθη" ό • Αρειος Πάγος, άθροί
ζοντας τά aποτελέσματα πού τοϋ διεβίβασε τό ύπουργείο 

τών 'Εσωτερικών, δέν έπέφερε καμμιά άλλαγή τοϋ καθε

στώτος . Τό Σύνταγμα αuτό, όποιοδήποτε καί άν ήταν τό 

περιεχόμενό του, τό ε{δος Κράτους καί πολιτεύματος πού 

μποροϋσε νά έκφράζει, ύποκατεστάθη στό Σύνταγμα τοϋ 

1952 εΙκονικά μόνο. Τόσο εΙκονικά, δσο ίσχυε κ' έκείνο 
μετά τό πραξικόπημα τής 2Ιης 'Απριλίου. 

Πραγματικά, μέ τό τελευταίο άρθρο του τό Σύνταγμα 

έκήρυξε μή εφαρμοζόμενες, εως δτου τεθοϋν σ' έφαρμογή 

μέ "πράξεις τής 'Εθνικής 'Επαναστατικής Κυβερνήσεως" 

περίπου δλες τίς διατάξεις τοϋ κεφαλαίου περί "άτομικών 
δικαιωμάτων", τίς διατάξεις περί έκλογής βουλευτών καί 

δημοτικών καί κοινοτικών άρχών καί κάθε άλλη φυσικά 

πού συναρτάται μέ αuτές. 'Επιπλέον, μέ μιά "μεταβατική" 

διάταξη διατήρησε έν lσχύι δλες τίς "Συντακτικές Πρά

ξεις" πού ε{ χε κάνει -καί εσπευσε νά συμπληρώσει ώς τήν 

προπαραμονή του δημοψηφίσματος- ή συνταγματοποιός 

Κυβέρνηση, καθώς καί τά κατά παρέκκλισιν τών συνταγ

ματικών διατάξεων περί ίσότητος καί aτομικών δικαιωμά

των νομοθετήματα πού ε{χε "κυρώσει" τό Ψήφισμα τής 

16/ 29 'Απριλίου 1952 καί στά όποία τά δικαστήρια &να
γνώρισαν κϋρος παρά τήν άντίθεσή τους πρός τό Σύνταγμα 

πού ε{χε ψηφίσει τέσσερες μήνες πρίν ή ίδια Βουλή. Συγ

χρόνως ή δικτατορική Κυβέρνηση διατηροϋσε καί μετά τό 

δημοψήφισμα -δπως ε{χε κάνει καί κατά τό δημοψήφι

σμα- τό "στρατιωτικό νόμο", δηλαδή τήν εuχέρεια νά 

καταδικάζει μέ τά εκτακτα στρατοδικεία της δσους aπει

λοϋσαν τήν aσφάλειά της η aψηφοϋσαν τή θέλησή της. 

Τό Σύνταγμα ε{ χε διασκευασθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε 

ή θετική άπάντηση στό δημοψήφισμα νά εχει άκριβώς τό 

ίδιο πρακτικό aποτέλεσμα μέ τήν άρνητική. Είτε ίσχϋον, 

έπειδή "έπεκυρώθη ύπό τοϋ Έλληνικοϋ λαοϋ", είτε μή 

ίσχϋον, γιατί θά ε{ χε τυχόν καταψηφισθεί, τό κυβερνητικό 

Σύνταγμα δέν ήταν προορισμένο νά έφαρμοσθεί δσον 

άφορα καμμιά διάταξη προστατευτική δικαιωμάτων aστι
κών η πολιτικών τών 'Ελλήνων, ή τής σκιάς τους, παρά 

δταν καί δσο ή Κυβέρνηση θά τό ijθελε. Στή μιά καί στήν 

άλλη περίπτωση ή στρατιωτική δικτατορία θά εμενε τήν 

επομένη τοϋ δημοψηφίσματος δπως ήταν τήν παραμονή, 

στά πρόσωπα, τούς νόμους καί τά μέσα τής έπιβολής της . 

Μιά aκόμα "μεταβατική" διάταξη τοϋ Συντάγματος τοϋ 

1968 πρέπει ν' άναφέρουμε έδώ . 'Εκείνη τοϋ άρθρου 134, 
γιατί έκφράζει τήν άνάγκη τής δικτατορίας νά νομιμοποιή

σει τήν ίδιόμορφη "aντιβασιλεία" πού ε{χε εγκαθιδρυθεί 

στίς 13 Δεκεμβρίου 1967. Ή διάταξη εΙναι άξιοσημείωτη 
πρώτα γιατί αναφέρεται ρητά στή "Διακήρυξη τής 'Επα

ναστατικής 'Επιτροπής" τής ή μέρας έκείνης. Κ' επειτα 

γιατί, όρίζοντας δτι ό διορισθείς τότε "aντιβασιλεύς" θά 

συνεχίσει τά καθήκοντά του ώς τίς πρώτες έκλογές "έκτός 

άν ή Κυβέρνησις πρό τοϋ χρονικοϋ τούτου σημείου καλέ

στι τόν βασιλέα δπως έπανέλθτι είς τήν 'Ελλάδα", μαρτυ

ρεί δτι ή δικτατορία ύπολόγιζε άκόμα τότε σοβαρά σέ μιά 

προσεχή συνδιαλλαγή μέ τόν άπόντα βασιλέα»75 • 
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'Η στάση σταθερής ό:ποδοicιμασίας απέναντι στά 

τεκταινόμενα δέν θά εκδηλωθεί εντούτοις στήν περί

πτωση του δημοψηφίσματος μέ δημόσιες δηλώσεις 

του Κ. Καραμανλή. 'Ο 'Έλληνας πολιτικός θά κα

ταλήξει στήν επιλογή αύτή ύπό τό κράτος καί τών 

συλλογισμών πού είχε αναπτύξει σέ επιστολή του 

πρός τόν Κ. Τσάτσο, στίς I 7 Σεπτεμβρίου: 

«'Αγαπητέ Κώστα, 

Χαίρω διότι διατηρείς τήν νηφαλιότητά σου μέ

σα σέ αvτό τό κλίμα τής γενικής παραφροσύνης πού 

έπικρατεί είς τόν τόπον μας. 

'Όπως ξέρεις, καταστάσεις δπως ή σημερινή δέν 

άντιμετωπίζονται μέ τάς συνήθεις μεθόδους. 'Ένας 

πολιτικός φιλόσοφος ε{πε δτι, γιά νά έξουδετερώσης 

ε να ν κόκκο ν δυνάμεως χρειάζεται ενα βουνό σοφίας. 

'Εσείς, δμως, προσπαθείτε μέ ε να ν κόκκο ν σοφίας 

νά έξουδετερώσετε ενα βουνό δυνάμεως. Άλλά τήν 

σοφίαν δέν θά τήν εϋρετε παρά είς τήν κατανόησιν 

τού προβλήματός σας. Πώς θέλετε νά άπαλλαγούμε 

άπό τήν δικτατορίαν, άν δέν γίνομε άξιοι τής δημο

κρατίας; 'Από έκεί θά έπρεπε νά ε{χε άρχίσει ό άγών 

κατά τής δικτατορίας, δπως άλλωστε καί τό ύπέδει

ξα. Καί ένώ οί έν 'Ελλάδι δέν κάνουν αvτό πού πρέ

πει, παραπονούνται έναντίον μου διότι άρνούμαι νά 

συμπράξω είς τήν ματαιολογίαν καί τήν ματαιοπρα

ξίαν των. 

Τούτο; δμως, άποδεικνύει δτι, έκτός άπό τό πρό

βλημα τού τόπου, δέν καταλαβαίνουν καί τό δικό μου 

πρόβλημα. Καί έχω μέγα καί δύσκολο πρόβλημα. 

Γιατί, καί έάν άκόμα κατανικήσω τήν άπροθυμίαν 

μου νά έπανέλθω είς τήν πολιτικήν, τί θά ήμπορούσα 

νά κάνω είς τήν πρaξιν; Τήν δικτατορία δέν δύναμαι 

νά τήν στηρίξω, άλλά δέν δύναμαι νά ύποστηρίξω 

καί τήν έπάνοδον είς τήν άθλιότητα τού παρελθόν

τος, έξ αίτίας τής όποίας έγκατέλειψα τήν πολιτική. 

Θά ε{χα, ϊσως, ρόλο ν έάν έπρόκειτο νά προσφέρω είς 

τόν τόπον μίαν νέαν, ύγιa καί σοβαρά δημοκρατική 

ζωή. Ό ρόλος, δμως, αvτός βρίσκεται σέ άντίθεσιν 

μέ τήν νοοτροπίαν δλων τών παραγόντων τής δημο

σίας μας ζωής, παλαιών καί νέων)). 

Σέ ύστερόγραφο τής επιστολής του, δ Κ. Καρα

μανλής είχε &κόμη τήν εύκαιρία, σχετικά μέ τό ίδιο 

θέμα, νά προσθέσει: 

« • Εδιάβασα τό νέον σου βιβλίο μέ ένδιαφέρον. 
Μού άρεσε ίδιαιτέρως τό μέρος πού άναφέρεται είς 

τήν δικαιοσύνη ν καί τήν άδικίαν τής ίστορίας. Γιατί, 

δπως ξέρεις, τό θέμα αvτό μέ βασανίζει καί προσω

πικά. Μού άρεσαν, έπίσης, άπό τά άποσπάσματά 

σου, τό 6ον, τό 8ον καί τό 9ον. • Αποδίδεις μέ θάρρος 
καί έπιτυχίαν τά έλαττώματα έκείνα τής φυλής πού 

τήν κατέστησαν άνίκανη νά συνταχθή πολιτειακά. 

Καί τά όποία τήν έμποδίζουν καί σήμερα νά άκολου-
ι~--

θήση τόν σωστό δρόμο γιά νά λύση, όχι μόνον τόν 

βραχυπρόθεσμον -τών συνταγματαρχών- άλλά καί 

τό μακροπρόθεσμον πολιτικόν της πρόβλημω)76• 

31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1968 

· Αποθνήσκει δ Γεώργιος Παπανδρέου. Στήν κη
δεία του, τρείς μέρες ό:ργότερα, ή μεγάλη λαϊκή συμ

μετοχή αναδίνει τόν τόνο τής αντιδράσεως εναντίον 

τής Δικτατορίας. Παρών στήν τελετή, δ Π. Κανελλό

πουλος θά καταθέσει στεφάνι καί θά έκφωνήσει επι

κήδειο εξ όνόματος τής ΕΡΕ. 

Στή σορό του γηραιοu πολιτικου ήγέτη κατατέ

θηκε στεφάνι εκ μέρους του Κ. Καραμανλή. 'Ο ίδρυ

τής τής ΕΡΕ δοκίμασε έντούτοις μεγάλη πικρία δταν 

πληροφορήθηκε τό περιεχόμενο του έπικηδείου πού 

έκφώνησε δ επίσημος δμιλητής του κόμματος τής 

'Ενώσεως Κέντρου. 'Αφοu επισημαίνει δτι «ό άθη

ναϊκός λαός μετέβαλε τήν κηδεία του [Γ. Παπανδρέ

ου] είς έπιβλητικήν άντικυβερνητικήν διαδήλωσιν)), 

έξομολογείται στίς μεταγενέστερα ύπαγορευμένες 

αποσπασματικές σημειώσεις του: 

«·Εξ άφορμής τού θανάτου τού Γ. Παπανδρέου 

ύπέστην καί έγώ μίαν άπογοήτευσιν. 'Όταν έπληρο

φορήθην τό γεγονός συνελυπήθην τούς οίκείους του 

καί έδωσα έντολήν νά κατατεθή έκ μέρους μου στεφά

νι στήν σορόν του. Διά τής χειρονομίας μου αvτής 

ήθέλησα νά δείξω δτι συγχωρώ τόν άπελθόντα δι· 

δσα κατ· έμού έπραξε άλλά καί νά ένισχύσω τό πνεύ

μα τής ένότητος τών άντιδικτατορικών δυνάμεων. 

'Υπέστην δμως βαθείαν άπογοήτευσιν τήν έπομέ

νην, δταν έπληροφορούμην δτι στούς έπικηδείους 

πού έξεφωνήθησαν ένεφανίζετο ό άνένδοτος άγών ώς 

δόξα τού άποθανόντορ)77• 

'Ακόμη αύστηρότερη ήταν ή γλώσσα πού χρη

σιμοποίησε δ Κ. Καραμανλής σέ έπιστολή πού ε{χε 

&πευθύνει, στίς 24 Νοεμβρίου, στόν Ε. 'Αβέρωφ: 

«ΥΕμαθα δτι έδόθησαν διάφορα ι έρμηνείαι γιά τό 

στεφάνι πού κατετέθη έκ μέρους μου στήν κηδεία τού 

Παπανδρέου, ένώ τοvτο ήτο σαφές. Διά τής χειρονο
μίας μου αvτής ήθέλησα νά συγχωρήσω τόν άποθα

νόντα, δι • δσα καί Κατ' έμοv έπραξε, καί νά δώσω, 
λόγω τών περιστάσεων πού διερχόμεθα, τόν τόνον 

τής έθνικής συμφιλιώσεως. 'Εξεπλάγην ώς έκ τού

του δταν έδιάβασα δτι ό κ. Μπακόπουλος προέβαλε 

τόν κατάπτυστον καί άντιδημοκρατικόν άνένδοτο 

άγώνα, ώς τήν δόξαν του μεταστάντος. Φαίνεται δτι 

ο{ άνθρωποι παρέμειναν άδιόρθωτοι άφοv δέν κατά

λαβαν άκόμη δτι ό άγών έκείνος άπεσυνέθεσε πολι

τικώς καί ηθικώς τήν 'Ελλάδα καί ώδήγησε είς τήν 

πτώσιν τής Δημοκρατίας. Καί μολονότι κατέχονται 

άκόμη άπό τήν νοοτροπίαν αvτήν όμιλοvν περί άπα

καταστάσεως τής Δ ημοκρατίας))78• 
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Κηδεία τού Γεωργίου Παπανδρέου. 
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23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1968 

'Ο Εύάγγελος 'Αβέρωφ, σέ δηλώσεις του πρός 

τόν τύπο, δέχεται δτι μόλις «εγιναν βήματα πρός τήν 

κ:ατεύθυνσιν τής δμαλοποιήσεως». Παράλληλα δμως 

έπισημαίνει δτι «αύτά δέν άρκοϋν, προπάντων διότι 

συγκρούονται μέ πολλά σύγχρονα καί άπτά φαινόμε

να δλοκληρωτισμοϋ»· κ:αί συνεχίζει: 

«Ή συνέχισις τής άπαραδέκτου συκοφαντήσεως όλο

κλήρου του παρελθόντος πού εχτισε τήν ' Ελλάδα .. . ή 
έφαρμογή ένός Συντάγματος, ά.λλ' ή έπ' aόριστον ά.να

στολή των άρθρων αύτου πού πράγματι ενδιαφέρουν τούς 

άνευ προσωπικής άσφαλείας καί άνευ φωνής 'Έλληνας 

πάντα ταυτα, όφείλω νά τό εϊπω μετά παρρησίας, μέ καθι

στουν σκεπτικόν». 

Καί δ πρώην ύπουργός τ&ν 'Εξωτερικών καταλή

γει μέ τήν κατηγορηματική δήλωση δτι θά βοηθήσει 

«μέ ρεαλισμό» μιά πορεία πρός «μίαν ύγιεστέραν δη

μοκρατίαν», άλλά θά άντιταχθεί, δπως στό παρελθόν, 

«πρός ενα δημοκ:ρατικ:&ς 'μασκ:έ' δλοκ:ληρωτισμόν». 

' Η δημόσια -αύτή έκδήλωση τ&ν άπόψεων τοϋ Ε. 

'Αβέρωφ έξέφραζε τόν βαθύτερο προβληματισμό 

πού ε{ χε άναπτύξει, εύθύς μετά τή διενέργεια τοϋ Δη

μοψηφίσματος, σέ έπιστολή πρός τόν Κ. Καραμαν

λή, τοϋ δποίου κ:αί ζητοϋσε τή συμβουλή προκειμέ

νου νά χαράξει τήν παραπέρα πορεία του. 

' Αφοϋ, πράγματι, άνέλυε άντικεψενικά τήν δλη 

κατάσταση, κατέληγε στή θέση τοϋ κρίσιμου έρωτή
ματος «τί δέον γενέσθαι;»: 

«Δυναμικαί λύσεις -θά τΊδυνάμην ν' άναλύσω άλλά 

δέν χρειάζεται- νομίζω άποκλείονται. 

~Εριδες iδικαί των -δέν άποκλείονται, άλλά έξέρχον

ται άπό τόν τομέα τής δεοντολογίας μας. 

Θεωρίαι περί συνεργασίας μαζί των (υποστηριζόμεναι 

ένίοτε) rοστε νά πολιτικοποιηθή σιγά-σιγά ή κατάστασις 

καί νά δμαλοποιηθή, θέλουν πολλήν πολλήν προσοχήν. 

'Από τούς πολιτικούς, πλήν Καραμανλή -πού παρά 

άρκετάς μεμψιμοιρίας διατηρεί μέγα κυρος- διετήρησαν 

κυρος όλίγα όνόματα. Πολύ όλίγα. 'Από τό άλλο μέρος τό 

καζάνι βράζει, καί εΙμαι βέβαιος δτι άργότερα, πάντως σέ 

μερικά χρόνια θά βράση χειρότερα καί έπικινδύνως. Νέα 

πρόσωπα υπό τάς παρούσας συνθήκας, σχεδόν άδύνατο ν ' 

άναφανουν. ~Αν τά διατηρήσαντα κάποιαν έμπιστοσύνην, 

πάρουν τήν σφραγίδα του φιλοδικτατορικου, τότε διά τόν 

δημοκρατικόν κόσμον, δέν θά μείνουν παρά οί άριστεροί 

καί δ κατάπτυστος 'Ανδρέας. ~ Ακρως έπικίνδυνον. "Αν 

μπορουσαν νά συνεργασθουν ενας-δύο (χωρίς βέβαια νά 

τούς διατάζη δ άπεσπασμένος ταγματάρχης ... ) δέν θά 

ijμουν μέν μεταξύ των,δέν θά τούς ερριπτα δμως τόν λίθον. 

Θά εiχε μιά χρησιμότητα τό πράγμα. 'Αλλά γενικωτέραν 

συνεργασία θά εβλεπα όλεθρίαν δι' οϋς άνέφερα λόγους. 

Δέν μένει παρά ή προσπάθεια έγκρίσεως άπό τήν έπανά

στασιν κάποιας πολιτικής κινήσεως τό ταχύτερον δυνα

τόν, μέ συμμετοχήν εiς έκλογάς διά τάς δποίας θά ύπήρχαν 

κάποιαι έγγυήσεις. 

' Εκλογαί aποκλείονται άν δ Παπαδόπουλος δέν έλέγ-

ξη πλήρως τούς άδιαλλάκτους. Έξ δσων πληροφορουμαι 

θά γίνουν καί ϊσως γρηγορώτερα άπό δτι πιστεύουμε άν θά 

έξαρτάται άπό αύτόν. 'Αλλά: δέν εχω τήν άφέλεια νά πι

στεύω δτι θά τάς κάμει, εστω, ριψοκινδυνεύων νά τάς χά

ση. Τουτο τό άποκλείω. 'Άλλωστε μέ τήν άτμόσφαιραν 

πού έδημιουργήθη κατά τήν διεξαγωγήν του δημοψηφί

σματος θά εΙ ναι καί πολύ δύσκολον νά τάς χάση. Θά υπήρ

χε τέτοια δυνατότης μόνον άν έγίνοντο άπό αύστηράν 

υπηρεσιακήν Κυβέρνησιν, καί ήγείτο καλής άντιθέτου πα

ρατάξεως δ Καραμανλής. 'Αλλά ετσι μπάίνουμε ε{ς τόν 

τομέα των έπιθυμητων καί όχι είς έκείνον των δυνατων. 
'Η μόνη λοιπόν δυνατότης μας, εΙ ναι νομίζω νά έπιδι

ώξωμεν τήν έμφάνισιν μικράς, μικτής υγιους παρατάξεως, 

Ί'jτις νά έξασφαλίση, διά του έκλογικου νόμου λογικόν 

άριθμόν έδρών, ώς 2ον ij ώς 3ον κόμμα, καί φυσικά διαφό
ρους στοιχειώδεις έλευθερίας δράσεως . ~Ετσι τουλάχι

στον θά είχαμε πράγματι μίαν άρχήν όμαλοποιήσεως. 

Βραδείαν, άλλά υπαρκτήν μέσα εiς τό σημερινόν άδιέξο

δον, τό δποίον άφ' ένός εΙναι έπικίνδυνον διά τήν Χώραν, 

άφ' έτέρου μου φαίνεται -πλήν άπροβλέπτου- άδιέξοδον 

πλήρες. Γ Αφησε δτι μέ άγωνίαν διερωτώμαι: Καί υπαρχού

σης Βουλής, πώς θά άποτραβηχθή δ στρατός άπό τήν πο

λιτικήν άφου θά εΙναι τό κύριον στήριγμα τής Κυβερνή

σεως; 'Αλλά δμιλώ διά περίοδον πού καί αύτή φαίνεται 

μακρινή καί άβεβαία ... ). 
Ταυτα, ά.δύνατα καί ούτοπιστικά μέ τούς άδιαλλάκτους, 

δέν φαίνονται άδύνατα μέ τούς λογικούς, καί iδίως μέ τόν 

Παπαδόπουλο τόν μόνον πού εχει πολιτικήν σκέψιν. 

νΕκανα μερικάς έμμέσους έπαφάς. "Ε χω ώρισμένας, μό

νον ώρισμένας, καλάς ένδείξεις. Διαπιστώνω δμως καχυ
ποψίαν μήπως πάμε νά τούς γελάσουμε καί νά κάνουμε 

κάτι πού. ξαφνικά θά τούς παρουσιάση Καραμανλήν, δπερ 

άν άντιλαμβάνοναι καλά, μάλλον θά είναι αίτία άναστολής 

κάθε έξελίξεως καί πάντως έκλογών. 

Δέν άπέκρυψα δτι λόγω στενου προσωπικοϋ δεσμου καί 

άλλων αίτίων, ούδέν θά επραττα χωρίς τήν εγκρισίν του. 

Πιθανώτατα θά ί\χω συνάντησιν καί μέ τό ύπ ' άριθ. I 
έντός περίπου έβδομάδος, ίσως καί έντός πενθημέρου. Δέν 

δεσμεύω κανέναν καί οϋτε τόν έαυτόν μου προτίθεμαι νά 

δεσμεύσω. (' Εδήλωσα άλλωστε δτι άν τ' άποτελέσματα 
δέν εΙναι θετικά γενικώς, καί άξιοπρεπή προσωπικώς, "δ 

Θεός άς σάς βοηθήση καί δι ' έμέ υπάρχουν καί άλλα εiς 

τήν ζωήν."). 

'Αλλά aντιλαμβάνομαι καλά δτι πρόκειται περί μιάς 

άρχής διαλόγου. Πολύ λεπτόν, άλλά τό θεωρώ όχι άπλώς 

χρήσιμον άλλά καί άπαραίτητον. Πιθανόν νά μήν δδηγή

ση πουθενά. Πιθανόν δμως καί ν' άποτελέση μίαν άρχήν. 

Τά άνωτέρω γνωρίζει πλήρως μόνον δ Κωστάκης πλήν 

των μεσολαβούντων πού γνωρίζουν μερικά -δστις συμ

φωνεί άπολύτως. 

'Αλλά ά.μφότεροι, καί πρωτίστως έγώ πού παίρνω τήν 

εύθύνην καί τάς μελλούσας έπικρίσεις, χρειαζόμεθα τήν 

γνώμην σου. Δέν προτίθεμαι νά προχωρήσω άνευ αύτής. 

"Άλλωστε άν προχωρήσουμε περαιτέρω δηλαδή είς έκδή

λωσιν, θά πρέπει τούλάχιστον έμμέσως νά φανή δτι δέν 

διαφωνείς. "Αλλως θά έρμηνευθή δτι συμφωνείς μέ τούς 

ήμετέρους ά.διαλλάκτους. Καί τότε προτιμώ πάλιν τήν ίδιω

τικήν ζωήν καί μόνον, διότι δέν προτίθεμαι νά έμφανισθω 

ώς διαρρηγνίJων δεσμούς καί άρχίζων νά χτυπιέμαι πρός 
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δλας τάς κατευθύνσεις, δεδομένου δτι βεβαίως δέν θά πρό

κειται καί περί συνεργασίας μέ τήν Έπανάστασιν»79 • 

'Ο Κ . Καραμανλής έξέφρασε, άπό τήν πρώτη 

στιγμή, εντονο σκεπτικισμό γιά τήν πιθανότητα 

άποδόσεως τής τακτικής τοϋ φίλου καί στενοϋ συ

νεργάτη του. Σέ έπιστολή πού άπηύθυνε στόν ίδιο, 

στίς 24 Νοεμβρίου, θά άναλύσει τίς σκέψεις του: 

«'Αγαπητέ Εύάγγελε, 

'Εβράδυνα νά σοv aπαντήσω. Καί διότι δέν είχα 

ταχυδρόμο άσφαλfj, άλλά καί διότι ή aπάντησις εlς 

τά ερωτήματά σου είναι δύσκολος. 

Εύρίσκομαι μακράν τfjς ΆΕλλάδος καί δέν έχω 

δλα τά δεδομένα γιά νά εκτιμήσω τό πρόβλημα, ύπό 

τήν μορφήν πού μοv τό θέτεις. Καί προπαντός δέν 

έχω τό βασικώτερο στοιχείο τοv προβλήματος, δηλα

δή τάς πραγματικάς πρbθέσεις τών κυβερνώντων. Καί 
ούτε είναι δυνατόν vά τάς έχω, δεδομένου δτι -δπως 

πληροφορούμαι- δέν τάς γνωρίζουν καί οί ϊδιοι. 

'Ανεξαρτήτως δμως τών aνωτέρω επιφυλάξεων 

θά σου πώ, σέ γενικές γραμμές, πώς εκτιμώ τήν εν 

'Ελλάδι κατάστασιν. 

Τό κίνημα επέτυχε, άλλά ή επανάστασις &πέτυχε. 

Καί είναι γνωστόν δτι μία aποτυχημένη επανάστασις 

ήμπορεί νά εξελιχθfj εlς συμφοράν. Τούτου δοθέντος 

επιβάλλεται ό έγκαιρος τερματισμός τfjς παρούσης 

aνωμαλίας, πράγμα τό όποίον μπορεί νά γίνη κατά 

δύο τρόπους. Εϊτε διά τfjς άνατροπfjς τοv παρόντος 

καθεστώτος, εϊτε μέ τόν διάλογον. 

Δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι ή άσφαλεστέρα μέθο

δος είναι ή δευτέρα, άλλά ύπό μίαν βασικήν προϋπό

θεσιν. 'Ότι οί εν τfί εξουσίcι θά aντιληφθούν δτι ή 

προσπάθεια τfjς καμουφλαρισμένης δικτατορίας, δ

πως τήν επιδιώκουν, δέν είναι μόνον εθνικώς επικίν

δυνος, άλλά είναι καί πρακτικώς άδύvατος. 

'Οφείλουν συνεπώς, κατανοοvντες τήν άλήθειαν 

αύτήν, νά άναζητήσουν τιμίως λύσιν &κινδύνου επα

νόδου εlς τήν όμαλότητα. Αύτή ή περίπτωσις θά ήμ

ποροvσε νά άποτελέση aντικείμενον διαλόγου σο

βαρού δμως καί ύπευθύνου. 

Πάντως δέν νομίζω δτι θά ήμποροvσε νά συμπρά

ξη κανείς εlς συμπαιγνίαν πού θά διευκόλυνε τάς 
επιδιώξεις τών κυβερνώντων. Γιατί, στήν περίπτωσιν 

αύτή ν, μετά ένα ή δύο τό πολύ χρόνια θά εβούλιαζαν 

οί πάντες. 

Οί επαναστάται, κατά τήν γνώμη ν μου, θά πρέπει 

νά aποχωρήσουν άπό θέσεως lσχύος, γιά vά μπορούν 

νά ύποβοηθήσουν τήν ελεγχομένην καί άκίνδυνον 

επάνοδον εlς τήν δμαλότητα. Καί τά χρονικά περι

θώρια πρός τούτο είναι περιωρισμένα. 'Εάν δέν τά 

aξιοποιήσουν 'Όύκ έστι τών κακών παvλα"». 

Δέν νομίζω δτι θά πρέπει νά κάνης διάλογο ν δη

μοσίcι μέ τόν Σταματόπουλο καί τόν Βεvτήρη. Ούτε 

στό κvρος σου στέκει ούτε καί γενικώτερα ώφελεί. 

'Εάν θέλουν πράγματι διάλογο ν, θά πρέπει νά τόν 

επιδιώξουν, δπως είπα καί προηγουμένως, κατά τρό

πον σοβαρό ν καί τίμιον καί μέ σκοπόν τήν άναζήτη

σιν ύγιοvς καί δχι νόθου λύσεως εlς τό περίπλοκον 

πρόβλημά μας. 'Εάν έχετε αύτές τίς εγγυήσεις νά 

μήν άρνηθfjτε τόν διάλογον. Χωρίς αύτές ήμπορεί νά 

παγιδευθfjτε ~αί νά βλάψετε aντί νά ώφελήσετε. 

Πάντως, εάν κρίνω άπό τήν aπέναντί μου ύβρι

στιkήν συμπεριφοράv των, είμαι ύποχρεωμένος νά 
δεχθώ δτι στερούνται καλfjς πίστεως καί δτι εύρί

σκονται μακράν άπό τήν όρθήν άντίληψιν του προ

βλήματός των. Δέν νομίζω επίσης δτι έχεις δίκιο 

προβλέπων τήν χαλάρωσιν τfjς διεθνούς πιέσεως. 

Ά ντιθέτως κατά τήν γνώμη ν μου αύτή θά ενταθfj. 

Καί θά ένταθfj περισσότερον εάν άναγκασθώ νά τήν 

ένθαρρύνω καί εγώ»sο. 

28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1968 

Σέ ραδιοφωνική συνέντευξή του, δ Τζώρτζ 'Ανα

στόπουλος, καθηγητής τής Πολιτικής 'Επιστήμης 

στά Πανεπιστήμια τοϋ Σικάγο καί τοϋ Ρίβερ 'Ιλλι

νόις, άναπτύσσει τίς άπόψεις του γιά τήν άνάγκη νά 

προωθηθεί ή «λύσις Καραμανλή)). 'Η διατύπωση τών 

άπόψεών του θά γίνει άφορμή γιά νά συντάξει δ πρω

θυπουργός τής 'Οκταετίας μία μακροσκελή άποκα

λυπτική έπιστολή. 

Είδικότερα, δ 'Ελληνοαμερικανός καθηγητής 

ύποστήριξε δτι δ Κ. Καραμανλής άποτελεί τόν καλύ

τερο τρόπο «γιά νά βγεί ή ·Ελλάδα άπό τό πρόβλημα 

διότι εχει άπήχηση σέ άνθρώπους τής 'Αριστεράς, 

τής Δεξιάς καί τοϋ Κέντρου στήν · Ελλάδα)) . Στό 

έρώτημα «τί θά εκαμε δ κ . Καραμανλής έάν έπανήρ

χετο στήν έξουσία;)), πρόσθετε, ώς δεύτερο σκέλος 

τοϋ έρωτήματος: «Θά εκαμε δικτατορία;))· καί εδινε δ 

ίδιος τήν άκόλουθη συνέχεια: 

«Δέν ύπάρχει λόγος γιά νά κάμει δικτατορία. Δέν γνω

ρίζω τί θά εκαμε. Κανείς άλλωστε δέν γνωρίζει τί θά εκαμε . 

Δέν ύπάρχει δμως λόγος νά έπιβαρυνθεί περισσότερο δια

τηρώντας μία δικτατορία. "Ηδη εχει τήν ύποστήριξη των 

μισών καί πλέον' Ελλήνων. 'Όταν ενας ήγέτης εχει τέτοια 

ύποστήριξη, δέν εχει λόγο νά έπιβάλει στόν λαό του τό 

εΙδος έκείνο τών περιορισμών πού οί συνταγματάρχες έπι

βάλλουν» . 

Καί στό πλαίσιο άναλυτικής άποτιμήσεως τής 

καταστάσεως, κατέληγε: 

«Ή λύση Καραμανλή ε{ναι, νομίζω, ή μόνη συνετή 

πολιτική λύση πού ήμπορεί νά προωθηθεί. 'Υπάρχουν καί 

άλλες λύσεις πού θά ήμποροuσαν νά λειτουργήσουν . 

ΝΟμως ή λύση αuτή ε{ναι ή μόνη άξιόπιστη πού θά εβγαζε 

τούς 'Έλληνες άπό τή δικτατορία χωρίς καταστροφή. Θά 

εφερνε στήν έξουσία εναν άνθρωπο πού εχει κάποιο σεβα

σμό στίς τυπικές δημοκρατικές διαδικασίες αuτής τής χώ

ρας ... 'Ο Κ. Καραμανλής, δσο αuταρχικός καί δσο iσχυ-
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ρογνώμων μερικές φορές κι αν ηταν, παρ' δλα αuτά ηταν 

πάντα συνταγματικός, πάντα δ.ημοκράτης»81 • 

'Ο ίδιος ό Κ. Καραμανλής, aφou πληροφορήθη

κε τό περιεχόμενο τής συνεντεύξεως, εστειλε στόν 

· Ελληνοαμερικανό καθηγητή τήν άκόλουθη βαρυσή
μαντη επιστολή: 

«Σι'iς άπαντώ άργά, διότι επήρα μέ μεγάλη καθυ

στέρησιν τό γράμμα σας. Ή άταξία αvτή !σως νά 

όφείλεται είς τήν άνωμαλίαν πού παρατηρείται συνή

θως είς τά ταχυδρομεία κατά τήν διάρκειαν τών 
'Εορτών. 

Έδιάβασα τά κείμενα πού μοfJtστείλατε καίμε

ταξύ αvτών καί τήν συνέντευξίν σας εiς τήν τηλεό

ρασιν τού Σικάγου. ΕΙλικρινώς δέν άντιλαμβάνομαι, 

ποίο γεγονός /Jδωσε άφορμή νά συνδεθή τό δνομά 

μου μέ όποιανδήποτε μορφή Δικτατορίας καί νά σaς 

άναγκάση νά γίνετε συνήγορός μου. 

Πάντως, γιά νά σaς ενισχύσω στά επιχειρήματά 

σας, πρέπει νά σaς βεβαιώσω, δτι ύπήρξα δημοκρά

της εκ πεποιθήσεως καί δτι εΙλικρινώς προσεπάθησα 

νά βελτιώσω καί νά σώσω τήν Έλληνικήν Δημο

κρατίαν. 

'Όταν δμως δμιλοvμεν περί Έλληνικής Δημο

κρατίας δέν πρέπει νά λησμονοvμεν τάς εlδικάς εκεί

νας συνθήκας, αί όποίαι καθιστούν δύσκολον τήν 

λειτουργίαν της, καί αί όποίαι, είς οίανδήποτε χώραν 

καί εάν ενεφανίζοντο, θά /Jθεταν ύπό δοκιμασίαν τήν 

Δημοκρατίαν. ΥΗτοι, τήν ενδημούσαν δημαγωγίαν, 

τά /Jντονα πολιτικά πάθη, τήν άτέλεια τών θεσμών 

καί προπαντός τήν ϋπαρξιν ένός επαναστατικού καί 

επικινδύνου κομμουνιστικού κόμματος. 

Δι' δλους αvτούς τούς λόγους, ή Δημοκρατία εν 

Έλλάδι ύπήρξε πάντοτε άσταθής καί ήμπορεί νά 

λεχθή δτι ύπήρξαν φωτεινά διαλείμματα αί περίοδοι 

δημοκρατικής διακυβερνήσεως τής χώρας. Καί αv

ταί ύπήρξαν, ή περίοδος τού Τρικούπη, ή πρώτη πε

ρίοδος τού 'Ελευθερίου Βενιζέλου καί, πιστεύω, καί 

ή Ιδική μου. Είναι δέ χαρακτηριστικόν τής άντιλή

ψεως τών Έλλήνων περί Δημοκρατίας, τό γεγονός 

δτι καί οί τρείς κατηyyέλθησαν στήν εποχή ν τους ώς 

τύραννοι, διότι άκριβώς επεδίωξαν νά βάλουν κά

ποιαν τάξιν εΙς τήν δημοσίαν ζωήν τού τόπου. 'Όλα 

τά άλλα χρόνια διεvύθησαν εν μέσω μιaς συνεχούς 

άνωμαλίας, τήν όποίαν οί 'Έλληνες, καί ίδίως οί πο

λιτευόμενοι, εταύτιζαν μέ τήν Δημοκρατίαν, διότι 

άκριβώς εξησφάλιζεν άσυδοσίαν εΙς δλους. 

'Εκπλήσσομαι ώς εκ τούτου δταν βλέπω δτι αί 

συκοφαντίαι τών άντιπάλων μου, διά τάς όποίας με

ταμελοvνται ήδη καί οί !διοι, ήμποροvν νά γίνωνται 

καί σήμερον, όπότε εδικαιώθη πλήρως ή πολιτική 

μου, άντικείμενον συζητήσεων. Πρέπει δέ νά σaς 

πληροφορήσω δτι ούτε οί άντίπαλοί μου επίστευαν 

εΙς τάς καταγγελίας των αvτάς, δπως άποδεικνύεται 

άπό τό γεγονός δτι τόσον δ Παπανδρέου δσον καί δ 

Βενιζέλος επεδίωξαν κατά καιρούς νά συνεργασθούν 

μαζί μου καί τελικώς /Jγιναν άνένδοτοι έχθροί μου 

διά τόν λόγον άκριβώς δτι άπέκρουσα τήν συνεργα

σίαν των. 

Καί Ιδού τά γεγονότα. Οί άντίπαλοί μου καί δ 

διεθνής κομμουνισμός, γιά νq εμφανίσουν ώς άνελεύ

θερον τό lδικό μου καθεστώς, επεκαλοvντο συνήθως: 

(α) τούς φυλακισμένους καί εξορίστους κομμουνι

στάς, (β) τόν νόμον 509 καί τά ψηφίσματα πού /Jθεταν 
έκτός νόμου τό κομμουνιστικόν κόμμα, (γ) τά πιστο

ποιητικά κοινωνικών φρονημάτων καί (δ) τόν νόμον 

περί εκτοπίσεων. "Ολα δμως τά μέτρα αvτά έλήφθη

σαν άπό τάς Κυβερνήσεις /948-1952, τών δποίων με
τείχον καί τά κόμματα τού Κέντρου. 'Εγώ, δχι μόνον 

δέν προσέθεσα τίποτα, άλλά καί τά μέτρα αvτά μέ 

έπιείκειαν τά έφήρμοσα. Εlχα δέ τήν πρόθεσιν νά τά 

άρω έν καιρφ, έάν τό Λαϊκόν Μέτωπον τό 1956 καί ή 
έπικίνδιινος διόγκωσις τών δυνάμεων τής ΕΔΑ κατά 

τό 1958 δέν καθίστων ψυχολογικώς άκαιρον τήν 
aσκησιν παρομοίας πολιτικής. Άπόδειξις, δ Νόμος 

509 μοv έπέτρεπε, δι' άπλής πράξεως τού • Υπουργι
κού Συμβουλίου, νά θέσω άδιαβλήτως έκτός Νόμου 

τήν ΕΔΑ, ή όποία κατά κοινήν παραδοχήν ήτο τό 

ύποκατάστατον τού ΚΚΕ. Καί δμως, δέν τό /Jπραξα. 

Εύρήκα είς τάς φυλακάς περίπου 4.498 καταδίκους 
κομμουνιστάς καί τούς περιώρισα είς 937, μέ πρόθε
σιν νά τούς περιορίσω καί περαιτέρω. Εύρήκα 898 
έκτοπισμένους κομμουνιστάς τούς περιώρισα εiς 6 
καί, έν τέλει, κατήργησα καί τό στρατόπεδον τού 

'Αγίου Εvστρατίου. 

Καί δχι μόνον κατά τήν διάρκειαν τής 8ετίας 

ούδέν /Jλαβα άνελεύθερον μέτρον -καί προκαλώ 

τούς άντιπάλους μου νά όνομάσουν εστω καί ένα-, 

άλλά άπέδειξα τήν δημοκρατικότητά μου μέ θετικάς 

πράξεις. Ούτω (α) προσέφυγα πάντοτε είς τόν Λαόν 

καί δταν ήδυνάμην άδιαβλήτως νά παρατείνω τήν 

παραμονήν μου εiς τήν έξουσίαν, δεδομένου δτι 

διέθετα τήν πλειοψηφίαν τής Βουλής, δπως συνέβη 

καί τό 1956 καί τό 1958 καί τό 1961· (β) μετέβαλα δίς 
τόν έκλογικόν Νόμον διά νά ίκανοποιήσω αίτημα 

τής άντιπολιτεύσεως, μολονότι οί lσχύοvτες ήσαν 

εύνοϊκοί διά τό Κόμμα μου· (γ) συνέστησα τήν 

διενέργειαν έκλογών ύπό ύπηρεσιακάς Κυβερνήσεις, 

μολονότι είχα τό δικαίωμα ώς Κυβέρνησις πλειο

ψηφίας νά τίς διενεργήσω έγώ· (δ) μετά τάς έκλογάς 

τού 1958 καί τήν διόγκωσιν τής ΕΔΑ εiς βάρος τών 
κομμάτων τού Κέντρου, έβοήθησα είς τήν ένωσιν 

τής άντιπολιτεύσεως ύπό τό σχήμα τής ΕΚ· (ε) διά νά 

προστατεύσω τήν έλευθεροτυπίαν, έρρύθμισα τά 

χρέη τού τύπου καί τό σύστημα τής φορολογίας του, 

διά νά τόν άπαλλάξω άπό τόν κίνδυνον τών κυ

βερνητικών πιέσεων. τέλος δέ, ή παραίτησίς μου καί 

ή άποχώρησίς μου άπό τήν πολιτικήν ύπήρξαν 
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πράξεις γνησίως δημοκρατικές. 

'Αλλά άνεξαρτήτως τών aνωτέρω, πώς εlναι δυ

νατόν νά γίνεται συζήτησις περί δικτατορικών τά

σεων του Καραμανλή, δταν είναι γνωστόν δτι μοv 

προσεφέρθησαν εvκαιρίαι νά κάνω δικτατορία καί 

δτι τελικώς εγκατέλειψα τήν πολιτικήν διά νά μήν 

βρεθώ άκριβώς εiς τήν άνάγκην νά τήν κάνω; Καί 

γιατί θά πρέπει, έπανερχόμενος εiς τήν 'Ελλάδα καί 

άπομακρύνων τούς έπαναστάτας, νά κάνω δικτατορία 

άφοv θά ήμποροvσα νά πατρονάρω τήν iδικήν των; 

τέλος, γιατί νά κάνω δικτατορίαν άφοv δύναμαι, 

δπως εlναι γνωστόv, νά πάρω άνέτως τήν έξουσίαν 
άπ' εvθείας άπό τόν λαόν; 

'Όλα αvτά aποδεικνύουν δτι ή άμφισβήτησις τής 

δημοκρατικότητός μου δέν είναι άπλώς άβάσιμος, 

άλλά είναι δολία. Καί προέρχεται άπό έκείνους, πού 

προτιμούν τήν 'Ελλάδα άναρχουμένην γιά νά μπο

ρούν νά ψαρεύουν σέ θολά νερά. 'Αλλά aποδεικνύ

ουν, προπαντός,δτι έκείνοι οί όποίοι εlναι ύπεύθυνοι 

διά τήν πτώσιν τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας, οϋτε 

έλησμόνησαν οϋτε έδιδάχθησαν, δπως καί οί Βουρ

βώνοι. Εiς τοvτο δέ άκριβώς συνίσταται τό πρόβλη

μα τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας. Δηλαδή στήν άλ

λαγήν τής πολιτικής νοοτροπίας τών 'Ελλήνων. 

Άλλά μέ τήν εvκαιρίαν αVτήν, θεωρώ χρήσιμον 

νά άνασκευάσω όρισμένας ίστορικάς άνακριβείας, 

τάς όποίας παρετήρησα καί εiς τά iδικά σας κείμενα 

καί εlς aλλα βιβλία περί 'Ελλάδος. 

Πρώτον: 'Εγράφη κατ' επανάληψιν δτι, δταν τό 

1955 μου άνέθεσεν ό βασιλεύς τόν σχηματισμόν τής 
Κυβερνήσεως, Ί]μουν σχετικώς aγνωστος. Τοvτο δέν 

είναι βέβαια μειωτικόν, άλλά δέν εlναι καί άληθές, 

διότι εlχα εκλεγεί προηγουμένως εξ φορές βουλευ

τής καί εκυβέρνησα έπιτυχώς πέντε ύπουργεία. Βε

βαίως, οί κ. κ. Στεφανόπουλος καί Κανελλόπουλος, 

ώς aντιπρόεδροι τής Κυβερνήσεως, προηγοvντο 

εμοv ίεραρχικώς καί ήσαν καί aρχαιότεροι. 'Αλλά, 

κατά τήν έποχήν έκείνην, έθεωροvντο βαθύτατα 

έφθαρμένοι λόγω τής βαρείας επιδεινώσεως τής κα

ταστάσεως τής χώρας κατά τάς τελευταίας ήμέρας 

τοv Συναγερμού. Τήν φθοράν δέ αvτήν τήν εlχα aπο

φύγει προσωπικώς καί διότι διατηρούσα μίαν αυτοτέ

λεια ν έντός του Συναγερμού άλλά καί διότι τό lργον 

τό όποίο ν συνετελέσθη είς τόν τομέα μου άπετέλει τό 

κυριώτερον ενεργητικόν τοv Συναγερμού. Συνεπώς, 

ή εκλογή μου δέν ώφείλετο εlς εϋνοιαν του Στέμμα

τος, μετά του όποίου aλλωστε οί δεσμοί μου ήσαν 

πολύ aσθενείς, άλλά εlς τή ν διαπίστωσιν δ τι άνταπε

κρίνετο είς τάς περιστάσεις, δπως aπεδείχθη εν συ

νεχεία καί είς τήν πράξιν. Διότι ή Κυβέρνησίς μου 

lλαβε τά δύο τρίτα τών ψήφων τής Βουλής καί, εν 

συνεχεία, . ε κέρδισε τάς εκλογάς εναντίον δλων τών 

aλλων κομμάτων τής χώρας, ήνωμένων είς ι\αϊκόν 

Μέτωπον. 

Οϋτε είναι άκριβές δτι ό Στρατάρχης Παπάγος 

ώρισε διάδοχό ν του τόν κ. Στεφανόπουλον. 'Ολίγας 

ώρας πρό του θανάτου του καί ύπό τήν πίεσιν του 

βασιλέως τόν εlχε όρίσει άναπληρωτήν του διά τόν 

χρόνον τής aσθενείας του. 

Δεύτερον. Διατυπώνεται συχνά ή aποψις δτι, ή 

διαφωνία μου μέ τόν βασιλέα διά τό ταξίδι του είς τό 

ι\ονδίνον δέν ή το λόγος σοβαρός γιά νά δικαιολογή

ση τήν παραίτησίν μου. Καί δτι αϋτη ώφείλετο κατ' 

άλλους μέν εiς τήν καταπόνησίν μου, άποκορυφω

θείσαν μέ τήν δολοφονίαν του ι\αμπράκη, κατ' aλ

λους δέ είς τήν επιδείνωσιν τής οίκονομικής κατα

στάσεως τής χώρας. 

'Η {στορική άλήθεια έν προκειμένω εlναι ή έξή ς: 

'Η διαφωνία μου μέ τόν βασιλέα ή το σοβαρά διότι 

κατ' αvτήν εκρίνετο ενα θέμα θεμελιώδους Συνταγ

ματικής 'Αρχής, πού εlχε προκαλέσει κατά τό πα

ρελθόν τραγικάς aνωμαλίας εiς τήν δημοσίαν ζωήν 

του τόπου. Δηλαδή, aν ό βασιλεύς, diν άνεύθυνος κα

τά τό Σύνταγμα, δύναται νά άγνοή τάς πολιτικάς 

aποφάσεις τής Κυβερνήσεως. Τήν δέ διαφωνίαν μου 

κατέστησεν ετι σοβαρωτέρα τό γεγονός δτι ό βασι

λεύς, ενώ κατά τήν συνάντησίν μας τής !Οης 'Ιουνί

ου συνεφώνησεν επί τής άνάγκης τής άναβολής του 

ταξιδίου, τήν έπομέvην, δταν συνηντήθημεν διά νά 

συντάξωμεν τήν πρός τήν βασίλισσαν τής Άyyλίας 

σχετικήν έπιστολήν, μου εlπε μέ κάποια άμηχανία 

δτι μετέβαλε γνώμην καί δτι έπιθυμεί νά πραγματο

ποιήση τήν επίσκεψιν. Είναι προφανές δτι, κατά τό 

μεσολαβήσαν διάστημα, ό βασιλεύς, ό όποίος, κατά 

τήν γνώμην μου, δέν Ί]θελε τήν κρίσιν, ύπέστη τήν 

έπιρροήν του περιβάλλοντός του, τό όποίον όχι Ίιό
νον έπιθυμοvσε τήν έπίσκεψιν, άλλά καί άπό μακροv 

έπεδίωκε τήν δημιουργίαν κρίσεως είς τάς σχέσεις 

βασιλέως - πρωθυπουργού. 
'Υπό τάς συνθήκας αύτάς καί έφ ' δσον εlχε γίνει 

γνωστή ή θέσις τής Κυβερνήσεως, ή μή παραίτησίς 

της θά τήν όδηγοvσε τουλάχιστον είς γελοιοποίη

σιν. 

'Αλλά πέραν αvτοv, διά τής παραιτήσεώς μου 

άπέβλεψα είς τήν διάλυσιν τής Βουλής καί τήν προ

κήρυξ ι ν εκλογών, τάς όποίας άπό μακροfJ χρόνου 

έζήτει καί ή aντιπολίτευσις καί αί όποίαι θά έπέφε

ραν μίαν έκτόνωσιν εlς τήν δημιουρyηθείσαν άπό 

τούς άντιπάλους μου πολιτική ν όξύτητα. 'Η διάλυ

σις τής Βουλής, τήν όποίαν είσηγήθην, l]το κατά τή 

παράδοσιν ύποχρεωτική διά τόν βασιλέα, έφ' δσον 
τήν εζήτει τό πλειοψηφοvν έν τfj Βουλfj Κόμμα. Πα

ρά ταvτα ό βασιλεύς τήν ήρνήθη. Καί εlναι βέβαιον, 

καθ ' όμολογίαν άκόμα καί τώv άντιπάλων μου, δ τι, 

έάν διεξήγοντο έκλοyαί εvθύς μετά τήν παραίτησίν 

μου, θά τάς έκέρδιζα μέ μεγάλην πλειοψηφίαν. Αvτός 

δέ εlναι ό λόγος διά τόν όποίον ή aντιπολίτευσις 

άπέκρουσε τάς άμέσους έκλογάς καί επεισε καί τόν 
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βασιλέα πρός τουτο, μέ τό επιχείρημα ότι ή νίκη του 

Καραμανλή θά έσήμαινε ήτταν του Στέμματος, εφ · 
όσον κατά τάς εκλογάς θά εκρίνετο μοιραίως καί τό 

θέμα τής διαφωνίας. Αύτή δέ άκριβώς ή δευτέρα δια

φωνία μου μέ τό Στέμμα ύπήρξε ή άφετηρία τής πε

ριπετείας εiς τήν δποίαν εiσήλθεν άπό τό 1963 ή 
'Ελλάς, καί οχι ή παραίτησίς μου. 

Τό ότι εξ aλλου τό τραγικόν περιστατικόν Λαμ

πράκη ύπήρξεν aσχετον μέ τήν παραίτησίν μου, 

άποδεικνύεται, πρώτον άπό τό γεγονός ότι τρείς 

έβδομάδας πρό του θανάτου του ή Κυβέρνησίς μου 

εlχε καθορίσει τήν θέσιν της επί του θέματος του 

ταξειδίου του βασιλέως καί δεύτερον, διότι, όπως 

άπεδείχθη άπό τά ύπ' άριθμ. 1128/64- 133/65 δικα
στικά βουλεύματα καί τήν άπόφασιν του Κακουργο

δικείου Θεσσαλονίκης, εκδοθέντα καθ' όν χρόνον 

εκυβέρνουν τήν χώραν οί άντίπαλοί μου, ούδεμία εύ

θύνη εβάρυνε τήν Κυβέρνησίν μου διά τό έγκλημα 

έκείνο, ή δραματοποίησις του δποίου ώφείλετο εiς 

άσύστολον πολιτικήν έκμετάλλευσιν. 

'Αλλά ούτε καί ή aποψις ότι οiκονομικαί δυσχέ

ρεια ι έπηρέασαν τήν άπόφασίν μου περί παραιτήσε

ως εύσταθεί, διότι τό 1963 ήτα οiκονομικώς τό καλύ
τερον έτος τής Κυβερνήσεώς μου. 

Καί iδού οί άριθμοί. Εlναι γενικώς παραδεδεγ

μένον ότι κατά τήν όκταετίαν 1955-1963 ή 'Ελλάς 
έκανε ενα άποφασιστικόν aλμα εiς τόν οiκονομικόν 

τομέα καί έθεσε τά θεμέλια διά τήν περαιτέρω άνά

πτυξίν της. Θεμέλια, τά όποία ύπήρξαν τόσο στα

θερά, ωστε νά έπιτρέψουν εiς τήν οiκονομίαν μας νά 

άνθέξη εiς τήν πολιτικήν καί οiκονομικήν άσυ

ναρτησίαν, ή όποία έπηκολούθησεν μετά τήν άπο

χώρησίν μου άπό τήν εξουσίαν. Τό έθνικόν εiσό

δημα ηύξήθη εiς σταθεράς τιμάς κατά τήν διάρκειαν 

τής 'Οκταετίας κατά 62,3%, ήτοι κατά μέσον όρον 
6,25% έτησίως, πού ήτα άπό τά ύψηλότερα τής 

Εύρώπης. Εiδικώτερον όμως κατά τό 1963 ή aύξησις 
αύτή άνήλθεν είς 8,5%. 'Εξ aλλου, κατά τό ϊδιον 

έτος τό Ισοζύγιον τών έξωτερικών πληρωμών τής 

χώρας, παρά τήν χρονίαν έλλειμματικότητα του 

έμπορικου μας Ισοζυγίου, ενεφάνισε περίσσευμα 8 
έκατομμυρίων δολλαρίων. 'Ο προϋπολογισμός πα

ρουσίασε περίσσευμα 1.810 έκατομμυρίων δραχμών 
καί αί καταθέσεις του κοινου είς τάς Τραπέζας άπό 

24.500 δισεκατομμύρια δραχμών, τό 1962, άνήλθον 
εiς 30.600, τό 1963. 

Τρίτον. 'Ένα aλλο θέμα γύρω άπό τό όποίο ν έδη

μιουργήθη ίστορική σύγχυσις, είναι τό θέμα τών 

έκλογών του 1961. Οί άντίπαλοί μου, άπωλέσαντες 
τέσσαρας εν συνεχεί(! έκλογάς καί περιελθόντες είς 

άπόγνωσιν, άπεφάσισαν νά εξέλθουν άπό τήν νομιμό

τητα καί νά εκβιάσουν τήν εξουσία ν δημιουργουντες 

πολιτειακήν άνωμαλίαν. Καί πρός τουτο επεκαλέ

σθησαν τό άποτέλεσμα τών εκλογών του 1961, τό 

δποίον κατήγγειλαν ώς προϊόν βίας καί νοθείας. Ή 

καταyγελία όμως αύτή ήτα κατά βάσιν άνακριβής 

καί πάντως δέν δικαιολογουσε τάς έξάλλους καί άν

τιδημοκρατικάς μεθόδους, τάς όποίας έχρησιμοποίη

σαν οί άντίπαλοί μου εiς τόν άγώνα των καί αί όποία ι 

τελικώς ώδήγησαν εiς τήν πτώσιν τής 'Ελληνικής 

Δημοκρατίας. 

Καί Ιδού διατί! Πρώτον: Αί έκλογαί διεξήχθησαν 

άπό ύπηρεσιακήν Κυβέρνησιν καθ' ύπόδειξιν έμου, 

παραιτηθέντος του δικαιώματος νά τάς διεξαγάγω δ 
ϊδιος, ώς Κυβέρνησις πλειοψηφίας. Δεύτερον: 'Ε

τροποποίησα τόν έκλογικόν νόμον σύμφωνα μέ τάς 

ύποδείξεις τής ΕΚ διά νά τήν διευκολύνω νά ύπερ

φαλαγγίση τή κομμουνιστικήν ΕΔΑ, ή όποία κατά 

τάς έκλογάς του 1958 ήλθε δεύτερον κόμμα. Αύτονό
ητον εlναι ότι δέν θά προέβαινα εiς τάς παραχωρή

σεις αύτάς έάν εlχα καί τόν έλάχιστον δόλον. Τρί

τον: Τό έκλογοδικείον, εiς τό όποίο ν έφερε τάς ένστά

σεις της ή ΕΚ, έπε κύρωσε τήν έκλογήν έν τφ συνόλω 

της. 'Επί 9. 752 έκλογικών τμημάτων μόνον εiς 6 τμή
ματα ήκυρώθη καί έπανελήφθη ή έκλογή. Άλλά, 

τότε, θά διερωτηθήτε πώς προεκλήθη όλος αύτός δ 
θόρυβος; 

Τό άληθές εlναι ότι μετά τάς έκλογάς του 1958, 
όποτε ήλθε δεύτερον κόμμα ή ΕΔΑ, εlχε δημιουργη

θή μία εύλογος άνησυχία διά τό μέλλον. 'Η δέ άνη

συχία αύτή ήτο έντονωτέρα είς όρισμένους άνακτο

ρικούς καί στρατιωτικούς κύκλους, οί δποίοι κατά 

τάς έκλογάς του 1961 έσκέφθησαν, έν άγνοί(! μου καί 
κατά τρόπον έπιπόλαιον, νά άναπτύξουν πέραν του 

δέοντος τάς συνήθεις άντικομμουνιστικάς των δρα

στηριότητας. 'Όπως δέ άπεδείχθη έκ τών ύστέρων ή 

ήγεσία τής ΕΚ έν άvτιθέσει πρός έμέ, οχι μόνον έτέ

λει έν γνώσει τών προθέσεων αύτών, άλλά καί προ

σεπάθησε νά έπωφεληθή. Πάντως, δτιδήποτε καί 

έάν έγένετο, ή άνόητος αύτή προσπάθεια ήτο άδύνα

τον νά έπηρεάση σοβαρώς τό άποτέλεσμα τής έκλο

γfίς. Πρώτον, διότι έντός του έκλογικοίi τμήματος 

ήτο κατοχυρωμένη ή έλευθερία καί ή μυστικότης τής 

ψηφοφορίας όπως άποδεικνύεται άπό τά πρακτικά 

τών έφορευτικών έπιτροπών όλων τών τμημάτων τής 

χώρας. Καί δεύτερον, διότι ή ύπεροχή τής ΒΡΕ 

(50,80% τής ΒΡΕ έναντι 33,65% τής ΕΚ) ήτο τόσον 
μεγάλη, ιίiστε νά μήν εlναι δυνατόν λογικώς νά άπο

δοθή είς καλπονοθεύσεις. 'Αλλά, όπως εlπα καί 

προηγουμένως, τήν λογικήν τών άντιπάλων μου τήν 

εlχε συσκοτίσει τό πάθος. 
τέταρτον: 'Εγράφη κατ' έπανάληψιν ότι ή Κυ

βέρνησίς μου χάριν τής οΙκονομικής άvαπτύξεως 

παρημέλησε τόν κοιvωνικόν καί έκπαιδευτικόν το

μέα. Εlvαι βέβαια άληθές ότι έδωσα έντοvοv προτε

ραιότητα είς τήv οiκοvομικήv άνάπτυξιv τής χώρας 

διότι έπίστευα ότι avευ αύτής ήτο άδύvατος ή άντι

μετώπισις όλων τών aλλωv προβλημάτων του λαου 
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μας. Διότι, ώς γνωστόν, γιά νά δώσης πρέπει πρώτα 

νά άποκτήσης. Παρά ταυτα δέν παρημέλησα τόν πα

ράγοντα aνθρωπον, όπως δημοκοπικώς ύπεστηρίχθη 

άπό τούς άντιπάλους μου. 

Καί Ιδού τά γεγονότα: (α) Έπεξέτεινα τήν κοινω

νική ν άσφάλισιν καί έπί τών άγροτών, οί όποίοι 

άποτελουν σχεδόν τό fίμισυ του πληθυσμου τής χώ

ρας καί καθιέρωσα τήν προστασίαν τών άγροτικών 

μας προϊόντων. (β) Ή δαπάνη διά τήν aσκησιν τής 

κοινωνικής πολιτικής άπό 3. 732.000.000 δραχμές, τό 
1955, εφθασεν τά 9.475.000.000 δραχμές τό 1963, δη
λαδή ηύξήθη έντός όκταετίας κατά 154%. (γ) Τό έρ
γατοϋπαλληλικόν εΙσόδημα άπό 21.143 έκατομμύρια 
τό 1955 άνήλθε εlς 42.163 έκατομμύρια δραχμές τό 
1963. Δηλαδή έδιπλασιάσθη, ένώ τό έθνικόν μας εΙ
σόδημα κατά τήν αύτή περίοδο ηύξήθη εlς τρεχού

σας τιμάς κατά 96%. Τό δέ ποσοστόν τής συμμετο
χής του έπί του έθνικου μας εΙσοδήματος άπό 35, 7% 
τό 1955 άνήλθε εΙς 38,5% τό 1963. τέλος, ένδεικτικόν 
τής βελτιώσεως τών συνθηκών διαβιώσεως του λα ου 

μας εlναι τό γεγονός δτι ή Ιδιωτική κατανάλωσις άπό 

51.480 έκατομμύρια άνήλθε εΙς 96.581 έκατομμύρια, 
ήτοι ηύξήθη κατά 88%. 

Καί διά νά έκτιμηθουν όρθώς αί άνωτέρω βελ τιώ

σεις θά πρέπει νά σημειωθή, δτι ό τιμάριθμος κατά 

τήν αύτήν περίοδον ηύξήθη μόνον κατά 17% καί 
ύπήρξεν ό σταθερώτερος τής Εύρώπης. 

'Εκ τών άνωτέρω προκύπτει δτι ή κοινωνική πρό

οδος τής χώρας παρηκολούθει κατά πόδας τήν οΙκο
νομική ν. ·Εάν δέ οί διάδοχοί μου, δέσμιοι τών δημα

γωγικών των ύποσχέσεων, διέθεσαν περισσότερα διά 

τόν κοινωνικόν τομέα, τουτο τό επραξαν διότι εύρή
καν ηύξημένα τά μέσα έκ του Ιδικου μου εργου, τό 

δποίον ώς γνωστόν άπέδωσε τούς καρπούς του μετά 

τήν άποχώρησίν μου άπό τήν έξουσίαν. Καί δχι μό

νον αύτό, άλλά τά διέθεσαν καί εΙς βάρος τής οίκο

νομικής άναπτύξεως τής χώρας. 

Τό αύτό περίπου συνέβη καί εΙς τόν τομέα τής 

παιδείας. Τό 1955 αί δαπάναι διά τήν παιδείαν άντε
προσώπευαν τό 7% του κρατικου προϋπολογισμου 
καί τό 1,4% του έθνικου μας εΙσοδήματος. Τό 1963 τά 
άντίστοιχα ποσοστά ήσαν 10% τό πρώτον καί 3% τό 
δεύτερον. Κατά τήν αύτή ν δέ έποχήν ηύξήθη τό δι
δακτικόν προσωπικόν κατά 7.190 καί άνοικοδομήθη 
τό Πανεπιστήμιον ΘεσσαλονίΚης. Αύτά όμως ήyνοή

θησαν, ένώ εγινε πολύς λόγος περί τής δωρεάν παι

δείας καί τής έκπαιδευτικής μεταρρυθμίσεως τών δι

αδόχων μου. Φοβουμαι, δτι ή πραγματικότης εlναι 

πολύ κατωτέρα τών δημιουργηθεισών έντυπώσεων, 

διότι καί ε,ίς τήν περίπτωσιν αύτήν ένεφιλοχώρησεν 

ή δημαγωγία. Δ ιότι δωρεάν παιδεία παρείχετο καί 

έπί τών ήμερών μου μέ μόνην έξαίρεσιν τούς εύπό

ρους, οί δποίοι εΙς μέν τήν μέση ν έκπαίδευσιν κατέ

βαλλαν έτησίαν εlσφοράν άπό 60 εως 100 δραχμάς 

είς δέ τό Πανεπιστήμιον τήν καθωρισμένην ύπό τής 

Συγκλήτου καί ύπέρ του Πανεπιστημίου έyyραφήν. 

Ή άπαλλαγή δμως καί τών εύπόρων τής μικρiiς αύ

τής έπιβαρύνσεως δέν ήτο μόνον άντιοικονομικόν, 

άλλά καί άντικοινωνικόν μέτρον. 

'Εξ άλλου καί ή λεγομένη έκπαιδευτική με
ταρρύθμισις του κ. Παπανδρέου έyένετο διά τούς 

αύτούς έντυπωσιακούς λόγους καί εχει τήν Ιδίαν 

άξίαν. Καί lδού διατί: Τό 1957 άνέθεσα εlς διακομ
ματικήν έπιτροπήν, τής δποίας μετείχαν καί έκπρό

σωποι τής ΕΚ, νά μελετήση τό έκπαιδευτικόν πρό

βλημα τής χώρας. Τό 1959, ή Κυβέρνησίς μου, υιΌ
θετήσασα τάς προτάσεις τής έν λόγφ έπιτροπής, 

εφερε εlς τήν Βουλήν νόμον μεταρρυθμίσεως του 

έκπαιδευτικου μας συστήματος μέ προσανατολισμόν 

πρός τήν τεχνικήν καί έπαγγελματικήv παιδείαν. 

Τήν έκπαιδευτικήν αύτήν μεταρρύθμισιν τήν υίοθέ

τησε καί τήν έψήφισε καί ή ΕΚ. Τούτου δοθέντος, 

τινά λόγον εlχεν μετά τετραετίαν νά άναστατώση 

κυριολεκτικώς τήν έκπαίδευσιν, έπιχειρουσα νέαν 

μεταρρύθμισιν; 

Ή διαπίστωσις τών άνωτέρω άληθειών δέν ση

μαίνει βέβαια δτι έπί τών ήμερών μου ή κατάστασις 
έν 'Ελλάδι ύπήρξε εΙδυλλιακή. 'Αποδεικνύει δμως 

δτι έγένετο μία σοβαρά καί τιμ ία προσπάθεια διά τήν 

άνάπτυξιν τής χώρας σέ πλαίσια δημοκρατικά. "Ο
πως ξέρετε δμως, γιά νά λειτουργήση ή Δημοκρατία 

δμαλά, χρειάζεται δχι μόνον Κυβέρνησις, άλλά καί 

άντιπολίτευσις δημοκρατική. 'Όταν ή άντιπολίτευ

σις μεταβάλλεται είς έπανάστασιν, δπως συνέβη 

στήν lδικήν μου περίπτωσιν, ή Δημοκρατία μοιραίως 

τίθεται ύπό δοκιμασίαν. Καί εlναι γνωστόν δτι αύτό 

δέν εlναι άσύνηθες εlς τήν 'Ελλάδα, όπου ή άντι

πολίτευσις χρησιμοποιεί θεμιτά καί άθέμιτα μέσα 

προκειμένου νά άνατρέψη τήν έκάστοτε Κυβέρνη

σιν. Μέ τήν όξύτητα πού έσκεμμένως δημιουργεί 

καθιστά άδύνατον τήν δμαλήν λειτουργίαν του πολι

τεύματος. Καί μέ τάς δημαyωγικάς της όπερβολάς, 

πού συχνά παίρνουν καί τήν μορφήν τής συκο

φαντίας, δημιουργεί έντυπώσεις, αί όποίαι τελικώς 

παραμορφώνουν τήν lστορίαν τής χώρας μας. Αύτών 

δέ άκριβώς τών ύπερβολών ύπήρξαν άποτέλεσμα καί 

α{ άνωτέρω ίστορικαί άνακρίβειαι, τάς δποίας έπε

χείρησα διά τής έπιστολής μου αύτής νά έπανορ

θώσω. 

Σiiς εγραψα ίσως περισσότερα του δέοντος. 

Άλλά, εκρινα δτι, έφ' όσον άσχολείσθε μέ τήν 

έλληνικήν ίστορίαν, θά ήτο χρήσιμον καί γιά σiiς 

καί γιά τήν χώραν μου νά γνωρίζετε τήν άλήθειαν»82• 

17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1968 

· Ο Κ. Καραμανλής συναντaται στό Λουξεμβοϋρ

γο ιcαί εχει μακρά συνομιλία μέ τόν βασιλέα Κων-
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σταντίνο, ό δποίος ε{χε καί τήν πρωτοβουλία τής 

σχετικής προσκλήσεως. 

Στή συνάντηση αύτή άναφέρεται άπόσπασμα άπό 

ιδιόγραφες σημειώσεις του Κ . Καραμανλή: 

«Τόν Δε,/(έμβριον του 1968 μέ έπεσκέφθη δ κ. Πα
πάγος καί μου μετέφερε έκ νέου τήν παράκλησιν του 

βασιλέως δπως συναντηθώμεν στό Αουξεμβουργον, 

δπου εlχε καταρτίσει είδικό πρόγραμμα πρός τουτο 

μέ τόν Μεγάλο Δούκα. 'Απήντησα δτι εlχα πάντοτε 

τάς ίδίας έπιφυλάξεις γιά τήν συνάντησιν, aλλά δτι 

έάν έπιμείνη δ βασιλεύς δέν δύναμαι πλέον καί διά 

λόγους ιωινωνικής εύπρεπείας νά aρνηθώ. 

Στίς 15 του μηνός δ βασιλεύς μου έτηλεφώνησε 
aπό τό Αουξεμβουργον, δπου ε{ χε μεταβή γιά τριήμε

ρο ν παραμονήν, καί μου εlπε δτι, χωρίς νά ύποτιμa 

τούς λόγους οί δποίοι μέ έκαναν διστακ:τικόν νά συ

ναντηθώ μαζί του, αΙσθάνεται τήν aνάγκ:ην τής συ

ναντήσεως αύτής τόσον γιά λόγους έθνικούς δσον 

καί γιά λόγους προσωπικούς. 

Μ ή δυνάμενος κατόπιν αύτου νά aρνηθώ τήν πρό

σκλησιν μετέβην μετά διήμερον εiς Αουξεμβουργον 

καί τόν συνήντησα εlς τόν έκτός τής πόλεως εύρισκό

μενον πύργον του Μεγάλου Δουκός. 

. ο βασιλεύς, τόν δποίον ε{χα νά δώ aπό πενταε
τίας, μέ ύπεδέχθη μέ έγκαρδιότητα καί μου εlπε τάς 

έντυπώσεις, τάς δποίας ε{ χε aπό τάς προσφάτους συ

ναντήσεις του είς τάς Βρυξέλλας καί τό Αονδίνον. 

Μου μετέδωσε έπίσης τάς πληροφορίας τάς 

δποίας ε{ χε έξ 'Αθηνών καί προσέθεσε εiς αύτάς μέ 

aρκετό χιουμορ τά πρόσφατα κουτσομπολιά γύρω 

aπό τήν Κυβέρνησιν. Τό ήθικό του ήτο καλό καί 

κατείχετο aπό aγωνιστικήν διάθεσιν. Μου εlπε δτι 

aγών κατά τής Δικτατορίας δέν έννοείται χωρίς τήν 

ήγεσίαν τήν iδικήν μου. 

Του εlπα πώς έκτιμώ τήν έν Έλλάδι κατάστασιν 

καί πώς aντιλαμβάνομαι τόν ρόλον τόν ίδικόν μου. 

Του εlπα συγκεκριμένως δτι δέν προτίθεμαι νά 

αναλάβω αύτου του είδους πρωτοβουλίες, οί δποίες 

άθελά μου θά μέ έπανέφεραν είς τήν ένεργόν πολιτι

κή ν. Του προσέθεσα δμως δτι δέν θά παραλείψω νά 

βοηθήσω δταν θά έκρινα δτι μία πρωτοβουλία μου θά 

aπέβαινε aποτελεσματική. Έν τέλει, τόν συνεβού

λευσα νά έχη έπαφήν μέ τόν Πιπινέλην καί τούς 

'Αμερικανούς είς τρόπον ά5στε, aφ ' ένός μέν νά aσκή 

πίεσιν, δι' αύτών, έπί τής Κυβερνήσεως, aφ' έτέρου 

δέ νά έχη χρησίμους καί ύπευθύνους πληροφορίας. 

·Ο βασιλεύς μέ ηύχαρίστησε γιά τάς συμβουλάς 

μου καί έξέφρασε τήν εύχήν νέας συναντήσεώς μας 

εiς τό μέλλον>ρ. 

30 Ι ΑΝ ΟΥ ΑΡΙΟΥ 1969 

· Η Συμβουλευτική Συνέλευση, μέ ψήφους 92 
εναντι 11 καί 20 άποχές, εισηγείται στήν 'Επιτροπή 

τών 'Υπουργών τήν άποπομπή τής Έλλάδος άπό 

τούς κόλπους του Συμβουλίου τής Εύρώπης. 

·Η σχετική άπόφαση βασίστηκε, κατά κύριο λό

γο, στήν πρόταση του ειδικου εισηγητή, Μάξ ~άν 

ντέρ Στούλ, ό όποίος έπιβεβαίωσε τήν ελλειψη καθε 

ούσιαστικής προόδου πρός τήν κατεύθυνση τής 

άποκαταστάσεως τής κοινοβουλευτικής δημοκρατί

ας. Ειδικότερα, ή Συνέλευση ζήτησε άπό τήν 'Επι

τροπή των 'Υπουργών, <ψέ γνώμονα τό γενικότερο 

συμφέρον του Έλληνικου Λαου», «νά προχωρήσει 

μέσα σέ βραχύ χρονικό διάστημα στίς άναγκαίες 

ένέργειες, λαμβάνοντας ιδιαίτερα ύπ' όψιν τά άρθρα 

3 7 καί 8 του καταστατικου του Συμβουλίου τής 
Εύρ~πης καί τίς άποφάσεις τής Συμβουλευτικής Συ
νελεύσεως»· καί παράλληλα, άφηνε σαφέστερα νά 

έννοηθεί οτι ή έλληνική Κυβέρνηση, προκειμένου 

νά άποφύγει τήν άναγκαστική εξωση, ήταν δυνατό 

νά άποχωρήσει μέ δική της πρωτοβουλία άπό τό 

Συμβούλιο τής Εύρώπης. Τήν Ι η Φεβρουαρίου, ό Γ. 

Παπαδόπουλος θά άπαντήσει οτι «ή 'Ελλάς δέν 

άποχωρεί του Συμβουλίου, διά νά μή θέό-η εις δύ
σκολον θέσιν τούς μεγάλους της φίλους»(!). 

·Η διατύπωση άπό τή Συμβουλευτική Συνέλευση 

τής συστάσεως γιά άποπομπή ·Ελλάδος στήν 'Επι

τροπή τών ·Υπουργών συνέπεσε μέ τήν τελική φάση 

τών άνακρίσεων πού διεξήγε, παράλληλα, ή Εύρω

παϊκή ' Επιτροπή Δικαιωμάτων του 'Ανθρώπου μετά 

τίς προσφυγές τών τριών σκανδιναβικών χωρών καί, 

άρχικά, τής ·Ολλανδίας σέ βάρος του καθεστώ,τος 

τών 'Αθηνών. Μετά τίς πρώτες άκροάσεις, μεταξυ 28 
καί 31 Μαίου, ή 'Επιτροπή εκρινε τελικά παραδε
κτούς τούς ισχυρισμούς των κατηγόρων, μέ άναφορά 

στά άρθρα 3 καί 7 τής Συμβάσεως (άπαγόρευση βασά
νων καί άπάνθρωπης μεταχειρίσεως καί κατοχύρωση 

τής μή άναδρομικότητας των ποινικών νόμων) καί 

στά άντίστοιχα 1 καί 13 του Πρώτου Πρωτοκόλλου 
(δικαίωμα άδιατάρακτης άπολαύσεως τής ιδιοκτησί

ας καί ύποχρέωση διεξαγωγής έλεύθερων έκλογών), 

ένώ όλοκληρώθηκε ή έξέταση των άντιπροσώπων 

τών μερών έπί τής ούσίας μεταξύ 23-27 Σεπτεμβρίου . 

'Επακολούθησε, ώς τό τέλος του ετους 1968, ή έξέ
ταση τών μαρτύρων πού πρότειναν τά διάδικα μέρη 

καί ή διεξαγωγή ερευνας στήν 'Ελλάδα, μεταξύ 9-19 
Μαρτίου 1969. Τελικά, στίς 18 Νοεμβρίου, καί ένώ 
ε{χε στό ένδιάμεσο διάστημα άποβεί άκαρπη ή προ

σπάθεια γιά τήν έπίτευξη «φιλικου διακανονισμου 

τής ύποθέσεως», ή Εύρωπαϊκή 'Επιτροπή 'Ανθρω

πίνων Δικαιωμάτων θά ύποβάλει τά πορίσματά της 

στήν 'Επιτροπή 'Υπουργών. Ή έπιβεβαίωση, ειδι

κότερα, των καταγγελιών γιά βασανισμούς πολιτι

κών κρατουμένων θά συντελέσει ώστε, κατά μία χα

ρακτηριστική διατύπωση, «τό ζήτημα των άνθρώπι

νων δικαιωμάτων στήν ·Ελλάδα, τό όποίο διερευνή

θηκε μέ μεθόδους νομικές, νά μετατραπεί σέ πολιτι-
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. Η Συμβουλευτική Συνέλευση τοv Συμβουλίου τής Εύρώπης καταδίκασε aπερίφραστα 
τό καθεστώς τών 'Αθηνών. Στήν πρώτη σειρά, μέ ύψωμένο 

τό χέρι, ό είσηγητής Βάν ντέρ Στούλ. 
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κό πρόβλημα τεραστίων διαστάσεων». 

Τελικά, στό άποδεικτικό ύλικό πού θά συσσω

ρευτεί, παράπλευρα μέ τήν κύρια πρόταση του ε{δι

κου εiσηγητή, Βάν ντέρ Στούλ, θά προστεθοuν, στίς 

2 'Οκτωβρίου, οί εκθέσεις τών 'Επιτροπών Πολιτι
κών καί Νομικών 'Υποθέσεων. Ή πρώτη διατύπωνε 

τό συμπέρασμα δτι τά μέλη τής Συνελεύσεως θά πρέ

πει «νά εξασκήσουν κάθε δυνατή επιρροή επί τών 

Κυβερνήσεων ώστε νά εξασφαλιστεί δτι ή 'Επιτρο

πή τών 'Υπουργών θά προχωρήσει σύμφωνα μέ τήν 

άπόφασή της στή λήψη τελικής άποφάσεως επί τής 

·Ελληνικής ·Υποθέσεως, τό άργότερο μέχρι του Δε

κεμβρίου 1969. Υ Αν μέχρι τότε -κατέληγε- ή έλ

ληνική Κυβέρνηση δέν εχει άποσυρθεί έκούσια άπό 

τό Συμβούλιο τής Εuρώπης, τότε μόνη άπόφαση, τήν 

όποία ή 'Επιτροπή τών 'Υπουργών μπορεί εϋλογα 

νά λάβει, είναι ή άναστολή του δικαιώματος εκπρο

σωπήσεως τής ·Ελλάδος στό Συμβούλιο μέχρι τής 

ήμέρας εκείνης πού ενα δημοκρατικό σύστημα δια

κυβερνήσεως θά άρχίσει νά λειτουργεί καί πάλι σ' 

αuτή τή χώρα». Παράλληλα, ή εκθεση τής 'Επιτρο

πής Νομικών 'Υποθέσεων, εχοντας εξετάσει τά θέ
ματα τής άρμοδιότητάς της, κατέληγε νά ζητήσει 

άπό τήν 'Επιτροπή τών 'Υπουργών νά λάβει ύπ' 

όψιν της τά «δείγματα περιφρονήσεως τής δικαιοσύ

νης καί τής δημοκρατίας». 'Η ύποβολή άπό τούς εκ

προσώπους του καθεστώτος, μέ εκδηλη τή σφραγίδα 

τών εiσηγήσεων του Π. Πιπινέλη, συγκεκριμένου 

χρονοδιαγράμματος (άποκατάσταση τής ελευθερίας 

του τύπου τόν Νοέμβριο, κατάργηση στρατιωτικοί) 

νόμου ώς τόν Σεπτέμβριο καί εκδοση «συντακτικών 

διαγραμμάτων» ώς τόν Δεκέμβριο του 1970, σύγκλη
ση εκλεγμένου Κοινοβουλίου, ώς τά μέσα του 1971) 
δέν προσφερόταν πλέον γιά νά άναστρέψει τόν ρου 

τών γεγονότων84 • 

'Όταν εξαγγελθεί, στίς 30 'Ιανουαρίου 1969, ή 
άπόφαση τής Συμβουλευτικής Συνελεύσεα)ς τοu 

Συμβουλίου τής Εuρώπης, ό Κ. Καραμανλής, σέ επι

στολή του πρός τόν Χ. Ξανθόπουλο-Παλαμa, θά εκ

φράσει τήν όδύνη του γιά τήν άποκοπή τής 'Ελλά

δος άπό τόν κορμό τής Εuρώπης: 

«Προσφάτως είχαμε ένα καινούργιο σύμπτωμα αύ

τού τού καταντήματος. Στό Στρασβούργο κατεδικά

σθη ή ·Ελλάς σχεδόν παμψηφεί καί τής ύπεδείχθη 

νά aποσυρθή aπό τόΣυμβούλιο τής Εύρώπης πρίν νά 

aποβληθή. ~αί ήμπορεί μέν ή aπόφασις αύτή πολι

τικώς νά είναι περιορισμένης σημασίας, aλλά είναι 

βαρυσήμαντος ήθικώς. 'Η 'Ελλάς γίνεται aπαράδε

κτος εiς τήν εύρωπαϊκήν οiκογένειαν τής όποίας έν 
τούτοις ύπήρξεν τό πρώτο κύτταρο. Συνεπείl7 δλων 

αύτών ό Πιπινέλης εύρέθη εiς τήν aνάγκην νά πα

ραιτηθή τής τιμής νά προεδρεύη έφέτος τού Συμβου

λίου τών 'Υπουργών ... »85• 

Τήν ίδια μέρα, ό 'Έλληνας πολιτικός εγραψε καί 

πρός τόν 'Αμερικής 'Ιάκωβο: 

« 'Εβράδυνα νά σiiς γράψω διότι τά πράγματα τής 
·Ελλάδος, πού συνήθως μiiς aπασχολούν, εύρίσκον

ται σέ κατάσταση aποτελματώσεως. Τό δέ τέλμα αύτό 

δέν διαταράσσεται παρά aπό ώρισμένα γεγονότα τά 

όποία άλλοτε προκαλούν τόν γέλωτα καί άλλοτε τόν 

οlκτο. Τό πιό πρόσφατο aπό αύτά ύπήρξε ή συζήτη
σις καί ή aπόφασις του Συμβουλίου τής Εύρώπης τό 

όποίο ν aπεφάνθη δτι ή 'Ελλάς πού ύπήρξε τό πρώτον 

κύτταρον τής Εύρωπαϊκής Οiκογένειας, θεωρείται. ή 

λέπρα τής Εύρώπης. Καί έφθάσαμε είς τό σημείον 

αύτό οχ ι τόσον διότι ύπάρχει Δικτατορία έν 'Ελλάδι, 

δσον διότι ή Δικτατορία αύτή, προσπαθούσα νά 

έμπαίξη τούς πάντας, τελικώς γελοιοποιείταυ>86 • 

ΑΡΧΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1969 

Τρείς περίπου μήνες μετά τό θάνατό του, στενός 

φίλος του Γεωργίου Παπανδρέου, ό δικηγόρος Γε

ώργιος Κουρaτος, παραδίδει στόν Κ. Καραμανλή μέ 

συγκατάθεση του γιου του εκλιπόντος πολιτικοί) 

[προφανώς του Γ.Γ. Παπανδρέου], τό κείμενο ση

μειώσεων του άρχηγοu τής ΕΚ, οί όποίες συντάχθη

καν καί ύπέχουν τή_ θέση πολιτικftς διαθήκης, σέ συ

νάρτηση μέ τήν άντιμετώπιση τής τρέχουσας κατα

στάσεως στήν 'Ελλάδα. 

Τό κείμενο τών σημειώσεων άρχικά άναφέρεται 

στήν πρόσφατη συμφωνία πού είχε συναφθεί άνάμε

σα στό ΠΑΚ καί τήν άκρα 'Αριστερά: 

<Πό σύμφωνον μέ Μπριλλάκη uπήρξε βαρύ λάθος. 

Ήτο λεόντειος σύμπραξις uπέρ τής άκρας αριστερaς. 

'Εκείνη εΙσέπραττε πολιτικήν νομιμοποίησιν. Ό δημο

κρατικός αγών έπωμίζετο φορτίον .. ο ετερος τών συμβαλ
λομένων έξετίθετο ε{ς δυσπιστίαν. Καί ή δικτατορία 

έπλουτίζετο μέ έπιχειρήματα. Θά πρέπει κατά κάποιον τρό

πον νά ένταφιασθή)). 

Στή συνέχεια, άναπτύσσονται άναλυτικά οί 

προϋποθέσεις γιά τήν άνάληψη ένός άποτελεσματι

κοu άγώνα κατά τής Δικτατορίας: 

«'ο άντιδικτατορικός άγών εχει βασικώς ανάγκην 

δλων τών φιλελευθέρων δημοκρατικών καί προοδευτικών 

δυνάμεων .• ο κομμουνισμός δέν ανήκει εiς τόν χώρον τής 
πολιτικής έλευθερίας. Καί ή μετ' αuτοϋ όργανική συνερ

γασία εiς τόν δημοκρατικόν διάλογον ένέχει παραλυτικά 

άποτελέσματα. 

'Η Δημοκρατία καί αί κοινωνικαί μεταρρυθμίσεις έν 

'Ελλάδι εχουν ανάγκην έξελικτικής διαδικασίας καί οuχί 

έπαναστατικών μεθόδων. Διά νά μήν είναι έφήμεροι θά πρέ

πει νά διέλθουν από τήν ώρίμανσιν τοϋ χρόνου, τήν παί

δευσιν τοϋ λαοϋ, τήν σύνεσιν τών αποφάσεων καί τό βαθύ 
αίσθημα εuθύνης τών πρωτεργατών των. 

. ο παρών άγών είναι ξένος από τάς αντιθέσεις τής πά
λης τών τάξεων. Καί δέν ταυτίζεται μέ τάς αναγκαίας άνα-
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θεωρήσεις τής διαρθρώσεως του Κράτους κατά τά σύγχρο

να δεδομένα τής Ισορροπίας τών κοινωνικών δμάδων καί 

τών παραγωγικών δυνάμεων. Οϋτε ή πολιτειακή άνασύντα

ξις άποτελεί θέμα διατριβής του . Ταυτα είναι τά ίστορικά 

προβλήματα καί οί στόχοι τής μεταδικτατορικής άναγεννή

σεως. Διά τό παρόν δ άγών πρέπει νά συγκεντρωθή άνα

τρεπτικώς είς ενα μόνον στόχον. Τήν κατάλυσιν τής δικτα

τορίας καί τήν άποκατάστασιν τής Δημοκρατίας. Καί θά 

άρχίσωμεν, κατ' άδήριτον νόμον, άπό τήν γνώριμόν μας 

Δημοκρατίαν. Τήν άστικήν φιλελευθέραν. 'Εκείθεν δια

νοίγεται ή επίπονος καί μακρά όδός πρός τήν πολιτικήν 

καί οiκονομικήν Δημοκρατίαν τής νέας έποχής, τής δικαι

οσύνης, τής ίσότητος, του προγραμματισμου, έντός τής 

έλευθερίας. 'Η άναστροφή τακτικής θυσιάζει καί τάς δύο 

Δημοκρατίας. Καί παρατείνει τό καθεστώς τής δουλείας 

του 'Ελληνικου Λαου. Συνέπεια: 'Η rοθησις του 'Έθνους 

πρός τήν όπισθοδρόμησιν, μέ μορφάς μεγαλυτέρας βιαιό

τητας. 

'Όσοι εύρίσκονται είς τό εξωτερικόν καί ζουν τήν θαλ

πωρή ν τής ελευθερίας δέον νά μή λησμονουν τάς δεινάς 

συνθήκας ύπό τάς δποίας ζώμεν ήμείς έδώ. Είς τό έξωτερι

κόν νά συγκροτηθουν αί ύπάρχουσαι πολιτικαί δυνάμεις 

είς ένιαίαν έκπροσώπησιν. Καί έννοώ τάς ίδικάς μας τής 

ΕΚ καί τής ΕΡΕ, διότι ίiλλας δέν βλέπω, πλήν τών κομμου

νιστών. 'Εξαιρετικαί περιστάσεις συγχωρουν έξαιρετικάς 

συνεργασίας. 'Η ένότης αuτή θά εχη εuμενείς έπιδράσεις 

είς τήν διεθνή κοινήν γνώμη ν καί τούς ύπευθύνους διεθνείς 

πολιτικούς κύκλους. Συνεννόησις του 'Ανδρέα μέ Καρα

μανλή, καθωρισμένου πολιτικου στόχου καί χρόνου, προ

βάλλει ώς καλή άρχή καί θά είναι δ πόλος τής ελξεως δι, 

δλους τούς ίiλλους. Έπί πλέον θά προκύψη ένθάρρυνσις 

διά τό έξωτερικόν. 

Εiς τό εργον τής ένότητος του άπελευθερωτικου άγώ

νος δέν δύναται καί δέν συγχωρείται νά άγνοηθή δ παρά

γων "βασιλεύς". 'Η πάλη είναι σκληρά καί αί περιστάσεις 

δέν άποδέχονται τήν πολυτέλεια ν τής άγνοίας του. 'Η κα

τασκευή στερεάς γεφύρας καλοπίστου, είλικρινους καί 

έποικοδομητικής συναντήσεως είναι εργον εθνικόν καί 

έπείγον. Διά τό παρόν καί τό μέλλον. 

'Ο άγών θά παραμείνη μακράν παντός ύστεροβούλου 

ύπολογισμου, άποβλέποντος είς τόν μεταπελευθερωτικόν 

χρόνον. Καί δέν συνεισφέρουν είς τουτον συνθήματα ταξι

κής πάλης. 'Όπως καί ή πρ·όκλησις ύπονοιών, τάσεων μο

νοπωλισμου. 'Η πολιτική έξουσία θά άνατεθή άπό τόν λα

όν, κατά τήν ελευθέραν κρίσιν του, είς τό κόμμα πού θά 

προκρίνη. 'Η έπί τούτου άπασχόλησις, έν πλήρει μάχ1J; 
άποτελεί προδοσίαν. Είναι τό ίστορικόν εγκλημα του 

ΕΑΜ . 'Η ξένη κατοχή ήτο τό προπαγανδιστικόν εναυσμα. 

'Αλλά ή κατάληψις τής 'Αρχής ή κυρία σκέψις καί δρά
σις. Τό άποτέλεσμα ύπήρξε δ εμφύλιος πόλεμος. Είς τόν 

προκείμενον άγώνα κατά τής εσωτερικής κατοχής, θά ήτο 

έθνική άναξιότης ή έπανάληψις τής ιστορίας. Καί εκ πα

ραλλήλου, όλέθριον γεγονός ή δικαίωσις τής δικτατορίας. 

Ή 'Ένωσις Κέντρου εχει έγκαταλειφθή. Καί διαπορώ 
διά τουτο. 'Η διαπίστωσις άντιτίθεται πρός τά συμφωνη

θέντα είς Καστρί, μόλις πρός τής άναχωρήσεως. Καί άφή

νει κενήν περιεχομένου τήν δοθείσαν έξουσιοδότησιν. 

'Αντ' αuτου ίδρύθη τό ΠΑΚ. 'Αλλά οί πολιτικοί 'Αρχη

γοί δέν προtστανται συνωμοτικών όργανώσεων. 'Ηγουνται 

τών λαών καί διεξάγουν εν όνόματί των πολιτικούς άγώ

νας. Καί δταν εκτακτοι περιστάσεις άπαιτουν -δπως κατά 

τήν παρουσαν φάσιν του άπελευθερωτικου κινήματος-τήν 

δράσιν καί τοιαύτην, ή διεύθυνσίν των άνατίθεται είς ίiλ

λους. Είναι καθήκον καί πολιτική άνάγκη ή φροντίς διά 

τήν ΕΚ. 'Οργάνωσις είς τό έσωτερικόν καί έξωτερικόν. 

'Η δημοκρατική βάσις είναι τό ίσχυρότερον θεμέλιον διά 

τήν δομήν τής όργανώσεως καί τό κυρος τής ήγεσίας . Θά 

είναι λάθος, εάν, διά τήν συγκρότησιν τών συλλογικών 

όργάνων, επικρατήσουν κριτήρια κλειστών δμάδων η προ

τιμήσεων, μέ μέτρα ενδοκομματικάς τοποθετήσεις η ταυτό

τητας Ιδεολογικών τάσεων. 'Η ΕΚ επέτυχεν είς τό δεύτε

ρον ijμισυ του αiώνος, διά νομιμόφρονος πολιτικής δρά

σεως, νά έπαναλάβη ίστορικήν άνάτασιν του πρώτου ήμί

σεως. 'Ήνωσε τάς μεγάλας, μεσαίας, μικροαστικάς καί 

άγροτικάς μάζας. Ύπήρξεν ή ίiνοδος του λαου. Ή διατή

ρησις τών μαζών αuτών είς ενα σταθερόν πολιτικόν σχη

ματισμόν άποτελεί ύγείαν διά τήν 'Εθνικήν ζωήν καί εγγύ

ησιν διά τήν κατοχύρωσιν τής Δημοκρατίας. 'Η πορεία 

πρός τήν νέα ν σύγχρονον μορφήν τής 'Εθνικής Κοινότη

τος θά είναι !;ργον τής λογικής τής ίστορίας. 'Εάν πιστεύ

ετε, δτι ή ΕΚ είναι γηραιόν πολιτικόν σχήμα καί άφίεται 

ε{ς τόν εν είρήν1J καί άφανεί~ θάνατον, διά νά ύποκατα

σταθή μέ ετερον πολιτικόν φορέα, περισσότερον ταχύπο

ρον πρός νέους όραματισμούς, τουτο θά άποδειχθή όδυνη

ρόν σφάλμα εν ττi έκτιμήσει τών πολιτικών συνθηκών του 

τόπου μας. Τό νέον τουτο πολιτικόν δημιούργημα θά είναι 

βεβαίως πρωτότυπον εργον του ίδρυτου του. 'Αλλά ή θέσις 

πού θά καταλάβη είς τό πολιτικόν στερέωμα τής' Ελλάδος 

θά είναι άπλώς είς τά δεξιά του Κομμουνιστικου Κόμμα

τος. 'Εκεί θά τό τοποθετήση, οuχί ή πρόθεσις τών ιδρυτών 

άλλά ή έλληνική πραγματικότης. 'Ο μέγιστος δγκος τών 

μαζών τής ΕΚ θά άποδιαχωρισθή. Καί θά μείνη αϋτη ενα 

ρωμαλέον σώμα ίiνευ κεφαλής. 'Εκείνος πού θά εύρεθή νά 

γίνη ή κεφαλή του θά είναι δ νέος πολιτικός ήγέτης. Θά 

άνταποκρίνεται είς τάς προσδοκίας του λαου καί θά εκφρά

ζη τό αίσθημά του. Έάν τοιουτος δέν θά ύπάρξη, αί μάζαι 

αuταί, άπορφανισμέναι, θά άπωλέσουν τήν συνοχήν των. 

Είς τήν κατάτμησίν των καί τήν εντευθεν εκλειψιν τής 

έπιβλητικής βουλεύσεώς των, θά άφήσουν περιδεές πολι

τικόν κενόν. 'Εκεί θά είσβάλουν αί δυνάμεις τών ίiκρων, 

διά νά καταδυναστεύουν τόν ταλαίπωρον έλληνικόν λαόν. 

'Ιδού διατί είναι εθνική άνάγκη ή έπιβίωσις καί ή συμπα

γής ένότης τής ΕΚ. 

Είναι σφάλμα ή κατά τό παρόν άνακίνησις πολεμικής 

έπί θεμάτων πού άναρριπίζουν ίδεολογικάς καί κομματικάς 

άντιθέσεις. 'Η άναζωπύρωσις τών κομματικών άντιθέσεων 

τής προδικτατορικής έποχής μόνον ζημίας άπογράφει. Αί 

εuθυναι ένός έκάστου θά κριθουν άπό τήν ιστορίαν . Διά τό 

παρόν ή θέσις των είναι ε{ς τό άρχείον. Καί δταν ό όμαλός 

πολιτικός βίος θά χρειασθή, διά τόν δημιουργικόν διάλο

γον, τήν ερευναν καί τόν ελεγχον, θα άνακληθουν είς τό 

βήμα, διά νά κρίνη καί δ 'Ελληνικός Λαός. 'Υπό τήν δι

κτατορίαν είναι τουλάχιστον άνωφελής, δσον καί ίiμοιρος 

ύπευθυνότητος ή τοιαύτη επιπόνησις. Τό χρέος του παρόν

τος είναι ενα καί μόνον. Ή ελευθερία του Έλληνικου 

Λαου. 

'Η ίστορία, ή γεωγραφία καί τό καθεστώς τής διεθνους 

ίσ9ρροπίας εχουν έντάξει τήν 'Ελλάδα είς τόν συνασπι-
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σμόν τής Δύσεως. Τοϋτο εlναι άθικτος πραγματικότης. 

'Ενδεχομένη άποτροπή της θά προηγείτο άπό εναν παγκό

σμιο ν πόλεμον. Καί άπό αύτόν δέν γνωρίζομεν ποία 'Ελ

λάς θά έπέζη. 'Ο πολιτικός ρεαλισμός μdς δεικνύει τήν 

άκολουθητέαν όδόν. v Αγει εiς τάς καλάς σχέσεις μέ τήν 

Δύσιν. Θά πρέπει νά συνειδητοποιήσωμεν, δτι, Εάν οί 

'Αμερικανοί δυσπιστοϋν πρός ήμdς, θά ύποβαστάζουν εiς 

τήν έξουσίαν οiονδήποτε όλοκληρωτικόν καί άνελεύθερον 

καθεστώς πού τούς προσφέρει φερεγγυότητα καί &σφάλει

αν. Τό νά έπιδιώκομεν νά διορθώσωμεν τήν άμερικανικήν 

σκέψιν καί νά έξυγιάνωμεν τά έσωτερικά των προβλήματα 

ούδέν προσπορίζει. Καί κατά τό αύτό δέν ιδφελοϋν τά βέλη 

κατά τοϋ Ν Α ΤΟ. 'Αντί τούτων, νά έπι τύχω μεν νά πείσω μεν 

τούς Δυτικούς, δτι ή ένάλλαξις τής Δικτατορίας είς τήν 

χώραν μας δέν είναι δ κομμουνισμός. Καί δτι ήμείς είμεθα 

σταθερώτερα στηρίγματα τής ' Ατλαντικής Συμμαχίας καί 

έκ πολιτικής γραμμής καί έξ έθνικής σκέψεως καί έκ πολι

τικου κοινωνικου προγράμματος. ' Αλλά καί διότι όπισθεν 

ήμών ύπάρχει ή συναίνεσις ένός έλευθέρου λαου, τόν 

όποίον ήμείς έκπροσωπουμεν. 

'Η δικτατορία εΙ ναι διά τήν χώραν ενα στυγνόν καθε

στώς . 'Αλλά γεγονός καί κατάστασις. Ή εύθύνη της βαρύ

νει πολλούς καί πρωτίστως έκείνους πού /;στασίασαν κατά 

τής νομιμότητος καί τής λαϊκής έξουσίας. 'Αλλά δέν βλά

πτει καί ή αύτοκριτική, διά τήν άνεύρεσιν καί ίδίων λαθών. 

'Η έντόπισις τοιούτων ιδφελεί καθ' δ μέτρον ημπορεί νά 

συντελέση είς τήν άποτροπήν νέων. Κατά τήν διεξαγωγήν 

του παρόντος άγώνος νέα λάθη θά διαπράττωνται, Εάν δέν 

γίνη άποδεκτή ή θέλησις καί άπόφασις άποφυγής πάσης 

πράξεως καί ό παραμερισμός παντός στοιχείου πού παρα

κωλύουν ενα άποτελεσμαtικόν άγώνα των δημοκρατικών 

δυνάμεων. 'Η γραμμή του άγώνος ε{ναι: 'Επίμονος, άσυν

θηκολόγητος πάλη κατά τής Δικτατορίας. Θάρρος, σύνε

σις, πολιτικός ρεαλισμός, οί συνοδοί σύμβουλοι>μ. 

Γιά τή σύνταξη καί τό περιεχόμενο τής «πολιτι

κής διαθήκης» τοϋ Γ. Παπανδρέου, δ Γ. Κουρiiτος 

ί:γραψε στόv Κ. Καραμανλή: 

«Κατά τά τέλη του 1968 καί κατά τό διάστημα πού ό 
Γεώργιος Παπανδρέου διέμενε στό Καστρί καί του εlχε 

βέβαια άπαγορευθεί δποιαδήΠοτε πολιτική δραστηριότη

τα, ύπαγόρευσε στήν άναδεξιμιά του κ. 'Ύβα Τουτουντζή , 

τό γένος Ξηράκη, ενα πολιτικό κείμενο πού, δπως εlπε, 

ήταν οί σκέψεις του γιά τήν άντιμετώπιση τής δικτατορίας 

καί ταυτόχρονα τής έζήτησε νά μεταβιβάση τό κέίμενο σ' 

έμένα, πού βρισκόμουν στήν 'Ιταλία, δπου καί ένεργουσα 

ώς πολιτικός εκπρόσωπός του στό έξωτερικό. 

Παράλληλα μου ζητουσε νά γνωστοποιήσω στόν γιό 

του ' Ανδρέα αύτό τό κείμενο καί νά προσπαθήσω νά πραγ

ματοποιηθουν οί σκέψεις του, δπως εlχαν έκτεθεί στό κεί

μενο πού θά μου παρεδίδετο. 

Πράγματι ή κ. 'Ύβα Τουτουντζή κατόρθωσε νά βγάλη 

τό χειρόγραφό της άπό τό Καστρί' κ,αί μου τό παρέδωσε 
στήν ' Ιταλία. 

"Οταν &λαβα τό παραπάνω χειρόγραφο, τό δακτυλογρά

φησα καί τό εστειλα πίσω στήν 'Ελλάδα, στόν κ. Κώστα 

Παπαναστασίου, πρώην Γενικό Διευθυντή τής 'Ενώσεως 

Κέντρου καί άνηψιό του 'Αλέξανδρου Παπαναστασίου, 

πού ε{ χε στενή έπαφή μέ τόν Γ. Παπανδρέου, γιά νά του τό 

δείξη καί νά βεβαιωθή, δτι ή σημασία του κειμένου ήτο 

πολύ σοβαρή, δτι δέν ύπήρχε καμμιά παράλειψη καί εlχε 

γραφτεί δπως τό ε{χε ύπαγορεύσει ό Γ. Παπανδρέου. 

• Ο Κώστας Παπαναστασίου έπήγε μέ τό δακτυλογρα
φημένο κείμενο στό Καστρί καί &λαβε τή διαβεβαίωση του 

Γ. Παπανδρέου δτι τό κείμενο ήταν δπως τό ε{χε δ ίδιος 

ύπαγορεύσει καί του ζήτησε νά μου τό στείλη πίσω, καί νά 

μου πή νά συναντηθώ τό ταχύτερο δυνατόν μέ τόν γιό του 

'Ανδρέα, γιά νά του τό καταστήσω γνωστό. 

"Οταν δ κ. ' Ανδρέας Παπανδρέου ήταν στό Στρα

σβουργο, σέ συνάντησή μας, του παρέδωσα τό κείμενο μέ 

τίς πολιτικές θέσεις του πατέρα του παρουσία του κ. Θανά

ση Μινέικου καί ~ης κ. Μαρίας Μπέκετ. 

"Οταν διαβαζόταν τό κείμενο δ κ. 'Ανδρέας Παπανδρέ

ου, δύο φορές εκανε τήν παρατήρηση, "προχωρεί πολύ δ 

πρόεδρος" . Τελικά δμως άπεδέχθη, δτι βασικά ή πολιτική 

δραστηριότητα των δημοκρατικών δυνάμεων, θά &πρεπε νά 
κινηθή πάνω σ' αύτές τίς γραμμές. 

'Αφου τελείωσε ή άνάγνωση, έπρότεινα δτι τό κείμενο 

αύτό θά &πρεπε νά γνωστοποιηθή στόν κ. Κωνσταντίνο 

Καραμανλή καί στήν πρότασή μου αύτή δ κ. 'Ανδρέας 

Παπανδρέου δέν &φερε καμμία άντίρρηση. 

Μετά άπό λίγες μέρες διεβίβασα τό κείμενο στόν κ. 

Πρόεδρο στό Παρίσι, μαζί μέ συνοδευτική έπιστολή 

μοω>ss. 

25 MApτiQy 1969 

·Ο Γιώργος Σεφέρης δίνει στή δημοσιότητα δή

λωση, στό κύριο μέρος τής όποίας άναφέρονται τά 
άκόλουθα: 

«Κλείνουν δύο χρόνια πού μdς &χει έπιβληθεί ενα κα

θεστώς δλως διόλου άντίθετο μέ τά ίδεώδη γιά τά όποία 

πολέμησε δ κόσμος μας καί τόσο περίλαμπρα δ λαός μας, 

στόν τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο. 

Ε{ ναι μιά κατάσταση ύποχρεωτικής νάρκης, δπου, δσες 

πνευματικές άξίες κατορθώσαμε νά κρατήσουμ~/ ζωντανές, 

μέ πόνους καί κόπους, πdνε κι αύτές νά καταποντισθουν 

μέσα στά έλώδη στεκάμενα νερά. Δέ θά μου ήταν δύσκολο 

νά καταλάβω πώς τέτοιες ζημιές δέ λογαριάζουν πάρα πολύ 

γιά δρισμένους άνθρώπους. Δυστυχώς δέν πρόκειται μόνο 

γι ' αύτόν τόν κίνδυνο. 

'Όλοι πιά τό διδάχτηκαν καί τό ξέρουν πώς στίς δικτα

τορικές καταστάσεις, ή άρχή μπορεί νά μοιάζει εϋκολη, 

δμως ή τραγωδία περιμένει, άναπότρεπτη, στό τέλος. Τό 
δράμα αύτου του τέλους μdς βασανίζει, συνειδητά η άσυ

νείδητα δπως στούς παμπάλαιους χορούς του Αίσχύλου. 

'Όσο μένει ή άνωμαλία, τόσο προχωρεί τό κακό. 

Ε{μαι ενας άνθρωπος χωρίς κανένα άπολύτως πολιτικό 
δεσμό, καί, μπορώ νά τό πω, μιλώ χωρίς φόβο καί χωρίς 

πάθος. Βλέπω μπροστά μου τόν γκρεμό δπου μdς δδηγεί ή 

καταπίεση πού κάλυψε τόν τόπο. Αύτή ή άνωμαλία πρέπει 

νά σταματήση . Είναι 'Εθνική έπιταγή . 

Τώρα ξαναγυρίζω στή σιωπή μου. Παρακαλώ τό Θεό νά 

μή μέ φέρη άλλη φορά σέ παρόμοια άνάγκη νά ξαναμιλή

σω». 

Ή δήλωση τοϋ πρώτου 'Έλληνα πού ε{χε τιμη-
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θεί μέ τό βραβείο Νόμπελ γιά τή λογοτεχνία θά με

ταδοθεί άπό τό BBC καί θά προβληθεί άπό δλα τά 
οργανα του διεθνους τύπου. Παράλληλα, στό έσωτε

ρικό τής χώρας, θά ένθαρρύνει τήν άντίδραση έκ

προσώπων τής πνευματικής ζωής, δπως θά φανεί μέ 

τή συλλογική διαμαρτυρία όμάδας νέων συγγραφέων 

κατά τής λογοκρισίας, λίγες έβδομάδες άργότερα. 

3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1969 

Κηδεύεται στήν Ούάσιγκτων ό Ντουάιτ' Αιζενχά

ουερ. Προκειμένου νά παραστουν στήν τελετή συ

νέρρευσε στήν άμερικανική πρωτεύουσα έντυπωσια

κός άριθμός άπό άρχηγούς Κρατών καί κορυφαίες 

προσωπικότητες τής διεθνους ζωής. ·Η ίδια ή άμε

ρικανική Κυβέρνηση προσκάλεσε έπίσημα τόν βα

σιλέα Κωνσταντίνο, ένώ τήν έλληνική Κυβέρνηση 

άντιπροσώπευσε δ άντιπρόεδρος, Στ. Παττακός. 

Τό γεγονός δτι ή κηδεία του πρώην • Αμερικανου 
προέδρου συνέπεσε χρονικά μέ τή σύγκληση τής Δια

σκέψεως κορυφής του ΝΑΤΟ, στήν ίδια τήν Ούά

σιγκτων, θεωρήθηκε πρόσφορο γιά τήν άνάληψη 

παράλληλης ένέργειας άπό τό βασιλέα καί τά πολι

τικά κόμματα πρός τήν κατεύθυνση τής άμερικανι

κής, καθώς καί τών άλλων Κυβερνήσεων τών χωρών

μελών τής 'Ατλαντικ:fjς Συμμαχίας. Ώς κοινό ση

μείο μεταξύ των άντιπροσωπευτικών μερίδων του 

πολιτικου κόσμου τής χώρας, ε{χε κριθεί δυνατό νά 

προβληθεί ή σύμπτωση γιά τήν προώθηση τής «λύ

σεως Καραμανλή)). Τελικά δμως, παρά τή συμφωνία 

πού ε{χε άρχικά διαφανεί, δέν έπιτεύχθηκε ή δια

μόρφωση ένιαίας προτάσεως μέ άποτέλεσμα νά ναυ

αγήσει ή δλη προσπάθεια. 

Τό ίστορικό τής ύποθέσεως καταγράφει ό ίδιος ό 

Κ. Καραμανλής, σέ μεταγενέστερα ύπαγορευμένο 

σημείωμά του: 

«Τήν aνοιξιν τοϋ 1969 ύφιστάμην καί πάλιν τήν 
πίεσιν τόσον τοϋ βασιλέως δσον καί τοϋ πολιτιιωϋ 

κόσμου νά άναλάβω τήν ήγεσίαν τοϋ άγώνος κατά 

τής δικτατορίας. Τά έπιχειρήματά των ήτο δτι τόσον 

οί 'Αμερικανοί δσον καί ή κοινή γνώμη έν 'Ελλάδι 

ήσαν διστακτικοί διότι έφοβοϋντο μήπως μετά τήν 

άπομάκρυνσιν τής Χούντας έπεκράτει χάος έν 'Ελ

λάδι. Καί προσέθεταν δτι αύτό τοσοϋτον μάλλον ή το 

πιθανόν καθ' δσον δ Καραμανλής, δ δποίος θά άπε

τέλει έγγύησιν, άρνείται νά έπανέλθη εlς τήν πολι
τικήν. 

'Υπό τάς συνθήκας αύτάς ηρχισε νά καλλιεργεί

ται, άλλά καί νά δημιουργείται, ή έντύπωσις δ τι 1 ή 

άποκατάστασις τής δμαλότητος έν 'Ελλάδι έξηρτa

το πλέον άπό τήν στάσι ν τήν ίδικήν μου. Αύτό δμως 

δσον καί aν δέν ήτο άληθές, μοϋ δημιουργοϋσε ενα 

τεράστιο ήθικό πρόβλημα καί μέ βασάνιζε ψυχικώς. 

'Υπό τάς συνθήκας αύτάς εύρέθην είς τήν άνάγ-

κην νά διαμηνύσω καί στόν βασιλέα καί είς τά έν 

'Ελλάδι κόμματα, δτι δέν θά εlχα άντίρρησιν νά κά

νουν χρήσιν τοϋ όνόμαtός μου γιά τήν μεταβατικήν 

Κυβέρνησιν πού θά διεδέχετο τήν Χούντα. Διά τοϋ 

τρόπου αύτοϋ έσκέφθην δτι η θά έκι νητοποιοϋντο αί 

δυνάμεις έκείναι, αίτινες ήδύναντο νά έπιβάλουν τήν 

άλλαγήν, η θά άδρανοϋσαν, δπότε θά άπηλλασσόμην 

τής κατηγορίας δτι έξ αίτίας μου παρετείνετο ή άνω

μαλία έν ·Ελλάδι. 

Καί πράγματι, μετά τι να χρόνον έδόθη ή εύκαιρία 

τής άξιοποιήσεως τής προσφοράς μου. Τόν Άπρί

λιον τοϋ 1969 συνήρχετο ή διάσκεψις τοϋ ΝΑΤΟ είς 
τήν Ούάσιγκτων, ή όποία συνέπεσε μέ τόν θάνατον 

τοϋ 'Αϊζενχάουερ. Ό βασιλεύς, παρά τήν άπροθυ

μίαν τής άμερικανικής Κυβερνήσεως νά τόν δεχθή 

ώς έκπρόσωπον τής 'Ελλάδος είς τήν κηδείαν τοϋ 

πρώην προέδρου, μετέβη είς τήν Ούάσιγκτων μέ τήν 

πρόθεσιν νά συζητήση τό Έλληνικόν θέμα μέ τούς 

ύπευθύνους καί νά τούς βεβαιώση δτι ύπάρχει ηδη 

άσφαλής λύσις τοϋ προβλήματος. Συγχρόνως ύπε

δείχθη είς τά έν 'Ελλάδι κόμματα νά προβοϋν ύπό τό 

αύτό πνεϋμα είς κοινήν δήλωσιν, κοινοποιουμένην 

καί είς τόν Γεν. Γραμματέα ν τοϋ ΝΑ ΤΟ. Σχετική 

δμως προσπάθεια άναληφθείσα καί άπό τόν κ. Κα

νελλόπουλον έναυάγησεν συνεπείr, ύπαναχωρήσεως 

τής ΕΚ, ή όποία έν τούτοις έπιμόνως εlχε ζητήσει 

τήν συγκατάθεσίν μου γιά νά γίνη χρήσις τοϋ όνόμα

τός μου. 'Υπό τάς συνθήκας δμως αύτάς δ βασιλεύς 

εύρέθη εκθετος, έφόσον ε{χε βεβαιώσει δτι δλος ό 

πολι'τικός κόσμος ήτο σύμφωνος έπί τής λύσεως Κα

ραμαvλή. "Οπως εύρέθησαν έν άμηχανίr, καί ώρισμέ
ναι Κυβερνήσεις αί δποίαι εlχαν τήν πρόθεσιν νά 

φέρουν τό θέμα είς τήν διάσκεψιν τοϋ ΝΑΤΟ. 

'Ε γνώριζα βέβαια δτι τά κόμματα έν 'Ελλάδι 

lπαυσαν ούσιαστικώς νά ύπάρχουν, εκρινα δμως δτι 

ώφειλα νά τούς διευκολύνω. Νά λάβουν μίαν έποικο

δομητικήν θέσιν έπί τοϋ προβλήματος τής χώρας, 
χωρίς βέβαια νά εχω τήν πρόθεσιν νά δεσμευθώ προ

σωπικώς άπέναντί των. 

Πάντως, ένοχληθείς άπό τήν συμπεριφοράν των 

τούς διεμήνυσα νά μήν άσχολοϋνται στό μέλλον μαζί 

μου δεδομένου δτι ή προσφορά μου lπαυσε νά 

lσχύφ>89• 

Τό μήνυμα πού διεβίβασε ό Κ. Καραμανλής, μέ

σω πρωταρχικά του Π. Κανελλόπουλου, στίς 16 
'Απριλίου, περιελάμβανε τά άκόλουθα: 

«"Οπως γνωρίζετε ημουν πάντοτε &πρόθυμος νά 

έπανέλθω είς τήν ένεργόv πολιτική ν καί πολλφ μάλ

λον νά δεχθώ τήν συνεργασίαν άνθρώπων, οί δποίοι 

δχι μόνον μέ έκακοποίησαν άλλά καί ώδήγησαν τόν 

τόπον είς τήν σημερινή ν του περιπέτειαν. Παρά ταϋ

τα διά νά διευκολύνω τόν τόπον άλλά καί αύτούς 

τούς ίδιους έπέτρεψα δπως χρησιμοποιηθή τό δνομά 
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μου. Τό άποτέλεσμα τό γνωρίζετε έσείς καλύτερα 

άπό μένα. Μέ τή συμπεριφορά τους οί έκπρόσωποι 

του Κέντρου όχι μόνον ifγιναν άφορμή νά άπωλέση ό 

τόπος μίαν εύκαιρίαν, άλλά είς τάς παλαιάς των 

έναντίον μου ύβρεις προσέθεσαν καί νέαν. Δέν έσκέ

φθησαν κaν ότι ή συγκατάθεσίς μου τούς προσέφερε 

τήν άξιοπρεπή εύκαιρίαν νά άποκατασταθουν τ]θι

κώς άπέναντι έμου καί τής έλληνικής ίστορίας. 

"Οπως μέ έβεβαίωσεν ό βασιλεύς, δταν εύρισκό

μενος είς τήν 'Αμερική ν άνεκοίνωσε είς τούς συνο

μιλητάς του δτι θά fίμουν πρόθυμος νά βοηθήσω είς 

τήν λύσιν του έλληνικου προβλήματος, ούτοι έξεδή
λωσαν τήν ίκανοποίησίν των καί έδήλωσαν δτι θά 

διευκολύνοντο είς τάς πρωτοβουλίας των, έάν ή σχε

τική πρότασις προήρχετο έξ 'Ελλάδος. 

Ύπό τάς συνθήκας αύτάς παρακαλώ δπως θεω
ρηθή ώς μ ή ύφισταμένη ή συγκατάθεσίς μου καί τερ

ματισθή πiiσα συζήτησις έπ' αύτου. 

Τούτου δοθέντος θά ifπρεπε νά όργανώσετε τόν 

άγώνα σας κατά τής δικτατορίας χωρίς νά τόν συνδέ
σετε καθ ' οίονδήποτε τρόπον μέ τό πρόσωπό μου. 

'Ο [διος, καίτοι άπέχων τής πολιτικής, δέν θά παρα

λείψω νά βοηθήσω τόν τόπον, έάν κάποια στιγμή 

κρίνω δτι ή παρέμβασίς μου θά εlναι άποτελεσματι

κή;>9lι. 

'Ήδη, εξάλλου, μόλις διαφάνηκε τό ναυάγιο γιά 

τή διατύπωση ενιαίας προτάσεως, εΙχε διαμηνύσει σέ 

εμπιστευτική επιστολή του πρός τόν Ν. Μομφερa

το: 

« 'Εξεπλάγην καί τ]νωχλήθην βέβαια άπό τήν έξέ

λιξιν τής γνωστής ύποθέσεως. 

Νομίζω δτι θά καταλαβαίνης καλύτερα τώρα τήν 

άπροθυμίαν πού εlχα δι ' οι'ανδήποτε έπαφήν μ ' ifναν 

κόσμον άδιόρθωτον, ό όποίος ώδήγησε τήν χώραν 

στόν σημερινό της κατάντημα καί έξ αίτίας του 

όποίου έγκατέλειψα τήν πολιτικήν. 

'Ελπίζω νά πήρες τό μήνυμα πού σου εστειλα μέ 

τόν 'Αλέκο. Παράκλησίς μου εlναι όχι μόνον νά θέ

σης τέρμα είς τήν έν λόγφ συζήτησιν, άλλά καί νά 

άποκρούσης τήν έπανάληψίν της ύπό οίανδήποτε 

μορφήν. Διότι κινδυνεύω νά έκτεθώ, έάν δέν έξετέ

θην ι}δη έξ αίτίας τής συμπεριφοράς τών συνομιλη

τών σου. 

Νομίζω δτι άπό μωρία ν aν όχι άπό δόλο ν ifχασαν 

aλλη μίαν εύκαιρίαν πού τούς προσέφερα, δπως εχα

σαν καί τήν εύκαιρίαν του Νοεμβρίου του 1967. Διότι 
έάν εlχαν κάνει αύτό πού συμφωνήσαμε, θά τ]μπορου

σε νά άξιοποιηθή άποτελεσματικώς καί άπό τόν εύ

ρισκόμενον είς τήν 'Αμερική ν βασιλέα καί κατά τήν 

έπικειμένην .διάσκεψιν του ΝΑΤΟ. 

'Ύστερα άπό δλα αύτά καταλαβαίνεις πόσον δύ

σκολος ειΎαι ό ρόλος διά τόν όποίον μέ προορίζουν 

οί 'Έλληνες, ό καθένας βέβαια κατά τόν τρόπον του. 

'Ο Κικέρων κάποτε εlπε δ τι "ύπάρχουν στιγμές 

στήν ι'στορία πού ε{ναι έχθρικές πρός τήν λογική καί 

τήν άρετή καί α ι' όποία ι καταδικάζουν είς άποτυχίαν 

καί τίς πιό ifντιμες καί λογικές πρωτοβουλίες". Μιά 

τέτοια στιγμή φαίνεται νά ζ ή καί ή χώρα μας. "Ας 

έλπίσωμεν δτι δέν θά ε{ναι μακρiiς διαρκείας»91 • 

~Αν έπιζητηθεί ή εύρύτερη επισκόπηση τής άπό

πειρας γιά τή διαμόρφωση ενιαίου μετώπου μεταξύ 

των δύο εύρύτερων κομματικών σχηματισμών τής 

προδικτατορικής περιόδου ύπό τήν ήγεσία τοϋ Κ. 

Καραμανλή, θά ήταν δυνατό νά έπισημανθεί δτι, άπό 

τούς πρώτους μήνες τής δικτατορίας, πρίν άπό τό 

θάνατο άκόμη τοϋ Γ. Παπανδρέου, ή ίδέα αύτή ετεινε 

νά κερδίσει σημαντικό εδαφος καί στόν κυρίως χώρο 

τής ΕΚ92• Μέ τήν πάροδο τοϋ χρόνου, πράγματι, γινό

ταν δλοένα καί περισσότερο συνειδητή ή άνάγκη 

τής ενότητας τοϋ πολιτικοϋ κόσμου ύπό τήν ήγεσία 

προσωπικότητας ίκανής νά έμπνεύσει έμπιστοσύνη 

στούς ίθύνοντες καί τήν κοινή γνώμη τής Δύσεως καί 

νά τούς ένθαρρύνει στήν άνάληψη θετικής πρωτο

βουλίας. 'Ιδιαίτερα χαρακτηριστική ήταν, άπό τήν 

aποψη αύτή, ή εκκληση τοϋ στρατηγοϋ έ.ά. ' Ορέστη 

Βιδάλλη άπό τήν Ούάσιγκτων -δπου ε{χε έγκατα

σταθεί μετά άπό πρόσκληση τοϋ aλλοτε άρχιστρατή

γου Νόρσταντ- «πρός συνεργασία καί δημοσία έκ

δήλωση τής συμφωνίας τ&ν δύο μεγάλων κομμάτων» 

μέ τή συμπαράσταση τοϋ Κ. Καραμανλή. ' Η έπίτευ

ξη τής συμφωνίας αύτής θά επιδροϋσε άποφασιστικά 

-σύμφωνα μέ σοβαρές πληροφορίες καί διαπιστώ

σεις τοϋ στρατηγοϋ- στή θετική διαμόρφωση τής 

πολιτικής τής νέας Κυβερνήσεως Νίξον· έν&, άντίθε

τα, ή ματαίωση ή καθυστέρησή της θά προκαλοϋσε 

«μελαγχολικάς σκέψεις» καί θά εξωθοϋσε πιθανώς 

τούς ' Αμερικανούς νά προχωρήσουν «είς τήν ύπό

δειξιν πρός τούς έν ' Ελλάδι κρατοϋντας "νόθων λύ

σεων", δηλαδή τήν συνεργασίαν των μέ μεμονωμένα 

πρόσωπα τοϋ πολιτικοϋ κόσμου, τά όποία θά έδέχον

το τυχόν νά παίξουν τό κακό αύτό παιχνίδι ... »93 • 

Μετά καί τήν έπίτευξη εντούτοις τής κατ' άρχήν 

θετικής άνταποκρίσεως άπό τήν πλευρά τής ΕΚ, 

εμελλε νά παρεμβληθεί άνασταλτικά ή έκδήλωση 

άνταγωνιστικ&ν τάσεων μεταξύ κορυφαίων παρα

γόντων του κόμματος, καθώς καί ή εμμονη άνησυχία 

νά μήν ύπερκεραστοϋν τελικά άπό τόν Α . Παπανδρέ

ου. Έκ των πραγμάτων, εξάλλου, άνέκυπτε καί τό 

έρώτημα αν ήταν πράγματι δυνατή ή συμπαράταξη, 

στό έπιζητούμενο σχήμα γενικότερης συνεργασίας, 

τοϋ Α. Παπανδρέου, χωρίς νά συνεπιφέρει τή συνερ

Ύασία μέ τήν aκρα άριστερά καί, κυρίως, χωρίς νά 

προκαλέσει σύγχυση καί τελικά νά άποθαρρύνει 

τούς παράγοντες έκείνους -στό έσωτερικό τής χώ

ρας καί στό έξωτερικό- στή συμπαράσταση τ&ν 

δποίων βασιζόταν σέ μεγάλο βαθμό ή προσπάθεια 
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γιά τήν ανατροπή του δικτατορικοu καθεστώτος. Πέ

ρα από δλα αύτά, ή ενιαία εμφάνιση του πολιτικοί) 

κόσμου, δυσχεραινόταν καί Cιπό τήν επίμονη άρνηση 

τών εκπροσώπων τής ΕΚ νά δεχτοuν τή συμμετοχή 

τών Cιποσχισμένων στελεχών του κόμματος μετά τήν 

κρίση του \965· μόλις ανεκτή γι νότα ν ή αναφορά, σέ 
όρισμένες κοινές εκδηλώσεις, τοϋ όνόματος τοϋ Δ. 

Παπασπύρου, τελευταίου προέδρου της Βουλής. 

'Η αντίδραση τοϋ Κ. Καραμανλή εμελλε, προσω

ρινά τουλάχιστο, νά αναστείλει τή συζήτηση μέ αν

τικείμενο τήν ενοποίηση τών πολιτικών δυνάμεων 

της ΕΡΕ καί τοϋ Κέντρου ύπό τήν ήγεσία του. Οί 

προσπάθειες δμως γιά τή συνεργασία τών δύο κομμά

των δέν διακόπηκαν καθολικά. 'Ο Π. Κανελλόπου

λος, μάλιστα, ενέτεινε τίς σχετικές συνεννοήσεις του 

μέ τά iθύνοντα στελέχη της ΕΚ. Σέ επιστολή πρός 

τόν Κ. Καραμανλή, στίς 6 Αύγούστου, ό Κ. Παπα
κωνσταντίνου αναφερόταν σέ «σχέδιον πρωτοκόλ

λου>> τοϋ I. Ζίγδη γιά τή συνεργασία τών δύο κομμά
των καί στίς αντιδράσεις τοϋ Π. Κανελλοπούλου. 

«Προσωπικώς δέν μέ ενθουσιάζει τό κείμενον, εφ' 

δσον δέν περιλαμβάνει σαφή πρόσκλησίν Σας. Καί τουτο 

ετόνισα προχθές είς τόν κ. Κανελλόπουλον, ύπενθυμίζων 

δτι ό Ιδιος, μετά τήν c'iρνησιν Μπακοπούλου κ.λ.π., μdς 

εiχε διαβεβαιώσει δτι καί εiς τό j.ιέλλον δέν θά δεχθή συζή
τησιν επί κειμένου μή διατρανουντος τήν εμπιστοσύνην 

είς lό πρόσωπόν Σας. Διότι μόνον ετσι θά εχη ή ένότης 

άπήχησιν εiς τήν λαϊκήν ψυχήν καί δέν θά διατρέξη τόν 

κίνδυνον νά εμφανισθή ώς μία ενωσις διϊσταμένων καί 

συμπλεκομένων είς τό παρελθόν προσώπων, έπιδιωκόντων 

διά τής "ένώσεως" νά πείσουν δτι είναι είς θέσιν νά κυβερ

νήσουν, ενω εχουν δώσει άποδείξεις περί του εναντίου». 

Καί ό Κ. Παπακωνσταντίνου κατέληγε: 

«Εiς τήν ύπόμνησιν τής iδικής του εμφαντικής εiς τό 

παρελθόν δηλώσεως, δτι οί Κεντρώοι θά ύποχρεωθουν άπό 

τήν ανάγκην των πραγμάτων νά ύπογράψουν τήν κοινήν 

δήλωσιν μέ τό άπαιτούμενον περιεχόμενον, προσγειούμε

νοι εiς τήν πραγματικότητα δταν θά εχουν παρέλθει αί 

έντυπώσεις aπό τάς δηλώσεις Νένι κ.λ.π., μου aπήντησεν 

δτι αuτά aνταπεκρίναντο εiς τάς τότε περιστάσεις, πλήν ή 

κατάστασις επείγει, οί "ξένοι" θέλουν τήν ένότητα καί 

πρέπει νά γίνη δ,τι είναι δυνατόν, άφου οί Κεντρώοι δέν 

παραμερίζουν τάς άντιδράσεις των»94 • 

Λίγες ήμέρες μετά τή σχετική συζήτηση, ό Π. 

Κανελλόπουλος ανέγνωσε στόν Κ. Παπακωνσταντί

νου τήν επιστολή πού είχε ήδη λάβει από τόν κ. 

Καραμανλή καί έρμήνευσε, στή συνέχεια, τό περιε

χόμενό της: ό ίδρυτής τής ΕΡΕ απαγόρευε, στό έξης, 

τή χρησιμοποίηση τοϋ ονόματός του. Μέ τόν τρόπο 

αύτό σύμφωνα καί πρός τό συμπέρασμα τοϋ Κ. Πα

πακωνσταντίνου, διευκολυνόταν ή σύναψη ένός πρω

τοκόλλου μεταξύ ΕΡΕ καί ΕΚ, αiσθητά δμως ύποβαθ

μισμένου95. Μέ τήν παραπάνω αντίληψη τοϋ Π. Κα

νελλόπουλου συνεχόταν καί ή εμφάνισή του από 

κοινοϋ μέ τόν Γ. Μαϋρο στήν αύστριακή τηλεόραση, 

στίς 2 'Ιουλίου 1969, ώς ήγετικών εκπροσώπων τών 
δύο μεγάλων κομμάτων στήν τελευταία Βουλή96 • Μέ 

τήν πάροδο εντούτοις τοϋ χρόνου αποδεικνυόταν αδύ

νατη ή σύμπτωση τών απόψεων γιά τή συνεργασία 

&κόμη καί σ' αύτό τό επίπεδο. 'Η εξακολουθητική 

σύγχυση καί ό αδιάπτωτος ανταγωνισμός μεταξύ τών 

στελεχών τοϋ Κέντρου δέν επέτρεπε τή λήψη όποι

ασδήποτε γενναίας αποφάσεως. 

4 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1969 

Ό Νικήτας Βενιζέλος, γιός τοϋ Κυριάκου καί 

Cινηψιός τοϋ Σοφοκλή Ε. Βενιζέλου, απευθύνει, μέσω 

τών ανταποκριτών τοϋ ξένου τύπου στήν 'Αθήνα, 

δημόσια εκκληση γιά τή συγκρότηση Κυβερνήσεως 

έθνικής ένότητας ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καρα

μανλή. 

Σύμφωνα μέ τήν ανταπόκριση τής «Monde», ό Ν. 
Βενιζέλος, «προκειμένου νά τεθεί τέρμα στό τραγικό 

πολιτικό &διέξοδο της χώρας καί ενώπιον τοϋ κινδύ

νου νά διαιρεθεί ό έλληνικός λαός», προτείνει τή 

συγκρότηση εθνικοϋ μετώπου: 

«'ο σχηματισμός αuτός θά είναι δυνατό νά διευθύνεται 

άπό τόν Κ. Καραμανλή. 'Η άποστολή αuτής τής Κυβερνή

σεως θά είναι νά κυβzρνήσει τή χώρα γιά μιά σύντομη 

μεταβατική περίοδο προκειμένου νά τηρήσει τή συνταγμα

τική τάξη καί Vά προετοιμάσει έκλογάς». 

'Η εκκληση τοϋ Ν. Βενιζέλου εδωσε τήν Cιφορμή 

γιά νά εκδηλωθεί έκ νέου τό ένδιαφέρον τοϋ διεθνοϋς 

τύπου. Χαρακτηριστικό είναι απόσπασμα τής «New 
York Times»: 

«'Ο κ. Καραμανλής, 62 έτών, θεωρείται, άπό τούς άντι
πάλους του καθεστώτος στήν • Ελλάδα, ώς τό μόνο πρόσω
πο πού θά μπορουσε νά συνενώσει ύπό τήν ήγεσία του τό 

εθνος, σέ μιά προσπάθεια άνατροπής τής στρατιωτικής 

Χούντας, ή όποία κατέλαβε τήν εξουσία δύο χρόνια πρίν, 

τήν 21η 'Απριλίου 1967. Είναι, ώστόσο, σαφές, τή στιγμή 
αuτή, δτι άκόμη καί ενα ένιαίο πολιτικό μέτωπο δέν θά 

μπορουσε νά μετακινήσει τό καθεστώς άπό τήν εξουσία. 

Τό προτεινόμενο "'Εθνικό Μέτωπο" δέν θά μπορουσε 

νά εχει νομική ύπόσταση στήν 'Ελλάδα, δπου κάθε πολι

τική δραστηριότητα άπαγορεύεται, βάσει του στρατιωτι

κου νόμου. Είναι πιθανό δτι ή σημερινή δήλωση του κ . 

Βενιζέλου θά προσελκύσει εuρύτερη ύποστήριξη γιά τό 

σχέδιο αuτό, τό όποίο εχει στό παρελθόν άποτύχει ... 
'Ο κ . Βενιζέλος είπε: "Τό κοινό μέτωπο καί ή δική μας 

άνεπιφύλακτη προσαρμογή στήν άντιμετώπιση τής παρού

σας έθνικής άνάγκης θά άποτελέσουν δυναμικό παράγοντα 

ίσχύος καί σταθερή έγγύηση σωφροσύνης, συνέπειας καί 

άνταποκρίσεως στίς προσδοκίες του έλληνικοu λαου καί 

των φιλελευθέρων φίλων τής 'Ελλάδος". 

'Ο κ. Βενιζέλος, δ όποίος διεκδικεί τήν ήγεσία του 

κόμματος πού ίδρύθηκε άπό τήν οικογένειά του, εξέφρασε 

τήν πεποίθησή του δτι ή δημιουργία μιας ένιαίας [πολιτι-
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ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ «Λ ΥΣΗ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ» ι οι 

κής] λύσεως εναλλακτικής στό καθεστώς, θά διασκέδαζε 

τοίις φόβους δτι ή πτώση των στρατιωτικών ήγετών θά 

μπορουσε νά όδηγήσει στό χάος καί τήν άναρχία»97 • 

'Εξάλλου, ή «Christian Science Monitor» παρα
τηροϋσε: 

«Οί πολιτικές δυνάμεις στήν ·Ελλάδα είναι άκόμη ζα

λισμένες, aπροσανατόλιστες καί κατατεμαχισμένες, δύο 

δλόκληρα χρόνια μετά τό πραξικόπημα. Μερικές μεμονω

μένες φωνές ύψώθηκαν κατά καιρούς, άλλά μιά συνδυασμέ

νη προσπάθεια, μέ σαφείς καί έφικτούς aντικειμενικούς 

σκοπούς, λάμπει διά τής aπουσίας της. 

Μία, κάποιου εϊδους άπόπειρα πρός πολιτική ένοποίη

ση i:γινε προσφάτως άπό τόν κ. Νικήτα Βενιζέλο, ό όποίος 

!;πρότεινε τόν κ. Καραμανλή σάν τόν Ο.νδρα πού θά μπορου

σε aποτελεσματικά νά ήγηθεί μιάς Κυβερνήσεως εθνικής 

ένιί>σεως, ή όποία θά προετοίμαζε τήν χώρα γιά εκλογές. 

Προφανώς, ό κ . Βενιζέλος κατέληξε, δπως πολλοί Ο.λλοι, 

στό συμπέρασμα δτι ό κ. Καραμανλής είναι ή προσφορό

τερη πρακτική λύσις πού θά όφειλε νά άντιταχθεί στό ση

μερινό καθεστώς . 

Διαθέτοντας τό μεγαλύτερο κυρος μεταξύ τών ολίγων 

ήγετικών πολιτικών προσωπικοτήτων, πού έξακολουθουν 

νά i:χουν κυρος, ό κ. Καραμανλής, άναφέρεται δτι εχει 

γίνει πιό φιλελεύθερος καί εχει άρθεί πάνω άπό τήν κομμα

τική πολιτική . 'Ωστόσο αιJτοί πού τόν συνήντησαν τελευ

ταία άναφέρουν, δτι ή λύσις Βενιζέλου δέν είναι δεκτή άπό 

τόν κ . Καραμανλή. 'Αναφέρεται, δτι δέν τόν ενθουσιάζει ή 

iδέα νά γίνε ι γέφυρα επιστροφής στή χαώδη κατάσταση 

πού ίιπήρχε πρίν άπό τό πραξικόπημα . Είναι aντίθετος 

πρός τήν iδέα νά ήγηθεί μιάς οiκουμενικής Κυβερνήσεως . 

Προτιμά, ώς άναφέρεται, τή διαδοχή τής στρατιωτικής 

Κυβερνήσεως άπό μία μεταβατική Κυβέρνηση, πού θά 

όδηγσυσε σέ εκλογές κατά τίς όποίες θά ηθελε νά συμμετά

σχει δ ϊδιος επικεφαλής ένός εθνικου μετώποω> . 

I!! ΜΑ · Ι ·ΟΥ 1969 

·Ο Π. Βαρδινογιάννης, ήγετικό στέλεχος τής ΕΚ 

καί παλαιός στενός συνεργάτης τοϋ Σοφοκλή Βενιζέ

λου, συντάσσεται στό πλευρό τοϋ Κ. Καραμανλή, ώς 

μόνου ίκανοϋ νά όδηγήσει σέ αίσιο πέρας τόν aγώνα 

γιά τήν aπαλλαγή τής χώρας aπό τό δικτατορικό κα

θεστώς καί νά τήν όδηγήσει aσφαλώς σέ ανανεωμένο 

δημοκρατικό βίο. 

Οί aπόψεις τοϋ Π. Βαρδινογιάννη περιέχονται σέ 

προσωπική έπιστολή πού aπέστειλε στόν Κ. Καρα

μανλή: 

<<Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε, 

Σπάνια εiς τήν 'Ιστορία ί:νός 'Έθνους θά συναντήση 

κανείς τόσους πολλούς νά άναμένουν τόσα πολλά άπό ενα 

μόνον πρόσωπον. Σειρά γεγονότων τά όποία άναστάτωσαν 

τήν ζωήν του τόπου τά τελευταία χρόνια, ή παρουσία η ή 

άποιισία προσώπων τά όποία συνεδέθηκαν μέ τήν περίοδον 

αύτήν καί ό χειρισμός των κοινών παρά των μέχρι πρότι

νος aντιπάλων ij φίλων σας tδημιούργησαν τήν άνάγκην 
Καραμανλή. Δέν γνωρίζω, τοιJλάχιστον είς τήν · Ελληνι
κήν 'Ιστορίαν, Ο.λλον ήγέτ-ην νά εδικαιώθη σέ τόσο λίγο 

χρόνο καί νά προσέβλεψε τόσο εiς αύτόν ενας Λαός όλό

κληρος μέγα μέρος του όποίου πρό έλαχίστου χρόνου του 

ε{χε άρνηθεί τήν έντολήν νά τόν κυβερνά, δσο έσείς. Δέν 

στρέφεται σήμερον. ·Η ·Ελλάς δέν στρέφεται σέ σάς γιά 

νά τήν βοηθήσετε άπλώς νά άπαλλαγή άπό τό Ο.γχος τής 

άγωνίας του αuριον. Σάς βλέπει ώς τόν μόνον δυνάμενον νά 

τήν όδηγήση άσφαλώς είς μίαν περίοδον δύσκολον διά 

τόν κόσμον δπου τά προβλήματα ξεπερνουν τίς δυνατότη

τες των κοινών πολιτικών άνδρών καί εχουν άνάγκην διά 

τήν άντιμετώπισίν των statesmen μέ κυρος καί σύνεσιν, μέ 
συναίσθησιν καθήκοντος καί μέ πυγμήν, ή όποία, χωρίς νά 

πιέζη, χαράσσει τήν πορείαν του σκάφους. Είναι αiτιολο

γημένη ή πικρία σας εναντι προσώπων ώρισμένων άλλά 

δέν πρέπει νά αiσθάνεσθε κανένα παράπονο, καί χαίρω διό

τι γνωρίζω δτι συμβαίνει αύτό, εναντι του άνωνύμου 'Έλ

ληνος ό όποίος ύπέκυψε είς τήν δύναμιν τών συνασπισθέν

των έναντίον σας καί τόν επεισαν γιά μιά άκόμη φορά δτι 

εχει κουρασθεί άπό τήν παρουσία ν του ίδίου προσώπου είς 

τό τιμόνι του Κράτους. Πολλές ετερόκλιτες δυνάμεις συ

νηνώθησαν γιά νά έκμεταλλευθουν αύτήν τήν άδυναμίαν 

του Λαου μας . Βοηθήσατε καί σείς, διότι δέν /;χρησιμο

ποιήσατε τά ϊδια μέ τούς άντιπάλους σας δπλα άλλά καί 

διότι δέν ύπεστηρίξατε μέ δσην δύναμιν επρεπε τάς θέσεις 

σας . 'Αφήσατε τό βήμα εiς τούς "εiσαγγελείς" τούς όποί

ους εύκόλως μπορούσατε νά κατεβάσετε είς τήν θέσιν του 

κατηγορουμένου . Συνεργάτες σας εiς τούς όποίους εϊχατε 

έμπιστευθεί aποστολές εθνικές δέν τίς έτίμησαν (παράδειγ

μα Πιπινέλης κατά τήν επίσκεψίν του είς τόν άείμνηστον 

Σοφ. Βενιζέλον) διά νά συζητήση τό θέμα άναθεωρήσεως 

ώρισμένων Ο.ρθρων του συντάγματος. Γνωρίζω άπό συζητή

σεις μαζύ σας τής έποχής /;κείνης δτι έπιθυμία σας ήτο νά 

ύπάρξη iσχυρά ύγιής άντιπολίτευσις διά νά λειτουργή πλή

ρως τό κοινοβουλευτικόν καθεστώς άλλά άτυχώς κάθε σας 

παραχώρησις /;θεωρείτο άδυναμία καί κάθε υποχώρησις ώς 

εναρξις παραδόσεως. Σιγά-σιγά βοηθούντων άποφασιστι

κώς καί Ο.λλων παραγόντων (έκτός τής l;νεργου πολιτικής) 

εγινε δυνατή ή δική σας άπομάκρυνσις καί ή άντικατάστα

σίς σας εiς τήν Ι;ξουσίαν άπό τούς χθεσινούς πολεμίους 

σας. 'Από τής ήμέρας έκείνης άρχίζει ή περιπέτεια του 

τόπου μας τής όποίας τό τέλος κανείς δέν μπορεί νά προ

βλέψη. ·Η χθεσινή άντιπολίτευσις μέ μίαν πρωτοφανή 

πλειοψηφίαν γίνεται Κυβέρνησις άλλά δυστυχώς καί άπό 

τής νέας της θέσεως εξακολουθεί νά κάνη "μαχητικήν" 

άντιπολίτευσιν εναντίον ενός άνθρώπου ό όποίος εύρίσκε

το ijδη εiς τό εξωτερικόν καί επομένως είχε άφήσει τό 

εδαφος ελεύθερον διά παραγωγική δράσιν έάν ύπήρχε πρό

θεσις καί δυνατότης .• ο χρόνος εσπαταλάτο εiς πολεμική ν 
έναντίον του aντιπάλου καί όχι εiς δημιουργικόν εργον διά 

τό όποίον ό Λαός ένεπιστεύθη τήν Κυβέρνησιν. 'Αποτέ

λεσμα αιJτής τής τακτικής ήσαν τά γεγονότα τής 15ης 

'Ιουλίου τά όποία δμως άπεδείχθησαν άνεπαρκή διά νά 

μάς άφυπνίσουν καί χρειάστηκε ή 21η ' Απριλίου διά νά 

μάς κάνη νά συνέλθωμεν καί νά άντιληφθουμε που βρισκό

μαστε χωρίς δμως καί νά μάς πείση δτι δέν άρκεί ή άντίθε

σις πρός τά συμβάντα άλλά καί χρειάζεται προγραμματι

σμός διά τά μέλλοντα νά συμβουν προτου συμβή τό άνεπα

νόρθωτον . Σήμερον άκόμη δυστυχώς δέν εχομεν συνέλθει 

είς εαυτούς . Προβληματιζόμεθα όχι έπί του προβλήματος 

άλλά έπί τών προβλημάτων του ό καθείς. 
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102 Η ΜΑΚΡΑ ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ 

Εύρι:θείς εiς τό εξωτερικόν !;θεώρησα καθήκον μου aπό 

τής πρώτης ή μέρας νά σάς συναντήσω καί νά προ βλ ηματι

σθώ μαζύ σας διά τήν cξοδον έκ τοϋ άδιεξόδου, εiς τό 

όποιον εtχαμε φθάσει. Δέν αiσθάνθηκα τήν άνάγκην νά 

σας κάμω οuτε δηλώσεις "μετανοίας" διά τό χθές διότι δέν 

είχε τίποτα νά βαρύνη τήν προσωπική μας φιλία τόσων 

ετiίJν (ούδέποτε επέτρεψα εiς τόν /;αυτόν μου νά χρησιμο

ΠΟιήση τήν uβριν καί τήν συκοφαντίαν ώς οπλον πολιτι

κόν) οuτε Ενοιωσα τήν άνάγκην νά κάμω καμμίαν δήλωσιν 

πίστεως διά τήν αϋριον aφοϋ τό σήμερον ήτο τό επείγον 

καί τό σοβαρόν . Διά τό σήμερον aκριβώς εθεσα εiς τήν 

διάθεσίν σας τό /;αυτόν μου καί τίς μικρές μου δυνάμεις 

διότι !:πίστευα καί πιστεύw δτι εiσθε ό ΜΟΝΟΣ δυνάμενος 

νά χειρισθή καί νά καθοδηγή τόν aγώνα ό δποίος εύρίσκε

ται i;ν εξελίξει διά τήν aποκατάστασιν τής δμαλότητος εiς 

τήν χώραν καί εν συνεχείq νά κυβερνήση τήν χώραν αύτή ν 

μέ τήν συμπαράστασιν δσων πιστεύουν εΙλικρινά σέ σάς 

καί τι) μέλλον τοϋ τόπου μας . Γνωρίζετε δτι δέν άνήκω σέ 

εκείνους οί όποίοι σaς βλέπουν ώς γέφι.φα επιστροφής εiς 

τό χθές οuτε ώς τό δυνάμενον νά καλύψη μέ τό κϋρος του 

δ,τι i:χει ijδη παραδοθεί εiς τήν 'Ιστορίαν. Δέν διεκδικώ 

ούδεμίαν aπολύτως θέσιν διά τό αuριον. Κατά τήν σημερι

νήν μόνον περίοδον εκτελώ κατά τήν κρίσιν μου τό καθή

κον μου δσο μπορώ πληρέστερα χωρίς νά κάνω επενδύσεις 

διά τό μέλλον. Προσπαθώ νά !;ξοφλήσω χρέη πρός τό χθές. 

Πρ6ς cνα Λαό πού μέ i:τίμησε καί μέ άγάπησε . 'Οπουδή

ποτε εύρεθώ μέχρις τής ήμέρας εκείνης δπου ή 'Ελλάς θά 

ξαναβρή τή θέση πού τής aνήκει εiς τόν Ελεύθερο κόσμο 

τίς πράξεις μου θά καθοδηγή ή πίστις μου πρός τόν τόπο 

μας καί πρός τό πρόσωπόν σας. 'Ό,τι διαθέτω θέλω νά 

γνωρίζετε δτι θά είναι πάντοτε εiς τήν διάθεσίν σας . Εις 

τήν προσωπικήν φιλίαν ή όποία πάντοτε αΙσθανόμουν δτι 

μaς συνέδεε θά προστεθή καί ή πολιτική. 

Χειρισθείτε δπως εσεις νομίζετε τό μέγα θέμα . 'Αγνοή

σετε τούς μικρούς οί δποίοι δέν aντιλαμβάνονται οuτε τό 

σήμερον καί επομένως οuτε τά προβλήματα τής αuριον. 

Δέν χρειάζεσθε εΙδικές εξουσιοδοτήσεις aπό κανένα . 

'Έχετε τήν εντολήν τοϋ Λαοϋ καί τής ·Ιστορίας . Θά έπιτύ

χετε)). 

2 IOYNIOY 1969 

·Ο εγκριτος δημοσιογράφος καί συγγραφέας Π. 

Τζερμιaς, τακτικός συνεργάτης τής εφημερίδας 

«Neue Zίircher Zeitung», δημοσιεύει άρθρο μέ θέμα 
τήν aνάγκη συγκροτήσεως «Κυβερνήσεως 'Εθνικής 

·Ενότητας» μέ πρωθυπουργό τόν Κ . Καραμανλή. 'Ο 

Π . Τζερμιaς θά επανέλθει εκτοτε, rος τήν όριστική 

πτώση τής Δικτατορίας, συχνά στήν επίκληση τής 

λύσεως αι.Jτής ώς μέσου γιά τήν εiρηνική επιστροφή 

τής ' Ελλάδος στή Δημοκρατία. 

'Ιδού, πώς aποτιμa ό ίδιος τ ή σχετική πρωτο

βουλία του : 

«Χρειάστηκε νά περάσουν πέντε δλόκληρα χρόνια, γιά 

νά σχηματιστεί ή Κυβέρνηση 'Εθνικής 'Ενότητας, γιά νά 

πραγματωθεί τό σχέδιο τής άναίμακτης aπελευθερώσεως 

άπό τόν ζυγό τής Χούντας . Πέντε δλόκληρα χρόνια ή "λύ

ση Καραμανλή" ήταν ή κόκκινη κλωστή στήν aρθρογρα-

φία καί σχολιογραφία μου. Οί προσκυνημένοι, άλλά κι οί 

δύσπιστοι, οί ολιγόπιστοι κι οί κυνικοί διάβαζαν η aκουαν 

τό μότο μου καί χαμογελοϋσαν εΙρωνικά. 'Εγώ δμως είχα 

βάλει βαθιά μέσα στήν καρδιά μου καί τό μυαλό μου , πώς ή 

"μαλακή λύση", τό σχήμα τής εΙρηνικής μετάβασης στήν 

δημοκρατία, είχε ρεαλιστικές βάσεις. Ή "σκληρή λύση" 

άντίθετα, δ "cνοπλος άγώνας κατά τής άμερικανικής εσω

τερικής κατοχής", θά μaς εσπρωχνε κατά τήν γνώμη μου 

σύμφωνα μέ τά λόγια τοϋ Γιώργου Σεφέρη στόν "γκρεμό, 

δπου μάς δδηγεί ή καταπίεση, πού κάλυψε τόν τόπο"))98 • 

16 ΙΟΥΝΙΟΥ 1969 

'Ο Π. Κανελλόπουλος aπευθύνει στόν Κ. Καρα

μανλή βαρυσήμαντη επιστολή, τήν πρώτη μετά τήν 

επιβολή τής δικτατορίας, ή όποία καί άποτελεί εμ

περιστατωμένη εκθεση, ταυτόχρονα, των δραματι

κών γεγονότων πού σηματοδότησαν τήν επιβολή του 

δικτατορικοu καθεστώτος καί των προβληματισμών 

καί διλημμάτων πού συνέχονται μέ τήν άντιμετώπι

ση τής τρέχουσας καταστάσεως: 

«'Αγαπητέ μου Πρόεδρε, 

Πολύ εύχαρίστως aνταποκρίνομαι εiς τήν επιθυμίαν 

Σου, τήν όποίαν μοϋ διεβίβασεν δ 'Αλέκος. 'Έχουν περά

σει δύο cτη καί σχεδόν τρείς μήνες άπό τής Ι 7ης Μαρτίου 

Ι967, πού Σοϋ εστειλα τήν τελευταίαν επιστολήν μου. 

'Από τήν ήμέραν εκείνην συνέβησαν τόσα πολλά! Τά 

γνωρίζεις . Γνωρίζεις καί δσα προηγήθησαν. Θά διατυπώ

σω, επομένως, τάς σκέψεις μου επί τής καταστάσεως, δπως 

εχει σήμερον καί επί τοϋ πρακτέου η, aσχετα άπό τό τί 

ήμποροϋμε νά πράξωμεν εμείς, περί τών πιθανών εΙς τό 

προσεχές η άπώτερον μέλλον εξελίξεων. Δέν θεωρώ, δμως, 

liσκοπον νά εiπώ μερικά λόγια -ύπό μορφήν άπλών νύξε

ων- περί τοϋ παρελθόντος καί δή καί περί εκείνου, πού 

προηγήθη άμέσως τής νυκτός τής 20ής πρός τήν 2Ιην 

'Απριλίου 1967. 'Έχει κάποιαν ούσιώδη σημασίαν καί ή 
προϊστορία αύτή. 

Α.- Προϊστορία τής 21 ης 'Απριλίου . Σέ παρακαλώ νά 

ξαναδιαβάσης τήν μακράν -ύπό τύπον εκθέσεως- επι

στολήν μου τής Ι7ης Μαρτίου 1967. Σοϋ cγραφα μεταξύ 
liλλων: "Είμαι βέβαιος, ύπερβέβαιος, δτι αί βόμβαι τών 

τελευταίων δέκα ήμερων είναι cργον ήλιθίων εγκεφάλων 

τής Ιδικής μας παρατάξεως ... Εϊμεθα εΙς τά πρόθυρα τής 
νίκης καί πράττουν τό πάν διά νά δδηγήσουν τόν τόπον εΙς 

άνωμαλίαν" . Καί ολίγον κατωτέρω Σοϋ εγραφα: "Δέν ήμπο

ρώ νά εiπώ δτι είναι βεβαία ή μέχρι τών εκλογών πορεία 

liνευ κυβερνητικής μεταβολής. 'Έχω ηδη έπανειλημμένως 

δμιλήσει -καί δή άμέσως μετά τήν 20ήν Δεκεμβρίου-πε

ρί τοϋ ενδεχομένου δευτέρας φάσεως. 'Εάν παραστή άνάγ

κη, θά πραγματοποιηθή ή δευτέρα φάσις . 'Αλλά μέ άντι

κειμενικόν σκοπόν τήν δπωσδήποτε διενέργειαν τών έκλο

γών εντός τοϋ Μα"fου. Μήπως, δμως, συμβή c'iλλο τι πού θά 

διετάρασσε βαθέως τήν δμαλήν πορείαν πρός τάς εκλογάς 

καί θά εματαίωνε τήν διενέργειαν αuτών;.. . Δέν είμαι 

άπηλλαγμένος φόβων ώς πρός τό ένδεχόμενον άπροό

πτων ... Πράττω δ, τι μοϋ είναι δυνατόν διά νά πληροφορη
θώ εγκαίρως τά τεκταινόμενα". 

Δέν έφανταζόμην, φυσικά, δτι συνταγματάρχαι, μέ δμά-
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δα λοχαγων, τούς όποίους είχε φέρει εiς τήν περιοχήν 

πρωτι:υοί>σης ό Σπαντιδάκης, μέ πλήρη ί:γκρισιν τοϋ βασι

λέως, βοηθουμένου ε{ς τήν επιλογήν των δήθεν εμπίστων 

ύπό τοt> ' Αρναούτη, θά έκινοϋντο έν ιiγνοίι;ι τοϋ ιiρχηγοϋ 

το\> ·Επιτελείου καί γενικώτερον τής στρατιωτικής ήγεσί

ας. Εlχα, δμως, σοβαράς ενδείξεις περί τής προθέσεως τοϋ 

ίδιου τοϋ Σπαντιδάκη καί μερικων aντιστρατήγων νά έμ

φανισθοϋν μίαν ώραίαν (ij κακήν) ήμέραν ενώπιον του βα
σιλέως καί νά ζητήσουν ιiναβολήν των έκλογων έπ' aόρι

στον καί έκτροπήν ιiπό τήν συνταγματική ν τάξιν . 'Ο βα

σιλεί>ς θά μέ εκάλει aμέσως - ( καί δι, αuτόν ιiκριβως τόν 
λόγον !;σχημάτισα τότε Κυβέρνησιν)- καί έγώ, μαζί μέ 

τόν βασιλέα, θά aπεκρούαμε τήν πρότασιν των ιiντιστρατή

γων. "Ας σημειωθή, δτι τίς διαθέσεις αuτων δέν συνεμερί

ζοντο οί συνετώτεροι των ιiντιστρατήγων, δπως π . χ. ό δι

οικητής τής στρατιάς Κατσαδήμας καί ό ύπαρχηγός τοϋ 

ΓΕΣ ' Αρμπούζης ώς καί ό έπιθεωρητής τοϋ Στρατοϋ aντι

στράτηγος Μάραντος καί δύο τρείς aλλοι, οί δποίοι, aν 

καί ακραιφνείς εθνικόφρονες καί εκ των γενναιοτέρων πο

λεμιστων , εiχαν κρατηθη επιμελως εξω aπό τά τεκταινόμε

να. 'Επίσης, δ διοικητής τής ΑΣΔΕΝ aντιστράτηγος Πα

παδiiτος, ό πρό 20ημέρου συλληφθείς, μετείχεν μέν τής 

ύπό τόν Σπαντιδάκην παρέας των μυστικά συνεδριαζόντων 

aντιστρατήγων, aλλά διεφώνει ώς πρός τήν ανάγκην επεμ

βάσεως τοϋ Στρατοϋ καί εκτροπής. Τά πράγματα, βέβαια, 

έξέφυγαν ιiπό τά χέρια τοϋ Σπαντιδάκη καί των περί αuτόν 

aντιστρατήγων, διότι πρωτον μέν, δταν συνωμοτοϋν aντι

Gτράτηγοι μέ συνταγματάρχας δι· ιiνατροπήν, είναι φυσι

κόν νά γεννiiται εiς τούς συνταγματάρχας ή έπιθυμία νά 

ανατρέψουν καί τήν ίεραρχίαν, δεύτερον δέ διότι εiς τήν 

προκειμένην περίπτωσιν εiχε πρό πολλων έτων προσχεδι

c:φθή ιiπό τόν Παπαδόπουλον καί μερικούς φίλους του, πού 

είχαν εξαπατήσει ήδη τόν Καρδαμάκη ώς aρχηγόν τοϋ 

'Επιτελείου καί aποσπάσει τήν τυφλήν έμπιστοσύνην του 

(έκτός εάν aφηνεν δ ίδιος σκοπίμως νά συνωμοτοϋν, ελπί

ζων ιiνοήτως δτι θά τόν επέλεγον ώς aρχηγόν των) ή κατά

ληψις τής έξουσίας καί ή διά τής βίας διακυβέρνησις τής 

χώρας ύπ' αuτων. Αύτά βεβαίως, τά έπληροφορήθημεν με

τά τήν 2Ιην ·Απριλίου 1967. Ένθυμείσαι ίσως δτι, τόν 
Σεπτέμβριον τοϋ 1958, δταν εiχε ήδη aποφασισθή μεταξύ 
μας ή ε'ϊσοδος εiς τήν Κυβέρνησίν Σου, Σοϋ διετύπωσα τήν 

παράκλησιν νά παραμείνη έπί ενα ιiκόμη ετος δ aντιστρά

τηγος Νικολόπουλος ε{ς τήν θέσιν τοϋ 'Αρχηγοϋ τοϋ ΓΕΣ. 

Μοϋ εiχε ζητήσει δ ίδιος νά Σοϋ διατυπώσω τήν παράκλη

σιν αuτήν, χωρίς δμως νά μοϋ εiπή καί τούς εiδικωτέρους 

λόγους, οί δποίοι έπέβαλλον τήν συνέχισιν τοϋ ί:ργου του 

ώς aρχηγοϋ τοϋ επιτελείου. 'Ήδη ένεθυμήθη -καί μοϋ 

είπε- ό στρατηγός Φροντιστής, ό δποίος έπιδεικνύει πάν

τοτε συγκινητικήν καί aμείωτον aφοσίωσιν κατά πρωτον 

λόγον εiς Σέ καί κατά δεύτερον λόγον είς έμέ, δτι δ Νικολό

πουλος είχε ζητήσει επιμόνως aπό τό aνώτατον στρατιω

τικόν συμβούλιον, τοϋ δποίου μετείχε τότε καί δ Φροντι

στής, τήν aπομάκρυνσιν aπό τό στράτευμα τοϋ Παπαδό

πουλου καί μερικων άλλων ώς έπικινδύνων καί ώς συνωμο

τούντων, πρiiγμα τό δποίον δέν έπρόλαβε καί δέν κατόρ

θωσε μέχρι τής ίδικής του aποστρατεύσεως νά έπιτύχη, 

διότι δσα είχε είπεί περί Παπαδόπουλου δέν είχαν γίνει 

aκόμη πιστευτά οuτε aπό τόν Φροντιστήν, οuτε aπό τόν 

έπίσης πολύ συνετόν Παπαθανασιάδην. 

'Η πρό τοϋ ύπ' έμοϋ σχηματισμοϋ τής Κυβερνήσεως 

περίοδος έχαρακτηρίζετο aπό φοβεράν εντασιν, διά τήν 

δποίαν ύπεύθυνος δέν ήτο μόνον ή 'Ένωσις Κέντρου καί 

είδικώτερον ή aκραία μερίς της. 'Υπεύθυνοι ήσαν καί aλ

λοι, π.χ. τό μεγαλύτερον τμήμα τοϋ τύπου τής ΕΡΕ, οί 

ύπερβαλόντες τήν σημασίαν τής ύποθέσεως 'ΆΣΠΙΔΑ", 

οί ακραίοι τής iδικής μας παρατάξεως, οί δποίοι ύπερηφά

νως ώνόμαζαν τούς έαυτούς των φασίστες, καί κυρίως οί 

ύπό τήν aσφαλή αίγίδα τοϋ Σπαντιδάκη δρωντες Παπαδό

πουλοι, οί όποίοι εσκηνοθετοϋσαν ψεύτικα σαμποτάζ (αύ

τό ί:γινε εiς τήν μονάδα τοϋ Παπαδοπούλου εiς τόν 

'Έβρον) ij ετοποθέτουν ώρολογιακάς βόμβας τόν Μάρτιον 
τοϋ 1967, εiς τάς 'Αθήνας, διά νά ιiποδοθοϋν δήθεν εiς τούς 
κομμουνιστάς η κεντρώους αί βόμβαι αύταί. Εiσδύσαντες 

καί εiς τήν ΚΥΠ , είχαν έξαπατήσει μέ ψευδείς έκθέσεις 

πληροφοριων τόν aρχηγόν της ιiντιστράτηγον Παπαγεωρ

γόπουλον καί τόν ύπαρχηγόν της ταξίαρχον Ζαχαράκην, 

γενναίους πολεμιστάς, τούς δποίους απέπεμψαν μετά τήν 

2Ιην 'Απριλίου, δι' αύτων δέ τόν βασιλέα καί τόν Ίωάν

νην Παρασκευόπουλον (προηγουμένως καί τόν Στέφανο 

Στεφανόπουλον). 'Εβεβαίουν δτι οί κομμουνισταί καί οί 

aριστερίζοντες κεντρωοι εiχαν οργανώσει μεγάλα μυστικά 

δπλοστάσια εiς τήν 'Ελλάδα, ενω δλα αύτά i]σαν ψέμματα. 

'Η προσπάθεια τοϋ βασιλέως καί εμοϋ πρός κατευνασμόν 

καί ϋφεσιν τής κρίσεως, προσπάθεια, ή όποία εξεδηλώθη 

τήν 20ήν Δεκεμβρίου 1966, δέν εκαρποφόρησε καί λόγφ 
τής όξύτητος των άδιαλλάκτων κεντρώων μέ επικεφαλής 

τόν 'Ανδρέα Παπανδρέου, aλλά καί λόγω τής αδιαλλαξίας 

στελεχων μας, ώς δ Πιπινέλης, καί μερίδος τοϋ τύπου μας, 

καί κυρίως λόγω τής ύπούλου εiς τό Στράτευμα δράσεως 

τών Παπαδόπουλων . 'Όταν εσχημάτισα τήν Κυβέρνησιν, 

δ Πιπινέλης, ί:χων καί συνείδησιν καθήκοντος, συνεμορ

φώθη πρός στιγμήν μέ τήν γραμμήν μου, τιμηθείς aλλωστε 

ύπ' έμοϋ δεόντως (καί κακως, διότι μετά τήν σύλληψίν 

μου, κατά τήν νύκτα τής 20ής πρός τήν 2Ιην 'Απριλίου, 

παρέλειψε, σχεδόν σκοπίμως, νά πράξη τό χρέος του ώς 

άμεσος αναπληρωτής μου). Οί συνωμοτοϋντες, δμως, συν

ταγματάρχαι έγνώριζον πολύ καλά δτι εάν επροχωροϋσα 

είς τάς εκλογάς, θά έχαναν τήν μεγάλην εuκαιρίαν τής ζω

ής των, διότι ή προεκλογική μάχη, τήν δποίαν ώς Κυβέρ

νησις θά ί:δινα, μέ τήν ενθουσιώδη συνδρομήν των επιτε

λών καί στελεχών μας, καί μέ τόν φόβον ούσιώδους τμήμα

τος των κεντρώων εκλογέων δτι ή επικράτησις τοϋ Κέν

τρου θά i]το δυνατόν, μέ τά συνθήματα τοϋ ·Ανδρέα Πα

πανδρέου, νά δδηγήση είς άνωμαλίας, θά είχε ώς ιiποτέλε~ 

σμα -εάν δχι τίποτε καλύτερον- τοuλάχιστον τήν μείω

σιν τής δυνάμεως τοϋ Κέντρου, έστω καί έρχομένου ώς 

πρώτου κόμματος, πολύ κάτω τοϋ 50%. Καί αύτό βεβαίως 
δέν θά προεκάλει συνεργασίαν Κέντρου καί ΕΔΑ, διότι 

-εάν έπεχειρείτο αϋτη- τό μεγαλύτερον μέρος των κεν

τρώων βουλευτων θά διεφώνει καί θά προετίμα συνεργασί

αν μέ τήν ΕΡΕ. 'Αλλά δτιδήποτε καί άν συνέβαινε, θά 

εξακολουθούσαμε τήν μάχην εiς τά πλαίσια τής Δημοκρα

τίας, ή όποία αμείβει τελικώς δσους πιστεύουν aληθινά είς 

αύτή ν καί μάχονται δι' αύτή ς ύπέρ τοϋ 'Έθνους . Οί Παπα

δόπουλοι, προητοιμασμένοι άπό ετων, ήθελαν νά κερδί

σουν τό iδικόν τους παιχνίδι καί δχι νά ύπηρετήσουν τήν 

ύπόθεσιν τοϋ "Εθνους. "Ετσι, ματαιώσαντες τήν φυσικήν 

έξέλιξιν των πραγμάτων, ή όποία -έστω καί μέσω δοκι-
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μασιών καί σκληρών άγώνων, διά τούς όποίους ijμην ετοι

μος θά ώδήγει είς φαινόμενα παραπλήσια πρός έκείνα, 

τά όποία σημειοuνται, άπό τήν ι'iνοιξιν του παρελθόντος 

ετους καί έντεuθεν, είς τήν Γαλλίαν μέ τήν συσπείρωσιν 

μεγάλου μέρους του λαοu γύρω άπό μίαν προοδευτικήν 

συντηρητικήν παράταξιν, εφεραν τόν τόπον, μέ τήν χειρο

τέραν δυνατήν δικτατορίαν, ή όποία ήτο δυνατόν νά έπι

νοηθή, ένώπιον ένός φοβεροu άδήλου μέλλοντος. 

Β.- Οί μεγάλοι κίνδυνοι. Θά άρκεσθώ είς έπιγραμματι

κήν i:πισήμανσιν τών κινδύνων. 

'Απομόνωσις άπό τόν έλεύθερον κόσμον, ίδία aπό τήν 

κοινήν γνώμην τών έλευθέρων χωρών. 'Απομόνωσις του 

Στρατοί) μέσα είς τό περιθώριον του 'Έθνους καί άνάπτυξις 

έχθρότητος του λαου -του μεγίστου τμήματος καί τών 

έθνικοφρόνων πολιτών- πρός τό σώμα τών ·Ελλήνων 

άξιωματικών, χωρίς νά γίνεται διάκρισις μεταξύ ένόχων 

καί άθώων, πράγμα τραγικόν, τό όποίον έγκυμονεί μεγά

λους κινδύνους διά τό μέλλον. Βαθεία καί πλήρης άνατρο

πή ij aντιστροφή τής ίεραρχίας είς τόν Στρατόν, δπου 
-παρά τήν &πομάκρυνσιν πλήθους άξίων ήγητόρων καί 

τήν έπιλογήν τών διαδόχων των ύπό τής Χούντας- έξακο

λουθοuν καί θά έξακολουθοuν νά έλέγχουν καί νά παρακο

λουθουν κατώτεροι τούς aνωτέρους, έπικρατούσης σύν 

τοίς ι'iλλοις μιας φοβερaς καχυποψίας σχεδόν δλων τών 

άξιωματικών eναντι δλων. Διάλυσις τής διοικήσεως καί 

τής οίκονομίας. Σπάταλη δημοσιονομική πολιτική, ή 

όποία φορτώνει είς τό μέλλον βάρη, πού θά &ποδειχθουν 

πιθανώτατα &βάσταχτα. Κατεξευτελισμός τής aνωτάτης 

πνευματικής ήγεσίας έν τφ προσώπφ τών Πανεπιστημίων, 

τών ι'iλλων 'Ανωτάτων Σχολών, άκόμη καί τής 'Ακαδημί

ας, πρός τήν όποίαν ήλθα, δπως θά γνωρίζης ισως, είς 

ρήξιν. 'Ανάπτυξις είς τήν ψυχήν τοu μεγίστου τμήματος 

του λαου, άκόμη καί τών περισσοτέρων φανατικών ι'iλλοτε 

έθνικοφρόνων, βαρυτάτης πικρίας, πού φθάνει μέχρι μί

σους καί πού, έάν παραταθή πέραν ένός η δύο έτών ό βίος 

του σημερινοί) καθεστώτος, δέν θά είναι δυνατόν νά έλεγ

χθή καί νά δαμασθή δταν θά eλθη κάποτε ή ώρα του ξεσπά

σματος, aπό κανέναν έξ ήμών. 'Αφανείς καί σκοτειναί 

έπεξεργασίαι είς τήν ψυχήν τής νεολαίας, α{ όποίαι μaς 

έπιφυλάσσουν -δπως γίνονται κατά τρόπον μυστικόν καί 

χωρίς καθοδήγησιν- δραματικάς έκπλήξεις. Συστηματι

κή προσπάθεια -άς έπανέλθω εiς τό κρίσιμον θέμα του 

Στρατου- &ναπτύξεως είζ τούς κατωτέρους aξιωματικούς, 

ο{ όποίοι δέν eχουν μνήμην του παρελθόντος, &ντιβασιλι

κου πνεύματος, ώς καί σχεδόν ταξικοί) μίσους κατά παντός 

τοίι κατεστημένου, ίδιαιτέρως κατά του πολιτικοί) κόσμου 

όλοκλήρου. (Μου διηγήθηκαν νεοσύλλεκτοι του κέντρου 

έκπαιδεύσεως Κορίνθου, οί όποίοι άνήκον είς τήν νεολαί

αν τής ΕΡΕ Θεσσαλονίκης, δτι ό ύποδιοικητής του Κέν

τρου, άντισυνταγματάρχης, συγκεντρώνει τούς έκπαιδευο

μένους στρατιώτας καί τούς κάνει "θεωρίαν" κατά τών πο

λιτικών, όμιλών κατά τρόπον &ναίσχυντον έναντίον Σου 

καί έναντίον μου). Αύτόματος &νάπτυξις -χωρίς νά έπιδι

ώκη τουτο ή Χούντα, άλλά μέ ίδικήν της εύθύνην- έντό

νου άντιαμερικανικοu πνεύματος είς όλόκληρον τόν λαόν, 

άκόμη καί είς πλείστους βουλευτάς τής ΕΡΕ, τούς όποίους 

ματαίως προσπαθώ νά πείσω, δτι ούδέν έγνώριζαν αί 

'Ηνωμένα ι Πολιτείαι περί του κινήματος τής 21 ης 'Απρι
λίου καί δτι δέν εύρίσκονται όπισθεν τής Χούντας, άλλά 

άπλώς τήν άνέχονται (πράγματι, δμως, ύπέρ τό δέον, τούλά

χιστον μέχρι τινός). 

Θά ή το δυνατόν νά προσθέσω πολλά άκόμη σχετικά μέ 

τούς κινδύνους, τούς όποίους προκαλεί τό σημερινόν κα

θεστώς, ij μέ τά έν πολλοίς &θεράπευτα ij δυσθεράπευτα 
δεινά, τά όποία eχει ijδη προκαλέσει. Είμαι, δμως, βέβαιος 

δτι είσαι κατατοπισμένος είς δλα. Καί ετσι προχωρώ είς 

τάς σκέψεις μου περί του πρακτέου, ώς καί περί του τί είναι 

δυνατόν νά συμβή, έάν δέν πράξωμεν έμείς δ, τι όφείλομεν 

καί ημπορουμε νά πράξωμεν. 

Γ.- τί eπραξα μέχρι τοuδε. Πρίν διατυπώσω τάς σκέ

ψεις μου περί του πρακτέου, θεωρώ άναγκαίον νά σου είπώ 

δι' έλαχίστων διατί επραξα δσα έλάχιστα επραξα μέχρι 

τοuδε. 

'Όταν, μετά τήν ληστρικήν διάρρηξιν τής θύρας του 

διαμερίσματός μου ύπό ·Ελλήνων -δυστυχώς- λοχαγών, 

συνοδευομένων ύπό τριακοντάδος άνδρών, ώπλισμένων 

δλων μέ αύτόματα, άπήχθην είς τό λεγόμενον Πεντάγωνον 

καί ένεκλείσθην είς ενα δωμάτιον, ijλπιζα δτι ό βασιλεύς 

θά κατόρθωνε ν' άντιδράση ij δτι, έν συνεννοήσει μετ' 

αύτοu ij aνευ συνεννοήσεως, συνεργάται μου θά άνελάμβα
νον πρωτοβουλίαν άντιδράσεως. Δύο τών συνεργατών μου 

άνέλαβον πράγματι γενναίαν καί &ξιομνημόνευτον πρωτο

βουλίαν. ·Ο Παπαληγούρας είχε συλληφθεί. 'Ο Γεώργιος 

Ράλλης άπέφυγε έπί τινας ώρας τήν σύλληψιν καί &νέλαβε 

-&διάφορον έάν άνευ θετικοί) άποτελέσματος- άξιέπαι

νον πρωτοβουλίαν. Καί ό ναύαρχος Σπανίδης, ό όποίος. 

ε{ναι έπί όλόκληρον ijδη ετος έξόριστος, εσπευσεν είς τόν 

Ναύσταθμον καί &νέλαβεν γενναίαν καί τολμηράν πρωτο

βουλίαν, τήν όποίαν &νέκοψεν ό βασιλεύς διά τηλεφωνή

ματος ένός ύπασπιστου του. ΗΟταν, περί τήν μεσημβρίαν 

τής 21ης 'Απριλίου, ήλθε ό βασιλεύς είς τό λεγόμενον 

Πεντάγωνον, &πήτησε -ι'iν καί ήτο κατάκοπος καί είς φο

βεράν ψυχικήν κατάστασιν- νά μέ ίδή. 0{ Παπαδόπουλοι 
ήναγκάσθησαν νά τό δεχθοuν καί μέ προσήγαγαν, συνο

δεί~ πανόπλων λοχαγών, ένώπιόν του. Έμείναμε μόνοι πέ

ραν τής ήμισείας ώρας. Είπα είς τόν βασιλέα -καί τό 

διηγήθη ό Ι'διος πρό μηνών- (καί αύτό είναι πρός τιμήν 

του) είς τόν Γρηγόρη Κασιμάτη, πού τόν έπεσκέφθη είς 

τήν Ρώμην -δτι είμαι πρόθυμος νά του συμπαρασταθώ ώς 

πρωθυπουργός (καί άς μέ άπήλλασσε μετά ταuτα τών κα

θηκόντων μου) εiς τήν άντιμετώπισιν τών στασιαστών. Του 

έπρότεινα συγκεκριμένως νά έξέλθωμε μαζί άπό τό γρα

φείον, δπου εύρισκόμεθα, καί νά ζητήση τήν συγκέντρω

σιν δλων τών εύρισκομένων έκεί aξιωματικών, στασια

στών καί μή, εiς μίαν μεγάλην αίθουσαν, καί -δηλών δτι 

άπαλλάσσει δλους τούς κάτω του βαθμοu του συνταγμα

τάρχου κινηθέντας πάσης εύθύνης, νά ζητήση άπό τούς 

τρείς ij τέσσαρας πρωταιτίους νά τεθουν είς τήν διάθεσίν 
του. Τό αύτό δυνατόν νά γίνη καί χωρίς νά έξέλθωμεν άπό 

τό γραφείον, &λλά καλουμένου του Σπαντιδάκη καί διαβι

βαζομένης τής θελήσεως του βασιλέως δι' αύτοu. Έκ τών 

ύστέρων έπληροφορήθη, δτι οί πρωταίτιοι τά είχαν ijδη 

λιγάκι χαμένα, δταν εβλεπαν νά παρατείνεται ή σύσκεψις 

του βασιλέως μαζί του. Καί βέβαιον είναι δτι δλα τά Σώμα

τα Στρατοί) εiς τήν Βόρειον ·Ελλάδα -&λλά καί ό άντι

στράτηγος Παπαδiiτος εiς τήν έν 'Αθήναις εδραν του ώς 

άρχηγοu τής ΑΣΔΕΝ- καθώς καί σύμπας ό Στόλος καί 

σύμπασα ή 'Αεροπορία δέν είχαν καμμίαν σχέσιν μέ τούς 
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στασιαστάς καί θά ύπήκουαν ενθουσιωδώς εiς τόν βασιλέα . 

' Αλλά ό βασιλεύς, κατάκοπος καί βαρύτατα άπογοητευμέ

νος, aπήντησεν εiς τήν πρότασίν μου, δτι θά εϊχαμε, Εάν 

τήν υίοθέτει, αίματοχυσίαν. Δέν aποκλείεται νά είχε δίκιο 

εiδικώς ώς πρός τόν χώρον τοϋ Πενταγώνου, αν καί δέν 

είμαι βέβαιος δτι θά άπετολμάτο καί εκεί αίματοχυσία. 

Πάντως, Εάν ενας εύέξαπτος καί εστερημένος αύτοελέγχου 

λοχαγός εκτυποϋσε, δέν θά εκτυποϋσε εύθέως τόν βασιλέα. 

Θά εκτυποϋσε τό πολύ εμένα καί μετά τό τραγικόν τοϋτο 

επεισόδιον οί πάντες θά παρέλυαν καί δ βασιλεύς θά επε

βάλλετο . 

Τήν 27ην Σεπτεμβρίου 1967 !;κάλεσα αίφνιδιαστικώς 
δλους τούς aνταποκριτάς τοϋ ξένου τύπου, κατά παράβα

σιν τοϋ στρατιωτικοϋ νόμου καί εiδικής διακηρύξεως τοϋ 

στρατιωτικοϋ διοικητοϋ 'Αθηνών , είς τό σπίτι μου καί 

εκαμα τάς γνωστάς δηλώσεις, χωρίς νά ερωτήσω καί νά 

συμβουλευθώ κανέναν άπό τούς συνεργάτας μου. ·Η πρά

ξις αuτή ύπήρξε άναγκαιοτάτη. Έπρεπε ή πρώτη φωνή 

κατά τοϋ βιαίως επιβληθέντος καθεστώτος νά άκουσθή άπό 

τόν ήγέτην τής συντηρητικής παρατάξεως, διά νά άναλάβη 

πρώτη αuτή τόν εστω καί μόνον ήθικόν άγώνα ύπέρ τής 

Δημοκρατίας καί διά νά διαλυθή καί ή παραμικρά επάνω 

της κηλίς, τήν όποία προεκάλεσε τό γεγονός δτι οί άπαρτί

ζοντες τήν Χούντα ήσαν προσκείμενοι είς τήν ΕΡΕ, εστω 

καί φαινομενικώς. 'Αλλά, εκτός τούτου, δέν ήμποροϋσα νά 

πράξω διαφορετικά καί διά λόγους βαθυτάτης μέσα μου 

πίστεως, καί σύμφωνα μέ τήν παράδοσιν δλοκλήρου τής 

ζωής μου, ή όποία ύπήρξε καί θά είναι, καθ' δσον άκόμη 

χρόνον ζωής μοϋ επιφυλάσσει ό Θεός -συνδεδεμένη μέ 

άγώνας κατά δικτατοριών, φασισμών καί τοϋ όλοκληρωτι

κοϋ κομμουνισμοϋ. 'Όλα τά στελέχη μας -πλήν φυσικά, 

τοϋ Πιπινέλη καί ελαχίστων ϊσως αλλων,- εμειναν έκ τών 

ύστέρων, αν καί αίφνιδιασθέντα, ίκανοποιημένα άπό τήν 

πρωτοβουλία ν μου αύτή ν. 'Εκέρδισα, εκτός τούτου, καί 

τήν εμπιστοσύνην τοϋ μεγίστου μέρους τών κεντρώων, ή 

όποία -iδίιt μεταξύ των άπλ&ν όπαδών τοϋ Κέντρου- με

τεβλήθη, μετά τόν εκφωνηθέντα ύπ' εμοϋ επικήδειον κατά 

τήν νεκρώσιμον άκολουθίαν επί τφ θανάτφ τοϋ Γεωργίου 

Παπανδρέου, εiς άρκετά σημαντικήν ήθικήν πρός έμέ aλ

ληλεγγύην. 

·Η γραμμή μου, άπό τής πρώτης στιγμής, ύπήρξε καί 

μένει γραμμή άπολύτου aγνοήσεως τοϋ σημερινοϋ καθε

στώτος . "Ολοι οί φίλοι -καί δλοι οί επιτελείς, πλήν τοϋ 

Ροδοπούλου καί τοϋ 'Αβέρωφ- είναι είς τοϋτο άνεπιφυλά

κτως σύμφωνοι μαζί μου, δπως ήσαν σύμφωνοι καί εiς aπό

λυτα aρνητικήν θέσιν, καί τήν αρνησιν οίασδήποτε δημο

σίας συζητήσεως, έπί τοϋ νέου Συντάγματος. 'Οφείλω 

πάντως νά κάμω μιά διάκρισιν μεταξύ Ροδόπουλου, ό 

όποίος δέν παύει εν τούτοις νά δεικνύη προσωπικήν φιλίαν 

πρός έμέ, καί τοϋ Εύαγγέλου 'Αβέρωφ . ·Ο 'Αβέρωφ εδη

μιούργησε, βέβαια, ρήγμα εiς τήν γραμμήν τής ΕΡΕ καί 

γενικώτερον τοϋ πολιτικοϋ κόσμου τής χώρας . 'Αλλά τό 

επραξε μέ δημοσιεύματα καί δηλώσεις, πού προϋποθέτουν 

κάποιαν γενναιότητα (δέν τοϋ ελειψε ποτέ ή γενναιότης) 

καί πού έπίστευε, δτι θά εφεραν εiς δύσκολον θέσιν τούς 

κυβερνώντας. 'Αλλά ματαίως προσπαθώ νά πείσω πολλούς 

των έπιτελών καί βουλευτών μας νά μή έκφράζωνται ασχη

μα εΙς βάρος του . Εiς τόν i:διον είπα κατά τήν τελευταίαν 

μου μετ' αuτοϋ συνάντησιν τόν παρελθόντα Δεκέμβριον, 

δτι -πέραν τοϋ γεγονότος, δτι προεκάλεσε ρήγμα

ijμουν βέβαιος δτι θά ύφίστατο καί μείωσιν προσωπικώς, 

άπευθυνόμενος εiς τούς κυβερνώντας, δηλαδή εiς ώτα μή 

άκουόντων, εiς άνθρώπους άποφασισμένους νά εξευτελί

σουν κάθε συνομιλητήν των έκ τοϋ πολιτικοϋ κόσμου, πού 

δέν θά επεφτε στά πόδια τους (καί ό 'Αβέρωφ δέν ήτο 

φυσικά διατεθειμένος νά πέση στά πόδια τους). 

'Από τούς παλαιούς τοϋ κύκλου τών επιτελών, πού είχε 

έπί τής iδικής σου άρχηγίας τοϋ κόμματος σχηματισθή, 

έκείνοι, μέ τούς όποίους εύρίσκομαι εiς διαρκή έπαφήν καί 

συνεργασίαν, είναι -ι.'iς τούς μνημονεύσω κατά άλφαβητι

κήν σειράν- ό Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, ό Πα

ναγής Παπαληγούρας καί ό Γεώργιος Ράλλης . Είναι πολύ

τιμοι σύμβουλοί μου καί τηροϋν αρίστη ν στάσι ν. 'Ο άγα

πημένος καί εiς τούς δυό μας Κωστάκης Τσάτσος είναι 

πολύ κουρασμένος καί άπαγοητευμένος, καί δέν θέλω νά 

τόν ενοχλώ . Τόν βλέπω, άλλά σπάνια. Συχνότερα βλέπω 

τόν Κασιμάτη. Μοϋ είναι χρήσιμοι αί σκέψεις του, αλλά 

εξω των iδιαιτέρων συναντήσεων μαζί μου, έμφανίζεται 

μάλλον τηρών δμως, παρ, δλα δσα αντιθέτως λέγονται, 

καλήν στάσιν -ώς μή ενδιαφερόμενος κατά τρόπον αμε

σον δι' αγώνα κατά τοϋ καθεστώτος. Φυσικά, βλέπω συχνά 

καί συμβουλεύομαι πολλούς ι.'iλλους τέως ύπουργούς καί 

βουλευτάς μας, μεταξύ των δποίων μερικοί -δέν θέλω νά 

μνημονεύσω ονόματα, διά νά μή τούς άντιδιαστείλω πρός 

(iλλους, επίσης καλούς καί πιστούς, αλλά κάπως παθητι

κούς- μοϋ παρέχουν πολύτιμον συμπαράστασιν καί απο

δεικνύονται αξιοι νά άνέλθουν εiς τό επίπεδον των πρώτης 

τάξεως επιτελών. 

Δέν είναι, διά λόγους εύνοήτους, άποκλείοντας τήν 

γραπτή ν aνακοίνωσιν, έπιτετραμμένον καί δυνατόν νά σοϋ 

μιλήσω δι' αλλας ένεργείας μου . Διά τήν κατάθεσίν μου 

ένώπιον τής 'Α να κριτικής 'Επιτροπής τοϋ Συμβουλίου 

τής Ευρώπης -ijμουν δ πρώτος εν 'Αθήναις μάρτυς καί ή 

κατάθεσίς μου διήρκεσε πέραν τών τεσσάρων ώρών- θά 

εμαθες, ελπίζω, δσα ήτο άνάγκη νά μάθης, διότι εγραψε 

περί αύτής καί ό ξένος τύπος. Τά είπα δλα, δπως επρεπε, ι.'iν 

καί -πέραν τοϋ δτι ό Προέδρος τής 'Επιτροπής μοϋ είπε 

δτι τά πρακτικά θά διεβιβάζοντο καί εtς τήν λεγομένην 

'Ελληνικήν Κυβέρνησιν -εγνώριζα κάλλιστα δτι αύθη

μερόν, μέ τάς συσκευάς πού είχε εγκαταστήσει ή ΚΥΠ, θά 

περιήρχετο ή κατάθεσίς μου είς γνώσιν των κρατούντων . 

'Ωμίλησα καί περί συγκεκριμένων περιπτώσεων βαρείας 

κακοποιήσεως, δπως είναι ή περίπτωσις τοϋ Διονύση Λι

βανοϋ, ό όποίος ώς μάρτυς καί δέν έδίστασε νά άφηγηθή 

πάν δ,τι ύπέστη εiς κέντρον στρατιωτικής μονάδος, η καί 

έντέχνων βασανιστηρίων, δπως είναι ή περίπτωσις τοϋ 

Νοταρά, τοϋ όποίου ή μητέρα, παλαιά μου φίλη από τά 

νεανικά χρόνια, μοϋ είχε περιγράψει, μέ σπαραγμόν καρ

διάς, τά μαρτύρια τοϋ υίοϋ της. Παρέπεμψα τήν 'Επιτρο

πήν καί εiς τόν παλαιόν αγαπητόν φίλον μου Γεώργιον 

Μαγκάκην (τόν πρεσβύτερον καί όχι τόν δμώνυμον εξά

δελφόν του, τόν μή διοριθέντα καθηγητήν, πού εδειξε επί

σης τελευταίως πολύ καλήν στάσι ν). 'Ο ίδικός μου φίλQς 

Γεώργιος Μαγκάκης ανεδείχθη ό άξιώτερος καί γενναιό

τερος ύπερασπιστής πλήθους κατηγορουμένων εiς τά 

στρατοδικεία καί γνωρίζει από τούς πελάτας του, π. χ. από 

τούς βασανισθέντας καί έν Θεσσαλονίκη δικασθέντας δύο 

βασιλόφρονας aξιωματικούς μέ τό επώνυμον "Πνευματι-
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κός", καί aπό πάσης παρατάξεως καταδίκους, τά δσα φρι

κτά ίJπέστησαν. Κατόπιν τής ύποδείξεώς μου πρός τήν 

'Ανακριτικήν · Επιτροπήν, ό Γεώργιος Μαγκάκης έκλήθη 
νά μι:ταβή ώς μάρτυς εiς τό Στρασβοuργον, aλλά παρημπο

δίσθη χθές - 15ην 'Ιουνίου-- νά έπιβιβασθή εiς τό aερο

πλάνον, κατακρατηθέντος καί του διαβατηρίου του. 

'Ο Παπαδόπουλος ψεύδεται aσυστόλως, δταν διακη

ρύσση εiς τάς συναντήσεις του μέ τούς aντιπροσώπους τοu 

ξένου τίJπου δτι δέν γνωρίζει τίποτε διά τούς βασανισμούς 

δπως ψείιδεται επίσης, δταν λέγη, δτι κατά τάς τελευταίας 

-εiς δύο κύματα- νυκτερινάς συλλήψεις στρατηγών καί 

aνωτέρων aξιωματικών έν aποστρατείι:ι η αποτάξει Ι:τηρή

θη τό δήθεν τεθέν εiς iσχύν <'iρθρον του νέου συντάγματος 

περί τοu aσύλου τής κατοικίας. Τό aρθρον κατεπατήθη 

βαναύσως. 

Δ.- Τό πρακτέον. - Τό πρακτέον πρός αντιμετώπισιν 
αuτής τής φοβερiiς δοκιμασίας τής Χώρας συνδέεται, εiς 

τήν σφαίραν τής καθαρώς πολιτικής (καί δχι δυναμικής) 

ενεργείας, μέ πράξεις, τάς όποίας ηδη πρό μηνών επεχεί

ρησα καί περί των όποίων εχεις πλήρη γνώσιν μέσω του 

γνωστοί) προσώπου τής /:μπιστοσύνη ς Σου, τό όποίον κατέ

στησα φορέα των σκέψεών μου καί τό δποiον μου μετέφερε 

καί τάς iδικάς Σου σκέψεις. 'Η ενωσις τοu πολιτικοu κό

σμου, iδίg των δίJο μεγάλων κομμάτων, καί ή έκ μέρους του 

κοινή aντιμετώπισις τής καταστάσεως καί ανάληψις κοι

νής εuθύνης καί διά τό μέλλον, εiναι πράγματα αυτονοήτως 

αναγκαία, aναμένοντα δέ καί μάλιστα προβάλλουν ώς aξίω

σις aπό τήν κοινήν γνώμη ν του έσωτερικοu, καθώς καί από 

τόν τύπον, τήν κοινήν γνώμην, πιθανώτατα δέ καί aπό κυ

βερνητικοίις παράγοντας των ξένων ελευθέρων χωρών, ακό

μη καί των μεγάλων Συμμάχων μας. Δέν !;θεώρησαν δμως 

έπαρκή τήν συνεργασίαν των δύο μεγάλων κομμάτων, διότι 

πρώτον μέν προσωπικως έγώ εχω διαβληθεί -iδίg aπό δσα 

ψευδέστατα εγραψε ό Κωνσταντόπουλος-εiς τούς νεωτέ

ρους aξιωματικούς, οί όποίοι δέν γνωρίζουν, βάσει προ

σωπικής εμπειρίας καί μνήμης, ποίος εiμαι καί τί εχω πρά

ξει ύπέρ του Στρατοί) καί ώς πολιτικός ύπεύθυνος ήγέτης 

του aκόμη καί έν rορα φοβερiiς εθνικής κρίσεως, δπως fiτo 

δ Δεκέμβριος καί ό συμμοριτοπόλεμος, δεύτερον δέ διότι 

έχρειάζετο καί χρειάζεται καί ενα πρόσωπον ύπεράνω των 

κομμάτων, τουλάχιστον ύπό τήν εννοιαν τής μακρiiς aπο

χής του aπό τήν πολιτικήν σκηνήν, τό δποίον --εξω τής 

'Ελλάδος εύρισκόμενον- θά ανελάμβανε τήν έκπροσώ

πησιν καί τήν ανωτάτην εuθύνην του πολιτικοί) κόσμου. 

Καί τό πρόσωπον αuτό -εχον καί διά τά μάτια των ξένων 

τήν αϊγλην του Κυβερνήτου μιiiς δλοκλήρου, τόσον ση

μαντικήν διά τήν χώραν, οκταετίας -δέν fiτo δυνατόν νά 

είναι <'iλλο από Σένα, τόν δποίον aλλωστε οuδείς διέβαλε, 

τοuλάχιστον διάτων στηλων των ελληνικών Ι:φημερίδων, 

εiς τά μάτια των νεωτέρων καί αγνοούντων εξ iδίας αντιλή

ψεως τό παρελθόν αξιωματικων. Καί εχει μεγίστην σημα

σίαν νά μ ή προκληθή ή aντίδρασις αuτωv κατά τής οίασδή

ποτε διαδικασίας, πού θά απέβλεπε εiς τήν έξομάλυνσιν 

των πολιτικων πραγμάτων τής χώρας καί εiς τήν αποκατά

στασιν τής Δημοκρατίας. 'Αντιθέτως, πρέπει οί νεώτεροι 

αξιωματικοί -φυσικά καί οί ανώτεροι καί ανώτατοι, εκτός 

των προκλητικως ενόχων- νά κερδηθοuν η τοuλάχιστον 

νά μή φοβηθοuν δτι πρόκειται νά ύποστοuν τήν παραμι

κράν μείωσιν. 
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Προέβην, δπως γνωρίζεις, είς ώρισμένας ενεργείας, 

πρίν άπό τόν θάνατον τοu Νίκου Μπακόπουλου, πρός τήν 

κατεύθυνσιν αύτήν τής συνεννοήσεως τών δύο μεγάλων 

κομμάτων καί τής εκ μέρους των προσκλήσεώς του, δπως 

άναλάβης εξ ονόματος του πολιτικοί> κόσμου τής χώρας 

τήν διαχείρισιν τής εξόδου τής Πατρίδος μας άπό τήν ση

μερινήν φοβεράν εμπλοκήν, η δπως εν πάσl] περιπτώσει 

βοηθήσης εμaς πού εύρισκόμεθα είς τήν 'Ελλάδα, είς τόν 

άγώνα μας διά τήν άποκατάστασιν τής όμαλότητος καί τής 

άποτροπής των μεγάλων κινδύνων, πού εγκυμονεί ή παρά

τασις του σημερινοί> καθεστώτος. Κατ· άρχήν, εύρήκα 

συμφώνους τούς κυριωτέρους παράγοντας τής 'Ενώσεως 

Κέντρου οχι μόνον διά τήν πλήρη συνεpγασίαν των δύο 
μεγάλων κομμάτων, τήν όποίαν άπαιτεί ή μεγίστη πλειονό

της τοu 'Ελληνικοϋ Λαοϋ, άλλά καί διά τήν επίκλησιν τής 

βοηθείας Σου, πού άναγνωρίζεται καί άπό τούς παλαιούς 

άντιπάλους μας ώς δυναμένη νά εχη άποφασιστικήν σημα

σία ν. Εiχα διατυπώσει καί ενα κείμενον, τό δποίον θά ύπε

γράφετο άπό τόν Μπακόπουλον καί άπό εμέ, ενδεχομένως 

μέ τήν πρόσυπογραφήν καί των ονομαστοτέρων επιτελών 

των δύο κομμάτων, κείμενον πού θά εδίδετο φυσικά, είς τήν 

δημοσιότητα διά τοϋ ξένου τύπου καί τών ξένων ραδιοσταθ

μών. Διά τοϋ κοινοί> φίλου, σέ επληροφόρησα περί των 

δυσκολιών πού επαρουσιάσθησαν. Τά κυριώτερα στελέχη 

τής ·Ενώσεως Κέντρου -ίδιαιτέρως μάλιστα μερικά άπό 

τά δυναμικώτερα καί ύπό πaσαν εννοιαν άξιόλογα νεώτερα 

στελέχη, ώς π.χ. δ Πεπονής, πού άνεδείχθη μέ τό θάρρος 

του, δταν έδικάσθη ύπό στρατοδικείου πρό εϊκοσι περίπου 

μηνών -εμειναν είς τήν ούσίαν σύμφωνα. • Εδίστασαν, 
δμως, οί παλαιότεροι καί ονομαστότεροι (εν& δ Πεπονής 

π.χ. η δ Γεώργιος Μαγκάκης, δ νεώτερος, δηλαδή δ τής 

'Ενώσεως Κέντρου ύπερενίκησαν κάθε δισταγμόν καί 

επροθυμοποιήθησαν νά μέ βοηθήσουν), άπό Ελλειψιν άπα

φασιστικής ήγετικής πρωτοβουλίας καί συγκεκριμένως 

άπό τόν φόβον, δτι δ ·Ανδρέας Παπανδρέου θά εξεμεταλ

λεύετο τήν δημοσίαν εκδήλωσίν των, πού θά περιείχε τό 

όνομά Σου, καί θά τοίις κατήγγελλε ώς άποστάτας τής 

άκραιφνοϋς παραδόσεως τής 'Ενώσεως Κέντρου. 'Ο κοι

νός μας φίλος, ~ού Σοu κατέστησε γνωστούς τούς δισταγ

μούς των κορυφαίων Κεντρώων, μοu διεβίβασε, δταν επα

νήλθε άπό τό Παρίσι, τήν παράκλησίν Σου νά σταματήσω 

τάς σχετικάς ένεργείας. Παρενεβλήθη καί δ θάνατος τοu 

Νίκου Μπακόπουλου καί ετσι -καί ι'iν άκόμη ηθελες καί 

ήθέλαμε νά προχωρήσωμεν είς τάς συνεννοήσεις- τοuτο 

θά καθίστατο δπωσδήποτε άδύνατον λόγω ελλείψεως έγκύ

ρου συνομιλητοϋ. Μέχρι τής στιγμής ή κατάστασις είς τήν 

'Ένωσιν Κέντρου εΙναι χαώδης. Δέν κατέστη μέχρι τοuδε 

δυνατή οϋτε ή εκ μέρους τών κυριωτέρων στελεχών τοϋ 

Κέντρου άνάθεσις είς ενα πρόσωπον τής εκπροσωπήσεως 

τοίι κόμματος, οϋτε ή συγκρότησις επιτροπής, πού εστω 

σιωπηρώς καί άνεπισήμως θά ήτο δυνατόν νά διαχειρισθή 

τά του κόμματος. 

Δέν γνωρίζω τί θά γίνη είς τήν 'Ένωσιν Κέντρου, δη

λαδή εάν καί πότε θά λυθή τό δημιουργηθέν διά τοϋ θανά

του του Γεωργίου Παπανδρέου καί, ϋστερα, διά του θανά

του καί του Νίκου Μπακόπουλου προκuψαν δυσχερέστα

τον i:σωτερικόν πρόβλημα. 'Ένα πρaγμα γνωρίζω ι'iριστα. 

Γνωρίζω ι'iριστα δτι ή ελλείψει έγκύρου εκπροσωπήσεως 

τοίι Κί:ντρου άντικειμενική πλέον άδυναμία συνεννοήσεως 

καί συμφωνίας τών δύο μεγάλων κομμάτων δυσχεραίνει είς 

οuσιώδη βαθμόν τήν εξοδον τής Χώρας άπό τήν σημερινήν 

δραματικήν καί επικίνδυνον κατάστασιν. Έδιάβασα -Σοu 

τό λέγω άπολύτως εμπιστευτικώς- εμπεριστατωμένην ΕΚ

θεσιν τοϋ άποταχθέντος ταξιάρχου Βιδάλλη, γενναίου ύπε

ρασπιστοu του οχυροί> Λύσε κατά τόν 'Απρίλιον τοu 1941, 
ύπασπιστοu μου είς τήν Μ. • Ανατολήν καί έπιτελάρχου 
τοϋ Γ' Σώματος Στρατοί> τήν 2Ιην 'Απριλίου 1967 καί 
μέχρι τής 13ης Δεκεμβρίου τοu αuτοu ετους, δ δποίος, εύ

ρίσκεται άπό δέκα μηνών είς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας, 

κληθείς -καί είς τήν πρόσκλησιν αuτήν δέν ετόλμησαν νά 

άντιταχθοϋν οί κρατοϋντες- ύπό τοϋ ι'iλλοτε άρχιστρατή

γου τών δυνάμεων τοϋ ΝΑΤΟ Νόρσταντ, δ δποίος εύρίσκε

ται επικεφαλής ένός μεγάλου οίκονομικοu όργανισμοϋ είς 

'Αμερικήν καί εiχε έκτιμήσει ι'iλλοτε τάς γνώσεις καί τάς 

μεγάλας άρετάς τοϋ Βιδάλλη. Είς τήν εκθεσίν του, γράφει 

μεταξύ ι'iλλων δ Βιδάλλης, πού κινείται λίαν έπιτυχώς είς 

τήν 'Αμερικήν, δτι θά ήτο άποφασιστικής σημασίας διά 

τήν χάραξιν τής γραμμής, πού θά άκολουθήση εναντι τής 

'Ελλάδος ή Κυβέρνησις Νίξον, ή συνεργασία καί δημοσία 

έκδήλωσις τής συμφωνίας τών δύο μεγάλων κομμάτων, ώς 

καί ή συμπαράστασίς Σου είς τή συμφωνίαν αuτήν. Προ

σθέτει δ Βιδάλλης -(ή εκθεσίς του, φυσικά, εφθασε μυστι

κά είς τήν 'Ελλάδα)- δτι ή συμφωνία άνεμένετο, ή δέ 

ματαίωσις η καθυστέρησίς της προεκάλεσε μελαγχολικάς 

σκέψεις. 'Υπάρχει δ κίνδυνος, τονίζει δ Βιδάλλης, νά προ

χωρήσουν οί 'Αμερικανοί, εάν τό άργότερον μέχρι τέλους 

τοϋ ετους δέν ύπάρξη συμφωνία, είς τήν ύπόδειξιν νόθων 

λύσεων είς αύτούς τούτους τούς κρατούντας σήμερον έν 

'Ελλάδι, δηλαδή τής συνεργασίας των μέ μεμονωμένα πρό

σωπα τοϋ πολιτικοί> κόσμου, τά όποία θά έδέχοντο τυχόν 

νά παίξουν τό κακό αύτό παιχνίδι είς βάρος του τόπου. Καί 

θά εiναι πράγματι τό παιχνίδι αύτό κακό. 'Ο Λαός, εiς τήν 

συντριπτική ν πλειονότητά του, θά άπηγοητεύετο βαθύτατα 

μέ τούς συμβιβασμούς αύτούς καί δέν ξέρω πρός ποίαν 

κατεύθυνσιν θά έστρέφετο η μaλλον τό ξέρω καί τό φοβοu

μαι. Δέν εiναι διατεθειμένος δ 'Ελληνικός Λαός νά συγ

χωρήση οίανδήποτε συνθηκολόγησιν 'Ελλήνων πολιτι

κών μέ τόν Παπαδόπουλον καί τήν παρέα του. ·Ακόμη καί 

τόν καθαρά στιγμιαίον συμβιβασμόν πρός τόν σκοπόν τής 

δμαλής άποχωρήσεως των σήμερον κρατούντων άπό τήν 

έξουσίαν -καί ένδεχομένως άπό τήν 'Ελλάδα- βλέπει μέ 

πολύ κακό μάτι δ 'Ελληνικός Λαός, άλλά αuτό τοuλάχι

στον, έάν τό εκαμνε, άπό τήν μίαν ήμέραν είς τήν ι'iλλην, 

νά άπαλλαγή άπό τόν βραχνά τής τυραννίας καί νά άνασά

νη, θά τό έδικαιολόγει ενδεχομένως έκτων ύστέρων. 

Καί ερχομαι τώρα είς τάς προτάσεις, πού μοϋ διεβίβασε 

προσφάτως δ 'Ανδρέας Παπανδρέου, δ δποίος, δσον πε

ρισσότερον τόν φοβοϋνται οί έδώ κορυφαίοι Κεντρώοι, 

τόσον μεγαλυτέρας πιθανότητας εχει νά τούς ύποσκελίση 

έκμεταλλευόμενος τήν άναποφασιστικότητά των καί τό 

κενόν εiς τήν έν 'Ελλάδι έκπροσώπησιν τοϋ Κέντρου πού 

προκαλεί ή άναποφασιστικότης αύτή. Αί πρός έμέ προτά

σεις τοϋ 'Ανδρέα Παπανδρέου περιέχονται είς έπιστολήν, 

πού μοu εστειλε μυστικά έξ Ούασιγκτώνος, τήν IΟην Μα'f

ου 1969, δ Ν. Κυριαζίδης, δ παλαιός πολύτιμος συνεργάτης 
μας είς τόν οίκονομικόν τομέα, δ όποίος άπό ένός ετους 

εύρίσκεται είς τήν • Αμερικήν καί κατέχει σημανtικήν θέ
σιν είς τό Διεθνές Νομισματικόν Ταμείον. Συνηντήθη μέ 
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τόν 'Ανδρέα Παπανδρέου, ό όποίος καί τόν εξουσιοδότη

σε νά μου γράψη τά έξής: 

Θεωρεί dναγκαίαν καί έπείγουσαν τήν συνεννόησιν του 

πολιτικου κόσμου τής ·Ελλάδος /;πί ένός minimum προ
γράμματος διά τήν μετάβασιν πρός Δημοκρατικάς συνθή

κας. Θεωρεί δμως δτι ή συμφωνία αύτή πρέπει νά είναι 

διακομματική καί δχι συμφωνία προσωπικοτήτων, νά 

dναγγελθή δέ ώς συμφωνία τής ΕΡΕ καί τής ·Ενώσεως 

Κέντρου . Θεωρεί έπίσης εύκταίαν τήν συμμετοχήν τής 

ΕΔΑ, διότι φρονεί δτι δέν πρέπει νά δοθή είς τήν aκραν 

dριστι:ράν ή εύκαιρία νά /;κμεταλλευθή ώς aντιπολίτευσις 

τάς dναποφεύκτους δυσχερείας τής μεταβατικής περιόδου, 

dλλά καί διότι πιστεύει δτι ή συμμετοχή τής ΕΔΑ εiς τήν 

διακομματικήν συμφωνίαν θά βοηθήση είς τήν όριστικήν 

άπόσχισιν (εδω είναι φανερά ή επίδρασις Μπριλλάκη) τοϋ 

'Ελληνικου dρισtεροίι κινήματος aπό τήν Μόσχαν, πράγ

μα τι) 6ποίον κατά τήν γνώμη ν του θά άπετέλει σημαντικόν 

παράγοντα όμαλότητος εiς τήν πολιτικήν ζωήν του τόπου 

εiς τι) μέλλον. Τουτο βεβαίως δέν σημαίνει καί συμμετο

χήν τής ΕΔΑ εiς τήν μεταβατική ν Κυβέρνησιν. 'Εξ aλλου 

ό κ. 'Ανδρέας Παπανδρέου διηυκρίνισεν δτι ή θέσις του 

έπίτοίι σημείου αύτου δέν είναι καθόλου aκαμπτος, φρονεί 

δέ δτι ή τελική επίλυσις του θέματος τής συμμετοχής τής 

aριστεράς εiς τήν συμφωνίαν είναι θέμα συνεννοήσεως μα

ζί σας έπί τij βάσει τών ύφισταμένων aντικειμενικών συν

θηκ<ον καί τής εκατέρωθεν εκτιμήσεώς των. Κατά τήν προ

τεινομένη ν διαδικασίαν (aντιγράφω κατά λέξιν τήν έ~πι

στολήν του Κυριαζίδη). "Ό κ. Καραμανλής δέν είναι με

ταξίι τών συμβαλλομένων μερών" (δηλαδή ΕΡΕ καί ·Ενώ

σεως Κέντρου) "τά όποία θά συνάψουν καί θά εξαγγείλουν 

τήν σιιμφωνίαν, καίτοι βεβαίως θά είναι έν γνώσει τών συ

νεννοήσεων καί του περιεχομένου τής συμφωνίας. Κατά τό 

σχέδιον του κ. Παπανδρέου, δταν όλοκληρωθή ή διακομ

ματική συμφωνία, τά συμμετέχοντα κόμματα θά καλέσουν 

τόν κ. Καραμανλήν ώς i:ξωκομματικήν προσωπικότητα νά 

αναλάβη τάς αναγκαίας πρωτοβουλίας καί τήν διακυβέρ

νησιν τής χώρας διά τήν μετάβασιν πρός τήν όμαλότητα μέ 

Κυβi:ρνησιν τής έκλογής του. Ό μόνος δρος, τόν όποίον 

θά i:θετι: ό κ. Παπανδρέου ώς πρός τήν σύνθεσιν τής Κυ

βερνήσεως θά ή το τά μέλη της νά μ ή συμμετάσχουν εiς τόν 

έκλογικόν dγώνα ό όποίος θά dκολουθήση. 'Ο κ. Παπαν

δρέου φρονεί επίσης δτι θά cπρεπε νά άφεθή εiς τόν κ. 

Καραμανλήν ό δλος χειρισμός του θέματος του βασιλέως . 

·Ο κ. Παπανδρέου μέ ι'iφησε νά Ι:ννοήσω δτι κάποια enten
te ίιπάρχει ηδη μεταξύ του καί του κ . Καραμανλή, ώς καί 

δτι πιστι:ίιει δτι ό κ. Καραμανλής θά ένέκρινε καί τήv aνω
τέρω διαγραφομένην διαδικασίαν καί τό προτεινόμενον 

σχήμα . 'Από τής πλευράς του ό κ. Παπανδρέου εχει dντί

ληψιν τών δυσχερειιον, αί όποίαι δύνανται νά προέλθουν 

έκ τής i:λλείψεως νομιμοποιημένης ήγεσίας τής ·Ενώσεως 

Κέντρου εiς τήν ·Ελλάδα, i:λπίζει δμως δτι θά δημιουργη

θή συντόμως κομματικόν οργανον κατάλληλον εiς τάς 

'Αθήνας, τόν όποίον νά δύναται νά άναλάβη εύθύνας καί 

πρωτοβουλίας διά λογαριασμόν του κόμματος. Πάντως μέ 

παρεκάλεσε νά σaς διαβεβαιώσω δτι είναι διατεθειμένος 

νά προχωρήση εiς συμφωνίαν μαζί σας cσ1;ω καί μόνος ώς 

έκπρόσωπος τής ·Ενώσεως Κέντρου είς τό 'Εξωτερικόν. 

Κατ<'>πιν τ<ον aνωτέρω, ή παράκλησίς του είναι νά aπο

στείλετε τό ταχύτερον δυνατόν πρός συνάντησίν του, 

όπουδήποτε τής Εύρώπης, πρόσωπον τής έμπιστοσύνης 

σας, τό όποίον νά καταστήσετε κοινωνόν τών σκέψεων καί 

άπόψεών σας καί νά έξουσιοδοτήσετε δεόντως, rοστε νά 
διεξαγάγη τάς σχετικάς συζητήσεις". 

Αύτό είναι τό κύριον περιεχόμενον του διαβιβασθέντος 

μέσω του Κυριαζίδη μηνύματος του 'Ανδρέα Παπανδρέου 

πρός έμέ. Τό μήνυμα, κάπως διαφορετικου περιεχομένου, 

μου είχε διαβιβασθή καί προφορικώς μέσω προσώπου τό 

όποίον cφθασε πρό πενταμήνου aπό τήν 'Αγγλίαν, έπανε

λήφθη δέ -δπως άκριβώς είναι διατυπωμένον είς τήν έπι

στολήν του Κυριαζίδη- καί πρό πέντε μόλις ήμερων προ

φορικώς μέσω ι'iλλου προσώπου. Είναι αύτονόητον δτι, 

χωρίς νά ή μπορώ νά άποκλείσω τόν οίονδήποτε dγώνα τής 

άκρας άριστερaς κατά του σημερινου καθεστώτος, άπα

κλείω τήν οίανδήποτε συνεννόησιν μέ ΚΚΕ η ΕΔΑ εiς τόν 

άγώνα, τόν όποίον τά πράγματι πιστεύοντα είς τήν Δημο

κρατίαν κόμματα, τά ξένα πρός οίονδήποτε όλοκληρωτι

σμόν, διεξάγουν η πρέπει νά διεξαγάγουν διά τήν άποκατά

στασιν τής δημοκρατικής τάξεως εiς τήν χώραν. 'Ό,τι 

ακριβώς φοβουμαι είναι ότι, παρατεινομένου του βίου του 

σημερινου καθεστώτος, θά κατορθώση σύν τφ χρόνφ ό 

κομμουνισμός, καμουφλαρισμένος η μή, νά πάρη στά χέ

ρια του -δπως καί κατά τήν κατοχή μέ τόν ΕΑΜ- τόν 

ύπόγειον δυναμικόν dγώνα, παρασύρων, λόγω μίσους πρός 

τό καθεστώς, dλλά καί έλλείψεως aλλης δυναμικής διεξό

δου, πλήρη έθνικοφρόνων 'Ελλήνων καί μάλιστα δχι μό

νων νέων. Γνωρίζεις καί γνωρίζω -aντίθετα άπό τούς άν

τιστορήτους καί ήλιθίους τής δεξιάς- ότι ό κομμουνισμός 

αποτελεί μεγάλην ίστορικήν πραγματtκότητα καί παγκό
σμιον γεγονός, πού ενσαρκώνει σχεδόν είς τό fjμισυ τής 

ύδρογείου. 'Αλλά γνωρίζω, όπως γνωρίζεις άριστα καί Σύ, 

ότι τό μέγιστον έμπόδιον διά τήν λειτουργίαν μιάς Δημο

κρατίας καί διά τήν ζωήν τοϋ Δυτικου κόσμου είναι δχι 

αύτή αϋτη ή ϋπαρξις κομμουνιστικών κομμάτων, πού μόνα 

τους δέν είναι πουθενά έπικίνδυνα, ό.λλά ή προθυμία κεν

τροαριστερών στοιχείων νά συνεργάζωνται, εστω καί 

έπεισοδιακώς, μέ τήν aκραν ό.ριστεράν. 'Εάν σωθή -καί 

έλπίζω νά σωθή- ό Δυτικός Κόσμος ώς φορεύς τής Δημο

κρατίας, θά σωθή μόνον μέ iσχυράς προοδευτικάς, άλλά, 

ώς πρός τάς παραδόσεις, συντηρητικάς παρατάξεις, πού 

άποκλείουν οίανδήποτε συναλλαγήν μέ τά όλοκληρωτικά 

κομμουνιστικά κόμματα. "Αλλως, έάν δέν σωθή cτσι ή Δη

μοκρατία εiς τήν Δύσιν, θά πρέπει ή άνθρωπότης νά περιμέ

νη νά dνακύψη κάποτε ό.κμαία μέσα ό.πό τούς κόλπους του 

'Ανατολικου κομμουνιστικου Μπλόκ, δπου ο{ νέοι καί οί 

διανοούμενοι θά εϋρούν τάς νέας μελλοντικάς μορφάς τής 

'Ελευθερίας καί τής Δημοκρατίας. 'Αποκλείω, λοιπόν, 

τήν οίανδήποτε συνεννόησιν μέ τήν aκραν άριστεράν, επι

θυμών δμως εξ aλλου ώς άνθρωπος, δηλαδή ώς φορεύς 

άνθρωπισμου, πού κατευθύνεται πρός όλους, νά ανασάνουν 

καί οί aνήκοντες είς τήν άκραν ό.ριστεράν μέσα εiς τό 

πλαίσιον μιάς Δημοκρατίας, πού θά εχωμεν έμείς, οί πράγ

ματι δημοκρατικοί, άποκαταστήσει . Διότι τά όσα ύποφέ

ρουν σήμερα εiς τήν 'Ελλάδα είναι aνήκουστα, καί ώς 

άνθρωπος δέν ήμπορώ παρά νά τούς συμπονώ, άν καί γνω

ρίζω δτι αύτοί οuδέποτε θά συμπονουσαν, είς τό πλαίσιον 

του iδικου των όλοκληρωτικου καθεστώτος, οίουσδήποτε 

aντιπάλους των πού θά ύπέφερον. 

Τό σημείον, δμως, τοuτο, δηλαδή τό ό.ναφερόμενον εiς 
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τήν συνεννόησιν μέ τήν ΕΔΑ, δέν &ποτελει, δπως ρητώς 

λέγει εiς τήν έπιστολήν του ό Κυριαζίδης, σημειον βασι

κόν διά τόν 'Ανδρέα Παπανδρέου . 'Αλλά -aσχετα aπό τό 

σημειον αύτό ή εγκαινίασις έκ μέρους μου οίασδήποτε δια

πραγματεύσεως μέ τόν 'Ανδρέα Παπανδρέου επρεπε νά 

dνασταλή, χωρίς δμως, διά πολλούς λόγους καί κυρίως διά 

τόν λόγον δτι διερμηνεύει πράγματι τάς γνώμας η τάς dδή

λους i:πιθυμίας σοβαροί! τμήματος τών όπαδών του Κέν

τρου η τών aριστεριζόντων, πού δέν είναι κομμουνισταί, 

νά aποκρουσθή. 'Έπρεπε νά aνασταλή πρωτίστως διά δύο 

λόγους: Πρώτον, ήθελα προηγουμένως νά επικοινωνήσω 

μαζί Σου καί νά γνωρίζω τάς γνώμας Σου . Δεύτερον, έάν 

προέβαινα εiς τήν εναρξιν διαπραγματεύσεων μέ τόν ' Αν

δρέα Παπανδρέου, χωρίς νά lχη δημιουργηθή lγκυρον dν

τιπροσωπευτικόν όργανον τής 'Ενώσεως του Κέντρου έν

τός τής ' Ελλάδος, θά εχρια αύτομάτως -πράγμα τό όποι

ον οi!τε δικαίωμα εχω νά πράξω, οϋτε θά μου ήτο έπιθυμη

τόν τόν 'Ανδρέα Παπανδρέου dρχηγόν τής 'Ενώσεως 

Κέντρου. 'Όταν ζητή -δπως λέγει έν dνάγκ1J, δηλαδή έάν 

δέν ίJπάρξη κομματικόν όργανον του Κέντρου έν 'Ελλά

δι-·· συμφωνία μεταξύ μόνον τών δύο μας, αύτοu καί έμοu, 

είναι φανερόν δτι θά έπεθύμει τήν τοιαύτην συμφωνίαν 

περισσότερον καί aπό τήν συμφωνίαν μου μέ τούς /;δώ 

Κεντρώους, διότι διά τής ύπογραφής έμοu ώς aρχηγοί! του 

έν<'ις τών δύο μεγάλων κομμάτων θά άνεδεικνύετο αύτομά

τως δ συνυπογράφω ν aρχηγός του έτέρου. 'Επαναλαμβάνω 

δμως δτι θά ήτο aντιρεαλιστικόν νά dγνοηθή ό 'Ανδρέας 

Παπανδρέου, δηλαδή νά dπέκρουα τήν πρότασίν του. 

Έπραξα, λοιπόν, κάτι πού αναστέλλει προσωρινώς τήν 

ύποχρέωσίν μου νά δώσω όριστική aπάντησιν εiς τόν 'Αν

δρέα Παπανδρέου . Έπ' εύκαιρίας τής μεταβάσεως τοu 

Μανώλη Κεφαλογιάννη, ό όποίος μοu συμπαρίσταται κατά 

τήν δυσκολωτάτην αύτήν περίοδον μέ γενναιότητα καί /;ν

θουσιασμόν, εiς τό Λονδινον, δπου εύρίσκετο κατά τάς 

τελι:υταίας αύτάς ήμέρας η εύρίσκεται ϊσως ακόμη, άνέθε

σα ι: Ι ς αύτόν νά i:πικοινωνήση, i:ν άνάγκ1J τηλεφωνικώς, μέ 

τόν 'Ανδρέα Παπανδρέου καί νά dρκεσθή νά του εiπή, δτι 

&φ · ί:νός μέν τόν εύχαριστώ διά τό μήνυμά του, καί δι' δσα 
περί i:μou είπε εiς τόν Κυριαζίδη, τά όποια δέν περιέλαβα 

εiς τιΊν aνωτέρω περικοπήν, άφ · ετέρου δέ δτι μελετώ τάς 
προτάσεις του.μέ τούς συνεργάτας μου μή δυνάμενος εύκό

λως νά λάβω i:π' αύτών θέσιν πρίν σχηματισθη· i:ν 'Ελλάδι 

εγκιφον aντιπροσωπευτικόν όργανον τής 'Ενώσεως Κέν

τρου. Είπα εiς τόν Κεφαλογιάννην, δ όποιος δέν θά προσθέ

ση οi!τι: Ηξιν εiς δσα ρητώς του ύπηγόρευσα, νά dφήση νά 

ύπονοηθi'j δτι -εάν διαρκέση /;πί μακρόν ακόμη ή εκκρε

μότης εiς τήν έδώ dντιπροσώπευσιν τής 'Ενώσεως Κέν

τροιι- δέν aποκλείεται νά aποφασίσω συνεννόηση μαζί 

του . 

Αύτά σου τά γράφω πληροφοριακώς. 'Αλλά dναμένω 

καί τάς aντιδράσεις Σου έπί τών προτάσεων 'Ανδρέα Πα

πανδρέου, τάς δποίας παρακαλώ θερμώς νά γνωρίζω τό 

συντομώτερον . Έάν ·Εσύ dπεφάσιζες νά προχωρήσωμεν 

εiς συνεννόησιν μαζί του, πράγμα τό όποίον θά προϋπέθε

ι:ε. φυσικά, τό έκ μέρους του σταμάτημα τi'jς άλογίστου 

πολψικi'jς κατά τών 'Αμερικανών, δέν θά είχα καί Ι:γώ 

καμμίαν i:πιφύλαξιν νά διαπραγματευθώ μαζί του. Τό όνο

μά Σου i:παναλαμβάνω -- ίιπό ηΊν προϋπόθεσιν του περιορι

σμοίι τi'jς γλώσσης τοu 'Ανδρέα Παπανδρέου- είναι ίκα-

νόν νά aρη τό διαβλητόν τής συνεννοήσεως αύτής. 

"Ας dφήσωμεν δμως κατά μέρος τόν 'Ανδρέα Παπαν

δρέου. 'Η συνεννόησις μέ τήν έδώ 'Ένωσιν Κέντρου, έάν 

καί δταν συγκροτήση εγκυρον dντιπροσωπευτικόν δργα

νον, είναι αναγκαία. Καί έάν, δπως είμαι βέβαιος, δεχθοuν 

τελικώς οί dντιπροσωπευτικώτεροι έδώ Κεντρώοι τήν 

συμφωνίαν μαζί μου μέ τήν συγκεκριμένην έπίκλησιν τής 

βοηθείας Σου η μάλλον τi'jς πρωτοβουλίας Σου, πιστεύω 

δτι πρέπει νά dνταποκριθή εiς τήν έπίκλησιν αύτή ν. Τοuτο 

δέν θά είναι μόνον ή άρχή του τέλους του σημερινοί! καθε

στώτος, dλλά θά είναι -δχι βέβαια dμέσως καί αύτομάτως 

άλλά ϋστερα aπό άγώνα- ή aρχή μιάς νέας σημαντικής 

περιόδου τής πολιτικi'jς ίστορίας τi'jς Χώρας. 

Ε.- 'Εάν δέν πραγματοποιηθή ή συνεννόησις καί δέν 

δεχθi'j τήν έξουσιοδότησιν του πολιτικοί! κόσμου, δπως δια

χειρισθή τήν εξοδον τής Χώρας aπό τήν σημερινήν κατά

στασιν, καί τήν διακυβέρνησίν της έπί τόσον χρόνον, δσος 

θά χρειασθή διά τήν dναθεώρησιν τοu παλαιοί! Συντάγμα

τος (περί του σημερινοί!, του προκύψαντος άπό τό dνήκου

στον δημοψήφισμα, δέν είναι δυνατόν νά γίνη λόγος), διά 

τήν aποκατάστασιν τής τάξεως καί τi'jς ηθικής εiς τάς ένά

πλους δυνάμεις, dλλά καί εiς τήν διοίκησιν, καί διά τήν 

πλήρη προετοιμασίαν τών προϋποθέσεων διά γνησίας δη

μοκρατικάς έκλογάς, τότε προβλέπω διά τήν Χώραν μας 

δεινά μεγαλύτερα τών σημερινών. 'Εγώ θά άγωνισθώ, ύφ' 

οίασδήποτε συνθήκας, έφ' δσον μοu τό /;πι τρέπει ό Θεός, 

κατά του σημερινοί! καθεστώτος, εϊτε μέ τήν βοήθειαν, πού 

τήν θεωρώ βεβαίαν, τών συνεργατών μου, εϊτε δχι, εϊτε /;ν 

συνεργασία μέ τήν 'Ένωσιν Κέντρου ή μέ δσα στελέχη της 

προθυμοποιοuνται νά συνταχθοuν μαζί μου (καί είναι πολ

λά) εϊτε δχι. Θά πράξω μέ aλλας λέξεις, τό καθήκον μου 

εστω καί μόνος . 'Αλλά μέ ποιον πρακτικόν aποτέλεσμα; 

'Αμφιβάλλω έάν θά ύπάρξη πρακτικόν aποτέλεσμα Ciλλο 

έκτός των ένδεχομένων νέων καί δή πολύ βαρυτέρων προ

σωπικών δοκιμασιών μου, πού καί αύταί έπί τέλους θά 

εχουν κάποιαν ηθικήν σημασίαν διά τάς μελλοντικάς γε

νεάς. 'Έχω λόγους νά θεωρώ λίαν πιθανόν, δτι -καί Ciν 

&κόμη δέν πράξω τίποτε τό συγκεκριμένον εναντίον του 

σημερινοί! καθεστώτος, πέραν των δσων μέχρι τοuδε επρα

ξα καί πού δέν τά περιέγραψα aνωτέρω δλα- θά λάβουν 

πρωτίστως έναντίον μου καί έναντίον Ciλλων νέα μέτρα οί 

κρατοuντες, iδίως έάν σκεφθοuν νά φθάσουν εiς aποφάσεις 

κατά τοu προσώπου του βασιλέως Κωνσταντίνου. Δέν θεω

ρώ τό τελευταιον τοuτο πολύ πιθανόν, dλλά δέν τό άπο

κλείω. 'Η χειροτέρα διά τόν τόπον έξέλιξις θά ήτο, έάν 

άπεφάσιζαν -διά νά ρίξουν στάχτη στά μάτια τών 'Αμε

ρικανών- νά προβοuν ξαφνικά εiς διενέργειαν, βάσει του 

άνηκούστου Συντάγματός των, έκλογών, πού θά ήσαν άνά

λογοι μέ τό Δημοψήφισμα του Σεπτεμβρίου . Δέν τό θέλουν 

οϋτε αύτό, καί προτιμοuν τό dπροκάλυπτον καθεστώς βίας 

καί έτσιθελισμοu. Δέν aποκλείεται δμως νά τό aποφασί

σουν, διά νά ύπερκεράσουν τήν πίεσιν τής Ούασιγκτώνος, 

πού καί μέ μίαν άπλήν μεταβολήν τής δήθεν Κυβερνήσεώς 

των εiς πολιτικοστρατιωτικήν θά ήτο δυνατόν /;πί aρκετόν 

χρόνον νά ύπερκεράσουν, καί διά νά προλάβουν δυσαρέ

στους εξελίξεις εiς τούς κόλπους του ΝΑΤΟ ή καί τi'jς 

Εύρωπαϊκfjς 'Ενώσεως, τήν όποία ν προσποιοuνται δτι δέν 

ύπολογίζουν. Προλέγω πάντως μέ βεβαιότητα δτι, έάν μεί

νουν ύφ' οίανδήποτε μορφήν, ύφ' οίονδήποτε μανδύα ν εiς 
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τήν i:ξουσίαν οί άνθρωποι αuτοί πέραν του ένός η τών δύο 

i:τiίJν, ή ί:ξοδος τής χώρας aπό τήν περιπέτειαν αuτήν θά 

είναι aνώμαλη καί φοβερά. 'Αλλά καί θά είναι αναπόφευ

κτη. 

Δί: νομίζω δτι πρέπει νά προσθέσω, πρός τό παρόν, πε

ρισσότερα. Σέ εύχαριστώ, διότι !:ζήτησες νά Σου διατυπώ

σω γραπτώς τάς γνώμας μου. Αuτό μου έμπνέει έλπίδας . 

Πρi:πει, φυσικά, νά Σέ εuχαριστήσω καί διά τόν κόπον, πού 

θά καταβάλης, διά νά διαβάσης τήν τόσον μακράν η μί'iλ

λον τήν τόσον φλύαρον -l;πιστολήν μου. Σέ σκεπτόμεθα 

δλοι aδιάκοπα καί εύχόμεθα νά συναντηθουμε. τό ταχύτε

ρον i:πάνω εiς τήν · Ελληνικήν γήν, πού ξέρω πόσο τήν 

άγαπί'iς καί πόσο τήν !:πεθύμησες». 

Στήν aπαντητική έπιστολή του, ό Κ. Καραμαν

λής aφou επισημάνει, σέ αυστηρή γλώσσα, τίς εuθύ

νες των πολιτικων του aντιπάλων γιά τήν πτώση τfjς 

Δημοκρατίας καί, ήδη, γιά τήν παράταση του βίου 

το\; δικτατορικοί> καθεστ&τος (βλ. παραπάνω σ.σ . 

19-20), θά έκθέσει άναλυτικά τίς άπόψεις του γιά τήν 
πορεία πού πρέπει έφεξfjς νά άκολουθηθεί: 

«Καί αύτά μέν δσον άφορά τό παρελθόν. Καί τώ

ρα, γιά τό μέλλον. 

Δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι ή χάραξις ύπό τού 

πολιτικού κόσμου κοινής γραμμής έγγυομένης τήν 

άκίνδvνον άποκατάστασιν τής όμαλότητος, θά ε{ναι 

χρήσιμος καί έσωτερικώς καί διεθνώς. Καίε{ ναι άτύ

χημα δτι δέν έπεχειρήθη εύθύς μετά τό πραξικόπημα 

καί, προπαντός, μετά τήν iδικij μου έκδήλωσιν τόν 
Νοέμβριο τού '67, ή όποία προσέφερε νομίζω καί 
τήν γραμμήν αύτή άλλά καί τήν εύκαιρία. Πάντως 

γιά νά άποδώση πρακτικόν άποτέλεσμα ή συνεννόη

σις αύτή θά πρέπει νά έμπνέεται aπό θάρρος, aνιδιο

τέλειαν καί, προπαντός, ρεαλισμόν. 

'Όπως ξέρεις, ή ανατροπή μιάς στρατιωτικής δι

κτατορίας μέ μέσα πολιτικά ει'ναι κατ, aρχήν έργον 

δυσχερές. Κατέστη δέ δυσχερέστερον στήν έποχήν 

μας πού ή "Χούντα" έγινε διεθνώς τής μόδας, δπως 

ήταν τής μόδας κατά τόν μεσοπόλεμο οί ίδεολογικές 

δικτατορίες. Καί έγινε τής μόδας διότι μεταπολεμι

κώς οί πολιτικές iδέες καί οί ήθικές aρχές παρεχώ

ρησαν τήν θέση τους Ότή δύναμη, φορεύς τής όποίας 
ε{ναι ό στρατός. 

'Η Δημοκρατία, συμπιεζομένη μεταξύ κομμουνι

σμού καί μιλιταρισμού, διέρχεται καί πάλιν έπικίν

δυνον κρίσιν. Καί γιά νά tπιζήση θά πρέπει νά προ

σαρμοσθή τόσον είς τάς τοπικάς δσον καί iάς γενι

κάς συνθήκας τής έποχής μας, κατά τό παράδειγμα 

τής Γαλλίας θά έλεγα. Τήν σωτηρία της θά:' τήν βρή 

μονάχα στήν προσαρμογή καί τήν διαφοροποίηση. 

Δέν ξέρω άν μπορώ νά κάμω συγκειφιμένες ύπο

δείξεις γιά τά έν 'Ελλάδι δεδομένου δτι ή άπόστασις, 

ένώ διευκολύνει τήν σύλληψιν τής γενικής είκόνος 

τού προβλήματος, δυσχεραίνει τήν έκτίμηση τών 

καθ· εκαστον θεμάτων πού τό συνθέτουν. 'Επειδή 

δμως μου εκαμες τήν τιμή νά ζητήσης τήν γνώμη 

μου, θά συνεβούλευα ένδεικτικώς τά κάτωθι: 

Νομίζω δτι πρέπει νά πιέσης τήν ΕΚ νά άναδείξη 

έκπροσώπηση. 'Εν άνάγκη, βοήθησε προσωπικώς 

τόν Μαύρο νά καθιερωθή. Καλέστε καί τούς λεγομέ

νους Άποστάτας στήν συνεργασία γιατί αύτήν τήν 

στιγμή δέν ύπολογίζεται ή δύναμις τών κομμάτων, 

άλλά οί έπώνυμοι πού θά διεξαγάγουν τόν άγώνα. 

Καί οί έπώνυμοι τού Κέντρου εlναι οί Άποστάται. 

Μήν άποκλείσετε καί τόν Μαρκεζίνην, aν προσφέ

ρεται νά συνεργασθή. Θά είναι χρήσιμο γιά τόν άγώ

να νά περιορίσετε τίς δυνατότητες συνθηκολογήσε

ων. 

Διακηρύξτε τήν θέλησίν σας, δχι μόνο γιά τήν 

άκίνδυνον άποκατάστασιν τής Δημοκρατίας, άλλά 

καί γιά τόν έκσυγχρονισμόν τής δημοσίας μας ζωής. 

Γιατί νομίζω δτι δέν πρέπει, τήν άγανάκτηση κατά 

τής τυραννίας, νά τήν έκλαμβάνωμε ώς νοσταλγία 

γιά τό παρελθόν. 

Δημιουργήστε δργανα καί μεθόδους γιά μιά σο

βαρά καί συνεχή παθητική άντίσταση (όμαδικές πα

ραιτήσεις, άπεργίες, άποχή άπό κυβερνητικές έκδη

λώσεις, όμαδικές διαμαρτυρίες, κ. λ. π.) πού θά φθείρη 

τήν Χούντα καί θά διαγείρη τίς aνησυχίες, καί, κατ' 

άκολουθίαν, τό ένδιαφέρον τών δυνάμεων πού στηρί

ζουν ή ανέχονται τήν δικτατορίαν. 

Δέν νομίζω, έξ άλλου, δτι ωφελούν αί έξαγγελίαι 
περί κυρώσεων, συντακτικών συνελεύσεων κ.λ.π. 

Αύτά θά έξαρτηθούν άπό τόν τρόπο μέ τόν όποίο ν θά 

άπομακρυνθή ή Χούντα -βίαιον ή είρηνικόν- καί 

θά κριθούν aπό τήν μεταβατική Κυβέρνηση είς τήν 

όποία θά πρέπει νά ύποσχεθήτε έκτάκτους έξουσίας. 

Γιατί τά όξύτατα προβλήματα πού θά έχουν συσσω

ρευθεί δέν aντιμετωπίζονται μέ πολιτική φιλολογία 

καί τούς συναφείς πρός αύτή ν συμβιβασμούς. Θά πρέ

πει, έξάλλου, ή χώρα νά έπωφεληθή τής παρούσης 

άνωμαλίας γιά νά θέση τά θεμέλια τής αναμορφώσε

ως τής έθνικής μας ζωής. Καί τό έργο αύτό θέλει 

άρετές -πείρα, θάρρος, βούληση- πού δέν κατοι

κοεδρεύουν, ώς γνωστόν, στίς συνελεύσεις τών κομ

μάτων. 

Θά πρέπει, έπίσης, νά παρασκευάζεσθε γιά τήν 

άντιμετώπιση πραξικοπηματικών έκλογώv. Προσω

πικώς, γιά νά aποθαρρύνω τήν Κυβέρνηση στήν πρό

θεση αύτή, έφρόντισα νά πληροφορηθή δτι σέ μιά 

τέτοια περίπτωση δέ θά έμενα άδιάφορος. Καί πι

στεύω δτι τούς έδημιούργησα πρόβλημα. τέλος, θά 

πρέπει νά καθορίσετε έγκαίρως τήν θέση σας γιά τήν 

περίπτωση πού ή Κυβέρνησις θά έθετε θέμα βασι

λέως. 

Νομίζω δτι όρθώς άντιμετώπισες τό θέμα τού 

'Ανδρέα Παπανδρέου, πού άποτελεί πράγματι πρό

βλημα. Δέν μπορείς νά τόν άγνοήσης, άλλά καί δέν 
μπορείς νά τόν προβάλλης, δεδομένου δτι άποτελεί 
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τό κόκκινο πανί γιά τούς παράγοντας έκείνους, ή 

συμπαράστασις τών όποίων ει'ναι άπαραίτητος γιά 

τήν άποκατάσταση τής Δημοκρατίας. Θά ήτα εvχής 

έργο νά άντιλαμβάνετο ό ίδιος τήν πραγματικότητα 

αvτιj καί νά προσήρμοζε άνάλογα τόν ρόλο του καί 

τήν συμπεριφορά του. Πάντως, τό θέμα θέλει προσο

χή, δεδομένου δτι στήν πολιτική, δπως ξέρεις, τό !fνα 

σύν ενα δέν κάνουν πάντοτε δύο. Πολλές φορές, λό

γω άμοιβαίας έξουδετερώσεως, κάνουν μηδέν. Αvτό~ 

άλλωστε ει' ναι ό λόγος γιά τόν όποίο ν άπέκρουσα και 

έγιό έπιμόνους προτάσεις του γιά συνάvτησιν. Συνε

πώς, τά περί entente δέν ει'ναι άκριβή. 
Καί έρχομαι τώρα στόν ρόλο τόν δικό μου. 

Θά σού έπαναλάβω έκείνο πού σοί5 είπα πολλές 

φορές κατά τό παρελθόν: δτι, δηλαδή, είμαι άπρόθυ

μος νά έπανέλθω είς τήν ένεργόν πολιτική. Κατά μεί

ζονα λόγο, ει'μαι άπρόθυμος νά γίνω έντολοδόχος 

τοι) πολιτικοί5 κόσμου καί νά έκτελώ πρόγραμμα 

ύπαγορεvόμενον καί έλεγχόμενον παρ' αvτοί5. Καί 

αvn5, οχ ι άπό έγωϊσμό, άλλά διότι δπως ξέρεις άντι

λαμβάνομαι τό πολιτικό πρόβλημα τής χώρας κατά 

τρ6πον ριζικώς διάφορο άπό τούς πλείστους έξ αυ

τών. 

'Ά ν τήν περασμένη ίiνοιξη έδέχθην νά γίνη χρή

σις τοί5 όνόματός μου, τό έπραξα διότι παρεκλήθην 

καί διότι έπρόκειτο περί εvκαιρίας, ή όποία δέν ι]θε

λα νά χαθή έξ αίτίας μου. Τό άποτέλεσμα τό γνωρί

ζεις. VΟχι μόνον άπωλέσθη ή εvκαιρία, άλλά έμειώ

θην καί ~γώ προσωπικώς, έμφανισθείς στόν διεθνή 

τύπο ώς άμφιλεγόμενον πρόσωπο. 

Πάντως, διότι γνωρίζω τούς κινδύνους πού άπει

λοιJν τήν χώρα, δέν θά παραλείψω νά βοηθήσω, έάν 

δημιουργηθοιJν οί προϋποθέσεις -φροντίζω πρός 

τοιJτο- πού θά καταστήσουν άποτελεσματική μία 

πρωτοβουλία μου. Καί έπ. αvτοί5 θά σέ ένημερώσω 

έγκαίρως. 

'Όπως βλέπεις, άγαπητέ Πρόεδρε, τό πρόβλημά 

μας ε/ναι δύσκολο καί πολύπλοκο. Δέν περιορίζεται 

στιjν άπομάκρυνση τής Χούντας άπό τήν έξουσία, 

άλλά έντείνεται καί στήν δημιουργία τών προϋποθέ

σεων γιά μιά ύγιέστερη δημοκρατική ζωή. Θά μπο

ροιJσε μάλιστα νά λεχθή, κατά τρόπον όξύμωρον, δτι 

τό δεύτερο προηγείται τοιJ πρώτου. 

'Εκείνο, πάντως, πού ει' ναι ένθαρρυντικό στήν 

περίπτωσή μας, είναι ή διαπίστωση δτι ή Χούντα δέν 

έχει οvτε τίς ύποκειμενικές ούτε τίς άvτικειμενικές 

δυνατότητες γιά τήν δημιουργία μονίμου καθεστώ

τος. 'Η διάρκεια, συνεπώς, τής δοκιμασίας τοί5 τό

που μας θά_έξαρτηθή άπό τάς άντιδράσεις τών 'Ελλή

νων, άλλά καί άπό άσταθμήτους παράγοντας, γιά τήν 

άξ ιοποί η ση δ μ ως τών όποίων θά χρειασθή ή κατά τά 
άνωτέρω προπαρασκευή. Εvχομαι νά γίνουν άμφότε

ρα συντόμως. 

Υ. Γ. Έβράδυνα νά άπαντήσω διότι τό γράμμα 

σου τό πήρα μόλις στίς 15 'Ιουλίου καί, έν τφ μετα
ξύ, δέν εϋρηκα ταχυδρόμον άσφαλψ>99• 

21 ΙΟΥΝΙΟΥ 1969 

Τό Συμβούλιο της 'Επικρατείας δημοσιεύει άπό

φαση άκυρώσεως των πράξεων άπολύσεως 21 τακτι
κών δικαστών άπό τήν δικτατορική Κυβέρνηση. 'Η 

άπόλυση 30 συνολικά δικαστικών λειτουργών διαφό
ρων βαθμίδων είχε βασιστεί στήν ΚΔ' Συντακτική 

Πράξη «περί έξυγιάνσεως της τακτικής Δικαιοσύ

νης», άπό 28 Μαίου 1968, ή όποία προέβλεπε τήν 
τριήμερη άρση τής συνταγματικά κατοχυρωμένης 

ισοβιότητας καί μονιμότητας των τακτικών μελών 

τοίι δικαστικοί> σώματος . Παράλληλα, προβλεπόταν 

δτι «δέν χωρεί προσφυγή ή αίτηση άκυρώσεως ένώ

πιον τοίι Συμβουλίου τής 'Επικρατείας» -δικαίωμα 

πού είχε, έξάλλου, περισταλεί καί μέ τήν Δ ' Συντα

κτική Πράξη, άπό τίς 24 Μαίου 1967. Ή αiτιολογία 
πού προβλήθηκε άπό τό Συμβούλιο τής 'Επικρατεί

ας γιά τήν άκύρωση τής aπολύσεως των δικαστών 
έντοπίστηκε στήν προσβολή του δικαιώματος της 

ύπερασπίσεως- «θεμελιώδες δικαίωμα του άνθρώ

που», δπως διακήρυξε, «πού πρέπει νά μείνει σεβα
στό σέ κάθε ευνομούμενη πολιτεία» . 

·Η άντίδραση του καθεστώτος ύπήρξε βίαιη. ' Ο 

ίδιος δ πρωθυπουργός δήλωσε δτι «ή άπόφασις του 

Συμβουλίου τής 'Επικρατείας, έπιληφθέντος τής έκ

δικάσεως της ύποθέσεως κατά ρητήν παράβασιν της 

άπαγορευτικής διατάξεως, ουδεμίαν δημιουργεί δέ

σμευσιν καί θεωρείται ώς έντελώς άνύπαρκτος»· καί, 

ταυτόχρονα έπέτασσε στόν πρόεδρο του Συμβουλίου 

'Επικρατείας, Μιχαήλ Στασινόπουλο, νά ύποβάλει 

τήν παραίτησή του! 'Η άρνηση του κορυφαίου δι

καστοίι νά συμμορφωθεί πρός τήν πρωθυπουργική 

έντολή θά εχει ώς άποτέλεσμα νά δημοσιευτεί( Β . Διά
ταγμα μέ τήν άποδοχή τής παραιτήσεως, τήν όποία 

ουδέποτε ύπέβαλε, καί νά τεθεί δ ίδιος σέ κατ' οίκον 

περιορισμό! 

Τόσο ή άρνηση έφαρμογής τ&ν άποφάσεων του 

Συμβουλίου τής 'Επικρατείας, δσο καί ή δίωξη του 

Προέδρου του έπειδή έξέδωσε άπόφαση άντίθετη μέ , 
τή βούληση της Κυβερνήσεως, προκάλεσαν τήν 

άγανάκτηση τής διεθνοίις κοινής γνώμης. «τέτοιες 

τερατώδεις πράξεις κατά τής Δικαιοσύνης -θά πα

ρατηρήσει ό Μ. Στασινόπουλος σέ μεταγενέστερη 

συνέντευξή του- δέν είχε δεί άλλοτε δ πολιτισμένος 
κόσμος, γι' αυτό δ παγκόσμιος τύπος, άπ' άκρη σ, 

άκρη τής γης, μιλοίισε στίς πρώτες σελίδες του γιά 

τή μεγάλη περιπετεια της ε ηνικης ικαιοσ > • ' - 'λλ - Δ ύνης> ιω 

30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1969 

·Ο Κ. Καραμανλής δίνει στή δημοσιότητα έκτε

νείς δηλώσεις γιά τήν κατάσταση στήν 'Ελλάδα. 
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Τό κείμενο τών δηλώσεων τοϋ Κ . Καραμανλή δέν 

θά επιτραπεί νά δημοσιευτεί στόν έλληνικό τύπο · θά 

δημοσιοποιηθεί ομως διεθνώς μέσω τfjς «Journal de 
Gcneve». 

Τό κείμενο, οπως δόθηκε γιά δημοσίευση στήν 

έλληνική γλώσσα, ήταν τό ιiκόλουθο: 

«Παρήλθεν έτος άπό τήν ήμέραν τού περιφήμου 

δημοψηφίσματος καί ή ύπόθεσις τής Δημοκρατίας έν 

'Ελλάδι άντί νά σημειώση πρόοδο ν ώπισθοδρόμη

σεν έπικινδύνως. Ή Κυβέρνησις έγινε τυραννικώτε

ρη καί ταυτίζει πλέον κατά τρόπον κυνικόν έαυτήν 

μέ τήν Δημοκρατίαν. Ή αύθαιρεσία έγινε καθεστώς 

καί ή άγqνάκτησις τού λαού άπεκορυφώθη. 

Αί uν/gτέρω διαπιστώσεις μέ άναγκάζουν νά λύσω 
καί πάλιν τήν σιωπή μου καί νά έπισημάνω τούς σο

βαρούς κινδύνους είς τούς όποίους έκτίθεται ή χώρα 

έκ τής παρατάσεως τής παρούσης άνωμαλίας. 

"Οπως έτόνισα καί aλλοτε, ή στρατιωτική Κυ

βέρνησις τών 'Αθηνών διέπραξε εύθύς έξ άρχής τό 

πρόσθεταν σφάλμα νά άποβλέψη στή δημιουργία 

μονίμου καθεστώτος. Μή έχουσα, δμως, τό θάρρος 

νά διακηρύξη εύθέως τούς σκοπούς της, προσεπάθη

σε νά τού~ συγκαλύψη έμφανιζομένη άτέχνως ώς 

σημαιοφόρος τής Δημοκρατίας. Μέ τήν άντιφατική 

δέ καί άσυνάρτητον αύτή ν πολιτική ν της, έδημιούρ

γησε ifνα τυραννικό καί νόθο καθεστώς μέσα είς τό 

1 όποίο ν σήπεται καί αύτή καί ή χώρα. Διότι, τό καθε

στώς τών 'Αθηνών, στερούμενον έκτός τών άλλων 

καί Ιδεολογικού προσανατολισμού, είς ούδεμίαν 

μορφήν πολιτεύματος άνταποκρίνεται . Ούδέ κάν τής 

κλασσικής Δικτατορίας. Καί δέν άναπληροί βέβαια 

τήν έλλειψιν αύτή ν οϋτε ή μεσαιωνική περί πολιτεί

ας θεοκρατική άντίληψις οϋτε τό σύνθημα "'Ελλάς 

'Ελλήνων Χριστιανών", δταν μάλιστα άμφότερα 

έκφράζονται μέ μεθόδους έλάχιστα χριστιανικάς. 

Συνεπεί<ι τού άρχικού αύτού σφάλματος, ή Κυ

βέρνησις διέπραξε σειράν δλην σφαλμάτων. Οϋτω: 

1. Άποσυνέθεσε τάς 'Ενόπλους Δυνάμεις τής 

χώρας διά τής σοβιετοποιήσεώς των καί τijς άποτά

ξεως έκατοντάδων άνωτέρων καί έμπειροπολέμων 

άξιωματικών, οί όποίοι ήδύναντο νά γίνουν έμπόδιο 

εί'ς τάς έπιδιώξεις της. 

2. · Εσυνέχισε καί ύπερακόντισε τή δημαγωγική 
πολιτική τών προκατόχων της μέ άποτέλεσμα νά 

ύπονομεύση τό οίκονομικό μέλλον τής χώρας ή άλό

γιστος διόγκωσις τών καταναλωτικών δαπανών εlς 

βάρος τών έπενδύσεων· ή διεύρυνσις τού έλλείμματος 

τού Ισοζυγίου πληρωμών καί ή κάλυψίς του μέ έπα

χθέστατο δανεισμό· καί τέλος, ή άλματώδης αϋξησις 

τών είς συνάλλαγμα ύποχρεώσεων τής χώρας, ύπο

λογιζομένων είς 1.870 έκατ. δολλάρια, έξ ών 420 
έκατ. δολλάρια βραχυπρόθεσμοι έμπορικαί πιστώ

σεις, δικαιολογούν ζωηράς άνησυχίας διά τό μέλλον. 

3. Άπεμόνωσε τή χώρα πολιτικώς καl ήθικώς. 

·Η ·Ελλάς πού ύπήρξε τό πρώτο κύτταρο τής Εύρώ

πης άπωθείται ι]δη άπό τήν οiκογένειαν τών έλευθέ

ρων λαών. Καί γιά νά έκτιμηθή πλήρως ή σημασία 

τής άπομονώσεως αύτής, θά πρέπει νά ληφθή ύπ · 
όψιν ή κρίσιμος γεωπολιτική θέσις τής χώρας μας 

καί τό γεγονός δ τι ή ·Ελλάς θά εύρεθή έξω άπό τά 

ύπό έκκόλαψιν εύρωπαϊκά σχήματα, έπί ζημία όχι 

μόνον τής οίκονομίας της άλλά καί τής έθνικής της 

άσφαλείας. 

τέλος μέ τήν τυραννικήν της πολιτικήν, τούς 

κομπασμούς καί τάς άσυναρτησίας της, έδημιούρ

γησεν κλίμα έκρηκτικόν έν 'Ελλάδι καί κατέστησε 

τήν χώραν διεθνώς άνυπόληπτον. 

Τό δέ χειρότερον είναι δτι ή Κυβέρνησις έμμένει 

είς τήν άρχικήν της πλάνην καί άντί ν ' άναζητήση 

λύσεις τού προβλήματος, άναζητεί μεθόδους διαιω

νίσεως τού παρόντος καθεστώτος. Μέχρι πρότινος 

έπίστευεν δτι ήδύνατο νά τό έπιτύχη διά έκλογικού 

πραξικοπήματος. Άνεζήτει, μάλιστα, καί συνεργούς 

πρός τούτο. VΗδη τό έπιδιώκει διά τής τρομοκρατή

σεως τού έλληνικού λαού καί τής παραπλανήσεως 

τής διεθνούς κοινής γνώμης. 

'Εμμένει δέ εiς τήν πλάνην της ή Κυβέρνησις, 

διότι δέν άντιλαμβάνεται δ τι έάν αί μέχρι τούδε έναν

τίον της άντιδράσεις, έσωτερικαί καί διεθνείς, ύπήρ

ξαν μετριοπαθείς, τούτο όφείλεtαι είς τάς προσδο

κίας πού έδημιούργησαν αί έπανειλημμέναι διαβε

βαιώσεις της περί άποκαταστάσεως τής 4ημοκρατί

ας. "Ηδη, δμως, ό έμπαιγμός άποκαλύπ~εται καί ή 
Κυβέρνησις ύπό τήν πίεσιν τής θυέλλης πού προμηνύ

εται θά ύποχρεωθή νά κάμη τήν έκλογήv της. 

Θά ήτο εύχής έργο νά τήν κάμη έγκαίρως καί 

σύμφωνα μέ τό συμφέρον τό έθνικό, γιατί aν βραδύ

νη δέν θά έχη έκλογήν. 'Η ι'στορία διδάσκει δτι τά 

νόθα καθεστώτα δέν εύδοκιμούν· έκφυλίζονται καθ' 

δδόν καί καταρρέουν, παρασύροντα εiς τήν πτώσιν 

των καί τή χώρα πού τά ύφίσταται. 

Πάνtως, άπό τάς άποφάσεις αϊτινες θά ληφθούν 

κατά τούς προσεχείς μήνας θά έπηρεασθή βαθύτατα 

τό μέλλον τού "Εθνους καί είναι άνάγκη νά είναι 

όρθαί. ;Άλλως, "ούκ έστιν τών κακών παύλα". 
Πρό διετίας περίπου, καί είς μίαν κρίσιμον καί 

πάλιν διά τό "Εθνος στιγμήν, διετύπωσα τάς άπόψεις 

μου έπί τού πολιτικού προβλήματος τής χώρας. Κα

τεδίκασα τό παρελθόν, έξέφρασα άνησυχίας διά τό 

παρόν καί διέγραψα τήν πορείαν διά τό μέλλον. 

νΕλεγα, τότε, μεταξύ άλλων καί τά έξής: 

"·Η παρούσα άνωμαλία δ1jμιουργεί τήν άνάγκην, 
άλλά προσφέρει καί τήν εύκαιρίαν τής άνασυντάξε

ως τής έλληνικής Δημοκρατίας. Θά πρέπει, συνεπώς, 

ή σημερινή Κυβέρνησις νά παραχωρήση τήν θέσιν 

της είς μίαν έμπειρον καί lσχυράν Κυβέρνησιν, ή 

όποία, άσκούσα έκτάκτους έξουσίας καί έντός εύλό-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



114 Η ΜΑΚΡΑ ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ 

γου χρόνου, θά δημιουργήση τάς συνθήκας πού θά 

επιτρέψουν νά λειτουργήση ή Δημοκρατία Ι:ν 'Ελλά

δι καί νά προοδεύση ή χώρα Ι:ν aσφαλείg". 

Θά συνεβούλευα τήν Κυβέρνησιν, τώρα πού aπέ

κτησε καί σχετικήν πείρα, νά μελετήση τάς προτά

σεις μου εκείνας πρίν καταστήση όριστικόν τό aδιέ

ξοδον καί δι ' αύτή ν καί διά τήν χώραν. Πιστεύω δτι 
διευκολύνεται δι, αύτών όχι μόνον ή &κίνδυνος aπο

κατάστασις τής Δημοκρατίας άλλά καί ή θεμελίωσις 

μιiiς νέας καί ύγιοvς πολιτικής ζωής, πού θά συνδυά

ση τήν Ι:λευθερία μέ τήν τάξιν καί τήν πρόοδο μέ τήν 

κοινωνική δικαιοσύνη. 

Είναι καιρός νά aντιληφθοίJν, οί μέν Ι:ν τfί Ι:ξου

σίg στρατιωτικοί, δτι ή γεωπολιτική θέσις τής χώ

ρας μας καί ή Ιδιοσυγκρασία τοίJ λαοv μας δέν προ

σφέρονται δι' οίανδήποτε μορφή Δικτατορίας ό δέ 

πολιτικός κόσμος, δτι ή επάνοδος εiς τάς συνηθείας 

καί τά σχήματα τοίJ παρελθόντος δέν θά /;σήμαινε 

aποκατάστασιν τής όμαλότητος, aλλά aλλαγήν 

μορφής τής aνωμαλίας. 

'Υπό τάς παρούσας έλληνικάς συνθήκας, ή aπο

κατάστασις τής Δημοκρατίας δύναται νά γίνη κατά 

δύο τρόπους: είτε διά τής άβιάστου aποχωρήσεως 

τής παρούσης Κυβερνήσεως είτε διά τής άνατροπής 

της. 

'Η πρώτη λύσις θά ει' ναι όχι μόνον &κίνδυνος 

aλλά καί δημιουργική. 'Η δευτέρα, πού ήμπορεί νά 

προκληθή καί aπό δυνάμεις μ ή Ι:λεγχομένας, θά ύπο

βάλη, ίσως, τό VΕθνος εiς νέας δοκιμασίας. 

Ή εύθύνη διά τήν Ι:κλογήν βαρύνει τήν Κυβέρ

νησιν, aλλά καί Ι: κείνους οί όποίο ι, άμέσως if Ι:μμέ
σως, τήν στηρίζουν. 

'Εάν, συνεπώς, οί κυβερνώντες γοητευθέντες aπό 

τήν εξουσία δέν aντιλαμβάνονται τό καθήκον των, 

οφείλουν νά τούς τό ύποδείξουν οί Ι:ξ aγαθής προαι

ρέσεως συστρατευθέντες μετ. αuτών aξiωματικοί. 

Καί πέραν αύτών, οφείλουν νά τό πράξουν αί 'Ένο

πλαι Δυνάμεις τής χώρας, αί όποίαι, προερχόμεναι 

aπό τούς κόλπους τοv λαοίJ, έχουν Ι:πωμισθή τήν βα

ρείαν εύθύνην, aλλά καί njν ύψηλήν aποστολή, νά 

προστατεύουν τήν Ι:λευθερίαν, τήν άσφάλειαν καί 

τήν άvεξαρτησίαν του. 

'Οφείλω δέ, μέ τήν εύκαιρίαν αι5τή, νά βεβαιώσω 

τούς aνησυχοίJντας διά τό μέλλον δ τι δέν θά έλυα τή 

σιωπή μου, Ι:άν δέν /;πίστευα δτι ή χώρα δύναται 

ακινδύνως νά Ι:πανέλθη εiς τήν όμαλότητα καί εάν 

δέν ήμουν διετεθειμένος νά συμβάλω, Ι:ν aνάγκv. εiς 

τοίJτο καί προσωπικώς». 

Πολύ μεταγενέστερα, ό δημοσιογράφος Γιάννης 

Μαρfjς θά aποτιμήσει μέ επιγραμματικό τρόπο τή 

σημασία καί τό χαρακτήρα τών δηλώσεων του Κ. 

Καραμανλfj: 

«Στήν κλιμάκωση τών εκδηλώσεων του πρώην 'Έλλη-
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Παρίσι, στόv έξώστη τού διαμερίσματός του. 
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νος πρωθυπουργοί} ό.πό τήν διαλλακτικότητα ως τήν κατ, 

εuθείαν έπίθεση, ή πέμπτη έκδήλωσις, ή καί όξύτερη, θέτει 

γιά πρώτη φορά καί ενα νέο τρόπο ό.παλλαγής τής χώρας 

ό.πό τό · Απριλιανό καθεστώς. "Ως τώρα οί συνταγματάρ
χαι έκαλοuντο νά έγκαταλείψουν τήν έξουσία. Τώρα γιά 

πρώτη φορά ό πρώην πρωθυπουργός καλεί τάς ένόπλους 

δυνάμεις νά τούς &.ποπέμψουν, έφ' δσον έκείνοι έπιμένουν 

νά μήν άφήνουν τήν έξουσία. 

'Οξύτεροι άπό κάθε άλλη φορά είναι καί οί χαρα

κτηρισμοί του γιά τό καθεστώς τών συνταγματαρχών. Δέν 

είναι πλέον μόνον οί άνθρωποι πού παραπλανοuν τόν 

έλληνικό λαό, πού εχουν ταυτίσει τό εθνος μέ τόν έαυτόν 

των, πού εχουν τήν πρόθεση νά διαιωνίσουν τήν παρα

μονή τους στήν έξουσία. Είναι κι ενα καθεστώς χωρίς 

ιδεολογικό προσανατολισμό, χωρίς πολιτική μορφή, δέν 

είναι κάν Δικτατορία. Είναι ενα καθεστώς "νόθο", "τυραν

νικό" καί "άσυνάρτητο", ύπό τό όποίον "σήπεται ή 
χώρα"»ιοι. 

'Όταν ό Κ. Καραμανλής ανέλαβε τή νέα πρωτο

βουλία του ήταν όριστικά ηδη πεπεισμένος γιά τήν 

ανειλικρίνεια καί τήν &προθυμία τ&ν ήγετικ&ν φορέ

ων τοϋ στρατιωτικοϋ καθεστώτος νά άποβλέψουν 

στήν αποκατάσταση τής δημοκρατίας. 'Οπωσδήπο

τε, επεδίωξε νά προσφέρει στούς πραξικοπηματίες 

μία τελευταία δίοδο διαφυγής από τό &διέξοδο δπου 

καί είχαν εγκλωβιστεί. 'Η . πορεία πρός τή διαμόρ
φωση τής αντιλήψεως αύτής διαφαίνεται σέ αποσπά

σματα τ&ν επιστολών πού απέστειλε στόν Ε. 'Αβέ

ρωφ (βλ. παραπάνω, σ. 87) στά τέλη τοϋ 1968, κα
θώς καί στόν Κ. Παπακωνσταντίνου, όκτώ μήνες αρ

γότερα, μέ τήν εύκαιρία τής προσκλήσεως γιά διά

λογο πού τούς είχε, άμεσα η εμμεσα, άπευθυνθεί από 

τούς εκπροσώπους τής Χούντας 102 • Σταθερά απαισιό

δοξος στίς προβλέψεις του, ιiπό τούς πρώτους ηδη 

μήνες μετά τήν επιβολή τοϋ στρατιωτικοϋ καθεστώ

τος, ό Κ. Καραμανλής δέν πίστευε δτι ή Κυβέρνηση 

τής Χούντας ήταν διατεθειμένη νά συγκατανεύσει 

στή διεξαγωγή διαλόγου πάνω σέ βάση, ή όποία θά 

ήταν δυνατό νά γίνει αποδεκτή από τόν tδιο η τούς 

στενούς συνεργάτες του. ·Ακόμη καί δταν, μέ τήν 

εγκριση τοϋ πρωθυπουργοϋ, μέλος τοϋ «μεγάλου 

κλιμακίου τής επαναστάσεως» επιζητοϋσε καί ερχό

ταν σέ επαφή μέ τούς Γ. Ράλλη καί Κ. Παπακων

σταντίνου, προκειμένου νά αναζητηθεί λύση μέ διά

φανη τήν αναφορά στήν επάνοδο τοϋ Κ. Καραμανλή, 

θά αποδειχτεί, καί πάλι, δτι ή πρωτοβουλία αύτή δέν 

άνταποκρινόταν σέ μιά εiλικρινή διάθεση συνδιαλ

λαγής. Σέ κάθε πεpίπτωση, ή αποδοχή τ&ν διερευνη
τικών επαφών ιiπό τούς Γ. Ράλλη καί Κ. Παπακων

σταντίνου είχε ώς προϋπόθεση τήν άμεση ενημέρω

ση τοϋ ίδρυτή τής ΕΡΕ· ή προσφυγή, εξάλλου, πρός 

τόν τελεταίο αύτό θά γινόταν όχι πρός συνεχιστή η 

διάδοχο τής 'Επαναστάσεως, ιiλλά πρός τόν φορέα 

νέας καταστάσεως, πέρα καί εξω ιiπό τήν «Επανά

σταση». 'Η δεύτερη επιστολή τοϋ Κ. Καραμανλή, 

απαντητική σtόν Κ. Παπακωνσταντίνου, περιελάμ

βανε τίς ακόλουθες παρατηρήσεις: 

«Γνωρίζεις ότι εlμαι άπρόθυμος όπως έπανέλθω 

στήν ένεργό πολιτική. Γνωρίζεις έπίσης τάς άντιλή

ψεις μου γιά τό μέλλον τής χώρας. Τό πρώτο θά ήδύ

νατο νά ύπερνικηθή aν έδημιουργουντο αί προϋποθέ

σεις γιά τό δεύτερο. 

Δέν γνωρίζω τάς προθέσεις τών συνομιλητών σου. 

• Αμφιβάλλω όμως πολύ aν συμπίπτουν μέ τάς σκέ
ψεις τάς ίδικάς μου. 

Πάντως γιά νά μή φέρω τήν ίστορικήν εύθύνην 

τής ματαιώσεως πιθανής λύσεως του · Ελληνικου δρά
ματος, συμφωνώ νά άκούσης τίς προτάσεις του άμέ

σως ένδιαφερομένου καί νά μου τίς φέρης ό ίδιος. 

Πρόσεξε όμως μήπως έμπλακής εlς περιπέτειαν. Διό

τι αί τελευταία ι είς βάρος μου άσχημίαι τής Κυβερνή

σεως δέν συμβιβάζονται μέ αύτά πού μου γράφεις. 

Καί άσφαλώς θά έχουν δόλον aν δέν εlναι έπικινδύ

νως άφελείς, γιά νά πιστεύουν ότι αύτά ήμπορουν νά 

συμβιβασθουν» 111•1• 

'Η πρωτοβουλία πού ό Κ. Καραμανλής ανέλαβε 

τήν Ι η 'Οκτωβρίου δέν αποτέλεσε τό άπαύγασμα καί 

μόνο τής ανάγκης νά έξωτερικεύσει τήν άγανάκτηση 

καί τήν &γωνία πού τόν διακατείχε γιά τήν παράταση 

τοϋ δικτατορικοϋ καθεστώτος απέβλεπε, παράλλη

λα, καί στή δημιουργία τ&ν ούσιαστικ&ν προϋποθέ

σεων γιά τήν κατάλυση τοϋ αύταρχικοϋ καθεστώτος. 

'Ιδιαίτερα διαφωτιστικό είναι τό περιεχόμενο προ

σωπικής επιστολής πού απέστειλε στόν Κ. Παπα

κωνσταντίνου, ιiπό κοινοϋ μέ τό κείμενο τ&ν δηλώ

σεών του, πού προορίζονταν γιά τόν τύπο: 

«Ξέρεις πόσον άπρόθυμος ε[μαι ν· άσχοληθώ ξα

νά μέ τήν πολιτικήν. Παρά ταυτα, άνησυχών γιά τό 

μέλλον του τόπου, προσεπάθησα κατά καιρούς νά 

βοηθήσω δι · έπικαίρων παρεμβάσεων αί όποίαι 
όμως άφέθησαν άναξιοποίηται. 'Ήδη, προβλέπων 

ότι τό προσεχές τρίμηνον θά ειΎαι άποφασιστικόν 

διά τάς μελλοντικάς έν 'Ελλάδι έξελίξεις, άπεφάσι

σα μίαν νέαν παρέμβασιν, ή όποία έλπίζω νά έχη 

καλυτέραν τύχην. 

'Από τό περιεχόμενον τής έσωκλείστου δηλώ

σεως πού θά δοθή είς τόν τύπον τό βράδυ τής Τρίτης 

30.9., θά καταλάβης τόν σκοπόν της. 
Τόν χειρισμόν του θέματος έν 'Ελλάδι τόν έμπι

στεύομαι σέ σένα, στόν Ράλλη καί τόν Μομφερiiτο, 

οί όποίοι θά πρέπη: 

Πρώτον. Νά δώσητε τήν Τρίτη τό πρωΊ στούς 

Κανελλόπουλο ν καί Μαυρον άνά εν άντίγραφον καί 

νά τούς μεταφέρετε μαζί μέ τούς χαιρετισμούς μου 

τάς κάτωθι σκέψεις μου. 

"'Απεφάσισα τήν έκδήλωσιν αvτήν διότι διεπί

στωσα ότι ύπό τάς παρούσας συνθήκας ήμπορεί νά 

άποδειχθή χρήσιμος γιά τόν τόπο. ·Η δήλωσις ειΎαι 
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μετριοπαθώς διατυπωμένη διότι πρέπει είς πρώτον 

στάδιον νά δοθοϊίν έπιχειρήματα πρός πίεσιν εiς τούς 

παράγοντας πού στηρίζουν ή άνέχονται τήν Χούντα 

καί νά ένθαρρυνθή άντίθεσις μεταξύ των. 

Νομίζω δτι θά ήτα χρήσιμον τήν ήμέραν τής δη

μοσιεύσεως τής δηλώσεώς μου, δηλαδή, τήν Τετάρ

τη, καί πρίν ή Κυβέρνησις άντιδράσει, ό πολιτικός 

κόσμος -Κανελλόπουλος, Μαvρος, Παπασπύρου

νά προβή είς δήλωσιν, υίοθετών τάς προτάσεις μου, 

τοσοfJτο μάλλον καθόσον τό ϊδιο θά πράξη νομίζω 

καί ό βασιλεύς. Διά τofJ τρόπου αύτοfJ θά δημιουργη

θή αύτομάτως ή άναμενομένη άπ · δλον τόν κόσμον 
ένια ία έθνική γραμμή χωρίς νά άπαιτηθοϊίν δύσκολοι 

διαπραγματεύσεις καί είδικαί συμφωνίαι. 

Στήν περίπτωσιν αύτήν καί έφ' δσον ήθελε κριθή 

χρήσιμοv δέν θά εlχα άντίρρησιν νά μνημονευθή τό 
όνομά μου, ύπό μορφήν εύχής βέβαια". 

Δεύτερον. Να δώσητε ή νά στείλετε στίς 8 τό βρά
δυ τής Τρίτης γιά τίς έφημερίδες τής Τετάρτης άνά εν 

άντίγραφον. Θά ζητήσετε, έάν μπορήτε, προηγουμέ

νως άπό τούς Άθανασιάδην, Μπότσην, Ααμπράκην 

καί ϊσως Σάββα ν, νά άγωνισθοfJν γιά νά τό περάσουν. 

Καί έν πάσrι περιπτώσει νά άρνηθοfJν τήν άπάντησιν 

τής Κυβερνήσεως aν δέν καταχωρηθή καί τό ίδικό 

μου κείμενον. Νά κάνουν δηλαδή αύτό πού έκαναν 

τόν Νοέμβριον τofJ /967. Δέν ξέρω μάλιστα έάν, 
άρνουμένων τών lδιοκτητών, δέν θά μπορούσατε νά 

δημιουργήσητε θέμα διά τής 'Ενώσεως Συντακτών. 

Τρίτον. Νά έξετάσητε, έάν μέ τήν εύκαιρίαν αύ

τήν δύνανται νά γίνουν έν συνεχεί(f καί aλλαι έκδη

λώσεις. 'Επί παραδείγματι μία βραχεία δήλωσις 8-1 Ο 
πρώην άρχηγών τών έπιτελείων καί 5-6 πρώην πρω
θυπουργών. 

τέταρτον. Νά φροντίσητε ιίiστε νά γίνη άξιοποί

ησις τofJ γεγονότος άπό τούς ξένους άνταποκριτάς. 

'Επίσης νά άναζητήσητε τρόπον κυκλοφορίας τής 

δηλώσεως, έάν δέν δημοσιευθή εiς τόν τύπον. 

Είναι περιττόν νά πώ δτι δλα αύτά θά πρέπη νά 

παρασκευασθοfJν κατά τρόπον ωστε νά μήν περιέλ

θουν προώρως είς γνώσιν τής Κυβερνήσεως. Αύτό 

σημαίνει δηλαδή δτι έξω άπό έσaς τούς τρείς καί 

τούς Κανελλόπουλον καί Μαvρον, ούδείς aλλος θά 

πρέπει νά λclβη γνώσιν, μέχρι τής στιγμής, πού θά τό 
δώσητε στίς έφημερίδεφ>1114• 

Παράλληλα, έντούτοις, μέ τήν πρόβλεψη καί τόν 

συντονισμό τών άντιδράσεων πού θά όφειλαν νά έκ

δηλωθουν, ό Κ . Καραμανλής επεδίωξε νά προσφέρει 

στούς συνταγματάρχες καί τό μέσο διαφυγής άπό τό 

άδιέξοδο δπου είχαν μέ δραματικό ήδη τρόπο εμ

πλακεί. Μέ τήν πρόθεση αύτή διαμήνυε στόν Σόλω

να Γκίκα: 

« Άγαπητέ Στρατηγέ, 
Γιά τούς λόγους τούς δ ποίους σου άνέπτυξα κατά 

τήν συνάντησίν μας στό Παρίσι αi'σθάνομαι τό καθή

κον νά παρέμβω, δσον είναι καιρός, στήν τραγωδία 

τofJ τόπου μας. 

Ή Κυβέρνησις, έάν έκτιμa όρθώς τήν κατάστα

σιν, ήμπορεί νά χρησιμοποιήση τάς δηλώσεις μου 

ώς άφετηρία διαλόγου σοβαροfJ δμως καί τιμίου. 

Υ Α ν, άντ · αύτοfJ, προτιμήση τόν πόλεμον θά κόψη 
όριστικώς τάς γεφύρας καί ή εύθύνη διά τάς συνεπεί

ας θά ειΎαι δική της. 

'Η παρέμβασίς μου αύτή έχει ώς σκοπόν νά διευ

κολύνη πολιτικήν λύσιν τofJ προβλήματος καί νά 

άποτρέψη βιαίας ένεργείας, αί όποίαι, μέ τό κλίμα 

πού έπικρατεί έν 'Ελλάδι, άργά ή γρήγορα θά έκδη

λωθοfJν. 

Νομίζω δτι θά πρέπει νά άσκήσης τήν έπιρροήν 

σου, εύθύς ώς δημοσιευθή ή δήλωσίς μου, άντίγρα

φον τής δποίας σofJ έσωκλείω καί πρίν έκδηλωθή ή 

Κυβερνητική άντίδρασις. 

'Εάν ή Κυβέρνησις έπιλέξη τόν πόλεμον θά πρέ

πη νά έξετάσετε μέ μία όμάδα φίλων καί συναδέλφων 

σας, ποία συνέχεια θά δοθή στήν πρωτοβουλίαν μου 

γιά νά μή πέση στό κενό»105. 

Οί δηλώσεις του Κ. Καραμανλή, μολονότι άπα

γορεύτηκε ή δημοσίευσή τους στόν έλληνικό τύπο, 

εγιναν ένωρίς ήδη γνωστές μεταξύ των εύρύτερων 

στρωμάτων τής κοινής γνώμης. 'Η γνωστοποίησή 

τους άποτέλεσε άποφασιστικό μέσο άναθαρρύνσεως 

καί αiσιοδοξίας γιά τήν πλειοψηφία του έλληνικου 

λαου καί προκάλεσε κλίμα εντονης άνησυχίας καί 

συγχύσεως στούς κόλπους τής Κυβερνήσεως . Θά 

ήταν, έντούτοις, δύσκολο νά ύποστηριχτεί δτι οί 

άντιδράσεις είτε τών έπώνυμων προσωπικοτήτων του 

δημόσιου βίου είτε τών ίδιων τών πραξικοπηματιών, 

άνταποκρίθηκαν στίς προσδοκίες του Κ. Καραμανλή. 

Είδικότερα, οί άντιδράσεις ήγετών καί προσωπι

κοτήτων του πολιτικοί> κόσμου άποτέλεσαν τό πε

ρισσότερο θετικό στοιχείο. 'Ο Π . Κανελλόπουλος, 

δ Γ. Μαϋρος, ό Δ. Παπασπύρου, ό Σ. Στεφανόπου

λος, ό Κ . Μητσοτάκης, συντάχθηκαν μέ τίς θέσεις 

τοϋ Κ. Καραμανλή, ένώ ό Α. Παπανδρέου καί οί εκ

πρόσωποι τών σχηματισμών τής άριστερiiς, Α. 

Μπριλλάκης, Κολιγιάννης, εξήραν έπίσης τήν πρω

τοβουλία του, εστω καί χωρίς νά παραλείψουν νά 

έκφράσουν τή διάφορη άντίληψή τους σχετικά μέ τή 

μέθοδο άντιδράσεως κατά τοϋ δικτατορικοί> καθε

στώτος. 

«Μπράβο», έπέλεγε χαρακτηριστικά στό κείμενο 

έπιστολής του ό Γ. Ράλλης καί συμπλήρωνε: 

«Πρώτον aποτέλεσμα ή ένότης έπί τής γραμμής σας 

κυρίως του Λαοu. Οί πολιτικοί ήναγκάσθησαν (οί τής ΕΚ 

πλήν Ζίγδη) ύπό τήν πίεσιν τής κοινής γνώμης νά aκολου
θήσουν))1116. 

Στή γενικότερη σημασία καί στίς πρώτες άντιδρά-
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σεις, πού προκάλεσαν οί δηλώσεις του Κ. Καραμαν

λή, αναφέρεται σέ έπιστολή του ό Κ. Τσάτσος: 

«Πρόεδρέ μου, 

Τό ί:ξοχο σέ πολιτικότητα κείμενο είχε τεράστια aπή

χηση. Εϊχαμε πεί πώς ήταν άνάγκη νά δώσης ενα "παρών". 

Καί ί:δωσες ενα βροντερό παρών. Καί παρ' δλην τήν άξία 

τοt> κειμένου σου, βάρυνε στά πλήθη περισσότερο τό άπλό 

γεγονός. "Μίλησε ό Καραμανλής". Τό "παρών" αuτό τό 

ζητούσε ή ψυχή του λαοί!. 
Αuτό είναι τό πρώτο έπίτευγμα. Τό δεύτερο είναι δτι 

/;νώ ή ενωση του πολιτικοί! κόσμου ηταν στόν άέρα· εγινε 

οuσία μόνο μέ τήν δήλωσίν σου. Πάντοτε ελεγα δτι ή ενό

της θά γίνη i:κ τών liνω. 'Έτσι εγινε. 'Η δική σου παρουσία 

/;δημιούργησε τήν ένότητα. Πρόθυμους καί aπρόθυμους 

τοί>ς συμμάζεψε. Ό λαός καί πιστεύω καί οί ξένοι αuτό 

πού ζητούσαν -τήν ένότητα του πολιτικοί! κόσμου- τώ

ρα τι'> εχουν. Καθώς ξέρεις, γιά μένα αuτή ή ενότης δέν εχει 

καμμιά aξία διότι δλος ό πολιτικός κι'>σμος δέν εχει κuρος. 

Κuρος cχεις διατηρήσει μόνο i:σύ καί δι' i:σou aνακτii ό 

πολιτικός κόσμος κάποιο κuρος. 

Σέ ενα όμαδικό μήνυμα σου ζητούμε ώρισμένες όδηγί

ες. Δέν συμμερίζομαι παρά μερικώς τήν i:πικρατοuσα ψυ

χολογία. Φυσικά δλοι θά κινηθούμε κατά τίς όδηγίες σου. 

Ύπό τήν i:πίδρασιν τής αίσιοδοξίας πού ενέπνευσε τό 

σάλπισμά σου καθορίζουν η προβλέπουν ενα πολύ σύντο

μο "timing", i:γώ βλέπω βραδύτερη τήν πορεία. Έπί του 
σημείου αuτου θά σκεφθής τό καλύτερο . 

'Η στάση τών πρώην πρωθυπουργών καί τών πρώην 

ιiρχηγών τών επιτελείων ιiποτελεί ενδειξη τής ψυχολογίας 

ποί> μέ καθιστii σχετικά τουλάχιστον aπαισιόδοξο διά τό 

προσεχές μέλλον. 

Κατέχομαι ιiπό τήν aνησυχία -καί συμμερίζεται καί ό 

Κώστας τήν ιiνησυχία μου- δτι θά ιiνέμενες περισσότερες 

!:μπρακτες εκδηλώσεις μετά τήν δήλωσίν σου. 'Εν τούτοις 

σου εϊχαμε περιγράψει τήν γενικήν άτονίαν η άδυναμίαν, 

ιδίως τής ίθύνουσας τάξεως. Δέν πρέπει νά αισθανθής μεί

ζονα aπογοήτευσιν ιiπό εκείνην πού εξ άρχής ορθώς ησθά

νεσο. 'Αντιθέτως ~γώ θεωρώ τά επιτευχθέντα διά τής δη

λώσεως καί αν τίποτε Ciλλο Ciμεσον δέν επακολουθήση, 

σπουδαία. 'Εν πρώτοις ιiνεκόπη πλήρως ή εντύπωσις δτι 

εσίJ εγκατέλειψες τόν τόπο όριστικώς. • Αρχιζε ό κι'>σμος 
νά aπομακρύνεται καί νά τι'> παίρνη ιiπόφαση. Τό "παρών" 

πού !:δωσες άνέστρεψε αuτό τι'> ρεuμα. Δεύτερον ό κόσμος 

ιiνεθάρρησε, εχει τώρα περιθώρια νέα ύπομονής καί πε

ρισσότερο θάρρος . Τρίτον, άσχέτως γεγονότων καί λέξε

ων, ή ένότης οχ ι του πολιτικοί! κόσμου -πού δέν ενδιαφέ

ρει παρά τούς ξένους- άλλά ή ενότης του εθνους ύπό τήν 

ήγεσίαν !:χει κατ' οuσίαν συντελεσθεί. Αuτά εγιναν. Μένει 

νά δοuμε τί περαιτέρω μπορεί νά γίνη μέ τας ύφισταμένας 

δυνατότηταρ> 107 . 

·Αναλυτικά, οί δηλώσεις κορυφαίων έκπροσώ

πων του πολιτικοί> κόσμου πού συντάχθηκαν στό 

πλευρό τοu Κ. Καραμανλή: 

Π. Κανελλόπουλος: «Είμαι πεπεισμένος δτι αί δηλώ

σεις εiς τάς όποίας προέβη ό Πρώην πρωθυπουργός κ. 
Κωνσταντίνος Καραμανλής -συμπίπτουν χρονικώς μέ 

τήν άπροκάλυπτόν διακήρυξιν τής στρατιωτικής Κυβερνή-

σεως νά παγιοποιήση τό καθεστώς τής βίας καί καθ' δν 

χρόνον όλοκληροuται ή διεθνής άπομόνωσις τής 'Ελλά

δος καί επίκειται ή ιiποβολή μας ιiπό διεθνείς 'Οργανι

σμούς τεταγμένους εις τήν προάσπισιν τής δημοκρατίας 

-θά συμβάλουν aποφασιστικώς εις τήν δημιουργίαν τών 

ιiναγκαίων συνθηκών διά νά εξέλθη ή 'Ελλάς /;κ του ιiδιε

ξόδου, είς τό όποίον τήν όδήγησε τό παρόν καθεστώς. 

'Από τής 21 'Απριλίου 1967 καί εντεύθεν ιiντέστην εις 
τό καθεστώς αuτό καί εξακολουθώ νά aνθίσταμαι, διά δύο 

λόγους: Πρώτον, δι' εναν λόγον ιiρχής, δηλαδή δτι, καθό

λ ην τήν ζωήν μου καί δή κατά τάς πλέον δυσχερείς iliρας 

τής ίστορίας του αιώνος μας, εμπνεόμενος έκ τής πίστεως 

πρός τήν δημοκρατίαν καί τήν ιiξιοπρέπειαν τών ελευθέ

ρων ιiνθρώπων, ηγωνίσθην πάντοτε εναντίον δλων τών aυ

ταρχικών καθεστώτων. 

Δεύτερον, διότι οί δημιουργηθέντες διά τήν χώραν μας 

κίνδυνοι ύπό του αuταρχικου καθεστώτος τό όποίον στηρί

ζεται μόνον /;πί τής βίας, είναι άσυγκρίτως μεγαλύτεροι 

έκείνων τούς όποίους θά aντιμετώπιζε καί θά ύπερεπήδα ή 

δημοκρατία /;πιτυχώς /;άν δέν είχε γίνει τό πραξικόπημα 

τής 21ης 'Απριλίου 1967. 
Συμμερίζομαι πλήρως τούς /;κφρασθέντας ύπό του κ . 

Καραμανλή φόβους περί τής τύχης του ελληνικοί! 'Έθνους 

εάν ή δημοκρατία δέν ιiποκατασταθή ταχέως καί εάν ή 

'Ελλάς δέν /;πανεύρη εiς τόν διεθνή στίβον τήν θέσιν ή 

όποία τής άνήκει κατόπιν τόσων εκουσίων θυσιών ύπέρ 

τής ανεξαρτησίας». 

Δ . Παπασπύρου: «Αί δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουρ

γοί> κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή συμπίπτουν χρονικώς μέ 

τήν ιiπροκάλυπτον διακήρυξιν τής στρατιωτικής Κυβερνή

σεως νά παγιοποιήση τό καθεστώς τής βίας καί ιiνωμαλίας 

καί καθ' δν χρόνον όλοκληροuται ή διεθνής ιiπομόνωσις 

τής 'Ελλάδος καί επίκειται ή ιiποβολή μας ιiπό οργανι

σμούς τεταγμένους διά τήν προάσπισιν τής δημοκρατίας, 

τής άνεξαρτησίας καί τής οικονομικής αναπτύξεως τών 

έλευθέρων λαών τής Δύσεως. Αί διακηρύξεις καί αί θέσεις 

του Κωνσταντίνου Καραμανλή οχ ι μόνον ενισχύουν σπου

δαίως τήν ιiγωνιστικότητα του 'Ελληνικοί> Λαοί> ιiλλά καί 

προβάλλουν διεθνώς τήν ιiρραγή ενότητα του πολιτικου 

κόσμου πού μάχεται μέ αuταπάρνησιν πρός ιiποτίναξιν τής 

τυραννίας καί aποκατάστασιν τής όμαλότητος καί τής Δη

μοκρατίας». 

Στ. Στεφανόπουλος: «Αί δηλώσεις του κ. Καραμανλή 

τάς όποίας επιδοκιμάζω πλήρως, διότι αποβλέπουν εις τήν 

όμαλήν μετάβασιν εις τό δημοκρατικόν πολίτευμα, απο

δεικνύουν δτι ή ενωσις του πολι τικ ου κόσμου, εχει πλέον 

όλοκληρωθή καί δτι αϋτη ητο απαραίτητος διά τήν aποκα

τάστασιν τής Δημοκρατίας καί τής πολιτικής όμαλότητος 

καί τήν aντιμετώπισιν τών τεραστίων προβλημάτων τά 

όποία ορθοuνται ένώπιόν μας». 

Κ. Μητσοτάκης: «Ή δήλωσις του κ. Καραμανλή ιiπο

Ίελεί aποφασιστικής σημασίας πολιτικόν γεγονός, εναντι 

τών φίλων μας του έξωτερικου, προσφέρει δέ πειστική ν καί 

ρεαλιστικήν λύσιν, ιiκινδύνου ανατροπής του σημερινου 

τυραννικοί! καθεστώτος καί όμαλής /;παναφορiiς τής ιiλη

θινής δημοκρατίας, /;νώ συγχρόνως, ανοίγει τήν θετικήν 

καί /;λπιδοφόρον προοπτικήν καλυτέρας οργανώσεως τής 
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έλληνικής πολιτείας καί του έλληνικου δημοσίου βίου καί 

άποτελεί aποστομωτικήν aπάντησιν εi.ς τάς καλοπίστους 

καί κακοπίστους άνησυχίας διά τήν όμαλήν διαδοχήν καί 

διά τό χάος, τό όποίον δήθεν θά έπηκολούθει μετά τήν 

άπομάκρυνσιν τής Χούντας. 

Ή χθεσινή συζήτησις έπί του Έλληνικου, εiς τό Εu

ρωπαϊκόν Κοινοβούλιον, τής όποίας κύριον θέμα ύπήρξεν 

ή θέσις, τήν όποίαν ό κ. Καραμανλής ελαβεν, aπέδειξε 

πόσον ή πρωτοβουλία του ύπήρξε χρήσιμος καί επίκαιρος. 

Είναι τώρα περισσότερον παρά ποτέ σαφές, δτι ό ελεύθε

ρος κόσμος καί εi.δικώτερον ή Δημοκρατική Εuρώπη, δέν 

άνέχονται εiς τούς κόλπους των τό βάρβαρον καί άνελεύ

θερον καθεστώς τών 'Αθηνών . Πρέπει μέ βεβαιόtητα νά 
άναμένωνται ή άποπομπή τής Χούντας aπό τό Συμβούλιον 

της Εuρώπης κατά τήν σύνοδον τών ύπουργών του προσε
χοί>ς Δεκεμβρίου καί ή άναστολή τής συμφωνίας συνδέσε

ως τής ·Ελλάδος μέ τήν Κοινήν 'Αγορά ν καί είναι προφα

νές δτι τό δικτατορικόν καθεστώς τών 'Αθηνών θά δημι

ουργήση εiς τό liμεσον προσεχές μέλλον, μείζονα προβλή

ματα ε iς τήν 'Ατλαντικήν Συμμαχίαν, διά τήν όποίαν aπο

τελεί έντροπήν καί άδυναμίαν έξ liλλου, εναντι τών · Ελλή
νων του εσωτερικοί> καί του έξωτερικου. Καί αuτό νομίζω 

είναι τό σημαντικώτερον . 

'Η δήλωσις του κ . Καραμανλή aποτελεί προσκλητήρι

ον ί:νότητος καί aγώνος . Λησμονείται συχνά, δτι ή Χούντα 

στηρίζεται εiς όλίγας εκατοντάδας έπιόρκων aξιωματικών 

καί εiς i;λαχίστους συμφεροντολόγους καί άρριβίστας, ένώ 

τό σύνολον του έλληνικου λαοί> καί τών νομιμοφρόνων καί 

πατριωτών aξιωματικών τών ένόπλων δυνάμεων, τήν aντι

μετωπίζουν μέ εχθρότητα καί περιφρόνησιν. ·Η ίστορία 

διδάσκει δτι εiς κρισίμους διά τήν χώραν περιστάσεις, οί 

'Έλληvες πολίται καί άξιωματικοί δέν παρέλειψαν ποτέ τό 

έθνικόν τους χρέος. Είμαι βέβαιος δτι τό προσκλητήριον 

του κ. Καραμανλή θά εϋρη πλι1ρη άνταπόκρισιν, διότι εκ

φράζει τάς έλπίδας καί τάς προσδοκίας δλων τών · Ελλή
νων, ι:iπό του βασιλέως μέχρι του τελευταίου πολίτου. Τό 

μοιραίον τέλος διά τήν Χούντα πλησιάζει» . 

Γ. Μαί>ρος : «Κατηγορηματικώς διαψεύδω τήν δήλωσιν 

, ξένου ραδιοφωνικοί> σταθμοί> , δτι δήθεν έπεφυλάχθην νά 

λάβω θέσιν εiς τήν δήλωσιν του κ . Κων. Καραμανλή, άνα

μένων i;κδήλωσιν του κ. ' Ανδρέα Παπανδρέου. 'Η θέσις 

τής . Ενώσεως Κέντρου έπ' αuτής είναι σαφής. 'Υποστη

ρίζει κάθε πολιτική εκδήλωση ή όποία προβλέπει επι

στροφήν τής Δημοκρατίας εiς τήν ·Ελλάδα. Εiς αuτό τό 

πλαίσιον ή δήλωσις του κ. Καραμανλή είναι σημαντική 

συμβολή εiς τόν άγώνα διά τήν Δημοκρατίαν καί τήν όμα

λότητα εiς τήν · Ελλάδω> . 

'Αντίθετα μέ τούς εκπροσώπους τοu πολιτικοί) 

κόσμου, μεταξύ των πρώην πρωθυπουργών, των aρ

χηγών των επιτελείων ή άλλων σημαντικών παρα

γόντων τής δημόσιας ζωής τής χώρας, δέν εκδηλώ

θηκε σοβαρή διάθεση συμπαραστάσεως στήν πρω

τοβουλία του Κ. Καραμανλή . 

'Ανάμεσα στούς πρώτους, σχετική διάθεση επέ

δειξε μόνος ό Στ. Μαυρομιχάλης, έφόσον δμως θά 

εκδηλώνονταν καί οί ύπόλοιποι πρώην ύπηρεσιακοί 

πρωθυπουργοί, οί όποίοι δμως λόγω είτε επιφυλα-

κτικότητας είτε καί εύνοϊκής τοποθετήσεως aπέναν

τι στό καθεστώς φάνηκαν διστακτικοί η καί aπρόθυ

μοι νά συμπράξουν. 'Από τήν πλευρά, έξάλλου, τών 

πρώην έπιτελαρχών των τριών δπλων επιδείχθηκε άνά

λογη aπροθυμία μέ έξαίρεση τόν στρατηγό Φροντι

στή, ό όποίος καί δέν δίστασε νά έκδηλώσει μέ δημό

σια δήλωση, εστω καί μόνος, τή συμπαράστασή του 

πρός τόν Κ . Καραμανλή. Διστακτικός έμφανίστηκε 

καί ό στρατηγός Τσακαλώτος δ δποίος -σύμφωνα 

μέ πληροφορίες του Π. Κόντα- έπικαλέστηκε δρι

σμένα σημεία των δηλώσεων ώς «aτυχή» καί άνα

σταλ τικά γιά τήν εύόδωση τυχόν θετικών πρωτοβου

λιών του («πρόσκλησις των aξιωματικών εiς στάσι ν» 

-άδίκημα διωκόμενο καί πρίν άπό τήν 2Ιη ' Απρι

λίου 1967, ισχυρισμός δτι δλοι οί καλοί aξιωματικοί 
άποστρατεύτηκαν)'08 • 'Ο ίδιος δ Κωνσταντίνος, μο

λονότι είχε τήν πρόθεση -σύμφωνα μέ δρισμένες 

φήμες- νά έπιδοκιμάσει τήν πρωτοβουλία του Κα

ραμανλή, τελικά -σύμφωνα μέ άλλες πληροφορί

ες- διαβεβαίωσε τηλεφωνικά τήν Κυβέρνηση δτι 

δέν θά εκαμε όποιαδήποτε δήλωση. 

Χλιαρή aποδείχτηκε άκόμη -κάτω καί άπό τήν 

πίεση τής Κυβερνήσεως καί τών εiδικών μέτρων περί 

τύπου- ή στάση των όργάνων του ήμερήσιου τύπου . 

'Η aπόφαση των Συνταγματαρχών νά μ ή δώσουν 

στή δημοσιότητα άπαντητική άνακοίνωση άλλά νά 

προτιμήσουν τή λύση τής «συνεντεύξεως τύπου» 

(τακτική πού διαμορφώθηκε, σύμφωνα μέ μία άποψη, 

καί ύπό τήν έπίδραση του Π. Πιπινέλη) στέρησε 

τούς φιλικά διακείμενους έκδότες, iδίως τόν Γ. 'Αθα

νασιάδη καί τόν Ν. Μπότση, άπό τή δυνατότητα νά 

δημοσιεύσουν τίς δηλώσεις του Κ. Καραμανλή μαζί 

μέ τήν κυβερνητική άπάντηση, δπως εγινε τό Νοέμ

βριο του 196 7. Τελικά, ή έντύπωση δtι δέν έπιδεί
χθηκε ή άναμενόμενη σθεναρή στάση στό έπίπεδο 

του δημοσιογραφικοί) τύπου, διασκεδάστηκε, μερι

κά, μέ τή στάση τής «Βραδυνήρ> . Πράγματι, δ Β. 

Βασιλείου σέ δύο άρθρα του («Ή όρθη όδός», 6 
'Οκτωβρίου 1969, καί «Ό κ. Σπ. Μαρκεζίνης έπιση
μαίνει τά ύπέρ καί τά κατά τής Κυβερνήσεως», 20 
'Οκτωβρίου \969) σχολίαζε aποσπάσματα τής δη
λώσεως του Κ. Καραμανλή σέ aντιπαραβολή μέ πρό

σφατη συνέντευξη του Σ π. Μαρκεζίνη. 'Ιδιαίτερα 

ίκανοποιητική ήταν, aντίθετα, ή στάση των aνταπο

κριτών του ξένου τύπου, δπως θά aποδεικνυόταν τό

σο στή διάρκεια τής εiδικής συνεντεύξεως του πρω

θυπουργοί) δσο καί άπό τό κείμενο των . άνταποκρί

σεών τους . 'Αλλά καί γενικότερα, iδιαίτερ<;ι θετικό 

στοιχείο aποτέλεσε ή προβολή των δηλώσεων Κα

ραμανλή άπό τίς στήλες tou διεθνοuς τύπου. «'Η 
δήλωση του κ. Καραμανλή ύπήρξε πραγματική βόμ

βα γιά τήν Κυβέρνηση», τόνιζε χαρακτηριστικά ή 

«Figarω> στόν τίτλο τής σχετικής άντάποκρίσεώς 
της ι ο~. 
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Βίαιη στίς εξωτερικές εκδηλώσεις της καί αρνη

τική στήν ούσία ήταν ή αντίδραση τοϋ καθεστώτος 

άπέναντι στίς θέσεις τοϋ Κ. Καραμανλή. Μετά τήν 

εγκατάλειψη τής iδέας γιά τή σύνταξη ανακοινώσε

ως, ή Κυβέρνηση έπέλεξε τή μέθοδο τών συνεντεύ

ξεων τύπου. 'Έντονη ήταν ή αντίδραση τοϋ Ν . Μα

καρέζου καί ήπιότερη ή αντίστοιχη τοϋ Γ. Παπαδό

πουλου. 'Από τίς πιό χαρακτηριστικές αποστροφές 

τών δύο ήγετικών έκπροσώπων τοϋ καθεστώτος: 

(Γ . Παπαδόπουλος): «Ώς Πρωθυπουργός φέρων τήν 

εuθι'JVην τής πραγματώσεως τών σκοπών καί τών θέσεων 

τής ·Επαναστάσεως, δέν συζητώ καί δέ διαλέγομαι παρά 

μόνον μέ τόν έλληνικόν λαόν ... Είμαι δμως, πέραν του 

πρωθυπουργου καί 'Έλλην πολίτης, ό όποίος συμμετέσχε 

κατά τό παρελθόν εiς τήν πλειοψηφίαν ή όποία εδωσε εiς 

τόν Κ . Καραμανλήν τήν εuκαιρίαν νά ύπάρξη πρωθυπουρ

γός τής χώρας. Καί ώς 'Έλλην πολίτης άπαντώ: Κρίμα , 

λυπουμαι. Καί ιiκόμη : "Α ν η μην βέβαιος περί τών δυνάμε

ων διατηρήσεως τής ψυχραιμίας τών εύφυών καί ιiγαπών

των τήν πατρίδα των αξιωματικών, θά εστελνον τόν κύριον 

νά ιiναζητήση τήν ιiπάντησιν ιiπό τούς iδίους . · Επειδή 

δμως φοβουμαι δτι άπαιτοϋνται πολλαί παρόμοιαι δυνά

μεις , διά τάς όποίας δέν είμαι βέβαιος δτι διατίθενται ιiπό 

τούς .. Ελληνας ιiξιωματικούς, δι' αuτό δέν θά ιiποπειραθώ 
τήν τοιαύτην ιiπάντησιν ιiλλά θά παρακαλέσω τόν κύριον 

νά ιiναμείνη τήν άπάντησιν ιiπό τάς έξελίξεις» . 

(Μακαρέζος): «Δέν συνηθίζω νά παρακολουθώ τάς δη

λώσεις τών αuτοεξορίστων παλαιοκομματικών οί όποίοι 

ποιουνται τάς διατριβάς των εiς βάρος τοϋ συναλλάγματος 

τοίι · Ελληνικου Λαου. · Η ·Εθνική 'Επαναστατική Κυ

βέρνησις aποβλέπει εiς τήν δημιουργίαν νέων πολιτικών 

άνδρών, οί όποίοι θά εχουν τό θάρρος καί τήν συνείδησιν 

νά μή έγκαταλείπουν τήν σκοπιάν δταν τούς χρειάζεται ό 

'Ελληνικός Λαός. 'Από τόν κ . Καραμανλή, ό όποίος ιiνε

μάσησε κατηγορίας τάς όποίας cχουν διατυπώσει δλοι οί 

έχθροί τής έπαναστάσεως, θά ιiνεμένετο μεγαλυτέρα εuθύ

νη cναντι τής χώρας, τής όποίας ό λαός του έπέτρεψε νά 

τήν κυβερνήση έπί μίαν όκταετίαν ... Δέν κινδυνεύει τό οι
κονομικό μέλλον τής · Ελλάδος~ ιiλλά πιθανώς τό πολιτικό 
μέλλον του Κ . Καραμανλή , ό όποίος είναι έπαγγελματίας 

πολιτικός . 'Επί έπτά cτη λείπε ι ούτος ιiπό τήν πατρίδα καί 

δέν γνωρίζει αuτό, τό δποίον γνωρίζουν δλοι οί 'Έλληνες: 

δτι ή . Ελλάς εχει μεταβληθή εiς cνα ιiπέραντον έργοτάξι
ον. Είναι κρίμα πού διακόπτει κατά καιρούς τήν σιωπήν 

του διά νά πυροβολήση κατά του /;αυτου του καί τής χώρας 

τΟ\!!> . 

' Η άρνηση τών έκπροσώπων τοϋ δικτατορικοί> 
καθεστώτος νά άναγνωρίσουν τήν αναγκαιότητα ή 

τή σκοπιμότητα τής αποχωρήσεως άπό τήν έξουσία 

μέ δική τους πρωτοβουλία, δπως ύποδείκνυε δ Κ. 

Καραμανλής, διαφαινόταν από τίς πρώτες αύτές δη

μόσιες αντιδράσεις, αλλά καί επιβεβαιωνόταν στίς 

ίδιαίτερες συνομιλίες τους . 'Όταν, πράγματι, δ Σ. 

Γκίκας, σέ έκτέλεση τής σχετικής ύποδείξεως τοϋ Κ. 

Καραμανλή, επιχείρησε νά συστήσει στούς συνταγ

ματάρχες νά επωφεληθοϋν από τίς δηλώσεις του καί 

νά επιζητήσουν τό μέσο γιά ακίνδυνη ύποχώρηση 

καί ασφαλή διέξοδο, ή άντίδρασή τους εκδηλωνόταν 
ά'ρνητική καί «βιαία». 

'Η ενέργεια τοϋ Σ. Γκίκα συνδύαζε τήν προφο

ρική ενημέρωση μέ τήν επίδοση στόν Στ. Παττακό 

συνοπτικοϋ σημειώματος, δπου ύπογραμμιζόταν ή 

άνάγκη γιά τήν επανεκτίμηση τής καταστάσεως μέ 

βάση τίς διεξόδους πού άνοίγονταν από τίς δηλώσεις 

τοϋ Κ. Καραμανλή. ·Η σχετική άπάντηση, εντού

τοις, τ& ν εκπροσώπων τοϋ καθεστώτος, Στ. Παττακοϋ 

καί Ν. Μακαρέζου, άποκάλυπτε τή διάθεση γιά απο

φυγή κάθε συζητήσεως πάνω στήν ούσία καί προσφυ

γή σέ επιχειρήματα ή άντιρρήσεις πάνω σέ θέματα ή 

προβλήματα ειδικότερου περιε'χομένου. Μέ τή σκέψη 

αύτή, ενέμειναν στίς άναφορές τοϋ Κ. Καραμανλή 

γιά τίς ενοπλες δυνάμεις καί τήν οίκονομική κατά

σταση, ύπογράμμισαν τήν <(('iψογον στάσιν» τους 

άπέναντί του· καί, μετά από λίγες ήμέρες, σέ νέα 

συνομιλία τους μέ τόν Σ. Γκίκα, επισήμαναν μέ 

«άνησυχία» τά συμπτώματα τής τρομοκρατικής δρα

στηριότητας πού ε{χε εκδηλωθεί στήν 'Αθήνα μετά 

τίς δηλώσεις τής 30ής Σεπτεμβρίου 110 • Σέ απάντηση 

τών παραπάνω, δ Κ . Καραμανλής εγραφε στόν Σ. 

Γκίκα: 

«Χωρίς νά θέλω νά προσβάλω τούς συνομιλητάς 

σου ύπολογίζω δ τι αύτά πού σου ει' παν άποδεικνύουν 

έλλειψιν σοβαρότητος. Διότι, 

1. Γνωρίζουν, έφ' δσον μέ παρακολουθούν, δτι μέ 
ούδεμίαν όργάνωσιν του έσωτερικοϊί ή του έξωτερι

κοϊί έχω σχέσιν καί είς ούδεμίαν έδωσα τό δικαίωμα 

νά κάμη χρήσιν τοϊί όνόματός μου. 'Υπό τό πνεύμα 

μάλιστα αύτό θά κάνω καί δημοσίαν δήλωσιν μέ 

πρώτη εύκαρίαν, διά νά άποτρέψω τήν ποικιλόμορ

φον έκμετάλλευσιν του όνόματός μου. 

2. 'Εάν άναγκαστώ νά κάνω άγώνα κατά τής Κυ

βερνήσεως -καί αύτό θά έξαρτηθή άπό τήν συμπε

ριφοράν της- διαθέτω πρός τούτο άπεριόριστα πο

λιτικά καί ήθικά μέσα, πού μέ άπαλλάσσουν τής 

άνάγκης νά χρησιμοποιώ μεθόδοvς πού δέν συμβιβά
ζονται ούτε μέ τήν lστορίαν μου ούτε μέ τίς έπιδιώ

ξεις μου. 

3. Τά περί Καρδαμάκη είναι έντελώς άνακριβή. 
Συνέβη άκριβώς τό άντίθετον άπ ' δ, τι σοv είπαν ol 
συνομιληταί σου, πρiiγμα πού σημαίνει δτι κάποιος 

ψεύδεται. 

4. ΕιΎαι έπίσης άνακριβή τά περί άψόγου συμπε
ριφοράς των άπέναvτί μου, διότι δπως καί δ ίδιος 

ξέρεις έγίνετο είς βάρος μου σειρά προκλήσεων, πού 

ήσαν δχι μόνον άπρεπείς, άλλά καί πολιτικώς &πε

ρίσκεπτοι. 

5. Διαπράττουν τό βαρύ σφiiλμα νά μοv άρνοvν
ται τό δικαίωμα νά έχω γνώμην διά τήν τύχην τοv 

τόπου μου καί δταν τό κάνω νά μοv άπευθύνουν άπει-
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λάς, ένώ ώφειλαν νά γνωρίζουν δτι δέν έπηρεάζομαι 

οϋτε άπό άπειλάς ούτε άπό κολακείας. 

Πάντως, άπ • δ, τι μοίJ γράφεις συμπεραίνω δτι έν 
'Ελλάδι έπικρατεi τόση σύγχυσις καί τόση έξαλλο

σύνη, ώστε νά δικαιολογοίJνται πλήρως αi άνησυχίαι 

μου διά τό μέλλον. Παρακαλώ ώς έκ τούτου νά μή 

δώσης συνέχεια, τουλάχιστον άπό μέρους μου σ· αύ

τές τίς κουβέντερ>111• 

Μέ είδική πράγματι δήλωση διαχωριζόταν κατη

γορηματικά ή θέση του Κ. Καραμανλή άπέναντι σέ 

δποιαδήποτε τρομοκρατική ή άλλη ένέργεια, ή 

όποία θά έκδηλωνόταν στό όνομά του. 

«Ώρισμέναι όργανώσεις, τόσον είς τήν 'Ελλάδα δσον 

κ:αί εiς τό έξωτερικ:όν, χρησιμοποιουν τό δνομα του κ: . Κ. 

Καραμανλή . Παρέχεται ή διευκρίνισις δτι ούδεμία όργά

νωσις είναι εξουσιοδοτημένη νά ένεργή ή νά δμιλή έξ όνό

ματος του πρώην πρωθυπουργου (έκ: τής Γραμματείας του 

κ:. Κ. Καραμανλή)>>112 • 

Οί δηλώσεις Καραμανλή, στίς 30 Σεπτεμβρίου, 
άνεξάρτητα άπό τή σύνδεσή τους ή όχι μέ άμεσα 

άπτά άποτελέσματα καί ριζικές έξελίξεις, ε{χαν θετι

κή δπωσδήποτε άπήχηση καί γενικότερες θετικές 

έπιπτώσεις. 'Η συμπαράταξη ή όχι των έκπροσώπων 

έκείνων τής δημόσιας ζωής, ή κινητοποίηση των 

δποίων θά ήταν δυνατό νά καταστήσει προβληματι
κή τήν έπιβίωση του καθεστωτος των Συνταγματαρ

χων, δέν άναιρεί τή θετική συμβολή τής πρωτοβου

λίας του Κ. Καραμανλή στήν έμψύχωση τής άντιδρά

σεως έναντίον τής δικτατορίας. Μετά τήν πάροδο 

των πρώτων έβδομάδων, δ Κ. Παπακωνσταντίνου 

συνόψιζε τά συμπεράσματά . του σέ δύο διαδοχικές 
έπιστολές πρός τόν Κ. Καραμανλή113 : 

«'Η έντύπωσις έκ: τής δηλώσεως παραμένει άμείωτος. 

Τό κείμενον μεταδίδεται διά παντός τρόπου κ:αθ' δ λ ην τήν 

'Ελλάδα, άφου ή χλιαρά διάθεσις τών έκ:δοτών δέν έδημι

ούργησε τάς προϋποθέσεις τής δημοσιεύσεως είς τάς έφη

μερίδας. 

Θά άποφύγω κ:ριτικ:ήν, πλήν είναι άναμφισβήτητον δτι 

δέν έπεδείχθη σθένος, καίτοι ή μετέπειτα τακ:τικ:ή τής 

"Βραδυνής" έβοήθησε άρκ:ετά, iδί~ μάλιστα μέ τήν άντι

παραβολήν πρός περικ:οπάς τής παλαιίiς κ:αί καθυστερημέ

νης συνεντεύξεως Μαρκεζίνη. 

Αί προσπάθειαι πρός τάς άλλας κατευθύνσεις δέν εδω

σαν άποτελέσματα. Ό κ:. Γκ:ίκ:ας δέν θεωρεί δτι έπέστη δ 

χρόνος διακοπής τών σχέσεών του μέ τόν Παπαδόπουλο, ή 

ρήξεως μέ τό καθεστώς, ο{ άλλοι δέ παλαιοί άρχηγοί του 

Στρατου, έξαιρέσει του Φροντιστου δέν εδειξαν διάθεσιν. 

Τά αύτά κ:αί διά τούς άλλους κλάδους. Πάντως, άναμένεται 

ή τελική άπάντησις Τσολάκ:α κ:αί Νικ:ολοπούλου κ:αί τήν 

προεξοφλώ άρνητικ:ήν. Καί άπό τούς ύπηρεσιακ:ούς πα-

·· ιαιούς πρωθυπουργούς ή άντίδρασις δέν ήτο διάφορος. 
ν Άλλωστε, έπρόκ:ειτο ούσιαότικ:ώς περί του Κιουσόπου

λου κ:αί του Παρασκ:ευόπουλου, διότι ο{ άλλοι θά άπετέ-

λουν ένόχλησιν, ή δέ διάθεσις του προέδρου του Έρ. 

Σταυρου εlναι άπό μακ:ρου γνωστή. 

'Αντιδρd, δμως, μέ άμείωτον εντασιν τό πλήθος. Καί 

μεγάλος άριθμός έν ένεργεί~ άξιωματικ:ών, δπως φέρουν ώς 

βέβαιον διασταυρωμέναι πληροφορίαι ... 
Υ.Γ. Καί νέαι πληροφορίαι επιβεβαιώνουν τήν άντίλη

ψιν περί τής άπηχήσεως τής δηλώσεως πλησίων των άξιω

ματικ:ών. Πολλαί πηγαί φέρουν ώς έκ:δηλουμένηv ζωηράν 

διάστασιν είς τούς κόλπους τής επαναστάσεως. 

Πρέπει νά εχουν βάσιν τινα αί πληροφορίαι δτι τούς 

έπαναστάτας άνησυχεί ή διαπίστωσις τής ταυτότητος τών 

άντιλήψεων του πολιτικ:ου κόσμου πρός τήν δήλωσίν Σας. 

Προσωπικώς, εχω τήν γνώμην δτι δέν πρέπει νά κ:ατα

στραφή ή δημιουργηθείσα έντύπωσις, παραλλήλως δέ, νά 

διατηρήτε άπόλυτον εύχέρειαν χειρισμών. Θεωρώ χρήσι

μον κ:αί τήν έπαφήν μέ τόν βασιλέα. 

'Από πολλάς πηγάς μεταδίδεται δτι ο{ έπαναστάται 

έπιδιώκ:ουν θέρμανσιν τών σχέσεων μέ τόν βασιλέα, ώς 

μέσον άντιδράσεως κ:ατά τής δηλώσεώς Σας κ:αί τής άπηχή

σεώς της. 

Πολλαί ύποθέσεις διατυπουνται ώς πρός τούς σκοπούς, 

είς οϋς άποβλέπει ή τόσον καθυστερημένη δημοσίευσις 

τής συνεντεύξεως Μαρκεζίνη, ίδί~ μάλιστα παρά τήν άντί

θετον δήλωσίν του. 

Γενικώς, άναγνωρίζεται δτι κ:αί αί διαπιστώσεις αύτου 

έπί του εργου τής επαναστάσεως κ:αί έπί τής άνάγκ:ης τής 

άποχωρήσεώς της, προσεπικ:υρουν τήν δήλωσίν Σας, εστω 

κ:αί μέ ήπιωτέραν εκ:φρασιν, ύπό τήν δποίαν καλύπτεται 

αύστηροτέρα κ:ριτικ:ή. Διαφέρει, δμως, προδήλως ώς πρός 
τήν τηρητέαν γραμμήν. ·Η κ:ρατουσα άποψις δέχεται ώς 

βασικ:όν χαρακ:τηριστικ:όν της τήν άνοχήν καθεστώτος 

μονίμου άνωμαλίας, διά τής άνοχής τής διατηρήσεως του 

Στρατου ώς έγγυητου τής νέας τάξεως. Καί είς τήν έπισή

μανσιν τής διαφορdς αύτής ύποστηρίζουν πολλοί δτι άπέ

βλεψαν οί στρατιωτικοί μέ τήν δψιμον εγκ:ρισιν. 

ν Αλλοι ύποστηρίζουν δτι δ Παπαδόπουλος κ:αί δ περί 

αύτόν κ:ύκ:λος έπιδιώκ:ει τήν διαμόρφωσιν τής άπαραιτήτου 

ψυχολογίας είς τούς κινηματίας διά νά δημιουργηθουν 

προϋποθέσεις άλλαγής γραμμής. VΕπρεπε νά πληροφορη

θουν κ:αί οί άδιάλλακ:τοι δτι ή άνάγκ:η τής άπομακ:ρύνσεως 

έπισημαίνεται άπό δλας τάς πλευράς. 'Ακόμη κ:αί άπό τόν 

ώς προσκείμενο ν θεωρούμενον -κ:αί ούδέποτε έκ:δηλωθέν

τα δυσμενώς- Μαρκ:εζίνην» (24 'Οκτωβρίου). 

« · Εξακ:ολουθουν α{ κ:υβερνητικ:αί άντιδράσεις έπί τής 
δηλώσεώς Σας, άφου δέν έξέλιπον κ:αί α{ έκ:δηλώσεις έκ: 

τής άπηχήσεως αύτής είς τήν κ:οινήν γνώμην. 

Συνεχίζεται κ:αί τώρα άκ:όμη ή προσπάθεια έκ:μεταλλεύ

σεως τής δηλώσεώς Σας. Πολλοί αίρετοί δήμαρχοι .μεγά

λων πόλεων (άπολυθέντες άπό τήν έπανάστασιν) είναι πρό

θυμοι είς έκ:δήλωσιν, τήν δποίαν θά διευκ:ολύνη πρωτο

βουλία του δημάρχου 'Αθηναίων, εύρισκ:ομένου μάλιστα 

είς τό έξωτερικ:όν. 

'Αντιθέτως, δέν ύπάρχει διάθεσις άπό τούς προερχομέ

νους άπό τήν Διοίκησιν, είς τούς δποίους περιλαμβάνονται 

ο{ έπιτελάρχαι κ:αί ο{ ύπηρεσιακ:οί πρωθυπουργοί. Καί 

δμως, πρός τήν κ:ατεύθυνσιν αύτών έστράφησαν δλαι α{ 

προσπάθειαι άπό τής πρώτης στιγμής. Καί δέν εχουν άκ:ό

μη σταματήσει» (7 Νοεμβρίου). 
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Μέ αναφορά, έξάλλου, στίς αντιδράσεις πού ή 

πρωτοβουλία του πρωθυπουργοu τής 'Οκταετίας 

προκάλεσε στό εξωτερικό, συγκεκριμένα στόν νευ

ραλγικό χώρο τής Οuάσιγκτων, ό Π . Παπαληγούρας 

μεταδίδει στόν Κ. Καραμανλή τίς ακόλουθες εμπι

στευτικές πληροφορίες: 

« ·Αγαπητέ μου Πρόεδρε, 
I. 'Έμπιστος φίλος μου μεταδίδει τίς άκόλουθες π λ η

ροφορίες άπό τήν Οt>άσιγκτων. Πληροφοριοδότης του 

πληροφοριοδότου μου είναι άνώτερος ύπάλληλος του 

Σταίητ Ντηπάρτμεντ, δ δποίος γνωρίζει δτι θά μου σταλή 

«δελτίον!) πληροφοριών . "Αρα μου μεταδίδει τίς πληροφο

ρίες διά νά σου τίς μεταδώσω . . ο πληροφοριοδότης του 
πληροφοριοδότου μου είναι μέν πολύ γνωστός μου, άλλ · 
είναι, πρό παντός, εντιμος καί νομιμόφρων ύπάλληλος του 

Σταίητ Ντηπάρτμεντ, δ όποΙος ουδέποτε θά μου μετέδιδεν 

κάτι, τό όποίον δέν θά ήσαν άποφασισμένοι οί προϊστάμε

νοί του νά μου εμπιστευθουν διά νά σου τό εμπιστευθώ. 

~Ιδε σχετικώς καί παρατήρησιν ύπ' άριθ . 2. 'Υπό τάς εκ 
τών ώς aνω επεξηγήσεων αυτονόητως δικαιολογουμένας 

επιφυλάξεις, παραθέτω κατωτέρω περίληψιν τών δσων μου 

μεη:δόθησαν (νομίζω διά νά σου τά άναμεταδώσω). 

Περίληψις πληροφοριών: 

α) ·Η Ουάσιγκτων δέν άνέμενε δηλώσεις σου. Δέν 

ύπήρξε καμμία προσυνεννόησις. "Παράπονον" διότι δέν 

ύπήρξε (οίονεί "παράπονον"). Γενικώτερα παράπονον διό

τι δέν ύπήρξεν ουδεμία έπαφή μαζί σου, πλήν τής εν . β . 

β) Εiδες τόν Κάμποτ-Λότζ. 'Έστειλε , φυσικά, σχετικόν 

τηλεγράφημα. 'Από δσα l']δυνήθην νά συναγάγω, δ συνο

μιλητής σου εθεωρήθη ώς γενικώς άκατατόπιστος επί τών 

έλληνικών πραγμάτων καί ώς μή δυνηθείς νά μεταδώση τά 

δσα άκριβώς του είπες. (Είδες καί aλλην σημαντικήν -τέ

ως σημαντικήν- προσωπικότητα [τουτο εiδικώγκαί μό

νον πληροφορουμαι άπό aλλον έν · Αμερικij φίλον σου καί 
φίλον μου). Αυτός κατάλαβε άκριβέστατα τά δσα του είπες, 

άλλά παρά τήν προσωπικήν του φιλίαν μέ τόν Νίξον καί 

παρά τήν προϊστορία ν του , δέν κατορθώνει ν· · άσκήση οϋ

τε i:πί του Πενταγώνου άποφασιστικήν επίδρασιν). 

γ) Παρά ταυτα, <iπαξ καί εγιναν οί δηλώσεις σου, ή 

Ι:πίσημος Οt!άσιγκτων Ι:λπίζει δτι θά l']δύναντο νά προκαλέ

σουν i:ν τιj) Στρατιj) αντιδράσεις τέτοιες, rοστε νά πιεσθή ή 

στρατιωτική Κυβέρνησις καί νά ελθη είς κάποιον «συμβι

βασμόνJJ. 

δ) 'Εξ aλλου δμως φοβείτqι ή Ουάσιγκτων δύο i:νδεχό

μενα : 

δα) τήν βιαίαν καί dπότομον άνατροπήν τής καταστά

σεως ύπό του Στρατου . · (Σχόλιον: γιά ενα τουλάχιστον 

ετος. i:άν δέν βάλη ή ϊδια τό δαχτυλάκι της, δπερ προδή

λως. σήμερον τουλάχιστον δέν είναι διατεθειμένη νά πρά

ξη, ή καημένη ή Οt!άσιγκτων άδίκως "φοβεiται"). 

δβ) τήν εντασιν τής άντιστασιακής δραστηριότητος. 

(Σχόλιον: ·Ορθώς οί 'Αμερικανοί φοβουνται καί τά δύο 
ενδεχόμενα [εστω καί αν τό πρώτον δέν δύναται νά κατα

στή i:νδεχόμενον παρά μετά τήν παρέλευσιν τουλάχιστον 

ί:τους) . Διότι, πράγματι, είναι άπίθανον νά τεθουν ύπό κά

ποιον ελεγχον εϊτε μιά νέα στρατιωτική επανάστασις, εϊτε 

μία μεγάλης κλίμακος - - θά είναι δέ ή κλίμαξ προσεχώς 

μεγάλη- «βομβορριψίαJJ. Τό μέγα λάθος τών · Αμερικα-

νών συνίσταται, κατά τήν γνώμη μου, εiς τουτο: εiς τό δτι 

δέν αντιλαμβάνονται δτι, Εάν δέν άντιδράσουν εγκαίρως 

[επωφελούμενοι τής ευκαιρίας πού τούς προσφέρεις], Εάν 

δηλαδή δέν άποφασίσουν νά πιέσουν, Ι:ντός, τό πολύ, ένός 

ί:τους, τήν στρατιωτική Κυβέρνηση εiς βαθμόν εξαρκουντα 

διά ν' άντιληφθουν τήν πίεσιν οί εν τij Κυβερνήσει καί 

περί αυτήν πρωτόγονοι άδίστακτοι, τότε, dναποτρέπτως, η 

θά συμβή τό δα· ή τό δ β' η -δπερ χειρότερον- θά σχη

ματισθή ενα τεράστιο λαϊκό μέτωπο, είς τό όποίον, εστω 

καί aν i:μείς άνθιστάμεθα, θά Ι:νεπλέκετο τό 90% τών 'Ελ
λήνων καί τό όποίον θά κινδυνεύση νά dνατρέψη τά πάντα 

-συμπεριλ_αμβανομένου, φυσικά, καί του διεθνους προσα

νατολισμου τής χώρας . Αυτό τό τελευταίο -οντως dπώτε

ρον χρονικώς- ενδεχόμενο δέν τό βλέπουν κaν, παρ' δτι 

τούς είπαμε καί συνεχώς τούς λέμε, οί ·Αμερικανοί. 'Αλλά 

μήπως τό προείδαν πουθενά dλλου; Που; στήν Κίνα; στήν 

Κορέα; στό Βιετνάμ; Εiς τήν καλυτέραν περίπτωσιν άγό

μεθα, <iν οί 'Αμερικανοί δέν επέμβουν -κατά τήν γνώμη 

μου πάντοτε, τό πολύ μέσα σέ ενα ετος- σέ εναν &.δήλου 

εκβάσεως i:μφύλιο πόλεμο, διανθισμένο μέ δλες τίς aυτονό

ητες γενικότερες διεθνείς περιπλοκές. Παρακαλώ νά μου 

συγχωρεθfi τό μακρύ σχόλιο. ·Επανέρχονται εiς τό κείμε

νον του "δελτίου") . 

ε) ·Οπωσδήποτε ή Οt!άσιγκτων -άρκουμένη εiς τό νά 

έλπίζη τά εν (γ), δηλαδή Ι:πιθυμώσα νά Ι:πέμβη, άλλά νά 

Ι:πέμβη μόνον «λιγάκω δ Στρατός, θά τη ρήση εiς τήν μετα

ξύ Καραμανλή καί Χούντας διαμάχην εuμενfj ύπέρ του 

πρώτου ουδετερότητα, ΕΚτός εάν dναπτυχθfj μεγάλης Κλί

μακος αντιστασιακή δραστηριότης, δπότε, ίσως θ' άναθε

ωρήση τήν πολιτικήν της. Καί ό νοών ... 
στ) 'Ο 'Αμερικανός συνομιλητής του φίλου μας ετόνι

σεν δτι θά ε πρεπε νά φροντίσης ν· dποκαταστήσης τακτι

κήν καί συστηματικήν επαφήν μέ τήν εν Παρισίοις 'Αμε

ρικανικήν πρεσβείαν. 'Ο φίλος μας παρατηρεί, όρθώς, δτι 

αuτήν εiδικώς τήν συμβουλή ν πρέπει νά μήν τήν άκολουθή

σωμεν πρίν άναλογισθουμε δτι δέν συμφέρει νά πάμε γυρεύ

οντας. Πρέπει νά dναμείνωμεν νά μiiς γυρέψουν. (Δέν σχο

λιάζω τήν παρατήρησιν εκτενέστερα, διότι γνωρίζω πόσον 

εκ χαρακτήρος δέν συνηθίζεις νά γυρεύης). 

ζ) Οί 'Αμερικανοί λέγουν δτι η ό Καραμανλής εχει 

κάποιο σχέδιο η άπλώς ώμίλησε "διά νά τοποθετηθή εiς 

τήν iδεολογικήν θέσιν, πού του προσήκει". Εiς τήν δευτέ

ραν περίπτωσιν, δηλαδή Εάν ώμίλησε μόνον δι' ηθικούς 

λόγους, χωρίς νά προτίθεται νά συνεχίση κάποια,ν συστη

ματικήν προσπάθειαν, δέν χρειάζεται ν' dσχοληθουμε πε

ρισσότερο μέ τό θέμα. Διότι οί 'Έλληνες, σέ λίγο, θά πουν 

"παίχθηκε καί αυτό τό χαρτί καί χάθηκε". "Αν δμως δ 

Καραμανλής επιμείνη καί άν αί άντιδράσεις (βόμβες, πού 

μόνον αυτές φοβουνται, dλλ' ϊσως καί ι'iλλες αντιδράσεις 

πού κάπως ύπολογίζουν, χωρίς εστω νά τίς φοβουνται οί 

'Αμερικανοί) εξακολουθήσουν, τότε εχουμε -λένε- πρό

βλημα. 

η) Σχόλιον: Οί 'Αμερικανοί λένε συνεχώς «ι'iν δέν άν

τιδράση δ έλληνικός λαός, εμείς τί νά κάνουμε;)) Ταυτοχρό

νως δμως δέν τούς άρέσουν οί βόμβες καί περιφρονουν, /;ν 

πολλοίς δικαίως, τίς εκδηλώσεις ήμών τών Ι:ν 'Ελλάδι πο

λιτικών. ·Αλλά τότε, εκ του εσωτερικου τί ι'iλλη άντίδρα

σις νά ύπάρξη; Όρθώς εμείς πρέπει νά προβληθουμε ώς 

είρηνοποιοί. Καί νά εϊμεθα, πράγματι . Ειρηνοποιοί δμως 
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άρχίζουν νά ύπάρχουν άφ' ής διαταραχθή ή εΙρήνη ... Κρί
μα, πού δέν είναι άρκούντως ά)ριμοι πολιτικώς οί 'Αμερι

κανοί ωστε νά μή έχρειάζετο ή διασάλευσις τής εΙρήνης 

καί νά ijρκε ι, διά νά παρέμβουν (1'\ τουλάχιστον διά νά μή 
διευκολύνουν τήν έπ' aόριστον έπιβίωσιν τής Χοίιντας), ή 

προοπτική τής διασαλεύσεως . Δυστυχώς προληπτικώς δέν 

πρόκειται νά παρέμβουν οί 'Αμερικανοί. Κατασταλτικώς 

ϊσως . 'Ίσως διότι θά έξηναγκάζοντο .. . Έν τώ μεταξύ πα
ριστάνουν δτι έλπίζουν .. . 

2. Πρό όλίγων μηνών, δέν ένθυμοίιμαι άκριβώς πότε, 
μοίι είχαν πεί οί ένταΟΟα ·Αμερικανοί δτι, παρά τίς προσπά

θειι:ς τής έν Παρισίοις πρι:σβείας, νά σέ προσεγγίση, aπέ

φυγες τάς έπαφάς καί δτι, aφοίι είχες έλαχίστους συναντή

σεις μέ κάποιον ;τής πρεσβείας, δέν θέλησες νά τάς συνεχί

σης . Τότε, δέν aπέδωσα σημασία ν εiς τά λεχθέντα . Τά συν

δυάζω δμως, i:κ τών ύστί:ρων, μέ τάς ώς ι'iνω έξ Οuάσιγκτων 

πληροφορίας. 

3 . .. Αλλαι πληροφορίαι: Οί Γάλλοι, εΙς τήν τελευταίαν 
έκ τιiiν "διεθνών περιπι:τειών", επαιξαν σαφέστερα ρόλον 

συνηγί>ρου τής Χούντας μεταχειρισθέντες τά γνωστά επι

χειρήματα : α) μ ή έπέμβασις εΙς τά εσωτερικά, β) ζημία τής 

δύσεως i:κ τής άπομονώσεως τής ·Ελλάδος, γ) ((ελπίρ> νά 

δδηγήσοψε δι ' ήπίων μέσων τούς συνταγματάρχας πρός 

τήν όμαλότητα κλπ. Εiς τήν προσπάθειαν αύτή ν, φαίνεται, 

επεδίωξαν τήν ύποστήριξιν τών .. Αγγλων, οί όποίοι -πα

ραδι'>ξως- όρθά-κοφτά τήν ήρνήθησαν . Ό Βίλλυ Μπράντ 

άπέφυγε κι έκείνος τήν εuθείαν πρός 'Ιταλούς, Σκανδινα

βούς κ.λ.π. aντίθεσιν. Έστράφησαν τότε οί Γάλλοι πρός 

τήν Οuάσιγκτων!, ή όποία, έπίσης, εlπεν δτι ((δέν aνακα

τείΗ:ταΗ> . ·Ο Βάν ντέρ Στούλ μεταβαίνει εΙς 'Αμερικήν 

άκριβώς, διότι θέλει ν· aντιδράση κατά ενδεχομένης νέας 

γαλλικής προσπαθείας. Τά i:ν aρ . 3 μεταδίδω μέ πολλάς 
επιφυλάξεις, μολονότι προέρχονται άπό συνήθως καλώς 

πληροφορημένην πηγήν. 

4. Τελική Ιδική μου παρατήρησις: Είμαι, παρ' δλα ταίι
τα, αΙσιόδοξος. Οί δηλώσεις σου εχάραξαν ενα δρόμο, τόν 

δποίον τελικά, θά βοηθήσουν νά διανοιγή καί οί ϊδιοι οί 

'Αμερικανοί εϊτε σύντομα καί aνέτως καί αύτοβούλως ώς 

Προμηθείς, εϊτε άσθμαίνοντες καί εκβιαζόμενοι (aπό τίς 

βόμβες η τό μέτωπον) ώς 'Επιμηθείς. 'Η προσπάθειά σου 

πρέπει νά έξακολουθήση καί ό καθένας άπό μάς δσο μπο

ρεί καθήκον στοιχειώδες εχει νά σέ βοηθήσει. Καλά ξεκί

νησες . Δέν μέ aπογοητεύει ή έπιφυλακτικότης τής έπισή

μου Οuάσιγκτων. Δέν περίμενα περισσότερα aπό έκείνη 

τήν πλευρά. 'Εδώ έπέτυχες νά δημιουργήσης νέο κλίμα. 

Καί ή Οuάσιγκτων θά κινηθή μόνον ι'iν πεισθfi δτι όπωσδή

ποτε, εϊτε έλεγχόμενοι (δπως έμείς τό θέλουμε) εϊτε aσύν

τακτοι καί aνέλεκτοι (δπως οί κομμουνισταί τό έλπίζουν) 

θά κινηθοίιν οί 'Έλληνες 114 ••• ». 

Τέλος, σέ μεταγενέστερα ύπαγορευμένο σημείω

μα, ό Κ. Καραμανλής αναφέρεται, ό ίδιος, στίς αντι

δράσεις που προκάλεσε ή δήλωσή του: 

«Δι!ο ήμέρας πρίν δώσω τήν aνωτέρω δήλωσιν εiς 

τόν τύπον τήν εστειλα στόν βασιλέα καί στήν 'Αθή

να yιά νά παρακευασθοvν yιά τήν aξιοποίησίν της. 

Στήν 'Αθήνα συγκεκριμένως ύπέδειξα τέσσερα άπλά 

καί aκίνδυνα πράγματα. Πρώτον, νά yίvη κοινή δή-

λωσις τών κομμάτων υίοθετοvσα τάς προτάσεις μου 

καί καλούσα τόν λαόν νά τάς ύποστηρίξη. Δεύτερον, 

νά διανεμηθή ή δήλωσίς μου εί'ς τάς έφημερίδας καί 

έάν ή Κυβέρνησις aπαyορεύση τήν δημοσίευσίν της, 

νά μήν έκδοθοvν τήν έπομένην. Τρίτον, νά yίνη δή

λωσις 8-10 πρώην aρχηγών τών έπιτελείων, είς τήν 
δποίαν νά έκφράζουν άπλώς τάς aνησυχίας των yιά 

τό μέλλον τής χώρας καί, τέταρτον, νά yίvη παρομοία 

περίπου δήλωσις aπό τέσσερεις εως πέντε πρώην 

πρωθυπουργούς. 

'Η δήλωσίς μου επεσε ώς βόμβα είς τάς 'Αθήνας, 

aνεπτέρωσε τό ήθικόν τοv λαοv καί εφερε τήν Κυ

βέρνησιν εiς παρατεταμένην aμηχανίαν. Εlμαι βέ

βαιος δτι, έάν έγένοντο αύτά τά όποία παρήγγειλα 

καί συνωδεύοντο ένδεχομένως καί aπό άλλας έκδη

λώσεις, θά ήδύνατο ή παρέμβασίς μου νά έπηρεάση 

aποφασιστικώς τάς έν συνεχεία έξελίξεις. 'Α τυχώς, 

δέν έγένετο τίποτα πέραν ώρισμένων aσυντονίστων 

καί aσυναρτήτων προσωπικών δηλώσεων γιά νά 

aποδειχθή γιά άλλη μιά φορά δτι έν 'Ελλάδι δέν 

ύπήρχον πλέον δυνάμεις γιά τόν aγώνα τής έλευθε

ρίας. 

Τό συμπέρασμα εlναι δτι οί τρείς προσπάθειες 

πού εκανα έκ καθήκοντος γιά νά βοηθήσω τόν τόπον 

δέν εδωσαν τό aναμενόμενον aποτέλεσμα. Καί δέν 

εδωσαν διότι ή μέν Χούντα έννοοvσε νά διατηρήση 

δπωσδήποτε τήν έξουσίαν, δ δέ πολιτικός κόσμος 

έπεδίωκε aφελώς νά aποκαταστήση τό παρελθόν. 'ο 

λαός, έξάλλου, πού στήν μεγάλην του πλειοψηφία 

συμφωνούσε μέ τάς άπόψεις μου, στερούμενος γραμ

μής ήγεσίας ήταν άνίσχυρος νά έπηρεάση τίς έξελί

ξεις. 

'Υπό τάς συνθήκας αύτάς άπεφάσισα νά βυθιστώ 

καί πάλι στή σιωπή μου. Καί νά συμμορφωθώ μέ τίς 

συστάσεις τοv Κικέρωνα πού ελεγε, δταν άρχισε ή 

παρακμή τής Ρωμαϊκής δημοκρατίας: "ύπάρχουν 

στιγμές στήν ζωή τών έθνών πού ειΎαι έχθρικές πρός 

τήν λογικήν καί τήν ήθικήν· κατά τίς στιγμές αύτές 

καί οί σοφώτερες συμβουλές καταλήγουν σέ άποτυ

χίαν". Τό άτύχημα γιά μiiς τούς "Ελληνες εlναι δτι οί 

στιγμές αύτές εlναι συχνές στήν ίστορία μας. 

'Αντίθετα μέ δ, τι συνέβη στήν 'Αθήνα, ή δήλω

σή μου ε{χε μεγάλη άπήχηση, πάντως, στούς διεθνείς 

πολιτικούς κύκλους. Καί εδωσε έπιχειρήματα στίς 

Κυβερνήσεις έκείνες πού άγωνίζονταν γιά τήν άπα

κατάστασιν τής Δημοκρατίας στήν Έλλάδω> 115 • 

2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1969 

'Ο Κ. Καραμανλής άποκρούει πρόταση τοϋ 

Τούρκου ύπουργοϋ τ&ν 'Εξωτερικών γιά φιλική συ

νάντησή τους στή Γενεύη, στή διάρκεια τής δποίας 

θά συζητοϋσαν τό θέμα τής άποκαταστάσεως τής δη

μοκρατίας στήν 'Ελλάδα. Τήν πρόσκληση διαβίβα-
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σε ό πρέσβης τής Τουρκίας στίς Βρυξέλλες μέσω τοϋ 

καθηγητή Ι. Σιώτη, ό όποίος καί εγραψε σχετικά 

στόν Κ. Καραμανλή: 

«Πρό ολίγων ήμερών ό εδώ Πρέσβης τής Τουρκίας, κ. 

Μπεντέρ, ζήτησε νά μέ δή επειγόντως γιά νά μέ πληροφο

ρήση δτι ό Τουρκος ύπουργός τών ·Εξωτερικών θά ijθελε 

νά σάς συναντήση μετά τό 'Υπουργικό Συμβούλιο του 

ΝΑΤΟ καί πρίν aπό τήν Σύνοδο τής εξ 'Υπουργών 'Επι

τροπής του Συμβουλίου τής Εύρώπης. Μου κοινοποίησε 

αύτή τήν πληροφορία μέ τήν παράκληση νά σάς τή μετα

βιβάσω, iiν μου είναι δυνατόν~>. 

Καί ό I. Σιώτης διευκρινίζει : 

<Πά θέματα τά όποία θέλει νά συζητήση μαζί σας ό 

Τουρκος επίσημος εΙναι τά γνωστά περί τής διαδοχής τής 

Δικτατορίας. 'Έχω τήν εντύπωσιν δτι μετά τίς Τουρκικές 

έκλογές, ή Κυβέρνησις Ντεμιρέλ θέλει νά επισπεύση τήν 

δριστικήν λύσιν τοϋ Κυπριακου καί ξέρει δτι αύτό δέν 

μπορεί νά πραγματοποιηθή δσο συνεχίζεται ή Δικτατορία 

στήν ·Ελλάδα. Είναι έμφανές δτι οί Τουρκοι θέλουν νά 

συμβάλουν μέ τόν δικό τους τρόπο στήν πτώσιν τής Δικτα

τορίας, τόσο μέσα στά πλαίσια του Συμβουλίου τής Εύρώ

πης καί του Ν Α ΤΟ, οσο καί στίς διμερείς τους σχέσεις μέ 

τίς . Ηνωμένες Πολιτείες, i:φ' δσον ίκανοποιηθουν δτι ή 
πτώσις τής δικτατορίας δέν θά επιφέρη νέες περιπλοκές 

στό Κυπριακό. 'Όπως καταλαβαίνετε, ή Τουρκική τοποθέ

τησις ciπέναντι τής Δικτατορίας είναι βασικό στοιχείο στά 

μάτια τών 'Αμερi'κανών καί τών iiλλων υπευθύνων τής 

'Ατλαντικής Συμμαχίας. Στήν κρίσιμο λοιπόν αύτή στιγ

μή, δ,τι μπορουμε νά κάνωμε γιά νά ενισχυθή ή δραστη

ριοποίησις του Τουρκικου παράγοντος έναντίον τής Χούν

τας, εχει τεράστια σημασία. Καταλαβαίνω βεβαίως πόσο 

λεπτ{> είναι τό δλο αύτό θέμα καί γι· αύτό δέν θέλησα νά τό 

συζητήσω μαζί σας τηλεφωνικώς. 'Έχω ομως τήν έντύπω

σιν δτι ή τουρκική αύτή πρωτοβουλία δέν είναι τυχαία, κι 

δ ύπουργός τους δέν Ι: ρχεται στήν Γενεύη άπλώς γιά ν' 

aνταλλάξη γενικές ciπόψεις». 

'Η φιλική χειρονομία τοu Τούρκου ύπουργοu 

ήταν εuλογο νά προσκρούσει στήν άποστροφή τοϋ 

Κ. Καραμανλή άπέναντι στήν iδέα μιας άνάλογης 

άναμίξεως ξένων παραγόντων στά έσωτερικά τής 

χώρας. ·Ο ϊδιος σημειώνει, iδιόχειρα, στό περιθώριο 

τής επιστολής: 

«Μόλις έλαβα τήν άνωτέρω έπιστολή έπεκοινώ

νησα τηλεφωνικώς μέ τόν κ. Σιώτη καί τού ε{πα δτι 

άδυνατώ vά δεχθώ τήν συνάντηση καί, γιά ν, aποφύ

γω παρεξηγήσεις, δτι aπέχω τής ένεργοv πολιτι

κής>> ΙΙ6. 

9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1969 

·Ο Νίκος Νικολαίδης, <'iλλοτε ήγέτης τής ΕΔΗΝ 
καί ήδη οργανωτής τής 'Ενώσεως Κέντρου ,τοu εξω

τερικοί>, δηλώνει, μέ τήν ευκαιρία συνεντεύξεως τύ

που στή Ζυρίχη, πώς ή κίνησή του «κατ' άρχήν» 

χαιρετίζει τήν πρόσφατη πρωτοβουλία του Κ. Καρα-

μανλή κατά τής Χούντας μέ τήν προϋπόθεση δτι ή 

μεταβατική Κυβέρνηση θά εχει τήν έμπiστοσύνη 
δλων τών άντιδικτατορικών κομμάτων καί όργανώ
σεων117. 

12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1969 

«Ή Δικτατορία aπέκοψε τήν 'Ελλάδα aπό τόν 

κορμόν τής Εύρώπης>>. 

Μέ τόν τρόπο αύτό, δ Κ. Καραμανλής σχολίασε 

τήν άναγκαστική παραίτηση τής 'Ελλάδος άπό τό 

Συμβούλιο τής Εύρώπης. 'Η άπόφαση τής άποχωρή

σεως, τελευταία πράξη στήν δλη διαδικασία γιά τήν 

άποπομπή τής χώρας άπό τόν μεγάλο εύρωπαϊκό ορ

γανισμό, άναγγέλθηκε άπό τόν Π. Πιπινέλη στή δι

άρκεια τής συνόδου τής 'Επιτροπής τών 'Υπουργών 

'Εξωτερικών στό Παρίσι, καί ένώ ή εξωσή της, ύπό 

τό βάρος τών συσσωρευμένων κατηγοριών κατά τοϋ 

άνελεύθερου καθεστώτος, είχε ούσιαστικά άποδει

χτεί άναπόφευκτη: 

«Κατ' έξουσιοδότησιν τής Κυβερνήσεώς μου έπιθυμώ 

νά ανακοινώσω εiς τό Συμβούλιον οτι ή 'Ελλάς καταγγέλ

λει τό Καταστατικόν τοϋ Συμβουλίου τής Εύρώπης καί τήν 

Σύμβασιν τής Ρώμης, συμφώνως πρός τό άρθρον 7 του Κα
ταστατικου καί aποχωρεί μονίμως του Συμβουλίου τής Εύ

ρώπης». 

Τό άπόγευμα συνήλθαν πάλι οί άντιπρόσωποι 

τών 17 χωρών (18η χώρα, ή Έλλάδα άπουσίαζε) καί 
ψήφισαν τό άκόλουθο κείμενο άποφάσεως: 

«'Η επιτροπή τών υπουργών του Συμβουλίου τής Εύ

ρώπης, διαπιστώνει οτι ή 'Ελλάς παρεβίασε τάς διατάξεις 

του iiρθρου 3 του Καταστατικου. 
Λαμβάνει ύπό σημείωσιν τήν εν ·Ελλάδι κατάστασιν, 

ώς αϋτη περιγράφεται είς τήν υπ· aριθ. 547 Ι 30-Ι-1969 εiσή
γησιν τής Συμβουλευτικής Συνελεύσεως. 

Λαμβάνουσα έπίσης υπό σημείωσιν οτι ή kλληνική 

Κυβέρνησις aνήγγειλε, οτι ή . Ελλάς aποχωρεί του Συμ
βουλίου τής Εύρώπης, συμφώνως πρός τό άρθρον 7 του 
Καταστατικου, ώς εζήτει ή παράγραφος 7 τής προαναφερ
θείσης εΙσηγήσεως: 

I. Διαπιστώνει δτι aπό σήμερον ή έλληνική Κυβέρνη
σις θ, aπόσχη του νά μετέχει εiς τάς δραστηριότητας του 

Συμβουλίου τής Εύρώπης. 

2. Συμπεραίνει οτι δέν υπάρχει, κατόπιν τούτου, cδαφος 
νά συνεχίση τήν διαδικασίαν τής αναστολής τής συμμετο

χής τής · Ελλάδος, ώς προβλέπεται υπό του ιiρθρου 8 τοϋ 
Καταστατικοϋ. 

3. 'Επιφορτίζει τούς μονίμους aντιπροσώπους τών 

υπουργών νά ρυθμίσουν τάς διοικητικάς καί οίκονομικάς 

επιπτώσεις, αί όποίαι ciπορρέουν έκ τής δημιουργηθείσης 

κατασ,τάσεως . 

4. · Εκφράζει τήν έλπίδα δτι θά δημιουργηθοϋν, προσε
χώς, εiς . Ελλάδα αί προϋποθέσεις, α'ίτινες θά επιτρέψουν 
είς αύτήν τήν χώραν νά καταστή έκ νέου, είς τό ciκέραιον, 

μέλος του Συμβουλίου τής Εύρώπης». 
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Κωμικοτραγική έπωδός στήν ταπεινωτική εξοδο 

τfjς χώρας άπό τούς κόλπους τοϋ Συμβουλίου τfjς 

Εύρώπης, ύπfjρξε ή πανηγυρική 'ύποδοχή του Π. Πι• 
πινέλη στήν 'Αθήνα, στίς 19 Δεκεμβρίου. Σύσσωμο 
τό 'Υπουργικό Συμβούλιο τόν άνέμενε στήν πίστα τοϋ 

άεροδρομίου, ένω ό πρωθυπουργός εσπευσε νά τόν 

άσπαστεί στή σκάλα του άεροσκάφους καί ό ίδιος ό 

Π. Πιπινέλης δήλωσε: 

«Αiσθάνομαι εύτυχής διότι εξήλθεν ή 'Ελλάς άπό τό 

Συμβούλιον τi'jς Ει'Jρό>πης, ύπερήφανος. "Αν δμως συνέβη 

αι'Jτc), το\Jτο οφείλεται κυρίως εiς σaς κ. πρωθυπουργέ, πού 

κατεστήσατε τήν ·Ελλάδα σεβαστήν εiς τούς φίλους της 

καί τρομεράν εiς τούς εχθρούς της»(!) 

Στό γεγονός, καθεαυτό, άλλά καί στήν δλη δια

δικασία τfjς άποβολfjς τfjς 'Ελλάδοςάπό τό Συμβού

λιο τfjς Εtφώπης, άναφέρεται ό Κ. Καραμανλής σέ 

σημείωμα πού ύπαγόρευσε λίγο μεταγενέστερα: 

«Τό πραξικόπημα του Άπριλίου ύπεδέχθη η 

διεθνής κοινή γνώμη δυσμενώς. Α ί άντιδράσεις της 

κατά τής Χούντας καί η συμπεριφορά της πρός τόν 

καταδυναστευόμενον Έλληνικόν λαόν ύπήρξε μο

ναδική καί συγκινητική. Τά εύρωπαϊκά κοινοβού

λια, συνδικάτα ιωί lδίως ό διεθνής τύπος ι]σχο

λουντο καθημερινώς μέ τό έλληνικόν θέμα καί 

εζήτουν τήν άποκατάστασιν τής δημοκρατίας εν 

'Ελλάδι. 

'Ολίγους μήνας μετά τήν επανάστασιν επελήφθη 

τής ύποθέσεως τό Συμβούλιον τής Εύρώπης, του 

όποίο υ μετείχε καί ή ·Ελλάς, καί κατήγγειλεν τήν 

στρατιωτικήν Κυβέρνησιν τών Άθηνών δίά παρα

βίασιν του καταστατικου του καί συγκεκριμένως τό 

aρθρον 3, τό όποίο ν, προβλέπει δτι μόνον δημοκρα
τία ι δύνανται νά γίνουν μέλη του Συμβουλίου. Έν 

συνεχεία δέ αί Κυβερνήσεις Σουηδίας, Δανίας, Νορ

βηγίας καί Όλλανδίας κατήγγειλαν τήν Κυβέρνη
σιν διά παραβίασιν τής Συνθήκης τής Ρώμης πού 

προστατεύει τά δικαιώματα του άνθρώπου. 

Κατόπιν μακράς ερεύνης, η Γενική Συνέλευσις 

του Στρασβούργου υίοθέτησεν άμφοτέρας τάς κα

ταγγελίας καί συνέστησε, τόν 'Ιανουάριον του /969, 
εiς τό Συμβούλιον τών 'Υπουργών δπως διαγράψη 

τήν 'Ελλάδα άπό μέλος του όργανισμου. 

Ή Κυβέρνησις τών Άθηνών δέν είχε τήν εύφυί

αν καί τό θάρρος νά άναγνωρίση εύθύς μετά τό πρα

ξικόπημα δτι εύρίσκεται εν άταξί<7 μέ τάς συμβάσεις 

πού ύπέγραψε καί νά ζητήση ή iδία τήν προσωρινή ν 

άναστολήν τής συμμετοχής της είς τόν όργανισμόν. 

'Α ντ' αύτου προσεπάθει νά έμπαίξη τό Συμβούλιον, 

ίσχυριζομέvη aλλοτε μέν δ τι τό καθεστώς τών 'Α θη
νών άπετέλει ύπόδειγμα δημοκρατίας aλλοτε δέ δτι 

προτίθεται νά επισπεύση τήν άποκατάστασιν του 

ελευθέρου πολιτεύματος τής χώρας. Άποτέλεσμα 

τής άντιφατικής, άλλά καί δολίας συμπεριφοράς της, 
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Ή άποπομπή άπό τό Συμβούλιο τής Εύρώπης άποτέλεσε σκληρό πλήγμα κατά τής 'Ελλάδος. 
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ή το νά γελοιοποιηθή διεθνώς ή 'Ελλάς καί νά προ

καλή τα ι ή άγανάκτησις τών εμπαιζομένων. Διότι 

πράγματι τό καθεστώς τών 'Αθηνών μέ τάς ψευδολο

γίας καί τάς aσυναρτησίας του έδιδε τήν έντύπωσιν 

τής εύθηνής δικτατορίας. 

Τόν Άπρίλιον του 1969 επελήφθη τής υποθέσε
ως τό Συμβούλιον τών 'Υπουργών, τό δποίον δμως 

μολονότι υίοθέτησεν τάς συστάσεις τής Συνελεύσε

ως aνέβαλε τήν λήψιν aποφάσεως διά τόν Δεκέμβρι

ον, διότι ή Κυβέρνησις τών 'Αθηνών έδωσε νέες 

υποσχέσεις περί άποκαταστάσεως τής δμαλότητος. 

'Αλλά καί αί υποσχέσεις αύταί όχι μόνον δέν ετηρή

θησαν, aλλά διεψεύδοντο εμπράκτως άπό άπερισκέ

πτους λόγους καί πράξεις τής Κυβερνήσεως. 

'Εν όψει τής Συνόδου τών 'Υπουργών, ή δποία 

ει'χε δρισθή διά τήν 12ην Δεκεμβρίου, ήρχισε aπό 

τόν Όκτώβριον μία δραματική γιά τήν 'Ελλάδα δι

πλωματική μάχη, είς τήν δποίαν ενεπλάκησαν /8 
Κυβερνήσεις. Ή Κυβέρνησις τών 'Αθηνών προσε

πάθει διά νέων υποσχέσεων νά άποφύγη τήν διαγρα

φήν καί νά πιστωθή καί πάλιν μέ χρόνον, ενώ αί 

δυνάμεις τής Δημοκρατίας ιjξίουν άπό τάς Κυβερνή

σεις τήν aποπομπή ν τfjς 'Ελλάδος άπό τό Συμβούλι

ον τής Εύρώπης. Στήν μάχη ν αύτήν άνεμίχθη παρα

σκηνιακώς ή άμερικανική Κυβέρνησις, συνιστώσα 

άνοχήν lναντι τής Χούντας μέ τό επιχείρημα δτι ή 

διαγραφή τής 'Ελλάδος ιjδύνατο νά έχη έπιπτώσεις 

έπί τι] ς Ά τλαντικής Συμμαχίας. 

Κατά τάς πρώτας ήμέρας του Δεκεμβρίου ή το άμ

φίβολος ή έκβασις τfjς μάχης. 'Η το δμως βέβαιον, 

δτι θά aπέβαινε δπωσδήποτε εiς βάρος τής Χούντας 

δεδομένου δτι, καί έάν δέν διεγράφετο, θά ήτο υπο

χρεωμένη νά δεσμευθή πλέον, κατά τρόπον άνατρέ

ποντα τά ϋποπτα γιά τό μέλλον σχέδιά της. Μπροστά 

στό aδιέξοδο αύτό ή Κυβέρνησις τών 'Αθηνών κα

ταληφθείσα άπό νευρικότητα διέπραξε σωρείαν 

προσθέτων σφαλμάτων. Ήπείλησε έπισήμως καί 

κατά τρόπον κωμικόν τάς πλουσιωτέρας χώρας τής 

Εύριόπης μέ οι'κονομικάς κυρώσεις, κατήγγειλε επί 

συνωμοσί(f τό Συμβούλιον τής Εύρώπης καί εχαρα

κτήριζε ώς μισέλληνας τά μέλη τής έπιτροπής πού 

συνέταξε τήν σχετικήν περί 'Ελλάδος έκθεσιν. Γιά 

τήν τελευταίαν αύτήν περίπτωσιν έπειcαλείτο -δι

καίως τυπικώς- τό γεγονός δτι ή έκθεσις, μολονότι 

άπόρρητως, ει'χε διαρρεύσει στήν δημοσιότητα. 

Συγχρόνως μέ τό Συμβούλιον τών 'Υπουργών, 

συνήλθε αύτή ν τήν φοράν καί ή Πολιτική · Επιτρο
πή τής Συνελεύσεως τοίJ Στρασβούργου, ή δποία εν 

τφ μεταξύ ει'χε καλέσει τέσσερις · 'Έλληνας πολιτι

κοιίς μεταξύ τών δποίων καί τόν γράφοντα πρός εξέ-

c τασιν. Μόλις έλαβα τήν σχετικήν έπιστολήν διεμή

νυσα πρός τήν ·Επιτροπή ν δτι θεωρώ άτυχή τήν σκέ

ψι ν της, δεδομένου δ τι διά τής ενεργείας της αύτή ς 

θά i:δινε ι'iνευ λόγου τήν εντύπωσιν δτι άναμειγνύεται 

είς τά έσωτερικά τής 'Ελλάδος. Τό Συμβούλιον, έξή

γησα περαιτέρω, έχει τό δικαίωμα καί τό καθήκον νά 

έπιβάλλη τόν σεβασμόν τοίJ καταστατικου του, είς 

δποιον έπιχειρήσει νά τό παραβιάση. Στήν περίπτω

σιν τής 'Ελλάδος δμως ή παραβίασις εlναι αυταπό

δεικτος καί δέν έχεi άνάγκην μαρτύρων. 'Εκείνο πού 

άπομένει νά κριθή εlναι εάν θά τήν διαγράψητε ή θά 

τήν πειθαναγκάσητε νά σεβασθή τήν υπογραφή ν της 

καί νά συμμορφωθή πρός τάς υποχρεώσεις της. 

Προσωπικώς θά σiiς συνεβούλευα τό δεύτερο. Συγ

χρόνως έστειλα είς τόν Πρόεδρον τής 'Επιτροπής 

τυπική ν έπιστολήν γιά νά δικαιολογήσω τήν άποχήν 

μου. 

'Υπό τό πνευμα αύτό ώμίλησα καί πρός τούς έκ

προσώπους δύο Κυβερνήσεων οί δποίοι μου έκαμαν 

τήν τιμήν νά ζητήσουν τήν γνώμη ν μου. Μεταξύ aλ

λων έζήτησε μέσω του κ. Σιώτη καί δ υπουργός τών 

'Εξωτερικών τής Τουρκίας νά συναντηθουμεν άπορ

ρήτως τήν Γενεύη γιά νά συζητήσωμεν θέματα κοι

νου ένδιαφέροντος. Άπέφυγα τήν συνάντησιν καί 

γιατί τή θεωρουσα aσκοπη άλλά καί γιατί ή πρότα

σις είχε κάπως μυστηριώδη χαρακτήρα. 

Ή έξαλλος συμπεριφορά τής Κυβερνήσεως τών 

'Αθηνών καί ή άδυναμία του υπουργου έπί τών 

'Εξωτερικών νά προσφέρη θετικάς έγγυήσεις γιά 

τήν άποκατάστασιν τής δημοκρατίας, έπεισαν καί 

τούς διστάζοντας, δτι δέν υπήρχε πλέον άλλη λύσις 

άπό τήν άποβολήν τfjς 'Ελλάδος άπό τόν Όργανι

σμόν. 'Όταν δ 'Έλλην υπουργός ετερμάτισε τήν μα

κράν, άλλά πενιχράν δμιλίαν του, 14 Κυβερνήσεις μέ 
έπικεφαλής τούς ΝΑγγλους καί τούς Σκανδιναβούς 

άπεφάσισαν τήν άποβολήν τής 'Ελλάδος. 'Ο κ. Πι

πινέλης πληροφορηθείς τήν έπικειμένην συμφοράν, 

έδήλωσε aμα τtf έπαναλήψει τής συνεδριάσεως δτι ή 

'Ελλάς άποχωρεί του Συμβουλίου τής Εύρ~πης. 

Άπό τήν στιγμήν έκείνην ή τραγωδία μεταβάλ

λεται εt'ς κωμωδίαν. Ή Κυβέρνησις τών 'Αθηνών, ή 

δποία μέχρι τής τελευταίας στιγμής ήγωνίζετο aλλο

τε εκλιπαρουσα καί aλλοτε άπειλουσα νά διατηρήση 

τήν θέσιν της είς τόν όργανισμόν, επληροφόρει τόν 

Έλληνικόν λαόν δτι διά τής υπερηφάνου στάσεώς 

της έσωσε τήν τιμήν τής 'Ελλάδος. Καί προσεπάθη 

κατά τρόπον γελοίον νά εμφανίση τήν ταπείνωσιν 

τής χώρας ώς θρίαμβον έθνικόν. ΝΕφθασε μάλιστα 

είς τό σημείον νά σημαιοστολίση τάς 'Αθήνας καί 

νά υποδεχθή ώς θριαμβευτή ν τόν δυστυχή υπουργόν 

της επί τών 'Εξωτερικών. 'Η δέ γελοιοποίησις αύτή 

υπήρξε περισσότερο όδυνηρά καί άπό τό πολιτικό 

καί ιjθικό ράπισμα πού έδέχθη ή χώρα μας είς τό 

πρόσωπον τών κυβερνητών της. 

Καί έτσι ή 'Ελλάς, πού φιλοδοξούσε καί έδικαι

ουτο νά μετέχη του πυρήνος τής Εύρώπης ευρέθη 

έκτός αύτής, χωρίς μάλιστα τήν έλπίδα νά έπανέλ

θφ>"χ . 
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ΝΑφιξη τού χ. Τάσκα στήν 'Αθήνα. Δεξιά, ό π. Πιπινέλης, vπουρyός τών 'Εξωτερικών. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



130 Η ΜΑΚΡΑ ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1969 

'Ο Μίκης Θεοδωράκης, i:γκλειστος στό Στρατό

πεδο του 'Ω ρω που, άπευθύνει έπιστολή στόν Κ. Κα

ραμανλή, χαρακτηρίζοντας τήν πρωτοβουλία πού 

άνέλαβε μέ τίς δηλώσεις τής 30ής Σεπτεμβρίου ώς 

«μία ουσιαστική καί θετική συμβολή στήν δλη προ

σπάθεια του λαοί) μας καί όλόκληρου του πολιτικοί) 

κόσμου γιά τήν άπαλλαγή τής χώρας μας άπό τήν 

δικτατορία τών συνταγματαρχών». 'Εκφράζοντας, 

δπως έπισημαίνει, άπόψεις πολύ διαδεδομένες μέσα 

στίς φυλακές καί τά στρατόπεδα, τονίζει άκόμη: 

«Πολύ όρθά επισημαίνετε καί ύπογραμμίζετε τούς κιν

δύνους καί τίς καταστροφές, πού συνεπάγεται γιά τό !:θνος 

ή παράταση τής δικτατορίας, καί εκτιμώ βαθύτατα μέ πόση 

συναίσθηση ίστορικής ει!θύνης καί μέ πόσο βαριά καρδιά 

άχθήκατε στήν άπόφαση νά καλέσετε τούς ύγιείς καί 

άγνοίις αξιωματικούς γιά τήν άνατροπή της». 

Στή συνέχεια τής έπιστολής του, δ Μίκης Θεο

δωράκης έπεσήμαινε άκόμη τή βαρύτητα πού θά είχε 

ή συμμετοχή τών εύρύτερων λαϊκών στρωμάτων σ' 

εναν άγώνα γιά τήν κατάλυση μιaς άδίστακτης τυ

ραννίας καί έπέστησε τήν προσοχή του πρώην πρω

θυπουργοί) στίς κριτικές πού θά ήταν δυνατό νά προ

καλέσει, σέ όρισμένο χώρο τής κοινής γνώμης, ή 

άποψή του γιά τήν άνάγκη συγκεντρώσεως, σέ μιά 

πρώτη μεταβατική φάση, εκτακτων έξουσιών στό 

έπίπεδο τής Κυβερνήσεως γιά νά καταλήξει: 

<Πό iδιαίτερο βάρος σας ώς πρώην Πρωθυπουργοϋ καί 

ώς μιας πολιτικής προσωπικότητας, πού επηρεάζει ενα 

σημαντικό τμήμα τοϋ εθνους , θά είναι μιά πολύτιμη συνει

σφορά στόν άγώνα αότόν. Τιθέμενος Ι:πί κεφαλής αι!τοϋ 

τοίι άγώνα εξασφαλίζετε i:πάξια τήν ίστορική καταξίωση .. . 
Σάς δηλώνω, δτι τίθεμαι στή διάθεσή σας μέ μοναδική 

φιλοδοξία τήν προσφορά δποιας θυσίας γιά μιά ·Ελλάδα 

Δημοκρατική καί 'Ελεύθε ρη, δπου θ' άνθίσει καί πάλι τό 

γέλιο καί θά ξαναντηχήσει τό τραγούδι! Δεχτείτε, κ . Προέ

δρε, τήν εκφραση τής βαθυτάτης Ι:κημήσεώς μου καί τόν 
άγωνιστικό χαιρετισμό, εμοϋ καί τών συγκρατουμένων 

μου, από τό Στρατόπεδο Ώρωποϋ» 119 • 

'Όταν, τόν 'Απρίλιο του 1970, μετά άπό διώξεις, 
έξορίες καί φυλακίσεις τριών έτών, άφεθεί -μετά 

άπό παρέμβαση του Γάλλου δημοσιολόγου καί πολι

τικοί) Ζάν-Ζάκ Σερβάν Σραιμπέρ- νά άναχωρήσει 

γιά τό έξωτερικό, ό Μίκης Θεοδωράκης θά μεταβλη

θεί σέ κήρυκα τής άνάγκης γιά τή συσσωμάτωση τών 

δημοκρατικών καί άντιδικτατορικών δυνάμεων ύπό 

τήν ήγεσία του Κ. Καραμανλή. 

30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1969 

Ματαιώνεται, τήν τελευταία στιγμή, σχέδιο μυ

στικής διαφυγής του Γεωργίου Ράλλη στό έξωτερι

κό, μέ σκοπό τή στενή συνεργασία του μέ τόν Κ. 

Καραμανλή στή συστηματικότερη όργάνωση τής 

άντιδράσεως κατά του δικτατορικοί) καθεστώτος τών 

'Αθηνών. 

Τό σχετικό περιστατικό καταγράφει στό σημειω

ματάριό του ό ίδιος ό Γ. Ράλλης: 

«'Επρόκειτο σήμερα νά είχα άναχωρήσει μέ πλαστό δι

αβατήριο γιά τό Παρίσι. 

'Ύστερα άπό πολλές συνεννοήσεις μέσω γνωστών μου 

πού ταξίδευαν ελεύθερα στό εξωτερικό, συμφωνήσαμε μέ 

τόν Καραμανλή νά ί:λθω στό Παρίσι γιά νά βοηθήσω στή 

διοργάνωση μιάς συστηματικής κινήσεως πού θά άπέβλεπε 

νά πείσει τούς ξένους φίλους μας πόσο άναγκαίο ήταν νά 

βοηθήσουν γιά τήν άποκατάσταση τής δημοκρατικής 

όμαλότητας. Συγχρόνως δέ γιά τίς προσπάθειες συγκροτή

σεως μιας πολιτικής επιτροπής στό έξωτε~, επικεφαλής 

τής όποίας θά ήταν ό Καραμανλής καί στήν όΠοία θά συμ
μετείχαν εκπρόσωποι δλων τών άστικών κομμάτων. 

Εlχε εκδοθεί τό άεροπορικό εiσιτήριο μέ τήν Air
France γιά τίς 30 Δεκεμβρίου καί δλα ήταν ετοιμα, δταν 
ξαφνικά στίς 27 Δεκεμβρίου μέ επισκέφθηκε ό Νίκος 
Μομφεράτος καί μοϋ μετέφερε μήνυμα τοϋ Καραμανλή 

δτι ή άναχώρησή μου ματαιώνεται. 'Ο Καραμανλής νομί

ζει δτι τό σχέδιο δέν εχει καμμιά πιθανότητα νά επιτύχει 

καί δέν /;πιθυμεί νά μέ ύποβάλει χωρίς λόγο στήν ταλαι

πωρία τής φυγής μου . Θεωρεί δτι πολύ χρησιμότερος είμαι 

παραμένοντας στήν ' Ελλάδα παρά πρόσφυγας' στό έξωτε

ρικό καί λυπείται πού μέ ξεσήκωσε, άργά δμως πληροφο

ρήθηκε δτι τό σύνολο τών 'Ελλήνων πολιτικών δέν θά 

συνεργαζόταν σέ μιά τέτοια κίνησψ> 120 • 

10 IANOYAPIOY 1970 

' Η θέση του 'Αμερικανοί) πρέσβη στήν 'Αθήνα, 
μετά άπό ενα όλόκληρο ετος χηρείας, πληρώνεται μέ 

τήν άφιξη στήν 'Αθήνα του Χένρυ Τάσκα. 

'Η μακρά, πράγματι, καθυστέρηση στήν ύπόδει

ξη του άντικαταστάτη του Φίλιπ Τάλμποτ, ό όποίος 

έγκατέλειψε τήν 'Ελλάδα τόν 'Ιανουάριο του προη

γούμενου ετους, είχε προκαλέσει νευρικότητα στούς 

κυβερνητικούς κύκλους καί είχε, παράλληλα, ένισχύ

σει τίς έλπίδες γιά ένδεχόμενη ενταση τών πιέσεων 

τής Ούάσιγκτων πρός τήν κατεύθυνση του στρατιω

τικοί) καθεστώτος. Μολοντοuτο, οί συχνές έπισκέ

ψεις 'Αμερικανών άξιωματούχων, iδιαίτερα στρατι

ωτικών, έκπροσώπων τής Κυβερνήσεως ή του ΝΑ ΤΟ, 

ετεινε ως ενα βαθμό νά καθησυχάσει τίς άνησυχίες 

τών «συνταγματαρχών». 

Παράλληλα, ή άλλαγή ήγεσίας στό Λευκό Οίκο, 

μετά τήν i:λευση του Ρίτσαρντ Νίξον στίς άρχές του 

1969, προσφερόταν γιά νά έκθρέψει τήν προσδοκία 
μιaς πιθανής έπανεξετάσεως τής άμερικανικής πολι

τικής άπέναντι στήν 'Ελλάδα. Σύντομα δμως είχαν 

έκδηλωθεί καί περιστατικά ίκανά νά δικαιολογή

σουν τήν άπαισιοδοξία στούς κόλπους τής δημοκρα

τικής κοινής γνώμης. 
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Χαρακτηριστικές είναι οί καταληκτήριες έπιση

μάνσεις του Βάσου Βασιλείου, σέ έπιστολή πού είχε 

άπευθύνει στόν Κ. Καραμανλή, στίς 14 'Απριλίου, 
μετά τήν aκρόαση του Στ. Παττακοu άπό τόν πρόε

δρο Νίξον καί τίς σημαντικές έπαφές του στήν Ούά

σιγκτων, μέ τήν ευκαιρία τής παρουσίας του στήν 

κηδεία τοu 'Αιζενχάουερ: 

«'Εάν εiς τήν αρχήν τά περί αμερικανικών πιέσεων έλ

πιζ<'ψενα, ημπορεί νά είχαν κάποια βάσιν, σήμερον αποτε

λοίJV ανεδαφικάς προσδοκίας . Οί 'Αμερικανοί έπλήρωσαν 

καί πληρώνουν ακριβά τήν πολιτικήν των έπεμβάσεων. 

'Επιπροσθέτως ύπάρχουν καί άλλοι σοβαροί καί βαθύτε

ροι λόγοι - ανησυχίαι διά τήν έπέκτασιν των άριστερο

κομμουνιστικών έκδηλώσεων έν 'Ιταλία καί έν Τουρκία

άδυναμία τής Κυβερνήσεως Νίξον δπως ασκήση δυναμι

κήν πολιτικήν, αύτό δέ γενικώτερον, -ήδη δέ αναφαίνε

ται τό σημαντικώτατον γεγονός τής απωλείας τής πυρηνι

κής tJΠεροπλίας εiς πλείστους τομείς καί τής αρχομένης 

αποχωρήσεως τής 'Αμερικής από έκτεταμένας διεθνείς 

περιοχάς, μέ τάσι ν σαφή πρός απομονωτισμόν. Καί ύπάρ

χουν καί άλλα στοιχεία των όποίων ή ανάλυσις έκφεύγει 

τών όρίων τής αλληλογραφίας. Δι' αuτό οί εδω ένδιαφερό

μενοι διά τήν ' Ελλάδα συμβουλεύουν συνεργασίαν πρός 
πλήρη i;φαρμογήν του Συντάγματος καί ούχί δράσιν πρός 

ανατροπήνJJ 121 • r 

20 ΦΕΒΡΟΥ APIOY 1970 

'Ο Κ. Καραμανλής, μέσω τοu 'Αρχιεπισκόπου 

'Ιακώβου, διαβιβάζει στόν πρόεδρο Νίξον τίς άπό

ψεις του σχετικά μέ τήν ανάγκη σοβαρής έπανεξετά-

~ σεως του έλληνικοϋ θέματος aπό τήν Ούάσιγκτων. 

• Ο 'Αρχιεπίσκοπος, άφοu έπισκέφθηκε, είδικά γιά 
τό σκοπό αι'ιτό, τό Παρίσι, έπέδωσε στόν 'Αμερικα

νό πρόεδρο σημείωμα μέ τίς aπόψεις του 'Έλληνα 

πολιτικού: 

«Ό κ. Καραμανλής εκτιμά κατ' άρχήν τήν θέσιν, τήν 

όποία ν ελαβεν ή Κυβέρνησις τών ΗΠΑ, νά μήν άναμιγνύε

ται εiς τάς ύποθέσεις των συμμάχων Κρατών εχει δμως τήν 

γνώμη ν δτι τό θέμα 'Ελλάδος ή Οuάσιγκτων πρέπει νά ϊδη 

ώς θέμα ΝΑΤΟ, τοσούτω μάλλον δσω ή νοτιοανατολική 

πτέρυξ αuτου είναι άκρως νευραλγική, πρό παντός τώρα μέ 

τήν πολύ προκλητικήν παρουσίαν μονάδων του Σοβιετικοί\ 

στόλου, καί μέ τήν Μέσην 'Ανατολήν πάν άλλο ή ύποσχε

τικόν παράγοντα εiρήνης . 

'Η πρόσφατος έπίθεσις τής "' Ισβέστια" κατά τής 
'Αμερικής, ή όποία τάχα προτίθεται νά μεταβάλη τήν Κύ

προν εiς βάσιν καί του τουρκικοί\ τύπου έναντίον τής 'Ελ

ληνικής Κυβερνήσεως ώς οργάνου τής μιλιταριστικής πο

λιτικής τής 'Αμερικής, επιβάλλει είς τήν Κυβέρνησιν τών 

ΗΠΑ τό καθήκον νά καθορίση σαφώς τήν θέσιν της εναντι 

του έλληνικοί\ προβλήματος, τό όποίον έλληνικόν πρό

βλημα δέν είναι μόνον πρόβλημα πολιτικόν ή οiκονομικόν, 

άλλά καί στρατιωτικόν καί έθνικόν. Τό ήθικόν καί του 

στρατοί! καί του λαοί\ εύρίσκεται εiς πολύ χαμηλόν επίπε

δον, καί πίπτει όλοένα καί χαμηλότερον λόγφ τής διαψεύ-

σεως τών ελπίδων των, δτι θά έπενέβαινε φιλικώς, άλλά καί 

άποτελεσματικώς, ή Κυβέρνησις τών ΗΠΑ πρός αποκα

τάστασιν τής δημοκρατίας έν 'Ελλάδι. 

Τό 'Ί'ιθικόν" του στρατοί\ καί του λαοί\ ήρχισε νά 

λαμβάνη μορφήν πικρίας εναντι τής άμερικανικής Κυβερ

νήσεως καί εγγίζει τά δρια του αντιαμερικανισμοί\. 

Τήν φιλικήν άνάμιξιν ύπό μορφήν έπιμόνου συστάσε

ως, εάν μ ή πιέσεως, δ κ. Καραμανλής βλέπει μόνον εiς τήν 

άσκησιν πειθοί\ς, δπως τό παρόν κυβερνητικόν σχήμα δώ

ση τήν θέσιν εiς μίαν Κυβέρνησιν προσωπικοτήτων, ή 

όποία περιβαλλομένη από δλως εξαιρετικάς εξουσίας επι

ληφθή των εσωτερικών προβλημάτων του λαοί\ καί του 

στρατοί\ καί όδηγήση τήν χώραν μετά εν ετος διακυβερνή

σεως εiς έκλογάς άβιάστους καί ελευθέρας. 

Γνωρίζει ό κ . Καραμανλής, δτι οί συνταγματάρχαι θά 

προβάλουν μεγάλην αντίδρασιν ή καί άρνησιν, πρέπει 

δμως νά τούς έπιστηθή ή προσοχή, δτι ή 'Ελλάς δέν δύνα

ται νά ανθέξη εiς εν άλλο show down, δπως έκείνο του 
Συμβουλίου τής Εύρώπης. 

'Η φημολογουμένη παραγγελία ή άγορά παρά τής 

• Ελληνικής Κυβερνήσεως 30 τόσων άεροπλάνων τύπου 
"Mirage" έκ Γαλλίας μαρτυρεί, δτι οί σήμερον διοικοί\ντες 
τήν 'Ελλάδα φοβούμενοι παρομοίαν μεταχείρισιν έν τ'(j 

συνόδφ τών ύπουργών τών χωρών του ΝΑΤΟ προσπαθοί\ν 

νά αποκτήσουν φίλους έκ των χωρών τούτων, μέ τόν 

άπώτερον σκοπόν νά μή τύχουν όμοίας μεταχειρίσεως 

πρός έκείνην ής ετυχον παρά του Συμβουλίου τής Εύρώ

πης. 

'Η Κυβέρνησις των 'Ηνωμένων Πολιτειών εξ άλλου 

θά ήδύνατο νά επιληφθή τής εύκαιρίας καί νά ύπενθυμίση 
πρός τούς συνταγματάρχας τήν ήθικήν ύποχρέωσιν, ην 

εχουν νά άγοράσουν τοιαί\τα αεροπλάνα έξ 'Ηνωμένων 

Πολιτειών, δεδομένου δτι δλος ό έξοπλισμός τής 'Ελλά

δος είναι αμερικανικός καί δτι πρός τούτοις ή 'Αμερική 

διέθεσε τό ποσόν των 3.000.000.000 δολλαρίων από τό ι 948 
καί εντεί\θεν. 

Κατά τόν κ. Καραμανλή οί καιροί ού μενετοί, ενώπιόν 

του δέ δέν βλέπει παρά τρείς λύσεις, τάς έξής: 

I. Τήν βιαίαν άνατροπήν τής Κυβερνήσεως, τήν όποί
αν οuτε επιθυμεί οuτε συνιστά. Αϋτη δέν θά ~το δυνατόν νά 

ε{ναι απηλλαγμένη αίματοχυσίας καί θά ε{χεν ώς συνεπεί

ας όχι μόνον τήν διαίρεσιν τήν βαθυτέραν του έλληνικοί\ 

λαοί\, αλλά καί νέας συμφοράς. 

2. Τήν ανάθεσιν εντολής πρός σχηματισμόν Κυβερνή
σεως εiς επιλεγομένας προσωπικότητας, πολιτικάς ή μή 

πολιτικάς. Ταύτην δμως τήν λύσιν δέν θά θελήσουν οί 

συνταγματάρχαι καί θά άντισταθοί\ν πάσ1J δυνάμει. Εlναι 

δμως ή μόνη εκ τών πραγμάτων καί τής λογικής καί τής 

δυσμενοuς ατμοσφαίρας εiς τήν 'Α νατολικήν Μεσόγειον 

έπιβαλλομένη λύσις. • Η λύσις αϋτη θά έξη σφάλιζε τά πο
λιτικά δικαιώματα καί τήν ζωήν όχι μόνον τών κυβερνών

των, αλλά καί τών στηριζόντων αύτήν. Μία τοιαύτη Κυ

βέρνησις θά εδιδεν άμνηστίαν καί θά ήγωνίζετο πάσ1J δυνά

μει διά τήν ενωσιν του έλληνικοί\ λαοί\ καί τήν συνένωσιν 

αύτου περί τήν αρχήν τής εθνικής άξιοπρεπείας καί τής 

έλευθεpίας. 
3. Τήν διενέργειαν έκλογών ύπό τής παρούσης Κυβερ

νήσεως, κατερχομένης εiς τάς εκλογάς ώς iδιαίτερον πολι

τικόν κόμμα. · Η λύσις δμως αϋτη θά έδημιούργει πλέον ή 
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δυσεπίλυτον πρόβλημα διά τι>ν έλληνικόν λαόν . 'Εάν αύ

ται aιι:ξαχθοuν ύπό βίαν καί tκφοβισμόν θά aποβοuν αύται 

ύπί:r τών νuν κυβερνώντων, ούτοι δέ χρησιμοποιοuντες 

τήν i;πιτυχίαν των εiς τάς i:κλογάς ώς επιχείρημα θά ήτο 

πολίι φυσικόν νά aποβοuν σκληρότεροι καί τυραννικώτε

ροι εiς τήν προσπάθεια ν της i: πιβολης τών iδικών των aρ

χών καί aντιλήψεων. 

'Εάν πάλιν αί έκλογαί διι:ξαχθοuν έλευθέρως, τότε έν 

δψι;ι τοίι γι:γονότος, δτι ούδέν i:θνικόφρον πολιτικόν κόμ

μα, σι:βόμι:νον έαυτό, θά κατέλθη εiς έκλογάς, εχον νά aν

τιμετωπίση τούς συνταγματάρχας ώς κόμμα, αί i:κλογαί θά 

aπέβαινον ύπέρ τών κεντροαριστερών καί ή ' Ελλάς θά εύ

ρίσκετο καί πάλιν πρό μιaς νέας χειροτέρας έπαναστά

σεωςιι12 2. 

· Ο Κ. Καραμανλής δέν εiχε διαβιβάσει γιά πρώ

τη φορά τίς aπόψεις του πρός τήν Κυβέρνηση τών 

'Ηνωμένων Πολιτειών . Στή διάρκεια του προηγού

μενου ετους εiχε ερθει σέ επαφή μέ τό γνωστό δι

πλωμάτη Χ. Κάμποτ-Λότζ, ό όποίος καί είχε ενημε

ρώσε ι σχετικά μέ τίς θέσεις του 'Έλληνα πολιτικοu 

τό Σταίητ Ντηπάρτμεντ. 'Ακόμη είχε στό Παρίσι συ

νομιλία μέ τόν Πρόεδρο τής Συνελεύσεως τής Βο

ρειοατλαντικής Συμμαχίας, Γ ουαί ην Χαίηζ, ό όποίος 

καί άνελάμβανε νά μεταφέρει τίς aπόψεις τοu 'Έλ

ληνα πολιτικοί) στήν Κυβέρνησή του μέ τήν ελπίδα 

δτι θά κατορθώσει νά επηρεάσει τήν παραπέρα δια

μόρφωση τής πολιτικής της aπέναντι στό έλληνικό 

θέμα · διατηροuσε δέ παράλληλα καί μετά aπό εiσή

γηση τοu Προέδρου, σταθερή επαφή μέ τόν Γενικό 

Γραμματέα τής Συνελεύσεωςω. 

Οί παρεμβάσεις αuτές τοu Κ. Καραμανλή, μεθο

δευμένες μέ άκρα μυστικότητα, εγιναν κατ' εξαίρεση 

τής πρακτικής πού είχε εuρύτερα εφαρμόσει στή δι

άρκεια τής δικτατορίας, νά μήν επιζητεί τή λύση του 

έλληνικοu προβλήματος μέ τήν προσφυγή σέ ξένες 

Δυνάμεις . Τήν άποψή του αuτή εiχε ενωρίς ήδη δια

τυπώσει καί εlχε σταθερά επαναλάβει λίγο πρίν καί 

μετά τήν, κατ' εξαίρεση, ύποβολή τών σκέψεών του 

πρός τόν πρόεδρο Νίξον. 

Ειδικότερα, σέ επιστολή πρός τόν στρατηγό 

'Ορέστη Βιδάλλη, ό όποίος ανέπτυσσε στίς 'Ηνω

μένες Πολιτείες εντονη δραστηριότητα γιά τήν aπο

κατάσταση τής δημοκρατίας στήν ' Ελλάδα, είχε, 

λίγους μήνες νωρίτερα, επισημάνει: 

«'Ε χάρηκα πληροφορηθείς δτι εύρίσκεσθε πλη

σίον τοίι κ. Νόρσταντ γιά τόν όποίον αiσθάνομαι 

βαθείαν εκτίμησιν καί εiλικρινij φιλίαν. Ό Στρατη

γ6ς i.'χει πείραν τών Εύρωπαϊκών πραγμάτων καί άν

τι λ υμβάνεται aσφαλώς εκείνο τό όποίον φαίνεται νά 

άγνοοίιν οί συμπατριώτες του. 'Ότι δηλαδή τό πρό

βλημα τοίι τόπου μας γίνεται μέρα μέ τή μέρα καί 

πρόβλημα δικό τους. Καί γίνεται γιά δύο λόγους. 

Πρώτον διότι όγκοvται τό aντιαμερικανικό πνείιμα 

καί δεύτερον διότι ήμπορεί ή 'Ελλάς, aν τούς ενδια-

φέρη στρατηγικώς, νά καταστij γιά τήν Άμερική 

καί τό ΝΑΤΟ πληγή πυοροοίισα. 

Προσωπικώς, πρέπει νά σiiς πώ, αiσθάνομαι δυσά

ρεστα, δταν σκέφτομαι δτι οί 'Έλληνες άφοίι τά έκα

ναν θάλασσα, εύρίσκονται στήν άνάγκην νά επικα

λούνται τήν παρέμβασιν τών ξένων γιά τήν aποκατά

στασιν τijς 'Ελευθερίας στόν τόπον τους» 124 . 

'Από ανάλογο πνεuμα διαπνέεται καί aπαντητική 

επιστολή του στόν Κ. Τσάτσο, ό όποίος εiχε εκφρά

σει aπογοήτευση μετά τή συνομιλία του μέ 'Αμερι

κανό επίσημο: 

«Δέν εύρίσκω δικαιολογημένη τήν άπογοήτευσίν 

σου άπό τήν γνωστήν συνομιλίαν. Είναι άπό καιροίι 

γνωστόν δτι οί προϊστάμενοι τοίι συνομιλητοίι σου 

επιδιώκουν νόθον λύσιν, μή aντιλαμβανόμενοι δτι 

αύτή θά ειΎαι χειρότερη άπ' δλες. 

'Εκείνο δμως τό όποίο ν ειΎαι περισσότερον ενο

χλητικό ν στήν περίπτωσιν αύτή ν ειΎαι δτι αί πρωτο

βουλίαι τοίι συνομιλητοίι σου γίνονται κατά τρόπον 

θεατρικόν, ωστε νά ταπεινώνουν τόν τόπον μας. 

Γιατί, δπως aντιλαμβάνεσαι, ή δημιουργία τijς 

εντυπώσεως, δτι πρόκειται οί Άμερικανοί νά aποφα

σίσουν γιά τό πώς θά κυβερνηθούν οί 'Έλληνες, δέν 

προσβάλλει μόνον τήν εθνική ν μας aξιοπρέπεια, άλ

λά φαλκιδεύουν καί τήν εθνικήν μας άνεξαρτησία. 

Ώρες-ώρες έχω τήν εντύπωσιν δτι άπό σκαλί σέ 

σκαλί επέσαμε χαμηλώτερα καί άπό τόν 'Άγιο Δο
μήνικο»125. 

8 ΜΑΡτΙΟΥ 19'70 

'Επιχειρείται δολοφονική επίθεση εναντίον τοu 

'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Οί aποκαλύψεις γιά τήν 

ϋπαρξη 'Ελλήνων aξιωματικών πού κατηύθυναν 

τούς δράστες τής aπόπειρας επιβαρύνει &κόμη πε

ρισσότερο τό δυσμενές κλίμα στίς σχέσεις ' Αθήνας 

καί Λευκωσίας . 'Η συγκρότηση, πράγματι, στή 

Μεγαλόνησο οργανώσεων μέ προμετωπίδα τήν 

«'Ένωση» καί μέ εντονα «aντιμακαριακό» χαρακτή

ρα, πού θεωροuνταν δτι ενθαρρύνονται aπό τήν έλ

ληνική Κυβέρνηση, εiχε ήδη προκαλέσει τή ζωηρή 

aντίδραση, &κόμη καί μέ δημόσια καταγγελία τής 

αναμίξεως αuτής, τοu iδίου τοu πρcοέδρου τής Κυ

πριακής Δημοκρατίας. 

'Η δολοφονία τοu Πολύκαρπου Γεωρκάτζη, λί

γες μέρες aργότερα, θά aποτελέσει τόν τραγικό επί

λογο τής δολοφονικής aπόπειρας κατά του 'Αρχιε

πισκόπου . 

10-15 ΑΠΡΙΛIΟΥ 1970 

'Ολοκληρώνονται οί τρείς «πράξεις» μέ τίς όποί

ες, δπως διακηρύσσει, ή Κυβέρνηση τών 'Αθηνώv 
θέτει σέ εφαρμογή, κατά τό άρθρο 138 του Συντάγμα

τος, τίς διατάξεις περί aσύλου τής κατοικίας, δικαι-
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ώματος τοϋ συνέρχεσθαι καί συνεταιρίζεσθαι καί τέ

λος, απαγορεύσεως κάθε συλλήψεως καί φυλακίσεως 

χωρίς ενταλμα δικαστικής αρχής. 'Η άσκηση δμως 

αύτων των δικαιωμάτων δέν εμελλε νά συνοδευτεί μέ 

τήν άρση τοϋ στρατιωτικοί> νόμου ή μέ τήν κατοχύ

ρωση τής ανεξαρτησίας των δικαστικων καί των 

άλλων κρατικων όργάνων, μέ αποτέλεσμα νά παρα

μείνουν στήν ούσία περισσότερο εκτεθειμένα καί 

εύπρόσβλητα απ· δ,τι στό πρόσφατο παρελθόν. 

Παράλληλα, εξαγγελλόταν ή ί:δρυση 56μελοϋς 

Συμβουλευτικής 'Επιτροπής μέ άρμοδιότητα νά έκ

φράζει γνώμη «έπί τής αρχής καί τοϋ περιεχομένου» 

σχεδίων νομοθετικων διαταγμάτων πού θά τfjς ύπο

βάλλονταν από τόν πρωθυπουργό. 'Εκτός από 10 μέ
λη πού θά διορίζονταν από τόν τελευταίο, τά ύπόλοι

πα θά επιλέγονταν άπό τόν ίδιο μεταξύ ύποψηφίων 

διπλάσιου άριθμοϋ πού προτείνονταν άπό άναγνωρι

σμένες επαγγελματικές ή επιστημονικές οργανώσεις 

ή από περιφερειακά διοικητικά οργανα, δλων ύπό 

τόν αυτονόητο ελεγχο τοϋ καθεστωτος. 

(Οί εκλογές γιά τή Συμβουλευτική Συνέλευση δι

ενεργήθηκαν στίς 29 Νοεμβρίου, επακολούθησε ό 
διορισμός των μελων της καί εγκαινιάστηκε πανη

γυρικά ή λειτουργία της στίς 21 'Ιανουαρίου 1971. 
'Όπως θά άποδεικνυόταν ή σύγκληση τής «Μικρής 

Βουλής» - δπως άποκλήθηκε - οχι μόνο δέν θά 

άποτελοϋσε τό προανάκρουσμα γιά τή σύγκληση 

ένός άληθινοϋ δημοκρατικοί> κοινοβουλίου, άλλά 

καί θά παρέμενε όργανο αισθητά ύποβαθμισμένο σέ 

σχέση μέ τό 'Υπουργικό Συμβούλιο καί τά δργανα πού 

άποφάσιζαν πίσω άπό τό τελευταίο αύτό]. 

'Η εξαγγελία των νέων μέτρων άπό τή δικτατορι

κή Κυβέρνηση δέν θά άναστείλουν - δπως ήταν φυ

σικό - τή λήψη νέας καταδικαστικής άποφάσεως 

άπό τούς ύπουργούς των 'Εξωτερικων των Κρατων

μελων τοϋ Συμβουλίου τής Εύρώπης. Πέντε μόλις 

μέρες άργότερα, στίς 15 ' Απριλίου, μέ τήν ευκαιρία 

τής τακτικής συνόδου τους, οί τελευταίοι αύτοί θά 

άποφασίσουν σχεδόν όμόφωνα νά καταγγείλουν τήν 

'Ελλάδα γιά τήν παραβίαση 10 άρθρων τής συμβά
σεως γιά τά άνθρώπινα δικαιώματα· καί παράλληλα 

θά εγκρίνουν τή δημοσιοποίηση τής νέας έκθέσεως 

τής άρμόδιας επιτροπής, γιά κακοποίηση των πολι

τικων κρατουμένων. Προτοϋ περάσει μία /;βδομάδα, 

τά σκανδιναβικά Κράτη κατέθεταν στήν 'Επιτροπή 

των 'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων νέες προσφυγές κα

τά τοϋ καθεστωτος των 'Αθηνων. 

14 ΑΠΡΙΛIΟΥ 1970 

' Ολοκληρώνεται ή ακροαματική διαδικασία τής 

μεγαλύτερης, ως τή στιγμή αύτή, πολιτικής δίκης 

μελων αντιστασιακής οργανώσεως καί έκδίδεται ή 

άπόφαση τοϋ δικαστηρίου: iσόβια στόν καθηγητή Δ. 

Καράγιωργα, κάθειρξη 18 έτων στούς Γ.-Α. Μαγκά
κη, Ι. Σταράκη καί Σ. Δούκα, βαριές ποινές φυλακί

σεως στούς Γ. Ιορδανίδη, άντιστράτηγο έ.ά. , Ι. Κομ

ποτιάτη, Δ. Κωτσάκη, Α. Μιχαλακέα, Χ. Πρωτο

παππa, Ν. Κωνσταντόπουλο, Ι. Βασιλείου, Α. Φίλια 

καί, άκόμη, σέ δεκαπέντε άλλα μέλη τfjς ίδιας μαχη

τικής όμάδας. Στή δίκη κατέθεσαν, ώς μάρτυρες ύπε

ρασπίσεως, ό Γ. Μαϋρος, ό Δ. Παπασπύρου καί ό Π. 

Κανελλόπουλος, ό όποίος δέν δίστασε νά ύποστηρί

ξει δτι καί οί άρχαίοι φιλόσοφοι μάχονταν κατά των 

τυράννων γιά νά δώσουν τό παράδειγμα στό λαό. 

Παράλληλα, ή δίκη προκάλεσε τό ένδιαφέρον καί 

στόν εύρύτερο κύκλο τής διεθνοϋς κοινής γνώμης 

καί οί καταγγελίες γιά βασανισμούς των κατηγορου

μένων έπέτειναν τό δυσμενές κλίμα γιά τήν Χούντα 

των 'Αθηνων. 

'Όπως άποκαλύφθηκε, οί ύπόδικοι γιά πράξεις 

τρομοκρατίας άνήκαν στήν οργάνωση «Δημοκρατι

κή ~ Αμυνα». Μετά τή σύλληψη καί τήν καταδίκη 

των ήγετικων της στελεχων, ή σημαντική αύτή άντι

στασιακή όμάδα εΙ χε έξαρθρωθεί. 'Εν τούτοις, άλλες 

μικρότερες όμάδες καί άτομα πού θά δράσουν πα

ράλληλα, δπως ή οργάνωση «Α.Α.Α.>> τοϋ Τάσου Μή

νη, θά συνεχίσουν τή δραστηριότητά τους, κυρίως μέ 

έκρήξεις βομβων, γιά μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Λίγες μέρες νωρίτερα, τήν 1 η 'Απριλίου, είχε έκ
δοθεί άλλη καταδικαστική άπόφαση, σέ βάρος των 

έκδοτων τής έφημερίδας «'Έθνος», καθώς καί τοϋ Ι. 

Ζίγδη, γιά διασπορά ψευδων εiδήσεων. Πράγματι, ό 

τελευταίος είχε άπλά, σέ συνέντευξή του πρός τήν 

έφημερίδα, ύποστηρίξει δτι τό Κυπριακό διέρχεται 

κρίσιμη φάση καί ή άντιμετώπισή του έπιβάλλει τό 

σχηματισμό Κυβερνήσεως 'Εθνικής 'Ενότητας. Οί 

αύστηρές ποινές φυλακίσεως -σύνολο 21 ετη- καί 

οί βαριές χρηματικές ποινές θά όδηγήσουν στήν 

οικονομική χρεωκοπία τfjς ίστορικής έφημερίδας, 

άποβλέποντας, καί γενικότερα, στή δημιουργία κλί

ματος φοβίας στό δημοσιογραφικό χωρο. 

19 ΙΟΥΛΙΟΥ 1970 

'Αποθνήσκει ό πρώην πρωθυπουργός Π. Πιπινέ

λης, ή μοναδική άξιόλογη προσωπικότητα τοϋ πολι

τικοί> κόσμου πού ε{ χε δεχτεί νά άναλάβει ύπουργικό 

άξίωμα μετά τήν 21η 'Απριλίου. 
Μέ τό θάνατο τοϋ Π. Πιπινέλη έξέλιπε άπό τούς 

κόλπους τής δικτατορικής Κυβερνήσεως δ κυριότε

ρος καί συνεπέστερος, κατά μία άποψη, ύποστη

ρικτής τής βαθμιαίας «φιλελευθεροποιήσεως» τοϋ 

καθεστωτος μέσω τfjς πιστής έφαρμογής συγκεκρι

μένου χρονοδιαγράμματος . 

22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1970 

'Η άμερικανική Κυβέρνηση άναγγέλλει τήν έπα-
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νάληψη τακτικής aποστολής δπλων στήν 'Ελλάδα. 

'Ως βασικός λόγος αναφέρεται ή aνάγκη γιά τήν 

ένίσχυση τής ίκανότητάς της νά aνταποκριθεί στίς 

ύποχρεώσεις της aπέναντι στό ΝΑΤΟ. Παράλληλα, 

έπαναλαμβάνεται ή έκδήλωση του ένδιαφέροντος 

τών 'Ηνωμένων Πολιτειών καί τών συμμάχων τους 

γιά τήν aποκατάσταση τής δημοκρατίας στήν 'Ελλά

δα . Σχεδόν ταυτόχρονα, δμως, ό 'Αμερικανός aντι

πρόεδρος, Σπυρος "Αγκνιου, έλληνικής καταγωγής, 

σταθμεύει στήν 'Ελλάδα, καθοδόν aπό τήν Περσία 

στή χώρα του, προσδίνοντας iδιαίτερα φιλικό τόνο 

στή συνάντηση καί στίς συνομιλίες του μέ τόν Γ. 

Παπαδόπουλο, οί δποίες καί περιστράφηκαν, μεταξύ 

άλλων, καί στό θέμα μιiiς πιθανής συμφωνίας γιά τήν 

παροχή λιμενικών διευκολύνσεων στά σκάφη του 

6ου Στόλου . 
. Η aπόφαση τής ΟUάσιγκτων νά άρει τό «έμπάρ

γκο» σέ βάρος του καθεστώτος τών 'Αθηνών εlχε 

κυοφορηθεί aπό μακρου. Σημαντικοί ύπηρεσιακοί 

παράγοντες, aπό τούς κόλπους iδιαίτερα του Πεντα

γώνου, aλλά καί ύπολογίσιμη μερίδα τής αμερικανι

κής κοινής γνώμης, έξέφραζαν τήν aνησυχία τους 

γιά τήν στρατιωτική έξασθένηση τής συμμάχου 

'Ελλάδος: «Είναι παράλογο», τόνιζε σέ άρθρο στούς 

«Ν. Υ. Times» ό Σου λ τσμπέργκερ, «νά στρεφόμαστε 
κατά τής έλληνικής aσφάλειας καί του ΝΑΤΟ, κα

τακgατώντας βαρέα δπλα. 'Η 'Ελλάδα aξίζει προ

στασία ώς σύμμαχος, καί, &κόμη καί άν aποδοκιμά

ζουμε τό καθεστώς, τό αναγνωρίζουμε. 'Η περίπτω

ση εiναι δμοια μέ αι'Jτή τής Πορτογαλίας ή Συμμα

χία χρειαζόταν τίς πορτογαλικές 'Αζόρες, καί τώρα 

χρειάζεται τους έλληνικούς λιμένες καί τά aεροδρό

μιωι· καί κατέληγε: 

«Χωρίς μία επιτυχή έλληνική πολιτική, ή ΟUάσιγκτων 

κινδυνεύει, τελικά, νά χάσει ενα σύμμαχο. Εlτε ή παράνο

μη άριστερά θά κυριαρχήσει στήν εσωτερική aντιπολί

τευση - παρά τήν καχυποψία σέ έθνικό έπίπεδο γιά τόν 

κομμουνισμό - η τό ϊδιο τό καθεστώς θά προσχωρήσει σέ 

έχθρική ουδετερότητα, εστω καί άν κάτι τέτοιο φαίνεται 

aπίθανο σήμερα. Γιά νά άποφύγει τή Σκύλλα τής αίματο

χυσίας καί τή Χάρυβδη τής ουδετερότητας, ή αμερικανική 

πολιτική πρέπει νά άκολουθήσει μιά μέση όδό, τήν όλο

κλήρωση τών ύπεσχημένων παραδόσεων όπλισμου, aλλά 

καί αtιστηρή καί συντονισμένη πολιτική πίεση, μέ κάθε 

νόμιμο μέσω> 126 • 

Τρείς μήνες προτου aποφασιστεί ή πλήρης έπα

ναχορήγηση στρατιωτικής βοήθειας, ό ύφυπουργός 

'Εξωτερικών Ρότζερ Νταίηβις είχε, ένώπιον τής Γε

ρουσίας, διαγράψει έπιγραμματικά τό κρίσιμο δί

λημμα aλλά καί είχε aφήσει νά διαφανεί ή τελική 

έπιλογή τής αμερικανικής κυβερνήσεως: 

«Δέν συμφωνουμε μέ τό l;πικρατουν εiς τήν ·Ελλάδα 

πολιτικόν σύστημα,καί θεωρουμεν τήν επιστροφήν εiς τόν 

κοινοβουλευτισμόν ώς ουσιώδη προϋπόθεσιν διά τήν μα

κροπρόθεσμον σταθερότητα καί ευημερία τής ' Ελλάδος . 

Συγχρόνως, εϊμεθα ύποχρεωμένοι νά ~εριφρουρήσωμεν τά 

σημαντικά στρατηγικά μας συμφέροντα εiς τήν 'Ελλάδα, 

ή όποία άποτελεί άξιόλογον γεωγραφικόν σημείον εiς τήν 

κρίσιμον περιοχήν τής 'Ανατολικής Μεσογείου. 'Η με

γαλυτέρα φροντίς τής πολιτικής τών ΗΠΑ πρός τήν 'Ελλά

δα, aπό τής έποχής του πραξικοπήματος, ήτο ακριβώς ή 

προσπάθεια νά iσορροπήση τά συχνά άντιμαχόμενα συμφέ

ροντα ταυτω> 127 • 

'Ο ίδιος, δταν έπισκεφθεί τήν 'Αθήνα, δπου θά 

συναντηθεί καί μέ ήγετικούς έκπροσώπους του πολι

τικου κόσμου, δύο μήνες aργότερα, θά aφήσει νά 

διαφανουν σαφέστερα οί τάσεις τής αμερικανικής 

έξωτερικής πολιτικής. Χαρακτηριστικά, ό Β. Βασι

λείου μετέδιδε στόν Κ. Καραμανλή: 

«'Ο Νταίηβις είπεν δτι ύπάρχει καί εiς τήν 'Αμερική ν 

ενας διχασμός , ώς πρός τήν τηρητέαν πολιτικήν, επί του 

έλληνικου. Τό Πεντάγωνον ύποστηρίζει όμοθύμως τήν 

Έπανάστασιν, διότι βλέπει τό θέμα ύπό τό πρίσμα τής 

συμμαχικής aσφαλείας εiς τήν περιοχήν. Μέγα μέρος τής 

δημοσίας γνώμης, πού έπηρεάζει γερουσιαστάς, αί έφημε

ρίδες κύρους καί τά Πανεπιστήμια aντιτίθενται . ·Ο Νταί

ηβις άνεγνώρισεν δτι ή εύρωπαϊκή συνείδησις aποδίδει 

εύθύνας εiς τάς ΗΠΑ διά τήν στάσιν των έπί του έλληνι

κου. 'Αλλά aπεσαφήνισεν δτι δέν πρόκειται νά σταλουν 

τελεσίγραφα πρός τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν, παρά μόνον 

νά συνεχίζωνται αί συστάσεις. Πάντως ύπενόησεν δτι 

εtρήνευσις εiς τήν Μέσην 'Ανατολήν θά εχη ώς συνέπειαν 

τήν επαναξιολόγησιν του έλληνικου. 

Δηλαδή, διά νά μήν αυταπατώμεθα, είναι βελούδιναι αί 

πιέσεις. 'Όμως δικαίως ή Κυβέρνησις προβληματίζεται, 

ώς μαθαίνω, έπί τών έδώ άντικτύπων, μιaς εiρηνεύσεως, είς 

τήν Μέση ν 'Α νατολήν. 'Αλλά οϋτε αuτό σημαίνει δτι /:ξέ

λιπεν ό καιροσκοπισμός» 12Χ. 

Τελικά, έντούτοις, δπως aποδεικνύεται aπό μετα

γενέστερη συστηματική συγκεφαλαίωση τών σχετι

κών στοιχείων, ή διατήρηση ή μή του «έμπάργκο» 

δέν είχε, ουσιαστικά, τή βαρύνουσα σημασία πού 

τfjς είχε aποδοθεί. Σέ πρόσφατη σχετική μελέτη έπι

σημαίνονται τά άκόλουθα: 

«'Η χορήγηση του έλαφρου όπλισμου συνεχίστηκε κα

νονικά, στά συνηθισμένα /;πίπεδα, σ' δλη τήν διάρκεια τής 

Δικτατορίας, /:νώ τό 1970 καταργήθηκε όριστικά καί τό 
embargo. 'Απ· τά στοιχεία πού ε χουν δεί τό φώς τής δη
μοσιότητας προκύπτει, δτι γενικά τό ϋψος τής βοήθειας 

έλάχιστα επηρεάστηκε aπ' τό embargo, γιατί αύξήθηκε ή 
χορήγηση πλεονασμάτων καί ή άγορά μέ πιστώσεις 

(FMS), ωστε τά συνολικά ποσά νά aπέχουν /:λάχιστα άπό 
έκείνα τών προηγούμενων χρόνων ( στά 3 χρόνια του em
bargo, ό μέσος έτήσιος δρος βοήθειας είχε φθάσει τά 107 
έκατ . δολ.). 'Επειδή δμως ή Ούάσιγκτων είχε aπό καιρου 

στραφεί πρός τίς πωλήσεις, ή δωρεάν βοήθεια γιά τήν 

'Ελλάδα, καί τά έπόμενα aπ. τήν iiρση του embargo χρό
νια, μειώθηκε σέ εξευτελιστικά /;πίπεδα ( 15 έκατ . δολ . γιά 
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τό 1973), πρaγμα πού !:κανε τήν 'Αθήνα νά παραιτηθεί aπ' 

αιJτήν στίς 15. 1.1973, ωστε νά aποφύγει τήν συχνή ανακί

νηση τοu πολιτικού της προβλήματος aπ' τό Κογκρέσσο, 

τό όποίο πίεζε γιά επάνοδο στήν όμαλότητα, κάθε φορά 

πού συζητιόταν τό θέμα τής στρατιωτικής βοήθειας στούς 

κόλπους του. Παρά τήν παραίτηση δμως aπ' τήν δωρεάν 

βοήθεια , τά προγράμματα τών πιστώσεων (FMS) συνεχί
στηκαν κανονικά. 

'ο τρόπος πού λειτούργησε τό embargo, εν& δέν aπέ
δωσε τά αναμενόμενα άποτι:λέσματα στόν πολιτικό τομέα , 

εβλαψε τίς aμυντικές ίκανότητες τής Χώρας, iδίως aπέναν

τι στήν Τουρκία, σέ μιά κρίσιμη γιά τίς έλληνοτουρκικές 

σχέσεις περίοδο, μέ συνέπεια νά βρεθεί ή ·Ελλάδα τό 1974 

μέ πολλές i:λλείψεις στόν aμυντικότομέα καί νά δεχθεί τήν 

ταπείνωση στήν Κύπρο . Γιά τήν κάλυψη τοu κενοu αuτοu 

άναζητήθηκε όπλισμός στίς aγορές τής ΕιJρώπης. τής 

'Αμερικής καί τοu 'Ισραήλ . 'Η cπιτυχία τής aναζήτησης 

αuτής i}ταν περιορισμένη, δόθηκε δμως στήν 'Ελλάδα, γιά 

πριίηη φορά, ή δυνατότητα μερικi'jς aποδέσμευσης τών ΕΔ 

τής aπ • τό aμερικανικό όπλοστάσιω> 129 • 

26 ΣΙ::ΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1970 

'Ο Γ. Ράλλης επισκέπτεται τόν Κ. Καραμανλή 

στό Παρίσι, κaί του αναπτύσσει τήν άποψη γιά τήν 
aνάγκη άμεσης επανόδου του στήν ' Ελλάδα καί τήν 
οργάνωση, ύπό τήν ήγεσία του, δυναμικής aντιδρά

σεως κατά του καθεστώτος. 

Στό περιεχόμενο τής συνομιλίας, καθώς καί στίς 

aντιρρήσεις πού προέβαλε ό πρώην πρωθυπουργός, 

αναφέρεται εiδική καταγραφή στό ήμερολόγιο του 

Γ. Ράλλη: 

«Εiδα στό Παρίσι τόν Κωνσταντίνο Καραμανλi'j. Tou 
άνέπτυξα τήν aνάγκη νά γυρίσει τό συντομότερο στήν 

'Αθήνα, γιατί δχι μόνο συγκεντρώνει τή λαϊκή cμπιστοσύ

νη, aλλά μπορεί νά επηρεάσει καί τό στρατό. 'Έτσι , ή δική 

του παρουσία θά !:χει ώς aποτέλεσμα νά άπομακρυνθε! τό 

φάσμα του i:μφυλίου πολέμου. ~ 
'Ο Καραμανλήi; δέν πείστηκε . "Αν επιστρέψει, πιστεύ

ει δτι τό καθεστώς θά τόν θέσει σέ aπομόνωση καί οί aξιω

ματικοί δέν θά τολμοϋν νά τόν πλησιάσουν. 'Η παρουσία 

του δέν θά χρησιμεύσει ετσι σέ τίποτα. 

Πιστι:ύει δτι τήν επάνοδό του μπορούν νά aπαιτήσουν 

ό λαός καί ό στρατός. Ό λαός κάτω άπ' τίς σημερινές 

συνθi'jκες δέν μπορε! νά i:κδηλωθεί. 'Όσο γιά τό στρατό, 

ελπίζει δτι θά τό πράξει, προτοu προκληθεί i:θνική κατα

στροφή. 

·Ο ϊδιος δέν είναι διατεθειμένος νά ήγηθεί μεταβατικής 

Κυβερνήσεως. "Αλλοι είναι προτιμότερο νά i:πωμισθοϋν 

αuτό τό βάρυς. 'Όταν, δμως, ελθει ή ωρα τών i:κλογών, 

είναι aποφασισμένος νά κατέβει επικεφαλής μιiiς εuρείας 

παρατάξεως , πού θά περιλάβει πολλούς νέους, γιά νά θέσει 

τίς βάσεις γιά ί:να νέο ξεκίνημα»Ι.1Ο 

12 NOEMBPIOY 1970 

Μετά τήν αναγγελία του θανάτου του Στρατηγοu 

Ντέ Γκώλ, ό Κ. Καραμανλής aποστέλλει στήν 

'Υβόννη Ντέ Γκώλ τό aκόλουθο συλλυπητήριο τη

λεγράφημα: 

«Κατεχόμενος άπό βαθείαν οδύνη ν διά τόν θάνα

τον τού επιφανούς συζύγου σας, παρακαλώ νά δεχθή

τε τά εiλικρινή συλλυπητήριά μου. 

Μέ τήν φωτισμένην σκέψιν καί τό άδάμαστον 

θάρρος του ο Στρατηγός Ντέ Γκώλ ύπηρέτησε τήν 

χώραν του, τόν κόσμο καί τόν πολιτισμόν. Θά παρα

μείνη εiς τιjν ίστορίαν, ώς ό θρυλικός ήγέτης πού 

aπέδωσε εiς τήν Γαλλίαν τήν ελευθερίαν της, τήν 

άνανέωσίν της καί τό αi'σθημα νά ε{ναι ύπερήφανη 

δι' έαυτήν. 

Θά ενθυμούμαι πάντοτε τόν μεγάλο ν Γάλλο ν, πού 

ύπήρξε διά τήν Έλλάδα φίλος πιστός καί εiλικρι

νής»' ·1' . 

Τόν Κ. Καραμανλή συνέδεαν μέ τόν Γάλλο πρόε

δρο δεσμοί αμοιβαίου σεβασμο\J καί εκτιμήσεως. 'Η 

τελευταία γραπτή επικοινωνία τους, λίγες μόλις ήμέ

ρες νωρίτερα, είχε συμπέσει μέ τήν aποστολή του 

τελευταίου τόμου τών 'Απομνημονευμάτων μέ θερμή 

aφιέρωση στόν 'Έλληνα πολιτικό. Μέ τήν εύκ3ιρία 

αύτή, ό Κ. Καραμανλής είχε απευθύνει στό Στρατηγό 

Ντέ Γκώλ τήν ακόλουθη εύχαριστήρια επιστολή: 

«'Εκτιμώ iδιαιτέρως καί σiiς εύχαριστώ γιά τή λε

πτή χειρονομία νά μού στείλετε, μέ τόσο φιλόφρονα 

aφιέρωση, τό πρόσφατο Ξργο σας, τό σχετικό μέ τήν 

"'Ανανέωση". 

Ε{χα, στό παρελθόν, τήν εύκαιρία νά συνομιλή

σω μαζύ σας κατ· επανάληψη καί ήμπόρεσα, άπό τήν 

πρώτη επαφή, νά θαυμάσω τή δύναμη, τήν άγνότητα, 

τή διαύγεια καί τήν εύθύτητα τής σκέψεώς σας. 'Ο 

θαυμασμός μου αύξάνεται σήμερα, μετά τήν άνάγνω

ση τού Ξργου σας γιά τή ν "Ά νανέωση ", τό όποίο, 
πέραν τής φιλολογικής του aξίας καί τού ίστορικού 

του βάρους, aποτελεί πολιτικό κείμενο κεφαλαιώ

δους aξίας. 

Κατά τή γνώμη μου, τό ζωντανό παράδειγμα εκεί

νων πού δημιουργούν τήν 'Ιστορία Ξχει γιά τούς 

λαούς μεγαλύτερη άξία καί σημασία άπό τίς θεωρίες 

τών δογματικών. 

'Η ζωή καί τό Ξργο σας ε{ναι μία διαρκής διδαχή: 

διδάσκετε πώς ενας προφητικός ήγέτης μπορεί, μέ 

περιορισμένα μέσα, νά επιτελέση Ξργα μεγάλα καί 

vά μεταβάλη τίς φιλοσοφικές σκέψεις σέ πολιτικές 

πράξεις. Διδάσκετε πώς μία άλλοιωμένη καί έξασθε

νημένη Δημοκρατία μπορεί νά σωθή καί πώς εvας 

λαός σέ πλήρη σύγχυση μπορεί νά επαvεύρη τήν 

πίστη πρός τόν έαυτό καί τήv aποστολή του. 

Δημιουργήσατε στό σημείο αύτό μέ τήν πολιτεία 

σας προηγούμενα, τά όποία θά aποτελούν παρά

δειγμα γιά τίς σύγχρονες κοινωνίες, πού καί οί ίδιες 

εύρίσκονται σέ πλήρη σύγχυση. 
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Θά ήθελα, έπίσης, νά σiiς έκφράσω τήν εvγνωμο

σύνη μου γιά τήν συμπάθεια, μέ τήν όποία γράφετε 

γιά τήν 'Ελλάδα καί τόν Πρωθυπουργό της, ό όποίος 

ε[χε ματαίως επιχειρήσει τότε νά έφαρμόση στή χώ

ρα του τιJ σωτήριο πείραμα, τού όποίου, χάρις σέ 

Σiiς. έπωφελήθη ή Γαλλία. 

Δεχθήτε, παρακαλώ, Στρατηγέ μου, τήν έκφραση 

τού βαθέως σεβασμού μουι> 1 '2 • 

13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1970 

'Ο πρόεδρος τής Κυπριακής Δημοκρατίας 'Αρ

χιεπίσκοπος Μακάριος, κατά τή μετάβασή του στό 

Παρίσι γιά νά παραστή στή νεκρώσιμη ακολουθία 

γιά τ6ν πρ6εδρο Ντέ Γκώλ, επισκέφθηκε τόν Κ. Κα

ραμανλή στήν οίκία του. 'Η συνάντηση διήρκεσε 

περισσότερο aπc) δύο ώρες καί παραβρέθηκε ό 

ύπουργ6ς τών 'Εξωτερικών, Σ. Κυπριανου. 

Σύμφωνα μέ δήλωση του τελευταίου, ή συνάντη

ση των δύο ανδρών ήταν «φιλοφρονητικής φύσεως». 

16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1970 

'Ο Κ . Καραμανλής, μόλις πληροφορήθηκε τό θά

νατο του Κωνσταντίνου Τσαλδάρη, aπέστειλε τηλε

γράφημα στή χήρα καί στc) γιc) του εκπλιπ6ντος πο

λιτικου, ·Αθανάσιο: 

«Βαθύτατα συγκεκιvημένος άπό τόν θάνατο τού 

Προέδρου, σiiς παρακαλώ νά δεχθήτε τά εiλικρινή 

μου συλληπητήρια. Ε[χα ττjν άyαθή τύχη ν νά συνερ

γασθ(iJ στενότατα μαζί του καί ένθυμούμαι μέ εvyνω

μοσύνην, τήν φιλία καί τήν έμπιστοσύvην μέ τάς 

δποίας μέ έτίμησε. 

Αί άρεταί τού Κ. Τσαλδάρη, ώς aνθρώπου καί ώς 

πολι τιιωύ, ifτυχον η δη καθολικής αναγνωρίσεως. 

Ώς iiνθρωπος, ύπήρξε βαθύτατα άγαθός, ύπό τήν 

l'ννοιαν πού ifδιδαν εi'ς τιJν δρον οί Άρχαίοι πρόγο

νοί μας. 

'Ως πολιτικός /;παραδειγμάτισε μέ τήν σωφροσύ

νη του καί τόν ύψηλόν πατριωτισμόν του. Κυ~ερν?

σας τήν χώραν ύπό δραματικάς περιστάσεις, είχε την 

εvψυχία νά θεμελιώση tπί προσωπικής του θυσίας 

τήν έθνικήν μας ένότητα καί δι' αvτής τήν έλευθε

ρία, τιjν δημοκρατία καί τήν έθνικήν μας άνεξαρτη

σία. ΤιJ δέ παράδειγμά του εκείνο, χρήσιμο κατ · άρ

χήν διά κάθε έποχήν, προσλαμβάνει σήμερα ίδιαιτέ

ραν επικαιρότητα. 

Ει'μαι βέβαιος δτι τήν όδύνην σας διά τόν θάνα

τον τού προέδρου θά τήν άμβλύνη ή σκέψις δτι 

ύπήρξατε ή σύντροφος καί ό υίιJς ένός έξαιρετικού 
aνθρώπου» ω. 

20 ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ 1970 

'Ο Γ. Παπαδόπουλος, στόν καθιερωμένο ετήσιο 

λόγο του πρίν aπό τό τέλος του ετους, διαψεύδει καί 

τίς τελευταίες ελπίδες γιά τήν εφαρμογή του ύπε

σχημένου χρονοδιαγράμματος, εξαγγέλλοντας δτι 

«είς δ,τι aφορίi τήν συνταγματικήν πολιτειακήν τ.ά

ξιν, ουδεμία aλλαγή θά ύπάρξη διά τc) έπ6μενον 
ε τος». 

Οί έρμηνείες πού δόθηκαν στούς λόγους του 

πρωθυπουργου συνέκλιναν στή διαπίστωση δτι δέν 

θά πρέπει νά αναμένεται ή άρση του στρατιωτικου 

νόμου καί δέν θά διενεργηθουν βουλευτικές εκλογές. 

'Η δημοσίευση, τήν I η 'Ιανουαρίου, στήν 'Εφημε
ρίδα τής Κυβερνήσεως, καί ή πρόβλεψη τής προο

δευτικής καί μόνο θέσεως σέ iσχύ των 15 aπό τούς 18 
θεσμικούς νόμους πού προβλέπονται aπό τ6 Σύνταγ

μα του 1968, θά επιβεβαιώσει τήν aπομάκρυνση, καί 

τή φορά αuτή, κάθε συγκεκριμένης προοπτικής γι~ 

τήν aποκατάσταση τής δημοκρατίας σέ προβλεπτο 
χρόνο. 

ΦΕΒΡΟΥΑΡIΟΣ 1971 

Ό Κ. Καραμανλής, σέ επιστολή του πρόςτόν Κ. 

Τσάτσο, διαγράφει καί aναλύει τήν τοποθέτησή του 

άπέναντι στήν πολιτική κατάσταση πού εχει επικρα

τήσει στήν 'Ελλάδα aλλά καί, γενικότερα, τή θέση 

του aπέναντι στήν πολιτική: 

«Τόσον άπό τήν τελευταία ν μας συνομιλίαν, δσον 

καί άπό τά γράμματά σου, μένω μέ τήν έντύπωσιν ότι 

δέν άντελήφθης η πάντως δέν έξετίμησες τά βαθύτε

ρα αϊτια τά όποία μέ ώδήγησαν εi'ς τήν άποχώρησίν 

μου άπό τής πολιτικής καί τά όποία προσδιορίζουν 

l'κτοτε τήν θέσιν μου. 

'Η έπάνοδός μου εlς τήν πολιτική, προσκρούει 

εlς ύποκειμενικά καί aντικειμενικά έμπόδια. Καί 

ύποκειμενικά μέν είναι ή lδιοσυγκρασία μου καί ή 

πολιτική μου φιλοσοφία, πού μέ καθιστούν άκατάλ

ληλον διά τήν πολιτική ν, η τουλάχιστον διά τήν πο

λιτική ν ζωήν τού τόπου μας καί τής έποχής μας. Πι

στεύω aλλωστε, ότι δέν ύπάρχει προσπάθεια πού νά 

μή φθάνη κάποτε εlς τό σημείον τής κάμψεώς της. 

Ό συνετός πολιτικός όταν διαπιστώνη τήν παρου

σία του σημείου αvτοv οφείλει νά παραδίδη τήν σκυ

τάλη ν. Ή aντίληψις πού ύπάρχει είς τόν τόπον μας 

όταν κανείς μπή είς τήν πολιτική ν πρέπει νά βασανί

ζη έαvτόν καί τόν λαόν του, πολιτευόμενος μέχρι τού 

θανάτου του, δέν είναι άπλώς aνόητος, άλλά είναι 

βαθύτατα νοσηρά. Αί άτυχίαι, άλλά καί αί ταπει

νώσεις εiς τάς όποίας ύπεβλήθησαν οί πολιτικοί aν

δρες του τόπου μας, άλλά καί πέραν αvτών ή μόνιμος 

καί βαθεία κρίσις τής χώρας μας οφείλονται είς τήν 

έπικράτησιν τής aντιλήψεως αvτής . • ο πολιτικός δ 
δποίος έπιμένει είς τήν πολιτικήν καί όταν διαπ~

στώση δτι οί σκοποί του καθίστανται άνέφικτοι, εί

ναι ύποχρεωμένος, διά νά έπιζήση, όχι μόνον νά 
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aπομαιφυνθή τών aρχών του, aλλά νά κάνη καί συμ
βιβασμούς, κατά κανόνα, επιβλαβείς διά τόν τόπον. 

Μήν μού πής δέ οτι η επιμονή αύτή, η δποία πολλά

κις δδηγεί όχι μόνον είς aναξιοπρεπείας aλλά καί εί'ς 

ταπεινώσεις, έμπνέεται aπό αίσθημα καθήκοντος 

πρός τήν χώραν. Κατά τό πλείστον όφείλεται εiς τήν 

γοητείαν τής πολιτικής, τήν δποία οπως γνωρίζεις δ 

'Αριστοτέλης παρομοιάζει μέ έταίραν. Πιστεύω οτι 

ολοι οί πολιτικοί θά ήθελαν νά τερματίσουν τήν 

σταδιοδρομία των, μέ τήν ίκανοποίησιν οτι ύπηρέ

τησαν τόν τόπον των καί μέ τόν σεβασμόν τών συμ

πολιτών των. 'Εάν δέν τό κάνουν, τούτο δέν όφείλε

ται εiς τό οτι aγνοούν τήν όρθότηrα τής aρχής αύ

τής, aλλά ει'ς τό οτι δέν έχουν τήν ψυχικήν δύναμιν 

νά τό κάμουν. 

Ει'ναι πολύ όδυνηρό καί δι ' αύτό είναι έλάχιστοι 
οί μιμηταί τού Κιγκιννάτου. 

Ή ύγιής αύτή aντίληψις έπικρατεί οπως γνωρί

ζεις είς τήν Άγγλίαν καί τήν Άμερικήν, είς τήν 

πρώτην ώς παράδοσις καί είς τήν δευτέραν ώς συν

ταγματική aρχή. Δέν δμιλώ περί τών Σκανδιναβικών 

χωρών είς τάς δποίας οί πολιτικοί παρακαλούνται 

φορτικώς νά γί\ίουν πρωθυπουργοί. 'Ιδού δέ διατί η 
aρχή αύτή έχει έφαρμογήν είς τήν περίπτωσιν τήν 

iδικήν μου. 'Υπηρέτησα τόν τόπον μου έπί 30 χρόνια 
καί προσεπάθησα μέ πάθος νά προαγάγω ύλικώς καί 

ήθικώς τήν ζωήν του 'Έθνους. Άλλά προσεπάθησα 

πρό παντός νά μεταβάλω τό νοσηρό πολιτικό κλίμα 

τής χώρας, είς τό δποίον όφείλονται ολα τά δεινά του 

παρελθόντος. Τήν στιγμήν πού έπίστευον οτι προ

σήγγιζα είς τόν σκοπόν αύτόν, δ έλληνικός λαός 

aπεφάσισε κατά τρόπον πανηγυρικόν, τήν έπιστρο

φήν είς τό παρελθόν. Καί περίπου μου είπαν: 'Αντί 

νά γίνουμε έμείς αύτό πού θέλεις, νά γίvης έσύ αύτό 

πού θέλουμε έμείς. Καί aπήντησα: 'Εφ ' οσον δια

φωνουμεν έπί ένός τόσον βασικου θέματος, δέν 

έχουμε παρά νά χωρίσουμε καί μάλιστα χωρίς πικρί

αν. <ο λαός δικαιουται νά ζητήση aπό τόν πολιτικόν 

του τάς ύπηρεσίας του, τόν μόχθον του, aκόμη καί 

τήν ζωήν του. Δέν δικαιούται ομως νά του ζητήση 

τήν aξιοπρέπειάν του καί τήν τιμήν του, δηλαδή 

έκείνα τά δποία κυρίως διακινδυνεύει είς τόν τόπον 

μας δ πολιτικός. 

'Η μακρά παραμονή μου έξ άλλου είς τήν έξου

σίαν, καί η aδίστακτος τακτική τών aντιπάλων μου, 

έτεινα ν νά μέ καταστήσουν τό σύμβολον ένός νέου 

έθνικου διχασμου. 'Υπό τάς συνθήκας αύτάς, έπρεπε 

aν παρέμενα η νά συνθηκολογήσω μέ μίαν πραγμα

τικότητα, τήν aνατροπήν τής δποίας εlχα θέσει ώς 

σκοπόν τής πολιτικής μου, η έάν ήδυνάμην, νά έπα

ναστατήσω. VΕκρινα οτι d5φειλον νά aποφύγω καί τό 

πρώτον καί τό δεύτερον. 

'Ανεξαρτήτως τών προσωπικών μου διαθέσεων, 

τό γεγονός δτι τόν τελευταίον καιρόν δλο καί περισ-

σότεροι aναμένουν aπό έμένα νά σώσω τόν τόπον 

aπό τήν περιπέτειαν, εlς τήν όποίαν ένσυνειδήτως 

τόν όδήγησαν, aποδεικνύει οτι δέν έχει συνειδητο

ποιηθή όχι μόνον aπό τάς μάζας aλλά ούτε κaν aπό 

τήν ηγεσίαν του τόπου η ούσία του προβλήματός μας. 

'Αφ' 1]ς είσήλθον είς τήν πολιτικήν, κατά τρόπον 

μονότονο ν έπαναλαμβάνω δ τι η 'Ελλάς δέν έχει πα-

ρά ενα πρόβλημα: τό πολιτικόν. Καί δτι μέ αύτό συν

δέουν, καί μάλιστα εlς σχέσιν aπολύτου έξαρτήσεως, 
ολα τά προβλήματα πού βασανίζουν τόν λαόν μας. 

Διότι χωρίς ηρεμον καί σταθερόν πολιτικόν βίον, δ 

δποίος έξασφαλίζει τήν συνέχειαν καί έμπεδώνει τό 

αίσθημα τής aσφαλείας, δέν είναι δυνατόν νά συζη

τήται σοβαρώς η προώθησις τών θεμάτων έκείνων τά 

δποία έχουν σχέσιν μέ τήν ύλικήν καί ήθικήν πράο

δον τού νΕθνους. 

Διά νά aντιληφθής τήν σημασίαν τήν δποίαν έχει 

τό πολιτικόν πρόβλημα, θά πρέπει νά ύπομνήσω οτι 

χώραι μέ aπέραντον πλούτον δυστυχουν, ένώ aλλαι 

μολονότι φυσικώς πτωχαί, εύημερουν. 'Εάν κάνη ς 

τάς συγκρίσεις αύτάς, θά διαπιστώσης οτι ή τερα

στία διαφορά πού ύπάρχει μεταξύ aνεπτυγμένων καί 

ύπαναπτύκτων χωρών, όφείλεται είς τήν διαφοράν 

πολιτικής ώριμότητος» 134 • 

25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1971 

Μέ τήν εύκαιρία τής έπετείου τών εκατόν πενήν

τα χρόνων άπό τήν ί:ναρξη τής 'Ελληνικής 'Επανα

στάσεως, διακηρύσσεται - σέ συλλογικό μήνυμα 

κορυφαίων εκπροσώπων τοϋ πολιτικοί) κόσμου - μέ 

έπικεφαλής τόν Π. Κανελλόπουλο, ή dντίφαση dνά

μεσα στίς άρχές τοϋ άγώνα τής 'Εθνεγερσίας καί τοϋ 

αύταρχικοϋ καθεστώτος πού εχει επιβληθεί στόν ελ

ληνικό λαό 135 • 

Τό γεγονός, έξάλλου, ότι ό ίδιος ό Γ. Παπαδό

πουλος θά ίσχυριστεί, μέ τήν εύκαιρία τής μεγάλης 

έθνικής έπετείου, ότι οί πόθοι τών άγωνιστών τοϋ 

1821 δέν όλοκληρώθηκαν, γιατί «αί άνεπάρκειαι τής 
πολιτικής ήγεσίας ήταν περιοδικαί μέν, άλλά μεγά

λης διαρκείας», θά έξωθήσει τόν Γ. Ράλλη νά συντά

ξει καί νά θέσει, τόν 'Ιούνιο, σέ κυκλοφορία συνο

πτικό δοκίμιο μέ τόν τίτλο «'Η άλήθεια γιά τούς 

'Έλληνες πολιτικούς». Σύμφωνα μέ τίς παρατηρή

σεις του, ή ελληνική πολιτική ήγεσία άναδείχτηκε, 

στήν εύρύτερη διάρκεια τής λειτουργίας τοϋ άνεξάρ

τητου ελληνικοϋ Κράτους, άντάξια τοϋ λαοϋ καί συ

νέχισε τήν ενδοξη πολιτική παράδοση τοϋ ί:θνους 

σέ διάστημα, έξάλλου, 123 έτών - άπό τό 1844 ώς τό 
1967 - οί 'Έλληνες εζησαν έπί 111 χρόνια ύπό κοι
νοβουλευτικό καθεστώς. 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1971 

'Ο Γ. Παπαδόπουλος- σύμφωνα μέ πληροφορί-
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ες εγκυρων πηγών- «είχε προσφάτως κεχωρισμένας 

συναντήσεις μετά ·Ελλήνων πρώην κοινοβουλευτι

κών διά νά άκούση τάς άπόψεις των ώς πρός τούς 

τρόπους άποκαταστάσεως τής όμαλότητος είς τήν 

χώραν». Σύμφωνα μέ τίς ίδιες πληροφορίες, ό πρω

θυπουργός διαβεβαίωσε τούς συνομιλητές του δτι 

«μοναδική του φιλοδοξία είναι νά όδηγήση τήν χώ

ραν εiς τήν όμαλότητα καί τήν κοινοβουλευτικήν 

δημοκρατίαν καί μετά νά άποχωρήσψ>. ' Οπωσδήπο

τε, δέν δέχτηκε νά προσδιορίσει χρονικά τά σχέδιά 

του, ύπογράμμισε δέ δτι θά παρέμενε «άπόλυτος κρι

τής τής δοθησομένης λύσεως» 1 J6 • 

'Η άρχή τής άποκαταστάσεως μιiiς «άρχής διαλό

γου» μέ τό καθεστώς είχε - κάτω άπό aλλες όπωσδή

ποτε προϋποθέσεις -άντιμετωπιστεί, νωρίτερα ήδη, 

άπό τόν Ε. 'Αβέρωφ . 'Από τούς τελευταίους πράγ-

. ματι μήνες τοϋ 1968, ό 'Έλληνας πολιτικός, άνήσυ

,, χος γιά τό διαγραφόμενο πλήρες άδιέξοδο, ύπέβαλε 
στόν Κ . Καραμανλή τήν aποψη δτι θά ήτο σκόπιμο 

νά επιχειρηθεί μία διερευνητική επαφή μέ τούς ΕΚ

προσώπους τοϋ καθεστώτος προκειμένου νά άναζητη

θεί τρόπος επανόδου στή δημοκρατική όμαλότητα. 

'Από τίς πρώτες δμως εμμεσες έπαφές του, εσπευσε 

νά διευκρινίσει δτι δέ θά άνελάμβανε όποιαδήποτε 

πρωτοβουλία χωρίς τήν εγκριση τοϋ Κ. Καραμανλή. 

·Ο τελευταίος, άπό τήν πλευρά του, είχε εuθύς άμέ

σως επισημάνει τούς κινδύνους τοϋ έγχειρήματος. 

' Ανάλογο περιεχόμενο είχαν καί οί άνησυχίες πού 

είχε, σέ επιστολή πρός τόν Κ. Καραμανλή, διατυπώ

σει ό Κ. Τσάτσος, μέ τήν πεποίθηση δτι οί πραξικο

πηματίες δέν είχαν σοβαρή πρόθεση νά «προχωρή

σουν πρός τήν δμαλότητω> καί τό φόβο μήπως ή 

προσπάθεια τοϋ Ε. 'Αβέρωφ πάρει τή «μορφή μιiiς 

άντιπολιτεύσεως ύποτελοϋς στήν Έπανάστασψ>ω. 

Κάτω άπό τίς συνθήκες αuτές οί νεώτερες δηλώ

σεις καί πρωτοβουλίες τοϋ Ε. 'Αβέρωφ, καί συγκε

κριμένα ή διατύπωση τών άπόψεών του σχετικά μέ 

τήν ϊδρυση «κόμματος άντιπολιτεύσεως» στίς 2 Δε
κεμβρίου 1968, πρρκάλεσαν τή βασική διαφωνία τοϋ 
Κ . Καραμανλή 1 J8 • 'Αλλά καί ό ίδιος δ Ε. 'Αβέρωφ, ό 

όποίος καί δέν επαυσε νά ένημερώνει τακτικά τόν Κ. 

Καραμανλή, ευθυγραμμιζόταν, στήν άμέσως έπόμε

νη χρονική περίοδο, μέ τήν κοινή διαπίστωση δτι 

δέν ύπήρχε στό έπίπεδο τfjς Κυβερνήσεως όποιαδή

ποτε εiλικρινής διάθεση γιά άποκατάσταση τής δη

μοκρατικής όμαλότητας - δπως θά ήταν δυνατό νά 

τήν εννοήσουν ό Κ. Καραμανλής καί ό ίδιος 1 •19 • 

'Όταν, τόν 'Απρίλιοτοϋ 1971 , επανερχόταν στήν 
επιφάνεια τό ενδεχόμενο τοϋ «διαλόγου», μετά τήν 

πρωτοβουλία τοϋ Γ. Παπαδοπούλου νά καλέσει σέ 

συνομιλίες πρώην βουλευτές καί εκπροσώπους τfjς 

δημόσιας ζωής, ό Ε. ' Αβέρωφ εδινε στή χειρονομία 

αuτή τόν άκόλουθο έπιγραμματικό χαρακτηρισμό: 

«Τακτικώς: · Επαφαί άποτελοίιν δικαιολογία πρός ξέ-

νους. 'Αποτελοίιν δοκιμαστικό τέχνασμα, άλλά καί άπειλή 

πρός έσωτερική κατανάλωση . Στρατηγικώς άποβλέπει εiς 

τρείς βαθμίδας έπιδιώξεων: α) Προσχωρήσεις εiς νέον 

Κόμμα. 'Αναλόγως τής ποιότητος αύτών, κάθοδος εiς 

έκλογάς (καί ύποθέτω βαθμός εύπρεπείας αύτών)· β) 'Εν

δεχόμενα ι άποδοχαί ύπουργοποιήσεων η άλλων χρησιμο

ποιήσεων άπό πρώην πολιτευόμενους, καλύτερους τών 

σημερινών ύπουργών· γ)~ Αν μή τί άλλο, καλόπιασμα καί 

προετοιμασία διά μίαν εύπρεπfj άντιπολίτευσιν»140 • 

Μέ βάση τίς παραπάνω διαπιστώσεις, δ πρώην 

ύπουργός τών 'Εξωτερικών θά άποφύγει κάθε ένεργή 

άνάμιξη καί θά τηρήσει aκρως έπιφυλακτική στάση 

άπέναντι στήν κυβερνητική πρωτοβουλία· ένώ, πα

ράλληλα, έξεδήλωνι:; τή σταθερή πεποίθησή του 

στήν άνάγκη γιά έπικοινωνία καί συνεννόηση μέ τόν 

Κ. Καραμανλή προτοϋ άναληφθεί δποιοδήποτε σο

βαρό εγχείρημα. 

'Αλλά καί ή έπαφή πού είχαν μέ τόν Γ. Παπαδό

πουλο, μετά άπό πρόσκλησή του, ελάχιστα άπό τά 

παλαιά κοινοβουλευτικά στελέχη τής ΕΡΕ, δέν όδή

γησε σέ εναρξη σοβαροϋ διαλόγου. Σέ δλες σχεδόν 

καί πάλι τίς περιπτώσεις ή συνέχιση τοϋ διαλόγου 

άντιμετωπίστηκε άπό τά στελέχη τής ΕΡΕ ώς άπρό

σφορη γιά νά όδηγήσει σέ θετικά άποτελέσματα καί 

συναρτήθηκε - χαρακτηριστική ή στάση τοϋ Ί. 

Βαρβιτσιώτη καί τοϋ Ν. Ζαρντινίδη - μέ τή θέση 

τοϋ Κ. Καραμανλή 141 • 

31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1971 

'Ο Γ. Γρίβας άποβιβάζεται μυστικά στήν Κύπρο 

μέ στόχο τή συγκρότηση παράνομου μηχανισμοϋ 

-τής ΕΟΚΑ Β' - ίκανοϋ νά έπικρατήσει δυναμικά 

σέ βάρος τοϋ «άνεξαρτησιακοϋ» Μακαρίου καί νά 

προλειάνει τό εδαφος γιά τήν έπίτευξη τής ' Ενώσεως 

τής Μεγαλονήσου μέ τήν 'Ελλάδα. ' Η έπάνοδος τοϋ 

πρώην άρχηγοϋ τής ΕΟΚΑ συνέπεσε χρονικά μέ τήν 

έπίσκεψη, στίς 3 Σεπτεμβρίου, τοϋ προέδρου τής 
Κυπριακής Δημοκρατίας στήν ' Αθήνα, δπου καί σέ 

σύσκεψη ύπό τήν προεδρία τοϋ Γ. Παπαδοπούλου θά 

άντιτείνει τήν εντελώς διάφορη άντίληψή του γιά τή 

διαχείριση τοϋ έθνικοϋ θέματος: «Εuκταία ή 'Ένω

σις, άλλά άντικειμενικοί λόγοι δέν επιτρέπουν δυστυ

χώς τήν πραγμάτωσιν αuτής. Διά τοϋτο συνεφωνήθη 

καί μετά τών προηγουμένων έλληνικών Κυβερνή

σεων καί μεθ' ύμών, δτι άντικειμενικός μας σκοπός 

θά είναι, έπί τοϋ παρόντος, εν ένιαίον, άνεξάρτητον, 

άδιαίρετον καί κυρίαρχον Κράτος». 

'Η ριζική αuτή στρατηγική άπόκλιση προοριζό

ταν νά προσδώσει νέες διαστάσεις στήν προϋπάρ

χουσα καί βαθμιαία ένισχυόμενη άντίθεση μεταξύ 

'Αθηνών καί Λευκωσίας . Περί τά τέλη Μαίου, δ Γ. 

Παπαδόπουλος είχε τονίσει, σέ συνέντευξή τοη\'τή 
«Milliyet»: « 'Έλληνες καί Τοϋρκοι θά πρέπει '~ά 

πείσουν τίς δύο κοινότητες τής Μεγαλονήσου Μι 
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Κωνσταντίνος Τσάτσος. 
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δέν είναι διατεθειμένοι νά φιλονικήσουν πρός χάριν 

των καί δτι, κατά συνέπεια, θά οφειλαν, καί αυτές, νά 

συνέλθουν καί νά προσπαθήσουν νά συμφιλιωθουν». 

'Η δήλωση αυτή θά ακολουθηθεί aπό τήν συνάντη

ση, λίγες μέρες aργότερα, τών ύπουργών 'Εξωτερι

κών, Παλαμά καί Όλτσάϋ, στό πλαίσιο τής 'Εαρι

νής Διασκέψεως του Ν Α ΤΟ στ ή Λισσαβώνα: τό Κυ

πριακό θέμα θά δφειλε νά ρυθμιστεί aπευθείας μετα

ξύ των Κυβερνήσεων τής ·Ελλάδος καί τής Τουρκί

ας. 'Αλλά καί, aντίστροφα, σχεδόν θά συμπέσει 

χρονικά μέ τήν επίσκεψη καί τίς συνομιλίες του 

προέδρου Μακαρίου στή Μόσχα, μετά τήν όλο κ λ ή

ρωση των όποίων, στίς 9 'Ιουνίου, θά τονίσει - σέ 

κοινό ανακοινωθέν - δτι «ή Κύπρος, σάν iσότιμο 

μέλος του ΟΗΕ δικαιουται καί πρέπει νά aπολαμβά

νει aπόλυτη κυριαρχία καί πλήρη ανεξαρτησία, χω

ρίς όποιαδήποτε ξένη επέμβαση καί ανάμιξη όποι

ασδήποτε μορφής». Τό πρόβλημα- τονιζόταν &κό

μη - θά επρεπε νά λυθεί aπό τόν ίδιο τόν κυπριακό 

λαό, σύμφωνα μέ τόν Καταστατικό Χάρτη καί τίς 

aποφάσεις του ΟΗΕ, εν& επιπλέον - σύμφωνα μέ 

τήν πάγια σοβιετική θέση - τά ξένα στρατεύματα θά 

δφειλαν νά aποχωρήσουν aπό τή Μεγαλόνησο. 

Τελικά, ή διάσταση aπόψεων στό επίπεδο τών δύο 

Κυβερνήσεων, Λευκωσίας καί 'Αθηνών, δέν εντο

πιζόταν στή χάραξη ένός συγκεκριμένου διαφορε

τικου προσανατολισμου, &λλά περισσότερο στή 

διεκδίκηση τής πρωτοκαθεδρίας στή διαμόρφωση 

τG:ιν aποφάσεων καί &φορουσαν τό εθνικό θέμα . Σέ 

έπίσημο διάβημά της πρός τήν Κυπριακή, στίς 21 
'Ιουλίου, ή Κυβέρνηση των 'Αθηνών ύπογράμμιζε: 

«Κέντρον τοϋ Κυπριακου Έλληνισμοϋ είναι ή Λευ

κωσία. Κέντρον τοϋ »Εθνους είναι αί 'Αθήναι. Αί 

'Αθήναι προσδιορίζουy τό γενικώτερον συμφέρον 

τοϋ 'Έθνους, εiς δ εντάσσεται καί τό συμφέρον τοϋ 

Κυπριακοϋ 'Ελληνισμοϋ ... (καί) συνθέτουν καί εν 

τέλει διαγράφουν τήν &κολουθητέαν πορείαν πολιτι

κής καί τακτικής» . «Δέν aποδέχομαι τήν τοιαύτην 

άποψιν», είχε σπεύσει νά aντιτείνει, εγγράφως, ό 

πρόεδρος Μακάριος ... 
'Η εσωτερική διένεξη στήν Κύπρο καί ή παράλ

ληλη δξυνση στίς σχέσεις τής Λευκωσίας μέ τήν 

'Αθήνα θό κορυφωθεί μετά τήν επάνοδο του στρατη

γου Γρίβα στή Μεγαλόνησο, τή βαθμιαία ενταση τής 

τρομοκρατικής δραστηριότητας τής ΕΟΚΑ Β' μέ τή 

στήριξη καί ·Ελλήνων aξιωματικών τής 'Εθνικής 

Φρουρίiς, καί τή συγκρότηση aπό τόν Μακάριο νέου 

&στυνομικου σώματος- του 'Εφεδρικοϋ- τό όποίο 

καί εφοδιάστηκε μέ δπλα πού παραγγέλθηκαν καί 

παραλήφθηκαν μυστικά aπό τήν Τσεχοσλοβακία. Τό 

γεγονός αυτό προοριζόταν νά όξύνει &κόμη περισ

σότερο τήν aντίθεση του Κύπριου προέδρου μέ τήν 

έλληνική Κυβέρνηση, ή όποία aπαίτησε τήν παρά

δοση τοϋ όπλισμου στήν ειρηνευτική δύναμη του 

ΟΗΕ. 'Η όξεία κρίση είχε κορυφωθεί δταν, στίς 14 
Φεβρουαρίου 1972, ό Π. Κανελλόπουλος θά κάμει 
τήν χαρακτηριστική δήλωση: 

«'Ο 'Ελληνικός λαός Ι:πληροφορήθη πρό όλίγων μό

λις ήμερων, δτι ύπάρχει βαρεία κρίσις εiς τάς σχέσεις 

'Αθην&ν καί Λευκωσίας. Είναι aδύνατον νά προέκυψεν ή 

κρίσις αiφνιδίως καί προσφάτως. 'Υπάρχουν πολλά σκο

τεινά σημεία εiς τήν δλην ύπόθεσιν. Δέν λειτουργεί εiς τήν 

'Ελλάδα Κοινοβούλιον διά νά ζητηθοϋν έξηγήσεις, aλλά 

όφείλονται εξηγήσεις εiς τόν έλληνικόν λαόν. 'Εκφράζω 

τήν βαθείαν aνησυχίαν μου διά τά συμβαίνοντα. Τά σκο

τεινά σημεία τfjς δλης ύποθέσεως εύρίσκονται ίσως εiς τάς 

'Αθήνας παρά εiς τήν Λευκωσίαν». 

'Η εσωτερική κρίση στήν Κύπρο είχε, πράγματι, 

στίς aρχές τοϋ 1972, &γγίσει τό άπόγειό της, σέ συ
νάρτηση μέ τήν κορύφωση των πιέσεων τής 'Αθήνας 

πρός τήν κατεύθυνση του 'Αρχιεπισκόπου Μακαρί

ου, προκειμένου νά εκχωρήσει τήν εξουσία σέ Κυ

βέρνηση 'Εθνικής ·Ενότητας. Ειδικότερα, θά ναυα

γήσει ή aπόπειρα γιά τή διευθέτηση των διαφορών 

μεταξύ του προέδρου τής Κυπριακής Δημοκρατίας 

καί τοϋ Γ. Γρίβα, σέ συνάντηση των δύο &νδρG:ιν, 

στίς 26 Μαρτίου, ή aποτυχία τής όποίας θά εντείνει 
τήν τρομοκρατική δράση τής ΕΟΚΑ Β'. Παράλλη

λα, είχε διατυπωθεί ή άποψη των Μητροπολιτών Πά

φου, Κιτίου καί Κηρύνειας δτι ή άσκηση τής κοσμι

κής εξουσίας aπό τόν 'Αρχιεπίσκοπο Μακάριο ήταν 

aσυμβίβαστη μέ τό θρησκευτικό λειτούργημά του. 

Μετά τήν κορύφωση εντούτοις τής εντάσεως, οί 

σχέσεις μεταξύ 'Αθήνας καί Λευκωσίας θά περά

σουν βαθμιαία σέ στάδιο ύφέσεως γιά νά εκδηλωθεί 

τελικά, στίς 24 Αυγούστου 1973, ή δημόσια aποδο
κιμασία των ενεργειών «τής παρανόμου οργανώσεως 

τοϋ Στρατηγοϋ Γρίβα» aπό τόν Γ. Παπαδόπουλο, ώς 

«ύπονομευτικής» τής πολιτικής τοϋ «'Εθνικοϋ Κέν
τρου»Ι42. 

30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1971 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τήν επισκεψη καί 

εχει μακρά συνομιλία μέ τόν 'Αμερικανό πρέσβη 

στήν 'Αθήνα, Χένρυ Τάσκα· ή συνάντηση των δύο 

άνδρG:ιν επαναλήφθηκε - σύμφωνα μέ δημοσιογρα

φικές πληροφορίες - μετά aπό δύο ήμέρες. 

'Ο ξένος διπλωμάτης είχε επιζητήσει τή συνάν

τηση i)δη aπό τά τέλη 'Ιουλίου, &λλά δέν εγινε τότε 

δυνατή εξαιτίας τής aπουσίας - δπως εγινε γνωστό 

- τοϋ 'Έλληνα πολιτικοϋ σέ διακοπές. Συγκεκριμέ

να, εκπρόσωπος τής αμερικανικής πρεσβείας στήν 

'Αθήνα είχε τότε δηλώσει δτι γνωστοποιήθηκε στόν 

Κ. Καραμανλή τό γεγονός δτι «ό κ. Τάσκα θά ήτο 

ευτυχής νά συναντηθή μετ' αυτοϋ εiς χρόνον ό όποί

ος θά ή το πρόσφορος δι' &μφοτέρουψ καί είχε 

προσθέσει: «Καί τοϋτο εiς τά πλαίσια τής συνεχιζό-
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μενης προσπαθείας τοϋ κ. Τάσκα δπως εύρίσκεται είς 

έπαφήν καί άνταλλάσση άπόψεις μετά τοϋ πολιτικοϋ 

κόσμου της ·Ελλάδος, γενικώς». Διευκρίνιζε άκόμη 

δτι δέν είχε καθοριστεί ό χρόνος της συναντήσεως 

έξαιτίας της άπουσίας τοϋ Κ. Καραμανλη σέ διακο

πές καί δτι αύτή θά πραγματοποιηθεί μόλις βρεθεί 

μία άμοιβαία άποδεκτή ήμερομηνία 143 • 

·Η άπουσία ή ή άπροθυμία τοϋ Κ. Καραμανλη νά 

έπιστρέψει στό Παρίσι, είδικά γιά νά συναντηθεί μέ 

τόν Χ. Τάσκα, είχε κατά μία άποψη, συνδεθεί καί μέ 

τήν έπικείμενη κατάθεση τοϋ 'Αμερικανοϋ διπλωμά

τη στήν 'Επιτροπή τών έξωτερικών ύποθέσεων της 

Βουλης τών 'Αντιπροσώπων. «'Επειδή φρονοϋμεν 

- έπισημαινόταν σέ κύριο άρθρο της «Βραδυνης» 

-δτι ή άμερικανική έξωτερική πολιτική διέρχεται, 

έπί του έλληνικοϋ θέματος, μίαν δοκιμασίαν, έκτης 

κλιμακώσεως τών ένστάσεων βουλευτών καί γερου

σιαστών, Δημοκρατικών καί Ρεπουμπλικάνων, έπει

δή νομίζομεν, δτι καί ή Κυβέρνησις Νίξον ήρχισε νά 

βλέπη καθαρώτερα τά έν ·Ελλάδι πρόσωπα καί πράγ

ματα, χωρίς δμως νά παύση νά άναζητη νέα προσχή

ματα διά νά δικαιολογη τήν έμμονή της εiς ψευδαι

σθήσεις, καί έπειδή βεβαίως ό Κ. Καραμανλης δέν 

είναι διατεθειμένος νά πριμοδοτήση αύτά τά προσχή

ματα, διά τοϋ ονόματός του, δέν άπορουμεν διατί δέν 

εσπευσε νά έπιστρέψη έν τάχει είς τό Παρίσι» 144 • Τήν 

άποψη τείνει νά έπιβεβαιώσει καί ό ίδιος ό Κ. Καρα

μανλης, παρατηρώντας σέ έπιστολή πρός τόν Κ. 

Παπακωνσταντίνου: 

«'Η aντιμετώπισις τού προβλήματος πού μού 

έδημιούργησε δ Τάσκα, δέν μπορούσε νά ε{ναι δια

φορετική, τόσον γιά λόγους ούσίας δσον καί γιά λό

γους aξιοπρεπείας, προσωπικής καί έθνικfjς. Τούτο 

άλλως τε έπεβάλλετο καί aπό τόν θεαματικόν τρόπον 

μέ τόν δποίον έγένετο άπό μέρους των δ χειρισμός 

τfjς δλης ύποθέσεως» 145 • 

Σχετικά μέ τό περιεχόμενο της συνομιλίας τών 

δύο ανδρών δέν εγινε γνωστό ότιδήποτε συγκεκρι

μένο. ' Εκπρόσωπος της aμερικανικης πρεσβείας 

στήν 'Αθήνα, άφου έπιβεβαίωσε τή συνάντηση, 

ύπογράμμισε δτι <ωύδέν δύναται νά άνακοινωθη έπί 

του περιεχομένου της συνομιλίας μεταξύ τών κ.κ. 

Καραμανλη καί Τάσκα». ·Ο ϊδιος ό 'Αμερικανός 

διπλωμάτης - δπως εγινε μεταγενέστερα γνωστό 

άφηνε νά έννοηθεί δτι μετά τήν άνάλυση τών θεμά

των άπό τόν Κ . Καραμανλη άρχιζε νά βλέπει μέ άλλο 

φώς τό πρόβλημα. Τό γεγονός αύτό θά έπιβεβαιωθεί 

καί aπό τό περιεχόμενο της καταθέσεως τοϋ Χένρυ 

Τάσκα ένώπιον της ύποεπιτροπης 'Ενόπλων Δυνά

μεων του Κογκρέσσου, ή όποία θά έπισκεφθεί τήν 

'Αθήνα στίς 12 'Ιανουαρίου 1972 (τά πρακτικά θά 
άναδημοσιευτουν στόν τύπο στίς 19 Σεπτεμβρίου 
1972): 

«'Η ·Ελλάδα είναι μία χώρα, ή όποία είχε πολλήν πο

λιτική ν άστάθειαν. Είχε δημοκρατίαν έπί σειράν έτών καί 

άπό πολλών άπόψεων έλειτούργει κακώς έλειτούργει δμως 

καί άρκετά καλώς ώστε oi "Ελληνες νά διεξαγάγουν έπιτυ
χώς εναν έμφύλιον πόλεμον κατά τών κομμουνιστών. 'Αλ

λά ή δημοκρατία κατέρρεε τό 1967 καί, δπως ύπέδειξεν 
τόσον εύγλώττως δ Καραμανλής εiς μίαν συνέντευξιν πρός 

τήν "Μόντ"- τόν Δεκέμβριον τοϋ 1967, ήτο άναγκαία μία 
βασική μεταρρύθμισις. Γεγονός είναι δτι (δ Καραμανλής) 
είχε άντιληφθή αύτήν τήν άνάγκην ijδη άπό τό 1963 καί 
αύτός είναι ενας άπό τούς λόγους διά τούς δποίους έγκατέ

λειψε τήν ·Ελλάδα καί έπήγε εiς τό Παρίσι. 

'Ο βασιλεύς ήρνήθη νά συνεργασθή μαζί του ώς πρός 

τήν άναθεώρησιν τοϋ Συντάγματος, τήν δποίαν δ Καραμαν

λής έθεώρει άπολύτως άναγκαίαν. Τό Σύνταγμα δέν ήτο εiς 

θέσιν νά άνταποκριθή ε{ς τάς άνάγκας τής χώρας ώστε ύπήρ

χε τό 1967 ενα πρόβλημα βελτιώσεως τοϋ Συντάγματος καί 
θέσεως έν λειτουργίq ένός μετριοπαθοϋς συστήματος τό 

δποίον νά ήτο δημοκρατικόν δσον καί άντιπροσωπευτικόν. 

Νομίζω δτι κατά εναν τρόπον, είναι άτυχές δτι δ Καρα

μανλής δέν είχε τήν δυνατότητα νά θέση εtς έφαρμογήν 

τάς iδέας του η νά τάς ίδη υίοθετημένας τό 1963. ' Αλλά 

έκείνο τό όποίον συνέβη τό 1967 ήτο άποτέλεσμα μιας 
περιόδου σχεδόν άναρχίας . 'Ο Καραμανλής τήν εχει περι

γράψει ώς περίοδον ήθικής διαλύσεως καί άναρχίας καί 

,κατ' αύτόν τόν τρόπον έξηγώμεν τί συνέβη τό 1967. 
Θά ijθελα νά εϊπω δτι ί:χω μεγάλην έκτίμησιν διά τόν 

Καραμανλi'jν. Νομίζω δτι είναι ενας παρά πολύ ίκανός 

άνθρωπος καί ύπηρέτησε πολύ καλώς τήν χώραν του. 

'Επαναλαμβάνω δτι έγκατέλειψε τήν χώραν τό 1963. 
'Ελπίζω εiς κάποιαν φάσιν νά παίξη καί πάλιν ρόλον. 

νΕχω συνομιλήσει μέ τήν άντιπολίτευσιν άφ' δτου ήλθα 

έδώ, ί:χω iδi'j τόν Καραμανλή». 

'Ανεξάρτητα δμως καί άπό τό ούσιαστικό της 

περιεχόμενο, ή συνάντηση εμελλε νά προσλάβει iδι

αίτερη σημασία καί βαρύτητα σέ συνάρτηση τόσο μέ 

τή δημοσιότητα πού δόθηκε, άπό τήν άμερικανική 

πλευρά, δσο καί μέ τίς αύξημένες προσδοκίες του 

έλληνικου λαου άλλά καί τή μόνιμη φοβία του κα

θεστώτος τών 'Αθηνών άπέναντι στόν Κ. Καρα

μανλη. ·Η κοινή γνώμη προσέβλεπε στήν πιθανότη

τα μεταστροφης της άμερικανικης πολιτικης, ένώ ή 

Κυβέρνηση δέν κατόρθωνε νά κρύψει τή δυσφορία 

καί τήν άνησυχία της . Συγκεκριμένα, ή τελευταία 

διοχέτευε στόν τύπο τό άκόλουθο σχόλιο «ώρισμέ- · 
νων διπλωματικών παρατηρητών τών 'Αθηνών» καί 

«πολιτικών κύκλων»: 

«' Ωρισμένοι διπλωματικοί παρατηρηταί τών 'Αθηνών 
σχολιάζοντες τά λεχθέντα ύπό τοϋ ύφυπουργοϋ παρά τφ 

Πρωθυπουργφ κ. Β . Σταματοπούλου κατά τάς χθεσινάς δη

λώσεις του σχετικώς μέ τάς δραστηριότητας παλαιών πο

λιτικών, έντός καί έκτός τής ·Ελλάδος, έπεσήμαιναν τήν 

φράσιν ή όποία προφανώς άνεφέρετο εiς έπαφάς καί συνο

μιλίας ξένων έν 'Αθήναις πρεσβευτών μέ πρώην πολιτι

κούς, δπως μέ τούς κ . κ . Κ . Καραμανλήν, Π . Κανελλόπου

λον, Γ. Μαϋρον καί liλλους. Οί αύτοί κύκλοι παρετήρουν 
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έν προκειμένφ δτι αί δηλώσεις τοϋ κ. Σταματοπούλου 

άναφέρονται σαφώς είς τάς έπαφάς τοϋ έν ·Αθήναις πρε

σβευτοϋ τών ΗΠΑ κ. Τάσκα μετά τοϋ είς Παρισίοις δια

μένοντος κ . Κ. Καραμανλή καί μετ' άλλων πολιτικών 

παραγόντων τών 'Αθηνών, οί όποίοι, ώς μή άναγνωρί

ζοντες τό Σίjνταγμα τοίί 1968 εύρίσκοντο έκτός τοϋ νομίμου 
πολιτεύματος τής χώρας. Συνεπώς, αί πραγματοποιούμεναι 

έπαφαί δέν εχουν ούδεμίαν πολιτικήν σημασίαν καί έπο

μένως δέν κρίνονται ώς πολιτικαί πράξεις, άλλ' ώς άπλαί 

κοινωνικαί καί έθιμοτυπικαί εκδηλώσεις φιλοφροσύνης. 

"Αλλωστε , παρετήρουν οί ί:διοι διπλωματικοί κύκλοι, 

ούδαμοϋ πραγματοποιοίίνται διεθνείς έπαφαί άρμοδίων 

διπλωματικών έκπροσώπων μέ παράγοντας, οί όποίοι δέν 

tχουν άναγνωρίσει δλας τάς διαδικασίας τοίί πολιτεύματος 

τής χώρας, εiς τήν όποίαν οί εν λόγω εκπρόσωποι εχουν 

διαπιστευθή ... •• 146• 

Οί aντιδράσεις τοu καθεστώτος, aπέναντι στόν Κ. 

Καραμανλή θά aποδοθοuν επιγραμματικά καί παρα

στατικά σέ σχόλιο τής εγκυρης γαλλικής επιθεωρή

σεως «Le Point», εuθύς μετά τή δημοσίευση τοu περι
εχομένου τής καταθέσεως Τάσκα στήν ύποεπιτροπή 

τοu Κογκρέσσου: 

« ... Οί συνταγματάρχες φοβοϋνται, πάνω άπ · δ λα, τή 
σιωπή . Καί ή σιωπή τοί> Κωνσταντίνου Καραμανλή τούς 

άπελπίζει. Ζώντας έξόριστος στό Παρίσι, άπό τό 1963, ό 
πρώην πρωθυπουργός επιβάλλεται άκόμη στούς συμπα

τρι&Ίτες του. Γιατί δέν τούς μοιάζει. Δέχεται λίγο καί μιλά

ει σπάνια . Είναι λοιπόν δύσκολο νά καταλάβει κανείς τί 

σκέπτεται αύτός ό άνθρωπος, γιά τόν όποίο ό Ντέ Γκώλ 

είπε : Ξέρει νά κυβερνά αύτόν τόν λαό, τοϋ όποίου ή πολι

τική ζωή είναι τόσο δαντελωτή δσο οί άκρογιαλιές (τής 

χώρας του) καί τόσο περίπλοκη δσο τό έδαφός της•• 14 7 • 

Πράγματι, ή ενατένιση τής κοινής γνώμης πρός 

τήν κατεύθυνση τής Οuάσιγκτων, λιγότερο aπαισιό

δοξη aπό τό προηγούμενο ετος, εiχε συνδυαστεί μέ 

επιμέρους εκδηλώσεις πού θεωρήθηκ:αν ενδεικτικές 

ένός πνεύματος μερικής μεταστροφής των aμερικα

νικών διαθέσεων aπέναντι στό δικτατορικό καθε

στώς. Τά μέτρα φιλελευθεροποιήσεως πού εiχαν 

εξαγγελθεί μετά aπό τέσσαρα σχεδόν ετη aναμονής 

- σταδιακή εφαρμογή Συντάγματος, Συμβουλευτική 

Συνέλευση, κ.λ.π. -κρίνονταν ηδη aνεπαρκή. Χα

ρακτηριστικά, οί «Ν. Υ. Times», γιά πρώτη φορά, 
στρέφονταν, χωρίς περιστροφές, κατά τής έλληνικής 

Κυβερνήσεως: 

«Οί στρατιωτικοί ήγέτες τής ·Ελλάδος συνεχίζουν νά 

προσφέρουν άπατηλές ενδείξεις, προορισμένες νά πείσουν 

τή διεθνή κοινή γνώμη δτι σκοπεύουν, τελικά νά άποκατα

στήσουν τή συνταγματική δημοκρατία - άν καί οί μόνοι 

πού φαίνονται νά εντυπωσιάζονται εlναι ή Κυβέρνηση Νί

ξον καί οί επαγγελματίες άπολογητές του καθεστώτος τών 

'Αθηνών. Δέν ύπάρχουν πειστικές άποδείξεις πού νά επι

βεβαιώνουν τήν dποψη ποί> διατύπωσε ή Κυβέρνηση Νί

ξον. τι)ν Σεπτέμβριο, δταν έπανέλαβε τή χορήγηση βαρέων 

δπλων στήν . Ελλάδα, δτι "tχει διαμορφωθεί τάση επι
στροφής στή συνταγματική τάξη"•• 14~. 

Τήν εντύπωση γιά τήν εκδήλωση κάποιας κινη

τικότητας aπό τήν aμερικανική πλευρά ενίσχυε, aπό 

τούς πρώτους μήνες τοu 1971, ή επίσκεψη στήν 'Αθή
να aπεσταλμένων τής επιτροπής εξωτερικών ύποθέ

σεων τής Γερουσίας καί, κυρίως, ή δήλωση του 

'Αμερικανοu ύπουργοu των 'Εξωτερικών δτι ή Κυ

βέρνησή του εiναι «Κάπως aπογοητευμένη διότι δέν 

εχει προχωρήσει (ή 'Ελλάς) περισσότερον ταχέως 

πρός aντιπροσωπευτικήν Κυβέρνησιν» 149 • Παρά τήν 

προσπάθεια του προέδρου Νίξον νά διασκεδάσει εκ 

τών ύστέρων τίς εντυπώσεις aπό τή δήλωση μέ τήν 

aναφορά - σέ επιστολή του πρός τόν Γ. Παπαδό

πουλο - στήν οικονομική πρόοδο τής 'Ελλάδος 

«Κατά τά τελευταία όλίγα ετψ> 150 , ή έπαναβεβαίωση 

-aπό τήν πλευρά τοu Σταίητ Ντηπάρτμεντ - τής 

ισχύος τών παρατηρήσεων τοu 'Αμερικανοί! ύπουρ

γοu, ή μiiλλον φανερή - στίς ιδιαίτερες συνομιλίες 

του μέ ήγετικούς εκπροσώπους του πολιτικοί) κό

σμου -δυσφορία τοu πρεσβευτή Χ. Τάσκα γιά τήν 

παράταση τής καταστάσεως, ή επίσκεψη στήν 'Αθή

να καί , aργότερα, ή δημοσίευση τής εκθέσεως του 

διευθυντή του 'Επιτελείου 'Ερευνών τής ύποεπιτρο

πής γιά τήν Εuρώπη, Κλίφφορντ Χάκεττ 15 1, καί ή 

ψήφιση τής aναστολής τής παροχής εξωτερικής βοή

θειας πρός τήν 'Ελλάδα aπό τή Βουλή των 'Αντι

προσώπων, στίς 3 Αuγούστου, συνέθεταν κλίμα σχε
τικής συγχύσεως γύρω aπό τίς τάσεις τής aμερικανι

κής πολιτικής 152 • 

Στό πλαίσιο των σχετικών συζητήσεων όφείλει 

νά μνημονευθεί καί ή έπίσκεψη τοu Τάσκα στόν βα

σιλέα Κωνσταντίνο. Μέ aφορμή τό γεγονός τοuτο, ό 

Κ. Καραμανλής παρατηρεί σέ συνοπτικό σημείωμα: 

«Τήν 7η 'Ιουλίου 1971, ό βασιλεύς μ' έκάλεσεν 
άπό τηλεφώνου καί μοv ε{πε ότι ό Τάσκα τόν εiδο

ποίησε ότι έπροτίθετο νά τόν έπισκεφθή τήν έπομέ

νη εiς Ρώμην. Τήν έπομένην μοv έτηλεφώνησε καί 

πάλιν yιά νά μοv πή ότι ό κ. Τάσκα ήτο άπολοyητι

κός καί τόν έβεβαίωνε ότι ή άμερικανική Κυβέρνησις 

άσκεί πίεσιν έπί τής έλληνικής όπως tiρη τόν στρα

τιωτικόν νόμον καί προβή εiς τήν όλοκληρωτικήν 

έφαρμοyήν τού Συντάγματος. Πιστεύει δέ ότι ήμπο

ρεί μεταξύ Κυβερνήσεως καί πολιτικού κόσμου νά 

έπέλθη συνεννόησις έπ' αύτών καί ότι διά τόν λόγον 

αύτόν έπικοινωνεί καί ό ίδιος μέ πολιτικά πρόσωπα 

τόν τελευταίον καιρόν. Πιστεύει ότι ό Παπαδόπου

λος είναι είλικρινής εiς τήν έπιδίωξιν αύτήν ότι άν

τιμετωπίζει έσωτερικάς δυσκολίας. Πιστεύει έπίσης 

ότι οί προσεχείς 6 μ'ήνες θά ε{ναι άποφασιστικοί διά 
τήν περαιτέρω έξέλιξιν. Μέ τήν εύκαιρίαν έξέφρασε 

τόν φόβον ότι οί Τούρκοι θά πιέσουν προσεχώς πρός 

λύσιν τού Κυπριακού καί ότι ει'vαι πιθανόν νά προη-
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γηθή κρίσις. τέλος, ό βασιλεύς μοϋ εlπεv δτι τοϋ 

συνέστησε vά μ' έπισκεφθή στό Παρίσι γιά vά έχη 

τάς άπόψεις μου έπί τοϋ πολιτικού θέματος;>Ι5.1. 

22 Ι Α ΝΟΥ APIOY 1972 

Μέ aφετηρία τή σημαντική aπόφαση γιά τή διεύ

ρυνση τfjς Ευρωπαϊκής Κοινότητας πρός τήν κατεύ

θυνση τεσσάρων νέων Κρατών μελών - τf\ς Βρετα
νίας, τfjς Δανίας, τfjς 'Ιρλανδίας καί τfjς Νορβηγίας, 

ό 'Ιωάννης Πεσμαζόγλου επισημαίνει τίς άρνητικές 

συνέπειες πού συνεπάγεται γιά τήν 'Ελλάδα ή ουσι

αστική aποχή της άπό τή διαδικασία γιά τήν ευρω

παϊκή όλοκλήρωση. 

'Η σχετική δήλωσή του δέν δημοσιεύτηκε στόν 

ήμερήσιο τύπο, άλλά κυκλοφόρησε πολυγραφημένη: 

«'Η σημερινή ύπογραφή τ(i:ιν συνθηκιί)ν γιά τήν ενταξη 

τής ·Αγγλίας, τής Δανίας, τής 'Ιρλανδίας καί τής Νορβη

γίας στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα είναι γεγονός παγκόσμι

ας σημασίας. Σημαίνει τήν ενίσχυση τής διαδικασίας γιά 

τήv ι:ύρωπαϊκή ενωση καί τή διαμόρφωση ένός πανίσχυ

ρου ι)ργανισμοϋ μέ εκτεταμένες έξουσίες καί αύξανόμενο 

βάρος στίς εύρωπαϊκές καί διεθνείς ύποθέσεις. 

Είναι αύτοvόητο τό εθνικό μας συμφέρον γιά τή διαρ

κώς i;νι:ργότερη συμμετοχή τής ·Ελλάδος στίς εξελίξεις 

αύτί:ς. ·Από τό 1967 δμως μεγάλα τμήματα τής Συμφωνίας 
Συνοέσεως τής ·Ελλάδος μέ τήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα 

εχουv παύσει νά έφαρμόζονται, μέ συνέπεια σοβαρή εθνι

κή ζημία . ·Ο iσχυρισμός δτι "ή Συμφωνία καταξιοϋται" , 

γιατί δήθεν κύριο περιεχόμενό της είναι ή τελωνειακή 

ί:νωση, είναι aνακριβής καί επιζήμιος. Πρωταρχικός σκο

πός τής Συμφωνίας Συνδέσεως ήταν ή όργανωμένη καί δι

αρκιίίς στενώτερη σύμπραξη τής ·Ελλάδος μέ τήν Κοινό

τητα σt πολιτικό επίπεδο. ·Η περιφρούρηση τοϋ γενικό

τεροιι αύτοϋ πολιτικοϋ χαρακτήρα τής Συμφωνίας είναι 

εθνικής σημασίας γιά τήν ·Ελλάδα, γιατί σ' αύτόν στηρί

ζεται ή ι:iδική προστασία των ί:λληνικών συμφερόντων. Τά 

τελευταία χρόνια, εντοι'ιτοις, ή έλληνική πλευρά aρνείται 

αύτι)ν τόν χαρακτήρα γιά νά μπορεί ν' aποκρούσει τήν 

άποψη τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος δτι δέν είναι δυνατή ή 

βαθ\ιτι:ρη συνεργασία δσο δέν λειτουργούν στήν ·Ελλάδα 

οί δημοκρατικές διαδικασίες . 

Συvί;πεια τής καταστάσεως αύτής είναι, τήν rορα πού 

διευριΊνεται ή Κοινότης, νά βρίσκεται ή Έλλάς aπωθημέ

νη aπίJ τή θέση πού τής aνήκει καί μέ aντίστοιχα εξασθε

νισμί;νη τή διαπραγματευτική της θέση . Τό aρθρο 64 τής 
Συμφωνίας Συvδέσεως, πού διαμορφώθηκε ϋστερ' aπό επί

μονη έλληνική διεκδίκηση, παρέχει τό δικαίωμα στήν 

'Ελλάδα νά aκούεται έγκαίρως ή φωνή της καί νά προστα

τε\ιονται τά δικαιώματά της μέ τή σύναψη "Προσθέτου 

Πρωτοκόλλου" κατά τήν εiσδοχή νέων μελών στήν Κοινό

τητα . · Η διάταξη καθιερώνει ουσιαστική διαπραγμάτευση 

μέ πολιτικό περιεχόμενο γιά τήν προβολή εύλόγων ί:λλη

νικιίίν αΙτημάτων, πού θά επέτρεπαν τήν εξισορρόπηση 

των θετικών καί aρνητικών επιδράσεων aπό τή διεύρυνση 

τής Κοινότητος. Τέτοιι:ς συνεννοήσεις είχαν εγκαίρως aρ

χίσι:ι κατά τήν πρώτη διαπραγμάτευση τής 'Αγγλίας μέ 

τήν Κοινότητα. 'Η διαδικασία αύτή δέν είχε βέβαια δρι

στεί γιά ν' aποτελέσει άπλή ύπηρεσιακή διεκπεραίωση, 

δπως εγινε τίς τελευταίες έβδομάδες. 

'Η μεταχείριση αύτή προστίθεται στίς ζημίες πού εχει 

ijδη ύποστεί ή χώρα, iδιαίτερα μέ τή στέρηση κεφαλαίων 

περίπου 200 ί:κατ. δολλ. σέ διάστημα τεσσάρων η πέντε 
έτών, καί μέ τήν αναστολή τής "ι:iγροτικής εναρμονίσεως" 

πού, δπως προέβλεπε λεπτομερώς ή Συμφωνία, θά εξασφά

λιζε τή μόνιμη κατοχύρωση τής ίσης μεταχειρίσεως καί 

τής ένισχύσεως τής έλληνικής ι:iγροτικής παραγωγής. 

'Η aποσιώπηση τής ι:iλήθειας είναι βαριά παράλειψη, 
tδίως σέ θέματα πού ένδιαφέρουν ζωηρότατα τό λαό καί 

συνδέονται μέ τό μέλλον του τόπου. 'Η dποκατάσταση τής 
Δημοκρατίας στήν ·Ελλάδα είναι ζωτικής σημασίας γιά τή 

ζωή, τήν πρόοδο καί τήν aξιοπρέπεια των 'Ελλήνων. Είναι 

καί ούσιώδης προϋπόθεση γιά τή δραστηριοποίηση τής 

Συνδέσεως καί τήν άμεση δριστική προσχώρηση τής • Ελ
λάδος στήν Εuρωπαϊκή Κοινότητα, πού τώρα διευρύνεται 

μέ τήν είσοδο τής ·Αγγλίας, τής Δανίας, τής ·Ιρλανδίας 

καί τής Νορβηγίας. Τό θέμα αύτό είναι ζωηρού ενδιαφέ

ροντος γιά τίς δημοκρατικές χώρες τής Εύρώπης καί εχει 

γιά τήν ' Ελλάδα επείγουσα εθνική σημασίω> 154 • 

21 ΜΑΡτΙΟΥ 1972 

'Ο πρωθυπουργός, Γ. Παπαδόπουλος, διορίζεται 

καί άντιβασιλεύς στή θέση τοt> στρατηγοϋ Γ. Ζωιτά
κη, ό όποίος aπαλλάσσεται τών καθηκόντων του μέ 

πράξη τοϋ 'Υπουργικοϋ Συμβουλίου. 

Μέ τόν τρόπο αύτό, κατά παράβαση καί τοϋ Συν

τάγματος τοϋ \968, τό πολίτευμα μεταβάλλεται -
σύμφωνα μέ τό χαρακτηρισμό τοϋ Φ. Βεγλερfί- σέ 

μονοκρατορία ένός άπό τά μέλη τfjς Χούντας καί 

έξαφανίζεται άκόμη καί τό τελευταίο ίχνος παρουσί
ας τοϋ βασιλέως στά πλαίσια τfjς λειτουργίας τοϋ 

Κράτους 155 • 

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1972 

'Ομάδα πρώην ύπουργών-μελών κοινοβουλευτι

κών Κυβερνήσεων καταγγέλλουν τήν παράταση τοϋ 

δικτατορικοϋ καθεστώτος γιά πέμπτο συνεχές ετος 

καί ύπογραμμίζουν δτι «ό έλληνικός λαός έν τφ συνό

λφ του εχει πλήρη συνείδησιν τών συμφορών πού 

τόν έπαtcειλοϋν μέ τήν διατήρησιν περαιτέρω ένός 

άντιλαϊκοϋ, άνελευθέρου καί άσυναρτήτου καθεστώ

τος»· καί καταλήγουν: 

«Μέ τήν επάνοδο ν τοu βασιλέως καί τόν παρ· αύτοu 

σχηματισμόν Οiκουμενικής Κυβερνήσεως ύπό τόν κ . Κα
ραμανλήν ούδείς δικαιούται σοβαρώς ν' aμφισβητή δτι 

δέν εξασφαλίζεται πλήρως ή δμαλή καί αδιατάρακτος μετά

βασις εiς τόν κοινοβουλευτισμόν. Καί είναι βέβαιον εν 

συνεχείg δτι δ έλληνικός λαός μέ συντριπτικήν πλειοψη

φίαν θά ι:iναδείξη Κυβέρνησιν ίκανή - μακράν παντός 

πνεύματος μισαλλοδοξίας - νά ι:iποκαταστήση τήν εθνι

κήν ένότητα καί νά έπαναφέρη τήν δμαλότητα καί τήν 

γαλήνην εiς τήν Χώραν ι:iντιμετωπίζουσα μέ πλήρες 
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αίσθημα εuθύνης τά οξύτατα i:σωτερικά προβλήματα. 

Καί aκόμη νά εξασφαλίση εiς τήν ' Ελλάδα καί πάλιν 

aξιοπρεπή θέσιν είς τόν 'Ελεύθερον Κόσμον καί τήν Ευ

ρωπαϊκή ν οiκογένειαν. 

Βαρύταται καί ανεξιλέωτοι - ας τό εννοήσουν καλώς 

- θά εiναι αί εuθύναι δλων εκείνων πού δύνανται aλλά 

aρνοϋνται νά βοηθήσουν ωστε νά εϋρη τήν προσήκουσαν 

καί Ciμεσον ίκανοποίησιν ή &γωνιώδης εκκλησις τών 'Ελ

λήνων διά τήν aποκατάστασιν τής λαϊκής κυριαρχίας». 

'Υπογράφουν οίΕ. Κοθρης, Γ. Μπακατσέλος, Δ. 

Παπασπύρου, Ζ. Παπαλαζάρου, Θ. Ρέντης. 

ΑΠΡΙΛIΟΣ 1972 

' Εκδίδεται, σέ έλληνική μετάφραση, τό βιβλίο 

του Μωρίς Ζενεβουά, μέλους της Γαλλικης · Ακαδη
μίας, μέ τόν τίτλο «'Η ·Ελλάς του Καραμανλη ή ή 

δημοκρατία δυσχερής;», μέ πρόλογο του Κωνσταντί

νου Τσάτσου . 

'Η ζήτηση του βιβλίου εμελλε, άπό τίς πρώτες 

μέρες της κυκλοφορίας του, νά ξεπεράσει σέ μεγάλο 

βαθμό τίς προσδοκίες τών εκδοτών του. Τά πρώτα 

5.000 αντίτυπα εγιναν άνάρπαστα καί τό ενδιαφέρον 
του κοινου εκδηλωνόταν στίς αμέσως έπόμενες ήμέ

ρες τόσο εντονο ωστε νά μήν εΙναι δυνατή ή ανταπό

κριση του εκδοτικοί) οίκου στίς παραγγελίες . 

«'Η ζήτηση του βιβλίου - ύπογράμμιζε ό Β. Βα

σιλε ίου - σημαίνει δτι τό όνομά του (Καραμανλη) 

καταξιώνεται στήν ίστορική μνήμη του εθνους καί 

άντέχει ακόμη στίς σημερινές προσδοκίες του» 156 • 

Συνοπτικά καί παραστατικά εδινε τήν εiκόνα τών 

άντιδράσεων πού προκάλεσε ή εκδοση, ό 'ίδιος ό Κ . 

Τσάτσος, σέ επιστολή του πρός τόν Κ. Καραμανλη. 

«Τάιρα τί λέγουν οί διάφοροι γιά τό περιεχόμενο. Οί 

όμιλοίJντες εiναι καί οί γκρινιάζοντες . Ό καθένας τό πε

ρίμι:ν ι : aλλοιώτικο. "Αλλοι τό φαντάζονταν σάν ε να πολι

τικ<'ι μανιφi:στο. Τά πρώτα βιογραφικά δέν τούς i:νδιέφεραν . 

" Αλλοι i:νοχλήθηκαν διότι θίγεται ή βασιλική οiκογένεια . 

Σοί' λi:ν "σωστό aλλά ακαιρο". 'Ο Βάσος Βασιλείου ijθελε 

μιά μι:γαλύπρη ανάπτυξη τοϋ εργου τής οκταετίας, πού 

επρεπε νά i:μφανισθή ώς ή φυσική κατάληξη τής προϊστο

ρίας τοϋ Καραμανλή . ·Ο Κωνσταντόπουλος , δ δποίος φαί

νεται πώς θά γράψη περί αuτοϋ μόλις καταλαγιάσουν οί 

σημερινi:ς θύελλες καί οί μεθαυριανοί εορτασμοί, αuτός 

λέει δτι δ Ζενεβουά δέν tμβαθύνει στά πολιτικά γεγονότα, 

δέν λi:ει "γιά μι'iς τίποτα καινούργιο" . Μερικοί ενοχλήθη

καν γ ιά τ6ν τρόπο πού εκθέτει ό Ζενεβουά - φιλοβενιζε

λικά τή στάση του Κωνσταντίνου τό 1917. 'Άλλοι πάλι 

μοί' παραπονέθηκαν πώς μείωσε τή συμβολή τοϋ ΕΔΕΣ 

στή μάχη τοϋ Γοργοποτάμου. Τώρα ας πώ καί μερικές εu

νοϊκi:ς κρίσεις. Μερικοί ήταν σέ θέση νά i:κτιμήσουν τό 

ϋφος , τ6 στύλ τοϋ Ζενεβουά σέ δλο τό βιβλίο. "Αλλοι 

λέγοtJν Πά>ς τούς ξαναθύμισε πράγματα ΠΟύ ΠΟτέ δέν lπρεπε 

νά Uχαν λησμονηθή. Σέ δλους ί:κανε βαθεtά εντύπωση τό 
γράμμα σου πού περιi:χει δ πρόλογός μου. Τό πολίJ πλήθος 

aπήλαυσε τι'> βιβλίο, όχι διι'>τι τι'>ν ενδιέφερε τόσο τι'> πι: ρ ι-

εχόμενό του, aλλά διότι σήμαινε ενα μήνυμα προερχι'>μενο 

άπό Καραμανλή. 

Σέ μερικούς γκρινιάρηδες aπήντησα πώς λησμονοϋν 

δτι τό βιβλίο αuτό δέν τό lγραψε ό Καραμανλής οϋτε εγώ, 

άλλά ί:νας Γάλλος συγγραφεύς γιά τούς Γάλλους πρωτί

στως αναγνώστες - δτι δέν είχαμε καμμιά δυνατότητα νά 

επηρεάσουμε τή γνώμη του, οϋτε τήν γνωρίζαμε, καί δτι αν 

άδικεί τόν Κωνσταντίνο ij τό ΕΔΕΣ, αuτά είναι ανεξέλεγ

κτες δικές του aπόψεις . 'Εμείς του δώσαμε μερικά στοι

χεία, δταν καί δπως μι'iς τά εζήτησε)) 157 • 

Σέ άπάντηση, ό Κ. Καραμανλης επέσήμανε: 

« Ά γαπητέ Κώστα, 
Τώρα πού τελειώσαμε σχεδόν μέ τό βιβλίο αΙσθά

νομαι τήν aνάγκη νά σου έκφράσω τήν ευγνωμοσύνη 

μου γιά τίς σχετικές φροντίδες σου καί προπαντός 

γιά τόν έξαίρετο πρόλογό σου, πού έκαμε βαθειά έν

τύπωση σέ δλους. 'Ένα τέτοιο κείμενο δέν θά μπο

ρουσε νά γραφή αν έκείνος πού τδγραψε δέν ένεπνέε

το aπό εi'λικρι νή aγάπη γιά τό aντικείμενό του. Κα

ταλαβαίνεις πόσο μέ aνακουφίζει ή σκέψη αvτή, 

δταν ξέρης τή μοναξιά πού μέ καταθλίβει. 

'Όπως πληροφορουμαι τό βιβλίο έσημείωσε έπι

τυχία. Είχες δίκιο δταν έπέμενες, παρά τούς δικούς 

μου δισταγμούς, στήν έκδοσή του. Νομίζω δτι έκά

λυψε ενα κενό στήν βαρύτατα πλαστογραφημένη με

ταπολεμική ίστορία του τόπου μας, ένώ παράλληλα 

ίκανοποίησε τούς φίλους μου καί έβαλε σέ σκέψεις 

- τό έλπίζω - τούς πολιτικούς μου aντιπάλους. 

Είναι φυσικό νά ύπάρχουν καί ενοχλημένοι aπό 

τό βιβλίο. Τό μειονέκτημα, δμως, αvτό είναι aσή

μαντο μπροστά στά πλεονεκτήματα πού προσφέ
ρεωιsχ. 

'Ήδη, ή εκδοση στή Γαλλία της βιογραφίας του 

Κ. Καραμανλη άπό τόν Μωρίς Ζενεβουά εlχε δώσει 

τήν άφορμή γιά τή διατύπωση ιδιαίτερα θετικών 

σχολίων άπό τίς στηλες πού παρισινοί) ήμερήσιου 

καί περιοδικοί) τύπου . Στή «Monde», ό Πιέρ 'Ανρύ 
Σιμόν, μέλος της Γαλλικης 'Ακαδημίας, εγραφε 

μεταξύ iiλλων: 

«'Ο Ζενεβουά πράγματι δέν θέλησε τόσο νά γράψει τήν 

ίστορία ένός λαοu δσο έκείνη ένι'>ς aνθρώπου, τοίJ Κων

σταντίνου Καραμανλή, αuτοϋ τοίι Μακεδόνα, είλικρινά 

δημοκράτη καί φιλελεύθερου, πατριώτη καί aνθρωπιστή 

πού αγωνίστηκε γιά νά δώσει στι'> έξαντλημένο καί 

διχασμένο ί:θνος του ψωμί, τάξη καί ελευθερία . Μέ τούς 

συμπατριώτες του νά μήν τι'>ν καταλαβαίνουν καλά, μέ τή 

μοναρχία νά μήν τόν στηρίζει aρκετά καί συχνά ενοχλημέ

νος aπι'> τίς Μεγάλες Δυνάμεις πού ijθελαν νά εξασφαλί

σουν τόν ελεγχο τής έλληνικής εξέδρας στή Μεσόγειο, δέν 

μπόρεσε νά επιβάλει τήν εξουσία του παρά μόνο γιά όκτώ 

χρόνια, aπι'> τι'> 1955 εως τι'> 1963. 
'Εγκαταλελειμμένος aπό τά ' Ανάκτορα, σφυροκοπού

μενος aπό μιά θορυβοποιι'> aντιπολίτευση καί aντιλαμβανό

μενος δτι δέν θά του rμαν ποτέ δυνατόν νά επιβάλει τή 
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Μωρίς Ζεvεβουά, συγγραφέας τfjς πρώτης βιογραφίας του Κ. Καραμανλή. 
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λύση τotJ -- γκωλική κατά κάποιο τρόπο - , νά δημιοtJργή
σει δηλαδή στέρεους θεσμούς πού θά εδιναν σ' ενα δη

μοκρατικό Κράτος σταθερότητα καί ανεξαρτησία, παραιτή

θηκε aπό τήν εξουσία, προβλέποντας τίς εξελίξεις πού θά 

όδηγούσαν στή στρατιωτική δικτατορία, καί aποσύρθηκε 

στό Παρίσι. ·Ο Μωρίς Ζενεβουά συνέλαβε σωστά τή μοί

ρα α\ιτή ένός aνθρώπου μέ εuγενή χαρακτήρα, τού όποίου 

ή aξιοπρέπεια ελαμψε καί μέσα στήν ήττα άκόμη, πού τήν 

επέλεξε σάν πίστη πρός μιά ύψη λ ή iδέα καί τήν προτίμησε 

άπό τίς μικρότητες μιας πολιτικής χωρίς μεγαλείο». 

'Η «Figaro» έξάλλου, στίς 11 Μαtου, σχολίασε 
τήν εκδοση, μεταξύ άλλων, ώς έξfjς: 

«Είναι όλιJκληρη ή ίστορία ένός μεγάλου πολιτικού 

ποίι μας παρουσιάζεται μέ μιά ζωντανή άφήγηση πού ανα

σταίνει τή σύγχρονη ίστορία τής ·Ελλάδος, τό δραμα της 

καί τίς περιπέτειές της . . 
Διαπιστώνει κανείς ποιό ύπήρξε τό τεράστιο εργο τού 

Καραμανλή καί ποιές δυσκολίες είχε νά άντιμετωπίσει γιά 

νά διατηρήσει τή δημοκρατία τής χώρας του προωθώντας 

ταtJτοχρόνως καί τήν ανάπτυξή της, μέχρις oτotJ μιά εντο

νη διένεξη μέ τό Στέμμα τόν όδήγησε στήν ύποβολή πα

ραιτήσεως καί στήν αυτοεξορία . 

• Η aποχώρηση τού Καραμανλή επρόκειτο νά aνοίξει 
στήν ίστορία τής χώρας του μιά περίοδο πολιτικών aνω

μαλιών πού κατέληξε στήν !:λεtJση τών σtJνταγματαρχών . 

Διαβάζοντας αuτή τήν ίστορία Ο.δυνατεί κανείς νά aντι

ληφθεί πώς μπόρεσε ή Έλλάδα νά στερηθεί εκ προθέσεως 

τών (ιπηρεσιών τοϋ πολιτικοϋ εκείνου άνδρα πού ήταν ό 

μόνος ίκανός νά εξασφαλίσει τίς ελευθερίες της μέ ταυτό

χρονο σεβασμό πρός τό δημοκρατικό καθεστώς». 

'Ο Ζάκ ντέ Ρικμόν άρχιζε τό άρθρο του στή φι

λολογική στήλη τfjς έφημερίδας «Combat» ώς έξfjς: 

<Πό τελευταίο βιβλίο τού Μωρίς Ζενεβουά είναι εξαι

ρετικά ενδιαφέρον γιατί παροtJσιάζει τή φtJσιογνωμία τοϋ 

πιό aνιδιοτελούς, τοϋ πιό εuθύ, τοϋ πιό Ο.συμβίβαστοtJ 

σύγχρονου 'Έλληνα πολιτικού, τού μόνου πού κατόρθωσε 

νά i:ξασφαλίσει κάποια σταθερότητα στήν πολιτική ζωή 

τής χώρας του, πού δέν ήταν πρίν aπό τήν ελευσή του, κατά 

τήν εκφραση τοϋ σtJγγραφέα , παρά ενα γελοίο παιχνίδι 

άθεράπευτου βtJζαντινισμοϋ. ·Ο Κ . Καραμανλής ήταν επί

σης ί:νας iδεαλιστής - ό Μωρίς Ζενεβουά φθάνει μάλιστα 

νά πεί ενας aφελής - γιά τόν όποίον ή εξουσία δέγήταν 

παρά τό μέσο γιά νά εκτελέσει μιάν aποστολή χάριν τοϋ 

εθνικοϋ συμφέροντος, ό όποίος ijθελε νά τήν κρατήσει μό

νο μέ τήν ψήφο καί τήν εμπιστοσύνη τοϋ λαού καί ό όποί

ος σεβόταν βαθειά τό Κοινοβούλιο, ώς εντολοδόχο τής 

λαϊκής βουλήσεωρ>. 

·Ο ίδιος παρατηροuσε στήν έπιθεώρηση «Nou
vel\es Litteraires» (20 Μαtου 1972): 

«Αuτή ή μεστή, άντικειμενική καί ζωντανή μελέτη, 

γραμμένη aπό ί:ναν εραστή καί γνώστη τής . Ελλάδος, ή 
όποία aρχίζει μέ τήν περιγραφή τοϋ μικροϋ χωριοϋ τής 

Μακεδονίας δπου γεννήθηκε, τό 1907, ό Κωνταντίνος Κα
ραμανλής, γtJιός τοϋ δασκάλου τοϋ χωριοϋ, καί τελειώνει 

μέ μιά πρόσφατη συνομιλία τοϋ βιογράφου μέ τό πρότtJπό 

του, αuτοεξόριστου στό Παρίσι άπό τό 1963, είναι πρώτα 
άπ' δλα ενα πορτραίτο τοϋ τέως πρωθυπουργού, αuτοϋ τού 

έξαιρετικοϋ aνδρα, tοϋ όποίου οί ηθικές aρετές δέν ύστε

ροϋν σέ σχέση μέ τήν πολιτική του εuφυ"fα καί γιά τόν 

όποίο, λέγει, ή εξοtJσία δέν ήταν παρά τό μέσο γιά τήν 

εκπλήρωση μιας άποστολής l;θνικοϋ συμφέροντος. Δυστυ

χώς, έάν κατά τά όκτώ χρόνια πού τήν άσκησε, άπό τό 1955 
εως τό 1963 - όπότε καί τό κόμμα πού tδρtJσε ε!χε τήν 

πλειοψηφία, ή ·Ελλάς διήλθε μιά περίοδο σταθερότητος 

καί εuημερίας, δέν μπόρεσε, δπως ό ίδιος όμολογεί , νά 

άλλάξει τό πολιτικό κλίμα καί νά ανανεώσει τούς θεσμούς. 

"Ετσι, δπως μας δείχνει ό συγγραφέας περιγράφοντας μέ 

πολλή γνώση τήν έσωτερική ίστορία τής χώρας, aπό τό 

1935, δταν εξελέγη γιά πρώτη φορά βουλευτής ό Καρα
μανλής, μέχρι τήν άποχώρησή του άπό τή δημόσια ζωή 

ϋστερα άπό μιά σύγκρουση μέ τόν βασιλέα λόγω τοϋ ταξι

διοϋ τής βασίλισσας Φρειδερίκης στό Λονδίνο, οί βοtJλευ

τές δέν σταμάτησαν ποτέ, μέ έξαίρεση τή διάρκεια αuτής 

τής περιόδου, νά επιδίδονται σ' 'Ένα γελοίο παιχνίδι αθε

ράπευτου βtJζαντινισμοϋ". ·Ο Μωρίς ΖενεβοtJά !:χει σάν 

ύπότιτλο τοϋ i:ργου του: "ij ή δύσκολη δημοκρατία;" . 'Εάν 

μιά προσωπικότητα τής άξίας τοϋ Καραμανλή δέν πέτυχε 

νά τήν έπιβάλει είναι γιατί δέν άρμόζει πιά στό λαό, ό 

δποίος ύπήρξε ό δημιουργός της». 

Χαρακτηριστικό ήταν καί τό σχόλιο τfjς «Carre
four» (30 Αuγούστου 1972) δπου, μεταξύ άλλων, ύπο
γραμμιζόταν: 

«Γιατί αuτό τό βιβλίο, "ή ' Ελλάς τοϋ Καραμανλή"; ' Ο 

ύπότιτλος τοϋ βιβλίου, "ή Δύσκολη Δημοκρατία", μας δι

αφωτίζει επαρκώς . Θά ξαναζήσουμε τίς άπελπισμένες 

προσπάθειες πού κατέβαλε ενας μεγάλος 'Έλληνας πατρι

ώτης γιά νά καταπολεμήσει ώρισμένες άπεχθείς συνήθειες 

τών συμπατριωτών του γιά συνωμοσίες καί εθνικούς διχα

σμούς καί νά τούς εξοικειώσει μέ τό ήθος πού προσιδιάζει 

σέ μιά όργανωμένη δημοκρατία . 

'Ο Καραμανλής εγκατέλειψε τήν εξουσία άπογοητευμέ

νος κυρίως γιατί δέν μπόρεσε νά επιφέρει μιά συνταγματι

κή καί ηθική μεταρρύθμιση στήν πολιτική ζωή τής χώρας 

του. Τό 1963, προαισθανόταν ijδη δτι θά άρχιζε μιά περίο
δος άστάθειας καί άποχαλινώσεως τών παθών πού θά επα

κολουθούσε τήν άποχώρησή του. 

Τό εξήγησε πολύ καλά ό ϊδιος, λίγους μήνες μετά τό 

πραξικόπημα τοϋ ' Απριλίου 1967. "Ή τυραννία είναι ή 
άναπόφευκτη συνέπεια τοϋ εκφυλισμού τής δημοκρατίας. 

'Η δημοκρατία έπλήγη στήν . Ελλάδα ύπό καθεστώς ελευ
θερίας καί οί συνταγματάρχες άπλώς τής κατέφεραν τή 

χαριστική βολή". 

Λόγια ένός δίκαιου καί όξυδερκοϋς πολιτικού». 

Ή έπιθεώρηση «Paris Match», μεταξύ άλλων, 
εγραψε ( I η 'Ιουλίου 1972): 

«' Αφήνοντας κατά μέρος τή βουκολική του !:μπνευση, 
δ Μωρίς Ζενεβουά γίνεται μέ τή σειρά του ό ίστοριογρά

φος ένός aνδρα πού κυβέρνησε τή χώρα του γιά όκτώ χρό

νια καί τοϋ όποίου τό πολιτικό εργο είχε στό ένεργητικό 
του θεαματικά επιτεύγματα καί μεγάλες προσδοκίες. 'Αν-
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δρός παραδειγματικου πού δίνει τήν εύκαιρία στόν Μωρίς 

Ζενεβουά νά ό.ναπλάσει συνοπτικά ενα πολιτικό καί 

ίστορικό παρελθόν πού φωτίζει καλύτερα τό παρόνJJ. 

Τέλος, ό Αρμάν Μπεράρ εγραψε στήν «Reνue des 
deux MondeSJJ (20 Μαίου): 

«'Ο τίτλος αύτbυ του βιβλίου δείχνει καθαρά καί τό 

aντικείμενό του. Δέν είναι μόνο ή ίστορία του Καραμανλή, 

δ δποίος άποτελεί, ό.σφαλώς, τό κεντρικό πρόσωπο. Είναι 

άκ6μη ή ίστορία τής . Ελλάδος τής εποχής του, δηλαδή 
τοίι τελευταίου ήμίσεως του αiώνα. 'Έργο ένός συγγραφέ

ως, τοίι όποίου τό ταλέντο ό.ναγνωρίζεται άπό καιρό άπό 

δλους άλλά καί ένός ίστορικου δ δποίος γνωρίζει σέ βάθος 

τό άντικείμενό του. 

"Έργο, τέλος, ένός φιλέλληνα (δπως αύτοχαρακτηρίζε

ται) ποίι δείχνει διά μέσου τών 290 σελίδων του, τή συμπά
θειά του γι' αύτή τή χώρα, χωρίς δμως αύτό νά του aφαιρεί 

τήν i:λευθερία τής κρίσεως, οϋτε τήν ίκανότητα νά άναλύει 

μέ σαφήνεια τίς αiτίες τών δεινών ό.πό τά όποία ύποφέρει ή 

έλληνική πολιτική. "Αλλωστε, μaς i:χει προειδοποιήσει 

γι' αύτό ό ύπότιτλος 'Ί'i ή δύσκολη δημοκρατία". Κατ' 

εiκ6να τών μεγάλων μας άφηγητών του παρελθόντος πού 

ήταν καί ηθικολόγοι, ό Μωρίς Ζενεβουά επιδιώκει νά συ

ναγάγει καί ενα δίδαγμα άπό τήν άφήγησή του. Τό κάνει 

εϊτε ει'ιθέως, εϊτε διά στόματος του Καραμανλή, του δποίου 

είναι κατά κάποιο τρόπο καί δ λογογράφος, ενας λογογρά

φος i:ξαιρετικός πού θά τόν τ'jθελε κάθε μεγάλος πολιτικός 

ίiνδραςιJ. 

'Ακόμη, από τό γαλλόφωνο τύπο, εξω από τή 

Γαλλία, ή <<Tribune de GeneνeJJ δημοσίευσε, στίς 27 
Αuγούστου, τό ακόλουθο σχόλιο: 

«Κατά τά όχτώ χρόνια τής διακυβερνήσεώς του, ό Κα

ραμανλής προσπάθησε, άγωνιζόμενος εναντίον δλων, νά 

άνορθώσει μιά χώρα κατεστραμμένη, άπό κάθε ίiποψη, με

τά άπό τρείς πολέμους, άπό τούς δποίους οί δύο /;μφύλιοι, 

καί, κυρίως, νά ό.ναμορφώσει τά καταστρεπτικά πολιτικά 

ήθη πού καθιστουσαν άδύνατη τή λειτουργία τής δημο

κρατίας στήν 'Ελλάδα. 

Δέν είναι χωρίς κάποιο λυρισμό πού δ ό.καδημαϊκός 

Μωρίς Ζενεβουά ζωγραφίζει τι) πορτραίτο αύτής τής μεγά

λης προσωπικότητας αύτου τοίι εύφυους καί εύθέως πολι

τικού άνδρός. 

Πρόκειται γιά μιά πολύ καθαρή ό.νάλυση τών ό.ρκετά 

συγκεχυμένων γεγονότων πού συγκλόνισαν τήν ' Ελλάδα 
ό.π6 τ6 τέλος τοίι πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Τό σύνολο 

aποτελεί μία σύνθεση πολύ χρήσιμη γιά δποιον θέλει νά 

i:χι:ι μιά λογική εξήγηση τής σημερινής καταστάσεως καί 

νά μπορεί νά κρίνει κατά τρόπο ρεαλιστικό τό καθεστώς 

πού πήρε τήν έξουσία στήν 'Αθήνα τήν 21 η 'Απριλίου 
1967)}159. 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1972 

Μικτή όμάδα στελεχων των δύο μεγάλων κομμά

των, χωρίς όποιαδήποτε ανάμιξη τής ήγεσίας τους, 

καλι:ί τόν Κ. Καραμανλή νά αναλάβει τά ήνία τοu 

αντιδικτατορικοu αγώνα. Τό σχετικό κείμενο κα-

λοuνται νά ύπογράψουν οί πρώην βουλευτές καί των 

δύο κομμάτων, μέλη τής τελευταίας Βουλής, καί πα

ράλληλα προστίθεται, μετά από πρωτοβουλία του Α. 

Μπαλτατζή, καί δεύτερο κείμενο μέ παραπλήσιο πε

ριεχόμενο, προορισμένο γιά μόνους τούς Κεντρώ

ους160. Τό τελευταίο αύτό περιελάμβανε τά άκόλουθα: 

«Οί ύπογράφοντες τέως βουλευταί τής ΕΚ, μέ συνείδη

σιν τών εύθυνών μας έναντι τοίι ΥΕθνους καί του Λαου, 

έχομεν τήν τιμήν νά φέρωμεν ύπό τήν κρίσιν 'Υμών τάς 

άκολούθους σκέψεις μας. 

Αί εiδικαί συνθήκαι έν μέσφ τών δποίων πορεύεται ή 

'Ελλάς, iδίως ό.πό τής 2Ιης ·Απριλίου 1967, δημιουργουν 
σοβαρά προβλήματα διά τό ΥΕθνος πρό τών δποίων ούδείς 

εχει τό δικαίωμα νά παραμείνη &διάφορος. 'Ενδεικτικώς 

σημειουμεν τήν άπομόνωσιν τής Χώρας μας &πό τήν συν

τελούμενην πολιτικήν καί οiκονομικήν 'Ένωσιν τής Εύ

ρώπης καί τήν επιφυλακτικότητα μετά τής δποίας &πό τι

νος δ Λαός μας προσβλέπει πρός τήν aξίαν τής ελληνοα

μερικανικής φιλίας καί τών δεσμών μας μέ τήν συμμαχίαν 

τοίι ΝΑΤΟ. 

' Η πάροδος 5ετίας καί πλέον έκτοτε σχεδόν άπράκτου 
δέν μaς επιτρέπει νά διατηρουμε σοβαράς έλπίδας, δτι αί 

έντός τής Χώρας παραμένουσαι πολιτικαί δυνάμεις έπαρ

κουν μόναι διά τήν έξασφάλισιν λύσεως δμαλής αντιμετω

πίσεως του σημερινου άδιεξόδου είς τό δποίον περιήλθεν ή 

Πατρίς μας. Μέ τήν διαπίστωσιν ταύτη ν άφ' έαυτής ή σκέ

ψις παντός 'Έλληνος, σταθμίζοντας πρωτίστως τό συμφέ

ρον τοίι "Εθνους, στρέφεται πρός 'Υμaς ώς προσωπικότη

τα δυναμένη ν νά συντελέση άποτελεσματικώς είς τήν έξεύ

ρεσιν δμαλής πολιτικής λύσεως του &πασχολουντος τόν 

• Ελληνικόν Λαόν προβλήματος. 
Πιστεύομεν δτι αί πικρίαι του παρελθόντος είναι πλέον 

καιρός νά παραδοθουν είς τήν λήθην διά νά έξασφαλισθή 

τό μέλλον του 'Έθνους. 

Θεωρουμεν έθνικήν άνάγκην δπως αί ενοπλοι δυνάμεις 

άφεθουν απερίσπαστοι είς τά εργα διά τά όποία έχουν τα

χθή καί ή πιστή έκτέλεσις τών δποίων εξασφαλίζει εiς 

αύτάς τόν σεβασμόν καί τήν &γάπην του WΕθνους. 

·Η παρουσα μας άποτελεί εύχήν πρός τάς κατευθύνσεις 

αύτάς. 

'Εάν ή εύχή μας εuρη άπήχησιν, νά είσθε βέβαιος δτι 

οί ύπογράφοντες θά συμπαρασταθουν είς τά πρωτοβουλίας 

'Υμών καί τήν τακτικήν τήν δποίαν θά χαράξητε διά τήν 

έπιτυχίαν του επιδιωκομένου σκοπου τής δμαλής επιστρο

φής εiς τόν ελεύθερον πολιτικόν βίον έντός τών πλαισίων 

τών βασικών θεσμών του Πολιτεύματός μαςι). 

'Η πρωτοβουλία αύτή έπανέφερε στό προσκήνιο, 

γιά μιά άκόμη φορά, τή «λύση ΚαραμανλήJ>. Πράγ

ματι, μετά τήν άπόφαση του Κ. Καραμανλή νά άνα

σταλεί κάθε χρήση του όνόματός του, ώς φορέα τής 

ένότητας του πολιτικοί) κόσμου, οί προσπάθειες γιά 

τή σύμπηξη ένιαίου μετώπου ύπό τήν ήγεσία του εί

χαν, ως ενα τουλάχιστον σημείο, διακοπεί, χωρίς 

δμως νά σταματήσει καθολικά κάθε σχετική κίνηση 

καί, κυρίως, χωρίς νά παύσει νά γίνεται όλοένα καί 

περισσότερο αίσθητή ή άνάγκη γιά τήν προσφυγή 
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Ό Κ. Καραμανλής, στήν κατοικία του, στό Παρίσι. 
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στόν ίδρυτή τής ΕΡΕ. Τό θέμα είχε, ενδεικτικά εστω, 

άνακινηθεί καί τό Νοέμβριο του 1971, μέ σχετική 
δήλωση του Γ. Μαύρου στήν iταλική «Messagero», 
πού τελικά δέν δημοσιεύτηκε. Τή δήλωση Μαύρου 

άκολούθησε δήλωση του Π. Κανελλόπουλου, δπου 

ύπογραμμίζονταν οί δεσμοί του κόμματος μέ τόν 

ίδρυτή του καί διακηρυσσόταν δτι τό κόμμα θά πα

ρείχε όμόθυμα τήν ύποστήριξή του σέ κάθε πρωτο

βουλία ij λύση μέ Κυβέρνηση ύπό τόν Κ. Καραμαν
λή 1 ~ 1 • Οί προσπάθειες δμως γιά τή σύνταξη κοινής 

δηλώσεως τών δύο μεγάλων κομμάτων προσέκρουαν 

τήν τελευταία στιγμή στή διστακτικότητα του Γ. 

Μαύρου, ό δ ποίος καί θά άποφανθεί - σέ συνομιλία 

του μέ τόν Γ. Ράλλη - δτι ή λύση τής μεταβατικής 

θά όφειλε νά θεωρηθεί «ξεπερασμένη», γνώμη πού 

άπέδιδε στόν Κ. Καραμανλή 1 ~2 • 'Οπωσδήποτε, δμως, 

τουτο δέν τόν r']μπόδιζε, καί τότε καί άργότερα, νά 

τονίζει στόν Κ. Παπακωνσταντίνου: «πολιτικός άγών 

καί λαϊκή άναμέτρησις δέν νοουνται χωρίς τήν πα

ρουσίασιν του Κ. Καραμανλή». 

Τό κλίμα τών σχετικών συζητήσf:ων άποδίδει πα

ραστατικά, σέ επιστολή του πρός τόν Κ. Καραμανλή, 

δ Β. Βασιλείου: 

«Μετά τήν 21 η 'Απριλίου, καθώς γνωρίζετε, βγήκα συ
χνά εξ ω απ' τήν 'Ελλάδα, ομως πάντα εβλεπα μόνο σaς, 

έπειδή δέν διανοήθηκα νά γίνω παράγων πολιτικός καί νά 

άναπτύξω δραστηριότητες έξωδημοσιογραφικές. ·Εμμένω 

καί τώρα σ' αότή τήν άρχή . 'Έτσι έξηγείται πώς δέν ήλθα 

ποτέ οuτε καν σέ κοινωνική έπαφή μέ έμιγκρέδες . 'Όμως, 

εμαθαν οτι είμαι στό νοσοκομείο καί ήλθαν καί μέ είδαν 

πολλοί - αδιακρίτως τών παλαιών πολιτικών των πεποιθή

σεων . Μοϋ είπαν πώς βλέπουν τά πράγματα- καί ολοι τά 

εβλεπαν μαϋρα .. . 
'Επιστρέφοντας στήν 'Αθήνα, βρήκα τόν Ρωμαίο , aρ

χισυντάκτη του "Βήματος" πού τόν είχαν 6 μήνες στήν 
φυλακή, χωρίς οuτε δ ϊδιος ποτέ νά μάθη γιατί, ωσπου μιά 

μέρα τόν εβγαλαν. 'Όταν τόν συνάντησα, μόλις είχε γυρί

σει aπ ' τήν 'Αμερική. 'Όσους συνάντησε έκεί, τοϋ ε{παν 

τά ϊδια περίπου πού aκουσα έγώ στό δικό μου ταξίδι . 

Πήρα τόν Ρωμαίο καί πήγαμε στόν Κανελλόπουλο 

-καί τήν αλλη ήμέρα στόν Μαϋρο. Διευκρινίσαμε εόθύς 

έξ άρχής οτι σπεύσαμε νά τούς δοuμε aπό δική μας πρω

τοβουλία, χωρίς κανείς νά μάς έξουσιοδοτήση, διότι δέν 

εχουμε μετοχές σέ κινήσεις πολιτικές, αν ύπάρχουν. Είπα 

οτι ολοι οί εξω θεωρούν έξαντλημένες τίς δυνατότητές 

τους νά επηρεάσουν ξένες Κυβερνήσεις, aντιπολιτεύσεις, 

έφημερίδες, διότι aπό παντοu τούς ερωτοϋν: "Ποιά συγκε

κριμένη λύσιν προτείνετε, γιά νά σάς βοηθήσωμε; ... Δέν 
καταλάβατε οτι δέν πρόκειται νά ανατραπή ή Χούντα aπ' 

τόν 'Έκτο Στόλο; ... Σέ ποιά aντιμετώπισιν τοϋ πολιτικοί> 
προβλήματος τής χώρας σας, συμφωνήσατε σείς τά κόμμα

τα καί ποιός στή λύσιν αότή θά γίνη φορεύς, ώς συνιστα

μένη τών πεποιθήσεών σας; ... 'Η επίκλησις καί μόνον τών 
δημοκρατικών σας iδεωδών, δέν ωφελεί" . 

Προσέθεσα οτι ολοι σχεδόν οί εξω μέμψονται τά κόμ

ματα έπειδή δέν εχουν κηρυχθή ύπέρ μεταβατικής λύσεως 
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Καραμανλή ή εστω ύπό κάποιον Ciλλον δυνάμενον νά συν

δυάση λαϊκή επιρροή καί γόητρο στόν Στρατό, Ciν ύπάρ

χη .. . Καί εάν ή λύσις τής μεταβατικής δέν είναι άρεστή, Ciς 
συγκεκριμενοποιήσουν δμως μιά Ciλλη ... 

'Ο Ρωμαίος είπε κι αύτός δ τι στήν 'Αμερική επισημαί

νεται ή ελλειψις πολιτικής φαντασίας καί ή μοιρολατρεία 

τών άδρανοποιημένων κομματικών κύκλων, πού δέν εχουν 

συγκεκριμενοποιήσει μιά πλατφόρμα έξόδου ιiπό τήν κατά

στασιν τήν σημερινή. 

'Ο Κανελλόπουλος μέ liκουσε προσεκτικά καί μοϋ είπε 

δτι δύο λύσεις ύπάρχουν: τής μεταβατικής καί τής οiκου

μενικής. ' Ανεγνώρισεν δτι ή πρώτη ε{ναι πειστικότερη, 

ύπό τίς παροϋσες συνθήκες. Ύπεγράμμισε δτι μόνον ύπό 

τόν Καραμανλή νοείται μεταβατική λύσις. Μοϋ είπεν δτι 

πρόθυμος θά ήταν νά ύπογράψη μιά τέτοια δήλωσιν, ύπέρ 

τής όποίας διάκειται καί ό Μαϋρος, δ δποίος δμως εχει 

δεμένα χέρια, λόγω τής aντιδράσεως μερικών βουλευτών 

δι' δ καί δέν εγινε πρός τήν κατεύθυνσιν αύτή, τίποτα. Τοϋ 

aπήντησα δτι liν ή σχετική δήλωσις ύπογράφονταν ιiπό 

τήν ήγεσία τών δύο κομμάτων, θά ήσαν ιiβαρείς όποιεσδή

ποτε μεμονωμένες άντιδράσεις καί ϊσως κανείς δέν θά άπε

φάσιζε νά έκτεθή σ· αύτές. ·Ο Κανελλόπουλος μοϋ άπα

κρίθηκε δτι αν καί δ συλλογισμός μου ε{ναι σωστός, αύτό 
είναι πού κάμει τόν Μαϋρο νά διστάζη: Προσέθεσεν δτι 
έάν ό Καραμανλής aπεφάσιζε νά ελθη έδώ ("όχι διακριτι

κός, ιiλλά μέ τύμπανα") τότε μόνον καί ύπό τήν προϋπόθε

σιν βέβαια δτι θά άξιοποιοϋσε ό ίδιος τήν παρουσία του, 

ολοι ανεξαιρέτως θά κρέμονταν άπό τά χείλη του καί θά 

συσπειρώνονταν κοντά του. Τόν ερώτησα άν εγραψε στόν 

Καραμανλή, επί του προκειμένου. Μου είπε δτι δέν εγρα

ψε, ιiλλά τοϋ διεμήνυσε διά τρίτου προσώπου τίς σκέψεις 

του . Μοϋ εγνώρισε τέλος δτι μελετώνται τρόποι γιά τήν 

liσκησιν πολιτικής πιέσεως πρός κατάργησιν τών έκ του 

στρατιωτικοϋ νόμου περιορισμών. 

'Ο Μαϋρος aπεριφράστως μοίι είπε δτι θεωρεί τήν με

ταβατική Καραμανλή, ώς τήν μόνη ένδεδειγμένη λύσιν, 

δέν μοϋ ιiνέφερε δτι άντιμετωπίζει εσωτερικές άντιδράσεις, 

ώς αύτές πού του άπέδωσε ό Κανελλόπουλος, άλλά καί 

ούτε εδωσε πρακτική κατάληξιν στήν συνομιλία μας. 'Αν

τιθέτως πρός τόν Κανελλόπουλο μοϋ εξέφρασε τήν γνώμη 

δτι ό Καραμανλής ναί μέν πρέπει νά ελθη στήν ' Αθήνα, 

δμως όχι χωρίς εντατική καί μεγάλη "προετοιμασία"»163• 

'Η αδυναμία τοϋ πολιτικοϋ κόσμου νά υίοθετή

σει ενα σχέδιο κοινής δράσεως καί νά άναλάβει aπό 

κοινοϋ μία θετική πρωτοβουλία ίκανή νά εξασφαλί

σει τίς προϋποθέσεις γιά τήν άνατροπή τής δικτατο

ρίας, άποτελοϋσε τήν πηγή βαθειiiς άπογοητεύσεως 

γιά τόν Κ. Καραμανλή . Τόν Σεπτέμβριο τοϋ 1972 εΙχε 
παρατηρήσει σέ επιστολή πρός τόν Κ. Παπακων

σταντίνου: 

«Μού έδωκες μεγάλη χαρά μέ τήν έπίσκεψή σου 

στήν 'Έλβα. 'Ελπίζω νά σέ ξαναδώ τώρα τό φθινό

πωρο στό Παρίσι. Θά σού πώ ώρισμένες σκέψεις μου 

καί θά μού χρειασθfί ίσως ή γνώμη σου έπ • αύτών. 
Ή πολιτική κατάστασις τού τόπου μας, μέ τήν 

άσυναρτησίαν πού τήν χαρακτηρίζει, δέν μπορεί νά 

συζητήται μεταξύ σοβαρών άνθρώπων. ΥΕχετε μίαν 

Κυβέρνησιν πού δέν ξέρει πού πηγαίνει καί μίαν άν
τιπολίτευσιν πού δέν ξέρει τί γυρεύει. "Οπως σού 

εlπα είναι άνεδαφικό τό νά ζητούμε να φύγη ή Χούν

τα χωρίς νά προσφέρουμε λύσεις άσφαλείς γιά τό 

μέλλον. Λύσεις πού νά άποκλείουν τήν έπάνοδο στό 

παρελθόν καί νά καθησυχάζουν έκείνους πού στηρί

ζουν τή Χούντα. Τό θέμα είναι τόσο άπλό diστε νά 

έκπλήττεται κανείς μέ τήν άδυναμία τών Έλλήνων 

νά τό συλλάβουν. "Οσον άφορά τό ρόλο τόν δικό 

μου, προτιμώ νά μή γίνεται συζήτησις. Γιατί νομίζω 

ότι ή συμπεριφορά τού πολιτικού καί πνευματικού 

κόσμου, τόν κατέστησε fίδη ξεπερασμένο ... )) 164• 

'Η κοινή πρωτοβουλία τών στελεχών τής ΕΡΕ 

καί τής ΕΚ καί, παράλληλα, ή κίνηση τών πρώην 

βουλευτών τής ΕΚ μέ σκοπό τήν άνάθεση στόν Κ. 

Καραμανλή τής ήγεσίας τοϋ άντιδικτατορικοϋ άγώ

να, μέ τόν τρόπο πού εκδηλώθηκε στή φάση αύτή, 

εμελλε νά προκαλέσει τή δ!Jσαρέσκεια τοϋ Π. Κα

νελλοπούλου καί τήν άντίδραση τοϋ Γ. Μαύρου. 'Ο 

πρώτος εξεδήλωσε στόν κ. Παπακωνσταντίνοu «Πι
κρίαν διότι ετσι παρηγκωνίζετο ώς άρχηγός, πλήν 

άναγνωρίζει δτι οί κινούμενοι εχουν δίκηο ... >>" καί 

συνιστοϋσε τήν ύπογραφή τοϋ κειμένου άπό τά στελέ

χη τοϋ κόμματος, ενω δ ίδιος επιφυλασσόταν νά ΕΚ

δηλωθεί μέ χωριστή άνάλογη δήλωση. 'Ο Γ. Μαϋ

ρος, άπό τήν πλευρά του, καλοϋσε τούς συνεργάτες 

του μεμονωμένα καί τούς παρότρυνε νά μή προσχω

ρήσουν στή δήλωση, μέ τόν ισχυρισμό δτι δ ίδιος 

βρισκόταν σέ στενή επαφή μέ τόν Κ. Καραμανλή καί 

δτι δταν θά είχε τήν «συμπεφωνημένην εiδοποίησίν)) 

, του θά τούς καλοϋσε νά κάμουν δ,τι επιβάλλεται 165 • 

Τελικά, ύπό τό κράτος άνάλογης συγχύσεως, ή 

δλη κίνηση κατέληγε σέ ούσιαστική άποτυχία. ·Ο 

άριθμός των Κεντρώων πού ύπέγραψαν τό πρωτό

κολλο δέν άγγιξε ούτε τούς 30, σέ σύνολο 100 περί
που μελών τής τελευταίας Βουλής. ·Η εκβαση αύτή 

τοϋ εγχειρήματος ενέτεινε τή δυσφορία τοϋ Κ. Κα

ραμανλή. · Από τίς στήλες τqϋ διεθνοϋς τύπου δια

χώρισε εγκαιρα τή θέση του καί άρνήθηκε vά κάμει 

δποιοδήποτε σχόλιο εiδικά γιά πρωτοβουλία πού δέν 

προερχόταν καί δέν είχε ενθαρρυνθεί άπό τόν ίδιο. 

Τό άμερικανικό πρακτορείο « • Ασσοσιέιτεντ Πρές)) 
μετέδωσε άπό τό Παρίσι: 

«'Ο πρώην Πρωθυπουργός τής ' Ελλάδος κ. Κ. Καρα

μανλής δέν προτίθεται νά παραβή τήν άρχήν τής σιγής έπί 

τών έλληνικών ύποθέσεων, τήν όποίαν εχει τηρήσει έπί 

πολλά ετη εiς τήν έξορίαν εiς τό Παρίσι, ώς άνέφερε σή
μερον τό περιβάλλον του. 'Ο Κ. Καραμανλής δέν έσχολί

ασε πληροφορίας του ~λληνικου τύπου, δτι δμάς πρώην 

βουλευτών του Κέντρου συνέταξε πρωτόκολλον διά του 

δποίου ζητείται άπό τόν πρώην πρωθυπουργόν νά άγωνι

σθή κατά του σημερινοί) καθεστώτος. Τό περιβάλλον του 

άνέφερε δτι δέν εχει λόγον νά σχολιάση πρωτοβουλίας αί 
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δποίαι δέν προέρχονται άπό τόν Ι:διον . 

'Επί πλέον κατά τάς αuτάς πηγάς, αί σημεριναί είς πα

ρισινή ν έφημερίδα δηλώσεις άποδιδόμεναι είς τόν κ. Κα

ραμανλήν είναι άνακριβείς. ·Ο πρώην πρωθυπουργός δέν 

εχει προβεί είς δηλώσεις άπό τοϋ 'Οκτωβρίου 1969, είς 
οuδένα ένεπιστεύθη τά σχέδιά του καί προτίθεται νά τη ρή

ση τήν "άπόλυτον άποχήν" έκ τών δημοσίων πραγμάτων, 

τήν όποίαν εχει έφαρμόσει άπό του 'Οκτωβρίου 1969, 
άναφέρουν αί αuταί πηγαί))166• 

'Ο Κ. Καραμανλής θά aποκαλύψει τίς βαθύτερες 

σκέψεις του στούς aμεσότερους συνεργάτες του. 

'Ιδιαίτερα διαφωτιστική εtναι, στήν περίπτωση αύ

τή, ή επιστολή του πρός τόν Κ. Παπακωνταντίνου, 

στίς 9 Νοεμβρίου: 

«'Επήρα τό γράμμα σου καί σ ' εύχαριστώ γιά 

τήν ένημέρωση, μολονότι άνεφέρετο σέ δυσάρεστα 

γεγονότα. 

Δέν μπορώ νά μήν άγανακτώ δταν σκέφτομαι δτι 

άνελήφθησαν έν άγνοίg μου πρωτοβουλίαι καί έξε

δηλώθησαν aντιδράσεις πού μέ /;μείωσαν προσωπι

κώς. Γιατί, aν μ ή τι άλλο, μέ ένεφάνισαν διεθνώς ώς 

πρόσωπον άμφιλεγόμενον. 

"Ο πως ξέρεις, καί σ' έξουσιοδοτώ νά τά πής αύτά 

εiς τόν Κανελλόπουλο ν, έγώ δέν έχω φιλοδοξίες πο

λιτικές. Κατά μείζονα λόγον δέν φιλοδοξώ νά ήγηθώ 

Κυβερνήσεως μεταβατικής, δταν δύναμαι νά πάρω 

τήν έξουσίαν άπ' εύθείας άπό τόν λαόν. 

v Α ν πρότεινα μεταβατική Κυβέρνηση, τό έκαμα 

γιατί πιστεύω δτι χωρίς αύτή ν δέν είναι δυνατόν ούτε 

οί έπαναστάται νά έγκαταλείψουν τήν έξουσίαν, ούτε 

δ τόπος νά έπανέλθη άκινδύνως στήν δμαλότητα. 

Καί aν έπέτρεψα άρχικώς νά γίνη χρήσις τού όνόμα

τός μου, τό έκαμα γιά νά διευκολύνω τόν πολιτικό 

κόσμο στόν άγώνα του κατά τής τυραννίας. 

Γιατί, δπως ξέρεις, οί παράγοντες πού στηρίζουν 

τό καθεστώς δέν τό στηρίζουν γιατί τό συμπαθούν. 

Ά ντιθέτως. Τό κάμουν, δμως, γιατί καλώς ή κακώς 

άνησυχούν γιά τό μέλλον. Καί άσφαλώς θά τό έγκατέ

λειπαν aν τούς προσεφέρετο λύσις άσφαλής. 

Αύτό θά μπορούσε καί θά έπρεπε νά είχε γίνει 

άπό καιρό καί συγκεκριμένως δταν έκαμα τίς πρώτες 
1 μου δηλώσεις. VA ν είχε γίνει, είμαι βέβαιος, δτι θά 
ήταν διάφορος ή έξέλιξις τής έθνικής μας ζωής. Καί 

όχι μόνον δέν έγινε, άλλά έγινε τίς τελευταίες ήμέρες 

τό aντίθετο γιά ν, άποδειχθή δ τι δέν ύπάρχει ή περί

φημος alternative τήν όποίαν έπί πέντε χρόνια μiiς 
ζητούν Εύρωπαίοι καί 'Αμερικανοί. Καί όχι μόνον 

έγινε τό άντίθετο, άλλά έγινε καί στήν πιό άκατάλ

ληλη στιγμή. Γιατί θεωρείται βέβαιον δτι ή άμερι

κα~Τκή Κυβέρνησις aπογοητευμένη άπό τούς συνταγ
ματάρχας θά έπανεξετάση προσεχώς τήν πολιτικήν 

της έπί τού έλληνικού. 

Πές τους λοιπόν δτι θά ειΎαι βαρειά ή εύθύνη 

τους, aν δέν aξιοποιήσουν τήν εύκαιρία αύτή προ-

τείνοντες ολοι άπό κοινού λύσιν θετικήν καί συγκε

κριμ~νην καί πάντως όχι λύσιν Καραμανλή. Γιατί 

έγώ άρνούμαι νά παίξω τόν ρόλο αύτό. Θά ένισχύσω 

δμως μέ τό λίγο ή πολύ κύρος πού διαθέτω τή λύση 

πού προτείνουν αύτοί. v Αλλως τε αύτή ή περίφημη 

λύσις Καραμανλή έγινε κωμική. 'Αρνούνται τά κόμ

ματα νά μού προσφέρουν κάτι τό όποίον ούτε έγώ 

έπιθυμώ ούτε αύτά διαθέτουν: τήν έξουσία. 

Πάντως παρακαλώ νά σταματήση πiiσα κίνησις 

καί συζήτησις γύρω άπό τ ' όνομά μου γιά νιi μ ή 
εύρεθώ εiς τήν άνάγκην νά τήν aποδοκιμάσω δημο

σία. v Α ν κρίνω κάποια στιγμή δτι ημπορώ νά βοηθή

σω τόν τόπο, αύτό θά τό κάμω μόνος καί πρός άλλη ν 

πλέον κατεύθυνσιν. 

Πς σκέψεις μου έπ' αύτού θά σού τής έξηγήσω 

δταν μέ τό καλό θά έρθης καί μέ δής. 

Σέ παρακαλώ νά άνακοινώσης τό περιεχόμενο 

τής παρούσης στούς Τσάτσον, Ράλλην καί Παπαλη

γούραν» 167• 

Στήν δλη εξέλιξη τής προσπάθειας γιά τή σύμ

πηξη ένιαίου μετώπου του πολιτικοί) κόσμου ύπό τήν 

ήγεσία του Κ. Καραμανλή, θά αναφερθεί δημόσια, 

σέ άρθρο του μέ τόντίτλο «Ή λύση Καραμανλή», ό 

Π. Λαμπρίας, «aγανακτισμένος aπό τίς τόσες δολι

χοδρομίες Καί aνακολουθίερ> 1 6Κ, ΟΠως θά τονίσει σέ 

σχετική επιστολή του: 

<<Σάν ενας ό:πό τούς έναλλασσόμενους aρθρογράφους 

τής "Νέας Δημοκρατίας" αίσθάνομαι τήν υποχρέωση νά 

έκφράσω καθαρά καί άπερίφραστα τήν πλήρη aντίθεσή 

μου πρός δσα εχουν γράψει αλλοι aρθρογράφοι, σχολιο

γράφοι ή είδησεογράφοι γύρω άπό τό θέμα Καραμανλή 

στήν ϊδια έφημερίδα. Θά έπρόδινε τόν τίτλο της ή "Νέα 

Δημοκρατία" αν μ ' έμπόδιζε σ ' αuτήν tήν έκ τών ενδον 
κριτική. Θά έπρόδινα κι ό ίδιος τήν υποχρέωση είλικρι

νείας , πού κάθε δημοσιογράφος εχει πρός τούς λίγους η 

πολλούς άναγνώστες του, αν <.Οχυρωνόμουν στό τυπικό αλ

λοθι δτι δέν μου δόθηκε ή ευκαιρία ν' άσχοληθώ μέ τό 

θέμα. 

Τό θέμα Καραμανλή δέν είναι οϋτε προσωπικό , οϋτε 

συμπτωματικό, οϋτε κομματικό, οϋτε έποχιακό. Είναι κατά 

τή γνώμη μου, κεντρικό πρόβλημα γιά τήν έπάνοδο τής 

δημοκρατίας στήν ·Ελλάδα. Καί, προπαντός, γιά τήν μα

κροημέρευση καί τήν άνάπτυξή της. · Αν δέν τό δουμε 

ετσι, ελευθερωμένοι άπό προκαταλήψεις καί συμφεροντο

λογίες, χωρίς σκόπιμες διαστρεβλώσεις ή τυχαία συσσω

ρευμένες μυθολογίες, αν δέν πάρωμε τίμια καί σοβαρή θέ

ση, πιστεύω δτι άρνιόμαστε, στό όνομα δήθεν τής δημο

κρατίας τήν ϊδια τήν οuσία καί τή λειτουργία τής δημο

κρατίας. 

Γιατί ενα . είναι βέβαιο μέσα στήν τόση &βεβαιότητα 

πού μίiς χαρακτηρίζει: δτι δέν ύπάρχει οϋτε ενας στή δη

μοκρατική παράταξη -στή συντριπτική πλειοψηφία τοϋ 

~λληνικου λαου, πού άντιτίθεται στή δικτατορία καί θέλει 

ν' άπαλλαγή άπό αύτήν- πού νά μή προσδοκa, νά μήν 

έπιθυμή , νά μήν προτιμίi, νά μήν εϋχεται τήν έπιστροφή 
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το\ι Καραμανλή στήν ·Ελλάδα. Γιά τήν διακυβέρνηση τής 

χώρας καί τήν aποκατάσταση του κοινοβουλευτικου πολι

τείJματος . 

Οϋτι: cνας! ... Ό τονισμός δέν aποτελεί aρθρογραφικήν 
ύπερβολή. Οί aποδείξεις του iσχυρισμου ύπάρχουν πλη

θωρικi:ς καί aλλεπάλληλες καθ' δλο τό διάστημα τής 

ύπερπcνταετίας . Ύπάρχουν σ' δλη τήν κλίμακα , άπό τίς 

επιστολές κρατουμένων ως τίς δηλώσεις πολιτικων aντιπά

λων, σέ καταθέσεις, σφυγμομετρήσεις, σέ εκδηλώσεις, σέ 

πρωτοβουλίες, προτάσεις, εκκλήσεις. Ύπάρχουν βασικά 

στίς aπαντήσεις πού δίνουν -δλοι aνεξαιρέτως- δταν 

τεθοίιν, γυμνά καί ξεκάθαρα, aντιμέτωποι στό έρώτημα : 

Βλi:πι:ις aλλη λύση έκτός aπό τή λύση Καραμανλή; 

ΈνιίJ, δμως, δλοι δέχονται τήν "λύση Καραμανλή", 

λίγοι ϊ:χουν τό θάρρος νά τήν ύποστηρίξουν δημόσια. 

- ·Υπάρχουν άντιθέτως πολλοί , πού θεωρουν φρονι

μώτι:ρο νά σιωπουν "γιά νά μτjν έκτεθουν". 

-· ·Υπάρχουν πολλοί πού τήν παρερμηνεύουν μόνο 
καί μόνο γιά νά δικαιολογουν μέ τήν άρνητική επιχειρη

ματολογία τους τήν aρνητική τους στάση. 

- 'Υπάρχουν άρκετοί πού θεωρουν εuφυέστερο νά 

έκφράζουν δημόσια τήν aντίθεσή τους καί μόνον Ιδιωτικά, 

ψιθυρίστά, τήν συγκατάβασή τους. 

- 'Υπάρχουν τέλος καί εκείνοι πού έμφανίζονται 

λυσσωδιίJς πολέμιοι τής "λύσεως", γιά νά εγγράψουν προ

καταβολικά aντιπολιτευτικοίις τίτλους καί νά διατηρή

σουν τήν κομματική τους ύπόσταση, διαφοριζόμενοι άπό 

τήν "Ισοπεδωμένη μάζα" . 

Τά φαινόμενα αuτά -aφήνοντας κατά μέρος δσα προέρ

χονται aμέσως έκτου πονηρου, τήν ϊδια τήν Χούντα ύπά

γονται στή σφαίρα τής πολιτικής ψυχοπαθολογίας . Είναι 

κράμα καί aφελείας καί πονηρίας συνάμα. Καί δσο ό τόπος 

θά κατατρύχεται άπό αι\τά, οί ελπίδες γιά τήν πραγματική 

έπάνοδο τής ελευθερίας στήν Έλλάδα θά παραμένουν 

πάντα ξέμακρες . Γιατί βέβαια πρωταρχική καί aπαραίτητη 

προίiπόθεση μιάς δημοκρατικfiς ζωής είναι νά έκφράζη ό 

καθi:νας αuτό πού πιστεύει δτι τόν συμφέρει σάν πολίτη. 

Καί δχι ν' aποκρύβη αuτήν aκριβως τήν πεποίθησή του, 

γιά χίλιους μυστηριώδεις λόγους η καί νά τήν καταπολεμά 

ό \:διος, γιά λόγους άρκετά διαφανέστερους . 

Διαβάζοντας π.χ . τίς δηλώσεις του κ . 'Ανδρέα Παπαν

δρέου, πού κατακεραυνώνει τά δύο μεγάλα έλληνικά κόμ

ματα γιά τήν (ματαιωθείσα εν τφ μεταξύ) πρωτοβουλία 

τους νά διακηρύξουν τή "λύση Καραμανλή" τήν όποία 

σάν i:κπρόσωπος τοϋ ΠΑΚ καταγγέλλει ώς "εναλλαγή τυ

ραννίας" -γραμμή στήν όποία φάνηκε νά ευθυγραμμίζε

ται κι ό συνάδελφος Κάτρης, aπό αι.Jτήν εδω τήν στήλη, 

τήν περασμένη /;βδομάδα- αναρωτιέμαι aν είναι δυνατόν 

νά τίς ϊ:γραψε πραγματικά ό κ. Παπανδρέου . 'Αναρωτιέμαι 

iiν είναι ό Ιδιος μέ τόν πολιτικό πού είχα συναντήσει στίς 

άρχi:ς του 1968 στό Παρίσι καί μοϋ τόνιζε, δσο μπορουσε 
πιό πειστικά -καί δχι iδιωτικά- τόν βαθύ του σεβασμό 

πρός τόν Καραμανλfi, τήν πλήρη εκτίμησή του, τή θερμή 

διάθι:σή του νά τόν συναντήση, νά συνεργασθή μαζύ του 

γιά τ6ν aγιίJνα πού είναι κοιν6ς καί ενιαίος . 

Πi:ρα aπ6 τήν ftbοσωπικήν αuτήν ύπάρχουν καί πλfiθος 
<'iλλι:ς μαρτυρίες, άκόμη καί εγγραφες. Δέν είναι δμως μο

ναδική ή πcρίπτωση τής aσυνεπείας μεταξύ των δσων ελε

γε τ6τι: καί δσων δηλώνει σήμερα ό κ . Παπανδρέου. Είναι 

πολύ γενικώτερο (καί γι' αι.Jτό έπικινδυνωδέστερο) τό χά

σμα μεταξύ δσων λέγονται εiλικρινά, σέ στενό κύκλο καί 

δσων εκφράζονται μέ τήν στείρα κοκκεταρία τής πολιτι

κής καταναλώσεως πρός τό ει.Jρύτερο κοινό. 'Εξίσου επι

κίνδυνη άφέλεια γιά τή στήλη αι.Jτή θά ήταν νά πιστεύη δτι 

ξαφνικά δλος ό κόσμος i:γινε στήν 'Ελλάδα Καραμανλι

κός -μέ τήν στενά πολιτικήν εννοια. 'Ότι εσβησαν τε

λειωτικά τά πολιτικά πάθη, οί συσσωρευμένες μνfiμες άπό 

τόν εμφύλιο σπαραγμό, οί όξείες aντιθέσεις, οί διαφορετι

κές Ιδεολογικές άναζητήσεις οί συγκρουόμενες κοινωνικο

οικονομικές θέσεις- δλα δσα συνθέτουν τή δυναμική τοϋ 

πολιτικου βίου. 'Η άλληλενεργός συνύπαρξη δλων αι.Jτων 

των στοιχείων θά δώση τή ροπή πρός τήν πρόοδο καί τή 

διαλεκτικήν άνάπτυξη της δημοκρατίας, δταν έπανέλθη 

-καί δέν γίνεται, θά έπανέλθη- κάποια μέρα στήν 'Ελλά

δα. 

'Η aξιοποίησή τους δμως, ή δραστηριοποίησή τους 

προϋποθέτει δημοκρατία . Καί γιά τήν aποκατάσταση τής 

δημοκρατίας ό Λαός, ό άνώνυμος Λαός -ό σοφός, πικραμέ

νος, άλλά ρεαλιστής καί ζωντανός Λαός- δέν κρύβει δτι 

"βλέπει", δτι θέλει τόν Καραμανλή. Ζυγίζοντας, σταθμί

ζοντας, κρίνοντας άλλά καί συγκρίνοντας, άναπολώντας 

καί προεξοφλώντας, ό Λαός άποφαίνεται δτι μόνον ό Κα

ραμανλής άποτελεί "λύση". 

'Όσοι, άπό τήν άσφάλεια του έξωτερικοϋ, παριστάνουν 

δτι ύπερβαίνουν σέ δημοκρατικότητα τόν Λαό, άδιαφο

ρώντας γιά τή διάχυτη άλλ ' εκδηλη ετυμηγορία του -τήν 

όποία γνωρίζουν πολύ καλά, άφοϋ κι' οί ίδιοι τή συμμερί

ζονται- διαπράττουν ενα άκόμη (ϊσως σήμερα τό πιό καί

ριο) άπό τά πολλά, μοιραία σφάλματα, τά όποία πληρώ

νουν οχ ι βέβαια αι.Jτοί, άλλ' ό Λαός καί ή Δημοκρατία. 

'Όπως εχει γράψει δ Πεγκύ "δ θρίαμβος των δημαγω

γιων είναι πρόσκαιρος, άλλά τά ερείπιά τους αiώνια"» . 

ΔΕΚΕΜΒΡIΟΣ 1972 

Στόν ετήσιο λόγο του, ό Γ. Παπαδόπουλος 

άναγγέλλει δτι «ή Κυβέρνησις προτίθεται κατά τό 

1973 νά άποδώση εiς τόν λαόν τήν εύθύνην διά τήν 
συγκρότησιν αντιπροσωπευτικής διακυβερνήσεως, 

άφοϋ δμως άναμετρήση τάς συνεπείας καί βεβαιωθή 

δτι δέν θά ανατραποϋν τά επιτευχθέντα ύπό τής 

'Επαναστάσεως» . 

Παράλληλα, εξαγγέλλει όρισμένα μέτρα επιείκι

ας εi.δικότερα, τήν απόλυση δλων των πολιτικών 

κρατουμένων η εκτοπισμένων, τή δυνατότητα ανα

θεωρήσεως όρισμένων αποφάσεων των στρατοδικεί

ων από πολιτικά δικαστήρια καί τόν περιορισμό τής 

iσχύος τοϋ στρατιωτικοϋ νόμου στήν περιφέρεια τής 

πρωτεύουσας. 

9 ΙΑΝΟΥ APIOY 1973 

'Ο Γ. Ράλλης δημοσιεύει στή «Βραδυνή» βαρυσή

μαντο άρθρο μέ τίτλο «Διατί φοβοϋνται εκλογάς». 

'Αφοϋ αναλύει τά γεγονότα πού άποδεικνύουν δτι ή 

Κυβέρνηση επιδιώκει, οχι μόνο μέ τίς ~η;ράξεις αλλά 

καί μέ τούς λόγους της, νά δημιουργήσει μονοκομ-
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ματικό κράτος, αναφέρεται εiδικότερα στήν καταπά

τηση τών κανόνων της ελευθεροτυπίας καί, ακόμη, 

στήν κατάσταση της οiκονομίας, προβάλλοντας τό 

ερώτημα: 

<< • Ελησμονήθη δμως τό σημαντικώτερον: τί θά γίνη μέ 

τήν Κοινήν · Αγοράν; Τήν στιγμήν κατά τήν όποίαν ή Ευ
ρώπη ι'φγανοίιται εiς μίαν οiκονομικήν κοινότητα μέ προ

οπτική ν καί τήν πολιτικήν της ενωσιν καί μέ λίαν ευεργε

τικάς i:πιπτώσεις έπί τών λαών τών χωρών πού συμμετέ

χουν, ή ·Ελλάς δέν ημπορε! νά καταστfi πλfiρες μέλος, 

διότι τό καθεστώς της δέν εiναι δημοκρατικόν. Καί θά πα

ραμείνη άπλώς "συνδεδεμί:νη" μέ τήν ΕΟΚ μέχρις δτου 

άποκτήσει "τόν έπάρατον" κοινοβουλευτισμόν καί τήν 

"μυσαράν" δημοκρατία ν. ·Ορθώς έπομένως ό όμιλητής 

παρέκαμψε τόν χάνδακα τfiς Κοινfiς 'Αγοράς)). 

Τό aρθρο τοu Γ. Ράλλη καταλήγει μέ αναφορά 

στόν Κ. Καραμανλη: 

«'Απορίας προεκάλεσεν ή ιiναφορά εiς τόν Κωνσταν

τίνον Καραμανλfiν. Είπεν ό κ. Πρωθυπουργός δτι ί:να πρω

τόκολλον ύπέρ τfiς i:πανόδου του κ. Καραμανλfi δέν κα

τώρθωσε νά συγκεντρώση περισσοτέρας τών 30 ύπογρα
φών. Εiς τό σημε!ον αυτό διεπράχθη εν μικρόν λάθος, διότι 

ουδέποτε ετέθη ζήτημα ιiριθμοu ύπογραφών, ιiφοίι ό πολι

τικ6ς κόσμος όρθώς εκρινεν δτι ό κ. Καραμανλfjς δέν εχει 

ιiνάγκην ύπογραφών. "Αλλωστε ό λαός έάν ιiφεθfi ελεύθε

ρος θά θέση εκατομμύρια ύπογραφών κάτωθεν /:νός τοιού

του πρωτοκόλλου. Διότι ό κόσμος γνωρίζει οτι ό κ. Καρα

μανλfiς ε\ναι ijδη μία προσωπικότης πανευρωπαϊκοu κύ

ρους, πού περιβάλλεται aπό τήν ιiπεριόριστον εκτίμησιν 

τών ·Ελλήνων, τfiς ΕΙJρώπης καί τfiς 'Αμερικfiς. ' Αλλά ή 

αναφορά εiς τό πρωτόκολλον καί τήν ιiσυνεννοησίαν του 

πολιτικοί! κόσμου ύπfjρξεν ετι περαιτέρω aτυχής, ιiφοίι 

άπό της 25ης Μαρτίου ι 972 ύπάρχει διακήρυξις ι 67 τέως 
βουλευτών τών δύο μεγάλων κομμάτων εκ τfjς όποίας προ

κύπτει συμφωνία ε{ς τάς επιδιώξεις των. 

Καί. ομως ή Κυβέρνησις θά ήμποροuσε νά επιτύχη έάν 

είχεν ανανεώσει τήν πολιτικήν ζωήν καί εiχεν επαναφέρει 

τήν χώραν εiς τήν όμαλ6τητα. 'Απέτυχεν, εϊτε διότι δέν τό 

έπι:θίιμει, εϊτε διότι δέν διαθέτει τό άναγκα!ον λαϊκόν ερει

σμα, εϊτι: τέλος καί διά τούς αυτούς λόγους . 'Αλλ' ανεξαρ

τήτως τών αiτίων τό συμπέρασμα παραμένει. 

'Αντιθέτως ό Καραμανλής, διαθέτει καί τάς δύο αυτάς 

προiίποθέσεις. 'Ημπορε!, μέ μίαν Κυβέρνησιν εμπιστοσύ

νης καί μέ <'iρσιν τής φοβίας, νά κατέλθη εiς τάς εκλογάς 

καί νά i:ξασφαλίcrη τουλάχιστον τό 70% τών ψήφων του 
έλληνικοίι λαοu. "Αν ή Κυβέρνησις έπιθυμfi ήμπορεί νά 

δοκιμάση. "Α ν αί συγκεντρώσεις τfiς Κρήτης ιiπηχοuν 

πράγματι τήν πραγματικότητα, οπως οί κυβερνώντες τήν 

περιί:γραψαν, διατί φοβοuνται; " Ας προχωρήσουν καί ό 

Λαό(, i:λείιθερος θά δci>ση τήν aπάντησιν». 

Ή δημοσίευση του άρθρου του Γ. Ράλλη στή 

«Βραδυνψ> συνέπεσε χρονικά μέ τήν εκδοση , μέ ού

σιαστική τή συμβολή του, πολιτικοί> περιοδικοί> μέ 

τόν τίτλο «Πολιτικά Θέματα>>. 'Ο κύριος σκοπός της 

εκδόσεως εντοπιζόταν στήν προαγωγή της ενότητας 

τοu πολιτικοί> κόσμου της χώρας καί στήν προώθη

ση της ελεύθερης δημοσιογραφίας, προκειμένου νά 

άξιοποιηθουν τά περιθώρια γιά τήν άσκηση κριτικης 

της αύταρχικης διακυβερνήσεως. 

'Η εκδοτική επιμέλεια εiχε αναληφθεί από τόν 

Γιάννη Χόρv, ενώ ή δλη προσπάθεια εuοδώθηκε χά

ρις καί στόν 'Εμμανουήλ Κοθρη, ό όποίος εξασφά

λισε καί τά αναγκαία χρηματικά ποσά γιά τήν εκδο

ση τών πρώτων τευχών. Στό πρώτο φύλλο δημοσιεύ

τηκαν συνεργασίες τών Π. Κανελλόπουλου, Γ. Μαύ

ρου, Ι. Ζίγδη, Δ. Παπασπύρου, Κ. Τσάτσου, Π. Πα

παληγούρα, Ε. Κοθρη, Ν. Λούρου, 'Αλέξη Μινωτη, 

Α. Κυριακόπουλου, Γ. Δρόσου καί Γ. Ράλλη . 

Στά δύο αύτά γεγονότα αναφέρεται τό περιεχόμε

νο επιστολης του Κ. Καραμανλη πρός τόν Γ. Ράλλη: 

« 'Εχάρηιω πού πήρα εiδήσεις σου καί πρό παν
τός γιατί τίς χαρακτηρίζει l:λαφρά αiσιοδοξία. ΕιΎαι 

ένθαρρυντικό επίσης τό γεγονός δτι έπετεύχθη επί 

τέλους ή iJκδοση πολιτικού περιοδικού. Θά είναι 

άσφαλώς χρήσιμο, δεδομένου δτι ύπάρχουν ει5ρύτα

τα περιθώρια έλέγχου τής κυβερνητικής άσυναρτη

σίας καί διαφωτίσεως τού λαού. Λυπούμαι μόνο πού 

δέν κρίνω κατάλληλη τή στιγμή γιά νά κάμω δημο

σία έμφάνιση, στέλνοντας, σχετικό μήνυμα. Έφ' 

δσον ή δυναμική άπομάκρυνσις τής Κυβερνήσεως 

εlναι άνέφικτος θά πρέπη νά επιδιωχθή ή άφύπνισις 

τού λαού καί τού στρατού, διά τής άποκαλύψεως τών 

κινδύνων εiς τούς δποίους εκθέτει τόν τόπο ή παρά
τασις τής παρούσης άνωμαλίας. Δύο θέματα τά δ ποία 

θά πρέπη επιμόνως νά εκμεταλλευθήτε ε{ναι δ ύβρι

σηκός εμπαιγμός τού έλληνικού λαού καί ή άποκο

πή τής 'Ελλάδος άπό τήν Ει5ρώπη. 

Σέ συγχαίρω καί σ' ει5χαριστώ γιά τό άρθρο τής 

Βραδυνής. Σέ συγχαίρω γιατί είχες τό θάρρος νά 

προκαλέσης ει5θέως τήν Κυβέρνηση καί σ' ει5χαρι

στώ γιατί ύπενθύμισες στούς 'Έλληνας τήν παρου

σία μουι> 169• 

12 Ι Α ΝΟΥ APIOY 1973 

" Σέ επιστολή του πρός τόν Κ. Καραμανλη, τή δεύ

τερη μετά τήv 2lη 'Απριλίου 1967, ό Π. Κανελλό
πουλος καθορίζει καί αναλύει τήν πολιτική θέση, 

καθώς καί τή στάση του σέ σχέση μέ τό επιθυμητό 

ένδεχόμενο της αναλήψεως από τόν πρωθυπουργό 

της 'Οκταετίας της κύριας πρωτοβουλίας γιά τή με

τάβαση στή δημοκρατία: 

«'Αγαπητέ μου Πρόεδρε, 

Πολλές φορές !;σκέφθηκα νά Σου γράψω. Δέν τό κα

τόρθωσα. - .: Εν πρώτοις , δέν εχω τό χάρισμα του επιστολο

γράφου. Εiμαι (ij θεωρούμαι) συγγραφεύς, ιiλλά επιστολο
γράφος δέν ε\μαι. ' Ο ιiγαπητός μας Κωστάκης είναι i;ξ 

ϊσου καί τά δίιο. 'Έρχομαι, δμως καί στόν δεύτερο καί 

κυριώτερο λόγο, πού κάθε φορά, πού /;σκεπτόμουν νά Σου 
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γράψω dνέστελλα τήν επιθυμία μου νά τό πράξω. 

Τά τελευταία χρόνια, πού πλησιάζουν νά γίνουν εξ, 

ήσαν καί είναι, γιά μένα, ψυχικώς πολύ δύσκολα. Είναι 

χρόνια μεγάλης δοκιμασίας γιά τόν τόπο, άλλά καί εiδικώ

τερα γιά μένα, λόγω τής iδιότητος, πού είχα ως τή νύχτα 

τοtι πραξικοπήματος. Σέ μιά μεγάλη επιστολή - τή μονα

δική, πού Σοϋ εστειλα μετά τόν Άπρίλιο 1967 - άφήκα 

τίς σκέψεις μου νά άναπτυχθοϋν ελεύθερα καί άδέσμευτα. 

Μίλησα πρό πάντων γιά τά αίτια καί τίς περιστάσεις, πού 

/;προκάλεσαν τήν δραματική τομή τής 21 ης ' Απριλίου. 

Δέν ξέρω, iiν είχα δίκηο σέ δσα Σοϋ εγραψα. ~Ημουν προ

σωπικά τόσο πολύ συνυφασμένος μέ δσα συνέβησαν, ωστε 

ή σκοπιά μου ήτο - καί είναι - άναγκαστικά πολύ ύπο

κειμενική. Μετά τή μεγάλη καί μοναδική εκείνη επιστολή 

μου, πού ήταν λιγώτερο μιά "εκθεσις" καί περισσότερο 

ενα ξέσπασμα, μοϋ ί\λειψε ή δύναμη καί ή διάθεση νά συγ

κεντρωθώ καί νά Σοϋ γράψω γιά τά πολιτικά πράγματα. 

Συγκεντρώνομαι κάθε πρωί, πέντε ώρες, καί συγγράφω τή 

συνi:χεια τής ... Ιστορίας τοϋ Εύρωπαϊκοϋ Πνεύματος". Αύ
τό ναί! Αύτό μπορώ καί τό κάνω. Είναι φυγή καί σωτηρία . 

'Αλλά νά κάτσω καί νά γράψω γιά δσα ζώ κάθε μέρα, γιά 

δσα συμβαίνουν καί γιά δσα προκαλοϋν τήν ήθική μου 

άντίδραση, αύτό μοϋ είναι ψυχικά πολύ κουραστικό. 'Αλ

λά καί τί περισσότερο θά μποροϋσα νά Σοϋ γράψω άπό δσα 

οί κοινοί μας φίλοι Σοϋ μεταφέρουν κάθε τόσο προφορικά; 

Δέν θά επιχειρήσω, λοιπόν, οϋτε σήμερα, πού άπεφά

σισα i:πί τέλους νά χαράξω τήν γραμμή αύτή, νά Σοϋ αναλύ

σω τήν εδώ κατάσταση. Τήν γνωρίζεις . Οί φίλοι πού Σέ 

επισκέπτονται γνωρίζουν iiριστα καί τίς δικές μου σκέψεις 

γιά τήν κατάσταση. Θά Σ· εχουν έπομένως κατατοπίσει 

καί i:π' αύτών. Θά Σοϋ εχουν πή, δτι κάνω δ,τι περισσότε

ρο εlναι δυνατόν γιά νά είμαι ό συνεκτικός κρίκος δλων 

τών πολιτικών δυνάμεων πού είναι κατά τοϋ καθεστώτος. 

'Η aποστολή μου αυτή είναι πολύ δύσκολη. Είναι συνδε

δεμένη μέ μεγάλους κόπους, άκόμη καί μέ κάποια ψυχική 

φθορά. 'Αλλά πιστεύω, δτι είναι επιβεβλημένο νά τήν συ

νεχίσω. Καί νομίζω, δτι ί\χω γίνει λίγο η πολύ, σέ κάποιο 

βαθμό, ό συνεκτικός κρίκος τών περισσοτέρων πολιτικών 

- καί iiλλων δυνάμεων - πού τηροϋν άσυμβίβαστη στάση 

άπέναντι τοϋ καθεστώτος. Αυτό δέν σημαίνει βέβαια πραγ

ματική, πλήρη καί ουσιαστική ένότητα τών δυνάμεων αύ

τών. Σημαίνει, δμως, τήν δυνατότητα μιiiς ήθικής επιρροής 

μου ε π' αuτών, πού σέ δεδομένη στιγμή μπορεί νά έξασφα

λίση τήν ένότητα η μιά κοινή ενέργεια. 

'Αλλά ή κύρια πρόθεσή μου, στήν επιστολή αυτή, δέν 

είναι νά dναλύσω τήν κατάσταση η νά κάμω προβλέψεις 

γίά τό μέλλον. Πρόθεσή μου είναι ή έξής: 
Θέλω νά Σέ βεβαιώσω, δτι πiiν δ, τι πράττω, τό πράττω 

χωρίς τόν παραμικρό προσωπικό ύπολογισμό. Δέν εχω 

καμμιά φιλοδοξία η, εστω, εκλογική μελλοντική επιδίωξη. 

Δέν μοϋ επιτρέπει, άλλωστε, νά εχω φιλοδοξίες καί επιδιώ

ξεις ή ψυχική η άκόμη καί ή σωματική άντοχή μου. 'Έχω 

πολύ κουρασθεί. Δέν !::πέρασα άπλώς τά έβδομήντα, άλλά 

εχω πίσω μου σαράντα χρόνια άγώνων καί δοκιμασιών, 

χωρίς νά μοϋ δοθή ποτέ ή ευκαιρία, δσο ήταν άκόμη και

ρός, νά άναλάβω τήν άνώτατη ευθύνη πραγματοποιήσεως 

τών σχεδίων καί όνείρων, πού άπό νέος είχα. Τώρα πιά 

είναι πολύ aργά γιά ενα τέτοιο πράγμα, πού θά έδικαιολο

γοϋσε - αuτό, καί μόνο αuτό - πολιτική φιλοδοξία μου 

γιά τό μέλλον. Σέ βεβαιώνω, λοιπόν, δτι ολοι μου οί άγώ

νες, οί τραχείς, άχάριστοι στήν περίοδο πού διανύουμε, 

άποβλέπουν άποκλειστικά στήν εκπλήρωση ένός εθνικοϋ 

χρέους. 'Έχω τό αίσθημα, δτι - χωρίς τήν παρουσία μου 

στόν έδώ πολιτικό κόσμο - τό κενό, πού όπωσδήποτε 

ύπάρχει, καί πού μέσα του μπορεί μιά μέρα (η νύχτα) νά 

κινδυνεύση νά γκρεμισθή δ τόπος, θά ήταν πολύ μεγαλύτε

ρο. Συγκρατώ, συνενώνω, ί\χω επαφή καί μέ δυνάμεις, πού 

βρίσκονται εξω άπό τόν συμβατικά καθιερωμένο πολιτικό 

κόσμο, dκόμα καί μέ τίς δυνάμεις τής άκαδημαϊκής νεο

λαίας, πού Ciρχισε νά κινήται. 

Θέλω νά Σέ βεβαιώσω, επιπροσθέτως, δτι θά άπαλλαγώ 

άπό ενα μεγάλο βάρος, πού αiωρείται επάνω άπό τούς 

ώμους μου, άν ή εξοδος τοϋ τόπου άπό τό σημερινό άδιέξο

δο - ενα αδιέξοδο, πού, δσο παρατείνεται, τόσο μεγαλύ

τεροι γίνονται οί κίνδυνοι γιά τό μέλλον- συνδεθή μέ τό 

πρόσωπό Σου, μέ δική Σου ευθύνη καί πρωτοβουλία. Σέ 

παρακαλώ νά μή περάση οϋτε στιγμή άπό τό νοϋ Σου ή 

tδέα, δτι θά αiσθανόμουν σάν δικό μου παραμερισμό τήν Ι:: κ 

μέρους Σου άνάληψη τής ευθύνης γιά τήν ί\ξοδο τοϋ τόπου 

άπό τό σημερινό καθεστώς καί τή μετάβαση πρός τή Δη

μοκρατία. 

Δέν μποροϋσα δμως νά βοηθήσω τήν άνόητη πρωτο

βουλία τοϋ γνωστοϋ πρωτοκόλλου. 'Όσοι τό ξεκίνησαν 

δέν εκαμαν κάν τόν κόπο νά μέ /;ρωτήσουν η, τουλάχιστον, 

νά μέ προειδοποιήσουν. Θά τούς ί\λεγα, δτι τό πρωτόκολλο 

ήταν ψυχολογικά, στούς κόλπους τοϋ Κέντρου, πρόωρο. 

'Ωριμάζει δλο καί περισσότερο ή συνδεδεμένη μέ τό Όνο

μά Σου λύση. Στούς τελευταίους δύο μήνες σημειώθηκε 

-ί\χω σοβαρές ενδείξεις - κάποια πρόοδος πρός τήν κα

τεύθυνση αύτή. Είχα καί συνομιλίες, πού ε{ναι ενθαρρυν

τικές. ·Αλλά πρέπει vά περιμένουμε άκόμα. ΕΙμαι δέκτης 

καί τών μηνυμάτων, πού μιλοϋν γιά τήν άνάγκη νά προ

βληθή ή άνωτέρω λύση μέχρι τοϋ Μαρτίου. 'Οφείλω, 
δμως, νά Σοϋ εiπώ, πρώτον δτι δέν βλέπω μιά τέτοια δυνατό

τητα, καί δεύτερον δτι, κατά τή γνώμη μου, τά μηνύματα, 

πού ύπονοώ, βασίζονται σέ πολύ αισιόδοξη εκτίμηση τών 

διαθέσεων ένός παράγοντος, πού - καί άν άλλάξη στάση 

ί\ναντι τοϋ καθεστώτος τών ·Αθηνών - είναι δύσκολο, άν 

δχι άδύνατο, νά τήν άλλάξη ριζικά καί άπότομα. Δέν νομί

ζω, λοιπόν, δτι ό προσεχής Μάρτιος ε{ναι άποφασιστικό 

χρονικό όρόσημο. 

Ξέρω, πόσο ί\χεις νοσταλγήσει τήν 'Ελλάδα. Κι <'iν δέν 

μοϋ τό ελεγαν οί φίλοι, πού Σέ βλέπουν, θά τό εμάντευα. 

Εύχομαι νά μ ή συμπληρωθοϋν τά δέκα ί\τη ξενητιiiς καί νά 

ί\χης, εντός τοϋ τρέχοντος ετους, τήν δυνατότητα νά ξανα

βρεθής κάτω άπό τόν ούρανό τής Έλλάδος» 170 • 
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'Ο Κ. Παπακωνσταντίνου μεταφέρει λεπτομερώς 

στόν Π. Κανελλόπουλο τίς άπόψεις τοϋ Κ. Καρα

μανλή γιά τήν άντιμετώπιση τοϋ πολιτικοϋ προβλή

ματος τής χώρας καί τήν άντίδραση τοϋ Ιδρυτή τής 

ΕΡΕ γιά τήν πρόσφατη άδέξια χρησιμοποίηση τοϋ 

όνόματός του μέ στόχο τήν άναζήτηση λύσεως στό 

πολιτικό πρόβλημα τής χώρας. 

Τό περιεχόμενο τής σχετικής συζητήσεως κατα-
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γράφηκε ό.πό τόν Κ. Παπακωνσταντίνου, σέ έπιστο

λή του πρός τόν Κ. Καραμανλή: 

«'Η συζήτησις δέ ήτο καθόλου ευχάριστος, διεπίστω

σα δέ απ. aρχής επιφυλακτικότητα τουλάχιστον aπέναντί 

μου, πού εξελίχθη είς aπροκάλυπτονc δυσφορία ν εν τέλει, 

χωρίς βέβαια νά παραβιασθουν τά πλ~ίσια τής ευγενείας. 

Του είπα, επανέλαβα δηλαδή, δσα είχα είπει κατά Νοέμ

βριον καί τόν παρελθόντα Δεκέμβριον, πρό τής αναχωρή

σεώς μου. 'Εφρόντισα νά του μεταφέρω μέ aκρίβειαν δσα 

εξουσιοδοτήθην νά εϊπω καί νά διαστείλω τήν προσωπικήν 

θέσιν Σας aπό τάς aπόψεις Σας περί του κοινου χρέους. 

Καί i;πρόσθεσα τάς προσωπικάς μου διαπιστώσεις καί aν

τιλήψεις. Δέν θά τά μεταφέρω i;δώ, aφου εκτίθενται σαφώς 

καί aρκετά εκτενώς είς έπιστολήν μου, τήν δποίαν του 

εστειλα τήν μεθεπομένην, aκριβώς τήν 30 'Ιανουαρίου. 

'Έδωσα εiς τόν 'Αχιλλέα aντίγραφον τής επιστολής μου 

εκείνης. 

Μου aνεκοίνωσεν ευθύς aπ' aρχής δτι εlχε τήν ευκαι

ρίαν νά Σiiς γράψη δεκασέλιδον η δεκάφυλλον έπιστολήν, 

διά νά Σiiς Ι;νημερώση κ.λ.π . , καί μου aπεκάλυψε τόν μετα

φορέα ταύτης. 

' Ενώ i;προχώρει ή συζήτησις καί προσεπάθουν νά εξη

γήσω τάς aπόψεις μου, τόν ijκουσα νά μου λέγη aπροσδο

κήτως καί αδικαιολογήτως δτι εχει πολύ ένοχληθή aπό τάς 

φήμας δτι aντιδρii εiς τήν ύποδεικνυομένην καί καθολικώς 

πλέον συζητουμένην έδώ λύσιν, ετι δέ πλέον διότι στελέχη 

τής ΕΡΕ aποδέχονται καί επαναλαμβάνουν δτι δ ίδιος εμ

ποδίζει τήν συνεννόησιν καί τήν κοινήν έκδήλωσιν. "Όλα 

αυτά τόν εχουν aποκαρδιώσει τόσον, ωστε νά σκέπτεται τό 

ένδεχόμενον νά έγκαταλείψη τήν ήγεσίαν τής ΕΡΕ διά νά 

του είναι ευχερεστέρα ή aνταπόκρισις είς ευρυτέραν aπο

στολήν καί εiς i;πιμόνους συστάσεις δπως τεθή i;πί κεφα

λής εuρυτάτης συνεννοήσεως μέχρι τής .. . "aριστεράς". 
Περί δλων τούτων γίνονται σαφείς ύπαινιγμοί εiς τήν βρα

δύτερον σταλείσαν έπιστολήν μου πρός τόν ίδιον. 

'Έσπευσα, φυσικά, νά του τονίσω δτι μέ τρομάζει κυριο

λεκτικώς ή δήλωσίς του. Δέν γνωρίζω αν έφρόντισε νά 

διευκρινίση άπλώς τήν παράδοξον δήλωσίν του, η νά τήν 

διορθώση. Τέλος, μου aπήντησεν δτι ήννοουσε καί τήν 

aριστερά ν του Κέντρου. Του είπα καί πάλιν δτι καί αυτό θά 

μέ /;τρόμαζε, Ciν ώς aριστερά ν του Κέντρου έξελάμβανε τόν 

'Ανδρέαν, iδί~ pέ μετά τάς προσφάτους δηλώσεις του . 

VΕπειτα aπό αuτάς είναι προφανές δτι δέν εχει θέσιν καν 

εiς τό Κέντρον. Καί εlναι βέβαια λυπηρόν διότι οuδείς aπό 

τά ήγετικά στελέχη του Κέντρου aντελήφθη δτι επρεπε οί 

ίδιοι νά τόν aποκηρύξουν πλέον. Δέν τό aποτολμουν, διότι 

τελουν ύπό τό Ciγχος τής μικρiiς η μεγάλης aπηχήσεώς του 

εiς ώρισμένον κόσμον τής ·Ενώσεως Κέντρου κ .λ. π., η δέν 

θέλουν νά aποκόψουν εντελώς τάς γεφύρας, διά τήν περί

πτωσιν βραδυτέρας τυχόν δικαιώσεώς του . Αυτά, δμως, δέν 

μεταβάλλουν δπωσδήποτε τήν ουσίαν, κυρίως δέ δέν δι

καιολογουν iδικήν μας συνεργασίαν. Καί περί τούτων 

δλων γίνονται επισημάνσεις κ . λ.π . , εiς τήν έπιστολήν μου. 

Είχα aντιληφθή δτι είχα γίνει βαρετό~ Ciν μή aντιπα

θής . · Εσυνεχίσθη, δμως, ή συζήτησις . Είς, Ciλλην φάσιν 

τής συζητήσεως εκρινα δτι μου ήτο έπιβεβλημένον νά 

ύπομνήσω τήν πειθαρχίαν μου lναντι τής ήγεσίας καί παλ

λάς i:κδηλώσεις τής προσηλώσεώς μου είς αuτήν καί νά 

τονίσω δτι ημην πάντοτε εiλικρινής εναντι δλων καί δτι 

ούδέποτε είχα συμπάθειαν μέ τά παρασκήνια, παραδεχθείς 

δτι γίνομαι ετσι συχνά άντιπαθής. Παρεδέχθη δτι ούδέπο

τε ήσχολήθην μέ παρασκηνιακήν δραστηριότητα καί δτι 

άντιθέτως έκφράζω πάντοτε μέ παρρησίαν, ένδεχομένως δέ 

καί μέ ωμότητα ένίοτε , τάς άντιλήψεις μου. 

ΕΙχα ά.ποφύγει τόν κίνδυνον ά.προκαλύπτου ρήξεως . 

Δέν είναι δυνατόν νά μεταφέρω έδώ δλας τάς φάσεις τής 

συζητήσεως καί τά έκατέρωθεν λεχθέντα. Οϋτε καν συνο

πτικώς είναι ευχερές νά γίνη αυτό. Περιορίζομαι, δθεν, εiς 

δσα μου εκαμαν iδιαιτέραν αίσθησιν καί δσα τήν στιγμήν 

αύτήν δύναμαι νά άναπολήσω ευχερώς. Πολλά σημεία τής 

συζητήσεώς μας επεσήμανα εiς τήν έπακολουθήσασαν 

έπιστολήν μου πρός τόν ίδιον. Δέν τοποθετώ έδώ οϋτε μέ 

τήν σειράν τους τάς φάσεις τής συζητήσεως. Εiς ιhρισμέ

νον σημείον καί ενώ δ ίδιος μου ελεγεν δτι τόν είχεν i;πι

σκεφθή ό εξ 'Αμερικής, ελθών εδώ τόν Ίανουάριον, "Έλ

λην καθηγητής Γρανίτσας καί δτι του ιhμίλησε περί τής 
άνάγκης διά μίαν επείγουσαν κοινήν εκδήλωσιν καί τήν 

προβολήν τής γενικώς ύποδεικνυομένης καί άναζητουμέ

νης ήγεσίας, παραδόξως παρετήρησεν δτι δέν άντιλαμβά

νεται πώς εδημιουργήθη δλος αυτός δ θόρυβος περί του δτι 

τό έλληνικόν πρόβλημα πρόκειται νά άποτελέση aντικεί

μενον εξετάσεως εiς τήν 'Αμερικήν καί δτι επιβάλλεται 

ταχεία εκδήλωσις διά νά μ ή άπωλεσθή ευκαιρία. Κατά τήν 

άντίληψίν του, τίποτε τό εξαιρετικόν δέν aντιμετωπίζεται 

τήν εποχήν αυτήν καί τό έλληνικόν πρόβλημα θά γίνεται 

έκάστοτε aντικείμενον έξετάσεως. Συνωμολόγησα τήν 

αποψίν μου, μέ τήν προσθήκην δτι τό πρόβλημά μας πρό

κειται τώρα νά επανεξετασθή καί δι· Ciλλους λόγους, άλλά 

καί διότι οί aσχολούμενοι μέ αυτό εχουν άπογοητευθή άπό 

τό καθεστώς καί δτι αν ή ά.ναμενομένη επανεξέτασις δέν 

καταλήξη εiς θετικά συμπεράσματα, κατ' άνάγκην θά ά.να

μένομεν κάποιαν Ciλλην εύκαιρίαν, ίσως μετά τήν τετραε

τίαν καί ενδεχομένως ενωρίτερα . Δέν θά άναμένη, δμως, τό 

καθεστώς καί δΠαπαδόπουλος μέ τάς πρωτοβουλίας του. 

WΕπειτα άπό αυτά, δέν μου εχρειάζετο αλλο τι διά νά 

πεισθώ δτι Ciλλα είχε κατά νουν καί δτι δέν ά.φίσταντο τής 

πραγματικότητος τά διαδιδόμενα περί εκμυστηρεύσεών 

του εiς i;μπιστευτικάς συζητήσεις, δπου παρασύρεται καί 

άποκαλύπτει δτι περιμένει νά "καταλαγιάση ή ύστερία 

περί Καραμανλή" διά νά ά.ναλάβη πρωτοβουλίας ευρείας 

συνεννοήσεως ύπό τήν ήγεσίαν του, ή όποία "ένώνει" 

δλους τούς "Έλληνας, δπως άρέσκεται δ ίδιος νά i;πανα

λαμβάνη, έπικαλούμενος καί τήν i;πιστολήν του i;κ Λεβι

δίου τής 'Αρκαδίας επιστολογράφου του φοιτητου. Καί 

όχι μόνον εiς έμπιστευτικάς συζητήσεις, ά.φου καί εiς εμέ 

τόν ίδιον δέν aπέκρυψε πρό διμήνου τά σχέδιά του. Δέν 

μπορώ νά γνωρίζω τί Σiiς εγραψεν δ ίδιος . Δέν επεζήτησα 

νά τό πληροφορηθώ, πρiiγμα πού δέν θά ήτο καί εξαιρετικά 

δυσχερές. · Απόδειξις δτι δ κ . Μαυρος, δταν συνηντήθη

μεν , μετά δύο ήμέρας, μου είπεν δτι ή επί τριετίαν καθυ

στερήσασα επιστολήν εκαμε λόγον περί ενοχλήσεώς του 

άπό ά.νευθύνους εκδηλώσεις κ.λ.π . καί περί τής σκέψεώς 

του νά άποσυρθή τής ήγεσίας τής ΕΡΕ. Δέν μου εχρειάζετο 

τίποτε Ciλλο διά νά άντιληφθώ τί άκριβώς έπεζήτει, aντιθέ

τως πρός δσα προσχηματικώς ελεγε . 

'Ακριβώς τότε καί διά νά μειώση προφανώς τήν εντύ

πωσιν ά.πό τήν δήλωσίν του, προσέθεσεν δτι δ ίδιος θέλει 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



158 Η ΜΑΚΡΑ ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ 

νά aνταποιφιθη εiς τά μηνύματα καί aντιμετωπίζει μέ Ιδι

αιτi:ραν ίκανοποίησιν τήν λύσιν Καραμανλη, πλήν διαπι

στώνει aντίθεσιν, ή τούλάχιστον dπροθυμίαν εiς τό Κέν

τρον καί aδυναμίαν νά έξασφαλίση συνεννόησιν . Παρετή

ρησα οτι οϋτε έγώ, οϋτε ι'iλλος τις, aμφιβάλλει διά τά προ

σωπικά του αΙσθήματα κ . λ.π. Καί προσέθεσα δτι, αν πι

στεί>η εΙς τήν ορθότητα η τήν αναγκαιότητα της συνεννοή

σεως , πρέπει νά α~αλάβη τήν πρωτοβουλίαν μιάς σαφους 
έξηγήσεως μέ τούς κυριωτέρους έκπροσώπους του Κέν

τρου, εΙς κοινή ν δέ σύσκεψιν, διά νά εχη εκαστος τάς εύθύ

νας του . · Αντέτεινεν δτι είναι λίαν πιθανή ή αρνησις τών 
Κεντρώων νά dποδεχθοί)ν τήν εlσήγησίν του(!), πράγμα τό 

δποίον θά aπετέλει προσωπικήν του κ .λ. π . μείωσιν . 'Απήν

τησα δτι δλα είναι ένδεχόμενα, δέν βλέπω δμως πώς θά 

είναι δυνατόν νά μειωθη έντεiJθεν οίοσδήποτε καί δτι 

όπωσδήποτε δ tδιος θά είχεν έπιτελέσει εiς τό άκέραιον τό 

καθηκον του. Εiπα άκόμη δτι καί ή ι'iρνησίς των θά είναι 

χρήσιμος διά τήν θέσιν του πολιτικοί) κόσμου . Θά τό πά

ρουμε dπόφασιν, συνεπλήρωσα. Μέ εκδηλον άνησυχίαν μέ 

ηρ<ί~τησε τότε αν ή παρατήρησίς μου είχε τήν εννοιαν δτι 

θά προχωρήσουμε μόνοι εΙς λύσιν Καραμανλη, πράγμα 

άδύνατον. 'Απήντησα δτι αuτό καί εγώ τό θεωρώ περιττόν 

καί aπαράδεκτον καί άνωφελές. Διηυκρίνισα δτι, μέ τό δε

δομi:νον οτι aποκλείεται συνεννόησις εiς τό πρόσωπον 

Καραμανλη, θά dναζητήσωμεν aπό κοινΟtJ αλλην ήγεσίαν 

καί αλλ ην τυχόν λύσιν, παραδεκτήν εiς τόν χώρον τών δύο 

κομμάτων πάντοτε . Διότι ό κ . Κανελλόπουλος, παρ' δσα 

λέγει κάποτε πρός ίκανοποίησιν Παπασπύρου καί αλλων, 

εχεται dνενδότως τής aρνήσεως του Κέντρου εναντι οίασ

δήποτε συμμετοχης τotJ Κέντρου. Είναι δέ γνωστόν οτι ή 

άντίθι:σις καλλιεργείται κυρίως aπό τούς γνωστούς κεκρά

κτας , πολλοί τών όποίων dποτελοiJν τήν κοινοβουλευτικήν 

βάσιν τοt> 'Ανδρέα. Εiχε πλέον aφοπλισθεί, άλλά καί έγώ 

aντελήφθην δτι δέν είχα δικαίωμα νά παρατείνω τήν συζή
τησιν>>171. 

Λίγες μέρες μετά τή συνάντηση, ό Κ. Παπακων

σταντίνου, σέ επιστολή του πρός τόν Π. Κανελλό

πουλο, αναφέρθηκε εκ νέου στό περιεχόμενο τής συ

νομιλίας του καί συνόψιζε τά πορίσματα πού εi:χε ό 

ίδιος συναγάγει: 

«Κύριε Πρόεδρε , 

'Επιθυμώ νά Σάς εuχαριστήσω καί πάλιν διότι μου 

έδώσατc τήν εύκαιρίαν τής προσφάτου προσωπικής /;πι

κοινωνίας . Είχα εντονον τήν αϊσθησιν του χρέους νά /;κ

πληρώσω εντολήν καί παράκλησιν του συνομιλητοί) μου 

καί νά i:παναλάβω, εστω καί μέ καθυστέρησιν, δσα καί πρό 

της μεταβάσεώς μου εiς τό Παρίσι ηδυνήθην νά Σάς μετα

δώσω, κατόπιν προηγηθείσης σχετικής έπιστολής του έξ 

άφορμης τής άπό μα κ ρου συνδέσεως του όνόματός του μέ 

τήν dναζήτησιν τής λύσεως του πολιτικοί) προβλήματος 

καί της ύστέρας, έν dγνοί~ του, αναληφθείσης πρωτοβου

λίας καί τής έντεiJθεν εμφανίσεώς του ώς dμφιλεγομένου 

προσ<ί>που. ' Εκπληρώ δέ εuχαρίστως τήν περιωρισμένην 

καί εlδικήν αuτήν εντολήν, δπως aκριβώς επιδιώκω νά με

ταδίδω μέ σεβασμόν καί aκρίβειαν καί δσα τυχόν Σείς μου 

έμπιστεύεσθε. ·Εκλαμβάνω καί τά δύο ώς ταπεινή ν συμβο

λή ν εiς τό κοινόν χρέος τών εξαιρετικών περιστάσεων. 

'Ο κ. Καραμανλής μέ εξουσιοδότησε νά έπαναλάβω δτι 

δέν εχει πολιτικάς φιλοδοξίας, κατά μείζονα δέ λόγον δέν 

φιλοδοξεί νά του άνατεθή οίαδήποτε πολιτική άποστολή, 

δπως κάπως εuρύτερα ijδυνήθην νά Σάς έκθέσω, παρά τήν 

εκτροπήν τής συζητήσεως εiς ι'iλλα , σχετικά βεβαίως, aλ

λά ολιγώτερον ενδιαφέροντα καί συνδεόμενα μέ τήν έπί

σκεψίν μου θέματα . Καί ταiJτα, χωρίς νά aπομακρύνεται 

όπωσδήποτε aπό τήν παλαιοτέραν καί τελευταίαν δημο

σίαν δήλωσίν του καί τήν διάθεσίν του νά συμβάλη προ

σωπικώς διά νά έπανέλθη ακινδύνως ή χώρα εiς τήν δμα

λότητα, έάν παραστή aνάγκη τών Ιδικών του ύπηρεσιών. 

Πέραν καί aσχέτως πρός ταiJτα, rοφειλα νά εκθέσω, 

κατ· επιθυμίαν του, ώρισμένας σκέψεις του έπί του έθνικου 

προβλήματος. · Επεζήτησα νά dναμεταδώσω μέ σχολαστι
κότητα δσα ηκουσα, σεβόμενος τό θέμα καί τό κiJρος του 

συνομιλητου μου. 'Έχω συνειδητοποιήσει δτι δέν θά είχα 

ούδεμίαν δικαιολογίαν ι'iν έλησμόνουν δτι εiς ούδένα /;πι

τρέπει νά έμφανίζεται ώς έκφραστής τών aπόψεών του 

όπουδήποτε, κυρίως δέ ι'iν προσέκρουα εiς τήν εύαισθησί

αν του εναντι οίασδήποτε έν τούτφ προπετείας. 

Συγχωρήσατέ μου, κύριε Πρόεδρε, νά επαναλάβω δτι 

κατά τήν εκτίμησίν του, ενισχυόμην aπό πληροφορίας δια

φόρων πηγών, ή άμερικανική Κυβέρνησις θά έπανεξετάση 

λίαν προσεχώς τό έλληνικόν πρόβλημα, ώς νέα Κυβέρνη

σις καί διότι εχει άπογοητευθη aπό τό σημερινόν καθε

στώς. 'Αποδέχεται καί δ tδιος ώς πλέον λογικήν τήν εκδο

χή ν δτι οuδείς θά έστήριζε τό καθεστώς άπό συμπάθειαν, 

άλλά ακριβώς aντιθέτως άπό dνησυχίαν διά τό μέλλον, 

&διάφορον αν αuτό είναι δικαιολογημένον η οχ ι . 'Επομέ

νως, ολοι θά τό έγκατέλειπαν αν προσεφέρετο λύσις aσφα

λής. Αuτό δέ i]δύνατο καί επρεπε νά είχε γίνει άπό μακροί) 

καί συγκεκριμένως δταν εκαμε τάς πρώτας δηλώσεις του . 

Διάφορος θά ήτο tσως τότε ή έξέλιξις τής εθνικής μας 

ζωής. 

Συμμερίζεται τήν aντίληψιν δτι ή επανεξέτασις του έλ

ληνικου προβλήματος πρέπει νά άναμένεται ώς λίαν πιθα

νή, αν μή βεβαία. Διά νά άποβή, δμως, ούσιαστική ή i:πα

νεξέτασις καί διά νά όδηγήση ενδεχομένως εiς συγκεκριμέ

νας πολιτικάς ενεργείας, χρειάζεται νά εμπεδωθή, κατ' 

άρχήν, ή aντίληψις δτι δ έλληνικός λαός δυσφορεί άπό 

τήν σημερινήν κατάστασιν κατά τρόπον δικαιολογοiJντα 

άνησυχίας. Πέραν δέ τούτου καί βασικώς είναι aπαραίτη

τον νά προβληθη συγκεκριμένη καί άσφαλής πρότασις διά 

τό μέλλον τής χώρας. Εiς τήν dντίθετον περίπτωσιν, θά 

εχη διαπιστωθη δτι τό θέμα δέν εχει ώριμάσει καί ή επανε

ξέτασις του προβλήματος θά aπομείνη θεωρητική . 
Κατά συνέπειαν, είναι άνάγκη νά προβλέψουν δλοι οί 

ύπεύθυνοι μετά της οφειλομένης σοβαρότητος εΙς τό θέμα 

καί νά διευκολύνουν τουλάχιστον τήν aντιμετώπισίν του. 

Οίαδήποτε πρότασις πρέπει νά εχη καθολικόν, ι'iν μή πα

νεθνικόν χαρακτήρα, διά νά εχη πιθανότητας νά aποβή 

aποτελεσματική . Μέχρι ποίου σημείου θεωρεί ώς δυνατήν 

καί έπιτρεπομένην τήν συνεννόησιν καί τήν κοινήν έμφά

νισιν τό εχει εμπράκτως καταδείξει μέ τήν σταθεράν aπό

κρουσιν οίασδήποτε συναντήσεως καί i;παφης μέ πρόσω

πα, ή εμφάνισις τών όποίων εχει ώς aποτέλεσμα τήν ενί

σχυσιν του καθεστώτος καθ' οίονδήποτε τρόπον. 

'Όπως καί αλλοτε καί κατ' επανάληψιν είχα τήν εύ

καιρίαν νά Σάς εtπω εiς τό πρόσφατον παρελθόν, δ tδιος 
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νομίζει δτι ό πολιτικός κόσμος οφείλει νά λάβη σαφή θέ

σιν καί νά προβάλη συγκεκριμένας λύσεις, εξυπηρετούσας 

συγκεκριμένους στόχους, έν δψει τής δημιουργουμένης 

καταστάσεως. Μεταβατικήν Κυβέρνησιν μέ βίον βραχύν, 

άλλά μέ τήν aπαραίτητον δύναμιν νά έπιβάλη τόν σεβα

σμόν πρός τήν νομιμότητα καί νά καταλύση τό καθεστώς 

τής φοβίας, η Cίλλη τινα λύσιν κ.λ.π. 

'Οφείλει, όμοίως, νά άντιμετωπίση μέ σοβαρότητα τό 

ζήτημα του βασιλέως, διά νά μή αίφνιδιασθfj aπό οίανδή

ποτε πρωτοβουλίαν του καθεστώτος. Νά προλάβη εiς τήν 

χάραξιν γραμμής καί τήν προβολήν στόχων καί νά μή πε

ριορίζεται εiς τόν άχάριστον ρόλον τής έκ των ύστέρων 

κριτικής καί τής καταγγελίας των aλλοπροσάλλων πρωτο

βουλιrον του καθεστώτος. 

Πολύ έχάρην οταν ήκουσα δτι εtχατε τήν εuκαιρίαν 
μιάς aπ. εuθείας μετά του iδίου επικοινωνίας, επειτα άπό 

τόσον μακράν διακοπήν. Πρέπει, δμως, νά επαναλάβω δτι 

τουλάχιστον εξενίσθην καί επικράθην άπό δσα μου εκάμα

τε τήν παραχώρησιν νά μοu εtπητε περί τ&ν ψυχολογικών 

ό.ντιδράσεών Σας εναντι άνευθύνων εκδηλώσεων. Παρακα
λώ νά πιστεύσητε, κύριε Πρόεδρε, δτι δλα αuτά μέ έλύπη

σαν βαθύτατα. Πλήν, είμαι ίκανοποιημένος διότι είχα του

λάχιστον τήν εuκαιρίαν νά διαδηλώσω, διά μίαν άκόμη 

φοράν, τά προσωπικά μου αiσθήματα καί νά διατυπώσω 

εiλικριν&ς τήν θέσιν μου έν τούτφ, τήν όποίαν Cίλλωστε 

οuδέποτε επεζήτησα νά συγκαλύψω. 

Μικρόν δείγμα ή έπίσκεψίς μου είς τήν κατοικίαν Σας 

μετά τήν aπροσδόκητον κρίσιν τοu Φεβρουαρίου 1958, 
επειτα aπό τήν πρώτην ίσως, κατοχικήν, συνάντησίν μας 

καί ή εν συνεχεία προσήλωσίς μου εiς τήν εννοιαν τής 

ένότητος καί τής πειθαρχίας, χωρίς νά δδηγοuμαι εντεύθεν 

καί εiς τήν aπόκρυψιν τής aντιθέσεώς μου, δταν εκρινα 

τοίηο aνεπίτρεπτον. 

Πρός διαπίστωσιν τής σταθεράς εiς τοuτο τακτικής 

μου, θά μου επιτραπή ή aποστολή του κειμένου κάποιας 

προχείρου όμιλίας μου εiς τήv Βουλήν εξ άφορμής άγροί

κου εiς βάρος Σας έπιθέσεως. 'Έσπευσα, ίσως διότι πολλοί 

άπό τούς συμπαρακαθημένους εiς τάς ύπουργικάς θέσεις 

καί τούς συμπαρεδρεύοντας εiς τήν αtθουσαν τής Βουλής 

θά ήσαν εiς θέσιν νά στηλιτεύσουν δπως θά ήξιζε τήν άπρέ

πειαν, προβάλλοντες είς δλην τήν εκτασιν τήν προσωπικό

τητά Σας, ώς παλαιοί καί στενοί συνεργάται Σας. 

'Έχω τήν πεποίθησιν, Κύριε Πρόεδρε, οτι ή έπίγνωσις 

τής κρισιμότητας των περιστάσεων καί ή ηuξημένη εuθύνη 

Σας, λόγω τής ύψηλής καί έπισήμου θέσεώς Σας, θά Σάς 

προφυλάξουν άπό οίανδήποτε έσπευσμένην ένέργειαν καί 

θά Σάς έμπνεύσουν τήν ένδεδειγμένην θέσιν, διά νά μήν 

άντλήση τό καθεστώς πρόσθετα πλεονεκτήματα. Διότι οί 

κρατούντες είναι φυσικό νά i:νθουσιάζωνται άπό τήν άπο

σύνθεσιν τ&ν πραγματικών πολιτικών δυνάμεων καί νά 

ένισχύωνται άπό άνεπίτρεπτους συνοδοιπορίας καί aπαρα

δέκτους συμμαχίας του πολιτικοί> κόσμου. 

Θά προσθέσω άκόμη δτι δέν παραγνωρίζω τάς δυσχε

ρείας, τάς όποίας μοιραίως tπιπροσθέτει ή διαμορφουμένη 

εiς τόν χώρο ν τής ·Ενώσεως Κέντρου κατάστασις. Παρ' 

δλα αί>τά, είμαι βέβαιος, Κύριε Πρόεδρε, δτι θά εϋρητε τόν 

τρόπον νά άντιμετωπίσητε τάς aντιξοότητας καί νά έξα

σφαλίσητε μέ θαρραλέας πρωτοβουλίας τήν κοινήν εκδή

λωσιν του πολιτικοί) κόσμου, ώς κατά τεκμήριον έκφρά-

ζοντας τήν έπιθυμίαν του έλληνικου λαου, μέχρις δτου θά 

καταστή δυνατή ή προσφυγή άπ' εuθείας είς τήν κρίσιν 

του. 

Τήν έκδήλωσιν του πολιτικοu κόσμου - ij τ&ν δυό 
εστω κομμάτων - θά είναι πολύ χρήσιμον νά συνοδεύση 

καί ή εκφρασις τής συμφώνου τοποθετήσεως καί Cίλλων 

δυνάμεων είς τήν χώραν μας, ίδιαιτέρως δέ τής νέας γενεάς. 

Πρέπει νά επικαλεσθώ, τέλος, τήν ύπομονήν καί τήν 

εuγένειάν Σας διά νά έκθέσω συνοπτικώς καί τάς ίδικάς 

μου, προσωπικάς άντιλήψεις. Διαπιστώνω καθολικήv aπο

γοήτευσιν διότι λείπει ή ρεαλιστική aντιμετώπισις τής κα

ταστάσεως, άφοu μόνον δι' αuτής είναι δυνατόν νά δδηγη

θ&μεν εiς τήν δμαλότητα. 'Η κοινή γνώμη άναμένει πρά

ξεις, αϊτινες θά είναι δυνατόν νά διευκολύνουν δλους τούς 

παράγοντας, οϊτινες θεωροuνται ώςδυνάμενοι νά ύποβοη

θήσουν εξελίξεις πρός τήν aποκατάστασιν τής δμαλότη

τος. Τήν iliραν αuτήν δλοι πιστεύουν δτι είναι άπαραίτητος 

ή ένότης μέ επώνυμον ήγεσίαν. 

Σείς, Κύριε Πρόεδρε, εχετε πράξει τό καθήκον Σας μέ 

άναμφισβήτητον γενναιότητα. 'Ο Λαός, είς τήν πρωτεύ

ουσα ν καί έκτός αuτής, είς τάς πόλεις καί είς τά χωρία, 

δλοι δσοι εύρίσκονται μακράν των προθαλάμων καί πιστεύ

ουν εiς τήν ανάγκην τής aποκαταστάσεως τής δμαλότητος 

είς τό έθνικόν πλαίσιον, άξιώνουν τώρα aπό δλους γενναιό

τητα καί εντιμότητα σκέψεως. Καί άποκλειστικήν ενατέ

νισιν πρός τόν μεγάλον σκοπόν. "Αν δ πολιτικός κόσμος 

παραβλέψη τήν κοινήν επιθυμίαν δέν θά εχη πράξει είς τό 

άκέραιον τό καθήκον του>> 172• 

'Ο Π. Κανελλόπουλος, σέ σύντομη άπαντητική 

έπιστολή πρός τόν Κ. Παπακωνσταντίνου, άποτίμη

σε θετικά τά άποτελέσματα άπό τήν πρόσφατη συ

νάντησή τους: 

«Πρό όλίγου ελαβα καί εδιάβασα τήν επιστολήν σας. 

Μέ συνεκίνησε βαθύτατα. Διέπεται άπό ύψηλόν αϊσθημα 

εθνικής εuθύνης καί άπό μεγάλην πολιτικήν εντιμότητα. 

Θέλω νά είσθε βέβαιος δτι προσέχω πάντοτε δσα μου λέ
τε»173. 

Θά επακολουθήσουν επαφές μέ πρωτοβουλία τοϋ 

άρχηγοϋ τfjς ΕΡΕ πρός τήν κατεύθυνση τών ήγετι

κών εκπροσώπων τfjς ΕΚ στήν 'Αθήνα, Γ. Μαύρου 

καί Ι. Ζίγδη, χωρίς καί πάλι νά έπιτευχθεί τό !πιθυ
μητό άποτέλεσμα. Τά τελικά πορίσματα θά άνακοι

νώσει ό Π. Κανελλόπουλος σέ στενό κύκλο πολιτι

κών φίλων καί συνεργατών του. 'Ο Κ. Τσάτσος, 

άνάμεσα στούς τελευταίους αύτούς, μεταδίδει στόν 

Κ. Καραμανλfj τά άκόλουθα: 

«Χθές μάς είχε καλέσει δ Κανελλόπουλος, τόν Παπα

κωνσταντίνου, Παπαληγούρα, Ράλλη, Βασ. Βασιλείου καί 

εμένα καί μάς εξέθεσε πώς ένήργησε γιά νά πείση Μαuρο

Ζίγδη νά ύπογράψουν κοινή δήλωση γιά τήν άνάδειξη aρ

χηγοu. Τούς είπε πώς δέν είναι μόνο οί 'Αμερικανοί πού τό 

ζητοuν, ύποδεικνύοντας έσένα, άλλά δτι είναι καί αϊτημα 

του 'Εσωτερικοί) καί δτι έσύ είδικ&ς είσαι δ μόνος πού 

μπορεί νά έμπνεύσης εμπιστοσύνη στούς aξιωματικούς, 

άπό τούς δποίους κυρίως εξαρτάται ή μεταβολή. Τούς είπε 
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σωστά επιχειρήματα μέ επιμονή καί δέν τούς επεισε. Εiς 

απάντησιν μάλιστα ό Ζίγδης ύπέβαλε ενα μακρύ ύπόμνημα 

διά τήν καλυτέραν όργάνωσιν τοϋ αγώνος, εφ' δσον διαρ

κεί ή δικτατορία, αναγνωρίζοντας δτι ό Κανελλόπουλος 

πρέπει νά είναι ό ήγούμενος αuτοϋ τοϋ άγώνος . Σέ αuτό τοϋ 

απήντησα δτι τό ζητούμενο καί από τό 'Εξωτερικό αλλά 

καί άπό τό 'Εσωτερικό είναι μιά θετική λύσις, μιά λύσις 

καθορίζουσα τήν διάδοχον κατάστασιν, τόν ήγέτην πού θά 

αναλάβη τότε τήν όμαλήν μετάβασιν στήν όμαλότητα καί 

μερικές βασικές αρχές τής πολιτικής του (Πολιτική ΝΑ ΤΟ 

πρός τά εξω καί αποφυγή άκροτήτων καί άντεκδικήσεων, 

διαφύλαξις τής έπετηρίδος τοϋ Στρατοϋ, πού θά είναι 

όπωσδήποτε κύριος μοχλός τής μεταβολής). Χωρίς αuτήν 

τήν προβολή θετικής λύσεως ό άγών θά είναι μάταιος - θά 

τοi> λείπη εκείνο τό στοιχείο πού θά εμπνεύση /;μπιστοσύ

νη -- διότι καί οί 'Αμερικανοί καί οί αξιωματικοί θέλουν 

νά ξέρουν ποϋ πάν, γιά ποιά λύση ιiγωνίζονται . 

·Ο Παναγιώτης μάλλον στενοχωρέθηκε καί μας είπε: 

'Αφοϋ αuτό δέν γίνεται διότι δέν τό θέλουν οί Κεντρώοι, τί 

νά κάμωμε ; Νά μείνωμε μέ σταυρωμένα χέρια; Θά συνεχί

σωμε τόν ιiγώνα δπως καί σήμερα, συνεργαζόμενοι μαζί 

τους, μέ τή σκέψη σιγά-σιγά νά τούς πείσωμε δτι πρέπει 

τελικώς νά δεχθοϋν τίς aπόψεις μας . Σέ αuτό ερώτησα : 

Μήπως θά ήταν σκόπιμο νά ιiφήσωμε αύτή τή συνεργασία 

μέ Μαϋρο καί Ζίγδη πού εμείς τούς χρίσαμε αρχηγούς καί 

νά ιiντιμετωπίσωμε τό Κέντρο ιiλλοιώς (ώς χαλαρό σύνολο 

μικρών όμάδων), νά αρχίσωμεν νά ενεργοϋμε μόνοι μας, 

προβάλλοντας Jή θετική λύση . Σέ αuτό μοϋ aντέταξαν, 

ϊσως όρθώς, δτι 'Εσύ θά ιiπεδοκίμαζες μία τέτοια πολιτι

κή, διότι εσύ θέλεις απαραιτήτως νά προβληθής ώς ήγέτης 

τών δύο μεγάλων κομμάτων. Κατά βάθος τό Κέντρο δέν 

θέλει νά προκαθορίση ποιά πρέπει νά είναι ή διάδοχος 

κατάστασις, διότι ξέρει δτι αuτό σημαίνει δική σου προ

βολή - καί αuτό δέν τό θέλουν. Δηλαδή ενώπιον τής προ

οπτικής νά ιiναδειχθής εσύ aρχηγός, προτιμοϋν τήν εiς 

αόριστον ιiναβολήν τής λύσεως καί τήν ε π, aόριστον δια

τήρησιν τής δικτατορίαρ> 174 • 

Στίς ανακοινώσεις τοϋ Π. Κανελλόπουλου, κα

θώς και στά συμπεράσματα πού απορρέουν, αναφέ

ρεται, σέ επιστολή πρός τόν Κ . Καραμανλή, καί ό Γ. 

Ράλλης: 

«Στίς 27 τοϋ μηνός συναντηθήκαμε μέ τόν Κανελλό
πουλο, ό Τσάτσος, Παπαληγούρας, Παπακωνσταντίνου, 

Βασιλείου καί εγώ. ·Ο Πρόεδρος μας εξέθεσε τίς ενέργειές 

του πρός Μαϋρον καί Ζίγδην γιά νά δηλώσουν δημοσίιt δτι 

γιά τήν επάνοδο στήν όμαλότητα, aπαραίτητη είναι ή 

ενωση κάτω aπό τήν ήγεσία σας, επειδή μόνον εσείς (καί 

τό ετόνισε σέ αντιδιαστολή μέ τόν έαυτό του) aπολαμβάνε

τε καί λαϊκοϋ ερείσματος καί εμπιστοσύνης στό στράτευ

μα. 

'Ο Μαϋρος - είπε ό Κανελλόπουλος - ήταν ώς συνή

θως αναβλητικός καί αναποφάσιστος καί προέτεινε νά 

αναφερθή σέ σάς σέ μία συνέντευξη πρός ξένους δημοςηο

γράφους, επί ι'iλλου θέματος, πράγμα πού δ Κανελλόπου

λος δέν δέχθηκε, λέγοντας δτι αuτοϋ τοϋ εϊδους οί δηλώ

σεις εϊτε γίνονται πανηγυρικά, εϊτε δέν γίνονται καθόλου . 

• Ο Ζίγδης aπάντησε δτι τό θέμα δέν είναι τοϋ παρόντος 

καί εστειλε λίγες ήμέρες μετά τήν συνάντηση σημείωμα 

τοϋ όποίου σας εσωκλείω φωτοτυπία. 

Συμφώνησα μέ τήν πρόταση Ζίγδη ύπό τήν προϋπόθε

ση ό aρχηγός τοϋ ό.γώνος θά είναι ενας - ό Κανελλόπου

λος - μέ τήν σκέψη δτι καί σείς επανειλημμένα τό είχατε 

συστήσει θερμώς καί ακόμη μέ τήν aπώτερη σκέψη δτι, ι'iν 

γινόταν κάτι τέτοιο μέ συμμετοχή καί εξωπολιτικών (Πε

σμαζόγλου, Λοϋρο, Τζαννετή καί κάποιον δικαστικόν), σέ 

τρείς-τέσσαρες μήνες, θά μποροϋσε ή επιτροπή αύτή, βλέ

ποντας δτι χωρ ίς εσaς δέν μπορεί νά γίνη τίποτε, νά σας 

ό.πευθύνη εκκληση νά γυρίσετε πίσω καί νά ήγηθήτε τοϋ 

άγώνος. Αuτά διότι, δπως καί ι'iλλοτε σάς είπα καί σάς 

εγραψα, μόνον σείς από εδώ ϊσως μπορέσετε νά ιiνατρέψε

τε τήν Χούντα. 

'Ο Παπακωνσταντίνου διεφώνησε λέγων δτι μιά τέτοια 

οργάνωση δέν θά είχε καμμία aπήχηση στόν κόσμο καί 

προέτεινε γιά λίγους μήνες νά μήν γίνη τίποτε καί νά συ

νεχίσεΊ μόνον ό Κανελλόπουλος τίς έπαφές του μέ τό Κέν
τρον. 

Οί ι'iλλοι δέν είπαν σχεδόν τίποτε καί δταν πλέον εϊμα

στε ετοιμοι νά φύγουμε, τούς είπα πώς μέ τήν τακτική τοϋ 

καφενείου i:μεινε ή Χούντα 6 χρόνια καί θά μείνη liλλα 
δεκαέξη . 'Ότι ό χρόνος εργάζεται i:ναντίον μας, γιατί κάθε 

μέρα περισσότεροι ύποκύπτουν πιεζόμενοι από τίς ανάγκες 

τής ζωής, ενώ παράλληλα καταλαμβάνονται θέσεις-κλει

διά aπό ανθρώπους τής δικτατορίας καί στό τέλος ό Παπα

δόπουλος θά μας Κ!!νη εκλογές καί, επειδή θά εχουν εύνου

χισθή ολοι, θά τίς κερδίση. 'Αφοϋ. τq Κέντρον είναι δια

λελυμέν~ καί αφοϋ δέν μποροϋμε νά όργανωθοϋμε, δέν 
ύπάρχει ι'iλλος τρόπος από τοϋ νά σάς πείσουμε νά γυρίσε

τε καί νά . αναλάβετε σείς τόν αγώνα. 

Γενικ& είμαι απελπισμένος γιατί ελάχιστοι είναι πρό
θυμοι νά διακυνδυνεύσουν καί οί περισσότεροι εχουν κα

ταληφθή από χειμερία νάρκη . 'Η αντίδραση λ. χ. στίς διώ

ξεις τής βραδυνής όφείλεται αποκλειστικά στήν δική μου 

πρωτοβοLλία, πού τό εμαθα τυχαίως στίς 6 τό απόγευμα 
τοϋ Σαββάτου, καί στόν ήρωϊσμό τοϋ Τζώρτζη πού είναι 

μιά από ;τίς πολύ εύχάριστες εκπλήξεις αύτής τής περιό

δου. Οί ι'iλλοι, ι'iν καί είχαν πληροφορηθεί τά δσα εγιναν, 

δέν σκέφθηκαν πώς επρεπε νά αντιδράσουμε. 

'Η ϊδια νάρκη καί φοβία εχει καταλάβει τό σύνολο 

σχεδόν τών πνευματικών ανθρώπων - τά Εψαλα σήμερα 

τοϋ Τσάτσου ώς πρός τήν 'Ακαδημία - καί σκέπτομαι liν 
σέ δύο-τρείς μήνες εξακολουθή ή ϊδια κατάσταση νά απο

καλύψω τά δσα γίνονται (πολιτικοί, πνευματική ήγεσία, οί 

εύποροι), νά ασκήσω δριμυτάτη κριτική έναντίον τής δι

κτατορίας καί νά πάω στό σπίτι μου. τίς τελευταίες ήμέρες 

τέτοια είναι ή ψυχική μου κατάσταση πού εφθασε προχθές 

ή πίεσή μου (από νευρικότητα) στά 22 καί γιά μιά στιγμή 
νόμισα Πώς θά πάθω αποπληξία» 175 . 

Μέ άφορμή τό ίδιο γεγονός, ό Κ. Παπακωνσταν

τίνου θά εκθέσει τίς δικές του άπόψεις: 

«Εiς τήν κοινήν γνώμην εχει συνειδητοποιηθεί πλέον 

δτι δέν νοείται διεξαγωγή οίουδήποτε αγώνος liνευ τής πα

ρουσίας Σας. 'Υπό τάς σημερινάς συνθήκας - διότι τά 

πράγματα πάντοτε είναι ρευστά - μόνον μέ τό όνομά Σας 

είναι δυνατόν νά ένθαρρυνθοϋν δσοι δύνανται νά ασκή-
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σουν οίαδήποτε επίδρασιν πρός τήν άποκατάστασιν τής 

όμαλότητος, εiς τό έξωτερικόν, άλλά κυρίως καί προεχόν

τως εiς τό εσωτερικόν. Καί διά τόν λόγον αuτόν δέν μπορεί 

νά ί:χη οuδεμίαν δικαιολογίαν ή μέχρι σήμερον στiiσις του 

ύφισταμένου πολιτικοί) κόσμου πού τόσην δυσχέρειαν έμ

φανίζει εiς τήν aντιμετώπισιν τής καταστάσεως. τί μπορεί 

νά ιiναζητή πλέον; 

"' Τήν άπορία ταύτην εiχα τήν εuκαιρίαν νά έκθέσω διά 
μίαν άκόμη φοράν εiς σύσκεψιν, κληθείσαν πρό τριών πε

ρίπου έβδομάδων ύπό του κ. Κανελλόπουλου. Ε'ίχαμε κλη

θεί τέσσαρες άπό τά παλαιά στελέχη τής ΕΡΕ. Παρίστατο_ 

καί ό Βασιλείου. 'Ελπίζω νά εχετε ένημερωθή περί τής 

διεξαχθείσης συζητήσεως καί τών συμπερασμάτων. 'Επω

φελήθην νά μεταφέρω Ciπαξ ετι τήν γνωστήν δήλωσίν Σας 

καί τήν έπιθυμίαν Σας νά σταματήσουν αί συζητήσεις γύρω 

άπό τό ονομά Σας, τήν μεταβατικήν Κυβέρνησιν κ .λ. π. Καί 

βασικώς, δτι δέν εχετε φιλοδοξίας. 'Επανέλαβα, έν συνε

χεί~. καί τάς iδικάς μου άπόψεις. Διότι συναισθάνομαι τό 

ηuξημένον χρέος των μελών τής τελευταίας Βουλής . Μέ 

πρότασιν του κ. Κανελλόπουλου εγινε δεκτή ή εiσήγησίς 

μου. Εiς τούς έκπροσώπους του Κέντρου πρέπει νά δηλωθή 

δτι εiναι χρέος μας νά άντιμετωπίσωμεν μέ σοβαρότητα 

καί αϊσθημα εuθύνης τήν κατάστασιν καί νά aνταποκριθώ

μεν εiς τό χρέος μας κατά τρόπον ίκανοποιοuντα τήν κοι

νήν γνώμην καί προάγοντα τήν γενικήν ύπόθεσιν. 

Δέν γνωρίζω έάν ήσαν ολοι εiλικρινείς εiς τήν άποδο

χήν των έκτεθεισών άπόψεων. Ούτε καί δύναμαι νά προε

ξοφλήσω δτι δέν θά συνεχιcrθοuν αί συνεννοήσεις έπί δια
φόρων σχεδίων συνεργασίας καί όργανώσεως του αγώνος. 

Πρό τής τελευταίας - κατά τά ijδη εκτεθέντα- συσκέψε

ως, εiχεν άποσταλεί πρός τόν κ. Κανελλόπουλον σχέδιον 

τοίι κ. Ζίγδη περί δημιουργίας διευθυντηρίου όλιγαρίθμου 

καί εiκοσαμελοuς πολιτικοί) συμβουλίου (έθνικοu) μέ συμ

μετοχήν πολιτικών, άποστράτων, δικαστικών κ.λ.π. Εiχα 

λάβει καί έγώ προηγουμένως άντίγραφον. Περιλαμβάνει 

χρησίμους ιiλλά καί aφελείς σκέψεις. 'Αποβλέπει βασι

κώς εiς τήν μεταβολήν τής στάσεως καί τής "άπαθείας" 

του λαοί! καί εiς τήν έκδήλωσιν τής άντιθέσεως πρός τό 

καθεστώς. Αuτό δμως, ακριβώς, ε1ναι τό ζητούμενον. Πώς 

θά i:νθαρρυνθή ό λαός καί δσοι είναι εiς θέσιν νά συντελέ

σουν είς τήν έξέλιξιν τής καταστάσεως; 'Αναγνωρίζει δτι 

ή προβολή μιίiς προσωπικότητος δύναται νά είναι aποτε

λεσματική κ .λ. π. , ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι θά ένταχθή αϋ

τη εiς τά "πλαίσια γενικωτέρου ιiγώνος", διά νά μ ή καταλή

ξη σ!: "φιάσκο". ' Αντιλαμβάνεται δτι απαραίτητος προϋ

πόθεσις εiς οίανδήποτε έλπίδα είναι ή ανασκευή του 

έπιχειρήματος, των ξένων πρωτίστως, δτι ό κίνδυνος του 

χάους είναι aπειλητικός είς περίπτωσιν μεταβολής. Θεω

ρεί δτι ή cνωσις του "πολιτικοί) κόσμου" άρκεί διά τήν 

ανασκευήν του έπιχειρήματος. Πολύ τόν θέλγει ή "συμπά

θεια" τής σοσιαλιστικής Εuρώπης καί εϋχεται τήν έπικρά

τησιν του μετώπου εiς τήν Γαλλίαν, διά νά καταστή πλέον 

εντονος καί aποφασιστική καί διά τήν ' Αμερικήν ή aντί

θεσις τής "δημοκρατικής Εtιρώπης" . Έν τελικτϊ ιiναλύσει 

άποβλέπει εiς τήν "δυσφορίαν" καί είς τήν κατάλυσιν του 

έλέγχου τών κρατούντων έπί τής συνειδήσεως τών ένό

πλων δυνάμεων. Πώς, δμως, θά γίνη αuτό; Μέ τήν ύπόσχε

σιν μήπως, δτι ό πολιτικός κόσμος παρασκευάζει καί άπο

βλί:πε ι εiς τήν έπιστροφήν είς τό παρελθόν; 

Διά τόν λόγον αuτόν, εiς πίiσαν εuκαιρίαν Σίiς έξέθεσα 

τήν άντίληψιν δτι ή προβολή του πολιτικοί) κόσμου δέν 

διευκολύνει τάς έξελίξεις. ·Αντιθέτως, ένισχύει τάς άντι

δράσεις. ·Αναγνωρίζω τήν σημασίαν του περιφήμου τεκ

μηρίου διά τούς άσχολουμένους όπωσδήποτε μέ τό ~λλη

νικόν θέμα καί διερωτώμαι τί πρέπει νά γίνη; Νά ίκανοποι

ηθοuν θεωρητικαί αντιλήψεις μεταξύ των ξένων, η νά άν

τιμετωπισθή μέ ρεαλισμόν ή κατάστασις μεταξύ των • Ελ
λήνων; Σίiς άπησχόλησα πολύ μέ τήν άνεδαφικήν εκείνην 

είσήγησιν. Είναι, δμως, δεδομένον δτι θά άκουσθή μέ συμ

πάθειαν άπό τούς έπιθυμοuντας νά άποφύγουν τήν προσφυ

γή ν εiς τήν ύπό τής κοινής γνώμης άναζητουμένην ήγεσί

αν». 

Καί ό Κ. Παπακ:ωνσταντίνου καταλήγει: 

«Διά τήν ίδικήν Σας θέσιν δέν χρειaζεται οίαδήποτε νέα 
έκδήλωσις. Είμαι βέβαιος δτι ολοι γνωρίζουν τήν προσω

πικήν άντίδρασιν εiς τάς έκδηλωθείσας πρωτοβουλίας, αι

τινες είχαν όπωσδήποτε καί μίαν ίκανοποιητικήν συνέπει

αν. Συνετέλεσαν νά διευκρινισθή ή πραγματική θέσις τών 

έπισήμων Κεντρώων καί κυρίως τής ιcαθιερωθείσης -ιcρί

μασι πολλών - εκπροσωπήσεώς των»176• 

Πράγματι, ή επιβεβαίωση τής δυστοκίας στή δι

αμόρφωση ένός ενιαίου μετώπου τοϋ φιλελεύθερου 

πολιτικ:οϋ κόσμου ύπό τήν ήγεσία τοϋ Κ. Καραμαν

λή είχε συμπέσει μέ τήν εκδήλωση, άπό τήν πλευρά 

του τελευταίου, εκ νέου, τής επιθυμίας νά τερματι

στεί κάθε συζήτηση γύρω άπό τό όνομά του. Συγκε

κριμένα, είχε διαμηνύσει στόν Κ. Παπακωνσταντί

νου: 

«Τόν εύχαριστώ γιά τήν ένημέρωση καί τόν πα

ρακαλώ νά κάμη δ, τι μπορεί γιά νά τεθή τέρμα στή 

συζήτηση γύρω άπό τό ονομά μου καί τήν περίφημο 

λύσιν Καραμανλή. Καί συγκεκριμένως τόν έξουσιο

δοτώ νά έπισκεφθή άμέσως τόν κ. Κανελλόπουλο καί 

τόν κ. Μαύρο καί νά τούς μεταφέρη άπό μέρους μου 

μαζί μέ τούς φιλικούς μου χαιρετισμούς τά κάτωθι: 

Τούς παρακαλώ νά θέσουν τέρμα εlς τάς συζητή

σεις περί λύσεως Καραμανλή, δεδομένου ότι δένε{

μαι ύποψήφιος γιά μεταβατική Κυβέρνηση. 'Άν 

ύπεστήριζα τή μεταβατική δημοσίif, τό έκαμα διότι 

τήν θεωρώ έθνικώς άvαγκαίαν καί χωρίς νά ένδιαφέ

ρομαι προσωπικώς γι' αύτήν. 

Ό τερματισμός τής συζητήσεως αύτής έπιβάλ

λεται τοσούτο μάλλον καθόσον παρεμποδίζει τήν 

άναζήτησιν άλλων λύσεων, έπί τtf βάσει τών δποίων 

θά ήτο δυνατόν νά διεξαχθή δ άγών πρός άποκατά

στασιν τής δημοκρατικής δμαλότητος» 1 77 • 

'Εκτενεστέρα δμως, ό Κ. Καραμανλής θά προσ

διορίσει τή θέση του στήν άπαντητική επιστολή του 

πρός τόν Γ. Ράλλη: 

« 'Αγαπητέ Γιώργο, 
'Ε χάρηκα πού πήρα εlδήσεις σου. Λυπήθηκα, 
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όμως, γιατί διεπίστωσα ότι κατέχεσαι άπό έκνευρι

σμιJ. Σέ καταλαβαίνω γιατί ξέρω ότι οί άνθρωποι τής 

δράσεως δέν μπορούν νά ύποφέρουν τή ματαιολογία, 

τό καφενείο όπως λές. Π νά γίνη, όμως, αύτός ε[ναι ό 

τόπος μας. Ό Τάκιτος γράφει ότι οί "Ελληνες διη

νεκώς ρέπουν πρός τά κενά καί τά παράδοξα. 'Οφεί

λεις συνεπώς νά έχης ύπομονήν καί νά συνεχίσης νά 

κάμης αύτιJ πού κάμεις μέ τήν έλπίδα ότι θά βρής 

καθ· όδιJν μιμητάς. Άλλά καί άν δέν βρής θά έχης 

τήν ίκανοποίηση ότι έκαμες τό καθήκον σου. Καί 

ει'ναι μέγα πριiyμα στή ζωή νά ε[σαι εύχαριστημένος 

άπ6 τόν έαυτό σου. 

'Η πρωτοβουλία τού κ. Κανελλόπουλου μέ συνε

κίνησε προσωπικώς. Πολιτικώς, όμως, ύπήρξεν 

άσκοπος. Άπό καιρό παρεκάλεσα νά παύσουν αί 

συζητήσεις γύρω άπό τό θέμα αύτό, δεδομένου ότι ό 

τριJπος μέ τιJν δποίον γίνεται βλάπτει. 'Εμφανίζει 

τόν πολιτικόν κόσμον στενόκαρδον καί άσυνάρτη

τον, μειώνει έμένα καί μ ' εμφανίζει ώς πρόσωπο άμ
φιλεγόμενον καί τελικώς ενισχύει άρνητικά τήν Κυ

βέρνηση, διαπιστουμένου ότι δέν ύπάρχει άσφαλής 

έναλλακτική λύση. Θά ε[χε άλλως τό πράγμα άν αύ

τό εγένετο εύθύς έξ άρχής κατά τρόπον αύθόρμητον 

καί καθολικόν. Άλλά τό θέμα έχει καί τήν κωμική 

του πλευρά. Γιατί άρνούνται οί άνεκδιήyητοι κεν

τρ(vοι νά μού προσφέρουν κάτι τό δ ποίον οvτε αvτοί 

διαθέτουν οvτε έγώ έπιθυμώ: τήν εξουσία. 

Δέ,ν άντελήφθηκαν ότι άν τό πρώτο καιρό έδέ

χθην σιωπηρά νά γίvη χρήση τού όνόματός μου, τι) 

έκαμα γιά νά διευκολύνω τόν άγώνα κατά τής τυραν

νίας καί όχι γιατί έπιθυμούσα νά ήγηθώ μεταβατικής 

Κυβερνήσεως καί μάλιστα ώς έντολοδόχος τών κομ

μάτων, όταν ήμπορώ, όπως λέγεται, νά πάρω τήν 

έξουσία άπ, εvθείας άπό τό λαό. 

Γιά τήν όργάνωση πού προτείνει ό Ζίγδης δέν 

μπορώ νά έχω γνώμη γιατί δέν ξέρω οϋτε ποιά σύν

θεση θά πάρη οϋτε τί θά επιδιώξη. Βέβαιον ει'ναι ότι 

χρειάζεται όργάνωση όχι μόνον γιά νά έλέγχη τήν 

Κυβέρνηση καί νά κινητοποιή τόν κόσμον, άλλά καί 

γιά νά άντιμετωπίση ένδεχόμενα όπως τό δημοψήφι

σμα η αΙφνιδιαστικές έκλογές. Αvτονόητο ει'ναι ότι 

γιά τίς περιπτώσεις αvτές θά πρέπη άπό τώρα νά 

ξέρετε τί θά κάμετε. Αύτοι:ιόητο έπίσης ε[ναι ότι 

όποιαδήποτε όργάνωση θά)πρέπη νά yίvη ύπό τήν 
ήγεσίαν καί μάλιστα τήν ούσιαστικήν τού κ. Κανελ

λόπουλου. Καί όταν λέγω ούσιαστική έννοώ ότι οί 

Κεντρώοι θά πρέπη νά παραιτηθούν τής άξιώσεως 

νά τού επιβάλλουν άπόψεις, πράγμα πού όταν γίνεται 

βλάπτει τόν άγώνα. 

Τό περιοδικό μαχητικό, όπως τό έπιβάλλουν οί 

περιστάσεις, τυπογραφικά όχι τέλειο καί μέ μερικά 

πράγματα πού θά μπορούσαν άζημίως νά λείπουν. Θά 

ήταν εύχής έργον άν θά μπορούσε μέ τόν καιρό νά 

γίνη έβδομαδιαίο καί νά πάρη τό σχήμα Πme, 

Express κ.λπ. Τό άρθρο τού Παναγή ήταν τό καλύτε
ρο καί πρό παντός έπίκαιρο. Γιατί όπως σου ε[πα καί 

άλλοτε δύο πράγματα μπορούν νά ξυπνήσουν τούς 

"Ελληνες: ό ύβριστικός έμπαιyμός πού ύφίστανται 

καί ή άποκοπή τους άπό τήν Εvρώπη. 

Νά προσέξετε τό φοιτητικό, γιατί άν πάρουν τό 

πάνω χέρι οί έξτρεμισταί θά διαβληθή καί τελικά θά 

σβύση. 

'Όλα αvτά πού προχείρως σού γράφω θέλουν συ

ζήτηση. flά μου ήταν χρήσιμο άλλά καί εvχάριστο 
vά σέ δώ στό Παρίσι, 'Ελπίζω νά μ ή σου άρνηθοvν 

τήv άδεια, άφού τήν έδωσαν στόν Υζώρτζη καί στόν 

Χόρν, πού ύπήρξε κι αvτός άληθινή άποκάλυψφ>'lΚ. 

'Η έλπίδα, έντούτοις, δτι οί προσπάθειες γιά τήν 

εuρύτερη συσπείρωση τοϋ πολιτικοϋ κόσμου μέ ήγέ

τη τόν Κ. Καραμανλή θά ευοδώνονταν, άναπτερωνό

ταν καί πάλι γύρω στά τέλη Μαρτίου 1973. Κάτω άπό 
τήν έντεινόμενη πίεση τής κοινής γνώμης, οί έκπρό

σωποι τών δύο μεγάλων κομμάτων φέρονταν όριστι

κά ήδη προσανατολισμένοι στήν ύπογραφή - άπό 

δλους τούς βουλευτές τής τελευταίας Βουλής - δια

κηρύξεως γιά τήν άνάληψη κοινής πολιτικής προ

σπάθειας γιά τήν άποκατάσταση τής όμαλότητας ύπό 

τήν ήγεσία τοϋ Κ. Καραμανλή. ·Η έκδήλωση αότή 

θά όλοκληρωνόταν μέ δύο παράλληλες διακηρύξεις. 
Μέ τήν πρώτη θά προβάλλονταν οί κοινοί στόχοι 

καί θά άναγνωριζόταν ή άνάγκη γιά τήν έξασφάλιση 

ήγεσίας «γενικωτέρας άποδοχής)) · μέ τή δεύτερη, θά 

γινόταν εκκληση πρός τόν Κ . Καραμανλή νά άναλά

βει τήν ήγεσία· ό χρόνος καί ό τρόπος δημοσιεύσεως 

τής δεύτερης θά καθοριζόταν άπό τόν ίδιο τόν Κ. 

Καραμανλή. Τελικά, δμως, καί αuτή ή προσπάθεια 

εμελλε νά ναυαγήσει τήν τελευταία στιγμή δταν 

- μετά άπό αίτηση καί πάλι τών Γ. Μαύρου καί I. 
Ζίγδη - άναβλήθηκε ή τελική συνάντηση τών 

έκπροσώπων τών δύο κομμάτων προκειμένου «νά 

προηγηθή ή έκκαθάρισις τών άπόψεων τής παρατά
ξεώς των εiς iδιαιτέραν σύσκεψιν τών διαφόρων 
δμαδαρχών)) 179 • 

Στό πλαίσιο τών άκαρπων άλλ' εντονων αuτών 

ζυμώσεφν (fιταν αίσθητή i) άπουσία τοϋ Α. Παπανδρέ
ου καί τών οπαδών του. 'Η ελλειψη έν τούτοις αuτή 

δέν οφειλόταν - δπως εγινε ήδη φανερό - σέ μιά 
καταρχήν άντίθεση τοϋ άρχηγοϋ τοϋ ΠΑΚ άπέναντι 

στό πρόσωπο τοϋ Κ. Καραμανλή, άλλά, κυρίως, σέ 
βασική διάσταση άπόψεων πάνω στή μεθόδευση τοϋ 

κοινοϋ άγώνα. 'Όπως, πράγματι, προέκυπτε άπό τίς 

πληροφορίες τοϋ δημοσιογραφικοϋ τύπου, ό Α. Πα

πανδρέου καί οί συνεργάτες του διατύπωναν συχνά 

ισχυρισμούς καί ύποστήριζαν θέσεις άκραίες, ή καί 

άβάσιμες, ίκανές, κατά μιά aλλη aποψη, νά βλάψουν 

καί όχι νά συμβάλουν θετικά στήν ευόδωση τοϋ κοι

νοϋ άγώνα. 'Εκπρόσωπος τοϋ ΠΑΚ δήλωνε, λόγου 
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χάριν, στή σουηδική τηλεόραση δτι ή οργάνωσή του 

δέν i':πιθυμοϋσε νά συνεργαστεί μέ τόν Κ. Καρα

μανλή - διότι τόν θεωροϋσε συνυπεύθυνο γιά τό 

πραξικόπημα τής 21ης 'Απριλίου 1967 1 ~0 ! 'Αλλά καί 

ό ίδιος ό Α. Παπανδρέου φερόταν νά δηλώνει στή 

«Ντώυτσε Βέλλε»: 

<< Ωρισμέναι ενέργεια ι εκ μέρους μελrον τής άμερικανι
κής Κυβερνήσεως, εχουν δημιουργήσει τήν έντύπωσιν δτι 

λίαν προσεχrος ό έλληνικός λαός θά άνακτήση τό δικαίω

μα νά κατέλθη εiς έκλογάς, διά νά άποφασίση επί τοϋ πο

λιτικοί> μέλλοντος . 'Η i:ντύπωσις αύτή είναι ψευδής διότι 

οί ενδιαφερόμενοι προσπαθοuν νά διαιωνίσουν τήν κυρι

αρχίαν των εiς τήν 'Ελλάδα, χρησιμοποιοϋντες τόν βασι

λέα καί τόν Καραμανλή, στούς όποίους εχουν εμπιστευθεί 

τήν i:φαρμογήν τοϋ Συντάγματος τοϋ 1968» 1 ~ 1 • 

Μολοντοϋτο, τά πράγματα παρουσιαζόνταν δια

φορετικά aπό τόν Α. Σισμανίδη, ό όποίος επισκεπτό

ταν τόν Α. Παπανδρέου στό Τορόντο, τό Δεκέμβριο 

τοϋ 1972. Σέ σχετική συζήτηση, ό aρχηγός τοϋ 

ΠΑΚ, μολονότι είχε καταρχήν εκφράσει aμφιβολίες 

γιά τήν εiλικρινή πρόθεση τών 'Αμερικανών νά 

συμβάλουν στήν ανατροπή τής Δικτατορίας, εστω 

καί αν εξασφαλιζόταν - ώς εναλλακτική λύση -ή 

ένότητα τοϋ πολιτικοί> κόσμου ύπό ένιαίο κυβερνη

τικό πρόγραμμα, τόνισε δτι δέν ήταν πάντως εκείνος, 

ό όποίος δέν θά συνέβαλλε θετικά στήν aποκατά

σταση τής Δημοκρατίας καί δτι ήταν πρόθυμος νά 

σμνεργαστεί μέ τίς Ciλλες πολιτικές δυνάμεις «διά νά 

ήρεμήσει ό τόπος»· καί κατέληγε : 

· «ΘΊ:ωρrο τόν κ. Καραμανλή έθνικόv κεφάλαιον καί δέν 
διστάζω νά ίιποστηρίξω τήν ίιπ' αύτοu άνάληψιν τής Κυ
βερνήσεως μέ πρόγραμμα περίπου ώς τό διαγράψατε καί 

διά περίοδον δσην θά χρειασθή διά τήν πραγματοποίησι ν 

αύτοu. 

Εiσθc άξιέπαινος δι' δ, τι !:κάματε καί κάμνετε. ' Αλλά 

αί σκέψεις αuταί είναι δικές σας. Θά fιτ~ εύχής εργον αν ό 

κ. Καραμανλής άνέθcτε εiς ενα-δύο-τρείς η εγραφε μόνος 

σελίδα η δύο σέ άδρές γραμμές τό πρόγραμμα τής άρεσκεί

ας του. Θά i:πεθύμουν νά τό ίδώ καί η θά προβώ εiς άνοι

κτήν άνεπιφύλακτον άποδοχήν η t:σως ζητήσω έξηγήσεις 

η άλλαγές . Είμαι πάντως διατεθειμένος νά βάλω νερό στό 

κρασί μας αν ή πρωτοβουλία έλαμβάνετο άπό τόν κ. Καρα

μανλή , σοφοu, εμπείρου καί πρακτικοί> άνδρός, γνωρίζον

τος τάς πολιτικάς δυνάμεις τής 'Ελλάδος καί τάς ελπίδας 

το\J έλλήνικοϋ λαοϋ. 

'Ε κυκλοφόρησε, είπε, τελευταίως προκήρυξις πολιτι

κών κύκλων τής ' Ελλάδος χωρίς περιεχόμενον. ' Ο κ. Κα

ραμανλής καί πρόγραμμα καί έγγυήσεις . πρέπει νά εχη 
Πpo~ou προβή εiς άλλην δήλωσιν» 1 ~2 • 

Οί μακρές δσο καί <'iγονες αuτές ζυμώσεις ανέ

στειλαν aδιιωιολόγητα τήν επιβεβλημένη γενναία 

καί ρεαλιστική aντιμετώπιση τοϋ πολιτικοί> προβλη

ματος τής χώρας, aλλά δέν μετέβαλαν τήν ενδιάθετη 

ροπή τής κοινής γνώμης πρός τή συσπείρωση τών 

δημοκρατικών δυνάμεων γύρω aπό τόν Κ .. Καραμαν
λή. 'Αντίθετα, ή aδυναμία τών εκπροσώπων τοϋ πο

λιτικοί> κόσμου νά συγκροτήσουν ένιαίο μέτωπο καί 

νά ύπερκεράσουν τίς aντιζηλίες καί τούς aνταγω

νισμούς aπέληγε στήν ενίσχυση καί τή διεύρυνση 

τοϋ λαϊκοί> ρεύματος ύπέρ τοϋ πρωθυπουργοί> τής 

'Οκταετίας. 'Ολοένα, πράγματι, καί εύρύτερη μερί

δα τής κοινής γνώμης aπέβλεπε στή «λύση Καρα

μανλή», ώς πρός τή μόνη θετική έναλλακτική διέξο

δο aπέναντι στό στρατιωτικό καθεστώς, ίκανή -
ταυτόχρονα - νά έξασφαλίσει καί τό έχέγγυο γιά 

τήν όμαλή επαναφορά σέ ύγιή δημοκρατική ζωή. Κά

τω aπό τίς συνθήκες αύτές, ή ενίσχυση τής γενικότε

ρης πεποιθήσεως στήν αναγκαιότητα τής «λύσεως 

Καραμανλή» δέν βασιζόταν στή σύμπτωση τών θέ

σεων τοϋ πολιτικοί> κόσμου, aλλά συντελοϋνταν 

στήν ίδια τήν εuρύτερη λαϊκή βάση. Μέ aφετηρία 

μία aνάλογη διαπίστωση, ό Κ. Τσάτσος είχε, νωρί

τερα flδη, παρατηρήσει χαρακτηριστικά: 

«Τό άπαράσκευο άν τυχόν εϊχαμε αiφνιδίως καμμιά άλ

λαγή δέν μέ άνησυχεί. 'Όσο κινείται λιγώτερο δ έδώ κό

σμος, τόσο τό καλύτερο. Δέν συγκινεί." Αν κάτι άπρόοπτο 

συμβή - καί δή δσο πιό άπρόοπτο τόσο τό καλύτερο - ή 

άμεση δική σου παρουσία θά δώση τήν διέξοδο, τήν μονα

δική, γιά νά πάμε δμαλά στήν δμαλότητα» 1 ~3 • 

10 ΦΕΒΡΟΥ APIOY 1973 

'Ο Κ. Καραμανλής συγχαίρει μέ τηλεγράφημά 

του τόν 'Αρχιεπίσκοπο Μακάριο γιά τήν έπανεκλο

γή του ώς Προέδρου τής Κυπριακής Δημοκρατίας. 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1973 

Μετά τήν πρώτη έκδήλωση, ή ενταση τής φοιτη

τικής αναταραχής σηματοδοτεί τήν πρώτη μεγάλη 

μαζική κινητοποίηση κατά τοϋ δικτατορικοί> καθε

στώτος. 

'Η aφετηρία τών έκδηλώσεων εντοπίζεται στήν 

aπόφαση, στά τέλη 'Ιανουαρίου, τών φοιτητών τοϋ 

Πολυτεχvείου νά aπόσχουν aπό τά μαθήματα μέ αί
τημα τή συμμετοχή τους στίς διαδικασίες πάνω σέ 

θέματα πού τούς aφοροϋν. 'Η κυβερνητική aντίδρα

ση εκδηλώθηκε μέ τή δημοσίευση νομοθετικοί> δια

τάγματος πού επέτρεπε στόν ύπουργό ' Αμύνης νά 

διακόπτει τήν αναβολή στή στράτευση τών σπουδα

στών. 'Η ανακοίνωση τοϋ μέτρου, aντί νά αναστεί

λει, επεξέτεινε :τή φοιτητική αναταραχή μέ επίκεν

τρο, τή φορά αuτή, τή Νομική Σχολή τοϋ Πανεπι

στημίου ' Αθηνών. Χιλιάδες φοιτητές κατέλαβαν τό 

κτίριο τής όδοϋ Σόλωνος καί , πέρα aπό τήν προβολή 

τοϋ αίτήματος γιά τήν ανάκληση τοϋ διατάγματος, 

<'iρχισαν νά διαδηλώνουν συνθήματα μέ εκδηλα πο

λιτικό περιεχόμενο. 'Η Κυβέρνηση, aφοϋ εξεμαίευ

σε σχετική <'iδεια τών πανεπιστημιακών aρχών, διέ-
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ταξε τή βίαιη εκκένωση τοϋ κτιρίου. 'Η συμπεριφο

ρά εντούτοις τών όργάνων τής τάξεως ήταν τόσο βά

ναυση ιί>στε καί αύτή ή Σύγκλητος τελικά νά άνακοι

νώσει δτι «ή πρόσκλησις πρός τάς άστυνομικάς άρ

χάς δέν είχε καί δέν ήτο δυνατόν νά εχη εννοιαν 

έτέραν τής διά τών ήπιωτέρων μέσων εκκενώσεως 

τotJ κτιρίου» καί ότι «έκ τούτου αίσθάνεται τήν ύπο

χρέωσιν νά άποδοκιμάση τήν χρήσιν βίας δποθενδή

ποτε καί εάν προήλθεν αϋτψ). 

Παραστατική είναι ή άναφορά στά γεγονότα άπό 

τόν Κ. Τσάτσο, σέ έπιστολή πρός τόν Κ. Καραμανλή. 

«Τ6 φοιτητικό είναι ή πρώτη μαζική εκδήλωση πολιτι

κής aντιστάσεως. (τά περί φοιτητι~ών αίτημάτων είναι 
σαφώς πρόσχημα). 'Έναυσμα γι' αuτήν τήν εκδήλωση 

ήταν οί βιαιοπραγίες καί λαθροχειρίεςκατά τήν εκλογή 

τών προεδρείων τών φοιτητικών συλλόγων. 'Έκτοτε εβρα

ζε τι) καζάνι. 

Τι) κίνημα ήταν καί είναι ιiκόμη γενικό. 'Ασφαλώς ση

μαίνοντα ρόλο παίζουν οί aριστεροί, διότι καί φανατικώ

τεροι εiναι καί πιό καλά δασκαλεμένοι. Προϊόντος του χρό

νου θά aποκτοuν μεγαλύτερη θέση μέσα στό γενικό αuτό 

ρεuμα. 'Όσοι δέν γίνουν τελικά aριστεροί θά είναι νέοι 

τύπου 'Ελδήν καί Λαμπράκηδων. ' Η βαναυσότητα καί ή 

άγρι6τητα τών δήθεν όργάνων τής τάξιiως τούς σπρώχνουν 
σχεδ6ν δλους πρός τά εκεί. 'Όσο προχωρεί αuτή ή κίνηση, 

τόσο λιγώτερο θά έλέγχεται aπό τούς σώφρονας καί τούς 

μετριοπαθείς. 'Όσοι θά μείνουν στό σωστό δρόμο θά είναι 

ή μειοψηφία. Τελικώς τό πρώτο αuτό κίνημα άντιστάσεως, 

άν εuδοκιμήση, θά έλέγχεται aπό άλλας δυνάμεις, οχι άπό 

μaς. 

Αuτήν τήν κατασκευή νέων aριστερών δυνάμεων τήν 

έπί:τυχε ή Χούντα μέ τόν άθλιον χειρισμόν του φοιτητικοu. 

Πρώτα ύποσχέσεις καί κολακείες έμετικές, μέ τήν έλπίδα 

νά κερδίση όπαδούς. Καί τώρα aντιθέτως μέσα καταστολής 

βάρβαρα. 'Όργανα έπιβολής τής τάξεως ήταν οχι τόσον ή 

'Αστυνομία, δσο μπράβοι, σπουδαγμένοι στούς άγριους 

ξυλοδαρμούς. Δέν ξέρω ι'iν ήταν στρατιώτες τής ΕΣΑ ντυμέ

νοι πολιτικά η του σώματος τών πεζοναυτών. Πάντως ήταν 

άγριάνθρωποι πού προκάλεσαν γενικήν aντίδρασιν. Στών 

τελευταίων ήμερων τά έπεισόδια τραυματίσθηκαν aπάνω 

aπό 100 παιδιά - πολλά κορίτσια, πού τά εσερναν aπό τά 

μαλλιά. 

Καί στά μέν επεισόδια μετέσχον ίσως 3-4.000 παιδιά 
καί γι' αuτό μιλεί ή Κυβέρνησις γιά μειοψηφία ταραξιών. 

'Αλλά ή aποχή επί μήνα τώρα δλων τών σχο4.ών είναι 

τεραστία - οχ ι στά πρώτα ετη - άλλά στό δεύτερο κυρίως 

καί τό τρίτο - φθάνε ι στό 90% καί κυμαίνεται (Πολυτε
χνείο καί Πανεπιστήμιο) γενικώς μεταξύ 60-90%. Τά παι
διά ι'iρχισαν σέ μεγάλο aριθμό νά εχουν πάρει τήν aπόφα

ση νά χάσουν τό χρόνο τους. 

' Η στάση τών Συγκλήτων. Στήν aρχή ήταν καλή . 

'Ύστερα εκάμφθησαν. Μετά τό ύβρεολόγιο πού άκουσαν 

aπό τόν Παπαδόπουλο, είχαν τήν εuκαιρία νά πουν, παραι

τούμενοι aπό συγκλητικοί: "Σaς παραδίδομε τήν Διοίκηση 

τών · Ανωτάτων Σχολών. Βάλετε μερικούς λοχαγούς νά τίς 

διοικήσουν" . ·Αλλά, δπως τόσες φορές τό εtπαμε, δέν 

ύπάρχει γενικό πνεuμα aντιστάσεως. Φθάνουν σ ' ε να ση-

μείο καί εκεί σταματοuν. Τώρα, τά παιδιά βάζουν Κυβέρ

νηση καί Συγκλήτους στό tδιο σακκί. 'Ο Παπαδόπουλος 

πέτυχε νά σταματήση τήν aλληλεγγύη φοιτητών καί κα

θηγητών καί νά δημιουργήση ρήγμα μεταξύ τους»184• 

Τά γεγονότα τής Νομικής Σχολής προκάλεσαν 

ζωηρές εντυπώσεις στό έπίπεδο τής κοινής γνώμης. 

Σέ συλλογική, έξάλλου, άνακοίνωση κορυφαίων εκ
προσώπων τοϋ πολιτικοϋ κόσμου, μέ έπικεφαλής τόν 

Π. Κανελλόπουλο, έπισημαινόταν ώς «μέγας κίνδυ

νος» γιά τό μέλλον τής χώρας «ή άποξένωσις τής 

σπουδαζούσης νεολαίας άπό φύσει καί θέσει τεταγμέ

νους νά εύρίσκωνται είς τό πλευρόν της καί νά έμπνέ

ουν σεβασμόν καί άγάπην». 

I ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1973 

'Η επιθεώρηση «Πολιτικά Θέματα» δημοσιεύει 

άνταπόκριση τοϋ δημοσιογράφου Γιάννη Χόρν άπό 

τό Παρίσι, όπου συνάντησε τόν Κ. Καραμανλή. Τό 

κύριο τμήμα τοϋ δημοσιεύματος άναφέρει τ.ά άκό

λουθα, τά όποία καί συνοδεύονται άπό τή διευκρίνι

ση δτι δέν άποτελεί τοϋτο συνέντευξη άλλά άπόδοση 

τοϋ πνεύματος μιας «φιλικής συζητήσεως>): 

Ναί, θά ijθελε νά προσφέρη δλες του τίς δυνάμεις στήν 

ύπόθεσιν τής aποκαταστάσεως τής Δημοκρατίας. 

Ναί, ή ξενητειά δταν γίνεται aπό έξαναγκασμό καί δχι 

άπό aτομική ύπόθεσιν είναι δυσβάστακτη. 

WΟχι, δέν θά ijθελε νά γυρίση στήν 'Ελλάδα άν επρό

κειτο νά είναι ενας άκόμη κάτοικος-δεσμώτης αυτου του 

τόπου. 

"Οχι, δέν θά προσέφερε τίποτα μιά τέτοια επάνοδος, 

άνεξαρτήτως του δτι θά άποτελοuσε μιά σιωπηρη άναγνώ

ρισις του καθεστώτος. 

Ναί, είναι σύμφωνος μέ τήν πλειοψηφία τοu πολιτικοu 

κόσμου, γιά τήν όποία τό σημερινό kλληνικό καθεστώς 

άποτελεί προσβολή τής έλληνικής πολιτικής ίστορίας, 

πρόκλησιν γιά τίς φιλελεύθερες παραδόσεις του λαου. 

Ναί, είναι άριστα πληροφορημένος, μέ έκπληκτική θά 

έλεγα ένημέρωσιν, γιά τά συμβαίνοντα στόν τόπο μας καί 

διεθνώς. 'Ίσως είναι δ πιό καλά ενημερωμένος 'Έλλην. 

Ναί, διάβασε τά "Πολιτικά Θέματα" καί του άρεσαν 

Ιδιαίτερα. ("Συγχαρητήρια Γιάννη, ύπήρξες ή μεγάλη εκ

πληξις τής έξαετίας!"). 

"Οχι, δέν ζή κοινωνική ζωή στό Παρίσι. Τό μοναδικό 

του χόμπυ είναι νά παίζη λίγο γκόλφ καί λίγο τάβλι μέ 

WΕλληνες φίλους. 

Ναί, ή ύγεία του είναι άριστη. 'Όπως διεπίστωσα, άκό

μη κι εκείνη ή πάθησις τών αυτιών του εχει ουσιωδώς 

ύποχωρήσει. 

'Ο Κ. Καραμανλής, είμαι σέ θέσιν νά τό βεβαιώσω 

κατηγορηματικά, εχει δουλέψει πολύ εξω, εχει άφομοιώσει 

πολλά στοιχεία τής ευρωπαϊκής πολιτικής. "Εχει κάνει 

πολλές άναθεωρήσεις. Καί κυρίως: δέν εχει στό νου του νά 

ξαναμπή στά γρανάζια μιaς πολιτικής άντιθέσεων, άντα

γωνισμών συνεχοuς άναμετρήσεως. 

wΟχι! Κατηγορηματικά όχι! Δέν βλέπει τόν /;αυτό του 
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ήγέτη μιάς μικρής ij μεγάλης παρατάξεως. ('Άuτό θά ήταν 
λάθος!", είπε). Άλλά, άν στό πρόσωπό του συμπίπτουν 

οί γνώμες καί τών τέως aντιπάλων του, δτι μπορεί νά 

έμπνεύση μιά νέα έθνική aφύπνιση, γιά ενα ταχύτερο 

βηματισμό γιά μιά aνανέωσιν τής πολιτικής καί προσέγγι

σιν τής έξελισσομένης Εuρώπης, ναί, τότε αuτό θά τό 

άποφάσιζε. 

'Ύστερα ή κουβέντα γύρισε σέ παλαιούς φίλους, σέ 

άγαπημένα πρόσωπα, σέ μισοτελειωμένα πράγματα. ("'Η 

πολιτική είναι μεράκι", είπε μιά στιγμή). 

~Ισως ή άίρα, ϊσως ή συντροφιά, Ισως κάποιες καλές 

πληροj>ορίες ... ό Κ . Καραμανλής ήταν εuδιάθετος καί αι

σιόδοξος. Συγκρατημένος - δπως πάντα - στίς προβλέ

ψεις του aπέφυγε -μολονότι έπίμονα του ζήτησα - μιά 

συγκεκριμένη δήλωσιν. 

('Όχι! "Μιά δήλωσις ε{ναι μιά πολιτική πράξις!") . 

Κι έκείνος σταθερά άπέχει. 

- Μέχρι πότε; 

- Μά άίς τότε πού θά ελθη ή άίρα πού θά μπορή νά 

προσφέρη τίς ύπηρεσίες του! 

Χωρίσαμε aργά τό βράδυ. 'Έξω τό Παρίσι, έκτυφλωτι

κό, λουσμένο στό φώς, στήν κίνησιν, στήν πρόκλησιν, 

έπιβεβαίωνε σέ κάθε βήμα τόν !:αυτό του. Γύρισα τά μάτια 

στό διαμέρισμα του Καραμανλή . Τά φώτα του εσβησαν . . Ο 
πρόεδρος πήγε γιά ϋπνο. Στήν καρδιά τής πιό ζωηρής καί 

τής πιό κεφάτης πόλεως του κόσμου, ενας έρημίτης ζή μέ 

τήν αϊσθησιν του έξόριστου, προσμένοντας τήν άίρα πού 

θά γυρίση πίσω στόν τόπο του . 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



Η ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΑΡΧΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 

Οί δηλώσεις Καραμανλή, στίς 23 'Απριλίου 1973, θά σηματοδοτήσουν τήν πορεία πρός τήν εξοδο 
άπό τή στενωπό τής δικτατορίας. Ό Κ. Καραμανλής, τρι6ήμισυ χρόνια μετά τήν τελευταία δημόσια 
εκδήλωσή του, επέλεγε τόν κατάλληλο χρόνο καί εϋρισκε τόν πρόσφορο τρόπο γιά νά πλήξει άποφασι

στικά τό αύταρχικό καθεστώς καί νά άναπτερώσει τό ήθικό τών δυνάμεων πού τό άντιμάχονταν. 'Ο 

έλληνικός λαός προσέβλεπε ijδη μέ αύξημένη αύτοπεποίθηση καί μέ άνανεωμένες τίς ελπίδες σέ μιά 

επικείμενη άνάληψη περισσότερο δραστικών πρωτοβ<;>υλιών γιά τήν άποκατάσταση τής δημοκρατίας. 

Τά γεγονότα πού επακολούθησαν εμελλαν νά επιβεβαιώσουν τή δρομολόγηση σημαντικών εξελίξε

ων. Τό Κίνημα σtό Πολεμικό Ναυτικό, είκοσι μέρες μετά τή δημοσίευση τών δηλώσεων, ή πρόβλεψη 
δομικών μεταβολών στή λειτουργία τοϋ καθεστώτος, ή εξέγερση στό Πολυτεχνείο, ή κατάληψη τής 
εξουσίας άπό τήν εξτρεμιστική όμάδα τοϋ ταξίαρχου Ίωαννίδη, παρά τήν άδιάπτωτη καί - μετά άπό 

όρισμένο χρονικό σημείο- άνεξέλεγκτη μεταλλαγή των γεγονότων, επιβεβαίωνε τή φθίνουσα τροχιά 

τοϋ αύταρχικοϋ Κράτους. Στή μετεξέλιξή του, ή επίφαση μιας ίσχύος άποκλειστικά έδραιωμένης σέ 

άστυνομικά μέτρα δέν άρκοϋσε γιά νά δημιουργήσει τήν aϊσθηση τής σταθερότητας καί τής διάρκειας. 
'Ο κάματος καί ή άπογοήτευση, συναισθήματα διάχυτα μεταξύ τοϋ έλληνικόϋ λαοϋ, συνοδεύονταν άπό 

τήν προσδοκία δτι ή άνατροπή της δικτατορίας, χρονικά εστω άπροσδιόριστη, θά ήταν δυνατό νά 
άποτελέσει, κάθε στιγμή, τή συνάρτηση άκόμη καί άπρόβλεπτων συγκυριών. 

Μέσα στό κλίμα τής ίδιόμορφης αύτής προσμονής, περισσότερο ijδη παθητικής άπό τό aμεσο 

παρελθόν, πρόβαλλε, σταθερά καί εξακολουθητικά aφθαρτη, ή είκόνα τοϋ Κ. Καραμανλή, πάντοτε 

όλιγόλογου καί συχνά σιωπηροί> εκφραστή βαθύτερων προσδοκιών καί ελπίδων τοϋ λαοϋ. 

23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1973 

Βαρυσήμαντες δηλώσεις τοϋ Κ. Καραμανλή δη

μοσιεύονται στίς έφημερίδες <<Βραδυνή» καί «Θεσ

σαλονίκη>>: 

«Αί πρόσφατοι πανηγυρικαί δηλώσεις τού Προέ

δρου τής στρατιωτικής Κυβερνήσεως των 'Αθηνων 

έπιβεβαίωσαν, δι' άλλη ν μίαν φοράν, τήν έπικρατού

σαν έντός καί έκτός τής 'Ελλάδος άντίληψιν δτι, καί 

μετά έξαετίαν, ή άποκατάστασις τής δημοκρατικής 

όμαλότητος δέν εύρίσκεται είς τάς κυβερνητικάς 

προθέσεις. 

'Η διαπίστωσις αύτή, έν συνδυασμφ μέ τήν συσ

σώρευσιν κρισίμων προβλημάτων, μέ άναγκάζει νά 

διακηρύξω καί πάλιν τήν άνάγκην τού τερματισμού 

τής παρούσης άνωμαλίας, τήν ί5παρξιν τής όποίας 

άλλωστε συνομολογεί καί ή ίδία ή Κυβέρνησις, δταν 

έξακολουθητικως ύπόσχεται τήν άποκατάστασιν 

τής όμαλότητος. 

Ή 'Ιστορία διδάσκει δτι δλαι αί έπαναστάσεις 

τερματίζονται μέ τήν ψήφισιν τού Συντάγματος. Καί 

είτε άποκαθιστούν δι ' αύτού τήν λαϊκή ν κυριαρχίαν 
είτε μεταβάλλονται, δι ' αύτού δμως καί πάλιν, είς 
καθεστώς.-
Ή Κυβέρνησις δμως των Άθηνων ήθέλησε καί 

τόν κανόνα αύτόν, δπως καί τόσους aλλους, νά τόν 

παραβιάση. 'Εψήφισε ένα Σύνταγμα yιά ν' άποκα

ταστήση δήθεν τήν Δημοκρατία καί άσκεί, έν όνό

ματι αύτού τού Συντάγματος, δικτατορίαν, μέ άποτέ

λεσμα νά δημιουρyήση μίαν έκτεταμένην σύγχυσιν, 

μέσα είς τήν όποίαν πελαγοδρομεί καί αύτή καί ή 

χώρα. Μοιάζει -δπως εlπε ό Τσωρτσιλ γιά τούς έλ

θόντας στήν έξουσία άντιπάλους του- μέ τόv Κο

λόμβο, ό όποίος δταν ξεκίνησε δέν ι]ξερε πού έπή
γαινε καί δταν εφθασε δέν ι]ξερε πού εύρίσκετο. 

Εlναι φανερόν δμως δτι ή άσυναρτησία αύτή δέν 
όφείλεται μόνον είς άπειρίαν, άλλά καί είς δόλο ν. 'Η 

Κυβέρνησις εύθύς έξ άρχής προσεπάθησε νά συγκα-
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λύψη τούς σκοπούς της και εφηρμοσε πρός τούτο 

τήν πολιτική ν τής παραπλανήσεως τής διεθνούς κοι

νής γνώμης καί τού έμπαιγμού τού έλληνικού λαού. 

Καί, συγκεκριμένως: 

/ον: Διά νά κατασιγάση τάς έντόνους άντιδρά

σεις τής δημοκρατικής Εύρώπης κατήρτισε ένα Σύν

ταγμα καί ύπεσχέθη τήν ταχείαν έφαρμογήν του καί 

μάλιστα μέ δεσμευτικάς προθεσμίας. Παρήλθαν έν 

τούτοις τέσσερα καί πλέον έτη καί τό Σύνταγμα πα

ραμένει άνεφάρμοστον, έν άναμονfί τής πολιτικής 

ώριμάνσεως τών 'Ελλήνων. 

2ον: 'Έθεσε θορυβωδώς εiς έφαρμογήν τό aρ

θρον τού Συντάγματος περί συνεταιρίζεσθαι καί 

άπηγόρεvσε εi'ς τούς 'Έλληνας, μέ θεμιτά καί άθέμι

τα μέσα, νά κάμουν χρήσιν αύτού. VΗδη όλα σχεδόν 

τά Σωματεία έχουν διοικήσεις διωρισμένας η έλεy

χομένας άπό τήν Κυβέρνησιν. Καί όμως, τό σχετικόν 

tiρθρον τού Συντάγματος φέρεται Ισχύον. 

Jον: Κατήρτισε νόμον περί Τύπου, ό όποίος πε

ριλαμβάνει τόσας παγίδας, ωστε νά περιορίση είς τό 

έλάχιστον τήν δυνατότητα κριτικής. 'Αλλά καί τήν 

δυνατότητα αύτήν έκμηδενίζει είς τήν πράξιν, διά 

τής έπιβολής αύθαιρέτων οiκονομικών κυρώσεων 

καί τής άσκήσεως ψυχολογικής βίας, δι 'άμέσων καί 

έμμέσων άπειλών. Πρόσφατον παράδειγμα ή περί

πτωσις τής "Βραδυνής", ό διευθυντής τής όποίας 

ύπέστη άπαραδέκτοvς πιέσεις καί προπηλακισμούς. 

4ον: 'Η Κυβέρνησις, άφού κατήργησε τάς άκα

δημαϊκάς έλευθερίας, έσκηνοθέτησε πρό μηνών τάς 

έκλογάς τών Πανεπιστημίων, μέ τήν ύστεροβουλίαν 

νά παγιδεύση τούς φοιτητάς. 'Αποτέλεσμα τού βια

σμού καί τής νοθεύσεως τών έκλογών έκείνων ύπήρ

ξε ή πρόσφατος ήθική έξέγερσις τών φοιτητών, τήν 

όποίαν ή Κυβέρνησις, άφού προεκάλεσε, προσπαθεί 

νά καταστείλη μέ άνελεύθερα καί πρωτοφανή είς βα

ναυσότητα μέτρα. 

5ο ν: Συνέστησε τήν "Συμβουλευτική ν 'Επιτρο

πή ν", ή όποία δέν προβλέπεται κtiνάπό τόΣύνταγμα, 

γιά νά δημιουργήση τήν έντύπωσιν ότι περιορίζει 

τήν αύταρχικότητα τού καθεστώτος καί νά άποκτή

ση ένα κομματικό όργανο. Καί ένώ άπαγορεύει τήν 

πολιτική δραστηριότητα είς όλους τούς 'Έλληνας, 

άναπτύσσει ή ίδία έντονον προσπάθειαν καταδημα

γωγήσεως τού λαού καί διασυρμού τού πολιτικού κό

σμου. 'Ήδη δέ έμφανίζονται καί α{ πρώται διατεταγ

μέναι όργανώσεις, πού προσπαθούν άτέχνως νά 

συγκαλύψουν τούς πολιτικούς σκοπούς των. 

6ον: Άλλά τό άποκορύφωμα τού έμπαιγμού 

άποτελεί ή συχνά έπαναλαμβανομένη προειδοποίη

σις πρός τούς 'Έλληνας, ότι ή Δημοκρατία θ' άπο

κατασταθή κάποτε, άλλά κατά τρόπον diστε ό Πρόε

δρος τής σημερινής Κυβερνήσεως νά ρυθμίζη καί 

τότε τάς τύχας τού VΕθνους. Παρομοία διακήρυξις, 

ποιί άποτελεί κράμα άμαθείας καί άναιδείας, θά προ-

καλούσε τήν άγανάκτησιν καί τού πλέον καθυστε

ρημένου λαού. 

Θά ήμπορούσα νά μνημονεύσω περιπτώσεις, αί 

δποίαι άποδεικνύουν τήν άνειλικρινή τακτικήν τής 

Κυβερνήσεως, τής δποίας πέφτουν πολλάκις θύματα 

καί καλόπιστοι ξένοι καί ίδίως 'Αμερικανοί. Αύτό 

βέβαια δέν ίσχύει γιά τήν άμερικανική Κυβέρνηση, 

ή όποία -tiν δέν συμπράττη στόν έμπαιγμό τού 

έλληνικού λαού- προφανώς έπιθυμεί νά έμπαίζεται, 

γιά νά δικαιολογή τήν άντιφατικήν πολιτικήν της. 

Εlναι προφανές ότι ή Κυβέρνησις άκολουθεί τήν 

τακτικήν αύτήν διότι άγνοεί ότι ό έμπαιγμός ταπει

νώνει καί συνεπώς έξοργίζει ένα λαόν, περισσότερον 

καί άπό τήν καταπίεσιν. Θά τό άντιληφθή ίσως, όταν 

όμως θά είναι άργά. vΗδη, δ λαός άπό τήν άνοχήν 

τών πρώτων ήμερών, έπέρασε στό στάδιο τής δυσφο

ρίας καί άπό τήν δυσφορίαν στήν γενική καί άπροκά

λυπτη έχθρότητα, μέ πρωτοπόρον τήν άκαδημαϊκήν 

νεότητα. 

Δέν θά έδικαιούτο βέβαια νά άξιώση κανείς άπό 

; aνδρας στρατιωτικούς πολιτικήν σοφίαν. Θά άνέμε
νε όμως, εύλόγως, είλικρίνειαν καί θάρρος. Καί νο

μίζω ότι είναι καιρός γιά τούς κυβερνώντες νά άπα

δείξουν ότι κατέχουν τάς άρετάς αύτάς. Εlναι καιρός 

νά τερματίσοvν τόν έμπαιγμόν τού έλληνικού λαού 
καί νά τού δώσουν μία σαφή καί έντιμον προοπτική ν 

γιά τό πολιτικόν του μέλλον. Γιατί τά περί δημοκρα

τικής διαπαιδαγωγήσεως τών 'Ελλήνων ύπό καθε

στώς δικτατορίας, όπως καί τά στοχοδιαγράμματα, 

πού είναι aγνωστα καί στήν ίδια τήν Κυβέρνηση, 

άποτελούν φαιδρολογήματα, τά όποία άδικούν τήν 

νοημοσύνη ν τού λαού, άλλά δίνουν καί τό μέτρο τής 

νοημοσύνης έκείνων πού τά προβάλλουν. 

Ή Κυβέρνησις φαίνεται ι'κανοποιημένη διότι μέ 

όλα αύτά κατορθώνει, άκροβατούσα, νά κρατή τήν 

έξουσίαν. Τό θέμα όμως δέν είναι tiν ήμπορή, άλλ' 
tiν θά πρέπη νά κρατή τήν έξουσίαν. Πείρα έξη έτών 

άπέδειξεν ότι ή παραμονή της είς rήν 'Αρχήν βλά

πτει καί έκθέτει τήν χώραν είς κινδύνους. Οϋτω: 

Ή Κυβέρνησις προκαλέσασα άντιτιθεμένας ρο

πάς εiς τό Στράτευμα διέσπασε τήν ένότητά του. 

'Ισχυριζομένη είς πάσαν περίπτωσιν ότι κυβερνά έν 

όνόματι τών 'Ενόπλων Δυνάμεων τής χώρας, τραυ

ματίζει θανάσιμα τό γόητρον αύτών καί δημιουργεί 

μεταξύ αύτών καί τού λαού ψυχικόν χάσμα μέ άνυ

πολόγιστον έθνικήν ζημίαν. 

Μέ τήν έντόνως καταναλωτικήν πολιτικήν της, 

τήν όποίαν πρό τριετίας κατήγγειλα, έν συνδυασμφ 

μέ τόν άλόγιστον ύπερδανεισμόν, έξήντλησε τά tiνε

τα περιθώρια τά όποία διέθετε έκ τού παρελθόντος ή 

οlκονομία. VΗδη διακρίνονται τά πρώτα ρήγματα 

στό οΙκονομικό μας οίκοδόμημα. 

Πειραματιζομένη διαρκώς, άποδιωργάνωσε τήν 

Διοίκησιν, τήν 'Εκκλησίαν καί τήν Παιδείαν, κατά 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΉ 171 

τρ6πον ώστε νά παρουσιάζουν τήν εlκόνα έπικινδύ

νου άποσυνθtσεως. Ή ειJθυνοφοβία τών ύπηρεσιών, 

έν συνδυασμφ μέ τόν φαβοριτισμόν τών κυβερνών

των, μετtβαλον τό Κράτος εiς έχθρόν τών πολιτών 

καί τροχοπtδην τής δημιουργικής προόδου. 

Ή Κυβtρνησις δtν φαίνεται aνεύθυνος καί γιά 

τ6ν έπαπειλούμενο έμφύλιο πόλεμο εlς τήν Κύπρον, 

δεδομtνου δτι ήδύνατο, συντασσομtνη aποφασιστι

κά μt τήν νόμιμον Κυβtρνησιν τής Νήσου, νά τό 

aποτρtψη. 'Η aδράνειά της έπί ένός τόσον κρισίμου 

έθνικού θtματος, θά ήμπορούσε νά θεωρηθή τούλά

χιστον ώς ένθάρρυνσις τής άνταρσίας. 'Ο σοβαρώ

τερος δ μ ως aπό δλους τούς κινδύνους είναι ή aπει

λουμένη όριστική aποκοπή τής 'Ελλάδος άπό τήν 

Εύρώπην. 'Έχω τήνόδυνηράν έντύπωσινδτι οί 'Έλ

ληνες, καί ι'δίως οί κυβερνώντες, δέν κατενόησαν 

πλιjρως τήν σημασίαν τής οργανικής έvτάξεως τής 

χώρας μας εiς τήν ένοποιουμένην Εύρώπην. Δέν 

aντελήφθησαν δτι ή lfνταξις αύτή, ή όποία κινδυνεύει 

νά ματαιωθή -aν δέν έματαιώθη ήδη- έξαιτίας τού 

παρόντος καθεστώτος, θά μετέβαλλε ριζικά τήν 

μοίρα τού λαοv μας. Δι6τι δι · αύτής ή Έλλάς, δια
τηροvσα καί aναπτύσσουσα τά έθνικά της χαρακτη

ριστικά, θά έπετύγχανε όχι μόνον τήν οlκονομικήν 

καί τιjν κοινωνικήν έξομοίωσίν της μέ τήν Εύρώπην, 

aλλά καί τήν κατοχύρωσιν τής έθνικής της άσφα

λείαξ. Καί τοvτο διότι διά τής έντάξεως θά aπηλ

λάσσετο όριστικώς aπό -τόν κίνδυνο ν του τοπικού 

πολέμου, πού aπετέλεσε καί άποτελεί τόν έφιάλ την 

τής συγχρόνου 'Ελλάδος καί πού τήν αναγκάζει ν' 

aναζητfj, εiς βάρος τfjς έθνικfjς της ανεξαρτησίας, 

ίσχυρούς προστάτας. 

'Ο έξευρωπαϊσμός τfjς 'Ελλάδος, ύπό τήν καλήν 

του έννοια ν, θά ήμποροvσε ν, aποτελέση τήν νέα ν 

Μεγάλην 'Ιδέαν του VΕθνους. Οί κυβερνώντες, aν 

ει'χαν συνείδησιν τών εύθυνών των, καί μόνον διά τόν 

λόγον αύτόν θά lfθεταν τέρμα ει'ς τήν παροvσαν aνω

μαλίαν. 

Άλλά πέραν τών προβλημάτων καί τών κινδύ

νων, πού έμνημόνευσα, ύπάρχει τό τεράστιον ήθικόν 

θέμα πού συνιστά ή κατάργησις τfjς 'Ελευθερίας εiς 

τόν τόπον μας. Κατάργησις πού ύποβιβάζει τούς 

'Έλληνας εiς τήν κατηγορίαν τών καθυστερημένων 

πολιτικώς λαών, δταναύτοί φιλοδοξούν καί δύνανται 

νά ε{ναι Εύρωπαίοι. 

Διά τήν ταπεινωτικήν αύτήν aποστέρησιν τοv 

πολιτιμωτtρου aγαθοv, ή Κυβtρvησις προσφtρει εiς 
τούς 'Έλληνας "aρτον καί θεάματα" καί τούς ύπό

σχεται ύλικήν εύημερίαν. Άλλά καί aν δεχθώμεν 

πρ6ς στιγμήν δτι στόν άτυχή αύτόν τόπον δλα βαί

νουν καλώς -πού aσφαλώς δέν β,αίνουν- τό τίμημα 

γι ' αύτά ειΎαι τόσον βαρύ, ώστε μόνον έθελόδουλοι 
θά ήσαν διατεθειμένοι νά τό άποδεχθοvν. 'Ο Πεισί

στρατος έβελ τίωσε τήν ύλικήν ζωήν τών 'Αθηναίων, 

γι' αύτό καί ή έποχή του ονομάζεται "ό έπί Κρόνου 

βίος". Αύτό δμως δέν ήμπόδισε τούς 'Αθηναίους νά 

τιμήσουν μt aγάλματα τόν 'Αρμόδιο ν καί τόν 'Αρι

στογείτονα. 

"Οταν καλούμε τούς 'Έλληνας aγρότας καί έργά

τες ν' aντιδράσουν κατά του κομμουνισμού, δtν έπι

καλούμεθα τον κίνδυνον τής aπωλείας τής aνυπάρ
κτου περιουσίας των, aλλά τόν κίνδυνον aπωλείας 

tής έλευθερίας των. Γιατί άν τό κριτήριον ήτο ύλι

κόν, πολλοί aπό αύτούς, καλούμενοι νά κάμουν 

έκλογήν δουλείας, θά προτιμούσαν ί'σως τήν έρυθράν 

aπό τήν λευκήν τυραννίαν, δεδομένου δτι καί αύτή 

προσφέρει ήσυχίαν καί έπί πλέον σχετική ν δικαιοσύ

νη ν. Καί θά πρtπη νά προσέξουν οί κυβερνώντες 

μήπως δημιουργήσουν εlς τόν λαόν τήν έπικίνδυνον 

αύτήν ψυχολογίαν. 

'Εξ δσων έλέχθησαν προκύπτει δ τι ύψιστα έθνι

κά συμφέροντα έπιβάλλουν τήν aποκατάστασιν τής 

δημοκρατικής όμαλότητος. 'Επιβάλλουν τήν aνανέ

ωσιν τής πολιτικής μας ζωfjς, aπό aπόψεως φορέων 

καί τόν έκσυγχρονισμόν της, aπό aπόψεως θεσμών 

καΓiδεών. Ή Έλλάς όφείλει καί δύναται νά δημι

ουργήση μίαν συγχρονισμένην, προοδευτικήν καί 

σοβαράν δημοκρατίαν, πού θά συνδυάζη τήν έλευθε

ρίαν μέ τήν κοινωνικήν δικαιοσύνην καί τήν τάξιν. 

Γιατί, δπως ε{πα καί άλλοτε, δέν ήμπορεί νά ύπάρξη 

τάξις χωρίς κοινωνικήν δικαιοσύνην, δπως δέν 

ήμπορεί νά ύπάρξη καί έλευθερία χωρίς τάξιν. Μίαν 

δημοκρατίαν, ή όποία aπηλλαγμένη aπό τάς προκα

ταλήψεις τοv παρελθόντος, θά lfχη τήν θέλησιν καί 

τήν ι'κανότητα νά πραγματοποιήση τολμηράς μεταρ

ρυθμίσεις, εiς δλους τούς τομείς τής έθνικής μας 

ζωής. 

Ε{μαι βέβαιος δτι ή νέα γενεά, παρασκευασμένη 

καλύτερα aπό τήν lδική μας -καί εχουσα, δπως λέ

γει ό Αι'σχύλος, γιά δάσκαλούς της τίς δικές μας 

συμφορές- ειΎαι ίκανή νά συλλάβη ορθώς τό πρό

βλημα τού τόπου μας καί νά aγωνισθή γιά τήν προ

κοπή τοv ταλαιπωρημένου πολιτικώς λαοv μας. 'Η 

προώθησις νέων δυνάμεων εiς τόν στίβον τόν πολι

τικόν, θά καταστήση περιττή ν καί τήν έπάνοδον εiς 

τό παρελθόν, aλλά καί τήν έπιβίωσιν του παρόντος 

καθεστώτος. 

'Η Κυβέρνησις συνεχώς ύπόσχεται τήν aποκατά

στασιν τής όμαλότητος καί τήν aνανέωσιν τής πολι

τικής μας ζωής. Γνωρίζει δμως καλώς δτι αύτά καί άν 

τά θέλη - πού δέν τά θέλει - δέν ήμπορεί νά τά 

πραγματοποιήση. Γι , αύτό άλλωστε καί δέν τά aπο

τολμά. Καί τήν μέν aποκατάστασιν τής όμαλότητος 

δέν ήμπορεί νά τήν πραγματοποιήση ή lδία, γιατί 

δπως εχει λεχθή "στή δικτατορία ό φόβος τής 

aπωλείας τfjς έξουσίας γίνεται πάθος lσχυρότερο 

aπό τήν έπιθυμία τής κατακτήσεως αύτής". Τήν δέ 

aνανέωσιν τής πολιτικής μας ζωής δέν δύναται νά 
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τήν πραγματοποιήση γιατί στερείται τής βασικής 

πρός τουτο προϋποθέσεως: τής λαϊκής συμπαραστά

σεως. 'Η οlκονομική όλιγαρχία καί οί καιροσκόποι, 

πού άποτελουν τήν πελατείαν τής Κυβερνήσεως, δχι 

μόνον δέν προσφέρουν ερεισμα λαϊκόν, άλλά τήν 

καθιστουν έντόνως άντιπαθή εlς τόν λαόν. ΥΗδη, ό 

Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως μετά πικρίας έμπιστεύ

εται εlς έπισκέπτας του, δτι σοβαροί καί ίκανοί "Ελ

ληνες άρνουνται νά τόν βοηθήσουν. Καί ένώ άφορί

ζει τόν πολιτικόν κόσμον έν τφ συνόλφ του, άναζη

τεί εlς τούς κόλπους του συνομιλητάς, άρκεί νά είναι 
πρόθυμοι νά συνεργήσουν εlς τήν πραγματοποίησι ν 

τών έπιδιώξεών του. 

λέγεται καί πάλιν -καί θίγω τό θέμα αύτό γιά νά 

προφυλάξω τήν Κυβέρνησιν άπό έπικίνδυνον πλά

νην -δτι διά νά βγή άπό τό άδιέξοδον εlς τό όποίον 

ένεπλάκη, μελετά τήν δυνατότητα έκλογικου πραξι

κοπήματος. Φαίνεται νά πιστεύη δτι μέ ενα μανδύα 

κατ' έπίφασιν κοινοβουλευτικόν, θά ήμπορουσε νά 

παρακάμψη τάς άντιδράσεις πού συναντά καί νά πα

ρατείνη τήν παραμονή ν της εlς τήν έξουσίαν. v Α ν 

αύτό είναι άληθές, σημαίνει δτι ή Κυβέρνησις lχασε 

τ6 αi'σθημα τής πραγματικότητος καί δέν άντιλαμβά
νεται δτι νόθαι καταστάσεις, δπως ή σημερινή, δέν 

έπιδέχονται νόθους λύσεις. Δέν άντιλαμβάνεται δτι 

δέν ή μπορεί νά ένερyήση νόθους έκλογάς, χωρίς τόν 

κίνδυνον νά αίματοκυλήση τόν τόπον. Καί δέν άντι
λαμβάνεται δτι καί άν παρά ταυτα τό έπιχειρήση, θά 

νικήρη πύρρειον νίκη ν. Γιατί ούδείς 'Έλλην ή ξένος 

θ' άναγνωρίση τό άποτέλεσμα καί συνεπώς ή άνω

μαλία θά συνεχισθή, άλλ' ύπό χειροτέρας διά τήν 

Κυβέρνησιν συνθήκας. Καί θά είναι αί συνθήκαι 

χειρότεραι γιατί, γιά νά ένεργήση έκλογάς, θά είναι 

ύποχρεωμένη νά παραχωρήση εlς τόν λαόν τό μίνι

μουμ τής έλευθερίας, διά τής άρσεως του Στρατιωτι

κου Νόμου καί τής έφαρμογής του Συντάγματος. 

Γνωρίζει δμως καί ή lδία -καί τό όμολογεί μέ τάς 

φυλακίσεις καί τάς παντοειδείς διώξεις διακεκριμέ

νων πολιτών- δτι δέν άντέχει οϋτε εlς σοβαρό ν διά

λογον, οϋτε εlς έλευθέραν κριτικήν. 

Μέ τά δεδομένα αύτά πιστεύω δτι ή Κυβέρνησις 

όφείλει ν' άναθεωρήση τήν πολιτική ν της καί νά 

κάμη, εστω καί άργά, έκείνο πού ώφειλε πρό πολλου 

νά κάμη. 'Εκείνο δηλαδή πού τής ύπέδειξα δύο φο
ράς καί πού θά τό έπαναλαμβάνω συνεχώς. ΥΗτοι: 

Νά καλέση τόν βασιλέα, πού συμβολίζει τήν νο

μιμότητα, καί νά παραχωρήση τήν θέσιν της εlς μίαν 

tμπειρον καί lσχυράν Κυβέρνησιν. Ή Κυβέρνησις 

αύτή, άσκουσα δι ' ώρισμένον χρόνον έκτάκτους 
έξουσίας, θά δημιουργήση, μακράν άπό πάθη καί άν

τεκδικήσεις, τάς συνθήκας πού θά έπιτρέψουν νά 

λειτουργήση ή δημοκρατία εlς τήν Έλλάδα καί νά 

άποφασίση ό κυρίαρχος λαός έγκαίρως καί έλευθέ

ρως διά τό μέλλον του. 

Εlς παλαιοτέραν δήλωσίν μου προειδοποίησα 

τήν Κυβέρνησιν δτι, άν έπιμείνη εlς τήν γραμμήν 

πού άκολουθεί, θά φθάση κάποτε στό σημείο πού δέν 

εχει έπιστροφήν. Οί πολλοί ύποστηρίζουν δτι tφθα~ 

σε ήδη εiς τό όρόσημο αύτό. 'Εγώ πιστεύω δτι διαθέ

τει εiσέτι περιθώρια, άλλά λίαν περιωρισμένα. Τό 

καθήκον της, άλλά καί τό συμφέρον της, έπιβάλλουν 

νά τά άξιοποιήση έγκαίρως καί πρίν είναι άργά καί 

γι ' αύτήν καί γιά τόν τόπω>. 

Τή δημοσίευση τών δηλώσεών του, ό Κ. Καρα

μανλής είχε προαγγείλει σέ άπόρρητο μήνυμα πρός 

τόν Κ. Παπακωνσταντίνου, στίς 20 'Απριλίου: 

«'Έκρινα δτι είναι χρήσιμο νά όμιλήσω αύτή τή 

στιγμή πού διαμορφώνεται ή ψυχολογία καί τής 

Χούντας καί τής κοινής γνώμης καί ίσως καί τής 

'Αμερικής. 

Θέτω, γιά τήν ένημέρωση του λαου, δλα τά θέμα

τα πού συνθέτουν αύτή τή στιγμή τό πολιτικό μας 

πρόβλημα καί προτείνω λύση πού &σφαλίζει καί τόν 

τόπο καί τήν ίδια τήν Κυβέρνηση. 

Νομίζω δτι θά πρέπη νά γίνη προσπάθεια diστε 

v' άξιοποιηθή πλήρως ή πρωτοβουλία μου αύτή καί 
νά μήν lχη τήν τύχη τών προγενεστέρων. Δέν σου 

κρύβω δτι άπό τίς άντιδράσεις πού θά προκαλέση ή 

δήλωσίς μου έν 'Ελλάδι θά έξαρτηθή ή περαιτέρω 

στάσις μου. Νομίζω δτι δέν θά πρέπη νά άρκεσθουν 

εlς τό νά έπιδοκιμάσουν τήν δήλωσίν μου, άλλά, άν 

δημιουργηθή κλίμα πρόσφορο, νά γίνη κινητοποίη

ση τών διαφόρων όμάδων, δπως ή όμάς τών τέως 

βουλευτών, του Πεσμαζόγλου κ.λ.π. 

Δέν ξέρω άν δέν θά μπορουν παράλληλα πρός 

τούς άλλους, νά προβουν σέ άνάλογον δήλωση 4-5 
πρώην Πρωθυπουργοί, άν δέν ε[ναι ολοι χουντικοί 

(Παp~σκευόπουλος, ΓεωργαΚ:όπουλος, Μαυρομιχά
λης, Κιουσόπουλος κ.λ. π.)»ιss. 

Στόν τρόπο μέ τόν όποίο παρακάμφθηκε ό αύ

στηρός ελεγχος του καθεστώτος καί επιτεύχθηκε ή 

κυκλοφορία τών εφημερίδων μέ τίς δηλώσεις του κ. 

Καραμανλή, άναφέρεται ό Γ. Ράλλης στό προσωπικό 

του ήμερολόγιο: 

«Τό καθεστώς, μολονότι εδω καί δύο μήνες . παρακο

λουθεί μέ όργανά του τήν ϋλη της εφημερίδας τή στιγμή 

πού στέλνεται στό τυπογραφείο, πληροφορήθηκε τίς δη

λώσεις μόλις στίς 11 τό πρωί. Αύτό κατορθώθηκε χάρη 
στόν Τζώρτζη ' Αθανασιάδη, πού i\δωσε εντολή νά κυκλο

φορήσει ή εφημερίδα μέ τή συνηθισμένη ϋλη καί μόνο 

στίς 3 τό πρωί, δταν i\φυγαν οί πράκτορες τοϋ καθεστ&τος, 
εδωσε τό κείμενο Καραμανλή στό τυπογραφείο γιά νά γίνει 

ή στοιχειοθέτηση καί νά ετοιμαστεί μιά έντελ&ς νέα πρώ

τη σελίδα. 'Έτσι ή Κυβέρνηση αιφνιδιάστηκε καί rοσπου 

νά επικοινωνήσει τό ύπουργείο Δημοσίας Τάξεως μέ τόν 
ύπουργό Δικαιοσύνης κι αύτός μέ τούς εισαγγελείς Πλημ

μελειοδικ&ν, γιά νά διατάξουν τήν κατάσχεση, πέρασαν 
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δύο-τρείς ώρες, μέσα στίς όποίες aπό τά 180.000 φύλλα πού 
κυκλοφόρησαν, πρόφθασαν νά πουληθοuν τά 2/ 3» 1 κ6 • 

'Η δημοσίευση τ&ν δηλώσεων του Κ. Καραμαν

λή προκάλεσε ζωηρή συγκίνηση καί εντονες άντι

δράσεις σέ όλόκληρη τή χώρα. Χαρακτηριστική εί

ναι, καί πάλι, ή παρατήρηση του Γ. Ράλλη: 

(('Εκείνο πού δέν γνωρίζετε είναι ή όμοιόμορφη aντί

δραση του κόσμου. 'Η "Βραδυνή", σέ μία ιΟρα εγινε ανάρ

παστη . Στήν Καβάλα λ. χ., aπό 600 κατασχέθηκαν μόνον 80. 
'Όταν μαθεύτηκε ή ένέργεια τής κατασχέσεως πολλοί φω

τοτύπησαν τήν πρώτη σελίδα καί μοίραζαν τήν φωτοτυπία 

σέ δσουν ζητοuσαν. Οί έκπομπές BBC καί Κολωνίας ποτέ 
δέν είχαν τόσους &κροατάς καί αν καί πέρασαν 10 μέρες 
έξακολουθεί τό ένδιαφέρον καί ό θόρυβορ> 1 Χ7 • 

Τά φύλλα τ&ν δύο εφημερίδων εγιναν πράγματι 

άνάρπαστα μέσα σέ ελάχιστο χρόνο - 120.000 σέ 
δύο μόλις ώρες. · Η άπόφαση του είσαγγελέα τ&ν 
'Αθην&ν, τής Θεσσαλονίκης καί τ&ν ύπόλοιπων 

επαρχιακ&ν κέντρων τής χώρας, μέ εξαίρεση τήν 

Κέρκυρα καί τό Ναύπλιο, νά κατασχέσει τά άντίτυπα 

πού είχαν εναπομείνει στήν κυκλοφορία, δέν άνέ

στειλε ουσιαστικά τήν ευρύτερη γνωστοποίηση του 

κειμένου τ&ν δηλώσεων. Πολλοί είχαν ήδη άγορά

σει περισσότερα άπό ενα φύλλα, τά όποία καί διένει

μαν στή συνέχεια. Οί φωτοτυπίες τής πρώτης σελί

δας τ&ν δύο εφημερίδων πολλαπλασιάζονταν καί τά 

άγορασμένα άντίτυπα κυκλοφοροuσαν άπό χέρι σέ 

χέρι . τέλος, ή άναμετάδοση του κειμένου τ&ν δηλώ

σεων από τίς ξένες εφημερίδες -μολονότι καί αυτές 

άποσύρθηκαν τελικά άπό τήν κυκλοφορία- καί, 

ίδίως, τούς ξένους ραδιοσταθμούς, επεξέτεινε τήν 

πληροφόρηση ώς τά άκρότερα στρώματα τής έλλη

νικής κοινής γνώμης. 

·Αλληλέγγυες μέ τόν Κ. Καραμανλή τάχθηκαν 

δλες οί ήγετικές πολιτικές προσωπικότητες τής ΕΡΕ 

καί του Κέντρου . <Πό κείμενο ήταν εξαιρετικό καί 

εκανε κατάπληξη», ύπογράμμιζε σέ επιστολή του δ 

Γ. Ράλλης, γιά νά άναφερθεί στή συνέχεια στίς άντι

δράσεις τ&ν πολιτικ&ν: «ήταν καλές καί άπέδειξαν 

γιά πρώτη φορά πλήρη συμφωνία». Εiδικότερα, ό Π. 

Κανελλόπουλος τόνισε, μεταξύ άλλων: 

((Μί: τήν φωνή του κ . Κωνσταντίνου Καραμανλή έγένετο 

ή ύστάτη προειδοποίησις πρός έκείνους, πού έπί έπταετίαν 

κρατούν εiς τά χέρια των τήν aπόλυτον επί τής ·Ελλάδος 

έξουσίαν μέ τίτλους βασιζομένους μόνον~πί τής δυνάμεως 
τ&ν ίιλικ&ν δπλων. Μετά τήν πρόσφατον εκκλησιν καί 

προειδοποίησιν τ&ν διακεκριμένων καί έντίμων 'Ελλήνων 

στρατιωτών, οί όποίοι εφθασαν επαξίως είς τήν &νωτάτην 

ήγεσίαν τ&ν ενόπλων δυνάμεων, ή φωνή του Κ. Καραμανλή 

παρί:χει τήν τελευταίαν εuκαιρίαν J1ιiiς όμαλής εξόδου τής 
χώρας <iπό τήν περιπέτειαν των τελε~;ταίων εξ ετων, &λλά 
καί i:ξαντλεί όριστικ&ς τά περιθώρια ιlιaς τοιαύτης ευκαι
ρίας .. Εάν οuτε ή φωνή αuτή- είσακουσθή, ή χώρα θά εί

σέλθη, κατ. ιiναπόδραστον ίστορικήν ανάγκην, βαθμιαίως 

i\ καί &ποτόμως, εις φάσιν δραματικών εξελίξεων καί τό 
μέλλον του ·Ελληνικοί) ~Εθνους θά καταστfj άκόμη σκο

τεινότερον». 

·Ο Γ. Μαuρος δήλωσε: 

((Αί δηλώσεις του κ. Κ. Καραμανλή άποτελοuν μίαν 

ύστάτην προειδοποίησιν περί τής ανάγκης νά έξέλθη τό 

ταχύτερον ή χώρα άπό τό έθνικόν &διέξοδον, εiς τό όποίον 

εύρίσκεται . Τά δικτατορικά καθεστώτα, μ ή tχοντα δυνατό

τητα έξελίξεως, όδηγοuν μέ μαθηματικήν άκρίβειαν εις 

συμφοράν. 'Η ίστορία διδάσκει δτι καμμία δικτατορία δέν 

είχε καλό τέλος. 

. ο πολιτικός κόσμος τής χώρας εχει διακηρύξει δτι θά 
στηρίξη Κυβέρνησιν πού θά όδηγήση τήν χώραν εiς πολι

τικήν καί δημοκρατικήν όμαλότητα. Πλανώνται οικτρώς 

δσοι υποστηρίζουν δτι τήν &πομάκρυνσιν τής στρατιωτι

κής Κυβερνήσεως θά έπακολουθήση χάος. 'Η χώρα θά 

κυβερνηθή aπό Κυβέρνησιν έθνικοu συνασπισμοί) ή όποία 

καί μόνη έγγυc'iται τήν δμαλήν έπάνοδον εiς τήν Δημοκρα

τίαν». 

'Από άνάλογο πνεuμα διέπονταν καί οί δηλώσεις 

καί άλλων εκπροσώπων τής ΕΡΕ καί του Κέντρου. 

Συγκεκριμένα δ I. Ζίγδης τόνισε δτι οί θέσεις του Κ. 
Καραμανλή εκφράζουν μέ πληρότητα καί κατηγο

ρηματικότητα τήν δμόθυμη καταδίκη του στρατιω

τικοί) καθεστ&τος άπό τόν έλληνικό λαό καί ύποδει

κνύουν άνώδυνο τρόπο εξόδου τής χώρας άπό τό άδιέ

ξοδο προτοu είναι άθεράπευτα άργά· καί εξέφραζε τή 
βεβαιότητα δτι δλόκληρος δ έλληνικός λαός καί 

ίδιαίτερα ό πολιτικός κόσμος θά συμπαρασταθοuν σέ 

κάθε προσπάθεια γιά τήν εξοδο άπό τή δεινή περι

πέτεια καί γιά τήν ταχύτερη άποκατάσταση του 

δημοκρατικοί) πολιτεύματος. 

'Η πρωτοβουλία του Κ. Καραμανλή βρήκε ζωη

ρή άπήχηση καί προβλήθηκε εντονα καί άπό τά εγ

κυρότερα όργανα του διεθνοuς τύπου. Στούς πολύ

στηλους τίτλους τ&ν κορυφαίων εύρωπαϊκ&ν καί 

άμερικανικ&ν εφημερίδων, ερχονταν σάν κατακλείδα 
οί διαπιστώσεις τ&ν «New York Times», άναδημο
σιευμένες καί στήν «lnternational Herald Tribune». 

((Μπορεί οί καμπάνες νά μή σημαίνουν άκόμη πένθιμα 

γιά τούς στρατιωτικούς πού κυβερνοuν τήν ·Ελλάδα άλλά 

είναι αναμφισβήτητο δτι aντιμετωπίζουν τώρα τήν εύρύτε

ρη, τήν πιό ενωμένη καί aποφασιστική αντιπολίτευση πού 

aντιμετώπισαν στά εξη χρόνια άπό τήν κατάληψη τής 

έξουσίας. Αύτό πού καθιστa τήν παροuσα άπειλή πολύ πιό 

έπιβαρυντική άπό κάθε προηγούμενη σέ βάρος τής Χούν

τας, είναι τό θετικό στοιχείο πού προβάλλει: ·Ο συνασπι

σμός μιας πλειάδας ·Ελλήνων ήγετ&ν ύπό τήν Λύση Κα

ραμανλή, ή όποία άποβλέπει νά δδηγήση τή χώρα άσφα

λ&ς στή συνταγματική δημοκρατία ... 
'Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, δ ίκανώτερος πρωθυ

πουργός τής μεταπολεμικής ·Ελλάδος, ιΟθησε τά πράγματα 

πρός τά έμπρός κατά τρόπο δραματικόν αύτή τήν έβδομάδα 

μέ τήν κλήση του πρός τό καθεστώς τ&ν 'Αθηνών νά έπα-
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ναφi:ρη τόν βασιλέα, ό όποίος εiναι τό σύμβολο τής νομιμό

τητος καί νά παραδώση τήν έξουσία σέ μιό i:μπειρη καί 
iσχυρά κυβέρνηση. Τό καθεστώς άντέδρασε πανικόβλητο 

μέ τήν κατάσχεση τών φύλλων τών έφημερίδων οί όποίες 

εδημοσίευσαν τήν διακήρυξη Καραμανλή καί βάζοντας 

τοί>ς ξεδιαλεγμένους δικαστικούς του ν' άποφανθοuν δτι ή 

δημοσίευσή της άποτελοuσε "άνατρεπτικήν ένέργεια" .. . 
'Η λύση Καραμανλή -συνεχίζει τό ι'iρθρο τών Τάϊμς τής 

Νέας Ύόρκης- συνίσταται στήν έπάνοδο του βασιλέως 

Κωνσταγτίνου άπό τήν έξορία του στήν Ρώμη καί τόν 

σχηματισμό μιiiς μεταβατικής Κυβερνήσεως εύρείας βά

σεως ύπό τόν κ . Καραμανλή διά νά προετοιμάση τήν έπά

νοδο τής 'Ελλάδος στό δημοκρατικό πολίτευμα. 'Υπέρ 

τής στρατηγικής αύτής κινούνται οχι μόνο ή συντηρητική 

'Εθνική Ριζοσπαστική 'Ένωσις <iλλά οί πιό διακεκριμένοι 

ήγέτες στήν ' Ελλάδα τής 'Ενώσεως Κέντρου, τήν όποία 

ϊδρυσε ό Γεώργιος Παπανδρέου» . 

Καί τό aρθρο κατέληγε : 

«Μόνο ί:να πράγμα ζητείται η αναμένεται απο τίς 

'Ηνωμένες Πολιτείες σέ σχέση μέ τήν εξέλιξη αύτή τής 

καταστάσεως : Νά άποσαφηνίσουν δτι ή Ούάσιγκτων δέν 

θά στηρίξη τούς Συνταγματάρχες καί δέν θά άντιταχθή στή 

λύση Καραμανλή ή σέ όποιαδ1Ίποτε άλλη στρατηγική πού 

θά κατέστρωναν οί δημοκρατικές δυνάμεις τής 'Ελλάδος 

γιά ν. απαλλάξουν τή χώρα τους <iπό μιά μουλιασμένη 

δικτατορία»ιχχ. 

Στό ίδιο τό Παρίσι, ό Ροζέ Μασσίπ, aπό τίς στή

λες τfjς «Figaro», έπεσήμανε: 

«'Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ό όποίος αύτοεξορί

σθηκε στό Παρίσι τό 1964 <iφou έκυβέρνησε τήν ·Ελλάδα 
μέ δεξιότητα τήν όποία παραδέχονται πρώτοι οί αντίπαλοί 

του, διακόπτει γιά τρίτη φορά άπό εννεαετίας τήν σιγή τήν 

όποία έτήρησε. 'Η εκτη έπέτειος του πραξικοπήματος πού 

ϊ;φερε τούς συνταγματάρχες στήν εξουσία του προσέφερε 

τήν εύκαιρία γιά μιά δήλωση τής δποίας πρέπει νά ύπο

γραμμισθή ή iδιαίτερη δριμύτητα . Αύτή τή φορά, δ πρώην 

πρωθυπουργός δέν μασάει τά λόγια του . 'Απευθύνει ί:να 

δριμύ κατηγορητήριο, σημείο πρός σημείο, έναντίον του 

στρατιωτικού καθεστώτος τό όποίο κατηγορεί γιά τήν συ

νέχιση τής δικτατορίας, γιά έξαπάτηση τής έλληνικής καί 

ξένης κοινής γνώμης μέ ύποσχέσεις πού δέν εκρατήθηκαν 

' ποτέ, καθώς καί γιά τήν έφαρμογή μιας πολιτικής τής 

δποίας τό πιό φανερό αποτέλεσμα ήταν νά παραμείνη ή 

'Ελλάδα μακρυά άπό τήν Εύρώπη. 'Από τήν αύτοεξορία 

του στό Παρίσι δ Κωνσταντίνος Καραμανλής, εiχε δειχθεί 

προσεκτικός στίς δημόσιες δηλώσεις του. Αύτή τή φορά, ό 

άπολογισμός τής δράσεως τών συνταγματαρχών, δπως τήν 

παρουσιάζει, άποτελεί συγχρόνως προειδοποίηση καί δια

πίστωση άποτυχίας, προειδοποίηση μέσα στήν όποία με

ρικοί θά διακρίνουν χωρίς άμφιβολία μιάν εμμεση άναφο

ρά στό ρόλο πού θά μπορούσε νά παίξη δ πρώην άρχηγός 

τής εθνικής ριζοσπαστικής ένώσεως στήν έπανατοποθέ

τηση τής 'Ελλάδος στόν δημοκρατικό δρόμο . 

'Ο Κ. Καραμανλής i:λεγε κάποτε: "πρέπει νά εφαρμό

ζουμε πολιτική τής άριστερiiς <iλλά μέ Κυβέρνηση τής δε

ξιάς" . ·Υπό τήν εννοια αύτή, εiνctι σήμερα ό μόνος 'Έλ-

ληνας πολιτικός πού θά μπορούσε νά έξασφαλίση τήν έπα

ναφορά τών παραδοσιακών έλευθεριών μέ τήν άπαραίτητη 

τάξη καί έπιβολή» 1 χ9 • 

Οί εκδηλώσεις εκπροσώπων τfjς πολιτικfjς καί 

τής πνευματικfjς ζωής εδιναν τόν τόνο των γενικότε

ρων έντυπώσεων πού ε{χαν προκαλέσει οί δηλώσεις 

του Κ. Καραμανλή στή διεθνfj κοινή γνώμη. «Μέ 

μεγάλο ενδιαφέρον διάβασα τή δήλωση πού ε κάματε, 

σχετικά μέ τήν παρουσα κατάσταση στή χώρα σας 

- παρατηρουσε σέ έπιστολή του ό Βάν ντέρ Στούλ. 

Πιστεύω δτι είναι έξαιρετικά σημαντικό τό δτι δη

μοσιοποιήσατε τήν άποψή σας τόσο ξεκάθαρα, καί 

δέν εχω καμμία αμφιβολία δτι ή λύση πού προτείνετε 

θά προκαλέσει παγκόσμιο ένδιαφέρον». Καί ό Μωρίς 

Ντρυόν: «Μόλις διάβασα τή δήλωσή σας. Είναι ύπέ

ροχη, στά μάτια ένός συγγραφέα, δπως εγώ. Συνδυά

ζει τό σφρίγος του 'Αριστοτέλη μέ τή δύναμη του 

'Ισοκράτη. Ή αγάπη τής πατρίδος έμπνέει ώραίες 

σελίδες καί στιβαρές σκέψεις» 1911 • 

'Αλλ' οί δηλώσεις του Κ. Καραμανλfj ε{ χ αν κα

ταλυτικό αντίκτυπο καί στό επίπεδο τfjς έσωτερικfjς 

κοινfjς γνώμης: 

«Εiναι ενα κείμενο -παρατηρούσε χαρακτηριστικά ό 

Β. Βασιλείου- πού θά μείνη στήν πολιτική ίστορία του 

τόπου. Τά λέγει δλα, άπό τής περιωπής πού σας εθεσε ή 

μεγάλη προσφορά σας στή γενεά μας, κατά τό αίτημα τών 

άπλών άνθρώπων, πού μέσα τους εβραζαν αύτές οί άλήθει

ες.άκαταστάλαχτες καί τώρα πήραν μία πλαστική μορφή, 

συνενώνουσα δλες τίς τάσεις καί πεποιθήσεις τών άφθόγ

γων σήμερα πολιτών. v Ας μου έπιτραπή ή δικαίωση, σ' 

αύτό πού σας ελεγα πάντα, δτι ή <iνάληψη πρωτοβουλίας 

εκ μέρους σας, aρκεί γιά νά διαρρήξη καί τά τελευταία 

στεγανά τών παλαιών κομμάτων, έκ τών ι'iνω καί εκ τών 

κάτω, άλλά καί τά πράγματα τής κατά σφραγίδα ij κατ· 
εύφημισμόν ήγεσίας των. 'Ήδη, οϋτε κανείς έκ τών iθυ

νόντων, οϋτε κανείς εκ τών κατεστημένων τής Δύσεως, 

μπορεί νά επικαλεσθή, δπως άλλοτε, τό έπιχείρημα δτι δ 

πολιτικός κόσμος καί τό ύπόβαθρό του, δέν είναι ένωμένος 

σέ μιά συγκεκριμένη πρόταση κύρους, γιά τήν εξοδο <iπό 

τήν κατάσταση . Οί δηλώσεις Κανελλόπουλου, Μαύρου 

-παρά τό πονηρόν τής τελευταίας της παραγράφου, στό 

όποίο κανείς δέν άπέδωσε σημασία-, Ζίγδη, άλλά καί τών 

άριστερώτερον αύτών ίσταμένων καί τών νέων άνδρών, πού 

τούς άνέδειξε στήν κοινή συνείδηση ή ένεργός εναντίωσίς 

τους πρός τό καθεστώς -πού οϋτε καθεστώς κι'iν συνειδη

τό εiναι- άλλά καί ή πανελλήνια άπήχηση τών δηλώσε

ων προσέφερε, γιά πρώτη φορά, άπό τίς 21 'Απριλίου 1967, 
μιά εύρυτάτη ένότητα, έπί προσδιορισμένου σκοποu καί 

ύπό άδιαμφισβήτητη ήγεσία, τής δποίας τόν πατριωτισμό 

καί τό γόητρο δέν τολμά νά θέση έν <iμφιβολί~ οϋτε ή κυ

βέρνηση, δπως απεδείχθη έκ τής άμηχάνου της σιωπής, 

άλλά καί έκ τής τροπής τήν δποίαν λαμβάνει ή ύποκινη

θείσα δικαστική διαδικασία. 

Θά ijθελα άκόμη νά σας εκφράσω τόν θαυμασμό μου. 

επειδή ενα τόσο έκτεταμένο κείμενο, είχε τόση πυκνότητα 

καί μεστότητα, στήν κάθε παράγραφό του, άλλά καί διότι 
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οί εκτιμήσεις καί θέσεις του ήσαν τόσον προοδευτικές, 

άρα καί aφοπλιστικές, γιά δσους δέν ήσαν ποτέ ψηφοφό

ροι σας. Θεωρώ δσα είπατε γιά τούς dγρότες πολύ σημαν

τικά καί ουσιώδη. V Ετσι καί τά aξιολόγησε ή δημοσία 

γγώμη. 'ΌΠως καί δσα είπατε γιά τό μέλλον, πού σiiς καθι
στοϋν φορέα τών νέων δυνάμεων. 

Τό κείμενο είναι i:έτοιο, rοστε νά σάς δίνη τήν πιό με

γάλη ύποδομή, χωρίς νά κολακεύη καμμία dδυναμία. Τώρα 

πρέπει νά δείξωμε πολιτική φαντασία καί πρακτική έπίσης 

aντίληψη, γιά τήν aξιοποίησή της. Τό πρόβλημα είναι πώς 

θά γίνη αuτό, μέσα στά aσφυκτικά πλαίσια τά σημερι
νά»Ι9Ι _ 

Σύμφωνα μέ τήν άποψη τοϋ Ε. 'Αβέρωφ, ή 

δήλωση ανατάραξε τό τέλμα, «εσταμάτησε καί γιά 

πολλούς ανέστρεψε μιά κάποια φθορά» τοϋ κ. 

Καραμανλή, aπότοκη «τής μακράς σιωπής του» καί 

«των αποριων πού δημιουργοϋσε», ανέστειλε πολλές 

προσχωρήσεις στήν Κυβέρνηση ή τά φιλοκαθεστω

τικά κομματικά σχήματα, δπως ίδίως τό ΕΠΟΚ 

κ.λπ., καί, τέλος, επέτρεψε τήν πραγματοποίηση τής 

ένιαίας εμφανίσεως τοϋ πολιτικοϋ κόσμου «πού 

aπετύγχανε παρ ' δλες τίς προσπάθειες» 192 . Πάνω στό 

τελευταίο αύτό σημείο ενέμεινε είδικότερα ό Κ. 

Παπακωνσταντίνου, σέ επιστολή του πρός τόν Κ . 

Καραμανλή: 

« ' Η aπήχησις έδώ ήτο καταπληκτική .. . 'Η δημοσίευ
σις τών δηλώσεων /;τερμάτισε τάς παρατεινόμενας εδω συ

νεννοήσεις καί τάς συζητήσεις διά τήν εκδήλωσιν τοϋ πο

λιτικοϋ κόσμου . Εlναι βέβαιον δτι ή κοινή γνώμη ίκανο

ποιήθη περισσότερον dπό τήν iδικήν σας πρωτοβουλίαν. 

Σiiς dναζητεί ώς ήγέτην καί δχι ώς πρόσωπον άπλώς έμπι

στοσύνης τών κομμάτων .. . ·Η πρωτοβουλία σας πρέπει νά 
εχη συνέχειαν . Δέν μiiς μένει άλλο στήριγμα διά τήν aπο

κατάστασιν τής όμαλότητος, παρά ή iδική σας παρουσία 

καί aπήχησις τοϋ όνόματος καί τής προσωπικότητάς 

σας»Ι9> . 

τίς πρωτες, τέλος, θετικές επιπτώσεις συγκεφα

λαίωνε σέ επιστολή πρός τόν Κ. Καραμανλή, ό Κ. 

Τσάτσος: 

«"Ο,τι δέν γινότανε έκ τών κάτω, εγινε εκ των <'iνω, μέ 

ενα μήνυμά σου -μιά εστω ύποτυπώδης ενωση τοϋ πολιτι

κοϋ κόσμου- τό κενόν περιεχομένου αίτημα μερικών ξέ

νων . ' Ο κόσμος dνεθάρρησε, ϊσως ύπερβαλλόντως. Νομί

ζει πώς κάτι κρύβεται πίσω dπό τούς λόγους σου καί περιμέ

νει ταχέως καλύτερα νέα. 

'Επιβεβαιώθηκε ή μ ή φθορά σου dπό τήν παρέλευση 

τοίi χρόνου κατά τήν aπουσία σου . Μάλιστα φρεσκάρισε ή 

δημοτικότης σοu. Τό κείμενό σου επεβλήθη. Χάρη στήν 

κλασσική του δομή κατέστησε σέ δλους σαφή τά νοήματα 

πού ijθελες νά σημάνης η νά ύποσημάνης . 'Ενώ είναι αυ

στηρό πουθενά δέν μπορεί νά θεωρηθή θίγον καί τόν αυ

στηρότερο νόμο. 

'Εντυπωσίασε ή θετικότητά του . Προσέφερες μιά θετι

κή λύση. Μιά λύση . Τή μόνη λύση πού δέν θά συγκλονίση 

τόν τόπο . Καί rορισες χρονικά δρια γιά τήν έφικτότητά 

της . Καί αυτό ό κοσμάκης τό κατάλαβε. Κατάλαβε δμως 

πρό παντός δτι κοιτάζει πρός τό μέλλον καί δχι πρός τίς 

άμαρτίες τοϋ παρελθόντος, δχι πρός τίς .κυρώσεις, καί δή 

τίς αίματηρές, dλλά πρός τήν δημιουργία νέων συνθηκών 

δημοκρατικής ζωής .. . »194. 

Οί συνεργάτες τοϋ Κ. Καραμανλή έντόπιζαν ώς 

μόνο κρίσιμο ή εύαίσθητο σημείο τήν ανακίνηση 

υπερβολικά τολμηρων ελπίδων, ίκανων, μετά μιά εν

δεχόμενη διάψευσή τους, νά όδηγήσουν στήν aπο

γοήτευση ... 
'Η δημοσίευση των δηλώσεων τοϋ Κ. Καρα

μανλή προκάλεσε τή βίαιη aντίδραση τοϋ καθε

στωτος εναντίον, πρωταρχικά, τωv' εφημερίδων «Βρα
δυνή» καί «Θεσσαλονίκη» . 'Αντί γιά aπάντηση μέ 

ανακοίνωση ή «συνέντευξη», δπως εγινε τό 1967 καί 
τό 1969, κινήθηκε ή διαδικασία τής δικαστικής 
διώξεως. Μετά τήν aρχική κατάσχεση, μέ διαταγή 

τοϋ είσαγγελέα, των εφημερίδων πού δημοσίευσαν 

τίς δηλώσεις, τό θέμα πέρασε στή δικαιοδοσία των 

τοπικων Συμβουλίων Πλημμελειοδιιςων. Τά Συμβού

λια Πλημμελειοδικων Θεσσαλονίκης καί Φλώρινας 

δέν επικύρωσαν τήν κατάσχεση καί διέταξαν τήν 

aπόδοση των φύλλων πού είχαν κατασχεθεί . Σύμφω

να μέ τήν άποψη των δύο αύτων δικαστικων οργά

νων δέν θά ήταν δυνατό οί δηλώσεις νά χαρα

κτηριστοϋν ώς «προφανως στασιαστικαί», aλλ' άπλά 

ίκανές νά προκαλέσουν αναζωπύρωση των πολι

τικων παθων· καί, στή δεύτερη αύτή περίπτωση, δέν 

προβλεπόταν ή κατάσχεση εφημερίδας ή εντύπου. 

'Αντίθετα, στήν 'Αθήνα, δπως καί στίς περισσό

τερες επαρχίες, επικυρώθηκε ή aπόφαση τής κα

τασχέσεως καί διατάχθηκε παραπέρα ποινική δίωξη 

έναντίον τοϋ διευθυντή καί τοϋ aρχισυντάκτη τής 

«Βραδυνής» . τέλος, ό εiσαγγελέας Πλημμελειοδι

κων Κοζάνης άσκησε ποινική δίωξη σέ βαθμό 

κακουργήματος εναντίον των ύπευθύνων συντάξεως 

τής εφημερίδας! 

'Η διεύθυνση τής «Βραδυνή ς» ύπέβαλε εφεση 

κατά των aποφάσεων των τοπικων Πλημμελειοδι

κείων. 'Εξαίρεση ·στή γενική ή μερική aποδοχή τοϋ 

βουλεύματος των τελευταίων, αποτέλεσε, σέ σύνολο 

ενδεκα εφετείων, ή aποδοχή τής εφέσεως τής «Βρα

δυνής» aπό τό Συμβούλιο ' Εφετων Θράκης. Τό Συμ

βούλιο 'Εφετων ' Αθηνων επικύρωσε τήν aπόφαση 

τής κατασχέσεως μέ τό αίτιολογικό δτι οί δηλώσεις 

Καραμανλή κατέτειναν στήν πρόκληση «ήττοπαθεί

ας>>. 'Η διεύθυνση τής «Βραδυνής» προσέφυγε τότε 

στόν "Αρειο Πάγο, ό όποίος καί συζήτησε τήν ύπό

θεση στίς 16 'Ιουνίου. 'Ήδη δμως, χωρίς νά εχει 

όλοκληρωθεί ή δικαστική εξέλιξη τοϋ θέματος τής 

κατασχέσεως, ή τελική εκβαση προδιαγραφόταν aρ

νητική, εφόσον μετά τίς aποφάσεις των 'Εφετείων 

αναμενόταν μέ βεβαιότητα καί ή aπόρριψη τής αναι

ρέσεως. Κατά συνέπεια, θά όφειλε νά άναμένεται καί 
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ή παραπομπή σέ δίκη του Γ. 'Αθανασιάδη μέ σκοπό 

τήν ήθική καί οικονομική έξουθένωσή του. 
'Απέναντι στήν προσπάθεια των έκπροσώπων του 

καθεστώτος νά διωχθοuν ο{ ύπεύθυνοι γιά τή δημο

σίευση των δηλώσεων τής 23ης 'Απριλίου 1973, δ 
πρώην πρωθυπουργός Π. Κανελλόπουλος καί ο{ 

πρώην ύπουργοί Δικαιοσύνης, Γ. Μαuρος, Κ. Καλ

λίας, Κ. Παπακωνσταντίνου, Δ. Παπασπύρου, Κ. 

Στεφανάκης καί Κ. Τσάτσος, μέ κοινή δήλωσή τους, 

τήν l η Μα ίου, ύπογράμμιζαν δτι ή παρέμβαση του 
Κ. Καραμανλή άπέβλεπε στόν τερματισμό τής κοινά 

παραδεκτής πολιτικής άνωμαλίας καί στήν άποκατά

σταση τής δμαλότητας στό δνομα των πάγιων συμ

φερόντων του ~θνους: 

«ΕΙναι άνεπίδεκτον άμφισβητήσεως δτι δ σκοπός είς 

τόν δποίον άπέβλεπον αί δηλώσεις του κ. Κωνσταντίνου 

Καραμανλή ήτο δ τερματισμός τής κοινώς παραδεδειγμέ

νης πολιτικής άνωμαλίας καί ή άποκατάστασις τής δμαλό

τητος έν όψει τών παγίων συμφερόντων του Ι':θνους. 

Τήν άσκησιν του καθήκοντος αύτοu είς κάθε πολίτην 

καί κατά μείζονα λόγον είς πολιτικόν άνδρα πού έκυβέρ

~ νησε έπί μακρόν τήν χώραν, ούδείς !':χει τό δικαίωμα νά 

άρνηθή. 

·Η άντίληψις δτι τό περιεχόμενον τών δηλώ:σεων συ

νιστa οίονδήποτε ποινικόν άδίκημα εΙναι νομικώς άπαρά
δεκτος, άλλά καί έθνικώς έπικίνδυνος. Προσβάλλει δεινώς 

τό άναφαίρετον δικαίωμα τής έκφράσεως γνώμης καί τής 

άσκήσεως κριτικής καί άποστερεί τούς πολίτας άπό τό θε

μελιωδέστερον μέσον συμβολής είς τήν άποκατάστασιν 

τής δμαλότητος. 

·Ο άποκλεισμός τής συμμετοχής τών πολιτών είς τήν 

έθνικήν ζωήν δέν καταργεί μόνον τήν έλευθερίαν του στο

χασμοί\. 'Εξουθενώνει τόν πολίτη ν καί τήν Ι':ννοια τής 

Πολιτείας». 

Ό ίδιος δ Κ. Καραμανλής θά κάμει, στίς 9 Μαί
ου, τήν άκόλουθη κατηγορηματική δήλωση: 

«Οvδεμiα έρμηνεiα εlναι δυνατόν νά θέση ύπό 

άμφισβήτησιν τόν πραγματικόν σκοπόν τών δηλώ

ι σεών μου, α{ δποίαι άποβλέπουν εiς τήν άναζήτησιν 

εlρηνικfίς καί άβιάστου λύσεως τοv πολιτικοv μας 

προβλήματος. 'Η 'δέ εvθύνη δι ' αvτάς βαρύνει έμέ 
καί όχι τάς έφημερίδας, α{ δποίαι, έκ δημοσιογραφι

κοv καθήκοντος όπως δ διεθνής τύπος τάς έδημοσί

ευσαν». 

'Η παρέμβαση τοu Κ. Καραμανλή ήταν έπιβε

βλημένη καί εϋστοχη. Σύμφωνα μέ τήν άποψη του Κ. 

Παπακωνσταντίνου, δπως περιέχεται σέ έπιστολή 

πρός τόν Κ. Καραμανλή, «ή χθεσινή νέα δήλωσις 

ήτο άπαραίτητος καί διά τήν δικαστικήν πλευρά τής 

ύποθέσεως καί διά τήν πολιτικήν· καί δ Τζώρ.:rζης 

τήν άνέμενε, δπως διεπιστώθη άπό τήν σχετικήν 

μετ' αύτοu συζήτησιν έν συνεχεί~ τής τηλεφωνικής 

έπικοινωνίας μας» 195 • 

τίς γενικότερες έπιπτώσεις άπό τίς δηλώσεις του 

Κ. Καραμανλή θά συνοψίσει μεταγενέστερα μέ τρό

πο έπιγραμματικό, δ Σπ. Μαρκεζίνης: 

«Χωρίς άμφιβολίαν αί δηλώσεις έκείναι έκίνησαν τό 

ένδιαφέρον τής κοινής γνώμης, ή δέ νευρικότης, τήν δποί

αν έπέδειξεν ή Χυβέρνησις άπαγορεύουσα τήν δημοσίευ

σίν των καί διώκουσα τάς έφημερίδας, αί δποίαι παρά ταυ

τα τάς έδημοσίευσαν, η{Ιξησεν, ώς ήτο φυσικόν, τό προ

κληθέν ένδιαφέρον. Ή δέ έπίμονος έκμετάλλευσις του θέ

ματος ύπό τών ξένων σταθμών, άλλά καί τά δημοσιεύματα 
ξένων έφημερίδων έδωσαν τήν έντύπωσιν, δτι τήν φοράν 

έκείνην δέν έπρόκειτο περί άπλής ένεργείας, άλλά μdλλον 

περί έφαρμογής σχεδίου. Τό συμπέρασμα εΙ ναι, δτι τό κλί

μα εΙχε μεταβληθή καί ή άδεξία άντίδρασις τής Κυβερνή
σεως έπέτεινε τήν άτμόσφαιραν άνησυχίας» 1 96. 

24 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1973 

'Ο ύφυπουργός Προεδρίας, Β. Σταματόπουλος, 

σέ ~κτακτη συνέντευξη τύπου, άποκαλύπτει τή μα
ταίωση, στή γένεσή της, έπαναστατικής κινήσεως 

στό Πολεμικό Ναυτικό, τήν δποία καί χαρακτηρίζει 

<.0ς «όπερετική». Μέ τήν πάροδο έντούτοις τών ήμε

ρων άποκαλύπτεται δτι δ κύκλος των μυημένων στήν 

κίνηση ήταν πολύ εύρύτερος άπ' δ,τι ε{χε άρχικά 

ύποτεθεί. Τό πόρισμα τής ~νορκης προανακρίσεως, 

πού θά δοθεί στή δημοσιότητα στίς 21 'Ιουλίου 1973, 
προέβλεπε τήν ποινική δίωξη 74 άτόμων, στή μεγά
λη πλειοψηφία τους άνώτερων άξιωματικών του 
Π.Ν. UΟπως άποδεικνυόταν, κορυφαίο ρόλο στήν 

όργάνωση καί τήν έκτέλεση του έγχειρήματος ~τει

ναν νά διαδραματίσουν δ άπότακτος πλοίαρχος Κο

νοφάος καί, άπό τούς έν ένεργεί~ άξιωματικούς, ο{ 
άντιπλοίαρχοι Παπαδόγγονας, Σέκερης, κ.ά. Τό σχέ

διο προέβλεπε τόν άπόπλου του μέγιστου δυνατοί) 

άριθμοu πολεμικών σκαφών άπό τό Ναύσταθμο καί 

τή συγκέντρωσή τους στή Σuρο, άπ' οΠου καί θά 
άπηύθυναν τελεσιγραφικό μήνυμα πρός τήν Κυβέρ

νηση μέ αίτημα τήν άποκατάσταση του δημοκρατι

κοί) πολιτεύματος. Στά πλαίσια τοu γενικότερου αύ

τοu σχεδίου, έντασσόταν καί ή στάση του άντιτορ

πιλλικοu «Βέλος», ή δποία καί τελικά έκδηλώθηκε 

μέ τήν άποχώρησή του άπό τήν άσκηση του ΝΑΤΟ 

καί τήν αίτηση του κυβερνήτη Ν. Παππa καί των 

μελών του πληρώματος γιά τή χορήγηση άσύλου 

άπό τίς ίταλικές άρχές. 

'Ο Κ. Καραμανλής δένε{ χε άμεση άνάμιξη στήν 

προετοιμασία η τήν έκτέλεση του κινήματος, μή 

~χοντας τή δυνατότητα νά γνωρίζει ύπεύθυνα, έκ τών 

προτέρων, τούς κινηματίες καί τά σχέδιά τους. Μέ τό 

σκεπτικό αύτό δένε{ χε δεχτεί οϋτε καί νά ένθαρρύνει 
άμεσα τήν έπαναστατική κίνηση, δύο μήνες νωρίτε

ρα, άλλά καί παλαιότερα, τό 1969, δταν του διαβιβά
στηκε έμπιστευτικά σχετική ~κκληση των πρωτερ

γατών τής κινήσεως. 
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·Η δλη έξέλιξη τής ύποθέσεως, ως τήν τελική 

της εκβαση, καταγράφεται σέ έμπιστευτικό σημείω

μα πού συντάχθηκε είδικά καί ύποβλήθηκε στόν Κ. 

Καραμανλή, μέ τόν γενικό τίτλο «Τό κίνημα του 

Ναυτικοu»: 

«'Η κυοφορία τοϋ κινήματος τοϋ Ναυτικοϋ ύπήρξε 

&.κιlτάστατη καί παρατεταμένη. Διάφορες φάσεις τής μυή
σεως &.ξιωματικrον, προπαρασκευής καί έφαρμογής σχεδί

ων δέν ~χουν &.κόμη ξεκαθαρισθεί, γιατί ο{ έμφανιζόμενοι 

κατά καιρούς πρωταγωνιστές όχι σπάνια &.λληλοδιαψεύ
δονται, ύπερβάλλουν τό ρόλο τους ή &.ποκρύπτουν τίς &.τυ

~ίες τους. 
Τό βέβαιο εΙναι δτι τό Ναυτικό εΙχε έξ &.ρχής μεγαλύ

τερη άπό τά δύο άλλα δπλα άποστροφή πρός τούς συνταγ

ματάρχες, άντιδικτατορική δμοιογένεια καί φιλοβασιλι

σμό (τόν τελευταίο δμως μέσα σέ πλαίσια κοινοβουλευτι

κά, χωρίς τάσεις σφετερισμου πολιτικής έξουσίας). 

Μετά τήν παταγώδη &.ποτυχία τοϋ βασιλικου άντιπρα

ξικοπήμα:τος τής 13 Δεκεμβρίου 1967 (χάριν του δποίου 
έκινήθη άλλά ματαίως δ Στόλος), οί πρώτες ζυμώσεις γιά 

τήν δημιουργία &.ντιδικτατορικου πυρήνος χρονολογοϋν

ται άπό τόν Σεπτέμβριο τοϋ 1968 καί άνάγονται στήν "δμά
δα των άντιπλοιάρχων" (Παππάς). Μεταξύ άλλων εΙχαν 

ριφθή καί σχέδια παράτολμα καί πειρατικά, δπως π.χ. ή 

άπαγωγή του Παπαδόπουλου (κατά τήν διεξαγωγή τής 

άσκήσεως "Θρίαμβος", τόν Αύγουστο του 1969) καί τό 
"σχέδιον Κρήτη" (κατάληψη τής Μεγαλονήσου &.πό τό 

Ναυτικό, συνδυασμένη μέ δράση τοπικών δυνάμεων Στρα

του, 'Αεροπορίας καί ένόπλων πολιτών). 

Τό "σχέδιο Κρήτη" τοποθετείται στίς άρχές τοϋ 1970. 
Ώς άναμεμιγμένοι σ' αύτό φέρονται πλήν άλλων δ Γ. Σέ

κερης πού ύπηρετοϋσε στό ΝΑΤΟ στίς Βρυξέλλες, άδελ
φός του άντιπλοιάρχου, δ ναύαρχος Μόραλης, δ Σπυρος 

Κοτσαρίδας καί δ άντιπλοίαρχος Β. Παπαδόγγονας (πού 

σκοτώθηκε στό άεροπορικό δυστύχημα τής 'Ολυμπιακής). 

Φέρεται έπίσης άνεμεμιγμένος καί δ Π. Γαρουφαλιάς (δι

εκδικεί μάλιστα ήγετικό ρόλο) άν καί συνεχίζεται rος σή

μερα ή ~ρις καί ώς πρός τό ρόλο τοϋ Γαρουφαλιά καί ώς 

πρός τό ποιός "έπρόδωσε" τό σχέδιο στόν άδελφό του δι

κτάτορος Κ. Παπαδόπουλο (κατά μίαν έκδοχή δ ναύαρχος 
Μόραλης). Τό γεγονός εΙναι δτι τό σχέδιο ματαιώθηκε, 

δταν οί συνωμότες άντελήφθησαν δτι ή προσπάθειά τους 

εΙχε άποκαλυφθεί. 

'Η άναζωπύρωση των συνωμοτικών προσπαθειών ~γινε 

κατά τά τέλη τοϋ 1972, όπότε στίς περισσότερες καίριες 
θέσεις πολεμικών σκαφών ε{χαν τοποθετηθή άξιωματικοί 

μυημένοι. 'Από τήν άλλη μεριά ύπήρξε έκτων πραγμάτων 

πίεση γιά δράση, δεδομένου δτι τό καλοκαίρι του 1973, θά 
έγένοντο &.ντικαταστάσεις των κυβερνητών. 'Από τόν Σε

πτέμβριο τοϋ 1972 άρχισαν νά πληθαίνουν οί συσκέψεις 
των μυημένων καί νά τοποθετοϋν περί τήν άνοιξη τήν έκδή

λωση τής έξεγέρσεως. Τά δύο βασικά θέματα πού τούς 

άπασχολοϋσαν ήταν I) "ή πολιτική κάλυψις" καί 2) τό 
"σχέδιο ένεργείας". 

Καί τήν μέν άρχηγία του κινήματος οί συνωμότες 

(άφοϋ &.πετάθησαν πρώτα στούς ναυάρχους έ.ά. 'Εγκολφό

πουλο καί Μηναίο 'καί σκέφθηκαν &.κόμα καί τόν συνταγ

ματάρχη έ.ά. Σταματελόπουλο) άνέθεσαν τελικά στόν άπό-

τακτο πλοίαρχο Σπϋρο Κονοφάο. Γιά τήν "πολιτική κά

λυψη", δμως, οί συνωμότες άπευθύνθηκαν άρχικά στόν 

Γαρουφαλιά (δ όποίος τούς άπέτρεψε) καί κατόπιν πρός 

τόν 'Αβέρωφ, &.πό τόν δποίον έζήτησαν: Ν' άναλάβη τόν 

ρόλο τοϋ πολιτικου συμβούλου τής έξεγέρσεως καί ταυτό

χρονα νά τούς συνδέση μέ τόν βασιλέα καί τόν Καραμαν

λή, πού θά ήσαν οί φυσιολογικοί ήγέτες τους. 
'Η έπαφή μέ τόν 'Αβέρωφ ~γινε τά τέλη Δεκεμβρίου 

1972 στό γραφείο του δικηγόρου Φούφα. Τούς συνωμότες 
άξιωματικούς έκπροσωποϋσε στή συνάντηση δ τότε άντι

πλοίαρχος 'Αλ . Παπαδόγγονας. Τό σχέδιο πού έξέθεσε (μέ 

ύπογράμμιση τοϋ δτι άν χανόταν ή εύκαιρία αύτή δέν θά 

άνέκυπτε άλλη) ήταν: Νά έξέλθη δ Στόλος νά καταλάβη 

ώρισμένας νήσους νά άποκλείση τόν λιμένα τοϋ Πειραι

ώς νά έξαναγκάση τήν Κυβέρνηση νά ~λθη σέ συνεννόη

ση· νά ζητηθή ή έπάνοδος τοϋ βασιλέως διά νά σχηματί-

, ση ... "Κυβέρνησιν ύπό τόν Κωνσταντίνον Καραμανλή, ή 
όποία έντός λογικώς τακτής προθεσμίας καί μέ πνεϋμα δι

καιοσύνης νά διεξαγάγη έντίμους έκλογάς". 

Ό 'Αβέρωφ δέχθηκε κατ' άρχήν· καί μετά δύο άκόμη 

συναντήσεις μέ Jόν Παπαδόγγονα άνέχώρησε στίς άρχές 
Μαρτίου 1973 γιά νά συναντήση τόν Καραμανλή. ΕΙχε 
έπίσης προηγουμένως ~λθει σέ έπαφή μέ τόν Λ. Παπάγο, 

στήν 'Αθήνα άπό τόν όποίο έζήτησε νά μεταφέρη στόν 

βασιλέα τό σχέδιο καί νά ζητήση τήν ~γκρισή του. ('Ο 

Παπάγος φάνηκε πολύ έπιφυλακτικός). 

'Ο 'Αβέρωφ συνήντησε τόν Καραμανλή στό Παρίσι 

στίς 8 Μαρτίου 1973. Στήν άπολογία πού ~δωσε στόν προ
ανακριτή Γ. Σκεμπέα (καί πού δημοσιεύθηκε στίς 21 'Ιου

λίου 1973) δ 'Αβέρωφ περιγράφει άρκετά λεπτομερώς τή 
συνάντηση, ύπογραμμίζει τήν προσπάθειά του νά πείση 

τόν Καραμανλή, 1τή "βαρυθυμία" καί τήν έπιφυλακτικότη
τα τοϋ Καραμανλή καί τήν τελική (μετά δύο μέρες) άπάν

τηση, τήν όποία δ Καραμανλής τοϋ άνέθεσε νά μεταφέρη 

έπί λέξει: "Τιμ& τάς προθέσεις . Δέν δύναμαι οϋτε νά άπο

θαρρύνω οϋτε νά υίοθετήσω κάτι τό δποίον δέν γνωρίζω 

προσωπικώς. ~Α ν έκδηλωθή θά βοηθήσω διά δηλώσεων 

άπό έδrο, πρός έξεύρεσιν συμβιβαστικής λύσεως" . 

'Ο 'Αβέρωφ έπέστρεψε μέ τήν άπάντηση τοϋ Καρα

μανλή, χωρίς δμως &.πάντηση τοϋ βασιλέως (δ δποίος μάλ

λον εΙ χε προσπαθήσει νά τόν άποφύγη). Στίς 20-24 Μαρτί
ου συνήντησε τόν Παπαδόγγονα δ δποίος βρήκε τήν άπάν

τηση ίκανοποιητική (άντίθετα πρός άλλους άντιπλοιάρ
χους πού άπογοητεύθηκαν). Τήν ένίσχυση του φρονήμα

τος τrον συνωμοτών έπέτυχε δ Σέκερης (πού ήλθε στίς &.ρ

χές 'Απριλίου) δ δποίος διεβεβαίωσε τούς άξιωματικούς 

τοϋ Ναυτικου δτι άν κινηθοϋν "~στω καί δύο πλοία" δ 

Καραμανλής θά βοηθήση μέ δηλώσεις καί άλλες δραστη

ριότητες. 

Τό μέγα δμως γεγονός πού ~πεισε τούς ναυτικούς δτι 

ε{χαν έξασφαλισμένη τήν συμπαράσταση του Καραμανλή 

καί τήν πλήρη πολιτική κάλυψη ήσαν οί δηλώσεις στίς 

δποίες προέβη στίς 23 'Απριλίου (μετά τόν πανηγυρικό 
έορτασμό τής 6ης έπετείου τής δικτατορίας) δ Καραμαν

λής καί ~θετε τό στρατιωτικό καθεστώς ένώπιον των εύθυ

νrον του. Οί δηλώσεις, πού δημοσιεύθηκαν στή "Βραδυνή", 

"Θεσσαλονίκη", 'Άthens News" καί "'Εθνική Φωνή" 

Χανίων ~γιναν &.νάρπαστες, άναπαρήχθησαν μέ κάθε μέσο 

(κυκλοφόρησαν άκόμα καί σέ κασσέτες), προκάλεσαν τήν 
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κατάσχεση τών φύλλων πού τίς έδημοσίευσαν, ένθουσια

σμό στό λαό, ταραχή καί σπασμωδικότητα στήν Χούντα, 

εναρξη ποινικfjς διώξεως καί άλυσωτές άντιδράσεις στήν 

πολιτική ήγεσία. 

'Ενώ οί ναυτικοί κατέβαλλαν προσπάθειες νά μυήσουν 

άεροπόρους (πράγμα πού έπέτυχαν μόνο σέ περιωρισμένη 

κλίμακα) οί πολιτικοί προσεπάθησαν νά σταθεροποιήσουν 

τή βαθειά έντύπωση πού εΙχαν προκαλέσει οί δηλώσεις 

Καραμανλf\. Στίς 2 Μαίου 1973 ό Κανελλόπουλος καί οί 7 
πρώην ύπουργοί Δικαιοσύνης σέ κοινή ένυπόγραφη δή

λωσή τους έτόνισαν δτι οί δηλώσεις Καραμανλf\ άπέβλε

παν στόν τερματισμό τfjς πολιτικfjς άνωμαλίας καί στήν 

άποκατάσταση τfjς όμαλότητος. 

Δραστηριοποιημένοι ο{ συνωμότες του Ναυτικου άνα

ζητοuσαν άφ' ένός χρήματα (τά όποία τελικά άνέλαβε νά 

έξεύρη ό Χριστόφορος Στράτος, μέ τόν όποίον ήλθαν σέ 

έπαφή μεσολαβήσει του τραπεζικοu Χρήστου 'Αποσκίτη) 

καί καύσιμα (τά όποία άνέλαβαν νά προμηθεύσουν οί 

άδελφοί Νίκος καί Βαρδfjς Βαρδινογιάννης, καθώς καί ό 

Νικήτας Βενιζέλος). Ό Σέκερης άπέτυχε νά έξεύρη ραδι

οφωνικό πομπό. 

Τό σχέδιο ένεργείας έξεπόνησε βασικά ό άντιπλοίαρ

χος Κολιγιάννης, τά δέ κύρια σημεία του ήταν (κατά τό 

πόρισμα Σκεμπέα) τά άκόλουθα: 

α) Είς τόν Ναύσταθμον ο{ μεμυημένοι θά είσήρχοντο 

καθ' όμάδας, αί δέ Ναυτικαί δυνάμεις θά άπέπλεον έκ Ναυ

στάθμου καί θά κατελάμβαναν τήν νf\σον Σuρον, ενθα θά 

κατηυθύνοντο τελικώς καί α{ έν πλφ πρός έκτέλεσιν διατε

ταγμένης ύπηρεσίας εύρισκόμεναι Μονάδες. 

β) Μετά τήν κατάληψιν τfjς Σύρου θά διεβιβάζετο τελε

σίγραφον πρός τόν Πρωθυπουργόν διά του όποίου θά 

έγνωστοποιοuντο οί δροι τών στασιαστών. Ταυτοχρόνως 

τό τελεσίγραφον-διακήρυξις θά διεβιβάζετο είς τά ξένα 

Πρακτορεία καί τήν Πρεσβείαν τών ΗΠΑ ύπό προσώπων 

liτινα θά προσεφέροντο πρός τοuτο, iδίως ύπό Κατσαρίδα 

καί 'Αποσκίτη Χρ. Ό Ε. 'Αβέρωφ θά άνέμενε τήν έξέλι

ξιν διά νά διαδραματίση ρόλο μεσολαβητου. 

γ) Μίαν ώραν πρό τfjς λήξεως του τελεσιγράφου θά 

έγίνετο "έπίδειξις δυνάμεως" διά του κατάπλου του μεγί

στου άριθμοu τών Ναυτικών Μονάδωv-εiς τόν Σαρωνικόν. 

δ) 'Εάν έγίνοντο δεκτοί οί δ ρο ι, "αί Μονάδες θά παρέ

μεναν έν πλφ ή έπ' άγκύρα μέχρι τfjς έγκαταστάσεως τfjς 

μεταβατικfjς Κυβερνήσεως". 

ε) 'Εάν δέν έγένοντο άποδεκτοί οί δροι καί liμα τij 

έκπ\Ι_οij τfjς ταχθείσης προθεσμίας θά έφηρμόζετο τό 

πρώτον μέτρον έκβιασμοu δι' άποκλεισμοu των λιμένων 

Πειραιώς καί Θεσσαλονίκης "καί διά καταλήψεως καί έτέ

ρων νήσων ώς ήθελε διαταχθf\". 

ζ) ·Η έκτέλεσις τών έν συνεχεί~ έπιχειρήσεων θά διε

τάσσετο ύπό του 'Αρχηγοu του κινήματος "άναλόγως τfjς 

δημιουργουμένης έκάστοτε καταστάσεως". ·Οπωσδήποτε 

θά έκλείετο τό 'Αεροδρόμιον • Ελληνικοί) δι' άπαγορεύ
σεως πτήσεως άεροσκαφών, θά έβομβαρδίζοντο δέ έν 

άνάγκυ καί θέσεις τινές. 'Ερρίφθη μάλιστα ή ίδέα διά 

ρίψεως άριθμοu βολών είς περιοχήν • Α γ. Κωνσταντίνου 
(Καμμένα Βοuρλα) ν' άπεκλείετο ή έπικοινωνία μέ τάς 

'Αθήνας καί ό άνεφοδιασμός έκ των βορείων περιοχών. 

Οί συνωμότες ύπελόγιζαν δτι εΙχαν έξασφαλίσει τά κυ

ριώτερα μάχιμα σκάφη του Σtόλου καί ϋστερα άπό άρκετές 

άμφιταλαντεύσεις ώρισαν ώς ήμέρα έκδηλώσεως του κινή

ματος τήν 2α πρωϊνή τfjς 23ης Μαίου. Προηγουμένως (17 
Μαίου) τό άντιτορπιλλικό "Βέλος" (μέ κυβερνήτη τόν 

Παππά) θά άναχωροuσε γιά νά συμμετάσχη σέ άσκηση του 

ΝΑΤΟ εξ ω τfjς Κρήτης,- άλλά θά ένωνόταν μέ τόν ύπόλοι
πο στόλο δταν θά έστασίαζε. 'Εν τφ μεταξύ ό Κονοφάος 

έμύησε καί τόν ναύαρχο Ροζάκη καί του άνέθεσε νά πάρη 

όπωσδήποτε καί τή γνώμη του βασιλέως. ·Ο Ροζάκης συ

νήντησε στή Ρώμη τόν βασιλέα καί στίς 20 Μαίου εiδο
ποιοuσε τόν Κονοφάο δτι ό βασιλεύς ένέκρινε τήν άνταρ

σία τοu Ναυτικοu. 

'Από τίς 17 Μαίου, δμως, άνέκυψαν ώρισμένες ένδεί
ξεις (πού ένισχύθηκαν στίς 21) δτι τό κίνημα εΙχε προδοθf\. 
Σέ μιά συνάντηση του Παπαδόγγονα μέ τόν 'Αβέρωφ διε

πιστώθη δτι τά ΛΟΚ έτοιμάζουν κάθοδο στόν Ναύσταθμο 

καί δτι ή κίνηση του Ναυτικου συνεζητείτο άκόμη καί στό 

Παρίσι. ΠΟπως άφηγείται ό 'Αβέρωφ, εΙπε στόν Παπαδόγ

γονα: "'Από τόν Καραμανλf\ πfjρα δύο γράμματα, στά 

όποία λέγει δτι δύο φορές του μίλησαν στό Παρίσι γιά τό 

κίνημα άνθρωποι πού ξέρουν τά πάντα. "Αρα εΙναι γνωστό 

σέ πολλούς καί κατά τόν Καραμανλf\ θά επρεπε νά μαται

ωθf\ ή έκδήλωσις". 

Κατά τούς συνωμότες, δμως, τό "πράσινο φώς" εΙχε 

δοθf\ καί ήταν άδύνατο ν' άνακληθf\. ΕΙχε ετοιμασθεί καί 
τό διάγγελμα τfjς έπαναστάσεως πρός τόν λαό, τό όποίο 

έκτός του δτι στηλίτευε τήν Δικτατορία, ύπεγράμμιζε: 

"Σκοπός μας, ή άποκατάστασις τfjς νομιμότητος, ό σχημα

τισμός μεταβατικfjς Κυβερνήσεως, ύπό πολιτικόν ήγέτη 

διεθνοuς κύρους καί έμπιστοσύνης καί ή ταχεία, έντός 

τακτών προθεσμιών, προσφυγή είς τήν έτυμηγορίαν του 

κυριάρχου έλληνικοu λαοu". 

Τή νύχτα τfjς 21 πρός 22 Μαίου, ό άντιπλοίαρχος Νι
κολόπουλος (μ ή μεμυημένος, διευθυντής του Γραφείου Α2) 

έπικοινώνησε τηλεφωνικώς μέ τόν Παππά καί έφάνη νά 

γνωρίζη τό ύπό έκδήλωσιν κίνημα. Ταυτόχρονα, οί συνω

μότες άντελήφθησαν δτι έτέθη σέ συναγερμό τό άγημα 

άσφαλείας του Ναυστάθμου καί νά εiσδύουν "ϋποπτοι". 

νΕτσι ή πολυκέφαλη ήγεσία του κινήματος άπεφάσισε τήν 

άναβολή καί μετέδωσε τό συνθηματικό σfjμα "Σοφοκλfjς" 

πού σταμάτησε κάθε ένέργεια. Τό βράδυ κατέφθανε στόν 

Ναύσταθμο ό 'Αγγελfjς, ό ναύαρχος Μαργαρίτης, ένώ τμή

ματα τfjς ΕΣΑ συνελάμβαναν τούς προσερχομένους συνω

μότες άξιωματικούς, πού δέν εΙχαν τtροφθάσει νά εiδοποι

ηθοuν. 

·Η Κυβέρνηση Παπαδόπουλου άνήγγειλε τά γεγονότα 

τό έρχόμενο βράδυ (24 Μαίου) χαρακτηρίζοντας τήν δλη 
ύπόθεση "όπερετική" (Σταματόπουλος) καί κατηγορώντας 

ώς ύποκινητάς τούς ναυάρχους έ.ά. 'Εγκολφόπουλο καί 

Μηναίο . 
. ο έντυπωσιακός έπίλογος του άποτυχημένου κινήμα

τος έγράφη μέ τήν άνταρσία του άντιτορπιλλικου Βέλος -
ένός σκάφους του ΝΑΤΟ πού έστασίασε έναντίον τfjς Κυ

βερνήσεως τfjς πατρίδος του, δπως εγραψε ό διεθνής τύ

πος. 'Ο κυβερνήτης του άντιτορπιλλικοu (Παππάς) έπλη

ροφορήθη τήν ματαίωση του κινήματος καί τήν σύλληψη 

συναδέλφων του εύρισκόμενος έν πλφ ΝΑ τfjς Σαρδηνίας 

άπό τό ραδιόφωνο, τό βράδυ τfjς 24ης Μαίου. Τό άπόγευμα 

τfjς 25ης Μαίου ό κυβερνήτης συγκέντρωσε τό πλήρωμα 

καί τούς άνεκοίνωσε τήν άπόφασή του νά άποχωρισθf\ άπό 
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τήν Μοίρα καί νά καταπλεύση στόν λιμένα του Φιουμιτσί

νο. "Εξη σημαιοφόροι, ενας άρχικελευστής, είκοσι δύο 
άξιωματικοί καί ενας μόνιμος ναύτης υίοθέτησαν τήν άπό

φαση του κυβερνήτου, δ δποίος ϋψωσε σήμα άνεξαρτήτου 

κινήσεως καί μέ τόν άσύρματο ειδοποίησε γιά τήν άνταρ

σία τόν άρχηγό τής ΝΑ πτέρυγος του ΝΑΤΟ καί τόν στρα

τηγό Γκουντπάστερ. ΠΟταν τό "Βέλος" κατέπλευσε στό 

Φιουμιτσίνο ε{χε κυκλωθή άπό ίταλικά περιπολικά καί 

σμήνη δημοσιογράφων πού μετέδιδαν σ' δλον τόν κόσμο 

τήν πρωτοφανή αuτή άνταρσία. 0{ άντάρτες του "Βέλος" 
πέτυχαν νά προκαλέσουν τήν παγκόσμια προσοχή στήν 

κατάσταση τής 'Ελλάδος καί νά διαλαλήσουν δτι οί 

»Ενοπλες Δυνάμεις δέν ύπεστήριζαν σύσσωμες τήν στρα

τιωτική δικτατορία. 

Ό φάκελλος του κινήματος εκλεισε ώς έξής: Στίς 13 
Αuγούστου έξεδόθη παραπεμπτική διαταγή μέ τήν όποία: 

- 0{ τέως ύπουργοί Ε. 'Αβέρωφ καί Χρ. Στράτος, δ 

τέως βουλευτής Χ. 'Αποσκίτης, τρείς άκόμη ίδιώτες, 56 
άξιωματικοί του Ναυτικου, 4 τής 'Αεροπορίας καί 3 άπό
στρατοι παρεπέμποντο νά δικασθουν στό WΕκτακτο Στρα

τοδικείο 'Αθηνών. 

- Διετάσσετο τακτική άνάκρισις κατά του τέως πρω

θυπουργου Κ. Καραμανλή, τών τέως ύπουργών Π . Γαρου

φαλιa, Γ. Ράλλη, Κ. Παπακωνσταντίνου, Ε. Κεφαλογιάν

νη, Ν. Βενιζέλου, του διπλωματικου Ε. Σέκερη κ.λ.π. 

- Διαχωρίζονταν ή δίκη γιά τόν άντιπλοίαρχο Παππa 

καί τούς άλλους άξιωματικούς του "Βέλος" πού εύρίσκον

το στό έξωτερικό. 

, - 'Από τούς παραπεμπομένους, ο{ 56 άξιωματικοί του 
Ναυτικου κατηγορουντο γιά ενωση πρός στάσιν, ένώ οί 

πολιτικοί γιά συνεργεία σέ ενωση πρός στάσιν. 

Στίς 4 'Ιουλίου συνελήφθησαν δ 'Αβέρωφ, δ Γαρου
φαλιdς, δ 'Αποσκίτης, δ Στράτος, δ Φούφας καί άλλα 70 
περίπου άτομα, οί πράξεις τών δποίων άμνηστεύθηκαν 

δταν δ Παπαδόπουλος (20 Αuγούστου) ώρκίσθηκε Πρόε
δρος Δημοκρατίας καί έξήγγειλε γενική άμνηστεία» 1 97. 

I IOYNIOY 1973 

'Ο Γ. Παπαδόπουλος, σέ διάγγελμα πρός τόν έλ~ .. 
ληνικό λαό, άνακοινώνει τήν έγκαθίδρυση του πολι

τεύματος τής «Προεδρικής Κοινοβουλευτικής Δη

μοκρατίας» μέ Συντακτική Πράξη του Ύπουργικοu 
Συμβουλίου, ή όποία προβλέπει άκόμη τήν τροπο

ποίηση του Συντάγματος καί τή διενέργεια δημοψη

φίσματος, σέ διάστημα δύο μηνών, «έπί τής πολιτει

ακής μεταβολής καί τών άναγκαίων συνταγματικών 

διαρρυθμίσεων». 'Η ίδια Πράξη κατάργησε τή βασι

λεία, 1Cήρυξε «έκπτώτους» τό βασιλέα καί τούς δια
δόχους του καί έγκαθίδρυσε ώς προσωρινό Πρόεδρο 
τής Δημοκρατίας τόν ώς τότε άντιβaσιλέα-πρωθυ

πουργό Γ. Παπαδόπουλο, δ δποίος καί γιά πρώτη 

φορά άναφέρεται έπίσημα ώς «'Αρχηγός τής 'Επα

ναστάσεως τής 21 ης 'Απριλίου 1967». 'Η ίδια Πράξη 
πρόβλεψε δτι νέα Πράξη του 'Υπουργικοί) Συμβου

λίου θά τροποποιήσει «άδιακρίτως» τίς διατάξεις του 

Συντάγματος του 1968 «πρός έναρμόνισι ν του δλου 

Καταστατικοί) Χάρτου τής Χώρας είς τό πολίτευμα 

τής Προεδρικής Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας» 198 • 

Στή διακήρυξή του, δ άντιβασιλέας-πρωθυπουρ

γός κατέληγε μέ τήν υπόσχεση δτι «θά θέση τοuτο 

έν ίσχύι έξ δλοκλήρου ώστε μέχρι του τέλους του 

1974 δ έλληνικός λαός νά άσκήση πλήρως τά πολι
τικά δικαιώματά του καί, διά τής διεξαγωγής βου

λευτικών έκλογών, νά άναδείξη τούς άντιπροσώπους 

του». 

'Από τίς πρώτες ήμέρες τής έξαγγελίας τών κυ
βερνητικών άποφάσεων διαγράφηκε ή κατηγορημα

τική άντίθεση του πολιτικοί) κόc;rμου άπέναντι στά 

τεκταινόμενα. 'Ο Π. Κανελλόπουλος καί δεκαέξι 
πρώην υπουργοί καί βουλευτές -μεταξύ τών δποίων 

καί οί Γ. Μαuρος, Δ. Παπασπύρου, Κ. Παπακων
σταντίνου, Κ. Τσάτσος, Γ. Ράλλης, Π. Παπαληγού

ρας καί Ι. Ζ-ίγδης- συνέστησαν «Κοινοβουλευτική 

'Επιτροπή πρός 'Αποκατάστασιν τής Δημοκρατικής 

Νομιμότητος». WΗδη, τήν επομένη τών νέων έξαγγε
λιών του καθεστώτος, θά δώσουν στή δημοσιότητα 

δήλωση, μέ τήν όποία έπεσήμαιναν δτι «δ έλληνικός 

λαός καλείται νά έκλέξη, οχι μεταξύ βασιλευομένης 

καί άβασιλεύτου δημοκρατίας, άλλά μεταξύ δημο

κρατικής νομιμότητος καί δικτατορίας». Σέ έκτενέ

στερη διακήρυξή τους, στίς 8 'Ιουνίου, θά υπογραμ
μίσουν δτι «γνήσιον δημοψήφισμα ε{ναι δυνατόν νά 

διενεργηθή μόνον υπό καθεστώς έλευθερίας». 

'Οποιοδή_ποτε δημοψήφισμα- θά τονίσουν συμπλη

ρωματικά - «διά νά εχη κάποιο κuρος» προϋποθέτει 

τήν κατάλυση τής φοβίας, τήν άρση του Στρατιωτι

κοί) Νόμου, τήν άποκατάσταση πλήρους έλευθερο

τυπίας, τήν χορήγηση, τέλος, γενικής άμνηστίας γιά 

τά πολιτικά άδικήματα. Μέ προϋπόθεση τή διασφά

λιση τών βασικών αύτών προϋποθέσεων προβαλλό

ταν ή άπαίτηση γιά τήν παροχή τών άναγκαίων έγ

γυήσεων πaνω σέ θέματα πληροφορήσεως, άπρό

σκοπτης άναπτύξεως πολιτικής δραστηριότητας καί 
διαφωτίσεως του λαοu, άμερόληπτης λειτουργίας 

τής διοικήσεως καί τών έφορευτικών καί δικαστικών 

όργάνων καί έλέγχου τών έκλογικών άποτελεσμά

των. Χωρίς αύτές τίς βασικές έγγυήσεις, τό δημοψή

φισμα «ούδεμία άξίαν θά ε{ χε, ούδέν κuρος θά άπέκτα 

καί ούδένα θά έδεύσμευε». 

'Ο ίδιος δ Κ. Καραμανλής έξεδήλωσε άμεσα καί 
άποφασιστικά τήν άντίθεσή του. Σέ δήλωσή του, τήν 

1η 'Ιουνίου, υπογράμμιζε: 

«Μέ τήν σημερινή αvθαίρετον άπόφασιv τής Κυ

βερνήσεως τών 'Αθηνών, άποκορυφοίJται ή έθνική 

κρίσις έν 'Ελλάδι. Εlναι προφανές δτι ή Κυβέρνησις 

προέβη εlς τήν δραματικήν αύτήν ένέργειαν διά νά 

έκτρέψη τήν προσοχή ν τοίJ 'ΕλληνικοίJ ΑαοίJ άπό τά 

πρόσφατα γεγονότα καί πρό πάντός άπό τό όξύτατο 
πολιτικόν πρόβλημα πού άντιμετωπίζει ή Χώρα. Διό-
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τι τό πρόβλημα τής Έλλάδος αύτή ν τήν στιγμήν δέν 

είναι ή βασιλευομένη η ή aβασίλευτος δημοκρατία 
aλλά ή aποκατάστασις τής λαϊκής κυριαρχίας. 

Τό πρόβλημα δέ αύτό dκριβώς έπεσήμανα είς τάς 

τελευταίας μου δηλώσεις, συνιστών, πρός aποτρο

πήν βιαίων έξελίξεων τήν aναζήτησιν εiρηνικής καί 

dβιάστου έπιλύσεώς του. Πιστεύω ώς έκ τούτου δ τι ή 

Κυβέρνησις dνεκήρυξε τήν δημοκρατίαν διά νά δι

αιωνίση τήν δικτατορίαν, έξωρα[ζουσα αύτήν μέ 

έκλογάς καί δημοψηφίσματα. Προφανώς πιστεύει 

δτι μέ δλα αύτά άπλοποιεί τό πρόβλημά της χωρίς ν' 

aντιλαμβάνεται δτι τό περιπλέκει καί τό καθιστά οξύ

τερο ν». 

Σέ δήλωσή του, πού μεταδόθηκε στίς 19 'Ιουνίου 
ό.πό τό ραδιοφωνικό σταθμό τών Παρισίων καί τό 

«Μπί Μπί Σί», ό Κ. Καραμανλής θά εμμείνει μέ τρόπο 

σαφή καί κατηγορηματικό, στήν ό.νάγκη νά κατα

ψηφιστεί ή κυβερνητική πρόταση στό επικείμενο 

δημοψήφισμα. 

«Καθήκον δλων τών 'Ελλήνων είναι νά ψηφί

σουν ΟΧ/. Αύτός είναι ό μόνος τρόπος διά νά προ

στατεύσουν τάς έλευθερίας των καί τά συμφέροντα 

τής χώρας». 

I IOYNIOY- 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 1973 

'Η Κυβέρνηση τών 'Αθηνών επιχειρεί νά επιρ

ρίψει aτόν Κ. Καραμανλή εuθύνες γιά τή στασιαστι

κή κίνηση στό Πολεμικό Ναυτικό. 'Η aπόπειρα θά 

εγκαινιαστεί μέ ανακοίνωση του ύπουργείου 'Εθνι

κής 'Αμύνης, τήν !η 'Ιουνίου, δπου, μεταξύ άλλων, 

επισημαίνεται: 

« ... I. Οί στασιασταί ήλθον εiς έπαφήν μέ τόν τέως 
Πρωθυπουργόν Κ. Καραμανλην περί τάς άρχάς Μαρτίου 

1973, τόν ένημέρωσαν έπί της σχεδιαζομένης άνταρσίας 
καί έπρότεινον εiς αuτόν νά άναλάβη τήν πρωθυπουργίαν. 

· Εφ · δσον δέχεται τουτο, νά ένημερώση τόν βασιλέα καί 
νά έξασφαλίση τήv εγκρισίν του. 'Ο Κ. Καραμανλης 

άπήντησε δτι έάν πρόκειται περί σοβαράς κινήσεως, θά 

εχουν τήν ύποστήριξίν του. Μετ ' όλίγας ή μέρας εiδοποί

ησε τούς στασιαστάς δτι ό βασιλεύς είναι σύμφωνος. 2. 
Τήν διαβεβαίωσιν αuτήν περί συμφωνίας του Κ. Καραμαν

λη καί του βασιλέως ελαβον οί στασιασταί καί κατά μηνα 

· Απρίλιον άπό αλλο πρόσωπον τό όποίον είχε συναντήσει 

τόν Κ . Καραμανλη». 

'Ο Κ. Καραμανλής θά κάμει τήν ό.κόλουθη 

δήλωση : 

«Κατηγορηματικώς δηλώ δτι τά dναφερόμενα έπ' 

αύτού εiς κυβερνητικήν aνακοίνωσιν είναι έντελώς 

aνακριβή. 'Εάν είχα ένθαρρύνει καθ ' οίονδήποτε 

τρόπον τήν έξέγερσιν αύτή ν θά είχα τό θάρρος καί τό 

rjθικόν καθήκον νά τό έπιβεβαιώσω». 

'Η κυβερνητική προσπάθεια γιά τήν εμπλοκή 

του Κ. Καραμανλή, μετά τίς aόριστες ύποθέσεις καί 

τίς ύποβολιμαίες φήμες, θά περάσει σέ νέα φάση μέ 

τή σύλληψη, στίς 3 'Ιουλίου, του Ε. 'Αβέρωφ, ώς 
«πολιτικοί) συμβούλου τών κινηματιών» καί συνδέ

σμου «μεταξύ τούτων καί του Κ. Καραμανλή». Σέ 

σημείωμά του, στίς 4 'Ιουνίου, ό Ε. 'Αβέρωφ είχε 
εσπευσμένα προειδοποιήσει τόν Κ. Καραμανλή: 

«Παρακολουθουμαι στενά. Δέν ξέρω τί θά γίνη. 'Από 

διάφορα εiκάζω τί ύποψιάζονται. Πάντως, δπως καί αν θά 

εχη τό πράγμα, θέλω νά γνωρίζης δτι θά έπιμείνω έπί της 

άληθείας: δτι δηλ. ουδεμία έπαφή είχα μέ οίονδήποτε της 

ναυτικής άνταρσίας καί δτι οuδέν μήνυμα σου εφερα η μου 

εδωσες. ' Η άλήθεια είναι τόσον iσχυρά καί ή επιχειρημα

τολογία μου τόσον εϋκολη, ωστε εJ:μαι βέβαιος δτι θά τά 

βγάλω πέρα λαμπρά. Περί αuτου νά είσαι βέβαιος . 

Τό θέμα τfjς άφαιρέσεως τfjς iθαγενείας σου, μέ τόν 

Κωστάκη καί ετερο φίλο δέν τό θεωρουμε καθόλου άπο

κλειόμενο. Δέν θά διστάσουν νά κάμουν ό,τιδήποτε» 199 • 

Καί σέ νέα επιστολή του, στίς 21 'Ιουνίου, ό Ε. 

'Αβέρωφ επεσήμαινε: 

« ... 'Ως πρός τήν πλεκτάνη τή βλέπω καθαρά διαγραφο
μένη άπό ένδείξεις καί άπό τό άνακοινωθέν τους. Θά ύπο

στηριχθfj δτι σου εφερα μήνυμα τών ναυτικών, δτι τούς 

εφερα dπάντησίν σου, ώς έκείνη πού έδημοσιεύθη εiς τάς 

έφη μερίδας, καί δτι μετά δι, αλλου προσώπου εστειλες 

πολύ θετικώτερο μήνυμα. Σκοπός: νά σου aφαιρέσουν τήν 

ίθαγένεια η νά σέ συλλάβουν καί νά σέ παραπέμψουν αν 

ελθης. ' Ως πρός δ, τι aφορά έμέ, δ, τι καί νά κάνουν, δέν θά 

γίνω όργανο τfjς πλεκτάνης τους, διότι οϋτε κανέναν εJ:δα, 

οϋτε μηνύματα μετέφερα, σύ δέ, καί τώρα καί πέρυσι στό 

Παρίσι μου μιλούσες περί πλήρους ό.δυναμίας τών μαχητι

κών λύσεων iδίως μετά τήν \3 Δεκεμβρίου 1967. 'Υποθέτω 
δτι είμαι aρκετά στενός φίλος σου διά νά μοίJ είχες πεί κάτι 

αν ήσουν αναμεμειγμένος. 'Από αuτfjς της πλευράς λοιπόν 

δέν ύπάρχει θέμω>200 . 

'Από τήν πλευρά του, ό Κ. Καραμανλής, μετά τή 

σύλληψη του Ε. ' Αβέρωφ, θά διαψεύσει γιά μία ό.κό

μη φορά τίς φήμες γιά ό.νάμιξή του στή στασιαστική 

κίνηση. Στό κείμενο τών δηλώσεών του, τήν lη 

'Ιουνίου, μέ ό.ναφορά στήν πραξικοματική άνακή

ρυξη τής Δημοκρατίας, είχε τονίσει κατηγορηματι

κά - σέ μία τελευταία παράγραφο: 

«Δηλώ κατηγορηματικώς καί πάλιν δτι ούδέποτε 

καί καθ , οίονδήποτε τρόπον Ι:νεθάρρυνα τήν έξέ

γερσιν τού Ναυτικού. VΑν κρίνω συνεπώς aπό τήν 

δολίαν aνάμιξιν τού ονόματός μου εiς τήv ύπόθεσίν 
αύτήv, είμαι ύποχρεωμέvος νά δεχθώ δτι καί ό κ. 

'Αβέρωφ είναι θϋμα σκευωρίας δπως καί τόσοι aλ

λοι. Προφανώς ή Κυβέρνησις τών Άθηvώv χρησι

μοποιεί τήν ύπόθεσιν αύτή ν διά vά πλήξη τούς aντι

πάλους της καί νά δημιουργήση κλίμα φοβίας έν δψει 

τοϋ δημοψηφίσματος». 

'Η προσπάθεια, εν τούτοις, γιά τήν ενοχοποίησή 
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του θά ενταθεί στίς έπόμενες ήμέρες. Στίς 13 'Ιουλί
ου, τό ύπουργείο 'Εθνικής 1 Αμύνης άνακοίνωσε δτι, 

στίς 9 'Ιουλίου, ό Νικήτας Βενιζέλος καί ό άντι
πλοίαρχος Ν. Παππας προσπάθησαν στό γαλλικό 

λιμάνι Σαίν Ραφαέλ νά πείσουν τόν κυβερνήτη του 

ναυλοχουντος άντιτρρπιλλικου «'Ιέραξ» νά πλεύσει 

μαζί μέ τό άντιτορπιλλικό «'Αετός» στόν ιταλικό λι

μένα Φιουμιτσίνο «ενθα θά επεβιβάζοντο επί τ&ν 

πλοίων ό τ. βασιλεύς καί ό Κ. Καραμανλής καί θά 

εσχημάτιζον Κυβέρνησιν». Σέ δηλώσεις του, ό Νικ. 

Βενιζέλος επιβεβαίωσε τή συνάντηση, άλλά προσέ

θεσε δτι τόσο ό Κωνσταντίνος δσο καί ό Κ. Καρα

μανλής δέν γνώριζαν τό σχέδιο . 'Ο ίδιος ό Κ . Καρα

μανλής βρέθηκε καί πάλι στήν άνάγκη νά διαψεύσει 

τούς κυβερνητικούς ισχυρισμούς: 

«Τόν τελευταίο καιρό γίνονται iπίμονοι προσπά

θειαι νά dναμιχθή τό δνομά μου εlς τήν ύπόθεσιν τού 

Ναυτικού, μέ τήν όποία ν ώς κατ ' επανάληψιν iδήλω

σα οvδεμίαν έχω σχέίην. Εlδικώτερον, δσον aφορά 
εiς τό περιστατικόν τό όποίον καταγγέλλεται σήμε

ρον, δχι μόνον τό dγνοώ, dλλά καί τό θεωρώ φαι

δρόν, δεδομένου δτι οvδέποτε iσκέφθην νά σχηματί

σω Κυβέρνησιν εiς τό iξωτερικόν»201 • 

Τό γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων καί τό «' Ασ
σοσιέιτεντ Πρές» μετέδιδαν άκόμη δτι, σέ ερώτηση 

τ&ν δημοσιογράφων γιά τήν άκρίβεια τ&ν άνακοι

νώσεων του ύπουργείου 'Εθνικής 'Αμύνης, ό Κ. Κα

ραμανλής άπήντησε δτι τουτο «είναι άπολύτως ψευ

δές». Μολοντουτο, στίς 18 'Ιουλίου, σέ άπάντηση 

τ&ν δηλώσεων του Κ. Καραμανλή γιά τό δημοψήφι

σμα [βλ. παρακάτω, σ. 190-193], τό ύπουργείο 'Εθνι
κής 'Αμύνης επανερχόταν στό θέμα: 

«'Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής εiς σημερινάς δηλώ

σεις του αναφέρει μεταξύ aλλων, δτι αί δηλώσεις του τής 

23ης 'Απριλίου 1973 "ήσαν κήρυγμα εθνικής ένότητος καί 
προσκλητήριον εiς τήν όμαλότητα, τήν τάξιν καί τήν εi

ρήνην". Αί δηλώσεις του δέν ήσαν κήρυγμα εθνικής ένό

τητος aλλά κήρυγμα εθνικου διχασμου. Αί δηλώσεις !:γιναν 

διά νά ενθαρρύνουν τούς κινηματίας του Ναυτικου. 'Όταν 

ό Εύάγγελος ' Αβέρωφ συνήντησε περί τήν 8ην Μαρτίου 

1973 τόν Κ. Καραμανλήν διά νά τόν ενημερώση επί του 
κινήματος καί νά του ζητήση δπως όμου μετά του τέως 

βασιλέως ύποστηρίξουν τό κίνημα, ό Κωνσταντίνος Κα

ραμανλής εδωσε τήν έξής aπάντησιν τήν όποίαν κατ ' 

aπαίτησίν του aντέγραψεν ό Εύάγγελος ' Αβέρωφ ϊνα 

μεταδοθή επί λέξει: "Τιμώ τάς προθέσεις. Δέν δύναμαι οuτε 

ν ' aποθαρρύνω οuτε νά υίοθετήσω κάτι τό όποίον δέν γνω

ρίζω προσωπικώς. Υ Αν έκδηλωθή θά βοηθήσω διά δηλώ

σεων aπό εδώ πρός εξεύρεσιν συμβιβαστικής λύσεως" . 'Η 

aπάντησις αϋτη δέν εθεωρήθη ίκανοποιητική aπό μερι

κούς κινηματίας aξιωματικούς . Κατόπιν τούτου ό Κ . Κα

ραμανλής προέβη εiς τάς γνωστάς δηλώσεις πρό τής εκδη

λώσεως του κινήμα:ιrcις. Αί δηλώσεις αύταί εθεωρήθησαν 

aπό δλους τούς κινημ~τίας aξιωματικούς ώς ίκανοποιητι-

καί καί ώς παρέχουσαι τήν aπαιτουμένην "πολιτικήν κά

λυψιν" τήν όποίαν επιμόνως εζήτουν . Καί κατόπιν αύτου 

aπεφάσισαν νά ενεργήσουν. Τά aνωτέρω προκύπτουν aδι

αμφισβητήτως aπό καταθέσεις τών κινηματιών . ' Επομέ

νως ό Κ. Καραμανλής δέν λέγει τήν aλήθεια δταν δηλώνη 

δτι δέν εγνώριζε τίποτε περί του κινήματος του Ναυτικου 

καί δτι διά τών δηλώσεών του επεζήτει τήν όμαλότητα καί 

τήν εΙρήνη ν ενώ έπεζήτει τον εμφύλιον πόλεμον . 'Η συμ

βιβαστική λύσις τήν όποίαν εννοεί ό Κ. Καραμανλής είναι 

ή έξής : Διά του κινήματος του Ναυτικου εξαναγκασμός τής 

Κυβερνήσεως ϊνα παραδώση τήν εξουσίαν εiς αύτόν. 'Η 

προανάκρισις εύρίσκεται εiς τό περατουσθαι καί εντός"τής 

έβδομάδος ή δικογραφία θά διαβιβασθή εiς τόν aσκουντα 

τήν ποινικήν aγωγήν». 

'Ο Κ . Καραμανλής άνταπήντησε: 

« 'Εδήλωσα fίδη καί τό επαναλαμβάνω γιά τελευ
ταία φορά, δτι οvδέποτε καί κατ, οvδένα τρόπον iνε

θάρρυνα τήν iξέγερσιν τού Ναυτικού. Ή Κυβέρνη

ση, δμως, έχει λόγους νά θέλη νά μέ iμπλέξη εlς τήν 

ύπόθεσιν αvτήν καί προβαίνει τακτικά εlς ανακρι

βείς καί πολλάκις φαιδράς ανακοινώσεις. 

Ή νέα κυβερνητική ανακοίνωσις, ή όποία γέμει 

aντιφάσεων, επικαλείται ώς dπόδειξιν τής iνοχής 

μου τάς δηλώσεις μου τού παρελθόντος 'Απριλίου. 

Διά τών δηλώσεών μου δμως iκείνων, καθώς καί διά 

τών χθεσινών, συνίστων- δπως ι]μπορεί νά διαπι

στώση κάθε άνθρωπος γνωρίζων dνάγνωσι ν καί γρα

φή ν - τήν εΙρηνική λύσιν τού πολιτικού μας προ

βλήματος, πρός aποφυγήν dκριβώς τής βίας. ΝΕκαμα 

δηλαδή τό dντίθετον εκείνου πού μού aποδίδεται. 

Εlναι προφανές δτι ή Κυβέρνησις προέβη iν σπουδfί 

εlς τήν σημερινήν dνακοίνωσιν γιά νά μειώση τήν 

iντύπωσιν τήν όποίαν προεκάλεσαν iν 'Ελλάδι αί 

χθεσιναί μου δηλώσεφ>. 

'Η προσπάθεια εντούτοις του καθεστ&τος νά 

«ενοχοποιήσει» τόν Κ. Καραμανλή θά ενταθεί στίς 

άμέσως έπόμενες ήμέρες, άρχικά μέ τή δημοσιοποί

ηση μέρους τής καταθέσεως του Ε. 'Αβέρωφ. Στό 

θέμα άναφέρεται κατατοπιστικά, σέ εμπιστευτική 

επιστολή του, ό Κ. Τσάτσος: 

«Χθές δόθηκε στή δημοσιότητα ενα μέρος τής καταθέ

σεως ' Αβέρωφ. Περιττεύει ή κριτική. Κανείς δέν ξέρει ύπό 

ποίας συνθήκας βρέθηκε. Βέβαιο εt:ναι δτι ό συνομιλητής 

του ή ήταν πρόσωπο πού ήξερε δτι καί ό συνομιλητής ήταν 
δργανο η !:γινε μετά τούς βασανισμούς δργανο τής Χούν

τας. 'Έτσι μιά φράση σαφώς aρνητική, πήρε μιάν aπό

χρωση επαμφοτερίζουσα. 'Η χθεσινή άνακοίνωσις του 

ύπουργείου 'Εθνικής 'Αμύνης- aν καί κακόπιστη -ήταν 

λιγώτερο κακόπιστη διότι ώμολογουσε δτι ή φράσις του 

Καραμανλή δέν ίκανοποίησε τούς στασιαστάς ... 'Εφόσον 
δέν ίκανοποίησε τούς στασιαστάς ούδείς αΙτιώδης σύνδε

σμος ύπάρχει μεταξύ τής φράσεως Καραμανλή καί τής aν

ταρσίας . Κατόπιν τής τοιαύτης τοποθετήσεως ή άνακοί

νωσις του ύπουργείου 'Εθνικής 'Αμύνης συνεχίζει: "Κατό-
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πιν τούτου, καί επειδή ή δήλωσις δέν ίκανοποίησε τούς 

στασιαστάς, δ Καραμανλής εκανε τήν γνωστήν δήλωσιν 

μέσω 'Βραδυνής', διά νά τούς ίκανοποιήση". 'Εδώ βρίσκε

ται ή άπύθμενος κακοπιστία τής άνακοινώσεως του ύπουρ

γείου 'Εθνικής 'Αμύνης. Μέ τό "κατόπιν τούτου" συνδέει 

τήν δήλωσίν σου, τήν δημοσίαν, μέ τό δι' εσέ άσήμαντον 

επεισόδιον τής εντελώς ούδετέρας άπαντήσεώς σουγιά κά

τι πού δέν εγνώριζες. 'Έκανες δηλ. τήν βασικήν σου δή

λωσιν διά νά ίκανοποιήσης τούς στασιαστάς, Πού δέν είχε 

ίκανοποιήσει ή πρός αύτούς άπάντησίς σου. Καί ή δημο

σία δήλωσις τούς ίκανοποίησε καί ετσι γίνεσαι δ ηθικός 

αύτουργός!! Καί συνδέεσαι μέ τήν άνταρσίαν. Σέ αύτό τό 

σημείο εγκειται ή κακοπιστία τής άνακοινώσεως του 

ύπουργείου 'Εθνικής 'Αμύνης. Οί διατυπώσεις, δμως, πού 

περιλαμβάνονται στήν κατάθεση ' Αβέρωφ δέν καθιστουν 

εμφανή τήν διακοπήν κάθε αiτιώδους συνδέσμου μεταξύ 

τής άπαντήσεώς σου στούς στασιαστάς καί τής άνταρσίας, 

του θ' δπερ άποδέχεται ή άνακοί νωσις του ύπουργείου 

' Εθνικής ' Αμύνης. Λέγεται εδώ δτι ή άπάvτησις του Κα

ραμανλή - εκείνη πού διεβίβασε δήθεν δ 'Αβέρωφ - εν 

μέρει ίκανοποίησε καί ετσι δημιουργείται δ αίτιώδης σύν

δεσμος . Κατά τουτο είναι χειρότερη ή γνωσθείσα κατάθε

σις άπό τήν άνακοίνωσιν του ύπουργείου . Διότι δ δεύτερος 

iσχυρισμός τής άνακοινώσεως: δτι δήθεν εκανες τήν γνω

στήν δήλωσίν σου γιά νά ίκανοποιήσης εκ τών ύστέρων 

τούς μ ή ίκανοποιηθέντας στασιαστάς είναι διά πολύ μικρά 

παιδιά. Τοσούτφ μίiλλον πού ή δήλωσίς σου προτείνει 

άμνησικάκους πολιτικάς λύσεις καί άποκλειστικώς ηπια 

πολιτικά μέσα ... »202 . 

Πράγματι, παρά τίς άφόρητες πιέσεις πού άντιμε

τώπισε, ό Ε. 'Αβέρωφ, δπως καί ό Α. Παπαδόγγονας, 

ήγετικός έκπρόσωπος τής έπαναστατικής έπιτροπής, 

είχαν διευκρινίσει μέ τίς άπολογίες τους, δτι ό Κ. 

Καραμανλής ούδέποτε είδικά ένθάρρυνε τή στασια

στική κίνηση, έφόσον ίδίως δέν διέθετε στοιχεία 

ίκανά νά τόν πείσουν δτι τό έγχείρημα είχε σοβαρές 

έλπίδες έπιτυχίας . Σύμφωνα μέ τά κυριότερα άπό τά 

άναφερόμενα στόν Κ. Καραμανλή άποσπάσματα τής 

άπολογίας του Ε. 'Αβέρωφ, ό Α . Παπαδόγγονaς είχε 

άπό τήν πρώτη συνάντησή τους - τόν Δεκέμβριο 

του 1972 ή τόν 'Ιανουάριο του 1973- προβάλει τό 

όνομα του Κ. Καραμανλή, ό όποίος καί θά καλουν

ταν μετά τήν έκδήλωση τής στάσεως νά σχηματίσει 

Κυβέρνηση, «ή όποία έντός λογικώς τακτής προθε

σμίας καί μέ πνευμα δικαιοσύνης νά διεξαγάγη έντί

μους έκλογάς». Στόν άντιπλοίαρχο Παπαδόγγονα, ό 

Ε . 'Αβέρωφ άντέτεινε, μεταξύ άλλων: «Έτόνισα δτι 

γνωρίζω άριστα τόν Καραμανλήν, γνωρίζω τήν σο

βαρότητά του, γνωρίζω πόσον βαθύ εχει τό αίσθημα 

τής εύθύνης καί ήμουν άπό τουδε βέβαιος δτι θά ηρ

νείτο νά ελθη ή καί υίοθετήση τό κίνημα. ν Αν έξε

δηλουτο τό κίνημα θά προέβαινε πιθανόν είς δηλώ

σεις». Στό πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου - σύμφω

να πάντοτε μέ τό κείμενο τής άπολογίας- ό Ε. 'Αβέ

ρωφ άνακοίνωσε στόν Κ. Καραμανλή τά σχετικά μέ 

προετοιμαζόμενο κίνημα. ·Ο Κ. Καραμανλής τόν 

άκουσε <<μέ προσοχή άλλά βαρύθυμος»- παρατηρεί 

στήν άπολογία του ό πρώην ύπουργός των 'Εξωτε

ρικών· καί συνεχίζει: 

«'Η πρώτη του φράσις ήτο: "Μετά τήν 13ην Δεκεμβρί

ου 1967 δέν πιστεύω δτι ύπάρχουν δυνατότητες επαναστα
τικής λύσεως. Αί δυνατότητες είναι μόνον πολιτικαί, ά\στε 

οί εν τij εξουσί~ νά πεισθουν" καί έπήνεσε τήν άπό ίiλλους 

(δχι άπό τήν κοινήν γνώμην) επικριθείσαν πολιτικήν μου 

τής «γεφύρας» καίτοι διετύπωσε καί επιφυλάξεις διά τόν 

τρόπον τής άσκήσεώς της . Συζητήσαμε διά μακρών τάς 

λεπτομερείας του κινήματος καί πλειοδοτουσε επί τών 

άδυνάτων σημείων του. Τοϋ είπα δτι παρά ταυτα εύρισκό

μεθα καί οί δύο είς λεπτοτάτην θέσιν καί φέρομε καί ηθι

κάς καί ίστορικάς εύθύνας. Πώς θά άπεθαρρύναμε άνθρώ

πους νέους πού επαιζαν τά πάντα, ήμείς, πού μετά πλήρη 

σχεδόν ζωήν καί σταδιοδρομίαν, δέν επαίζαμε παρά ελάχι

στα πράγματα; 'Ετίθετο δι' ήμίiς θέμα τιμής καί ηθικής. 

Δεύτερο, ίiν ενα τοίς έκατό, τό κίνημα έπετύγχανε, θά μiiς 

εφτυνε δ κόσμος - άκόμη καί διεθνώς - πού του /;γυρί

σαμε τήν πλάτην. 'Έγινε περισσότερον βαρύθυμος . Είπεν 

δτι θά μου άπαντουσε τήν έπομένην η τήν μεθεπομένην. 

'Όταν συνηντήθημεν καί πάλιν μου είπεν δτι θά άπαν

τήση, άλλά δτι θέλει ή άπάντησίς του νά μεταβιβασθή έπί 

λέξει . 'Εδιάβασε σημείωμά του καί τό κατέγραψα. Πι

στεύω δτι τό ένθυμουμαι επί λέξει: "Τιμώ τάς προθέσεις. 

Δέν δύναμαι οϋτε νά aποθαρρύνω οϋτε νά υίοθετήσω κάτι 

τό δποίον δέν γνωρίζω προσωπικώς. "Αν εκδηλωθή, θά 

βοηθήσω διά δηλώσεων άπό εδώ πρός εξεύρεσιν συμβιβα

στικής λύσεως". Πέραν ακαδημαϊκών συζητήσεων επί του 

θέματος, κατά τάζ δποίας έπανελαμβάνοντο τά ϊδια πράγ

ματα, ούδέν ετερον εϊπαμε επ' αύτου μέ τόν Κ. Καρα

μανλήν. Περίεργος, τουλάχιστον άπέναντί μου, ύπήρξεν ή 

στάσις του βασιλέως. Δι' ίδικούς μου λόγους δέν ήθελα νά 

μεταβώ είς Ρώμη ν. 'Επιμόνως δμως - διά τριών ή τεσσά

ρων τηλεφωνημάτων, τό ενα άπό τήν Γενεύην - έζήτησα 

aπό τόν Λ. Παπάγον νά ελθη πρός συνάντησίν μου, εστω 

δι, όλίγας ά\ρας, ωστε νά τόν ενημερώσω έπί λεπτομερειών 

καί έπί τής άντιδράσεως του Κ. Καραμανλή. 'Ηρνείτο. Είς 

τό τέλος εθύμωσα, μολονότι συνδέομαι στενώς μαζί του, 

καί του εlπα δτι θεωρώ δτι δέν τόν άφήνουν. Τό ηρνήθη, 

λέγων δτι ήτο πολύ ciπησχολημένος. Δέν γνωρίζω, liν 

όρθώς η δχι, τουτο τό έρμήνευσα ώς άνεπαρκή έμπιστοσύ

νην του βασιλέως πρός εμέ. 

'Επιστρέψας είς ' Αθήνας άνέγνωσα τό σημείωμα, με

ταξύ 20 καί 24 Μαρτίου 1973, είς τόν 'Αντιπλοίαρχον Πα
παδόγγοναν, πάλιν εiς τό Γραφείον του δικηγόρουΖ. Φού

φα, είς τόν δποίον Φούφαν είχα πεί δτι δέν συμβαίνει μέν 

τίποτα, άλλά άπλώς θέλω νά ένημερουμαι επί τών φημών 

πού κυκλοφορουν. Ό 'Αντιπλοίαρχος Παπαδόγγονας 

εθεώρησε τήν άπάντησιν άρκετά ίκανοποιητικήν. Του είπα 

δτι τήν θεωρώ μάλλον ούδετέραν. Μ' έπληροφόρησεν δτι 

ή όργάνωσίς τους προχωρεί μέ αiσιοδοξίαν. Μοϋ ciνεκοί

νωσε διαφόρους λεπτομερείας, ίiνευ Ιδιαιτέρας σημασίας. 

Μετ' όλίγας ήμέρας, έζήτησε πάλιν νά μέ συναντήση. 

Μοϋ άνεκοίνωσεν δτι μερικά μέλη τής 'Επιτροπής των 

εθεώρουν τήν άπάντησιν τοϋ Κ. Καραμανλή διφορουμέ

νην, η καί aποθαρρυντική ν. 'Ότι δ ίδιος τήν έθεωρουσε ώς 

τήν μόνην δυνατήν aπάντησιν άπό σοβαρόν πολιτικόν, καί 
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μάλλον ένθαρρυντικήν, άφοϋ έτελείωνε μέ τήν βεβαίωσιν 

ότι θιi βοηθήση διιi δηλώσεων. 'Ε τόνισα έπιμόνως δτι ή 

άπιiντησις ή το μάλλον οόδετέρα. 'Η τελευταία βεβαίωσις 

ήτο μοιραία συνέπεια τής έκδηλώσεως τοϋ κινήματος, ή 

όποία όμως θιi άπεφασίζετο άπό αότούς». 

·Ο Ε. 'Αβέρωφ δέν συναντήθηκε εκτοτε μέ τόν 

Κ. Καραμανλή, παρά μόνο τήν 21η Μαίου. «' Εζήτη
σα τήν συνάντησιν έπιμόνως- παρατηρεί στήν κα

τάθεσή του δ Ε. 'Αβέρωφ -πρώτον διότι δ Κ. Κα

ραμανλής μοϋ ε{χε δίς παραγγείλει δτι τοϋ tόμίλησαν 

περί τοϋ πράγματος είς τό έξωτερικόν καί ι'iρα τό 

πράγμα δέν ήτο καλά ώργανωμένο, δέν ήταν σοβαρό 
καί επρεπε νά τό ματαιώσουν ... ». 'Αφοϋ δέ διευκρί
νισε άκόμη, σέ άπάντηση σχετικής έρωτήσεως τοϋ 

άνακριτή, δτι &λαβε γνώση τών άπόψεων τοϋ Κ. Κα

ραμανλή μέσω δύο έπιστολών πού τοϋ έπιδείχθηκαν, 
άρνήθηκε νά άποκαλύψει τά όνόματα τών παραλη

πτών. Τά σημεία αύτά τής άπολογίας τοϋ Ε. 'Αβέ

ρωφ έπιβεβαιώνονταν άπό τό περιεχόμενο τής άπο

λογίας καί τοϋ άντιπλοιάρχου Α. Παπαδόγγονα203• 
ι 

Τελικά, ή κυβερνητική έμμ9νή στή δίωξη τοϋ Κ. 
Καραμανλή θά προσλάβει συγκεκριμένο περιεχόμε

νο μέ τό πόρισμα τής ενορκης προανακρίσεως, πού 

θά δοθεί στή δημοσιότητα στίς 21 'Ιουλίου. Συγκε
κριμένα, προβλεπόταν ή διενέργεια τακτικής άνα

κρίσεως σέ βάρος καί τοϋ Κ. Καραμανλή, «έπεκτει

νομένη καί είς διερεύνησιν τής εύθύνης άπό ποινι

κής πλευράς», δεδομένου δτι «έκ τών στοιχείων τής 

δικογραφίας σαφώς προκύπτει, δτι προσέφεραν βοή

θειαν είς τήν κίνησιν, συμπαρεστάθησαν καί έν πά

στt περιπτώσει έγνώριζον τήν μελετωμένην στάσιν 

καί παρέλειψαν ν' άναγγείλουν τοϋτο έγκαίρως είς 

τήν 'Αρχήν». Μετά τό παραπάνω βούλευμα, σύμφω

να μέ τήν παραπεμπτική διαταγή πρός τό ~Εκτακτο 

Στρατοδικείο 'Αθηνών, άπό τίς 24 'Ιουλίου 1973, 
ύπογεγραμμένη άπό τόν ύποστράτηγο Ν. Ραφαηλά

κη, προβλεπόταν ή διενέργεια τακτικής άνακρίσεως 

σέ βάρος τοϋ Κ. Καραμανλή . 

Τά άποσπάσματα τοϋ κειμένου τής παραπεμπτι

κής διαταγής, τά όποία κυρίως άναφέρονταν στόν Κ. 
Καραμανλή, ήταν τά άκόλουθα: 

« .... Κατ' c'iλλην, έν μέρει διιiφορον έκδοχήν ή προμή
θεια τοϋ ραδιοφωνικοϋ τούτου σταθμοϋ θιi έγίνετο μερίμντι 

τοϋ τέως Πρωθυπουργοϋ Καραμανλή Κωνσταντίνου, πρός 

όν ε{ χε προωθηθη τό θέμα ύπό τοϋ τέως ύπουργοϋ 'Αβέ

ρωφ- Τοσίτσα Εόαγγέλου, θά άπεστέλλετο δέ είς 'Ελλάδα 

δ σταθμός ούτος διά πλοίου τοϋ Βενιζέλου Νικήτα (άπολο

γία άντιπλοιάρχου Κουσούρη Κωνσταντίνου καί Μαλλιά

ρη Παναγιώτου - Σταύρου). Πλέον βέβαια όμως ε{ναι τά 

ύπό τών άντιπλοιάρχων Παπαδόγγονα 'Αλεξάνδρου καί 

Σέκερη 'Αθανασίου παρεχόμενα στοιχεία, dτε κυρίως μέν 

τοϋ πρώτου, άλλά καί τοϋ δευτέρου, άσχοληθέντων εl.δικώς 
έπί τής προμηθείας τοϋ σταθμοϋ τούτου. Κατά τά στοιχεία 

ταϋτα, οί άντιπλοίαρχοι ε{ χ ον διά τήν προμήθειαν τοϋ σταθ-

μοϋ άποταθη εl.δικώς είς τόν Καραμανλή Κωνσταντίνον 

μέσω τοϋ συμβούλου τής έν Βρυξέλλαις πρεσβείας Σέκερη 

Γεωργίου. 'Ο ρηθείς Σέκερης Γεώργιος, έλθών κατ' 'Απρί

λιον 1973 είς 'Ελλάδα, δέν έκόμισε θετικήν έπί τοϋ θέμα
τος άπάντησιν, δι' δ κατιi τήν άναχώρησίν του εl.ς τό έξω

τερικόν έξουσιοδοτηθη νά έπανέλθη έπί τοϋ θέματος πρός 

τόν Καραμανλή Κωνσταντίνον. Πράγματι άπετιiθη καί πά

λιν ούτος πρός αότόν, άλλ' άνεκοίνωσεν έκ τής άλλοδαπής 

τήν ά1tάντησιν τοϋ Καραμανλή Κωνσταντίνου δτι ήτο 

δυσχερής ή προμήθεια καί άποστολή τοϋ σταθμοϋ τούτου. 

'Ανεφέρθη έπίσης δτι τό θέμα τής προμηθείας καυσί

μων έκ της άλλοδαπής προωθήθη μέσω τοϋ τέως ύπουργοϋ 

'Αβέρωφ-Τοσίτσα Εόαγγέλου πρός τόν τέως Πρωθυπουρ

γόν Καραμανλήν Κωνσταντίνον (ίδετε άπολογίαν άντι

πλοιάρχου Μαλλιάρη Παναγιώτου-Σταύρου). Έκ πιiντων 
τούτων τό βέβαιον ε{ ναι δτι τό θέμα ε{ χε τεθη ύπ' δψιν τοϋ 

Καραμανλή Κωνσταντίνου μέσω τοϋ συμβούλου τής έν 

Βρυξέλλαις πρεσβείας Σέκερη Γεωργίου, ένεργήσαντος 

κατ' έξουσιοδότησιν τών άντιπλοιάρχων Παπαδόγγονα 
'Αλεξάνδρου καί Σέκερη 'Αθανασίου, δτι δέ δ ρηθείς Σέ

κερης Γεώργιος κατά τήν κατ' 'Απρίλιον 1973άφιξίν του 

είς 'Αθήνας δέν έκόμισε θετικήν τοϋ τέως Πρωθυπουργοϋ 

άπάντησιν, δι' όν λόγον κατά τήν άναχώρησίν του έλαβεν 

ώς άποστολήν νά έπανέλθη έπ' αότοϋ είς τόν Καραμανλήν 

Κωνσταντίνον. Μάλιστα τότε έδόθησαν είς τόν Σέκερην 

Γεώργιον ύπό τοϋ άντιπλοιάρχου Παπαθανασίου Μιλτιά

δου καί προδιαγραφαί τών άπαιτουμένων καυσίμων. 'Ο Σέ
κερης Γεώργιος άνεκοίνωσεν έκ τής άλλοδαπης έπί τοϋ 

θέματος της προμηθείας τών καυσίμων τήν αότήν άπάντη

σιν τοϋ Καραμανλή Κωνσταντίνου, ή ν ούτος έδωσε καί έπί 

τοϋ θέματος προμηθείας ραδιοφωνικοϋ σταθμοϋ, δτι δηλα

δή ήτο δυσχερής ή προμήθεια καί άποστολή τών καυσίμων 

(ίδετε άπολογίας άντιπλοιάρχων Παπαδόγγονα 'Αλεξάν

δρου, Σέκερη 'Αθανασίου, Μαλλιάρη Παναγιώτου-Σταύ

ρου καί Παπαθανασίου Μιλτιάδου). 

·Ομολογείται ύπό πάντων σχεδόν τών άξιωματικών, 

οϊτινες ήσαν οί Ιθύνοντες της κινήσεως, δτι ούτοι ώς μόνον 

tκανόν καί κατάλληλον πρόσωπον, ίνα διά τοϋ κύρους του 

έπιδράση είς τό έσωτερικόν καί τό έξωτερικόν καί συμβά

λη είς τήν έπιτυχίαν τών άντικειμενικών σκοπών τής στά

σεως, άμα τfi έκδηλώσει αύτή ς, έθεώρουν τόν τέως Πρωθυ

πουργόν Καραμανλήν Κωνσταντίνον, δν προώριζον ώς 

Πρωθυπουργόν της χώρας καί κατά τήν ύπ' αuτών σκο

πουμένην βιαίαν έξέλιξιν τών πραγμάτων. Πρός τοϋτο, διά 
τάς μετ' αότοϋ έπαφάς των, ώς προκύπτει έκ τών έν τφ 

προηγουμένφ κεφαλαίφ έκτεθέντων, ε{χον ώς σύνδεσμον 

τόν σύμβουλον τής έν Βρυξέλλαις πρεσβείας Σέκερην 
Γεώργιον, μέσω τοϋ δποίου ο{ έν λόγφ άξιωματικοί ένημέ

ρωνον έκάστοτε τόν τέως Πρωθυπουργόν καί ύπέβαλλον 

αότφ καί αίτήματος πρός tκανοποίησιν άναγκών τής κινή

σεως (ραδιοφωνικός σταθμός - καύσιμα). At άπαντήσεις 
τοϋ Καραμανλή Κωνσταντίνου έπί τών θεμάτων, c'iτινα έτί

θεντο ύπ' δψιν τούτου, μέσω τοϋ ώς άνω συνδέσμου, μετεδί

δοντο είς τούς Ι.θύνοντας τής κινήσεως διά τοϋ αότοϋ 

συνδέσμου. ' Αλλά, κατά τάς άρχάς Μαρτίου 1973, ούτοι 
ήλθον είς έπαφήν μετά τοϋ Καραμανλή Κωνσταντίνου καί 

δι' _έτέρου προσώπου, ijτοι τοϋ τέως ύπουργοϋ 'Αβέρωφ-
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Τοσίτσα Εόαγγέλου. Προηγουμένως, ijτοι περί τό πρώτον 

δίμηνο 1973, ό aντιπλοίαρχος Παπαδόγγονας 'Αλέξαν
δρος, τfί εξουσιοδοτήσει καί τών λοιπών iθυνόντων, εσχεν 

aρκετάς συναντήσεις μετά του ώς aνω τέως ύπουργου (ϊδε

τε καί κατάθεσιν δικηγόρου Φούφα Ζήση), δν ενημέρωσε 

λεπτομερώς επί τής κινήσεως καi ητήσαi:ο παρ, αότου 

δπως μεταβιβάση τά τής γενομένης ενημερώσεώς του είς 

τόν τέως Πρωθυπουργόν Καραμανλήν Κωνσταντίνον καί 

τόν τότε βασιλέα Κωνσταντίνον , περαιτέρω δέ αότός μέν 

(' Αβέρωφ-Τοσίτσας Ευάγγελος) νά ε!ναι ετοιμος δπως είς 
τήν όρισθησομένην ήμέραν καί ιΟραν εόρεθή είς κατάλλη

λον σημείον πρός επιβίβασιν αuτου επί τών πλοίων του 

στόλου, νά !:χη δέ ζητήσε ι παρά του τέως Πρωθυπουργου 

καί του τότε βασιλέως δπως καί αuτοί μεταβώσιν είς τήν 

πρώτην νήσόν , ijτις θά κατελαμβάνετο ύπό του στόλου. 'Ο 
ρηθείς τέως ύπουργός, κατά τήν δοθείσα ν τήν 7 'Ιουλίου 
1973 aπολογίαν του, ηθέλησε νά aρνηθή πάσαν συμμετο
χήν του, aλλ' εύρεθείς ενώπιον συντριπτικών στοιχείων, 

προερχομένων εκ τών aξιωματικών, ώς καί ενώπιον σχεδί

ου προκηρύξεως, συνταγείσης ίδιοχείρως ύπ' αότου του 

ίδίου, εν εϊδει διαγγέλματος , τό όποίον θά aπηυθύνετο α μα 

τfί εκδηλώσει τής στάσεως, διά τής νεωτέρας τής 10 ' Ιου

λίου 1973 aπολογίας του, aνεκάλεσε τήν προηγουμένην 
καί απεδέχθη τά τής συμμετοχής του. 

Είδικώτερον, κατά τήν δευτέραν ταύτη ν aπολογίαν του , 

σύμφωνον καί πρός τά λοιπά στοιχεία τής προανακρίσεως, 

ούτος, tνθαρρύνας τήν κίνησιν, απεδέχθη δπως ενημερώση 

σχετικώς τόν τέως Πρωθυπουργόν Καραμανλήν Κωνσταν

τίνον (περί τής ενημερώσεως του βασιλέως γενήσεται λό

γος εν τ<!> aμέσως έπομένψ κεφαλαίφ), πράγματι δέ, μεσο

λαβήσαντος του τότε αuλάρχου του βασιλέως, ijτοι του 

Παπάγου Λεωνίδου (εύρισκομένου είς ' Αθήνας καί μέλ

λοντος νά aναχωρήση aμέσως διά Ρώμην καί εκείθεν διά 

Παρισίους) πρός καθορισμόν τόπου καί χρόνου συναντή

σεως του · Αβέρωφ-Τοσίτσα Εuαγγέλου καί του Καραμανλή 
Κωνσταντίνου (ijτις μεσολάβησις προεκλήθη ύπό του τέως 

ύπουργου, λόγφ του δτι δέν εκρινεν ούτος σκόπιμον νά 

i:πικοινωνήση μετά του τέως Πρωθυπουργου τηλεφωνικώς, 

ώς καί Ι: κ του δτι εγνώριζεν ούτος δτι ό τέως Πρωθυπουργός 

επρόκειτο νά aπουσιάση εκ Παρισίων , ενθα διέμενεν), ό 

' Αβέρωφ-Τοσίτσας Ευάγγελος aνεχώρησε διά Παρισίους 

καί εσχε μίαν μέν συνάντησιν μετά του Καραμανλή Κων

σταντίνου, περί τήν 8ην Μαρτίου 1973, έτέραν δέ τοιαύτην 
τήν έπομένην ij μεθεπομένην ήμέραν. Κατά τήν πρώτην 
συνάντησιν, ούτος ενημέρωσε λεπτομερώς τόν τέως Πρω

θυπουργόν, κατά τήν δευτέραν δέ τοιαύτην !:λαβε τήν 

aπάντησιν τούτου . Καθ ' α αναφέρεται εν τfί aπολογίq του 

'Αβέρωφ-Τοσίτσα Εuαγγέλου, ή aπάντησις του Καρα

μανλή Κωνσταντίνου είχεν ώς έξής : "Τιμώ τάς προθέσεις . 

Δέν δύναμαι οuτε νά aποθαρρύνω οuτε νά υίοθετήσω κάτι, 

τό όποίον δέν γνωρίζω προσωπικώς . "Αν εκδηλωθή, θά 

βοηθήσω διά δηλώσεων aπό l;δώ, πρός εξεύρεσιν συμβι

βαστικής λύσεωρ> . 'Η aπάντησις αϋτη, επανακάμψαντος 

του 'Αβέρωφ-Τοσίτσα Εuαγγέλου είς ' Αθήνας, διαβι

βασθείσα δέ ύπό τούτου, μεταξύ 20ής καί 24ης Μαρτίου 

1973, είς τόν aντιπλοίαρχον Παπαδόγγοναν 'Αλέξανδρον, 
μέσω δέ αότου καί εiς τούς λοιπούς ίθύνοντας τής κινή

σεως, εκρίθη ύπό του ρηθέντος aντιπλοιάρχου καί τούτων 

ώς ίκανοποιητική (ϊδετε aπολογίαν 10 'Ιουλίου 1973 

'Αβέρωφ-Τοσίτσα Εuαγγέλου , Ι:ν συνδυασμ<!> πρός aπολο

γίας aντιπλοιάρχου Παπαδόγγονα 'Αλεξάνδρου κ.λπ.). 

'Επηκολούθησαν αί κατά τήν 23ην 'Απριλίου 1973 δηλώ
σεις του Καραμανλή Κωνσταντίνου , δημοσιευθείσαι είς τό 

φύλλον τής αuτής ήμερομηνίας τής εφημερίδος "Βραδυνή", 

μεταδοθείσαι καί διά ξένων ραδιοφωνικών σταθμών, αϊτι

νες !;τόνωσαν τήν aπόφασιν aξιωματικών τινων; διατη

ρούντων ενδοιασμούς τινάς (ϊδετε aπολογίας aντιπλοιάρ

χου Σέκερη 'Αθανασίου, αναφερομένου είς aλλους, ώς καί 

πλωτάρχου Μανιάτη 'Ιωάννου, αναφερομένου είς έαυτόν 

καί aλλους) , συνεπείq δέ τών όποίων οuδείς aμφέβαλλεν , 

δτι οί aξιωματικοί του Πολεμικου Ναυτικου θά εκαλύ

πτοντο έν τfί κινήσει των ύπό του Καραμανλή Κωνσταντί
νου (lδετε aπολογίαν aντιπλοιάρχου Καραμήτσου Γεωρ

γίου). Μάλιστα, αί δηλώσεις αύται, Περιελθουσαι εiς γνώσιν 
του aντιπλοιάρχου Παπαθανασίου Μιλτιάδου, καθ' ijν 

στιγμήν μετεδίδοντο ύπό του εν Κολωνίq γερμανικου ρα

διοφωνικου σταθμου, οϋτινος ούτος τήν ιΟραν ταύτην 

ηκροάτο aφηγηθείσαι δέ ύπ' αuτου , ώς τάς συνεκράτησεν, 

εiς τήν οίκίαν του aντιπλοιάρχου Παππά Νικολάου, είς ijν 

εσπευσε καί συνήντησε συγκεντρωμένους καί τούς aντι

πλοιάρχους Κολιγιάννην 'Αριστείδην, Σέκερην 'Αθανά

σιον, Παππάν Νικόλαον καί aλλους, προκάλεσαν Ι;νθου

σιασμόν μεταξύ τών παρισταμένων, ώς ελθουσαι εiς τήν 

κατάλληλον στιγμήν, δι' δ, καθ ' α είς τήν συγκέντρωσιν 

ταύτηνΈλέχθη, "δέν ύπήρχε καιρός γιά χάσιμο , διά νά μή 

παρέλθη ό aντίκτυπος τών δηλώσεων τούτων" (ϊδετε aπο

λογίαν Παπαθανασίου Μιλτιάδου). 'Επίσης, ό aντιπλοί

αρχος Παππάς Νικόλαος, συναντήσας μετά τάς δηλώσεις 

του Καραμανλή Κωνσταντίνου τόν Δικ. Σύμβουλον Γ. 

Τζιοβαρίδην 'Αθανάσιον, Ι;ξεδηλώθη χαρακτηριστικώς 

πρός αuτόν ώς έξής : "Τώρα πλέον τά πράγματα πάνε φούλ 

γιά κίνημα" (ϊδετε aπολογίας Τζιοβαρίδου 'Αθανασίου) . 

'Εν τ<!> μεταξύ tξηκολούθησαν αί επαφαί του 'Αβέρωφ

Τοσίτσα Εuαγγέλου μετά του Καραμανλή Κωνσταντίνου , 

ώς καί αί συναντήσεις του μετά του aντιπλοιάρχου Παπα

δόγγονα 'Αλεξάνδρου . Είρήσθω, δτι ό 'Αβέρωφ-Τοσίτσας 

Ευάγγελος συναντηθείς καί τήν 21 ην Μαίου του 1973 μετά 
του aντιπλοιάρχου τούτου, ενώ επέκειτο ή εκδήλωσις τής 

στάσεως κατά τήν νύκτα τής 22ας πρός 23ην του αότου 
μηνός, εξέφρασε πρός τουτον φόβους περί διαρρεύσεως 

του μυστικου, καθ' δσον δίς είχεν είδοποιηθή παρά του 

Καραμανλή Κωνσταντίνου, δτι καί aλλοι ώμίλησαν είς αu

τόν εν τfί aλλοδαπij περί του "πράγματος" καί δτι aρα τό 

"πράγμα" δέν ήτο καλώς rοργανωμένον, δέν ήτο σοβαρόν, 

δι' δ καί θά !:πρεπε νά τό ματαιώσουν»204 . 

Ή «χορήγησις ό:μνηστίας» μέ τό ύπ' ό:ριθ. 168 
διάταγμα τής 20ής Αύγούστου 1973 γιά τά ό:πό τίς 21 
'Απριλίου 1967 καί εφεξής εγκλήματα δέν εγγυόνταν 
τήν όριστική aπαλλαγή του Κ. Καραμανλή ό:πό κάθε 

κατηγορία, εφόσον κάλυπτε τά «εντός των όρίων τής 

έλληνικής επικρατείας καί μόνον». Ήταν φανερό δτι 

τό καθεστώς επιζητουσε, μέ τή διατύπωση αύτή, νά 

παρεμποδίσει τήν επίφοβη πάντοτε επάνοδο του Κ. 

Καραμανλή στήν 'Ελλάδα. 'Ένα σχεδόν μήνα aργό

τερα, ενω εtχε αποφασιστεί ή προσφυγή σέ εκλογές, 

τό ζήτημα δέν είχε πάντοτε διευκρινιστεί. Σύμφωνα 
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μέ δημοσιογραφικές πληροφορίες, τό θέμα θά έπι

λυόταν δταν θά διαβιβαζόταν ή δικογραφία στό 

Διαρκές Ναυτοδικείο - άρμόδιο μετά τήν κατάργη

ση των εκτακτων Στρατοδικείων νά έπιληφθεί άναλό

γων άδικημάτων. 'Εφόσον θά κρινόταν δτι οί κατη

γορίες έναντίον του Κ. Καραμανλή δέν καλύπτονταν 

άπό τήν άμνηστία, ή ύπόθεση θά διαβιβαζόταν στά 

τακτικά δικαστήρια2οs. 

ΙΟΥΝΙΟΣ 1973 

·Η εύρύτερη άπήχηση των πρόσφατων πρωτο

βουλιων του Κ. Καραμανλή, σέ συνδυασμό μέ τήν 

ενταση των άντιδράσεων του πολιτικοί) κόσμου καί, 

γενικότερα, τfjς κοινfjς γνώμης έναντίον του καθε

στωτος των' Αθηνων, έπαναφέρει στήν έπιφάνεια τό 

θέμα τής aμεσης έπανόδου του καί τής άναλήψεως 

, ένεργής δραστηριότητας στήν 'Ελλάδα. 

Στό θέμα θά έπανέλθει, πρώτος, στή συνέχεια καί 

προγενέστερης σχετικής είσηγήσεώς του, ό Γ. Ράλ

λης, σέ έπιστολή του πρός τόν ϊδιο τόν Κ. Καρα

μανλή. 'Αφοu έκφράζει τό φόβο μή, τυχόν, τό καθε

στώς κατορθώσει, μέ τίς μεθοδεύσεις πού έφαρμόζει, 

νά ύπερνικήσει τελικά τίς άρνητικές έκδηλώσεις του 

λαοu, καταλήγει: 

«'Όπως σaς εlπα καί άλλοτε, ή πολιτική ήγεσία πού 

βρίσκεται στήν 'Ελλάδα δέν μπορεί νά συγκινήσει. Συνε

πώς αuτά πού γίνονται, καλά βεβαίως εΙ ναι γιά συντήρηση 

καί καλύτερα άπό τό τίποτε, δέν πρόκειται δμως νά συνε

γείρουν .• ο μόνος πού μπορείτε ε{σθε σείς άν ελθετε έδώ . 

'Ερχόμενος δέν εχετε νά χάσετε τίποτε, άντιθέτως νά κερ

δίσετε, εστω καί άν άποδειχθεί δτι άπό πολιτικής άπόψεως 

δέν μπορείτε νά προσφέρετε. ~Εχετε νά κερδίσετε, πρώτον 

διότι θά παύσετε νά εlσθε πρόσφυξ, δεύτερον διότι θά δη

λώσετε "Λέτε αuτά κι αuτά εiς βάρος μου. Ψεύδεσθε καί 

ίδού ερχομαι διά νά εκκαθαρίσουμε τούς λογαριασμούς". 

~Α ν δέν ελθετε τώρα, δπως σ aς γράφω παραπάνω, δέν 

πιστεύω πώς μπορεί νά γίνει δτιδήποτε μετά τήν 20ή 'Ιου

λίου, θά εχει δέ έξατμισθεί ή σημερινή θαυμάσια ψυχολο

γία τοϋ συνόλου. 

~Αν ελθετε, πρέπει νά τό άποφασίσετε άμέσως καί νά 

φθάσετε ενα πρωί άπροειδοποίητα μέ άεροπλάνο καί 20 
επιφανείς ξένους δημοσιογράφους. Τήν έπομένη θ\i γίνει 

σεισμός καί μέ σεισμούς οuτε βία οuτε νοθεία ύπάρχει. ~Αν 

δέν Ελθετε τώρα καί παρασυρθήτε άπό έκείνους πού μιλοϋν 

διά κεφάλαιο στό έξωτερικό, τό τελευταίο άτοϋ κ.λ.π., 

πρέπει νά ξέρετε δτι κατά τή γνώμη μου τά άτοϋ χρειά

ζονται δσο διαρκεί τό παιχνίδι καί παιχνίδι μετά τό δη

μοψήφισμα δέν θά ύπάρχει». 

Σέ συμπληρωματικό σημείωμα στό κείμενο τfjς 

έπιστολής, θά μεταφέρει τίς προτάσεις Πού διατυπώ

θησαν, τό ϊδιο άπόγευμα, σέ κοινή σύσκεψη μέ τούς 

Π. Κανελλόπουλο, Γ. Μαuρο, Ι. Ζίγδη, Κ. Παπα

κωνσταντίνου καί Π. Παπαληγούρα: 

«1. Τό θέμα τής επανόδου σας εlναι τόσο προσωπικής 

φύσεως rοστε δέν μποροϋν νά σaς συστήσουν δτιδήποτε. 

2. 'Εν περιπτώσει επανόδου σας τώρα εΙ ναι δυνατόν νά 
συμβοϋν τά έξής: α) Νά άπαγορευθή ή εξοδός σας έκ τοϋ 

άεροδρομίου άφαιρουμένης τής ίθαγενείας εν πλφ, μόλις 

πληροφορηθοϋν τόν έρχομό σας, β) νά σaς περιορίσουν 

-κατ' οlκον η στόν Κορυδαλλόν- μεταχειριζόμενοι τάς 

ήδη έκτοξευθείσας κατηγορίας περί τοϋ Ναυτικοϋ, γ) Νά 

μή λάβουν κανένα μέτρο έναντίον σας, δπότε κατά τήν 

εκφραση Ζίγδη- συμφωνούντων δλων - άν έμφανισθήτε 

δημοσία θά γίνει σεισμός. 

3. 'Ο Ζίγδης, ό Μαϋρος καί εν μέρει οί δύο άλλοι, τοϋ 
Παπακωνσταντίνου σιωποϋντος, πιστεύουν δτι ύπάρχει 

εδαφος ένεργειών καί μετά τό δημοψήφισμα. 'Εγώ τουναν

τίον, άν δυνηθή δ Παπαδόπουλος νά παρακάμψη τόν σκό

πελο, χωρίς πολλές ένοχλήσεις, φοβοϋμαι δτι δέν ύπάρχει 

κανένας τρόπος άντιδράσεως. Τοϋτο διότι ή παρατηρουμέ

νη τώρα εuφορία του κόσμου θά μεταβληθή σέ άπόλυτο 

άπαισιοδοξία. 

4. Μοϋ άνάθεσαν άκόμη νά σaς γράψω δτι θά πρέπη νά 
έπιλέξετε σείς τόν χρόνον, κατά τήν περίπτωσιν πού θά άπο

φασίσετε νά μήν έπανέλθετε, νεωτέρων δηλώσεών σας στόν 

ξένο τύπο. Πάντως θά πρέπη οί δηλώσεις αuτές νά εlναι μία 
σκληρά καταγγελία τής έτοιμαζομένης τραγωδοκωμωδίας. 

'Εγώ δέν πιστεύω δτι θά τολμήσουν νά σaς συλλάβουν. 

'Αλλά καί άν αuτό συμβή, θά ύποχρεωθουν νά άμνηστεύ

σουν τό άδίκημα τήν 3 I 'Ιουλίου, διότι ε{ ναι άδύνατο νά 
διεξαγάγουν δίκη, εστω καί μετά τό δημοψήφισμα. ~Αν 

πάντως σaς περιορίσουν, εlναι περιττό νά σaς πω δτι τό 

δημοψήφισμα εlναι άνύπαρκτο»206. 

Στενοί φίλοι καί συνεργάτες του Κ. Καραμανλή 

- ό Κ. Τσάτσος, ό Ε. 'Αβέρωφ, ό Π. Παπακωνσταν

τίνου, ό Π. Παπαληγούρας - θά άναφερθοuν, καί 

αύτοί, σέ έπιστολές πού θά σπεύσουν νά του άπο

στείλουν, στό θέμα τής ένδεχόμενης έπιστροφής του. 

Μέ έξαίρεση τόν Κ. Τσάτσο, ό όποίος θά κλίνει, τή 

φορά αύτή, ύπέρ τής aμεσης έπανόδου του, μέ 

σκεπτικό παρεμφερές πρός έκείνο του Γ. Ράλλη, οί 

ύπόλοιποι δέν θά καταλήξουν στή διατύπωση μιας 

άπερίφραστα θετικής η άρνητικής προτάσεως. 'Ανα

λυτικότερη ήταν ή άναφορά, στίς σχετικές ύποθέσεις 

καί στίς προοπτικές πού διαγράφονταν, άπό τόν Π. 

Παπαληγούρα: 

«'Αγαπητέ μου Πρόεδρε, 

Τό καθεστώς, άν άποφάσιζες νά επιστρέψης, θά άναγ

καζόταν νά διαλέξη άνάμεσα σέ τρείς λύσεις: 

I. Νά σοϋ άφαιρέση- πρίν προσγειωθή τό άεροπλάνο 

- τήν ίθαγένεια καί νά έμποδίση τήν είσοδό σου στή Χώρα. 

2. Νά σέ συλλάβη ή άλλως πως νά σέ περιορίση μέ 
άφορμή τήν "άνάμιξή" σου στήν κίνηση του ναυτικοϋ (ή 

καί μέ δποιαδήποτε άλλη πρόφαση πού θά έφεύρισκε). 

3. Νά σέ άφήση νά μπής καί νά παραμείνης προσωπικά 
περίπου άνενόχλητος, άλλά ταυτόχρονα νά δοκιμάση, έμ
ποδίζοντας τήν επαφή σου μέ τό λαό, νά σέ περιεγάγη σ' 

αuτήν τήν ύβρίδια κατάσταση στήν δποίαν δλοι έδώ, άπό 

τόν Κανελλόπουλο μέχρι καί τόν τελευταίο βουλευτή, 

εχουμε περιέλθει. Καί ετσι νά άπομυθοποιήση τόν ερχομό 
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σου καί νά έξευτελίση τήν άξία τής έδώ παρουσίας σου .. 
ν Αν προτιμηθή είτε ή πρώτη, ή πιό άπίθανη, είτε καί ή 

δεύτερη λύση, θά γίνη καί στό έσωτερικό καί τό έξωτερικό 

σεισμός. 

'Αλλά καί liν προτιμηθή ή τρίτη (ή πιό πιθανή καί πιό 

δολία) λύση, πιστεύω άκράδαντα δτι καί πάλι θά γίνη σει

σμός, γιατί ή προσπάθεια τών κρατούντων νά σέ περιαγά

γουν στήν κατάσταση ένός κοινοί> πολιτευομένου καί νά 

σέ καταδικάσουν σέ ουσιαστική άπραξία καί άπομόνωση 

θά άποτύχη. 

Οί περισσότεροι έδώ νομίζουν δτι μόνη ή ελευσή σου 

θά προκαλέση μιάν αυθόρμητη καί καθολική έξέγερση του 

άθηναϊκοu λαοu πού θά παρασύρη καί θά διαλύση τή 

Χούντα ή πού θά συγκινήση (έπί τέλους!) τό Στρατό, τόσο 

ώστε νά προέλθη άπό μέσα άπό τούζ ίδιους του τούς κόλ
πους, ή λύτρωση. Χωρίς ν' άποκλείω καί αυτά τά ένδεχό

μενα, δέν νομίζω δτι μdς έπιτρέπει ή στοιχειώδης σωφρο

σύνη νά στηριχθοuμε σέ τόσο ευνοϊκές προβλέψεις. 

'Όπως, δμως, καί liν έξελιχθοuν τά πράγματα, θεωρώ δτι 

ε{ναι άπολύτως άδύνατον ή έπάνοδός σου νά μ ή μεταβάλη 

ριζικά τό ήθικό καί τό πολιτικό κλίμα. 

Σήμερα δ άγώνας τών έδώ πολιτικών φαίνεται, στά μά

τια του περισσότερου κόσμου, σάν μάταιος καί σάν νά 

διεξάγεται μονάχα γιά τήν τιμή τών δπλων, χωρίς περίπου 

καμμίαν έλπίδα καί χωρίς συγκεκριμένη προοπτική. 

·Η παρουσία σου δμως- ε{μαι άπόλυτα βέβαιος - δέν 

μπορεί παρά νά δώση έλπίδες καί νά διανοίξη σαφέστερες 

προοπτικές. Θά δημιουργήση τά πλαίσια πού θά έπιτρέ

ψουν στό λαό, άν όχι νά έπιβάλη τή θέλησή του, τουλάχι
στον ν' άγωνισθή γιά τήν έπιβολή της. Οί πάντες θ' άπο

κτήσουν τή συνείδηση - είδικώτερα μάλιστα ο{ κυβερ

νώντες θ' άποκτήσουν καί τό φόβο- δτι τό δημοψήφισμα 

δέν θά ε{ναι καθόλου παιχνίδι. (Δέν άποκλείω ή ελευσή 

σου νά έπιφέρη αυτόματα ή περίπου αυτόματα τή ματαίω

ση τής διεξαγωγής του δημοψηφίσματος καί νά βρεθοuμε 

ετσι μπροστά σέ νέο έντελώς σκηνικό). 

'Ενώ λοιπόν, χωρίς τήν ελευσή σου, δέν θά κατορθώ

σουμε- έκτός άπροόπτου- νά κινητοποιήσουμε τό λαό 

γιά άγώνα, μέ τή δική σου παρουσία θά μπορέσουμε 

δπωσδήποτε νά συγκλονίσουμε τό καθεστώς. 

ν Αν αυτός δ κλονισμός θά ε{ναι στήν πράξη άρκετά 

ίσχυρός ώστε νά τό καταλύση, αυτό δέν μπορεί έκ τών 

προτέρων νά τό έγγυηθή κανείς άπολύτως. 

Παρ' δ λα τ' άνωτέρω, δέν νομίζω δ τι πρέπει ν' άποφα

σίσης νά ελθης πρίν σταθμίσης καί τ' άκόλουθα: 

Προοπτική μετατροπής του άγώνος γύρω άπό τό δημο

ψήφισμα σέ άγώνα άνατροπής τής Χούντας, χωρίς τή δική 

σου παρουσία δέν φαίνεται νά ύπάρχη οuτε ή παραμικρά. 

ν Αν δέν ελθης, τό καθεστώς θά ξεπεράση, κατά πάσαν πι

θανότητα, τήν κρίση του δημοψηφίσματος καί τίς άντιδρά

σεις πού θά προκαλέση στό έξωτερικό δ άνώμαλος τρόπος 

τής διεξαγωγής του. 

'Αφοu δμως, άκόμα καί άν ελθης, δέν ε{ναι βέβαιο άλ

λά μόνον πολύ πιθανό δτι θά κατορθώσης άγωνιζόμενος ν' 

άνατρέψης τή δικτατορία, μήπως θά επρεπε παρά τίς - άς 

ποuμε- "έκκλήσεις" πού σοu ερχονται άπό τήν 'Ελλάδα, 

νά διαφυλάξης τόν έαυτό σου γιά νά χρησιμοποιηθής σέ 

κάποιαν άλλη, άπώτερη τής 29ης 'Ιουλίου, καί ίσως πιό 

πρόσφορη ώρα; 

Γιατί τί θά γίνη άν ελθης καί δέν πέσει ή Χούντα; Σέ 

ποιόν θά έναποθέση - άν άκόμα καί σύ άποτύχης - τίς 

έλπίδες του, εστω καί γιά τό άπομακρυσμένο μέλλον, δ 

λαός; 

• Υπάρχουν πολλοί πού πιστεύουν δτι άν χαθf\ ή 29η 
'Ιουλίου, θά "δριστικοποιηθf\" τό καθεστώς, ύπό τήν εν

νοιαν δτι θά γίνη ή • Ελλάς • Ισπανία, βοηθούντων ίσως καί 
τών μεγάλων συμμάχων της, καί δτι, έπομένως περιθώρια 

περαιτέρω άγώνος, γιά τή δική μας τή γενεά, δέν προσφέ

ρονται. Γι' αυτό καί ζητοuν νά ριφθοuν δ λες οί έφεδρείεζ 

- άκόμα καί ή μεγαλύτερη, δηλαδή έσύ - στόν άγώνα 

τώρα. 

·Η δική μου γνώμη ε{ ναι ή έξή ς: 

- Ή Έλλάς δέν θά γίνη 'Ισπανία. 

- Καί μετά τήν διεξαγωγή του δημοψηφίσματος καί 

τήν κάποια (μεσοπροθέσμου διαρκείας) σταθεροποίηση 

τής δημοκρατίας θά διανοιγοuν νέες ευκαιρίες άντιδράσε

ως καί άνατροπής. 

- Νομίζω δμως δτι μετά τήν 29η 'Ιουλίου ε{ ναι πάρα 

πολύ πιθανόν ή άντίσταση νά πάρη άλλες μορφές. Γι ' αυ

τοί> δέ του είδους τήν άντίσταση δέν είμαστε, οί κάπως 

έπώνυμοι πολιτικοί, ίδιαζόντως κατάλληλοι οϋτε άπό τήν 

άποψη τής ήλικίας οϋτε άπό τήν άποψη των είδικών ικανο

τήτων καί προσόντων πού θά άπαιτήση ή διεξαγωγή της. 

- 'Υπάρχει τό ένδεχόμενο σύ, μόνος καί κατ' έξαίρε

σιν, νά γίνης, όχι .βέβαια δ όργανωτής καί πρωταθλητής 

του τέτοιου μελλοντικοί> άγώνος, άλλά τό έθνικό σύμβολο, 

στό δποίον ο{ όργανωταί καί πρωταθληταί θά καταφύγουν. 

- Τήν τέτοια προσφυγή τών νέων του 1975, 1976, 
1977, δικαιοuται κανείς νά τήν εϋχεται καί νά τήν έλπίζη . 

Τήν έλπίζω λοιπόν καί τήν εϋχομαι. 'Εν τούτοις φρονώ δτι 

εΙναι έξ άντικειμένου πολύ πιό πιθανό νά περιέλθη ή άντί

σταση καί έπομένως- μετά τήν έπιτυχία της, μετά δηλαδή 

δύο, τρία, τέσσερα χρόνια - ή έξουσία στά χέρια νέων 

ήγετών πού θά υίοθετήσουν δυστυχώς διάφορους άπό τούς 

δικούς μας έθνικούς προσανατολισμούς. Αυτός δ μακρο

προθέσμως επαπειλούμενος άσύμφορος άναπροσανατολι

σμός ε{ναι δ μεγάλος έθνικός κίνδυνος. 

- ΕΙστε δ μόνος ΗΕλλην πολιτικός πού άνήκετε στήν 

• Ιστορία. 'Από τήν • Ιστορία, τήν μέχρι σήμερα, δέν δι
καιοuται καί δέν μπορεί νά σέ διαγράψη κανείς. 'Αλλά ή 

{στορία συνεχίζεται. Καί γι' αυτό θά ήθελα νά τονίσω δτι, 

στήν περίπτωση πού θά άποφασίσης νά ελθης, όχι μόνο 

δέν πρόκειται - δποια κι liν δείξη άπέναντί σου συμπερι

φορά ή Χούντα - νά ύποστής κανένα προσωπικό έξευτε
λισμό, άλλά καί θ' άνυψωθfjς άκόμα περισσότερο στή συ

νείδηση του έλληνικου λαοu καί τών λαών δλου του έλευθέ

ρου κόσμου. 

νΕτσι βλέπω τά πράγματα. 

Μπορεί σύ νά εχης στοιχεία, τά όποία έγώ δέν γνωρίζω 

καί τά όποία; άν έγνώριζα, νά μ' εκαναν νά μεταβάλω γνώ
μη. 'Ανεξαρτήτως τούτου δέχομαι δτι δέν μπορεί κανείς νά 

ζυγίση μέ μόνο τό νου τή σημερινή συγκεχυμένη κατά

σταση καί νά διαγνώση μέ άσφάλεια τίς προοπτικές τής 

έξελίξεώς της . Σοu έξομολογοuμαι δέ δτι, ένώ εχω κάποιαν 
έμπιστοσύνη στίς έκτιμήσεις μου προκειμένου περί σταθ

μητών, δέν εχω καί τόση στή διαισθητική μου ικανότητα 

προκειμένου περί άσταθμήτων. Καί γι' αυτό δέν σου είση

γοuμαι οϋτε νά ελθης οϋτε νά μήν ελθης. 'Υποβάλλω 
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άπλώς τίς εκτιμήσεις καί τίς κρίσεις μου ύπό τόν ελεγχό 

σου ετοιμος ν' άποδεχθώ τήν άπόφασή σου όποια καί άν 

ε{ναι»207 . 

ΤΕΛΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 1973 

Δημοσιεύεται σέ άγγλική μετάφραση η βιογρα

φία τοϋ Κ. Καραμανλή άπό τόν Μωρίς Ζενεβουά2οs. 

'Ενόψει τής δημοσιεύσεως, οί «Sunday τimes» 
ε{χαν προαγγείλει, στίς 10 'Ιουνίου, τό γεγονός μέ 
σχόλιο ύπό τόν τίτλο «Πορτραίτο ένός πρωθυ

πουργοί>»: 

«Οί συνταγματάρχες εκαναν (στήν κα Βλάχου) άθελά 

τους πικρή χάρη, επισύροντας γιά μιά φορά άκόμη τήν 

προσοχή πάνω στά ~λληνικά πράγματα. 'Ο εκδοτικός ο{

κος της του Λονδίνου, "Δωρικός", πρόκειται νά δημοσιεύ

σει μιά βιογραφία του παλιοί> φίλου της, του Κ. Καραμαν

λή, πρώην Πρωθυπουργοί>, πού ζεί τώρα στό Παρίσι- καί 

πού ε{ ναι πάντα δ μόνος άξιόπιστος ήγέτης κάθε μελλοντι

κής δημοκρατίας στήν 'Ελλάδα. Τό βιβλίο ε{ ναι του Μω

ρίς Ζενεβουά, μόνιμου Γραμματέα τής Γαλλικής 'Ακαδη

μίας, πού εγινε καλός φίλος του Καραμανλή στή Γάλλία. 

Τό βιβλίο καλύπτει, κατ' άνάγκην, πολλά περισσότερα 

άπό τή ζωή του ίδιου του Καραμανλή. ΕΙ ναι ή ίστορfα τής 
'Ελλάδος, άπό τήν εποχή των σκληρών άγώνων κατά τών 

Τούρκων κατακτητών στίς άρχές του α!.ώνα. 'Ο Καραμαν

λής, τώρα 66 ετών, γεννήθηκε στή βίαιη αυτή εποχή. Διά
λεξα άπό τό βιβλίο αυτή τή φωτογραφία τής οικογένειας 

Καραμανλή, τά μέλη τής δποίας μοιάζουν μέ άγριους Μα

κεδόνες. 'Η 'Ελένη Βλάχου ύπολογίζει ότι ή φωτογραφία 

πάρθηκε όταν δ Καραμανλής ,ήταν 4 ή 5 ετών. 'Έ{ναι μιά 
πολύ καλή φωτογραφία- ενα παιδί 4 ή 5 χρονών καί ήδη 
τό πρόσωπό του δείχνει ότι άντιμετωπίζει προβλήματα". 

'Η ίστορία τής ζωής του καί του λαοu του». 

Μετά τήν κυκλοφορία, έξάλλου, τής άγγλικής 

μεταφράσεως δημοσιεύτηκαν ένδιαφέρουσες κριτι

κές παρουσιάσεις τοϋ εργου. Χαρακτηριστικό ε{ναι, 
μεταξύ άλλων, τό άκόλουθο άπόσπασμα άπό τήν 

.«Economist»: 

«'Η μελέτη του κ. Ζενεβουά γιά τόν γυιό ~νός Μακεδό

να δασκάλου, πού χάρις στήν ίκανότητά του καί μόνο άνέ

βηκε ψηλά καί εδωσε στήν 'Ελλάδα τήν πιό σταθερή δη

μοκρατική διακυβέρνηση στήν ίστορία της, τονίζει τήν 

είρωνεία ότι δ άνδρας, στόν δποίον άποβλέπουν τώρα οί 

περισσότεροι 'Έλληνες ώς τή μόνη εναλλακτική λύση γιά 

τό στρατιωτικό καθεστώς πού κατέλαβε τήν εξουσία τό 

1967, προσπάθησε τό 1963 νά τροποποΊήσει τό Σύνταγμα 
γιά νά άποτρέψει ενα τέτοιο πραξικόπημα. Καί εμποδίστη

κε άπό τούς ίδιους εκείνους άνθρώπους, τή βασιλική οΙκο

γένεια καί πολλούς άπό τούς συναδέλφους του πολιτικούς, 

πού σήμερα τόν θεωροuν ώς σωτήρα. 'Ο κ. Ζενεβουά βλέ

πει τόν Κ. Καραμανλή ώς δημοκράτη, προοδευτικό καί 

άσφαλώς ώς μή εκπρόσωπο του ~λληνικοu κατεστημένου 

πού πιστεύει ότι μόνο εκείνο εχει τό δικαίωμα νά κυβερνά 

τή χώρα. Τό βιβλίο του ε{ναι ενα πολύτιμο άντίδοτο στήν 

πρόσφατη φιλολογία πού παρουσιάζει μιά πολύ διαφορε-

τική εiκόνα αυτοu του άναμφισβήτητα άξιόλογου 'Έλληνα 

ή γ έτη». 

'Ο Κρίς Γουντχάουζ εκλεινε σχετικό σημείωμά 

του στόν «Spectaton> (30 'Ιουνίου 1973), ώς έξής: 

«'Ο κ. Ζενεβουά προσπαθεί νά πείσει ότι θά μποροuσε 

νά περιμένει κανείς πολύ καλύτερα πράγματα καί εχει 

δίκηο. 'Ο θαυμασμός του γιά τόν Καραμανλή άγγίζει τά 

όρια τής είδωλολατρείας καί τό ϋφος του ε{ναι λογο

τεχνικά γαλλικά πού δ μεταφραστής τονίζει, άν ε{ναι 

δυνατόν, άκόμα πιό πολύ. 'Ο τρόπος του, π. χ., νά πεί ότι δ 

Καραμανλής ήταν ενας ρεαλιστής πολιτικός: "Γυιός μιiiς 

θαλασσινής φυλής άλλά καί φυλής γεωργών ... ". Ή εiκόνα 
του γιά τόν πιό πετυχημένο πρωθυπουργό τής 'Ελλάδος 

άπό τήν εποχή του Βενιζέλου, ε{ναι γενικά συγκινητικός 

καί πειστικός». 

Τέλος, ένδιαφέρουσα ήταν η άνάλυση τοϋ καθη

γητή Παναγιώτη Βατικιώτη, στήν έπιθεώρηση «New 
Society» (19 'Ιουλίου 1973): 

«"Τόν άνέχονταν λόγω τής δυνάμεώς του, τόν μεταχει

ρίζονταν μέ σεβασμό όσο ήταν στήν εξουσία, άλλά ποτέ 

δέν εγινε άποδεκτός άπό τούς ο!.κονομικούς, τούς φιλολο

γικούς καί κοσμικούς κύκλους, άπό τήν ύψηλή κοινωνία". 

Αυτά γράφει δ Ζενεβουά γιά τόν Καραμανλή, τόν Πρωθυ

πουργό πού εμεινε στήν εξουσία περισσότερο άπό δποιον
δήποτε άλλον στή σύγχρονη ίστορία τής 'Ελλάδος. Γεν

νημένος στή Μακεδονία, γυιός ~νός μικροί> καπνέμπορου, 

άνεξάρτητος, σοβαρός καί άφοσιωμένος, άρχισε τήν πολι

τική του σταδιοδρομία τό 1935 καί τήν τερμάτισε τό 1963 
μέ αυτοεξορία, μετά άπό μία διαφωνία μέ τόν βασιλέα γιά 

ενα συνταγματικό ζήτημα. 'Ως πολιτικός δ Καραμανλής 

ε{πε λιγώτερα καί εκανε περισσότερα σέ όκτώ χρόνια 

(1955-1963) γιά οΙκονομική καί πολιτική άνοικοδόμηση 
καί άνασυγκρότηση τής 'Ελλάδος άπό δποιονδήποτε άλ

λον πολιτικό ήγέτη. Γνωρίζοντας καλά .τά επισφαλή θεμέ

λια τής δημοκρατίας στήν 'Ελλάδα, τόν εντονο κομμα
τισμό του λαοu του καί τίς δημαγωγικές καί άνελεύθερες 

τάσεις των περισσοτέρων πολιτικών, ε{χε ελπίσει ότι θά 

εκσυγχρόνιζε τούς πολιτικούς θεσμούς τής χώρας καί θά 

άναδιορyάνωνε τήν πολιτική ζωή της. Περιφρονοuσε τίς 

ρητορικές επιτυχίες, τίς εντεχνα κατασκευασμένες ώραιο

λογίες πού προκαλοuσαν εκσταση στούς άνόητους~ Κατα

δικάζοντας τά δημαγωγικά τεχνάσματα καί προτιμώντας 

τήν επίπονη δημιουργική εργασία, κέρδισε τήν πικρή 

δυσφορία καί τή χλεύη τής άντιπολιτεύσεως καθώς καί 

μερικών άπό τούς ίδιους τούς συναδέλφους του στήν ΕΡΕ. 

'Ο Ζενεβουά περιγράφει μέ ευαισθησία τόν πιό μεγάλο 

Πρωθυπουργό τής 'Ελλάδος του αiώνα μας. Μέ τίς σημε

ρινές άβεβαιότητες, οί ~Ελληνες θρηνοuν σήμερα γιά τήν 

~κούσια άποχώρηση τοu Καραμανλή άπό τήν πολιτική. 

Στό βιβλίο: αυτό δ Ζενεβουά δείχνει στόν άναγνώστη τήν 

~λληνική ψυχολογία καί ενα εμπεριστατωμένο προσδιο
ρισμό του πολιτικοί> προβλήματος τής 'Ελλάδος πού θά 

πρέπει νά άποτελέσει μιά πολύ άναγκαία διόρθωση σέ όσες 

άνοησίες άκούγονται σήμερα άπό τή Δεξιά καί τήν 'Αρι

στερά γιά τήν 'Ελλάδα. 

Σέ μιά εiσαγωγή στό βιβλίο δ Κ. Τσάτσος σω<Jτά τονί-
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ζει τό γεγονός δτι ή άκλόνητη βούληση τοίί Καραμανλή, ή 

δημιουργική πρω.τοβουλία του καί ή αίσθηση τής εύθύνης 

του μπόρεσαν νά έμποδίσουν τή μετατροπή τοίί Κράτους 

σέ "καφενέ". Μπορεί νά εΙναι θλιβερά άληθινό δτι ενας 

άποφασιστικός Μακεδόνας, ενας 'Έλληνας τοίί βορρά, δέν 

ταιριάζει πολύ μέ τόν άργόσχολο βυζαντινισμό, τίς τουρ

κικοίί τύπου συνωμοσίες καί ίντριγκες τών Πελοποννησί

ων, τών Ρουμελιωτών καί c'iλλων ·Ελλήνων. Τό δτι κατώρ

θωσε νά συγκρατήσει καί νά χαλιναγωγήσει αύτές τίς άνεύ

θυνες καί καταστρεπτικές τάσεις έπί όκτώ χρόνια, θά πρέ

πει πολύ νά τούς ένόχλησε. 

Μετά άπό 140 χρόνια άνεξαρτησίας, ο{ UΕλληνες, ε{πε ό 
Καραμανλής πρόσφατα στόν Ζενεβουά, " ... άγαποίίν τή δη

μοκρατία άλλά άρνοίίνται νά δημιουργήσουν ή νά άποδεχ

θοίίν τίς προϋποθέσεις γιά τή λειτουργία της. 'Εάν ή άρετή 

τής δημοκρατίας ε{ ναι ή μετριοπάθεια, τό πάθος τών ' Ελ
λήνων συχνά τούς ώθεί επικίνδυνα στήν έξαλλοσύνη καί 
τήν ύπερβολή. 'Επιδίδονται στήν προσωπολατρεία. UΩταν 

τά πράγματα πάνε c'iσχημα άναζητοίίν 'έθνικούς σωτήρες'. 

Κατασκευάζαμε είδωλα δχι γιά νά τά λατρεύσουμε, άλλά 

γιά νά εχουμε τήν εύχαρίστηση νά τά καταστρέψουμε". 

'Έτσι φθάσαμε στό πραξικόπημα τοίί 1967, τό όποίο 
κατά τόν Καραμανλή, ώφείλετο στή χρεωκοπία τής Δημο

κρατίας καί στόν τυχοδιωκτισμό φιλόδοξων άξιωματικών . 
"Θά μποροίίσέ νά πεί κανείς δτι ή δημοκρατία δολοφονή

θηκε στήν 'Ελλάδα ύπό καθεστώς έλευθερίας. Οί συνταγ

ματάρχες άπλώς τής κατάφεραν τή χαριστική βολή"»209 • 

16 ΙΟΥΛΙΟΥ 1973 

'Ενόψει τής διεξαγωγής τοϋ δημοψηφίσματος γιά 

τή μορφή τοϋ πολιτεύματος, ό Κ. Καραμανλής δίνει 

στή δημοσιότητα τήν άκ:όλουθη δήλωση: 

«Ή 'Ελλάς διέρχεται όξείαν έθνικήν κρίσιν. Καί 

πλησιάζει ή diρα πού θά κληθή δ κάθε πολίτης νά 

άναλάβη τάς εύθύνας του. 'Από τή στάση του θά 

έξαρτηθή τό μέλλον τής χώρας καί συνεπώς τό Ιδι

κόν του μέλλον. 

ΝΗδη ή συμπεριφορά τής Κυβερνήσεως τών 

'Αθηνών έπήρε μορφήν ύβριστικήν γιά τόν 'Ελλη

νικό Λαό. 

Τόν καλεί εiς τάς κάλπας ύπό τήν σκιάν του 

Στρατιωτικου Νόμου, μέ τόν τύπον φιμωμένο ν, στενά

ζ ο ντα ύπό τάς παγίδας άνελευθέρου Νόμου, μέ τήν 

άντιπολίτευσιν ύπό άπαγόρευσιν καί χωρίς κaν τάς 

στοιχειώδεις έγγυήσεις γιά τήν άδιάβλητον διεξα

γωγήν του Δημοψηφίσματος. 

Καί τόν καλεί όχι γιά νά έκλέξη τήν μορφήν του 

Πολιτεύματός του ή τόν Πρόεδρον τής Δημοκρατίας 

του. Αύτά τά άπεφάσισε ή ϊδια γιά λογαριασμόν του 

καί τά· έπέβαλε πραξικοπηματικώς. 

Τόν καλεί άπλώς γιά νά υίοθετήση τήν μορφήν 

τής δικτατορίας πού του προτείνει καί του προτείνει 

ε να εlδος Καισαρικής μονοκρατίας πού δέν συναντά

ται παρά εiς ώρισμένας χώρας τής Λατινικής 'Αμε

ρικής. 

Τό περιεχόμενον του προτεινομένου ψηφίσματος 

εlναι τ6σο άσυνάρτητο καί τόσο έξωφρενικό ωστε νά 
προκαλή εύλόγως τήν άγανάκτηση. 

'Ο πρώτος Πρόεδρος τής Δημοκρατίας "έκλέγε

ται" aνευ έκλογής, δεδομένου ότι έκτός του κυβερ

νητικου ύποψηφίου ούδείς aλλος δικαιουται νά θέση 

ύποψηφιότητα. Καί έκλέγεται αύτός κατ' έξαίρεσιν 
γιά όκτώ χρόνια, ένώ τό ψήφισμα προβλέπει 7ετή 

τήν θητεία του Προέδρου. 

Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας έχει άιtοκλειστι

κήν έξουσίαν εiς τά θέματα τής έθνικής άμύνης, τής 

έξωτερικής πολιτικής καί τής δημοσίας τάξεως. 'Επί 

τών θεμάτων αύτών, πού έκφράζουν τήν έθνικήν πο

λιτική ν μιάς χώρας, δέν δικαιουται νά έχη γνώμην, 

ούτε ή Κυβέρνησις ούτε ή Βουλή. ΝΕχει δικαίωμα νά 

διορίζη καί νά παύη τήν Κυβέρνησιν κατά τήν πρώ

την φάσιν, νά κηρύσση τόν Στρατιωτικόν Νόμον, νά 

προκαλή δημοψηφίσματα καί νά διορίζη τό 1/10 τών 
βουλευτών. 

Ή δέ Βουλή, ή δποία έτοιμάζεται στά μέτρα τής 

Κυβερνήσεως, έάν καί όταν έκλεγή, θά έχη έπί διετί

αν άναθεωρητικήν έξουσίαν. Θά παραταθή δηλαδή 
μέχρι τό 1977 ή συνταγματική έκκρεμότης, γιά νά 
διευκολύνωνται νέαι αύθαιρεσίαι καί μικρά πραξι

κοπήματα. 

Καί γιά νά άποσπάση τήν συγκατάθεσιν τών 

'Ελλήνων εiς όλα αύτά, τούς προειδοποιεί ή Κυβέρ

νησις ότι aν άπορρίψουν τό ψήφισμα, θά τούς προ

τείνη aλλο, χειρότερο του πρώτου, χωρίς έν τψ μετα

ξύ νά διαταραχθή ή ύφισταμένη πολιτειακή καί πο

λιτική κατάστασις τής χώρας. Πρός συμπλήρωσιν δέ 

του έμπαιγμου τούς ύπόσχεται ψιχία έλευθερίας, έφ' 

δσον δμως διά τής παραδοχής του ψηφίσματος · θά 
στέρξουν στήν μονιμοποίησιν τής δουλείας των. 

Καί αύτό τό συνταγματικό κατασκεύασμα τό έμ

φανίζει ή Κυβέρνησις ώς Δημοκρατίαν δυτικου τύ

που γιά νά δικαιώση τόν 'Αριστοτέλη λέγοντα δτι: 

'Όί πλείστοι τών άρχαίων τυράννων έκ δημαγωγών 

γεγόνασι ". 
Καί διερωτάται κατόπιν δλων αύτών δ κοινός πο

λίτης: Τότε γιατί τό δημοψήφισμα; Γιατί ή Κυβέρ

νησις άφου έχει τήν ύλικήν δύναμιν δέν έπιβάλλει 

άπροσχημάτιστον δικτατορίαν; Γιατί προτιμά νά τα

πεινώνη τόν λαόν καί νά έκθέτη διεθνώς έαυτήν καί 

τήν χώραν; Εlναι προφανές δτι ή Κυβέρνησις έπέλε

ξε καί πάλιν τήν τακτικήν του έμπαιγμου καί διότι 
ύποτιμά τήν νοημοσύνην του έλληνικου λαου, άλλά 

πρό παντός διότι ώφειλε νά έφοδιάση μέ προσχήμα

τα έκείνους πού τήν στηρίζουν. 

"Οταν πρό JΟετίας άπεχώρουν τής πολιτικής, εl

χα άποφασίσει δριστικά τόν τερματισμόν τής πολι

τικής σταδιοδρομίας. Καί τούς λόγους γιά τήν άπό

φασίν μου έκείνην τούς έξήγησα κατ' έπανάληψιν. 

Δέν έχω συνεπώς πολιτικάς έπιδιώξεις καί θά 
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έπιθυμοvσα είλικρινώς νά έπανεύρη ή χώρα τόν δρό

μο της χωρίς παρέμβαση ίδικήν μου. Ώς 'Έλλην 

πολίτης όμως μέ ηυξημένας, θά έλεγα, ευθύνας, λόγω 

παρελθόντος, δέν έδικαιούμην νά άγνοήσω τήν περι

πέτειαν εlς τήν δποίαν έρρίφθη ή χώρα. Καί δέν έδι

καιούμην τοσούτφ μάλλον καθ' όσον ή Κυβέρνησις 

έκαμε πάν δ, τι ήδύνατο γιά νά μέ πείση ότι έστερείτο 

καλής πίστεως καί ότι άπέβλεπε στήν δημιουργία 

δλοκληρωτικοv καθεστώτος. 'Υπό τάς συνθήκας αυ

τάς καί έν όψει τών διαγραφομένων κινδύνων, εlχα 
καθήκον νά δμιλήσω καί νά συστήσω τά όρθά. Καί 

τό έπραξα μέ άντικειμενικότητα, μέ άνιδιοτέλεια καί 

πλήρες τό αίσθημα τής εVθύνης. 

~Εκρινα άντικειμενικώς καί αυστηρώς τό παρ'ελ
θόν- δέν άνήκω, ώς γνωστόν, στούς νοσταλγούς 

του παρελθόντος - άπεδοκίμασα τό παρόν καί έπε

σήμανα τήν άνάγκην τής θεμελιώσεως μιaς νέας ύγι

οvς καί προοδευτικής δημοκρατικής ζωής. Καί 

ύπάρχουν δλαι α{ δυνατότητες πρός τούτο ένισχυό

μεναι έν άνάγκu καί μέ τήν προσωπικήν μου συμβο

λή ν. 

Μέ άγωνίαν πραγματικήν έξέφρασα τάς σκέψεις 

μου αυτάς είς τάς τελευταίας μου δηλώσεις, διότι 

έβλεπα νά προσεγγίζη τό άνεπανόρθωτο. 'Υπέδειξα 

λύσιν τιμίαν, ρεαλιστικήν, άπροκάλυπτον καί άμνη

σίκακον, διότι έπίστευα ότι έπρεπε νά διαφυλαχθή 

άντί πάσης θυσίας ή γαλήνη τοv τόπου. Al δηλώσεις 
μου έκείναι ήταν κήρvγμα έθνικής ένότητος, ήσαν 
προσκλητήριον εlς τήν δμαλότητα, τήν τάξιν καί 

τήν είρήνην. Καί έτσι τάς έξετίμησε δ Έλληνικός 

Λαός, ή πολιτική καί πνευματική του ήγεσία καί 

όσοι λειτουργοί τής Δικαιοσύνης εlχον τό θάρρος νά 

τήν άποδώσουν. 

'Η Κυβέρνησις όμως άvτί νά μελετήση τάς προτά

σεις μου καί νά τάς καταστήση άντικείμενον ένός 

σοβαρού καί ύπευθύνου διαλόγου, μοv ήρνήθη τό δι

καίωμα νά έχω γνώμην γιά τήν τύχη τής Πατρίδος 

μου, τήν δποίαν έν τούτοις έκυβέρνησα μέ τήν συγ

κατάθεσιν τοv λαοv έπί μίαν όκταετίαν. ~Εθεσε ύπό 

άπογόρευσιν τάς δηλώσεις μου καί έπεδόθη είς πρω

τοφανείς καί άθεμίτους διωγμούς. 

Καί δέν ήθέλησε τόν διάλογο ν διότι, όπως άπ' 

άρχής προέβλεψα, δέν εlχε ποτέ τήν πρόθεσιν νά 

άποκαταστήση τήν δμαλότητα. Μοναδική της έπι

δίωξις ήτο ή διαιώνισις τής παραμονής της είς τήν 
έξουσίαν. Πεισθείσα όμως ότι ή έφαρμογή τοv 
Συντάγματός της θά τήν ήνάγκαζε νά άποχωρισθή 

αυτής άνεζήτει έπιμόνως πρόσχημα γιά νά τό άνα

τρέψη. Καί τό πρόσχημα ένόμισεν ότι τό βρήκε στήν 

έξέγερση τοv Ναυτικού. 
Δέν γνωρίζω τί συνέβη στό Ναυτικό. 'Από τάς 

κυβερνητικάς όμως άνακοινώσεις προκύπτει ότι ο{ 

έξεγερθέντες άξιωματικοί δέν άπέβλεπαν είς τήν κα
τάληψιν τής έξουσίας, άλλ' είς τόν πειθαναγκασμόν 

τής Κυβερνήσεως όπως τήν άποδώση είς τόν κυρί

αρχον λαόν. 

'Η Κυβέρνησις, άντί νά συνειδητοποιήση τάς ευ

θύνας της γιά τήν περιπέτεια τοv Ναυτικού καί νά 

συναγάγη χρήσιμα γιά τό μέλλον συμπεράσματα, 

έσπευσε νά τήν έκμεταλλευθή γιά νά προωθήση τούς 

σκοπούς της. Νά άπαλλαγή δηλαδή άπό τό πνευμα

τικόν της τέκνον τοv 1968 καί τούς άντιπάλους της 
καί νά θεμελιώση συνταγματικώς τήν δικτατορίαν. 

Συνέλαβε πρός τούτο σωρείαν γενναίων άξιωματικών 
καί διακεκριμένους πολιτικούς. 'Υπήρξε δέ τόση ή 

σπουδή της ώστε νά κατονομάση ένόχους -μεταξύ 
άλλων καί έμένα- πρ{ν καλά-καλά άρχ{ση ή άνά

κρισις. 

Καί μέ τήν σκηνοθεσίαν αυτήν προέβη σέ νέο 

πραξικόπημα. Μετέβαλε αυθαιρέτως τήν μορφήν τοv 

πολιτεύματος, έξεθρόνισε τόν βασιλέα κα{ έξαπέλυ

σε κvμα διωγμών. 'Α νετίναξε έσκεμμένως κα{, παρά 
τάς προειδοποιήσεις μου, τάς δυνατότητας τών πολι

τικών λύσεων καί έθεσε τό νΕθνος πρό τραγικού δι

λήμματος: Δουλεία η έμφύλιος σπαραγμός. 

'Αναλογιζόμενος τήν στιγμήν αυτήν τούς κινδύ

νους πού συνεπάγεται γιά τήν χώρα τό δραματικό 

αυτό &διέξοδο, θά διακινδυνεύσω ν, άποταθώ κα{ πά

λιν πρός τήν Κυβέρνησιν. 

Θά τής συστήσω νά άναλογισθή τάς ευθύνας της 

καί νά ματαιώση τό δημοψήφισμα, πού άποτελεί τό 

έσχατο δρόσημο γιά τήν άποτροπή τής συμφοράς 

πού προμηνύεται. Κα{ νά προκαλέση έν συνεχεί~ μί

αν ευρείαν συζήτησιν γιά τόν προορισμό τών διαδι

κασιών - καί ύπάρχουν τοιαvται - πού θά έπιτρέ

ψουν πρώτον τόν δμαλόν καί εlρηνικόν τερματισμόν 

τοv παρόντος καθεστώτος καί δεύτερον τήν δημι

ουργίαν τών προϋποθέσεων γιά τή θεμελίωση μιaς 

νέας, άληθοvς όμως Δημοκρατίας, άπηλλαγμένης 

άπό τάς ύποθήκας τοv παρελθόντος. 

~Α ν ή Κυ]3έρνησις έμμείνη εlς τήν έγωπαθή πλά

νην της, καλείται πλέον δ λαός νά τήν τροχοπεδήση. 

Καί έχει πρός τούτο τήν ευκαιρίαν τοv προσεχούς 

δημοψηφίσματος. 

Καλείται νά τήν άξιοποιήση καί νά προστατεύση 
τάς έλευθερίας του καί τήν Έλλάδα άπό τούς κινδύ

νους πού τήν άπειλοvν. Διότι ή σημερινή φάσις τήζ 

κρίσεως δέν θά εlναι ή τελευταία. Θά ύπάρχουν 

άσφαλώς καί άλλες άν δ λαός δέν θέση μέ τήν ευκαι

ρία αυτή τέρμα στήν περιπέτεια τοv ~Εθνους. 

Καλείται νά άγωνισθή γιά τήν διασφάλισιν τής 

έλευθέρας έκφράσεως τής θελήσεώς του, άvθιστάμε

νος κατά πάσης άποπείρας ψυχολογικής η ύλικής 

βίας. Καί είς αυτό όφείλουν νά τοv συμπαρασταθούν 

ol δικαστικοί άντιπρόσωποι καί τά μέλη τών έφορευ
τικών έπιτροπών, ή ευθύνη τών δποίων θά εlναι βα

ρυτάτη. 

Καλείται νά άπορρίψη τό άνελεύθερον ψήφισμα 
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διά νά άναγκάση τήν Κυβέρνησιν ν' άποσυρθή. Διό

τι όσο καί aν ή ίδία, έστερημένη πολιτικής ευαισθη

σίας, άποφεύγη νά συνδέση τήν τύχη της μέ τό άποτέ

λεσμα του δημοψηφίσματος, ή άρνητική ψήφος εl

ναι έπιβεβλημένη, καί aν άκόμη ύπάρχη ή βεβαιότης 

ότι τό άποτέλεσμα θά άλλοιωθή. Διότι ή Κυβέρνη

σις, τά οργανά της καί έκείνοι πού τήν στηρίζουν θά 

γνωρίζουν τήν άλήθεια. Καί ή γνώσις αvτής τής 

άληθείας θά δδηγήση μοιραίως είς τήν ήθικήv κα

τάρρευσιν τοί5 καθεστώτος. 

'Η άρνητική ψήφος έξ aλλου, δέν εlναι ύπέρ τής 

Βασιλείας, όπως παραπλανητικώς ίσχυρίζεται ή Κυ

βέρνησις. Εlναι σαφώς έναντίον τοί5 δλοκληρωτι

σμοί5. Γιά τή μορφή τοί5 πολιτεύματος θά άποφασίση 

δριστικά δ λαός, όπως καί δ βασιλεύς έδήλωσε, δταν 

θά εχη δ λαός άποκατασταθή είς τά κυριαρχικά του 

δικαιώματα. 

v Α ν δ λαός δέν έπιβάλη τώρα μέ τήν ψήφο του 

λύσιν είρηνικήν στό πρόβλημα τοί5 τόπου μας, τά 

άποτελέσματα θά εlναι δραματικά. Καί θά ύποστή δ 

ίδιος τάς συνεπείας. 

v Α ν δέν έπιδείξη στήν περίπτωση αvτή θάρρος 

καί πολιτική ώριμότητα θά εχη προδώσει καί τάς 

θυσίας του παρελθόντος καί τάς έλπίδα{; τοί5 μέλ'λον
τος του VΕθνους. 

Καί aν δ λαός χαλκεύση τά δεσμά του μέ τά ίδια 

του τά χέρια νά μήν άναμένη άπό κανένα τήν σωτη

ρίαν του. Γιατί κανένας δέν ήμπορεί νά σώση ενα 

λαόν έναντίον τής θελήσεώς του. 

Γνωρίζω ότι θά άσκήσουν πιέσεις καί ότι θά έν

ταθή ή φοβία. Γνωρίζω όμως έπίσης ότι ο{ "Ελληνες 

στίς κρίσιμες στιγμές τής ίστορίας των βρίσκουν τό 

θάρρος νά συμπεριφερθοί5ν ώς έλεύθεροι, ύπεύθυνοι 

καί ύπερήφανοι πολίται. 

Καί ή στιγμή αvτή εlναι κρίσιμη γιά τό μέλλον 

τής χώρας. Καί άπαιτεί άπ' όλους τούς "Ελληνας 

εξαρσιν έθνικήν καί ήθικήν». 

Στή δήλωση του Κ. Καραμανλή, τό καθεστώς των 

'Αθηνών θά άπαντήσει μέ άνακοίνωση του ύπουρ

γείου 'Εθνικής 'Αμύνης, μέ τήν όποία καί θά έπιχει

ρήσει νά μετατεθεί ή συζήτηση στό θέμα τής άνταρ

σίας στό Ναυτικό [βλ. παραπάνω, σ. 183]. 

29 ΙΟΥΛΙΟΥ 1973 

Διεξάγεται τό δημοψήφισμα γιά τή μορφή του 

πολιτειακοί) καθεστώτος καί tήν έκλογή του Γ. Πα

παδόπουλου ώς Προέδρου τής Δημοκρατίας. Τά τε

λικά άποτελέσματα, δπως άνακοιVώθηκαν έπίσημα, 

ήταν: Έγγεγρ.: 6.610.094, Έψήφισαν: 4.955.929 
(74,65%), 'Έγκυρα ψηφοδέλτια ύπέρ του σχεδίου 
ψηφίσματος: 3.343.318 (77,20%), VΕγκυρα κατά του 
σχεδίου ψηφίσματος: 1.048.308 (21,70%), v Ακυρα: 

64.293 (1,10%). 

Παραστατική είκόνα των συνθηκών πού έπικρά

τησαν κατά τή διεξαγωγή του δημοψηφίσματος πeο

σφέρει, σέ άπόρρητη έπιστολή του πρός τόν Κ. Κα

ραμανλή, δ Κ. Παπακωνσταντίνου: 

«Στρατιωτικήν ·έπιχείρησιν, έπιμελώς όργανωθείσαν, 

<'ιπετέλεσεν τό περίφημον δημοψήφισμα. 'Η βία καί ή αυ

θαιρεσία όργίασαν. 'Αλλι5. καί <'ιπό τόν λαόν έξεδηλώθη 
<'ιδιαφορία διά τά περίφημα δικαιώματά του. 'Ο ραγιαδι

σμός πρέπει νά θεωρηθή ή κυριωτέρα <'ιφορμή τής κατα
πτοήσεως καί τοϋ έκβιασμοϋ. Εις τάς πόλεις υπήρξε δυνα

τότης <'ιντιδράσεως καί α{ <'ιπειλαί δέν επρεπε νά <'ισκήσουν 

τοιαύτην έπίδρασιν. Έξεβιάσθησαν εκατοντάδες χιλιάδες 

οικογενειών υπαλλήλων tοϋ Κράτους καί τών 'Οργανι

σμών, έπαγγελματίαι. 'Ακόμη γονείς καί <'ιδελφοί στρατι

ωτών καί χωροφυλάκων. uοσοι εχουν παιδιά σπουδάζοντα 

είς τό έξωτερικόν καί ζητοϋν συνάλλαγμα. Καί μεγίστη 

<'ιναλογία <'ιγροτών, κυριευμένων <'ιπό τόν φόβον δτι δέν θά 

χρηματοδοτηθοϋν <'ιπό τήν 'Αγροτικήν Τράπεζαν ή δέν θά 

τύχουν οίασδήποτε εύκολίας είς τήν έξόφλησιν τών χρεών. 

Βεβαίως, χρησιμοποιήθηκαν δλα τά είς τήν διάθεσιν 

τών κυβερνώντων μέσα. ΤΕΑ καί διαφόρους <'ιξιωματικούς, 

νομάρχας, δασκάλους καί πάσης κατηγορίας υπαλλήλους 

εΙχαν έκστρατεύσει διά νά προπαγανδίσουν τήν κυβερνη
τικήν θέσιν. Κάθε πολίτης, ϋποπτος <'ιντιθέτου φρονήματος 

καί χωρίς καν νά έκδηλωθή; έκαλείτο <'ιπό τόν <'ιστυνόμον 

διά νά <'ικούση "φιλικήν" νουθεσίαν καί συμβουλήν νά 

"κοιτάξη" τήν δουλεία του γιά νά μήν μπλέξη άδικα. 

Δέν tλειψαν καί οί λεονταρισμοί καί αί <'ιπειλαί. Καί ή 

παραγγελία τοϋ <'ιξιωματικοϋ τών ΤΕΑ πρός τόν πρόθυμον 

κοινοτάρχην. Νά σημειώσης τούς <'ιντιδραστικούς. Θά ελ

θω δ ίδιος νά τούς κρεμάσω <'ινάποδα είς τόν πλάτανο. Καί 

δ κυρίαρχος λαός περιέπιπτεν είς βαθείς διαλογισμούς καί 

σκέψεις δτι εΙναι καλύτερα νά δώση ενα ναί προκειμένου 

νά ευρεθή δπωσδήποτε μπλεγμένος μέ τούς σταυρωτήδες. 

Τό <'ιποτέλεσμα εΙναι <'ιποτέλεσμα βίας καί νοθείας ού

σιαστικής καί <'ιναμφισβητήτου. Δέν προσφέρονται μάρτυ

ρες, άλλά εΙ ναι γεγονός δτι <'ιντικατεστάθησαν είς εύρείαν 

κλίμακα τά ψηφοδέλ τια είς πάρα πολλάς κάλπας. Καί οί 

ψηφοφόροι ώρισμένων κωμοπόλεων καί συνοικιών τρί

βουν τά μάτια τους πληροφορούμενοι τό <'ιποτέλεσμα, δταν 

ο{ ίδιοι γνωρίζουν πώς έψήφισαν»210 • 

Τό τελικό άποτέλεσμα του δημοψηφίσματος κα

ταγγέλθηκε άπό τούς περισσότερους ήγετικούς έκ

προσώπους του πολιτικοί) κόσμου, μέ έπικεφαλής 

τόν Π. Κανελλόπουλο, ώς προϊόν βίας καί νοθείας. 
Κατά τής έγκυρότητας του δημοψηφίσματος ύποβλή

θηκαν 11 ένστάσεις στόν v Αρειο Πάγο. 'Ανάμεσά 

τους, ή ενσταση τής Συντονιστικής 'Επιτροπής 

'Αποκαταστάσεως Δημοκρατικής Νομιμότητος συ

νοδεύτηκε καί άπό δύο έκτενή ύπομνήματα δπου 

άναφέρονταν άναλυτικά οί λόγοι άκυρότητας του 

δημοψηφίσματος τής 29ης 'Ιουλίου, δπως κυρίως: 

Συντακτική πράξη Ιης 'Ιουνίου νομικά άνύπαρκτη, 
χωρίς συνταγματικό ερεισμα ή καί «έπαναστατική)) 

θεμελίωση· καταπάτηση κατά τήν προπαρασκευή 
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καί διεξαγωγή του δημοψηφίσματος δλων τών δρων 

πού προκύπτουν άπό τούς θεμελιώδεις κανόνες τοϋ 

δημοκρατικοί) πολιτεύματος μία καί μόνη υποψηφιό

τητα γιά τά άξιώματα του Προέδρου καί του 'Αντι

προέδρου τής Δημοκρατίας άναίρεση κάθε εγγυή

σεως τής μυστικότητας τής ψηφοφορίας, άπειλές σέ 

βάρος τών άντιφρονούντων γιά δίωξη καί τιμωρία 

γιά ψευδή καταμήνυση. ·Η συζήτηση πάνω στίς εν

στάσεις εγινε στόν "Αρειο Πάγο, στίς 9 Αuγούστου 
1973, καί ή άπόφαση του 'Ανώτατου Δικαστηρίου 
εκδόθηκε στίς 13 Αuγούστου καί ύπήρξε άπορριπτι
κή γιά τό σύνολο τών ενστάσεων· παράλληλα, μέ τήν 

ύπ' άριθ. 754/ 1973 άπόφασή του, επικύρωσε τό άπο
τέλεσμα του δημοψηφίσματος2ιι. 

Τήν άπόφαση του' Ανωτάτου Δικαστηρίου κατα

δίκασε, εκ μέρους του πολιτικοί) κόσμου, ό Π . Κα

νελλόπουλος, επισημαίνοντας τήν άπόρριψη τών 

ενστάσεων χωρίς τήν ουσιαστική διερεύνησή τους, 

τήν καταχρηστική άναφορά στόν δρο «'Επανάστα

ση», τήν πλήρη παραγνώριση τών πλημμελειών καί 

παραβάσεων πού διαπράχθηκαν πρίν καί τήν άρνηση 

εξετάσεως τών μαρτύρων τών παραβάσεων κατά τήν 

ή μέρα τής διεξαγωγής του δημοψηφίσματος, τόν &βά

σιμο, τέλος, ίσχυρισμό δτι οί τελευταίες αuτές «δέν 

θά άρκοuσαν, άκόμη καί έάν πράγματι εσημειώθη

σαν, διά νά επηρεάσουν τό γενικόv άποτέλεσμα του 
δημοψηφίσματος»212(!). 

19 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1973 

'Ο Γ. Παπαδόπουλος όρκίζεται Πρόεδρος τής 

Δημοκρατίας μέ άντιπρόεδρο τόνΟ. 'Αγγελή. 'Αρ

χηγός τών 'Ενόπλων Δυνάμεων άναλαμβάνει ό Δ. 

Ζαγοριανάκος. Εύθύς μετά τήν όρκωμοσίά, ό Γ. 

Παπαδόπουλος εξαγγέλλει τήν άρση του Στρατιωτι

κοί) Νόμου, τήν αύτόματη ίσχύ τών άρθρων του Συν

τάγματος περί άτομικών δικαιωμάτων, τήν &μνή

στευση «ολων τών πολιτικών εγκλημάτων, τά όποία 

ετελέσθησαν είς τό εσωτερικόν τής χώρας» μετά τήν 

21η 'Απριλίου 1967, καί, τέλος, τήν επίσπευση του 
ρυθμοί) τών διαδικασιών πού προβλέπονται μέ τό ψή

φισμα γιά τή διενέργεια γενικών εκλογών στή διάρ

κεια του 1974. ·Η συγκεκριμενοποίηση τών σχεδίων 
του Γ. Παπαδόπουλου γιά τήν άμεση λειτουργία τοϋ 

νέου πολιτειακοί) μορφώματος θά συνδυαστεί, δπως 

θά διαφανεί σύντομα, μέ τήν προοπτική γιά τήν άνά

θεση τής πρωθυπουργίας στόν Σπ. Μαρκεζίνη καί τή 

διεξαγωγή, στή συνέχεια, γενικών εκλογών. 

'Ενδεικτικά, ή είκόνα καί τό κλίμα τής νέας κα

ταστάσεως, άλλά καί τά σοβαρά διλήμματα πού συνέ

χονταν μέ τήν άντιμετώπισή της άπό τά κορυφαία 

στελέχη του πολιτικοί) κόσμου, ίδιαίτερα τής ΕΡΕ, 

άντικατοπτρίζονται σέ επιστολή του Κ. Τσάτσου 

πρός τόν Κ. Καραμανλή, τρείς μέρες άργότερα: 

«Πρόεδρέ μου, 

Οί περισσότεροι τών παλαιών πολιτευομένων άρχισαν 

νά προβληματίζονται περί του liν καί ύπό ποίον σχήμα θά 

πολιτευθουν. Θεωροϋν τήν ό:ποχή ώς καταστρεπτικήν γι' 

αύτούς, θά η θελαν νά δοϋν τά παλαιά κόμματα ύποβάλλον

τα έντός τοϋ 'Οκτωβρίου προγράμματα καί σχετικές αίτή

σεις στό Συνταγματικόν Δικαστήριο. Συνεννοήθηκα μέ 

Παπακωνσταντίνου πρώτα νά ζητήσωμε τήν συμβουλή 

σου καί τό Σάββατο νά πάμε νά δοϋμε τόν Κανελλόπουλο 

γιά νά ληφθή μιά γενική ό:πόφαση ώστε νά μήν έπέλθη, 

αύτό πού βλέπω δυστυχώς έπερχόμενον, τήν διασποράν -
τών μέν μή πολιτευομένων, τών δέ πολιτευομένων καί δή 

μέσα σέ ίσχνά η άδηλα σχήματα. 'Ιδού τί προβλέπω. 'Ο 

Κανελλόπουλος αίτησιν πρός τό Συνταγματικό Δικαστή

ριο - ό:ποτελοϋσαν- καί ρητήν ό:ναγνώρισιν τής έπικρα

τησάσης καταστάσεως, δέν θά κάνη. Τό ίδιο πιστεύω Ισχύ

ει γιά Ράλλη, Παπακωνσταντίνού-, Παπαληγούρα. Τό ίδιο 

ό:σφαλώς Ισχύει καί γιά μένα. Δέν ό:μφιβάλλει κανείς δτι τό 

ίδιο ίσχύει καί γιά σένα.· 'Επομένως άν ύπάρξη ΕΡΕ θά 

συγκροτηθή ό:πό τά δευτέρας κατηγορίας στελέχη, σχήμα 

χωρίς καμμιά ό:πήχηση. ·Άλλωστε καί ύπό Κανελλόπου

λον ή ό:πήχηση θά ήταν μηδαμινή. Τό πιθανώτερο, ήμών 

ό:πεχόντων καί ίδίως σοϋ ό:πέχοντος, εlναι νά μήν έμφανι

σθή πιά ή ΕΡΕ. ' Από τή στιγμή έκείνη θά ό:ρχίσουν νά 

σκορπουν οί παλαιοί δικοί μας σέ καινούργια μαντριά είτε 

μαζί μέ συντηρητικούς κεντρώους είτε μόνοι, μέ άλλο πι

θανώς δνομα. Εlδα χθές τόν ό:ποφυλακισθέντα Βαγγέλη. 

Καί αύτός κλίνει πρός τήν ό:ποχή. 'Αλλά δέν μπορεί [νά 

πάρη] δριστική ό:πόφαση καί δέν ξέρω τί θά κάνη άν τοϋ 

γίνουν δελεαστικές προτάσεις ό:πό τούς κρατοϋντας, νά 

ό:ποτελέση τό κόμμα τής άντιπολιτεύσεως. Πάντως ύπό 

τήν ήγεσία του μόνο δευτερεύοντα στελέχη θά πήγαιναν 

καί δχι δλα. 

Πρέπει νά σου έπισημάνω δτι πολλοί ό:πό τούς δικούς 

μας, νεώτεροι, θά πολιτευθοϋν δπωσδήποτε εστω καί ώς 

όπαδοί τοϋ κυβερνητικοϋ κόμματος, είτε τούτου ήγείται δ 

Μαρκεζίνης είτε δ Μακαρέζος. 

'Επίσης νά γνωρίζης δτι δ Παπαδόπουλος έπιθυμεί 

σφοδρώς νά πολιτευθοϋμε. Καί πιστεύω πώς δλα τά κόμμα

τα πού δέν θά περιλάβουν στό πρόγραμμά τους ό:ρχάς θιγού

σας τήν θέση τοϋ Παπαδόπουλου θά ψηφισθοϋν ό:πό τό 

Συνταγματικό Δικαστήριο. 'Ο Παπαδόπουλος καταλαβαί

νει δτι μόνο ή ούσιαστική ό:ναγνώρισις ό:πό τά παλαιά 

κόμματα ό:ποτελεί στερέωσιν καί καθιέρωσιν τής έξουσίας. 

Δέν έπιθυμεί έκλογές πού νά εχουν, είτε θέλει είτε δχι, τό 

νόημα τής άποκηρύξεως τοϋ καθεστώτος (π. χ. μιά συντρι

πτική πλειοψηφία ύπέρ έσοϋ η ύπέρ τής Βασιλευομένης 

Δημοκρατίας, θά εlχε αύτό τό νόημα, καί liν τοϋτο δέν 

έλέγετο ρητοίς γράμμασι). 'Ως Κυβέρνησιν καί πρωθυ

πουργόν θά ηθελε έκείνον πού τόν βγάζει ό:πό τήν ό:πομό

νωσιν καί τόν τοποθετεί ώς ύπερκομματικόν παράγοντα, μ ή 

συζητούμενον, γιά 7 χρόνια. Π.χ. θά ήτο εuτυχής νά εlχε 
ενα ό:ντίπαλο γιά πρωθυπουργό. Γι ' αύτό δ Μαρκεζίνης 

ε{ναι ή σχετικώς καλύτερη λύσις καί πρός αuτήν βαδίζει. 

Θά τοϋ φέρη καί μερικά καλά στελέχη. 'Από Παπαδόπου

λο πάντως θά γίνη προσπάθεια προσελκύσεως παλαιών 

στελεχών μας, μή έφθαρμένων. 

Χθές ζήτησε έπιμόνως δ Μπότσης νά πάω στο γραφείο 

του. Ήταν έκεί δ Μομφερiiτος. Οί δυό μαζί ήταν προφα-
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νώς προφυλακές του Σταματόπουλου. Μέ εβαλαν κάτω έπί 

ώρα καί προσπαθουσαν νά μου έξηγήσουν δτι μόνη ρεαλι

στική λύσις εlναι νά μπουμε στήν προεκλογική διαδικα

σία, νά μήν συνεχίσωμε τήν άρνητικήν μας στάση - μέ 

ρωτουσαν τί θά κάνω έγώ καί liν θά δεχόμουν νά γίνω 

ύπουργός του Μαρκεζίνη. 'Έμαθα δτι καί σέ άλλους γίνον

ται τέτοιες κρούσεις. Προσωπικώς τούς άπεγοήτευσα, διό

τι τελικώς τούς εlπα δτι τά καθεστώτα δέν στεριώνουν μέ 

τύπους, δταν εlναι άντίθετη ή ούσία, δτι δ Παπαδόπουλος 

θέλει τούς παλαιούς γιατί τούς θέλει ώς κάλυμμα, γιά νά 

άντλήση άπό αύτούς τήν ούσιαστική άναγνώριση πού ξέ

ρει δτι δέν εχει καί δτι ξέρω πώς μπορεί νά διατηρηθή 

πολλά χρόνια άκόμα στήν έξουσία, άλλά δτι γιά μένα ή 

πολιτική δέν ήταν έπάγγελμα καί δέν έπιθυμώ νά συνεργή

σω σέ κάτι πού δέν πιστεύω . 

'Ο Μαρκεζίνης θά έπωμισθή τόν οiκονομικό τομέα καί 

τό Κυπριακό. Σέ λίγον καιρό δ Παπαδόπουλος θά τόν έκ

παραθυρώση, άφου γίνουν μαλλιά κουβάρια. Κατ' ούσίαν 

μέ τό σημερινό Σύνταγμα δ Πρωθυπουργός εχει τήν έπο-

? πτείαν μέρους του Οtκονομικου Τομέως καί τά δευτερεύον
τα ύπουργεία. Στήν μοιρασιά του Προϋπολογισμου, άλλά 

καί παντου θά γίνεται σκοτωμός. Τό σύστημα εlναι κατά 

βάσιν άνόητο. lt does not work. 
Αύτές τίς μέρες ή άμνηστεία έντυπωσίασε ψυχολογικά 

δλον τόν κόσμο . Καί νομίζει πώς εγινε μιά μεγάλη άλλαγή. 

Τά ίδια πρόσωπα θά εlναι στίς καίριες θέσεις, ή ίδια ψυχο

λογία, ή ίδια φοβία, ή ίδια νοοτροπία τών δικαστών καί 

, των δημοσίων ύπηρεσιών. 'Όλοι σέ λίγο θά καταλάβουν 

δτι Κυβέρνησις, δ, τι έκλογές καί liν γίνουν, δσοι καί Μαρ

κεζίνηδες καί liν πάρουν τόν τίτλο του Πρωθυπουργου, θά 
εlναι άναλλοίωτος δ Παπαδόπουλος καί μόνο αύτός. ~Οτι 

εχομε μονοκρατορία, δτι ή παλαιά ψυχολογία έναλλαγής 

δέν μπορεί νά ύπάρξη . 

Μόνο δ τύπος liν άφεθή σχετικά έλεύθερος - άλλά 

περί αύτου άμφιβάλλω πολύ - θά μπορουσε μέ τόν καιρό 

κάτι νά κάνη - καί δευτερευόντως τά παλαιά στελέ
χη ... »2Ι3. 

Στό διάστημα πού θά άκολουθήσει θά ένταθοϋν, 

πράγματι, οί ένδοκαθεστωτικές ζυμώσεις, πού συνέ

χονταν μέ τήν κυοφορία τοϋ νέου κυβερνητικοϋ σχή
ματος καί, παράλληλα, θά έξακολουθήσουν, χωρίς 

δποιαδήποτε κατάληξη, νά άνταλλάσσονται άπόψεις 

σχετικά μέ τή συγκεκριμένη στάση πού θά όφειλε 

fjδη νά υίοθετήσει δ φιλελεύθερος κόσμος. 

'Ο Κ. Καραμανλής, ένήμερος των έξελίξεων, δέν 
θά σπεύσει νά διατυπώσει τίς άπόψεις του προτοϋ 

μορφόποιηθοϋν δριστικά οί άναμενόμενες έξελίξεις. 

8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1973 

·Ορκίζεται νέα Κυβέρνηση μέ τή συμμετοχή πο

λιτικών προσώπων, υπό τόν Σπ. Μαρκεζίνη. 

'Η νέα Κυβέρνηση, πέρα άπό δεκατρία μέλη τής 

προηγούμενης - χωρίς συμμετοχή των στρατιωτι

κών, περιέλαβε τά κύρια στελέχη τοϋ παλαιοϋ κόμ

ματος τ&ν Προοδευτικών, καθώς καί προσωπικούς 

φίλους καί συνεργάτες τοϋ Πρωθυπουργοϋ: Χ . Μη-

τρέλιας, ώς άντιπρόεδρος, Θ. Καψάλης, Λ. Εύταξίας, 

Χρ. Ξανθόπουλος-Παλαμaς, Κ. Χριστόπουλος, Π. 

Σιφναίος, Ν. ΜομφερCiτος, Ν. Γρηγοριάδης, Α. Πα

παγεωργίου, Γ. 'Αλεξιάδης, Α.-Κ. Βοϋλτσος, ώς 

υπουργοί. 'Ο Σπ. Μαρκεζίνης άποφάσισε νά άποδε

χτεί τήν έντολή δταν κατόρθωσε νά άποσπάσει άπό 

τόν Γ. Παπαδόπουλο τήν έκχώρηση εύρύτερων 

άρμοδιοτήτων άπό αύτές πού προέβλεπε τό Σύνταγμα 

- ίδιαίτερα στούς τομείς των δαπανών των υπουρ

γείων 'Εξωτερικών, 'Αμύνης καί Δημοσίας Τάξεως, 

καθώς καί τής άσκήσεως τής έξωτερικής πολιτικής. 
«'Αποδεχόμενος υπό έξόχως έπικινδύνους προϋπο

θέσεις πρωθυπουργίαν "δοτήν" καί "κολοβωμένην" 

- θά δμολογήσει άργότερα- τό επραξα μόνον διότι 

κατειχόμη\Lά~ό τήν βαθείαν πεποίθησιν, δτι κάποιος 
πολιτικός επ~πε νά τολμήση ριψοκινδυνεύων καί 

νά δοκιμάση tνά δδηγήση ήρέμως τήν πατρίδα είς 

τήν δημΌκρατικήν δμαλότητα, δπερ δέν ήδύνατο νά 
γίνη άλλως, παρά μόνον διά διεξαγωγής άδιαβλήτων 

έκλογών». Στό σημείο αύτό ε{χε, έξάλλου, έντοπίσει 
τήν άποστολή του εύθύς μετά τήν δρκωμοσία του, 

στίς 8 'Οκτωβρίου: τά μέτρα πού θά λαμβάνονταν 
προορίζονταν νά «έξασφαλίσουν είς δσους συμμετά

σχουν είς τάς έκλογάς δλην τήν δυνατότητα άνταγω

νισμοϋ, τήν έπικοινωνίαν μέ τόν λαόν καί τήν χρη

σιμοποίησιν των κρατικών μέσων ένημερώσεως» . 

Οί προθέσεις τοϋ Σπ. Μαρκεζίνη θά προβληθοϋν 

σαφέστερα τίς άμέσως έπόμενες μέρες, μέσω δηλώ

σεων καί, κυρίως, συνεντεύξεων πρός σημαντικά εύ
ρωπαϊκά δημοσιογραφικά όργανα, δπως οί έφημερί

δες «Times», «Le Monde» καί «Der Spiegel». Είδικό
τερα, διευκρίνιζε: άν διαφωνήσει μέ τόν Πρόεδρο 

τής Δημοκρατίας, δέν θά ε{χε άλλη διέξοδο άπό τήν 

παραίτηση· άν άποτύχει, ή έξουσία θά πέσει είς τά 

χέρια ένός 'Έλληνος Καντάφι, δ δποίος καί δέν θά 

διαθέτει τό πετρέλαιο διά νά βελτιώσει τήν τύχη των 

συμπατριωτών του· άν «έξηρτaτο» άπό τόν ϊδιο θά 

νομιμοποιοϋσε άμέσως τό ΚΚΕ. Παράλληλα, όνε

λάμβανε τήν υποχρέωση νά «έκστρατεύσει» κατά 

των δικαιοδοσιών τοϋ Συνταγματικοϋ Δικαστηρίου 

καί νά διεξαγάγει έκλογές χωρίς στρατιωτικό νόμο, 

μέ έλεύθερο ραδιόφωνο, έλευθεροτυπία, έλεύθερη 

χρησιμοποίηση τής τηλεοράσεως, έλεύθερες συγ

κεντρώσεις, χρηματοδότηση των κομμάτων καί δι

καστικούς άντιπροσώπους ώς έπόπτες τής ψηφοφο
ρίας2ι4. 

'Ο πολιτικός κόσμος, στή μεγάλη πλειοψηφία 

του, άντιμετώπισε καταρχήν μέ έπιφυλακτικότητα 

καί δυσπιστία τό έγχείρημα τοϋ Σπ. Μαρκεζίνη καί 

άρνήθηκε νά συμπράξει στό πείραμα τής «φιλε

λευθεροποιήσεως» υπό τόν έξακολουθητικό ούσια

στικά ελεγχο τοϋ στρατιωτικοϋ καθεστώτος. 'Εξαί
ρεση στήν άρνητική αύτή τοποθέτηση άποτέλεσε ή 

διαλλακτική στάση μεμονωμένων πολιτικών - κυ-
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ρίως τοϋ Ε. 'Αβέρωφ, τοϋ Π. Βαρδινογιάννη καί τοϋ 

Η. 'Ηλιοϋ. ·Ηγετικός φορέας στό έσωτερικό τής 

χώρας ~ης άδιαπραγμάτευτης άντιθέσεως, δ Π. Κα-

. νελλόπουλος θά έπισημάνει μεταγενέστερα: 

«'Η στάσις, τόσον ή {δική μου, δσον καί του γενικώτε

ρου πολιτικου κόσμου &.πέναντι του κ. Μαρκεζίνη δταν τόν 

έπέλεξεν δ δικτάτωρ ώς πρωθυπουργόν, ήτο ίστορικώς 

έπιβεβλημένη. Διότι ασχετα &.πό τίς διαθέσεις καί τά κίνη

τρα του iδίου του κ. Μαρκεζίνη, θά ήταν &.δύνατον νά γεν

νηθij μέσα άπό τούς κόλπους μιίiς τυραννίας ή δημοκρα
τία»2ιs. 

Στό χρονικό διάστημα άπό τή διεξαγωγή τοϋ δη

μοψηφίσματος ως τήν δρκωμοσία τής νέας Κυβερνή

σεως κυκλοφόρησαν φήμες γιά άμεσες η εμμεσες 

έπαφές τοϋ Σ. Μαρκεζίνη μέ τόν Κ. Καραμανλή. Οί 

διάφορες φήμες - καί είδικότερα ή σχετική μέ τή 

δήθεν συμφωνία του πρός τή λύση Μαρκεζίνη -δι

αψεύδονταν «Κατ' άπολύτως έξηκριβωμένας πληρο

φορίας» άπό τίς στήλες τής «Βραδυνής». Συγκεκρι

μένα, τονιζόταν: 

«Κατ' &πολύτως έξηκριβωμένας πληροφορίας έκ Πα

ρισίων, δ πρώην πρωθυπουργός κ. Κ. Καραμανλής ούδένα 

{ίμεσον ή εμμεσον διάλογον μετά του κ. Σ. Μαρκεζίνη διε

ξήγαγε καί πρός ούδένα καί κατ' ούδένα τρόπον έξέφρασε 

τήν συμφωνίαν του πρός τήν λύσιν Μαρκεζίνψ21 6. 

·Η διατύπωση είκαmών γιά τίς σκέψεις καί τίς 

προθέσεις τοϋ Κ. Καραμανλή άπέναντι στίς διαγρα

φόμενες έξελίξεις θά έξακολουθοϋσε καί μετά τήν 

δρκωμοσία τής νέας Κυβερνήσεως, ως τήν παραμονή 

τών γεγονότων τοϋ Πολυτεχνείου. Οί σχετικές είκα

σίες συνυφαίνονταν μέ τό θέμα τής συμμετοχής η οχι 

τής ΕΡΕ καί της μετριοπαθοϋς πτέρυγας τοϋ πολιτι

κοϋ κόσμου, ύπό τήν ήγεσία του η όχι, στίς έκλογές. 

Σέ κάθε περίπτωση πάντως, δ Κ. Καραμανλής τηροϋ

σε άπόλυτη σιγή καί δέν άφηνε, εστω καί μέ εμμεσο 

τρόπο, νά δiαφανοϋν οί σκέψεις καί οί άπόψεις του. 

Πέρα, δμως, άπό τά δημοσιεύματα τοϋ τύπου καί 

άνεξάρτητα άπό τίς διάφορες διαδόσεις, οί στενοί 
συνεργάτες τοϋ Κ. Καραμανλή ήταν ύποχρεωμένοι 

νά άντιμετωπίσουν τό όξύ δίλημμα τής συμμετοχής η 

όχι στίς προβλεπόμενες βουλευτικές έκλογές. Οί πε

ρισσότεροι τοϋ έξέθεταν τίς άπόψεις τους καί περί
μεναν τίς σχετικές δδηγίες του . Σύμφωνα μέ μία γε

νική άποψη, ή συμμετοχή στόν έκλογικό άγώνα 

ήταν δυνατό νά συμβάλει στήν ούσιαστική βελτίωση 

περισσότερο τών έπιμέρους πραγματικών καταστά

σεων καί λιγότερο τών βασικών πολιτικών συνθη

κών, άλλά καί προσφερόταν γιά νά προσφέρει στόν 

Παπαδόπουλο τήν άναγνώριση καί τή νομιμοποίησή 

του. Παράλληλα, δμως, άντιμετωπιζόταν καί τό άλλο 

ένδεχόμενο: άν, άραγε, διασφαλίζονταν οί προϋποθέ

σεις γιά τή διεξαγωγή έκλογών ίκανών νά δώσουν 

τήν πλειοψηφία σέ πολιτικό σχήμα ύπό τόν Κ. Κα-

ραμανλή, θά όφειλε πράγματι νά χαθεί ή εύκαιρία 

γιά τήν ούσιαστική κατάλυση τοϋ καθεστώτος; 

' Εξάλλου, άν έξαιροϋνταν οί έπιτελείς, πολλοί πολι

τευτές διάκεινταν εύμενέστερα πρός τήν ίδέα τής 

συμμετοχής, ένώ σέ περίπτωση άποχής ήταν πιθανό 

νά μεταπηδήσουν στά κυοφορούμενα νέα κομματικά 

σχήματα. Καί παράλληλα, ή κοινή γνώμη, ίδίως 
στήν έπαρχία, δύσκολα θά εύθυγραμμιζόταν στήν 

τακτική τής άποχής. ·Οπωσδήποτε δμως, ή τελική 

άπόφαση γιά τήν τηρητέα πορεία, καθώς καί ή έφαρ

μογή της στήν πράξη, θά οφειλε- σύμφωνα μέ τήν 

άποψη τών έπιτελών τής ΕΡΕ- νά άναληφθεί άπό 

τόν ϊδιο τόν Κ. Καραμανλή, άφοϋ μάλιστα κατερχό

ταν στήν ·Ελλάδα καί σχημάτιζε άμεση άντίληψη 
γιά τίς πραγματικές συνθήκες217 . 

Τά άμεσα προσιτά ίστορικά στοιχεία δέν έπιτρέ
πουν τήν ύπεύθυνη διακρίβωση τών άπόψεων τοϋ Κ. 

Καραμανλή πάνω στό κρίσιμο τοϋτο δίλημμα. Στό 

δεύτερο δεκαπενθήμερο τοϋ 'Οκτωβρίου δεχόταν 

στό Παρίσι τήν έπίσκεψη στενών πολιτικών συνερ

γατών του, άνάμεσά τους τόν Γ. Ράλλη, τόν Κ. Πα

πακωνσταντίνου καί τόνΕ. 'Αβέρωφ. ~οπως δέ ύπο

στηριζόταν άπό τίς στήλες τοϋ ήμερήσιου τύπου, οί 

πληροφορίες πού ετειναν νά διαρρεύσουν συνέκλι

ναν στήν ύπογράμμιση τής έμμονης τοϋ Κ. Καρα

μανλή πάνω σέ δύο κυρίως σημεία: Πρώτο, δέν θά 

οφειλε «νά έκδηλωθή ιΪκαμπτος θέσις τής άντιπολι

τεύσεως εναντι τοϋ κ. Μαρκεζίνη πρίν η ούτος πέραν 
τών λόyων άποδείξη καί διά συγκεκριμένων πράξεων 
τί σκοπεύει καί τί δύναται νά κάμη διά τήν έπάνοδον 

τής χώρας είς τήν δμαλότητα»· δεύτερο, όφείλει νά 

έπιδιωχθεί ή ενιαία έμφάνιση τοϋ πολιτικοϋ κόσμου 

πού άντιτάχθηκε στό δημοψήφισμα τής 29ης 'Ιουλί

ου, μέ τήν έπίτευξη, ώς έλάχιστης δυνατής βάσεως 

συνεννοήσεως, συμφωνίας γιά τήν ·εκταση τής έπι

βεβλημένης άναθεωρήσεως τοϋ Συντάγματος218 . Γύρω 
στίς άρχές Νοεμβρίου, έξάλλου, έπιβεβαιωνόταν δτι 

δ Κ. Καραμανλής διεβίβασε τίς άπόψεις του μέσω 

τοϋ Κ. Παπακωνσταντίνου. Χώρίς νά ε{ναι δυνατός δ 

ύπεύθυνος προσδιορισμός τοϋ περιεχομένου τους, 

ύπάρχουν ένδείξεις δτι έπισήμαιναν τήν άνάγκη τής 

ένότητας καί τής ενιαίας έμφανίσεως τοϋ πολιτικοϋ 

κόσμου «ύπό έπώνυμα πρόσωπα άναστελλομένης μά

λιστα τής δραστηριότητος τών κομμάτων κατ' ίδί

αν»219. ·Η κατευθυντήρια αύτή γραμμή τοϋ Κ. Καρα

μανλή γινόταν μέ τήν πάροδο τών ήμερών εύρύτερα 
γνωστή καί προβαλλόταν άπό τίς στήλες τοϋ είδη

σεογραφικοϋ τύπου220. 'Απέναντι στίς διάφορες έκ

δοχές πού θά ήταν δυνατό νά άποδοθοϋν στήν άρχή 

τής «ένότητος», δ Κ. Τσάτσος έπιχειροϋσε νά δώσει 
μία σαφέστερη έρμηνεία: 

«Σέ παρουσιάζουν συνιστώντα ένότητα του πολιτικου 

κόσμου. Ξέρω δτι συνιστάς νά συνεννοηθουμε. 'Υποθέτω 

δτι ζητίiς νά συμπήξωμε προσωρινώς μιά ένιαία δύναμη 
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Ό τέταρτος άραβοϊσραηλιvός πόλεμος εlχε έπιπτώσεις στήv εύρύτερη 

περιοχή τής άvατολικής Μεσογείου. 
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πού θά άξιώση aπό τούς κρατοuντας ώρισμένας παραχωρή
σεις γύρω aπό τήν έκλογική διαδικασία. Αuτό εlναι δυνα

τόν. 'Υποθέτω δμως, δτι δέν ζητiiς ένιαία έμφάνιση στίς 

έκλογές - σο\) άπόντος. Πρώτον, διότι δέν ξέρομε τί 

έκλογικό σύστημα θά εχωμε, τί είδους άναλογική καί μέ τί 

παραλλαγές. Δεύτερον, διότι τό χαρμάνι πού θά φτιάξωμε 

- σου άπόντος - θά εlναι liθλιο, liχρηστο γιά τούς σκο

πούς πού θά τό ήθελες. Πρόεδρε, μία ενωσις άξία του προ

ορισμοu της μπορεί νά γίνη", μόνο έκ τών άνω ... ~Αν δι' 
άλλους, γενικωτέρους, λόγους δέν πρόκειται ύπό τάς πα

ρούσας περιστάσεις - καί τέτοιοι λόγοι ύπάρχουν πιθα

νόν - νά έπανέλθης γιά νά άναλάβης πρωτοβουλίες, μήν 

περιμένης άπό τήν ενωση πού ύπό τήν πίεση των πραγμά

των πιθανόν νά γίνη, τίποτε άξιόλογο ... »22ι. 

Ζωηρές φήμες καί γιά πιθανές ύποδείξεις τοϋ Κ. 

Καραμανλή πρός τούς συνεργάτες του διαδόθηκαν 

καί όταν, στίς l3 Νοεμβρίου, δ Γ. Ράλλης δημοσίευ
σε στή «Βραδυνή» άρθρο μέ τίτλο«' Αποχή ή Συμμε

τοχή;»: τά δημοκρατικά πολιτικά κόμματα όφείλουν 

νά συνενωθοϋν προκειμένου νά καταγάγουν συντρι

πτική νίκη καί νά επιβάλουν τή ριζική άναθεώρηση 

τοϋ Συντάγματος προϋπόθεση όμως γιά τήν δριστι

κή συμμετοχή τους στίς έκλογές ε{ναι ή διασφάλιση 

τών εγγυήσεων γιά τήν άπρόσκοπτη εκδήλωση τοϋ 

λαϊκοϋ φρονήματος, άλλως νά κηρυχθεί άποχή. 

Ό ίδιος δ Γ. Ράλλης, σέ μεταγενέστερα κείμενά 

του, άποκαλύπτει δτι ε{χε, πράγματι, είσηγηθεί καί 

στόν Κ. Καραμανλή ότι «οφειλες [οί πολιτικοί] νά 

δηλώσεις ότι λαμβάνεις μέρος καί όταν διαπίστωνες 
πώς ύπήρχε εκτεταμένη νοθεία καί άδυναμία ελεύθε

ρης εκφρασης τοϋ λαοϋ τότε νά προχωροϋσες σέ κα

ταγγελίες δηλώνοντας ότι δέν συμμετέχεις σ' αύτό 

τό παιγνίδι»· παράλληλα, όμως, σέ άλλο σημείο, δι

ευκρινίζει δτι δσα ύποστήριξε δημόσια άποτελοϋσαν 

δικές του, «προσωπικές άπόψεις»222 . 

6-24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1973 

Διεξάγεται δ τρίτος 'Αραβοϊσραηλινός πόλεμος 
- γνωστός ώς πόλεμος τοϋ Γιόμ Κιπούρ. Οί ίσραη

λινές δυνάμεις, καί τή φορά αύτή, οχι μόνο θά άνακό

ψουν τή συνδυασμένη συροαιγυπτιακή έπίθεση, άλ

λά καί θά άναλάβουν σύντομα τήν πρωτοβουλία στό 

μέτωπο τών επιχειρήσεων, είσβάλλοντας σέ βάθος 

μέσα στό έχθρικό εδαφος. Μέ τήν άφορμή αύτή, χω

ρίς νg συγκρουστοϋν άνοιχτά, θά άντιπαραταχθοϋν 

στήν άνατολική Μεσόγειο oi ενισχυμένες ναυτικές 
καί άεροπορικές δυνάμεις τών 'Ηνωμένων Πολιτει

ών καί τής Σοβιετικής 'Ενώσεως, στήν προσπάθειά 

τους νά ένισχύσουν τή μία ή τήν άλλη έμπόλεμη 
παράταξη. 

'Η κυβέρνηση Μαρκεζίνη, μέ τή σύμφωνη γνώ

μη καί τοϋ Γ. Παπαδόπουλου, θά άρνηθεί στήν Ούά

σιγκτων τήν εξωσυμβατική χρησιμοποίηση τοϋ έθνι

κοϋ χώρου γιά τόν άνεφοδιασμό τοϋ 'Ισραήλ, μέσω 

άμερικανικών βάσεων καί έκτός τών σχεδίων τοϋ 

ΝΑΤΟ. 'Η άποφάση αύτή θά άνακοινωθεί έπίσημα 

άπό τήν έλληνική πλευρά καί θά έπιβεβαιωθεί άπό 

τήν πρεσβεία τών ΗΠΑ στήν 'Αθήνα. 

[Σύμφωνα μέ μεταγενέστερες πληροφορίες, δ άρ

χηγός τοϋ ΓΕΝ, άντιναύαρχος, Π. 'Άραπάκης, εδω
σε τήν άδεια στούς 'Αμερικανούς, έν άγνοί~ τής 

ύπεύθυνης Κυβερνήσεως, νά χρησιμοποιήσουν τίς 

ναυτικές βάσεις τους στήν 'Ελλάδα - είδικά τής 

Σούδας. Τή σχετική πληροφορία δέν έπιβεβαιώνει, 
άλλά καί δέν διαψεύδει, δ Σπ~ Μαρκεζίνης223]. 

14-17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1973 

Τό καθεστώς συγκλονίζεται άπό τή μαχητική 

συγκέντρωση διαμαρτυρίας τών φοιτητών μέ έπίκεν

τρο τό χώρο τοϋ Πολυτεχνείου. Μετά άπό τριήμερη 

άναταραχή καί αίματηρές συγκρούσεις μεταξύ άστυ

νομικών και διαδηλωτών, ή έξέγερση καταστέλλεται 

βίαια άπό μονάδες τών ένόπλων δυνάμεων. Λίγες 

ώρες άργότερα έπαναφέρεται σέ ίσχύ δ στρατιωτικός 
νόμος, ένώ ή συνέντευξη τοϋ πρωθυπουργοϋ, Σπ. 

Μαρκεζίνη, μέ άντικείμενο τήν έξαγγελία «όργανο

γράμματος» γιά τήν πορεία πρός τίς έκλογές, μαται

ώνεται. 

'Η φοιτητική άναταραχή, ή όποία ε{ χε μετά τά 

γεγονότα τής Νομικής άνασταλεί, άναζωπυρώθηκε 

άπό τίς πρώτες μέρες τοϋ Νοεμβρίου, μέ άφετηρία τά 

έπεισόδια πού έκτυλίχθηκαν στό μνημόσυνο τοϋ Γε

ωργίου Παπανδρέου, στίς 4, τή δίκη τών συλληφθέν
των διαδηλωτών καί, τέλος, τήν άπαγόρευση - μέ 

άπόφαση τών πανεπιστημιακών άρχών - τής συγ

κεντρώσεώς τους στό κτίριο τής Νομικής Σχολής. 

Μετά τήν είσοδο καί τήν παράταση τής παραμονής 

τους στό χώρο τοϋ Πολυτεχνείου, τό περιεχόμενο 
\ 

τών αίτημάτων τών συγκεντρωμένων δλοένα καί δι-

ευρυνόταν πρός καθαρά πολιτική κατεύθυνση. Τό 

γεγονός αύτό, σέ συνδυασμό μέ τή σύσταση Συντο

νιστικής 'Επιτροπής, τή συρροή όλο καί μεγαλύτε

ρου άριθμοϋ διαδηλωτών, τήν όργάνωση, άκόμη, δι

κτύου ραδιοτηλεπικοινωνιακών καί μεγαφωνικ&ν 

έγκαταστάσεων σημαντικής ίσχύος, προσέδωσε βαθ

μιαία στή συγκέντρωση έπαναστατικό χαρακτήρα. 

'Η Κυβέρνηση Μαρκεζίνη, μετά καί τή σχετική 

άπόφαση τής Συγκλήτου, δέν έπέτρεψε τήν είσοδο 

της 'Αστυνομίας στό χώρο τοϋ Πολυτεχνείου. Τελι

κά, μετά άπό αίτηση τοϋ άρχηγοϋ τής 'Αστυνομίας 

καί έντολή τοϋ Προέδρου τής Δημοκρατίας, κινήθη

κε δ στρατός παραβιάζοντας μέ τή χρησιμοποίηση 

μηχανοκινήτων τήν κλειστή έξώθυρα τοϋ ίδρύματος 

καί άναβιβάζοντας σημαντικά τόν άριθμό τών θυμά

των, τραυματιών καί νεκρών. 

'Από τούς ήγετικούς έκπροσώπους τοϋ πολιτικοϋ 

κόσμου, δ Π. Κανελλόπουλος καί δ Γ. Μαϋρος έξεδή-
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λωσαν τήν άμεση καί άνεπιφύλακτη συμπαράστασή 

τους πρός τούς διαδηλωτές. 'Ανάλογη στάση τήρησε 

καί ό 'Ανδρέας Παπανδρέου, καθώς καί οί κυριώτε

ροι έκπρόσωποι τών σχηματισμών της 'Αριστεράς. 

Τά γεγονότα πού συνέχονται άμεσα μέ τήν έξέ

γερση τοϋ Πολυτεχνείου έξιστοροϋνται σέ συνοπτι
κό έμπεριστατωμένο σημείωμα πού ύποβλήθηκε 

στόν Κ. Καραμανλfi: 

«Τά γεγονότα τοϋ Πολυτεχνείου ύπήρξαν τό κορύφωμα 

τής φοιτητικής άναταραχής πού έκ:δηλώθηκε στό προτε

λευταίο ετος τής δικτατορίας. Τά μαζικά έπεισόδια ι'iρχι

σαν τόν Φεβρουάριο τοϋ 1973, όταν ή δικτατορία άντέδρα
σε άρχικά δειλά κι' uστερα μέ σκαιότητα, έπιστρατεύον

τας πολλούς άπό τούς 2.000 φοιτητές πού εΙχαν συγκεν
τρωθεί στό κτίριο τής Νομικής Σχολής στήν δδό Σόλωνος. 

·Η άναταραχή βρήκε νέα διέξοδο τόν Νοέμβριο μέ τήν 

παραπαίουσα "φιλελευθεροποίηση" πού προσπαθοϋσε νά 

έφαρμόση δ Μαρκεζίνης. Τό μνημόσυνο Γεωργίου Πα

πανδρέου στίς 4 Νοεμβρίου τοϋ 1973 μετεβλήθη σέ συλλα
λητήριο πολιτικό πού κατέληξε σέ σύγκρουση τής 'Αστυ

νομίας μέ τούς διαδηλωτές. Ρίφθηκαν πυροβολισμοί, 17 
άπό τούς συλληφθέντες παραπέμφθηκαν νά δικαστοϋν 

(τραυματίες 60 πολίτες καί άστυνομικοί). Γιά νά συμπαρα
σταθοϋν στούς 17 συλληφθέντες, φοιτητές καί σπουδαστές 
εκαναν παράλληλες συγκεντρώσεις στό Πανεπιστήμιο καί 

στό Πολυτεχνείο. • Ο Μαρκεζίνης άντέδρασε άναγγέλλον
τας δτι στίς 17 Νοεμβρίου θά κάμη βαρυσήμαντες έξαγγε
λίες γιά τό πολιτικό χρονοδιάγραμμα τής Κυβερνήσεώς 

του . 

Στίς 13 εγινε άκρως πολιτικοποιημένη ή δίκη των 17 
διαδηλωτών άπό τούς δποίους άθωώθηκαν ο{ 12. 

·Η φοιτητική άναταραχή ώξυνόταν άπό τίς 8 Νοεμβρί
ου όταν οί πανεπιστημιακές άρχές άπαγόρευσαν συγκέν

τρωση στό κτίριο τής Νομικής, γιά νά μή έπαναληφθή ή 

κατάληψη τοϋ Φεβρουαρίου. WΕπειτα άπό σειρά έπεισοδί

ων χιλιάδες φοιτητών συγκεντρώθηκαν στό προαύλιο τοϋ 

Πολυτεχνείου στίς 15 Νοεμβρίου γιά νά προβοϋν σέ έκδη
λώσεις διαμαρτυρίας. Οί διαμαρτυρίες έστρέφοντο έναντί

ον των κυβερνητικών μέτρων καί περιέλαβαν πρόσθετα αι

τήματα (κατάργηση τοϋ σπουδαστικοϋ τής Γεν. 'Ασφα

λείας, των έπιτρόπων στίς Σχολές, καθιέρωση τής δημοτι

κής, έκλογές φοιτητικές τόν Δεκέμβριο). 

·Η άρχική (δλονύκτια) συγκέντρωση διαμαρτυρίας πή

ρε τήν έπομένη διαστάσεις, δ φοιτητικός κόσμος καλοϋσε 

σέ συμπαράσταση δλο τόν λαό τής 'Αθήνας καί οί τεχνι

κοί άπό τούς σπουδαστές εθεσαν σέ λειτουργία μικρό ρα

διοφωνικό πομπό πού καλοϋσε τόν λαό νά συμπαρασταθή 

στόν διαμαρτυρόμενο φοιτητικό κόσμο. Παράλληλα αύτοί 

πού βρέθηκαν στό Πολυτεχνείο ώργάνωσαν κατά ενα τρό

πο τήν ζωή τους μέ διανομή φαγητοϋ, δημιουργία άναρρω

τηρίου καί θαλάμου έπιδέσεων τραυμάτων, ένώ συγχρόνως 

έτύπωναν προκηρύξεις καί μπροσοϋρες καί προσκαλοϋσαν 

καί νέο κόσμο νά βρεθή κοντά τους. WΕτσι ή κυκλοφορία 

μπροστά άπό τό Πολυτεχνείο διε~όπη, άρκετές χιλιάδες 

(ύπολογιζόμενες σέ 15) άτόμων συγκεντρώθηκαν στούς γύ
ρω χώρους καί παντοϋ κυριαρχοϋσαν πολιτικά πλέον συν

θήματα. 
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Παράλληλα ή άναταραχή άρχισε νά κλιμακώνεται καί 

σηi 'Ανώτατα 'Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα τών έπαρχιών. 

Στό Πανεπιστήμιο τών Πατρών κλείστηκαν 800 φοιτητές 
ένώ καί στή Θεσσαλονίκη άρχισε συγκέντρωση eντονης 

διαμαρτυρίας. ·Η άτμόσφαιρα - δπως τήν παρουσιάζουν 

οί έφημερίδες των ήμερων έκείνων - είχε εντονο έπανα

στατικό χαρακτήρα . Ήταν πρόδηλο δτι δ eλεγχος τής κα

ταστάσεως είχε φύγει άπό τά χέρια τής Κυβερνήσεως 

Μαρκεζίνη . 

·Η πραγματική έξέγερση άρχισε στίς 14 Νοεμβρίου 
-τήν έπαύριο των πεισματικών δηλώσεων του uπουργοu 

Παιδείας Σιφναίου δτι παραμένει άμετακίνητος στίς θέσεις 

του (δτι οί φοιτητικές άρχαιρεσίες θά διεξαχθοuν μετά τήν 

15η Φεβρουαρίου) . Οί φοιτητικές όργανώσεις άρπαξαν τήν 

εύκαιρία, κάλεσαν σέ συναγερμό καί οί φοιτητές (οχ ι δέ 

μόνο φοιτητές) δλων τών Σχολών άρχισαν νά συρρέουν 

στό Πολυτεχνείο, δπου συνεκροτήθη μιά άνωτάτη φοιτη

τική έξουσία μέ τήν έπωνυμία "Συντονιστική 'Επιτροπή ". 
Στό κίνημα προσεχώρησαν καί "έθελοντές" πού κατέλα

βαν καί τούς χώρους eξω του κιγκλιδώματος καθώς καί τήν 

νησίδα τής δδοu Πατησίων . 

Τήν Πέμπτη , 15 Νοεμβρίου ή κατάληψη είχε όργανωθεί 
άποτελεσματικά, μέ δίκτυο τηλεπικοινωνιών καί μεγαφω

νικών έγκαταστάσεων πού -τ έκτός άπό τόν ραδιοπομπό 

-ήλέκτριζαν τά συρρέοντα πλήθη. 'Από τό μεσημέρι άρ

χισε κι ή κάθοδος ώργανωμένων έργατών (οiκοδόμων 

κ.λ.π . ) άλλά καί άγροτών (άπό τά Μέγαρα πού διαμαρτύ

ρονταν γιά τίς άπαλλοτριώσεις). Θεωρείται έπίσης βέβαιο 

δτι εiσέδυσαν καί προβοκατορικά στpιχεία (δπως παραδέ

χεται τό σχετικό βούλευμα τοu ' Εφετείου 'Αθηνών) γιά νά 

άποτρέψουν τήν έκδήλωση . Είναι έπίσης πρόδηλο δτι με

ταξύ φοιτητών καί έργατών άνέκυψαν διαφωνίες, καθώς καί 

eριδες τής Συντονιστικής ' Επιτροπής μέ τούς άναρχικούς. 

Στίς 8 τό πρωί ή Σύγκλητος του Πολυτεχνείου (σχεδόν 
σύσσωμη) έτάχθη στό πλευρό τών σπουδαστών. Στίς 2 μ . μ. 

κυβερνητική άνακοίνωση άνέφερε δτι ή άπόφαση τής 

Συγκλήτου είναι σεβαστή καί θά άποφευχθή κάθε άνάμιξη 

τής' Αστυνομίας . Πράγματι άπό τίς 4 τό άπόγευμα uπήρχε 
έλευθεροκοινωνία μέ τό Πολυτεχνείο, πράγμα πού προκά

λεσε άκόμη μεγαλύτερη συρροή κόσμου. Τό βράδυ δ πομ

πός του Πολυτεχνείου eρριχνε τό σύνθημα τής γενικής 

άπεργίας. Ήταν φανερό δτι ή έξέγερση τών φοιτητών με

τατρεπόταν σέ πολιτική εκρηξη. 

'Από τήν Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου, ή Κυβέρνηση Μαρ
κεζίνη καί δ ίδιος προσωπικά παρέμεναν άνίσχυροι θεατές 

τών γεγονότων. Ό ίδιος (στό άπολογητικό του uπόμνημα) 

άναφέρει δτι τό θέμα τό έχειρίζετο δ Παπαδόπουλος, δ 

δποίος προσπάθησε νά τό άντιμετωπίση ριζικά τό πρωί τής 

Παρασκευής. Τήν διαταγή νά έπέμβη δ στρατός καί νά 

χρησιμοποιηθοuν τά δπλα eδωσε δ Παπαδόπουλος στόν 

Ζαγοριανάκο στίς Ι I τό βράδυ ϋστερα άπό eγγραφη αίτηση 
τοu άρχηγοu τής 'Αστυνομίας Δασκαλόπουλου. Τά τάνκς 

eφθασαν στήν πύλη του Πολυτεχνείου στίς 2 παρά 15 τής 
17ης Νοεμβρίου. ·Η έπέμβαση του στρα1οu στοίχισε (κατά 

τό βούλευμα) 23 νεκρούς καί 1.028 τραυματισμένα ή κακο
ποιημένα άτομα. 

Μολονότι δ στρατός ξεκαθάρισε τό Πολυτεχνείο (συ

νελήφθησαν κατά τήν έπίσημη άνακοίνωση 866 άτομα) 
δλόκληρη ή 17η Νοεμβρίου (ήμέρα Σάββατο) ήταν ήμέρα 

άγωνίας καί στρατοκρατίας. ·Ο Κανελλόπουλος καί δ Μαu

ρος, πού είχαν προβεί σέ εντονες δηλώσεις, έτέθησαν σέ 

περιορισμό κατ ' οίκον (άγνωστο έντολτϊ ποίου) . ' Ο Παπα

δόπουλος τό μεσημέρι άπηύθυνε διάγγελμα στό λαό άναγ

γέλλοντας eκτακτα μέτρα (έκήρυξε τό στρατιωτικό νόμο 

καθ' άπασαν τήν Έπικράτειαν πρός άποκατάστασιν τής 

διασαλευθείσης τάξεως) καί έστηλίτευσε τόν πολιτικό κό

σμο. 

Στίς 20 Νοεμβρίου δ Μαρκεζίνης μετέβη στό Πεντάγω
νο καί έκαυχήθη δτι αύτός είχε είσηγηθεί τήν έπιβολή του 

στρατιωτικοί) νόμου. "Οπως λέγει δ ίδιος, τή Δευτέρα, στίς 

26 Νοεμβρίου, θά προανήγγειλε βαρυσήμαντες δηλώσεις 

-"βόμβα" τίς χαρακτήριζε τό περιβάλλον του- μέ τίς 

δποίες θά άπεκάλυπτε κι δσα είχαν συμβεί μέχρι τήν κή

ρυξη του στρατιωτικοί) νόμου»224 • 

'Ο Κ. Καραμανλής, μ ή εχοντας liμεση τήν έπο

πτεία τών δραματικών γεγονότων πού έκτυλίσσονταν 

στήν 'Αθήνα καί ένόψει πιθανών άνεξέλεγκτων έξε

λίξεων πού ήταν δυνατό νά έπιφυλάσσουν, δέν θεώ

ρησε προφανώς σκόπιμο, μετά τήν πρόσφατη σαφή 

καί άναλυτική διατύπωση τών άπόψεών του, νά κάμει 

δποιαδήποτε έσπευσμένη δήλωση. 

'Η στάση τοu Κ. Καραμανλή εδωσε λαβή σέ εν

τονη εκκληση του Α. Παπανδρέου, δ δποίος, μέ τη

λεγράφημά του, τόν κάλεσε νά προβεί σέ δημόσια 

δήλωση, όπως εκαμε δ ίδιος καί δ Π. Κανελλόπου

λος225. 'Αλλά καί άπό τήν κυβερνητική πλευρά έπι

χειρήθηκε άναφορά στό πρόσωπο του Κ. Καρα

μανλή. 'Ο ύφυπουργός Προεδρίας, Σπ. Ζουρνατζής, 

μέ σκοπό νά διασκεδάσει τήν έντύπωση ότι δ Π. 

Κανελλόπουλος έκπροσωπεί τόν πολιτικό κόσμο, 

εκαμε τήν άκόλουθη παρατήρηση: «Θέλομεν νά 

πιστεύωμεν ότι δέν έκπροσωπεί οϋτε τόν κ. Καρα

μανλή! Θά ήτο διασκεδαστικόν νά μάς έπεδείκνυε τά 

πληρεξούσια γράμματά τοω>226 . 

'Η άναφορά στό πρόσωπο του Κ. Καραμανλή 

προσέλαβε στή · διάρκεια τών δραματικών αότών 
ήμερών καί liλλη μορφή: 'Έξι παλαιά στελέχη τής 

ΕΚ (Ε. Κοθρής, Δ. Παπασπύρου, κ.li.), μέ κοινή δή

λωσή τους, πρόβαλαν τήν άνάγκη γιά τήν έπάνοδο 

τοu Κ. Καραμανλή, μόνου iκανοu νά πραγματοποιή

σει τήν άναγκαία συναδέλφωση μεταξύ του λαοu καί 
τών ένόπλων δυνάμεων227. 

25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1973 

'Ο διοικητής τής ΕΣΑ, ταξίαρχος Δ. Ιωαννίδης, 

έπικεφαλής σημαντικής μερίδας τών άξιωματικών 
πού ε{χαν στηρίξει τό άπριλιανό πραξικόπημα, κα

ταλύει βίαια τό καθεστώς Παπαδοπούλου καί άνα

λαμβάνει τόν ελεγχο τής έξουσίας. 'Ως προσωρινός 

Πρόεδρος τής Δημοκρατίας δρκίζεται ό ύποστράτη

γος Φ. Γκιζίκης, διοικητής τής Α' Στρατιάς, ένώ, 

παράλληλα, συγκροτείται Κυβέρνηση _μέ πρόεδρο 

τόν Α. 'Ανδρουτσόπουλο, πρώην ύπουργό τών Οί-
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κονομικών στήν Κυβέρνηση Παπαδόπουλου. 'Η 

«ήθική έξυγίανσψ> καί ή έφαρμογή τών άρχικών 

«ύγιειών» προθέσεων της «'Επαναστάσεώς» θά π_ρο

βληθοϋν ώς βασικές έπιδιώξεις τοϋ νέου καθεστωτι

κοϋ σχήματος. Ταυτόχρονα δμως, θά διαφανεί έξαρ

χης καί θά έπιβεβαιωθεί πολύ σύντομα ό άκραίος 

συγκεντρωτικός καί αυταρχικός χαρακτήρας του. 

Εi.δικότερα, ή νέα Κυβέρνηση κατάργησε μέ Συν

τακτική Πράξη δλες τίς διατάξεις πού ε{χαν προστε

θεί η άφαιρεθεί, βάσει καί τοϋ Δημοψηφίσματος, άπό 

τό Σύνταγμα τοϋ 1968 καί έπανέφερε σέ i.σχύ τό τέ
λευταίο αuτό, μέ τίς πολυάριθμες «δεσμευμένες» δια

τάξεις του, τροποποιημένο σ' δ,τι άφορά τήν άσκη

ση τής ϋπατης έξουσίας, οχι άπό βασιλέα η άντιβα

σιλέα, άλλά άπό Πρόεδρο τής Δημοκρατίας. Παράλ

ληλα, θά διατηρηθεί δ στρατιωτικός νόμος πού ε{χε 

έπανακηρυχθεί στίς 17 Νοεμβρίου, ένώ τό ουσιαστι
κό βάρος τοϋ έλέγχου τής δημόσιας τάξεως καί τής 

καταστολής κάθε φιλελεύθερης κινήσεως μετατοπι

ζόταν εκδηλα πρός τήν κατεύθυνση τής Στρατιωτι

κής 'Αστυνομίας. 

'Αρχικά, έντούτοις, ή άνατροπή τοϋ καθεστώτος 

Παπαδοπούλου ε{χε άναπτερώσει κάποιες έλπίδες 

γιά τήν άποκατάσταση τής δημοκρατικής όμαλότη

τας καί τήν έπάνοδο τοϋ Κ. Καραμανλή. Αi.σθητή ή 

προσδοκία αuτή στούς κόλπους τής έλληνικής κοι

νής γνώμης, άντικατοπτρίζεται καί στά δημοσιεύμα

τα τών έγκυρότερων όργάνων τοϋ διεθνοϋς τύπου. 

'Ενδεικτικά, ή έφημερίδα <Πimes» τοϋ Λονδίνου, 

μεταξύ άλλων, παρατηρεί: 

«Τό σύνθημα τής έπιστροφής είς τήν πηγή ν τής 'Επανα

στάσεως τής 2 l ης 'Απριλίου σημαίνει δ τι μετά τήν άποτυ
χίαν του κ. Παπαδοπούλου δπως έκπληρώση τάς υποσχέ

σεις του περί μεταρρυθμίσεων καί έξυγιάνσεως τής δημο

σίας ζωής, οί νέοι ήγέται θά καταβάλουν μίαν άκόμα 

προσπάθειαν. 

WΕχουν ένώπιόν των τήν ~ξής έπιλογήν: Είτε νά συνε

χίσουν τήν τφοσπάθειαν έπί μερικά όκόμη ετη, είτε νά 

άντιληφθουν συντόμως δτι άπαιτείται καί ή λαϊκή υποστή

ριξις καί νά στραφουν κατά συνέπειαν ε{ς iόν κ. Καραμαν

λήν, τόν μόνον άνδρα ό όποίος ε{ναι άποδεκτός ε{ς τήν 

εύρείαν πλειοψηφίαν τών 'Ελλήνων σήμερον, ώστε νά 

όδηγήση ούτος τό εθνος ε{ς τήv όμαλότητα καί ό όποίος 

κατώρθωσε νά συνδυάση μακράν περίοδον πολιτικής στα

θερότητος μέ τόν τύπον τουλάχιστον τfjς κοινοβουλευτι

κής διακυβερνήσεως. 

Παράλληλα, ή «Monde» ύπογραμμίζει: 

«Τό ονομα του κ. Καραμανλή, σεβαστόν άπό μέγα μέ
ρος τής κοινής γνώμης ερχεται ώς ε{κός είς δλα τά χείλη. 

Εtς τάς 'Αθήνας έκυκλοφόρησαν οί πλέον άπίθανοι φή

μαι, άκόμη καί δτι ό κ. Καραμανλής ε{χεν ελθει ήδη καί 

ευρίσκετο .. ; είς τό ξενοδοχείον τής «Μεγάλης Βρετανίας». 
... Ή παρουσία ~νός γνωστου νομικου έπί κεφαλής τής 

Κυβερνήσεως δίδει τήν έντύπωσιν δτι ο{ στρατηγοί θέλουν 

νά καθησυχάσουν τήν κοινήν γνώμην. 

w Αρα γε προετοιμάζεται άπό αύτούς τούς άνωτάτους 

στρατιωτικούς, τούς "λογικούς" καί ·~μετριοπαθείς", μία 

πρόσκλησις του κ. Καραμανλή;»228. 

Ποϋ όφειλόταν, πράγματι, ή αi.σιόδοξη ύπόθεση 

μερίδας της κοινής γνώμης, άλλά καί, κυρίως, εγκυ

ρων έφημερίδων τοϋ έξωτερικοϋ, γιά έπικείμενη εκ

κληση τών έκπροσώ~ων τοϋ νέου καθεστώτος πρός 
τόν Κ. Καραμανλή; 'Ο Γ. Λύχνος, παλαιός καί εμ

πειρος πολιτικός άναλυτής, διατύπωσε, σέ έπιστολή 

πρός τόν πρωθυπουργό τής 'Οκταετίας, τήν άκόλου

θη άποψη: 

«Αύτή ή άοριστία, αύτή ή άγνοια οχι τών άλλων, οχι 

ήμών, άλλά αύτών τούτων πού κατέβασαν άπό τό θρόνο του 

τόν δικτάτορα, ε{ναι προφανώς ή άφετηρία τής υποθέσεως 

μερικών ξένων έφη μερίδων δτι θά καλέσουν τόν Καραμαν

λήν γιά νά τούς δώσει δ, τι δέν εχουν. Αύτοί δμως διεκήρυ

ξαν δτι τό πρόγραμμά τους ε{ ναι νά δικαιώσουν τήν 'Επα

νάστασιν του 'Απριλίου καί νά πραγματοποιήσουν τούς 

σκοπούς της καί γι' αύτό θά έξακολουθήσουν νά έλέγχουν 

τό Κράτος. Στρατοκρατία δμως καί Καραμανλής ε{ναι δύο 

καταστάσεις άμοιβαίως άποκλειόμεναι. Δέν γνωρίζω άν ό 

Καραμανλής γνωρίζει περισσότερα. 'Αλλά ό λαός τόν θέ

λει άληθινόν κυβερνήτη μέ πλήρη κυβερνητικά δικαιώμα

τα καί καθήκοντω>229. 

'Ενδιαφέρουσα ε{ ναι ή άποτίμηση τής νέας κα

ταστάσεως, ή όποία δημιουργήθηκε μετά τήν άνα

τροπή τοϋ Γ. Παπαδόπουλου, σέ άπόρρητο σημείω

μα μέ συντάκτη κορυφαίο άπολογητή τοϋ καθεciτώ
τος της 21ης 'Απριλίου, τόν Σάββα Κωνσταντόπου

λο, καί άποδέκτη τόν Κ. Καραμανλή, τοϋ όποίου καί 

όμολογοϋσε συμπερασματικά δτι «τώρα ερχεται ή 

rορα»(!). 

«'Η 25η Νοεμβρίου όφείλεται είς τούς άδιαλλάκτους, 

τούς όποίους κατά τό παρελθόν σdς ε{ χα πεί πολλάς φοράς 

δτι πάστι θυσί~ ε πρεπε νά κρατήσώμεν μακράν τής έξουσί
ας. ΕΙναι εντιμοι, φανατικοί καί άποφασιστικοί. Δέν 

άστειεύονται. Δέν έπιθυμουν τά άκρα, άλλά καί δέν διστά

ζουν νά τά άποδεχθουν δταν αί περίστάσεις τό έπιβάλλουν. 

- Ό κ. Γ. Παπαδόπουλος επεσε διά πολλούς λόγους. 

'Ως σημαντικώτεροι δύνανται νά θεωρηθουν οί άκόλουθοι: 

α) Εrχε άποκοπεί άπό τούς συνεργάτας του, τούς φίλους 

του καί τάς 'Ενόπλους Δυνάμεις. Σχεδόν δέν έδέχετο κανέ

να. 

β) Ε{ χε υποστεί τό καθεστώς καί αύτός προσωπικώς (τό 

δικαίως ή άδίκως άκόμη ε{ναι άπροσδιόριστον) ήθικήν 

φθοράν είς τήν συνείδησιν τών 'Ενόπλων Δυνάμεων. Μεγά

λην ζημίαν του εκαμε ή σύζυγός του καί ό ταξίαρχος Μ. 

Ρουφογάλης, τόν όποίον ε{χε τοποθετήσει είς τήν ΚΥΠ. 

'Έκαμαν προκλητικάς ένεργείας (έντυπωσιακοί γάμοι, θο

ρυβώδεις δεξιώσεις, δημόσιαι έμφανίσεις μέ μεγαλοπλου
σίους, έπίδειξις πλούτου κ.λ.π.). Μοιραίον ρόλον επαιξαν 

καί οί γαμβροί ώρισμένων παραγόντων του καθεστώτος 

(του κ. Σ. Παττακου καί άλλων). Έδημιουργήθη μία άπο

πνικτική άτμόσφαιρα σκανδάλων διά τήν όποίαν δέν δυνά

μεθα άκόμη νά γνωρίζωμεν μέχρι ποίου σημείου άνταπε-
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Πς πράξεις του προέδρου τfjς Δημοκρατίας καί τών μελών του Ύπουργικου Συμβουλίου 
κατηύθυνε, άθέατος, δ Δημήτριος 'Ιωαννίδης. 
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κρίνετο είς τήν πραγματικότητα. Πάντως, ό:ντιστοιχία 

ύπήρχε δπώσδήποτε. Ή ήθική φθορά ~προκάλεσε μίσος, 
ό:γανάκτησιν καί ό:ποστροφή είς τάς 'Ενόπλους Δυνάμεις 

όπου πρυτανεύει μία ό:ντικεφαλαιοκρατική διάθεσις δεδο

μένου ότι οί πλείστοι των ό:ξιωματικών προέρχονται ό:πό 

πολύ πτωχάς οίκογενείας. 

γ) ' Ο άρμόδιος ό:ξιωματικός τών πληροφοριών Ε. Ρου

φογάλης ήτο τύπος ό:πωθητικός πού δέν ~γνώριζε διά τά 

συντελούμενα είς τό στράτευμα. 

δ) • Ο κ. Γ. Παπαδόπουλος περιέβαλε μέ τήν πλήρη 
~μπιστοσύνη ν του τόν κ. Δ. 'Ιωαννίδην. • Ο κ. Δ. 'Ιωαννί

δης εΙχε ό:ποκαλύψει καί ματαιώσει ό:ρκετάς κινήσεις &:ξι
αιματικών (μικράς ~κτάσεως) στρεφομένας ~ναντίον του κ. 

Γ. Παπαδοπούλου. 'Επίσης δ ό:δελφός του πρώην προέ

δρου τής Δημοκρατίας, κ. Κ. Παπαδόπουλος, εΙ χε καθημε
ρινήν ~παφήν μέ τόν κ. Δ. 'Ιωαννίδη. ·Ο κ. Δ. 'Ιωαννίδης, 

δμως, ~νήργησε ~πί του προκειμένου ~κμεταλλευθείς εύ

φυώς τήν ~μπιστοσύνην του κ. Γ . Παπαδοπούλου. 

ε) Αί ~Ενοπλοι Δυνάμεις ό:νησύχησαν ό:πό τήν ~κδηλω

θείσαν ό:διαλλαξίαν τών παλαιών κομμάτων καί ό:πό τά γε

γονότα του Πολυτεχνείου. 'Εάν ό:πεκαθίστατο ~λεύθερος 

βίος, προεβλέπετο φοβερά ~ξαψις παθών καί αίματοχυσία. 

' Απεφάσισαν νά ~νεργήσουν καί διά νά προλάβουν τήν 

τοιαύτην κατάστασιν καί διότι ~κριναν γενικώτερον ότι δ 

κ. Γ. Παπαδόπουλος ijνοιξε ~νωρίς τήν αύλαίαν τής ~λευθέ

ρας πολιτικής δραστηριότητος. 

- 'Από τήν 25ην Νοεμβρίου μέχρι τής ήμέρας τών 

προγραμματικών δηλώσεων του κ. Α. 'Ανδρουτσόπουλου 

συνέβη είς τήν • Ελλάδα μία πρωτοφανής ίσως είς τήν 
ίστορίαν δμαδική πλάνη η μάλλον αύταπάτη. VΕκαστος 

~πίστευε ότι ή ~πανάστασις ~γινε διά τάς ίδικάς του πολι

τίκάς ίδέας. VΟσα έκατομμύρια 'Ελλήνων κατοικοuν έντός 

των συνόρων τής πατρίδος μας, σχεδόν δλα ~πίστευαν ότι 

ό:πό στιγμής είς στιγμήν ~ρχεται δ Καραμανλής . Μερικοί 

παρείχον καί τήν πληροφορίαν δτι ijδη εύρίσκετο είς τό 

ξενοδοχείον τής Μεγάλης Βρετανίας. Ή λαϊκή ~πιρροή 

του Κ. Καραμανλή ούδέποτε ύπήρξε μεγαλυτέρα ό:πό έκεί

νη τών πρώτων ήμερων μετά τήν 25ην Νοεμβρίου. Ύπό 

τούς όρους αύτούς οί πάντες ύπεδέχθησαν μέ άνθη τήν 

~πέμβασιν τών 'Ενόπλων Δυνάμεων. 

- Μετά τάς προγραμματικάς δηλώσεις του κ . 'Α ν

δρουτσοπούλου ~πήλθε ριζική μεταβολή είς τήν λαϊκήν 

ψυχολογίαν. ' Απεκαλύφθη τό ό:ληθές περιεχόμενον τής νέ

ας πολιτικής πραγματικότητος . Καί ~πηκολούθησε άπο

γοήτευσις . Ούδεμία πολιτική κατάστασις εΙχε ό:σθενέστε

ρον λαϊκόν ~ρεισμα ό:πό τήν σημερινήν. Τήν περιβάλλει 

ό:ντίθεσις καί μίσος. 

- Τό πείραμα 'Ανδρουτσόπουλου εΙναι δύσκολον νά 

διατηρηθή καί νά ό:ποδώση: 

α) 'Υπάρχει ή οίκονομική κρίσις. 

β) Έλειτούργησε δ νόμος του κορεσμοu. Τό συγκεν

τρωτικόν καθεστώς ~γινε ό:νυπόφορον. ·Ο κόσμος θέλει 

ό:λλαγήν. 

γ) Διεμορφώθη πνεuμα βουβής καθολικής ό:νταρσίας. 

'Εκδηλοuται είς ώρισμένους κύκλους μαχητική διάθεσις. 

δ) Δέν ύπάρχει καμμία προοπτική. ·Ο λαός δέν γνωρί

ζει πρός τά που βαδίζομεν. 'Όλοι τελοuν ύπό τό κράτος 

ένός αίσθήματος ό:νασφαλείας. ΕΙναι ώσάν νά βαδίζωμεν 

μέ βαθύ σκότος είς άγνωστον ~δαφος. 

- Οί ήγηθέντες του ~γχειρήματος τής 25ης Νοεμβρίου 

~χουν συνείδησιν τής πραγματικότητος. Οϋτε πλανώνται, 

οϋτε αύταπατώνται. 'Ιδιαιτέρως τούς ό:νησυχεί μία διάχυ
τος καί ίσως νέου είδους κομμουνιστική ~πιρροή. Σκέ

πτονται καί προβληματίζονται. Καθώς πιστεύω, ή περαιτέ

ρω πορεία των πραγμάτων θά τούς ύποχρεώση νά σκε

φθοuν &:κόμη περισσότερον καί νά ~πεξεργασθοuν ~ναλ

λακτικάς λύσεις διά τό μέλλον. 

Καί δ Σ. Κωνσταντόπουλος κατέληγε: 

«'Η τύχη τής περιπτώσεως Καραμανλή θά κριθή τό 

ό:ργότερον ~ντός του 1974. Θά χρειασθή κόπος διά νά φθά
σωμεν είς αύτήν . ~Ισως καί νά μή τό ~πιτύχωμεν. Ή 'Ελ

λάς μέ τά σημερινά δεδομένα εύρίσκεται ~νώπιον περιπε

τειών. Δέν δύναται, βεβαίως, νά ό:ποκλείση κανείς μεταβο

λήν αύτών των δεδομένων καί άλλην τροπήν είς τήν κατά

στασιν. Αύτή, όμως, ή ~πιφύλαξις εΙναι μάλλον φιλοσοφι

κή παρά πολιτική. 

Προσωπική μου γνώμη νά μή προβή δ κ. Κ. Καραμαν

λής είς ~νεργείας καί ~κδηλώσεις αί δποίαι θά δυσχερά

νουν τήν προσπάθειάν μας διά τήν πραγματοποίησιν τής 

~πιβεβλημένης λύσεως. Μέ ό:γώνα ~κ των κάτω ή κατάστα

σις εΙ ναι δύσκολον νά ό:νατραπή . Κατά τήν παροuσαν στιγ
μήν τουλάχιστον ύφίσταται ό:πόλυτος συνοχή είς τάς 

'Ενόπλους Δυνάμεις»230• 

I ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1973 

~ Οργανα τοϋ καθεστώτος, προφανώς στελέχη τfjς 

ΕΣΑ μέ πολιτική περιβολή, είσβάλλουν- ώρα 21.30 
- μέ έντολή τοϋ Δ. 'Ιωαννίδη στά γραφεία τfjς 

«Βραδυνfjς», τά όποία έκκενώνουν, διακόπτουν τήν 

~κδοση τfjς έφημερίδας καί σφραγίζουν τίς θύρες εί

σόδου. Οί έκτελεστές τοϋ σχεδίου δέν ήταν έφοδια
σμένοι μέ δποιαδήποτε ~γγραφη ύπηρεσιακή διατα

γή καί δέν αίτιολόγησαν, οϋτε καί προφορικά, τήν 

ένέργειά τους. ' Επίσημη γραπτή κάλυψη τfjς τελευ

ταίας αύτfjς θά γίνει μόλις 40 μέρες aργότερα, μέ 
~γγραφο τοϋ ύποστράτηγου Ραφαηλάκη, τό δ~οίο 

καί &.ναφερόταν σέ aπόφαση τοϋ Στρατιωτικοϋ Διοι

κητή 'Αθηνών γιά έξάμηνη παύση τfjς έφημερίδας! 

'Η περιπέτεια τfjς «Βραδυνfjς» έρχόταν νά διαλύ

σει κάθε ψευδαίσθηση πού θά ήταν δυνατό νά ~χει 

καλλιεργήσει τό νέο καθεστώς μέ τίς &.ρχικές διακη

ρύξεις του γιά κατάργηση τfjς λογοκρισίας. ~Εκτοτε, 

δέν θά παύσει νά διολισθαίνει στή λήψη καταπιεστι

κών μέτρων μέ αποκορύφωμα τήν έπαναλειτουργία, 

&.πό τόν Φεβρουάριο τοϋ 1974, τοϋ στρατοπέδου τfjς 
Γυάρου. 

Τό γενικότερο κλίμα πού έπικράτησε, μέ είδικό

τερη &.ναφορά στό θέμα τfjς «Βραδυνfjς» &.λλά καί 

στήν τοποθέτηση τοϋ καθεστώτος aπέναντι στή «λύ

ση Καραμανλή», έπιχειρεί yά μεταδώσει, στίς 19 
'Ιανουαρίου 1974, σέ έπιστολή του, ό Κ. Παπα
κωνσταντίνου: 

«Μέ τήν πάρe>δο τών ήμερών ένισχύεται ή ό:ντίληψις 
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δτι οί άσκοuντες σήμερον τήν έξουσίαν έπιδιώκουν νά 

έπαναλάβουν τό πείραμα του άνατραπέντος προκατόχου 

των. Δέν έπιτρέπουν νά άκούεται κάν λόγος περί άποκατα

στάσεως τής όμαλότητος καί περί προσφυγής είς τήν λαϊ

κήν έτυμηγορίαν. Τούς εΙναι, μάλιστα, κατ' έξοχήν άντι

παθείς δσοι έμφανίζονται ώς άποβλέποντες εiς αuτήν. 

Γενική εΙναι ή έντύπωσις δτι ό μεγάλος άριθμός τών 

στελεχών τών ένόπλων δυνάμεων έπιθυμεί τήν ι'iμεσον 

άποκατάστασιν τής όμαλότητος καί άποβλέπει αποκλει

στικώς εiς τό πρόσωπόν Σας. ΕΙναι, δμως, άνοργάνωτοι, 

διάσπαρτοι καί φοβισμένοι έπαγγελματίαι. Καθημερινώς 

διαχέονται διαδόσεις περί άναπτύξεως διαφόρων τάσεων 

εiς τόν κύκλον τών κρατούντων καί περί έκδηλώσεως aντι

δράσεως εiς τήν δραστηριότητα του ταξιάρχου [sic] ... , ό 
όποίος έπικρατεί μέχρι σήμερον. 

. ο τύπος εχει φιμωθεί όλοκληρωτικά, συνεχίζονται δέ 
συλλήψεις νέων κυρίως προσώπων. Ή άπαγόρευσις τής 

έκδόσεως τής "Βραδυνής" άποδεικνύει τάς πραγματικάς 

διαθέσεις τοu καθεστώτος. Πρό πέντε περίπου ήμερων 

έκοινοποιήθη εγγραφον του στρατιωτικοί) διοικητοu 

'Αθηνών - ύποστρατήγου - διά του όrιοίου άνακοινοu

ται μέ καθυστέρησιν 40 περίπου ήμερων δτι ή διακοπή 
όφείλεται εiς iδικήν του διαταγήν τής I ης Δεκεμβρίου του 
λήξαντος ετους. Ή άνακοίνωσις έξεβιάσθη λόγω άρξαμέ

νης εiς τήν εισαγγελία προκαταρκτικής έξετάσεως, έξ 
άφορμής μηνύσεως του Τζώρτζη, διά νά συγκαλυφθή ή 

αuθαιρεσία. Δέν έκοινοποιήθη, δμως, ή διαταγή τής aπα

γορεύσεως, οuδέ ιlνεκοινώθησαν έπισήμως οί λόγοι ταύ

της. 

Λέγεται δτι άφορμήν εδωσεν ή δημοσίευσις τής δηλώ

σεως Σταματελόπουλου, εΙναι δμως, γεγονός δτι ι'iλλοι εΙ

ναι οί πραγματικοί λόγοι. 'Η "Βραδυνή" έδιαβάζετο aπό 

πολλούς άξιωματικούς, ε{χε~ έπιδείξει μαχητικότητα καί 
ένεφανίζετο ώς σημαιοφόρος τής λαϊκής άξιώσεως διά τήν 

aποκατάστασιν τής όμαλότητος, μέ προσφυγήν εiς τήν 

Ίδικήν Σας άνάμιξιν. 

'Ακούονται πολλά έπί τοu θέματος τούτου, δέν εlναι δέ 

εuχερής ό ελεγχος. Τό ένδιαφέρον εlναι δτι ό Τζώρτζης 

εχει πολύ ταλαιπωρηθεί. Καί έπί πλέον αiσθάνεται μειωμέ

νος διότι δέν εΙχε τήν άναμενομένην συμπαράστασιν. 

Σύμφωνα μέ διαφόρους πληροφορίας, ό κυβερνών ταξί

αρχος, εiς ώρισμένας περιστάσεις, ίσχυρίζεται δτι εχει καί 

διατηρεί έπαφήν μεθ' ύμών. Εiς ι'iλλας περιστάσεις, έρω

τώμενος διατί δέν προσφεύγει πρός Ύμίiς, άπαντα άορί

στως δτι τό θέλει καί τό έπιδιώκει, πλήν οί δροι Σας ε{ναι 

βαρείς καί άπαράδεκτοι. 'Ελέχθη άπό ώρισμένον άξιωμα

τικόν δτι ό Καραμανλής τά θέλει δλα δικά του. 

Τό νέον καθεστώς εΙχεν άναπτύξει προσπάθειες άπα

συνθέσεως του πολιτικοί) κόσμου, μέ τήν κατάλληλον έκ

μετάλλευσιν τών γνωστών άδυναμιών των έμφανιζομένων 

εiς τό προσκήνιον. Φαίνεται δτι άνεπτύχθη συστηματική 

προσπάθεια διά νά δοθή εiς δλους χωριστά ή έντύπωσις δτι 

τό καθεστώς άποβλέπει είς ενα εκαστον τούτων διά τήν 

άποκατάστασιν τής όμαλότητος, δι· είδικόν ~κάστοτε λό

γον». 

Καί κατέληγε: 

<Πό καθεστώς εχει άποστερηθεί οίουδήποτε λαϊκοu 

έρείσματος. 'Η άδιαφορία όγκοuται καθημερινώς καί ολοι 

άναμένουν τήν λύσιν. 

Αύτή εΙναι ή iδική μου έκτίμησις, δπως καί πολλών 

άλλων φίλων. Διαισθάνομαι δτι τό καθεστώς εΙναι έπισφα

λές, καίτοι δέν εχω έμπιστοσύνην εiς τήν στάσιν τών στε

λεχών τοu Στρατοί). 'Ανεξαρτήτως τούτων, νομίζω δτι εΙ

ναι καιρός νά έκτιμήσετε άν έπέστη ό χρόνος δημοσίας 

έκδηλώσεως, ή όποία θά άνοίγη τόν δρόμον τής όμαλής 

άποκαταστάσεως τής νομιμότητος καί τής ταχείας προ

σφυγής είς τήν λαϊκήν έτυμηγορίαν μέ τήν παρεμβολήν 

iσχυρίiς Κυβερνήσεως, ή όποία θά έξασφαλίση τήν έλευ

θέραν έκδήλωσιν τής λαϊκής θελήσεως καί τήν ι'iνετον 

άπομάκρυνσιν τοu Στρατοu άπό τάς πολιτικάς εύθύνας»231 • 

10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1974 

Μέ Συντακτική Πράξη, ή έκλογή του 'Ιερωνύμου 

Κοτσώνη, ώς 'Αρχιεπισκόπου 'Αθηνών καί πάσης 

'Ελλάδος, χαρακτηρίζεται ώς άντικανονική. 

Δύο ήμέρες άργότερα, συνέρχεται ή 'Ιερά Σύνο

δος καί έκλέγει νέο 'Αρχιεπίσκοπο, τόν Μητροπο

λίτη 'Ιωαννίνων Σεραφείμ. 

27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1974 

'Ο αίφνίδιος θάνατος του Γεωργίου Γρίβα-Διγε

νή σηματοδοτεί τήν πορεία πρός τήν άνοιχτή ρήξη 

του στρατιωτικοί) καθεστώτος τών 'Αθηνών μέ τόν 

'Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. 

'Η άνάληψη της έξουσίας άπό τήν δμάδα 'Ιωαν
νίδη προοριζόταν νά μεταβάλει αίσθητά τήν τακτική 

τής έλληνικής Κυβερνήσεως στό Κυπριακό. 'Ήδη, δ 

ύπουργός καί στελέχη του ύπουργείου τών 'Εξωτε

ρικών ε{χαν σ~ήν ούσία παραμεριστεί ώς ύπεύθυνοι 

χειριστές του θέματος άπό τά μέλη είδικοu Γραφείου 

του 'Αρχηγείου 'Ενόπλων Δυνάμεων καί άπό φανα

τικούς άντιμακαριακούς άξιωματικούς στήν 'Αθήνα 

καί στή Λευκωσία - έμπιστοσύνης τοu «άόρατου 

δικτάτορα». Στήν ίδια τή Μεγαλόνησο, δ ελεγχος 

τής ΕΟΚΑ Β' θά περάσει, μετά τό θάνατο του στρα

τηγοί) Γρίβα, στά χέρια τών όργάνων της άθηναϊκής 

Χούντας. Οί άπόρρητες καταγγελίες τοϋ Μακαρίου 

γιά παράνομες ένέργειες έπώνυμων 'Ελλήνων άξιω

ματικών, γιά σκηνοθετημένη κλοπή όπλων τής 

'Εθνικής Φρουρiiς άπό μέλη τής ΕΟΚΑ Β', γιά 

έπιλογή Κυπρίων δοκίμων άξιωματικών μέ κριτήριο 

τά «άντιμακαριακά» τους αίσθήματα, θά παραμείνουν 

χωρίς άποτέλεσμα, έπιτείνοντας βαθμιαία τήν ενταση 

στίς σχέσεις μεταξύ Λευκωσίας καί 'Αθήνας. 
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ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΉ 

Σέ έπιβεβαίωση των πιό δυσοίωνων προρρήσεων, ή άπαλλαγή τής χώρας άπό τό ζυγό τής έπτάχρονης 

δικτατορίας εμελλε νά συνδεθεί μέ μιά δραματική, στήν έκδήλωση καί τίς συνέπειές της, έθνική κρίση. 

'Ανάξιοι καί άφρονες, παρακινημένοι άπό νοσηρές φαντασιώσεις καί συνομωτικά σύνδρομα, οί πραξι

κοπηματίες θά όδηγήσουν, τελικά, τό έθνος στό χείλος του κρημνου. 'Η άπόπειρα γιά τήν άνατροπή καί 

τήν έξόντωση του προέδρου Μακαρίου, παρά τήν άμφίρροπη εκβασή της, έδωσε στήν ~ Αγκυρα τό 

πρόσχημα γιά νά είσβάλει στρατιωτικά στήν Κύπρο. Δεινή δοκιμασία, ταπείνωση καί ύποταγή ένός 

έκλεκτου τμήματος τής έθνικής οίκογένειας στήν κυριαρχία άδίστακτου κατακτητή! 
Φωτεινό σημείο μέσα στό έρεβος όπου εiχε βυθιστεί ή χώρα, ή όμόθυμη εκκληση πολιτικής ήγεσίας 

καί λαου πρός τόν Κωνσταντίνο Καραμανλή γιά νά άναλάβει τά ήνία τής έξουσίας. Μέ έντονη τή 

συναίσθηση των εύθυνων πού καλουνταν τήν ffiρα τής ϋπατης δοκιμασίας νά έπωμιστεί, φορέας του 
άναπτερωμένου φρονήματος καί των άνα{εννημένων έλπίδων του εθνους, δ Κ. Καραμανλής θά ζήσει, 
μετά άπό εντεκα χρόνια άπουσίας, τή συγκλονιστική έμπειρία μιiiς 'Αθήνας σέ στιγμές ήθικής έξάρ

σεως, όρθιας άπέναντι στή μεγάλη πρόκληση, νά έπουλώσει- δσο ήταν τουτο δυνατό- τίς πληγές άπό 

τήν καταστροφική τουρκική είσβολή στήν Κύπρο καί νά δρομολογήσει μιά νέα, γνήσια καί συνεπή, 

δημοκρατική πορεία. 

19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1974 

'Ενόψει των κινδύνων πού συσσωρεύονται δλοέ

να καί περισσότερο άπειλητικοί σέ βάρος του 

εθνους καί, είδικότερα, μέ άφετηρία τόν άνεπαρκfj 

καί άδέξιο χειρισμό των θεμάτων τfjς έξωτερικfjς 

πολιτικής, δ Ε. 'Αβέρωφ άπευθύνει, έμπιστευτικά, 

στόν πρόεδρο τfjς Δημοκρατίας βαρυσήμαντη έπι

στολή: 

«'Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, 

Σdς εύχαριστώ διότι διά τοϋ ύπασπιστοϋ σας μοϋ έγνω

ρ ίσα τε λήψιν τών κειμένων μου τής 20ής 'Ιανουαρίου έ.ε. 

Δέν άνέμενα άλλην άπάντησιν διότι τοϋτο θά έσήμαινε 

πολιτικήν συζήτησιν, ή όποία ρητώς άπαγορεύεται είς 

πάντας, καί διά τήν όποίαν οί άνδρες τής 21ης 'Απριλίου 

δέν ε{ναι άκόμη ώριμοι. 

'Όταν ε{ χα τήν τιμήν νά σdς άπευθύνω τά κείμενα έκεί

να δέν ένόμιζα δτι θά έχρειάζετο ν' άπευθυνθώ καί πάλιν 

πρός σdς. 'Ε πίστευα πράγματι τά δπως εγραφα, δτι ήσαν 

τόσον έπικίνδυνοι αί ένδεχόμεναι έσωτερικαί έξελίξεις, 

ώστε τά θέματά μας τής έξωτερικής πολιτικής νά καταντοϋ

νε "ψιλά γράμματα". 

Συμβαίνει δμως ήδη, μετά τρίμηνον μόνον, νά μήν ε{ναι 

καθόλου "ψιλά γράμματα". ~Εγιναν καί έκείνα έκρηκτικά. 

Καί ώς άπλός "Ελλην πολίτης, άλλά καί ώς aνθρωπος ό 

όποίος, νομίμως έντεταλμένος άπό τόν • Ελληνικόν Λαόν, 
ύπευθύνως έχειρίσθη αύτά τά θέματα έπί όκταετίαν, θεωρώ 

δτι εχω χρέος νά σaς έκθέσω τάς άπόψεις μου έπί των 

πλέον φλεγόντων έκ τών θεμάτων αύτών. Νά τάς έκθέσω είς 

τόν τυπικώς πρώτον τ"(i τάξει, πρώτον, τόσον είς τήν δυνα

μικώς έπιβεβλημένην κρατικήν ίεραρχίαν, δσον καί είς τάς 

εύθύνας, άλλά καί έπί πλέον - πρός τό παρόν πάντως 

-πρώτον, έντός τής ίεραρχικής αύτής τάξης είς τόν σε

βασμόν τοϋ Λαοϋ. 

Τό μνημόνιόν μου τοϋτο δέν προορίζεται διά τήν δημο

σιότητα. 'Από μένα τούλάχιστον θά τηρηθή άπολύτως 

άπόρρήτον". 'Όχι διότι φοβοϋμαι τό ΕΑΤ-ΕΣΑ ή τήν Γυά

ρον, άλλά διότι μερικαί περικοπαί του, έρχόμεναι είς τή 

δημοσιότητα, δυνατόν νά προκαλέσουν βλάβην εiς τά 

έθνικά συμφέροντα. Πιg'tεύω δι' αύτό, δτι αύτή ν τήν φο

ράν καί δσοι πλήν ύμών τό διαβάσουν, θά τηρήσουν άπόρ

ρητον τό κείμενο τοuτο. 

·Ως πρός τήν Τουρκίαν. Τό φλέγον ζήτημα ε{ναι βε

βαίως έκείνό τών 'Ελληνο-Τουρκικών σχέσεων. 'Οξύ
νονται έπικινδύνως. Δέν ε{ναι ή στιγμή διά ν' άνατρέξω είς 

τά βαθύτερα αίτια καί διά νά προβώ είς τήν άνάλυσίν των. 

Εfναι δμως ή στιγμή διά νά έπισύρω τήν προσοχήν σας έπί 

τών έξής: Τό θέμα τό όποίον περισσότερον παντός άλλου 

δηλητηριάζει προσφάτως τάς σχέσεις μας ε{ναι έκείνο των 

δικαιωμάτων τών δύο Χ<Qρών έπί τοϋ Αίγαίου Πελάγους. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



208 ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΉ 

'Από τής ίδικής μας πλευρdς παρουσιάζουμε εις τήν 

Κοινήν μας Γνώμην τό θέμα ώς καθαρώς νομικόν καί ώς 

πλήρως λελυμένον. 'Αφήνω κατά μέρος τό dν εΙναι ή όχι 

λελυμένον. Τό άφήνω όχι τόσον διότι δέν δύναμαι νά πώ 
ποίον θά έδικαίωνε Διεθνές Σώμα τό δποίον θά έκαλείτο 

τυχόν ν' άποφανθή έπ' αύτου, όσον διότι εις τήν πρdξιν τό 
θέμα δέν εΙναι νομικόν: εiς τό διεθνές δίκαιον, δ νομικός 

κανών δέν έπιβάλλεται υπό έκτελεστικής έξουσίας. 
Τό θέμα δέν εΙ ναι οuτε διπλωματικόν. Διότι άνεξαρτή

τως του αν θά έχουμε ή όχι περισσοτέρας διπλωματικάς 

υποστηρίξεις άπό τήν Τουρκίαν - καί πιστεύω ότι ώς 

έχουν σήμερα τά πράγματα θά έχουμε πολύ όλιγωτέρας-, 

αί διπλωματικαί ένέργειαι (διαμαρτυρία ι, έπιδόσεις διπλω

ματικών διακοινώσεων, ένέργειαι πρός τρίτας Κυβερνή- . 

σεις κ.d.), δέν εΙναι ποτέ άποτελεσματικαί όταν δ άλλος 

έπιμένει. 

Τότε τό θέμα εΙναι θέμα συσχετισμοί) δυνάμεων. 

'Ακραδάντως πιστεύω ότι ή Τουρκία δέν έγείρει θέμα 

Αiγαίου διά λόγους θεωρητικούς, ή διά λόγους κύρους. 

ΥΟπως εΙναι γνωστόν, τήν Ιην Νοεμβρίου 1973, ή 
Τουρκική Κυβέρνησις παρεχώρησε δικαιώματα έρεύνης 

καί έκμεταλλεύσεως ένδεχομένων πετρελαιοφόρων στρω

μάτων υπό τόν βυθόν μιdς μεγάλης θαλασσίας περιοχής 

δυτικώς τών χωρικών υδάτων τών νήσων μας του 'Αρχιπε

λάγους. 'Εναντίον τής παραχωρήσεως αύτή ς ήμείς έδημι

ουργήσαμεν θόρυβον διά του τύπου, μετά τρίμηνον περί

που, δηλαδή μετά τά πρώτα εύνοϊκά άποτελέσματα τών γε

ωτρήσεων παρά τήν Θάσον. Εις άπάντησιν ή Τουρκία 

έγείρει τό θέμα μέ περισσοτέραν έπιμονήν καί δημοσιότη

τα. Τό έγείρει προφανώς διά τήν περίπτωσιν πού θά κρίνη 
ότι εχει μέγα συμφέρον νά προβή εις γεωτρήσεις έντός τής 

παρ' αύτή ς παραχωρηθείσης θαλασσίας περιοχής. 

Είς τήν περίπτωσιν αύτήν, έάν ή Τουρκία έπιμείνη, τά 

νομικά έπιχειρήματα καί αί διπλωματικαί ένέργειαι, δέν θά 

έχουν καμμίαν, μά καμμίαν πρακτικήν άξίαν. 

Δέν θά υπάρχουν παρά δύο τρόποι άντιμετωπίσεως του 

θέματος: ή συνεννόησις καί ή δυναμική παρεμπόδισις τών 

γεωτρήσεων. 

Τόν πρώτον τρόπον, ή έντονος καί μονόπλευρος προε

τοιμασία τής Κοινής μας Γνώμης, τόν δυσχεραίνει dν δέν 

τόν άποκλείη. 

Τήν δυναμικήν παρεμπόδισιν, διερωτώμαι πώς θά τήν 

άποφασίση τό σημερινόν Καθεστώς. »Οχι διά βασικώς 

ήθικούς λόγους, όχι δηλαδή διότι ενα Καθεστώς χωρίς 

λαϊκήν έντολήν, πού έκπροσωπεί όλίγους ΥΕλληνας, δέν 

έπιτρέπεται νά λαμβάνη άποφάσεις πού θά κρίνουν τήν 

τύχη ν του »Εθνους. ΗΟταν ισχύει τό "δίκαιον τής , Επανα
στάσεως", αύτά δέν παίζουν δυστυχώς ρόλον. 

Λαμβάνονται όμως υπΌψιν τά πραγματικά δεδομένα 

μιdς άναμετρήσεως . Αύτά έτυχε νά τά μελετήσω άπό υπεύ

θυνον θέσιν όταν δύο φοράς έπιθανολογήθη ότι ή τιμή τής 

χώρας θά μdς έπέβαλε ν' άντιμετωπίσουμε πόλεμον μέ τήν 

Τουρκίαν. Καί δι' αύτό νομίζω ότι έπιβάλλεται νά έκτιμη

θοuν σοβ(φώτατα τά άκόλουθα: 

Είς όλα αύτά προστίθεται ενα άλλο εκτακτον καί πολύ 

δυσμενές δεδομένον: τό Καθεστώς δέν δύναται φοβοuμαι 

νά κάμη έπιστράτευσιν. 

'Εάν τυχόν έλθη ή κακή ώρα, σdς βεβαιώνω ότι άλλα 

θά υποστηρίξω δημοσί~, καί ότι μέ πάθος θά κάμω τό κατά 

δύναμιν διά νά έπιτύχη ή πολεμική προσπάθεια. Τό 

συμφέρον τής Πατρίδος τό θέτω υπεράνω τών ιδεολογικών 

μας πεποιθήσεων καί τών άντιδράσεών μου έναντι προσώ

πων. 'Αλλά άκριβώς δι' αύτό, όχι δημοσί~, άλλά άκρως 

άπορρήτως, όφείλω νά σdς μεταδώσω τήν πεποίθησίν μου 

δτι υπό τάς σημερινάς συνθήκας δέν μπορείτε νά κάμετε 

έπιστράτευσιν. ~Αν έξαιρέσω τούς άποπεμφθέντας - μέ 

διαφόρους αiτιολογίας - άπό τάς 'Ενόπλους Δυνάμεις 

μονίμους άξιωματικούς, αν έξαιρέσω τούς τελευταίους 
άποτάκτους του ένδόξου Ναυτικοί) μας καί τής 'Αεροπο

ρίας, πού ολοι, άνακαλούμενοι, θά κάμουν τό καθήκον 

τους, πολλοί άπό τούς άλλους καί μάλιστα τούς έφέδρους 

άξιωματικούς, θά δημιουργήσουν σοβαRώτατα ζητήματα. 

Τό συναντώ σέ κάθε βήμα μου. Δέν έπιθυμώ νά έπεκταθώ 

έπ' αύτου. 

Μερικοί έκ των δυναμικώς ιθυνόντων πιθανόν νά αι

σιοδοξοuν λόγφ τής έπικρατούσης άπολύτου σιωπής, τής 

μεγαλυτέρας πού έγνώρισε ποτέ ή Χώρα άπό του 1830. Πι
θανόν νά πιστεύουν ότι, όπως συνέβη άλλοτε, ένώπιον τής 

ξένης άπειλής, δ Λαός θά συσπειρωθή γύρω άπό τήν δποι

ανδήποτε ήγεσίαν του. 

Πλάνη άπροσμέτρητος. 

Τό προηγούμενον τής 28ης 'Οκτωβρίου 1940, μέ κανέ
ναν τρόπον δέν μπορεί νά ληφθή υπ• όψιν σήμερα. Τά 

δεδομένα ήταν τότε έντελώς διαφορετικά: Γενικά τό έθνι

κόν αίσθημα ήτο τότε πολύ ισχυρότερο· Δέν είχαμε περά

σει άπό τό φοβερό καμίνι τών έτών 1943-1949, πού συνετά
ραξε τόν ψυχικό καί πνευματικό μας κόσμο, ή νεολαία ήτο 

έντελώς διάφορος τής σημερινής. 'Η δικτατορία άρχιζε 

άπό τόν Βασιλέα Γεώργιο Β' καί έτελείωνε εις τόν τελευ

ταίο άνθυπολοχαγό καί άνθυπομοίραρχο· ενα μικρό μέρος 

του Λαοu ήτο ψυχικώς μέ τή δικτατορία, ενα άλλο μεγαλύ

τερο τήν ήνείχετο εύμενώς έπί κεφαλής τής δικτατορίας 

ευρίσκετο ενας τών ίκανωτέρων 'Ελλήνων, ό δποίος, dν 

καί δέν ήτο δημοφιλής, δέν ευρίσκετο εiς τά παρασκήνια 

άλλά έστέκετο εις τό προσκήνιον, καί δ ίδιος καί οί συνερ

γάται του· διώξεις εiς εύρυτάτην κλίμακα, καί μάλιστα όρ

γανωμέναι καί ταπεινωτικαί, δέν εΙχαν γίνει έναντίον έθνι

κοφρόνων. 

Τελείως άλλοι καιροί σήμερα, τελείως άλλα τά δεδομέ

να. 

Λυποuμαι βαθύτατα πού τό γράφω, έστω καί εiς αύστη

ρώς άπόρρητο κείμενο, άλλά φοβοuμαι ότι εiς περίπτωσιν 

πολέμου υπό τό σημερινόν Καθεστώς, θά άντιμετωπίσουμε 

πολλάς καί ποικίλας έσωτερικάς ταραχάς. 

Ύπό αύτάς τάς συνθήκας δέν γίνονται, δέν συζητοuν

ται κdν πολεμικαί άναμετρήσεις, δέν καλλιεργείται υπέρ 

αύτών ή Κοινή Γνώμη, δέν αύτοδεσμεύεται πρός αύτήν τήν 

κατεύθυνσιν ή δυναμικώς έπιβληθείσα ήγεσία. 

Γνωρίζω ότι μερικοί άξιωματικοί, ο{ δποίοι λόγφ ήλι

κίας δέν εΙχαν άκόμη τήν εύκαιρίαν νά προσφέρουν κάτι τό 

ούσιαστικόν εiς τόν Τόπον, πιστεύουν ότι έντός τό πολύ 

έβδομάδος θά έχουμε καταλάβει τήν Κωνσταντινούπολιν 

καί ότι αύτό θά έξουδετερώση δλας τάς άδυναμίας μας. 

Γνωρίζω άκόμη ότι οί ίδιοι δηλώνουν δεξιά-dριστερά ότι 

ο{ άπόψεις των κάπως γνωστών πολιτικών άνδρών δέν δύ

νανται νά ληφθοuν υπ· όψιν, διότι ή είμεθα φαuλοι, ή 

έχουμε υπερβεί τά 60 ή τά 70, καί συνεπώς είμεθα γέροι. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΑΠΟΡΡΗΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΑΒΕΡΩΦ ΠΡΟΣ ΓΚΙΖΙΚΗ 209 

(Θά μου tπιτρέψετε, ι'tξιότιμε κ. Πρόεδρε, νά κάμω μία 
παρέκβαση: ώς πρός τήν φαυλότητα καλά θά ήταν νά tρευ

νηθή καί νά τιμωρηθή ή φαυλότης άλλων ... Ώς πρός τήν 
ήλικίαν, καλά θά &καμναν οί κάτω των 50 il καί των 60 
tτων, πρίν όμιλοuν &τσι, νά σκεφθοuν δτι τάς Χώρας των 

καί τήν Εύρώπη, δυναμικά καί tπιτυ-χrος διηύθυναν καί 

&σωσαν είς ώρας μεγάλων κρίσεων οί "γέροι" Κλεμανσώ, 

Τσrορτσιλ, Ντέ Γκώλ, 'Αντενάουερ, Σοφούλης καί άλλοι, 

καί δτι άντιθέτως κατέστρεψαν τάς Χώρας των :καί τήν 

Εύρώπην άνδρες πολύ νεώτεροι αύτrον ... 'Η ήλικία ε{ ναι 
θέμα ψυ-χής, ε{ναι θέμα άποδόσεως, ε{ναι καί θέμα ... άρτη
ριακής πιέσεως, τήν όποίαν άλλωστε καλά θά &καμναν νά 

tλέηουν πότε-πότε δι' έαυτούς καί οί νεώτεροί ήμrον. 

ν Άλλωστε άν, όπως λέγεται, ήμείς οί "γηρασμένοι" 

πολιτικοί άποτελοuμε tμπόδιον διά ν' άποκατασταθή δ 

Λαός είς τά άπαράγραπτα δικαιώματά του καί νά εuρη ή 

·Ελλάς τήν θέσιν της είς τήν διεθνή κοινωνίαν, τό πρaγμα 

ε{ναι άπλούστατον: άς άποσυρθοuμε άπό τόν δημόσιον 

βίον. Προσωπικώς θά άφοσιωθω πολύ εύ-χαρίστως είς άλ

λας δραστηριότητάς μου. Πιστεύω ότι, άν αύτό ε{ναι 

πράγματι τό tμπόδιον, θά τό κάμουν καί πολλοί άλλοι. Καί 

ίσως αύτό ν' άποτελέση παράδειγμα διά ν' άποσυρθοuν καί 

είς τά ίδικά των καθήκοντα άλλοι οί όποίοι άναρμοδίως καί 

άνευ λαϊκής tντολής άναμιγνύονται είς τήν πολιτικήν ... ). 
Ζητrο συγγνώμην διά τήν παρένθεσιν. 

'Αναγκασμένος νάόμιλω κάπως σοβαρά, συνε-χίζω πα

ραλείπων τά περί εύκόλου είσόδου μας είς τήν Κωνσταντι

νούπολιν, άν μή τί άλλο διότι ξένα tπιτελεία ύπολογίζουν 

ώς σαφώς ύπερδιπλάσια των ίδικων μας τά τεθωρακισμένα 

τής 'Ανατολικής Θράκης. Συνε-χίζω περιοριζόμενος νά 

προσθέσω μίαν μόνον σ-χετικήν παρατήρησιν. 

Μέ πόνον ψυ-χής ε{ -χα έξηγήσει είς τά μνημόνιά μου τής 

20ής 'Ιανουαρίου ότι τό κuρος των 'Ενόπλων Δυνάμεών 

μας &-χει πέσει πολύ -χαμηλά. 

'Αλλά έάν γίνη μία πολεμική άναμέτρησις, &στω όλί

γων ήμερων, καί δέν καταλήξη είς ίκανοποιητικά άποτε

λέσματα, τότε που θά πάη τό κuρος αύτό, τό ήδη μειωμένο; 

Δέν -χρειάζεται πολλή βαθύνοια διά ν' άντιληφθή κανείς 

ότι όδηγεί είς τήν καταρράκωσιν των 'Ενόπλων Δυνάμεων. 

Χωρίς όμως 'Ενόπλους Δυνάμεις ίσ-χυράς καί σε βαστάς, 

άνοίγουμε διά'fλ:Ο:iα τή θύρα είς τούς t-χθρούς τής Πατρί
δος, tκείνους του 'Εξωτερικοί) καί ίδίως tκείνους του tσω
τερικου. 

Έμακρυγόρησα κάπως, κύριε Πρόεδρε, έπί τοu θέμα

τος των 'Ελληνο-Τουρκικών σ-χέσεων. Νομίζω όμως ότι 

&πρεπε νά τό κάμω διότι άφ' ένός ή καλλιέργεια τής Κοι

νής Γνώμης, κατά τάς τελευταίας έβδομάδας, δεσμεύει τό 

Καθεστώς, καί διότι άφ' έτέρου ή μεγάλης όξυνσις, ή κρί

σιμος όξυνσις, πιθανόν νά ε{ναι ζήτημα μικροί) -χρόνου. 

ν Αν αί πληροφορίαι μου ε{ναι άκριβείς, οί Τοuρκοι πιθα

νολογοuν πλέον τήν uπαρξιν πετρελαιοφόρων στρωμάτων 

δυτικώς καί tκτός των -χωρικών ύδάτων των νήσων του 
'Αρ-χιπελάγους, καί άναζητοuν πλωτήν tξέδραν διά γεω

τρήσεις βυθοu θαλάσσης. 

Πληροφορίαι tκ διαφόρων πηγών, λέγουν ότι θά διαθέ

τουν τοιαύτην έντός 2 &ως τριών μηνών. 
ΠΟταν λοιπόν κρίνεται ή τύ-χη του νΕθνους - διότι 

περί αύτοu πρόκειται - δταν δ Λαός, δ μόνος κυρίαρ-χος 

του Τόπου, ε{ναι αύστηρά φιμωμένος, τούλά-χιστον οί όλί-

γοι ίθύνοντες άς μήν όμιλοuν κατε-χόμενοι άπό ένθουσια

σμούς καί ύπεροψίαν, άς μήν αύτοδεσμεύονται δι' ένός 

είδους λύσεις, άς προσέ-χουν πολύ, πάρα πολύ, καί άς σταθ

μίζουν καλά τάς τεραστίας ίστορικάς εύθύνας των. 

'Από άγνόν πατριωτισμόν καί άσυγκράτητον ένθουσι

ασμόν, tν συνδυασμφ μέ άκρισίαν έγινε, διά τήν Κρήτην, δ 

πόλεμος του 1897. 
'Από άγνόν πατριωτισμόν καί ένθουσιασμόν, tν συν

δυασμφ μέ άκρισίαν (διά μερικούς καί δημοκοπίαν), μεταξύ 

1964 καί 1967 έτάφη έσαεί τό ίερόν θέμα τής Κύπρου. 
Κατόπιν σκληρών άγώνων καί πολλών θυσιών, εί-χαμε 

πεισθεί δτι δλα · θά έ-χάνοντο άν δέν προβαίναμε είς τόν 
συμβιβασμόν τής Ζυρί-χης καί του Λονδίνου. Μετά μία τρι

ετή περίοδο άκμής, κ:αί διά τήν Κύπρο καί διά τόν πολύτι

μο 'Ελληνισμό τής Κωνσταντινουπόλεως, έσ-χίσαμε τόν 

συμβιβασμό. Τό άποτέλεσμα ε{ναι δτι έ-χαντακώσαμε τό 

τελευταίο ζωντανό κατάλοιπο του Βυζαντίου (τούς ΠΕλλη

νας Κωνσταντινουπόλεως), καί διά τούς πΕλληνας τής 

Κύπρου δέν θά πάρουμε ποτέ δσα εί-χαμε πάρει μέ τή Ζυρί

-χη ... δσα άποτελοuν τό μέγιστο πού μπορούσαμε ή μπο
ροuμε νά πάρουμε δι' αύτούς, έφ' όσον δέν δυνάμεθα νά 

κάμψουμε διά των δπλων τήν Τουρκίαν. 

Τώρα δμως θίγω άσυγκρίτως μεγαλύτερον θέμα. Καί 

όμιλrο διά τεραστίας ίστορικάς εύθύνας διότι δέν κρίνεται 

πλέον ή τύ-χη κλάδων του • Ελληνισμοu: Μέ τήν ίδία ν νοο
τροπίαν, ύπό δυσμενεστέρας συνθήκας, καί άκόμη -χειρό

τερον, -χωρίς κανένα δημόσιον &λεηον, κρίνεται τώρα ή 

τύ-χη τής ρίζας καί του κορμοu του • Ελληνισμοu. 
·Ως πρός τήν Βουλ γαρίαν. ·Η Βουλγαρία, ή όποία tθε

ωρείτο, καί ήτο, δ πιστότερος δορυφόρος τής Σοβιετικής 

'Ενώσεως, δίδει ήδη δείγματα άκόμη μεγαλυτέρας προ

σεγγίσεως πρός τόν μεγάλον πάτρωνά της. Τήν συνδέουν 

μέ αύτόν άδιατάρακτοι φυλετικοί, ιστορικοί καί ίδεολογι

κοί δεσμοί, τονωθέντες μεταπολεμικώς άπό μίαν γενναιό

δωρον σοβιετικήν οίκονομικήν βοήθ~αν ή όποία τής έπέ
τρεψε νά πραγματοποιήση οίκονομικα cϊλματα. 

Πρόσφατος δήλωσις τοu πρώτου άνδρός τής Βουλγα

ρίας, του Ζίβκωφ, περί πληρεστέρας εύθυγραμμίσεως μέ 

τήν Σοβιετικήν ΠΕνωσιν είς τόν μορφωτικόν, τόν οίκονο

μικόν, τόν πολιτικόν καί τόν στρατιωτικόν τομέα, γνωρίζω 

δτι έγέννησε πολλά έρωτηματικά καί άνησυ-χίας είς τάς 

Δυτικάς :ι<.υβερνήσεις, δπως καί είς τό Βελιγράδιον καί τό 

Βοl)κουρέστιον. Πρέπει νά γεννοuν καί είς ήμaς μεγάλας 

άνησυ-χίας τάς όποίας δέν -χρειάζεται κάν να άναλύσω. 

'Ως πρός τήν Γιουγκοσλαβίαν. Αί tνδε-χόμεναι έξελί

ξεις έκεί, μετά τόν θάνατον του Πτο, πρέπει νά μaς γεν

νουν άκόμα μεγαλυτέρας άνησυ-χίας. 

Ούδείς δύναται νά προβλέψη ποία θά ε{ναι ή τύ-χη τής 

γείτονός μας Σλαβικής 'Ομοσπονδίας. 

Λέγεται δτι θά διαλυθή. Δέν ε{ναι βέβαιον. Θά σημειω

θοuν δμως άναμφισβητήτως όξείς έσωτερικ:οί άνταγωνι

σμοί. 'Ανταγωνισμοί όφειλόμενοι είς άντιθέτους φυλετι

κάς καί ίδεολογικάς τάσεις καί είς άντιθέσεις ίσ-χυρrον 

προσωπικοτήτων. Αί τελευταίαι θά ένταθοuν περισσότε

ρον έκ του γεγονότος δτι δ Πτο άπεμάκρυνε άπό τάς δε

σποζούσας θέσεις πολλούς άπό τούς πρώτους συνεργάτας 

του (ίδίως Σέρβους, καί δευτερευόντως Κροάτας), οί όποίοι 

&-χουν δυναμισμόν, {κανότητας καί λαϊκήν άπή-χησιν. 

Συ-χνά τούς άντεκατέστησε μέ "Μακεδόνας" των Σκοπίων. 
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'Η έκμετάλλευσις τήν δποίαν θά θελήση νά κάμη ή 

Σοβιετική 'Ένωσις τών έρίδων αύτών θά είναι σημαντικός 

αν δχι aποφασιστικός παράγων διά τάς έξελίξεις εiς τήν 

Γιουγκοσλαβίαν, καί αύτό είναι τό σημείον πού ένδιαφέρει 

ήμaς. 

'Όλα ι αί ένδείξεις- καί είναι πολλαί- πείθουν δτι ή 

Σοβιετική VΕνωσις θά θελήση ν ' aποκτήση καί πάλιν τόν 

eλεγχον τής Γιουγκοσλαβίας τόν δποίον ή παρουσία τοϋ 

Γιτο παρεμποδίζει. Δέν άποκλείεται καθόλου νά χρησιμο

ποιήση πρός τοϋτο καί δυναμικά μέσα. 

Προσφάτως, δ ύποστράτηγος Γιάν Σέζνα (Jan Sejna), 
σύνδεσμος τοϋ Τσεχοσλοβακικοϋ 'Επιτελείου μέ τό ' Επι

τελείον τοϋ Συμφώνου τής Βαρσοβίας (καταφυγών εiς τάς 

ΗΠΑ τό 1968) άπεκάλυψε τό σχέδιον "Πολάρκα" τό όποίο 
κατεθορύβησε πολλάς Κυβερνήσεις καί ίδίως έκείνας τής 

Αύστρίας, τής Γιουγκοσλαβίας, τής 'Αλβανίας καί τής 

Ρουμανίας . Κατά τό σχέδιον αύτό - τό δποίον άποδίδω 

έδώ μόνον μέ δύο λέξεις - έσχεδιάζετο δπως έν περιπτώ

σει "aνεπιθυμήτων έξελίξεων" μετά τόν θάνατον τοϋ Γι το , 

Τσεχοσλαβακικά στρατεύματα, δι' άστραπιαίας ένεργείας, 

καταλάβουν τήν 'Ανατολικήν Αύστρίαν, άφήνοντα τήν 

Βιέννη ν ώς έλευθέραν κυκλωμένην πόλιν . Θά έπηκολούθει 

είσβολή είς τήν Γιουγκοσλαβίαν (Κροατίαν). 'Η Σοβιετι

κή 'Ένωσις θά ένεφανίζετο ένεργώς είς τό προσκήνιον μό

νον άφοϋ θά διεπίστωνε τό είδος τών άντιδράσεων τοϋ 

ΝΑΤΟ καί τών έγγυητών τής αύστριακής ούδετερότητος. 

('Ανοίγω μία μικρά παρένθεση διά νά έπισημάνω πόσο 

ενα μέρος τοϋ σχεδίου μοιάζει μέ δ ,τι αλλοτε σοβαρώς 

έφοβούμεθα- καί πρέπει πάντοτε νά eχουμε ύπ' δψιν μας 

- περί αίφνιδιαστικής εiς Θράκην ένεργείας, καί δημι

ουργίας τετελεσμένου γεγονότος, χωρίς ... άνάμιξιν τής 
Σοβιετικής 'Ενώσεως). 

Καί αν άκόμα τό σχέδιον "Πολάρκα" δέν μεταδίδεται 

μέ aπόλυτον άκρίβειαν, τίθεται τό aκόλουθον έρώτημα: 

διατί οί 'Αμερικανοί οί δποίοι eχουν εiς χείρας των τόν 

στρατηγόν Σέζνα άπό τοϋ 1968, τοϋ έπιτρέπουν (aνάγνωθι 
τοϋ ζητοϋν) νά τό κοινολογήση τώρα, δι' αρθρων είς αύ

στριακόν περιοδικόν καί δι' έμφανίσεώς του εiς τήν αύ

στριακήν τηλεόρασιν; Διατί τό eκαμαν έφέτος τόν Φε

βρουάριον, δταν έκυκλοφόρουν αί φήμαι δτι δ Γιτο ασθε

νεί σοβαρώς ; Διατί τό eκαμαν ένώ έπί γενικωτέρου πiδίου 
άσκοϋν πολιτικήν ύφέσεως μέ τήν Σοβιετικήν 'Ένωσιν; 

' Η aπάντησις φοβοϋμαι δτι δέν μπορεί νά είναι παρά ή 

έξής : πιθανολογοϋν σοβαρώς τήν ένεργόν άνάμιξιν τής 

Σοβιετικής 'Ενώσεως είς τάς Γιουγκοσλαβικάς έξελίξεις 

καί θέλουν νά προειδοποιήσουν. 

Αί έξελίξεις αύταί, ύψίστης σημασίας διά τήν 'Ελλάδα, 

eχουν δι . ήμaς καί μίαν εiδικήν μορφήν. 

' Ως προεισαγωγήν αύτή ς, σημειώνω δτι οί Σέρβοι καί 

άργότερα οί Γιουγκοσλάβοι, έγνώριζαν δτι οί "Μακεδό

νες" τών Σκοπίων, βουλγαρίζουν. Ή βία τήν δποίαν έπί 

σχεδόν τριακονταετίαν (1913-1941) έχρησιμοποίησε τό 
καθεστώς τοϋ βασιλέως ' Αλεξάνδρου, δέν ηλλοίωσε τήν 

κατάστασιν. ~ ο Γι το aντιμετώπισε τό θέμα πολύ εύφυέ

στερα . Κατόπιν πολύ συστηματικής έργασίας (εiς τούς το

μείς τής ίστορίας, τής λογοτεχνίας, τής τέχνης, τής γλώσ

σης) διεξαχθείσης άπό πλειάδα νέων "Μακεδόνων" έπι

στημόνων, έκαλλιέργησε τήν ίδέαν τής άπό αίώνων ύπάρ

ξεως iδίας "μακεδονικής έθνότητος" . 

'Η ίδέα προεβλήθη μέ δ λα τά δυνατά μέσα, καί διά τών 

σχολείων, μέ τήν προσθήκην δτι ή "έθνότης" αύτή εχει 

πλέον καί άνεξάρτητον Κράτος έντός τών πλαισίων τής 

Γιουγκοσλαβικής 'Ομοσπονδίας. 

Σήμερα, σχεδόν δλοι οί κάτοικοι τοϋ "Κράτους" τών 

Σκοπίων, οί κάτω τών 40 ή καί τών 50 έτών, είναι πεπεισμέ
νοι δτι άποτελοϋν ίδίαν έθνότητα. Πολλοί άπό τούς παλαι

οτέρους βουλγαρίζουν. 'Αλλά οί πρώτοι, πολυαριθμώτε

ροι καί δυναμικώτεροι, δυσφοροϋν διά τοϋτο , καί δυσφο

ροϋν ίδίως διότι ή Βουλγαρία ένεργώς μάχεται τήν ίδέαν 

τής Μακεδονικής έθνότητος. 'Η Βουλγαρία διεκδικεί τούς 

"Μακεδόνας" ώς {δικούς της. 

' Αλλά δ φανατισμός τών "Μακεδόνων" τών Σκοπίων 

είναι μεγάλος, δπως καί σημαντική είναι τώρα ή θέσις 

των είς τό Βελιγράδιον, δηλαδή είς τήν διοίκησιν τής 

'Ομοσπονδίας. 

"Οταν λοιπόν θά λείψη δ Γιτο, διά νά προφυλαχθοϋν 

άπό τήν Βουλγαρίαν, τόν πιστότερον δορυφόρον τής Μό

σχας, εν έκ τών δύο πρέπει νά κάμουν: ή νά στηριχθοϋν είς 

τήν Δύσιν ή νά πλειοδοτήσουν είς φιλοσοβιετισμόν. 

Τό πρώτον τό θεωρώ σχεδόν aδύνατον λόγφ τής έντό

νου ίδεολογικής τοποθετήσεως των, καί λόγφ τών κινδύ

νων πού τοϋτο θά συνεπάγεται διά τούς ήγέτας τής κινήσε

ως. Τό δεύτερον είναι λίαν πιθανόν. Καί νά δδηγήση πιθα

νώτατα είς τήν έφαρμογήν τοϋ παλαιοϋ σχεδίου τής Μό

σχας, εiς τήν δημιουργίαν ύπό τήν αίγίδα της, κάποιας 

Βουλ γαρο-Γιουγκοσλαβικής ' Ομοσπονδίας, - δλοκλη

ρωμένης ή μερικής- τήν δποίαν έπιμόνως ηρνείτο δ Γι το, 

καί ή όποία ύπήρξε ή κυρία αίτία τής ρήξεώς του μέ τήν 

Μόσχαν τό 1948. 
Πόσον τοϋτο θά είναι έπικίνδυνον δι · ήμdς, είναι προ

φανές . Καί γίνεται προφανέσyερον δταν σκεφθοϋμε δτι 

άφ' ένός είς τήν περιοχή τών Σκοπίων ζοϋν (καί συχνά 

σταδιοδρομοϋν αριστα) περί τούς 35.000 καταφυγόντες 
έκεί σλαβόφωνοι τής Μακεδονίας μας, καί δτι άφ' έτέρου, 

εiς τήν ' Ελληνικήν Μακεδονίαν, οί σλαβόφωνοι ύφίσταν

ται τήν συστηματικήν προπαγάνδα ν πού διεξάγει τό ραδιό

φωνον καί ή τηλεόρασις τών Σκοπίων. 

Καί θά γίνη άκόμη μεγαλύτερος δ κίνδυνος aπό αύτάς 

τάς λίαν πιθανάς έξελίξεις, αν τά πετρελαιοφόρα στρώματα 

τής Θάσου άποκαλυφθοϋν λίαν σημαντικά .. . 
' Ως πρός τά γενικά. v Ας προσθέσουμε είς αύτά δτι τά 

σύνορά μας είναι έκ τής q\ύσεώς των πολύ δύσκολα, δτι 

ούδείς γνωρίζει ποία είναι τά βραχυπρόθεσμα ή μακροπρό

θεσμα εύρύτερα σχέδια τής πανισχύρου Σοβιετικής ' Ενώ

σεως. 

'Η είκών διά τήν Πατρίδα μας είναι πολύ πολυπλεύρως 

συγκεχυμένη καί σκοτεινή . 

Δέν πρόκειται νά τήν άλλάξουν οί v Αραβες ή οί 

'Αφρικανοί, είς τούς δποίους μερικοί νομίζουν δτι πρέπει 

κυρίως νά στηριχθοϋμε . 'Εκείνοι, δέν μποροϋν νά eχουν 

τήν παραμικρήν έπίδρασιν έπί τής πολυπτύχου αύτής εiκό

νος, δταν eλθη iliρα κρίσεως .. . Θά τήν έπηρεάσουν μόνον ή 
έσωτερική ένότης, ή έσωτερική iσχύς, καί ή στενή, ή στε

νοτάτη συνεργασία μέ δλους έκείνους πού eχουν συμφέρον 

νά είμεθα έλεύθεροι εiς τό στρατόπεδον τοϋ ' Ελευθέρου 

Κόσμου. 

"Οπως δμως πορευόμεθα, οϋτε έσωτερικήν ένότητα 

eχουμε, οϋτε σεβαστήν θέσιν διατηροϋμε εiς τούς κόλπους 
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Συνάντηση του Ε. 'Αβέρωφ μέ τόν Χ Τάσκα. 
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των φυσικών, των όργανικrον μας συμμάχων, οϋτε, κατ' 

άντανάκλασιν, είς τούς "μή ευθυγραμμισμένους" ή έκεί

νους τοϋ τρίτου Κόσμου, πρός ώρισμένους των δποίων 

άποβλέπουν μερικοί ίδικοί μας ... 
Καί δσον περισσότερον διαρκεί αuτή ή πορεία μας τό

σον τά πράγματα θά καθίστανται δυσχερέστερα. Τόσον 

περισσότερον θά χωριζόμεθα βαθύτερα καί εiς πιό πολλά 

τμήματα μεταξύ μας, τόσον περισσότερον θ' άπομονούμε

θα εναντι των φυσικών μας συμμάχων. 

Γνωρίζω, άξιότιμε κύριε Πρόεδρε, δτι ύπό τάς κρατού

σας περιέργους συνθήκας, ή άποστολή τοϋ μνημονίου αu

τοϋ, εστω καί ώς αυστηρότατα άπορρήτου, δέν εΙναι άμοι

ρος ώρισμένων κινδύνων γιά μένα. 'Ανησυχώ δμως φοβε

ρά διά τήν τύχην τοϋ ·Εθνους. ·Ε χω χρέος νά σaς πω τάς 

γνώμας μου. Θά εφερα βαρείαν {στορικήν εuθύνην άν δέν 

σaς τά ελεγα. Εiς ώρας κρισίμους διά τό WΕθνος, καθένας 

άς σκεφθή τάς ίδικάς του εuθύνας, χωρίς ίδιον συμφέρον, 

χωρίς πάθος, χωρίς φόβον. Αuτό κάμνω άπευθυνόμενος 

πρός ύμfiς»232 • 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1974 

Παρά τή ζωηρή έπιθυμία του, ό Χένρυ Τάσκα δέν 

κατορθώνει νά συναντήσει τόν Κ. Καραμανλή, ό 

δποίος ε{χε προγραμματίσει ταξίδι έκτός τής Εύρώ

πης στή διάρκεια τ&ν έορτ&ν τοϋ Πάσχα233 • 

·Η συνάντηση τοϋ 'Αμερικανοϋ διπλωμάτη μέ 

τόν Κ. Καραμανλή έντασσόταν, προφανώς, στό 

πλαίσιο συγκεκριμένων δδηγι&ν τοϋ Σταίητ Ντη

πάρτμεντ. 'Ενδιαφέρουσες ε{ ναι οί σχετικές πληρο

φορίες τοϋ Θ. Κουλουμπfί, καθηγητή στό 'Αμερικα

νικό Πανεπιστήμιο τής Ούάσιγκτων καί εμπειρου 

γνώστη της άμερικανικfjς έξωτερικfίς πολιτικής: 

«('Ο Τζών Νταίη [ύπεύθυνος έλληνικων ύποθέσεων 

ύπουργείου 'Εξωτερικών] μaς εΙπε δτι) "εΙναι στενο

χωρημένος γιατί έδrο καί άρκετό καιρό πιέζει γιά νά 

γίνεται καλύτερη έπαφή μαζύ σας. Τελικά κατόρθωσε νά 

προγραμματισθή έπίσκεψη τοϋ Τάσκα μαζύ σας. Λυπή

θηκε, δμως, πού δέν μπορέσατε νά άλλάξετε κάπως τά 

σχέδια τοϋ ταξιδίου σας ώστε νά συναντηθήτε κάπου μέ τόν 

Τάσκα". 

'Εμείς τοϋ είπαμε δτι κατά τή γνώμη μας συνάντηση 

μεταξύ Τάσκα-Καραμανλή θά βοηθοϋσε τόν Τάσκα περισ
σότερο (νά μήν φαίνεται άπομονωμένος) παρά τόν Καρα

μανλή . Τοϋ άντιπροτείναμε δτι μfiλλον δ Χένρυ Κίσινγκερ 

θά επρεπε νά σaς δή - καί δτι φυσικά μόνο δ ίδιος δ Κ. 

Καραμανλής θά ήταν άρμόδιος νά άπαντήση σχετικά μέ 

τήν σκοπιμότητα μιaς τέτοιας συναντήσεως - δταν μία 

λύσις πρέπει δπωσδήποτε νά εΙναι ΕΛΛΗΝΙΚΉ ώστε νά 
μήν θεωρηθή "μαγειρεμένη λύση" άπό τήν ΟΜσιγκτων. 

'Ο Νταίη δέν άντέδρασε στήν σκέψη μας αuτή οϋτε θετικά 

οϋτε άρνητικά». 

·Η θέση τοϋ Θ. Κουλουμπfί συνέπιπτε μέ τίς θέ

σεις πού τοϋ ε{ χε έκθέσει δ ίδιος δ Κ. Καραμανλfjς,δ 

δποίος καίε{ χε ζητήσει νά τόν κρατεί ένήμερο πάνω 

στίς άπόψεις τ&ν 'Αμεψκαν&ν ίθυνόντων: 

«Δέν ξέρω dν ύπάρχη άμερικανική πολιτική έπί 

του έλληνικου. 'Αλλά dν ύπάρχη εlναι τόσον άσυ

νάρτητη ώστε νά έπεκτείνη τή σύγχυση μέσα στήν 

δποία κινδυνεύει νά πνιγfί δ τόπος μας. 

Αί άπόψεις μου γιά τόν τρόπο μέ τόν δποiο θά 

πρέπει νά άπαλλαγουμε άπό τήν Τυραννία, συμπί

πτουν μέ έκεiνες πού διατυπώνεις στήν τελευταία 

φράση του άρθρου πού δημοσίευσες στόν "Κήρυ

κα". ν Α ν ή λύσις του δράματος προέλθη άπό έλληνι

κές 'δυνάμεις δέν θά ε! ναι μόνον έθνικώς άξιοπρεπής, 
άλλά θά έπιτρέψη καί τή θεμελίωση μιaς ύγιους δη

μοκρατικής ζωής στόν τόπο μαρ>234. 

'Αναλυτικότερα, στό θέμα τής συναντήσεως Τά

σκα-Καραμανλfί, καθώς καί στίς άντιλήψεις τοϋ 

'Αμερικανοϋ διπλωμάτη πάνω στό έλληνικό πρό

βλημα, άναφέρεται δ 'Αχιλλέας Καραμανλής σέ έμ

πιστευτική έπιστολή του, στίς 24 'Απριλίου: 

«Μέ τόν κ. Τάσκα συνηντήθην μόλις σήμερον Τετάρ

την, διότι μόλις ήλθεν έξ 'Αμερικής ξαναέφυγε διά Ρώμην 

δπου εΙχε μίαν εκθεσιν ζωγραφικής μέ εργα δικά του καί 
έπέστρεψε προχθές Δευτέραν. 

·Η συνομιλία μας διήρκεσε έπί ήμίωρον, χωρίς δμως έξ 

αuτής νά προκύψει τίποτε τό θετικόν, μaλλον άνταλλαγή 

άπόψεων ήτο. 

Τοϋ μετέφερα τούς χαιρετισμούς σας καί δτι λυπηθή

κατε πολύ πού δέν κατέστη δυνατόν νά συναντηθήτε, διότι 

λόγω των έορτrον τοϋ Πάσχα είχατε προγραμματίσει ταξίδι 

έκτός Γαλλίας καί δέν μπορέσατε νά τό τροποποιήσετε, 

παρ' δλον δτι ζητήσατε καί δέν βρήκατε θέσεις είς άερο

πλάνον μετά τίς 10 'Απριλίου. Παρεδέχθη καί δ ίδιος δτι, 
λόγω έορτrον Πάσχα, άσφαλrος θά είχατε προγραμματίσει 

νά πaτε κάπου. 'Αλλά έλπίζει δτι συντόμως θά βρή μιά 

ευκαιρία νά σaς έπισκεφθή. 

Μέ έρώτησε τί φρονείτε διά τήν νέαν κατάστασιν έδrο. 

Τοϋ εΙπα δτι δ κ. Πρόεδρος πιστεύει δτι ύπάρχει σύγχυσις 
καί είς τούς κυβερνώντας στρατιωτικούς καί στόν πολιτι

κόν κόσμον ώς πρός τήν λύσιν τοϋ πολιτικοϋ προβλήματος 

τής χώρας μας. 'Επίσης τοϋ εΙ πα δτι ύπάρχουν κάθε τόσο 

διαδόσεις ώς πρός τάς προθέσεις των άξιωματικων, καθώς 

καί δτι διαφωνοϋν μεταξύ των. Μοϋ εΙπεν δτι ο{ διαδόσεις 

εΙ ναι έπακόλουθον μ ή ύπάρξεως τύπου καί δτι δέν ή μπορεί 
νά βασισθή κανείς είς αuτάς. 

ΕΙπεν έπίσης δτι έσείς εΙσθε δ μόνος πού εχετε άπήχη

σιν είς τόν Λαόν, άλλά δτι ο{ στρατιωτικοί δέν φαίνεται δτι 

θέλουν ν' άλλάξουν έπί τοϋ παρόντος πολιτικήν καί νά 

παραδώσουν τήν έξουσίαν. • Ως στρατιωτικοί -δπως συμ
βαίνει καί άλλοϋ- δέν άντιλαμβάνονται τά προβλήματα 

πού συσσωρεύονται γιά νά δώσουν λύσεις όρθάς καί νομί

ζουν δτι τά καταφέρνουν καλά. 

Μέ έρώτησε ποϋ ώφείλετο ή διάδοσις δτι έσείς ήλθατε 

ή δτι θά ήρχεσθο στήν • Ελλάδα τίς πρώτες ήμέρες μετά 
τήν 25η Νοεμβρίου. Τοϋ εΙπα δτι μfiλλον ήτο ή προσδοκία 

τοϋ λαοϋ, δ δποίος έπίστεψε καί πιστεύει καί τώρα δτι 

άλλαγή πρός όμαλότητα δέν μπορεί νά γίνη παρά μόνον 
διά τοϋ Κ. Καραμανλή. 

Κατέληξε δτι είχατε δίκαιον τό 1963 καί άδικον ο{ βα-
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σιλείς πού μέ τήν έν συνεχείq πολιτικήν των συνετέλεσαν 

rοστε νά ελθουν οί συνταγματάρχαι. 'Επίσης, του εκαμαν 

αϊσθησιν αί δηλώσεις του 1967 διά τήν άνάλυσιν του πολι
τικου προβλήματος καί διά τόν ρεαλισμόν τους δέν μου 

εκαμε μνεία διά τάς μετέπειτα δηλώσεις σας. Μου είπεν δτι 

δ Παπαδόπουλος σiiς έζήλευεν καί σiiς έφοβείτο τρομερά 

καί δτι ήνοχλήθη πολύ άπό τήν έπίσκεψιν πού σάς εκανε 

καί ήθέλησε νά τόν άπομακρύνη έξ 'Ελλάδος ... ». 

'Η συνομιλία εκλεισε μέ τή διατύπωση &πό τόν 

Χένρυ Τάσκα τής έλπίδας δτι σύντομα θά εχει τήν 
εuκαιρία νά έπισκεφθεϊ: έκ νέου τόν Κ. Καραμανλή235 . 

·Ο 'Αμερικανός πρεσβευτής ε{ χε &νακοινώσει 

τίς &πόψεις του- σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες του 

'Αρχιεπισκόπου 'Ιακώβου - στόν Πρόεδρο καί τόν 

'Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, στό Πεντάγωνο καί τόν 

ύπουργό τών 'Εξωτερικών, Χένρυ Κίσινγκερ. Σύμ

φωνα μέ ι'iλλες διασταυρωμένες πληροφορίες, δ τε

λευταϊ:ος &ποτελουσε, στήν περίοδο αuτή, τόν κύριο 

&νασχετικό παράγοντα στήν &νάληψη aποφασιστι

κής πρωτοβουλίας &πό τήν ΟUάσιγκτων. 'Ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικό ε{ναι, στό σημεϊ:ο αuτό, aπόσπασμα 

έπιστολής του 'Αρχιεπισκόπου 'Ιακώβου πρός τόν 

Κ. Καραμανλή: 

«'Ο κ. Τάσκα δέν βλέπει καμμίαν διέξοδον, έάν δέν 

κληθήτε σείς. Τάς άπόψεις του αuτάς τάς άνεκοίνωσεν είς 
τούς κ.κ. Πρόεδρον καί 'Αντιπρόεδρον, είς τό Πεντάγω

νον καί είς τόν ύπουργόν των 'Εξωτερικών. ·Ο τελευταίος 

έπιμένει είς τήν διαχώρισιν των έσωτερικων καί έξωτερι

κ:rον ζητημάτων μιiiς χώρας. Φαίνεται δτι δέν ήδυνήθη νά 

τόν πείσΊ:J έπαρκ:ως δ κ. Τάσκα καί διά τουτο μέ παρεκάλε

σε νά προσπαθήσω έγώ νά ϊδω τόν κ. Κίσινγκ:ερ. 

'Η ρώτησα τόν κ. Τάσκα, έάν προσεπάθησε νά διευκρι

νίσΊ:J είς τόν κ. Κίσινγκερ δτι γραμμή ή όποία νά χωρίζΌ τά 
έσωτερικά άπό τά έξωτερικά προβλήματα είς τήν περίπτω
σιν τής ·Ελλάδος δέν ύφίσταται. 'Επί πλέον ή ρώτησα τόν 

κ. Τάσκα, πως δ κ. Κίσινγκερ, δ δποίος δέν στερείται εu

φυίας ... δέν βλέπει τό πρόβλημα τής • Ελλάδος ύπό τήν 
εόρυτέραν πολιτικήν του εκτασιν, τοσούτφ μάλλον δdφ αί 
σχέσεις ·Ελλάδος καί Τουρκίας δέν είναι καθόλου καλαί, 

τό Κυπριακόν δδηγείται άπό άδιεξόδου είς άδιέξοδον, ή δέ 

έπισφαλήζ ύγεία του lιτο θέτει πολύ σοβαρώς τό πρόβλη
μα τής καθόδου των Σοβιετικών είς τήν Γιουγκοσλαβίαν. 

'Ο κ:. Τάσκα μου είπεν δτι εθιξε τό ζήτημα, άπέφυγεν δμως 

νά εϊπΊ:J έάν τό εθιξεν είς τόν ϊδιον τόν κ. Κίσινγκερ η είς τό 
Πεντάγωνον»236. 

Σύμφωνα μέ θετικές ένδείξεις, ή έκδήλωση τών 
συγκεκριμένων αuτών διαθέσεων του 'Αμερικανοί> 

διπλωμάτη συνέπιπτε μέ μία γενικότερη τάση σοβα

ρής έπανεξετάσεως τής &μερικανικής πολιτικής aπέ
ναντι στήν 'Ελλάδα. 'Ήδη, στίς 18 'Ιανουαρίου, δ 
Θ. Κουλουμπής ε{χε διαμηνύσει στόν 'Έλληνα πολι

τικό δτι, μετά &πό έμπιστευτικές συζητήσεις του μέ 

&νώτερα στελέχη του Σταίητ Ντηπάρτμεντ- Ιδιαί

τερα τόν Τζών Νταίη, ε{ χε σχηματίσει τίς &κόλουθες 

έντυπώσεις: 

«α. Μεγάλη άνησυχία σχετικά μέ τή βιωσιμότητα του 

στρατιωτικου καθεστώτος (Γκιζίκη κ.λπ.) χωρίς περιθώρια 

άναβολrον, "παρενθέσεων" κ.λ.π. 

β. Συμπέρασμα- δτι "Λύσις Καραμανλή" είναι άπολύ

τως άναγκαία καί διάθεσις ύποστηρίξεως τής λύσεως. 

Σέ έρώτησή μου άν οί άπόψεις αuτές άντικατοπτρίζουν 

θέσεις του ύπουργείου μέχρι τήν κορυφή- είπε "μάλλον". 

Σέ έρώτησή μου άν τό ύπουργείο 'Αμύνης εχει και

νούργιους φόβους σχετικά μέ τήν ·Ελλάδα -ή άπάντησις 

ήταν "ναί". 'Απόδειξις είναι δτι μάλλον προσανατολίζον

ται πρός άναβολή τής "δευτέρας φάσεως" του "home 
porting". 

~Α ν προσθέσουμε σ' αuτά τίς νέες άκροάσεις τής 'Επι

τροπής Ρόζενταλ δπου θά καταθέσει δ Τάσκ:α, τό ένημερω

τικό ταξίδι στήν 'Αθήνα (αuτό τό Σαββατοκύριακο των κ. 
Φραίηζερ καί Χάκεττ) καί γενικά τίς έντυπώσεις πού σχη

ματίζω σέ συζητήσεις μου μέ άλλους έπίσημους 'Αμερικα

νούς δημοσίους ύπαλλήλους βλέπω άνησυχία ... »237• 

'Ένα περίπου μήνα &ργότερα, δ Θ. Κουλουμπής 

μετέδιδε στόν Κ. Καραμανλή: 

«Στίς 20 Φεβρουαρίου, συνάντησα τούς κ. κ. Τσrορτσιλ 
καί Νταίη. 'Εξακολουθουν νά προβλέπουν άλλαγές στήν 
'Αθήνα έντός του Μαρτίου καί νά θεωρουν τό σημερινό 

κυβερνητικό σχήμα "άσταθές". Στά "joint hearings" των 
Subcommittees on Europe and Middle East μου είπαν δτι δ 
Ρότζερ Νταίηβις παραδέχθηκε πάνω στή συζήτηση "on 
public record" δτι τό καθεστώς "is in trouble ... ". 

Τό report των Χάκεττ καί Φραίηζερ κυκλοφόρησε κ:αί δ 
Κλίφ Χάκεττ μου είπε δτι σάς τό εχει ταχυδρομήσει ijδη. 

Τά κ:υριώτερα σημεία του είναι: Συμπεράσματα: (Ι) Τόση
μερινό καθεστώς δέν θά έπιζήση γιά πολύ χρόνο, (2) • Η 
άντιπολίτευσις (άντίστασις) στήν ·Ελλάδα είναι περισσό

τερο άπό ποτέ άλλοτε συνενωμένη, ένrο τό καθεστώς είναι 

χωρισμένο σέ τρείς δμάδες, (3) ·Η άμερικ:ανικ:ή πολιτική 
εχει άποτύχει καί άμερικανικά συμφέροντα στήν 'Ελλάδα 

εχουν ijδη φθαρεί. Είναι καιρός ή 'Αμερική νά παύση νά 

συνεργάζεται μέ τό κ:αθεστώς»23s. 

τίς ϊδιες ή παραπλήσιες έντυπώσεις θά aποκομί

σει δ Θ. Κουλουμπής καί θά μεταφέρει στόν Κ. Κα

ραμανλή, σέ έπιστολές του στή διάρκεια καί τών &μέ

σως έπόμενων μηνών. Βαθμιαϊ:α δμως,στήν πράξη, ή 

ρευστότητα καί ή &βεβαιότητα πού τελικά θά χαρα

κτηρίσει τήν &μερικανική στάση, θά έπικαλύψει, σέ 

σημανμκό βαθμό, τίς θετικές προσδοκίες πού ήταν 

φυσικό νά έκτρέφει ή δλοένα καί έντονότερη &μφι

σβήτηση του αuταρχικου καθεστώτος στούς κόλ

πους τόσο τής πολιτικής ήγεσίας δσο καί τής κοινής 

γνώμης στίς ·Ηνωμένες Πολιτεϊ:ες. Χαρακτηριστική 

ε{ναι συμπερασματική διαπίστωσή του, στίς 27 'Ιου
νίου: 

«'Η άμερικανική πολιτική έξακολουθεί νά είναι μα

κ:ιαβελλικ:ή κάνοντας συγχρόνως "άνοίγματα" καί πιέσεις 

πρός Χούντα (γιά καλύτερους δρους παρουσίας των ΗΠΑ 

στόν Ι:λληνικό χώρο) καί συγχρόνως πρός άντιπολίτευση 

σέ περίπτωση πού πέσει ή Χούντα σύμφωνα μέ τό πορτο

γαλικό προηγούμενο»239• 
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20 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1974 

Κατάσχονται άπό τίς άστυνομικές άρχές στήν 

πόλη των Πατρών τά άντίτυπα τοϋ έβδομαδιαίου 

περιοδικοϋ «Γνώμη» καί διώκεται δ διευθυντής του, 

Χρήστος Χριστόπουλος, έπειδή δημοσίευσε τή φω

τογραφία τοϋ Κ. Καραμανλή καί διατύπωσε τίς εύχές 
τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ μέ τήν εύκαιρία τής όνομαστι

κής του έορτής240 . 

• Η βίαιη άντίδραση τοϋ καθεστώτος ήταν σύμ
φωνη τόσο μέ τή γενικότερη τακτική του, πού κατέ

τεινε στή φίμωση τοϋ τύπου, δσο καί μέ τό είδικότε

ρο αίσθημα τής φοβίας άπέναντι στόν Κ. Καραμαν

λή. ·Οπωσδήποτε, στή διάρκεια καί τής περιόδου 

αύτής, οί κuβερνητικοί κύκλοι καλλιεργοϋσαν κατά 
καιρούς, εύθύς ίδίως μετά τή μεταβολή τής 25ης Νο

εμβρίου, τήν έντύπωση δτι συζητοϋσαν τήν, κάτω 

άπό δρισμένες συνθήκες, έπάνοδό του στήν έξουσία. 

Σέ καμία δμως περίσταση συνομιλίες μεταξύ έντε

ταλμένων έκπροσώπων τοϋ καθεστώτος καί τρίτων 

προσώπων «έμπιστοσύνης» τοϋ Κ. Καραμανλή δέν 

ε{χαν σοβαρή συνέχεια ή προσέλαβαν ούσιαστικό 

περιεχόμενο. 

"Αν στήν ύπογράμμιση τών έγγενών άδυναμιών 

τοϋ καθεστώτος - κατά τή χαρακτηριστική διατύ

πωση τοϋ Σ. Γκίκα: άγνοια, €λλειψη έμπειρίας, φι

λοδοξίας, σύγχυση άρμοδιοτήτων, άνευθυνότητα, φό

βοι άντεκδικήσεων - προστεθεί ή δλοένα καί πε

ρισσότερο εκδηλη πρόθεση γιά διατήρηση τής 

έξουσίας, ε{ναι εύεξήγητη ή άντιμετώπιση τοϋ Κ. 

Καραμανλή ώς κατεξοχήν έπίφοβου άντίπαλου. 'Ή

δη μετά τήν πάροδο των δύο πρώτων μηνών, δ Χένρυ 

Τάσκα ε{ χε συναγάγει τή διαπίστωση δτι δ Κ. Καρα

μανλή ς δέν ήταν «έπιθυμητός» στόν 'Ιωαννίδη ( σύμ
φωνος στό σημείο αύτό ήταν καί δ Σ. Μαρκεζίνης)241 . 

Στό ίδιο βασικό συμπέρασμα έπανερχόταν στίς πα

ραμονές τής πτώσεως τής Δικτατορίας, δ Ε. 'Αβέ

ρωφ: 

«Πολλοί τής Δικτατορίας μιλοuν φανατικά εναντίον 

σου καί ίσως καλλιεργοuν αύτήν τήν εχθρότητα. Θά ελεγα 

τό μίσος .. ο λόγος - εστω, επιεικώς, ύποσυνείδητα γιά 

μερικούς- δτι εσένα κυρίως η ίσως μόνον φοβοuνται»242 . 

ΤΕΛΗ ΜΑ· Ι ·ΟΥ 1974 

'Έξι μήνες μετά τή βίαιη διακοπή, παρατείνεται 

αύθαίρετα ή ποινή άναστολής έκδόσεως τής «Βραδυ

νής». Σέ συνομιλία του μέ τόν ίδιοκτήτη τής έφημε

ρίδας, Τζ. 'Αθανασιάδη, δ συνταγματάρχης Σπανός 

θά άναφέρει τή διατήρηση έπαφής καί τή συνηγορία 

τοϋ τελευταίου ύπέρ τής έπανόδου τοϋ Κ. Καρα

μανλή. 'Αλλά καί γενικότερα, σύμφωνα μέ μιά άλλη 

άποψη, τό καθεστώς κατέληγε στήν άπόφαση αύτή 

μέ τή σκέψη δτι ή έπανέκδοση τής έφημερίδας θά 

ήταν δυνατό νά συμπαρασύρει καί άλλα δημοσιο-

γραφικά φύλλα στή χάραξη πολιτικής γραμμής πε

ρισσότερο άνεξάρτητης καί μαχητικής243. 

Μέ τήν άφορμή αύτή, δ Κ. Καραμανλής θά κάμει, 

στίς 29 Μαίου, τήν πρώτη μετά τήν άνατροπή τοϋ 
καθεστώτος Παπαδοπούλου δημόσια δήλωσή του: 

« • Η διά δευτέρα ν φοράν καί άνευ λόγου dπαγό
ρευσις τής lκδόσεως μιtiς lφημερίδος μέ μακράν 

lθνικήν παράδοσιν, δπως ή "Βραδυνή", δέν dποτελεί 

μεμονωμένην καί τυχαίαν αύθαιρεσίαν. Εlναι γενι

κώτερον dποκαλυπτική τών διαθέσεων του καθεστώ

τος καί δικαιώνει lκείνους πού μέ δυσπιστίαν lδέ

χθησαν τάς dρχικάς των lπαγγελίας. Διότι γίνεται 

fίδη φανερό ν δτι οί dσκοvντες τήν lξουσίαν lν όνό

ματι τών 'Ενόπλων Δυνάμεων τής χώρας, όχι μόνον 

δέν έχουν τήν πρόθεσιν ν' dποκαταστήσουν τήν 

δμαλόητα, άλλά προσπαθοvν lσκεμμένως νά τήν 

καταστήσουν dδύνατον καί δταν &κόμη θά έχουν 

πεισθή καί οί στηρίζοντες τό καθεστώς, δτι lθνική 

dνάγκη τήν έπιβάλλει». 

25 ΙΟΥΝΙΟΥ 1974 

Μέ τήν εύκαιρία τής συγκλήσεως τής διασκέψε

ως τοϋ ΝΑ ΤΟ συναντώνται στίς Βρυξέλλες οί πρω

θυπουργοί ·Ελλάδος καί Τουρκίας. Μετά τή συνάν

τηση, δ Α. 'Ανδρουτσόπουλος γνωστοποίησε τήν 

πλήρη διαφωνία του μέ τόν Μπουλέντ Έτσεβίτ. 

Σύμφωνα, έντούτοις, μέ δρισμένες πληροφορίες, ε{χ'ε 

άρχικά άποδεχτεί τίς προτάσεις τοϋ συνομιλητή του, 

άλλ' ύπανεχώρησε μετά άπό συνεργασία του μέ τόν 

ύπουργό 'Εξωτερικών, Σ π. Τετενέ, χωρίς νά έπιδιώ

ξει, μετά τίς δηλώσεις του, νά συναντηθεί έκ νέου μέ 

τόν Τοϋρκο δμόλογό του. Θά έπακολουθήσει ή πα

ραίτηση τοϋ Σπ. Τετενέ καίή άνάθεση τοϋ ύπουργεί

ου τών 'Εξωτερικών σέ άλλο μέλος τής Κυβερνήσε

ως, τόν Κ. Κυπραίο244 . 

2 ΙΟΥΛΙΟΥ 1974 

Μετά άπό διαδοχικές δημόσιες δηλώσεις καί 

σειρά άπορρήτων διαβημάτων του, πού ε{χαν άπο

δειχτεί άκαρπα, δ 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος άπευθύ

νει στόν Πρόεδρο Γκιζίκη βαρυσήμαντη έπιστολή, 

μέ τήν όποία κατηγορεί τήν έλληνική Κυβέρνηση 

γιά συμμετοχή σέ άνατρεπτικές ένέργειες σέ βάρος 

του καί ζητεί τήν άνάκληση δλων τών ·Ελλήνων 

άξιωματικών τής 'Εθνικής Φρουρίiς. Ταυτόχρονα, 

δίνει τό κείμενο τής έπιστολής στή δημοσιότητα: 

«Κύριε Πρόεδρε, 

Μετά βαθείας θλίψεως ε{μαι ύποχρεωμένος να έκθέσω 

πρός ύμaς ώρισμένας άπαραδέκτους έν Κύπρφ καταστά

σεις καί γεγονότα, διά τά όποία θεωρώ ύπεύθυνον τήν 'Ελ

ληνικήν Κυβέρνησιν. 

'Από τής λαθραίας άφίξεως είς Κύπρον τοu Στρατηγοu 
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Γρίβα, κατά Σεπτέμβριον τοϋ 1971, έκυκλοφόρουν φήμαι 
καί ύπήρχον βάσιμαι ένδείξεις δτι ούτος'ήλθεν είς Κύπρον 

κατά προτροπήν καί ένθάρρυνσιν ώρισμένων έν 'Αθήναις 

κύκλων. 

Βέβαιον πάντως ε{ναι δτι δ Γρίβας άπό τών πρώτων 

ήμερών τής ένταϋθα άφίξεώς του ε{χεν έπαφήν μετά τών 

ύπηρετούντων είς τήν Έθνικήν Φρουράν άξιωματικών έξ 
'Ελλάδος, παρά τών όποίων ετυχε βοηθείας καί συμπαρα

στάσεως είς τήν προσπάθειάν του νά σχηματίση παράνο

μον όργάνωσιν καί νά άγωνισθή δήθεν διά τήν 'Ένωσιν. 

Καί κατήρτισε τήν έγκληματικήν όργάνωσιν "ΕΟΚΑ Β'", 

ή όποία κατέστη αίτία καί πηγή πολλών δεινών διά τήν 

Κύπρον. Γνωστή ε{ναι ή δράσις τής όργανώσεως αύτής, ή 

όποία ύπό πατριωτικόν μανδύαν καί ένωτικήν συνθηματο

λόγησιν διέπραξε πολιτικάς δολοφονίας καί πολλά aλλα 

έγκλήματα. ·Η στελεχουμένη καί έλεγχομένη ύπό • Ελλή
νων άξιωματικών 'Εθνική Φρουρά ύπήρξεν έξ άρχής δ εiς 

εμψυχον καί άψυχον ύλικόν κυριώτερος τροφοδότης τής 

"ΕΟΚΑ Β'", τής όποίας τά μέλη καί οί ύποστηρικταί ελα

βον τόν εϋφημον τίτλον καί αύτοαπεκλήθησαν "ένωτικοί" 

καί "ένωτική παράταξις". 

Πολλάκις διηρωτήθην διατί μία παράνομος καί έπιζή

μιος έθνικώς όργάνωσις, ή όποία έπιφέρει διαιρέσεις καί 

διχονοίας, διανοίγει ρήγματα είς τό έσωτερικόν μας μέτω

πον καί όδηγεί τόν κυπριακόν 'Ελληνισμόν πρός έμφύλιον 

σπαραγμόν, ύποστηρίζεται ύπό 'Ελλήνων άξιωματικών. 

Καί πλειστάκις έπίσης διηρωτήθην κατά πόσον ή τοιαύτη 

ύποστήριξις τυγχάνει τής έγκρίσεως τής έλληνικής Κυ

βερνήσεως. WΕκαμα διαφόρους σκέψεις καί ύποθετικούς ' 
συλλογισμούς διά νά εϋρω λογικήν άπάντησιν είς τάς άπο

ρίας καί τά έρωτήματά μου. Ούδεμία άπάντησις, ύπό οίασ

δήποτε προϋποθέσεις καί συλλογισμούς, ήτο δυνατόν νά 

στηριχθή έπί λογικής βάσεως. 'Αλλ' άδιάψευστον πραγ

ματικότητα άποτελεί ή ύποστήριξις τής ''ΕΟΚΑ Β'" ύπό 

,'Ελλήνων άξιωματικών. Τά είς διαφόρους περιοχάς τής 

νήσου στρατόπεδα τής 'Εθνικής Φρουράς καί οί πλησίον 

αύτών χώροι κατακοσμοϋνται μέ συνθήματα ύπέρ τοϋ Γρί

βα καί τής "ΕΟΚΑ Β'" ώς καί μέ συνθήματα κατά τής 

κυπριακής Κυβερνήσεως καί ίδιαιτέρως κατ' έμοϋ. 'Εντός 

τών στρατοπέδων τής 'Εθνικής Φρουράς άπροκάλυπτος 

πολλάκις ε{ναι ή ύπό ·Ελλήνων άξιωματικών προπαγάνδα 

ύπέρ τής "ΕΟΚΑ Β'" . Γνωστόν καί άδιάψευστον ε{ ναι 

έπίσης τό γεγονός δτι δ άντιπολιτευόμενος καί ύποστηρί

ζων τήν έγκληματική δραστηριότητα τής "ΕΟΚΑ Β'" κυ

πριακός τύπος, εχων πηγήν χρηματοδοτήσεως τάς ' Αθή

νας, λαμβάνει καθοδήγησιν καί γραμμήν άπό τούς ύπευθύ

νους τοϋ 2ου Έπιτελικοϋ Γραφείου καί τοϋ έν Κύπρφ 

Κλιμακίου τής 'Ελληνικής Κεντρικής 'Υπηρεσίας Πλη

ροφοριών (ΚΥΠ). 

Εlναι άληθές δτι, όσάκις διεβιβάζοντο ύπ' έμοϋ παρά

πονα πρός τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν διά τήν στάσι ν καί 

συμπεριφοράν ώρισμένων άξιωματικών, ε{χον τήν άπάν

τησιν δτι δέν επρεπε νά διστάζω δπως κ~ταγγέλλω αύτούς 
όνομαστικώς καί άναφέρω τάς συγκεκριμένας κατ' αύτών 

κατηγορίας, διά νά άνακαλώνται έκ Κύπρου. Είς μίαν μό

νον περίπτωσιν επραξα τοϋτο. Μοϋ εlναι δυσάρεστον τό 

τοιοϋτον εργον. 'Αλλά καί τό κακόν δέν θεραπεύεται διά 

τής κατ' αύτόν τόν τρόπον άντιμετωπίσεώς του. Σημασία ν 

εχει ή έκρίζωσις καί πρόληψις τοϋ κακοϋ καί ούχί άπλώς ή 

άντιμετώπισις τών έκ τούτου έπιπτώσεων. 

Λυποϋμαι νά είπω, κύριε Πρόεδρε, δτι ή ρίζα τοϋ κακοϋ 

ε{ναι πολύ βαθεία καί φθάνει μέχρις 'Αθηνών. 'Εκείθεν 

τροφοδοτείται καί έκείθεν συντηρείται καί άπλοϋται άνα

πτυσσόμενον τό δένδρον τοϋ κακοϋ, τοϋ όποίου τούς πι

κρούς καρπούς γεύεται σήμερον δ κυπριακός • Ελληνι
σμός. Καί διά νά εlμαι άπολύτως 6αφής, λέγω δτι στελέχη 
τοϋ στρατιωτικοί) καθεστώτος τής 'Ελλάδος ύποστηρίζουν 

καί κατευθύνουν τήν δραστηριότητα τής τρομοκρατικής 

όργανώσεως "ΕΟΚΑ Β'". Έντεϋθεν έξηγείται καί ή άνά

μιξις 'Ελλήνων άξιωματικών τής 'Εθνικής Φρουράς είς 

τήν παρανομίαν, τήν συνωμοσίαν καί είς άλλας άπαραδέ

κτους καταστάσεις. Περί τής ένοχης κύκλων τοϋ στρατιω

τικοί) καθεστώτος καταμαρτυροϋν εγγραφα, τά όποία εύρέ

θησαν προσφάτως είς τήν κατοχήν ίθυνόντων στελεχών 

τής "ΕΟΚΑ Β'". 'Εκ τοϋ Έθνικοϋ Κέντρου άπεστέλλον

το άφθόνως χρήματα διά τήν συντήρησιν τής όργανώσεως, 

έδίδοντο έντολαί διά τήν άρχηγίαν μετά τόν θάνατον τοϋ 

Γρίβα καί τήν άνάκλησιν τοϋ μετ' αύτοϋ έλθόντος είς Κύ

προν ταγματάρχου Καρούσου, γενικώς δέ έξ 'Αθηνών κα

τηυθύνοντο τά πάντα. ·Η γνησιότης τών έγγράφων τούτων 

δένεΙ ναι δυνατόν νά τεθή έν άμφιβόλφ διότι, καί τά δακτυ

λογραφημένα έξ αύτών εχουν διορθώσεις διά χειρός γενο

μένας καί γνωστός εlναι δ γραφικός χαρακτήρ τοϋ γρά

ψαντος. 'Ενδεικτικώς έπισυνάπτω εν τοιοϋτον εγγραφον. 

Εlχον πάντοτε ώς άρχήν καί έπανειλημμένως έδήλωσα 

δτι ή συνεργασία μου μετά τής έκάστοτε έλληνικής Κυ

βερνήσεως άποτελεί δι' έμέ έθνικόν καθήκον. Τό έθνικόν 

συμφέρον ύπαγορεύει τήν άρμονικήν καί στενήν συνεργα

σίαν 'Αθηνών καί Λευκωσίας. Οίαδήποτε καί aν ήτο ή 

Κυβέρνησις τής 'Ελλάδος, ή το δι' έμέ ή Κυβέρνησις τής 

Μητρός Πατρίδος καί επρεπε νά συνεργάζωμαι μετ' αύτής. 

Δέν δύναμαι νά είπω δτι τρέφω ίδιαιτέραν συμπάθειαν πρός 

στρατιωτικά καθεστώτα καί μάλιστα είς τήν 'Ελλάδα, τήν 

χώραν, ή όποία έγέννησε καί έλίκνισε τήν δημοκρατίαν. 

'Αλλά καί είς αύτήν τήν περίπτωσιν δέν παρεξέκλινα τής 

άρχής μου περί συνεργασίας. 'Αντιλαμβάνεσθε δμως, Κύ

ριε Πρόεδρε, τάς θλιβεράς σκέψεις, αί όποίαι βασανιστι

κώς μέ άπασχολοϋν κατόπιν τής διαπιστώσεως δτι άνθρω

ποι τής Κυβερνήσεως τής 'Ελλάδος έξυφαίνουν άδιαλεί

πτως κατ' έμοϋ συνωμοσίας καί, δπερ τό χειρότερον, διαι

ροϋν καί έξωθοϋν τόν κυπριακόν • Ελληνισμόν είς τήν δι' 
άλληλοσπαραγμοϋ καταστροφήν. Ούχί άπαξ μέχρι τοϋδε 

ήσθάνθην, καί είς τινας περιπτώσεις σχεδόν έψηλάφησα, 

έκτεινομένην άοράτως έξ 'Αθηνών χείρα, άναζητοϋσαν 

πρός άφανισμόν τήν άνθρωπίνην ϋπαρξίν μου. Χάριν, 
δμως, έθνικής σκοπιμότητος έτήρησα σιγήν. Καί αύτό &.κό

μη τό πονηρό πνεϋμα, ύπό τοϋ όποίου έκυριεύθησαν οί 

τρείς καθαιρεθέντες Κύπριοι Μητροπολίται, οί μεγάλη 

κρίσιν προκαλέσαντες έν τίj 'Εκκλησία, ε{χε πηγήν έκπο

ρεύσεώς του τάς 'Αθήνα . Ούδέν δμως, έν προκειμένφ εl
πον. Σκέπτομαι μόνον καί διαλογίζομαι πρός τί πάντα ταϋ

τα. Θά έξηκολούθουν δέ νά τηρώ σιγήν περί τής εύθύνης 

καί τοϋ ρόλου τής έλληνικής Κυβερνήσεως είς τό σημερι

νό δράμα τής Κύπρου, έάν έπί τής σκηνής τοϋ δράματος 

ή μην δ μόνος πάσχων. 'Αλλ' ή συγκάλυψις καί ή σιωπή 

δέν έπιτρέπονται, δταν πάσχη όλόκληρος δ κυπριακός 

'Ελληνισμός, δταν UΕλληνες άξιωματικοί τής 'Εθνικής 

Φρουράς κατά προτροπήν έξ 'Αθηνών ύποστηρίζουν τήν 
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"ΕΟΚΑ Β'", είς έγκληματικήν δραστηριότητα, περιλαμβά

νουσαν πολιτικάς δολοφονίας καί γενικώς άποσκοποϋσαν 

εlς τήν διάλυσιν τοϋ κράτους. 

Εlς τήν προσπάθειαν διαλύσεως τής κρατικής ύποστά

σεως τής Κύπρου μεγάλη εΙναι ή εύθύνη τής ~λληνικής 

Κυβερνήσεως. Τό κυπριακόν Κράτος πρέπει νά διαλυθή 

μόνον εlς περίπτωσιν 'Ενώσεως. Μή καθισταμένης, δμως, 

tφικτής τής 'Ενώσεως tπιβάλλεται ή ίσχυροποίησις τής 

κρατικής υποστάσεως τής Κύπρου. ·Η ~λληνική Κυβέρ

νησις διά τής δλης στάσεώς της ί\ναντι τοϋ θέματος τής 

'Εθνικής Φρουρίiς άσκεί καταλυτικήν πολιτικήν tπί τοϋ 

κυπριακοϋ Κράτους. Πρό μηνώv τό tξ 'Ελλήνων άξιωμα

τικών άποτελούμενον Γενικόν 'Επιτελείον τής 'Εθνικής 

Φρουρaς ύπέβαλεν εlς τήν κυπριακήν Κυβέρνησιν πρός 

εγκρισιν κατάλογον ύποψηφίων δοκίμων tφέδρων άξιωμα

τικών, οϊτινες θά tφοίτων εlς εlδική σχολήν διά νά ύπηρε

τήσουν άκολούθως κατά τήν διάρκειαν τής στρατιωτικής 

θητείας των ώς άξιωματικοί. 'Εκ τοϋ ύποβληθέντος κατα

λόγου δέν tνεκρίθησαν ύπό τοϋ Ύπουργικοϋ Συμβουλίου 

πεντήκοντα ~πτά tκ τών ύποψηφίων. Εlδοποιήθη περί τού

του γραπτώς τό Γενικόν 'Επιτελείον. Παρά ταϋτα, κατόπιν 

δδηγιών tξ 'Αθηνών, τό 'Επιτελείον ούδόλως ελαβεν ύπ' 

όψιν τήν άπόφασιν τοϋ 'Υπουργικοϋ Συμβουλίου, ί\χοντας 

βάσει νόμου τό άπόλυτον δικαίωμα διορισμοϋ άξιωματι
κών τής 'Εθνικής Φρουρaς. 'Ενεργών άσυδότως καί αύ

θαιρέτως τό Γενικόν 'Επιτελείον κατεπάτησε νόμους, πε

ριεφρόνησε τήν άπόφασιν τής κυπριακής Κυβερνήσεως 

καί tνέγραψεν είς τήν Σχολήν 'Αξιωματικών τούς μή tγ

κριθέντας ύποψηφίους. 'Απολύτως άπαράδεκτον θεωρώ 

τήν τοιαύτην στάσιν τοϋ tκ τής ~λληνικής Κυβερνήσεως 

tξαρτωμένου Γενικοϋ 'Επιτελείου τής 'Εθνικής Φρουρίiς. 

·Η 'Εθνική Φρουρά εΙ ναι όργανον τοϋ κυπριακοϋ Κρά

τους καί ύπ' αύτοϋ πρέπει νά tλέγχεται καί ούχί tξ 'Αθη

νών. Ή θεωρία περί ~νιαίου άμυντικοϋ χώρου 'Ελλάδος

Κύπρου !\χει τήν συναισθηματικήν πλευράν της. 'Αλλ' tν 

τij πραγματικότητι διάφορος εΙ ναι ή κατάστασις. • Η 
'Εθνική Φρουρά, ώς !\χουν σήμερον ή σύνθεσις καί ή στέ

λεχωσίς της, tξετράπη τοϋ σκοποϋ της καί κατέστη 

tκτροφείον παρανόμων, κέντρον συνωμοσιών κατά τοϋ 

Κράτους καί πήγη τροφοδοσίας τής "ΕΟΚΑ Β'". 'Αρκεί 

νά λεχθή δτι κατά τήν προσφάτως tνταθείσαν τρομοκρατι

κήν δραστηριότητα τής "ΕΟΚΑ Β'" αύτοκίνητα τής 

'Εθνικής Φρουρίiς μετέφερον καί μετεκίνουν tν άσφαλεί~ 

μέλη τής όργανώσεως, τών δποίων tπέκειτο ή σύλληψις. 

Καί διά τήν tκτροπήν αύτή ν τής 'Εθνικής Φρουρaς άπό

λυτον τήν εύθύνην εχουν ΥΕλληνες άξιωiιατικοί, μερικοί 
τών δποίων εΙναι άπό ποδών μέχρι κεφαλής άναμεμιγμένοι 

καί συμμέτοχοι εlς τήν δραστηριότητα τής "ΕΟΚΑ Β'". 

Καί εlς τοϋτο εύθύνης άμοιρο δέν εΙ ναι τό 'Εθνικόν Κέν

τρον. 'Ηδύνατο ή ~λληνική Κυβέρνησις δι' άπλοϋ νεύμα

τός της νά θέση τέρμα εlς τήν θλιβεράν αύτήν κατάστασιν. 

'Ηδύνατο τό 'Εθνικόν Κέντρον νά διατάξη τόν τερματι

σμόν τής βίας καί τής τρομοκρατίας ύπό τής "ΕΟΚΑ Β'", 

διότι tξ 'Αθηνών άντλεί ή όργάνωσις τά μέσα συντηρήσε

ως καί τήν δύναμίν της, ώς tyγράφως μαρτυροϋν τεκμήρια 

καί άποδείξεις. Δέν ί\πραξεν, δμως, τοϋτο ή ~λληνική Κυ

βέρνησις. ·Ως ί\νδειξιν μιaς άνεπιτρέπτου καταστάσεως 

σημειώ tνταϋθα παρενθετικώς δτι καί εlς 'Αθήνας άνεγρά

φησαν προσφάτως συνθήματα κατ' tμοϋ καί ύπέρ τής 

"ΕΟΚΑ Β'" εlς τούς τοίχους ναών καί άλλων κτιρίων, 

συμπεριλαμβανομένου καί τοϋ κτιρίου τής Κυπριακής 

Πρεσβείας. Καί ή ~λληνική Κυβέρνησις, καίτοι γνωρίζει 

τούς δράστας, ούδενός tπεδίωξε τήν σύλληψιν καί τήν τι

μωρίαν, άνεχομένη κατ' αύτόν τόν τρόπον προπαγάνδαν 

ύπέρ τής "ΕΟΚΑ Β'". 

Πολλά εχω νά είπω, κύριε Πρόεδρε, άλλά δέν νομίζω 

δτι πρέπει νά μακρηγορήσω περισσότερον. Καί διά νάκα

ταλήξω διαβιβάζω δτι ή ύπό ·Ελλήνων άξιωματικών στε

λεχουμένη 'Εθνική Φρουρά, τής δποίας τό κατάντημα 

tκλόνισε τήν πρός αύτήν tμπιστοσύνην τοϋ κυπριακοϋ 

λαοϋ, θά άναδιαρθρωθή tπί νέας βάσεως. 'Εμείωσα τήν 

στρατιωτικήν θητείαν διά νά tλαττωθή δ όροφή τής 

'Εθνικής Φρουρaς καί τό μέγεθος τοϋ κακοϋ. Πιθανώς νά 

παρατηρηθή δτι ή tλάττωσις τής δυνάμεως τής 'Εθνικής 

Φρουρaς, λόγω συντμήσεως τής στρατιωτικής θητείας, δέν 

καθιστά αύτήν ικανήν νά άνταποκριθή εlς τήν άποστολήν 

της tν περιπτώσει tθνικοϋ κινδύνου. Διά λόγους, τούς 

δποίους δέν tπιθυμώ tνταϋθα νά tκθέσω, δέν συμμερίζομαι 

αύτήν τήν άποψιν. Καί θά παρεκάλουν δπως άνακληθοϋν 

ο{ στελεχοϋντες τήν Έθνικήν Φρουράν άξιωματικοί tξ 

'Ελλάδος. Ή παραμονή των εlς τήν Έθνικήν Φρουράν 

καί ή ύπ' αύτών διοίκησίς της θά εΙναι tπιζήμιος είς τάς 

σχέσεις 'Αθηνών καί Λευκωσίας. Θά Ί'\μην, tν τούτοις, 

εύτυχής, Μ ν ή θέλετε νά άποστείλητε εlς Κύπρον περί τούς 

~κατόν άξιφματικούς ώς tκπαιδευτάς καί στρατιωτικούς 

συμβούλους διά νά βοηθήσουν είς τήν άναδιοργάνωσιν καί 

άναδιάρθρωσιν τών tνόπλων δυνάμεων τής Κύπρου. 'Ελ

πίζω, tν τφ μεταξύ, νά tδόθησαν tντολαί tξ 'Αθηνών είς 

τήν "ΕΟΚΑ Β'" δπως τερματίση τήν δραστηριότητά της, 

καίτοι, tφ' δσον αϋτη δέν διαλύτεται δριστικώς, δέν άπα

κλείεται νέον κϋμα βίας καί δολοφονιών . 

Θλίβομαι, κύριε Πρόεδρε, διότι εύρέθην εlς τήν άνάγ

κην νά είπω πολλά δυσάρεστα διά νά περιγράψω εlς άδράς 

γραμμάς μέ γλώσσαν ώμής εΙλικρινείας τήν άπό μακροϋ 

ύφισταμένην tν Κύπρφ άξιοθρήνητον κατάστασιν. Τοϋτο, 

δμως, tπιβάλλει τό tθνικόν συμφέρον, τό δποίον εχω πάν

τοτε γνώμονα δλων τών tνεργειών μου. Δέν tπιθυμώ δια

κοπήν τής συνεργασίας μου μετά τής ~λληνικής Κυβερνή

σεως. Δέον, δμως, νά ληφθή ύπ' όψιν δτι δέν ε{μαι διωρι

σμένος νομάρχης Ί'\ τοποτηρητής tν Κύπρφ τής ~λληνικής 

Κυβερνήσεως, άλλ' tκλεγμένος ήγέτης μεγάλου τμήματος 

τοϋ • Ελληνισμοϋ καί άπαιτώ άνάλογον πρός tμέ συμπερι
φοράν τοϋ 'Εθνικοϋ Κέντρου. 

Τό περιεχόμενον τής παρούσης δέν εΙναι άπόρρητον». 

Δύο είκοσιτετράωρα μετά τήν έπίδοση καί, στή 

συνέχεια, τή δημοσίευση τfjς έπιστολfjς, δ 'Αρχιε

πίσκοπος Μακάριος θά έπαναλάβει, σέ συνέντευξη 

πρός τόν ήμερήσιο τύπο, τίς κατηγορίες του σέ βά

ρος του καθεστώτος τ&ν ·Αθηνών, άπό τήν πλευρά 

του δποίου δέν θά έκδηλωθεί έντούτοις δποιαδήποτε 

άμεση άντίδραση ... 
·Η έπιδείνωση τ&ν σχέσεων 'Αθηνών καί Λευ

κωσίας θά συνδυαστεί μέ τήν παραίτηση, μετά τόν 

ύπουργό, καί δύο κορυφαίων στελεχών του ύπουρ

yείου τ&ν ·Εξωτερικών, του Α. Βλάχου καί του Ι. 

Τζούνη, Γ. Γραμματέα, άντίστοιχα, καί Γ. Διευθυντή 
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Πολιτικών ' Υποθέσεων. Στίς εύρύτερες παραμέτρους 

τής κρίσεως θά άναφερθεί, σέ δηλώσεις του, δ Π. 

Κανελλόπουλος, .έπισημαίνοντας μεταξύ άλλων: 

«Μετά τήν 21ην 'Απριλίου 1967, ή κρίσις είς τάς σ-χέ
σεις ' Ελλάδος καί Τουρκίας δδήγησε - παρά τήν κωμω

δία ν τής περιφήμου συναντήσεως είς τά έλληνοτουρκικά 

σύνορα- είς τά γνωστά όδυνηρά γεγονότα τού Νοεμβρίου 

καί τού Δεκεμβρίου τού 1967, τών δποίων άποτέλεσμα 
ύπήρξεν δ είς βάρος τής 'Ελλάδος κλονισμός, έπί τών 

ήμερών μιας δήθεν ίσ-χυράς έλληνικής Κυβερνήσεως, τής 

δυναμικής ίσορροπίας μεταξύ τών δύο -χωρών. ' Η νέα όξυ

τάτη κρίσις, πού έξεδηλώθη, μέ έπίκεντρον τό Αίγαίον, 

κατά τούς τελευταίους όκτώ μήνας, ε-χει βεβαίως άποκλει

στικήν πηγήν, καί αίτίαν, μίαν άπαράδεκτον άξίωσιν τής 
'Αγκύρας. Είς τούτο εΙναι δλοι ο{ ΗΕλληνες σύμφωνοι. 

'Αλλά δέν γνωρίζω πώς έγένετο, άπό τού Δεκεμβρίου καί 

έντεύθεν, δ -χειρισμός τού ζητήματος άπό έλληνικής πλευ

ράς . Τά πάντα γίνονται έν τφ κρυπτφ, ώς έάν ο{ ι'iνευ έξου

σιοδοτήσεως τού • Ελληνικού λαού δια-χειριζόμενοι τήν τύ
-χη ν τού WΕθνους εΙ ναι ύπό τού Θεού τοποθετημένοι είς τήν 

έξουσίαν. Δέν δικαιούμαι νά άποκρύψω τήν βαθείαν άνη

συ-χίαν, πού προεκάλεσεν είς έμέ καί άσφαλώς είς δλόκλη

ρον τόν Έλληνικόν λαόν, ύποθέτω δέ καί είς τάς 'Ενό

πλους Δυνάμεις, ή παραίτησις, είς rορας όξυτάτης έθνικής 

κρίσεως, δύο διακεκριμένων άνωτάτων διπλωματικών ύπαλ

λήλων, πού κατεί-χαν μάλιστα έξό-χως ύπευθύνους θέσεις 
είς τό ύπουργείον τών 'Εξωτερικών. 

Σ-χέσεις 'Αθηνών καί Λευκωσίας. • Ο 'Αρ-χιεπίσκοπος 
Μακάριος έκπροσωπεί άναμφισβήτως τήν μεγάλην πλειο

ψηφία ν τών ·Ελλήνων τής Κύπρου. 'Οφείλω νά δμολογή

σω δτι δέν ύπήρξε - οϋτε πρό τού 'Απριλίου 1967 -
πάντοτε, καί είς δλας τάς περιπτώσεις, εϋκολος ή συνερ

γασία τών ' Αθηνών μαζί του . 'Αλλά - μέ πρόθυμον συμ

βολήν καί τού ίδίου, διακρινομένου διά τήν μεγάλην όξυ
δέρκειαν καί σωφροσύνη ν του - έξευρίσκετο πάντοτε τρό

πος έναρμονίσεως τών άπόψεων τών 'Αθηνών καί τής 

Λευκωσίας. 'Η έκκλησις, είς τήν δποίαν προέβην πρό 

τριών έτών, νά γίνη σεβαστή έκ μέρους των 'Αθηνών ή 

ιστορική άποστολή του, δυστυ-χώς δέν είσακούσθη . Καί 

εύρισκόμεθα τώρα ένώπιον μιας τραγικής έμπλοκής. Τόν 

Δεκέμβριον τού 1967, άπε-χώρησαν α{ στρατιωτικαί δυνά
μεις (έκτός τής ΕΛΔ ΥΚ), πού εΙ-χ αν σταλεί έξ 'Ελλάδος είς 
τήν Κύπρον, κατ' άξίωσιν τής Τουρκίας. Τ<iφα έφθάσαμεν 

είς τό θλιβερώτατον σημείον νά άξιώνη δ ΗΕλλην άρ-χηγός 

τού Κυ,τριακού Κράτους τήν άπομάκρυνσιν μεγάλου άριθ

μού τών πλαισιούντων τών Κυπριακήν 'Εθνοφ·ρουράν 

'Ελλήνων άξιωματικών. Πταίει, τά-χα, δ 'Αρ-χιεπίσκοπος 

διά τήν άπόφασιν πού έλαβε; Έξ δσων γνωρίζω, ο-χι. Είς 

τήν άπόφασίν του τόν δδήγησεν ή πολιτική τών 'Αθηνών. 

τί έπιδιώκουν είς τήν Κύπρον ο{ κατέ-χοντες τήν έξουσίαν 
είς τήν ·Ελλάδα; ΕΙ ναι άδύνατον νά άπαντήσω είς τό έρώ

τημα τούτο. Φοβούμαι νά μαντεύσω τούς πραγματικούς 

σκοπούς των. Βέβαιον εΙναι, δτι δ 'Ελληνισμός, μέ τήν 
άπειλου"μένην δραματικήν θραύσιν τού ήθικού δεσμού με

ταξύ 'Αθηνών καί Λευκωσίας, είσέρ-χεται είς μίαν κρίσιν 

άπροβλέπτων καί άπροσμετρήτων συνεπειών, καί μάλιστα 

καθ' ijν rοραν ε-χει όξυνθεί καί ή κρίσις είς τάς σ-χέσεις 

'Ελλάδος καί Τουρκίας. 

'Αποδίδω μεγάλην σημασίαν είς τήν έλληνοτουρκικήν 

φιλίαν καί συμμα-χίαν, ύπό τήν αυτονόητον προϋπόθεσιν, 

δτι ή w Αγκυρα θά άποδείξη έμπράκτως, δτι έκτιμά τήν έπι

θυμίαν αυτήν δλοκλήρου τού 'Ελληνικού λαού, καί θά 

παύση προβάλλουσα άπαραδέκτους είς βάρος ήμών άξιώ

σεις. 'Αποδίδω, έπίσης, μεγίστην σημασίαν - καί τούτο 

έν όνόματι τού 'Ελληνισμού ώς ένιαίας καί άκαταλύτου 

ιστορικής πραγματικότητος- είς τήν άποκατάστασιν άρ

μονικών σ-χέσεων μεταξύ 'Αθηνών καί Λευκωσίας, άποκα

τάστασιν, πού προϋποθέτει τόν είλικρινή έκ μέρους τών 

'Αθηνών σεβασμόν τής άνεξαρτησίας τού Κυπριακού Κρά
τους»245. 

'Η κρίση στίς σχέσεις 'Αθηνών - Λευκωσίας, 

ύποδήλωνε μιά οξυνση άκόμη περισσότερο αίσθητή 
στό μέτρο πού συνυφαινόταν μέ μείζονες κινδύνους, 

άπότοκους καί τής έπιδεινώσεως τής έσωτερικής 

καταστάσεως στήν 'Ελλάδα. Στά δραματικά άδιέ

ξοδα πού εlχαν πλέον δημιουργηθεί, καθώς καί στό 
ρόλο πού ήταν ήδη ένδεχόμενο νά κληθεί νά 

διαδραματίσει δ Κ. Καραμανλής, άναφέρεται σέ 

άπόρρητη έπιστολή του, στίς 9 'Ιουλίου, δ Ε. 

'Αβέρωφ: 

«'Αγαπητέ μου Πρόεδρε, 

Μπορώ πάλι νά -χρησιμοποιήσω τούτον τόν άσφαλή 

τα-χυδρόμο "άλλά μόνον είς έκτάκτους περιπτώσεις", καί 

νομίζω δτι σήμερα πρέπει νά σού γράψω. 

'Υπόστασις Καθεστώτος: Δένε-χουν κανέναν μαζί τους. 

Κανέναν. Ή Κυβέρνησις εΙναι μάλλον ενα "Συμβούλιο 

Διευθυντών 'Υπουργείων". Είς τά ουσιαστικά ζητήματα τά 

νήματα κινούν ι'iλλοι, μή σαφώς καθοριζόμενοι, κάποιος 

συνδυασμός μεταξύ 'Ηγεσίας 'Ενόπλων Δυνάμεων (Μπο

νάτσου πρωτίστως) καί δμάδος 'Ιωαννίδη, ijτις καί φαίνε

ται νά δεσπόζη . 

Δύναμις τού Καθεστώτος: Πολιτικώς, ψυ-χολογικώς 

καμμία. Μερικοί --άρκετοί- τής άναγνωρίζουν συγκρά

τησιν τού καλπάσαντος πληθωρισμού, άλλά αυτό δέν έπη

ρεάζει τήν καλπάζουσαν άντιπάθειαν. Δυναμικώς, δμως, 

εΙ ναι πολύ ίσ-χυροί. Τά πάντα κατασκοπεύονται. 'Οργανω

μένα ι άντιδράσεις πνίγονται έν ττΙ γενέσει. Α{ WΕνοπλοι 

Δυνάμεις έκκαθαρίζονται καί ο{ έστω κάπως άντιφρονούν

τες άπομακρύνονται ij τοποθετούνται καταλλήλως. Μεγά
λο ρόλο παίζουν οί κατά τά τελευταία 7 έτη έξελθόντες τών 
Στρατιωτικών Σ-χολών. Σού τό εΙ-χα έπισημάνει καί άλλοτε: 

ή πλειοψηφία των εΙναι φανατική κατά τού παρελθόντΌς, 

καί έθνικο-σοσιαλίζει φανατικά καί κατά ποικίλους τρό

πους. 'Η έξυπνάδα τού 'Ιωαννίδη εΙ ναι δτι είς άρκετά μεγά

λην δμάδα κατε-χόντων θέσεις κλειδιά (ίδία είς τήν 'Αττι

κή) έδωσε τήν έντύπωσιν (καί έν πολλοίς τήν ουσίαν) τής 

συλλογικής ήγεσίας. (Συνεδριάζουν τακτικά, συζητούν, 

άποφασίζουν). 'Ικανοποίησις, δύναμις, ο-χι άποξένωσις 

δπως έπί Παπαδόπουλου. Συηρόνως, ε-χει καταφέρει νά 

ε-χει ευ-χαριστημένη τήν 'Ηγεσία. Είς συνομιλητάς καταλ

λήλους πού έστειλα είς δλους, έπήνεσαν τόν Ίωαννίδη, 

λέγοντας δτι εΙναι πειθαρ-χικός, δτι αυτοί διοικούν τό 

Στρατό καί ή Κυβέρνησις τήν -χώραν κ. τ.λ. !!! (Ai τελευταί
αι άποστρατείαι, προαγωγαί, τοποθετήσεις, περιλαμβά

νουν -κατά τούς γνωρίζοντας- πολλάς περιπτώσεις μή 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



218 ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΉ 

άρεστάς είς τόν 'Ιωαννίδη. Προϊόν συμβιβασμοϋ: n Αγνω

στον) . Τά περί διαφωνιών μονάδων Β. 'Ελλάδος εχουν 

έξογκωθεί είς τό έκατονταπλάσιον . Νομίζω δτι ύπάρχουν, 
άφοροϋν δρισμένα πρόσωπα, δέν μποροϋν νά φέρουν 

θεαματικά άποτελέσματα. 

Προοπτικαί έξελίξεων: 'Υπό τάς άνωτέρω συνθήκας 

δέν χωροϋν προβλέψεις. 'Ένα σεισμικό γεγονός μπορεί νά 

τούς διαλύση αίφνιδίως, δπως, καί χωρίς αύτό, μποροϋν νά 

μείνουν έπί καιρό . Είναι έπί πλέον καί "χοντρόπετσοι" καί 

τό έξωτερικό τούς έπηρεάζει πολύ όλιγώτερον άπό τούς 

προκατόχους των. Οί 'Αμερικανοί, άνήσυχοι έπεχείρησαν 

πολλά, άν καί δ Κίσινγκερ μόνος καί προσωπικά βάζει 

τροχοπέδην. 'Απέτυχαν. Οί ίδιοι φαίνονται νά θέλουν νά 

σχηματίσουν Κυβέρνησιν ίδίως άπό νέους πολιτικούς τi'jς 

ΕΡΕ καί τi'jς ΕΚ τό 1975 ίσως τήν 25/ I 1/ 74, καί μετά 2-3 
ετη, νά διεξαγάγουν έκλογάς πού θά κερδίση κόμμα τi'jς 

έκλ~γi'jς των. Οί παλαιοί πολιτικοί, οί άνω τών 50 έτών, θά 
άποκλεισθοϋν δλοι . Τό Σύνταγμα θά έξαγγελθi'j (καταρτί

ζεται ήδη) διά θά τεθi'j είς ψηφοφορίαν, θά είναι πολύ σύγ

χρονον καί δημοκρατικό , θά προβλέπη αύτοδιοικουμένας 

άνεξαρτήτους 'Ενόπλους Δυνάμεις. 

Τό πρώτο ύπόμνημά μου πρός Γκιζίκην (άνάλυση κα

ταστάσεως- μεθοδεύσεις λύσεως τi'jς 19/ 1/74) έκυκλοφό
ρησε είς μεγάλον άριθμόν διοικητών μονάδων καί εγινε 

λίαν εύμενώς δεκτόν άπό πολλούς . 'Αλλά μετά όλίγας 

εβδομάδας ή πόρτα εκλεισε θορυβωδώς, καί μοϋ περιi'jλθαν 

αί άνωτέρω πληροφορίαι. 

'Αρνητικήν έπίδρασιν είς δ λα αύτά εχει καί μία σαφής, 

νέα τοποθέτησις μερικών ήγετικών στελεχών ΕΡΕ - Κέν

τρου : δτι ή διάδοχος κατάστασις πρέπει άπαραιτήτως νά 

εlναι Κυβέρνησις περιλαμβάνουσα καί κομμουνιστάς. Δέν 
μεταδίδω φήμας. Μοϋ έλέχθη έμένα άπό εναν τών τά πρώτα 

φερόντων, ύπεστηρίχθη άπό άλλους άναλόγους είς συναν

τήσεις των 8-10 άτόμων. 
τέτοιο ένδεχόμενο θά δδηγοϋσε άμέσως aτό χάος καί 

προσωπικά όχι [μόνο] θά τό ήρνούμην άλλά θά τό πολεμοϋ

σα άγρίως . 'Αλλά δταν σέ μένα φέρη τέτοια άντίδραση 

άντιλαμβάνεσαι τί άντιδράσεις θά προκαλi'j είς τούς δυνα

μικά κρατοϋντας τήν έξουσία, πού δέν μπορεί παρά νά φο

βοϋνται καί άντίποινα. 

Φοβοϋμαι δτι μέσα σ' αύτή τήν άβεβαιότητα, τό πιθα

νώτερο, φοβοϋμαι πολύ, εlναι ή διάρκεια των δίαφόρων 

μεταμφιέσεων, οί λατινοαμερικανικές κανταφικές φάσεις 

καί τελικά τό χάος. Τό καζάνι βράζει . Τό ΚΚ καί διάφορα 

άριστερά κόμματα όργανώνονται δσο μποροϋν μυστικώτε

ρα . n Αν περάση λίγος άκόμη χρόνος είς αύτή τή μορφή 

τίποτε καί κανείς δέν θά μπορi'j νά συγκρατήση τά πράγμα

τα. 'Η 'Ελλάς δέν ε{ ναι έκείνη πού άφησες. »Εχει πολύ 

άλλάξει. 'Ιδίως, ή νεολαία της καί δ στρατός της . 

'Ελληνο-τουρκικά-κυπριακά: Δέν θέλω νά έπαναλάβω 

πράγματα πού διάβασες άλλοϋ. Σοϋ δίδω μερικές πληρο

φορίες: ' 

α) 'Η Δικτατορία, άντιμετωπίζει σοβαρά διεξαγωγή 

πολέμου . Δέν θά τόν προκαλέσει. Προκαλουμένη, δμως, 

κατά τρόπον πού θά έκτίθεται ε{ ναι άποφασισμένη νά χτυ

πήση πρώτη. Κάνει μεγάλη πολεμική προετοιμασία. Πολ

λά νησιά έξοπλίσθησαν πολύ δυνατά. β) 'Ο Μακάριος θά 

έπιμείνη διά τήν άπόσυρσιν τών 650 άξιωματικών. Γνωρί
ζει δτι κινδυνεύει λόγφ αύτών καί θά έπιμείνει. n Αν δέν τόν 

σκοτώσουν πιστεύω θά τά βγάλει πέρα. γ) 'Εδώ ύπάρχει 

κάποια -ίσως έπιφανειακή- διάθεσις ύποχωρήσεως άλ

λά τό πράγμα τούς ερχεται δύσκολο. Πρόκειται περί μειώ

σεως πρόκειται περί έξαφανίσεως τοϋ έλέγχου πού άσκοϋν 

είς τήν Κύπρον. δ) Πρόκειται περί δημιουργίας μεγάλου 

προβλήματος, έδώ, έντός τών κόλπων των. Διότι αύτοί οί 

650 άξιωματικοί ε{ ναι δλο νέοι, φανατικοί, παίρνουν διπλό 
μισθό έκεί καί εχουν καί άλλες ύλικές εύκολίες. Θά ελθουν 

έδώ ώς κατήγοροι. ε) Θεωρώ τά άνωτέρω θέματα ώς τά 

πλέον έπικίνδυνα δι' αύτούς διά λόγους προφανείς. 

Οίκονομικά: Συγκρατήθηκαν οί τιμές άλλά μέ μέτρα 

σκληρά πού εφεραν οίκονομική ϋφεσιν. Μεγάλη δυσαρέ

σκεια έκ τούτου είς δλας τάς παραγωγικάς τάξεις. (Σχετική 
ικανοποίησις είς τούς άνθρώπους των σταθερών είσοδημά

των, ίδίως συνταξιούχους) . 

Αί έσοδείαι εlναι γενικώς καλαί. Τό ελλειμμα τοϋ ίσο

ζυγίου πληρωμών, άποτελεί νομίζω τή μεγαλυτέρα άδυνα

μία . οι είσαγωγές προβλέπονται στό ϋψος των 5 δισεκα
τομμυρίων δολλαρίων! ... ('Εξ αύτών φαίνεται δτι άνω τοϋ 
Ι δισεκατ. εlναι παραγγελία πολεμικοϋ ύλικοϋ) . 

'Αλλά, άγνωστον τί θά βγi'j, διότι, γιά μένα, στά οίκο

νομικά, έκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων, οί προβλέψεις 

άδύνατες ή μάλλον όχι άσφαλείς . 

Προσωπική σου θέσις: Πολλοί τi'jς Δικτατορίας μιλοϋν 

φανατικά έναντίον σου καί ίσως καλλιεργοϋν αύτή τήν 

έχθρότητα. Θά ελεγα τό μίσος . 'Ο λόγος -εστω έπιεικώς, 

ύποσυνείδητα γιά μερικούς- δτι έσένα κυρίως ή ίσως μό

νον φοβοϋνται. 

Τό κακό εlναι δτι ή παρατεταμένη σιωπή σέ βλάπτει 

καί στήν Κοινή Γνώμη καί τή δική μας καί άπό ήλικία 

ώριμη [sic]. Καταλαβαίνω πλήρως τή λεπτότητα τi'jς θέ
σεως. Πολλοί δμως δέν καταλαβαίνουν. Πολλοί έπιμένουν 

δτι πρέπει νά έπιστρέψης, καί εστω νά φυλακισθi'jς ή νά 

προφυλακισθi'jς. 

Δέν ξέρω τί νά σοϋ π& σχετικώς . Πρέπει, δμως, νά σοϋ 
σημειώσω τά άνωτέρω, διότι τό μέλλον διαγράφεται τραγι

κό καί παρά άντιθέσεις καί μία κάποια φθορά εlσαι πάντα δ 

μόνος πού θά μποροϋσες νά συγκρατήσης τά πράγματα. 

'Ανεξαρτήτως λοιπόν προσωπικών αίσθημάτων, δέν πρέ

πει νά φθαρi'j τό κεφάλαιο πού άντιπροσωπεύεις. Σκέψου τί 

εlναι τό καλύτερο, σκέψου μήπως τούλάχιστον έπί ώρας 

μεγάλων γεγονότων πρέπει νά έμφανισθi'jς δυναμικά μέ δη

λώσεις. 

Νομίζω σοϋ εδωσα μία συμπεπυκνωμένη καί άντικειμε

νική είκόνα τi'jς σημερινi'jς καταστάσεως. Δέν άποκλείεται 

ένωρίς τό φθινόπωρο νά ελθω στό Παρίσι. Έν τφ μεταξύ 

σέ χαιρετώ. 

Μέ τήν ίδια πάντοτε άγάπη. 

l . 'Η εκφρασις αύτή μοϋ δίδει τήν εύκαιρία νά σοϋ π& 
πώς σέ στενό κύκλο τi'jς Δικτατορίας έλέχθη γιά μένα 

"Καλός εlναι καί πατριώτης, άλλά αύτός δ,τι κάνει είναι 

γιά τούς δύο Κώστηδες. 'Επί πλέον παρασυναναστρέφεται 

ξένους διπλωμάτες ... ". Τό τελευταίο άκρως χαρακτηρι
στικό νοοτροπίας . 

Υ.Γ. Τό γράμμα έγράφη έν μεγάλτι βί~ καί χωρίς δεύτε

ρη άνάγνωση γιά διορθώσεις»246. 

'Ο Κ. Καραμανλής ένημερώθηκε γιά τήν έπίδο

ση τfjς έπιστολfjς του 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 
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Λευκωσία, τήv ήμέρα τοv πραξικοπήματος. 
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στόν Πρόεδρο Γκιζίκη άπό άπεσταλμένο τοϋ Κύπρι

ου Προέδρου, ό όποίος καί τοϋ έηείρησε άντίγραφό 

της. Τό έρώτημα πού ύπέβαλε, άφοϋ διάβασε τό κεί

μενο, ήταν άν ό 'Αρχιεπίσκοπος ε{ χε άσφαλίσει τά 

νώτα του· καί στήν άρνητική άπάντηση τοϋ συνομι

λητή του, άντέταξε τήν παρατήρηση δτι μπαίνει, μέ 

τήν ένέργειά του αύτή, σέ μεγάλη περιπέτεια247 ••• 

15 ΙΟΥΛΙΟΥ 1974 

Μέ έντολή τής στρατιωτικής Χούντας τών 'Αθη

νών, οί δυνάμεις τής κυπριακής Έθνοφρουρaς, ύπό 

τήν καθοδήγηση έλλαδιτών άξιωματικών, έπιχει

ροϋν τήν πραξικοπηματική άνατροΠή καί, άκόμη, τή 
φυσική έξόντωση τοϋ προέδρου Μακαρίου. Μηχα

νοκίνητες μονάδες θά κινηθοϋν, στίς 8 τό πρωί, κατά 
τοϋ Προεδρικοϋ Μεγάρου, έναντίον τοϋ όποίου καί 

θά άνοίξουν πυκνό πϋρ, ένώ ταυτόχρονα θά προσ

βληθεί τό στρατόπεδο τοϋ Έφεδρικοϋ Σώματος καί 

τό ΡΙΚ, τό όποίο καί θά καταληφθεί. Μολοντοϋτο, ό 

'Αρχιεπίσκοπος θά κατορθώσει, τήν τελευταία στιγ

μή, νά διαφύγει στήν Πάφο άπό δπου καί θά μετα

δώσει μήνυμα πρός τόν κυπριακό λαό, διαψεύδοντας 

τήν εϊδηση τοϋ θανάτου του πού ε{ χε άναγγελθεί άπό 

τό κρατικό ραδιοφωνικό δίκτυο. Τό ίδιο άπόγευμα, 

θά καταφύγει, μέ βρετανικό έλικόπτερο, στό άερο

δρόμιο τοϋ 'Ακρωτηρίου καί, άπό έκεί, θά κατευθυν

θεί στό Λονδίνο μέ τελικό προορισμό τή Νέα 

'Υόρκη, ί\δρα τοϋ ΟΗΕ, ένώ οί πραξικοπηματίες, 

εχοντας έπικρατήσει στό εδαφος τής κυπριακής 

έπικράτειας, δρκιζαν ώς νέο πρόεδρο τό Νικόλαο 

Σαμψών, παλαιό στέλεχος τής ΕΟΚΑ. 

Μόλις πληροφορήθηκε τό πραξικόπημα έναντίον 

τής νόμιμης Κυβερνήσεως τής Κύπρου, ό Κ. Καρα

μανλής εκαμε τίς άκόλουθες δηλώσεις: 

«Τά δραματικά γεγονότα τής Κύπρου άποτελοvν 

έθνικήν συμφοράν καί ήμποροvν νά έχουν 6δυνηράς 

διά τό έθνος έπιπτώσεις, έσωτερικάς καί διεθνείς. 
Ή άγωνία άπό τήν δποίαν κατέχεται σήμερα ή 

έλληνική ψυχή καί ή συγκίνησις τής παγκοσμίου 

κοινής γνώμης, δίδουν τήν έκτασιν τής κρίσεως τήν 

δποίαν διέρχεται δ έλληνισμός. Μόνον άφρονες θά 

ήταν δυνατόν νά προκαλέσουν έμφύλιον σπαραγμόν 

σέ μίαν στιγμήν πού τό WΕθνος, έν όψει σαφώς δια

γραφομένων κινδύνων, έχει άπόλυτον άνάγκην συ

νοχής. 

Al περιστάσεις ε{ναικρίσιμοικαί δένσυγχωροvν 
πλέον ούτε τήν άγνοιαν ούτε τήν ύποκρισίαν πού 

καθιερώθησαν τά τελευταία χρόνια στήν έθνικήν μας 

ζωή. Τό καθεστώς τών 'Αθηνών άναyvωρίζει, καί 

6ρθώς, τήν ύπαρξιν έθνικών κινδύνων καί συνιστά έν 

6νόματι αvτών τήν έθνικήν ένότητα. 'Επιμένει, 

δμως, νά άγνοή δτι ή ένότης αvτή καθώς καί δ τερ-

ματισμός τής διεθνούς άπομονώσεως τής 'Ελλgδος, 

άπαραίτητα άμφότερα διά τήν άντιμετώπισιν τών 

κινδύνων, προϋποθέτουν τήν άποκατάστασιν τής 

δμαλότητος είς τήν χώραν μας. 

Αvτήν τήν στιγμήν αΙσθάνομαι τό ίστορικόν χρέ

ος νά άπευθύνω έκκλησιν πατριωτισμού καί σωφρο

σύνης. Δέν γνωρίζω δμως πρός ποίον νά άποτανθώ 

δεδομένου δτι στήν 'Ελλάδα ύπάρχει τό .πρωτοφανές 

καθεστώς τής 'Αφανούς 'Αρχής. Θά άποτανθώ, 

δμως, πρός τάς 'Ενόπλους Δυνάμεις τής χώpας έν 
6νόματι τών δποίων άσκείται ή έξουσία καί εiς τόν 
πατριωτισμόν καί τήν φιλοτιμίαν τών δ ποίων ύπολο

γίζω διά νά τούς είπω: 

1. "Οτι έπιβάλλεται δ άμεσος τερματισμός τής 

τραγωδίας τής Κύπρου καί άποκατάστασις τής νομι
μότητος έν τψ προσώπφ τοv Μακαρίου. 

2. "Οτι ή άποκατάστασις τής δημοκρατικής δμα
λότητος στήν 'Ελλάδα άποτελεί ύψίστην έθνικήν 

άνάγκην. 

3. "Οτι αvτήν τήν στιγμήν ύπάρχει ή δυνατότης 

έξόδου άπό τήν άνωμαλίαν κατά τρόπον άσφαλή καί 
άκίνδυνον διά τήν χώραν. 

4. "Οτι, μετά τινα χρόνον, ή δυνατότης αvτή τής 

εΙρηνικής δμαλότητος καί τής έθνικής συμφιλιώσε

ως δέν θά ύφίσταται, καί 

-5. "Οτι, διά τήν προσπάθειαν τής άποκαταστάσε

ως τής δμαλότητος καί τής έθνικής συμφιλιώσεως, 

τlθεμαι εiς τήν διάθεσιν τής χώρας. 

'Η {στορ ία διδάσκει δτι έθνικαί κρίσεις δδηyοvν 

συνήθως εiς τήν καταστροφή ν. 'Υπάρχουν δμως καί 

περιπτώσεις πού μία έθνική κρίσις ήμπορεί νά άφυ

πνίση τάς συνειδήσεις καί νά γίνη άφετηρία μιiiς πο

λιτικής καί ήθικής άναγενvήσεως ένός λαοv. 

Εύχομαι καί έλπίζω δτι κατά τόν εvλογημένον 

αvτόν τρόπον θά τερματισθή ή σημερινή περιπέτεια 
του WΕθνους». 

Παράλληλα, ό "Ελληνας ήγέτης δέν παρέλειπε 

νά άπευθύνει, τήν ϊδια ήμέρα, άπό τίς στήλες τοϋ 

διεθνοϋς τύπου, καί τήν άκόλουθη προειδοποίηση 
πρός κάθε τρίτο: 

«Οlαδήποτε προσπάθεια έκμεταλλεύσεως άπό 

τρίτη ν χώραν τών ένδοελληνικών διενέξεων θά εύρη, 

άνεξαρτήτως άντιθέσεων, σύσσωμον καί ήνωμένον 
τό έλληνικόν WΕθνος». 

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 1974 

Ξημερώματα, ώρα 5.35, τό εδαφος τής Κύπρου 
γίνεται στόχος μεγάλης τουρκικής άεροναυτικής 

έπιθέσεως. 'Ισχυρά στρατεύματα άποβιβάζονται στή 

βόρεια άκτή τής Μεγαλονήσου, μαχητικά άεροπλά

να βομβαρδίζουν τό λεκανοπέδιο τής Λευκωσίας καί 

έκατοντάδες άλεξιπτωτιστές προσγειώνονται στόν 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΤΟΥΡΚΙΚΉ ΕΙΣΒΟΛΉ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 221 

τουρκικό θύλακα τής πόλεως. 'Απο τήν πλευρά τών 

μάχιμων έλληνικών δυνάμεων έπιδεικνύεται άπροσ

δόκητη ί:λλειψη σοβαρής προπαρασκευής καί ετοι

μότητας γιά τήν άντιμετώπιση της έπίφοβης, μετά τό 

πραξικόπημα τής 15ης 'Ιουλίου, τουρκικής έπιθέ

σεως. 

Πράγματι, ή βίαιη άνατροπή του νόμιμου προέ

δρου τής Κυπριακής Δημοκρατίας εΙχε δώσει στήν 

τουρκική Κυβέρνηση τό πρόσχημα γιά τήν άνάλη

ψη, εύθύς άμέσως, δραστικών πρωτοβουλιών μέ τε

λικό στόχο αύτή τή στρατιωτική παρέμβαση στό 

νησί. ·Ο Τοuρκος πρωθυπουργός, Μπουλέντ 'Ετσε

βίτ, εΙχε άπευθυνθεί στό Βρετανό όμόλογό του, έπι
ζητώντας, σέ έφαρμογή του άρθρου 3 τής Συνθήκης 
'Εγγυήσεως, κοινή έπεμβατική ένέργεια γιά τήν 

άποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητας. 'Η 

άπόρριψη τής προτάσεώς του άπό τόν Χάρολντ 

Ούίλσον, άλλά καί ή ύποδοχή του Μακαρίου στήν 

Ούάσιγκτων άπό τόν Χένρυ Κίσινγκερ, ώς 'Αρχιεπι

σκόπου καί όχι ώς προέδρου τής Κυπριακής Δημο

κρατίας, εΙχαν ένθαρρύνει τήν ~ Αγκυρα στήν έφαρ

μογή τών έπιθετικών σχεδίων της. 'Αποφασιστικά 

όμως, στή λήψη της δριστικής άποφάσεως, συνέβαλε 

καί ή συγκεκριμένη συγκυρία στό έσωτερικό τών 

δύο χωρών, 'Ελλάδος καί Τουρκίας: έσωτερική 

άποσύνθεση καί διεθνής ύποβάθμιση στήν πpώτη 

περίπτωση, συμμετοχή στήν Κυβέρνηση του θεο

κρατικοί\ κόμματος τής 'Εθνικής Σωτηρίας, στή δεύ

τερη . 'Η προσπάθεια τοu 'Αρχιεπισκόπου Μακαρί

ου νά κινητοποιήσει τό Συμβούλιο 'Ασφαλείας καί 

ή πυρετώδης κινητικότητα τοu 'Αμερικανοί\ ύφυ

πουργοu τών 'Εξωτερικών, Σίσκο, τήν ϋστατη στιγ

μή, μεταξύ 'Αθήνας καί Υ Αγκυρας, δέν άπέφερε θε

τικό άποτέλεσμα. 

Στήν άμεση αίτιώδη συνάρτηση τής τουρκικής 

είσβολfiς μέ τό πραξικόπημα τής 15ης 'Ιουλίου, θά 

άναφερθεί δ ίδιος δ 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος σέ 

μεταγενέστερη συνέντευξή του πρός τήν έφημερίδα 

<Πό Βήμα»: 

<Πό πραξικόπημα τής 15ης 'Ιουλίου 1974 δέν ύπήρξεν 
άπλοϋν πρόσχημα διά τήν τουρκικήν άπόβασιν είς τήν Κύ

προν, άλλ' άπετέλεσε, δυστυχώς, καί σοβαράν αίτίαν. Τό 

γεγονός δτι ή Τουρκία ε{χεν έτοίμους τάς άποβατικάς δυνά
μεις της καί ήδυνήθη έντός πενθημέρου άπό τής διενεργεί

ας τοϋ πραξικοπήματος νά διενεργήση άπόβασιν δέν ση

μαίνει κατ' άνάγκην δτι ή είσβολή ε{χε προαποφασισθή 

καί πρός τοϋτο άπλώς πρόσχημα επεζήτει ή Τουρκία. 

'Από πολλοϋ ε{χεν έτοίμους τάς δυνάμεις της διά πdν έν

δεχόμενον. Καί ήτο τοϋτο φυσικόν. 

'Εγνώριζεν ή Τουρκία τήν δραστηριότητα τής 'Ελλη

νικής Χούντας είς τήν Κύπρον. 'Εγνώριζεν δτι μέ τήν 

ύποστήριξιν τής Χούντας καί μέ τήν ύπ' αύτής παροχήν 

δλων τών μέσων έσχηματίσθη είς τήν Κύπρον ή όργάνωσις 

"ΕΟΚΑ Β" ή όποία, ώς τουλάχιστον ίσχυρίζετο, θά ήγωνί

ζετο καί θά έπραγματοποίει τήν UΕνωσιν. 'Εξ άλλου, οί 

στελεχοϋντες τήν Έθνικήν Φρουράν τής Κύπρου 'Έλλη

νες άξιωματικοί διεκήρυττον έντός τών στρατοπέδων, κατ' 

έπιταγήν τής Χούντας, δτι ή παρουσία των έν Κύπρφ ούδέ

να σκοπόν ε{χε, είμή μόνον τόν άγώνα διά τήν UΕνωσιν. 

Ύπό τοιαύτας συνθήκας δέν ήτο βεβαίως δυνατόν νά 

καταλήξουν αί ένδοκυπριακαί συνομιλίαι είς θετικόν άπο

τέλεσμα. Καί ήτο πολύ φυσικόν διά τήν Τουρκίαν, παρα

κολουθοϋσαν τήν δραστηριότητα τής Χούντας καί τών έν 

Κύπρφ όργάνων της, νά ήτο στρατιωτικώς παρεσκευασμέ

νη διά τήν άντιμετώπισιν παντός ένδεχομένου ... 
... 'Όπως όρθώς έλέχθη άπό ραδιοσχολιαστήν ξένου 

σταθμοϋ: "·Η τυχοδιωκτική έπιχείρησις τής 15ης 'Ιουλίου 

κατέστρεψε τήν μοναδικήν άποτελεσματικήν άσπίδα προ

στασίας τής άνεξαρτησίας καί τής εδαφικής άκεραιότητος 

τής νήσου. Καί ή άσπίς αύτή δέν ήτο ή στερουμένη άερο

πορικής καί ναυτικής στηρίξεως μικρά 'Εθνοφρουρά. 

'Αλλ' ή νομική καί ήθική ύπόστασις τοϋ Κράτους τής 

Κυπριακής Δημοκρατίας". 

Τήν πρωίαν τής 15ης 'Ιουλίου 1974 ή Χούντα κατέλυε 
τήν νομικήν ύπόστασιν τοϋ Κυπριακοϋ Κράτους. Μετά τοϋ 

Προεδρικοϋ Μεγάρου άνετινάσσετο καί έπυρπολείτο τήν 

15ην 'Ιουλίου τό οΙκοδόμημα τής άνεξαρτησίας τής Κύ

πρου. Τό πραξικόπημα, έπομένως, δέν ήτο άπλοϋν πρό

σχημα διά τήν Τουρκίαν ή όποία είτε οϋτως είτε άλλως θά 

διενήργει είσβολήν. 'Η είσβολή δέν θά έπραγματοποιείτο 

άνευ σοβαροϋ γεγονότος, ώς τό πραξικόπημα, καί μάλιστα 

δταν τοϋτο ελαβε μορφήν έξωτερικής οϋτως είπείν, επιθέ

σεως, έφ' δσον όργανωτής καί έκτελεστής ή το τό άπαισίας 

μνήμης στρατιωτικόν καθεστώς τής 'Ελλάδος. Διά τοϋ 

πραξικοπήματος ή έκπεσοϋσα Χούντα ήνοιξε τάς πύλας 

είσόδου διά νά είσβάλη ή Τουρκία είς τήν Κύπρον. 
Τό πραξικόπημα τής Χούντας δέν εδημιούργει, βεβαί

ως, διά τήν Τουρκίαν δικαίωμα είσβολής, πολύ δέ περισσό

τερον δικαίωμα καταλήψεως κυπριακοϋ έδάφους, εκριζώ

σεως 'Ελληνικών πληθυσμών καί διαπράξεων τόσων κτη

νωδών ώμοτήτων. Τό λεγόμενο συμβατικόν δικαίωμα 

έπεμβάσεως, τό όποίον ή Τουρκία επεκαλέσθη, ούδόλως 

δικαιολογείται. Ή το ή Τουρκία μία τών έγγυητριών δυνά

μεων διά τήν άνεξαρτησίαν καί τήν εδαφικήν άκεραιότητα 

τής Κύπρου. Διά τής στρατιωτικής είσβολής της παρεβία

σεν άμφότερα»248 • 

'Η είσβολή στήν Κύπρο θά καταλάβει έξαπήνης, 

καί έντελώς άπροετοίμαστη, τήν έλληνική Κυβέρ

νηση, ένώ παράλληλα δέν θά έκδηλωθεί διάθεση ού

σιαστικής παρεμβάσεως, άνασταλ τικής τών τουρκι

κών έπιθετικών σχεδίων, άπό τήν πλευρά του ΝΑΤΟ 

η τών συμμαχικών Κυβερνήσεων. ·Η εκτακτη σύγ

κληση, έξάλλου, του Συμβουλίου 'Ασφαλείας καί ή 

υΙοθέτηση, αύθημερόν, τής άποφάσεως 353, όπως 
καί, τρείς μέρες άργότερα, τής άποφάσεως 354, γιά 
τήν άμεση κατάπαυση τών έχθροπραξιών, δέν θά 

άναστείλει, μετά τήν άπόβαση, τήν προέλαση τών 

τουρκικών δυνάμεων στό έσωτερικό τής Μεγαλονή

σου. 

Τό αίσθημα τής δραματικής άμηχανίας καί τής 

βαθειiiς άπο)'οητεύσεως πού εΙχε καταλάβει τόν έλ

ληνικό λαό δέν ήταν ijδη δυνατό νά ξεπεραστεί μέ 
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τούς λεονταρισμούς του καταρρακωμένου δικτατο

ρικου καθεστώτος γιά προσφυγή σέ πόλεμο κατά τής 

Τουρκίας. Συγκλονισμένη ή κοινή γνώμη, στό σύνο

λό της, άλλά καί είδικότερα ή πλειοψηφία των 'Ελ

λήνων άξιωματικών, θά στραφεί τήν rορα τής σκλη
ρής δοκιμασίας πρός τήν άναζήτηση ριζικής καί 

δραστικής άντιμετωπίσεως τής έθνικής κρίσεως ... Τό 
όνομα του Κωνσταντίνου Καραμανλή ήταν έκείνο 

πού έρχόταν πρώτο στά χείλη τής μεγάλης πλειοψη

φίας τών 'Ελλήνων. 

Σέ ίδιόχειρο σημείωμά του, ό Κ. Καραμανλής 

καταγράφει τά άκόλουθα: 

«Είς τάς 6.00 τό πρωί, μοί5 τηλεφώνησε άπό τό 
Λονδίνο δ κ. Ααμπρίας καί μέ ένημέρωσε έπί τής 

τουρκικής άποβάσεως στήν Κύπρο. 

Είς τάς 8.00, έκάλεσα στό τηλέφωνο τόν είς Πα
ρισίους πρέσβη ν τής 'Ελλάδος καί τόν παρακάλεσα 

νά μέ κρατή' ένήμερον έπί τών έξελίξεων διά νά ε{μαι 

είς θέσιν aν χρειασθή νά βοηθήσω τό.ν τόπο. 'Ο πρέ

σβης, μέ τόν δποίον είρήσθω έν παρόδφ έπικοι νωνοί5-

σα διά πρώτην φοράν, μοί5 ύπεσχέθη μέν έvημέρωσιν 

άλλά άπέφυγε νά έπικοινωνήση έκ νέου μαζί μου. 'Η 

συμπεριφορά του μοί5 έπροξένησεν βαθείαν όδύνην 

τοσούτον μάλλον καθ' δσοv ξέναι Κυβερνήσεις 

έπροθυμοποιουντο νά μέ ένημερώσουν καί ήρνείτο ή 

Κυβέρνησις τής χώρας μου. 

Είς τάς 9.00 π.μ. μέ έκάλεσε δ γραμματεύς του 

ΝΑ ΤΟ κ. Σέκερης διά νά μέ ένημερώση. Τόν παρακά

λεσα νά μεταφέρη στόν κ. Αούνς τό κάτωθι μήνυμα: 

"'Ότι εlμαι άνήσυχος διά τήν κατάστασιν, άγανα

κτισμένος διά τό πραξικόπημα τών Τούρκων καί δτι 

θά πρέπει νά άσκήση δλην τήν έπιρροήν του διά νά 

άποτρέψη χειρότερα". 

Είς τάς 11.00 ή ώρα μου τηλεφώνησε ό βασιλεύς 
άπό τό Λονδίνο καί μετά τήν άνταλλαγή τών πληρο

φοριών πού είχαμε μου έπρότεινε νά μεταβώ είς Λον

δίνο ν πρός συνάντησίν του. Του άπήντησα δτι δέν 

έκρινα σκόπιμον τή ν μετάβασί ν μου καί τοί5 έξή γη σα 

διατί. 

Είς τάς 12.00 έκάλεσα τόν κύριον Άργυρόπου
λον τής 'Ολυμπιακής καί τόν παρεκάλεσα νά έξετά

ση έάν ή tταιρεία μπορεί νά διαθέση άεροπλάνο διά 

τήν μετάβασίν μου είς τήν 'Ελλάδα καί νά ρωτήση 

τάς άρχάς τών 'Αθηνών έάν παρά τήν άπαγόρευσιν, 
θά έπέτρεπαν τήν προσγείωσιν του άεροπλάνου. Ό 

κύριος 'Αργυρόπουλος μοί5 εlπε δτι δέν ύπάρχει άε

ροπλάνο τής tταιρείας είς τό έξωτερικόν πλήν tνός 

τό όποίον εύρέθη στό Λονδίνο, καί δτι έπεχείρησε 

μέν νά έπικοινωνήση μέ τόν κύριον 'Ωνάση, άλλά 

οvτος άπό τήν προηγουμένη βρισκόταν σέ κρουαζιέ

ρα. 'Εν συνεχείfl δέ μέ έπληροφόρησε δτι καί τό 

εύρισκόμενο είς τό Λονδίνο άεροσκάφος εlχεν άνα

κληθή είς τήν 'Αθήνα. 
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Βομβαρδισμός τfjς Λευκωσίας. 
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Εlς τάς 3.00 τό άπόγευμα μέ κάλεσε δ κ. Σέκερης 
καί μου εlπε δτι δ κύριος λούνς του άνέθεσε νά μέ 

εύχαριστήση γιά τό μήνυμά μου καί νά μέ διαβεβαι
ώση δτι θά κάνη δ, τι μπορεί γιά νά βοηθήση τήν 

κατά στα σι ν. Παρακάλεσα δέ τόν κύριο Σέκερη νά 

μεταφέρη στόν κύριο λούνς τό έξής μήνυμά μου: 

""Οτι αίσθάνομαι τήν άνάγκη, αύτή τήν στιγμή, νά 

εύρίσκομαι στήν ·Ελλάδα καί θά ήθελα νά έξετάση 

έάν ήμπορή νά διαθέση άεροπλάνο του όργανισμου 

διά νά διευκολύνη τήν μετάβασίν μου". Εlς τάς 5.00 
ή ώρα μέ έκάλεσε δ κύριος Σέκερης καί μου εlπε δτι 

δ κύριος λούνς έκτιμii τήν πρόθεσίν μου άλλά δέν 

ήμπορεί νά μέ διευκολύνη διότι δ όργανισμός δέν 

έχει είς τήν διάθεσίν του άεροπλάνα. Μου διαβίβαζε 

δέ συγχρόνως τήν φιλικήν του γνώμη δτι ύπό τάς 

παρούσας συνθήκας καί aν ήτο δυνατή δέν θά ήτο 
σκόπιμος ή μετάβασίς μου εlς τήν Έλλάδα. 

·Η διαπίστωσις δτι ή το άδύνατος ή μετάβασίς 

μου είς τήν 'Ελλάδα μέ έφερε σέ άπόγνωση. Διότι 

γνωρίζω δτι δ λαός τό άνέμενε, αlσθανόμην όχι 

πλέον τήν πολιτικήν άλλά τήν ψυχικήν άνάγκην νά 

συμμεριστώ τήν τύχην του. 

· Εlς τάς 6.00 μ.μ. μέ έκάλεσε δ κύριος Μετζελό
πουλος, δ δποίος μου άνεκοίνωσε τά έξής: Ό ύπαρ

χηγός του έπιτελείου, κύριος Κυριακόπουλος τόν 

παρεκάλεσε άπό τηλεφώνου νά ζητήση άπό τήν γαλ

λική Κυβέρνηση, νά συμπαρασταθή στήν Έλλάδα 

κατά τήν κρίσιμον αύτήν στιγμήν. Ό κ. Μετζελό

πουλος τόν έρώτησε έάν στήν δύσκολο αύτή στιγμή 

ή Κυβέρνησις έπήρε έπα φ ή μαζί μου. ·Ο στρατηγός 

του άπήντησε δτι δέν γνωρίζει τί έκανε ή Κυβέρνη

σις άλλά δτι γιά νά γίνη αύτό θά έπρεπε νά προβώ είς 

μίαν δήλωσιν πατριωτικήν ύποστηρίζουσα τήν Κυ

βέρνησιν. Ό κ. Μετζελόπουλος μέ έρώτησε τί θά 
πρέπει νά του άπαντήση δεδομένου δτι έπρόκειτο με

τά δίωρον νά έπικοινωνήση καί πάλιν μέ τόν έν λόγφ 
στρατηγόν. Του εlπα δτι δέν εlμαι διατεθειμένος νά 

κάμω αύτου του είδους άνοήτους διαπραγματεύσεις 

καί νά του πή νά διαβάση καλά τίς δηλώσεις μου τής 

16ης 'Ιουλίου. 

"Ενα aλλο γεγονός άπό τήν κρίσιν αύτή ν πού μου 

έπροξένησεν όδυνηρά έντύπωσιν εlναι δτι δ Μακά
ριος, εύρεθείς στό Λονδίνο, άπέφυγε νά έπικοινω

νήση μαζί μου, είτε γιά νά μ· εύχαριστήση γιά τίς 

δηλώσεις μου, είτε γιά νά άνταλλάξουμε, στήν κρί

σιμον αύτή στιγμή, τάς σκέψεις μας έπί τής κατα

στάσεως»249. 

22 ΙΟΥΛΙΟΥ 1974 

Μετά &.πό σύντονες διπλωματικές ζυμώσεις, μέ 

ζωηρή τήν &.νάμιξη του Σταίητ Ντηπάρτμεντ καί 

προσωπικά τοu Χένρυ Κίσινγκερ, συνομολογείται 

άνακωχή μεταξύ τών άντιμαχόμενων μερών στήν Κύ

προ. 'Ήδη δμως ε{ χε δλοκληρωθεί ή κατάληψη &.πό 

τούς είσβολείς ένός σημαντικοί) θύλακα πού προ

σέγγιζε, πρός νότο, τή Λευκωσία καί περιέκλειε, στό 

βόρειο τμήμα του, τήν πόλη τής Κυρήνειας. • Επιπλέ
ον, δπως θά διαφαινόταν στίς &.μέσως έπόμενες ώρες, 

ή τουρκική πλευρά δέν ήταν είλικρινά διατεθειμένη 

νά σεβαστεί τήν κατάπαυση του πυρός ... 
'Ενώ συντελοuνταν οί έξελίξεις αύτές στό πόλε

μικό καί τό διπλωματικό πεδίο, δ Σαμψών παραιτεί

ται άπό τή θέση του Προέδρου τής Δημοκρατίας. 

·Ως νέος πρόεδρος &.ναλαμβάνει, αύθημερόν, δ πρό
εδρος τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων, Γλαuκος 

Κληρίδης. 

Στό ίδιο χρονικό διάστημα έvτείνονταν, δλοένα 
καί περισσότερο, οί φήμες γιά έπικείμενη πολιτική 

μεταβολή στήν 'Αθήνα. Σύμφωνα μέ εύρύτατα δια

'δεδομένες πληροφορίες, δ στρατηγός Ντάβος, διοι
κητής του Γ' Σώματος, κατευθυνόταν στήν 'Αθήνα, 

έπικεφαλής θωρακισμένων μονάδων, &.ποφασισμέ

νος νά καταλύσει τό χρεωκοπημένο καθεστώς, ένώ 

250 άξιωματικοί του ίδιου Σώματος ε{χαν συνυπογρά
ψει διακήρυξη ύπέρ τής συγκροτήσεως πολιτικής 

Κυβερνήσεως ύπό τόν Κ. Καραμανλή. ·Η έντύπωση 

δτι ή Χούντα πνέει τά λοίσθια έντάθηκε, τέλος, μετά 

άπό, εστω αίνιγματική, δήλωση τοu Χένρυ Κίσιν

γκερ, τό ίδιο άπόγευμα, δτι «συντελείται στήν 'Αθή

να κυβερνητική μεταβολή». 

23 ΙΟΥΛΙΟΥ 1974 

'Ο Κ. Καραμανλής, μετά &.πό δραματική εκκλη

ση τών πολιτικών καί στρατιωτικών &.ρχών καί μέ τή 

συμπαράσταση τής συντριπτικής πλειοψηφίας του 

λαοu, έπιστρέφει στήν ·Ελλάδα γιά νά &.ναλάβει τήν 

εύθύνη τής διακυβερνήσεως τής χώρας, νά άποκατα

στήσει τό δημοκρατικό πολίτευμα καί νά άντιμετω

πίσει τίς δραματικές έπιπτώσεις τής Κυπριακής κρί

σεως. 

'Η βαρυσήμαντη αύτή άπόφαση διαμορφώθηκε 

στή σύσκεψη πού ε{χε συγκληθεί ένωρίς τό &.πόγευ

μα τής 23ης 'Ιουλίου, μέ τή συμμετοχή τών Π. Κα

νελλόπουλου,Στ.Στεφανόπουλου,Γ. 'Αθανασιάδη

Νόβα, Σπ. Μαρκεζίνη, Γ. Μαύρου, Π. Γαρουφαλιa, 

Ε. 'Αβέρωφ καί Ξ. Ζολώτα. Παρόντες ήταν άκόμη δ 

&.ρχηγός τών 'Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Γ. 

Μπονaνος, καί οί &.ρχηγοί Στρατοu, Ναυτικοu καί 

'Αεροπορίας - Α. Γαλατσaνος, Π. 'Αραπάκης καί 

Α. Παπανικολάου; Τό κύριο άντικείμενο τής συ

ναντήσεως έντοπίστηκε στήν άντιμετώπιση τής Κυ

πριακής κρίσεως καί του έσωτερικοu πολιτικοί) άδι

εξόδου. Σέ συνάρτηση μέ τήν έπιτακτική αύτή άνάγ
κη, δ πρόεδρος Γκιζίκης άνακοίνωσε τήν &.πόφαση 

τών 'Ενόπλων Δυνάμεων γιά τόν άμεσο σχηματισμό 

πολιτικής Κυβερνήσεως. ·Ως περισσότερο κατάλ

ληλος γιά νά άναλάβει τό βάρος τής εύθύνης αύτής, 
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επικεφαλής μιiiς Κυβερνήσεως 'Εθνικής 'Ενότητας, 

κρίθηκε ό Κ. Καραμανλής. 

Τό ίστορικό τής προσκλήσεως του Κ. Καραμαν

λή άφηγείται άναλυτικά ό Ε. 'Αβέρωφ, αύτόπτης 

μάρτυς στίς σχετικές διαβουλεύσεις καί κύριος εί

σηγητής τής σχετικής προτάσεως: 

((Στίς 23 'Ιουλίου ήλθε ενα μήνυμα στό γραφείο μου, τό 
δποίον ελεγε άπλ&ς δτι δ στρατηγός Γκιζίκης μέ καλεί, 

χωρίς νά άναφέρη δτι καλεί καί άλλους, στό γραφείο του 

"διά λόγον εθνικόν". Τό πληροφορήθηκα γύρω στίς 12.30. 
'Εζήτησα νά επιβεβαιωθή ή πρόσκληση, επεβεβαιώθη, τό 

συνεδύασα μέ τό τελευταίο ύπόμνημά μου γιά τήν εξωτερι

κή πολιτική, τό όποίο προανέφερα, ύπέθεσα δτι εlχε κά

ποια σχέση μέ αύτά τά όποία τούς είχα προαναγγείλει δτι 

θά συνέβαιναν καί εσπευσα στά παλαιά άνάκτορα. 'Εκεί, 

σέ μιά πολυτελέστατη αίθουσα άναμονής, ή όποία άλλοτε 

ήταν ή αίθουσα τής ΕΡΕ, εlδα καί τόν κ. Ζολώτα, πού μου 

εlπε δτι εlχε λάβει καί εκείνος τήν ίδια πρόσκληση. 

'Ύστερα άπό λίγο ήλθαν καί τά άλλα πρόσωπα, τά όποία 

εlναι γνωστά, δέν χρειάζεται νά τά άναφέρω. 'Ο συνταγμα

τάρχης Μπραβάκος μίiς κάλεσε καί εισήλθαμε στό γρα

φείο του κ. Γκιζίκη. Τό παλαιό γραφείο του Κ. Καραμανλή 

ήταν άγνώριστο, πολυτελέστατα επιπλωμένο, όχι δμως μέ 

ιδιαίτερα καλό γουστο ... 
Καθήσαμε γύρω άπό ενα τραπέζι συμβουλίων, δ κ. Γκι

ζίκης μίiς είπε δτι μίiς κάλεσε "λόγφ τής κρισιμότητας τ&ν 

στιγμών" καί ρώτησε εάν νομίζαμε δτι θά επρεπε νά εlναι 

παρόντες καί οί άρχηγοί τ&ν 'Ενόπλων Δυνάμεων, οί 

δποίοι βρίσκονταν σέ παρακείμενο γραφείο. 

Νομίζω δτι άπάντησα εγώ, άν θυμίiμαι καλά, καί εlπα 

δτι θά τό εθεώρουν χρησιμώτερο, γιά νά εχουμε τούς ύπευ

θύνους ενώπιόν μας, τούς ύπευθύνους γιά τίς WΕνοπλες Δυ

νάμεις. 

Προσήλθαν οί τέσσερις άρχηγοί, εκάθησε στήν κεφα

λή τής τραπέζης ό κ. Γκιζίκης, δ δποίος ί:iρχισε aπευθύ

νοντας μιά εκκληση: ΕΙπε δτι οί στιγμές ήσαν εξαιρετικά 

κρίσιμες, δτι εlχε γίνει δεκτή ή κατάπαυση του πυρός, άλ

λά εξακολουθουσαν οί παραβιάσεις άπό μέρους τ&ν Τούρ

κων, δτι επρεπε νά δοθή άπάντηση γιά τή μετάβαση 'Έλ

ληνος ύπουργου των 'Εξωτερικών τήν επομένη ή τήν με

θεπομένη στή Γενεύη γιά διαπραγματεύσεις, άλλά άπό τό 

πρωί δ, άς τόν όνομάσωμε "πρωθυπουργόν", 'Α νδρουτσό

πουλος καί δ, άς τόν όνομάσωμε "ύπουργόν 'Εξωτερικών", 

Κυπραίος εlχαν εξαφανιστεί καί δτι ένώπιον τ&ν συνθη

κών αύτ&ν ή στρατιωτική ήγεσία εlχε αποφασίσει νά άνα

θέση τήν εξουσία στούς πολιτικούς, δτι δ στρατός θά παρέ

μενε στά καθήκοντά του, θά παρέδιδε πλήρως τήν εξουσία 

στήν πολιτική Κυβέρνηση καί εθετε μόνον δύο παρακλή

σεις. Παρακαλουσε νά μή εκληφθουν ώς δροι άλλά ώς 

παρακλήσεις. Τό ενα ήταν νά μή γίνη λόγος περί ήμερο

μηνίας εκλογών, διότι ήταν άδύνατο νά διεξαχθουν αμέσως 

εκλογές. Καί τό ί:iλλο, εάν ήταν δυνατόν, νά διατηρηθουν 

στίς θέσεις τους οί ύπουργοί 'Εθνικής 'Αμύνης, 'Ασφα

λείας καί 'Εσωτερικών. 

'Ο στρατηγός Γκιζίκης μέ ϋφος σοβαρό, μέ εκφραση 

σοβαρου καί συγκινημένου aνθρώπου, πού εlχε συναίσθη

ση των εύθυν&ν, απηύθυνε εκκληση νά άποδεχθουμε τήν 

πρόταση των 'Ενόπλων Δυνάμεων καί νά εξέλθουμε τό 

ταχύτερο άπό τήν αίθουσα εκείνη εχοντας σχηματίσει Κυ

βέρνηση. 

Μίλησε πρώτος δ κ. Π. Κανελλόπουλος. Μίλησε δεύ

τερος δ κ. Γ. Μαυρος. Δέν άνήκει σέ μένα νά π& τί εlπαν, 

εlναι άλλωστε γνωστά αύτά άπό άφηγήσεις των ίδίων. Γε

νικά μπορώ νά πω δτι μίλησαν πολύ καλά, εκαναν μιά 

κριτική του παρελθόντος, αύστηρή άλλά αντικειμενική. 

Καί άπέρριψαν βεβαίως τόν "δ ρο" του στρατηγου Γκιζίκη 

νά διατηρηθουν στά τρία ύπουργεία οί τότε κατέχοντες 

αύτά. Δήλωσαν δτι ετσι δπως ήσαν τά πράγματα, μέ τίς 

άσάφειες, οί δποίες ύπήρχαν, δέν ήταν δυνατόν νά σχημα

τισθή Κυβέρνηση, ετσι "επί τροχάδην" ... 
'Ο στρατηγός Γκιζίκης εκαμε μερικές διακοπές επιμέ

νοντας στήν άνάγκη νά σχηματισθή άμέσως Κυβέρνηση. 

'Αλλά ή στάση δλων ήταν επιφυλακτική. Μίλησε τότε δ 

κ. Νόβας, δ δποίος εδωσε εναν εντελώς διαφορετικό τόνο 

στήν άτμόσφαιρα. Μίλησε μέ παλλόμενη φωνή καίJ μέ δά
κρυα στά μάτια καί εlπε δτι "κύριοι, ή πατρίς χάνεται, 

καταποντιζόμεθα, δέν γνωρίζομεν τί θά συμβή αύριο, εlναι 

άνάγκη νά δώσωμε Κυβέρνηση στόν τόπο, δέν εχει σημα

σία τίποτε αύτή τήν στιγμή, τό άπαραίτητο εlναι νά δώσω

με Κυβέρνηση" - ελεγε καί σχεδόν εκλαιγε. 

Μετά μίλησαν οί άλλοι, ή μίiλλον ό κ. Μαρκεζίνης, δ 

δποίος νόμιζε δτι επρεπε νά σχηματισθή μία Κυβέρνηση 

τεχνοκρατών μέ πρωθυπουργό πρόσωπο μέ πείρα στά διε

θνή πράγματα (καί ανέφερε συγκεκριμένα τόν κ. Χρ. Πα

λαμίi), τήν όποία Κυβέρνηση νά ύποστηρίξουν δλα τά 

κόμματα , μέχρις δτου παρέλθη ή κρίση. 

Μετά μίλησε ό κ. Γαρουφαλιίiς δ δποίος εlχε ενα αί

σθημα θά ελεγα εύφορίας, τό όποίο μου επιβεβαίωσε τίς 

πληροφορίες τίς δποίες εlχα, πώς νόμιζε δτι ή κατάσταση 

θά εξελίσσετο πρός Κυβέρνηση δική του. 'Επέμεινε καί 

αύτός δτι πρέπει νά σχηματισθή τό ταχύτερο Κυβέρνηση 

- δέν θυμίiμαι λεπτομερώς τί ί:iλλα εlπε. 

ΥΟταν ήλθε ή σειρά ή δική μου, νομίζω δτι μίλησα μετά 

τόν κ. Γαρουφαλιίi, πρώτα δήλωσα δτι δέν νομίζω δτι 

χρειαζόταν νά άναφέρω τίς γνώμες μου γιά τό παρελθόν, 

διότι τίς γνώριζε δ στρατηγός Γκιζίκης, ϋστερα άπό τά δύο 

ύπομνήματα πού του εlχα στείλει. 

Συμφώνησα δτι πραγματικά χρειαζόμασταν τό ταχύτε

ρο Κυβέρνηση, διότι ή κατάσταση ήταν αύτόχρημα δρα

ματική καί εγκυμονουσε μεγάλους κινδύνους. Παρατήρη

σα, δμως, δτι ή Κυβέρνηση, ή όποία θά άνελάμβανε, εlχε 

νά άντιμετωπίση μία κατάσταση σεισμική καί δτι θά ήταν 

πάρα πολύ δύσκολο νά άντιμετωπίση αύτήν τήν εσωτερι
κώς σεισμική κατάσταση καί συγχρόνως τούς φοβερούς 

εξωτερικούς κινδύνους. ΕΙπα δτι γιά νά μπορέση νά ύπάρ

ξη μία Κυβέρνηση άξία των περιστάσεων επρεπε νά πλη

ρουνται ώρισμένες προϋποθέσεις. Πρώτο, ή Κυβέρνηση νά 

εlναι σέ θέση νά πή τήν άλήθεια στό Λαό, διότι δ Λαός, 

δπως εlχα γράψει καί στά ύπομνήματά μου, ε{ χε βαρεθή τά 

χονδροειδή ψεύδη, τά όποία εlχε άκούσει επί μίαν έπταετί

αν. Χρειαζόταν λοιπόν, νά μπορή νά πή τήν άλήθεια στό 

Λαό. Χρειαζόταν νά μπορή νά ύποσχεθή, εστω χωρίς 

άκριβή ήμερομηνία, μιάν επιστροφή στή λαϊκή κυριαρχία. 

Καί δτι θά μπορουσε νά γίνη πιστευτή άπό τόν Λαό, δτι 

λέει τήν άλήθεια, μόνο μιά Κυβέρνηση "εύρέος πολιτικου 

φάσματος". Γιά μένα πού ετίθετο τό ζήτημα πώς θά ήταν 

δυνατό νά σχηματισθή μιά τέτοια Κυβέρνηση. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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Τέτοια Κυβέρνηση ε{πα, δύο πρόσωπα μποροϋσαν νά 

σχηματίσουν στήν 'Ελλάδα. Τό ενα ήταν ό Κωνσταντίνος 

Καραμανλής. Γιατί; Δέν ύπήρχε γιατί! Διότι, είπα, ό Κα

ραμανλής tξακολουθείνά είναι θρύλος. Κάποιος διεφώνη

σε κατηγορηματικά, λέγοντας μόνο δύο λέξεις (όχι άπό 

τούς στρατιωτικούς άλλά άπό τούς κληθέντες). Είπα δτι 

καί αύτό ήταν μία γνώμη, άλλά δτι έγώ έπίστευα δτι τό 90% 
μέ 95% τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ συμμερίζεται τήν δική μου 
γνώμη. Καί γι' αύτό δέν είχα νά αίτιολογήσω τό γιατί 

πίστευα δτι ό Καραμανλής μποροϋσε νά σχηματίση τέτοια 

Κυβέρνηση. 

'Εάν ήταν διαθέσιμος ό Καραμανλής, έάν δέν ήθελε δ 

Καραμανλής, τότε τό ετερο πρόσωπο, τό μόνο dλλο πρό

σωπο πού μποροϋσε νά σχηματίση τέτοια Κυβέρνηση 

ήταν δ Παναγιώτης Κανελλόπουλος. Καί ήταν διότι είχε 

μιά πνευματική άκτινοβολία σπανία καί στήν ·Ελλάδα καί 

στό έξωτερικό, είχε μιάν άνωτερότητα ήθους καί ήταν άκό

μη, άκριβώς έκείνο τό όποίον είχε έπισημάνει δταν μίλη

σε: ή στάση του κατά τήν έπταετία εναντι τής 'Αριστεράς 

καί τοϋ Κέντρου τόν είχε κάνει άποδεκτό καί άπό τούς 

'Έλληνες πού άκολουθοϋσαν αύτές τίς πολιτικές κατευ

θύνσεις. 

Είπα, δμως, ζητώντας συγγνώμη άπό τόν κ. Κανελλό

πουλο, τόν όποίο άγαπώ καί σέβομαι, δτι προτιμοϋσα τήν 

Κυβέρνηση αύτή νά τήν σχηματίση δ Καραμανλής, δτι θά 

ήταν πολύ πιό δυναμική γιά τίς συνθήκες έκείνες. 

Μέ διέκοψε τότε δ στρατηγός Γκιζίκης δ όποίος μοϋ 

είπε δτι δυστυχώς δ Κ. Καραμανλής βρίσκεται μακρυά, δτι 

έδώ εχομε άνάγκη Κυβερνήσεως, έάν είναι δυνατόν έντός 

δύο ώρών καί πάντως πρίν άπό τό βράδυ, διότι πρέπει νά 

δώσουμε άπάντηση στήν πρόσκληση νά πάμε στήν Γενεύη 

καί δτι γι' αύτό τόν λόγο θά ήταν πολύ δύσκολο νά συζη

τηθή περίπτωση Καραμανλή. 

Έφάνησαν νά συγκατανεύουν, μέ δσα ελεγε δ στρατη

γός Γκιζίκης, οί στρατηγοί Μπονάνος καί Γαλατσάνος. 

Δέν διεφώνησαν, δέν είπαν τίποτα, έφάνησαν άνεξιχνία

στοι άπό άπόψεως έκφράσεως δ ναύαρχος 'Αραπάκης καί 

δ πτέραρχος Παπανικολάου. 

'Απάντησα στόν στρατηγό Γκιζίκη δτι αύτό δέν ήταν 

δικαιολογία. Διότι ύπήρχαν τηλέφωνα, ύπήρχαν άεροπλά

να, μπορούσαμε νά τηλεφωνήσουμε καί δτι ήταν ζήτημα 

έλαχίστων ώρών. Συνέχισα λέγοντας ότι δέν βλέπω dλλη 

λύση. Είπα δτι καί ή λύση τήν όποία πρότεινε δ κ. Μαρκε

ζίνης άποτελοϋσε μιά πρακτική λύση, έφ' δσον θά έδέχον

το τά κόμματα νά ύποστηρίξουν μιά τεχνοκρατική Κυβέρ

νηση καί δτι πάντως δτι αύτό, καί δέν μοϋ έφαίνετο πιθανό 

καί δέν ένόμιζα δτι δ κ. Παλαμάς (δ όποίος εχει ίκανότητες 

καί είναι ενας άπό τούς καλυτέρους διπλωμάτες μας) θά 

μποροϋσε νά είναι δ Πρόεδρος αύτής τής Κυβερνήσεως, 

έάν συμφωνοϋσαν τά κόμματα. Διότι ή Κυβέρνηση αύτή θά 

επρεπε, πάντως, νά εχη καλές σχέσεις μέ τόν Μακάριο, ή 

συνεργασία μέ τόν όποίον θά ήταν άπαραίτητη για νά άν

τιμετωπισθή ή φοβερή θύελλα ή όποία ε{χε έκσπάσει. 

Μέ διέκοψε δ κ. Μαϋρος δ όποίος ε{πε δτι οϋτε συζή

τηση δέν μπορεί νά γίνη περί ύποψηφιότητος τοϋ κ. Πα

λαμά καί δτι δ Μακάριος δέν θά έδέχετο ποτέ νά συνεργα

σθή μαζί του επειτα άπ' όσα ε{χαν προηγηθεί. 

Συνέχισα τήν δμιλία μου λέγοντας κάτι τό δποίον έκεί

νη τήν ώρα νομίζω ότι επεσε σάν βόμβα. 

Ρώτησα τόν στρατηγό Γκιζίκη ποιά θά ήταν ή έξουσία 

τής νέας Κυβερνήσεως. Καί πρόσθεσα: "Σέβομαι τά δσα 

μάς είπατε. 'Αλλά έδώ εlναι κοινό μυστικό, κοινή συνεί

δηση, ότι τόν Στρατό διευθύνει κατ' ούσίαν μία δμάδα 

μέσων ή κατωτέρων άξιωματικών μέ επικεφαλής ενα άνώ
τερο. Έάν δέν ύπάρχη διαλεύκανση αuτοϋ τοϋ ζητήματος 

δέν νομίζω δτι ε{ναι δυνατόν όποιαδήποτε Κυβέρνηση νά 

άναλάβη τήν έξουσία". 

• Ο στρατηγός Γκιζίκης μοϋ άπάντησε άμέσως, μέ τό 
γνωστό του ήρεμο, σοβαρό καί κατηγορηματικό ϋφος. 

Μοϋ εlπε: "Κύριε 'Αβέρωφ, εχετε ένώπιόν σας τόν Πρό
εδρον τής Δημοκρατίας καί τούς άρχηγούς τών τριών 

δπλων καί των 'Ενόπλων Δυνάμεων. Καί έμείς, οί έπί κε

φαλής τών 'Ενόπλων Δυνάμεων, σάς λέμε δτι σάς παραδί

δουμε τήν έξουσίαν. 'Υποθέτω δτι αuτό πρέπει νά σάς 

άρκέση". 'Απάντησα: 'Άυποϋμαι, Κύριε Πρόεδρε, δέν θέ

λω νά άμφισβητήσω τούς βαθμούς σας, τήν σοβαρότητά 

σας, άλλά παραμένει τό γεγονός ότι ή γενική έντύπωση 

είναι αuτή τήν όποίαν άνέφερα, ~ροηγουμένως. 'Αποτελεί 

κοινή πεποίθηση ότι τόν Στρατό διευθύνει μία δμάδα άξι

ωματικών ύπό ενα ταξίαρχο. 'Εάν τοϋτο ε{ ναι άληθές, 

δπως φοβοϋμαι δτι εΙ ναι, τότε οuδεμία Κυβέρνηση δύναται 

νά διοικήση. Έάν πάλι εlναι σχετικώς άληθές ή δέν ε{ναι 

άληθές, άρκεί δτι ύπάρχει αuτή ή έντύπωση γιά νά μήν 

ύπάρχη ή δυνατότητα διακυβερνήσεως τής χώρας, μέ τίς 

παροϋσες συνθήκες». 

Ό στρατηγός Γκιζίκης άπάντησε: "'Εννοείτε άσφα

λώς τόν ταξίαρχο Ίωαννίδη". 

"Μάλιστα", εlπα. 

"Σάς πληροφορώ - ε{πε δ στρατηγός Γκιζίκης- δτι 

σήμερα τό πρωί, όταν τό άποφασίσαμε, μέ τούς άρχηγούς, 

καλέσαμε έδώ τόν ταξίαρχο 'Ιωαννίδη. Κατ' άρχήν δέν 

συμφώνησε. 'Αλλά κατόπιν συζητήσεως άπεδέχθη. Εlπε 

δτι άφοϋ τό συζητήσαμε καί τό άποφασίσαμε, έκείνος δέν 

ε{ναι δυνατόν νά μή δεχθή". Ρώτησα: "Πιστεύετε δτι θά 
πειθαρχήση;". • Ο στρατηγός Γκιζίκης άπάντησε: "Τοϋ 
έζητήσαμε τόν λόγο του καί μάς τόν εδωσε". Ό στρατη

γός Μπονάνος ε{πε δτι "έτσι ε{ναι τά πράγματα" καί δτι "δ 

ταξίαρχος 'Ιωαννίδης θά πειθαρχήση ". 
·Ο στρατηγός Γαλατσάνος, μέ τό γνωστό στρατιωτικό 

του ϋφος, παρατήρησε: "Ό 'Ιωαννίδης εlναι dνδρας καί 

άφοϋ έδωσε τόν λόγο του θά πειθαρχήση άπολύτως". 

"Τότε, ε{πα, νομίζω δτι δέν ύπάρχει δυσκολία, πρέπει 

νά προχωρήσουμε". Μίλησε μετά άπό μένα δ κ. Κανελλό

πουλος, δ δποίος συμφώνησε μαζί μου. Εlπε δτι πράγματι δ 

κ. Καραμανλής θά μποροϋσε νά σχηματίση Κυβέρνηση 

εuρέος φάσματος. Εύχαρίστησε γιά τά δσα εlχα πεί γιά 

κείνον, άλλά, εΙπε, δ ίδιος δέν αίσθανόταν δτι ήταν σέ 

θέση νά σχηματίση τέτοια Κυβέρνηση. 'Εκτός έάν συμ

φωνοϋσε τό έτερο μεγάλο κόμμα, ή 'Ένωση Κέντρου, τήν 

όποία έκπροσωποϋσε δ κ. Μαϋρος, δηλαδή έάν συμφωνοϋ

σε δ κ. Μαϋρος. 

'Επειδή δέν γνώριζα ποιά θά ήταν ή άντίδραση γιά τή 

πρόσκληση τοϋ κ. Καραμανλή ή έάν θά έδέχετο, παρενέ

βην άμέσως καί είπα δτι θά ήταν μία καλή λύση: Κανελλό

πουλος Πρωθυπουργός, Μαϋρος 'Αντιπρόεδρος καί 

'Υπουργός 'Εξωτερικών. 

'Ο κ. Κανελλόπουλος εlπε: "Ναί, πιθανόν, άλλά αuτό 

χρειάζεται μία συνεννόηση καί δέν είναι εϋκ:ολο νά άπαντή-
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σουμε αύτή τήν στιγμή. Προτείνω να διακόψουμε γιά μιά 

ώρα γιά νά μπορέσουμε νά συνεννοηθοuμε μέ τόν κ. Μαu

ρο". 

Συμφώνησαν δλοι καί διακόψαμε. 

'Εγώ πήγα γιά ενα λεπτό στό διπλανό γραφείο γιά νά 

πιώ νερό καί έιcεί μέ έπλησίασαν ενας ταγματάρχης καί 

ενας άντισυνταγματάρχης καί μοu συστήθηκαν, μοiJΈΙπαν 

τά όνόματά τους. • Ο ταγματάρχης ήταν ό Χαράλαμπος 
Παλαίνης, ό άντισυνταγματάρχης ό Θωμάς Νίκας. Mou 
εΙπαν δτι τά πράγματα ήσαν πολύ δύσκολα, δτι επρεπε νά 

καταλήξουμε ιcαί ό άντισυνταγματάρχης Νίιcας μου εΙπε 

κάτι γιά πρόσωπα ύπουργών καί είδικώτερα δτι θά επρεπε 

νά μείνουν στρατιωτικοί στά τρία ύπουργεία. 

'Απάντησα: "Κύριοι, μέ άνησυχείτε πάρα πολύ! Καί 

έάν ήξερα δτι αύτές θά ήταν ο{ άπόψεις σας, διότι εχω 

άκούσει ποιοί εΙσθε, δέν θά εΙχα έπιμείνει, δπως έπέμεινα 

πρίν άπό λίγο γιά νά δοθή λύση.' ~Η παραδίδετε τήν έξου
σία στούς πολιτικούς καί γυρίζετε στούς στρατώνες ιcαί 

δέν μάς κάνετε ύποδείξεις ή δέν εΙ ναι δυνατόν νά σχηματι

σθή πολιτική Κυβέρνηση". 

·Ο ταγματάρχης Παλαίνης εΙπε δτι 'Έχει δίκαιο ό κ. 

'Αβέρωφ" . ·Ο άντισυνταγματάρχης Νίκας έπέμεινε καί 

του μίλησα άκόμη κατηγορηματικώτερα. 

UΟταν έπανήλθα στό γραφείο του στρατηγοί\ Γκιζίκη 

εΙχαν φύγει σχεδόν δλοι ο{ προσκληθέντες. 'Αντήλλαξα 

μερικές λέξεις μέ τόν ναύαρχο 'Αραπάιcη καί επειτα προ

χώρησα πρός τόν δμιλο ό όποίος εΙχε σχηματισθεί (τών 

άρχηγών) μέ έπίκεντρο τόν στρατηγό Γιcιζίκη ιcαί τούς εΙ

πα: "Κύριοι δέν νομίζω δτι κάναμε πολύ καλή δουλειά. 

Πρώτα φοβάμαι μ ή τυχόν δέν συμφωνήσουν ό κ:. Κανελλό

πουλος ιcαί ό κ:. Μαuρος. 'Αλλά πέραν αύτοu θεωρώ τήν 

κατάσταση τόσο δραματική, τήν έσωτεριιcή κατάσταση τό

σο έπικίνδυνη, τά έξωτεριιcά τόσο δύσκολα, ώστε μόνο ό 

Καραμανλής περιστοιχιζόμενος άπό δλους μας, μόνο αύ

τός εΙναι σέ θέση νά άντιμετωπίση τά πράγματα". 

·Ο στρατηγός Γιcιζί\(ης, ό άρχηγός 'Ενόπλων Δυνάμε

ων ιcαί ό άρχηγός τοu Στρατοί\ μοu προέβαλαν τίς,γνωστές 

άντιρρήσεις, περί άπουσίας του. 

'Επέμεινα ιcαί έγώ ιcαί σέ τόνο πολύ κατηγορηματικό, 

λέγοντας δτι βλέπω τήν Κύπρο καταποντιζόμενη, βλέπω τά 

νησιά σέ κίνδυνο, βλέπω κίνδυνο ταραχών καί έπαναστά

σεως στό έσωτερικό καί δτι δέν νομίζω δτι ύπάρχει άλλη 

λύση τόσο δυναμική δσο ή λύση δλων ύπό τόν Κ. Καρα

μανλή. 

Διεξήχθη κάποια διαλογική συζήτηση, όπότε δέν θυμά

μαι ποιός παρενέβη, νομίζω δτι ήταν ό κ. 'Αραπάιcης, ίσως 

καί ό κ. Παπανικολάου, δέν θυμάμαι, ιcαί εΙπον δτι "ό κ:. 

'Αβέρωφ εχει δίκαιο". 

"Υστερα άπό άριcετή συζήτηση εβγαλα ενα βιβλιαράκι, 

τό όποίο εχω πάντα στήν τσέπη μου, ενα μικρό ήμερολόγιο 

καί εΙπα: "Κύριε Πρόεδρε, έδώ εΙναι ό άριθμός του κ. Κα

ραμανλή στό Παρίσι. Νά τόν πάρω καi νά δοuμε. 'Εάν 
δέχεται μπόρεί σέ τρείς ώρες νά εΙναι πίσω". 

Τότε μοu εΙπε: "Πάρτον!". 

Σχημάτισα τόν άριθμό. Δυστυχώς δέν άπαντοuσε. 

~ Αφησα νά χτυπήση λίγη ώρα. Δέν άπαντοuσε. 

"Τά βλέπετε;" μοu λένε. 

Λέω: "Γιά σταθήτε, κάτι θά συμβαίνη. Μπορεί κάπου 

νά εΙναι. ~Εχω ενα έξάδελφο στό Παρίσι, τόν Γεώργιο 

'Αβέρωφ, θά του τηλεφωνήσω νά βρή τόν Καραμανλή". 

Πήρα πράγματι. Mou άπάντησε άμέσως ή σύζυγος τοu 
έξαδέλφου μου, άγαπητή έξαδέλφη καί αύτή. Τής εΙπα: 

"Σου τηλεφωνώ άπό τό γραφείο του στρατηγοί\ Γκιζίκη". 

Mou άπάντησε βαρύθυμη, διότι έγνώριζε τίς έξελίξεις 

στήν Κύπρο καί στήν 'Ελλάδα. "τέτοιες ώρες εχεις όρεξη 

γιά φάρσα;". 

Τήν βεβαίωσα δτι δέν έπρόκειτο περί φάρσας, τής έξή

γησα τί συνέβαινε καί τήν παρεκάλεσα νά πάρη άμέσως 

ενα αύτοιcίνητο καί νά σπεύση στό σπίτι του κ. Καραμανλή 

ή νά φροντίση νά τόν βρή όπουδήποτε. Καί νά μέ πάρη 

άμέσως στόν άριθμό τόν όποίο τής εδινα ιcαί ό όποίος ήταν 

ό άπόρρητος άριθμός του στρατηγοί\ Γκιζίκη. Πράγματι 

σέ λιγώτερο άπό μισή ώρα καί ένώ έμείς περιμέναμε έκεί, 

χτύπησε τό τηλέφωνο καί μοu μίλησε ό Πρόεδρος άπό τό 

Παρίσι. 

Tou εΙπα τά συμβαίνοντα, μοu ε{πε δτι δέν μπορεί νά 
ελθη, δτι θέλει τούλάχιστον 24 ώρες γιά νά ένημερωθή, δτι 
δέν εΙναι δυνατό νά άναλάβη τήν λύση μιάς τραγωδίας 

χωρίς νά εΙναι ένήμερος. 'Επέμεινα δτι εΙναι άπόλυτη 

άνάγιcη. Τόν βεβαίωσα δτι ή κατάσταση βρίσκεται ύπό 

ελεγχο καί δτι εΙχαν γίνει συνεννοήσεις τό πρωί τών άρ

χηγών μέ τόν 'Ιωαννίδη. 'Ο κ. Καραμανλής έξακολουθοu

σε όχι νά άρνήται κατηγορηματικά, άλλά πάντως νά μή 

δέχεται νά ελθη τό ίδιο βράδυ. 'Οπότε πήραν τό τηλέφωνο 

άπό τά χέρια μου, δέν ένθυμοuμαι έάν ήταν πρώτος ό κ. 

'Αραπάκης ή ό κ:. Παπανικολάου, καί του άπεύθυναν εκ

κληση νά ελθη. Μετά μίλησε καί ό στρατηγός Γκιζίκης, ό 

όποίος μέ πολλή ήρεμία ιcαί πολλή σοβαρότητα του άπηύ

θυνε ειcκληση νά ελθη άμέσως, νά πάρη τό πρώτο άεροπλά
νο ή νά του στείλωμε άεροπλάνο καί νά ελθη. 

Μέ ξαναζήτησε στό τηλέφωνο ό Πρόεδρος, μέ έρώτησε 

έάν νομίζω δτι εΙ ναι έσωτερικώς ή κατάσταση ύπό έπαριcή 

ελεγχο, ώστε νά μπορέση νά διοικήση ή Κυβέρνηση. 

'Απάντησα κατηγορηματικώς: "Ναί". Δέν έγνώριζα βε

βαίως τί ελεγα έκείνη τήν ώρα ... UΟταν άνέλαβα τό ύπουρ
γείο 'Εθνικής 'Αμύνης, τότε κατάλαβα δτι δέν μετέδιδα 

τήν πραγματικότητα, άλλά έν πάστι περιπτώσει, έκείνη τήν 

ώρα εΙπα δτι τά πράγματα έσωτερικώς ήταν ύπό πλήρη 

ελεγχο. Καί ό Καραμανλής μέ κάποιον δισταγμό εΙπε: 

"Καλά, στείλτε μου άεροπλάνο άμέσως". Tou εΙπα γιά νά 
μή χάνωμε χρόνο δέν θά επρεπε νά στείλωμε άεροπλάνο, 

δτι θά τηλεφωνούσαμε στήν Πρεσβεία νά νοιιcιάση άερο

πλάνο ιcαί δτι θά είδοποιείτο, που νά πάη γιά νά πάρη τό 

άεροπλάνο ιcαί νά ελθη . 

Τελειώσαμε ετσι αύτή τή φάση. Τότε εΙπα: "'Εγώ βρί

σκομαι σέ πολύ δύσκολη θέση διότι ό κ:. Κανελλόπουλος 

εΙναι μαζί μέ τόν κ. Μαuρο, γιά νά σχηματίσουν Κυβέρνη

ση. UΟμως έγώ τηλεφώνησα στόν κ. Καραμανλή. Πρέπει 

λοιπόν νά είδοποιηθή ό κ. Κανελλόπουλος". Mou εΙπε ό 
στρατηγός Γκιζίκης: "Βεβαίως νά του τηλεφωνήσετε". 

Λέω:"' Αντιλαμβάνεσθε σέ πόσο δύσκολη θέση εΙμαι". 

Λέει ό στρατηγός: "Μαζί τό άποφασίσαμε, κ. 'Αβέρωφ. 
Νά τούς πήτε δτι άποφασίσαμε έν τφ μεταξύ νά ιcαλέσωμεν 

τόν κ. Καραμανλή χωρίς νά ξέρωμε άν θά έδέχετο, άλλά 

έδέχθη". 

Πράγματι ζήτησα τόν κ. Κανελλόπουλο, ό όποίος έκεί

νη τήν ώρα ήταν κλειδωμένος στό γραφείο του μέ τόν κ. 

Μαuρο, έπέμεινα νά ελθη, τοu τό άνεκοίνωσα. 
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'Ο κ. Κανελλόπουλος, μέ τήν άνωτερότητα πού τόν 

διακρίνει, μοϋ ε{πε δτι "tμείς είχαμε συμφωνήσει, άλλά 

Μν εΙ ναι ετσι δέν ύπάρχει βέβαια θέμα καί tγώ ό ίδιος εΙ χα 

πεί δτι εΙναι ίσως ή καλύτερη λύση ό Καραμανλής". 

Συμφωνήσαμε νά συναντηθοϋμε στίς 8 τό βράδυ στό 
γραφείο τοϋ στρατηγοϋ Γκιζίκη ώστε νά δοϋμε στό μεταξύ, 

καί τήν έξέλιξη τής καταστάσεως καί νά περιμένουμε τόν 

Πρόεδρο άπό τό Παρίσι. Πράγματι στίς .8 συγκεντρωθή
καμε καί άρχίσαμε νά συζητοϋμε τί χειρισμοί πρέπει νά γί

νουν, τί ένέργειες πρέπει νά κάvουμε πρός τούς ξένους, μιά 

καί ή συνάντηση στή Γενεύη ε{ χε όρισθή γιά τήν έπομένη. 

Καί επειτα νά ένεργήσουμε άμέσως γιά νά ποϋμε δτι ή έπο

μένη, πάντως, δέν εΙναι δυνατόν νά εΙναι ήμέρα συναντή

σεως. 'Οπότε κατά τίς 9 τό βράδυ μπήκε ό συνταγματάρχης 
Μπραβάκος καί μdς εΙπε δτι δέν ε{χε φύγει άκόμη άπό τό 

Παρίσι ό κ. Καραμανλής. Τότε επεσε ενας πάγος, μέ tπέ

κριναν διότι εΙ χα βρεί αύτή τή λύση, ή όποία ίσως ναυαγοϋ

σε, άλλά τέλος πάντων ήταν ενα μικροεπεισόδιο, τό όποίον 

δέν εΙχε πολλές συνέπειες»2sο. 

'Ο ίδιος ό Π. Κανελλόπουλος έξιστορεί τά 

γεγονότα πού έκτυλίχθηκαν μετά τήν άποχώρησή 

του άπό τό Πολιτικό Γραφείο, μέ τόν άκόλουθο 

τρόπο: 

«'Επέστρεψα κατ' εύθείαν στό σπίτι μου, δπου μετά 

μία ώρα συνήντησα πάλι τόν κ. Μαϋρο καί άνταλλάξαμε 

άπόψεις καταρτίζοντας τόν κατάλογο των ύπουργών. Γύρω 

στίς 7 χτυπa καί πάλι τό τηλέφωνο. Ήταν ό στρατηγός 
Γκιζίκης. Μοϋ άνήγγειλε δτι έπεκοινώνησε στό Παρίσι μέ 

τόν κ. Καραμανλή, ό όποίος εΙ χε δεχθεί νά σχηματίση Κυ

βέρνηση, καί θά εφθανε στήν 'Αθήνα τίς πρώτες πρωϊνές 

ώρες τής Τετάρτης 24 'Ιουλίου. Μέ πληροφοροϋσε έπίσης 
δτι εΙ χε δώσει έντολή στόν πρεσβευτή τής 'Ελλάδος στό 

Παρίσι κ. Φαίδωνα w Αννινο - Καβαλιερaτο νά φροντίση 

γιά τήν ναύλωση εiδικοϋ άεροσκάφους πού θά μετέφερε 

τόν τέως πρωθυπουργό στήν 'Αθήνα. 'Απάντησα στόν 

στρατηγό οτι ε{μαι εύτυχής διότι ύπήρξε λύση, λύση μέ τήν 
όποία συνέπιπτε ή γνώμη τών περισσοτέρων πού έλάβαμε 

μέρος στή σύσκεψη. Καί μείναμε σύμφωνοι νά συναντη

θοϋμε ϋστερα άπό μία περίπου ώρα στό γραφείο του. 

'Η συνάντηση εγινε πράγματι στίς 8.30. Παρουσί~ 
δλων άνηγyέλθη ή δοθείσα λύση. Ό κ. Γκιζίκης άνέφερε 

τά τής στιχομυθίας του μέ τόν κ. Καραμανλή καί εΙπε νά 

παραμείνωμε έκεί- δχι βέβαια έν συσκέψει- κυρίως γιά 

νά άντιμετωπίσωμε δλοι μαζί- άφοϋ δέν ύπήρχε Κυβέρ

νηση - τήν δυσχερεστάτη κατάσταση στήν όποία ε{χε 

περιέλθει ή χώρα καί νά λάβωμε aν έχρειάζετο όρισμένες 

άποφάσεις»251 • 

'Η είδηση τής έπιστροφής του Κ. Καραμανλή 

μεταδόθηκε στήν 'Αθήνα άπό τό έθνικό ραδιοτηλε

οπτικό δίκτυο, στίς 22.30': 

«'Ο πρώην πρωθυπουργός τής 'Ελλάδος κ. Κωνσταν

τίνος Καραμανλής άνεχώρησε ijδη έκ Παρισίων δι' 'Αθή

νας, κληθείς δπως μετάσχη εiς τήν σύσκεψιν των πολιτι

κών άρχηγών, τήν όποίαν συνεκάλεσεν ό Πρόεδρος τής 

Δημοκρατίας στρατηγός Φαίδων Γκιζίκης». 

Παράλληλα, ή διεθνής κοινή γνώμη πληροφο

ρήθηκε τίς έξελίξεις μέ τηλεγράφημα του«' Ασσοσ

σιέιτεντ Πρές» άπό τό Παρίσι: 

«'Ο στρατηγός Φαίδων Γκιζίκης, Πρόεδρος τής 'Ελλά

δος, προσεκάλεσε τόν πρώην πρωθυπουργό κ. Κωνσταντί

νο Καραμανλή δπως τερματίση τήν tξορίαν του εις Παρι

σίους καί έπανέλθη εις τήν 'Ελλάδα ώς πρωθυπουργός, 

άνεκοίνωσε, σήμερον Τρίτην, τό γραφείον τοϋ κ. Καρα

μανλή. 

Τό γραφείον τοϋ κ. Καραμανλή εΙπεν δτι ούτος θά ήγη

θή κυβερνήσεως 'Εθνικής 'Ενότητος. 

'Ο άπαντών εις τό τηλέφωνον τοϋ κ. Καραμανλή εΙπεν 

δτι ό πρώην πρωθυπουργός εχει ijδη άναχωρήσει άπό τό 

διαμέρισμά του, έπιστρέφων εiς 'Αθήνας. ΕΙπεν δτι δέν 

γνωρίζει λεπτομερείας τής πτήσεως». 

·Ο Κ. Καραμανλή ς &.νεχώρησε, πράγματι, &.πό τό 

&.εροδρόμιο του Μπουρζέ των Παρισίων στίς 22.00 
(τοπική rορα) μέ &.εροσκάφος πού ε{χε θέσει στή διά

θεσή του δ Πρόεδρος Βαλερύ Ζισκάρ Ντ' Έσταίν. 

Στό ταξίδι τής έπιστροφής τόν συνόδευαν δ Κ. Χρυ

σοστάλης, γραμματέας του στό Παρίσι, δ Μιχάλης 

Λιάπης, στενός συγγενής του, καί δ Παναγιώτης 

Λαμπρίας. Πρόταση τοϋ πρεσβευτή τής ·Ελλάδος 

στή Γαλλία, Φ. w Αννινου-Καβαλιεράτου, νά συντα

ξιδεύσει, &.πορρίφθηκε &.πό τόν ίδιο τόν Κ. Καρα

μανλή. 

'Ενώ έγκατέλειπε τό γαλλικό ~δαφος, δ "Ελλη

νας πολιτικός &.πηύθυνε πρός τόν &.ρχηγό του γαλλι

κου κράτους, Πρόεδρο Ζισκάρ ντ' Έσταίν, τό &.κό

λουθο μήνυμα: 

« 'Επιστρέφων εlς τήν πατρίδα μου, όπου έκλή
θην διά νά προσφέρω τάς ύπηρεσίας μου, δέν θέλω νά 

έγκαταλείψω τό γαλλικόν έδαφος χωρίς νά έκφράσω 

εlς τήν ύμετέραν έξοχότητα καί δι ' ύμών εlς δλό
κληρον τόν γαλλικόν λαόν τήν βαθείαν εύγνωμοσύ

νην μου διά τήν φιλοξενίαν ήτις μοv προσεφέρθη 

κατά τήν μακράν παραμονήν μου είς τήν ώραίαν χώ

ραν σας». 

Προηγουμένως, τή στιγμή πού έξερχόταν &.πό τό 
διαμέρισμα στό όποίο ε{ χε ζήσει ενδεκα περίπου χρό

νια, δ Κ. Καραμανλής, &.πευθύνθηκε στούς δημοσιο
γράφους, πού ε{χαν t'jδη συγκεντρωθεί στήν ~ξοδο 
τής κατοικίας του: 

«Θά έπαναλάβω τά λόγια του άvτιπροέδρου Τ ρου

μαν, όταν τοv άνεκοινώθη δ θάνατος τοv Ρούζβελτ: 

προσεύχεσθε γιά μένω>. 

Λεπτομερή περιγραφή τής διαδρομής του Κ. 

Καραμανλή, &.πό τό Παρίσι στήν 'Αθήνα, θά δώσει 

αύτόπτης μάρτυρας, δ Π. Λαμπρίας: 

«Κάθε φορά πού άναλογίζομαι τό βράδυ έκείνο τής 

23ης πρός τήν 24η 'Ιουλίου, μιά φράση τοϋ Καραμανλή 
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ύψώνεται κορυφαία μέσα άπό τόν χορό τών άλλεπαλλήλων 

συγκινήσεων καί έντυπώσεων, πού συναπαρτίζουν τήν 

άνεξάλειπτη μνήμη. Γιά μένα ή φράση αύτή κρυσταλλώνει 
σ' ενα λαμπρό, πολύτιμο πετράδι δλη τή ρευστή δραματι

κότητα τών ώρών, πού άλλαξαν τή μοίρα του τόπου μας. Κι 

άποκαλύπτει, διαυγέστερα άπό δτιδήποτε άλλο τήν προ

σωπικότητα έκείνου πού ένσάρκωνε τήν ίστορική άλλαγή. 

'Η σκηνή μέσα στό μικρό άεριωθούμενο πού μετέφερε 

τόν Καραμανλή άπό τό παρισινό άεροδρόμιο του Μπουρζέ 

στό 'Ελληνικό. Ταξίδι δμαλό, πυκνό μέ σιωπές. 'Ακόμη 

καί ή ίπταμένη συνοδός, πού σέρβιρε τό ώραίο δείπνο, 

λίγο μετά τήν άπογείωση (rορα 10 μ.μ. Γαλλίας) ε{χα χάσει 
τό έπαγγελματικό της χαμόγελο. Κι &μοιαζε νά προσπαθή 

νά άποτυπώση κάθε στιγμή στή μνήμη της, νά τή ρουφάη 

σά στυπόχαρτο. Οί άλλοι τρείς συνεπιβάτες του Προέδρου 

-δ γραμματεύς του Χρυσοστάλης, δ άνεψιός του Λιάπης 

κι δ ύπογραφόμενος - κρύβαμε τήν άγωνία μας γιά τό 

άργοκύλισμα του χρόνου σέ άμήχανα βλέμματα πού άν

ταλλάσσαμε, μέ μόνιμο έπίκεντρο 'Εκείνον . 

·Εκείνος κρατουσε σταθερά τό ποτήρι μέ τό ούίσκυ 

στό χέρι του - δέν θέλησε κάν νά δοκιμάση τό &ξοχο 

κρασί τής Βουργουνδίας- κι ε{ χε τόν περισσότερο καιρό 

προσηλωμένα τά μάτια του σ' ί:να σημείο. Ήταν φανερό 

δτι στοχαζόταν έπίμονα, καθολικά, μέ δλες τίς πνευματι

κές του δυνάμεις σέ συναγερμό. Μέ άπόλυτη κυριαρχία 

στίς μικρές κινήσεις του. Που καί που μόνο χαλάρωνε τήν 

προσοχή του κι &σκυβε νά ρίξη μιά ματιά άπό τό παράθυ

ρο. 'Απ' &ξω μdς τύλιγε τό άπέραντο σκοτάδι. Καί τό άε

ροπλάνο μέ τόν κανονικό ρόγχο τών κινητήρων του, φαινό

ταν σά νά μή προχωρή κι άπλώς ν' άναπνέη μηχανικά. 

Γιά τούς τρείς συνεπιβάτες ή αϊσθηση του χρόνου, τής 

άπόλυτης άδυναμίας νά έκβιασθή ή ροή του, γινόταν διαρ

κωςΊ καί περισσότερο πιεστική. Συστρεφόμαστε διαρκώς 
στά καθίσματά μας καί συσπούσαμε τά δάχτυλα χωρίς λό

γο. 

Γι' αύτό &νοιωσα σάν ν' άπαλλάσσωμαι άπό ί:να βρα

χνά, δταν δ βοηθός του πιλότου μπήκε στό σαλονάκι μας 

καί μέ προσκάλεσε νά πάω μπροστά γιά νά άκούσω τή 

ραδιοφωνική tκπομπή πού ε{χαν πιάσει. 

Προτου βάλω τ· άκουστικά, καθισμένος πλάι στόν πι

λότο, &ψαξα μέ τό βλέμμα μήπως φάνηκαν τά φώτα τής 
'Αθήνας πού ε{ χα σχεδόν έπτά χρόνια νά τά δω. • Αργου
σαν άκόμη . Ήταν μεσάνυχτα άκριβώς (μέ άφετηρία τή 

γαλλική rορα - rορα 2 στήν 'Αθήνα). 
'Η έκπομπή πού άκουγα τώρα, εύκρινέστατα στά θαυμά

σια άγγλικά της, ήταν του Μπί-Μπί-Σί - Γουώρλντ Σέρ

βις. Κι &λεγε: 

'Ό .. Τό μεγαλύτερο πλήθος κόσμου, πού συνάχθηκε ποτέ 
άπό τήν έποχή τής άπελευθερώσεως άπό τούς Γερμανούς, 

&χει ξεχυθεί στούς δρόμους καί τίς πλατείες τής 'Αθήνας 

καί κατεβαίνει στό άεροδρόμιο γιά νά ύποδεχθή τόν Κων

σταντίνο Καραμανλή ... Μέ λαμπάδες άναστάσιμες, μέ ία
χές καί τραγούδια ... ". 

'Ένας κόμπος μ' &σφιξε στό λαιμό. 'Από τή συγκίνη

σή μου δέν μπόρεσα κάν νά ψελλίσω "εύχαριστώ" στούς 

πιλότους, πού μου ε{χαν κάνει αύτό τό ύπέροχο δώρο. 

'Από τίς 6 τό άπόγευμα πού μου ε{χε τηλεφωνήσει στό 
Λονδίνο δπου βρισκόμουν δ πρόεδρος γιά νά μέ φωνάξη 
στό ταξίδι τής έπιστροφής μαζί του, ε{ χα χάσει κάθε έπαφή 

μέ δσα έκτυλίσσονταν στήν 'Αθήνα. Μέσα σ' ί:να πυρετό, 

σ' ί:να κυριολεκτικά παραλήρημα φυγής, ε{χα κατορθώσει 

τό καθ' δλες τίς προβλέψεις άκατόρθωτο: Στριμώχνοντας 

σ' ενα "άτασέ" βαλιτσάκι λίγα χαρτιά καί δύο πουκάμισα, 

δανειζόμενος άπό ενα πολύτιμο φίλο εκατό λίρες γιά τό 

ε{σιτήριο (ο{ Τράπεζες ε{χαν κλείσει), βρέθηκα άλλάζον

τας αύτοκίνητα- άστραπή στό Χήθροου, άνέτρεψα ούρές 

άναμενόντων έπιβατών, σκόρπισα σπάταλα πουρμπουάρ 

καί σπρωξιές, είσέπραξα βρισιές ή συγκαταβατικά χ~μό

γελα - "κάτι θάπαθε δ φουκαράς!. .. " - άλλά στίς 8.20 
πατουσα τό πόδι μου στό Όρλύ! Καί τή στιγμή πού πήγαι

να νά πάθω συμφόρηση μαθαίνοντας δτι ή άναχώρηση θά 

γινόταν στίς 9 άπό τό Μπουρζέ, ή εύγένεια κι ή μεθοδικό
της τής Γαλλικής 'Αστυνομίας μαζί μέ τό ζήλο τών έκ

προσώπων τής "'Ολυμπιακής" στό Παρίσι μέ άπήλλαξε 

άπό κάθε άλλη άγωνία. ~Ημουν ήδη στό Μπουρζέ δέκα 

λεπτά προτου φθάση έκεί δ Πρόεδρος- άκριβώς στίς 9. 
Κι ή άναχώρηση καθυστέρησε τελικά μιάν rορα, γιά λό

γους έναερίου κυκλοφορίας ... 
'Ό .. μέ άναστάσιμες λαμπάδες, ίαχές καί τραγούδια άνα

μένει δ λαός τής ·Αθήνας τόν Καραμανλή, άπελευθερωτή 

του άπό τήν τυραννία έπτά καί πλέον έτών .. .'Ό 
Γύρισα στό σαλονάκι. Τά μάτια μου ήσαν βουρκωμένα. 

·Αλλ' ή φωνή μου, ϋστερα άπό κάποια προσπάθεια, βγήκε 

ζωηρή, ένθουσιώδης, καθώς σέ ύψηλότερο τόνο προσπα

θουσε νά μεταφέρη στόν Πρόεδρο δλόκληρη τήν έκπομπή 

του Μπί Μπί Σί πού μόλις ε{χα άκούσει: 

" ... Τό μεγαλύτερο πλήθος κόσμου άπό τήν έποχή τής 
άπελευθερώσεως! ... ". 

'Εκείνος μέ άκουσε άτάραχα. Κι δταν τελείωσα, δταν 
&ψαχνα άχόρταγα νά δω τήν έντύπωση πού του &κανε τό 

λαχταριστό ρεπορτάζ πού μαθαίναμε, ετσι καθώς πορευό

μαστε μέ τό λιλιπούτειο άεροπλάνο στό σκοτεινό άγνω

στο, δ Κωνσταντίνος Καραμανλής μου ε{πε τή φράση πού 

δέν θά ξεχάσω ποτέ! Μέ κατανυκτική άπλότητα: 

'Άύτό προσδιορίζει τό μέγεθος τών εύθυνών μου". 

Ήταν τό αύθεντικό σχόλιο του 'Ηγέτου· όχι πρός ί:να 

δημοσιογράφο, άλλά πρός τήν 'Ιστορία252• 

'Ανακαλώντας άργότερα τίς στιγμές έκείνες στή 

μνήμη του, δ ίδιος δ Καραμανλής θά πεί: 

«Συχνά σκεπτόμουν τή συγκίνηση πού θά δοκί

μαζα όταν θά ξαναπατούσα τό έδαφος τής πατρίδος. 
Καί μπορώ νά σiiς άποκαλύψω ότι μέ τή σκέψη αύτή 

έδάκρυζα προκαταβολικά. Κι όμως ούδέποτε ύπήρξα 

τόσο ψύχραιμος, ούδέποτε εlχα τόση αύτοκυριαρχία, 

όση τή στιγμή πού έφθανα στό άεροδρόμιο. Καί αύ

τό, γιατί τό αίσθημα τών εύθυνών πού έπρόκειτο νά 

άναλάβω ήταν τόσο έντονο, ώστε vά πνίγει, νά έξα
φανίζει κάθε άλλο αίσθημα .. . »2sJ. 

24 ΙΟΥΛΙΟΥ 1974, πρωί, ώρα 2.05' 

·Ο Κ. Καραμανλής φθάνει στό άεροδρόμιο του 

'Ελληνικοu. 

'Αμέσως μετά, φανερά συγκινημένος, άπηύθυνε 

στόν έλληνικό λαό τόν άκόλουθο χαιρετισμό : 
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«Εlμαι εύτυχισμένος πού έπιστρέφω εiς τήν πα

τρίδα. τ Ηλθα διά νά συμβάλω μέ όσας δυνάμεις δια

θέτω στήv άποκατάσταάιν τής όμαλότητος καί τής 

Δημοκρατίας. 

Οί 'Έλληνες εlναι λαός προικισμένος μέ πολλάς 

άρετάς. Θέλω έvότητα, σωφροσύνη καί ύπομονή. 

Εlμαι αίσιόδοξος διά τό μέλλον. Μέ πίστιν, άφο

σίωσιν καί αίσιοδοξίαν θά προχωρήσωμεν έμπρός. 

'Υπάρχουν είς τήν ζωήν τώv έθνών κρίσεις αί όποία ι 

δύνανται νά μεταβληθούν εiς άφετηρίαν άvάγεvνή

σεως. 

Εlμαι βέβαιος ότι δλαι αί έθνικαί δυνάμεις του 

τόπου θά καταστήσουν τό όραμα τής άναγενvήσεως 

τής Έλλάδος πραγματικότητα. 

Καί σiiς παρέχω τήν διαβεβαίωσιv ότι θά πράξω 

δ, τι έξαρτiiται άπό έμέ ώσtε νά άντιμετωπισθή έπι

τυχώς ή παρούσα κρίσις καί νά ίδη ή ·Ελλάς ή μέρας 

καλυτέρας». 

Κατά τήν άφιξή του στό άεροδρόμιο τοϋ • Ελλη
νικοϋ, ό Κ. Καραμανλής εγινε δεκτός άπό άμέτρητα 

πλήθη λαοϋ, μέ ένθουσιασμό καί έκδηλώσεις πού 

άγγιζαν τά όρια τοϋ παραληρήματος; 

Τό κλίμα πού έπικράτησε, έπιχείρησε νά άποδώ

σει ό ήμερήσιος τύπος τfjς 24ης ·Ιουλίου. Χαρακτη

ριστική ή περιγραφή τfjς «Βραδυνfjς», πού έπανεκδό

θηκε μετιi από όκτάμηνη παύση: 

'Αμέσως μόλις εγινε γνωστή ή άπόφαση τής στρατιω

τικής ήγεσίας γιά τόν σχηματισμό πολιτικής Κυβερνή

σεως καί γιά τήν έπάνοδο του Καραμανλή, χιλιάδες λαου 

κατέκλυσαν τίς κεντρικές λεωφόρους τών 'Αθηνών καί τίς 

γύρω περιοχές καί άρχισαν νά προβαίνουν σέ πρωτοφανείς 

έκδηλώσεις ένθουσιασμου, έν& φάλαγγες αυτοκινήτων σέ 
διάφορους σχηματισμούς άρχισαν νά περιέρχονται τήν 

πρωτεύουσα μέ πανηγυρικούς συριγμούς. 'Από τίς 7 τό 
άπόγευμα τό άεροδρόμιο του • Ελληνικου εΙ χε κατακλυσθεί 
άπό πλήθη κόσμου πού άνέμεναν τήν άφιξη του Καρα

μανλή. Σημαίες άνέμιζαν καί έθνικά συνθήματα δονουσαν 

τήν άτμόσφαιριi . 
... Μεγάλες ώρες ... 'Από τό κέντρο τών 'Αθηνών μέχρι 

τήν πιό μικρή γειτονιά, άπό τά μεyάλα έπαρχιακά κέντρα 

μέχρι τά άπώτατα χωριά, ή είδηση εφθασε καί πέρασε μέσι;ι. 

στόν κόσμο σάν ήλεκτρικό ρευμα εκατοντάδων βόλτ. "Ή 

διακυβέρνηση τής χώρας στήν πολιτική ήγεσία. νΕρχεται 

δ Καραμανλής". ~σ, τι άκολούθησε αότό τό γεγονός, μόνο 

ή . έλληνική ψυχή μπορεί νά άποδώση. Καί ή έλληνική 

ψυχή ξέσπασε χθές. 'Ένα ξέσπασμα λυτρώσεως, χαράς, 

συγκινήσεως. Καμπάνες κτύπησαν, φωτοβολίδες κατηύ

γασαν τόν οόρανό, δ 'Εθνικός 'Ύμνος έδόνησε τήν άτμό

σφαιρα. 

'Ώρα 8 τό βράδυ, εξω άπό τό Πολυτεχνείο. Ή συγκοι
νωνία εχει διακοπεί. Ό δρόμος εχει παραδοθεί σ' ενα 

εξαλλο άπό ένθουσιασμό πλήθος πού ένώνει τή φωνή του 

σέ μιά άσυγκράτητη ρυθμική tαχή: ΕΡ-ΧΕ-ΤΑΙ. Σκαρφα

λωμένοι δύο νεαροί στίς κολώvες τής εiσόδου εδιναν τόν 
τόνο τών ζητωκραυγών. ΕΙ ναι τυλιγμένοι μέ έλληνικές ση-
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'Ορκωμοσία έvώπιοv τού 'Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ. 
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μαίες καί δ ενας κρατάει στό χέρι μιά τεράστια λευκή λαμ

πάδα .... 

Οί λαϊκές έκδηλώσεις γιά τήν έπάνοδο του Κ. 

Καραμανλή θά κορυφώθοί>ν μέ τήν άφιξή του, λίγες 

ώρες άργότερα, στήν 'Αθήνα: 

Τό πλήθος μπροστά στό άεροδρόμιο τοϋ Έλληνικοϋ 

εζησε πραγματοποιημένο τό όνειρο μιaς έπταετίας. Τό μι

κρό άεροσκάφος τοϋ Ζισκάρ Ντ' Έσταίν προσγειωνόταν 

μπροστά σέ μιά άνυπόμονη άνθρωποθάλασσα, φέρνοντας 

τόν Κ. Καραμανλή μοναδική λύση στό έλληνικό πρόβλη

μα καί μόνο πολιτικό άνδρα πού οί 'Έλληνες πιστεύουν 

τόσο . 

Τό Πρόπτζετ τοϋ Γάλλου Προέδρου πού διετέθη στόν 

πρωθυπουργό τής 'Οκταετίας άκούμπησε στό διάδρομο 

προσγειώσεως στίς 2 καί 2' άκριβώς. Τρία λεπτά κράτησε 
ή τροχοδρόμηση καί σ' αύτά τά τρία λεπτά στάθηκε άδύ

νατον γιά τήν ισχυρή άστυνομική δύναμη νά συγκρατήση 

γνωστούς, φίλους καί άγνώστους ι πού πολιόρκησε τό άε

ροσκάφος. Ήταν σχεδόν άδύνατον άκόμη καί ή πτυσσό

μενη σκάλα νά κατεβή. nΟταν ή Γαλλίδα άεροσυνοδός κα

τάφερε νά τή στηρίξη, δ Καραμανλής tμφανίστηκε σκύ
βοντας στήν χαμηλή πόρτα. Τά ύπόλοιπα χέρια πού άπλώ

θηκαν άπό τόν κόσμο δέν μποροϋσε πιά νά τά μετρήσει 

κανείς. 'Ο Καραμανλής σήκωσε τό χέρι άπαντώντας στίς 

κραυγές "Σώσε τήν ·Ελλάδα" ... Στάθηκε άδύνατος ή άστυ
νόμευση τής πρώτης δμάδος πού ύποδέχθηκε τόν Πρόε

δρο, δύο βήματα άπό τό άεροπλάνο. 'Ο Καραμανλής κυρι

ολεκτικά σύρθηκε μέχρι τήν είσοδο τοϋ άεροδρομίου, tνω 

παλαιοί του συνεργάτες μέ δυσκολία μπόρεσαν νά τόν 

πλησιάσουν. 0{ άστυνομικοί κυριολεκτικά "συμπιέζον
τας" τόν άνύπαρκτο χώρο γύρω άπό τόν Πρόεδρο, κατάφε

ραν νά τόν συνοδεύσουν μέχρι τό άσανσέρ καί νά τόν άνε

βάσουν στόν τρίτο δροφο. Κόσμος πού ξεφύτρωνε άπό 

παντοϋ τόν περικύκλωσε στή βεράντα τοϋ άεροδρομίου. 

Μέσα στό πυκνό σκοτάδι, μόνον οί άνταύγειες άπό τά φώ

τα ύδραργύρου τής λεωφόρου κι ενας προβολέας. Κι δμως, 

10.000 άνθρωποι πού περίμεναν ώρες άπό κάτω δέν χρειά
σθηκαν τίποτα περισσότερο άπό τό ενστικτό τους γιά νά 

τούς τό πή. Μόλις πρόβαλε στόν tξώστη περικυκλωμένος 

άπό τό μικρό πλήθος πού σκαρφάλωσε κι ετρεξε πίσω του, 

δ κόσμος σήκωσε τά χέρια ψηλά, σημαίες άνέμισαν, καί 

δλοι μέ μιά φωνή κραύγασαν ρυθμικά: Σώσε τήν ·Ελλάδα. 

Ό Πρόεδρος, μέ τήν ώριμότητα ένός πολιτικοϋ πού 

ξέρει νά χαλιναγωγή τό πλήθος, σήκωσε τά χέρια, ο{ φω
νές σίγησαν καί χωρίς μεγάφωνα- κανείς δέν είχε προβλέ

ψει τέτοιου είδους λεπτομέρειες - μίλησε στούς πρώτους 

πού είχαν τήν τύχη νά τόν άκούσουν. Χαλοϋσε δ κόσμος 

άπό τίς ζητωκραυγές δταν δ Καραμανλής tπέστρεψε στό 

κτίριο τοϋ άεροδρομίου ... 'Ο Πρόεδρος μπήκε σέ μιά μπλέ 
Μερσεντές. Τά αύτοκίνητα πού τόν συνάντησαν τυχαία 

στό δρόμο, τόν συνόδευσαν μέχρι τό Σύνταγμα κορνάρον
τας μέ τά φώτα άναμμένα. 

Καί ήταν σχεδόν άπίστευτη αύτή ή ξενυχτισμένη 'Αθή
να μέ τίς φωταψίες καί τό θόρυβο άναστάσιμης νύχτας. Μ' 

δλο τόν άποκλεισμό τουλάχιστον 50.000 ' αύτοκινήτων 

-κατά τούς ύπολογισμούς τής Τροχαίας- εκλεισαν τε

λείως τή Λεωφόρο Βουλιαγμένης προσπαθώντας νά πλη-

σιάσουν τό ·Ελληνικό. Μ' όλη τήν ενταση καί τήν άγωνία 

των τελευταίων ήμερων, ενας δλόκληρος λαός εκανε τή 

νεκρή πόλη νά ζωντανέψη καί νά ζήση στιγμές πού τίς 

όνειρευόταν χρόνια ... . 
nΩρα 2.58 '. Τό αύτοκίνητο μέ τόν Καραμανλή εισέρχε

ται στό Κυβερνητικό Μέγαρο άπό τήν είσοδο τής Λεωφ. 

Βασ. Σοφίας. 'Η άτμόσφαιρα δονείται άπό τό σύνθημα τοϋ 

κόσμου: Ζήτω δ Καραμανλής. 

Στήν πλατεία Συντάγματος άλλα πλήθη περίμεναν ύπο

μονετικά, καθισμένα στά πεζοδρόμια, τίς πρώτες πρωϊνές 

ώρες τήν άφιξη τοϋ Καραμανλή . "Λαέ προχώρα, πέρασε ή 
μπόρα" ήταν τό σύνθημα πού έπικρατοϋσε τήν ώρα πού ι δ 

Καραμανλής i:φθανε στήν κεντρική είσοδο τών Παλαιών 

'Ανακτόρων. 

·Ο τόνος καί ή άτμόσφαιρα της θριαμβικής ύπο

δοχής του Κ. Καραμανλή έπιχειρήθηκε νά άποδοθεί 

καί άπό τίς στήλες του διεθνοί>ς τύπου- ένδεικτικό, 

άπόσπασμα άπό τούς «Times» τοί> Λονδίνου: 

Χιλιάδες κόσμου άποθέωσαν θορυβωδώς νωρίς σήμερα 

τόν έξόριστο 'Έλληνα ήγέτη κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή, 

πού έπέστρεψε στήν 'Αθήνα γιά νά άναλάβει τά ήνία τής 

έξουσίας άπό τούς 'Έλληνες στρατιωτικούς ήγέτες. 'Ο 

λαός εδωσε ήρωϊκές διαστάσεις στήν ύποδοχή τοϋ κ . Κα

ραμανλή, παρ' όλη τήν προχωρημένη ώρα τής άφίξεώς 

του. 'Υπήρχαν 30 μέ 40.000 αύτοκίνητα καί ενα τεράστιο 
πλήθος κατά μήκος τοϋ δρόμου πού δδηγοϋσε άπό τήν 

πόλη στό άεροδρόμιο. 

... Στήν 'Αθήνα, όταν εγινε γνωστό ότι ή Κυβέρνηση 
'Ανδρουτσόπουλου είχε έξαφανιστεί, τεράστια πλήθη κα
τέκλυσαν τήν Πλατεία Συντάγματος καί τίς κυριότερες 

δδούς. Ζητωκραύγαζαν, γελοϋσαν καί εκλαιγαν γιά νά γιορ

τάσουν αύτό πού εβλεπαν σάν τό τέλος μιaς έπτάχρονης 

δικτατορίας. Θύμισε τή Λισσαβώνα, τόν περασμένο 

'Απρίλιο, όταν τό στρατιωτικό πραξικόπημα άνέτρεψε τό 
καθεστώς Καετάνο. 

... 0{ πεζοί χαιρετοϋσαν καί ζητωκραύγαζαν τίς ούρές 
τών αύτοκινήτων πού κορνάριζαν καί κουνοϋσαν σημαίες. 

ν Άνθρωποι ξένοι μεταξύ τους εσφιγγαν τά χέρια καί 

άντάλλασσαν συγχαρητήρια. nΟλοι φαινόταν νά είναι 

στούς δρόμους: νέοι καί γέροι, άνθρωποι κλειστοί καί άν

θρωποι έκδηλωτικοί, πλούσιοι καί φτωχοί, δλοι χαμογε
λώντας254. 

24 ΙΟΥΛΙΟΥ 1974, ώρα 3.10 

·Ο Κ. Καραμανλής φθάνει στό Πολιτικό Γρα

φείο, δπου καί θά δλοκληρωθεί μέ τήν παρουσία του 

ή σύσκεψη τών πολιτικών άρχηγών ύπό τήν προεδρία 
τοϋ Φ. Γκιζίκη. 

'Έχοντας, στή διάρκεια μιας rορας, ένημερωθεί 

σέ γενικές μόνο γραμμές, δ Κ. Καραμανλής άρνήθη

κε άρχικά νά δρκιστεί άμέσως ώς πρωθυπουργός: 

«Αvτά εlvαι θέατρον. 'Επιθυμώ vά έvημερωθώ 

περαιτέρω. Αϋριοv τ6 πρωί θά γίvουv αvτά)). 

Τελικά, ύπέκυψε στήν έπίμονη εκκληση του 

στρατηγοί> Γκιζίκη καί ίδιαίτερα τών στρατιωτικών, 
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ο{ δποίοι έπεσήμαναν τούς μοιραίους κινδύνους πού 

συνεπαγόταν ή εστω καί μικρή dναβολή μέ dνοιχτό 

τό πολεμικό μέτωπο στήν Κύπρο: 

«'Αφοv ήρθα, ήρθα γιά νά άναλάβω εύθύνες. Δέν 

μπορώ νά τίς άναλάβω ύπό τήν μορφή πού τό λέτε, 

άλλά βεβαίως άφοv άvέλαβα τίς εύθύνες εlμαι δ αύρια

νός πρωθυπουργός. Γιά νά έχη ιcαί ή χώρα ιcαί δ Στρα

τός τήν πεποlθηση δτι θά έχη Κυβέρνηση, πρέπει νά 

δριcιστώ μόνος. Καί ώς τό άπόγευμα θά έχω δριcίσει 

τούλάχιστον ένα πρώτο ιcυβερνητιιcό ιcλιμάιcιο»255 • 

'Ώρα 4.15, δ Κ. Καραμανλής εδωσε, μόνος, τό 
νενομισμένο δρκο σέ παρακείμενο χώρο, δπου τόν 

dνέμενε δ 'Αρχιεπίσκοπος 'Αθηνών καί πάσης 'Ελ

λάδος Σεραφεί6: ένώ ή 'Αθήνα συγκλονιζόταν, dπ' 
dκρου σ· dκρο, dπό μιά μυριόστομη θριαμβική ίαχή 

γιά τήν κατάλυση τής τυραννίας. 
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'Ο Κ. Καραμανλής στή διάρκεια τής ένδεκαετους παραμονής του στό εξω
τερικό, επικοινωνουσε 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 τής χώρας, άποτυπώθη

κε σέ μακρά σειρά επιστολών, λιτών κατά κανόνα καί επιγραμματικών. 'Αλλά 

καί, ταυτόχρονα, ή επίγνωση του ενδιαφέροντος αύτου, παρακίνησε τούς φί

λους του νά τόν κρατουν ενήμερο πάνω στά γεγονότα καί νά επιχειρουν νά του 

μεταδώσουν τό πολιτικό κλίμα πού επικρατουσε στήν 'Αθήνα. Μαρτυρίες 

άνεκτίμητες, πού οχι μόνο εμπλουτίζουν τή γνώση, άλλά καί είκονογραφουν 

καί τεκμηριώνουν τά ίστορικά δρώμενα τής εποχής! 

Τό πολύτιμο αύτό ίστορικό ύλικό άποτελεί τμήμα του 'Αρχείου πού διατη

ρείται στό 'Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής)). Σημαντικά άποσπάσματα 

εντάχθηκαν ηδη στό πρώτο μέρος του τόμου, δπου καί καταγράφονται συστη

ματικά τά γεγονότα πού συνδέονται μέ τήν εντονα πάντοτε αίσθητή παρουσία 

του Κ. Καραμανλή στό δημόσιο βίο. Στό τμήμα πού άκολουθεί, δημοσιεύονται 

αύτούσιες μιά άκόμη σειρά άπό άνέκδοτες επιστολές πού εϊτε συνέταξε ό ϊδιος, 

εϊτε ελαβε κατά τήν παραμονή του στό Παρίσι. Τό βασικό κριτήριο πού προσ

διόρισε τήν επιλογή ύπήρξε, αύτονόητα, ή βαρύτητα, ή εγκυρότητα καί ό 

πλουτος τών άναφορών στά γεγονότα πού εκτυλίσσονται. Σέ λίγες μόνο περι

πτώσεις, στοιχεία εξακολουθητικά άπόρρητα η άπρόσφορα, γιά λόγους προ

σωπικούς, νά ερθουν στό φώς τής δημοσιότητας δέν επέτρεψαν τή δημοσίευση 

κάποιων κειμένων η, πολύ σπάνια, επέβαλαν τήν άπάλειψη - μέ τρόπο πού 

πάντοτε ύποδηλώνεται- κάποιων φράσεων. 

Ή δημοσίευση των κειμένων πού συνθέτουν τήν άλληλογραφία του Κ. 

Καραμανλή στή διάρκεια τής παραμονής του στό εξωτερικό, συνοδεύεται άπό 

περιορισμένης εκτάσεως σχόλια καί άποσαφηνίσεις. ' Η εκτενής άναφορά τών 

γεγονότων στό πρώτο τμήμα τής συγγραφής καλύπτει ηδη τήν άνάγκη ενημε

ρώσεως του άναγνώστη πάνω στά θέματα πού άναπτύσσονται άπό τούς επιστο

λογράφους. Στίς περιπτώσεις, εντούτοις, πού κρίνεται σκόπιμο, προσφέρον

ται, σέ ύποσημείωση, πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία. 
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12 'Ιουνίου 1967 

8. 8ΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«Κύριε Πρόεδρε, 

·Ο 'Αχιλλέας μaς εφερε τά καλά νέα, διά τήν 

έγχείρισιν. Αuτό ύπήρξε δι' έμέ εuτυχής είδησις 

-οχι μόνον διότι εΙμαι φίλος σας. 'Αλλά καί διότι 

εάν δέν ύπήρχατε είς τό βάθος τής είκόνος, μέ &κ

μαίας τάς δυνάμεις σας, θά ήτο &διαπέραστον τό &διέ

ξοδόν μας. 

Τό &διέξοδον σφυρηλατείται τώρα διά χειρός τής 

'Επαναστατικής 'Επιτροπής, ενώ κάθε παρερχομέ

νη ήμέρα σμικρύνει τά περιθώρια &ντιστάσεως τών 

ρυθμιστικών παραγόντων. 

'Εδώ δέν εχομεν εκτροπήν. 'Έχομεν εκτροπήν ... 
εκ τής εκτροπής. Μία δυναμική παρένθεσις είς τήν 

δημοκρατικήν διαδικασίαν θά ήτο χρήσιμος, μόνον 

έάν ό Στρατός είσήρχετο άπροσώπως είς τήν πολιτι

κήν σκηνήν, όπότε καί θά εξήρχετο άπροσώπως, 

άφοϋ θά εθετεν είς πέρας μίαν συγκεριμένην &πο

στολήν. 

Αί πατριωτικαί προθέσεις τών κινηματιών &ξιω

ματικών προσπερνοϋνται &πό τάς συνδικαλιστικάς 

των όρμάς. Πέσαμε πάλιν είς &κάθαρτα ενστικτα, 

εφ, όσον είς τό ύπόστρωμα τής επαναστάσεως εύρί

σκεται ή 'Επετηρίς. 

'Ίσως &ντιταχθή ότι ετσι συμβαίνει είς τά στρα

τιωτικά κινήματα. 'Αλλ' οχ ι. 'Εδώ δέν εχομεν κάν 

τομήν είς βiiθος κατακορύφως, ώς εκείνη τήν όποίαν 

επρόλαβεν ό Παπάγος. 'Εδώ ύπάρχει σχέδιον όρι

ζοντίων εκκαθαρίσεων (ή μία επάνω στήν άλλη) είς 

τρόπον rοστε νά στηθή γκιλοτίνα διά τάς τάξεις 39, 
38Β, 38Α, 36 (ijδη όλοι οί ύποστράτηγοι εξουθενώ
θησαν), 35 (επέζησαν ελάχιστοι &ντιστράτηγοι), 34 
(περιεσώθησαν μόνον Μανέτας, Κόλλιας, 'Αγγελής 

καί ελάχιστοι άλλοι). Ή 'Επανάστασις εκινήθη μέ 

τήν τάξιν 40Α, 40Β (τούς εόέλπιδας τοϋ έλληνοϊτα

λικοϋ πολέμου) καί μέ μίαν όμάδα τής τάξεως 43 καί 
42 ώς καί μέ μερικούς λοχαγούς τής τάξεως τοϋ 50, 
πού εμεναν δέκα χρόνια στόν ίδιο βαθμό. 

Είς τήν 'Επαναστατικήν 'Επιτροπήν &νήκον οί 

συνταγματάρχαι Γ. Παπαδόπουλος, ό &δελφός του 

Κ. Παπαδόπουλος (ήγείται τώρα ένός συντάγματος 

'Αττικής), ό Ρουφογάλης (οuσιαστικώς παρέλαβε 

τήν ΚΥΠ), ό Λαδaς (συμμαθητής τοϋ Παπαδόπου

λου, ijδη γενικός γραμματεύς ύπ. Δημ. Τάξεως), ό 

Μέξης, ό 'Ασλανίδης (πρώην μαρκεζινικός, &νέλα

βεν ijδη τήν Γραμματεία 'Αθλητισμοϋ), δ Τζανέτος, 

δ Λέκκας (διευθύνει τό γραφείον Α/ΓΕΣ), δ Σταμα

τελόπουλος, ό Μπαλόπουλος καί άλλοι 3-4 &ποκτή
σαντες βοηθητικούς δορυφόρους είς τά στρατιωτικά 

καταστήματα, τάς μονάδας καί τά ύπουργεία. 

'Όλοι αuτοί δέν βλέπουν τόν Καραμανλή ώς 

&σφαλιστική δικλείδα τοϋ πραξικοπήματός των, διά 

τόν άπλούστατον λόγον ότι θεωροϋν τό πραξικόπη

μα ώς λύσιν παγίαν τοϋ πολιτικοϋ προβλήματος τής 

χώρας. ~Οχι ώς μεταβατικήν λύσιν. 

'Όμως διά νά έδραιωθοϋν, πρέπει νά φθάσουν είς 

τήν όροφήν τών ενόπλων δυνάμεων οί συνταγματάρ

χαι -πιεζόμενοι άπό τούς λοχαγούς. Καί διά νά 

φθάσουν αύτοί οί συνταγματάρχαι είς τήν όροφήν, 

πρέπει νά άποκεφαλίσουν άλλους 180 συνταγματάρ
χας (10 τάξεις τής σχολής εύελπίδων), 60 ταξιάρ
χους, 10 &ντιστρατήγους, 24 ύποστρατήγους -όλους 
&ρχαιοτέρους των. 

'Η &πο-ιςρ~στάλλωσις τών ζωηρών μου &νησυχι

ών διά τήν εξέλιξιν τής καταστάσεως εχει ώς έξής: 

Ι. Οί ρυθμιστικοί παράγοντες, όπως καί όλοι 

εμείς πού δέν θέλουμε νά ξαναγίνη δ τόπος μας στί

βος &γρίων παθών, προσεύχονται νά γίνη τό Σύνταγ

μα -εντός έξαμήνου- καί άλλα τινά -μέ τήν κα

λήν ελπίδα ότι οί &ξιωματικοί θά έπανέλθουν είς 

τούς στρατώνας τφν. Δι' δ καί ό βασιλεύς καί ο{ 

'Αμερικανοί πιέζουν πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην. 

2. Σήμερον δ Καραμανλής &ποτελεί τό όραμα τοϋ 
μέλλοντος καί διά τάς κεντρώας μάζας. Διότι μόνον 

αuτός, κατά κοινήν συνείδησιν, προσφέρει έγγυή

σεις δμαλής &πεμπλοκής. 'Αλλά δέν ύποτιμaται τό 

γεγονός ότι ή Κυβέρνησις εχει άποκτήσει εuρείαν 

λαϊκήν ύποστήριξιν καί ότι οί στρατιωτικοί πρωτα-
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γωνισταί τής μεταβολής κατέχονται καί άπό "πλέγμα 

αύταρκείας" εiς τήν άντιμετώπισιν του πολιτικοί) 

προβλήματος, δι' ύπεραπλουστεύσεώς του καί διά 

παραγνωρίσεως των έλλοχευόντων κινδύνων. 

3. "Τά μέλη τής 'Επαναστατικής 'Επιτροπής 
(μοu είπεν δ Καρδαμάκης, ώς νά ελεγεν τό φυσικώ

τερον πράγμα του κόσμου) δέν εχουν κατασταλάξει 

μέχρι στιγμής έάν θά κάμουν νασερισμόν ή έάν θά 

μονοπωλήσουν τήν συνταγματικήν έξέλιξιν, διά δύο 

νέων κομμάτων, προερχομένων έκ τ&ν σπλάχνων 

των, τά όποία 'θά άναμετρηθοuν' εiς τάς έκλογάς"! ... 
"Ωστε, έάν πιστεύσω μεν είς τούς λόγους του Καρδα

μάκη, άποκλείεται πάσα έπάνοδος είς κοινοβουλευ

τισμόν, μή φέροντα στρατιωτικόν μανδύα. 

4. Πολύ φοβοuμαι 'δτι έν& ήμείς περιμένομεν τό 

Σύνταγμα, ώς πανάκειαν, οί συνταγματάρχαι θά κυ

ριεύσουν, μέχρι του Σεπτεμβρίου, τήν κορυφήν τής 

στρατιωτικής πυραμίδος. Τότε θά μεταφέρουν τήν 

Έπανάσ-τασιν, κατ' είκόνα καί δμοίωσίν των, είς 

τήν νέαν Βουλήν. 

5. 'Εάν είναι άκριβής ή πληροφορία μου δτι δ 
Τάλμποτ έζήτησε άπό τόν Παττακόν νά άπελαθή δ 

'Ανδρέας είς ΗΠΑ, ίσως άποκτήσωμεν καί έξόρι

στον Κυβέρνησιν, είς κάποιαν "Κοπεγχάγην", ύπό 

τήν ήγεσία του. 

· Εφ' δσον οί έκτιμήσεις μου, δέν άπέχουν τής 
πραγματικότητος, είναι έπείγουσα άνάγκη νά άντι

παραταχθή, είς τάς ματαιοδοξίας καί τούς τυχοδιω

κτισμούς τοu Πενταγώνου, eνα Τρίγωνον (βασιλεύς

'Αμερικανοί- Καραμανλής) τό δποίον νά έξαναγκά

ση τήν 'Επανάστασιν όχι μόνον νά δημιουργήση 

μίαν νέαν συνταγματικήν τάξιν, άλλά καί νά συνηθί

ση είς τήν ίδέαν δτι μόνον έάν δημιουργηθοuν άπό 

τώρα αί προϋποθέσεις δι' έπάνοδον του Καραμανλή 

είς τήν έξουσίαν, ή 'Επανάστασις θά έξασφαλίση τό 

άτιμώρητον καί θά δικαιωθή ίστορικ&ς, εστω καί ώς 

"άναγκαίον κακόν". 

'Εάν δμως άποκλεισθή ή δημιουργία τ&ν προϋ

ποθέσεων τούτων, κύριε Πρόεδρε, τί άλλο μένει, άπό 

τό νά έκφράσετε, μέ τό ένισχυμένον σήμερον κuρος 

σας, τό πνεuμα τής έθνικής άντιστάσεως; ... Είδ' άλ
λως θά εχωμεν έσωτερικ&ς ή έξωτερικ&ς, τό νέον 

ΕΑΜ. Καί αύτό θά είναι τό τέλος». 

7 Νοεμβρίου 1967 

Π. ΠΙΠΙΝΕΛΗΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«'Αγαπητέ μου Πρόεδρε, 

Πρό δύο ήμερων προγευματίζοντες εiς τό νέον 

εστιατόριον τοu Γκόλφ-Κλάμπ, σας εύλογούσαμε έν 

δλη τij κυριολεξί~ τής λέξεως. Ήτο μία άπό τάς 

ώραιοτέρας φθινοπωρινάς ήμέρας τής 'Αττικής, μέ 

ενα φ&ς μετριασμένο άπό τήν έλαφρά φθινοπωρινή 

ύγρασίαν καί μίαν άτμόσφαιρα χαρούμενη χωρίς τήν 

έξαλλοσύνη του καλοκαιριοu! Καί είς τό βαθύ μπλέ 

του μακρυνοu δρίζοντος τό έλαφρό πράσινο του 

grasses καί των πεύκων, πού έναπέθεσε τό θαυματο
ποιό χέρι σας, εδιδε μίαν σύνθεσιν έκπληκτικής 

πραγματικά ώραιότητος. Δέν θά άπορήσετε λοιπόν 

δτι καθ' δλην τήν διάρκειαν του συζυγικοu tete a tete 
σας έμνημονεύαμεν καί εύλογούσαμεν! 

Αύτό δμως αύξησε κάπως καί τάς "τύψεις" μου 

πού δέν σας εγραψα τόσον καιρόν. Ή άλήθεια είναι 

δτι δέν είχον τίποτε τό σοβαρώτερον νά σας γράψω. 

Είδοποίησα μόλις εφθασα τόν Πρωθυπουργόν δτι 

ή μην είς τήν διάθεσίν του διά νά του δώσω τήν άπάν

τησιν τήν δποίαν του ώφειλ:α διά τό ζήτημα τής 

Πρεσβείας Παρισίων. Τόν είδον μετά τινας ήμέρας 

καί του έξήγησα δτι δέν εβλεπον ποίον είδικόν έθνι

κόν θέμα ύπηγόρευε τήν τοιαύτην χρησιμοποίησίν 

μου, ώς μοί είχεν άφεθή νά έννοήσω άρχικ&ς καί δτι 

ώς έκ τούτου δέν έθεώρουν αύτήν σκόπιμον. Έφάνη 

κατανοήσας τάς έξηγήσεις μου. • Ωμιλήσαμεν επειτα 
διά μακρών, κατόπιν σχετικής νύξεώς του έπί του 

Κυπριακοu. 'Από δσα μου είπε συνήγαγον δτι τίποτε 

δέν έπέτρεπε νά έλπίζη κανείς προσεχή πρόοδον του 

θέματος. 'Επωφελήθην δμως \ής εύκαιρίας δια νά 

του έξηγήσω τό άκρως έπικίνδυνον τής συνεχίσεως 

τής παρούσης καταστάσεως καί τ&ν Κ?-τά καιρούς 

άσυνήθων δηλώσεων περί τής "προσεχοuς ενώσεως", 

ώς καί τό τελείως άκατανόητον τής συναντήσεως του 

'Έβρου άνευ καταλλήλου προπαρασκευής. 

Διεσταύρωσα εκτοτε τάς δοθείσας μοι έξηγήσεις 

καί πρός άλλας · πληροφορίας ξένων πηγών έξ ών 

άναμφισβητήτως προκύπτει δτι ή βασική παρανόη

σις έγένετο άπό τόν διεξαγαγόντα τόν διάλογον Χρι

στόπουλον, ίσχυρισθέντα καί ίσχυριζόμενον δτι οί 

Τοuρκοι έδέχθησαν τήν ενωσιν καί δτι τό μόνο έπί

μαχον θέμα ήτο έάν ή βάσις τήν δποίαν έζήτουν θά 

ή το τουρκική ή βάσις ΝΑ ΤΟ. Είς τήν τοιαύτη ν 
έσφαλμένην ερμηνείαν ήρχετο άρρωγός καί δ Τούμ

πας ίσχυριζόμενος δτι κατά τήν συνάντησιν του πα

ρελθόντος Δεκεμβρίου μετά του Τσαγλαγιαγκίλ είχε 

"έπιτύχει" τήν τουρκικήν συγκατάθεσιν διά τήν 

ενωσιν μέ μόνον άντάλλαγμα τήν τουρκικήν βάσιν. 

Ταuτα είναι άνακριβή, ώς πιστοποιείται σαφώς 

καί άδιαψεύστως άπό τό κείμενον του ύπογραφέντος 

τότε πρακτικοu. Χωρίς τήν παραμικράν άμφιβολίαν 

προκύπτει δτι οί Τοuρκοι άπέκρουσαν τήν ενωσιν 

ζητήσαντες διαζευκτικ&ς είτε άνεξαρτησίαν, είτε 

διαμελισμόν . Τήν βάσιν έζήτουν δι' δλας τάς περι

πτώσεις. 'Επ' αύτής συνεχίσθη τότε ή συζήτησις καί 

έπειδή συνεχίσθη ή συζήτησις έπί τής βάσεως δ 

Τούμπας καί δ Χριστόπουλος συνήγαγον τά συμπε

ράσματα ... δτι οί Τοuρκοι έδέχοντο τήν eνωσιν! 
'Απόδειξη τρανή τής σοβαρότητος μέ τήν δποί

αν διεξήγοντο αί συζητήσεις, καί τής άξιοπιστίας 

τοu κ. Τούμπα! 
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Πάντως τό θέμα ε{χε καί τόν έσωτερικόν του άν

τίκτυπον, των στρατιωτικών μελών καταφερομένων 

καί δικαίως -κατά τοϋ ύπουργείου των 'Εξωτερικών 
ώς παραπλανήσαντος τήν Κυβέρνησιν. ·Ως έξηκρί
βωσα σχετικώς κατά τήν συζήτησιν έπί τής έπικειμέ
νης συναντήσεως, έν τφ Ύπουργικφ Συμβουλίφ, ό 

Παπαδόπουλος άντετάχθη ζωηρώς είς αύτήν, έχρειά

σθη δέ νέα παρέμβασις τοϋ Χριστόπουλου διά νά 

παρακαμφθή ή άντίστασίς του. 0{ Τοϋρκοι είχον 
άρχήθεν διατυπώσει έπιφυλάξεις είς τήν περί συναν

τήσεως πρότασίν μας, καί μόνον κατόπιν τής έπιμο

νής τοϋ ύπουργείου 'Εξωτερικών τήν άπεδέχθησαν. 

'Οπωσδήποτε δλων αύτών συνέπεια ύπήρξεν ή 
άπομάκρυνσις τοϋ Γκούρα, άν καί τοϋ όλιγώτερον 

ύπευθύνου ώς εύρισκομένου είς τό έξωτερικόν κατά 
τό προπαρασκευαστικόν στάδιον τής συναντήσεως. 

Διά τής άπομακρύνσεώς του δμως ή Κυβέρνησις έτέ
θη είς άδιαχώρητον, διότι πλήν τοϋ Παλαμά δστις 

ηρνήθη, δέν ύπάρχει όντως άλλος τις {κανός νάκα

ταλάβη τήν θέσιν του. 

v Αλλο "γεγονός" των τελευταίων έβδομάδων 

άπετέλεσε τό liρθρον μου είς τήν "Βραδυνήν". 'Εθε

ώρησα άπαραίτητον τήν παρέμβασίν μου κατόπιν 

τοϋ σάλου τόν δποίον είχον προκαλέσει αί δηλώσεις 
τής κυρίdς Βλάχου καί τοϋ κυρίου Κανελλοπούλου. 

'Ο σάλος ύπήρξε τόσον σφοδρός ώστε όντως προέ

κυψεν κίνδυνος νά έκτροχιασθή πλήρως ή κατάστα

σις, είς στιγμήν δπου καμμία διάδοχος λύσις δέν είχε 

κliν σχεδιασθή. 

Νομίζω δτι δσα εγραψα συνετέλεσαν είς τό νά 

έπανέλθη κάποια ηρεμία είς τά τελείως διασαλευθέν

τα πνεύματα των φίλων μας. 'Εάν κρίνω δέ άπό δσας 

έπιστολάς, έπισκέψεις κ.λ. π. ελαβον' πρέπει νά συ

ναγάγω δτι δσα εγραψα όντως άπήχουν τάς σκέψεις 

τοϋ έθνικόφρονος κόσμου έν τφ συνόλφ του. 'Όσα 

καί άν λέγουν τινές των έν 'Αθήναις κυρίως καί δσα 

καί άν έπαπειλοϋνται άπό άκαίρους καί άσυνέτους 

πρωτοβουλίας των, είμαι βέβαιος δτι άπό των άνωτά

των κορυφών τής πυραμίδος μέχρι των θεμελίων τοϋ 

έθνικοϋ μας κόσμου, ολοι γνωρίζουν πόσον λεπτήν 

διαχείρισιν άπαιτεί ή έπιχείρησις "έπάνοδος είς τήν 

δμαλότητα" καί έπιθυμοϋν πρό παντός liλλου τήν 

δμαλήν καί ίδίως άναίμακτον πρός αύτήν πορείαν. 

Μέ πολλήν άγάπην {δικός σας». 

7 Νοεμβρίου 

«'Αγαπητέ μου Πρόεδρε, 

Είχον ηδη κλείσει τήν έπιστολήν μου τήν δποίαν 

θά εχετε η δη λάβει, δταν ελαβον τηλεφωνικήν πρόσ

κλησιν τοϋ κου Πρωθυπουργοί> νά τόν έπισκεφθώ 

διά νά τοϋ έπαναλάβω δσα τοϋ είχον ήδη έκθέσει έπί 

τής διπλωματικής μας καταστάσεως καί είδικώτερον 

τοϋ Κυπριακοί> ένώπιον καί των στρατιωτικών μελών 

τοϋ Ύπουργικοϋ Συμβουλίου. 

Πράγματι τόν έπεσκέφθην εύθύς άμέσως καί ένώ

πιον καί των 6 παρισταμένων έπανέλαβον δσα ήδη 
είχον εϊπει σχετικώς είς τόν Πρωθυπουργόν πρό τι

νων έβδομάδων. Έπεξετάθην κάπως περισσότερον 
έπί τής "παρεξηγήσεως" των τουρκικών διαθέσεων 
καί τής ζημίας ήτις προέκυψεν έκ τής άτυχοϋς συ

ναντήσεως τοϋ 'Έβρου ώς καί έπί τής γενικωτέρας έν 

τή Δύσει καταστάσεως συνεπεί~ τής προϊούσης 

άποσυνθέσεως τοϋ ΝΑΤΟ, τής καθιζήσεως τοϋ πνεύ

ματος άντιστάσεως, καί τής έπηυξημένης παρουσίας 

τής Ρωσσίας είς τήν Μεσόγειον. 'Επίσης ώμίλησα έν 

τέλει καί περί τής άντιδράσεως τής Δύσεως εναντι 

τοϋ σημερινοί> καθεστώτος καί τήν ώς έκ τούτου 

προκύπτουσαν άνάγκην τοϋ κατά τινα τρόπον συν

τονισμοί> έσωτερικής καί έξωτερικής πολιτικής μας. 

Είδικώτερον διά τό Κυπριακόν έτόνισα μεταξύ 

liλλων δτι επρεπε νά κατανοήσωμεν δτι ή έπίτευξις 

τής ένώσεως σήμερον, μόνον κατόπιν έπιτυχοϋς έλ

ληνοτουρκικοϋ πολέμου πρός κάμψιν τής τουρκικής 

άντιστάσεως, η έλληνοκυπριακοϋ πρός έπιβολήν 

άπαραδέκτων πρός τήν Τουρκίαν άνταλλαγμάτων εί

ναι δυνατή· ώς έκ τούτου ε πρεπε νά παύση ή τακτική 

τοϋ ''ή ενωσις ερχεται" κ.λ.π. καί νά θέσωμεν ώμώς 

είς τούς Τούρκους ποία άνταλλάγματα ζητοϋν διά 

τήν ενωσιν -πράγμα ούδέποτε μέχρι τοϋδε γενόμε

νον- καί, έάν τά άνταλλάγματα αύτά ε{ναι άπαρά

δεκτα δι' ήμάς, νά άναζητήσωμεν πρός άλλας κατευ

θύyσεις ενα προσωρινόν εστω διακανονισμόν. 

Μέ ήκουσαν liνευ οίασδήποτε διακοπής καί μοϋ 
εθεσαν έν τέλει ώρισμένα διευκρινιστικά έρωτήματα, 

μεθ' δ άπεχώρησα λέγων, δτι ύπήρξα εύτυχής διότι 

έλάφρυνα κάπως τήν συνείδησίν μου έκδηλώσας 

πρός τούς ύπευθύνους τάς βαρείας μου άνησυχίας καί 

δτι είς αύτούς έναπόκειταινά πράξουν δ, τι νομίσουν. 

'Από πολλών διπλωματικών καί δημοσιογραφι

κών πηγών μοί μετεδόθη ή πληροφορία δτι ή Κυβέρ

νησις σκέπτεται νά ζητήση τήν σύμπραξίν μου είς 

τόν διπλωματικόν τομέα. Πρόκειται μήπως περί νέας 

έκδόσεως τοϋ Ambassador at large? Πάντως ούδέν 
άπολύτως μέχρι τής στιγμής μοί έλέχθη άπό κυβερ-

νητικής πλευράς. . 
Σάς γράφω έν σπουδij διά νά ε{σθε ένήμερος έπι

φυλασσόμενος νά συνεχίσω έάν παραστή άνάγκη. 

Μέ ίδιαιτέραν άγάπην καί έκτίμησιν». 

24 Νοεμβρίου 1967 

Β. ΒΑΣΙΛΕίΟΥ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«Κύριε Πρόεδρε, 

Μοϋ διεμηνύθη δτι θά μέ θέλατε γιά 15 ήμέρες 
στό Παρίσι. Είμαι πρόθυμος -θά μέ διευκόλυνε νά 

ελθω τό ταχύτερον- έκτός έάν σείς δέν κρίνετε εϋ
θετον τήν στιγμήν. Καλόν θά ήτο νά προειδοποιηθώ 
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μίαν έβδομάδα νωρίτερα. 

Θεωρώ έξ άλλου πολύ πιθανόν -ε-χω προϊδεασθεί 

ήδη νά μου ζητήση δ Πιπινέλης νά τόν βοηθήσω. 

Αίσθάνομαι άπόλυτον τήν άνάγκην νά μοϋ πήτε τί 

πρέπει νά κάνω. 

'Εδώ εύρισκόμεθα είς έθνικήν δίνην. Ένθυμοuμαι 

δτι είς -χρόνον άνύποπτον -έπί Κυβερνήσεως Πα

πανδρέου- στό Παρίσι μου λέγατε, είς τό ύπνοδωμά

τιόν σας, δτι μία δικτατορία είς τήν 'Ελλάδα ε{ ναι 

έξό-χως f:πικίνδυνον πείραμα, διότι δύναται νά τήν 
δδηγήση είς διεθνή άπομόνωσιν καί, έν μέσφ αύτής, 

είς έξωτερικήν περιπέτειαν. Τά βλέπουμε τώρα. 

'Ως πρός τό -χρονικόν τής Κυπριακής κρίσεως, 

ε-χει -χρονογραφικώς ώς έξής: 

'Αρ-χίζω άπό τό παρασκήνιον τής διασκέψεως 

του 'Έβρου. 

Πρό τής έλληνοτουρκικής συναντήσεως τής με

θορίου, συνεκροτήθη σύσκεψις είς τό ύπουργείον 

'Εξωτερικών, παρόντων καί τών ίθυνόντων άξιωμα
τικών, κατά τήν όποίαν δΓκούρας έξέθεσεν τήν πο

ρείαν του Διαλόγου καί έκρίθη δτι τά άνταλλάγματα, 

τά όποία έζήτησαν ο{ Τοuρκοι, επρεπε νά γίνουν 

άποδεκτά, άπό έλληνικής πλευράς, διά τήν "Ενωσιν. 
'Όλοι εύρέθησαν σύμφωνοι. Τότε ήγέρθη δ άρμόδι

ος τμηματάρ-χης του Κυπριακοί) Θεοδωρόπουλος καί 

έτόνισεν δτι ούδεμίαν έγγύησιν ή εστω καί θετική 

ενδειξιν ε-χομεν δτι ή ικανοποίησις τών τουρκικών 
άπαιτήσεων, έκ μέρους ήμών, συνοδεύεται άπό τήν 

άποδο-χήν τής 'Ενώσεως έκ μέρους τών Τόύρκων. 'Ο 

Χριστόπουλος τότε εiπε δτι δταν έζήτησε, κατά τάς 

παρασκηνιακάς συνομιλίας, άπό τόν Γενικόν Γραμ

ματέα του ύπουργείου ·Εξωτερικών τής Τουρκίας νά 

συγκεκριμενοποιήση τάς τουρκικάς άπαιτήσεις διά 

τήν λύσιν του Κυπριακοu, έκείνος δέν άγνοοuσε τάς 

έλληνικάς θέσεις. Ό Κόλλιας εiπεν: 'Όϊκοθεν νοεί

ται". 'Ο συνταγματάρ-χης Παπαδόπουλος προσέθε

σεν δτι ή Κυβέρνησις δημοσίως καί διπλωματικώς, 

πρός πάσαν πλευράν, έκηρύ-χθη ύπέρ τής 'Ενώσεως 

άνυπο-χωρήτως καί ύπέμνησεν τάς δηλώσεις του 

πρός τόν τύπον, δταν μετέβη είς Λευκωσίαν διά νά 

πείση τόν Μακάριον νά δε-χθή τουρκικήν βάσιν είς 

Καρπαθίαν. Έν τούτοις, μειοψηφών, δ Θεοδωρό

πουλος καί -χωρίς νά ληφθή ύπ' όψιν έπέμενεν δτι 

-χωρίς διευκρίνισιν τών τουρκικών άντιλήψεων, έπί 

τής 'Ενώσεως, δέν επρεπε νά γίνη συνaντησις. 

Δύο ήμέρας πρό τής συναντήσεως, δ Γκούρας, 

συνομιλών μέ τόν Βρετανόν πρεσβευτήν, του άνήγ

γειλεν δτι τό Κυπριακόν κλείνει μέ άποδο-χή τής 

'Ενώσεως έκ μέρους τής Τουρκίας, ή όποία θά λάβη 

τά άνταλλάγματα πού έζήτησε. Ό 'Άγγλος πρε

σβευτής έπεσκέφθη τότε τόν Τοuρκον πρεσβευτήν 

καί τοu. εiπε τά περί συνομιλίας του μέ τόν Γκούραν. 
'Ο Τοuρκος διέψευσεν κατηγορηματικώς δτι ή Κυ-

βέρνησίς του θά έδέ-χετο τήν 'Ένωσιν. Κατόπιν τού

του, ό ~ Αγγλος πρεσβευτής έκάλεσε τόν Φάϊνερ, 

δστις άπέστειλε είς τό Μπί-Μπί-Σί άπολύτως άρνη

τικά προγνωστικά διά τήν έλληνοτουρκικήν συνάν

τησιν. 

Κατά τήν πρώτην συνάντησιν, έπί τουρκικοί) έδά

φους, ό Κόλλιας έφάνη ένδοτικός ώς πρός τάς τουρ

κικάς άπαιτήσεις καί εθεσεν ώς άμετακίνητον βάσιν 

τήν 'Ένωσιν. 'Ο Τοuρκος ύπουργός ·Εξωτερικών 

άπέρριψεν άσυζητητί καί ε{πεν δτι δέν ύπάρ-χει λό
γος δευτέρας συναντήσεως, έπί έλληνικοu έδάφους. 

Τότε δ Uαπαδόπουλος προέβη είς εκκλησιν νά μή 
δημιουργηθή είς τάς δύο -χώρας ή έντύπωσις δτι άνα

τινάσσονται αί έλληνοτουρκικαί σ-χέσεις καί δ 

Τοuρκος ύπουργός έδέ-χθη δευτέραν συνάντησιν, διά 

νά σωθοuν τά προσ-χήματα. 

Κατά τήν έπάνοδον του κυβερνητικοί) κλιμακίου 

έίς 'Αθήνας, συνεκλήθη τό Ύπουργικόν Συμβούλι

ον, δπου δ Παπαδόπουλος άνεγνώρισεν εύθέως τήν 

άποτυ-χίαν καί τήν άπέδωσεν είς τό ύπουργείον 

'Εξωτερικών. 'Η παραίτησις Γκούρα ήτο μία συνέ

πεια βραδυφλεγής. 'Αλλά συνετέλεσεν καί ή γενι

κωτέρα άνεπάρκειά του. 

Αύτά, διά τήν 'Ιστορίαν καί έξ άφορμής τής πα

ρούσης κρίσεως τήν δποίαν διέρ-χεται τό Κυπριακόν. 

Καί έπειδή όμιλ.οuμεν περί · Ιστορίας, σημειώνω δτι 
έκείνο πού μου άναθέσατε έτελείωσε καί δέν μένει 

παρά ή δακτυλογράφησις. 

Συνε-χίζω τήν έξιστόρισιν. 'Η Κυβέρνησις, 

μολονότι διεπίστωσ_ε τήν άδιάλλακτον τουρκικήν 

άντίθεσιν πρός τήν 'Ένωσιν, έξηκολούθησε νά τήν 

άναπετάση είς κάθε περίπτωσιν, δι' έπισήμων δη

λώσεων είς 'Αθήνας καί διά τών άδιανοήτων έπι

σκέψεων του άντιπροέδρου της Σπαντιδάκη καί του 

'Ιερωνύμου είς Λευκωσίαν, δπου άλληλοδιαδό-χως 

άμφότεροι έκήρυξαν τό σύνθημα, έπί κυπριακοί) 
έδάφους. 

τί διαφορά άπό τόν Παπανδρέου; ... Καί αύτός καί 
έκείνοι φώναζαν 'ή 'Ένωσις ερ-χεται', ένώ ήσαν έν 

γνώσει δτι άπήλθεν, αύτός μέν δταν άπέσυρεν έντός 

5 ώρών τήν συγκατάθεσίν του είς τό σ-χέδιον ~Α τσε
σον, έκείνοι δέ μετά τό διπλωμαηκόν εκτρωμα του 

'Έβρου. Καί δ μέν Παπανδρέου ήτο αί-χμάλωτος τής 

δημοκοπικής του κραιπάλης. 'Αλλ' αύτοί, άσκοuν

τες δικτατορικήν έξουσίαν, ποίαν άνάγκην ε{-χαν; 

Μετά τήν παραίτησιν Γκούρα καί λόγω τής έπι

θυμίας του Χριστόπουλου νά κινήται είς στενώτερα 
ύπηρεσιακά πλαίσια -προσβλέπων είς τήν πρε

σβείαν τών Παρισίων- τό ύπουργείον 'Εξωτερικών 
εμεινε έντελώς άκυβέρνητον. Καί ολοι oi διπλωματι
κοί ύπάλληλοι εί-χαν τόν νου τους είς μίαν έπιτροπήν 

έκκαθαρίσεως τών στελε-χών του ύπουργείου, έκ του 

συνταγματάρ-χου Τσιτσελώνου, του πρεσβευτοu 

Κουντουριώτη καί ένός ... Διευθυντου Λογιστικών! ... 
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'Εν τφ μεταξύ ό Μακάριος μοίραζε τά τσε_χοσλο

βακικά δπλα, διεξάγων ταυτοχρόνως μυστικάς συνο

μιλίας μέ τούς Τούρκους. 'Όταν έσημειώθη τό έπει

σόδιον Ντενκτάς, ύπfjρχον θολαί πληροφορίαι δτι ή 

τουρκοκυπριακή κοινότης όργανοuται είς κατάστα

σιν κάποιας στοιχειώδους πολεμικfjς ετοιμότητος. 

'Η τροπή τήν όποίαν f:λαβεν ή έπιχείρησις Ντενκτάς 

-δυσμενής διά τούς Τούρκους καί μfiλλον ταπεινω

τική- έπέβαλεν αϋξουσαν προσοχήν, έκ μέρους μας, 

νά μή τούς δώσωμεν άφορμήν. 

'Αντ' αύτοu, δ Γρίβας, είς μίαν εκθεσίν του πρός 

τόν Σπαντιδάκην, διά τάς δυσχερείας έλευθερίας διε

λεύσεως τών 'Ελλήνων είς τοπία γειτνιάζοντα πρός 

τάς τουρκικάς θέσεις, ίδίως είς τό χωρίον" Α γιοι Θεό

δωροι, ελαβε παρ' αύτου τήν εγκρισιν, άν μή τήν 

παρόρμησιν, πρός έκκαθάρισιν του έδάφους. 'Ως 

πρός τά διατρέξαντα, αύτά πού είπεν δ Ού Θάντ δί

δουν άμυδράν είκόνα τών γεγονότων, κατά τά όποία 

έξfjντα Τοuρκοι έφονεύθησαν καί πάμπολλοι έτραυ

ματίσθησαν μέ ίδικόν μας εναν λοχία νεκρόν καί δύο 

τραυματίας. 

Κατά τήν έπακολουθήσασαν έκρηκτικήν κατά

στασιν καί μέ τήν άποχώρησιν τών έλληνικών τμημά

των καί τήν είσοδον τών κυανοκράνων είς τήν πλη

γείσαν περιοχήν, είς τό ύπουργείον μας τών 'Εξω
τερικών έκυριάρχησεν χάος καί ή 'Επανάστασις, έν 

άναταραχΌ, πρό τών τουρκικών άπειλών, Ίϊρχισε νά 
καλfj σέ συσκέψεις τόν Πιπινέλην, μολονοτι, δταν 

εγραψε τό άρθρον, άπέκλειε μυκτηριστικώς τήν 

χρησιμοποίησίν του, ώς σaς εγραψα άναλυτικώς. 

' Ο Πιπινέλης τότε μοu είπε δτι ένδέχεται νά του 

προσφερθfj τό ύπουργείον 'Εξωτερικών, έζήτησε μά

λιστα τήν γνώμην μου, έάν πρέπει νά τό άποδεχθfj, 

άν καί ώς άντελήφθην, είς τοuτο άπέβλεπε καί είχεν 

άπόφασιν είλημμένην. 'Επίσης μου έγνώρισεν δτι 

είχε δύο συνομιλίας μέ τόν βασιλέα, έπί θέματος 

άσχέτου πρός τήν ύπουργοποίησίν του. Αύτά, τρείς 

ήμέρας πρίν σaς στείλη τήν έπιστολήν, τfjς όποίας 

τό περιεχόμενον άγνοώ. 

Κατά τάς παραμονάς τfjς ύπουργοποιήσεως ελαβε 

μέρος είς σύσκεψιν στελεχών τfjς 'Επαναστάσεως, 

κατά τήν δποίαν έξήγησε τούς λόγους, δι' οϋς, κατά 

τήν άποψίν του, ή 'Ένωσις άποκλείεται καί δσοι τήν 

έπηγγέλθησαν πρός τόν Λαόν, κατά καιρούς, τόν πα

ρεπλάνησαν έσκεμμένως Ίϊ άθελήτως. 'Εν μέσφ τfjς 

γενικfjς έντάσεως καί τfjς δυναμικfjς άποσυνθέσεως 

τfjς 'Επαναστάσεως, ώς πρός τό Κυπριακόν, δέν συ

νήντησεν άντίδρασιν είς τήν κατάληξίν του δτι ή 
πολιτική τfjς 'Ενώσεως πρέπει νά έγκαταλειφθfj 

πλήρως. 

, 'Ως δ ίδιος μου ένεπιστεύθη, μετά τήν ύπουργο
ποίησίν του, εθεσεν ώς δρον διά τήν είσοδόν του είς 
τήν Κυβέρνησιν, νά γίνουν δεκταί δέκα - γενικαί 

προϋποθέσεις διά τήν έπιτυχίαν του εργου της -δέν 

γνωρίζω ποίαι- καί τήν άσκησιν τfjς έξωτερικfjς 

πολιτικfjς έν λευκφ, έπί γενικών άρχών προκαταρ

κτικώς άποδεκτών άπό κοινοu. Συνεφωνήθη έπίσης 

νά εχη άπόλυτον άρμοδιότητα έπί τών διοικητικών 

θεμάτων του ύπουργείου του, άνευ έπεμβάσεων τρί

του -καί ή έπιτροπή έκκαθαρίσεων διελύθη- καί 

πέραν αύτου νά εχη σύμφωνον γνώμην, έπί πάσης 

ένεργείας, οικονομικών ύπουργείων, έφαπτομένης 

είς τήν έξωτερικήν πολιτικήν: Τέλος του άνεγνωρί
σθη ή άνάληψις πρωτοβουλιών καί ή ούσιαστική 

καθοδήγησις έπί θεμάτων -άναγομένων είς τάς άρ

μοδιότητας του ύφυπουργείου Τύπου- διά τήν έξω

τερικήν διαφώτισιν. Έπανεγκατέστησε είς τήν Διεύ

θυνσιν Κυπριακοί) τόν Θεοδωρόπουλον, πού τόν εί

χαν πετάξει στήν Διεύθυνσιν 'Εκκλησιών. 

Ή παρουσία του είς τό ύπουργείον, κατά τάς 

κρισίμους ήμέρας πού διερχόμεθα, εγινε πράγματι 

αίσθητή καί άνέπτυξε δραστηριότητα κατευναστι

κήν καί έν τφ μέτρφ του δυνατοί) άνασταλτικήν 

έκρηκτικών έξελίξεων. Είμαι είς θέσιν νά γνωρίζω 

δτι δ συμμαχικός παράγων, άνεξαρτήτως του κατα

μερισμοί) εύθυνών, έπί τfjς προκληθείσης κρίσεως, 

είναι πολύ ικανοποιημένος άπό τήν αύτοσυγκράτη
σιν καί τήν μετριοπάθειαν τfjς 'Επαναστάσεως καί 

του ύπουργοu 'Εξωτερικών, κατά τήν ώραν αύτήν. 
ουσιαστικώς εχει γίνει άποδεκτή καί ή παραίτη

σις Γρίβα καί ή άποζημίωσις τών θυμάτων, άλλά 

προβάλλεται άρνησις είς τήν άποχώρησιν του έλλη

νικοu στρατοί) -τώρα καί άδυναμία είς τόν ελεγχον 

τών τσεχοσλοβακικών δπλων. Ai άπορριφθείσαι άν
τιπροτάσεις Πιπινέλη, είς τήν τουρκικήν νόταν, δέν 

άποτελοuσαν άπάντησιν άπ' εύθείας είς αύτήν, άλλά 

περιείχον γενικώτερον διάγραμμα διά τήν περαιτέρω 

πορείαν όχι μόνον του Κυπριακοu, άλλά καί τών ελ

ληνοτουρκικών σχέσεων, πολιτικών καί στρατιω

τικών. 

Είναι χαρακτηριστικόν δτι δ Πιπινέλης, δστις 

έμαίνετο κατά του Γρίβα τήν παραμονήν τfjς ύπουρ

γοποιήctεώς του καί του άπέδιδε άποκλειστικήν εύθύ

νην, δι' δσα εγιναν, μου ε{πεν προχθές: "Ήλθε στό 

ύπουργείον δ Γρίβας καί μου έξωμολογήθη τά παρά

πονά του. Διεπίστωσα δτι, ώς έπί τό πλείστον, δέν 

ε{χε άδικον". 

'Εν τφ μεταξύ, είς τήν Λευκωσίαν, ώς πληροφο

ροuμαι, δ Μακάριος καί τό 'Υ πουργικόν του Συμβού

λιον θεωροuν τήν Κυβέρνησιν καί τόν Γρίβα, ώς όρ

γανόν της, ύπεύθυνον δι' δσα εγιναν. 

·Ο Πιπινέλης τώρα βλέπει ώς φωτεινά σημεία 

τήν καvαδικήν πρότασιν, τήν άποστολήν έκπροσώ

που του Τζόνσον, τήν άποστολήν έκπροσώπου του 

Θάντ καί τήν παράτασιν τfjς κρίσεως, ή όποία άπο

μακρύνει τόν κίνδυνον άναφλέξεως. Πάντως δ άπε

σταλμένος του Τζόνσον, συνήντησεν άδιαλλαξίαν 

είς ~ Αγκυραν. 
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Γενική πρόβλεψις εΙναι δτι, είς πaσαν περίπτω

σιν, θά καταλήξωμεν είς έθνικόν έξευτελισμόν. Καί 
πρέπει νά μή στερfjται θεαματικότητος, ωστε νά δι

καιολογηθfj τό Τουρκικόν 'Επιτελείον, καί ή Κυ

βέρνησις τfjς 'Αγκύρας, διά τήν μή κήρυξιν πολέμου 

εναντι τfjς έξημμένης δημοσίας γνώμης. 

'Όποια πολιτική λύσις καί έάν δοθfj είς τό Κυ

πριακόν, θά δικαιωθοuν αί συμφωνίαι τfjς Ζυρίχης 

καί δλα τά έπακολουθήσαντα θά άποδειχθοuν άπάται 

ή ούτοπίαι. Προσωπικώς, γνωρίζων τάς παλαιάς άπό

ψεις τοu Πιπινέλη, βλέπω μίαν φόρμουλαν έγγυημέ

νης άνεξαρτησίας, μέ καντόνια -δηλαδή Κράτος έν 

Κράτει. 'Αλλά τί θά πράξη, είς τήν περίπτωσιν αύ

τήν, δ Μακάριος; 'Υπάρχουν καί οί προφfjται ώμου 

έδαφικοu διαμελισμοί) τfjς νήσου -μιaς έπισήμου 

διχοτομήσεως. Πάντως δέν εΙναι πλέον πιθανή ή 

κατάψυξις του προβλήματος. 

·Ως πρός τόν Πιπινέλην, άλλοι βλέπουν είς τήν 

ύπουργοποίησίν του νόθευσιν τfjς φυσιογνωμίας τfjς 

'Επαναστάσεως καί άλλοι ένίσχυσίν της, ύπό τήν 

εννοιαν τfjς πολιτικ:fjς διαρκείας. 

·Υποσημειώνω δτι κατά τό δεκαπενθήμερον, πρό 

τfjς κρίσεως, δ Τάλμποτ ε{χε φορτικώς ζητήσει άπό 

τούς ίθύνοντας ήμερομηνίαν έκλογών, χωρίς νά 

ύπάρξη ενδειξις δτι τό αϊτημά του εuρίσκει πρόσφο

ρον εδαφος ή τίθεται uπό μελέτην. 

·Ο Πιπινέλης μοu εiπεν, έξάλλου, δτι εΙ ναι πολύ 

ίκανοποιημένος άπό τήν συνεργασίαν του μέ τούς 

κυβερνώντας: "Γνωρίζουν νά άκούουν. Νά μήν δια

κόπτουν. Καί νά μή διανθίζουν, μέ 'άστείας' συνε

δριάσεις, ώς έγέ~ετο έπί κοινοβουλευτικών κυβερνή
σεων". 

Ai τελευταίαι μου πληροφορίαι είναι δτι αί 

• Ηνωμέναι Πολιτείαι φέρονται άποφασισμέναι νά 
έντείνουν τήν πίεσίν των πρός τήν τουρκικήν πλευ

ράν. Καί λέγουν έδώ δτι τόσον τά ποσά τfjς στρατιω

τικfjς βοηθείας -150 έκατομμύρια δολλάρια- δσον 

καί τfjς οίκονομικfjς -άλλα τόσα- δέν θά καταστή

σουν τήν πίεσιν ταύτην άνίσχυρον». 

28 Δεκεμβρίου ι967 

Χ. ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«'Αγαπητέ μου Πρόεδρε, 

Σaς γράφω σήμερα λίγα λόγια γιά νά σaς εύχηθώ 

ύγεία καί κάθε καλό γιά σaς καί γιά τήν άγαπητή 

'Αμαλία, άπό μέρους τfjς ·Ελένης καί έμοu. 

Τό 1967 τελειώνει άσχημα διά τήν 'Ελλάδα. Πο
λύ φοβοuμαι μήπως τό 1968 εΙναι άκόμη χειρότερο. 
Τό άντικίνημα τοu βασιλέως προσετέθη σέ σωρεία 

άλλων σφαλμάτων. Δυστυχώς, ή τελευταία αύτή 

άποτυχία εφθειρε κάπως καί τήν δική σας θέσιν, ή 

όποία άποτελοuσε έπί χρόνια άθικτο έθνικό κεφά

λαιο. Πάντως, σείς, έξακολουθείτε νά άποτελfjτε τήν 

μόνη ύπολογίσιμη πολιτική έφεδρεία. 'Αλλά σήμερα 

δέν ξέρει κανείς αν θά ύπάρξη περίπτωσις χρησιμο
ποιήσεως έφεδρειών. 

Οί έδώ ήλλαξαν τήν στάσιν τους έπί τό εύνοϊκώ

τερον ύπέρ τfjς Κυβερνήσεως Παπαδοπούλου. 'Ελπί

ζουν δτι καί τό ζήτημα του βασιλέως θά ρυθμισθfj 
εύνοϊκώς. Πιστεύουν δτι ή Κυβέρνησις αύτή θά τη

ρήση τάς ύποσχέσεις της καί δτι θά έπαναφέρη 

συντόμως τήν δημοκρατική δμαλότητα. Καί δ μέν 

Παπαδόπουλος εΙναι καθώς φαίνεται είλικρινής. 
'Εκείνο γιά τό όποίο μπορεί κανείς νά άμφιβάλλη 

εΙναι άν θά εχη τήν δύναμιν νά έπιβάλη τάς άπόψεις 
του. Φοβοuμαι δτι ή σκληροτέρα πρaξις του δράμα

τος δέν εχει άκόμη παιχθfj. Καί αύτή δέν θά εΙναι 
ϊσως άναίμακτος. Στρατός χωρίς αύστηρή ίεραρχική 

πειθαρχία άποτελεί κίνδυνο σοβαρότατο γιατί άπο

τελεί μία ενοπλη άνωμαλία. 

"Οταν οί συνταγματάρχαι συλλαμβάνουν τούς 

στρατηγούς, θά συλλάβουν αϋριον οί λοχαγοί καί oi 
ταγματάρχαι τούς συνταγματάρχας. Καί αύτό είς τό 

έπίπεδο των υπαξιωματικών καί των στρατιωτικών 

λέγεται Σοβιέτ. Ό Θεός άς λυπηθfj τήν 'Ελλάδα. 

"Οσο γιά τό Κυπριακό βαίνει πρός άπώλειαν. 

'Όσοι έδημαγώγησαν χθές έναντίον των συνθηκών 

Ζυρίχης-Λονδίνου θά δεχθοuν σήμερον τήν έκ των 

πραγμάτων διχοτόμησιν. 

'Η ίστορία, άγαπητέ μου Πρόεδρε, θά σaς δι και

ώση γιά μιά άκόμη φορά. 

Μέ πολλή άγάπψ>. 

ι 'Ιανουαρίου ι 968 

Β. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«Κύριε πρόεδρε, 

'Η γυναίκα μου καί έγώ, σήμερα, πρωτοχρονιά, 

σaς εύχόμεθα καί σaς σκεπτόμεθα, μέ άφοσίωσιν καί 

άγάπη. 

'Η όνο μαστική μου έορτή μέ βρfjκε βαρύθυμο 

καί, γιά νά άποφύγουμε έπισκέψεις, κλείσαμε τό 

σπίτι καί καταλύσαμε στό ξενοδοχείο "Μόν Παρνές". 

Φάντασμα τοu παλαιοu έαυτοu του. Ρημαγμένο καί 

έξαθλιωμένο. τί κρίμα ... 
Τά τελευταία χρόνια, άν θυμaσθε, έρχόμουν πάν

τα στό Παρίσι, τέτοιον καιρό, νά σaς δω. Προθυμο

ποιήθηκα καί έφέτος, τό εiπα στόν 'Αχιλλέα, σaς 

εγραψα μάλιστα δτι θά μποροuσα νά μείνω καί ενα 

δεκαπενθήμερο. 'Αλλά ή άπάντησις άργοuσε. Καί 

επειτα, μέ καθήλωσαν τά γεγονότα. 

Τό κέρδος τfjς Χούντας, έκτων γεγονότων αύτών, 

εΙναι δτι άπέδειξαν πόσον ξεπιφασμένη άρετή εiναι 
σήμερα είς τήν ·Ελλάδα ... ή ίσορροπία τfjς σκέψεως. 
'Εγώ τουλάχιστον αίσθάνομαι πνευματικώς άφο

πλισμένος, ώς παρατηρητής των έλληνικών έξελίξε

ων, έπιδιώξας νά βασίσω τάς μέχρι τοuδε έκτιμήσεις 
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καί προοπτικάς μου εις τήν πολιτικήν λογικήν. Ό 

θρίαμβος τοϋ σουρρεαλισμοϋ είς τήν πολιτικήν μας 

ζωήν, μέ κάμει νά άμφιβάλω άκ6μη καί περί τής άξί

ας τ&ν συνεχών έπιστολογραφικ&ν μου έκκλήσεων, 

άπ6 τής 21ης 'Απριλίου: νά έξεδηλοϋτο άντίδρασις 

ένωρίς πρίν ή 'Επανάστασις όχυρωθή συνωμοτικ&ς 

είς τ6ν Στρατ6ν καί τήν Διοίκησιν. 'Αλλά δέν θέλω 

νά κάμω τώρα τ6ν εξυπνον -άντιθέτως. 'Επαναλαμ

βάνω ότι καί ή άξία έκείνων μου τ&ν προειδοποιή

σεων, μοϋ φαίνεται τώρα άμφίβολος. Δι6τι δέν ήμ

πορ& νά ξεχωρίσω σαφώς, έάν τ6 άπρ6βλεπτον τρ6-
παιον τής Χούντας, τήν 13ην Δεκεμβρίου, ώφείλετο 

είς τ6ν συνωμοτίκ6ν της δυναμισμ6ν η είς τ6ν σαν
φασονισμ6ν τοϋ Κωνσταντίνου. Καί ε{ναι ίσως και

ρ6ς νά μετρήσωμεν όχι π6σες μεραρχίες τοϋ εμειναν 

εως τ6 τέλος πιστές, όταν λάκκισε, άλλά ποία τά 

κίνητρα καί ποία ή άπ6δοσις τ&ν πραξικοπημάτων 

τοϋ βασιλέως: Ι) Καθαίρεσις Γ. Παπανδρέου, 2) Κυ
βέρνησις Κανελλοπούλου, 3) 13η Δεκεμβρίου. Εις τ6 
βάθος καί τ&ν τριών αύτ&ν διακρίνω τήν άντισυνταγ

ματικήν του πρ6θεσιν νά κυβερνάη αύτ6ς καί νά 

φράξη τ6ν δρ6μο στ6ν Καραμανλή. Καί ώς πρ6ς τ6 

"πραξικ6πημα" τής 13ης Δεκεμβρίου, ή σύνθεσις 

τής Κυβερνήσεως Παπαληγούρα [sic] έπιβεβαιώνει, 
κατ' έμέ, τήν δολι6τητα τής έπιχειρήσεως, ή όποία, 

σύν τοίς άλλοις, άπέβλεπε καί είς τήν χάλκευσιν έν6ς 

Συντάγματος ίκανοποιοϋντος τάς βασιλικάς κρυπτο

φιλοδοξίας. 

wlσως πρέπει νά σκεφθ&μεν μήπως άποτελεί, ύπ6 

τάς συνθήκας αύτάς, θανάσιμον δυσειδαιμονίαν, ή 

διατήρησις τής Βασιλευομένης, πρ6ς χάριν τής 

δποίας άπεσύρθητε άπ6 τήν πολιτικήν, διά νά μή c 

προκαλέσετε διχασμ6ν. Ό Ρυθμιστής τοϋ Πολιτεύ

ματος ελαβεν εκτοτε πρωτοβουλίας πού μaς έχαντά

κωσαν. Ήσαν πρωτοβουλίαι άφιλοσ6φητοι. »Επαι

ζε τ6ν "Χουσείν", μολον6τι ήτο, καί διά τ6ν ρ6λον 

αύτ6ν άπροπ6νητος. Σήμερα δ θρ6νος εχασε κάθε 

γ6ητρον καί είς τ6ν λα6ν καί είς τήν ίθύνουσαν τά

ξιν. Δέν προσπαθώ νά άποκρύψω τάς προεκτάσεις 
τ&ν σκέψεών μου. 

»Ας ίδωμεν τώρα, χωρίς συναισθηματισμ6ν, ποία 

κατάστασις διαμορφοϋται, μετά τήν 13ην Δεκεμβρί

ου, είς τήν 'Ελλάδα. 

Ι. • Η Χούντα, μολον6τι ούδέποτε έπέδειξε πολι
τικήν σοβαρ6τητα, ώς Κυβέρνησις, ή ίδία έπέτυχε νά 

δημιουργήση αιφνιδίως τήν έντύπωσιν ότι ε{ναι είς 

θέσιν νά γελοιοποιήση τούς άντιπάλους της. Καί όχι 

μ6νον δι6τι ύπήρξεν θεαματική ή έπικράτησίς της 
τήν 13ην Δεκεμβρίου. 'Αλλά καί δι6τι έξεμεταλ

λεύθη τήν νίκην της, έπίσης θεαματικ&ς καί μέ 
άπροσδ6κητον αύτοσυγκράτησιν καί εύφυίαν. Οί 

έλιγμοί της, πρ6ς τήν κατεύθυνσιν τοϋ βασιλέως καί 

τοϋ πολιτικοϋ κ6σμου, άν καί ύποκριτικ&ς γενναι6-

φρονες, πέραν τής έπιδείξεως δυνάμεως, ήσαν έξηυ-

τελιστικοί καί διά τ6ν Κωνσταντίνον καί διά τ6ν πο

λιτικ6ν κ6σμον, όστις ύπήρξεν ό περ(γυρος τοϋ άν
τιπραξικοπήματ6ς του. 

11. Ό Καραμανλής, διά τήνc δημοσίαν συνείδη

σιν, δέν έφθάρη άπ6 τ6 φιάσκο τοϋ άντιπραξικοπή

ματος, δι6τι όλοι πλέον εμαθαν η ήσθάνθησαν, ότι 

ήτο άμέτοχος τούτου. Μέ τήν τροπήν πού πήραν τά 
πράγματα εΙναι εύτύχημα ότι δ Καραμανλής έξεδη

λώθη πολιτικώς, άν καί μερικοί πιστεύουν ότι έάν 

έξεδηλοϋτο ένωρίτερον, θά εφερε άπτ6ν πολιτικ6ν 
άποτέλεσμα. Δέν πρέπει νά τροφοδοτηθή ή έντύπω

σις ότι δ Καραμανλής σήμερον εύρίσκεται είς άμη

χανίαν καί ότι δ ίδιος θέτει έκ νέου τ6ν έαυτ6ν του είς 

τ6 περιθώριον, έν τ'ίj συνειδήσει ότι ούδεμίαν δύναται 

νά άσκήση έπιρροήν έπί τ&ν έξελίξεων. Ή έντύπω
σις αύτή σταθεροποιεί τήν Χούνταν καί ένισχύει τ6ν 

ραγιαδισμ6ν τ&ν μεγάλων μαζών. Έπί πλέον θά 

ένομίζετο ότι καί ό Καραμανλής συνθηκολογεί πρ6ς 

μίαν κατάστασιν, τήν δποίαν ε{χε άποδοκιμάσει, ώς 

πράττει δ βασιλεύς. 'Αλλ' ή περίπτωσις εΙ ναι διά

φορος καί πρέπει νά καταφανή ότι ε{ναι διάφορος. 

111. 'Αξιοσημείωτον ε{ναι ότι ή Χούντα, παρά 
τήν νίκη της καί παρά τήν εύελιξίαν της, μετά τήν 

13ην Δεκεμβρίου, όχι μ6νον δέν άπέκτησε λαϊκ6ν 

ερεισμα, άλλά καί εύρέθη περισσ6τερον άπομονωμέ

νη. Σάν νά έτρ6μαξεν δ κ6σμος, άκ6μη καί οί ύπο

στηρικταί τηζ ένώπιον τής προοπτικής ότι ή Χούν
τα έκπληρώσασα τήν 13ην Δεκεμβρίου τά τολμηρ6-

τερα όνειρά της (πρωθυπουργοποίησις Παπαδοπού

λου, μαζικές άποστρατείες, ισοπέδωσις "ρυθμιστι

κών παραγ6ντων" καί πολιτικοϋ κ6σμου) θά ήδύνατο 

άνεμποδίστως νά προχωρήση είς τήν πραγμάτωσιν 

τ&ν μακροπροθέσμων σχεδίων της. Μ6λις τώρα άρ

χίζει νά αίσθητοποιήται δ κίνδυνος, άκ6μη καί είς 

τήν άρχουσαν τάξιν, άκ6μη καί μεταξύ τ&ν έφοπλι
στ&ν. Ή διαρροή έλληνικ&ν κεφαλαίων πρ6ς τά 

εξω -πρ6ς στιγμήν τ6 δολλάριον εφθασε τάς 37 
δρχ.- άπσ~ελεί μίαν ενδειξιν. Πάντως παραμένει τ6 

γεγον6ς ότι εχει δημιουργηθή δρατ6της μηδέν έπί 

τ&ν παραγ6ντων πού θά ήδύναντο νά άνατρέψουν 

τήν Χούνταν, ύπ6 τάς σημερινάς συνθήκας. 0{ παρά
γοντες αύτοί ε{ναι ά6ρατοι, δι6τι ε{ναι άστάθμητοι. 

'Αλλ' αί πρωτ6γονοι δικτατορίαι προσφέρονται 

άνυπεράσπιστοι είς τούς άσταθμήστους παράγοντας. 

Δύο παράγοντες θά ήδύναντο νά χαρακτηρισθοϋν, 

έπί τοϋ προκειμένου, ώς άστάθμητοι. 

·Ο πρώτος άστάθμητος παράγων δύναται νά προ

κύψη άπ6 τά σπλάχνα τής Χούντας. Κατά τήν γνώ

μην μου δ Παπαδ6πουλος ήτο ειλικρινής δταν άπειρ

γάζετο τήν έπιστροφήν τοϋ βασιλέως καί τήν άμνή

στευσιν τ&ν κινηματιών άξιωματικ&ν, τ&ν πολιτι

κών έξορίστων η καταδίκων καί τ&ν κομμουνιστών 

τής Γυάρου, πλήν έλαχίστων. 'Αλλ' ή τολμηρά καί 

εύφυής αύτή πολιτική, ή άποκλείουσα τήν "ήρωο-
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ποίησιν" καί τείνουσα είς τόν "διασυρμόν" τfjς άν

τιδράσεως, συνήντησε τήν σφοδράν άρνησικυρίαν 
τών "σκληρών" άξιωματικών τfjς Χούντας, oi δποίοι 
μέχρι στιγμής ματαιώνουν καί τήν έπιστροφήν του 

βασιλέως καί τήν ύλοποίησιν τfjς 'Αμνηστίας, είς 

τήν έπαγγελθείσαν κλίμακα. 'Όμως τοuτο άποτελεί 

μείωσιν του πρωθυπουργοί) δστις, παρά τήν καιρο

σκοπικt\ν τώρα σύμπτυξίν του, θά άντεπιτεθfj, θάττον 
η βράδιον, διά νά μή χάση τόν ελεγχον τfjς Έπανα

στάσεωςκαί διά νά μή ύπερκερασθfi άπό τούς έξτρε

μισtάς της. τί θά βγfj άπό δλα αύτά; 'Ένα νέον πρα

ξικοπηματικόν εκτρωμα η μία ήμιδημοκρατική διέξο
δος; ... Βεβαίως, τό μέλλον θά δείξη. 'Αλλά τίθεται 
πρός έξέτασιν έάν, έν όψει δλων αύτών, μdς παρου
σιάζονται εστω "λανθάνουσαι" εύκαιρίαι διά νά δι

ευκολύνωμεν τάς έξελίξεις, πρός κάποιαν διέξοδον. 
Καί έρωτdται έάν όρθώς πράττομεν δσοι άρνούμεθα 

νά πλαισιώσωμεν τόν πρωθυπουργόν είς καίρια πό

στα του κρατικοu όργανισμοu -δπότε τόν άφήνομεν 

άκάλυπτον είς τήν πίεσιν τών "σκληρών"- η έάν 

δέν στερfjται κάποιου ρεαλισμοu ή "γραμμή Πιπινέ
λη", ή έπιδιώξασα νά άνακατευθοuν τά χνώτα του 

πολιτικοu κόσμου καί τfjς 'Επαναστάσεως διά νά 

άλλοιωθfj άνεπανορθώτως ή φυσιογνωμία τfjς τελευ
ταίας. Πάντως ή "γραμμή Πιπινέλη" -άνακοπείσα 

έκ του βασιλικοί) άντιπραξικοπήματος- έκτίθεται 
είς τόν κίνδυνον συνειδητής η άθελήτου άφομοιώ

σεως πρός τήν Έπανάστασιν τών συνεργαζομένων 

πρός τήν Κυβέρνησιν στοιχείων, τά όποία βαθμιαίως 

ένδέχεται νά άπομακρυνθοuν άπό τάς άρχικάς των 

προθέσεις, γλυκαινόμενα είς τήν άσκησιν τfjς έξου

σίας. 'Εξ άλλου όφείλομεν νά γνωρίζωμεν δτι ή διά
στασις του Παπαδοπούλου πρός τούς "σκληρούς" 

εγκειται μόνον είς τήν τακτικήν, ένώ τίποτα δέν τούς 

χωρίζει, κατά τήν γνώμην μου, ώς πρός τόν σκοπόν, 

πού εΙ ναι ή διατήρησις τfjς 'Αρχής δι ' ύπογραφfjς 

συμβολαίου μέ τήν αίωνιότητα. 

Μέ τήν διαφοράν δτι οί μέν "σκληροί'' θέλουν νά 

παρατείνουν τήν έγκατάστασίν των είς τήν 'Αρχήν 

έπ' άόριστον καί άπροσχηματίστως, ένώ δ Παπαδό

πουλος καί οί περί αύτόν φροντίζουν "νά λυθοuν τά 

χέρια τους" διά νά θέσουν είς έφαρμογήν μίαν δεον

τολογίαν καί μίαν διαδικασίαν έπηρεασμένην άπό τό 

ίστορικόν άνόδου τών δλοκληρωτικών κινημάτων, 

άπό τά διδάγματα του ψυχολογικοί) πολέμου καί άπό 

τήν εύπάθειαν τfjς καταλυθείσης πολιτικής μας ζω
ης. 

Δέν θά μέ έξέπληττε δηλαδή, έφ' δσον δ Παπαδό
πουλος έπετύγχανε νά έπιβληθfj δριστικώς μεταξύ 

τών έπαναστατικών κύκλων, νά έπιφέρη, τότε, έλα

χίστας μεταβολάς, όχι ίδιαιτέρως προκλητικάς, είς 

τό Σύνταγμα, τό δποίον του παρεδόθη, νά δημιουργή

ση κάποιαν·έλευθεροτυπίαν (μέ ενα δρακόντειον νό

μον περί τύπου έπιβάλλοντα είς τάς έφημερίδας 

αύτολογοκρισίαν καί είς τάς κρατικάς άρχάς κατα

σταλτική λογοκρισίαν), νά κάμη γρήγορα δημοψή

φισμα καί ϋστερα, άπροειδοποιήτως, νά άναγγείλη, 

έντός του 1968, δτι "σέ 45 ήμέρες εχομεν έκλογάς" 
μέ ύπηρεσιακήν Κυβέρνησιν, ή όποία θά ε{ναι σάρξ 

έκ τfjς σαρκός του. Είς τάς έκλογάς αύτάς, μέ πλειο

ψηφικόν, θά κατέβαινε έπί κεφαλής κόμματος, μέ 

δημοκοπικάς έπαγγελίας, μέ τόν Στρατόν, τά Σώματα 

'Ασφαλείας, τήν Διοίκησιν, μέχρι καί τfjς τελευταί

ας κοινότητος, ίδική του καί θά προκαλοuσεν είς 

άναμέτρησιν τόν παλαιόν πολιτικόν κόσμον, πλήν 

τών άνηκόντων είς τήν ΕΔΑ η τών πριμοδοτημένων, 

πού θά άπεκλείοντο άπό τό Συνταγματικόν Δικαστή

ριον. Καί βεβαίως δ παλαιός πολιτικός κόσμος θά 

ήναγκάζετο νά δοξοf..ογήση καί αύτός τήν 21 'Απρι
λίου, κατοχυρουμένην άπό τό Σύνταγμα καί άπό τόν 
Νόμον περί Τύπου. Καί βεβαίως, είς αύτήν τήν πα

ρωδίαν έκλογών δέν θά κατέβαινεν δ Καραμανλής. 
'Οπότε ή 21η 'Απριλίου, μέ "λαϊκόν χρίσμα" -διό

τι καί οί κομμουνισταί θά έψήφιζον μέ άνοικτά ψη

φοδέλτια- θά έπροχωροuσε πλέον, διά τών έκλο

γών, είς τήν συνταύτισίν της μέ τό Κράτος, κατά τά 
έθνικσσοσιαλιστικά πρότυπα. 'Αλλ' αύτή άκριβώς 

ή πολιτική, τfjς άκράτου έπαναστατικfjς αύτοπεποι

θήσεως, ή πολιτική διαιωνίσεως τfjς στρατιωτικής 

άπολυταρχίας, ύπό κοινοβουλευτικήν έπίφασιν, ένδέ

χεται νά φέρη είς φώς ενα άστάθμητον παράγοντα, 

άνατpεπτικόν διά τήν Χούνταν. 
'Όπως έπίσης άστάθμητος παράγων ήμπορεί νά 

εΙ ναι ή έξωτερική περιπέτεια. Κατ' άπολύτως ήλεγ

μένα στοιχεία, 60.000 συμμορίται εχουν συγκεντρω
θfi είς τήν Γιουγκοσλαβικήν Μακεδονίαν, κοντά στά 

σύνορα καί, ώς γνωρίζετε, oi Τοuρκοι ένεθυμήθησαν 
αίφνιδίως τήν Θράκην, ένώ ή "Κυβέρνησις Κιου

τσούκ" χαρακτηρίζεται έδώ ώς άκρως άνησυχητική 

παραβίασις τών έλληνοτουρκικών συμφωνιών καί δή 

τών άπορρήτων. 

Καί εΙ ναι μέν βέβαιον δτι ή 'Ελλάς στρατιωτικώς 

καί πολιτικώς φαίνεται εύάλωτος. 'Αλλά μία έξωτε

ρική περιπλοκή, έδώ μέ συγκλονιστικούς άντικτύ

πους, ίσως νά μ ή συνέφερε είς τήν Σοβιετικήν "Ενω

σιν, έάν θά εΙχε νά άντιμετωπίση σοβαράν έπιδείνω

σιν είς τάς σχέσεις της μέ τάς ΗΠΑ (άπόδειξις δτι 

καί είς τήν κρίσιν τfjς Μέσης 'Ανατολής ή ΕΣΣΔ 

άπέφυγεν άμεσον καί ύπεύθυνον παρουσίαν) καί εΙ

ναι μdλλον άμφίβολον έάν ή Τουρκία θά προκαλοu

σε τάς ΗΠΑ καί τό ΝΑΤΟ, έπιτιθέμενη έναντίον τfjς 

'Ελλάδος η τfjς Κύπρου, καθ' δν χρόνον, λόγω τfjς 

.ελληνικής άποιCολλήσεως έκ τfjς νήσου, δύναται νά 

άποκομίση άναιμάκτως τά μεγαλύτερα κέρδη. 

Σdς έξωμολογήθην τήν "κακοκεφιά'' μου καί 

άπετόλμησα μίαν άνάλυσιν τfjς σημερινfjς πολιτικής 

πραγματικότητος, μολονότι, ώς έπεσήμανα, φοβοu

μαι δτι σaς ε{ναι έντελώς άχρηστος δ έπιστολογρα-
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φικός μου μονόλογος, έφ' δσον δέν γονιμοποιεί ίδι

κάς σας σκέψεις η ύποδείξεις» . 

ι Μαρτίου ι 968 

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΡΟΣ Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΥ 

«'Αγαπητέ Κώστα, 

VΕχω καιρό νά πάρω είδήσεις σου. Φαίνεται δτι 

μaς άφησαν κυριολεκτικώς άναυδους τά aπροσδόκη

τα καί συνταρακτικά γεγονότα τών τελευταίων μη

νών. 'Η &μη χ ανία δέν εlναι αδικαιολόγητη. Γιατί τί 

νά πής καί τί νά συμβουλεύσης δταν κανένας δέν 

εlναι διατεθειμένος ν' &κούση; 
'Εκείνοι ο{ δποίοι θά έπρεπε ν' &γωνισθοvν κατά 

τής παρούσης καταστάσεως δχι μόνον δέν συνέλα

βαν όρθώς καί ένιαίως τό πρόβλημα του τόπου, &λλά 

έπί πλέον σιχαίνεται νά βλέπη δ ένας τόν άλλον. 

Πάρε ώς παράδειγμα τά χάλια τής λεγομένης δε

ξιάς -Στέμμα, Στρατός, πολιτική της 'Ηγεσία, ίθύ
νουσα τάξις, τύπος. Πολλοί διερωτώνται τί κάμω 
έγώ. τί θά μπορούσα νά κάμω ύπό τάς συνθήκας αύ

τάς; 'Όπως ξέρεις εlμαι πάντα &πρόθυμος νά έπανέλ

θω στήν πολιτική. Θά ήμποροvσα ϊσως νά κατανική

σω τό αϊσθημα αύτό έάν δ τόπος εlχε &νάγκη καί 

ζητούσε τίς υπηρεσίες μου. 

'Η προϋπόθεσις δ μ ως αύτή δέν ύφίσταται. "Ολοι 

μέ θέλουν έφ ' δσον ή θέσις μου συμπίπτει μέ τίς 
έπιδιώξεις των. 'Επειδή δμως ή θέσις ή ίδική μου δέν 

συμπίπτει μέ κανενός τίς έπιδιώξεις εlναι φυσικό ν νά 

μ ή μέ θέλη κανένας. 'Ιδού ή τραγωδία ή δική μου 

πού εlναι προέκτασις τής τραγωδίας του τόπου. 
Στείλε μου τό Σύνταγμα πού θά καταρτίση ή Κυ

βέρνησις -πρίν δημοσιευθή εl δυνατόν- μέ τίς πα

ρατηρήσεις σου. Καί μ ή λησμονής δ τι μοv κάμη χα

ράν νά παίρνω είδήσεις σου καί πρό παντός νά σέ 

βλέπω στό Παρίσι. 

Μ' &γάπφ>. 

Μάρτιος ι 968 

8 . ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«Κύριε Πρόεδρε, 

Θεωρώ έπίκαιρον νά σaς περιγράψω τήν κατά

στασιν καί ίσως δέν άποφύγω τόν πειρασμόν νά θέ

σω, ύπό τήν κρίσιν σας, κάποια έρωτήματα, πού μέ 
βασανίζουν. 

Οί τρείς πρωθυπουργικοί λόγοι, έντός μιaς καί 

τής αύτfjς ήμέρας προσφέρονται μaλλον είς ψυχανά

λυσιν, παρά είς άνάλυσιν, ώς θά άρμόζη είς πολιτικά 

κείμενα. 'Εμπνέονται άπό πανικόν, έκ των πυκνών 

κυβερνητικών άδιεξόδων, άλλά άπό "πανικόν πρός 

τά έμπρός". Διότι κορυφώνονται είς τήν άπόφασιν 

"νά άφανισθ&μεν" έπί των έπάλξεων της έπαναστά

σεως, άντί τής νηφαλίας συναγωγής συμπερασμά-

των έκ της άποτυχίας της είς τήν διακυβέρνησιν τής 

χώρας. 'Η πεισιθάνατος κορωνίς του λόγου καί ή 

έπωδός περί "αύτοκτονίας", έπαναφέρει, μέ μακά

βριον έπιμονή, τό ρητορικόν σχήμα "νά πέσω άπό τό 

παράθυρον", τό δποίον έχρησιμοποίησεν δ πρωθυ

πουργός είς προηγούμενον λόγον του. Εις πaσαν 

περίπτωσιν δμως έπαναλαμβάνεται έπίσης, παθολο

γικώς καί μέ ηύξημένην μανίαν, ή άλληγορία τής 

"έγχειρίσεως" μέ δεμένον τό άριστερόν καί τό "δεξί" 

χέρι του άσθενοuς. Είς τήν πραγματικότητα, τό "δεξί 
χέρι" δέν δένεται, άλλ' άποκόπτεται, κομμάτι-κομμά

τι, μέ τούς άπηνείς διωγμούς των "καραμανλικ&ν" 

είς δλα τά κλιμάκια της κρατικής ίεραρχίας, του 

στρατεύματος καί της άστυνομίας. (ΕΙναι μία ώμότε

ρη παραλλαγή τής θεωρίας του Οϋγγρου σταλινικοί> 

ήγέτου Ματίας Ρακόζυ, δ δποίος άνήγαγε είς πολιτι

κόν δόγμα "τό κόψιμο του σαλαμιοu, φέτες-φέτες"). 

Έξαιροuνται βεβαίως δσοι προσφέρουν γην καί 
ϋδωρ είς τούς ίθύνοντας. Καί έν& δ πρωθυπουργός 

στηλιτεύει δημοσίως, δσους "βάζουν καρφιά" είς 

τάς έκκαθαρίσεις, ταυτοχρόνως τούς περιθάλπει, δι' 

άτιμωρησίας, ή όποία τόύς καθιστa άοράτους ρυθμι
στάς των πολιτικών διωγμών. Καί ό κρατικός όργα

νισμός πλαισιοuται άπό άποστράτους η τυχαρπά

στους. 'Έτσι εχομεν τήν πλέον κινδυνώδη ύποτρο

πήν του νεποτισμοί> καί τής φαυλοκρατίας. Διότι γί

νεται, βεβαίως, χωρίς δυνατότητα άντιδράσεως, άνε

ξελέγκτrος . 
'Επιμένω είς τήν προοπτική ν πού έχάραξα, άπό 

τής πρώτης ή μέρας τής 'Επαναστάσεως, δτι ό Πα

παδόπουλος πάει νά δημιουργήση προσωποπαγές 

καθεστώς. 'Η προοπτική αύτή δέν μεταβάλλεται έκ 

του γεγονότος δτι ή 'Επανάστασις εχει, έπιτέλους 

τώρα, έπίγνωσιν τής άποτυχίας της, είς τήν <'iσκησιν 

τής έξουσίας καί είς τήν άπογύμνωσίν της άπό κάθε 

λαϊκόν ερεισμα. 'Η άποτυχία άποδίδεται, ύπ' αύτή ς, 

είς έξωστρεφείς παράγοντας. "'Εν άνάγκ1J -λέγει ό 

Παττακός- θά φυτεύσωμεν πατάτες είς τά μπαλκό

νια καί τίς ταράτσες". 'Ώστε ε{ναι άποφασισμένοι 

νά μείνουν. 

Τούς συγκρατεί έπίσης ή πλήρης άγγλοσαξωνική 

άνοχή καί ή ψευδαίσθησις του ΝΑΤΟ δτι, μέ τόν 

πόλεμον του Βιετνάμ, τόν σοβιετικόν στόλον είς τήν 

Μεσόγειον, τήν κρισιμότητα της Μέσης 'Ανατολής 

καί τήν μεταβατικότητα του Κυπριακοί>, έγλύτωσεν, 

χάρις είς τούς άξιωματικούς, άπό τόν "έλληνικόν 
πονοκέφαλο ν". Καί εΙ ναι μέν γεγονός δτι οί 'Αμερι

κανοί πιέζουν πρός συνταγματικάς έξελίξεις, βραδυ

φλεγ&ς, άλλά χωρίς νά προβληματίζωνται έάν τό 

Σύνταγμα θά ε{ ναι βιώσιμονκαί τί θά προκύψη (κατό

πιν των λαϊκών διαφοροποιήσεων, έκτης συσσωρευ

θείσης συγχύσεως) άπό έλευθέρας έκλογάς, όψέποτε 

διεξαχθοuν. 

'Ώστε, συμπέρασμα πρώτον: 'Η ταχεία έπιδεί-
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νωσις τής οίκονομικής καταστάσεως, έξ έσωτερικών 

καί έξωτερικών αίτίων, ή διοικητική παράλυσις, ή 
άνικανότης τής Κυβερνήσεως καί ή άμηχανία τής 

έπαναστάσεως, δέν πρέπει νά έκτρέφη τήν έλπίδα, 

δτι τό καθεστώς θά μaς παραχωρήση τήν θέσιν του, 

άφ' έαυτοϋ ή κατόπιν συμμαχικής πιέσεως. 

Τό δεύτερον συμπέρασμα εΙναι δτι ή καταλυτική 
εξαψις τών ίθυνόντων, έν μέσφ κλίματος έπιτεινομέ
νης &βεβαιότητος καί άπροβλέπτων έξελίξεων, ίσο

πεδώνει τάς παλαιοκομματικάς ή ίδεολογικάς άντιθέ

σεις, είς τήν βάσιν τής κοινωνικής πυραμίδος καί 

έξωθεί τήν άντίδρασιν τών μεγάλων μαζών είς τήν 
όχθην τής κεντροαριστερaς. 'Από τρίωρον συνομι
λίαν, τήν δποίαν ε{χα μέ τόν Π. Κανελλόπουλον, τό 

μόνον πού συνεκράτησα ήτο ή άγχώδης διαπίστωσίς 

του δτι παλαιοί Έρετζήδες είς τά άστικά κέντρα καί 

τήν ϋπαιθρον -ώς τόν διαβεβαιώνουν πανταχόθεν οί 

πρώην βουλευταί μας- έντυπωσιάζονται άπό τάς 

δηλώσεις καί τάς έπαφάς τοϋ 'Ανδρέα καί τάς έπι

κροτοϋν, διότι μόνος αύτός άναπτύσσει διεθνή δρα

στηριότητα, σήμερον, ώς φορεύς άντιστάσεως έναν

τίον τοϋ καθεστώτος. (Διά τήν λαϊκήν δυσφορίαν 

άποτελεί πολυτέλειαν δ συλλογισμός τί άποτέλεσμα 

φέρει, δ 'Ανδρέας;) 

'Αξιοσημείωτον ε{ναι δτι, ένώ δ' Ανδρέας ούδέν 
άποτέλεσμα φέρει μέ δσα λέγει καί κάμει έναντίον 

τοϋ στρατοκρατικοί) καθεστώτος, τοϋ προσφέρει, είς 

τελευταίαν άνάλυσιν, μεγάλην ύπηρεσίαν, μολονότι 

οί ίθύνοντες δέν τό άντιλαμβάνονται. Διότι τούλάχι

στον δ 'Ανδρέας, μονοπωλών τήν "άντίστασιν", εχει 

τήν βδελυγμίαν τής ίθυνούσης τάξεως καί τών συν

τηρητικών διανοουμένων, ώς καί τών στελεχών τών 

ένόπλων δυνάμεων, πρaγμα πού δέν θά συνέβαινε έάν 

ή άντίστασις κατηυθύνετο άπό τήν δεξιάν. 'Επίσης δ 

'Ανδρέας θεωρείται άπό τούς' Αμερικανούς χολερό

βλητος (δι' δ καί έξεφούσκωσε έκεί· δ Τύπος τόν 

ήγνόησε· είς τήν τηλεόρασιν διεπομπεύθη). 'Αλλά 

δέν πρέπει νά ύποτιμήσωμεν τάς πολιτικάς παραισθή
σεις πού δημιουργοϋνται, είς σημαντικήν μερίδα τής 

δημοσίας γνώμης, έκ τής αύτοπροβολής του, έκτός 

τής 'Ελλάδος, μέ συνθήματα έναντίον τής 'Επανα

στάσεως. Σήμερον, έδώ, ή rορα ε{ναι μηδέν. Αί άπο

λύσεις, μέ αύθαίρετα κριτήρια, έκτρέφουν ενα δια

νοούμενον προλεταριάτον, διακομματικής προελεύ

σεως, έτοιμοπαράδοτον είς έξτρεμιστικάς τάσεις, τάς 
δποίας καλλιεργοϋν καί οί έκδιωχθέντες άξιωματι

κοί. Αί τάσεις αύταί άναπτύσσονται σήμερον είς 

θερμοκήπια. Αϋριον δμως θά άρχίσουν αί παρασυ

ναγωγαί. Καί μεθαύριον, δταν ή λαϊκή άπόγνωσις 

εύνοήση κέντρα περιθάλψεως μιaς άνταρσίας καί 

δταν ώριμάση ή διεθνής στιγμή, δλος αύτός δ άκρω

τηριασμένος κόσμος θά πλαισιώση μίαν κομμουνι

στικήν όργάνωσιν μέ έθνικοαπελευθερωτικόν μανδύ

αν. 'Ενδεικτικώς σaς άναφέρω δτι βγήκα πολλές 

φορές άπ' τά ροϋχα μου, είς τό άκουσμα τοϋ άνατρι

χιαστικοϋ έρωτήματος: "γιατί δέν κάμουν μέτωπο 

Καραμανλής ... καί 'Ανδρέας" ... "Αν καί οί έρωτών
τες εΙναι ρευστής συνειδήσεως, πάντως τό έρώτημα 

προκαλεί ρίγος, γιά τήν άφέλειαν ή διά τήν θρασύ

τητά του. 

Καί τώρα, δανείζομαι τό τρίτον συμπέρασμα, άπό 

μίαν έπιστολήν σας: "Ή 'Επανάστασις δέν εχει τί

ποτα είς τό κεφάλι της, διά τήν πολιτικήν έξέλιξιν, 

άλλά καί δ πολιτικός κόσμος στερείται στοιχειώ

δους σχεδιασμοϋ" είπατε, περίπου. Καί ε{ναι μέν γε

γονός δτι Μαρκεζίνης, Στεφανόπουλος, Τσουδερός 

κ.ά. θά εμπαιναν στήν Κυβέρνησιν, ύπό ώρισμένας 

προϋποθέσεις (δ Μαρκεζίνης μάλιστα ήθελε τά 

ύπουργεία Οίκονομικών, Συντονισμοϋ, Βιομηχανίας, 

'Εργασίας) καί έφάνη πρός στιγμήν ότι ή ζύμωσις 

κάπου θά εφθανεν, άλλά σaς πληροφορώ, έγκύρως, 

ότι δ πρωθυπουργός άποκλείει οίονδήποτε άνασχη

ματισμόν ή διεύρυνσιν τής Κυβερνήσεως, πρό τοϋ 

δημοψηφίσματος, ύπογραμμίζων ότι μόνον μετά τήν 

διεξαγωγήν του ή σύνθεσις τής Κυβερνήσεως θά άλ

λάξη μορφήν. Πάντως καί έάν έπιτυγχάνετο ή διεύ

ρυνσις αϋτη -καί έάν άκόμη συνεδυάζετο μέ έγγυή

σεις(;) διά τό μέλλον τοϋ τόπου καί διά τήν άκολου

θητέαν διαδικασίαν- ήτο λίαν πιθανόν νά μεταπί

πταμεν είς δικτατορικήν διακυβέρνησιν, παγίας μορ

φής. 

'Ώστε τίθεται τό έρώτημα αύτομάτως: η πρέπει 

νά πράξη δ πολιτικός κόσμος καί δλοι ήμείς, πρός 

άντιμετώπισιν τής καταστάσεως, πρός έπηρεασμόν 

της, δι' έποικοδομητικάς έξελίξεις καί διά νά προλά

βωμεν, πρίν ε{ναι άργά, τά δεινά πού μaς ερχονται; 

Μόνο σέ σaς εχει έμπιστοσύνην δ κόσμος, διά νά 

λάβη κατεύθυνσιν. 

Τό γεγονός ότι ή πολιτική σας πράξις, τοϋ πα

ρελθόντος Νοεμβρίου, βρήκε τόσον τεραστίαν άπή

χησιν, είς τόν Λαόν καί είς τά όργανα έκπροσωπή

σεως τής δημοσίας γνώμης, εχει πολύ μεγαλυτέραν 

σημασίαν άπό τό δ,τι ή πράξις αύτή ήχρηστεύθη άπό 

τόν χουσεϊνισμόν τοϋ Κωνσταντίνου. Διότι έπιβε

βαιώνει ότι, σείς μόνος, εχετε τήν ίκανότητα νά έπη

ρεάσετε τάς έξελίξεις, περιβεβλημένος μέ δύναμιν 

λαϊκήν καί νά χαράξετε κατευθύνσεις έπί τής πορεί

ας, τήν δποίαν όφείλομεν νά άκολουθήσωμεν. Δέν 

ήμπορώ νά πιστεύω δτι ε{σθε άποθαρρυμένος άπό 

τήν χαλαρότητα καί τήν μοιρολατρείαν τών πολι

τευομένων, μέχρι τοϋ βαθμοϋ, rοστε έξ αύτοϋ τοϋ λό

γου, νά άπέχετε άπό κάθε έκδήλωσιν ή καθοδήγησιν. 

Διαθέτετε πολιτικήν περιουσίαν, τήν δποίαν δέν εχει 

κανείς, τήν λαϊκήν έμπιστοσύνην, τό ήθικόν κϋρος 

σας καί τόν διεθνή σεβασμόν καί έκτίμησιν. η 

άνάγκην εχετε τούς "πολιτευομένους"; Αύτοί, θά 

άκολουθήσουν, ώς συρμός. 

Τά περιληπτικά στοιχεία τής καταστάσεως συ-
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νοψίζονται ώς εξής: 'Η οίκονομική κατάστασις σα

θροτέρα, άπ' δ,τι έμφαίνεται καί είς τό ύπόμνημα 

πού σaς εστειλα. 'Η άγορά χτυπημένη καί ύπό τό 

αγχος διά τήν αϋριον. 'Η πρόβλεψις διά τόν του

ρισμόν: 50% κάτω, έν σχέσει μέ πέρισυ. 
'Η διοίκησις έξηρθρωμένη. Οί ύπάλληλοι, όχι 

έκ πνεύματος όργανωμένης άντιδράσεως, άλλ' έξ εύ

θυνοφοβίας καί δέους διά τήν τύχην των, τροχοπε

δοϋν τήν κρατικήν μηχανήν. 

Είς τόν Στρατόν, άνέρχεται δ ρόλος τοϋ 'Αγγελή. 

Κατ' ούσίαν θά περιβληθή άρμοδιότητας άρχιστρα

τήγου, διά τής μελετωμένης ενοποιήσεως των τριών 

δπλων. Ταυτοχρόνως ετοιμάζεται 35νταετία είς τάς 

ένόπλους δυνάμεις, διά τήν αμεσον ανοδον τής 'Επα

ναστάσεως είς τήν κορυφήν τής στρατιωτικής πυρα

μίδος καί διά τήν άλματώδη προώθησιν τών μικρών. 

Τό άμφίστομον καί τό διαρκώς μετακλητόν τών 

κυβερνητικών άποφάσεων έπιτείνει τό χάος. 

'Η έλευθεριότης, ώς πρός τήν κριτικήν τοϋ Συν

τάγματος, πολύ άνωτέρα τής προβλεφθείσης. Οί 

'Αμερικανοί καί οί "Α γγλοι κακίζουν έδώ τούς 

πολιτικούς, διότι, μποϋκοτάροντες τάς συζητήσεις 

διά τό Σύνταγμα, αύτοκαταργοϋνται -κατά τήν έκ

δοχήν ταύτην- καί δίδουν έπιχειρήματα είς τήν 

'Επανάστασιν νά τούς άγνοήση καί νά τούς άπο

κλείση. Οϋτως η αλλως, πρόθεσις τοϋ Παπαδοπού

λου ε{ναι νά μειώση είς τό μάξιμουμ, διά συνταγμα

τικών διατάξεων -η έκλογικοϋ νόμου συνημμένου 

είς τό Σύνταγμα, τό δικαίωμα τών παλαιών πολιτικών 

νά διεκδικήσουν τήν λαϊκήν ψήφον. Ώς πρός τάς 

έκλογάς, οϋτε τάς σκέπτονται καν- καιροσκοποϋν. 

Αύτή ε{ναι ή κατάστασις. Προκαλεί μεγάλην 

έθνικήν άνησυχίαν, διότι ή άποτυχία μιας έπαναστά

σεως, δυναμικώς εδραιωμένης καί χωρίς άντίπαλον 

δέος, ε{ναι πολύ περισσότερον άπειλητική άπό τήν 

θητείαν τής χειροτέρας κοινοβουλευτικής Κυβερνή

σεως. Δώσατέ μας "γραμμήν", έντάξατέ μας είς ενα 
σχέδιον, διότι, χωρίς αύτά, η θά καταντήσωμεν, 

άπωθημένοι είς τό περιθώριον, πολιτικές μούμιες, η 

θά εχωμεν νά έκλέξωμεν μεταξύ: Μιας κρατούσης 

καταστάσεως μέ παρανοϊκά στίγματα καί μιας δια

σποράς άντιστασιακών τάσεων (διασποράς, ώφελού

σης τούς έχθρούς τοϋ κοινωνικοϋ καθεστώτος, πού 

ξεύρουν τί θέλουν). 

Δέν μοϋ διαφεύγει δτι πολιτική ε{ναι ή τέχνη τοϋ 
έφικ:τοϋ. Δέν άγνοώ δτι παρήλθεν απρακτος ή στιγμή 

τοϋ Νοεμβρίου, δταν, μέ τάς δηλώσεις σας, βρήκατε 

τό "σημείον στροφής" τών έξελίξεων, τάς δποίας 

έτορπίλλισεν ή δολιότης τοϋ βασιλέως. 'Αλλ' αύτό 

δέν σημαίνει δτι πρέπει νά άποτελματωθώμεν τώρα, 

εστω καί αν δέν ήμποροϋμεν πλέον νά έλπίζωμεν είς 

ριζικάς λύσεις. "Ας συνειδητοποιήσωμεν ενα πλαί

σιον, μίαν τακτικήν. Καί έδώ γεννάται τό δευτερογε

νές έρώτημα: Θά άφήσωμεν άναξιοποίητον τήν 

έλευθεριότητα είς τήν ασκησιν κριτικής έπί τοϋ Συν

τάγματος; ... 'Όταν ή "'Ακρόπολις" έπέτυχε νά γρά
ψη δτι δέν νοείται δημοκρατική ζωή διά τής άποτό

μου άποκοπής τής χώρας άπό τήv πολιτικήν ήγεσίαν, 

τήν δποίαν εχει καταξιώσει ή λαϊκή θέλησις καί ή 
δοκιμασία τοϋ χρόνου, δταν δημοσιεύωνται αί "άν

τιρρήσεις" τοϋ Πέτρου Ζήση* δτι τό Σύνταγμα τής 

'Επιτροπής Καθηγητών ε{ναι "άναχρονιστικόν καί 

άνελεύθερον" καί δτι δι' αύτόν καθίστανται ύπερβο

λικ:αί αί προνομίαι τοϋ βασιλέως, δέν νομίζετε δτι 

προσφέρεται μία μοναδική εύκαιρία διά νά λάβουν 

εύρείαν δημοσιότητα αί ίδικαί σας συνταγματικαί 

καί πολιτικαί άπόψεις, άμέσως η έμμέσως; ... Μήπως 
έάν συνέβαινε τοϋτο θά ήτο δύσκ:ολον καί ίσως άδύ

νατον διά τήν 'Επανάστασιν νά καταλήξη είς φασι

στικ:όν Σύνταγμα, παρά τάς άμαρτωλάς της προθέ

σεις, άποκλεισμοϋ τοϋ πολιτικοϋ κόσμου; .. . Μήπως 
θά επρεπε νά χτυπηθή καί "Συνταγματικόν Δικαστή

ριον", τοϋ δποίου αί ύπερτροφικαί έξουσίαι δη

μιουργοϋν ενα δεύτερον "ρυθμιστικόν παράγοντα" 

άπό άπολιθωμένα γερόντια; ... Μέ τήν έλευθεριότητα 
κριτικής τοϋ Συντάγματος καί μέ τάς προεκτάσεις, 

πού παίρνει ή κριτική, ηνοιξαν οί άσκοί τοϋ Αίόλου 

καί ίσως, παρά τό σημερινόν σύνθημα τοϋ Παπαδο

πούλου -"Κλείσατε τά ώτα σας είς τούς ψιθυρί

ζοντας τήν προσωρινότητα" τοϋ στρατιωτικοί> κα

θεστώτος- καί αύτή ή 'Επανάστασις καταστή 

δεσμία τής κριτικής τήν δποίαν έπέτρεψε, έφ' δσον 

μάλιστα έπιδιωχθή συμμαχική συμπαράστασις, είς 

ύγιείς συνταγματικάς άπόψεις». 

ι 'Ιουλίου 1968 

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΡΟΣ ΖΩΡΖ ΠΟΜΠΙΝΤΟΥ 

«Κύριε Πρόεδρε, 

'Επιτρέψτε μου νά σaς άπευθύνω τά πλέον θερμά 

συγχαρητήρια γιά τήν έκλογική σας έπιτυχ{α κα{ 

τήν νίκη του κόμματός σας. 

'Η νίκη αύτή άποτελεi τόν καρπό του άποδοτι

κου καί θαρραλέου τρόπου μέ τόν όποίο άvτιμετωπ{

σατε μία άπό τίς πιό κρίσιμες καταστάσεις τής γαλ

λικής ίστορ{ας. ** 
Παρακαλώ νά δεχθήτε, Κύριε Πρόεδρε, τήν δια

βεβαίωση τών διακριτικών αΙσθημάτων μοω>. 

14 'Ιουλίου 1968 

Κ. ΧΡΥΣΟΣτΑΛΗΣ (σημείωμα) 

<<Κατόπιν τηλεφωνήματός μου μέ έπεσκέφθη σή

μερον είς τάς 12 μμ. δ κ. Μινέικος είς τήν οίκ:ίαν μου. 
Μοϋ μετέφερε δτι δ έξάδελφός του κ:. 'Ανδρέας Πα
πανδρέου θά έπιθυμοϋσε νά συναντήση τόν κ. Καρα

μανλή τήν 28ην η 29ην 'Ιουλίου. "Αποψις κ. Παπαν

δρέου ε{ναι νά μήν δοθή δημοσιότης είς τήν συνάν-
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τη σι ν, ένώ αποψη κ. Μινέικου ε{ ναι άπεναντίας νά δο

θή δημοσιότης καί νά προβοϋν είς κοινήν δήλωσιν. 

Τοϋ άπήντησα δτι θά τά μεταφέρω είς τόν κ. Πρό

εδρον, άλλά μπορώ νά τόν διαβεβαιώσω δτι δ κ. Κα

ραμανλής έξακολουθεί νά μήν ένδιαφέρεται διά τήν 

έπάνοδόν του είς τήν πολιτική καί ώς έκ τούτου δέν 

νομίζω δτι θά ή το σκόπιμος μία τοιαύτη συνάντησις 

έκτός τούτου, τοϋ ε{πα δτι δ κ. Πρόεδρος πρόκειται 

νά άπουσιάζη κατά πί'iσαν πιθανότητα αύτήν τήν 

ήμερομηνίαν έκ Παρισίων. 

Παρά ταϋτα έπέμενε καί μείναμε σύμφωνοι, άφοϋ 

προηγουμένως συνεννοηθώ μέ κ. Πρόεδρον, νά τοϋ 

άπαντήσω τήν έπομένην. 

Τήν έπομένην, 15 'Ιουλίου είς τάς 2 μ.μ., έπεσκέ
φθην τόν κ. Μινέικον είς τήν οίκίαν του, 5 Αν. Rodin 
(ίσόγειον άριστερά), Paris 16. 

Τοϋ ε{πα δτι πράγματι δ κ. Πρόεδρος άναχωρεί 

αύτή ν τήν έβδομάδα διά τήν ~Ισκια τής 'Ιταλίας γιά 

λουτρά καί ώς έκ τούτου δέν θά βρίσκεται είς τάς 28, 
29 'Ιουλίου στό Παρίσι. Μοϋ ε{πε δτι θεωρεί άπα
ραίτητον δ κ. Παπανδρέου νά συναντήση τόν κ. Κα

ραμανλήν καί παρακαλεί πολύ νά έρωτήσω τόν κ. 

Πρόεδρον έάν θά ήτο δυνατόν δ έξάδελφός του 'Αν

δρέας Παπανδρέου νά πάη νά τόν βρή δπου καί έάν 

βρίσκεται έκείνην τήν έποχήν. 

'Επεφυλάχθην καί πάλιν νά άπαντήσω καί τοϋ 

ε{πα δτι δέν άποκλείεται νά μήν γνωρίζη καί δ ϊδιος 

ποϋ θά εύρίσκεται, διότι θά ε{ναι μέ φίλους σέ κότε

ρο, κατά πί'iσαν πιθανότητα. 

Τοϋ ε{ πα ώς ίδικήν μου αποψιν δτι, έφ' δσον δ 

έξάδελφός του θέλει τόσον πολύ νά συναντηθή μέ 

τόν κ. Πρόεδρον, τό καλύτερον πού θά ε{χε νά κάνη 

θά ήτο δημοσία καί χωρίς έπιφυλάξεις νά άποκατα

στήση τήν θέσιν του εναντι τοϋ κ. Καραμανλή, άνα

γνωρίζων δτι άδίκως είς τό παρελθόν ή ΕΚ κατασυ

κοφάντησε τόν κ. Καραμανλή. Αύτό θά ήτο μία γεν

ναία πολιτική πράξις έκ μέρους του. Μοϋ ε{πε δτι 

αύτό άσφαλώς θά γίνη, έάν έπιδιώξώ νά συναντηθοϋν 
οί δύο 'Αρχηγοί, είς τούς δποίούς δ 'Ελληνικός 
λαός πιστεύει κ.λ.π. 

Τήν έπομένην τοϋ άπήντησα δτι, δυστυχώς, δ 

Πρόεδρος δέν μπορεί ν' άναλάβη ύποχρέωσιν συ

ναντήσεως, διότι πράγματι δέν γνωρίζει ποϋ θά 

εύρίσκεται τήν έποχήν αύτήν». 

I Αuyούστου 1968 

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΡΟΣ Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣτΑΝτΙΝΟΥ 

«'Αγαπητέ Κώστα, 

Αυπήθηκα βαθύτατα γιά τήν dσθένεια τής άδελ

φής σου, Σέ παρακαλώ νά τής μεταφέρης τίς εύχές 

μας γιά τήν dποκατάσταση τής ύγείας της. 

Τό γράμμα σου τό διάβασα, δπως πάντοτε, μέ 

προσοχή. Συμφωνώ μέ τίς διαπιστώσεις σου δχι 

δμως μέ τά συμπεράσματά σου. Νομίζω δτι δέν εlναι 

lκανοί νά δημιουργήσουν μόνιμο καθεστώς. λείπουν 

καί ο{ ύποκειμενικές καί ο{ dντικειμενικές προϋποθέ

σεις. 'Ημπορεί βέβαια νά ταλαιπωρήσουν τόν τόπο. 

Νομίζω έπίσης δτι ύπερβάλλετε τίς δυνατότητες 

Ιδικών μου πρωτοβουλιών. Γνωρίζεις πώς aντιλαμβά

νομαι τό πρόβλημα ' τής 'Ελλάδος καί γνωρ{ζεις έπί
σης δτι μόνον ή έλπίς τής ριζικής του τακτοποιήσε

ως θά ήτο ίκανή νά μέ βγάλη dπό τήν dποχή. 

Δέν νομίζεις δτι, παρά τίς δοκιμασίες τών τελευ

ταίων έτών, οί dσχολούμενοι μέ τά δημόσια πράγμα

τα δέν έβαλαν μυαλό; 

Μ' dγάπη». 

16 Αuyούστου 1968 

Χ. ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«'Αγαπητέ μου Πρόεδρε, 

~Επειτα άπό παραμονή ένός μηνός είς τήν 'Ελλά

δα έπιστρέφομεν είς Ούασιγκτώνα άτμοπλοϊκώς, μέ

σω Γενεύης, δπου έμείναμε όλίγας μόνον ήμέρας. Τό 

άρχικό μας σχέδιο ήτο νά σταματήσουμε καί στό 
Παρίσι, εστω καί μόνο γιά νά σί'iς δοϋμε. Δυστυχώς 

τήν τελευταία στιγμή έπεβλήθη έπίσπευση τής έπι

στροφής μας καί διεσχίσαμε σιδηροδρομικώς τό 

Παρίσι χωρίς νά σταματήσουμε. 

'Από τήν Ούασιγκτώνα σί'iς εγραψα έπανειλημμέ

νως. Σί'iς ε{χα στείλει πρό καιροϋ καί ενα σημείωμα 

γιά τήν κατάσταση στήν 'Αμερική. Δέν ξέρω αν τά 

έλάβατε . 

Περί τών έν 'Ελλάδι θά γνωρίζετε άσφαλώς πε

ρισσότερα άπό έμένα, εστω καί αν εύρισκόμουν έπί 

τόπου. Ε{ναι φυσικό νά εχετε πλήρη ένημερότητα 

έπί τοϋ έλληνικοϋ θέματος. 

'Από τής ίδικής μου σκοπιί'iς εχω νά κάμω τάς 
" έξής διαπιστώσεις: 

1. 'Όσοι νομίζουν δτι ο{ 'Αμερικανοί θά έπέμ
βουν δραστικώς διά νά άνατρέψουν τήν σημερινήν 

κατάστασιν έπ' ώφελείQ τής προεπαναστατικής κα

ταστάσεως άπατώνται, έν πρώτοις διότι ο{ 'Αμερικα

νοί δέν λησμονοϋν τή προεπαναστατικήν κατάστα

σιν, τήν δποίαν τείνουν νά λησμονήσουν τινές έν 

'Ελλάδι. Δεύτερον, διότι ή Ούάσιγκτων άκολουθεί, 

είς δλους σχεδόν τούς τομείς, στάσιν παθητικήν ή 

άναμονής, λόγω όχι μόνον τής προεδρικής έκλογής, 

άλλά πρωτίστως έξ αίτίας τοϋ πονοκεφάλου είς τό 
Βιετνάμ. Φιλικαί συστάσεις έπιστροφής είς τήν δμα

λότητα άποτελοϋν τό μάξιμουμ. 

2. Τά έν 'Ελλάδι παίζονται μέ έλληνικά, κατά 
βάσιν, χαρτιά καί μέ τήν μόνιμον παρεμβολήν τοϋ 

κομμουνιστικοϋ παράγοντος. 

3. 'Η βία πρός άνατροπήν τοϋ σημερινοϋ καθε
στώτος, έάν μέν άποτύχη θά έντείνη καί θά παγιώση 

τήν καταστολήν. Πάντως, θά άπομακρύνη τήν δμα-
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λοποίησιν. 'Εάν έπιτύχrj θά άνοίξη τόν δρόμον πρός 

τόν κομμουνισμόν, τόν μόνον ύπολογίσιμον δυναμι

κόν παράγοντα τής βίας. 

4. τί άπομένει διά τούς έθνικως σκεπτομένους; 
'Απομένει δ διάλογος. 'Έστω καί άν ε{ ναι δύσκολος. 

'Η ζευξις του σήμερα πρός τό αϋριο. 'Η δημοκρατι

κή μέθοδος. ' Η δημοκρατία δταν άποβfί άνένδοτος, 
παύει νά ε{ναι δημοκρατία. Αύτό άπεδείχθη προσφά

τως καί είζ τήν 'Ελλάδα. Τό Σύνταγμα, τό δημοψή
φισμα ϊσον εξοδος κινδύνου . 'Εάν ή εξοδος αύτή 

κλεισθfί, εϊτε άπό μέσα εϊτε άπό εξω, ή σωτηρία θά 

άποβfί προβληματική. 

5. Ε{ναι έκτός πάσης άμφιβολίας δτι δ πρωθυ
πουργός Γ. Παπαδόπουλος ε{ναι άνθρωπος άριστων 

προθέσεων καί μέ προσόντα. Αύτή ε{ ναι καί ή γενική 

άλλά καί ή προσωπική μου έντύπωσις άπό συνομιλί

αν τήν δποίαν ε{ χαμέ αύτόν. Θά πρέπει νά ένισχυθη. 

'Εάν συνέβαινε ποτέ νά άνατραπfί έκτων ενδον, θά 

έπηγαίναμε πρός νέαν, σκληράν περιπέτειαν. 

6. Οί πολιτικοί παράγοντες έμμένουν καθώς άντι
λαμβάνομαι είς τήν άρνησιν, κατατρίβονται μέ ώρι

σμένας είδικάς περιπτώσεις. Είς τήν εύθύνην διά τό 

παρελθόν, πολύ φοβουμαι δτι προστίθεται καί ή εύθύ

νη διά τό μέλλον ... 
7. Είς τό έπίπεδον τής έξωτερικης πολιτικής, δ 

Πιπινέλης άκολσυθεϊ:, παρ' δλας τάς δυσκολίας έκ 

του παρελθόντος, τήν όρθήν γραμμήν. 'Ύφεση είς τό 

Κυπριακό -δικαίωση τής πολιτικής τής Ζυρίχης

δικαίωση έκτων πραγμάτων -βελτίωση των ~λλη

νοτουρκικων σχέσεων- προσοχή είς τήν θέσιν τής 

Βορείου 'Ελλάδος -Βαλκανικοί γείτονες. 

8. Συμπέρασμα -Σεtς προσωπικως, Κύριε Πρόε
δρε, άποτελεϊ:τε τήν μόνην έθνικήν πολιτικήν έφε

δρείαν. Τό πρόβλημα ε{ ναι άν θά χρησιμοποιηθfί έγ

καίρως ή έφεδρεία αύτή. Εϊτε διότι σεϊ:ς δέν θά τό 

έκρίνατε σκόπιμον εϊτε διότι θά ήτο έκτων πραγμά

των πολύ άργά. 

Μέ τήν αύτήν πάντοτε άφοσίωσιν καί άγάπην. 

Θερμούς χαιρετισμούς άπό μέρους άμφοτέρων 

μας είς τήν άγαπητή 'Αμαλία». 

28 Αuγούστου 1968 

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΡΟΣ Χ. ΠΑΛΑΜΑ 

«'Ε χάρηκα ποv πήρα είδήσεις σου ύστερα άπό 

τόσον καιρό. Βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, ή χαρά 

μου θά ήταν μεγαλύτερη έάν σέ έβλεπα προσωπικώς. 

Πρέπει νά σοv πώ ότι τόν τελευταίον καιρόν αΙ

σθάνομαι πολv πιό δυσάρεστα. Καί διότι παρετάθη 

ύπερμέτρως ή έξορ{α μου, καί διότι ή πατρίδα μας 

μπήκε σέ νέαν πε/:ηπέτειαν, άλλά καί διότι μοv 
έλειψες καί έσv. Γιά νά έχης δέ τήν εlκόνα τοv κα

ταντήματός μας, σέ πληροφορώ ότι, είτε άπό φόβον 

είτε κατ' έντολήν, κανένας άπό τοvς έδώ έκπροσώ-

πους τής έλληνικής Κυβερνήσεως δέν μέ χαιρετii. 

"Οσον άφορii τήν έν 'Ελλάδι κατάστασιν συμ

φωνώ μέ τάς διαπιστώσεις σου. Δέν συμφωνώ, όμως, 

μέ τό συμπέρασμά σου διότι δ διάλογος προϋποθέτει 
καλήν πίστιν καί λογικήν. Καί εlναι τά μόνα τά 

όποία, αύτή ν τήv στιγμήν, δέν βρίσκεις εlς τόν τόπον 
μας. "Οσον άφορii τόν δικό μου ρόλον εlς τόv δποίον 

άναφέρεσαι, δέν τόν βλέπω. "Ολοι μέ θέλουν γιά 

σvμμαχο, άλλά δ καθένας χωριστά. Καί δ βασιλεvς 

καί ol συνταγματάρχαι καί τά κόμματα κα{ προπαν
τός δ 'Ανδρέας... Ν Α ν δέν μπορούν, δ μ ως, νά μέ 

έχουν σvμμαχο, μέ προτιμούν νεκρό. 

"Οπως ξέρεις δέν έπιθυμώ νά έπανέλθω εlς τήν 

πολιτικήν. Θά ήμποροvσα, ίσως, νά άναθεωρήσω 

τήν άπόφασίν μου, έάν δλοι αύτοί άνεγνώριζαν δτι 

τά έκαμαν θάλασσα καί μοv ζητούσαν νά συμφιλιώ

σω τό ΝΕθνος καί νά τό δδηγήσω, καθ' δ ν τρόπον 
κρίνω έγώ, σέ μιά νέα κα{ ύγιii πολιτική ν ζωήν. Αύτό 

όμως, τό δποίον έάν έγίνετο θά μπορούσε νά σώση 

τόν τόπον, θά έσήμαινε, ίσως, τόν άφανισμόν τόν 

δικό τους. Καί αύτό, άκριβώς, εlναι έκείνο τό δποίον 

δλοι προ(!,_παθοvν νά άποφvγουν. 

Άπόδειξις, ότι δέν άξιοποίησαν τήν εύκαιρίαν 

τήν δποίαν τοvς προσέφερα τόν Νοέμβριον τοv 1967. 
Καί μολονότι δέν τό έκαναν, έχουν τήν άξίωσιν άπό 

μένα νά δμιλώ γιά νά τοvς διασκεδάζω. 

Στό γράμμα σου κάνεις καί έσv τό σφiiλμα, νά μέ 

άποκαλής έθνικό κεφάλαιον, καί δέν καταλαβαίνεις 

δτι αύτό, άκριβώς, εlναι τό δρiiμα μου. Διότι, έάν δέν 

μέ έθεωρ_οvσαν κεφάλαιον, θά μπορούσα .νά γυρίσω 

εlς τόν τόπον μου ποv τόσο τόν έχω νοσταλγήσει. 

Καί γυρίζοντας, νά άκολουθήσω τάς συμβουλάς τών 

Στωϊκών ποv έλεγαν: Γιά νά εlσαι εύτυχής πρέπει νά 

φιλοσοφής, νά καλλιεργής τόν κήπον σου καί νά 

συναναστρέφεσαι λίγους καί καλοvς φίλους. 

Σέ παρακαλώ νά χαιρετήσης τήν 'Ελένη έκ μέ

ρους μου καί έκ μέρους τής 'Αμαλίας». 

I Σεπτεμβρίου 1968 

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΡΟΣ Α. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«'Αγαπητέ 'Αχιλλέα, 

Μέ έξέπληξαν αύτά τά όποία μοv γράψατε τελευ
ταίως. Ούτε μέ τόν βασιλέα συνηντ~θην, ούτε αύτοί 
πόv έγραψαν καί γράφουν διάφορα άρθρα μέ συμ

βουλεύονται. 

Μέ τήν Κυβέρνησιν δέν έχω ούτε άμεσο ν ούτε έμ

μεσον έπαφήν καί διότι δέν συμπαθώ τήν πολιτική 
τών παρασκηνίων, άλλά καί διότι δένε{ ναι δυνατόν νά 
διεξαχθή μαζί τους σοβαρός καί τίμιος διάλογος. 'Από
δειξις, ή τελευταία των προσπάθεια νά δημιουρ
γήσουν ψευδείς έντυπώσεις*. Πάντως έξουσιοδοτώ 
τόν Βάσο** -όπως παρήγγειλα καί μέ τόν Οlκονο

μόπουλον- νά πή εiς μέν τόν Σουλ τσμπέργκερ, ότι δ 
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Παπαδ6πουλος δέv του εlπε τήv άλήθεια, είς δέ τ6v 
Σταματ6πουλοv, δτι εlvαι άπατεώv δταv ίσχυρίζεται 

δτι έπιιωιvωvεί μαζί μου. 

"Ολα αύτά δμως μέ κάνουν vά λυπάμαι βαθύτατα 

δι6τι άποδεικvύουv δτι οί "Ελληvες δέv μέ κατάλα

βαν, έφ , δσοv πέφτουν θύματα του κάθε διαδοσία. 

Mov γράφετε έπίσης δτι παρεξηγείται ή σιωπή 
μου. Καί δμως τήv θέσιν μου καί άπέvαvτι του σημε

ρινού καθεστώτος καί άπέvαvτι του παγίου πολιτικού 

προβλήματος τής χώρας, τήv καθώρισα σαφώς τ6v 

περασμέvοv Νοέμβριοv. 

Καί έφ' δσοv δέv τήv άλλαξα σημαίνει δτι Ισχύ

ει. Οί "Ελληvες, έάv πράγματι ζητούσαν λύσιv στ6 

πρ6βλημά τους, δέv εlχαv παρά τήv θέσιν έκείvηv vά 

τήv κάνουν σημαία τους. 'Α vτ' αύτοv έπιδίδοvται 

εlς κουτσομπολιά καί έχουν τήv άξίωσιv άπ6 μένα vά 

δμιλώ γιά vά τούς διασκεδάζω. 

'Εκείνο έπίσης τ6 δποίοv δέv καταλαβαίνω άπ6 

δληv τήv ίστορίαv εlvαι γιατί οί "Ελληvες έvο

χλοvvται άπ6 τ6 έvδεχ6μεvοv τής έπαφής μου μέ τήv 

Κυβέρνησιν, έάv πρ6κειται ή έπαφή αύτήv vά δώση 

λύσιv είς τ6 πρ6βλημά τους. Στήv περίπτωσιν αύτή ν 

θά έπρεπε vά τήv εϋχωvται -άλλο έάv δέv τ6 θέλω 

έyώ- άvτί vά τήv φοβούνται. Γιά vά τήv φοβούνται 
δμως, σημαίνει δτι έγιναν θύματα τής Κεvτροαρι

στερiiς, ή δποία δέv θέλει καμμίαv άλληv λύσιv, 

έκτ6ς έκείvης, πού τήv έξυπηρετεί: Δηλαδή τ6v 
έμφύλιοv π6λεμοv. 

Πάντως παρακολουθώ τάς έv ·Ελλάδι έξελίξεις 

καί έάv κάποια στιγμή κρίνω δτι μία παρέμβασίς μου 

θά ήτο δυvατ6v vά τάς έπηρεάση άποφασιστικά δέv 

θά παραλείψω vά τ6 κάνω. 'Εκείνο τ6 δποίοv θά 

μπορούσα κατά τήv παροvσαv στιγμήν vά συμβου

λεύσω τούς φίλους μου εlvαι τούτο: 'Εφ ' δσοv δέv 
μποροvv vά άvατρέψουv τήv Κυβέρνησιν καί δέv 

μπορούν vά ματαιώσουν τ6 δημοψήφισμα, vά φροντί

σουν άφαvώς καί άδεσμεύτως γιά τήv βελτίωσιv του 

Συντάγματος, τ6 δποίοv δπωσδήποτε θά ψηφισθή. 

Καί λέω άδεσμεύτως, δι6τι τ6 άρθρο του 'Αβέρωφ 

προεκάλεσε ποικίλα σχ6λια καί έρμηvεύοvται ώς τά

σις συνθηκολογήσεως μέ τ6 καθεστώς. Πρiiγμα τ6 

δ ποίον έάv εlvαι άληθές άποτελεί σφiiλμα καί άπ6 · 
άπ6ψεως ούσίας καί άπ6 άπ6ψεως τακτικής. 

τα άvωτέρω σέ παρακαλώ vά τά διαβιβάσης στήv 

δμάδα καί στ6v Βασιλείου, δι6τι πέραν τώv διαψεύ

σεων έξηγοvv καί τούς λ6γους τής σιωπής μου. 

Μέ άγάπη». 

I Σεπτεμβρίου 1968 

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΡΟΣ Π. ΚΟΝΤΑ 

«'Αγαπητέ Πάλη, 

Σ· εύχαριστώ γιά τ6 γράμμα σου. Φοβοvμαι δμως 

δτι δέv δύναμαι vά άvταποκριθώ, δι6τι δπως κατήv-

τησε δ τ6πος μας σέ κανέναν δέv μπορώ vά έχω έμπι

στοσύvη. Τήv δυσπιστίαv δέ αύτή ν δπως άvτιλαμβά

νεσαι τήv δικαιολογεί ή μέχρι τούδε άχαρακτήρι

στος συμπεριφορά δλωv άπέvαvτί μου. 

Σέ πληροφορώ δτι αύτήv τήv στιγμήν προσπα

θούν vά μέ παγιδεύσουν άπ6 δλες τίς πλευρές. Δι6τι 

μέ θέλουν δλοι ή σύμμαχοv ή vεκρ6v. Θά γvωρίζης 

άσφαλώς, δτι ήδη ή Κυβέρνησις διαδίδει ψευδώς καί 

άvοήτως δτι έχει έπαφάς μαζί μου, δπως διέδιδε πρ6 

καιρού δτι εlμαι έτοιμοθάvατος. 

• Α vεξαρτήτως δλωv αύτώv τ6 Σύνταγμα δέv άπο
τελεί παρά μέρος τοv πολιτικού προβλήματος τής 

χώρας μας, τ6 δποίοv εlvαι περισσ6τεροv πολύπλο
κοv άπ6 δ, τι άvτιλαμβάvοvται οί συvομιληταί σου. 

"Οπως ξέρεις δέv έχω πλέον φιλοδοξίες κα{ συ

νεπώς δέv έχω άvάγκηv vά κάνω συμβιβασμούς μέ 

κανέναν. ·Εάν κάποτε άvαμιχθώ καί πάλιν είς τήv 

πολιτική ν, θά τ6 κάνω ώς καθήκον έθvικ6v καί έφ • 
δσοv οί "Ελληvες -καί μεταξύ αύτών καί σείς οί 

φίλοι μου- θά έχουν κατανοήσει τ6 πρ6βλημά τους. 

Δέν πρέπει συνεπώς vά σέ άvησυχή τ6 έvδεχ6με

vοv δτι μπορεί vά λησμονηθώ. Τ6 γεγοv6ς δμως δτι 

άvησυχείς σημαίνει δτι δέv έκτιμiiς καλώς τήv έv 

'Ελλάδι κατάστασιν καί δτι εlσαι, δπως κα{ έσύ 

υποπτεύεσαι, προκατειλημμένος. 

Μέ άγάπη». 

14 'Οκτωβρίου 1968 

Ε. ΑΒΕΡΩΦ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

<<1. Μετά τό δημοψήφισμα ή κατάστασις χρειάζε
ται μίαν νέαν καί διάφορον έκτίμησιν. Τό &.ποτέλε

σμα ε{ναι &.σφαλ&ς νόθον. Είς τήν έπαρχίαν δύναται 

νά λεχθfi ότι κατ ' ούσίαν δέν εγινε δημοψήφισμα 

&.λλά ενας εύρύτατος, &.προσχημάτιστος, έξοργιστι

κός έκβιασμός. 'Αλλά: 

lον. Διεπιστώθη ότι παντου ύπάρχουν δμάδες 

πολιτών (όχι άπλ&ς όργάνων) διατεθειμένων νά 

&.σκήσουν μέσα έξωφρενικά πρός έκφοβισμόν καί 
έξαναγκασμόν. 

2ον. Δέν ύπfjρξε οϋτε ενα &.νεκ:τόν μίνιμουμ θάρ

ρους δι· &.ντίδρασιν, έν& ύπfjρχε &.ρκ:ετή έσωτερική 

διάθεσις. Σημαντικώτερον: 

3ον. Εlς τήν Διοίκησιν Πρωτευούσης τό δημοψί

φισμα διεξήχθη γενικώς καλά. Είς συνοικισμούς 

φαίνεται βέβαιον ότι &.ρκετά "όχι" μετετράπησαν είς 

"ναί" κατά τήν διαλογήν. Είς τάς 'Αθήνας όμως τά 

πάντα εγιναν &.ψόγως. 'Αναμφισβητήτως, πολλοί 

έφοβήθησαν τάς διαφόρους φήμας περί έρεύνης δα

κτυλικών &.ποτυπωμάτων των "όχι"' περί &.ριθμήσε

ως των φακέλλων καί σημειώσεως του &.ριθμου είς 

τόν έκλογικόν κατάλογον δίπλα είς τό όνομα του 

έκλογέως πού επαιρνε τόν φάκελλον, καί άλλα τινά. 

Αύτό ε{ναι βέβαιον. 'Όπως έπίσης βέβαιον ε{ναι ότι 
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πολλοί έψήφισαν "ναί" θεωρήσαντες δτι μόνον ετσι 

ύπάρχει έλπίς δμαλοποιήσεως. 'Αλλά μέ αύτά, δέν 

βγαίνει τό 75% έάν οί εύχαρίστως ψηφίσαντες "ναί" 
ε{ ναι 10%. Βγαίνει aν ξεκινίiς άπό τό ήμισυ περίπου, 
ή τουλάχιστον. Βεβαίως αύτό τό ποσοστόν ~έξ 

δσων βλέπουμε-- δέν ήταν ενθουσιώδες ύπέρ τής 

'Επαναστάσεως. 'Ένα μέρος ήτο καίενα άλλο εχει 

στάσιν θετικής άνοχής. Λόγοι: φοιτητικαί ταραχαί 

εξω καί ήσυχία έδώ· άπειλητική διεθνής κατάστασις 

σταθερότης τιμών καί μερικαί παροχαί· δ φόβος του 

χάους καί ή ελλειψις προοπτικής ή άνυποληψία τής 

πλειονότητος του πολιτικοu κόσμου. Πάντως, άσχέ

τως τών λόγων, νομίζω δτι άποκαλύπτεται δτι ή 

'Επανάστασις δέν ε{ναι σχεδόν "γυμνή" ώς ένομίζε

το. 'Υποθέτω δτι τό tδιον συμβαίνει καί είς τήν 

έπαρχίαν. 

4ον. Τό ύπερβολικόν άποτέλεσμα τούς εβλαψε 

διττώς: πρώτον διότι άφ' έαυτου έμείωσε τήν εγκυρό

τητα του δημοψηφίσματος, καί δεύτερον διότι πολ

λοί --καί φίλα φρονουντες-- ήγανάκτησαν μέ τά 

έξαναγκαστικά μέσα πού έχρησιμοποιήθησαν. 'Αλ

λά, βοηθούσης τής άνεμποδίστου έσωτερικής προ

παγάνδας, καί τής χλιαρίiς άντιδράσεως του ξένου 

τύπου, ή 'Επανάστασις έπήρε κάποιαν νομιμοποίη

σιν. 'Όχι πανίσχυρον, όχι ίσως καί ίσχυράν, άλλά 

πάντως κάποιαν. 

5ον. Βοηθουσών καί τών διώξεων (αϊτινες ποικί

λαι καί σκληραί), τό πνευμα άντιδράσεως έμειώθη 

μετά τήν 29ην Σεπτεμβρίου. Νομίζω δτι μέσα τους, 

έλάχιστοι άλλάζουν θέσιν. 'Αλλάζει δμως ή στάσις 

των. Σήμερον περισσότερον άπό πρίν φοβουνται καί 

βλέπουν μακράν τήν διάρκέιαν. 

Π. Πιθανόν άλλοι νά μ ή συμφωνοuν μέ τά άνωτέ

ρω. Φοβοuμαι δτι έκλαμβάνουν τάς έπιθυμίας των ώς 

πραγματικότητα. 

Προσωπικώς νομίζω δτι τά άνωτέρω άποδίδουν 

τά πραγματικά δεδομένα καί άν τά άγνοουμε δέν κά

νουμε πολιτικήν. 'Απλώς βγάζουμε άχτι --καί δή 

κατά τρόπον στείρον. 

Προσθέτω ενα άλλο δεδομένον, άστάθμητον. Οί 

άνδρες τής 'Επαναστάσεως όλίγον άπέκτησαν προ

σωπικόν κυρος. Μερικοί εχουν ίσως καί όλιγώτερον 

έκείνου τής άνοίξεως 1967. Πέραν αύτοu μερικοί τό 
εχασαν έντελώς καί θεωρουνται γελοίοι. 'Εξαιρείται 
δμως άσφαλώς δ Παπαδόπουλος. Αύτός έκέρδισε 

άνάστημα. 'Αρχίζει ν' άναφέρεται ύπό άρκετών ώς 

"ό νέος ή γ έτη ς τής δεξιίiς". Δύσκολον νά σταθμισθή 

ή εκτασις του πράγματος, καί άκόμη δυσκολώτερον 

ή έξέλιξις αϋτη θά έξαρτηθή άπό τήν πορείαν του. 

ΠΙ. Τήν σταθερότητα τής 'Επαναστάσεως ~γιά 

τήν rορα-- θεωρώ καλήν. Έσωτερικαί γκρίνιαι 

ύπάρχουν. Αύτή τήν στιγμήν φαίνεται δτι ύπάρχουν 

καυγάδες διά τόν άνασχηματισμόν (οί Γενικοί Γραμ

ματείς πρώην άξιωματικοί θέλουν ύπουργοποίησιν 

καί δ Παπαδόπουλος άρνείται). Φαίνεται έπίσης δτι 

ταλαιπωρουνται καί άπό κυκλοφορούσας φήμας περί 

μεγάλων ή μικρών σκανδάλων (Δημοπρασία τηλεο

ράσεως, ΟΛΠ, σύμβασις Reynold's, βέβαιοι μικρο
λοβιτοuραι Ματθαίου καί άλλα). Κατά θετικάς δμως 

πληροφορίας δ Παπαδόπουλος έλέγχει πλήρως τήν 

κατάστασιν βοηθούμενος καί άπό τούς περισσοτέ

ρους τής 'Επαναστάσεως καί άπό 'Αγγελή - 'Ενό

πλους Δυνάμεις. 

Ούτος πάσχει άναμφισβητήτως άπό Ελλειψιν 

άξίων συνεργατών. Πληροφορουμαι άναζητεί. 

Τόν βοηθουν πολύ τά έξωτερικά. 

Α{ ξέναι Κυβερνήσεις διστακτικαί (ίσως λόγω τής 

Κοινής Γνώμης των, έχθρικής πρός Συνταγματάρ

χας). Πιέζουν κάπως ύπέρ τής δμαλοποιήσεως άλλά 

δέν άντιδροuν σοβαρώς καί νομίζω θά μαλακώσουν 

περισσότερον. Ε{χα πολλάς συνομιλίας σχετικώς: 

"προσαρμογή είς τήν πραγματικότητα". 

Τά οίκονομικά προσωρινώς "πορεύονται". Βλέ

πω τήν προοπτική κακήν. 'Εκτός άν άλλάξουν αί 

συνθήκαι εμπιστοσύνης καί δανειοδοτήσεως άπό τό 

έξωτερικόν. 'Αλλά αύτήν τήν στιγμήν "πορεύονται" 

καί όλίγοι αίσθάνονται άνησυχίας. 'Ίσως τά πράγ

ματα άλλάξουν συντόμως πρός τό χειρότερον διότι 

αί περισσότερα ι έσοδείαι ήσαν σαφώς μειωμένα ι καί 

ύπάρχει άζητησία τών καπνών. 

Τό "ξεκόλλημα" τής οίκονομίας, τό δποίον έπε

χειρήθη δι' έντόνου πιστοδοτήσεως πρός πολλούς 

τομείς εφερε άπό του Μαίου μερικά θετικά άποτελέ

σματα (είς έπίπεδα πάντως χαμηλότερα του '67), άλ
λά αύτό μπορεί νά εχη καί κακούς άντικτύπους ίδίως 

έπί του συναλλαγματικου, δπερ καί τό δυσχερέστερον. 

Κατά τρόπον γενικόν, τά οίκονομικά --έκτός 

άπροβλέπτων-- δέν εχουν σπουδαίαν προοπτικήν, 

άλλά καί δέν φαίνονται νά προκαλέσουν συμφοράν. 

IV. Ποία ή στάσις μας; 
Τά μέσα μας ε{ναι πολύ περιορισμένα. Καί ή έπι

κοινωνία άκόμη μέ φίλους μας είς τάς έπαρχίας ε{ναι 

πολύ δύσκολος. ·:οποιος έκεί έπισκέπτεται, κάποιαν 

ένόχλησιν θά εχη! ... 'Αφήνω τήν ίδικήν μας συνεχή 
παρακολούθησιν. 

Πολλοί άπό τούς συναδέλφους δμιλοuν μόνο περί 

άδιαλλαξίας. Τυφλής άδιαλλαξίας. Καί σχεδόν, θά 

ελεγα, δποιος βρίζει περισσότερον --κατ' ίδία ν φυ

σικά-- αύτός θεωρείται δ καλύτερος. Καί. .. τί κάνει 
καί τί θά κάνη ό Καραμανλής ... θεραπευτής πάσης 
νόσου καί πάσης μαλακίας, δταν ή νόσος φαίνεται 

άνίατος ... Μέ τοιαύτην άρνητικήν νοοτροπίαν καί 
"τακτικήν", μέ δεδομένην τήν φθοράν του πολιτικου 

κόσμου ώς συνόλου (ήτις ε{ναι έξώφθαλμος), βαίνο

μεν άσφαλώς (άν δέν τσακωθοuν μεταξύ των) πρός 

ενα σαλαζαρισμόν. Καί τό μέγα άτύχημα εΙναι δτι 

φαίνεται πώς θά πρόκειται δι' ενα κακόν σαλαζαρι

σμόν, διότι ό τόπος διοικείται κακώς. 'Η διοίκησις 
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ύποσταθμίζεται καί τρέμει τάς εύθύvας, τάς παρεμβά

σεις τών μικρών βουλευτών άντικαθιστοuν αί παρεμ

βάσεις τής μειοψηφίας τών άξιωματικών, oi δποίοι 
άναμιγνύονται είς δλα (παράδειγμα τούτου: Είς τό 

Βασιλικόν θέατρον εχουν διορισθή μέ σημειώματα 

70 κοπέλλες δήθεν ήθοποιοί. .. Καμμιά έπί τών ήμε
ρών μας). 

·Ο Παναγιώτης μόλις έκυκλοφόρησε, ή το πολύ 

πεσμένος. Σωματικώς καί ήθικώς. "Θά κάμω δ,τι 

χρειάζεται άλλά δέν εχω πλέον δυνάμεις. Κυρία έλπίς 

δ Καραμανλής. "Αν δέν θελήση έκείνος, νά δήτε οί 

άλλοι τί μπορείτε νά κάμετε, κ.τ.λ.". Συμπαθής, με

τρημένος. "Ηδη, χθές, πληροφοροuμαι έδήλωσε είς 

πρώην βουλευτάς δτι άν γίνουν έκλογαί, θά ήγηθή 

πάλιν του κόμματος άν δέν ελθη δ Καραμανλής, θά 

άγωνισθή κ.τ.λ. Λυποuμαι πού τό λέω, δέν βλέπω δυ

νατότητα. Χρυσός καί liγιος, άλλά πεσμένος. Προ

σωπικά, στήν περίπτωση αύτή, δέν θά άκολουθοuσα 

καί θά εμενα σπίτι μου. 

"Αλλωστε -έκλογές. Πότε καί πώς; 

'Αλλά άς έξετάσω τί δυνατόν καί τί πρέπον γενέ

σθαι. Δυναμικαί λύσεις -θά ήδυνάμην ν' άναλύσω 

άλλά δέν χρειάζεται- νομίζω άποκλείονται. 

'Έριδες ίδικαί των δέν άποκλείονται, άλλά έξέρ-

χονται άπό τόν τομέα τής δεοντολογίας μας. 

Θεωρίαι περί συνεργασίας μαζί των (ύποστηριζό

μεναι ένίοτε) ώστε νά πολιτικοποιηθή σιγά-σιγά ή 

κατάστασις καί νά δμαλοποιηθή, θέλουν πολλήν 

πολλήν προσοχήν. 

'Από τούς πολιτικούς, πλήν Καραμανλή -πού 

παρά άρκετάς μεμψιμοιρίας διατηρεί μέγα κuρος

διετήρησαν κuρος όλίγα όνόματα. Πολύ όλίγα. 'Από 

τό άλλο μέρος τό καζάνι βράζει, καί ε{μαι βέβαιος 

δτι άργότερα πάντως σέ μερικά χρόνια θά βράση 

χειρότερα καί έπικινδύνως. Νέα πρόσωπα ύπό τάς 

παρούσας συνθήκας, σχεδόν άδύνατο ν' άναφανοuν. 

"Αν τά διατηρήσαντα κάποιαν έμπιστοσύνην, πά

ρουν τήν σφραγίδα του φιλοδικτατορικου, τότε διά 

τόν δημοκρατικόν κόσμον, δέν θά μείνουν παρά οί 

άριστεροί καί δ' Ανδρέας." Ακρως έπικίνδυνον. "Αν 

μποροuσαν νά συνεργασθοuν ενας-δύο (χωρίς βέβαια 

νά τούς διατάζη δ άπεσπασμένος ταγματάρχης ... ) δέν 
θά ημουν μέν μεταξύ των, δέν θά τούς ερριπτα δμως 

τό λίθον. Θά ε{ χε μία χρησιμότητα τό πρdγμα. 'Αλλά 

γενικωτέραν συνε'ργασίαν θά . εβλεπα όλεθρίαν δι, 

οϋς άνέφερα λόγους. 

Δέν μένει παρά ή προσπάθεια έγκρίσεως άπό τήν 

έπανάστασιν κάποιας πολιτικής κινήσεως τό ταχύ

τερον δυνατόν, μέ συμμετοχήν είς έκλογάς διά τάς 

δποίας θά ύπήρχαν κάποιαι έγγυήσεις. 

'Εκλογαί άποκλείονται άν δ Παπαδόπουλος δέν 

έλέγχη πλήρως τούς άδιαλλάκτους. 'Εξ δσων πλη

ροφοροuμαι θά γίνουν καί ισως γρηγορώτερα άπό 

δ, τι πιστεύουμε άν θά έξαρτdται άπό αύτόν. 'Αλλά: 

δέν εχω τήν άφέλειαν νά πιστεύω δτι θά τάς κάμη, 

εστω, ριψοκινδυνεύων νά τάς χάση. Τοuτο τό άπα

κλείω. "Αλλωστε μέ τήν άτμόσφαιραν πού έδημι

ουργήθη κατά τήν διεξαγωγήν του δημοψηφίσματος 

θά ε{ναι καί πολύ δύσκολον νά τάς χάση. Θά ύπήρχε 

τέτοια δυνατότης μόνον άν έγίνοντο άπό αύστηράν 

ύπηρεσιακήν Κυβέρνησιν, καί ήγείτο καλής άντιθέ

του παρατάξεως δ Καραμανλής. 'Αλλά ετσι μπαί

νουμε είς τόν τομέα τών έπιθ~μητών καί δχι είς έκεί
νον τών δυνατών. 

'Η μόνη λοιπόν δυνατότης μας, ε{ ναι νομίζω, νά 

έπιδιώξωμεν τήν έμφάνισιν μικρaς, μικτής ύγιοuς 

παρατάξεως, ήτις νά έξασφαλίση, διά του έκλογικοu 

νόμου λογικόν άριθμόν έδρών, ώς 2ον ηώς 3ον κόμ

μα, καί φυσικά διαφόρους στοιχειώδεις έλευθερίας 

δράσεως. 'Έτσι τουλάχιστον θά ειχαμε πράγματι μί

αν άρχήν δμαλοποιήσεως. Βραδείαν, άλλά ύπαρκτήν 

μέσα είς τό σημερινόν άδιέξοδον, τό δποίον άφ' ένός 

ε{ναι έπικίνδυνον διά τήν Χώραν, άφ' έτέρου μου 

φαίνεται -πλήν άπροβλέπτου- άδιέξοδον πλήρες. 

(" Αφησε δτι μέ άγωνίαν διερωτώμαι: Καί ύπαρχού
σης Βουλής, πώς θά άποτραβηχθή δ Στρατός άπό τήν 

πολιτικήν άφοu θά ε{ναι τό κύριον στήριγμα τής Κυ

βερνήσεως; 'Αλλά δμιλώ διά περίοδον πού καί αύ

τή φαίνεται μακρινή καί ά~εβαία ... 
V. Τ,αuτα, άδύνα.τα καί ούτοπιστικά μέ τούς άδι

αλλάκτους, δέν φαίνονται άδύνατα μέ τούς λογικούς, 

καί ίδίως μέ τόν Παπαδόπουλο τόν μόνον πού εχει 

πολιτικήν σκέψιν. 

"Εκανα μερικάς έμμέσους έπαφάς. "Εχω ώρισμέ

νας, μόνον ώρισμένας, καλάς ένδείξεις. Διαπιστώνω 

δμως καχυποψίαν μήπως πdμε νά τούς γελάσουμε καί 

νά κάνουμε κάτι πού ξαφνικά θά τούς παρουσιάση 
Καραμανλήν, δπερ άν άντιλαμβάνωμαι καλά, μdλλον 

θά ε{ναι αίτία άναστολής κάθε έξελίξεως καί πάντως 

έκλογών. 

Δέν άπέκρυψα δτι λόγω στενοί> προσωπικοί> δε
σμοί> καί άλλων αίτίων, ούδέν θά επραττα χωρίς τήν 

εγκρισίν του. 

Πιθανώτατα θά εχω συνάντησιν καί μέ τόν ύπ' 

άριθ. Ι έντός περίπου έβδομάδος, ισως καί έντός πεν

θημέρου. Δέν δεσμεύω κανέναν καί οϋτε τόν έαυτόν 

μου προτίθεμαι νά δεσμεύσω. (' Εδήλωσα άλλωστε 
δτι άν τ' άποτελέσματα δέν ε{ ναι θετικά γενικώς, καί 

άξιοπρεπή προσωπικώς, "δ Θεός άς σdς βοηθήση 
καί δι' έμέ ύπάρχουν καί άλλα είς τήν ζωήν"). 

'Αλλά άντιλαμβάνομαι καλά δτι πρόκειται περί 

μιdς άρχής διαλόγου. Πολύ λεπτόν, άλλά τό θεωρώ 

δχι άπλώς χρήσιμον άλλά καί άπαραίτητον. Πιθανόν 

νά μήν δδηγήση πουθενά. Πιθανόν δμως καί ν' άπο

τελέση μίαν άρχήν. 

Vl. Τά άνωτέρω γνωρίζει πλήρως μόνον δ Κω
στάκης* -πλήν τών μεσολαβούντων πού γνωρίζουν 

μερικά- δστις συμφωνεί άπολύτως. 
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'Αλλά άμφότεροι, καί πρωτίστως έ:γώ πού παίρνω 

τήν εύθύνην καί τάς μελλούσας έ:πικρίσεις, χρειαζό

μεθα τήν γνώμην σου. Δέν προτίθεμαι νά προχωρή

σω άνευ αύτfjς. ~Άλλωστε, άν προχωρήσουμε περαι

τέρω, δηλαδή είς έ:κδήλωσιν, θά πρέπει τούλάχιστον 

έ:μμέσως νά φανfj δτι δέν διαφωνείς. ~ Αλλως θά έρ

μηνευθfί ότι συμφωνείς μέ τούς ήμετέρους άδιαλλά

κτους. Καί τότε προτιμώ πάλιν τήν ίδιωτική ζωήν 

καί μόνον, διότι δέν προτίθεμαι νά έ:μφανισθώ ώς 

διαρρηγνύων δεσμούς καί άρχίζων νά χτυπιέμαι πρός 

δλας τάς κατευθύνσεις, δεδομένου δτι βεβαίως δέν θά 

πρόκειτφ κα(περί συνεργασίας μέ τήν Έπανάστα
σιν. 

Μέ τ1iν ίδίαν πάντοτε άγάπην». 

6 'Ιανουαρίου 1969 

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΡΟΣ Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝτΙΟΥ 

«'Αγαπητέ Κώστα, 

'Ε χάρηκα πού πήρα εlδήσεις σου, άλλά λυπήθη

κα πού δέν έκαμες χρήση τής εύκαιρίας πού σου δό

θηκε νά μέ έπισκεφθής. ΗΕχω νά σε δώ καιρό καί σ' 

έπεθύμησα. 

Σέ παρακαλώ νά κάμης αύτό πού σου παρήγγειλα 

έστω καί aν σου εlναι άντιπαθές. Mov διαφεύγουν 
ώρισμένα πράγματα καί θέλω κάποιον όστις νά τά 

έκτιμήση καί νά μέ ένημερώση ύπεθύνως. 

'Ο 'Αλέκος* θά σοv πή σχετικώς. ν Ε χεις τίς κα

λύτερες εύχές μου γιά τόν καινούργιο χρόνο. 

Μ' άγάπφ>. 

I Φεβρουαρίου 1969 

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΡΟΣ Χ. ΠΑΛΑΜΑ 

«'Αγαπητέ Χρήστο, 

Φαίνετaι ότι μέ τ1jν άλλαγήν του καθεστώτος 
στήν 'Αμερική, τό πολιτικό παρασκήνιο του τόπου 

μας μετεφέρθη στήν Ούάσιγκτων. 'Όπως πληροφο

ρούμαι χουντικοί καί άντιχουντικοί περισφίγγουν 

τόν Νίξον καί τούς συνεργάτας του προσπαθοvντες 
νά έξασφαλίσουν τήν εϋνοιαν αύτών ύπέρ . τών άπό

ψεών των. 

Δέν ξέρω σέ ποiαν έκτασιν ύφίστασαι καί έσύ 
τούς άντικτύπους αύτών τών άθλιοτήτων. 

Πάντως τό γεγονός ότι οί "Ελληνες άναζητοvν 

τήν λύσιν του πολιτικού των προβλήματος στήν 

'Αμερική, άλλά καί ό τρόπος μέ τόν όποίοv τό κά

νουν, δίδει τήν εlκόvα του έθνικοv μας καταντήμα

τος. Οί "Ελληνες, άφοv άπεδείχθησαν ίστορικώς 

άνίκανοι νά λειτουργήσουν τήν Δημοκρατίαν τήν 

όποίαν έν τούτοις οί ίδιοι άνεκάλυψαν, ζητούν άπό 

τούς ξένους νά άποφασίσουν γιά τόν τρόπο μέ τόν 

όποίον θά κυβερνηθούν. 

Τό γεγονός δέ ότι οί 'Αμερικανοί δύνανται, καί 

όφείλουν, έφ' όσον άνοήτως κατέστησαν καί ίδικό 

τους τό 'Ελληνικό πρόβλημα, νά έπηρεάσουν τάς έν 

'Ελλάδι έξελίξεις, δέν μειώνει τήν σημασίαν του 

καταντifJ.Jατός μας. 

Προσφάτως είχαμε ένα καινούργιο σύμπτωμα αύ

τοv του καταντήματος. Στό Στρασβούργο κατεδικά

σθη ή Έλλάς σχέδον παμψηφεί καί τής ύπεδείχθη 

νά άποσυρθή άπό τό Συμβούλιον τής Εύρώπης πρίν 

νά άποβληθή. Καί ήμπορεί μέν ή άπόφασις αύτή πο

λιτικώς νά εlναι περιωρισμένης σημασίας, άλλά εl

ναι βαρυσήμαντος ήθικώς. Ή Έλλάς γίνεται άπαρά

δεκτος εlς τήν εύρωπαϊκήν οlκογένειαν, τής όποίας 

έν τούτοις ύπήρξεν τό πρώτο κύτταρο. Συνεπείq, 

όλων αύτών δ Πιπινέλης εύρέθη είς τήν άνάγκην νά 

παραιτηθή τής τιμής νά προεδρεύη έφέτος του Συμ

βουλίου τών 'Υπουργών. Ώς ένδεικτικόν τοv κα

ταντήματός μας σου άναφέρω ότι ό τελευταίος αύτός, 

διελθών τόν Δεκέμβριον έκ Παρισίων, δέν ένοιωσε 
τήν άνάγκην νά μοv στείλη μέ έναν άπό τούς ύποτα

κτικούς του χαιρετισμούς. 

Καί όλα αύτά διότι άπό μιά διεφθαρμένη δημο

κρατία έπέσαμε σέ μιά φαιδρά δικτατορία. 

Καταλαβαίνεις πόσον μέ θλίβουν όλα αύτά προ

στιθέμενα καί στίς άνησυχίες πού έχω διά τό μέλλον 

του τόπου. 'Α νηςιυχίες στηριζόμενες στήν ίστορική 

διαπίστωση ότι μιά έπιτυχημένη έπανάστασις ήμπο

ρεί νά γίνη εύλογία γιά έναν τόπον, ένώ μιά άποτυ

χημένη καταλήγει πάντοτε σέ συμφορά. Καί ή iδική 

μας εlναι προφανώς άποτυχημένη διότι ol πρωτο
στατήσαντες εlς αύτήν, όχι μόνον ύπέκυψαν στόν 

πειρασμόν νά γίνουν καθεστώς, άλλά -καί αύτό εl

ναι τό χειρότερον- δέν ήξεραν καί πώς νά τό κά
νουν. 

Χαιρετισμούς στήν 'Ελένη καί άπό τούς δυό μας». 

14 Φεβρουαρίου 1969 

Λ. EPXAP'f ΠΡΟΣ Κ . ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«'Αξιότιμε κύριε Καραμανλή, 

'Ανάμεσα στό πλήθος τών εύχετηρίων καρτών 

γιά τά Χριστούγεννα καί τό Νέο ~Ε τος, ήρθε τελικώς 

στά χέρια μου, καί δυστυχώς καθυστερημένα, ή 

κάρτα σας. 

Σaς σκεφτόμουν πολύ συχνά στό διάστημα πού 

εtχε μεσολαβήσει καί έ:νθυμοuμαι πάντοτε μέ Ιδιαί
τερη χάρά τήν συνάντησή μας. 

'Επί~ης δέν χρειάζεται νά σaς διαβεβαιώσω πό

σο δυσάρεστα αίσθάνομαι γιά τήν έ:ξέλιξη τών γεγο

νότων στήν πατρίδα σας, τίς τύχες τής δποίας δια

χειρισθήκατε μέ τόση έ:πιδεξιότητα. 

Μέ τήν παράκληση νά διαβιβάσετε τά σέβη μου 

στήν άξιότιμο σύζυγό σας, σaς στέλνω τούς φιλι

κούς μου χαιρετισμούς καί τήν ίδιαίτερη έ:κτίμησή 

μου». 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



256 ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΙΣτΟΛΩΝ 

16 Φεβρουαρίου 1969 

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΡΟΣ Κ. ΤΣΑτΣΟ 

«·Αγαπητέ Κώστα, 

Σ' έχω πράγματι νοσταλγήσει. Δ.έν διακινδυνεύ

εις μίαν αϊτησιν γιά ταξίδι στό έξωτερικό; Υlσως, σάν 

φιλόσοφο, νά σέ θεωροίJν &κίνδυνο. 

ΝΕνας φίλος μου προσφέρεται νά όργανώση ένα 

ταξίδι γιά τήν άνοιξη ένός μηνός περίπου. ΥΕρχεσαι 

παρέα; Υ Αλλωστε, δπως θυμiiσαι, αvτό τό σχεδιάζαμε 

άπό τόν καιρό πού εύρισκόμαστε στήν έξουσίαν καί 

περιμέναμε νά έλευθερωθοίJμε. Δέν ξέραμε βέβαια τό

τε δτι μiiς έπερίμεναν χειρότερες δοκιμασίες. 

Σέ παρακαλώ νά μοίJ γράφης τακτικά χωρίς νά μέ 

παρεξηγfίς έάν δέν σοίJ άπαντώ είς δλα. Υ Αλλωστε τά 

νέα ε[ναι στήν 'Αθήνα καί όχι στό Παρίσι. 

Χαιρετισμούς στήν Υ Α ννα, στόν Μίστο, στόν Εv

άγγελο καί λοιπούς φίλους. 

Μέ άγάπφ>. 

14 'Απριλίου 1969 

8. ΒΑΣΙΛΕIΟΥ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«·Αγαπητέ μου Πρόεδρε, 

'Απαντώ μέ μικράν καθυστέρησιν είς τό τελευ

ταίο γράμμα σας, λόγω τής μόλις ληξάσης 'Υπουρ

γικής συνόδου του ΝΑ ΤΟ. Τής συνόδου αύτή ς προ

ηγήθη ή κηδεία του ·Αϊζενχάουερ μέ τήν ταυτόχρο

νον παρουσίαν έδώ του βασιλέως καί του Παττακου. 

'Ο βασιλεύς διέμεινεν εiς τήν πρεσβείαν, δ Πατ

τακός εiς τό ξενοδοχείον. Δ ι· έμέ ή σύμπτωσις αύτή 

ύπήρξε άληθινή περιπέτεια βαδίσεως έν ναρκοπεδίφ. 

Εύτυχώς άπεφεύχθη ή εκρηξις νάρκης εiς τόν άμερι

κανικόν δημόσιον χώρον. Καί αύτό ύπήρξεν εύχάρι

στον άπό άπόψεως έθνικου γοήτρου. 'Από ένδοελ

ληνικής πλευράς δέν νομίζω δτι έσημειώθη οίαδή

ποτε πρόοδος. Τόσον δ βασιλεύς δσον καί ή 'Επα

νάστασις παραμένουν άμεταθέτως εiς τάς θέσεις των. 

Προοπτική; Πρόοδος μέχρι του 1970 διά τ'ήν πλήρη 
έφαρμογήν του Συντάγματος. ·Εκτίμησις των συν

θηκών κατά τάς άρχάς του 1970 διά του προσδιορι
σμοί) τής περαιτέρω πορείας. Δέν άποκλείονται 

έκλογαί διαρκοuντος του 1970. Αύτό δμως θά έξαρ
τηθή άπό τήν άποκλειστικήν κρίσιν καί άπόφασιν 

τής Κυβερνήσεως. 'Ο βασιλεύς βεβαίως έπιθυμεί 

έπίσπευσιν τής δλης διαδικασίας. Δέν εχει δμως εiς 

χείρας τόυ θετικήν ίσχύν, ένώ άντιθέτως ή Κυβέρνη

σις αίσθάνεται πολύ ίσχυροτέρα. ·Η καλυτέρα πολι

τική; 'Η άποκατάστασις άμοιβαίας έμπιστοσύνης 

καί κάποιας περισσότερον ύπευθύνου έπαφής. Δέν 

νομίζω δτι ύπάρχει άλλη άσφαλεστέρα δδός διά τήν 

έπιστροφήν του βασιλέως. 'Η τυχόν έπικράτησις είς 

τήν 'Ελλάδα των άριστεροφιλελευθέρων βεβαίως, 

δέν πρόκειται νά εύνοήση τήν Δυναστείαν. 

·Από άλλης πλευράς, ή σιωπηρά άναμέτρησις 

βασιλέως καί 'Επαναστάσεως εiς τό πεδίον τής πο

λιτικής τών 'Ηνωμένων Πολιτειών άπέβη άποφασι

στικώς ύπέρ τής Κυβερνήσεως. Τά δσα σχετικώς 

έδημοσιεύθησαν .είς τόν άθηναϊκόν τύπον, πέραν 

ώρισμένων φραστικών ύπερβολών, άνταποκρίνονται 

είς τήν πραγματικότητα. ·Από τής άπόψεως αύτής 

έπεβεβαιώθη πλήρως ή διάγνωσίς μου τής άμερικα

νικης θέσεως, ώς σάς τήν περιέγραψα είς τάς προη

γουμ.ένας έπιστολάς μου. 'Επαναλαμβάνω τά κύρια 

σημεία: Ι) 'Επίσημος θέσις του Προέδρου Νίξον εΙ

ναι ή μ ή άνάμιξις εiς τά έσωτερικά τής 'Ελλάδος. 'Ο 

Πρόεδρος Νίξον ήρνήθη νά δεχθη κατ' ίδίαν τόν 

βασιλέα -τόν δποίον προσωπικώς τιμά- διά νά μήν 

παρερμηνευθή ή Ιδιαιτέρα άκρόασις, ώς άνάμιξις εiς 

τά έσωτερικά τής 'Ελλάδος. 2) Οί • Αμερικανοί ήθέ
λησαν νά τιμήσουν τήν Κυβέρνησιν έν τφ προσώπφ 

του κ. Παττακου. Αί έπίσημοι συνομιλίαι τάς δποίας 

εσχεν έδώ είς δλα τά άνώτατα κλιμάκια δέν έζητή

θησαν άπό έλληνικής _πλευράς. Ώργανώθησαν ύπό 

των ·Αμερικανών καί τό περιεχόμενόν των δύναται 

νά συνοψισθη εiς τά έξής: Αί 'Ηνωμέναι Πολιτείαι 
ένδιαφέρονται διά τήν διατήρησιν τής τάξεως καί 
τής ήσυχίας είς τήν 'Ελλάδα, αύτό ε{ ναι εργον τής 

Κυβερνήσεως.- Αί 'Ηνωμένα ι Πολιτείαι ένδιαφέ

ρονται διά τήν λελογισμένην άποκατάστασιν του 

κοινοβουλευτικοί) βίου έν 'Ελλάδι, καί ~π· αύτοϋ 

έμπιστεύονται εiς τήν Κυβέρνησιν, ή όποία ύπε~χέ

θη καί ύπόσχεται τήν βαθμιαίαν, άλλά καί δλοσχερη 
έφαρμογήν του νέου Συντάγματος. 

Τό έλληνικόν θέμα ε{ναι ύπόθεσις τών 'Ελλή

νων. Τήν άποψιν αύτήν ύπεστήριξαν αί Ήνωμέναι 

Πολιτεία ι καί κατά τήν τελευταίαν 'Υπουργικήν σύ

σκεψιν του ΝΑΤΟ, δπου προελήφθη οίαδήποτε περί 

τοϋ έλληνικου θέματος συζήτησις, παρ' δλην τήν 

αύτοπρόσωπον συμμετοχήν τοϋ κ. Νέννι. 

Περί ύμών, άγαπητέ Πρόεδρε, έγένετο λόγος, 

δπως μου ε{πεν δ βασιλεύς, άπό τούς ·Αμερικανούς 

κατά τήν συνομιλίαν τήν δποίαν ε{χεν μέ τόν κ. Ρό

τζερς, λίαν εύφήμως φυσικά καί μέ προοπτικήν άφο

ρώσαν τό μέλλον. Σημειωτέον, δτι εiς τήν συνομιλίαν 

αύτήν δέν παρέστην. Τόν βασιλέα συνώδευσεν δ 

Παπάγος. 

Αύτή ε{ναι ή κατάστασις κρινομένη άντικειμενι

κώς. 'Εάν είς τήν άρχήν τά περί άμερικανικών πιέ

σεων έλπιζόμενα ήμπορεί νά ε{χαν κάποιαν βάσιν, 

σήμερον άποτελοuν άνεδαφικάς προσδοκίας. Οί 

·Αμερικανοί έπλήρωσαν καί πληρώνουν άκριβά τήν 

πολιτικήν των έπεμβάσεων. 'Επιπροσθέτως ύπάρ

χουν καί άλλοι σοβαροί καί βαθύτεροι λόγοι -άνη

συχίαι διά τήν έπέκτασιν των άριστερο-κομμουνι

στικών έκδηλώσεων έν ·Ιταλία καί Τουρκία- άδυ

ναμία της Κυβερνήσεως Νίξον δπως άσκήση δυνα

μικήν πολιτικήν, αύτό δέ γενικώτερον -ijδη δέ άνα-
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φέρεται τό σημαντικώτατον γεγονός τής άπωλείας 

τής πυρηνικής ύπεροπλίας είς πλείστους τομείς τής 

άρχομένης άποχωρήσεως τής 'Αμερικής άπό έκτε

ταμένας διεθνείς περιοχάς, μέ τάσινσαφή πρός άπο

μονωτισμόν. Καί ύπάρχουν καί άλλα στοιχεία των 

όποίων ~ άνάλυσις έκφεύγει των όρίων τής άλληλο
γραφίας. Δι' αύτό οί έδω ένδιαφερόμενοι διά τήν 

'Ελλάδα συμβουλεύουν συνεργασίαν πρός πλήρη 

έφαρμογήν του Συντάγματος καί ούχί δράσιν πρός 

άνατροπήν. 

Θερμούς χαιρετισμούς άπό μέρους άμφοτέρων 

μας είς τήν άγαπητήν 'Αμαλίαν. 

Μέ πολλή άγάπη». 

16 'Απριλίου 1969 

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΡΟΣ Κ. ΤΣΑτΣΟ 

«'Αγαπητέ Κώστα, 

"Ενας Γερμανός ποιητής είπε δτι αύτό πού γυρεύ

εις στή φιλοσοφία τό χάνεις δταν τή σπουδάσης. 

Αύτό έπαθα κι έγώ μέ τόν Κικέρωνα. ~Εχασα τόν 

θαυμασμό μου γι ' αύτόν, διαβάζοντας τούς λόγους 
του*. 

~Ισως γιατί έξ ίδιοσυγιφάσίας άπεχθάνομαι τήν 

κενολογία καί τήν ύποκρισία πού φαίνονται νά πε

ρισσεύουν στόν Κικέρωνα. Περισσότερο μέ ίκανο

ποiησαν τά ι'στορικά σου σχόλια άπό τά κείμενα. Καί · 
μιά πού μιλοvμε γιά τόν Κικέρωνα θά χρησιμοποιή

σω μιά άποψίν του γιά ν, άπαντήσω στο έρώτημά σου 

περί κινητοποιήσεως τών στελεχών τών κομμάτων. 

'Η 'Ελλάς ζεί μιά άπό τίς στιγμές πού είναι έχθρικές 

πρός τή λογική καί τήν άρετή. "Οσο διαρκεί αύτή ή 

στιγμή τίποτα τό σωστό δέν μπορεί νά γίνη. ~Ας 

έλπίσωμε δτι δέν θά είναι μακρiiς διαρκείας. 

'Εκείνο πού μέ άπεγοήτευσε περισσότερο άπ' 

δλα, είναι ή διαπίστωσίς σου δτι είναι άδύνατος ή 

συγκρότησις μιiiς δμάδος 20-30 έκλεκτών 'Ελλήνων 
πού θά μποροvσε ν' άποτελέση τόν πυρήνα καί τό 

δργανο μιiiς προσπαθείας γιά τή δημιουργία ένός 

καλυτέρου μέλλοντος. 

'Ο Νίκος θά σου πή λεπτομερέστερα τίς σκέψεις 

μου γιά δλα αύτά. Θά μοΒ κάμη χαρά νά σέ δώ. Δέν 

κάμης καμμιά προσπάθεια γιά τό καλοκαίρι; 

Χαιρετισμούς στήν 'Ιωάννα. 

Μ' άγάπη». 

3 Μαtου 1969 

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΡΟΣ Ν. ΜΟΜΦΕΡΑΤΟ 

« 'Αγαπητέ Νίκο, 
Ό ύπάλληλος του Λάμπρου δέν έθεσε ύπ' δψιν 

μου δύο σχέδια, άλλά ένα καί αύτό άπερίγραπτον. Τό 

θέμα αύτό καθ' έαυτό δέν έχει σημασίαν, άλλά στό 

γράφω πρός ένημέρωσιν. 

'Ηρνήθην νά συζητήσω έπί του περιεχομένου 

τής άποστολής του καί του έπεβεβαίωσα τήν γραμ

μήν, τήν δποίαν έχάραξα, μετά τάς φαιδράς συζητή
σεις τών 'Αθηνών. 

Καί αi μέν συζητήσεις τών 'Αθηνών ύπήρξαν 

φαιδραί, άλλά αi έπιπτώσεις των, τόσον έπί του γενι

κοί) δσον καί έπί του προσωπικοί) μου θέματος, 

όπήρξαν σοβαραί. 

Πρώτον, άπωλέσθη μιά εύκαιρία δεδομένου δτι 

κατά τήν στιγμή έκεlνην συνεζητείτο τό πρόβλημα 

τής 'Ελλάδος. Καί δεύτερον άπεθαρρύνθησαν αi δυ

νάμεις πού άγωνίζονταν γιά τήν άΠοκατάστασιν τής 

έλληνικής Δημοκρατίας καί κατ' άντιδιαστολήν 

ένεθαρρύνθησαν oi κρατοίJντες. 
Πέραν δμως αύτών όπέστην καί έγώ μίαν προσω

πικήν μείωσιν τοσούτφμiiλλον καθόσον αύτά συνέ

πεσαν μέ τό άκαιρο καί θά μποpοvσα νά πώ πραξικο

πηματικό δημοσίευμα τής κας Βλάχου. 'Εδημιουργή

θη δηλαδή ή έντύπωσις είς τό έξωτερικόν, δτι ένώ 

έγώ πήγα γυρεύοντας δ πολιτικός κόσμος τής χώρας 

μοΒ ήρνήθη τήν έμπιστοσύνην του. 

Καί έτσι oi άντίπαλοί μου, είς τάς παλαιάς των 
ύβρεις, προσέθεσαν καί νέαν άντί νά έπωφεληθοίJν 

τής εύκαιρίας πού τούς προσεφέρθη, γιά νά άποκα

τασταθοvν ήθικώς καί άπέναντι έμοίJ καί άπέναντι 

τής iστορίας. 

Μου λέτε πολλές φορές, δτι oi "Ελληνες άνα
γνωρίζουν ήδη τό έργον μου καί δτι κατά τήν μεγά

λην τους πλειοψηφίαν στηρίζουν σέ μένα τlς έλπίδες 
των. ΦοβοίJμαι, δτι είσθε θύματα παραισθήσεων. Διό

τι έάν αύτό ήτο άληθές δέν θά εύρισκαν τρόπους νά 

έκδηλωθή; Δέν θά άπετέλει τό θέμα τής ήμέρας καί 
δέν θά μετεφέροντο στόν τύπο τόν διεθνή; Πώς έξη
γείται τό γεγονός δτι, πiiν δτι είναι δυσάρεστον δι ' 
έμέ έρχεται άμέσως στή δημοσιότητα καί άποσιωπii

ται πiiν δτι είναι εύνοϊκόν; 

Τό συμπέρασμα ε{ναι δτι oi συνεργάται μου 
ύπήρξαν καί μένουν άδιάφοροι στό προσώπικόν μου 
δρiiμα. Τό έργον μου, ή ίστορική μου δικαlωσις καί 

ή έμπιστοσύνη τών μαζών πρός τό πρόσωπόν μου θά 

ήμποροίJσαν νά μετασχηματισθοίJν σέ ήφαιστιώδη 

πολιτικήν καί ήθικήν δύναμιν άπό μία μικρά δμάδα 

άνθρώπων, πού νά πιστεύουν. Γιά νά μ ή γlνεται αύτό 

σημαίνει δτι δέν ύπάρχουν οί όλίγοι, ένώ όπάρχουν 

oi πολλοί. Καί έτσι έπιβεβαιώνεται καί πάλι αύτό 
πού έλεγα δταν ήμουν στήν 'Ελλάδα, καίπού άπετέ

λεσε τό άσθενές σημείον τής καριέρας μου. 'Ότι δη

λαδή μεταξύ έμοίJ καί του λαοίJ ύπήρχε τό κενόν. 

"Οπως σου εlπα καί παλαιότερα, "μετεπαναστα
τικώς" έγράφησαν άπό κεντροαριστερούς 5 έως 6 βι
βλία περί 'Ελλάδος, είς τά δ ποία κακοποιείται άντί 

νά έξαίρεται τό έργον μου. 

Ε{ ναι τάχα σύμπτωσις, δτι δέν εύρέθη ούτε ένας, 

άπό έκείνους πού πίστεψαν καί συνέπραξαν είς τό 
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έργον μου, νά γράψη τήν άλήθεια; 

Μέ τήν θρασύτητα τών άvτιπάλων μου καί τήν 

άδιαφορίαν τών φίλων μου, έφθάσαμε στό σημείον 

ώστε ή πτώσις τής 'Ελλάδος, άντί νά άποτελή τήν 

ίδικήν μου δικαίωσιν, νά θεωρήται δικαίωσις του 
Παπανδρέου πού ε{ναι έν τούτοις ό ύπεύθυνος γι ' 
αύτή ν. 

Νά πής σ' αύτούς πού μοv άπευθύνουν έκκλήσεις 

καί όμιλοvν περί καθήκοντος, ότι πρέπει νά άντι

ληφθούν πρώτα τό lδικόν τους, πού εlναι έξ άλλου 
άπλό καί εύκολο. 

Πρέπει νά καταλάβουν ότι δέν μπορούμε νά συ

ζητούμε σοβαρώς περί τοv μέλλοντος έάν δέν άποκα
ταστήσωμεν τήν άλήθειαν γιά τό παρελθόν. Γιατί ή 

άποκατάστασις τής δημοκρατίας στόν τόπο μας ε{ ναι 

άδύνατος χωρίς τήν θεραπείαν τίον αlτίων πού ώδή
γησαν εlς τήν πτώσιν της. 

Αύτά, θά ήμποροvσες νά τά λές σ' όποιον σ' 

έρωτα γιά μένα καί είδικότερον σέ πέντε έως έξι άπό 
τούς συνεργάτας μου, μέ τήν προσθήκηνότι αί παρα

τηρήσεις μου αύτές δέν άφοροvν τήν προσωπικήν 

μου φιλοτιμίαν, άλλά τό ούσιαστικό πολιτικό πρό

βλημα τής χώρας. 

Γιατί, πώς θά μπορούσα νά γίνω φορεύς τής άπα

καταστάσεως τής Δημοκρατίας, όταν άvτηχοvν άκό

μα είς τό έξωτερικόν τά ψεύδη τών άντιπάλων μου 
περί "καραμανλικής τυραννίας"; Καί πώς θά ήμπο

ροvσα νά πραγματοποιήσω τήν ένότητα του ΥΕθνους, 

έάν ή μερίς πού μέ έκακοποίησεν δέν άποκατασταθή 

ήθικώς άπέναντίμου; 

Αύτά ε{ ναι τόσον στοιχειώδη ώστε νά μήν έχουν 

άνάγκην ύποδείξεως». 

7 Μαίου 1969 

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΡΟΣ 0. ΒΙΔΑΛΛΗ 

«'Αγαπητέ Στρατηγέ, 

Ή έπιστολή τοv κ. Γουέμπελ χωρίς νά άποδίδη 
πλήρως τό πνεύμα μου, δέν άφίσταται τής έκτιμήσε

ως πού κάνω γιά τήν έν 'Ελλάδι κατάστασιν. Πάντως 

μου έκανε έντύπωσιν δ ένθουσιασμός του καί ή άγά

πη του γιά τόν τόπον μας*. 

'Επήρα τά κείμενα πού μοv έστειλες καί σέ συγ

χαίρω γιά τήν δραστηριότητα πού άναπτύσσεις, μο

λονότι, όπως ξέρεις, τήν άποκατάστασιν τής Δημο

κρατίας στόν τόπον μας τήν θεωρώ χρέος πού βαρύ

νει πρωτίστως τούς 'Έλληνας. Εlναι δέ άτύχημα, ότι 

ή άλήθεια αύτή δέν έγινε άκόμα συνείδησtς στήν 

·Ελλάδα, όπως άποδεικνύουν τά τελευταία γεγονότα. 

Πάντως πρέπει νά σε βεβαιώσω ότι παρακολου

θώ τάς έν • Ελλάδι έξελίξεις καί δέν θά παραλείψω νά 
βοηθήσω, έάν κάποια στιγμή κρίνω ότt ή παρέμβασίς 

μου θ' άπέβαινε ούσιαστικώς χρήσιμος. 
- Μέ φιλικούς χαιρετισμούς)) 

24 'Ιουνίου ι 969 

Ε. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«'Αγαπητέ μου Κύριε Πρόεδρε, 

Εtς τό Λονδίνον μετέβην μετά τοϋ κ:. Μητσοτάκη. 
α. Τήν έπομένην συνηντήθην μετά τοϋ κ:. 'Αρναούτη 

κ:αί συνεζητήσαμεν διάφορα θέματα όργανωτικ:ά διά 

τάς 'Αθήνας κ:αί τήν Κρήτην. Κατά τήν συζήτησιν 

παρίστατο κ:αί δ κ:. Μητσοτάκης. 'Εξητάσαμεν τάς 

δυνατότητας ένεργοϋ κ:αί παθητικής άντιστάσεως 

γενικ:ώτερον είς τήν ' Ελλάδα κ:αί είδικ:ώτερον είς 
τήν Κρήτην. 'Ανάληψις πρωτοβουλιών δι' ενα έγ

χείρημα εύρείας έκ:τάσεως είς τήν Κρήτην, μέ άντι

κ:ειμενικ:όν σκοπόν τήν κ:υριαρχίαν της έκ: μέρους 

μας, δέν φαίνεται έπί τοϋ παρόντος τούλάχιστον, πι

θανή, διότι έδήλωσα, οτι θά άνελάμβανον τήν εύθύ

νην ένός τοιούτου έyχειρήματος, ύπό τήν άπαραίτη

τον προϋπόθεσιν της έξασφαλίσεως, dν όχι τής βοη

θείας έκ: μέρους των έν ΚρήτΊJ δυνάμεων τοϋ Ναυτι

κ:οϋ κ:αί τής 'Αεροπορίας, τούλάχιστον τήν έξασφά

λισιν της ούδετερότητός των, διά της πλήρους άδρα

νείας -iων. 'Αλλά, δ κ:. 'Αρναούτης δέν ήδυνήθη νά 
μοϋ παράσχη κ:αμμίαν έγγύησιν. Κατόπιν τούτου, 

έμείναμεν σύμφωνοι νά άρχίσωμεν έργασίαν διά ενα 

μικ:ρότερον πρόγραμμα, μέ περιορισμένους στόχους. 

Δηλαδή, παρενόχλησιν τ&ν 'Αμερικανών κ:αί διά

φορα dλλα μικ:ροσαμποτάζ κ:αί λαϊκ:άς κινητοποιή

σεις μέ τήν προβολή αίτημάτων κ:.λ.π. 'Ανάλογος 

προσπάθεια θά γίνεται κ:αί εtς τάς 'Αθήνας. 'Ιδιαιτέ

ρως έπεσημάνθη ή άναγκ:αιότης τής όργανώσεως πα

θητικής άντιστάσεως εtς όσον τό δυνατόν εύρυτέραν 

κ:λίμακ:αν. Καί ή άνάγκ:η τής ένεργοποιήσεως κ:Μ κι
νητοποιήσεως τής πνευματικής ήγεσίας. Μοϋ ύπε

σχέθησαν τήν άποστολήν ύλικ:οϋ. 

β. Τό άπόγευμα τής ίδίας ήμέρας συνήντησα είς 

τό σπίτι της τήν κ:. Έλ. Βλάχου. Έφαίνετο δυσανα

σχετοϋσα διά τήν παρουσίαν τοϋ βασιλέως κ:αί της 

βασιλίσσης μητρός εtς τήν κ:αλλιτεχνικήν έκ:δήλω

σιν τής πριγκ:ιπίσσης Εtρήνης. Φρον& δτι δέν εχει 

δίκαιον κ:αί τής έξέφρασα τήν γνώμην μου. Γενικά 

νομίζω δτι εΙναι όλίγον κουρασμένη κ:αί κατέχεται 

άπό τό αϊσθημα τής νοσταλγίας. 

Μέ ή ρώτησε γιά σaς καί ύπεστήριξε τήν άνάγκ:ην 

άναλήψεως είς τήν ·Ελλάδα έντόνου δραστηριότη

τος. Μοϋ συνέστησεν τήν πλαισίωσιν τοϋ κ:. Ίωάν. 

Πεσμαζόγλου καί κ:. Μαγκ:άκη. Διότι, ώς εΙπεν, εΙναι 
νέοι liνθρωποι, άδιάβλητοι κ:αί εχουν διάθεσιν νά 

άγωνισθοϋν. 'Εν συνεχεί~, μοϋ άνέπτυξεν τήν θεω

ρίαν περί της άνάγκ:ης τοϋ σχηματισμοϋ έλληνικ:ής 

Κυβερνήσεως είς τό έξωτερικ:όν ύπό τήν προεδρίαν 

σας. 'Επεκ:αλέσθη τό έπιχείρημα τής Κυβερνήσεως 

των Βιετκόγκ είς τό Βιετνάμ. Δέν συνεφώνησα μέ τήν 

dποψίν της τουλάχιστον κατά τήν ιi>ραν αύτήν. 
γ. 'Ο βασιλεύς μέ έδέχθη είς τό ξενοδοχείον του 
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είς ίδιαιτέραν άκρόασιν έντός του δωματίου του. 

Μου έζήτησε πληροφορίας άπό τήν 'Ελλάδα. 'Εξε

δήλωσεν ένδιαφέρον νά πληροφορηθή περί τών δυ

νατοτήτων άναλήψεως άγώνος είς εύρείαν κλίμακα 

καί είδικώτερον είς τήν Κρήτην. Τοϋ έξέθεσα τάς 
γνωστάς σας, ηδη, άπόψεις μου. 'Ιδιαιτέρως τοϋ έτό

νισα τήν ελλειψιν μέσων ύλικών καί οίκονομικών. 

'Ηθέλησε νά πληροφορηθή τάς άπόψεις έκ μέρους 

μου. Τοϋ άπήντησα δτι ε{ναι πολύ άρμοδιώτερος 

έμοϋ νά τάς γνωρίζη 'Εκείνος. Μέ ή ρώτησε είδικώ

τερον, άν σκέπτεσθε νά δμιλήσετε δημοσίως διά τήν 

έλληνική κατάστασιν. Τοϋ άπήντησα ώς καί άνω

τέρω. 

Είς έρώτησίν μου, έάν δ βασιλεύς σκέπτεται νά 

δμιλήση, δέν τό άπέκλεισεν, έφ' δσον θά εΙ-χεν τήν 

σύμφωνον γνώμην σας,-περί τής άναγκαιότητος τής 

στιγμής, διά μίαν τοιαύτην έκδήλωσιν. 

'Ο βασιλεύς δέν φαίνεται νά τρέφη αύταπάτας 

περί τών σκέψεων τών κυβερνώντων είς τήν 'Ελλάδα 

καί ώς πρός τάς διαθέσεις των εναντι τοϋ θεσμοϋ, καί 

δή τοϋ προσώπου τοϋ βασιλέως, καί ώς πρός τάς 

προθέσεις των διά τήν διατήρησιν τής έξουσίας. 

Φαίνεται νά ε{ναι άνήσυ-χος, διά τό ένδε-χόμενον τής 

άναλήψεως πρωτοβουλιών έκ μέρους τής Κυβερνή

σεως διά τήν πρόκλησιν καθεστωτικοί> η θέματος έν 

τφ προσώπφ τοϋ βασιλέως. Μέ ήρώτησεν ποίαν 

γνώμην ε-χω, ώς πρός τάς άντιδράσεις τοϋ Λαοϋ καί 

τοϋ πολιτικοί> κόσμου, δι, ενα τοιοϋτον ένδε-χόμενον. 

Τοϋ άπήντησα δτι δέν <όφελεί νά άποκρύψωμεν δτι ή 

πλειοψηφία τοϋ 'Ελληνικοί> Λαοϋ, δένε{ ναι ύπέρ τής 

Βασιλευομένης Δημοκρατίας. 'Αλλά έν πάστι περι

πτώσει, ήμείς συνεπείς καί πειθαρ-χημένοι είς τήν 

διακηρυ-χθείσαν γραμμήν τοϋ κ. Καραμανλή "δτι 

πρέπει νά συσπειρωθή ή 'Ελλάς περί τόν βασιλέα 

της" θά άγωνισθώμεν μέ δσην δύναμιν διαθέτομεν, 

μέ δσην σκληρότητα θά άπαιτήση δ άγών καί μέ 

δσην πίστιν τρέφομεν διά τόν κ. Καραμανλή καί τόν 

βασιλέα μας. Ή δήλωσίς μου τόν συνεκίνησε ... 
Κύριε Πρόεδρε, άπό τό δλον πνεϋμα τής συζητή

σεώς μας άπεκόμισα τήν πεποίθησιν δτι ό βασιλεύς 

τρέφει άπέναντί σας πλούσια αίσθήματα έμπιστοσύ
νης, άγάπης καί έκτιμήσεως. 'Αλλά καί πέραν τού

του δτι σaς ε-χει άνάγκη. Καί δτι έν τφ προσώπφ σας 

προσμένει νά άξιοποιηθοϋν δλαι α{ δυνάμεις τοϋ 

UΕθνους καί νά άνοίξη δ δρόμος διά τήν άποκατά

στασιν τών έλευθέρων δημοκρατικών θεσμών είς τήν 

'Ελλάδα καί νά φωτισθοϋν οί δρίζοντες τοϋ 'Ελλη

νικοί> Λαοϋ διά μίαν νέαν άνοδικήν πορείαν προόδου 

καί κοινωνικής εύημερίας. 

δ. Τήν παραμονήν τής άνα-χωρήσεώς μο\J άπό τό 

Λονδίνο συνήντησα τόν κ. 'Αν. Παπανδρέου. Ή 

πρωτοβουλία ήτο ίδική του. Συνηντήθημεν είς τό 

σπίτι τοϋ κ. Γιαννοπούλου. 'Η συζήτησις διεξή-χθη 

μεταξύ τών δύο μας μόνον. Θά προσπαθήσω νά σaς 

τήν μεταφέρω κατά άπομνημονευματική πρακτικο

γράφησιν, δσον μοϋ ε{ναι δυνατόν άκριβέστερον: 

Α.Π.: τί νέα φέρνεις άπό τήν 'Ελλάδα; 

Ε.Κ.:~Ο-χι εύ-χάριστα. Αί συλλήψεις συνε-χίζον

ται είς τάς τάξεις τών άποστράτων άξιωματικών καί 

κυρίως μεταξύ αύτών, τών βασιλοφρόνων άξιωματι
κών καί τών όπαδών τής ΕΡΕ. 'Η Κυβέρνησις σκλη

ρύνει tήν θέσιν της, δ Λαός δυσφορεί, τήν άπομονώ

νει καθημερινώς καί περισσότερον, άλλά κατέ-χεται 

καί άπό αίσθήματα έντόνου δυσφορίας, άγανακτή
σεως καί άπογοητεύσεως, διότι δέν έπετεύ-χθη ή tνό

της τοϋ πολιτικοί> κόσμου, καί διά τοϋτο σaς κατα

λογίζει τό μεγαλύτερον μέρος τών εύθυνών. 

Α.Π.: Μόνον άξιωματικούς συλλαμβάνουν καί μό
νον όπαδούς τοϋ βασιλέως καί τής ΕΡΕ καταδιώ

κουν; Διατί καταλογίζουν εύθύνας είς έμέ καί τήν 

ΕΚ. Κατ' έπανάληψιν διεκήρυξα τήν πίστιν μου είς 

τήν άνάγκην τής tνότητος δλων τών πολιτικών δυνά

μεων τής -χώρας, διά τήν άνατροπήν τής Χούντας. 

Καί τόν καταρτισμόν πολιτικής έπιτροπής άπό άντι

προσώπους δλων τών έν τ'(ί Βουλ'(ί κομμάτων τά 

όποία προήλθον άπό τάς έκλογάς τοϋ 1964. Αύτό δέν 
τό γνωρίζουν είς τήν 'Ελλάδα; 'Εσείς δέν τό έπλη

ροφορήθητε ποτέ; Μόνον δσοι άρνοϋνται τήν συ

νεργασίαν αύτήν δέν θέλουν νά τό γνωρίζουν. 'Αλλά 

ή θέσις μου είναι καθαρή, κρυστάλλινη, σαφής. Θέ

λω τήν συνεργασίαν καί έζήτησα νά μοϋ στείλετε 

έκπρόσωπον τής ΕΡΕ διά νά συζητήσωμεν καί τό 
έπαναλαμβάνω διά μίαν άκόμη φοράν. Διαβιβάσατε 

είς τόν κ. Κανελλόπουλον έκ μέρους μου, νά μοϋ 
στείλη εναν άντιπρόσωπον νά άρ-χίση ή συζήτησις. 

Νά συμφωνήσωμεν είς ενα πρόγραμμα έπί όρισμένων 

θέσεων, αύτά ε{ναι γνωστά, καί νά άποτανθώμεν έν 

συνε-χεί~ είς τόν κ. Καραμανλή, έγώ δένε-χω άντίρ

ρησιν η καί είς άλλον τινά νά προεδρεύση τής μετα

βατικής Κυβερνήσεως. 

Ε.Κ.: Έπληροφορήθην άπό έκπομπάς τών εύρω

παϊκών ραδιοφωνικών σταθμών, έδιάβασα καί είς εύ

ρωπαϊκάς έφημερίδας, συνεζήτησα καί μέ πολλούς 
έπώνυμους άνθρώπους καί δή φίλους τής ΕΚ, τάς 

δηλώσεις είς τάς όποίας άναφέρεσθε, αί όποίαι δμι
λοϋν περί ένότητος πράγματι, άλλά έν τ'(ί ούσί~ ε{ ναι 

άπαγορευτικαί οίασδήποτε σκέψεως καί δι' εν βήμα 
πρός τήν κατεύθυνσιν πού -χαράσσετε. Δέν είναι ρεα

λιστικαi. Εύρίσκονται έκτός τόπου καί -χρόνου. Καί 
ούδέν προσφέρουν πρός τήy κατεύθυνσιν τής έξα
σφαλίσεως όμαλότητος καί έξυγιάνσεως τοϋ τόσον 

βαρέως νοσοϋντος πολιτικοί> κλίματος τής 'Ελλάδος 

κατά τήν τελευταίαν έξαετίαν. 'Ελπίζω νά συμφω
νής μαζί μου είς τό δτι, λόγφ τής καταστάσεως ή 

όποία προέκυψεν άπό τάς έκλογάς, ίδί~ τοϋ 1964, είς 
τήν 'Ελλάδα καί λόγφ τοϋ πνεύματος πού έκαλλιερ

γείτο καί τοϋ κλίματος πού έπεκράτει κατά τά τελευ

ταία αύτά ετη, ώδηγήθημεν είς τήν έκτροπήν. Θά 
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συμφωνείς έπίσης, ύποθέτω, δτι λόγφ <iκ:ριβώς του' 

κλίματος έκ:είνου κ:αί του πνεύματος πού έκ:υριάρχει 

είς τήν πεζοδρομιοποιηθείσαν δραστηριότητα του 

Κοινοβουλίου μέχρι τήν 20ήν ' Απριλίου 1967, ού
δείς <iντέδρασεν τήν 21ην 'Απριλίου κ:ατά του πρα

ξικοπήματος τής Χούντας. 'Ότι <iντιθέτως, εvα τμή

μα του Λαου έχειροκ:ρότησεν τότε ή ήνέχθη μέ <iνα

κ:ούφισιν τήν παρέμβασιν του Στρατου, ώς έπίστευε 

τότε. Είς τουτο <iκ:ριβώς όφείλεται κ:αί τό γεγονός δτι 

έβράδυνεν, σχετικώς, νά έκ:δηλωθή ή <iντίδρασις του 

Λαου. Δέν νομίζω άκ:όμη νά εχετε <iντίθετον γνώμη ν, 

δτι δ 'Ελληνικός Λαός θά <iγωνισθή μέχρι τέλους 

έναντίον τών κ:ολονέλων, είς κ:αμμίαν δμως περίπτω

σιν έπιθυμεί ή θά έπιτρέψη νά έπανέλθωμεν είς τό 

πολιτικ:όν κ:λίμα του 'Απριλίου του ετους 1967. Δέν 
δυνάμεθα έπομένως νά όμιλώμεν περί τών έκ:προσώ

πων τών κομμάτων πού προέκυψαν <iπό τίς κ:άλπες 

του 1964, <iλλά θά πρέπει νά προχωρήσωμεν μέ τά 
δεδομένα τής παρούσης rορας. Καί ή παρουσα rορα 

όμιλεί δτι αί ύπάρχουσαι σήμερον πολιτικ:αί δυνά

μεις, <iναλύονται ώς <iκ:ολούθως: α) 'Η δύναμις τής 

ΕΡΕ ένισχυμένη έν τφ προσώπφ του κ:. Κ. Καραμαν

λή μέ δλα τά συντηρητικά στοιχεία τής ΕΚ. β) Ή 

δύναμις τής ΕΚ, ή όποία, ύπάρχουσα &.κέφαλος, 

σπαράσσεται κ:υριολεκ:τικ:ώς &.πό έσωτερικ:άς εριδας 

κ:αί &.ντιθέσεις. 'Εσύ προσωπικώς έπηρεάζεις μιά 

μερίδα τών όπαδών τής ΕΚ, τούς νέους, τούς &.νησύ

χους κ:αί προβληματιζομένους, τήν λεγομένην προο

δευτική πτέρυγα του Κέντρου. Σ' αύτό σέ έβοήθησε 

πολύ κ:αί δ &.γώνας είς τό έξωτερικ:όν, &.σχέτως 

σφαλμάτων πού διέπραξες. 'Αλλά πέραν τής ΕΡΕ 

κ:αί τής ΕΚ ύπάρχουν κ:αί οί 'Αποστάται, οί όποίοι 

&.πετέλεσαν τούς έπωνύμους &.νθρώπους τής ΕΚ. Τά 

βασικά στελέχη κ:αί τό έπιτελείον της. 'Αλλά ύπάρ

χει κ:αί ή Κυβέρνησις. Αύτό t'iς μή τό λησμονουμεν. 

'Υπάρχει ή Κυβέρνησις μέ τό στρατό της, τά Σώμα
τα 'Ασφαλείας της. 'Υπάρχουν οί 'Αμερικανοί. Τά 

'Αραβικά Κράτη, ή Κύπρος, ή Μεσόγειος. Μέ τά 

τεράστια συμπλεκ:όμενα συμφέροντα δλων τών &.νω

τέρω. Καί τό έρώτημα δλων: Ποία θά είναι ή διαδο

χή; Ποίον στιβαρόν χέρι θά &.ναλάβη τάς εύθύνας. 

Ποία Κυβέρνησις κ:ύρους θά διασφαλίση α) τήν 

&.σφάλεια τής περιοχής &.πό &.πόψεως ΝΑ ΤΟ; β) τήν 

έσωτερικ:ήν τάξιν κ:αί &.σφάλειαν; γ) τήν έξασφάλι
σιν τής &.προσκ:όπτου, σταθεράς κ:αί μονίμου λει

τουργίας τών έλευθέρων δημοκρατικών θεσμών είς 

τήν ' Ελλάδα; 
' Αλλά πέραν δλων αύτών: Διά νά άρχίση δ διά

λογος χρειάζονται δύο τουλάχιστον πρόσωπα. 'Η 

ΕΡΕ διαθέτει τόν κ:. Κ . Καραμανλή κ:αί τόν κ:. Π. 

Κανελλόπουλον. Ποίος θά είναι δ συνομιλητής &.πό 

τήν ΕΚ; Είσαι έσύ δ άρχηγός της; Μέχρις αύτής τής 

rορας τουλάχιστον ούδείς σέ ήκ:ουσεν νά τό ίσχυρι

σθής. Μέ ποίον λοιπόν θά συνομιλήση, έκ:φράζω 

προσωπικ:άς μου <iπόψεις, δ έκ:πρόσωπος του κ:. Κα

νελλοπούλου έρχόμενος &.πό τήν 'Ελλάδα; Μέ τόν κ:. 

Α. Παπανδρέου; Ύπό ποίαν ίδιότητα; Του Άρχη

γου ή του έκ:rtροσώπου τής ΕΚ; 

Προχωρήσατε είς τήν έκ:λογήν ήγεσίας, δώσατε 

συνομιλ ητήν κ:αί έφ' δσον θά ύπάρξουν κ:αί αί ούσι

αστικ:αί προϋποθέσεις, τάς όποίας t'iλλοι θά κρίνουν, 

θά μπορέσωμεν νά προχωρήσωμεν. Διότι &.κ:ριβώς αί 

τελευταία ι συζητήσεις πού έγένοντο είς τήν 'Ελλάδα 

έπί του θέματος αύτου έγένοντο μεταξύ ύπευθυνοα

νευθύνων, έκ: τής ίδικ:ής [sic] πλευράς κατέληξαν είς 
τραγικ:ήν &.ποτυχίαν κ:αί είς μίαν στιγμήν μάλιστα 

πού δ κ:. Καραμανλής, έφαίνετο νά είχε &.ποδεχθή νά 

<iναλάβη τάς εύθύνας του &.γώνος κ:αί αί διεθνείς συν

θήκ:αι προσεφέροντο τόσον εύνοϊκ:αί κ:αί πρόσφοροι. 

Διατί ύπεχώρησεν ήΈΚ; Ποίος εύθύνεται; Γνωρίζεις 

δτι δ 'Ελληνικός Λαός σου καταλογίζει τίς εύθύνες 

έν τφ συνόλφ; · 
Α. Π.: 'Εγώ έπιμένω είς τήν ένότητα του πολιτι

κ:ου κόσμου, διά τήν &.νατροπήν τής Χούντας. Τιμώ 

τόν κ:. Καραμανλή κ:αί <iναγνωρίζω τό κ:υρος κ:αί τάς 

ίκ:ανότητάς του. Είχα μεταβή είς τήν 'Αμερικ:ήν, δι

επίστωσα δτι γίνεται μία κίνησις είς περιορισμένην 

κ:λίμακ:α διά τήν άνατροπήν τής Χούντας. 'Η πλειο

ψηφία δμως τών ύπευθύνων, θέλουν &.κ:όμη νά στηρί

ξουν τή Χούντα, t'iv οχι ύπό τήν παρουσαν μορφήν 
της, μέ τόν Παπαδόπουλον, ύπό κάποιαν t'iλλην μορ

φήν, ϊσως μέ τόν 'Αγγελή. Θέλουν πάντως νά διατη

ρήσουν τόν στρατόν ώς ρυθμιστήν τής καταστάσεως. 

'Ο κ:. Καραμανλής διαθέτει κ:υρeις είς τήν 'Αμερι

κ:ήν, διαθέτει κ:υρος είς τήν Εύρώπην. Οί σοσιαλι

σταί δέν φθάνουν διά νά &.νατρέψωμεν τήν Χούντα 

εχομεν <iνάγκ:η &.πό τούς συντηρητικούς τής Εύρώ

-πης, <iπό τούς ' Αμερικανούς. Γι' αύτό <iκ:ριβώς κ:α

τεφέρθην κ:ατά του ΝΑΤΟ κ:αί τών μυστικών ύπηρε

σιών 'Αμερικής κ:αί Εύρώπης. Πρέπει ολοι νά πλη

ροφορηθουν που εύρίσκ:εται ή ρίζα του κ:ακ:ου. ' Ο 

κομμουνισμός είς τήν 'Ελλάδα είναι άκ:ίνδυνος , μέ 

τήν ίδικ:ήν μου πολιτικ:ήν τόν περιώρισα είς τάς φυ

σικ:άς διαστάσεις του . Συνεκ:ράτησα τήν διολίσθησιν 

τών προοδευτικών στοιχείων τής ΕΚ πρός τόν κ:ομ

μουνισμόν. Έξ t'iλλου, αύτοί είναι διηρημένοι κ:αί 

τρώγονται μεταξύ των. Είναι κ:υριολεκ:τικ:ώς διαλε

λυμένοι! 

'Εξακολουθώ νά πιστεύω κ:αί νά διακηρύσσω τήν 

<iνάγκ:ην τής ένότητος του πολιτικ:ου κόσμου. w Ας 

κάμουν μίαν Διοικ:ουσαν 'Επιτροπήν όλιγομελή τής 

ΕΚ. Δέν πρέπει νά παραλείψουν, γιά τήν 'Επιτροπήν 

τούς καημένους τούς έξορίστους ή φυλακισμένους 

βουλευτάς (κ:εκ:ράκ:ται). Ή 'Επιτροπή t'iς συζητήση 

μέ τόν κ. Κανελλόπουλον. 'Εν συνεχεί~, νά στείλη δ 

κ:. Κανελλόπουλος εvαν <iντιπρόσωπόν του νά συμ

φωνήσωμεν έπί ένός προγράμματος. Νά συμφωνή

σωμεν διά τό Σύνταγμα, διά τόν Στρατόν, διά τήν 
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διάρκειαν τής μεταβατικής Κυβερνήσεως, διά τάς 

έκλογάς, διά τόσα άλλα πράγματα. Νά συμφωνήσω

μεν διά τό πρόσωπον του Πρωθυπουργοί> τής μετα

βατικής Κυβερνήσεως. Νά ύποβάλωμεν τήν συμφω

νίαν μας είς τόν Κ. Καραμανλήν έάν συμπέσωμεν έν 

τφ προσώπφ του . Έγώ άναλαμβάνω τήν συμφωνία 

πού θά ύπογράψω μέ τήν ΕΡΕ, νά τήν ύπογράψω έν 

συνεχεί~ μόνος μου μέ τήν ΕΔΑ. 'Επαναλαμβάνω 

δτι τιμώ τόν κ. Καραμανλή καί άναγνωρίζω τό κuρος 

καί τάς ίκανότητας πού διαθέτει. 

Ε.Κ. : τί επραξες κ. Παπανδρέου διά νά διαδηλώ

σης τιμήν καί τήν έκτίμησιν πού τρέφεις πρός τόν κ. 

Καραμανλή; Δέν νομίζεις δτι ύπάρχει άνοικτόν θέμα 

καί δτι προβάλλει έπιτακτικώς, ώς ήθικός νόμος, ή 

προσωπική ήθική σου ύποχρέωσις νά εϋρης τρόπον 

νά τό κλείσης . Καί γενική καί προσωπική προβάλλει 

ή ύποχρέωσίς σου νά άποκατασταθής εναντι του κ . 

Καραμανλή. Γιατί άφήνεις νά προηγοuνται άλλοι είς 

τό θέμα αύτό; Δέν άντιλαμβάνεσαι τήν άνάγκην τής 

έκκαθαρίσεως του παρελθόντος, τούλάχιστον, είς αύ

τό τό κεφαλαιώδους ήθικής τάξεως θέμα; 

Α.Π. : Προσωπικώς, ούδέποτε ϋβρισα τόν κ. Κα

ραμανλή. Σέ προκαλώ νά μοu παρουσιάσεις ενα κεί

μενον -είτε άπό τά πρακτικά τής Βουλής, είτε άπό 

τά κείμενα τών έφημερίδων, νά άναφέρη εστω καί 

μίαν φράσιν, μίαν λέξιν, ίδικήν μου, ύβρίζουσα τόν 

κ. Καραμανλή καί θά τήν άνακαλέσω άμέσως. Τώρα 

κατά τά άλλα έγώ δέν δύναμαι νά πράξω τίποτε, σεβό

μενος τήν μνήμην τοu πατρός μου. Τά μυστικά, άν 

ύπάρχουν, τά πήρε μαζί του είς τόν τάφον. Έγώ 
όφείλω νά σεβασθώ τήν μνήμην του πατρός μου. 

Ε .Κ . : ' Ακριβώς καί χάριν τής μνήμης του πατρός 

σου όφείλεις νά τό πράξης. 

'Επεχείρησα, Κύριε Πρόεδρε, νά σδ.ς μεταφέρω 

τόν διάλογόν μου μέ τόν κ. Α. Παπανδρέου, διά νά 

συναγάγητε τά ίδικά σας συμπεράσματα. 

Προσωπικώς, πιστεύω, δτι κατά τήν rοραν αύτήν 

έπιδιώκει διάλογον μέ τήν ΕΡΕ, διά νά νομιμοποιηθή 

ώς άρχηγός τής ΕΚ. Προτιμά νά άνοίξη κουβέντα μέ 

τόν κ. Κανελλόπουλο ν, διότι τό ύποθέτει εύχερέστε

ρον άπό δτι μέ έσaς. 'Ένεκα τούτου έτορπιλλίσθη ή 

προσπάθεια πού κατεβλήθη πρό καιροί> είς τάς 'Αθή

νας. Διά τόν ίδιον λόγον δέν καθίσταται έφικτή ή 

έκλογή διοικούσης έπιτροπής τής ΕΚ . Καί διά τούς 

ίδίους λόγους φρονώ δτι θά ήτο ένδεχομένως σκόπι

μον νά έπαναρχίση μέν ό διάλογος μέ τήν ΕΚ άλλά 

μέ κάποιον άλλον καί όχι τόν 'Ανδρέα συνομιλητήν. 

'Αγαπητέ μου Κύριε Πρόεδρε, ήσθάνθην τήν 

άνάγκην νά σaς έκθέσω τά άνωτέρω· όχι διά νά σaς 

φωτίσω, διότι ε{μαι βέβαιος δτι, δλων, δσα έξετέθη

σαν ύπ ' έμοu, εχετε πλήρη γνώσιν καί σαφή άντίλη

ψιν . 'Αλλά διά νά σaς δώσω μίαν είκόνα άπό τήν 

όπτική γωνία ένός άνθρώπου ό δποίος κατέχεται άπό 

σοβαράς άνησυχίας διά τό μέλλον του τόπου αύτοu 

καί δ δποίος τρέφει πρός ύμδ.ς βαθείαν έκτίμησιν, 

άγάπην καί σεβασμόν. 

Κύριε Πρόεδρε, δ έλληνικός Λαός σδ.ς περιβάλ

λει μέ πλήρη έμπιστοσύνη. 'Η 'Ελλάς βασανιζομέ

νη καί κινδυνεύουσα qτρέφει τά βλέμματά της πρός 

σaς καί ζητεί νά τήν βοηθήσητε ... 
'Αναχωρώ αϋριον διά τάς 'Αθήνας. Θά πράξω τό 

καθήκον μου καί θά άναμένω δδηγίας σας. 

Μέ πολλήν άγάπην καί σεβασμόν». 

6 Αuγούστου 1969 

Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣτΑΝτJΝΟΥ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«'Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε, 

Τρείς αίτήσεις μου διά τήν χορήγησιν διαβατη

ρίου άπερρίφθησαν κατά τήν τελευταίαν περίοδον 

καί ή άρνησις τής διοικήσεως μου άνεκοινώθη άλ

λοτε έγγράφως καί άλλοτε προφορικώς διά του διευ

θυντοu τής Γενικής 'Ασφαλείας, έπιφορτισμένου νά 

μου μεταφέρη καί τήν δυσφορίαν τών άρμοδίων τής 

ΓΔΕΑ διά τάς "προκλητικάς έμφανίσεις" μου είς τήν 

Κορινθίαν. 'Επρόκειτο δέ περί συμμετοχής είς τήν 

κηδείαν πα).αιοu φίλου η είς μνημόσυνον συγγενοuς. 

Διότι οϋτε καί είς τό σπίτι μου είς τό Λουτράκι ε{ναι 

δυνατόν νά πηγαίνω πλέον. 

Εlχα δέ άνάγκην τοu διαβατηρίου διά λόγους 
έπαγγελματικούς, έπαρκώς άποδεικνυομένους. Καί 

ετσι δέν μου έδόθη ή εύκαιρία νά έπικοινωνήσω μαζί 

Σας άπό τηλεφώνου έπί τέλους έξ άλλης χώρας, άλλά 

έλευθέρως καί άνευ παρακολουθήσεως. 

Γνωρίζω, βεβαίως, βασικώς τάς διαθέσεις Σας 

άπό τό 1967, πλήν η ελλειψις άμέσου έπικοινωνίας 
μοu στοιχίζει έξαιρετικά καί άντιλαμβάνομαι δτι δέν 

ε{ναι δυνατόν νά βασίζω μαι άπολύτως είς δσα δι' 

άλλων μεταδίδονται . 

Τήν έποχήν αύτήν διαγράφεται ή άπειλή καί πε

ριορισμών είς τήν έπαγγελματικήν μου άπασχόλη

σιν. Δέν παρίσταμαι, φυσικά, είς τά δικαστήρια καί 

δέν έπέτρεψα τοιαύτην έξέλιξιν, άφοu δίς ε{χα τήν 

τύχην νά προίσταμαι τής Δικαιοσύνης. 

Εlμαι δμως ύποχρεωμένος νά άσχολοuμαι μέ τό 

έπάγγελμα καί νά εύρίσκωμαι είς τό γραφείον μου 

καθ' έκάστην. 'Αναγκάζομαι νά χρησιμοποιώ καί 

τήν στέγην μιας έταιρίας ώς νομικός σύμβουλος διά 

νά άνταποκρίνωμαι είς τάς άνάγκας μου. Δέν εχω 
άλλα είσοδήματα καί έπροτίμησα νά διατηρήσω άκό

μη τήν ίδιότητα του δικηγόρου άντί τής μικράς συν

τάξεως τοu Ταμείου Νομικών, επειτα μάλιστα άπό 
τόν περιορισμόν καί τήν άρχικήν ούσιαστικήν δια

κοπήν τών βουλευτικών συντάξεων. Οί έπιχειρημα

τίαι δμως δέν έκτίθενται εύχαρίστως είς τόν κίνδυνον 

νά δυσαρεστήσουν τούς κυβερνώντας μέ τήν προτί

μησιν νομικοί> συμβούλου του παλαιοί> καθεστώτος. 

Δέν [μέ] ένδιαφέρει ίδιαιτέρως, δεδομένου δτι γνωρί-
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ζω νά έλέγχω τάς άνάγκας μου καί άκόμη θά δυνηθώ 

νά προσφύγω καί εΙς τήν έκποίησιν τής είς τό Λου

τράκι κληρονομίας του άπωλεσθέντος θείου μου. Διά 

τους μεγάλους κεφαλαιοκράτας δέν μπορεί νά γίνη 

ποτέ λόγος. 'Ο 'Ανδρεάδης καί ή λοιπή χορεία προ

τιμοuν ώς συμβούλους τούς ύμνητάς του Παττακου. 

Μόνοy ή ύγεία τής άδελφής μου μέ άπασχολεί. 

UΕως τώρα δέν ε{χε άλλας έκδηλώσεις, διατελοuμεν 

όμως πάντοτε ύπό τήν άγωνίαν τής άπειλής. 

~Εγραψα όλα αύτά καί Σtiς έκούρασα χωρίς νά τό 

δικαιοuμαι διά νά καταδειχθή ότι δέν τεμπελιάζω, 

οϋτε ε{μαι άδιάφορος εΙς πtiν ό,τι πρέπει νά μέ άπα

σχολή. 

Σtiς στέλλω σύντομον έπισκόπησιν του λεγομέ

νου νέου Συντ'άγματος, κατόπιν τής σχετικής παραγ
γελίας Σας. 'Αποστέλλω έπίσης καί νέον σχέδιον 

καταστατικοί) του κόμματος. 'Υποθέτω δτι ε{ναι σα

φές καί άπλοuν. ~Εχει διατυπωθή έν δψει τών γενι

κών δρισμών του νέου Συντάγματος, θά χρειασθή δέ 

νά ύποβληθή είς άναθεώρησιν μετά τήν εκδοσιν τών 

άναμενομένων "θεσμικών" νόμων περί όργανώσεως 

τών πολιτικών κομμάτων καί του συνταγματικοί) δι

καστηρίου. Καί αύτήν θά ε{ναι μtiλλον εύχερής. 

('Έχει διατυπωθή έκ νέου τό άρχικόν σχέδιον). 

Μετά τήν δημοσίευσιν αύτών θά ε{ ναι δυνατόν νά 

άναμένεται ώς αΙφνιδιασμός καί ή προκήρυξις έκλο
γών, τήν δποίαν προσωπικώς δέν θεωρώ πιθανήν. 'Η 

τελευταία συνέντευξις του πρωθυπουργοί) εχει κατα

στήσει πλέον άπολύτως καταφανείς τούς σκοπούς 

καί τάς προθέσεις των. Δέν θέλουν νά γίνεται λόγος 

περί τών παλαιών πολιτικών καί οϋτε νά ύπομιμνή

σκεται κc'iν ή ύπαρξίς τφν. Αύτό άποδεικνύει καί διά 

τόν καιροσκοποuντα Μαρκεζίνην ή άπαγόρευσις τής 

δημοσιεύσεως μιtiς άχρώμου καί μtiλλον ίκανοποιη

τικής διά τούς στρατιωτικούς συνεντεύξεώς του. 

'Όπως πληροφοροuμαι, άνεγνώρισεν είς αύτήν τήν 

άνάγκην τής έκτροπής καί παρεδέχετο ότι ή μακρά 

διατήρησις τής 'Επαναστάσεως άποδεικνύει τήν βα

ρείαν ήθικήν πτώσιν του πολιτικου κόσμου. 'Ανε

γνώρισε τήν σημασίαν ώρισμένων μέτρων τής Κυ

βερνήσεως, πλήν δέν ένέκρινε, δπως μου λέγουν, τήν 

πολυπραγμοσύνην καί τήν άνάμιξίν της είς πολλά 

θέματα. Προέβαινε είς κριτικήν τής άσκηθείσης οί

κονομικής πολιτικής καί έπέκρινε ώρισμένα μέτρα. 

Λέγεται ότι εΙς τό τέλος συνιστti τήν άποκατάστασιν 

είς σύντομον χρόνον τής δμαλότητος. Προσπαθώ νά 

έξασφαλίσω τό κείμενον καί c'iν τό έπιτύχω, θά Σtiς 

τό στείλω. 'Εκ τών παρεχομένων, δμως, πληροφορι

ών, προκύπτει δτι δέν ύπήρχε εΙδικός λόγος άπαγο

ρεύσεως τής δημοσιεύσεως καί ότι ταύτην ένέπνευ

σεν ή γενική άρχή του άποκλεισμου. άπό τήν δημο

σιότητα καί τής άπλής ύπομνήσεως τής παρουσίας 

του παλαιοu πολιτικοί) κόσμου. Χώρος ύπάρχει, έπί 

του παρόντος τούλάχιστον, διά τόν Πιπινέλην, προ-

φανώς δέ καί διά τόν Ροδόπουλον. Προtiποτίθεται ή 

πλήρης συνθηκολόγησις καί ή πρόθυμος άνάληψις 

ύπηρεσίας. 

Σtiς εχω κατ' έπανάληψιν γράψει έπί τών Ιδικών 

μου άντιλήψεων, ώστε νά παρέλκη ή έπανάληψις. 

Διαπιστώνω μόνον δτι ή έξέλιξις καί κυρίως ή άποκά

λυψις πλέον ύπό τών Ιδίων τών πραγματικών διαθέ

σεων τών έπαναστατών, ίδιαιτέρως δέ του πρωθυ

πουργοί), ύποκρινομένου εως τώρα άρκετά έπιτυχώς 

τόν μετριοπαθή καί τόν άγωνιζόμενον νά συγκρατή 

τάς ύπερβολάς τών άδιαλλάκτων όπαδών του, εχουν 

δικαιώσει καθ' δλην τήν γραμμήν δσους ύπεστήρι

ξαν άπ' άρχής δτι οί έπαναστάται δέν πρόκειται νά 

άναζητήσουν πολιτικήν λύσιν καί δμαλήν διαδοχήν. 

Δι' έμέ ε{ ναι φανερόν δτι, έάν α{ διεθνείς έξελί
ξεις τούς ύποχρεώσουν νά φθάσουν εΙς τήν διενέρ
γειαν έκλογών, θά έμφανισθοuν εΙς αύτάς ώς πολιτι

κή παράταξις καί θά διακινδυνεύσουν άναμέτρησιν. 

Θά τήν καθυστερήσουν δσον τούς ε{ναι δυνατόν. Μέ

χρις ότου λησμονηθοuν δλοι οί ύπάρχοντες, ή εως 

δτου ή πάροδος του χρόνου τούς άποστερήση τής 

αίγλης ή τών συμπαθειών καί τής βιολογικής iκανό

τηiας νά άγωνισθοuν. Πάντως οί έπαναστάται κα
τερχόμενοι δποτεδήποτε είς τάς έκλογάς μποροuν νά 

άναμένουν στραγγαλισμόν του λαϊκοί) φρονήματος 

καί έπιτυχίαν c'iν δέν ύπάρχη εΙς τούς άντιπάλους 

έμπνέουσα ήγεσία. 

ΕΙναι βέβαιον ότι ή Ιδική Σας παρουσία θά άφο

πλίση τούς πραιτωριανούς καί θά άμβλύνη τήν αίχ

μήν τής ρομφαίας τών όργάνων του καθεστώτος. 

Καί μόνον μέ τήν παρουσίαν Σας θά άναθαρρήση δ 

λαός καί θά άναλογισθοuν τάς εύθύνας των ο{ χωρο

φύλακες. 

Θά ήτο, ίσως, προτιμώτερον νά μή διεξαχθοuν 
άπό τούς ίδίους αί έκλογαί. 'Αλλά δέν νομίζω ότι 
εtναι εύχερής ή έξασφάλισις τοιαύτης προtiποθέσε
ως. Γράφω ότι δέν τήν θεωρώ καί ώς άπολύτως προ

τιμωτέραν, διότι τότε θά ξεφαντώσουν καί oi παλλη
καράδες τής δημοκρατίας καί ο{ f\ρωες τής λεγομέ

νης άντιστάσεως καί θά έπιδοθοuν όλοι εΙς τήν προ

σπάθειαν τής συγχύσεως του λαϊκου αΙσθήματος. Μέ 

τήν παρουσίαν τών έπαναστατών δέν θά άποτολμήση 

ούδείς έμφάνισιν, όλαι δέ α{ λαϊκαί δυνάμεις θά δώ
σουν τήν μάχην είς τό πρόσωπόν Σας. Τό άσθενές 

σημείον εγκειται είς τό δτι ετσι δέν έλέγχεται δ χρό

νος τής προσφυγής εΙς τάς έκλογάς. Καί έν σχέσει μέ 
τό θέμα τοuτο φρονώ ότι c'iν δέν άναληφθή σοβαρά 
προσπάθεια άσκήσεως πιέσεως -χωρίς συμβιβα

σμούς καί παραχωρήσεις- δέν θά δημιουργηθοuν α{ 

συνθήκαι, αίτινες θά καταστήσουν άναγκαίαν, ή έπί 

τέλους πιθανήν, τοιαύτην έξέλιξιν. 
Δέν τρέφω έλπίδας είς τήν ξένην συμπαράστασιν 

οϋτε έπίστευσα είς τάς έπαγγελίας ούδενός. Πιθανόν 
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νά ύπάρχη περιθώριον καί διά τήν ίδικήν των συμ

βολήν. 'Αναγκαία, δμως, καί αύτονόητος προϋπόθε

σις πάσης τοιαύτης κινήσεως ή πρωτοβουλίας διά 

τήν καλλιέργειαν των εύνοϊκrον διά τάς έξελίξεις 

συνθηκών, ε{ναι ή έμφάνισις καί ή προπαρασκευή 

του &παραιτήτου είς τό έσωτερικόν τής χώρας κλί

ματος. Μεταξύ των πρώτων, ή διαπίστωσις τής δυ

σφορίας του ·Ελληνικοί) λαοu καί ή διαμόρφωσις 

προϋποθέσεων σταθεράς διαδοχής. 

Λογικώς, πάντα ταuτα δέν δύνανται νά έκδηλω

θοuν άν δέν συντρέχη ή προσδοκία τής έμπνεούσης 

ήγεσίας. ·Υπάρχει είς τήν πραγματικότητα ή λαϊκή 

βάσις καί ή ενωσις μεγίστου μέρους των έθνικοφρό

νων πολιτών περί τό πρόσωπόν Σας. Λείπουν μόνον 

α{ έκδηλώσεις καί τά μέσα τής διαπιστώσεως. Δέν 

ύπάρχει είς τήν ούσίαν ένότης του &στικοu πολιτι

κοί) κόσμου, παρά τά γραφέντα καί μεταδοθέντα περί 

ύπογραφής πρωτοκόλλου. Διότι δ πολιτικός κόσμος 

δέν κατορθώνει νά προσγειωθή καί &ποβλέπων εύθέ

ως καί &μέσως είς τήν ίδικήν του &ποκατάστασιν, 

δυσχεραίνει τήν έξέλιξιν καί στηρίζει τούς έπαναστά

τας. Σάς στέλλω τό σχέδιον του λεγομένου πρωτο

κόλλου των δόο κομμάτων. Περιήλθε προσφάτως είς 

χείρας μου. Συντάκτης του ε{ναι δ Ζίγδης καί &ποδέ

κτης δ κ. Κανελλόπουλος. 'Η σπουδή τής προβολής 

του έδημιούργησε τήν έντύπωσιν περί τής ύπογρα

φής του. 

Προσωπικώς, δέν μέ ένθουσιάζει τό κείμενον, 

έφ' δσον δέν περιλαμβάνει σαφή πρόσκλησίν Σας. 

Καί τοuτο έτόνισα προχθές είς τόν κ. Κανελλόπου

λον, ύπενθυμίζων δτι δ ίδιος, μετά τήν άρνησιν 

Μπακοπούλου κ.λ.π., μάς ε{χε διαβεβαιώσει δτι καί 

είς τό μέλλον δέν θά δεχθή συζήτησιν έπί κειμένου 

μή διατρανοuντος τήν έμπιστοσύνην πρός τό πρό

σωπόν Σας. Διότι μόνον ετσι θά εχη ή ένότης &πή

χησιν είς τήν λαϊκήν ψυχήν καί δέν θά διατρέξη τόν 

κίνδυνον νά έμφανισθή ώς μία ενωσις διϊσταμένων 

καί συμπλεκομένων είς τό παρελθόν προσώπων, έπι

διωκόντων διά τής "ένώσεως" νά πείσουν δτι ε{ναι 

είς θέσιν νά κυβερνήσουν, ένrο εχουν δώσει &ποδεί

ξεις περί του έναντίου. Δέν τόν ίκανοποίησεν ή ύπό
μνησίς μου. Καί τό &νέμενα. 

Φοβοuμαι δτι εύρισκόμεθα είς τάς παραμονάς νέ

ας περιπετείας. Σάς παρακαλώ νά έπέμβητε έφ' δσον 

ε{ναι &κόμα καιρός. Είς τήν ύπόμνησιν τής ίδικής 

του έμφαντικής είς τό παρελθόν δηλώσεως δτι οί 

κεντρώοι θά ύποχρεωθοuν &πό τήν &νάγκην τrον 

πραγμάτων νά ύπογράψουν τήν κοινήν δήλωσιν μέ 

τό &παιτούμενον περιεχόμενον, προσγειούμενοι είς 

τήΎ πραγματικότητα δταν θά εχουν παρέλθει αί έν

τυπώσεις &πό τάς δηλώσεις Νέννι κ.λ.π., μου &πήν

τησεν δτι αύτά &νταπεκρίνοντο είς τάς τότε περιστά

σεις, πλήν ή κατάστασις έπείγει, οί "ξένοι" θέλουν 

τήν ένότητα καί πρέπει νά γίνη δ,τι ε{ναι δυνατόν, 

&φοu οί κεντρώοι δέν παραμερίζουν τάς &ντιρρήσεις 

των. 

Σήμερον πληροφοροuμαι -διά τοu προσφάτως 

έπισκεφθέντος 'Υμάς ίδικοu μας Μανώλη- δτι δ 

συντάκτης του σχεδίου Ζίγδης διακηρύσσει προφο

ρικώς δτι ώς κοινήν ήγεσίαν έκλαμβάνει Ύμάς καί 

μόνον έάν &ρνηθήτε θά παραστή &νάγκη προσφυγής 

είς άλλην. 

Γνωρίζω τάς &ντιδράσεις Σας δταν έμάθατε τάς 

συνεννοήσεις μετά Μπακοπούλου καί Μαύρου μέ τό 

εκτοτε γνωστόν ναυάγιον. Ε{χα λάβει γνώσιν καί τής 

γνώμης Σας δτι πρέπει νά συγκρατηθή ή ένότης του 

κόμματος περί τήν σημερινήν ήγεσίαν. Ε{χα πληρο

φορίας περί τούτων, &φοu δέν κατέστη δυνατόν νά 

ύπάρξη άμεσος έπικοινωνία. Πρός τήν κατεύθυνσιν 

τής συγκρατήσεως τής ένότητος έκινούμην καί έγώ. 

Καί αύτό επραξα καί είς τό παρελθόν. UΟπως δέ Σάς 

ε{χα γράψει, ε{χα πεισθή δτι δ κ. Κανελλόπουλος 

ε{χε σαφή &ντίληψιν των πραγματικών διαθέσεων 

του Λαοu καί ήτο &ποφασισμένος νά μή συμπράξη 
είς τήν ύπογραφήν πρωτοκόλλου, έάν δέν περιελαμ

βάνετο έν αύτφ πρόσκλησις 'Υμών. Καί ταuτα &νε-

' ξαρτήτως τής γνώμης Σας δτι, &πωλεσθείσης τής ευ
καιρίας του 'Απριλίου, δένε{ χε νόημα ή σπουδή διά 

τήν ύπογραφήν οίουδήποτε πρωτοκόλλου. 

Πρέπει vά προσθέσω δτι, &ντιθέτως πρός τάς ίδι
κάς μου &ντιδράσεις καί σκέψεις, ή είδησις περί 

ύπογραφής πρωτοκόλλου ε{χε σχετικώς εύμενή έπί

δρασιν είς &ρκετούς κύκλους καί &πήχησιν, ή όποία 

έξανεμίζεται καθ' έκάστην μέ τήν διαπιστουμένη ν 

&νακρίβειαν τής πληροφορίας. Καί έπειδή &κριβrος 

ε{ χε τήν &γαθήν της πλευράν, δέν θά ήτο ένδεδειγμέ

νη οΙαδήποτε διάψευσις, παρά τήν παρέμβασιν του 

'Ανδρέα, ή όποία έξοργίζει μέ τήν &προκάλυπτον 

έπίθεσίν του κατά του παρενοχλοuντος τήν θέσιν του 

προσώπου, άν καί διευκολόνη τούς διατιθεμένους νά 

προχωρήσουν είς συνεννόησιν καί συνεργασίαν. 

Παρά τάς εύνοϊκάς, δμως, &ντιδράσεις μικράς ή 

σημαντικής μερίδος τής κοινής γνώμης, ε{ναι βέβαι

ον δτι ή είδησις περί ύπογραφής πρωτοκόλλου συ

νεργασίας δέν συνεκίνησε τήν λαϊκήν μάζαν. Πολύ 

περισσότερον δέν ε{χεν &πήχησιν είς τούς &ξιωματι
κούς καί είς τούς δυναμένους νά έπηρεάσουν σήμε

ρον τήν πολιτική κατάστασιν. Διότι δέν περιελάμ

βανεν έκείνο δπερ δλοι τώρα &ναμένουν. 

Φοβοuμαι δτι ένεπλάκησαν είς &χάριστον περιπέ

τειαν. Μου προκαλεί πολλάς σκέψεις τό γεγονός δτι 

δ Ζίγδης προθυμοποιείται νά παρέχη ίκανοποιητι

κήν έξήγησιν έν σχέσει μέ τήν "κοινήν ήγεσίαν", 

δταν δ ίδικός μας έξαντλείται είς θεωρίας διά τήν 

&δυναμίαν του νά πείση τούς κεντρώους είς σαφή 

έκδήλωσιν. 'Όταν, είς τήν τελευταίαν συνάντησίν 

μας, διεπίστωσε τήν &πογοήτευσίν μου, εσπευσε νά 

προσθέση δτι καί έκείνος θά ήθελε κ.λ.π., πλήν δέν 
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μπορεί νά έπιβάλη τάς άπόψεις μας καί δτι θά λυπη

θή έάν εύρεθή είς τήν άνάγκην νά προχωρήση μόνος 

πρός τήν γραμμήν τής συνεργασίας. Μοϋ προσέθεσε, 

τέλος, δτι δέν μπορεί νά γνωρίζη τάς διαθέσεις Σας 

καί κατά συνέπειαν δέν δύναται νά έπιμείνη καί νά 

παρασύρη τούς κεντρώους είς εκκλησιν. Διότι θά 

εχη φοβερά έκτεθή άπέναντι αύτών καί θά μειωθή 

έσωτερικώς καί έξωτερικώς έάν δέν δοθή Ικανοποιη

τική άπάντησίς σας είς κοινήν έκδήλωσιν. 

Δέν ήτο δυνατόν, φυσικά, νά άπαντήσω aλλο τι, 
παρά νά παρατηρήσω δτι ή έπιλογή τοϋ χρόνου τής 

ίδικής σας δραστηριότητος άνάγεται άποκλειστικώς 
είς τήν ίδικήν σας πρωτοβουλίαν. Καί, έπί τέλους, 

χρήσιμον θά ήτο νά έπιζητήση μίαν συνεννόησιν 

έπ' αύτοϋ πρό τής έκδηλώσεως δημοσία οιασδήποτε 

κοινής ένεργείας. 

Τό παράδοξον εΙναι δτι, μετά τήν εϊδησιν, έκδη

λώνει σπουδήν διά τήν κοινήν έκδήλωσιν. ·Υποθέτω 

δτι τό περιβάλλον του τόν εχει πείσει δτι οί άγώνες 

του τόν εχουν έπιβάλει είς τήν κοινήν συνείδησιν, 

ώς άρχηγόν. 

'Αντιθέτως, δ Μαϋρος φαίνεται άρκούμενος είς 

τήν προκληθείσαν έντύπωσιν καί είς τήν ούσιαστική 

καθιέρωσίν του ώς ήγέτου τοϋ Κέντρdu καί είς τήν 

προβολήν του, μή άμφισβητουμένην ούδέ ύπό τοϋ 

'Ανδρέα είς τό στάδιον τοϋτο. Θεωρεί ταϋτα άρκετά 

καί είς τάς συζητήσεις του κρίνει ώς περιττήν τήν 

ύπογραφήν πρωτοκόλλου. Είλικρινώς δέν δύναμαι νά 

δώσω οιανδήποτε έξήγησιν είς τήν στάσιν του. 'Από 

άνεύθυνον πηγήν ήκουσα δτι δέν πιστεύει είς τήν 

έπιτυχίαν έκλογικής άναμετρήσεως, οϋτε θεωρεί 

τούς έπαναστάτας διατεθειμένους νά προβοϋν είς 

παραχωρήσεις. Καί μέ τάς σκέψεις αύτάς θά προ

ετίμα ϊσως τήν γραμμήν τοϋ Βαγγέλη, πιστεύων δτι 

ο{ έπαναστάται θά εδιδαν είς αύτόν τήν προτίμησιν 

εvαντι τοϋ 'Αβέρωφ. Κυρίως, διότι θεωροϋν δτι τήν 

έθνικόφρονα παράταξιν θά τήν άπορροφήσουν οί 

ϊδιοι. Τούς χρειάζεται έπομένως ύποτεταγμένη "δη

μοκρατική" άντιπολίτευσις. 'Αλλά περί τούτων οϋτε 

στοιχεία οϋτε ένδείξεις ύπάρχουν. 

·Ο Στεφανόπουλος έμμένει είς τήν θέσιν του. · Η 

διεξαγωγή τής μάχης εΙναι δυνατή μόνον διά τοϋ 
Καραμανλή. Καί μετ' αύτοϋ ολοι σχεδόν οί άποστά

ται. 

Σάς εγραψα παλαιότερα ώρισμένες σκέψεις έπί 

τών διαφαινομένων, άλλά καί τών έκδηλουμένων δι
αθέσεων άπό ώρισμένα νέα στελέχη τοϋ Κέντρου. ·Η 

ελλειψις, δμως, έπ~φής δέν μέ διευκολύνει είς περαι

τέρω κινήσεις. 

Φοβοϋμαι δτι Σάς έκούρασα μέ δλα αύτά καί έπα
νέλαβα πράγματα, τά όποία καί aλλοτε εΙχα θέσει 

ύπ' δ ψι ν 'Υμών. Πιστεύω δ τι ή πάροδος τοϋ χρόνου 

δυσχεραίνει τήν δμαλήν άποκατάστασιν τής νομιμό

τητος. Παρασύρει καί τούς έπαναστάτας είς ένεργεί-

ας, αί δποίαι τούς έμποδίζουν νά εϋρουν τόν δρόμον 

τής λογικής. 'Η πάροδος τοϋ χρόνου περιπλέκει τά 

πράγματα. Καί τό ζήτημα παραμένει δπως έτίθετο 

καί πρό ετους. 'Εάν ή παραμονή τών έπαναστατών 
άποβαίνει συνεπώς έπιζημία τοϋ »Εθνους, δπως 

πιστεύω, ούδεμία θυσία θά εΙ ναι ύπερβολική καί άδι

καιολόγητος διά τήν έξυπηρέτησιν τοϋ σκοποϋ. 

Θά εχετε σύντομα έκτενή εκθεσιν έπί τής ύποθέ

σεως Βουλπιώτη. Είς αύτήν όφείλω τήν προβολήν 

τοϋ όνόματός μου καί έξ άφορμής αύτής έκλονίσθη ή 
ύγεία μου. Χάρις είς αύτήν διεπίστωσα άδυναμίας, 

καί έξάρσεις τών πολιτικών άνδρών. Θά άσχοληθώ 
μέ αύτήν χωρίς ένθουσιασμόν άφοϋ τό θέλετε. 

'Ιδικός Σας». 

13 Αύγούστου 1969 

Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝτJΝΟΥ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«'Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε, 

Κατά τήν σημερινήν έπέτειον τής δραματικής 

ήμέρας τοϋ 1955, ή σκέψις μου στρέφεται καί πάλιν 
μέ εύγνωμοσύνην πρός τό πρόσωπόν Σας διά τήν πο

λύτιμον συμπαράστασιν είς τόν άγώνα τοϋ δικαίου. 

Περί τοϋ θέματος έκείνου καί τής άναμενομένης 

έκθέσεως Σάς εγραψα είς τήν τελευταίαν έπιστολήν 

μου, rοστε δέν θά έπανέλθω είς τήν παροϋσαν. Θά τήν 

λάβητε σύντομα διά τήν ίστορίαν, ένώ δ τόπος άναμέ

νει νά δημιουργηθή ή Ιστορία είς τάς δυσχερείς 

περιστάσεις πού διέρχεται. 

'Έστειλα τήν παρελθοϋσαν έβδομάδα έκτενή κά

πως εκθεσιν καί παρατηρήσεις έπί τοϋ νέου "συντάγ

ματος" μετά νέου καταστατικοϋ πολιτικοϋ κόμματος 

καί διαφόρων καταλόγων, έν άναμονΌ τοϋ παρα

σκευαζομένου "θεσμικοϋ" νόμου περί πολιτικών 
κομμάτων. 

Μοϋ έδόθη δμως άπό τόν παραλήπτην καί ελαβα 

γνώσιν τής τελευταίας έπιστολής Σας πρός τό πρό

σωπον, περί τοϋ δποίου fισχολήθην κάπως εύρέως 

είς τό προηγηθέν γράμμα μου. Καί ή άνάγνωσις τής 

έπιστολής νομίζω δτι μοϋ έπιβάλλει νά έπανέλθω είς 

τό θέμα. Ή το φυσικόν νά προσφερθή είς τήν έπίδει

ξιν έπιστολής τοιούτου περιεχομένου. Εϋχομαι νά 
μή σπεύση τήν φοράν αύτήν, νομίζω δμως δτι εύθύς 

ώς δ Μαϋρος ή 'Επιτροπή κεντρώων δείξη διάθεσιν, 

θά προσέλθη είς τήν ύπογραφήν πρωτοκόλλου συ

νεργασίας, χωρίς τούς άποστάτας φυσικά, τούς 

δποίους άποκρούουν οί κεντρώοι πεισμόνως. 

Διά νά λέγεται πλήρως ή άλήθεια. Πέραν αύτοϋ 

ύπάρχει καί ή ίδική του, εϋλογος ϊσως, άποστροφή 

κατά Στεφανόπουλου καί Μαρκεζίνη, άσχέτως τών 

διαθέσεων τοϋ δευτέρου. Καί ετσι θά άρκεσθή νά 

έξασφαλίση κάποιαν συμμετοχήν τοϋ τελευταίου 
προέδρου τής Βουλής, ώς έκ τής ίδιότητός του καί 

δχι τών έπωνύμων. 
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Είς τό έξης θά έπικ:αλfiται τήν ίδικ:ήν Σας άπαγό

ρευσιν νά χρησιμοποιηθη έκ: νέου τό όνομά Σας. Διό

τι αuτήν τήν έρμηνείαν δίδει. 'Ανεξαρτήτως αuτών 

κ:αί πέραν τής ίδικ:ης Σας διαθέσεως, θά έπιχειρήσω 

κ:αί αUθις νά Σας διαβεβαιώσω δτι tbιαύτη έκ:δήλω

σις του πολιτικοί> κόσμου δέν πρόκ:ειτάι νά συγκ:ινή
ση τόν έλληνικ:όν Λαόν. Δέχομαι τήν καλήν πίστιν 

πάντων κ:αί άναγνωρίζω είς τόν κ:. Κανελλόπουλον 

κ:άθε δικαίωμα νά έπιθυμη ίκ:ανοποίησιν δι' όσα ύπέ

στη. Καί τόν θαυμάζω διά τό θάρρος κ:αί τήν άγωνι

στικ:ήν διάθεσίν του. Αuτά, όμως, δέν άρκ:οuν είς τάς 

σημερινάς περιστάσεις. 'Ο πολιτικός βίος εlχεν 

ύποστη κ:ατάπτωσιν κ:αί δ πολιτικός κόσμος εlχε πε

ριπέσει είς άνυποληψίαν όταν έξεδηλώθη ή έκ:τροπή. 

Καί ή κοινή γνώμη δέν εχει άκ:όμη λησμονήσει. Αu

τός εΙ ναι κ:αί δ βασικός λόγος της εuχεροuς έπικ:ρατή

σεως του πραξικοπήματος κ:αί τής διατηρήσεώς του. 

Δέν παραγνωρίζω τήν σημασίαν τών τεκμηρίων διά 

νά κ:ινητοποιηθοuν δυνάμεις, δυνάμεναι νά έπηρεά

σουν τάς πολιτικ:άς έξελίξεις είς τήν 'Ελλάδα. Καί 
τά τεκμήρια συμπλέκονται μέ τά γνωστά πρόσωπα 

κ:αί κόμματα. 'Εάν όμως χρειάζεται νά συγκ:ινηθfi 

πραγματικά δ έλληνικ:ός Λαός &τι δέ πλέον, έάν εΙναι 
άνάγκ:η νά δημιουργηθοuν συνθήκ:αι, αϊτινες θά δδη

γήσουν είς νέαν δυναμικ:ήν έκ:δήλωσιν μέ πρωταγω

νιστάς τούς άξιωματικ:ούς, εlμαι πεπεισμένος ότι ή 

διαδήλωσις περί τής ένότητος του παλαιοί> πολιτι

κοί> κόσμου κ:αί της άποφάσεώς του νά δώση άπό 
κοινοί> η νά στηρίξη Κυβέρνησιν κ:.λ.π. δέν πρόκει
ται νά εχη σοβαράν άπήχησιν είς τούς κ:ύκ:λους, τούς 

δποίους πρέπει νά συγκ:ινήση. 

Ή κοινή γνώμη κ:αί μετ' αuτής, η μάλλον πέραν 

αuτής, οί πραγματικοί στρατιώται, άναμένουν έκ:εί

νο, τό δποίον έπιγραμματικ:ά τοποθετείται είς τήν 

έπιδειχθείσαν μου έπιστολήν. Πρέπει νά δοθη είς 

όλους ή έντύπωσις δτι παρασκευάζεται νέα πολιτική 

ζωή. 'Εγκατάλειψις τών παλαιών σχημάτων, τά 

όποία εδωσαν δ,τι εlχαν νά δώσουν. 'Εκσυγχρονι

σμός τοu πολιτεύματος. 'Ανανέωσις του πολιτικοί> 

κόσμου. Οuδείς θά ήτο πρόθυμος νά άγωνισθη διά 

τήν άναβίωσιν του παρελθόντος, όσον κ:αί αν έπιθυ

μη τήν άποκ:ατάστασιν τής έλευθερίας. 

'Εκεί εχετε πολύ περισσότερα μέσα διά νά έκ:τι

μήσητε αν κ:αί μέχρι ποίου βαθμοί> πρέπει νά &χουν 

σημασίαν η προτεραιότητα τά τεκμήρια, όταν ή πα

ρουσία αuτών καθυστερεί κ:αί έξασθενίζει τήν μαχη

τικ:ήν διάθεσιν είς τό έσωτερικ:όν. Συνεννόησις τών 

κομμάτων άπηχεί σήμερον ώς έπιδίωξις έπαγγελμα

τικ:ής άποκ:αταστάσεως τών άποστερηθέντων άπασχο

λήσεως κοινοβουλευτικών κ:αί ώς τοιαύτη δέν εΙναι 

δυνατό νά εχη εuρείαν άπήχησιν. Εlναι, έξ αλλου, 

βέβαιον ότι τήν έποχήν αuτήν μαχητική διάθεσις 

άνευρίσκ:εται είς τούς πολιτικούς, ένώ δ λαός άνέ

χεται παθητικά τήν κατάστασιν. 

Θά έπανέλθω διά μίαν άκ:όμη φοράν είς παλαιάς 

διαπιστώσεις. 'Η παρέλευσις του χρόνου ένισχύει τό 

καθεστώς, παρά τήν πλήρη άπογύμνωσίν του άπό τό 

λαϊκ:όν αίσθημα. Tou παρέχει τήν αίγλην της σταθε
ρότητος κ:αί τής δυνάμεως. Μέχρις ότου άναπόφευ

κ:τοι συνέπειαι τής οίκ:ονομικ:ής πολιτικής θίξουν τά 

συμφέροντα κ:αί τάς άνάγκ:ας τών πολιτών είς μεγά

λην &κ:τασιν. Ή παρέλευσις του χρόνου, δμοίως, 

ένισχύει τήν θέσιν τής αλλ ης ακ:ρης. uοπως πάντοτε. 

'Η κοινή γνώμη άναμένει τήν λύσιν τής καταστάσε

ως, χωρίς διάθεσιν νά προσφέρη θυσίας η κ:αί νά 
άναλάβη άγώνα. 'Όπως έπισημαίνεται άπό όλας τάς 

πλευράς, δλόκ:ληρος δ συντηρητικός κόσμος, ή μεγά

λη πλειοψηφία του λαοί>, συνδυάζει τήν έπιθυμίαν 

διά τήν άποκ:ατάστασιν τής έλευθερίας κ:αί της δμα

λότητος πρός τήν άναγέννησιν κ:αί τήν άναμόρφωσιν 

του πολιτικοί> βίου κ:αί συνδέει τήν πραγματοποίη

σιν αuτών μέ τήν ίδικ:ήν Σας παρουσίαν. 'Αδημονεί 

διά τήν σιωπήν του άρχηγοu κ:αί πολλοί φοβοuνται 

μήπως εΙναι τόσον άηδιασμένος rοστε νά μήν άναλά

βη ποτέ πλέον δρiiσιν. 

Θά έπαναλάβω έπίσης ίδικ:ήν Σας παλαιάν τοποθέ

τησιν δτι οίαδήποτε έκ:δήλωσις πρέπει νά παράσχη 

είς τόν λαόν τήν ίκ:ανοποίησιν της προσδοκίας του 

διά τήν άλλαγήν μεθόδων κ:αί συστημάτων, είς τό 

πλαίσιον τής δημοκρατικής έλευθερίας. 'Αλλαγής 

προσώπων μέ τήν κ:λήσιν τών έπιθυμούντων νά 

άσχοληθοuν μέ τά κοινά νέων. Καί τήν διαβεβαίωσιν 
δτι θά άποκ:ατασταθη κ:αί θά όργανωθη Κράτος ίσχυ

ρόν κ:αί σοβαρόν, ίκ:ανόν νά προστατεύη έαυτό κ:αί 

νά δημιουργη τάς προϋποθέσεις της οίκ:ονομικ:ης κ:αί 

πνευματικής έξελίξεως τών πολιτών του. 'Η άποκ:α

τάστασις της συνταγματικής τάξεως διά τής έπι

στροφης του βασιλέως, τήν έποχήν αuτήν εχει πολ

λούς όπαδούς. Περισσότερον άναμένουν έκ:συγχρο

νισμόν του πολιτεύματος τής κοινοβουλευτικής βα

σιλευομένης δημοκρατίας. Τήν έποχήν αuτήν δια

μορφοuται ψυχολογία άντιμιλιταριστικ:ή. ν Αλλα 

όμως ύπαγορεύει ή φρόνησις διά τό μέλλον κ:αί ή 

έπιδίωξις τής έλευθερίας. Διά τούς λόγους αuτούς 

εΙναι χρήσιμος κ:αί αuτονόητος ή διάκρισις μεταξύ 

τών πιστών κ:αί άφοσιωμένων είς τό κ:αθfiκ:ον άξιω
ματικ:ών έφ' ένός κ:αί τών έπιδοθέντων είς τήν νομή ν 

τής έξουσίας κ:αί τήν κ:αταδυνάστευσιν του λαοί> άφ, 

έτέρου. Ό Στρατός ύπήρξε πάντοτε όργανον τών 

έΗνικ:ών άγώνων είς τάς έξορμήσεις της φυλής. Καί 

αuτήν τήν άποστολήν -του φύλακα τώρα τών συνό

ρων- νοσταλγεί δ μεγάλος άριθμός τών άξιωματι
κ:ών. ·Ο Στρατός μπορεί κ:αί πάλιν νά άποδώση τάς 

κ:αταπατηθείσας έλευθερίας κ:αί νά άποκαταστήση τό' 

Πολίτευμα. 

Είς τό έσωτερικ:όν τής χώρας σημειοuνται τά 

πρώτα κρούσματα τής λαϊκής άντιδράσεως. 'Η εuθύ

νη βαρύνει τούς σφετεριστάς τής έξουσίας. 'Επιμέ-
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νουν νά τήν κατακρατοuν χωρίς ούδεμίαν πλέον δι

καιολογίαν. Καί τούς είχατε είδοποιήσει έγκαίρως 

τόν Νοέμβριον 1967. Είς τούς διεθνείς 'Οργανισμούς 
διασύρεται ή ύπόληψις τής χώρας. 'Η εύθύνη βαρύ

νει τούς ίδίους. Διότι έδημιούργησαν τάς προϋποθέ

σεις κριτικής καί έλέγχου μέ τάς πράξεις των καί μέ 
τήν παράβασιν ύποχρεώσεων, τάς δποίας εχει άναλά

βει διεθνώς ή χώρα, έλευθέρως συναλλασσομένη. 

ΕΙναι πάντοτε καιρός νά άφήσουν έλεύθερον τόν τό

πον, διά νά προληφθοuν δεινά. 

'Ιδικός Σας». 

28 Αύγούστου 1969 

Σ. ΓΚΙΚΑΣ ΠΡΟΣ Κ . ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«'Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε, 

'Ακόμη εύρίσκομαι ύπό τήν έπήρειαν τής τόσον 

θερμής καί φιλικής άτμοσφαίρας τήν δποίαν εζησα 

κοντά σας κατά τήν διέλευσίν μου έκ Παρισίων. 

'Η κόρη μου καί έγώ είμεθα ίδιαιτέρως εύγνώμο

νες καί πρός τήν εύγενεστάτην Κυρίαν Καραμανλή 

διά τόν άπαράμιλλον τρόπον μέ τόν δποίον μας έφι

λοξένησε. Μάς έδόθη ή εύκαιρία νά διαπιστώσωμεν 
δι , aλλην μίαν φοράν πόσον έπιτυχής ε{ναι δ δμοθύ

μως καθιερωθείς τίτλος της ώς τής "πρώτης 'Ελλη

νίδος Κυρίας". 

Αί συνομιλίαι μας ύπενθύμισαν τάς καλυτέρας 

ήμέρας τής δημιουργικής σας άποδόσεως μέ τήν 

άνωτερότητα καί τήν σαφήνειαν τ&ν σκέψεών σας. 

'Ως σάς ε{ χ ον γνωρίσει, λόγω τής γνωστής ήθι

κης δεσμεύσεώς μου εναντι τής έπαναστάσεως άλλά 

καί τής πίστεώς μου δτι ύπό τάς σημερινάς συνθήκας 

διευθέτησις τ&ν έλληνικ&ν πραγμάτων μέ άντίθεσιν 

τής έπαναστάσεως δέν δύναται νά έπιτευχθη άκινδύ

νως διά τό νΕθνος, δέν άrtέκλεια μετά τήν έπιστρο

φήν μου είς ' Αθήνας νά συναντηθώ μέ έπαναστατι

κόν παράγοντα. Θά ήτο δέ σκόπιμον νά μεταφέρω 

τάς κρίσεις σας, αί δποίαι πιθανόν ν' άπεδεικνύοντο 

ώφέλιμοι διά τόν τόπον. 

Πράγματι συνηντήθην μετά του Α' 'Αντιπροέ

δρου καί του έγνώρισα τάς άπόψεις σας αί όποία ι, ώς 

ένθυμοuμαι, ε{ναι αί κάτωθι: 

1. Δέν εχετε προσωπικάς φιλοδοξίας. νΕχετε 

άποκτήσει λαμπράν θέσιν είς τήν πολιτικήν ίστορί

αν του τόπου· δέν θά τήν διακυβεύσητε aνευ έκδήλου 

έθνικής άνά~ κης. 

2. 'Επαν.iστασις έχρειάζετο όχι βέβαια ύπό τήν 
σημερινήν της μορφήν flτις δέν ε{ναι οϋτε Δικτατο

ρία, οϋτε Δημοκρατία, οϋτε κaν έπανάστασις: ώς εχει 

στερείται σταθεράς γραμμής πλεύσεως καί συνεπώς 

ε{ναι ύποχρεωμένη ν' αύτοσχεδιάζη καί σχοινοβα

τη, δδηγουμένη οϋτω είς βεβαίαν άποτυχίαν . νΕχασε 

οϋτω πλέον ή χώρα τήν δυνατότητα μιας πραγματι

κής έπαναστάσεως τόσον άναγκαίας διά τήν πραγμα-

τικήν έξυγίανσιν καί άνάπτυξιν τής χώρας. 

3. 'Η έπανάστασις δέν έκπροσωπεί σοβαράν τινά 
μερίδα του έλληνικου λαοί)· aλλως θά παρείχε πραγ

ματικάς άποδείξεις έπί του άντιθέτου καί δέν θά κα

τέφευγε είς τό άνειλικρινές έγχείρημα του Δημοψη

φίσματος. 

4. 'Αποτυχία είς τήν λειτουργίαν κρατικής μη
χανής. 'Αφ' ou έπί 2 1/2 ετη οί δημόσιοι ύπάλληλοι 
άνεστατώθησαν μέ τάς άπολύσεις, άλληλοκατηγορί

ας, συκοφαντίας, κ.λ.π., έπανέρχονται οί πλείστοι μέ 

μιά μονοκονδυλιά καί μονιμοποιοuνται ύπάλληλοι, 

οί πλείστοι των δποίων ε{ναι κατωτέρου έπιπέδου 

άπό πάσης πλευρaς. Καί έξ αύτ&ν τ&ν λόγων ή στάθ

μη τ&ν ύπαλλήλων καί συνεπώς καί τής κρατικής 

μηχανής ύποβιβάζεται έπί τής έπαναστατικης περιό-,_ 

δου. 'Αξιοκατάκριτος έμφανίζεται έπίσης ή τακτική 

τής έκτελέσεως πάρα πολλών εργων χωρίς άνάλογον 

όργάνωσιν καί ίδία τ&ν ύπηρεσι&ν έπιβλέψεως. Θά 

σημειωθοuν άνωμαλίαι καί μάλιστα δαπανηραί. 

5. 'Η χρησιμοποίησις άριστερ&ν είς σοβαράς θέ
σεις τής κυβερνητικής καί κρατικής μηχανής έξα

σθενεί τήν συνεκτικότητα καί δυναμικότητα των 

έθνικοφρόνων καί δημιουργεί προϋποθέσεις διαβρω

τικάς του άστικου καθεστώτος. 

6. Οί καταναλωτικοί προϋπολογισμοί καί ο{ βρα

χυπρόθεσμοι δανεισμοί έκ του έξωτερικου διά μή 

άμέσου άποδόσεως παραγωγικά εργα, ε{ναι χαρα
κτηριστικά μειονεκτήματα μιας οίκονομίας άνταπο

κρινομένης είς τήν δημαγωγίαν καί όλιγώτερον είς 

τάς άνάγκας διά τήν άνάπτυξιν της χώρας. 

7. 'Εξωτερικώς είμεθα άνυπόληπτοι. Τό κuρος 

των κυβερνητών παρουσιάζεται μειωμένον κυρίως 

έλλείψει εύθύτητος καί είλικρινείας . 'Η έχθρότης 

τ&ν όργάνων διαφωτίσεως τής διεθνοuς κοινής γνώ

μης έπηρεάζει σοβαρώς τούς λαούς καί είς δεδομένας 

στιγμάς καί τάς Κυβερνήσεις τους έκ της έχθρότη

τος αύτής ε{ναι εκδηλοι κqί α{ οίκονομικαί άκόμη 

ζημίαι έκ τής στερήσεως βοηθείας ή όποία τόσον 

άφειδ&ς προσφέρεται άλλαχοu, ώς τήν Τουρκίαν π. χ. 

(Γερμανοτουρκική συμφωνία ώς άνεκοινώθη ύπό 

Μπράντ άρχάς τρέχοντος μηνός). 

'Η ίδιάζουσα γεωγραφική θέσις τής 'Ελλάδος μέ 

τά έκτεταμένα καί έπισφαλη σύνορά της (1200 χιλιό
μετρα, έξ ών 1000 μέ κομμουνιστικά κράτη καί 200 μέ 
τήν Τουρκία) μέ τούς γνωστούς γείτονάς της καί τάς 

βλέψεις αύτ&ν δι' ίδιον η των αύθεντ&ν των λογα

ριασμόν, άλλά καί μέ τήν μεγάλην στρατηγικήν της 

άξίαν, τήν ιδιαιτέρως έπισημανθείσαν μέ τά γεγονό

τα τής Μ. 'Ανατολής καί τής Μεσογείου, έπιβάλλει 

πραγματικήν έσωτερικήν ένότητα καί τήν συμπαρά

στασιν των Κρατών τής Δύσεως, τόσον διά τήν περί

πτωσιν άνωμαλι&ν, δσον καί διά τήν περίπτωσιν εί

ρηνικου διακανονισμοί) των διαφορών μεταξύ των 

δύο κόσμων. 
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8. Μέ άσαφη ίδεολογικόν προσανατολισμόν, μέ 
κυβερνητικούς παράγοντας έν άγνοί~ της πραγματι

κότητος διατελοuντας έλλείψει κριτικης, διαλόγου 

καί έμπειρίας, μέ ψιθύρους άληθείς η ψευδείς, μέ 

χειροτέρευσιν της κρατικης μηχανης, μέ χρησιμο

ποίησιν προσώπων είς άνωτάτας θέσεις μή έπαρκώς 

δοκιμασθέντων, μέ ένόπλους δυνάμεις φερούσας νω

πά τραύματα είς θέματα συμπνοίας, Ιεραρχίας καί 

πειθαρχίας, μέ άντίθετον μέγα μέρος της ,διεθνοuς 

κοινης γνώμης, ε{ναι βέβαιον δτι ή πάροδος του χρό
νου θ' άναπτύσση είς τό έσωτερικόν της χώρας άντι

δράσεις α{ δποίαι θά βαίνουν αϋξουσαι καί πιεστι

καί, θά διαμορφώνεται δέ κοινή γνώμη έχθρική πρός 

τάς ένόπλους δυνάμεις καί ίδία πρός τό σώμα των 

άξιωματικών. "Οταν ή έπανάστασις θελήση η άναγ

κασθη νά δώση έλευθερίας τινάς θά χαθη καί μετ' 

αύτη ς ίσως καί δ τόπος. 'Υπό συνθήκας έλεuθερίας, 

ώς έκυβερνήσατε τήν χώραν έπί 8ετίαν, ή έπανάστα

σις δέν θά δυνηθη νά σταθη είς τήν άρχήν οϋτε έπί 8 
ήμέρας. Τοuτο όφείλει νά πείση τήν έΠανάστασιν δτι 
ή διά των δπλων παράτασις της παραμονης της είς 

τήν άρχήν δέν ε(ναι πράξις πατριωτική. Δυσοίωνα 

σημεία έκ του έξωτερικου καί έσωτερικου έμφανί

ζουν τήν δυνατότητα δυσμενών έξελίξεων αί όποίαι 
δέν ε{ναι άπίθανον ν' άρχίσουν έμφανιζόμεναι άπό 

του προσεχοuς χειμώνος. 

9. Ύφίστασθε μεγάλας πιέσεις καί δέχεσθε συ
νεχώς έκκλήσεις δπως λάβητε άγωνιστικήν θέσιν 

κατά της έπαναστάσεως. 'Επιθυμείτε, ώς προελέχθη, 

ν' άποφύγητε άvάμιξιν δεδομένου άλλως τε δτι ή 

έπανάστασις δύναται ένεργοuσα έγκαίρως νά δώση 

λύσιν έθνικήν πρός όφελος του τόπου καί αί ενοπλοι 

δυνάμεις νά έπαναφέρωσι άνευ διαταραχης τινός τήν 

δμαλότητα είς τήν πατρίδα μας. • Εφ • δσον ή 
παράτασις της άνωμαλίας συνεχίζεται καί οί δια

γραφόμενοι κίνδυνοι δδηγοuν τό εθνος είς τήν κατα

στροφήν δέν άποκλείεται νά λάβητε θέσιν τήν δποί

αν έπιβάλλει ή συναίσθησις καθήκοντος εναντι της 

χώρας. 

Είς πολλά σημεία, δ συνομιλητής μου άντέδρασε 

ζωηρώς, ύποστηρίζων τάς γνωστάς θέσεις της έπα

ναστάσεως, μου έπέδειξε δέ σχετική άντεπαναστατι

κήν προκήρυξιν μέ είκόνας είς τάς άνω γωνίας της 

πρώτης σελίδος του βασιλέως καί τήν ίδικήν σας, 
ύποστηρίξας δτι παρ' άμφοτέρων όφείλει νά γίνη 
άποδοκιμασία λόγω συσχετισμοί) της προκηρύξεως 

μέ τάς ριπτομένας βόμβας. 'Απήντησα δτι πρώτον οί 

συντάσσοντες τάς προκηρύξεις κακώς άναμιγνύουν 

τό όνομα "Καραμανλης", θεμελιωτοu της έπί του 

τουρισμοu πολιτικης, δύναται δέ οί dυντάκται των νά 

ε{ναι δεξιοί, άριστεροί η καί κυβερνητικά όργανα 

άκολουθοuντα τήν γραμμήν Μανιαδάκη, έκδότου 

του "Ριζοσπάστη" έπί Μεταξά, δεύτερον δέ ό Καρα

μανλης ούδένα λόγον εχει νά προβη είς πρaξιν ύπέρ 

της 'Επαναστάσεως κατόπιν της συμπεριφοράς της 

εναντι αύτου. 

'Επιστρέψας είς 'Αθήνας, εκαμα μίαν μικράν 

ερευναν σχετικήν μέ τάς πιέσεις καί έκκλήσεις αί 

δποίαι σας ύποβάλλονται. Οί πλείστοι των έρωτη

θέντων έξεδήλωσαν Πράγματι σφοδράν έπιθυμίαν 
ένεργοu άναμίξεώς σας έναντίον της έπαναστάσεως 

ούδείς δμως ύπεστήριξεν δτι είς πρόσκλησίν σας θά 
ύπάρξη έκδήλωσίς τις άξία λόγου έκ μέρους των 
έθνικοφρόνων. Βεβαίως, ή άνάμιξίς σας θά εχη άντι

κτύπους, τήν μελλοντικήν εκτασιν των δποίων ε{ναι 

δύσκολον νά προσδιορίση τις. Ε{ ναι δυνατόν έπίσης 

ύπό τήν κάλυψίν σας νά σημειωθοuν έκδηλώσεις όρ

γανούμεναι καί έλεγχόμεναι κατά μέγα μέρος παρά 

των κομμουνιστών. • Ανάμιξίς σας κατά της έπανα
στάσεως δυνατόν νά εχη ώς άποτέλεσμα καί τήν 

ύποβοήθησιν των προσπαθειών μιας κλίκας άριστε

ριζόντων έπηρεαζούσης έν πολλοίς τήν έπανάστα

σιν. 'Η κλίκα αύτή άποβλέπει είς τήν πλήρη άπομό

νωσιν της έπαναστάσεως άπό τόν πολιτικόν κόσμον 

καί τούς έθνικόφρονας ώς καί τήν ίδίαν αύτης έπικρά

τησιν καί έπί των ύγιών έπαναστατικών στοιχείων, τά 

όποία έπί του παρόντος παρεμποδίζουν τήν έπέκτα

σιν της έπιρροης της. 'Ο λαός παρουσιάζεται δυσα

νασχετών, άηδιασμένος, όχι δμως καί τόσον ένο

χλημένος ώστε νά διακινδυνεύση τά δσα σήμερον 

ήσύχως άπολαμβάνει. 

'Αναγνωρίζεται γενικώς δτι θά ήτο ώφέλιμος μία 
έκ μέρους σας ένημέρωσις λίαν ύψηλης ύφης έπί των 

έλληνικών προβλημάτων. 'Ενημέρωσις μέ τήν γνω

στήν άντικειμενικότητά σας, τήν σαφήνειαν τών 

έπιχειρημάτων σας καί τά άδιάψευστα άποδεικτικά 
στοιχεία, πραγματοποιουμένη είς μίαν περίοδον κυ

ριαρχουμένην άπό τήν άερολογίαν της κυβερνητι

κης προπαγάνδας καί τάς ύπερβολάς των ψιθυρι

στών, θά ε{χεν εύεργετικήν άπήχησιν έπί δλων των 

'Ελλήνων καί ίδιαιτέρως τών έπαναστατών, των 

δποίων ή άγνοια καί άπειρία άποτελοuν σοβαρόν έμ

πόδιον εις τήν κατανόησιν των άρχων βάσει των 

δποίων όφείλει νά κυβερνάται τό κράτος. Θά ένημε

ροuντο έπίσης έπί των κινδύνων ο{ δποίοι άπειλοuν 

τήν χώραν καί έπί των εύθυνών των ώς έπαναστατών 

έπωμισθέντων προσωπικώς καθήκοντα διά τά όποία 

άπητοuντο έμπειρία καί γνώσεις διάφοροι των δσων 

κατέχουν. Νομίζω δτι έντός της έπαναστάσεως ύπάρ
χουν ύγιa στοιχεία τά όποία θά εκαμον έπανεκτί

μησιν της καταστάσεως, άν έπείθοντο δτι βαδίζουν 

άντιθέτως πρός τά συμφέροντα της πατρίδος. 

'Η έπαναφορά της χώρας είς τήν δμαλότητα άνευ 

συμβολης πρός τοuτο της έπαναστάσεως, παρουσιά

ζει σοβαράς άδυναμίας καί πολλούς κινδύνους. Δι· 

ύπό οιανδήποτε μορφήν μεταβατική ν περίοδον θ' 

άπαιτηθη ή ϋπαρξις πειθαρχημένων στρατιωτικών 
μονάδων διά τόν ελεγχον της καταστάσεως καί τοιαu-
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ται μονάδες μόνον μεταξύ των διοικουμένων παρά 

τών έπαναστατών είς τό λεκανοπέδιον 'Αττικής δύ

νανται νά ύπάρξουν. Ai μονάδες αuταί έλέγχονται ώς 
είναι φυσικόν παρά τής 'Επαναστάσεως διά ζητήμα

τα άσφαλείας άνευ άναμίξεως άνωτάτων κλιμακίων 

τής ίεραρχίας. Πάντως δέν εχω προσωπικήν άντίλη

ψιν έπ' αuτοϋ, δεδομένου δτι έπαφαί μετά των στρα

τιωτικών ήγετών τΌ πρωτοβουλί~ μας εχουν σταματή

σει πρό πολλοϋ, άφ' ού οϋτε είς τάς στρατιωτικάς 

δεξιώσεις καλούμεθα πλέον, ώς τοϋτο ήτο καθιερω
μένον διά τούς Έπιτίμους 'Αρχηγούς των 'Επιτε

λείων. 'Ίσως αuτό νά όφείλεται είς τόν φόβον μήπως 

έξ άκριτομυθιών διαφύγουν πληροφορίαι περί έσω

τερικών άδυναμιών τής έπαναστάσεως. 'Εκείνο τό 

δποίον εuρέως κοινολογείται είναι α{ τάσεις των κα

τωτέρων άξιωματικών έκδηλούμεναι διά τών συνθη

μάτων "'Όχι βασιλεύς", "~Οχι Έκλογαί". 

'Εν τΌ έκτιμήσει της καταστάσεως δέν πρέπει ν' 

άγνοfϊται ό παράγων νεολαία, δστις δύναται νά έπη

ρεάση τόν ροϋν των γεγονότων κgί δτι τόν ελεγχον 

έπ' αuτης κατά μέγα ποσοστόν θά διεκδικήση νά τόν 

άσκήση ή άριστερά. 

Μέ πολλή άγάπη καί έκτίμησιν». 

23 Σεπτεμβρίου 1969 

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΡΟΣ Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΎΙΝΟΥ 

« 'Αγαπητέ Κώστα, 
Θά σέ παρακαλέσω νά βρίσκεσαι στήν 'Αθήνα 

άπό τήν προσεχή Κυριακήν μέχρι τής aλλης Τετάρ

της. Εlναι πιθανόν vά σοί5 στείλω μήνυμα νά χειρι

σθής μίαν λεπτή ύπόθεσιν* . 

Σέ παρακαλώ έπίσης μόλις λάβεις τήν παροvσαν 

νά δώσης αυθημερόν τό έσώκλειστο γράμμα στόν 

'Αλέκο. 

'Εάν lχης τίποτα νεώτερον, γράψε μου. 

Θά lχω ταχυδρομείον τήν Πέμπτη καί τήν Κυ

ριακή. 

Φιλικώτατω>. 

6 'Οκτωβρίου 1969 

Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣτΑΝΎΙΝΟΥ (σημείωμα) [ΠΡΟΣ Κ . ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ) 

«Κατεβλήθη προσπάθεια ένημερώσεως τηλεφω

νικής κατά τό δυνατόν. 'Όλοι έκινήθησαν κατά τάς 

δδηγίας. 

'Όπως άνεμένετο, δέν κατέστη δυνατή δημοσίευ

σις κειμένου δηλώσεως κατόπιν ρητής άπαγορεύσε

ως. οι δύο έκδόται είχαν δεχθfi νά έπαναλάβουν πα
λαιοτέραν τακτικήν έάν έξεδίδετο κυβερνητική άνα

κοίνωσις. Θεωροϋν δτι άπεκλείετο έπανάληψις, μετά 

τήν προσφυγήν τών έπαναστατών είς τήν μέθοδον 

της συνεντεύξεως, ίδία μάλιστα έν όψει της άπαγο

ρεύσεως. Προφανώς, ελλειψε τό θάρρος. 'Ο Σ.** 

άντέταξεν άπ' άρχής άρνησιν είς πiiσαν σκέψιν 

συμπαραστάσεως. οι άλλοι δύο ύποστηρίζουν δτι είς 

τήν κατάδοσιν αuτοϋ όφείλεται καί ή έπιλογή τής 

μεθόδου τών συνεντεύξεων. Νομίζω δτι τούς προσε
φέρετο περισσότερον. 'Αξιόπιστοι πληροφορίαι 

φέρουν τόν κ. Πιπινέλην ώς πρωτοστατήσαντα είς 

τήν διαμόρφωσιν τής κυβερνητικής γραμμής. 

'Ο τύπος τής Κυριακής δέν έβοήθησε. 'Ιδίως ο{ 

τίτλοι ήσαν έξωφρενικοί. Πολύ καλυτέρα ή έμφάνι

σις των άπογευματινών έφημερίδων σήμερον. 

'Έχει ήδη δλοκληρωθεί ό κύκλος τής έκδηλώσε

ως τοϋ πολιτικοϋ κόσμου. ·Η άπήχησις τής δηλώ

σεως είναι καταπληκτική, γενική δέ καί δμόθυμος ή 

Ικανοποίησις. 

Κάτοχοι άντιγράφων τής δηλώσεως, άνήκοντες 

είς δλας τάς τάξεις καί τά έπαγγέλματα, άναπαρά
γουν καί διανέμουν τό κείμενον έξ ίδίας πρωτοβου

λίας. 

Είναι χρήσιμος άναμετάδοσις τοϋ πλήρους κειμέ

νου άπό τήν Κολωνίαν, μετά προειδοποίησιν άπό τής 

προηγουμένης. Θά τήν παρακολουθήσουν εκατοντά

δες χιλιάδες άκροατών είς δλην τήν ·Ελλάδα. 

·Οπωσδήποτε α{ δύο συνεντεύξεις καί οί τίτλοι των 

έφημερίδων εχουν προκαλέσει καθολικήν συγκίνη

σιν. 'Όλοι γνωρίζουν δτι έλύθη ή σιωπή καί διερω

τώνται τί θά έπακολουθήση. 

οι φίλοι έκλαμβάνουν τήν έκδήλωσιν ώς πρώτον 

βήμα. Είναι άποφασισμένοι νά κινηθοϋν δσο μπο
ροϋν διά τήν έκμετάλλευσιν της έντυπώσεως κ.λ.π. 

μέ τά είς διάθεσίν των είρηνικά μέσα. Θά δοθfϊ τό 

ταχύτερον άπάντησις είς τούς άριθμούς τοϋ Μακαρέ

ζου, δπως πληροφοροϋμαι. 'Αντιμετωπίζεται ή ά

νάγκη συγκροτήσεως μικτής έπιτροπής συντονισμοϋ 

διά νά κατευθύνη τάς έδώ προσπαθείας διακριτικά. 

Θεωρείται άπαραίτητον νά έξασφαλισθη πρός 

τοϋτο άπ' ευθείας σύνδεσις μέ εμπιστα πρόσωπα είς 

τάς μεγάλας ξένας πρωτευούσας διά τήν έπικοινωνί

αν καί διοχέτευσιν πρός τόν τύπον στοιχείων καί 

θεμελιωμένων άπαντήσεων. ''Έτι έπείγουσα έκλαμβά

νεται ή σύνδεσις κατά τρόπον ύπεύθυνον μέ τούς κυ

ριωτέρους των έδώ φιλικώς διακειμένων ξένων άντα

ποκριτών. 

Διά τά έδώ είναι φυσικόν νά εχη τήν πρωτοβου

λίαν δ κ. Κανελλόπουλος. Λέγουν δτι θά δεχθη προ

θύμως όδηγίας, δπως έδέχθη μέ ένθουσιασμόν τό μή
νυμα καί εσπευσε πρώτος νά άνταποκριθfi. Λέγουν 

άκόμη δτι δέν ύπελόγισε ώρισμένας προσωπικάς δυ

σχερείας, τάς όποίας έπροκάλει μοιραίως τό περιεχό

μενον τής δηλώσεως. 

'Όσα έπηκολούθησαν εχουν δώσει τήν έντύπω

σιν τής καθολικής συμφωνίας τοϋ πολιτικοϋ κόσμου. 

Καί ή άντίληψις δτι τοϋτο είχε άπηχησιν εuρείαν καί 
είς τό έξωτερικόν άσκεί μεγάλην έπίδρασιν είς τήν 
κοινήν γνώμην». 
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9 'Οκτωβρίου 1969 

Β. ΒΑΣΙΛI'ΙΟΥ (σημείωμα) [ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ] 

«'Η δήλωσις ώς πολιτική πράξις καί ώς περιεχό

μενον, ηuτύχησε. 'Ως πολιτική πράξις διότι εκαλύ

φθη διά προσχωρήσεων, εκ κάθε πλευράς καί εκ κάθε 

τάσεως. 'Ως περιεχόμενον, διότι επροκάλεσε ταχυ

παλμίαν, εiς εuαισθήτους χορδάς τοϋ Λαοϋ καί τοϋ 

Στρατοϋ. Κατά τήν φάσιν αότήν, θά πρέπει νά αiσθά

νεσθε δικαιωμένος. 'Εάν άκολουθήσουν άλυσσιδω

ταί δηλώσεις καί εκδηλώσεις, είς τόν rοριμον χρόνον 

καί μετά τfjς ίδίας ευστοχίας, άνοίγει ή πόρτα τfjς 

'Ελπίδας. 

'Ίσως ό άντίκτυπος, εκ τfjς δηλώσεως, νά προεκά

λεσε μεγαλυτέραν ενθάρρυνσιν, λαϊκήν, τfjς επιθυ

μητfjς. Δέν παραδοξολογώ. 'Η ύπερβολική ενθάρ

ρυνσις δημιουργεί άμέσως προσδοκίας, διά θεαματι

κάς εξελίξεις. Καί επειδή τοuτο βεβαίως δέν είναι 

εφικτόν, ή ενθάρρυνσις ημπορεί τότε νά γίνη άδελφή 

τfjς άπογοητεύσεως. Μικρό τό κακό. Διότι θέλοντας 

καί μή θά αiσθητοποιήσωμε δλοι δτι ό Καραμανλfjς 

δέν είναι Μάγος, άλλ' άγωνιστής, τώρα, πού χωρίς 

τήν μεθεξίν μας τήν άγωνιστική, δέν θά φτάση που

θενά. 

'Από τήν πλευρά μας, τό δείξαμε. 'Όταν εγραφα 

αότό τό aρθρο -"ό όρθός δρόμος"- ϋστερα άπό 

πολλές κουβέντες πού είχα μέ τόν Τζώρτζη, ούτε κaν 

μποροuσα νά φανταστώ τήν άπήχησίν του (καί σ' 

αότές τίς γραμμές τfjς 'Επαναστάσεως). "Ας σάς τήν 

περιγράψουν aλλοι. Τό aρθρο γράφτηκε σέ κλίμα 

εντατικών πιέσεων καί τρομοκρατίας, διότι, δέν 

χρειάζεται νά τό πώ, άπ' αότήν τήν ελευθεροτυπίαν 

ήταν πολύ άνετώτερη ή λογοκρισία. Διότι τώρα 

έκτρέφεται ή φοβία τοϋ Στρατοδικείου καί τοϋ Εi

σαγγελέως. Εότυχώς, ό Τζώρτζης ήταν άψήφιστος. 

'Όσο γιά τόν Νάσο*, μάς τaκανε μούσκεμα. Τοϋ 

μένει καιρός νά ξυπνήση -καί νά τολμήση. 

'Έχει δημιουργηθfj ενας θρύλος, δτι γιά νά μιλή

σετε σείς, θά είχατε έξασφαλίσει άμερικανική ύπο

στήριξιν. Δέν πιστεύω στόν θρύλον αότόν (είναι πο

λύ ώραίος, γιά νά είναι άληθινός). Δι' δ καί ή πράξις 

σας εχει άκόμη μεγαλύτερο βάρος στή συνείδησίν 

μου. 'Όμως πέραν αuτοϋ, ή μεταστροφή τfjς άμερι

κανικfjς πολιτικfjς, ώς "άντικειμενικός σκοπός" δ

πως θά ελεγε ... ό Παπαδόπουλος, δέν πρέπει νά πέση 
δλος στούς δικούς σας ωμους. Κάτι πρέπει νά κάνου

με καί μείς ... )). 

6 'Ιανουαρίου 1970 

Κ. ΚΑΡΛΜΑΝΛΗΣ ΠΡΟΣ Κ. ΤΣΑτΣΟ 

«'Αγαπητέ Κώστα, 

Γιά τόν καινούργιο χρόνο εύχομαι δ, τι έπιθυμείς. 

Μού έζήτησες τάς κρίσεις μου γιά τό τελευταίο σου 

βιβλίο. Δυστυχώς δέν τό έπήρα άκόμα. Μού έστάλη 

μέσω Λονδίνου καί εύρίσκεται άκόμη έκεί**. 

Γιά τά πολιτικά δέν σού γράφω γιατί δπως κατήν

τησε ή έλληνική ύπόθεσις δέν ήμπορεί νά άπασχολή 

σοβαρούς άνθρώπους. 

Θά μού κάνη μεγάλη χαρά νά σέ δώ. Ύποθέτω 

δτι έάν ζητήσης άδεια δέν θά σού τήν άρνηθούν. 

Χαιρετισμούς στήν 'Ιωάννα. 

Μέ φιλιλ.Όύς χαιρετισμούς». 

10 Φεβρουαρίου 1970 

Ε. ΑΒΕΡΩΦ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«'Αγαπητέ μου Πρόεδρε, 

Σοϋ γράφω άπό μέρος άσφαλές δπου εύρίσκομαι 

γιά λίγη ν rορα καί γι' αότό γράφω έν βίc;t. 'Εκτός 

δμως τfjς άνάγκης πού αiσθάνομαι νά έπικοινωνήσω 

μαζί σου, νομίζω πώς πρέπει καί νά τό κάνω. Διότι 

νομίζω πώς εχουμε μίαν -προοδευτικήν ίσως- άλ

λαγήν τfjς καταστάσεως. 

Μέ τά τοϋ Συμβουλίου τfjς Εuρώπης -τό όποίο 

νομίζω δέν μποροϋσε νά κάνει άλλοιώτικα- εχουμε 

καί σκλήρυνσιν καί μεγαλυτέρα .άποφασιστικότητα 

τοϋ "καθεστώτος". Κρίνοντας μέ τήν εόθιξία δημο

κρατικών Κυβερνήσεων, θά προβλέπαμε άσφαλώς 

aλλα. Κρίνοντες μέ τή δική τους: Τό πfjραν άπόφα

σιν. Εiς διάφορον βαθμόν εκαστος, άλλά ετσι είναι. 

Καί δέν εiκάζω, η συμπεραίνω άπό πολλάς ένδείξεις, 

άλλά γνωρίζω. Τό κακό διά τόν τόπο είναι δτι ό βαθ

μός τfjς σκληρύνσεως μερικών είναι έξωφρενικός. 

Ζητοϋν, δπως τήν όνομάζουν "αότοδύvαμον πολιτι

κήν ρυθμιζομένην εναντι κάθε τρίτου περιπτωσια

κώς", άναλόγως τοϋ τί προσφέρει καί τοϋ τί είναι!! 

Ύπό αuστηροτάτην έχεμύθειαν σοϋ μεταδίδω δτι, 

άπό σοβαράν iδιωτικήν συνομιλίαν του, γνωρίζω δτι 

τάς iδέας αότάς άσπάζεται καί ό 'Αγγελfjς, εiς τόν 

δποίον πολλοί έστήριζαν ελπίδας! 'Αντίθετος καί 

φιλοδυτική aλλη όμάς μέ έπί κεφαλfjς Παπαδόπου

λον. 'Ο τελευταίος φαίνεται πάντα ό κατά πολύ 

ισχυρότερος ένός έκάστόυ χωριστά, άλλά χωρίς νά 

έλέγχει πλήρως δλους τούς aλλους. Ώς πρός τάς 

κατευθύνσεις πού θ' άκολουθηθοuν πολλά θά έξαρ

τηθοϋν νομίζω άπό τό έάν ή Δύσις μέ τήν στάσι ν της 

θά δώσει έπιχειρήματα εiς τούς μέν η τούς δέ. Μία 

περαιτέρω μεγάλη σκλήρυνσις τfjς Δύσεως, πιθανόν 

νά εφερνε επικινδύνους άντιδράσεις. Μέ αότό τό 

πνεϋμα, άλλά πολύ πιό άόριστο ( όμιλώ περί "προ
σωρινοϋ πυρετοϋ" κ.λ.π.), είπα εiς τούς έδώ πρε

σβευτάςχωρών τfjς Κοινfjς 'Αγοράς, δτι καλόν είναι 

ν' άποφευχθοuν ζημίαι εiς τήν πρός αότάς εξαγωγήν 

έλληνικών προϊόντων. Γνωρίζω δτι είναι αότό πού 

περιμένουν 'Όί σκληροί". 

'Εσωτερικώς: 'Ο κόσμος άσφαλώς δέν είναι μαζί 

τους. Τοuτο δέν σημαίνει δτι είναι εντελώς γυμνοί, 
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δπωςΙ ύποστηρίζουν μερικοί. Πιθανόν νά εχουν κάτι 

μεταξύ 10 καί 20%, πρός τό 10 (η καί κάτω) είς τάς 
πόλεις, πρός τό 20 εiζ τήν ϋπαιθρον. 'Αλλά τό άντί
θετον καί συντρtπτικώς άνώτερον, είναι πολύ παθη

τικόν. Οί πιό πολλοί, άπό φόβο, διότι ή άστυνόμευ

σις είναι άπίθανος καί ή δίωξις άμεσος καί ποικίλης 

μορφής. "Αλλοι -άρκετοί, ίσως οί πλείστοι- διότι 

δυσφορούν μέν η καί μισούν, άλλά τά βολεύουν, 

εχουν ήσυχία καί δέν βλέπουν λύσιν. Δέν βλέπουν 

τρόπον άπαλλαγής, δέν βλέπουν δμαλήν διαδοχήν, 

βλέπουν τή μιά κάποια άνοχή τών 'Αμερικανών, βλέ

πουν τά τής διεθνούς καταστάσεως πού τούς βοη

θούν. Λουφάζουν δυσφοροuντες άλλά καί άνεχόμε

νοι . Οί πλείστοι άποβλέπουν πάντα σέ σένα ιcαί μό

νον, άλλά δέν βλέπουν τί μπορείς νά κάνεις, πώς 

μπορείς νά ελθεις. Τόν τελευταίον καιρόν άρχίζει 

σαφώς κάτι χειρότερο: ή συζήτησις περί του δτι "τί

ποτε δέν τούς κουνάει" η "θά μείνουν δέκα χρόνια". 

Τούτο έντεινόμενον καί έξαπλούμενον μπορεί νά 

εχει πολλαπλάς συνεπείας. 

"Εργα δέν κάμουν δσα βεβαιώνουν (παρουσιά

ζουν συνεχώς ώς δλοκληρωμένα η βέβαια, άρχίζοντα 

η άβέβαια) άλλά πάντως κάνουν πολλά. Κάπως έντυ

πωσιάζουν. Στούς περισσοτέρους τομείς είναι άσυν

τόνιστα. 'Εκτός τούτου είναι σχεδόν πάντα εργα 

ύποδομής, μακροχρονίου καί έμμέσου άποδόσεως καί 

πλήν τουρισμού καί έλαχίστων άλλων δέν ύπάρχουν 

εργα έπιδομής πού θ' άξιοποιήσουν τήν ύποδομήν 

καί θ' άποδώσουν είς λογικόν χρόνον. 'Έτι χειρότε

ρον, πού πολλά τών εργων γίνονται μέ δαπανηρόν 

δανεισμόν μάλλον βραχυπρόθεσμον. Γενικά, δ δα

νεισμός μεγάλος δπως καί αί δαπάνα ι. 'Ε κατάλαβαν 

τούς κινδύνους πού τούτο συνεπάγεται καί άπό όλί

γων μηνών περιορίζουν δ, τι μπορούν γιά νά μήν τούς 

πάρει πληθωριστικός καί είσαγωγικός κατήφορος. 

Πάντα ταύτα δμως δημιουργούν κινδύνους (καί μερι

κάς δυνατοτήτας) διά τό μέλλον. Σήμερα, γιά τόν 

πολύ κόσμο, ή οiκονομία δέν έμφανίζετα,ι. άσχημα. 

• Η άντίδρασις ή ένεργός, άσήμαντος καί πέφτει. 
·Η άστυνόμευσις είναι άπίθανος, πάσα προσπάθεια 

πνίγεται έν τfi γενέσει. Μέσα έκφράσεως δέν ύπάρ

χουν. ·Ο μυστικός τύπος η έξηφανίσθη, η είναι τό

σον λίγος πού δέν τόν βλέπω. 

('Η άριστερά διηρημένη, άλλά έντελώς σιωπηλή 

η καί μέ συνθήματα χρήσιμα εiς αύτή. Π. χ. "Γιατί νά 

κινηθούμε; διά νάχουμε άντί του Παπαδόπουλου τόν 

βασιλέα καί τόν Καραμανλή;") 

Κατά τάς πληροφορίας μου είς τόν Στρατόν, χον

δρικώς, ή κατάστασις ώς έξής: 15-20% μαζί τους 
μάλλον μετά φανατισμού, 15-20% άπέκτησαν "συν
δικαλιστικήν" νοοτροπίαν καί μάλλον συμπαθούν. 

60-70% κατά διαφόρους βαθμούς άντίθετοι. 'Αλλά: 
τό ποσοστόν τούτο: α) τοποθετείται κατά τό δυνατόν 

είς μή μαχητικάς η κάπως αύτεξουσίας θέσεις, β) 

κατασκοπεύεται συνεχώς, γ) λιγοστεύει, καί τέλος, 

πάς ϋποπτος άπομακρύνεται. Είς τά άλλα σώματα ή 

άντίθεσις πολύ μεγαλυτέρα, άλλά χωρίς ένέργειαν. 

'Αντιθέτως, τά μαχητικά τμήματα τής 'Αττικής 

(φαίνεται καί τής Θεσσαλονίκης) πολύ διαλεγμένα 

άπό πλευράς κατευθύνσεως καί φανατισμού. 

0{ ξένοι: Οί άριστεροί, χαμογελούν, σιωπούν, 
χαϊδεύουν, λέν τυπικά καμμία κουβέντα άντιθέσεως. 

Οί άλλοι, έκφράζουν άντίθεσιν, άλλά καί άδυνα

μίαν. Μερικοί κάπως ύπέρ αύτών, οί δέ Γάλλοι σα

φώς. 'Αμερικανούς είδα πολλούς, βουλευτάς - γε

ρουσιαστάς - δημοσιογράφους καί τής Πρεσβείας. 

Θά δώ Τάσκα κατά μόνας τήν έρχομένην έβδομάδα. 

Τό συμπέρασμά μου είναι δτι μερικοί έγκρίνουν καί 

βλέπουν μακράν διάρκειαν (δεκαετίαν), οί περισσό

τεροι, καί δή οί έπίσημοι, δέν συμπαθούν, άνησυχοuν 

διά τό μέλλον, ίσχυρίζονται δμως δτι μέ τά ύπάρχον

τα δεδομένα (προπάντων τά διεθνή) δέν μπορούν νά 

κάνουν άλλοιώτικα παρά νά τά εχουν καλά μαζί τους, 

καί δτι θά έργασθοuν διά βραδείαν λογικήν δμαλο

ποίησιν. 

Έπ' αύτών, οί συνταγματάρχαι φαίνονται διη

ρημένοι. Μερικοί άσφαλώς δέν τήν θέλουν η δέχον

ται μίαν άπλήν φάρσαν. ·Ο Παπαδόπουλος μαζί μέ 

άλλους, φαίνεται νά τήν θέλει, άλλά μέ σίγουρα 

έχέγγυα άρκετά μακράς διαρκείας μεταβατικής κα

ταστάσεως. Ούδέν τό βέβαιον δμως. Διότι άγνωστος 

δ βαθμός τής είλικρινείας καί ή έλευθερία τών κινή

σεών των. 'Υπάρχουν καί έλάχιστοι πού θά ηθελαν 

ταχείαν έξέλιξιν μέ έγγυήσεις δι' αύτούς δλους. 

Δέν βλέπω φώς άπό πουθενά, έκτός άπό τά άπρό

βλεπτα (μεταξύ άλλων τό Κυπριακό πού πλέει είς 

πελάγη άσυνεννοησίας καί άρχίζει ν' άνησυχεί τούς 

Το~ρκους). 
Δι' αύτό βοηθώ καί θά βοηθήσω τήν τελευταία 

κατεύθυνσιν, ένδεχομένως καί τήν προηγουμένην 

έάν καί δταν παραχωρηθούν έγγυήσεις δτι "θά πάμε 

είς σαφώς καλυτέραν κατάστασιν καί δτι αϋτη θά 

δύναται νά έξελιχθή είς λογικόν χρόνον". 

Ή γραμμή αύτή (άσχέτως πιθανοτήτων) εχει με

γίστην άνταπόκρισιν είς τόν κόσμον, διότι δέν βλέ

πει άλλην. Δέν εχει συμφώνους πολλούς παλαιούς 

συναδέλφους οίτινες ήρωικώς μάχονται ύβρίζοντες 

έντός τεσσάρων τοίχων. Αύτοί μου άποδίδουν καί 

προδοσίαν (όχι δ Παναγιώτης, δστις δέν συμφωνεί 

μέν, άλλά άναγνωρίζει καλήν πίστιν). Δέν πειράζει 

δμως. 'Έκαστος κατά τάς πεποιθήσεις του, ίδίως είς 

rορας τόσον σκοτεινάς καί άβεβαίας. 

Προσωπικά διέρχομαι μεγάλη περιπέτεια ητις πά

ει ίσως καλύτερα αύτές τίς ήμέρες. Συνελήφθησαν 

πολλοί φίλοι, άπεμονώθησαν καί έσχηματίσθη "δι

κογραφία 'Αβέρωφ", ijτις δυστυχώς διά διαφόρους 

λόγους είναι βαρειά. 

Τά κινούν οί "σκληροί" έπί κεφαλής τών δποίων 
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είναι δ Διευθυντής τής ΕΣΑ, συνταγματάρχης 'Ιωαν

νίδης, όστις είναι (κατά Σ. Γκίκαν) δυνατός, φανατι

κός, &σκητικός τύπος. Πρόγραμμα νά είσαχθουν είς 

Στρατοδικείον καί νά έξουδετερωθουν. Πρό ήμερών 

εiς σύσκεψιν της 'Επαναστατικης 'Επιτροπης, έθε
ωρήθη δτι tουτο θά είναι έπιζήμιον δι' αυτούς. 

'Έτσι, πρός τό παρόν γλυτώνω πάλι. 'Αλλά δ βίος 

ψυχικώς δυσάρεστος. Πολύ δυσάρεστος. Θά εμαθες 

δτι εφθασαν καί είς όργανωμένας &ποδοκιμασίας. 

Είς Τρίκαλα, ώς έξηκρίβωσα μετά, &πό &ξιωματι

kούς έν πολιτικij περιβολij!! 'Εκεί δμως, ένώπιον 
κόσμου έλογομάχησα μαζί τους μέ &ποτέλεσμα άρι

στον. 'Αλλά ... καί ένοχλητικόν δι' αυτούς. ~Ιδομεν. 
Δέν ξέρω άν τά πράγματα θ' &λλάξουν. Σήμερα 

δμως δέν ζοϊ>με είς τήν 'Ελλάδα πού ξέραμε καί &γα

πήσαμε. Καί δλα γίνονται ύπό τήν συνεχη καί εντο

νο τυμπανοκρουσία τfjς προπαγάνδας δτι δλα είναι 

χίλιες φορές καλύτερα &πό άλλοτε! 

'Ελπίζω νά σου είναι χρήσιμη αυτή ή &νάλυσις 

της καταστάσεως. 'Ελπίζω δτι τήν κάμω μέ δσην 

μπορώ &ντικειμενικότητα. 

Χαίρομαι μαθαίνοντας &πό φίλους δτι &πό ύγεία 

είσαι πολύ καλά. Ψυχικώς, έσύ πού τόσα δημιούρ
γησες καί πού κράτησες στήν ·Ελλάδα, όχι τελεία, 

άλλά τήν καλύτερη πάντως δημοκρατία πού έγνώρι

σε ποτέ, ψυχικώς ξέρω πώς δέν μπορεί νά είσαι καλά. 

Μέ πολλή &γάπη 

Σέ φιλώ 

Υ.Γ. Δέν προφθαίνω νά ξαναδιαβάσω τό γράμμα 

μου. Τό στέλνω δπως βγηκε "πρώτο -χέρι"». 

Φεβρουάριος 1970 

Γ. ΧΑΙΗΖ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«'Αγαπητέ κ. πρωθυπουργέ 

Ήταν μεγάλη τιμή καί χαρά νά σdς συναντήσω 

στό Παρίσι τήν περασμένη έβδομάδα. 'Εντυπωσιά

στηκα πολύ &πό τή συνομιλία μας καί σdς διαβεβαι

ώνω δτι θά χρησιμοποιήσω πολλά &πό τά έπιχειρή

ματά σας γιά νά διαμορφώσω τή θέση μου καί, όποτε 

δυνατό, νά έπηρεάσω τή θέση της Κυβερνήσεώς μου 

σχετικά μέ τή σημερινή κατάσταση στή χώρα σας. 

·Ο γενικός γραμματέας της Βορειοατλαντικης 

Συνελεύσεως, κ. Ντεσόρμ, θά παραμείνει άναμφίβολα 

σέ έπαφή μαζί σας, φυσικά &νεπίσημα. 'Ελπίζω δτι ή 

συνέχιση αυτών τών σχέσεων θά μου δώσει νέα 

ευκαιρία νά σaς συναντήσω στό προσεχές μέλλον». 

31 Μαρτίου 1970 

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΡΟΣ Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

«'Αγαπητέ Κώστα, 

Αυποvμαι είλιιφινώς διότι καί πάλιν σου ήρνή

θησαν aδειαν ταξιδίου. 

ΝΕχω ζωηράν έπιθυμίαv νά σέ δώ καί τοί)το πε

ρισσότερο γιά λόγους ψυχικούς παρά πολιτικούς. 

Ν Ας έλπίσωμεv δ τι στήν προσεχή σου άπόπειραv 

θά εlσαι περισσότερον τυχερός. 

Φαντάζομαι δτι οί διεξαγόμενες δίκες, ύστερα άπό 

τά Κυπριακά, θά έχουν δημιουργήσει στήv 'Ελλάδα 

κλίμα νευρικότητας. Φαίνεται δτι οί συνταγματάρχαι 

εlvαι όπαδοί τής. θεωρίας "τοί) έπικινδύνως ζήv". 

Θά σέ παρακαλέσω καί πάλιν νά μοv γράφης τα

κτικά γιά vά μήν χάνουμε τήν έπαφήν μας. 

Σέ παρακαλώ νά μεταφέρης τούς χαιρετισμούς 

μου στήν άδελφήν σου. 

Μέ άγάπφ>. 

23 'Απριλίου 1970 

Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣτΑΝτΙΝΟΥ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«'Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε, 

Αί τελευταίαι δίκαι συνέβαλαν ουσιαστικά εiς 

τήν ετι μεγαλυτέραν πτώσιν του γοήτρου καί του κύ

ρους τών κυβερνώντων είς τό έσωτερικόν. Δέν θά 

είναι δμως παράτολμον νά προστεθη δτι παρεσκεύα

σαν καί τήν προβολήν της νέας ήγεσίας. Μέ τήν 

πάροδον εκάστης ή μέρας οί έπαyαστάται χάνουν κυ

ρος καί μέ τήν παράτασιν της καταστάσεως καθι

στουν δυσχερεστέραν τήν δμαλήν έξέλιξιν καί &περ-

Ύάζονται τήν έπικράτησιν του άλλου άκρου. 

Τήν έξέλιξιν αύτήν έφοβήθην &πό τών πρώτων 
μηνών του 1967. Φαίνεται δτι τώρα τήν άναμολογοϊ>ν 
καί οί &νεχόμενοι τό καθεστώς, μηδέ του Ροδόπου

λου έξαιρουμένου. 

'Ακούονται πολλά περί διαφωνιών μεταξύ τών 

ήγετικών κύκλων της έπαναστάσεως καί περί έντει

νομένης δυσφορίας πολλών άξιωματικών. ·Αλλά δέν 

άντιλαμβάνομαι εiς τί στρέφεται ή διαφωνία, &φου 
δέν έκδηλοϊ>ται ώς προσπάθεια έξασφαλίσεως της 

δμαλης μεταβολης. Καί ολοι γνωρίζουν πώς είναι 

δυνατόν νά πραγματοποιηθη αϋτη. 

Χωρίς νά άμφισβητώ τήν δυσφορίαν καί τήν φυ

σική άνησυχίαν πολλών &ξιωματικών, εχω τήν γνώ

μην, ή πλειοψηφία εχει έπαγγελματικήν άποκλει

στικώς συνείδησιν, διά νά μήν γράψω συνδικαλιστι

κήν. Θέλω νά πιστεύω δτι πολλοί άξιωματικοί θά 
&ναμετροϊ>ν σοβαρώτερα τώρα τάς ευθύνας των καί 

θά έκτιμοuν τήν σημασίαν της τελευταίας δηλώσεώς 

Σας. Παρά ταυτα, δμως δ Παπαδόπουλος είς τήν ου

σίαν καθορίζει τόν ρόλον δλων καί έμφανίζεται ώς δ 

έγγυητής της τάξεως καί της δυνατότητας &ποκατα
στάσεως του έλευθέρου πολιτικοί) βίου. 

Τήν έποχήν αυτήν εχουν &ναπτερωθη κάπως αί 

έλπίδες του Λαοί> είς τήν πρωτεύουσαν καί είς τάς 

έπαρχίας. Συζητείται πολύ ή άπροκάλυπτος έχθρό

της δλης της Εύρώπης, άν καί ολοι πιστεύουν δτι οί 

'Αμερικανοί τούς ένισχύουν καί τούς στηρίζουν. 
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Σείς πρέπει άσφαλως νά εlσθε πληροφορημένος 

έπαρκως περί όλων τούτων καί περί των mθανων άν
τιδράσεων των Εόρωπαίων συμμάχων είς τήν έπιμο

νήν των 'Αμερικανων. 

Εϋχομαι είς τήν κυρίαν 'Αμαλίαν καί είς Ύμας 

νά περάσετε μέ ύγείαν τάς 'Εορτάς. Καί θά διακινδυ

νεύσω τήν εόχήν νά έορτάσουμε τό Πάσχα είς τήν 

' Ελλάδα τό προσεχές ετος. 
'Ιδικός Σας» . 

· Απρίλιος 1970 

Γ. ΡΑΛΛΗΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«'Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, 

Σας γράφω, μέ τήν εόκαιρία άναχωρήσεως έμπί

στου φίλου, του κυρίου Ν. Προχώρη, τήν γνώμην 

μου διά τήν κατάστασιν όπως έμφανίζεται σήμερον. 

Ι. Οί κρατουντες: Οί δύο δίκες τούς ,βχουν βλάψει 

έσωτερικως διότι όλος πλέον ό κόσμος ελαβε γνωσιν 

των βασανιστηρίων. 'Η δημοσιότης πού έδόθη άπό 

τάς έφημερίδας είς τάς καταθέσεις μαρτύρων -ίδία 

ή κατάθεσις Κανελλοπούλου- τάς άγορεύσεις καί 

τάς έρωτήσεις-γκάφες ένίων στρατοδικων, δημιούρ

γησε μιά κοινή γνώμη έναντίον τους, ένω είς τήν 

δίκην των 35 τά πράγματα δέν ήσαν οϋτω όλίγας ήμέ
ρας Πρό τής ένάρξεως τής διαδικασίας. 

'Επίσης, τούς ήνώχλησε τό άρθρο Σταματελοπού

λου είς τήν "Βραδυνήν", δι' αότό καί δ άρθρογρά

φος παρακολουθείται στενως καί έλέγχονται όλα ι αί 

έπαφαί του . 'Επειδή καί έγώ εύρίσκομαι είς τήν ίδί

αν κατάστασιν, δέν κατόρθωσα νά ελθω είς έπαφήν 

μαζί του καί νά μορφώσω γνώμην περί του τί άντι

προσωπεύει. 

·Η στάσις των πάντως παρά ταυτα σκληραίνει 

καί όσοι τρέφουν έλπίδας ότι θά έπιζητήσουν, χωρίς 

νά πιεσθουν μέχρις άποπνίξεως, έξεύρεσιν διαδοχής, 

εlναι έξόχως άφελείς καί μωροί. 

2. Λαός: ΕΙ ναι κατά 95% άντίθετος, δέν εχει όμως 
ώριμάσει διά νά έξεγερθή η διά νά δώση τό παρόν είς 
μίαν εόρείαν παθητικήν άντίστασιν. Τουτο άλλωστε 

προϋποθέτει ήγέτην διά νά τήν κατευθύνη καί μέσα 

διαβιβάσεως rοστε νά πληροφορήται δ Λαός τάς 

όδηγίας . 

• Η έλπίς του Λαου εlσθε πάντοτε σείς καί έάν 
λ. χ . γίνουν δημοτικαί έκλογαί, θέσετε δέ θέμα πολι

τικόν, εlμαι βέβαιος ότι τοόλάχιστον είς 'Αθήνας 

καί Θεσσαλονίκην τό άποτέλεσμα θά εlναι ~ριαμ

βευτικόν. 

' Ο Κανελλόπουλος έπίσης εχει σημαντικήν άνο

δον μεταξύ των όπαδων του Κέντρου. 

3. 'Αμερικανοί: Εlμαι πεπεισμένος ότι οί ίθύνον
τες 'Αμερικανοί μας περιπαίζουν. 'Η πρόσκλησις 'έκ 
μέρους του Τάσκα των τριων φίλων μας μαζί (μέ τήν 

βεβαιότητα τής στάσεως πού πρόκειται νά τη ρήση ό 

Κασιμάτης) πείθουν περί των διαθέσεών των. 

Μέ έμέ εχουν διακόψει κάθε έπαφήν. Τήν τελευ

ταίαν φορά τούς συνήντησα τήν 3ην 'Οκτωβρίου. 

Ήτο μία πρόσκλησις του Πόττς καί έκτός αότοϋ 

ήσαν παρόντες δ Μπλάντ, δ οίκονομικός σύμβουλος 

τοϋ δποίου δέν ένθυμοϋμαι τό όνομα καί δ διευθυντής 

τοϋ 'Αμερικανικου Κολλεγίου. Μεταξύ liλλων άπι

θάνων ώμίλησαν καί έναντίον των δηλώσεών σας, 

δπότε έξεμάνην κ·αί είς ϋφος ijρεμον, μέ γλωσσαν 

όμως πολύ σκληRάν, τούς εlπα όσα δέν εχουν ποτέ 

άκούσει άπό δεξιόν "Ελληνα πολιτικόν. 'Έκτοτε οϋ-

τε φωνή, οϋτε άκρόασις. · 
·Η Χούντα τούς λέγει ότι άν φύγουν καί λειτουρ

γήσουν οί δημοκρατικοί θεσμοί πλήρως, θά ελθη ό 

'Ανδρέας καί αότοί φαίνεται ότι πείθονται είς αότό 

τό έπιχείρημα καί δέν προχωροϋν. 

4. Κομμουνισταί: ' Η άδράνειά τους είς τό έσωτε

ρικόν άπόλυτος. Φαίνονται ίκανοποιημένοι μέ τήν 

κατάστασιν καί περιμένουν τήν rοραν τους. "Άλλω

στε κανένα σχεδόν άπό τά στελέχη πού άνέλαβαν 

άξιώματα, μετά τήν σύλληψt\~ των παλαιων στάς 
πρώτας ήμέρας τοϋ κινήματος, δέν εχει διωχθεί καί 

liν ύπάρχη δίκτυον τοϋτο παραμένει άγνωστον. 

5. Συμπέρασμα: Μόνος τρόπος πτώσεως, δρα

στηριοποίησις τοϋ Λαοϋ μέ ήγέτην, όπως άναφέρω 

είς τήν παρ. 2. Πιστεύω ότι θά μπορούσατε καί θά 
επρεπε νά παίξετε είς τό θέμα αότό πρωτεύοντα ρόλο. 

"Εχω πλήρες σχέδιον, πού θά σας τό έκθέσω, άν θέ

λετε, μέ liλλην εόκαιρίαν. Πρός τό παρόν, μετά τήν 

λήξιν καί τής άλλης δίκης, νομίζω ότι θά μπορούσα

τε νά δώσετε μίαν συνέντευξιν λ. χ. περί τοϋ θλιβεροϋ 

φαινομένου τά άδικήματα τοϋ τύπου νά δικάζωνται 

άπό τά εκτακτα στρατοδικεία παρά τό ίδικόν τους 

Σύνταγμα (δ Βεγλερής θά μποροϋσε ώρα ία νά διατυ

πώση τάς σχετικάς νομικάς σκέψεις) καί περί τοϋ 

κινδύνου τής έπεκτάσεως τής βίας, έφ' όσον έξακο

λουθεί ή Χούντα νά διατηρήται βιαίως παρά τήν θέ

λησιν του Λαου είς τήν άρχήν. 

Αότό έπί του παρόντος. 

Μέ πολλήν άγάπην>> . 

18 Μαίου 1970 

Δ. ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«'Αγαπητέ κ. Πρόεδρε, 

Γιά τήν όνομαστική Σας έορτή εϋχομαι Χρόνια 

Πολλά καί καλή έπάνοδο σύντομα στήν 'Ελλάδα. 

Πρό τινος εlχα λάβει έπιστολάς άπό τούς κ. Κο

θρήν καί Ράλλην οί δποίοι άνέλυαν τούς κινδύνους 

πού διαβλέπουν λόγω τής συνεχιζομένης έν ·Ελλάδι 

καταστάσεως καί τής ύποτιθεμένης άμερικανικής 

ύποστηρίξεως. Είς άπάντησιν άπέστειλα μνημόνιον 

είς τό δποίον έκθέτω τήν άμερικανικήν πολιτικήν ώς 

τήν άντιλαμβάνομαι . 'Ε νόμισα ότι θά Σας ένδιέφερε 
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νά διαβάσετε τό μνημόνιο αύτό καί Σaς άποστέλλω 

άντίγραφο. 

Μέ βαθύτατο σεβασμό. 

ΜΝΗΜΟΝΙΟΝ 

Ι. Οί φόβοι πού έκτίθενται καί στίς δύο έπιστολές 

καί είδικώτερον στήν άνάλυσιν του κ. Ράλλη θεω

ροuνται βάσιμοι καί oi άνησυχίες δικαιολογημένες. 
Στήν άπομάκρυνσιν των κινδύνων αύτών (κυρίως βί

αιες έξελίξεις λόγω παρατάσεως τής σημερινής κα

ταστάσεως) άποβλέπει ή άμερικανιιcή πολιτική. 

2. ·Η πραγματική διπλωματική προσπάθεια Τά
σκα (παρά τήν έκάστοτε έπιφάνεια) συνίσταται α) 

στήν συνεχή πίεσιν πρός Παπαδόπουλον διά τήν πι

στήν τήρησιν τοu ύπεσχημένου χρονοδιαγράμματος, 

β) τήν δημιουργίαν νομικών καί ούσιαστικών προϋ

ποθέσεων διά τήν διενέργειαν έλευθέρων έκλογών μέ

χρι του φθινοπώρου του 1971 τό άργότερον καί γ) 
ένίσχυσιν προσωπικήν τοu Παπαδόπουλου εναντι 

τώV' δικτατορικώς σιcεπτομένων έντός τής Χούντας. 

(Ή Ούάσιγκτων μέ άλλα λόγια εχει ποντάρει στό 

χαρτί Παπαδοπούλου τουλάχιστον μέχρι τέλους του 

ετους γιά τήν προπαρασκευή, καί 6-8 μήνες τό πολύ 
μετά, γιά τήν πλήρη έπιστροφή στήν δημοκρατική 

διαδικασία. η θά γίνη άν αύτό δέν έπιτευχθή, δέν 

γνωρίζω). 

3. Γίνεται πλήρως άντιληπτόν ύπό των έδώ ύπευ
θύνων ότι ή σταδιακή διαδικασία (πού συνεπάγεται 

άναποφεύκτως τήν άνώμαλο συνύπαρξιν "μερικής 

έλευθερίας" καί "καθεστώτος στρατιωτικοί) νόμου" 

μέ βαθμιαίαν έπέκτασιν του πρώτου σκέλους καί βα

θμιαίαν μείωσιν τής έφαρμογής του δευτέρου) εΙναι 

άκρως λεπτή καί άντιφατική κατάστασις καί έκ των 

πραγμάτων δημιουργεί ζητήματα όπως ή ύπόθεσις 

Ζίγδη-νΕθνους, ή έξορία των άξιωματικών κ.τ.λ. Γι' 

, αύτό τό συνεχές άμερικανικό έπιχείρημα πρός Πα

παδόπουλο εΙναι ότι ή όλη διαδικασία πρέπει νά 

συντομευθή κατά τό δυνατόv καί οχι νά παραταθή 

ύπό οίανδήποτε δικαιολογίαν. 

4. 'Ο Παπαδόπουλος εχει δώσει διαβεβαιώσεις 
περί των προθέσεών του. Αύται συνίστανται είς, α) 

διατήρησις τής Βασιλευομένης Δημοκρατίας καί έπι

στροφή τοu βασιλέως (είς πείσμα έσω-χουντικών 

άντιδράσεων έπί του προκειμένου), β) διατάξεις νό

μου περί κομμάτων πού νά μήν παρεμβάλουν προ

σκόμματα είς ούδένα έκτων δημοκρατικώς σκεπτομέ

νων ή)ιετών διά τήν έλευθέραν όργάνωσιν καί λει
τουργίαν πολιτικοί) κόμματος, γ) έλεύθερες έκλογές 

έντός ετους περίπου άπό τής δημοσιεύσεως του νόμου 

περί κομμάτων (flτις άναμένεται μέχρι του' Ιουλίου). 

5. Οίαδήποτε ένθάρρυνσις άλλων στοιχείων έν
τός του στρατεύματος διά τήν άνάληψιν πρωτοβου

λιών κρίνεται έπί τοu παρόντο~ άσύμφορος. Πιστεύ

εται ότι μία κίνησις στρεφομένη κατά τής Χούντας 

θά έκλόνιζε άναποφεύκτως τόν Παπαδόπουλο, καί 

βάσει των σημερινών δεδομένων κατανομής στρατη

γικών θέσεων έντός τοu Στρατεύματος, θά έπέτρεπε 

είς τά δικτατορικά στοιχεία μfiλλον (παρά είς τά δη

μοκρατικά) νά έπωφεληθοuν του σάλου καί νά προω

θηθοuν είς τήν κορυφήν μέ άποτέλεσμα τήν έπιβολήν 

στυγνοτέρας δικτατορίας, παράτασιν τής άνωμαλίας, 

καί σοβίφώτερα προβλήματα δι, όλους. uοσον καί 

άν φαίνεται παράδοξον τοuτο, μέ τόν σημερινόν συ
σχετισμόν δυνάμεων είς τό στράτευμα θά συνέβαλλε 

ίσως περισσότερον είς τήν δημοκρατικοποίησιν ή 

εμμεσος ήθική ένίσχυσις Παπαδοπούλου ύπό των έν 

τφ στρατεύματι μετριοπαθών καί νομιμοφρόνων στοι

χείων εναντι των άσπόνδων του φίλων, oi δποίοι δέν 
βλέπουν μέ καλό μάτι τά περί "χρονοδιαγραμμάτων" 

έκλογών κ.τ.λ. καί δέν άποκλείεται έν δεδομέντι 

στιγμij νά έπιχειρήσουν δυναμική παρέμβασιν διά νά 

άνακόψουν ή νά διαστρέψουν τήν δλη διαδικασία 

τής δημοκρατικοποιήσεως. 

'Αναγνωρίζεται βεβαίως έπί του σημείου αύτοu 

ότι τοιαύτη ύποστήριξις των μετριοπαθών καί νομι
μοφρόνων έν τφ στρατεύματι στοιχείων προσκροόει 
είς τά αίσθήματά των δεδομένου ότι ταυτίζουν τόν 

Παπαδόπουλον μέ τήν Χούντα. Μολονότι αύτό εΙ ναι 

όρθόν μέχρις ένός σημείου, ή έπικρατοuσα έδώ άντί

ληψις εΙναι δτι συμφέρει δ ύπολανθάνων ψυχολογι
κός διαχωρισμός Παπαδοπούλου-σκληρών καί ή 

άποδοχή των διαβεβαιώσεων Παπαδοπούλου <.0ς εί

λικρινών καί γνησίων (παρά τίς δικαιολογημένες 

έπιφυλάξεις του πολιτικοu κόσμου περί τής είλικρι

νείας τοu Παπαδοπούλου). 

6. Τά άνωτέρω δέν πρέπει νά έρμηνευθοuν <.0ς άπό
δειξις ότι οί 'Αμερικανοί εχουν πέσει θύματα άνοή

του αύταπάτης ή δτι άνοήτως άδιαφοροuν γιά τά ζη

τήματα πού δημιουργεί έν Εύρώπη τό θέμα ·Ελλάς ή 

ότι άδυνατοuν νά συλλάβουν τούς κινδύνους πού έγ

κυμονεί καί διά τήν ·Ελλάδα καί διά τήν συμμαχίαν 

ή παράτασις ή ή μονιμοποίησις του σημερινοu άντι

δημοκρατικοί) καθεστώτος. Σημαίνει δτι εχει προ

κριθή άπό έπισήμου άμερικανικής πλευρaς ή στα

διακή διαδικασία πραγματικής έκδημοκρατικοποιή

σεως διότι ή έτέρα διαδικασία (ή διά τής άνατpοπής 

έπιβολή τής δημοκρατικής τάξεως) κρίνεται έπικίν

δυνος χωρίς νά έγγυaται τήν άποκατάστασιν τής δη
μοκρατίας. 'Επομένως δσοι, τουλάχιστον έντός τοu 

δρατοu μέλλοντος, ζητοuν παρεμβάσεις πρός τήν 

κατεύθυνσιν αύτήν ή ύποστηρίζουν άνάλογον πολι

τική δέν εύρίσκουν καί δέν θά εύρίσκουν άπήχησιν 

έδώ. 

7. Συνεχώς ύποδηλοuται είς Παπαδόπουλον άπό 
άμερικανικής πλευρaς δτι δέν εΙναι δυνατή ή ούσια

στική καί γνησία δημοκρατικοποίησις χωρίς τήν 

συμμετοχήν είς τήν πολιτικήν διαδικασίαν των έκ

προσώπων του πολιτικοu κόσμΌυ. 'Εδώ έπιβάλλεται 
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μία διευκρίνισις περί τοϋ άκριβοϋς νοήματος τής φρά

σεως. 'Εν πρώτοις γίνεται'δεκτόν δτι δένεΙ ναι έκτων 
πραγμάτων δυνατή ή δημοκρατικοποίησις έρήμην 

τ&ν σήμερον κυβερνώντων· καί βασικώς τοϋ Παπα

δόπουλου. Διότι άποτελοϋν πραγματικότητα ή όποία 

δέν εΙναι δυνατόν νά έξαφανισθή μέ τήν κίνησιν τοϋ 

μικροί> δακτύλου τής Ούάσιγκτων, οϋτε νά άγνοηθή 

κλείνοντας τά μάτια. Ύπό τούς δρους αυτούς οί πι

θανές έξελίξεις ε{ ναι α) παράτασις καί μονιμοποίησις 

τοϋ καθεστώτος μέ δλους τούς τρομερούς κινδύνους 

πού τοϋτο έμπερικλείει, β) δημοκρατικοποίησις κατ' 

έπίφασιν έρήμην τοϋ πολιτικοί> κόσμου καί, τέλος, γ) 

δημοκρατικοποίησις ουσιαστική μέ συμμετοχήν καί 

άποκατάστασιν τοϋ πολιτικοί> κόσμου. 'Η άμερικα

νική άποψις ε{ναι άνεπιφύλακτος! ουσιαστική δη

μοκρατικοποίησις μέ συμμ'ετοχήν τοϋ πολιτικοί> 
κόσμου. Συμμετοχή βεβαίως σημαίνει συμμετοχή είς 

τήν πολιτικήν διαδικασίαν καί τήν έκ~ογικήν άνα

μέτρησιν έπί ίσοις δροις (σχηματισμός πολιτικών 

κομμάτων, συνδυασμών, συμμετοχή είς τάς έκλογάς 

χωρίς έμπόδια η περιορισμούς, νομικούς η πραγμα

τικούς). Έπ' ουδενί λόγω πρέπει νά έκληφθή δτι 

σημαίνει προσχώρησιν είς τήν Κυβέρνησιν Παπαδο

πούλου η ύποταγή είς τήν "Έπανάστασιν". Περι

λαμβάνει πάντως αυτό πού άναφέρεται είς τήν έπιστο

λήν σας, ητοι κατά βάσιν άποδοχή τοϋ νέου Συντάγ

ματος καί πλήρη καί ουσιαστικήν έφαρμογήν του. Τό 

θέμα τής έν καιρφ άναθεωρήσεως οϋτε έπείγον οϋτε 

προκείμενον εΙ ναι δεδομένου δτι τυχοϋσα άναθεώρη
σις θά έξαρτηθή άπό τάς μελλοντικάς πολιτικάς έξε

λίξεις καί ώς έκ τούτου δέν εΙναι τοϋ παρόντος. 

'Ο Τάσκα προφανώς δέν εμεινε καί τόσο ίκανο· 

ποιημένος άπό τίς συνομιλίες του μέ έκπροσώπους 

τοϋ πολιτικοί> κόσμου διότι αί ύπ' αυτων προταθεί

σαι λύσεις προσέκρουαν λογικώς είς τά πραγματικά 

δεδομένα τής καταστάσεως. (τό κέντρον τοϋ βάρους 

θά επρεπε νά εΙχε τεθή όχι έπί τής άπομακρύνσεως 

τής Χούντας άλλά έπί τής κοινής στρατηγικής καί 

τακτικής γιά νά δημιουργηθοϋν καί προωθηθοϋν αί 

προϋποθέσεις γιά τήν ουσιαστική δημοκρατικοποί

ησιν -καί κοινή άσκησις έπιρροής καί ένθαρρύν

σεως πρός Παπαδόπουλον διά τήν ταχυτέραν καί 

γνησίαν δημοκρατικοποίησιν. Δυστυχώς τό κέντρον 

τοϋ βάρους έτέθη έπί άρνητικής βάσεως καί προτά

σεως άμερικανικής πολιτικής τήν δποίαν ή Ούάσιγ
κτων δέν εχει, παρά τά περί τοϋ άντιθέτου θρυλούμε

να, τά έξ άντικειμένου μέσα διά νά τήν έπιβάλη έπί 

τ&ν σήμερον κυβερνώντων τήν 'Ελλάδα. 'Αποτέλε

σμα ήτο νά μήν ύπάρξη πραγματική συνεργασία Τά

σκα καί πολιτικών. Νομίζω δτι δέν εΙναι άργά διά νά 

έπιδιωχθή νέα τοποθέτησις τοϋ προβλήματος έπί 

ρεαλιστικών -καίτοι ψυχολογικ&ς δυσαρέστων

βάσεων. 

8. ΕΙναι γνωστόν τοίς πάσι δτι ύπάρχουν ίσχυρές 

δυνάμεις μεταξύ των χουντικών οι όποίες θεωροϋν 
τόν πολιτικό κόσμο "ξωφλημένο" καί άπορρίπτουν 

κάθε ίδέα "συμμετοχής" τοϋ πολιτικοί> κόσμου στήν 

πολιτική διαδικασία ώς συνθηκολόγησιν καί προ
δοσία τής"' Επαναστάσεως". Οί δυνάμεις αυτές κατέ

χουν καίρια σημεία στόν μηχανισμό τής πραγματι

κής έξουσίας. 'Η άμερικανική προσπάθεια, νομίζω, 

συνίσταται στήν βραχυκύκλωσιν αυτων των στοι

χείων καί τελικώς τήν έξουδετέρωσίν των μέ τό νά 
εύρεθοϋν πρό τετελεσμένου γεγονότος χωρίς περι

θώρια η διάθεσιν άντιδράσεως λόγω νέων άντικειμε

νικ&ν δεδομένων. (Είς αυτό εγκειται ή σημασία τής 

πιστής έφαρμογής τοϋ χρονοδιαγράμματος έν& άν

τιφατικές ένέργειες δημιουργοϋν σύγχυσιν μεταξύ 

πιθανών δυναμιτιστών τής δημοκρατικοποιήσεως 
πού προφανώς έλλοχεύουν στίς τάξεις τ&ν άδιαλλά
κτων χουντικών). ~Ηδη άτομα τής κατηγορίας αι'Jτής 

εχουν άρχίσει νά άντιλαμβάνωνται δτι άπό άμερι

κανικής πλευράς ή έφαρμογή τοϋ χρονοδιαγράμμα

τος ε{ ναι άμετακίνητος. Πλήν δμως τά στοιχεία αι'Jτά 

δέν άγνοοϋν δτι μέ τά πολλαπλά προβλήματα πού 

άντιμετωπίζει ή Ούάσιγκτων τήν στιγμή αι'Jτή, καί 

διεθνώς καί έσωτερικ&ς, θά έξηναγκάζετο ίσως νά 

"καταπιή" καί άλλη έκτροπή έπί τά χείρω έάν εφερ

ναν τούς ·Αμερικανούς πρό τετελεσμένου γεγονό

τος. 'Η Ούάσιγκτων θέλει αυτό νά τό άποφύγη καί έν 

τij προσπαθεί~ της νά έξασφαλίση τήν άδιατάρακτο 
έφαρμογή τοϋ χρονοδιαγράμματος καί τήν οι'Jσια

στική δημοκρατικοποίησιν, παραβλέπει τίς διάφο

ρες κατά καιρούς "δηλώσεις" τ&ν σκληρών; 

9. 'Εν συνόψει, παρά τίς ψυχολογικές, συναι

σθηματικές, ίδεολογικές αν θέλετε, έπιφυλάξεις, πού 

δικαιολογείται νά εχη κάθε δημοκρατικής τοποθε

τήσεως άνθρωπος εναντι τοϋ δικτατορικοί> καθεστώ

τος, δ βασικός άντικειμενικός σκοπός τής άποκατα

στάσεως τής δημοκρατικής τάξεως έπιβάλλει κατ' 

άρχήν τήν διαμόρφωσιν στρατηγικής ή όποία νά μήν 

παραβλέπη τά πραγματικά δεδομένα, καί τά ει'Jνοϊκά 

στοιχεία άλλά καί τίς έξ άντικειμένου άδυναμίες.Βά
σει τ&ν σημερινών δεδομένων ή δημοκρατικοποίη

σις έξαρτiiται άπό τήν πιστήν έφαρμογήν τοϋ χρονο

διαγράμματος. 'Αλλά κατά τήν έφαρμογήν ύπάρχει 

δ κίνδυνος νά διαστρεβλωθή ή διαδικασία. Παρά

δειγμα, ή άκρως έπικίνδυνος διάταξις τοϋ θεσμικοί> 

νόμου περί δημοσίων συγκεντρώσεων, ή όποία (liρθρ. 

8, παρ. 2) δίδει κατ' οι'Jσίαν έξουσιοδότησιν έν λευ
κφ είς τόν πρώτον χωροφύλακα "νά βαρέση στό ψα

χνό" σέ δημοσία συγκέντρωσιν liν τοϋ πετάξη κανείς 

εστω καί μία πέτρα, καί μάλιστα αι'Jτό χωρίς διαταγή 

άνωτέρου του, κ.τ.λ., κ.τ.λ. Ό Παπαδόπουλος προ

εκάλεσε κριτικήν τοϋ σχεδίου. 'Εποικοδομητική 

κριτική τ&ν άνοήτων (liρθρ. 5 παρ. 2 καί 3 καί liρθρ. 
6 παρ. 6 έπί παραδείγματι) καί άκόμη περισσότερο 
τ&ν άκρως έπικινδύνων άρθρων θά άπετέλει ύπηρε-
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σίαν είς τόν τόπον -διότι άς μήν παραβλέψωμεν τήν 

πιθανότητα τά σχέδια νά γίνουν νόμοι, χωρίς καμμί

αν βεβαιότητα δτι μέ τό νά άγνοήσωμεν τήν ϋπαρξίν 
των θά έξαφανισθοuν. Έάν κανείς ζητήση τήν έξα

φάνισιν τής Χούντας δημοσία, είναι άναπόφευκτον 
νά μή φέρη κανένα άποτέλεσμα, έκτός τής προσωπι

κής του ίσως ταλαιπωρίας. 'Αλλά δ άντίλογος είναι 

δυνατόν νά πάρη έποικοδομητικές μορφές. Είς αύτό, 

νομίζω, θά ύπάρξη σαφής καί θετική _άνταπόκρισις 
άπό άμερικανικής πλευρaς καί είς τήν Ούάσιγκτων 

άλλά πολύ άμεσώτερον είς τάς 'Αθήνας. 'Εάν τεθή 

τό κέντρον του βάρους είς τό πρέπον σημείον, ώς 

καταφαίνεται, πιστεύω άπό τά άνωτέρω, ή έπίδρασις 

του πολιτικοί) κόσμου έπί τής πολιτικής διαδικασίας 

θά άρχίση νά γίνεται αίσθητή δλοένα καί περισσό

τερον. 'Αντιθέτως, ή άρνητική θέσις, δσονδήποτε 

καί αν iκανοποιή ψυχικώς ή δικαιολογείται βάσει 

τών άρχών καί τής Ιστορίας έκάστου, δέν συμβάλλει 

είς τήν πορείαν τής δημοκρατικοποιήσεως. Καί διά 

νά φθάση ή πορεία αύτή είς αίσιον πέρας, νομίζω δτι 

καί δ Τάσκα άλλά καί δ Παπαδόπουλος θά έχρειά

ζοντο τήν πρέπουσαν καί έποικοδομητικήν μορφήν 

πιέσεως καί ένθαρρύνσεως>). 

20 Μα ίου I 970 

8 . ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«Κύριε Πρόεδρε, 

'Όλες μου τίς εύχές γιά τήν γιορτή σας. Είχα τήν 

έλπίδα δτι θά βρισκόμουν έκεί, yιά νά σaς εύχηθώ δ 
ίδιος. Μέ είχε καλέσει ή γαλλική Κυβέρνησις γιά 

δύο μήνες στή Γαλλία. 'Όμως, ένώ ή πρόσκλησις 

-- περιελάμβανε εύρύτατο κύκλο έπαφών μέ προσωπικό

τητες, ήταν πτωχοπροδρομική στά μέσα πού διέθετε 

γιά τήν έκεί διαμονή μου. Κρίμα, διότι αύτό θά μου 

εδινε τήν εύκαιρία μιaς συχνής ζωντανής έπικοινω

νίας μαζί σας. 

"Ας έπισκοπήσωμεν τά έδώ. ' Από τότε πού εχω 

νά σaς δώ, συνήντησα δυό φορές τόν 'Αγγελή καί 

του μετέφερα δ, τι επρεπε άπό τήν τελευταία μας κου

βέντα. Μου είπεν: "Αύτές είναι σκέψεις συνετοί> άν
θρώπου". 

'Εν τ φ μεταξύ, ένισχυμένος άπό τόν Παπαδόπου

λο, έκίνησε μaλλον έπιτυχώς μία διαδικασία άποβλέ

πουσα στόν πλήρη ελεγχο τών ένόπλων δυνάμεων. 

'Ένας νέος σταθμός στή διαδικασία αύτή θά είναι ο{ 

άποστρατείες, είς βάθος έντός του μηνός, καί oi με
τακινήσεις μονάδων καί oi μεταθέσεις έπαναστατών 
άξιωματικών, δυσμεταχειρίστων, παλαιών καί νεο

φωτίστων. Τοuτο άνταποκρίνεται καί πρός άμερικα

νικές ύποδείξεις, ταυτιζόμενες πρός τήν ύποστήριξιν 
του δμοουσίου σχήματος Παπαδοπούλου- ' Αγγελή. 

'Η έπιχείρησις συναντa έμπόδια, στή Θεσσαλο

νίκη ίδίως καί στό λεκανοπέδιο τής 'Αττικής, δμως 

προσωπική μου έντύπωσις είναι δτι δ πρωθυπουργός 

θά κόψη βαθμιαίως τούς ένοχλητικούς συνεταίρους 

του "φέτες-φέτες τό σαλάμι", γιά νά κυριαρχήση 

καθ' δλοκλijρίαν του τοπίου καί νά ράψη τό πολιτι

κό μέλλον τής χώρας στά μέτρα του. Δέν θά φεισθή 

οϋτε τών γενικών γραμματέων τών ύπουργείων -πού 

ήθελε πρό διμήνου νά τούς άπαλλάξη τών καθηκόν
των των, πλήν 'Ασλανίδη καί Καρύδα, άλλ' άντέ

δρασεν δ Ζωϊτάκης καί άλλοι τινές. 

Τά ύποψήφια θύματα γνωρίζουν τί τούς περιμέ

νει, δμως ή συνεκτική των ϋλη δέν είναι στερεά, διό

τι καί αύτοί δέν συμφωνουν μεταξύ τους σέ κάποιο 

πλάνο. "Αν σιγά-σιγά ή έπιρροή πού σήμερα διαθέ

ταν, σέ ώρισμένα στρώματα του στρατοί>, έξουδετε

ρωθή, τότε καί δ "σπόκσμαν" τής δμάδας, δ Σταμα

τελόπουλος, θά καταρρεύση, ώς χάρτινος πύργος. 

Έάν πάλι ύποθέσωμεν δτι θά άνέβαιναν αύτοί στήν 

έξουσία, παραμερίζοντας τόν Παπαδόπουλο -πρaγ
μα πού δέν τό βλέπω- τίποτε δέν μέ πείθει δτι θά 
άκολουθοuσαν τά πρότυπα τής τουρκικής έπαναστά
σεως, γιά νά δώσουν τήν σκυτάλη είκοσι χρόνια στή 

δεξιά, ώς λέγουν σήμερα. Τό λέγουν άντιπολιτευό
μενοι τίς προθέσεις του Παπαδοπούλου νά πολιτικο
ποιηθή, διότι τοuτο θά έσήμαινε τό τέλος των. 'Εφ' 

δσον όμως έπετύγχανον τήν c'iλωσιν τής' 'Αρχής, 

φρονώ ότι θά προσανατολίζοντο σ' ~να καθεστώς 

4ης Αύγούστου, μέ έκθρονισμό όμως του βασιλέως. 

Ό Παπαδόπουλος, είλικρινώς κατ' έμέ, θέλει νά 

πάη σέ έκλογές, γιά νά κυβερνήση πορτογαλικώς, μέ 

κοινουβουλευτικό μανδύα, μέχρι του 1977. 'Έχει τώ
ρα δύο στόχους: δ πρώτος είναι νά μή μπερδεύωνται 
στά πόδια του oi έπαναστάτες καί δ δεύτερος είναι νά 
μή εχη νά άντιμετωπίση, σέ έκλογές, τόν παλαιό πο

λιτικό κόσμο. Γιά νά έπιτύχη αύτό τό δεύτερο κινεί

ται ώς έξής: 

Μέχρις τέλους του ετους θά εχη ετοιμους τούς 

θεσμικούς νόμους καί θά δραστηριοποιήση δλο τό 

Σύνταγμα -πλήν έκλογών. 'Έχει έπίσης τήν διάθε

σιν μέχρι 'Ιανουαρίου του 1971 -ίσως καί νωρίτε

ρα- νά άρη τόν στρατιωτικό νόμο. (τό βλέπω, ώς 

λάθος του, παρά τά ύποκατάστατα, πού εχει ύπό μελέ
τη ν· oi άλλοι έπαναστάτες άντιδροuv- νά δοuμε άν θά 
γίνη). 

Τό 1971 θά άρχίσουν νά όργανώνωνται τά κόμμα
τα καί θά λειτουργήση τό συνταγματικό δικαστήριο. 

~Ηδη άνέθεσε σέ έπιτροπή νά θέση τίς όργανωτικές 

βάσεις του κόμματός του. Βολιδοσκοποuνται καί 
"νεολαίοι" τής ΕΡΕ νά μετάσχουν στή λεγομένη 

"Μικρά Βουλή", δηλαδή στό συμβουλευτικό σώμα 

γιά τά νομοθετήματα τής Κυβερνήσεώς του. 'Απ' 

έκεί πάει νά σχηματίση έπίσης κομματικούς πυρή

νες. 'Εξ άλλου ή κυοφορούμενη Διοικητική "' Απο
κέντρωσις" θά στεγανοποιήση, ύπό τό ελεγχό του, 

ώς έλπίζει, τίς περιφέρειες, έν όψει έκλογών τό '72. 
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Προβληματίζεται έάν πρέπει νά στήση νέα ψη

φοδόχο -δεύτερο δημοψήφισμα- Πού μεταξύ άλ
λων θά άποκλείση τούς διατελέσαντας βουλευτάς, 

έπί τρείς βουλευτικάς περιόδους (μολονότι δ ίδιος 
διευκρίνισε, τρείς φορές κατά τό 1968, στά 'Υπουρ
γικά Συμβούλια δτι τουτο θά ίσχύση γιά τό μέλλον, 

δηλαδή οχ ι γιά τίς έπόμενες έκλογές, συνταχθείς τό

τε πρός τάς είσηγήσεις Πιπινέλη καί Τσέλου)· δμως, 

ϋστερα, ή θέσις του έπί του θέματος ρευστοποιήθηκε 

καί ε{πε δτι τήν "έρμηνεία θά τήν δώσουν oi συνταγ
ματάρχαι". Προβληματίζεται έπίσης μέ τόν άπο

κλεισμό των πολιτικών, πού κατά τήν τελευταία 

τριετία βρίσκονται στό έξωτερικό καί σκέπτεται νά 
τό θέση, ύπό μορφήν έρωτήματος, στό καινούργιο 

δημοψήφισμα, τό όποίο δέν θά γίνη, μόνον άν κατα

λήξη στήν άπόφασιν, δλα αύτά νά τά προχωρήση μέ 
"έτσιθελικές" έρμηνείες του Συντάγματος. 

Ε{ναι ένδεχόμενον νά άποσυρθfi άπ' τήν πρωθυ

πουργία τρείς-τέσσαρες μήνες πρό των έκλογών, γιά 

νά σχηματισθfi Κυβέρνησις έκλογική 'Αγγελή, μέ 

τίποτα άπολειφάδια του πολιτικου κόσμου, ωστε νά 

ύπάρξη κάποια πρόσοψις νομιμότητος. 'Ο Πιπινέ

λης γιά τήν φάσιν αύτήν τήν μεταβατική, προσπαθεί 

νά πείση τόν Παπαδόπουλο νά χρησιμοποιήση τόν 

Μαρκεζίνη καί άλλους. τίς νόθες αύτές λύσεις, εύ

νοουν καί ένθαρρύνουν oi 'Αμερικανοί. Γιά νά συ
σπειρώση κόσμο κοντά του δ Παπαδόπουλος, εστει

λε εξω τόν 'Ανδρέα καί τόν Θεοδωράκη καί έπιτρέ

πει τήν έδώ προβολή των δραστηριοτήτων των, όiστε 

νά προκληθfi άστικόν δέος. 

Τούτων οϋτως έχόντων, δέν βλέπω περίπτωσιν λύ

σεως Καραμανλή, έκτός άν άστάθμητοι παράγοντες 

μaς φέρουν ένώπιον έθνικfiς δίνης ή έκτός έάν αί 

ένδοαμερικανικαί έξελίξεις -ύπό τήν πίεσιν. του 
πολέμου του Βιετνάμ- καταφέρουν άποφασιστικόν 

πλήγμα κατά τής έπιρροfiς του Πενταγώνου. 

Δέν ύποτιμώ δτι, έφ' δσον κινηθfi μία δσονδήπο

τε έπίπλαστος έκλογική διαδικασία, τό προδιαγε

γραμμένον σχέδιον Παπαδοπούλου ίσως άποδειχθfi 
άνίκανον νά δαμάση άντιδράσεις (άπροεξοφλήτως) 

άκόμη καί στούς κόλπους του ίδιου του κόμματός 

του. 'Αλλ' αύτά ε{ ναι καί άδηλα καί μακροπρόθε

σμα. Πρός τό σχέδιον τουτο πάντως συμμαχεί ή 

άπολιτική συνείδησις μεγάλων λαϊκών μαζών καί τό 

αίσθημα άποκαρδιώσεως, άλλων μαζών, πρός πάσας 

τάς κατευθύνσεις. Τά δράματα των προσδοκιών ξε

θυμαίνουν. 'Όπως σaς ε{πα icαί κατά τό παρελθόν, 

οίονδήποτε σύνθημα άποχής άπό τάς έκλογάς ε{ναι 

καταδικασμένον είς άποτυχίαν. Καί άπό τήν άλλην 

πλευράν τής οχθης δέν ύπάρχει άγωνιστική προσω

πικότης λαϊκου κύρους, μέ σοβαράν συνεπή καί 

άδιάλλειπτον μαχητική προσπάθειαν, ίκανήν νά δη

μιουργήση τάς προϋποθέσεις εστω καί παθητικής 

άντιστάσεως. 

Oi γεφυροποιοί, είτε δημοσίως έκφράζοντες τήν 
τάσιν αύτήν, είτε άναμένοντες άθορύβως νά ελθη ή 

όiρα νά τούς φωνάξουν, προσπερνώνται άπό ~όν 
Ιστορικόν χρόνον- καί κάτι άλλο άκόμη. 'Η νέα γε

νεά ψηφοφόρων, αύτοί πού ε{ναι εως 30 έτών, δέν 
εχουν βιωμένην πολιτικήν μνήμην οϋτε καί της ίδι

κfiς μας όκταετίας καί πάντως δέν δίνουν εύνοϊκήν 

έξήγησιν είς τήν πολυετή άποχήν σας άπό τόν δημό
σιον βίον. 

Αύτές ε{ναι αί έκτιμήσεις μου, έν πάστι είλικρι

νεί~, ώς άρμόζει είς φίλον σας πιστόν καί άφοσιωμέ

νον. Μακάρι νά πέφτω εξω. 'Αλλά χωρίς επαρσιν 

διεκδικώ τήν λυπηράν έπαλήθευσιν των δσων σaς 
εχω γράψει, άπό της δεκάτης ήμέρας της έπαναστά

σεως, έάν ένθυμfiσθε καλώς. 'Ένας λόγος πού εχω νά 

σaς γράψω καιρό, ε{ ναι δτι στενοχωρουμαι έγώ πολύ 

περισσότερον νά σaς λέγω δυσάρεστα πράγματα καί 

τά συμβάντα άπέδειξαν έπίσης δτι δέν βγαίνει τίπο
τα μέ τό νά σaς έκθέτω δυσαρέστους πληροφορίας 

καί σκέψεις δυναμένας νά έκληφθουν καί ώς ελλει

ψις σεβασμου πρός τό πρόσωπόν σας. 

Δικός σας)). 

21 Μαίου 1970 

Α. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΉ 

«'Αγαπητέ μου Πρόεδρε, 

Σaς εϋχομαι χρόνια πολλά καί του χρόνου νά 

έορτάσωμεν ολοι μαζί στήν πατρίδα. 

Τήν Δευτέραν, προχθές, έπεσκέφθην τόν κ. Κα

νελλόπουλον στό σπίτι του 'Α ναστάση * · στήν ύγεία 
του τόν βρήκα καλά καί οχι στενοχωρημένον. 

Μου ε{πεν δτι θά σaς γράψη συντόμως, άλλά 

δπως πάντοτε τά γράμματά του ε{ ναι έκτενη καί λόγω 

έλλείψεως γεγονότων δέν σaς εγραψε τόσον καιρό. 

Συζητήσαμε περίπου Ι 1/ 2 όiρα καί τό συμπέρα
σμά μου ε{ναι δτι μaλλον ε{ναι άπογοητευμένος άπό 

τήν δλη κατάpτασιν καί ίδιαιτέρως μέ τάς τελευταίας 

έξελίξεις καί τάς έμπλοκάς των 'Αμερικανών στήν 
Καμπότζην· καί έπί πλέον άπό τήν συμπεριφορά του 

Τάσκα, έδω. 

Δέν άποκλείει δτι oi 'Αμερικανοί εχουν βλέψεις 
γιά τήν 'Ελλάδα, άλλά δέν βιάζονται. Πιστεύει 

έπίσης δτι ή πίεσις της Εύρώπης δυστυχώς θ' άνα
σταλfi διά τό φθινόπωρον λόγω των έκλογών στήν 

'Αγγλία, άπό τήν δποίαν καί περιμένει πρωτοβουλί

ας - δπως εκανε καί τό Συμβούλιον της Εύρώπης. 

Δέν περιμένει πολλά πράγματα άπό τήν σύσκεψιν 

του ΝΑΤΟ στήν Ρώμην, άλλά τό φθινόπωρον νομίζει 

δτι θά μπορfi ή πίεσις, μέ τήν συμπαράσταc;ην του 

Ούίλσων, έάν κερδίση τάς έκλογάς, νά ·ε{ναι πιό θε

τική πρός τούς 'Αμερικανούς. 

Δέν πιστεύει δτι oi διαφορές πού εχουν πράγματι 
oi Συνταγματάρχαι θά φθάσουν μέχρι ρήξεως, έπί 
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τοϋ παρόντος τούλάχιστον, άλλά δέν τό άποκλείει 

δι' άργότερον. 

Πιστεύει έπίσης δτι ή πίεσις πού άσκείται, καί θά 

άσκηθi'j περισσότερον τό φθινόπωρον, πιθανώτερον 

άποτέλεσμα πού μπορε(νά εχη ε{ ναι νά τούς κάνη νά 
πaνε πρός έκλογάς, άλλά δλα αύτά θά διαφανουν σα

φέστερον δταν θά κάνουν τούς θεσμικούς νόμους, 

περί τό τέλος του '70 μέ άρχές '71. 
Τό ίδιο βράδυ ήμουν καλεσμένος του Μαρκεζίνη 

- καί τό ε{πα τοϋ κ. Κανελλοπούλου διά νά μήν γίνη 
παρεξήγησις άφου θά τό μάθαινε δπωσδήποτε. 

Στόν Μαρκεζίνην δέν θά έπήγαινα, άλλά έδεσμεύ

θη δ Κώστας Διαμαντi'jς, δ δποίος άπεδέχθη τήν 

πρόσκλησιν χωρίς προηγουμένως νά συνεννοηθi'j 

μαζί μου, καί φυσικά τό μόνο πού μπόρεσα μετά νά 

κάνω ήταν τουλάχιστον νά τό άναβάλω διά 3-4 ήμέ
ρας. 

'Από τήν δλη κουβέντα πού κάναμε, μέχρι τίς 2 
τά μεσάνυχτα, εΙ ναι δτι αύτός αίσθάνεται δυσάρεστα 

διά τήν συμπεριφοράν του άπέναντί σας καί φυσικά 

ή πρόσκλησις ήταν διότι θέλει νά έπανέλθουν αί 

σχέσεις καί α{ έπαφαί σας έκεί πού ήσαν πρίν. 

Μου ε{πεν δτι θά φύγη διά δύο έβδομάδες, έάν του 

δώσουν διαβατήριον, άλλά δέν μου ε{πε νά σaς είδο

ποιήσω δτι θέλει νά σaς δi'j, δπως μου ε{χε πεί τήν 

προηγουμένην δ ίδιαίτερός του κ. Σπυρόπουλος. 

Στό σπίτι του ήταν καί δ Διαμαντi'jς καί δ Γρηγο
ριάδης έκ Καβάλας καί δ Σπυρόπουλος, μέ τίς γυναί

κες τους. ·Η συζήτησις, άφου μείναμε τόσες ώρες, 

περιεστράφη έπί δλων τών θεμάτων, έσωτερικά καί 

έξωτερικά. 
Τό συμπέρασμα ε{ναι, πιστεύει, δτι θά περάση ή 

έλληνική κατάστασις άπό ενα μεταβατικόν στάδιον, 

στό δποίον Σείς, διά τοϋ Σπύρου, θά καθορίσετε τάς 

περαιτέρω έξελίξεις καί δτι έπ' αύτοϋ πρέπει νά 

ύπάρξη έκ τών προτέρων συνεννόησις. 

Πάντοτε νομίζει δτι ε{ναι δ καταλληλότερος διά 

τόν ρόλον αύτόν, καί μοναδικός νά τά βγάλη πέρα

εστω καί σέ δύο μi'jνες. Ταυτα δλα μέ άπειρες κολα

κείες πρός τό πρόσωπόν σας καί δτι ε{σθε δ μονα

δικός πού εχετε τό κϋρος καί τήν συμπαράστασιν του 

έλληνικοϋ Λαου. Δέν πιστεύει δτι δ Παπαδόπουλος 

προσανατολίζεται δι' έκλογάς καί δτι θά μεσολαβή

ση έν πάσΊ] περιπτώσει τό στάδιον πού λέγει, είτε δι' 

άνατροπi'jς τοϋ Παπαδοπούλου, είτε δεχόμενος τήν 

λύσιν αύτήν δ Παπαδόπουλος, πιεζόμενος καί άπό τό 

έξωτερικόν, άλλά καί άπό τό έσωτερικόν, έννοών τόν 
Στρατόν. Διά τόν λόγον αύτόν νομίζει δτι πρέπει νά 

ύπάρχη συνεννόησις έκ τών προτέρων διά νά μή 

βρεθοϋμε άπροετοίμαστοι είς ενα τέτοιο ένδεχόμε

νον. 

Διά τόν χρόνον, πότε μποροϋν νά συμβουν τά 

άνωτέρω, δέν τόν προσδιορίζει (άνατροπή - συνθη

κολόγησις). 

Φαίνεται δτι ε{ναι περισσότερον αίσιόδοξος διό
τι δ Στρατός άρχισε νά εχη άνησυχίες μέ τίς τάσεις 

καί έκδηλώσεις του Παπαδοπούλου. 

Μέ άγάπψ>. 

28 Μαίου 1970 

Ε. ΑΒΕΡΩΦ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«u Αν καί προαναγγελθέν τοϋτο τό γράμμα, άργη
σε λόγω άσθενείας κάποιου έκ τοϋ μηχανισμου. 

'Ύστερα άπό τά τελευταία γράμματά μου καί 

άφου έμεσολάβησαν πολλά, βλέπω σήμερα δτι μι
κράν άλλαγήν εχουμε, γενικώς, καίτοι έμφανίζονται 

μερικά "σημάδια". Συγκεκριμένως: 

'Από τριετίας -πλήν l3ης Δεκεμβρίου '67-
σπανίως ή ποτέ ή 'Επανάστασις άντιμετώπισε τό

σους κλυδωνισμούς συγχρόνως. Αί δίκαι τών 34 καί 
το\) "uΕθνους", μέ τήν δημοσιότητα τών πρακτικών 

καί τούς έντόνους άντικτύπους καί έδώ καί είς τό 

έξωτερικό, ή τραγελαφική ύπόθεσις Σραιμπέρ-Θεο

δωράκη, αί έμφανίσεις τi'jς νεωτέρας κυρίας Παπα

δοπούλου (= μεγίστη αίσθησις), άλλα άκόμη, δπως 
π. χ. τά άρθρα Σταματελοπούλου, τά Κυπριακά, τά τοϋ 

Βελιγραδίου καί τi'jς έπισκέψεως του Βουλγάρου 

ύπουργοϋ, έλθόντα χρονικώς δλα μαζί, προεκάλεσαν 

ζωηράς συζητήσεις, άντιδράσεις, έλπίδας ή καί αί

σιοδόξους προβλέψεις μερικών, αν μή πολλών. 

Γενικώς, τό πρακτικόν άποτέλεσμα άσήμαντον~ 

·Ο χορός καλά κρατεί, ή εύφορία είς τήν πλειονότη

τα τών κρατούντων δέν έμειώθη, .δ πολύς κόσμος 

-ώς συμβαίνει πάντα μετά τέτοιας περιόδους- βλέ

πει πιό πιθανήν τήν μακράν διάρκειαν. Ή στάσις 

Πιπινέλη είς τό Συμβούλιον του ΝΑΤΟ, εϋκολος καί 

λογική ώς εχουν τά διεθνi'j πράγματα, ήρχισε, ήδη, 
νά τονώνη αύτήν τήν έντύπωσιν. Τήν βοηθεί καί ή 

έπανάληψις τi'jς στρατιωτικi'jς βοηθείας. 'Από πλευ

ρaς ΗΠΑ, βλέπω μόνον πίεσιν πρός έξελίξεις, φοβου
μαι μόνον πρός έξελίξεις πού ν' άποτελουν δικαιο
λογίας . 'Ενδεικτικόν δτι μοϋ διεβιβάσθη άπό Ούά

σιγκτων ή άποψις δτι .. . "Ναί μέν .. άλλά ... κ.τ.λ ... 
άλλά αύτοί ύπό τήν Α ή Β μορφήν θά μείνουν περί τά 

δέκα χρόνια!" (Βεβαίως, μπορεί αύτό νά μεταδίδεται 
καί πρός έπηρεασμόν). 

Τό λαϊκόν ύπόβαθρον βεβαίως δέν άλλάζει θετικά 
ύπέρ αύτών, δηλ. εύχαριστημένο, καί παρά πολλάς 

κοινωνικάς παροχάς καί εργα, πιστεύω δτι εχουν κάτι 

γύρω στό 10%. Τό ύπόλοιπον ίσως καί νά φανατίζε
ται περισσότερον. Φανατίζεται δμως μέσα του καί 

κατά τά άλλα μοιρολατρικώς ύποκύπτει. 

'Εξ άλλου, τό άστυνομικόν κράτος καί δ ελεγχος 

τοϋ Στρατοϋ, συνεχίζεται καί βελτιουται. 

Παρά ταϋτα, δμως, βλέπω δρισμένους έξ αύτών 
άνησυχούντας. Ούδέποτε άλλοτε μοϋ εγιναν τόσαι 

εμμεσαι έπαφαί, πρός έμένα ή πρός φίλους μου, μέ 
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μοτίβα: τί βλέπεις, κάτι πρέπει νά γίνη άλλά τί, ή 

'Επανάστασις έπέτυχε καί θέλει τήν δμαλοποίησιν 

κ.τ.λ., κ.τ.λ ... 
'Όταν δμως μετά τήν άνάλυσιν φθάνης είς τήν 

σύνθεσιν, λίγα πράγματα μένουν. Αύτά τά λίγα ε{ναι 

τά έξfjς: Φαίνεται νά ύπάρχουν έλάχιστοι νά θέλουν 
"τόν στρατόν είς τούς στρατώνας, άσφαλfj καί φρου

ρόν τών έξελίξεων". Δηλαδή μεταβατικήν καί ύγιά 
πράγματα. 'Αλλά εΙναι έλάχtστοι. Πολλοί δέν θέ
λουν τίποτε, μέ τήν εννοιαν δτι γυρεύουν μίαν μά
σκαν. οι έρευνώντες (μεταξύ τών δποίων άξιωματι

κοί μέσων βαθμών δηλοϋντες δτι "δέν είμεθα έξου

σιοδοτημένοι άλλά εχουμε κάλυψιν") καί κατά τά 
φαινόμενα δμιλοϋντες έκ μέρους Παπαδόπουλου, 

δστις φαίνεται ένισχύων τήν θέσιν του, μάλλον άνα

ζητοϋν λύσιν, άλλά προφανώς λύσιν βραδέων καί 

άσφαλών δι' αύτούς έξελίξεων. Μερ~κοί μέ έπεσκέ

φθησαν καί προσωπικώς. 'Από τήν συρραφήν τών 

κοινών σημείων δλων τών συνομιλιών, μπορώ ίσως 

νά βγάλω τά έξfjς συμπεράσματα, τά όποία μεταδίδω 

μέ κάποιαν μόνον έπιφύλαξιν άλλά καί έντελώς 

άπορρήτως: 

-Δυσχέρεια διά κάθε δμαλοποίησιν τό θέμα βα

σιλέως. Κατά τό Σύνταγμα πρέπει νά έπανέλθη μέ τάς 

έκλογάς καί τόν θεωρώ άγκάθι. Δέν άποκλείω καθό

λου νά μελετοϋν καθεστωτικόν. ~Η πάντως κάποιαν 

ρύθμισιν: άνακήρυξιν Παύλου π.χ. 'Έτσι μυρίζομαι 

άπό πολλά. 

- Δυσχέρεια άλλη, Καραμανλfjς. Έξακολου

θοϋν νά τόν φοβοϋνται πολύ. ~Εχω τήν έντύπωσιν, 

μόνον τήν έντύπωσιν, δτι έκ τοϋ Στρατοϋ μπορεί καί 

νά καλλιεργοϋν τήν άντιπάθειαν καί καχυποψίαν άπέ

ναντί του. 

- Πιθανή κυριωτέρα έπιδίωξις: Νά προσχωρή

σουμε δύο-τρία γνωστά όνόματα είς νέον κόμμα τοϋ 

Παπαδόπουλου, δπότε ε{ναι ετοιμοι νά προσχωρή

σουν πολλοί καί καλοί τοϋ έπιστημονικοϋ, έπαγγελ

ματικοϋ καί πολιτικοϋ κόσμου. Είς τήν περίπτωσιν 

αύτήν, έκλογαί μεταξύ Σεπτεμβρίου '71 καί 'Απριλί
ου '72, μέ έλεύθερη συμμετοχή τών πάντων (πλήν 
Κ.Κ. καί 'Ανδρέα). Τυπικά, τάς έκλογάς θά κάμη ή 

'Επανάστασις άλλά ... μέ δλας τάς έγγυήσεις, καί θά 
τάς κερδίση λόγω κοινωνικfjς πολιτικfjς καί εργων 

καί λόγω εύρύτητος παρατάξεως. 

- 'Επιδίωξις, ή μάλλον άναζήτησις, άν τά άνωτέ
ρω δέν γίνωνται: Εϋσχημος τρόπος άποκλεισμοϋ άπό 

τάς πρώτας έκλογάς δλων τών πολιτευθέντων είς τό 

πρόσφατο ν παρελθόν' ή εστω μέ έλαχίστας έξαιρέ
σεις καί έκλογή ώς άνωτέρω. (τοϋτο δέν δμολογεί

ται, άλλά εχω λόγους νά τό θεωρώ βέβαιον). 

Αύταί αί κατευθύνσεις Παπαδόπουλου μοϋ φαί

νονται σαφείς. Σαφές έπίσης ε{ναι δτι θά ήθελε ν' 

άναλάβουν ύπουργεία άπό τώρα γνωστοί πολιτικοί. 

'Η στάσις μου ύπfjρξεν ή άκόλουθος: 

- 'Επί τfjς ίδέας νέου κόμματος τοϋ Παπαδοπού

λου καί μέ ήμάς μέσα, δέν γίνεται λόγος. ('Εξήγησα 

μέ εύπρεπfj καί ίσχυρά έπιχειρήματα διατί). 

-Συμμετοχή είς Κυβέρνησιν δυνατή μόνον κατό

πιν γραπτfjς συμφωνίας έπί τών έξελίξεων, ήτις συμ

φωνία θά πρέπει νά κοινολογηθfj. 

- Συμμετοχή είς έκλογάς πού θά κάμη ή 'Επανά

στασις λόγω προϊούσης άντιθέσεως τοϋ κόσμου, 

φαίνεται μάλλον ξεπερασμένη ώς έπικουρική λύσις, 

άπομενούσης τfjς μεταβατικfjς. ('Η μεταβατική προ

κάλεσε, σέ δλους δσους έγώ η άλλοι μίλησαν, 

εντονον άντίδρασιν). Έάν πάντως τήν άποδεχθώ διά 

νά βοηθήσω τήν έκτόνωσιν, θά πρέπει καί εύπαρου

σίαστοι έγγυήσεις νά δοθοϋν καί ο{ άποκλεισμοί πού 

θά γίνουν νά μή δώσουν τήν έντύπωσιν τfjς συμπαι

γνίας καί τfjς "κατασκευfjς" άντιπολιτεύσεως. 

- Γενικώς, καί άφοϋ μέ πολλά έξήγησα δτι κα

χυποψία καί έχθρότης κατά Καραμανλfj άδικαιολό

γητος, έτόνισα δτι ούδεμία λύσις θά σταθfj άνευ η 

τfjς συμμετοχfjς του η τfjς συναινέσεώς του. 'Επέ

μεινα δτι δπωσδήποτε πρέπει προκαταρκτικώς ή 

'Επανάστασις νά πάρη έπαφήν μαζί του καί να ζη

τήση τήν γνώμην του. Συνήντησα καί άντιδράσεις, 

άλλά καί κάποιαν κατανόησιν. 

Θεωρώ βέβαιον δτι δ Παπαδόπουλος προσπαθεί: 

α) Νά εχη τά χέρια πιό έλεύθερα. β) Νά κάμη έκλο-~ 

γάς έντός 18-24 μηνών. γ) Πιστεύω δτι τάς θέλει πά
ρα πολύ, άλλά δέν ξέρω βεβαίως τί έκλογάς θέλει η 

μπορεί νά κάνη. 

'Ενδέχεται έντός τοϋ 'Ιουνίου νά εχω άλλην συ

νάντησιν πιό σημαντικήν άλλά όχι μέ Παπαδόπου

λον. Δι' αύτήν, βολιδοσκοπηθείς, ε{πα δτι εύχαρί

στως, άλλά δταν θά ε{ναι νά συζητηθfj κάτι πού θά 

εχη πιθανότητας νά γίνη άποδεκτόν εκατέρωθεν. 

Θά σέ τηρήσω ένήμερον μόλις θά εχω κάτι. 

'Επίσης μόλις δλοκληρώσω στοιχεία διά μίαν 

έπίθεσιν άνάλογον τών παλαιών, θά σοϋ τά στείλω 

διά νά κυκλοφορήσουν εξω άπό κάποιαν όργάνωσιν 

ή άπό τήν ΣΕΔΕ (Σύνδεσμον 'Εθνικοφρόνων Δημο

κρατικών 'Ελλήνων) έδρεύουσα έν 'Ελλάδι. 'Από 

έδώ ε{ ναι πλέον άδύνατον νά τούς δώσουμε δημοσιό

τητα. Σέ παρακαλώ πές μου μέ ενα ναί ή ενα όχι, 

μέσω άδελφοϋ σου, αν εχης κατάλληλο άνθρωπο γιά 

νά κάνη αύτή τή δουλειά. 

Παρά τό καλοκαίρι πού άρχισε καί μερικάς άλ

λας παρηγορίας, τό αίσθημα τοϋ άγχους πολύ βαρύ. 

Μέ άναλλοίωτο τήν άγάπη μου». 

Μάϊος 1970 

Π. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«'Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε, 

Στή σημερινή γιορτή στέλνω δλες μου τίς εύχές 

γιά νά σάς δοϋμε δπως θέλομε γρήγορα. Προτοϋ ξε-
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κινήσω γιά τό δρόμο τής έπιστροφής δ όποίος κατα

λαβαίνω πόσο δύσκολος θά ε{ναι καί πόσα προβλή

ματα θά μου δημιουργήση νοιώθω τήν άνάγκη νά σaς 

γράψω λίγα λόγια πέραν των δσων άπό τηλεφώνου 

σaς ε{πα. Ε{ χα νά διαλέξω μεταξύ του φρενοκομείου 

του έξωτερικοu -άφοu δέν κατέστη δυνατόν νά συμ

βιβαστώ μέ τόν έαυτό μου καί νά έργασθω άπομα

κρυνόμενος άπό τήν πολιτική- καί τής μεγάλης φυ

λακής πού ε{ναι ή 'Ελλάδα, σήμερα διάλεξα τό δεύ

τερο. Δέν συμβιβάστηκα οϋτε θά συμβιβασθώ. Θά 

έργασθ& γιά δ, τι πιστεύω καί θά χαρώ νά φέρω άποτέ

λεσμα. Στήν πίκρα πού σaς εχουν ποτίσει πολλοί 

θέλω νά ύπολογίζετε πάντοτε στή φιλία μου, ή όποία 

νομίζω δτι μετά άπό εΊκοσι δύο χρόνια δικαιοuμαι νά 

τήν έπικαλοuμαι ώς πραγματική. Ποτέ δέν θά σέ κά

νω νά λυπηθής διότι ύπήρξαμε φίλοι καί μοναδική 

μου φιλοδοξία μένει νά δ& σύντομα αύτό πού θέλω 

καί θά έπιδιώξω πάστι θυσία. Τούς περίεργους φίλους 

πού δέν άφήνουν εύκαιρία νά μήν δείξουν τήν εχθρα 

των καί τό μίσος των νά ερχωνται καί πάλιν νά θέ

σουν στή διάθεσή σας τίς "ύπηρεσίες των" . Τούς 

έχθρούς τούς φανερούς νά παραδέχωνται τήν άξία 
σου καί νά άποδέχωνται τήν άπόφαση του έλληνικοu 

Λαοu. 

'Ίσως, καίτοι δέν ε{μαι πολύ αισιόδοξος, οί σή
μερον κρατοuντες τήν έξουσίαν μέ τή δύναμη τ&ν 

δπλων άντιληφθοuν ποιό εΙναι τό συμφέρον του τό

που καί τό δικό των καί δώσουν λύση . ~Εχω λόγους 

πολλούς καί πιστεύω δτι θά βρω κατανόηση άπό 

πολλούς οί όποίοι καίτοι δένεΙ ναι μέσα στήν κυβερ

νώσα τάξη στηρίζουν τό καθεστώς. 

Μήν περιμένετε βοήθεια άπό τούς λίγους έπωνύ

μους πού θέλουν νά σaς χρησιμοποιήσουν ώς γέφυρα 

έπανόδου των εις τήν έξουσίαν. 'Υπάρχουν άσφαλ&ς 

καί έξαιρέσεις. Ό έλληνικός Λαός θά δώση τή λύση. 

Τήν όρθόδοξη τή μόνη. 

Θά άκούσετε νέα μου μέ πρόσωπο τής άπολύτου 

έμπιστοσύνης μου σύντομα. Θά ε{ναι ενα άπό τά 

άδέλφια μου. ~Αν δέν μπορώ δ Ίδιος νά έπικοινωνή

σω μαζί σας, διότι βλέπετε κανείς δέν ξέρει ποιός 

έλέγχει τά πράγματα σήμερον. 

Του χρόνου νά έορτάσωμε σέ μιά ·Ελλάδα πού θά 

εχη Κυβέρνηση άπό τό Λαό μέ σaς έπί κεφαλής. 

Αύτή ε{ναι ή εύχή μου στή σημερινή όνομαστική 

έορτή σας. Τότε άσφαλ&ς δέν θά μέ δήτε . Θά άπα

λαμβάνω άπό μακρυά τήν έπιτυχία τής προσπαθείας 

μου. 

Δικός σας. Καλή άντάμωση». 

20 'Ιουλίου 1970 

Α. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«Κύριε Πρόεδρε, 

Σaς άπευθύνω τήν παροuσαν έπιστολήν, τής 

όποίας τό περιεχόμενον έπιθυμ& νά θέσω ύπό τήν 

κρίσιν σας, λόγω του δτι έπανειλημμέναι προσπά

θειαι νά Σaς συναντήσω προσέκρουσαν εις άτυχείς 

συμπτώσεις. Μιaς των προσπαθειών μου αύτ&ν θά 

έλάβατε γνώσιν άπό ειδικόν τηλεφώνημα έκ Ρώμης. 

'Ως καλύτερον έμοu γνωρίζετε, ή ύπόθεσις τής 

δημοκρατίας έν 'Ελλάδι διέρχεται σήμερον τήν πλέ

ον ίσως κρίσιμον καί λεπτήν φάσιν. Καί τοuτο διά 

τρείς κυρίως λόγους: Πρώτον, διότι ή στρατιωτική 

Κυβέρνησις προχωρεί εις τό έξ ύπαρχής καταρτισθέν 

σχέδιόν της, τό όποίον συνίσταται εις τήν βαθμιαίαν 

πολιτικοποίησίν της καί τήν σταδιακήν έφαρμογήν 

τ&ν περί Συντάγματος άντιλήψεών της, χωρίς βεβαί

ως νά άποκλείεται καί τό ένδεχόμενον, άναλόγως 

των συνθηκών, παρατάσεως έπί μακρόν τής ύφισταμέ

νης σήμερον άνοικτής δικτατορίας. Συμφώνως πρός 

δλας τάς ένδείξεις ή στρατιωτική Χούντα προτίθεται 

νά παραχωρή βαθμιαίως ύποτυπώδεις έλευθερίας, εις 

τά πλαίσια ένός άναχρονιστικοu, άνεφαρμόστου καί 

έπικινδύνου διά τήν πολιτικήν όμαλότητα Συντάγ

ματος, εις τό όποίον δ στρατός θά εΙναι ή τετάρτη 

καί πλέον ισΧυρά έξουσία. Κατά τάς ύφισταμένας 
αύτάς ένδείξεις ε{ναι ένδεχόμενον, μετά τήν δημοσί

ευσιν των καλουμένων θεσμικών νόμων, νά προκη

ρυχθοuν δημοτικαί καί μετά ταuτα βουλευτικαί 

έκλογαί, διεξαγόμεναι βάσει τοu "Συντάγματος του 

1968", ύπό τοu Παπαδοπούλου. Τοιουτοτρόπως, ή 

άνοικτήδικτατορία ύπάρχει σαφής κίνδυνος νά με

τατραπή εις κοινοβουλευτικήν τοιαύτην, νά έγκατα-

' σταθή ενα ε{δος πορτογαλικοί) καθεστώτος, αί έλλη
νικαί έλευθερίαι καί ή έλληνική πρόοδος νά διατη
ρηθοuν έν άναστολij εις μακρόν καί νά διαμορφωθή 
διά τό μέλλον ενα παγίως έκρηκτικόν καί έπικίνδυ

νον, οχι μόνον πολιτικόν, άλλά καί κοινωνικόν πρό

βλημα. ·Η παροuσα φάσις άπό τής άπόψεως αύτής 

ε{ ναι άποφασιστικής σημασίας. 'Εάν προχωρήση ή 

έφαρμογή των σχεδίων, πaσα άντίδρασις περαιτέρω 

θά βαίνη φθίνουσα έκ μέρους τουλάχιστον των εύ

ρωπαϊκ&ν Κυβερνήσεων καί των έν 'Αμερικij πολι

τικών φίλων τής ·Ελλάδος, αί όποία ι δέν θά εΙ ναι 

διατεθειμέναι νά βοηθήσουν εις τήν λύσιν ένός προ

βλήματος, τό όποίον θά φαίνεται εις τά μάτια τους 

τυπικώς λελυμένον. 'Όλος δ άγών θά μεταφερθή 

άπλ&ς εις τά νομικά περιοδικά, δπου θά σχολιάζων

ται -έάν καί τοuτο έπιτραπή- τά διάφορα άρθρα 

ένός "Συντάγματος" παγίδος. Συνεπώς ή άποτροπή 

τfίς έφαρμογής του μοιραίου διά τόν τόπον καί τήν 
κοινωνικήν ήσυχίαν του λαοu σχεδίου πρέπει νά 

έπιδιωχθή άκριβ&ς τώρα. Πaσα καθυστέρησις θά 

καθιστa ετι δυσκολώτερον, πολυπλοκώτερον καί 

έπικίνδυνον τόν άγώνα βραδύτερον. 

Δεύτερον, ή διαφαινομένη μονιμοποίησις του 

καθεστώτος θά όδηγή βαθμιαίως εις διαφθοράν συ

νειδήσεων καί εις συνεχή μετακίνησιν διστακτικών 
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καί ουδετέρων πρός τήν πλευράν τής Κυβερνήσεως, ή 

όποία οϋτω θά τείνη είς τό μέλλον νά άποκτήση λαϊ

κήν βάσιν. Μέχρι τοuδε τόσον δ λαός, δσον καί δ 

πολιτικός κόσμος, έτήρησαν άξιοπρεπή καί άρνητι

κήν στάσιν, προβάλλοντες τουλάχιστον παθητικήν 

άντίστασιν καί άρνούμενοι οίανδήποτε συνεργασί

αν. Τυχάρπαστοι βεβαίως ύπήρξαν. 'Αλλ' ευτυχώς 

έλάχιστοι. Μέχρι ποίου δμως σημείου ή άσκουμένη, 

καθ' δ ν τρόπον άσκείται, έξουσία, ή άποκτωμένη 

έμπειρία καί ή διατιθεμένη δύναμις δέν θά έπιτύχουν 

νά άνοίξουν ρήγμα είς τάς τάξεις του άνθισταμένου 
λαοu; Τοuτο θά ε{ναι περισσότερον πιθανόν είς τό 

μέλλον, δπου όλιγώτερον θά διαφαίνωνται είς τό 

μέλλον αί δυνατότητες άποκαταστάσεως των έλευθε
ρι&ν καί άπαλλαγής άπό τήν στρατιωτικήν δικτατο

ρίαν. 

Τρίτον, έν& ή Ευρώπη καί αί ευρωπαϊκαί Κυβερ

νήσεις άρχίζουν νά κουράζωνται, έν& δ ευρωπαϊκός 

λαός σπεύδει ijδη νά ένισχύση τήν δικτατορίαν μέ 

τόν τουρισμόν, δπως άλλοτε τήν Ίσπανίαν, άρχίζει 

νά διαφαίνεται κάποια έλπίς μεταβολής τής πολιτι

κής είς τήν 'Αμερικήν, δπως άπέδειξεν ή τελευταία 

ψηφοφορία έπί θεμάτων άφορώντων τήν 'Ελλάδα. 
'Υπό τάς συνθήκας αυτάς ε{ναι προφανές δτι έπι

βάλλεται μία ταχεία καί άποτελεσματική άντιμετώ

πισις τής τεθείσης είς κίνησιν διαδικασίας. Αϋτη θά 

έπιτευχθή μόνον αν μεταβληθή ριζικώς ή στάσις του 

πολιτικοu κόσμου καί πιστευθή δτι ούτος ε{ναι είς 

θέσιν νά έκπροσωπήση τόν έλληνικόν λαόν καί νά 

τόν έκφράση, παρέχων ταυτοχρόνως τάς έγγυήσεις 

τής δμαλής μελλοντικής έξελίξεως καί τής διατηρή
σεως τής 'Ελλάδος είς τό δυτικόν στρατόπεδον. 

'Ανεξαρτήτως τ&ν έπιτευγμάτων καί τής δραστηριό

τητος του πολιτικοu κόσμου μέχρι σήμερον, ή είλι

κρινής αυτοκριτική έπιβάλλει νά άναγνωρισθή δτι 

αί στρατηγικαί έπιδιώξεις του άπέτυχον, διότι κυρί
ως δέν κατώρθωσε νά έμφανισθή μέ ένότητα καί νά 

άποδείξη δτι έκπροσωπεί πράγματι τήν συντριπτι

κήν πλειοψηφίαν του έλληνικοu λαοu. Αί προσπά

θειαι συνεργασίας, έάν ποτέ είλικριν&ς έπιχειρήθη

σαν, άπέτυχον. Καί ήτο τοuτο φυσικόν διότι έπεδιώ

κοντο μέ βάσιν τήν κομμουνιστικήν άριστεράν. Αί 

κινήσεις αυταί ουσιαστικώς ένίσχυον, άντί νά κλο

νίσουν τήν δικτατορίαν. 

Μοναδική λύσις ύπό τάς παρούσας συνθήκας θά 

ήτο ή εκφρασις τής ένότητος του έλληνικοu λαοu 

διά τής συνεργασίας τ&ν δύο κομμάτων, τής ΕΡΕ καί 

του Κέντρου, τά όποία έξακολουθοuν νά άποτελοuν 

τά δι' έκλογ&ν άνεγνωρισμένα κόμματα, είς τά όποία 

έντάσσεται ή μεγίστη πλειοψηφία τ&ν 'Ελλήνων. 

Ε{ναι δθεν άναγκαία ή έκδήλωσις αυτής τής ένότη

τος, χωρίς βεβαίως τήν συμμετοχήν τής άριστερας 

(δηλ. τής ΕΔΑ), διά του σχηματισμοu είς τό έξωτερι
κόν μιας έθνικής έπιτροπής άποκαταστάσεως τής 

δημοκρατίας. Δέν ε{ναι άνάγκη νά έπαναλάβω έδ&, 

δ,τι πολλάκις ύπό δλων σχεδόν των πολιτικών τής 

'Ελλάδος έλέχθη, δτι δηλαδή Σείς ε{σθε δ ένδεδειγ

μένος νά άναλάβη τήν προεδρίαν μιας τοιαύτης έπι

τροπής, σχηματιζομένης είς τό έξωτερικόν, ή όποία 

θά &διδε νέας έλπίδας είς τόν έλληνικόν λαόν, καί ή 

όποία θά ήτο ή μόνη, πού θά ήδύνατο νά έπηρεάση 

τάς έξελίξεις, κατευθύνουσα καί συντονίζουσα πά

σας τάς ένεργείας πρός άποκατάστασιν τής δημο

κρατίας. ~ίαν τοιαύτην κίνησιν θά ηυνόει, ώς διεπί

στωσα, καί δ άνώτατος άρχων, δ δποίος θά ήτο δια

τεθειμένος νά ένισχύση ταύτην ύπό διαφόρους μορ

φάς, άναλόγως τ&ν συνθηκών. 'Ο έλληνικός λαός 

είς τό έσωτερικόν καί πάντες οί φίλοι τής 'Ελλάδος 

είς τό έξωτερικόν συνιστοuν έκθύμως τόν σχηματι

σμόν μιας παρομοίας έπιτροπής. 

'Υποβάλλων πρός 'Υ μας τήν πρότασιν αυτήν δέν 

μεταφέρω άπλ&ς τήν ώριμον έπιθυμίαν τής έλληνι

κής κοινής γνώμης, άλλά καί έκφράζω τήν θέλησιν 

δλοκλήρου του όρθ&ς σκεπτομένου έλληνικοu πολι

τικοu κόσμου. Είδικώτερον ή έπιστολή μου αυτή έκ

φράζει έπισήμως τήν θέλησιν του μεγίστου άριθμοu 

τ&ν βουλευτών τής 'Ενώσεως Κέντρου, παρά τ&ν 

δποίων &χω έξουσιοδοτηθή διά νά υποβάλω τήν πρό

τασιν δπως άναλάβετε τήν προεδρίαν τής έπιτροπής 

καί τήν άρχηγίαν του άγ&νος. Δύνασθε νά καλέσετε 

έξ 'Ελλάδος, οίανδήποτε στιγμήν, οίουσδήποτε πο

λιτικούς έξ έκείνων, ot δποίοι άνήκουν είς τήν 

'Ένωσιν Κέντρου καί τήν ΕΡΕ πρός σχηματισμόν 

τής έπιτροπής. Δύνασθε έπίσης νά καλέσετε είς συ

νεργασίαν, είς είδικάς έπιτροπάς, δλας τάς προσωπι

κοτήτας του έξωτερικοu, αt δποίαι κινοuνται τώρα 

αυτονόμως, χωρίς νά πειθαρχοuν είς εν ένιαίον συν

τονιστικόν οργανον. Διά τ&ν προσωπικοτήτων αυ

τών θά έξεφράζετο καί τό αίτημα τής έμφανίσεως 

νέων πολιτικών δυνάμεων καί ρευμάτων, τά όποία 

δέν δύνανται ευλόγως νά άγνοηθοuν. Είς τό οργανον 

αυτό, πιστεύω έπίσης δτι θά μετείχε καλούμενος καί 

δ Α. Παπανδρέου, δ δποίος άνεξαρτήτως τ&ν πολιτι
κών σφαλμάτων του, δέν θά ήδύνατο νά άγνοηθή. 
Φυσικά είς τήν έπιτροπήν αυτήν δέν θά μετείχεν ή 

ΕΔΑ. 'Ο σχηματισμός μιας τοιαύτης έπιτροπής 

γνωρίζω δτι ε{ναι λίαν δυσχερής. Γνωρίζω δμως δτι 

ε{ναι άναγκαίος καί δτι μόνον δ ίδικός σας δυναμι

σμός, ή ίδική σας θέλησις θά ήδύναντο νά έπιτύχουν 
τήν δημιουργίαν του έν λόγω όργάνου. 

Ε{ναι φυσικόν είς τάς προγραμματικάς άρχάς μιας 

τοιαύτης συντονιστικής έπιτροπής νά άνακύψουν 

δυσχέρειαι. 'Αλλά δλαι αί δυσκολίαι δύνανται νά 
παραμερισθοuν, έάν έπιλεγοuν έκείνα τά σημεία τά 

όποία ένώνουν καί άφεθοuν διά τό μέλλον τά σημεία 

πού χωρίζουν. ΝΟ,τι βασικώς άπαιτείται ε{ναι ή δια

κήρυξις δτι ή έπιτροπή έπιδιώκει τήν άπομάκρυνσιν 

τής δικτατορίας, τήν άποκατάστασιν πλήρους δημο-
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κ:ρατίας κ:αί τήν διατήρησιν τής 'Ελλάδος είς τά 

πλαίσια τοϋ δυτικ:οϋ κόσμου κ:αί τών συμμαχιών της 

μέ αύτόν. Σχηματισμός μιας μεταβατικής βραχυβίου 

πολιτικής Κυβερνήσεως, ή όποία θά άνελάμβανεν νά 

διεξαγάγη τιμίας κ:αί έλευθέρας έκ:λογάς βάσει τοϋ 

Συντάγματος τοϋ 1952 θά ήσαν άρκ:ετά ώς διακηρύ
ξεις πολιτικ:αί κ:αί ίκ:αναί νά συγκινήσουν τό σύνο

λον τοϋ έλληνικ:οϋ λαοϋ. Πάντα τά λοιπά θέματα, ώς 

λ.χ. ένδεχόμεναι τροπόποιήσεις τοϋ Συντάγματος 

τοϋ 1952, τιμωρία τών πραξικοπηματιών κ:.λ.π. θά 
ήδύναντο νά άφεθοϋν ώς θέματα άφορώντα τάς Κυ

βερνήσεις πού θά προέκυπταν έκ: τών έκ:λογών. Εfναι 

αύτονόητον δτι oi λεγόμενοι "άποστάται" δέν θά με
τείχον είς εν τοιοϋτον δργανον, <δς μή εχοντες τήν 
νομικ:ήν προϋπόθεσιν τής δοκιμασίας είς έκ:λογάς. 

Εfμαι άπολύτως βέβαιος δτι αί ένδεχόμεναι δια

φοραί θά ήδύναντο εύκ:όλως νά παραμερισθοϋν. 'Εκ: 

μέρους τής μεγάλης πλειοψηφίας τής ΕΚ σaς κ:άμνω 

εκ:κ:λησιν δπως άναλάβετε τήν πρωτοβουλίαν, κα

λώντας πρός τοϋτο στελέχη έκ: τοϋ έσωτερικ:οϋ κ:αί 

τοϋ έξωτερικ:οϋ. 'Ο σχηματισμός τής έπιτροπής θά 

άνεπτέρωνε τό ήθικ:ό τοϋ έλληνικ:οϋ λαοϋ, θά εδιδεν 

στηρίγματα είς τάς Κυβερνήσεις τής Εύρώπης κ:αί είς 

τούς πολιτικούς της, ή τουλάχιστον θά άφήρει τά 

προσχήματα άπό αύτές κ:αί θά ώδήγει είς σαφεστέραν 

τοποθέτησιν τών λοιπών παραγόντων τοϋ πολιτεύ

ματός μας. 

Μέχρι τοϋδε, έξ δσων γνωρίζω, άποδέχεσθε τήν 
άρχήν αύτής τής ύπό τήν προεδρίαν Σας έπιτροπής, 

άλλ' έζητούσατε δπως άναληφθή πρωτοβουλία έκ: 

τοϋ πολιτικ:οϋ κόσμου. Σtiς θέτω ύπ' δψιν Σας έπισή

μως τήν θέλησιν αύτήν δχι μόνον τοϋ πολιτικ:οϋ κό

σμου, άλλ' δλοκ:λήρου τοϋ έλληνικ:οϋ λαοϋ. Διά τήν 

πραγματοποίησι ν τής ίδέας αύτής δμως ε{ναι άνάγκ:η 

Σείς νά άναλάβετε προσωπικήν δρtiσιν. Δοκιμάσετε, 

χωρίς έξωτερικ:άς έκ:δηλώσεις κ:αί έν σιγ'Ό κ:αί θά ίδε

τε δτι ή έπίτευξίς της ε{ναι περισσότερον εϋκ:ολος 

άπό δσον έκ: πρώτης δψεως φαίνεται. 

Γνωρίζω δτι δέ θά άνοιγοϋν άμέσως oi δρόμοι είς 
αύτήν τήν έπιτροπήν. Γνωρίζω δτι ή άσκ:οϋσα τήν 

έξωτερικ:ήν πολιτικ:ήν άμερικ:ανικ:ή μερίς εχει ίδικ:όν 

της πρόγραμμα. 'Αλλά τίποτε δέν έπιτυγχάνεται χω

ρίς άγώνα. Καί ε{ναι βέβαιον δτι δ άγών αύτός θά 

έπιτύχη έάν ληφθή ιδιαιτέρως ύπ' οψιν ή τελευταία 

ψηφοφορία τής άμερικ:ανικ:ής Γερουσίας, ή έξέλιξις 
τών πολιτικών ρευμάτων είς 'Αμερικ:ήν κ:αί αί δια

φαινόμεναι πολιτικ:αί έξελίξεις είς Μέσην 'Ανατο

λήν. Ούδέποτε κ:ατά τό παρελθόν ή 'Αμερική παρεί

χεν τόσας έλπίδας, δσας σήμερον. 

Βεβαίως τό έν λόγω δργανον θά εχη σαφώς πολι

τικ:όν χαρακ:Jήρα. Ai δυνάμεις άντιστάσεως έν τφ 
έσωτερικ:φ κ:αί τφ έξωτερικ:φ, λόγω άκ:ριβώς τής φύ

σεώς των, θά δύνανται νά άκ:ολουθήσουν ίδίαν κ:α

τεύθυνσιν κ:αί νά κ:ινοϋνται αύτονόμως. 

Δέν γνωρίζω έάν θά κ:αταστή δυνατόν νά έπικ:οι

νωνήσω μαζί σας άπ' εύθείας. Θά Σtiς παρεκ:άλουν 

διά τοϋτο, έφ' δσον εύρίσκ:ετε δτι ή έπιστολή μου 

αύτή εχει κάποιαν σημασίαν, νά μaς διαμηνύσητε έν 

' Ελλάδι, δί' οίουδήποτε προσώπου τής έμπιστοσύ
νης Σας, τάς άποφάσεις Σας. Μετά βραχείαν παρα

μονήν είς τό έξωτερικ:όν, ώς σύμβουλος τής Κυβερνή

σεως τής Λιβύης έκ: μέρους τοϋ ΟΗΕ, άπεφάσισα, 

θέτων τέρμα είς τό τριετές συμβόλαιόν μου, νά έπα

νέλθω είς • Ελλάδα. ·Υπό τάς κρατούσας έκ:εί συνθή

κ:ας, δέν γνωρίζω έάν θά κ:αταστή δυνατόν νά έξέλθω 
κ:αί πάλιν τής ·Ελλάδος. Σtiς παρέχω πάντως τήν δι

αβεβαίωσιν δτι δ πολιτικός κόσμος, σχεδόν είς τό 

σύνολόν του, ε{ναι ετοιμος νά χρησιμοποιηθή, ώς 

έλέχθη άνωτέρω, έφ' δσον σείς θελήσετε νά τεθήτε 

έπί κεφαλής τοϋ άγώνος κ:αί νά άναλάβετε πρακ:τικ:ήν 

δρtiσιν. 'Ελπίζω δτι θά θελήσετε νά δώσετε συνέχει

αν είς τήν προσπάθειαν αύτήν, τήν δποίαν θά σaς 

άναγνωρίση κ:αί δ έλληνικ:ός λαός κ:αί ή ίστορία. 

Μέ τήν βεβαιότητα αύτήν, δεχθήτε, Κύριε Πρόε

δρε, τήν εκ:φρασιν τής βαθυτάτης ύπολήψεώς μου κ:αί 

τής πεποιθήσεώς μου δτι δ ρόλος τόν δποίον έπαξίως 

σaς άναθέτει δ έλληνικ:ός λαός θά ε{ναι πράγματι 

μεγάλης ίστορικ:ής σημασίας. 

Μέ βαθυτάτην έκ:τίμησιν». 

29 'Ιουλίου 1970 

Ε. ΑΒΕΡΩΦ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

<<'Αγαπητέ μου Πρόεδρε, 

Σοϋ γράφω γιά μιά νέα ένημέρωση, κ:αί λόγω γε

γονότων κ:αί λόγω τοϋ δτι, παρά τήν νέαν ... έλευθε
ρίαν μας, δέν προβλέπω δτι θά €λθω γρήγορα στό 

έξωτερικ:ό. (Ε?ά τό ήθελα πολύ κ:αί γιά πολλούς λό
γους, άλλά δέ θά ταξιδέψω αν πρίν δέν άνέβη τό θεα

τρικό μου €ργο. Τοϋτο διότι τό άδιάλλακ:το τμήμα τής 

'Επαναστάσεως έξακ:ολουθεί νά μέ έχθρεύεται θα

νασίμως κ:αί φοβοϋμαι πώς αν εύρισκ:όμενος εξω 

άναγκ:ασθώ νά προβώ σέ κ:αμμιά €ντονη έκ:δήλωση, 

θά τό πληρώσω μέ Α ή Β παρακώλυση άνεβάσματος 

τοϋ €ργου, πού ξέρω ήδη δτι μερικοί 'τό βλέπουν ώς 

"κόλπο προβολής"! ... )*. 
'Υποθέτω δτι θά εμαθες τά γεγονότα μεταξύ 26ης 

Αύγούστου κ:αί 3-5 Σεπτεμβρίου, κ:αί δέν καθυστερώ 
έπ' αύτών. 'Η κρίσις ύπήρξε βαθυτάτη άφοϋ δδήγη

σε είς πραγματικ:ήν παραίτησιν Παπαδοπούλου κ:αί 

έπί τουλάχιστον μίαν ήμέραν έφαίνετο έπικ:ρατοϋσα 

ύποψηφιότης ... Παττακ:οϋ. Δέν νομίζω δ τι έπέρασαν 
αλλ ην τόσον σοβαράν. Ξεπεράσθηκε δμως διότι τούς 

ένώνει άρρήκ:τως τό κοινόν συμφέρον κ:αί δ κοινός 

φόβος. 

Βεβαίως αύτό τό "ξεπέρασμα", δποια κ:αί αν ε{ναι 

τά έξωτερικ:ά γνωρίσματα, δέν μπορεί νά ε{ναι πλή

ρες κ:αί δριστικ:ό. u Αφησε τραυματισμούς κ:αί φό-
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βους, πού δέν μπορεί παρά νά εχη παρενέργειες η καί 

προετοιμασίες ριζικών ένεργει&ν γιά τό μέλλον. 

'Ίσως, λοιπόν, είς τό πλήρες άδιέξοδον πού βρισκό

μεθα νά ύπάρχη έκεί γιά παίξιμο κάποιο παιχνίδι. Τά 

άσφαλή όμως δεδομένα (καί όχι αί μετά περισσής 

σοβαροφανείας μεταδιδόμεναι φήμαι ... ) εΙναι όλίγα 
γιά νά μπορή νά όργανώση κανείς έλιγμούς. 

'Ο Παπαδόπουλος (εχων όλην τήν ύποστήριξιν 

τ&ν 'Αμερικανών, τοϋ 'Αγγελή καί διασπάρτου μέ

ρους τής 'Επαναστάσεως, ώς καί τήν μεγαλυτέραν 

εναντι παντός άλλου έπαναστάτου άνοχήν), φαίνεται 

νά έμμένη είς τό παλαιό του σχέδιο: δμαλοποίησις, 

άρκετά στά μέτρα του, τό 1972, rοστε νά κυβερνίi 
πλέον έν όνόματι τοϋ Λαοϋ. Τοϋτο όμως φαίνεται 

άδύνατο άν δέν συντρίψη η χαλιναγωγήση τούς άλ

λους, πού εΙναι πολλοί, δυνατοί καί άποφασισμένοι. 

Αύτοί δέν δέχονται καμμίαν έξέλιξιν η δέχονται 

τοιαύτην μόνον μορφής φάρσας. Πρό ήμερων, φίλος 

μου σοβαρός, ξένος, εΙδε όλα τά ήγετικά στελέχη τής 

'Επαναστάσεως είς τήν Β. 'Ελλάδα. Τά κοινά ση

μεία των, διατυπούμενα ώμά καί άποφασιστικά: θέμα 

βασιλέως όριστικά κλεισμένο· θά εΙναι μονίμως πό

λος άντιδράσεως καί συνωμοσιών έναντίον των. Θέ

μα έκλογ&ν, "ώς τάς έννοοϋμε", δέν τίθεται. 'Όποιο 

κόμμα καί άν νικήση θά τούς έκδικηθή. ~Αν κάνουν 

οί ίδιοι κόμμα -όπερ άντίθετον είς βασικάς διακη

ρύξεις των- θά χρειασθοϋν άπροκάλυπτον βίαν διά 

νά τίς πάρουν. Συνεπώς ή κατάστασις ούτε βελτιοϋ

ται, ούτε ούσιαστικ&ς άλλάζει. ~Επαιξαν τό κεφάλι 

τους "γιά νά σώσουν τόν Τόπο" καί άφοϋ τό γλύτω

σαν δέν έννοοϋν νά τό θυσιάσουν. Είς ετι έντονωτέ

ραν τοποθέτησιν εύρίσκονται πλέον πολλοί άλλοι: 

Οί πολυάριθμοι πού χρησιμοποιήθηκαν ώς στρατο

δίκαι καί προκάλεσαν εντονα μίση, ξέρουν ότι ε{ναι 

προτιμώτερο γι' αύτούς νά σκοτώσουν, παρά νά πα

ραδώσουν τήν έξουσία. "Αλλωστε δ τόπος πάει καλά. 

Αύτά καί άλλα άνάλογα, έλέχθησαν άπό όλους 

έκεί έπάνω πρός ξένον καί ώμά. Είς τόν αύτόν τόνον 
Ίωαννίδης πρός Μήτσον Παπασπύρου κληθέντα είς 

τήν ΕΣΑ. Τά ίδια λέν οί πλείστοι έξ αύτ&ν είς τούς 

στενούς των κύκλους. Νά μεταπεισθοϋν μοϋ φαίνεται 

πολύ δύσκολο (έξακολουθ& νά τό έπιχειρ&) διότι 

φοβοϋνται καί ούδένα έμπιστεύονται. Ύπό τάς συν

θήκας αύτάς καί άν άκόμα μία δμάς έπιθυμή έξελί

ξεις, π&ς μπορεί νά τάς πραγματοποιήση άν εχουν 
εστω ενα σοβαρό ποσοστό είλικρινείας; 

'Από τό άλλο μέρος, οί 'Αμερικάνοι καίτοι πιέ

ζουν, μέχρι μάλιστα σημείου νά προκληθοϋν εντονοι 

άντιδράσεις, φοβοϋνται χειροτέρευ<iιν, καί νομίζω 
ότι ι'iκοντες θά άρκεσθοϋν είς μάσκες τύπου δημο

ψηφίσματος. ('Ο Λαίρδ ε ρχεται κυρίως διά χρύσωμα 

χαπιοϋ. 'Αντέδρασαν έντόνως είς τήν έπίμονον άρ

νησιν τοϋ Νίξον νά ελθη καί έδ&, η εστω τελικά νά 

σταματήση διερχόμενος στό άεροδρόμιο! ... 'Εν τού-

τοις μέ τήν μονοπώληση τ&ν μέσων διαφωτίσεως { 
έπίσκεψις Λαίρδ άξιοποιείται!) 

Τήν δήλωσή μου τής 23ης, ής έσωκλείω άντίγρα

φον, τήν εκαμα διότι δέν πολυπιστεύω ότι δημιουρ

γείται σοβαρό άντιαμερικανικό ρεϋμα, καί ηθελα νά 

δοϋν ότι ύπάρχει καί είς τούς καλυτέρους των φί

λους, στούς δποίους καί ύπελόγιζαν διά συμβιβαστι

κάς έξελίξεις. Οί έδ&, εγιναν εξω φρενών. 'Αλλά δέν 

πειράζει. Ήταν χρήσιμο. 

'Από άπόψεως Κοινής Γνώμης: Καίτοι συχνά 

άκοϋς "εχουμε ήσυχία", "γίνονται πολλά εργα" (καί 

όντως γίνονται) προσωπικά νομίζω ότι ή άντίδρασις 

αύξάνει. Οί λόγοι: επεσαν σχεδόν όλαι α{ τιμαί τ&ν 
. γεωργικών προϊόvτων· δ κόσμος "βαρέθηκε"· δ κό
σμος εΙναι φιλελεύθερος. Αύξάνει όμως καί ή πεποί
θησις τής μακρίiς διαρκείας. 'Όλα αύτά τά εΙ πα πάλι 

καί έναργέστερα στήν ~Ήπειρο καί στή Θεσσαλία. 

τέλος άπό άπόψεως άcrτυνομεύσεως, δ χορός κα
λά κρατεί. Δέν ξεφεύγει τίποτε καί χρησιμοποιοϋν

ται πολλά καί εύφυίi μέσα τρομοκρατήσεως. Στήν 

ϋπαιθρο άλλά καί στίς έπαρχιακές πόλεις δ κόσμος 

εΙ ναι τόσον φοβισμένος rοστε μόνον άν ή 'Επανά

στασις φύγη πλήρως άπό τήν έξουσίαν μποροϋμε νά 

έλπίσουμε ότι δ Λαός θά εϋρη τήν παληά του, τήν 

καλή μορφή. Στήν "Ήπειρο πιστά στελέχη μου, βε

βαιοϋντα άντίθεσιν κόσμου πρός καθεστώς, βεβαι

οϋντα ότι τό κϋρος μου εΙ ναι περισσότερο άνεβασμέ

νο άπό πρίν, μοϋ εΙπαν όλα, ότι καί σέ καλώς &κόμη 

διεξαγομένας έκλογάς, "άν τίς κάνουν αύτοί", μίiλ
λον δέν θά πάρω είς τά χωριά τό 40% άπό ό,τι επαιρ
να!! Αίτιολογία: δ κόσμος φοβίiται. Καί πράγματι 

φοβίiται πολύ διότι τόν έτρομοκράτησαν μέ πολλούς 

τρόπους &μέσους καί έμμέσους. 

'Υπό τάς συνθήκας αύτάς δέν βλέπει κανείς τί 

μπορεί νά κάνη. 'Εννοώ τό άποτελεσματικό καί όχι 

τό στείρως ήρωϊκόν έντός τεσσάρων τοίχων. Καίτοι 

εΙμαι άποφασισμένος νά παραμείνω άκαμπτος, νά 

άντιπολιτεύωμαι καί νά κάνω καί πάντα εστω άπιθά
νου άποδόσεως έλιγμό, δμολογ& ότι σταματάει τό 

μυαλό μου όταν άναζη::ε& πρακτικήν διέξοδον. 'Ακό

μη λιγώτερο μπορ& νά είσηγηθ& κάτι γιά σένα, τόν 

όποίο τό μεγαλύτερο κϋρος, ή μεγαλύτερη δύναμη καί 

ή παραμονή στό έξωτερικό βάζουν σέ πιό δύσκολη 

θέση. Καί στίς δυσκολίες σου πρέπει νά προσθέσω 

καί τούτην: ούδένα φοβοϋνται δσο έσένα. ΕΙναι τό 

φυσικό σύνδρομο τής μεγαλυτέρας δυνάμεώς σου. 

Καί αύτή ή άρνητικότης των καί άφ' έτέρου ή 

άδυναμία μας εΙναι δραματική. Βρισκόμαστε στό 
έπίκεντρο μιίiς θυέλλης, καί τήν άντιμετωπίζουμε μέ 
άπομόνωση τήν όποία ούδέποτε γνωρίσαμε. Καί τήν 

άντιμετωπίζουμε μόνον καί μόνον γιατί αύτοί οί κύ

ριοι θέλουν νά μένουν στήν έξουσία!! 'Εξ άλλου 
συμπιέζεται τέτοιος άτμός καί εΙ ναι τέτοια τά παγκό

σμια ρεύματα ίδε&ν, πού τρέμουν τήν ήμέραν τής 
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διαδοχής των. Διότι τότε, πλήν τ&ν <'ίλλων σαφών 

καί φοβερών, τό κύριο στήριγμα τής άντιμετωπίσεως 

τ&ν πραγμάτων, δέν θά ε{ναι τό ίδιο: δ Στρατός δέν 

εχει πλέον τήν ίδια ύπόσταση στήν ψυχή του κό

σμου, δέν εχει τήν ίδια ένότητα, καί δέν εύρίσκεται 

είς καλάς σχέσεις μέ τά <'ίλλα δπλα, ίδίως μέ τή Χω

ροφυλακή. 

'Ο Θεός βοηθός! ... 'Αλλά σύν 'Αθηνi'i καί χείρα 
κίνει ... δσο βέβαια μπορεί νά κινηθή. 

Μέ τήν παληά μου άφοσίωση καί άγάπψ>. 

Αύγουστος 1970 

Β. ΒΑΣ!ΛΕIΟΥ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«Κύριε Πρόεδρε, 

Σi'iς γράφω έν τάχει, γιά νά προλάβω τό ταχυδρο

μικόν μέσον. 'Εδώ είχαμε πράγματα καί θαύματα. 'Ο 

Παπαδόπουλος άπεκέντρωσε δλους τούς έπαναστά

τας άξιωματικούς (φίλους του, ώς δ Ρουφογάλης, ύπό

πτους φίλους του, ώς Πετάνης, καί <'ίλλους φίλους 

γνωστούς ή άσπόνδους, πού ε{χαν κάμει καπετανi'iτα) 

άπό "θέσεις-κλειδιά" σέ θέσεις νεκρές. Καί έν& εί

δοποιείτο δτι οί άλλοι έπαναστάται άξιωματικοί, 

ίδίως οί μικροί, "βράζουν" καί δτι διά λόγους άσφα

λείας δέν επρεπε νά πάη στή Θεσσαλονίκη, κατά τά 

έγκαίνια τής έκθέσεως, εύρέθη πρό τελεσιγράφου 

των έπαναστατ&ν-γενικ&ν γραμματέων, μέ σύμφω

νον καί τόν Μακαρέζο, δτι έφ' έξή ς δέν πρέπει νά 

λαμβάνη σημαντικές άποφάσεις χωρίς νά τούς έρω

τα, δτι δέν πρέπει νά διορίζη νέους ύπουργούς έν 

άγνοί~ των καί δτι στά δικά τους θέματα δέν δέχον

ται νά έκπροσωποuνται άπό τόν Γεωργαλi'i ή νά φαλ

κιδεύωνται οί άρμοδιότητές των άπό <'ίλλον ύφυ

πουργόν-συντονιστήν, προελθόντα έκ του άνασχη

ματισμοu. 'Εφ' δσον οί δροι των δέν έγίνοντο δε

κτοί ήπείλησαν άποχώρησιν έκ τής Κυβερνήσεως, 

έλευθερίαν γνώμης καί διαφοροποίησιν. 'Ο πρωθυ

'πουργός άπήντησεν δτι έπειδή δέν ε{ναι διατεθειμέ

νος νά δεχθή δποιαδήποτε τροχοπέδη έκ μέρους τ&ν 

γενικών γραμματέων καί έπειδή ήρμήνευσεν τούς 

δρους των ώς έπανασύστασιν τής έπαναστατικής 

έπιτροπής, ώς ρυθμιστικοί> όργάνου, έφώναξε τόν 

'Αγγελή καί δι' αύτοu διεβίβασε είς τόν 'Αντιβασι
λέα Ζωιτάκη τήν δική του παραίτησιν, τήν δποίαν, 

ε{πε, θά άνεκοίνωνε έπισήμως τήν Δευτέρα 7 Σεπτεμ
βρίου, στόν Λαό, ώστε έν τφ μεταξύ δ' Αντιβασιλεύς 

καί δ 'Αρχηγός 'Ενόπλων Δυνάμεων νά εuρισκον λύ

σιν έπαναστατικής διαδοχής. 'Επηκολούθησαν 4 
συσκέψεις 'Αγγελή-Ζωιτάκη, άμφιταλαντευομένου· 

έν& Μακαρέζος-γενικοί γραμματείς ήλθον είς έπα

φήν μέ Σταματελόπουλον, δστις εγινε καί αύτός 

δεκτός εtς άκρόασιν άπό τόν 'Αντιβασιλέα. 'Οπότε 
άνήλθε στήν 'Αντιβασιλεία, ώς "μεσολαβητής" καί 

ό Κώστας Παπαδόπουλος (δστις δήθεν ε{χε ψυχραν-

θή μέ τόν άδελφό του, έξ αίτίας τής ύφυπουργοποιή

σεως Γεωργαλi'i). Καθ' δλο τοuτο τό διάστημα δ 

πρωθυπουργός δέν πατοuσε στό γραφε~ο του καί οϋτε 

'Υπουργικά Συμβούλια συνεκροτοuντο. Τήν μεσημ

βρίαν του Σαββάτου (δηλαδή 48 ώρες πρό τής έπισή
μου άνακοινώσεως τής παραιτήσεως του Παπαδοπού

λου) τό θέμα εληξεν, δι. ούσιαστικής ύποχωρήσεως 

των γενικών γραμματέων -πού μένουν "σκαντζό

χοιροι". Ή κρίσις ήτο πραγματική, άλλά δ Παπα

δόπουλος τήν <'ίφησε καί σχεδόν τήν έξώθησε νά έκ
δηλωθή -ώς συνέβη καί μέ τό κίνημα του βασι

λέως- διά νά τήν ύποτάξη, μολονότι επαιζε κάπως 

έπικίνδυνο παιχνίδι. Πάντως ε{ χε ώς "άσφάλεια" τόν 

'Αγγελή καί τούς 'Αμερικανούς, πού άνησύχησαν 

σοβαρώς, φρονοuντες δτι παραίτησις των γενικών 

γραμματέων θά έσήμαινε άνεπιθύμητον δι' αύτούς 

διάσπασιν τής έπαναστάσεως. 

WΗδη, δ Παπαδόπουλος έξεμεταλλεύθη τήν κρί

σιν είδοποιήσας τούς 'Αμερικανούς δτι πιεζόμενος 

έκ των εσω δέν δύναται νά <'ίρη τόν σtρατιωτικόν 

νόμον, τήν 15ην Σεπτεμβρίου, ώς τούς ε{χεν ύποσχε

θή. 

Θά σaς ξαναγράψω». 

29 Σεπτεμβρίου 1970 

0Ρ. ΒΙΔΑΛΛΗΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«Κύριε Πρόεδρε, 

Τήν 24 τ.μ. συνηντήθην μέ τόν ύφυπουργό 'Εξω
τερικών κ. Χίλλιμπραντ, μεσολαβήσει του Στρα

τηγοί>. 

Προσεπάθησε νά μου έξηγήση τήν εννοιαν τής 
άποφάσεως συνεχίσεως τής βοηθείας. 

Μου ε{πε: 

"Ή κρίσις τής Μέσης 'Ανατολής έπέδρασε 

άποφασιστικ&ς. 

'Η Χούντα διεπραγματεύετο προμήθειαν ύλικ&ν 

άπό τούς Γάλλους καί εύρίσκοντο είς τό τέλος. 

' Ο Παπαδόπουλος άντιμετώπιζε δυσαρεσκείας 
άπό τόν Στρατόν καί τούς σκληρούς. 

Συντηρητικοί πατρι&ται ήγέται έρωτηθέντες συ

νεφώνησαν δτι ή βοήθεια καί τό πολιτικόν θέμα εΙ

ναι άνεξάρτητα προβλήματα". 

Καί προσέθεσε: 

"Βεβαίως ή πολιτική μας δέν μεταβάλλεται· έπα

νελήφθη είς τό έπίσημον άνακοινωθέν" (έπισυνά

πτω). 

"Mi'iς ένοχλεί άφάνταστα ή στάσις τ&ν βορείων 

Κρατών τής Συμμαχίας. Κάθε σύνοδος του ΝΑΤΟ 

ε{ναι έφιάλτης". 

Βασικώς του άπήντησα δτι οί 'Έλληνες δέν ε{ναι 

δυνατόν νά διαχωρίσουν τήν βοήθειαν άπό τό γενι

κώτερο πολιτικόν πρόβλημα διότι τό δλον θέμα ε{ναι 

ψυχολογικής σημασίας. Τά πάντα θά κριθοuν άπό τά 
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δσα θά έπακολουθήσουν. "Αν ή βοήθεια είναι μέσον 

διά τήν έφαρμογήν τής πολιτικής έπανόδου είς τήν 

δμαλότητα καί άν έπακολουθήσουν μέτρα άπτά έπιβε

βαιουντα αύτήν τήν πολιτικήν, τότε ή άπόφασις είναι 

θετικής σημασίας. "Αν άντιθέτως ούδέν γίνη, τότε θά 

άποδειχθή δτι ύπετάγητε είς τόν έκβιασμόν τής 

Χούντας, διά τήν ίκανοποίησιν συμφερόντων σας. 

Τότε μου είπε πώς ίσως άποφασισθή ή άποστολή 

του Στρατηγου Νόρσταντ πρός έπίσκεψιν του βασιλέ

ως. 

Του άντείπα δτι αύτό είναι άπαραίτητος άρχή, 

άλλά είς τόν Στρατηγόν πρέπει νά άνατεθή άποστο

λή πλήρους διερευνήσεως του προβλήματος καί έπι

κοινωνίας του μέ δλους τούς 'Έλληνας ήγέτας. 

"Δέν διαφωνουμε, Στρατηγέ, μου είπε, άλλά σείς 

βιάζεσθε περισσότερον άπό μaς". 

Τήν έπομένην συνηντήθην μέ τόν Μώρυ δ δποίος 

μου είπε πώς είχατε έρωτηθή γιά τήv βοήθεια καί πώς 

ή θέσις σας ήτο δμοία πρός τήν δική μου. Του έπα

νέλαβα πώς "δ χρόνος καί α{ πράξεις η α{ παραλεί

ψεις σας θά προσδιορίσουν καί τήν εννοια καί τήν 

είλικρίνεια τής φερομένης ώς πολιτικής τής Κυ

βερνήσεως Νίξον". 

'Έτσι εκλεισε ή φάσις αύτή, μέ πλήρη άποτυχία 

του άμερικανικου παράγοντος νά συλλάβη τό πρό

βλημα καί νά τολμήση. 

'Ατυχώς θά συγκινηθή μόνον άν ένοχληθή. 

Θά τόν ένοχλήσουν τά Κράτη του ΝΑΤΟ τόν Δε

κέμβριον; Αύτό τό τρέμουν. 

Θά μπορέσωμε νά κινητοποιήσωμε τό Κογκρέσ

σο; Τό έπιδιώκω. 

Βασικώς. Θά μπορέσωμε νά κινητοποιήσωμε τό 

έσωτερικό; Αύτό μόνον θά συγκλονίση. 

Τό έρώτημα αύτή τή στιγμή είναι άν θά άφεθή ή 

Χούντα έλευθέρα νά προχωρή είς τά σχέδιά της, πιε

ζομένη μόνον άπό τούς 'Αμερικανούς. 

Αύτή τή φορά οί 'Αμερικανοί θά πιέζουν άφορή

τως γιά κάποια έξέλιξη γιατί είναι έκτεθειμένοι είς 

τό έσωτερικό τους. 

Πίεσις δμως ούδέν άλλο σημαίνει εί μή έπάνοδον 

είς κάποια μορφήν πολιτικοποιήσεως, εστω καί μέ 

έκλογές άπό τή Χούντα. 

Αύτή είναι ή κατάστασις σήμερα έδώ. 

Παρακαλώ διαβιβάσατε τά σέβη μου είς τήν κυ

ρίαν Καραμανλή. 

Είλικρινώς ύμέτερος». 

2 'Οκτωβρίου 1970 

Ε. ΑΒΕΡΩΦ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«Μεταδίδω ώς προϊόν έρεύνης πού μου εφθασε 

χθές άλλά διεξάγεται γιά μένα άπό καιρου δτι: 

- Αί "νασερικαί" τάσεις πολλών κατωτέρων, 

όχι μόνον δέν έλιγόστεψαν λόγω διαφόρων "συνδι

καλιστικών" καί άλλων ικανοποιήσεων, άλλά ένετά

θησαν. 

- 'Εκφράζονται κατά τρόπον άσεβέστατον (χυ

δαίον) διά τήν ήγεσίαν του Στρατου. 
- Πειθαρχουν είς τήν 'Επανάστασιν άλλά δέν 

είναι ικανοποιημένοι διότι δέν εγιναν α{ δέουσαι ρι
ζικαί μεταρρυθμίσεις ("νά χτυπηθή τό Κολωνάκι") 

καί ετσι προδίδεται ή 'Επανάστασις. 

- 'Ανακήρυξις Δημοκρατίας άπαραίτητος. 

Αύτά ήλεγμένα. Δέν γνωρίζω εκτασιν. Πιθανολο

γώ άφορουν μικρό ποσοστό. Πάντως όχι όλίγους με

μονωμένους άξιωματικούς. Τό κακό είναι δτι αύτοί 

οί άνερμάτιστοι καί έμπαθείς είναι καί δυναμικοί, 

ένώ ο{ πολλοί όχι. Καί τό άλλο κακό δτι ή ήγεσία 

τής 'Επαναστάσεως, πού άσφαλώς θά ξέρη πολλά, 

έπιδίδεται πρωτίστως είς τίς εριδές της, καί άφ, έτέ

ρου είς τό πώς θά κρατήση τήν έξουσία καί θά συκο

φαντήση τούς άλλους». 

28 'Οκτωβρίου 1970 

Χ. ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«'Αγαπητέ μου Πρόεδρε, 

"Εφθασα χθές τό άπόγευμα άπό τή Χάβρη καί 

φεύγω σήμερα τό πρωί γιά τάς 'Αθήνας. Λυπουμαι 

πού βρέθηκα στό Παρίσι γιά τόσο λίγες ώρες καί δέν 

μπόρεσα νά ερθω νά σaς δω. 

Θά σaς τηλεφωνήσω άν βρω τόν άριθμό τηλεφώ

νου σας τόν όποίο δέν εχω καί τόν όποίο άναζητώ. 

'Ελπίζω νά είσθε καλά καί νά παρακολουθήτε μέ 
τό γνωστό ένδιαφέρον σας καί τά έλληνικά καί τά 

διεθνή πράγματα. Δέν ξέρω άν ή δική μου ή παρουσία 
στό ύπουργείο τ& ν 'Εξωτερικών προσφέρη κάποια 
ύπηρεσία στόν τόπο μας. Αύτός άλλωστε ήταν καί δ 
μοναδικός σκοπός τής συμμετοχής μου. Προσωπικές 

φιλοδοξίες δέν εχω. 'Εσείς πού μέ γνωρίζετε καλά 
είμαι βέβαιος δτι τό πιστεύετε. 'Η πατρίδα μας βρί
σκεται πιό ψηλά άπό τά πρόσωπα καί τά πράγματα 

πού ερχονται καί παρέρχονται. Καί ύπάρχουν,. προ

πάντων τή στιγμή αύτή, θέματα ζωτικής σημασίας 

γιά τήν 'Ελλάδα. Στή Μέση 'Ανατολή δημιουρΎείται 

γιά πρώτη φορά περίπτωση άναμετρήσεως μεταξύ 

των ύπερδυνάμεων καί φυσικά αύτό φέρει σέ πρώτη 

μοίρα τό θέμα τής άσφαλείας γιά τόν τόπο μας. 

Καί τό Κυπριακό άποτελεί πάντα ήφαίστειο. 

uΟσο γιά τό ΝΑΤΟ βρίσκεται σέ πολιτική καί ψυ

χολογική διάλυση. 'Από άπόψεως διερευνήσεως του 

τί πρέπει νά γίνη η μaλλον τί μπορεί νά γίνη, ήταν 

χρήσιμο τό ταξίδι μου στήν 'Αμερική. Αύτά φυσικά 

άφορουν τήν έξωτερική πλευρά. Τήν έσωτερική τήν 

ξέρετε καί τήν παρακολουθείτε. 
Μέ τούς πιό θερμούς χαιρετισμούς καί πολλή άγά

πψ>. 
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3 Δεκεμβρίου 1970 

Ζ. ΝτΕ ΛΙΠΚΟΦΣΚΙ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«Κύριε Πρόεδρε, 

Σaς εύχαριστ& θερμά γιά τό εύγενικό γράμμα πού 

μοϋ άπευθύνατε στίς 30 Νοεμβρίου. 'Επιτρέψτε μου 
νά σaς π&, μέ τή σειρά μου, μέ πόση συμπάθεια δέ

χθηκα τίς εύχαριστίες σας γιά τήν τόσο άσήμαντη 

παρέμβαση πού εκαμα. 

'Η Γαλλία, τό γνωρίζετε, θεωρεί τιμή τήν παρο

χή φιλοξενίας σ' &να έπιφανή πολιτικό δπως Σείς, 

τοϋ όποίου έπιπλέον τά αίσθήματα άπέναντι στήν 

χώρα, μά καί ίδιαίτερα άπέναντι στόν στρατηγό Ντέ 

Γκώλ, είναι γνωστά. 
'Επίσης θά ήταν περιττό νά σaς π& δτι θά t'jμουν 

εύτυχής, ι'iν αίσθανόσαστε τήν άνάγκη, νά δεχθήτε 

νά μοϋ γνωρίσετε τί θά t'jμουν ίκανός νά κάμω γιά νά 

σaς εύχαριστήσω. Γνωρίζω δμως άκόμη δτι διαθέτε

τε πιστούς φίλους στούς κόλπους τής Κυβερνήσεως, 

τ&ν όποίων &χετε κατακτήσει τήν έκτίμηση καί τόν 

θαυμασμό. 

Παρακαλ&, κύριε Πρόεδρε, νά δεχθήτε τήν δια
βεβαίωση τής βαθείας έκτιμήσεώς μου>). 

17 'Ιανουαρίου 1971 

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΡΟΣ Κ. τtΑτΣΟ 

«'Α γαirητέ Κώστα, 
'Εκτιμώ βαθύτατα τό γεγονός ότι μέ σκέπτεσαι 

πάντα καί μοϋ γράφεις. Θεωρώ περιττό νά σοϋ πώ μέ 

πόση χαρά θά σέ ξαvάβλεπα στό Παρίσι. 

Στό προτελευταίο γράμμα σου κάμεις δρισμένες 

διαπιστώσεις, ol δποίες σηκώνουν συζήτηση. Γιατί 
τό θέμα τών έπιπτώσεων πού θίγεις, έκτός άπό τήν 

άντικειμενική, έχει καί τήν ύποκειμενική του πλευ

ρά, πού γιά μένα βαρύνει περισσότερο. Τό τί σκέ

πτομαι γιά τό μέλλον θά σοϋ τό γράψω άργότερα. 

Χαιρετισμούς στήν 'Ιωάννα. 

Μ' άγάπη». 

20 'Ιανουαρίου 1971 

Κ. ΤΣΑτΣΟΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«Πρόεδρέ μου, 

Σ' εύχαριστ& γιά τό γράμμα σου. Λυπaμαι πού, 

έκτός άπό μερικές σύντομες διακοπές, μόνο ετσι έπι

κοινωνοϋμε τόσα χρόνια τώρα. Μέσα στά πολλά δυ

σάρεστα καί θλιβερά πού μaς συμβαίνουν είναι καί 

αύτό. 

Εύτυχ&ς μέ άπορροφa ή δουλέιά μου καί ετσι μέ

σα στίς άθλιότητες τοϋ 4ου π.Χ. αί&νος ξεχν& τίς 
άθλιότητες τοϋ παρόντος. 

Γpάφω μίαν σύντομην ίστορία τής ρητορικής γιά 
τήν νέαν Μεγάλη 'Ιστορία τής 'Εκδοτικής 'Αθη-

ν&ν, τής δποίας δ πρ&τος τόμος, πού φθάνει ώς τό 

1100 π.Χ., κυκλοφορεί αϋριο. Θά τόν λάβης καί θά 

δής δτι άποτελεί έκδοτικό καί συγγραφικό έπίτευγμα. 

Τά δικά μσυ είναι γιά τόν δεύτερο τόμο πού θά κυ
κλοφορήση τό φθινόπωρο. Μέ αύτήν τήν παρεμβολή 

έγκατέλειψα τόν Δημοσθένη πού θά μέ άπασχολήση 

άκόμη μήνες. 'Ελπίζω δμως, καί αύτός, τό καλοκαίρι 

νά τυπωθή. 

Σοϋ είχα στείλει &να άντίτυπο τής Κοινωνικής 

Φιλοσοφίας τ&ν 'Αρχαίων 'Ελλήνων. 'Ελπίζω νά 

τό &λαβες. Πολλά πού συζητήσαμε έξηγοϋνται, νο

μίζω, έκεί πολύ άπλά καί πιστά. 

Αύτά δέν θά μέ έμπόδιζαν, ι'iν έπραγματοποιείτο ή 

εκδοσις ένός 15θημέρου η έβδομαδιαίου φύλλου νά 
δίνω καί έκεί ύλικό. Κάτι γίνεται διά τήν έξεύρεσιν 

πόρων. Σέ αύτά έγώ δέν άνακατεύομαι. Στό γράψιμο 

δμως θά προσφέρω δ,τι μπορ&. 

Τούτην τήν έβδομάδα θά &χης συντροφιά τόν 

Κώστα. 'Ελπίζω νά μείνη άρκετά ώστε νά μπορέση 

νά κάνη καί &να check-up. 'Ο Παναγιώτης δλον αύ
τόν τόν καιρό, χωρίς νά έξωτερικεύεται, πεpνa μαϋ
ρες μέρες. 'Όπως μοϋ είπε καί ό Χαραμής, ναί μέν 

άπετράπη ή άπώλεια τής δράσεως άπό τό &να μάτι, 

λόγω γλαυκώματος, άλλά ή άπειλή δέν έξέλιπε, οϋτε 

γιά τό &να, οϋτε γιά τό Cίλλο. Πολύ όρθά κρατa μυ

στική αύτήν δλην τήν περιπέτεια. Έν τούτοις ζή μέ 

τήν άγωνία, δτι σέ λίγο δέν θά μπορή πιά νά έργάζε

ται. Προχθές έπέμεινα στόν Χαραμή, νά τοϋ συστή
ση αύτός νά πάη νά δή καί &ξω κανένα γιατρό. Μοϋ 

άπήντησε δτι δ,τι ήταν νά γίνη εγινε καί δτι τόν 

παρακολουθεί συνεχ&ς. Μέ τόν Θεοδωρακόπουλο 

άπεφασίσαμε νά πιέσουμε τόν Παναγιώτη νά φύγη 

γιά εξω. 

Πολιτικά γεγονότα, άπό δ,τι ξέρω; δέν συμβαί
νουν. Ή άλλαγή τ&ν Διοικητ&ν ('Εθνικής, Κτημα

τιής, 'Αγροτικής, ΕΤΒΑ) άποδεικνύει δτι θέλουν νά 

βάλουν παντοϋ άνθρώπους πού τούς ύπηρέτησαν, τοϋ 

δικοϋ των κατεστημένου, άλλά κυρίως άποδεικνύει 

πόσο στενός είναι αύτός δ κύκλος. Βραβεύονται Cίν

θρωποι πού άπεπέμφθησαν άπό τούς ίδίους καί πού 

τούς &μειναν πιστοί μετά τήν άποπομπή τους. Παρά

δειγμα δ Βογιατζής (άποπεμφθείς άπό ύπουργός δταν 

έγνώσθη δτι ύπηρέτησε στό ΕΑΜ καί διορισθείς τώ

ρα πρόεδρος τής Μικρaς Βουλής), δ Τοτόμης (πρώ

ην ύπουργός Δημοσίας Τάξεως). Δέν ξέρω ποιούς θά 
βάλουν στήν Κτηματική. Πάντως άνακατεύουν τήν 

κουτάλα τους μέσα σέ μιά πολύ στενή κατσαρόλα. 

Καί τά ψησμένα έκεί μέσα πρόσωπα είναι πολύ χα

μηλής στάθμης ... Αύτό τό γεγονός καί ή έπίμονος 
άπόστασις πού δ λαός δλόκληρος διατηρεί άπέναντί 

τους ε{ ναι άπό τίς πιό άνησυχαστικές γιά τήν Χούντα 

ένδείξεις. »Εχουν μείνει ξένο σ&μα μέσα στή ζωή 

τοϋ λαοϋ. Αύτοί καί ό λαός είναι δύο χωριστά σώμα

τα. Αύτοί μέ τά τάνκς άπό τή μιά, καί άπό τήν ι'iλλη ό 
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λαός μέ τήν ύπομονή του. 

Μοϋ γράφεις ότι ύπάρχουν και υποκειμενικοί 

όροι πού πρέπει νά συντρέξουν γιά νά πάρης τίς 

άποφάσεις σουγιά τό μέλλον. 'Αναμφισβήτητη άλή

θεια. 'Όταν όμως μπήκες στήν ίστορία καί ε{σαι, 

εϊτε τό θές, εϊτε όχι, δ έκλεκτός ένός λαοϋ, άνακύπτει 

ενα μεγάλο χρέος: νά περιορίζης στό έλάχιστο τούς 

ύποκειμενικούς όρους καί νά δίνης δλο καί περισσό

τερη θέση στούς άντικειμενικούς. 'Αλλοιώς άμαρτά

νεις. Καί ένώ τά λέω αύτά καί ξέρω πόσο δυσκατόρ
θωτα ε{ναι, προμαντεύω όλα τά φαρμάκια πού θά 

εχης νά πιής όταν οί άλλοι θά νομίζουν δτι θριαμβεύ

εις. 

Μέ πολλή άγάπη». 

'Ιανουάριος 1970 

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΡΟΣ Κ. ΤΣΑτΣΟ 

«'Αγαπητέ Κώστα, 

'Επήρα καί τήν Κοινωνική Φιλοσοφία, πού διά

βασα μ' ένδιαφέρον καί πού έvίσχυσε τήν έπιθυμία 

μου νά συζητήσω τό θέμα κάποτε άνετα μαζί σου, καί 

τήν 'Ελληνική Ίστορία. 

'Ο πρώτος τόμος πείθει δτι πρόκειται περί προ

σπαθείας ή δποία καλύπτει κενό άναμφισβήτητο 

στήv έθνική μας ζωή. Δέν ξέρω μόνο t'iν ή σκέψις τήν 
δποίαν σοv ύπέβαλα, νά τήν κάμετε καί έπίτομον, 

στέκει τεχνικά,. Δέν νομίζω δτι έχεις δίκηο γιά τό 

βιβλίο τοv Ζενεβουά. 'Η γνώμη μου εlναι δτι ή δη

μοσίευσίς του τώρα θά προσέθετε τόνο φαιδρότητας 

στή γνωστή προσωπική μου περιπέτεια. 'Αργότερα 

θά δοvμε. 

Χαιρετισμούς στήν 'Ιωάννα. 

Μ' άγάπφ>. 

10 Φεβρουαρίου 1971 

Ε. ΑΒΕΡΩΦ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«'Αγαπητέ μου Πρόεδρε, 

'Από τό συνηθισμένο μέρος σοϋ γράφω πάλι λίγα 

λόγια. 

Μαθαίνω ότι ε{σαι πολύ καλά καί αύτό μaς χαρο

ποιεί όλους πάρα πολύ. 

Πολλάς συζητήσεις καί πολλάς έλπίδας έγέννη

σεν ή έδώ έπίσκεψις τών δύο άπεσταλμένων της 

'Επιτροπής 'Εξωτερικών 'Υποθέσεων της 'Αμερι

κανικής Γερουσίας. 'Ως συνήθως, φοβοϋμαι ότι 

ύπερβάλλουμε. Τό γεγονός ε{ναι άρκετά σημαντικό, 

θά εχη ώρισμένα άποτελέσματα, άλλά όχι . άνατρε

πτικά. "Ετσι τουλάχ(στον πιστεύω. 

Πρόκειται περί δύο πρώην ύπαλλήλων του Σταί

ητ Ντηπάρτμεντ, φαίνεται ίκανών, άφοϋ ύπό τήν ίδί

αν ίδιότητα πήγαν δύο φορές στό Βιετνάμ. "Ήθελαν 

νά φαίνωνται ούδέτεροι, άλλά ήταν σαφώς άντίθετοι 

πρός τό καθεστώς. Ρωτοϋσαν πολλά, κρατοϋσαν λε

πτομερείς σημειώσεις. 

Συστηματοποιώντας κάπως τά άντικείμενα έρεύ

νης θά τά χώριζα είς τά έξης κεφάλαια: 1. Πορεία 
τών έλληνοαμερικανικών σχέσεων, ίδία άπό άπόψε

ως αίσθημάτων-φρονημάτων έλληνικοϋ λαοϋ. 2. "Ε
ρευνα δι' ένεργείας 'Αμερικανών, κατονομασθέντος 

τοϋ ύφυπουργοϋ (βοηθοϋ) 'Εξωτερικών Νταίηβις μ ή 

κατονομασθείσης έδώ 'Αμερικανικής Πρεσβείας, 

άλλ' άσφαλώς ύπονοουμένης. 3. Πόσον βαραίνουν 
'Όί σκληροί" καί πόσον άπλώς χρησιμοποιείται ώς 

έπιχείρημα. 4. Ποία γενικώς ή έδώ κατάστασις καί 
ποία ι αι προοπτικαί έξελίξεως. 5. τί θά μποροϋσε νά 
κάμη ή άμερικανική πολιτική. 6. Παρεμπιπτόντως 
γιά τά οίκονομικά θά βγη άσφαλώς μιά είσήγησις , 

πολύ δυσμενής. "Ακουσαν καί πολλά φανατικά. 

'Από μένα άκουσαν σκληρότατα πράγματα, πιό πι

στευτά άπό έκείνα άλλων διότι ύπήρχαν καί άλλα 

μαλακά. τί τούς ε{πα περίπου, τό ξέρεις άπό τίς ίδέες 

μου, πού άπλώς έχρωματίζοντο καταλλήλως. 'Από 

διάφορα πού ε{πα καί ενδειξίν των ότι "θά περάσουν 

άπό τό Παρίσι", είκάζω δτί θά περάσουν νά σέ δοϋν. 

Διά τάς πολιτικάς δυνάμεις τής χώρας, τοϋ ε{πα ότι 

γενικώς ε{ναι σήμερα μειωμένου ρόλου, σχεδόν χω

ρίς μέσα ένεργείας, καί γενικώς χάνουσαι εδαφος. 

Εlπα ότι κατ' ούσίαν ύπάρχει μόνον Καραμανλής, 
καλύπτων σχεδόν όλον, τόν χώρον καί "κονιορτός 

δυνάμεων" πού, καί συγκολλούμενος, άνευ Καρα

μανλή δέν σημαίνει πολλά πράγματα. 

'Αλλά όλα αύτά, άγαπητέ Πρόεδρε, εϊτε ε{ναι 

ετσι εϊτε άλλοιώς (καί τά περί πολιτικών τά θεωρώ 

καί δυσμενέστερα άπό ό,τι τά ε{πα διά τήν πλειονό

τητα, ή καί άρκετά γνωστά όνόματα, ερχονται άπό 

μακριά δεύτερα). Αύτά ίσχύουν διά συζητήσεις με

ταξύ πολιτικών καί έλαχίστου ποσοστοϋ τοϋ κό

σμου. 

Τά κύρια, τά βασικά χαρακτηριστικά της κατα

στάσεως ε{ ναι: Α. 'Η μεγάλη πλειονότης τοϋ κόσμου 

ε{ναι παθητική, άδιάφορος, φοβισμένη -έσωτερι

κώς άντίθετος, έξωτερικώς προσεκτική καί άκίνη

τος. Β. Βαραίνει άπελπιστικά έπί τής καταστάσεως 

τό βάρος τών "έλκανταφικών" (ετσι πλέον αύτοεπο
νομάζονται άπό τόν Έλ Καντάφι τής Λιβύης!! ... ) 
στούς δποίους στηρίζουν τήν πορεία τους καί οί διά

φοροι "σκληροί". Αύτοί ένισχύονται κάθε χρόνο μέ 
τίς φουρνιές πού βγάζουν οί Σχολές πού τίς εχουν 

καλά διαλεγμένες καί διαφωτισμένες. Αύτοί ολοι, 

γνωρίζω άπό συγκεκριμένα γεγονότα, ε{ ναι πράγματι 

έλκανταφικής νοοτροπίας, καί ώς άνθρωποι ε{ναι 

άποφασιστικοί. 

'Εκεί εΙ ναι τό κλειδί, έκεί εΙ ναι καί δ μεγαλύτε

ρος κίνδυνος διά τό προσεχές μέλλον. 
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JΑύτοί όμιλοϋν μέ θαυμασμό καί πίστιν γιά τόν 

Παπαδόπουλο, άλλά ... έπειδή πιστεύουν δτι τελικά 
θά κάνη δ, τι πρέπει. (Διερωτώμαι άν αύτό δέν άποτε

λή καί τακτικήν). Μερικοί άλληλοεμπιστεύονται δτι 

"άν δέν καθαρισθή αύτός δέν γίνεται ή 'Επανάστα

σις" . 

Γνωρίζω τήν θεωρία ν καθ' ην ή λύσις θά έπέλθη 

διά τής συγκρούσεώς των. ΕΙναι μία πιθανότης, δέν 

τήν ,θεωρώ τήν μεγαλυτέραν. Αύτή ίσχύει άν μεταξύ 

τους χυθή άρκετό α{μα καί έπικρατήσουν οί άκραίοι. 

ν Αλλως τό κοινό συμφέρον, ό κοινός φόβος, καί ή 

άρκετά ριζωμένη θεωρία τής συλλογικής ήγεσίας, θά 

τούς σώση. Τά άστυνομικά Κράτη δέν πέφτουν άν δέν 

τό θέλουν, έκτός περιπτώσεων έθνικής συμφορίiς η 

αίματοχυσίας. Τελοϋμε ύπό άριστα όργανωμένο 

άστυνομικό Κράτος. Μίiς διαφεύγει αύτό. 

Καί τήν ίδια ώρα βλέπω μιά διολίσθησιν πρός 

'Αδεσμεύτους καί 'Ανατολικούς . Ή σημερινή άναγ

γελία τοϋ ταξιδίου τής Λιβύης (μέ τή διεθνή στάσιν 

της, μέ τό θέμα των πετρελαίων, μέ τά περί έλκαντα
φισμοϋ έδώ τά όποία γνωρίζουν) άποτελεί ενα άπίθα

νο λοφίο. 'Έχουν προσφάτως καταληφθή άπό άντι

δυτικήν καί ίδία άντιαμερικανικήν μανίαν!! 'Η έπί

σκεψις των δύο, καί μερικά όντως έξοργιστικά άπό 
άπόψεως έθνικής ύπερηφανείας σημεία των, εχουν 

έξαγριώσει μέχρι καί tά άνώτατα κλιμάκια. 'Αληθι

νή ύστερία. Φοβοϋμαι δτι αύτά καί άλλα (μέ τόν Πα

παδόπουλο έξ δσων ξέρω μόνον άκοντα άλλά άνί

σχυρο), θά μίiς κάνουν νά διολισθαίνουμε χωρίς νά 

τό συνειδητοποιοϋμε . Μέ τήν έξέλιξιν καί των πραγ

μάτων μας έκτός τής Κοινής ' Αγορίiς δέν ξέρω ποϋ 

θά βρεθοϋμε άν, δπως φαίνεται, τούτη ή δουλειά διαρ

κέση! Κυριολεκτικά φοβοϋμαι. ν Ε χω εναν είδικώτε

ρο φόβο μήπως είσήγησις των δύο καί έπιθυμία έπι

θέσεως Φουλμπράιτ κατά Νίξον βγάλουν χειροτέ

ρευάιν τής καταστάσεως. ' Από έπισήμου άμερικα
νικής πλευρίiς, νομίζω δτι θά βγάλουν δευτερεύοντα 

πράγματα (καμμιά δήλωση, ίσως άλλαγή Τάσκα 

κ.λ.π.), άλλά όχι βασική άλλαγή πολιτικής άπέναντί 

των. 

' Ο Παπαδόπουλος προσωπικώς έμφανίζεται ώς 

λογικός . ' Αδυνατώ δμως νά έκτιμήσω πόσον τοϋτο 

ε{ναι είλικρινές καί πόσον ε{ναι τακτική . 

Σ' αύτή τή σκέψη βάζω ίδίως καί κάτι έντελώς 

πρόσφατο. Θυμίiσαι τί ε{χα ύποδείξει ώς ίδεώδη λύ

σιν στόν άξιωματικό πού μέ έπεσκέφθη δύο ήμέρες 

μετά τόν λόγο των Χριστουγέννων καί τάς τότε δη

λώσεις μου. Σοϋ τά εγραψα λεπτομερώς. Τά ξαναείπα 
πρό ήμερων σέ πρόσωπο συνδεόμενο στενά μέ παρα

κείμενόν του. Τήν έπομένη ζήτησε νά μέ δη έπειγόν

τως διά νά μοϋ πή δτι "άπό κάπου ψηλά μοϋ παραγ

γέλλουν άπορρήτως νά μήν κουβεντιάζω ω',Jτήν τήν 

ίδέα γιά νά μήν χάση τή θέση της είτε τορπιλλιζομέ

νη είτε πολυσυζητημένη :'. 

Δέν έγγυώμαι βεβαίως δτι αύτό δέν ε{ναι: "ετσι θά 

ξεγελασθή καλά δ 'Αβέρωφ γιά νά μείνη στή γραμ

μή του". 

Πάντως άπό διάφορα πού ξέρω, δ Παπαδόπουλος 

φαίνεται νά ε{ναι δ μόνος πού εχει συναίσθησιν ώρι

σμένων εύρυτέρων θεμάτων, καί φαίνεται νά ε{ναι δ 

σχετικά ίσχυρότερος, δ προσπαθών νά γίνη καί ό 

άπόλυτα ίσχυρότερος . 

Συμπερασματικά, τά πράγματα ε{ναι πάρα πολύ 

δύσκολα καί πολύ μακράν φοβοϋμαι άπό τούς πολι

τικούς χειρισμούς πού νά μποροϋν νά τά έπηρεά

σουν. 

Πάντα μέ τήν ίδια άγάπη». 

21 'Απριλίου 1971 

Ε. ΑΒΕΡΩΦ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«'Αγαπητέ μου Πρόεδρε, 

Γράφοντας τήν ήμερομηνία άντιλαμβάνομαι δτι 

σοϋ γράφω αύτή τήν μοιραία ήμερομηνία πού, μέ 

δλα τά μέσα τής δημοσιότητος, καταβάλλεται προ

σπάθεια νά πεισθοϋν οί 'Έλληνες δτι ε{ναι ίσότιμη 

τής 25 Μαρτίου 1821! Συμβολισμός τής καταπτώσε
ώς μας. 'Ηρωϊσμοί, θυσία ι ζφής, 'Ελευθερία = συ
νωμοτικό κόλπο, κατάργησις τής ' Ελευθερίας, έρ

γασία άλλά καί πρωτοφανές βόλεμα ήμετέρων! .. . τί 
νά πής! 

Καί ταϋτα μέν οϋτως εχουν, άλλά καί τά πράγμα

τα δέν άλλάζουν. 

'Από τό τελευταίο γράμμα μου, τά δεδομένα τοϋ 

προβλήματος δέν νομίζω δτι άλλαξαν κατά τρόπον 

αίσθητόν. 

νΕχουμε τάς προσκλήσεις βουλευτών καί άλλων 

άπό Παπαδόπουλον καί αύτό άποτελεί τό θέμα τής 

ήμέρας διά πολλούς 'Έλληνας. Φυσικόν άπό μιά 

πλευρά, άλλά δέν νομίζω δτι ε{ ναι μέγα γεγονός. Μία 

ενδειξις ε{ναι καί κάποια άμφιβόλου άσφαλείας 

πηγή πληροφοριών. 

Κύρια χαρακτηριστικά: Κάνει σέ δλους καλή 

έντύπωση.- Δίνει τήv έντύπωση δτι τούς μιλεί άπο
λύτως είλικρινώς . -Βεβαιώνει δτι έπιβάλλεται, καί 

θέλει, έπιστροφήν, οχι είς τό παλαιόν σύστημα, άλλά " 

είς άληθή δημοκρατίαν μέ τά πλαίσια τοϋ νέου 

Συντάγματος αύτό βεβαιώνει είς δλους τούς τόνους. 

- Ζητεί νά τόν βοηθήσουν. 

Συνεκτιμών αύτά, άλλες ίδιωτικές συνομιλίες του 

καί άρθρογραφία, καταλήγω δτι, τακτικώς : 'Επαφαί 

άποτελοϋν μία δικαιολογίαν πρός ξένους: άρχισα 

κουβέντες μέ πολιτικούς. 'Αποτελοϋν δοκιμαστικόν 

τέχνασμα, άλλά καί άπειλή πρός έσωτερικούς άντιπά

λους. Στρατηγικώς άποβλέπει είς τρείς βαθμίδες έπι

διώξεων: Α. Προσχωρήσεις είς νέον Κόμμα. 'Αναλό

γως τής ίδιότητος αύτών, κάθοδος είς έκλογάς (καί 

ύποθέτω βαθμός εύπρεπείας αύτών) . Β. Ένδεχόμεναι 
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άποδοχαί ύπουργοποιήσεων η aλλων χρησιμοποιή

σεων άπό πρώην~ πολιτευομένους, καλυτέρους των 

σημερινων ύπουργων. Γ.» Αν μή τί aλλο, καλόπιασμα 

καί προετοιμασία διά μίαν εύπρεπή άντιπολίτευσιν. 

Περί των άνωτέρω συμπερασμάτων, στηρίζομαι 

είς πολλά, ώς καί περί τοϋ δτι εχει είλικρινεiς άνη

συχίας καί άναζητεi διέξοδον. Περί τοϋ πόσον δμως 

. θέλει τή διέξοδο κομμένη είς τά μέτρα του, δέν γνω
ρίζω. 

Προεκλήθησαν συζητήσεις aπειροι, μέ μεγάλην 

δόσιν κουτσομπολιοϋ, δπερ φυσικόν. ' Ανεπτερώθη

σαν έλπίδες, δπερ όχι πολύ βάσιμον. Προεκλήθησαν 

πολλαί καί ποικίλαι (μέχρι καί όξείαι) άντιδράσεις 

έντός τής έπαναστάσεως, δπερ, αν μή έπικίνδυνον, 

δυσκολεύει τάς έξελίξεις. 

'Επί δλων αύτων έπιβάλλεται προσεκτική συνεν

νόησις. 'Όχι μόνον γιατί πολύ σέ έπεθύμησα, άγα

πητέ Πρόεδρε, ώς aνθρωποκαί φίλο, άλλά καί γιατί 

άπό πολλές ένδείξεις, ε{μαι βέβαιος δτι εύρίσκομαι 

είς τό έπίκεντρον τής άνωτέρω σκιαγραφηθείσης 

προσπαθείας. "Ως τώρα μέ τρόπο, άλλά έπιμόνως, 

άποφεύγω άνάμιξιν. Είς έμμέσους άπηχήσεις, εύρύ
τερα μέν παίρνω τήν θέσιν τοϋ γεφυροποιοϋ --μέ 

άρκετές άοριστίες-- πολύ στενά δέ τήν θέσιν τής λύ

σεως πού ε{πα είς άντισυνταγματάρχην έπισκεφθέντα 

μετά τόν λόγον τοϋ "έγώ" καί διά τήν δποίαν σοϋ 

εγραψα περίπου τά Χριστούγεννα. C'est trop beau 
pour etre vrai. 'Εν τούτοις δμως ... Δέν ξέρει κανείς. 
Καί έκτός αύτοϋ ε{ ναι καλή διαπραγματευτική θέσις, 

καί μαζί μέ τήν μή βίαν μου, μοϋ δημιουργεί μίαν 

οίονεί θέσιν ίσχύος. 

'Ε π' αύτων δμως χρειάζεται συνεννόησις . 

Καί δι' αύτοϋ άπαντω καί είς έρώτημά σου πρός 

Γ. Π[εσμαζόγλου]. Θά ελθω προσεχως. Ή άργοπο

ρία όφείλεται είς πολλά καί άρκετά έπίμονα προσω

πικά μου ζητήματα έδω, καί δευτερευόντως είς πολι

τικόν ψυχολογικόν λόγον άπέναντί των: δέ βιαζόμα

στε, δέ μας βαστατε, ζοϋμε καί στήν · Ελλάδα, μπο

ροϋμε νά πολιτευώμαστε καί άπό έδω. Θέσις ίσχύος ... 
λόγω μή ίσχύος)). 

22 ' Απριλίου 1971 

Ι. ΒΑΡΒΠΣΙΩΤΗΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«Σεβαστέ μου Κύριε Πρόεδρε, 

Θεωρω ύποχρέωσίν μου νά σας ένημερώσω έπί 

τής συναντήσεως τήν δποίαν ε{ χαμέ τόν Γ. Παπαδό

πουλον. τ ό κείμενον τό συνέταξα άποκλειστικως διά 

Σας καί προσεπάθησα νά άποδώσω τήν συνομιλtαν 
δσον τό δυνατόν άκριβέστερα. Νομίζω δτι τό έπέτυ

χα διότι τήν συνέταξα σχεδόν μόλις έτελείωσε καί μέ 
νωπάς έντυπώσεις. Πρός πληρεστέραν ένημέρωσίν 

Σας, σας ύποβάλλω καί ενα χρονικό των πρό τής συ

vαντήσεως έπαφων. 

Δέν γνωρίζω έάν ή συνάντησις αύτή θά εχη συνέ

χεια καί ποίαν. Πρός τοϋτο έάν έσείς κρίνετε σκόπι

μον μοϋ διαβιβάζετε τάς έντολάς Σας. 

Δεχθήτε παρακαλω, Σεβαστέ μου Κύριε Προέδρε, 

τήν βαθυτάτην μου άγάπην, έκτίμησιv καί σεβασμόν)). 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

«Μέ τόν 'Αβέρωφ αί σχέσεις μου ύπήρξαν πάντο

τε aκρως τυπικαί. 'Από τής 21ης 'Απριλίου 1967 
είχομεν συναντηθή τό πολύ τρείς φορές. Ε{ναι δμως 

γεγονός, δτι κατά τό τετράμηνον διάστημα τής 

κρατήσεώς μου ύπό τής ΕΣΑ εδειξεν ενα ίδιαιτέρως 

φιλικόν ένδιαφέρον. Τά μέσα Φεβρουαρίου περίπου 

έζήτησε νά μέ δή έπειγόντως . ·Η συνάντησις έπραγ

ματοποιήθη τήν 17.2.1971 είς τό γραφείον τοϋ άνη
ψιοϋ του Μ. Σινιόσογλου. Κατ' αύτήν, δ 'Αβέρωφ 

μοϋ ε{πε δτι άπό δύο πολύ άξιόλογες πηγές (τίς όποί

ες δέν ήθέλησε νά κατονομάση), τελείως άσχέτους 

μεταξύ τους , έπληροφορήθη δτι δ Παπαδόπουλος 
έξεφράσθη λίαν ένθουσιωδως περί έμοϋ καί κατά συ
νέπειαν (προσέθεcrε ό 'Αβέρωφ ώς κρίσιν ίδική του) 
δ Παπαδόπουλος θά έπεδίωκε νά μέ δή . • Η ίδική μου 
κρίσις ε{ναι δτι δ 'Αβέρωφ έτέλει έν γνώσει τής 

προσεχοϋς συναντήσεώς μου μέ τόν Παπαδόπουλον. 

'Η ρώτησα τόν 'Αβέρωφ έάν θά επρεπε νά άποδεχθω 
τήν συνάντησιν καί ποία θά επρεπε νά ε{ναι γενικώ

τερον ή στάσις μου. ·Η aποψις τοϋ 'Αβέρωφ ή το δτι 

δπωσδήποτε θά επρεπε νά άποδεχθω τήν πρόσκλη

σιν πλήν δμως κατά τήν συνομιλίαν νά ε{μαι έν γένει 

έπιφυλακτικός . 

Δύο ήμέρας άργότερον μέ έπεσκέφθη είς τό γρα

φείον μου δ έ.ά. άντιστράτηγος Γ. Καραγιάννης (τ. 
άρχηγός των Κυπριακων δυνάμεων) μέ τόν δποίον αί 

στεναί οίκογενειακαί σχέσεις μου χρονολογοϋνται 

άπό τόν πατέρα μου. · Ο Καραγιάννη ς μέ έπληροφό

ρησε δτι κατά τάς πληροφορίας του δ Παπαδόπου

λος θά έπιδιώξη νά μέ συναντήση . Μέ παρότρυνε είς 
τήν άποδοχήν τής συναντήσεως πλήν δμως ύπήρξεν 

άπολύτως κατηγορηματικός είς τό νά μήν άποδεχθω 

καμμίαν άπολύτως πρότασιν συνεργασίας. Περί των 

δύο τούτων συναντήσεων ένημέρωσα άμέσως τόν Κ. 
Παπακωνσταντί νου . 

Τήν 2-4-1971 μοϋ έτηλεφώνησε δ Συνταγματάρ
χης Ίωαννίδης (τοϋ Πολιτικοϋ Γραφείου) καί μοϋ 

άνεκοίνωσε δτι ό Παπαδόπουλος θά έπεθύμει νά μέ 
δή τήν 5-4-1971 καί rοραν 11 π.μ. είς τό Πολιτικόν 
Γραφείον. Ήρώτησα τόν Ίωαννίδην ποίον θά ε{ναι 

τό θέμα τής συναντήσεως. Μοϋ άπήντησε δτι ή έν

τολή τήν δποίαν είχε περιωρίζετο είς τό νά κανονίση 

τό ραντεβοϋ καί πέραν αύτοϋ ούδέν έγνώριζε . 

Εύθύς ώς ελαβον τό έν λόγω τηλεφώνημα ένημέ

ρωσα τούς 'Αλ. καί 'Αχ. Καραμανλήν καί τόν Κ. 

Παπακωνσταντίνου.· 

'Η συνάντησις έπραγματοποιήθη τήν καθορι-
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σθείσαν rοραν, διήρκεσε δέ άκριβώς μίαν rοραν. Μετά 

τά τυπικά δ Παπαδόπουλος μοu ε{πε ότι θά έπεθύμει 

νά άκούση τάς άπόψεις μου έπί του πολιτικοί) προ

βλήματος τήξ χώρας. 

Κατωτέρω παρατίθεται έν σχήματι διαλόγου ή 

λαβοuσα 'χώραν συνομιλία. 
Ι. Β.: Νομίζω τό νά ζητάτε τάς άπόψεις μου έπί 

τόu πολιτικοu προβλήματος τής χώρας ε{ναι όλίγον 

&όλοικον. Διότι έγώ μή γνωρίζων όλα τά στοιχεία 
του προβλήματος δέν ε{μαι είς θέσιν νά εχω δλο

κληρωμένας άπόψεις, ένώ άντιθέτως θά έπερίμενα 

άπό σiiς, δ δποίος γνωρίζετε τά συνθέτοντα τό πρό

βλημα έπί μέρους στοιχεία, νά μοu λέγατε τάς άπό

ψεις σας. 

Γ. Π.: Θά μοu έπιτρέψετε νά έπιμένω νά μου έκ

'"(ρράσετε τάς άπόψεις σας μέ όσα στοιχεία γνωρίζετε. 
Ι. Β.: Τότε aς άρχίσωμε άπό τήν άρχήν. Κατά τήν 

γνώμην μου κακώς εγινε ή 2lη 'Απριλίου. Διότι πι

στεύω ότι δ κοινοβουλευτισμός παρέχει τάς δικλεί
δας άσφαλείας οϋτως ωστε νά ύπερνικώνται αί διά

φοροι δύσκολοι στιγμαί είς τάς δποίας ε{ναι δυνατόν 

νά εύρεθή ούτος. Αύτή ε{ναι ή τοποθέτησίς μου 

εναντι πάσης έκτροπής, είτε δηλαδή τήν έκτροπήν 
τήν εκανε δ βασιλεύς, οί στρατηγοί, δ Κανελλόπου

λος ή έσείς. ΕΙναι θέμα δηλαδή άρχής. Διότι άνήκω 

είς τούς άθεράπευτα ρομαντικούς, οί δποίοι πιστεύ

ουν είς τόν κοινοβουλευτισμόν, ώς τό καλύτερον 

σύστημα διακυβερνήσεως τής χώρας. 

Βεβαίως δέν μπορώ νά σiiς άρνηθώ ότι, έσείς, 

οϋτω ένεργήσας, δέν έκινηθήκατε έκ καλής προθέ

σεως διότι πιστεύατε ότι αί δικλείδες άσφαλείας δέν 

θά λειτουργήσουν. 

Γ. Π.: Πρός ένημέρωσίν σας θά ήθελα νά σiiς 

πληροφορήσω ότι εκανα τό πiiν rοστε ή 2lη 'Απρι

λίου νά μήν γίνη. Συγκεκριμένως όταν άνέλαβε τήν 

πρώθυπουργίαν δ Κανελλόπουλος τοu εστειλα τόν 
Γκαντώνα, τότε έπικεφαλής του κλιμακίου ΚΥΠ 

Θεσσαλονίκης, δ δποίος παρισταμένων καί των Γ. 

. Ράλλη καί Π. Παπαληγούρα του ένεχείρισε μίαν 
όγκώδη εκθεσιν είς τήν δποίαν άνελύεντο ο{ έπικεί

μενοι κίνδυνοι καί άνεπτύσσετο διά μακρών ή αποψις 

ότι πρέπει πάσι;ι θυσί~ α{ έκλογαί νά άναβληθοuν 

διότι τό άποτέλεσμά των θά εφερνε είς τήν έξουσίαν 
τήν Κεντροαριστεράν μέ άπροβλέπτους διά τόν τό

πον συνεπείας. Τά ίδια επραξα καί πρός τόν βασιλέα 

καί πρός πολλούς άλλους παράγοντας. Δυστυχώς ού

δείς ελαβε σοβαρώς ύπ' όψιν τάς άνησυχίας μου. Καί 

όταν έπρόκειτο δ φίλος μας δ 'Ανδρέας νά μπή είς 

τήν Θεσσαλονίκη ν μέ τά άσπρα άλογα τότε άνέλαβα 

τήν εύθύνην τής έκτροπής. 

Ι. Β.: Έν πάσ1J περιπτώσει τό θέμα άνήκει είς τόν 

ίστορικόν του μέλλοντος δ δποίος είτε θά σiiς δικαι

ώση ή θά σiiς κατακρίνη. Πάντως ή 2lη 'Απριλίου 

άποτελεί ε να γεγονός πραγματικόν έφ. όσον συ μ-

πληροuται τετραετία κατά τήν δποίαν κυβερνά τήν 

χώραν. 

Γ. Π.: Ναί, καί έπ' αύτοu τοu πραγματικοu γεγο

νότος θά ήθελα νά σταθοuμε. 

Ι. Β.: Ή 21η 'Απριλίου, κατά τήν γνώμην μου, 

διέπραξε δύο τραγικά λάθη. Τό πρώτον ύπήρξεν δ 

συλλήβδην διασυρμός του πολιτικοu κόσμου. 'Όπως 

σέ κάθε συλλογικόν όργανον ε{ ναι δυνατόν νά ύπάρ

ξουν μέλη τά όποία νά μή ήσαν άπολύτως εντιμα, ετσι 

καί είς τόν πολιτικόν κόσμον δέχομαι δτι ύπήρξαν 

ώρισμέναι έλάχισται έξαιρέσεις, αί δποίαι έξεμε

ταλλεύθησαν τό άξίωμά τους δι' ίδιοτελείς σκοπούς. 

Αύτάς τάς περιπτώσεις θά επρεπε έσείς νά στιγματί

σετε καί νά τούς παραδώσετε είς τήν κοινήν περιφρό
νησιν καί όχι νά προσπαθήσετε νά διασύρετε δλό

κληρον τόν πολιτικόv κόσμον μέ άποτέλεσμα νά έπι
τύχετε καί τόν έξαγνισμόν καί των όλίγων ίδιοτελών. 

Γ. Π.: 'Εάν π-ιστεύετε ότι αύτό ύπήρξεν τό μόνον 
σφάλμα των πρώτων ή μερών τής 21 ης 'Απριλίου τό
τε άσφαλώς εΙσθε πολύ έπιεικής άπέναντί μας. 

Ι. Β.: Τό δεύτερον σφάλμα ύπήρξεν ότι ένώ δ τό

πος ε{ χε, λόγω τής δικτατορίας Μεταξά, της κατοχής 

καί του συμμοριτοπολέμου, άνάγκην μιiiς καθάρ

σεως, τήν δποίαν δέν ήτο δυνατόν νά πραγματοποιή

ση δ πολιτικός κόσμος, έσείς άδέσμευτοι άπό τό 

παρελθόν θά ήτο δυνατόν νά ικανοποιήσετε έάν όχι 

πλήρως πάντως είς άρκετά μεγάλον βαθμόν τοuτο, τό 

δποίον άποτελεί καί τήν προσδοκίαν τής μεγάλης 

πλειοψηφίας τοu έλληνικοu λαοu. Φοβοuμαι όμως 

ότι ή εύκαιρία αύτή τής καθάρσεως έχάθη πλέον 

δριστικώς καί τοuτο .δέν δύναται βεβαίως νά έγγραφή 

είς τό ένεργητικόν τής 21ης 'Απριλίου. WΕτσι όμως 

περαιτέρω όχι μόνον κάθαρσιν δέν έπέτυχε άλλ' άν

τιθέτως έπλαισιώθη άπό πρόσωπα διά τά όποία ό έπι

εικέστερος χαρακτηρισμός ε{ναι ότι ε{ναι παντελώς 

άνίκανα. 

Γ. Π.: Ποίους έννοείτε συγκεκριμένως; 

I. Β.: Νομίζω ότι θά κατέλθη τό έπίπεδον τής συ
ζητήσεως έάν έγώ άρχίσω νά σiiς άναφέρω όνόματα, 

τά όποία έσείς γνωρίζετε καλύτερα άπό έμένα. 

Γ. Π.: "Οσον άφορα τό δεύτερον σκέλος τής κα

τηγορίαζ σας, ότι δηλαδή ή έπανάστασις δέν έχρη
σιμοποίησε ίκανούς άνθρώπους, σiiς άπαντώ. Κατέ

βαλα τεραστίας προσπαθείας πρός τοuτο. Κατήρτισα 

πίνακα όλων των διαπρεπών 'Ελλήνων του έξωτερι
κοu, όλων των κατά καιρούς σπουδασάντων μέ ύπο

τροφίας του Κράτους, κατήρτισα τέλος πάντως εναν 

πίνακα χιλίων άτόμων, δ δποίος περιωρίσθη μέ ενα 

βαθύτερον ελεγχον είς 300. Τούς έκάλεσα καί τούς 
τριακοσίους καί τούς προέτεινα ν' άναλάβουν ύπευ

θύνους θέσεις. -·~ολοι μου ήρνήθησαν .• ο ενας μοu 
ε{πε δτι εχει δρκισθεί είς τόν παπποu του νά μήν 

άναμιχθη είς τά κοινά, δ άλλος ότι εχει προγραμμα
τίσει μίαν έπένδυσιν είς τήν έπιχείρησίν του τής τά-
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ξεως των 200 έκατ .• ο τρίτος δτι εχει πολλάς ύπο
χρεώσεις είς τόν έργοδότηv του καί δέν μπορεί νά τόν 

έγκαταλείψη, έν πάσ1J περιπτώσει δλοι ήρνήθησαν. 

Γνωρίζετε πώς δ Φθενάκης εγινε ύπουργός, άνεξαρ

τήτως έάν έπέτυχε η άπέτυχε ώς ύπουργός; Τόν Φθε

νάκη δέν τόν έγνώριζα. Περιελαμβάνετο είς τόν κατά

λογο ν καί τό βιογραφικόν του σημείωι;ια ήτο άξιό
λογον. 'Ως σπουδαστής είχε μεταβεί είς τόν Λίβανον 

διά νά έκθέση είς τήν Κυβέρνησιν τάς άπόψεις καί τά 

προβλήματα τών έθνικοφρόνων σπουδαστών. Μετέ

πειτα ύπfjρξε πολύ έπιτυχημένος έπιχειρηματίας καί 

ώς έκ τούτου τόν έκάλεσα. Μοϋ ήρνήθη προφασιζό

μενος διάφορα. Φεύγοντας, είς τήν πόρτα τοϋ είπα: 

Κύριε Φθενάκη, νά πάτε νά πfjτε είς τούς συσπουδ~

στάς σας δτι ή πατρίς, έκτιμώσα τήν δράσιν σας, ήθέ
λησε νά σaς χρησιμοποιήση ) άλλ, έσείς ήρνήθητε. 
Τότε δ Φθενάκης συνεκινήθη εβαλε τά κλάματα καί 

μοϋ είπε δτι δέχεται. 'Αναμφισβητήτως ύπάρχει με

γάλο πρόβλημα άνθρώπων. 'Ορίστε έσείς, κύριε 

Βαρβιτσιώτη, τί θέλετε; 'Ο,τιδήποτε θελήσετε καί 

νομίζετε δτι είς αύτό θά έπιτύχετε, σaς τό προσφέρω. 

(Δέν τοϋ άπήντησα άλλ' άπλώς τόν έκύτταξα 
κατά τρόπον ύποδηλοϋντα τήν πλήρη άντίθεσίν μου. 

'Αμέσως εκαμε στροφήν 1800 καί είπε:) 
Γ. Π.: Δέν έννοώ έσaς. Κάνετέ μου δμως ενας 

πίνακα 40 φίλων σας, ίκανών άνθρώπων, νά τούς 
χρησιμοποιήσω άμέσως. 

ι Β.: Δέν φαντάζομαι άλήθεια νά περιμένετε άπό 

μένα τήν σύνταξιν αύτοϋ τοϋ καταλόγου. 

Γ. Π.: Γιατί; 

ι Β.: Θά σaς άπαντήσω μέ μιά έλληνική παροι

μία, δ εχων τά γένια εχει καί τά χτένια . 

Γ. Π.: 'Εγώ πάντως τόν κατάλογον αύτόν τόν πε

ριμένω. 'Εν πάσ1J περιπτώσει, διά τήν περαιτέρω συ

ζήτησίν μας, όφείλω νά σaς διευκρινίσω δύο σημεία. 

Πρώτον δτι είμαι άποφασισμένος νά έπαναφέρω τήν 

χώραν είς τόν δμαλόν κοινοβουλευτικόν βίον καί 

τοϋτο διά τρείς είδικωτέρους λόγους. 

α. Κάθε θαϋμα στήν 'Ελλάδα κρατάει τρείς ήμέ

ρες. Καί ή έπανάστασις έκράτησε τίς τρείς αύτές μέ

ρες. 

β. 'Έχω προσωπικώς πάρα πολύ κουρασθfj καί 

σωματικά καί ψυχικά καί δέν τό άντέχω aλλο, καί 

γ. Διότι πιστεύω δτι δ κοινοβουλευτισμός είναι ή 
μόνη έλπίς έπιβιώσεως τοϋ άστικοϋ καθεστώτος. 

Τό δεύτερον σημείον είναι δτι έπάνοδος στήν 

πρό τfjς 21ης 'Απριλίου κατάστασιν άποκλείεται. 

ι Β.: Χαίρω διότι εχετε τήν πρόθεσιν νά έπαναφέ

ρετε τήν χώραν είς τόν κοινοβουλευτισμόν καί θά 

χαρώ άκόμη περισσότερον δταν ή πρόθεσίς σας κα

ταστfj πραγματικότης. 'Ως πρός τό δεύτερον σημεί

ον, πράγματι θά είσθε aξιος γιά κρέμασμα έάν ή χώρα 

έπανέλθη, μετά τήν 21ην 'Απριλίου, ξανά είς τήν 
20ήν 'Απριλίου. 

Γ. Π.: Συμφωνώ δτι θά είμαι aξιος γιά κρέμασμα 

καί γιά νά μήν σaς δώσω τήν χαρά νά μέ κρεμάσετε 

έσείς θά κρεμασθώ μόνος μου. "Οχι, κύριε Βαρβι

τσιώτη, δέν πρόκειται έπ' ούδενί νά έπανέλθωμεν 

στήν 20ήν 'Απριλίου. ·Ο ροϋς τfjς -ίστορίας δέν κυ

λάει ποτέ πίσω. Διότι πιστεύω δτι τήν 20ήν 'Απριλί

ου οί δημοκρατικοί θεσμοί δέν έλειτούργησαν, δη

μοκρατία δέν ύπfjρχε, ύπfjρχε πεζοδρόμιον καί άνευ

θυνότης. Μέ τό νέο Σύνταγμα καί τούς θεσμικούς 

νόμους δέν σaς λέγω δτι θά θεραπευθοϋν δλα τά κακά 

τοϋ παρελθόντος, άλλά έν πάσ1J περιπτώσει θά προ

σπαθήσω νά έξαλείψω τά κομματικά μαγειρεία καί 

τούς άνευθύνους συμβούλους. Διότι ξέρετε καλύτερα 

άπό μένα πώς έγίνοντο οί συνδυασμοί. Πώς έγίνετο δ 

σχηματισμός τfjς Κυβερνήσεως τοϋ πλειοψηφοϋντος 

κόμματος. Καί άληθώς σaς θαυμάζω πώς άποφασί

σατε καί μπήκατε καί έπιτύχατε είς αύτόν τόν κυκεώ

να πού όνομάζετε πολιτική ζωή. Διότι οί νέοι aν

θρωποι τοϋ '40 καί τοϋ συμμοριτοπολέμου εύρί
σκοντο άπό άηδίαν έκτός. Μaς κυβερνοϋσαν τά γε

ρόντια τύπου Σοφούλη καί Τσαλδάρη, μέ δλην τήν 

κουστωδίαν των γερόντων δίπλα των. 

ι Β.: Μοϋ έπιτρέπετε νά σaς διακόψω. 'Ο Καρα

μανλfjς εκανε σοβαρές προσπάθειες άνανεώσεως τοϋ 

πολιτικοϋ κόσμου καί είς τήν περίοδο τfjς διακυβερ

νήσεως τfjς χώρας άπ' αύτόν παρά πολλοί νέοι aν

θρωποι προωθήθησαν. 

Γ. Π.: Ναί, δέν λέω, άλλά τό 1962 ύπηρετών είς 
τήν ΚΥΠ είχα κάνει μίαν συγκριτικήν μελέ~ην έκ 
τfjς δποίας άπεδεικνύετο δτι δ μέσος δρος των μελών 

τfjς έλληνικfjς Βουλfjς ήταν σχεδόν δ ύψηλότερος έξ 

δλων των Βουλrον τfjς Εύρώπης. Καί νομίζω δτι οί 

νεώτεροι των πολιτικών εχουν καί μεγαλύτερο καί 

ύψηλότερο αίσθημα εύθύνης. Προσπαθοϋν οί παλαιό

τεροι νά κάνουν ενα μανιφέστο έναντίον μου. Δικαί

ωμά τους. 'Αλλά είναι, πραγματικά, θέαμα αύτό πού 

παρουσιάζουν νά δ'ίhφωνοϋν ώς πρός τήν σειρά πού 
θά μποϋν οί ύπογραφές τους; 'Αλήθεια πιστεύετε δτι 

δ κ. π'αναγιωτάκης είναι ρεαλιστής; Θά ηθελα νά 
μποροϋσα νά τόν άφήσω νά κυβερνήση γιά εξ ι μόνον 

μfjνες γιά νά άποδειχθfj ετσι περιτράνως δτι θά 

πεθάνη ώς Παναγιωτάκης. Περιμένω άπό σaς τούς 

νεωτέρους δτι εχετε ύψηλόν αίσθημα εύθύνης. Περι

μένω δτι θά συμβάλετε κατά πολύ είς τήν όμαλο

ποίησιν. 

ι Β.: 'Η συμβολή μου είς τήν όμαλοποίησιν συν

δέεται μέ δύο βασικά έρωτήματα. Πότε καί πώς; 

Γ. Π.: Τό πότε έξαρτaται άπό μένα καί δταν θά 

είμαι ετοιμος θά σaς ένημερώσω σχετικώς. Τό πώς 

έξαρτaται άπό σaς τούς πολιτικούς . Γνωρίζω δτι 

εχετε έ:ταφάς μέ πολλούς άξιολόγους νέους πολιτι

κούς. Κουβεντιάστε μεταξύ σας, σκεφθfjτε τό πρό

βλημα καί σκεφθfjτε τάς πιθανάς λύσεις . Δέν σaς 

ζητώ ν' έκδηλωθfjτε ύπέρ τfjς 'Επαναστάσεως. Δέν 
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σάς ζητώ νά ελθετε μαζί μου. Πολεμήστε με, άλλά μέ 

γνώμονα τό έθνικόν συμφέρον καί πρός Θεοί\ μή μέ

νετε άδρανείς. Καί είς αuτήν τήν προσπάθειάν σας 

είς τόν έναντίον μου πόλεμον θά μέ εχετε συμπαρα

στάτην καί βοηθόν. Είς ό,τιδήποτε νομίζετε δτι μπο

ρώ νά σάς βοηθήσω είς τόν έναντίον μου πόλεμον 

είμαι είς τήν διάθεσίν σας. 

Ι. Β.: 'Η εννοια τοu έθνικοu συμφέροντος είναι 

πο~ύ συγκεχυμένη. Διότι άλλο πιθανώς νά έννοήτε 

έσείς ώς έθνικόν συμφέρον καί άλλο έγώ. 

Γ. Π.: Δέχομαι τήν εννοιαν τοu έθνικοu συμφέ

ροντος δπως έσείς τήν άντιλαμβάνεσθε διότι εχω έμ

' πιστοσύνην είς τόν έθνικόν σας προσανατολισμόν. 
Ι. Β.: "Αν μοu έπιτρέψητε νά σκεφθώ μεγαλοφώ

νως ίσως άπό τήν ίστορίαν δυνατόν νά έξάγωμεν χρή-
~ σιμα συμπεράσματα διά τήν άνεύρεσιν λύσεως. Mou 

ερχεται αuτήν τήν στιγμή στό μυαλό ή περίπτωσις 

Πλαστήρα, ό όποίος εκαμε μίαν έπανάστασιν καί 

έσκότωσε εξ ήγέτας τής άντιπάλου παρατάξεως. Τόν 

έχώριζε κατά συνέπειαν αίμα με τό 40-50% του έλ
ληνικοu Λαοί\. Λόγω δμως τfjς άποχfjς του άπό τήν 

πολιτικήν ζωήν μετά τήν έπανάστασιν μετεβλήθη σέ 
[ ' 

ενα έθνικόν κεφάλαιον καί κατάφερε δύο φορές μετά 

νά γίνη λαοπρόβλητος πρωθυπουργός. "Ισως καί 

έσείς, άκολουθώντας τό παράδειγμα Πλαστήρα θά 

ήταν δυνατόν νά μεταβληθfjτε σ' ενα έθνικό κεφά

λαιο. 

Γ. Π.: Δέν ξέρω τί ρόλο μου έπιφυλάσσει ή μοίρα 

διά τό μέλλον. 'Εκείνο πού ξέρω δτι τώρα αίσθάνο

μαι ύπερβολικά κουρασμένος. 

Καί μέ αuτή τήν φράσιν ή συνομιλία έτερματί

σθη, άφοu μου έπανέλαβε δτι είναι διατεθειμένος νά 

βοηθήση κατά πάντα τρόπον πάσαν προσπάθειαν 

στρεφομένην μέν έναντίον του διαπνεομένην δμως 

άπό τό γενικώτερον έθνικόν συμφέρον». 

28 Αύγούστου 1971 

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΡΟΣ Κ. ΤΣΑ ΊΣΟ 

«'Αγαπητέ Κώστα, 

Πρίν θίξω άλλα θέματα, θά ήθελα νά άσχοληθώ 

μέ τό προσωπικό σου, δπως έπιβάλλει ή φιλία πού 

μiiς συνδέει. Στό προτελευταίο γράμμα σου διαπι

στώνω μιά κάμψη τοv ήθικοv σου*, άδικαιολόγητη 

γιά μένα. Πάντως γιά νά τήν ξεπεράσης σέ καλώ στό 

Παρίσι γιά μιά-δυό έβδομάδες. Αύτό θά σοv κάμη 

καλό δπως θά κάμη καί σέ μένα. 

Ή άντιμετώπιση τοv προβλήματος πού μοv έδη

μιούργησε δ Τάσκα, δέν μποροvσε νά εlναι διαφορε

τική, τόσον γιά λόγους ούσίας δσον καί γιά λόγους 

άξιοπρεπείας προσωπικής καί έθνικής. Τοvτο άλλω

στε έπεβάλλετο καί άπό τόν θεαματικόν τρόπον μέ 

τόν δποίον έγένετο άπό μέρους του δ χειρισμός τής 

δλης ύποθέσεως. 

Νομίζω δτι ύπερβάλλετε τίς δυνατότητές μου 

δταν δμιλείτε περί τοv ρόλου τόν δποίον θά ήμποροv

σα νά παίξω εiς τό μέλλον. 'Η δημοτικότης ένός 
πολιτικού, δταν δέν συνοδεύεται καί άπό διάθεση γιά 

άγώνα, δέν άρκεί γιά τήν άπομάκρυνση μιiiς στρατι

ωτικής δικτατορίας. Τήν άλήθεια αύτή, πέραν τής 

λογικής, τήν έπιβεβαιώνουν καί άπειρα διεθνή πα

ραδείγματα. 

Δέν νομίζω δτι εlναι βάσιμος δ φόβος σου γιά τό 

πολιτειακό. Θά ήσαν μικροί, έάν έπί θέματος πού δέν 

τούς ένοχλεί, δημιουργούσαν ενα έπικίνδυνο γι' αύ

τούς πρόβλημα. 

Μ' άγάπφ>. 

30 Αύγούστου 1971 

Ν. ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«'Αγαπητέ μου Κύριε Πρόεδρε, 

Σάς έπεθύμησα. τί κρίμα νά μ ή είμεθα μαζί. Πολ

λά θά έλέγαμε. Σάς γράφω μερικά: 

1. 'Επί του γενομένου κυβερνητικοί\ άνασχημα
τισμοu θά ήτο δυνατόν νά παρατηρηθοuν τά έξfjς: 

α) 'Ο Παπαδόπουλος άποκτά πλήρη καί άπόλυ

τον ελεγχον έπί του κυβερνητικοu-κρατικου μηχανι

σμοί\. 'Αντιθέτως ή δύναμις τών Παττακοu καί Μα

καρέζου σχεδόν μηδενίζεται. Οϋτω, ή άποξένωσις 

του δευτέρου άπό κάθε δύναμιν άπεδείχθη πράξις 

εuχερής, ένώ ένομίζετο δτι ναί μέν άπετέλει πρόθεσιν 

του Παπαδόπουλου άλλ' δτι δυσχερώς ούτος fιδύνα

το νά τήν πραγματοποιήση. 

β) 'Η άπομάκρυνσις των έκ τοu στρατοu γενικών 

γραμματέων άπετέλεσε καί αuτή πράξιν ένισχυτικήν 

τής θέσεως του Παπαδοπούλου, ένώ συγχρόνως ού

τος άπηλλάγη τών ένοχλήσεων πού του προεκάλει 

είς τό κέντρον [ή] παρουσία δλων. 

γ) 'Ο θεσμός τών έπτά ύφυπουργών-περιφερεια

κών διοικητών, είς τήν πράξιν ναί μέν κατ' οuδέν η 

κατ' έλάχιστον θά συμβάλη είς τήν διοικητικήν 

άποκέντρωσιν, θά άποβfj δμως έξόχως άποτελεσμα

τική διά τούς σκοπούς του καθεστώτος. Οί έπτά 

ύφυπουργοί θά μεταβληθοuν διά κάθε περιφέρειαν 

είς μίαν κινουμένην προπαγανδιστικήν μηχανήν πού 

θά καλλιεργή η θά έπιβάλλη φιλοκυβερνητικόν 

κλίμα. 

δ) 'Η κατάργησις τών ύπουργείων Συντονισμοί\, 

Γεωργίας, Βιομηχανίας, 'Εμπορίου καί 'Εργασίας 

καί ή συγχώνευσίς των είς εν -τό ύπουργείον 

'Εθνικής Οίκονομίας- θά άποδειχθή όργανωτικόν 

σφάλμα. 

2. 'Η μ ή συμμετοχή είς τήν νέαν Κυβέρνησιν 
βουλευτών τινών έκ τών συνομιλητών του Παπαδό

πουλου θά πρέπει νά άποδοθfj: 

α) Είς τήν άποφυγήν τfjς έντυπώσεως δτι αϋτη 

πραγματοποιείται ύπό πίεσιν λόγω συζητήσεωy είς 
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τήν 'Αμερικανικήν Γερουσίαν κ.λ.π. 

β) Είς τό περιορισμένον κϋρος των συνομιλητών 

· ώς έκ τοϋ δποίου έλάχιστα όφέλη θα άπεκομίζοντο. 
γ) Είς τήν άποφυγήν τοϋ Παπαδοπούλου νά ένο

χλήση τούς Παττακόν, Μακαρέζον καί άλλους παρά

γοντας (oi δποίοι κατέχονται άπό τήν εμμονον ίδέαν 
τής μή συναλλαγής μέ οίονδήποτε πρώην πολιτικόν) 

μιάς καί έπέτυχεν άλλας ύποχωρήσεις, ήτοι τήν ού

σιαστικήν έκμηδένισιν των Παττακοϋ- Μακαρέζου 

καί τήν άπομάκρυνσιν των γενικών γραμματέων. 

3: 'Η νέα Κυβέρνησις ώ'ς μέσος δρος ε{ ναι καλυ
τέρα τής προηγουμένης. Τά μέλη της δμως στεροϋν

ται πολιτικής σκέψεως. Θά ε{ναι ώς καί είς τήν 

προηγουμένην Κυβέρνησιν άπλοί έκτελεσταί. Γενι

κοί διευθυνταί καί όχι ύπουργοί. 

4. Ai έλληνοαμερικανικαί σχέσεις εχουν λάβει 
τροπήν σο βαράν καί έπικίνδυνον. 'Η έξ 'Αθηνών 

έπίδειξις δυνάμεως μέχρι ώρισμένου σημείου ε{ναι 

δυνατόν νά άποτελή συμπαιγνίαν μέ τούς είς ΗΠΑ 

ύποστηρικτάς τοϋ καθεστώτος ώστε νά δοθή είς τόν 
Νίξον, είς τό Πεντάγωνον κ.λ.π. τό πρόσχημα νά 

λέγουν πρός τούς θορυβούντας: "τί κάμετε; Δέν βλέ

πετε δτι θά χ~σωμε καί τήν 'Ελλάδα;". 'Εξ ίσου 
δμως ή τακτική αύτή άπηχεί καί τήν άπόφασιν των 

κυβερνώντων νά φθάσουν είς τά άκρα. Διότι μή άμ

φιβάλλετε δτι, καί αν άκόμη δεχθοϋν καθολική καί 

έπίσημον πίεσιν, δέν θά ύποκύψουν άλλά θά προτιμή

σουν νά φθάσουν μέχρι μετατάξεως τής ' Ελλάδος είς 
τό στρατόπεδον των ούδετέρων. 

5. 'Ως πρός τό θέμα τοϋ βασιλέως, τοϋτο θά άπο
τελέση θέμα τοϋ άμέσου μέλλοντος. 'Ο Παπαδόπου

λος θά έξαντλήση κάθε δυνατότητα διά νά έπανέλθη 

δ Κωνσταντίνος άλλά ώς πειθήνειον όργανόν του· 

καί δταν διαπιστωθή δτι παρομοία λύσις ε{ναι άνέ

φικτος, άποτελεί είλημμένην άπόφασιν νά έξευρεθή 
κάποιο πρόσχημα καί νά κηρυχθή εκπτωτος. 

6. Κατά σύμπτωσιν περιέπεσαν είς χείρας μου 20 
έκθέσεις, άφορώσαι ίσαρίθμους νομούς, μέ θέμα "τί 

σκέπτεται δ κόσμος". Ai έκθέσεις συνετάγησαν άπό 
τά κατά τόπους πρακτορεία έφημερίδων πού άποτε

λοϋν ενα φορέα έπαφής μέ τήν κοινή γνώμη. Καθ' δ 

μέτρο ε{ναι δυνατόν νά ένδιαφέρη τό περιεχόμενόν 

των, έξ αύτοϋ προκύπτει δτι: 

α) Μικρόν μέρος τοϋ κόσμου συμπαθεί τούς διοι

κούντας. 

β) 'Ο πολιτικός κόσμος ε{ ναι άνύπαρκτος. Μό

νον δι' έσάς άναγράφουν "ε{ναι δ μόνος πού διατη

ρεί τό κύρος του" καί είς μερικάς γράφουν "διατί 

δμως μάς άφήκε καί εφυγε;". 

γ) Παρά τήν ελλειψιν συμπαθείας πρός τό καθε

στώς, ή άδυναμία των πολιτικών νά πράξουν κάτι καί 
ή σχετική οίκονομικ:ή άνοδος, εχουν διαμορφώσει 

κλίμα άδιαφορίας πρός τά συμβαίνοντα ... 
Μέ πολλή άγάπψ>. 

16 'Οκτωβρίου 1971 

ΑΜΕΡΙΚΗΣ IΑΚΩΒΟΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«Φίλ τατε κύριε Πρόεδρε, 

'Επειδή ε{ ναι 8.00 π. μ. δέν ή θέλησα νά Σάς τηλε
φωνήσω. Φεύγω έντός όλίγου διά Νέαν Ύόρκην. 

Πρίν άναχωρήσω αίσθάνομαι ύποχρέωσίν μου νά 

Σάς εύχαριστήσω διά τήν έγκαρδιότητα, διά τήν φι

λικήν καί πονεμένην συνομιλίαν καί διά τήν θερμήν 
φιλοξενίαν. 

Είς τήν Περσέπολιν συνηντήθην μετά τοϋ βασιλέ-· 

ως. Τοϋ διεβίβασα τούς χαιρετισμούς Σας, προσεπά

θησα νά τόν έμψυχώσω. τ Η το τρομερά άπογοητευμέ

νος άπό τήν συνέντευξίν του μετά τοϋ w Αγκνιου. 

'Εάν άλ ηθεύουν αύτά πού μοϋ ε{πεν δ βασιλεύς καθ' 

όλην τήν γραμμήν, τότε σημαίνει δτι δ w Αγκνιου δέν 

άγνοεί μόνον τήν πραγματικότητα τήν έλληνικήν, 
άλλά δτι ε{ναι καί ήλίθιος. 

Προσεύχομαι, δπως μή κάμτι τραγικά λάθη είς 

τήν 'Ελλάδα καί δπως προσέξτι πολύ τήν εύαισθη

σίαν τοϋ 'Ελληνικοί> λαοϋ. Εϋχομαι νά μή μετανοή

στι δι' δσα θά είπτι καί είθε νά δειχθΌ φρόνιμος καί 
νά εϊπτι όλίγα καί γενικά. 'Η έβδομάς θά άποδείξτι, 
έάν δ Θεός άγαπά τήν • Ελλάδα. Πάντως έάν τό άγιο
γραφικόν "ον άγαπά Κύριος παιδεύει" εχτι τήν έφαρ

μογήν του καί είς τήν ' Ελλάδα, τότε πρέπει νά τήν 
άγαπά δ Θεός πάρα πολύ. ' Η άγάπη του αύτή ν τήν 
φοράν άς θέστι τέρμα είς τό παίδευμα τοϋ λαοϋ της. 

Μέ πολύ βαθείαν άγάπην καί έκτίμησιν». 

16 'Οκτωβρίου 1971 

Κ. ΤΣΑτΣΟΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«Πρόεδρέ μου, 

w Αν ήσουνα έδώ καί εβλεπες τά τραβολογήματα, 

τίς στενοκεφαλιές καί τίς κακότητες πού φανερώθη

καν κατά τήν προσπάθεια νά συνταγή τό κείμενο αύ

τό των 170 βουλευτών, θά ελεγες πώς μάς άξίζουν 
λοχίες δικτάτορες καί όχι συνταγματάρχαι. 

w Αρνηση τών όρθοδόξων Κεντρώων νά ύπογρά

ψουν oi άποστάται. w Αρνηση δικών μας (ποίων δι

κών μας, άς μή τό πώ) νά ύπογράψουν oi έπισκεφθέν
τες τόν Παπαδόπουλο, ένώ αύτωνών άκριβώς ή ύπο

γραφή άξιζε δέκα δικές μας. v Αρνηση τοϋ Βαγγέλη 

άλλά καί άρνηση των δικών μας νά τόν δεχθοϋν, ένώ 

ή ύπογραφή ήταν ή πιό πολύτιμος. τέλος άρνηση 
άρκετών γιά ίδιοτελείς σκοπούς, όχι πολιτικούς, άλ
λά οικονομικούς. τέλος πάντων εγινε καί αύτό τό 

χαρτί. Λέμε πώς θά έργασθοϋμε άπό κοινοί> καί δέν 

λέμε τήν λl)τρωτική λέξη πού θά άπεδείκνυε καί θά 
έθεμελί.:ι>νε τήν ένότητά μας. 'Αλλά δ άθεράπευτος 
φανατισμός των κεντρώων, ή πληθώρα των ύποψη

φίων πρωθυπουργών, ή συρροή άνθρωπίνων άδυνα

μιών καί πανουργιών, δλα συντείνουν ώστε νά μένω-
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με κάθε φορά στή μέση του δρόμου. Σέ δευτερεύου

σες σκοπιμότητες (έπιβολή κυρώσεων είς τούς άπει

θαρχήσαντας!) θυσιάζομε τό κύριο. 'Αλλά γιατί νά 

σiά λέω αυτά; Τά ξέρεις καλύτερα άπό μένα. Μέ αυτό 
τό λεφούσι θά παλαίψης άν δώση δ Θεός καί ξανα

κυβερνήσης τήν 'Ελλάδα. Τώρα εχομε τήν δεξίωση 

τής 'Αμερικανικής Πρεσβείας. Φαίνεται πώς μaς 

καλοuν. ~Αν πaμε θά έπιχειρήση ή Χούντα νά μaς 

ζυγώση ή θά φερθοuμε άπρεπώς. Μaλλον δέν θά πα

με. Αυτό μου φαίνεται πιό σοβαρό. Τό νά πaμε καί νά 

φύγωμε ή νά άπομονωθοuμε σέ μιάν· αίθουσα δλοι 

μαζί σάν τραγιά, δέν ε{ναι σοβαρό. Στήν κυβερνητι

κή δεξίωση θά κληθοuν οί 18 συνομιληταί του Πα
παδόπουλου. Νά δοuμε πόσοι άπό αότούς θά πaνε. 
'Από τίς πιέσεις πού δέχεται δ Βαγγέλης φαίνεται τί 

σημασία δίνουν σέ αυτόν τόν μισοπροσεταιρισμό. 

Σέ λίγο θά εχωμε καί έλεύθερες έκλογές τής Συμ

βουλευτικής -στρατολογία μελλόντων υποψηφίων. 

~Ισως χρόνο μέ χρόνο νά διευρύνη τήν Συμβουλευ

τική. Νομίζει πώς ετσι δδεύει πρός Βουλήν! Μέ τίς 

πονηρίες αυτές τοu Μπερτοδούλου προχωροuμε. 

17.10 Τήν ώραν πού κλείνω τοuτο τό γράμμα δέν 
εμαθα τί τόνος έπεκράτησε στίς συνομιλίες του ~ Αγ

κνιου. Φαντάζομαι δτι θά έπανέλαβε δσα δημοσία 
ε{πε δ Ρότζερς. 

'Η βοήθεια άσφαλώς θά δοθή καί υποσχέσεις 

άορίστους άσφαλώς θά δώση δ Παπαδόπουλος. 

'Από έκεί καί πέρα θά γίνωνται βήματα έπί τόπου 

-μερικά θεαματικά- πού δέν μaς πλησιάζουν ούτε 

πρός έκλογάς, ούτε πρός πλήρη άρσιν του στρατιω

τικοί) νόμου, ούτε πρός έξαφάνισιν τής φοβίας. Αυτό 

τό τελευταίο τό θεωρώ τό σπουδαιότερο, διότι ή φο

βία ε{ναι έκείνη πού δίνει τήν είκόνα ένός λαοu άνε

χομένου τήν Χούντα. Ζητείται μάγος πού θά άπελευ

θερώση ενα λαό άπό τό ζυγό, χωρίς θυσίες. 

'Ο Παπαδόπουλος εχει όργανώσει τήν ήθική σή

ψη τόσο εντεχνα, ώστε ούτε στόν στρατό, ούτε στόν 

λαό δέν άναπτύσσονται οί άναγκαίες άντιδράσεις. 

Στόν στρατό νομίζω πώς τά πράγματα ε{ναι χειρότερα 

άπό ό,τι στόν λαό. Καί οί πιό άδικημένοι εχουν τόσο 
ευνοηθή οίκονομικώς πού δέχονται τήν κατάσταση 

σχεδόν άπαθώς. 

'Αλλά καί αυτά τά γνωρίζεις. τί νά στά λέω; 

'Από ο:υνήθεια τά λέω· διότι έπί καιρόν πολύ τά έπα
ναλάμβανα στούς αίdιόδοξους των φίλων μας, πού 

τώρα τείνουν νά έκλείψουν. 

Μέ άγάπψ>. 

25 'Οκτωβρίου 1971 

Γ. ΡΑΛΛΗΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«'Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, 

'Εν συνεχεί~ θά εϋρητε κρίσεις μου έπί τής κα

ταστάσεως έδώ, τάς δποίας δμως συμμερίζονται καί 

πολλοί άλλοι συνάδελφοι. Συνεπώς δέν άποτελοuν αί 
διαπιστώσεις μου μόνον προσωπικάς γνώμας, άλλά 

ε{ναι συμπεράσματα είς τά όποία κατέληξα μετά συ
ζητήσεις καί άνταλλαγάς γνωμών μέ Κ. Παπακων

σταντίνου, Βουρδουμπaν, Παπασπύρου, Κ. Στεφανά

κη καί έν μέρει Π. Κανελλόπουλον, Γ. Μαuρον, Πα

παληγούραν καί άρκετούς άλλους όλιγώτερο έπι

φανείς. 

1. Κατάστασις πληθυσμοu: 'Εξακολουθεί νά εΙ
ναι άντίθετος, κατά τήν μεγίστη ν πλειοψηφίαν, πρός 

τό καθεστώς. 'Ελάχιστοι πρώην όπαδοί μας -περί

που 10%-15% του συνόλου του πληθυσμοu- εχουν 

προσχωρήσει. Τοuτο, είτε διότι φοβοuνται τό μέλ

λον -οί περισσότεροι- είτε διότι ώφελήθησαν διά 

παροχών οί πλούσιοι, διά διανομής όφφιτσίων καί 

άξιωμάτων οί υπόλοιποι, ώς λ.χ. δ πρώην βουλευτής 
άνεκδιήγητος Πωλιουδάκης (νομάρχης) δ Μπερνά

ρης, δ Νάσος Μπότσης, δ Χολέβας, δ Πάτρας καί 

διάφοροι άλλοι. 

Παρά τήν άντίθεσίν του όμως δ κόσμος δέχεται 

μοιρολατρικώς τήν κατάστασιν, διότι ουδεμίαν εχει 

διάθεσιν νά ξεσηκωθή (δέν ευνοεί τήν έπανάστασιν 

ή συνεχής άνοδος των είσοδημάτων των άQ"τών) καί . 
διότι εχει πεισθή δτι μόνον διά έπεμβάσεως των 

'Αμερικανών ε{ ναι δυνατόν νά άπαλλαγή τών κυβερ

νώντων, τούς δποίους είρήσθω έν παρόδφ όχι μόνον 

δέν συμπαθεί, άλλά βαθύτατα περιφρονεί καί μυκτη

ρίζει. 

ΕΙναι άλλωστε φυσικόν νά τηρή δ πληθυσμός αυ
τήν τήν στάσιν, δταν έμείς οί ίδιοι τόν άποτρέπομεν 

άπό τήν βίαν, άφοu εχομεν υίοθετήσει τό σύνθημα 

"έπάνοδος είς τήν δημοκρατική δμαλότητα διά εί

ρηνικών μέσων". 

2. Κυβέρνησις: 'Ηγείται αυτής ενας σχιζοφρε,. 
νής, δ δποίος μου ένθυμίζει, είς πλείστας περιπτώ

σεις, τόν Χίτλερ. Οί υπουργοί του δέν διακρίνονται 

διά τάς έπιδόσεις των, μοναδική δέ έπιδίωξίς των 

ε{ναι ή διά παντός μέσου, καί κυρίως διά του έμπαιγ
μοu των ξένων, διατήρησις τής σημερινής καταστά
σεως. 

'Εδώ πρέ~ε\ νά λεχθή δτι δ Παπαδόπουλος εχει 

δώσει δδηγίας, πού έφαρμόζονται σχεδόν κατά 
γράμμα, διά τήν έφαρμογήν τής μεθόδου πλύσεως 

έγκεφάλου. Τηλεόρασις καί ραδιόφωνο, έφημερίδες 
(πλήν "Βραδυνής" καί έν μέρει "Βήματος" καί 

"Νέων"), καθηγηταί άνωτάτων σχολών, ίερείς, άστυ

νομικά όργανα, στρατός, εχουν άναλάβει αυτήν τήν 

άποστολήν καί έάν άφεθοuν άνενόχλητοι είς τό ερ

γον τους έπί δύο ή τρία άκόμη χρόνια θά ε{ ναι είς θέ

σιν δ Παπαδόπουλος νά προκηρύξη έκλογάς σχεδόν 

έλευθέρας καί νά τάς κερδίση. 

Τά τελευταία πέντε χρόνια, μέ τήν παντοδυναμίαν 

του χωροφύλακος καί των άξιωματικών καί μέ τό 
παράδειγμα πού δίδει ή ήγέτις τάξις, ή όποία ώς 
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μοναδική της έπιδίωξιν εχει τήν διατήρησιν των κε

κτημένων -διά νά μή είπω τήν βελτίωσιν τής θέ

σεώς της πάσΊJ θυσία, εστω καί εiς βάρος τής άνθρω

πίνης άξιοπρεπείας- ή ψυχολογία του ραγιαδισμοί) 

εχει έξαπλωθή καί εiς μεγάλην μερίδα τής νεολαίας 

καί προσωπικώς είμαι πεπεισμένος οτι, έντός δύο η 

τριών έτ&ν, θά εχουν ολοι oi 'Έλληνες ύποταγή εiς 
τήν μοίραν τους, οπως οί Ρουμάνοι, οί Πολωνοί, οί 

Ούγγροι. 

3. Πολιτικός κόσμος. 'Ανύπαρκτος. "Αλλοι άπε
βίωσαν, άλλοι ύποχρεώθησαν άπό τή ζωή νά έγκα

ταλείψουν ντέ φάκτο τήν πολιτικήν (Ψαρρέας, Μα

κρής, Γκλαβάνης, Εύταξίας, Καλαντζής, Μελiiς 

κ.λ.π.) άλλοι -έλάχιστοι εύτυχ&ς-, έρωτοτροποϋν 

μέ τήν Κυβέρνησιν, άλλοι άπεξενώθησαν λόγω γή

ρατος καί ολοι σχεδόν δέν άναγνωρίζουν τούς έδ& 

άρχηγούς των. Διά τήν ΕΡΕ καί τούς λογικούς 

κεντρώους (δυστυχώς άποστάτας ή άνωνύμους ώς δ 

Παπαλαζάρου λ. χ. η δ Σπανορήγας) δ άρχηγός είσθε 

ύμείς, διά τούς ύπολοίπους δ 'Ανδρέας. 

Προσωπικώς, παρ' όλίγον νά καταληφθ& ύπό 

ναυτίας οταν ύποχρεώθην νά βάλω τήν ύπογραφήν 

μου εiς τήν τελευταίαν διακήρυξιν μαζί μέ τόν Κίνια, 

τόν Βασιλiiτο, τόν ι Παπασπύρου, τόν Παπαδόπου

λον τής Βεροίας καίδταν έπληροφορήθην οτι αύτοί 

οί κύριοι είχαν τήν άξίωσιν (καί τό έπέτυχον) νά 
μή συνυπογράψουν μαζί τους οί λεγόμενοι "άπο

στiiται". 

Συμπέρασμα, πολιτικός κύκλος δέν ύπάρχει, ε

χουν μόνον έπιζήσει ώς άτομα ώρισμένοι πρώην 

βουλευταί καί δυστυχώς έλάχιστοι έξ αύτ&ν άνήκουν 

εiς τό τέως παπανδρεϊκόν κέντρον. Οί άλλοι είναι 

τής ΕΡΕ ή των άποστατ&ν καί τό γεγονός αύτό δυ

σχεραίνει τήν έμφάνισιν νέας κινήσεως έξ ολων των 
παρατάξεων. 

4. Νέα- πολιτική κίνησις . Μόνον ή προβολή ή 

iδική σας ώς ένός 'Έλληνος Ντέ Γκώλ θά γίνη εύχα

ρίστως άποδεκτή άπό τό σύνολον σχεδόν των 'Ελ

λήνων. ' Η προβολή αύτή παρουσιάζει τήν δυσχέ

ρειαν περί ής γράφω εiς τό τέλος τής προηγουμένης 

παραγράφου. 

Προσπαθώ άφ' ένός μέν νά πείσω τούς εiς τήν 

φυλακήν κεντρώους (Ζίγδην, Ζάννα), άφ ' έτέρου τόν 

Μαϋρον καί τόν ι . Uεσμαζόγλου. "Α ν πεισθοuν 

αύτοί, θά βοηθήση .καί δ Κανελλόπουλος, μολονότι 

είναι φυσικόν νά αiσθάνεται δ ίδιος πικρίαν διότι 

ούδείς άποβλέπει εiς τό πρόσωπόν του ώς ήγέτην 

μιiiς νέας πολιτικής κινήσεως. 

Φαντάζομαι άκόμη -τό διαισθάνθην κατά τήν 

συζήτησίν μου μέ Τάσκα τό τέλος 'Ιουνίου- οτι μία 

τοιαύτη κίνησις θά γίνη εύμεν&ς δεκτή άπό τούς ξέ

νους. Διαφωνώ μέ ώρισμένους συναδέλφους, οτι ή 
κίνη·σις αύτή θά πρέπει νά άποβλέπη εiς τήν περίο

δον των πρώτων έκλογ&ν. Πιστεύω δτι ή πΜον δυ-

σχερής περίοδος θά ε{ ναι ή μεταβατική καί δ μόνος δ 

δ ποίος θά δυνηθή άφ' ένός μέν μέ τό κuρος του νά 

συγκρατήση τά πάθη, άφ' έτέρου δέ νά χαράξη τάς 

βάσεις μιiiς άληθοϋς Δημοκρατίας, θά είσθε ύμείς. 

Ύπό τήν άπαραίτητον προϋπόθεσιν α) νά διαρκέση 

ή περίοδος αύτή τουλάχιστον 2 ετη, β}νά τερματίσε
τε καί έσείς κriί οί συνεργάται σας, δσους έπιλέξετε, 

εi.ς τό σημείον αύτό τήν σταδιοδρομίαν σας. 'Εγώ 

προσωπικώς, έάν μέ θέλετε, είμαι πρόθυμος νά συ

νεργασθώ εiς αύτήν τήν Κυβέρνησίν σας καί πιστεύω 

δτι θά μπορέσετε καί μερικά κακώς κείμενα νά διορ

θώσετε (λειτουργία του Κράτους, παιδεία, συγκοινω

νιακόν καί άσφαλιστικόν έν μέρει, ενοπλοι δυνάμεις) 

καί νά προrοθήσετε είς τόν δημόσιον βίον νέους ίκα

νούς καί άφθαρτους. 

Θεωρώ περιττόν νά προσθέσω δτι μία τοιαύτη κί

νησις τυχόν δημιουργημένη, θά πέση εiς τό κενόν, 

έάν δέν τήν υίοθετήσετε άμέσως καί δέν άναλάβετε 

πρωτοβουλίας. 

'Εάν δμως προετοιμασθή καλώς καί υίοθετηθή 

ύφ' ύμ&ν, είναι νομίζω δ μόνος τρόπος άφυπνίσεως 

των 'Ελλήνων καί ό μόνος τρόπος άπαλλαγής τοϋ 

τόπου άπό τό φασιστικόν καθεστώς Παπαδοπούλου, 

ή διατήρησις του δποίου έπί μακρόν χρόνον είναι 

δυνατόν νά μiiς δδηγήση έν τέλει είς τό παραπέτα

σμα. 'Απόδειξις, δτι ό κίνδυνος αύτός είναι λίαν σο

βαρός, είναι ή άντιδυτική καί άντιαμερικανική προ

παγάνδα fiτις συστηματικώς άσκείται είς τό στρά
τευμακαί ή άντίδρασις τώνΓεωργαλάδων κ.λ. π., πρό 

3μήνου, έπ' εύκαιρί~ τής άποφάσεως τής Βουλής 

των ΗΠΑ έν σχέσει μέ τήν βοήθειαν». 

11 Νοεμβρίου 1971 

Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΥ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«'Αγαπητέ Κύριε ·Πρόεδρε, 
Είδοποιήθην άργά καί γράφω έν σπουβίί έν όψει 

καί τής τελευταίας έπιστολής Σας, τής δποίας ήδη 

ελαβε γνώσιν ό κ. Τσάτσος. 

Θά σiiς γράψω επομένως, πολύ σύντομα έν έκτά

σει, διά νά είσθε ένήμερος δλων των γενομένων καί 

των κρυφίων η έμφαν&ν άντιδράσεων άπό δλας τάς 

πλευράς. 

'Έζησα μέ τήν άγωνίαν τάς τελευταίας ήμέρας, 

δτι θά ήτο δυνατόν νά μέ άναμίξουν είς τήν κίνησιν 

καί νά στηρίξουν συμπεράσματα άδικα καί άπαράδε

κτα. ' Αλλά, εύτυχ&ς, οϋτε άπαξ άνεγράφη κάν τό 

ονομά μου εiς τήν σχετικήν είδησεογραφίαν. 

Ούδείς άμφιβάλλει δτι ή πρωτοβουλία είχεν άνα

ληφθή έν άγνοί~ Σας καί liνευ οίασδήποτε ένθαρρύν

σεως. "Άλλωστε καί ή δλη έμφάνισις του θέματοζ εiς 

τόν Τύπον δέν άφήνει περιθώρια συζητήσεων καί 
άμφισβητήσεων. 

Δύναμαι νά προσθέσω άκόμη -μέ αύστηράν στάθ-
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μισιν τών σημερινών δεδομένων- δτι τό κuρος Σας 

εχει επιπλέον τονωθή καί ή άνάγκη τής προσφυγής 

είς τό πρόσωπόν Σας κυριαρχ~ί είς δλας τάς συζητή

σεις του πολιτικοu κόσμου καί τών κοινών πολιτών. 

Είναι άναμφισβήτητον, εν συμπεράσματι, δτι 

ενωχλήθη ή ήγεσία κα(διαπιστοuται χειρισμός τό 
όλιγώτερον ύπεραισιόδοξος, ώς πρός τήν καλήν πί

στιν καί τήν νοημοσύνην επί τέλους τών λεγομένων 

κοινοβουλευτικών. Νομίζω, δμως, δτι τελικώς δέν 

εβλαψε καί άντιθέτως εφερε τούς λεγομένους ήγέτας 

είς τήν άνάγκην νά προβληματισθοuν, διαπιστοuντες 

δτι ή στάσις των είχε τεθή ύπό αύστηρόν ελεγχον 

άπό τούς <Ιπλούς πολίτας. 'Ήδη ό Μαuρος εδωσεν 
δήλωσιν πρός τήν ίταλικήν "Messaggero" δτι ή 

'Ένωσις Κέντρου θά βοηθήση ή θά ύποστηρίξη λύ

σιν ύπό τήν κατεύθυνσίν Σας. Λυποϋμαι διότι δέν 

κατόρθωσα νά εχω τό άκριβές κείμενον τής δηλώσε

ως, ή όποία πρόκειται νά δημοσιευθή είς τάς άρχάς 

τής προσεχοuς έβδομάδος. Θά συνδυασθή δέ, δπως 

πληροφοροuμαι, ή δημοσίευσις μέ άνακοίνωσιν του 

περιεχομένου είς τούς έδώ άνταποκριτάς τών ξένων 

πρακτορείων, διά νά δοθή μεγαλυτέρα δημοσιότης. 

'Εν συνεχεί~, aγνωστον αν καί εξ άφορμής τούτων, 

εδωσεν περισσότερον θερμήν δήλωσιν δ κ. Κανελ

λόπουλος, είς τήν δποίαν τονίζονται οί δεσμοί του 

κόμματος μέ τόν 'Ιδρυτήν του καί διακηρύσσεται δτι 
δλόκληρον τό κόμμα θά περιβάλη μέ τήν ύποστήρι

ξιν πρωτοβουλίας Σας ή λύσιν μέ Κυβέρ\;'ησιν ύπό 
τήν ήγεσίαν Σας. 'Αναμένω μέ ένδιαφέρον τήν δη

μοσίευσιν, άφοu "δέν εχω γνώσιν τών κειμένων. 

Μετ.ά τόν Τσιριμώκον, είς τόν δποίον είχα δμιλή

σει άκριβώς σύμφωνα μέ τό περιεχόμενον τής λη

φθείσης ύστέρως επιστολής Σας, είχα σήμερον τήν 

επίσκεψιν του κ. Πολυχρονίδη (Χανίων). Μέ είχαν 

μάλιστα είδοποιήσει νά περιμένω τήν έπίσκεψιν αύ

τοu καί του Θαν. Κανελλόπουλου καί Μπίρη. 

Tou ετόνισα δτι άποδέχομαι συζή7ησιν ώς μέλος 
τής τελευταίας Βουλής καί άποκλειστικώς ύΠό τήν 

ίδιότητα αύτή ν. 'Ο Καραμανλής δέν εχει εκπροσώ

πους καί ούδείς διερμηνεύει τάς άπόψεις του. Δέν 

εχει πολιτικάς φιλοδοξίας, άφοu επί χρόνον aγνω

στον ή σπάνιον είς τήν πολιτικήν μας ζωήν, έκυβέρ

νησε συνεχώς τόν Τόπον, προσέφερεν ύπηρεσίας, ή 

σημασία τών όποίων άναγνωρίζεται πλέον καί άπό 

τούς άντιπάλους καί ετερμάτισε ζηλευτήν σταδιο

δρομίαν. Τό παράδειγμα άλλων άρχηγών καί αί συνέ

πειαι άπό τήν επιστροφήν είς τόν δημόσιον βίοy είς 

βάρος του κύρους των, δέν ενθαρρύνουν τόν οίονδή

ποτε σοβαρόν πολιτικόν νά εκτεθή είς τόν κίνδυνον 

άναλόγου δοκιμασίας. ~Εχει δηλώqει δτι είναι πρό

θυμος νά συμπαρασταθή είς πiiσαν προσπάθειαν 

δμαλής εξόδου, δπως πρέπει νά πράξη κάθε πατριώ
της. Δέν ζητεί δμως πληρεξούσιον, οϋτε επηρεάζεται 

άπό παρομοίας κινήσεις ή θέσις του. Δέν άφησε τί-

ποτε άσαφές καί ύποθέτω δτι θά άντελήφθη άκριβώς 

τί τοi) είπα καί θα ενισχύθη ή άντίληψίς του δτι εν 

πλήρει άγνοί~ Σας είχεν άναληφθή ή γνωστή πρωτο

βουλία. 

'Η συζήτησις μου εδωσεν, έπί πλέον, τήν εύκαι

ρίαν νά διαπιστώσω διά μίαν άκόμη φοράν, ποίον 

χάος άντιπροσωπεύει ή λεγομένη 'Ένωσις Κέντρου. 

'Ανήκει είς τόν δμιλοντών προέδρων τών κοινο

βουλευτικών επιτροπών του κόμματος καί έκλαμβά

νει ώς άνεπίδεκτον συζητήσεως τό δτι αύτοί έκπρο

σωποuν τό κόμμα. 'Εμμέσως άλλά σαφώς, μου εδωσε 

νά εννοήσω δτι ή παρέα τους δέν άναγνωρίζει είς τόν 

Μαuρον δικαίωμα έκπροσωπήσεως. Καί πέραν δλων, 

τούς εχει γίνει εφιάλτης δ 'Ανδρέας καί ή άπήχησίς 

του είς τούς εξτρεμιστάς τής παρατάξεως. Δέν τολ

μοuν νά άναλάβουν πρωτοβουλίας, συνομολογοuν 

δτι τίποτε δέν μπορεί νά γίνη χωρίς τήν καθοδήγη

σίν Σας, άλλά δέν θέλουν νά τό διακηρύξουν. Δυ

σκολεύονται νά καταπιοuν τό καθάρσιον. Είναι 

δμως, δπως επαναλαμβάνουν, πρόθυμοι νά συμπαρα

σταθοuν κ.λ.π. 

'Ιδικός Σας». 

22 Νοεμβρίου 1971 

Κ. ΤΣΑτΣΟΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«Πρόεδρέ .μου; 

Αύτές τίς μέρες δούλευα στό μυαλό μου τό πρό

βλημα τής επιστροφής σου στήν 'Ελλάδα καί ίδού 

πώς σκέφθηκα: 

Τό θέμα ύπάρχει μόνο aν δέν δηλώσης δτι παύεις 

νά πολιτεύεσαι. Μιά τέτοια δήλωση σήμερα θά ήταν 

παράβαση καθήκοντος. 

Μόλις έπιστρέψης θά γίνης τό έπίκεντρο τής πο

λιτικής ζωής. 'Όλοι θά περιμένουν δτι μέ τήν έπι

στροφή σου κάτι θά άλλάξη. Καί ή άλλαγή αύτή πού 

περιμένουν θά είναι ή όργάνωση τής άντιστάσεως 

στό καθαρώς πολιτικό πεδίο. "Αν δήλωνες π. χ. δτι εν 

όψει τής άποκαταστάσεως του πολι~εύματος καλείς 
δλους δσοι θέλουν τήν έπίσπευση τής άποκαταστά

σεως αύτής νά συνταχθοuν μαζί σου, θά σπεύσουν νά 

συνταχθοuν μαζί σου δυνάμεις πού θά άποτελοuν τήν 

συντριπτική πλειοψηφία. Καί μόλις γίνη αύτό θά πε

ριμένουν άποτέλεσμα ή άλλως μείζονα εντασιν είς 

τόν άγώνα. "Αμα δμως περάση καιρός χωρίς ενα τέ

τοιο άποτέλεσμα ή χωρίς μιάν μείζονα ενταση του 

άγώνος, τότε δ ενθουσιασμός θά άρχίση νά πέφτη, θά 

άρχίση ή άπογοήτευσις καί μαζί καί ή άπομάκρυνση 

πολλών στελεχών, πού σέ θέλουν άρχηγό μόνο γιά 
νά ρίξης τή δικτατορία, έπιφυλασσόμενοι rοστε νά 

κάνουν τά δικά τους. 'Ο λαός πάλι δταν δή δτι οϋτε 

ετσι δέν κατορθώνει τίποτε, θά χάση καί τήν τελευ

ταία του ελπίδα καί θά ύποταγή άκόμη περισσότερο 

σΊή δικ-rαΌtορία. 
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Οί κρατουντες έν τφ μεταξύ τί θά κάνουν; Μέτρα 

έναντίον σου δέν θά ijθελαν νά λάβουν, διότι αύτό θά 

ηϋξανε τήν άντιδημοτικότητά τους. 'Αλλά αύτό ώς 
ενα δριο. Υ Αν έσύ προχωρήσης δλο πρός έντατικώ

τερο άγώνα, άναγκαστικ&ς θά λάβουν. Δέν νομίζω 

πώς θά σέ καταδιώξουν, άλλά θά σέ άπομονώσουν 

στό σπίτι σου. Θά καταδιώκουν δποιον σέ πλησιά

ζει. Θά συλλάβουν, θά έξορίσουν .τά στελέχη σου. 

Θά τά έξουθενώσουν έπαγγελματικ&ς. (Γιά μηδαμι

νές άφορμές παρεμβαίνουν καί τώρα σέ ·Εταιρείες 

καί τίς διατάσσουν νά παύσουν δικηγόρους ij για
τρούς ij μηχανικούς πού έξεδηλώθησαν κατά τής 
'Επαναστάσεως). Μέ αύτά τά μέσα θά άχρηστευθής 

καί δλη ή κίνηση πού θά εΙχες προκαλέσει τίς πρώτες 

~βδομάδες θά κατέρρεε, μέ άποτέλεσμα τήν καθολική 

άπογοήτευση στελεχών καί λαου. 

Περίπτωση νά φθάσης νά ξεσηκώσης τό λαό, σέ 

σημείο ώστε νά θελήση νά άντιμετωπίση τά τάνκς, 

δηλαδή σέ σημείο ώστε νά εΙναι ετοιμος γιά θυσίες 

αϊματος, δέν βλέπω. Οϋτε δ στρατός θά άντέδρα κατά 

του καθεστώτος. Οϋτε οί ξένοι θά μπορουσαν νά βο

ηθήσουν άποφασιστικά. 

Οί πιθανότητες νά έξελιχθουν τά πράγματα δια

φορετικά καί νά κλονισθή ή δικτατορία σέ σημείο 

πού νά άρχίση νά καταρρέη, εΙναι έλάχιστες . 

Υ Αν οί δικτάτορες έμάς πού κάνομε μερικές δη

λώσεις μας μισοανέχονται, αύτό όφείλεται στό δτι 

δέν μας λογαριάζουν. Καί όρθ&ς. ν Αν δμως ελθης 

έσύ καί, δπως σου εΙπα, άναγκασθής νά ά':'απτύξης 
μιά μεγαλύτερη δραστηριότητα, δέν μπορουν νά σέ 

άνεχθουν καί διαθέτουν τά μέσα νά σέ άχρηστεύ

σουν, διότι δ λαός δέν εΙναι ετοιμος νά φθι,iση στά 

εσχατα, καί νά άντιμετωπίση τάνκς. 

ΥΕτσι ή έπιστροφή σου θά ήταν αν δχι ζημιά, 

πάντως άνωφελής. 'Αφήνω πώς μοιραίως πολλοί φί

λοι σου θά ταλαιπωρηθουν χωρίς νά γίνη τίποτε . 

Σκέπτομαι καί τήν πολιτική του Δουρείου 'Ίπ

που. ΕΙναι δμως αύτή γιά σένα; Δέν εΙναι. Καί ένέχει 
πολλούς κινδύνους. Δέν σου πάνε καί δέν μου παν τά 

τερτίπια. 

Έφ' δσον ζής εξω -καί αν άκόμη δέν μιλaς

εΙσαι μιά έλπίδα, ενας μυθος. Μόλις έπιστρέψης θά 

γίνης μιά πραγματικότητα πού δέν μπορεί νά ξαναγί

νη μuθος . Κατ' άνάγκην θά δώσης μάχη. Οί πιθανό

τητες νά τήν κερδίσης θά εΙναι έλάχιστες. ν Αν τυχόν 

δέν τήν εδινες , τήν εδινες χωρίς αϋξουσα εvταση, 
θά ~παυες νά ε{σ~ι καί μυθος καί υπολογίσιμη πραγ
ματικότητα. 

Σκέπτομαι τήν τραγωδία αύτής τής άναγκαστικής 

έξορίας. ΕΙναι πολύ σκληρή. ' Αλλά δέν βλέπω διέ
ξοδο. 

Νά φύγης άπό τήν πολιτική δέν σου έπιτρέπεται. 

Νά μπής στήν πολιτική δέν σου έπιτρέπουν οί αλλοι. 

Υ Αν θελήσης πόλεμο μέχρις έσχάτων -άμφιβόλου 

λίαν έκβάσεως- δέν θά σέ άκολουθήση δ λαός. Καί 

χωρίς τέτοιον πόλεμο κινδυνεύης νά παγιδευθής έν 

'Αθήναις καί νά ένταφιάσης καί τίς έλπίδες γιά ενα 

καλύτερο μέλλον, γιά μιά δμαλή διαδοχή. Σκέψου 

ποιοί θά διαδεχθουν τούς συνταγματάρχες, αν άχρη

στευθής έσύ! Θά γίνουν οί παρασκευασταί μιας νέας 

χειρότερης δικτατορίας. ν Αμοιρος τόπος!». 

18 'Ιανουαρίου 1972 

Κ. ΤΣΑΠΟΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«'Αγαπητέ μου Πρόεδρε, 

·Η σιωπή σας των δύο τελευταίων ~βδομάδων, ή 

μή έμφάνισις του βιβλίου στίς 14, μέ έμβάλλουν σέ 
άνησυχίες. Σκάλωσε πουθενά τό ζήτημα;* 

Είμουνα σχεδόν σαράντα μέρες κλεισμένος σπίτι, 

έξ αίτίας μιας γρίππης -βρογχοπνευμονίας πού πο

λύ μέ ταλαιπώρησε. 

ΥΕχω λίγες μέρες πού αρχισα νά έπικοινων& πάλι 

μέ φίλους καί γνωστούς. Μεγάλη άπογοήτευση κατέ

χει τόν κόσμο. 'Η έπί μέρες άπόστασις μέ ε κανε νά 

αίσθανθ& πιό εντονη τήν διαφορά. ·Ο καθένας κάτι 

περίμενε -μιά άμνηστία- μία έλάφρυνσιν του κλί

ματος τής φοβίας, κάτι άόριστο, άλλά κάτι. 

Καί στούς στενούς φίλους βλέπω τήν ίδια ψυχο

λογία. Καί ετσι πιό εντονα στρέφεται ή σκέψη μου 

πρός έσέ, ώς τόν μόνον δυνάμενον νά βοηθήση. ·Ο 

Ράλλης πού έκφράζει πιό εντονα άπ' δλους αύτήν 

τήν τάση, σκέφτεται ώς ~ξής . Τό μόνο a-tout πού 
εχει πιθανότητα νά βοηθήση άποφασιστικά είς τήν 

λύσιν εΙναι δ Καραμανλής, -χωρίς αύτόν δέν γίνε

ται τίποτε . Σ' αύτό είμαστε δλοι άνεπιφυλάκτως 

σύμφωνοι καί δ Παναγιώτης δέν φαίνεται διαφωνών. 

Τό περιβάλλον του φαίνεται διαφωνόν. 

' Αλλά αύτό δέν εχει σημασία. 'Έως πρό όλίγου 

οί πιό πολλοί, άναγνωρίζοντες δτι εΙσαι πράγματι τό 

μόνο μας a-tout, δέν ijθελαν νά τό δουν παιζόμενον 
αν δέν συντρέξουν πολλοί εύνοϊκοί δροι. Είς τό ση

μείον αύτό τώρα οί ίδιοι άρχίζουν νά φρονουν δτι 

εύνοϊκώτεροι δροι δέ θά παρουσιασθουν. 'Αντιθέ

τως, άρχίζει δ χρόνος καί ή λήθη καί ή συνεχής είσο

δος νέων γενεών πού μας άγνοουν καί καθιστά δυσμε

νέστερους τούς δρο\>ς . Δι' δ καί κλίνουν πρός τήν 

σκέψιν δτι τό μέγα τουτο a-tout πρέπει τώρα νά 
παιχθή-; διότι τώρα εχει τίς περισσότερες πιθανότη

τες . 'Αργότερα θά ε{ναι πιό λίγες . 'Αναμφισβητήτως 

ύπάρχει ενα χρονικό σημείο δπου θά άρχίση, λόγω 

τής μακράς άπουσίας σου, ή ϋφεσις. ΕΙναι αραγε τό 

σημείον αύτό τό ετος 1972 -ίσως τό καλοκαίρι του 
1972; ή καί ή ανοιξις του 1972; 'Από προηγούμενο 
γράμμα μου ξέρεις πόσο αύτό τό έρώτημα μέ βασανί

ζει. Τρομερό νά άφήσης άπό διστακτικότητα νά χα

θή ή τελευταία εύκαιρία. 'Αλλά καί τρομερό νά θυ

σιάσης τό μόνον καί τελευταίο σου a-tout χωρίς πι-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1971 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1972 297 

θανότητες έπιτυχίας, μόνο γιά νά άποκτήσης τήν 

δόξα του άγωνιστου των έλευθεριων του έλληνι

κοu λαοu. Τρομερό άν χαθή τό a-tout αύτό άπό βια
σύνη. ( 

Σέ δύο πράγματα είμαστε δλοι σύμφωνοι: α) δτι 

δμαλόν καί άκίνδυνον γιά τόν τόπο τερματισμό τής 

δικτατορίας μόνον έσύ μπορείς νά φέρης, β) δτι αύτή 

ή δυνατότης κάποια στιγμή θά άρχίση νά περιορίζε

ται. Τό τρίτο, στό σημείο δπου μερικοί εχομε βασα

νιστικούς δισταγμούς, εΙναι δ χρονικός προσδιορι

σμός αύτή ς τής στιγμής. 'Ο Ράλλης καί πολλοί, 

ίσως οί περισσότεροι, αύτήν τήν στιγμήν τήν βλέ

πουν κοντά. 'Εγώ τήν βλέπω rebus sic stantibus όχι 
τόσο κοντά. 

Δέχομαι δτι πρίν παύσης νά άποτελής μιά δυνατό

τητα λύσεως πρέπει νά κάνη ς μιά τελευταία προσπά

θεια, άλλοιώς θά κατηγορηθής άπό τήν ' Ιστορία δτι 
δέν άπέτρεψες ενα κακό πού μποροuσες νά άποτρέ

ψης. Πρέπει νά μπορή νά λεχθή γιά Σένα δτι εκανες 

δ, τι ήταν δυνατόν. Νά ποuμε δτι αύτή ή προσπάθεια 

εΙναι έκ προοιμίου βέβαιον δτι θά άποτύχη; ΗΟτι 

εΙ ναι ματαία; 'Αποδεικνύονται αύτά ποτέ; Σέ βλέπω 

σάν πρόσωπο τής ίστορίας γι' αύτό σου μιλώ ετσι. 

Πάντως καιρός νά τά σκεφθής καί νά τά ξανα

σκεφθής, ύπάρχει καί κατά τήν κρίση άκόμη των πιό 

βιαστικών. 

Ό Ράλλης καί πολλοί άλλοι εχουν ο:υνειδητο
ποιήσει πλήρως δτι δέν ύπάρχουν κόμματα καί δέν 

ύπάρχει πολιτικός κόσμος. 'Υπάρχει δ λαός, δ άνώ

νυμος καί δ ήγέτης χωρίς έvδιάμεσους. Συνεργάτες 
του θά εΙ ναι δποιους διαλέξει αύτός. 'Επίσης τά 

κουβεντολόγια μέ τούς διαλελυμένους τά βαρεθήκα

με δλοι. Τό δεύτερο αύτό κόμμα δέν κατασκευάζεται. 

'Από δπου καί άν τό πιάσης, θρεί σάν μπαγιάτικο 

κουλουράκι. 

Θά λάβης άπό Ράλλη καί άπό άλλους γράμματα 

σχετικώς μέ αύτό τό άγωνιrοδες πρόβλημα. Μήν τούς 

άγνοήσης. ΗΟποιαν άποψη καί άν Εχης, πρόσφερέ 

τους μιά ψυχική τόνωση, διότιέδrο ή ζωή ε{ναι πικρή 

καί σκληρή. 

Στό γράμμα μου, δπου σου έπισημαίνω τί θά ε{χες 

έσύ νά ύποφέρης άν άποφάσιζες νά έπιστρέψης, σου 

δίνω τήν άνάγκη [ sic] των δ σων υποφέρουν αύτοί πού 
ζουν έδrο, εχοντας τήν συνεχή συνοδεία ένός χαφιέ 

καί τόν άδιάκοπο κίνδυνο νά ύποστοuν χειρότερα. 

Λυποuμαι πού σέ ένοχλrο καί πάλι μέ αύτό τό ζή

τημα. Τό κάνω διότι θά ένοχληθής δπωσδήποτε άπό 

άλλους καί θά άναγκασθής κάτι σχετικώς νά τούς 

πής. 

'Ελπίζω τό γαλλικό βιβλίο εστω καί άργοπορημέ

νο [sic]. Τώρα πού βλέπω καί έξ άποστάσεως θαρρώ 
πώς εχει άρετές. Καί θά ώφελήση. 

Μέ τήν άγάπη μου>). 

29 Φεβρουαρίου 1972 

ΑΜΕΡΙΚΗΣ IΑΚΩΒΟΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«' Εξοχώτατε καί Φίλ τατε Κύριε Πρόεδρε, 
'Η συνάντησίς μας εστω καί βραχείας διαρκείας, 

άπό τής ίδικής μου τούλάχιστον πλευράς όχι μό~ον 
εύχάριστος ήτο, άλλά καί έπωφελής. Τό νά άκούσω 

τάς άπόψεις σας έπί του γνωστοu θέματος ήτο πολ

λαχώς χρήσιμον διά τάς ένταuθα έπαφάς μου, αί 

δποίαι θά πραγματοποιηθοuν περί τά μέσα Μαρτίου. 

'Επιθυμώ δμως νά μοί έπιτραπ'fi νά έπαναλάβω 

τάς έξής διαπιστώσεις: 
α. ΗΟτι τό κλίμα ένδέχεται νά θερμανθΌ περισσό

τερον, άλλ · ούδέποτε ήτο ύπέρ τής έν τφ προσώπφ 
λύσεως, δσον σήμερον. 

β. ΗΟτι τό "πολιτικόν κλίμα" τό σημερινόν γίνε

ται τόσον άσφυκτικόν καί διά τούς κυβερνώντας καί 

κυβερνωμένους, δσον ούδέποτε κατά τήν διαρρεύ

σασαν πενταετίαν. 

γ. UΟτι ή έπικράτησις του ένός δέν ε{ναι είς τήν 

πραγματικότητα έπιτυχία, άλλ' άποτυχία τής "κολ

λέκτιβ" διακυβερνήσεως, καί δτι έπισημαίνει διά μέν 

τούς "αίσιοδόξους" έλπιδοφόρους έξελίξεις, ένώ διά 

τούς άπαισιοδόξσυς προοιωνίζεται στυγνωτέραν i1 
άνεξέλεγκτον καί διεφθαρμένην διοίκησιν. 

δ. uΟτι ή σκιά σας σκιάζει τίς σκέψεις καί δια

βουλεύσεις τών κυβερνώντων ε{ναι άναμφισβήτητον. 

'Ίσως νά ζητήσουν διά τό ίδικόν των συμφέρον, άλ

λά καί διά τήν δικαίωσιν τής "έπαναστάσεως", πε

ρισσοτέρας έπαφάς μαζί σας. ulσως θά ε{ναι μία εύ

καιρία γνωριμίας μέ τήν προσωπικότητά σας καί τήν 

έκτός πάθους καί προκαταλήψεως πολιτικήν φιλο

σοφίαν σας i1 θεώρησιν τής καταστάσεως. 
ε. u Οτι αί άνωτέρω διαπιστώσεις δέν ε{ ναι μόνον 

ίδικαί μου, άλλά καί τών πολιτικών σας φίλων καί 

συνεργατών, των έν 'Αθήναις άμερικανικών κύκλων, 

του πνευματικοί) κόσμου τής 'Ελλάδος καί έπί πάσι 

των άντιπροσώπων-παρατηρητrον των διεθνών πρα

κτορείων τύπου. 

Θά έπανέλθω άργότερον διά νά σας είπω τήν 

γνώμη ν μου έπ' αύτrον. 

Μέ βaθυτάτην έκτίμησιν καί άγάπην». 

16 'Απριλίου 1972 

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΡΟΣ Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝτJΝΟΥ 

«'Αγαπητέ Κώστα, 

'Ελπίζω νά μήν άναβάλης καί πάλι τό ταξίδι σου. 
uΕχω γχι μόνο έπιθυμία άλλά καί άνάγκη νά σέ δώ. 

Μέ τ6ν Παναγιώτη δέν άνταλλάξαμε παρά μία 

έπιστολή τά τελευταία αvτά πέντε χρόνια. Θά σέ πα

ρακαλέσω πρίν φύγης νά τ6ν έπισκεφθής, νά του με

ταφέρης τούς χαιρετισμούς μου καί νά του πής νά 

μου γράψη, aν θέλη, πώς έκτιμa τήν παρούσα κατά-
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σταση καί τί συμβουλεύει καί προβλέπει yιά τό μέλ

λον. 

Αvτή ή lλλειψις έπαφfjς, πές του, μοv δημιουργεί 

πολλές φορές δύσκολα προβλήματα. 

Μέ άyάπη 

Υ. Γ. Θά μοv δώσης διπλή χαρά av πείσης καί τόν 
Τσάτσο νaρθη μαζί σου». 

ι Μα'tου ι972 

Γ.Α ΜΑΓΚΑΚΗΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«Κύριε Πρόεδρε, 

Εις τήν σημερινήν σύντομον έπιστολήν μου, έπι

θυμώ νά σάς εύχαριστήσω θερμώς διά τό ένδιαφέρον, 

τό δποίον έπεδείξατε διά τήν περίπτωσίν μου*. 'Ήδη 

έλεύθερος, διακατέχομαι, δπως κ:αί έσείς, άπό τό άγ

χος του έθνικ:ου μας προβλήματος. ΕΙναι αύτονόη

τον, δτι αισθάνομαι στρατευμένος διά τήν κ:οινήν 

ύπόθεσιν. 'Αποτελεί έπιθυμίαν μου νά σάς συναντή

σω. Ή έδώ τεχνική μου τακτοποίησις θ' άπαιτήση 

ώρισμένον χρόνον. Τό ταχύτερον δυνατόν θά έπικ:οι

νωνήσω μαζί σας διά νά κ:ανονίσωμε τήν συνάντησίν 

μας. 

Μετ' έξόχου τιμής». 

ιs Μα'tου ι972 

ΑΜΕΡΙΚΗΣ IΑΚΩΒΟΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«' Εξοχώτατε κ:αί άγαπητέ μοι Κύριε Πρόεδρε, 
Καθ' ην στιγμή ή προσοχή μεγίστου μέρους του 

'Ελληνικ:ου κόσμου στρέφεται πρός τό πρόσωπον 

τής Ύμετέρας φίλης κ:αί περισπουδάστου Έξοχό

τητος, ώς πρός "μέγα έθνικ:όν κεφάλαιον", έπ' εύ

κ:αιρίq. μάλιστα τής δημοσιεύσεως του περί Ύμών 

εργου του διαπρεποUς Γάλλου άκ:αδημαϊκ:ου κ:. Μωρίς 

Ζεν~βουά, άπευθύνω πρός τήν Ύμετέραν φίλην 

'Εξοχότητα τά θερμότερα τών συγχαρητηρίων μου, 

έπί τfi προσεχεί όνομαστικ:Ό Αύτής έορτίj. 

Τό ίερόν σύμβολον του Προστάτου Σας' Αγίου, δ 

Σταυρός του "έν τούτφ νίκα", εΙ ναι κ:αί ιδικόν σας 

σύμβολον, τών 'Ελληνορθοδόξων {δανικών, διά τά 

όποία i]γωνίσθητε κ:αί άγωνίζεσθε, αίροντες τόν 

Σταυρόν. 

Εύχόμενος δ' δπως δ Κύριος ένισχύσ1J Ύμάς έν 

πάσι, διατελώ. 

Μετ' έξιδιασμένης τιμής». 

ι 6 Μα'tου ι 972 

Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣτΑΝτΙΝΟΥ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«'Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε, 

Εύρίσκ:ομαι έδώ άπό τής παρελθούσης έβδομά

δος. Σάς εύχαριστώ θερμώς διά τάς τόσας έκ:δηλώ-

σεις τής άγάπης Σας κ:αί διά τήν φροντίδα, είς τήν 

όποία ύπεβλήθητε διά τήν άδελφήν μου. 'Η {δ ία αι

σθάνεται έξαιρετικ:ά συγκ:εκ:ινημένη δι' qλο τό ένδι

αφέρον Σας. Θά γράψω ε{ς τόν κ:. Στεριανόν κ:αί θά 

τόν εύχαριστήσω διά τήν εύγένεια κ:αί τήν φιλοφρο

σύνην του. Εύγενέστατος κ:αί ύποχρεωτικ:ός ύπήρξε 

κ:αί δ κ:. 'Αργυρόπουλος μέ τούς συνεργάτας του. 

Σκέπτομαι συχνά δσα άκουσα κ:αί άντελήφθην 

κατά τήν έκ:εί παραμονήν μου κ:αί προσπαθώ νά με

ταφέρω μέ άκ:ρίβειαν δσα πρέπει είς τούς συνομιλη

τάς μου. 'Ε γνώριζα πάντοτε, άλλά διεπίστωσα τώρα 

άκ:όμη εvτονον τήν νοσταλ γίαν άπό τήν όποία ν κ:ατέ

χεσθε. Φέρετε μέ θάρρος τόν σταυρόν διά νά διαφυ

λαχθή άλώβητος ή πίστις κ:αί ή ύστάτη έλπίς ένός 

Λαου. 

Είς τόν βασιλέα μετεβίβασα τούς χαιρετισμούς 

κ:αί τάς σκέψεις Σας. Του ε{πα άκ:όμη κ:αί τάς άντι

λήψεις έπί τής άνάγκ:ης δπως δ πολιτικός κόσμος 

λάβη έγκ:αίρως θέσιν έπί του θέματος, τό δποίον ε{ ναι 

λίαν πιθανόν νά άντιμετωπισθή σύντομα. Δέν πλανά

ται ώς πρός τάς διαθέσεις τών κρατούντων κ:αί διαπι

στώνω δτι δμιλεί μέ σύνεσιν κ:αί άποδεικ:νύει ώριμό

τητα. Φυσικ:ά, άποβλέπει μέ έμπιστοσύνην είς τό {δι

κ:όν Σας πρόσωπον κ:αί ε{ναι χαρακτηριστική ή το

ποθέτησίς του έπί ένός έκάστου θέματος. ΕΙδα κ:αί 

τήν μητέρα του, ή όποία μου άνέθεσε νά Σάς διαβι

βάσω τήν έπιθυμίαν κ:αί τήν εύχήν νά εύρεθήτε 

σύντομα ε{ς τήν Πατρίδα, ή όποία εχει τόσην άνάγκ:η 

τών ύπηρεσιών Σας. 

Έπανελθών, συνήντησα τόν κ: . Κανελλόπουλον. 

'Εξεπλήρωσα τήν έπιθυμίαν Σας κ:αί έξέθεσα τάς σκέ
ψεις κ:αί τάς άπόψεις Σας. 'Επέμεινα ιδιαιτέρως ε{ς 

τήν έπιθυμίαν κ:αί τήν σύστασίν Σας πρός δλους τούς 

παλαιούς φίλους νά τόν περιβάλουν μέ τήν συμπαρά

στασιν κ:αί τήν βοήθειάν τους. 'Επεσήμανα τό γεγο

νός δτι μόνον έκ:είνος πρέπει νά εΙναι ισχυρός σήμε

ρα, ώς άρχηγός πειθαρχουντος κόμματος. Του εΙπα 

δτι ή θέσις του παρέχει πολλάς δυνατότητας κ:αί τήν 

εύχέρειαν νά κ:αλέση κ:αί τούς Κεντρώους είς τήν 

χάραξιν σταθερής γραμμής κ:αί ε{ς τήν διευκ:ρίνισιν 
τών προθέσεών των, ιδιαιτέρως δέ έπί του πολιτεια

κ:ου, άφου δλοι εχουν πεισθεί δτι ε{ναι ηδη τεθειμέ

νοΥ τουτο. Προσέθεσα άκ:όμη δτι έάν ή προσπάθειά 

του άποτύχη, πρέπει νά δύναται νά χαράξη δ ίδιος 

τήν γραμμήν. Μέ ηκ:ουσε μέ ίκ:ανοποίησιν, άλλά δέν 

παρέλειψε νά προσθέση δτι εύρίσκ:ει πάρα πολύ δύ

σκολα κ:.λ.π. δσα του ελεγα. Δέν φαίνεται διατεθειμέ

νος νά φανή δυσάρεστος κ:αί προφανώς τόν ίκ:ανο

ποιεί δ λιβανωτός του στενου κύκλου πού τόν περι

βάλλει κ:αί ή διαβεβαίωσις δτι εΙναι ηδη δ Πατριάρ

χης τής Δημοκρατίας κ:αί δ παράκλητος διά τήν διε

ξαγωγήν του άγώνος. Προφανώς, δμως, ένός άγώνος 
δπως τόν άντιλαμβάνονται οί πάσης προελεύσεως 

συνομιληταί του. Καί αύτούς κυρίως δέν θέλει νά 
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δυσαρεστήση. Δέν συζητεί κάν τήν άποψιν ότι πρέπει 

νά έπιμείνη εiς τό θέμα τής δημιουργίας καθολικοϋ 

έθνικοϋ μετώπου μέ τήν συμμετοχήν καί των άπο

στατ&ν, έφ' όσον οί κεκράκται καί οί ουσιαστικοί 

ύπεύθυνοι τής δημιουργηθείσης καταστάσεως άντι

τίθενται. Παρά ταϋτα, φαίνεται δτι τόν άπασχολεί ή 

iδέα συγκροτήσεως ύπερκομματικής έπιτροπής άγ&

νος, εiς τήν όποίαν θά εχη θέσιν καί ό Παπασπύρου 

τουλάχιστον, ώζ πρόεδρος τής τελευταίας Βουλής, 

άφοϋ ή σύνθεσίς της θά είναι έξωκομματική, μέ συμ

μετοχήν ώρισμένων πολιτικών, άποστράτων, έκπρο

σώπων τής πνευματικής ήγεσίας κ.λ.π. 

Μετά τήν συνοπτικήν εκθεσιν τούτων, αiσθάνο

μαι τήν άνάγκην νά διαπιστώσω καί διά μίαν άκόμη 

φοράν, δτι τίποτε έξ αυτων δέν εχει άπήχησιν εiς τήν 

κοινήν γνώμην, iδιαιτέρως δέ εiς όσους δύνανται 

καθ ' οίονδήποτε τρόπον νά άσκήσουν έπίδρασιν εiς 
τήν δημιουργίαν προϋποθέσεων οίασδήποτε έξελί

ξεως. 'Η κοινή γνώμη δέν συγκινείται άπό τά χαρτιά 

καί τάς ύπογραφάς όλων ήμ&ν. "Αλλο τήν άπασχολεί 

καί αυτό δέν είναι μυστικόν, έδ& τουλάχιστον. 'Όπως 

εμαθα εiς τήν έπιστροφήν μου άπό φίλον μας, άκόμη 

καί ό Πεσμαζόγλου, τήν παραμονήν τής άπελάσεώς 

του, ώμίλει περί τής άνάγκης τής έκμεταλλεύσεως 

τοϋ σημερινοϋ κύρους καί τής αίγλης τοϋ όνόματός 

Σας, τόν άπησχόλει δέ ό τρόπος, μέ τόν όποίον θά 

επρεπε νά παρασυρθή είς τήν γραμμήν αυτήν ό άρ

χηγός τής ΕΡΕ. 

Συνεχίζονται αί φήμαι ότι ό άρχηγός τοϋ καθε

στώτος άντιμετωπίζει έσωτερικάς άντιδράσεις. 

'Η ζήτησις τοϋ βιβλίου φαίνεται δτι άνεθερμάν

θη, ήδη δέ έτέθη είς κυκλοφορίαν ή γ' εκδοσις. Με

λετdται τί χρειάζεται ή τί θά ήτο δυνατό.ν νά προστε

θή είς τήν φάσιν αυτήν. 

Είδα τόν Τζώρτζη καί έμιλήσαμε γιά όλα τά γνω

στά θέματα. Σύντομα θά Σdς ένημερώσω έπί των έν

δεχομένων έξελίξεων. 

' Επιθυμώ νά έπαναλάβω ότι προσωπικώς δέν εχω 

λόγους νά είμαι όπωσδήποτε ένοχλημένος άπό τήν 

φιλόφρονα καί άκρως ευγενική στάσι ν τοϋ άρχηγοϋ, 

πλήν θά έδικαιολόγουν καί οίανδήποτε έπιφύλαξίν 

του ώς πρός τό πρόσωπόν μου, λόγω τής εiδικής θέ

σεως, τήν όποία ν μοϋ εχουν προσδώσει. ' Εμμένω, 

όμως είς όσα κατ ' έπανάληψιν είπα καί λυποϋμαι 

διότι αί συνθήκαι δέν τοϋ παρέχουν τήν aνεσιν νά 

άσκήση ήγετικόν ρόλον εiς τάς δυσκόλους αυτάς 

περιστάσεις. 

'Ιδικός Σας». 

9 'Ιουνίου 1972 

Γ. Λ ΥΧΝΟΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

« ' Αγαπητέ Πρόεδρε, 

Ευχαριστώ πολύ γιά τή νέα σας φωτογραφία μέ 

τήν τιμητική άφιέρωσιν. Είναι μία είκόνα νεότητος, 

σφρίγους καί όρέξεως γιά δουλειά. Δέν τολμώ νά σdς 

πω πώς θά είναι πολύ σύντομος ό χρόνος πού θά τήν 

άναλάβετε, έάν δέν μεσολαβήσουν μεγάλα νέα γεγο

νότα λίαν άπροόπτα καί άνεπιθύμητα. 

'Ο 'Αχιλλεύς μοϋ ύπενθύμισε τήν έπιθυμίαν νά 

σdς γράψω τίς σκέψεις μου. Είναι άλήθεια πώς άπό 

πολύ καιρό τίς διέκοψα καί τίς άντικατέστησα κάπο

τε κάποτε μέ ξένες πληροφορίες πού νόμιζα άρκετά 

σοβαρές. 'Εγώ πληροφορίες δικές μου δέν εχω, ούτε 

καί κανένας aλλος άπό μdς μπορεί νά εχει, έκτός άπό 

τίς έλπίδες καί τίς έπιθυμίες μας πού τόσον συχνά, ή 

μdλλον τόσον συστηματικά, διαψεύδονται. Καί όταν 

δέν εχεις πληροφορίες γιά τά συμβαίνοντα, ποϋ καί 

ποιά νά στηρίξεις σχόλια. Παραιτήθηκα λοιπόν άπό 

αυτήν τή φιλοδοξία, πού γιά σdς μποροϋσε νά είναι 

καί έπικίνδυνη. Γιατί, βασιζόμενος σέ άβάσιμες 

πληροφορίες καί άστήρικτες σκέψεις, μπορούσατε 

καί σείς νά παρασυρθείτε σέ όχι όρθές ένέργειες. 

Αυτός είναι ό μόνος λόγος γιά τόν όποίον σταμά

τησα τήν προσωπική μου άλληλογραφία καί όχι aλ

λος κανείς. 

"Αν έπρόκειτο όμως νά σdς δώσω μιάν είλικρινή 

είκόνα τής καταστάσεως, όπως έγώ τήν βλέπω σήμε

ρα, θά σdς ελεγα ότι δέν βλέπω ούτε τό μέσο, ούτε 

τόν τρόπο μέ τόν δποίον θά μποροϋσε νά μεταβληθεί. 

Τά στηρίγματα τής έξουσίας όχι μόνον έξακολου

θοϋν νά είναι iσχυρά, άλλά καί καθημε'ρινά γίνονται 

ίσχυρότερα. ' Ο κ. Παπαδόπουλος δέν άφήνει βελο

νιά πού νά φαίνεται πώς ξεφεύγει άπό τό πλέγμα του 

χωρίς νά φροντίσει νά τήν κλείσει πάραυτα. Αυτή 

νομίζω πώς είναι ή μεγαλύτερη ίκανότης του. Οί 

άξιωματικοί καί μάλιστα των καιρίων θέσεων είναι 

στενά συνδεδεμένοι καί τελείως άλληλέγγυοι μέ τό 

καθεστώς, τοϋ δποίου ή άρκετά μακρά διάρκεια, ή 
έντελ&ς άνεμπόδιστη, έμπνέει τώρα έμπιστοσύνη στό 

έσωτερικό καί στό έξωτερικό. Κάθε ίδέα άλλαγής θά 

εθιγε πάρα πολλά καί πολύ μεγάλα δημιουργηθέντα 

συμφέροντα γιά νά πιστέψει κανείς ότι θά ήταν εύ

κολο νά συλληφθεί καί μάλιστα νά έκτελεσθεί. Καί 

μόνον ό φόβος ότι θά εχαναν τά άποκτηθέντα προνό

μια θά εκανε όλον αυτόν τόν κόσμο πού συνεργάζε

ται μέ τό καθεστώς νά έξεγερθεί καί νά άμυνθεί. 

' Η άρχική καταφορά των ξένων δημοκρατικών, 
φιλελευθέρων καί σοσιαλιστικών κύκλων -οί κομ

μουνιστές φαίνονται πάντα νά τήν συμπαθοϋν σάν 

μιά άδελφική τους κατάστασιν- εχει πιά ξεθυμάνει, 

τά δέ ύλικά συμφέροντα τ&ν Κρατών καί των Κυβερ

νήσεων έξουδετερώνουν πιά τίς iδεολογικές καί ήθι

κές άξιώσεις δρισμένων στρωμάτων τής κοινωνίας 

των. 'Η έξωτερική πίεσις δέν προχωρεί πέραν τ&ν 

άρχικ&ν έπιτυχι&ν της, τής έξόδου τής 'Ελλάδος άπό 

τό Συμβούλιον τής Ευρώπης καί τοϋ παγώματος τής 

συμφωνίας μέ τήν Οίκονομικήν Κοινότητα. 'Ο αίώ-
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νας μας ε{ ναι πολύ ύλιστικ:ός γιά νά περιμένει κανείς 

άπό τήν ήθικ:ήν ξένην βοήθειαν σοβαρόν έπηρεα

σμόν τής σημερινής έλληνικ:ής καταστάσεως. Καί 

αότά άκ:όμη τά μικρά σκανδιναβικά Κράτη πού φο

βοϋνται τήν έπέκ:τασιν τοϋ μολύσματος σχεδόν 

επαυσαν πλέον νά τό προσέχουν. Τό συνήθισαν. 

Οί 'Αμερικάνοι εχουν κάποιο δίκιο νά ίσχυρί

ζονται ότι κ:αί άν δέν ξανάδιναν τήν βοήθειαν ό Πα

παδόπουλος δέν θά έσυγκ:ινείτο ίδιαιτέρως κ:αί θά 

έξακ:ολουθοϋσε τόν δρόμο του, μάλιστα μέ μεγαλύ

τερη έλευθερία παρά σήμερα, όπως συνέβαινε κ:αί έπί 

τής προεδρίας τοϋ Τζόνσον πού πολύ ή λίγο, είλι

κ:ρινά ή οχι, τήν ε{χε κάπως διακόψει. Τό σημερινό 

έλληνικ:ό καθεστώς έξυπηρετεί τούς 'Αμερικανούς. 

Καί αότοί δέν εχουν κ:αμμίαν έγγύησιν γιά τό τί θά 

πράξουν οί άγνωστοι κληρονόμοι του. Τά κηρύγματα 

τοϋ 'Ανδρέα Παπανδρέου, πού τόν πιστεύουν κ:αί 

ίσως νά ε{ναι ό γνήσιος πολιτικός κληρονόμος τοϋ 

πατέρα του, δέν τούς έμπνέουν φυσικά έμπιστοσύνην. 

Γιατί νά θέλουν νά φύγει δ Παπαδόπουλος; Οί δικές 

τους άνάγκ:ες δέν τό ζητοϋν. Ό έλληνικ:ός λαός δέν 

τό ζητεί. Γιατί νά τό θέλουν; 

Γιά τόν έλληνικ:ό λαό δέν μπορεί κανείς νά ξέρει 

έάν θέλει κ:αί τί ε{ναι αότό πού θέλει σήμερα. Δέν 

ύπάρχουν πειστικά σημάδια τής θελήσεώς του. 

'Εκείνα πού ε{ ναι γνωστά ε{ναι μάλλον ύπέρ τής Κυ

βερνήσεως Παπαδόπουλου. 'Ανεξάρτητα άπό τό πώς 

κατασκευάζεται κ:αί άπό τί τέξεται ή έπιοϋσα, ή άλή

θεια ε{ναι ότι στήν έπιφάνεια δ κόσμος άν δέν ευη

μερεί κ:αί άν δέν εχει μέσον είσόδημα χιλίων δολλα

ρίων, πάντως, φαίνεται νά τά φέρνει εuκ:ολα βόλτα. 

Αότό συμβαίνει στήν 'Αθήνα κ:αί άπό τίς έπαρχιακ:ές 

πόλεις ή έντύπωσις δέν ε{ναι διαφορετική. Χρήμα 

κυκλοφορεί άφθονο. Καί δ κόσμος τό ξοδεύει . Τό 

στρατιωτικό καθεστώς προσπαθεί νά συνεχίσει τή 

δική σας πολιτική, των εργων, τής βιομηχανικής 

άναπτύξεως κ:αί τοϋ τουρισμοϋ. Στή γραμμή αότή δέν 

εχει άλλάξει τίποτε κ:αί άποδίδει γιατί ήταν κ:αί μένει 

όρθή πολιτική. π Ασχετα άν τώρα γίνεται σχεδόν μυ

στικά μέ τήν άναγγελία σχεδίων κ:αί άποφάσεων τίς 

δποίες κανείς δέν συζητεί, μέ συνέπεια τίς μεγάλες 

άποτυχημένες συμβάσεις -Λύτον, 'Ωνάση, Έγνα

τίας κ:αί άλλων- ένώ έσάς σάς εβγαλαν τήν ψυχή μέ 

τό 'Αλουμίνιο, πού έξακ:ολουθεί νά ε{ναι πάντα ή 
μεγαλύτερη κ:αί έξαγωγικ:ότερη βιομηχανία τής χώ

ρας. Καί μέ τά ξενοδοχεία πού τώρα φοβοϋμαι δτι 
γίνονται πάρα πολλά γιά νά μπορέσουν νά ε{ ναι άλη

θινά ξενοδοχεία κ:αί γιά νά μή μεταβληθοϋν σέ του

ριστική δυσφήμιση τοϋ τόπου μας, χωρίς παράδοση, 

χωρίς πείρα, χωρίς προσωπικό. 'Ο Θεός νά μάς φυλά

ξει άπό τέτοιον κίνδυνο. 'Έχομε χάσει τό μέτρο σ' 

αύτή τήν ύπόθεση. 

Ό έλληνικ:ός λαός ε{ναι σχεδόν τελείως άπλη

ροφόρητος γιά τό τί συμβαίνει κ:αί τί γίνεται κ:αί για-

τί κ:αί πώς γίνεται. 'Η άντιπολίτευσις εχει περιορι

σθεί σέ δύο δικαιολογημένα φοβισμένα φύλλα κ:αί 

άκ:ούει πολλά δημοσιογραφικά κ:αί τά άποκ:λειστικ:ά 

κυβερνητικά ήλεκ:τρονικ:ά οργανα προπαγάνδας. Οί 

άραιές κροτίδες πού έκ:ρήγνυνται κάθε τόσο κ:αί οί 

κινήσεις των διανοουμένων δέν φαίνονται θά θίγουν 

βαθύτερα κανένα. οι δειλές φοιτητικές έκ:δηλώσεις 

κ:αί κάποιες έπαγγελματικ:ές άνησυχίες ε{ναι προο

ρισμένες νά σβήνουν μές στόν άσφυκ:τικ:ό κλοιό τής 

στρατιωτικής κ:αί άστυνομικ:ής άσφάλειας. • Η μεγά
λη μάζα μένει φοβισμένη όπως τίς πρώτες μέρες μετά 

τό κίνημα κ:αί φαίνεται άσυγκ:ίνητη, άδιάφορη σέ 

δσα συμβαίνουν γύρω της. Τείνει κανείς νά πιστεύει 

δτι δ έλληνικ:ός λαός δέν εχει τό αίσθημα τής πολι

τικής έλευθερίας. Τήν καταχράται δταν τήν εχει. Καί 

δταν τοϋ τήν άφαιροϋν μένει ίκ:ανοποιημένος μέ τό 

αίσθημα δτι τοϋ τήν εχουν άφαιρέσει ΗΕλληνες κ:αί 

δτι μαζί τους μπορεί νά βολεύεται στά ύλικ:ά του 

συμφέροντα. 

Λυποϋμαι, άγαπητέ μου κ:. Πρόεδρε, ότι μέ δλα 

αύτά σάς δίνω μιά πολύ στεγνή κ:αί άπογοητευτικ:ήν 

ε{κ:όνα τής σημερινής έλληνικ:ής καταστάσεως. 

'Αλλά άν τήν ένόθευα μέ ψεύτικες γιά μένα έλπίδες 

κ:αί έντυπώσεις θά αισθανόμουν τόν έαυτό μου ενο

χον άπέναντί σας. Μετά τό κίνημα, δπως κ:αί πρίν, 

εγιναν πολλά κ:αί μεγάλα σφάλματα άπό τόν πολιτι

κό κόσμο, πού δεν μποροϋν νά έπανορθωθοϋν σήμε

ρα. Ε{ναι πλέον πολύ άργά. 'Ε νομίσαμε δτι, άπομο

νώνοντας ήθικ:ά κ:αί πολιτικά τό κίνημα, θά τό 

έξαντλούσαμε. Συνέβη τό άντίθετο. Στήν άπομόνωσίν 
του εδειξε θεληματική δύναμιν κ:αί στερεώθηκε, τό 

άφήσαμε, μάλλον τό έσπρώξαμε νά γίνει αυτοδύναμο. 

'Ο Παπαδόπουλος εδειξε μεγάλην έπιτηδειότητα 
στήν έκ:μετάλλευση των σφαλμάτων των άντιπάλων 

του. Καί δσοι περιμένουν τώρα νά έκ:τελέσει τίς δη

μοκρατικές μισοϋποσχέσεις του άπατώνται βαθύτα

τα. Ξέρει δτι δ λαός τόν άνέχεται κ:αί δτι τήν έλάχι

στη δημοκρατική παραχώρησιν θά κινδύνευε νά τήν 

έκ:μεταλλευθεί. Καί δ ίδιος νά τό ήθελε θά τόν έμπό

διζαν δσοι εχουν μπλεχθεί στό παιγνίδι του κ:αί ε{ναι 

τώρα πολλοί, πολύ περισσότεροι άπό τά δυναμικά 

του στηρίγματα. Ε{ναι άρκ:ετά εξυπνος, αότό ήδη μέ 

τό παραπάνω τό εδειξε, ώστε νά μή θέλει νά έπισύρει 

έναντίον τοϋ έαυτοϋ του, κ:αί μάλιστα δίχως άνάγκ:η, 

τά φαινόμενα πού άντιμετωπίζουν τώρα στήν 'Ισπα

νία δ Φράνκ:ο κ:αί στήν Πορτογαλία δ Γκαετάνο, πού 

έκ:είνοι βρέθηκαν στήν άνάγκ:η νά κάμουν λίγες πα
ραχωρήσεις στό λαό. 'Εμείς θά τίς λέμε, άλλά δέν θά 

τίς κάνομε. Καί άν κ:αμμιά φορά τίς δώσομε μέ τό ενα 

χέρι, θά τίς παίρνομε μέ τό άλλο, τό άστυνομικ:ό. 

Μέ άγάπη, δικός σας». 
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«Εύχαριστώ γιά τό γράμμα. ~Εχω τήν ίδέα δτι 

πολύ περισσότερο άπό τό χρονογράφημα ύπήρξε 

χρήσιμο τό κύριο άρθρο, πού άπαντουσε στίς κυβερ

νητικές έφημερίδες, ο{ δποίες φρόντισαν νά δημι

ουργήσουν έντυπώσεις έκ τής έπιστολής πρός τόν 

Τσάτσο, ύπό τήν εννοιαν δτι καί δ Καραμανλής πα

ρακινουσε τάχα νά γίνη δ,τι επραξε δ Παπαδόπου

λος. Διά του άρθρου μας, θρυμματίσαμε τά παραμορ

φωτικά κάτοπτρα τής έπιστολής καί, μέ τήν εύκαιρία 

αύτή, προβάλαμε προγενέστερες δηλώσεις -μισο

ξεχασμένες- του Καραμανλή, δικαιωμένες έκ τών 

μετέπειτα έξελίξεων*. 

·Η ζήτησις του βιβλίου σημαίνει δτι τό όνομά 

του καταξιώνεται στήν ιστορική μνήμη του εθνους 

-καί άντέχει άκόμα στίς σημερινές προσδοκίες του. 

Τό βιβλίο άπευθύνονταν μόνο στή μνήμη καί άφηνε 

άδεια τήν γεύση τής προσδοκίας. Πάντως άνταπο

κρίθηκε στόν στόχο του. Ε{ χε τήν ζεστασιά τής γαλ

λικjϊς λογοτεχνικής γραφής, χωρίς ρομαντικές διογ

κώσεις -άρετή του- καί ε{χε τό μειονέκτημα 
I 

-ίδίως γιά τόν ξένο άναγνώστη, μά καί γιά τόν 'Έλ-

ληνα νεαρaς ήλικίας- δτι ένώ εδινε άναλυτικά, πει

στικά, πώς εβλεπε τό πολιτικό πρόβλημα δ Καρα

μανλής, ποιές ήσαν οί άπωθήσεις του καί ποιοί ο{ 

δραματισμοί του καί ο{ έπιρροές πού δέχτηκε άπό τό 

άγωνιστικό περιβάλλον του καί άπό τόν συνειρμό 

τών έθνικών περιπετειών, πρίν άνέβη στήν έξουσία, 

ένώ δηλαδή εδειχνε μέ ένάργεια, είς τί κατέτεινε, δέν 

εδωσε, επειτα, τί επραξε ώς κυβερνήτης τής χώρας, 
γιά νά ύλοποιήση τά ίδεώδη του. Καταλαβαίνω δτι 

σκοπός του βιβλίου δέν ήταν νά άναπτύξη τό εργο 

τής όκταετίας, δμως τό κενόν εγκειται στό δτι δέν 

αίσθητοποιείται κάν άπό τόν άπληροφόρητο άνα

γνώστη, ή άνταπόκρισις του εργου, στούς τεταγμέ

νους σκοπούς, πού ένέπνευσαν τήν είσδοχή του Κα

ραμανλή στή δημοσία ζωή -παρά τίς οίκογενειακές 

άντιδράσεις. Αύτό θά μπορουσε νά γίνη χωρίς πλα

τειασμούς μέ δύο-τρείς μεστές σέ νοήματα καί στοι

χεία τυπογραφικές σελίδες. 

Πάντως ήταν βιβλίο καλής ποιότητος καί άν δέν 

άκουσα νά σχολιάζεται εύρέως, rοστε νά μπορώ νά 

συνοψίσω αύθεντικά τίς έξ αύτου έντυπώσεις του κό
σμου, τουτο όφείλεται στό γεγονός δτι ή εκδοσίς του 
δέν Ικανοποίησε τά καυτά αίτήματα τής Στιγμής. 

τΗταν μιά άκαδημαϊκή προσφορά, δπως άκαδημαϊ

κός-ήταν δ συγγραφεύς του. Γιά δσους μάλιστα νοιώ

θουν καταπιεσμένα, έκ τών περιστάσεων, τά πολιτι

κά τους ένδιαφέροντα καί κατατρύχονται άπό εϋλο

γες άνησυχίες γιά τήν μοίρα του τόπου μας, τό βιβλίο 

ήταν ενας έκτός χρόνου πλεονασμός. Διότι τό εργο · 
καί ή δημιουργική προσωπικότης του Καραμανλή 

ίσταται, άπό καιρου, πάνω άπό τίς προεκλογικές 

κομματικές διαιρέσεις καί προκαταλήψεις καί ή 

παλλαϊκή αύτή συνείδησις, πού άναγνωρίζει τήν 

άξία του, δέν χρειάζεται ίστορικοφιλολογικές πρι
μοδοτήσεις, οί δποίες ένώ τίποτα δέν προσθέτουν, 

δίνουν άθελήτως εμφασιν στό γενικό έρώτημα: καλά 

δλα αύτά, άλλά τί γίνεται τώρα; Τό άγχώδες έρώτημα 

(πού διεκδικεί εντονη καί διηνεκή παρουσία τής 

'Ηγεσίας γιά τήν άντιμετώπισιν τής παρατεινομένης 

καί έπιδεινουμένης δοκιμασίας) δέν άνακουφίζεται 

άπό τίς συνημμένες στό βιβλίο δηλώσεις, περί τής 

σημερινής καταστάσεως, δηλώσεις διορατικές άλλ' 

άνενεργές. ·Ο κόσμος πιστεύει δτι, μέ τίς δηλώσεις 

αύτές, δ Καραμανλής περιορίστηκε νά έκφράση τήν 

άποστροφή του πρός τά συμβαίνοντα, χωρίς νά 

κινήση τίς δυνατότητές του καί τό λαϊκό δυναμικό 

πού τόν έμπιστεύεται, χωρίς νά ελθη κοντά του, νά 

ζήση αύτά πού τραβaμε μαζί μας καί νά διακινδυ

νεύση μαζί μας, έναντιούμενος στή Χούντα, δπως 

προκρίνει αύτός καί πλαισιούμενος άπό δλους πού 

σήμερα θάβουν κάθε διάθεσίν τους νά άντιταχθουν, 

στή διαπίστωσιν δτι χωρίς ήγεσία δυναμένη νά 

άσκήση έπιρροή στόν Στρατό καί στόν Λαό, δέν γί

νεται τίποτα. 

'Επειδή λοιπόν δ κόσμος πιστεύει δτι μόνο δ 

Καραμανλής εχει τό κυρος νά άσκήση μιά τέτοια 

έπιρροή, άκόμα καί ο{ πιστότεροι φίλοι του τραυλί

ζουν άσθενή έπιχειρήματα, δταν άκούουν νά του 

άποδίδεται, όχι κακοπίστως, εύθύνη γιά τή συνεχι

ζομένη του άπουσία. 'Ως καί έκείνοι πού ελεγαν δτι 
ή σιωπή του Καραμανλή ε{ναι μιά άπειλή στό κεφάλι 

τών ίθυνόντων, δέν τό λέγουν πιά, άλλά φρονουν δτι 

ή σιωπή αύτή τώρα, χωρίς νά τό θέλει, προικοδοτεί 

τήν άνεσιν τών κρατούντων. 

'Ως πρός έμέ, γνωρίζετε τί φρονώ. Σέ δλες μας τίς 

συναντήσεις, πού ήταν γιά μένα φροντιστήριο πολι

τικής σκέψεως, δέν μπόρεσα νά πεισθώ δτι ή άχίλ

λειος πτέρνα του Παπαδοπούλου ε{ναι δτι δέν άπο

τελεί καθεστώς, διότι δικτατορεύει, ένώ έπαγγέλθηκε 

δημοκρατία καί συνέταξε Σύνταγμα, μέ θεμελιώδεις 

δημοκρατικές διατάξεις. 'Εκείνο πού ελεγα πάντα 

ε{ναι δτι άφου δέν ύπάρχουν άποφασιστικής σημα

σίας έσωτερικές καί έξωτερικές άντιδράσεις στήν 

παραπλάνησιν, αύτή ή ίδια ή παραπλάνησις γίνεται 

καθεστώς, χωρίς έπίφοβους άντιπάλους. Καί στήν 

τελευταία μας συνάντηση σaς ε{χα είπεί δτι τό 1972 
θά ε{ναι τό ετος τη~ προσαρμογής. ·Η άνάληψις 

δλων τών ύπάτων έξουσιών άπό τόν Παπαδόπουλο, 

μετά τήν άνώδυνη -μέ ενα φύσημα- πτώση του Ζω

ιτάκη, ε{ναι γι' αύτόν πολύ πιό άβανταδόρικη, άπό 

μία μεταπολίτευσιν σέ προεδρική δημοκρατία. 

Γ Άλλωστε ε{ ναι έκτός πραγματικότητος οί φανταζό

μενοι δτι καί έάν τυχόν, σέ μία στροφή των έξελίξε

ων, ξυσθή δ Θρόνος, θά εχωμε προεδρικές έκλογές, 
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όπως αυτες πού γίνονται στήν 'Αμερική ή στήν 

Γαλλία ή εστω ύπό άστυνομικήν πίεσιν καί στρατο

κρατίαν. Οuτε καν αύτό. Θά εχωμε αύτοχειροτόνητη 

Προεδρία, όπως στήν 'Αφρική καί στή Λατινική 

'Αμερική. Γνώμη μου είναι ότι ό Παπαδόπουλος 

εχει περισσότερες εύτυχισμένες στιγμές, παρά 

"στριμί:ογματα", μέ τίς πιέσεις των νεοφωτίστων 
έπαναστατG:ιν του λεκανοπεδίου 'Αττικής καί του 

Πενταγώνου, πού ζητοuν νά άφεθοuν κατά μέρος τά 

προσχήματα καί νά σκληρυνθή ή κατάστασις, άνα

καλύπτοντας τό πραγματικό πρόσωπό της, χωρίς νά 

λογαριάση κανέναν. Πρώτη έκδήλωσις αύτής τής 

άνενδοιάστου πολιτικής, ήταν τό Διάγγελμα κατά τήν 

2lη 'Απριλίου -στόν έορτασμό τής πενταετίας . 

ΠροσεκτικG:ις συντεταγμένο καί χωρίς φουσκωμένες 

διατυπώσεις, όχι μόνον δέ εκαμε λόγον -εστω καί 

γιά τά μάτια- περί συντάγματος καί δημοκρατίας, 

άκόμη καί γιά τό μέλλον, άλλά καί εύθυγράμμισε όλα 

τά συστήματα τά ίστορικά καί τά σύγχρονα, τυραν

νίες, φασισμούς, κομμουνισμούς, δημοκρατίες, σέ 

παρονομαστή έπιδεικτικής ούδετερότητος καί ίδεο

λογικής άνεξιθρησκίας. Ούδεμία άντίδρασις είς τό 

έσωτερικόν καί τό έξωτερικόν. 'Ύστερα αρχισαν oi 
διαλύσεις όργανώσεων, oi συλλήψεις φοιτητών, οί 
έκτοπισμοί έπιστημόνων -καί ώς πρός έμέ προειδο

ποιήσεις, διά στόματος του άρμοδίου ύφυπουργοu, 

ότι "ή μήνις τG:ιν έπαναστατικG:ιν κλιμακίων καί των 

ύπηρεσιG:ιν, εχει άποκορυφωθή, μέχρι του βαθμοί\, 

rοστε ή κυβερνητική ήγεσία νά μή μπορή νά τήν 

κρατήση στήν πλάτη της". Καί αλλα πολλά τέτοια 

-νά μή σας κουράζω. Τό βέβαιο είναι ότι εταξαν ώς 

σκοπόν (έκφραζόμενοι πάντα έναντίον του όλοκλη

ρωτισμοu καί τής δικτατορίας) νά πάρουν πίσω καί τό 

μίνιμουμ των έλευθεριG:ιν πού αλλωστε ποτέ δέν μας 

εχουν προσφέρει αύτοί, άλλ, έμείς κατακτήσαμε -ό 

Θεός καί ή ψυχή μας ξέρει πώς- έκμεταλλευθέντες 

τήν τακτική τής έξαπατήσεως καί του καιροσκο

πισμοί\ των. Τώρα λοιπόν, ένG:ι αύτοί θά ίσοπεδώνουν 

τά περιθώρια πού δημιουργήσαμε καί θά μας κόβουν 

τήν άναπνοή μας, θά άπολύουν που καί που κανένα 

πολιτικό κρατούμενο καί θά έμφανίζουν ώς μέτρον 

φιλελευθερισμοί\, γιά νά άπαντα ό Λαίρνς καί ό 

Ρότζερς στούς ένοχλητικούς του Κογκρέσσου. Έάν 

αύτό δέν σημαίνη προσαρμογή τG:ιν πάντων στόν 

άνοιχτό έμπαιγμό, τότε μόνον επεσα εξω στίς προ

βλέψεις καί έκτιμήσεις μου, πού εχουν ώς προση

μείωσιν τό γράμμα πού σας εστειλα 20 ήμέρες μετά 
τήν 'Επανάστασιν, όταν φίλοι καί συγγενείς καλ

λιε"'ργοuσαν τήν ψευδαίσθησιν ότι αύτοί είναι καλά 

παίδιά καί θά φύγουν, γιά νά ελθωμε έμείς . 

Κάί έπειδή μιλaμε γιά φίλους, τολμώ νά σας γρά

ψω, ότι Όσοι σας λέγουν νά μείνετε εξω καί νά μήν 

ελθετε στήν 'Ελλάδα, είτε καλοπροαιρέτως τό λέ

γουν -πιθανώτατον- είτε έπειδή κατά βάθος δέν 

θέλουν νά βάλουν μπελά στό κεφάλι τους, σέ τόσον 

κρισίμους καιρούς, πάντως δέν σας προσφέρουν κα

λάς ύπηρεσίας. ΕύτυχG:ις πού ή ήγετική στόφα σας 

δέν έπηρεάζεται άπό τέτοια καί έάν δέν είσθε έδG:ι, 
τοuτο όφείλεται, όχι έπειδή έπηρεάσθητε άπό όσα 

σας λέγει ό ενας καί δ αλλος, άλλά διότι μέ τά δικά 

σας κριτήρια, δέν λάβατε τήν άπόφασιν μέχρι στιγ

μής. 

~Αν τήν λάβετε, ώς θά εύχόμην καί έγώ μαζί μέ 

όλο τόν κόσμο, δέν θά άγνοήτε βεβαίως ότι καί νά τό 

θέλατε δέν θά μπορούσατε νά μή πάρετε πρωτοβου

λίες έδG:ι. Κατ' έμέ τό πρόβλημα είναι ή χρυσή τομή 

μεταξύ του είδους τής έπιρροής πού θά ήταν ένδε

δειγμένη πρός τήν κατεύθυνσιν τG:ιν έπαναστατG:ιν 

άξιωματικG:ιν καί έκείνης πού χρειάζεται νά άσκηθή 

πρός τόν πνευματικό κόσμο, τόν κρατικό μηχανισμό 

καί τούς κοινωνικούς λειτουργούς. 'Η μία έπιρροή, 

ώς θά άσκήται δέν πρέπει νά προκαλή αίσθηματικές 

άντιδράσεις στήν αλλ η-ώς εγινε κάπως μέ τήν έπι

στολή πρός τόν Τσάτσο. 'Όμως αύτά δέν είναι άνα

σχετικά, παρά μόνο γιά τούς εχοντας προδιάθεσιν νά 

τά θεωρήσουν ετσι. 

'Εξ έντιμότητος, όφείλω νά σας γράψω τί είπα 

στόν Κανελλόπουλο, πρό ήμερων. Του είπα ότι έάν 

oi Παπαδόπουλοι μείνουν άκόμα τρία χρόνια καί 
επειτα πέσουν, θά εχουμε πρό αύτG:ιν ταφή στή συνεί

δησιν του Λαοu, όμως καί στήν μετεπαναστατική 

φάσιν, όλοι έμείς άδιακρίτως, οί συνδεθέντες μέ τήν 

κοινοβουλευτική 'Ελλάδα, άπό τής κορυφής, μέχρι 

τG:ιν έπαρχιακG:ιν παραγόντων. ('Ο Κανελλόπουλος 

μελαγχολικG:ις συνεφώνησε λέγων: "Πλείστοι έξ 

ήμό>ν θά εχοvμε καί βιολογικώς έκλείψει") . ~Ηδη 
άρχίζομε νά μή μιλοuμε τήν ίδια γλώσσα μέ τούς 

φοιτητάς -πού τό 1963 όταν φύγατε ήσαν παιδιά του 
δημοτικοί) σχολείου πού δέ\1 εχουν προσλαμβανού

σας παραστάσεις. 'Ακούουν ότι δ Καραμανλής ήταν 

σπουδαίος πολιτικός ανδρας καί τί του όφείλομε τό 

βλέπουν -χωρίς νά τό εχουν ζήσει καί χωρίς νά 

μποροuν νά αίσθητοποιήσουν τήν ήγετική διάστα

σίν του, στήν άποχή του. 'Ένας τεταρτοετής τής Νο

μικής μου είπε: 

- 'Εσύ πού τόν ξέρεις, μπορείς νά μοu έπιβεβαι

ώσης αν είπε πράγματι σέ κάποιον πρώην βουλευτή 

του, πού τόν παρακινοuσε νά γυρίση στήν 'Ελλάδα, 

ότι δέν πρόκειται ώς έθελοντής νά πέση στά χέρια 

τG:ιν έχθρG:ιν του; ... Μά δέν καταλαβαίνει ότι δέν θά 
τολμοuσε νά τόν πιάση κανείς, άλλ' αν τοuτο συνέ

βαινε θά ήταν δυνατότερος καί άποτελεσματικώτερος 

στόν Κορυδαλλό, παρά στό Παρίσι; 

'Έτσι σκέπτονται νέοι -καί γέροι- καί αν δέν 

σας τά εγραφα όλα αύτά τά στοιχεία τά άντικειμενι

κά, θά διέψευδα τήν άγάπη, πού πολύ σωστά διακρί

νατε στά δημοσιεύματά μου τά συνδεδεμένα μέ τό 

όνομά σας. τίποτα τό εύκολώτερο άπό τό νά σας 
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γράψω ενα γράμμα προωρισμένο νά σίiς εύχαριστή

ση. "Αν δμως οί άνθρωποί σας κρύβουν άπό σίiς τίς 

σκέψεις καί τίς διαπιστώσεις τους (άκόμη καί άν λα

θεύουν) τουτο είναι άνάξιο τής έμπιστοσύνης, μέ τήν 
όποία τούς περιβάλλετε. 

'Όσα έΠράξατε γιά τήν ·Ελλάδα είναι τόσον ού
σιαστικά καί μεγάλα, ώστε νά είχατε τό άνθρώπινο 

δικιiίωμα νά άποσυρθήτε όριστικώς τής δημοσίας 

ζωής. 'Όμως οϋτε σείς αiσθάνεσθε δτι τελειώσατε 

-εύτυχώς, παρ' δσα κατά καιρούς λέτε, σέ κανένα 

συνομιλητή σας δέν άφήνετε έντύπωσιν άπομάχου, 

οϋτε οί 'Έλληνες πιστεύουν δτι δσα είχατε νά δώσε

τε, τά δώσατε. 'Εάν δμως πεισθή δριστικώς ό κόσμος 

δτι δέν είσθε διατεθειμένος νά άπαλλαγήτε άπό τόν 

ρόλο του μακρυνου παρατηρητου καί έάν κάποτε 

πέση ή Χούντα, χωρίς δική μας στήν πτώση της 

συμβολή, τότε οί έρχόμενες γενεές θά ζήσουν κάτω 

άπό άλλους άστερισμούς καί ή 'Ιστορία πού θά μα

θαίνουν, δέν ,θά μοιάζη σέ τίποτα μέ τό βιβλίο του 

Ζενεβουά. 

'Εκθέτοντας αύτούς τούς συλλογισμούς, δέν άπι

στώ στήν πεποίθησίν μας, δτι άφου έμπιστευόμαστε 

σέ σίiς, μόνο σείς, καί όχι έμείς μέ τίς εiσηγήσεις 

μας, θά σταθμίσετε τ{ δέον γενέσθαι. 'Έχω έπίσης 
τήν iδέα δτι δπως ή τέχνη, ετσι καί ή πολιτική, άπο

τελεί εκφρασιν μιίiς ιδιοσυστασίας. 

Δικός σας». 

19 Σεπτεμβρίου 1972 

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΡΟΣ Κ.,ΠΑΠΑΚΩΝΣτΑΝτΙΝΟΥ 

«'Αγαπητέ Κώστα, 

Mov tδωσες μεγάλη χαρά μέ τήν έπίσκεψή σου 
στήν "Ελβα. 'Ελπίζω νά σέ ξαναδώ τώρα τό φθινό

πωρο στό Παρίσι. Θά σοv πώ ώρισμένες σκέψεις μου 

καί θά μου χρειασθή ίσως ή γνώμη σου έπ' αvτών. 

Ή πολιτική κατάστασις τοv τόπου μας, μέ τήν 

άσυναρτησία πού τήν χαρακτηρίζει, δέν μπορεί νά 

συζητείται μεταξύ σοβαρών άνθρώπων. "Εχετε μιά 

Κυβέρνηση πού δέν ξέρει ποv πηγαίνει καί μιά άντι

πολίτευση πού δέν ξέρει τί γυρεύει. 'Όπως σοv είπα, 

είναι άνεδαφικό τό νά ζητοvμε νά φύγη ή Χούντα 

χωρίς νά προσφέρουμε λύσεις άσφαλείς γιά τό μέλ

λον. Λύσεις πού νά άποκλείουν τήν έπάνοδο στό πα

ρελθόν καί νά καθησυχάζουν έκείνους πού στηρί

ζουν τή Χούντα. Τό θέμα είναι τόσο άπλό ιίJστε νά 

έκπλήσσεται κανείς μέ τήν άδυναμία τών 'Ελλήνων 
νά τό συλλάβουν. 'Όσον άφορii τό ρόλο τό δικό μου, 

προτιμώ νά μ ή γίνεται συζήτησις. Γιατί νομίζω δτι ή 

συμπεριφορά του πολιτικοv καί του πνευματικοί) κό
σμου, τόν κατέστησε ήδη ξεπερασμένο. 

Σέ παρακαλώ νά μοv γράφης τακτικά καί χωρίς 

νά τό έξαρτiiς άπό τίς άπαντήσεις μου. 
Μ' άγάπη>>. 

5 'Οκτωβρίου 1972 

Δ. ΤΟΥΣΗΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«Κύριε Πρόεδρε, 

Λόγοι άποκλειστικώς συνειδήσεως καί συναισθή

σεως εύθύνης μου ώς πολίτου μέ ύποχρεώνουν νά Σίiς 

άπευθύνω τήν παρουσαν καθαρώς προσωπικήν έπι

στολήν. 

Δέν πρόκειται νά Σίiς άπασχολήσω μέ τήν ίστό

ρησιν τών γεγονότων ούδέ μέ οίανδήποτε πληροφο

ρίαν. 'Υμείς, άναλαβόντες θελήσει του Λαου καί 

διαχειρισθέντες τήν ύψίστην εύθύνην τής Κυβερνή

σεως του Τόπου έπί τόσα ετη , άσφαλώς καί γνωρίζετε 

καί παρακολουθήτε δ,τι συμβαίνει σήμερον. 

'Εκείνο τό όποίον μέ όδηγεί εiς τήν παρουσαν 

εΙναι ή βαθυτάτη ά.νησuχία μου διά τήν σήμερον καί 
τήν αϋριον. Καί πρέπει πίiς πολίτης νά σκεφθή τό 

που πηγαίνομεν. Περνουμεν τήν πλέον κρίσιμη καμ

πήν τής έποχής μας. 'Η άδιαφορία διά τά κοινά έξα

φανίζει κάθε 'Ιδεώδες εiς τόν τόπον αύτόν. Κατα

στρέφει άκριβώς έκείνο μέ τό όποίον οί αiώνες τό 

θεμελίωσαν. Καταντήσαμεν εiς τήν λατρείαν ποδο

σφαίρου καί του χρυσου μόσχου του πλουτισμου, 

του άναιδους πλουτισμου, του καταστροφικου. Τό 

πνευματικόν μας έπίπεδον καταπίπτει καί εiς τήν 

μορφωτικήν μας πρόοδον καθημερινώς μεγαλύνο

μεν, μέ παθητικόν εiς βάρος μας, τό χάσμα άπό τούς 

άλλους λαούς του πολιτισμου εiς τόν δποίον άνήκο

μεν. Τά 'Ιδεώδη συνεχώς έξαφανίζονται καί μία θανά

σιμη διά τήν Χώραν άδιαφορία τών πολλών πολιτών 

έξαπλουται. 

Καί δμως ή Χώρα αύτή δέν εΙναι πτωχή εiς κα

λούς πολίτας πατριώτας, έλλείπει δμως ό συντονι

σμός τών προσπαθειών τών καλών αύτών πολιτών. 

Σήμερον, έκείνο τό δποίον προέχει είναι ή συνέ

νωσις τών πνευματικών καί ήθικών δυνάμεων τής 

Πατρίδος, δλων άνεξαιρέτως, χωρίς διακρίσεις, χω

ρίς άτομικάς φιλοδοξίας. Δέν ύπάρχουν διαφοραί οϋ

τε πολιτικαί, οϋτε πολιτειακαί, οϋτε κοινωνικαί εiς 

τό άστικόν καθεστώς. Οί εύγενείς άνταγωνισμοί, αί 

εύγενείς φιλοδοξίαι εΙναι άκριβώς έκείνο τό όποίον 

συνθέτει τό μεγαλείον του άστικου καθεστώτος. 

Εiς τόν άγώνα διά τήν άνάκτησιν τών δσων άπώ

λεσεν ό πολίτης, άδιάφορον διά ποίαν αiτίαν, καί 

τήν άπόκτησιν έκείνων πού δικαιουται, πρέπει πάν

τες νά συνεισφέρωσιν δ, τι δύνανται. Καί ή πρώτη καί 

μεγίστη εiσφορά τών δημοσίων άνδρών είναι αί εμ

φυτοι ή αί άποκτηθείό'αι έν ττϊ διαχειρίσει τών δη

μοσίων πραγμάτων ικανότητες, ώς καί τό κυρος καί 

τό γόητρον τό όποίον διαθέτουσιν εναντι του Λαου. 

'Υμείς, Κύριε Πρόεδρε, εύτυχώς, καί τά πρώτα 

καί τό δεύτερον πλήρως διαθέτετε. 

Τό άναμφισβήτητον κυρος Σας έντός καί έκτός 

τής Χώρας είναι περιουσία τής Πατρίδος, ή όποία 
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καί έλπίζει δτι καί τό κυρος Σας καί τάς ικανότητάς 

Σας θά τάς θέσητε τό ταχύτερον καί έγκαίρως είς τήν 

διάθεσίν Της. 

'Εστέ βέβαιος, Κύριε Πρόεδρε, δτι μόνη μου φι

λοδοξία ε{ναι νά πεισθη δ κύκλος μου δτι έδωσα είς 

τήν Πολιτείαν δ,τι ήδυνάμην, πέραν αύτου ούδεμίαν 

άλλην φιλοδοξίαν έχω. 'Αλλά αίσθάνομαι καί μίαν 

άλλην έσωτερικήν άπαίτησιν. Νά συμβάλω μέ τίς 

μικρές δυνάμεις μου στό νά πεισθουν καί οι άλλοι 

δπως έγώ, δτι δέν ύπάρχουν περαιτέρω περιθώρια 

χρόνου διά νά περισωθη δ,τι εΙναι δυνατόν. 

Σaς εϋχομαι, Κύριε Πρόεδρε, ύγείαν καί χαράν. 

Μέ έξαίρετον τιμήν». 

10 'Οκτωβρίου 1972 

Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«'Αγαπητέ μου Πρόεδρε, 

Κι έγώ θά ήθελα πάρα πολύ νά συναντηθουμε. 

Μόλις μπορέσω νά ξεπεράσω διάφορες άντιξοότητες 

προσωπικές, θά ζητήσω διαβατήριο -νομίζω δτι δέν 

θά τολμήσουν νά μήν μου τό δώσουν- καί θά έλθω 

νά σέ δώ στό Παρίσι. 

Μόλις έλαβα τό γράμμα Σου, άρχισα νά όργανώ

νωμαι γιά νά έκτελέσω τήν παραγγελία: νά γράψω 

ενα σύντομο κομμάτι 20-30 σελίδες περιγραφικό του 
έργου τής 'Οκταετίας στόν οίκονομικό τομέα καί 

ταύτόχρονα άποδεικ:τικό του δτι καί σήμερα άκόμη ή 
έλληνική οίκονομία στηρίζεται στίς προϋποθέσεις 

καί τά έργα πού δημιουργήθηκαν τότε. 'Όμως, τό 

έγχείρημα δέν ε{ναι εϋκολο. Γιά πολλούς λόγους. 

ΕΙναι δύσκολο νά έξηγήση κανείς, δσο δέν ύπάρχει 
άνοικτή οίκονομική κρίση καί δσο τά είσοδήματα 

δλων τών συνηθισμένων 'Ελλήνων -~κτός τών 

άγροτών καί ώρισμένων κατηγοριών δημοσίων ύ

παλλήλων- άνεβαίνουν, δτι ή σημερινή "εύφορία" 

καί "εύημερία" στηρίζονται σέ άνεπίτρεπτες ύποθη

κεύσεις του μέλλοντος. Γιατί τά μεγέθη της οίκονο

μίας -είσόδημα, έπενδύσεις, άποταμίευση , κ.λ.π., 

κ.λ.π .- αύξάνουν καί θ' αύξάνουν άκόμα γιά ενα

δυό-τρία χρόνια. 'Εκείνο πού χειροτερεύει μέ ίλιγ

γιώδη ταχύτητα ε{ ναι ή ποιότης τών έπενδύσεων πού 

έπιχειρουνται, δπως νομίζω δτι προκύπτει κι άπό τά 

έκλαϊκευτικά άρθρα μου στή "Βραδυνή"*.» Αν δμως 

κανείς θελήση περισσότερο αύτή τήν κακή ποιότητα 

νά τήν άναλύση, θά του χρειασθουν πέρα άπό τά 

στοιχεία πού έπίσημα, έστω καί έν μέρει χαλκευμέ

να, δημοσιεύονται -καί στοιχεία πού άναφέρονται 

στούς δρους διαφόρων συμβάσεων, άκόμα καί τίς 

πηγές τfjς χρηματοδοτήσεως κ.λ.π. Καί έκεί προκύ

πτει παμμέγιστη δυσκολία. Λίγοι άπό τούς παλαιούς 

συνεργάτες μας ύπαλλήλους Τραπεζών καί Δημοσί

ου έξακολουθουν νά ύπηρετουν καί δέν δείχνουν 

καμμιά προθυμία, έκτός άπό έλάχιστους καί έξαιρε-

τικούς, νά μaς πληροφορήσουν. ΕΙναι έπίσης δύ

σκολο σ' ενα σύντομο κείμενο νά δοκιμάση κανείς: 

(α) ν' άποδείξη δτι πολλά ο άπό τά "έπίσημα" 

στοιχεία εΙναι είτε άνακριβfί είτε δίνονται μέ τρόπο 
παραπλανητικό, 

(β) νά έξετάση προβλήματα διαρθρώσεως του 

ίσοζυγίου τών έξωτερικών πληρωμών, δσο διατηρεί
ται ή έλευθερία τών είσαγωγών καί 

(γ) νά μιλήση γιά ύπερδανεισμό του Δημοσίου καί 

τών όργανισμών κοινfjς ώφελείας, δσο άκόμα 

γα) δέν διαφαίνεται άπότομη πτώση τής έσωτερι

κής άξίας του νομίσματος καί 
γβ) δέν δημιουργουνται προβλήματα έξυπηρετή

σεως τών χρεών μας σέ συνάλλαγμα. 

Οί κρατουντες, χάρις στήν τύχη καί τή δική Σου 

ύποδομή, κρατρυν άκόμα. Βέβαια, κάποτε τό άπό

στημα θά σπάση καί θ' άντιμετωπίση ή Χώρα άνοι

κτή συναλλαγματική κρίση. "Ως τότε δμως δλοι 

περνaν καλά, έκτός τίς κατηγορίες πού προεμνημό

νευσα, καί δέν καταλαβαίνουν τί τούς μέλλεται νά 

πληρώσουν καί δι' αύτό "άνέχονται" ή καί, μερικοί, 

"βολεύονται". Σημειωτέον δτι οί άγρότες -τών 

δποίων, πράγματι, φαλκιδεύθηκε θεαματικά τό πραγ

ματικό είσόδημα- άστυνομεύονται καί τρομοκρα

τουνται τόσο εϋκολα, πού δέν βρίσκουν τρόπο άντι

δράσεως, δσοι εΙναι νέοι καί δυναμικοί, παρά μέ τό 

νά μεταναστεύσουν. 

Σ' αύτό τό κλίμα ζουμε. 

'Ακόμα πιό δύσκολο μου φαίνεται νά tξηγήση 
κανείς τήν ποιοτική χειροτέρευση τής δλης καταστά

σεως άπό άπόψεως γενικωτέρας οίκονομικfjς πολιτι

κής. 'Αντί νά έξακολουθήσουμε τόν δρόμο πρός τόν 

έξευρωπαϊσμό πού χαράχθηκε έπί τών ήμερών σου, 

ξαναγινόμαστε -ύπό τάς εύλογίας τής άμερικανικής 
καί τών περισσοτέρων εύρωπαϊκών Κυβερνήσεων

μεσανατολίτες. Κι έδώ εΙναι δύσκολο νά φέρη κα

νείς άπτάς καί καταληπτάς άπό τόν πολύ κόσμο άπα

δείξεις. 
Παρά ταυτα, έπεχείρησα νά κινητοποιήσω δύο

τρείς νέους φίλους μας γιά νά μέ βοηθήσουν στή 

συγκέντρωση στοιχείων καί, φυσικά, μόλις έχω άρ

κετό ύλικό, θά γράψω τό δοκίμιο, θά στό στείλω καί 

Σύ θά δής τί μπορείς νά τό κάνης. 

'Από Κωστάκην, συμπατριώτην μου, εμαθα τά 

τελευταία νέα Σου. Συμφωνώ μέ δσα διαμηνύεις καί 
θά προσπαθήσω, δσο μπορώ καί έγώ, πρός αύτή τήν 

κατεύθυνση νά έπηρεάσω. 

'Η Μπούμπα καί έγώ σου στέλνουμε τούς πιό 

θερμούς μας χαιρετισμούς. Πολύ-πολύ Σέ σκεπτό

μαστε άπομονωμένο στό Παρίσι, μακρυά άπό αύτόν 

τόν τόπο πού παρ' δ λες του τίς άθλιότητες ε{ ναι τό

πος μας. 

Μέ πολλήν άγάπην». 
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27 'Οκτωβρίου 1972 

Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣτΑΝτΙΝΟΥ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«'Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, 

'Ε~αγγελματικ:αί ύπσχρεώσεις πρός τάς έταιρίας 

τών όποίων είμαι νομικός σύμβουλος κ:αί ώρισμέναι 

έπείγουσαι ύποθέσεις δέν μου έπιτρέπουν νά άπομα

κ:ρυνθώ πρό τής παρελεύσεως τριών τουλάχιστον 

έβδομάδων κ:αί κατά συνέπειαν, ύπολογιζομένης κ:αί 

τής iδικ:ής Σας άπουσίας, δέν θά μπορέσω νά ελθω 

πρό της 20ής περίπου Νοεμβρίου. 

'Εδώ συνεχίζεται άδιατάρακ:τος ή κυβερνητική 

άσυδοσία, ένώ διάφοροι έκ:δηλώσεις εχουν έντυπω

σιάσει τήν κ:οινήν γνώμην, άδιάφορον άν, δικαίως η 

παραλόγως, δπως μετάθεσις Τάσκ:α, άρθρον Σουλτσ

μπέργκ:ερ* κ:.λ.π. Μόνον ή ήγεσία τών κομμάτων 

φαίνεται άδιαφοροuσα. 

~Ε χετε γνώσιν της κινήσεως τών λεγομένων νέων 

κοινοβουλευτικών, οί όποίοι εχουν άπογοητευθη άπό 

η1ν ήγεσίαν τών δύο κομμάτων κ:αί στρέφονται πρός 
τό πρόσωπόν Σας. 'Υπολογίζουν νά εϋρουν τήν δυ

νατότητα έξόδου έκ: της χώρας κ:αί νά Σίiς έπισκ:ε

φθοuν περί τάς άρχάς Νοεμβρίου. ~Εχουν φιλόδοξον 

σχέδιον κ:αί άποβλέπουν είς γενικ:ωτέραν πολιτικ:ήν 

μεταβολήν κ:αί είς πολιτικ:ήν άνανέωσιν, διατηρουμέ

νης τής μορφής του πολιτεύματος. Μεταξύ αύτών 

περιλαμβάνονται αύτοαποκ:αλούμενοι σοσιαλισταί 

τής 'Ενώσεως Κέντρου κ:.λ.π. "Ε χουν άσ'χοληθεί μέ 
τήν κ:ατάρτισιν σχεδίων κ:αί προγραμμάτων, τά όποία 

θέλουν νά θέσουν ύπ' όψιν Σας, μέ τήν έλπίδα δτι δέν 

θά τούς άποθαρρύνετε νά προχωρήσουν. Καίι ούδείς 

έντεϋθεν δύναται νά τούς έμποδίση νά ελθουν, άν 

τούς δώσουν διαβατήρια. Είναι, κατ' άρχήν, καλής 

πίστεως. Προσωπικώς κ:αί άν μου έζητήτο ή γνώμη 

πιστεύω δτι είναι σκόπιμον νά τούς δεχθήτε κ:αί νά 

τούς άκ:ούσετε. Γνωρίζουν άπό τώρα ότι δέν πρόκει

ται νά τούς άποκ:αλύψετε τά σχέδιά Σας, ούτε άναμέ

νουν ότι μποροuν νά Σίiς παρασύρουν είς έκ:δηλώ

σεις. Βασίζονται, δμως, εiς τήν έπωδόν της δηλώσε

ως του Σεπτεμβρίου 1969 ότι είσθε άποφασισμένος, 
άν τό καλέσουν αί περιστάσεις, νά βοηθήσητε κ:αί 

προσωπικώς διά τήν όμαλήν άποκ:ατάστασιν του 

έλευθέρου πολιrικ:οϋ βίου. 'Από της πλευρίiς μου, 

κατ' έπανάληψfν τούς έδηλώθη δτι ούδείς γνωρίζει 
τάς διαθέσεις Σας, πολύ δέ περισσότερον ούδείς Σίiς 

έκ:προσωπεί. ''Όσοι, όμως, Σίiς πλησιάζουν κ:αί 

εχουν γνωρίσει τήν σύνεσιν κ:α~ τήν άγάπην πρός τόν 

Τόπον, δέν μποροuν νά εχουν άμφιβολίαν ότι δέν θά 

άρνηθήτε ποτέ τάς ύπηρεσίας Σας, όταν Σείς τό κρί

νετε άπαραίτητον. Δέν θέλουν νά άκ:ούσουν περί έπι

στροφής εiς τήν πρό τής έπαναστάσεως κατάστασιν. 

Παραλλήλως έξεδηλώθη κίνησις ύπογραφής δι

ακηρύξεως τών βουλευτών τών δύο κομμάτων διά τήν 

άνάγκ:ην όπως κ:ληθήτε νά άναλάβητε τήν προσπά-

θειαν δμαλής άποκ:αταστάσεως του έλεύθερου έπί

σης, πολιτικ:οu βίου. Ποδηγετείται άπό έξωπολιτι
κ:ούς κύκλους, οίος κάποιος έκ: τών συνομιλητών Σας 

του τρέχοντος ετους, άφοσιωμένος κυρίως είς τήν 

Ρώμην. 'Αποβλέπουν είς τήν κ:ινητοποίησιν κ:αί τής 

πνευματικής ήγεσίας κ:.λ.π., δέν δύναμαι όμως νά 

γνωρίζω άν κ:αί ποίας έκ:τάσ.εις έπιτυχίαν θά εχη ή 

προσπάθειά των. 'Απευθύνομαι βασικώς εiς τό στά

διον τοuτο πρός τούς παλαιούς βουλευτάς, τούς άπο

γοητευμένους άπό τήν άδράνειαν τής ήγεσίας κ:αί τών 

δύο κομμάτων κ:αί άπό τήν άδιαφορίαν, μέ τήν όποί

αν δ ' Ελληνικός Λαός ύποδέχεται τάς έκ:άστοτε έκ:

δηλώσεις των κ:αί τά τυποποιημένα μανιφέστα. 

Τούς έδήλωσα ότι έκ:τιμώ τήν προσπάθειάν των, 

πλήν δέν δύναμαι νά εχω προσωπικήν άνάμιξιν, 

άφοu, οίαδήπdτε έκ:δήλωσίς μου είναι ένδεχόμενον 

νά θεωρηθη ώς κ:ατευθυνομένη. Τό κείμενον της δια

κηρύξεώς των ·είναι έκ:τάκ:τως ίκ:ανοποιητικ:όν, καί

τοι μακ:ρόλογον. 'Έχει ύπογραφεί άπό άρκ:ετούς 

βουλευτάς τής ΕΡΕ κ:αί μικρόν άριθμόν κεντρώων. 

Πληροφοροuμαι ότι δ Μαuρος άδιαφόρησε διά τήν 

πρωτοβουλίαν κ:αί τήν ύπογραφήν των ίσχυριζόμε

νος δτι δ ίδιος εύρίσκ:εται είς στενή ν έπαφήν μεθ' 

'Υμών κ:αί δτι όταν θά λάβη τήν "συμπεφωνημένην 

εiδοποίησίν Σας", θά κ:ινηθη κ:αί θά κ:αλέση τούς 

όπαδούς της παρατάξεώς του νά πράξουν τότε ό,τι 
έπιβάλλεται. 'Αντιλαμβάνομαι δτι εχει χολωθη άπό 

τήν προθυμίαν τής ύπογραφής τής διακηρύξεως κ:αί 

δέν του άρέσει νά παρουσιάζεται ότι ο{ βουλευταί 

τόν άγνοοϋν. Είς τό τελευταίον εχει προφανώς δί

καιον. 'Εσχάτως μόλις, ώρισμένοι έκ: τών στελεχών 

τοϋ Κέντρου διετύπωσαν κ:αί θέτουν πρός ύπογραφήν 

παρηλλαγμένην εκ:κ:λησιν πρός Ύμίiς. Έξ αύτής 

παρέχεται γενικώς ή εiκ:ών δτι ζητοuν νά παραδοθη 

είς τήν λήθην τό παρελθόν, άναλαμβάνουν δέ τήν 

υποχρέωσιν νά συμπαρασταθοuν είς τάς άποφάσεις 

Σας κ:αί "είς τήν τακ:τικ:ήν" πού θά χαράξετε, διά νά 

διασφαλισθη ή δμαλή έξέλιξις. Θά είναι έξαιρετικ:ά 
ένδιαφέρον τό άποτέλεσμα τής προσπαθείας των. 

'Ηγείται δ άγροτικ:ός Μπαλτατζής, ένδέχεται δέ νά 

φέρουν κ:αί τόν Μαuρον εiς τήν άνάγκ:ην νά ξεκ:αθα

ρίση τήν θέσιν του. 'Υποτίθεται ότι όλα τά κείμενα 

θά παραδοθοuν είς Ύμίiς κ:αί δέν θά δοθη τίποτε είς 

τήν δημοσιότητα έάν δέν τό έγκ:ρίνετε. 

Οί ίδικ:οί μας βουλευταί έκ:πλήσσονται διότι δέν 

εχουν άκ:όμη ύποΎράψει οί στενοί συνεργάται είς τάς 
Κυβερνήσεις Σας. Πολλοί μέ έρωτοuν άν εχω γνώσιν 

κ:αί τί θά πράξω. Τούς παρέχω τας όφειλουμένας έξη
γήσεις. 'Αλλά, κάποτε θά τεθη ώμά τό ζήτημα. Καί 

έπειδή τό πρίiγμα εφθασε κ:αί είς γνώσιν τοϋ σημερι

νοί) άρχηγοu,_ύπεβλήθην εiς τήν δοκ:ιμασίαν νά τόν 

έπισκ:εφθώ μόνος, επειτα άπό τήν τελευταίαν συνάν

τησιν της πεντάδας, περί της όποίας δ κ:. Τσάτσος κ:αί 

έγώ Σίiς έγράψαμε**. Του είπα δτι τά γεγονότα μίiς 
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έξεπέρασαν καί δτι ήδη εχω λάβει καί έγώ γνώσιν 

τής νέας κινήσεως καί της ύπογραφομένης διακηρύ
ξεως, ή όποία δημιουργεί ζήτημα καί δι' αύτόν καί 

δι' ήμaς. Εύρήκε ίκανοποιητικόν τό κείμενον, πλήν 

άδικαιολόγητα έκτενές. 'Εξεδήλωσε πικρία ν διότι 

ετσι παραγκωνίζεται ώς άρχηγός, πλήν άναγνωρίζει 

δτι oi κινούμενοι εχουν δίκιο κ.λ.π. Μοϋ συνέστησε 
νά ύπογράψω καί έγώ -έάν συγκεντρωθοϋν άρκεταί 

ύπογραφαί- καί μέ προέπεμψε λέγωνδτι είς τήν πε

ρίπτωσιν αύτήν θά έκδηλωθή καί δ ϊδιος μέ χωρι

στήν, άλλά άνάλογον δήλωσιν. Τόν έλυπήθηκα, άλ

λά δυστυχώς δέν κατορθώνει νά άπαλλαγή άπό άτυ

χη συμπλέγματα. Τό διάβημά μου θά άκολουθήσουν 

-δπως άκούω- καί δ Τσάτσος, μέ Ράλλην καί Πα

παληγούραν. 

Σύντομα θά εχω περισσότερα νά Σaς γράψω. 

'Ιδικός Σας». 

28 'Οκτωβρίου 1972 

Ε. ΑΒΕΡΩΦ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«'Αγαπητέ μου Πρόεδρε, 

'Ασφαλώς μέ φιλοπαίγμονα διάθεσιν μοϋ εγρα

ψες πώς οί λογοτεχνικές μου άπασχολήσεις μέ εκα

μαν νά λησμονώ τούς φίλους καί νά μήν τούς γράφω. 

Οί λογοτεχνικές άπασχολήσεις -καί πλήθος 

άλλες- ύπήρχαν πάντα καί άπλώς ε{ ναι σέ μιά εντα

ση αύτές τίς ήμέρες λόγω θεάτρου. ''Α ν δέν σοϋ 
εγραψα, αύτό όφείλεται στό δτι εχουν νόημα μόνο oi 
μακρές ένημερωτικές έπιστολές πού σοϋ εγραφα άλ

λοτε, αύτές δέ ήταν δυνατές μόνο μέ τήν άνεση τοϋ 

παληοϋ συστήματος. "Έτσαγκίστηκα" δμως τόσο 

πολύ μέ αύτό, ώστε καί τώρα μέ δυσφορία τό ξανα

χρησιμοποιώ, εστω καί άν πρόκειται νά τό κάνω 

άραιότατα. 

Κατά τά άλλα δέν ξεχνώ οuτε έχθρούς(!) οuτε φί
λους, ίδιαιτέρως δέ μερικούς φίλους πού άληθινά άγά

πησα καί έξετίμησα. 

Κατάλαβα καί πληρέστατα δικαιολόγησα τήν πι

κρία σου γιά τήν άπουσία τής 'Ελλάδος άπό τή Διά

σκεψη τών 'Εννέα, ένώ ή ·Ελλάς ήταν ή μόνη πού 

άπό δεκαετίας ε{χε έγγράψει πρώτη ύποθήκη. Καί οί 

συνέπειες τοϋ πράγματος θά ήθελαv πολλές σελίδες 
γιά νά έκτεθοϋν "καί διηγώντας τα νά κλαίς" ... 

Παρά ταϋτα, έδώ, δ χορός καλά κρατεί. Δηλαδή, 

γιά νά μήν άνακριβολογοϋμε γενικεύοντας: 

'Από άπόψεως κοινής γνώμης. 'Η άπάθεια συνε

χίζεται, μέγα μέρος τών νέων, άλλά καί των μεγάλων, 

παρακολουθεί έκατό φορές έντονώτερα τ' άποτελέ

σματα τοϋ ποδοσφαίρου (ίδίως δταν έλληνικές δμά

δες παίζουν μέ ξένες. Διαπίστωση βαρυσήμαντη νο

μίζω: δ πατριωτισμός κατέβηκε γιά πολλούς στά πό

δια. Καί τά πόδια δέ σκέπτονται. Οuτε συναισθημα

τικά άντιδροϋν. 'Αντιδροϋν στόν πόνο καί στήν κού-

ραση), παρά τή σύνδεση μέ τήν Κοινή 'Αγορά ή 

άλλα τέτοια θέματα. οι νέτα σκέτα "καλοπερασό

πουλοι" ε{ναι άσυγκρίτως περισσότεροι άπό άλλοτε 

καί -άν δέ γελιέμαι- πληθύνονται συνεχώς. 

'Αλλά: παρά ταϋτα, ή άντιπάθεια πρός · τό καθε
στώς εχει ένταθεί καί ή γκρίνια έκδηλώνεται πολύ 

περισσότερο άπό δ,τι πρό δύο ή καί πρό ένός ετους. 

Αύτό ε{ναι βέβαιο. Πιθανά αίτια: μιά άρκετά μεγάλη 

ϋψωσις πολλών τιμών, ή μορφή καί ή διάρκεια τοϋ 

καθεστώτος, ή συρροή γελοιοτήτων καί άδικιών. 

Τοϋτο δμως δέν σημαίνει δτι ε{ ναι πολλοί έκείνοι 

πού εΙναι διατεθειμένοι νά κινηθοϋν ριψοκινδυνεύ
οντας εστω έλάχιστα. 'Ο άριθμός τους πολύ περιο

ρισμένος καί ίδίως μεταξύ των φοιτητών καί των δια

νοουμένων. 

· Σέ τοϋτο παίζει άσφαλώς μεγάλο ρόλο ή πεποί
θηση πού εχει δημιουργηθεί καί συνεχώς έδραιώνε

ται περισσότερο, δτι "τίποτε δέν μπορεί νά τούς 

κουνή ση". 

Σ' αύτό τό σημείο πρέπει νά πω δυό λόγια γιά τή 

δημοσιευθείσα "κατάθεση" Τάσκα. 'Από τή μιά 

πλευρά δυνάμωσέ τήν έντύπωση τοϋ κόσμου γιά τήν 

όποία μόλις μίλησα. 'Από τήν άλλη δμως ε{χε μιά 

πολλή εύχάριστη πλευρά: εδειξε urbi et orbi καί έπι
σήμως ποϋ κλίνει ή έκτίμησις, συμπάθεια καί προτί

μησις τών 'Αμερικανών. 

Σχετικά μ' αύτά θά εμαθες, ύποθέτω, τά ψιθυριστά 

λεγόμενα άπό ... ήγετικά στελέχη τοϋ Κέντpου: 'Ο 
Τάσκα έξετέλεσε τόν Καραμανλή διότι τόν έμφανίζει 

δικαιολογοϋντα τήν 'Επανάσταση. ~Ετσι κατέστησε 

δυσχερή (κατ' άλλους άδύνατη! ... ) τή συνεργασία 
μαζί του, ύπό τήν ήγεσία του ... 

Φυσικά, τό κείμενο έπιτρέπει άποστομωτικές 

άπαντήσεις, άλλά αύτό δείχνει τίς διαθέσεις δπως 
δείχνει καί πόσο δ "πολιτικός κόσμος" ε{ναι φτωχός 

άπό πολλών άπόψεων. 

"Ας σοϋ σημειώσω έδώ δτι δ "πολιτικός κόσμος", 

έλλείψει άλλου παράγοντος άντιπροσωπεύει άκόμα 

ενα ίσκιο. Δέν τόν θεωρώ δμως ίσχυρό. 'Όσοι δέν 

ζοϋν μόνιμα στίς έπαρχίες τους εχασαν καί τήν έπα

φή μέ τόν κόσμο τους, γιατί oi έπισκέψεις γίνονται 
ύπό τέτοιες συνθήκες ( φόβος τοϋ κόσμου, σχετική 
άπομόνωσις κ.λ.π.) πού oi έπισκέψεις άποφεύγονται. 
Καί έγώ άκόμη πάω συχνά στό Μέτσοβο, πολύ άραιά 

στά Γιάννενα, καθόλου άλλοϋ. ΕΙμαι συχνά Λάρισα

Τρίκαλα. 

"Ετσι "πολιτικός κόσμος" ύφίσταται περισσότε

ρο πλασματικά παρά πραγματικά καί μόνο έλλείψει 

άλλου άναλόγου παράγοντος. 'Ονόματα ύφίστανται 

όχι πολλά, μέ μεγαλύτερη ή όλιγώτερη άπήχηση καί 

πρώτο άπ' δ λα τό δικό σου. 

Τά άνωτέρω στοιχεία δμως συνθέτουν είκόνα 

άποθαρρυντική. 'Ακόμη περισσότερο άν σ' αύτά 

προσθέσης τή μονοπώληση των μέσων έπικοινωνίας 
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μέ τό Κοινό (ή τήν τρομοκράτηση άλλων) πού δυ

σχεραίνει φοβερά κάθε άγώνα. 

'Από άπόψεως ίσχύος τοϋ καθεστώτος. Παρά τήν 

αύξηθείσα άντιπάθεια τοϋ κόσμου, άλλά καί παράλ

ληλα μέ τήν περιγραφείσα άπάθεια, ή ίσχύς παραμέ

νει μεγάλη. 'Αστυνόμευσις τ&ν πάντων, εγκαιρη καί 

σχεδόν άπόλυτη. Στελέχωσις τ&ν πάντων μέ άπο

στράτους. (τοϋτο άποτελεί καί δέλεαρ γιά τούς έν 

ένεργεί~). 'Έλεγχος τ&ν 'Ενόπλων Δυνάμεων, μετα

κινήσεις, προαγωγαί, ετσι ωστε νά έξασφαλίζουν τό 
καθεστώς. 

'Υπάρχει όμως κάποιος προβληματισμός σέ ώ

ρισμένους άξιωματικούς. Δύσκολο νά έκτιμήσω σέ 

πόσους. 'Όλα λέγονται κρυφά κι άπόκρυφα. 'Ακούω 

ότι προβληματίζονται καί μερικοί έκ τ&ν ίκαν&ν καί 

συμπαθούντων τόν Παπαδόπουλο. 'Ακούω -άπό διά

φορες πηγές- ότι καί ό ϊδιος δέν εχει τήν εύφορίαν 

τ&ν άλλων συναδέλφων του τής 21ης 'Απριλίου '67, 
οί όποίοι έκδηλώνονται εντονα ύπέρ τής ίσοβιότη

τός των ... τουλάχιστον. Φαίνεται ή μοϋ μεταδίδεται 
σκόπιμα, ότι τόν άνησυχεί: ή διάρκεια, τό θέμα τής 

ΕΟΚ, cτά γύρω του σκάνδαλα, τό ξεχαρβάλωμα τής 

Διοικήσεως. 

Συνδυάζοντας πολλά, πιστεύω πώς κάτι τό ριζικό 

σκέπτεται νά κάνη άρκετά γρήγορα. Θά ελεγα, ϊσως, 

έντός μηνών. τί θά εΙναι αύτό τό κάτι, δέν μπορώ νά 

π&. 'Ο άνθρωπος ένεργεί πονηρά, αίφνιδιαστικά, 

κατόπιν λεπτομεροϋς προετοιμασίας. »Εχω σοβαράς 

ένδείξεις ότι θά κάνη κάτι. Δέν εχω καμμίαν γιά τό 

περιεχόμενό του. Πιθανολογώ όμως ότι δέν θά εΙναι 

τίποτε τό ριζικό, τό γενναίο, εστω τό ύγι&ς μεταβα

τικό. Θά εχη ϊσως τά έξωτερικά γνωρίσματα αύτ&ν 

τ&ν ίδιοτήτων, άλλά τό περιεχόμενο θά εΙναι νά έξα

σφαλίζη άφ' ένός καλύτερη έμφάνιση τοϋ καθεστώ

τος, άφ' έτέρου νά έξασφαλίζη τόν ϊδιον ώς μοναδι

κό άξονα τοϋ καθεστώτος. Μακάρι νά γελιέμαι. 

Δέν βλέπω φ&ς. Δέν βλέπω τί τό άποτελεσματικό 
μποροϋμε νά κάνουμε. 'Όσο μποροuμε, καί -δυστυ

χώς- όπως καθένας μπορεί, πρέπει βέβαια νά κινού

μεθα γiά νά βλέπη καθαρώτερα ό κόσμος, καί γιά νά 

διασώζουμε τήν ύπόστασή μας. Εlναι κάτι, διατηρεί 

κάπως ζωντανή μία προϋπόθεση έξελίξεων, άλλά κά
θε άλλο παρά μπορεί νά προκαλέση έξελίξεις. Αύτές 

μποροϋν νά τίς προκαλέσουν μόνο άπρόβλεπτα μεγά

λα γεγονότα ή οί ϊδιοι (Παπαδόπουλος - 'Επανάστα
σις- »Ενοπλες Δυνάμεις) άν τό θελήσουν. 

'Εκείνο πού δέν έξη γ& εΙ ναι τήν έπιμονή τοϋ 

Τάσκα (άπό τήν άρχή τοϋ ετους περίπου) περί τοϋ ότι 

θά εχουμε καλές έξελίξεις. 'Όχι πλήρεις άλλά ίκα

νοποιητικές. Δέν τό έξηγεί, δέν τό Ι:δραιώνει σέ συγ

κεκριμένα έπιχειρήματα, άλλά έπιμένει ότι τό θεωρεί 

βέβαιον. Αύξάνει ή άντίδρασις, λέει, ή διάρκεια 

φθείρει, δέν μπορεί νά μήν καταλάβουν κ.λ.π. Καί 

όσο καί άν τοϋ λέω τά άντίθετα, έπιμένει. Περίεργο. 

» Αλλο ένδιαφέρον ώς πρός ξένους ό Κάριγκτον, 
πού άν καί σέ άνεπίσημο ταξίδι έδ&, εlδε τόν Παπαδό
πουλο, του εlπε σταράτες κουβέντες περί άνάγκης 

άποκαταστάσεως τής Δημοκρατίας. Τό γνωρίζω θε

τικά. 

Φυσικά δέν θεωρώ τέτοια γεγονότα άξια νά προ
καλέσουν έξελίξεις. 

Τά οίκονομικά: "Στό σύνολό τους" οϋτε πc'iνε 

άσχημα, οϋτε άνησυχοϋν τόν πολύ κόσμο. 'Υπάρχει 

κάποια γκρίνια, ένίοτε μεγάλη, γιά τίς τιμές, γιά τή 

φορολογία πού εγινε βαρύτατη γιά τίς μεσαίες τά

ξεις, καί περισσότερο άπ' όλα στόν άγροτικό κόσμο, 
γιά τίς τιμές τ&ν γεωργικών προϊόντων. (Διάβασες τό 

άρθρο μου γιά τό πρόβλημα τοϋ κρέατος στήν "'Α

κρόπολη", πρό μηνός περίπου; »Αν οχι είδοποίησέ 

με νά σοϋ τό στείλω. Πρέπει νά τό δής. Εlχε άλλωστε 

πρωτοφανή άπήχηση στήν ύπαιθρο). 

'Από τό άλλο όμως μέρος, ύπάρχει "τζίρος" πο

λύ μεγαλύτερος, οί έργάτες περιζήτητοι καί μέ ήμε

ρομίσθια άπίθανα, εργα γίνονται πολλά, ίδίως όδο

ποιητικά. 

'Ανεξαρτήτως έντυπώσεων τοϋ κόσμου, ή οίκο
νομία εΙναι διογκωμένη πολύ έν σχέσει πρός τό πα

ρελθόν καί εχει εκδηλο πληθωρισμό πού εlναι κι αύ

τός ενα σημαντικό αϊτιο τής διογκώσεώς της. Λόγω 

μορφής τοϋ καθεστώτος όμως, σέ πολλούς τομείς εΙ

ναι ενας πληθωρισμός έλεγχόμενος. 

Βέβαια, μιά άναποδιά μπορεί νά διαταράξη τόν 

ελεγχο αύτό καί τότε οί συνέπειες εlναι άσυγκρίτως 

πιό βαριές σέ μιά τόσο διογκωμένη οίκονομία. Σ' 

αύτά όμως τά θέματα νομίζω πώς δέν χωροϋν προβλέ

ψεις. »Ετσι, π.χ., ή πρό 1-2 έτ&ν πιό έπικίνδυνη 
πλευρά τής οίκονομίας, ή συναλλαγματική, πού φαι

νόταν τότε άθεράπευτη, εlναι σήμερα ή καλυτέρα 

πλευρά τής οίκονομικής δομής τής χώρας. 

Προσωπικά, βραχυχρονίως, δέν βλέπω καμμία 

σοβαρά διαταραχή τής οίκονομίας. Τά θεμέλια πού 
εχτισες καί διάφορες εύτυχείς συγκυρίες (τής μόδας 

οί διακοπές στήν 'Ελλάδα, κ.λ.π.) σηκώνουν πολλά. 

Μακροχρονίως, φοβάμαι γιατί δέν ύπάρχει κανένας 

συντονισμός, ύπάρχει ύπερβολή εργων χωρίς άξιο

λόγηση αύτ&ν, ύπάρχει κάθε φύσεως σπατάλη, 

ύπάρχουν δημαγωγικές παροχές, καί βασιλεύει τέλος 

στούς ύπευθύνους μιά έπικίνδυνη εύφορία πού θεωρεί 

ότι όλα παν περίφημα στόν οίκονομικό τομέα. 

'Αλλά στά οίκονομικά, πιστεύό> ότι οϋτε βραχυ

χρόνια, οϋτε μακροχρόνια χωροϋν άσφαλείς προβλέ

ψεις. Τά έπηρεάζουν πολλοί παράγοντες καί άρκετοί 

άπό αύτούς ή εlναι περίπλοκοι ή εlναι άστάθμητοι. 

Δυστυχώς γιά τόν τόπο χωρεί ή πρόβλεψη ότι άν 

διαρκέση τό καθεστώς θά χάσουμε πιθανώτατα τά 

τεράστια άγαθά τής ένσωματώσεως τής ΕΟΚ. 

Γιά Παρίσι, άν καί τό θέλω πολύ, δέν ξέρω άν καί 

πότε θά ελθω. Καί τοϋτο μολονότι εχω πάντα άναπο-
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διές μέ τήν εκδοση τοϋ γαλλικοϋ βιβλίου μου, πρi'iγ

μα πολυπλεύρως δυσάρεστο. 

Πάντως γιά τήν ώρα είμαι πνιγμένος μέ τό θέα

τρο, πού θά άρχίση στίς 15 η καί στίς 10 Νοεμβρίου. 
Καί εχω κάποιο τράκ ... Τό πήδημα είναι μεγάλο. Νά 
δοϋμε. 

'Έχει δμως πολύ μεράκι κι αύτή ή δουλειά. Μό

λις πάντως μπορέσω, θά ερθω νά τά ποϋμε άπό κοντά. 

Μέ πολλή φιλία». 

5 Νοεμβρίου 1972 

Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣτΑΝτΙΝΟΥ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«'Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε, 

Διά τής τελευταίας μακρi'iς έπιστολής μου έπεζή

τησα νά Σi'iς ένημερώσω έπί των συντελουμένων είς 

τά παρασκήνια καί των άναγραφομένων έκδηλώσε

ων, ίδία μάλιστα επειτα άπό τήν δημοσίευσιν τής 

καταθέσεως Τάσκα, των δύο άρθρων τοϋ ξένου 

δημοσιογράφου. Μένω μέ τήν έντύπωσιν δτι Σi'iς εχω 

ηδη καταστήσει γνωστόν δτι είδα τόν κ. Κανελλό

πουλον εύθύς μετά τήν κυκλοφορίαν τοϋ "πρωτο

κόλλου" μεταξύ ~ων παλαιών βουλευτών. Σi'iς εγραψα 

έπίσης περί τών &ντιδράσεών του καί τής δηλώσεώς 
του δτι έν καιρφ θά άκολουθήcrη καί δ ίδιος μέ άνά

λογον δήλωσιν. Τήν παρελθοϋσαν Δευτέραν εύρέθη

μεν είς τήν άνάγκην νά τόν έπισκεφθώμεν δμαδικώς 

μετά τών κ. κ. Τσάτσου καί Ράλλη, έκπροσωποϋντες 

καί τόν συμπέθερόν του, εύρισκόμενοι πρό τής 

έπιμόνου πιέσεως πολλών έκ τών παλαιών συνεργα

τών. 

Είς τήν ούσίαν, έπανέλαβε τά δσα μοϋ είχε είπει 

κατά τήν άρχικήν έπίσκεψίν μου καί διάφορα άλλα, 

περί ών έν καιρφ, χωρίς νά προσθέση καί τήν δήλω

σιν δτι θά άκολουθήση καί δ ίδιος. 

'Εν τφ μεταξύ, ο{ βουλευταί τοϋ Κέντρου διετύ

πωσαν ίδίαν διακήρυξιν, άντίγραφον τής δποίας θά 

εχετε ηδη λάβει. Μέχρι τής στιγμής δ άριθμός τών 

ύπογραψάντων είναι μικρός καί συνεκεντρώθη δέ μέ 

τήν πρωτοβουλίαν τοϋ άγροτικοϋ Μπαλτατζή. 'Από 

τής μεσημβρίας δμως τής χθές (Σαββάτου), τό ζή

τημα προσέλαβε νέαν μορφήν, κατόπιν τοϋ άρθρου 

τής "Βραδυνής", ή άπήχησις τοϋ δποίου ύπήρξε ση

μαντική, διά νά μήν χρησιμοποιήσω έντονωτέραν 

εκφρασιν. 

Παραλλήλως, συνεχίζεται καί ή μικτή κίνησις 

τών "άνανεωτικών" περί τής δποίας Σi'iς εγραψα κατ' 

έπανάληψιν. Δέν θά είναι ύπερβολή ή διαπίστωσις 

δτι έξεπλάγησαν κάπως διότι άλλοι, έξ άλλης πλευ

ρi'iς, τούς "προσπέρασαν" είς τήν άντίληψιν δτι ή 

προσπάθεια πρός τήν δμαλότητα πρέπει νά έπιδιω

χθή διά τής ίδικής Σας έμφανίσεrος. 
'Επειδή δέν εχουν άκόμη έξασφαλίσει διαβατή

ριο τά εχοντα τήν πρωτοβουλίαν τής κινήσεως πρό-

σωπα (ίδία δέ ο{ έκ τοϋ Κέντρου προερχόμενοι) ε{ναι 

άποφασισμένοι νά ζητήσουν έπαφήν δι' ένός άπε

σταλμένου, μi'iλλον διά τοϋ Γεωργίου Βογιατζή (Εύ

βοίας). Καί κανείς δέν είναι δυνατόν, οϋτε φρόνιμον 

νά τούς έμποδίση. Πληροφοροϋμαι δτι θά φύγη έν

τεϋθεν τήν προσεχή Τρίτην η Τετάρτην. 'Έχουν φι
λοδοξίας καί δνειρα καί, έλπίζω, άγαθήν προαίρεσιν. 
~Ισως νά είναι μόνον έγωϊστική αϋτη ή τακτική καί 

ύπερβολική ή αύτοπεποίθησις. Θέλουν πολιτικήν 

άνανέωσιν καί άλλαγήν μεθόδων. 'Όλα δσα περιε
λάμβανεν ή συνέντευξίς Σας τοϋ Νοεμβρίου 1967καί 
συνεπλήρωσεν ή δήλωσις του 1969. 

ΕΙναι βέβαιοι δτι δέν είναι δυνατόν νά άρνηθήτε 
τήν προσωπικήν συμβολήν Σας είς τήν προσπάθειαν 

άποκαταστάσεως τής δμαλότητος καί δτι ίσχύει 

πάντοτε ή τελευταία σχετική δήλωσις, ή όποία ούδέ

ποτε άνεκλήθη εκτοτε .. ο άπεσταλμένος των θά έπι
ζητήση νά Σi'iς συναντήση διά νά έκθέση τάς άπό

ψεις τής δμάδος των καί διά νά ύποβάλη δσα θεω

ρουν ώς ύπαγορευόμενα πλέον άπό τάς περιστάσεις 

διά τήν εξοδον άπό τήν σημερινήν δυσχέρειαν, χω
ρίς δμως έπιστροφήν είς τό παρελθόν. 'Η δλη τοπο

θέτησίς των εχει ώς άφετηρία τήν άναγνώρισιν των 

ύπερβολών τής τακτικής τοϋ Κέντρου καί ιδιαιτέρως 
τήν άναγνώρισιν τοϋ ίδικοϋ Σας εργου καί τής ίστο

ρικής δικαιώσεώς Σας. 

Δέν μπορώ νά άμφισβητήσω τάς άγαθάς προθέ

σεις των, είναι δμως προφανές δτι δέν είναι δυνατόν 

νά συγκεντρώση ή κίνησίς των τόν δγκον του λεγομέ

νου πολιτικου κόσμου. Δέν είναι σκόπιμον νά άπο

καρδιωθουν, θά είναι δέ χρήσιμον νά "συντονι
σθοϋν" καί έκείνοι, έν καιρφ, πρός τάς διαγραφομέ

νας εύρυτέρας έκδηλώσεις. 

Θά είναι πολύ χρήσιμον έάν εχωμεν ίδικάς Σας 
πληροφορίας καί τάς έντυπώσεις άπό τήν συνάντη

σιν. 

'Ιδικός Σας». 

7 Νοεμβρίου 1972 

Γ. ΛΥΧΝΟΣ ΠΡΟΣ Κ . ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«'Αγαπητέ μου Πρόεδρε, 

Εύχαριστω γιά τό γράμμα σας τό σχετικό μέ τό 

βιβλίο μου γιά τόν Τύπο. Ήταν ενα άπό τά πιό ούσι

αστικά πού ελαβα σ' αύτή τήν περίστασιν. Εύχαρι

στώ καί πάλι. 

τίς πρώτες καί μόνες πληροφορίες πού ελαβα γιά 

τήν γνώμη ν πρώην βουλευτών πρός ύπογραφήν πρω

τοκόλλου ένότητος ύπό τήν ήγεσία σας πρός σχημα

τισμόν μεταβατικής Κυβερνήσεως ήταν άπό τίςέφη

μερίδες καί τό ξένο ραδιόφωνο. 'Από τό Παρίσι 

άκουσα τό μεσημέρι δτι ή στάσις σας ύπήρξε άρνη

τική, χωρίς νά θέλετε νά θίξετε καί τούς σχόντας τήν 

πρωτοβουλίαν τής κινήσεως καί τούς ύπογράψαντας. 
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τΗ ταν η μό'νη όρθή στάσις πού μπορούσατε νά πάρε

τε σέ μιά τέτοια περίστασιν, όπου άθέλητά σας προ

σπάθησαν νά σaς μπλέξουν σ' ενα πολιτικό άδιέξοδο. 

Σέ μένα δέν ήλθαν νά ύπογράψω, πραγμα πού δέν 

θά εκανα. τί έπεδίωκαν αύτοί οί Ciνθρωποι; Νά δεί

ξουν ότι είσθε δ μόνος ένδεδειγμένος νά διαδεχθείτε 

τούς στρατιωτικούς, όταν αύτοί άποφασίσουν νά φύ

γουν; Αύτό όμως τό ξέρει καί τό θέλει .όλος δ κόσμος 

καί στό έσωτερικό καί στο έξωτερικό καί πρώτα οί 

ίδιοι οί στρατιωτικοί, πού θά εχουν συμφέρον νά σας 

καλέσουν. Γιά νά σας δώσουν δύναμιν νά έπιβληθεί

τε; 'Αλλά τήν εχετε χωρίς τή συνδρομή τους. "Ολοι 

έμείς οί βουλευτές τfjς τελευταίας Βουλfjς καλά ή 

κακά έπάψαμε νά έκροσωπουμε δ,τιδήποτε. Έκάμα

με ό,τι κάμαμε καί εχει δίκιο δ λαός νά μή μας εχει 

έμπιστοσύνη καί μάλιστα νά μή μας γνωρίζει. Δέν 

κάμαμε άπό τότε τίποτε σοβαρό γιά νά μας ξέρει. Κι 

όταν θά έπανέλθετε, Ciν είμαστε άρκετά τυχεροί νά 

έπανέλθετε έγκαίρως, δέν θά είμαστε τό καλύτερο 

ύλικό πού θά μπορούσατε νά χρησιμοποιήσετε. Κι 

όσοι είχαν τήν πρωτοβουλία κι όσοι ύπέγραψαν δέν 

μπορεί νά είναι τόσον άπλοϊκοί ώστε νά μή τά ξέ

ρουν αύτά. Κι ίσως τό μόνο πού ήθελαν νά πετύχουν 

ήταν νά δείξουν ότι άκόμη ύπάρχομε καί ότι ζουμε 

άκόμη. "Αν όχι καί νά ρίξουν στούς ώμους σας ενα 

φορτίο δυσβάστακτο καί περισσότερο άκόμη Ciχρη

στο. Καί γιά σας καί γιά τόν τόπο. Καί νά πουν ότι 

δώσαμε στόν Καραμανλή τό είσιτήριο τfjς έπανόδου 

καί τfjς Κυβερνήσεως κι ότι αύτός δέν τό χρησιμο

ποίησε. 'Ένα είσιτήριο πού δέν ήταν στή δύναμίν 

τους νά έκδώσουν. 

·Ο έλληνικός λαός είναι βέβαιο ότι σας θέλει καί 

σας περιμένει. 'Αλλά δέν εχει τή δύναμιν νά τό δεί

ξει καί νά τό ζητήσει. Είναι στήν κατάστασιν έπιθυ

μητfjς καλοζωίας, τήν όποία καθημερινά του ύπό

σχονται, τό μόνο πού του ύπόσχονται, καί τfjς νάρ

κης πού σας περιέγραψα παλαιότερα. Καί περιμένει 

τόν άπό μηχανfjς Θεό πού θά σας φέρει, χωρίς αύτός 

σϋτε νά κουραστεί, οϋτε νά έκτεθεί γι' αύτό. 'Όλοι 

τό λένε σιγά για νά μή τούς άκούσει δ διπλανός. Κι 

ίσως δέν φταίει κι δ λαός γιά τουτο. Γιατί οί έκδη

λώσεις, καί μιλώ πάντα γιά είρηνικές καί νομοταγείς 

έκδηλώσεις, θέλουν κι αύτές κάποια προετοιμασία 

καί κάποιαν όργάνωσιν πού φυσικά δέν ύπάρχει κι 

οϋτε είναι εϋκολο νά γίνει μέ τά μέσα πού 'διαθέτει τό 

καθεστώς. 

Δέν είμαι άπελπισμένος. ·Η έλπίδα βγαίνει άπό 

τόν Ciνθρωπο μετά τήν ψυχή του. 'Αλλά οί έλπίδες 

όταν δέν είναι πραγματοποιήσιμες είναι έπικίνδυνες 

όσο δέν εχουν τά μέσα τfjς πραγματοποιήσεως. Πάν

τως οί είλικρινείς φίλοι σας πού δέν βρίσκουν πώς 

είναι άναγκαίο νά καταστραφεί τό έθνικό κεφάλαιο 

πού είναι άποτεθειμένο στά χέρια σας μέ &περίσκε

πτες παρακινήσεις, δέν μπορουν παρά νά είναι ίκα-

νοποιημένοι άπό τή στάσιν σας καί σ' αύτή τήν πε

ρίστασιν. 

Μέ πολλήν άγάπψ. 

7 'Ιανουαρίου 1973 

Ε. ΑΒΕΡΩΦ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«'Αγαπητέ μου Πρόεδρε, 

Σου εϋχομαι δλοψύχως χρόνια πολλά, εύτυχισμέ
νο τό 1973. 

'Ό,τι κι Ciν πfjς γιά τή μακρά σιωπή μου- μιά 

πού φαίνεται νά ύπάρχη σίγουρος ταχυδρόμος -
εχεις δίκηο. Είναι άσυγχώρητη. 'Ο λόγος δέν ήταν 
τόσο οί πράγματι πολλές άσχολίες μου (θέατρο, έρ

γασία μου σέ μιά έταιρεία, τρεχάματα στή Θεσσαλία 

καί στήν 'Ήπειρο, συνέχιση ... μικροεξυπηρετήσεως 
παληών πιστών φίλων κ.λ.π. ~ γιά συμπλήρωση τfjς 

είκόνος πρόσθεσε άρρώστειες, Ciλλα γραπτά καί άτυ

χώς άρκετή ιcοσμική κίνησις), άπό τό δτι δέν είχαν 
συμβεί γεγονότα πού ν' άλλοιώνουν πολύ τήν κατά

σταση. 'Ένα πού πήγαινε νά τήν άνατρέψη, τό οίκο

νομικό (θά έπανέλθω έπ' αύτου) γιά τήν ώρα φαίνε

ται ν' άνεστάλη. 

Κατά τά Ciλλα, η προσωπική μου γνώμη, είναι 
πώς ύπάρχουν μέν βαθειές άλλαγές μερικών άπόψε

ων, άλλά ότι η γενική άποψις είναι ή ίδια ή καί χει

ρότερη. 

Συγκεκριμένα. ·Ο κόσμος νομίζω ότι τούς άντι

παθεί περισσότερο διά διαφόρους λόγους (διάρκεια, 

τιμές, φfjμες περί σκανδάλων, πεποίθησις ότι ψεύ

δονται, ελλειψις έλευθερίας, χρησιμοποίηση άπο

στράτων, διορισμός τοπικών καί άλλων άρχόντων

μου φαίνεται πώς κατά σύμπτωσιν σου άνέφερα 

δλους τούς λόγους πού θά ελεγα κι αν μιλουσα άνα

λυτικά). 'Επίσης δ κόσμος άνησυχεί περισσότερο. 

τέλος μιλεί περισσότερο, άλλά χωρίς νά εχη αύξη

θεί καί ή διάθεσις γιά ένεργό άντίδραση. 

Τό τελευταίο αύτό διότι παράλληλα πρός τά άνω

τέρ<ό έδραιώνεται ή πεποίθησις ότι "τίποτε δέν μπο

ρεί νά τούς κουνήση". 

Καί έδώ, παρά τή φυσική μου αίσιοδοξία καί μα

χητικότητα, νομίζω ότι ή άποψις είναι δικαιολογημέ

νη. 'Η κατασκόπευσις τών πάντων έξακολουθεί καί 
ίσως βελτιώνεται. Είς τόν Στρατό, όπου ύπάρχει σέ 

μερικούς ενας προβληματισμός, άνθρωπος πού πρέ

πει νά ξέρη μου είπε τά έξfjς: μόνιμοι ύπαξιωματικοί 

εγιναν διά νόμου κανονικοί άξιωματικοί- μεγίστη 

εύεργεσία - καί αύτοί, πλαισιωμένοι, εύρίσκονται 

σέ κάθε μονάδα καί εχουν άσύρματο διά του δποίου 

έπικοινωνουν άπ' εύθείας μέ Ύπηρεσίαν έπανδρωμέ

νην μέ άπολύτως πιστούς είς τόν πρωθυπουργόν. 

'Έτσι οί "Ενοπλες Δυνάμεις έλέγχονται στενώ

τατα. 'Εκτός τούτου ενα μέρος των είναι άφοσιωμένο 

καί συνεχώς ένισχύεται μέ τούς νεοεξερχομένους 
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άπό τίς Σχολές, οί δποίοι εχουν κατάλληλα διαπαι

δαγωγηθεί καί φανατισθεί έναντίον τοϋ παρελθόντος. 
Τά μέσα έπικοινωνίας τ&ν άντιφρονούντων μέ τό 

Λαό ελέγχονται. Ραδιόφωνο-τηλεόραση πληρέστε

ρα, τύπος επαρκώς. Τόν εχουν τρομοκρατήσει μέ 

σπανίας ("Βραδυνή") καί όχι πλήρεις εξαιρέσεις. 

Τόν Νοέμβριο εκαμα τρείς δυνατές εκδηλώσεις [sic] 
καί μία μόνο εφθασε άκεραία, μονάχα στή "Βραδυ

νή". 

'Η χρησιμοποίησις τ&ν άποστράτων εχει φθάσει 

σέ άπίθανο σημείο καί ετσι εχει επανδρωθεί δλος δ 

κρατικός μηχανισμός, ολοι οί όργανισμοί, δλα τά 

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. 

Πλέγμα εύρύτατο καί δυνατό, άφ' ένός κατέχει 

καί ελέγχει τά πάντα, άφ' έτέρου διευρύνει πολύ τόν 

κύκλο των άνθρώπων πού εχουν μεγάλο συμφέρον νά 
επιβιώση επί μακρόν τό καθεστώς. 

Σ' αύτά πρέπει νά προσθέσης δύο πολύ σημαντι

κούς παράγοντας. Πρώτον, δτι μέχρι τής στιγμής, 

άκόμη, δ κόσμος άν καί άνησύχησε η καί ένίοτε 

εδυσφόρησε, δέν είναι δυσαρεστημένος. ·Υπάρχει 

πλήρης άπασχόλησις, τά ήμερομίσθια άνήλθαν πε

ρισσότερο άπ' τίς τιμές, τζίρος ύπάρχει, εiς πείσμα 

ένός καλπάζοντος πληθωρισμοϋ εγιναν πλείστα εργα 

(δδοποιία, καί στά βουνά άκόμη, λαϊκές κατοικίες, 

σχολεία κ.λ.π.) μή παραγωγικά μέν άλλά έξυπηρετι

κά καί εντυπωσιακά. Δεύτερον, τό καθεστώς είναι 

άπιστεύτως χονδρόπετσο καί μπορεί νά ενοχλήται 

άλλά δέν επηρεάζεται οϋτε άπό τεράστια ύλικά η 

ήθικά θέματα (ΕΟΚ, ραπίσματα τοϋ διεθνοϋς τύπου, 

τοϋ Olivier στό Coven Garden, τής σημαίας στό 
ΝΑΤΟ κ.λ.π.). Τόν παχυδερμισμόν, στοιχείον άπαί

σιον διά τό 'Έθνος, θεωρώ μεγάλον στοιχείον δυνά

μεως διά τή διάρκειά τους. Μερικοί συμπαθοϋντες 

θεωροϋν δτι πολλοί είναι καλόπιστοι διότι τά παθή

ματα είναι άσήμαντα μπροστά στήν άναμόρφωση τοϋ 

τόπου πού προκαλοϋν. 

Ύπό δλας αύτάς τάς συνθήκας δέν βλέπω κι εγώ 

νά μπορή νά γίνη κάτι. Δέν βλέπω τίποτε. Βεβαίως τό 

τέλος θά είναι κακό. 'Όσο διαρκεί τό πράγμα, τόσο 

θά είναι χειρότερο, γιατί τίποτε νομίζω δέν μπορεί νά 

σταματήση αύτό τό κρυφό σιγανό βράσιμο. Δέν τό 

νικάει οϋτε ή μεγαλυτέρα καί σταθερωτέρα ύλική 

πρόοδος. (Θά επανέλθω επ' αύτής). 

Παρά ταϋτα δέν βλέπω νά ύπάρχη καμμιά μέθο

δος διά νά επιτευχθή άλλαγή. 

'Αντιθέτως πρός άλλους, εμένα μερικές εξελίξεις 

μοϋ λέν δτι, άπό δλη τήν ήγετική δμάδα τής 21ης 

' Απριλίου, μόνον δ Παπαδόπουλος εχει άνησυχίες 

καί προβληματίζεται. Οί ίδιες δμως ένδείξεις μοϋ λέν 
δτι: α) καίτοι ύπερβάλλει τόν κίνδυνο, δέν εχει τά 

χέρια εντελώς ελεύθερα, β) καί άν τά είχε, μάλλον 

δέν θά προχωροϋσε σέ λύση ριζική καί γενναία, εν

τός λογικοϋ χρονικοϋ διαστήματος. 

Περιέργως εμφανίζεται αiσιόδοξος δ Τάσκα, τόν 

δποίον είδα έπανειλημμένως. Αiσιόδοξος μέ σχε

τικώς σύντομη προθεσμία (1973) "διά μεταβατική 
άλλά ύγειa λύση". "Οσο δμως κι άν τόν εσφιξα, 
δέν θεμελίωσε τήν άποψή του σέ συγκεκριμένα επι

χειρήματα. 'Αοριστίες. Πρό δεκαημέρου περίπου 

τοϋ είπα δτι είμαι τόσον άπογοητευμένος ώστε 

προσεχώς θά προβώ σέ θεαματική άνακοίνωση λέ

γων 'Ότι ή εξουσία κατεκτήθη διά νά κρατηθή δυ

ναμικά επί μακρόν, δτι διά νά είμαι εντιμος εναντι 
τοϋ Λαοϋ δηλώνω δτι ή πολιτική τής γεφύρας, πού 

κάτι προσέφερε, είναι πλέον άδύνατος καί δτι δι' 

αύτό έγκαταλείπω δριστικά τόν δημόσιο βίο καί 

άποσύρομαι εiς τά χωράφια μου καί τά γραπτά μου". 

(Αύτά διεμήνυσα καί εiς τόν Παπαδόπουλον, ώς 

άντίδρασίν μου εiς τόν λόγον του τής 16ης Δεκεμ
βρίου, προσθέτων δτι τοϋτο θά έξαρτηθή άπό τό έάν 

τά εξαγγελθησόμενα εντός τοϋ '73 θά είναι φάρσα η 
κάτι τό σοβαρόν). 

·Η άντίδρασις Τάσκα- δέν τοϋ ε{ χα πεί πότε .θά 

τό κάμω- ύπήρξε ζωηροτάτη. Έθεώρει τήν ένέρ

γεια εγκληματική, διότι μόνον διά τής γεφύρας θά 

ύπάρξη λύσις. Είπα δτι αύτό θά φανή μέ τάς άνακοι

νώσεις πού προανήγγειλε διά τό 1973. 
Λίγο άργότερα μοϋ έπανέλαβε πιό έπίμονα δτι 

πρέπει νά όργανώσουμε ταξίδι μου στήν Ούάσιγκτων 

"διά νά διαφωτίσω ώρισμένους άνθρώπους". 

Είπα δτι τό ταξίδι εϋκολο καί ή άφορμή (πρό

σκλησις διά διάλεξιν π.χ.) βρίσκεται, άλλά δτι θά 

πήγαινα μόνον άν ήταν νά δ&, μεταξύ aλλων, Νίξον 

η Κίσινγκερ. 

Κατά Χρήστον Λαμπράκην (καί κατ' aλλους) 

εχει άποφασισθεί διά Μάρτιο ν-' Απρίλιον σύσκεψη 

άρμοδίων άπό Νίξον δι' έπανεξέτασιν τής πολιτικής 

ΗΠΑ εναντι ·Ελλάδος καί καθορισμόν στάσεως. 'Ο 

Χρ. Λαμπράκης πιστεύει (καί συμφωνώ πλήρως) δτι 

ή στάσις θά είναι ή ίδια, διαφέρουσα ίσως εiς nuan
ces. 

Τά ίδια συνάγω καί άπό συνομιλίες μέ άλλους 

πρεσβευτάς έδ&, iδίως Γάλλον, "Αγγλον καί τόν νέ

ον Γερμανόν - τόν τελευταίο ίσως επί κεφαλής. 

Καί δ λα αύτά, κατ' έμέ, δέν εχουν καμμία σχέση 

μέ τή διαδοχή καί τήν άσφάλεια δτι ή διάδοχος κατά

στασις θά είναι φιλοδυτική. Καί άν άκόμη τό λέν 

αύτό, άποτελεί δικαιολογίαν. 'Ο λόγος είναι δτι δέν 

βλέπουν π&ς μποροϋν νά τούς ρίξουν χωρίς εξωφρε

νικά μέτρα, καί χωρίς νά ριψοκινδυνεύσουν μήπως 

άτελέσφορα μέτρα πιέσεως δδηγήσουν τό καθεστώς 

εις μείωσιν των διευκολύνσεων η καί εiς χειρότερα 

πράγματα άκόμη. Ε{μαι πεπεισμένος δτι ετσι σκέ

πτονται. Καί χωρίς βεβαίως νά τούς τό λέγω, φοβοϋ

μαι πώς εχουν δίκηο: εχουμε νά κάνουμε μέ άπίθανη 
παχυδερμία, ή όποία έσωτερικά έλέγχει δυναμικά τά 

πάντα. 
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Λυπουμαι πού σου γράφω τόσο άπαισιόδοξα. 

'Αλλά ποτέ δέν ημουν τόσο άπαισιόδοξος. Φοβου

μαι δτι γιά άρκετά χρόνια έκτός άπό μία μεγάλη 

συμφορά - πού άλλωστε άπεύχομαι - καί έκτός 

άπό εναν σπαραγμό μεταξύ τους- πού δέν πολυβλέ

πω - τίποτε δέν θά τούς κάμη νά φύγουν άπ' τήν 

έξουσία. 

'Η μεγάλη συμφορά, πρός στιγμήν διεγράφη είς 

τόν όρίζοντα. Χρειάσθηκε νά φανή καθαρά διά νά 

ξυπνήσουν. Καί έν& εΙχαν μόλις άνακοινώσει ενα 

πληθωριστικό προϋπολογισμό μαμούθ, έν& έκαμά

ρωναν τήν ϋψωση των τιμών του χρηματιστηρίου ώς 

δείγμα άνθηρότητας τής οίκονομίας, αίφνιδίως κατά

λαβαν δτι ό έλεγχόμενος πληθωρισμός πού άκολου

θουσαν, ε{χε γίνει μή έλεγχόμενος: Τό χρηματιστή
ρψ εΙχε κυριολεκτικά τρελλαθεί καί διά τούς άντι

λαμβανόμενους λίγο τόν άστάθμητο καί πολύπλοκο 
μηχανισμό τής πιάτσας ή συμφορά διεγράφετο ώς 

έξής: ϋψωσις, περαιτέρω ϋψωσις, τρελλή ϋψωσις του 

χρηματιστηρίου. Συνειδητοποίησις τούτου καί άπό

τομος πτώσις άπό πολύ ψηλά. Πανικός, άποκρύψεις, 

χρυσοφιλία, ίσως άθρόα άνάληψις καταθέσεων. 

~ Κατάλαβαν καί δώδεκα παρά πέντε ελαβαν μέτρα 

πού μόνο όλοκληρωτικό καθεστώς μπορεί νά λάβη. 

Θά flθελα πολλά γιά νά τά σχολιάσω καί δέν θά 

ημουν ίσως καί είς θέσιν νά τό κάμω καλά καί άνα

λυτικά. Σου λέω, δμως, συνθετικά τή γνώμη μου: 

'Επέτυχαν μιά άρίστη συγκράτηση του κακου. Πρό

βλεψη γιά πιό πέρα δέν χωρεί εύκολα. 'Εξαρτί'iται, 

κατ' έμέ, άπό τό έάν θά δημιουργηθουν σέ πολλούς 

τομείς παράλληλες άγορές (μαυρες), ποιά εκταση θά 

εχουν, καί ποιά διαφορά θά εχουν άπό τήν έπίσημη. 

Τουτο μπορεί νά συμβή στό χρηματιστήριο, στόν 

χρυσό, στίς πιστώσεις (πού άφου εδωσαν άφειδ&ς 

τώρα στραγγάλισαν) καί στά διάφορα είδη. "Αν 

τουτο συμβή ύπό τάς συνθήκας πού έσημείωσα, τότε 

θά πί'iμε πρός μεγάλες οίκονομικές άνωμαλίες. "Α ν, 

άντιθέτως, περιορισθουν προσεκτικά καί παρακο

λουθήσουν σοβαρά τά πράγματα, τότε θά τούς μένη 

ν' άντιμετωπίζουν μιάν άναπόφευκτη νομίζω ϋψωση 

τ&ν τιμών. 'Αναπόφευκτη γιά πολλούς λόγους. 

Πάντως γιά τήν ιΟρα δέν βλέπω σεισμό άπό τά 

οίκονομικά. 

Προσπάθησα νά σου δώσω μιά γενική είκόνα τής 

καταστάσεως. "Αν θέλης περισσότερα γιά ενα είδικό 

θέμα σέ παρακαλώ νά μου τό διαμηνύσης. 

'Έρχομαι τώρα σέ κάτι πού μου εΙπε ό Κωστάκης. 

Τό περί ένός είδους έπιτροπής στήν όποία νά ε{μαι κι 

έγώ. 

Πρώτον, μου ε{ναι ψυχικά άδύνατο νά συνεργα

σθώ μέ ώρισμένους άνθρώπους πού μου φέρθηκαν 

προστυχώτατα - ίδίως ενας, άλλά συχνά παρασύρει 

καί άλλον καί πολλούς άλλους ... (δέν έννο& φυσικά 
τόν Κωστάκη καί τόν Κώστα). 

Δεύτερον, είλικριν&ς δέν τό θεωρώ χρήσιμο. 

'Εγώ, καλό εΙ ναι, λίγο άκόμα, νά εΙ μαι άς πουμε άνε

ξάρτητος, νά ε{μαι "δ άνθρωπος τής γεφύρας ... ". 
Νομίζω πώς εχεις έμπιστοσύνη - καί πρέπει νά 

εχης -στόν χαρακτήρα μου, καί γι, αότό προτιμώ 

νά μήν πω περισσότερα σέ γράμμα. 'Αλλά εlμαι πε
πεισμένος πώς ετσι εΙ ναι σ' αότή τήν κατάσταση 

δπου δέ φαίνεται καμμία διέξοδος. 
Τό θεατρικό εργο μετά άπό μιά όξεία κμί άνέντιμη 

έπίθεση άκρας άριστερί'iς, άνδρεϊκ&ν καί. .. μερικών 
άλλων, πάει καλά. 0{ θεαταί, μεταξύ των δποίων 'Όί 
τά πρώτα φέροντες" καί πολλοί φοιτηταί, τό κρίνρυν 

σέ άναλογία 9 στούς 10 μέ ένθουσιασμό. 'Έτσι έξα
ναγκάσθηκαν καί οί έφη μερίδες "'Ακρόπολις", J"Βή

μα" σέ έπανόρθωση, μέ δωρεάν ρεκλάμες καί μέ δη

μοσιεύματα. (Έσφκλείω νέαν κριτικήν "' Ακροπό
λεως"). Οί παραστάσεις συνεχίζονται κάί εότυχ&ς δ 
άριθμός των θεατών αόξάνει παρά τήν όξείαν κρίσιν 
του θεάτρου γενικώς. Μόλις τυπωθή θά σου τό 

στείλω. 

"Ε χω μπελάδες μέ τό γαλλικό βιβλίο περί συμμο

ριτοπολέμου*. Δέν ξέρω πότε θά βγή καί δυστυχώς 

άρχίζω αότου [sic] δικαστικόν άγώνα. 
Θάσου γράψω προσεχώς μερικά χαρακτηριστικά 

περιστατικά γιά νά βγάλης συμπεράσματα περί τής 

καταστάσεως. 

Μέ τήν ίδια πάντοτε άγάπη, 

Σέ φιλώ». 

12 Φεβρουαρίου 1973 

Β. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«Κύριε Πρόεδρε, 

"Αργησα νά σας γράψω, διότι flθελα ή έπιστολή 

μου νά φέρη είς γνώσιν σας τί βγήκε άπό τόν κύκλο 

των έπαφ&ν μου. Καί δέν εσπευσα άμέσως νά εχω τίς 

έπαφές αότές, έπειδή flθελα, μέ τά πλούσια στοιχεία 

πού άπεκόμισα άπό τήν συνάντησίν μας, νά ώριμάση 

στό μυαλό ·μου ή ένδεδειγμένη έπιχειρηματολογία, 

γιά κάθε μου έπαφή. Μιά τέτοια διανοητική προερ

γασία θά ήταν βέβαια περιττή, άν εΙχες νά κάμης μέ 

πολιτικούς άνδρες πού νά βλέπουν τό πρόβλημά μας, 

μέ τήν τετραγωνικότητα των άπλ&ν άνθρώπων, άλλ' 

έδ& πρόκειται γιά κομπλεξικούς, δχι μόνον άπέναντί 

σας, άλλά καί στίς μεταξύ τους σχέσεις! 'Απόδειξις 
δτι, καθώς μετά λύπης διεπίστωσα, Κανελλόπουλος -
Μαυρος- Ζίγδης εΙχαν νά συναντηθουν δ ενας μέ τόν 

άλλον 4-5 μήνες καί τό πρώτο πού έπέτυχα ήταν 
αότό. Πέρα άπ' τούς καθ' ε καστ ον ψυχολογικούς 

χειρισμούς, πού προέκρινα, έμεθόδευσα τήν δια

λεκτική μου, σέ μιά κλιμάκωση, πού κατέληγε στό 

"εξ ω άπό τά δόντια", ώς πρός τόν άντικειμενικό 
σκοπό των έπαφ&ν καί ώς πρός τήν έπισήμανση τής 

εόθύνης του καθενός. Μέχρι στιγμής άποδείχθηκε 
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τοuτο τό άποτελεσματικώτερο, ώς θti δητε, καί δέν 

εγινε έκ μέρους μου άδαπάνως (ϋστερα άπό ένάμιση 

χρόνο έλέγχου της πιέσεώς μου έφτασε στό 21) διότι 
κοντά στ' αλλα καί οί τρείς έχουν μιά άνθρώπινη 

πλευρά, πού γεννίi τή συμπάθι>ια, μιά άρνητική συ

ναισθηματική κατάσταση πάντως, στήν όποία αν 

συνθηκολογοuσα, δέν θά γινόταν τίποτα. 

Δέν θά σίiς κουράσω λοιπόν, μέ τόν λαβύρινθο 

αύτης της διαλεκτικης, μά θά σίiς μεταφέρω πιστώς 

τά κύρια σημεία της καί τά πορίσματά της. 

Τά είπαμε μέ τόν Κανελλόπουλο έπί τρείς ώρες. 

'Όπως καί μέ τούς αλλους, πού είδα κατόπιν, άνέ

πτυξα άπόψεις δικές μου, έπισημαίνοντας ότι δέν τίς 
θεωρώ άφιστάμενες άπό τίς βασικές σας ίδέες έπί του 

πολιτικοί) προβλήματος της χώρας. Ό Κανελλό

πουλος μου είπε ότι ή πλήρους άνιδιοτελείας άγωνι

στικότης μου, έγγυίiται γιά τήν είλικρίνειά μου. Σίiς 

έγραψε, μου ε{πε, ότι αύτό πού του καταμαρτυροuν, 

ότι έμπόδισε τήν προώθηση της μεταβατικης, άπετέ

λεσε συκοφαντία. 'Απήντησα ότι πουθενά δέν ακου

σα ότι τήν έμπόδισε, άλλά άπό παντου άκούω ότι δέν 

ε{-ν~ι πρόθυμος νά έπενδύση δημοσίως αύτή τήν πρό

ταcrη, μέ τό ήγετικό του κuρος. Του έξέθεσα γιατί, έν 
οψει έπανεξετάσεως του 'Ελληνικοί) στίς ΗΠΑ, δέν 

μπορεί παρά νά εχη δυσμενέστατες έπιπτώσεις ότι 

δέν ύπάρχει μιά άποσαφηνισμένη πρότασις του πο

λιτικοί) κόσμου, ώς πρός τήν έξοδο άπό τήν παροuσα 

κατάσταση. Μου άμφισβήτησε χαλαρά αν αύτή ή 

στιγμή είναι άποφασιστική, μέ τό έπιχείρημα ότι αν 

θέλουν οί ' Αμερικανοί νά άχθοuν σέ άναπροσανα

τολισμό της πολιτικflς τους, τοuτο μπορεί νά γίνη 

άνά πίiσαν στιγμήν καί μου έξέφρασε τόν σκεπτικι

σμό του γιά τίς προθέσεις τους. 'Απήντησα ότι ή 

ρευστότης των προθέσεών των ένισχύεται, άπό τόν 

ίσχυρισμόν τους ότι δ πολιτικός κόσμος έδω δέν λέ

γει τίποτα περισσότερο άπ' ό,τι λέγουν αύτοί, ότι 

δηλαδή έπιθυμοuν έπάνοδο στή Δημοκρατία, χωρίς 

νά συγκεκριμενοποιοuν πώς τό άντιλαμβάνονται καί 

χωρίς νά χαράσσουν πολιτικές θέσεις έπί του προ

κειμένου. Του άνέφερα ότι, μισή ώρα πρίν πάω σπίτι 

του, ήμουν στό κοκτέϊλ του Σκαλιστήρη καί έκεί μέ 

πλησίασε δ 'Αμερικανός έπιτετραμμένος Μπίργκιν 

(πού όποτε ε{χα κουβεντιάσει μαζί του μου φάνηκε 

προσκείμενος στήν Χούντα) καί μου ε{πε ότι, μετά 

τήν είρήνη στό Βιετνάμ, βρίσκεται έν κινήσει μιά 

διπλωματική πρωτοβουλία στή Μέση 'Ανατολή καί 

αν σημειωθη έκεί πρόοδος θά άνοίξουν ο{ φάκελλοι 

των εύρωπαϊκών ύποθέσεων, σέ συσχετισμό μέ τό 

ταξίδι του Νίξον στίς δυτικές χώρες, συνεπώς καί ο{ 

φάκελλοι του Έλληνικου. 'Αμέσως έν συνεχεί~ δ 

Μπίργκιν πρόεβη στήν διαπίστωση ότι τό θέμα Κα

ραμανλη βρίσκεται σέ εξαρση, "άλλά τί φρονεί ό 

πολιτικός κόσμος έδώ;" .. . 'Απήντησα ότι μέ τίς δια
κοπές μου στόν έξω κόσμο εχασα τό νημα, άλλά 

πρόκειται, μετά άπό τό κοκτέϊλ, νά συναντήσω τόν κ. 

Κανελλόπουλο. 'Ο Μπίργκιν μου άποκρίθηκε έπί λέ

ξει: "Mais c' est lui qui resiste". 'Αφηγούμενος αύτήν 
τήν στιχομυθία στόν ίδιον, προσέθεσα ότι ο{ έρετζη

δες καί ο{ κεντρώοι τ. βουλευταί, βυζαντινολογοuν

τες, καταλήγουν πάντως στήν έπωδό ότι, έπί του θέ

ματος Καραμανλη, δ μέν Κανελλόπουλος λέγει ότι 

δέν τό άποδέχεται δ Μαuρος, δ δέ Μαuρος ότι δέν τό 

προχωρεί δ Κανελλόπουλος. 'Ο Κανελλόπουλος είς 

άπόδειξιν περί του άντιθέτου, μέ διαβεβαίωσε ότι τό 

1969 ε{χε προβεί είς σχετικάς βολιδοσκοπήσεις πρός 
'τούς κεντρώους καί δτι άνεπιτυχώς ε{χε έπίσης συ-
στήσει στόν Μαuρο νά ύπογράψουν τό πρωτόκολλο 

ο{ βουλευταί της ΕΚ. 'Απήντησα ότί τό πρωτόκολλο 

ήταν μία τυφλή καί άστέγαστος άντίδρασις, άποδο
κιμασθείσα καί άπό σίiς τόν ίδιον καί του άνέφερα 

ότι έγώ σταμάτησα πρό διημέρου μιά άντιηγετική 

δημοσία έκδήλωση 45 βουλευτών των δύο κομμάτων, 
διότι -ή άπαίτησις της στιγμης ε{ ναι νά προβληθη ό 

πολιτικός κόσμος, ένωμένος άπό της κορυφης μέχρι 

της βάσεως, σ' ενα κοινό πολιτικό σκοπό καί οχι ν' 

άποσυντεθη. ·Ο Κανελλόπουλος μου είπε ότι δέν 

άγνοεί τήν αρνησή μου νά συντάξω καί νά ένθαρρύνω 
τό πρωτόκολλο καί είναι έν γνώσει των άντιηγετικών 

κινήσεων. "'Εάν δέν ελαβα νέα πρωτοβουλία γιά μιά 

δήλωση των ήγετικών παραγόντων του Κέντρου, μεθ' 

έμου- ε{πε- είναι διότι έάν άντιμετώπιζα αρνηση, 

θά επρεπε νά θεωρηθώ άποτυχημένος, στήν άξιοποί

ηση ένός τόσο σημαντικοί) θέματος, όπότε δέν θά μου 

εμενε παρά νά άποσυρθώ της ήγεσίας". Του είπα δτι 

αν άποσυρθη είναι ώς νά άλείβη βούτυρο στό ψωμί 

του Παπαδόπουλου καί θεμελιώδη σημασία εχει αν δ 

ίδιος φρονη, κατά συνείδησιν, ότι μιά τέτοια δήλω

σις θά ήταν έθνοφελής. 'Ανεγνώρισε τότε ότι ("αν 

καί στή νεολαία ό Καραμανλης δέν εχη άπήχηση") 

γεγονός είναι: lον) δτι μπορεί νά εϋρη άπήχηση είς 

τόν Στρατόν, ένώ δ ϊδιος δέν μπορεί - μολονότι 

πολλά ύπέρ αύτου επραξε. 2ον) ότι καί βάση εχει 

στόν Λαό, εύρεία, δ Καραμανλης καί συμπαθώς άκού

εται τό ονομά του στούς συμμάχους, άλλ' ότι μιά 

τέτοια δήλωση ούδόλως θά έπρεπε νά συνδυασθη 

πρός αύτούς δημοσίως. (Συνεφώνησα λέγων ότι οϋτε 

αύτό θά τό θέλατε, διότι πρωτίστως ή δήλωσις έκφρά

ζει τό λαϊκόν αίσθημα). 3ον) ότι καί ό Λαμπράκης 

καί ο{ σύν αύτφ φέρονται ώς άποδεχόμενοι μεταβα

τική βραχείας διαρκείας. (του ε{ πα ότι δέν νομίζω ότι 

σείς θά τήν θέλατε μακροχρόνιον). 4ον) δτι καί δ 
Πεσμαζόγλου, κατόπιν ύποδείξεως καί του Μαγκά

κη, έκ Βόννης, δέχεται μίαν μεταβατικήν Καραμαν

λη, ή όποία θά δδηγήση συντόμως τήν χώραν είς 

έκλογάς. 5ον) άλλά ότι κάποιοι Κεντρώοι άκόμη τήν 

άπεύχονται. 

'Απήντησα δτι χαίρω γιά τήν τόσον άντικειμενι

κήν, έκ μέρους του, παράθεσιν αύτών των στοιχείων 
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καί δτι θά θεωροuσα φυσικόν νά μήν έμποδίση τήν 

ύλοποίησιν τής δηλώσεως ή έσχάτη μειοψηφία τών 

άντιδράσεων πού μου άπαρίθμησε στό τέλος . ' Απήν

τησε δτι ό ίδιος νοιώθει πολύ κουρασμένος, δτι είναι 
γέρος καί δέν βλέπει έαυτόν διαδραματίζοντα πολι

τικόν ρόλον στό μέλλον, ένώ τό ίδιο δέν μπορεί νά 

λεχθή γιά σάς -άλλά οϋτε καί γιά τόν Μαρκεζίνη 

κάν, άν καί αύτός άσκή καί τώρα άπομονωτική πολι

τική. Του είπα δτι ό τόπος τόν χρειάζεται, καί έξήρα 

τήν πνευματικότητα καί τό πολιτικό του ήθος, ζη

τώντας του νά μου συγχωρήση τήν εύθεία άνάπτυξη 

τών άπόψεών μου, άλλά δέν θά θεωροuσα εντιμον 

άπέναντί του, άλλα νά σκέπτωμαι, άλλα νά λέγω 

στούς φίλους μου, άλλα νά γράφω καί νά έκφράζωμαι 

μέ μισόλογα δταν δμιλώ μαζί του. Τότε μέ έκοίταξε 

σιωπηλός καί μου είπε : "Θά δοκιμάσω ... Καί θά έπι
μείνω .. . " . Έδεσμεύθη πρός έμέ, "νά θέση τό θέμα 
άμέσως" πρός τόν Μαuρον, τόν Ζίγδην καί άλλας 

τινάς όμάδας καί μου άνέφερε ώς άντιδρώντα ενα "κύ

κλο φιλελευθέρων", στήν Θεσσαλονίκη, περί τόν 

Τερζόγλου. Του είπα δτι άν έπεκταθή είς όμάδας, 

τότε τό πράγμα θά ναυαγήση καί άν δέν γίνη γρήγο

ρα, θά γίνη άντικείμενον έκμεταλλεύσεως άπό τήν 

Χούντα, ώς τό πρωτόκολλον. Συνεφώνησε καί μου 

είπε: "Δέν θά έπεκταθώ πέραν του δέοντος": Μείναμε 
έπίσης σύμφωνοι νά δ& τήv έπομένη τόν Μαuρο. 

Είδα τόν Μαuρο, έπί μακρόν. 'Ύστερα άπό κινεζι

κές φιλοφρονήσεις, έκ μέρους του, μου είπεν δ ίδιος 
δτι άλλη λύσις, πλήν τής μεταβατικής, δέν χωρεί. 

Τόν fιρώτησα πώς συμβιβάζεται αύτή ή τοποθέτησίς 

του μέ τήν σημειωθείσαν ύπαναχώρησίν του έπί τής 

δηλώσεως, τήν δποίαν δ ίδιος ύπαγόρευσε στόν Γρα

νίτσα. Μου τήν διάβασε τήν δήλωση, στήν όποία 

μάλιστα είχε προσθέσει τό ονομα του Καραμανλή, 

στήν πρόταση περί μεταβατικής - τό ονομα αύτό 

δέν ύπήρχε στό άρχέτυπο- άλλά μου είπε δτι επρε

πε ή δήλωσις νά γίνη ... στό κατάλληλο "τάϊμ"! .. Του 
άπήντησα δτι δέν ύπάρχει στιγμή έπιτακτικότερη 

άπό αύτή καί του είπα δτι 7 χρόνια τώρα περιμένω ... 
τό "τάϊμ" καί άν καί ή εόκαιρία αύτή χαθή, έδώ θά 
γίνη φασισμός τήν 2lην 'Απριλίου 1973, ύπό μορφήν 
συμβουλευτικής έπιτροπής πορτογαλιζώσης. Μου 

είπε δτι είναι πρόθ,υμος νά δηλώση τά διαλαμβανό

μενα στό κείμενο πού συνέταξε ό ίδιος, ύπό μορφήν 

συνεντεύξεως σέ ξένο δημοσιογράφο, άμέσως τώρα, 

μέσα σέ 4-5 καί άλλες έρωτήσεις πού θά τόu εθετε 
εκείνος. Είμαι πρόθυμος νά τό κάμω αύτό, μου 

προσέθεσε, διότι τά είχα είπή πρό καιροu καί στό 

"Μεσαντζέρο" καί παραδόξως δέν έδημοσιεύθησαν. 

Μου ζήτησε νά δ& τόν Κανελλόπουλο, διά νά πλη

ροφορηθώ άν του γράψατε, είς άπάντησιν τής έπι

στολής του καί τί. .. 
'Αντ' αύτοu, διεμήνυσα στόν Κανελλόπουλο τά 

λεχθέντα καί του επεσήμανα δτι, κατά τήν γνώμη 

μου, ή συνέντευξη, άντί κοινής δηλώσεως, δέν συνι

στά τήν πλέον ένδεδειγμένη άντιμετώπισιν του θέ

ματος καί δέν καλύπτει έπαρκώς τήν άνάγκην τής 

στιγμής. 

'Ο Κανελλόπουλος είδε τόν Μαuρο στό σπίτι του 

Παπαπολίτη, τόν πήρε μαζί του, στό δικό του σπίτι, 

καί του εθεσε τό θέμα, μή θεωρήσας καί αύτός ώς 

άρκετήν τήν συνέντευξιν, έπιμείνας έπί τής δηλώσε

ως - ώς μου είχεν ύποσχεθεί - καί θέσας είς τόν 

Μαuρον 5νθήμερον προθεσμίαν, γιά νά άπαντήση . 

Είδα χθές καί τόν Ζίγδην, δ δποίος μου είπεν δτι 

εχει αϋριον (σήμερα) ραντεβοu μέ τόν Κανελλόπου

λο, κατόπιν προσκλήσεως του τελευταίου. Μου είπε, 

κατόπιν πολλών, δτι θεωρεί τήν δήλωσιν χρήσιμον, 

άλλά καί μέ γενικήν άγωνιστικήν κινητοποίησιν, μέ 

προσυμφωνημένους στόχους καί περιεχόμενον. 

Αύτά - εν πεμπτουσί~. 'Επειδή ολοι δέχθηκαν 

τά έπιχειρήματά μου, θά επρεπε νά είμαι αίσιόδοξος, 

άφοu άνέλαβαν καί κάποιες δεσμεύσεις πρός τήν κα

τεύθυνση τής δηλώσεως, οϋτως ή άλλως. 'Όμως 

άκριβώς αύτό τό 'Όϋτως ή άλλως" συντηρεί τίς επι

φυλάξεις μου,, διότι ένώ λ.χ. δ Ζίγδης μου είπε 'Όλο 

επειδή ... έπειδή ... επειδή είμαστε", χωρίς νά φτάνωμε 
στό "διά ταuτα" δέν μου άπεσαφήνισε πλήρως έάν 

αύτή ή "άγωνιστικότης", τήν δποίαν θέτει ώς δρον, 

είναι σχήμα πρωθύστερον διά τήν δήλωσιν ή τήν 

βλέπει ώς μετ' αύτής ταυτιζομένην. Δέν θά ήταν σω

στό νά σάς άποκρύψω δτι: ν Α ν καί , μέ τίς επαφές μου 

αύτές, τό θέμα τής δηλώσεως είναι πιό προωθημένο 

άπό κάθε άλλη φορά, γίνεται εκ μέρους των μέ κρύα 

καρδιά λόγω προσωπικών πλεγμάτων καί ώς εκ τού

του δέν μπορώ νά εγγυηθώ γιά τήν τροπή πού θά 

πάρη. Θά σάς καταστήσω ενήμερον. 

'Η γυναίκα μου καί εγώ σάς εύχαριστοuμε γιά 

τήν ζεστασιά μέ τήν όποία μάς περιβάλλατε κατά τήν 

διέλευσίν μας στό Παρίσι. 

Δικός σας». 

28 Μαρτίου 1973 

Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΥ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«'Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε, 

'Εθεώρησα χρήσιμον νά Σάς ένημερώσω έπί τών 

εξελίξεων τών τελευταίων ήμερων. Δέν άποκλείεται, 
ώς συνέχεια αύτών, νά ύλοποιηθή ή γενική πλέον 

διάθεσις δπως άναζητηθή καί προβληθή λύσις του 

πολιτικοu προβλήματος ρεαλιστική . Δέν θά Σάς 

άπασχολήσω μέ λεπτομερείας τών διαφόρων κινή

σεων, οϋτε θεωρώ χρήσιμον τώρα νά άναζητήσω τήν 

εξήγησιν τής μεταστροφής συγκεκριμένων παρα

γόντων. Είναι δεδομένον, πάντως, δτι ό πολιτικός 

κόσμος εύθυγραμμίζεται πρός τήν έπιταγήν τής κοι

νής γνώμης. Εϋχομαι ή εκδηλουμένη διάθεσις νά εί

ναt είλικρινής. Διότι δέν μπορώ νά άποκλείσω καί τό 
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ένδεχόμενον δτι αί τελευταίαι έκδηλώσεις άποτε

λουν έλιγμόν . Αύτό θά εχη διευκρινισθfi ίσως έντός 

τfiς έβδομάδος. 

'Εάν τά φαινόμενα δέν άπατουν, τά δύο κόμματα, 

διά κοινής δtακηρύξεως των βουλευτών τής τελευ
ταίας Βουλής - άποφασίζουν νά διακηρύξουν τήν 

άνάγκην δπως ή κοινή των πολιτική προσπάθεια 

πρός άποκατάστασιν της δμαλότητος 'τεθfi ύπό τήν 

ήγεσίαν Σας. 'Ο πολιτικός κόσμος - τά δύο κόμμα

τα δηλαδή, άφου τό Κέντρον άποκλείει τήν συμμε

τοχήν των άποστατ&ν είς τήν έκδήλωσιν- θά ζητή

σουν νά άποδυθfiτε είς άγώνα διά τήν δμαλήν έπι

στροφήν είς τήν συνταγματικήν τάξιν . Ό πατριωτι

σμός καί ή πείρα Σας θά κληθουν νά ύπηρετήσουν 

τόν Τόπον. 

Μέ τήν συναίνεσιν του κ. Κανελλόπουλου πραγ

ματοποιείται αϋριον συνάντησις τεσσάρων έξ ήμ&ν 

-Τσάτσου, Ράλλη, Παπαληγούρα καί έμου- μέ 

άντιπροσωπευτικήν δμάδα του Κέντρου. Πλήν του 

Μαύρου, καθιερωμένου έκπροσώπου, θά μετέχουν δ 

Θαν. Κανελλόπουλος, δ Μπαλτατζής, i:σως δέ καί ό 

κ. Ζίγδης, ένδεχομένως δέ καί τις άλλος. 

'Από τά μέχρι σήμερον γνωσθέντα καί επειτα άπό 

ελεγχον κ.λ.π. των πληροφοριών, άναμένεται δτι κα

τά τήν αύριανήν συζήτησιν θά τεθfi πρότασις παραλ

λήλου καί ταυτοχρόνου ύπογραφfiς δύο διακηρύξε

ων. Είς τήν μίαν θά έπαναλαμβάνεται ή άπόφασις 

περί κοινής δράσεως καί θά διαγράφωνται οί έπιδιω

κόμενοι σκοποί: Ταχεία καί δμαλή εξοδος άπό τήν 

συνταγματικήν έκτροπήν, διά νά δυνηθfi δ τόπος νά 

άποκτήση τήν θέσιν του μεταξύ τής Δύσεως, είς τήν 

'Ατλαντικήν Συμμαχίαν καί είς τήν οίκονομικήν κοι

νότητα. Καί έν τέλει, ή άναγνώρισις δτι τά δύο κόμ

ματα διαπιστώνουν τήν άνάγκην δτι ή κοινή προσπά

θεια πρέπει νά τεθfi ύπό τήν ήγεσίαν "πολιτικής" ή 

"έθνικfiς" προσωπικότητος εύρυτέρας άποδοχfiς. 

Είς τήν άλλην θά διακηρύσσεται ή κοινή άπόφα

σις νά κληθfiτε Σείς νά άναλάβητε τήν πρωτοβουλί

αν καί τήν διεύθυνσιν του άγ&νος . 'Η πρώτη διακή

ρυξις θά δοθfi τό ταχύτερον είς τήν δημοσιότητα. ' Η 

δημοσίευσις τfiς δευτέρας θά έξαρτηθfi άπό τήν ίδι
κήν Σας εγκρισιν καί άπό τήν έκτίμησίν Σας ώς πρός 

τόν ένδεδειγμένον πρός τουτο χρόνον. Θά Σάς τήν 

παραδώσουν έκπρόσωποι των δύο κομμάτων διά νά 

λάβητε τήν άπόφασιν. 

Δέν άντιλαμβάνομαι τήν σκοπιμότητα τfiς ύπο

γραφfiς δύο κειμένων, άφου θά γίνη παραλλήλως καί 

ταυτοχρόνως. Διαπιστώνω, δμως, δτι έπιμένουν είς 

τήν μεθόδευσιν αύτήν ώρισμένα στελέχη του Κέν

τρου διά διαφόρους λόγους. Καί προσθέτουν δτι ετσι 

άφοπλίζεται ή ένδόμυχος διάθεσις ώρισμένων (άπό 

τούς τά πρώτα φέροντας) νά ματαιώσουν τήν έκδή

λωσιν ύπό διάφορα προσχήματα. Προσθέτων μάλι

στα δτι τήν ματαίωσιν εύχονται τινες καί έκ τής ίδι-

κfiς μας πλευράς. 
'Ανεξαρτήτως των είς τό σημείον τουτο έπιφυλά

ξεών μου, δέν δύναμαι νά άρνηθ& δτι ή άξία τής 

προτάσεως θά έξαρτηθfi άπό τό κείμενον τ&ν δύο 

διακηρύξεων. Είναι φυσικόν δτι τά κόμματα δέν εί

ναι δυνατόν νά άναγνωρίσουν τήν χρεωκοπίαν των 

καί νά παραδεχθουν δτι δέν εχουν λόγον ύπάρξεως. 

"Αλλως τε, είς τήν περίπτωσιν αύτήν, θά ήτο ματαία 

ή έκδήλωσίς των. Καί δπως άκούω, προκειμένου περί 

των ξένων, σημασίαν εχει νά έκδηλωθfi ή κοινή θέ
σις των κομμάτων, ώς κατά τεκμήριον έκπροσω

πούντων τήν λαϊκήν θέλησιν. Διά τήν προσωπικήν 

μου θέσιν είς τό σημείον αύτό Σάς εχω κατ' έπανά

ληψιν δμιλήσει . 'Υποθέτω δέ δτι άποδίδω τήν διά

θεσιν τής μεγάλης πλειοψηφίας του Λαου. Δέν θά 

έπιμείνω τώρα είς τάς προσωπικάς άντιλήψεις μου, 

άφοu γενικώτεροι λόγοι συνηγορουν ύπέρ της άντιθέ

του άπόψεως. 'Επιμένω, δμως, είς τήν άντίληψιν δτι 

τά κόμματα, μέ τήν διακήρυξιν των γενικών πλαισί

ων των έπιδιώξεων, πρέπει νά άφήνουν πρωτοβουλί

αν είς τήν τακτικήν καί τήν δράσιν της ήγεσίας. Καί 

διά τόν λόγον τουτον θεωρώ δτι ή άξία τής προβαλ

λομένης λύσεω~θά κριθή άπό τό περιεχόμενον των 

δύο κειμένων. 

'Ιδικός Σας)). 

«Υ.Γ. Περιττεύει νά προσθέσω δτι είς δλας τάς 

συζητήσεις καί είς πάσαν εύκαιρίαν τονίζεται ή ίδι

κή Σας θέσις, δπως τήν εχετε δ i:διος διακηρύξει. Δέν 

εχετε φιλοδοξίαν οίανδήποτε. Δέν ζητείτε, πολύ πε

ρισσότερον, οίανδήποτε άναγνώρισιν κ.λ.π. Καί έμ

μένετε είς τήν τελευταίαν δημοσίαν δήλωσιν. Θά 

συμπαρασταθfiτε προσωπικώς, άν κριθή δτι χρειάζε

ται ή προσωπική συμβολή Σας. Καί οί έκ τής άλλης 

παρατάξεως παραδέχονται δτι δέν πρόκειται νά Σάς 

κάμουν παραχώρησιν. 'Ακολουθουν τήν κοινήν 

άναγνώρισιν καί ζητουν νά άναλάβητε εύθύνας καί 

τάς άναποφεύκτους πικρίας. ' Αλλά πόσοι είχαν 

αύτήν τήν εύκαιρίαν είς τήν ίστορίαν δλων τών λαών; 

'Εν σχέσει πρός τήν θέσιν των άποστατών: 'Επι

μένω είς τήν άποψιν δτι ή ίκανοποίησις τής έπιθυμί

ας του Κέντρου είναι καί πρέπει νά άναγνωρισθfi ώς 

παραχώρησίς μας, χάριν του κοινου σκοπου. 'Οπωσ

δήποτε, είναι δεδομένον δτι τίποτε δέν έμποδίζει 

τούς άποκαλουμένους άποστάτας νά διακηρύξουν αύ
τοτελώς δτι είναι σύμφωνοι μέ τήν δήλωσιν τ&ν δύο 

κομμάτων, ή άκόμη δτι έκείνοι προηγήθησαν είς τήν 

τοποθέτησιν αύτήν)). 

29 Μαρτίου 1973 

Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝτJΝΟΥ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«'Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε, 

'Επωφελουμαι τής παρεχομένης εύκαιρίας διά νά 
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συμπληρώσω τήν διά χθεσινής επιστολής μου ενημέ

ρωσίν Σας. 'Ελπίζω νά εύρίσκεται είς χείρας Σας τό 

προσεχές Σάββατον καί ή προηγηθείσα εκείνη έπι

στολή. 

'Ορισθείσα διά τήν μεσημβρίαν τfjς σήμερον συ

νάντησις τεσσάρων έξ ήμ&ν μετά άντιπροσωπευτι

κfjς δμάδος τοϋ Κέντρου εματαιώθη τήν τελευταίαν 

στιγμήν κατ' έπιθυμίαν τοϋ κ. Ζίγδη καί τοϋ ταλαν

τευομένου κ. Μαύρου, εν& δ ίδιος εΙχε προκαλέσει 

γιά τό σπίτι του τήν συνάντησιν. Έτέλει εν γνώσει 
καί δ άρχηγός της ΕΡΕ, δ δποίος καί ύπέδειξε τούς 

τέσσαρας ώς εκπροσώπους τοϋ ίδίου καί τοϋ κόμμα

τος. 

'Η συνάντησις έθεωρήθη έπιβεβλημένη διά νά 

άντιμετωπισθfi ή κοινή λαϊκή άξίωσις περί της 

άνάγκης νά άναζητηθfi επώνυμος ήγεσία της προ

σπαθείας πρός άποκατάστασιν της δμαλότητος. Σύ

ρονται πρός τήν λύσιν αuτήν 'Όί τά πρώτα φέρον

τες" είς τό Κέντρον, άλλά καί δέν θέλουν νά τήν 

άναγνωρίσουν εϋκολα. 'Από τfjς πλευράς μας- ίδι

αιτέρως άπό έμέ - ετονίσθη κατ' έπανάληψιν καί 

διευκρινίζεται είς πάσαν εuκαιρίαν ή πραγματική θέ

σις Σας καί ή δυσφορία διά τήν συνέχισιν συζητή

σεων περί τό όνομά Σας. Δέν εχετε φιλοδοξίας καί 
δέν ζητείτε νά Σάς άναθέσουν εντολάς. 

Τήν έποχήν αuτήν όλοι τους - κατ' ίδία ν μάλι

στα - άναγνωρίζουν ότι δέν ύπάρχει άλλη λύσις καί 

ότι, άσφαλ&ς, δέν γίνεται παραχώρησις πρός τόν 

Καραμανλfjν. Τό κϋρος καί τήν πείραν του ζητάμε 

όλοι. 

Φαίνεται ότι άντιμετωπίζουν εσωτερικά προβλή

ματα. 'Όλοι τους καί ίδιαιτέρως δ Μαϋρος ζοϋν μέ τ.ό 

άγχος τοϋ 'Ανδρέα καί αuτό προσδιορίζει τήν στά

σιν τους. 

Είς όλα τ' άλλα συμπλέγματά τους προστίθεται 

τώρα καί δ φόβος μήπως ή πρόσκλησις πρός Καρα

μανλfjν θεωρηθfi ώς άποτέλεσμα πρωτοβουλίας άλ

λων ήγετικ&ν στελεχών κ.λ.π. 

Λέγουν άπεριφράστως ότι άναγvωρίζουν τήν 
άνάγκην της προσκλήσεως Καραμανλή. Έκδηλοϋν

ται διαφοροποιήσεις είς τή μεθόδευσιν. 'Ίσως, μόνος 

δ Ζίγδης θεωρεί πρόωρον τήν πρόσκλησιν. 'Όλοι οί 

άλλοι εζήτουν μίαν διαδικασίαν είς δύο φάσεις. Κοι

νήν διακήρυξιν περί κοινής δράσεως καί δευτέραν 

διακήρυξιν διά τό όνομα τής ήγεσίας. Τά επαναλαμ

βάνω, άφοϋ θά λάβητε γνώσιν ενωρίτερα της παρού

σης. 

Τούς εδηλώθη ότι αuτά άποτελοϋν άπαράδεκτον 

διά τάς περιστάσεις έλαφρότητα. 'Όλοι περιμένουν 

τό δεύτερον - τόν άρχηγόν. Καί κατά συνέπειαν ή 

διακήρυξις πρέπει νά εΙναι μία καί ένιαία. 

'Εστράφη σαν εν συνεχεί~ πρός τήν ίδέαν τfjς 

ταυτοχρόνου καί παραλλήλου ύπογραφfjς δύο κειμέ

νων. Είς τό πρώτον θά γίνεται ή διακήρυξις των κοι-

ν&ν στόχων κ.λ.π. καί θά άναγνωρίζεται ή άνάγκη 

έξασφαλίσεως ήγεσίας "γενικωτέρας άποδοχfjς". 'Η 
δημοσίευσις θά ε{ναι άμεσος - είς τό δεύτερον, θά 

γίνεται πρόσκλησις πρός Ύμάς νά άναλάβητε τήν 

ήγεσίαν κ.λ.π. Διά τήν δημοσίευσιν αuτοϋ θά προη

γηθη συνεννόησις μεθ' ύμ&ν, διά νά εχητε τήν πρω

τοβουλίαν είς τόν καθορισμόν τοϋ χρόνου. 

'Επαναλαμβάνω ότι δέν μπορώ νά έξηγήσω τάς 

πραγματικάς επιδιώξεις της προτεινομένης μεθοδεύ

σεως, άφοϋ τά δύο κείμενα θά ύπογράφωνται ταυτο

χρόνως, οϋτε εΙμαι είς θέσιν νά άντιληφθ& πώς αuτή 

ή λύσις τούς διευκολύνει ψυχολογικ&ς καί αίρει τάς 

τυχόν άντιρρήσεις ή δισταγμούς». 

10 'Απριλίου 1973 

Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΥ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«'Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε, 

Θά εχετε άσφαλ&ς πληροφορηθfi ότι ή προσδιο

ρισθείσα συνέλευσις άνεβλήθη κατ' αίτησιν των δύο 

καθιερωμένων εκπροσώπων τοϋ Κέντρου, Μαύρου 

καί Ζίγδη. Διετύπωσαν τό σχετικόν αίτημα είς ίδιαι

τέραν συνάντησίν των μέ τόν Παναγfjν, τόν συμπο

λίτην μου, προβάλλοντες τήν άνάγκην νά προηγηθfi 

ή εκκαθάρισις των άπόψεων της παρατάξεώς των εiς 

ίδιαιτέραν σύσκεψιν τ&ν διαφόρων δμαδαρχ&ν. Μέ

νω μέ τήν έντύπωσιν ότι καί οί δύο δυσκολεύονται νά 

διακηρύξουν δημοσί~ όσα καί οί ίδιοι ύποστηρίζουν 
είς τάς κατ' iδίαν συζητήσεις χαμηλοφώνως, τοϋ Ζί

γδη επιμένοντος επί πλέον είς τήν άποψιν ότι πρέπει 

νά γίνη πρώτα ή όργάνωσις καί νά άναληφθfi δράσις 

καί επειτα, "εν καιρφ" νά έπακολουθήση ή προσφυ

γή είς έπώνυμον ήγεσίαν. 'Ο συνομιλητής των δέν 

fιθέλησε νά τούς κακοκαρδίση ... Πολλοί πιστεύουν 
ότι όλα αuτά άποτελοϋν μίαν πτυχήν "κοινής" προ

σπαθείας νά παρελκυσθfi ή διακήρυξις, μέ τήν ελπί

δα ότι θά ξεπερασθfi ή ύπόθεσις καί θά σταματήση ή 
πίεσις της λαϊκής βάσεως καί ή εντονος άξίωσις 

πρός τήν πολιτικήν ήγεσίαν νά λάβη κάποτε μίαν 

γενναίαν άπόφασιν. Εϋχομαι νά άπατ&νται καί νά 

πρόκειται περί της γνωρίμου άναποφασιστικότητος 

καί άβουλίας. Καί δτι έν πάσ1J περιπτώσει δέν πρό

κειται περί κοινής προσπαθείας των ήγουμένων των 

δύο μεγάλων(;) κομμάτων. 

'Εν τφ μεταξύ έξεδηλώθησαν άντιδράσεις άλλων 
δμάδων τοϋ Κέντρου καί επιμονή είς τήν ίδέαν της 
κοινής έκδηλώσεως καί δή διά της ταυτοχρόνου 

ύπογραφfjς δύο κειμένων, σχέδια των δποίων εχουν 

διατυπώσει καί τά όποία δέν εΙχα τήν εuκαιρίαν νά 

ίδ&. 
Είς τούς προσφεύγοντας είς έμέ άπαντ& στερεοτύ

πως δτι δ πολιτικός κόσμος εχει τήν ευθύνη νά προ

τείνη σαφή καί ρεαλιστικήν γραμμήν. Χρειάζεται ή 

λήψις σοβαράς άποφάσεως, ή όποία δέν μπορεί νά 
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εΙ ναι συνέπεια άνεπιδέκτων "συμβιβασμών". Προ

κειμένου δέ νά καταλήξουμε είς ήμίμετρα κ.λ.π., 

εΙναι καλύτερα νά άναμείνουμε πρώτα νά ήρεμήση 

είς τήν σκέψιν δλων ή έπιβαλλομένη λύσις. 

. Παρά ταuτα καί παρά καί τά ίδικά μας έσωτερικά 
καί τάς άνεδαφικάς φιλοδοξίας κ.λ.π., διαισθάνομαι 

δτι σύντομα θά δδηγηθοuν δλοι είς τήν μόνην, ύπό 

τάς σημερινάς πάντοτε συνθήκας, λύσιν. Καί άκόμη, 

παρά τήν προσωπικήν μου άντίθεσιν, ή ταυτόχρονος 

ύπογραφή τ&ν δύο διακηρύξεων μέ φραστικάς ένδε

χομένως μεταβολάς - πρέπει νά θεωρήται ώς ή ύπό 

τ&ν πραγμάτων προσδιοριζομένη θέσις. Δέν μου εΙ

ναι συμπαθής καί θά τήν άποκρούσω. Πλήν δέν νο

μίζω δτι εχω τό δικαίωμα νά ματαιώσω, μόνος, τήν 

συνεννόησι ν. 

Συζητώ δλα αυτά καί παρασύρομαι είς δλην αυ

τήν τήν στενόκαρδον, άκατανόητον καί μικροχαρή 

τακτικήν, ύπείκων είς τήν διακηρυσσομένην άνάγ

κην τής κοινής έκδηλώσεως τ&ν κομμάτων. Διότι 

τήν κοινή γνώμην, είς δλα τά στρώματα, δέν άπα

σχολεί ποσώς ή θέσις τ&ν κομμάτων. 'Αντιθέτως μά

λιστα, ή ύπόμνησίς των άμβλύνει τήν άντίθεσιν πρός 

τό καθεστώς. 

'Ιδικός σας». 

3 Μαίου 1973 

Κ. ΤΣΑΤΣΟΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«Πρόεδρέ μου, 

"Ο,τι δέν γινότανε έκ τ&ν κάτω, εγινε έκ τ&ν aνω, 

μέ ενα μήνυμά σου - μιά εστω καί ύποτυπώδης ενω

σις του πολιτικοί> κόσμου- τό κενόν περιεχομένου 

αυτό αϊτημα μερικών ξένων. 

'Ο κόσμος άνεθάρρυσε, ϊσως ύπερβαλλόντως. 

Νομίζει πώς κάτι κρύβεται πίσω άπό τούς λόγους 

σου καί περιμένει ταχέως καλύτερα νέα. 

'Επιβεβαιώθηκε ή μ ή φθορά σου άπό τήν παρέ

λευση του χρόνου καί τήν άπουσία σου. Μάλιστα 

φρεσκάρισε ή δημοτικότης σου. 

Τό κείμενό σου έπεβλήθη . Χάρις στήν κλασσική 

του δομή κατέστησε σέ δλους σαφή τά νοήματα πού 

ηθελες νά σημάνης η νά ύποσημάνης. 'Εν& ε{ναι 

αυστηρό, πουθενά δέν μπορεί νά θεωρηθή θίγον καί 

τόν αυστηρότερο νόμο. 

'Εντυπωσίασε ή θετικότητά του. Προσέφερες μιά 

θετική λύση. Μιά λύση. Τήν μόνη λύση πού δέν θά 

συγκλονίση τόν τόπο. Καί rορισες χρονικά δρια γιά 

τήν έφικτότητά της. Καί αυτό δ κοσμάκης τό κατά

λαβε. 

Κατάλαβε, δμως, πρό παντός, δτι κοιτάζεις πρός 

τό μέλλον καί οχι πρός τίς άμαρτίες του παρελθόν

τος, οχι πρός τίς κυρώσεις, καί δή τίς αίματηρές, 

άλλά πρός τήν δημιουργία νέων συνθηκών δημοκρα

τικής ζωής. Φαίνεται πώς ό κόσμος, κουρασμένος, 

ίδίως δ ' δικός μας κόσμος, ή silent majority, θέλει 
δμαλές έξελίξεις, διαλλακτικότητα καί μετριοπάθεια, 

άντιθέτως πρός τούς "άντιστασιακούς", τούς όργι

σμένους, τούς παρασυρομένους άπό τό πάθος τους, 

εστω καί δικαιολογημένα. 

'Από τήν πρώτη στiγμή ελεγα δτι aν οί κρατοuν
τες ε{χαν μυαλό θά κοίταζαν μέ τήν μεγαλύτερη δυ

νατή σιωπή νά κάνουν τό παν γιά νά λησμονηθή ή 

δήλωσίς σου. Καί αυτό εγιyε μέ τήν άποφυγή κάθε 

άπαντήσεως, πού ήταν aλλωστε δυσχερεστάτη. 'Εξ 

aλλου δμως διέπραξαν τήν άνοησία τής κατασχέσε

ως τής "Βραδυνής" διά του Είσαγγελέως μέ συνέπει

ες μή δυνάμενες νά προβλεφθοuν. Γιατί τό εκαναν; 

Διότι εΙναι βέβαιον δτι τό aφησαν νά γίνη, καί πα

ρασκηνιακώς εσπρωξαν πρός τά έκεί. Καί τώρα η θά 
μειωθή ή Κυβέρνησις διά μιας aρσεως τής κατασχέ

σεως κατά τήν προδικασίαν καί διά μιας παύσεως 

πάσης διώξεως τής "Βραδυνής" η θά ζημιωθή διά 

τής δημοσιότητος τήν δποίαν έφαίνετο δτι ηθελε νά 

άποφύγη σιωπ&σα. 

Καί τώρα φθάνομε στό χειρότερο: στήν δίωξη τή 

δική σου. Δέν περίμενα τέτοια ήλιθιότητα. 

Καί τώρα έξεταστέον τί πρέπει νά κάνης έσύ. 

'Υ ποτεθείσθω δτι τελικώς παραπέμπεσαι, νομίζω 

δτι θά προσέλθης νά δικασθής. Δοξασμένος aν κα

ταδικασθής καί δοξασμένος aν άθωωθής. (Στήν τε

λευταία περίπτωση θά σηκώση κεφάλι καί ή Δικαιο

σύνη). 'Αφήνω τόν σάλο, τόν παγκόσμιο σάλο καί 

τίς έκδηλώσεις του λαοί>. 

Πάντως, aν καταδικασθής, ή ήμέρα τής καταδί

κης σου καί έκτελέσεως τής καταδικαστικής άποφά

σεως, θά σημάνη καί τήν ήμέρα τής ένάρξεως τής 

πραγματικής άντιστάσεως. ' Η άντίστασις θά πάρη 
τέτοιες διαστάσεις ωστε θά άναγκασθοuν νά λάβουν 

μέτρα βίας εξαλλα - θά παύσουν νά ε{ναι (θέλουν 

δέν θέλουν) ηπια δικτατορία. 

"Α ν άθωωθής, θά ε{σαι έλεύθερος νά άποφασίσης 

νά μείνης η νά μήν μείνης στήν 'Ελλάδα, συνεχίζον

τας τήν δράση σου. Πιστεύω πώς μαλλον τό δεύτερο 

θά πρέπει νά γίνη. Οί βλάκες σου προσέφεραν μίαν 

ευκαιρία νά έπιστρέψης θριαμβευτικά στήν 'Ελλάδα 

- δέν θά τήν άφήσης νά χαθή. 'Εκτός aν διαπιστώ

σης δτι δέν ώρίμασαν άκόμη οί καιροί. 

Τώρα aς δοuμε aν παραπέμψουν τήν "Βραδυνή" 

καί οχ ι 'Εσένα - νομικώς άδιανόητος λύσις - θά 

ελθης τότε ώς ·μάρτυς τής "Βραδυνής"; 
Αυτοί οί άνόητοι 'Εσένα μέν η θελαν νά άποσιω

πήσουν, άλλά καί νά κλείσουν τήν "Βραδυνή" καί 

ετσi εκαναν άντιφατικές ένέργειες - σιωπή καί δίω

ξις!. 

. ο κόσμος περιμένει δτι θά ελθης καί ώς μάρτυς, 
οχι μόνο γιά νά δείξης τήν άλληλεγγύη σου μέ τόν 

μόνο ίδιοκτήτη έφημερίδος πού δέν εΙναι εμπορος 

-άλλά καί γιά γενικώτερους λόγους. Οί έχθροί σου 
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θά έκμεταλλευθοϋν τήν μή προσέλευσή σου. 

Βέβαια έδώ δέν παρουσιάζεται τόσο έπιτακτική ή 

άνάγκη τής άφίξεώς σου. 'Αλλά ύπάρχουν ύπέρ αύ

τής λόγοι ίσχυροί. Τό άρθρο "τίς πταίει" έγράφη 

άνωνύμως καί συνελήφθη ό Κανελλίδης, διευθυντής 

τής έφημερίδος. Μόλις συνελήφθη έδήλωσε ό Τρι

κούπης ότι τό άρθρο είναι δικό του καί άμέσως συνε

λήφθη . 

'Ακούω πώς μερικοί δικασταί προσπαθοϋν, γιά 

νά άποφύγουν τήν δίωξη Καραμανλή, νά ύποστηρί-

' ξουν ότι τό άρθρο δέν έδημοσιεύθη ένυπογράφως καί 

έπομένως τήν εύθύνην φέρει ή έφη μερίς . 'Ενώπιον 

μιfiς τοιαύτης παραπομπής τί θά πράξης, δέν θά πα

ρέμβης είς ύποστήριξιν τής έφημερίδος; 

Αύτά βλέπω τούτη τή στιγμή. Αύτές τίς μέρες θά 

εχωμε πολλές έναλλαγές γνωμών καί θέσεων. Τό 

τέλμα γέμισε κυματάκια καί δέν άποκλείεται νά γίνη 

πέλαγος. 

Μέ τήν άγάπη μου». 

4 Μαίου 1973 

Ε. ΑΒΕΡΩΦ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«'Αγαπητέ μου Πρόεδρε, 

Περίμενα λίγες έξελίξεις ώσπου νά σοϋ γράψω 

άλλά ελαβα τό μήνυμα καί λέω τά όσα βλέπω μέχρι 

σήμερα. Γράφω κάπως περιληπτικά γιατί φεύγω γιά 

Λάρισα (= κουμπάρος σέ πολύ θεαματικό γάμο στόν 
'Αλμυρό ... ) καί θέλω νά προφθάσω ταχυδρομείο . 

"Αλλωστε θά λάβης συγχρόνως ενα λεπτομερές καί 

λίαν ένδιαφέρον "πρακτικό" πού είχα συστήσει νά 

σοϋ στείλουν αύθημερόν καί άπορώ πώς «'iργήσε τό-
. σο. Αύτό καλύπτει πλήρως μία πλευρά τοϋ όλου θέ
ματος, όπου θά προσθέσω πολύ λίγα. 

Οί δηλώσεις σου ήταν «'iριστες . Αύτή ύπήρξε ή 

γενική έντύπωσις. 'Ο άντίκτυπός των τεράστιος καί 

γενικευμένος καί έδώ καί στήν έπαρχία. Στήν 

έπαρχία έγνώσθησαν περισσότερο άπό τά ραδιό

φωνα, (πού δέν είναι τό ϊδιο διότι δέν προφταίνει νά 

δουλέψη ό στοχασμός καί ή συζήτηση), άλλά φίλοι 

εκαμαν πολλάς άποστολάς άντιτύπων καί πρό πάν

των φωτοτυπιών. Γενικώς τό impact ήταν πρωτο
φανές. 

'Ανάλυσις αύτοϋ. Θετικά σημεία: 

Πρώτον. 'Ανετάραξε άπίστευτα τό λιμνάζον τέλ

μα, πρfiγμα χρησιμώτατο πολυπλεύρως. (Συζητήσεις 

κόσμου άποθαρρημένου, προβληματισμοί άμέσως ή 

έμμέσως ύπευθύνων κ.λ.π.). 

Δεύτερον: 'Εσταμάτησε καί γιά πολλούς άνέ

στρεψε μιά κάποια φθορά σου πού έσημειοϋτο έκ τής 

μακρfiς σιωπής καί τών άποριών πού δημιουργοϋσε. 

Καί «'iνθρωποι άσυμπαθώς διακείμενοι, «'iλλαξαν θέ

ση. 'Ανεξαρτήτως τοϋ προσωπικοϋ θέματος, δεδομέ

νου τοϋ μοναδικοϋ ρόλου πού παίζεις, τοϋτο τό θεω-

ρώ πολύ σημαντικό. "'Έκαμες παραγραφή καί ξανα

πήρες προθεσμία" ϊσως μακρά. 

Τρίτον. Ή ένιαία έμφάνισις τοϋ πολιτικοϋ κό

σμου πού άπετύγχανε παρ' όλες τίς προσπάθειες, 

έπραγματοποιήθη πλήρως χάρις στίς δηλώσεις. Μι

κροτέρας μέν σημασίας λόγω μειωμένης σημασίας 

τοϋ πολιτικοϋ κόσμου έν σχέσει μέ «'iλλοτε, άλλά 

άξιόλογο. 

Τέταρτον. Σταμάτησε πολλάς προσχωρήσεις, πού 

μοϋ φαίνεται προετοιμαζόταν έπ' εύκαιρί~ ΕΠΟΚ 

καί θρυλουμένου άνασχηματισμοϋ Κυβερνήσεως. 

'Αρνητικόν σημείον. Τό χαρακτηρίζω ώς πολύ 

μεγάλο, χωρίς όμως νά νομίζω ότι αύτό έξουδετερώ

νει τήν άξία τών θετικών σημείων. Νά περί τίνος 

πρόκειται: 

Οί δηλώσεις άνεπτέρωσαν πολύ τάς έλπίδας. 

Πλείστοι πιστεύουν ότι εγιναν βάσει κάποιου σχε

δίου, κατόπιν διαφόρων συνεννοήσεων ϊσως καί 

ένθαρρύνσεων άπό ξένους. Πλείστοι άναμένουν 

συνέχεια, πολλοί έλπίζουν είς άποτελέσματα. Αύτά 

είναι τόσο εντονα καί τόσο γενικά, ώστε άν διαψευ

σθοϋν μετά 2-4 έβδομάδες, ψυχολογικά, θά πέσουμε 
πολύ χαμηλά. Θά τονωθή ή πεποίθησις ότι είναι 

άμετακίνητοι, ό ραγιαδισμός θά έπεκταθή, αί προσ

χωρήσεις θά πραγματοποιηθοϋν, σιγά-σιγά πυκνού

μεναι. (τό θέμα τών προσχωρήσεων είναι σημαντικό 

διά τούς άνθρώπους τούς κάτω τών 40 ή καί τών 50 
έτών). 

Αύτή είναι ή άνάλυσή μου γιά τήν ώρα, όσο δη

λαδή δέν εχουν περισσότερο έξελιχθή τά πράγματα. 

Ποιά ή έξέλιξις δέν μπορώ νά προβλέψω. Τό 

"πρακτικό" πού θά σοϋ ελθη, θά σέ διαφωτίση ώς 

πρός μιά πλευρά. Κατά τίς πληροφορίες μου, αύτή 

είναι ή τάση έκεί γενικώς. 'Υπάρχουν φαίνεται πα

ραλλαγαί έκ τοϋ τρόπου άντιμετωπίσεως - δέν τάς 

γνωρίζω - άλλά γενικώς ή σκέψις είναι: πώς θ' 

άποφύγουμε κάθε ζημίαν. Δέν εχω άπό πουθενά εν

δειξιν ύποχωρήσεως, διαλόγου καί άναλόγων λύσε

ων. τέτοιες άντιδράσεις ύπήρξαν πολλές είς τόν κό

σμο, καί έκεί, είς τούς μή εχοντας θέσεις κλειδιά ή 

θέσεις ύπευθύνους. 

Πώς σκέπτονται διά διώξεις έφημερίδων, ή ένδε

χομένως καί έσοϋ, νομίζω κανείς δέν γνωρίζει. Προ

σωπικώς πρέπει νά σημειώσω, ότι πιστεύω ότι οίαδή

ποτε σχετική δίκη καί «'iν γίνη, καλόν είναι νά ελθης, 

εϊτε ώς μάρτυς εϊτε ώς ... κατηγορούμενος. Τό γράφω 
αύτό γιά πρώτη φορά, καί άφοϋ πολύ έδίστασα. 

'Εδίστασα γιατί δέν μπορώ νά προβλέψω τί συνεπεί

ας θά εχη τό πρfiγμα μέ τόν δυναμικό παχυδερμισμό 

τών μέν καί τόν ραγιαδισμό τών πολλών. Παρά ταϋτα 

όμως γιά διαφόρους λόγους, αύτό μοϋ φαίνεται τό 

όρθότερο. 

Τό ότι οί «'iνθρωποι εχουν ό:μέτρητη παχυδερμία 

καί εχασαν τή ντροπή τους, συμβολίζεται άριστα 
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άπό τάς δηλώσεις τοϋ Παττακοϋ περί χαμηλοτέρων 

(ή άλλοϋ περίπου ϊσων) τιμών τό 1967 καί τό 1973, 
καί άπό τά δσα ε{πε στήν ελληνοαμερικανική έφη

μερίδα τής Νέας 'Υόρκης περί Δημοκρατίας, λαϊκής 

βάσεώς των κ.λ.π. Αύτόχρημα πρωτοφανές. 

At άντιλήψεις μου περί τ&ν γενικωτέρων έξελί
ξεων δέν ι'iλλαξαν άπό τόν καιρό πού σέ ε{δα. 'Αλλά 

αύτά άποτελοϋν καθαρώς προσωπικάς άντιλήψεις, 

καί γιά νά κρίνης θά εχης άσφαλ&ς καί ι'iλλες πού 

ίσως λαμβάνεις ύπ' όψιν περισσότερο. 

Μέ τήν ϊδια πάντα άγάπψ>. 

9 Μαίου 1973 

ΑΜΕΡΙΚΗΣ lΑΚΩΒΟΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«'Αγαπητέ μου Πρόεδρε, 

Χριστός Ανέστη. Καί ή άλήθεια αύτή εύχομαι νά 

σας τονών1J στίς στιγμές λιποψυχίας, πού δυστυχώς 

ε{ναι άναπόφευκτες. Πιστεύω στό Πασχαλινό τηλε

γράφημά μου νά έδώσατε τήν όρθή έρμηνεία. Τώρα 

μετά τίς δηλώσεις τής 23ης 'Απριλίου έπιβάλλεται 

συνέχεια καί συνέπεια. Καί σάν λόγος καί σάν ένέρ

γεια. Καί ύπό τ~ δύο μορφές. Καμμιά εύκαιρία 

δέν θι'iπρεπε νά περνa άνεκμετάλλευτος. 

Παρίσt-Ρώμη-' Αθήναι θι'iπρεπε νά συγχρονίζων

ται, νά δροϋν συγχρόνως. Δέν εΙναι άνάγκη βέβαια 

νά άκούεται πάντοτε δημοσία ή φωνή σας. Φθάνει, 

δτι άκούεται τό τρίξιμο τοϋ "σιδήρου" τής δυνάμε

ως, πού ι'iρχισε νά σκουριάζ1J έπικίνδυνα. Δέν εχουν 

σήμερα ούτε τοϋ Τάσκα τήν άνοχή. Αύτό βεβαίως 

δέν σημαίνει, δτι θά πέσουν δσοι στρογγυλοκάθον

ται στήν έξουσία. 

"Αν θά πέσ1J, δμως, δπως τουλάχιστον φαίνεται 

νά επεσεν άνεπανόρθωτα τό κϋρος καί τό γόητρο τοϋ 

Νίξον, τό δποίον εφθειρεν ή έξουσία καί ή προσπά

θεια νά συγκεντρώσ1J δσο δυνατόν περισσοτέρα δύ

ναμιν καί δόξα, ποιό ι'iλλο θάταν δυνατόν νά σταθτJ; 

Μπορεί νά ό:γνοήται δ λαός πολλές φορές. 'Αλλ' 

έκδικείται. Αύτός γράφει τήν ίστορία. 'Όχι οί δικτά

τορες. 

Χρόνια πολλά γιά τήν έορτή σας, πλουτισμένα μέ 

ύγεία, δραματισμούς, πίστιν, σοφία, πατριωτισμό 

καί ανεξάντλητο δυναμισμό, καί μέ τή χαρά νά δήτε 

τόν άγώνα σας νά ύλοποιήται σέ πανευτυχή πραγμα

τικότητα. Νά μή πέσ1J ποτέ στό κενό. 

Μέ πολλή άγάπην». 

10 Μα ίου I 973 

Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣτΑΝΥΙΝΟΥ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«'Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε, 

'Η χθεσινή νέα δήλωσις ήτο ό:πα'ραίτητος καί διά 

τήν δικαστικήν πλευράν τής ύποθέσεως καί διά τήν 

πολιτική. Καί δ Τζώρτζης /τήν άνέμενε, δπως διεπι-

στώθη άπό τήν σχετικήν μετ' αύτοϋ συζήτησιν έν 

συνεχεί~ τής τηλεφωνικής έπικοινωνίας μας. 

Θεωρώ περιττόν νά έπιμείνω ε{ς τό θέμα τ&ν έν., 

τυπώσεων, τάς δποίας έπροκάλεσαν ε{ς τό έσωτερι

κόν τής Χώρας αί δηλώσεις Σας. ΕΙσθε ένημερωμέ

νος καί δέν χρειάζεται νά προσθέσω τίποτε ε{ς δσα 

Σας ε{πα κατά τάς έπανειλημμένας τηλεφωνικάς έπι

κοινωνίας τ&ν τελευταίων ήμερ&ν. 'Η άπήχησις έδ& 

ήτο καταπληκτική. "Ιδωμεν πώς θά γίνη ή δέουσα 

έκμετάλλευσις. 

'Η δημοσίευσις τ&ν δηλώσεων έτερμάτισε τάς 

παρατεινομένας έδ& συνεννοήσεις καί τάς συζητή

σεις διά τήν έκδήλωσιν τοϋ πολιτικοϋ κόσμου. ΕΙναι 

βέβαιον δτι ή κοινή γνώμη ίκανοποιήθη περισσότε

ρον άπό τήν tδικήν Σας πρωτοβουλίαν. Σας άναζητεί 

ώς ήγέτην καί όχι ώς πρόσωπον άπλ&ς τής έμπιστο

σύνης τ&ν κομμάτων. 'Όλα αύτά εΙναι δεδομένα καί 

δέν χρειάζεται ύπόμνησίς των. 

Προσωπικώς έδοκίμασα α{φνιδιασμόν. ΕΙχα μεί

νει μέ τήν έντύπωσιν, επειτα μάλιστα άπό τήν προ

σωπικήν έπικοινωνίαν μας κατά τόν παρελθόντα Δε

κέμβριον, δτι δέν έσχεδιάζατε δημοσίαν έκδήλωσιν 

ι'iν δέν έμεσολάβουν γεγονότα, τά όποία θά Σας έδη

μιούργουν τήν άνάγκην αύτήν. 

'Η πρωτοβουλία Σας πρέπει νά εχη συνέχειαν. 

Δέν μας μένει ι'iλλο στήριγμα διά τήν άποκατάστασιν 

τής δμαλότητος, παρά ή {δική Σας παρουσία καί ή 

άπήχησις τοϋ όνόματος καί τής προσωπικότητάς 

Σας. Διά τό συμφέρον τής κοινήςκαί μεγάλης ύποθέ

σεως άναγκάζομαι νά ύπενθυμίσω καί τήν όSραν αύ

τήν δτι ώρισμένα πρόσωπα ό:πό τούς δεδηλωμένους 

άντιπάλους τοϋ σημερινοϋ καθεστώτος, θά εύχαρι

στηθοϋν ι'iν δέν διατηρηθή ε{ς τήν έπικαιρότητα ή έκ 

τ&ν δηλώσεων έντύπωσις. 'Ενοχλοϋνται μάλλον άπό 

τήν tδικήν Σας παρουσίαν, παρά άπό τήν παραμονήν 

τοϋ καθεστώτος. 

Αισθάνομαι τό χρέος δτι πρέπει νά Σaς ένημερώ

σω έπί τής πραγματικότητος, δσον καί ι'iν ώρισμένα 

πράγματα προκαλοϋν άπογοήτευσιν, δπως μοϋ είπα

τε ε{ς πρόσφατον τηλεφωνικήν έπικοινωνίαν. 

'Η Κυβέρνησις προσπαθεί νά πνίξη τό ζήτημα. 

Αύτή εΙ ναι ή κρατοϋσα έντύπωσις. 'Εάν αύτό εΙ ναι 

άληθές, θά χρειασθή νά λάβη έν συνεχεί~ σχετικά 

μέτρα. Διότι ή έπικύρωσις τής κατασχέσεως δια

πιστώνει τήν ϋπαρξιν έπιληψίμου δημοσιεύματος 

καί οί εισαγγελείς πρέπει νά κινήσουν ποινικήν 

δίωξιν. 

Δέν πρέπει νά άποκλεισθή καί ή σκέψις δτι οί 

κυβερνώντες θέλουν καί θά προκαλέσουν τήν δίωξιν. 

Καί τήν παρασκευάζουν συστηματικώς. 'Επιζητοϋν 

νά έξασφαλίσουν τήν διατήρησιν τής κατασχέσεως 

μέ τήν καλλιέργειαν τής έντυπώσεως δτι θά κλείση 

έκεί τό ζήτημα, διά νά εχουν επειτα δημιουργήσει 

τήν ύποχρέωσιν διά τούς εισαγγελείς νά κινηθοϋν. 
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ΕΙχα τήν εύκαιρίαν νά Σάς ένημερώσω έπί τών 

έντυπώσεών μας διά τήν θέσιν τών δικαστών. 

Πολλά πρέπει νά γίνουν διά τήν πολιτικήν έκμε

τάλλευσιν τών δηλώσεων. Τό δεκαπενθήμερον τών 

διακοπώνκαί τής γενικής έξόδου λόγω του Πάσχα, 

δέν παρείχε μεγάλας εύκαιρίας. Τώρα εχουν ολοι 

έπιστρέψει. Γίνεται προσπάθεια πρός πολλάς κατευ

θύνσεις. 

Εiς τούς βουλευτάς ύπάρχει διάθεσις έκδηλώσε

ως. Πρέπει, δμως, νά έμφανισθή κείμενον άξιόλογον 

- άνταποκρίσεως είς τήν πρωτοβουλίαν Σας καί 

άναγνωρίσεως τής ήγετικής θέσεως. Καί πρέπει, 

έπίσης, νά συγκεντρωθή σημαντικός άριθμός, άν μή 

τό σύνολον τών έπιζώντων. Διότι άλλως ε{ναι ένδεχό

μενον νά καταστραφή ή έντύπωσις άπό τάς εως τώρα 

δηλώσεις τών ήγετικών στελεχών του Κέντρου κυ
ρίως. 

Θεωρείται γενικώς ώς πολύ χρήσιμος ή έκδή

λφσις του προσώπου, διά τό όποίον έμιλήσαμε τη

λε'φrονικώς. 'Από τήν πρώτην συνάντησιν διεφάνη 
δτι δένε{ χε τήν διάθεσιν. Πιθανόν νά τόν έμποδίζη ή 

κατάστασις τής ύγείας του. Δέν άποκλείεται νά 

πιστεόη δτι πρέπει νά ελθη εiς ρήξιν μέ τούς κρα
τούντας, διά νά τόν χρησιμοποιήσουν οί ίδιοι ώς 

λύσιν δταν πεισθοuν δτι δέν μποροuν νά παραμείνουν 

περισσότερον. 'Ο 'Αχιλλεύς ε{ χε καί νεωτέρας 

έπικοινωνίας μετ ' αύτου καί, δπως άκούω, εχει άπο-
γοητευθεί. · 

Δέν μπορεί νά γίνεται λόγος περί τών ύπηρεσια

κών πρωθυπουργών του παρελθόντος. Οί δύο πρεσβύ

τεροι ε{ναι άφοσιωμένοι ή συνδεδεμένοι μέ τό καθε

στώς. Οί άλλοι ε{ναι άνύπαρκτοι. 

Γίνεται σκέψις νά έπιζητήσωμεν έμφάνισιν καί 

προφορικήν άνάπτυξιν τών άντιλήψεών μας έπί τής 

κατασχέσεως καί είς εν ή δύο άπό τά μεγαλύτερα 

'Εφετεία τών έπαρχιών. Εiς τήν Θεσσαλονίκην καί 

ένδεχομένως είς τήν Λάρισαν καί τά Χανιά. Διά τήν 

έντύπωσιν μόνον. Διότι, δπως γενικώς προβλέπεται, 

ή λύσις θά δοθή είς τό 'Εφετείον ·Αθηνών καί τά 

άλλα θά εύθυγραμμισθοuν. 

15 Μαίου 1973 

ΑΜΕΡΙΚΗΣ IΑΚΩΒΟΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«'Αγαπητέ μου κ. Πρόεδρε, 

Χριστός 'Ανέστη! 

'Ιδικός Σας». 

Δέν σάς εγραψα διά πολύν καιρόν διότι δέν ε{χα 

τίποτα άξιόλογον νά Σάς είπω. Σάς έτηλεγράφησα 

διά τό Πάσχα καί Σάς εγραψα, καί έκφράζω καί πά

λιν τήν έλπίδα, δτι δέν θά πέσουν είς τό κενόν αύτήν 

τήν φοράν αί δηλώσεις Σας καί δτι πρέπει ή ένόχλη

σις νά γίνετdι εiς κάθε παρουσιαζομένην εύκαιρίαν. 
Τό κάπως ένδιαφέρον διά τό όποίον θά σάς γρά-

ψω ε{ναι δτι ό κ." Αγκνιου προχθές, πρό τής {ερολο

γήσεως του γάμου του υίοu του είς Βαλτιμόρην, μετά 

άπό τήν συζήτησιν τήν όποίαν είχομεν διά τά έδώ, 

μου ε{πε: "τί περιμένει ό Παπαδόπουλος διά τήν 

έπιστροφήν εiς τήν δμαλότητα; 'Έπρεπε νά τήν ε{χε 

κάμει, όταν ήτο είς τό ζενίθ τών έπιτυχιών του, όπως 

του εΙπα. Οίαδήποτε παράτασις του χρονικοu διαστή

ματος τής δικτατορίας του, φοβοuμαι ότι θά εχ1J κα

κόν τέλος". 

Δέν θά τά ελεγε αύτά ώρισμένως, έάν δέν εβλεπε, 

δτι άπό τώρα θά κυβερνά τό Κογκρέσσον καί οχι ό 

πολλαπλώς καί πολλαχώς μειωθείς Νίξον. 'Αναμέ

νεται στροφή εκατόν μοιρών άπό τόν Νίξον ύποτασ

σόμενον πλέον είς τό Κογκρέσσον. Καλόν νά τό εχε~ 

τε ύπόψη, καί έπί πάσι, ότι τό Κογκρέσσον έν τφ 

συνόλφ του σήμερον δέν συμπαθεί ούδ' έπ' έλάχι

στον πρός τό καθεστώς 'Αθηνών. Δέν γνωρίζω ποίαν 

στρατηγικήν κατεστρώσατε έν προκειμένφ, καλόν 

δμως θά ε{ναι νά εχητε ύπ' οψιν σας τά γενόμενα 

(έδώ) έν ταίς ήμέραις ταύταις, τά όποία ήσαν θρίαμ

βος του τύπου καί τής έννοίας τής δημοκρατίας 

έναντίον παντός φιμώτρου καί πάσης Νιξονικής-δι

κτατορικής τάσεως. 

Μετ' άγάπης βαθείας καί τιμής». 

15 Μαίου 1973 

Β. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«Κύριε Πρόεδρε, 

"Αν μέ θυμηθήκατε αύτόν τόν καιρό, δικαίως θά 

άπορ,ήσατε πώς δέν εσπευσα νά σάς γράψω, πρώτος, 

γιά τίς δηλώσεις σας, άφοu ξέρατε, πόσο τίς εύχό

μουν καί τίς περίμενα, έκφράζοντάς σας τή γενική 

προσδοκία τους, προφορικώς καί γραπτώς. 'Αλλ' οί 
έπιπτώσεις στήν έφημερίδα, αύτών τών δηλώσεων 

-έπιπτώσεις πού άλλωστε τίς είχαμε καί προεξοφλή

σει καί συζητήσει έκ προοιμίου- μέ κράτησαν καί 
μέ κρατάνε σ' ενα τέτοιο φόρτο έντατ'ικής άπασχολή
σεως, περί τό θέμα, ώστε ή 6περθεμάτισις, αύτονόη
τη άπό κάθε πλευρά, του περιεχομένου τους, έκ μέ

ρους μας, νά μήν εφτασε σέ σάς, άπό τής πρώτης 

στιγμής . 

Είναι ενα κείμενο, πού θά μείνη στήν πολιτική 

ίστορία του τόπου. Τά λέγει δλα, άπό τής περιωπής 

πού σάς εθεσε ή μεγάλη προσφορά σας στή γενεά 

μας, κατά τό αίτημα τών άπλών άνθρώπων, πού μέσα 
τους εβραζαν αύτές οί άλήθειες άκαταστάλαχτες καί 

τώρα πήραν μιά πλαστική μορφή, συνενώνουσα όλες 

τίς τάσεις καί πεποιθήσεις τών άφθόγγων σήμερα 

πολιτών. " Αςμοu έπιτραπή ή δικαίωση, σ' αύτό πού 

σάς ελεγα πάντα, δτι ή άνάληψη πρωτοβουλίας έκ 

μέρους σας, άρκεί γιά νά διαρρήξη καί τά τελευταία 

στεγανά τών παλαιών κομμάτων, έκ τών άνω καί έκ 
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τών κάτω, άλλά καί τά πράγματα τής κατά σφραγίδα 

ή κατ' ευφημισμόν ήγεσίας των. ΥΗδη, οϋτε κανείς 

έκτων έδώ ίθυνόντων, οϋτε κανείς έκ τών κατεστημέ

νων τής Δύσεως, μπορεί νά έπικαλεσθή, όπως liλλο

τε, τό έπιχείρημα ότι δ πολιτικός κόσμος καί τό ύπό

βαθρό του, δέν ε{ναι ενωμένος σέ μιά συγκεκριμένη 

πρόταση κύρους, γιά τήν εξοδο άπό τήν κατάσταση. 

Οί δηλώσεις Κανελλόπουλου, Μαύρου - παρά τό 

πονηρόν τής τελευταίας της παραγράφου, στό όποίο 

κανείς δέν άπέδωσε σημασία-, Ζίγδη, άλλά καί των 

άριστερώτερον αυτών ίσταμένων καί των νέων άν

δρών, πού τούς άνέδειξε στήν κοινή συνείδηση ή 

ένεργός έναντίωσίς τους πρός τό καθεστώς - πού 

οϋτε καθεστώς καν συνειδητό ε{ναι - άλλά κ:αί ή 

πανελλήνια άπήχηση των δηλώσεων, προσέφερε, 

γιά πρώτη φορά, άπό τίς 21 'Απριλίου 1967, μιά ευ
ρυτάτη ενότητα, έπί προσδιορισμένου σκοπου καί 

ύπό άδιαμφισβήτητη ήγεσία, τής όποίας τόν πατριω

τισμό καί τό γόητρο δέν τολμίi νά θέση έν άμφιβολί~ 

οϋτε ή Κυβέρνηση, όπως άπεδείχθη έκ τής άμηχάνου 

της σιωπής, άλλά καί έκ τής τροπής τήν δποίαν λαμ

βάνει ή ύποκινηθείσα δικαστική διαδικασία. 

Θά ήθελα άκόμη νά σίiς έκφράσω τόν θαυμασμό 

μου, έπειδή ενα τόσο έκτεταμένο κείμενο, ε{χε τόση 

πυκνότητα καί μεστότητα, στήν κάθε παράγραφό 

του, άλλά καί διότι οί έκτιμήσεις καί θέσεις του 

ήσαν τόσον προοδευτικές, liρα καί άφοπλιστικές, γιά 

όσους δέν ήσαν ποτέ ψηφοφόροι σας. Θεωρώ όσα 

είπατε γιά τούς άγρότες πολύ σημαντικά καί ουσιώ

δη. 'Έτσι καί τά άξιολόγησε ή δημόσια γνώμη. 

'Όπως καί όσα είπατε γιά τό μέλλον, πού σίiς καθι

στουν φορέα των νέων δυνάμεων. 

Τό κείμενο εΙ ναι τέτοιο, ώστε νά σίiς δίνη τήν πιό 

μεγάλη ύποδομή, χωρίς νά κολακεύη καμμία άδυ

ναμία. Τώρα πρέπει νά δείξωμε πολιτική φαντασία 

καί πρακτική έπίσης άντίληψη, γιά τήν άξιοποίησή 

της. Τό πρόβλημα εΙναι πώς θά γίνη αυτό, μέσα στά 

άσφυκτικά πλαίσια τά σημερινά. 

Δέν θά σίiς διαφεύγη ότι liλλοι καλοπίστως -καί 

ε{ ναι ή πλειοψηφία- καί liλλοι, μέ κάποια άπωθημέ

να ύπολείμματα, λέγουν ότι ή δήλωση "θά ξεφου

σκώση" liν δέν συνοδευθή καί εϋρη τή συνέχειά της, 

μέ liλλες πράξεις πολιτικές, δυνάμενες νά ταρακουνή

σουν τίς συνειδήσεις καί νά τίς ύποχρεώσουν νά 

ένεργοποιήσουν τίς ευθύνες τους. 'Ακούγεται άκόμα 

που καί που μήπως ό Καραμανλής τά εΙπε αυτά γιά νά 

παύσουν νά τόν ρωτουν τί σημαίνει ή σιωπή του καί 

μήπως καταβυθιστή πάλι σ' αυτήν. 'Όπως καί liλλοι 

φρονουν ότι, άφου ό Καραμανλής, πού τόσο καιρό 

σώπαινε, μίλησε τώρα, τουτο σημαίνει ότι βασίζεται 

σέ κάτι, πού μι/νον έκείνος τό ξεύρει. Καί τό ενα καί 
τό liλλο, φρονώ, ότι πρέπει νά άντιμετωπισθή, μέ 

όσα θά έπακολουθήσουν τής δηλώσεως. 

Ξεκινώντας άπό τήν άρχή δτι θά είμαστε έμείς 

πού θά σίiς δείξωμε τί θά κάμετε καί μή εχοντας τήν 

ψευδαίσθηση δτι έπαναληπτικές δηλώσεις, άφου μά

λιστα αυτές πού εγιναν ήσαν τόσον διεξοδικές, ε{ναι 

άναγκαίες- πάντως θά μπορουσαν καί νά ρουτινο

ποιήσουν τήν πρωτοβουλία σας- πιστεύω είς τήν 

άναγκαιότητα τής συνεχείας, ύπό άλλες μορφές, εκ

φράζουσες τίς φάσεις ενός σχεδίου. Αυτές οί μορφές 

ύλοποιούμενες, άπό σίiς καί άπό μίiς, έντός τών νο

μίμων πλαισίων, άπαιτουν όργάνωση επί διακομμα

τικου έπιπέδου καί θά πρέπει νά προσδιορισθουν καί 

νά κλιμακωθουν. Υ Αν ίσως χρειάζεται έξ άλλου μία 

νέα 'δήλωση, αυτή νομίζω δέν πρέπει νά άναφέρεται 

τόσο στήν κρατουσα κατάσταση (πού ή άνάλυσή της 

εχει, σέ μεγάλες γραμμές, δλοκληρωθεί διά τfjς πρώ

της), δσο στήν έκφώνηση τών "θέσεών" σας γιά τή 

νέα Δημοκρατία. Ύπό τήν !:ννοια αυτή θά άποτελή 

συμπλήρωση τής πρώτης. ΥΑν μέ ρωτήσετε, δέν τό 

θεωρώ πρόωρο, γιά τούς άκόλουθους λόγους καί έπι

πλέον, άπ' όσα κατά καιρούς μου είπατε, πιστεύω δτι 

!:χουν ώριμάσει στό πνευμα σας οί "θέσεις" αυτές 

καί ότι μπορουν ν' άνθέξουν στή δοκιμασία του χρό

νου. 

Μία, εκ μέρους σας, πλατφόρμα γιά τή νέα Δημο

κρατία, εξ όκτώ η δέκα σημείων, πρώτον θά εκλεινε 

τό στόμα των "καταστασιακών" καί των "άντιπολι

τευομένων", εστω καί άν ε{ναι λίγοι αυτοί πού, 

εσκεμμένως ή μή, άναστρέφοντας τήν εννοια τής 

προτάσεώς σας, λέγουν δτι ό Καραμανλής ζητεί νά 

συντηρήση αυτός επ' άόριστον, στά μέτρα του, τ<? 

καθεστώς των έκτάκτων έξουσιών. 

Δεύτερον, θά !:δειχνε δτι ή στάση σας, ώς πρός τό 

πολιτικό πρόβλημα τής χώρας, δέν περιορίζεται μό

νο σέ εκφραση άντιθέσεως πρός τήν κρατουσα κατά

σταση καί σέ πρόταση εξόδου άπό τό τέλμα της. Δέν 

εΙναι δηλαδή μόνον άρνητική, άλλά καί θετική, μέ 

ενα συνειδητοποιημένο σχέδιο δημοκρατικής δια

δοχής της. Μέ ενα πλάνο διά τό πώς θά κυβερνηθή ό 

τόπος μας, όταν ή μεταβατική των εκτάκτων εξουσι

ών έκπληρώση τήν άποστολή της. 

Αυτό θά εΙ χε δύο καλά. Πρώτον: 'Ότι μέ τό θεμέ

λιο τής μεταβατικής άποκολλίiσθε συνάμα άπό τό 

σχήμα της, πού δσο καί αν κρίνεται άναγκαίο είς τήν 

κοινή συνείδηση, δέν μπορεί νά εΙναι δημοφιλές καί 

συνοδεύεται άπό τό ερώτημα "μετά άπ' αυτό τί θά 

γίνη". 

Δεύτερον, δσοι άντιστρατεύονται μέ εκδηλη ή 

ύποβόσκουσα διάθεση έναντίον τής καταστάσεως, 

δέν θά άγωνίζονται μόνον γιά τόν τερματισμό της, 

άλλά καί γι, αυτό πού θliρθη. (τουτο άπολύτως άπα

ραίτητο γιά τούς νέους ίδίως άνθρώπους). 'Αποτελεί 

σπουδαίο πρίiγμα, πού οϋτε έγώ τό ήλπιζα, δτι μέ τή 

δήλωσή σας εσπασε δ πάγος επί του θέματος Καρα

μανλή, στούς σπουδαστικούς κύκλους. 'Όμως γιά νά 

μήν τρέψουμε αυταπάτες, σήμερα άπλώς λέν -
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εχουν πεισθεί - δτι άπ' τόν Παπαδόπουλο, χίλιες 

φορές καλύτερος δ Καραμανλής. 'Ενώ γιά ν' άγωνι

σθοϋν γι' αύτόν, πρέπει νά πιστεύσουν σ' αύτό πού 

θά τούς φέρη. Κατά τοϋτο, μιά "πλατφόρμα" γιά τό 

δημοκρατικό μέλλον, θά μποροϋσε νά άσκήση τερα

στία έπιρροή. Διότι οί νέοι θέλουν σέ κότι νά πιστεύ
σουν καί σήμερα δέν ξέρουν οuτε κι οί ίδιοι τί θέ

λουν. 

Πρόγευσις ή άνάλυσις αύτής τής πλατφόρμας θά 

μποροϋσε νά γίνη διά κυρίων άρθρων τής "Βραδυ

νής". ("Αν κατ' άρχήν δέν σας φαίνεται κακή ή ίδέα, 

θά μποροϋσα νά συνοδεύσω γιά τρείς μέρες στό Πα

ρίσι τή μητέρα μου, πού ερχεται έκεί γιά βελονι

σμούς. 'Ώστε νά μοϋ δώσετε γραμμή). 

Θά ήθελα νά προσθέσω δτι καί στό τελευταίο 

χωριό, άπ' τούς ξένους ραδιοσταθμούς ή τίς φωτοκό

πιες τών δηλώσεών σας , ή τά λαθραία φύλλα τής 

"Βρα&υνής" έκ τών κατασχεθέντων, δ κόσμος τώρα 

ε{ ναι γιομάτος έλπίδα καί περιμένει τί θά γίνη ... 'Η 
πίστις ή καί ή προσδοκία ε{ναι φυσικό νά ύπερβάλλη 

καί τίς πραγματικές δυνατότητες. 'Όμως ή άποκαρ

δίωση, άν δέν ύπάρξη μιά κάποια συνέχεια, μπορεί 

καί νά άλέση στόν μύλο τών κρατούντων. 'Επειδή 

άκριβώς ή συνέχεια έξαρταται κατά μέγιστο μέρος 

άπ' τούς έδώ (άρκεί νά ε{ναι συντονισμένη καί μέσα 

στήν κοίτη μιας προοπτικής) δέν πρέπει ν' άφήσωμε 

δσους θά θέλουν νά πάρουν τή σκυτάλη της, χωρίς 

τροφή καί κατεύθυνση πρός τίς ένδεικνυόμενες δρα

στηριότητες. 

Τελειώνοντας, δέν θ' άποφύγω τόν πλεονασμό, 

δτι χωρίς τήν εύψυχία, μά καί τήν ψυχρq_ιμία τοϋ 

Τζώρτζη, ή άπήχηση δέν θά επαιρνε αύτή τή διά

σταση τήν πανελλαδική καί χωρίς τή δοκιμασία του, 

στήν δποία σταθήκατε τό άλεξικέραυνο, δέν θά έδη

μιουργείτο κλίμα τόλμης καί παραδειγματισμοϋ. 'Η 

δικαστική τροπή, πού ξεγύμνωσε τίς άντιφάσεις τών 

κρατούντων, άπαιτοϋσε σκέψη έκ μέρους μας, όχι 

τόσο νομική δσον πολιτική, καί έλπίζουμε δτι, μέσα 

στίς ώμές συνθήκες καταπιέσεως καί τά άλυσσιδωτά 

ρίσκα, τιμήσαμε τήν έμπιστοσύνη σας. 'Αρκεί νά 

μήν μας κοπή ή άναπνοή . Διότι τώρα εγινε ύπέρ ποτέ 

άλλοτε γνωστό, τό δριο τοϋ έπιτρεπτοϋ, άπ' τό διώ

ξιμον. 

Δικός σας». 

18 Μαίου 1973 

Κ. ΤΣΑτΣΟΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«'Αγαπητέ μου Πρόεδρε, 

Σοϋ γράφω άπό τό γραφείο μου στήν 'Εκδοτική* 

γιά νά προφτάση ό 'Αχιλλεύς νά πάρη τό γράμμα 

μου. 

'ο άντίλαλος άπό τή δήλωση οuτε επαυσε, οuτε 

μειώθηκε. Τοϋτο όφείλεται στήν ούσιαστικότητά 

της, στήν μετριοπάθειά της, πού δλοι τονίζουν. 

'Οφείλεται δμως καί σέ μιά άνομολόγητη έντύπω
ση δτι κάτι κρύβεται πίσω άπό αύτήν. Αύτό τό τελευ

ταίο ε{ναι δυσάρεστον, διότι μετά κάποιο χρονικό 

διάστημα θά έπηρεάση τήν δημιουργηθείσαν έντύ
πωση. Τό θέμα τής πληρεστέρας έκμεταλλεύσεως 

τών δηλώσεων τό συζητήσαμε - είδικώτερα τό 
συζήτησα καί μέ Παναγιώτη. Δέν φαίνεται έπί τοϋ 

παρόντος έφικτή μιά έμφάνιση καθηγητοϋ καί δια

νοουμένου μέ δηλώσεις πού θά έξαίρουν τήν προτει

νομένην λύσιν. 'Επικρατεί μιά γενική άτονία (διότι 

έδώ δέν ύπάρχει καί κανένας κίνδυνος, rοστε νά φο

βοϋνται). 

'Ελ;ίζω ό Στέφανος Πεσμαζόγλου νά γράψη κά-
τι. 

Περίμενα δτι ό Γκίκας θά εκανε κάτι. 'Αλλά κα

θώς μοϋ λέει δ Γιώργος Ράλλης, καί αύτός ε{ναι 

άτονος. Δυσάρεστο, αύτή ή ψυχολογία νά έμποδίζη 

τήν πληρέστερη έκμετάλλευση- άλλά άπό έτών αύ

τή ε{ναι ή ψυχολογία πού διέπει τή ζωή μας έδώ. 
Μή νομίσης δτι έξηρτατο άπό μας τούς πολιτι

κούς νά κάνωμε περισσότερα καί δέν τά κάναμε. Αί 

άδυναμίαι ε{ναι άντικειμενικαί. Αύτοί ε{ναι οί άν

θρωποι καί ή νοοτροπία τους. Γι' αύτό άλλωστε έπε

βλ ήθη τόσο άνετα ή δικτατορία καί έλέγχει άκόμη 

σήμερα τά πάντα. 

Τ9 ΕΠΟΚ θά τό χτυπήσωμε καί στά "Πολιτικά 

Θέματα". 'Ιδίως κατά τό σημείο πού βάλλει, χωρίς 

νά άναφέρη όνομα, κατά τών δηλώσεών σου. Κατά 

βάθος πρόκειται γιά κωμικήν ύπόθεση. Υ Αν δμως 
γίνουν έκλογές βίας, τότε τό ΕΠΟΚ θά μετουσιωθή 

σέ Παπαδοπουλικό κόμμα καί θά άποτελέση τήν νέα 

μορφή τής συνεχιζόμενης δικτατορίας. Δέν ξέρω rος 

ποιό σημείΌ πρέπει νά τοϋ δώσωμε σημασία. Μήπως 

μιά μεγάλη πολεμική καταντήση γι' αύτούς διαφή

μισις; 

'Η "Βραδυνή" κέρδισε σέ κυκλοφορία μέ τή δή

λωση. Ε{ναι δέ πάντως καλό τό πολιτικό ρεπορτάζ 
('Αναστασόπουλος) καί ή πολιτική της άρθρογρα

φία. Κατά τά άλλα, ό Τζώρτζης φρονεί δτι δέν συμ

φέρει ή άλλαγή. 

Σχετικώς μέ τίς δίκες κατά "Βραδυνής", προσπα

θώ νά συντάξω ενα σημείωμα πού θά ε{ναι χρήσιμον 

άν γίνη άναίρεσις .στόν ~ Αρειο Πάγο τών βουλευμά

των, άλλά καί γενικώς στή" δίκη. Τό σημείωμα θά 
άφορα τήν έπιστημονικήν άνάλυσιν τοϋ νεοπαγοϋς 

άδικήματος τής "προκλήσεως ήττοπαθείας" (defai
tisme). 

'Ο Τσουκαλάς άπεπέμφθη, δπως λέω γιά τόν κα

κό χειρισμό τοϋ θέματος "Βραδυνής". Δέν ξέρω, 

δμως, άν τοϋ καταλογίζουν τό λάθος δτι ξεκίνησε 

τήν δίωξη καί χάλασε ετσι έν μέρει τήν όρθή πολιτι
κή τής σιωπής, ή άν τόν κατηγοροϋν διότι μερικά 

δικαστήρια δέν συμμορφώθηκαν μέ τίς δδηγίες πού 
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μετά πείσματος διεβίβαζε στίς έπαρχίες τηλεφωνι

κώς δ Είσαγγελέας του 'Αρείου Πάγου - δ κ. Θερά

πος, πού άσφαλώς δέν έκινήθη μόνος του. 

Αύτά γιά σήμερα. 

Χρόνια πολλά γιά τήν όνομαστική σου γιορτή. 

Είθε τελευταία φορά νά τήν γιορτάσης εξω άπό τήν 

'Ελλάδα. 

Μέ άγάπψ>. 

Μάιος 1973 

Γ. ΡΑΛΛΉΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΉ 

«'Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, 

Δέν σίiς εγραψα άμέσως διότι δλα είναι ρευστά 

καί κανείς δέν μπορεί νά πή μέ βεβαιότητα τί πρόκει

ται νά άποφασίση τό Συμβούλιο 'Εφετών. 'Εγώ πάν

τως εχω τή γνώμη πώς ψάχνουν νά βρουν τρόπο έπι

κυρώσεως τής κατασχέσεως καί ταυτόχρονα προ

σπαθουν νά άπαλλαγουν άπό τό "προφανώς στασια

στικό" πού τούς δημιουργεί θέματα μέ τήν ποινική 

δίωξη. 

'Ασχέτως αύτου, τό κείμενο ήταν έξαιρετικό καί 

εκανε κατάπληξη. τίς άντιδράσεις των πολιτικών τίς 

γνωρίζετε, ήταν καλές καί έπέδειξαν γιά πρώτη φορά 

πλήρη συμφωνίαν. Τό γεγονός αύτό πρέπει νά τό έκ

μεταλλευθουμε καί ετοιμάζω σχετικό liρθρο μέ τήν 

ύπογραφή μου στά "Πολιτικά Θέματα" πού θά κυ

κλοφορήσουν στίς 15 του μηνός. 
'Εκείνο πού δέν γνωρίζετε (θά τό γράψω έν αύτφ) 

είναι ή δμοιόμορφη άντίδραση του κόσμου. ·Η "Βρα

δυνή" σέ μιά rορα εγινε άνάρπαστη. Στήν Καβάλα 

λ.χ. έπί 600 κατασχέθηκαν μόνον 80. 'Όταν μαθεύ
τηκε ή ένέργεια τής κατασχέσεως Πρλλοί φωτοτύ

πησαν τήν πρώτη σελίδα καί μοίραζαν τή φωτοτυπία 

σέ δσους ζητουσαν. Οί έκπομπές BBC καί Κολωνίας 
ποτέ δέν είχαν τόσους άκροατάς καί liν καί πέρασαν 

10 μέρες έξακολουθεί τό ένδιαφέρον καί ό θόρυβος. 
Παρακάλεσα τόν Γκίκα διά του 'Αχιλλέα νά μίiς 

κάνη μιά συνέντευξη γιά τό περιοδικό ή τήν έφη

μερίδα. Θά ήταν ενα σημαντικό γεγονός καί θά 

ένοχλουσε τή Χούντα, ένώ θά έντυπωσίαζε τόν 

στρατό. 

Κινουνται έπίσης liλλοι στρατιωτικοί έ.ά., πρώην 

άνώτατοι δικαστικοί καί ό Λουρος. 'Ελπίζω κάτι νά 

βγή καί άπό έκεί. 

Είναι περιττό νά έπαναλάβω πώς δέν liλλαξα 

γνώμη ώς πρός τήν έπιστροφή σας έδώ. 'Αντίθετα, ή 

άνταπόκριση του λαου καί οί δηλώσεις των πολιτι

κών- καί νά ήθελαν δέν μπορουσαν νά κάνουν άλ

λοιώς λόγω κοινής γνώμης - μέ κάνουν νά πιστεύω 

δτι πρέπει αύτός νά είναι ό στόχος σας. Βεβαίως πρέ

πει νά μελετηθή καλά τό πότε καί τό πώς: αύτά δμως 

δέν μπορουν νά έξετασθουν τώρα. 

Στό τέλος τής liλλης έβδομάδας, όπότε θά εχουμε 

καί τίς άποφάσεις των έφετείων θά σίiς γράψω καί 

πάλι. 

Πολλούς χαιρετισμούς άπό τή Λένα. 

Μέ liπειρη πάντοτε άγάπψ>. 

20 'Ιουνίου 1973 

Κ. ΤΣΑΠ:ΟΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΉ 

«Πρόεδρέ μου, 

~Ελαβα τούς χαιρετισμούς πού μου στείλατε μέ 

τόν Μπακατσέλο καί σίiς εύχαριστώ. 

Τουτες τίς μέρες μέ βασανίζει ή σκέψις τής έπι

στροφής σου. 'Ήμουν μέ τόν Παπακωνσταντίνου 

άπό τούς δισtακτικούς. ~Ηθελα νά βρεθή καί ήλπιζα 

δτι θά βρεθή μιά πιό κατάλληλη εύκαιρία γιά νά πά

ρης τήν άπόφαση τής καθόδου. Δυστυχώς οί πιθανό

τητες γιά μελλοντικές εύκαιρίες έλαττώθηκαν ή με

τατίθενται σέ άπώτερο χρόνο, τόσον άπώτερο ωστε 

νά μήν είναι πιά γιά σένα ένδιαφέρουσες. 
'Ο Παπαδόπουλος δέν θά κάνη μόνο δνα είκονι

κό δημοψήφισμα. Θά κάνη καί ψεύτικες έκλογές. ·Ο 

"Ελλην θά άργήση πολύ νά άπαλλαγή άπό τό κλίμα 

τής φοβίας. 'Εξ liλλου δ φόβος τής διεθνους κοινής 

γνώμης δέν έπηρεάζει πιά τούς κρατούντας δσο liλ

λοτε. Ξέρουν δτι ύπό οίουσδήποτε δρους θά είναι 
δεκτοί- ή τουλάχιστον άνεκτοί. 'Έτσι δέν θά διστά

σουν νά άσκήσουν άσυστόλως βία γιά νά φτιάξουν 

μία Βουλή δική τους. 

·Υπό αύτάς τάς άπαισιοδόξους προοπτικάς ό 

άγών εχει σκοπό νά καταστήση έμφανή τήν νοθεία, 

οχι νά τήν άποτρέψη. Μελλοντικώς ή διαπίστωσις , 

τής νοθείας μπορεί νά εχη σημασία. 'Αλλά καί γι' 

αύτό τόν περιωρισμένο σκοπό δέν διαθέτει δ έδώ πο

λιτικός κόσμος έπαρκές κυρος, μόνον, ούχί καί τήν 

άναγκαία ένότητα. 

'Εν συνεχείq σκέπτομαι δτι αύτή ε{ναι ή τελευ

ταία μάχη πού πρόκειται νά δώσωμε. 'Ύστερα άπό 

αύτήν θά συνεχισθή ή δικτατορία rοσπου νά πέση έκ 

των ενδον. Αύτό άσφαλώς κάποτε θά γίνη. 'Αλλά 

ε{ναι άπώτερο. τίθεται έπομένως τό έρώτημα liν σέ 

αυτή τήν τελευταία μάχη, δποιαδήποτε καί liν ε{ ναι ή 

προοπτική τής έκβάσεώς της, δικαιουσαι νά άπουσιά

σης. ~Αν μπορούσαμε νά πιθανολογήσωμε μία liλλη 

μελλοντική εύκαιρία - καί σέ αυτό τό θέμα εχεις έσύ 

περισσότερα στοιχεία γιά νά κρίνης τήν κατάσταση 

-τότε άσφαλώς επρεπε νά διαφυλαχθής γι' αυτή τήν 

καλύτερη μελλοντική ευκαιρία. "Α ν δμως ε{ναι όρθή 

ή liποψις δτι τέτοια καλύτερη μελλοντική ευκαιρία 

δέν φαίνεται πιά πιθανή μέσα σ' δνα λογικό χρονικό 

διάστημα, τότε γιατί σ' αυτήν τήν τελευταία μάχη νά 

μ ή συμμετάσχης; Διότι ε{ναι σχεδόν liπελπις δ άγών; 

Ε{ ναι αυτό άρκετή δικαιολογία γιά τήν άπουσία σου; 

~Ετσι τίθεται τό ζήτημα. Είναι καθαρά προσωπικό 

καί συνάπτεται μέ τήν προσωπική σου ίστορία. 
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~Αν άποφάσιζες νά ελθης, ή Κυβέρνησις, πρίν 

προλάβης νά φθάσης στήν 'Ελλάδα, θά εσπευδε, μέ 

τίς γνωστές δικαιολογίες, νά σου άφαφέση τήν 

iθαγένεια. ~Αν δέν προλάβαιναν νά σοu τήν άφαι
ρέσουν, μέ οίαδήποτε πρόχειρη δικαιολογία, θά σέ 

φυλάκιζαν ή θά σέ περιώριζαν οίκοι, θά σέ έμπό

διζαν νά διεξαγάγης άγώνα. 'Αλλά τό μέγίστο 

έπιχείρημα γιά τή νοθεία του άγώνος θά ήταν ή 

παρεμπόδιση αύτή . Θά κερδίζαμε τή μάχη άν, δπως 

νομίζω, κύριος σκοπός της είναι ή άπόδειξη τfjς 

νοθείας. 

'Αλλά καί άν δέν θελήσης νά κατέλθης, εχω τήν 

ύπόνοια δτι αύτοί έδώ θά επιδιώξουν δπωσδήποτε, μέ 

τήν άφαίρεση τfjς ίθαγενείας, νά έμποδίσουν τήν 

μελλοντική σοι> άνάμιξη στήν πολιτική. 'Αφορμές 
βρίσκονται εύκολα. 

Μόνο ή αίφνιδιαστική καί μυστική κάθοδός σου 

έδώ θά ματαίωνε αύτή τήν πρόθεσή τους, όπότε, μετά 

μίαν περιπέτειαν μερικώγ μηνών, θά βρισκόσουν καί 

θά εμενες στήν 'Ελλάδα. 

Πάντως ή άπουσία άπό αύτόν τόν άγώνα έδώ, 

μέσα στόν τόπο, φοβοuμαι πώς θά εχη κακόν ψυχο

λογικόν άντίκτυπο. 

Αύτά σκέφθηκα νά σου γράψω γύρω άπό τό δύ

σκολο προσωπικό σου θέμα. ~Αν άποφασίσης νάρ

θης δέν πρέπει νά τό άνακοινώσης σέ κανένα, νάρθης 

ξαφνικά, άπό άπίθανο μικρό λιμάνι σέ ηπειρωτικό 
εδαφος, όπουδήποτε. Νά μή τό ξέρη κανένας έκτός 
άπό τούς άπαραιτήτους. Καί ούτε νά μοu άπαντήσης 
σέ αύτό τό γράμμα. 

'Ο Βαγγέλης καί ή οίκογένειά του είναί καλά. 

Δυστυχώς δέν θέλει νά συνεργασθfj μέ τούς άλλους, 

ένώ δέν διαφωνεί σέ τίποτα. 

Μέ άγάπψ>. 

21 'Ιουνίου 1973 

Ε. ΑΒΕΡΩΦ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«'Αγαπητέ μου Πρόεδρε, 

'Έλαβα τό ύπό χθεσινή ήμερομηνία μήνυμά σου 

μέσω του κοινοί> φίλου σταλέν μέ ... πολυτεχνίτην. 
'Αφου μετέδωσες τήν παραγγελία μου είς τόν έκ

δότη μου, κατά τά άλλα, ώς πρός τό είδικό θέμα γιά 

τήν rορα δέν εχουμε τίποτα νά κάνουμε. 

' Ως πρός τήν πλεκτάνη τή βλέπω καθαρά δια

γραφομένη άπό ένδείξεις καί άπό τό άνακοινωθέν 

τους. Θά ύποστηριχθfj δτι σου εφερα μήνυμα τών 

ναυτικών, δτι τούς εφερα άπάντησίν σου. ' Ως έκείνη 

πού έδημοσιεύθη είς τάς έφη μερίδας καί δτι μετά δι' 

άλλου προσώπου (δέν εμαθα ποιόν θά πουν) εστειλες 

πολύ θετικώτερο μήνυμα. Σκοπός : νά σου άφαιρέ

σουν ίθαγένεια, ή νά σέ συλλάβουν καί νά σέ παρα

πέμψουν ι'iν ελθης. Ώς πρός δ, τι άφορα έμέ, δ,τι καί 

νά κάνουν, δέν θά γίνω δργανο τfjς πλεκτάνης τους, 

διότι ούτε κανένα είδα, ούτε μηνύματα μετέφερα, σύ 

δέ, καί τώρα καί πέρυσι στό Παρίσι, μου μιλουσες 
περί πλήρους άδυναμίας τών μαχητικών λύσεων ίδί

ως μετά τήν 13ην Δεκεμβρίου 1967. 'Υποθέτω δτι 
είμαι άρκετά στενός φίλος σου διά νά μου είχες πεί 
κάτι άν ήσουν άναμεμιγμένος. 'Από αύτήν τήν πλευ

ρά λοιπόν δέν ύπάρχει θέμα. 

Είχα πληροφορίας δτι έπέκειτο τίς πρώτες μέρες 
σύλληψίς μου. (Ξέρω θετικά δτι είς άεροδρόμια-λιμά

νια άπηγορεύθη ή εξοδός μου άπό τή χώρα). Είχα 

τεθεί ύπό φοβερά παρακολούθησιν διακοπείσα πρό 
ήμερών. Δέν γνωρίζω γιατί δέν εγινε. ~Ισως λόγω 

βολιδοσκοπήσεων έμμέσων (ένίοτε σχεδόν άμέσων) 
περί πρωθυπουργίας μου. Τήν θέλουν περιέργως καί 
μερικοί στυλοβάται του καθεστώτος. Αύτονόητον 

δτι άποκλείεται. Τό ε{πα, άλλά τό έξήγησα μαλακά. 

Είδες καί σχε~ικές δηλώσεις μου. ~Α ν καί ϋφος των 

άπό μιας πλευράς κακό, τακτική καρποφόρος διότι 

έν περιπτώσει παραπομπής μου θά γίνουν ρεζίλι δταν 

άποκαλύψω όνόματα καί πράγματα καί φανfj δτι άπό 

τό ενα μέρος μέ θεωροuσαν στασιαστή, άπό τό άλλο 

μέ ήθελαν πρωθυπουργό!! 

'Αλλά τοuτο δέν μπορεί νά διαρκέση. Πρό του 

δημοψηφίσματος θά λάβω θέση ύπέρ του "όχι" καί 

κατά τfjς αίσχρiiς φάρσας πού παίζεται. 

Καί έδώ ερχεται τό προσωπικό σου θέμα γιά τό 

όποίο είχες δύο λόγια στό χθεσινό σημείωμα. Σωστό 

δτι δέν πρέπει νά συζητfjται ή έπιστροφή σου. Πρέ
πει δμως νά γνωρίζης δτι συζητείται άπό δλους, καί 
άπό τούς πιό άφοσιωμένους φίλους. Νομίζω πρέπει 

νά τό σκεφθfjς, έκτός άν σκέπτεσαι ν' άποσυρθfjς 

δριστικά άπό τόν δημόσιο βίο . Είδες δτι είχα δίκηο 

δταν σοu ελεγα δτι καί Σύνταγμα 68 καί δλα μπορου
σαν νά καταργήσουν. Μετά τό Δημοψήφισμα θά έγ

κατασταθοuν σκληρά καί γιά πάντα. τί σου άπομέ

νει; 'Ή δ δριστικός καί πλήρης ίδιωτικός βίος, ή δ 

άγών τώρα. Βέβαια δ τελευταίος μέ πολλάς ταλαιπω

ρίας άλλά καί μέ fιθικάς άμοιβάς. 'Ο κόσμος δυσα

ρεστημένος. Λόγω άκρίβειας άλλά καί διότι, είς δλας 

τάς τάξεις, έθίγη φοβερά άπό τήν ποιότητα τfjς κω
μωδίας. 

Οί κρατούμενοι είς πλήρη άπομόνωσιν, πληρε

στάτην, συμπεριλαμβανομένου καί του Χριστοφό

ρου Στράτου. 

Μέ τήν ίδια πάντοτε άγάπη». 

26 'Ιουνίου 1973 

Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣτΑΝτΙΝΟΥ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«'Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε, 

Καθημερινώς διαπιστουται λαϊκή άντίδρασις 

πρός τά σχέδια καί τήν δραστηριότητα τοu καθεστώ

τος είς δλόκληρον τήν Έπικράτειαν. Διατηρείται, 
δμως, είς τό βάθος ή φοβία, παρά τάς άντιθέτους έκ-
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δηλώσεις είς πολλάς περιφερείας. νΗδη, εχει άρχί

σει ή καλλιέργεια του συνθήματος δτι ή καταψήφι

σtς δέν πρόκειται νά εχη άποτέλεσμα, διότι τά δργα

να διεξαγωγής της ψηφοφορίας θά δώσουν είκονικά 

άποτελέσματα καί θά άλλάξουν τά ψηφοδέλ τια, άν 

μή καί δλοκλήρους τάς ψηφοδόχους άν παραστη 

άνάγκη. Χρειάζεται συνεχής καί έπίμονος άντίδρα

σις, άλλά λείπουν τά μέσα. ·Ο τύπος καθημερινά 

συρρικνουται καί μόνον ή "Βραδυνή" συνεχίζει τήν 

προσπάθειαν. 'Αλλά δέν άρκεί. 

Χρειάζεται γενική κινητοποίησις, έξόρμησις είς 
τήν ϋπαιθρον, δπου μάλιστα δέν ίσχύει κάν στρατιω

τικός νόμος. Δέν εχει ξεκινήσει καί δέν εχει άκόμη 

όργανωθfί. 
·Ο έκδοθείς νόμος άποκλείει τήν παρουσία ν άν

τιπροσώπου τ&ν άντιτιθεμένων είς τό καθεστώς. Είς 

τό δημοψήφισμα 1946, άντιθέτως, ε{χεν έπιτραπη ή 
παρουσία δύο άντιπροσώπων τοi) ΟΧΙ είς εκαστον 

τμήμα. ·Η συγκρότησις τ&ν έφορευτικ&ν έπιτροπ&ν 

γίνεται μέ στρατολογίαν τ&ν διατιθεμένων νά συμ

πράξου~ είς τό παρασκευαζόμενον πραξικόπημα. 
Καί ώς άντιπρόσωποι τής δικαστικής άρχής θά διο

ρισθουν, κατά προτίμησιν ύπάλληλοι του Δημοσίου 

καί τ&ν 'Οργανισμών. 

Καί μέ αυτάς, δμως, τάς συνθήκας θά ήτο δυνατόν 

νά γίνη ή μάχη, άν ύπfίρχε ήγεσία άποφασιστική καί 

έμπνέουσα. Καί αlιτό οi>τε ύπάρχει, οi>τε γίνεται μέ 

τούς ύπάρχοντας έδ&. Δέν εχουν άντιληφθfί άκόμη 

δτι διεξάγεται τώρα δ τελευταίος άγών, πρό τής δρι

στικής καί μονίμου έπιβολfίς του δλοκληρωτισμου. 

Μετά τήν έπιβολήν του νέου συντάγματος δέν νοεί

ται πολιτική ζωή καί κομματική δραστηριότης. Μέ 

τόν Παπαδόπουλον συνταγματικόν δικτάτορα, μέ 

ύπερτροφικάς έξουσίας καί μέ Βουλήν σκιώδη, τί θά 

ε{ναι δυνατόν νά γίνη καi άν άκόμη τό καθεστώς 

ήνείχετο κάποιαν έλευθερίαν είς τήν ένέργειαν τ&ν 

έκλογ&ν; 'Αμφιβάλλω άν καί αυτός δ Μαρκεζίνης 

θά ε{ναι διατεθειμένος νά παίξη πλέον τόν ρόλον του 

πρωθυπουργοί). 'Όλοι, δμως, πιστεύουν δτι, έπανερ

χόμενος, θά έκδηλωθfί έπισήμως ύπέρ τής νέας όρ

γανώσεως. 

Καί δμως ή ήγεσία δέν εχει άντιληφθfί δτι δέν θά 
δοθfί άλλη ευκαιρία, είς τήν ίδικήν μας τουλάχι

στον γενεάν. 'Όλοι σχεδόν, άλλά βασικώς καί 

κυρίως ή γνωστή πλευρά, ε{ναι άνίκανος νά ξεπε

ράση τάς άνοήτους καί μικροχαρείς έσωτερικάς διε

νέξεις. Καί δ Κανελλόπουλος ύποχωρεί συνεχώς, μέ 

συντριβήν καί άηδίαν συχνά. 'Αλλά, δέν μπορεί νά 

άντιδράση. 
• Η παρουσία ήγέτου ε{ ναι δυνατόν - καί πολύ 

πιθανόν- νά μεταβάλη ριζικά τήν κατάστασιν. ου

δείς συγκεντρώνει τήν έποχήν αυτήν τήν κοινήν έμ

πιστοσύνην καί κανείς δέν έμπνέει, έκτός άπό ·Υ μtiς. 

Είς τήν ,τελευταίαν έπιστολήν μου Σtiς εγραψα τήν 

γνώμην μου έπί της άντιδράσεως του καθεστώτος είς 

περίπτωσιν έπιστροφής Σας. Δέν εχω λόγους νά 

άποστ& άπό δσα εγραφα. 

Τό πιθανώτερον είναι νά έμποδίσουν τήν εϊσοδον 

μέ στέρησιν της ίθαγενείας. Δέν άποκλείεται ή 

άπαγγελία κατηγορίας τινος, μέ δλα τά έπακόλουθα 

καί μέ συνεπείας μέχρι τής διεξαγωγής του δημο

ψηφίσματος. Θά τό χάσουν καί θά έξαφανισθουν. 

'Αλλά καί άν έμφανισθουν έπιτυγχάνοντες, μοιραίως 

καί άναποτρέπτως θά προχωρήσουν είς θεαματικάς 

παραχωρήσεις. Θεωρώ τότε ώς βεβαίαν τήν άπό

λυσιν δλων τ&ν κρατουμένων διά πολιτικά άδική

ματα καί τήν άμνήστευσιν. Καί ή σκέψις αυτή με

τριάζει τάς άνησυχίας μου διά τήν τύχην του 

Τζώρτζη. 'Ό,τι δμως καί άν γίνη, ένδεχομένη επι

στροφή, θά εχη συγκλονιστικάς επιπτώσεις, δπως 

καί είς τήν προηγηθείσαν έπιστολήν μου εγραφα. 

Είτε άπαγορευθfί ή άποβίβασις, είτε μάλιστa άν 
διαταχθfί περιορισμός. 

Τό ζήτημα είναι πολύ σοβαρόν καί θέλει πολλήν 

σκέψιν. Συνάπτεται μέ ταλαιπωρίaς καί δοκιμασίας. 
νΟχι, δμως, μέ ταπείνωσιν καί μείωσιν οίασδήποτε 

μορφής. • Ο,τιδήποτε καί άν γίνη αί συνέπειαι θά εί
ναι είς βάρος τ&ν κρατούν.των. Πρό του νέου πραξι

κοπήματος ε{χα τήν γνώμην δτι δέν επρεπε νά ~r;ίνε

ται λόγος περί επισπεύσεως τής έπιστροφfίς. 'Έπρε

πε νά ελθη ή κατάλληλος ευκαιρία καί νά έπιστη δ ι 

χρόνος. Διά νά μή διακινδυνεύση δ θρυλος καί ή 

έλπίς δλοκλήρου λαου. Τώρα βλέπω δτι οi>τε μετά 

δεκαετίαν δέν διαγράφονται αί δυνατότητες μιας 

εκρηκτικής έπιστροφfίς. Πρό του πραξικοπήματος, 

ή έπιστροφή ήτο άνώδυνος. Τώρα συνδέεται μέ δο

κιμασίας καί ενδεχομένως μέ ταλαιπωρίας. Τότε, ήτο 

δυνατόν νά εχη άντίκτυπον είς τό γόητρον καί τό 

κυρος. Τώρα, κάθε δοκιμασία θά χαλυβδώνη τήν 

λαϊκήν πίστιν καί θά εγγράφεται τό ένεργητικόν 

έθνικου ήγέτου. ' 
Μέ τάς σκέψεις αυτάς, ένόμιζα δτι δέν έχρειάζετο 

σπουδή καί επρεπε νά προηγηθfί ή έκδήλωσις του 
πολιτικοί) κόσμου καί μία επίσημος εκ μέρους του 

πρόσκλησις. Αί σημεριναί περιστάσεις καθιστουν 

άναπόφευκτον τήν άναθεώρησιν τ&ν παλαιών άντιλή

ψεων. Δέν τολμώ καί δέν μπορ& νά δώσω τώρα γνώ

μην περί τής προτιμητέας στάσεως. Διότι δέν εχω 

στοιχεία, πέραν τ&ν έμφανιζομένων είς τόν τύπον. 

Δέν άποκλείεται νά ύπάρχουν σοβαροί λόγοι, διά 

τούς δποίους επιβάλλεται νά μ ή άπωλέσετε ουδ' έπί 

στιγμήν τήν πρωτοβουλίαν καί τήν άκώλυτον ευχέ

ρειαν οίασδήποτε κινήσεως. 

'Ατυχ&ς τό καθεστώς εχει κοινοποιήσει διατα

γήν άτ:-χγορεύουσαν τήν εξοδόν μου. Καί αυτό θά 

ίσχύση τούλάχιστον μέχρι του δημοψηφίσματος καί 

τής εμφανίσεως τ&ν μέτρων κατευνασμοί) καί είρη

νεύσεως κατά τάς άντιλήψεις του καθεστώτος. 
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Τό θέμα τής κατασχέσεως τής "Βραδυνής': βαίνει 

πρός τό μοιραίον καί έκ τών προτέρων γνωστόν τέρ

μα. τίποτε δέν μποροuμε νά άναμένουμε άπό τήν συ

ζήτησιν τής άναιρέσεως. 'Όλα τά 'Εφετεία άπεφάν

θησαν, ύπολείπεται δέ μόνον τό βούλευμα των 'Ιω

αννίνων . Συμπέρασμα θλιβερόν διά τούς θεσμούς του 

νέου Κράτους. 'Απομένει μόνον ή φωτεινή έξαίρεσις 

του 'Εφετείου Θράκης καί, είς δευτέραν μοίραν, ή 

περίτεχνος διατύπωσις τών 'Εφετών Ναυπλίου. 'Ο 

δρόμος διά τήν συντριβήν του 'Αθανασιάδη εχει 

άνοίξει. ΕΙναι πλέον δεδομένον δτι ήσκήθη δίωξις 

έναντίον του καί ενταuθα άπό τής πρώτης ή μέρας καί 

μόνον ή άπουσία του ήμπόδισε τήν είσαγωγήν είς 

τό αύτόφωρον. 'Από τής επομένης επεχειρήθη δ 

παραμερισμός του θέματος τής ποινικής διώξεως. 

Συνήργησαν αί είσαγγελικαί άρχαί τής Πρωτευού

σης καί ενέπαιξαν τούς δικηγόρους καί δλους τούς 

εκδηλώσαντας δπωσδήποτε άνησυχίαν διά τάς συνε

πείας ενδεχομένης δημοσίας δίκης. Μόνον δ Είσαγ

γελεύς Κοζάνης εξεδηλώθη δημοσία καί, δπως λέγε

ται, συνεκρατήθη εως τώρα άπό τόν προϊστάμενόν 

του εν ΛαρίσΊ]. 

Θεωρώ ώς μ<iλλ9ν άποκλειόμενον τό ενδεχόμε

νον δίκης κατά 'Αθανασιάδη κατά τήν περίοδον αύ

τήν διά τήν δημοσίευσιν των δηλώσεων. Καί άπο

κλίνω περισσότερον είς τήν σκέψιν δτι μετά τό δη

μοψήφισμα θά άμνηστευθοuν τά άδικήματα του τύ

που. Φοβοuμαι, δμως, δτι ή συντριβή του εΙναι άπο

φασισμένη καί εχει τεθή είς εφαρμογήν ή διαδικα

σία. Θά τόν συντρίψουν μέ άλλεπαλλήλους δίκας καί 

μέ τάς οίκονομικάς κυρώσεις. Βλέπω πολύ συχνά τόν 

κ. Τσάτσον. Γενικά συμφωνοuμε είς τήν εκτίμησιν 

τής καταστάσεως. Ό Ράλλης ε{ναι άσυγκράτητος 

καί δρμητικός. Καί t~ρίς ίκανοποίησιν άπό τά άπο
τελέσματα τής προσπαθείας του . ·Η άηδία κατά του 

καθεστώτος καθολική. Τήν συμμερίζονται καί οί 

πλείστοι άπό τούς θιασώτας του καθεστώτος μέχρι 

τής τελευταίας μεταβολής ; Μόνον οί κονδυλοφόροι 

έμφανίζονται ίκανοποιημένοι. ΕΙναι οί παλαιοί μας 

φίλοι. 

'Ιδικός Σας». 

ι ι 'Ιουλίου ι973 

ΑΜΕΡΙΚΗΣ IΑΚΩΒΟΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«Φίλτατε κ. Πρόεδρε, 

'Εχάρην νά άκούσω τήν φωνή ν σας, εστω καί άπό 

τηλεφώνου. 'Υπεσχέθην νά σaς γράψω. Θά περιορι

σθώ παρά τοuτο είς μίαν μόνον μικράν καί πικράν 

φράσιν: δέν θά προκύψΊ] τίποτε τό άγαθόν ή ελ79-δο

φόρον άπό τήν 29ην 'Ιουλίου. Προπαρασκευάζεται 

οχ ι ή δημοκρατία, άλλ, ή δικτατορία ύπό στυγνοτέ

ραν μορφήν. Καί φοβοuμαι, ο-tι δ λαός δδηγείται ή 
πρός μίαν κατάστασιν άπαθοuς (καί επομένως άπελ-

πιστικής άπό άπόψεως ήθους, πνεύματος καί φρονή

ματος) ύποδοχής ή πρός μίαν βραδείαν, άλλά βεβαί

αν σύγκρουσιν καί αίματοχυσίαν μέ τό κράτος του 
ψεύδους καί τής άπάτης πού ενσαρκώνει δ Παπαδό

πουλος, μέ τό κράτος τής ναζιστικής ή Λενινιστικής 

καί Σταλινικής άνακριτικής μεθόδου ή πλύσεως του 

εγκεφάλου τοϋ 'Ιωαννίδου, ώς καί μέ τό κράτος τής 

άτέγκτου δικτατορικής πολιτείας;τήν δποίαν εκφρά

ζει δ 'Αγγελής. 

Καί λοιπόν δέν ύπάρχει καμμιά έλπίς; Κατ' έμέ 

οχ ι, έάν δέν ε πίστευα, δτι δ Θεός δ άόρατος κυβερνa 

τάς τύχας τών λαών καί δτι δέν άφήνει κανέναν "νά 

πειρασθ'fi ύπέρ δ δύναται". Λυποϋμαι, δτι διά μίαν 

φοράν άκόμη άληθεύει έκείνο, πού εΙπεν δ Δημοσθέ
νης. 'Ότι δηλαδή "τό παρ' άξίαν εύ πράττειν άφορμή 

γίνεται τοίς άνοήτοις του κακώς φρονείν". Ή σω

φροσύνη δέν φαίνεται νά εχΊ] καμμίαν σχέσιν μέ τούς 

Σταματόπουλον, Γεωργαλ<iν, Παναγιωτάκην καί 

δλους τούς διαμορφωτάς τής άπειλητικής καί εκβια

στικής προπαγάνδας του δημοψηφίσματος. Διά νά 

έπαναλάβω μιάν παλαιάν φράσιν σας δέν νοσοuμεν 

άπλώς, άλλά "πάσχομεν άπό μαζικήν σχιζοφρέ

νιαν". 

'Η στάσις του. κ. Τάσκα εΙ ναι ή έμπρέπουσα. 

'Αλλ' ήλθεν όλίγον άργά έκείνο πού επρεπεν εξ 

άρχής νά ε{χεν ελθει: ή εξ άντικειμένου έκτίμησις 

τής "έπαναστάσεως". Τώρα ή 'Αμερική δέν ήμπορεί 

οϋτε πρός τήν 'Ελλάδα νά δμιλήσΊ] έκ θέσεως ίσχύ

ος. Καί βεβαίως δ κ. Τάσκα έπείσθη εκ τών πραγμά

των, δτι Σείς μόνον εΙσθε τό ύγιές έθνικόν κεφάλαι

ον, άλλά καί τοuτο ήλθε πολύ άργά. Σείς, κατά τόν κ. 

Τάσκα, εΙσθε δ μόνος, δ δποίος εμπνέει φόβον είς 

τούς κυβερνοuντας. Θά γίνετε δμως καί δ εφιάλτης 

των; ΥΗ θά άφεθοuν αύτοί νά γίνουν ο{ έφιάλται

προδόται του καταδυναστευομένου λαοu καί μάλιστα 

είς τάς χείρας των κομμουνιστών; 

Φέρεται βεβαίως καί τό όνομα του κ. Μαρκεζίνη, 

ώς ένδεχόμενου πρωθυπουργοί). Πιστεύω, δτι εΙναι 

άρκετά εύφυής. Περισσότερον εύφυής παρά φιλό

δοξος. Λέγεται, δτι έάν γίνουν δεκτοί οί δροι του θά 

δεχθ'fi, διά νά δδηγήσΊ] τήν παροuσαν κατάστασιν 

είς δμαλοποίησιν καί τήν χώραν πρός τήν κοινο

βουλευτικήν δμαλότητα. Πρέπει όμως νά ε{ναι 

κανείς πολύ άφελής διά νά πιστεύσΊ] δτι δ Παπαδό

πουλος άντιλαμβάνεται κάν τί σημαίνει δημοκρατία. 

"Ενας πολιτικός πρωθυπουργός δέν είμπορεί νά εχΊ] 

καλυτέραν τύχην άπό έκείνην πού ε{χον οί συνερ

γάται του Σπαντιδάκης καί Ζωιτάκης, δηλ. πέταγμα 

είς τήν άφάνειαν καί μάλιστα ύπό έπιτήρησιν. τί 

φοβοuμαι; άπλούστατα: δτι ή χώρα δδηγείται άργά ή 

γρήγορα πρός τόν άλληλοσπαραγμόν. Καί διά τοuτο 

παρακαλώ τόν Θεόν νά μή επιτρέψΊ] αύτό τό κακόν 

είς ενα λαόν βασικώς έπιπόλαιον, άλλά καί βασικώς 

καλόν. 
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Μέ πολύν πόνον, άλλά καί μέ πολλήν άγάπην καί 

δλας τάς εύχάς μου». 

ι 5 'Ιουλίου ι 973 

Σ. ΓΚΙΚΑΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«'Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε, 

'Ελυπήθην πολύ διότι δέν έξεπλήρωσα τήν έκ

φρασθείσαν έπιθυμίαν σας. 'Ελπίζω νά ί:χετε ήδη 

πληροφορηθεί τούς λόγους. Αί άριστουργηματικαί 

δηλώσεις σας ήσαν έντυπωσιακαί δι' δλους, πλήν 

τG:ιν στηριζόντων τήν έπανάστασιν άξιωματικG:ιν. Ή 

πρότασις κλήσεως τοϋ βασιλέως έθεωρήθη ώς στρε

φομένη έναντίον των. Μοϋ εiχε δοθή εύκαιρία καί 

άλλοτε νά σaς έκθέσω δτι μεταξύ των άξιωματικG:ιν 

τής έπαναστάσεως κυριαρχεί φανατικός άντιβασιλι

σμός, πρός τόν όποίον άντετίθετο δήθεν ό Παπαδό

πουλος rοστε ή άνακήρυξις τής Δημοκρατίας(!!) νά 

φαίνεται ώς ίδική του παραχώρησις πρός τούς άδι

αλλάκτους. 

Σοβαρά έκτίμησις τής καταστάσεως εiναι πολύ 

δύσκολος μέ τά έλάχιστα έξηκριβωμένα στοιχεία τά 
όποία άλλωστε συνεχώς μεταβάλλονται. 

Δυναμικοί όργανωμένοι παράγοντες είναι δύο 

-οί κομμουνισταί καί δ στρατός τής ξηρaς δ άμέ

σως ελεγχόμενος παρά τής 'Επαναστάσεως. 'Ο ύπό

λοιπος στρατός νομίζω δτι διά ποικιλίαν δικαιολο

γημένων λόγων εύρίσκεται είς άδυναμίαν νά μεταβά

λη τόν ροϋν τG:ιν πραγμάτων. Τελευταίως ήρχισε νά 

παρουσιάζη δυναμισμόν τινα καί μέρος τοϋ λαοϋ 

εξαγριωθέντος διά τό άντικείμενον καί τάς μεθόδους 

διεξαγωγής τοϋ δημοψηφίσματος. 'Έντονος δμως 
λαϊκή άντίδρασις κατά τής 'Επαναστάσεως επικου

ρουμένη ϊσως καί άπό τήν σπουδάζουσαν νεολαίαν, 
δέν γνωρίζομεν ποϋ εiναι δυνατόν νά καταλήξη καί 

ποίοι θά επωφεληθοϋν τής άναρχίας ή όποία θά προ

κύψη. ΕΙναι πολλοί οί πιστεύοντες δτι ή λύσις αύτή 

εΙναι ή ί:χουσα σοβαράς πιθανότηψς επιτυχίας καί ή 
μόνη ενδεδειγμένη· τήν στηρίζουν είς τό δτι κύριοι 

παράγοντες τής 'Επαναστάσεως εΙ ναι εμπεπλε"γμένοι 

είς οίκονομικάς άνωμαλίας καί θά προτιμήσουν νά 

πέσουν παρασύροντες καί τόν τόπον είς τήν πτG:ισιν 

tων παρά νά παραχωρήσουν τήν θέσιν των έκουσίως. 

Προσωπική μου γνώμη ε{ναι νά επιδιωχθή δ έξαναγ

κασμός τής επαναστάσεως δπως τραπή πρός πραγ

ματικήν όμαλότητα. Μέσον πρός τοϋτο ή πίεσις εξ 

δλων των πλευρών. "Αν άρθή δ Στρατιωτικός Νόμος 

καί τροποποιηθή δ περί τύπου, τ ' άποκαλυπτικά 

στοιχεία διά τούς κινδύνους τής πατρίδος, τά σκάν

δαλα, τά λάθη έν συνδυασμφ μέ τά άνακύπτοντα 

προβλήματα συνεπεί~ τής άσυναρτήτου πολιτικής 

τής ' Επαναστάσεως, ϊσως καταστοϋν ίκανά νά πεί

σουν τά δυναμικά στηρίγματά της δτι παράτασις τής 

καταστάσεως είναι είς βάρος τής πατρίδος καί συν-

τελέσουν είς τήν άλλαγήν πλεύσεως τής επαναστά

σεως. · Η άνάμιξις τοϋ όχλου δι' επίτευξιν λύσεων μέ 

φοβίζει. 'Η αϋξησις τοϋ άριθμοϋ τG:ιν κομμουνιστών, 

ή τολμηρά εμφάνισίς των είς τά στρατοδικεία, αί πε
ριορισμέναι ϊσως δυνατότητες τG:ιν 'Ενόπλων Δυνά

μεων ν' άντιμετωπίσουν λαϊκάς μάζας εχούσας εθνι

κόφρονα προμετωπίδα, ή άποδιοργάνωσις τοϋ Κρά

τους καί τό άνοργάνωτον των έθνικοφρόνων πρέπει 
νά άποκλείσουν λύσεις τij συμμετοχij τοϋ όχλου. Τά 

άποτελέσματα του δημοψηφίσματος τά όποία θ' 

άνακοινωθοί>ν δέν πιθανολογείται δτι θά εχουν σχέ

σιν μέ τά πραγματικά. Μετά τό δημοψήφισμα θ' 

άπαιτηθή ϊσως νά δοθή γραμμή ρεαλιστική ίκανο

ποιοϋσα τό λαϊκόν αϊσθημα χωρίς νά ερχεται είς πλή

ρη άντίθεσιν μέ τά στηρίγματα εκείνα τής ' Επανα

στάσεως τά μ ή ί:χοντα άνάμιξιν είς άθεμίτους χρημα

τισμούς ... 
Ό Παπαδόπουλος προσπαθεί πάλιν ν' άναμίξη \ 

τό όνομά σας είς τήν ύπόθεσιν τG:ιν δύο άντιτορπιλ

λικG:ιν. Νομίζω δτι ή άνάμιξις του όνόματός σας είς 

τά του ναυτικοί> γίνεται πρός τόν σκοπόν δπως εμπο

δίσουν μίαν αίφνιδιαστικήν σας εμφάνισιν είς τήν 
·Ελλάδα πρό του δημοψηφίσματος ή όποία ε{ χε κυ

κλοφορήσει ώς διάδοσις. Γι' αύτό τραινάρουν καί τό 

πόρισμα τής άνταρσίας του ναυτικοί>, ήτις τό μόνον 

άξιόλογον στοιχείον πού έπαρουσίασεν ήτο δ άν
δρισμός των άξιωματικG:ιν του ναυτικοί>, άσκόπως 

δμως καί αύτός εξουδετερωθείς διά μίαν ύπόθεσιν 
καταδικασμένην εκ των προτέρων ... 

'Ελπίζω αύτάς τάς ή μέρας νά δημοσιευθή άρθρον 

μου. 

Μέ πολλή άγάπη καί έκτίμησψ>. 

24 Αύγούστου ι973 

Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝτJΝΟΥ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

« ' Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε, 

Γράφω έν συνεχεί~ τής πρωϊνής τηλεφωνικής 

έπικοινωνίας. 

Νέαι συνθήκαι εχουν ήδη διαμορφωθή. 

0{ κυβερνώντες εχουν άσφαλG:ις διαπιστώσει τό 
άκριβές ποσοστόν των φιλικών ψήφων καί τόν όγκον 

τG:ιν έναντίον. Τά άποτελέσματα τής άσκηθείσης βίας 

ψυχολογικής - κυρίως είς τά χωρία καί τάς κωμοπό

λεις - συνεπλήρωσεν ή φοβία μεγάλου άριθμοϋ 

έκλογέων είς τό έκλογικόν τμήμα (ύπάλληλοι μετά 

τG:ιν οίκογενειG:ιν κ.λ.π.) καί ή άσύδοτος άλχημεία 

κατά τήν διαλογήν. 'Η δικαιοσύνη εχει τό μεγα

λύτερον μέρος τής εύθύνης δι ' δσα συνετελέσθησαν. 

Οί κυβερνώντες έφάνησαν "γενναιόδωροι", άφοϋ 

δέν ήτο δυνατόν νά γίνη άλλως . Καί τώρα φαίνονται 

επισπεύδοντες τήν διεξαγωγήν βουλευτικών εκλο

γών. Λέγεται δτι θά τήν προτάξουν τής ενεργείας 

δημοτικών εκλογών. Καί εύλόγως, διότι είς τήν 
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έκλογήν αύτήν είναι δυσχερής κάπως ό βιασμός τής 

λαϊκής θελήσεως. Δέν θέλουν, προφανώς, νά χάσουν 

τήν συνδρομήν, τήν δποίαν έξασφαλίζουν οί διορι

σμένοι δήμαρχοι καί κοινοτάρχαι. Καί δέν πρέπει νά 

&:ντιληφθοuν οί πολίται δτι δέν κόβονται κεφάλια άν 

κανείς ψηφίση κατά συνείδησιν . 

Βουλευτικαί έκλογαί διεξαγόμεναι ύπό τό ση

μερινόν κλίμα θά εύνοήσουν τό καθεστώς. Οί έκλο

γείς σκέπτονται δτι ή &:ρνητική ψήφος των αποβαί

νει εις μάτην μέ τήν σημερινήν κρατικήν διάρθρω

σιν. 

'Απομένει νά διαπιστωθή τί θά κάμη ή &:ναμενο

μένη πολιτική Κυβέρνησις. 'Εκ τών μέχρι σήμερον 

πληροφοριών, φαίνεται μάλλον πιθανή ή &:νάθεσις 

τής έντολής εις τόν κ. Μαρκεζίνην, εις τόν δποίον ό 

δικτάτωρ θά &:ναθέση καί τό ύπουργείον 'Εξωτερι

κών. 

Θά εχετε πληροφορηθή ήδη τήν &:ποφυλάκισιν 

του κ. 'Αβέρωφ καί δλων τών κρατουμένων διά τήν 

ύπόθεσιν του Ναυτικοu . 'Υπήρξαν, κατά τήν παρα

πεμπτικήν διαταγήν, ύπόνοιαι καί εις βάρος μου, δι' 

δ καί ήσκήθη ποινική δίωξις καί διετάχθη ή διεξα-

, γωγή τακτικής &:νακρίσεως. Σημειωτέον δτι ό ναύ
αρχος Μηναίος, ό δποίος φέρεται ένημερώσας με 

περί τών συζητήσεων περί κινήσεως εις τό Ναυτι

κόν, είχε κριθή προσωρινώς &:πολυτέος καί είχεν 

&:ποφυλακισθή, έπειδή δέν ύπήρχαν έπαρκή εις βά

ρος του στοιχεία. 

Σύμφωνα μέ τό 168 διάταγμα τής παρελθούσης 
Δευτέρας &:μνηστεύονται δ λα τά εις τό έσωτερικόν 

τελεσθέντα αδικήματα, τά εχοντα σχέσιν πρός τήν 

"έκ τής 'Επαναστάσεως τής 21 ης 'Απριλίου ... δημι
ουργηθείσαν κατάστασιν καί ετεινον ή δπωσδήποτε 

&:πέβλεπον εις τήν &:νατροπήν τής καθεστηκυίας τά

ξεως". Κατά συνέπειαν δέν &:μνηστεύονται αί του αύ

τοu περιεχομένου πράξεις, έφ' δσον έτελέσθησαν εις 

τό έξωτερικόν. Παρά τήν &:σάφειαν τής διατυπώσε

ως, πρέπει νά γίνη δεκτόν δτι πρόκειται περί αύτοτε

λών πράξεων, τελεσθεισών εις τό έξωτερικόν. Ή 

κατηγορία περί -&υμμετοχής όπωσδήποτε εις πράξιν 
τελεσθείσαν εις τό έσωτερικόν, δέν είναι αύτοτελής 

καί άν ή συμμετοχή έξεδηλώθη εις τό έξωτερικόν . 

'Ανεξαρτήτως αύτή ς, δέν συμφέρει τό καθεστώς δί

ωξις, έξ &:φορμής ύπονοιών περί ένθαρρύνσεως τών 

&:ξιωματικών του Ναυτικοu, έναντίον Σας, πολύ δέ 

περισσότερον μία δίκη, κατά τήν όποίαν θά προβλη

θή εις τό προσκήνιον δλη ή ύπόθεσις του Ναυτικοu. 

Πρός συμπλήρωσιν τής γενομένης προχείρως ένη

μερώσεως, θά αναγράψουν τήν παράγραφον 2 του 
πρώτου άρθρου του μνησθέντος διατάγματΌς . ",Εκ 
τών έν τij προηγουμέντt παραγράφφ έγκλημ,άτων, τά 

διά του τύπου τελεσθέντα, ώς καί τά ύπό του Ν.Δ. 

346 Ι 1969 περί τύπου προβλεπόμενα, &:μνηστεύοντCΙ.ι 
καί έάν ετι έτελέσθησαν διά τής κυκλοφορίας τής 

έφη μερίδος ή του έντύπου έκτός τών δρίων τής 'Ελ

ληνικής 'Επικρατείας". 'Αφορά, προφανώς, αύτο

τελείς πράξεις, τελεσθείσας εις τό έξωτερικόν, έφ' 
δσον συνετελέσθησαν διά τής κυκλοφορίας έφημε

ρίδος ή άλλου έντύπου. 

Δέν γνωρίζω άν ήρθη ή &:παγόρευσις τfjς έξόδου 
μου, μετά τήν &:μνήστευσιν τής παραδόξου κατηγο

ρίας έπί συνεργεί~. Θά φροντίσω νά πληροφορηθώ. 

Διότι εχω ζωηράν έπιθυμίαν νά Σάς ϊδω, μεθ' δσα 

μάλιστα ελαβον χώραν. 

'Ιδικός Σας 

Υ.Γ. Σημεριναί πληροφορίαι φέρουν ώς βεβαίαν 

τήν &:νάθεσιν τής έντολής εις τόν κ. Μαρκεζίνην. 

Εiς τόν κοινόν ποινικόν κώδικα προβλέπεται ώς 

ιδιώνυμον &:δίκημα ή μή αναγγελία πρός τάς &:ρχάς 

μελετωμένου κακουργήματος &:ριθ. 232 Π.Κ. τίθεται 
ώς προϋπόθεσις δτι πρέπει νά συντρέχη καί τό στοι~ 

χείον δτι ό λαβών τήν πληροφορίαν &:πέδωσε πίστιν 

εις αύτήν. Τό &:δίκημα τοuτο είναι ϊσως δυνατόν νά 

θεωρηθή ώς αύτοτελές καί μή καταλαμβανόμενον 

ύπό τής &:μνηστείας . Τιμωρείται, ώς πλημμέλημα, μέ 

φυλάκισιν. 'Αλλά καί εις τήν &:πίθανον έντελώς πε

ρίπτωσιν μιας τοιαύτης διώξεως, είναι προφανές δτι 

θά πρσβληθή καί πάλιν εις τήν δημοσιότητα ή δλη 

ύπόθεσις. Καί δέν νομίζω δτι τό καθεστώς θά έπεθύ

μει τοιαύτην συνέχειαν)) . 

7 Σεπτεμβρίου 1973 

Κ. ΤΣΑτΣΟΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«Πρόεδρέ μου, 

'Υπό τήν προϋπόθεση δτι ή σύνθεση του Συνταγ

ματικοί) Δικαστηρίου θά είναι σχετικώς καλή καί κά

πως ίκανοποιητικές οί προγραμματικές δηλώσεις 

του μέλλοντος Πρωθυπουργοί) καί ύποφερτή ή σύν

θεση τής Κυβερνήσεως, ύπό τήν προϋπόθεση αύτή 

τίθεται σέ δλους έδώ ενα δίλημμα. Στόν καθένα τίθε

ται κατά διαφορετικό τρόπο. Γιά ' μερικούς λίγους, 

δπως τόν Κανελλόπουλο, τόν Μαuρο καί μερικούς 

άλλους, μέ κάποιο ιδιαίτερο προσωπικό γενικώτερο 

κuρος, τίθεται κατά τόν α' τρόπο. Σ τούς πολιτευτάς 

τοπικής σημασίας τίθεται κατά τόν β' τρόπο. Οί 

πρώτοι, άν αποφασίσουν να πολιτευθοuν στά ήδη τε

θειμένα πλαίσια, προσφέρουν στόν Παπαδόπουλο 

αύτό πού τό νόθο δημοψήφισμά κατά τι μόνο του ' 
εδωσε: τήν καθιέρωση. Συγχρόνως, τόν &:γώνα γιά 

τήν κατάργηση του ήμιολοκληρωτικου συστήματος 

καί γιά τίς έπιβαλλόμενες συνταγματικές μεταρ

ρυθμίσεις τόν &:δυνατίζουν. Οί δεύτεροι, αύτήν τήν 

καθιέρωση τήν προσφέρουν σέ πολύ μικρότερο 

βαθμό, άν καί συμβάλλουν καί αύτοί σέ αύτήν, έφό

σον ύποταγοuν. Γι' αύτούς, έπομένως, &:πό μιας 

&:πόψεως τό δίλημμα είναι λιγώτερο σκληρό. Θά 

έπωφεληθοuν τής εύκαιρίας νά έπιτύχουν τήν &:λ-
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λαγή άγωνιζόμενοι μέσα στή Βουλή. 

'Η διαφορετική αυτή τοποθέτηση δημιουργεί καί 

διαφορετικές άντιδράσεις . Οί τά πρώτα φέροντες, 
μετά τούς άρχηγούς, δέν φαίνονται διατεθειμένοι νά 

μετάσχούν μιας πολιτικής ζωής τής δποίας δέν 
θεωροϋν δημοκρατικά τά πλαίσια. (Δέν μιλώ γιά 

τούς συναισθηματικούς λόγους πού σπρώχνουν πρός 

αυτή τήν κατεύθυνση). Οί αλλοι πολιτευταί βλέπουν 

πώς αν δέν πολιτευθοϋν, θά προσκολληθοϋν τά στε

λέχη τους σέ αλλους πού θά πολιτευθοϋν καί θά μπο

ροϋν νά τά εξυπηρετήσουν. Καταλαβαίνουν - καί 
όρθ&ς - ότι άποχή σημαίνει κατά πfiσαν πιθανό

τητα καί λήθην καί αυτοί θέλουν δπωσδήποτε νά 

έπιζήσουν. 

Οί έφη μερίδες "Βραδυνή" καί "Βήμα" συμπα

θοϋν τήν λύση τής συμμετοχής. Μαζί μέ τούς συμμε

τέχοντας θά μποροϋν άνετώτερα νά άγωνισθοϋν μέσα 

σέ πλαίσια νομιμότητος. 

τί λέει όμως δ κόσμος; Πρέπει νά δμολογηθή ότι 

μέ τήν πολιτική πού άκολούθησε δ Παπαδόπουλος 

(πολιτική Κυβέρνησις, έξόντωσις των στρατιωτικών, 

ύπόσχεσις έκλογ&ν κ.τ.λ.) ή άντίδρασις κατά Παπα

δοπούλου ύπέστη μιάν αίσθητήν ϋφεση. "Αν δ 
Παπαδόπουλος πολιτευθή ευφυώς, βοηθοϋντος καί 

τοϋ Μαρκεζίνη, θά άποκτήση κάποιο λαϊκό ερεισμα. 

'Από τό 5-7% πού είχε ως τήν ανοιξη θά άνεβή ψη
λότερα. Καί αν σχηματισθή παπαδοπουλικόν κόμμα 

ή παπαδοπουλίζον κόμμα, θά μαζέψη ψήφους. "Αν 

άντιθέτως παρασυρθή - όπερ άπίθανο - σέ βιαιό

τητες, θά έπιστρέψωμε στίς παληές άναλογίες. 

Πάντως, τώρα δ κόσμος ε{ναι έφεκτικός, δέν εί

ναι πιά φανατικός. 'Ασφαλώς δέ έξακολουθή νά φο

βfiται. Δηλαδή ή νοθεία σέ προσεχείς έκλογές θά 

είναι καί πάλι δυνατή καί μέ ήπια μέσα. 'Ο κόσμος 

έραγιαδοποιήθη, αυτό δέν πρέπει νά τό ξεχνοϋμε. 

Τούτων δοθέντων, δ κόσμος μας κατά μέρος μέν 

σπρώχνει πρός τήν άποχή καί κατά μέρος δέ πρός 

τήν συμμετοχή. Καί ίσως οί δεύτεροι νά είναι σήμε

ρα περισσότεροι. 'Αναλόγως δέ τ&ν έξελίξεων ή δύ
ναμη των δύο αυτων ροπών θά μεταβάλλεται συνε

χώς. "Ας ποϋμε, χονδρικώς, ότι τώρα ή κοινή γνώμη 

είναι διχασμένη. 

Έπίδρασιν όμως έπί τής διαμορφώσεώς της θά 

άσκήση πρώτα ή δική σου τοποθέτη~ καί ή δμαδι

κή έκδήλωσις των κομμάτων. 'Ό,τι καί νά πής, ό,τι 

καί νά ποϋμε, ενα . μέρος τής άντιπαπαδοπουλικής 
γνώμης θά μfiς άποδοκιμάση. 'Εσύ μπορεί νά συγ

κρατήσης περισσοτέρους καί άπό τά στελέχη καί 

άπό τούς κοινούς πολίτας πρός τό μέρος τής άποχής. 

Τά κόμματα λιγώτερους. Καί πρός τήν συμμετοχή 

μπορεί νά σπρώξης πάλι περισσότερους - όχι όμως 

όλους. 

Αυτά ε{ ναι τά δεδομένα. "Ας δοϋμε τό δέον γε

νέσθαι. 

Ή συμβολή στή διατήρηση τοϋ καθεστ&τοζ 

Παπαδόπουλου μέ τό τεράστιο στρατιωτικό δίκτυο 

καί τίς ίκανότατες μυστικές ύπηρεσίες πού τό στηρί

ζουν βλάπτει τόν τόπο. Κάποια στιγμή θά ξηλωθή 

άπό τό πεζοδρόμιο. "Αρα ή καθιέρωσις καί ή συμμε

τοχή ζημιώνουν τόν τόπο. Μόνο αν ή συμμετοχή 

στήν κοινοβουλευτική διαδικασία μποροϋσε νά γίνη 

ενας δούρειος ίππος, θά ε{χε κάποια δικαιολογία. 

'Αλλά εχουν γνώσιν καί δύναμιν οί φύλακες καί οί 

χωροφύλακες. 'Ο Παπαδόπουλος διατηρεί τή δυνα

τότητα καί νόθες έκλογές νά κάνη, όποτε θέλει καί 

όπως τίς θέλει, καί δπωσδήποτε νά ματαιώση τή 

δράση κάθε επικίνδυνης γι, αυτόν πολιτικής παρα

τάξεως. 'Ο Παπαδόπουλος είναι σέ θέση - συντε

λοϋντος άποφασιστικ&ς καί τοϋ ραγιαδισμοϋ - νά 

άφήση νά κινοϋνται έλευθέρως ο{ άκίνδυνες γι, αυ

τόν πολιτικές δυνάμεις καί νά άφοπλίση έγκαίρως 

καί μέ μίαν έπίφαση νομιμότητος ή καί μέ συγκεκα

λυμμένες νοθείες όλες τίς έπικίνδυνες γι' αυτόν δυ

νάμεις. Μπορεί καί τόν συμφέρει νά άφήση νά λει

τουργή τυπικά μιά άναιμική δημοκρατία κάτω άπό 

τήν όμβρέλλα τής δικτατορίας του. 

'Εν συμπεράσματι, δέν βλέπω πώς μέ τήν συμμε

τοχή μας θά ύπηρετήσωμε τόν κύριο σκοπό μας, τήν 

ουσιαστική βελτίωση τ&ν πολιτικών συνθηκών. Μό

νο στίς λεπτομέρειες μπορεί νά συμβάλωμε. ' Αλλά 

άξίζει γι, αυτό τό λίγο πού θά μποροϋμε vά κάνωμε 

ώς βουλευταί ή άκόμα καί ώς μέλλοντες ύπουργοί, νά 

χαρίσωμε στόν Παπαδόπουλο τήν καθιέρωσή του; 

'Έτσι σκέπτομαι καί νομίζω πώς ετσι σκέπτονται 

καί ο{ στενοί σου συνεργάται. Πάντως, μετά μιά πε

ρίοδο Ύεκρfiς άναμονής θά πρέπει νά άποφασίσουν 

καί φυσικά περιμένουν πρωτίστως τή γνώμη σου πού 

καί αυτή γιά νά διαμορφωθή θά πρέπει νά γίνουν 

κάπως πιό φανερές ο{ πιθανές έξελίξεις ως τό ' 74. 
'Ο Κανελλόπουλος δπ,ωσδήποτε δέν θά πολιτευ

θή - θά συνεχίση όμως τόν άγώνα του μένοντας άπ · 
εξ ω. 

Τώρα θέλω νά θίξω τό ζήτημα τής έπιστροφής 
σου. Νομίζω πώς αν μέ τίς δηλώσεις Μαρκεζίνη 

σχηματισθή ενα άνεκτό κλίμα, πρίν τυχόν άρχίσουν 

ο{ άπογοητεύσεις, παρουσιάζεται ή ευκαιρία νά έπα

νέλθης στήν ' Ελλάδα, χωρίς νά είσαι άναγκασμένος 

άμέσως νά λάβης θέση στά διλήμματα πού σοϋ άνέ

πτυξα. "Αν έπιστρέψης ως τά τέλη 'Οκτωβρίου θά 

μπορής νά έπιφυλαχθής καί νά δηλώσης ότι θά λά

βης θέση, όταν θά τό έπιτρέψουν οί περιστάσεις. 

'Όπως κατά τύπους είσαι καί τώρα, θά μείνης γιά ενα 

διάστημα άκόμα άνωδύνως έκτός τής άμέσου πολιτι

κής δράσεως. 'Η έπιστροφή σου μέσα σέ αυτά τά 

χρονικά όρια θά ε{ναι ενα άπλό γεγονός καί δέν θά 

σέ ύποχρεώση ούτε νά μπής άμέσως στήν πολιτική 

δράση , ούτε καί νά δηλώσης ότι δέν πολιτεύεσαι. Θά 

ύπάρξη γιά καιρό μιά ουδέτερη κατάσταση. Αυτός 
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είναι ό μόνος δυνατός καί άνώδυνος τρόπος επανεγ

καταστάσεώς σου στήν ·Ελλάδα. Δέν ύπάρχει πιά 

λόγος οϋτε νά συνεχίζης νά ίδιωτεύης, οϋτε καί νά 

μήν ίδιωτεύης στά ξένα. 

Θά σου γράψη καί ό Κώστας. 

Μέ τήν άγάπη μου». 

8 Σεπτεμβρίου 1973 

Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΥ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«'Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε, 

'Η άπαγόρευσις τfjς εξόδου μου είς τό εξωτερι

κόν εξακολουθεί νά ίσχύη, όπως επληροφορήθην 

κατά τρόπον άσφαλfj. Λέγεται ότι ό σχετικός κατά

λογος περιλαμβάνει εκατόν περίπου όνόματα καί 

προστίθεται ότι ή Γ ΔΕΑ παρέχει κατά κανόνα τήν 

άδειαν επί τΌ ύποβολΌ τfjς σχετικfjς αίτήσεως του 

ενδιαφερομένου. Λέγεται άκόμη ότι περί τά μέσα του 

μηνός θά χωρήση καθολική άνάκλησις τfjς άπαγο

ρεύσεως. Θά περιμένω, επομένως, διότι δέν επιθυμώ 

νά ύποβάλω αίτησιν. 'Εξ άλλου, θεωρώ βέβαιον ότι 

ή άναμενομένη πολιτική κυβέρνησις θά άκυρώση 

τήν άπαγόρευσιν, άν ό Παπαδόπουλος τό παραλεί

ψη. 

Θεωρώ βέβαιον ότι ό Μαρκεζίνης θά μετάσχη είς 

τάς εκλογάς ώς φορεύς των ίδεών τfjς 'Επαναστά

σεως. Πιστεύω άκόμη ότι ό Παπαδόπουλος δέν θά 

· επιτρέψη ελευθέρας εκλογάς καί άν άκόμη θά εϋρη 
άντιμέτωπον τόν Μαρκεζίνην. Διότι επιτυχία τfjς 

άντιπολιτεύσεως θά δώση τήν άπόδειξιν τfjς γνησιό

τητας του άποτελέσματος του δημοψηφίσματος. 

'Έχω λόγους νά πιστεύω ότι ό κ. Κανελλόπουλος 

δέν θά μετάσχη είς τάς εκλογάς. ·Η ίδία διάθεσις 

επικρατεί καί είς τά παλαιότερα στελέχη. 'Ακόμη 

καί είς τόν Ράλλην. 'Υπάρχουν όμως καί οί άνησυ

χοuντες διά τήν πολιτικήν των θέσιν ε~ς τήν εκλογι

κήν περιφέρειαν άν δέν μετάσχουν είς τάς εκλογάς. 

·Η κοινή γνώμη ύπό τάς σημερινάς συνθήκας επι

θυμεί μάλλον τήν συμμετοχήν των κομμάτων είς τάς 

εκλογάς. 'Εκουράσθη άδρανοuσα επί επταετίαν καί 

επιζητεί τήν άνάμιξιν όλων είς τήν πολιτικήν ζωήν. 

·Εάν δέν επροδίδετο ή επιθυμία συμμετοχfjς είς τάς 

εκλογάς, θά ήτο ίσως δυνατόν νά προβληθοuν καί νά 

εξασφαλισθοuν ώρισμέναι εγγυήσεις. Τώρα κάθε 

~νας κάνει δική του πολιτική, φοβοuμαι δέ ότι ή 

εκλογική άναμέτρησις θά νομιμοποιήση τό καθε

στώς άν ό άγών διεξαχθfj άνευ ήγεσίας. 

'Ιδικός Σας». 

2 'Οκτωβρίου 1973 

Κ. ΤΣΑΠΟΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«Πρόεδρέ μου, 

Τά νέα είναι πάλι λίγα. ·Ο Μαρκεζίνης, ενω πfjρε 

χθές τήν εντολή, θά δρκίση τήν Κυβέρνηση μετά 8 
μέρες, εκκρεμότης πού καί στόν οικονομικό τομέα 

βλάπτει. Ρίξαν ώς σύνθημα ότι ή έξουσία του θά εί

ναι "δοτή". 'Ανόητο σύνθημα, διότι, μή ύπαρχού

σης Βουλfjς, άπό που διάολο θά επαιρνε τήν εντολή. 

Τό άλλο είναι σωστό, ότι δέχθηκε μιά πρωθυπουργία 
πού είναι ύποπρωθυπουργία, μέ περιωρισμένες εξου

σίες, ότι δέχθηκε νά φορτωθfj "τοποτηρητάς" καί 

ότι δέχθηκε νά άνταλλαγοuν αί σήμερον δημοσιευ

θείσαι επιστολαί. 'Ισχυρίζονται οί Παπαδοπουλικοί 

ότι ό Παπαδόπουλος διατηρεί όλες αύτές τίς έξουσί

ες διότι άλλως θά εχανε αύτός τήν εμπιστοσύνη του 

Στρατοί>. 'Εγώ εξακολουθώ νά πιστεύω ότι ό Παπα
δόπουλος θέλει νά διατηρήση τήν έξουσία αύτή άκέ

ραιη, όπως του τή δίνει τό Σύνταγμα, καί ότι δημο

κρατία δέχεται μόνο περιωρισμένη μέσα στούς κλοι

ούς τών δικών του εξουσιών. Γι' αύτό νομίζω πώς ό 

Μαρκεζίνης θά κάνη ελεύθερες εκλογές μόνο εφ· 

όσον είναι βέβαιο ότι τό εκλογικό σώμα πού θά προ

κύψη θά δεχθfj νά μήν είναι πηγή τfjς πολιτικfjς 

εξουσίας. Μόλις δημιουργηθfj ή ύποψία δτι οί εκλο

γές μπορεί νά γίνουν άφετηρία περιορισμοί> των 

έξουσιών του Παπαδόπουλου, τότε οί εκλογές θά νο
θευθοuν. Πολιτικήν έλευθερίαν δέχεται ό Παπαδό

πουλος μόνο κάτω άπό τά πόδια του. Παρά ταuiα ή 

όρεξη νά πολιτευθοuν κατέχει πολλούς. Τούς συγ

κρατεί ή δική μας εφεκτικότης. Λάθος ύπfjρξε ότι 

έξεδηλώσαμε πολύ νωρίς τήν άπόφασή μας νά μήν 
πολιτευθοuμε. Αύτό επρεπε νά γίνη άσφαλώς, άλλά 

άργότερα. Τώρα επρεπε νά τούς άφήσωμε στήν άβε

βαιότητα καί, άν μπορούσαμε, νά τούς άποσπάσωμε 

λίγη περισσότερη έλευθερία. 

Τό άναγνωστικό κοινό είναι ύπέρ τfjς άδιαλλά

κτου στάσεως. Τό "Βfjμα" πού είχε μιά εντονη άρ

θρογραφία, σέ αύτό τό πνεuμα, ηϋξησε τήν κυκλο

φορία του. 

Τώρα θά σου έπαναλάβω ότι πλησιάζει ή ώρα πού 

πρέπει νά επιστρέψης, διότι μπορείς νά επιστρέψης 

άνωδύνως - όσο θά διαρκfj ή περίοδος τfjς προσδό
κίας, όσο θά μπορfjς νά λές "θά δώ, θά δοuμε", ""Αν 

τοuτο ή άν εκείνο''. 'Όταν περάση αύτή ή περίοδος 

καί μποuμε στήν περίοδο των άπογοητεύσεων ή έπι

στροφή θά πρέπει νά συνοδ'ευθfj μέ κάποια άμεση 
έκδήλωση καί γι' αύτό θά είναι πιό δύσκολη. Θά 

δοuμε άν συμφέρη νά προαναγγείλης τήν άφιξή σου 
ή οχι. Σέ αύτό δέν εχω κατασταλάξει. . 

'Από τίς επαρχίες (Αίτωλοακαρνανία, Καρδίτσα) 

εχω άμέσως πληροφορίες ότι ό κόσμος άρχισε νά 

ξεθαρρεύη, οί παλληκαράδες τfjς ~ικτατορίας κάπως 
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μαζεύτηκαν, άρχίζουν νά βλέπουν πώς μπορεί νά 

ύπάρξη κάποια άλλαγή. "Αν γίνονταν έλεύθερες 

έκλογές - καί αύτό οί χουντικοί τό τρέμουν - καί 

σήμερα άκόμη οί οίοιδήποτε άντικυβερνητικοί συν

δυασμοί, οί έκδήλως άντιτιθέμενοι στόν Παπαδό

πουλο θά πλειοψηφουσαν. Τούτου δοθέντος φαντά

ζεσαι δτι θά ε{ναι δυνατόν νά γίνουν έλεύθερες έκλο

γές; 'Ελεύθερες έκλογές θά γίνουν μόνον μεταξύ 

ύποτεταγμένων κομμάτων. 'Επιτρέπει δ Παπαδό

πουλος στούς ύπηρέτες του νά παλαίψουν γιά νά δια

πιστωθfί ποιός ε{ναι άξιώτερος νά τόν ύπηρετ~ση . 
Πάντως, άν τό ξεθάρρεμα προχωρήση, σέ κάποιο 

σημείο θά άναχαιτισθfί, rοστε οί έκλογές νά γίνουν 

μεταξύ προσκυνημένων. 'Έτσι τό βλέπω. 

'Ο Μακαρέζος εκανε αύτή τή θεαματική παρατή

ρηση άμυνόμενος. Διείδε δτι τόν έτοίμαζαν δ Παπα

δόπουλος καί δ Μαρκεζίνης γιά άποδιοπομπαίο τρά

γο τής οίκονομικfίς κρίσεως, πού μέ τή ταχεία ϋψωση 

τών τιμών εχει έξεγείρει τόν κόσμο. Γι' αύτό προκα

ταβολικώς διεφώνησε μέ τήν πολιτική του Μαρκεζί

νη ώς προηγγέλθη άπό τήν " ' Εστία". Συγχρόνως νά 

έμφανισθfί ώς άρχ'ηγός των σκληρών πού δέν άπαρνή

θηκαν τήν ' Επανάσταση . Γι' αύτό ζήτησε τήν εξοδο 

δλων τών ύπουργών καί τών μή στρατιωτικών. 'Αλ

λά δλα αύτά τά θυμήθηκε πολύ άργά δταν ήταν ξε

δοντιασμένος καί δταν οί 'Αμερικανοί εδιναν άλλες 

πιά δδηγίες στόν Παπαδόπουλο - οί ' Αμερικανοί, 

οί δποίοι, χάρις στήν έπανάσταση του Ναυτικου, 

άνοιξαν τά μάτια τους καί χάρις στό άληθινό νόημα 

του δημοψηφίσματος, καί ε{παν έπιτέλους ""Ως έδώ 

καί μή π(Χρέκει" . 

'Από τούς ' Αμερικανούς έμπνεόμενος καί δ Ζα

γοριανάκος θέλει φαίνεται νά έπαναφέρη δριστικώς 

τούς άξιωματικούς στούς στρατώνες - πράγμα πού 

άλλωστε ήθελαν καί ή πλειοψηφία των άξιωματικών 

- (ετσι έξασφαλίζουν καί τά κεκτημένα). Δέν ξέρω 

τί θά κάνη δ Ζαγοριανάκος, δσο έλέγχει τό στρατό, 

άν ή έκλεγησομένη πλειοψηφία ζητήση άλλαγή του 

Συντάγματος, τόν περιορισμό των έξουσιών του 

Προέδρου καί τήν εξωση του Παπαδόπουλου, άν ή 

έκλεγησομένη πλειοψηφία πfί : Καραμανλής. 

Μέ άγάπψ>. 

4 Νοεμβρίου 1973 

Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝτJΝΟΥ ΠΡΟΣ Κ . ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«'Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε, 

Σάς εύχαριστώ διά τήν διά μίαν άκόμη φοράν έκ

δήλωσιν τής άγάπης Σας. 'Επέστρεψα άπό τό Παρί

σι ίκανοποιημένος άπό τάς συζητήσεις μας καί άπο

φασl.σμένος νά ένεργήσrο είς τό πλαίσιον αύτών. 
'Ήρχισα νά άσχολουμαι μέ τό θέμα τών άπαραιτή

των καί στοιχειωδών μεταβολών καί έν καιρφ θά Σάς 

στείλω τά κείμενα . 

Συνηντήθην μέ τόν Τζώρτζη καί του μεταβίβασα 

τάς σκέψεις Σας. 'Επέμεινα είς τάς συστάσεις καί 

του παρέστησα τήν άνάγκην του στοιχειώδους έκ

συγχρονισμου είς τάς παραμονάς της βεβαίας έπα

νεμφανίσεως ίσχυρών άνταγωνιστών. Προβάλλει 

συνεχώς τήν ελλειψιν έπαρκών στελεχών καί έμφα

νίζεται πανικόβλητος διότι άποχωρεί δ άρχισυντά

κτης. 'Υποθέτω δτι τώρα ε{ναι εύκαιρία διά τήν έπι

στροφήν του Λαμπρία, έκτός άν εχη άλλας δεσμεύ

σεις . 

'Επεσκέφθη ν άμα τίj έπιστροφίj τόν κ . Κανελλό

πουλον καί του διεβίβασα δσα μου είπατε. Τήν άγά

πην Σας κ.λ.π. άφ' ένός καί τήν λύπην διότι δέν εχετε 

άπό τόν ίδιον μίαν συνοπτικήν είκόνα της καταστά

σεως, δπως διεμορφώθη μετά τό δημοψήφισμα καί 

δπως τήν βλέπει δ ίδιος . Προθύμως άνεγνώρισε τήν 

παράλειψιν καί τήν έδικαιολόγησε μέ τήν ρευστό

τητα τής καταστάσεως καί τήν άνάγκην νά εϋρη 

χρόνον έπαρκfί διά νά έκθέση μέ άνεσιν τάς σκέψεις 

του. Προσέθεσεν δτι θά τό έπιχειρήση ταχέως. 

'Ερωτηθείς,· του έξέθεσα τάς άντιλήψεις Σας καί 
άπόψεις Σας, άφου έφρόντισα νά διευκρινίσω δτι τά 

έκτιθέμενα άποτελουν τό συμπέρασμά μου άπό τάς 

συζητήσεις μας καί όχι συστάσεις ή δδηγίας ίδικάς 

Σας άπευθυνομένας πρός οίονδήποτε. 

'Επέμεινα είς τήν άνάγκην τής ένότητος καί της 

κοινής έμφανίσεως ύπό έπώνυμα πρόσωπα, άναστελ

λομένης μάλιστα της δραστηριότητος τών κομμάτων 

κατ' ίδίαν. 'Εξεδήλωσε τήν συμφωνίαν του, άλλά 

καί έπέμεινεν έπί της δυσκολίας νά έξασφαλισθfί συ
νεννόησις μέ τό Κέντρον. Καί δέν εχει άδικον έν 

τούτφ. Θεωρεί άνυποχώρητον τήν άντίθεσιν του 

Κέντρου πρός πάσαν εννοιαν συνεργασίας μέ τούς 

άποστάτας. Δέχονται τήν συμμετοχήν του Παπασπύ

ρου, ύπό τήν ίδιότητα του Πρόεδρου, είς τό συζητού

μενον όργανον της συνεργασίας τών κομμάτων, φαί

νεται δμως δτι τήν φορά αύτήν άρνείται τήν συμμε

τοχήν δ Παπασπύρου έξ άλληλεγγύης πρός τούς συ

νεργάτας του. 

' Ο κ. Κανελλόπουλος θεωρεί ώς εύχερfί μίαν συ

νεννόησιν μέχρι των παρυφών της άκρας άριστεράς, 

ύπό τήν ήγεσίαν ή τήν πρωτοκαθεδρίαν του, δέχεται 

δμως δτι τοιαύτη έμφάνισις δέν θά έντυπωσιάση καί 

δέν θά ήλεκτρίση μεγάλας μάζας λαϊκάς. Θεωρεί, έξ 

άλλου, δυνατήν τήν ύπό τό πρόσωπόν Σας σύμπηξιν 

στενωτέρας συνεργασίας, ή όποία, δμως, θά εχη με

γαλυτέραν λαϊκήν άπήχησιν. 

Προϊούσης της συζητήσεως διεπίστωσα δτι ε{ναι 

διστακτικός είς τάς συζητήσεις καί είς τήν προσπά

θειαν νά έξασφαλισθfί ή πολιτική ένότης, διότι ε{ναι 

βέβαιος δτι έμφάνισίς Σας δποτεδήποτε θά διαλύση 

τήν προσπάθειαν καί θά τόν παραμερίση . 'Αντελή

φθην έκ των συμφραζομένων δτι δέν άνέχεται νά πα

ραμερισθfί έκτων ύστέρων, πράγμα τό δποίον ε{ναι 
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προφανές δτι τόν άνησυχεί. Προσεποιήθην δτ,ι δέν 

άντελήφθην τήν εννοιαν τών λόγων του. Καί δέν θά 

επρεπε νά πράξω αλλως διότι μόνον άπό τήν εκφρα

σιν καί τά συμφραζόμενα Υιτο καταφανής η σκέψις 

πού τόν βασανίζει. 

Δέν έπείσθην δτι η άντίθεσίς του πρός πiiσαν εν

νοιαν παραμερισμοϋ θά τόν έμποδίση νά άναλάβη ό 

ίδιος άπ' άρχής τήν προσπάθεια τής ενότητος εις τό 

πρόσωπόν Σας. Διότι, ετσι, θά έμφανίζεται ό ίδιος ώς 

πρωτεργάτης τής έπιστροφής Σας καί οχι ώς παρα

μεριζόμενος άπό τήν έξέλιξιν τής πολιτικής καταστά

σεως καί άπό τήν κατανόησιν τής άνάγκης άναζητή

σεως ισχυρaς ηγεσίας. 

'Αλλά καί δέν είμαι, έξ αλλου, βέβαιος δτι θά 

χειρισθή κατά τόν έπιβαλλόμενον τρόπον τοιαύτην 

προσπάθειαν, κυρίως λόγω τών έπιδράσεων τοϋ άμέ

σου περιβάλλοντος, εις τό όποίον προεξέχει δ δικη

γόρος Μαγκάκης καί ό άνεψιός του Λιβανός. 

'Αξιοθρήνητος είναι η έμφάνισις τοϋ Κέντρου. 

'Ο Μαϋρος άγωνίζεται νά χρισθή έκπρόσωπος, συμ

παραστατούμενος άπό όλιγομελή 'Επιτροπή. Μέ 

τήν έπιμονήν τών φιλοδοξούντων συμμετοχήν δ άριθ

μός μελών τής 'Επιτροπής αύξάνει καθ' εκάστην. 

Καί εις τό τέλος φαίνεται δτι παραμερίζεται, πρός τό 

παρόν τούλάχιστον, η άνάδειξις 'Επιτροπής. 'Εκτός 

αν αλλα άποφασισθοϋν εις τήν εις τό γραφείον τοϋ 

Μαύρου έπιμνημόσυνον συγκέντρωσιν τών πρώην 

βουλευτών, μετά τό πρωϊνόν μνημόσυνον*. 

'Ο Ζίγqης άρνείται δημοσί~ συνεργασίαν εις τήν 

άνάδειξιV διοικούσης έπιτροπής καί συνιστa ενότη
τα ύπό ένιαίαν ηγεσίαν. "Αλλ ην κατεύθυνσιν ύπο

δεικνύει τό "Βήμα", έν& ό Μαϋρος, δπως θά εχετε 

διαπιστώσει άπό τάς άλλεπαλλήλους δηλώσεις του, 

άγωνίζεται νά χρισθή πρώτον έκπρόσωπος τοϋ Κέν

τρου καί ώς δεύτερον βήμα/υίοθετεί τήν άνάδειξιν 

μιας κοινής έπιτροπής άγώνος, εις τήν όποίαν η 

'Ένωσίς των θά εχη τήν προέχουσαν θέσιν βάσει τών 

τεκμηρίων τών έκλογών 1964. 'Αμφιβάλλω αν θά 
άνεχθή καν τόν κ. Κανελλόπουλον ώς πρόεδρον τής 

'Επιτροπής. 'Έως τώρα, φαίνεται άποδεχόμενος τήν 

σύστασιν 'Επιτροπής άπό ισότιμα μέλη μέ έκπρο

σώπησιν άνάλογον μέ τήν έτυμηγορίαν τοϋ 1964. 
Συμπίπτει δλων η γνώμη δτι δ Μαϋρος εχει ύπερ

τιμήσει τήν θέσιν του καί έπιδιώκει νά έξασφαλίση 

καί τήν άναγνώρισιν τοϋ κόμματος, ώστε άπό θέσεως 

ισχύος, κατά τάς άντιλήψεις του, νιf συζητήση καί 
μεθ' 'Υμών, αν άποφασίσητε άνάμιξιν ... Δέν εχει 
λαϊκήν άπήχησιν, πλήν μία όργανωμένη άντίδρασις 

στελεχών τοϋ Κέντρου είναι φυσικόν νά έπηρεάση 

τήν σκέψιν καί τήν θέσιν ενός μέρους τών ψηφοφό

ρων τοϋ Κέντρου. ' 
Πολλοί ύποστηρίζουν δτι η έμφάνισίς Σας θά δι

αλύση τά πάντα καί θά συγκεντρώση τόν έθνικόφρο

να κόσμον, άνεξαρτήτως πολιτικής τοποθετήσεως. 

'Ο 'Ανδρέας, ύποστηρίζει καί μάχεται διά μίαν 

χωρίς συζητήσεις καί έλέγχους άποχήν. Πόσοι θά 

τόν άκούσουν, άφοϋ μάλιστα η άπειλή ποινικής διώ

ξεως καί αλλων συνεπειών θά φέρη δλους τούς έκλο
γείς, πρό τής κάλπης; 'Ενώπιον αύτής, πολύ λίγοι θά 

άνθέξουν νά ρίψουν λευκόν ψηφοδέλτιον. 
'Η ακρα άριστερά, άντιθέτως, σχεδιάζει καί δια

πραγματεύεται συμμετοχήν εις τάς έκλογάς. Τόση

μερινόν αρθρον Ήλιοϋ είναι άποκαλυπτικόν. 

Οί ψηφοφόροι τής άριστερiiς είναι πειθαρχικοί 

καί παρ' δ λα τά λεγόμενα δτι καί αύτοί άναζητοϋν 

Καραμανλήν διά νά διεξαχθή έπιτυχώς τό β' στάδιον 
τοϋ άγώνος, μετά τάς έκλογάς, πολύ άμφιβάλλω, αν 

ενα σημαντικόν ποσοστόν έξ αύτών θά άγνοήση τήν 

κομματικήν γραμμήν. 

Ούδείς, φυσικά, παραγνωρίζει δτι η μετά τάς 

έκλογάς άντιμετώπισις τής καταστάσεως εχει μεγα

λυτέραν άνάγκην ισχυρiiς ηγεσίας, η όποία δύναται 

ίσως νά έπηρεάση καί τήν θέσιν τών 'Ενόπλων Δυνά

μεων, άπό τήν στάσι ν τών δποίων, έξαρτiiται η άξιο

ποίησις τής λαϊκής έτυμηγορίας. 

Προσπαθώ νά μεταδώσω γενικήν καί σαφή είκό

να τής καταστάσεως. 'Επιχειρώ εις πiiσαν εύκαιρίαν 

νά καταστήσω άνάγλυφον τήν άνάγκην νά διευκρι

νισθοϋν αί δυνατότητες καί αί πραγματικαί διαθέσεις 

τοϋ Μαρκεζίνη. Πρέπει νά διαγνωσθή αν θέλη καί 

δύναται νά παράσχη έγγυήσεις έλευθέρας λαϊκής 

έτυμηγορίας. Καί είναι άνάγκη νά πεισθοϋν περί τού

του καί οί 'Έλληνες ψηφοφόροι, άλλά καί η διεθνής 

γνώμη. 'Η άποχή πρέπει νά δικαιολογήται άπό τήν 

διευκρίνισιν τών κυβερνητικών διαθέσεων καί δυνα

τοτήτων. 

'Ο άπλός λαός δέν μπορεί νά συνηθίση μέ τήν 

ί:ννοιαν τής άποχής. Καί η έπαρχία περισσότερον. 

'Η "διανόησις" τής πρωτευούσης, άντιθέτως, συμ

παθεί τήν άποχή. Πολλοί έπηρεάζονται, προφανώς, 

άπό τήν στάσιν τοϋ Παπανδρέου. 

Καί ένώ αύτά καί .αλλα παραπλήσια σημειοϋνται 

είς τά πολιτικά παρασκήνια, οί πολίται, άδιακρίτως 

τοποθετήσεως - έξαιρουμένης τής ακρας άριστερiiς 
- έκδηλοϋνται χωρίς έπιφυλάξεις, καί έντονώτερα 

μέ τήν πάροδον τοϋ χρόνου, καί ζητοϋν τήν ταχείαν 

έπιστροφήν σας καί τήν άνάληψιν τής ηγεσίας τοϋ 

άγώνος χωρίς διαπραγματεύσεις καί συμβιβασμούς 

μέ τά κόμματα. 'Αναζητοϋν νέαν πολιτικήν ζωήν καί 

άνανέωσιν τών στελεχών. Πολλοί ύποστηρίζουν δτι 

η λαϊκή έκδήλωσις θά παραμερίση τάς μικροχαρείς 

άντιδράσεις τών φιλοδόξων. 'Από δσα άκούω καί 

πληροφοροϋμαι, θεωρώ βέβαιον δτι τήν έπιστροφήν 

σας θά ύποδεχθοϋν εκατοντάδες χιλιάδων λαοϋ. 

'Εάν ξεκινήσετε άπό τήν Βόρειον 'Ελλάδα η κάθο

δος θά προσλάβη μορφήν δημοψηφίσματος. Καί θά 

κόψη τά γόνατα τών κυβερνητικών - δηλαδή τοϋ 

Παπαδοπούλου καί τών φιλοδόξων. 
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Τήν άνάμιξίν Σας ζητεί άφοβα δ λαός είς πάσαν 

εύκαιρίαν. Φαίνεται δτι τήν άναζητοί>ν καί στελέχη 

του Κέντρου, ίδίQ. εκ τής Βορείου ·Ελλάδος. Είς τό 

ση μερινόν μνημόσυνον δ ύπέργηρος Μόδης μέ ή ρώ

τα μέ επιμονήν πότε θά ελθη δ Κώστας καί ετόνισε 

δτι "πρέπει νά ελθη'\ Ύπελόγιζε καί αύτός νά κατα

θέση τόν στέφανον ώς δ άρχαιότερος (λόγφ ήλικίας) 

βουλευτής. Τόν ύπερφαλάγγισε δ Ταλιαδοί>ρος ώς δ 

άρχαιότερος τών βουλευτών τής τελευταίας Βουλής 

μέ τήν πλειοψηφίαν του άποθανόντος. Ούτε τήν κατά

θεσιν του στεφάνου δέν ήδυνήθη εως τήν ώρα του 

μνημοcrύνου νά εξασφαλίση δ Μαί>ρος. 
'Έδωσα τήν άπάντησίν Σας είς τήν δμάδα τών 

νέων. Χθές εδημοσιεύθη τό κείμενον τής εκθέσεώς 

των είς δλον τόν τύπον. 

Θεωρώ επιβεβλημένην του λοιποί> στενήν επα

φήν καί συχνήν ενημέρωσίν Σας. 'Από Σας εξαρτά

ται νά ύποδείξετε τόν τρόπον. 

'Ιδικός Σας». 

5 Νοεμβρίου 1973 

Α. ΠΕΠΕΛΑΣΗΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«'Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε, 

'Όσο τά. άδιέξοδα στήν πολιτική ζωή του τόπου 
μας γίνονται δραματικώτερα καί δσο στενεύουν τά 

περιθώρια γιά λύσεις σωφροσύνης, τόσο πιό εντονη 

γίνεται ή συνείδησις τής μεγίστης πλειοψηφίας του 

λαοί> μας δτι σείς εΙσθε par excellence τό εθνικόν 
κεφάλαιον. Καί ή μόνη λύσις. 

Παρά τή βαθειά σύγχυση πού χαρακτηρίζει 

άκόμη τό σκηνικό, άρχίζουν εν τούτοις νά γίνωνται 

πιό εύδιάκριτοι ώρισμέναι διαστάσεις του. 'Έτσι, 

π.χ., τά κόμματα δέν ήμποροί>ν πλέον νά άποκρύ

ψουν τά χάσματα τής άσχετότητος καί άδυναμίας 

των διά νά προσφέρουν κάτι τι περισσότερον του 

ξηροί> "άντί". 'Ιδιαίτερα είς τόν "κεντρώον" χώρον 

εΙναι φανερό δτι ή άναμάσησις εΙναι τό ύποκατά

στατον νέων ίδεών καί εννοιών . 'Όλοι δμιλοί>με εκεί 

διά τήν άποκαiάστασιν τής δημοκρατίας, του συγ
χρόνου κράτους δικαίου, κοινωνικής δικαιοσύνης 

κ.λ.π., άλλά κανείς δέν σκέφθηκε νά προσδιορίση τί 

σημαίνουν δλα αύτά καί άλλα άκόμη διά τήν • Ελ
λάδα του 1974 ή του 1984. 'Έχουμε μόνον περιο
ρισθή είς τήν επανάληψιν τών γενικοτήτων καί άφη

ρημένων ίδεών επισείοντας δημαγωγικότατα σύμβο

λα καί σημαίας. Καί δέν εχουμε καί ύπόνοια γιά τίς 

βαθειές άλλαγές πού εχουν στό μεταξύ επισυμβή είς 

τήν Δ. Εύρώπην ή άλλαχοί>, καθόσον άφορii,καί στό 

περιεχόμενο καί στήν άνανέωση ίδεών, σχημάτων 

καί προοπτικών. 

'Από τήν άλλην πλευράν, δ "πρωτουργός" του 

καθεστώτος εφθασε πλέον είς τό χαμηλότερον ση

μείον . ΕΙναι σαφές δτι ή "πολιτική" του δέν εχει 

πολλά περιθώρια καί ούτε εΙναι, ετσι δπως σήμερα, 

βιώσιμος πολιτική. 

Εις τόν στρατόν άρχίζει νά διαφαίνεται άναπτυσ

σόμενον ενα, δειλόν &κόμη, αίσθημα ένοχής καί 

άμηχανίας διά τήν κατάστασιν είς τήν δποίαν εχει 

περιέλθει ή χώρα. 

·Η "Κυβέρνησις" μέχρι τώρα έπέτυχε νά τονίση 

τάς άντιφάσεις του καθεστώτος. 'Αλλά δ τόπος πα

ραμένει άκυβέρνητος. 

Είς τήν οίκονομίαν μέ τά νέα μέτρα θά έπιτευχθή 

ενα μούδιασμα τιμών. 'Αλλά πολύ προσωρινό. Μετά 

τά Χριστούγεννα νέα πληθωριστικά κύi!ατα θά ξε
σπάσουν. ·Η δλη οίκονομική πολιτική ε{ναι μικρό

πνοη καί πρό πάντων άντιφατική. Παράδειγμα: ή 

πολιτική τιμών καυσίμων, ήλεκτρικοί> ρεύματος καί 

άλλων στοιχείων βασικοί> κόστους. 

Θά ήμποροί>σε κανείς νά ύποστηρίξη δτι μέχρι 

σήμερα τό κοινωνικό κόστος τής παράφρονας &να

ταραχής τών έπτά τελευταίων ετών ήταν σχετικά 

συγκρατημένο. 'Όμως, καθώς δ βόμβος καί ή παραζά

λη άπό τήν είκόνα τής εύημερίας κατακάθονται, καί 

καθώς τά μεγάλα προβλήματα παραμένουν άλυτα, θά 

ύπάρξουν άπρόβλεπτες άλλά προκλητικές εύκαιρίες 

γιά βίαιες άναμοχλεύσεις (ή καί συγκρούσεις άργό

τερα). Αί βιαιότητες θά εκπηγάσουν άπό δλες τίς 

πλευρές. Καί τό στρατό καί τό λαό καί τό πεζοδρό

μιο. 'Αλλά χωρίς εγγύηση λύσεων. 

'Από τήν άλλη πλευρά ύπάρχουν ώρισμένες εν

δείξεις δτι εκτρέφονται άντίστροφα ρεύματα: Συγκε

κριμένα, ή νέα γενεά μας ε{ναι άπό άλλη ποιότητα. 

ΕΙναι κοινωνιολογικώς ένδιαφέρουσα ή περίπτωση 

πώς μέσα σέ 10-15 χρόνια άλλαξε ή γενηά μας σάν νά 
εχουν επιταχυνθή ο{ βιολογικές συνδέσεις. ΕΙναι 

Εύρωπαίοι, σοβαpοί, μέ σωφροσύνη καί μέτρον. 'Επί 
πλέον, ύπάρχουν σοβαροί θήλακες άνθρώπων συγ

χρόνων, μεταξύ 40-55 έτών ήλικίας, μέ εύρωπαϊκό 
out1ook καί σύγχρονη εκφραση. Αύτοί εχουν κατορ
θώσει νά διατηρήσουν τήν ίσορροπία τους καί νά 

προβληματίζωνται συνετά. Αύτά εΙναι ενθαρρυντικά 

σημεία καί ύποδηλοί>ν τήν ϋπαρξη σοβαρών δυνά

μεων γιά τήν σωτηρία του τόπου μας. 

'Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, ελαβα τήν έλευθερία 

γιά νά σας γράψω αύτά επειδή θέλω νά έκφράσω καί 

τήν ίδικήν μου άγωνίαν γιά τήν πορεία τής χώρας 

μας καί γιά νά σίiς είπω δτι πολλοί άπό μας πιστεύ

ουν είλικρινώς δτι άπό σας κατ' άνάγκην καί τελι

κώς θά εκπηγάση ή λύση του προβλήματος τής πο

λιτικής καί κοινωνικής ζωής μας. Σείς θά άνανεώσε

τε καί ετσι θά λύσετε κατά τρόπον βιώσιμον καί μα

κροχρόνιον τά σημερινά άδιέξοδα. 

Μέ πολλήν εκτίμησιν καί αίσθήματα σεβασμοί> 

καί άγάπης». 
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17 Δεκεμβρίου 1973 

Χ. ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«'Αγαπητέ μας Κύριε Πρόεδρε, 

Γιά τά Χριστούγεννα κ:αί τόν Καινούργιο Χρόνο 

ή 'Ελένη κ:αί έγώ σaς στέλνουμε τίς πιό είλtκ:ρινείς 

κ:αί θερμές εύχές μας ύγείας κ:αί εύτυχίας . Δέν σaς 

ξεχνaμε - κ:αί σήμερα δπως κ:αί πάντοτε. Τώρα δμως 

άρχίζουν κ:αί σaς θυμοϋνται κ:αί ολοι έκ:είνοι οί 

δποίοι εκ:αναν τό πaν γιά νά σaς ξεχάσουν. Κάποτε 

έλέγατε δτι <'iν ποτέ συμβfj αύτό θά έσήμαινε δτι ή 

κατάστασις θά ήταν πολύ κ:ακ:ή. Είχατε μιλήσει 

προφητικά. 

Μέ φιλικά αίσθήματα». 

Ι Φεβρουαρίου 1974 

ΑΜΕΡΙΚΗΣ lΑΚΩΒΟΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«'Αγαπητέ μου Πρόεδρε, 

Είς τάς 'Αθήνας κ:ατfjλθον, διότι άσθενεί άπό 
κ:αρκ:ίνον δ άδελφός μου. Σήμερον τήν πρωίαν ήλθε 

κ:αί μέ παρέλαβε μέ τό αύτοκ:ίνητόν του, έπί τφ σκ:οπφ 

νά ίδ1J κ:αί αύτός τόν άδελφόν μου (παλαιόν του πολι

τικ:όν φίλον), δ κ:. Κώστας Ράλλης. 'Οδηγός τοϋ αύ

τοκ:ινήτου ήτο ενας συμπαθής κ:αί πολιτισμένος <'iν

θρωπος, δ δποίος ήτο δδηγός κ:αί τοϋ δικ:οϋ σας αύ

τοκ:ινήτου. Μάλιστα μοϋ είπεν (δ δδηγός), δτι μaς 

ώδήγησε πολλάκις η στήν Καρνεάδου η στήν Γλυφά

δα, δπου είχατε τήν κ:αλωσύνην νά μέ κ:αλfjτε είς τά 

λιτά προγεύματά Σας. 

'Ο κ:. Ράλλης δέν ώμίλησε παρά διά τάς πολλάς 

άπασχολήσεις του. 'Εγώ κανένα θέμα δέν εθιξα, διό

τι ήτο ή δευτέρα φορά είς τήν ζωήν μου πού τόν 

εβλεπα. 'Η έντύπωσίς μου; Πολυπράγμων. 

Είς τό βραχύ διάστημα τfjς παραμονfjς μου (μιά

μιση ήμέρα) είχα δύο μaλλον ένδιαφέρουσας συνο

μιλίας χθές (31 Ίαν. 1974). Μίαν μέ τόν κ:. Τάσκ:α, 
πού διήρκεσε Ι Ι Ι 2 ώραν κ:αί μίαν μέ τόν κ:. Μαρκ:εζί
νην, πού διήρκεσε δύο ώρας. Είς άμφοτέρας τάς πε

ριπτώσεις ημουν δ άκ:ροατής. Διέκοπτα μόνον διά 

παρατηρήσεις η έρωτήσεις. 

Συνεφώνησαν κ:αί αί δύο έπί τών έξfjς σημείων: α) 

δτι ή κατάστασις είναι πaν <'iλλο η δμαλή, β) δτι 

ούδέποτε ύπfjρξε τόση άστυνόμευσις κ:αί τόση κατα

πίεση, γ) δτι ή "σιδηρa χείρ" είναι δ Μίμης 'Ιωαν

νίδης, δ) δτι δ "πρόεδρος" είναι "figure head", ε) δτι 
δ στρατός δέν είναι στρατός οϋτε ήνωμένος οϋτε σα

φώς τοποθετημένος, στ) δτι αί άπειλούμεναι παρα

πομπαί είς δίκην ύπουργών, οί δποίοι κ:ατεχράσθη

σαν τfjς θέσεως κ:αί τών προνομίων των θά διαιρέ

σουν περισσότερον κ:αί τόν στρατόν κ:αί τό εθνος, ζ) 

δτι άναζητείται πρωθυπουργός, άρνουμένων κ:αί τών 

κ:.κ:. Στεφανοπούλου κ:αί 'Αβέρωφ, κ:αί τών κ: . κ:. Νό

βα-' Αθανασιάδη κ:αί Μακ:αρέζου, η) δτι στενεύουν 

πολύ μέ τήν πάροδον τοϋ χρόνου τά οΙαδήποτε 

πλαίσια η σταθεροποιήσεως η έξομαλύνσεως τfjς 

καταστάσεως, θ) δτι δ 'Ιωαννίδης προσπαθεί νά 

"έμψυχώσ1J" τούς άξιωματικ:ούς μέ διαβεβαιώσεις 

"θριαμβολογικ:άς", δτι δλα πηγαίνουν καλά, κ:αί ι) 

δτι οϋτε δ βασιλεύς οϋτε Σείς είσθε έπιθυμητός άπό 

τόν 'Ιωαννίδη. 

Είς δύο σημεία _διέφερον οί συνομιληταί μου: δ 

μέν Τάσκ:α φρονεί δτι δύναται ή 'Αμερική νά βοηθή

σ1J μέ μίαν σθεναράν δήλωσιν: δτι δηλ. α{ 'Ηνωμένα ι 

Πολιτείαι είς τάς φιλίας κ:αί συμμαχίας των πρέπει 

νά έπιδιώξουν τήν φιλίαν κ:αί τήν συμμαχίαν τών 

λαών κ:αί ούχί τών Κυβερνήσεων των κ:αί δτι ή έλευ

θερία κ:αί ή άξιοπρέπεια τών λαών πρέπει είς τήν 

άμερικ:ανικ:ήν έξωτερικ:ήν πολιτικ:ήν νά καταλάβουν 

τήν θέσιν, τήν δποίαν σήμερον εχει "ή μή δημιουρ-

γία νέων προβλημάτων" τοϋ Κίσινγκ:ερ. 

'Ο κ:. Μαρκεζίνης δέν βλέπει, δτι είναι δυνατόν ή 

'Αμερική νά ίδ1J τήν 'Ελλάδα ώς λαόν, άφοϋ ή δλη 

θεώρησις τfjς Βορειοατλαντικ:fjς Συμμαχίας γίνεται 

ύπό τό πρίσμα τοϋ άμερικ:ανικ:οϋ συμφέροντος η 

ίδιοτελοϋς ύπολογισμοϋ. 

'Επί πλέον, ένώ δ κ:. Τάσκ:α βλέπει ζοφεράν τήν 

είκ:όνα κ:αί τρομερά έπικ:ίνδυνον οίανδήποτε στρο

φήν η κ:ίνησιν είς τά σημερινά έλληνικ:ά πράγματα, δ 

κ:. Μαρκεζίνης είναι περισσότερον άπαισιόδοξος. 

Βλέπει έπερχόμενον έμφύλιον σπαραγμόν, δ δποίος 

θά ήδύνατο νά άποτραπΌ μόνον έάν έκ:αλείτο κ:αί πά

λιν ώς πρωθυπουργός κ:αί έάν τήν φοράν αύτήν συ

νειργάζοντο τά κόμματα (ητοι Μαϋρος, Κανελλό

πουλος, Στεφανόπουλος κ:αί <'iλλοι) κ:αί οϋτως έξη

σφαλίζετο έπιτυχία τών έθνικ:οφρόνων κ:αί άποτυχία 

παταγώδης τών παπανδρεϊκ:ών κ:αί έδαϊκ:ών. 

'Εγώ τί λέγω; Ό Θεός νά βάλ1J τό χέρι του. Σω

τηρία <'iλλη δέν ύπάρχει. 

'Υμέτερος πάντοτε». 

15 Φεβρουαρίου 1974 

Θ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«Σεβαστέ μου κύριε Πρόεδρε, 

Εύχαριστώ γιά τό γράμμα σας τfjς 30/ 1/74*. 
Σaς γράφω δύο λόγια πάλι γιά νά σaς ένημερώσω 

σχετικά μέ δύο συναντήσεις μου τfjς περασμένης 

έβδομάδος. Εϋχομαι οί σκέψεις αύτές νά είναι βοη

θητικ:fjς φύσεως. 

Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 1974. Συναντήθηκα σέ 
φιλικό σπίτι μέ τόν Κλίφ Χάκ:εττ (παρών ήταν κ:αί δ 

φίλος Νίκος Σταύρου γιά νά άκ:ούσουμε τίζ έντυπώ

σεις τοϋ Χάκ:εττ άπό τό ταξίδι Χάκ:εττ-Φραίηζερ) 

στήν 'Ελλάδα, τέλη 'Ιανουαρίου. 

Μaς είπε δτι συναντήθηκαν μέ συνολικό άριθ

μό 45 άνθρώπων. 'Από πλευρaς Κυβερνήσεως είδαν 
τόν Τετενέ. 'Από πλευρaς πολιτικοί\ κόσμου είδαν 
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Κανελλόπουλο, Μαuρο, Πεσμαζόγλου, Α. Ξύδη, 

Κοθρή, 'Αλλαμανή, Μητσοτάκη καί άλλους. 'Από 

πρώην στρατιωτικούς Κουμανάκο, Τζαννετή, 

'Έρσελμαν καί άλλους. 'Επίσης είδαν καί μερικούς 

παράγοντες τής άριστεράς (άλλά δέν γνωστοποιοuν 

τό δνομά τους), καθώς καί μερικούς πού γνωρίζουν 

γιά τή φοιτητική κίνηση. 'Από δικαστικούς είδαν 

τόν Γ. Μαγκάκη. 'Επίσης Τάσκα, Μπράντι ν κ.λ.π. 

Γενική έντύπωση του Χάκεττ ήταν δτι τό νέο κα

θεστώς είναι άσταθές, δτι εχει οίκονομικά προβλή

ματα καί δτι δέν ύπάρχει σταθερότης στίς σχέσεις 

άνωτέρων στρατιωτικών καί 'Ιωαννίδη. 'Ο κόσμος 

εχει στενοχωρεθεί φοβερά μέ τά γεγονότα του Πολυ

τεχνείου καί κατά τόν Χάκεττ ή λύση Κυβερνήσεως 

'Εθνικής 'Ενότητος (i.p. Καραμανλής) είναι μέν ή 
προτιμότερη άλλά χάνει εδαφος μέ τήν πάροδο του 

χρόνου. Πάλι κατά τόν Χάκεττ, βλέπει μετά τό 

Πολυτεχνείο ενα "radicalization" κ,αί μία σχετική 

έπιτυχία στή δημιουργία νέων όπαδών του 'Ανδρέα 

Παπανδρέου. 

'Ο Τάσκα τούς συμπεριφέρθηκε μέ τρόπο πού 

εδειχνε δτι ή πολιτική του (λύση Παπαδόπουλου) 

άπέτυχε. Μεταξύ άλλων εδωσε καί δεξίωση ή Πρε

σβεία πρός τιμήν τών έπισκεπτών, οί δποίοι- δπως 

ξέρετε - θεωροuνται σκληροί έχθροί τής "Χούν

τας" στήν 'Αμερική. Στή δεξίωση ήλθαν κυρίως "ά

ποστάται (ΦΔΚ)", άλλά δχι Κανελλόπουλος κ.λ.π. 

Μεταξύ τών έπισκεπτών ήταν καί δ Στρατής 'Αν

δρεάδης. 

·Ο Χάκεττ μάς είπε δτι δ Congressman Μπέν Ρό
ζενταλ (προϊστάμενος του Χάκεττ καί Chai~man to 
Subcommittee ο η Europe of the House Committee ο η 
Foreign Affairs) σκοπεύει νά εχη "hearings on 
Greece", δ που θά καταθέση δ Χένρυ Τάσκα τόν 
Μάρτιο. 

Τή Δευτέρα, I Ι Φεβρουαρίου, εφαγα μαζί μέ τόν 
Τζών Νταίη καί τόν Γιάννη Νικολόπουλο. 'Ο Τζών 

Νταίη έξακολουθεί νά προβλέπη "κίνηση" στήν κα

τάσταση τής 'Αθήνας έντός του Μαρτίου. Δέν συμ
φωνεί ώς πρός τήν "δημοτικότητα" του' Ανδρέα. Ή 

"δημοτικότης" αύτή δέν φαίνεται νά ύπάρχη άπό τίς 

δικές του πληροφορίες. Αύτό πού παραμένει άβέβαιο 

· είναι γιατί άποφασίστηκέ νά μήν προχωρήση φέτος 
ή 'Αμερική μέ τόν έλλιμενισμό του άεροπλανοφό

ρου; Μήπως γιατί ή σημερινή έλληνική Κυβέρνηση 

ζητά περισσότερα (airplanes credit sales) γιά άντάλ
λαγμα; Δυστυχώς ή έρώτηση αύτή εμεινε αίωρού

μενη~ Ποιός πιέζει ποιόν περισσότερο; ·Ο Νταίη μάς 

είπε δτι δυσκολεύονται κυρίως στή συλλογή καλών 
(σωστών) πληροφοριών κυρίως στούς τομείς τών α) 

φοιτητικών καί β) στραfιωτικών "καπετανάτων" 

στήν 'Αθήνα. 

Τήν έπόμενη Τετάρτη (20 Φεβρ. '74) θά φάμε 
μαζί μέ τούς Τζών Νταίη καί Τζώρτζ Τσώρτσιλ. 'Ένα 

άπό τά θέματα πού θά συζητηθή είναι δ άντικαταστά

της του Τάσκα. 'Ακούγεται άπό τό Σταίητ Ντηπάρτ

μεντ τό ονομα του Ρότζερ Νταίηβις. Τό Κογκρέσσο 

δμως θά τόν καταψηφίση (γιατί εχει έκτεθεί σοβαρά 

στίς προβλέψεις του έπί του ·Ελληνικοί) άπό τό '69 
καί μετά). Θά χρειαστή πρεσβευτής τής καριέρας, ό 

δποίος δέν εχει "κόψει τίς γέφυρές του" μέ τόν άντι

δικτατορικό κόσμο. 

Μέ συγχωρείτε πού γράφω συγκεκριμένα (μέ όνό

ματα άνθρώπων κ.λ.π.). Είναι κάτι πού δέν συνηθίζω 

οϋτε μου άρέσει. Κάνω έξαίρεση γιά σάς στόν κανό

να μου γιατί οί καιροί είναι δύσκολοι καί γιατί αύτήν 

τήν ώρα είστε ίστορικά δ άνθρωπος πού μπορεί νά 

ξαναφέρη τή δημοκρατία στήν 'Ελλάδα. 

Μέ πολλή έκτίμησψ>. 

28 Φεβρουαρίου 1974 

8. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«Αίσθάνομαι τήν άνάγκη νά σάς γράψω γιά νά 

σάς δώσω μιάν είκόνα τής καταστάσεως, δπως τήν 

συνθέτουν δσα στοιχεία της έμπιστεύομαι ώς αύθεν

τικά, μέ τίς σκέψεις πού μου γεννοuν. 

'Υπάρχει μιά γενική συνείδηση δτι δέν πάμε διό

λου καλά. 'Ίσως γιά πρώτη φορά αύτό αίσθητοποιεί

ται εύρύτατα καί στίς γραμμές τών ένόπλων δυνάμε

ων. Τό σλόγκαν "δ στρατός είς τούς στρατώνας" άπό 

τά χείλη τών πολιτικών πέρασε στά λόγια τών άξιω

ματικών. Μέ τήν διaφορά δτι, δπως άλλιώς άντιλαμ
βάνονται τό νόημα καί τήν άποστολή τής 2Ιης 

'Απριλίου δσοι τήν εκαμαν καί δσοι τήν στήριξαν 

ένεργώς, ετσι καί διαφοροτρόπως νοοuν τήν άπαγκί

στρωση, ό ενας κι δ άλλος. 

'Ακόμα κι ή ίθύνουσα δμάς λέγει "δ στρατός είς 

τούς στρατώνας" ύπό τήν εννοιαν δμως δτι έκείθεν 

θά διοικοuν, ύπεράνω άκόμα καί τών δικών τους θε

σμικών καταστάσεων- ώς συνέβη μέ τήν περίπτωση 

τής "Βραδυνής" κ.ά. - διά μιάς Κυβερνήσεως -
σκεύους. Δηλαδή, στήν προκειμένη περίπτωση, κατ' 

ούσίαν, "δ στρατός είς τούς στρατώνας" πλήν αύ

τών, πού τό συνθηματολογοuν. 

·Ο Θεός νά μέ βγάλη ψεύτη, άφοu μάλιστα τίπο

τα δέν θά εύχόμουν περισσότερο άπό τό νά διαψευ

σθώ, άλλ' έγώ τουλάχιστον δέν βλέπω δτι ή άξιολό

γηση τής σημερινής καταστάσεως μάς όδηγεί στήν 

κοίτη τής όμαλότητος. Ύπό τήν πίεσιν τής γενικής 

δυσφορίας, ή ίθύνουσα όμάς άποδυναμοuται καί 

κανείς δέν προβλέπει τήν έπιβίωσή της, δμως πολύ 

φοβοuμαι δτι άντί μιάς μεταβατικής Κυβερνήσεως 

βραχείας διαρκείας πού θά μάς εφερνε σέ ενα κοινο

βουλευτισμό, μέ άσφαλιστικές δικλείδες, θά πάμε σέ 

μιά νέα Χούντα, ίνα πληρωθή τό ύπό του Μακαρίου 

προβλεφθέν, στή συνομιλία πού είχα μαζί του. 
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'Η ύποφώσκουσα ενταση μεταξύ Βορείων καί 

Νοτίων στίς τάξεις τών aξιωματικών κορυφοϋται, 

ό.λλά πρόκειται περί ούέστερν πού τό aγραφο μέρος 

τοϋ σεναρίου του ενδέχεται ν' ό.λλάξη κατεύθυνση 

τήν αποφασιστική στιγμή, δπως εγινε καί στήν 25η 

Νοεμβρίου." Αν καί ύγιείς τάσεις αναΠτύσσονται στό 
σώμα των αξιωματικών, γιά μία διέξοδο, τά προσω

πικά πλέγματα ύποφώσκουν καί ή σύγχυση των ίδεών 

καί των επιδιώξεων δέν εχει ξεπερασθή μέχρι τοϋ 

βαθμοϋ rοστε νά εχουν συγχωνευθή δλες οί εναντιω

ματικές τάσεις πρός μία aποκρυσταλλωμένη εκ προ

,οιμίου εξέλιξη. 

'Όλοι τους σέ σiiς αποβλέπουν γιά τό εγγυημένο 

μέλλον τοϋ τόπου - μά είναι καί αύτή ή προσδοκία 

τους θολή, επειδή δ καθείς επίσης εχει μιάν aλλην 

aποψη γιά τό τί θά επρεπε νά κάμη ό Καραμανλής. 

'Έτσι, αύτοϋ απουσιάζοντος, πιθανώτατο είναι νά 
παρασυρθοϋν σέ ενδιάμεσες λύσεις επειδή δέν σiiς 

νοιώθουν έγγύς των εδ&. 

(Χαρακτηριστικό, τό ύποσημειούμενο, δτι τό 

ονομα τοϋ Γκίκα προκαλεί αλλεργία στούς 'Αμερι

κανούς, οί δέ "Αγγλοι τών 'Αθηνών προβλέπουν δύο 

τουλάχιστον δυναμικές φάσεις ακόμα, πού θά κραtοϋ

σαν μέχρι δύο χρόνια, μέχρις δτου πiiμε σέ κάποιον 

κοινοβουλευτισμό). 

Αύτονόητο τυγχάνει δτι ή παροϋσα αποτελμάτω

ση είναι βοηθητική τής επικρατήσεως τής ίθύνουσας 

κάστας τ&ν 'Αθηνών πού εχει στά χέρια της τούς 
μηχανισμούς ασφαλείας καί τής διακυβερνήσεως. 
'Έτσι οί άπωθήσεις τής "περιφερείας" πρός τό "κέν

τρον" γίνονται δλοέν καί λιγώτερο άπειλητικές καί 

aς μή ό.ποκλείομεν μέ τόση βεβαιότητα, νά άνατρα

πή ή σύνθεση τοϋ συμβουλίου κρίσεως, διά τής 

aχρηστεύσεως, αν μή καί τοϋ προσεταιρισμοϋ, δύο

τριών αντιστρατήγων; άπ' εκείνους πού τώρα εδω 

κυριαρχοϋν, άντί νά λυώση στά πόδια της ή ίθύνου

σα όμάς, δπως θά ήθελαν οί "δυναμικοί" τής περιφε

ρείας, πού δέν βρίσκουν ώστόσο Ι:λκυστική τήν ίδέα 

νά ξαναβγοϋν τάνκς στούς δρόμους καί νά ξανακο

ποϋν τά τηλέφωνα. Τοϋτο, κατά τούς "περιφερεια

κούς", επαναλαμβανόμενο γίνεται "ρεζιλίκι" -
δπως καί κατά τούς ελέγχοντας τό λεκανοπέδιον 

'Αττικής, ή δικαστική άποκάλυψη τών σκανδάλων 

τής επταετίας θά επληττε τό γόητρον τών ενόπλων 

δυνάμεων, πού κατά κοινήν συνείδησιν, στήριζαν τό 

καθεστώς της. 

Μέ αύτά καί μέ aλλα, ή κατάσταση μένει άμετά
βλητη, μέ κάποιες ενδημικές πιέσεις τών "βορείων" 

πρός τούς "νοτίους". Δηλαδή, οί άνικανοποίητοι εκ 

τής θητείας τών χειριζομένων τά κοινά "περιφερεια

κοί" περιορίζονται σέ άνούσιες πιέσεις πρός τήν κα

τεύθυνση τών 'Αθηνών, ώς πράττουν καί. .. οί 'Αμε
ρικανοί. 

Σέ τοϋτο τό μεταξύ δλοι οί πολιτικοί μας ήγέτες 

έδώ δέχονται έπισκέψεις "καλοπροαιρέτων- άξιωμα

τικών" πού συζητώντας μαζί τους, έπί τοϋ πολιτικοϋ 

προβλήματος, τούς άποκοιμίζουν. 

τί νά είπή κανείς; τί aλλο νά είπή άπ' τό δτι δ λα 

αύτά τά θλιβερά ή καταγέλαστα ( δπως τά πάρει κα
νείς) ζυμώνονται μόνον καί μόνον έπειδή δέν ύπάρ

χει άνάμεσά μας οϋτε εστω ή σκιά μιiiς ήγεσίας απ, 

τήν όποία νά εμπνέεται λαός, στρατός καί κόσμος 

πολιτικός; ... 
Οί σημερινές συνθήκες γιά τήν ελευσή σας εδ& 

σήμερα πού είναι γενικευμένη, πλήν απροσδιόριστη, 

ή εφεση τής αλλαγής, δταν αϋριο ξεπερασθοϋν έξ 

ό.νορθοδόξων εξελίξεων, θά χαρακτηρίζωνται ώς 

άνεπανάληπτες (aν καί ύπήρξαν κατά τά Ι:φτά αύτά 

χρόνια καί aλλες στιγμές εξ ίσου πρόσφορες πρός 

τοϋτο. 'Όμως νέες στιγμές δέν θά ύπάρξουν). Καί 

είναι ή πρώτη φορά που ό ερχομός σας δέν θά είχε 

άνάγκη οϋτε δηλώσεων, οϋτε καν θεαματικών έπα

φών. ~αί μόνη ή παρουσία σας θά γίνονταν σηματο

δοτική γιά τόν δρόμο τόν σωστό- τό "εν λευκφ". 

"Άλλωστε μόνον ετσι θά σiiς ενιωθε ό λαός καί θά 

σiiς εγραφε ή 'Ιστορία, ώς φορέα των εξελίξεων καί 

οχι ώς παραλαμβάνοντα, έξ οίασδήποτε διαδικασίας 

ή "μεσοβασιλείας", μιά κατάσταση προκατασκευα

σμένη. 

Ούδέποτε είχα τάση πρός ύπεραπλούστευση καί 

έφ' δσον στό ταπεινό μερίδιο πού άναλογεί στήν 

προσφορά μου, αύτά τά χρόνια, άπέδειξα δτι δέν μοϋ 

λείπει τό ενστικτο τής αύτοάμυνας, θά i)μουν ό τε

λευταίος πού θά εβλεπε ώς λύσιν τοϋ πολιτικοϋ προ

βλήματος, νά παραδοθήτε "στά χέρια τών έχθρών 

σας". 'Αλλά τώρα οί μέν φίλοι σας νοιώθουν τά χέ

ρια τους άδειανά, διά τής απουσίας σας, καί ό.δρανο

ποιοϋνται. Οί δέ έχθροί σας εκμεταλλεύονται συκο

φαντικώς τήν σιωπή σας, άποδίδοντάς την σέ ... βιο
λογική κάμψη κι ό.κόμα χειρότερα. 'Ακριβώς έπειδή 

καταλαβαίνουν δτι ό έρχομός σας θά γίνονταν κα

ταλύτης τών κακώς κειμένων, έπιδιώκουν νά τόν 

άποκλείσουν, μέ κάποια aόριστα συστατικά απειλη

τικών ενδεχομένων. 'Όμως δέν εχουν οϋτε τά κότσια 

μιiiς ύποθέσεως Ματτεότι, οϋτε καί πiiς τις μή πα

ροικών είς 'Ιερουσαλήμ θά μποροϋσε σοβαρά νά 

προ βλέψη δτι κάτι τέτοιο θά μποροϋσε νά γίνη εδ&. 

("Α ν κάποιος τρελλός τό σχεδίαζε θά μποροϋσε νά 

γίνη μόνον εκεί καί οϋτε ... ). 'Επειδή τιμiiτε τήν πο
λιτική μου προσήλωση, πρός τό πρόσωπό σας καί 

διά τής προσωπικής σας φιλίας, θά ήμουν άνάξιός 

της αν δέν πίστευα εντελώς δσα σiiς γράφω. 

"Αν ύποθέσωμε, τέλος, δτι δημιουργοϋνται συν

θήκες περιοριστικές πρός τήν κατεύθυνσή σας. Αύτό 

θά πιστοποιοϋσε ετι μiiλλον τήν δύναμή σας, θά 

ύλοποιοϋσε, άντί νά έξαφανίση, τήν έπιρροή σας καί 
θά γονιμοποιοϋσε aντιδράσεις. 'Ακόμα κι aν δέν 
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άνοίγατε τά χείλη σας, θά γινόσαστε σύμβολο καί θά 

ξαναγράφατε ίστορία . 'Εν& τώρα τί θά γραφή στήν 

ίστορία γιά σaς - καί κατ' έπέκτασιν γιά μaς -
άφου προκύπτει τό ούσιωδέστατο έρώτημα: 'Από 

ποιούς θά γραφή; 

'Αρνουμαι κάθε παραλληλισμό του παθήματος 

του 'Ελευθέριου Βενιζέλου, κατά τό ι935, πρός τίς 

όλως διάφορες συνθήκες του ι974 . Έδ& τώρα, άν δέν 

δημιουρyηθουν οί προϋποθέσεις μιας στροφής των 

εξελίξεων, βρισκόμαστε έν όψει καταστροφής. Καί 

άν φτάσουμε σέ ώρα έθνικής συμφοράς θά θεωρη

θουν, άπ ' τίς νεώτερές μας γενιές, όλοι συνυπεύθυνοι 

καί όχι μόνον οί έξουσιάζοντες. 

Διότι ή άναρχοποίησις τ&ν σκέψεων, προθέσεων, 

πράξεων των κρατούντων εχει ώς άποτέλεσμα τήν 

προϊουσα άναρχοποίησιν των αίσθημάτων καί των 

τάσεων τής λαϊκής βάσεως. Τό ενα φέρνει τό άλλο. 

Δέν είμαι άπ' έκείνους πού μέσ' στήν άπόγνωσή 

τους σaς άποδίδουν ίδιότητες υπερφυσικές, όμως πι

στεύω ότι ή ελευσίς σας, άκόμα καί στό χωριό σας, 

θά προκαλέση καιρίως ψυχολογικούς άντικτύπους, 

πού θά ρίψουν τό είδικό βάρος τους στήν δμαλο

ποίηση. 'Εν& ή παράτασις τής αύτεξορίας σας ένδέ

χεται νά ζυμώση, έπ' ονόματί σας, κινήσεις ξένες 

πρός τίς άπόψεις σας. 'Όπως δέν μπορείς νά μάθης 

μιά ξένη γλώσσα δι , άλληλογραφίας, ετσι καί δέν 

εύδοκιμουν κι νήσεις άποκομμένες έκ τής ήγεσίας 

των, έκ γεωγραφικής άποστάσεως. ~ Αλλωστε ούτε οί 

'Έλληνες είναι 'Αργεντινοί, ούτε σείς έπολιτεύθητε 

ποτέ ώς Περόν ( καί γι ' αύτό σaς περιβάλλουμε μέ 

τόση άγάπη καί εμπιστοσύνη) . 

Θεώρησα καθήκον μου νά έπανέλθω σέ μιά άποψη 

πού τόσα χρόνια σaς έκθέτω προφορικ&ζ καί γρα

πτώς, έπειδή, πρώτον, ούδέποτε τό εδαφος ήταν τόσο 

πρόσφορο γιά τήν δικαίωσή της, δεύτερον δίότι άλ

λη εύκαιρία δέν θά παρουσιασθή καί, τρίτον, διότι 

είλικριν&ς φρονώ ότι άν δέν γίνετε συντελεστής τής 

άλλαγής, άνάμεσά σας έπιτοπίως [sic], είτε θά είναι 
τέτοια πού δικαίως δέν θά τήν άποδεχθήτε, είτε άπο

δεχόμενος αύτήν δέν θά δυνηθήτε νά τήν έλέγξετε. 

Καί τιμ& βαθύτατα κάτι πού πολλοί φίλοι σας δέν τό 

προσμετρουν: ότι εχετε τό κουράγιο, χάρις καί στό 

λαϊκό βάθρο σας, νά επωμισθήτε εύθύνες καταδαμά

σεως πολλαπλών, καυτών καί συσσωρευτικών προ

βλημάτων, στήν διακυβέρνηση . 'Ίσως, παρ' όλα 

αύτά, νά μή σaς εστελνα τό γράμμα αύτό, άν δ 

άδελφός σας δέν μου ελεγε ότι τό περιμένετε, διότι 

δέν άγνο& ότι δέν συμφωνείτε μαζί μου καί φυσικά 

ουδείς δικαιοuται νά είπή σέ σaς τί πρέπει νά κάμετε. 

Μά όσα σaς γράφω άνταποκρίνονται στό αίσθητή

ριο όλων μας, πλήν δύο-τριών πού νομίζουν ότι σaς 

προστατεύουν άπό κάθε ρίσκο, ώς νά εχουν έφεύρει 

άσφαλιστική έταιρεία γιά τίς πολιτικές πράξεις καί 

δή είς κρισιμωτάτους στιγμάς . 

Στό τέλος τής γραφής, τί φίλος σας θά ijμουν άν 

δέν σaς ελεγα πώς νοιώθουμε όλοι καί ότι μόνον ή 

άφή σας τής καταστάσεως ( άντί τ& ν πάσης φύσεως 
"πληροφοριών" έκδοχ&ν καί διαδόσεων), μόνον ή 

ζωντανή παρουσία σας γρήγορα, θά ήταν ίκανή νά 

κάμη όλες τίς υγιείς δυνάμεις νά γρηγορήσουν; Καί 

ότι, ώς εχει σήμερα ή κατάστασις, άκμάζει πανταχό

θεν ή δύναμις τής άδρανείας; 

Δικός σας». 

14 Μαρτίου 1974 

Θ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΠΡΟΣ Κ . ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«Σεβαστέ μου κύριε Πρόεδρε, 

Συνεχίζω σήμερα τά ενημερωτικής φύσεως γράμ

ματά μου καί εύχομαι κατά κάποιο τρόπο νά τά βρί

σκετε χρήσιμα. Τό πρόβλημά μου- όπως φαντάζο..ι 

μαι καί πολλών άλλων - είναι ότι θέλω νά φαν&' 
χρήσιμος στήν προσπάθεια πού γίνεται γιά τήν άπο

κατάσταση τής δημοκρατίας στήν 'Ελλάδα, άλλά 

δυσκολεύομαι στήν επιλογή καί τή σκοπιμότητα 

πεδίων δράσεως . Καί φυσικά αίσθάνομαι τήν άδυνα

μία τής μονάδος εναντι πολυσυνθέτων ίστορικ&ν 

καταστάσεων καί εξελίξεων. 

Σήμερα ξανασυναντήθηκα μέ τούς Τσ&ρτσιλ καί 

Νταίη. Μου είπαν περίπου τά έξής: 

α. 'Η κατάστασις παραμένει ρευστή. Περιμένουν 

σύντομα άλλαγές στήν κυβερνητική σύνθεση κ.λ.π. 

β. 'Ο Χένρυ Τάσκα έπιστρέφει τήν έπόμενη 

έβδομάδα στήν Ούάσιγκτων. Θά εμφανιστή στήν 

υποεπιτροπή του Ρόζενταλ (Χάκεττ) τήν 27η Μαρτί

ου. ' Η συζήτηση θά είναι κλειστή (executive session) 
στό κοινόν . 

γ. Τούς ζήτησα νά μου κλείσουν συνάντηση 

μέ τόν Τάσκα καί υποσχέθηκαν ότι θά προσπαθή

σουν. 

δ. Γίνεται άναδιοργάνωσις στό υπουργείο 'Εξω

τερικών καί τά τμήματα' Ελλάδος, Τουρκίας καί Κύ

πρου φεύγουν άπό τήν άρμοδιότητα του Bureau of 
Near East & South Asian Affairs καί ερχονται υπό 
τήν άρμοδιότητα του Bureau of European Affairs. Αύ
τό είναι συμβολικά χρήσιμο (ή ' Ελλάς στήν Εύρώ

πη), άλλά οί ύπάλληλοι δέν εδειξαν- μάλλον γιά 

στενά έπαyγελματικούς λόγους - ίκανοποίηση μέ 

τήν άλλαγή . 

ε. 'Ο Παναγιωτάκος συναντήθηκε γιά ι ι Ι 2 λε
πτό μέ τόν Νίξον καταθέτοντας τά διαπιστευτήριά 

του. 'Ο Νίξον τόν ρώτησε άν ijξερε τόν φίλο του Τόμ 

Πάππας. 'Η άπάντησις ήταν ... βεβαίως, πολύ καλά. 
ζ. ' Ανησυχουν γιά τό Κυπριακό. Φοβουνται κυ

ρίως ότι οί συζητήσεις (διακοινοτικές) μπορεί νά 

φθάσουν σέ επίσημο άδιέξοδο . 

η. Βλέπουν μιά σοβαρή όξυνση στίς έλληνο

τουρκικές σχέσεις πάνω στό θέμα των πετρελαίων, 
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ύφαλοκρηπίδος κ.ο .κ. 

Κατόπιν συναντήθηκα μέ τόν Τόμας Μπόγιατ 

(διευθυντή του γραφείου Κυπριακών 'Υποθέσεων). 

ΕΙναι εξυπνος καί πολιτικά εύέλικτος ύπάλληλος. 

'Ανησυχεί καί αύτός γιά τήν κατάσταση στήν 

Κύπρο. Βρίσκει ότι ή νέα στρατιωτική ήγεσία στήν 

'Αθήνα εΙναι πολύ έθνικιστική, σχεδόν κανταφική . 

Τό εχουν δείξει σέ δύο τρείς διαφορετικές περιπτώ

σεις. Σύντομα "θά γυρεύουν" τήν Κωνσταντινούπο

λη, Μεγάλη 'Ιδέα κ.λ.π. Τό νέο καθεστώς φαίyεται νά 

ύποθάλπη τήν ΕΟΚΑ, τό όνομα του νέου άρχηγοu 

τής δποίας δέν θέλησε νά μου πή. 

('~ν τ φ μεταξύ κυκλοφοροϊ;>ν φήμες έδ& ότι ή 

ΕΟΚΑ Γ' [ sic] άποφάσισε νά δολοφονήση τόν Μακά
ριο πρίν τό Πάσχα καί ότι δήθεν τυγχάνει ύποστηρί

ξεως 'Αθηνών καί CIA}. 
Τήν 5η Μαρτίου συνέφαγα μέ τό νέο πρεσβευτή 

τής Κύπρου στήν Ούάσιγκτων (Δημητρίου) καί τόν 

Δημήτρη Κούσουλα. 'Η συνάντηση αύτή ήταν πε

~ ρισσότερο κοινωνικής / διερευνητικής φύσεως καί 

λιγότερο ούσιαστικής . ' Η τακτική του Δημητρίου 

' μου θύμιζε λίγο 'Αμερικανό διπλωματικό. Λέει πολ
λά καί γενικά έλάχιστα συγκεκριμένα καί προτιμά νά 

άκούη γνώμες παρά νά δίδη γνώμες. (Μάλλον, έντός 

δρίων, καλά γνωρίσματα) . Θά συνεχίσουμε τίς έπα-

" φές στό μέλλον. 'Ο Δημήτρης Κ. έξακολουθεί νά 
εΙναι ενθερμος ύποστηρικτής "λύσεως Καραμαν

λή" . Ή άλλαγή 'του τούς τελευταίους 5 μήνες εχει 
ύποσκάψει τό ήθικό των ύποστηρικτών τής Χούντας 
r , 'Α , 
στην μερικη. 

Αύτά τά σημερινά μου, Κύριε Πρόεδρε . Περιμέ

νουμε πρωτοβουλία σας σύντομα. Ή άκινησία μέ 

φοβίζει. 

Μέ πολλή έκτίμησψ>. 

Μάρτιος 1974 

Π . ΒΑΡΔΙ ΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«Μετά τήν άνευ άποτελέσματος προσπάθειαν ή 

όποία κατεβλήθη τήν 25ην Νοεμβρίου ι973 διά τήν 

συμμετοχήν μου είς τήν Κυβέρν1,σιν έπραγματο
ποιήθησαν τρείς συναντήσεις μέ διάφορα πρόσωπα 

έκ των έμφανιζομένων σήμερον ώς κρατούντων, αί 

όποία ι προεκλήθησαν τij ίδικij των πρωτοβουλίq καί 

μέ σκοπόν τό νά πεισθώ διά νά συμμετάσχω είς τήν 

Κυβέρνησιν. Πλήν των άνωτέρω έπαφω~ έγένοντο 

καί άλλαι βολιδοσκοπήσεις μέσω μή στρατιωτικών, 

είς τάς όποίας όμως δέν πρέπει νά άποδοθή βαρύνου

σα σημασία. 'Όλαι αί έπαφαί ελαβον χώραν μεταξύ 

ι5 'Ιανουαρίου καί ι5 Φεβρουαρίου καί εΙναι αί άκό

λουθοι : 

ι. 'Ομάς ταγματαρχών - άντισυνταγματαρχών 

(Κούτρας, Ματάτσης, Μπαλαίνης). 

2. Συνταγματάρχης Πηλιχός. 

3. ' Αστυνομικός Διευθυντής Ντόντος. 

'Εκ των ώς άνω προσώπων μόνον ό τελευταίος 

μοu εΙπεν ότι έκτελεί έντολήν του Δ.Ι[ωαννίδη] . καί 

ότι ε{ναι έπιφορτισμένος νά μεταφέρη αύτολεξεί τάς 

άπόψεις μου, καί ώς έκ τούτου έτήρει σημειώσεις. Οί 

άλλοι ένεφανίζοντο ώς άναπτύσσοντες ίδικήν των 

πρωτοβουλίαν, πράγμα τό όποίον δέν πιστεύω, διότι 

όλοι έγνώριζον τάς προηγουμένας έπαφάς μου καθώς 

καί τάς άπόψεις μου. 

'Εκτεθείσαι άπόψεις των: 

ι. C Επιθυμία όπως δ στρατός περιορισθή είς τά 
καθαρώς στρατιωτικά του εργα άποκαθισταμένης 

τής ίεραρχίας καί πειθαρχίας. 

2. Σχηματισμός ίκανής Κυβερνήσεως ή όποία θά 
εΙναι άπολύτως έλευθέρα είς τήν άσκησιν τής έκτε

λεστικής έξουσίας. (τοuτο δέν σημαίνει όμως ότι εί

ναΙ: ετοιμοι νά προβοuν είς καμμίαν άπολύτως παρα

χώρησιν πολιτικοί) χαρακτήρος). 

3. Κάθαρσις σκανδάλων παρελθόντος (είς τόση
μείον τοuτο ,~νεφανίζοντο καί κατηγορηματικοί καί 

άποφασισμένοι). 

4. Θέμα έκλογ&ν θά άντιμετωπισθή έν καιρφ άπό 
κοινοu ύπό Κυβερνήσεως καί Στρατοu. 

5. Πλήρης ελλειψις έμπιστοσύνης πρός παλαιάν 
πολιτικήν ήγεσίαν (άνεφέρθησαν όνομαστικώς είς 

Κανελλόπουλον, Μαuρον, Ζίγδην, Παπαληγούραν). 

'Ως πρός Καραμανλήν, δμιλοuν μέ σεβασμό. Διαι

σθάνομαι ότι φοβοuνται ότι δι· αύτοu θά έπανέλθη 

είς τό προσκήνιον καί ή παλαιά πολιτική ήγεσία καί 

ότι εΙ ναι ένδεχόμενον δι, . αύτοu νά χάσουν τόν ελεγ

χο των ένόπλων Δυνάμεων. Κατά συνέπειαν θά κατα

βάλουν προσπαθείας δπως άναδείξουν νέαν ήγεσίαν 
προερχομένην έk των νεωτέρων του πολιτικοί) κό
σμου (πράγμα τό δποίον ρητώς μου ε{παν). 

'Εκτεθείσα γραμμή μου: 

'Ορθώς έγένετο ή 25η Νοεμβρίου. Διότι άλλως 

δδηγούμεθα είς παράτασιν τής άνωμαλίας, ταύτης 

καλυπτομένης ύπό Κοινοβουλευτικόν μανδύα. Πλήν, 

όμως, ή δοθείσα λύσις εΙ ναι νόθος . 'Εμφανίζεται ώς 

συνέχεια του προηγουμένου καθεστώτος, δέν άντα

ποκρίνεται πρός τό αίσθημα του λαοu καί εΙναι άνί

κανος νά άντιμετωπίση τήν πληθύν καί τήν σοβαρό

τητα τω~ προβλημάτων, τά όποία ύφίστανται είς 

όλους τούς τομείς (οίκονομικόν, σπουδαστικόν, κοι

νωνικόν κ.λ.π.) καί τά όποία καθημερινώς όξύνονται. 

'Ο τόπος δέν άντέχει άλλην νόθον λύσιν . 'Επιτακτι

κόν καθήκον των ·Ενόπλων Δυνάμεων εΙ ναι νά δώ

σουν λύσιν διά τής δποίας, γεφυρουμένου του χά

σματος τό όποίον ύφίσταται μεταξύ λαοu καί στρα

τοu, θά δημιουργηθοuν αί προϋποθέσεις δμαλής πο

ρείας πρός μίαν πραγματικήν Δημοκρατίαν. Περι

θώρια μεγάλα δέν ύφίστανται. 'Η λύσις εΙ ναι μία καί 

μόνη: Ή παρουσία είς τό προσκήνιο μιάς ίσχυράς 

προσωπικότητος, πανελληνίου κύρους καί προβο-
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λfίς, έγνωσμένων ίκανοτήτων, διεθνοϋς άκτινοβολί

ας, μή διαπνεομένης άπό αισθήματα άντεκδικήσεων 

καί διαιρετικάς προκαταλήψεις καί ή όποία δύναται 

νά πραγματοποιήση τήν πολιτικήν άνανέωσιν. Καί 

τοιαύτη προσωπικότης δέν είναι άλλη άπό τόν Κ. 

Καραμανλfίν. 

'Ετονίσθη έπίσης οτι τό πρόβλημα είναι δευτε

ρευόντως οικονομικόν, έκπαιδευτικόν, κοινωνικόν 

κ.ο.κ. καί προεχόντως πολιτικόν. Κατά συνέπειαν 

οίαδήποτε Κυβέρνησις, καί ή πλέον ίκανή, είναι 

καταδικασμένη εις άποτυχίαν έάν δέν δοθfί ταυτο
χρόνως λύσις τοϋ πολιτικοϋ προβλήματος. 'Ετο

νίσθη έπίσης οτι οί πολιτικές ήγεσίες δέν δημιουρ

γοϋνται διά διορισμοϋ έκ των άνωθεν άλλά άναφαί

νονται βαθμηδόν διά της λειτουργίας τών δημοκρα

τικών θεσμών. 

'Εκ τών συζητήσεων διεπίστωσα οτι δέν εχει συ

νειδητοποιηθfί ή όξύτης τοϋ προβλήματος καί τό 
τραγικόν άδιέξοδον εις τό δποίον δδηγούμεθα έκ τfίς 
παρατάσεως καί οτι, κατά συνέπειαν, πρός τό παρόν 

τουλάχιστον, δέν άντιμετωπίζεται ύπ' αύτών προ

σφυγή εις Κ. Καραμανλή. Εις τό σημείον τοϋτο είναι 

άναγκαίον νά μεταφερθοϋν αύτολεξεί έκφρασθείσαι 

γνώμαι: Πηλιχός: "Ό Κ. Καραμανλής άποτελεί μία 

των λύσεων άλλά δέν είναι ή μόνη. Πάντως συντό

μως θά άρχίση σοβαρά βολιδοσκόπησίς του". Ντόν

τος: "'Αργά ή γρήγορα θά καταλήξουμε στόν Κ. 

Καραμανλή. Παρά τάς προσπαθείας μου (τοϋ Ντόν

του) δέν εχω κατορθώσει νά τούς πείσω οτι πρέπει νά 

καταλήξουμε τό συντομώτερο στόν Κ. Καραμανλή 

διότι έάν άργήσουμε είναι ένδεχόμενον καί δ Κ. Κα

ραμανλής νά μήν άποτελεί λύσιν". 

Κατά τήν συνέχειαν τfίς συζητήσεως έπανfίλθον 

εις τό θέμα σχηματισμοϋ νέας Κυβερνήσεως ύπό άλ

λον Πρωθυπουργόν καί άνέφεραν τά όνόματα Ζολώ

τα, Παλαμa, Ζομπανάκη καί έρώτησαν τήν γνώμην 

μου. 'Η άποψίς μου ύπfίρξεν οτι, έάν έπιθυμοϋν 

πράγματι τήν δημιουργίαν των προϋποθέσεων διά τήν 

ένεργοποίησιν των πολιτικών διαδικασιών καί έφ, 

οσον βεβαίως δέν άποδέχονται άκόμη τήν λύσιν κ. 

Καραμανλή, τότε θά ήτο δυνατόν νά μεθοδευθfί μία 

μεταβατική κατάστασις τfίς όποίας ομως δ πρωθυ

πουργός θά πρέπει νά πληροί τάς άκολούθους προϋ

ποθέσεις: άνοχήν λαοϋ, έμπιστοσύνην ένόπλων δυνά

μεων, δυνατότητα συζητήσεως μέ πολιτικόν κόσμον. 

Καί άνέφερα τά όνόματα Γκίκα, 'Αβέρωφ, Γ. Ράλλη. 

(' Αντίδρασις μaλλον καλή διά τά δύο πρώτα ·όνόμα
τα). Εις έρώτησιν, έάν θά 'συμμετείχαν εις τοιαύτην 
Κυβέρνησιν, άπήντησα οτι, πέραν τοϋ προσώπου τοϋ 

πρωθυπουργοϋ, ή σχηματισθησομένη Κυβέρνησις θά 

πρέπει νά είναι βραχυτάτης χρονικής διαρκείας, μετά 

τό πέρας της δποίας θά πρέπει νά δδηγηθοϋμε εις 

έκλογάς (ύπό μελέτην έάν θά πρέπει νά προηγηθοϋν 

αί προεδρικαί έκλογαί, αί όποίαι τότε μπορεί νά διε-

ξαχθοϋν συντομώτατα). Διάγγελμα τών ένόπλων δυ
νάμεων έγγυομένων τήν λύσιν αύτήν, μή συμμετοχή 

των προσώπων τά όποία θά άπαρτίσουν τήν Κυβέρ

νησιν αύτήν εις τάς πρώτας έκλογάς, πρaγμα τό 

δποίον θά προσδώση τό άδιάβλητον των προθέσεών 

των. 

~ Αλλαι πληροφορίαι (~ήν άκρίβειαν τών όποίων 

δέν γνωρίζω) έξαχθείσαι έκ τών συζητήσεων: 
1. Στρατιωτικοί έκ τών κρατούντων εύρίσκονται 

εις έπαφήν μέ τούς Κανελλόπουλον καί Μαϋρον. 
2. Καλαντζάκος προέτεινε ώς μεταβατικόν πρω

θυπουργόν Θεοτόκην. 'Αντίδρασις τών κρατούντων 

είς τό όνομα αύτό ήτο εύμενής. 

3. 'Η 25η Νοεμβρίου ήρχισε προετοιμαζομένη 
άπό της έπομένης τοϋ Δημοψηφίσματος καί Παπα

δόπουλος άντιληφθείς άπώλειαν έλέγχου στρατοϋ 

τήν Παρασκευήν 16.11.73 (πρό τfίς κηρύξεως στρα
τιωτικοί) νόμου) έσκέφθη ή προσεπάθησε νά ελθη εις 

έπαφήν μέ Κ. Καραμανλή». 

22 ·Απριλίου 1974 

Σ. ΓΚΙΚΑΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«'Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε, 

νΕχω καιρόν νά σaς γράψω. Τοϋτο όφείλεται εις 

ελλειψιν άξιολόγων πληροφοριών καί άκριβών στοι
χείων τά όποία θά μοϋ έπέτρεπον νά κάμω μίαν έκτί

μησιν τfίς καταστάσεως, ή όποία θά ήτο άξία νά 

φθάση μέχρι των χειρών σας. Εις τήν ιδίαν κατάστα

σιν άπό πλευρaς καί πληροφοριών εύρίσκομαι καί 

σήμερον, οτε σaς γράφω κατόπιν καί της διαβι

βασθείσης έπιθυμίας σας. 'Ό,τι άναφέρεται κατωτέ
ρω προέρχεται άπό προσωπικάς μου έντυπώσεις. 

1. - Τό πραξικόπημα τής 25ης Νοεμβρίου 1973 
άνεμένετο. ή άποτυχία τοϋ Παπαδόπουλου εις τήν 

διακυβέρνησιν τfίς χώρας δέν fιμφισβητείτο · ή ηθική 
σήψις ήτο εκδηλος, ή άχαλίνωτος φιλοδοξία τοϋ 

Παπαδόπουλου ώς ένεφανίσθη διά τών έρωτημάτων 

τοϋ δημοψηφίσματος ήτο παρανοϊκή καί ταπεινωτι

κή διά κάθε 'Έλληνα, εθιγε δέ καί αύτούς τούς όπα

δούς του τοϋ στρατεύματος. Είχον άνέκαθεν τήν 

γνώμη ν οτι αί σύγχρονοι δικτατορίαι πίπτουν έκτων 

ενδον ή διά τοϋ πεζοδρομίου. 'Ήμην τόσον βέβαιος 

δτι εφθασε τό πλήρωμα τοϋ χρόνου ωστε, εις άρθρον 

μου είς τήν "Βραδυνήν" διά τό τελευταίον δημοψή

φισμα, κατέληγαν: "ή έπανάστασις ή όποία θά είναι 

ένήμερος τfίς ψήφου τοϋ λαοϋ, όφείλει νά μaς πα

ρουσιάση άλλην κυβερνητικήν μορφήν ή όποία ... θά 
προχωρήση πρός δμαλοποίησιν κατά τρόπον άποδε

κτόν άπό τόν λαόν καί τάς 'Ενόπλους Δυνάμεις". 

Καί ή μ:ν άλλαγή έγένετο, ή άνωμαλία δμως συνεχί

ζεται. Οί άπομακρύναντες τό συγκρότημα Παπαδό

πουλου είναι εντιμοι καί πολεμισταί. διαθέτουν δη

λαδή προσόντα τά όποία δέν έκόσμουν τούς πρό τfίς 
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25ης Νοεμβρίου 1973 κ:υβερνήτας. Διατί δμως δέν 
μίiς δδηγοuν είς δμαλοποίησιν έν οψει μάλιστα τών 

έσωτερικ:ών προβλημάτων καί τών έμφανών έξωτε
ρικών κινδύνων; 

2. - 'Η άπάντησις είς τό έρώτημα είναι δυσχε

ρής. Δύναται ν' άναφέρεται είς άγνοιαν, ελλειψιν 

έμπειρίας, φιλοδοξίας, σύγχυσιν άρμοδιοτήτων καί 

έξουσιών μεταξύ έπαναστατικών παραγόντων, άνευ

θυνότητα, φόβους άντεκδικήσεων κ.λ.π. Θά διηυκο

λύνετο μία άποδεκτή άπάντησις άν ήτο γνωστόν 

ποίος η ποίοι έκ:προσωποuν τήν δύναμιν ή όποία 

κυβερνά τήν χώραν· καί τό τελευταίον αύτό είναι 

δύσκολον νά ξεκαθαρισθή. 'Η Κυβέρνησις εχει 

πρωτοβουλίαν είς τόν χειρισμόν άρκετών θεμάτων 

τής άρμοδιότητός της. Τά βασικά δμως θέματα άπαι

τοuν έντολάς άπό τούς διορίσαντας αύτήν. Τό κίνημα 

τής 25ης Νοεμβρίου έξεδηλώθη κατόπιν συνεννοή-

~ σεως τών περισσοτέρων έκ τών Διοικητών Μεγάλων 

Μονάδων. 'Ως συντονιστή~ τών δυνάμεων του κινή

ματος καί πρωταγωνιστής τών περαιτέρω έξελίξεων 

παρουσιάζεται δ Ταξίαρχος 'Ιωαννίδης δ δποίος φέ

ρεται καί ώς διαθέτων ίδιαιτέραν δυναμικήν όργά

νωσιν περιωρισμένης έκτάσεως. 'Ο ίδιος, είς γενο

μένας δμιλίας του ένώπιον συγκεντρώσεων άξιωμα

τικών, παρουσιάζεται ώς σύνδεσμος μεταξύ τής ήγε

σίας τών 'Ενόπλων Δυνάμεων καί τής Κυβερνήσεως 

καί ύποστηρίζει τήν άνάγκην μακρίiς παραμονής τής 

χώρας ύπό τήν σημερινήν κατάστασιν. Πολλοί καί 

φίλοι του άκόμη, διπλωματικώτεροι αύτου προφανώς, 

άμφισβητοuν παρομοίας προθέσεις καί ύποστηρί

ζουν δτι διά λόγους τακτικής ή δμαλοποίησις θά 

έπιτευχθή αίφνιδιαστικώς μόλις έπιτευχθουν ώρισμέ

ναι προϋποθέσεις, ύπαινισσόμενοι τήν άνάγκην πε

ριορισμοί> τών κινδύνων έκ του πεζοδρομίου. Τινές 

μάλιστα άναφέρονται είς τήν έπικειμένην έπαναφο

ράν του Συντάγματος του 1952. Μεταξύ τών δύο 
άκρα ίων αύτών λύσεων, κυκλοφορουν φήμαι καί δι' 

άλλας λύσεις rοστε νά δημιουργήται άδυναμία είς τό 

νά κατανοήση τις πρός που πορευόμέθα. νlσως είναι 

συζητήσιμον καί άν έκείνοι πού εχουν η νομίζουν δτι 

εχουν τήν δύναμιν γνωρίζουν τί θέλουν καί που δδη

γείται δ τόπος. 

3. - 'Η έσωτερική κατάστασις τής χώρας φέρει 

τήν σφραγίδα τής άνερματίστου καί έγκληματικής 

Διοικήσεως του Παπαδόπουλου: Οί σημερινοί άρ

χοντες προσπαθουν κατά δύναμιν νά λύσουν τά 

ύπάρχοντα καί τά δημιουργούμενα έν τφ μεταξύ τρέ

χοντα προβλήματα. Νομίζω δτι έπ' αύτου καταβάλ

λουν καί μερικάς έποικοδομητικάς προσπαθείας. 'Η 

κακή δμως κληρονομιά καί ή έχθρότης τής κοινής 

γνώμης εvαντι τής δικτατορίας περιορίζουν τήν άπό

δοσιν τών καταβαλλομένων προσπαθειών. Πάντως 

τ' άποτελέσματα - άν λάβη τίς ύπ' οψιν καί τά 

συμβαίνοντα άλλαχου - δέν ~{ναι άσήμαντα κατά 

τήν γνώμην μου. Αύτό δμως άμφισβητείται έντόνως 

τόσον άπό τούς πολιτικούς δσον καί άπό τό πλείστον 

του λαου, οί δποίοι νομίζω δτι κάπως έπηρεάζονται 

άπό τά αίσθήματά των. 'Ο άριστερισμός νομίζω δτι 

διογκουται ίδί~ μεταξύ τών νέων. Τό χειρότερον εΙ
ναι δτι εχει δημιουργηθή πνευμα άνοχής τών άστών 

εvαντι τών κομμουνιστών καί τό πνεuμα αύτό είναι 

φυσικόν νά σταθεροποιήται έφ' δσον παρατείνεται ή 

δικτατορία. Καί έκ μόνον αύτου του γεγονότος θά 

ήδύνατο νά διαπιστωθή ή άποτυχία τής 'Επαναστά

σεως τής 2 Ι ης 'Απριλίου, τής δποίας ή 7η έπέτειος 
τόσον άψυχολογήτως έορτάσθη έπισήμως ... 'Η άνα
κοπή του άριστερισμοu καί τής άντιπαθείας του λαου 

πρός τούς άξιωματικούς είναι δύσκολον νά έπιτευ

χθή άνευ μεταβάσεώς μας είς τήν δμαλότητα, ητις θά 

παρουσιάση καί προβλήματα, δεδομένου δτι αί νεώ

τεραι κλάσεις ψηφοφόρων είναι έπηρεασμέναι άπό 

σοσιαλιστικάς ίδέας καί είναι έμποτισμέναι μέ μίσος 

κατά τής δεξιίiς ώς ύπευθύνου τής δικτατορίας. 

'Ασυναρτησία παρουσιάζεται σχετικώς μέ τάς άπο

κ:αλύψεις καί τάς άνακρίσεις διά τήν λεηλασίαν του 

Δημοσίου χρήματος. Παρά τήν διαπίστωσιν τής λε

ηλασίας ύμνείται τό πνευμα τής 'Επαναστάσεως τής 

2Ιης 'Απριλίου καί είναι άνεκτή ή προκλητική καί 

πολυτελής διαβίωσις του Παπαδόπουλου καί τής πα

ρέας του. "Αν δέν ύποκρύπτεται τί άλλο, ή έπιεικε

στέρα έξήγησις είναι ή άνωριμότης τών Κυβερνη

τών. 

4. - 'Η άνωριμότης τών Κυβερνητών είναι 

πλέον εκδηλος είς τόν χειρισμόν τών έξωτερικών 

προβλημάτων πού τόσον άπειλητικά όρθοuνται 

εvαντι τής πατρίδος μας. Οί περιορισμοί του τύπου 

είναι κοντόφθαλμοι. Ξένα Κράτη καί ήγέται των θί

γονται κατά τρόπον άνεπίτρεπτον παρ' ώρισμένων 

έφημερίδων αί δποίαι θεωρουνται ώς έλεγχόμεναι 

πλήρως - ώς πράγματι συμβαίνει - παρά τής δι

κτατορίας. 'Η άνακάλυψις πετρελαίου είς τήν Θά

σον, ώς προβάλλεται καί μεγαλοποιείται έν συνδυα

σμφ μέ δημοσιευμένας πληροφορίας ήμετέρων κα

θηγητών καί ξένων είδικών περί ύπάρξεως έν άφθο

νί~ πετρελαίου καί ούρανίου είς τήν Δυτικήν Θρά

κην, διαφημίζεται κατά τρόπον άνοήτως έντυπωσια

κόν δημιουργοuντα, ώς είναι φυσικόν, έπικινδύνους 

όρέξεις είς τούς γείτονας είς μίαν περίοδον πολλα

πλής μας άδυναμίας. 

Αί άΠαντήσεις μας είς τάς προκλήσεις τών γειτό

νων μας δέν γνωρίζομεν ποίαι είναι. 'Αντιλαμβανό

μεθα κάπως τήν λήψιν ώρισμένων στρατιωτικών μέ

τρων, δέν φαίνεται δμως νά άξιοποιουνται α{ δυνατό

τητές μας ωστε νά είμεθα έγκαίρως προπαρασκευα

σμένοι διά τήν άντιμετώπισιν τών πιθανών μελλον

τικών έξελίξεων οίανδήποτε μορφήν καί άν λάβουν 

αϋται. 

'Η άξιοποίησις τών δυνατοτήτων μας, αίτινες καί 
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μόνον αύταί θά ήταν ίσως δυναταί ν' άποτρέψουν 

έχθρικάς έπιβουλάς έναντίον μας, πλήν τών καθαρώς 

στρατιωτικών μέτρων, θά ήσαν: 

- Ή ένότης τών 'Ελλήνων. 

- 'Η συμφιλίωσις τοϋ λαοϋ μέ τάς 'Ενόπλους 

Δυνάμεις. 

- 'Η έπανάκτησις τής φιλίας τών λαών καί τών 

δημοκρατικών Κρατών aνευ τής όποίας ή θέσις τής 

'Ελλάδος θά εΙ ναι πάντα μειονεκτική. 

Γ άνωτέρω προϋποθέτουν φυσικά τήν έπάνοδο 

είς τήν όμαλότητα ώστε τά ήνία τοϋ Κράτους νά πε

ριέλθουν είς τάς γνωστάς ίκανάς χείρας ώστε νά 

προετοιμασθώμεν έγκαίρως διά παν άπρόοπτον. 

5. - Παρά πολλών ύποστηρίζεται ή άνάγκη τής 

έπιστροφής σας είς τήν 'Ελλάδα ώς δυναμένης νά 

δημιουργήση τάς προϋποθέσεις διά τήν έπαναφοράν 

είς τήν όμαλότητα. Αί πιθανότητες όμως τής προβλέ

ψεως αύτή ς νομίζω ότι ε{ ναι περιορισμένα ι. Παρασύ

ρονται ίσως οί ύποστηρίζοντες τήν έπάνοδόν σας 

άπό τό άδιέξοδον είς τό όποίον εύρισκόμεθα καί άπό 

τήν άνησυχίαν λόγω τής έμφανίσεως κινδύνων έκ 

τοϋ έξωτερικοϋ. Ταϋτα ίσχύουν διά τάς συνθήκας τής 

παρούσης στιγμής. 

'Εκείνο τό όποίον cφαίνεται ότι άναμένεται άπό 

τό σύνολον τών πατριωτών, είναι αί συμβουλαί σας 

πρός τόν έλληνικόν Λαόν, τόν πολιτικόν κόσμον, 

τούς έπαναστάτας ('Ενόπλους Δυνάμεις). Νομίζω κι 

έγώ ότι ένδείκνυται ν' άπευθύνητε εν βραχύ διάγ
γελμα έθνικής ένότητος έπισημαίνοντας κινδύνους 

καί εύθύνας καί κάμνοντας εκκλησιν είς τήν άνάγ

κην έπικρατήσεως, είς τάς σκέψεις, άποφάσεις καί 

ένεργείας όλων, πνεύματος ύψηλοϋ πατριωτισμοϋ 

ώστε νά δοθή ταχύς ρυθμός είς τήν άξιοποίησιν τών 
δυνάμεων τοϋ ~Εθνους, προκειμένου ν' άποτραπή η 

άντιμετωπισθή κατά τόν καλύτερον τρόπον ή έπα

πειλουμένη θύελλα. 'Υπάρχει πιθανότης τό διάγγελ

μά σας νά έπηρεάση καί τάς έπαναστατικάς1 'Ενό

πλους Δυνάμεις, αί δποίαι συμφέρει διά τόν τόπον νά 

πρωτοστατήσουν είς τήν άποκατάστασιν τής δμαλό

τητος καί μάλιστα πρό τής άπομακρύνσεως στρατη

γών καί άξιωματικών αί δποίαι θά πραγματοποιη

θοϋν διά τών άποστρατειών τοϋ προσεχοϋς Μαίου. 

Μέ πολλή άγάπη κι έκτίμησψ>. 

26 'Απριλίου 1974 

ΑΜΕΡΙΚΗΣ IΑΚΩΒΟΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«'Αγαπητέ μου Πρόεδρε, 

'Όπως Σάς ε{χον ύποσχεθή γράφω σήμερον άνα

φορικώς πρός τήν έπίσκεψιν τοϋ κ. Νικολάου Μα

καρέζου. 

'Ο κ. Ν. Μακαρέζος άφίχθη έκ Washington είς τό 
άεροδρόμιον Kennedy τήν Μεγάλην Τετάρτην τό 
έσπέρας καί έκείθεν ώδηγήθη είς τόν ι Ναόν τοϋ 

'Αγίου 'Αποστόλου Παύλου έν Hempstead, ΝΥ, 
όπου ε{χε προγραμματισθή νά χοροστατήσω κατά 

τήν 'Ακολουθίαν τοϋ Μυστηρίου τοϋ 'Αγίου Εύχε

λαίου. Έκκλησιάσθη έκεί, τόν ε{δον έπ' όλίγον με

τά τό τέλος τοϋ ι Μυστηρίου είς τό γραφείον τοϋ 

ίερέως, τήν πρωίαν (9 π.μ.) δέ τής Μ. Πέμπτης, Ιlην 
'Απριλίου, προσήλθε καί έκκλησιάσθη καί έκοινώ

νησεν είς τό παρεκκλήσιον τής ι 'Αρχιεπισκοπής 

κατ' έκφρασθείσαν έπιθυμίαν του. Μετά τήν άπόλυ

σιν προσήλθεν είς τό γραφείον μου, όπου έπί δίωρον 

είχομεν μακράν, άναλυτικήν καί έξονυχιστικήν έξέ
τασιν τής παρούσης έν 'Ελλάδι καταστάσεως. 

Τά κυριώτερα σημεία τής μακράς αύτής συζητή

σεως, τά όποία ίσως θά Σaς ένδιέφερον είναι τά έξή ς: 

Ι. Πιστεύει (δέν νομίζει άπλώς), ότι πρό τοϋ Σε

πτεμβρίου θά λάβουν είς ' Ελλάδα χώραν τοιαϋται 
ζυμώσεις καί άνακατατάξεις, ώστε νά μή άποκλείη

ται έπανάστασις, αύτήν τήν φοράν προερχομένη έκ 

τοϋ λαοϋ. Χαρακτηριστικώς ε{πεν, ότι έάν κληθοϋν δ 

στρατός καί τά τάνκς διά νά τήν πατάξουν, θά εύρε

θοϋν αύτήν τήν φοράν άλληλέγγυοι μέ τούς έπανα

στάτας. 

Οί λόγοι, οί όποίοι τόν κάμουν νά πιστεύτι είς τά 

άνωτέρω ε{ναι, ότι ό στρατός θά θεωρηθij ώς δ ύπεύ

θυνος διά τήν όλην εκρυθμον κατάστασιν, τήν δποί

αν έδημιούργησεν ή ένεργειακή κρίσις, δ πληθωρι

σμός, ή άνακοπή τής άνεγέρσεως τών οίκοδομών, ή 

δλοέν μειουμένη άγοραστική δύναμις τfjς δραχμής, 

ή αϋξουσα άνεργία καί δ συνεχώς άνερχόμενος τιμά

ριθμος τής ζωής. 

2. Πιστεύει (δέν νομίζει άπλώς), ότι δμάς στρα
τηγών προσπαθεί νά πείστι τήν σημερινήν Κυβέρνη

σιν νά παραιτηθij, ή δέ διακυβέρνησις τής χώρας νά 

άνατεθij είς μεταβατικήν Κυβέρνησιν μέ πρόεδρον 

τής Δημοκρατίας ύμάς, διότι ε~σθε ό μόνος κατά τήν 

κρίσιν των ό όποίος θά ήδύνατο νά προστατεύστι τήν 

χώραν άπό τοϋ νά περιπέστι είς μίαν έκ τών δύο 

άποφευκτέων ταπεινωτικών διά τήν 'Ελλάδα κατα

στάσεων. 'Εκ τούτων ή πρώτη θά ήτο (εστω καί έάν 

αϋτη προβλέπεται μικράς διαρκείας) νά έγκαθιδρυθij 

Κανταφικόν καθεστώς άπό τήν μερίδα τών 30 περί
που νεαρών άξιωματικών, οί δποίοι τελοϋν είς έπα

φήν μετά τοϋ Καντάφι διά τοϋ συνταγματάρχου Μα

νουσοκάκη, μέχρι πρό όλίγου στρατιωτικοϋ άκολού

θου παρά τij έλληνικij πρεσβεί~ Καίρου, ή δέ δευτέ

ρα θά ή το νά κατολισθήστι ή 'Ελλάς βραδέως, άλλ' 

άσφαλώς ύπό τήν Σοβιετικήν έπιρροήν, τήν δποίαν 

άντιπροσωπεύει μερίς έν τφ στρατεύματι, τελοϋσα 

ύπό τήν έπήρειαν τών σοσιαλιστικών ίδεών τοϋ 'Αν

δρέου Παπανδρέου. 

'Ο ο.:. Ν. Μακαρέζος θεωρεί τό δεύτερον ένδεχό

μενον χείρον τοϋ πρώτου, καθ' ότι ή Γιουγκοσλαβία, 

μετά τό άναμενόμενον τέλος τοϋ Γι το, θά κατεκλύζε

το άπό τον χείμαρρον τής Σοβιετικής έπιρροής, τοϋ 
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δποίου ή άναχαίτισις δέν θά ήτο δυνατή οϋτε είς τά 

πρός τήν Γιουγκοσλαβίαν σύνορα οϋτε είς τήν βό

ρειον ή τήν λοιπήν 'Ελλάδα. 

3. Πιστεύει (δέν νομίζει άπλώς), δτι μία μόνον 
λύσις θά ήτο δυνατόν νά ύπάρξτt (καί ύπέρ αύτής 

έργάζεται). Αϋτη δέ θά ήτο ή λύσις Κωνσταντίνου 

Καραμανλή, πρός τήν όποίαν τό σημερινόν καθε

στώς φαίνεται άντιδρών όλιγώτερον άπό δ,τι άντέ

δρα πρό δύο μηνών. Βεβαίως άντιλαμβάνεται, δτι ού

δείς καλούμενος, ή καί παρακαλούμενος πολιτικός 

ήγέτης, θά έδέχετο νά άναλάβτt τήν μεγάλην εύθύνην 

άνασυντάξεως τής χώρας, έάν δέν έξησφαλίζοντο 

προηγουμένως αί άπαραίτητοι προϋποθέσεις έπιτυ

χίας, διότι οϋτε ή Πρωθυπουργία, οϋτε ή Προεδρία 

τής Δημοκρατίας, δπως ί:χουν σήμερον τά πράγματα, 

είναι δυνατόν νά έλκύσουν άκόμη καί τόν μετριώτε

ρον ήγέτην. 

Μέ τήν φράσιν "άπαραίτητοι προϋποθέσεις", ό 

κ. Μακαρέζος είπεν δτι έννοεί τά έξής: 

α) Τήν έπιστροφήν του στρατοu είς τούς στρα

τώνας καί τήν άποκατάστασιν άδιαταράκτου ένότη

τος είς τάς τάξεις του. 

β) Τόν έκσυγχρονισμόν του έξοπλισμοu του καί 

τήν έπίδοσίν του είς στρατιωτικάς άσκήσεις, αί 

δποίαι θά τόν ίκάνωναν νά τελij ούχί άπλώς έν έγρη

γόρσει, άλλ' έν άμφισβητήτφ έτοιμότητι άνά πάσαν 

στιγμήν. Θεωρεί δέ τοuτο άπαραίτητον διά τόν έξής 

λόγον: ή Τουρκία, φοβουμένη τάχα τήν διείσδυσιν 

τής Σοβιε-p~κής έπιρροής διά τής Γιουγκοσλαβίας είς 

'Ελλάδα, ·έν τij πραγματικότητι δμως έκμεταλλευομέ

νη τήν σημερινήν άδυναμίαν καί μειονεκτικήν θέσιν 

του 'Ελληνικοu στρατοu, έπιχειρεί ενα πόλεμον νεύ

ρων (βεβαιούμενον καί άπό τήν Μεγαλοσαββατιάτι

κην όγκώδη διαδήλωσιν τών Τούρκων φοιτητών καί 

έργατών έν Κωνσταντινουπόλει), ό όποίος άποβλέ

πει είς τήν ίκανοποίησιν τών τουρκικών βλέψεων έπί 

τών νήσων Μυτιλήνης, Χίου καί Σάμου, άπροστατεύ

των δυνάμει τής συνθήκης τής Λωζάννης, καί τάς 

δποίας θά ήθελον ίδικάς των ούχί διά τά πετρέλαια, 

άλλ' ώς σύνορά των έναντίον τής ' Ελλάδος. 
γ) Τήν ένίσχυσιν (ούχί δμως δεσμευτικώς) του κ. 

Καραμανλή άπό τήν όμάδα τών στρατηγών διά τήν 

έξασφάλισιν τάξεως καί άσφαλείας, άπαραιτήτους 

διά τήν έπιτυχίαν του εργου τής ύπ' αύτόν μεταβατι

κής κυβερνήσεως. 

δ) 'Εξαγγελίαν ύπό του κ. Κ. Καραμανλή, κατά 

τήν ίδίαν ήμέραν άναλήψεως τών εύθυνών του, σα

φοuς χρονοδιαγράμματος τής μεταβατικής Κυβερνή

σεως, ή όποία θά ώδήγει είς έλευθέρας έκλογάς. Τό 

τοιοuτο θά άνεπτέρωνε τό ήθικόν δλων τών 'Ελλή

νων, ένώ άφ' έτέρου θά εστρεφε διά πρώτην φοράν 

μετά τόσα ετη τήν κοινήν εύρωπαϊκήν γνώμην άπό 

"έχθρικήν" είς συμπαθή καί φιλικήν πρός τήν 'Ελ

λάδα . 

Τό τελευταίον τοuτο το θεωρεί άπαραίτητον ό κ. 

Μακαρέζος, διότι άφ' ένός θά ένεθάρρυνε καί πάλιν 
τά ξένα κεφάλαια δι' έπενδύσεις είς 'Ελλάδα, ένώ 

άφ' έτέρου θά έδημιούργει κλίμα έμπιστοσύνης πα

ρά ταίς 'Ηνωμέναις Πολιτείαις ή άκόμη καί παρά τφ 

άραβ\Ι.ΙC<ί) κόσμφ, άπό δπου θά ήτο δυνατόν ή 'Ελλάς 

νά άναμέντt τό δάνειον, διά του δποίου καί μόνον θά 

άπεφεύγετο ή κήρυξις χρεωστασίου. Κατά τούς με

τριωτέρους του υπολογισμούς, ή 'Ελλάς πρό τοϋ Σε

πτεμβρίου θά χρειασθij τό ποσόν τών $1.800.000.000, 
διά νά δυνηθij νά άποφύγτt τήν κήρυξιν χρεωστασί
ου. 'Εκ τών δύο άνωτέρων χωρών, πρός τάς δποίας 

θά ήδύνατο νά άπευθυνθij ή 'Ελλάς, δ κ. Μακαρέζος 

θά προετίμα τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας, διά τάς δποί

ας εχει τήν γνώμην δτι παρά τά έσωτερικά των προ

βλήματα έξακολουθοuν νά διατηροuν τήν ήγεσίαν 

του έλευθέρου κόσμου, τοσούτφ μάλλον δσφ ή Εύ

ρώπη σήμερον δέν είναι άπλώς διηρημένη, άλλά καί 

άνίσχυρος λόγφ τής πλεονασματικής οίκονομίας 

της, ή όποία καί τήν άγει πρός τό κλείσιμον έργο

στασίων καί άπολύσεις έργατών. 

'Αντιλαμβάνεται βεβαίως, δτι Σείς δέν θά έπεθυ

μείτε νά λάβητε δάνειον άπό τάς 'Ηνωμένας Πολι

τείας, διότι γνωστοποιουμένου τούτου θά έδημιουρ
γείτο έν 'Ελλάδι ή έντύπωσις, δτι αί 'Ηνωμένα ι Πο

λιτείαι έπεμβαίνουν πάλιν καί έπιβάλλουν τήν ίδι

κήν των λύσιν είς τό πολιτικόν πρόβλημα τής 'Ελλά

δος. 

Τήν σύναψιν δανείου άπό τάς άραβικάς χώρας, 

καί δή έκείνας, αί δποίαι έλέγχουν τάς περισσοτέρας 

πετρελαιοπηγάς καί αί δποίαι άπό τήν άνατίμησιν 

τοϋ πετρελαίου άναμένουν νά είσπράξουν έθνικόν 
είσόδημα $60.000.000.000 έπί πλέον του 1973, τήν 
βλέπει περισσότερον εϋκολον, δεδομένου, δτι ή 

'Ελλάς άπέναντί των έκράτησε στάσι ν ούδετέραν είς 

τή διένεξίν των μετά του 'Ισραήλ, έπέδειξε δέ καί 

πνεuμα φιλίας καί συνεργασίας μετά τών περισσοτέ

ρων άρ6']3ικών χωρών. 
Τέλος δ κ. Μακαρέζος πιστεύει, καί τό έτόνισε 

καί πάλιν δτι τό "πιστεύει" καί όχι άπλώς τό νομίζει, 

δτι έάν δέν συντελεσθij μία ριζική άλλαγή είς τόν 

πολιτικόν τομέα καί δέν εύρεθij ή έπιστρατευθij ή 

δυναμική ήγεσία, ή όποία θά ήτο δυνατόν νά άντι

μετωπίστt δλους τούς έπαπειλοuντας τήν ' Ελλάδα 
έσωτερικούς καί έξωτερικούς κινδύνους, ή 'Ελλάς 

θά δδηγηθij πρώτον είς χρεωκοπίαν, δεύτερον είς 

βαθυτέρα διαίρεσιν, τρίτον είς έξασθένησιν τών δη

μοκρατικών της δυνάμεων καί τέταρτον είς συμπύ

κνωσιν καί άνακατάταξιν τών κομμουνιστικών μονά
δων μέ άποτέλεσμα άκόμη καί νέον έμφύλιον σπα

ραγμόν. 

Τελευτών, μέ παρεκάλεσε νά κάμω δ,τι νομίζω 

καλόν ή δυνατόν ένταϋθα, rοστε ή άμερικανική Κυ

βέρνησις νά ένημερωθij πλήρως περί τής σοβαρωτά-
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της καταστάσεως έν 'Ελλάδι, ώς καί έπί τών έπικειμέ

νων κινδύνων, οί δποίοι θά επρεπε νά τύχουν τής 

ίδιαιτέρας προσοχής του άμερικανικοu ύπουργείου 

'Εξωτερικών, ούχί βεβαίως πρός έπέμβασιν, άλλ' 
ύπεύθυνον πληροφόρησιν καί τών aλλων μελών του 

ΝΑΤΟ, δτι χειροτέρευσις έπί πλέον τής καταστάσε

ως έν 'Ελλάδι θά ε{ χ εν ώς έπακόλουθον τήν παράλυ

σιν τής δυνάμεως τής νοτιοανατολικής πτέρυγος του 

ΝΑ ΤΟ, άλλά καί τήν ίσχυράν καί προκλητικήν πα

ρουσίαν του παράγοντος κομμουνισμός. 

'Επίσης, μέ παρεκάλεσε νά άσκήσω, έάν τό ένέ

κρινον, πάσαν πειθώ παρά τφ κ. ΚαραμανλΌ, διά νά 

δεχθΏ νά προσφέρτι άκόμη μίαν φοράν τάς ύπηρεσί

ας του, διά νά άποφευχθτ\ τελικώς τό μέγα κακόν, τό 

δποίον βλέπει έπερχόμενον κατά τούς θερινούς μή

νας καί πρό τής λήξεως του φθινοπώρου. Τοuτο δέ

προσέθεσε - άποτελεί καί τό άνέκφραστον αίσθη

μα, τήν όδυνηράν άγωνίαν καί τήν προσμονήν καί 

προσευχήν τών 93,6% τών 'Ελλήνων. Τό ποσοστόν 
αύτό εΙχε τήν εύκαιρίαν νά τό διαπιστώστι άπό εν 

εlδος polls, τό δποίον διενεργήθη μεταξύ 500 'Αθη
ναίων πάσης τάξεως, μορφώσεως καί έπαγγέλματος 

καί περί ou τελεί ύπό τήν έντύπωσιν δτι εχετε 
γνώσιν. 

Ή δλη συζήτησις ε{χε τήν μορφήν μάλλον "έ

ξομολογήσεως" τών φόβων του διά τό μέλλον τής 
'Ελλάδος, διά τό δποίον παρεδέχθη, δτι φέρει τό 

ίδικόν του μέρος εύθύνης, έφ' δσον ήτο έκ τών πρω

τεργατών τής έπαναστάσεως τής 21ης 'Απριλίου 

1967. 
Ταuτα πρός ένημέρωσίν Σας καί δι' ην τήν σχε

τική ν άξίαν πιθανόν πού εχουν. 

Μετ' aκρας τιμής καί άγάπης». 

3 Μαίου 1974 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΠΡΟΣ Σ. ΤΕτΕΝΕ 

«'Έλαβον έν καιρφ τήν άπό 12ης παρελθόντος 

Μαρτίου έπιστολήν σας, άναφερομένης είς συνομι

λίαν μου μετά του Πρέσβεως κ. Λαγάκου, κατά τήν 

όποίαν έξέφρασα δυσαρέσκειαν καί παράπονα δι' 

ώρισμένας ένεργείας καί δραστηριότητας ύπηρε

τούντων έν Κύπρφ άξιωματικών έξ 'Ελλάδος. 

Εύχαριστώ διά τό έπιδειχθέν ύφ' ύμών ένδιαφέ

ρον έπί του θέματος τούτου, άνταποκρινόμενος δέ είς 

έκφραζομένην έν ττ\ έπιστολτ\ σας έπιθυμίαν παραθέ

τω τά κάτωθι: 

'Η συμπεριφορά καί αί ένέργειαι μερικών άξιω

ματικών έντός καί έκτός τών στρατοπέδων ε{ναι τοι

αύτη , ώστε ή μεγάλη πλειονότης του Κυπριακοί\ λα

ου νά μή τρέφη τήν δέουσαν έκτίμησιν καί έμπιστο

σύνην πρός τό εργον καί τήν άποστολήν τής 'Εθνι

κής Φρουράς. 'Η έπικρατοuσα μεταξύ του λαοu έντύ

πωσις ε{ναι δτι ή στελεχουμένη ύπό άξιωματικών έξ 

'Ελλάδος 'Εθνική Φρουρά ε{ ναι εlς τών κυριοτέρων 

παραγόντων τής σημερινής διασπάσεως καί άνωμα

λίας του έσωτερικοu μας μετώπου καί δτι άποτελεί 

έπίσης πηγήν τροφοδοσίας τής παρανόμου όργανώ

σεως "ΕΟΚΑ Β'". 'Αναφέρω χαρακτηριστικά ώρι

σμένας περιπτώσεις: 

'Ο άξιωματικός Θεόδωρος Παπούλιας, άρχικε
λευστής είς τό στρατόπεδον Πολεμιδίων, έν συνερ

γασί~ μετά Κυπρίων στρατιωτών διέρρηξεν άποθή

κην τής έν Κύπρφ Είρηνευτικής Δυνάμεως τών 

'Ηνωμένων 'Εθνών καί άπεκόμισε συσσωρευτάς, 

στολάς άγγαρείας, aρβυλα καί φυσιγγιοθήκας, παρέ

δωσε δέ τά κλαπέντα είς τήν "ΕΟΚΑ Β'" διά του 

στελέχους αύτής Νίκου Τσιρίδη. 

'Ο άξιώματικός Δημήτριος Πυρόβολος, ύπηρε

τών είς τήν κωμόπολιν Ριζοκαρπάσου, έπεσκέφθη τό 

οίκημα τών 'Εθνικοφρόνων Σωματείων. Λαβών άφορ

μήν άπό τήν έντός του οίκήματος άνηρτημένην φω

τογραφίαν μου, τής δποίας έπιμόνως έζήτησε τήν 

άπομάκρυνσιν, ηρχισε δημοσί~ έκτοξεύων βαρείας 

uβρεις κατ' έμοu. 'Ο ίδιος άξιωματικός, έν συνεργα

σί~ μετά Κυπρίου έκπαιδευτικοu ώργάνωσε διαδη

λώσεις μαθητών τοu Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου τήν 

19ην παρελθόντος Φεβρουαρίου, έπέτειον τής ύπο

γραφής τών Συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου, είς εκ

φρασιν διαμαρτυρίας καί άντιθέσεως πρός τάς συμ

φωνίας. 

'Ο άντισυνταγματάρχης Στυλιανός Μιχόπουλος, 

Διοικητής τοu Τακτικοί\ Συγκροτήματος Κυρηνείας, 

συχνάκις έκφέρει χυδαίας uβρεις κατ' έμοu είς έπή

κοον πολλών. 

'Ο άντισυνταγματάρχης Παuλος Κουρούπης, Δι

οικητής του. Τάγματος 251 είς Κυρήνειαν, άπήτησε 
τήν άπομάκρυνσιν φωτογραφίας μου άπό τό γραφεί

ον Κυπρίου άνθυπολοχαγοu, λέγων δτι δέν έπιτρέ

πονται φωτογραφίαι κομματαρχών είς στρατιωτικά 

γραφεία. 

'Ο ταγματάρχης 'Αλέξανδρος Μανιάτης, ύποδι

οικητής του Τάγματος 251 είς Κυρήνειαν, έπανει

λημμένως ήκούσθη ύβρίζων καί χαρακτηρίζων με 

aλλοτε ώς κομμουνιστήν, aλλοτε ώς συνοδοιπόρον. 
'Ο ταγματάρχης 'Ανευλαβής, ύπηρετών είς τό 

2ον 'Επιτελικόν Γραφείον έν Λεμεσφ, πολλάκις μετέ

σχε συσκέψεων άντιπολιτευομένων καί παρανόμων 

είς Λεμεσόν. Μία τών σοβαρωτέρων συσκέψεων, 

ητις διήρκεσεν έπί δίωρον, εγινε τήν 5ην παρελθόν

τος Μαρτίου είς τό οίκημα του Συλλόγου "Πανίκος 

Συμεών", μετέβη δέ είς αυτήν μετά πολλών προφυλά

ξεων. 
'Ο ταγματάρχης Τσατσάνης, Διοικητής τής 33ης 

Μοίρας Καταδρομών, μετέβη είς τό χωρίον Τροuλ

λοι καί παρέστη είς σύσκεψιν άντιπολιτευομένων 

καί παρανόμων, ητις εγινεν είς τήν οίκίαν του Χρί

στου Κολουμπρή. Μεταξύ τών λαβόντων μέρος είς 
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τήν σύσκεψιν αύτήν ήσαν καί δύο καταζητούμενοι, 

μέλη τής "ΕΟΚΑ Β'". 

, 'Ο ύπολοχαγός Παντελής Γιαννακόπουλος, ύπη
ρετών είς τόν Λόχον 276 τοϋ Τάγματος Πεζικοϋ είς 
Παχύαμμον όμιλεί συχνάκις κατά τής Κυβερνήσεως 

καί ίδιαιτέρως κατ' έμοϋ, καθ' δν χρόνον γίνεται η 

σύνταξις τοϋ Λόχου. Εtς μίαν περίπτωσιν εΙπε τάς 

φράσεις : 'Άύτός τά φταίει δλα, ό τραγογένης". 

'Ο άνθυπολοχαγός Γεώργιος Παππiiς, ύπηρετών 

είς τό χωρίον Λιθροδόντα, κατέστη όργανωτής πολ

λών άντικυβερνητικών έκδηλώσεων, προσφάτως δέ, 

λόγω προκλητικής ένεργείας του, έδάρη ύπό κατοί

κου τοϋ χωρίου καί η ύπόθεσις κατέληξεν είς τά πο

λιτικά δικαστήρια. 

'Α νώτα τος έπιτελικός τής 'Εθνικής Φρουρiiς ε{

πεν είς φίλον του δτι δέν ύπάρχει αλλος τρόπος 

έξουδετερώσεώς μου, είμή ό πόλεμος φθορiiς μου. 

Δέν άναφέρω τό όνομά του, διότι ώς πληροφοροϋμαι, 

ούτος άναχωρεί έκ Κύπρου τόν προσεχή 'Ιούνιον. 

Πέραν τών περιπτώσεων άναρμόστου συμπερι

φορiiς η δραστηριότητος ώρισμένων άξιωματικών, 

άναφέρομαι έν συντομίq. καί είς μερικάς (iλλας άνε

πιτρέπτους καταστάσεις : 

~ Αρθρα καί σχόλια τοϋ άντιπολιτευομένου τύπου 

κατά τής Κυβερνήσεως γράφονται πολλάκις κατ' 

εμπνευσιν η έπιταγήν 'Ελλήνων άξιωματικών, ύπη

ρετούντων είς τό 2ον 'Επιτελικόν Γραφείον. 'Αρ

θρογράφοι τής άντιπολιτεύσεως εχουν καθημερινήν 
σχεδόν έπαφήν μετά τοϋ 2ου 'Επιτελικοϋ Γραφείου 

καί λαμβάνουν παρ' αύτοϋ "γραμμήν" η είδήσεις 

"κατ' άποκλειστικότητα", προερχομένας συνήθως 

έξ άπορρήτων έγγράφων. 

Είς όργανούμενα ύπό τής άντιπολιtεύσεως μνημό

συνα πεσόντων καλοϋνται καί προσέρχονται 'Έλλη

νες άξιωματικοί. Καί γίνονται ούτοι άκροαταί έκφω

νουμένων ύβριστικών όμιλιών κατά τής Κυβερνήσε

ως καί θεαταί άναγεγραμμένων συνθημάτων ύπέρ τής 

παρανόμου όργανώσεως "ΕΟΚΑ Β'" ώς καί (iλλων 

συνθημάτων στρεφομένων κατά τής Κυβερνήσεως. 

Δημιουργείται οϋτω η εϋλογος έντύπωσις δτι 'Έλ

ληνες άξιωματικοί διά τής παρουσίας των συμμερί

ζονται τά λεγόμενα καί έπικροτοϋν τά κατά τής Κυ

βερνήσεως συνθήματα. 

'Αξιωματικοί καί στρατιώται εύρίσκονται συχνά

κις μεταξύ τών "έκκλησιαζομένων" είς τάς λεγομέ

νας "κατακόμβας" τάς όποίας παρανόμως εκτισαν 

σχισματικοί ίερείς . 

Οί πλησίον πολλών στρατοπέδων χώροι, τοίχοι, 

δένδρα, δρόμοι, εΙναι διακεκοσμημένοι με άντικυ

βερνητικά συνθήματα διά βαφής άναγραφόμενα, τών 

όποίων δράσται ε{ναι στρατιώται. Δέν εύρέθη διοι

κητής στρατοπέδου η οίοσδήποτε άξιωματικός δστις 
χά διατάξη τήν άπάλειψίν των. · 

'Εντός τών στρατοπέδων ούχί σπανίως άκούον-

ται συνθήματα ύπέρ τοϋ Γρίβα καί τής "ΕΟΚΑ Β'". 

'Ακόμη, καί εξωθεν τής 'Ιερiiς 'Αρχιεπισκοπής δι

μοιρία στρατιωτών μέ έπί κεφαλής τόν έξ 'Ελλάδος 

άνθυπολοχαγόν Μυλωνiiν Κωνσταντίνον έκραύγαζε 

ρυθμικώς τοιαϋτα συνθήματα, έπακολούθησε δέ έπει

σόδιον μετ' άνδρών τής 'Αστυνομίας, ύπη ρετούντων 

είς τήν Προεδρικήν Φρουράν. 

Είς τελεσθέν πρός έβδομάδος είς λεγομένην "κα

τακόμβην" μνημόσυνον τοϋ έκ τοϋ χωρίου Ζώδια 

Γεωργίου Κουντουρέση παρέστησαν καί ~Ελληνες 

άξιωματικοί καί κατέθεσαν στέφανον, ώς έδημοσιεύ

θη καί είς τόν άντιπολιτευόμενον τύπον. Ήτο δέ ό 
Κουντουρέσης μέλος τής "ΕΟΚΑ Β'" καί έφονεύθη 

κατ' άνταλλαγήν πυρών είς διενεργηθείσαν έπίθεσιν 

έναντίον άστυνομικοϋ σταθμοϋ. 

'Εντός των στρατοπέδων γίνονται όμιλίαι ύπό 

άξιωματικών ύπέρ τής 'Ενώσεως μετά σαφών ύπαι

νιγμών δτι ό 'Αρχιεπίσκοπος ε{ναι άνθενωτικός. 

Συχναί ε{ναι αί κλοπαί όπλισμοϋ, είς μεγάλας η 

μικράς ποσότητας, άπό άποθήκας τής 'Εθνικής 

Φρουρiiς. Αί πρός τόν άντιπολιτευόμενον τύπον 

όδηγίαι τών ύπευθύνων τοϋ 2ου 'Επιτελικοϋ Γραφεί

ου ε{ναι η μή προβολή καί μiiλλον η συσκότισις τών 

κλοπών. Είς δύο περιπτώσεις σοβαρiiς κλοπής όπλι

σμοϋ ύπό μελών τής "ΕΟΚΑ Β'" ύπεύθυνος τών 

άποθηκών ήτο ό ίδιος άξιωματικός, ό ταγματάρχης 

Παπαμιχαήλ. 

'Η Παγκύπριος 'Ομοσπονδία • Εφέδρων 'Αξιω
ματικών συνδεομένη η μiiλλον ύπαγομένη είς τό Γε

νικό 'Επιτελείον τής Έθνtκής Φρουρiiς, άναπτύσ

σει άντικυβερνητικήν δραστηριότητα ύπό ποικίλας 

έκδηλώσεις καί μορφάς καθ' άπασαν τήν Κύπρον. 

Πλείστα μέλη τής' Ομοσπονδίας ε{ ναι δρώντα στελέ

χη τής "ΕΟΚΑ Β'". 'Από τινος η 'Ομοσπονδία αϋ

τη κυκλοφορεί μεταξύ τών μαθητών Μέσης Παιδείας 

· δελτία φέροντα τήν έπίσημον σφραγίδα της, διά τών 
όποίων καλεί τούς μαθητάς δ1ιως έγγραφώσι μέλη είς 

τήν ίδρυθείσαν άντικυβερνητικήν όργάνωσιν "'Ε

θνική Νεολαία Διγενή". Πολλοί μαθηταί, ίδίως τής 

Στ' τάξεως, έγγράφονται είς τήν "Έθνικήν Νεολαία 

Διγενή" , κατόπιν δεδομένης είς αύτούς ύποσχέσεως 

δτι θά έπιλεγώσιν ώς δόκιμοι άξιωματικοί, δταν κα

ταταχθώσιν είς τήν Έθνικήν Φρουράν διά τήν έκ

πλήρωσιν τής στρατιωτικής θητείας των. 

Νομίζω τά άναφερθέντα δίδουν μίαν είκόνα τής 
καταστάσεως, η όποία, έάν δέν διορθωθή θά εχη 

πολλάς δυσαρέστους συνεπείας. Δέν ε{ναι, βεβαίως, 

εργον μου η παρακολούθησις τής συμπεριφορiiς 

'Ελλήνων άξιωματικών, στελεχούντων τήν 'Εθνική ν 

Φρουράν. 'Αποτελεί τοϋτο εύθύνην τής έλληνικής 

Κυβερνήσεως. Καί εχει, ώς πιστεύω, η έλληνική Κυ

βέρνησις τήν δύναμιν καί τόν τρόπον διορθώσεως 

τής καταστάσεως έάν ύπάρξη πρός τοϋτο θέλησις. 

Μετ' έγκαρδίων εύχών». 
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18 Μαίου 1974 

Θ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΠΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«Σεβαστέ μου κύριε Πρόεδρε, 

Εύχαριστ& γιά τό γράμμα σας τής 2/5/74. Συμ
φωνώ ότι μόνο μέ ύπεύθυνη πολιτική συζήτηση μπο

ρεί νά γίνη ή διάγνωση καί ή θεραπεία τ&ν έλληνι

κ&ν προβλημάτων. Ή σιωπή των ύπευθύνων άνθρώ

πων φυσικά εύνοεί τήν κατάσταση τής συγχύσεως 

καί του κουτσομπολιου μέσα στήν όποία πνίγεται δ 

τόπος. 

Μιά &πό τίς λογικότερες λύσεις είναι ή δημιουρ

γία Κυβερνήσεως 'Εθνικής ·Ενότητος ύπό τόν Καρα

μανλή, τής δποίας δ σκοπός θά είναι νά προετοιμάση 

τόν τόπο γιά έλεύθερο δημοψήφισμα (πολιτειακό, 

συνταγματικό) καί έλεύθερες έκλογές. ~Ισως - δυ

στυχώς - χρειαστή άλλη μιά στρατιωτική έπέμβαση 

γιά νά γίνη κάτι τέτοιο. ·Η έλπίδα μου ήταν ότι οί 

κινηματίες τής 25ης Νοεμβρίου θά έκινουντο πρός 
τήν λύση αύτή ___,. &λλά δ καιρός περνά καί δ 
'Ανδρουτσόπουλος παραμένει στόν άχαρο ρόλο του. 

Τώρα μερικά &πό τά νέα μου. Τό Σάββατο, llη 

Μαίου, πήγα στή Ν. 'Υόρκη. Τό βράδυ συναντήθη

κα, σέ μία συνεδρίαση μέ περίπου 35 &νθρώπους, καί 
μέ τόν 'Ανδρέα Παπανδρέου. 

Ή τοποθέτηση του 'Ανδρέα- δ δποίος μιλάει 

ώραία έλληνικά καί μπορεί νά συγκινήση τό πλήθος 

- περιείχε τά έξής: 

Ι. 'Αρχές άντιστασιακ&ν δμάδων είναι δύο: 
'Εθνική ' Ανεξαρτησία καί Λαϊκή Κυριαρχία. 

2. · Επομένως, δ άγώνας δέν είναι άπλ&ς "άντι

χουντικός" ή "aντιδικτατορικός" άλλά έθνικοαπε

λευθερωτικός &πό τίς άποικιακές δυνάμεις κατοχής 

. του &μερικανικου ίμπεριαλισμου. 
3. Τό "Πολυτεχνείο" δείχνει ότι ή Χούντα άπέ

τυχε οίκονομικά, πολιτικά καί κοινωνικά καί ότι οί 

aντικειμενικές συνθήκες - μέσω τοπικών έπιτροπ&ν 

'Αγώνα- είναι φτιασμένες γιά τήν ενοπλη άναμέ

τρηση μέ τίς κομπραδόρικες δυνάμεις κατοχής τής 

'Ελλάδος. 

4. Δυστυχώς δέν ύπάρχει ξένη Κυβέρνηση διατε
θειμένη νά βοηθήση ύλικά (όπλα κ.λ.π.) τόν έλληνι

κό έθνικοαπελευθερωτικό &γώνα. Τά όπλα θά βρε

θουν μέ τόν άφοπλισμό των δυνάμεων κατοχής (δηλ. 

τ&ν έλληνικ&ν 'Ενόπλων Δυνάμεων καί όργανισμ&ν 

ασφαλείας). • ο &γώνας επομένως θά είναι πιό 

δύσκολος. .. &λλά συγχρόνως θά άποφευχθουν καί 
άλλες πρόσθετες έξαρτήσεις. 

5. Μετά τήν πτώση τής Χούντας,δ 'Ελληνικός 
λαός θά &ποφασίση γιά τό μέλλον του μόνος καί 

άπερίσπαστος. Τό ΠΑΚ θά ύποστηρίξη άβασίλευτη 
δημοκρατία (μέ πρόεδρο πού έκλέγεται &πό κοινοτι

κά συμβούλια του τόπου), μέ "κοινωνικοποίηση" 

των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου καί μέ άδέ-

σμευτη έξωτερική πολιτική. 
6. Οί 'Αμερικάνοι βλέποντας τό πείραμα Μαρ

κεζίνη νά καταρρέη ερριξαν τόν Παπαδόπουλο καί 

τόν aντικατέστησαν μέ τό σημερινό σχήμα. Φυσικά 

μπορεί νά ξαναμαγειρέψουν πάλι "ψευτολύσεις" μέ 

πολιτικούς τύπου Σ. Στεφανόπουλου κ.λ.π. Οί προ

σπάθειες αύτές θά συντριβουν στόν γρανίτη του 

· Ελληνικου λαου. 
7. Ή 'Ελλάδα εχει μεταβληθή σέ "ξέφραγο άμ

πέλι" τ&ν 'Αμερικάνων όπου σήμερα βρίσκονται 7 
(τουλάχιστον) πυρηνικές βάσεις. 

Στή συζήτηση πού έπακολούθησε άνοιξα μία 

μικρή θεωρητική άνταλλαγή &πόψεων μαζί του, πού 

δπως εμαθα άργότερα τήν χαρακτήρισε μάλλον "προ

βοκατορική" έκ μέρους μου. 

Συγκεκριμένα, τόν ρώτησα νά συγκρίνη τήν • Ελ
λάδα καί τό Βέλγιο ώς πρός τίς σχέσεις τους μέ τήν 

'Αμερική. Μικρές χώρες καί οί δύο, έξηρτημένες 

οίκονομικά καί στρατηγικά άπό τήν 'Αμερική καί 

σύμμαχοί της στ4_ πλαίσια του ΝΑΤΟ. 'Υφίσταται 

καί στό Βέλγιο άμερικανική κατοχή. 

Δεύτερον, άν μπορέσουμε μέ πολιτικές λύσεις νά 

πάμε άπό τήν σημερινή "κατοχή" (τύπου ·Ελλάδος) 

στήν "έξάρτηση" (τύπου Βελγίου). Θά ύποστήριζε 

αύτές τίς λύσεις ή θά έπέμενε στίς ενοπλες έθνικοα

πελευθερωτικές λύσεις; 

Τρίτον, άν ύποθέσουμε ότι οί 'Αμερικάνοι κατέ

χουν τήν ·Ελλάδα καί είναι διατεθειμένοι νά διατη

ρήσουν τήν κατοχή όπως στό Βιετνάμ (καί ξέροντας 

ότι οί 'Έλληνες αντιστασιακοί - άντίθετα μέ τούς 

Βιετκόνγκ - δέν εχουν έξωτερικούς ύποστηρικτάς), 

εχει ύπολογίσει τίς θυσίες πού πρέπει νά γίνουν σέ 

αίμα καί σέ πλουτο καί τίς πιθανότητες έπιτυχίας 

ένός τόσο δύσκολου έγχειρήματος; 

Τέταρτον, εστω καί σέ "ψευτοδημοκρατικές" λύ
σεις δίδονται μεγαλύτερες εύκαιρίες γιά τήν όργά

νωση καί τόν δπλισμό του Λαου. Γιατί, τότε , τίς 

μποϋκοτάρει μέ κάθε εύκαιρία; 

Οί άπαντήσεις του ήταν περίπου ώς έξής: 

Ιον. Τό Βέλγιο δέν ήμπορεί νά συγκριθή μέ τήν 

·Ελλάδα. · Η ·Ελλάδα εχει μεταπραττικό καί κομ

πραδόρικο κεφάλαιο. Τό Βέλγιο (δυτικοευρωπαϊκό) 

είναι στήν κορυφή τής ίεραρχίας των αμερικανικών 

σχέσεων μέ άλλα Κράτη . Δηλαδή, έν& μέ τό Βέλγιο 

οί 'Αμερικάνοι συνεργάζονται, τήν 'Ελλάδα τήν 

έκμεταλλεύονται. 

2ον. τίς "πολιτικές ψευτοδημοκρατικές" λύσεις 

δέν μπορεί νά τίς ύποστηρίξη γιατί θά τόν διαγράψη 

καί αύτόν δ Λαός, δ δποίος θέλει καθαρές λύσεις 

άνεξάρτητες &πό τίς δυνάμεις κατοχής. Φυσικά, θά 

έκμεταλλευθή τίς περιορισμένες έλευθερίες πού ο{ 

ψευτολύσεις θά άναγκασθουν νά έπιτρέψουν γιά νά 

συνεχίση τόν άγώνα γιά τήν απελευθέρωση τής 
'Ελλάδος. 
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3ον. Σχετικά μέ τίς θυσίες. 'Η ελευθερία προϋ

ποθέτει aνθρώπους πού είναι διατεθειμένοι νά θυσι

αστουν γιά τήν aπόκτηση τfjς ελευθερίας τους. 'Η 

νοοτροπία τfjς ήττοπάθειας aπέναντι στίς μεγάλες 

δυνάμεις- άν είχε ύπερισχύσει- θά κρατουσε τούς 
'Έλληνες, &κόμη mς σήμερα, κάτω aπό τόν 'Οθωμα

νικό ζυγό. 

Τήν επομένη, σtίς 4.00 τό aπόγευμα, επανέλαβε 
μέ περισσότερο πάθος περίπου τά ίδια μπροστά σέ 

ακροατήριο γύρω στίς 2.000 στό Hunter College Au
ditorium. 

Γυρίζοντας μέ τό τραίνο στήν Ούάσιγκτων, τήν 

Κυριακή τό βράδυ, ήρθα στά εξfjς συμπεράσματα γιά 

'τόν 'Ανδρέα: 

Ιον. Γεμίζει ενα χώρο του aντιαΠοικιακου aντι
αμερικανικου aντιιμπεριαλιστικου aγώνα - πού οϋ

τως ή άλλως κάποιος θά τόν γέμιζε. 

2ον. 'Έχει δημιουργήσει τόσο τεράστια πολιτι

κά χαρακώματα γύρω του ... mστε νά είναι σχεδόν 
aδύνατο νά aλλάξη θέση χωρίς νά γελοιοποιηθfj. 

3ον. Μικροπρόθεσμα - πιθανώς - προσπαθεί 

νά επηρεάση τούς μικρούς "κανταφικούς" aξιωματι

κούς μέ καθαρή γραμμή, δηλαδή εθνικιστική, ούδε~ 

τεριστική καί σοσιαλιστική - γραμμή πού ύποτίθε

ται δτι συγκινεί τούς "καντάφηδες". 

4ον. Μακροπρόθεσμα- σέ περίπτωση πού ϋστε

ρα aπό μερικά χρόνια γίνη Λαϊκή έξέγερση - νά 

γυρίση πίσω σάν μείγμα μεταξύ Λένιν καί Ντέ Γκώλ. 

5ον. Θά είναι λάθος γιά άλλους &ντι-χουντικούς 
παράγοντες νά aνοίξουν δεύτερο μέτωπο έναντίον 

του 'Α~δρέα. Τό aποτέλεσμα θά ήταν νά ο'>φεληθfj ή 
Χούντα καί οί ύποστηρικτές της . 

Τήν Τρίτη τό βράδυ, 14 Μαίου, μίλησε στό Πα
νεπιστήμιό μας ό Ντόναλντ Φραίηζερ (Dem. Minne
sota) μέ θέμα τήν προστασία τών 'Ανθρωπίνων Δι
καιωμάτων καί τίς ελληνοαμερικανικές σχέσεις. 

'Ήταν καλός. Είχαμε περίπου llO aνθρώπους στό 
ακροατήριο, μεταξύ τών όποίων καί ό I. Ζίγδης. 

Χθές τό μεσημέρι, l7η Μαίου, φάγαμε μαζί μέ τόν 

Γιάννη Νικολόπουλο καί Τζών Νταίη. ·Ο Νταίη 

έπανέλαβε τά περί ρευστότητος τfjς καταστάσεως, 

περί κινδύνου Έλληνοτουρκικου πολέμου, κ.λ.π. 

·Ο Νικολόπουλος είπε στόν Νταίη δτι ό Μίκης 

Θεοδωράκης τηλεφώνησε στόν Γιώργο 'Αποστολά

κη (ΟΗΕ- Νέα 'Υόρκη), ό δποίος είπε στόν Νικο

λόiι:ουλο δτι, σύμφωνα μέ τόν Θεοδωράκη, οί προϋπο

θέσεις επιστροφfjς Καραμανλfj στήν 'Ελλάδα είναι: 

Κοινή δήλωση 'Ελλήνων διακεκριμένων στήν 

πολιτική καί άλλους τομείς πού ζητa aπό Καραμαν

λfj νά ήγηθfj Κυβερνήσεως 'Εθνικfjς 'Ενότητος. 

'Επίσης ό Θεοδωράκης είπε δ τι, άν οί 'Αμερικα

νοί θέλουν νά δουν τόν Καραμανλfj, πρέπει νά τό 

πράξουν έπισήμως, μέ μεγάλη προσωπικότητα, καί 
οχι μέσω τρίτων. 

τέλος, γύρω στίς 2.30 μ.μ. πήγαμε στό Fairfax, 
δπου ό 'Ηλίας Δημητρακόπουλος είχε Press Confe
rence γιά ενα 'Έλληνα στρατιωτικό γιατρό (Γιώργο 
Σφακιανάκη, πού έργάζεται τώρα στό Columbus 
Ohio ). 'Ο Σφακιανάκης ύπέβαλε έπισήμως τήν πα
ραίτησή του aπό τίς τάξεις τών ελληνικών 'Ενόπλων 

Δυνάμεων -λόγω του ρόλου των, πού aφαιρεί aπό 

τούς 'Έλληνες τίς ελευθερίες των. 

'Εδώ τελειώνω τό μακροσκελές αύτό γράμμα 

μου. Θέλω νά κλείσω μέ δύο λόγια σχετικά μέ τό πώς 

εχω προσδιορίσει τόν δικό μου ρόλο εδώ στήν Ούά

σιγκτων, τήν τελευταία επταετία τfjς χουντοκρατίας. 

'Επειδή βλέπω τήν 'Ελλάδα νά διέρχεται έθνική 

κρίση, πιστεύω δτι πρέπει νά βοηθώ οίονδήποτε 

'Έλληνα (aσχέτως τfjς πολιτικfjς του τοποθετήσεως 

στό παρελθόν) πού άγωνίζεται γιά τήν aποκατάστα

ση τfjς Δημοκρατίας στήν ·Ελλάδα. Συγχρόνως 

προσπαθώ μαζί μέ τούς άλλους φίλους μου έδώ νά 

έπηρεάσω aρθρογραφικά ή μέ όμιλίες, κ.λ.π., τήν 

άμερικανική πολιτική καί κοινή γνώμη ωστε νά 

προωθηθουν τά συμφέροντα τfjς έπιστροφfjς Δημο

κρατίας στήν 'Ελλάδα. 

Μετά τό '68 ήλθαν έδώ πολλοί άνθρωποι, στήν 
κατηγορία τών aντιχουντικών: π.χ. 'Ορέστης Βι

δάλλης, 'Ηλίας Δημητρακόπουλος, Κωνσταντίνος 

Μητσοτάκης, Γιώργος Μυλωνaς, Μανώλης Κοθρfjς, 

Στέλιος 'Αλλαμανfjς, Γεώργιος Ράλλης, Δημήτριος 

Παπασπύρου, ' Ανδρέας Παπανδρέου, Μελίνα Μερ

κούρη, Μίκης Θεοδωράκης, Γιάννης Ζίγδης καί άλ

λοι. 'Όπως βλέπετε, aντιπροσωπεύεται σχεδόν όλό

κληρο τό τοπίο τών ελληνικών πολιτικών δυνάμεων 

(ή μaλλον τάσεων). Προσπαθήσαμε έδώ, σέ κάθε 

περίπτωση, νά βοηθήσουμε δσο τό δυνατόν περισ

σότερο τόν καθένα χωρίς προκατάληψη ή ίδιαίτερη 

περιποίηση γιά κανένα. Εύχομαι δτι τελικά ή ούσια

στική συσπείρωση δλων τών δημοκρατικών δυνάμε-, 

ων στήν ·Ελλάδα νά φέρη τό ποθητό aποτέλεσμα 

πού ολοι μας τόσο έπιθυμουμε. 

τέλος, Κύριε Πρόεδρε, θέλω νά σaς διαβεβαιώσω 

δτι ίσως γιά πρώτη καί τελευταία φορά σ'τή ζωή μου 

ελαβα τήν aπόφαση νά γράφω γράμματα (τύπου 

aναφορaς σκέψεων καί προθέσεων άλλων άνθρώ

πων). Είναι κάτι πού είναι βασικά aντίθετο στίς aρ

χές μου. 

'Η κατάσταση, δμως, είναι κρίσιμη - ό ρόλος 

σας ίστορικός καί πρέπει νά είσθε δσο τό δυνατόν πιό 

άπόλυτα ένημερωμένος. Λυπουμαι μόνο δτι οί έπαφές 

μου δέν είναι μέ κύκλους αμερικανικούς -στό έπί

πεδο Kissinger et al. 'Επομένως, καταλαβαίνω δτι οί 
. "άναφορές" μου σέ έσaς εχουν περισσότερο συ
ναισθηματική παρά ούσιαστική πληροφοριακή aξία. 

Σaς εύχομαι χρόνια πολλά γιά τήν έπέτειο τfjς 

γιορτfjς σας καί του χρόνου στήν ' Αθήνα. 

Μέ έκτίμηση καί τιμή». 
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4 'Ιουνίου 1974 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΠΡΟΣ Γ. ΝΤΕΝΙΣΗ 

«Στρατηγέ μου, 

'Υπό τοϋ Γενικοϋ 'Επιτελείου 'Εθνικής Φρου

ρaς ύπεβλήθη πρότινος πρός τό Ύπουργικόν Συμ

βούλιον διά τοϋ ύπουργείου 'Εσωτερικών καί 'Αμύ

νης κατάλογος ύποψηφίων 'Εφέδρων 'Αξιωματι

κών, οϊτινες, άφοϋ θά έτύγχανον είδικής έκπαιδεύ

σεως, θά έστελέχουν τήν 'Εθνικήν Φρουράν ώς Δό

κιμοι 'Έφεδροι 'Αξιωματικοί. 
Τό • Υπουργικόν Συμβούλιον δέν ένέκρινε πάντας 

τούς έν τφ ύποβληθέντι καταλόγφ ύποψηφίους, διε

βιβάσθη δέ πρός ύμaς όνομαστικός κατάλογος τ&ν 

μή έγκριθέντων. Είς έπακολουθήσασαν μετ' έμοϋ 

συνάντησιν έξήγησα είς ύμaς έκτενέστερον τούς λό

γους τής μή έγκρίσεως, τονίσας ίδιαιτέρως δτι δέν 

ένδείκνυται ή άνάδειξις είς βαθμόν άξιωματικοϋ 

προσώπων μή νομιμοφρόνων. 

Παρά ταϋτα, τό Γενικόν 'Επιτελείον 'Εθνικής 

Φρουρaς, περιφρονήσαν καί ούδόλως λαβόν ύπ' 

όψιν τήν άπόφασιν τοϋ Ύπουργικοϋ Συμβουλίου, 

ένέγραψε τούς μ ή έγκριθέντας είς τάς Σχολάς 'Εκ
παιδεύσεως 'Αξιωματικών καί έζήτησεν άκολούθως 

τήν πρός αύτούς καταβολήν τ&ν προνοουμένων δι' 

άξιωματικούς άποδοχ&ν. 

Θεωρώ άπολύτως άπαράδεκτον τήν τοιαύτη ν στά

σι ν καί ένέργειαν τοϋ Γενικοϋ 'Επιτελείου 'Εθνικής 

Φρουρaς. Βάσει τοϋ περί 'Εθνικής Φρουρaς Νόμου, 

ώς σαφώς έν τφ άρθρφ 13 άναγράφεται, οί άξιωματι
κοί διορίζονται ύπό τοϋ ·Υ πουργικοϋ Συμβουλίου 

καί ύπό τοιούτους δρους ώς ήθελε τοϋτο καθορίσει. 

Οϋτε δ Διοικητής οϋτε τό Γενικόν 'Επιτελείον οϋτε 

οιοσδήποτε άλλος εχει δικαίωμα νά όνομάζη καί νά 

διορίζη άξιωματικούς τής 'Εθνικής Φρουρaς. Τό δι

καίωμα τοϋτο εχει μόνον ή Κυβέρνησις. Ε{ναι, βε

βαίως, έπιθυμητόν δπως άκούη ή Κυβέρνησις έπί τοϋ 

θέματος συμβουλάς καί είσηγήσεις τής στρατιωτι

κής ήγεσίας. Ούδεμίαν, δμως, εχει ύποχρέωσιν ύπο

δοχής τ&ν οίωνδήποτε είσηγήσεων καί διατηρεί είς 

άπόλυτον βαθμόν τό δικαίωμα νά διορίζ1J τούς άξιω

ματικούς τής 'Εθνικής Φρουρaς. Ε{ναι γεγονός δτι 

έπί ετη τό Ύπουργικόν Συμβούλιον άπεδέχετο άνευ 

συζητήσεως τάς έν προκειμένφ είσηγήσεις τοϋ Γενι

κοϋ 'Επιτελείου. Ή άνεπιφύλακτος, δμως, αϋτη έμ

πιστοσύνη είς τό θέμα τής έκλογής τ&ν Δοκίμων 

'Εφέδρων 'Αξιωματικών κατέληξεν είς δυσαρέστους 

καταστάσεις έντός καί έκτός τής 'Εθνικής Φρουρaς. 

Δόκιμοι 'Έφεδροι 'Αξιωματικοί ε{ναι έντός καί 

έκτός τής Φρουρaς συστηματικοί προπαγανδισταί 

κατά τής κυπριακής Κυβερνήσεως, όργανοϋντες καί 

πρωτοσταντοϋντες είς άντικυβερνητικάς έκδηλώσεις. 

Συχνάκις, ε{ ναι ηρωες πολλών έπεισοδίων στρεφομέ

νων κατά τής Κυβερνήσεως καί διά τ&ν δλων ένερ-

γει&ν των καθιστοϋν τήν 'Εθνική ν Φρουράν χ&ρον 

έκκολάψεως καί έκτροφής άντικυβερνητικ&ν στοι

χείων, διά τ&ν όποίων τροφοδοτείται καί ή τρομο

κρατική όργάνωσις "ΕΟΚΑ Β'". Παγκοίνως γνω

στόν τυγχάνει, έξ άλλου, δτι είς δλας τάς περιπτώ
σεις σοβαρaς κλοπής όπλισμοϋ άπό άποθήκας τής 

'Εθνικής Φρουρaς ένέχονται πάντοτε Δόκιμοι 

'Αξιωματικοί. Αύτή ε{ναι ή θλιβερά κατάστασις, 

ητις ώδήγησε τήν Κυβέρνησιν είς τήν άπόφασιν νά 

άποδίδη τοϋ λοιποϋ ίδιαιτέραν σημασίαν ώς πρός τά 

στελεχοϋντα τήν 'Εθνική ν Φρουράν πρόσωπα. 'Επι

θυμοϋμεν 'Εθνικήν Φρουράν, ητις νά ε{ναι όργανον 

τοϋ Κράτους καί όργανον έθνικής άσφαλείας, ούχί 

δέ, ώς σήμερον συμβαίνει, έστία άνωμαλι&ν καί ύπό

βαθρον συνωμοσίας. Γνωρίζομεν δτι σείς προσωπι

κώς καταβάλλετε έντόνους προσπαθείας διά τήν θε

ραπείαν τ&ν κακώς έχόντων, άλλά βαθεία ε{ναι ή 

ρίζα καί μεγάλη ή εκτασις τοϋ κακοϋ. 

Είς τήν έπιστολήν τοϋ Γενικοϋ 'Επιτελείου 

'Εθνικής Φρουρaς πρός τό ύπουργείον 'Εσωτερικών 

καί 'Αμύνης γίνεται &.πόπειρα αίτιολογίας διά τήν 
έγγραφήν είς τάς Σχολάς 'Εκπαιδεύσεως 'Αξιωμα

τικών των μή έγκριθέντων ύπό τοϋ Ύπουργικοϋ 

Συμβουλίου προσώπων. Μετ&ξύ άλλων άναφέρεται 
έν τij έπιστολij δτι δέν παρέχονται συγκεκριμένα 

έπιβαρυντικά στοιχεία διά τούς μή έγκριθέντας καί 

δτι δ χαρακτηρισμός των ώς μή νομιμοφρόνων ε{ναι 

γενικός καί άόριστος καί δτι τό Γενικόν 'Επιτελείον 

εχει ένισχυμένας άμφιβολίας ώς πρός τήν όρθότητα 

τής μ ή έγκρίσεως ύπό τοϋ ·Υ πουργικοϋ Συμβουλίου. 

'Επιθυμώ έν προκειμένφ έμφαντικ&ς νά τονίσω δτι 

τό Ύπουργικόν Συμβούλιον ούδεμίαν ύποχρέωσιν 

εχει νά θέτη ύπό τήν κρίσιν τοϋ Γενικοϋ 'Επιτελείου 

τής 'Εθνικής Φρουρaς οίαδήποτε στοιχεία, έπί των 

όποίων βασίζει τάς άποφάσεις του. 'Αλλ' οϋτε καί 

δικαιοϋται τό Γενικόν 'Επιτελείον καθ' οίονδήποτε 
τρόπον νά άμφισβητή, πολύ δέ περισσότερον νά πα

ραγνωρίζη τάς άποφάσεις τής Κυβερνήσεως καί νά 

ένεργή άvτιθέτως πρός τόν Νόμον. ·Η παραγνώρισις 
τής άποφάσεως τής Κυβερνήσεως έπί τοϋ θέματος 

τοϋ διορισμοϋ άξιωματικ&ν τής 'Εθνικής Φρουρaς 

καί ή άπόπειρα δημιουργίας τετελεσμένων γεγονό

των δημιουργεί ζήτημα ήθικής τάξεως καί συνιστa 

κατάστασιν, ή όποία δέν ε{ναι δυνατόv νά γίνη άπο
δεκτή. Δι' αύτόν καί δι' άλλους λόγους, οϊτινες έκλό

νισαν τήν έμπιστοσύνην πρός τήν 'Εθνική ν Φρου

ράν, ή Κυβέρνησις μελετa τρόπους έξυγιάνσεως τής 

καταστάσεως. 

Μετά θερμών εύχ&ν». 
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22 'Ιουλίου 1974 

Θ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΠΡΟΣ Κ . ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«Σεβαστέ μου κύριε Πρόεδρε, 

'Άργησα νά σας γράψω γιατί οί δραματικές έξε

λίξεις τοϋ Κυπριακοϋ άπό τίς άρχές 'Ιουλίου καί 

έντεϋθεν εχουν μετατρέψει τίς τελευταίες δύο έβδομά

δες σέ κυριολεκτικό έφιάλτη . 

Λυποϋμαι πού ή λύσις Κυβερνήσεως 'Εθνικfjς 

'Ενότητος δέν έφαρμόσθηκε νωρίτερα ώστε ή Χούν

τα τοϋ 'Ιωαννίδη νά μ ή μας φέρη στήν τραγική 

'Εθνική περιπέτεια τών τελευταίων ήμερών. ' Η εύχή 

μου είναι ότι μετά τήν παύση πυρός στήν Κύπρο θά 

άναλάβη εστω καί άργά Κυβέρνησις Έθνικfjς 'Ενό

τητος, ή όποία θά εχη κϋρος, πείρα καί προσωπικό 

γιά τίς πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις πού εϋχο

μαι νά άρχίσουν στή Γενεύη (ij Βιέννη). 'Οπωσδή
ποτε, ή καταστροφή μας θυμίζει τήν τραγική περίοδο 

τοϋ 1922/23. Είναι θέμα περισυλλογής τών "ναυα
γών". 

Αύτή τή στιγμή πού σας γράφω άκούω νέα ότι 

γίνεται κίνημα στήν 'Αθήνα. Εϋχομαι νά είναι τό 

κίνημα πού θά φέρη τήν Κυβέρνηση 'Εθνικfjς 'Ενό

τητος . Φυσικά τά προβλήματα τfjς Κυβερνήσεως αύ

τfjς θά είναι τεράστια καί θά χρειασθfj σοφία, ύπο

μονή, σταθερότης καί έγκράτεια. 

Δέν γράφω πιά λεπτομέρειες γιατί σύντομα θά εί

σθε τόσο πνιγμένος πού δέν θά εχετε χρόνο παρά 

μόνο γιά τεράστια έθνικά καί δημόσια προβλήματα. 

Καλή Δύναμη!». 
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ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΕΞΙΣΤΟΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 

ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΩΔΗΓΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΑΛΛΑΓΗΝ ΤΗΣ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 1974 

Φ 1Β. , Π . 'Αραπάκ:ης, άντιναύαρχος έ.ά., πρός Κ. Καραμανλή, 17 'Απριλίου 1975 

Κατόπιν τής διαβιβασθείσης πρός έμέ έπιθυμίας σας δπως βά

λω σύντομον ύπόμνημα έν φ θά περιγράφονται τά γεγονότα ώς 

ταυτα iiζησα από της θέσεώς μου ώς 'Αρχηγου του Ναυτικου, τά 

αναγόμενα είς τήν μεταβολήν τής 25ης Νοεμβρίου 1973, τό πρα
ξικόπημα καί τήν πολιτικήν αλλαγήν του 'Ιουλίου 1974, iiχω τήν 
τιμήν νά ύποβάλω τό παρόν σύν τΌ έπιβεβαιώσει δτι περιωρίσθη 

ε!ς αναφοράν μόνον των δσων ε!χον liμεσον προσωπικήν αντίλη

ψιν γεγονότων. 

Είσαγωγή 

'Από τοϋ Μαίου του 1972 διεφαίνετο δτι τόν τότε 'Αρχηγό 
του Ναυτικοϋ θά αντικαθίστα δ ύπογράφων τήν παρουσαν !:κθε

σιν κατόπιν τής κατά πάντα φυσιολογικής έξελίξεως των ανωτά

των στελεχων του Ναυτικου. 

:εν τούτοις παρά τήν αλλαγήν των άρχηγων των liλλων δύο 

'κλάδων, Στρατου καί 'Αεροπορίας, κατόπιν αξιώσεως του Στρα

τηγου 'Αγγελή, δ ναύαρχος Μαργαρίτης διετηρήθη είς τήν 

'Αρχηγείαν μέχρι καί του Μαίου 1973. 
Κατά Μάρτιον τοϋ ετους 1973 δ ναύαρχος Μαργαρίτης ανε

κοίνωσε είς τήν ήγεσίαν του Ναυτικου δτι ένετάλη νά γνωστο

ποιήσ1J έπισήμως τήν κατά Μάϊον 1973 αντικατάστασίν του, ijτις 
καί έπραγματοποιήθη κατ' 'Ιούνιον του 1973, δρισθέντος έμου 
ώς 'Α.ρχηγου του Ναυτικου, δστις ijμην δ αμέσως μετ' αύτόν 
κατ' αρχαιότητα. 

Τόν Μάϊον τοϋ 1973 έξεδηλώθη ή πρός ανατροπήν τής έπα

ναστάσεως κίνησις των άξιωματικων του Ναυτικου, ijτις ώς εlναι 

γνωστόν απέληξεν είς τάς γνωστάς κατ ' αύτων συλλήψεις καί 

αποτάξεις. 

Οί συμμετασχόντες ε!ς τήν κίνησιν αξιωματικοί συμφώνως μέ 

πληροφορίας παρασχεθείσας μοι ύπό του Ύπόυργου 'Εθνικής 

αμύνης Κου 'Αβέρωφ κατά τήν εναρξιν της προσφάτου ύπουρ

γείας του, έπεθύμουν ζωηρως -δπως μοί γνωστοποιήσουν ταύτην 
προκειμένου νά ήγηθω τούτων. 

'Η έν τφ μεταξύ δμως γνωσθείσα ώς έπερχομένη ανάδειξίς 

μου είς 'Αρχηγόν του Ναυτικοϋ παρημπόδισε τούτους είς τήν 

τοιαύτην έπιδίωξίν των. 

Είς τό σημείον τουτο δέον νά σημειωθΌ δτ.ι διά καταλλήλων 

χειρισμων έν οις καί της αποφασιστικής θέσεως ijν ίiλαβον, από 

των πρώτων ήμερων τής ήγεσίας μου, έπέτυχον δπως παύσουν α! 

συνεχιζόμέναι συλλήψεις των αξιωματικων του Ναυτικου. 
Τοϋτο αναγνωρίζεται ύπό των λοιπων ένεχομένων αξιωμα1:ι

κων είς τό κίνημα, οίτινες παρ' δτι ανέμενον τήν σύλληψίν των 

αϋτη ούδέποτε έπραγματοποιήθη. 

'Εν δψει των έμφανων άπειλούντων τήν ακεραιότητα τής χώ

ρας κινδύνων έκ των πρώτων μελημάτων μου ύπήρξεν α) ή ένί

σχυσις του Ναυτικου διά νέων μονάδων έν αlς καί α! παραγγελ

θείσαι τέσσαρες μεγάλες πυραυλάκατοι (μείζονος τύπου) αίτινες 

έξοπλίζονται διά κατευθυνομένων βλημάτων έπιφανείας - έπι

φανείας καί δι' ίσχυρων αύτομάτων αντιαεροπορικων πυροβόλων 

καί αύτοκατευθυνομένων τορπιλλων. β) ό έκσυγχρονισμός των 

παλαιων τοιούτων καί γ) ό ανεφοδίασμός του Ναυτικου ε!ς καύ

σιμα, πυρομαχικά καί κρίσιμα ανταλλακτικά. 

Παραλλήλως ένδιεφέρθην ζωηρως διά τήν ένότητα καί σύμ

πνοια των στελεχων του Ναυτικου ίiτι δέ διά τήν έξύψωσιν του 

ήθικου διά τής βελτιώσεως τής θέσεως αύτων iνα καταστωσι καί 

πάλιν αποδοτικοί, τό δέ ναυτικόν αξιόμαχον. 

Τά ώς εϊρηται έπιτεύγματα καί δ αναπτυχθείς ψυχικός δεσμός 

του έμψύχου ύλικου μετ' έμου, συνετέλεσεν αποφασιστικά ε!ς 

τήν διατήρησίν μου ώς 'Αρχηγοϋ του Ναυτικου καί κατά τήν 

μεταβολήν τής 25 Νοεμβρίου 1973 περί ής αμέσως κατωτέρω. 

Μεταβολή 25 Νοεμβρίου 1973 

Τήν 4ην πρωϊνήν της 25 Νοεμβρίου 1973, είσήλθον ε!ς τήν έν 
Σκαραμαγκ~ ο!κίαν μου (έντός της περιοχής του Ναυτικου) δ 

Πλωτάρχης Κούβαρης, ύπασπιστής μέχρι τότε του Γ. Παπαδο

πούλου μετ' ένός λοχαγου έπιβαίνοντες αύτοκινήτου ΙΧ, προφα

νως εύρισκομένου είς τήν χρήσιν τής ΕΣΑ δδηγουμένου ύπό του 

λοχαγου. 

Ούτοι παραβιάσαντες τό ύπνοδωμάτιόν μου, μου έζήτησαν νά 

ένδυθω τήν στολήν μου καί νά τούς ακολουθήσω είς τό Πεντά

γωνο πρός συνάντησιν τοϋ ταξιάρχου Ίωαννίδη, δστις καί θά μέ 

ένημέρωνε έπί του σκοποϋ τής έν σπουδΌ μεταβάσεώς μου. 

'Η παρουσία του λοχαγοϋ μέ ένέβαλεν είς ύποψίας περί του 

δτι κάτι τό ανώμαλον συνέβαινεν, έπί θεμάτων δημοσίας τάξεως. 

'Η έντύπωσίς μου αϋτη ένετάθη κατά τήν πρός Πεντάγωνον δια

δρομή ν λόγφ των κατά διαστήματα ασκουμένων έλέγχων ύπό των 

εύελπίδων καί των έσταθμευμένων πλησίον άρμάτων. 

Ε!ς τό Πεντάγωνον ώδηγήθην ε!ς γραφείον -παρακείμενον 

πρός τό τοιουτον του 'Αρχηγου Στρατου, !:νθα εύρίσκοντο δ Τα

ξίαρχος 'Ιωαννίδης, ό 'Αντιστράτηγος Γκιζίκης καί δ έν απο
στρατεί~ αρχηγός Τσούμπας. 

Πρωτος μοί απηύθυνεν τόν λόγον δ Ταξίαρχος 'Ιωαννίδης, 

δστις μοϋ εlπεν: 

«Κύριε 'Αρχηγέ, ή κατάστασις έπέβαλε πρός σωτηρίαν της 

Πατρίδος τήν ανατροπήν του Παπαδοπούλου. 'Η αλλαγή έγένε

το διά νά διευκολύνlJ τάς έξελίξεις . Θά αναλάβ1J Πρωθυπουργός 
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ό κ. 'Ανδρουτσόπουλος. Σάς παρακαλώ δπως παραμείνητε ώς 

'Αρχηγός διά νά διατηρηθίj ή ένότης του Ναυτικου, διότι μόνον 

έσείς μπορείτε νά διατηρήσετε ταύτην». 

'Ο παριστάμενος άντιστράτηγος Γκιζίκης μου εlπεν: 

((Κύριε 'Αρχηγέ, τά πράγματα ε{ ναι ώς τά tξέθεσεν ό κ. ' Ιω

αννίδης. Παρακαλώ καί έγώ δπως δεχθήτε». 

'Επειδή έπίστεψα είς τάς έπικαλουμένας tξελίξεις, άλλά καί 

κυρίως είς τήν άνάγκην διατηρήσεως τής ένότητος του Ναυτικου 

άπήντησα καταφατικώς. 

' Εκ του περιεχομένου τής άμέσως άνωτέρω παραγράφου σα

φώς καί πλήρως διαφαίνεται δτι πρό των Ιστορουμένων περιστα

τικών τής πρωίας τής 25 Νοεμβρίου, οuδεμίαν γνώσιν εlχον περί 
τής έπιβληθεiσης καί συντελεσθείσης μεταβολής. 

Μόνη σχετική συζήτησις μου μετ_ά του ταξιάρχου 'Ιωαννίδη 

είς δλως άνύποπτον χρόνον, ήτο κατά τήν έπίσκεψιν τούτου είς 

τό γραφείον μου πρό ένός περίπου μηνός έκ 1των γεγονότων τής 
25 Νοiμβρίου, δτε μοί εlπεν δτι oi 'Αμερικανeί του συνέστησαν 
ψν& άνατρέψιJ τόν Γεώργιον Παπαδόπουλον, άλλ' ούτος δέν τό 
~πραξεν. 

Κατά τάς πληροφορίας μου μεταξύ των λόγων έπιβολής τής 

25 Νοεμβρίου ή το καί τό γεγονός δτι νέοι άξιωματικοί του στρα
του έπισκεπτόμενοι τόν Ίωαννίδην του tζήτουν \ή ν άπομάκρυν
σιν του Παπαδοπούλου . 

' Επίσης δτι κατά τήν αuτήν περίοδον ό Παπαδόπουλος ε{ χε 

καταστήσει γνωστήν είς τόν ' Ιωαννίδην τήν έπιθυμίαν του δπως 

τόν άπομακρύνιJ tκ τής ήγεσίας τής ΕΣΑ. 

Πραξικόπημα 15 'Ιουλίου 1974 

'Εξ άφορμής τής έντάσεως τών σχέσεων μετά Μακαρίου εύ

ρον τήν εuκαιρίαν νά είπω είς τόν τότε !. Υπουργόν των ' Εξωτε
ρικών παρουσίι;ι καί του Γενικου Διευθυντου κ. Τζούνη, δτι θά 

ήτο προτιμώτερον νά άποκατασταθώσιν αi σχέσεις μας μετά του 

Μακαρίου έν όψει των έγγυήσεων, τάς όποίας εlχεν έξασφαλίσει 

ούτος διά τήν άνεξαρτησίαν καί τήν tδαφικήν άκεραιότητα τής 

Νήσου, άφ ' ένός, καί άφ' έτέρου του κύρους πού άπελάμβανεν 

διεθνώς, άλλ ' ί\τι πλέον καί λόγφ συμπαραστάσεως πρός αuτόν 

των άδεσμεύτων. 

Είδικώτερον διότι τόσον διά του κύρους του δσον καί διά τής 

έπιρροής τών άδεσμεύτων θά ήδύνατο νά έξασφαλίσιJ καί ή • Ελ
λάς διεθνώς έπί των προβλημάτων της τήν μείζονα ,διεθνή άνα

γνώρισιν. 

'Υπό ίδιον πνευμα ώμίλησα καί είς τόν Πρεσβευτήν τής 'Ελ

λάδος κ. Λαγάκον συναντηθέντες είς τόν προθάλαμον του στρα
τηγοϋ Γκιζίκη. 

Oi προρρηθέντες Διπλωμάται συμφωνοϋντες μου συνfστησαν 
νά ύποστηρίξω τάς άπόψείς αuτάς καί πρός ί\τερα άρμόδια πρό

σωπα, έννοοϋντες προφανώς τόν ταξίαρχον Ίωαννίδην. Πράγμα

τι τάς σκέψεις μου αuτάς έξέθεσα πρός αuτόν. 

Δυστυχώς δμως ούτος δέν υiοθέτησε τάς άπόψεις μου, χωρίς 

νά μοί έκθέσιJ έτέρας σκέψεις του ή προθέσεις του. 

Μετά πάροδον μηνός περίπου καί ένιji εύρισκόμην είς τήν 

Σχολήν τών Δοκίμων διά τήν όρκωμοσίαν των νέων σημαιοφό

ρων είδοποιήθην τηλεφωνικώς ύπό του Ύπαρχηγοϋ μου δτι έδο

λοφονήθη ό Μακάριος είς Κύπρον. 

Μετά τό τηλεφώνημα έπηκολούθησεν ή άφιξις τών λοιπών 

'Αρχηγών τών 'Ενόπλων Δυνάμεων, παρά τών όποίων ί\λαβον 

γνώσιν περί τοϋ πραξικοπήματος. 

Κατά τάς μεταβάσεις μου είς τό γραφείον του ' Αρχηγου ' Ενό

πλων Δυνάμεων διεπίστωσα δτι ό Ταξ . 'Ιωαννίδης διηύθυνεν 

όμοϋ μετά του ταξιάρχου Κονδύλη τάς έπιχειρήσεις έν Κύπρφ, 

tκ θαλάμου έπιχειρήσεων τόν όποίον πρός τουτο ε{χεν έγκατα

στήσει είς τό 'Αρχηγείον Στρατοϋ. 

Ώς έπληροφορήθην tκ των ύστέρων, ή έντολή διά τήν έκτέ

λεσιν τοϋ πραξικοπήματος έδόθη μυστικώς τήν δευτέραν (2αν) 

'Ιουλίου παρά τοϋ στρατηγου Μπονάνου, είς τό γραφείον του, 

παρισταμένου καί του ταξιάρχου ' Ιωαννίδη ώς καί τοϋ ύποστρα

τήγου Παπαδάκη , πρός τόν ταξίαρχον Γεωργίτσην καί συνταγ

ματάρχην Κομπόκην, κληθέντων πρός τοϋτο tκ Κύπρου. 

'Ο ταξίαρχος Γεωργίτσης μετά τό πέρας τών έντολών έξεδή

λωσεν δισταγμούς καί άμφιβολίας περί τής έπιτυχίας τοϋ έπιδιω

κομένου έγχειρήματος, είπόντος δτι δέν διαθέτουν έπαρκείς δυνά

μεις, καί δτι εlχον άνάγκην μείζονος χρόνου πρός προπαρασκευ

ήν. 

Παρά ταϋτα oi έντολείς έπέμενον διά τήν άμεσον έκτέλεσιν 
τής έπιχειρήσεως. 

οι δύο ώς άνω διαταχθέντες, έπιστρέψαντες είς Κύπρον άπέ

στειλαν τήν 6ην ' Ιουλίου τόν Ταγματάρχη ν Κοντόσην πρός τόν 

'Αρχηγόν 'Ενόπλων Δυνάμεων έκ μέρους των διά νά ζητήσιJ τήν 

άναβολήν τής έκτελέσεως τοϋ πραξικοπήματος. 

· Η αίτησίς των άπεκρούσθη έκ νέου, ό δέ ταγματάρχης Κ ον

τόσης έπέστρεψεν είς Κύπρον τήν 9 ' Ιουλίου ί\χων άποστηθίσει 

τά όνόματα των μελών τής σχηματισθησομένης νέας Κυβερνή

σεως μετά τό πραξικόπημα ώς καί τό περιεχόμενον τοϋ διαγγέλ

ματος πού θά έκφωνείτο. 

Χαρακτηριστικόν τής έπικρατησάσης αuστηράς μυστικότη

τος εlναι τό γεγονός δτι ό Ναυτικός Διοικητής Κύπρου άντιπλοί

αρχος Παπαγιάννης οuδέποτε μέ ένημέρωσε έπί τών σχετικών 

διαταγών πού ~λαβεν, παρά τάς πρός τουτο ύποδείξεις ύφισταμέ

νων του άξιωματικών τοϋ Ναυτικου. 

Πρός μείζονα κατανόησιν τοϋ κρατήσαντος πνεύματος είς τό 

- σημείον τοϋτο σημειώνω δτι τό θέμα τής Κύπρου άπό στρατιωτι

κής πλευράς ύπάγεται είς τήν άποκλειστικήν άρμοδιότητα ,τοϋ 

'Αρχηγοϋ τών 'Εν. Δυνάμεων ώς έπίσης καί aπαν τό προσώπι
κόν τών έν Κύπρφ ύπηρετουσών δυνάμεων καί των τριών Κλά

δων. 

'Αλλ' άκόμα σημειώνω δτι έπί των έπιχειρήσεων τούτων δέν 

προεβλέπετο οϋτε συμμετοχή είς τάς άποφάσεις οϋτε ένημέρωσις 

έπί τών έξελίξεων τών 'Αρχηγών των Κλάδων. Προκειμένου νά 

ένημερωθώμεν, εστω καί στοιχειωδώς, είχομεν καθιερώσει τήν 

καθημερινήν μετάβασίν μας είς τό Γpαφείον 'Αρχηγοϋ 'Ενό

πλων Δυνάμεων δπου διά τής συζητήσεως προσπαθούσαμε νά 

ένημερωθώμεν άλλ ' ή ένημέρωσις αϋτη ήτο δλως άνεπαρκής, 

καθιερωθείσα μόνον μετά τήν άπόβασιν των Τούρκων έν Κύπρφ. 

'Εξαίρεσις πρός τήν άνωτέρω τακτικήν άπετέλεσεν σύσκεψις 

λαβουσα χώραν τήν 13 'Ιουλίου ήμέραν Σάββατον είς τήν αϊθου
σαν συσκέψεως τοϋ ΑΕΔ περί iliραν 12 μ.μ . , καθ ' ήν έκλήθημεν 

οι 'Αρχηγοί μεθ' έτέρων ' Αξιωματικών τοϋ Στρατου, 'Επιτελών 

ΑΕΔ καί 'Αξιωματικών κληθέντων έκ Κύπρου ϊνα άποφασίσωμεν 

περί τής άξιώσεως του Μακαρίου είς άπομάκρυνσιν των έν Κύ

πρφ ύπηρετούντων 'Ελλήνων άξιωματικών χωρίς νά ένημερωθώ

μεν έπί των μέχρι τής άξιώσεως ταύτης γεγονότων έγγράφων καί 

έν γένει στοιχείων. Τοιαύτη δέ ύπήρξεν ή άγνοιά μας έπί των ύπό 

σύσκεψιν θεμάτων ωστε ήναγκάσθην νά έρωτήσω: ((~ίο~J ε{ναι 
τό άντικείμενον τής συσκέψεως; καί δτι θά !!δει νά εϊχωμεν ένη

μερωθεί. 'Από δ, τι άκούω συμπεραίνω δτι ή ληφθησομένη άπό

φασις εlναι περισσότερον πολιτική παρά στρατιωτική». 

Ή σύσκεψις διεκόπη διά τήν προσεχή Δευτέραν 15 'Ιουλίου 
δτε καί έματαιώθη λόγφ τοϋ έν τιji μεταξύ έκδηλωθέντος πραξι

κοπήματος. 'Υποψιάζομαι δτι ή σύσκεψις αuτη ήτο προσχημα

τική άποβλέπουσα είς τήν άπομάκρυνσιν έκ Κύπρου τοϋ Άντι

στρατήγου Ντενίση καί τινων άλλων άξιωματικών, οι όποίοι θά 

άπετέλουν έμπόδιον διά τό προαποφασισθέν Πραξικόπημα. 

Τήν μεσημβρίαν τής 18 'Ιουλίου ήμέρα Πέμπτη, κατά τήν 

Ι!ξοδόν μου έκ τής δεξιώσεως τοϋ 'Ισπανου πρέσβεως είς τό Ξε

νοδοχείον Χίλτον, συνήντησα τόν Γερμανόν Πρέσβυν εισερχό

μενο είς τήν δεξίωσιν, δστις μέ ή ρώτησε άγγλιστί ((Ποία εlναι τά 

νέα;» 'Εγώ του άπήντησα άνεξέλεγκτα καί έκείνος μοί άπήντησεν 
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«Θά δοϋμε Εάν θά εχετε ήσυχίαν αϋριον καί μεθαύριον». 

'Εκ τής άνωτέρω στοιχομυθίας έμόρφωσα τήν γνώμη ν ότι ού

τος ε!χεν ύπ' οψιν του θετικάς πληροφορίας περί μελλοντικών 

έξελίξεων έν Κύπρφ, διά τοϋτο κάί τήν πληροφορίαν ταύτη ν μετέ
φερα είς τόν στpατηγόν Μπονaνον. 

Τήν ίδία ν ή μέραν 18 'Ιουλίου άφίκετο ε!ς ·Αθήνας δ ' Αμερι
κανός 'Υφυπουργός κ. Σίσκο, όστις μετά τοϋ τότε Πρωθυπουρ

γοί) 'Ανδρουτσοπούλου, τοϋ Ύπουργοϋ 'Εξωτερικών Κυπραίου, 

τρϋ 'Αρχηγοϋ Έν. Δυνάμεων καί τινων Ιiλλων, έπραγματοποίη

σαν σύcrκεψιν έπί τών Κυπριακών έξελίξεων, μετά τήν λήξιν τής 
δποίας άνεχώρησεν δ 'Αμερικανός 'Υπουργός ε!ς Άγκυραν, 

προκειμένουνά έμποδίσιJ τούς Τούρκους είς τάς περί άποβάσεως 

άπειλάς τω_y. 

Τήν προτεραίαν 17ην ε!χεν κληθή δ 'Υπουργός τών 'Εξωτε

ρικών κ. Κυπραίος νά μετάσχιJ έν Λονδίνφ συσκέψεως μετά του 

κ. Σίσκο καί τών συναδέλφων του Μεγ. Βρεταννίας καί Τουρκίας, 

ε!ς ijν όμως ούτος δέν μετέβη. Τήν πληροφορίαν ταύτην εσχον 

παρά ' Αμερικανοί) 'Αξιωματικοϋ, όστις συνώδευε τόν 'Αμερι

κανόν Ύφυπουργόν Σίσκο κατά τάς έν 'Ελλάδι έπαφάς του. 

Προσωπικώς ε!χον σοβαράς άνησυχίας περί τών έξελίξεων έν 

Κύπρφ διά τοϋτο τήν 19 'Ιουλίου άπέστειλα είς περιοχήν Ρόδου, 
διά πάν ένδε;(όμενον καί πρός προστασίαν τής τε Κύπρου καί 

Ρόδου, τά καινουργή ύποβρύχια «Γλαϋκορ>, «Νηρεύς» καί <<Τρί

των», ϊνα εύρίσκωνται κατά τό δυνατόν πλησιέστερον πρός Κύ

προν ένημερώσας σχετικώς περί τής άποστολής των τόν 'Αρχη

γόν τών 'Ενόπλων Δυνάμεων. 

Τουρκική 'Απόβασις 

Τήν πρωία ν καί περί ιi\ραν 5.45 ' τής 20 'Ιουλίου Τουρκικά 
άποβατικά καί άεροπορικαί δυνάμεις δρμώμεναι έκ . Νοτίου 

Τουρκίας, έπραγματοποίησαν τήν άπόβασίν των διά ρίψεως άλε

ξιπτωτιστών καί δι ' άποβάσεως στρατευμάτων. 

Περί τήν 7.30' iliραν είσήρχετο είς τό γραφείον του 'Αρχη
γοϋ ένόπλων Δυνάμεων δ 'Υφυπουργός 'Εξωτερικών κ. Σίσκο 

μετά τής άκολουθίας του ώς καί του άναπληρωτοϋ • Υφυπουργοϋ 
'Εθνικής ' Αμύνης "Ελσγουωρθ έν τΌ προσπαθεί~ του νά πα

ρεμποδίσιJ τήν κήρυξ ι ν πολέμου ύπό τής ·Ελλάδος κατά τής 

Τουρκίας. 

Ούτος ε!πεν συγκεκριμένως ότι ή κατάστασις κατά τήν προη

γουμένην έπίσκεψίν του ήτο δραματική, τώρα όμως έξελίχθη ε!ς 

τραγικήν. Έπεδείξατε σύνεσιν καί δώσατέ μου τόν άνάλογον 

χρόνον διά νά ένεργήσω πρός άποτροπήν συρράξεως ή όποία θά 

ε! ναι καταστροφική δι' όλους. 

Τότε έπενέβη δ παριστάμενος ταξίαρχος 'ΙΙQαννίδης έγερθείς 

έκ τής θέσεώς του, δ δποίος έν καταφανεί ταραχΌ ε!πεν: «Μάς 

έξηπατήσατε. ·Ημείς θά κηρύξωμεν πόλεμον» καί έξήλθεν έκ τής 

αίθούσης. 

' Επιστρέψας έκ νέου ίiφησε διά νευμάτων νά νοηθΌ ότι ή 

εκρηξίς του ήτο σκόπιμος πρός έκφοβισμόν τών 'Αμερικανών. 

· Η φράσις αύτή του 'Ιωαννίδη ότι μaς έξη πατήσατε πρός τόν 

Σίσκο καί ή άπόφασίς του κατά τήν έπομένην ήμέραν νά κηρύξι1 

τόν πόλεμον κατά τής Τουρκίας, περί τής δποίας θά άναφέρω έν 

συνεχεί~, καταδεικνύει δτι ούτος ε!χεν πεισθή ότι τό παρ' αύτοϋ 

άποφασισθέν πραξικόπημα δέν θά κατέληγε ε!ς τήν ύπό τών 

Τούρκων άπόβασιν έπί Κυπριακοϋ έδάφους. 

Σχετικώς κατά τήν άναχώρησίν του πρός εκτισιν τής έπιβλη

θείσης αύτφ Ι:ξαμήνου άργίας μετά τήν άκολουθήσασαν μεταπο

λίτευσιν, ούτος άπευθυνόμενος πρός έμέ μοί ε!πεν: «Κύριε 'Αρ

χηγέ δταν κάποτε πληροφορηθήτε τά ε!ς χείρας μου στοιχεία καί 

τάς ένθαρρύνσεις liς ε!χον θά μέ δικαιολογήσητε» έννοών τό 

πραξικόπημα είς Κύπρον. 

Περί ιi\ραν 8.30 ' τής 20 'Ιουλίου καί μετά τήν άποχώρησιν 
του Σίσκο άπό τό Πεντάγωνο, ελαβεν χ,ώραν Πολεμικόν Συμβού

λιον είς δ μετέσχον: οι Γκιζίκης, 'Ανδρουτσόπουλος, Κυπραίος, 

Λατσούδης, 'Ηλίας Μπαλόπουλος, Τσούμπας, Κωνj νος Ράλλης, 

ο{ 'Αρχηγοί 'Ενόπλων Δυνάμεων καί τινες Ιiλλοι . 

Κατά τό έν λόγφ Πολεμικόν Συμβούλιον εις 1\καστος τών 

'Αρχηγών έξέθεσεν τήν κατάστασιν είς ijν εύρίσκετο δ Κλάδος 

του, δ δέ Στρατηγός Μπονaνος ε!σηγήθη τήν κήρυξιν Γενικής 

επιστρατεύσεως, ijτις, τελικώς έγένετο άποδεκτή μέ τό αίτιολο

γικόν του έκφοβισμοϋ τής Τουρκίας καί τών ·Αμερικανών άλλ • 
ετι πλέον καί είς ούσιαστικήν προετοιμασίαν τών 'Ενόπλων Δυ

νάμεων. 

Ούδεμία Ιiλλη άπόφασις η διαταγή έδόθη. 

Ε!ς τό Ναυτικόν έφήρμοσα μερικήν έπιστράτευσιν πρός άπο

φυγήν άνωμαλιών καί διότι διά του τρόπου αύτοϋ τής μερικής 

έπιστρατεύσεως έκάλυπτα πλήρως τάς άνάγκας του Ναυτικοϋ είς 
εμψυχον ύλικόν. 

Ό κ. 'Ηλίας Μπαλόπουλος έζήτησεν νά μή άνακοινωθΌ ή 

περί Γενικής 'Επιστρατεύσεως άπόφασις, ϊνα δυνηθΌ καί θέσιJ 

έπιβαλλομένους περιορισμούς είς τήν διακίνησιν τών κεφαλαίων 

ε!ς τάς Τραπέζας. 

Πέραν του μέτρου τής Γενικής ·Επιστρατεύσεως ούδεμία Ιiλ

λη άπόφασις έλήφθη . 

Παρά ταϋτα τήν μεσημβρίαν τής ίδίας ή μέρας έν συνεννοήσει 

μετά του Στpατηγοϋ Μ πονά νου διέταξα πρός άποφυγήν άπωλείας 

πολυτίμου χρόνου τά δύο έκ τών άνωτέρω τριών ύποβρυχίων νά 

πλεύσουν πρός Κυρήνεια προκειμένου κατόπιν νεωτέρας διατα

γής νά άναλάβουν τομείς πολεμικής περιπολίας μεταξύ Κύπρου 

καί Τουρκίας, διά τήν προσβολήν τών Τουρκικών Ναυτικών μο

νάδων, τήν δποίαν θά έξετέλουν. 

Ή φράσις αuτη κατόπιν νεωτέρας διαταγής έτέθη ε!ς τήν δι

αταγήν άπόπλου ώς ήτο φυσικόν, διότι ή κυβέρνησις ούδεμία μέ

χρι τής στΙγμής έκείνης άπόφασιν ε!χεν λάβει περί κηρύξεως 

πολέμου η προσβολής Τουρκικών δυνάμεων. 

Κατά έξηκριβωμένας πληροφορίας μου μετά τήν άναχώρησίν 

του ό Σίσκο έκ τοϋ 'Αρχηγείου ' Ενόπλων Δυνάμεων ήτήσατο 

άπό τήν Τουρκικήν Κυβέρνησιν Ιiδειαν προκειμένου νά έπισκε

φθίi ταύτη ν είς "Αγκυραν. Είς μάτην όμως άνέμενεν έπί iliρας τήν 

άπάντησιν. 'Η Τουρκική Κυβέρνησις δέν τοϋ άπαντοϋσε. Κατό

πιν τούτου ούτος άπεφάσισεν τήν liνευ άδείας τής Τουρκικής 

Κυβερνήσεως πτήσιν πρός • Αγκυραν, όπου τελικώς ύπεχρεώθη ή 

Τουρκική Κυβέρνησις νά του χορηγήσι~liδεια προσγειώσεως ε!ς 

• ,.Υγκυραν έν πτήσει. 

Τήν πρωίαν τής Ι:πομένης 21 'Ιουλίου έκλήθημεν είς τό γρα
φείον 'Αρχηγοϋ ' Ενόπλων Δυνάμεων, οι ' Αρχηγοί καί ύπαρχη

γο( τών Κλάδων. Κατ' αύτήν ό Στρατηγός Μπονaνος δστις ε!χεν 

έπιστρέψει έξ iiλλης συσκέψεως μετά του Στρατηγοϋ Γκιζίκη καί 

ταξιάρχου 'Ιωαννίδη μάς άνεκοίνωσε τήν άπόφασιν τούτων όπως 

ή 'Ελλάς κηρύξι1 πόλεμον κατά τής Τουρκίας. 

Μετά τήν περί κηρύξεως πολέμου άνακοίνωσιν έδόθη ό λόγος 

ε!ς τόν 'Αρχηγόν 'Αεροπορίας Α. Παπανικολάου δστις ε!πεν ότι 

ή άεροπορία ε!ναι Ι:τοίμη μέ τάς γνωστάς άδυναμίας τάς δποίας 

καί Ιiλλοτε ε!χεν άναφέρει. 

'Επειδή έκ τής ώς εϊρηται άπαντήσεώς του κατέλιπεν τήν έν

τύπωσιν περί ύφισταμένης έν τφ σώματι Ι:τοιμότητος t'jτις δέν ήτο 

σύμφωνος καί συνεπής πρός άναφερθείσας προγενεστέρως συνα

φείς έπιφυλάξεις του ήναγκάσθην νά έρωτήσω τοϋτον τί άκριβώς 

ήννόει λέγων δτι ή άεροπορία ήτο έτοίμη διά πόλεμον; 

Ούτος διηυκρίνισεν ότι: ή 'Αεp~πορία εχει άνάγκη άρκετοϋ 
χρόνου προκειμένου νά προαγάγη τήν μαχητικήν αύτής εύρω

στίαν διά τών ύπό παραγγελίαν νέων άεροσκαφών καί λοιπών μέ

σων, είς έπίπεδα έγγυώμενα έπιθυμητόν τό άποτέλεσμα μιaς τοι

αύτης συρράξεως. 

'Ακολούθως ό λόγος έδόθη είς έμέ δστις ε!πον ότι τό Ναυτι

κόν ήτο ετοιμον (δοθέντος του μεγάλου βαθμοϋ τής έπιχειρησια

κής /:τοιμότητος αύτοϋ), πλήν όμως θεωρώ δτι ή άπόφασις περί 

κηρύξεως πολέμου δέν ε!ναι όρθή καί ε!ναι δυνατόν νά όδηγήσιJ 

τόν τόπον είς Έθνικάς Περιπετείας. 
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'Εάν μάς έκήρυσσεν ή Τουρκία τόν Πόλεμον θά ήτο διαφο

ρετικόν, διότι καί δ τελευταίος στρατιώτης θά ήγωνίζετο σθενα

ρώς πρός προάσπισιν του πατρίου έδάφους. 

'Ακολούθως ώμίλησεν δ 'Αρχηγός του Στρατου Α. Γαλατσά

νος δστις ε!πεν δτι δ Στρατός δέν ήτο ετοιμος καί δτι θά άπη

τουντο ήμέραι τινές μέχρις δτου άφιχθουν αί άπαιτούμεναι μονά

δες διά τήν άποτελεσματικήν Ιiμυναν τών συνόρων. 'Υπό τό αύτό 

πνευμα ώμίλησεν καί δ 'Υπαρχηγός Στρατου άντιστράτηγος κ. 

'Επιτήδειος. 

Είς τό σημείον τουτο άξίζει νά σημειωθΌ δτι, καθ ' αμέ έβε

βαίωσεν δ Στρατηγός Μπονάνος μετά τήν άποστρατείαν του, κά
τά τήν έπίσκεψίν του τής 22ας 'Ιουλίου είς περιοχήν "Ε β ρου δι

επίστωσεν δτι τό Γ' Σώμα Στρατου δέν ε!χεν είσέτι προβή είς 

τήν προβλεπομένην ναρκοθέτησιν τής άμυντικής γραμμής , εiς 

"Εβρον. 

Κατόπιν τών διατυπωθεισών άνωτέρω άπόψεων, δ Στρατηγός 

Μπονάνος έπεφυλάχθη δπως μεταφέρ1J ταύτας πρός τούς άποφα-

σίσαντας τήν κήρυξιν του Πολέμου . · 
Μετά τό πέρας τής έν λόγφ συσκέψεως δ Στρατηγός Μπονά

νος μοί ύπέδειξεν νά διατάξω τά δύο ώς &νω ύποβρύχια &τινα 

επλεον πρός Κυρήνεια, εύρισκόμενα περίπου είς τό μέσον τής 

άποστάσεως μεταξύ Ρόδου - Κυρηνείας, δπως έπιστρέψουν. 

Εύρών τήν Ιiποψιν όρθήν έν όψει του ένδεχομένου κηρύξεως 

του πολέμου, παρά τάς ήμετέρας άντιθέσεις, δτε τό κυρίως θέα

τρον τών έπιχειρήσεων θά ήτο τό Αίγαίον διέταξα τήν έπιστρο

φήν τούτων είς περιοχήν Ρόδου, τήν δποίαν έθεώρουν ώς πρω

ταρχικόν στόχον τών τουρκικών δυνάμεων έν περιπτώσει πολέ

μου. 

Μετά ταυτα διετάχθησαν οί ύπαρχηγοί νά άποχωρήσουν τής 

συσκέψεως, καί οϋτω παρεμείναμεν μόνον οί 4 'Αρχηγοί πρός 
συνέχισιν τής συζητήσεως. 

'Εκεί λαβών τόν λόγον διεμαρτυρήθην διά τήν προχειρότητα 

μεθ' ής έλαμβάνοντο τόσον κρίσιμες άποφάσεις. 'Υπό τό αύτό 

πνευμα ώμίλησαν καί οί άλλοι 'Αρχηγοί, δτε έδημιουργήθη κα

θολικόν κλίμα άπαγοητεύσεως. ΑΙσθανόμενοι ύπεύθυνοι εναντι 

του 'Ελληνικου Λαου εύρέθημεν σύμφωνοι καί ήνωμένοι δπως 

ένεργήσωμεν πρός άντιμετώπισιν τής καταστάσεως διά τής έπα

ναφοράς τής πολιτικής ήγεσίας . 

Συνεφωνήθη προσθέτως ή τήρησις άπολύτου μυστικότητος'αί 
δέ πρός τουτο άποφάσεις νά λαμβάνωνται δμοτίμως. 

Κατά τήν στιγμήν ταύτην, δμως, δέν έγνωρίζαμεν πότε καί 

πώς θά συνετελείτο ή ληφθείσα άπόφασίς μας. 

Τάς άπογευματινάς <δρας τής ίδίας ήμέρας Κυριακής 21 'Ιου

λίου έκλήθημεν οί τέσσαρες 'Αρχηγοί παρά του στρατηγου Γκι

ζίκη εiς τό Γραφείον αύτου ενθα άνέμενεν καί δ ταξίαρχος 'Ιω

αννίδης. 

Κατά τήν πραγματοποιηθείσαν σύσκεψιν έπροτάθη ή άπο

στολή άεροσκαφών ώς καί ένισχύσεις διά θαλάσσης είς Κύπρον, 

ύπό του στρατηγου Γκιζίκη καί του Ταξιάρχου 'Ιωαννίδη . 

Καί οί τέσσαρες άρχηγοί, εlς εκαστος δι' ίσχυρών έπιχειρη

μάτων, άντέδρασαν λέγοντες τά !:ξής περίπου: 

"Οτι δ άριθμός τών μαχητικών άεροσκαφών θά ήτο κατ ' άρ

χήν μικρός καί δτι μετά όλιγόλεπτον παραμονήν Ιiνωθι τής Κύ

πρου θά εδει εϊτε νά έγκαταλειφθουν παρά τών πιλότων των, εϊτε 

νά προσγειωθουν είς Ιiλλα γειτονικά άεροδρόμια. 

'Επίσης δτι αί διά θαλάσσης μεταφοραί Ιiνευ άεροπορικής 

καλύψεως θά ύφίσταντο σοβαρωτάτας άπωλείας . 

Οϋτω θά ύφιστάμεθα μίαν άπομείωσιν τών δυνάμεών μας Ιiνευ 

πρακτικου άποτελέσματος. 

Τελικώς τάς άπόψεις τών άρχηγών άπεδέχθησαν οί Γκιζίκης 

καί 'Ιωαννίδης, άντ' αύτών δμως κατά τήν νύκτα τής 2 I πρός 22 
'Ιουλίου διετάχθη ή διά νυκτός μεταφορά !:νός τάγματος κατα

δρομών διά δέκα πέντε μεταφορικών άεροσκαφών τύπου Noratlas 
τής Πολεμικής 'Αεροπορίας. 

Καί διερωτάται τις πώς ήτ~λδυνατόν νά άποφασισθΌ τό πρα-

ξικόπημα, χωρίς προηγουμένην έκτίμησιν τής καταστάσεως καί 

στοιχειώδη προπαρασκευήν πρός άποτροπήν ένδεχομένων συνε

πειών, ήτοι χωρίς νά !\χουν μεταφερθή προγενεστέρως πλησίον 

τής νήσου αί άπαραίτητοι δυνάμεις διά τήν άπόκρουσιν πάσης 

έχθρικής έκδηλώσεως καθ' ήν στιγμήν μάλιστα αί ήδη ύπάρ

χουσαι έν τΌ Νήσφ δυνάμεις δέν ήσαν έπαρκείς δι' αύτό τουτο 

τό πραξικόπημα, τοσουτον μάλλον μετά τόν έπελθόντα διχασμόν 

καί τήν φθοράν αύτών έκ του έμφυλίου πολέμου. Κάθε μετέπειτα 

μεταφορά μόνον συμβολικόν χαρακτήρα ήδύνατο νά ΕΧ1J· 

Μετά τήν ρηθείσαν σύσκεψιν έπεστρέψαμεν είς τό γραφείον 

του στρατηγου Μπονάνου είς τό Πεντάγωνον δπου μετ' όλίγον 

ένεφανίσθη δ κ. Σίσκο μετά τής άκολουθίας του μόλις έπιστρέ

ψας έξ 'Αγκύρας. 

σύτος μετά τάς προσπαθείας του έν 'Αγκύρ~ άνεζήτει σημεί

ον συνεννοήσεως πρός κατάπαυσιν του πυρός πλήν δμως δέν εύ

ρεν άνταπόκρισιν είς τό αϊτημά του άπό 'Ελληνικής πλευράς, 

δεδομένου δτι έπιστεύετο δτι οί Τουρκοι δέν ε!χον ε!λικρινείς 

προθέσεις. 

'Έτεραι κινήσεις ναυτικών μονάδων 

I. Πέραν τών άνωτέρω Ιστορουμένων κινήσεων τών τριών 
ύποβρυχίων άναφέρεται δτι τό τέταρτον ύποβρύχιον «Πρωτεύς)), 

άνέλαβε περιπολίαν εiς τήν περιοχήν τών Δαρδανελλίων. 

2. Πέντε έκ τών τορπιλλακάτων μας διετάχθησαν καί κατέ
πλευσαν τήν 20 'Ιουλίου είς ·Α γιον Νικόλαον Κρήτης. 

3. Τό άρματαγωγόν «Λέσβος)) ύπό τόν Κυβερνήτην Πλωτάρ
χην Χανδρινόν, εχον παραλάβει τούς έπαναπατριζομένους κατά 

τήν κανονική ν αύτών άντικατάστασιν, &νδρας τής ΕΛΔ ΥΚ τήν 

πρωίαν τής 20 'Ιουλίου 1974 καί ένψ περιέπλεεν τάς νοτίας άκτάς 
τijς Κύπρου έπιστρέφον είς 'Ελλάδα, διετάχθη νά πλεύσ1:1 καί 

άποβιβάσ1J τούτους είς τήν πλησιεστέραν περιοχήν, πράγμα πού 

επραξεν είς Πάφον. 

Διά τών πυρών του ύπεβοήθησεν τάς έπιχειρήσεις τής 'Εθνο

φρουράς καί άπήλθεν πλέον Νοτιοδυτικώς πρός άποφυγήν έντο

πισμου του ώς ε!χεν έντολήν. 

4. Δι' άρματαγωγών καί !:τέρων πλοίων διεξήχθησαν μετακι
νήσεις στρατιωτών, άρμάτων, δπλων καί ύλικών άπό διαφόρους 

περιοχάς είς τάς νήσους καί τήν Βόρειον 'Ελλάδα. 

5. ·Α πα ντα τά λοιπά πλοία έξijλθον τών Ναυστάθμων καί 
ώδηγήθησαν είς θέσεις μή προβλεπομένας ύπό τών ύφισταμένων 

άπό μακρου σχεδίων καί τουτο ίνα μή καθίσταται δυνατός δ έν

τοπισμός τούτων ύπό τής έχθρικής άεροπορίας. 

Συμφωνία καταπαύσεως πυρός 

Κατά τήν νύκτα τής 21 πρός 22 'Ιουλίου καί περί ιδραν 01.20' 
πρωϊνήν, ένώ εύρισκόμην είς τήν παρά τό γραφείον μου κλίνην 

έκστρ~τείας έζητήθην είς τό τηλέφωνον ύπό του κ. Σίσκο δστις 

μου ε!πεν: 

«'Επιμόνως έπεζήτησα νά έπικοινωνήσω τηλεφωνικώς μέ 

δλους τούς άρμοδίους, δυστυχώς δέν ήδυνήθην νά εϋρω κανέναν . 

Ε!μαι εύτυχής πού εύρίσκω έσάς, καί σάς παρακαλώ νά μέ βοηθή- ~ 

σητε είς τήν προσπάθειάν μου πρός κατάπαυσιν του πυρός είς 

τήν Κύπρω>. 

Του ε!πα δτι θά προσπαθουσα νά συνεννοηθώ μετά τών άρμο

δίων καί θά τόν επαιρνα είς τό τηλέφωνον. 

Πράγματι έτηλεφώνησα διαδοχικώς είς τούς Μπονάνον, ·Αν

δρουτσόπουλον καί Κυπραίον, έκ τών δποίων δ μέν πρώτος είς 

τόν δποίον άνέφερα τό συμβάν μοί έδήλωσεν δτι δέν έπεθύμει νά 

ελθη είς έπαφήν μετ' αύτών, διότι έθεώρει !:αυτόν άναρμόδιον. 

'Εν συνεχεί~ ήλθον είς έπαφήν μετά του Πρωθυπουργου 

'Ανδρουτσοπούλου, τόν δποίον ένημέρωσα σχετικώς. 

'Η πρός έμέ άπάντησίς του ή το: 
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- «' Αφήστε τους κ. 'Αρχηγέ. Αuτοί μάς κοροϊδεύουν. Δέν 
ε!ναι εΙλικρινείς. Καί χθές έζήτησαν νά κάνουμε κατάπαυση τοϋ 

πυρός, τήν δποίαν καί δέν έπραγματοποίησαν. 'Αφήστε τους, 

αϋριο βλέπουμε». 

- <<Κύριε Πρωθυπουργέ, τοϋ ε!πα, νομίζω δτι θά πρέπει νά 

συζητήσωμε μαζί τους. Α{ συνθijκαι τijς Κύπρου τό έπιβάλλουν». 

«Συζητήστε έάν νομίζετε». 

Πιστεύων δτι επρεπε νά ένημερωθτϊ καί δ 'Υπουργός τών 

'Εξωτερικών έπεκοινώνησα μαζί του καί τοϋ άνέφερα τό περιεχό

μενον τής μετά τοϋ Σίσκο συζητήσεώς μας. 

'Εκείνος μοϋ ε!πε : 

- «Γνωρίζω τήν προσπάθεια τών 'Αμερικανών. 'Υπάρχουν 

άμφιβολίαι διά τήν εlλικρίνειάν των. 'Εσείς πάντως κάνετε τήν 

προσπάθειάν σας». 

'Εγώ τοϋ ε! πα δτι θά δώσω πράγματι συνέχεια καί δτι θά τόν 

τηρήσω ένήμερον. 

'Ακολούθως κατέβαλα προσπάθεια νά ελθω εΙς έπαφήν μετά 

τοϋ Ταξιάρχου 'Ιωαννίδη, πράγμα πού κατέστη άδύνατον. 

Κατόπιν -τούτου, έν δψει τής κρισιμότητας τής καταστάσεως 

ίδίq. μετά τάς έκ Κύπρου άναφοράς, περί τοϋ δτι έστεροϋντο πυ

ρομαχικών, καί τάς αΙτήσεις άποστολijς τοιούτων, προσέτι τών 

μετά τό πραξικόπημα συνθηκών αϊτινες ήσαν πάν άλλο ή έγγυώ

μεναι έπιτυχείς στρατιωτικάς έξελίξεις, έθεώρτiσα έπιβαλλομέ

νην τήν άνακωχήν ώς ύπαγορευομένην ύπό τοϋ ύψίστου 'Εθνι

κοϋ συμφέροντος πρίν ή ο{ Τοϋρκοι άντιληφθοϋν τήν άμέσως 

άνωτέρω άναφερομένην κατάστασιν καί πρίν ή έξατμισθτϊ ή έντύ

πωσις έκ τής μέχρι τότε, σθεναράς άντιστάσεως . 

'Υπό τοιαύτας σκέψεις διακατεχόμενος έτόλμησα νά άναλά

βω τήν πρωτοβουλίαν μέ πλήρη συναίσθηση τών εuθυνών μου 

καθ' δσον άφορά τάς τύχας τοϋ 'Έθνους καί τής Νήσου. Έκά

λεσα εΙς τό τηλέφωνον τόν κ. Σίσκο μέ πρόθεσιν νά πραγματο

ποιήσω δπωσδήποτε τήν κατάπαυσιν τοϋ πυρός. 

·Ο Σίσκο μέ ή ρώτησε έάν έκπροσωπώ τήν Κυβέρνησιν (are 
you authorized to speak for your goνerment;). 

Ήναγκάσθην νά τόν έπιβεβαιώσω. Τό ίδιο επραξα καί δταν 

μέ ήρώτησεν εΙδικώς έάν ε!ναι σύμφωνος καί δ Ταξίαρχος Ίω

αννίδης. ' Απαντών ώς άνω καταφατικώς έπίστευα δτι οϋτω προέ

βαλε τό 'Εθνικόν Συμφέρον καί δτι ή το δ μόνος τρόπος διά νά 

φθάσω εΙς θετικόν άποτέλεσμα. 

'Αμέσως μέ ή ρώτησε έάν θά μποροϋσε νά μέ πάρη εΙς τό τηλέ

φωνον ό κ. Κίσινγκερ τόν δποίον ε!χεν είς έτέραν γραμμήν, προ

κειμένου νά μιλήσω άπευθείας μαζί του . 

Τοϋ είπον δτι έφ' δσον εύρίσκετο εΙς τηλεφωνική ν έπαφήν 

μετά τοϋ Κίσινγκερ θά ήδύνατο liμεσα νά τοϋ μεταβιβάζτι τήν 

συνομιλίαν μας καί νά εχτι τάς άπόψεις του. 

'Από τijς στιγμής έκείνης ή συζήτησις διεξήγετο κατ' αuτόν 

τόν τρόπον, δηλαδή πάν δ, τι μεταξύ μας συνεζητείτο μετεβιβάζε

το εΙς τόν Κίσινγκερ δστις έξέφερε άμέσως γνώμην. 

Οϋτω μοί έπροτάθη όπως ή ·Ελλάς άνακοινώστι τήν κατά

παυσιν τοϋ πυρός τήν 03.00 της Ιδίας ήμέρας ένφ κατά τήν στιγ

μήν έκεί νην ή οορα ήτο 02. ι ο ο περίπου. 'Επειδή τοϋτο έκ τών 

πραγμάτων δέν ήτο έφικτόν ώς έκ τijς οορας, τόν ήρώτησα έάν 

ήτο βέβαιος δτι καί ή Τουρκική πλευρά ε!χεν συμφωνήσει. 

Μοϋ άπήντησεν δτι δ Έτσεβίτ ε!χεν βολιδοσκοπηθij καί ε!

χεν ήδη άποδεχθij. 

'Αποβλέπων εΙς δέσμευσιν τijς Τουρκίας, άλλά καί τijς 'Αμε

ρικής έπί της συμφωνίας αuτijς έζήτησα δπως ή άναγγελία περί 

καταπαύσεως τοϋ πυρός έξαγγελθεί τό πρώτον ύπό τijς 'Αμερι

κανικής Κυβερνήσεως. 

Πρός τοϋτο καί εύρέθημεν μετά τοϋ Σίσκο σύμφωνοι καί έπί 

ωϋ κειμένου τijς 'Αμερικανικής άνακοινώσεως όπερ εχει ώς 

άκολούθως: 

The Goνernments of Greece and Turkey agree to ceaze all fi
ring as proνided in the Security Council Resolution of July 20th 
1974. The ceasefire to come into effect at 14.00' GMT July 22nd. 

This announcement will be confirmed by the Greek and Turkish 
Goνernments at 9 a.m. Athens. 
Ό Κίσινγκερ δμως ένεφανίζετο διστακτικός καθ' δσον άφο

ρ~ τήν ύπό τijς 'Αμερικανικής Κυβερνήσεως άνακοίνωσιν. Πρό 

τijς πιέσεώς μου άπεδέχθη άλλ' ύπηγόρευσεν είς τόν Σίσκο ετε

ρον κείμενον εχον οϋτω: 

The US Goνernment has been informed by the Greek and 
Turkish Goνernments that they accept the ceasefire as proνided in 
this Security Council Resolution of July 20th. at 14.00' GMT. This 
announcement will be confirmed by the Greek and Turkish Goν
ernments at 9 a.m. Athens. 

'Επειδή δέν συνεφώνησα ύπέβαλεν ετερον σχέδιον κειμένου 

μέ άσήμαντον τροποποίησιν τοϋ προηγηθέντος εχον καί τοϋτο 

οϋτω: The US Goνernment has been informed that the Greek and 
Turkish Goνernments agree to cease all firing as proνided in this 
Security Council Resolution of July 20th at 14.00 ο GMT. 

This announcement will be confirmed by the Greek and Turkish 
Goνernments at 9 a.m. Athens. 

Είς τό σημείον τοϋτο ύπijρξα άνένδοτος καί έζήτησα τήν 

άνακοίνωσιν τοϋ πρώτου κειμένου . 

Πρό της έπιμονijς μου έδήλωσεν καί δ Κίσινγκερ δτι άπεδέ

χετο τελικώς τήν άνακοίνωσιν συμφώνως πρός τό πρώτον κεί

μενον. 

ΕΙς τό σημείον τοϋτο έκμεταλλευόμενος μίαν τηλεφωνικήν 

διακοπή ν ένημέρωσα τόν 'Υπουργόν 'Εξωτερικών Κυπραίον τη

λεφωνικώς, δστις έπεκρότησε πλήρως τόν γενόμενον ύπ' έμοϋ 

χειρισμόν συστήσας δπως έπιμείνω έπί τijς 'Αμερικανικής άνα

κοινώσεως. 

'Επί ττϊ βάσει τών άνωτέρω συμφωνιών μετά τοϋ Σίσκο άπε

φασίσθη δπως: 

α) 'Η κατάπαυσις τοϋ πυρός λάβτι χώραν τήν 4ην άπογευμα

τινήν τοπικήν οοραν ·Ελλάδος τής 22 'Ιουλίου, ήμέρα Δευτέρα. 

β) ·Η άνακοίνωσις άπό άμερικανικijς πλευράς γίντι τήν 6ην 

πρωϊνήν τής Ιδίας ήμέρας. 

γ) ·Η ·Ελλάς καί ή Τουρκία άνακοινώσουν τήν συμφωνίαν 

τήν 9η πρωϊνήν τijς Ιδίας ήμέρας προκειμένου νά παρασχεθτϊ χρό

νος καί κατασττϊ άπό ·Ελληνικής πλευράς δυνατή ή έξαγγελία. 

Διά τοϋτο καί ή οορα 9 πρωϊνή συνεπληρώθη έκ τών ύστέρων εΙς 
τά κείμενα. 'Επί τούτοις έπεκαλέσθην εΙς τάς συζητήσεις μας 

τήν άποφασισθείσαν ήδη σύγκλησιν τοϋ Ύπουργικοϋ Συμβου

λίου διά τήν 8ην πρωϊνήν <i\ραν, δτε καί θά ένημεροϋτο τό 

Ύπουργικόν Συμβούλιον. 

Κατά μίαν διακοπήν τών συνομιλιών μας δ Κίσινγκερ μοϋ ε!

πεν δτι εΙς προηγηθείσαν πρό όλίγων λεπτών συνομιλίαν του με

τά τοϋ Έτσεβίτ δ τελευταίος τοϋ παρεπονείτο δτι 14 'Ελληνικά 
πολεμικά πλοία έπεσημάνθησαν πλέοντα πρός Κύπρον, τά όποία 

oi Τοϋρκοι θά προσέβαλλαν, έάν δεν άπεμακρύνοντο έκ τijς πε
ριοχής τών έπιχειρήσεων. 

'Εγώ παρ' δτι έγνώριζα καλώς δτι δέν ύφίσταντο τά πλοία 

μας έκεί έν τούτοις δέν διέψευσα τήν έντύπωσιν. ·Η σχηματι

σθείσα οϋτω πεπλανημένη παρ' αuτών έντύπωσις συνέτεινε εΙς 

τήν δημιουργηθείσαν ήδη σύγχυσιν, ενεκα τijς δποίας έξελάμβα

νον τουρκικά πλοία ώς έλληνικά. 

Περαίνων τό κεφάλαιον περί συμφωνιών μου διά τήν κατά

παυσιν τοϋ πυρός άναφέρω δτι ήξίωσα όπως άμα ττϊ έξαγγελίq. 

ύπό τών 'Αμερικανών της συμφωνηθείσης άνακοινώσεως εΙδο

ποιηθώ σχετικώς. 

Τήν 06.20 ' οοραν έζητήθην εΙς τό τηλέφωνον ύπό τοϋ Σίσκο, δ 
δποίος μοϋ άνέφερεν δτι εχει τήν έντολήν τοϋ Κίσινγκερ νά μέ 

βεβαιώστι ότι τήν 06.00 ο προέβη εΙς έπίσημον άναγγελίαν κατά 
τά συμπεφωνημένα καί παρεκάλεσεν όπως καί ή ·Ελλάς προβij 

ε!ς τήν συμφωνηθείσαν άνακοίνωσιν κατά τήν καθορισθείσαν 

οορα. 

Μετά ταϋτα έκάλεσα έκ νέου εΙς τό τηλέφωνον τόν κ. Κυ

πραίον καί τόν ένημέρωσα. 'Επέστησα δέ τήν προσοχή ν αuτοϋ 
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έπί τής &νάγκης συμμορφώσεως πρός τά συμφωνηθέντα. 

Ούτος μέ διεβεβαίωσεν ότι μετά τήν ένημέρωσιν του 'Υπουρ

γικου Συμβουλίου _θά προέβαινεν είς τήν έξαγγελίαν. 

Έν συνεχεί~ ή μέν Τουρκία &νήγγειλεν τήν κατάπαυσιν του 

πυρός τήν έξαγγελθείσαν ώραν ή δέ ·Ελλάς μέ σχετική ν καθυστέ

ρησιν. 

Συνέπεια τών ύπ' έμου &ναληφθεισών πρωτοβουλίαν περί κα- , 
ταπαύσεως του πυρός ύπήρξεν ή σχηματισθείσα έντύπωσις παρά 

του Κίσινγκερ ότι ε{χεν συντελεσθή &λλαγή τις είς τήν διακυ

βέρνησιν τής χώρας, &φου &πό Τουρκικής πλευράς αί διαπραγ

ματεύσεις έγίνοντο ύπό του Έτσεβίτ, &πό δέ τής 'Ελληνικής ύπ' 

έμου, δ δποίος ένεφανιζόμην ώς περιβεβλημένος πλείονας έξου

σίας. 

Τουτο &πετέλεσε τήν κυρίαν αίτίαν, ίνα έξαγγείλτι ότι έν 

·Ελλάδι κατά πρόβλεψιν θά συνετελείτο Κυβερνητική &λλαγή. 

Έν &ναμονΏ έξελίξεως τών γεγονότων, ίδί~ μετά τήν &πο

κρυστάλλωσιν τής πεποιθήσεως ότι δέν θά έκηρύσσαμεν πόλε

μον κατά τής Τουρκίας, διέταξα τά δύο ύποβρύχια «Γλαυκος» καί 

«Νηρεύς» περί τήν 22.45 ' ώραν νά πλεύσουν πρός τούς τομείς 
περιπολίας των, μεταξύ Κύπρου καί Τουρκίας. 

Έν όψει τής κατά τήν 4ην &πογευματινήν ώραν συμφωνηθεί

σης καταπαύσεως του πυρός, οί Τοϋρκοι κατέβαλοv &πεγνωσμέ
νην προσπάθειαν ίνα μέχρι τής ώρας ταύτης έπιτύχουν τήν κατά

λ η ψι ν τής Κυρηνείας καί τήν σταθεροποίησίν των έπί του προ

γεφυρώματός των. 

Τήν 4ην &πογευματινήν ώραν ·Ελλάδος έπραγματοποιήθη ή 

κατάπαυσις του πυρός συμφώνως καί πρός άναφοράς έκ Κύπρου. 

Παρά ταϋτα καί έν συνεχεί~ έγένετο προσπάθεια ύπό τών 

Τούρκων βελτιώσεως τών δριακών θέσεων τούτων έπί τοϋ προγε

φυρώματος. 

·Η προσπάθειά των αύτή, συνδρομΌ καί τής έκδήλου διαθέ

σεως τούτων πρός κατάληψιν τοϋ &εροδρομίου τής Λευκωσίας, 

έδημιούργησεν σοβαράς &νησυχίας τόσον είς Λευκωσίαν, όσον 

καί είς ' Αθήνας. 

Ύπό τήν έπιρροήν τών είδήσεων τούτων μετέβημεν είς τό 

Γραφείον τοϋ Προέδρου Γκιζίκη , οί τέσσαρες 'Αρχηγοί ώς καί 

οί 'Ανδρουτσόπουλος, Κυπραίος καί Ίωαννίδης έπί σκοπφ &ν

τιμετωπίσεως τής καταστάσεως. Κατόπιν &νταλλαγής &πόψεων 

έθεωρήθη σκόπιμον όπως ζητηθΏ έπαφή μετά τών κ. κ . Σίσκο καί 

Τάσκα. Πρός τοϋτο δ κ. Κυπραίος έπεκοινώνησε μέ τόν κ. Τάσκα 

είς τόν δποίον ε{πε τάς &νησυχίας μας. ·Ο κ. Τάσκα δέν συνε

φώνησε. 

'Ο κ. Κυπραίος έζήτησε έν συνεχεί~ όπως έπικοινωνήστι με

τά τοϋ κ. Σίσκο προκειμένου νά τοϋ δμιλήστι καί δ 'Ανδρουτσό

πουλος. 

· Ο Τάσκα του ε{πεν ότι μετέβη είς τό &εροδρόμιον προκειμέ

νου νά &ναχωρήστι δι ' Άμερικήν. 

Έν συνεχεί~ &νεζητήθη είς άεροδρόμιον καί είδικώτερον 

παρά τήν &μερικανικήν πτέρυγα &πό όπου &νεφέρθη ότι μόλις 

ε{χεν &πογειωθή τό &εροσκάφος τοϋ δποίου έπέβαινε. 

·Η βάσις είδοποίησε τόν κ. Σίσκο περί τής &ναζητήσεώς του 

ύπό τοϋ Πρωθυπουργου καί Ύπουργοϋ 'Εξωτερικών όπότε ού

τος (δ κ. Σίσκο) διέταξε τό &εροσκάφος του νά προσγειωθΏ καί 

πάλιν είς τό ·Ελληνικό. 

Μετά τήν προσγείωσιν ήλθεν είς έπαφήν μετά τοϋ 'Ανδρου

τσοπούλου, τόν όποίον καί καθησύχασε, λέγων ότι οί Τοϋρκοι 

δέν θά προέβαιναν είς τοιαύτην ένέργειαν. 

'Αλλαγή 

Κατά τήν σύσκεψιν ταύτην καί μετά τήν κατάπαυσιν του πυ

ρός &νηγγέλλετο ή πρόσκλησις τής 'Ελλάδος είς Γενεύη ν δι' 

Ιiμεσον εναρξιν διαπραγματεύσεων. 

Τήν πρω'\αν τής έπομένης Τρίτης 23 ' Ιουλίου μετέβη ν είς τό 

γραφείον τοϋ Στρατηγου Μπονάνου, είς τόν δποίον κατά τήν 

μετ' αύτοϋ συζήτησιν έξέφρασα τάς &νησυχίας μου Κ(.Ιί &πογοη

τεύσεις μου μετά τήν όψιν ijν ένεφάνιζεν ή ύπεύθυνος ~γεσία τοϋ 
"Εθνους ijτις ήτο αύταπόδεικτον ότι δέν ήδύνατο νά χειρισθΏ 

περαιτέρω τάς τύχας αύτου. Έν όψει δέ καί τής προηγηθείσης 

συμφωνίας μας περί &λλαγfjς εύρέθημεν σύμφωνοι μετά τοϋ 

Στρατηγου Μπονάνου ότι ε{χεν t'jδη έπιστή ή στιγμή. 

·Ο Στρατηγός ΜπονCiνος έκάλεσε εύθύς &μέσως τούς 'Αρχη

γούς ΓαλατσCiνον καί Παπανικολάου πρός λήψιν άποφάσεων. 

Μετά τήν προσέλευσιν τών 'Αρχηγών καί μετά σχετικήν συ

ζήτησιν &πεφασίσθη όπως προχωρήσωμεν είς τήν &λλαγήν &πό 

Στρατιωτικfjς είς τήν Πολιτική ν · Ηγεσίαν. 

Πρός τουτο &πεφασίσθη όπως δ ΣτρατηγόςiΜπονCiνος μεταβΏ 

είς τόν Στρατηγόν Γκιζίκην καί μεταφέρτι τάς &ποφάσεις τών 
'Αρχηγών καί διερευνήστι τάς σκέψεις έκείνου. 

'Ημείς θά &νεμέναμεν είς τά γραφεία μαζ σχετική ν είδοποίη

σιν τοϋ στρατηγου Μπονάνου διά νά μεταβώμεν έν συνεχεί~ είς 

τό γραφείον τοϋ Γκιζίκη. 

Είς τό μεσοδιάστημα τοϋτο έκάλεσα είς τό γραφείο μου τούς 

'Ανωτάτους ·Αξιωματικούς τοϋ ·Αρχηγείου Ναυτικου καί τούς 

ένημέρωσα έπί τών προθέσεών μου, διά τήν &λλαγήν καί έζήτησα 

τήν συμπαράστασίν των. Είδικώτερον τούς ε{πον δτι, έάν δέν 

έχωμεν τάς &ναμενομένας έξελίξεις κατά τήν μετ ' όλίγον μετά

βασίν μας είς τό γραφείον Γκιζίκη , τό Ναυτικόν νά παρέμενεν 

ένωμένον πρός άντιμετώπισιν του έξωτερικοϋ έχθρου. 

• Απαντες μέ διεβεβαίωσαν δτι τιμοϋν τήν ένέργειάν μου καί 
δτι δύναμαι νά βασίζωμαι είς αύτούς καθ' όσον εύρίσκοντο παρά 
τό πλευρόν μου. 

Είδοποιηθείς κατά τήν στιγμήν ταύτην &νεχώρησα διά τό 

γραφείον τοϋ Στρατηγοϋ Γκιζίκη όπου συνεκεντρώθημεν οί τέσ

σαρες &ρχηγοί. 

'Ο κ. Γκιζίκης t'jκουσε &να ν εκαστον τών &ρχηγών οίτινες 

διετυπώσαμεν τήν &πόφασίν μας όπως άνατεθΏ είς τούς πολιτι

κούς &ρχηγούς ή διακυβέρνησις τής χώρας. 

Κατόπιν αύτοϋ δ Γκιζίκης &θεσεν τήν παραίτησίν του είς τήν 

διάθεσίν μας, τό ϊδιο δέ έπραξε καί ό · Αρχηγός Στρατου Γαλα

τσaνος. 

Τότε έπενέβην καί ε{πον δτι δέν ε{ναι όρθή ή θέσις πού λαμβά

νουν διά τών παραιτήσεων, διότι θά πρέπει νά έμφανισθώμεν 

ένωμένοι ένώπιον του Λαου, ίνα καταστΏ έμφανής ή προσπάθεια 

&λλαγής ύπό του συνόλου τών ·Ενόπλων Δυνάμεων. ' Ιδίας άπό

ψεις διετύπωσαν καί οί ΜπονCiνος καί Παπανικολάου καί οϋτω 

συνεφώνησαν ι'iπαντες καί ο{ παραιτηθέντες &πέσυραν τάς παραι

τήσεις των. 

! Κατόπιν αύτου ένεφανίσθη δ Ταξίαρχος Ίωαννίδης κληθείς 

ύiτό του Γκιζίκη είς όν ούτος &νεκοίνωσε τάς &ποφάσεις μας. 
Ήκολούθησε έπιβεβαίωσις ύφ' ένός έκάστου έξ ήμών πρός 

τόν 'Ιωαννίδην τής &ποφάσεώς μας περί τής άλλαγής. 

·Ο ' Ιωαννίδης διαπιστώσας τήν δμόθυμον &πόφασίν μας ε{

πεν: «- Κύριοι, έγώ δέν συμφωνώ, &χω διαφορετικάς &ντιλήψεις, 

&λλ' έφ' όσον καί οί πέντε εlσθε &ποφασισμένοι έγώ &ποσύρο

μαι καί ζήτησα διήμερον Ιiδειαν &πό τόν 'Αρχηγόν του Στρα

του». 

Τόσον δ Πρόεδρος Γκιζίκης, όσον καί ο{ ' Αρχηγοί έζητήσα

μεν άπό τόν 'Ιωαννίδην δπως δώστι τόν λόγον του δτι δέν θά 

&ντιδράστι καί ότι θά πΏ είς τούς άξιωματικούς οί δποίοι τόν 

&κολουθουν νά πειθαρχήσουν. Πράγματι αύτός έδωσε ύπόσχεσιν 

ότι θά συμμορφωθΏ καί τότε δ Γκιζίκης του ε{πε νά είδοποιήστι 

τόν ΆΑνδρουτσόπουλο ότι ή Κυβέρνησίς του τελεί ύπό παραίτη

σιν. 

Μετά ταυτα διά του Συνταγματάρχου Μπραβάκου (Διευθυντου 

τοϋ Στρατιωτικου Γραφείου του Προέδρου Γκιζίκη) έκλήθησαν 

οί Πολιτικοί παράγοντες Κανελλόπουλος, Μαυρος, • Αβέρωφ, 
' Αθανασιάδης - Νόβας, Μαρκεζίνης, Στεφανόπουλος, Γαρουφα

λιCiς καί Ζολώτας ίνα συγκεντρωθουν τήν 2 μ.μ . είς τό Γραφείον 

του Γκιζίκη. 'Ημείς έπανήλθομεν είς τάς ύπηρεσίας. 
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Μεταξύ τών ύπηρεσιακών ένεργειών μου τών στιγμών έκείνων 

ήτο καί ή διαταγή έπανάπλου τών ύποβρυχίων είς τήν άνατολι

κώς τής Ρόδου περιοχήν, δεδομένου δτι εΙχεν πραγματοποιηθή ή 

κατάπαυσις τοϋ πυρός καί άποφασισθή ή συμμετοχή μας είς τήν 

διάσκεψιν τής Γενεύης. 

Τήν 2 μ.μ. ιΟραν έπιστρέψαμεν είς τό παρακείμενον γραφείον 

τοϋ Γραφείου Γκιζίκη μέχρις ού άνακοινώσει ούτος είς τούς πο

λιτικούς τάς άποφάσεις μας. 

·Ο κ. Γκιζίκης άνεκοίνωσεν τήν άπόφασιν τών 'Αρχηγών 

δπως τήν διακυβέρνησιν τής χώρας άναλάβ1J ή πολιτική ·Ηγεσία 

καί δτι έφ' δσον δέν θά εΙχον σοβαράς άντιρρήσεις προετείνετο 

ή διατήρησις τών 'Υπουργείων 'Εθνικής 'Αμύνης, Δημοσίας Τά

ξεως καί 'Εσωτερικών ύπό τών 'Ενόπλων Δυνάμεων. 'Επειδή ή 

πρότασις αύτή δέν ήτο άρεστή είς τούς πολιτικούς ό κ. Γκιζίκης 

διευκρίνισεν δτι δέν άποτέλει δρον καί τήν άπέσυρεν άμέσως. 

Έκδηλωθείσης τής έπιθυμίας τών πολιτικών νά ίδουν τούς 

άρχηγούς κατόπιν σχετικής ύποδείξεως του κ. Γκιζίκη είσήλθο

μεν άπό τό παραπλήσιον γραφείον είς δ παρευρισκόμεθα oi τέσ
σαρες άρχηγοί είς τό Γραφείον Γκιζίκη, δπου εΙς εκαστος έξ 

ήμών έπεβεβαίωσεν τούτους δτι έπιθυμοuμεν νά άναλάβουν οί 

πολιτικοί τήν διακυβέρνησιν τής χώρας καί δτι διατηροuμεν τόν 

άπόλυτον &λεγχον είς τούς Κλάδους μας. 

ΕΙς έκ τών κ. κ . Πολιτικών ήρώτησεν είδικώτερον έάν ό Ταξί

αρχος 'Ιωαννίδης, τελεί έν γνώσει καί ε{ ναι καί ούτος σύμφωνος. 

'Ο κ. Γκιζίκης άπήντησεν δτι ό Ταξίαρχος 'Ιωαννίδης εΙ ναι 

εντιμος άξιωματικός καί εΙναι σύμφωνος (τοuτο βεβαίως δέν ήτο 

άκριβές άλλ' ή δήλωσις αϋτη έγένετο διά νά μ ή δημιουργηθοuν 

σκέψεις φοβίας είς τούς Πολιτικούς). 

'Εν συνεχεί~ ό κ . Γκιζίκης τούς εΙπε δτι αί περιστάσεις έπι

βάλλουν τόν άμεσον σχηματισμόν Κυβερνήσεως καί δτι δέν θά 

&πρεπε νά έξέλθουν του γραφείου του χωρίς νά σχηματίσουν Κυ

βέρνησιν. 

Οί πολιτικοί κατ' άρχήν έδήλωσαν δτι ε{ναι σύμφωνοι. 

·Η έν γένει στάσις καί συμπεριφορά τους έδείκνυε δτι μετά 

χαρι;ςοθά έπελαμβάνοντο άπηλλαγμένοι άπό πάσαν μνησικακίαν 

έκδiΊλοϋντες θαυμαστήν άνωτερότητα. 
Πλήν δμως δέν ήτο δυνατός ό άμεσος σχηματισμός Κυβερνή

σεως διότι θά &δει νά &λθουν είς έπικοινωνίαν μετά τών περί αύ

τούς παραγόντων τών Κομμιiτων των. 
·Ο κ. Μαρκεζίνης εΙπεν δτι δέν θά &πρεπε νά γίν1J πολιτική 

Κυβέρνησις άλλά ύπηρεσιακή <<ένός άνδρός» ύπό τόν κ. Παλαμά, 

διά νά κάν1J έκλογάς. 

Οί κ. κ. 'Αθανασιάδης- Νόβας, Στεφανόπουλος καί Γαρουφα

λιάς έτόνισαν δτι &πρεπε νά γίνlJ Κυβέρνησις τij συμμετοχij 

δλων τών Πολιτικών. 

·Ο κ. Ζολώτας εΙπεν δτι δέν ή το πολιτικός, άλλ ' έπίστευε δτι 

oi πολιτικοί &δεινά άναλάβουν τήν διακυβέρνησιν καί δτι έκεί
νος έπροθυμοποιείτο νά προσφέρ1J τάς ύπηρεσίας του. 

'Ο κ. Κανελλόπουλος ε{πεν δτι δέν ήτο δυνατόν νά γίνlJ κατ' 

έκείνην τήν στιγμήν Κυβέρνησις, δτι θά &δει νά άποσυρθοuν 

πρός συνεννόησιν, καί νά συνεκτιμηθij δτι ύπήρχε καί ό κ. Κα

ραμανλής, παρ' δτι εύρίσκετο είς τό 'Εξωτερικόν. 

Είς τό σημείον τοuτο παρενέβη ό στρατηγός Γκιζίκης δστις 

ε{πεν δτι δέν εΙναι δυνατόν νά άναμείνωμεν τήν &λευσιν τοϋ κ. 

Καραμανλή διότι εύρίσκεται έκτός 'Ελλάδος καί μάλιστα έπί 

μακρόν. 

Είδικώτερον ό κ. Μαuρος ε{πεν δτι θά &πρεπε νά έπικοινωνή

σ1J τών παραγόντων του Κόμματός του, άλλωστε ήταν ύπό τήν 

άμεσον έπιρροήν τής παρά τών 'Οργάνων 'Ασφαλείας παρακο

λουθήσεώς του. 'Αναφερθείς περαιτέρω δέ είς τόν Μακάριον 

&πλεξε τό έγκώμιόν του. 

Τελευταίος &λαβε τόν λόγον ό κ. 'Αβέρωφ, ό όποίος &πλεξε 

τό έγκώμιον του κ. Κανελλοπούλου, ώς πνευματικοί) άνδρός καί 

έν συνεχεί~ του κ. Καραμανλή ώς πολιτικοί) ήγέτου τόν όποίον 

καί προέκρινεν ώς τόν πλέον κατάλληλ~ν νά άναλάβ1J τήν δια-

κυβέρνησιν τής χώρας κατά τάς παρούσας κρισίμους στιγμάς καί 

καταλήγων ε{πεν δτι έάν τοuτο δέν εΙναι έφικτόν τότε άναμφι

σβητήτως ό κ. Κανελλόπουλος θά πρέπει νά άναλάβ1J τόν σχη

ματισμόν Κυβερνήσεως. 

• Ο στρατηγός Γκιζίκης έμμένων είς τάς άντιλήψεις καί άπό
ψεις του δτι !:δει νά σχηματισθij άμέσως Κυβέρνησις παρεκάλεσε 

τόν κ. Κανελλόπουλο δπως άναλάβ1J τόν σχηματισμόν Κυβερνή

σεως. 

Πρός στιγμήν έσκέφθην νά έκφράσω τάς άντιρρήσεις μου 

πρός δσα ό κ. Γκιζίκης ε{πεν, είσάγων εύθέως τάς περί έλεύσεως 

τοϋ κ. Καραμανλή άπόψεις μου. Προτίμησα δμως καί κατόπιν 

τών μέχρι τής στιγμής έκε!νης άπόψεων του Πολιτικοί) Κόσμου 

έπί τοu θέματος νά ένισχύσω τήν θέσιν τοu κ. 'Αβέρωφ λέγων δτι 

συμq)ωνώ μετά τούτου είς δσα ε{χεν ούτος προείπει καί νά άναπτύ
ξω περαιτέρω δραστηριότητα έπί τφ σκοπφ τούτφ. 

·Ο κ. Κανελλόπουλος έδέχθη ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι θά 

συνειργάζετο μέ τήν "Ενωση Κέντρου. Τελικώς ή σύσκεψις !:λη

ξεν μέ άνάθεσιν έντολής είς τόν κ. Κανελλόπουλον, παρακληθέν

τος δπως κατά τήν 8ην άπογευματινήν δτε θά έπανήρχοντο θά 

παρουσίαζεν τήν ύπ' αύτοu Κυβέρνησιν. 

Κατά τήν άποχώρησιν τών πολιτικών έπλησίασα τόν κ. 'Αβέ

ρωφ καί τόν παρεκάλεσα νά παραμείν1J μαζί μας (έμοu καί τών 

' Αρχηγών) διά νά συνεχίσωμεν άπό κοινοί) τήν προσπάθειαν 

πρός έπάνοδον του κ. Καραμανλή. 

Ούτος παραμείνας μου εΙπεν δτι ή θέσις του ήτο λεπτή εναντι 

τών άλλων πολιτικών, έγώ του άπήντησα δτι κατά τήν στιγμήν 

αύτήν δέν χρειάζεται τοιαύτη λεπτότης. 

- Δέν νομίζετε κ. 'Αβέρωφ δτι Κυβέρνησις ύπό τόν κ. Κα-

ραμανλή θά ήτο έπιβεβλημένη ώς έκ τών περιστάσεων; 

Ούτος κινών τήν χείρα του έμφανώς μου εΙπεν: 

<<- Μή τό συζητάτε, θά εΙναι πολύ καλλιτέρα». 

Μετά ταϋτα έπλησίασα τόν στρατηγόν Μπονάνον δστις πα

ρεκάθητο πλησίον του Γκιζίκη είς τό γραφείον του τελευταίου 

καί του εΙπον δτι δέν εΙναι όρθόν νά σχηματισθij Κυβέρνησις 

χωρίς τόν κ. Καραμανλή . Ούτος ώς ε{ναι γνωστόν διαθέτει διε

θνώς κuρος. ·Ηγετικά άπαράβλητα προσόντα, τεραστίαν πείρα ν 

διακυβερνήσεως τής χώρας καί τήν έμπιστοσύνην του Λαοu. Δέν 

χάθηκε ό κόσμος έάν άναμείνωμεν όλίγας ιΟρας προκειμένου νά 

f\ρχετο ό κ. Καραμανλής. 

'Ο στρατηγός Μπονάνος συνεφώνησε καθώς καί ό στρατηγός 

Γκιζίκης. 

'Ακολούθως παρεκάλεσε τόν κ . 'Αβέρωφ νά έπικοινωνήσ1J 

άπό τηλεφώνου μετά του κ. Καραμανλή καί νά του άνακοινώσ1J 

τάς άποφάσεις μας. 

ΠράγματΙ ό κ. 'Αβέρωφ μετά διαδοχικά τηλεφωνήματα ε!ς 

Παρισίους έπιτυγχάνει τήν έπικοινωνίαν μετά τοu κ. Καραμανλή, 

ε!ς τόν όποίον άνήγγειλε τάς άποφάσεις τής ήγεσίας τών 'Ενό

πλων, Δυνάμεων. 

·Ο κ. Καραμανλής άπεδέχθη άλλ ' έτοποθέτησε τήν 'επιστρο

φή διά τήν /;πομένην. 

'Ακολούθως άποβλέπων είς άμεσον έπιστροφήν του κ. Καρα

μανλή έν όψει τών κρισίμων στιγμών έζήτησα καί ώμίλησα μετ' 

αύτοu, είπών δτι ήτο άπαραίτητος ή έπιστροφή του αύθημερόν, 

διότι άλλως θά έδίδετο άλλη λύσις ijτις θά έδυσκόλευε τάς διά 

τούτου έπιδιωκομένας έξελίξεις. 

· Ο κ. 'Αβέρωφ ύπέδειξε νά όμιλήσ1J είς τό τηλέφωνον καί ό 

κ. Γκιζίκης. 

'Ακολούθως ώμίλησε μετά τοu κ. Καραμανλή ό στρατηγός 

Μπονάνος καί ό Άντιπτέραρχος Παπανικολάου. Ό τελευταίος 

συνεννοήθη μετ' αύτοu περί τής δι' άεροπλάνου έλεύσεώς του. 

Μετά τήν άποδοχήν του κ. Καραμανλή καί περί ιΟραν 18.30 ό 
κ. 'Αβέρωφ έτηλεφώνησεν εiς τόν κ. Κανελλόπουλον πρός ένημέ

ρωσίν του. 

'Ακολούθως καί άπό τής 8ης βραδυνής ijρξατο ή προσέλευ

σις τών πολιτικών. Είς τούτους έγένετο ή προσήκουσα ένημέρω-
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σις καί άπεφασίσθη δπως άναμείνουν ούτοι τήν άφιξιν τοϋ κ. 

Καραμανλή δστις ε{χεν έν τφ μεταξύ διαμηνύσει δτι θά ήρχετο 

μέ τό άεροσκάφος τοϋ Ζισκάρ Ντ' Έσταίν. 

'Εν τφ μεταξύ έπειδή έξηκολούθουν α{ πληροφορίαι περί κα

ταλήψεως τοϋ άερολιμένος τής Λευκωσίας καί αt προσπάθειαι 

των Τούρκων πρός τοπικήν βελτίωσιν τ&ν θέσεών των, ot πολι
τικοί ύπέδειξαν νά προσκληθοϋν ot Πρέσβεις 'Αμερικής, 'Αγκύ
ρας καί Γερμανίας, διαδοχικώς, οϊτινες καί προσήλθον είς τό 

Γραφείον τοϋ Στρατηγοί> Γκιζίκη μετά των δποίων άντηλλάγη

σαν άπόψεις καί έπεζητήθη ή παρέμβασίς των. 

'Επίσης έν τφ αuτφ πλαισίφ οί κ.κ. Κανελλόπουλος καί Μαϋ

ρος έπεκοινώνησαν τηλεφωνικώς μετά τοϋ Κίσινγκερ, μεσολαβή

σαντος τοϋ κ . Τάσκα, πρός δν Κίσινγκερ δ κ. Κανελλόπουλος 

τοϋ ε{πεν δτι έάν οί Τοϋρκοι προελάσουν πρός τό άεροδρόμιον 

πολύ έφοβείτο δτι θά εχωμεν γεγονότα δυσάρεστα είς τήν περιο

χήν. Ύπό τό αuτό πνεϋμα ώμίλησε καί δ κ. Μαϋρος. Ό Κίσιν-

γκερ πήρε τόν 'Ετσεβίτ είς τό τηλέφωνον καί τοϋ μετέφερε τάς 

άπόψεις τοϋ κ. Κανελλοπούλου οuχί βεβαίως ώς άπειλήν άλλ' ώς 

πραγματικήν κατάστασιν καί έν συνεχείq έτηλεφώνησε είς τούς 

κ. Κανελλόπουλον !(αί Μαϋρον τούς δποίους καί ένημέρωσεν 

σχετικώς. 

Μετά ταϋτα liπαντες άναμένομεν τήν liφιξιν τοϋ κ. Καραμαν

λή ήτις έπραγματοποιήθη τήν 3ην πρωϊνήν είς τό Γραφείον τοϋ 

κ. Γκιζίκη. 

'Ο κ. Καραμανλής κατά τήν έπακολουθήσασαν σύσκεψιν έζή

τησε πίστωσιν χρόνου προκειμένου νά ένημερωθΌ καί νά δρκι

σθΌ ώς Πρόεδρος τής νέας Κυβερνήσεως τήν !Οην πρωϊνήv. 

'Επειδή δμως ή χώρα ήτο άνευ Κυβερνήσεως καί έπειδή δ 

'Ελληνικός λαός άνέμενε νά άκουσθΌ δτι δ κ. Καραμανλής άνέ

λαβε τάς τύχας τοϋ 'Έθνους ούτος άπεδέχθη πρό τής έπιμονής 

άπάντων τ&ν παρισταμένων καί ώρκίσθη Πρόεδρος Κυβερνήσε

ως τήν τετάρτην (4ην) πρωϊνήν. 

ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- Η ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΜΕΤΑΒΟΛΉ 

Φ 2Β., Α. Παπανικολάου, άντιπτέραρχος, άρχηγός 'Αεροπορίας, 

πρός Κ. Καραμανλή, 20 Σεπτεμβρίου 1974 

25. Ή αuλαία τοϋ δράματος ύψώθη τήν 15ην 'Ιουλίου 1974. 
'Ο Στρατηγός Μπονaνος έκάλεσεν είς τό γραφείον του liπαντας 

τούς 'Αρχηγούς Κλάδων 'Ενόπλων Δυνάμεων τήν 08.00 ιi\ραν, 

καί άνεκοίνωσεν είς αUτούς δτι ή 'Εθνοφρουρά άνέτρεψε τόν 

Μακάριον, δστις μάλλον ε{χε φονευθή .. Ήτο ή πρώτη φορά 
καθ' ήν δ ύποφαινόμενος έπληροφορείτο περί τής τοιαύτης έξε

λίξεως, είς σχετικήν δέ έρώτησίν του &λαβεν ώς άπάντησιν δτι 

«δλα θά έξελιχθοϋν καλώς)) . 'Εν συνεχείq ή 'Ηγεσία τ&ν 'Ενό

πλων Δυνάμεων άνεχώρησε διά τήν Σχολήν Δοκίμων, &νθα παρέ

στη είς τήν δρκωμοσίαν των νέων Σημαιοφόρων. Μετά τήν τελε

τήν, περί τήν μεσημβρίαν τής ίδίας ήμέρας δ ύποφαινόμενος μετέ

βη είς τήν Γαλλικήν Πρεσβείαν ϊνα παραστΌ είς τήν έκεί διδομέ

νη ν έπίσημον δεξίωσιν έπί τΌ έπετείφ τής 'Εθνικής 'Εορτής τής 

Γαλλίας. 'Εκεί έξετέθη είς καταιγισμόν έρωτήσεων έκ μέρους 

τ&ν ξένων άκολούθων, ίδιαιτέρως δέ τ&ν Βρετανν&ν, έπί των 

δποίων οuδεμίαν άπολύτως άπάντησιν ήτο είς θέσιν νά δώσυ. 

Τάς άπογευματινάς ιi\ρας τής ίδίας ήμέρας δ ύποφαινόμενος, με

ταβάς είς τό 'Αρχηγείον 'Ενόπλων Δυνάμεων, έξ ίδίας πρωτο

βουλίας, διεπίστωσεν άνησυχίαν διά τήν σημειωθείσαν είς Πά

φον άντίστασιν καί τήν διαφυγήν τοϋ Μακαρίου. 

26. Τήν πρωίαν τής επομένης, 16ης 'Ιουλίου, μεταβαίνων είς 
τό γραφείον τού Στρατηγοϋ Μπονάνου, δ ύποφαινόμενος συνήν

τησεν είς τόν διάδρομον τοϋ τρίτου όρόφου τοϋ 'Αρχηγείου, 

&ξωθι τοϋ γραφείου τοϋ 'Αρχηγοϋ Στρατοϋ, τόν Ταξίαρχον 'Ιω

αννίδην συνομιλοϋντα μετ' liλλων άξιωματικ&ν. Αϋτη ήτο ή 

πρώτη μετ' αuτοϋ συνάντησις άπό τής έπισκέψεώς του είς τό 

Γραφείον τοϋ ύποφαινομένου τήν 20ήν Μαρτίου. 'Ο ύποφαινό

μενος, άφοϋ έχαιρέτησεν liπαντας τούς παρευρισκομένους άξιω

ματικούς, έκάλεσε τόν Ταξίαρχον 'Ιωαννίδην ίδιαιτέρως καί έζή

τησεν παρ' αuτοϋ δπως ένημερωθϋ έπί τ&ν έξελίξεων είς Κύ

προν. Ούτος έδήλωσεν δτι τά πάντα βαίνουν καλώς καί δτι &πρε

πε νά άνατραπΌ δ Μακάριος διά νά μή χαθΌ ή Κύπρος. Είς έρώ

τησιν τοϋ ύποφαινομένου ώς πρός τήν προετοιμασίαν, τήν λήψιν 

τ&ν καταλλήλων μέτρων, καί τήν έξέτασιν τ&ν ένδεχομένων έπι

πτώσεων, ούτος άπήντησεν δτι ούτε oi 'Αμερικάνοι οϋτε οι 

Τοϋρκοι έπεθύμουν τόν Μακάριον, καί δτι <<παρ' δλον δτι καί οί 

άλλοι 'Αρχηγοί διετύπωσαν άρχικ&ς άντιρρήσεις, ούτοι συνε

φώνησαν τελικώς έπί τοϋ έγχειρήματος)). Περιττόν νά σημειωθΌ 

ένταϋθα δποίαν άνησυχίαν προεκάλεσαν είς τόν ύποφαινόμενον 

α{ έξελίξεις αύται, αϊτινες άπετέλουν συνέπειαν λήψεως καί ύλο

ποιήσεως τοιούτων άποφάσεων, καί δή έν άγνοίq του . Κατέστη 

επομένως σαφές είς τόν ύποφαινόμενον δτι ή άπό μακροϋ τήρη

σίς του μακράν συζητήσεων καί άποφάσεων έπί ζητημάτων ύψί

στης 'Εθνικής σημασίας ύπήρξεν σκόπιμος καί ώφείλετο είς τήν 

άποφυγήν βεβαίων έκ μέρους αuτοϋ άντιδράσεων άπροβλέπτου 

έκτάσεως καί έπιπτώσεως. 

27. ' Η- έπιδεί νωσις τής καταστάσεως ώδήγησε τόν ύποφαι νό

μενον είς τό νά είσηγηθϋ είς τόν Στρατηγόν Μπονliνον, τήν 18ην 

'Ιουλίου, τήν μεταστάθμευσιν των άεροσκαφ&ν τ&ν προοριζομέ

νων συμφώνως τφ ύφισταμένφ σχεδίφ, δι' ύποστήριξιν άγ&νος 

είς Κύπρον, είς τά άεροδρόμια 'Ηρακλείου καί Καστελλίου Κρή

της. (τά άεροσκάφη ταϋτα άπό τής 19ης 'Ιουλίου έτηροϋντο έν 

έτοιμότητι άπογειώσεως 2-15 λεπτών). 'Εν τφ μεταξύ, καί περί 
τήν 19.00 ιi\ραν τής 19ης 'Ιουλίου, δ Στρατηγός Μπονaνος συνε
κάλεσε σύσκεψιν τ&ν 'Αρχηγών Κλάδων 'Ενόπλων Δυνάμεων 

καί άνεκοίνωσεν έν γενικαίς γραμμαίς, τά διαμειφθέντα κατά τάς 

συναντήσεις της ήμέρας έκείνης μετά τοϋ έκπροσώπου των 

ΗΠΑ, κ. Σίσκο, είς τάς δποίας μετέσχεν. Κατά τόν Στρατηγόν 

Μπονliνον ή κατάστασις δέν ένεφανίζετο έξόχως άνησυχητική, 

καίτοι ε{χον περιέλθη πληροφορίαι, καθ' liς Τοϋρκοι, έπιβιβα

σθέντες σκαφών άποβάσεως ε{ χ ον άποπλεύσει έκ τοϋ λιμένος τής 

Μερσίνης. 'Ο Στρατηγός Μπονliνος liφησε νά έννοηθύ δτι οι 

Τοϋρκοι έζήτησαν παραχώρησιν λιμένος έλευθέρας είσόδου είς 

Κύπρον, τήν δποίαν αί Έλληνικαί άρχαί ήρνήθησαν, ώς δέ 

προσέθεσεν, ήτήσατο ούτος παρά τοϋ κ. Σίσκο, δστις θά άνεχώρει 

τάς άπογευματινάς ιi\ρας δι' • Αγκυραν, δπως μεταφέρ1J τούς χαι
ρετισμούς του είς τόν Τοϋρκον 'Αρχηγόν 'Ενόπλων Δυνάμεων, 

συστήσυ δέ είς αuτόν δπως παύσυ τάς φορτώσεις καί έκφορτώ

σεις σκαφών, πρός άποφυγήν δημιουργίας άνεπιθυμήτων κατα

στάσεων. Περί τήν 22.30 ώραν, δ ύποφαινόμενος συνεκέντρωσε 
τούς κυριωτέρους έπιτελείς τοϋ 'Αρχηγείου 'Αεροπορίας ώς καί 

liπαντας τούς έν αuτψ ύπηρετοϋντας 'Ανωτάτους 'Αξιωματικούς, 

άφοϋ δέ ένημέρωσε τούτους έπί τής κρισιμότητος τής καταστά-
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σεως, διέταξε τούτους δπως τελουν έν έτοιμότητι διά πάσαν έξέ

λιξιν, μή άποκλειομένης καί τής συγκρούσεως μετά τής Τουρκί

ας. 

20 'Ιουλίου 1974 
28. Τήν πρωίαν τής 20ής 'Ιουλίου, καί περί rοραν 08.00, κατέ

φθασαν είς τό γραφείον του 'Αρχηγου 'Ενόπλων Δυνάμεων, 

έκτός των 'Αρχηγών των Κλάδων, καί δ Πρόεδρος τής Δημο

κρατίας, δ Πρωθυπουργός, καί δ Ταξίαρχος Ίωαννίδης. Ή εί

σβολή είς τήν Κύπρον ε{χεν άρχίσει διά βομβαρδισμών άερο

σκαφ&ν καί pίψεων άλεξιπτωτιστ&ν δι' άεροσκαφ&ν καί ελικο

πτέρων. Περί τήν 08.30 rοραν κατέφθασεν έσ.πευσμένως είς τό ώς 

liνω )'ραφείον δ κ. Σίσκο μόλις άφιχθείς έξ 'Αγκύρας, μετά του 

'Αμερικανου Πρέσβεως κ. Τάσκα. Ούτοι εζήτησαν άπεγνωσμέ

νως δπως άποφύγωμεν τόν πόλεμο μετά τής Τουρκίας, άναλογι

ζόμενοι τάς συνεπείας. Ούτοι εδέχθησαν δτι ή κατάστασις ήτο 

εξόχως κρίσιμος, υπεστήριξαν δμως δτι τά πάντα ήτο δυνατόν νά 

τακτοποιηθουν δι' αύτοσυγκρατήσεως. Ή το πράγματι άγωνιώ

δης ή επιμονή τούτων δπως μή κηρύξωμεν τόν πόλεμον κατά τής 

Τουρκίας. Είς μίαν στιγμήν, δ Ταξίαρχος 'Ιωαννίδης, έγερθείς, 

ϋψωσεν ώργισμένος τήν φωνήν του καί έκραύγασεν είς τήν ' Ελ

ληνικήν δτι οί 'Αμερικανοί δένε{ ναι συνεπείς «μίiς έξηπάτησαν» 

καί δτι δέν άπομένει διά τήν 'Ελλάδα ούδέν &τερον πλήν τής 

γενικής έπιστρατεύσεως καί του πολέμου. Ούτος εξήλθε του 

γραφείου έν όργij, έπανελθών μετ' όλίγον, έξηγήσας δτι «έπαιξεν 

όλίγον θέατρον>> διά νά πιέση τούς 'Αμερικανούς. Οί 'Αμερικα

νοί άπεχώρησαν μετ ' όλίγον, έν& διετάσσετο ή γενική επιστρά

τευσις. Συγκεχυμέναι καί άλληλοσυγκρουόμεναι &φθανον αί 

πληροφορίαι περί τής καταστάσεως είς Κύπρον. Παρά τούς βομ

βαρδισμούς τ&ν Τούρκων, γενική ήτο ή έντύπωσις δτι ή κατά

στασις διά τήν ήμέραν εκείνην, ήδύνατο νά χαρακτηρισθή ώς 

αίσιόδοξος, έξετιμίiτο δέ υπό του 'Αρχηγείου 'Ενόπλων Δυνά

μεων δτι κατά νύκτα θά άπέβαινεν υπέρ των 'Ελληνοκυπρίων διά 

τής εκκαθαρίσtιi5ς δλων τ& ν θυλάκων καί τής νευραλγικής θέσε
ως του ' Αγίου Ίλαρίωνος. Σχετικώς, έλήφθη άπόφασις δπως κα

τά τήν νύκτα τής 20ής πρός τήν 2Ιην 'Ιουλίου εκτελεσθή έπιχεί

ρησις άερομεταφοράς μιάς μοίρας Καταδρομών, διά τεσσάρων 

άεροσκαφ&ν τύπου Boeing τής 'Ολυμπιακής 'Αεροπορίας άπο
γειουμένων εκ του άεροδρομίου Μίκράς, μέσφ του άεροδρομίου 
Σούδας. 'Η άποστολή αϋτη έματαιώθη τελικώς είς τό σκέλος του 

άεροδρομίου Σούδας, λόγω: 

α. καθυστερήσεως τής συγκεντρώσεως τής μοίρας Καταδρο

μών είς άεροδρόμιον Μίκρας, 

β. βλάβης ένός των άεροσκαφ&ν, σημειωθείσης είς τό άερο

δρόμιον Σούδας, 

γ. άδυναμίας, κατόπιν τ&ν άνωτέρω άντιξοοτήτων, έκτελέσε

ως τής άποστολής, κατά τήν διάρκειαν τής νυκτός, δεδομένου δτι 

μόνον υπό τήν κάλυψιν του σκότους ήτο δυνατή ή άποφυγή τής 

Τουρκικής άεροπορίας. 

29. 'Αργά κατά τό Ι:σπέρας τής 20ής 'Ιουλίου, δ υποφαινόμε

νος, προσπαθ&ν νά ταξινομήση τάς σκέψεις του, προέβη κατ' 

ίδίαν είς αύτοκριτικήν, έπιδιώκων νά έντοπίστι τήν θέσιν του έν

τός τής δραματικής καταστάσεως, είς ijν ε{χε περιέλθη ή Πατρίς. 

Καί έν& ούδεμίαν άνάμιξίν του ένετόπιζεν είς τά γεγονότα τής 

Κύπρου, άνεζήτει νά έντοπίστι τήν έποχήν καθ' ijν θά &δει ένδε

χομένως νά ε{χεν υποβάλει τήν παραίτησίν του έκ τής θέσεως του 

'Αρχηγου 'Αεροπορίας (άπόφασιν είς ijν έπανειλημμένως ε{χε 

καταλήξει, πρό των γεγονό~ων, λόγφ ούσιαστικής παρεμποδί

σεώς του έκ τής προσφοράς θετικών ϊσως υπηρεσιών πρός τήν 

Πατρίδα πέραν τ&ν είς τόν χ&ρον τής ' Αεροπορίας υπ ' αύτου 

προσφερομένων νά προσδιορίση δέ έάν καί κατά πόσον μία 

τοιαύτη έκ μέρους του ένέργεια θά ήτο πράγματι ή επιβεβλημένη. 

Συντόμως, έν τούτοις δ υποφαινόμενος κατέληξεν είς τό συμπέ

ρασμα δτι όρθ&ς &πραξεν μή υλοποιήσας τήν περί παραιτήσεως 

άπόφασίν του, διότι μία τοιαύτη έκ μερους του ένέργεια προσε

λάμβανεν είς τήν συνείδησίν του διαστάσεις έγκαταλείψεως 

«άποστολής έμπεπιστευμένης είς αύτόν υπό τής Πατρίδος» καί 

ούχί θέσεως προσφερθείσης είς αύτόν υπό άτόμων, καί άρνήσεως 

δικαιώσεως τ&ν υπ· αύτής έναποτεθεισ&ν είς τό άξίωμά του 

προσδοκιών. τέλος, άνελογίσθη τήν υπεράνθρωπον τφ δντι προ
σπάθειαν είς ijν ώδήγησεν δ ϊδιος iήν 'Ελληνικήν 'Αεροπορίαν, 

προσπάθειαν ijτις άπέδωσε μέχρι τής στιγμής έκείνης καρπούς 

πέραν πάσης προσδοκίας, προσπάθειαν ijτις κατέστησεν τήν 

'Ελλη~ικήν ' Αεροπορία ν καθ ' δλα Ι:τοίμην νά άν~αποκριθή άνά 
πάσαν στιγμήν είς τό κέλευσμα του καθήκοντος, καί έκρινεν καί 

διά τόν λόγον τουτον τήν παραμονήν του, έκ των πραγμάτων, 

έπιβεβλημένην. 'Η θέσις του, έπομένως, ή το συγκεκριμένη, ήτο 

θέσις υπερτάτης &ναντι τής Πατρίδος εύθύνης, ίδιαιτέρως είς τάς 

δυσχερείς ταύτας δι' αύτή ν στιγμάς. 

21 'Ιουλίου 1974 
30. Τήν Ι:πομένην, Κυριακήν 2Ιην 'Ιουλίου, ή κατάστασις 

άντί βελτιώσεως ένεφάνισεν έπιδείνωσιν. Ή 'Αεροπορία, άπό 

τής Ι:σπέρας τής 19ης 'Ιουλίου, ε{χεν άνέλθη είς ϋψιστον βαθμόν 

πολεμικής Ι:τοιμότητος. Ήτο καθ' δλα Ι:τοίμη νά θυσιασθή διά 

τήν Πατρίδα, καί κατά τοιουτον τρόπον rοστε ή θυσία της αϋτη 

νά μή άπέβαινεν έπί ματαίφ, καί νά ήτο άνταξία των προσδοκιών 

του "Εθνους καί τ&ν ήρωϊκ&ν του παραδόσεων. Κατά τάς άπο

γευματινάς rορας τής ήμέρας έκείνης άπεφασίσθη ή άποστολή 

τής μοίρας Καταδρομών είς Λευκωσίαν διά 15 μεταφορικών άε
ροσκαφ&ν τύπου Noratlas τής ' Ελληνικής ' Αεροπορίας, κατά 

τήν διάρκειαν τής νυκτός τής 21ης πρός τήν 22αν 'Ιουλίου. Ό 

υποφαινόμενος προέβη προσωπικώς είς τήν παροχήν δδηγι&ν 

καί κατευθύνσεων διά τήν έκτέλεσιν τής άποστολής ταύτης, ijτις 

παρίστατο άνάγκη νά διεξαχθή κατ ' άνορθόδοξον τρόπον είς λί

αν χαμηλόν ϋψος, των άεροσκαφ&ν ίπταμένων μακράν των παρα

λίων τής Τουρκίας, πρός άποφυγήν έντοπισμου των υπό έχθρι

κ&ν συσκευών Radar καί άντιμετωπίσεως άεροσκαφ&ν άναχαιτί
σεως. Πρός τοότο έπέβλεψε προσωπικώς καί είς τήν επιλογήν 
των πλέον πεπειραμένων πληρωμάτων, καί διέταξεν τήν έκδήλω

σιν των άπαραιτήτων ενεργειών διά τήν επιβεβαίωσιν τήζ διαθε
σιμότητας του διαδρόμου προσγειώσεως του άεροδρομίου Λευ

κωσίας, επί του δποίου έν τφ μεταξύ ε{χον διανοιγεί κρατήρες 

συνεπεί~ βομβαρδισμών υπό Τουρκικών άεροσκαφ&ν. Πέραν τού

των εζήτησεν έκ του ' Αρχηγείου 'Ενόπλων Δυνάμεων καί άπα

σων των έμπλεκομένων άρχων δπως ληφθοϋν μέτρα ϊνα ή άπο

στολή τηρηθή εν άπολύτφ μυστικότητι. Τά μέτρα ταϋτα, δι' δ,τι 

άφορά είς τήν • Ελληνικήν 'Αεροπορία ν, διέταξε προσωπικώς δ 
ϊδιος. τέλος, άφοϋ έπεβεβαιώθη δτι κατά τάς πρώτας νυκτερινάς 

rορας ό διάδρομος προσγειώσεως ε{χεν .δντως έπισκευασθή, &δω

σεν τήν εντολήν εκτελέσεως τής άποστολής. 'Επρόκειτο περί 

μιάς άποστολής ijτις υπό του ξένου τύπου εχαρακτηρίσθη ώς 

ήρωϊκή, εν πολλοίς δέ ώς άποστολή αύτοκτονίας. "Εν εκ των άε

ροσκαφ&ν κατερρίφθη είς τήν περιοχήν Λευκωσίας υπό άντιαε

ροπορικοϋ πυρός τής Έθνοφρουρίiς, διότι υπό τάς συνθήκας 

πλημμελους ελέγχου υπό τάς δποίας ετέλουν τά τμήματά της, δέν 

κατέστη δυνατόν νά ένημερωθουν liπαντα επί τής προσεγγίσεως 

των ήμετέρων άεροσκαφ&ν. 'Αποτέλεσμα τής καταρρίψεως 

υπήρξεν ή άπώλεια των τεσσάρων μελών του πληρώματος καί 

εικοσιοκτώ έκ των είκοσιεννέα έπιβαινόντων άνδρ&ν των δυνά

μεων Καταδρομών. 'Εκ των λοιπών άεροσκαφ&ν, τρία άκόμη 

βληθέντα υπό άντιαεροπορικοϋ πυρός υπέστησαν βλάβας καί μή 

δυνάμενα νά άπογειωθοϋν έκ νέου, άνετινάχθησαν είς τό άεροδρό

μιον τής Λευκωσίας υπό φιλίων τμημάτων, κατόπιν διαταγής τοϋ 

ύποφαινομένου, διά νά μή γίνουν άντιλήπτά ύπό του έχθρου ή είς 
τήν δυσμενεστέραν περίπτωσιν νά μή περιέλθουν είς χείρας του. 

Τελικώς έκ των δεκαπέντε άεροσκαφ&ν, liτινα &λαβον μέρος είς 

τήν έπιχείρησιν ταύτην, έπέστρεψαν τά ενδεκα, εάν δέ ληφθή υπ· 
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όψιν ή κατάστασις των άεροσκαφών τούτων, τά όποία λόγφ πα

λαιότητος περιωρισμένην μόνον έγγύησιν έπιτυχίας τής δλης 

άποστολής ήδύναντο νά παράσχουν, άντιλαμβάνεταί τις διατί ή 

άποστολή έχαρακτηρίσθη ώς τοιαύτη αύτοκτονίας. Σημειοϋται 

σχετικώς είς τό σημείον τοϋτο δτι, δτε μετά τινας ήμέρας έγένετο 

σκέψις επαναλήψεώς της, ή εν λεπτομερεί~ σχεδίασίς της επί τΌ 

βάσει άπάντων των ύπεισερχομένων παραγόντων, άπεκάλυψεν 

δτι αi πιθανότητες επιτυχίας διεξαγωγής της άνήρχοντο είς τό

σον χαμηλόν ποσοστόν ωστε εχαρακτηρίσθη σχεδόν άδύνατος. 

Σημειοϋται ώσαύτως δτι κατά τήν !:πομένην ελήφθη σήμα τοϋ 

Διοικητοϋ των Βρεταννικών Δυνάμεων είς Κύπρον, δι' ού έδηλοϋ

το δτι είς περίπτωσιν επαναλήψεως τοιούτων πτήσεων, τά άερο

σκάφη τής ·Ελληνικής 'Αεροπορίας θά άνεχαιτίζοντο ύπό Βρε

ταννικών: μία είσέτι άπόδειξις τής Βρεταννικής συμπαιγνίας είς 

τό δλον εγχείρημα . Έν τφ μεταξύ, καί πρό τής διεξαγωγής τής 

επιχειρήσεως ταύτης, περί άJραν 2 ι .00, δ Στρατηγός Μπονaνος, 
επιστρέψας προφανώς έκ τοϋ γραφείου τοϋ Προέδρου τής Δημο

κρατίας, συνεκάλεσεν είς τό γραφείον του σύσκεψιν 'Αρχηγών 

Κλάδων 'Ενόπλων Δυνάμεων καί 'Υπαρχηγών των άντιστοίχω:v 

' Αρχηγείων. Κατ' αύτήν άνεκοίνωσεν εύθέως δτι μετέφερεν άπό

φασιν βάσει .τής όποίας θά ί\πρεπεν νά προχωρήσωμεν είς σύρρα

ξιν μετά τής Τουρκίας καί εζήτησεν νά έκφρασθοϋν αi σχετικαί 

άπόψεις των παρισταμένων, άρχής γενομένης έκ των εκπροσώ

πων τής 'Αεροπορίας. 'Ο ύποφαινόμενος άπήντησεν πάραυτα 

δτι έφ' δσον τοϋτο επιτάσσει τό ϋψιστον τής Πατρίδος συμφέ

ρον, ή 'Αεροπορία είναι καθ' δλα !:τοίμη . • Απαντα τά ύπ' αύτής 
διατιθέμενα άεροσκάφη, ίiτινα δύνανται νά χρησιμοποιηθοϋν ώς 

μαχητικά, άπάντων των τύπων, είναι &μφορτα πυρομαχικών, τά δέ 

πληρώματα, &χοντα πλήρη γνώσιν των λεπτομερειών τής άπο

στολής των καί τών στόχων τούς όποίους πρόκειται νά προσβά
λουν, άναμένουν τήν διαταγήν άπογειώσεως. Πέραν τούτων 

ίiπαντα τά άεροσκάφη λοιπών τύπων καί τά άντίστοιχα πληρώ

ματα είναι ετοιμα νά φέρουν κατά τόν πλέον άποτελεσματικόν 

τρόπον είς πέρας τάς άποστολάς των, ώς συμβαίνει καί δι' ίiπαν

τα άνεξαιρέτως τά λοιπά μέσα καί προσωπικόν. 'Επιπροσθέτως 

δέ ίiπαντα τά κέντρα επιχειρήσεων 'Αρχηγείων καί μονάδων τε

λοϋν έν ύψίστη άναπτύξει καί πλήρει λειτουργί~. Είς τό σημείον 

τοϋτο δ 'Αντιναύαρχος 'Αραπάκης ήρώτησεν τόν ύποφαινόμε

νον τί εννοεί λέγων δτι ή 'Αεροπορία είναι !:τοίμη πρός πόλε

μον, καί ποίον θά ήτο τό άποτέλεσμα τούτου. ·Ο ύποφαινόμενος 

επανέλαβεν δ, τι είχεν εiπει προηγουμένως προσθέσας δτι τήν κα

τάστασιν τής 'Αεροπορίας είχεν πλειστάκις περιγράψει, έν πάσtJ 

λεπτομερεί~, κατά τό παρελθόν, προφορικώς καί εγγράφως, είχεν 

δέ προβή καί είς εμπεριστατωμένην σύγκρισιν ταύτης πρός τήν 

τοιαύτη ν τής Τουρκικής 'Αεροπορίας. Προσέθεσεν ώσαύτως δτι, 

ώς είχεν δηλώσει, ή 'Ελληνική 'Αεροπορία &χει άνάγκη χρόνου 

δύο εως τεσσάρων ετων διά νά προαγάγη τήν μαχητικήν αύτής 

εύρωστίαν, διά τών ύπό παραγγελίαν νέων άεροσκαφών καί λοι

πών μέσων, είς επίπεδα έγγυώμενα επιθυμητόν τό άποτέλεσμα μι

aς τοιαύτης συρράξεως. Κατά τήν στιγμήν δμως ταύτην, τελοϋσα 

ijδη εν μεγίστtJ άναπτύξει καί επανδρώσει των μέσων τά όποία 

διαθέτει καί εν πλήρει επανδρώσει καί παρατάξει ι7 !:ναντι των 

εν καιρφ είρήνης ι2 πολεj.ιικών μοιρών της, καί εν πλήρει άραι
ώσει, είναι καθ' δλα !:τοίμη νά (Jιφθή είς τήν μάχην καί νά άγω

νισθή κατά τρόπον έξασφαλίζοντα τά μέγιστα δυνατά άποτελέ

σματα. 'Ο 'Αντιναύαρχος 'Αραπάκης &λαβεν έκ νέου τόν λόγον 

είπών δτι τό Πολεμικόν Ναυτικόν δέ είναι είσέτι ί\τοιμον . Δύο 

άντιτορπιλλικά καί δύο ύποβρύχια εύρίσκονται ε!ς τόν Ναύσταθ

μον εν άδυναμί~ έπανδρώσεως καί κινήσεως. Ώς δέ προσέθεσεν, 

δέν ενόμιζεν δτι εiμεθα Ετοιμοι πρός πόλεμον πρό τής παρελεύ

σεως ώρισμένου χρόνου, έθεώρει δέ δυσχερή τήν διεξαγωγήν πο

λέμου. Έν συνεχεί~ τόν λόγον &λαβεν δ 'Αντιστράτηγος Γα

λατσaνος, είπών δτι καί δ Στρατός Ξηράς δέν ήτο άκόμη ετοιμος 

πρός πόλεμον. Ai δυνάμεις μας, προσέθεσεν, καί τά τεθωρακισμέ
να δέν &φθασαν άκόμη είς 'Έβρον, ή επιστράτευσις τελεί είσέτι 

εν εξελίξει καί άπαιτοϋνται τούλάχιστον τρείς είσέτι ήμέραι διά 

νά εύρεθώμεν εν πλήρει !:τοιμότητι . Ούτος δέν συνεφώνησεν 

πρός τήν dποψιν τής καταφυγής είς σύρραξιν. Τήν αύτήν θέσιν, 

καί μάλιστα είς εντονον τόνον, ύπεστήριξεν καί δ Α· 'Υ'παρχη 

γός 'Αρχηγείου Στρατοϋ, 'Αντιστράτηγος 'Επιτήδειος. Τελικώς 

ή σύσκεψιζ &κλεισε διά τοϋ γενικοϋ συμπεράσματος δτι δέν εiμε
θα ετοιμοι νά προχωρήσωμεν είς σύρραξιν κατ' εκείνην τήν 

στιγμήν καί δτι άπητοϋντο δύο εως τρείς ήμέραι άκόμη προετοι

μασίας, ενφ ή ί\κβασις τής συρράξεως θά ήτο άμφίβολος. 

22 'Ιουλίου 1974 

3 ι. Τήν πρωία ν τής Δευτέρας, 22ας 'Ιουλίου, ή κατάστασις 
καί πάλιν δέν ενεφάνιζεν σημεία αίσιοδοξίας. ΑΙ 'Ελληνο-Κυ

πριακαί δυνάμεις, παρά τάς σημειωθείσας ύπ' αύτών επιτυχίας 

είς dλλα σημεία τής νήσου, είς τό στήριγμα ' Αγίου 'Ιλαρίωνος 

καί είς τήν Κυρήνειαν ούδέν ούσιαστικόν είχον επιτύχει. Πέραν 

τούτου, δ εχθρικός βομβαρδισμός καί γενικώς ή πίεσις προσέλα

βε εντατικώτερον ρυθμόν. 'Από τής προηγουμένης, ή 'Ελληνική 

'Αεροπορία είχεν έκτιμήσει δτι εντός πέντε ώρών ά_πό τής λή

ψεως σχετικής διαταγής θά ήτο είς θέσιν νά επέμβ1J είς Κύπρον 

δι' άεροσκαφών τύπου Phantom, κατά τρόπον εξασφαλίζοντα τήν 
άποτελεσματικήν αύτών δρaσιν εναντίον τοϋ Ι:χθροϋ, άλλά καί 

τήν μεγίστην πιθανότητα επιστροφής των, δεδομένης τής τερα

στίας σημασίας ijν τά άεροσκάφη ταϋτα ενείχον είς περίπτωσιν 

γενικής μετά τής Τουρκίας συρράξεως. Σημειοϋται Ι:νταϋθα δτι 

τά εν λόγφ άεροσκάφη, σταθμεύοντα είς τά άεροδρόμια 'Άνδρα

βίδας καί Τανάγρας, βάσει σχεδίων άντιμετωπίσεως Τουρκικής 

ενεργείας κατά τής χώρας, καί &χοντα συγκεκριμένας ώς εκ τού

του άποστολάς άJφειλον νά μετασταθμεύσουν καί επανεξο

πλισθοϋν είς τό άεροδρόμιον ·Ηρακλείου, μ ή δυνάμενα, λόγφ 

άποστάσεως, νά φέρουν είς πέρας μίαν τοιαύτην άποστολήν εκ 

των άρχικών αύτών θέσεων. Σημειοϋται επίσης δτι μόνον είς τάς 

άρχικάς αύτάς θέσεις τίθεντο κατάλληλα μέσα καί προσωπικόν 

είδικώς εκπαιδευμένον γιά τήν εξυπηρέτησιν των τελείως νέων 

τούτων όπλικών συστημάτων. 'Εντεϋθεν καί ή άνάγκη πενταώ

ρου περίπου άπαιτήσεως προετοιμασίας διά τήν άντίληψιν τής 

τοιαύτης άποστολής. Τό καταστρωθέν σχέδιον δράσεως προέ

βλεπε τήν άποστολήν !:πτά συνολικώς άεροσκαφών τύπου Phan
tom, τεσσάρων χρησιμοποιουμένων είς (!όλον προσβολijς καί 

τριών είς τοιοϋτον καλύψεως, δι' εξασφάλισιν τής επιβιώσεως 

άπάσης τής δυνάμεως εκ τής εχθρικής άντιδράσεως. Περαιτέρω, 

τό σχέδιον προέβλεπε τήν μετάβασιν τών άεροσκαφών είς τήν 

νήσον είς μέγα ϋψος, τήν προσβολήν τοϋ &ξωθι τοϋ λιμένος τής 

Κυρηνείας εύρισκομένου Τουρκικοϋ στόλου, εν συνεχεί~ δέ τήν 

επιστροφήν των, διεξαγομένην έπίσης είς μέγα ϋψος. Οϋτω !:χον

τος τοϋ σχεδίου επεμβάσεως των άεροσκαφών Phantom, εδόθη ή 
εντολή μετασταθμεύσεως είς άεροδρόμιον 'Ηρακλείου τήν 08.00 
ιi\ραν. Τά άεροσκάφη εξεφορτώθησαν πάραυτα τών δπλων διά 

τών όποίων θά έξετέλουν τήν βάσει τοϋ σχεδίου γενικής συρρά

ξεως, άποστολήν των, καί ijρχισαν άπογειούμενα διά τό άεροδρό

μιον 'Ηρακλείου, ί\νθα, εύθύς Ιiμα τΌ προσγειώσει των, ijρχισαν 

επανεξοπλιζόμενα διά τήν έκτέλεσιν τής νέας, είδικής αύτών 

Ιiποστολής. 'Η κρίσιμος στιγμή, κατά τήν όποίαν άπητείτο ή 
Ι:πέμβασις τής' Αεροπορίας, είχε προσδιορισθή μεταξύ ι ι .ΟΟ καί 

13.00 ιi\ρας . Λόγφ δμως ελλείψεως άεροσκαφών Ιiτινα προωρίζον

το νά διαδραματίσουν (!όλον βομβαρδιστικόν έντός τοϋ άρχικώς 

εκτιμηθέντος πενταώρου, τό όποίον εκ των πραγμάτων άπεδεικνύ

ετο δτι θά !:δει νά ήτο εξάωρον ij !:πτάωρον. Πέραν τούτου, κατά 
τήν προσγείωσιν είς τό άεροδρόμιον 'Ηρακλείου, 1\ν των άερο

σκαφών, ίiτινα προωρίζοντο νά διαδραματίσουν (!όλον καλύψεως 

καί είχον άπογειωθή έκ τοϋ άεροδρομίου τής Τανάγρας, &νθα 

ενίσχυον τήν εκεί σταθμεύουσαν δύναμιν άναχαιτίσεως, ύπέστη 

άτύχημα, συνεπεί~ σφάλματος τοϋ χειριστοϋ, Ι:πί τοϋ διαδρόμου 
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προσγειώσεως, τόν όποίον καί εθεσεν έκτός ενεργείας. Οϋτω, δτε 

μεταξύ 13.00 καί 14.00 οορας, κατέστη δυνατή ή πλήρης προετοι
μασία ώρισμένων των άεροσκαφών τούτων, δέν καθίστατο δυνα

τή ή άπογείωσίς των καί διά τόν έπιπρόσθετον λόγον τής κατα

στάσεως τοϋ διαδρόμου προσγειώσεως. Κατόπιν των άνωτέρω 

άντιξοοτήτων, μία έπιχείρησις ήτις είς τήν συνείδησιν άπάντων 

τών πυκνούντων τάς τάξεις τής 'Ελληνικής 'Αεροπορίας, εκ

προσωπούσης κατά τήν στιγμήν εκείνην δλόκληρον τό "Εθνος, 

θά άπετέλει μοναδικήν εύκαιρίαν άΠοδείξεως τοϋ άνυπερβλήτου 
σθένους τής 'Ελληνικής ψυχής, έματαιοϋτο, καί δή τόσον άδό

ξως. Ύπό τό κράτος τοιούτων συναισθημάτων, καί διαβλέπων εκ 

τών συνεχών έπαφών, ι'iς είχεν διά τήν παρακολούθησιν τής πο

ρείας προε;rοιμασίας τής έν λόγφ έπιχειρήσεως, τήν άποστέρη-

φιν τής 'Ελληνικής 'Αεροπορίας τής δυνατότητος παροχής βο

ηθείας είς τούς μαχομένους είς Κυρήνειαν άδελφούς καθ' ήν στιγ

μήν ή βοήθεια αϋτη θά ήτο τόσον δι' αύτούς ζωτική, δ ύποφαι

νόμενος, περί οοραν 10.00, προέβη είς παραστάσεις πρός τόν 
Στρατηγόν Μπονάνον, τij συνεργασί~ τοϋ δποίου άπεφασίσθη ή 

έκ τοϋ άεροδρομίου Καστελλίου άποστολή 12 άεροσκαφών τύπου 
F-84F διά τήν προσβολή ν τοϋ Τουρκικοϋ στόλου. 'Η άποστολή 
αϋτη θά άπετέλει έπίδειξιν ύπερόχου ήρωϊσμοϋ, δεδομένου δτι τά 

άεροσκάφη ταϋτα, λόγφ παλαιότητος, σοβαρών έκ ταύτης περιο

ρισμών εύελιξίας, χαμηλών έπιδόσεων, καί έλλείψει καυσίμου, 

θά έξετίθεντο είς τήν δράσιν τής έχθρικής άεροπορίας, μετά δέ 

τήν προσβολήν τοϋ έχθρικοϋ στόλου, δσα έξ αύτών θά κατώρθω

νον νά έπιβιώσουν θά ήσαν ύποχρεωμένα ή νά προσγειωθοϋν είς 

Βρεταννικά άεροδρόμια τής νήσου ή νά έγκαταλειφθοϋν. Καί 

δμως, είσηγούμενος τήν έκτέλεσιν τής άποστολής ταύτης, δ 

ύποφαινόμενος έξεπροσώπει σύσσωμον τήν Έλληνικήν 'Αερο

πορίαν, άλλά καί τήν φωνήν τής Πατρίδος, τήν φωνήν τών έν 

άγανακτήσει τελούντων τέκνων της καί τήν καθολικήν αύτών 

έπιθυμίαν δπως άντί πάσης θυσίας €λθουν άρωγοί είς τούς δεινώς 

δοκιμαζομένους άδελφούς των. Κατόπιν τής συμφώνου γνώμης 

καί τοϋ Στρατηγοϋ Μπονάνου, δ ύποφαινόμενος, μεταξύ I 1.00 
καί 12.00 οορας εδωσεν δίς τήν διαταγήν άπογειώσεως των άερο
σκαφών, δίς δέ ήκύρωσεν ταύτην, κατόπιν έντολής τοϋ Προέδρου 

τής Δημοκρατίας, δστις, ένημερούμενος είς Ι:κάστην περίπτωσιν 

ύπό τοϋ Στρατηγοϋ Μπονάνου, δέν ένέκρινε τήν εκτέλεσίν της, 

έκτιμών ένδεχομένως τήν κατάστασιν βάσει πλειόνων στοιχείων. 

Τελικώς, ή Κυρήνεια κατέρρευσεν περί οοραν 14.00, δτε, συμφώ
νως πρός τήν άπόφασιν τοϋ Συμβουλίου • Ασφαλείας, θά €δει νά 

είχον καταπαύσει αί έχθροπραξίαι. 'Ως γνωστόν, οί Τοϋρκοι 

είχον θέσει ώς οοραν καταπαύσεως τοϋ πυρός, άπό !δικής των 

πλευράς, τήν 18.00. 
32. Περί οοραν 20.00 τής ίδίας ήμέρας, δ ύποφαινόμενος 

μετέβη μετά των άλλων ' Αρχηγών είς τό γραφείον τοϋ Προέδρου 

τής Δημοκρατίας, €νθα προσήλθον καί δ Πρωθυπουργός, δ 

'Υπουργός 'Εξωτερικών καί δ Ταξίαρχος 'Ιωαννίδης. Κατά τήν 

έπακολουθήσασαν σύσκεψιν, κατεβλήθη μάταιος προσπάθεια 

άνταλλαγής άπόψεων έπί τής καταστάσεως. 'Η 'Ελλάς άπεδέχθη 

τήν περί συσκέψεως είς Γενεύην πρότασιν. Παραλλήλως έκ Κύ

πρου περιήχοντο πληροφορίαι περί έπικειμένης άλώσεως τής 

Λευκωσίας. 'Εν μέσφ καταθλιπτικής καί έξόχως δραματικής 

άτμοσφαίρας, δ Πρόεδρος τής Δημοκρατίας έζήτησε παρά τοϋ 

Ύπουργοϋ 'Εξωτερικών δπως έπικοινωνήσ1J τηλεφωνικώς μετά 

τοϋ 'Αμερικανοϋ Πρέσβεως καί αίτήσ1J μέσφ αύτοϋ τήν έπέμβα

σιν τοϋ Ύπουργοϋ 'Εξωτερικών των ΗΠΑ. Πράγματι, ό κ. Κυ

πραίος ήλθεν είς τηλεφωνικήν μετά τοϋ κ. Τάσκα έπαφήν, περί 

οοραν 22.00, καί προσπάθησε νά μεταφέρ1J ε!ς τοϋτον, είς τήν 

'Αγγλικήν, τάς δδηγίας τοϋ Προέδρου τής Δημοκρατίας. 'Αμέ

σως σχεδόν μετά τό πέρας τής τηλεφωνικής έπαφής, δ κ. ' Κυ

πραίος άνεχώρησεν προκειμένου, ώς είπεν νά μεταβή είς τό γρα

φείον του δι' Ι:τέραν σοβαρά ν άπασχόλησιν. 'Ομοίως, άνεχώρη

σεν άμέσως καί δ Πρωθυπουργός διά τό γραφείον του, €νθα, ώς 

είπεν, τόν άνέμεναν 'Υπουργοί. Ή άναχώρησις αϋτη τοϋ κ. 

'Ανδρουτσόπουλου άπετέλεσεν καί τήν άπαρχήν νέων Πολιτι

κών έξελίξεων ώς, τούλάχιστον, Εζησεν ταύτας δ ύποφαινόμενος. 

Τελών έν καταπλήξει έκ τής παρακολουθήσεως τής άπό τηλεφώ

νου σ\!νομιλίας τών κ. Κυπραίου καί Τάσκα, έστράφη πρός τόν 

Πρόεδρον τής Δημοκρατίας καί είς εντονον ϋφος παρετήρησεν: 

«Μέ συγχωρείτε Κύριε Πρόεδρε. Δέν γνωρίζω άριστα τήν ' Αγ

γλικήν γλώσσαν, άλλά καί μέ αύτά τά 'Αγγλικά τά όποία γνωρί

ζω, άντελήφθην δτι δ Κυπραίος δέν ήδυνήθη νά μεταφέρη είς τόν 

κ. Τάσκα δ, τι τοϋ έζητήσατε νά μεταφέρη . Τά 'Αγγλικά του είναι 

πάρα πολύ πτωχά καί ένώ άλλα τοϋ είπατε, ούτος άλλα ελεγεν 

καί άλλα ήννόει. ΕΙμαι δέ βέβαιος δτι δ κ. Τάσκα δέν ήννόησεν 

δ,τι τοϋ έλέχθη καί άπλώς άπήντησεν είς τόν κ. Κυπραίον δι' 

Ι:νός 'Ό.Κ." Πώς είναι δυνατόν νά μεταβώμεν είς τήν Γενεύην 

κατ' αύτή ν τήν τραγική ν φάσιν τής 'Ιστορίας μας μέ 'Υπουργόν 

'Εξωτερικών δ όποίος δέν γνωρίζει τήν Πολιτικήν, τήν Διπλω

ματία ν καί τήν 'Αγγλικήν γλώσσαν;» Είς τό σημείον τοϋτο ό 

Ταξίαρχος 'Ιωαννίδης έκραγείς διέκοψεν τόν ύποφαινόμενον λέ

γων: «Τόν κατενόησεν δ Τάσκα. Καί έμένα μέ καταλαβαίνουν οί 

'Αμερικανοί~~. 'Ο ύποφιiινόμενος δμως τοϋ άπήντησεν: «Πότε 

σάς καταλαβαίνουν, κ. Ταξίαρχε; "Οταν τούς δμιλήτε 'Ελληνι

κά;» Στραφείς δέ έν συνεχεί~ πρός τόν 'Αντιναύαρχον 'Αραπά

κην είπεν: «Κύριε 'Αραπάκη, έπειδή οί άλλοι Κύριοι δέν γνωρί

ζουν 'Αγγλικά, καί άς μέ συγχωρήσουν διότι τό άναφέρω σέ πα

ρακαλώ νά διαψεύσΌς ή νά έπιβεβαιώσΌς αύτά τά όποία είπον, 

διά τόν κ. Κυπραίον, έσύ δ δποίος γνωρίζεις 'Αγγλικά». 'Ο 'Αν

τι ναύαρχος 'Αραπάκης πρός στιγμήν έδίστασεν νά λάβ1J θέσιν, 

άλλά τότε δ ύποφαινόμενος έπενέβη καί έν όργij προσέθεσεν: 

«Κύριε 'Αραπάκη, άπαντήσατε εύθέως. 'Αντελήφθητε τί €λεγεν 

δ κ. Κυπραίος; Γνωρίζει ' Αγγλικά διά νά μεταβij είς τήν Γενεύ

ην;~~. Καί, δ 'Αντιναύαρχος 'Αραπάκης συνεφώνησεν τελικώς 

δι' δ λα δσα είχεν είπε ι δ ύποφαινόμενος διά τόν κ. Κυπραίον. 

'Εν τφ μεταξύ πρό τής άναχωρήσεως των ' Αρχηγών διά τό γρα

φείον τοϋ Προέδρου τής Δημοκρατίας, καί καθ' δν χρόνον εύρί

σκοντο ιϊΠaντες είς τό γραφείον τοϋ • Αρχηγοϋ 'Ενόπλων Δυνά
μεων, κατά τάς άπογευματινάς οορας, συσκεπτόμενοι μετά τήν εϊ

δησιν τής πτώσεως τής Κυρηνείας, είχεν έπιτευχθή μεταξύ των εν 

εlδος σιωπηράς συμφωνίας. Συνεφωνήθη δτι παρίστατο άνάγκη 

λήψεως άποφάσεως, ούδείς δμως προέτεινεν τί έν προκειμένφ. 

Συνεφωνήθη πάντως, δπως οί ' Αρχηγοί παραμείνουν ήνωμένοι 

καί άντιμετωπίσουν άπό κοινοϋ τήν κατάστασιν, εδωσαν δέ 

ιϊπαντες έπ' αύτοϋ τόν λόγον των είς τόν Στρατηγό Μπονάνον. 
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33. Τήν πρωία ν τής Τρίτης, 23ης ' Ιουλίου, περί οοραν 08.00 
ιϊπαντες οι 'Αρχηγοί συνεκεντρώθησαν έκ νέου είς τό γραφείον 

τοϋ Στρατηγοϋ Μπονάνου. Μετά σύντομον άνασκόπησιν τής κα

ταστάσεως, δ 'Αρχηγός 'Ενόπλων Δυνάμεων άνεχώρησεν διά τό 

Γραφείον τοϋ Προέδρου τής Δημοκρατίας, έζήτησεν δέ δπως οί 

'Αρχηγοί των Κλάδων άναμείνουν τηλεφωνικήν αύτοϋ είδοποί

ησιν ϊνα μεταβοϋν καί έκείνοι έκεί. Πράγματι, περί οοραν 09.15, 
ιϊπαντες εύρίσκοντο είς τό γραφείον τοϋ Προέδρου τής Δημοκρα

τίας. Κατά τήν έπακολουθήσασαν συζήτησιν, καί ένίl> είχον άν

ταλλαγή ώρισμέναι άόριστοι σκέψεις χωρίς νά εχει προταθή 

παρ' ούδενός τί τό συγκεκριμένον, είσήλθεν είς τό γραφείον τοϋ 

Προέδρου τής Δημοκρατίας δ Ταξίαρχος Ίωαννίδης καί έκάθη

σεν είς τό άριστερόν τοϋ ύποφαινομένου. Καί πάλιν έσυνεχίσθη 

έπ' όλίγον ή άποφυγή ύφ' άπάντων διατυπώσεως συγκεκριμένης 

τινός προτάσεως, δτε δ ύποφαινόμενος ύπό τό κράτος έντόνου 

έξάρσεως καί έν άπολύτφ πεποιθήσει δτι έξεπλήρου Έθνικόν 

χρέος, έστράφη πρός τόν Ταξίαρχον Ίωαννίδην καί έν πλήρει 

πνευματικij διαυγεί~ είπεν είς αύτόν: «Κύριε Ταξίαρχε, σάς 

έγνώρισα διά πρώτην φοράν κατά τήν 25ην Νοεμβρίου 1973. 
"Ελαβον μέρος είς τήν μεταβολήν διά τό καλόν τής Πατρίδος. 
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Δέν ε!μαι εiς θέσιν νά εκτιμήσω τί καλόν επράξατε δι' αuτόν τόν 

τόπον, πρέπει ομως νά παραδεχθήτε οτι έπράξατε καί κακόν. 

'Έχετε κάνει λάθος έκτιμήσεις καί κατ' αuτήν τήν στιγμήν ή 

Πατρίς εύρίσκεται εiς τραγικήν θέσιν. Λέγων ολα αuτά, γνωρίζω 

οτι ε!ναι δυνατόν νά σaς προκαλέσω νά σύρετε τό περίστροφόν 

σας καί νά μέ φονεύσετε. 'Όμως, έν όνόματι τών παιδιών μου, καί 

εννοώ κυρίως τά παιδιά μου πού ε!ναι κατά τήν στιγμήν αuτήν 

δεμένα μέσα στά άεροπλάνα, καί εν όνόματι ολων τών στρατευμέ

νων παιδιών μας καί όλοκλήρου τής Πατρίδος, σaς παρακαλώ νά 

μaς άφήσετε ήσύχους νά ίδωμεν πώς θά εξέλθωμεν άπό τό άδιέ

ξοδον καί νά προλάβωμεν μεγαλύτερα δεινά. Σaς παρακαλοϋμεν 

ολοι μας νά μaς άφήσετε». Εύθύς άμα τφ πέρατι tών λόγων τοϋ 
ύποφαινομένου, ό Ταξίαρχος 'Ιωαννίδης ήγέρθη, έφόρεσεν τό 

πηλήκιόν του καί στραφείς πρός τόν ύποφαινόμενον ε!πεν : <<Δέν 

γνωρίζει καλά ποίος ε!μαι, ό κ. 'Αρχηγός τής 'Αεροπορίας, άλ

λά αφοϋ βλέπω οτι ολοι σας συμφωνείτε, δέν εχω θέσιν ανάμεσά 

σας καί φεύγω». 'Ενώ άπήρχετο, ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας 

τοϋ ε!πεν : <<Στάσου, πρέπει νά βοηθήσ1Jς>> . Καί εκείνος άπήντη

σεν: <<Καλά . Δέν θά άντιδράσω». Τότε ό ύποφαινόμενος παρενέβη 

καί πάλιν προσθέσας: <<Κύριε Ταξίαρχε, πρέπει νά διατάξετε τούς 

άνθρώπους σας νά πειθαρχήσουν εiς ο,τι άποφασίσωμεν». Έπ' 

αύτοϋ έπέμειναν άπαντες, καί ούτος, πρό τής θύρας τής εξόδου, 

άπήντησεν: «Καλώς. Θά πράξω τοϋτο». Καί, χαιρετήσας στρα

τιωτικώς άνεχώρησεν. 'Ακολούθως, άπαντες συνεφώνησαν οτι 

επρεπε νά αiτηθ'Q ή βοήθεια τών Πολιτικών προσωπικοτήτων, 

τούς όποίους άνέλαβεν νά καλέσ1J διά τήν 14.00 ώραν ό Διευθυν
τής τοϋ γραφείου τοϋ Προέδρου τής Δημοκρατίας. Κατά τήν δι

άρκειαν τής φάσεως ταύτης τής συζητήσεως ό Πρόεδρος τής Δη

μοκρατίας έδήλωσεν οτι έπεθύμει νά παραιτηθ'Q διά νά διευκολύ

νlJ τήν κατάστασιν. Διάθεσιν παραιτήσεως έξεδήλωσεν καί ό 

'Αρχηγός τοϋ Στρατοϋ καί μάλιστα μετ' Ιδιαιτέρας έπιμονής. 

Ύπό τών ύπολοίπων ομως, έλέχθη εiς αύτούς οτι ή στιγμή δέν 

ήτο κατάλληλος διά τοιαύτας ένεργείας, οϋτε διά καταλογισμόν 

εύθυνών . 'Ετονίσθη δέ εΙς αύτούς οτι άπαντες ανεξαιρέτως εχουν 

εύθύνην εναντι τής Πατρίδος, καί οτι παρίστατο άνάγκη νά πα

ραμείνουν είς τάς θέσεις των, τούλάχιστον μέχρις οτου έξήρχετο 

ή χώρα έκ τοϋ &διεξόδου. Αϋτη ήτο καί ή κατάληξις τής συσκέ

ψεως, μετά τήν όποίαν, ένώ ο! 'Αρχηγοί μετέβησαν είς τά 'Αρ

χηγεία διά νά προετοιμάσουν τούς 'Αξιωματικούς τούτων καί 

τούς Διοικητάς τών μεγάλων μονάδων τών τριών Κλάδων έπί τής 

έπικειμένης μεταβολής, μερίμν1J τοϋ γραφείου τοϋ Προέδρου τής 

Δημοκρατίας προσεκαλοϋντο αί πολιτικαί προσωπικότητες διά 

τήν 14.00 ώραν. 

Συνάντησις μετά τ&ν πολιτικών προσωπικοτήτων 

34. Οί 'Αρχηγοί έπέστρεψαν είς τό γραφείον τοϋ Προέδρου 
τής Δημοκρατίας κατά τήν προκαθωρισθείσαν ώραν, μετά δέ όλι

γόλεπτον επαφήν τοϋ Στρατηγοϋ Γκιζίκη μετά τών πολιτικών 

προσωπικοτήτων, εκλήθησαν είς μετ' αύτών σύσκεψιν. Κατά τήν 

σύσκεψιν ταύτην έκτός τών 'Αρχηγών καί τοϋ Προέδρου τής 

Δημοκρατίας, παρέστησαν οί κ. κ. 'Αθανασιάδης-Νόβας, Κανελ

λόπουλος, Στεφανόπουλος, Μαρκεζίνης, Μαϋρος, 'Αβέρωφ, Ζο

λώτας, Γαρουφαλιaς, ώς καί ό ~Διευθυντής γραφείου τοϋ Προέ
δρου τής Δημοκρατίας Συνταγματάρχης Μπραβάκος. 'Ατυχώς, 

ούδείς ετήρει πρακτικά, πλήν ώρισμένων εκ τών πολιτικών 

άνδρών, οϊτινες ετήρουν σποραδικάς σημειώσεις, καί τοϋ ύπο

φαινομένου οστις ετήρει μaλλον λεπτομερείς τοιαύτας. Έν άρχ'Q, 

ό Στρατηγός Γκιζίκης έπανέλαβεν τήν πρόθεσιν τών 'Ενόπλων 

Δυνάμεων οπως παραδώσουν τήν διακυβέρνησιν τής Χώρας, τής 

όποίας ήσαν αί έγγυήτριαι, είς τούς πολιτικούς άνδρας, άποσυρό

μενοι εiς τά κύρια αύτών καθήκοντα. Ούτος έπανέλαβεν, ώσαύ

τως, τήν έπιθυμίαν. του οπως παραιτηθ'Q, καί ήτήσατο παρά τών 

πολιτικών άνδρών οπως σχηματίσουν Κυβέρνησιν καί άναλά-

βουν ούτοι τήν εύθύνην τής πορείας τής χώρας. 'Ακολούθως, 

πρωτοστατοϋντος τοϋ κ. 'Αβέρωφ, οστις ύπήρξεν Ιδιαιτέρως κα

τηγορηματικός, ώμίλησαν ό εlς μετά τόν άλλον οί πολιτικοί άν

δρες, αίτήσαντες οπως ενημερωθοϋν περί τής εν προκειμένφ θέ

σεως τοϋ Ταξιάρχου 'Ιωαννίδη , ώς καί έπί τοϋ κατά πόσον οί 

'Αρχηγοί ήδύναντο νά εγγυηθοϋν περί τής πειθαρχίας τών Κλά

δων εΙς τάς εντολάς των. Ύπό τοϋ Προέδρου τής Δημοκρατίας 

έδηλώθη είς τούς πολιτικούς άνδρας οτι ό Ταξίαρχος ~,Jωαννίδης 

δεν θά άναμιχθ'Q. Ύφ' έκάστου δέ τών 'Αρχηγών, δτι οί Κλάδοι 

τελοϋν ύπό τόν άπόλυτον αύτών ελεγχον. Τελευταίος ώμίλησε ό 

ύποφαινόμενος, οστις μετά τήν δήλωσίν του περί απολύτου πει

θαρχίας καί ύπακοής τής 'Αεροπορίας, προσέθεσε : <<Κύριοι, 

έπειδή συμβαίνει νά ε{μαι νεώτερος είς ήλικίαν εΙς τήν σύσκεψιν 

ταύτην, θά παρεκάλουν νά μοί έπιτρέψη-ι:ε νά όμιλήσω όλίγον 

περισσότερον. "Εζησα καί έγώ τήν άταξίαν τής Χώρας μας κατά 

τά τελευταία ετη . Θά ijθελα ομως νά έπισημάνω οτι τά σφάλματα 

δέν άρχίζουν άπό τήν 2\ην 'Απριλίου 1967. Ύπήρξεν ή πρό τής 
ήμέρας εκείνης περίοδος ή όποία επέτρεψεν τήν δημιουργίαν τής 

21ης 'Απριλίου. Συνεπώς, ούδείς δύναται νά έντοπίση άπό πότε · 
άρχίζουν τά σφάλματά μας. Θά ελεγα οτι άρχίζουν έδώ ~αί τρείς 
χιλιάδες χρόνια, άπό τότε πού ύπάρχουν "Ελληνες. 'Ενώ δέ 

ήμείς δηλοϋμεν καί ύποσχόμεθα οτι θά πειθαρχήσουν ο! Κλάδοι 

μας, θά πρέπει καί ύμείς, πρίν εγερθήτε άπό αύτό τό τραπέζι, πρίν 

έξέλθητε άπό αuτήν τήν πόρτα, νά ύποσχεθήτε οτι θά πράξητε 
δ, τι έπιβάλλεται διά τήν Πατρίδα, ώστε νά προχωρήσ1J είς όρθήν 

πορείαν καί δτι δέν θά έπιτρέψητε ποτέ νά ύπάρξ1J πάλι μία 21η 

'Απριλίου». 'Ο παρακαθήμενος τοϋ ύποφαινομένου κ. 'Αθανα

σιάδης - Νόβας άνεφώνησεν εΙς τό σημείον τοϋτο: <<Πέστα παιδά
κι μου. Έτσι ε{ναι. Μυαλό δέν βάζουμε». Μετά ταϋτα έπηκολού

θησεν συζήτησις καθ' ijν προετάθη ώς λύσις ό σχηματισμός Κυ

βερνήσεως 'Εθνικής 'Ενότητος, τ'Q συμμετοχίj είτε άπάντων, εί

τε μέρους τών παρισταμένων πολιτικών άνδρών, άπαντες δέ ένε

φανίζοντο μaλλον άποδεχόμενοι μίαν Κυβέρνησιν τών κ.κ. Κα

νελλοπούλου-Μαύρου, τίj έξαιρέσει τοϋ κ. 'Αβέρωφ, οστις εύθύς 

άμέσως εθεσεν έπί τάπητος τήν λύσιν Καραμανλή ώς μοναδικήν 

διέξοδον. Συγκεκριμένως, ό κ. 'Αβέρωφ ε!πεν δτι παρά τήν έκτί

μησιν ην τρέφει πρός τούς προαναφερθέντας, διά μιaς λύσεως 

Καραμανλή θά άντιμετωπίζετο άποτελεσματικώτερον τό. Έθνι

κόν μας θέμα, λόγω τοϋ κύρους καί τής προϊστορίας τοϋ άνδρός. 

Κατέληξεν δέ δηλώσας οτι, ώς πιστεύει, ό κ . Καραμανλής θά έδέ

χετο νά άναλάβ1J τήν ίστορικήν εύθύνην τής διακυβερνήσεως τής 

Χώρας εΙς τοιαύτας δυσκόλους στιγμάς. 'Ο Στρατηγός Γκιζίκης 

άπήντησiν είς τόν κ. 'Αβέρωφ οτι δέν εχει άντίρρησιν, πλήν ή 
κατάστασις ε{ ναι εξαιρετικώς έπείγουσα. ·Ο κ. Καραμανλής 

άπουσιάζει. 'Η χώρα στερείται Κυβερνήσεως άπό τής πρωίας. 

Δέν γνωρίζομεν έάν ό κ. Καραμανλής έπιθυμίj νά αναλάβ1J τήν 

Κυβέρνησιν. Πώς θά έπιστρέψ1J; Κατά τήν φάσιν ταύτην τών συ

ζητήσεων, δέν ijλλαξεν ή άρχική ΙiποψJς τής λύσεως Κανελλο

πούλου-Μαύρου, περί ώραν δέ 17.00, ο! πολιτικοί άνδρες άνεχώ

ρησαν διά τήν διενέργειαν Ιδιαιτέρων συνομιλιών. 'Ο κ. 'Αβέ

ρωφ, ομως έπανήλθεν άμέσως είς τό γραφείον τοϋ Προέδρου τής 

Δημοκρατίας καί έπέμεινεν καί πάλιν έπί τής λύσεως Καραμαν

λή. Τοϋ έζητήθη τότε ύπό τοϋ Προέδρου τής Δημοκρατίας καί 

τών 'Αρχηγών, νά τηλεφωνήσ1J εiς τόν κ. Καραμανλή . Τοϋτο έγέ

νετο άμέσως έκ τοϋ γραφείου τοϋ Προέδρου τής Δημοκρατίας. 

·Ο κ. Καραμανλής δέν άνευρέθη είς τήν οίκίαν του, εύρέθη ομως 

εΙς έτέραν οlκίαν. Μετά τάς πρώτας έξηγήσεις τοϋ κ. 'Αβέρωφ , 

τοϋ ώμίλησεν άπό τοϋ τηλεφώνου ό Στρατηγός Γκιζίκης, δστις 

καί τοϋ άνέπτυξεν τήν κατάστασιν καί τό έπιβεβλημένον τής 

έπιστροφής του. Είς τό σημείον έκείνο ό ύποφαινόμενος άντελή

φθη οτι ό κ. Καραμανλής διετήρει ένδοιασμούς Ιδίως ώς πρός 

τόν τρόπον τής επιστροφής του. Τότε έζήτησεν τό τηλέφωνον 

παρά τοϋ Στρατηγοϋ Γκιζίκη καί όμιλών διά δυνατής φωνής, είς 

τόν κ. Καραμανλήν, ε!πεν: <<Κύριε Πρόεδρε, σaς όμιλεί ό 'Αρχη

γός τής 'Αεροπορίας, ' Αντιπτέραρχος Παπανικολάου. Σaς πα-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 361 

ρακαλώ καί έγώ. Ε{ναι άνάγκη νά έπιστρέψητε απόψε είς τήν 

Πατρίδα διά νά βοηθήσητε» . 'Επειδή δέ δ κ. Καραμανλής διετή

ρει ακόμη ένδοιασμούς, ϋψωσεν περισσότερον τόν τόνον τής 

φωνής του καί έπέμεινεν είς τήν c'iμεσον έπιστροφήν του. 'Ο κ . 

Καραμανλής ε{πεν τότε: «Δέν γίνονται αύτά τά πράγματα. Πώς νά 

έλθω αύτήν τήν ώραν;)) 'Ο υποφαινόμενος, δμως, έσυνέχισεν: 

«Πρέπει νά έλθετε. Μόλις κλείσετε τό τηλέφωνον, θά τηλεφωνή

σετε είς τόν "Ελληνα Πρέσβυν, καί θά γνωρίσετε είς αύτόν τό 

σημείον είς τό δποίον θά ευρίσκεσθε. Μετά μίαν ώραν, άφοu θά 

έχετε έτοιμάση τήν βαλίτσα σας, θά i\λθ1;1 νά σάς πάρ1;1 αύτοκίνη

τον διά νά σάς μεταφέρ1;1 είς τό αεροδρόμιον. "Ο λα τά c'iλλα θά τά 

ρυθμίσω μετά τής Πρεσβείας, ή όποία θά ύπενοικιάστJ άεροσκά

φος διά νά σάς φέρ1;1 άπόψε έδώ)), Τελικώς δ κ. Καραμανλής έδέ

χθη. Μετά τό πέρας τής συνομιλίας του μετά του κ. Καραμανλή, 

δ υποφαινόμενος εκάλεσεν τόν πρέσβυν κύριον Καβαλλιεράτον 

είς Παρισίους, καί τοu έδωσεν δδηγίας. Του εζήτησεν νά προβίi 

είς υπενοικίασιν άεροσκάφους τής Air France, νά αίτήστJ παρά 
του πληρώματος δπως καταβάλ1;1 πάσαν προσπάθειαν ώστε ή 

πτήσις δι' 'Αθήνας νά έκτελεσθίi μετά τής μεγαλυτέρας δυνατής 

ταχύτητος, νά άναμέν1;1 δέ τηλεφώνημα του κ . Καραμανλή. Τελι

κώς, ώς γνωστόν, δ κ. Καραμανλής &φθασεν ενταύθα δι' αεροσκά

φους τό δποίον διέθεσεν δ Πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας. 

35. 'Εν τφ μεταξύ, άπό τής 21.00 ώρας μέχρι τής 24.00 (περί
που), καί ένφ άνεμένετο ή c'iφιξις του κ. Καραμανλή, άνεπτύχθη 

&ντονος διπλωματική δραστηριότης έκ μέρους τών κ. κ . Κανελ

λοπούλου, Μαύρου καί 'Αβέρωφ, μέσω τηλεφωνικών επαφών 

των μετά Πρέσβεων καί προσωπικοτήτων τών διαφόρων Χωρών, 

τών δποίων εζητήθη ή έπέμβασις πρός άποφυγήν σφαγών καί 

δηώσεων είς Κύπρον, ίδιαιτέρως δέ είς Λευκωσίαν. Έν τφ πλαι

σίφ τών άvωτέρω προσπαθειών, έκλήθησαν είς τό γραφείον του 
Προέδρου τής Δημοκρατίας, oi Πρέσβεις τών ΗΠΑ, τής Μ. 
Βρεταννίας καί τής Γερμανίας, οϊτινες καί έξεδήλωσαν πάραυτα 

ένεργείας πρός τάς Κυβερνήσεις των. 

w Αφιξις κ. Καραμανλή 

36. ·Ο κ . Καραμανλής αφίχθη είς τό γραφείον του Προέδρου 

τής Δημοκρατίας, περί ώραν 03.10 τής 24ης 'Ιουλίου. 'Αμέσως 

έπραγματοποιήθη σύντομος αότοu ένημέρωσις έπί τής κατα

στάσεως. Παρεσχέθησαν είς αότόν, έκ νέου, διαβεβαιώσεις έκ 

μέρους τών 'Αρχηγών είς δ, τι άφεώρα είς τήν πειθαρχίαν καί τήν 

υπακοήν τών υπ· αότούς Κλάδων.'Επίσης, υφ· άπάντων τών 

πολιτικών άνδρών παρεσχέθησαν διαβεβαιώσεις υποστηρίξεως 

του κ. Καραμανλή είς τήν προσπάθειαν Ιiρσεως του άδιεξόδου είς 

δ ε{χεν περιέλθει ή Χώρα καί περαιτέρω χειρισμού του Έθνικοu 

θέματος. Είς ερώτησιν τοu κ. Καραμανλή περί τής παλαιάς 

Κυβερνήσεως, έδόθη είς αότόν ή άπάντησις δτι αϋτη έχει παύσει 

υφισταμένη άπό τής πρωίας τής 23ης 'Ιουλίου. Παρά τήν έπι

μονήν άπάντων τών παρευρισκομένων, περί αμέσου δρκωμοσίας 

του ώς Πρωθυπουργού, δ κ. Καραμανλής αντέδρασεν δι' ίσης 

έπιμονής, λέγων: «Αότά ε{ναι θέατρον. 'Επιθυμώ νά ένημερωθώ 

περαιτέρω. Αϋριον τό πρωί θά γίνουν αότά)), Πρός στιγμήν 

συνεζητήθη ή λύσις τής έκ μέρους του κ. Καραμανλή αποδοχής 

έντολής σχηματισμού Κυβερνήσεως, τής δρκωμοσίας αναβαλ

λομένης διά τήν πρωίαν. 'Η λύσις αϋτη, δμως, απερρίφθη 

αμέσως, άπαντες δέ έπέμενον δπως ή δρκωμοσία πραγματο

ποιηθίi πάραυτα, δεδομένου δτι πάσα παράτασις τής έκκρεμό

τητος καθίστατο c'iκpως έπικίνδυνος. Παρά ταciτα δ κ. Καρα
μανλής παρέμενεν ανένδοτος. Έπεθύμει νά δρκισθίi τήν 10.00 
ώραν. Είς τήν έπιμονήν δλων προσετέθη καί ή τοιαύτη του υπο

φαινομένου, δστις κύπτων έλαφρώς πρό τοϋ καθημένου κ. 

Καραμανλή, καί επιδεικνύων είς αότόν τό ώρολόγιόν του, ε{πεν: 

«Κύριε Πρόεδρε, ή ώρα δπως βλέπετε ε{ναι 04.10. Κατά τήν 
στιγμήν αότήν δλα μας τά αεροσκάφη ε{ναι φορτωμένα διά 

πυρομαχικών καί ετοιμα νά πολεμήσουν. Οί χειρισταί μας ευρί

σκονται μέσα είς τά αεροσκάφη ετοιμοι νά άπογειωθοϋν. Διά τ&ν 

άκουστικ&ν των παρακολουθοϋν τάς εκπομπάς του ραδιοφώνου 

διά νά μάθουν ποίος θά ε{ναι δ Πρωθυπουργός, ποίος θά τούς 

διατάξ1;1 νά άπογειωθοuν εάν χρειασθίi νά έπιτεθοϋν εκείνοι 

πρώτοι η τούς επιτεθίi ή Τουρκική 'Αεροπορία. Έγερθήτε 

Κύριε Πρόεδρε, είναι άνάγκη νά δρκισθήτε τώρα άμέσωρ). 

Τελικώς δ κ. Καραμανλής έκάμφθη καί συνοδευόμενος υπό τών 

εόχών άπάντων τών παρισταμένων, μετέβη μετά τοϋ Προέδρου 

τής Δημοκρατίας είς παρακείμενον χώρον &νθα άνέμενεν δ 

'Αρχιεπίσκοπος 'Αθηνών καί πάσης 'Ελλάδος καί &δωκεν τόν 

νενομισμένον δρκον του Πρωθυπουργοϋ . 

ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Γ' ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΆΤΟΥ* 

Διακόσιοι πενήντα άξιωματικοί τοϋ Γ ' Σώματος Στρατοϋ άπό 

τοϋ βαθμοϋ τοϋ άνθυπολοχαγοu καί μέχρι τοϋ Ταξιάρχου, ευρι

σκόμενοι στήν πρώτη γραμμή τών συνόρων τής 'Ελληνικής πα

τρίδος καί εκπροσωποϋντες τήν συντριπτικήν πλειοψηφία τών 

'Ελλήνων άξιωματικών Στρατού, Ναυτικού καί 'Αεροπορίας, 

άποφασίσαμε μετά άπό αστραπιαία συνεννόησή μας τήν έκδοση 

τής άκολούθου κοινής άνακοινώσεως. 

«'Εν όψει του κινδύνου δστις άπειλεί τήν χώραν, τήν άνεξαρ

τησίαν καί τήν έθνικήν τιμήν της μετά τήν τουρκικήν έπέμβασιν 

είς Κύπρον δηλοuμεν δτι εϊμεθα ετοιμοι νά πολεμήσωμεν μέχρις 

έσχάτων διά τήν προάσπισιν βωμών καί έστιών καί τών άπαρα

γράπτων δικαιωμάτων του 'Ελληνισμού είς τήν μαρτυρική ν Με

γαλόνησον. Οόδεμία περί τούτου άμφιβόλία πρέπει νά μείνη είς 

τούς Τούρκους είσβολείς . Διά τοϋτο καλοϋμεν δπως εόθύς άμέ

σως διακόψουν τάς επιχειρήσεις των είς Κύπρον c'iλλως θά εϋ-

ρουν άντιμέτωπον τό Έλληνικόν "Εθνος ήνωμένον. Ή άπάντη

σίς του θά ε{ ναι ένια ία καί τελεσίδικος. 'Η Τουρκία θά πρέπει νά 

παύση χρησιμοποιοϋσα τά προσχήματα καί τάς δικαιολογίας πού 

τούς παρεχώρησε ή έγκληματική καί άνεύθυνος πολιτική τής κυ

βερνώσης δμάδας είς τάς 'Αθήνας καί νά συμμορφωθή πρός τάς 

άποβάσεις τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. Είς άντίθετον περίπτωσιν 

πρέπει νά γνωρίζη δτι κλείει πάσαν θύραν μελλοντικής συμφιλι

ώσεως καί συνεργασίας μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας. Καί ότι 

διανοίγει άγεφύρωτον χάσμα μεταξύ τών δύο λαών μας. 

'Αποτεινόμενοι πρός τόν στρατηγόν Φαίδωνα Γκιζίκην καί 

τήν ήγεσίαν τών 'Ενόπλων Δυνάμεων τούς καλοϋμεν παρά τό γε

γονός ότι δέν &χομεν έλπίδας νά είσακουσθώμεν δπως: 

I. Εόθύς άμέσως συγκαλέσουν Συμβούλιον 'Εθνικής Σωτηρί
ας είς τό δποίον νά κληθοϋν νά μετάσχουν πλήν τοϋ στρατηγοϋ 

Γκιζίκη, τών άρχηγών τών 'Ενόπλων Δυνάμεων του Στρατοϋ, τοϋ 
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Ναυτικοϋ καί τής 'Αεροπορίας ώς καί τοϋ Διοικητοϋ τοϋ Γ ' Σώ

ματος Στρατοϋ στρατηγοϋ Ντάβου, δ Κωνσταντίνος, ώς τέως 

Βασιλεύς μέχρι τελικής ρυθμίσεως τοϋ θέματός του ύπό τοϋ κυ

ριάρχου &λλά καί έλευθέρου έλληνι'κοϋ λαοϋ, δ πρώην πρωθυ
πουργός Καιν. Καραμανλής ώς καί άνά εΙς έκπρόσωπος των δύο 

μεγάλων παρατάξεων τής χώρας καί των νέων πολιτικών δυνάμε

ών της πού άνεδείχθησαν κατά τήν διάρκειαν τής τελευταίας έξα

ετίας. 

2. ' Ως πρόεδρος τοϋ Συμβουλίου τούτου θά πρέπει νά δρισθή 

έξουσιοδοτημένος μέ δλας τάς άρμοδιότητας άρχηγοϋ τοϋ κρά

τους καί πρωθυπουργοϋ δ κ. Κων. Καραμανλής, ώς συγκεντρώ

νων τήν έμπιστοσύνην της μεγάλης πλειοψηφίας λαοϋ κα( στρα

τοϋ. Ούτος θά πρέπει έν &γαθΌ συμπνοί~ μετά_ τοϋ προέδ"ρου Μα

καρίου καί τοϋ νομίμου διαδόχου τοϋ στρατηγοϋ Γρίβα ταγμα

τάρχου Καρούσου νά προβή σέ προτάσεις μέ τήν Μεγ. Βρεταννί

αν καί τήν Τουρκίαν διά τήν Ιiμεσον &ναρξιν διαπραγματεύσεων 

πρός έπίλυσιν τής Κυπριακής κρίσ!>ως διά τής aποκαταστάσεως 

τοϋ συνταγματικοϋ καθεστώτος τό δποίον ϊσχυε πρό τοϋ πραξι

κοπήματος τής 15ης 'Ιουλίου. 

3. ' Ο πρόεδρος τοϋ Συμβουλίου 'Εθνικής Σωτηρίας μετά τήν 

έπίτευξιν τοϋ σκοποϋ τούτου νά προβή εuθύς άμέσως είς τήν 

προκήρυξιν έλευθέρων έκλογών διενεργηθησομένων τό &ργότε

ρον έντός έξαμήνου άπό τής ήμέρας έκείνης διά νά δυνηθή δ 

έλληνικός λαός νά καθορίση δ ϊδιος τό μέλλον του. 

4. 'Αποτεινόμενοι πρός τούς &σκούντας σήμερον έπ' όνόματι 
των 'Ενόπλων Δυνάμεων τήν έξουσία δηλοϋμεν δτι ε{ναι είς 

δλους μας ώς καί είς δλόκληρον τόν ' Ελληνικόν λαόν γνωσταί 

αί έγκληματικώς άνεύθυνοι ένέργειαί των αί δποίαι μaς ώδήγη

σαν είς τό χείλος τής 'Εθνικής καταστροφής. Αί ένέργειαι αuταί 

έγγίζουν τήν έθνικήν προδοσίαν. Είς περίπτωσιν καθ' ijν δέν 

προχωρήσουν άμέσως ε!ς τήν συσπείρωσιν των έθνικών μας δυνά

μεων τήν δποίαν έπιβάλλει ύψίστη έθνική άνάγκη τότε πλέον θά 

ε{ναι ύπόδικοι ένώπιον Στρατοϋ καί Λαοϋ δι' έσχάτην προδοσί

αν. 

5. Δι ' αuτήν τήν περίπτωσιν τήν δποίαν άπευχόμεθα καλοϋ

μεν δλους τούς έν ένεργεί~ συναδέλφους μας, εκαστος κατά συ

νείδησιν καί είς χρόνον δστις θά έπιτρέπη τοϋτο άπό &μυντικής 

των συνόρων μας άπόψεως δπως προχωρήσουν ε!ς έκείνο πού 

τούς έπιτάσσει δ δρκος των πρός τήν πατρίδα. Είς άμεσον δηλα

δή άνατροπήν καί έκτέλεσιν έπί τόπου παντός άσκοϋντος έξου

σίαν καί μή άποδεχομένου τούς προαναφερομένους δρους. 

6. ' Απευθυνόμενοι πρός τούς έφέδρους συναδέλφους μας, 

aξιωματικούς καί δπλίτας, τούς καλοϋμεν δπως μή έπιστρέψουν 

τά δπλα των τήν στιγμήν πού θά τούς ζητηθοϋν. Διότι τήν στιγ

μήν έκείνην θά &χουν έκτελέσει μέν τό καθήκον τους δσον &φο-

ρa τήν έξωτερικήν ίiμυναν τής χώρας <θά τούς άναμένη δμως τό 

έξ ϊσου έπιτακτικόν καθήκον τής άποκαταστάσεως τής νομίμου 

τάξεως τής χώρας καί τής έθνικής ένότητος τοϋ καταδυναστευο
μένου άπό τήν έπιμένουσα παρά ταϋτα νά άσκή τήν έξουσίαν δμά

δα των έθνοπροδοτών. 

"Απαντες άπό κ:οινοϋ μόνιμοι καί ί\φεδροι αξιωματικοί, ύπα

ξιωματικοί καί δπλίται όφείλομεν τήν στιγμήν πού oi ύπεύθυνοι 
διά τήν έθνικήν μας ταπείνωσιν κηρύξουν τό τέλος τής έπιφυλα

κής τοϋ "Εθνους μέ σκοπόν προφανώς νά ύποχωρήσουν είς τάς 

πιέσεις ξένων καί νά δεχθοϋν άπαραδέκτους διά τήν ' Ελλάδα λύ

σεις νά κατέλθωμεν δπλισμένοι ε!ς τάς ' Αθήνας διά νά τούς άνα

τρέψωμεν. Οuδεμία όλιγωρία θά έπιτραπή τήν στιγμήν έκείνην 

καί τοϋτο διότι δέν θά εϊμεθα ήμείς έκείνοι oi δποίοι θά θέσωμεν 
έν κινδύνφ τήν έσωτερικήν είρήνην, &λλά ο{ έπιμένοντες νά σφε

τερίζωνται, παρά τήν προδοσίαν των τήν έξουσίαν. 

7. 'Απευθυνόμενοι πρός τούς έκπροσώπους τοϋ πολιτικοϋ κό
σμου τής χώρας, τούς καλοϋμεν νά έπιδείξουν έπιτέλους μετά 

έπτά &τη καθυστερήσεως τό aπαραίτητον αϊσθημα εuθύνης καί νά 

διακόψουν άμέσως τήν &κδοσιν πάσης περαιτέρω καθ' Ιδίαν 

ανακοινώσεως άποπροσανατολιζούσης τόν λαόν καί έξυπηρετού

σης μόνον τήν αuτοπροβολήν των. 'Αντ' αuτοϋ όφείλουν νά 

άπαιτήσουν καί αuτοί τήν έθνικήν συσπείρωσιν καί έν πάσΌ πε

ριπτώσει νά έπιδείξουν τήν !δικήν των. 

Στρεφόμενοι τώρα πρός τούς Δυτικούς Συμμάχους τής χώρας 

καί Ιδίως πρός τούς 'Αμερικανούς τούς καλοϋμεν νά σταματή

σουν άμέσως τήν &πό 7ετίαν παρεχομένην πρός τήν κυβερνώσα 

δμάδα ' Αθηνών ύποστήριξίν των καί νά συμβάλουν καί αuτοί είς 

τήν δικαίαν έπίλυσιν τοϋ κυπριακοϋ προβλήματος. Δέν τούς ζη

τοϋμεν έπέμβασιν είς τάς έσωτερικάς μας ύποθέσεις, αuτάς θά τάς 

έπιλύσωμεν μόνοι. 'Εκείνο πού πρέπει νά άντιληφθοϋν έν τού

τοις ε{ναι δτι συνέχισις τής παροχής &διαντρόπου πλέον ύπο

στηρίξεως πρός τήν άποτυχημένην καί άνεύθυνον δμάδα πού 

άσκεί άκόμη τήν έξουσίαν ε!ς τάς 'Αθήνας θά τούς φέρη τελεσι

δίκως άντιμετώπους καί πρός τόν 'Ελληνικό λαό καί πρός τόν 

'Ελληνικό Στρατό. 

Συνάδελφοι, αί στιγμαί ε{ ναι ίστορικαί. · Ο 'Ελληνικός λαός 

δικαιοϋται μετά τάς έπανειλημμένας θυσίας του νά διατηρήση τά 

&ναφαίρετα έθνικά του δικαιώματα καί νά έπανακτήση τά πολι

τικά του τοιαϋτα πού τοϋ στεροϋν έπ' όνόματι ήμών των ' Ελ

λήνων άξιωματικών. 

' Εμείς πάντως δηλοϋμεν δτι θά πράξωμεν τό πρός τήν πατρί

δα καί τόν λαό καθfjκον μας». 

*Τό κείμενο γνώρισε μεγάλη δημοσιότητα καί έπέδρασε στήν- πορεία τών 

γεγονό.των, χωρίς νά έπιβεβαιωθεί δριστικά ή γνησιότητά του: 
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224. Φ. 42Α, <<Τά γεγονότα τοϋ Πολυτεχνείου>>, (σημ.) , (25 

Νοεμβρίου 1973). 
225. Φ. 42Α, Α . Παπανδρέου πρός Καpαμανλή . 

226. Βλ. έφημερίδες, 21 Νοεμβρίου 1973. 
227. <<Le Monde>>, 22 Νοεμβρίου 1973. 
228. Βλ. <<'Ο 'Εθνάρχης Καραμανλής>>, 

( ' Αθήνα, χ. ή . ), σ. 535. 
229. Φ. 42Α , Γ . Λύχνος πρός Κ . Καραμανλή , 28 Νοεμβρίου 

1973. 
230. Φ. 42Α, Σ. Κωνσταντόπουλος πρός Κ. Καραμανλή, 

Δεκέμβριος 1973. 
231 . Φ. 43Α, Κ . Παπακωνσταντίνου πρός Κ. Καραμανλή, 

19 'Ιανουαρίου 1974. 
232. Φ. 43Α, Ε. 'Αβέρφφ πρός Στρατηγό Φ. Γκιζίκη, 

19 'Απριλίου 1974 (αύστηρότατα άπόρρητον) . 

233. Φ. 43Α, ' Αρχιεπίσκοπος ' Αμερικής 'Ιάκωβος πρός 

Κ. Καραμανλή, 24 ' Απριλίου 1974. 
234. Φ. 351 Α, Κ. Καραμανλής πρός Θ. Κουλουμπή, 

30 'Ιανουαρίου 1974. 
235. Φ. 43Α , 'Αχ. Καραμανλής πρός Κ . Καραμανλή , 

24 'Απριλίου 1974. 
236. Φ. 43Α, 'Αρχιεπίσκοπος 'Αμερικής 'Ιάκωβος πρός 

Κ. Καραμανλή, 10 ' Απριλίου 1974. 
237. Φ. 35ΙΑ , Θ. Κουλουμπής πρός Κ. Καραμανλή, 

18 'Ιανουαρίου 1974. 
238. Φ. 35ΙΑ, Θ. Κουλουμπής πρός Κ. Καραμανλή, 

25 Φεβρουαρίου 1974. 
239. Φ. 35ΙΑ, Θ . Κουλουμπής πρός Κ. Καραμανλή, 27 'Ιουνίου 

1974. 
240. <<Le Figaro>>, 21 Μαίου 1974. 
241 . Φ. 43Α , 'Αρχιεπίσκοπος 'Αμερικής 'Ιάκωβος πρός 

Κ. Καραμανλή, Ι Φεβρουαρίου 1974. 
242. Φ. 43Α, Ε. 'Αβέρωφ πρός Κ. Καραμανλή, 9 'Ιουλίου 1974. 
243. Βλ . χαρακτηριστικά, <Πhe Guardian>>, 3 'Ιουνίου 1974. 
244. Βλ. Ί . Πεσμαζόγλου, <<Μιά δεκαετία (1%7/ 1976), ('Αθήνα 

1976), σ. 81. 
245. <<Κείμενα Παναγιώτη Κανελλόπουλου ... >>, σ. 237-8. 
246. Φ. 43Α , 9 'Ιουλίου 1974. 

247. Κ. Γούντχαουζ, <<Καραμανλής: ό άνορθωτής τής έλληνικής 

Δημοκρατίας>>,(' Αθήνα 1982), σσ. 265-266. 
248. Βλ . <<Τό Βήμα>> 31 Αύγούστου 1974. 
249. Φ. 43Α , <Πό χρονικό τής 20ής 'Ιουλίου>> (Σημ. 

Κ . Καραμανλή). 

250. Πρβλ. Στ . Ψυχάρη, <<Τά παρασκήνια τής άλλαγής>>, 

('Αθήνα 1975), σσ. 186 κ.έ. 

251 . Πρβλ. Σ . Γρηγοριάδη, δ.π . , Γ', σ . 287. 
252. Τ. Λαμπρία, <<Στή Σκιά ένός Μεγάλου>>, (' Αθήνα 1989), 

σσ. 52-54. 
253. Κ. Γούντχαουζ, <<Καραμανλής: ·Ο άνορθωτής τής 

έλληνικής Δημοκρατίας>>, σ. 273. 
254. <Πhe Times>>, 25 ' Ιουλίου 1974. 
255. Βλ. Στ. Ψυχάρη, δ . π., σσ. 195, 238-9. 

Παρατηρήσεις καί διευκρινίσεις στό περιεχόμε

νο των επιστολών (σσ. 249-347): 

Σελ. 249* 
Πέτρος Ζήσης, δικηγόρος, διακεκριμένος νομικός. 

** 
'Αναφορά στά γεγονότα τοϋ Μαίου 1968, στό Παρίσι . 

Σελ. 251* 
Βλ. <<New York TimeS>>, 23, 25 καί 28 Αύγούστου 1968. 

** 
Βάσος Βασιλείου 

Σελ. 254* 
Ιςωνσταντίνος Τσάτσος 

Σελ. 255* 
' Αλέκος Γ. Καραμανλής, άδελφός τοϋ Κ. Καραμανλή. 

Σελ. 257* 
Παρατήρηση μέ άφετηρία τήν εκδοση τών λόγων τοϋ Κικέ

ρωνα άπό τόν Κ. Τσάτσο <<Κικέρων (τέσσερις λόγοι κατά 

Καταλίνα, οί λόγοι γιά τόν Μάρκελλο καί τόν Λιγάριο)>>, 

Μετάφραση, είσαγωγικά σημειώματα καί σχόλια Κων

σταντίνου Τσάτσου, (Άθήνα 1968). 

Σελ. 258* 
Πρόκειται γιά έπιστολή πού άπηύθυνε ό Τζαίημς Γουέμ

πελ, άπόστρατος 'Αμερικανός άξιωματικός πού είχε ύπη

ρετήσει στήν ' Αθήνα ιδς σύνδεσμος ΓΕΕΘΑ-ΝΑΤΟ, στόν 

'Ορέστη Βιδάλλη, τό κείμενο τής όποίας άναφέρεται σέ 

συνομιλία πού είχε μέ τόν Κ. Καραμανλή στό Παρίσι, στίς 

4 Μαρτίου 1969 (Φ. 39Α, Τζ. Γουέμπελ πρός Ο. Βιδάλλη, 5 
Μαρτίου 1969). 

Σελ. 268* 
'Αναφορά στήν έπικείμενη άποστολή τοϋ κειμένου τών 

δηλώσεών του, πού δόθηκαν στή δημοσιότητα στίς 30 Σε

πτεμβρίου (βλ . παραπάνω, σσ. 112 κ.έ . ) . 

** 
Σάββας Κωνσταντόπουλος, έκδότης τής έφημερ ίδας 

<< ' Ελεύθερος Κόσμος>>. 

Σελ. 269* 
Νάσος Μπότσης, έκδότης τών έφημερίδων <<'Ακρόπολις>> 

καί <<'Απογευματινή>>. 

•• 
Πρόκειται γιά τό συγγραφικό i:ργο τοϋ Κ. Τσάτσου 
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«' Αφορισμοί καί διαλογισμοί (τρίτη σειρά)», 'Αθήνα, 

1969. 
Στήν Ιδιόχειρη άφιέρωση πού άπευθύνει στόν Κ. Καρα

μανλή, ό Κ. Τσάτσος γράφει χαρακτηριστικά: «Τού Κώστα 

Καραμανλή. "Ας είναι τό τελευταίο πού τού στέλνω στήν 

έξορία». 

Σελ. 276* 
'Α ναστάσης Κανελλόπουλος, άδελφός τού Παναγιώτη 

Κανελλόπουλου. 

Σελ. 281* 
Πρόκειται γιά τό θεατρικό εργο τού Ε. 'Αβέρωφ <<' Επι
στροφή στίς Μυκήνες», τό όποίο τελικά άνεβάστηκε τό 

ετος 1972. 

Σελ. 296* 
'Αναφορά στήν άναμενόμενη κυκλοφορία, καί σέ έλληνι

κή μετάφραση, τής βιογραφίας τού Κ. Καραμανλή aπό τόν 

Μωρίς Ζενεβουά (Βλ. σχετικά, παραπάνω σ. 146 κ./;.). 

Σελ. 298* 
Ό Γ.-Α; Μαγκάκης, δύο χρόνια μετά τήν καταδίκη του σέ 

18ετή κάθειρξη, άφέθηκε έλεύθερος γιά λόγους ύγείας καί, 

σχεδόν άμέσως, αναχώρησε αΙφνιδιαστικά γιά 'tή δυτική 

Γερμανία έπιβαίνοντας σέ γερμανικό στρατιωτικό αερο

πλάνο πού απογειώθηκε. aπό τήν άμερικανική βάση τού 

'Ελληνικού. 

Σελ. 301* 
Βλ. σειρά άρθρων τού Β. Βασιλείου, <<Βραδυνψ>, 3 Απρι
λίου- 5 'Ιουνίου 1972. 

Σελ. 304* 
«Βραδυνή», 21 Σεπτεμβρίου 1972. 

Σελ. 305* 
Βλ .. «New Υ ork Times», 13 'Οκτωβρίου 1972 έπίσης, 15 
'Οκτωβρίου 1972. Ό Στάϋρbυς Σουλτσμπέργκερ έπιση
μαίνει τήν φθορά καί διακρίνει τήν πορεία πρός τήν τελική 

πτώση τού στρατιωτικού καθεστώτος. 

•• 
Βλ. έπιστολή Κ. Τσάτσου πρός Κ. Καραμανλή, 6 'Οκτω
βρίου 1972 (Φ. 4ΙΑ). 

Σελ. 311* 
'Αναφέρεται στήν πρώτη εκδοση, στά γαλλικά, τού 

συγγραφικοϋ ί:ργου του μέ τίτλο <<Φωτιά καί τσεκούρι». 

Μετά τήν εκδοσή του aπό τόν γαλλικό οlκο <<Breteuil» 
(1973), τό εργο έκδόθηκε σέ έλληνική μετάφραση (1974). 

Σελ. 321* 
·Ο Κ. Τσάτσος ύπήρξε μέλος τής έποπτικής έπιτροπής τής 

πολύτομης 'Ιστορίας τοϋ 'Ελληνικού Έθνους, άπό κοι

νού μέ τούς Ι. Θεοδωρόπουλο, Γ. Μυλωνδ:, Α. Ξυγγόπουλο, 

Αλ. Βακαλόπουλο καί Κ. Μπαστιa, διατηρώντας- εiδικό

τερα - τήν liμεση έποπτεία στή σύνταξη καί ~κδοση τοϋ 

&ργου. 

Σελ. 331* 
'Αναφορά στό έτήσιο μνημόσυνο τού Γεωργίου Παπανδρέ

ου. 

Σελ. 333* 
Βλ. παραπάνω, σ. 212. 
·Ο Κ. Καραμανλής είχε, στήν έπιστολή αύτή, έκδηλώσει 

ένδιαφέρον γιά τίς πληροφορίες πού τοϋ διοχέτευε ό Θ. 

Κουλουμπής, παροτρύνοντάς τον νά συνεχίσει τή σχετική 

aλληλοypαφία. 
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Στό ευρετήριο μνημονεύονται ονόματα τών προσώπων πού εχουν συμμετοχή στά γεγονό;α, το~ωνύμι~, ώς βασι~~ ση.με~α 
άναφορaς συγκεκριμένων γεγονότων, καί θεματικά λήμματα μέ άναφορά στά γεγονότα που συνθετουν τον κεντρικο ιστο της 

δραστηριότητας τοt Κ. Καραμανλfi . 

Α 

'Αβέρωφ , Γ., 227 
' Αβέρωφ-Τοσίτσας, Ε., 46, 70, 82, 84, 

86, ιοs, ι ι6, ι39, ι76, ι78, ι8σ, ι8ι, 

ι82, ι83, ι84, ι85, ι86, ι97, 2ι4, 2ι7, 

222,225, 252,264, 269, 270, 277, 281, 
284, 286, 287, 288, 292, 293, 306, 309, 
317, 323, 327, 333, 338· καταδίκη
άποφυλάκιση - (ι967), 32· 'έπιστο

λή - πρόςΓκιζίκη, 207-2ι2 

'Αγγελής, 0., άντιστράτηγος, 60, ι80, c 

ι 94, 234, 249, 253, 260, 269, 275, 276, 
282, 283, 325 

'Άγκνιου, Σ., (Agnew, Spyros), άντι

πρόεδρος ΗΠΑ, ι35, 292, 293, 3/9 
'Αθανασιάδης, Γ. (τζώρτζης), 47, 48, 

117, 119, 161, ι63, ι73, 177,206,214, 
269, 299, 3/8, 321, 324, 325, 330 

'Αθανασιάδης-Νόβας, Γ . , 224, 225, 333 
'Αϊζενχάουερ, Ν., (Eisenhower, 

Dwight), 97, ι3Ι, 256 
'Αλεξιάδης, Γ., 195 
'Αλλαμανής, Σ., 334, 345 
'Αναστόπουλος, Γ. (Anastaplo, George), 

καθηγητής Πανεπιστημίου Σικάγο, 

87, 321 
'Ανδρεάδης, Σ., 262, 334 
'Ανδριώτης, Δ., άντιστράτηγος, α 

υπαρχηγός ΓΕΣ, 18 
'Ανδρουτσόπουλος, Α., 202, 205, 2ι4, 

225, 234, 344 
'Άννινος-Καβαλλιερaτος, Φ., πρεσβευ

τής στό Παρίσι, 230 
'Αντενάουερ, Κ . (Adenauer, Konrad), 

209 
' Αντωνάκος, Δ., άντιπτέραρχος, άρχη

γός 'Αεροπορίας, 60 
Άποσκίτης, Χ., 180, Ι8ι 
'Αραπάκης, Π., άντιναύαρχος, άρχηγός 

ΓΕΝ, ι99, 224, 226, 227 
'Αρμπούζης, Δ . , άντιστράτηγος, Β' 

ύπαρχηγός ΓΕΣ, ι8, 103 
'Αρναούτης, Μ., 42, 44, 51, 79, ιο3, 258 
'Ασλανίδης, Κ . , γ. γραμματέας 'Αθλη

τισμοϋ, 239, 275 

Β 

Βάνς, Σ., (Vance, Cyrus), μεσολαβητής 
στό Κυπριακό, 46, 48, 49 

Βαρβιτσιώτης, I., 139, 288, 290 
Βαρδινογιάννης, Β . , 180· -,Ν., ι8Ο· - , 

Π., !Οι, ι97, 278, 337 
Βασιλείου, Β., 56, 119, ι3Ι, 135, 146, 

151, ι6ο, Ι6ι, ι62, 175,239,240,244, 
247, 252, 256, 269,275, 283, 301,311, 
319, 334· - , ι, 134 

Βατικιώτης, Π. , καθηγητής Πανεπιστη

μίου Λονδίνου, ι89 

Βεγλερής, Φ., ι7, 60, 83, 145, 272 
Βενιζέλος, 'Ελευθ . Κ., 69, 88, 336· - , 

Νικ. Κ., ιοο, ιοι, ι8Ο, Ι8ι, ι83, ι85· 

-, Σοφ . , 80, ιοι 
Βεντήρης, Ν., δημοσιογράφος, 87 
Βέρρος, Δ., άντιστράτηγος έ . ά., 44 
Βιδάλλης, 0., άντιστράτηγος έ.ά . , 98, 

108, ι32, 25~ 28~ 345 
Βλάχος, Α. , γενικός γραμματέας υπουρ

γείου 'Εξωτερικών, 216 
Βλάχου, Ε . , 73, ι89, 24/, 257, 258 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, σχέσεις 'Ελλάδος μέ-, 

209-2ιο 

Βοϋλτσος, Α.-Κ . , 195 
Βουρδουμπaς, Δ . , 293 

Γ 

Γαλατσaνος, Α . , άντιστράτηγος, άρχη

γός Στρατοϋ, 224, 226 

Γαρουφαλιaς, Π., 48, 178, ι 8 ι, 224, 225 
Γεωργακόπουλος, Κ., πρώην πρωθ\J

πουργός, 173 
Γεωρκάτζης, Π., ύπουργός 'Εσωτερι

κών Κύπρου, 80, ι 32 
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ, σχέσεις 'Ελλάδος 

μέ-, 209-210 
Γκαετάνο, Μ . (Caetano, Marcello), 

Πορτογαλίας, 300 
Γκιζίκης, Φ., 202, 212, 2ι4, 2ι8, 220, 

224, 225, 226, 227, 230, 234 
Γκίκας, Σ., I ι7, ι20, 121,214,266,271, 

321, 326, 335, 338 
Γκώλ, Σ. ντε (Gaulle, Charles de), πρόε

δρος Γαλλικής Δημοκρατίας, 73, 74, 
136, 137, 143, 285· -,Υ. (Yvonne), 
136, 209 

Γουέμπελ, Τζ. (Webeι, James), 'Αμερι
κανός στρατιωτικός έ.ά., 258 

Γουλανδρής, Ν., 69 
Γούντχαουζ, Κ., (Woodhouse, Christo

pher), 28, ι89 'c 
Γρηγοριάδης, Ν., 195 
Γρίβας, Γ., 46, 48, 49, 50, 139, Ι4ι, 206, 

215, 243, 343 

Δ 

Δημητρακόπουλος, Η. , δημοσιογράφος, 

345 
Δρόσος, Γ., δημοσιογράφος, ι55 

Ε 

Έγκολφόπουλος, Κ . , άντιναύαρχος 

έ.ά., 178, 180 
ΕΙΡΗΝΕΥΣΕΩΣ ΜΗΡΑ (1955~1963), 88 
Εtρήνη, πριγκήπισσα, 258 
ΕΚΛΟΓΕΣ (1961), καταγγελίες περί-, 90 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, γενικός άπολογισμός 
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'Οκταετίας, 91 
ΕΟΚ, άναστολή βασικών διατάξεων 

Συμφωνίας Συνδέσεως, 20-25· διεύ
ρυνση-, 145, 155, 306 

'Έρχαρτ, Λ. (Erhard, Ludwig), καγκελ
λάριος ΟΔ Γερμανίας, 255 

'Έςς, Τ., δημοσιογράφος, 57 
Έτσεβίτ, Μ. (Ες:eνίt, Bulent), Τοϋρκος 

πρωθυπουργός, 214, 221 
Εύταξίας, Λ . , 195, 294 

z 
Ζαγοριανάκος, Δ. , άντιστράτηγος, άρ

χηγός 'Ενόπλων Δυνάμεων, 194,202, 
330 

Ζαρντινίδης, Ν., 139 
Ζαχαράκης , 1., ταξίαρχος, ύπαρχηγός 

ΚΥΠ, 103 
Ζενεβουά, Μ., (Geneνoix, Maurice), μέ

λος Γαλλικής ' Ακαδημίας, συγγρα

φέας βιογραφίας Κ.Κ., 69, 285, 298, 
303· εκδοση βιογραφίας ΚΚ, 146-
149, 189-190 

Ζήσης, Π . , δικηγόρος, 249 
Ζίγδης, I., 100, 117, 134, 155, 160, 161, 

162,163,174,175,181,187,263, 273, 
294, 311, 313, 314, 315,320,331, 337, 
345 

Ζισκάρ Ντ' Έσταίν, Β. (Giscard 
d'Estaing, Valery), πρόεδρος Γαλλι
κής Δημοκρατίας, 230, 234 

Ζίφκωφ, τ., 209 
Ζολώτας, Ξ. , 224, 225, 338 
Ζουρνατζής, Σ. , 202 
Ζωϊτάκης, Γ., 18, 47, 60,275, 283, 301, 

325 

Η 

Ήλιοϋ, Η., 197, 331 
ΗΠΑ, στάση - εναντι Χούντας, 25-26, 

34-37, 59, 68-69, 97-98, 122-124, 130-
132, 134-136, 141-145, 212-213, 218, 
251, 255, 256-257, 258, 272-274, 277, 
282, 283-284, 286-287, 291, 292, 300, 
307, 310, 312, 319, 325, 330, 333-334, 
336-337, 345 

Θ 

Θάντ, Ού, γενικός γραμματέας ΟΗΕ, 243 
Θεοδωράκης, Μ., 130, 276, 277, 345 
Θεοδωρόπουλος, Β., διευθυντής Β· Πολ. 

Διευθύνσεως ΥΠΕΞ, 242, 243 
Θεοτόκης, Σπ. , 338 
Θεράπος, Π., είσαγγελέας 'Αρείου Πά

γου, 322 

ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ 

Ι 

'Ιάκωβος, ' Αρχιεπίσκοπος Βορείου καί 

Νοτίου 'Αμερικής, 32, 34, 37, 58, 94, 
131,213,292, 29~298,318,319, 325, 

333, 340 
· Ιερώνυμος, ' Αρχιεπίσκοπος ' Αθηνών 

καί πάσης · Ελλάδος, 26, 50, 57, 206, 
242 

Ίορδανίδης, Γ . , άντιστράτηγος έ.ά . , 

134 
'Ιωαννίδης, Δ ., 169, 202, 205, 206, 214, 

217,2 18,226,271, 282, 325,333,334, 
337, 339, 347 

κ 

Καλλίας, Κ., 177 
Κάμποτ Λότζ, Χ . , (Cabot Lodge, Henry), 

'Αμερικανός πρέσβης, 122, 132 
Κάμρε , Μ., (Camre, Mogens), στέλεχος 

σοσιαλδημοκρατικοϋ κόμματος Δα

νίας, 38 
Κανελλόπουλος, Α . , 279, 295, 3/4· -, 

π. , 15, 19, 32, 38, 39, 46, 72, 73, 82, 
84, 89, 97, 100, 102, 116, 117, 118, 
134, 138, 141, 142,151, 152, 153, 155, 
156, 158, 160, 161,162, 163, 166, 174, 
175, 177, 180, 181,187, 193, 194, 197, 
199,202,217,224,225,226,227,230, 
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