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Ή πολιτική μεταβολή τής 24ης Ίουλίου 1974 θά σηματοδοτήσει νέες 
κατευθύνσεις στήν πορεία τoiJ έθνους. Ή κατάλυση τής δικτατορίας άνοιγε 

τήν προοπτική γιά τήν έμπέδωση τών δημοκρατικών θεσμών πάνω σέ έδραίες 

βάσεις, άσφαλέστερες άπό τό παρελθόν. Άπό τήν πηγή αύτή θά άντλήσει δ Κ. 

Καραμανλής ίδέες καί δυνάμεις στή χάραξη καί τήν έφαρμογή τής πολιτικής 

του, στό νέο στάδιο τής μακρfiς διαδρομής του στή δημόσια ζωή. 'Η άποκατά

σταση πνεύματος έθνικής όμοψυχίας καί ή κατίσχυση ήπιου πολιτικοiJ κλίμα

τος, ή άνταπόκριση τoiJ θεσμικοiJ πλαισίου στίς άνάγκες τoiJ έλληνικοiJ λαοiJ 

καί στίς έπιταγές τών νέων καιρών, ή δριστική ύπερκ:έραση τής μακρόχρονης 

άντιπαραθέσεως μέ άντικείμενο τή μορφή τoiJ πολιτεύματος καί, άκόμη, ή 

έπάνοδος σέ ύψηλούς ρυθμούς οίκονομικής άναπτύξεως, ή άμυντική θωράκιση 

τής έθνικής έπικράτειας, ή άνανέωση καί ό έκσυγχρονισμός στό εύρύτερο 

πεδίο τής κοινωνικής καί τής πνευματικής ζωής, άποτέλεσαν κατευθυντήριες 

έπιλογές του, άρρηκτα δεμένες μέ τό όραμα τής πλήρους οργανικής έντάξεως 

τής 'Ελλάδος στούς κόλπους μιfiς ίσχυρής καί ένωμένης Εύρώπης. 'Η συμπα

ράταξη τής πλειοψηφίας τών Έλλήνων στό πλευρό του θά ένισχύσει 1jθικά 

καί θά στηρίξει πολιτικά τή δυνατότητα έφαρμογής τoiJ άνανεωτικοiJ προ

γράμματος τoiJ Κ. Καραμανλή. 



ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Μετά aπό ενδεκα χρόνια aπουσίας, ό Κ. Καραμανλής εδωσε καί πάλι τό παρόν στήν ένεργό πολιτική 

ζωή , δταν σύσσωμος ό έλληνικός λαός, σέ στιγμές ύψίστης δοκιμασίας, τόν κάλεσε νά αναλάβει τά ήνία 

τής έξουσίας. 

Πρωθυπουργός, aπό τίς πρώτες ώρες τής 24ης 'Ιουλίου 1974, βρέθηκε aντιμέτωπος μέ μιά δραματική 
ίστορική πρόκληση, ή aνταπόκριση στήν όποία εμελλε νά προσδιορίσει τό μέλλον τής δημοκρατίας καί 

τήν ύπόσταση του εθνους . 'Η αναστήλωση τών έλεύθερων θεσμών, ή aντιμετώπιση τών τετελεσμένων 

γεγονότων στή μαρτυρική Κύπρο καί ή έξουδετέρωση τής έξωτερικής aπειλής σέ βάρος τής Έλλάδος, 

συνιστοuσαν κορυφαίες προτεραιότητες. Ή θετική έπιτέλεση τής κρίσιμης αύτή ς aποστολής προϋπέ

θετε τήν ύπερκέραση η τήν κατανίκηση iσχυρών aντίξοων δυνάμεων, μέσα καί εξω aπό τή χώρα. 

'Ο Κ. Καραμανλής θά βαδίσει στή δύσβατη αύτή όδό μέ σύνεση καί aποφασιστικότητα, έπιτελών

τας, μέρα μέ τή μέρα, θετικά βήματα πού Εφiρναν έγγύτερα στόν τελικό στόχο. 'Η έσπευσμένη πρώτη 
συγκρότηση καί ή όλοκλήρωση τής Κυβερνήσεως 'Εθνικής Ένότητας, ή aνάληψ'η σύντονης δραστη

ριότητας στό διπλωματικό πεδίο, ή έπαναφορά τών 'Ενόπλων Δυνάμεων στήν έθνική τους τροχιά, καί, 

ταυτόχρονα, ή aμεση πρόβλεψη ένισχύσεως του έξοπλισμοu τους, ή aπόδοση τών έλευθεριών στόν 

έλληνικό λαό καί ή βαθμιαία έπιβολή του έλέγχου τής Κυβερνήσεως σέ δλη τήν εκταση του κρατικοu 

μηχανισμοu, συνέθεσαν τά έπιτεύγματα τών πρώτων ήμερων τής μεταπολιτεύσεως. Τό εθνος ετεινε νά 

έπανεύρει τόν προορισμό 'του καί νά προσβλέψει στό μέλλον μέ αναπτερωμένο ήθικό καί μέ ανανεωμένη 
τήν έμπιστοσύνη στίς πηγαίες δυνάμεις του. 

24 !ΟΥ ΛΙΟΥ 1974 

Πρίν άνατείλει ή ήμέρα, μέσα στίς πρώτες μετα

μεσονύκτιες ώρες, τό ζοφερό πολιτικό τοπίο τής 

'Ελλάδος είχε άλλάξει ριζικά όψη. Τό ερεβος τής 

δικτατορίας είχε διαλυθεί, ό άνεμος τής έλευθερίας 

επνεε καί πάλι στή χώρα . ·Ο Κ. Καραμανλής, σέ 

στιγμές καταλυτικές, κινδύνου καί έλπίδας, είχε 

άνάλάβει τά ήνία τής έξουσίας . 'Η λαϊκή ιαχή πού 

δονουσε όλονύκτια τήν πρωτεύουσα ανέδινε μηνύ

ματα, ταυτόχρονα, χαρiiς καί προσδοκίας. 

'Έχοντας σπεύσει νά aνταποκριθεί στήν όμόθυ

μη εκκληση του εθνους, ό Κ. Καραμανλής είχε aπο

βιβαστεί στό αεροδρόμιο του Έλληνικου στίς 2 τό 
πρωί, είχε - στή συνέχεια- συσκεφθεί άπό κοινου 

μέ τήν ήγεσία του στρατεύματος καί μέ ιθύνουσες 

προσωπικότητες του πολιτικοί) κόσμου καί, τέλος, 

στίς 4.15 ' , είχε όρκιστεί ένώπιον του 'Αρχιεπισκό
που 'Αθηνών, μόνος, ώς πρωθυπουργός. Ή έμπι

στοσύνη, μέ τήν όποία τόν περιέβαλε ό λαός, στή 

συντριπτική πλειοψηφία του, άποτελοuσε ισχυρό 

έχέγγυο γιά τήν ευόδωση τής aποστολής του. ' Αλλά 

καί τό εργο πού είχε κληθεί νά έκτελέσει , κάτω απσ 

κατεξοχήν aντίξοες συνθήκες, ήταν γιγάντιο : άπα

κατάσταση τών έλευθεριών του έλληνικου λαοί)· 

άμεση δραστική άντιμετώπιση τής τουρκικής άπει

λής καί, ταυτόχρονα, άναζήτηση τρόπου άνατροπής 

των τετελεσμένων γεγονότων στήν Κύπρο· διασφά

λιση πλήρους καί ουσιαστικοί) κυβερνητικοί) έλέγ

χου σ' δ λα τά έπίπεδα τής κρατικής μηχανής καί 

όριστική έξουδετέρωση των όργάνων του στρατιω

τικοί) καθεστώτος πού άσκοuσαν άκόμη τήν έξουσία 

σέ καίριους τομείς τής διοικήσεως καί, ιδιαίτερα, 

των 'Ενόπλων Δυνάμεων· άποκατάσταση τής διε

θνοuς θέσεως καί του κύρους τής ' Ελλάδος στούς 

κόλπους τής διεθνους κοινωνίας . 'Η προσέγγιση 

των στόχων αυτων &:παιτουσε τήν έξεύρεση τής χρυ

σής τομής ανάμεσα στά 'έπιθυμητά aποτελέσματα καί 

τά ύπάρχοντα μέσα -εργο δυσκατόρθωτο ύπό τό 

κράτος των έξαιρετικά ευαίσθητων ισορροπιών πού 

προσδιόριζαν τή συγκεκριμένη συγκυρία. 
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Αύθεντικός μάρτυς τών γεγονότων, ό Π. Λαμπρί

ας, άμεσος συνεργάτης τοϋ πρωθυπουργοί>, θά άνα

φερθεί, σέ μεταγενέστερο κείμενο σημειώσεών του, 

στά προβλήματα πού ε{ χε ό Κ. Καραμανλήζ νά άντι

μετωπίσει εύθύς μετά τήν άνάληψη τών καθηκόντων 

του : 

«Τά προβλήματα - καί πέραν τής άνοικτής άντιδικίας 

μέ τήν Τουρκία καί τής προσπαθείας άναχαιτίσεώς της 

στήν Κύπρο άλλά καί (ενδεχομένως) στήν 'Ελλάδα -
ήσαν στόν εσωτερικό τομέα τρομακτικά. 

»Πρωτον, επρεπε νά θωρακισθεί ή άναγεννώμενη δη

μοκρατία άπέναντι δσων - καί ήσαν πολλοί - τήν επι

βουλεύονταν, δχι μόνο γιατί ιδεολογικά ταυτίζονταν μέ τήν 

χούντα άλλά καί γιατί φοβόντουσαν δτι θά έκαλουντο νά 

λογοδοτήσουν . 

»Δεύτερον, επρεπε νά εξαρθρωθουν δλοι οί μηχανισμοί 

τής δικτατορίας, πού παρέμεναν άνέπαφοι, ενω ταυτόχρο

να άλλες στρατιωτικές κλίκες, διαφόρων άποκλίσεων καί 

προσανατολισμων, μπορουσαν νά 'προσδοκουν στήν άπο

διοργάνωση του Κράτους γιά νά καταλάβουν ερείσματα 

παρακρατικά. 

»Τρίτον, επρεπε νά δραστηριοποιηθεί ή παράλυτη διοι

κητική μηχανή γιά τήν άποτροπή κινδύνων οικονομικής 

καταρρεύσεως καί νά κερδηθεί ή έμπιστοσύνη του λαου. 

>>Τέταρτον, επρεπε νά δοθουν οί ίκανοποιήσεις πού άνέ

μενε ή κοινή γνώμη μέ τήν κατάλυση τής τυραννίας, στό 

μέτρο δμως εκείνο πού δέν θά έπέτρεπε ν' άποχαλινωθουν 

δυνάμεις άντεκδικήσεως καί νά εγκατασταθεί κλίμα μι

σαλλοδοξίας πού θά δίχαζε γιά μιάν άκόμη φορά τό εθνος . 

»"Αν σκεφθεί κανείς δτι οί στρατιωτικές δυνάμεις πού 

εστήριζαν τή δικτατορία εδρευαν στήν 'Αθήνα, δτι οί έγκέ

φαλοι των πραξικοπηματικων σχεδίων μέ τίς μονάδες κρού

σεως πού διέθεταν κυκλοφορουσαν ελεύθεροι, δτι οί ύπη

ρεσίες ' Ασφαλείας καιροφυλακτουσαν γιά νά δουν που θά 

εστιαζόταν ή πραγματική iσχύς, δτι γνωστοί βασανιστές, 

άγωνιωντες γιά τήν τύχη τους, ήσαν άκόμη εγκατεστημέ

νοι στίς ύπηρεσίες τους άλλά καί άπό τήν άλλη πλευρά, δτι 

οί άπελευθερωμένοι εξόριστοι, φυλακισμένοι καί κάθε εί

δους ταλαιπωρημένοι άπό τή δικτατορία (μέ μέγα ποσοστό 

κομμουνιστές- συνεπ&ς εκ θέσεως άντίπαλοι ένόςφιλε

λευθέρου άστικου καθεστωτος) ήταν φυσικό ν' άναζητουν 

τήν οργανική τους παρουσία στίς εξελίξεις, δτι μερίδα των 

πολιτικων πού δέν εlχαν χρησιμοποιηθεί (Α. Παπανδρέου, 

Η. Ήλιου, Χ. Φλωράκης, Ι. Ζίγδης κ.ά.) ήσαν διατεθειμέ

νοι νά προβληθουν μέ τήν άρνητική δραστηριότητά τους, 

δτι μιά μάζα νεολαίας, πού δημιουργήθηκε κάτω άπό τήν 

πίεση τής δικτατορίας λαχταρουσε νά έκφρασθεί μέ δυνα

μισμό δύσκολα ελεγχόμενο, τότε άντιλαμβάνεται κανείς 

~ τήν άριστοτεχνική, μέ άλληλεπάλληλες προσεκτικές άλλά 

καί σταθερές κινήσεις, επιβολή του Καραμανλή: κυριολε

κτικά περπάτησε επάνω στά κύματα μιiiς φουρτουνιασμέ

νης θάλασσας» 1 • 

Πρώτη πράξη τοϋ Κ. Καραμανλή, μετά τήν όρ

κωμοσία του, ύπήρξε ή άμεση συγκρότηση ένός κυ

βερνητικοί> κλιμακίου, ίκανοϋ νά άντιμετωπίσει, 

άποτελεσματικά καί χωρίς καθυστέρηση, τά μείζονα 

προβλήματα πού άναζητοϋσαν επιτακτική λύση. 

'Αντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως καί ύπουργός 

τών 'Εξωτερικών κλήθηκε νά άναλάβει δ Γ. Μαϋ

ρος, ήγετικός έκπρόσωπος τής 'Ενώσεως Κέντρου, 

γεγονός τό όποίο ετεινε, άπό τήν πρώτη στιγμή, νά 

προσδώσει στό ύπό διαμόρφωση 'Υπουργικό Συμ

βούλιο τόν χαρακτήρα Κυβερνήσεως 'Εθνικής 'Ενό

τητας . 

'Ο Κ. Καραμανλής ε{ χε, έξάλλου, σπεύσει νά 
έπιζητήσει τή συνεργασία καί τοϋ Π. Κανελλόπου

λου, δ όποίος άποποιήθηκε τήν πρότασή του νά άνα

λάβει τήν άντιπροεδρία τής Κυβερνήσεως, άλλ' 

ύποσχέθηκε νά βοηθήσει τό εργο της. Σχετικά δή

λωσε: 

«Τό συμφέρον τής χώρας έπιβάλλει δπως ύποστηρίξω

μεν δλοι τήν ύπό τόν κ. Κωνσταντίνον Καραμανλήν Κυ

βέρνησιν, ή όποία εχει τήν βαρυτάτην άποστολήν νά άντι

μετωπίση μίαν έκτάκτως σοβαράν εθνικήν κρίσιν καί νά 

άνοίξη εξ άλλου τόν δρόμον πρός τάς δραματικάς εξελί

ξεις». 

'Ο ίδιος ό Π. Κανελλόπουλος άναφέρεται στήν 

άρνησή του νά άναλάβει τήν άντιπροεδρία καί στήν 

τελική συμμετοχή τοϋ Γ. Μαύρου στήν Κυβέρνηση : 

«Πρίν όρκισθή πρωθυπουργός ό Καραμανλής, έμείς, οί 

άλλοι, φύγαμε. Μέ παρεκάλεσε δμως νά πάω κατά τίς I Ο τό 
πρω'f στό ξενοδοχείο τής" Μεγάλης Βρετανίας" νά συζητή

σουμε . 

»Πήγα καί βρήκα εκεί τόν Γ. Μαυρο. Μου εlπε άμέσως 

ό Κων. Καραμανλής νά μετάσχω στήν Κυβέρνηση . Τόν 

παρεκάλεσα νά μήν έπιμείνη . Του εlπα δτι εχω άγωνισθή 

τόσα χρόνια καί πρίν άπό τήν 2Ιη 'Απριλίου, εχω περάσει 

καί άπό τήν δοκιμασία τής επταετίας καί εχω κουρασθή. 

Καί πρόσθεσα δτι "άν ήταν άνάγκη νά σχηματίσω εγώ 

Κυβέρνηση, θά τό εκανα χθές. " Αν καί κουρασμένος, θά 

rοφειλα νά το κάνω. ' Αλλά νά μπω τώρα στήν Κυβέρνηση 

ώς βοηθός άλλου, αύτό θά μέ κούραζε πολύ" . 

»'Όταν βγήκα άπό τό δωμάτιο του Καραμανλή, μέ άκο

λούθησε ό Γ. Μαυρος καί μου εlπε δτι φέρνω κι αύτόν σέ 

δύσκολη θέση. Του άπάντησα δτι αύτός οφείλει νά δεχθή 

τό 'Υπουργείο Έξωτερικων πού του δινόταν άπό τόν Κα

ραμανλή, γιά νά πάη άμέσως στή Γενεύη, δπου κρινόταν ή 

τύχη τής Κύπρου . 

»'Εγώ εφυγα . Ό Καραμανλής μου εστειλε στό σπίτι 

τόν άδελφικό μου φίλο Ν . Λουρο, πού εγινε τότε ύπουργός 

Παιδείας, γιά νά μέ μεταπείση, άλλά δέν τά κατάφερε. 

"Ενιωθα πράγματί{ήν άνάγκη νά ξεκουραστω ϋστερα άπό 
τόσων χρόν<?v'ίiΎωνες καί δοκιμασίες»2 • 

'Η σύνθεση τοϋ πρώτου κυβερνητικοί> κλιμα

κίου, ύπό τόν Κ. Καραμανλή, ήταν ή άκόλουθη: Γ. 

Μαuρος, άντιπρόεδρος καί ύπουργός 'Εξωτερικών· 

Ξενοφών Ζολώτας, ύπουργός Συντονισμοί> καί Προ

γραμματισμοί>· Εύαγγελος 'Αβέρωφ - Τοσίτσας, 

ύπουργός 'Εθνικής 'Αμύνης Γεώργιος Ράλλης, 

ύπουργός 'Εσωτερικών· Κωνσταντίνος Παπακων

σταντίνου, ύπουργός Δικαιοσύνης Σόλων Γκίκας, 
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ύπουργός Δημοσίας Τάξεως Κωνσταντίνος Τσά

τσος, ύπουργός Πολιτισμοϋ καί 'Επιστημών· Κων

σταντίνος Λάσκαρης, ύπουργός 'Απασχολήσεως 

'Ανδρέας Κοκκέβης, ύπουργός Κοινωνικών 'Υπη

ρεσιών· Νικόλαος Λοϋρος, ύπουργός Παιδείας καί 

Θρησκευμάτων καί Παναγιώτης Λαμπρίας, ύφυπουρ

γός παρά τω πρωθυπουργώ. 

Τά μέλη τής πρώτης μεταδικτατορικής έλληνι

κής Κυβερνήσεως δρκίστηκαν, ένώπιον τοϋ 'Αρχιε

πισκόπου 'Αθηνών καί πάσης 'Ελλάδος, στίς 16.30 ' 
'Αμέσως μετά τήν δρκωμοσία τών ύπουργών συ

νήλθε καί τό πρώτο 'Υπουργικό Συμβούλιο, τό 

όποίο καί άσχολήθηκε κυρίως μέ τόν καθορισμό των 

άμεσων μέτρων πού ήταν άναγκαία γιά τήν άποκατά

σταση τών δημοκρατικών έλευθεριών. Τά μέτρα 

έξήγγειλε στίς 19.30' δ ύφυπουργός Π. Λαμπρίας: 

«'Όπως γνωρίζετε, ώρκ:ίσθη σήμερον τό άπόγευμα περί 

τήν 4ην, περίπου, άπογευματινήν, ή ύπό τόν κ:. Κωνστ. 

Καραμανλήν νέα Κυβέρνησις τής χώρας, ή όποία θά δλο

κ:ληρωθή αϋριον μέ τήν δρκ:ωμοσίαν κ:αί άλλων ύπουργών. 

Μετά τήν αυριανήν συμπλήρωσιν τής Κυβερνήσεως ή 

όποία άναμένεται δτι θά συμπεριλάβη προσωπικότητας 

άπό τάς νέας δυνάμεις τής χώρας, νέους άνθρώπους, δ πρω

θυπουργός κ:. Κωνστ. Καραμανλής θά δμιλήση αϋριον τό 

βράδυ άπό τοϋ δικτύου Ραδιοφωνίας κ:αί Τηλεοράσεως. 

»Τό Ύπουργικ:όν Συμβούλιον, μετά τήν δρκ:ωμοσίαν 

του τό άπόγευμα συνήλθεν είς τήν πρώτην του συνεδρίασιν 

ύπό τήν προεδρίαν τοϋ πρωθυπουργοί) κ:. Κωνστ. Καρα

μανλή. Τό Ύπουργικ:όν Συμβούλιον άπησχολήθη μέ τά 

προβλήματα πού άναφέρονται είς συζητήσεις τής συνερ

χομένης τριμεροϋς διασκέψεως είς τήv Γενεύην. 'Εκτενέ
στερα θά Ι:νημερωθοϋν, δπως ε{πα εν άρχ{i, οί άντιπρόσω

ποι τοϋ τύπου άπό τόν άντιπρόεδρον τής Κυβερνήσεως, 

τόν κ:. Μαϋρον. 

»'Εν συνεχείq, τό Ύπουργικ:όν Συμβούλιον Ι:πελήφθη 

τοϋ θέματος τής άμέσου άποκ:αταστάσεως τής δημοκρατι

κής νομιμότητος κ:αί τής καταργήσεως δσων πράξεων άν

τιφάσκ:ουν πρός αυτήν. 

>>Τό 'Υπουργικ:όν Συμβούλιον άπεφάσισε τήν liμεσον 

λήψιν τών άναγκ:αίων μέτρων κ:αί άνέθεσεν είς τούς ύπουρ

γούς Δικαιοσύνης, Έσωτερικ:ων κ:αί Δημοσίας Τάξεως τήν 

εκ:βασιν των άπαιτουμένων άποφάσεων διάτων δποίων: 

»1. Καταργείται τό Στρατόπεδον Γυάρου κ:αί άπολύον
ται δλοι οί πολιτικοί κρατούμενοι δπουδήποτε κ:αί εάν 

κ:ρατοϋνται; είς άστυνομικ:ά τμήματα, στρατιωτικ:άς ύπη

ρεσίας, τμήματα Χωροφυλακής κ:.λπ. 

»2. 'Αμνηστεύονται δλα τά πολιτικά άδικ:ήματα πού 
εχουν τελεσθή μετά τόν Αϋγουστον τοϋ 1973, περιλαμβα
νομένων κ:αί /:κείνων πού εΙχον Ι:ξαιρεθή κατά τήν άμνη

στίαν τοϋ Αυγούστου 1973, /:κείνων δηλαδή των είδικ:ων 

άδικ:ημάτων πού Ι:ξαιροϋσε ή άμνηστία τοϋ Αυγούστου 

1973 ώς είδικ:ά άδικ:ήματα τελεσθέντα πρίν άπό τήν 21 ην 
' Απριλίου 1967. Δηλαδή , διά νά μ ή Ι:μπλέκ:ωμεν τούς νομι

κούς τύπους, δποιοδήποτε άδίκ:ημα εΙναι πολιτικό, άμνη

στεύεται. 

»3. 'Αποδίδεται ή Ιθαγένεια είς δσους /:στερήθηκαν αυ
τήν δυνάμει τής ύπ' άριθμόν 121 Συντακτικής Πράξεως τοϋ 

'Ιουλίου 1967, δπως συνεπληρώθη μέ μεταγενεστέραν 

Συντακ:τικ:ήν Πρaξιν τό 1968. 
»4. ' Ακυρώνεται κάθε άπόφασις άφαιρέσεως ή στερή

σεως διαβατηρίου ή άπαγορεύσεως άποδημίας πού ε{χε /:κ

δώσει τό 'Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως κ:αί άνατίθεται στό 

'Υπουργείον Έσωτερικ:ων ή Ι:φαρμογή τοϋ νόμου τοϋ 

1953 "περί διαβατηρίων". 

' Η άμεση έφαρμογή των πρώτων άποφάσεων τοϋ 
Ύπουργικου Συμβουλίου συνοδεύτηκε άπό τήν άπε

λευθέρωση δλων των πολιτικών κρατουμένων, άπό 

τίς φυλακές ή τό στρατόπεδο τής Γυάρου. Ταυτό

χρονα, άρχισαν νά συρρέουν, καθημερινά, έπώνυμοι 

καί άνώνυμοι πολέμιοι του στρατιωτικοϋ καθεστώ

τος πού εlχαν ύποχρεωθεί ή είχαν έπιλέξει, δσο 
διάρκουσε ή δικτατορία, τήν παραμονή στό έξωτερι
κό. Παράλληλα μέ τίς λαϊκές έκδηλώσεις ένθου

σιασμου πού έξακολουθοϋσαν νά δίνουν τόν τόνο στό 

κέντρο τής πρωτεύουσας, άλλά καί σ' δλη τήν εκτα

ση τής έπικράτειας, ή έπάνοδος των πρωταγωνιστών 

τοϋ άντιστασιακου άγώνα στίς έστίες τους εδινε 

πρόσθετη εμφαση στό γεγονός τής μεταβολής πού 

εlχε συντελεστεί. Τό πνεϋμα συναδελφώσεως καί 

αiσιοδοξίας στό έπίπεδο τής κοινής γνώμης συνι

στοϋσε πολύτιμο στήριγμα γιά τήν Κυβέρνηση 

'Εθνικής 'Ενότητας στά πρώτα δύσκολα βήματά της. 

24-25 ΙΟΥΛΙΟΥ 1974 

' Η κατάλυση του δικτατορικοϋ καθεστώτος καί ό 

σχηματισμός τής Κυβερνήσεως ύπό τόν Κ. Καρα

μανλή εγιναν άντικείμενο ζωηρής έπιδοκιμασίας άπό 

τούς ήγέτες τών ΗΠΑ καί τής δυτικής Ει'.φώπης. 

Χαρακτηριστικό εlναι τό μήνυμα πού άπέστειλε 

στόν 'Έλληνα πρωθυπουργό, ό Ρ. Νίξον: 

«'Αγαπητέ κ:Ι),ριε πρωθυπουργέ, 

»Δεχθήτε τά θερμά συγχαρητήριά μου Ι:πί τ{i άναλήψει 

τοϋ ύψηλοϋ άξιώματός -σας. 'Αναλαμβάνετε τό πηδάλιον 

τής χώρας είς στιγμήν μεγάλης κρίσεως. 

»ΕΙμαι δμως πεπεισμένος δτι ταυτοχρόνως πρόκειται 
περί μιας στιγμής μεγάλης ευκαιρίας διά τήν άφοσίωσίν 

μας είς τήν είρήνην κ:αί τήν άσφάλειαν, καθώς κ:αί διά τήν 

'Ατλαντικ:ήν Συμμαχίαν. 

»Δύνασθε νά ύπολογίζητε είς τήν πλήρη ύποστήριξιν 

τής Κυβερνήσεώς μου, κατά τήν προσπάθεια ν άποκ:αταστά

σεως τής είρήνης κ:αί τής άρμονίας είς τήν Κύπρον, τήν 

άνατολικ:ήν Μεσόγειον κ:αί τήν ' Ατλαντικ:ήν Συμμαχίαν. 

Θά συνεργασθωμεν μεθ' ύμων διά τήν ίσχυροποίησιν των 

σχέσεων Ι:ντός τής 'Ατλαντικ:ής Συμμαχίας, ή όποία ήτο 

κ:αί θά ε{ναι τό θεμέλιον τής άσφαλείας μας κ:αί τό άγκ:υρο

βόλιον τής είρήνης διά μίαν δλόκ:ληρον γενεάν. 

>>Προσβλέπω είς στενάς κ:αί φιλικ:άς σχέσεις μετά τοϋ 

νέου ήγέτου τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας». 

'Ανάλογες δηλώσεις καί μηνύματα εστειλαν δ 

πρόεδρος Βαλερύ Ζισκάρ ντ ' Έσταίν, ό πρωθυ

πουργός τής Μεγάλης Βρετανίας Χάρολντ Ούίλσον, 
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24 'Ιουλίου, d5ρα 4.15' 
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ό καγκελλάριος τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 

Χέλμουτ Σμίτ καί ό πρωθυπουργός τής 'Ιταλίας Μα

ριάνο Ρουμόρ. Ό Γάλλος πρόεδρος, στή διάρκεια 

του 'Υ πουργικου Συμβουλίου, τόνισε δτι τρέφει 

«θερμά αiσθήματα γιά τόν γενναίο καί ύπερήφανο 

έλληνικό λαό, ό όποίος έπενόησε τήν όρολογία καί 

τούς ίδιους τούς δημοκρατικούς θεσμούς» καί ό 

όποίος <<δύναται πράγματι νά βασίζεται έπί τής ένερ

γου φιλίας του γαλλικου λαου». 

Θερμά ήταν τά μηνύματα καί τ&ν τριών άλλων 
Εύρωπαίων ήγετ&ν: 

Χ. Ούίλσον: «Είμαι ενθουσιασμένος aπό τήν είδησιν 

δτι aνελάβατε καθήκοντα πρωθυπουργοu. Παρακαλώ δε

χθήτε τά θερμότατα συγχαρητήριά μου. Ούδεμίαν aμφιβο

λίαν &χω δτι τό ύψηλόν κϋρος σας ώς διεθνοϋς πολιτικου 

άνδρός καί ή μακρά σας πείρα θά aποτελέσουν aνεκτίμη

τον συμβολήν κατά τήν παροuσαν κρίσιμον συγκυρίαν. 

»ΕΙμαι βέβαιος δτι συμφωνείτε δτι είναι ύψίστης ση

μασίας δπως aρχίσουν, δσον τό δυνατόν συντομώτερον, 

συνομιλία ι μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών διά τήν κυ

πριακήν διαφοράν. 'Ελπίζω δτ.ι θά δυνηθήτε Vά στείλητε 

μέλος τής Κυβερνήσεώς σας είς τήν Γενεύην αϋριον». 

Χ. Σμίτ: «Είς τήν aποφασιστικήν αύτήν στιγμήν κατά 

τήν όποίαν άνελάβατε καθήκοντα ώς πρωθυπουργοϋ τής 

'Ελλάδος, σάς ύποβάλλω τάς πλέον εiλικρινείς μου εύχάς 

δι' έπιτυχίαν τής πλήρους εύθυνrον aποστολής σας. Ή 

Κυβέρνησις τής ' Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερ

μανίας παρακολουθεί μέ συμπάθειαν τήν παροϋσαν προο

δευτικήν έξέλιξιν, ή όποία είναι τόσον μεγάλης σημασίας 

διά τήν 'Ελλάδα καί τούς συμμάχους της. Θά πράξη δέ δ, τι 

είναι δυνατόν διά τήν δραστηριοποίησιν των σχέσεων με

ταξύ των χωρών μας, έντός τοϋ πνεύματος ω)τοϋ». 

Μ. Ρουμόρ: <Πήν στιγμήν κατά τήν όποίαν ή ύμετέρα 

'Εξοχότης άναλαμβάνει τό ύψηλόν λειτούργημα τοϋ προέ

δρου τήςέλληνικής Κυβερνήσεως είμαι εύτυχής νά aπευθύ

νω πρός ύμίiς, έξ όνόματος τής iταλικής Κυβερνήσεως καί 

έμοϋ προσωπικώς, τά πλέον θερμά μου συγχαρητήρια καί 

εύχάς, δπως ή ύμετέρα άποστολή, ή όποία aρχεται εiς μίαν 

στιγμήν τόσον σημαντικήν, έξελιχθή μέ τόν πλέον άποδο

τικόν τρόπον καί διά τό μέλλον τοϋ φίλου έλληνικοϋ λα

οϋ». 

'Ο 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος απέστειλε στόν 

Κ. Καραμανλή τό ακόλουθο πρρσωπικό μήνυμα: 

«Διαβιβάζω τά θερμότατα συγχαρητήριά μου διά τήν 

ύφ' ύμών aνάληψιν τής πρωθυπουργίας καί τοϋ σχηματι

σμοϋ πολιτικής Κυβερνήσεως. Χαίρω ίδιαιτέρως διότι κα

τά τάς κρισίμους αuτάς στιγμάς τοϋ έλληνικοϋ έθνους aπε

δέχθητε καί aνελάβατε τά καθήκοντα καί τάς εύθύνας τής 

διακυβερνήσεως τής 'Ελλάδος, ταλαιπωρουμένης καί δο

κιμαζομένης έπί έπταετίαν. Είμαι βέβαιος δτι ύπό τήν δε

δοκιμασμένην, ίκανήν καί τιμίαν ήγεσίαν σας ή μήτηρ πα

τρίς καί μετ' αύτής ή Κύπρος θά γνωρίσουν εύτυχεστέρας 

ήμέ"ρας. 'Επικαλοϋμαι τήν παρά του Θεοu βοήθεια ν εiς τό 

δύσκολον εργον σας». 
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τέλος, ό πρέσβης τής Τουρκίας στήν 'Αθήνα έπέ

δωσε στόν Κ. Καραμανλή μήνυμα έκ μέρους του Μπ. 

'Ετσεβίτ, μέ ήμερομηνία 24 'Ιουλίου 1974: 

«'Αγαπητέ κ. πρωθυπουργέ, 

»Σάς συγχαίρω μέ τά θερμότερα αίσθήματα γιά τήν άνά

ληψη τής πρωθυπουργίας τής ·Ελλάδος έκ μέρους σας. 

»Εlμαι πεπεισμένος δτι τοuτο προαναγγέλλει τήν άρ

χήν μιάς νέας έποχής δημοκρατίας καί έλευθερίας στήν 

περιοχή μας. 

» · Από τήν ή μέρα πού άνέλαβα τά καθήκοντά μου, ήταν 

είλικρινής έπιθυμία τής Κυβερνήσεώς μου νά άρχίση ενας 

φιλικός διάλογος καί συνεργασία σέ δλους τούς τομείς μέ 

τήν γείτονα καί σύμμαχον ·Ελλάδα. 

»'Ελπίζω πραγματικά δτι, σάν ενας εμπειρος πολιτικός 

πού μπορεί νά έκτιμήση τήν σημασίαν στενών καί ύγι&ν 

σχέσεων μεταξύ Τουρκίας καί ·Ελλάδος γιά τίς δύο χώρες 

καί γιά τήν παγκόσμια είρήνη, θά μπορούσατε νά άνταπο

κριθήτε σ· αύτή ν τήν έπιθυμίαν. 'Η άξέχαστη συμβολή 

σας στήν άποκατάσταση καλών σχέσεων μεταξύ τ&ν δύο 

χωρών μας κατά τήν προηγουμένην πρωθυπουργίαν σας 

έπιβεβαιώνει τίς έλπίδες μου. 

))Είμαι βέβαιος δτι άνοίγοντας τόν δρόμο γιά ενα λαμ

πρό μέλλον γιά τά εθνη μας θά μπορέσουμε ,εϋκολα νά 

θάψωμε τίς πικρές άναμνήσεις του παρελθόντος. 

))Σάς εϋχομαι κάθε έπιτυχία στίς προσπάθειές σας γιά 

τήν εύημερίαν τής χώρας σας. 

))Μέ βαθειά έκτίμησψ. 

·Ο Κ. Καραμανλής άπάντησε αύθημερόν: 

«'Αγαπητέ κ:. πρωθυπουργέ, 

»Σiiς εύχαριστώ θερμότατα γιά τό εύγενικ:ό κ:αί 

έμπνευσμένο μήνυμά σας έπί η'j άναλήψει τών καθη
κόντων μου ώς πρωθυπουργού τijς 'Ελλάδος. 

»Εlμαι κ:αί έγώ πεπεισμένος δτι ε{ναι πρωταρχι

κής σημασίας νά έμπεδωθij ή δημοκρατία κ:αί ή 

έλευθερία στήν περιοχή μας. 'Εκ:εί άκ:ριβώς βρί

σκονται τά πραγματικά συμφέροντα κ:αί τών δύο χω

ρών μας. Γιατί μόνον άπό δημοκρατικά καθεστώτα 

κ:αί μέ τήν συγκατάθεση κ:αί ύποστήριξη τών λαών 

μας, μπορούν νά βρεθούν διαρκείς κ:αί καρποφόροι 

τρόποι συνεργασίας μεταξύ τών χωρών μας. 

;;Συμμερίζομαι πλήρως τήν aποψή σας γιά τήν 

άναγκ:αιότητα εlλικ:ρινούς συνεργασίας μεταξύ τών 

γειτονικών κ:αί συμμάχων χωρών μας πρός τόν σκο

πόν τijς προωθήσεως τών πραγματικών συμφερόντων 

κ:αί τijς έξυψώσεως τijς διεθνούς θέσεώς τους. 

»Ε{μαι πεπεισμένος δτι σάν πολιτικός κ:αί διανο

ούf.!ενος διεθνούς φήμης θά συμβάλετε πρόθυμα σ' 

αύτούς τούς κοινούς σκοπούς μας. 

»'Υπολογίζω, βέβαια, στήν κατανόησή σας κ:αί 

άποτελεσματικ:ή συiιεργασία μας νά άνοίξουμε τόν 
δρόμο γιά ενα λαμπρότερο μέλλον κ:αί γιά τά δύο 

εθνη μας. 

»Σiiς εύχαριστώ κ:αί πάλι γιά τίς κ:αλές εύχές σας, 

τίς όποίες κ:αί άνταποδίδω;;3 • 

Σύσσωμος ό έλληνικός τύπος ύποδέχτηκε τήν 

έπάνοδο του Κ. Καραμανλή καί τήν άποκατάσταση 

τής δημοκρατίας μέ πολύστηλους τίτλους, άρθρο

γραφία, έκτενή ένημέρωση καί εύμενή σχόλια. Τό 

κλίμα του ένθουσιασμου πού έπικράτησε, άποπνέουν 

οί τίτλοι καί τό περιεχόμενο των είδησεογραφικών 

άναφορών του άθηναϊκου τύπου στά γεγονότα τής 

24ης 'Ιουλίου. 

(«Ήμέρω), 24 'Ιουλίου 1974, «Ή Δημοκρατική 
'Αναγέννηση καί ό Κωνσταντίνος Καραμανλήρ>): 

·Ως ζωντανή έλπίδα τής δημοκρατικής συνειδήσεως 

του λαοu μας ... εφθασε ό Κωνσταντίνος Καραμανλής μέ τίς 
διάπυρες εύχές καί τίς διάτορες ζητωκραυγές τ&ν • Ελλή
νων καί των 'Ελληνίδων ... Ό κόσμος του άνοιξε μέ ύπέ
ροχες έκδηλώσεις τήν άγκαλιά του. ·Ο κόσμος δλος. 

'Εγράφη στήν ίστορία τής γενεάς μας, ώς ή μέρα του λαοu, 

ή Τετάρτη 24 'Ιουλίου 1974 ... Σήμερα, αύτό τό ζωντανό 
κεφάλqιο, πού τόσες ύπηρεσίες προσέφερε στήν πατρίδα, 

βρίσκεται κοντά μας ... Σήμερα μέ τόν σχηματισμό πολιτι
κής Κυβερνήσεως καί μέ τόν παλλαϊκό ένθουσιασμό γιά 

τήν έπάνοδο του Καραμανλή άνοιξε ή αύλαία μιάς νέας 

έποχής. VΗδη διαβήκαμε τήν θύρα τής έλπίδος καί άγωνι

ζόμαστε δλοι μας ενωμένοι γιά μιά δημοκρατική 'Ελλάδα. 

(«'Απογευματινή», 24 'Ιουλίου 1974, «Φλέγεται ή 
·Ελλάς γιά τή μεταβολή. Δημοκρατία ύπεσχέθη ό 

Καραμανλήρ)): 

... Καί ξαφνικά δ λα άλλαξαν. 'Η διακυβέρνηση τής χώ
ρας άνετέθη στούς πολιτικούς, έκλήθη ό Καραμανλής, ήλ

θε, ώρκίσθηκε πρωθυπουργός καί άνέλαβε τήν έξουσία . 

Μαζί μέ τήν άλλαγή καί τόν Καραμανλή, ήλθε ό άνεμος 

τής δημοκρατίας, τό χαμόγελο - ό ξέφρενος παλλαϊκός 

πανηγυρισμός. ·Η πρώτη φράση του, μόλις πάτησε τό πόδι 

του στήν 'Ελλάδα, επειτα άπό 11 σχεδόν χρόνια, ήταν 
ύπόσχεση άποκαταστάσεως όμαλότητος καί δημοκρατί

ας ... 

(«' Ακρόπολιρ), 24 'Ιουλίου 1974, «Ήλθε τή νύ
χτα ό Καραμανλής- Παλλαϊκός ένθουσιασμός σ' 

δλη τή χώρω)· 25 'Ιουλίου 1974, «Πανηγυρισμοί καί 
προβλήματω)): 

... 'Η άνεπιφύλακτος συγκατάθεσις του πολιτικου κό
σμου καί τής ήγεσίας του Στρατοί) είς τήν άνάθεση τής 

πρωθυπούργίας είς τόν κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή, δσον 

καί ή λαϊκή ύποδοχή τής όποίας ετυχεν ούτος έπανερχόμε

νος, τόν κατέστησαν φορέα τής λαϊκής ενότητος. ·Η άνα

γνώρισις αύτή άποτελεί ούσιώδη προϋπόθεσιν ή όποία 

έπιτρέπει τήν προσδοκίαν δτι ό Κωνσταντίνος Καραμαν

λής θά φέρη έπιτυχ&ς είς πέρας τήν έθνικήν άποστολήν 

τήν όποίαν άναλαμβάνει ... 

(«' Αθηναϊκψ>, 24 'Ιουλίου 1974, «'Η Κυβέρνηση 
Καραμανλή, πρώτο βήμα στήν έλευθερία.- Του εύ

χόμεθα νά πετύχψ): 

. .. Προσευχηθήτε γιά μένα, είπε φεύγοντας άπό τό Πα-
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ρίσι δ κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής. Προσευχόμεθα. Καί 

τοu εύχόμεθα άπό τό βάθος τής καρδιάς μας νά έπιτύχη. 

Γνωρίζομεν τίς άρετές του. 'Όπως καί τίς άδυναμίες του . 

'Αλλά γνωρίζουμε έπίσης δτι δ τόπος δέν εχει άλλα περι

θώρια άνοχής καί άντοχής. Βεβαίως δέν περιμένει θαύματα 

άπό ενα άνθρωπο. Οϋτε καί εχει αύταπάτες. "Αν χθές τόν 

ύποδέχθηκε σάν ήμίθεο, ήταν γιατί πίστευε πώς γινόταν τό 

πρώτο μεγάλο βήμα στόν δύσκολο δρόμο τής άνορθώσεως 

του τόπου. Τό έπόμενο βήμα θά πρέπη νά είναι ή πλαισίω

σή του άπό δλες τίς πολιτικές δυνάμεις, καινούργιες καί 

παλιές πού άvτιστάθηκαν στή δικτατορία, γιά νά όδηγή

σουν τόν τόπο στίς ελεύθερες έκλογές. Αύτή τή χειρονο

μία, πού θά τόν καταξιώση σάν άληθινό ήγέτη τής έθνικής 

ένότητος περιμένει δ λαός άπό τόν νέο πρωθυπουργό ... 

(«'Ελεύθερος Κόσμος)), 24 'Ιουλίου 1974, «Ήλθε 
δ Καραμανλής - Αί εύχαί καί έλπίδες τοϋ εθνους τόν 

συνοδεύουν))). 

(«'Εστία)), 24 'Ιουλίου 1974, «Πίστιν είς τήν Πα
τρίδω>): 

... Γεγονός είναι δτι δλοι ο{ 'Έλληνες προσεύχονται σή
μερον διά τό εθνος καί έφ' δσον δ Κ. Καραμανλής άποτε

λεί τόν φορέα τής προσπαθείας διά τήν έπίτευξιν τής έθνι

κής ένότητος, εχει εξασφαλίσει τήν άνεπιφύλακτον συμ

παράστασιν δλων. 

(«Βήμω>, 24 'Ιουλίου 1974, «Πολιτική Κυβέρνη
ση υπό τόν Κ. Καραμανλή. Πανηγυρισμοί σ' όλη 

τήν χώρα))): 

... 'Η όρκωμοσία πολιτικής Κυβερνήσεως έλπίζεται δτι 
θά άποτελέση άπαρχή έπανόδου σέ συνταγματική τάξη, 

ϋστερα άπό τήν παρένθεση έπτάμισυ περίπου έτών αποτυ

χημένων πειραματισμών καί παρεκκλίσεων. Καί λογίζεται 

βέβαια μόνον σάν άπαρχή, γιατί ή συνταγματική τάξη 

συνδέεται άρρηκτα μέ διενέργεια έλευθέρων έκλογών, αί

τημα πού δέν επαυσαν νά προβάλλουν οί δημοκρατικά 

σκεπτόμενοι 'Έλληνες. 

(«Βραδυνή)), 24 'Ιουλίου 1974, «Ή τριπλή γιορ
τή))): 

... Γιορτή γιά τό όλοδύναμο Χαίρε στή Δημοκρατία πού 
άνέβρυσε χθές κατακόρυφο άπό τήν ψυχή του λαοu μας καί 

άντήχησε άπ' άκρη σ ' άκρη στή χαρμόσυνη 'Αθήνα ... 
Γιορτή γιά τήν θριαμβευτική έπάνοδο καί όρκωμοσία τοu 

Κ. Καραμανλή. Στήν σύνθετη άξία τής ήγετικής του προ· 

σωπικότητος, συγκεντρώνεται αμέριστη σήμερα ή εμπι

στοσύνη των μεγάλων μαζών καί των έθνικών ένόπλων δυ
νάμεων, πού μέ τήν πατριωτική τους πρωτοβουλία εσπα

σαν τό φράγμα τής άποτελματώσεως καί άπομονώσεως του 

δημοσίου βίου ... 
Θά άποτελοuσε πλεονασμό ή ύπογράμμισις δτι κατά 

τήν {στορική τούτη καμπή, δλες οί προσδοκίες των πολι

τών, άνεξαρτήτως ίδεολογικής των τοποθετήσεως κατά τό 

παρόν καί κομματικής κατά τό παρελθόν, ένοuνται στήν 

άξιοποίηση τών μεγάλων ήγετικών άρετών τοu Κ. Καρα

μανλή, του όποίου οί άνοικτοί όρίζοντες διευpύνθηκαν 
άκόμη περισσότερο κατά τήν πικρή θητεία τής έξορίας του 

καί του όποίου οί δημιουργικοί χυμοί έμπλουτίσθηκαν μέ 

τίς πιό γονιμοποιές διεθνείς έμπειρίες. 'Η άνεγνωρισμένη 

του ίδιοφυία στήν άνατομία τοu πολιτικοu προβλήματος 

τής χώρας, δ ριζοσπαστικός ρεαλισμός καί τό έργώδες 

σφρίγος του είναι δ,τι περισσότερο χρειάζεται, ύπό τίς 

σημερινές ίδίως συνθήκες, ή χώρα ... 

'Η πολιτική μεταβολή σέ συνδυασμό μέ τήν έπά

νοδο τοϋ Κ. Καραμανλή στήν 'Ελλάδα καί τό σχη

ματισμό τής πρώτης μεταδικτατορικής Κυβερνήσε

ως άπασχόλησαν σέ μεγάλο βαθμό τίς έγκυρότερες 

έφη μερίδες καθώς καί τούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθ
μούς τής Εύρώπης καί τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. 

Είδικότερα, έπισημάνθηκε ή θερμότητα τής υποδο

χής πού έπιφυλάχθηκε στόν 'Έλληνα πολιτικό, υπο

γραμμίστηκε τό εργο του κατά τήν όκταετή πρωθυ

πουργία του, έξάρθηκε ή προσωπικότητά του καθώς 

καί ή συμβολή του στήν άνάπτυξη τής σύγχρονης 

'Ελλάδος καί, τέλος, συνδέθηκε τό όνομά του μέ τόν 

άνώδυνο τρόπο τής μεταβάσεως άπό τό δικτατορικό 

καθεστώς στή δημοκρατία. « ... 'Όλα αύτά)) - θά γρά

ψει άργότερα δ Γάλλος δημοσιογράφος Ρ. Μασσίπ 

στό βιβλίο του «Καραμανλής, ενας 'Έλληνας πού 

ξεχώρισε)) - «συνιστοϋν άλλαγές καθοριστικές γιά 

τήν ίστορία ένός εθνους. Καί όμως πραγματοποιή

θηκαν χωρίς κλυδωνισμούς. 'Η 'Ελλάδα εΙ ναι ή μό

νη χώρα πού πέτυχε νά διαβή άνώδυνα τά σύνορα 

πού χωρίζουν μιά τυραννία μακρόχρονη, άπό μιά 

πολυπόθητη έλευθερία .. . 'Εάν όμως ή μετάβαση αύ
τή πραγματοποιήθηκε άνώδυνα, τοϋτο άσφαλ&ς όφεί

λεται στόν Κωνσταντίνο Καραμανλή ... >>4• 

Χαρακτηριστικά στούς <Πimes)) τοϋ Λονδίνου, 

άφοϋ ύπογραμμιζόταν ότι δ Κ. Καραμανλής «εΙναι 

άναμφίβολα δ μόνος ήγέτης μέ τόν δποίον οί 'Έλλη

νες πολιτικοί καί δ λαός εΙναι δυνατό νά συντα

χθοϋν)), δ Μάριο Μοντιάνο, στό ίδιο φύλλο, εγραφε 

έκτενέστερα: 

Γιά τόν κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή, αότή είναι ή στιγ

μή τοu θριάμβου. Είτε συμφωνοuν οί πολιτικοί άρχηγοί 

είτε οχ ι, ή παρουσία του καί μόνο στήν 'Αθήνα δέν μπορεί 

παρά νά γείρει τή ζυγαριά ύπέρ του. Θεωρείται οος δ μόνος 

πολιτικός ίκανός νά βγάλει τήν ' Ελλάδα άπό τή βαθειά 

κρίση στήν όποία είχε βυθιστεί έπί έπτά χρόνια ένός άνί

κανου δικτατορικοί> καθεστώτος. 

Ποτέ ή δημοτικότητά του δέν ήταν τόσο μεγάλη . Πρίν 

ενδεκα χρόνια, παράτησε τήν έλληνική πολιτική, άηδια
σμένος άπό τήν άδικη ϋβρι καί συκοφαντία, πού άποτελοίJ

σαν μέρος τής πολιτικής σκηνής μετά τήν έκλογική του 

άποτυχία τό 1963. Μετά άπό τέσσερα χρόνια άκυβερνησί
ας, άνέλαβαν οί συνταγματάρχες. 

' Η είδηση τής άναμενόμενης έπιστροφής του άνέστησε 

τούς 'Έλληνες. Τραγουδοί>σαν σλόγκαν γιά τή δημοκρα

τία ή κατά τής χούντας, άκόμα καί παιδιά έπαναλάμβαναν 

τήν ίαχή «Κα-ρα-μαν-λής)), στήν όποία αύτοκινητιστές, 

χιλιάδες αύτοκινητιστών, κόρναραν «Ε-έ-έρ-χε-ται». 

Ή 'Οκταετία τοί> κ. Καραμανλή άπό τό 1955 εως τό 
1963 θεωρείται σήμερα άπό τούς περισσότερους 'Έλληνες 
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σάν χρυσή εποχή. 'Ακόμα καί οί παλιοί του έχθροί βλέ

πουν τά σφάλματα τής Κυβερνήσεώς του σάν δευτερεύον

τα, σέ σύγκριση μέ τίς πρακτικές τής λίθινης εποχής πού 

ακολούθησε ή δικτατορία. 'Όλα τά κυριότερα οίκονομικά 

έπιτεύγματα στή χώρα αύτή, πού συνέβησαν πρίν από τήν 

παροuσα κρίση, αποδίδονται στή δική του διακυβέρνηση5 . 

Καί, δύο μέρες άργότερα, ό tδιος άνταποκριτής 

έπισήμανε: 

'Η επιστροφή τοu Κ. Καραμανλή στήν έλληνική πολι

τική σκηνή ήταν θεαματική. Χρειάστηκαν πολλά χρόνια 

γιά νά μάθουν οί 'Έλληνες νά εκτιμοuν τόν Κ. Καραμανλή 

καί τήν διακυβέρνησή του κατά τήν περίοδο 1955-1963. 
Πολλοί υποστηρικτές του Κ. Καραμανλή αναφέρουν 

δτι ανέλαβε μιά αποστολή αύτοκτονίας .• ο ίδιος τό εκτιμa 
περισσότερο σάν παιχνίδι ρώσικης ρουλέτας. 'Η αποστο

λή αύτή μπορεί νά τόν καταδείξει ώς μεγάλο ήγέτη ή νά 

τόν «εκμηδενίσει», ώς νεκροθάφτη τής ·Ελλάδος. Τό 

«Κλειδί» -απάντηση βρίσκεται στόν χρόνο ΠΟύ θά πατήσει 
τόν μοχλό. 

Σέ άνταπόκριση, έξάλλου, τών «Financial Times», 
ό Κ. Καραμανλής χαρακτηριζόταν ώς ενας άπό τούς 

έλάχιστους πολιτικούς πού άσκεί άνάλογα ίσχυρή 

γοητεία στό κοινό, ώστε νά μπορεί νά χαρακτηριστεί 

«χαρισματικός» καί ύπογραμμιζόταν άκόμη: 

'Ο Κ. Καραμανλής εΙ ναι ενας άνδρας δημοκρατικών 

αρχών, πού κατά καιρούς εχει χαρακτηρισθεί «Κύριος Νό

μος καί Τάξη (Mr Law and Order)». 
Στίς έξωτερικές υποθέσεις δ Κ. Καραμανλής εΙ ναι ενας 

«Εύρωπαίος», γεγονός πού εχει κατά καιρούς αντιμετωπι

στεί μέ καχυποψία από τούς 'Αμερικανούς. Ήταν πρωθυ

πουργός τήν έποχή πού δ Εύάγγελος 'Αβέρωφ-Τοσίτσας, 

ώς υπουργός 'Εξωτερικών καί τώρα υπουργός 'Εθνικής 

"Αμυνας, διαπραγματεύθηκε τήν συμφωνία του 1960 μέ τήν 
Τουρκία καί τήν Μεγάλη Βρετανία γιά τήν ανεξαρτησία 

τής Κύπρου. 

Σχετικά μέ τήν οίκονομία, ώς υπουργός Συγκοινωνιών 

καί Δημοσίων "Εργων δ Κ. Καραμανλής εκπόνησε ενα 

πρόγραμμα δδοποιίας καί βιομηχανικής αναπτύξεως πού 

εφερε μία από τίς φτωχότερες χώρες τής Εύρώπης στόν 

δρόμο τής οίκονομικής ανορθώσεως. 

'Ανεξάρτητα aπό τά κίνητρά τους, οί στρατηγοί επανέ

φεραν τόν Κ. Καραμανλή σέ «θέση ίσχύος». 'Ο βασικός 

του σκοπός θά πρέπει νά εΙ ναι ή διασφάλιση του πολιτικοί\ 

έλέγχου έκ μέρους του καί πρός τήν κατεύθυνση αύτή ποιό 

καλύτερο , εργαλείο aπό τίς εκλογές; Τότε, δ ίδιος καί τό 

καθεστώς του θά αποκτήσουν τή νομιμοποίηση πού τώρα 

ακόμη δέν διαθέτουν (25. 7). 

Σέ κύριο άρθρο, στίς 25 'Ιουλίου, στή «Le 
Monde», γράφονταν τά έξης γιά τόν Κ. Καραμανλή 
καί τά προβλήματα πού άντιμετώπιζε: 

... 'Αφοu τοu εγινε αποθεωτική υποδοχή στήν άφιξή 
του στήν ·Ελλάδα, δ κ. Καραμανλής εξέφρασε τήν πρόθε

σή του <<νά αποκαταστήσει τήν δημοκρατία». 'Από δσο 

γνωρίζουμε τόν άνθρωπο, σκεπτόμαστε δτι θά τό κάμει 

χωρίς χρονοτριβή. Στόν αύταρχικό αύτό πολιτικό, πού υπέ

στη κάποτε σκληρή κριτική aπό τήν αριστερά, του ανα

γνωρίζεται τώρα aπό τούς αντιπάλους του μία μηδέποτε 

διαψευσθείσα αντίθεση πρός τή δικτατορία, ενας αδιάλλα

κτος καί αύστηρός χαρακτήρας, ενα προσωπικό σύνολο 

αφιλοκέρδειας. Πώς νά μή σκεφθοuμε, εξαιτίας του, τόν 
στρατηγό Ντέ Γκώλ, πού τόν κάλεσαν νά «αρχίσει μία 

διαδικασία» ιiνάλογη τής «ανασυνθέσεως του Κράτους». 

Στόν κ. Καραμανλή δόθηκαν, χωρίς καμμία αμφιβολία, 

ίσχυρές διαβεβαιώσεις καί διαθέτει aξιόλογα χαρτιά γιά 

νά εκπληρώσει τήν αποστολή του. Οί υπεύθυνοι του προη

γούμενου καθεστώτος θά του ζήτησαν νά αποφύγει τήν 

λαϊκή βεντέτα. Σέ μιά πρώτη φάση θά εχει δλη τήν υποστή

ριξη καί θά προσπαθήσει νά άπαλύνει τά πνεύματα. 'Η 

απελευθέρωση των κρατουμένων καί τό τέλος του αύταρ

χισμοu ε{ναι δυνατόν, δπως στήν Πορτογαλία, νά πραγμα

τοποιηθοuν κατά είρηνικό τρόπο. 

'Υπάρχει, συνεπώς, ανάγκη γιά ταχεία αποκατάσταση 

ένός αντιπροσωπευτικοί\ καθεστώτος, χωρίς έξαιρέσεις: μέ 

τήν έκ νέου εϊσοδο στήν πολιτική τής αριστερaς καί των 

κομμουνιστών πού φιμώθηκαν καί καταδιώχτηκαν από τήν 

έποχή του εμφυλίου πολέμου· καί μέ τή διοργάνωση ελεύ

θερων εκλογών σέ μία χώρα πού γνώρισε τόσες νοθείες. 

'Επίσης, δμιλοuμε γιά τήν επιστροφή τής 'Ελλάδο,ς 

στήν Εύρώπη καί τήν απαλλαγή της aπό τήν εξάρτηση 

από τόν 'Αμερικανό σύμμαχο, συνένοχο τής δικτατορίας. 

Κατάκοπη από τήν δικτατορία, έξαντλημένη από μία 

σοβαρή οίκονομική κρίση, μέ τόν υψηλότερο δείκτη πλη
θωρισμοί\ από δ λες τίς χώρες τής Εύρώπης, στερημένη από 

τίς ζωντανές της δυνάμεις, οί δποίες εϊτε εξορίσθηκαν 'εϊτε 
υποτάχθηκαν στήν καταπίεση, ή 'Ελλάδα πού ξαναβρί

σκει δ κ. Καραμανλής δέν εΙναι ϊδια δπως τήν άφησε, 

ϋστερα aπό κάποια διαφωνία του μέ τό Παλάτι . 'Η χώρα 

καί τό «καταφύγιό» της ώρίμασαν από τήν δοκιμασία. 'Η 

έπιστροφή σέ μία νέα δημοκρατία, χωρίς σπαραγμούς καί 

ανωμαλίες, πρέπει νά διευκολυνθεί. Θά μπορέσουν άραγε 

οί 'Έλληνες, πού πολύ συχνά τείνουν νά αποδίδουν δλα τά 

κακά στήν ξένη επέμβαση, νά οίκοδομήσουν πάνω στά 

έρείπια τής δικτατορίας ενα Κράτος, απελευθερωμένο από 

τούς παλαιούς δαίμονες πού τό ώδήγησαν στήν καταστρο

φή του; 

Στό ίδιο τεϋχος τής εγκυρης έφημερίδας, ό Ρ. 

Σωμερίτης σκιαγραφοϋσε τόν Κ. Καραμανλή: 

'Η πορεία του στήν ερημο διήρκεσε δέκα χρόνια, έπτά 

μήνες καί δεκαεπτά ήμέρες. Πράγματι, στίς 9 Δεκεμβρίου 
του 1963 δ κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής εφευγε από τήν 
'Ελλάδα γιά νά εγκατασταθεί στό Παρίσι εγκαταλείπον

τας «δριστικά» τήν πολιτική ζωή καί διαλέγοντας τήν έθε

λουσία εξορίακαί τή σιωπή. Ό άνθρωπος, τόν δποίον 

υποδέχθηκαν θριαμβευτικά τά παραληροuντα αθηναϊκά 

πλήθη, δέν ε{χε αφήσει τότε ενα αίσθημα κενοί\ παρά σέ 

λίγους πιστούς. 'Η αντιπαράθεση των δύο καταστάσεων 

εΙναι συγκλονιστική. Τόσον ή αναχώρηση δσο καί ή έπι

στροφή ερμηνεύθηκαν από μία μεγάλη πλειοψηφία των 

'Ελλήνων (από τούς ίδιους ϊσως καί τίς δύο φορές) σάν μία 

νίκη τής δημοκρατίας καί των ελευθεριών. 
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Πανηγυρισμοί yιά τήv άποκατάσταση τής δημοκρατίας. 



24 ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤ ΑΣ 

Καί άφου περιέγραφε τά κυριότερα στάδια τfίς 

πολυτάραχης σταδιοδρομίας του 'Έλληνα πολιτι

κου, δ Ρ. Σωμερίτης κατέληγε: 

. ο άνθρωπος πού μόλις επέστρεψε άπό τήν εξορία δέν 
είναι αύτός πού εγκατέλειψε τήν 'Ελλάδα πρίν άπό ενδεκ:α 
σχεδόν χρόνια. Αύτά τά χρόνια τοϋ ήθελημένου άποχωρι

σμοϋ τά αισθήματα πού τόν κατείχαν μετά τό πραξικόπη

μα τών συνταγματαρχών, τό όποίον κατήγγειλε εντονα, οί 

σκέψεις πού είχε τήν εύκ:αιρία νά κάνει κ:αί πού εφθαναν 

μέχρι αύτοκριτικ:fjς καμμιά φορά, μέ άναφορά στό παρελ

θόν, ή επιμονή του νά τελειοποιήσει τήν παιδεία του, ή 

κατευναστική επίδραση τής ήλικ:ίας, ή μοναξιά του, εχουν 

κατά κάποιο τρόπο εξανθρωπίσει χωρίς νά μειώσουν κατά 

τίποτε τά θεμελιώδη χαρακτηριστικά τής i.διοσυγκ:ρασίας 

του, πού είναι ή λιτότητα τοϋ λόγου, ή σαφήνεια τής σκέ

ψεως, ή άποφασιστικ:ότητά του καί ή άνεξαρτησία τοϋ 

πνεύματος6• 

Καί στήν έφημερίδα «Quotίden de Paris»: 

'Υπάρχουν 'Έλληνες τοϋ Βορρά, όπως κ:αί Γάλλοι τοϋ 

Βορρά: • Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είναι ψυχρός, πολύ 
ψυχρός αν τό επιθυμεί, άλλά ή εύαισθησία του γίνεται εύ

διάκ:ριτη κατά τίς σύντομες εκρήξεις του. Κάπως ετσι ήταν 

«δ πρόεδρος», δταν μοϋ παραχωροϋσε συνεντεύξεις στό 

διαμέρισμά του τοϋ Μπουλβάρ Μονμορανσύ, δπου ζοϋσε 

εξόριστος εδώ κ:αί ενδεκ:α χρόνια. ΗΕνα πάθος κρυφό, θαμ

μένο, πανταχοϋ παρόν, ή' Ελλάδα .. . κ:αί ή περιδεής ψυχρό
τητα τοϋ τεχνοκράτη, τοϋ όργανωτfj, πού επί όκ:τώ χρόνια, 

άπό τό 1955 εως τό 1963, μπόρεσε νά παντρέψει στήν • Ελ
λάδα τίς λέξεις «τάξη κ:αί δημοκρατία», εργο δυσκ:ολώτα

το. 'Εξέπληξε τόν στρατηγό Ντέ Γκώλ· στό εργο του 

«Μνήμες ελπίδας» ύπάρχει ή έξfjς άποκαλυπτική φράση: 

«Τόν λαό αύτό, τοϋ όποίου ή πολιτική ζωή είναι τόσο δαν

τελωτή δσο ο{ άκ:τές του κ:αί τόσο πολύπλοκη όσο καί τά 

βουνά του, κατάφερε νά κυβερνήσει δ Κωνσταντίνος Κα

ραμανλής ... >> 

Είναι - δ κ:. Κ. Καραμανλής - ενας φιλελεύθερος 

τεχνοκράτης, στά χέρια τοϋ δποίου τελικά δ στρατός άπέ

θεσε τό χαρτί τής πτωχεύσεώς του. Γιά τόν στρατό, δέν 

ύπfjρχε, στό dμεσο μέλλον, άλλη λύση άπό αύτήν (25.7))). 

'Εκτενείς άναλύσεις, μέ άναφορά στήν προσωπι

κότητα του Κ. Καραμανλή καί στήν άποστολή πού 
κλήθηκε νά άναλάβει, δημοσιεύτηκαν στό γερμανι

κό τύπο: 

• Η ·Ελλάδα εισέρχεται σέ ενα νέο κεφάλαιο τής 
• Ιστορίας της. • Η εποχή τοϋ στρατιωτικοί> καθεστώτος 
Ι:φθασε στό τέλος της. «'Ελευθερία)) κ:αί «δημοκρατία)) εί

ναι oi λέξεις πού άντηχοϋν τώρα στή χώρα. Μέσα στήν 
πανηγυρική άτμόσφαιρα εν όψει μιάς νέας πραγματικότη

τας δ λαός αισθάνεται πάνω άπ ' όλα, δτι θά απελευθερωθεί 

άπό τήν εξευτελιστική χειραγώγηση κ:αί κηδεμονία, δτι θά 

παύσει ή εξουθενωτική κατάπνιξη τοϋ πολιτικοί) αύτο

προσδιορισμοϋ. Ό φόβος ενώπιον τών κινδύνων τής και
νούργιας άρχfjς βρίσκει καταφύγιο στήν ελπίδα. Τό όνομά 

της, πού ήλεκ:τρίζει δλη τή χώρα, είναι Καραμανλής. 

~Ηδη άπό καιρό, εντονώτερα μετά τίς ταραχές τοϋ πε

ρασμένου φθινοπώρου, λειτουργοϋσε αύτό τό όνομα σάν 

τή μαγική λέξη, μέ τήν όποία καί · μόνο θά μποροϋσε νά 

βρεθεί ή εξοδος άπό τόν λαβύρινθο τών τελευταίων ετών. 

'Ανάμεσα στούς δημοκρατικούς πολιτικούς τής εποχής 

τοϋ 1967 μόνον ετοϋτος δ άνορθόδοξος συντη ρητικ:ός, δ 
εύρισκ:όμενος στήν παρισινή αύτοεξορία του άπό τό 1963, 
67 ετών σήμερα, δ σχεδόν φανατικός Μακεδόνας, διαθέτει 
άκ:τινοβολία. 'Αντιπολίτευση κ:αί στρατός, λαός κ:αί πολι

τικοί θεωροϋν μόνον αύτόν ίκ:ανό νά χειριστεί τήν εσωτε

ρική πολιτική διάβρωση κ:αί νά διασπάσει τήν πολιτική 
άπομόνωση στό εξωτερικό. Μόνον αύτός άπολαμβάνει τής 

εμπιστοσύνης κ:αί τής Δεξιάς κ:αί τής 'Αριστεράς - Ciν 

εξαιρέσει κανείς, φυσικά, τούς. κομμουνιστές. 

• Ο Καραμανλής είναι δημοκράτης, άλλά όχι εκπρόσω
πος εκείνου τοϋ ήμιδημοκ:ρατικοϋ φεουδαλισμοί>, δ όποίος 

τερματίστηκε τό 1967. Παλαιότερα αύτός δ πιστός τής Βα
σιλευομένης Δημοκρατίας είχε ήδη εγκαταλείψει τήν χώρα 

κατόπιν συγκρούσεως μέ τόν βασιλιά Παϋλο γιά καθαρά 

πολιτειακούς λόγους - ή ετυμηγορία του ήταν:«' Η έλλη

νικ:ή δημοκρατία εχει καταρριφθεί άπό ενα ελεύθερο καθε

στώς οί συνταγματάρχες τήςεδωσαν μόνον τήν χαριστική 

βολή)). 'Η θέση αύτή επισημαίνει μία άποψη τοϋ «εξευρω

παϊσμοϋ)) τής ·Ελλάδος, δ δποίος καθιστά τόν άξιο πρώην 

πρωθυπουργό τής δεξιάς πτέρυγας τοϋ κέντρου εξίσου 

άποδεκ:τό τόσο άπό τήν δημοκρατική 'Αριστερά, δσο κ:αί 

άπό μία μεγάλη μερίδα τών 'Ελλήνων εκείνων, πού τό 1967 
θεωροϋσαν μία ριζική άλλαγή τοϋ πολιτικοί> σκ:ηνικ:οϋ 

τουλάχιστον άναπόφευκ:τη. Πολλοί άπό αύτούς μάλιστα, 

χαιρέτισαν τήν «εΠανάσταση» τών συνταγματαρχών μέ ενα 

άλλόκ:οτο μίγμα συντηρητικών αtσθημάτων κ:αί, κυρίως, 

σοσιαλιστικών - επαναστατικών ενστίκτων. 
' Αργά, μόνον δταν παρουσιάστηκε ή άνάγκ:η, εκλήθη δ 

Κωνσταντίνος Καραμανλής ώς σωτήρας. Γιά τούς 'Έλλη

νες - καί όχι μόνον γι ' αύτούς - θά είχαν ίσως άποφευ

χθεί πολλά δεινά, εάν είχε μπορέσει νά προλάβει τό κακό 

τοϋ περασμένου Νοεμβρίου. Θά μπορέσει τώρα νά άνταπο

κριθεί στίς προσδοκίες, πού θυμίζουν πίστη σέ θαύματα, 

καί πού δλοι εναποθέτουν σέ αύτόν; Γιά πόσον καιρό θά 

τόν στηρίζει κ:αί θά τόν συγκρατεί ή πίεση τών προσδοκι

ών; Πόσο σύντομα θά εκδηλωθεί κ:αί πάλι ή εριστική διά

θεση στήν ·Ελλάδα, πού είναι πρός τό παρόν άναστατωμέ

νη στό επακ:ρο κ:αί συνταράσσεται άπό εσωτερικούς κ:αί 

εξωτερικούς κλυδωνισμούς; Μετάπτωση άπό τήν ελπίδα 
στήν άπογοήτευση, άπό τίς ενοποιητικές ζητωκραυγές 

στόν άγώνα τών στόχων; Είναι βέβαιο, δτι σέ αύτό ύπολο

γίζουν, ήδη dπό τώρα, οί ριζοσπαστικοί άριστεροί. Γιά 

αύτούς δ Καραμανλής είναι άπλώς εκείνος πού θά άνοίξει 

τό κουτί τής Πανδώρας. Τό 1967 ή 'Ελλάδα πέρασε άπό τό 
κ:ακ:ό στό χειρότερο: στήν πολιτική θεωρείται μία τέτοιου 
είδους εξέλιξη κ:αί άναστρέψιμη κ:αί επαναλήψιμη. 

Ό Καραμuνλfjς φέρει μαζί του σχέδια γιά τόν εξευρω
παϊσμό τής έλ? ηνικ:ής πολιτικής, δέν ύφίσταται όμως ή 

άπαραίτητη { )δομή γιά κάτι τέτοιο. Προπάντων, δέν 

ύπάρχουν κ:Όψατα εύρείας βάσεως κ:αί κόμματα άρχών, 

άλλά οϋτε κ:υ.ί τό κατάλληλο Σύνταγμα, στό όποίο θά μπο

ροϋσε κανείς άποκ:λειστικ:ά νά άνατρέξει. Προσπάθειες γιά 

τήν άναβίωση τών παλαιών κομμάτων θά Παραμείνουν ενα 
άβέβαιο τόλμημα. οι έλληνικ:ές κοινωνικές δομές βρί

σκονται έν μέσφ μιάς ίστορικ:fjς dλλαγfjς. οι πολιτικώς 

στρατευμένοι νέοι εγκλωβίστηκαν ύπό τήν κυριαρχία τών 
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στρατιωτικών σέ ενα πολιτικώς άεροστεγές κελλί καί πε

ριπλανήθηκαν στήν πλειοψηφία τους σέ όφθαλμοφανώς 

ό:νεδαφικούς ίδεολογικούς ό:στερισμούς. Μέ τήν άφύπνισή 

τους στήν πραγματικότητα, oi νέοι αυτοί καί πολλοί άκόμα 
'Έλληνες θά θεωρήσουν ό:ντίξοες αυτές τίς ίδεολογικές 

περιπλανήσεις. Καί ή οίκονομική κατάσταση κάθε άλλο 

παρά άπαλύνει αυτές τίς άντιξοότητες. Θά εlναι λοιπόν, δ 

Καραμανλής είς θέσιν νά ύλοποιήσει τά σχέδιά του περί 

δημοκρατίας διαθέτοντας μία πολύχρωμη Κυβέρνηση; Καί 

τί θά συνέβαινε, έάν δ«' Ηρακλής- Καραμανλής» ό:ποτύγ

χανε; 

·Ο Καραμανλής aντιλαμβάνεται δτι σέ μία κρίσιμη 

συγκυρία τής έλληνικής ίστορίας του έχουν έμπιστευθεί 

ενα άξιοζήλευτα σημαντικό καί τρομακτικά δύσκολο έργο. 

Μπορεί δπωσδήποτε νά ύπολογίζει σέ σημαντική βοήθεια 

ό:πό τό έξωτερικό: ή άπομόνωση στήν όποία βρισκόταν 

πάντοτε - ίδιαίτερα στήν τελευταία φάση - τό στρατιω

τικό καθεστώς, διαρρηγνύεται πλέον. ·Από τό έξωτερικό 

έρχονται, ώστόσο, καί άναταραχές. ' Η 'Ελλάδα χρειαζό
ταν fιρεμία σέ μία άπάνεμη γωνιά προκειμένου νά έπιβάλει 

τάξη στά του οίκου της. Στό μεταξύ, ή Μεσόγειος εlναι 

πρός τό παρόν κάθε άλλο παρά άπάνεμη. 'Η Πορτογαλία 

βιώνει μία έπικίνδυνη μετάβαση· ή · Ισπανία κρατά τήν 

άναπνοή της: τί θά άκολουθήσει τόν Φράνκο; Τό πλοίο τής 

'Ιταλίας κλυδωνίζεται στήν τρικυμία· ή Μέση ·Ανατολή 

τρίβει έκπληκτη τά μάτια της έμπρός στήν άλλαγή τής 

καταστάσεώς της καί ό:ναδεύεται &.βέβαια. ·Ο κόσμος γύρω 

άπό τήν ·Ελλάδα &.να κατατάσσεται διαρκώς. Μόνο στήν 

ευνοϊκότερη περίπτωση μπορεί ή Κυβέρνηση 'Εθνικής 

' Ενότητας στήν 'Αθήνα νά άντλήσει ίδια ώφέλη ό:πό αυ

τές τίς ό:νακατατάξεις. Αυτό θά έπρεπε νά τό ευχηθεί κα

νείς στούς 'Έλληνες. Ή πολιτική τους όξύνοια θά ύποστεί 

μία νέα, πιθανώς σκληρή δοκιμασία. 

(«Μία ευκαιρία γιά τήν 'Ελλάδα», του Μπρουνο 

Ντεσάμπ, «Frankfurter Allgemeine», 25.7.74). 

Πολλοί λόγοι συνηγορουν ύπέρ τής άναθέσεως τής κυ

βερνητικής κορυφής στόν Καραμανλή, δ δποίος θεωρείται 

ώς ή καταλληλότερη προσωπικότητα γιά τήν έπίτευξη τής 

άπαραίτητης έσωτερικής συμφιλιώσεως μεταξύ στρατου 

καί λαου καί γιά τόν χειρισμό τής δύσκολης μεταβάσεως 

σέ πιό έλεύθερες δομές μέ τέτοια προσοχή, ώστε ό:ναρχικές 

παρεκτροπές ό:κραίων στρατιωτικών καί των κύκλων πού 

κρύβονται πίσω τους νά μ ή μπορουν νά χρησιμεύσουν πάλι 

ώς πρόσχημα γιά παρεμβάσεις. Μέλη του νέου Ύπουργι

κου Συμβουλίου περιγράφουν τόν ήγέτη των δημοκρατι

κών δικαιωμάτων, πού μόλις έπέστρεψε άπό τήν παρισινή 

έξορία, ώς άνδρα «διαπνεόμενο καί κατευθυνόμενο» άπό τό 

όραμα τής μετατροπής αυτου του Κράτους σέ μία κοινωνι

κή δημοκρατία. Παρ' δ λα αυτά εΙ ναι ό:ναγκασμένος νά 

έπιβραδύνει αυτό τό σχέδιο μέ τίς aποφασιστικές του συνέ

πειες λαμβάνοντας ύπ' όψιν τήν άναμενομένη ταραχή στό 

σώμα τών άξιωματικών καθ ' δσον ή άλυτη κοινωνική δια

μάχη συνιστά μία έθνική άπειλή στό έξωτερικό. 
'Ο Καραμανλής &.μνήστευσε τούς πολιτικούς κρατουμέ

νους, έπέτρεψε στούς μετανάστες νά έπαναπατριστουν, άρ

χισε νά ό:πογυμνώνει άπό τίς έξουσίες της τή μισητή στρα

τιωτική ό:στυνομία, τήν πρώην «έμπροσθοφυλακή» τής 

έπαναστάσεως των συνταγματαρχών, καί ό:ποκατέστησε ου

σιαστικά τήν έλευθερία του τύπου. Μέ ξεχωριστή πολιτική 

έπιδεξιότητα δ πρωθυπουργός, δ δποίος έπευφημείται 
δπουδήποτε κι. αν έμφανίζεται, κατάφερε νά σχηματίσει 

ενα ποιοτικώς άξιόλογο έκτακτο 'Υπουργικό Συj.!βούλιο. 

Κατά αυτόν τόν τρόπο ή άρχική δεξιά άπόπειρα διευρύν
θηκε καί άνανεώθηκε μέ στοιχεία πού προέρχονται άκόμη 

καί ό:πό τήν σοσιαλδημοκρατική ό:ριστερά (Μαγκάκης καί 

Τσάτσος). "Άλλωστε, τά μισά άπό τά μέλη τής Κυβερνή

σεως πάλεψαν κατά του στρατιωτικου καθεστώτος καί ύπέ

φεραν ό:πό τίς διώξεις του. ~Ολες αυτές oi άποφάσεις ό:πο
τελουν σημεία πορείας, τά όποία βέβαια, δέν μπορουν πιά 

εϋκολα νά ό:παλειφθουν. 

·Ωστόσο, τά δυσκολότερα στάδια ξεκινουν γιά τόν 

Καραμανλή μόλις τώρα. 'Εντάσεις καί μεταπτώσεις δέν 

ό:ποκλείονται σέ καμμία περίπτωση. Θά δεχθεί δ στρατός 

νά έπιστρέψει χωρίς έπιφυλάξεις στά στρατόπεδα καί τίς 

άρμοδιότητες πού προβλέπει γι' αυτόν τό συνταγματικό 

δίκαιο άπό τήν έπίλυση του Κυπριακου; Πώς θά άντιδρά

σει στήν ποινική δίκη, πού εΙ ναι βέβαιον δτι έπίκειται έάν 

δ έκδημοκρατισμός άρχίζει νά γίνεται πιστευτός; Θά 

φροντίσει ή άκρα ·Αριστερά νά προκαλέσει νέες στιγμές 

άναταραχής μετά τήν έπικείμενη έπιστροφή του 'Ανδρέα 

Παπανδρέου; Στηρίζει ή Δύση τήν προσπάθεια δημοκρα

τικής παλινορθώσεως καί μέ aποτελεσματική ύλική βοή

θεια, έκτός ό:πό λεκτικές φιλικότητες; 

Μία περίπου έβδομάδα μετά τήν ό:ναπάντεχη πολιτική 

μεταβολή, ή • Ελλάδα ταλαντεύεται μεταξύ σκεπτικισμου 
καί αίσιοδοξίας. Μόνο γιά τήν έπιστροφή του βασιλιά δέν 

γίνεται καθόλου λόγος πιά, οϋτε κάν γιά τήν διενέργεια 

δημοψηφίσματος. 'Η Κυβέρνηση Καραμανλ η έχει σημαν

τικότερα προβλήματα. 

(«'Η δύσκολη πορεία τής ·Ελλάδος», του "Ολαφ 

Ίλκόυ, «Sίiddeutsche Zeitung», 29.7.74). 

Στήν παρισινή έξορία δ Καραμανλής έτόνιζε έπανει

λημμένφς στούς φίλους του: «Γιά νά μπορεί κανείς νά κυ

βερνήσει aποτελεσματικά, πρέπει καί νά εΙ ναι ό:ποδεκτός». 
'Αποδεκτός εlναι δ άνδρας, πού έμφανίστηκε στήν ' Αθή

να ώς σωτήρας τήν κρίσιμη ώρα. τέτοιος θά ήθελε καί δ 

ίδιος νά παραμείνει. γι. αυτόν τόν λόγο θά κάνει τά πάντα, 

ώστε νά κατακτήσει δύο στρατόπεδα: ενα πολιτικό στρατό

πεδο, πού θά έκτείνεται κατά τό δυνατόν ό:πό τήν Δεξιά εως 
τήν Κεντροαριστερά καί θά του έξασφαλίσει έκλογικές νί

κες δπως έπίσης καί κοινοβουλευτική πλειοψηφία· ενα 

στρατιωτικό στρατόπεδο, στό όποίο προσπαθεί νά κερδί

σει ευτάκτους, συγχρόνως σκεπτόμενους ό:ξιωματικούς γιά 

τό πείραμα τής βαθμιαίας άλλαγής στήν ·Ελλάδα. 

' Εργατικότητα καί έλεγχος συνιστουσαν γιά τόν Κων

σταντίνο Καραμανλή πάντοτε τήν πυξίδα τής πολιτικής 

του δράσεως ώς ύπουργός Δημοσίων "Εργων, πού ώργά

νωσε μετά τόν πόλεμο τήν έλληνική άνασυγκρότηση καί 

φρόντισε γιά τήν μετατροπή τής ' Αθήνας σέ μία σύγχρονη 

πόλη· ώς πρωθυπουργός, πού μεταξύ των έτών 1955 καί 
1963 σταθεροποίησε τήν έλληνική οίκονομία καί προετοί
μασε τήν έπέκταση τής ξένης βιομηχανίας. 

Καί γι' αυτόν τόν λόγο έπίσης έξαπέλυε δ Καραμανλής 

άπό τήν έξορία ξανά καί ξανά τούς «φιλιππικούς» του κατά 
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τοϋ «τυραννικοϋ καθεστώτος» τής χούντας τών 'Αθηνών, 

διότι δέν παρήγε κανένα tργο καί Εξαντλείτο σέ «Κενές 

καυχησιολογίες» καί επειδή λόγφ των αυθαιρέτων μεθό

δων έξουσίας της, δημιουργοϋσε στήν 'Αθήνα μία «Εκρη

κτική κατάσταση», πού θά μποροϋσε νά έπιφέρει τό ξέ

σπασμα «ιiνεξέλεγκτων δυνάμεων». Μέ τό δραμα τών πα

λαιών στόχων καί μέ συναίσθηση τών φόβων άναλαμβάνει 

τώρα δ Κωνσταντίνος Καραμανλής, δ αυστηρός δημοκρά

της, τήν επιστροφή τής 'Ελλάδος στήν έλευθερία. 

(«'Η δύσκολη έπιστροφή στή Δημοκρατία», Α. 

Κολσυττέρ «Die Zeit», 2.8.74). 
'Η έπάνοδος του Κ. Καραμανλή ώς τής «iσχυρaς 

προσωπικότητος μέ τίς άδιαμφισβήτητα δημοκρατι

κές πεποιθήσεις», χαιρετιζόταν άπό τούς «New York 
Times» στίς 24 'Ιουλίου: 

Μολονότι ή φήμη του, δταν άσκοϋσε τήν εξουσία, ήταν 

ένός ήγέτη τής Δεξιiiς πού εlχε τήν ίκανότητα νά έπιτελεί 

tργο καί νά έπιβάλλει τήν τάξη, μετά τό στρατιωτικό πρα

ξικόπημα τοϋ 'Απριλίου 1967, δ κ. Κωνσταντίνος Καρα
μανλής ήλθε νά συμβολίσει τό χαμένο κοινοβουλευτικό 

καθεστώς καί τίς προσδοκίες τών 'Ελλήνων γιά συνταγμα

τική δημοκρατία. 

Καί τήν έπόμενη, ή ίδια έφημερίδα ύπογράμμιζε: 

Τώρα δίνεται τελικά ή ευκαιρία στόν περισσότερο επι

τυχημένο 'Έλληνα ήγέτη άπό τήν έποχή τοϋ Β' Παγκό

σμιου Πολέμου, νά άναλάβει τήν μεγαλύτερη ύπηρεσία 

πού θά μποροϋσε ποτέ νά «ζητήσει» ενα σκληρά δοκιμασμέ

νο εθνος: τήν άποκατάσταση τής έθνικής ένότητας καί τήν 

άναβίωση τών δημοκρατικών θεσμών πού εlχαν καταλυθεί 

άπό τό στρατιωτικό καθεστώς. 'Ο πρώην πρωθυπουργός 

Κ. Καραμανλής εlναι εξαιρετικά προικισμένος γιά τό «βα

ρύ» αυτό καθήκον . 

Καί σέ άλλο σημείο, ή εγκυρη άμερικανική έφη

μερίδα έπισήμαινε: 

Οί σύμμαχοι καί οί φίλοι τής 'Ελλάδος οφείλουν νά 

τοϋ παράσχουν κάθε δυνατή ύποστήριξη. 'Ιδιαιτέρως οί 

'Ηνωμένες Πολιτείες tχουν τήν ευκαιρία νά έπανορθώ

σουν τήν κοντόφθαλμη ύποστήριξη τής στρατιωτικής δι

κτατορίας μέ τήν παροχή θερμής συμπαραστάσεως μέ κάθε 

τρόπο στόν κ. Καραμανλή, προκειμένου νά κατορθώση νά 

άποκαταστήσει τήν δημοκρατία στόν τόπο τής γεννήσεώς 

της. 

'Η έφημερίδα «Herald Tribune» εγραφε: 

'Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, 67 χρόνων, εlναι μιά 
εκρηκτικά εντονη προσωπικότητα, δ δποίος, σέ κάθε πε

ρίπτωση, επιθυμεί καί προσπαθεί νά βάλει τά πράγματα σέ 

τάξη . 'Ως άρχηγός τής δεξιάς άποκλίσεως 'Εθνικής Ριζο

σπαστικής 'Ενώσεως συνήθιζε νά διακηρύττει: «Εlμαι μό

νος ε{μαι ενας εναντίον δλων)). Καί μετά τήν άπομάκρυν

σή του, τό 1963, ώς άποτέλεσμα τής συγκρούσεώς του μέ 
τόν βασιλέα, άποσύρθηκε οργισμένος σέ «εξορίω) στό 

Παρίσι . «'Όλοι έπιθυμοϋσαν νά μοϋ κόψουν 'τά φτερά)), 

tλεγε, «άρνήθηκα νά μείνω καί νά τούς άφήσω νά χρησι

μοποιήσουν τά ψαλίδιά τουρ). 

'Η θητεία τοϋ Κ. Καραμανλή ώς πρωθυπουργοϋ χαρα

κτηρίστηκε άπό πολλούς παρατηρητές ώς ή καλύτερη άπό 

κάθε άλλου 'Έλληνα ήγέτη, άπό τήν εποχή τοϋ Δευτέρου 

Παγκοσμίου Πολέμου. 

Στόν οίκονομικό τομέα, δ Κ. Καραμανλής τόνωσε γεν

ναιόδωρα τούς μισθούς καί ευνόησε σέ μεγάλο βαθμό τίς 

ξένες έπενδύσεις. Στίς εξωτερικές ύποθέσεις, παρέμεινε 

σταθερά δεμένος μέ τή Δυτική συμμαχία καί προχώρησε 

στήν σύσφιγξη των σχέσεων 'Ελλάδος - Ευρωπαϊκής οι
κονομικής Κοινότητας. Σχετικά μέ τό Κυπριακό, συναντή

θηκε στήν Ζυρίχη μέ τόν Τοϋρκο πρωθυπουργό 'Αντνάν 

Μεντερές καί προώθησε ενα σχέδιο γιά τήν συνταγματική 

διευθέτηση τών έκκρεμοτήτων τοϋ νησιοϋ, τό όποίο κέρ

δισε τήν άνεξαρτησία του άπό τούς" Αγγλους τό 1960. Στίς 
εσωτερικές ύποθέσεις χειρίστηκε τά ζητήματα μέ τέτοια 

επιτυχία, ωστε νά άποκτήση πλατειά άκτινοβολία (26.7). 

'Από τίς γνωστές άμερικανικές έπιθεωρήσεις, ή 

έπιθεώρηση <Πime)), μέ ήμερομηνία 5 Αύγούστου, 
δημοσίευε στό έξώφυλλο φωτογραφία του Κ. Καρα

μανλή, μέ τίτλο«' Η Δημοκρατία ε{ ναι μαζί σοω)· καί 

σέ κύριο άρθρο εγραφε: 

VΟταν δ Κωνσταντίνος Καραμανλής πέταξε μέ τό άε

ροπλάνο πρός τήν αυτοεξορία του στό Παρίσι, ϋστερα άπό 

μιά δηκτική ήττα στίς έκλογές τοϋ 1963, ή άποχώρησή του 
άπό τήν έλληνική πολιτική θύμισε πολλά άπό τήν άλαζο

νική άποχώρηση τοϋ στρατηγοϋ Ντέ Γκώλ στό Κολομπέ, 

μετά τήν γαλλική άπελευθέρωση . 'Ο πρώην 'Έλληνας 

πρωθυπουργός ε{πε στό άκροατήριό του, φεύγοντας, κάτι 

πού ε{ χε άπόχρωση γκωλλικοϋ άποφθέγματος: «'Ο πραγ

ματικός πολιτικός ήγέτης δέν χρειάζεται τόν λαό: δ λαός 

χρειάζεται τόν πολιτικό άρχηγό)) . 

Στό Παρίσι, δ Καραμανλής έπιδέξια παρέμεινε μακρυά 

άπό τίς καθημερινές διαμάχες τής έλληνικής πολιτικής, 

άλλά κράτησε έπαφή μέ τίς έξελίξεις στήν 'Αθήνα καί 

κανείς ποτέ δέν άμφέβαλε δτι περίμενε τήν rορα του μέχρις 

δτου ή 'Ελλάδα κάποια μέρα κρίνει άναγκαίο νli τόν ξανα
καλέση . 'Όταν τό κάλεσμα ήλθε επιτέλους, τήν προηγού

μενη έβδομάδα , ήταν καί ετοιμος καί διαθέσιμος. 'Ακόμη 

καί οί παλαιοί πολιτικοί του άντίπαλοι συμφώνησαν δτι δ 

«Κώσταρ) Καραμανλής ήταν δ μόνος άνθρωπος πού θά 

μποροϋσε νά συγκεντρώσει πίσω του τήν χώρα. 'Ο Κων

σταντίνος Μητσοτάκης, εξόριστος ήγέτης τής 'Ενώσεως 

Κέντρου καί ενας άπό τούς παλαιούς του άντιπάλους, έξη

γεί: «'Ο Καραμανλής ενσαρκώνει τό μϋθο τοϋ iσχυροϋ άν

δρός πού μπορεί κανείς νά έμπιστευθή)). 

'Ως πρωθυπουργός, άπό τό 1955 εως τό 1963, δ Καρα
μανλής προίστατο στήν μακρότερη περίοδο οiκονομικής 

καί πολιτικής σταθερότητας στήν ταραχώδη έλληνική με

ταπολεμική ίστορία. Σέ κάποια προεκλογική του εκστρα

τεία γιά επανεκλογή, φώναξε δτι ε{χε μεταμορφώσει τήν 

'Ελλάδα «άπό άνατολίτικο χωριό σέ ευρωπαϊκή χώρω). 

'Έθεσε τά θεμέλια γιά τήν άνοικοδόμηση τής 'Ελλάδος, 

άπό τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο - καί τόν αίματηρό έμφύ

λιο κατά τών κομμουνιστών, πού άκολούθησε- σταθερο-
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ποιώντας τήν δραχμή, φέρνοντας τήν 'Ελλάδα στήν Εύ

ρωπαϊκή Κοινότητα, ώς εταίρο μέλος, καί θέτοντας τήν 

χώρα στόν δρόμο πρός τήν εκβιομηχάνιση . Μιά άπό τίς 

επιτυχίες του, γιά τήν όποία πολύ ύπερηφανευόταν, ήταν ή 

συμμετοχή του στήν Συνθήκη μεταξύ τής Βρετανίας, 

Τουρκίας καί 'Ελλάδος, πού εγγυήθηκε τήν άνεξαρτησία 

τής Κύπρου. 

"Άνθρωπος μέ αύστηρά λογικό μυαλό, μιλίi λίγο, χρη

σιμοποιεί λίγα επίθετα καί φημίζεται στούς συνεργάτες 

του γιά τή συνήθεια νά άναπτύσση ίδέες σέ πέντε-εξι μι

κρές προτάσεις καί επειτα νά άρνείται νά πεί μία λέξη 

παραπάνω. «Είναι ενας μοναχικός λύκος, πού δέν κάνει καί 

πολλούς φίλους», λέει ή φίλη του 'Ελένη Βλάχου, εξόρι

στη 'Αθηναία εκδότις εφημερίδος, πού τώρα ζεί στό Λον

δίνο. Καί προσθέτει: «Γιά τά ελληνικά δεδομένα, δ Καρα

μανλής δέν είναι συνηθισμένος. ' Αλλά γνωρίζει άκριβως 

τόν χαρακτήρα του ελληνικοu λαοu καί γνωρίζει πώς νά 

γίνεται σεβαστός καί νά τόν άναγνωρίζουν». 

Τήν ίδια ήμέρα, στό έξώφυλλο του περιοδικου 

«Newsweek» δημοσιευόταν, έπίσης, φωτογραφία του 
Κ. Καραμανλή μέ τόν τίτλο «'Επιστροφή στήν έλευ

θερία», ένώ σέ κύριο άρθρο ύπογραμμίζονταν τά 

έξή ς: 

'Έντεκα άκριβώς ήμέρες πρίν επιστρέψει στήν 'Ελλά

δα τήν περασμένη εβδομάδα γιά νά γίνει δ νέος της πρωθυ

πουργός, δ Κωνσταντίνος Καραμανλής στεκόταν στήν ού

ρά στήν είσοδο του Μουσείου του Λούβρου, στό Παρίσι. 

Καθώς περίμενε, μία δμάδα τουρίστες άπό τήν 'Αθήνα εμ

φανίσθηκε, καί δταν άναγνώρισαν τόν ψηλό, ψαρομάλλη 

Καραμανλή, μαζεύτηκαν γύρω του, σφίγγοντας τό χέρι του 

καί άγκαλιάζοντάς τον. «Σέ θέλουμε πίσω στήν 'Ελλάδα», 

του είπε κάποιος άπό τούς συμπατριωτες του, καί δ Καρα

μανλής συγκινήθηκε σχεδόν μέχρι δακρύων. 'Αργότερα, 
τήν ίδια ήμέρα, είπε σέ φίλους του δτι ή συζήτηση σήμαινε 

γι. αύτόν περισσότερα άκόμα κι άπό δ λες τίς εμπιστευτι

κές πολιτικές άναφορές πού λάμβανε άπό τήν ' Ελλάδα στά 

τελευταία ενδεκα χρόνια. Τόν είχε πείσει, είπε δ 67χρονος 

Καραμανλής, δτι δ ελληνικός λαός πράγματι τόν ήθελε νά 

επιστρέψει. 

' Ο «Κώστας» Καραμανλής δέν είχε επιστρέψει στήν 

'Ελλάδα άπό τότε πού άφησε τήν 'Αθήνα τό 1963, ϋστερα 
άπό μία φιλονικία πού είχε μέ τόν μακαρίτη βασιλιίi Παu

λο καί τήν σιδηρίi σύζυγό του βασίλισσα Φρειδερίκη. Μέ

χρι τότε, δ Καραμανλής είχε μείνει στήν εξουσία επί όκτώ 

χρόνια, περισσότερο άπό δποιονδήποτε στήν νεώτερη ελ

ληνική ίστορία, καί κατά τήν διάρκεια αύτων των ετών 

εθεωρείτο άνθρωπος τής Δεξιίiς- ενας πρακτικός, συντη

ρητικός πολιτικός πού εκανε δουλειά καί διατηροuσε τόν 

νόμο καί τήν τάξη. Μέ τήν άπαρέσκειά του γιά τό κου

τσομπολιό, τήν ρητορεία καί τήν κοινωνική ζωή τής τα

βέρνας, φάνταζε σάν ή πιό μή-ελληνική πολιτική φυσιο

γνωμία. Παρ' δ λα αύτά, δ Καραμανλής επιασε τή φαντα

σία του μέσου πολίτη. Λεγόταν δτι άνδρες καί γυναίκες -
στίς δποίες εδωσε ψήφο - θαύμαζαν τήν όμορφη , άνδρο

πρεπή παρουσία του. 

Μακεδόνας: Κατά κάποιον τρόπο, δ Καραμανλής ήταν 

κάτι σάν είσβολέας στόν άθηναϊκό πολιτικό κόσμο. Γεννή-

θηκε σέ μέρος τής Μακεδονίας πού τήν εποχή εκείνη βρι

σκόταν ύπό τουρκική κατοχή. Ό πατέρας του ήταν φτω

χός δάσκαλος καί εποχιακός καλλιεργητής καπνοu, δ δέ 

μικρός Κωνσταντίνος επρεπε νά παλέψει γιά νά βγάλει τήν 

Νομική Σχολή καί νά μπεί στό Κοινοβούλιο. Ή πρώτη 

του πολιτική εύκαιρία φάνηκε τό 1936, δταν του προσφέρ
θηκε κυβερνητική θέση άπό τόν δικτάτορα 'Ιωάννη Μετα

ξίi. 'Ο Καραμανλής άπέρριψε τήν προσφορά μέ μία ώμή 

παρατήρηση: «Κύριε πρωθυπουργέ, όλες oi δικτατορίες 
περιέχουν τ6ν σπ6ρο τοίί θανάτου, Εlναι καταδικασμένες, 

έξ ύπαρχfίς, όπως θά εlναι καί ή δική σαρ>. 
Μόνο μετά τό 1952, πού δρίσθηκε ύπουργός Δημοσίων 

~Εργων, κατάφερε νά άποκτήσει πανελλαδική φήμη ιbς δ 

άνθρωπος πού επραττε, ενφ οί ύπόλοιποι συζητοuσαν. 

'Ανανέωσε τό πρόσωπο τής 'Αθήνας, εφτιαξε δρόμους καί 

νοσοκομείc;ι, καί τράβηξε τήν προσοχή άναμιγνυόμενος μέ 
τούς εργάτες στίς περιοχές των εργων .. ο νεοφερμένος 
άπό τόν Βορρίi εγινε δ άγαπημένος του λαοu καί δταν δ 

πρωθυπουργός 'Αλέξανδρος Παπάγος πέθανε τό \955, δ 
βασιλιίiς Παuλος επέλεξε τόν Καραμανλή νά τ.όν άντικα

ταστήσει. 

'Ενεργητικότητα: 'Ως νεαρότερος - καί πρωτος Μα

κεδόνας - πού εξελέγη ποτέ στήν θέση, δ Καραμανλής 

άσκησε τήν πρωθυπουργία του μέ άξιοθαύμαστη ενεργητι

κότητα. Προώθησε τήν εκβιομηχάνιση καί εγινε γνωστός 

ιbς δ άρχιτέκτονας τής ελληνικής μεταπολεμικής άνακάμ

ψεως. Δημιούργησε σφιχτούς δεσμούς τής ' Ελλάδος μέ 

τήν Δύση καί συμφώνησε μέ τήν Τουρκία γιά μιά συνταγ

ματική ρύθμιση του Κυπριακοu, πού, γιά τήν εποχή, φά

νηκε δτι ήταν ή λύση στον πικρό εθνικό άγωνα του νησι
οu. Στήν 'Ελλάδα κέρδισε τήν φήμη του σκληροu, αύταρ

χικοu καί σταθεροu άντιαριστεροu. ' Αλλά, δπως δ Καρα

μανλής άργότερα ύπογράμμμισε, δ ίδιος -σέ άντίθεση μέ 

πολλούς προκατόχους του καί διαδόχους του - ποτέ δέν 

ερριξε τούς "Ελληνες στή φυλακή γιά τίς πολιτικές τους 
πεποιθήσεις. 

Στίς άρχές του 1960, ή εποχή του Καραμανλή άρχισε νά 
δύει. 'Η 'Αριστερά τόν κατηγόρησε δτι νόθευσε τίς εκλο

γές καί πολλοί άπό τούς όπαδούς του διαμαρτύρονταν δτι 

ήταν ύπερβολικά άργός στήν ισομερή κατανομή του αύξα

νομένου πλούτου τής χώρας. Τό 1963, δταν δ βασιλιάς 
Παuλος άρνήθηκε νά άκολουθήσει τήν συμβουλή του καί 

νά άκυρώσει μία ~πίσκεψη στό Λονδίνο, δ Καραμανλής 
ξαφνικά παραιτήθηκε, καί δταν ή άριστερόστροφη "Ενω

ση Κέντρου κέρδισε μέ έλάχιστη διαφορά τίς έκλογές πού 

εγιναν άργότερα τόν ίδιο χρόνο, δ Καραμανλής τά παρά

τησε πικραμένος καί εφυγε γιά τό Παρίσι. 

Στήν διάρκεια τής μακράς του έξορίας, δ Καραμανλής 

μελετοuσε άκόρεστα, μαθαίνοντας άγγλικά καί γαλλικά, 

διαβάζοντας σέ εύρος τήν εύρωπαϊκή πολιτική φιλοσοφία, 

παρακολουθώντας τίς περί κοινωνιολογίας διαλέξεις του 

Ραιημόν 'Αρόν στήν Σορβόννη καί, σύμφωνα μέ φίλους 

του, μεταμορφωνόμενος σέ κάπως πιό φιλελεύθερο . Μετά 

τήν κατάληψη τής έξουσίας άπό τούς συνταγματάρχες, τό 

1967, τούς κατηγόρησε πολλές φορές δτι ιbδηγοuσαν τήν 
' Ελλάδα στήν καταστροφή καί κατέστησε σαφές δτι δέν 

θά έπέστρεφε εάν δ στρατός δέν επέστρεφε στούς στρατω

νες του. 'Όταν του είπαν, τήν περασμένη ·εβδομάδα, δτι 

άκριβως αύτό επρόκειτο νά κάνουν, δ Κων. Καραμανλής 



28 ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

δραστηριοποιήθηκε μέ τήν παλιά του αποφασιστικότητα. 

'Έξι χρόνια μετά τήν άποκατάσταση τής δημο
κρατίας, εξι κορυφαίοι έκπρόσωποι του διεθνους τύ
που θά σχολιάσουν τό γεγονός τής έπανόδου του κ. 

Καραμανλή καί θά άποδώσουν παραστατικά τό κλί

μα τών δραματικών ήμερών του 'Ιουλίου 1974: 

Ζάν ντ' Όρμεσσόν, μέλος τής Γαλλικής ' Ακα

δημίας, ~ρθρογράφος τής «Figaro»: 

Αύτό πού συνέβη τήν 24η 'Ιουλίου ε{ναι ενα γεγονός 

πολύ σημαντικό. Καί τουτο έπειδή γιά τούς εύρωπαϊκούς 

λαούς, σημαντικό ε{ναι νά μπορουμε νά υπερασπιζόμαστε 

τήν εννοια των aνθρωπίνων δικαιωμάτων καί τής έλευθε

ρίας. 

"Α ν ή ι'iμυνα τής Εύρώπης, τής Δύσεως, τών πατρίδων 

μας, μιας δποιασδήποτε υπαρξιακής εννοιας, συνδεόταν μ , 

ενα σύστημα δλοκληρωτισμου, δ άγώνας δέν θά άξιζε τόν 

κόπο. Αύτός ε{ναι δ λόγος πού τά γεγονότα πού έκτυλί

χθηκαν στήν 'Ελλάδα (χώρα πού παραμένει γιά μάς ενα 

μεγάλο σύμβολο) ε{ ναι σημαντικά. 'Επέτρεψαν στήν έλευ

θερία νά κυριαρχήσει πάλι στήν χώρα δπου γεννήθηκε ή 

δημοκρατία. Θά προσθέσω δτι θαυμάζω πολύ τόν πρόεδρο 

κ. Κ. Καραμανλή. Οί ίδέες δέν μποροϋν πλέον στήν έποχή 

του ραδιοφώνου καί τής τηλεοράσεως νά παραμένουν 

άφηρημένες, πρέπει νά προσωποποιουνται. 'Η προσωπο

λατρία ε{ναι κάτι τό άπαράδεκτο. 'Υπάρχουν δμως προ~ 
σωπικότητες πού ένσάρκωσαν τήν ίδέα τής έθνικής ανε

ξαρτησίας, τής έλευθερίας, τής, δημοκρατίας. 

Στή Γαλλία μιά άπ' αύτές ήταν δ Ντέ Γκώλ. Στήν ' Ελ

λάδα δ κ. Καραμανλής. Καί πιστεύω δτι ό Καραμανλής δέν 

ε{ναι μόνο μιά μεγάλη πολιτική φυσιογνωμία τής Εύρώ

πης. 'Ίσως μάλιστα εδωσε καί τό παράδειγμα του τί πρέπει 

νά κάνουν τά δημοκρατικά Κράτη, γιά νά διατηρηθουν στό 

ϋψος τοϋ ρόλου τους, καί τών έλπίδων πού μπορουν νά 

πραγματοποιήσουν. 

Ού. Ρής-Μόγκ (άρχισυντάκτης τών «Tirnes»): 

Είδαμε τήν έλληνική δημοκρατία νά άναγεννaται καί 

νά άναπτύσσεται δυναμικά . • ο υπόλοιπος κόσμος εχει τώ
ρα πιά έμπιστοσύνη στό μέλλον τής έλληνικής δημοκρα

τίας. Βλέπουμε μιά άποτελεσματική Κυβέρνηση. 'Ο κ. Κ. 

Καραμανλής (πού εγινε τώρα πρόεδρος) εχει τεράστιο διε

θνές κϋρος. Παρακολουθουμε τήν · Ελλάδα νά βαδίζει 

πρός τίς έπόμενες έκλογές μέ τήν δημοκρατία της σέ πλή

ρη λειτουργία. Καί νομίζω δτι δλοι ε{ναι ίκανοποιημένοι 

μέ αύτό τό άποτέλεσμα. 

Π. Πρέστον (' Αρχισυντάκτης τής «Guardian»): 

'Όλοι έμείς πού ένδιαφερόμαστε γιά τήν ' Ελλάδα πρίν 

άπό 10 χρόνια είμασταν κυριολεκτικά απελπισμένοι γιά τό 
πότε θά εβγαινε ή χώρα άπό τήν μακρά περίοδο, κατά τήν 

όποία τό ενα στυγνό δικτατορικό καθεστώς διαδεχόταν τό 

άλλο. Οί συγκεκριμένες συνθήκες κάτω άπό τίς δποίες θά 
κατέρρεε ή χούντα, δέν μπορουσαν τότε νά προβλεφθουν. 

Πολλοί άπό μaς άγωνιούσαμε νά δοϋμε τήν · Ελλάδα νά 

όρθοποδήσει μέ τήν aπομάκρυνση τής δικτατορίας, καί νά 

άποκαθιστa σταθερούς δημοκρατικούς θεσμούς. 'Όλα αύ-

τα εγιναν πράγματι, ξεπερνώντας καί τίς μεγαλύτερες 

προσδοκίες μας. Ε ναι κατόρθωμα αύτό τών πολιτικών, καί 

κυρίως του κ. Καραμανλή, άλλά καί τοϋ έλληνικου λαου 

στό σύνολό του, άφοϋ ξεπέρασε ενα μεγάλο μέρος των δι

αιρέσεων πού γνώρισε άπό τό τέλος τοϋ πολέμου. Πρόκει

ται πραγματικά γιά ενα μεγάλο έπί τευγμα. 'Εξ ι'iλλου, βοή

θησε πολύ καί τό γεγονός δτι ό στρατός ξεπέρασε ψύχραι

μα τίς κατακλυσμιαίες άλλαγές. 'Η 'Ελλάδα υπήρξε ίδιαί

τερα τυχερή νά εχει μιά πολιτική φυσιογνωμία μέ τή στε

ρεότητα του κ. Καραμανλή. Γιατί αύτός μποροϋσε νά έξα

σφαλίζει ενα αίσθημα σταθερότητας καί νά άποτελεί μιά 

προσωπικότητα πού γύρω άπό αύτήν ό λαός μπορουσε νά 

έκφράζεται χωρίς νά αίσθάνεται αύτόματα δτι πολωνόταν 

η δτι τασσόταν υπέρ η έναντίον της. Οί 'Έλληνες άντέ

δρασαν πάρα πολύ ώριμα κι' αύτό ε{ναι μιά έγγύηση καί 

μιά έλπίδα δτι ή δημοκρατία στήν ' Ελλάδα θά μονιμοποι

ηθεί. Καί πώς δ,τι συνέβη δέν ήταν άπλώς ενα διάλειμμα 

άνάμεσα σέ δυό δικτατορίες. 

Χουάν Λουϊ:ς Σερμπιάν (διευθυντής τής «ΕΙ Pais» 
τής Μαδρίτης): 

·Η έπιστροφή τής δημοκρατίας στήν ·Ελλάδα μετά 

τήν μακρά νύχτα τής δικτατορίας τών συνταγματαρχών 

(δπως καί ή πορτογαλική έπανάσταση) άπετέλεσαν ενα 

έλπιδοφόρο μήνυμα γιά δλους τούς ·Ισπανούς: βλέπαμε νά 

πλησιάζει τό τέλος τοϋ φρανκισμοϋ καί προσδοκούσαμε 

τήν άποκατάσταση ένός δημοκρατικοu καθεστώτος. Πι

στεύω δτι ή αποκατάσταση των πολιτικών έλευθεριών 

στήν · Αθήνα ε{ χε τεράστια έπιρpοή στήν άνασύνθεση καί 
άνασυγκρότηση τών πολιτικών δυνάμεων στή νότια Εύρώ

πη. ' Η 'Ελλάδα, νωρίτερα ή Πορτογαλία καί επειτα ή 

'Ισπανία ένσωματώνονταν ετσι στήν δημοκρατική καί 

κοινοβουλευτική Εύρώπη, άποφάσιζαν νά ένταχθοϋν στήν 

ΕΟΚ καί άντιμετώπιζαν άπό κοινου μέ τίς άλλες χώρες τής 

Δύσεως τά στρατηγικά καί οίκονομικά προβλήματα. 

'Από τήν ι'iποψη αύτή ή έλληνική εμπειρία τής μεταβά

σεως άπό τήν δικτατορία στήν δημοκρατία προσφέρει 

δρισμένες δμοιότητες μέ τήν έμπειρία τής • Ισπανίας, δο
θέντος δτι καί στίς δύο περιστάσεις δέν μεσολάβησε μιά 

περίοδος καθαρά έπαναστατική . ' Ο ρόλος του (τότε) 'Έλ

ληνα πρωθυπουργου κ. Καραμανλή, δ δποίος άπετέλεσε 

τόν συνδετικό κρίκο άνάμεσα στήν μοναρχία του παρελ

θόντος καί τό πολίτευμα τής ' Αβασίλευτης Δημοκρατίας 

άξίζει ίδιαιτέρως νά έξαρθεί ώς ρόλος πατριώτου . • ο εμ

πειρος αύτός πολιτικός στάθηκε στό ϋψος τών λαϊκών 

προσδοκιών καί παραμέρισε τά ίδιαίτερα η προσωπικά του 

συμφέροντα». 

Γιόζεφ Ρήντμιλλερ (ύπεύθυνος έξωτερικής πολι

τικής τής «Stiddeutsche Zeitung» του Μονάχου): 

Πιστεύω δτι ή έπάνοδος τής 'Ελλάδος στήν δημοιφα

τία υπήρξε ενα σπουδαίο γεγονός στήν γενική εύρωπαϊκή 

πολιτική κατάσταση έκείνης τής έποχής. Βαρυσήμαντος 

ήταν δ ρόλος πού διεδραμάτισε δ κ. Καραμανλής. 

'Απεδείχθη έξαίρετος πολιτικός. Παρά τό δτι πέρασε 

πολλά ετη στήν εξορία, δέν εχασε τήν έπαφή μέ τήν έλλη

νική πραγματικότητα. ·Αντίθετα, μετά τήν έπάνοδό του 

fίξερε επακριβώς άπό ποϋ επρεπε νά άρχίσει, άπό που νά 
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άνοικοδομήσει πάλι τήν ελληνική δημοκρατία, πώς νά πα

ραμερίσει τίς ζημιές, πού προεκλήθησαν άπό τό καθεστώς 

τών συνταγματαρχών. Κι' αυτό ήταν σπουδαία προσφορά. 

Τουτο ύπήρξε, καθώς είπα, μιά άρίστη προσφορά έκ μέ

ρους του. Μιά άλλη μεγάλη προσφορά είναι δτι εδωσε 

κυβερνητική σταθερότητα στήν 'Ελλάδα, μιά χώρα πού 

έπί πολλές δεκαετίες παρουσίαζε συχνές άλλαγές Κυβερνή

σεως, γεγονός πού άποτελουσε ενα πρόσθετο λόγο γιά τήν 
πτώση της στήν δικτατορία. 

·Ο κ. Καραμανλής μπόρεσε νά άποκτήσει μέ πολιτι

κούς άγώνες μιά καθαρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία καί 

άπέδειξε κατά τήν κυβερνητική του θητεία δτι μπορεί κα

νείς μέ κοινοβουλευτικά μέσα, μέ σταθερές πλειοψηφίες νά 

κυβερνήσει άποτελεσματικά. 

Μιά άλλη ύπηρεσία πού προσέφερε ό κ. Καραμανλής, 

θεωρώ, είναι δτι κράτησε παρά τήν διένεξη του ΑΙγαίου 

καί τήν διένεξη τής Κύπρου, τίς σχέσεις πρός τήν Τουρκία 

σέ ενα καλό έπίπεδο, σ' ενα άνεκτό έπίπεδο, Ιδιαίτερα δέ 

τίς σχέσεις μέ τήν Βουλγαρία καί τήν Γιουγκοσλαβία, δσο 

καί άν ήταν δύσκολο τίς Ι:φερε στήν τράπεζα τών διαπραγ

ματεύσεων. 

Καί αυτό τό εργο τό πραγματοποίησε κατά τρόπον άρι

στοτεχνικό. Πιθανώς τό μεγαλύτερο εργο του κ. Καραμαν

λή, ή ύψίστη, ή άνεκτίμητη ύπηρεσία του συνίσταται στό 

δτι άπέδειξε δτι είναι δυνατή ή μετάβαση άπό τήν δικτατο

ρία στήν δημοκρατία. 

'Εκείνο τό ετος 1974 μόλις είχε άρχίσει ή πορτογαλική 
έπανάσταση καί στό τέλος αυτου του ετους στήν 'Ισπανία 

άπέθανε ό στρατηγός Φράνκο. 

Στήν 'Ισπανία καί στήν Πορτογαλία ήταν ευρέως δια

δεδομένη ή άποψη δτι μετά τήν δικτατορία ή δημοκρατία 

δέν είναι εϋκολο ν' άποκατασταθεί αυτούσια καί συνήθως 

άντικαθίσταται μέ μιάν άλλη. ·Ο κ. Καραμανλής άπεναν

τίας άπέδειξε δτι μπορεί κανείς νά βγεί άπό τήν δικτατορία 

χωρίς νά προκληθουν μεγάλες άναστατώσεις καί δτι μπο

ρεί νά δημιουργηθεί μιά πλήρης καί σταθερή δημοκρατία. 

'Από τή σκοπιά του ευρωπαϊκου χώρου αυτή πιστεύω δτι 

είναι ίσως ή ύψίστη ύπηρεσία του κ. Καραμανλή. 

Μπροuνο Ντεσάμπ (συνεκ:δότης τής «Frankfurter 
Allgemeine))): 

Ήταν μιά ευτυχής συγκυρία τής 'Ιστορίας. Γιατί δέν 

ήταν βέβαια αυτονόητο αυτό πού συνέβη, καί άκόμη λιγό

τερο αυτονόητο αυτό πού έπακολούθησε. 'Ακόμη καί δσοι 

πιστεύουν δτι στό τέλος νικουν πάντα ή έλευθερία καί ή 

δημοκρατία, γνωρίζουν δτι ή μετάβαση άπό μιά δικτατορία 

στήν δημοκρατία δέν είναι ενα εϋκολο έγχείρημα. Συνή

θως μεσολαβεί βία, μιά μακρότερη περίοδος άβεβαιότητος 

καί δχι σπάνια περιπίπτει κανείς άπό τήν μιά μορφή άνε

λευθερίας σέ μιάν c'iλλη. 

'Όταν ή δικτατορία στήν ·Ελλάδα χρεωκόπησε, στήν 

έλπίδα προστέθηκαν καί αίσθήματα φόβου. Οί "Ελληνες 

δέν χρειάζονταν μόνον έλευθερία άλλά πρό πάντων έσωτε

ρική γαλήνη. τίποτα δέν μπορεί νά ερμηνευθεί στήν πρό

σφατη ίστορία της χωρίς νά ληφθεί ύπ' όψη τό τραυμα του 

έμφυλίου πολέμου. Τά δικτατορικά καθεστώτα δμως δημι

ουργουν ριζοσπαστικότερη άντιπολίτευση. Καταπίεση καί 

άντίσταση όδηγουν στά c'iκρα. 

Πολύς λόγος εγινε γιά μιά «έπαναφορά» στήν δημο

κρατία. Θά πρέπει νά ύπενθυμίσω - άκόμα καί μέ τόν 

κίνδυνο νά γίνω μή άγαπητός- δτι στήν ελληνική δημο

κρατία πρίν άπό τό 1967 δέν εβαιναν δλα πάντα δημοκρα
τικά: τίποτα στήν ·Ιστορία δέν είναι μόνο αίτία, δ λα είναι 

πάντα καί άποτέλεσμα. Αυτό ίσχυσε βεβαίως καί γιά τό 

πραξικόπημα του 1967. Ήταν λοιπόν πολύ φυσικό δτι 
στήν χαρά άναμίχθηκαν καί φόβος τών 'Ελλήνων καί έπι

φυλακτικότητα τών φίλων τους. Πρaγμα πού όχι μόνο 

ήταν φυσικό άλλά καί πρό πάντων έποικοδομητικό. 'Από 

τίς έμπειρίες γίνεται κανείς σοφός καί συνετός. Οί 'Έλλη

νες, ό λαός καί οί πολιτικοί άφομοίωσαν τά μαθήματα πού 

τούς Ι:δωσε ή ίστορία. Δέν χύθηκε καθόλου αlμα. Δέν άνοι

ξαν παλιές πληγές. Τό δυσκολότερο πρaγμα ήταν μέ ποιό 

τρόπο θά άντιμετωπίζονταν οί ύπαίτιοι τής δικτατορίας. 

'Υπήρχε ενα δίλημμα: αυστηρότης ή έπιείκεια. 

Παρ' δλα αυτά έπικράτησε ή μετριοπάθεια. 

Τό Σύνταγμα του 'Ιουνίου του 1975 καί ή διαμόρφωση 
τών πολιτικών δυνάμεων σέ πραγματικά κόμματα άντί του 

παλιου κομματικου συστήματος πελατείας συνετέλεσε 

ιδστε ή 24η 'Ιουλίου 1974 νά άποτελέσει, ενα όρόσημο τής 
ελληνικής ίστορίας: όχι τόσο γιά τό ξεπέρασμα τής δικτα

τορίας άλλά γιά τό πέρασμα σέ μιά γνήσια δημοκρατία. 

'Εάν δέν λησμονηθουν τά διδάγματα του παρελθόντος τότε 

οί ίστορικοί θά είναι μaλλον σέ θέση νά πουν κάποτε δτι ή 

'Ελλάδα εδιωξε τά τελευταία άπομεινάρια άνατολίτικης 

δεσποτείας. 

Δέν μειώνει κανείς τήν συνεισφορά του "Ελληνα πολί

τη έάν διαπιστώσει δτι αυτή ή ευτυχής κατάληξη δέν θά 
ήταν σ, αυτό τόν βαθμό δυνατή χωρίς τήν ξεχωριστή ευ

τυχή συγκυρία πού λέγεται Κων. Καραμανλής: δηλ. δτι 

σήμανε ή <δρα γιά εναν c'iνδρα πού ένέπνεε έμπιστοσύνη, 

διέθετε κυρος καί είχε τόν καιρό καί τήν άπόσταση νά 

διακρίνει τί ήταν καί είναι σωστό στό μέλλον γιά τήν · Ελ
λάδα: έσωτερική γαλήνη, πρό πάντων, μετριοπάθεια καί 

ψύχραιμη λογική, δημοκρατική Κυβέρνηση πού σημαίνει 

έκλεγμένη άπό τήν πλειοψηφία, γιά περιορισμένο μόνον 

χρονικό διάστημα, άλλά παρ, δλα αυτά ίκανή νά κυβερνa 

καί πού νά έγγυaται σταθερότητα καί άποτελεσματικότη

τα. 

Χωρίς αυτή τήν δυνατή, ενοποιητική προσωπικότητα 

πού κερδίζει τούς c'iλλους καί δημιουργεί έμπιστοσύνη πι

θανόν νά μήν εδινε ή ελληνική πολιτική μιά τόσο πειστική 

είκόνα πού νά έμπνέει σταθερότητα καί ευημερία καί κυ

ρος στό έξωτερικό7 • 

25 ΙΟΥΛΙΟΥ 1974 

Ό Κ. Καραμανλής άπευθύνει, rορα 21.30', διάγ
γελμα πρός τόν έλληνικ:ό λαό: 

«Έλληνίδες, "Ελληνες, 

)) 'Αναλαμβάνω τήν εύθύνη τής διακυβερνήσεως 
τής χώρας ύπό συνθήκας κρισίμους καί δι ' αύτ~ν καί 
δι ' δλόκληρον τόν Έλληνισμόν. Μέ στηρίζει δμως 
ή πεποίθησις δτι καί α{ μεγαλύτερα ι δυσχέρειαι ήμ

ποροvν νά άντιμετωπισθοvν μέ τήν έπιστράτευσιν 

δλων τών δυνάμεων καί τών άρετών τοv έθνους. 

))Πρός τοvτο, άπευθύνομαι πρός δλους σας καί 
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iδιαίτερα πρός τήν νεολαίαν καί τάς 'Ενόπλους Δυνά

μεις τής χώρας, μέ πρωτουβουλίαν τών δποίων ήνοι

ξεν δ δρόμος πρός τήν δμαλότητα. Καί σι'iς ζητώ νά 

έξαρθήτε εiς τό ϋψος τών περιστάσεων. Ή δμόνοια, 
ή σύμπνοια, ή συναδέλφωσις λαοv καί στρατού άπο

τελοvν έθνικήν έπιταγήν. Εlναι έπίσης αύτήν τήν 

ώραν έθνική έπιταγή ή σωφροσύνη, ή ψυχραιμία, ή 

συνειδητοποίησις τών εύθυνών. 

)) 'Η Κυβέρνησις, δ σχηματισμός τής δποίας 

δλοκληρώνεται αύριον, εχει πρώτον καί ύπέρτατον 

χρέος νά άντιμετωπίση όλους τούς έξωτερικούς κιν

δύνους, πού έπεσωρεύθησαν άπό τά πρόσφατα, δρα

ματικά γεγονότα. Τήν ώραν αύτή ν ή σκέψις μου στρέ

φεται πρωτίστως πρός τήν δοκιμαζομένην Μεγαλό

νησον, τής δποiας τήν άνεξαρτησίαν καί άκεραιότη

τα θά προασπίσωμεν δι ' όλων μας τών δυνάμεων μέ 
σταθερότητα καί μέ πίστιν εiς τάς άρχάς του δικαίου 

καί τάς παραδόσεις τής lστορίας μας. 

))Εiς τήν έθνικήν αύτήν άποστολήν θά άφιερώση 

ή Κυβέρνησις εiς πρώτον στάδιον τάς δυνάμεις της. 

Διά τουτο δέν εχει ούτε κομματικόν ούτε, πολιτικόν 

χαρακτήρα. Υ Εχει χαρακτήρα σαφώς έθνικόν. 'Όταν 

σύν Θεφ - καί θέλω νά έλπίζω συντομώτατα - θά 

εχη άγτιμετωπισθή τό έθνικόν θέμα, πού συνταράσ

σει δλόκληρον τόν Έλληνισμόν, ή Κυβέρνησις, 

ένισχυομένη μέ νέας δυνάμεις, θά άσχοληθή μέ τά 

πιεστικώτερα προβλήματα του τόπου. Καί τό κυριώ

τερον έξ αύτών εlναι ή ταχεία χάραξις τής διαδικα

σίας πού θά δδηγήση στήν θεμελίωσιν μιι'iς πραγμα

τικής καί προοδευτικής δημοκρατίας, στό πλαίσιο 

τής δποίας θά εχουν θέσιν όλοι ol 'Έλληνες. 
))Εiς τήν ζωήν όλων τών έθνών ύπάρχουν στιγμαί 

πού έπιβάλλουν εξαρσιν ήθικήν καί έθνικήν. Εlναι 

αl στιγμαί έκείναι κατά τάς δ ποίας ενας λαός άπογο

ητευμένος άπό τό πρόσφατον καί τό άπώτερον πα

ρελθόν άναζητεί μέ άγωνία τόν δρόμον του. Καί τάς 

στιγμάς αύτάς άκριβώς ζή σήμερον ή χώρα μας. 

)) Τό στάδιον πού μεσολαβεί μεταξύ τής δικτατο
ρίας καί τής πλήρους άποκαταστάσεως τής δημο

κρατίας εlναι πάντοτε κρίσιμον. Γιά νά άξιοποιηθή 

ώφέλιμα χρειάζεται πολιτική ώριμότης. Εlμαι βέ

βαιος ότι ol 'Έλληνες καί αl 'Ελληνίδες, μετά τήν 
όδυνηρήν δοκιμασίαν τών τελευταίων έτών, θά άπο

δείξουν ότι κατέχουν τήν βασικήν αύτήν πολιτικήν 
άρετήν. Καί ότι θά τήν άσκήσουν κατά τρόπον ώστε 

νά διανοιγή, άποφασιστικά πλέον, δ δρόμος γιά τήν 

έλευθερίαν, τήν δημοκρατίαν καί τήν εύημερίαν του 

εθνουρ). 
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Μέ τή συμμετοχή τής έλληνικής άντιπροσωπείας 

ύπό τόν άντιπρόεδρο τής Κυβερνήσεως καί ύπουργό 

τ&ν Έξωτερικ&ν, Γ. Μαϋρο, άρχίζουν στή Γενεύη 

τριμερείς συνομιλίες - άπό κοινοϋ μέ τή Μ. Βρετα

νία καί τήν Τουρκία - μέ στόχο τή διευθέτηση τής 

κυπριακής κρίσεως σέ έφαρμογή τ&ν άποφάσεων 353 
καί 354 τοϋ Συμβουλίου 'Ασφαλείας τοϋ 'Οργα
νισμοί) 'Ηνωμένων Έθν&ν. 

Τά δραματικά γεγονότα πού συνέθεσαν στήν άλ

ληλουχία τους τήν κρίση είχαν- δπως είναι γνωστό 

- ώς άφετηρία τό πραξικόπημα σέ βάρος τοϋ προέ

δρου Μακαρίου, μέ άποτέλεσμα νά δοθεί στήν Τουρ

κία τό πρόσχημα πού έπιζητοϋσε γιά νά είσβάλει 

στίς 20 'Ιουλίου στή Μεγαλόνησο. Στό πενθήμερο 
διάστημα πού είχε μεσολαβήσει ή Μ. Βρετανία άνέ

λαβε, ώς έγγυήτρια δύναμη, τήν πρωτοβουλία νά 

συγκαλέσει, στίς 17 'Ιουλίου στό Λονδίνο, τίς Κυ
βερνήσεις τής 'Ελλάδος καί τής Τουρκίας γιά δια

βουλεύσεις μέ σκοπό τήν άποκατάσταση τής νομιμό

τητας σέ έφαρμογή τ&ν ίδρυτικ&ν Συνθηκ&ν τής 

Κυπριακής Δημοκρατίας. ·Η έλληνική δμως πλευρά 

δέν εστειλε έκπρόσωπο, έν& ή τουρκική πρότεινε, 

γιά τό σκοπό αύτό, διμερή παρέμβαση, άπό κοινοϋ 

μέ τήν άγγλική Κυβέρνηση. 'Όταν ή τελευταία 

άπορρίψει τήν πρόταση, ή Υ Αγκυρα θά έπιχειρήσει 

μόνη τήν είσβολή, καταπατώντας τίς ύποσχέσεις πού 

είχε δώσει στό Λονδίνο γιά άποφυγή τής βίας καί 
έμμονή στή διαδικασία τ&ν διαβουλεύσεων. ·Η πα

ρέμβαση αύτή, ή όποία εγινε μέ τό έπιχείρημα τής 

άποκαταστάσεως τής νομιμότητας καί τής προστα

σίας τών Τουρκοκυπρίων, ύπήρξε αύθαίρετη καί πα

ράνομη, έφόσον - σύμφωνα μέ γνωμοδότηση τοϋ 

νομικοϋ τμήματος τοϋ ΟΗΕ (19.5.1959)- ή Συνθή

κη 'Εγγυήσεως άπέκλειε τή χρήση βίας. 

Πρίν, έξάλλου, άπό τή σύγκληση τής Διασκέψε

ως τής Γενεύης είχε έκδοθεί ή ύπ' άριθ. 353 άπόφα
ση τοϋ Συμβουλίου 'Ασφαλείας, καταδικαστική τής 

τουρκικής είσβολής μέ τήν όποία καί ε{χε άκόμη 

συσταθεί ή κατάπαυση τ&ν έχθροπραξι&ν, ή άποχώ

ρηση τ&ν ξένων στρατευμάτων καί ή εναρξη διαπραγ

ματεύσεων άνάμεσα στά άμεσα ένδιαφερόμενα μέρη . 

·Η κατάπαυση τοϋ πυρός είχε, τελικά, έπιτευχθεί 

στίς 22 'Ιουλίου, μετά άπό μεσολάβηση τ&ν 'Ηνωμέ
νων Πολιτει&ν, δπότε καί είχε δριστεί ή 24η 'Ιουλί

ου ώς ήμέρα ένάρξεως τ&ν διαπραγματεύσεων. Τήν 

έπομένη, 23 'Ιουλίου, τό Συμβούλιο • Ασφαλείας μέ 
τή νέα άπόφασή του ύπ' άρ. 354 έπικύρωνε καί εδινε 
πρόσθετη εμφαση στήν ύπ, άρ. 353. 

Καθ' δδόν πρός τή Γενεύη, δ Γ. Μαϋρος εκαμε 

τήν άκόλουθη δήλωση: 

«'Όπως θά γίνη γνωστόν, ή Διάσκεψις είς τήν Γενεύ

ην διά τήν έκτέλεσιν τής άποφάσεως του Συμβουλίου 
• Ασφαλείας, πού άφορα τήν κατάπαυσιν του πυρός είς Κύ
προν, θά άρχίση αuριον τό άπόγευμα, άντί τής Παρασκευ

ής δπως εlχε προσυμφωνηθή. Αuριον τό βράδυ θά πραγμα

τοποιηθή έπαφή μεταξύ έμου καί του Βρετανου ύπουργου 
κ . Κάλλαχαν, δ δποίος μου έτηλεφώνησε πρό όλίγου έκ 
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Συγκρότηση Κυβερνήσεως 'Εθνικής 'Ενότητας. 
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Λονδίνου, διότι έπιθυμεί ν' άρχίσωμεν τόταχύτερον τήν 

συζήτησιν. Τό θέμα εχει χαρακτήρα έπείγοντα, διότι εtς 
τήν Κύπρον, παρά τήν άπόφασιν του Συμβουλίου 'Ασφα

λείας τής 20ής 'Ιουλίου, συνεχίζονται έκ μέρους των 

τουρκικών δυνάμεων παραβιάσεις άκόμη καί σήμερον. Τό 
πρόβλημα δημιουργεί δυσχερή κατάστασιν, διότι άν δύο 

χώραι-μέλη τής 'Ατλαντικής Συμμαχίας καί συνδεδεμένα 

μέλη μέ τήν Κοινήν 'Αγοράν (θά γίνουν πλήρη μέλη) δέν 

ε{ναι δυνατόν νά συμφωνήσουν έπί τής καταπαύσεως του 

πυρός, άντιλαμβάνεσθε ποίας έκτάσεως δυσχέρειαι δημt

ουργουνται. 

»Ή έλληνική Κυβέρνησις άπεδέχθη πλήρως τήν άπό

φασιν του Σ. Α. εiς δλα της τά σημεία καί εiς τήν Γενεύην 

θά έπιδιώξη τήν έφαρμογήν της κατά γράμμα». 
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'Η σύνθεση τής Κυβερνήσεως 'Εθνικής 'Ενότη

τας ύπό τόν Κ. Καραμανλή συμπληρώνεται μέ τήν 

δρκωμοσία δευτέρου κλιμακίου ύπουργών καί ύφυ

πουργών: 

Γεώργιος Ράλλης, όΊς ύπουργός παρά τώ πρωθυ

πουργώ. 

Χριστόφορος Στράτος, όΊς ύπουργός 'Εσωτερι

κών. 

'Ιωάννης Πεσμαζόγλου, όΊς ύπουργός οικονομι

κών. 

Δημήτριος Παπασπύρου, όΊς ύπουργός Γεωργίας. 

Χαράλαμπος Πρωτοπαππάς, όΊς ύπουργός Βιομη

χανίας. 

'Αθανάσιος Κανελλόπουλος, όΊς ύπουργός 'Εμ

πορίου. 

Γεώργιος Μαγκάκης, όΊς ύπουργός Δημοσίων 

'Έργων. 

Γεώργιος Μυλωνάς, όΊς ύπουργός Μεταφορών καί 

'Επικοινωνιών. 

'Ιωάννης Μηνα'ίος, όΊς ύπουργός 'Εμπορικής 

Ναυτιλίας. 

Εύάγγελος Δεβλέτογλου, ώς ύφυπουργός Συντο

νισμοί) καί Προγραμματισμοί). 

'Ιωάννης Μποuτος, όΊς ύφυπουργός παρά τώ 

πρωθυπουργώ. 

'Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, όΊς ύφυπουργός 'Εσω

τερικών. 

Δημήτριος Τσάτσος, όΊς ύφυπουργός 'Εθνικής 

Παιδείας καί Θρησκευμάτων. 

Κωνσταντ'ίνος Άποσκίτης, όΊς ύφυπουργός 'Ε

θνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων. 

Γεώργιος Λιανόπουλος, όΊς ύφυπουργός οικονο

μικών. 

Γεώργιος Παπαγιαβής, όΊς ύφυπουργός Γεωργίας. 

' Αθανάσιος Ταλιαδοuρος, όΊς ύφυπουργός Βιο

μηχανίας. 

Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος, όΊς ύφυπουργός 

'Εμπορίου, 

'Αθανάσιος Τσαλδάρης, όΊς ύφυπουργός Κοινω

νικών 'Υπηρεσιών. 

Κωνσταντίνος 'Αλαβάνος, όΊς ύφυπουργός Δη

μοσίων ~Εργων καί 

'Εμμανουήλ Κεφαλογιάννης, όΊς ύφυπουργός Με

ταφορών καί 'Επικοινωνιών. 

Εύθύς μετά τήν όρκωμοσία ό πρωθυπουργός κά

λεσε σέ σύντομη σύσκεψη τά νέα μέλη τής Κυβερνή

σεως καί τούς συνέστησε νά έπιδοθοuν ά.μέσως στό 

έργο τους, τονίζοντας τήν κρισιμότητα τών στιγμών 

πού διανύει ή χώρα. 

[τό 'Υπουργικό Συμβούλιο θά συμπληρωθε'ί δρι

στικά μέ τήν όρκωμοσία, όΊς ύφυπουργοu 'Εξωτερι

κών, του Δ. Μ πι τσίου, μετά τήν έπιστροφή του ά.πό 

τή Γενεύη]. 

Προκειμένου νά ά.ναλυθεί, στά κύρια γνωρίσματά 

της, η σύνθεση τής Κυβερνήσεως 'Εθνικής 'Ενότη

τας, θά ήταν δυνατό, ά.ρχικά, νά παρατηρηθεί δτι τά 

14 ά.πό τά 31 μέλη της εΙχαν διατελέσει ύπουργοί καί 
πρίν ά.πό τήν 21η 'Απριλίου, ένώ 5 &.κόμη εΙχαν 
έκλεγεί στό παρελθόν βουλευτές. 'Εξάλλου, δύο 

προέρχονταν άπό τίς ~Ενοπλες Δυνάμεις, εξ ι άπό τόν 

ά.καδημαϊκό καί ϊσος ά.ριθμός ά.πό τόν οικονομικό 

- έπιχειρηματικό χώρο καί, τέλος, ενας, ά.ντίστοιχα, 
ά.πό τό δημοσιογραφικό κόσμο, ά.πό συνδικαλιστικό 

καί τό φοιτητικό κίνημα. 

Πολλά άπό τά μέλη της Κυβερνήσεως ε{χαν ά.ντι

ταχθε'ί καί διωχθεί άπό τό καθεστώς των συνταγμα

ταρχών - Ε. 'Αβέρωφ, Χ. Πρωτοπαππάς, Γ. Μαγκά

κης, Γ. Μαί>ρος, Γ. Ράλλης, Δ. Παπασπύρου, Ι. Πε

σμαζόγλου, Δ. Τσάτσος, Χρ. Στράτος, Ν. Λοuρος, Π. 

Λαμπρίας, Γ. Μυλωνάς, Ι. Μηνα'ίος, Ι. Βαρβιτσιώ

της, Κ. 'Αποσκίτης, Γ. Λιανόπουλος, Κ. 'Αλαβάνος. 

Τήν έντύπωση πού ή κοινή γνώμη ά.πεκόμισε ά.πό 
τήν τελική σύνθεση τής Κυβερνήσεως άντανακλοί>ν 

χαρακτηριστικά δημοσιεύματα έγκυρων δημοσιογρα

φικών όργάνων, στό έσωτερικό καί τό έξωτερικό, 

πολιτικά προσκείμενων σέ πολιτικούς χώρους πού δ 

Κ. Καραμανλής δέν έπικάλυπτε στό παρελθόν: 

Ε{ναι χαρακτηριστικό δτι στή νέα Κυβέρνηση μετέ

χουν δλες σχεδόν οί πολιτικές τάσεις καθώς έπίσης καί 

άνθρωποι πού άγωνίσθηκαν, φυλακίσθηκαν καί βασα

νίσθηκαν κατά τήν έπταετία τής συμφορίiς. Παρόν στήν 

Κυβέρνηση δίνει άκόμη μέ λιγοστούς μέν, άλλά άξιους 

έκπροσώπους της ή νέα γενιά, ή γενιά πού άποφασιστικά 

συνέβαλε στήν πτώση τής δικτατορίας (<Πά Νέα», 27 
'Ιουλίου 1974). 

... ~Εχομεν στή σημερινή μορφή τής Κυβερνήσεως μιά 
δειγματοληπτική σμικρογραφία δλου σχεδόν του έλληνι

κου λαου, ή όποία μολονότι στερείται δμοιογενείας, δια

τηρεί τό πλεονέκτημα δτι ίκανοποιεί τίς περισσότερες τά

σεις τών 'Ελλήνων πολιτών κι εχει έπομένως τήν δυνατό

τητα νά πραγματοποιήσει τήν πάνδημη κινητοποίησή 

τους ... («Τό Βήμα», 27 ' Ιουλίου 1974). 
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'Η σύνεση δέν άποκλείει καί ώρισμένη τόλμη, δπως τό 

άπέδειξεν δ κ. Καραμανλής σχηματίζοντας τήν πιό άντι

προσωπευτική Κυβέρνηση, πού γνώρισε ποτέ ή 'Ελλάς. 

Οί τριανταένας ύπουργοί καί ύφυπουργοί πού τήν άπαρτί

ζουν προέρχονται άπό δλα σχεδόν τά κόμματα (άπό τήν 

άκρα Δεξιά eως τήν προοδευτική 'Αριστερά) καί άπό δλα 

τά Ιδεολογικά ρεύματα πού άποκρυσταλλώθηκαν άπό τής 

εγκαταστάσεως τής δικτατορίας τό 1967' καθώς καί άπό τίς 
διάφορες άντιστασιακές όμάδες. ' Η όργάνωση ΠΑΚ τοί> 
Α. Παπανδρέου άρνήθηκε νά συμμετάσχη, δ τελευταίος 

αuτός δμως, πού άναμένεται τίς προσεχείς αuτές ήμέρες 

στήν 'Αθήνα άπό τόν Καναδίi, δπου ε{ χε καταφύγει, ίσως 

άμβλύνει τίς θέσεις του, οί όποίες κρίνονται άπό τούς πε

ρισσοτέρους σάν άδιάλλακτες καί έκτός πραγματικότητος. 

'Ο κ. Καραμανλής δέν έδίστασε νά προκαλέση κατά 

κάποιον τρόπο τους «σκληρούς)) τοί> στρατεύματος." Άνοι

ξε όρθάνοιχτες τίς πόρτες τής Κυβερνήσεώς του σέ γνω

στούς άντιστασιακούς. Είκοσι άπό τά μέλη τής Κυβερνή

σεως ε{χαν μπλεξίματα μέ τήν άστυνομία επί στρατιωτικοί> 

καθεστώτος, ενδεκα εξ αuτών ένεκλείσθησαν στίς φυλα

κές, καί ενας τουλάχιστον, δ καθηγητής Μαγκάκης, πού 

έπέστρεψε άπό τήν Χαϊδελβέργη, μετέσχε δραστηρίως σέ 

«τρομοκρατικές)) ένέργειες. Οί τέσσερεις, εξ άλλου, κυριώ

τεροι δράστες τής συνωμοσίας τοί> Ναυτικοί>, πού άπεκαλύ

φθη τόν παρελθόντα Αϋγουστο (οί κ. κ. 'Αβέρωφ, 'Απο

σκίτης, Στράτος καί δ ναύαρχος Μηναίος) eλαβaν καί αu

τοί ύπουργικά χαρτοφυλάκια. 

Τά δύο κομμουνιστικά κόμματα τής' Ελλάδος (καί Ιδι

αιτέρως τό έπονομαζόμενο «έσωτερικοί>») μολονότι άπα

κλεισμένα άπό τόν κυβερνητικό σχηματισμό, δέν ε{ναι 

άπογοητευμένα. "Εχουν καταλάβει δτι δέν ήταν δυνατόν, 

λόγφ τής λεπτής θέσεως στην όποία εύρίσκεται δ κ. Καρα

μανλής, νά έκπροσωπηθοί>ν στήν Κυβέρνηση. 'Απεδέ

χθησαν μέ ίκανοποίηση τίς δηλώσεις τοί> προέδρου τής 

Κυβερνήσεως τής 25ης 'Ιουλίου, συμφώνως πρός τίς όποί

ες θά έγκατασταθή μιά πραγματική προοδευτική δημοκρα

τία, μέσα στά πλαίσια τής όποίας θά eχουν τήν θέση τους 

δλοι οί 'Έλληνες άδιακρίτως. 'Αληθεύει, βεβαίως, δτι τό 

όρθόδοξο κομμουνιστικό κόμμα διατηρεί επιφυλάξεις eναν

τι τοί> έν έξελίξει πειράματος καί δέν διστάζει νά τό άπο

δώση σέ άμερικανική πρωτοβουλία. ' Αντιθέτως, τό κομ

μουνιστικό κόμμα «έσωτερικοί>)) άπεφάσισε τήν Παρα

σκευή νά προσφέρη τήν πλήρη ύποστήριξή του στόν κ. 

Καραμανλή, μολονότι τόν eβλεπε παλαιότερα σάν πραγ

ματικό εφιάλτη του. («Le Monde)), 29 'Ιουλίου 1974). 
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Στήν πρώτη σύσκεψη πού συγκαλεί μέ τή συμμε

τοχή τής στρατιωτικής ήγεσίας, ό πρωθυπουργός, Κ. 

Καραμανλής, διαπιστώνει όχι μόνο τήν πρόσκαιρα 

δυσχερή θέση των 'Ενόπλων Δυνάμεων τής χώρας, 

άλλά καί τίς σοβαρότατες ελλείψεις πού εντοπίζον

ται στό πεδίο τής άναγκαίας προπαρασκευής ενόψει 

πιθανής εξωτερικής άπειλής. 

Σε σχετικό συνοπτικό σημείωμα μέ ήμερομηνία 

'Ιουλίου 1974 καταγράφονται οί άκόλουθες επείγου
σες παραγγελίες στρατιωτικοί> ύλικοu: 

«1. 'Ιδιαιτέρα σημασία έδόθη είς τόν ταχύτερον δυνα
τόν έκσυγχρονισμόν καί συμπλήρωσιν τοί> πολεμικοί> ύλι

κοί> τών ΕΔ, πρός αϋξησιν τής μαχητικής ίκανότητος καί 

ετοιμότητος αuτών. 

))ΙΙ. Πρός ύλοποίησιν τής άνωτέρω έπιδιώξεως καί διά 

γονίμου συνεργασίας τών εμπλεκομένων κυβερνητικών 

φορέων, επετεύχθη ή ύπογραφή συμβάσεων διά τήν άγο

ράν τών κάτωθι: 

»α. 'Αρμάτων, τεθωρακισμένων μεταφοράς προσωπι

κοί> καί λοιποu κυρίου ύλικοu, πρός συγκρότησιν μιdς 

συγχρόνου τ I Θ Ταξιαρχίας ώς άκολούθως: 
))1. 130 Ciρματα μάχης ΑΜΧ-30 κόστους 2.103 έκατ. 

δρχ. μέ eναρξιν παραδόσεως Δεκέμβριον 1974 καί πέρας 
Μάρτιον 1978. 'Εξόφλησις μέχρι 1984. Γαλλίας. Τόκος 

8%. 
»2. 76 Τ/Θ όχήματα μεταφ. προσωπικοί> ΑΜΧ-ΙΟΡ κό

στους 470 έκατ. δρχ. μέ eναρξιν παραδόσεως Δεκέμβριον 

1976 καί πέρας Ίούνιον 1979. 'Εξόφλησις μέχρι 1984. 
Γαλλίας. Τόκος 8%. 

))3. 23 Τ/Θ όχήματα μεταφ. προσωπικοu AMX-IOPC 
κόστους 146 έκατ. δρχ. μέ εναρξιν παραδόσεως Σεπτέμβρι
ον 1977 καί πέρας Μάρτιον 1979. 'Εξόφλησις μέχρι 1984. 
Γαλλίας. Τόκος 8%. 

))4. 20 όχήματα (άσθενοφόρα- περισυλλογής άρμάτων) 

κόστους 245 έκατ. δρχ. μέ eναρξιν παραδόσεως άπό Μάρ
τιον 1977 eως Μάρτιον 1978. 'Εξόφλησις μέχρι 1984. Γαλ
λίας. Τόκος 8%. 

»5. Κύρια ύλικά καί άνταλλακτικά άνωτέρω κυρίου 
ύλικοί> κόστους 418 έκατ. δρχ. "Απαντα τά άνωτέρω έκ 

γαλλικοί> όμίλου SOFMA μέσφ γαλλικής Κυβερνήσεως. 
'Εξόφλησις μέχρι 1984. 

»β. Πυρομαχικών μάχης πρός συμπλήρωσιν άποθεμά

των 30 ήμερών θεάτρου 'Επιχειρήσεων, διά τόν Στρατόν, 
ϋψους δαπάνης 1.100 έκατ. δρχ. καί διά τήν 'Αεροπορίαν 
(δι' άεροσκάφη Φάντομ) δαπάνης 180 έκατ. δρχ. 'Εκ προ
γράμματος FMS άμερικανικής Κυβερνήσεως. 'Εξόφλησις 
μέχρι 1977. 

»γ. Τεσσάρων (4) ταχέων περιπολικών κατευθυνομένων 
βλημάτων κόστόυς 2.400 έκατ. δραχ., μέ εναρξιν παραδό
σεως Φεβρουάριον 1977 καί πέρας Νοέμβριον 1977. 'Εκ 
τοί> γαλλικοu οίκου CNM μέσφ γαλλικής Κυβερνήσεως. 
'Εξόφλησις μέχρι 1984. 

»δ. Τεσ'Οαράκοντα (40) άεροσκαφών άναχαιτίσεως MI
RAGE, κόστους 9.600 έκατ. δρχ. , μέ eναρξιν παραδόσεως 

τών 6 πρώτων άεροσκαφών άπό 'Ιανουάριον eως Μάιον 
1975 καί τών λοιπών κλιμακουμένων άπό 'Ιουνίου 1976 εως. 
Σεπτέμβριον 1977. 'Εκ τοί> γαλλικοu οϊκου DASSAULT 
μέσφ γαλλικής Κυβερνήσεως. 'Εξόφλησις μέχρι 1983. 

»ε. 'Εξήκοντα συγχρόνων μαχητικών άεροσκαφών δι

ώξεως/ βομβαρδισμοί> τύπου CORSAIR Α-7 κόστους 8.500 
έκατ. δρχ. 'Εκ τοί> προγράμματος FMS άμερικανικής Κυ
βερνήσεως. 'Εξόφλησις μέχρι 1987. 

ι>ζ. Τεσσιiρων μεταφορικών άεροσκαφών C-130 συνο
λικής άξίας 750 έκατ. δρχ. 'Επίκειται ύπογραφή συμβάσε
ως καί δι' ετερα όκτώ άεροσκάφη C-130, συνολικής άξίας 
1.800 έκατ. δρχ. Τά πρώτα τέσσερα έκ τής άμερικανικής 
'Εταιρείας LOCKHEED, τά ύπόλοιπα όκτώ έκ τοί> προ

γράμματος FMS άμερικανικής Κυβερνήσεως. 'Εξόφλησις 
μέχρι 1987. 
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»η. Τεσσαράκοντα (40) έκπαιδευτικών άεροσκαφών T-
2C, κόστους 1.800 !;κατ . δρχ. Έκ τοϋ προγράμματος FMS 
άμερικανικής Κυβερνήσεως. 'Εξόφλησις μέχρι 1987. 

»θ. Είκοσι (20) Α;τ έκτοξευτών MILAN μετά 500 βλη
μάτων μάχης καί συναφών δευτερευόντων ύλικών κόστους 

169 περίπου έκατ . δρχ. Έκ τής έταιρείας EUROMISSILE 
μέσφ εν 'Αθήναιςάντιπροσώπου. 'Εξόφλησις μέχρι 1975. 

»ι. Διακοσίων τριάκοντα (230) έρπυστριοφόρων όχημά
των μεταφοράς προσωπικοϋ καί άναγκαιούσης ποσότητος 

άνταλλακτικών- Συλλογών 'Εργαλείων, κόστους περίπου 

832 έκατ. δρχ. Έκ τής έταιρείας OTO-MELARA μέσφ έν 
'Αθήναις άντιπροσώπου. 'Εξόφλησις μέχρι 1979. 

»Κ. 'Ανταλλακτικών διαβιβάσεων πρός έξοπλισμόν έρ

πυστριοφόρων όχημάτων κόστους 45 περίπου έκατ. δρχ. 
'Εξόφλησις μέχρι 1979. 

»λ. Φορητοϋ δπλισμοϋ (τυφέκια-δπλοπολυβόλα-πολυ

βόλα) άντί συνολικής τιμής 786 περίπου έκατ. δρχ. περί
που. Έκ τής FABRIQUE ΝΑτΙΟΝΑLΕ Βελγίου μέσφ εν 
'Αθήναις άντιπροσώπου. 'Εξόφλησις μέχρι 1977. 

»μ.'Ένδεκα (11) έλικοπτέρων μεταφοράς στρατιωτικοϋ 
προσωπικοϋ 13 θέσεων, κόστους περίπου 220 έκατ. δρχ. 
'Εκ τής ίταλικής έταιρείας AGUST A-BELL μέσφ έν ' Αθή

ναις άντιπροσώπου. 'Εξόφλησις μέχρι 1978. 
»ΠΙ. Πέραν τών άνωτέρω ύλικών εχει ληφθή καί μελετά

ται ύπό τοϋ ' Αρχηγείου Ναυτικοϋ προσφορά τοϋ ' Αμερι

κανικοϋ Ναυτικοϋ, διά τήν άγοράν τριών (3) φρεγατών κα
τευθυνομένων βλημάτων, έκτιμωμένης συνολικής δαπάνης 

13.500 έκατ. δραχμών. 
»IV. 'Ωσαύτως ύπό του 'Αρχηγείου 'Αεροπορίας προ

ωθείται ή άγορά τών κάτωθι αεροσκαφών: 

»α. Είκοσι (20) άναγνωριστικών συγχρόνου τύπου, 

εκτιμωμένης συνολικής δαπάνης 2.850 έκατ. δρχ. 

»β . Είκοσι (20) μεταφορικών μέσης μεταφορικής ίκανό
τητος, έκτιμωμένης δαπάνης 2.250 έκατ. δρχ. 

»γ. Δώδεκα (12) έλικοπτέρων διασώσεως παντός και
ροϋ, δαπάνης 900 έκατ. δρχ. 

»V. τέλος εχει εγκριθή ή διάθεσις ποσοϋ 7.10.0 /;κατ. 
δρχ., δι ' άπόκτησιν πυρομαχικών καί άντιαεροπορικών μέ

σων καί διά τούςτρείς Κλάδους»8• 

·Η πρώτη μετάβαση του Κ. Καραμανλή στό Πεν

τάγωνο ε{χε, πέρα άπό τήν άντιμετώπιση τής έπιτα

κτικής άνάγκης γιά τήν ένίσχυση τής στρατιωτικής 

ετοιμότητας τής χώρας, καί ίδιαίτερη πολιτική ση

μασία. Σέ μεταγενέστερο κείμενο, ό Π. Λαμπρίας 

άναφέρεται παραστατικά στίς προσπάθειες τής πολι

τικής ήγεσίας γιά τήν όριστική καί ούσιαστική έπα

νάκτηση του έλέγχου τών 'Ενόπλων Δυνάμεων: 

«Πράγματι, ενα άπό τά κυριώτερα καί δυσκολώτερα εγ

χειρήματα τής Κυβερνήσεως, δρος βασικός καί γιά τήν 

ουσιαστική άποκατάσταση τής δημοκρατίας, άλλά καί γιά 

τήν άντιμετώπιση τής εθνικής κρίσεως, ήταν ή επιβολή 

τής πολιτικής ήγεσίας στίς VΕνοπλες Δυνάμεις. 

»Τό εγχείρημα αότό πραγματοποίησε μέ μιά σειρά πολύ 

προσεκτικών δσο άποφασιστικών καί αιφνιδιαστικών μέ

τρων (πού δλα μαζί στήν άλληλοδιαδοχή τους άποτελουν 

ενα άριστοτεχνικό χειρισμό) δ ίδιος δ Καραμανλής, επι

κουρούμενος κυρίως από τόνΕ. ' Αβέρωφ καί τόν Σ. Γκίκα. 

»Σχεδόν κανένας iίλλος άπό τούς ύπουργούς τής Κυ

βερνήσεως 'Εθνικής 'Ενότητος δέν ελαβε μέρος - αλλ' 

οϋτε καί γνώση - στό δυσχερέστατο έγχείρημα κατά τίς 

άλλεπάλληλες φάσεις τής έφαρμογής του. 

»Γιά νά άντιληφθή κανείς τίς δυσκολίες πού παρουσία

ζε ή επιβολή τής πολιτικής ήγεσίας στίς VΕνοπλες Δυνά

μεις, οί δποίες επί έπτά δλόκληρα χρόνια καί αν ακόμη δέν 

. είχαν συνταυτισθή άπόλυτα μέ τό δικτατορικό καθεστώς, 
τό όλιγότερο τό /;στήριζαν (καί συχνά τό έξέφραζαν), 

· όφείλει νά λάβη ύπ' δψη του τίς συνθήκες- νομικές καί 

πραγματικές - πού ίσχυαν τότε. 

»1. Νομικά ή Κυβέρνηση δέν είχε δυνατότητα νά επι
βάλλη τίς θελήσεις της στίς VΕνοπλες Δυνάμεις. 'Όλες οί 

άρμοδιότητες του ύπουργοϋ 'Εθνικής 'Αμύνης~ δηλαδή 

τοϋ πολιτικώς ύπευθύνου- γιά τήν διοίκηση τοϋ Στρατοϋ, 

του Ναυτικοϋ καί τfjς 'Αεροπορίας είχαν μεταβιβασθfj, 

κατά τίς διάφορες φάσεις τής δικτατορίας, στόν άρχηγό 

τών 'Ενόπλων Δυνάμεων. VΕτσι, άπό άποψη νομικώς θε

σπισμένων εξουσιών, δ ύπουργός ΉΕθνικής 'Αμύνης ήταν 

άπλό άξίωμα. 

»'Από τήν πρώτη κιόλας μέρα τής εγκαταστάσεώς του 

στό Πεντάγωνο δ 'Αβέρωφ άντελήφθη (παρά τίς τιμές πού 

τοϋ επιφύλαξαν στήν είσοδο) δτι οί στρατιωτικοί ήθελαν 

νά διατηρήσουν τήν "άνεξαρτησία" τους άπέναντι τής πο

λιτικής ήγεσίας: δποιαδήποτε σοβαρή διαταγή επρεπε νά 

εκδίδεται από τόν άρχηγό 'Ενόπλων, διότι δ ύπουργός δέν 

είχε τυπικά τό δικαίωμα νά εκδίδη διαταγές καί νά είναι 

μάλιστα ή "ανεξαρτησία" αότή εμφανής. Π. χ. τό γραφείο 

πού ύπέδειξαν γιά τόν ύπουργό (καί τήν πρώτη μέρα έκεί 

τόν εγκατέστησαν) ήταν κατά πολύ μικρότερο καί λιτότε

ρο άπό τά γραφεία τών άρχηγών. 

»2. Οί άξιωματικοί πού είχαν εόνοηθfj άπό τήν δικτα

τορία, εκείνοι πού τήν είχαν ύπηρετήσει μέ ύπερβάλλοντα 

ζήλο, οί άλλοι πού εόχαρίστως δέχονταν τήν εόμενή διά

κριση τών στρατιωτικών εναντι τών πολιτικών, ο{ κατά 

καιρούς έπιχειροϋντες ν' aποκτήσουν "είδικ:ό βάρος" μέ

σα σέ κλίκες ή δμάδες πιέσεως, οί φοβούμενοι δτι μπορεί 

νά κληθοϋν νά λογοδοτήσουν, άλλά καί οί άπλώς απευχό

μενοι τήν ανατροπή τfjς επετηρίδος μέ τήν άναμενόμενη 

επανένταξη τών "άποτάκτων" (τών κατά διαφόρους τρό

πους καί καιρούς άπομακρυνθέντων) άποτελοϋσαν ενα 

εξαιρετικά "άσταθές" άνθρώπινο ύλικό πού έπάνδρωνε τίς 
'Ένοπλες Δυνάμεις, ήδη κλονισμένες από τό φιάσκο τής 

επιστρατεύσεως καί τίς εόθϋνες τους στήν κυπριακή τρα

γωδία. 

»3. Οί δμάδες "σκληρ&ν" αξιωματικών πού στήριζαν 
τήν έξουσία, κατά τίς διάφορες φάσεις τfjς δικτατορίας, 

καθώς καί οί κλίκες έκ:είνες πού σχηματίζονταν yιά νά δι

εκδικήσουν είτε συμμετοχή είτε άποφασιστικήν έπιρροή 

στήν έξουσία, κατείχαν τίς θέσεις-κλειδιά καί στό Πεντά

γωνο, άλλά καί στίς ίσχυρές μονάδες πού έξακολουθοϋν 

(παρά τίς άνάγκες που είχε δημιουργήσει ή όξυνση τών 

σχέσεων μέ τήν Τουρκία) νάσταθμεύουν στήν περιοχή τfjς 

'Αττικής. Οί μονάδες αότές αποτελοϋσαν πάντα ί\να "επι

χείρημα πειθαναγκασμοϋ" στούς διαφόρους διασχηματι

σμούς καί συσχετισμούς δυνάμεων, πού προσδιόριζαν τά 

κέντρα εξουσίας κατά τήν δικτατορία. Κι' αότές άκριβώς, 

στά χέρια "επαναστατών" άξιωματικών πού εβλεπαν νά 

κλονίζεται ή δύναμή τους άλλά καί νά κινδυνεύουν προ-
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'Αντιμετώπιση τών κρίσιμων έθνικών θεμάτων, σέ στενή 

συνεργασία μέ τόν Ε. 'Αβέρωφ. 
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σωπικά συμφέροντά τους, μποροuσαν νά άποτελέσουν μιά 

σοβαρή άπειλή γιά τό δημοκρατικό καθεστώς πού έπιχει

ρουσε νά κάμη τά πρώτα βήματά του. 

»4. Δέν ηταν, τέλος, χωρίς σημασία τό γεγονός δτι δ 
Καραμανλής λείποντας τόσον καιρό άπό τήν 'Ελλάδα δέν 

μποροuσε νά γνωρίζη πρόσωπα καί πράγματα μέσα στόν 

Στρατό. 'Ήδη καί πρίν άπό τό πραξικόπημα εlχαν συντε

λεσθή συγκλονιστικές άναστατώσεις μέσα στίς 'Ένοπλες 

Δυνάμεις, νέες σειρές άξιωματικών εlχαν καταλάβει τίς 

ήγετικές καί τίς κρίσιμες θέσεις, μεταξύ δέ τών κατωτέρων 

άξιωματικών (καί iδίως τών νεωτέρων πού βγήκαν άπό τίς 

Σχολές κατά τήν διάρκεια τής δικτατορίας) διαμορφωνό

ταν ενας έπικίνδυνος "χακί συνδικαλισμός" πού συχνά 

επαιρνε "κανταφικές άποχρώσεις". 

»Καί ναί μέν δ Καραμανλής παρακολουθουσε άκατά

παυστα τά έλληνικά πράγματα, ένημερωνόμενος διαρκώς 

καί άπό τούς παλαιούς συνεργάτες του καί άπό τούς άλλε
πάλληλους έπισκέπτες του (μεταξύ τών δποίων καί μερικοί 

στρατιωτικοί). 'Η ένημέρωση δμως αuτή δέν μπορουσε ν' 

άναπληρώση τήν €λλειψη άμεσης γνώσεως καί έπαφής μέ 

τά στελέχη τών 'Ενόπλων Δυνάμεων. 

»Εlναι πολύ χαρακτηριστικό δτι, δταν (στίς 26 'Ιουλί
ου) πήγε δ Καραμανλής γιά πρώτη φορά στό Πεντάγωνο 

<δς πρωθυπουργός τής μεταπολιτεύσεως γιά νά προεδρεύση 

συσκέψεως γιά τά "άμυντικά θέματα τής χώρας" (στήν 

όποία €λαβαν μέρος δ ύπουργός 'Εθνικής 'Αμύνης καί οί 4 
άρχηγοί), πήρε μαζί του καί τόν ύπουργό Δημοσίας Τάξε

ως Σόλωνα Γκίκα. 

»Πρέπει στό σημείο αuτό νά τονισθή δτι οί ύπηρεσίες 

πού προσέφερε δ Γκίκας στόν Καραμανλή προσωπικά καί 

γενικώτερα στήν άποκατάσταση τής δημοκρατίας ηταν 

άνεκτίμητες. 'Ο ίδιος δ Καραμανλής πού του €τρεφε άπε

ριόριστη έμπιστοσύνη - όχι μόνο στ:ήν άπόλυτη άφοσίω

ση πρός αuτόν άλλά καί στή βαθειά του πείρα καί τή θετι

κότητα τής σκέψεώς του - έπανειλημμένα ύπογράμμισε 

στούς συνεργάτες του τήν όφειλή πρός τόν Γκίκα. Καί 

τίποτε δέν έκνεύριζε τόν Καραμανλή περισσότερο (σάν 

άσυγχώρητη άδικία) δσο ή ένορχηστρωμένη άργότερα 

άπό τήν 'Αριστερά καί κατόπιν τήν άντιπολίτευση έκ

στρατεία δυσφημήσεως του Γκίκα <δς διαπνcεομένου άπό 
φασιστικές τάσεις. 

»·Ο Καραμανλής έπέλεξε τόν Γκίκα- καί στηρίχθηκε 

άπό τήν πρώτη στιγμή σ' αuτόν- γιατί /:γνώριζε δτι δέν 

ύπήρχε άξιωματικός πού νά μπορουσε ν' άμφισβητήση 

τόν πατριωτισμό καί τό κυρος του. Παράλληλα δ Γκίκας 

γνώριζε εiς βάθος "πρόσωπα καί πράγματα" στόν ~τρατό 

καί ή κρίση του, λόγφ του δτι εlχε έξαντλήσει δλα τά 

άξιώματα (ε{ χε χρηματίσει καί ύπουργός κατά τήν 'Οκταε

τία του Καραμανλή) καί ηταν άνώτερος άπό κάθε τάση η 

κλίκα, δέν έπηρεαζόταν άπό συμπάθειες η έπιδιώξεις . 

>>'Από τό ενα μέρος δ 'Αβέρωφ (δ δποίος εlχε κάποια 

άπήχηση στόν Στρατό δεδομένου δτι ύποστήριξε κατά τό 

δεύτερο ijμισυ τής δικτατορίας τήν "πολιτική τής γέφυ

ρας" - δηλαδή τής συνδιαλλαγής μέ τό στρατιωτικό κα

θεστώς) καί άπό τό άλλο δ Γκίκας, ύπήρξαν οί πολύτιμοι 

παραστάτες του Καραμανλή στήν προσπάθειά του νά έπα

ναφέρη τίς VΕνοπλες Δυνάμεις στά νόμιμά τους καθήκον

τα, αuτά πού άλλωστε άπαιτουσαν καί οί κρίσιμες γιά τό 

€θνος περιστάσεις»9 • 

Συνοπτικά, ή κατάσταση πού χρειάστηκε δ Κ. 

Καραμανλής καί οί συνεργάτες του στήν Κυβέρνηση 

'Εθνικής 'Ενότητας νά άντιμετωπίσουν συνοψίζεται 

σέ μία άπό τίς παραγράφους άπόρρητης έκθέσεως, μέ 

άναφορά στήν κατάσταση του στρατεύματος, πού 

ύπέβαλε στόν πρωθυπουργό δ εμπιστος συνεργάτης 

του Π. Πανουργιάς, άκριβώς τήν Ι η Αύγούστου: 

«Κατά τάς τρείς πρώτας ήμέρας ή χούντα ε{ χε καταρρεύ

σει. 'Ανένηψεν δμως ταχέως . Διεπιστώθησαν επισκέψεις 

στρατηγών εiς τόν άρχηγόν της, συσκέψεις εδώ καί εiς 

διάφορες φρουρές, άποστολή δδηγιών καί κατευθύνσεων. 

·Η κατεύθυνσις πού δίδεται σήμερον εlναt' "κάνετε ύπομο

νή, σέ λίγο καιρό- σέ είκοσι μέρες, σέ δύο μήνες - θά 

επανέλθουμε». 

»Εlναι φυσικόν δτι ή χούντα θ' άντιδράση. Βαρύνονται 

μέ εγκλήματα, μέ βασανισμούς καί μέ τήν εθνικήν προδο

σίαν. Εlναι παράλογον νά άναμένωμεν δτι θά δεχθουν τόν 

παραμερισμόν καί τήν άπομάκρυνσίν των χωρίς νά δημι

ουρ-y.ήσουν άντίδρασιν. Θά επωφεληθοuν άπό τήν μείωσιν 

πού ύφιστάμεθα εiς Κύπρον. Θά κατηγορήσουν δι' έθνι

κήν μειοδοσίαν. Θά επωφεληθουν άπό άντιθέσεις καί άντι

δράσεις μερίδος του λαοί) πού θά προκληθή είτε εξ οικο

νομικών λόγων είτε έκ τής πολεμικής πού φυσιολογικά θ' 

άρχίση άπό άντιτιθέμενες πολιτικές δμάδες. 

» Έάν δέν έξουδετερωθουν πλήρως ώστε νά γνωρίζουν 
δτι πdσα τυχόν ένέργειά τους θά πνιγή είς τό αlμα θά επι

χειρήσουν νέαν κατάκτησιν τής έξουσίας μέ πdν~μέσον καί 

μέ δολοφονίας. 'Επιβάλλεται λοιπόν ή λήψις δραστικών 

μέτρων ταχείας έξουδετερώσεώς των» 10 • 

27 ΙΟΥΛΙΟΥ 1974 

'Ώρα 4 τό πρωί, δ πρέσβης τών ·Ηνωμένων Πο
λιτειών, Χ. Τάσκα, μεταβιβάζει στόν Κ. Καραμανλή 

γραπτό μήνυμα του Χ. Κίσινγκερ. VΗδη, τό προηγού

μενο βράδυ, δ 'Αμερικανός ύπουργός τών 'Εξωτερι

κών εΙ χε διαβιβάσει τηλεφωνικά στόν 'Έλληνα πρω

θυπουργό τίς εύχές τοϋ προέδρου Νίξον καί τόν εΙχε 

διαβεβαιώσει δτι ή Ούάσιγκτων θά ύποστηρίξει άνε

πιφύλακτα τήν έξεύρεση είρηνικfίς λύσεως στό Κυ

πριακό, άσκώντας πίεση πρός τήν κατεύθυνση τής 
v Αγκυρας. 

Τό κείμενο της έπιστολfίς Κίσινγκερ πρός τόν Κ. 

Καραμανλή ήταν τό άκόλουθο: 

«'Αγαπητέ κύριε πρωθυπουργέ, 

»Σdς γράφω προσωπικά αuτή τήν ώρα τής κρίσεως μέ 

θερμή άναπόληση τής συναντήσεώς μας στό Παρίσι στου 

Σάυρους Σουλτσμπέργκερ. Εlμαι ένθουσιασμένος πού άνα

λάβατε τήν εuθύνη τής έξουσίας σ' αuτή τήν δύσκολη 

ώρα καί προσβλέπω σέ μιά τακτική άνταλλαγή άπόψεων 

στούς προσεχείς μήνες καί χρόνια. 

»'Εμείς έδώ στίς ΗΠΑ παρακολουθουμε τίς έξελίξεις 

στήν Κύπρο μέ συμπάθεια καί συμπόνια γιά τήν τραγωδία 

πού €πληξε τόν λαό αuτής τής χώρας. Γνωρίζω τίς έντάσεις 

καί πιέσεις πού άντιμετωπίζετε καθώς άγωνίζεσθε νά επα

ναφέρετε μιά άντιπροσωπευτική Κυβέρνηση στήν • Ελλά-
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δα κάτω άπό δύσκολες περιστάσεις. ~Εχετε τίς ευχές μας 

γιά έπιτυχία καί τήν διαβεβαίωση ύποστηρίξεώς μας. 

»'Ως πρός τήν άμεση κρίση κάνουμε δ,τι μπορουμε γιά 

νά βοηθήσουμε τά μέρη νά φθάσουν σέ μιά δίκαιη καί 

εντιμη λύση πού θά έξασφάλιζε πάνω άπό δλα τήν έπι

στροφή τής είρήνης γιά δλους τούς Κυπρίους. Κάνομε 

δμως αυτές τίς προσπάθειες διακριτικά γιατί πιστεύουμε 

δτι εχουν μεγαλύτερη έλπίδα έπιτυχίας έάν γίνονται μα

κρυά άπό τό φώς τής δημοσιότητας. 

»'Αντιλαμβάνομαι δτι οί ένέργεΙJ-ς τής τουρκικής Κυ

βερνήσεως σaς βάζουν έσaς καί τήν Κυβέρνησή σας σέ 

έξαιρετικά δύσκολη θέση. Κάνομε- καί θά έξακολουθή

σωμε νά κάνωμε- δ, τι μπορουμε γιά νά πείσωμε τίς τουρ

κικές άρχές νά δεχθουν μιά έκεχειρία (πάγωμα). 

»Θά σaς τηρώ ένήμερο αυτών τών προσπαθειών πού δέν 

παύουν νά εΙναι άποφασιστικές καί εντονες έπειδή γίνον

ται κατ' ίδίαν. 'Αλλά καί ή 'Ελλάς θά πρέπη νά κρατήση 

μιά μετριοπαθή πορεία καί νά καταλάβη δτι ή τουρκική 

Κυβέρνηση αίσθάνεται δτι όχι μόνο δένε{ ναι ύπεύθυνη γιά 

τά γεγονότα πού ξεκίνησαν άρχικά αυτή τήν κρίση άλλά, 

άντιθέτως, εΙ ναι θυμα τους. 'Ενώ βλέπουν μέ συμπάθεια 

τήν εϋθραυστη θέση τής νέας σας Κυβερνήσεως, δέν μπο

ρουν νά πάψουν νά πιστεύουν δτι μιά έλληνική Κυβέρνη

ση ένέκρινε αυτό πού θεωρουν σάν μιά ευθεία έπίθεση κα

τά τής ήδη λεπτής ίσορροπίας δυνάμεων στήν Κύπρο. 

»'Ο κοινός σκοπός τής 'Ελλάδος καί τών ΗΠΑ πρέπει 

νά εΙναι νά ρυθμίσουμε, πρώτα, τήν άμεση κατάσταση 

στήν Κύπρο καί, στή συνέχεια, νά κινηθουμε πρός τήν 

δημιουργία μιaς διαδικασίας στήν Γενεύη, ή όποία στό 

τέλος θά άποκαταστήση μιά δίκαιη καί εντιμη είρήνη γιά 

δλον τόν λαό τής Κύπρου. 

»'Ελπίζω δτι θά έξετάσετε μέ συμπάθεια αυτές τίς σκέ

ψεις γιά τόν καλύτερο τρόπο μέ τόν όποίο μπορεί νά χρη

σιμοποιηθή ή έπιρροή τών ΗΠΑ γιά νά έπιτευχθή μιά δί

καιη καί διαρκής λύση τής τραγωδίας τής Κύπρου. Τό πιό 

σημαντικό σημείο εΙναι νά μήν διακοπουν οί συνομιλίες 

τής Γενεύης γιατί, άν χάσουμε τήν ευκαιρία πού προσφέρει 

τώρα ή Γενεύη, μπορεί νά μήν ξαναπαρουσιασθή πρίν χα

θουν κι άλλες ζωές, καταστραφουν καί άλλες περιουσίες 

καί ένισχυθή ή θέση τών κοινών μας άντιπάλων. 

»'Επιτρέψτε μου νά τελειώσω μέ τήν έπανάληψη τής 

δεσμεύσεώς μας γιά τήν έπιτυχία τής άντιπροσωπευτικής 

Κυβερνήσεως στήν 'Ελλάδα καί τής άποφάσεώς μου νά 

διατηρήσω στενώτατη συνεργασία μέ σaς προσωπικά»11 • 

Τήν ϊδια ήμέρα δ 'Αμερικανός πρέσβης Χ. Τά

σκα έπέδιδε στόν πρωθυπουργό σημείωμα στό όποίο 

περιέχονταν οί άκόλουθες βασικές άμερικανικές θέ

σεις πάνω στό κυπριακό θέμα καί τήν κρίση στίς 

έλληνοτουρκικές σχέσεις. 'Η περιληπτική άναφορά 

στά σημαντικότερα σημεία τών άμερικανικών άπό

ψεων εχει ώς έξής: 

«α. 'Εξεφράσθη έλπίς δτι ή έλληνική πλευρά εκτιμών

τας τήν προκληθείσα τίς τελευταίες ήμέρες ζημία τόσον ώς 

πρός τίς ένδοσυμμαχικές σχέσεις δσο καί ώς πρός τήν δυ

νατότητα σοβιετικής άναμείξεως είς τήν άνατολική Μεσό

γειο, θά έπωφεληθή τών ήδη ύπαρχουσών ευκαιριών πρός 

προώθηση βιωσίμου καί διαρκους διευθετήσεως του κυ-

πριακου προβλήματος καί άποκατάσταση τών διαταρα

χθεισών έλληνοτουρκικών σχέσεων. 

»β. Οί ΗΠΑ ουδεμίαν ετοιμη λύση εχουν οϋτε εκφρά

ζουν προτίμηση έπί του προσώπου του προέδρου τής Κύ

πρου. Θά τεθουν άπλώς ύπέρ τής συνταγματικής διευθετή

σεως πού θά διασφαλίζη~ερισσότερο τά συμφέροντά των, 
δπως αυτή θά προκύψη άπό τίς μελλοντικές πολιτικές εξε

λίξεις καί τήν διαμορφωθησομένη συμφωνία. 

»γ. Oi ΗΠΑ έπιθυμουν στενώτατη έπαφή μετά τfjς νέας 
έλληνικfjς Κυβερνήσεως δσο προχωρεί ή Διάσκεψη τfjς 

Γενεύης καί έλπίζουν δτι ή έλληνική Κυβέρνηση θά άν

ταλλάξη τίς άπόψεις της μέ τήν άμερικανική καί δτι δέν θά 

προβfj είς καμμία εσπευσμένη ένέργεια πού θά άπεδεικνύε

το κρίσιμος όχι μόνον γιά τά ύπό τήν στενή εννοια συμφέ

ροντά της, άλλά καί γιά τό γενικώτερο πλαίσιο τών άμερι

κανοελληνικών δεσμών καί συμμαχικών σχέσεων»12• 

Παράλληλα, στή διάρκεια τής πρώτης φάσεως 

των διαπραγματεύσεων τής Γενεύης, έκδηλώθηκαν 

άπό τήν πλευρά του Σταίητ Ντηπάρτμεντ άξιοση

μείωτες άντιδράσεις: 

Στίς 28 'Ιουλίου, δ άναπληρωτής βοηθός ύπουρ
γός Σταίημπλερ, μετά τήν επισήμανση παραβιάσεων 

τής έκεχειρίας στήν Κύπρο άπό τήν τουρκική πλευ

ρά, δήλωσε δτι ή άμερικανική Κυβέρνηση άντιλαμ

βάνεται τή σοβαρότητα τής καταστάσεως καί εξέ

φρασε άνησυχία γιά τίς τουρκικές ενέργειες πού θά 

ήταν δυνατό νά προκαλέσουν άλυσιδωτές άντιδρά

σεις. ·Η άμερικανική Κυβέρνηση, «φίλη τής • Ελλά
δος καί τής Τουρκίας», ζητεί αύτοσυγκράτηση προ
κειμένου νά έπιτύχει τήν έπίλυση του δυσχερους 

αύτου θέματος μέ διαπραγματεύσεις. 

Στίς 29 'Ιουλίου, δ άρμόδιος διευθυντής του 

Σταίητ Ντηπάρτμεντ γιά τίς κυπριακές ύποθέσεις εξέ

φρασε τήν άποψη δτι ο{ τουρκικές άξιώσεις «δέν θά 

ήταν δυνατόν νά γίνουν άποδεκτές άπό όποιαδήποτε 
Κυβέρνηση, έλληνική η κυπριακή)). 

Τέλος, ή άμερικανική μόνιμη άντιπροσωπεία στό 

Συμβούλιο 'Ασφαλείας άποδέχτηκε τήν εγκριση έν

τολής πρός τό γενικό γραμματέα γιά επαυξημένες 

άρμοδιότητες τής UNFICYP. Καί, παράλληλα, άντι
τάχθηκε στό ρωσικό σχέδιο πού προέβλεπε τήν έφαρ

μογή τής άποφάσεως 353 του Συμβουλίου 'Ασφαλεί
ας, τήν όλοκληρωτική άποχώρηση δλων των ξένων 

στρατευμάτων, τήν άποστολή εiδικής επιτροπής του 

ΟΗΕ γιά τήν έφαρμογή τής άποφάσεως, τή συμμετο

χή κυπριακής άντιπροσωπείας στίς συζητήσεις τής 

Γενεύης καί τήν άμεση κατάπαυση του πυρός καί των 

ώμοτήτων κατά τής Κυπριακής Δημοκρατίας. 

"Αμεσα, έξάλλου, ενδεικτικές τών άμερικανικών 

διαθέσεων, θεωρήθηκαν οί άπόψεις πού έκφράστη

καν άπό τόν ϊδιο τόν ύπουργό τών 'Εξωτερικών, Χ. 

Κίσινγκερ, πρίν καί μετά τίς δύο διαδοχικές συναντή

σεις του μέ τόν 'Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. 

Τά κύρια σημεία στή συνέντευξη τύπου πού ε{χε 

δώσει στίς 23 'Ιουλίου, ε{ναι τά άκόλουθα: 
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«α. Κύριαι έπιδιώξεις ΗΠΑ, κατόπιν τουρκικής άποβά

σεως, ύπήρξαν έμποδίσουν έλληνοτουρκικόν πόλεμον, δι

ατηρήσουν δυνατότητα λύσεως Κυπριακου έπί κοινοβου

λευτικών γραμμών καί παρεμποδίσουν περαιτέρω διεθνο

ποίησιν συγκρούσεως. Πρός τόν σκοπόν τουτον ύπήρξε 

στενωτάτη έπαφή μεταξύ ΗΠΑ, Μ. Βρετανίας καί Εuρω

παίων Συμμάχων καί δή Γαλλίας. 

»β. 'Έλληνες, ώς άνεμένετο, άπέρριψαν πρότασιν 

Τουρκίας πρός διαπραγμάτευσιν, έν Εuρώπτι, δρων κατα

παύσεως πυρός. 

»γ. Τουρκία, καί έν συνεχείq 'Ελλάς, άπεδέχθησαν νέ

αν πρότασιν περί καταπαύσεως πυρός ύποβληθείσαν ύπό 

ΗΠΑ καί ύποστηριχθείσαν ύπό Μ. Βρετανίας καί Γαλλίας. 

»δ. ΗΠΑ έλπίζουν δτι προσεχείς ήμέρας θά συναντη

θουν ύπουργοί 'Εξωτερικών 'Ελλάδος-Τουρκίας ύπό βρε

τανική ν αίγίδα είς Γενεύην, πρός ρύθμισιν συνταγματικών 

διευθετήσεων Κύπρου και δλων των άλλων θεμάτων ίiτινα 

προέρχονται άπό τά πρόσφατα γεγονότα. ΗΠΑ πιστεύουν 

δτι κρίσις εχει παρέλθει, τελουν έν συνεχΏ "έποικοδομη

τικτϊ" έπαφ1j μετά ΕΣΣΔ καί θεωρουν δτι "there will be no 
complications from that side". 

»ε. 'Υπάρχουν πληροφορίαι δτι πιθανόν νά συντελήται 

πραξικόπημα είς 'Ελλάδα κατ' αuτήν τήν στιγμήν άλλά 

'Αμερικανοί δέν δύνανται σχηματίσουν σαφή άντίληψιν 

περί των δυνάμεων αϊτινες θά ήδύνατο νά άναλάβουν τήν 

διακυβέρνησιν τής χώρας καί οuδεμία έπίσημος έπιβεβαί

ωσις ύπήρξεν έν προκειμένφ. 

»στ. Δέν άποκλείεται επάνοδος είς εξουσίαν του Μακα

ρίου. 

»ζ. ΗΠΑ ύποστηρίζουν εδαφικήν άκεραιότητα καί άνε

ξαρτησίαν Κύπρου, συνεπώς διχοτόμησις δέν ύποδεικνύε

ται ώς λύσις ύπό άμερικανικής Κυβερνήσεως. 'Εξ άλλου 

δέν φαίνεται πιβανόν δτι α{ προσεχείς διαπραγματεύσεις 

θά καταλήξουν είς τήν διχοτόμησιν ώς λύσιν. 

»η. 'Η άναγνώρισις τής Κυβερνήσεως τής Κύπρου θά 

άποτελέση θέμα διαπραγματεύσεως καί δέν θά άποφασισθή 

έπί τ1j βάσει τήςde facto άρχήρ> 1 3. 

Στίς 29 'Ιουλίου, μετά καί τή δεύτερη συνάντηση 
Μακαρίου-Κίσινγκερ, ε{χαν παρατηρηθεί, μέ βάση 

συγκλίνουσες πληροφορίες, τά άκόλουθα: 

«α. 'Αμετάβλητος θέσις ΗΠΑ εναντι 'Αρχιεπισκόπου. 

Κίσινγκερ φέρεται είπών δτι επάνοδος Μακαρίου Κύπρον 

άποτελεί θέμα κυπριακου λαου. 

»β. 'Αμερικανοί άποφεύγουν στηλιτεύσουν δημοσίq 

τουρκικήν επέμβασιν η άξιώσουν άπομάκρυνσιν τουρκι

κών στρατευμάτων εκ Κύπρου, διά λόγους γενικωτέρας 

εναντι Τουρκίας πολιτικής σκοπιμότητος. 

»γ. 'Υποστηρίζουν άνεξαρτησίαν καί έδαφικήν άκε

ραιότητα νήσου, δέν γίνεται δμως πλέον μνεία περί "Single 
State" ώς κατά παρελθόν. 

»δ. Γενικώς 'Αρχιεπίσκοπος, ώς καί κατά πρώτην συ

νάντησιν μέ κ. Κίσινγκερ δέν φαίνεται ίκανοποιημένος 

άπό στάσι ν ΗΠΑ. 'Αμφότεροι συνομιληταί, κατά εκτίμη

σιν άρμοδίου διευθυντου Σταίητ Ντηπάρτμεντ ήσαν άπλώς 

"reasonably pleased" εξ επαφών των. 
»ε. Μακάριος προεκάλεσαν εμμέσως κ. Κίσινγκερ λάβη 

ποιάν τι να θέσιν εναντίον Τούρκων, μ ή σεβομένων άπόφα-

σι ν Συμβουλίου 'Ασφαλείας. 'Αμερικανός δμως ύπουργός 

άπέφυγεν εμπλακή παρατηρήσας άπλώς δτι "We will con
tinue to intensify our role with all the parties to bring about 
a successful conclusion" καί δτι "We will do our utmost to 
bring about a peaceful solution"» 14• 

27 ΙΟΥΛΙΟΥ 1974 

Μέ προσωπική έντολή του Κ. Καραμανλή, δ Δ. 

Κοσμαδόπουλος, πρέσβης στήν "Αγκυρα, έπισκέ

πτεται τόν Τοuρκο πρωθυπουργό, Μ π. 'Ετσεβίτ, 

στόν όποίο καί έπιδίδει τήν άπάντηση στό θερμό 

συγχαρητήριο μήνυμά του. 

'Ο ϊδιος δ 'Έλληνας διπλωμάτης κατέγραψε, στό 

ήμερολόγιό του, τή συνάντηση πού ε{χε μέ τόν 

πρόεδρο τής Κυβερνήσεως 'Εθνικής 'Ενότητας, στίς 

25 'Ιουλίου: 

« ... Μου εξήγησε καθαρά πώς βλέπει τήν κατάσταση, 
τίς εσωτερικές συνθήκες, τίς δυνατότητες καί τούς στό

χους του γιά τόν περιορισμό του κακου στήν Κύπρο. 'Από 

αύριο, ό Μαυρος θά εΙναι στή Γενεύη μέ τόν Γκιουνές καί 

τόν Κάλλαχαν. Μου διέγραψε τί περιμένει άπό μένα στίς 

έπαφές μου μέ τόν 'Ετσεβίτ σέ συνέχεια του γραπτου μηνύ

ματος πού μου παρέδωσε γιά έπίδοση, τό γρηγορώτερο δυ

νατόν. Ξαναβρήκα, στήν εκθεση τών πραγμάτων πού μου 

εκανε καί στίς όδηγίες του τήν ϊδια, δπως τήν ηξερα, σαφή

νεια, ένόραση σέ μακροπρόθεσμες προοπτικές καί άταλάν

τευτη άποφασιστικότητα, δλα αuτά ρεαλιστικά προσγειω

μένα στήν πραγματικότητα. Γιατί δέν παραγνωρίζει δτι 

ύπάρχουν πολλά ερείπια, πολλές άγνωστες παράμετροι 

στό εσωτερικό. Μέ, επιπλέον, τούς Τούρκους στίς πλεονε

κτικές θέσεις πού τούς πρόσφερε ή άφροσύνη του καθε

στώτος πού κατέρρευσε». 

Μετά τή συνάντησή του μέ τόν Έτσεβίτ, ό Δ. 

Κοσμαδόπουλος τηλεγράφησε στόν Κ. Καραμανλή: 

«' Αφιχθείς ενταυθα 2αν μεταμεσονύκτιον, εγενόμην 
δεκτός 9ην πρωϊνήν ύπό Τούρκου πρωθυπουργου, εν κα

τοικίq του, παρόντος καί κ. 'Ισίκ, ύπουργοϋ 'Αμύνης άνα

πληροϋντος ύπουργόν 'Εξωτερικών. 

»' Αφου κ. Έτσεβίτ εξέφρασε χαράν του δι' επάνοδον 
πρέσβεως ' Ελλάδος, καί δή ύπό νέας συνθήκας, δτε διάλο

γος πάλιν δυνατός, επέδωκα ενυπόγραφον κείμενον ύμετέ

ρου άπό 24 τρέχοντος μηνύματος καί, κατά προφορικάς 
ύμών εντολάς, εδήλωσα τά έξής: 

»'Απαραίτητος προϋπόθεσις ϊνα διάλογος εχη άντικεί

μενον καί χρησιμότητα τυγχάνει δπως, ώς πράττει άποφα

σιστικώς πρωθυπουργός 'Ελλάδος, πρωθυπουργός Τουρ

κίας επιβάλη αuστηροτάτην πειθαρχίαν είς ίδικούς του "ίέ

ρακας", καθ' δλην κλίμακα κρατικής καί στρατιωτικής 

ίεραρχίας. Προσέθηκα δτι άνάγκη αϋτη κατέστη ετι επι

τακτικωτέρα έφ' δσον, άπό προχθές μεσημβρίαν δτε ύμετέ

ρα ' Εξοχότης μοί εδωκεν όδηγίας ταύτας, σημειουνται 

άπό τουρκικής πλευράς άκατάπαυστοι παραβιάσεις καί 
άδικαιολογήτου κλίμακος στρατιωτική ύποδομή έν Κύ

πρφ. 

»Είς ταϋτα κ. Έτσεβίτ άπήντησεν ώς έξής: 
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»'Αντιλαμβάνεται επακριβώς νόημα τών δσων διαμηνύ

ει 'Έλλην συνάδελφός του. Αίσθήματά του βαθυτάτης 

πρός αuτόν εκτιμήσεως καί πίστεως επί σχέσεων δύο χω

ρών εξέφρασεν ηδη χθές διά δηλώσεώς του. 

»Συμφωνεί καί ύπερθεματίζει δτι πολιτική ήγεσία δέον 

ήγήται καί δχι σύρεται ύπό πεζοδρομίου η εξάλλων μή 

εχόντων πολιτικάς εύθύνας η γνώσεις. Στάσις αϋτη είναι 

ενίοτε δυσχερεστάτη άλλά πάντοτε ή μόνη όρθή. 'Εκεί 

εγκειται δλη διαφορά καί άδυναμία εiλικρινοϋς συνεννοή

σεως μετά προηγουμένης έν 'Ελλάδι καταστάσεως. VΙδιος 

καί Κυβέρνησίς του ύπέρ παν dλλο άπεύχονται δπως ετε

ρος συνομιλητής εύρίσκεται εν άδυναμί~, δι' οίανδήποτε 

αiτίαν. 'Αντιθέτως χαιρετίζουν εν γείτονι καί φίλφ Κράτει 

γένεσιν εξουσίας μέ αύτοπεποίθησιν καί σωφροσύνη ν ijτις 

θά ηρχιζεν ύγιa διάλογον, αύτονοήτως δι' ύπεράσπισιν 

συμφερόντων χώρας της, ώς καί ή έτέρα πλευρά, μέ στόχον 

κοινώς παραδεκτόν παρονομαστήν εiρήνην καί δίκαιον 

καί μέ μακράν προοπτικήν. Έτόνισεν δτι πάντως καί ίδιος 

εχει ούκ όλίγας δυσχερείας, δπερ κατά συνείδησίν του εΙ

ναι ετι μείζων λόγος διευκολύνη κατά δυνατόν έδραίωσιν 

θέσεως νέας έλληνικής Κυβερνήσεως. 

»' Απαντών ε{ς διευκρινιστικάς μου έρωτήσεις, πρωθυ
πουργός μοί διέγραψε καί κατάστασιν καί στάσιν τουρκι

κής Κυβερνήσεως περίπου ώς εμφανίζονται ε{ς "κατευθυν

τηρίους γραμμάς" εκτιθεμένας εν ύμετέρφ ... 
»Συνοψίζω κυριώτερα λεχθέντα μοι ύπό κ. κ. 'Ετσεβίτ 

καί 'Ισίκ: 

»Τουρκία δέν δύναται διαχωρίση κατάπαυσιν πυρός 

άπό άποτελεσματικάς προϋποθέσεις διαφυλάξεως άσφα

λείας εiς ζώνας νϋν κατεχομένας ύπό τουρκικών δυνάμεων, 

αϊτινες πρέπει άνεφοδιάζωνται λογιστικώς καί εξουδετε

ρώσουν μικράς όμάδας εiς δρη περί Κυρήνειαν. Δέν ύπάρ

χει σκοπός επεκτάσεως κατεχομένων πλήν μικρών επί τό

που προσαρμογών ένός η δύο μιλίων βάσει καθαρώς στρα

τιωτικών κριτηρίων. Εtς σημείον τοϋτο άντελήφθην δτι 
ώμίλει περί πρωτοβουλιών έπί τοϋ πεδίου στρατιωτικών 

παραγόντων καί εζήτησα σαφείς διευκρινήσεις. 'Απάντη

σις επεβεβαίωσεν εvτύπωσίy μου: "Σάς παρέχω κατηγορη

ματικήν διαβεβαίωσιν δτι τοπικά readjustments δέν δια
τάσσονται εiδικώς ύπό πολιτικής ήγεσίας". Λαμβάνων ύπό 

σημείωσιν δήλωσιν ταύτην είπον δτι, έν τοιαύττι περιπτώ

σει, εχω άνάγκην έπιπροσθέτου άπαντήσεως έπί δλως κρι

σίμου έξή ς ερωτήματός μου: VΕχει τούλάχιστον αυστηρώς 

όρίσει ύπεύθυνος πολιτική ήγεσία επακριβή όροφήν μι

κροαναπροσαρμογών (ώς λέγει) κατά περιωρισμένα στρα

τιωτικά κριτήρια, δηλαδή στενώτατα δρια πέραν δποίων 

θέμα καθίσταται επικινδυνωδέστατον καί καθαρώς πολιτι

κόν; Πρωθυπουργός μετ' έμφάσεως άπήντησε καταφατι

κώς, τονίζων δτι στρατιωτικοί διοικηταί οuδαμοϋ εχουν 

carta bianca. 
»'Επανερχόμενος εiς θέμα διαδικασίας, κ. 'Ετσεβίτ άνέ

πτυξεν έξής σκέψεις: Πιστεύει εiς σκοπιμότητα συγχρόνου 

ζεύξεως, κατά διαπραγμάτευσιν, δύο ζητημάτων εκεχειρίας 
καί διασφαλιστικών μέτρων, rοστε Τοϋρκοι μή παραμεί

νουν ώς οiονεί δμηροι. Οϋτω καί παγιωθή κατάστασις κα

ταπαύσεως πυρός επί εδάφους ijτις είναι έπισφαλής εφ' 

δσον διασφαλιστικά μέτρα δέν εχουν εiσέτι συμφωνηθή 

εiς τράπεζαν συνομιλιών. 'Εάν έπιτευχθή συμφωνία συγ

χρόνως επί καταπαύσεως πυρός καί έπί διασφαλιστικών 

μέτρων, θά εξέλιπον δλαι φροντίδες Τούρκων, δλα αίσθή

ματα άνασφαλείας. Δέν πρέπει χάνεται καιρός, πρέπει άρ

χίση τάχιστα άναζήτησις, αuτονοήτως δμοϋ μετά τών εν

διαφερομένων Κυπρίων, άδεκάστου λύσεως δι' είρηνικήν 

μελλοντικήν ζωήν νήσου. Χρόνος πιέζει καί αuτόν, διότι 

άναπτύσσεται μεταξύ τουρκικοϋ στρατοϋ άποβιβασθέντος 

είς Κύπρον εύνόητος συναισθηματική νοοτροπία, καί ό 

ίδιος δέν έννοεί έπέκτασιν συναισθηματισμών δταν δύνα

ται μέ καλήν θέλησιν καί σωφροσύνην πρυτανεύση λογική 

διά καλόν δλων ενδιαφερομένων. Πρωθυπουργός επέρανε 

τμήμα τοϋτο συλλογισμών του μέ κατηγορηματικήν δή

λωσιν δτι Τουρκία δέν έπιθυμεί (ούτε καί χρειάζεται) ελεγ

χον νήσου ούτε δημιουργίαν τετελεσμένου γεγονότος. 

»'Επί τελευταίου τούτου παρετήρησα άμέσως δτι δέν 

εύρίσκω dλλον δρισμόν άπό "τετελεσμένον γεγονός" διά 

νά περιγραφή συντελουμένη είς κολοσσιαίαν κλίμακα πυ

ρετώδης αύξησις τουρκικής στρατιωτικής ύποδομής έν Κύ

πρφ. Πρωθυπουργός άντέταξεν δτι θά ήτο unfair νά άνα
μείνωμεν δτι Τουρκία δέν θά επεδίωκε φέρη έξισορρόπη

σιν είς συντελουμένην άπό 10 τούλάχιστον έτών ενίσχυσιν 
έλληνικής στρατιωτικής παρουσίας εν νήσφ. Διευκρινίζει 

δτι τοϋτο δένεΙ ναι ποσώς confrontation μεταξύ δύο χωρών. 
Δέν εχει άξίωσιν περί άμέσου άνακλήσεως έλληνικών δυνά
μεων, διότι τοϋτο διά πολλούς λόγους δέν θά ήτο ρεαλιστι

κόν ύπό παρούσας συνθήκας. Θεωρεί δμως δτι ίσορροπία 

είναι προϋπόθεσις διά τιμίαν, δικαίαν καί διαρκή επίλυσιν 
προβλήματος. 

»' Αντιπαρετήρησα δτι καθόλου ίσόρροπος δέν μοί 
φαίνεται ή παρουσία νϋν άνω 20.000 άνδρών τακτικοϋ καί 
βαρέως ώπλισμένου τουρκικοϋ στρατοϋ καί ήρώτησα δια

τί, έν άναπτύξει του, πρωθυπουργός δέν είχε κάμει μνείαν 

άποφάσεως Συμβουλίου 'Ασφαλείας ijτις εν τούτοις παρέ

χει επαρκείς καί άρίστας γενικάς άρχάς έφ' ών θά ήδράζε

το έπεξεργασία λύσεως. 

>>'Επανερχόμενος εiς θέμα ύπευθύνου εκατέρωθεν πολι

τικοϋ χειρισμοϋ κ. Έτσεβίτ έπανέλαβε (καί διέγνωσα ποι

άν τινα άνησυχίαν του) δτι χρόνος παρερχόμενος ενδέχε

ται έπαυξήση ταχέως δυσχερείας είς άμφοτέρας πλευράς. 

Μοί ζητεί μεταβιβάσω ύμίν τάχιστα δτι πιστεύει άκραδάν

τως καί έλπιδοφόρως δτι καλύτερος τρόπος θά ήτο προσω

πική συνάντησις καθ' ijν δπωσδήποτε προκύψουν άμοι

βαία έμπιστοσύνη καί γενικαί προϋποθέσεις έφικτοϋ. Δέν 

εχει συγκεκριμένην πρότασιν περί χρόνου (πάντως, εΙπε, 

προσεχέστατον) η πρακτικών λεπτομερειών διά τοιαύτην 

ίδιωτικήν καί άνοικτήν συνάντησιν. Προσωπικώς, σκεπτό

μενος μεγαλοφώνως, θά εβλεπεν ώς τόπον Αίγαίον, έπί 

ένός η δύο σκαφών, άλλά δέν είσέρχεται είς λεπτομερείας. 

>> · Ως πολύ σημαντικά ύποδηλωτικά σκέψεών του έξ 

άφορμής λεχθέντων διά τόπον καί συνθήκας προτεινομέ

νης ύπ' αύτοϋ συναντήσεως συνεκράτησα έξής: ·Ελλάς 

καί Τουρκία τυγχάνουν πολιτικώς rοριμοι, δέν χρειάζονται 

επιτροπείαν καί γνωρίζουν κάλλιστα εκατέρας χώρας άλλά 

καί κοινά των συμφέροντα. Τοϋτο δέν άποτελεί ελλειψιν 

ύπολήψεως πρός συμμάχους η μή συμμάχους μας. Κύπρος 

είναι πασιφανώς πολύ σημαντική διά κόσμον δλόκληρον, 

ώς μόλις έπεβεβαιώθη. 'Επηρεάζει δμως κυριώτατα τύχας 

Τουρκίας καί 'Ελλάδος αϊτινες πρέπει ελθουν άμέσως, 

άνυστεροβούλως καί θαρραλέως επαφήν πρός άναζήτησιν 

λύσεως επιδιωχθησομένης βεβαίως δμοϋ μετά δύο κοινοτή-
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των νήσου (τοϋτο έπανέλαβε τρίς καί έμφατικώς). 

» Ύ ποσχόμενος μεταβιβάσω ύμίν άμέσως καί πιστώς 
πρότασιν, ώς δλως προσωπικήν καί πρώτην σκέψιν μου 

ύπηνίχθην δτι, ώς άπέδειξεν ·Ιστορία (καίτοι δέν χωρεί 

παραλληλισμός μεταξύ δύο έποχών), ύμετέρtχ 'Εξοχότης 

γνωρίζει άντιμετωπίζη καί έπικρίσεις δταν καί ύπό δρον 

1\χη άποκτήση πεποίθησιν καί ρεαλιστικήν άντίληψιν δτι 

ύπάρχουν προϋποθ~εις, έν διαφυλάξει συμφερόντων • Ελ
λάδος, έξευρέσεως διευθετήσεων άσφαλιζουσών δίκαια εν

διαφερομένων, σχέσεις δύο γειτόνων έν Αiγαίφ, άρμονίαν 

εtς εuπαθή πτέρυγα' Ατλαντικής Συμμαχίας καί εiρήνην έν 

νευραλγικij περιοχij. Πλέκων έγκώμιον άποδεδειγμένης 

πολιτικότητος ύμών, κ. Έτσεβίτ έπέρανε τονίζων δτι, ώς 

liλλοτε, πολιτικοί liνδρες πρέπει εuθαρσώς δοκιμάσουν τυ

χόν προσφερομένην εuκαιρίαν, χωρίς έπηρεασθοϋν ύπερμέ

τρως έξ liλλων παραγόντων. "Ιδιος δηλοί δτι, άποφασισμέ

νος μ ή έπηρεασθή, προσδοκά έκ κατά πρόσωπον συναντή

σεως άγαθά διά τροπήν σχέσεων πρός μέλλον. 

»Τόνος συνομιλίας διαρκεσάσης πέραν μιας ώρας 

ύπήρξεν έξόχως έγκάρδιος άπό πλευράς δύο Τούρκων πο

λιτικών>>. 

Σέ άπάντηση, δ Κ. Καραμανλής διαβίβασε τήν 

έπομένη στόν Δ. Κοσμαδόπουλο τίς άκόλουθες δδη

γίες: 

«Παρακαλώ έπισκεφθήτε πάραυτα ΤοίJρκον πρω

θυπουρyόν καί τφ δηλώσητε τά έξής είς άπάντησιν 

σκέψεώς του όπως συναντηθώμεν έντός προσεχεστά

των ήμερών: 

»Τοιαύτην συνάvτησιν θεωρώ χρησιμωτάτην καί 

πιστεύω καί έyώ ότι προσωπικαί συναντήσεις εlναι 

λίαν έπαyωyοί ίδίcι είς περιστάσεις άκρως ιφισίμους 

ώς αί παροίJσαι. 

» 'Ev τούτοις: 
))Α. ·Αδικαιολόγητος συνέχισις άποβιβάσεως 

τουριακών δυνάμεων έν Κύπρφ ήτις εlναι άντίθετος 

έξαyyελθέντος ύπό τουρκικής Κυβερνήσεως σκοποίJ 

περιορισθή προστατεύση τουρκικόν στοιχείον. 

))Β. 'Αιφαίαι θέσεις τουρκικής άντιπροσωπείας 

έν Συνδιασκέψει Γενεύης. 

))Γ. Συνεχείς παραβιάσεις - 57 τόν άριθμόν- έκ 

μέρους τουρκικών δυνάμεων άπό κηρύξεως παύσεως 

πυρός εχουν δημιουργήσει τοιαύτας συνθήκας, ωστε 

νά μή δύναμαι νά άντιμετωπίσω σήμερον συνάντησι ν 

μετά κ. 'Ετσεβίτ παρά μόνον έάν: 

))α. 'Επιδειχθή έν Γενεύυ καλή θέλησις έκ μέρους 

Τούρκων όπως καταλήξωμεν εστω καί είς ένδιάμεσον 

συμφωνία ν. 

))β. Παύση πλήρως καί άπολύτως άπό τοίJδε καί 

είς τό έξής πiiσα κίνησις τουρκικών στρατευμάτων 

πέραν θέσεων tiς σήμερον κατέχουν καί άνεφοδια

σμός των περιορισθή είς εϊδη έπιμελητείας. 

)>Προσθέτω ότι συνεχής αvξησις άριθμοίJ τουρ

κικών στρατευμάτων έν Κύπρφ δδηyεί είς τοιαύτην 

κατάστασιν ωστε εύρεθώ έξηναyκασμένος (forced) 

άναλάβω έλευθερίαν δράσεως ύπό εννοιαν ότι, ποιού

μενος χρήσιν ύπέρ 'Ελληνοκυπρίων δικαιώματος 

όπερ έπεκαλέσθη Τουρκία ύπέρ Τουρκοκυπρίων, θέ
λω διατάξει άποστολήν ένισχύσεων είς Κύπρο ν πρός 

άποκατάστασι v ίσορροπίας. 
»'Επαναλαμβάνω καί πάλιν ότι διάκειμαι εύνοϊ

κώς εναντι προτάσεως προσωπικής συναντήσεώς 

μου μετά κ. 'Ετσεβίτ, άρκεί αί συνθήκαι νά τό έπιτρέ

πουν». 

Μετά, τέλος, άπό νέα συνάντησή του μέ τόν 

Τοϋρκο πρωθυπουργό, στίς 29 'Ιουλίου, δ UΕλληνας 
πρέσβης στήν "Αγκυρα, έπισήμανε- στό κύριο μέ

ρος τοϋ σχετικοϋ τηλεγραφήματός του - τά άκό

λουθα: 

«Πρωθυπουργός μέ έδέχθη έν οiκί~ του ώραν Ο 1.15' 
μέχρι 02.30', δμοϋ μετά κ. 'Ισίκ, liνευ ειθισμένης παρου
σίας πρακτικογράφου. Κατ' έπανάληψιν δ ε{ς ή δ ~τερος 

συνομιλητών μου έτηλεφώνει μετά άντιπροσωπείας Γενεύ

ην. 

»Μετά προσεκτικήν μελέτη ν μηνύματος ύμετέρας 'Εξο

χότητος, ούτινος περιεχόμενον ε{χον καταχωρίσει εις ση

μείωμα άγγλιστί, κ. Έτσεβίτ μοί εlπεν άκολουθα: 

>>τ Η το βέβαιος δτι θά εuρισκεν εις πρόσωπον ύμών πο

λιτικόν άνδρα με δλως άνωτέραν όξυδέρκειαν είς περιστά

σεις κρισιμωτάτας. Τοϋτο liλλωστε διεμήνυσε χθές πρός κ. 

Κίσινγκερ μέ διαβεβαίωσιν δτι ίδιος μένει άνοικτός εναντι 

ύμών εις πάσαν συζήτησιν. 'Αντιλαμβάνεται πλήρως δυ

σχερείας άπό πλευράς ύμών κληθέντος άντιμετωπίσητε 

κατάστασιν δημιουργηθείσαν άπό άλογίστους προγενεστέ

ρας ένεργείας . 'Από μέρος του διαβεβαιοί δτι πράττει τό 

παν ένταϋθα ϊνα έμποδίση ευτελείς θριαμβολογίας liς θεω

ρεί άκαίρους καί προκλητικάς έν έπιγνώσει κρισιμότητος 

στιγμών. 

>>'Επί θιγομένων έκ μέρους ύμών ειδικωτέρων σημείων: 

»Α. ·Ως ε{πε κατά μεσημβρινήν συνέντευξιν τύπου, 

έπιχείρησις liπαξ άρχίσασα χάριν ώρισμένου σκοποϋ 

προστασίας τουρκοκυπριακοί) στοιχείου πρέπει δλοκλη

ρώση σκοπόν της. Στόχος άnολύτως εiρηνικός. Δυνάμεις 
ε{ναι έν Κύπρφ όχι πρός χρησιμοποίησιν. 'Απαντών νϋν 

εiς χθεσινήν μου παρατήρησιν μήπως άνατρέπεται ύπέρ 

Τούρκων ισορροπία, ε{πεν, δτι ύπολογίζει εις 40.000 ένό
πλους δυνάμεις έξ ·Ελληνοκυπρίων καί ·Ελλήνων σχημα

τισθείσας κατά τελευταίαν lΟετίαν. Καθώς διηρώτησα μή

πως ήννόουν φθάσουν εtς "ισορροπίαν" περί άριθμόν του

τον, κ. 'Ισίκ, παρεμβάς ζωηρώς, μέ διεβεβαίωσεν δτι πολύ 

όλίγοι liνδρες πέραν άποβιβασθέντων μέχρι σήμερον θά 

έξήρκουν πρός δλοκλήρωσιν έπιχειρήσεως. Ημαι βέβαιος 

δτι διευκρίνησιν ταύτην προεκάλεσεν ύμετέρα ειδοποίησις 

δτι θά εύρίσκεσθε έξηναγκασμένος (ε{χον θέσει 1\μφασιν 

έπί λέξεως forced) διατάξητε άποσiολήν έλληνικών ένισχύ
σεων. 

»Β. Θέσεις τουρκικής άντιπροσωπείας Γενεύης άντικα

τοπτρίζουν, ύπό δημιουργηθείσας liνευ άρχικής πρωτο

βουλίας Τουρκίας πραγματικάς συνθήκας, άνάγκην προ

σωρινής εστω θεραπείας πολιτειακής άναρχίας έν Κύπρφ. 

Μέχρις δριστικής, άπό κοινοϋ μετά ένδιαφερομένων, διευ-
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θετήσεως Τουρκία ζητεί κατοχύρωσιν άσφαλείας (ύπό τι να 

προσωρινήν εως τότε μορφήν αυτονομίας) τουρκοκυπρια

κής κοινότητος, όπουδήποτε εύρίσκεται . Πιστεύει δτι του

το δέν βαίνει πέραν Συντάγματος δπερ 1959 ε! χε γίνει άπο
δεκτόν ύπό 'Ελλάδος. Μοί έζήτησεν έπιμόνως έπισημάνω 

πρός ύμάς δτι, έν άντιθέσει πρός πρώτας !:βδομάδας Κυ

βερνήσεώς του δτε λεχθέντα περί όμοσπονδιακοu συστή

ματος τόσας συζητήσεις εlχον προκαλέσει, άπο έκσπάσε
ως παρούσης κρίσεως, άπέφυγεν έπιμελέστατα άναφέρη 

ό,τιδήποτε θά ήδύνατο έκληφθή ώς προδικάζον τύπους η 

μορφάς έξευρεθησομένης λύσεως. Προσέθηκε μειδιών δτι 

θά άποδώσωμεν, ώς έλπίζει, μείζονα άξίαν είς ίδικήν του 

συγκράτησιν παρά είς δσα άντιπρόεδρός του κ. 'Ερμπακάν 

εχει τελευταίως είπει out of context. Ταuτα παρακαλεί λά
βητε ύπ' οψιν είς φάσιν προσωρινής όργανώσεως θεσμών. 

Δέν έπιθυμεί άμφισβητήση νομιμότητα (έφ' δσον πρόκει

ται περί πραγματικοί) γεγονότος) προσωρινής προεδρίας κ. 

Κληρίδη, δι' δν προσωπικώς έξεφράσθη εuμενώς. Πιστεύ

ει έν τούτοις δτι είσέλευσις κ. Ντενκτάς είς έξουσίας προ

βλεπομένας ύπό Συντάγματος θά έβελ τίου είκόνα σημερι

νοί) πολιτειακοί) χάους καί θά έπέτρεπε συγχρόνως μίαν 

κάπως άποτελεσματικήν διοίκησιν. Οuδέν θά ήμπόδιζε, ώς 

πιστεύει δτι έλέχθη ύπό κ. Γκιουνές έν Γενεύ1), συντονι

σμόν είς κορυφήν ύπό μικτοί) τινος συμβουλίου κατά πρό

τυπον συστήματος προταθέντος (άλλά μή έφαρμοσθέντος) 

έν 'Ιρλανδίq.. 

»'Επανερχόμενος έπί άρχικής ίδέας προσωπικής σας 

συναντήσεως, εlπεν δτι ίδιος δέν θέτει δρους . Παρετήρησα 

δτι τετελεσμένα γεγονότα καί έπέκτασις αuτών άποτελοuν 

ώμοτάτους δρους. Παρεκάλεσε τότε διαβιβάσω ύμίν Ι:ξής 
εκκλησίν του: ~Ας άντιμετωπίσωμεν πραγματικότητα, νέα 

σχήματα. ~Ας διαχωρισθώμεν άπό συναισθηματισμούς καί 

μή στρέψωμεν βλέμματα πρός παρελθόν. Διαβεβαιοί δτι 

Τουρκία δέν έπιδιώκει, άλλ' όλοψύχως άπεύχεται άναμέ

τρησιν. Σέβεται ύμετέρας φροντίδας καί δέν διανοείται 

συλλογισθή βάσει διαλεκτικοί) ζεύγους νικητοϋ - ήττημέ

νου, δπερ θά έθεώρει άνόητον. Προτείνει δπως άμφότεροι 

άπό κοινοϋ άναπτύξητε θαρραλέαν φαντασίαν πρός ένατέ

νισιν μιάς νέας Κύπρου, διά διαμόρφωσιν όποίας χρεια

σθοuν ι'iλματα ... »15• 

29 ΙΟΥΛΙΟΥ 1974 

Μέ άφορμή τήν άναγραφή στόν έλληνικό άλλά 

καί στόν διεθνή τύπο άνακριβών έκδοχών σχετικά μέ 

τόν χαρακτήρα καί τήν πορεία τής πολιτικής μετα

βολής στήν ·Ελλάδα, δ Κ. Καραμανλής εδωσε στή 

δημοσιότητα τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Τό άπόγευμα τής 23ης 'Ιουλίου ή στρατιωτική 

άπό κοινού μέ τήν πολιτικήν ήγεσίαν τής χώρας μοv 

άπηύθυναν εκκλησιν δπως, έπανερχόμενος άμέσως 

είς τήν 'Ελλάδα, άναλάβω τήν εύθύνην τής διακυ

βερνήσεως τής χώρας. 

»'Εκτιμώ ν τήν κρισιμότητα τών περιστάσεων καί 

μέ τήν συνείδησιν δτι έκπληρώ χρέος έθνικόν, άπεδέ

χθην τήν πρότασιν. Άφιχθείς τήν 2αν πρωϊνήν είς 

τήν Έλλάδα κατηυθύνθην άμέσως είς τό Πολιτικόν 

Γραφείον, δπου μέ άνέμεναν έν συσκέψει ό πρόεδρος 

τής Δημοκρατίας, ή πολιτική καί ή στρατιωτική 

ήγεσία τής χώρας. Ol παριστάμενοι άφοv μέ ένημέ
ρωσαν έν συντομίf! έπί τής καταστάσεως, μοv άπηύ

θυναν όμοφώνως εκκλησιν δπως άναλάβω τήν βα

ρείαν αύτή ν έθνικήν άποστολήν. 'Επιθυμών νά ένη

μερωθώ πληρέστερον, έπεφυλάχθην νά δώσω τήν 

άπάντησίν μου τήν έπομένην ήμέραν. "Ολοι δμως ol 
παριστάμενοι έτόνισαν δτι έθνική άνάγκη έπέβαλλε 

τήν aμεσον όρκωμοσίαν μου. 

»Πρίν άποδεχθώ, εθεσα δύο δρους: 

»1. δτι α{ ΥΕνοπλοι Δυνάμεις θά έπανέλθουν είς 
τά εργα των καί δέν θά εχουν ούδεμίαν άνάμιξιν είς 

τήν πολιτικήν τής Κυβερνήσεώς μου· καί, 

»2. δτι αί πολιτικαί δυνάμεις τής χώρας θά συμ
παρασταθούν είς τήν προσπάθειάν μου. 

))Γενομένων άποδεκτών τών δύο αύτών δρων έδέ

χθην τήν έντολήν καί ώρκίσθην, ώς γνωστόν, τήν 

5ην πρωϊνήν τής 24ης 'Ιουλίου. 

)) 'Επιθυμώ νά δηλώσω δτι ο{ δ ρο ι αύτοί τηρούν
ται είς τό άκέραιον καί δτι ή Κυβέρνησις έλέγχει 

πλήρως τήν κατάστασιν καί διαμορφώνει έλευΒέρως 
τήν πολιτικήν της. "Οσον άφορii τάς μελλοντικάς 

έξελίξεις, παραπέμπω είς τό μήνυμα τό όποίο ν άπηύ

θυνα πρός τόν έλληνικόν λαόν τήν 25ην 'Ιουλίου. 

Προσθέτω δτι δλοι ol "Ελληνες καί ίδιαιτέρως ό τύ
πος όφείλουν νά συνειδητοποιήσουν τήν κρισιμότη

τα τών περιστάσεων καί νά συμβάλουν είς τήν δημι

ουργίαν τού κλίματος έκείνου τό όποίο ν θά έπιτρέψη 

τόσον τήν άποφασιστικήν άντιμετώπισιν τού έθνι

κοv θέματος, δσον καί τήν έπιτάχυνσιν τής διαδικα

σίας πού θά όδηγήση είς τήν πλήρη όμαλότητωλ 

Προτού άπευθυνθεί πρός τόν έλληνικό λαό, δ Κ. 

Καραμανλής ε{χε συγκαλέσει τό 'Υπουργικό Συμ

βούλιο, γιά πρώτη φορά σέ δλομέλεια μετά τή συμ

πλήρωσή του, δπου άνακοίνωσε τίς βασικές κατευ

θύνσεις του κυβερνητικού εργου, ίεραρχώντας τά θέ

ματα πού ε{χε νά άντιμετωπίσει. «Λίγα λόγια καί 

πολλή δουλειά»- ε{χε συστήσει κλείνοντας τή συ

νεδρίαση. 

Στή διάρκεια τής συνεδριάσεως αύτfjς άποφασί

στηκε ή διενέργεια ένός άκόμη βήματος πρός τήν 

κατεύθυνση τfjς βαθμιαίας καθάρσεως τfjς κρατικής 

μηχανfjς άπό τά ύπολείμματα του δικτατορικού κα

θεστώτος: ή άπόλυση δλων τών γενικών γραμματέων 

τών 'Υπουργείων καθώς καί τών νομαρχών ο{ δ ποίοι 

άντικαταστάθηκαν, προσωρινά, άπό τίς κατά τόπους 

διευθύνσεις τών νομαρχιών. Παράλληλα, μέ σκοπό 

τήν άποκατάσταση τfjς νομιμότητας στόν τομέα τfjς 

διοικήσεως διατυπώθηκε, στήν τελική μορφή του, τό 

νομοσχέδιο γιά τήν έπαναφορά τών α{ρετών δημάρ

χων καί δημοτικών καί κοινοτικών συμβούλων πού 

ε{χαν έκλεγεί στίς τελευταίες έλεύθερες έκλογές. Στή 
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σχετική συζήτηση άναφέρεται τό άκόλουθο πρακτι

κό, άπό τό περιεχόμενο του δποίου άναφαίνεται χα

ρακτηριστικά ή διορατική καί συνετή τοποθέτηση 

του Κ. Καραμανλή: 

«Κ. Καραμανλής: Ό κ. ύπουργός τών 'Εσωτερικών θά 

μiiς εiσηγηθή ένα νομοσχέδιον, τό δποίον άφορii τήν άπο

κατάστασιν τής νοι.μμότητος εiς τόν τομέα τijς διοικήσε

ως. Είναι περιττόι:"'vά σiiς είπω, δτι είναι ένα μέτρον άπο
φασιστικόν διά τήν άποκατάστασιν τής νομιμότητος καθ' 

Ιiπασαν τήν 'Επικράτειαν καί θά μiiς διευκολύνη πολύ νά 

λάβωμεν άποφάσεις διά τάς περαιτέρω έξελίξεις. 

»Θά παρακαλέσω τόν ύπουργόν 'Εσωτερικών νά εiση

γηθή σχετικώς. 

»Χ ρ. Στράτος (ύπ. 'Εσωτ.): Κύριε πρόεδρε, κύριοι, διά 

του νομοσχεδίου προβλέπεται ή επαναφορά δλων των αί

ρετών δημάρχων, δημοτικών καί κοινοτικών συμβούλων, 

οί δποίοι είχον εκλεγή εiς τάς τελευταίας δημοτικάς εκλο

γάς. Τοuτο, ουσιαστικώς, επαναφέρει τήν ιiρχήν τής δημο

κρατίας εiς τό επίπεδον τής διοικήσεως. 

»Νομίζω δτι αί σκέψεις, αί δποίαι επεκράτησαν διά τήν 

ύποβολήν τών νομοσχεδίων δικαιολογοuν απολύτως τάς 

βασικάς γραμμάς, τάς δποίας εχει χαράξει τόσον δ κ. πρό

εδρος, δσον καί ή Κυβέρνησις εν τφ συνόλφ της καί συγ

κεκριμένως, ώς πρός τήν δημιουργίαν κλίματος δμαλότη

τος διά τήν εκδήλωσιν λαϊκής έτυμηγορίας, τό δποίον κλί

μα προϋποθέτει μίαν ευρυθμίαν καί μίαν iσοπολιτείαν. 

»Κ. Καραμανλής: Νά σiiς εϊπω διατί υίοθέτησα τήν 

προταθείσαν λύσιν; 

»Πρώτον, διότι έλπίζω, δτι δέν είναι μακρυά καί αί δη

μοτικαί έκλογαί. "Αμα κάμωμεν τάς πολιτικάς μετά 2-3 
μήνας θά γίνουν καί αύταί. Συνεπώς, κάμομεν μίαν προσω

ρινή ν τακτοποίησιν, ώστε νά δώσωμεν τήν ίκανοποίησιν 

τής άποκαταστάσεως τijς νομιμότητος εiς δλην τήν 'Ελλά

δα, χωρίς νά προκληθοvν ζητήματα. 

ιιΔιεπιστώθη, δτι πολλοί άπό τούς προέδρους τών κοι

νοτήτων έχουν άποθάνει, πολλοί έχουν συνεργασθή μέ τό 

στρατιωτικό ν καθεστώς καί πέραν αύτοv, δεδομένου δτι θά 

προηγηθοvν αί πολιτικαί έκλογαί, δπως ξεύρετε, οί δή

μαρχοι καί οί κοινοτάρχαι παρασύρονται πάντοτε καί 

άνακατεύονται εiς τήν πολιτική ν. 

ιιΑύτά μέ έκαμαν νά δεχθώ ώς όρθήν τήν προτεινομένη ν 

λύσιν. 

>>Ε. 'Αβέρωφ-Τοσίτσας (ύπ. Έθν. 'Αμύνης): Θά ήθε

λον μίαν προσθήκην, έάν είναι δυνατόν. 'Επειδή μερικοί 

έκ τών έκλεγέντων εχουν έκδηλωθή ύπέρ του στρατιωτικοu 

καθεστώτος, θά επρεπε νά προστεθή, δτι εκείνοι πού θά 

κριθοuν, δτι πράγματι συνεργάσθησαν κατά τρόπον έπί

φοβον, δι' αυτούς, δέν συνυπολογίζεται δ χρόνος διά τήν 

συνταξ ιοδότη σι ν. 

>>Χρ. Στράτος: Είναι 7 χρόνια. 
>>Κ. Καραμανλής: Πρόκειται περί 50.000-60.000 άνθρώ

πων καί έάν έπιμείνωμεν νά κάμωμεν κρίσιν εiς πρόσωπα 

καί κατά περιοχήν, δέν θά τελειώσωμεν ποτέ. Δι ' αύτό, τό 
μέτρον αύτό, ώς γενικόv, ι'κανοποιεί, τοσούτφ μiiλλον, 

καθ' δσον διατηρεί τήν βάσιμο ν έλπίδα, δτι δλη ή διαδι

κασία διά τήν πλήρη άποκατάστασιν τής δημοκρατικής 

δμαλότητος θά έπισπειισθή. 

>>Α. Κανελλόπουλος (ύπ. 'Εμπορίου): Παρά τό γεγονός, 

δτι προσωπικώς όλίγον διαφωνώ επί τής ιiρχής του νομο

σχεδίου, γενικώτερον τό ιiποδέχομαι, ώς λύσιν ιiνάγκης, 

παρά τό δ,τι πιστεύω, δτι θά επρεπε νά είμεθα περισσότε

ρον πειστικοί. Διαφωνώ, δμως, μέ ώρισμένας επί μέρους 

ιiπόψεις, δπως π. χ. μέ τήν ϋπαρξιν 'Επιτροπής 'Ελέγχου 

ή όποία θά εξετάζη παράπονα. 

>>Κ . Καραμανλής: 'Ο έλεγχος τί άφορii; 

>>Χρ. Στράτος: 'Αφορά εiς ύπηρεσίαν προσωπικήν, πού 

προσέφεραν κατά τήν διάρκειαν τής έπταετίας. Θά γίνη 

'Επιτροπή ιiπό δύο πρωτοδίκας, διά νά γίνεται προσφυγή. 

>>Κ. Καραμανλής: Συμφωνώ, έάν θέλετε καί νομίζετε δτι 

πρέπει νά διαγραφή. 'Αλλά νά μ ή άνοίξωμεν μίαν {στορ ία ν 

πού ίσως δέν τελειώνει ποτέ. 

))Ε. 'Αβέρωφ-Τοσίτσας: Είς τό χωριό μου έκλεγείς δή

μαρχος μόλις έμφανιζόμουν φώναζε: "Ζήτω ή 'Επανάστα

σις" . 

))Κ. Καραμανλής: 'Εάν έχετε εiδικόν θέμα νά τό βάλω

μεν. Προσοχή, δμως, μή άρχίσωμεν μίαν ίστορίαν πού δέν 

θά τελειώνη ποτέ. Καί έγώ έπιθυμώ έντός μιiiς έβδομάδος, 

έάν είναι δυνατόν, αί διοικήσεις νά άναλάβουν. 

>>Α. Κανελλόπουλος: Νά λύσωμεν τό θέμα κατά τρόπον 

αυτόματον, χωρίς νά εχωμεν τήν περιπέτειαν των έξετάσε

ων. Θά ελεγον, λοιπόν, νά δρισθή, εiς τό νομοσχέδιον, δτι 

ιiποκλείονται οί καταλαβόντες τά τάδε καί τάδε ιiξιώματα, 

οί επαναδιορισθέντες καί, τέλος, ιiποκλείονται οί συνερ

γασθέντες κατά τήν κρίσιν του ύπουργοu. 

))Κ. Καραμανλής: Τό θέμα είναι έκτεταμένον καί πρέπει 

νά έχετε ύπ' όψιν τό έξής: τά γενικά μέτρα είναι έκείνα τά 

όποία δίδουν λύσεις ριζικάς. Έάν θελήσωμεν ένα γενικόν 

μέτρον νά τό προσαρμόσωμεν εiς εiδικάς περιπτώσεις τό 

έξευτελίζομεν. 'Εδώ, λοιπόν, έχομεν ένα θέμα πού άφορii 

χιλιάδες πρόσωπα καί έάν θελήσωμεν νά κάμωμεν κρίσιν 

κατά περίπτωσιν, θά πελαγώσωμεν. Νομίζω, δτι πρέπει νά 

θεωρήσωμεν τό νομοσχέδιον εlς τάς γενικάς διατάξεις, 

ώστε έντός δεκαημέρου άπό τήν ή μέραν, πού θά δημοσιευ

θή τοvτο, νά γίνη ή άποκατάστασις δλων. 

))Γ. Ράλλης (ύπ . παρά τφ πρωθυπουργφ): Έκτός ιiπό τό 

τελευταίον, πού λέγετε, έάν μπουν δλα τά άλλα, είναι εν 

τάξει τό νομοσχέδιον; 

))Γ. Μυλωνάς (ύπ. Μετ. καί 'Επικοινωνιών): "Οπως 

είναι τό νομοσχέδιον είναι καλόν. 

))Κ. Παπακωνσταντίνου (ύπ. Δικαιοσ.): 'Από δσα αντε

λήφθην, ή επαναφορά των αίρετών έπέρχεται αυτομάτως. 

'Επομένως, αί κοινότητες καί οί δήμοι θά ιiποκτήσουν δι

οίκησιν ιiμέσως, μόλις ψηφισθή δ νόμος. Έκ τών ύστέ

ρων, νομίζω, δτι τό νομοσχέδιον προβλέπει τόν ιiποκλει

σμόν, τήν ιiπομάκρυνσιν τινών κατά τών δποίων θά διατυ

πωθή έναντίωσις, ή καταγγελία καί θά κριθοuν ιiπό 'Επι

τροπήν. 

))Κ. Καραμανλής: Σέ κάθε χωριό θά ύπάρξη πληθώρα 

καταγγελιών. 

))Κ. Παπακωνσταντίνου: Θά παρακαλέσω, λοιπόν, ή 

προθεσμία το\) μηνός, νά μειωθή, διά νά μή παραμένη επί 

μακρόν έν έκκρεμότητι τό θέμα. 

))Κ. Καραμανλής: Δέν νομίζω δτι πρέπει νά δέχωνται 

καταγγελίας. "Αλλωστε σiiς είπον, δτι καί αύτοί πού θά 

έπανέλθουν είναι προσωρινοί. 

))Ε. 'Αβέρωφ-Τοσίτσας: 'Υπάρχει περίπτωσις, δπου ή

σαν εκδηλοι αί πράξεις. Νά βάλωμεν λοιπόν τό "εκδήλως". 
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»Κ. Καραμανλής: Θά άντιμετωπίσωμεν σωρεία ν καταγ

γελιών. 

»Χαρ. Πρωτοπαππaς (ύπ. Βιομ.) : Θά ήμπορούσαμεν νά 

προσθέσωμεν, δτι δέν επανέρχονται εκείνοι ο{ όποίοι εκδή

λως εξεφράσθησαν. 

))Κ. Καραμανλής: Νά βάλωμεν ενα γενικόν μέτρον, πού 

νά ίκανοποιή τήν κοιvήν γνώμην, διά νά λειτουργήσουν 

άπό εδώ καί πέρα οί δήμοι καί αί κοινότητες κατά τρόπον 

δμαλόν. 'Ημείς εδώ δέν νομίζω, ότι πρέπει νά άνατρέξωμεν 

εlς λεπτομερείας, δημιουργοίJντες θέματα, τά δποία θά επι

βραδύνουν. 

))Χ ρ. Στράτος: Δέν επιβραδύνεται τίποτε. Πρόκειται μό

νον περί τών αίρετών. Δέν πρόκειται περί των διατελεσάν

των δημάρχων κατά τήν διάρκειαν τής έπταετίας. 

))Κ. Καραμανλής: 'Υπάρχουν αίρετοί, οί δ ποίοι ύπηρέ

τησαν καί ύπάρχουν καί εκείνοι, οί οποίοι διωρίσθησαν. 

Αuτοί φεύγουν. 'Εκείνοι, οί οποίοι εlχον εκλεγή καί ύπηρέ

τησαν κατά τήν διάρκειαν τής έπταετίας δέν σημαίνει δτι, 

διότι ύπηρέτησαν κατά τήν διάρκειαν τής έπταετίας πρέπει 

νά φύγουν, εκτός εάν κάτι έχουν κάμει. Εlς τήν περίπτωσιν 

αuτήν, lδίως εlς τά χωριά θά ύπάρξη σωρεία καταγγελιών. 

))Γ. Α. Μαγκάκης: (ύπ. Δημ. vΕργων): Νομίζω, δτι τό 

νομοσχέδιον, ώς εχει διατυπωθή , πράγματι άντιμετωπίζει 

μίαν άνάγκην καί θά επρεπε, δπως εΙπεν καί δ κ. ύπουργός 

Δικαιοσύνης, νά περιορίσωμεν τόν χρόνον τής κάποιας 

θυέλλης- εάν θέλετε- καταγγελιών. Νομίζω, δτι θά πρέ

πη νά λάβωμεν ύπ' δψιν, δτι, εάν δέν ύπάρξη διάταξις διά 

συντόμευσιν θά ύφέρπη ή θύελλα καί θά εχωμε μίαν κατά

στασιν, εiς τούς δήμους καί τάς κοινότητας, άλληλοσπα

ραγμών οί δποίοι δέν άνταποκρίνονται εiς τό πνευμα, τό 

όποίον κατέχει τήν σημερινήν Κυβέρνησιν. Νομίζω δτι, 

έάν γίνη συντόμευσις των προθεσμιών, 15 ήμερων προθε
σμία διά τάς αΙτιάσεις καί 15 ήμέραι διά τήν κρίσιν, θά 
εχωμεν εντός ένός μηνός πειθαρχήσει τήν κατάστασιν. 

))Κ. 'Αποσκίτης (ύφ . 'Εθν. Παιδείας καί Θρησκ.) : 'Εάν 

δώσωμεν τήν προθεσμίαν ένός μηνός, νά ύποβληθουν κα

ταγγελίαι θά γίνη, δ,τι εγινε μέ τό δημοψήφισμα του Πατ

τακου. Δέν θά ύπάρξη κοινότης, πού νά μήν ύποβληθή 

καταγγελία. Μήπως λοιπόν, ήμπορεί νά περιορισθή τό 

πρaγμα εiς τούς δημάρχους, διότι εiς τάς κοινότητας θά 

λάβη μεγάλην εκτασιν; 

))Γ . Ράλλης : Νά τό κάμωμεν, δπως τό εχει διατυπώσει ό 

κ. Κανελλόπουλος. 'Ότι δηλαδή δ νομάρχης δικαιουται 

διά πράξεώς του αΙτιολογημένης, νά άνακαλέση τόν διορι

σμόν συμβούλου. Μέ τήν προσθήκην "εκδήλως". 

))Κ. Καραμανλής: Νά τό περιορίσωμεν εlς τούς δημάρ

χους διότι εκεί ε{ναι χτυπητά τά παραδείγματα καί διότι 

ε{ναι ολιγάριθμοι. 

))Α. Κανελλόπουλος: Οί πρόεδροι των κοινοτήτων ε{ ναι 

εiς τά χωριά των, δ,τι καί οί δήμαρχοι εiς τάς πόλεις. Θά 

πρέπη λοιπόν κατά τόν i'διον τρόπον νά εφαρμοσθή . Νομί

ζω, δτι μέ τήν προτεινομένην διατύπωσιν καλύπτεται οία

δήποτε περίπτωσις συνεργασθέντος. 

))Κ. Καραμανλής: Ααμβάνομεν μέτρα, βεβαίως, πού άπέ

χουν άπό τό lδανικόν. "Ολοι αuτοί εξελέγησαν τό 1964 καί 
σήμερον ε[ναι ξεπερασμένοι. 'Εάν ή το περιωρισμένος δ 

άριθμός, ομολογώ, δτι δέν θά συμφωνοίJσα καν ούτε διά 

τήν άποκατάστασίν των καί θά έλεγον νά διορισθοίJν άλ

λοι, άλλά εlναι τόσον μεγάλος δ άριθμός, dJστε πρέπει νά 

πiiμε εlς αuτήν τήν λύσιν. Νομίζω, δτι εlς τάς γενικάς 

γραμμάς ε{ναι δ, τι χρειάζεται διά νά ίκανοποιήσωμεν τήν 

κοινήν γνώμην. 

))Ε. 'Αβέρωφ - Τοσίτσας: Μέ τήν διατύπωσιν του κ. 

Κανελλοπούλου, νά τό περάσωμεν. 

))Ι. Βαρβιτσιώτης (ύφ. Έσωτ.): Γενομένης, δμως, άπο

δεκτής τής aπόψεως του κ. Κανελλοπούλου δλος δ φόρτος 

τής έργασίας θά πέση εiς τόν νομάρχην ό δποίος θά δέχε

ται παντοειδείς πιέσεις. Νομίζω, κ. πρόεδρε, δτι θά επρεπε 

νά μείνωμεν εiς τήν κρίσιν τής 'Επιτροπής συντομευομέ

νων των προσθεσμιών. 

))Κ. Καραμανλής: Τό θέμα δέν εlναι ποιός θά κάμη τήν 

κρίσιν άλλά τό θέμα ε[ναι, δτι θά ενθαρρύνωμεν άπείρους 

άνθρώπους εlς κάθε νομό ν διά τήν ύποβολήν καταγγελιών. 

Νά τό περιορίσωμεν εlς τούς δημάρχους μόνον. Διά τοϋ 

μέτρου αuτοίJ λύομεν κατά 99% τό θέμα. Καί άσχολούμεθα 
τώρα μέ τό 1%; Νομίζω, λοιπόν, καί τό επαναλαμβάνω, δτι 

πρέπει νά περιορισθώμεν εlς τούς δημάρχους, οί οποίοι 

ε{ναι ολιγάριθμοι καί ε{ναι περισσότερον εκτεθειμένοι. 

'Εάν ύπάρχουν παράπονα κατ ' αuτών νά επιληφθή ή 'Επι

τροπή. 'Αλλά εάν πiiμε εlς τό σύνολον, θά δημιουργήσω

μεν μίαν δυσχέρειαν εlς τό νά άποδώση τό μέτρον ταχέως. 

))Α. Κοκκέβης (ύπ. Κοιν. 'Υπηρεσιών): Νομίζω, δτι εΙ

ναι έπιτυχής ή άντιμετώπισις του θέματος. Πρέπει πράγ

ματι νά πaμε είς μίαν ταχείαν επίλυσιν του θέματος . Τό 

συμπέρασμα εΙναι, δτι είς πολύ μεγάλην δυσκολίαν θά εύ

ρεθουν οί άρμόδιοι ύπουργοί, άλλά νομίζω, δτι ε{ναι επι

τυχής ή aντιμετώπισις του θέματος. 

))Π . Λαμπρίας (ύφ. παρά τφ πρωθ.): 'Ήθελον νά έρωτή

σω τό έξή ς: 'Εάν θέλωμεν νά περιορισθή δπωσδήποτε ή 

άναταραχή καί νά διατυπωθή μία γενική άρχή διατί νά μή 

άποκλεισθή "a priori" ό έπαναπροσδιορισμός των αίρετών 
δημάρχων, πού ύπηρέτησαν καί εμειναν; 

))Κ. Καραμανλής: Εύρέθησαν εlς τήν Ύπηρεσίαν καί 

συνέχισαν τήν δουλειά των. 'Εδώ ύπάρχουν 500.000 άν
θρωποι άπό τόν κλητήρα μέχρι τόν πρόεδρο τοίJ Άρείου 

Πάγου, οί όποίοι ήσαν έν ύπηρεσίq. κατά τήν διάρκειαν 

τής έπταετίας. 'Αφήσατε τάς ύπερβολάς. 'Εάν εϊπωμεν, 

ότι κάποιος, κατά τήν διάρκειαν τής επταετίας, παρέμεινεν 

εlς τήν θέσιν του εlναι ένοχος, αuτό εlναι ύπερβολή. Τό 

μέτρον, όπως διετυπώθη, καλύπτει τό 99% τοίJ προβλήμα
τος. 'Εάν, λοιπόν, συμφωνήτε, νά τό ψηφίσωμεν ώς έχει, ή 

έάν έχετε δευτέραν πρότασιν νά κάμωμεν ψηφοφορίαν. 

'Αλλά συνεκάλεσα έκτάκτως τό 'Υ πουργικόν Συμβούλιον, 

διότι άποδίδω σημασίαν είς τό μέτρον καί θέλω νά άκούσω 

τάς άπόψεις σας. 'Εγώ ε{πον τήν γνώμη ν μου. 

))Γ. Παπαγιαβής (ύφ. Γεωργίας) : Είναι καί δ θεσμός τών 

άντιδημάρχων εiς τήν παλαιάν σύνθεσιν των Συμβουλίων. 

η θά γίνη; 

))Χρ. Στράτος: Λαμβάνεται μέριμνα. Γίνονται δημοτι

κοί σύμβουλοι. 

))Κ. Καραμανλής: Λοιπόν, νομίζω ότι είμεθα σύμφωνοι 

νά ψηφισθή τό νομοσχέδιον. 

))Πολλοί ύπουργοί: Μάλιστα, μάλιστω) 1 6• 

30 ΙΟΥΛΙΟΥ 1974 

Μετά άπό πενθήμερες διαβουλεύσεις ύπογράφε

ται στή Γενεύη κοινή διακήρυξη τών ύπουργών 



44 ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

'Εξωτερικών τfjς 'Ελλάδος, τfjς Τουρκίας καί τfjς 

Μ. Βρετανίας . Τά τρία μέρη συμφωνοuν γιά τήν έπά

νοδο τfjς συνταγματικfjς τάξεως στήν Κύπρο καί 

στήν αναγνώριση τfjς ύπάρξεως δύο χωριστών διοι

κήσεων. Παράλληλα, προβλέπεται ή έπανάληψη τ&ν 

διαπραγματεύσεων, σέ έφαρμογή τfjς aποφάσεως 353 
του Συμβουλίου 'Ασφαλείας τ&ν 'Ηνωμένων 'Ε

θνών, στίς 8 Αύγούστου: 

« I. Οί ύπουργοί τών 'Εξωτερικών 'Ελλάδος, Τουρκίας 
καί 'Ηνωμένου Βασιλείου ' Αγγλίας καί Βορείου 'Ιρλαν

δίας εσχον διαπραγματεύσεις έν Γενεύ1), άπό τfjς 25.7.74 
εως 30.7.74. Ούτοι ανεγνώρισαν τήν σημασίαν τfjς επειγού
σης θέσεως εiς έφαρμογήν μέτρων πρός ρύθμισιν καί δμα

λοποίησιν, έντός λογικοϋ χρονικοϋ διαστήματος, τfjς κα

ταστάσεως εiς τήν Δημοκρατίαν τfjς Κύπρου έπί διαρκοϋς 

βάσεως, λαμβανομένων ύπ' οψιν τών διεθνών συμφωνιών, 

τών ύπογραφεισών έν Λευκωσί~, τήν 16.8.1960 καί τfjς 
άποφάσεως 353 τοϋ Συμβουλίου 'Ασφαλείας τοϋ ΟΗΕ. 
Πρός τούτοις, συνεφώνησαν έπί τής άνάγκης δπως άποφα

σίσουν έπί τfjς λήψεως ώρισμένων άμέσων μέτρων. 

»2. Οί τρείς ύπουργοί τών 'Εξωτερικών έδήλωσαν, δτι 
πρός σταθεροποίησιν τής καταστάσεως, αί περιοχαί τής 

Δημοκρατίας τής Κύπρου, αί έλεγχόμεναι ύπό τών άντιμα

χομένων δυνάμεων τήν 30ήν 'Ιουλίου 1974 καί τήν 22αν 
ιΟραν Γενεύης, δέν θά έπεκταθοϋν. Ούτοι άπηύθυναν εκ

κλησιν πρός τάς δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων καί τών 

άτάκτων τοιούτων, δπως άπόσχουν άπό πάσης επιθετικής 

η έχθρικής δραστηριότητος. 

»3. Οί τρείς ύπουργοί 'Εξωτερικών συνεφώνησαν, 

ώσαύτως, δτι τά κατωτέρω μέτρα δέον δπως τεθοϋν άμέσως 

είς έφαρμογήν: 

»α. Μία ζώνη άσφαλείας, αί διαστάσεις τής δποίας θά 

καθοpισθοϋν άπό τούς άντιπροσώπους τής ' Ελλάδος, τοϋ 
' Ηνωμένου Βασιλείου καί τής Τουρκίας, έν συνεννοήσει 

μέ τήν δύναμιν τών 'Ηνωμένων 'Εθνών τήν επιφορτισμέ

νην μέ τήν διατήρησιν τής εiρήνης εiς τήν Κύπρον, θά εδει 

νά χαραχθή είς τό δριον τών περιοχών τών κατεχομένων 

ύπό τών τουρκικών ένόπλων δυνάμεων κατά τόν χρόνον 

δστις δρίζεται είς τήν άνωτέρω παράγραφον 2. 
»Ουδεμία δύναμις δί>ναται νά εiσχωρήση είς τήν ώς άνω 

ζώνην, εξαιρέσει τής δυνάμεως τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, ή 
όποία θά έπιβλέψη τήν άπαγόρευσιν τής διεισδύσεως. 

»'Εν άναμονij άποφάσεως περί τής εκτάσεως καί τοϋ 

χαρακτήρος τής ζώνης άσφαλείας, οόδεμία δύναμις θά εδει 

νά διεισδύση έντός τfjς ζώνης τής ύφισταμένης μεταξύ τών 

δύο δυνάμεων. 

»β. "Ολοι οί τουρκικοί θύλακες, οί κατεχόμενοι ύπό 

δυνάμεων έλληνικών η έλληνοκυπριακών, πρέπει νά έκκε

νωθοϋν άμέσως. Οί θύλακες θά συνεχίσουν νά τυγχάνουν 

τής προστασίας τής είρηνευτικής δυνάμεως, ύπό ζώνην 

άσφαλείας καί θά δυνηθοϋν ώς καί κατά τό παρελθόν, νά 

διατηρήσουν τήν iδίαν αότών άστυνομίαν καί δυνάμεις 

άσφαλείας. 

»γ. Είς τά μικτά χωρία, αί άρμοδιότητες άσφαλείας καί 

άστυνομίας θά άσκοϋνται ύπό τής εΙρηνευτικής δυνάμεως. 

»δ. Τό στρατιωτικόν προσωπικόν καί οί κρατούμενοι έκ 

τοϋ άστικοϋ πληθυσμοϋ, κατόπιν τών προσφάτων έχθρο

πραξιών, εtτε θά άνταλλαγοϋν, εiτε θά ελευθερωθοϋν, ύπό 

τήν έπίβλεψιν τοϋ Διεθνοϋς ' Ερυθροϋ Σταυροϋ, έντός τοϋ 

συντομωτέρου χρονικοϋ διαστήματος. 

»4. Οί τρείς ύπουργοί επιβεβαιοϋντες δτι ή άπόφασις 
353 τοϋ Συμβουλίου 'Ασφαλείας θά πρέπη νά τεθή έν ίσχύϊ 
τό ταχύτερον δυνατόν, συμφωνοϋν δτι έν τφ πλαισίφ μιας 

λύσεως δικαίας καί διαρκοϋς, παραδεκτής άπό δλα τά /;ν

διαφέροντα μέρη, καί καθ' δ μέτρον θά άποκαθίσταται εiς 

τήν Δημοκρατίαν τfjς Κύπρου ή είρήνη, ή άσφάλεια καί ή 

άμοιβαία εμπιστοσύνη, δέον νά έκπονηθοϋν μέτρα, πού θά 

δδηγήσουν είς τήν βαθμιαίαν μείωσιν τών δυνάμεων, τών 

δπλων, πολεμοφοδίων καί άλλου πολεμικοϋ ύλικοϋ έν τij 

Δημοκρατί~ τής Κύπρου. 

» Έν συνειδήσει τών εόθυνών των, δσον άφορα είς τήν 
διατήρησιν τής άνεξαρτησίας, έδαφικής άκεραιότητος καί 

άσφαλείας τfjς Δημοκρατίας τής Κύπρου, οί τρείς ύπουρ

γοί συμφωνοϋν δτι διαπραγματεύσεις, ώς προβλέπονται 

ύπό τής άποφάσεως 353 τοϋ Συμβουλίου ' Ασφαλείας, θά 

διεξαχθοϋν τό ταχύτερον δυνατόν ϊνα έξασφαλισθή: α) ή 

εiρήνη εν τij περιοχij, β) ή επαναφορά συνταγματικής Κυ

βερνήσεως έν Κύπρφ. 

»Πρός τοϋτο συμφωνοϋν δπως περαιτέρω συνομιλίαι 

άρχίσουν τήν 8ην Αόγούστου εiς Γενεύην. 'Επίσης συμ

φωνοϋν δπως άντιπρόσωποι έλληνοκυπριακής κοινότητος 

παραστοϋν συντόμως είς τάς διαπραγματεύσεις περί τοϋ 

Συντάγματος. Μεταξύ τών συνταγματικών προβλημάτων 

πού θά συζητηθοϋν ε{ναι καί ή άμεσος επιστροφή είς τήν 

συνταγματικήν νομιμότητα, τοϋ άντιπροέδρου άναλαμβά

νοντος τά καθήκοντά του συμφώνως πρός τό Σύνταγμα τοϋ 

1960. Οί ύπουργοί /;σημείωσαν τήν ϋπαρξιν εν Κύπρφ, έν 

τij πράξει, δύο αότονόμων διοικήσεων τής έλληνικής κοι

νότητος καί τfjς τουρκικής κοινότητος. Χωρίς νά προδικά

ζουν τά συμπεράσματα έκ τής καταστάσεως αότής, οί 

ύπουργοί συμφωνοϋν νά έξετάσουν εiς τήν προσεχή συ

νάντησίν των, τά προβλήματα πού θά τεθοϋν έκ τής ύπάρ

ξεώς των. 

»Οί τρείς ύπουργοί συμφωνοϋν νά μεταφέρουν τό περι

εχόμενον τής διακηρύξεως στόν γενικόν γραμματέα τών 

'Ηνωμένων 'Εθνών. 

>> ' Εκφράζουν έπίσης τήν πεποίθησιν δτι πλήρης ύπο
στήριξις πρέπει νά παρασχεθή εiς δλους έν τij Δημοκρατί~ 

τής Κύπρου, διά τήν πραγματοποίησι ν τών δρων τούτων». 

'Η διακήρυξη συνοδευόταν aπό συμπληρωματικό 

κείμενο: 

«Οί ύπουργοί τών ' Εξωτερικών 'Ελλάδος, Τουρκίας 

καί • Ηνωμ. Βασιλείου τfjς Μεγάλης Βρετανίας κ:αί Βορεί

ου 'Ιρλανδίας κατέστησαν σαφές δτι ή σημερινή διακήρυ

ξις δέν δεσμεύει αότάς νά έρμηνεύουν τάς άπόψεις των, τήν 

συνθήκην εγγυήσεως τοϋ 1960 καί τά δικαιώματα καί τάς 
ύποχρεώσεις των εναντι αότής τής συνθήκης». 

· Ο Γ. Μαuρος μετά τήν ύπογραφή τών κειμένων 

τfjς συμφωνίας, δήλωσε ότι επιτεύχθηκε δ πρώτος 

καί βασικός σκοπός τfjς Διασκέψεως - ή κατάπαυ

ση τών έχθροπραξι&ν καί ή διακοπή τfjς φοβερfjς 

αίματοχυσίας. Στή συνέχεια, έξέφρασε τήν έλπίδα ότι 

ή 'Ελλάς καί ή Τουρκία θά aποκαταστήσουν στενούς 

δεσμούς καί πρόσθεσε: 
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<Πήν έλπίδα μου αύτή ν τήν στηρίζω εiς τό δτι ή 'Ελλάς 

καί ή Τουρκία δέν δύνανται νά επιτρέψουν εiς έαυτάς τήν 

πολυτέλειαν τής έχθρότητος. Είναι - άς μοϋ έπιτραπή ή 

ί:κφρασις - καταδικασμέναι νά είναι φίλαι ύπό τής γεω

γραφίας καί τών ζωτικών των συμφερόντων. Θά ήθελα νά 

έπωφεληθώ τής εύκαιρίας ταύτης, ϊνα εκφράσω εiς τόν κ. 

Κάλλαχαν τήν βαθείαν μου εκτίμησιν διά τήν εύγένειαν 

καί διά τό έπίμονον καί άοκνον ί:ργον του, καθ' δλην τήν 

διάρκειαν τοϋ μαραθωνίου τών συνεδριάσεων τών τελευ

ταίων ήμερών, εν τij προσπαθεί~ επιτεύξεως μιiiς δικαίας 

συμφωνίας, αποδεκτής ύφ , δλων τών μερών». 

Εuθύς μετά τήν άναγγελία τής επιτεύξεως συμφω

νίας, ό Κ. Καραμανλής δήλωσε: 

« 'Εκφράζω ττjν ίκανοποίησίν μου διότι κατ' άρ
χτjν διά τής συμφωνίας αύτής τίθεται τέρμα είς τάς 

έχθροπραξίας. Πιστεύω δέ δτι δύναται νά άποτελέση 

άφετηρίαν μι aς δικαίας διευθεττjσεως τοv Κυπριακού 

ή όποία θά έξασφαλίση ττjν γαλήνη ν καί τήν εύημε

ρίαν τοv λαοv τής Μεγαλονήσου, τήν άποκατάστα

σιν τών σχέσεων τών δύο γειτονικών χωρών καί θά 

κατοχυρώση τήν είρήνην είς τήν περιοχήν αύτήν 

του κόσμου». 

'Από τήν πλευρά του, ό Βρετανός εκπρόσωπος, 

Τζαίημς Κάλλαχαν, δήλωσε δτι «ή διακήρυξις τής 

Γενεύης είναι μεγίστης σημασίας διότι δημιουργεί 

τάς προϋποθέσεις διά τήν 'Ελλάδα καί τήν Τουρκίαν 

δπως ύποχωρήσουν εντίμως καί μή άποδυθοuν ε\.ς 

πόλεμον». 

τέλος, ό 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, σέ δηλώ

σεις του στό Λονδίνο, δπου είχε φθάσει πρίν άπό τήν 

ύπογραφή τών συμφωνιών, δήλωσε: 

«Είμαι ίκανοποιημένος, διότι οί συνομιλίες τής Γενεύ

ης κατέληξαν σέ συμφωνία γιά τήν κατάπαυση τοϋ πυρός 

στήν Κύπρο, πράγμα πού θά θέση τέρμα στήν τρομακτική 

aπώλεια ανθρωπίνων ύπάρξεων καί στά τόσα δεινά. 

»Πάντως δέν δύναμαι νά είπω δτι είμαι ίκανοποιημένος 

dπό τό σύνολον τοϋ περιεχομένου τής συμφωνίας . 

»Εiς τό κυριώτερον αύτής τμήμα, πού είναι εκείνο τό 

δποίον dφoρii τήν dποχώρησιν τών τουρκικών δυνάμεων 

εκ Κύπρου, ή συμφωνία είναι πολύ αόριστος . 

»'Ελπίζω, έν τούτοις, δτι ή συμφωνία θά dποτελέση τό 

πρώτον βήμα διά τήν πλήρη εφαρμογήν τής αποφάσεως 

τοϋ Συμβουλίου 'Ασφαλείας τής 20ής 'Ιουλίοω>. 

Νέες δηλώσεις εκαμε ό Γ. Μαuρος καί κατά τήν 

άφιξή του στήν 'Αθήνα, τήν 1 η Αuγούστου: 

«'Η κατάσταση τόσο εiς τήν Κύπρον δσο καί εiς τάς 

σχέσεις μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας ήτο εκτάκτως κρί

σιμος. Εiς τήν Κύπρον ή aπόφαση ύπ' dριθ . 353 τής 20ής 
'Ιουλίου δέν έφηρμόζετο . Αί πολεμικαί επιχειρήσεις συ

νεχίζοντα καθημερινώς μέ συνεχή προώθησιν τών τουρκι

κών θέσεων. ' Αποβάσεις νέων τουρκικών δυνάμεων έγέ

νοντο καθημερινώς καί δ dριθμός τών θυμάτων ηuξανε. Τό 

αεροδρόμιον τής Λευκωσίας ή το κλειστόν. 'Η 'Ελλάς καί 

ή Τουρκία ήσαν έπί ποδός πολέμου. Γενική επιστράτευσις 

είχε διαταχθή καί εiς τάς δύο χώρας. Αί συνέπειαι εiς τήν 

οiκονομίαν τών δύο χωρών ήσαν τεράστιαι. Πρωτοφανής 

κρίσις εiς παγκόσμιον κλίμακα. Πρώτον εiς τόν ΟΗΕ. Δεύ

τερον εiς τό ΝΑΤΟ. 'Ο ΟΗΕ καί τό Συμβούλιον 'Ασφα

λείας ί:βλεπαν τάς αποφάσεις των νά μή λαμβάνωνται ύπ' 

δψιν. Εiς τό ΝΑΤΟ δύο χώραι-μέλη του εύρίσκοντο εiς τό 

στάδιον κηρύξεως πολέμου μεταξύ των . 'Όταν τό ΝΑΤΟ 

δέν είναι εiςθέσιν νά προλάβη σύγκροuσιν ενοπλον μετα

ξύ δύο μελών του, πώς είναι δυνατόν νά πιστεύση κανείς 

δτι δύναται νά προστατεύση τόν δυτικόν κόσμον dπό εξω

τερικόν κίνδυνον; 

»Καί δταν αί aποφάσεις τοϋ ΟΗΕ ρίπτονται εiς τόν 

κάλαθον τών aχρήστων διερωτώμεθα τί είδους διεθνής τά

ξις ύπάρχει εiς τόν κόσμον. 

»Είναι προφανές δτι επείγουσα dνάγκη επιβάλλει νά 

έπανεξετάσωμεν τό δλον θέμα τών Διεθνών 'Οργανισμών 

δπως προέκυψαν μετά τόν Β ' Παγκόσμιον Πόλεμον. 'Υπό 

τάς συνθήκας αύτάς, όλίγον μετά τήν δρκωμοσίαν μου ώς 

ύπουργοϋ 'Εξωτερικών, dνεχώρησα τήν περασμένην Πέμ

πτην, διά τήν Γενεύην. 

»Ούδέποτε, νομίζω, ύπουργός 'Εξωτερικών οίασδήποτε 

χώρας εύρέθη πρό τόσον δυσχεροϋς aποστολής. Πρώτος 

στόχος μου ήτο νά επιτύχω κατάπαυσιν τοϋ πυρός εiς τήν 

Κύπρον. Δεύτερος στόχος ήτο νά έπιτύχω δπως οί τρείς 

ύπουργοί 'Εξωτερικών τών 'Εγγυητριών Δυνάμεων ανα

γνωρίσουν τήν ανάγκην εφαρμογής τής αποφάσεως του 

Συμβουλίου 'Ασφαλείας έντός τοϋ συντομωτέρου δυνατοϋ 

χρόνου. Τρίτος στόχος ήτο ή έλευθέρωσις τών αiχμαλώ

των έξ αμφοτέρων τών πλευρών. τέταρτος στόχος ήτο ή 

μείωσις τής έντάσεως εiς τάς σχέσεις ' Ελλάδος-Τουρκίας, 

ωστε νά καταστή δυνατή ή aποστράτευσις εiς τάς δύο χώ

ρας καί ή επανάληψις τής κοινωνικής ζωής. 

»' Επεδιώξαμεν εiς δευτέραν φάσιν τήν θέσιν εiς εφαρ
μογήν τών aποφασισθέντων καί τήν dναζήτησιν λύσεως 

τοϋ Κυπριακοϋ aποδεκτής καί dπό τάς δύο κοινότητας . 

»Αί σχετικαί συζητήσεις θά aρχίσουν εiς Γενεύην τήν 

Πέμπτην, 8 Αύγούστου. Καί τό Σάββατον 10 Αύγούστου, 
θά συμμετάσχουν εiς τήν Διάσκεψιν οί aντιπρόσωποι τών 

δύο κοινοτήτων. Έάν ύπάρξη καλή θέλησις εκατέρωθεν 

δλα τά /;μπόδια θά ύπερπηδηθοϋν. Καί αί δύο χώραι ' Ελ

λάς καί Τουρκία θά επιτελέσουν τήν dποστολήν των εiς 

τόν πολυπαθή μεσογειακόν χώρον. Είμεθα καταδικασμένοι 

dπό τήν ίστορίαν οί 'Έλληνες καί οί Τοϋρκοι νά είμεθα 

φίλοι, άλλως δέν i]μποροϋμεν νά έπιβιώσωμεν. 

»Οί άμεσοι στόχοι πού είχαμε χθές έπετεύχθησαν έξ 

δλοκλήρου. Καί dπό τής dπόψεως αύτής δύναμαι νά θεωρή

σω δτι ή αποστολή μου επέτυχε». 

Μολοντοuτο, παρά τίς θετικές άποτιμήσεις πού 

διατυπώνονταν δημοσία, μεταξύ τών 'Ελλήνων, άλλά 

καί τών Βρετανών άντιπροσώπων στή Συνδιάσκεψη 

τής Γενεύης, εκδηλώνονταν άνησυχίες σχετικά μέ τίς 

πραγματικές προθέσεις τής "Αγκυρας. Χαρακτηρι

στικό είναι τό άκόλουθο άπόσπασμα μηνύματος του 

Γ. Μαύρου πρός τόν Κ. Καραμανλή, κατά τήν τελευ

ταία ήμέρα τής Διασκέψεως: 

«Κατά διακοπήν πρωϊνής συνεδριάσεως, κ. Κάλλαχαν 
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μοί άνεκοίνωσε δτι προτίθεται προτείνει εiς Τοϋρκον 

δ πως: 

>>α. δημιουργηθή περί σημερινών όρίων Κυρηνείας -
Λευκωσίας νεκρά ζώνη ijν θά ελέγχουν δυνάμεις ' Ηνωμέ

νων 'Εθνών· 

>>β. μή έπιτραπή άνεξάντλητος εφοδιασμός τουρκικών 

δυνάμεων · 

>>γ . άνάλογα μέτρα ληφθοϋν εiς έτέρας περιοχάς νήσου 

καί δή εναντι 'Εθνοφρουράς. 

>>Πρό ολίγου κ. Κάλλαχαν μοί εγνώρισεν δτι κ . Γκιου

νές άφοϋ τφ έδήλωσεν δτι κατ' εκτίμησιν ' Αγκύρας Κυ

βέρνησις Καραμανλή εΙναι κατάλληλος ϊνα βελτιωθοϋν 

έλληνοτουρκικαί σχέσεις προσέθεσεν δτι τουρκικά στρα

τεύματα επροχώρησαν δσον έπεθύμει καί fjδη Τουρκία 

προσφέρεται δηλώση μονομερώς, έπιφυλάσσουσα δικαιώ

ματά της Συνθήκης 'Εγγυήσεως, δέν προτίθεται καταλάβη 

ετερα εδαφη. 

>>Κύριος Γκιουνές είπεν δτι θά έδέχετο ζώνην άπαγκι

στρώσεως ούχί δμως ελεγχον ταύτης ύπό UNFICYP. 
>>Εiς κ. Κάλλαχαν επιφύλαξις αϋτη άπαρέσκει διότι θέ

τει έν άμφιβόλφ εiλικρίνειαν τουρκικών προθέσεων. 

>>Τέλος, κ . Γκιουνές είπεν δτι άεροδρόμιον Λευκωσίας 

δέον δπως τεθή ύπό ελεγχον 3 δυνάμεων μέ ένδεχομένην 
συμμετοχήν UNFICYP μέχρις δτου έπιτευχθή όριστική 
πολιτική λύσις. 

>>'Ως άφετηρίαν σχετικής περί ταύτης διαπραγματεύ

σεως θά έδέχετο τό Σύνταγμα 1960 μέ τινάς ενδεχομένας 
τροποποιήσεις . 

>>' Εδήλωσα δτι έξ δσων μοί άνεκοινώθησαν ενισχύον

ται αί ύποψίαι μου περί άνειλικρινείας τουρκικών προθέ
σεων>>17. 

'Η γενική πορεία καί τά άποτελέςrματα τής πρώ

της φάσεως τών διαπραγματεύσεων τής Γενεύης κα

ταγράφηκε σέ σχετικό σημείωμα, ώς έξης: 

«'Η έλληνική πλευρά επεδίωκε τήν αύστηράν εφαρμο

γήν τής άποφάσεως 353 τοϋ Συμβουλίου ' Ασφαλείας καί 

τήν τήρησιν τής καταπαύσεως πυρός έκ μέρους τών Τούρ

κων, οί όποίοι προέβαιναν συνεχώς εiς παραβιάσεις αύτής. 

>>'Η τουρκική πλευρά επεδίωκε νά τονισθή ή θέσις τής 

Τουρκίας, ώς 'Εγγυητρίας Δυνάμεως, έχούσης δικαίωμα 

επεμβάσεως καί εύθείας συμμετοχής είς τήν ρύθμισιν τών 

εσωτερικών πραγμάτων έν Κύπρφ. 

>>'Η άγγλική πλευρά επαιξε κυρίως ρόλο ν διαιτητοϋ, 

άλλά σαφώς ύποστηρίζουσα τάς έλληνικάς θέσεις, κατα

βάλλουσα δμως προσπαθείας ωστε νά μή ναυαγήση ή Διά

σκεψις. 

>>Τήν 26ην καί τήν 27ην εξητάσθησαν σχέδια "κατευ

θυντηρίων γραμμών" έπί τών όποίων θά επρεπε νά βασίζε

ται κοινόν άνακοινωθέν (fj διακήρυξις) τών τριών ύπουρ
γών 'Εξωτερικών. 'Η τουρκική πλευρά έπέμει νεν ϊνα έπι τύ

χ1J : α) τήν έκκένωσιν τών τουρκικών θυλάκων ύπό τών έλ

ληνικών στρατιωτικών δυνάμεων, β) τήν άποφυγήν μνείας 

τινός τοϋ θέματος τής άποχωρήσεως έκ τής νήσου τών 

τουρκικών δυνάμεων, γ) τήν έκ προοιμίου άποδοχήν εκ 

μέρους τής 'Ελλάδος τοϋ μελλοντικοϋ καθεστώτος τής Κύ

πρου . 

>>Παραλλήλως, διεξήγοντο διαπραγματεύσεις μεταξύ 

έμπειρογνωμόνων διά τόν καθορισμόν διαχωριστικής γραμ

μής καί νεκρaς ζώνης μεταξύ τουρκικών και έλληνικών 

δυνάμεων . 'Η τουρκική πλευρά έζήτει δπως ή νεκρά ζώνη 

εχη πλάτος 16 χιλ . είς βάρος τοϋ ύπό τής έλληνικής πλευ

ράς κατεχομένου εδάφους, πλήν τής Λευκωσίας, δπου θά 

ϊσχυεν ή πρασίνη γραμμή. 

>>Τ ή ν 28ην 'Ιουλίου, ή τουρκική πλευρά προέβη είς τήν 

διατύπωσιν προτάσεων, αί κυριώτεραι τών όποίων ήσαν: α) 

ι'iμεσος έπάνοδος τοϋ Ντενκτάς εiς ρόλο ν άντιπροέδρου, μέ 

δικαίωμα άρνησικυρίας, β) άναγνώρισις τών τουρκοκυπρι

ακών θυλάκων έν τij νήσφ μέ τά δικαιώματα τά όποία είχον 

πρότερον, γ) έλευθερία τής Τουρκίας νά ένισχύση τάς δυνά

μεις της εν Κύπρφ καί ι'iρνησίς της νά δεχθή τήν επίβλεψιν 

τοϋ άνεφοδιασμοϋ των ύπό τοϋ ΟΗΕ, δ) κοινή δήλωσις τών 

τριών ύπουργών, περί iσχύος τής Συνθήκης 'Εγγυήσεως, 

ε) άναγνώρισις έν τij νήσφ δύο κεχωρισμένων διοικήσεων. 

»'Εν τφ μεταξύ, εσημειοϋντο πολλά έπεισόδια παραβιά

σεως τής καταπαύσεως τοϋ πυρός έκ μέρους τών Τούρκων 

τάς δποίας ή έλληνική άντιπροσωπεία εκοινοποίέι είς τάς 

ι'iλλας άντιπροσωπείας . 

»Τή~ 29ην ·Ιουλίου έξηκολούθησαν διαπραγματεύσεις 
επί είδικών σημείων (γραμμή παύσεως πυρός, πλάτος νε

κράς ζώνης, περιορισμοί κινήσεων τών δυνάμεων τοϋ 

ΟΗΕ). 

»Τήν 30ήν 'Ιουλίου ύπεγράφη κοινή διακήρυξις τών 

τριών ύπουργών τής δποίας κύριον στοιχείον (έκτός τοϋ 

δτι προβλέπει τήν έπάνοδον τής συνταγματικής τάξεως έν 

Κύπρφ καί τής εκκενώσεως ύπό τών έλληνικών δυνάμεων 

τών κατεχομένων τουρκικών θυλάκων - παρ. 3, β τής δια

κηρύξεως) ήτο ή άναγνώρισις τής ύπάρξεως δύο κεχωρι
σμένων διοικήσεων. 

»Πρός τόν σκοπόν τής συνεχίσεως τών διαπραγματεύ

σεων τάς όποίας προέβλεπεν ή άπόφασις 353 τοϋ Συμβου
λίου 'Ασφαλείας πρός άποκατάστασιν τής εiρήνης καί τής 

συνταγματικής Κυβερνήσεως εν Κύπρφ οί τρείς ύπουργοί 

συνεφώνησαν νά συναντηθοϋν εκ νέου εν Γενιο:ύ1J τήν 8ην 

Αύγούστου 1974. 
»'Εδη-μιουργείτο οϋτω ή έλπίς δτι είχον δημιουργηθή 

τά πλαίσια έντός τών όποίων θά εϋρισκεν τήν ρύθμισίν της 

ή δημιουργηθείσα έκ τής τουρκικής είσβολής κατάστασις 

καί δή ι'iνευ έπεκτάσεως τής τουρκικής κατοχής εν Κύπρφ, 

μέ τίμημα τήν άναγνώρισιν · είς τήν τουρκοκυπριακήν 
πλευράν τών δσων δικαιωμάτων αϋτη εζήτει καί πιθανώτα

τα, μέ προσθέτους εγγυήσεις άναγνωριζομένας είς αύτούς. 

Οί τρείς ύπουργοί συνεφώνησαν δπως κατά τήν δευτέραν 

φάσιν τών συνομιλιών εΙ ναι παρόντες άντιπρόσωποι · Ελ
ληνοκυπρίων καί Τουρκοκυπρίων, ϊνα συζητήσουν τάς 

συνταγματικάς διαρρυθμίσεις» 18 . 

'Εκτενέστερα, οί τριμερείς διαπραγματεύσεις, 

μεταξύ 25-30 'Ιουλίου, άκολούθησαν τήν άκόλουθη 
πορεία: 

« ... 2. Τήν έσπέραν τής 25.7.74 fjρχισε τάς έργασίας της 
έν Γενεύ1J ή Τριμερής Διάσκεψις είς ijν μετείχαν οί ύπουρ

γοί 'Εξωτερικών ' Ελλάδος (κ. Μαϋρος), Τουρκίας (κ . 

Γκιουνές) καί Μεγάλης Βρετανίας (κ. Κάλλαχαν) . 'Ήδη 

άπό τής έναρκτηρίου συνεδριάσεως ή τουρκική πλευρά, 

ύπογραμμίζουσα τήν ίδιότητα τής Τουρκίας ώς 'Εγγυη-
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Τριμερείς διαπραγματεύσεις στή Γενεύη. 
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τρίας Δυνάμεως, προσεπάθησε νά μειώση τήν σημασίαν 

τής aποφάσεως 353 καί νά τονίση δτι ή Διάσκεψις έστηρί
ζετο εiς τήν Συνθήκην' Εγγυήσεως. 'Αντιθέτως, ή έλληνι

κή πλευρά έτόνισε δτι ή Διάσκεψις συνήρχετο εiς εκτέλε

σιν τής aποφάσεως του Συμβουλίου ' Ασφαλείας μέ συγκε

κριμένον σκοπόν τήν εφαρμογήν της έν γένει . 

>>3. Τήν πρωίαν τής 26.7.74 ό κ . Κάλλαχαν, <iφου έτόνι

σε τήν ανάγκην aποκαταστάσεως ποιας τινός σταθερότη

τος εiς τήν νήσον, έπρότεινε δπως τεθουν ύπό ελεγχον αί 

μεταφοραί aπό καί πρός Κύπρον καί δπως &.παντα τά στρα

τεύματα σταματήσουν δπου εύρίσκοντο . · Η πρότασις 

aπερρίφθη ύπό του κ . Γκιουνές ώς στρεφομένη aποκλει

στικώς κατά τής χώρας του καθ' δσον μόνον ή Τουρκία 

fiλεγχε δύναμιν έμπλεκομένην εiς τάς επιχειρήσεις. 

>>Τήν έσπέραν ή τουρκική aντιπροσωπεία έκυκλοφό

ρησεν "σχέδιον κατευθυντηρίων γραμμών" έφ' ών εδει 

κατ ' αuτήν βασισθή τό κοινόν ανακοινωθέν . ·Η τουρκική 

πλευρά επέμενε ϊνα έπιτύχη: α) τήν έκκένωσιν τών τουρκο

κυπριακών θυλάκων, οί όποίοι ε{χον καταληφθή ύπό τής 

'Εθνοφρουράς , β) τήν aποφυγήν μνείας τινός του θέματος 

τής aποχωρήσεως εκ τής νήσου τών τουρκικών δυνάμεων, 

γ) τήν έκ προοιμίου aποδοχή ν ύπό τής ' Ελλάδος του μελ

λοντικου καθεστώτος τής Κύπρου. 

>>4. Τήν 27.7.76 ή βρετανική aντιπροσωπεία έκυκλοφό
ρησε σχέδιον "Κοινής Δηλώσεως τριών ύπουργών 'Εξω

τερικών" συνταχθέν έπί τij βάσει τουρκικου σχεδίου, περιέ

χον δμως καί βρετανικάς aπόψεις. Τήν αuτήν ήμέραν έκυ

κλοφόρησε καί έλληνικόν σχέδιον εiς τό όποίον έτονίζετο 

iδίως ή ανάγκη aπομακρύνσεως ΕΚ τής νήσου τών τουρκι

κών δυνάμεων εiσβολής. 

>>Τό Drafting Committee ελαβεν ώς βάσιν έργασίας τό 
βρετανικόν σχέδιον, κατέληξε δέ τήν έπομένην τήν πρωίαν 

εiς σχέδιον δηλώσεως περιέχον πολλά σημεία έντός αγκυ

λών, έφ' ών δέν ε{χε επέλθει συμφωνία καί έφ' ών fiθελον 

<iποφανθή οί τρείς ύπουργοί. Τά κυριώτερα έξ αuτών ήσαν: 

α) τά τής εκκενώσεως τών θυλάκων, β) τά τής aποχωρήσε

ως τών τουρκικών δυνάμεων, γ) τά aφορώντα τάς μελλον

τικάς ρυθμίσεις του πολιτεύματος τής Κύπρου έφ ' ών ή 

τουρκική aντιπροσωπεία επεδίωξε προκαταβολικήν δέ

σμευσίν μας. 

>>5 . Παραλλήλως διεξήγοντο διαπραγματεύσεις μεταξύ 
στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων πρός καθορισμόν τής 

<iκριβους καί πραγματικής Confrontation Line. ·Ο καθο
ρισμός ούτος κατέστη αναγκαίος λόγφ τών τουρκικών επι

θετικών ενεργειών κατά τήν διάρκειαν τής Διασκέψεως έξ 

ών έδημιουργήθη ή έπί του πεδίου διαφορά μεταξύ τής 

γραμμής καταπαύσεως του πυρός τήν 22.7.74 καί τής τοιαύ
της τήν έσπέραν τής 26ης 'Ιουλίου. Μ ή καταστάσης δυνα

τής συνεννοήσεως, οί στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες έπρό

τεινοv τήν 27ην 'Ιουλίου εiς τό Drafting Committee δπως ό 
καθορισμός τής Confrontation Line γίνη διά έπί τόπου 
αναγνωρίσεως τών θέσεων τών aντιπάλων ύπό όμάδος του 

ΟΗΕ, κινουμένης διά έλικοπτέρων καί δπως τό τουρκικόν 

Γενικόν 'Επιτελείον <iποστείλη εiς Γενεύη ν καί Νέαν 

· Υ όρκην στοιχεία προσδιορίζοντα τήν Confrontation Line 
τής 28ης 'Ιουλίου . 

>>6. Τήν 28ην 'Ιουλίου περιήλθον πληροφορίαι περί τής 
σοβιετικής προσφυγής εiς τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας . ·Ο 

κ. Μαυρος εiσηγήθη εiς τόν κύριον πρωθυπουργόν νά έπι-

κοινωνήση τηλεφωνικώς μετά του προέδρου τών ΗΠΑ 

aπειλών διακοπήν τών συνομιλιών καί προσφυγήν εiς τό 

Συμβούλιον 'Ασφαλείας. 'Ηλπίζετο δτι οϋτω αί ΗΠΑ, μ ή 

έπιθυμουσαι τήν σοβιετικήν ιiνάμιξιν, θά ήσκουν iσχυροτέ

ραν πίεσιν έπί τής Τουρκίας. Έν τφ μεταξύ, κατά πληρο

φορίας τής έν ΓενεύΊJ έλληνικής aντιπροσωπείας, ή βρε

τανική πλευρά έκινητοποίει τήν Οuάσιγκτων. 

>> Έξηκολούθουν έξ aλλου νά λαμβάνωνται πληροφο
ρίαι περί παραβιάσεως ύπό τών Τούρκων τής έκεχειρίας 

καί περί προωθήσεως τών δυνάμεών των πρός ιiνατολάς 

καί πρός δυσμάς του προγεφυρώματός των πρός κατάληψιν 

στρατηγικών σημείων. Τάς παραβιάσεις ταύτας έκοινοποί

ει ή έλληνική ιiντιπροσωπεία είς τάς aλλας ιiντιπροσωπεί

ας, τόν ιiντιπρόσωπον του ΟΗΕ καί τά μέσα ένημερώσεως. 

Ή τουρκική aντιπροσωπεία έκωλυσιέργει καθ' δλην τήν 

ήμέραν, έγένετο δέ ύπό τής έλληνικής ιiντιπροσωπείας σκέ

ψις περί διακοπής τών διαπραγματεύσεων. 

»Τήν έσπέραν τής αuτής ήμέρας ή τουρκική πλευρά 

προέβη εiς τήν διατύπωσιν προτάσεων δηλουσα δτι θά πα

ρέμενε aνυποχώρητος . Αί κυριώτεραι έξ αuτών ήσαν: α) 

aμεσος έπάνοδος του κ. Ντενκτάς εiς ρόλον ιiντιπροέδρου 

μέ δικαίωμα ιiρνησικυρίας, β) έπανασύστασις τών τουρκο

κυπριακών θυλάκων μέ τά δικαιώματα τά όποία ε{ χ ον πρό

τερον, γ) aρνησις περιορισμου ενισχύσεως τών τ~υρκικών 
δυνάμεων καί έπιβλέψεως έφοδιασμου των ύπό ΟΗΕ, δ) 

κοινή δήλωσις τών τριών ύπουργών περί iσχύος τής Συνθή

κης ' Εγγυήσεως. 

»7. Κατά τό μεσονύκτιον 28-29 'Ιουλίου αί διαπραγμα
τεύσεις περιεστράφησαν έπί τών κάτωθι θεμάτων: α) aπο

χώρησις τών στρατευμάτων άνευ καθορισμου χρόνου, β) 

ιiποκατάστασις τής συνταγματικής τάξεως συμφώνως πρός 

τάς Συνθήκας Ζυρίχης καί Λονδίνου, γ) ιiναγνώρισις ελ

ληνοκυπριακών καί τουρκοκυπριακών διοικήσεων, δ) θέ

σις ιiεροδρομίου ύπό τριπλουν ελεγχον διά τής τοποθετή

σεως τριών ύποδιευθυντών ('Έλληνος, Τούρκου καί Βρε

τανου), ε) προσωρινή ιiποδοχή τών δρων συμφωνίας καί 

συζήτησις τών λεπτομερειών άΡ,γότερον. 

»8. Τήν 29ην 'Ιουλίου έπήλ1θε συμφωνία έπί κειμένου 
δηλώσεως εiς τό όποίον περιελαμβάνετο εμμεσος μνεία 

(aρθρον 4) περί άποχωρήσεως τών τουρκικών δυνάμεων 
καί έμνημονεύετο ή διατήρησις τής καταστάσεως πραγμά

των ή όποία aπορρέει έκ τών βασικών άρθρων του κυπρια

κου Συντάγματος. Τό τουρκικόν Ύπουργικόν Συμβούλιον 

άπέρριψε δμως τό άρθρον 4 καί έζήτησεν τήν άπάλειψιν εκ 
του άρθρου 5 τής μνείας περί τών βασικών άρθρων του 
κυπριακου Συντάγματος. Αί τουρκικαί άξιώσεις aπερρί

φθησαν ύπό του 'Έλληνος ύπουργου . 

»Τήν iδίαν ήμέραν οί Τουρκοι στρατιωτικοί έμπειρο

γνώμονες άπέρριψαν τόν καθορισμόν τής Confrontation 
Line ύπό του ΟΗΕ καί δέν παρέσχον τόν συμφωνηθέντα 
πίνακα συντεταγμένων αuτής. Προέτειναν δέ δπως: α) ό 

καθορισμός τής γραμμής γίνη εiς τό Στρατηγείον τής Ει

ρηνευτικής Δυνάμεως έν Λευκωσί~, διά τής συγκρίσεως 

τών χαρτών τών ενδιαφερομένων πλευρών, β) ή Ζώνη 

'Ασφαλείας εχη εύρος 16 χλμ., εξαιρουμένης τής Λευκω
σίας ενθα θά ϊσχυε ή πρασίνη γραμμή, γ) ή καθορισμένη 

γραμμή όνομασθή Cease-Fire Line. 
»·Ο Βρετανός καί ό 'Έλλην άντιπρόσωπος διετύπωσαν 

έπιφυλάξεις ώς πρός τόν τρόπο καθορισμου τής Confronta-
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tion Line καί δέν συνεφώνησαν επι εϋρους τής Ζώνης 
'Ασφαλείας καί τής ονομασίας τής Confrontation Line σέ 
Cease-Fire Line. 

»9. Τήν 30ήν 'Ιουλίου συνεφωνήθη συμβιβαστική δια
τύπωσις του liρθρου 4 καί εγένετο δεκτή άπό έλληνικής 
πλευράς ή άπάλειψις τής μνείας των βασικων liρθρων του 

κυπριακου Συντάγματος. Δέν επετεύχθη δμως συμφωνία 

επί του εϋρους τής Ζώνης 'Ασφαλείας. 'Η έλληνική πλευ

ρά επρότεινε δπως μή ύπερβή τό εν χιλιόμετρον, ή τουρκι

κή άντεπρότεινε διαδοχικως 8 καί 5 χιλιόμετρα. Τελικως 
άπεφασίσθη δπως τό θέμα του πλάτους τής Ζώνης συζητη

θή κατά τήν δευτέρα ν φάσιν των συνομιλιων, εν τφ μεταξύ 

δέ αί άντιμέτωποι δυνάμεις παραμείνουν είς τάς θέσεις των 

καί αί δυνάμεις του ΟΗΕ νά μή άναλάβουν περιπολίας είς 

τό χωρίζον τάς έλληνοκυπριακάς καί τουρκικάς δυνάμεις 

εδαφος (Νο Man's Land). 
»10. Τήν 2\ην iliραν ύπεγράφη ή Διακήρυξις ύπό των 

τριων ύπουργων (δρα συνημμένον). 

>>Εiς τό liρθρον 5 άναφέρεται, μεταξύ liλλων, δτι οί 
ύπουργοί εσημείωσαν τήν uπαρξιν εν τij πράξει δύο αuτονό

μων διοικήσεων είς τήν Κύπρον, δηλονότι εκείνην τής έλ

ληνοκυπριακής κοινότητος καί εκείνην τής τουρκοκυπρι

ακής κοινότητος. Προστίθεται δμως δτι οί ύπουργοί συνε

φώνησαν νά μελετήσουν κατά τήν προσεχή των συνάντη

σιν τά άνqκύπτοντα εκ τής ύπάρξεως των αuτονόμων διοι

κήσεων προβλήματα, χωρίς τουτο νά προδικάζη τά μέλ

λοντα νά εξαχθουν εκ τής καταστάσεως ταύτης συμπερά

σματα. 

>>Νέαι συνομιλίαι προεβλέποντο είς Γενεύην τήν 8ην 

Αuγούστου μέ συμμετοχή ν άντιπροσώπων των 'Ελληνο

κυπρίων καί των Τουρκοκυπρίων>> 19 • 

I ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1974 

Τό Συμβούλιο 'Ασφαλείας μέ νέα άπόφαση, ύπ' 

άρ. 355, ύπογραμμίςει εκ νέου τήν εμμονή τών Κρα
τών - μελών τοϋ διεθνοϋς όργανισμοϋ στό σεβασμό 
τfjς κυριαρχίας, τfjς άνεξαρτησίας καί τfjς εδαφικfjς 

άκεραιότητας τfjς Κύπρου καί ζητεί νά ύποβάλει πλή

ρη εκθεση στό Συμβούλιο, εκτιμώντας δτι ή παύση 

τοϋ πυρός ε{ναι τό πρώτο βήμα γιά τήν πλήρη εφαρ

μογή τής άρχικής άποφάσεως ύπ. άρ. 353. 

Ι ΑΥΓΟΎΣτΟΥ 1974 

Δημοσιεύεται στήν 'Εφημερίδα τής Κυβερνήσε

ως Συντακτική Πράξη «Περί άποκαταστάσεως τfjς 

δημοκρατικής νομιμότητος καί ρυθμίσεως θεμάτων 

τοϋ δημοσίου βίου μέχρι τοϋ δριστικοϋ καθορισμοϋ 

τοϋ πολιτεύματος καί τfjς καταρτίσεως νέου Συντάγ

ματος τής χώρας». Σύμφωνα μέ τή Συντακτική αύτή 

Πράξη «επανατίθεται εν iσχύυ> - μέ εξαίρεση τά 

άρθρα πού καθόριζαν τή μορφή τοϋ πολιτεύματος

τό Σύνταγμα τfjς l ης 'ΙανQυαρίου 1952· τά καθήκοντα 
τοϋ άνωτάτου άρχοντος άσκοϋνται -μέχρι τόν δρι

στικό καθορισμό τοϋ πολιτεύματος «διά τfjς ελευθέ

ρας εκφράσεως τfjς βουλήσεως τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ» 

- άπό τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας οί διατάξεις 

τοϋ Συντάγματος πού έπανατίθενται σέ ίσχύ μποροϋν 

νά προσαρμόζονται στίς περιστάσεις τής μέχρι τή 

σύγκληση τfjς Βουλfjς περιόδου μέ τήν εκδοση άπό 

τό 'Υπουργικό Συμβούλιο Συντακτικών Πράξεων· 

μέχρι τή σύγκληση τής Βουλfjς ή νομοθετική εξου

σία άσκείται άπό τό 'Υπουργικό Συμβούλιο μέ νο

μοθετικά διατάγματα· τή διοίκηση τών 'Ενόπλων 

Δυνάμεων άσκεί ή Κυβέρνηση μέ τόν άρχηγό τών 

'Ενόπλων Δυνάμεων· καί, τέλος, τόν πρόεδρο τής 

Δημοκρατίας άναπληρώνει δ πρωθυπουργός. 

Μέ τήν ϊδια Συντακτική Πράξη γίνονταν συμπλη

ρώσεις καί τροποποιήσεις άρθρων τοϋ Συντάγματος. 

Σέ εφαρμογή τών σχετικών μέτρων ή διοίκηση 

τών 'Ενόπλων Δυνάμεων άνατέθηκε καί πάλι στήν 

Κυβέρνηση - ή όποία θά τήν άσκοϋσε διά τοϋ άρ

χηγοϋ τών 'Ενόπλων Δυνάμεων- ένώ παράλληλα 

άποκαταστάθηκε δ θεσμός τής ποινικfjς εύθύνης τών 

ύπουργών καί θεσπίστηκε ή άκόλουθη επηυξημένου 

τυπικοϋ κύρους διάταξη, συμπληρωματική τοϋ άρ

θρου 114 τοϋ Συντάγματος τοϋ 1952: 

<<Οuδέν <iτομον, οuδέ τμήμα του λαου έπιτρέπεται νά 

άντιποιηθή δπωσδήποτε τήν ασκησιν τής λαϊκής κυριαρ

χίας καί των εξουσιων αuτής». 

Μέ τήν ϊδια Συντακτική Πράξη καθορίστηκε δτι 

ή Κυβέρνηση θά άναλάμβανε, μέχρι τή σύγκληση 

τfjς Βουλής, καί τή νομοθετική εξουσία, τήν όποία 

θά άσκοϋσε μέ νομοθετικά διατάγματα ή, όταν ύπήρ

χε άνάγκη, μέ Συντακτικές Πράξεις. Μέ τόν τρόπο 

αύτό καταλυόταν δριστικά τό νομικό πλαίσιο τfjς 

δικτατορίας καί εμπαιναν οί βάσεις γιά τήν επιστρο

φή στή δημοκρατική νομιμότητα. 

'Ο ϊδιος δ Κ. Καραμανλής εκαμε τήν άκόλουθη 

δήλωση: 

«Ή χώρα στερείται Συντάγματος. Πρό του τοιού

του κενου ή Κυβέρνησις εκρινεν δτι μόνη άπομέ

νουσα όρθή λύσις διά τήν όμαλήν λειτουργίαν τής 

Πολιτείας ε[ναι ή διά Συντακτικής Πράξεως άνα
γνώρισις ώς προσωρινου Καταστατικου Χάρτου τής 

χώρας του Συντάγματος τής lης Ίανουαρίου 1952. 
»'Η ρύθμισις αί5τη του συνταγματικου θέματος 

άποτελεί τό πρώτον, άλλά καί άποφασιστικόν βήμα 

διά τήν άποκατάστασιν τής όμαλότητος καί τής δη~ 

μοκρατίας. 

>>Αί περί τής μορφής του πολιτεύματος διατάξεις 

του Συντάγματος τούτου τελουν, λόγφ τών περιστά

σεων, έν άναστολ!]. Τό πρόβλημα τουτο θά κρι_θή έν 

καιρφ όριστικώς καί έλευθέρως άπό τόν tλληνικόν 

λαόν δπως είχομεν δηλώσει τόσον ό βασιλεύς, δσον 

καί έγώ πρό του Δημοψηφίσματος του Ίουλίου 1973. 
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Αί άρμοδιότητες τού άνωτάτου aρχοντος κατά τό ώς 

aνω διάστημα θά άσκούνται ύπό τού προέδρου τής 

Δημοκρατίας. 

»Διά τής αύτής Συντακτικής Πράξεως άποκαθί

στανται, δπως έπιβάλλει τό έθνικόν συμφέρον, ή εϋ

ρυθμος συλλειτουργία τής Κυβερνήσεως καί τών 

'Ενόπλων Δυνάμεων τής χώρας. 

»Εlς τήν προσπάθειαν αύτήν διά τήν fίρεμον καί 

άσφαλή έξέλιξιν τής έθνικής μας ζωής, πιστεύω δτι 

θά lJχω τήν συμπαράστασιν δλων τών Έλλήνων». 

'Αναγγέλλοντας τή δημοσίευση τής Συντακτικής 

Πράξεως γιά τήν επαναφορά σέ ίσχύ τοϋ Συντάγμα

τος τοϋ 1952, ό ύφυπουργός παρά τ& πρωθυπουργ&, 
Π. Λαμπρίας, εκαμε τίς άκόλουθες δηλώσεις: 

<Πό πλήρες κείμενον τfjς Συντακτικής Πράξεως, πού 

εδημοσιεύθη νομίμως σήμερα, είναι εις τήν διάθεσιν του 

έλληνικοu καί του ξένου τύπου, ώς φύλλον τής 'Εφημερί

δος τής Κυβερνήσεως. 

»Συνοπτικώς αί κυριώτεραι ρυθμίσεις πού ισχύουν άπό 

σήμερα καί δι' δ λ ην τήν διάρκειαν τής μεταβατικής περιό

δου, μέχρις δτου ή χώρα άποκτήση Σύνταγμα εγκεκριμέ

νον Ελευθέρως άπό τόν λαόν, είναι αί άκόλουθοι: 

»Κατά τήν μεταβατικήν αυτήν περίοδον ή Κυβέρνησις 

θά εκδίδη Συντακτικάς Πράξεις, προκειμένου ν' άντιμετω

πίση εκτάκτους περιστάσεις, εις δσας περιπτώσεις θά είναι 

νομικώς άπαραίτητη ή διαδικασία αυτή. 

»Τήν κανονικήν νομοθετικήν εξουσίαν, κατ' αυτήν τήν 

μεταβατικήν περίοδον, θά άσκή τό Ύπουργικόν Συμβού

λιον μέ νομοθετικά διατάγματα, τά όποία θά κυροuνται καί 

θά εκδίδωνται άπό τόν άνώτατον άρχοντα. 

»'Η Συντακτική Πράξις παρέχει είς τήν Κυβέρνησιν 

τήν δυνατότητα νά λαμβάνη δλα τά μέτρα'1tού επιβάλλον

ται διά τήν όμαλήν λειτουργίαν τής Πολιτείας. 
>>'Η Συντακτική Πράξις περιλαμβάνει επίσης ώρισμέ

νας ειδικάς διατάξεις πού εκρίθησαν άπολύτως άπαραίτη

τοι, διά νά συμπληρωθή τό προσωρινόν Σύνταγμα, κατά 

τρόπον πού επιβάλλουν αί διαμορφωθείσαι νέαι συνθήκαι. 

>>Είδικώτερα: Προβλέπεται ρητώς καί καθιεροuται συν

ταγματικώς ή άποκατάστασις του καθεστώτος πού ϊσχυεν 

είς τάς 'Ενόπλους Δυνάμεις ύπό όμαλάς συνθήκας. 

»'Η Κυβέρνησις i:κρινεν επίσης δτι επρεπε νά άποκα

ταστήση τήν l'jθικήν καί πολιτειακήν άρχήν τής ύπουργι

κής ευθύνης. Κατήργησε τάς διατάξεις τής άνωμάλου πε

ριόδου πού καθίστων ουσιαστικώς άνεξελέγκτους τούς 

ύπουργούς. 'Η επαναφορά είς -πλήρη ισχύν τής ύπουργι

κής ευθύνης, ή όποία άσφαλώς περιλαμβάνει καί τούς ση

μερινούς ύπουργούς τής Κυβερνήσεως, δέν άναφέρεται εις 

ώρισμένα πρόσωπα, οϋτε είς ώρισμένην περίοδον. 'Αναφέ

ρεται εις τήν προσπάθειαν άποκαταστάσεως κράτους δι

καίου. 

>>Τέλος, μέχρι συγκλήσεως τής εθνικής άντιπροσωπεί

ας ή κατάστασις πολιορκίας κηρύσσεται καί αϊρεται ύπ' 

ευθύνΌ τής Κυβερνήσεως. 

>>Αί ύπόλοιποι διατάξεις τής Συντακτικής Πράξεως πού 

εδημοσιεύθη νομίμως καί ισχύει άπό σήμερα, είναι νομο

τεχνικής φύσεως -καλύπτουν δηλαδή, ώρισμένα κενά ή 

διευθετοuν ώρισμένα ζητήματα - ά\στε νά μπορή ή διοί

κησις νά άσκή χωρίς νομικά κωλύματα τό i:ργον της~ 
»vlσως θά επρεπε νά ύπογραμμισθή τό προοίμιον τής 

Συντακτικής Πράξεως. Εtς αυτό ή Κυβέρνησις τονίζει δτι 

άρύεται τήν εξουσίαν διά τήν εκδοσιν του σημερινοί) θεμε

λιώδους καί ηυξημένης τυπικής ίσχύος νόμου, άπό τήν 

κατά τήν 23ην 'Ιουλίου 1974 επισυμβiiσαν μεταβολή ν καί 
τήν διά ταύτης άνάθεσιν τής πρωθυπουργίας είς τόν Κων

σταντίνον Καραμανλήν, καθώς καί τήν καθολικήν καί όμό

φωνον συμπαράστασιν του έλληνικοu λαοu καί τών 'Ενό

πλων Δυνάμεων. 

»Εις τό προοίμιον επίσης διακηρύσσεται δτι ή εξουσία 

πού άνατίθεται είς τήν Κυβέρνησιν θ' άσκηθή "μέ άπο

κλειστικόν κριτήριον τήν επίτευξιν τών ταχθέντων στό

χων, είς τρόπον ά\στε ό έλληνικός λαός νά άναλάβη, δημι

ουργουμένων τών άπαραιτήτων προϋποθέσεων, τήν ευθύ

νην τών πεπρωμένων του"». 

Ή κοινή γνώμη άντιμετώπισε θετικά τήν άναγ

καστική προσφυγή τής Κυβερνήσεως στήν επανα

φορά τοϋ Συντάγματος τοϋ 1952. «Λύση άνάγκης 
άπετέλεσε ή προσωρινή επαναφορά του>>, θά ύπο

γραμμίσει χαρακτηριστικά τό «Βήμα»: 

'Υπό τίς σημερινές συνθήκες δέν ύπήρχε καλύτερη γιά 

νά εξασφαλίζεται ή γρήγορη πολιτική όμαλοποίηση. Δέν 

ύπάρχει άμφιβολία δτι τό δριστικό Σύνταγμα τής χώρας θά 

διαμορφωθεί άπό τήν πρώτη εθνική άντιπροσωπεία πού θά 

συνέλθη ώς Συντακτική Συνέλευση20. 

Αύθημερόν, ό ύπουργός 'Εθνικής 'Αμύνης, Ε. 

' Αβέρωφ-Τοσίτσας, άπηύθυνε τήν άκόλουθη 'Ημε

ρήσια Διαταγή: 

«'Αξιωματικοί, ύπαξιωματικοί καί άνδρες τοu Στρατοu, 

του Ναυτικοu καί τής 'Αεροπορίας. 

»Μέ τήν i:κδοσιν τής Α' Συντακτικής Πράξεως άνέλα

βα ουσιαστικώτερα τά καθήκοντά μου ώς ύπουργός 'Εθνι

κής 'Αμύνης. 

»Πρώτη μου σκέψη είναι νά επικοινωνήσω μαζί σας. 

Νά σας στείλω ενα μήνυμα άδιασπάστου εθνικής άλληλεγ

γύης καί νά σας πώ δτι άναμένω καθένας άπό σας νά πράξη 

τό πρός τήν Πατρίδα καθήκον του δπως τό όρίζουν ή τιμή, 

δ δρκος σας καί οί νόμοι. 

»Κατά τήν εκτέλεση του δικοu μου καθήκοντος θά κα

ταβάλω κάθε προσπάθεια ά\στε νά άναπτύξω στόν μέγιστο 

δυνατό βαθμό τήν ίσχύ τών 'Ενόπλων Δυνάμεων, νά είμαι 

δίκαιος καί άντικειμενικός εναντι δλων σας, νά είμαι προ

στάτης τών ύλικών συνθηκών τής ζωής σας, νά είμαι 

άκαμπτος καί σκληρός ενώπιον κάθε άπειθαρχίας. 

»'Η i:νδοξη καί πολυαγαπημένη Πατρίδα μας, περνά 

ώρες πολύ δύσκολες. τίς άντιμετωπίζει ευτυχώς μέ ένωμέ

νους δλους τούς 'Έλληνες ύπό άξία Κυβέρνηση ευρυτάτου 

πολιτικοί) φάσματος, τήν όποία κατευθύνει άντρας ίσχυρός 

καί ίκανός. τίς άντιμετωπίζει ενφ δ ύπερήφανος έλληνικός 

λαός ξέρει δτι προετοιμάζεται σοβαρά, είλικρινά καί πει

θαρχημένα ή άποκατάσταση τών κυριαρχικών δικαιωμά

των του. 

»Καί ετσι, ένωμένοι οί 'Έλληνες προσβλέπουν μέ εμ

πιστοσύνη στά δπλα πού εμπιστεύθηκαν στά χέρια σας, 
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στά δπλα πού αν ποτέ χρειασθή θά ύπερασπίσουν μέ τόν 

πασίγνωστο έλληνικό ήρωϊσμό, τήν άκεραιότητα καί τήν 

τιμή τής Πατρίδος». 

I ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 

«Είμαι πεπεισμένος ότι ή άναγέννησις τής δημο

κρατίας εlς τήν Έλλάδα θά συντελεσθή χωρίς ώδί

νας, διότι ή Κυβέρνησις εlς τήν προσπάθειάν της 

ύποστηρίζεται άπό τόν λαόν κ:αί άπό τάς 'Ενόπλους 

Δυνάμεις». 

Στή δήλωση αύτή προέβη ό Κ. Καραμανλής κατά 

τή διάρκεια συγκεντρώσεως πρός τιμή τών ξένων 

δημοσιογράφων πού παρεπιδημουν στήν 'Αθήνα. 

·Ο πρόεδρος τής Κυβερνήσεως εύχαρίστησε 

τούς έκπροσώπους του ,διεθνους τύπου γιά τή συμπα

ράσταση ύπέρ τής ·Ελλάδος καί τήν κατανόηση πού 

εδειξε μετά τά πρόσφατα γεγονότα. Στή συνέχεια, 

ύπογράμμισε δτι «ώς έκ: πείρας γνωρίζομεν ή μετά

βασις άπό τήν δικ:τατορίαν εlς τήν δημοκ:ρατίαν εί

ναι πολύ δύσκολη, όπως πρώτος διεκ:ήρυξε δ Σόλων 

εlς τάς άρχαίας 'Αθήνας όταν ήρνήθη νά γίνη τύ

ραννος. 'Ο άρχαίος σοφός είπε τότε ότι "ή δικτατο

ρία εχει μέν είσοδον, άλλά δέν εχει εξοδον"». 

2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 

'Ο Κ. Καραμανλής διαβιβάζει, μέσω του πρέ

σβεως "Αγγ. Βλάχου, τό ακόλουθο μήνυμα, στόν 

'Αρχιεπίσκοπο Μακάριο: 

«1. Ή έλληνικ:ή Κυβέρνησις θεωρεί άπολύτως 
άναγκ:αίαν στενήν συνεργασίαν μετά τού 'Αρχιεπι

σκόπου. 

»2. Πρός άποτροπήν παρεξηγήσεων κ:αί άντιφα
τικ:ών ένεργειών ή δηλώσεων ή έλληνικ:ή Κυβέρνη

σις παρακαλεί όπως συνεννοήσθε προηγουμένως με

τά αύτής. 

»3. 'Εντός τών ήμερών ή έλληνικ:ή Κυβέρνησις 

θά λάβη άθορύβως τά κατάλληλα μέτρα d5στε άφ' 

ένός νά έλέγχεται ύπ' αύτή ς ή 'Εθνοφρουρά, άφ' 

έτέρου δέ νά άποκ:τήση έλευθερίαν κινήσεως δ κ:. Γ. 

Κληρίδης κ:αί νά δύναται νά άναμορφώση τήν Κυ

βέρνησίν του. 

;;4. 'Η Κυβέρνησις θεωρεί χρήσιμον τήν παρου
σία ν τού Ντενκτάς έν Γενεύrι f'να ύπογραμμισθή τό 

άνεξάρτητον τής Δημοκρατίας τής Κύπρου. 

;;5. Ή έλληνικ:ή Κυβέρνησις πιστεύει ότι θά εί
ναι πολύ χρήσιμος ή παρουσία τού 'Αρχιεπισκόπου 

έν Ν. 'Υ όρκ:rι, τόσον διότι είναι ή liδρα τών 'Ηνωμέ

νων 'Εθνών όσον κ:αί διότι θά εχη τήν δυνατότητα 

έπηρεασμού τής άμερικ:ανικ:ής Κυβερνήσεως fίτις 

εχει άποφασιστικ:όν λόγον εlς τό πρόβλημα. 

;;6. Ό 'Αρχιεπίσκοπος πρέπει νά εχη ύπ' όψιν 

του ότι τήν στιγμήν αύτήν ή Τουρκία δμιλεί άπό 

θέσεως lσχύος;;. 

Αύθημερόν, ό 'Αρχιεπίσκοπος βεβαίωσε από τη

λεφώνου τόν "Αγγ. Βλάχο δτι συμφωνεί μέ αύτές τίς 

βάσεις συνεργασίας ανάμεσα στήν έλληνική Κυβέρ

νηση καί τόν ίδιο. Καί στίς 5 Αύγούστου, απέστειλε 
στόν 'Έλληνα πρωθυπουργό τό ακόλουθο μήνυμα: 

«α. ·Ο 'Αρχιεπίσκοπος έπιθυμεί στενή ν καί είλικρινή 

συνεργασίαν μετά τής ελληνικής Κυβερνήσεως. 

»β. Είς περίπτωσιν καθ' ήν δέν ύπάρχει ταυτότης άπό

ψεων δ 'Αρχιεπίσκοπος θεωρεί δτι πρέπει νά συζητήται 

μεταξύ τής έλληνικής Κυβερνήσεως καί αυτοί> τό ζήτημα 

έφ, ού ή διάστασις άπόψεων rοστε νά μήν έκδηλοuται έν τφ 

φανερφ ή διαφωνία. 

»γ. Κατά τάς διαφόρους έκδηλώσεις ή ένεργείας του δ 

'Αρχιεπίσκοπος θά !:χη πάντοτε ύπ' όψιν του τήν δυσχερή 

θέσιν τής ελληνικής Κυβερνήσεως rοστε νά μήν καθίστα

ται ή θέσις αϋτη δυσχερεστέρα. 

»δ. 'Εάν ή έλληνική Κυβέρνησις εχη ώρισμένας άπό

ψεις η σκέψεις έν τij έξελίξει τών πραγμάτων, αί δποίαι δέν 

θά ήσαν ευχάριστοι διά τόν 'Αρχιεπίσκοπον, ούτος παρα

καλεί δπως ή έλληνική Κυβέρνησις του άνακοινοί εκά

στοτε τάς σκέψεις ταύτας, εστω καί έάν θά του προκαλέ

σουν δυσαρέσκειαν. 

»ε. ·Ο 'Αρχιεπίσκοπος θεωρεί άναγκαίαν τήν στενή ν 

συνεργασίαν τής έλληνικής άντιπροσωπείας μετά τής ελ

ληνοκυπριακής καί τήν στενήν έπαφήν τής ελληνοκυπρι

ακής πλευράς μετ' αυτοί>. 

>>στ. 'Εάν κριθή συμφέρον νά μήν έμφανισθή ή 'Ελλάς 

ώς !:χουσα τήν ευθύνην τής άποχωρήσεως έκ Γενεύης ή 

τής διακοπής τών συνομιλιών, δύναται ή ελληνοκυπριακή 

πλευρά νά άναλάβη έκείνη τήν ευθύνην τής άποχωρήσεως 

ή τής διακοπής. 

>>ζ. 'Ο 'Αρχιεπίσκοπος ουδεμίαν θά προσυπογράψη αυ

θαίρετο ν πρdξιν τής Τουρκίας καί α~ άκόμη οί Τοuρκοι 
καταλάβουν δλόκληρον τήν νήσον>>21 • 

2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 

'Από τό 'Αρχηγείο 'Ενόπλων Δυνάμεων έκδίδε

ται ή ακόλουθη ανακοίνωση: 

«'Ο ταξίαρχος Δ. 'Ιωαννίδης ήτήσατο έξάμηνον δια

θεσιμότητα. 'Η αίτησίς του έγένετο άποδεκτψ>. 

Σχετικά, τό «Associated Press>> μετέδωσε &πό τήν 
'Αθήνα: 

«Τό 'Υπουργείο' Αμύνης δήλωσε δτι δ 'Ιωαννίδης πρέ

πει νά παρουσιάζεται κάθε πρωί καί δέν θά μπορή νά άπο

μακρυνθή άπό τήν 'Αθήνα. Φαίνεται δτι δ Κ. Καραμανλής 

άρχισε τήν "κάθαρση" στίς Δυνάμεις 'Ασφαλείας, άν καί 

δέν !:γινε άμέσως γνωστό άν ή άδεια τοu ταξιάρχου 'Ιωαν

νίδη εχει σχέση μέ τήν κάθαρση αυτή»22 • 

3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 

Συγκροτείται στήν αίθουσα του Ύπουργικου 

Συμβουλίου, στά Παλαιά 'Ανάκτορα, σύσκεψη μέ τή 
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συμμετοχή τοϋ dντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως καί 

ύπουργοϋ τών 'Εξωτερικών, Γ. Μαύρου, τοϋ ύπουρ

γοϋ 'Εθνικής 'Αμύνης, Ε. 'Αβέρωφ, dνωτάτων 

στελεχών τοϋ στρατεύματος καί άρμοδίων διπλω

ματικών ύπαλλήλων. Στό δεύτερο μέρος τής συσκέ

ψεως πήρε μέρος καί ό πρωθυπουργός, Κ. Καρα

μανλής. 

Τό συνοπτικό πρακτικό τής συσκέψεως, τό όποίο 

συνέταξε ό Ε. 'Αβέρωφ, dναφέρει τά dκόλουθα: 

<Πήν 3ην Αuγούστου 1974 ελαβε χώραν σύσκεψις του 
ό.ντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως, τών 'Ανωτάτων Στρατιω

τικών κ:αί τών βοηθών του, άρμοδίων διπλωματικών, κ:αί 

εμου, εiς τήν αϊθουσαν του 'Υ πουργικ:ου Συμβουλίου 

-Παλαιά 'Ανάκτορα- κ:αί συνεζητήθησαν μερικ:αί βα

σικ:αί πλευραί του κ:υπριακ:ου προβλήματος. 

>>Μετά μία περίπου ιί>ρα- περίπου τό μεσημέρι- κατό

πιν προαναγγελίας, προσήλθε δ πρόεδρος τής Κυβερνή

σεως κ:αί συνεχίσθη ή σύσκεψις παρισταμένων μόνον του 

αντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως, τών 4 αρχηγών κ:αί εμου. 

>>'Ο πρόεδρος είJεν δτι παραλαβών τήν εξ ουσίαν δύο 
ήμέρας μετά τήν ό.πόφασιν του Συμβουλίου 'Ασφαλείας 

περί καταπαύσεως του πυρός εiς Κύπρον, επεθύμει νά ενη

μερωθή επί μερικών γενικών γραμμών τών προηγηθέντων. 

»Ρώτησε πρώτον δ πρόεδρος τούς αρχηγούς διατί πρό 

τής αποδοχής τής καταπαύσεως του πυρός (fi κ:αί επειτα 

ό.πό αuτήν) δέν ό.πεστάλη βοήθεια εiς Κύπρον πρός από

κ:ρουσιν τής εiσβολής, τόσον μάλλον καθ' δσον τήν πρώ

την ήμέραν ή αμυνα εφαίνετο νά εξελίσσεται καλά. 

»Οί κύριοι ό.ρχηγοί ό.πήντησαν δτι είχε από μακ:ρου 

προγραμματισθή κ:αί σχεδιασθή ή ό.ποστολή βοηθείας, 

ijτις ητο κ:αί ετοιμος. Έν οψει τών ~ςινδύνων πού θά διέ

τρεχαν αί ενισχύcrεις κατά τήν μεταφοράν των, εν οψει τής 
ύπό τής τουρκικής ό.εροπορίας καταβυθίσεως ενός τουρκ:ι

κ:ου ό.ντιτορπιλλικ:ου κ:αί σοβαράς βλάβης δύο ετέρων 

(εκ:ληφθέντων ώς ελληνικών), εν οψει του δτι μοiρα \8 
αεροπλάνων, εύρισκ:ομένων fiδη πρός τουτο εν Κρήττι θά 

εδει μετά σύντομον δράσιν είς τόν χώρον τής Κύπρου νά 

κ:αταφύγη εiς Λίβανον κ:αί οϋτω ν' αχρηστευθή, εν οψει 

τέλος του δτι τουτο ενδέχετο νά προκ:αλέση γενικ:ωτέραν 

σύρραξιν μεταξύ 'Ελλάδος κ:αί Τουρκίας, ή εφαρμογή του 

σχεδίου εγκ:ατελείφθη. 'Απεστάλη μόνον άεροπορικ:ώς, 

νύκτα, μία μοiρα καταδρομέων, ijτις είχε κ:αί απωλείας 

κατά τήν προσγείωσιν. 

>>' Εδήλωσα δτι τήν προηγουμένη ν ήμέραν είχα ό.πευθύ
νει σχετικώς εγγραφον έρώτημα κ:αί θά ύπήρχε εγγραφος 

ό.πάντησις τών 4 άρχηγών. 
>>'Η ρώτησε δεύτερον δ πρόεδρος πώς εγινε ή ό.ποδοχή 

τής άποφάσεως του Συμβουλίου 'Ασφαλείας του ΟΗΕ περί 

καταπαύσεως τοu πυρός. 'Η ό.πάντησις ύπήρξε αμήχανος, 

κ:αί τελικώς διεπιστώθη δτι μή εξευρισκομένων τών άρμο

δίων τής Κυβερνήσεως, τάς συνεννοήσεις διεξήγαγε τηλε

φωνικώς μέ τήν εγκ:ρισιν του προέδρου τής Δημοκρατίας 

κ:αί τών αλλων άρχηγών δ ναύαρχος 'Αραπάκ:ης, δστις 

μέσφ ξένων Πρεσβειών κ:αί του 'Αμερικ:ανου ύφυπουργοu 

'Εξωτερικών κ:. Σίσκ:ο εδήλωσεν δτι ή 'Ελλάς αποδέχεται 

τήν απόφασιν του Σ.Α. κ:αί τήν σύγκ:λησιν, διά τήν 24ην 

'Ιουλίου, τής Συνδιασκέψεως τής Γενεύης. 

>>'Η ρώτησε τρίτον ό πρόεδρος αν τό προκ:αλέσαν τήν 

κρίσιν εγχείρημα κατά Μακαρίου είχεν ό.ποφασισθή ύπό 

ό.νευθύνων η ύπό άρμοδίων παραγόντων τής έξουσίας . Με

τά καταφανή δισταγμόν έδόθη ή ό.πάντησις δτι δέν είχαν 

έtεργήσει ό.νεύθυνοι παράγοντες .. ο πρόεδρος επέμενε νά 
μάθη αν είχε διατάξει τήν ένέργειαν ή προηγουμένη Κυ

βέρνησις. Ή ό.πάντησις ύπήρξε καταφατική. 

>>'Η ρώτησε τέταρτον ό πρόεδρος ποία ητο ή προοπτική 

είς περίπτωσιν ελληνοτουρκ:ικ:οu πολέμου. 

»Μία σχετικώς πλήρης σύνοψις - τονίζω σύνοψις -
τών απαντήσεων είναι ή εξής: Τά μέσα τής Τουρκίας εiς 

δλα τά δπλα είναι σαφώς μεγαλύτερα. Εiς τήν Θράκ:ην ή 

ό.ναλογία τών δυνάμεων είναι περίπου 'Ελλάς I -Τουρκία 
3. Λόγφ δμως τοu πλάτους του μετώπου ή προοπτική τής 
ό.μύνης είναι καλή, μέ πιθανότητας, κατόπιν ό.ρκ:ετών ό.πω

λειών, νά κ:αταληφθή τό έντεuθεν του 'Έβρου μικρόν τρί

γωνον τοu Καραγάτς . Σημασία του έγχειρήματος κυρίως 

ψυχολογική. Τά περί περιπάτου μέχρι Κωνσταντινουπό

λεως είπεν ό άρχηγός Στρατοί) είναι διά τούς έλαφρομυά

λους. Καλλιεργοuνται δμως, διέκ:οψεν ό πρόεδρος, κ:αί τά 

πιστεύει τό κοινόν. 

»Αί νήσοι τοu 'Αρχιπελάγους κ:αί ή Ρόδος εχουν iσχυ

ράν αμυναν, αλλά είναι χαρακ:τηριστικ:όν τών τουρκικών 

σχεδίων δτι, ενφ ή Τουρκία διεξήγαγε επιχείρησιν ό.ποβά

σεως είς Κύπρον, δλος ό ό.ποβατικ:ός της στόλος κ:αί ση

μαντικ:αί δυνάμεις είναι συγκ:εντρωμέναι εiς τήν περιοχήν 

Σμύρνης. 'Εν περιπτώσει πολέμου θά είναι ό.παραίτητον 

νά επιχειρηθή έκ: προοιμίου καταστροφή του άποβατικ:οu 

τουρκ:ικ:οu στόλου δι' ό.εροπορικ:ών επιδρομών. 'Η επιτυ

χία του εγχειρήματος είναι άπλώς πιθανή. (Σημειωτέον δτι 

κατά iδικ:ήν μου λεπτομερή ενημέρωσιν ελέχθη δτι διαθέ

τουν κ:αί οί Τοuρκ:οι ραντάρ ιί>στε αν εύρίσκ:ωνται εiς προ

ηγμένον βαθμόν ετοιμότητος νά τό ό.ντιμετωπίσουν οχ ι μό

νον δι' ό.ντιαεροπορικ:ής άπό ξηράς άμύνης, αλλά κ:αί διά 

μαχητικών ό.εροσκ:αφών των). 

)) . ο βαθμός ετοιμότητος κ:αί εκπαιδεύσεως τής αερο
πορίας μας αριστος, αλλά τά μέσα τής τουρκικής αεροπο

ρίας, περίπου διπλάσια. 

>>Ναυτικ:ώς ή Τουρκία εχει ύπεροπλίαν. 

»"Α ν ό.ντιμετωπισθή ελλ ηνοτουρκ:ικ:ός πόλεμος, θά εί

ναι ό.δύνατον νά διεξαγάγωμεν επιχειρήσεις πρός Κύπρον, 

ή όποία κ:αί θά κ:αταληφθή εuχερώς ύπό τών Τούρκων. 

»Παρεμβαίνων, παρετήρησα δτι κατά τήν λεπτομερή 

ίδικ:ήν μου ενημέρωσιν εθεσα εiς τούς ό.ρχηγούς τό ερώτη

μα αν θά Ί']δύναντο νά προστατεύσουν άποτελεσματικ:ώς 

τάς βιομηχανικ:άς μας ζώνας 'Ελευσiνος κ:αί Θεσσαλονί

κης, εiς τήν περίπτωσιν κατά τήν όποίαν ή Τουρκία θ' 

ό.πεφάσιζε, αντιμετωπίζουσα θυσίας άρκ:ετών αεροσκαφών, 

νά πλήξη κυρίως τάς ζώνας αuτάς. 'Η ό.πάντησις ή όποία 

μοu είχε δοθή ήτο δτι άν ή Τουρκία διέθετε πρός τοuτο 

40-50 ό.εροπλάνα, ώς είχα ό.ναφέρει, ενδεικτικώς, ητο απί
θανον ν' ό.ποφευχθή τό πλήγμα τουτο, μολονότι αί δύο 

αuταί περιοχαί είχαν τήν κ:αλυτέραν εν ττϊ χώρ~ ό.ντιαερο

πορικ:ήν άμυναν. 

>>·Ο πρόεδρος παρετήρησε δτι ύπό τάς συνθήκ:ας αuτάς, 

ό πόλεμος μέ τήν Τουρκ:ίαν εμφανίζεται ύπό λίαν δυσμε

νείς συνθήκ:ας, τόσον μάλλον καθ' δσον ό.φ' ενός ή Τουρ

κία εχει "γεωγραφικά πλεονεκτήματα", ό.φ' ετέρου δέν δυ

νάμεθα ν' αγνοήσωμεν τό ένδεχόμενον τής έκ:μεταλλεύσε-
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ως τών δημιουργηθησομένων συνθηκών, ωστε εύχερώς νά 

εiσβάλη εiς τήν χώραν άλλος γείτων. 'Εάν βεβαίως πρό

κειται νά ταπεινωθή ή 'Ελλάς θά άντιμετωπίσωμεν τόν 

πόλεμον, άλλά θά είναι έγκληματική ή παρ' ήμών πρό

κλησίς του . 

»Συνεφώνησε πλήρως ό aντιπρόεδρος τής Κυβερνήσε

ως καί παρετήρησε δτι ή ζημία του τόπου δύναται νά είναι 

τεραστία. 

))τέλος ό πρόεδρος είπεν δτι άν έν Κύπρφ δέν έπιτευχθή 
κάποια λογική iσορροπία θά πρέπη νά στείλωμεν καί ήμείς 

έκεί μίαν iσχυράν μεραρχίαν. 

))Διεξήχθη συζήτησις περί τών μεγάλων κινδύνων πού 

θα διατρέξη ή aποστολή έν περιπτώσει προσβολής της 

άπό τήν τουρκικήν άεροπορίαν καί τόν τουρκικόν στόλον, 

περί του άν θά πρέπη νά σταλή κρυφά η φανερά κατόπιν 

συνεννοήσεων μέ τούς συμμάχους, καί τελικώς ό πρόε

δρος, επιφυλασσόμενος ν' άποφασίση έπ' αύτου, διέταξε 

δπως έτοιμασθή τό ταχύτερον μία iσχυρά μεραρχία, ωστε 

άν άποφασισθή ή άποστολή της, νά είναι ετοιμη πρός άπό

πλουν. Οί άρχηγοί 'Ενόπλων Δυνάμεων καί Στρατου έδή

λωσαν δτι χρsιάζεται 6-10 ήμέρας διά τήν προετοιμασίαν 
της καί τάς μετακινήσεις τών τμημάτων εiς τούς λιμένας 

έπιβιβάσεως. 

))Πρίν τελειώση, ό πρόεδρος προέβη εiς συστάσεις ώς 

πρός τήν πειθαρχίαν τών 'Ενόπλων Δυνάμεων))23 . 

'Η προοπτική συρράξεως μέ τήν Τουρκία εκανε 

ίδιαίτερα όξύ τό θέμα τfjς άναδιοργανώσεως τών 

'Ενόπλων Δυνάμεων τfjς χώρας . Παράλληλα μέ τήν 

εργασία πού άναλήφθηκε άπό τίς πρώτες ήμέρες με

τά τή μεταπολίτευση πρός τήν κατεύθυνση τοϋ εκ

συγχρονισμοϋ καί τfjς συμπληρώσεως τοϋ ύλικοϋ τό

σο τοϋ Στρατοϋ Ξηρί'iς δσο καί τοϋ Ναυτικοϋ καί τfjς 

'Αεροπορίας, τό στρατιωτικό θέμα καί είδικότερα 

εκείνο τfjς άνωτάτης ήγεσίας άποτέλεσε πρωταρχική 

μέριμνα τfjς Κυβερνήσεως. 'Η επίλυση τοϋ προβλή

ματος αύτοϋ ήταν ίδιαίτερα επιτακτική, εφόσον συν

δεόταν άμεσα μέ τή σταθερότητα τfjς ίδιας τfjς Κυ

βερνήσεως ή καί - άκόμη περισσότερο - τοϋ ίδιου 

τοϋ δημοκρατικοϋ πολιτεύματος. 

'Η άμεση άποστράτευση τfjς ήγεσίας 'Ενόπλων 

Δυνάμεων δέν κρίθηκε σκόπιμη, δεδομένου μάλιστα 

δτι τίς τελευταίες ήμέρες τοϋ 'Ιουλίου παρατηρήθη

κε - σύμφωνα μέ δρισμένες πληροφορίες - τάση 

επαναδραστηριοποιήσεως τών φιλοδικτατορικών κύ

κλων τοϋ στρατεύματος. ·Η Κυβέρνηση, έπιλέγον

τας τήν όδό τfjς μετριοπάθειας, κατέληξε στήν άπό

φαση νά πραγματοποιηθοϋν τμηματικές καί δχι μα

ζικές άποστρατεύσεις άνωτάτων άξιωματικών καί, 

παράλληλα, νά επιτευχθεί ή ενεργοποίηση γνωστών 

γιά τίς ίκανότητές τους καί τά δημοκρατικά τους 

φρονήματα άποστράτων στελεχών. 

5 ΑΥΓΟΥΣτΟΥ 1974 

'Η Κυβέρνηση 'Εθνικfjς 'Ενότητας, στό πλαίσιο 

τfjς προσπάθειάς της γιά τήν κάθαρση τfjς κρατικfjς 

μηχανfjς άπό τούς συνεργάτες τfjς δικyατορίας καί 

τήν άπρόσκοπτη εκτέλεση τοϋ εργου της, τοποθετεί 

νέους διοικητές καί ύποδιοικητές στήν Τράπεζα τfjς 

'Ελλάδος, καθώς καί στήν 'Εθνική, τήν ΕΤΒΑ καί 

τήν 'Αγροτική Τράπεζα. Στήv Τράπεζα τfjς • Ελλά
δος διοικητής άνέλαβε δ Π. Παπαληγούρας μέ ύπο

διοικητή τό Ν. Κυριαζίδη· στήν 'Εθνική, οί » Αγγ. 

'Αγγελόπουλος, ώς διοικητής, καί Π . Τζανετάκης, 

ώς ύποδιοικητής στήν ΕΤΒΑ διοικητής εγινε δ Π. 

Στεριώτης καί ύποδιοικητής δ Δ. Καραϊσκάκης, ενώ 

στήν 'Αγροτική, άντίστοιχα, οί 'Αδ. Πεπελάσης καί 

Κ. Δούσης. 
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'Ο ύφυπουργός 'Εξωτερικών τών ΗΠΑ γιά τίς 

εύρωπαϊκές ύποθέσεις, Α. Χάρτμαν, εκτακτος άπε

σταλμένος τfjς άμερικανικfjς Κυβερνήσεως στήν 

'Αθήνα, επιδίδει στόν Κ. Καραμανλή επιστολή τοϋ 

Χ. Κίσινγκερ μέ ήμερομηνία 3ης Αύγούστου: 

«'Αγαπητέ κύριε πρωθυπουργέ, 

))Χαίρω πού είχα τήν εύκαιρία νά βρίσκωμαι σέ προσω

πική έπαφή μαζί σας κατά τίς τελευταίες δέκα μέρες καί θά 

fiθελα νά έκφράσω καί πάλι τόν μεγάλο θαυμασμό μου γιά 

τίς ένέργειες τής Κυβερνήσεώς σας καί γιά τήν πολιτικό

τητα πού έπεδείχθη σχετικά μέ τήν Συμφωνία τής Γενεύης 

τής 30ής 'Ιουλίου. Εύχόμεθα τό καλύτερο γιά τήν Κυβέρ

νησή σας καί έπιθυμουμε νά κάνουμε δ, τι μπορουμε γιά νά 

βοηθήσουμε. Κατά τήν γνώμη μου είναι σημαντικό νά δια

τηρήσουμε στενή έπαφή καθώς άναζητουμε τρόπους γιά νά 
άποκαταστήσουμε τήν εiρήνη καί τήν σταθερότητα στήν 

άνατολική Μεσόγειο καί νά έπαναφέρωμε τήν ένότητα 

σκοπου πού είναι άπαραίτητη γιά τήν 'Ατλαντική Συμμα

χία. 

)) ' Εζήτησα aπό τόν βοηθό μου ύφυπουργό Εύρωπαϊκών 
'Υποθέσεων, τόν κ.» Αρθουρ Χάρτμαν, νά έπισκεφθή τήν 

'Αθήνα γιά νά εχη aπό πρώτο χέρι τίς aντιλήψεις σας καί 

τήν άνάλυσή σας γιά τήν κατάσταση, καθώς ή ΈΕλλάδα 

προχωρεί πρός τό έπόμενο στάδιο τών διαπραγματεύσεων 

γιά τήν κατάσταση στήν Κύπρο. 

)) Ό κ. Χάρτμαν είναι πλήρως ένήμερος τών σκέψεών 
μου καί γι, αύτό του ζήτησα νά μεταφέρη σέ σας προσωπι

κά τήν έκτίμησή μας γιά τό πολιτικό καί στρατιωτικό 

πλαίσιο μέσα στό όποίο θά διεξαχθουν αύτές οί συνομιλί

ες. Καθώς θά εχετε άντιληφθή aπό τίς μέχρι τουδε ένέργει

ές μας, πιστεύομε δτι ό ρόλος μας θά είναι πιό άποτελε

σματικός έάν στηρίζεται σέ μιά ρεαλιστική έκτίμηση τών 

συμφερόντων δλων τών μερών. Καθώς γνωρίζετε, ή έπιθυ

μία μου ήταν νά βοηθήσω δσο είναι δυνατόν τήν ·Ελλάδα 

στήν έπίτευξη τών θεμιτών συμφερόντων της. Ζήτησα άπό 

τόν κ. Χάρτμαν νά πάρη άπό σας τήν προσωπική σας άπο

ψη γιά τίς μακροπρόθεσμες δυνατότητες μιας εντιμης ρυθ

μίσεως. Δέν εχω aποκρυσταλλωμένη άποψη γιά τήν φύση 

μιας τέτοιας ρυθμίσεως γιατί παραμένω πεπεισμένος δτι ή 

τελική λύση θά πρέπη νά άναπτυχθή ρεαλιστικά άπό τήν 

συναίνεση δλων τών ένδιαφερομένων μερών. Ταυτοχρόνως 
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ε{ναι σημαντικό καί γιά τούς δυό μας νά εχωμε μιά ρεαλι

στική άντίληψη τών όρίων πέρα άπό τά όποία δέν θά ε{ναι 

δυνατόν νά κινηθή τό ενα ή τό άλλο μέρος. Μόνο εάν 

εχωμε μιά τέτοια έκτίμηση θά μπορέσωμε νά χρησιμο

ποιήσωμε άποτελεσματικά τήν έπιρροή μας γιά νά κινη

θουμε πρός μιά δίκαιη καί διαρκή συμφωνία. 

» · Ελπίζω πραγματικά δτι θά μπορέσωμε σύντομα νά 

ρυθμίσωμε μιά προσωπική συνάντηση μεταξύ μας. Ε{μαι 

πάντως βέβαιος δτι ώς άποτέλεσμα τών συνομιλιών του κ . 

Χάρτμαν μαζί σας θά είμαστε σέ καλύτερη θέση νά σίiς 

βοηθήσουμε»24 • 

·Επακολούθησε, μετά τήν έπίδοση τfjς έπιστο

λi'jς, σύσκεψη στό Πολιτικό Γραφείο μέ τήν παρου

σία τοϋ Κ. Καραμανλή. 'Ο· Αμερικανός άπεσταλμέ

νος είχε τήν εύκαιρία νά άναλύσει τή στάση τfjς Ούά

σιγκτων στό Κυπριακό καί νά πληροφορηθεί άπό 
τόν tδιο τόν πρωθυπουργό γιά τίς άντίστοιχες έλλη

νικές θέσεις. Τά κύρια σημεία τfjς συνομιλίας περιέ

χονται σέ συνοπτικό μνημόνιο: 

«Α. Χάρτμαν: Τουρκική Κυβέρνησις κατανοεί πλήρως 

δτι δ 'Έλλην πρωθυπουργός καί ή Κυβέρνησίς του ε{ναι 

άνεύθυνοι τών συμβάντων εiς Κύπρον, τά όποία προκά

λεσαν τήν τουρκικήν έπέμβασιν. 'Επιθυμεί συνεργασίαν 

μέ τόν 'Έλληνα πρωθυπουργόν καί δέν έπιζητεί νά προκα

λέση εiς αuτόν δυσχερείας εiς τό δύσκολο ν εργον του. Πα

ρά ταυτα τό Κυπριακόν άνάγεται εiς χρόνον πολύ προγενέ

στερον τών συμβάντων του ·Ιουλίου 1974. Βαρύνεται μέ 
δυσάρεστον άτμόσφαιρα διά τούς Τουρκοκυπρίους . ' Η 

τουρκική Κυβέρνησις άποβλέπει εiς μίαν λύσιν βιώσιμον, 

ή όποία θά έξησφάλιζεν τήν εiρήνην εiς τήν νήσον καί θά 

παρείχεν αίσθημα άσφαλείας εiς τήν τουρκοκυπριακήν 

κοινότητα. Κατά τόν κ . Χάρτμαν άναδρομή εiς τό παρελ

θόν καί άναζήτησις ευθυνών εiς οuδέν ώφελεί τήν στιγμήν 

ταύτην. Θά εδει dπαντες έπιδιώξουν έν ΓενεύτJ λύσιν κοι

νώς άποδεκτήν . 

»'Εξ ίσου σημαντικόν ε{ ναι νά άποτραπή άνάμιξις τής 

Σοβιετικής 'Ενώσεως, έκ τής όποίας μόνον κακόν θά ήδύ

νατο νά προκύψη . Διατί, ίiλλωστε, διερωτήθη δ κ . Χάρτ

μαν , έπιθυμουν οί Ρώσοι τήν έπάνοδον του Μακαρίου εiς 

τήν Κύπρον; Ώς πρός τόν · Αρχιεπίσκοπον, ούτος θά 
επρεπε, τουλάχιστον διά τό προβλεπτόν μέλλον, νά άναβά

λη τήν έπιστροφήν του εiς τήν νήσον, διότι τυχόν πραγμα

τοποίησίς της θά έπήγετο έμφύλιον σπαραγμόν καί, ένδε

χομένως, άφορμήν δι' έπέκτασιν τής τουρκικής παρουσί

ας. 'Ο κ. Χάρτμαν έπέμεινεν δτι θά εδει νά έπισπεύσωμεν 

τήν άναζήτησιν λύσεως οuσίας. Ε{πεν δτι δ κ . Κληρίδης 

εχει ώρισμένας σκέψεις σχετικώς. ' Ανεφέρθη, άορίστως, 

εiς λύσιν καντονίων ή όμοσπονδιακή . 'Επανειλημμένως, 

δμως, έτόνισεν δτι δ κ. Κληρίδης ε{ ναι λίαν άσθενής πολι

τικώς καί δτι, ϊνα προωθήση iδέας του έν ΓενεύτJ, εχει 

άνάγκην σαφους ύποστηρίξεως έκ μέρους έλληνικής Κυ

βερνήσεως . Ύπέμνησεν δτι, άνεξαρτήτως εuθυνών, γεγο

νός παραμένει δτι άφετηρία γεγονότων έν Κύπρφ, ύπήρξεν 

πραξικόπημα 'Εθνοφρουράς 15ης 'Ιουλίου . 'Επανειλημμέ

νως έξέφρασε σκέψεις καί διακριτικάς συμβουλάς περί με

τριοπαθείας εναντι Τουρκίας . Ήρώτησε πώς δ κ. πρωθυ

πουργός θά εβλεπε μίαν συνάντησίν του μέ τόν κ. 'Ετσεβίτ . 

»Πρωθυπουργός: Ηuχαρίστησε διά τήν έπίσκεψιν καί 

τό ένδιαφέρον τής άμερικανικής Κυβερνήσεως. Πράγματι 

ή &φετηρία τής τουρκικής είσβολής ύπήρξεν τό παράφρον 

πραξικόπημα τής Έθνοφρουρiiς. Οι' Τουρκοι όμως πρέπει 

νά &ντιληφθουν ότι δέν συνομιλουν πλέον μέ συνταγμα

τάρχας. 'Η ρύσία του προβλήματος συνίσταται είς τόν 

πειρασμόν τής Τουρκίας όπως έπωφεληθή έξαντλητικώς 

λόγφ άφρονας έγχειρήματος. Διαπνεόμεθα &πό καλήν διά

θεσιν πρός &ναζήτησιν έντίμου καί δικαίας λύσεως. Ούδε

μία όμως Κυβέρνησις καί ούδέν Κράτος δύνανται νά &πο

δεχθουν έξευτελισμόν. Τουρκία έξωθεί πρός τήν κατεύ

θυνσιν αύτή ν. Καί έάν έπιμείνη, ή 'Ελλάς θά &ναγκασθή 

νά προσφύγη είς τά άκρα. 'Υπάρχει μία &πόφασις του 

Συμβουλίου 'Ασφαλείας καί μία δήλωσις περί έκεχειρίας. 

Έάν οί Τουρκοι δέν σεβασθουν τήν δήλωσιν αύτήν, δέν 

εlναι βέβαιον έάν θά μεταβώμεν είς Γενεύη ν καί έάν μετα

βώμεν δέν θά καταστή δυνατόν νά παραμείνωμεν. Οί Σοβι

ετικοί, άσφαλώς, προσπαθουν νά έπωφεληθουν τής κατα

στάσεως. Καί ήμείς δέν θέλομεν άνάμιξίν των. Δύνανται 

όμως νά παρέμβουν &νεξαρτήτως τών έπιθυμιών μας. Μό

νοι οί δποίοι δύνανται νά παρεμποδίσουν τήν σοβιετικήν 

έκμεrάλλευσι ν εlναι οί 'Αμερικανοί, δι • &σκήσεως πιέσε
ως έ'πί τής 'Αγκύρας πρός έπίδειξιν μετριοπαθείας είς &να
ζήτησιν δικαίας λύσεως. Μπορείτε νά διαβεβαιώσητε τήν 

Κυβέρνησίν σας δτι θά καταβάλωμεν κάθε προσπάθειαν 

διά μίαν έντιμον λύσιν. Δέν δύναμαι όμως νά &ποδεχθώ 

έξευτελισμόν. Χειρίζομαι τό θέμα μέ πiiσαν σοβαρότητα 

καί μακράν δημαγωγίας. Εlς έπιβεβαίωσι ν σiiς λέγω δτι, 

όταν έπέστρεψα, μετά άπό /Jετή άπουσίαν, εiς τήν 'Ελλά

δα καί δ λαός μέ &νέμενεν εlς τήν πρωτεύουσαν καί &νέμε

νεν, εύλόγως, άπό έμέ μίαν κάποιαν δήλωσιν διά τό Κυπρι

ακόν, &πέφυγα καί τήν λέξιν "Κύπρος" νά μνημονεύσω. 

Διότι δέν ήθέλησα νά όξύνω τήν ήδη βεβαρυμένην άτμό

σφαιραν. Σiiς έπαναλαμβάνω δτι &ναμένομεν νά άσκήσητε 

έπιρροήν είς τήν ~Αγκυραν διότι άπό έκεί έξαρτiiται ή 

λύσις. 

>>Υάς συμβουλάς περί μετριοπαθείας νά τάς &πευθύνητε 

κυρίως πρός τήν άλλην κατεύθυνσιν. Θά ήμουν πρόθυμος 

διά μίαν συνάντησιν μέ τόν κ. • Ετσεβίτ ύπό τήν προϋπόθε
σιν δτι αί5τη θά εlχεν προπαρασκευασθή καί θά εlχε τούλά
χιστον έλπίδας έπιτυχίας»25. 

Μέ τήν εύκαιρία, έξάλλου, άνταλλαγfjς άπόψεων 

μέ τόν ·Αμερικανό υφυπουργό ·Εξωτερικών, δ άντι

πρόεδρος τfjς Κυβερνήσεως, Γ. Μαϋρος, υπογράμμι

σε δτι, παρά τήν άπόφαση 353 τοϋ Συμβουλίου 

• Ασφαλείας καί τή Συμφωνία τfjς Γενεύης, οί Τοϋρ
κοι συνεχίζουν τίς παραβιάσεις καί δ ίδιος δ πρωθυ

πουργός δήλωσε δτι οί δυνάμεις τους θά παραμεί

νουν στήν Κύπρο. 'Η θέση τfjς έλληνικfjς Κυβερνή

σεως, τόνισε, είναι δτι ή δευτέρα φάση των συνομι

λιών στή Γενεύη προϋποθέτει τήν άπόσυρση τών 

Τούρκων στίς γραμμές τfjς 30fjς 'Ιουλίου· υπογράμ

μισε άκόμη, δτι ή έλληνική Κυβέρνηση δέν εχει πε

ριθώρια γιά άλλες υποχωρήσεις καί δτι, μεταξύ τα

πεινώσεως καί πολέμου, έπιλογή είναι δ πόλεμος, 

άνεξαρτήτως άποτελέσματος. ·Επέμεινε, τέλος, δτι, 

άν κατά τή δεύτερη φάση τών συνομιλιών τfjς Γενεύ-
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'Επίσκεψη Χάρτμαν στήν 'Αθήνα. 'Αριστερά, ό Χ. Τάσκα. 
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ης, δέν διασφαλιστεί ή τήρηση τών συμφωνημένων, 

δέν άπομένει γιά τήν 'Ελλάδα Ciλλη λύση άπό τήν 

προσφυγή στό Συμβούλιο 'Ασφαλείας26• 

6 ΑΥΓΟΥΣτΟΥ 1974 

'Αναδημοσιεύεται στόν έλληνικό τύπο άνταπό

κριση πού βασίζεται σέ συνέντευξη του Κωνσταντί

νου Καραμανλή μέ τόν γνωστό δημοσιογράφο τής 

παρισινής «Le Monde», 'Ερίκ Ρουλώ. 
Στήν άρχή τής συνεντεύξεως, ό πρωθυπουργός 

ε{ χε δηλώσει σχετικά μέ τή σταθερότητα τής Κυβερ

νήσεως: 

«'Ελέγχω πλήρως τήν χώραν άπό τό ενα aκρον 

lως τό aλλο. Οί φήμες πού κυκλοφορούν περί έπα

ναστατικών θυλάκων στούς κόλπους του στρατοί], 

άποτελοvν μυθεύματα. Τά ι'iρματα, τά όποία είδατε 

χθές νά διέρχωνται έξ 'Αθηνών έγκατέλειψαν τήν 

πόλιν κατόπιν iδικής μου διαταγής. Δέν τά χρειαζό

μεθα έδώ. ·Η θέση τους εlναι στά σύνορα». 

Καί ό Γάλλος δημοσιογράφος συνέχισε: 

' Η Συντακτική Πρaξις, πού έξεδόθη τήν Τετάρτη, ε{ χε 

σάν κυριώτερο άποτέλεσμα νά άποκαταστήση τόν κυβερ

νητικόν ελεγχον έπί τών 'Ενόπλων Δυνάμεων. Οί άπα

στρατεύσεις, οί μεταθέσεις καί οί διορισμοί άνήκουν πλέ

ον εiς τήν άρμοδιότητα τοϋ 'Ανωτάτου Συμβουλίου 'Αμύ

νης, στούς κόλπους τοϋ δποίου οί πολιτικοί ύπουργοί 

εχουν τήν πλειοψηφία (c'iρθρον 11). Προσετέθη καί νέα 
διάταξις, ή όποία καθιστa ύποδίκους αύτούς πού θά έπιχει

ρήσουν νά παραβλάψουν τά δικαιώματα τής λαϊκής κυρι

αρχίας (ι'iρθρον 7). Ό κ. Καραμανλής δέν σκοπεύει πρός 
τό παρόν νά μεταβάλη τήν σύνθεση τών όργάνων πού 

ήγοϋνται τών 'Ενόπλων Δυνάμεων. Προτιμa νά έπιβάλη 

τήν έξουσία του σταδιακά, άφήνοντας φαινομενικώς στήν 

θέση του τόν ταξίαρχο 'Ιωαννίδη, τοϋ δποίου έν τούτοις ή 

iσχύς εχει πολύ περιορισθή . 

'Εξαρθρώνει προοδευτικά τόν μυστικό μηχανισμό πού 

τοποθετήθηκε άπό τόν άρχηγό τής Στρατιωτικής 'Αστυ

νομίας καί δλα τά μέλη τοϋ «εiδικοϋ άνακριτικοϋ τμήμα

τος» έστάλησαν «στό μέτωπο». Πολλοί γνωστοί γιά τήν 

στενή συνεργασία τους μετά τοϋ ταξιάρχου 'Ιωαννίδη διε

σκορπίσθησαν σέ διαφόρους τομείς έκτός 'Αττικής. «Καί 

c'iλλα κεφάλια πρόκειται νά πέσουν έντός τών ήμερών», 

βεβαιώνει τό στενό περιβάλλον τοϋ πρωθυπουργοϋ. 

'Ο κ. Καραμανλής λογαριάζει νά έκκαθαρίση τήν πιό 

έπικίνδυνη δμάδα στηριζόμενος έπί τών συντηρητικών 

άξιωματικών πού εχουν άγανακτήσει μέ τά σφάλματα τοϋ 

καθεστώτος, iδιαιτέρως στό θέμα τής Κύπρου. Μ' αύτόν 

τόν τρόπο θά τοϋ ε{ναι εύκολώτερον «νά βγάλη τά δόντια», 

σύμφωνα πρός iδικήν του εκφραση. 'Η 'Εφημερίδα τής 

Κυβερνήσεως, σύμβολον τής παλινορθώσεως τής πολιτι

κής έξουσίας, πού δημοσιεύει τήν Συντακτική Πράξη τής 

Ι ης Αύγούστου, έκυκλοφόρησε μέ τό εμβλημα τοϋ φοίνι

κος πού άναγεννaται άπό τήν στάχτη του (υίοθετήθη τό 

1821 μέ τήν εναρξη τής 'Ελληνικής 'Επαναστάσεως) χω
ρίς δμως τήν σιλουέττα τοϋ στρατιώτου, πού εlχαν προσθέ-

σει οί πρωτεργάτες τής «έθνικής έπαναστάσεως» τοϋ 1967. 
Δέν πρόκειται, έν τούτοις, γιά μιά άπλή έπιστροφή στήν 

κατάσταση πού προηγείτο τοϋ πραξικοπήματος. Τό Σύν

ταγμα τοϋ 1952 εχει τροποποιηθή καί έν μέρει μόνον έτέθη 
έκ νέου έν iσχύϊ. Τά άρθρα τά σχετικά πρός τό μοναρχικόν 

σύστημα εχουν άνασταλή εως τήν στιγμή πού δ έλληνικός 

λαός θά μπορέση νά έκλέξη έλεύθερα τούς θεσμούς του . ' Ο 

κ. Καραμανλής άπέφυγε μ' αύτόν τόν τρόπο νά έπαναφέρη 

μία διαφορά πού κινδυνεύει νά διαιρέση τόν στρατό καί τό 

εθνος. 'Απέφυγε έπίσης νά ύποδείξη τό μέσον (Δημοψή

φισμα ή Συντακτική Συνέλευση), διά τοϋ δποίου θά κλη

θοϋν οί 'Έλληνες νά έκφρασθοϋν. 

Τό Σύνταγμα τοϋ 1952 εχει άκόμα «άνανεωθή» διά νέων 
διατάξεων. Μιά έξ αύτών εχει σχέσιν μέ τήν προστασία 
τοϋ ξένου κεφαλαίου καί έλήφθη άπό τήν Συντακτική Πρά

ξη πού έξεδόθη τό 1968 ύπό τοϋ κ. Παπαδοπούλου (άρθρον 
9). Μιά άλλη προβλέπει άποζημιώσεις σέ περίπτωση 

άπαλλοτριώσεως έδαφών γιά πολεοδομικά εργα (c'iρθρον 

4). Μιά τρίτη διάτaξη έκχωρεί στήν δικαστική έξουσία τό 
δικαίωμα νά παραβιάση τό μυστικόν τής άλληλογραφίας, 

καί αύτό πρός τό συμφέρον τής έθνικής άσφαλείας ή τής 

δημοσίας τάξεως (ι'iρθρον 5). 
Εiς τήν πράξη, έν τούτοις, ό Κ. Καραμανλής ιδιοποιεί

ται τίς πλήρεις έξουσίες, προβάλλοντας δτι συγκεντρώνει 

τήν «όμόφωνον ύποστήριξιν τοϋ έλληνικοϋ εθνους καί τών 

'Ενόπλω.ν Δυνάμεων», συμφώνως πρός τούς δ ρους τοϋ 

προοιμίου τής Συντακτικής Πράξεως τής Ιης Αογούστου. 
Συμφώνως πρός τό κείμενο αύτό πράγματι, ή Κυβέρνησή 

του εχει τό δικαίωμα δχι μόνο νά νομοθετή διά διαταγμά

των, άλλά νά προβαίνη καί εiς τροποποιήσεις άναλόγως 

πρός τίς /;κάστοτε άνάγκες τοϋ Συντάγματος πού έτέθη έν 

iσχύϊ. 'Επιπροσθέτως, ή κατάστασις πολιορκίας διατηρεί

ται. 

Τά δργανα τής καταπιέσεως πού κατείχαν οί κρατοϋν

τες δέν παρημερίσθησαν έν τούτοις εiς «τό μουσείον τής 

'Ιστορίας». 'Εν άντιθέσει, δμό>ς, πρός τό εκπτωτον καθε

στώς, ή σημερινή Κυβέρνησις θά τά χρησιμοποιή εiς τό 

έξής άποκλειστικά καί μόνον έναντίον «τών έχθρών τοϋ 

λαοϋ καί τής δημοκρατίας». 

«Κυττάξτε γύρω σαςιι μaς ελεγε ό κ. Καραμανλής, <ΙΙcαί 

πείτε μου άν βλέπετε πουθενά τήν παραμικρή έκδήλωση 

άγωνίας ή φόβουιι. 

Η ναι άλήθεια, πράγματι, δτι οί 'Ελληνες χαίρουν σή

μερα πλήρους έλευθερίας. Τής έλευθερίας αύτής ό τύπος 

κάνει χρήση καί κατάχρηση. Οί ι'iνθρωποι έκφράζονται 

άφόβως. Οί άντικομμουνιστικοί νόμοι (πού έξακολουθοϋν 

νά iσχύουν) δέν έφαρμόζονται καί οί ήγέτες τής c'iκρας 

'Αριστερaς πού βγήκαν άπό τίς φυλακές η τήν παρανομία, 

έπέστρεψαν στά σπίτια τους καί δέχονται τούς έκπροσώ

πους τοϋ τύπου. 

«Αύτό πού μοv κάνει τήν μεγαλύτερη έντύπωσηιι, μaς 

ε{πε δ πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, ιιείναι τό πνεvμα πει

θαρχίας, ή ώριμότητα τήν όποία έπιδεικνύει ό έλληνικός 

λαός άφ' δτου ύπέστη τήν καταπίεση τής δικτατορίαςιι. 

Τά δύο κομμουνιστικά κόμματα έπήραν τήν διαβεβαί
ωση δτι θά νομιμοποιηθοϋν μόλις τό έπιτρέψουν οί συνθή

κες. 

«Εlμαι άποφασισμένος νά οίκοδομήσω μίαν αύθεντική 

προοδευτική δημοκρατία, έντός τής δποίας δλοι ol "Ελλη-
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νες άνεξαιρέτως θά έχουν τήν θέση τους», επαναλαμβάνει 

αδιαλείπτως δ κ. Καραμανλής σ' δλους τούς επισκέπτες 

του. 

Προσεχέστατα ή «Αuγή» (ήδη εκυκλοφόρησε) του 

Κομμουνιστικου Κόμματος 'Εσωτερικου καί ή «Νέα Δη

μοκρατία>> του ορθοδόξου Κομμουνιστικου Κόμματος θά 

πωλουνται στά περίπτερα. 

Μένει τό πρόβλημα τών εκλογών. Θά διενεργηθουν «τό 

συντομώτερον» επιμένει δ κ. Καραμανλής, «μόλις έκλείψη 

δ κίνδυνος τοv πολέμου». Μέ liλλους λόγους, δέν θά ανα

μείνη τόν δριστικό διακανονισμό του Κυπριακου γιά νά 

προκηρύξη τίς εκλογές. Στούς πολιτικούς κύκλους επικρα

τεί ή liποψη δτι πιθανώτατα νά διενεργηθουν πρό του τέ

λους του ετους, αφου δ κ. Καραμανλής θά εχη εκκαθαρίσει 

τήν κληρονομία πού του liφησε ή δικτατορία καί τούς θυλά

κους αντιστάσεως πού ύφίστανται είς δλα τά κλιμάκια του 

Κράτους27 • 

'Ενδεικτικό της γενικότερης άπηχήσεως τών 

πρώτων κυβερνητικών μέτρων είναι καί δημοσίευμα 

της έφημερίδας «New York Times» μέ τόν τίτλο 
«Καλή άρχή γιά τήν 'Ελλάδα». 'Αφου έπισημαίνεται 

δτι ό Κ. Καραμανλης μετέβαλε τό πολιτικό κλίμα της 

χώρας καί άποκατέστησε τήν έλευθερία του λόγου 

καί του τύπου, άναφέρονται τά άκόλουθα: 

'Επίσης παρέσχε πολιτική αμνηστία, απέλυσε τούς 

φυλακισθέντες καί βασανισθέντες ύπό τής στρατιωτικής 

αστυνομίας, αποκατέστησε τήν ίθαγένεια εξεχόντων 'Ελ

λήνων καί εν γένει δημιούργησε νέες προοπτικές στήν ση

μερινή ελληνική παραγματικότητα. 

Κατόπιν εξορίας 11 ετών, δ κ. Καραμανλής κατώρθωσε 
εντός άξιοσημειώτου βραχυτάτου χρόνου νά σχηματίση 

Κυβέρνηση εμπείρων ύπουργών πού άντιπροσωπεύουν τίς 

περισσότερες δημοκρατικές τάσεις άπό τής μετριοπαθους 

άριστερaς μέχρι της μετριοπαθους δεξιάς καί περιέλαβε σ' 

αότή νέες προσωπικότητες πού είχαν φυλακισθfi ή εξορι

οθfi ύπό του στρατιωτικου καθεστώτος. 
Γιά νά δώση εμφαση στήν εξοδο τών 'Ενόπλων Δυνά

μεων εκ της εξουσίας άνέθεσε τό ' Υπουργείο 'Εθνικής 

'Αμύνης στόν παλαίμαχο πολιτικό, τέως ύπουργό τών 

'Εξωτερικών, Ευάγγελο 'Αβέρωφ. 

Μέχρι τουδε ή συμπεριφορά του κ. Καραμανλή καί ή 

άναβολή οίασδήποτε άποφάσεως γιά τό θέμα του πολιτεύ

ματος ετυχε εόρείας ύποστηρίξεως. 

Δέν ύπάρχει λόγος άμφιβολίας δτι δ κ. Καραμανλής θά 

τιμήση τίς ύποσχέσεις του γιά ελεύθερες εκλογές καί άπα

κατάσταση κοινοβουλευτικής δημοκρατίας tό ταχύτερο 
δυνατό28 • 

6 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 

Ή τουρκική 'Υπηρεσία Πολιτικης 'Αεροπορίας 

μέ τήν άγγελία πρός τούς άεροναυτιλλομένους (ΝΟ

ΤΑΜ) 714 καθορίζει μονομερώς περιοχή έναερίου 
κυκλοφορίας στό Αίγαίο· τά άεροσκάφη, πετώντας 

πρός καί άπό τήν Τουρκία, θά πρέπει στό έξης νά 

παίρνουν όδηγίες, έφόσον βρίσκονται στήν περιοχή 

αύτήν, όχι άπό τό κέντρο έναέριας κυκλοφορίας της 

'Αθήνας άλλά άπό έκείνα της Κωνσταντινουπόλεως 

καί της 'Άγκυρας. 

Ή τουρκική 'Υπηρεσία Πολιτικης 'Αεροπορί

ας, ήδη άπό τά τέλη 'Ιουλίου 1974, μέ τρείς αύθαίρε
τες ΝΟΤ ΑΜ είχε χαρακτηρίσει τόν έναέριο χώρο 

του άνατολικου Αίγαίου ώς έπικίνδυνη περιοχή· στίς 

2 Αύγούστου, μετά άπό σφοδρή έλληνική διαμαρτυ
ρία, οί τελευταίες αύτές άκυρώθηκαν, άλλά στίς 6 
του ίδιου μήνα έκδόθηκε ή 714. Τήν έπομένη, 7η 
Αύγούστου, ή έλληνική 'Υπηρεσία Πολιτικης 'Αε

ροπορίας θεώρησε, μέ τήν ΝΟΤΑΜ 1018, τήν 714 ώς 
άνύπαρκτη καί στίς 11 του ίδιου μήνα ζητήθηκε, μέ 
ρηματική διακοίνωση πού έπιδόθηκε άπό τήν Πρε

σβεία της 'Ελλάδος στήν "Αγκυρα, ή «άνάκλησή>> 

της· τό αίτημα αύτό άπορρίφθηκε έπίσημα άπό τήν 

τουρκική Κυβέρνηση στίς 29 Αύγούστου. Στό με
ταξύ, στίς 14 Αύγούστου συγκεκριμένα, μέ τήν έλλη
νική ΝΟΤΑΜ 1066 όλόκληρος ό έναέριος χώρος του 
Αίγαίου είχε κηρυχθεί έπικίνδυνη περιοχή29• 

6 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1974 

«'Η έλληνική Κυβέρνηση είναι ετοιμη καί ίκανή νά 

προχωρήση στή λήψη μέτρων γιά τόν ουσιαστικό εκδη

μοκρατισμό του συνδικαλιστικου κινήματος>>. 

Στή διαπίστωση αύτή κατέληξε μετά άπό τίς συ

νομιλίες πού είχε στήν 'Αθήνα μέ τόν πρωθυπουργό, 

καθώς καί μέ τόν άντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως, Γ . 

Μαυρο, καί τόν ύπουργό ' Απασχολήσεως, Κ. Λά

σκαρη, ή άντιπροσωπεία της Διεθνους Συνομοσπον

δίας τών 'Ελευθέρων 'Εργατικών Συνδικάτων, ύπό 

τόν γενικό γραμματέα Κίρτσεν. 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα της Κυβερνήσεως 

στόν έργατικό τομέα προβλέπει: κατάργηση δλων 

τών συνδικαλιστικών νόμων πού ψήφισε τό δικτατο

ρικό καθεστώς, άλλαγή τών διοικήσεων τών συνδι
καλιστικών όργανώσεων, οί όποίες διορίστηκαν άπό 

τό δικτατορικό καθεστώς ή «έξελέγησαν» μέ άντιδη
μοκρατικές καί άνελεύθερες μεθόδους, προσαρμογή 

της έλληνικης συνδικαλιστικης καί έργατικης, γενι
κότερα, νομοθεσίας πρός τίς διεθνείς συμβάσεις, τίς 

όποίες κατά σύστημα παρεβίαζε τό καθεστώς της 

έπταετίας, πρόσκληση στήν 'Ελλάδα ξένων είδικών 

κ:αί έμπειρογνωμόνων γιά νά βοηθήσουν στήν προ

σαρμογή κ:αί έναρμόνιση της έλληνικης νομοθεσίας 

πρός τά διεθνώς ίσχύοντα. 

'Η άντιπροσωπεία της ΔΣΕΕΣ χαρακτήρισε τίς 

έπαφές της μέ τούς κυβερνητικούς παράγοντες ώς 

άπόλυτα έποικοδομητικές. Παράλληλα, ή άντιπρο

σωπεία διαβίβασε στόν Κ. Καραμανλη τήν άνεπιφύ

λακτη συμπαράστασή της σέ κάθε προσπάθεια πού 

θά άπέβλεπε στήν έπιτυχη άντιμετώπιση τών προ

βλημάτων πού δημιούργησε ή στρατιωτική δικτατο

ρία. 



58 ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤ ΑΣ 

'Αντικείμενο iδιαίτερης συζητήσεως άποτέλεσε 

τό Κυπριακό. Οί ξένοι συνδικαλιστές διαβεβαίωσαν 

τόν Κ. Καραμανλή δτι θά έξαντλήσουν δλη τους τήν 

έπιρροή γιά νά γίνουν σεβαστές οί άποφάσεις του 

ΟΗΕ καί νά τηρηθοuν οί δροι τής Συμφωνίας τής 

Γενεύης. 'Ο πρωθυπουργός εύχαρίστησε τούς ξέ

νους συνδικαλιστές γιά τίς θέσεις τους άπέναντι στό 

Κυπριακό καί τούς διαβεβαίωσε γιά τή σταθερή του 

άπόφαση νά άνοίξει τό δρόμο σέ μία νέα καί ύγιii 

δημοκρατική πορεία . 

7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 

Δημοσιεύεται στήν 'Εφημερίδα τής Κυβερνήσε

ως Συντακτική Πράξη «Περί συμπληρώσεως τής άπό 

1ης Αύγούστου 1974 Συντακτικής Πράξεως καί προ
σαρμογής συνταγματικών τινών διατάξεων άναφε

ρομένων εiς τήν λειτουργίαν τής Δικαιοσύνης», μέ 

τήν όποία ρυθμίζονται θέματα τής Δικαιοσύνης. 

Συγκεκριμένα, τίθενται ύπό τήν έγγύηση του Κρά

τους τά άτομικά καί κοινωνικά δικαιώματα τών πολι

τών, θεσπίζεται ή πειθαρχική εύθύνη τών δικαστών, 

κατοχυρώνεται ό θεσμός τών Μικτών 'Ορκωτών Δι

καστηρίων, διατηρείται τό άνώτατο δριο προφυλα

κίσεως σέ περίπτωση κακουργήματος η πλημμελή

ματος (12 καί 6 μήνες άντίστοιχα η 18 καί 9 σέ έξαι
ρετικές περιπτώσεις), άποξενώνεται ούσιαστικά τό 

'Υπουργείο Δικαιοσύνης άπό τήν άσκηση πειθαρχι

κής έξουσίας στούς άνώτατους δικαστικούς λειτουρ

γούς, συμπληρώνεται τό άκροτελεύτιο άρθρο 114 του 
Συντάγματος καί θεσπίζονται όρισμένες διατάξεις 

μεταβατικοί) χαρακτήρα. 

Σχετικά, ό ύπουργός Δικαιοσύνης, Κ. Παπακων

σταντίνου, εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Ή καταστατική Συντακτική Πράξις τής Ιης Αύγού

στου 1974, διά τής όποίας ετέθη εκ νέου είς ίσχύν προσω
ρινώς τό Σύνταγμα του 1952, επρεπε νά προ βλέψη καί προ
βλέπει τήν συμπλήρωσιν καί τήν τροποποίησιν αύτου διά 

Συντακτικών Πράξεων, διά τήν προσαρμογή ν αύτοu είς τάς 

διαμορφουμένας έθνικάς καί πολιτικάς περιστάσεις. 

»Τό εργον τουτο καθιστά ετι πλέον έπιτακτικόν, ή 

άνάγκη νά άντιμετωπισθουν τά προβλήματα, τά όποία εχει 

δημιουργήσει ή θέσις έν έφαρμογ(ί Συντάγματος άγνοη

θέντος έπί έπτά καί πλέον ετη καί ή ρύθμισις τών μοιραίως 

προκυπτόντων κενών. 

»'Η νέα Συντακτική Πράξις άντιμετωπίζει τά κενά ταu

τα καί ρυθμίζει βασικώς θέματα, άναγόμενα είς τήν λει

τουργίαν τής Δικαιοσύνης . 

»Είς τό άρθρον I επισημαίνεται δτι τά άπαράγραπτα 
δικαιώματα του άτόμου καί του πολίτου τελουν ύπό τήν 

έγγύησιν του Κράτους. 

»Διακηρύσσεται δτι δλα τά οργανα τής Πολιτείας 

εχουν ύπέρτατον χρέος νά διασφαλίζουν τήν άκώλυτον καί 

ελευθέραν άσκησιν τής λαϊκής κυριαρχίας καί τήν έκδή

λωσιν τής λαϊκής θελήσεως είς πάσαν περίστασιν. 

»Τό σύγχρονον Κράτος πρέπει νά διασφαλίζη τήν 

c'iσκησιν τών πολιτικών καί άτομικών δικαιωμάτων καί νά 

δημιουργή συνθήκας ίσης συμμετοχής δι' δλους τούς 

'Έλληνας είς τήν πολιτικήν, οίκονομικήν καί κοινωνικήν 

ζωήν. 

»'Η άρχή αύτή κατοχυρώνεται ούσιαστικώς άπό τήν 

ύπεύθυνον συμπεριφοράν τών ελευθέρων πολιτών, ύπο

χρεωμένων νά άποφεύγουν καταχρηστικήν άσκησιν είς βά

ρος τών έλευθέρων θεσμών, τών ατομικών ελευθεριών καί 

τής έθνικής άνεξαρτησίας. 

»Τά άρθρα 2, 4 καί 6 ρυθμίζουν ύπηρεσιακά ή λεπτομε
ρειακά θέματα τής όργανώσεως καί λειτουργίας τής Δικαι

οσύνης. 

»Είς τό c'iρθρον 3 εξαίρεται ή ανεξαρτησία τών δικα
στών, κατά τήν c'iσκησιν τών καθηκόντων αύτών καί δημι

ουργείται ύποχρέωσις τών ίδίων πρός τήρησιν τής εκ τής 

άρχής ταύτης έπιβαλλομένης καθόλου συμπεριφοράς των. 

»Διά του c'iρθρου 5 κατοχυρώνεται συνταγματικώς ή 
λειτουργία τών Μικτών 'Ορκωτών Δικαστηρίων είς τά 

όποία εχει άνατεθή ή έκδίκασις τών κακουργημάτων καί 

τών πολιτικών εγκλημάτων. 

»Διά του άρθρου 7 άνατίθεται ή πειθαρχική έξουσία έπί 
τών μελών τών 'Ανωτάτων Δικαστηρίων άποκλειστικώς 

είς τό ' Ανώτατον Πειθαρχικόν Συμβούλιον τελουντος ύπό 

τήν προεδρίαν του προέδρου του Συμβουλίου τής 'Επικρα-

.. τείας. 
»'Ο ύπουργός τής Δικαιοσύνης άσκεί τήν πειθαρχικήν 

άγωγήν, άλλά δέν προεδρεύει πλέον του Συμβουλίου. 

»'Υπό τήν ίσχύν του Συντάγματος του 1952 σπάνια άνέ
κυψαν αί περιπτώσεις παραπομπής είς τό 'Ανώτατον Πει

θαρχικόν Συμβούλιον. 

»Προσωπικώς, ώς ύπουργός Δικαιοσύνης οϋτε κάν 

προήδρευσα αύτου, έπειδή ε{χον άσκήσει ό ίδιος τήν πει

θαρχικήν άγωγήν. 

»Διά του c'iρθρου 8 συμπληρουνται αί διατάξεις του c'iρ
θρου 17 του Συντάγματος περί προστασίας τής ίδιοκτησίας 
κατά τρόπον ανταποκρινόμενον πρός τό αίσθημα του δι

καίου διά τήν περίπτωσιν άποστερήσεως τής χρήσεως έν 

πολέμφ καί έν επιστρατεύσει, ώς καί είς περιπτώσεις θερα

πείας αμέσου κοινωνικής άνάγκης. 

))Τό άρθρον 9 άποδίδει τό ούσιαστικόν περιεχόμενον 
του συγκινουντος τάς ψυχάς τών 'Ελλήνων άκροτελευταί

ου άρθρου του Συντάγματος. 

» Ό σεβασμός πρός τό Σύνταγμα καί τούς νόμους, ή 

άφοσίωσις πρός τήν Πατρίδα καί τήν έθνικήν ένότητα συ

νιστοuν ύπέρτατον χρέος δλων τών 'Ελλήνων είς τόν πα

τριωτισμόν τών όποίων άφιερουται ή τήρησις του Συντάγ

ματος. 

»Διά τών Ciρθρων 10 καί 11 τίθενται μεταβατικαί διατά
ξεις ρυθμίζουσαι προβλήματα γεννώμενα έκ τής μεταβολής 

τής 23ης 'Ιουλίου 1974. 
»'Ερωτηθείς περαιτέρω σχετικώς ό κ. ύπουργός τής 

Δικαιοσύνης απήντησεν, δ_τι ή Κυβέρνησις θά άντιμετω

πίση τήν εκδοσιν Συντακτικών Πράξεων είς άπολύτως 

έξαιρετικάς περιπτώσεις καί πρός άντιμετώπισιν θεμάτων 

έπειγούσης φύσεως, συνδεδεμένων αφ' ένός μέν μέ τάς 

έθνικάς περιστάσεις, άφ' έτέρου δέ μέ τήν ταχείαν c'iρσιν 

τών συνεπειών τής άνωμαλίας τών τελευταίων ετών». 
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7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 

'Υπό τήν προεδρία τοϋ πρωθυπουργοϋ διεξάγεται 

εύρεία σύσκεψη γιά τά οίκονομικά προβλήματα τής 

χώρας. 'Η σχετική κυβερνητική άνακοίνωση άναφέ

ρει: 

«Είς σύσκεψιν ύπό τήν προεδρίαν τοu πρωθυπουργοί) κ. 

Κωνσταντίνου Καραμανλ η έγένετο σήμερον είς τό 'Υ πουρ

γείον Συντονισμοί) άνασκόπησις τής οικονομικής καταστά

σεως τής χώρας. Είς τήν σύσκεψιν μετέσχον δ άντιπρόε

δρος τής Κυβερνήσεως κ. Γεώργιος Μαuρος, δ ύφυπουρ

γός Συντονισμοί) κ. Ξενοφών Ζολώτας, δ ύφυπουργός Οι

κονομικών κ. 'Ιωάννης Πεσμαζόγλου, δ ύπουργός Γεωρ

γίας κ. Δημ. Παπασπύρου, δ ύπουργός 'Εμπορίου κ. 

'Αθαν. Κανελλόπουλος, δ ύπουργός Βιομηχανίας κ. Χαρ. 

Πρωτοπαππaς, δ ύπουργός 'Εμπορικής Ναυτιλίας κ. 'Ιω

άννης Μηναίος, ό ύπουργός 'Απασχολήσεως κ. Κωνστ. 

Λάσκαρης, δ ύφυπουργός Συντονισμοί) κ. Εύάγγ. Δεβλέτο

γλου καί δ διοικητής τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος κ. Π. 

Παπα λ ηγούρας. 

»Κατά τήν σύσκεψιν, εισηγουμένου του ύπουργοu Συν

τονισμοί) κ. Ξεν. Ζολώτα, έπεσημάνθησαν τά ύφιστάμενα 

προβλήματα τής οικονομίας καί καθωρίσθη ή διαδικασία 

διά τήν ταχείαν καί άσφαλή άντιμετώπισίν των. Διεπιστώ

θη δτι παρά τήν κακήν κληρονομίαν τοu παρελθόντος, ή 

δλη οικονομία εύρίσκεται ύπό πλήρη έλεγχον τής Κυβερ

νήσεως ή όποία, μέ τήν έμτtίστοσύνην του έλληνικοu λαοu, 

χωρεί εις τήν άποκατάστασιν του ρυθμοί) λειτουργίας καί 

άναπτύξεως τής οικονομίας. 

» ' Η σύσκεψις θά έπαναληφθή τήν προσεχή έβδομάδα 

δ πότε ή Κυβέρνησις δι' άνακοι νώσεώς της θά δ ώση πλήρη 

εικόνα τής ύφισταμένης οικονομικής καταστάσεως καί θά 

έξαγγείλη τήν πολιτικήν τήν δποίαν θά έφαρμόση είς τόν 

τομέα αuτόν». 

7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται σέ άκρόαση τόν πρε

σβευτή τής Σοβιετικής 'Ενώσεως στήν 'Αθήνα, Ι. 

Γιέζωφ, ό όποίος καί τόν ένημερώνει γιά τίς θέσεις 

τής Μόσχας πάνω στήν κυπριακή κρίση. 

Τό περιεχόμενο τής συνομιλίας καταγράφηκε σέ 

σχετικό μνημόνιο: 

«Πρωθυπουργός: Εύχαριστώ διά τήν έπίσκεψιν, πολλ(ίί 

μάλλον, διότι έφαίνετο δτι ή Κυβέρνησίς σας δέν ήτο εύ

τυχής διά τήν πολιτικήν aλλαγήν. 'Η παρουσία σας, δμως, 

έπιβεβαιώνει τό aντίθετον. 

»Γιέζωφ: Δέν είναι σωστή ή έντύπωσίς σας. Είμαι εuτυ

χής διότι σaς έπισκέπτομαι. Τό όνομά σας είναι εuφήμως 

γνωστόν εις τήν ίστορίαν τής 'Ελλάδος. 'Αποβλέπω εις 

συνεχή έπαφήν. Αί καλαί σχέσεις μεταξύ τών δύο χωρών 

μας παρημποδίσθησαν κατά τά τελευταία ετη διά γνωστούς 

λόγους. Θά τεθή, δμως, τώρα, θέμα βελτιώσεως καί άναπτύ

ξεως τών σχέσεων αuτών, συμφώνως πρός τήν παλαιάν πα

ράδοσιν φιλίας. Τώρα, τά γεγονότα πιέζουν καί άπό βορρά 

καί ό.πό νότου. Δι' αuτό, πρέπει νά εχωμεν έπαφάς μετά τής 

έλληνικής Κυβερνήσεως. ~Ηθελα άπλώς νά κάμω αuτάς 

τάς γενικάς παρατηρήσεις. Δέν εχω συγκεκριμένα θέματα. 

Τό θέμα τό Κυπριακόν τό συνεζήτησα πρό ήμερών μετά 

τοu κ. Μαύρου. 'Η θέσις τής Κυβερνήσεώς μου είναι άρ

κούντως γνωστή. Πολλάκις άνεπτύξαμεν τάς άπόψεις αu

τάς εις τό 'Υπουργείον 'Εξωτερικών. Έτονίσαμεν, δτι ή 

θέσις μας είναι ή κατοχύρωσις καί διασφάλισις τής άνε

ξαρτησίας καί άκεραιότητος τής Κύπρου, ή άποχώρησις 

ξένων δυνάμεων, ή έπαναφορά του status quo ante. Μετέ
φερον ήδη είς τήν Κυβέρνησίν μου δτι καί ή 'Ελλάς είναι 

ύπέρ τής άνεξαρτησίας καί τής νομιμότητος έν Κύπρφ. 

Διερωτώμαι δμως, κατά πόσον ή Δήλωσις τής Γενεύης 

συμφωνεί μέ τάς βασικάς ταύτας aρχάς. 

»Πρωθυπουργός: 'Η διαφορά μας ε[ναι δ τι σείς μέν δύ

νασθε νά έπιβάλητε τάς άπόψεις σας, ήμείς δέ δέν δυνάμε

θα. Ή Γενεύη ύπήρξεν aποτέλεσμα aνάγκης. Εlς τό πρό
σωπόν μου θά εuρητε συνομιλητήν πρόθυμον. Πρόθεσις 

τής Κυβερνήσεώς μου ε[ναι ή βελτίωσις τών σχέσεων καί 

ή aποκατάστασις καλών ιcαί aγαθών σχέσεων μετά τής 

Σοβιετικής 'Ενώσεως. Δέν σάς δμιλώ γλώσσαν διπλωμα
τίας. "Οταν λέγω κάτι τό έννοώ. Εlς τήν ζωήν δέν κάμνο

μεν έκείνο τό δποίον θέλομεν. ΠροσπαθοίJμεv νά κάμωμεν 

αύτό πού πρέπει καί τελικώς πράττομεν έκείνο τό δποίον 

ήμποροίJμεν 'Εάν έχωμεν τήν βοήθειαν τών Μεγάλων Δυ

νάμεων, θά προχωρήσωμεν σύμφωνα με τάς διακηρύξεις 

μας. Αί θέσεις μας έπί του Κυπριακου θεωρητικώς συμπί

πτουν. Ύπήρξεν, δμως, ή έντύπωσις, δτι ή θέσις τών Σο

βιετικών ύπήρξεν aσαφής καί aντιφατική. Δέν ζητώ ώς 

Έλλάς βοήθειαν καί συμπαράστασιν. Ζητώ, έκείνοι, οί 

δποίοι έχουν τήν δύναμιν νά συμβάλουν είς τήν aποκατά

στασιν έν Κύπρφ τής νομιμότητος, τής aνεξαρτησίας καί 

τής κυριαρχίας τής νήσου. Πίεσις τών Μεγάλων έπί τής 

Τουρκίας θά ήτο δυνατόν νά εlναι aποτελεσματική. Μία 

πίεσις πολιτική ιcαί ήθική. ν Ε χω τήν έντύπωσιν, δτι ή ρω

σική στάσις ένεθάρρυνε κάπως τήν τουρκική ν στάσι ν· ή, 

μάλλον, δέν γνωρίζω έάν τήν ένεθάρρυνε, γνωρίζω δτι δέν 

τήν aπεθάρρυνε. Θά τό έθεώρουν χρήσιμον, έάν αύτό πού 

δέν έγινεν εlς τό παρελθόν ύπό τής Σοβιετικής 'Ενώσεως, 

γίνη τώρα. 

»Γιέζωφ: τί ήμπορώ νά είπω είς αuτά; 'Η θέσις μου 

είναι σαφής. Θά ήθελα νά εϊπω εις τόν κ. πρόεδρον, δπως 

τό είπα καί είς τόν κ. Μαuρον, δτι ή θέσις μας ποτέ δέν 

ύπήρξεν άμφίρροπος. 

>Πήν άνοιξιν είχον ήδη έπισύρει τήν προσοχήν τής 

έλληνικής Κυβερνήσεως έπί τών κινδύνων τυχόν έπεμβά

σεων κατά τής Κύπρου. Εϊμεθα ύπέρ τής άνεξαρτησίας τής 

Κύπρου. 'Η θέσις μας δέν μετεβλήθη. Τά γεγονότα τής 

Κύπρου είναι άπόρροια τής έλληνικής στρατιωτικής έπεμ

βάσεως είς τήν Κύπρον. Δέν δμιλώ ώς διπλωμάτης, άλλά 

μέ εuθύτητα. 

»Πρωθυπουργός: νΕχετε δίκαιον. Τό λάθος ήτο τής 

χούντας. Τό δυσάρεστον ε[ναι δτι ή Τουρκία κατέχεται 

aπό τόν πειρασμόν νά έπωφεληθή του σφάλματος αύτου. 

'Εάν οί Τουρκοι δέν aποφύγουν τόν πειρασμό ν αύτόν, δέν 

θά έχωμεν είρηνικήν λύσιν. Ή λύσις του προβλήματος 

εύρίσκεται εlς ν Αγκυραν. Δέν εlμαι έγώ, έκείνος, πού θά 

ύποδείξη εlς τήν Μόσχαν τόν τρόπον τής ένεργείας της. 
Πιστεύω δτι δύναται νά τό πράξη. Τό πώς, δέν έχομεν δι

καίωμα νά τό ύποδείξωμεν. 

»Γιέζωφ: Ήμπορώ νά βεβαιώσω τόν κ. πρωθυπουργόν, 
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δτι ή Σοβιετική Κυβέρνησις έπιμένει είς τήν στάσιν της, 

πάντοτε μέ συνέπειαν καί σταθερότητα. 

))Πρωθυπουργός: 'Υπάρχει θεωρητική συνέπεια καί 

συνέπεια εiς τήν πρiiξιν. Θά χαρώ πολύ, έάν ή Σοβιετική 

Κυβέρνησις βοηθήση θετικώς εiς τήν πρiiξιν. 

))Γιέζωφ: 'Εκφράζω τήν εύχήν δπως, είς τήν Γενεύη ν 

καί άλλαχοϋ, ή έλληνική Κυβέρνησις φανή συνεπής πρός 

τάς δεδηλωμένας άρχάς της. 

)ωρωθυπουργός: 'Εάν έχωμεν τήν έμπρακτο ν συμπαρά

στασίν σας, θά καταστfί δυνατόν νά έμμείνωμεν εlς τάς 

άρχάς μας. VΗδη, άπό τό Παρίσι ε{πον, δτι τά τουρκικά 

στρατεύματα πρέπει νά φύγουν καί νά έπαναφερθή τό πρό

τερον καθεστώς εlς τήν Κύπρον. Αύτά πού ε{πον τότε τά 

μετέφρασα εlς πολιτικήν μου άφ ' δτου ήλθον ένταίJθα. Είς 

τήν ζωήν, δέν άρκοίJν διακηρύξεις. Χρειάζονται μέσα πραγ

ματοποιήσεώς των. 'Υπάρχουν διμερείς καί πολυμερείς 

τρόποι νά ένεργήσετε. 'Επαναλαμβάνω, δμως, δτι δέν έχω 

τό δικαίωμα νά ύποδείξω εlς τήν Σοβιετικήν ΗΕνωσιν τόν 

τρόπον τής ένεργείας της. 

))Γιέζωφ: ·Η Σοβιετική 'Ένωσις, δέν σκοπεύει νά παύ

ση τάς προσπαθείας μέ δλας τάς δυνάμεις της, χρησιμο

ποιοϋσα Ciπαντα τά πολιτικά μέσα. 

))Πρωθυπουργός: Τό έκτιμώ. 'Ελπίζω, νά γίνη αύτό κα

τά τρόπον προωθητικόν λύσεων. 'Επαναλαμβάνω τήν ίκα

νοποίησίν μου διά τήν συνάντησιν ταύτη ν, άπό τήν δποίαν 

συνάγω τό συμπέρασμα, δτι ύπάρχουν θετικά περιθώρια 

βελτιώσεως τών σχέσεών μας εiς δλους τούς τομείς. Καί, 

έπί πλέον, έπαναλαμβάνω τήν πεποίθησίν μου, δτι ή Σοβι

ετική ΗΕνωσις δύναται νά βοηθήση, ώς πρός τό Κυπρια

κόν, τήν πλευράν πού εύρίσκεται έν δικαίφ πρός έξεύρεσιν 

λογικής καί δικαίας λύσεως. 

))Γιέζωφ: 'Εκτός το,ϋ θέματος τής Κύπρου, πού παρου

σιάζει σήμερον όξύτητα, ύπάρχουν καί διμερή θέματα. 

))Πρωθυπουργός: "Οπως σiiς εlπον εύθύς έξ άρχfjς θά 

είJρητε εiς τό πρόσωπόν μου πρόθυμον συνομιλητήν. Ό 

ύπουργός 'Εξωτερικών θά εlναι πρόθυμος νά συζητήση 

μαζί σας δλα τα έκκρεμή θέματα. 

))Γιέζωφ: Θά ήθελα νά σάς εύχαριστήσω. Εlμαι πολύ 

εύτυχής διά τήν πρώτην έπαφήν. 'Ελπίζω δτι αϋτη θά συμ

βάλη είς τήν έπίλυσιν δλων τών έκκρεμών οίκονομικών 

καί μορφωτικών θεμάτων πού θά παρουσιασθοϋν κατά τήν 

έξέλιξιν τών σχέσεών μας. Θά μεταδώσω είς τήν Κυβέρνη

σίν μου τά λεχθέντα ύπό τοϋ κ. πρωθυπουργοϋ. Σάς εύχο

μαι έπιτυχίαν είς τό δύσκολον εργον σας. 

))Πρωθυπουργός: Εύχαριστώ. 'Εκτιμώ τούς λόγους 

σας. Κι έάν έπρόκειτο έγώ νά συνοψίσω τήν συζήτησιν θά 

τό έπρατταν δπως σείς τό έκάματειι3ο. 

Τρείς ήμέρες νωρίτερα, δ Σοβιετικός πρέσβης εί

χε έπισκεφθεί στό Ύπουργεiο Έξωτερικ&ν, τόν Γ. 

Μαϋρο, γιά νά τοϋ" διαβάσει γραπτή δήλωση τής Κυ

βερνήσεώς του, τά κύρια σημεία τής δποίας ήταν τά 

άκόλουθα: 

«1. Στή Μόσχα μελετάται ή "Δήλωση τής Γενεύης", 
καθώς καί οί μεταγενέστερες δηλώσεις τής έλληνικής Κυ

βερνήσεως ύπέρ τής άνεξαρτησίας, κυριαρχίας καί έδαφι

κής ακεραιότητος τής Κύπρου, καθώς καί ύπέρ τής πλή-

ρους έφαρμογής τής άποφάσεως 353/1974 τοϋ Συμβουλίου 
'Ασφαλείας τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 

))2. 'Η Σοβιετική 'Ένωση άπό τήν πλευρά της ξεκινά 

άπό τήν διερεύνηση μέχρι ποίου βαθμοϋ ή "Δήλωση τής 

Γενεύης" ανταποκρίνεται στήν άπόφαση τοϋ Συμβουλίου 

'Ασφαλείας καί στήν πλήρη έφαρμογή της. Ή ΕΣΣΔ πι

στεύει δτι δ λα τά μέλη τών 'Ηνωμένων 'Εθνών εχουν τήν 

ύποχρέωση νά έφαρμόζουν τόν Χάρτη τοϋ ΟΗΕ καί τίς 

άποφάσεις τοϋ Συμβουλίου 'Ασφαλείας καί θέλει νά διε

ρευνήση μέχρι ποίου σημείου ή έλληνική Κυβέρνηση εΙ

ναι σύμφωνη. 

))3. Ή "Δήλωση τής Γενεύης" δέν θίγει π.χ. τό θέμα 

τής άποχωρήσεως τών ξένων στρατευμάτων καί δέν Ciπτε

ται τοϋ θέματος τής ξένης έπεμβάσεως έναντίον τής Δημο

κρατίας τής Κύπρου, ίδίως άφοϋ δέν προσδιορίζεται δ χρό

νος τής έκεί παραμονής τής ξένης δυνάμεως. 

))4. Πώς συμβιβάζεται ή πρόταση γιά δημιουργία "ζώ
νης άσφαλείας" μέ τήν άναγκαιότητα τής ταχείας άποκα

ταστάσεως τοϋ προηγουμένου καθεστώτος; 'Επί πλέον γί

νεται στή Δήλωση λόγος γιά δύο χωριστές διοικήσεις. 

'Ίσως έκείνοι, οί δποίοι ε{ναι έναντίον τής έδαφικής άκε

ραιότητος τής Κύπρου, νά έκμεταλλευθοϋν τήν παράγραφο 

αύτή. τέλος, συνεχίζεται έντός καί έκτός τής Κύπρου ή 

δραστηριότητα τών όπαδών τής διχοτομήσεως καί τής 

ένώσεως. 

))5. Στήν "Δήλωση τής Γενεύης" δέν ύπάρχουν προθε
σμίες στό θέμα τής έκ νέου άναλήψεως άπό τήν Κυβέρνη

ση τοϋ προέδρου Μακαρίου τής πλήρους διακυβερνήσεως 

τής Κύπρου. "Ολα μαρτυροϋν δτι άπό τήν Δήλωση δέν 

μπορεί νά συναχθή τό συμπέρασμα δτι ή πραγματική έγγύ

ηση ύπέρ τής ανεξαρτησίας τής Κύπρου καί τής έφαρμο

γής τής άποφάσεως τοϋ Συμβουλίου 'Ασφαλείας βασίζεται 

"έπί τής άρχής τής μή έπεμβάσεως". Πώς βλέπει ή έλλη

νική Κυβέρνηση τά μέσα πλήρους διευθετήσεως τοϋ ζητή

ματος καί πλήρους έφαρμογής τής άποφάσεως 353/ 1974 
τοϋ Συμβουλίου 'Ασφαλείας;)). 

Σέ άπάντηση, δ Γ. Μαϋρος άντέτεινε δτι οί άρχές 

πού διατυπώνονται στό μήνυμα τόν βρίσκουν τελεί

ως σύμφωνο. Ειδικότερα, ό 'Έλληνας ύπουργός τών 

'Εξωτερικ&ν διερωτήθηκε γιά τή σκοπιμότητα τής 
νέας σοβιετικής προσφυγής στό Συμβούλιο 'Ασφα

λείας, έφόσον ή άπόφαση 353 καθιερώνει, ώς άρχές, 
τήν εκεχειρία, τήν aμεση άποχώρηση δλων τ&ν 

στρατιωτικών δυνάμεων καί τήν έπάνοδο τής συνταγ

ματικής τάξεως. ' Η άρνητική σοβιετική στάση άπέ

ναντι στήν άπόφαση αύτή ένθαρρύνει τήν "Αγκυρα 

στήν τάση γιά συνεχή παραβίασή της καί στήν άδι

αλλαξία. "Αν, έξάλλου, ή Μόσχα άποβλέπει στήν 
aμεση άποχώρηση, ή όποία δέν κατορθώθηκε νά 

προβλεφθεί: μέ τή «Δήλωση τής Γενεύηρ>, ή έλλη

νική πλευρά δέν θά είχε άντίρρηση νά προσφύγει 

μαζί της στό Συμβούλιο 'Ασφαλείας προκειμένου νά 

ληφθοϋν aμεσα μέτρα γιά τήν άποχώρηση τών τουρ

κικών στρατευμάτων. 'Η aμεση έπάνοδος, τέλος, τοϋ 

'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου είναι, καί αύτή, συνάρ

τηση τής άποχωρήσεως τών στρατευμάτων ε{σβο-
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λfίς. «Κάμετε - κατέληξε άπαντώντας σέ σχετική 

έρώτηση τοϋ σοβιετικοί> πρεσβευτfί - μία καθαρή 

δήλωση δτι πρέπει νά φύγουν άπό τήν Κύπρο δλα τά 

στρατεύματα έλληνικά καί τουρκικά, τότε πιστεύω 

δτι οί Τοϋρκοι θά άποσύρουν τίς δυνάμεις τους!»31 • 

τί, πράγματι, ύποδήλωνε ή σοβιετική τοποθέτη

ση ε{χε διαφανεί άπό τήν πρώτη φάση τών διαπραγ

ματεύσεων τfίς Γενεύης. 'Η έκδήλωση ένδιαφέρον

τος, σχετικά δψιμου, μέ τήν άποστολή παρατηρητij , 

του Βίκτωρ Μίνιν, ύφυπουργοϋ τών 'Εξωτερικών, 

στίς 28 'Ιουλίου, συνοδεύτηκε μέ δήλωση πού επι
σήμαινε δτι άδιάλλακτεςδυνάμεις πού άνήκουν στό 

νατοϊκό χώρο άπεργάζονται τήν έξαφάνιση τοϋ άνε

ξάρτητου κυπριακοί> Κράτους καί τόν διαμελισμό 

τfίς επικράτειάς του. Διατυπώνοντας τή θέση της έπί 

τών έσωτερικών προβλημάτων τfίς Κύπρου, ή σοβιε

τική Κυβέρνηση στρεφόταν κατά τοϋ πρόεδρου 

Κληρίδη, μέ τήν κατηγορία δτι στήν Κυβέρνησή του 

συμμετέχουν πρόσωπα διορισμένα άπό τό Ν. Σαμ

ψών, καί ένέμενε στήν άνάγκη τfίς άμεσης έπιστρο

φfίς τοϋ 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. 

'Ως άπόρροια αύτfίς τfίς τοποθετήσεως, προέκυ

ψε ή άποψη δτι ή κοινή διακήρυξη τών τριών ύπουρ

γών γιά τήν Κύπρο ήταν «έκτός τfίς γραμμfίς τfίς 

άποφάσεως 353/ 1974 τοϋ Συμβουλίου 'Ασφαλείας 
τών 'Ηνωμένων 'Εθνών))- δπως ύποστήριξε δ Β. 

Μίνιν σέ άπευθείας συνάντησή του μέ τόν Γ. Μαϋρο 

στή Γενεύη, στίς 31 Ίουλίου32• 

8 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 

Στό πλαίσιο τfίς προσπάθειας γιά τήν άμυντική 

θωράκιση τfίς χώρας, εκπρόσωποι τfίς 'Ενώσεως 

' Ελλήνων 'Εφοπλιστών επισκέπτονται τόν Κ. Κα

ραμαvλfί καί τοϋ άνακοινώνουν τήν πρόθεση τfίς 

'Ενώσεως νά προσφέρει 70 έκατ. δολλάρια. 
'Ο πρωθυπουργός, άφοϋ δέχτηκε τήν προσφορά, 

δήλωσε δτι θά χρησιμοποιηθεί γιά τήν κάλυψη 

άναγκών τοϋ Πολεμικοί> Ναυτικοί> καί τόνισε δτι ή 

χειρονομία αύτή τών 'Ελλήνων 'Εφοπλιστών εχει 

ίδιαίτερη σημασία «διότι αί ώραι τάς όποίας διέρχε-

ται ή χώρα aπαιτούν ήθικήν έξαρσιν καί ύλικάς θυ

σίας aπό δλους τούς 'Έλληναφ>. 

8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 

Δημοσιεύεται στήν 'Εφημερίδα τfίς Κυβερνήσε

ως τό ύπ' άριθ. Ι νομοθετικό διάταγμα «Περί τροπο

ποιήσεως καί συμπληρώσεως διατάξεων τινών τοϋ 

ν.δ. 58/ 1968 περί 'Υπουργείου Έθνικfίς ' Αμύνης 
καί τών 'Οργάνων τfίς 'Ανωτάτης Διοικήσεως καί 

'Ελέγχου τών ·Ενόπλων Δυνάμεων». 

Συγκεκριμένα, μετά άπό συνεργασία τοϋ στρα

τηγοί> Γκιζίκη μέ τόν πρωθυπουργό Κ. Χαραμανλfί 

άποφασίστηκε, σέ έφαρμογή της Α' Συντακτικfίς 

Πράξεως, ή έπανασύσταση , μέ σχετικό νόμο, τοϋ 
'Ανωτάτου Συμβουλίου 'Εθνικfίς 'Αμύνης ΑΣΕΑ 

καί δ καθορισμός τών άρμοδιοτήτων τοϋ ύπουργοϋ 

'Εθνικfίς 'Αμύνης καί της ήγεσίας τών 'Ενόπλων 

Δυνάμεων. Είδικότερα, τό ΑΣΕΑ τοποθετεί, μετά 

άπό πρόταση τοϋ ύπουργοϋ, τούς άντιστρατήγους 

καί τούς διοικητές τοϋ Στόλου καί τfίς Τακτικfίς 

'Αεροπορίας. Παράλληλα, δ άρχηγός 'Ενόπλων 

Δυνάμεων άσκεί τίς άρμοδιότητες πού παρέχονταν 

νομοθετικά πρίν άπό τήν 2Ιη 'Απριλίου 1967. 

8 ΑΥΓΟΥΣτΟΥ 1974 

Μέ άφορμή τή δημοσίευση παραχωρημένης, σέ 

προγενέστερη ήμερομηνία, συνεντεύξεώς του, δ 
' Αρχιεπίσκοπος Μακάριος κάμει τήν άκόλουθη δή

λωση: 

«'Ανεξαρτήτως τούτου καί επειδή ή συνέντευξις πιθα

νώς δημιουpγεί τήν έσφαλμένην εντύπωσιν δτι άσκώ κρι

τικήν κατά τής έλληνικής Κυβερνήσεως, έπιθυμώ σαφώς 

καί κατηγορηματικώς νά είπω δτι τρέφω πλήρη εμπιστοσύ

νην και βαθείαν έκτίμησιν πρός τήν έλληνικήν Κυβέρνη

σιν, δλως δέ ίδιαιτέρως πρός τόν πρωθυπουργόν κ. Κων

σταντίνον Καραμανλήν, άναλαβόντα είς μίαν δύσκολον 

περίοδον τάς εύθύνας διαμορφώσεως τοϋ μέλλοντος τής 

'Ελλάδος καί χειρισμοϋ μεγάλων έθνικών θεμάτων. 'Αντι

λαμβάνομαι τάς δυσχερείας τής έλληνικής Κυβερνήσεως, 

τάς δποίας εκληρονόμησεν άπό τό πρόσφατον παρελθόν 

καί δλοψύχως συμπαρίσταμαι είς τό δύσκολον εργον της)). 



Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΛΟΙΟ ΤΟΥ ΑΤΤΙΛΑ 

Στίς 14 Αυγούστου 1974, πρώτες πρωινές ώρες, τά τουρκικά στρατεύματα θά έξαπολύσουν νέο κϋμα 
έπιχειρήσεων στήν Κύπρο, κορυφώνοντας τήν έπιθετική δράση πού είχαν αναλάβει τήν έπαύριο τοϋ 

πραξικοπήματος κατά τοϋ προέδρου Μακαρίου. Μετά τήν ίσχυρή αγκίστρωση στό βόρειο άκρο, μεταξύ 

20-22 'Ιουλίου, καί τήν έπέκταση, στή συνέχεια, τής ζώνης έλέγχου κατά παράβαση τών δρων τής 

έκεχειρίας, ή βίαιη κατοχή τοϋ κυπριακοί> έδάφους aπό τούς είσβολείς κατέληγε ήδη, μετά aπό ραγδαία 

προέλαση τών aσύγκριτα ύπέρτερων δυνάμεών τους, νά καλύψει όλόκληρο τό βορειοανατολικό τμήμα 

τής Μεγαλονήσου. Ό 'Ελληνισμός είχε δεχτεί καταστροφικό πλήγμα: έδάφη καταπατημένα σέ ποσο

στό περίπου 38%, χιλιάδες νεκρών καί άγνοουμένων, διακόσιες χιλιάδες προσφύγων, ύφαρπαγή περιου
σιών άνυπολόγιστης άξίας, καταρράκωση τής aνθούσας οίκονομίας τοϋ νησιοϋ, διάπραξη βάρβαρων 
ένεργειών πού προσέβαλλαν κατάφωρα τή δ.ιεθνή τάξη καί τό σύγχρονο πολιτισμό ... 

'Ο πρωθυπουργός, Κ. Καραμανλής, καί οί κορυφαίοι συνεργάτες του στήν Κυβέρνηση καί τό 

στράτευμα, έξάντλησαν κάθε περιθώριο στήν αναζήτηση τρόπου ενοπλης αντιδράσεως στή νέα τουρκι

κή πρόκληση. 'Όπως δμως καταφάνηκε, τά διαθέσιμα μέσα δέν Ciφηναν περιθώρια γιά τήν άνάληψη 

στρατιωτικής ένέργειας στό εδαφος καί στήν περιφέρεια τής μακρυνής Κύπρου, σέ aπόσταση άναπνοής 

aπό τίς βάσεις άνεφοδιασμοϋ τών έχθρικών δυνάμεων. 'Επιπλέον, κάθε παράτολμο έγχείρημα, χωρίς νά 

προδιαγράφει τήν πιθανότητα έπιτυχίας, συνεπαγόταν τήν πρόκληση σοβαρών κινδύνων καί γιά τήν ίδια 

τήν έλληνική έπικράτεια. Κορυφαία πράξη διαμαρτυρίας πρός τήν κατεύθυνση τής παγκόσμιας κοινής 

γνώμης καί, ίδιαίτερα, τών δυτικών συμμάχων, ύπήρξε ή άπόφαση τοϋ Κ. Καραμανλή γιά τήν άποχώρη

ση τής χώρας aπό τό στρατιωτικό σκέλος τοϋ ΝΑΤΟ. 

'Η νέα έπιθετική πρόκληση τής Τουρκίας θά έπιβάλει στήν έλληνική Κυβέρνηση τήν ανάληψη νέου 

έπίπονου διπλωματικοί> αγώνα γιά τήν ανατροπή τών τετελεσμένων γεγονότων πού είχε δημιουργήσει ή 
βίαιη κατάκτηση μεγάλου τμήματος τής κυπριακής έπικράτειας. Τά ένθαρρυντικά ψηφίσματα τών 

'Ηνωμένων 'Εθνών διέγραψαν τό πλαίσιο, σέ σχέση μέ τό όποίο θά προβάλει σταθερά εκτοτε ή έλληνι

κή πλευρά τίς θέσεις της ύπέρ μιας όριστικής καί δίκαιης ρυθμίσεως τοϋ Κυπριακοί> προβλήματος. 

Παράλληλα, δμως, θά άποδειχτεί αυτονόητα αναγκαία καί ή aξιοποίηση κάθε δυνατότητας πού προσφε

ρόταν μέσω τής παραδοσιακής πρακτικής τών διακρατικών σχέσεων. Σύντομα, έντούτοις, θά καταφανεί 

δτι ή "Αγκυρα δέν ijταν διατεθειμένη νά aποδεχτεί είλικρινή καί έποικοδομητικό διάλογο μέ στόχο τήν 

έξεύρεση εντιμης λύσεως. 

8 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 

Έπαναρχίζουν, σέ δεύτερη φάση, οί τριμερείς 

διαπραγματεύσεις στή Γενεύη μέ σκοπό τήν είρηνι

κή επίλυση τfjς κυπριακής κρίσεως. 

'Ήδη , μετά τήν πάροδο ένός όκταημέρου, τό κλί

μα άβεβαιότητας καί άνησνχίας πού ε{χε επικρατή

σει κατά τή λήξη του πρώτου γύρου, όχι μόνο δέν 

είχε άμβλυνθεί άλλά καί είχε επιβαρυνθεί ύπό τό κρά

τος τών άλλεπάλληλων παραβιάσεων τfjς εκεχειρίας 

άπό τήν πλευρά τfjς Τουρκίας, μέ άποτέλεσμα, άντί 

τών 300 τ.χλμ. πού κατείχαν οί είσβολείς στίς 22 
'Ιουλίου, νά κατέχουν ήδη 430 τ.χλμ. 

9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 

Συνέρχεται σέ σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία του 

πρωθυή:ουργου, τό 'Υπουργικό Συμβούλιο. Μετά τή 
λήξη τfjς συνεδριάσεως, εκδόθηκε ή άκόλουθη 

άνακοίνωση: 
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«'Ο κ. Καραμανλής ενημέρωσε τούς ύπουργούς επί τής 

πορείας του Κυπριaκοu καί συνέστησεν εiς αuτούς νά πε

ριορίζουν τήν δραστηριότητά των εiς τήν άντιμετώπισιν 

τών προβλημάτων τά όποία εχουν επείγοντα χαρακτήρα. 

»'Η άποφυγή μακροπροθέσμων προγραμμάτων καί εu

ρυτέρων διαρθρωτικών μεταβολών παρίσταται σήμερα 

επιβεβλημένη- ύπογράμμισεν δ κ. πρωθυπουργός- διό

τι ή παροuσα Κυβέρνησις, ώς Κυβέρνησις εκτάκτων περι

στάσεων, δέν δικαιοuται νά δεσμεύη μέ μέτρα μονίμου καί 

γενικής φύσεως τήν Κυβέρνηση ή όποία θά προέλθη τελι

κώς άπό τάς εκλογάς. 

»'Ο κ. πρωθυπομργός συνέστησεν επίσης, δπως άποφεύ

γεται ή πολυπραγμοσύνη καί δι' ενα άκόμη σοβαρότερον 

λόγον: δτι δέν πρέπει νά λησμονfjται δτι διερχόμεθα κρι

σίμους στιγμάi:;. 

>>ΕΙναι άνάγκη - κατέληξεν δ κ. Καραμανλής - νά 

συγκεντροuται ή προσοχή καί ή δραστηριότης δλων τών 

'Ελλήνων, καί πρωτίστως βεβαίως τfjς Κυβερνήσεως, εiς 

τήν προσπάθειαν άντιμετωπίσεως του μεγάλου εθνικοί) θέ

ματος». 

Λίγο άργότερα, ό Κ. Καράμανλής συγκάλεσε σύ

σκεψη μέ τή συμμετοχή του προεδρεύοντα τής Κυ

πριακής Δημοκρατίας, Γ. Κληρίδη καθώς καί μελών 

τής κυπριακής Κυβερνήσεως. Οί Κύπριοι ίθύνοντες, 

καθ' όδόν πρός τή Γενεύη, ένημέρωσαν τόν 'Έλλη

να πρωθυπουργό σχετικά μέ τήν κατάσταση στή Με

γαλόνησο. Στή διάρκεια τής συσκέψεως συζητήθηκε 

ή τηρητέα στάση τής έλληνικής καί τής κυπριακής 

άντιπροσωπείας στή Διάσκεψη. Παράλληλα, ό πρω

θυπουργός ύπογράμμισε τήν άνάγκη γιά τήν άποκα

τάσταση τής έθνικής ένότητας καί όμόνοιας στήν 

Κύπρο. 'Αναλυτικότερα, άνακοινώθηκαν στόν τύπο 

τά άκόλουθα: 

«Ό κ. Καραμανλfjς έτόνισεν εiς τόν κ. Κληρίδην καί 

τούς ύπουργούς του δτι πρωτίστη άνάγκη διά τήν Κύπρον 

εΙναι ή εθνική συμφιλίωσις, τήν δποίαν ή έλληνική Κυ

βέρνησις θά ύποβοηθήση δι' δλων τών μέσων. Διά τfjς 

άποστολής εiς τήν Κύπρον τοu ύποστρατήγου κ. Εuθ. Κα

ραγιάννη ώς διοικητοu τfjς 'Εθνικής Φρουρaς, θά τεθοuν 

ύπό ελεγχον δλαι αί εύρισκόμεναι εiς τήν νfjσον δυνάμεις, 

στρατιωτικαί καί μή καί θά άνασυνταχθοuν, διά νά κατα

στοuν ίκαναί νά έκπληρώσουν τήν άποστολήν των.' Η ένά

της στρατοu καί λαοu εiς τήν Κύπρον εΙ ναι έθνική έπιταγή 

- ύπεγράμμισεν δ κ. πρωθυπουργός - iδίως ύπό τάς ση

μερινάς κρισίμους συνθήκας καί μετά τά τραγικά σφάλμα

τα πού τάς προεκάλεσαν. 

>>nΕναντι τών Τούρκων δ κ. πρωθυπουργός συνέστησε 

σταθεράν καί άποφασιστηκήν στάσιν, χωρίς ι:'iσκοπον 

προκλητικότητα, άλλά μέ άνυποχώρητον ύποστήριξιν τών 

εθνικών θέσεων. Ή έλληνική Κυβέρνησις- ετόνισεν δ κ. 

Καραμανλfjς - θά διαθέση δλας τάς δυνάμεις της διά νά 
έπιτύχη μίαν λύσιν έθνικώς άξιοπρεπfj καί συμφέρουσαν 

εiς τόν 'Ελληνισμόν τfjς Κύπρου. Καί θά πράξη εiς τό 

άκέραιον τό καθfjκον της, παρά τάς τρομακτικάς δυσχε

ρείας πού τfjς έκληροδότησεν ή ι:'iφρων πολιτική τών προ

κατόχων της καί παρά τάς κωμικάς άντιδράσεις τών ενό-

χων διά τήν σημερινήν τραγωδίαν τής Κύπρου. Διότι δέν 

πρέπει νά λησμονοuν οί εξαλλοι τόσον εν 'Ελλάδι, δσον 

καί εν Κύπρφ, δτι ή παροuσα Κυβέρνησις ετέθη πρό τετε

λεσμένων γεγονότων: άνέλαβε τήν έξουσίαν μετά τήν άπο

δοχήν τfjς προσκλήσεως εiς τήν Διάσκεψιν τfjς Γενεύης. 

Καί δέν πρέπει έπίσης νά άγνοοuν δτι ή έναντίον μας παγ

κοσμία κατακραυγή μετεβλήθη εiς θερμήν συμπαράστα

σιν, μετά τήν επελθοuσαν πολιτικήν μεταβολήν έν 'Ελλά

δι. 

>>'Η ύπό τόν πρόεδρον κ. Κληρίδην άντιπροσωπεία τfjς 

Κύπρου ηuχαρίστησε τόν VΕλληνα πρωθυπουργόν διά τάς 

προσπαθείας τfjς Κυβερνήσεώς του καί ύπεσχέθη στενήν 

καί άνεπιφύλακτον συνεργασία ν μετ, αuτfjς, πρός άντιμε

τώπισιν τfjς κρισίμου καταστάσεως». 

Στή Γενεύη, ό άντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως, 

Γ. Μαuρος, είχε έκτενή συνομιλία μέ τό γενικό 

γραμματέα του ΟΗΕ, Κ. Βαλντχάιμ, σχετικά μέ τούς 

τρόπους έφαρμογής τών άποφάσεων του Συμβουλίου 

'Ασφαλείας, τήν κατάπαυση τών έχθροπραξιών καί 

τήν άποχώρηση τών ξένων στρατευμάτων στό συν
τομότερο δυνατό διάστημα33 • 

9 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1974 

Δημοσιεύετται στήν 'Εφημερίδα τής Κυβερνή

σεως ( τεuχος Α', άρ . φύλλου 219) τό ύπ' άριθ. 3 
νομοθετικό διάταγμα «Περί ρυθμίσεως θεμάτων άνα

φερομένων είς τήν διοίκησιν τών Νομικών Προσώ

πων Δημοσίου Δικαίου, Δημοσίων 'Επιχειρήσεων 

καί 'Οργανισμών, Τραπεζών κ.λπ . , ώς καί είς τό 

προσωπικόν αύτών». Σύμφωνα μέ τό νομοθετικό αύτό 

διάταγμα «λήγει ή θητεία καί ή διάρκεια οίασδήποτε 

συμβάσεως, άρξαμένων πρό τής 23ης 'Ιουλίου 1974, 
τών διοικητών, ύποδιοικητών, προέδρων καί μελών 

διοικητικών ή γενικών συμβουλίων, κυβερνητικών 

έπιτρόπων, γενικών διευθυντών, άναπληρωτών ή βο

ηθών γενικών διευθυντών τών Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου, τών δημοσίων έπιχειρήσεων καί 

όργανισμών (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΟΣΕ, ΕΛΤΑ κ.λπ.), τής 

Τραπέζης τής 'Ελλάδος, τής 'Αγροτικής Τραπέζης, 

τής 'Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης καί δλων τών έκ 

του Δημοσίου ή τών άνωτέρω Νομικών Προσώπων 

'Ιδιωτικοί) Δικαίου ώς καί τών άπολαυόντων είδικών 

προνομίων έκ μέρους του Κράτους». Παράλληλα, <ωί 

κατέχοντες τάς άνωτέρω θέσεις άπολύονται αύτοδι

καίως καί άνευ διατυπώσεώς τινος άπό τής δημοσιεύ

σεως του παρόντος, άνευ καταβολής οίασδήποτε 

άποζημιώσεως ... ». 
'Εξάλλου, μέ κοινή άπόφαση του ύπουργοu παρά 

τώ πρωθυπουργώ καί του <ωiκείου κατά περίπτωσιν 

ύπουργοu>> παρεχόταν ή δυνατότητα νά θεωρηθεί δτι 
εχει λήξει ή θητεία ή ή διάρκεια τής συμβάσεως 

«τών διορισμένων πρό τής 23ης 'Ιουλίου 1974 έπί 
θητεί~ ή συμβάσει είδικών συμβούλων ή συνεργα
τών, δικαστικών ή είδικών νομικών συμβούλων παρά 
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τφ Δημοσίφ η Νομικφ Προσώπφ Δημpσίου Δικαίου 

ώς καί παντός προσώπου παρέχοντος έπί θητεί~ η 

έπί συμβάσει υπηρεσίας είδικοu συμβούλου η συ

νεργάτου είς τό Δημόσιον η Νομικόν Πρόσωπον 

Δημοσίου Δικαίου». 'Επίσης, προβλεπόταν ή λύση 

καί τής συμβάσεως παροχής υπηρεσιών δικηγόρων 

πού πρόσφεραν υπηρεσίες «είς τά έν παραγρ. Ι του 

άρθρου Ι άναφερόμενα Νομικά Πρόσωπα, έφ' δσον 

ή σύμβασις συνήφθη τό πρώτον μετά τήν 2Ιην 

'Απριλίου Ι967 ... ». Ή ίδια νομοθετική πράξη, τέ
λος, δριζε δτι «ό ά.ν. 2§3/ Ι968 καταργείται». 

Τήν ίδια ή μέρα, δημοσιεύεται στήν 'Εφημερίδα 

τής Κυβερνήσεως τό νομοθετικό διάταγμα υπ' άριθ. 

4 «Περί άποκαταστάσεως άξιωματικών καί υπαξιω
ματικών του Πολεμικοί\ Ναυτικοί\», μέ τό όποίο έπα

νέρχονταν στήν ένεργή υπηρεσία άξιωματικοί, υπα
ξιωματικοί καί δόκιμοι κελευστές πού άπομακρύν

θηκαν άπό τίς τάξεις του άπό τό Σεπτέμβριο Ι973 

μέχρι τόν ~ Ιούνιο Ι974 γιά πειθαρχικά παραπτώματα 

«εχοντα σχέσιν πρός τήν κατάστασιν τήν δημιουρ

γηθείσαν άπό τής 2Ιης 'Απριλίου Ι967>>. 

'Η έπάνοδος στό Πολεμικό Ναυτικό - μέ τήν 

σθεναρή συνηγορία καί του άρχηγοu του σώματος, 

ναυάρχου 'Αραπάκη - τών άξιωματικών πού ε{χαν 

πρωτοστατήσει στήν κίνηση του Μαίου Ι973, ένί

σχυσε τίς δυνάμεις άντιστάσεως έναντίον ένδεχομέ

νης πραξικοπηματικής κινήσεως στούς κόλπους του 

στρατεύματος. Εύγλωττη εΙ ναι, σχετικά~ ή μαρτυρία 

του Σ. Γκίκα, υπουργοί\ Δημοσίας Τάξεως, δπως πε

ριέχεται σέ Συνοπτική 'Έκθεση Πεπραγμένων άπό 

24 'Ιουλίου Ι974 μέχρι 6 'Ιανουαρίου Ι976: 

«Μετά τήν επάνοδον εiς τήν ένέργειαν τών αποτάκτων 

του Ναυτικοί> καί τήν ανάληψιν ύπ' αύτών καιρίων θέσε

ων, ήρχισεν αμέσως ή συνεννόησtς καί συνεργασία Ναυ

τικοί> καί Σωμάτων 'Ασφαλείας πρός παρακολούθησιν τών 

εiς τήν περιοχήν 'Ασπροπύργου - Μεγάλου Πεύκου 

στρατιωτικών μονάδων καταδρομών καί αλεξιπτωτιστών. 

Περιπολικά Χωροφυλακής ασυρματοφόρα προωθοί>ντο 

μέχρι τών στρατοπέδων καί εύρίσκοντο εiς στενήν επαφή ν 

μετά μονάδων Ναυτικοί>. 'Ενδεχομένη αντιμετώπισις κι

νήσεων στρατιωτικών μονάδων προεβλέπετο εiς στόμιον 

Σκαραμαγκά. Δύο αντιτορπιλλικά, μονάδες κρούσεως Ναυ

τικοί>, μονάς βατραχανθρώπων εύρίσκοντο πάντοτε εν 

έτοιμότητι. 'Ετέρα μονάς κρούσεως προεβλέπετο διά τό 

παλαιόν κτήριον του ΓΕΝ (Πλατεία Κλαυθμώνος) ϊνα, εν 

συνεργασί~ μετά τμημάτων 'Ασφαλείας, αντιμετωπίσουν 

ενδεχομένην κίνησιν στρατιωτικών πρός τό κέντρον τής 

πόλεως. 'Η τοιαύτη έπαγρύπνησις διετηρήθη έπί τρίμηνον. 

Συνειργάσθησαν οί αξιωματικοί Ναυτικοί> Παπαδόγγονας, 

Σέκερης, Παναγιωταρέας, Παπαδάκος, Γιαννακάκος, Θεο

φανίδης κ.λπ. καί οί αξιωματικοί Χωροφυλακής Πορρικός, 
Παπαναστασίου, Καραμέρος, Κουρκουλiiκος, Κόλλιας 

κ.λπ.>>34 • 

'Ενδεικτικό εΙ ναι τό άκόλουθο ίδιόγραφο σημεί-

ωμα τοu Ε.' Αβέρωφ πρός τόν υπουργό Δημ. Τάξεως, 

Σ. Γκίκα: 

«Κατόπιν τών σημειωθεισών περιέργων κινήσεων εiς 

μερικάς μονάδας τής περιοχής, επιθυμώ νά σaς έπιβεβαιώ

σω καί εγγράφως δτι δ πλοίαρχος Παπαδόγγονας 'Αλ. , 

ύποδιοικητής τής βάσεως Σκαραμαγκά, διοικητής τών βα

τραχανθρώπων, αξιωματικός δυναμικός, έχει λάβει εντο

λήν δπως: 

>> I. τελεί εiς συνεχή έπαφήν μετά τών ήμετέρων όργά
νων καί iδιαιτέρως μετά τών περιπολικών του ·Υπουργείου 

σας aτινα περιπολοί>ν τήν νύκτα μεταξύ Έλευσίνος -
' Ασπροπύργου- Διυλιστηρίωv-

»2. δπως, liν χρειασθή, διακόψη μαχητικώς τήν επικοι
νωνίαν από Μεγ. Πεί>κο - 'Ασπρόπυργον πρός 'Αθήνας 

»3. δπως τά 2 πολεμικά πλοία - περί ών συνεννοήθην 

μέ ανώτερα κλιμάκια- σταθμεύοντα εκεί, τόν βοηθήσουν 

liν χρειασθή»35 • 

10 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1974 

'Ο Τζέραλντ Φόρντ, νέος πρόεδρος τών 'Ηνωμέ

νων Πολιτειών, μετά τήν παραίτηση του Ρίτσαρντ 

Νίξον, άπευθύνει στόν Κωνσταντίνο Καραμανλή τό 

άκόλουθο μήνυμα: 

«'Αγαπητέ κύριε πρωθυπουργέ, 

»'Α νέλαβον σήμερον τά καθήκοντά μου ώς προέδρου 

τής χώρας μου, ώς συνέβη καί μέ ύμaς, προσφάτως, ύπό τάς 

αύτάς συνθήκας δοκιμασίας. Δύνασθε, ώς έκ τούτου, νά 

κατανοήσετε εύκόλως τήν ταπεινοφροσύνην τήν δποίαν 

αισθάνομαι αρχίζων νά αναλαμβάνω τάς εύθύνας μου. 

»'Επιθυμώ νά κάμω liμεσον χρήσιν αuτής τής ευκαιρί

ας διά νά σaς μεταφέρω ώρισμένας σκέψεις μου. Πρώτον 

θά πρέπη νά βεβαιωθήτε δτι ή Κυβέρνησίς μου θα παρα

μείνη προσηλωμένη εiς τάς ανειλημμένας ύποχρεώσεις 

της καί θά συνεχίση νά ύποστηρίζη τάς κοινάς προσπαθεί

ας μας διά τήν ενδυνάμωσιν τής συμμαχίας του ΝΑΤΟ κα

θώς καί τών αμοιβαίων σχέσεών μας εντός τής' Α τλαντικής 

Κοινότητος . 'Επιθυμώ επίσης νά τονίσω δτι τό χαρακτη

ριστικόν τής Κυβερνήσεώς μου θά είναι ή συνέχεια, ύπό 
τήν εννοιαν τής εξακολουθήσεως, τών πολιτικών γραμμών, 

τάς δποίας εχάραξε δ προκάτοχός μου πρόεδρος Νίξον. 'Η 

πολιτική αϋτη, είμαι πεπεισμένος, θά έξακολουθήση νά 

άπολαύη τής διμεροί>ς εμπιστοσύνης εiς τό Κογκρέσον 

τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. Διά νά έξασφαλίσω αuτήν τήν 

συνέχεια παρεκάλεσα τόν δρα Κίσινγκερ νά παραμείνη ώς 

ύπουργός τών 'Εξωτερικών. Ούτος άπολαύει τής πλήρους 

ύποστηρίξεως καί εμπιστοσύνης μου. 

»' Ενφ μου προξενεί λύπην ή άποχώρησις του προέδρου 
Νίξον δ δποίος εiργάσθη δλοψύχως διά τήν ύπόθεσιν τής 

εiρήνης, μέ ένθαρρύνει ή iσχύς τήν δποίαν έπέδειξεν τό 

δημοκρατικόν μας σύστημα. 

»'Ο λαός τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, δπως άπεδείχθη 

κατά τάς τρείς τελευταίας δεκαετίας, λαμβάνεται ύπ' όψιν 

ώς στηρίζων τήν ένεργόν ήγεσίαν σύμφωνα μέ τήν λει

τουργίαν του πολιτεύματος. 

»Παρηκολούθησα τήν τραγικήν κρίσιν εiς τήν Κύπρον, 

νά έμπλέκη δύο έκ τών πιστών συμμάχων μας καί νά θέτη 
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είς κίνδυνον τήν σταθερότητα είς τήν περιοχήν. ' Η άνά

δειξή μας στό πολιτικό προσκήνιο άποτελεί σύμβολο έλ

πίδος δι' έμέ καί δι' δλους έκείνους, οί δποίοι έργάζονται 

διά μίαν ταχείαν έπίλυσιν τοϋ δυσχφοϋς αuτοϋ προβλήμα

τος. 'Όταν τά δύο πλέον ένδιαφερόμενα μέρη δύνανται νά 

έπιτύχουν τήν είρήνην, φρονώ δτι συμμερίζεσθε μετ ' έμοϋ 

τήν πεποίθησιν δτι αί ψύχραιμοι σκέψεις καί ή μετριοπα

θής συμπεριφορά άποτελοϋν οuσιώδεις παράγοντας. Βε

βαιωθfjτε δτι εχομεν άναλάβει τήν υποχρέωσιν νά παρά

σχωμεν πρός τοϋτο πάσαν βοήθειαν. 

»Καθώς άμφότεροι άντιμετωπίζομεν τό μέλλον καί 

άναλαμβάνομεν τάς ένώπιον ήμών εuθύνας , εχω τήν πεποί

θησιν δτι ουδέποτε θά διαφύγουν τής προσοχής μας ο{ 

πατροπαράδοτοι δεσμοί, οί δποίοι συνδέουν τούς δύο λα

ούς μας». 

Στίς 12 Αύγούστου, δ Κ. Καραμανλής άπηύθυνε 

στό νέο 'Αμερικανό πρόεδρο τήν άκόλουθη άπαντη

τική έπιστολή: 

«'Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

»Πρωτίστως έπιθυμώ νά σaς συγχαρώ διά τήν άνά

ληψιν του ύψίστου λειτουργήματος είς τήν μεγάλην 

χώραν σας- καί νά σaς εύχηθώ πλήρη εύόδωσιν του 

βαρυτάτου εργου σας, έπ , ώφελείg οχ ι μόνον τού 

άμερικανικου λαου, άλλά καί όλοκλήρου του κό

σμου. 

» 'Επιθυμώ έπίσης νά σaς εύχαριστήσω θερμότα
τα διά τό μήνυμα πού έσπεύσατε νά μου άποστείλητε. 

Μέ συνεκίνησεν ίδιαιτέρως τό γεγονός δτι, παρά τάς 

δυσχερείς συνθήκας ύπό τάς όποίας άνελάβατε τά 

ύψηλά σας καθήκοντα, μία άπό τάς πρώτας σκέψεις 

σας έστράφη πρός τήν Έλλάδα καί πρός έμέ προ

σωπικώς. 

»Αί δυσχέρειαι τάς όποίας άντιμετωπίζω καί διά 

τάς όποίας τόσον ι'iμεσον συμπάθειαν έξεδηλώσατε, 

είναι πράγματι μεγάλα ι . 'Επωμίσθην τήν διακυβέρ

νησιν τής χώρας μου είς έξαιρετικώς κρισίμους πε

ριστάσεις. Αlσθάνομαι δτι καθήκον μου είναι νά τήν 

άπαλλάξω άφ' ένός άπό τά δεινά μιaς πολυετους δι

κτατορίας, όδηγών αύτήν είς μίαν ύγιa καί ύπεύθυ

νον δημοκρατίαν καί άφ ' έτέρου άπό τήν έπικίνδυ

νον όξύτητα καί τήν άγωνίαν πού προκαλεί ή τραγω

δία τής Κύπρου. Ή άνάγκη τής ταυτοχρόνου έπιλύ

σεως τών δύο αύτών προβλημάτων προσδιορίζει τό 

μέγεθος καί τήν κρισιμότητά των. 

))Κατά τάς δυσκόλους αύτάς ώρας, ή ταχύτης μέ 

τήν όποίαν έξεδηλώσατε τό ένδιαφέρον καί τήν κα

τανόησίν σας ένισχύει τήν έλπίδα μου δτι άπό τήν 

χώραν σας καί άπό ύμaς προσωπικώς θά καταβλη

θουν αί άναγκαίαι προσπάθειαι ώστε νά διασφαλι

σθή ή είρήνη καί ή δικαιοσύνη είς τήν κινδυνεύου

σαν περιοχήν τής άνατολικής Μεσογείου. 'Εφ ' 

δσον τουτο έπιτευχθή εχω τήν άκλόνητον πεποίθη

σιν δτι ό έλληνικός λαός θά είναι εiς θέσιν μόνος του 

καί άπερίσπαστος νά οlκοδομήση τήν πραγματικήν 

καί σύγχρονον δημοκρατίαν πού δικαιουται. 

)) Ή έκπλήρωσις του πόθου τούτου θ' άποτελέση 
άσφαλώς έπιτυχίαν σημαντικήν δι' όλόκληρον τόν 

έλεύθερον κόσμον - έπιτυχία πού είμαι βέβαιος δτι 

θά άντανακλa καί πρός τήν χώραν σας, ώς ήγέτιδα 

δύναμιν ύπό τήν διακυβέρνησίν σαφ). 

Παράλληλιζ ό Κ. Καραμανλής εστειλε τό άκό
λουθο μήνυμα στό Ν. Ροκφέλλερ, νέο άντιπρόεδρο 

των ΗΠΑ: 

«'Επί τfj άναλήψει τών ύψηλών καθηκόντων σας 

παρακαλώ δεχθήτε τά έγκάρδια συγχaρητήρια καί 

τάς είλικρινείς εύχάς μου διά τήν έπίτευξιν του εργου 

σας. 

)) 'Αναλαμβάνετε τό άξίωμά σας εlς στιγμάς καθ' 
aς ή περιοχή εlς fίν εύρίσκεται ή 'Ελλάς διέρχεται 

όξυτάτην κρίσιν ή όποία δύναται νά έπεκταθή έπι

κινδύνως εlς όλόκληρον τόν κόσμον. Είμαι βέβαιος 

δτι ή παρουσία σας εlς τό άξίωμα του άντιπροέδρου 

τών Ήνωμένων Πολιτειών καί ή ίσχυρά προσωπικό

της σας θά άποτελέση μέγαν συντελεστή ν πρός έξεύ

ρεσιν τών μέσων δι' ών θά όδηγηθώμεν είς τήν λύσιν 

τής κρίσεως διά τήν άναγκαίαν άπόδοσιν τής δικαι

οσύνης. 

))Διατηρώ πάντοτε ζωηράν άνάμνησιν τών συναν

τήσεων τάς όποίας είχομεν είς τό παρελθόν κατά τήν 

διάρκειαν τών όποίων διεπίστωσα τάς έξόχους άρε

τάς σας καί τήν άγάπην σας διά τήν 'Ελλάδω)36 • 

11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 

'Ο Κ. Καραμανλής, λίγο πρίν άπό τήν εναρξη 

συσκέψεω<; - στήν όποία θά μετείχαν δ στρατηγός 

Γκιζίκης , ό ύπουργός 'Εθνικής 'Αμύνης Ε. ' Αβέ

ρωφ, δ ύπουργός Δημοσίας Τάξεως Σ. Γκίκας, καθώς 

καί ή ήγεσία τών ' Ενόπλων Δυνάμεων μέ σκοπό τήν 

ένημέρωσή του γιά τή στρατιωτική κατάσταση τής 

χώρας - πληροφορείται ότι, τό ϊδιο βράδυ, είχε 

προγραμματιστεί έκδήλωση πραξικοπηματικής ένερ

γείας άπό μονάδες κάτω άπό τόν ελεγχο καί τήν κα

θοδήγηση άξιωματικών προσκείμενων στό Δ. ' Ιωαν

νίδη . 

Στή δραματική άντιμετώπιση τής καταστάσεως 

μετά τήν πληροφόρηση τής Κυβερνήσεως γιά έπι

κείμενη πραξικοπηματική ένέργεια μερίδας φιλοδι

κτατορικών στελεχών του στρατεύματος, άναφέρεται 

ό ϊδιος ό Κ. Καραμανλής, σέ σημείωμά του: 

«Στίς 10 Αύγούστου έζήτησα τήν σύγκλησιν διά 
τήν έπομένην καί ώραν !!ην π.μ. συσκ~ψεως, είς τήν 

όποίαν έκτός του προέδρου τής Δημοκρατίας κ. Γκι

ζίκη, του ύπουργου 'Εθνικής 'Αμύνης κ. 'Αβέρωφ 

καί του ύπουργου Δημοσίας Τάξεως κ. Γκίκα θά με

τείχαν καί οί τέσσερεις άρχηγοί τών 'Επιτελείων. 
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'Η άλλαγή ήγεσίας στό Λευκό Ο[κο συνέπεσε χρονικά μέ τήν κορύφωση 

τής κυπριακής κρίσεως. 
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»Σκοπός τής συσκέψεως ήτο ή ένημέρωσίς μου 

έπί τής στρατιωτιΚής καταστάσεως τής χώρας. 

»Τό πρωί τής 1 1ης Αύγούστου έπληροφορούμην 
δ τι δυνάμεις έλεγχόμεναι άπό τόν 'Ιωαννίδην έπρό
κειτο τό βράδυ τής lδίας ήμέρας νά έπιχειρήσουν 

πραξικόπημα, μέ τόν σκοπόν νά άνατρέψουν τήν 

Κυβέρνησιν καί νά μέ συλλάβουν ή άλλως πως μέ 

έξουδετερώσουν. Τήν πληροφορίαν μοίJ τήν έδωσε δ 
ύπουργός 'Εθνικής 'Αμύνης καί τήν έπεβεβαίωσεν δ 

ύπουργός Δημοσίας Τάξεως. 

;;Στάς 11 ή diρα μετέβη ν εlς τήν σύσκεψιν καί 
εlπον εlς τούς παρισταμένους δτι δέν πρόκειται νά 

συζητήσωμεν τό θέμα διά τό δποίον συνεκλήθη αϋ

τη, διότι ήμην ύποχρεωμένος νά τούς άπασχολήσω 

μέ σοβαρώτερον θέμα. Τούς εlπα συγκεκριμένως δτι 

εlχα πληροφορίας δτι τό βράδυ τής lδίας έκείνης 
ήμέρας έπρόκειτο νά γίνη πραξικόπημα άπό τάς μο

νάδας πού σταθμεύουν είς τό λεκανοπέδιον τής 'Α τ

τικής καί έλέγχονται άπό τόν 'Ιωαννίδην. 

»Οί άρχηγοί τών 'Επιτελείων μοίJ έδήλωσαν δτι 

δέν εlχαν καμμίαν ένδειξιν πού νά έπιβεβαιώνη τήν 

πληροφορίαν μου. Παρενέβη τότε δ πρόεδρος κ. 

Γκιζίκης λέγων δτι εlχε καί αύτός τάς lδίας πληρο

φορίας καί συγκεκριμένως δτι παρετηρείτο μία ϋπο

πτος κίνησις είς τάς έν λόγφ μονάδας, δέν έγνώριζε 

δμως έάν καί πότε θά έξεδηλοίJτο. 

»Εlπα εlς τούς άρχηγούς τών 'Ενόπλων Δυνάμε

ων μέ άγανάκτησιν δτι δέν δύναμαι νά κυβερνώ τήν 

χώραν αύτήν καί ν' άντιμετωπίζω τούς κινδύνους 

πού τήν άπειλοίJν, άπειλούμενος δ ίδιος έκ τών έσω. 

Καί έτόνισα δτι έκτός τοίJ δτι εlχα άνάγκην νά αίσθά

νωμαι άπολύτως έλεύθερος εlς τήν διαμόρφωσιν τής 

πολιτικής μου, έμειοίJτο καί τό κίJρος μου- πού ή το 

άπαραίτητον διά νά έκπληρώ τήν άποστολήν μου -
δταν έδημιουργείτο ή έντύπωσις δτι εlμαι αίχμάλω

τος τής χούντας. 

»'Εν συνεχείq. έζήτησα άπό τούς άρχηγούς τών 

'Όπλων νά μοίJ δηλώσουν κατηγορηματικώς έάν 

έλέγχουν τάς 'Ενόπλους Δυνάμεις. Οί μέν άρχηγοί 

τοίJ ΝαυτικοίJ καί τής 'Αεροπορίας μέ διεβεβαίωσαν 

δτι τάς έλέγχουν. Ό άρχηγός τοίJ ΣτρατοίJ καθώς 

καί δ κ. Μπονάνος μοίJ εlπον δτι τάς έλέγχουν μέν, 

άλλ ' δτι ύπάρχει σημαντικός άριθμός άξιωματικών, 
οί όποίοι διατηροίJν τήν παλαιάν νοοτροπίαν. 

»Εlπα είς τούς άρχηγούς τών 'Επιτελείων δτι εl

ναι ζήτημα άξιοπρεπείας καί δι' έμέ καί δι' αύτούς 

νά έξουδετερώσουν έντός τής ήμέρας τά καρκινώμα

τα αύτά ή άλλως νά παραιτηθοίJν. 

»Τούς έταξα προθεσμίαν έως τάς 2 μ.μ. διά νά μοίJ 
εί'πουν έάν άναλαμβάνουν ή όχι τήν εύθύνην αύτήν 

καί τούς έδήλωσα δτι έάν δέν συνεμορφώνοντο θά 

ήμην ύποχρεωμένος ή νά παραιτηθώ ή νά καλέσω 

έντός τής ήμέρας τόν λαόν είς τήν Πλατείαν Συντάγ

ματος καί νά ζητήσω άπό αύτόν νά κάμη αύτό πού 

έκείνοι θά ήpνοίJντο ή δέν θά ήδύναντο νά μοίJ 
έξασφαλίσουν - δηλαδή νά έξουδετερώση τούς 
συνωμοτοίJντας κατά τής Κυβερνήσεως καί τοίJ λαοίJ. 

»Είς τό σημείον αύτό άπεχώρησα μετά τοίJ 

ύπουργοίJ 'ΕθνιΚής 'Αμύνης καί άφησα τόν κ. Γκίκα 

διά νά μοίJ φέρη τήν άπάντησίν των. Τήν diραν 1.50' 
μ.μ. δ κ. Γκίκας μοίJ έφερε τήν άπάντησιν, συμφώνως 

πρός τήν δποίαν θά μετεκινοίJντο έντός τής ήμέρας 

αί μονάδες [sic]. 
;ΠοίJτο καί έγένετο έντός τής ύπολοίπου ήμέρας. 

» Ό κ. Γκίκας μοίJ εlπεν δτι ό πρόεδρος τής Δη
μοκρατίας κ. Γκιζίκης ήθελε νά μέ έπισκεφθή άμέ

σως είς τό διαμέρισμα τοίJ ξενοδοχείου καί διά νά μέ 

διαβεβαιώση άλλά καί διά νά ένισχυθή ή έντύπωσις 

εlς τήν κοινή ν γνώμην δτι αί VΕνοπλοι Δυνάμεις πει

θαρχοίJν εlς τήν Κυβέρνησιν. Τόν ηύχαρίστησα άπό 

τηλεφώνου καί τόν παρεκάλεσα νά μήν έπιμείνη εlς 

τήν πρόθεσίν του νά μέ έπισκεφθή»37• 

12 ΑΥΓΟΥΣΎΟΥ 1974 

'Ενόψει τοϋ πιθανοϋ ναυαγίου των διπλωματικών 

διαπραγματεύσεων στή Γενεύη καί τής άπειλής νέας 

πολεμικής συρράξεως, συγκροτείται στό γραφείο 

τοϋ προέδρου τής Δημοκρατίας σύσκεψη μέ θέμα τήν 

έξέταση τής καταστάσεως τ&ν 'Ενόπλων Δυνάμεων 
τής χώρας. Στή σύσκεψη, έκτός άπό τό στρατηγό Φ. 

Γκιζίκη, πήραν μέρος δ πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, 

οί ύπουργοί 'Εθνικής 'Αμύνης καί Δημοσίας Τάξε

ως, καθώς καί οί άρχηγοί 'Ενόπλων Δυνάμεων, 

Στρατοϋ Ξηρίiς, Πολεμικοϋ Ναυτικοϋ καί Πολεμι

κής 'Αεροπορίας. 

Το πρακτικό τής συσκέψεως άναφέρει τά άκό

λουθα: 

«Τήν !!ην πρωϊνήν τής 12ης Αuγούστου 1974, είς γρα
φείον προέδρου Δημοκρατίας, συνεκροτήθη σύσκεψις εξε

τάσεως τής στρατιωτικής καταστάσεως, κατά παροϋσαν 

κρίσιν, είς τήν δποίαν συμμετέσχον οί κ. κ.: πρόεδρος τής 

Δημοκρατίας καί πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, ύπουργοί 

'Εθνικής 'Αμύνης καί Δημοσίας Τάξεως καί 'Αρχηγοί ΕΔ, 

Στρατοϋ, Ναυτικοϋ καί 'Αεροπορίας. 

»'Εν άρχ'Ό , δ κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως παρέσχεν 

μίαν γενικωτέραν είκόνα τοϋ κυπριακοϋ προβλήματος 

εχουσαν έν περιλήψει ώς επεται: 

»Τό Κυπριακόν ε{χεν άκαίρως άνευ διπλωματικής καί 

ψυχολογικής προπαρασκευής έγερθή τό 1954 καί ένφ ήτο 
γνωστόν δτι θά προεκάλει άντίθεσιν τής Βρετανίας καί τής 

Τουρκίας καί θά ijγαγεν είς διάλυσιν τοϋ Βαλκανικοϋ Συμ

φώνου, καθιστων aμα καί προβληματικήν τήν θέσιν τής 

'Ελλάδος είς τό ΝΑΤΟ. 'Εν τούτοις ή προσφυγή ,διετυπώ

θη, μέ αϊτημα τήν ενωσιν, άρχικώς, έν συνεχεί~ μετατρα

πέντος είς αuτοδιάθεσιν, τό δλον θέμα δέ ελαβεν όξύτητα 

προκαλέσαν τάς άναμενομένας άντιθέσεις καί τήν διάλυ

σιν τοϋ Βαλκανικοϋ Συμφώνου, άντί τής έπιδιωκομένης 

ένώσεως. 'Η Κυβέρνησις Κ. Καραμανλή, καί τότε, άν~λα-
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βεν ενα μήνα περίπου μετά τήν οξυνσιν τής καταστάσεως, 

επιδιώξασα μίαν λύσιν έθνικώς dξιοπρεπή καί παρέχουσαν 
είς Κύπρον τήν dνεξαρτησίαν της, ijτις διά καταλλήλων 

μετέπειτα χειρισμών θά dπετέλει τήν όδόν πρός τήν ενω

σιν. 'Η Τουρκία δέν έπεθύμει τήν ενωσιν διά τρείς λόγους: 

πρώτον, διά λόγους dσφαλείας, εχουσα τό έπιχείρημα δτι 

dφ' ενός μέν καί μέ τήν Κύπρον ελληνικήν- έπί πλέον 

δλων τών άλλων νήσων αi όποίαι τήν πλαισιώνουν - θά 

εστερείτο ούσιαστικώς έξόδου είς Μεσόγειον, ό.φ' ετέρου 

δέ δτι εάν ποτέ ή 'Ελλάς μετέβαλλεν προσανατολισμόν καί 

εστρέφετό πρός τόν ό.νατολικόν συνασπισμόν, ή κατάστα
σις τής Τουρκίας θά εγένετο δεινή· δεύτερον, διά λόγους 

προστασίας τής τουρκικής μειονότητος, εχουσα τό επιχεί

ρημα δτι τά προηγηθέντα γεγονότα κατεδείκνυον τάσεις 

εκμηδενισμου τών Τουρκοκυπρίων, πράγμα κατά τήν 

Τουρκίαν ό.παράδεκτοv- τρίτον, διά λόγους εθνικής φιλο

τιμίας, φυσιολογικώς θιγείσης κατόπιν τής προηγηθείσης 

όξύτητος. 'Ανεξαρτήτως τών ό.νωτέρω, ή Έλλάς τότε 

dπεδέχθη τήν dνεξαρτησίαν τής Κύπρου (ό.ντί ενώσεως), 

λόγφ τών δυσμενών συνθηκών τών δημιουργηθεισών διά 

τής ύποβολής τότε του σχεδίου ΜάκΜίλλαν καί διά τής 

ύποβολής ύπό αύτου τούτου του Μακαρίου του αίτήματος 

τής dνεξαρτησίας. 'Απεδέχθη δέ τήν ό.νεξαρτησίαν, μετά 

ώρισμένων δεσμεύσεων, δεδομένου δτι ή Τουρκία ήθελεν 

έγγυήσεις. 'Ως χαρακτηριστικώς τότε ό Τουρκος πρωθυ

πουργός εΙχεν είπει είς τόν ΝΕλληνα πρωθυπουργόν Κ. 

Καραμανλήν, "ciν καί ή ενωσις προεβλέπετο δτι θά ήτο ή 

ίστορική έξέλιξις τής ό.νεξαρτησίας τής Κύπρου, εν τού

τοις ή Τουρκία δέν ήδύνατο νά μή έπιμείνη είς παροχήν 

έγγυήσεων, διότι dνευ τούτων ή κήρυξις ύπό τής· Ελλάδος 

μονομερώς τής ενώσεως, εάν κάποτε ελάμβανε χώραν, θά 

συνεπήγετο αύτομάτως κήρυξιν πολέμου μεταξύ 'Ελλά

δος-Τουρκίας". Οϋτω ό.πητείτο ή εν συνεχεί~ κατάρριψις 

τών κατά τής ενώσεως έπιχειρημάτων τής Τουρκίας, πρός 

όμαλήν μετάβασιν dπό τήν ό.νεξαρτησίαν είς τήν ενωσιν. 

Τουτο θά ήτο δυνατόν διά τηρήσεως έν συνεχεί~ τής κα

ταλλήλου πολιτικής εν Κύπρφ, δεδομένου δτι μία Κύπρος 

ελληνική θά ήτο προτιμωτέρα ό.πό μίαν Κύπρον έλεγχομέ

νην είτε ύπό τών Ρώσων είτε ύπό τών 'Αράβων. Έδόθησαν 

δθεν τότε είς τόν Μακάριον συστάσεις δημιουργίας κλίμα

τος ύφέσεως, εύθύς μετά τήν ύπογραφήν τών συμφωνιών 

dνεξαρτησίας, έπί τφ σκοπφ ό.ποβολής του τουρκικου αί

σθήματος φοβίας καί ύπάρξεως συνεργασίας καί έμπιστο

σύνης μεταξύ 'Ελληνοκυπρίων καί Τουρκοκυπρίων, δεδο

μένου δτι λόγφ τής ό.ριθμητικής, πνευματικής καί οικονο

μικής ύπεροχής τών 'Ελληνοκυπρίων, οί Τουρκοκύπριοι 

ούδέποτε θά καθίσταντο επικίνδυνοι διά τούς 'Ελληνοκυ

πρίους. Διά του τρόπου τούτου θά κατερρίπτοντο ό.φ' εαυ

τών τά τουρκικά κατά τής ενώσεως επιχειρήματα, δεδομέ

νου δτι ·Ελλάς καί Τουρκία ούσαι σύμμαχοι χώρα ι καί 

συνεργαζόμεναι δέν θά εΙχον πλέον καί αίτίας προστριβής 

λόγφ εθνικής φιλοτιμίας. 'Εκ παραλλήλου συνεστήθη είς 

τόν Μακάριον δπως ή νέα πολιτεία ενταχθή είς τούς διαφό

ρους Διεθνείς 'Οργανισμούς, Ί'jτοι ΟΗΕ, Συμβούλιον Εύ

ρώπης καί ΝΑΤΟ, επί τφ σκοπφ εύθυγραμμίσεως μετά τής 

·Ελλάδος καί διπλασιασμου τών δυνατοτήτων του · Ελλη
νισμου είς τούς Διεθνείς 'Οργανισμούς καθισταμένης οϋ

τω διεθνώς συνειδήσεως δτι ή Κύπρος εΙ ναι δευτέρα 'Ελ

λάς. 'Ατυχώς ό Μακάριος ήκολούθησε τήν πολιτικήν τών 

'Αδεσμεύτων. Τούτου διαπιστωθέντος καί μετά εξάμηνον 

περίπου ό.πό τής ύπογραφής τών συμφωνιών, του έλέχθη έκ 

νέου δτι τής dνεξαρτησίας τής Κύπρου παρασχεθείσης, ό 

τρίτος κόσμος πλέον είς ούδέν θά τόν ώφέλει, άλλά ό.ντιθέ

τως ήτο έπιβεβλημένη εύθυγράμμιση μετά τής μητρός πα

τρίδος. 'Εν τούτοις ό 'Αρχιεπίσκοπος διέπραξε τό σφάλμα 

τής τηρήσεως πολιτικής dδεσμεύτου μέ dποτέλεσμα τήν 

δημιουργίαν διαστάσεως μεταξύ 'Ελλάδος καί Κύπρου, 

ijτις καί έξεδηλώθη μετά τήν ό.ποχώρησιν τής Κυβερνή

σεως Κ. Καραμανλή, διά τfjς θέσεως ύπό του Μακαρίου 

θέματος συμφωνιών. "Εκτοτε 4 εως 5 ό.λλεπάλληλοι κρί
σεις εχουν λάβει χώραν, αί όποίαι ώδήγησαν σχεδόν ε{ς 

πόλεμον. ·Επομένως τά ό.λλεπάλληλα σφάλματα κατά τόν 

χειρισμόν του Κυπριακου καί ή τηρηθείσα κακή πολιτική 

τόσον είς Κύπρο ν δσον καί είς 'Ελλάδα εχουν όδηγήσει 

είς τήν παρουσαν κατάστασιν μέ ό.ποκορύφωμα τό προσφά

τως διαπραχθέν μέγα σφάλμα κατά του Μακαρίου, δπερ 

καί παρέσχεν είς τήν Τουρκίαν τήν ό.φορμήν τήν όποίαν 

dνεζήτει διά νά προβή είς τάς προσφάτους ενεργείας της. 

Νυν dπαιτείται ψύχραιμος εξέτασις τής καταστάσεως rοστε 

νά έξέλθη ή ·Ελλάς dπό τήν παρουσαν κρίσιν καί νά ό.πο

φύγη τά αύτά σφάλματα είς τό μέλλον, δεδομένου δτι δέν 

εΙναι δυνατόν, λόγφ Κύπρου, νά εύρίσκηται ό.νά εξάμηνον 

έπί ποδός πολέμου. 

»'Εν συνεχεί~, ό κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως dναφε

ρόμενος είς τό παρόν, ενημέρωσε τούς παρισταμένους επί 

τής πορείας τών διαπραγματεύσεων έν Γενεύτι. Είδικώτε

ρον, εΙπεν, δτι συμφώνως πρός πληροφορίας ή Τουρκία 

έπιθυμεί νά έπωφεληθή τής παρούσης κρίσεως διά όριστι

κήν εκκαθάρισιν τών ύφισταμένων διαφορών. Οϋτω εξη

γείται καί ή μέχρι τουδε μεγάλη όξύτης κατά τήν Διάσκε

ψιν. ·Αν καί νυν έμφανίζεται διατεθειμένη νά συμφωνήση 

δπως τά έν Κύπρφ στρατεύματά της παραμείνουν έκεί δπου 

εύρίσκονται, κατέχοντα 3,5% εναντι του προτιθεμένόυ 
4,5% καί ύπό τόν ελεγχον τών δυνάμεων του ΟΗΕ νά έκτε
λεσθουν ό.νταλλαγαί αίχμαλώτων καί νά έλευθερωθουν 

ώρισμένοι θύλακες, ενφ οί κ. κ. Κληρίδης καί Ντενκτάς θά 

dναλάβουν νά επεξεργασθουν έντός 20ημέρου σχέδιον 

όριστικής λύσεως, εξέλιξις γενικώς ijτις σημαίνει πέρας 

σταδίου όξύτητος καί εναρξιν σταδίου διαπραγματεύσεων, 

έν τούτοις τουτο δέν σημαίνει πέρας τής κρίσεως, δεδομέ

νου δτι πολλάκις κατά τήν παρουσαν κρίσιν ή κατάστασις 

μετεβλήθη dρδην, αίφνιδίως. 'Ετόνισεν δτι ή έμπειρία τής 

παρούσης κρίσεως κατέδειξεν δτι ούδεμία βεβαιότης δύνα

ται νά ύφίσταται περί ό.ποφυγής του κινδύνου πολέμου, διά 

τουτο δέ καί ό.παιτείται ήμετέρα προπαρασκευή πρός dντι

μετώπισιν οίασδήποτε καταστάσεως, λαμβανομένων ύπ' 

όψιν καί τών ετέρων ύφισταμένων μετά τής Τουρκίας δια

φορών (Αίγαίον, νήσοι, ύφαλοκρηπίς κ.λπ.). 

>>Τούτου δοθέντος, επεσήμανεν δτι μέχρι διπλωματικής 

διευθετήσεως τών διαφορών, ήτοι έπί dρκετόν χρόνον, ό 

κίνδυνος πολέμου μετά τής Τουρκίας δέον νά θεωρήται 

πιθανός καί επομένως ό.παιτείται ό.φ, ενός μέν τήρησις 

έξωτερικής πολιτικής συναρτήσει τών ύφισταμένων δυνα

τοτήτων ό.πό στρατιωτικής πλευράς, dφ' ετέρου δέ λήψις 

δλων τών ό.ναγκαίων καί δυνατών μέτρων ό.πό πλευράς ορ

γανώσεως καί εξοπλισμου Ένόπλων Δυνάμεων, rοστε αύ

ται νά εύρίσκωνται είς τό μέγιστον τών δυνατοτήτων των. 

»Περαιτέρω εξητάσθησαν λεπτομερώς διάφορα θέματα 
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πρός ένημέρωσιν καί έντοπισμόν ύφισταμένων δυνατοτή

των, άδυναμιών καί τομέων είς τούς όποίους άπαιτείται 

λήψη ένδεδειγμένων μέτρων ύπό άνωτέρω πνεuμα ώς έκτί

θεται κατωτέρω. 

»Στρατός Ξηράς 

»'Επιστράτευσις: 'Ο κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως εl

πεν δτι κατά πληροφορίας του ή πρόσφατος έπιστράτευσις 

φέρεται ώς μή έπιτυχής καί τ']τήσατο ένημέρωσιν καί σχε

τικάς προτάσεις. 

»Οί κ.κ. ΑΕΔ και ΑΣ άνέφεραν δτι τά αίτια εlναι ή 
ελλειψις προπαρασκευής, σχεδιάσεως καί μέσων, έξετίμη

σαν δέ δτι πρός θεραπείαν τής άδυναμίας θά άπαιτηθή χρό

νος ένός ετους ύπό τήν προϋπόθεσιν συμπληρώσεως τών 

έλλείψεων είς ύλικόν. 'Ανέφερον δτι έκλήθησαν άρχικώς 

ύπό τά δπλα 276.000 έκ τών όποίων άπελύθησαν 166.000 
καί παραμένουν έπιστρατευμένοι 110.000 έπί πλέον τής 
μονίμου δυνάμεως τών 117.000 άνδρών. 'Υπό πλήρη προ
παρασκευήν καί έπιστράτευσιν τό σύνολον του Στρατοu 

" ύπολογίζεται είς 400.000 άνδρας, πλήν δμως δέν ύπάρχουν 
τά μέσα διά νά έξοπλισθουν καί άξιοποιηθοuν, τής έλλεί-

1 ψεως ταύτης καλυφθησομένης διά τής νέας σχεδιάσεως. 
Είδικώτερον ό ΑΣ εδήλωσεν δτι ναί μέν ή έπιστράτευσις , 
δύναται νά προετοιμασθή εντός ένός ετους άπό πλευράς 

σχεδιάσεως, πλήν δμως, άπό πλευράς προμηθείας του ύλι

κου του άπαιτουμένου δι' άξιοποίησιν τοu Στρατοί) ή όλο

κλήρωσις τοποθετείται περί τό 1977-78. Συμπερασματικώς, 
ό κ. πρόεδρος επεσήμανεν δτι άπεδείχθη δτι δέν είμεθα 

προπαραdκευασμένοι καί συνεπώς άπαιτείται ταχεία προε
τοιμασία cδστε νά δυνηθώμεν νά εχωμεν 'Ενόπλους Δυνά

μ,εις τάς όποίας καί νά δυνάμεθα νά άξιοποιήσωμεν. 

»'Ηθικόν: Είς έρώτησιν του κ. προέδρου τής Κυβερνή

σεως δσον άφορα είς τ']θικόν του Στρατου, ό ΑΕΔ έδήλω

σεν δτι τοuτο εύρίσrcεται είς λίαν ίκανοποιητικόν έπίπεδον 

καί iδιαιτέρως τών μονάδων ΗΕβρου, αϊτινες διακρίνονται 

δtά έπιθετικόν πνευμα, εύρισκόμεναι ετοιμοι είς άμυντικήν 

διάταξιν. 

»Δυνατότητες είς Κύπρον: 'Ο κ. πρόεδρος τής Κυβερνή

σεως τ']τήσατο στοιχεία επί ήμετέρων έν Κύπρφ δυνάμεων 

καί κατάστασιν τούτων. Είδικώτερον έρώτησεν διατί πρό 

τής" άποβάσεως ή κατά τήν διάρκειαν ταύτης δέν ενισχύθη 

? ή 'Εθνοφρουρά, ποίας έκτάσεως διχοστασία παρετηρήθη 
είς ήμετέρας δυνάμεις έκεί, πώς άπεφασίσθη ή έπιχείρησις 

έπεμβάσεως κατά του Μακαρίου καί ποία ή άμυνα ήμετέ

ρων δυνάμεων εν Κύπρφ. 

»'Όσον άφορα είς ένίσχυσιν 'Εθνοφρουράς άνεφέρθη 

δτι ύφίσταται σχετική εγγραφος εκθεσις του ΑΕΔ πρός τόν 

ΥΕΘΑ δι' ή ς επισημαίνεται δτι βασική αίτία ή το ό γεω

γραφικός παράγων εν συνδυασμφ μέ τήν κυριαρχίαν τής 

τουρκικής 'Αεροπορίας είς τόν άέρα δημιουργουμένης οϋ

τω πρακτικής άδυναμίας δι, άποστολήν ενισχύσεων. 

» Ώς πρός τήν έν γένει κατάστασιν 'Εθνοφρουράς, ό 
ΑΕΔ άνέφερεν δτι μετά τήν έπιστράτευσιν ή δύναμίς της 

άνήλθεν είς 25.000 άνδρας καλώς έξωπλισμένους καί μέ 
άρκετά βαρέα δπλα εφωδιασμένους- πλήν βεβαίως άερο

πορικής καλύψεως. 'Η άμυνα οϋτω θά εδει καί τ']δύνατο νά 

εχη λίαν καλά άποτελέσματα, πλήν δμως τό μεσολαβήσαν 

πραξικόπημα τούς,εlχεν άποδιοργανώσει καί άπομακρύνει 

άπό τάς θέσεις άμύνης των. 

»'Ωσαύτως διεπιστώθη δτι ελαβε χώραν καί διχοστα

σία τών ήμετέρων δυνάμεων, μειώσασα ετι περαιτέρω τάς 

άμυντικάς των ίκανότητας. 

»'Όσον άφορα είς τούς λόγους τής άποφάσεως επεμβά

σεως κατά του Μακαρίου ό κ. πρόεδρος τής Δημοκρατίας 

ήτήσαντο δπως τουτο συζητηθή είς πλέον περιωρισμένον 

κύκλον καί τό θέμα δέν ετυχεv περαιτέρω εξετάσεως. 

»Σύγκρισις δυνάμεων: 'Ο κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσε

ως ήτήσατο ενημέρωσιν επί συσχετισμου δυνάμεων καί 

συγκρίσεως δυνατοτήτων. 

»'Ο ΑΣ άνέφερεν δτι κατά θέατρα έπιχειρήσεων ή κατά

στασις εχει ώς έξής: 

»Περιοχή 'Έβρου: 'Αναλογία δυνάμεων 1:2 εως 1:3 
ύπέρ τών Τούρκων. 

»Νήσοι Αίγαίου: 'Αναλογία ύπέρ ήμών δεδομένου δτι 

οί Τουρκοι δέν εχουν δυνάμεις (τών νήσων ούσών έλληνι

κών). 

»Περαιτέρω ό ΑΣ εδήλωσεν δτι άνάπτυξις περισσοτέ
ρων δυνάμεων (ήμετέρων) είς 'Έβρον, λόγφ άμυντικής δια

τάξεως, δέν εlναι δυνατή, ίσως δέ νά θεωρώνται πολλαί καί 

α{ νυν άνεπτυγμέναι τοιαυται, δεδομένου δτι ύφίστανται 

καί δυνατότητες επιθετικής ένερyείας. Βεβαίως, επεσήμα

νεν δτι έφ' δσον μετά επιτυχή διεξαγωγήν άμυντικου άγώ

νος, αί δυνάμεις μας περάσουν είς άντε~ίθεσιν, δυνάμεθα 

νά άναπτύξωμε περισσοτέρας μονάδας, ώς άλλως τε προ

βλέπεται καί ύπό τών σχεδίων (δημιουργία προγεφυρώμα

τος "Κεσάνη"). Βεβαίως έπιτυχής άμυνα καί άντεπίθεσις 

προϋποθέτουν έξασφάλισι.ν τών νώτων μας άπό βορρά -
πράγμα ούδόλως βέβαιον . 

>>'Επί του σημείου τούτου εγερθέντος του ερωτήματος 

άμύνης πρός βορρaν (Βουλγαρία) καί δυνατοτήτων άμύνης 

γραμμής "Μεταξά" καί κατόπιν συζητήσεως, διεπιστώθη 

δτι άν καί ή γραμμή αϋτη εΙ ναι άξιοποιημένη - συμφώνως 

πρός τήν ύφισταμένην σχεδίασιν- ή διατήρησίς της έπί 

3ήμερον- χρόνος έλάχιστος άπαιτούμενος δεδομένου δτι 

επίθεσις Βουλγαρίας θά έσήμαινε καί εμπλοκήν του ΝΑΤΟ 

- δέν εΙ ναι δυνατόν νά θεωρηθή βεβαία δεδομένου δτι άπό 

τάς Μεραρχίας τής γραμμής "Μεταξά" εχουν προωθηθή 

είς τό μέτωπον του 'Έβρου αί άπαραίτητοι (διά τόν 

'Έβρον) συμπληρωματικαί μονάδες. 

>>'Ως πρός τήν συνολικήν σύγκρισιν στρατιωτικών δυ

νάμεων ό ΑΕΔ άνέφερεν δτι ή άναλογία εΙ ναι 3: I ύπέρ τών 
Τούρκων (3 Στρατιαί εναντι \, 10 Μεραρχίαι εναντι 3), καί 
μέ τήν διαφοράν δτι <'iπασαι αί τουρκικαί δυνάμεις θά εΙ ναι 

προσανατολισμέναι πρός τήν Θράκην. 

»Ναυτικόν: 'Ο ΑΝ παρέσχεν τά άκόλουθα στοιχεία 

[βλ. πίνακα σελ. 72]. 

>>' Αντιτορπιλλικά Στόλου: 
>>'Εκ τών ήμετέρων 11 τό I τελεί είσέτι ύπό παραλαβή ν 

είς ΗΠΑ άναμενόμενον είς 'Ελλάδα περί μήνα 'Οκτώβρι

ον. Έκ τών λοιπών 10 τά 6 εlναι πεπαλαιωμένα, ενφ τά 
ύπόλοιπα 4 εχουν ύποστή μερικόν έκσυγχρονισμόν. 

»'Έναντι τούτων οί Τοuρκοι διαθέτουν 5 πεπαλαιωμένα 
(ώσάν τά παλαιά 6 ήμέτερα) πλήν δμως είς λίαν καλυτέραν 
κατάστασιν καί 6 ύποστάντα μερικόν εκσυγχρονισμόν 
(εναντι 4 ήμετέρων). 'Ωσαύτως διαθέτουν ετερα 4 λίαν πε
παλαιωμένου τύπου καί είς άκόμη χειροτέραν κατάστασιν, 
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Τύπος πλοίου 

'Αντιτορπιλλικά Στόλου 

'Αντιτορπιλλικά Συνοδείας 

'Υποβρύχια 

Πυραυλάκατοι 

Τορπιλλάκατοι 

Κανονιοφόροι 

Ταχέα περιπολικά 

Ναρκοθέτιδες 

Ναρκαλιευτικά 

Δεξαμενόπλοια 

'Αρματαγωγά 

'Οχηματαγωγά 

'Αποβατικά (λοιπά) 

Περιπολικά άκτων 

'Ακτοφυλακίδες 

'Αεροσκάφη Ναυτικής 

Συνεργασίας 

'Ελικόπτερα 

Βοηθητικά 

'Ελλάς 

11 
4 

6 

4 
7 
3 

2 

14 

8 
5 

21 

12 

ΝΑΥτΙΚΌΝ 

Τουρκία 

15 
I 

15 

4 
7 
12 

2 
6 

20 

3 

96 
25 
40 

16 
3 

Είς ίκανούς άριθμούς 

Παρατηρήσεις 

I τουρκικόν εΙναι και ναρκοθέτις 
4 ελληνικά άνευ ούδεμιiiς μαχητικής άξιοπιστίας 
λόγφ παλαιότητας 

Συντριπτική τουρκική ύπεροχή εναντι ήμετέρων 

πλοίων έπιφανείας 

Μή άξιοποιηθεϊ:σαι είσέτι (ελλην. καί τουρκ.) 

5 τουρκικαί έφωδιασμέναι με Κ/ Θ βλήματα 

·Ημετέρα ι άνευ σημασίας λόγφ παλαιότητας 

Τουρκικαί διαθέτουν άνθυποβρυχιακάς ίκανότητας 

Πρόκειται εξοπλισθοuν μέ Κ/Θ βλήματα 

Πραγματικός άριθμός τουρκικων πλοίων δυνα-

μένων νά άναλάβουν ναρκοθετήσεις 11 
Σαφής τουρκική ύπεροχή, έν σχέσει πρός aντιστοίχους 

ναρκοθέτιδας 

Δυσχερής aξιοποίησις λόγφ μεγέθους 

ΣυνοΛικως σαφής τουρκική ύπεροχή καί μεγάλαι 

άποβατικαί ίκανότητες. 

65 εναντι οuδενός. 

Τουρκική ύπεροχή καθιστωσα δυσχερεστέραν 

τήν άποστολήν των ήμετέρων ύποβρυχίων εν 

συγκρίσει πρός τούς άριθμούς τούτων. 

))Είδικώτερον καί επί των στοιχείων τοu άνωτέρω πίνακος ό ΑΝ παρέσχεν καί τά άκόλουθα σχόλια, Ciτινα εμφαίνονται 

μερικως είς Στήλην ''Παρατηρήσεις", εξ ών προκύπτει δτι εϊς τινας περιπτώσεις οί άριθμοί ε{ ναι πλασματικοί καί ή δλη 

είκών ετι περαιτέρω δυσμενεστέρα διά τήν 'Ελλάδα. 

εξ ών εκτιμάται δτι δύνανται νά κινήσουν μόνον τά 2. 
'Επομένως ή δύναμις κατέρχεται είς τά 13, έάν δέ άφαιρε
θή I είσέτι, προσφάτως άπολεσθέν είς Κύπρον, συνοψίζε
ται είς 12 συνολικ&ς. 'Εξ αuτων δμως I διαθέτει μεγάλας 
ικανότητας ναρκοθετήσεως. 

)) 'Αντιτορπιλλικά Συνοδείας: 
)>" Απαντα τά ήμέτερα εΙ ναι ι.'iνευ σημασίας, δεδομένου 

δτι λόγφ ήλικίας ή μαχητική ίκανότης των εΙ ναι μηδενική . 

))Τό I τουρκικόν εΙναι νεότευκτον καί άξιόλογον πλοϊ:-
ον. 

)) Ύ ποβρύχια: 
)) 'Εκ των ήμετέρων 6 τά 4 είναι νεότευκτα καί τελειοτά

του τύπου συμβατικής προώσεως, ενφ τά ετερα 2 ε{ναι πα
λαιά, μερικως εκσυγχρονισμένα. ~Εναντι τούτων οί Τοuρ

κοι διαθέτουν 15, έξ ών I Ο παλαιά εκσυγχρονισμένα ( άνά
λογα πρός τά 2 τά ήμέτερα) καί ετερα 5 παλαιότερα. 'Ανε
ξαρτήτως δμως τής ύφ' ήμων διαθέσεως των 4 νέων ύπο
βρυχίων, ή άριθμητική ύπεροχή των τουρκικων είναι συν

τριπτική , ίδίως έάν ληφθή ύπ' όψιν δτι δ άντίπαλος των 

ύποβρυχίων δέν ε{ναι τά ύποβρύχια άλλά τά πλοϊ:α επιφα

νείας. Οϋτω είς εκαστον τουρκικόν ύποβρύχιον ό:ντιπαρα

τάσσομεν ούτε ι άντιτορπιλλικόν (διά τήν άκρίβειαν 0,6 
άντιτορπιλλικά) εναντι 2,5 των Τούρκων. Συμπερασματι-

κως, επομένως, αί ήμέτεραι μονάδες έπιφανείας ε{ναι τρο

μερά άνεπαρκεϊ:ς πρός aντιμετώπισιν τής σοβαρωτάτης 

τουρκικής ύποβρυχίου άπειλής είς τήν ναυτικήν κυριαρχί

αν εiς Αίγαϊ:ον. 

))Πυραυλάκατοι: 

))Αί ήμέτεραι 4 εΙναι νεότευκτοι καί διαθέτουν ίσχυρό
τατον μαχητικόν δυναμικόν, πλήν δμως ή πλήρης επιχει

ρησιακή άξιοποίησις του ύπ' αuτων φερομένου κατευθυ

νομένου βλήματος δέν εχει καταστή εισέτι έφικτή λόγφ 

άνωμαλίας κατά τάς δοκιμαστικάς βολάς, ητις, άν καί εν

τατικως διερευνάται, δέν εχει είσέτι έντοπισθή ύπό του 

Γαλλικοί> Ναυτικου καί τής γαλλικής κατασκευάστριας 

έταιρείας (SNIAS). 
))Αί 4 τουρκικαί εΙναι μέν των αuτων περίπου δυνατοτή

των πλήν δμως εύρίσκονται είσέτι είς τό στάδιον τής 

παραγγελίας καί κατασκευής. 

))Τορπιλλάκατοι: 

)>Αί ήμέτεραι 7 είναι σχετικώς μικρων δυνατοτήτων 
συμβατικών δπλων -καί περιωρισμένων ναρκοθετικών δυ

νατοτήτων. 

)>Αί τουρκικαί 7 άναλύονται είς 5 έφωδιασμένας μέ κα
τευθυνόμενα βλήματα νορβηγικής κατασκευής καί 2 έχού

σας ναρκοθετικάς ίκανότητας. 
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»Κανονιοφόροι: 

»" Απασαι α{ ήμέτεραι <'iνευ σημασίας λόγφ ήλικίας κα
θιστώσης τήν μαχητικήν ικανότητά των μηδενικήν. 

»'Έναντι τούτων dπασαι α{ τουρκικαί διαθέτουν άνθυ-

ποβρυχιακάς συσκευάς εν καλij καταστάσει. 

»Ταχέα περιπολικά: 

»Δέν ύφίστανται παρ' ήμίν. 

»Τοuρκοι προτίθενται είς τά 2 iδικά των (σχετικώς νεο
τεύκτου κατασκευής άμερικανικής) νά εγκαταστήσουν 

Κ/Θ βλήματα άμερικανικά μεγαλυτέρων δυνατοτήτων άπό 

ο,τι τών ήμετέρων πυραυλακάτων. 

»Ναρκοθέτιδες: 

»'Ημέτερα ι 2 εν καλίj σχετικώς καταστάσει. 
»'Εκ τών τουρκικών 6 αί 5 άντίστοιχοι πρός τάς ήμετέ-

ρας καί ι νεότευκτο καί ύψηλών δυνατοτήτων. · 
»'Εν τούτοις ή ναρκοθετική ίκανότης του τουρκικοί) 

ναυτικοί) εΙ ναι λίαν ηόξημένη διότι ίκανότητας ναρκοθετή

σεως εχουν: ι εκ τών άντιτορπιλλικών Στόλου, 2 εκ τών 
τορπιλλακάτων καί 2 εκ τών λοιπών εi.σέτι μονάδων των. 

νΗτοι σύνολον μονάδων ναρκοθετήσεως ι 1 εναντι 2 ήμετέ
ρων. 

»Ναρκαλιευτικά: 

»Σαφής τουρκική ύπεροχή (20 εναντι ι4) λαμβανομένου 
ύπ ' οψιν οτι τά ήμέτερα θά κληθοuν νά άντιμετωπίσουν 

5πλάσιον άριθμόν ναρκοθετίδων. 

»Δεξαμενόπλοια: 

»Τό ήμέτερον εχει λίαν ηuξημένας δυνατότητας μετα

φοράς άμφιβίου δυνάμεως καί μέσων (σκάφη-έλικόπτερα 

κ.λπ.), πλήν ομως λόγφ του μεγάλου στόχου τόν δποίον 

παρουσιάζει (εκτόπισμα 10.000 τόννων) ή χρησιμοποίησίς 
του δημιουργεί πρόβλημα. 

»'Αρματαγωγά - 'Οχηματαγωγά - 'Αποβατικά: 

»Συνολικώς άντιπαρατάσσομεν 33 εναντι 99 τής Τουρ
κίας. 'Η πρόσφατος ναυπήγησις ύπό τών Τούρκων τοιού

του άριθμοu άποβατικών σκαφών, δπωσδήποτε δέον νά 

γεννά ύποψίας περί τής άποστολής των, ijτις ε{ναι εκτέλε

σις άποβάσεων εi.ς νήσους του Αi.γαίου. 

»Περιπολικά άκτών καί 'Ακτοφυλακίδες: 

»Διαθέτουν ενα άριθμόν 65 σκαφών εναντι οuδενός 
ήμετέρου. 

»Συμπερασματικώς δ ΑΝ συνοψίζει ώς κάτωθι τήν σύγ

κρισιν δυνάμεων: 

»Πλοία επιφανείας: Οί Τοuρκοι διαθέτουν άριθμητικήν 

ύπεροχήν, μεγαλυτέρας άνθυποβρυχιακάς ίκανότητας καί 

μεγαλυτέρας άποβατικάς τοιαύτας. 'Ωσαύτως διαθέτουν 

πλήρη εuχέρειαν ναρκοθετήσεων καί άποκλεισμοu ήμετέ

ρων ναυτικών δυνάμεων έκτός επιθυμητών περιοχών. 

» ' Αεροπορική κάλυψη στόλου: Ύ στεροuμεν καθολι

κώς, δεδομένου οτι αί ίκανότητες άμύνης άντιαεροπορικής 

τών πλοίων μας ε{ναι μηδαμινές. Τό αuτό iσχύει προκειμέ

νου καί περί βάσεων καί ναυστάθμων. 

»'Υποβρύχιος άπειλή: 'Η τουρκική ύποβρύχιος άπειλή 

ε{ναι λίαν σοβαρά, εύρισκόμεθα δέ έν άδυναμί~ άποτελε

σματικής άντιμετωπίσεώς της. 

»Συνολική άναλογία: Διαμορφώνεται είς 3 πρός ι ύπέρ 

τής Τουρκίας κατά μέσον δρον. 

»Προσωπικόν: · Η ναυτικότης καί ή παράδοσις άποτε

λεί στοιχείον ύπέρ ήμών, <'iν καί προσφάτως καταβάλλεται 

τρομερή προσπάθεια ύπό τών Τούρκων εi.ς τόν τομέα αu-

τόν. 'Αριθμητικώς οί άριθμοί εi.ρήνης εlναι 35.000 εναντι 
ι7.000 (2:ι, ύπέρ τών Τούρκων). 

»Διάταξις 

»Οί Τοuρκοι διαθέτουν 2 βασικούς ναυστάθμους ι πρός 
βορράν εi.ς τόν Βόσπορον (Γκολτσούκ) καί ι πρός νότον 

πλησίον Ρόδου (Μερσίνην). ·Ωσαύτως διαθέτουν βάσεις 

άνεφοδιασμοu καί άγκυροβόλια μονάδων. 

»·Η ναυτική των δύναμις ε{ ναι διαχωρισμένη μεταξύ 

περιοχής Κύπρου και βορείως Ρόδου μέ κυρίαν συγκέν

τρωσιν τό βόρειον Αiγαίον (Σμύρνη-Γκολτσούκ). 

»·Η διάταξις τών ήμετέρων δυνάμεων ε{ ναι άμυντική, 

καί νuν εlναι διάφορος τής σχεδιάσεως πρός παραπλάνη

σιν έπί τών πραγματικών μας προθέσεων. 

>>'Αεροπορία 

>>'Ο ΑΑ εν άρχij ετόνισεν οτι ή 'Αεροπορία εύρίσκεται 

καθυστερημένη κατά πολύ άπό δ,τι εδει νά ε{ναι, επηρεά

ζεται δέ δυσμενώς καί άπό τόν γεωγραφικόν παράγοντα. 

Παρέσχεν έν συνεχεί~ τά άκόλουθα στοιχεία: 

Σύγκρισις Δυνάμεων 

Στοιχεία ·Ελλάς 

Μαχητικά άεροσκάφη 290 
Μεταφορικά άερο-

σκάφη 60 
·Ελικόπτερα 6 
Βλήματα Νίκη 92 
Βλήματα Χώκ 170 
Σταθμοί Ραντάρ 9 
'Αεροδρόμια ι8 

'Αντιαεροπορική 

ν Αμυνα Μετρία 

Μάζα πυρός μαχητι-

κών άεροσκαφών 310 
Μάζα πυρός άνά άε-

ροδρόμιον άντιπάλου ι4 

Φορτίον δυνατότητος 

μεταφορικών άερο-

σκαφών 362 

Τουρκία 

520 

95 
ι6 

ιο4 

16 
22 

'Ισχυρά 

830 (Εi.ς χιλ. LBS βομβών) 

46 (Εi.ς χιλ. LBS βομβών) 

1305 (Εi.ς χιλ. LBS 
φορτίου) 

>>'Ωσαύτως δ ΑΑ έπεσήμανεν οτι έκ τής συγκρίσεως 

του προσωπικοu προκύπτει οτι ή Τουρκία διαθέτει 46 μο
νίμους άνά άεροσκάφος ένφ ήμείς 27, οί συνολικοί δέ 
άριθμοί χειριστών ε{ναι Τουρκία ι5ΟΟ, Έλλάς 746. 

>>'Εκ τών άνωτέρω, συνέχισε δ ΑΑ, προκύπτουν τά άκό

λουθα πλεονεκτήματα καί μειονεκτήματα: 

>> Πλεονεκτήματα: 
>>Τουρκίας: ή ύπεροχή εiς επιθετικά καί μεταφορικά 

άεροσκάφη, εi.ς μάζαν πυρός, άεράμυναν, μόνιμον προσω

πικόν, άποθέματα καί καύσιμα καί ή διασπορά στόχων είς 

βάθος δμοu μέ τήν πρωτοβουλίαν επιθέσεως. 

>> ' Ελλάδος: ή ύπεροχή είς καταφύγια άεροσκαφών, εi.ς 

προμήθεια (Fantom), εi.ς βλήματα Hawk καί ή ίστορία -
παράδοσις καί ίκανότης του προσωπικοu. 

»Μειονεκτήματα: 

>>Τουρκίας: ή μειωμένη άφομοιωτική ίκανότης, ελλει

ψις καταφυγίων καί ελλειψις βλημάτων Hawk (εδάφους
άέρος). 
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»'Ελλάδος: ή aδυναμία προσβολής, λόγφ βάθους τών 

στόχων τής Τουρκίας, ή μειωμένη μεταφορική ίκανότης, ή 

μειωμένη ίκανότης διασποράς, ή ανεπάρκεια aποθεμάτων 

καί ύλικών aποκαταστάσεως ζημιών διαδρόμων. 

»' Αναφορικώς πρός τά "FANTOMS" καί κατόπιν τε
θεισών έρωτήσεων ό ΑΑ έδήλωσεν δτι νuν !\χει παραλη

φθή ή πρώτη μοίρα (19 αεροσκάφη) καί είναι είς θέσιν νά 
λάβη μέρος είς επιχειρήσεις, πλήν δμως δέν εχει είσέτι 

φθάσει είς ύψηλά έπίπεδα έκπαιδεύσεως. Διά τήν έκπαί

δευσιν πληρωμάτων, διά τήν 2αν μοίραν aπαιτοuνται 2 μή
νες, διά μειωμένην aπόδοσιν. Διά ίκανοποιητικήν έκπαί

δευσιν dπαιτοuνται 4-5 μήνες . 'Από δέ aπόψεως πυρομα

χικών, ό ΑΑ έδήλωσεν, δτι τά aεροσκάφη ταuτα δύνανται 

νά διεξαγάγουν έντατικάς επιχειρήσεις 5 εως 6 ήμερων. 

»Τέλος ό ΑΑ έπεσήμανεν δτι dνεξαρτήτως τών aνωτέ

ρω παρασχεθέντων aριθμών δυνάμεων, ή ήμετέρα 'Αερο

πορία εχει τό μειονέκτημα του δτι κέκτηται dεροσκαφών 

λίαν πεπαλαιωμένων, τών όποίων αί έπιχειρησιακαί δυνα

τότητες είναι μειωμέναι λόγφ όρίου aντοχής καί ήλικίας. 

»'Εκσυγχρονισμός 'Ενόπλων Δυνάμεων 

»'Εν συνεχεί~ ό κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως ητήσα

το ένημέρωσιν έπί του ύφισταμένου προγράμματος βελτι

ώσεως καί έκσυγχρονισμοu του ύλικοu τών 'Ενόπλων Δυ

νάμεων. 

»'Ο ΑΕΔ καί οί aρχηγοί Στρατοu - Ναυτικοu καί 'Αε
ροπορίας παρέσχον τά dνάλογα στοιχεία του aντιστοίχου 

προγράμματος παραγγελιών. Αί παραγγελίαι συνοψίζονται 

είς 130 ι'iρματα μάχης είς Γαλλίαν, 105 τεθωρακισμένα οχή
ματα μεταφοράς προσωπικοί) και 14 ι'iρματα περισυλλογής 
έπίσης είς Γαλλίαν, 230 τεθωρακισμένα ι'iρματα μεταφοράς 
προσωπικοu είς Ίταλίαν, 11 ελικόπτερα τών 13 θέσεων καί 
2 aντιαεροπορικούς έκτοξευτάς είς Ίταλίαν, 4 ταχέα περι
πολικά Κ/ Θ βλημάτων (πυραυλακάτους) είς Γαλλίαν, 40 
dεροσκάφη Mirage είς Γαλλίαν, 40 έκπαιδευτικά dεροσκά
φη καί 12 μεταφορικά είς ΗΠΑ. Διά τά aνωτέρω εχουν 
ύπογραφή συμβάσεις μέ εναρξιν παραδόσεως 'Ιανουάριον 

1973 καί πέρας 'Απρίλιον 1977. 
»'Ωσαύτως ύπάρχουν 60 dεροσκάφη Α-7, 4 πυραυλάκα

τοι μείζονος τύπου καί 3 φρεγάτες του Ναυτικοu, διά τάς 
όποίας δέν ύπεγράφη σύμβαση. 

»Κατόπιν συζητήσεως διαπιστώθη δτι μόνον κατά τό 

τελευταίον εξάμηνον έγένετο σοβαρά προσπάθεια τοποθε

τήσεως παραγγελιών πολεμικοu ύλικοu, άν καί ύλικοu δι

αφόρων πηγών προελεύσεως, γεγονός δπερ συνιστά μειο

νέκτημα. 

))τέλος ό κ . πρόεδρος τής Κυβερνήσεως ητήσατο παρά 

του ΥΕΘΑ τήν έν καιρφ έξέτασιν του καθόλου προγράμ

ματος παραγγελιών aπό aπόψεως οίκονομικών δρων, πρός 

τυχόν βελτίωσιν τούτων. 

))Παροuσαι ήμέτεραι δυνατότητες 

))Περατωθείσης τής ένημερώσεως έπί τής καθόλου είκό

νος τών 'Ενόπλων Δυνάμεων καί του προγράμματος βελ

τιώσεως ύλικοu τούτων, ό κ . πρόεδρος τής Κυβερνήσεως 

ητήσατο τάς aπόψεις τών 'Ενόπλων Δυνάμεων ώς πρός 

ένδεικνυομένην ήμετέραν δράσιν, είς περίπτωσιν καθ' ijν 

εύρεθώμεν είς τήν dνάγκην dναμετρήσεως μετά τής Τουρ

κίας. 

)) 'Εκ τής διεξαχθείσης συζητήσεως διεπιστώθη δτι αί 
ήμετέραι δυνατότητες βάσει καί τών προμνησθέντων στοι

χείων συγκρίσεως δυνάμεων, κατ,' dνάγκην δέον συνι

στοuν ι'iμυναν, μέ δυνατότητα λίαν περιωρισμένων έπιθετι

κών πρωτοβουλιών. Δεδομένου δέ καί του γεωγραφικοί) 

παράγοντος ύφίσταται πρακτική αδυναμία dναλήψεως ύφ' 

ήμών πρωτοβουλίας είς ετερα, πλήν Κύπρου, μέτωπα. Είς 

περίπτωσιν aνάγκης dναμετρήσεως μετά τής Τουρκίας, 

έτονίσθη δτι θά εδει νά είμεθα είς θέσιν νά καταφέρωμεν 

ταχέως καίρια πλήγματα διά τών Ναυτικοu, 'Αεροπορίας, 

τοu Στρατοu Ξηράς έξασφαλίζοντος τό μέτωπον τοu 

'Έβρου. Πλήν δμως τοuτο είναι aνέφικτον, λόγφ τής προ

μνησθείσης πρακτικής dδυναμίας ήμετέρων δυνάμεων . 

»'ΕΚ παραλλήλου πρός τήν πρακτικήν aδυναμίαν dνα

λήψεως πρωτοβουλίας ύπάρχουν καί ηθικοί, νομικοί καί 

ψυχολογικοί λόγοι οϊτινες δέν συνιστοuν τοιαύτην ένέρ

γειαν, λαμβανομένης ύπ, όψι ν τής dρχής του δ τι ό έπι τιθέ

μενος κατά κανόνα έπισύρει τήν διεθνή κατακραυγήν. 

))Οϋtω διεπιστώθη έκ τής συζητήσεως δτι dνάληψις 
ύφ, ήμών πρωτοβουλίας είς ετερα μέτωπα - δηλαδή κή

ρυξις πολέμου κατά τής Τουρκίας - έκτός του δτι διπλω
ματικώς διεθνώς θά μaς κατεδίκαζεν, οuδέν οuσιαστικόν 

κέρδος θά dπέφερεν, aλλά aντιθέτως θά προεκάλει περαι

τέρω ίiπωλείας λόγφ τών ήμετέρων αδυναμιών είς τόν κα
θαρώς στρατιωτικόν τομέα. 

»Κατόπιν τούτου συνεζητήθη έάν καί κατά πόσον aνά

ληψις πρωτοβουλίας είς Κύπρον, δι' aποστολής δυνάμε

ων, καλύπτεται πολιτικώς, νομικώς καί ηθικώς, ώς καί κα

τά πόσον είναι τεχνικώς πρακτικώς έφικτή . Κατ' aρχήν 

dπό καθαρώς στρατιωτικής aπόψεως καί λαμβανομένων 

ύπ' όψιν τών προμνησθέντων στοιχείων ήμετέρων δυνά

μεων καί του γεωγραφικοί) παράγοντος, διεπιστώθη δτι 

aποστολή μιάς Μεραρχίας είς Κύπρον θά dπασχολήση τό 

σύνολον του Ναυτικοu καί 'Αεροπορίας, οί δέ κίνδυνοι 

aπωλειών καθ' όδόν θά είναι λίαν ηuξημένοι. 'Ωσαύτως, 

μετά τήν dποβίβασιν, ή διατήρησις - συντήρησις καί 

έφοδιασμός μιας τοιαύτης δυνάμεως έκεί θά είναι προβλη

ματικός. 'Εκ παραλλήλου μία μεταφορά τών dνδρών μετά 

του έλαφροu όπλισμοu των, είναι δυνατή μέ τά διάφορα 

έπιβατηγά πλοία ή καί κρουαζερόπλοια πλήν δμως ή με

ταφορά του τόσον aπαραιτήτου βαρέος ύλικου δέν είναι 

δυνατόν νά γίνη μέ μυστικότητα. 'Η δλη κίνησις επομένως 

δέον νά γίνη φανερά . 

)>Τούτου οϋτως εχοντος, συνεζητήθη ή ήθική, νομική, 

διπλωματική καί νομική κάλυψις τής έν λόγφ πρωτοβου

λίας. Διεπιστώθη κατά τήν συζήτησιν δτι δυνάμεθα νά έπι

καλεσθώμεν νόμιμον δικαίωμα επεμβάσεως πρός προστα

σίαν τών 'Ελληνοκυπρίων δπως τό έπεκαλέσθη καί ή 

Τουρκία. 'Ωσαύτως διεπιστώθη δτι μία τοιαύτη ένέργεια 

εχει καί ηθικήν κάλυψιν. 'Από διπλωματικής διεθνώς aπό

ψεως, τό έγχείρημα πιθανόν νά aναγκάση τάς Μεγάλας 

Δυνάμεις νά έπέμβουν διά dποσόβησιν τής κρίσεως καί 
έπίλυσιν του κυπριακοu προβλήματος λόγφ τής ψυχολογι

κής πιέσεως καί έκβιασμοu τής καταστάσεως, τόν όποίον 

ένέχει. 'Εάν δέ dνακοινωθή 2-3 ήμέρες πρό τής ύλοποιή
σεως, θά παράσχη είς τάς Μεγάλας Δυνάμεις καί τόν dναγ

καίον χρόνον έπεμβάσεως πρίν ή πραγματοποιηθή. Πάν

τως θά έκτελεσθή φανερά τij συμμετοχij Ναυτικοu καί 

'Αεροπορίας, rοστε, δημιοyργουμένης τής έντυπώσεως δτι 
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καί τι ύφ, τιμών χρήσις του νομικου δικαιώματος επεμβά

σεως δδηγεί εις πόλεμον, νά έπιδιωχθή καί έπιτευχθή ή 

έπέμβασις τών Μεγάλων πρός άποτροπήν τούτου. Βεβαίως 

θά άνακοινωθή δτι τι άποστολή ήμετέρας δυνάμεως έκεί, 

δέν εχει τόν χαρακτήρα κηρύξεως πολέμου, άλλά χρήσιν 

νομικου δικαιώματος επεμβάσεως πρός προστασίαν τών 

'Ελληνοκυπρίων. 

»Κατά τήν συζήτησιν διεπιστώθη δτι δ άντίπαλος 

(τουρκία), δέν ενδιαφέρεται καί πολύ διά τήν ήθικήν, νο

μικήν καί λογικήν πλευράν του δλου θέματος καί φυσικά 

επέμβασις, ώς τι συζητουμένη, δέν άποκλείει οuδόλως τήν 

κλιμάκω(ην εις τό έπόμενον στάδιον, δπερ ε{ναι πόλεμος. 

»Διεπιστώθη δμως δτι εlναι τό μόνον τό δποίον δυνά

μεθα νά πράξωμεν, έφ' δσον άναγκασθώμεν, εις περίπτω

σιν άποτυχίας τής ειρηνικής διευθετήσεως τής κρίσεως, 

καί μέ πιθανότητας κηρύξεως πολέμου κατά τι όλιγωτέρας 

του 50%. 
»Τελικώς διεπιστώθη δτι έφ' δσον μειονεκτουμεν ώς 

' πρός στρατιωτικήν ισχύν καί έφ' δσον διεπράξαμεν σφάλ
ματα, δπωσδήποτε πρέπει νά καταβάλωμεν τό τίμημα. 

Πλήν δμως, έάν ή λύσις ε{ναι έθνικώς οuχί παραδεκτή, 

πιθανόν νά άναγκασθώμεν νά άναλάβωμεν πρωτοβουλίαν 

τινά πρός έξασφάλισιν λύσεως άνεκτής. Τοιαύτη πρωτο

βουλία, βάσει τιμετέρων δυνατοτήτων, εlναι τι προμνη

σθείσα τής άποστολής, ύπό προειδοποίησιν, δυνάμεως 

έπεμβάσεως εις Κύπρον, δεδομένου δτι εlναι καί ή μόνη 

παρέχουσα πιθανότητας επεμβάσεως τών Μεγάλων καί μή 

κηρύξεως πολέμου, διά τόν δποίον είμεθα άπαράσκευοι. 

»' Αποφάσεις 
»Κατόπιν τών άνωτέρω, δ κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσε

ως- του κ. προέδρου τής Δημοκρατίας, συμφωνουντος

παρέσχεν άκολούθως δδηγίας: 

»- Βελτίωσιν καί έπιτάχυνσιν διαδικασιών, σχεδιάσε

ως καί γενικώς συστήματος έπιστρατεύσεως- κινητοποιή

σεως. 

»- Έπίσπευσιν καί βελτίωσιν οικονομικών δρων, 

προγράμματος παραγγελιών ύλικου 'Ενόπλων Δυνάμεων. 

»- Προετοιμασία σχεδίου άποστολής ένισχύσεων εις 

Κύπρον, διά εκτέλεσιν έφ' δσον άπαιτηθή. 

»Του κ. προέδρου τής Κυβερνήσεως εuχαριστήσαντος 

διά τήν σαφή εικόνα τήν δποίαν άπεκόμισεν, δσον άφορά 

εiς 'Ενόπλους Δυνάμεις, ή σύσκεψις έπερατώθη τήν 13.30' 
ιδραν»38 . 

13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 

Οί διαπραγματεύσεις τής Γενεύης, ύπό τό κράτος 

τής τουρκικής αδιαλλαξίας, δδηγουνται σέ &.διέξοδο. 

Μέ τήν πάροδο, πράγματι, τών ήμερών καί παρά 

τίς σύντονες προσπάθειες πού καταβλήθηκαν &.πό 

τήν έλληνική καί τή βρετανική πλευρά δέν αποδεί

χτηκε δυνατό νά καμφθεί ή έκβιαστική έμμονή τής 

'Άγκυρας στήν ίκανοποίηση aπαιτήσεων πού &.ντέ

φασκαν οχι μόνο μέ τά πληθυσμικά δεδομένα στή 

Μεγαλόνησο &.λλά καί μέ στοιχειώδεις κανόνες του 

διεθνους δικαίου καί τής πολιτικής λογικής. 

'Επιγραμματικά, τό κλίμα πού έπικράτησε στή 

δεύτερη φάση τών διαπραγματεύσεων τής Γενεύης 

aποδίδεται &.πό τόν ίδιο τόν Κ. Βαλντχάιμ - στίς 

μεταγενέστερα δημοσιευμένες αναμνήσεις του: 
ι 

«Συνάντησα τούς ύπουργούς 'Εξωτερικών τής Βρετα-

νίας, τής Τουρκίας καί τής· Ελλάδος, δταν επανέλαβαν τίς 

διαβουλεύσεις τους στήν Γενεύη, στίς 8 Αuγούστου, μέ 

σκοπό νά εξακριβώσω πώς θά μπορουσαν τά 'Ηνωμένα 

UΕθνη νά βοηθήσουν μέ τόν καλύτερο τρόπο. 'Αμέσως 

εγινε εμφανές δτι ή Τουρκία ήταν ετοιμη νά καταφύγη 

στήν δύναμη τών δπλων γιά νά επιτύχη τόν σκοπό της: τήν 

δημιουργία δύο περιοχών ξεχωριστών γεωγραφικά καί 

έθνικά, μέ αuτονομία γιά τήΊΙ κάθε μία. 'Ο Τουρκος ύπουρ

γός 'Εξωτερικών Γκιουνές, εκαμε σαφές δτι τι Κυβέρνησή 

του δέν αισθανόταν πλέον δεσμευμένη άπό τήν συμφωνία 

άνακωχής, έφ, δσον ή εκκένωση τών τουρκοκυπριακών 

θυλάκων, πού έζητείτο άπό τήν διακήρυξη τής 30ής 'Ιου

λίου, δένε{ χε κliν άρχίσει. 'Απαίτησε τήν liμεση δημιουρ

γία τουρκοκυπριακής περιοχής στήν βόρεια άκτή, περιο

χής τι όποία θά περιελάμβανε τό 34% του έδάφους του νη
σιου»39. 

'Εμπεριστατωμένο σχετικό μνημόνιο συγκεφα

λαιώνει τά βασικά σημεία στή διάρκεια του δεύτερου 

γύρου τών διαπραγματεύσεων τής Γενεύης: 

«1. Συμφώνως πρός τό liρθρον 5 τής Διακηρύξεως τών 
ύπουργών 'Εξωτερικών τών τριών 'Εγγυητριών Δυνάμεων 

(30.7.74) οί κ. κ. Μαυρος, Κάλλαχαν καί Γκιουνές συνηντή
θησαν εκ νέου εις Γενεύην τήν 8ην Αuγούστου 1974 μέ 
σκοπόν: α) τήν άποκατάστασιν τής εiρήνης εις τήν περιο

χήν καί β) τήν επαναφοράν τής συνταγματικής Κυβερνή

σεως εις τήν Κύπρον. 

»'Από 10 Αuγούστου συμμετέσχον εις τήν Διάσκεψιν 
καί ο{ κ.κ. Κληρίδης καί Ντενκτάς ώς άντιπρόσωποι τής 

έλληνοκυπριακής καί τής τουρκοκυπριακής κοινότητος. 

»2. Εις κατ' ιδίαν συνομιλίαν του μετά του Βρετανου 
συναδέλφου του πρό τής ένάρξεως τής επισήμου συνεδριά

σεως, δ κ. Μαυρος έτόνισε δτι άπό τής 27ης 'Ιουλίου μέχρι 

30ής 'Ιουλίου οί Τουρκοι εlχον προχωρήσει 100 τ. χλμ. 
καί άπό τής 30ής 'Ιουλίου μέχρι 8ης Αuγούστου ετερα 30 
τ. χλμ. Οϋτω συνολικώς τά κατεχόμενα έδάφη άνήρχοντο 

εις 430 τ. χλμ. (300 τ. χλμ. άπό 20-22 'Ιουλίου). ·Ο κ. 

Κάλλαχαν tπιβεβαιών τά ώς liνω στοιχεία προσέθεσεν δτι 

κατά τήν γνώμην του τι Τουρκία ε{ χε εισαγάγει τό στοιχεί

ον τής στρατιωτικής ισορροπίας εν τij νήσφ . 

»3. Κατά τήν πρώτην συνεδρίασιν δ κ. Κάλλαχαν έπε
σήμανε τό γεγονός δτι δέν εlχον τηρηθή τά συμφωνηθέντα 

περί διακοπής τής προελάσεως τών τουρκικών δυνάμεων 

καί δτι τι εκκένωσις τών τουρκικών θυλάκων (παρ. 3β τής 

Διακηρύξεως) καί ή κατάπαυσις του πυρός ήσαν θέματα 

άλληλένδετα. Κατά συνέπειαν, έάν διεκόπτετο τι προέλασις 

τών τουρκικών δυνάμεων, θά έλύετο εuκόλως καί τό θέμα 

τών θυλάκων. 'Ε τόνισε τάς εuθύνας τών τριών εγγυητριών 

δυνάμεων, άλλά καί τάς άπορρεούσας εκ τών άποφάσεων 

353 καί 355 του Συμβουλίου 'Ασφαλείας ύποχρεώσεις. 'Ως 
πρ9ς τό συνταγματικόν ύπεγράμμισε δτι οί Κύπριοι εδει νά 

άποφασίσουν διά τό μέλλον των κατά τρόπον ιδστε οuτε ή 

μειονότης νά αισθάνεται άνασφάλειαν οuτε τι πλειοψηφία 

νά άπειλήται. 



76 Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΛΟΙΟ ΤΟΥ Α ΤτΙΛΑ 

»'Ο κ . Μαϋρος εlπεν δτι εΙς τήν Διακήρυξιν εΙ χε δοθή 

ύψίστη προτεραιότης εΙς τάς διατάξεις περί καταπαύσεως 

τοϋ πυρός καί δτι ευθύς ώς ή τουρκική πλευρά θά εφήρμοζε 

ταύτας, ή ελληνική πλευρά θά ετίμα τάς εκ τής Διακηρύ

ξεως άπορρεούσας ύποχρεώσεις της . Προσέθεσεν δτι λόγφ 

τών τουρκικών ενεργειών δένεΙ χε εΙσέτι καταστή εφικτή ή 

εγκαθίδρυσις γραμμής άντιπαρατάξεως. 

» Ό κ. Γκιουνές εζήτησε τήν <iμεσον εκκένωσιν τών 

τουρκικών θυλάκων διά νά προστατευθή ή τουρκική κοινό

της, τοϋθ' δπερ άπετέλει καί τόν λόγον τής τουρκικής 

επεμβάσεως εΙς Κύπρον καί εδήλωσε δτι δέν ενεθυμείτο νά 

εlχε συνδεθή ή εκκένωσις μέ τήν κατάπαυσιν τοϋ πυρός 

καί δτι ήτο άδιανόητον νά καθιεροϋται προτεραιότης τών 

συμφωνηθέντων. 

>>Τήν 9ην Αυγούστου συνήλθον (α) ή 'Υποεπιτροπή 

εκκενώσεως τουρκοκυπριακών θυλάκων εΙς τήν δποίαν δ 

Τοϋρκος άντιπρόσωπος εδήλωσεν δτι ή εκκένωσις tδει νά 

περατωθή μέχρι τής νυκτός τής \Οης Αυγούστου. 'Από 

ελληνικής πλευράς προεβλήθη σκοπίμως δτι δέν εlχον εΙ

σέτι ληφθή στοιχεία περί τών τουρκοκυπριακών θυλάκων 

καί χωρίων. Τοϋτο, διότι, εάν ή ελληνοκυπριακή πλευρά 

προέβαινεν εΙς τήν παράλληλον εκκένωσιν δλων τών θυλά

κων, ήτο λίαν πιθανόν νά σημειωθοϋν επεισόδια ύπό τής 

ΕΟΚΑ Β'· (β) ή Ύ ποεπιτροπή τών πρέσβεων επί τής άν

ταλλαγής τών αiχμαλώτων καί άπελευθερώσεως τών πολι

τών ενθα επήλθε συμφωνία επί κοινής δηλώσεως. 

>>Τήν αυτήν ήμέραν δ κ. Μαϋρος συνηντήθη μετά τοϋ κ. 

Βαλντχάιμ τόν δποίον εβολιδοσκόπησε επί τής δυνατότη

τος συγκλήσεως εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως τοϋ ΟΗΕ. 

'Ο κ . Βαλντχάιμ άπήντησεν δτι τοϋτο δέν ήτο εϋκολον . 

Προσέθεσεν δτι δ Τοϋρκος πρωθυπουργός εlχε ζητήσει 

τήν άποχώρησιν τής ΕΙρηνευτικής Δυνάμεως άπό τά κατε

χόμενα εδάφη χρησιμοποιών ώς νομικόν επιχείρημα δτι 

αϋτη ουδεμίαν άρμοδιότητα εΙ χ εν εντός περιοχής ελεγχομέ

νης ύπό μιdς εκ τών 'Εγγυητριών Δυνάμεων . 

>>Κατά τήν δευτέραν συνεδρίασιν (\Οην Αυγούστου) δ 

κ. Κάλλαχαν εδήλωσεν δτι εγνώριζε ηΊν ϋπαρξιν ενός μό

νου κυπριακοϋ Συντάγματος. 

>>'Ο κ . Μαϋρος ετόνισε δτι ή πρώτη άποστολή τής Δια

σκέψεως ήτο ή εφαρμογή τής άποφάσεως 353 τοϋ Συμβου
λίου 'Ασφαλείας καί εν συνεχεί~ ή χάραξις πλαισίων διά 

τήν άρμονικήν συμβίωσιν τών δύο κοινοτήτων μέ βάσιν α) 

τήν άνεξαρτησίαν, άκεραιότητα καί κυριαρχίαν τής Δημο

κρατίας τής Κύπρου· β) τήν άποχώρησιν τών ξένων στρα

τευμάτων. Ύπεγράμμισε δτι πάντως ή Συνθήκη 'Εγγυή

σεως παρείχε εiς τάς 'Εγγυητρίας Δυνάμεις δικαίωμα νά 

ενδιαφέρωνται μόνον διά τήν εφαρμογήν τοϋ Συντάγματος 

τοϋ 1960 η τήν συμπεφωνημένην άναθεώρησιν άλλ' οχ ι τό 
δικαίωμα νά τό τροποποιοϋν, πολλφ δέ μάλλον νά καθορί
ζουν εξ ύπαρχής τήν συνταγματική ν τάξιν τής Κύπρου. 'Η 

άπόφασις άνήκε εiς τάς κοινότητας, ή δέ συμβολή τών 

'Εγγυητριών Δυνάμεων δέν ήδύνατο νά εΙ ναι παρά επικου

ρική .' Ως πρός τήν εκκένωσιν τών τουρκοκυπριακών θυλά

κων δ 'Έλλην ύπουργός ύπεστήριξε δτι ή σχετική συζή

τησις ώφειλε νά γίνη παρουσί~ τοϋ εκπροσώπου τής κυ

πριακής Κυβερνήσεως, καθ' δσον ή 'Εθνοφρουρά δέν άνη

κε εiς τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν άλλά εiς τήν κυπριακήν . 

>> Ό κ. Γκιουνές άνεκοίνωσε δτι ή χώρα του δέν εδε
σμεύετο πλέον άπό τήν Διακήρυξιν τής Γενεύης Α' εφ' 

δσον δέν εlχον εκκενωθή ο{ τουρκοκυπριακοί θύλακες, 

προέτεινε νά τεθοϋν κατά μέρος αί διατάξεις αυτής καί νά 

συζητηθή τό συνταγματικόν, εδήλωσε δέ δτι τό Σύνταγμα 

τοϋ 1960 δέν ϊσχυε πλέον καί . δτι αί εν Κύπρφ τουρκικαί 

δυνάμεις δέν ενέπιπτον εiς τάς διατάξεις τής άποφάσεως 

353. τέλος ύπεγράμμισε δτι ή πρότασις τοϋ κ . Μαύρου διά 

τήν παρουσίαν τοϋ κ. Κληρίδη ώς εκπροσώπου τής κυπρι

ακής Κυβερνήσεως δέν ήτο άποδεκτή διότι ύφίσταντο δύο 

καί ουχί εlς εκπρόσωπος εiς Κύπρον. 

>>'Εκ τών προσελθόντων εν τφ μεταξύ 'Ελληνοκυπρίων 

καί Τουρκοκυπρίων εκπροσώπων: α) δ κ. Κληρίδης εζήτη

σε τήν άποκατάστασιν τοϋ Συντάγματος τοϋ 1960 εν τφ 
πνεύματι τοϋ <iρθρου 5 τής Διακηρύξεως, β) δ κ. Ντενκτάς 
εδήλωσε δτι εξελάμβανε τό ώς ανω <iρθρον ώς σημαίνον 

τήν άνεύρεσιν τρόπου δμαλοποιήσεως τοϋ Κυπριακοϋ καί 

προέβαλε λύσιν διοικητικής διαιρέσεως επί γεωγραφικής 

βάσεωξ. 

>>6. Τήν πρωία ν τής 11 ης Αυγούστου δ κ. Μαϋρος άνε
κοίνωσε εiς τόν κ. Κάλλαχαν τήν πρόθεσιν τής ελληνικής 

καί κυπριακής Κυβερνήσεως περί σταδιακής εκκενώσεως 

τών θυλάκων. Σχετικαί εντολαί εδόθησαν εiς τό ΑΕΔ καί 

τήν 'Εθνοφρουράν. Αύται προέβλεπον καί τήν άνταλλα

γήν τών Τούρκων αΙχμαλώτων πολέμου ώς καί τήν ετοιμό

τητα ενάρξεως άνταλλαγής Τουρκοκυπρίων αΙχμαλώτων. 

Τήν εσπέραν δ κ. Μαϋρος, εiς κατ' Ιδίαν συνάντησιν μετά 

τοϋ Τούρκου καί Βρετανοϋ συναδέλφων του, εξέθεσε τάς 

ελληνικάς άπόψεις επί τοϋ συνταγματικοϋ καθεστώτος τής 

Κύπρου, τονίζων δτι tδει νά δοθή χρόνος 20-30 ή μερών εiς 
τούς άντιπροσώπους τών δύο κοινοτήτων, ϊνα μελετήσουν 

τόν τρόπον τής διοικητικής διαρθρώσεως τοϋ Κράτους, 

ουχί δμως στηριζομένης εiς εδαφικόν διαχωρισμόν. 

>>7. Τήν 12ην Αυγούστου επεδόθη άνεπισήμως εiς τήν 
τουρκικήν πλευράν σχέδιον Κληρίδη προβλέπον: α) τήν 

διατήρησιν τοϋ διακοινοτικοϋ χαρακτήρος τής συνταγμα

τικής τάξεως τής Κύπρου, β) τήν κατανομήν εξουσιών καί 

άρμοδιοτήτων, μεταξύ τής κεντρικής Κυβερνήσεως καί 

τών άντιστοίχων αυτονόμων κοινοτικών διοικήσεων, γ) 

τήν διατήρησιν τοϋ προεδρικοϋ συστήματος, δ) τόν καθο

ρισμόν γεωγραφικών περιοχών, εντός τών δποίων ή ελλη

νική καί ή τουρκική κοινοτική διοίκησις θά ijσκουν τήν 

εξουσίαν καί τάς άρμοδιότητάς των, ε) ή νομοθετική εξου

σία θά ήσκείτο ύπό τών 'Ελλήνων καί Τούρκων μελών τής 

Βουλής τών 'Αντιπροσώπων, συνερχομένων πρός τοϋτο 

κεχωρισμένως . Τό σχέδιον τοϋτο διστακτικώς παρέλαβε δ 

κ. Ντενκτάς, ουδεμία δέ άπάντησις εδόθη εΙς αυτό. 

>>'Ωσαύτως ύπεβλήθη είς τούς κ. κ. Κληρίδην καί Κάλ

λαχαν σχέδιον Ντενκτάς, τό δποίον προέβλεπε: α) τήν δια

τήρησιν τοϋ διακοινοτικοϋ χαρακτήρος τοϋ Κράτους, β) 

τήν δημιουργίαν δύο δμοσπόνδων Κρατών, μέ άπόλυτον 

ελεγχον καί αυτονομίαν εντός τών γεωγραφικών δρίων 

των, γ) τήν παραχώρησιν εΙς τό τουρκοκυπριακόν Κράτος 

τοϋ 34% τοϋ εδάφους τής Δημοκρατίας, βορείως τής γραμ
μής Λευκωσίας - 'Αμμοχώστου. 

>>Τό ώς aνω σχέδιον άπερρίφθη άμέσως ύπό τών Κυ

πρίων. 

»'Ολίγον άργότερον περιήλθε εiς τήν ελληνικήν άντι

προσωπείαν σχέδιον Γκιουνές τό δποίον προέβλεπε δτι ή 

Κυπριακή Δημοκρατία θά άπετελείτο εκ: α) μιdς αυτονό

μου τουρκοκυπριακής ζώνης περιλαμβανούσης εξ περιο-



ΔΙΠΛΩΜΑ τΙΚ Ο ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ 

Ή άvύψωση τής τουρκικής σημαίας στίς έπάλξεις τοv 'Αγίου Ίλαρίωvα συμβόλιζε 
τήv καταπάτηση τής κυπριακής άvεξαρτησίας. 

77 



78 Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΛΟΙΟ ΤΟΥ ΑΤτΙΛΑ 

χάς άνερχομένας συνολικώς εiς τό 34% του έδάφους τής 
Δημοκρατίας (μία μεγάλη εiς τόν βορραν καί άνά μία εiς 

τάς περιοχάς Λεύκας, Πόλεως, Πάφου, Λάρνακος καί 

Καρπασίας) καί μιας αuτονόμου έλληνοκυπριακής ζώνης 

περιλαμβανούσης δύο περιοχάς (κυρία έλληνοκυπριακή 

περιοχή, έλληνοκυπριακή περιοχή Καρπασίας). 'Η μεγά

λη περιοχή ώρίζετο έπί τοu χάρτου . Αί λοιπαί περί τάς 

πόλεις δέν ε{χον δρισθή σαφώς άλλ, έλέχθη δτι ή εκτασίς 

των θά καθωρίζετο κατά τρόπον rοστε τό σύνολον τής 

τουρκοκυπριακής ζώνης νά φθάση εiς τό ποσοστόν τοu 

34% τοu εδάφους τής Δημοκρατίας . 

»8. Κατά τήν συνεδρίασιν τής 13ης Αuγούστου, δ κ. 

Γκιουνές ενεφάνισε τό ώς άνω σχέδιον ώς τουρκικήν πα

ραχώρησιν καί εζήτησε επιβεβαίωσιν κατά πόσον ή 

'Εθνοφρουρά ε{χε διακόψει τήν έκκένωσιν τών τουρκοκυ

πριακών θυλάκων. 

»'Ο κ. Μαuρος τφ άπήντησεν δτι ή μέν πρώτη κατηγο

ρία τών θυλάκων ε{χε έκκενωθή , άλλ' ε{χε πράγματι δια

κοπή ή έκκένωσις τής δευτέρας κατηγορίας, δεδομένου δτι 

δέν επετρέπετο είς τούς 'Ελληνοκυπρίους εκδιωχθέντας 

διά τής βίας εκ του τουρκικοί> προγεφυρώματος νά έπιστρέ

ψουν είς τάς έστίας των . (Σημειωτέον δτι είς τάς δοθείσας 

εντολάς περί σταδιακής εκκενώσεως τών θυλάκων - ση

μείον 6 άνωτέρω - ε{ χε τεθή ή έξης προτεραιότης: α) θύ

λακες είς τήν μέσην περίπου τής δδοu Λεμεσοu-Πάφου, β) 

θύλακες περιοχής Πάφου, γ) τουρκοκυπριακός συνοικι

σμός Πάφου, δ) τουρκοκυπριακός συνοικισμός Λάρνακος . 

»'Ως πρός τήν πρότασιν του κ . Γκιουνές δ 'Έλλην 

ύπουργός εζήτησε διακοπήν 24 ή 36 ώρών διά νά μεταβή 
είς ' Αθήνας διά νά διαβουλευθή μετά τής Κυβερνήσεως. 

'Ο κ. Κληρίδης εζήτησε 48 rορας διά τόν αuτόν σκοπόν. 
~ »Κατόπιν βραχείας διακοπής τής συνεδριάσεως δ κ. 

Γκιουνές άνέφερε δτι ύπήρχον δύο τG>υρκικαί προτάσεις. 

'Η πρώτη ήτο εκείνη τήν δποίαν ή τουρκική άντιπροσω

πεία είχε κυκλοφορήσει τήν προηγουμένην καί μία δευτέ

ρα ή όποία προέβλεπε τήν δημιουργίαν δύο γεωγραφικών 

ζωνών, μία διά τούς 'Ελληνοκυπρίους καί μία διά τούς 

Τουρκοκυπρίους . Ή τουρκοκυπριακή αuτόνομος ζώνη θά 

εύρίσκετο βορείως μιας γενικής γραμμής περιλαμβανού

σης τόν τουρκικόν τομέα τής ' Αμμοχώστου καί τόν ελεγχό

μενο ν ύπό τών Τούρκων τομέα τής Λευκωσίας, κατευθυνο

μένης δέ πρός δυσμάς. ' Η συνολική εκτασις τής εν λόγφ 

ζώνης επρεπε νά άντιστοιχή είς τό 34% περίπου του έδά
φους τής Κυπριακής Δημοκρατίας . Τό σύστημα τ']δύνατο 

νά όνομασθή καντονιακόν άλλά καί δμοσπονδιακόν, θά 

εβασίζετο δέ επί δύο αuτονόμων περιοχών άπό άπόψεως 

εσωτερικοί> δικαίου. Προσέθεσε δτι τοιαύτη λύσις ενεφα

νίζετο ώς εγγύησις κατά τής ένώσεως διότι εάν μία πλευρά 

ήθελε νά προσαρτήση τό εν τμήμα τότε ή έτέρα πλευρά θά 

προσήρτα άμέσως τό άλλο . 

» ' Ως πρός τήν πρώτην πρότασιν δ κ. Γκιουνές εδήλω

σεν δτι επρεπε νά προσδιορισθή άμέσως ποίαι θά ήσαν α{ 

περιοχαί καί ποία ή εκτασις τών καντονίων ή όποία ώς 

επανέλαβε - δρα σημείον 7 - επρεπε πάντως νά άνέρχε

ται συνολικώς είς τό 34% τοu κυπριακοί> εδάφους. 

» ' Υ πεγράμμισε δτι ή άρχή αuτη δέν ήτο διαπραγματεύ

σιμος διά τήν τουρκικήν Κυβέρνησιν . 'Ανέφερε επίσης 

δτι αί τουρκικαί αύται προτάσεις ήσαν γνωσταί τόσον είς 

τόν κ . Κίσινγκερ δσον καί είς τό ΝΑΤΟ καί τήν ΕΟΚ, 

άνέγνωσε δέ μήνυμα τοu κ. Κίσινγκερ εiς δ άνεφέρετο δτι 

αί ΗΠΑ άνεγνώριζον τήν άνάγκην βελτιώσεως τής θέσεως 

καί προστασίας τής τουρκοκυπριακής κοινότητος. ('Επί 

του τελευταίου τούτου σημείου δ κ. Κάλλαχαν διηυκρίνι

σεν δτι ή εννοια τοu μηνύματος τοu κ . Κίσινγκερ ήτο δτι 

επρεπε νά ύπάρξουν διαβουλεύσεις καί οuχί στρατιωτικαί 

έπιχειρήσεις). 

»τέλος, δ κ. Γκιουνές εζήτησε τήν άμεσον άποδοχήν 

διαρθρώσεως βασιζομένης έπί γεωγραφικοί> διαχωρισμοί> 

(Regionalisme), άνέγνωσε καί εν συνεχεί~ έκυκλοφόρησε 
σχέδιον χρονοδιαγράμματος προβλέπον τήν έντός προθε
σμίας έκκένωσιν ύπό τής Έθνοφρουρας ώρισμένων περι

οχών τής Κύπρου πρός κατάληψίν των ύπό τών τουρκικών 

δυνάμεων. 

»10. Ό κ. Κληρίδης ε{πεν δτι τ']δύνατο νά άπαντήση 

έντός 48 ώρών. Ύπό τοu κ. Μαύρου ελέχθη δτι έφ' δσον 
αί δύο κοινότητες θά συνεφώνουν ή έλληνική Κυβέρνησις 

δέν θά εφερε άντιρρήσεις. 

» ' Η τουρκική πλευρά άπέρριψε τήν 48ωρη διακοπή ν 

καί οϋτω έναυάγησε ή Διάσκεψις. 

»Είς έρώτησιν του κ. Κληρίδη περί τής στάσεως τών 

'Εγγυητριών Δυνάμεων είς περίπτωσιν προελάσεως τών 

τουρκικών στρατευμάτων, qκ. Κάλλαχαν άπήντησεν δτι αί 

βρετανικαί δυνάμεις θά ήσαν είς διάθεσιν τοu ΟΗΕ. 

» 11 . Δέον δπως σημειωθή δτι θέματα άφεθέντα ύπό τής 
Γενεύης Α ' πρός συζήτησιν ύπό τής Γενεύης Β ' , ώς τά 

περί άποστρατικοποιημένης ζώνης καί μέγεθος αuτής καί 

τά περί άεροδρομίου άνεφέρθησαν άπλώς, ίδίως ύπό του κ . 

Κάλλαχαν ώς θέματα μέ τά όποία ή δευτέρα Διάσκεψις 

επρεπε νά άσχοληθή, πλήν δέν συνεζητήθησαν»40 • 

'Αναλυτικά, τά γεγονότα πού σηματοδότησαν, 

στίς 13 Αύγούστου, τήν ϋστατη φάση τοϋ δεύτερου 
γύρου τών διαπραγματεύσεων τής Γενεύης, θά ήταν 

δυνατό νά καταγραφοϋν ώς έξής: 

'Ήδη, άπό τήν παραμονή, 12 Αύγούστου, ό Γ. 

Μαϋρος ε{χε έκφραστεί μέ άπαισιοδοξία γιά τή δυ

νατότητα τής Διασκέψεως νά δώσει λύση στό πολι

τικό καί συνταγματικό πρόβλημα τής Κύπρου: 

«Οί προοπτικές δέν είναι καθόλου καλές. 'Η ρήξη φαί

νεται σχεδόν βεβαία καί ο{ διαδοχικές συναντήσεις τών 

τριών ύπουργών, καθώς καί τών κ . κ . Κληρίδη καί Ντεν

κτάς άπλώς έπιβεβαιώνουν τό μέγεθος καί τό βάθος τής 

διαφωνίας». 

Καί, άφοϋ έπισήμανε δτι τά πάντα πλέον έξαρ

τώνται άπό τή διάθεση καί τήν καλή πίστη των 

Τοι)ρκων καί των Τουρκοκυπρίων, κατέληξε: 

«w Αν αuτοί θέλουν λύση ε{ναι δυνατόν νά βρεθή σέ 
πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Καί τοuτο έπειδή τό 85% 
τών εκκρεμοτήτων εχει άντιμετωπισθή καί επιλυθή κατά 

τίς μακρές συνομιλίες 'Ελληνοκυπρίων καί Τουρκοκυ

πρίων στήν Λευκωσία. 

)) 'Η ίδέα τοu διαμελισμοί> τής Κύπρου πρέπει νά άπο

κλεισθή προκαταβολικώς. Οϋτε ύπό μορφήν γεωγραφικοί> 

διαχωρισμοί>, οϋτε ύπό οiανδήποτε άλλη παραπλανητική 

μορφή. Διότι τοuτο θά ώδηγοuσε εuθέως στήν διχοτόμηση 
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καί τήν άπώλεια τής άνεξαρτησίας ένός Κράτους πού εΙναι 

μέλος του ΟΗΕ καί μέλος τής Κοινοπολιτείας»41 • 

'Ο "Ελλ ην ας ύπουργός τών 'Εξωτερικών ύπενθύ

μισε, στή συνέχεια, δτι ή άποστολή κ:αί δ ρόλος τfjς 

Διασκέψεως τfjς Γενεύης καθορίζονται σαφώς άπό 

τήν άπόφαση τοϋ Συμβουλίου 'Ασφαλείας: 

« ' Η άποστολή αuτή εΙναι σαφής: άποκατάσταση τής 

συνταγματικής τάξεως στήν Κύπρο καί, μόνον έν συνεχεί~, 

ή άντιμετώπισις συνταγματικών τροποποιήσεων. 'Αντ' αu

του δμως ή Τουρκία θέτει τά πάντα ύπό άμφισβήτηση καί 

εΙδικώτερα τίς συνταγματικές Συμφωνίες του Λονδίνου καί 

τής Ζυρίχης, έπειδή νομίζει δτι δμιλεί, αuτή τήν στιγμή 

άπό θέσεως Ισχύος» . 

'Η κορύφωση τών γεγονότων σηματοδοτήθηκε, 

άπό τίς πρώτες πρωινές ώρες τfjς επομένης, μέ τήν 

ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ τοϋ Κ. Καραμανλή 

κ:αί τοϋ Χ. Κίσινγκ:ερ, ό όποίος, πρώτος, διαβίβασε 

στόν 'Έλληνα πρωθυπουργό, μέσω τοϋ Χ. Τάσκ:α, 

τήν άκ:όλουθη έπιστολή: 

«'Αγαπητέ κ. πρωθυπουργέ, 

»ΕΙναι, νομίζω, πολύ σημαντικό νά παραμείνουμε σέ 

στενή έπαφή, καθώς ο{ διαπραγματευτές στήν Γενεύη συ

νεχίζουν τό εργο τους. ~Εχω λάβει λεπτομερείς έκθέσεις 

άπό τόν ύφυπουργό Χάρτμαν γιά τήν κατάσταση καί Ιδιαί

τερα γιά τίς χρήσιμες συνομιλίες πού ε{ χε μέ τόν ύπουργό 

'Εξωτερικών Μαuρο. 

»Εfμαι πεπεισμένος δτι ή λύση του κυπριακοί) προβλή

ματος πρέπει νά βρεθή μέσα στά πλαίσια τής διαπραγματεύ

σεως στήν Γενεύη καί κατηύθυνα τελευταία τίς προσπάθει

ές μου στήν άποθάρρυνση μονομερών κινήσεων δποιασδή

ποτε φύσεως, πού θά μποροuσαν νά παραβλάψουν αuτές τίς 

διαπραγματεύσεις. 'Υπήρξε άπό τήν άρχή άποψή μου δτι 

μόνο μέσφ τής συναινέσεως (consensus) τών μερών θά άνα
κύψη μιά ρύθμιση πού θά μποροuμε δλοι νά τήν ύποστηρί

ξουμε. Πρέπει νά ε{ ναι μιά ρύθμιση πού δλοι ο{ ένδιαφερό

μενοι νά τήν θεωροuν δτι προστατεύει τά νόμιμα συμφέ

ροντά τους. 'Υπάρχουν, βέβαια, νέες πραγματικότητες 

στήν Κύπρο πού προκλήθηκαν έν μέρει άπό τήν προηγού

μενη έλληνική Κυβέρνηση. 

»'Επιθυμώ νά γνωρίζετε δτι μίλησα στόν πρωθυπουργό 

Έτσεβίτ γιά νά ύπογραμμίσω- δπως ύπογραμμίζω καί σέ 

σaς - δτι είναι σημαντικό νά άντιμετωπίσουν μέ εϋκαμπτο 

τρόπο καί τά δύο μέρη τίς διαπραγματεύσεις πάνω σέ κρί

σιμα θέματα, δπως ε{ναι ο{ συνταγματικές ρυθμίσεις. 

»Εfμαι πλήρως ένήμερος τών προβλημάτων πού άντιμε

τωπίζει ή Κυβέρνησις καί έπιθυμώ νά σaς έπαναλάβω τόν 

θαυμασμό μου γιά τόν τρόπο μέ τόν όποίο τά χειρίζεσθε. 

'Αναγνωρίζω έπίσης δτι δσο γρηγορώτερα άφήσουμε πί

σω μας τό κυπριακό πρόβλημα τόσο καλύτερα θά μπορέση 

νά προχωρήση ή Κυβέρνησή σας σχετικά μέ άλλα σημαν

τικά ζητήματα. 'Από πλευρaς μας, θά προτιμούσαμε κι 

έμείς μιά σύντομη λύση καί πρός αuτόν τόν σκοπό είμαστε 

πρόθυμοι νά φανοuμε δσο πιό χρήσιμοι μποροuμε στήν 

'Ελλάδα καί τά άλλα μέρη, καθώς άναζητουν μιά λύση 

μέσφ διαπραγματεύσεων. 

>>'Η 'Ελλάδα εΙ ναι 1\νας πολύτιμος σύμμαχος τών 

• Ηνωμένων Πολιτειών. 'Αποτελεί πηγή μεγάλης ικανο
ποιήσεως γιά μaς νά βρισκόμαστε ένωμένοι μέ τήν 'Ελλά

δα μέσα στήν 'Ατλαντική Συμμαχία στήν άποφασιστικό

τητά μας νά διατηρήσωμε τήν εΙρήνη καί τήν άσφάλεια 

του έλευθέρου κόσμου . ΕΙναι, συνεπώς, έπιβεβλημένο νά 

έντείνουν τίς προσπάθειές τους δλοι ο{ Σύμμαχοι γιά νά 

άποκατασταθή ή σταθερότης στήν άνατολική Μεσόγειο 

καί νά άφαιρεθή άπό τούς Σοβιετικούς δποιοδήποτε πρό

σχημα γιά νά παρεισφρύσουν περισσότερο στήν περιοχή. 

»Μπορείτε νά εΙσθε βέβαιος, κύριε πρωθυπουργέ, δτι 

έξέφρασα τά ίδια αuτά αΙσθήματα στούς Τούρκους συμμά

χους μας καί τούς ένεθάρρυνα νά συμβάλουν πλήρως, γιά 

μιά λύση μέσφ διαπραγματεύσεων». 

'Ο 'Έλληνας πρωθυπουργός, άφοϋ παρέλαβε κ:αί 
άνέγνωσε τήν έπιστολή, τόνισε στόν Χ. Τάσκ:α τά 

άκ:όλουθα: 

«Νά βεβαιώσητε τόν κ. Κίσινγκερ δτι ή έλληνική 

άντιπροσωπεία θά προσέλθη καί σήμερον είς τήν 

Διάσκεψιν, !να άποδείξη τήν καλήν της πίστην καί 

σiiς πιστώση μέ τόν άναγκαίον χρόνον, !να καταβά

λητε προσπάθειαν πρός λογίκευσιν τfjς Τουρκίας. 

))Χθές τό άπόγευμα ο{ Τοvρκοι έζήτησαν τελεσι

γραφικώς άπό τήν έλληνικήν άντιπροσωπείαν νά 

προσέλθη, τήν !Οην νυκτερινήν diραν, είς συνεδρία

σιν προκειμένου νά τεθfj ύπ' όψιν της τό σχέδιον 

πού εlχεν έτοιμάσει δ ύπουργός 'Εξωτερικών τfjς 

Τουρκίας. 'Η έλληνική άντιπροσωπεία άπήντησεν 

δτι θά ήτο προτιμώτερον νά πραγματοποιηθfj ή συ

νεδρίασις σήμερον, είς τρόπον diστε νά lχη χρόνον, 

δπως άφ' ένός μελετήση τό τουρκικό ν σχέδιον, άφ' 

έτέρου δέ νά παρουσιάση ή έλληνοκυπριακή πλευρά 

άντισχέδιον. 0{ Τοvρκοι έδήλωσαν, κατά τρόπον 
έκβιαστικόν, δτι aν δέν προσήρχετο ή έλληνική άν

τιπροσωπεία τήν ζητηθείσαν diραν, θά διέκοπτον τάς 

συνομιλίας καί ή Τουρκία θά άνελάμβανε έλευθερία 

δράσεως. 

)) "Οπως άντιλαμβάνεσθε, ύπό τάς συνθήκας αύτάς 
εlναι σχεδόν άδύνατον νά άναμένη κανείς άποτέλε

σμα άπό τήν Διάσκεψιν τfjς Γενεύης, διότι ή κακο

πιστία τών Τούρκων εlναι δεδομένη. 'Αρκεί νά ση

μειωθfj δτι χθές τήν μεσημβρίαν ή έλληνική Κυβέρ

νησις, !να διευκολύνη τήν δημιουργίαν κλίματος, 

πού θά έπέτρεπε μίαν λογικήν συζήτησιν, προέβη εlς 

τάς γνωστάς παραχωρήσεις έπί του θέματος τών αΙχ

μαλώτων καί τών τουρκοκυπριακών θυλάκων. Οι' 

Τοvρκοι άντί, ώς ήλπίζετο, νά γίνουν διαλλακτικώ

τεροι, τό έσπέρας έσκλήρυναν περισσότερον τήν θέ

σιν των. 'Όπως εlχα τήν εύκαιρίαν νά πώ καί εlς τόν 

κ. Χάρτμαν τό πρόβλημα δέν εύρίσκεται πλέον εlς 

τάς 'Αθήνας if είς τήν Κύπρον. Εύρίσκεται είς τήν 
"Α γκυραν. Καί συνίστάται είς τό γεγονός δτι ή 

Τουρκία κατέχεται άπό τόν πειρασμόν νά έκμεταλ

λευθfj , τήν βλακείαν τfjς έλληνικfjς χούντας, κατά 
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τρόπον άπαράδεκτον διά τήν σημερινήν Κυβέρνη

σιν. 

» v Α ν ή Τουρκία δέν άπαλλαγή αύτοv τοv πειρα

σμού, εlναι άδύνατον νά έξευρεθή εiρηνική λύσις 

του προβλήματος. 

))Θά πρέπη, έπίσης, νά πήτε εiς τόν κ. Κίσινγκερ 

δ τι ή 'Ελλάς δέν προκαλεί, άλλά aν εύρεθή πρό τοv 

διλήμματος, πόλεμος ή ταπείνωσις, κατ' άνάγκην θά 

προτιμήσωμεν τόν πόλεμον, δπως θά έκαμε ο{αδήπο

τε χώρα, μικρά' ή μεγάλη. "Οσον άφορά έμέ προσω
πικώς θά άντιμετωπίσω τό δίλημμα ή νά άποδεχθώ 

τόν πόλεμον ή νά παραιτηθώ. (Εiς τό σημείον αύτό δ 

κ. Τάσκα μοv εlπεν δτι καί τό ενα καί τό άλλο θά 

άποτελοvσαν καταστροφήν). Έν τέλει, εlπα δτι εl

ναι καιρός νά τερματίζεται ή τακτική τών συμβου

λών καί τών εύχών δτι πρέπει α{ ΗΠΑ νά άσκήσουν 

έμπρακτο ν πίεσιν έπί τής Τουρκίας ώστε νά λογικευ

θή. Καί προσέθεσα δτι δχι μόνον γνωρίζει ή άμερι

κανική Κυβέρνησις ποία πλ~υρά έχει τό aδικον, άλ

λά έχει καί τά μέσα νά έπιβάλη τό δίκαιον. v Α ν δέν 

τό πράξη έγκαίρως θά εlναι ύπεύθυνη διά τήν κατα

στροφήν ή όποία διαγράφεταυ)42 • 

Λίγο άργότερα, δ Ε. 'Αβέρωφ, ώς άναπληρωτής 

ύπουργός 'Εξωτερικών, κάλεσε κατά σειρά τούς πρέ

σβεις τής Μ. Βρετανίας, τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, 

τής Σοβιετικής Ένώσεως, τής Λαϊκής Κίνας καί τής 

Γαλλίας, ώς έκπροσώπους τών χωρών - μονίμων με
λών τοϋ Συμβουλίου 'Ασφαλείας τοϋ ΟΗΕ, πρός 

τούς δποίους, σύμφωνα μέ τή σχετική έπiσημη άνα

κοίνωση, άνακοίνωσε τά άκόλουθα: 

«Πρωτον: Δέν έφαρμόζεται ύπό τής Τουρκίας ή άπόφα

σις ύπ' άριθ. 353 του Συμβουλίου 'Ασφαλείας, είς τήν λfi
ψιν της όποίας συνέπραξαν αί Κυβερνήσεις, τάς όποίας 

έκπροσωπουν οί κληθέντες πρέσβεις. 

»Δεύτερον: Κατόπιν των άπαραδέκτων τουρκικων προ

τάσεων καί της άδιαλλάκτου στάσεως τής Τουρκίας, ή κα

τάστασις δύναται νά όδηγήση είς ρήξιν. 

»Τρίτον: 'Εν τοιαύτΊJ περιπτώσει δλαι αί Κυβερνήσεις, 

αί όποίαι έκπροσωπουνται άπό τούς κληθέντας πρέσβεις 

δέν θά είναι καί αύταί άπηλλαγμέναι τής εύθύνης διά τήν 

διατάραξιν της είρήνης είς τήν περιοχήν αύτήν τής Μεσο

γείου . 

»Συνεπως εχουν χρέος νά λάβουν τάς ένδεδειγμένας 

πρωτοβουλίας, πρός άποτροπήν του άνωτέρω κινδύνου». 

Παράλληλα, τό ίδιο μεσημέρι, όSρα 13.45' δ 

άντιπρόεδρος Γ. Μαϋρος άπηύθυνε στόν πρωθυ

πουργό έπείγον μήνυμα: 

«Κύριος Κληρίδης έπέδωκεν παρουσί~ μου είς κ. Κάλ

λαχαν ίδικάς του προτάσεις. Μετά άνάγνωσιν τούτων κ. 

Κάλλαχαν είπεν δτι, ώς διεπιστώθη, κ. Κίσινγκερ δέν είναι 

ετοιμος νά πιέση στρατιωτικως τήν Τουρκίαν, έάν δέ αύτή 

έπαναλάβη τάς έπιχειρήσεις της, ίνα καταλάβη εδαφος 

δπερ έποφθαλμιa, ή UNFICYP άναγκασθfi ύποχωρήση. 

'Εάν ήτο δυνατόν άσκήσωμεν πίεσιν έπί της Τουρκίας άπό 

κοινου μετά των 'Αμερικανων καί 'Ηνωμένων 'Εθνων 

ίσως Τουρκία νά μεταβάλη στάσιν της, ύπό παρούσας 

δμως συνθήκας, συνέχισε κ. Κάλλαχαν, πιστεύω δτι άπαι

τείται νά παραχωρήσετε περισσότερα είς Τουρκοκυπρίους. 

»'Αντιτίθεται άπολύτως είς γεγονός δτι Τουρκία δια

πραγματεύεται χρησιμοποιουσα άπειλήν δπλων, εχω δμως 

προσωπικως πεισθfi δτι θέσις των είναι λογική, δταν ζη

τουν χωριστήν περιοχήν διά Τουρκοκυπρίους, ϋστερα άπό 

δσα συνέβησαν έν Κύπρφ. Διαθέτομεν έλάχιστον χρόνον 

δοθέντος δτι κ. Κίσινγκερ δυνηθη συνεχίση διπλωματικήν 

δραστηριότητά του μόνον έπί 24ωρον. Κίσινγκερ προσέ

θεσεν δτι ύπό σημερινάς συνθήκας ΗΠΑ δέν θά ήσαν δια

τεθειμέναι νά προβουν διακοπήν βοηθείας πρός Τουρκίαν. 

»Κύριος Κληρίδης παρετήρησεν δτι άκόμα καί liν άπε

δέχετο γεωγραφικόν διαχωρισμόν δέν θά ήδύνατο έπιβάλη 

έν Κύπρφ τοιαύτην λύσιν. Προσέθεσεν δτι περιοχή είς ijν 

άποβλέπουν Τουρκοι περιλαμβάνει 90.000 'Έλληνας καί 
λίαν σημαντικάς επιχειρήσεις καί ίδιοκτησίας. ν Άνθρωποι 

ούτοι καταστραφουν, καί δημιουργηθfi τεράστιον κυμα 

προσφύγων. 

»Κύριος Κάλλαχαν άνεγνώρισε τουτο, προσέθηκεν δ

μως δτι ο{ 'Έλληνες θά είναι είς καλυτέραν κατάστασιν liν 

λύσις είναι συμπεφωνημένη παρά liν περιοχή κατακτηθη 

ένόπλως. Είς τουτο παρετήρησα δτι συμπεφωνημένη λύσις 

παρομοίου περιεχομένου δέν είναι δυνατόν νά έκτελεσθfi 

είς Κύπρον λόγφ βιαίας άντιδράσεως πληθυσμου. 

»Προσέθεσα δτι έάν Τουρκοι είναι άποφασισμένοι νά 

δράσουν ένόπλως liς τό κάνουν, διότι δέν είναι δυνατόν νά 

διαπραγματευώμεθα ύπό τήν ταπείνωσιν τi'jς συνεχους 

άπειλής. Καί δτι έάν κάτι πρόκειται νά γίνη οϋτως ή liλλως 

- δηλαδή παραχώρησις 34 τοίς εκατόν τής νήσου είς μει
οψηφίαν 18 τοίς εκατόν καί γεωγραφικός χωρισμός- του

το δέν είναι δυνατόν νά γίνη διά τής ύπογραφής μας. "Ας 

γίνη διά της βίας. Κύριος Κάλλαχαν άναφερόμενος είς 

34% είπεν δτι κ. Ντενκτάς του διεμήνυσεν δτι τό ποσοστόν 
μεταξύ 18% και 34% είναι δυνατόν άποτελέση άντικείμε
νον διαπραγματεύσεως. 

»Μετά μακράν συζήτησιν κ. Κάλλαχαν έδέχθη προτεί

νη είς Τούρκους διακοπήν 48 ώρων ijν έζήτησε κ. Κληρί
δης ίνα, μεταβαίνων Λευκωσίαν, συμβουλευθfi έκεί παρά
γοντας»43. 

Έπακολούθησε, όSρα 19.30', μέσα σέ βαρύ κλίμα, 
ή τελευταία συνεδρίαση τής Διασκέψεως στή διάρ

κεια τής δποίας δέν έπιτεύχθηκε, ύπό τό κράτος τών 

έκβιαστικών πιέσεων τής τουρκικής άντιπροσωπεί

ας, ή έξεύρεση έδάφους γιά τή συνέχιση τών δια

πραγματεύσεων. Ή ριζική διάσταση άπόψεων είχε 

διαγραφεί άπό τό πρώτο στάδιο τής συζητήσεως, 

δπότε καί ζήτησε δ Τζ. Κάλλαχαν όλιγόλεπτη δια

κοπή, μετά τήν παρέλευση τής δποίας δ Τοϋρκος 

ύπουργός τών 'Εξωτερικών θά όφειλε νά άναπτύξει 

τίς τελικές προτάσεις του. 

'Η συζήτηση έπαναλήφθηκε, ύπό τίς συνθήκες 

αύτές, στίς 22.15 ': 

«Γκιουνές: 'Υπάρχουν δύο προτάσεις. Θά σaς άναπτύ-
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ξω ταύτας. Νομίζομεν δτι μετά άπό δ,τι συνέβη ύπάρχει 

άνάγκη νέας διαρθρώσεως. Πρέπει νά δημιουργηθοuν δύο 

γεωγραφικαί ζώναι. Μία διά τούς 'Έλληνας καί μία διά 

τούς Τούρκους. Δέν εχει σημασίαν τό όνομα του συστήμα

τος. Θά μπορούσαμεν νά τό όνομάσωμεν καντονιακόν ή 

επαρχιακόν (regional). 'Εγώ θά τό όνομάσω δμοσπονδια
κόν. Θά ύπάρχουν δύο διοικήσεις, εντός του κυπριακοί> 

Κράτους. 'Η εμπειρία του παρελθόντος καταδεικνύει δτι 

τά χρησιμοποιηθέντα ήδη συστήματα δέν είναι άποτελε

σματικά. Τώρα τά έρωτήματα: ποίαι θά είναι αί περιοχαί, 

ποίαι αί άρμοδιότητες τών Διοικήσεων, ποίαι αί τής κεν

τρικής Κυβερνήσεως; 'Ε π' αuτών ό καθείς δύναται νά Εχη 

τάς άπόψεις του. 'Εάν συμφωνήσωμεν έπί τής άρχής ώς 

καί επί τών περιοχών δυνάμεθα νά ξανασυναντηθώ μεν μετά 

15 ήμέρας διά τά περαιτέρω. Πρέπει λοιπόν νά συμφωνή-
' 'σωμεν έπί τής άρχής καί τών περιοχών. Είς τό σημείον 

τοί>το αί δύο προτάσεις διαφέρουν. Είς τήν μίαν ύπάρχουν 

δύο αυτόνομοι περιοχαί άπό άπόψεως έσωτερικου δικαίου. 

'Αντιλαμβάνομαι δτι ύφίστανται ώρισμέναι επιφυλάξεις 

διά τήν λύσιν ταύτην καί τάς καταλαβαίνω. 'Εν όψει τής 

ύπάρξεως δύο εθνοτήτων έπί τής νήσου ή λύσις αϋτη, θά 

Ελεγον τινές, δύναται νά δδηγήση είς τήν διχοτόμησιν. 

Διότι δέν ύπάρχει κυπριακόν εθνος άλλά δύο έθνότητες. 

'Εν τούτοις ή πρότασις αϋτη είναι ρεαλιστική εφ' δσον 
ύπάρχουν δύο έθνότητες. ' Η λύσις αϋτη έμφανίζεται επί
σης ώς εγγύησις κατά τής ένώσεως άπλής ή διπλής: διότι 

έάν ή Τουρκία π.χ. ηθελε νά προσαρτήση τό ενα τμήμα, 

τότε ή έτέρα πλευρά θά προσήρτα άμέσως τό ετερον. Τοuτο 

δμως δέν θά συνέφερε καμμiαν άπό τάς δύο πλευράς. 'Η 

λύσις αϋτη είναι άπλή καί σαφής. 'Επειδή δμως προκαλεί 

φόβους περί διαρκοuς διαιρέσεως, επρότεινα κάτι dλλο: νά 

μ ή δημιουργήσωμεν δηλαδή δύο ζώνας άλλά, λαμβάνοντες 

ύπ' όψιν τήν πραγματικότητα rjτις έπικρατεί έπί τής νή

σου, νά δημιουργήσωμεν π"είονα καντόνια. 'Ιδού ή θέσις 

μου: δέν άρκεί νά εϊπωμεν δτι θά ύπάρξουν καντόνια, πρέ

πει νά προσδιορίσωμεν τά σύνορα τούτων. Δέν χρειάζεται 

νά τό κάνωμεν τώρα διότι πρέπει νά μliς βοηθήσουν οί 

είδικοί. ' Απλώς σήμερον θά καθορίσωμεν ποία ι θα είναι αί 

περιοχαί καί ποία ή εκτασίς των. Θά ηθελα νά γνωρίζω έάν 

οί κ. κ. συνάδελφοί μου εύρίσκουν τάς προτάσεις μου άπο

λύτως άπορριπτέας η έάν είναι διατεθειμένοι νά τάς συζη

τήσουν σήμερον. Δέν άμφισβητώ τήν καλήν θέλησιν τών 

συναδέλφων μου άλλά εχουν ύπάρξει περιπτώσεις δπου 

εσυμφωνήσαμεν καί αί συμφωνίαι δέν έτηρήθησαν. Διά 

τοί>το θά πρέπη δ, τι άποφασίσωμεν νά έφαρμοσθή άμέσως. 

Θά μου εϊπουν δτι ή Κύπρος είναι άνεξάρτητος καί δτι δέν 

δυνάμεθα νά έπιβάλωμεν λύσιν. 'Υποτεθείσθω δτι συμφω

νούσαμεν. ' Εφ' δσον δέν ύπάρχει άντικειμενικόν κριτήρι

ον διά τόν καθορισμόν του μεyέθους ένός καντονίου θά ήτο 
δυνατόν νά συζητώμεν άτελευτήτως. Οί παλαιοί θύλακες 

ήσαν καντόνια. Δέν είναι αuτό τό δποίον προτείνω. Προ

τείνω περιοχάς οίκονομικώς, κοινωνικώς κ.λπ. βιωσίμους. 

»Τά άνωτέρω δέν άποτελοuν κάτι τό νέον. Καί κατά τό 

παρελθόν εϊχομεν προτείνει τά ίδια πράγματα. Γνωρίζομεν 

δτι ύπάρχουν δύο κοινότητες καί εχομεν δμιλήσει μέ τόν 

κ. Μαuρον έπί του μέλλοντος τής νήσου. Είς τάς χώρας 

μας ύπάρχουν ρεύματα κοινής γνώμης πού μaς ύποχρεώ
νουν νά μή λάβωμεν άποφάσεις πού θά θεωρούσαμεν ένδε

χομένως τάς καλυτέρας. Αί προτάσεις μου δέν είναι νέαι 

καί πρέπει νά άποφασίσωμεν κατεπειγόντως. Δέν δίδω 

ultimatum διότι δέν εχω τοιοuτον δικαίωμα. Μία δήλωσις 
τής έλληνικής Κυβερνήσεως θά μου ηρκει κατά τό παρόν 

στάδιον. 

»·Η έλληνική Κυβέρνησις εδήλωσεν δτι άναγνωρίζει 

τόν 'Αρχιεπίσκοπον Μακάριον ώς τόν νόμιμον πρόεδρον 

τής νήσου. 'Εάν συμφωνήσω μεν θά πρέπη καί δ 'Αρχιεπί

σκοπος νά δώση τήν συγκατάθεσίν του; Καί έάν δέν συμ

φωνή; Διά τοί>το θέλω νά άποφασίσωμεν σήμερον τό βρά

δυ, άμέσως, έπί τής άρχής. Πρέπει νά καθορίσωμεν χον

δρικώς τάς περιοχάς καί προτείνω συνολικήν εκτασιν 34%. 
Πρέπει νά συμφωνήσωμεν έπί τών γενικών γραμμών τών 

περιοχών. 'Εάν θά ύπάρχουν πολλαί περιοχαί dς καθορί

σωμεν τοuλάχιστον τά δρια τής μιliς καί τά όνόματα τών 

ύπολοίπων. 'Ητοίμασα ενα σχέδιον τό δποίον καί θά σaς 

ύποβάλω. ('Υποβάλλεται λεπτομερές τουρκικόν σχέδιον 

έπί του μέλλοντος τής νήσου). 

»Δυνάμεθα νά διαπραγματευθώμεν έπί δλων τών θεμά

των άλλά ή άρχή δέν είναι διαπραγματεύσιμος διά τήν 

τουρκικήν Κυβέρνησιν. Κατ' άκολουθίαν σaς παρακαλώ 

νά λάβητε θέσιν. ·Αποδέχεσθε ή άπορρίπτετε τό σχέδιον. 

Δέν ύπάρχει κdν άνάγκη νά μοu τό είπijτε άπ' εuθείας. 

'Αρκεί νά συμφωνήσουν οί κ. κ. Κληρίδης καί Ντενκτάς. 

»Κληρίδης: »Ηκουσα μέ μεγάλην προσοχήν τήν »Εκ

θεσιν τήν δποίαν μaς εκανε δ κ. Γκιουνές. Ούτος επιμένει 

δτι πρέπει νά είμεθα είς θέσιν νά συζητήσωμεν έπί του 

σχεδίου του. 'Αντιλαμβάνομαι δτι τά έξης σημεία δέν εί

ναι διαπραγματεύσιμα: 

»1. Γεωγραφικαί περιοχαί 
»2. • Ομοσπονδιακόν σύστημα 
»3. ·Αρμοδιότητες κεντρικής Κυβερνήσεως, παρ' δλον 

δτι αύται δέν κατέστησαν ήμίν σαφείς. 

»'Ο κ. Γκιουνές προσπαθεί νά έπιβάλη μίαν λύσιν. 

'Επιμένει δτι ή άπάντησις πρέπει νά δοθή σήμερον, κατά 

πόσον άποδεχόμεθα τά μή διαπραγματεύσιμα τμήματα του 

σχεδίου του . Δέν μliς λέγει δμως έπί πόσον είσέτι χρόνον 

τά τουρκικά στρατεύματα θά παραμένουν είς τήν Κύπρον. 

Δέν είμαι είς θέσιν νά συζητήσω τό πρόβλημα. • Ο κ. 
Έτσεβίτ εδήλωσεν επανειλημμένως, δτι δέν έπιθυμεί τήν 

γεωγραφικήν διαίρεσιν τής νήσου άλλά μόνον τήν επιβο

λήν δμοσπονδιακου συστήματος. Είναι ή πρώτη φορά κα

τά τήν δποίαν μliς ζητείται νά συγκατατεθώμεν έπί γεω

γραφικής διαιρέσεως. 'Έχω άνάγκην 48 ώρών διά νά μελε
τήσω τό λίαν περίπλοκον σχέδιον του κ. Γκιουνές. 

»Μαuρος: Ή άποτυχία του Συντάγματος του 1960 
όφείλεται είς τό δτι συνετάγη έν τάχει. »Ας μή κάνωμεν τό 

ίδιον σφliλμα. 'Έχομεν άνάγκην χρόνου διά μελέτην καί 

διαβούλευσιν. Δέν εχομεν ύποβάλει σχέδιον άλλά εχομεν 

τάς άπόψεις μας έπί του προβλήματος. Προκρίνομεν δια

δικασίαν διάφορον τής του παρελθόvτος. 'Αντί νά έιcφρά

σωμεν ήμείς πρώτον τάς άπόψεις μας προτιμώ μεν νά άκού

σωμεν τάς άπόψεις πρώτον τών Κυπρίων. Δέν μου άρέσει δ 

τρόπος καθ ' ον τό σχέδιον ύπεβλήθη ήμίν ιcαί ζητείται ή 

άμεσος άπάντησίς μας. »Εχω άνάγκην νά μεταβώ είς τάς 

'Αθήνας διά νά συνεννοηθώ μέ τήν Κυβέρνησίν μου. 

»('Εν συνεχεί~ δ κ. ύπουργός άντικρούει τό έπιχείρημα 

του κ. Γκιουνές περί έγκρίσεως ύπό του 'Αρχιεπισκόπου 

Μακαρίου τών άποφασισθησομένων, διά τijς άναγνώσεως 

τijς όρθής δηλώσεως τής έλληνικής Κυβερνήσεως). 
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»Γκιουνές: 'Επειδή ό κ. Κληρίδης είπεν δτι αί προτά

σεις μου είναι νέαι, σaς άναγιγνώσκω μήνυμα του κ. Κί

σινγκερ ε{ς τό όποίον ούτος λέγει δτι γνωρίζει περί τών 

τουρκικών προτάσεων καί άναγνωρίζει τήν άνάγκην ηύξη

μένης προστασίας διά τούς Τουρκοκυπρίους.(' Αναγιγνώ

σκει τό σχετικόν μήνυμα). 

>>ΕΙδοποίησα επίσης τήν Κοινήν 'Αγοράν καί τό ΝΑΤΟ 

επί τών τουρκικών άπόψεων. 'Επίσης ή τουρκική πλευρά 

εχει προβή εtς προπαγάνδα επί του θέματος. 'Αντί νά με

λετηθουν αί τουρκικαί προτάσεις εχω τήν εντύπωσιν δτι ή 

έλληνική Κυβέρνησις ήσχολείτο μέ προπαγάνδα επί τής 

καταπαύσεως του πυρός διά νά προσελκύση τήν προσοχήν 

του κόσμου καί νά άποτρέψη ταύτην εκ τής δηλώσεως της 
Γενεύης. ~Ας είμεθα είλικρινείς δλοι γνωρίζομεν περί τί

νος πρόκειται καί δλοι γνωρίζομεν γιατί ζητείται άναβο

λή ... 'Εάν ό κ. Κληρίδης θέλει νά μου δώση άμέσως κατά
λογον τών άρμοδιοτήτων τής κεντρικής Κυβερνήσεως εΙ

μαι ετοιμος νά τάς άποδεχθώ εφ' δσον βεβαίως εχει ύπ' 

δψιν του μίαν άληθώς όμοσπονδιακήν διάρθρωσιν. 'Εάν 

άποδεχθώ τήν διακοπήν θά δημιουργηθη μία μακρά κρίσις 

λανθάνουσα επί πολλά ετη ή όποία θά κάνη κακόν είς τό 

νέον Σύνταγμα. Θά δημιουργήση μίαν χρονίαν άσθένειαν 

καί θά συνεχίση ή κρίσις, μέχρι νά ύπάρξουν νέοι σκοτω

μοί καί αίματοχυσίαι διά νά επέμβουν καί πάλι τά ' Ηνωμέ

να 'Έθνη καί τό ΝΑΤΟ κ.ο.κ. Προτιμώ μίαν θερμήν άλλά 

σύντομον κρίσιν. Δέν σaς δίνω ultimatumι?. εχω τούς εΙδι

κούς μου οί όποίοι δύνανται νά παραμείνουν εδώ δσο χρει

ασθη. 'Αλλά πρέπει νά άρχίσωμεν τήν συζήτησιν. 

»Μαυρος: Φοβουμαι δτι δέν εγινα καί πάλιν άντιλη

πτός. Δέν εΙποv δτι θά χρειασθώμεν δύο ετη διά νά άναθε
ωρήσωμεν τό Σύνταγμα, ΕΙπον, άπλώς, δτι ενδεχομένως 15 
ήμέραι θά ήταν άρκεταί. 'Αλλά διά νά λάβω θ~σιν εδήλω

σα δτι είναι επιτακτικόν νά εχω διαβουλεύσεις μέ τήν Κυ
βέρνησίν μου εν 'Αθήναις. ~Ηδη ή ώρα εχει παρέλθει καί 

καθυστερουμεν άσκόπως. 'Έχω άνάγκην 48 ώρών. Συμφω

νώ μέ τόν κ. Κληρίδην δτι ή άναβολή αϋτη πρέπει νά γίνη 

όπωσδήποτε. 

»Κληρίδης: Ό κ. Γκιουνές εκυκλοφόρησε τό σχέδιόν 

του είς τόν κ. Κίσινγκερ, ε{ς τήν Κοινήν ' Αγοράν, τό 

ΝΑΤΟ κ.λπ. Δέν νομίζει δτι θά επρεπε νά τό κοινοποιήση 

καί ε{ς ήμάς; 'Εάν τό είχε πράξει θά είμεθα ετοιμοι. Τόν 

πληροφορώ δτι ούδέποτε εχω όμιλήσει εις τόν κ. Κίσιν

γκερ οϋτε τόν γνωρίζω προσωπικώς. Είναι όρθόν δλοι νά 

γνωρίζουν τό θέμα καί όχι οί άμέσως ενδιαφερόμενοι. Δέν 

είμεθα άποικία τών ΗΠΑ η του ΝΑΤΟ. Δέν είμαι ετοιμος νά 

δεχθώ δτι επειδή δ κ. Γκιουνές είχε διαβουλεύσεις μέ τρί

τους παράγοντας εγώ πρέπει νά άποδεχθώ τό σχέδιόν του. 

»Κάλλαχαν: 'Η εννοια του μηνύματος του κ. Κίσινγκερ 

είναι δτι πρέπει νά ύπάρξουν διαβουλεύσεις καί όχι στρα

τιωτικαί επιχειρήσεις. Τό ίδιο καί ή εννοια του μηνύματος 

της Κοινής 'Αγοράς. Είναι παράλογον νά ζητijται άπό 

ήμaς νά άπαντήσωμεν άμέσως. 'Εξαρτaται άπό τόν κ. Γκι

ουνές νά μάς είπη εάν, μετά τό πέρας τijς προθεσμίας ή 

όποία ζητείται, θά ελθη νά συζητήση μεθ' ήμών. Ούδείς 

δύναται νά μάς εμποδίση άπό του νά άναχωρήσωμεν. Τό 

ερώτημα είναι εάν θά επιστρέψωμεν διά νά συζητήσωμεν 

μέ τόν κ. Γκιουνές. Τουτο εξαρτaται άπό εκείνον. 

»Ντενκτάς: Είχομεν επαρκώς ενημερωθij c'iπαντες επί 

τών τουρκικών άπόψεων. Αί τουρκικαί άπόψεις σκοπόν 

εχουν τήν άσφάλειαν του τουρκοκυπριακου στοιχείου. 

»Κληρίδης: Δέν θά επιχειρήσω νά εϊπω διά ποίον λόγον 

τό Σύνταγμα του 1960 δέν ήτο εφαρμόσιμον καί είχεν 
άνάγκην τροποποιήσεων. · 'Ο κ. Ντενκτάς λέγει δτι τό 

τουρκικόν σχέδιον δίδει μεγαλυτέραν προστασία ν είς τούς 

Τουρκοκυπρίους. Φρονουμεν δτι τό Σύνταγμα του 1960 
εχει άνάγκην τροποποιήσεως διά νά προστατεύση τούς 

'Ελληνοκυπρίους άπό τά ύπερβολικά δικαιώματα τών 

Τουρκοκυπρίων. Συμφωνουμεν άμφότεροι δμως δτι ύπάρ

χει άνάγκη τροποποιήσεως. 'Επίσης συμφωνουμεν δτι τό 

νέον Σύνταγμα θά πρέπη νά στηρίζηται επί του δικοινοτι

κου χαρακτήρος τής Κυβερνήσεως ώς επίσης καί επί τijς 

μείζονος προστασίας του τουρκοκυπριακου και έλληνοκυ

πριακου στοιχείου. ·Ο κ. Ντενκτάς λέγει δτι ή διαχωρι

στική γραμμή μεταξύ ·Ελληνοκυπρίων καί Τουρκοκυπρί

ων δέν θά φυλάσσεται. Πώς τότε διαβλέπει τήν προστασί
αν τών Τουρκοκυπρίων; Δένε{ ναι καλύτερον νά άφήσωμεν 

τόν πληθυσμόν δπου εύρίσκεται; 

»Κάλλαχαν: 'Εάν ύπάρξη άναβολή θά είσθε ε{ς θέσιν κ. 

Κληρίδη νά άπαντήσητε είς τά τρία ερωτήματα τοu κ. Γκι

ουνές; 

»Κληρίδης: Μάλιστα. 

»Γκιουνές: 'Απασχολούμεθα ύπερβολικά μέ ενα δευτε

ρευον θέμα: τήν παρουσίαν τών τουρκικών στρατευμάτων. 

'Εξ άρχijς θέλουν νά δώσουν εγγύησιν δτι τά στρατεύματα 

ταυτα δέν θά άναλάβουν δράσιν. Βεβαίως ύπάρχουν στρα

τεύματα τά όποία σκοπόν εχουν τήν επιβολήν της τάξεως. 

Διά τής δηλώσεως αύτής δέν επιθυμώ νά δεχθώ εύχαριστί

ας διά τήν παρουσίαν τών τουρκικών δυνάμεων. 

»Ση'μειώ δτι ό κ. Κληρίδης ελεγεν εtς τήν άρχήν δτι 
πρέπει νά επαναφέρουν τό Σύνταγμα του 1960. Τώρα μaς 
λέγει δτι ύπάρχουν άνάγκαι τροποποιήσεως. Δέν ηθελα νά 

επιβάλω λύσιν διά του ΝΑΤΟ η τfiς Κοινής 'Αγοράς, 

άπλώς εξήγησα ε{ς τούτους τήν θέσιν μου. · Ο κ. Κληρίδης 

εγνώριζεν άριστα τάς τουρκικάς άπόψεις και τάς άπορρί

πτει. 'Ερωτώ καί πάλιν. Είναι οί κ. κ. Μαυρος καί Κληρί

δης διατεθειμένοι νά άποδεχθουν δτι θά ύπάρχουν γεωγρα

φικαί περιοχαί καί δύο τοπικαί διακυβερνήσεις; Αύτά τά 

όποία λέγει ό κ. Κληρίδης μέ πείθουν δτι άπορρίπτει τάς 

τουρκικάς άπόψεις. Δέν δύναμαι νά πεισθώ δτι εντός 48 
ώρών θά είναι ε{ς θέσιν νά προσφέρη ίκανοποιητικήν λύ

σιν. Δέν δύναμαι νά άποδεχθώ τήν άναβολήν. 

))Κάλλαχαν: Τό πρόβλημα δέν είναι δυνατόν νά λυθij 

στρατιωτικώς. Μπορεί νά προκαλέσετε φοβεράν αίματο

χυσίαν επί τijς νήσου άλλά δέν θά λύσετε τό πρόβλημα. 

~Εχομεν καί ήμείς τήν εμπειρίαν μας μέ τήν Κύπρον. Προ

τίθεμαι νά άναχωρήσω καί νά συναντήσω τόν πρωθυπουρ

γόν είς τό Λονδίνο ν αuριον τό πρωί. 'Εάν ό κ. Γκιουνές 

επιμείνη είς τήν άρνησίν του άναλαμβάνει σοβαρούς κινδύ

νους, διότι δέν ύπάρχει εναλλακτική διαδικασία. Καί εάν 

άκόμη επεκταθη ή τουρκική ζώνη τό πρόβλημα δέν λύεται. 

Θά ελθωμεν μετά άπό ώρισμένας ώρας διά νά δώσωμεν 

συγκεκριμένην άπάντησιν είς τόν κ. Γκιουνές. 

))Γκιουνές: Καθ' δλην τήν διάρκειαν τijς συσκέψεως 

δλοι προσπαθουν νά διατηρήσουν μίαν θέσιν δυνάμεως. 

Μόλις ζητείται ή σοβαρά συζήτησις του προβλήματος 

εγείρεται θέμα άναβολijς. Πάντως τονίζω καί πάλιν δτι εγώ 

δέν είπα δτι ή άποτυχία τijς Διασκέψεως σημαίνει άναγ

καίως στρατιωτικήν επέμβασιν. Τουτο άλλωστε δέν έξαρτά-
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ται άπό εμέ . Παρακαλώ δπως λάβητε δλοι ύπ ' όψιν τήν 

κοινήν γνώμην τής Τουρκίας . Θεωρώ τήν παροϋσαν Διά

σκεψιν ώς περατωθείσαν. Νομίζω δτι ό κ. Κληρίδης επιθυ

μεί νά μεταβή εtς Κύπρον διά νά καθησυχάση τήν κοινήν 

γνώμην του . 

»Κληρίδης : Δέν επιθυμώ νά μεταβώ εtς Κύπρον διά λό

γους κοινής γνώμης. ·Απλώς θέλω νά εξετάσω τήν κατά

στασιν μέ τούς εtδικούς. Αί προτάσεις τοϋ κ . Γκιουνές μοϋ 

περιήλθον μόλις χθές . "Εχω άνάγκην 48 ώρών. 

»Μαϋρος : Καλούμεθα νά άπαντήσωμεν ύπό τήν πίεσιν 

ί:νός ultimatum. Ό κ. Κίσινγκερ λέγει δτι τά διπλωματικά 
μέσα δέν εχουν εξαντληθή. 'Ο κ. Γκιουνές λέγει δτι tχουν. 

Δέν εϊμεθα διατεθειμένοι νά συζητήσωμεν ύπό τήν πίεσιν. 

Εύρισκόμεθα εδώ διά νά συζητήσωμεν τήν άπόφασιν 353 
τοϋ Συμβουλίου 'Ασφαλείας . 'Αντ ' αύτοϋ καλούμεθα νά 

συζητήσωμεν έπί προτάσεως τελείως διαφόρου καί μάλι

στα ύπό τήν άπειλήν τών δπλων. 'Ερωτώ τόν κ . Ντενκτάς 

καί τόν παρακαλώ νά μήν άπαντήση διά νά μή εύρεθή εtς 

δύσκολον θέσιν: Νομίζετε δτι ό κ. Κληρίδης δύναται νά 

δεσμευθή άνευ διαβουλεύσεων; Δέν μάς μένει άλλη διαδι

κασία άπό τοϋ νά άναφέρωμεν εtς τόν γενικόν γραμματέα 

τά συμβάντα εδώ. 

»Γκιουνές : ·Η ί:λληνική πλευρά δέν /:ξεπλήρωσε τάς 

ύποχρεώσεις της. Είς τούς όλίγους θύλακας οί όποίοι εξε

κενώθησαν αί έλληνοκυπριακαί δυνάμεις ελαβον θέσιν πέ

ριξ αύτών. • Η ί:λληνική πλευρά προβαίνει είς μονομερή 
τροποποίησιν τοϋ ιϊρθρου 4 τής Δηλώσεως. Έφ' δσον έπί 
ένός τόσον σαφοϋς κειμένου δέν δυνάμεθα νά ~ραγματο

ποιήσωμεν πρόοδον, πώς θά μπορέσωμεν νά κάνωμεν κάτι 

καλόν διά τήν Κύπρον; Δέν tχω εμπιστοσύνην είς τήν έλ

ληνικήν Κυβέρνησιν, καί νομίζω δτι άργοποροϋν σκοπί

μως άναμένοντες καλυτέρας περιστάσεις. 

»Μαϋρος: ·Ο κ. Γκιουνές λέγει δτι α{ μικραί ί:λληνο

κυπριακαί δυνάμεις δέν εξεκένωσαν τούς θύλακας. 'Ε νόμι

ζε δτι τοϋτο θά /:πραγματοποιείτο ιϊνευ άμοιβαιότητος ; 

'Απηλευθερώσαμεν φυλακισμένους ενφ ύμείς ούδέν έπρά

ξατε σχετικώς και τώρα μaς κατηγορείτε δτι δέν προέβη

μεν είς τήν εκκένωσιν. Λησμονείτε τάς τεραστίας τουρκι

κάς δυνάμεις επί τής νήσου; ' Εδιπλασιάσθησαν άπό τής 

εκεχειρίας . 'Ημείς άναχωροϋμεν συντόμως. Θά εϊμεθα εύ

τυχείς νά επανέλθωμεν καί νά εϋρωμεν τόν κ. Γκιουνές 

ετοιμον νά συνομιλήση μεθ' ήμών. 

»Κάλλαχαν: Προτείνω διακοπή ν τής συνεδριάσεως έπί 

15 λεπτά (liπαντες άποδέχονται καί ή συνεδρίασις διακό
πτεται). 

»Ή συνεδρίασις επαναλαμβάνεται μετά 15λεπτον. 

»Ντενκτάς : 'Εάν ό κ. "Κληρίδης άπεδέχετο νά συζητή

ση επί τών τουρκικών προτάσεων πολλά θά εσώζοντο . Δέν 

πιέζεται διά μίαν συμφωνίαv. ·Απλώς τοϋ ζητείται νά 

άπαντήση επί ένός πλαισίου άποφάσεως. Μaς λέγεται δτι 

αί τουρκικαί δυνάμεις επί τής νήσου άποτελοϋν_ πίεσιν. 

Φρονώ δτι οί Τουρκοκύπριοι πού εύρίσκονται ώς αίχμά

λωτοι τής 'Εθνικής Φρουρaς δέν ε{ ναι στενοχωρημένοι 

άπό τήν παρουσίαν αύτήν. 

»Γκιουνές: 'Επαναλαμβάνω τάς προτάσεις μου: Εlσθε 

ετοιμοι νά συμφωνήσητε δτι πρέπει νά δοθή είς τήν νήσον 

διάρθρωσις βασιζομένη επί γεωγραφικοί> διαχωρισμοί> (re
giΌnalisme); Εlσθε ετοιμοι νά συμφωνήσητε δτι μία γραμ

μή άρχο μένη άπό τής 'Αμμοχώστου καί διερχομένη εκ τής 

Λευκωσίας άποτελεί τό δριον τών δύο περιοχών; • Η γραμ
μή αύτή θά καθωρίζετο άργότερα εν όψει τών καντονίων τά 

όποία ενδεχομένως θά ίδρύοντο. Τό σύνολον τής τουρκο

κυπριακής περιοχής θά άνήρχετο είς 34%. Ή περιοχή αύ
τή θά εδίδετο είς τήν τουρκοκυπριακήν διοίκησιν εντός 

εύλόγου προθεσμίας καί μία ζώνη άσφαλείας θά /:δημιουρ

γείτο μεταξύ τών δύο περιοχών. (Είς τό σημείον τοϋτο ό κ . 

Γκιουνές κυκλοφορεί λεπτομερές σχέδιον επί τών άνωτέ

ρω). 

»Κληρίδης: 'Απαντώ είς τάς έρωτήσεις τοϋ κ. Γκιου

νές . Εlμαι ετοιμος νά έξετάσω άνευ προκαταλήψεω'ς καί 
λίαν προσεκτικώς τάς προτάσεις τοϋ κ. Γκιουνές καί νά 

άπαντήσω εντ~ς]:ι8 ώρών. 
»Γκιουνές: ΥΑποδέχεσθε ή όχι; 
»Κάλλαχαν: • Η άπάντησις τοϋ κ . Κληρίδη ε{ ναι σα

φής. Θά εξετάση τάς προτάσεις σας καί θά άπαντήση έντός 

48 ώρών. 

»Μαϋρος: ' Η θέσις μας εlναι σαφής. Δέν tχομεν τό 

δικαίωμα νά επιβάλωμεν καθεστώς επί τής νήσου . ' Εφ' 

δσον αί δύο κοινότητες συμφωνήσουν, ή ί:λληνική Κυβέρ

νησις δέν θά φέρη άντιρρήσεις. 

»Κληρίδης: 'Ερωτώ τόν κ. Γκιουνές . Θέλει νά μaς εϊπη 

δτι ή Διάσκεψις άπέτυχε διότι έγώ /:ζήτησα διακοπήν τών 

εργασιών επί 48 ωρας; 
»Γκιουνές: "Οχι, άλλά πρόκειται περί τακτικοί> ί:λιγμοϋ 

διά νά επιφέρετε άργοπορίαν. Κατά τήν γνώμην μου ή έρ

γασία μας εδώ επερατώθη. 

»Κληρίδης: 'Εγώ έζήτησα μόνον μίαν διακοπήν 48 
ώρών, έπομένως δέν χρησιμοποιώ τακτικήν άργοπορήσε

ως . 'Εάν κάποιος χρησιμοποιή τοιαύτη ν αύτός ε{ ναι ό κ. 

Γκιουνές ό όποίος εχρειάσθη 4 ήμέρας διά νά μάς ύποβάλη 
τάς προτάσεις του. 'Ερωτώ τάς άλλας δύο Έγγυητρίας 
Δυνάμεις: Ποία θά εlναι ή θέσις των έάν μετά τό τέλος τής 

Διασκέψεως τά τουρκικά στρατεύματα εν Κύπρφ άρχίσουν 

νά προελαύνουν; 

»Κάλλαχαν : ·Η θέσις μου εlναι σαφής. Αί δυνατότητες 

διπλωματικοί> έλιγμοϋ δέν tχουν εξαντληθή . 'Η ιϊρνησις 
τοϋ κ . Γκιουνές εlναι παράλογος. 'Εάν αί τουρκικαί δυνά

μεις προελάσουν αί βρετανικαί δυνάμεις θά εlναι είς τήν 

διάθεσιν τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 

»Μαϋρος: Εύρισκόμεθα ενώπιον στρατιωτικών επιχει

ρήσεων είς τήν Κύπρον. Αϋριον θά εχετε τήν άπόδειξιν δτι 

ή Διάσκεψις αϋτη επιέσθη διά τών δπλων. Συμμερίζομαι 

τήν γνώμην τών κ.κ. Κάλλαχαν κάί Κίσινγκερ δτι τά δι

πλωματικά μέσα δέν εχουν εξαντληθή . 'Ο κ . Γκιουνές δέν 

συμφωνεί. Δέν μaς άπομένει παρά νά ενημερώσωμεν τόν 

γενικόν γραμματέα τών Ήνωμένωv 'Εθνών. 

»Κάλλαχαν : 'Αναγιγνώσκει τό κείμενον τοϋ Γάλλου 

πρέσβεως έκπροσωποϋντος τούς 'Εννέα είς τήν "Αγκυραν. 

»Γκιουνές: Τό πρόβλημα συνεζητήθη επί 20 ετη . 'Ο 

τουρκικός στρατός επενέβη διά νά &.ποτρέψη ενεργείας κα
τά τοϋ τουρκοκυπριακοί> στοιχείου. Τώρα διαφαίνεται νέα 

άπειλή, δηλαδή διπλωμάτικοί έλιγμοί επιφέροντες συνε

χείς καθυστερήσεις. Νομίζω δτι ή Τουρκία εκανε δ, τι ήμ

ποροϋσε διά μίαν είρηνικήν λύσιν . 

»Κάλλαχαν: Εlσθε δλοι διατεθειμένοι νά άναχωρήσω

μεν τώρα καί νά επιστρέψωμεν τήν Πέμπτη τό πρωί διά νά 

συνεχίσωμεν τήν συζήτησιν; 

»(" Απαντες συμφωνοϋν πλήν τών κ. κ. Γκιουνές καί 
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Ντενκτάς, τοϋ τελευταίου δηλώσαντος δτι θά άκολουθήση 

τήν τουρκικήν στάσιν). 

»'Η συνεδρίασις διακόπτεται»44 . 

Στίς προσωπικές άνησυχίες καί τίς άντιδράσεις 

του Κ. Καραμανλη, κατά τήν ϋστατη rορα τών δια

πραγματεύσεων, άναφέρεται, μέ βάση καί τίς προ

σωπικές του έμπειρίες, δ Π. Λαμπρίας, στενός συ

νεργάτης του: 

«Ένφ ή Διάσκεψη τfjς Γενεύης έπαιρνε αuτή τήν δρα

ματική τροπή καί aπεδείκνυε βάσιμες τίς ύποψίες δτι οί 

Τοϋρκοι είχαν προετοιμασμένη τήν δεύτερη είσβολή τους 

δχι άπλώς γιά νά σταθεροποιήσουν τό "προγεφύρωμά 

τους" άλλά νά τό έπεκτείνουν σέ κατάληψη τοϋ βορείου 

ήμίσεος τής Κύπρου, ώστε νά συζητοϋν πιά "άπό θέσεως 

ίσχύος" καί νά έπιβάλουν τούς δρους τους γιά τήν ριζική 

άναμόρφωση τοϋ καθεστώτος τής νήσου, στήν 'Αθήνα ή 

αίσθηση τής κρίσεως περιοριζόταν μόνο σέ στενά κυβερ

νητικά κλιμάκια. 

)) . ο λαός βρισκόταν άκόμα σέ κατάσταση εuφορίας, 
άπολαύοντας τίς έλευθερίες πού είχε έπί έπτά χρόνια στε

ρηθή. Είχε έπίσης άρχίσει νά πολιτικολογή καί δέν ijθελε 

νά πιστέψη δτι ή ένταση τών σχέσεων μέ τήν Τουρκία 

μποροϋσε νά δδηγήση σέ πόλεμο. ' Η έμπιστοσύνη πού 

έτρεφε δ λαός πρός τόν Καραμανλή ήταν aπεριόριστη. 

»'Ο Καραμανλής δμως άγωνιοϋσε. Κι' ή &γωνία του 

έγινε άκόμη πιό μεγάλη δταν διαπίστωνε άπό τήν μία μεριά 

δτι οί Τοϋρκοι έκμεταλλεύτηκαν τήν εuκαιρία (πού τούς 

έδωσε ή έγκληματική ήλιθιότης τών πραξικοπηματιών) 

γιά νά πραγματοποιήσουν τά σχέδιά τους στήν Κύπρο, καί 

δχι γιά νά έπιβάλουν τήν καταστατική νομιμότητα, καί 

άπό ,τήν άλλη μεριά δτι ή 'Ελλάς βρισ)Cόταν aπό κάθε 

άποψη (γεωγραφική, στρατηγική άλλά καί καθαρώς τακτι

κή) σέ πλήρη άδυναμία ν' άντιδράση. 

»'Ο Καραμανλής ήταν συνεπώς ύποχρεωμένος ύπο

τάσσοντας τήν όργή του νά κερδίση μέ κάθε τρόπο χρόνο 

γιά νά κινητοποιήση &φ ' ένός τήν παγκόσμια κοινή γνώμη 

καί τούς διεθνείς όργανισμούς (πού μέ τό πραξικόπημα 

κατά Μακαρίου είχαν καταστή παράγοντες άρνητικοί) καί 

νά δώση τήν μάχη στό διπλωματικό πεδίο καί γιά νά'άνα

διοργανώση τίς (aποδιοργανωμένες) »Ενοπλες Δυνάμεις 

καί νά ένισχύση δσο γινόταν τήν πολεμική ίκανότητα τής 

χώρας, ώστε νά μήν ύπόκειται στούς έκβιασμούς πού 

άσκοϋσε ή Τουρκία μέ τήν στρατιωτική της ύπεροχή. 

»'Όταν συναντήθηκε (σέ ίδιαίτερη συνάντηση στό δι

αμέρισμά του στή "Μεγ. Βρετανία") μέ τόν προσωρινό 

πρόεδρο τής Κυπριακής Δημοκρατίας Γλαϋκο Κληρίδη, δ 

Καραμανλής τοϋ συνέστησε (καί έκείνος συμφώνησε) νά 

μήν παρασυρθή aπό τήν προκλητικότητα τών Τούρκων καί 

νά κρατήση, χωρίς νά ύποχωρή στά βασικά σημεία, μιάν 

εuλύγιστη στάση. Τά ίδια aποφασίστηκαν καί στήν σύ

σκεψη πού έπακολούθησε καί στήν όποία έλαβαν μέρος οί 

Καραμανλής, Μαϋρος, Κληρίδης καί Ν. Κρανιδιώτης (τό

τε πρεσβευτής τής Κύπρου στήν 'Αθήνa). 

»Δέν μπορεί νά λεχθή - άκόμη καί άπό τήν άνάγνωση 

τών πρακτικών τής Διασκέψεως τής Γενεύης, πού είναι 

βέβαια συντεταγμένα μέ τίς δδηγίες τοϋ κ. ύπουργοϋ 'Εξω

τερικών - δτι δ Μαϋρος κράτησε άκριβώς αuτή τήν γραμ-

μή. Διακατεχόμενος άπό ενα "πλέγμα άνενδοτισμοϋ" καί 

έπιδιώκοντας νά προβληθή μέ δσα πίστευε δτι θά συγκινοϋ

σαν τόν λαό ώς "αδιαλλαξία" καί "γενναιότης" καί πολύ 

μιλοϋσε (δίνοντας διάφορες συνεντεύξεις- δλες σέ ύψη

λό τόνο) καί, στίς διαπραγματεύσεις, προδιαγράφοντας καί 

τονίζοντας τίς αμετακίνητες θέσεις του, δέν ί'iφηνε τούς 

ί'iλλους νά έκτεθοϋν. 

»'Επανειλημμένα δ Καραμανλής τοϋ συνέστησε - σέ 

πρωϊνά η νυκτερινά τηλεφωνήματα μέ τά όποία δ Μαϋρος 

τοϋ άνεκοίνωνε δτι θά διακόψη τίς συζητήσεις μέ τούς 

Τούρκους γιατί "έμπαίζεται" - νά κρατήση τήν ψυχραι

μία του καί σέ καμμιά περίπτωση νά μή σπάση αuτός τίς 

διαπραγματεύσεις. 

>>'Ακόμη καί τήν τελευταία στιγμή, πρίν άπό τό δραμα

τικό τέλος τής Διασκέψεως τής Γενεύης, δ Καραμανλής 

συνέστησε στόν Μαϋρο "νά μήν τά σπάση". Μέ τό ίδιο 

περιεχόμενο, ήταν καί τό τηλεφώνημα πού πολύ άργά τή 

νύχτα - λίγο πρίν aπό τά χαράματα - έκανε δ Κίσινγκερ 

στόν Καραμανλή. "Πάστι θυσί~ νά μή διακοποϋν οί συνο- · 
μιλίες", έξελιπάρησε δ 'Αμερικανός ύπουργός 'Εξωτερι

κών (πού προφανώς είχε πληροφορηθή τήν προετοιμασία 

τής δεύτερης τουρκικής άποβάσεως στήν Κύπρο) τόν "Ελ

ληνα πρωθυπουργό. 'Αλλ' ήταν πιά πολύ άργά. Οί Τοϋρ

κοι είχαν έπιδώσει τό τελεσίγραφό τους καί δέν έννοοϋ

σαν νά δώσουν τήν παραμικρή προθεσμία άπαντήσεως. 

'Ωδή γη σαν σκόπιμα τήν Διάσκεψη στό ναυάγιό της γιατί 

οί δυνάμεις τους είχαν ijδη ξεκινήσει γιά τόν "'Αττίλα 
Β '"»45. 

13 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1974 

'Ο ύπουργός 'Εθνικής 'Αμύνης, Ε. 'Αβέρωφ, 

συγκαλεί νέα σύσκεψη μέ τή συμμετοχή τών άρχη

γών τών 'Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου νά έπα

νεξεταστοuν οί συγκεκριμένες δυνατότητες γιά τήν 
άνάληψη στρατιωτικής δράσεως, έφόσον παρουσια

στεί άνάγκη, στήν Κύπρο. 

Σέ σχετικό μνημόνιο, εχουν καταγραφεί τά άκό-

λουθα: ' 

«'Εν άρχίj ένημέρωσα τούς άρχηγούς έπί τής καθόλου 

καταστάσεως καί προσφάτων, έν Γενεύτι, έξελίξεων κυπρι

ακής κρίσεως, καθ' c'iς ή Τουρκία διετύπωσεν δρους πολι

τικής λύσεως aπαραδέκτους διά τήν 'Ελλάδα (ijτοι καντό

νια, άνεξαρτητοποίησις κοινοτήτων, δμοσπονδία καί τά 

συναφή), ύπό τήν άπειλήν άναλήψεως έκ νέου στρατιωτι

κών έπιχειρήσεων, είς περίπτωσιν μή άποδοχής των. 

» Έδήλωσα κατόπιν τούτων δτι έάν, παρά τάς κατα

βαλλομένας έπί διπλωματικοί) έπιπέδου προσπαθείας, δέν 

έπιτευχθή συμβιβασμός, θά πρέπη νά έξετασθή άπό τοϋδε, 
ποίας δδηγίας πρός τυχόν άνάληψιν δράσεως δέον νά έκδό

σωμεν πρός τάς έν Κύπρφ στρατιωτικάς μας δυνάμεις. 

>>UΕθεσα δθεν τό έρώτημα έπί τοϋ πρακτέου, συναρτή

σει ήμετέρων δυνατοτήτων άπό καθαρώς στρατιωτικής άπό

ψεως. Αί άπόψεις τών άρχηγών έχουν, ώς κάτωθι: 

» ' Ο ΑΕΔ έδήλωσεν δτι ή ύπό τόν στρατηγόν Καραγι

άννη έν Κύπρφ δύναμις δέν έχει δυνατότητα έπιτυχοϋς aμύ

νης λόγφ ύπερτέρων έν παντεί τουρκικών δυνάμεων. u Αμυ

να μέχρις έσχάτων οuδέν οuσιαστικόν δφελος θά άπέφερεν 
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άλλά, άντιθέτως, θά προεκάλει liσκοπον θυσίαν προσωπι

κοί), δεδομένου δτι αί έν Κύπρφ τουρκικαί στρατιωτικαί 

δυνάμεις εχουν δυνατότητα έπιτεύξεως του άντικειμενικοu 

σκοποu των, παρά τήν οίανδήποτε άντίστασι ν τών έκεί νuν 

εύρισκομένων έλληνικών δυνάμεων. ' Εκ παραλλήλου άπο

στολή ένισχύσεων τεχνικώς ε{ναι άδύνατος πλήν προσω

πικοί) έφοδιασμένου μέ έλαφρά δπλα, βοήθεια δμως ή 

όποία δέν μεταβάλλει τήν κατάστασιν άπό πλευράς συγ

κρίσεως δυνάμεων. 'Αποστολή ένισχύσεων μόνον τό ήθι

κόν τών δυνάμεών μας θά έβελτίωνεν. 

' »'Ο ΑΣ συνεφώνησεν πρός τά άνωτέρω καί έπεσήμανεν 
ώσαύτως δτι ή μόνη δl)νατότης τών ήμετέρων δυνάμεων 

ε{ναι ύποχωρητική κίνησις μέ παράλληλον τήρησιν τfjς 

έπαφfjς. 'Επί πλέον έδήλωσεν qτι μέχρις έσχάτων liμυνα 

πιθανόν νά έξωθοuσε τούς Τούρκους είς προχώρησιν καί 

πέραν τών άντικειμενικών σκοπών των, συναρτήσει τών 

ύφισταμένων δυνατοτήτων των καί του βαναύσου τfjς νοο

τροπίας των. 'Όσον άφορά είς άποστολήν ένισχύσεων 

έπεσήμανεν δτι αύται θά άφιχθοuν είς Κύπρον πολύ άργά, 

ούδέν ούσιαστικόν δέ θά δυνηθοuν νά προσφέρουν. 

»'Ο ΑΝ έδήλωσεν δτι τό Ναυτικόν εχει τήν δυνατότη

τα έκτελέσεως έπιχειρήσεων έν Κύπρφ διά τών ΥΙΒ, ώσαύ

τως δέ μεταφοράς ένισχύσεων μετά έλαφροu δπλισμοu, 

πλήν δμως άμφότεραι αί δυνατότητες αύται ούδέν ούσια

στικόν θά προσφέρουν διά τούς προαναφερθέντας λόγους. 

'Ωσαύτως έπεσήμανεν δτι liμυνα ήμετέρων δυνάμεων, ού

σα παραβίασις τfjς έκεχειρίας καί άπό πλευράς μας, θά 

δυσχεράνη πιθανώς διεθνfj θέσιν μας διπλωματικώς. 

>>τέλος δ ΑΑ έδήλωσεν δτι ούδέν διάφορον τών άνωτέ

ρω εχει νά προτείνη, δε!)ομένου δτι ή σύγκριση δυνάμεων 

καί δυνατοτήτων δέν παρέχει ούδεμίαν πιθανότητα ούσια

στικοu όφέλους είς περίπτωσιν έμπλοκfjς ήμετέρων δυνά

μεων έν Κύπρφ. 

»Συμπερασματικώς διεπιστώθη δτι, λαμβανομένων ύπ' 

όψιν τών εκατέρωθεν δυνατοτήτων καί διατιθεμένων δυνά

μεων ή μόνη τεχνικώς (στρατιωτικώς) έφικτή ένέργεια 

ήμετέρων έν Κύπρφ δυνάμεων ε{ ναι ύποχωρητική κίνησις 

μετά τηρήσεως έπαφfjς, έπιβραδύνουσα τόν ρυθμόν προ

χωρήσεως τών άντιπάλων δυνάμεων. ~ Αμυνα, εστω καί δι' 

άποστολfjς ένισχύσεων, θά ώδήγει είς liσκοπον θυσίαν 

ήμετέρων μονάδων, πιθανήν έξώθησιν τών Τούρκων είς 

άνάληψιν εύρυτέρων έπιχειρήσεων καταλήψεως άκόμη καί 

δλοκλήρου τfjς νήσου καί άμφίβολα διά τήν τιμήν τών 

δπλων άποτελέσματα, δεδομένου δτι έξόντωσις τών δυνά

μεών μας δέν θεωρείται βεβαία. 

>>'Εν κατακλείδι, ένημέρωσα τούς άρχηγούς ΕΔ δτι δ 

πρόεδρος τfjς Κυβερνήσεως έπεθύμει νά γνωρίζη έάν καί 

κατά πόσον ε{ναι δυνατή iiμυνα τών έν Κύπρφ ήμετέρων 

δυνάμεων διαρκείας εστω καί 48 ώρών. 'Ο πρόεδρος τfjς 
Κυβερνήσεως έθεώρει δτι έάν ούδέν ετερον δέν ήδύνατο νά 

γίνη, μιά εστω 48ωρος ίσχυρά iiμυνα, μέ διατήρησιν περί

που έπί τών θέσεών μας, θά ήτο χρήσιμος διά διαφόρους 

λόγους καί διά τήν τιμήν τών δπλων. 

»Οί κύριοι ΑΕΔ καί ΑΣ άπήντησαν δτι liμυνα 48 ώρών 
δέν ήταν δυνατή διά λόγους οϊτινες έπεξηγήθησαν άνωτέ
ρω. 

» ' Ο ΑΣ άνάφερεν δτι iiμυνα έπί άρκετάς rορας θά ή το 

δυνατή είς μερικάς όρεινάς θέσεις, πλήν δμως ούδεμία 

liμυνα θά ήτο δυνατή πρός liλλας κατευθύνσεις δπως π.χ. 

πρός τήν κατεύθυνσιν τfjς 'Αμμοχώστου δπου έπί πεδινοu 

έδάφους οί άμυνόμενοι iiνευ άεροπορικfjς καλύψεως θά πρέ~ 
πη μέ έλαφρά δπλανά άμυνθοuν κατά 100 εως 200 άρμάτων 
μάχης καί ίσχυρών δυνάμεων πεζικοu. 

»'Ο ΑΣ έδήλωσεν δτι ύπό τάς συνθήκας ταύτας θά έπρό

κειτο περί άνθρωποθυσίας liνευ άνταλλάγματος. Οί ΑΕΔ 

καί ΑΣ συνεφώνησαν δτι ή μόνη δυνατή λύσις έν περιπτώ

σει μαζικfjς τουρκικfjς έπιθέσεως ήτο ή ύποχωρητική κί

νησις μέ διατήρησιν έπαφfjς. 

»Πρός τήν liποψιν ταύτην δέν διετυπώθη διαφωνία καί 

ή σύσκεψις εληξεν»46. 

14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 

'Ώρα 05.15', δ Κ. Καραμανλής ε{δοποιείται άπό 
τόν άρχηγό 'Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγό Γρ. 

Μπονάνο, δτι έξαπολύθηκε στήν Κύπρο νέα, μεγά

λης έκτάσεως, τουρκική έπίθεση. 

Χωρίς καθυστέρηση, ό πρωθυπουργός συγκαλεί 

στό Πεντάγωνο Πολεμικό Συμβούλιο, τό όποίο καί 

συνέρχεται στίς 6 τό πρωί, μέ τή συμμετοχή τών 

ύπουργών 'Εθνικής ' Αμύνης καί Προεδρίας, τών 

άρχηγών τών 'Ενόπλων Δυνάμεων καί τών άρχηγών 

Στρατοu, Ναυτικοu καί 'Αεροπορίας. 

Τό μνημόνιο τfjς συσκέψεως συνέταξε, Ιδιοχεί

ρως, δ Ε. 'Αβέρωφ: 

«Περί τάς 5 καί 15' π.μ. τfjς 14ης Αύγούστου, δ πρόε

δρος τfjς Κυβερνήσεως καί έγώ είδοποιήθημεν τηλεφωνι

κώς άπό τόν άρχηγόν 'Ενόπλων Δυνάμεων, δτι l'jρχισε νέα 

μαζική τουρκική έπίθεσις έν Κύπρφ. 

»UΕσπευσα πρώτος είς τό καλούμενον "Πεντάγωνον", 

είς τό γραφείον τοu άρχηγοu 'Ενόπλων Δυνάμεων, ετυχα 

μιaς συντόμου ένημερώσεως ένώπιον τώv 4 άρχηγών καί 
εκρινα τήν κατάστασιν άπελπιστικήν. Μετ' όλίγον, περί 

rοραν 6ην π. μ. , άφίχθη δ πρόεδρος τfjς Κυβερνήσεως συνο

δευόμενος άπό τόν ύπουργόν κ. Γ. Ράλλην. 

»' Αφοu ένημερώθη έπί του χάρτου περί τfjς μορφfjς καί 
τfjς &~κτάσεως τfjς τουρκικfjς έπιθέσεως, διέταξεν δπως τά 
τρία ύποβρύχια (άτι να l'jδη άπό τfjς παραμονfjς εΙχον λάβει 

έντολήν νά προχωροuν έν καταδύσει πρός Κύπρον) έπι

σπεύσουν μέ τήν μεγίστη ν ταχύτητά των τόν πλοuντων καί 

νά έπιδοθοuν είς τορπιλλισμούς τών τουρκικών πλοίων 

-πολεμικών - τά όποία συμμετείχαν είς τήν είσβολήν. 

Διέταξεν έπίσης δπως τό είς ' Ηράκλειον Κρήτης σμfjνος 

άεριωθουμένων άπογειωθfj έντός τfjς πρωίας πρός Κύπρον, 

καί βομβαρδίση τούς σημαντικωτέρους στόχους πού θά 

άνεύρη, κατά προτίμησιν πλοία. 

»Οί κύριοι άρχηγοί έφάνησαν άμήχανοι καί διετύπω

σαν κατά τρόπον γενικόν άμφιβολίας ώς πρός τήν σκοπιμό

τητα καί τήν δυνατότητα τfjς έπιχειρήσεως. 

» ' Ο πρόεδρος τfjς Κυβερνήσεως έπέμεινε, διετύπωσα 

σαφώς άντίθετον γνώμην, δ ύπουργός παρά τφ πρωθυπουρ

γφ διεφώνησε κατηγορηματικώς μαζί μου. 

»'Επέμεινα νά διεξαχθfj συζήτησις έπί του θέματος. 'Η 

συζήτησις ελαβε χώραν, έμοu ώς πλέον ένημέρου έπί τών 

πραγματικών δεδομένων, θέτοντος διάφορα έρωτήματα. 

»'Εκ τfjς συζητήσεως προέκυψε δτι: 
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»1 . Τό σμήνος θά έγίνετο αντιληπτόν άπό τούς Τούρ
κους είτε διά τών συστημάτων ραντάρ, είτε διά-τών άναφο

ρών πού θά εστελναν δι' άσυρμάτου τά τουρκικά άεροπλά

να. 

»Τουτο θά προκαλουσε κινητοποίησιν πολλαπλασίων 

τουρκικών μαχητικών αεροπλάνων άπογειουμένων άπό 

αεροδρόμια τών νοτίων άκτών τής Μικράς 'Ασίας. Ήτο 

συνεπώς πιθανη ή κατάρριψις μέρους τών ίδικών μας άε

ροπλάνων. Ήρώτησα liν ήτο ένδεχομένη ή κατάρριψις 

δλων τών άεροπλάνων μας. 'Ελέχθη δτι δέν ή το πιθανη 

αλλά τουτο έξηρτάτο άπό τόν άριθμόν τών έχθρικών αερο
πλάνων πού θά άντιμετώπιζαν. 

»2. Τά άεροσκάφη μας διά νά δύνανται νά φθάσουν έκεί 
καί νά εχουν μικρόν άπόθεμα καυσίμων θά επρεπε νά εχουν 

φορτώσει δύο βόμβας άντί τών τεσσάρων. 

))Συνεπώς τά πληγματα πού θά ήδύναντο νά καταφέρουν 

δσα άεροσκάφη θά εφθαναν έπί τόπου, έμειουντο είς τό 

ημισυ. 

))3. 'Ο χρόνος παραμονής των είς τόν έναέριον χώρον 
τής Κύπρου θά έποίκιλλε μεταξύ 5 καί 10 λεπτών τής rορας 
καί λόγφ άνεπαρκείας καυσίμων καί λόγφ άντιμετωπίσεως 

έχθρικών άεροσκαφών ώς καί άντιαεροπορικών πυρών. 

Οϋτω περιωρίζετο καί ή εύχέρεια έπιτυχίας σκοπεύσεως. 

))4. Μετά την ρίψιν τών βομβών των, τ' άεροσκάφη μας 
επρεπε η 

α. νά έγκαταλειφθουν ύπό τών χειριστών, σωζομένων 

δι' άλεξιπτώτων, 

β. νά προσγειωθουν είς τάς βρετανικάς βάσεις τής Κύ

πρου, 

γ. νά προσγειωθουν είς Λίβανον, δπερ και εχει σχεδια

σθή ώς όρθότερον. 

))Τουτο έσήμαινε άπώλειαν δσων άεροσκαφών δέν θά 

κατερρίπτοντο, τοίίτο δέ δι ' liδηλον χρόνον. 

))5. Δεδομένου δτι ή ένέργεια ήτο πιθανόν νά δδηγήση 
άμέσως είς γενικωτέραν έλληνοτουρκικήν σύρραξιν, ή 

προστασία άπό άέρος του ήπειρωτικου καί νησιωτικου έδά

φους τής χώρας θά έμειουτο καθ' δ μέτρον θά έχάνοντο τά 

άεροσκάφη καί οί χειρισταί του είς Κρήτην σμήνους. 

))6. ' Ετέθη μετά ταυτα τό θέμα του έγχειρήματος τών 

ύποβρυχίων. 

))Τό έγχείρημα τουτο ένεφανίζετο ύπό όλιγώτερον με

λανά χρώματα, καθ' δσον έπρόκειτο περί τών καλυτέρων 

καί πλέον συγχρόνων ύποβρυχίων μας liτινα καταδυόμενα 

εiς μεγάλα βάθη δέν θά έγίνοντο άντιληπτά άπό άεροσκά

φη παρατηρήσεων, πάντως μέχρις δτου πλησιάσουν καί 

λάβουν θέσιν κατά του στόχου των. Παρετηρήθη δμως δτι: 

))α. Κατά ύπαρχούσας πληροφορίας οί Τουρκοι εΙχαν 

δυτικώς τής Κύπρου, έν καταδύσει, τρία ύποβρύχια τά 

όποία έφοδιασμένα μέ μηχανήματα ήχοληπτικά, έφ' δσον 

ήσαν έν άκινησί~, ήδύναντο ν ' άντιληφθουν τά προσεγγί

ζοντα ύποβρύχια. 

))β. Τά πλείστα τών πλοίων του τουρκικου στόλου εΙ χ αν 

έφοδιασθή μέ έντελώς σύγχρονα μηχανηματα άνθυποβρυ

χιακής έπιθέσεως. 

))Είς τό σημείον τουτο έζήτησα νά συζητήσωμεν μόνοι 

μέ τόν πρόεδρον τής Κυβερνήσεως οί δύο ύπουργοί. 

)) ' Εμείναμεν μόνοι καί έτόνισα έπιμόνως δτι τά δύο έγ

χειρήματα: 

))α. ούδόλως θά βοηθουσαν τήν liμυναν έν Κύπρφ· 

))β. δτι οϋτε τήν τιμήν τών όπλων θά εσωζαν έφ ' όσον 

τό πιθανώτερον ήτο δτι παρά τό φρόνημα καί ικανότητα 

τών πληρωμάτων μας, θά προσφέραμεν μίαν εύκαιρίαν δω

ρεάν θριαμβολογίας εiς τούς Τούρκους 

))γ. δτι δέν έδικαιούμεθα ύπ' αύτάς τάς συνθήκας νά 

θυσιάσωμε μαχητάς καί νά στερήσωμε τήν χώραν ένός μέ

ρους τών μέσων αμύνης της. 

»Δυσφορών, δ πρόεδρος τής Κυβερνησεως συνεφώνησε 

καί διετύπωσε αύστηράς έπικρίσεις διότι δλα αύτά τά άνυ

πέρβλητα έμπόδια τά όποία ήμείς οί πολιτικοί εχομεν liλ
λοτε λάβει ύπ' όψιν, δέν τά ε{χον προσφάτως λάβει ύπ' 

όψιν στρατιωτικοί, οϊτινες τά έγνώριζον καλύτερα άπό 

ήμt'iς. 

»Σύμφωνος εμεινε καί δ ύπουργός παρά τφ πρωθυπουρ

γφ. 

)) 'Εκλήθησαν μετά ταυτα καί πάλιν οί τέσσερεις άρχη
γοί. 'Ο πρόεδρος τής Κυβερνήσεως τούς έδήλωσεν δτι 

κατόπιν δσων εΙχαν άναπτυχθή έγκαταλείπει τά δύο έγχει

ρήματα. Διέταξεν δμως δπως ετοιμάσουν τό ταχύτερον 

δυνατόν μίαν πλήρη μεραρχίαν, έφωδιασμένην καί μέ 

liρματα μάχης, δπως τήν μεταφέρουν εiς Ρόδον καί άνατο

λικήν Κρητην, η δπου εκριναν σκοπιμώτερον, rοστε νά 

εΙναι έτοίμη πρός ταχείαν μεταφοράν είς την Κύπρον. 

Ή ρώτησε πόσας κατ ' έλάχιστον ή μέρας έχρειάζοντο δι ' 

αύτήν τήν έτοιμασίαν. 

»0{ κύριοι άρχηγοί έδήλωσαν δτι θά χρειασθουν τούλά
χιστον εξι εως επτά ήμέραι, ϊσως περισσότεραι, διότι ή 

μεραρχία θά έσχηματίζετο άπό διάφορα τμήματα, καί άπό 

τήν WΗπειρο άκόμη, ή δέ συγκέντρωσις τών τμημάτων 

πλησίον λιμένων, ή έπιβίβασις καί ή μεταφορά των, άπήτει 

χρόνον. 

))Δεδομένης δμως τής καταβυθίσεως τών τουρκικών άν

τιτορπιλλικών ύπό τής τουρκικής άεροπορίας, έθεώρουν 

βέβαιον δτι μία τόσον μεγάλη νηοπομπή, μή δυναμένη νά 

περάση άπαρατήρητος, θά έκινδύνευε νά μή φθάση εiς Κύ

προν. 

)) ' Ο πρόεδρος έδήλωσεν δτι θά έξήταζεν δ ίδιος τό πρό
βλημα τής άσφαλείας τής νηοπομπής καί διέταξε δπως οί 

κύριοι άρχηγοί επισπεύσουν την έτοιμασίαν καί τήν μετα

φοράν τής μεραρχίας, ητις liλλωστε, καί liν τυχόν δέν με

τεφέρετο εiς Κύπρον, θά παρέμενε έκεί ώς έφεδρεία διά την 

άσφάλειαν τών νησων»47 . 

Παράλληλα, ό Ε. 'Αβέρωφ ε{χε άπευθύνει στόν 

άρχηγό 'Ενόπλων Δυνάμεων καί στόν άρχηγό Στ ρα

του ύπηρεσιακό σημείωμα μέ τό όποίο διαβίβαζε κυ

ρίως τήν παράκληση του πρωθυπουργοί) νά εχει εγ

γράφως τή γνώμη τους σχετικά μέ τά έξης ερωτήμα

τα: 

α.~ Αν παρατεταγμέναι δυνάμεις στή Θράκη ήταν 

ίκανές νά συγκρατήσουν ισχυρή τουρκική επίθεση. 

β. Ποία άπό τά νησιά του Αιγαίου θεωροuνται 

επαρκώς επανδρωμένα καί εξοπλισμένα γιά νά προβά

λουν, σε περίπτωση τουρκικής επιθέσεως, άποτελε

σματική άμυνα; 

γ. "Αν, σέ περίπτωση άνεπαρκοuς άμυνας στή 

Θράκη ή στά κυριότερα νησιά, ενδείκνυται νά λη

φθοuν καί άλλα μέτρα, τά όποία καί νά ύποδειχτοuν. 
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Μέ τό ϊδιο i:γγραφο, ό ύπουργός 'Εθνικής 'Αμύ

νης ζήτησε τή γνώμη τών άρχηγών του στρατεύμα

τος σχετικά μέ τή σκοπιμότητα τής άνακλήσεως μέ

ρους τών άδειών τών έπιστραiευμένων. 'Ακόμη συνέ

στησε τήν όργάνωση, έκπαίδευση καί ετοιμότητα 

τών ταγμάτων πού ε{χαν ή προορίζονταν νά δημι

ουργηθοuν άπό τούς έπιστρατευμένους καί ζήτησε 

νά ένισχυθεί, κατάτό δυνατόν, ή έλληνοβουλγαρική 

μεθόριος. Στήν άπάντησή τους, ό στρατηγός Μπονά

νος καί ό άντιστράτηγος Γαλατσάνος άναφέρθηκαν 

στά μέτρα καί τίς δυνατότητες γιά τήν προβολή άπο

τελεσματικής άμυνας κατά μήκος τής ελληνοτουρ

κικής, κυρίως, καί τής έλληνοβουλγαρικής μεθορί

ου, καθώς καί γιά τά έπιβεβλημένα πρόσθετα μέτρα 

γιά τήν παραπέρα ένίσχυσή της. Παράλληλα, έπιβε

βαίωναν τήν άνάγκη νά διακοπεί ή χορήγηση άδειών 

στούς έπιστράτους καθώς καί νά προβλεφθεί ή εiδι

κή έκπαίδευση τών έφέδρων. τέλος, έπισήμαναν τίς 

έλλείψεις τής έπίγειας άντιαεροπορικής άμυνας48• 

'Η άναγγελία τής νέας τουρκικής έπιθέσεως 

στήν Κύπρο άκολουθήθηκε άπό τήν έξής πρώτη 

σύντομη δήλωση του πρωθυπουργοί): 

«Ή ΤουρΚία aπεδείχθη aπειλή διά τήν είρήνην 

τού κόσμου. 'Επιδιώκουσα νά έκμεταλλευθfj μίαν 

aνεύθυνον καί παράλογον ένέργειαν τού προηγουμέ

νου καθεστώτος, aπεβίβασε πρό τριών καί πλέον 

έβδομάδων στρατιωτικάς δυνάμεις είς τήν Κύπρον, 

ύπό τό πρόσχημα δτι θά aποκαταστήση τήν νομιμό

τητα καί θά προστατεύση τήν aνεξαρτησίαν τfjς νή

σου. Εlναι γνωσταί αί βιαιότητες καί παρανομίαι είς 

τάς δποίας έξετράπησαν τά τουρκικά στρατεύματα. 
Παρ' δλας τάς δραματικάς προσπαθείας πού κατε

βλήθησαν κατά τάς ήμέρας πού διέρρευσαν, διά νά 
γίνουν σεβασταί αl στοιχειώδεις aρχαί τού Διεθνούς 

Δικαίου, ή Τουρκία ένέμεινεν είς τόν δόλον καί τήν 

παρανομίαν είς βαθμόν ίταμότητος. Είς aποκορύφω

σιν δέ τfjς δολιότητας, καθ' ifν στιγμήν ή Διάσκεψις 

τfjς Γενεύης συνεζήτει διά τήν aνεύρεσιν είρηνικfjς 

λύσεως, τά τουρκικά στρατεύματα, τών δποiων τήν 

aποχώρησιν εlχε ζητήσει τό Συμβούλιον 'Ασφαλεί

ας, έξαπέλυσαν καί πάλιν aπρόκλητον έπίθεσιν. 

»Καταγγέλλω είς δλον τόν πολιτισμένον κόσμον 

τήν τουρκικήν συμπεριφοράν. Τό Συμβούλιον 'Α

σφαλείας, πού έπελήφθη fίδη τού θέματος, θά aπο

δείξη μέ τάς aποφάσεις τάς δποίας καλείται aμέσως 

νά λάβη, κατά πόσον δ 'Οργανισμός τών 'Ηνωμέ

νων 'Εθνών έχει λόγον ύπάρξεως καί ή μπορεί νά 

έκΠληρώση τόν σκοπόν διά τόν δποίον συνεστήθη. 
'Από τfjς πλευρiiς της ή 'Ελλάς θά λάβη δλα τά 

πρόσφορα μέτρα διά τήν aντιμετώπισιν μιiiς έπιθέ

σεως ή όποία δχι μόνον στρέφεται έναντίον τού aνε

ξαρτήτου Κράτους τfjς Κύπρου, aλλά καί κλονίζει 

τούς θεσμούς καί τήν τάξιν δλου τού κόσμου». 

'Η δραματική έπιλογή τής Κυβερνήσεως νά μήν 

έπέμβει στρατιωτικά στήν Κύπρο συνοδεύτηκε άπό 

τήν έξαγγελία τής άποχωρήσεώς της άπό τό στρατι
ωτικό σκέλος τής 'Ατλαντικής Συμμαχίας. 'Η σχε
τική άπόφαση άνακοινώθηκε μετά τή λήξη τής 

εκτακτης συσκέψεως στό Πεντάγωνο καί έπικυρώ

θηκε άπό τό εκτακτο 'Υπουργικό Συμβούλιο πού 

συγκλήθηκε τό μεσημέρι. 'Η δυσφορία τής έλληνι

κής κοινής γνώμης γιά τήν παθητική στάση τών 

συμμάχων άπέναντι στίς έπιθετικές ένέργειες τής 

~ Αγκυρας, ή άδράνεια του γενικοu γραμματέα Γ. 

Λούνς νά άναλάβει όποιαδήποτε δραστική πρωτο

βουλία, παρά τίς σχετικές έκκλήσεις τής 'Αθήνας, ή 

έπίκληση άπό τό Στρατηγείο τών Βρυξελλών τής 

άπόψεως δτι τό Σύμφωνο έγγυάται τήν άσφάλεια καί 

τήν άκεραιότητα τών Κρατών-μελών μόνο άπό «έξω
τερικές» έπιθέσεις, ή άνάγκ:η - τέλος - νά θέσει 

κάτω άπό τόν άποκλειστικό της i:λεγχο τή διάταξη 

τών 'Ενόπλων Δυνάμεων μέσα στόν έθνικό χώρο, 

άποτελοuν παράγοντες πού συνέβαλαν στήν άπόφα

ση αύτή τής έλληνικής Κυβερνήσεως. 

Τό γεγονός τής άποχωρήσεως άπό τό στρατιωτι

κό σκέλος τής Συμμαχίας άνακοινώθηκ:ε, στίς 9 τό 
πρωί, μέ τήν άκόλουθη σύντομη κυβερνητική δήλω

ση: 

«Κατόπιν τής άποδειχθείσης άνικανότητος τής 'Ατ

λαντικής Συμμαχίας νά άναχαιτίση τήν Τουρκίαν άπό τοϋ 

νά δημιουργήση κατάστασιν συρράξεως μεταξύ δύο συμμά

χων, δ πρωθυπουργός κ. Καραμανλής ί\δωσεν έντολήν 

δπως αί έλληνικαί ενοπλοι δυνάμεις άποσυρθοϋν άπό τήν 

Συμμαχίαν τοϋ ΝΑΤΟ. Ή 'Ελλάς θέλει παραμείνει μέλος 

τής Συμμαχίας μόνον ώς πρός τό πολιτικόν μέρος αύτής». 

'Η άμεση άντίδραση του γενικοu γραμματέα του 

ΝΑΤΟ, Γ. Λούνς, στήν άναγγελία τής έλληνικής 

άποχωρήσεως άπό τό στρατιωτικό σκέλος τής συμ

μαχίας, δπως έκφράστηκε στόν μόνιμο άντιπρόσωπο 

τής 'Ελλάδος στό Διεθνή 'Οργανισμό, Α. Χωραφά, 

συνοψίζεται στά άκόλουθα σημεία: 

» I . Συμμερίζεται άπόλυτα τήν βαθυτάτη λύπη τής Συμ

μαχίας γιά τήν άπόφαση τής έλληνικής Κυβερνήσεως, 

άλλ, έλπίζει δτι ή άπόφαση αϋτη οφείλεται στίς εκτακτες 

περιστάσεις έθνικής άνάγκης καί εχει προσωρινόν χαρα

κτήρα. 

»2. Δέν συμφωνεί γιά τήν πικρία τής έλληνικής Κυβερ
νήσεως άπέναντι στήν Συμμαχία, ή όποία ύποκειται σέ 

ώρισμένους περιορισμούς, πέρα άπό τούς δποίους τής εΙ

ναι τεχνικώς άδύνατο νά προχωρήση. 

»3. Συμμερίζεται τό γενικώτερο αίσθημα δτι ήδη ή 
προσπάθεια οφείλει νά στραφή πρός τήν ~ Αγκυρα. ' Ο ίδι

ος κάλεσε τόν Τοϋρκον πρέσβυ καί άφ' ένός τοϋ εκαμε 

εντονες παραστάσεις γιά τήν στάση τής Κυβερνήσεώς του, 

ή όποία ερχεται σέ πλήρη άντίθεση πρός τό πνεϋμα τής 

Συμμαχίας, τίς συμμαχικές της ύποχρεώσεις καί τήν πρό

σφατη Διακήρυξη τής 'Οττάβας καί άφ' έτέρου τοϋ προσέ-
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θεσε δτι εχει σκοπό νά μεταβή στήν w Αγκυρα γιά συνομι

λίες καί αναμένει διμβεβαίωση τής τουρκικής Κυβερνή

σεως δτι δέν πρόκειται νά βρεθή πρό κεκλεισμένων θυρών. 

"Αν ή επίσκεψή του αuτή πραγματοποιηθή, προτίθεται νά 

διέλθη καί άμεσος στόχος του είναι ή "Αγκυρα. Καταλή

γοντας, εξέφρασε τήν συμπάθειά του καί τήν ελπίδα γιά 

ταχεία επιστροφή στήν όμαλή κατάσταση, γιά τήν όποία ό 

ϊδιος είναι διετεθειμένος νά βοηθήση μέ δλες τίς δυνάμεις 

τοω>49 • 

Σέ μεταγενέστερο σημείωμα άναφέρονται συνο~ 
πτικά τά στοιχεία πού ε{χαν όριοθετήσει τίς επαφές 

τfjς έλληνικfjς Κυβερνήσεως μέ τό ΝΑΤΟ, μέσω 

κυρίως τοϋ γενικοί> γραμματέα, Γ. Λούνς, μεταξύ 

30fjς 'Ιουλίου καί 14ης Αύγούστου 1974: 

«1. Ή 'Ελλάς εζήτησε νά συνέλθη εκτάκτως τό Συμ
βούλιον του ΝΑΤΟ, σέ επίπεδο ύπουργών 'Εξωτερικών 

τήν 30ήν 'Ιουλίου 1974, προβλέπουσα αποτυχίαν τών δια
πραγματεύσεων τής Γενεύης. 

»'Η απάντηση του κ. Λούνς ήταν δτι ό ίδιος δέν θά 

παρίστατο γιατί άναχωρουσε γιά διακοπές καί δτι δέν θά 

παρίσταντο επίσης οί περισσότεροι ύπουργοί 'Εξωτερι

κών λόγφ άπασχολήσεώς των η διακοπών. 

»2. 'Η δεύτερη τουρκική επίθεση κατά τής Κύπρου 
('Αττίλας 2) άρχισε στίς 5 τό πρωί τής 14ης Αuγούστου 
1974. 

»3. Στίς 6 τό πρωί τής iδίας ή μέρας συνήλθε τό Πολεμι
κόν Συμβούλιον καί στίς 9 τό πρω"ί εξεδόθη κυβεpνητική 
ανακοίνωση περί αποχωρήσεως άπό τό ΝΑΤΟ. 

»4. Τό άπόγευμα τής 14ης Αuγούστου 1974 ό κ. Λούνς 
εζήτησε νά επισκεφθή τήν w Αγκυρα καί τήν ' Αθήνα. 'Ο 

ίδιος εξήγησε δτι πραγματικός στόχος του ταξιδιου του 

ήταν ή 'Άγκυρα, επιστρέφων δέ θά επεσκέπτετο καί τήν 

'Αθήνα. 'Η "Αγκυρα του άπήντησε άρνητικά, κατά τρό

πον σκαιόν, τήν έπομένην δέ, 15 Αuγούστου 1974, άπέρρι
ψε τήν πρότασή του καί ή 'Αθήνα»50• 

'Αναλυτικότερα οί λόγοι πού ύπαγόρευσαν στόν 

Κ. Καραμανλή τήν άπόφαση γιά τήν άποχώρηση 

άπό τό στρατιωτικό σκέλος τοϋ ΝΑΤΟ επισημαίνον

ται σέ μεταγενέστερο κείμενο τοϋ Π. Λαμπρία: 

«'Όπως επανειλημμένα εξήγησε εκτοτε ό Καραμανλής, 

ή απόφαση γιά τήν αποχώρηση άπό τήν στρατιωτική όργά

νωση του ΝΑΤΟ ήταν ή μόνη επιβεβλημένη εκείνη τήν 

rορα γιά τούς ακόλουθους λόγους: 

»1. Τό ψυχολογικό κλίμα πού είχε δημιουργηθή στήν 
'Ελλάδα μέ τήν δεύτερη είσβολή τών Τούρκων στήν Κύ

προ (ενφ δέν είχε κι'iν τερματισθή ή Διάσκεψη τής Γενεύ

ης) καί συγκεκριμένα ή άγανάκτηση του λαου άπέναντι 

μιaς "συμμάχου" χώρας πού εκτρεπόταν σέ τελείως άδι

καιολόγητη καί ϋπουλη επίθεση εναντίον τμήματος του 

'Ελληνισμου δεν ήταν δυνατόν νά μείνη χωρίς άπάντηση. 

'Εφ ' δσον (γιά τούς λόγους πού εξέθεσε ό Καραμανλής μέ 

ώμή είλικρίνεια πρός τόν λαό) δέν μπορουσε νά επιχειρη

θή πόλεμος κατά τής Τουρκίας, ή άποχώρηση από τό 

Ν Α ΤΟ ήταν τό ι'iνοiγμα μι aς βαλβίδας γιά τήν διαφυγή τής 

εκρηκτικά συσσωρευμένης λαϊκής άγανακτήσεως. 

»2. Τό ΝΑΤΟ δέν άνταποκρίθηκε στίς άπαιτήσεις τών 
περιστάσεων καί τήρησε μιά στάση πού εκ τών πραγμάτων 

βοήθησε τήν τουρκική θρασύτητα. Στήν, εκκληση τής έλ

ληνικής Κυβερνήσεως νά συγκληθή ~ό Συμβούλιο του 
ΝΑΤΟ καί νά λάβη αποφάσεις γιά ενα θέμα πού απειλουσε 

νά τινάξη τήν Συμμαχία στόν άέρα (αφου επικρεμόταν κίν

δυνος πολέμου μεταξύ δύο μελών της στήν κρίσιμη ΝΑ 

πτέρυγά της ό γεν. γραμματεύς Γιόζεφ Λούνς άπάντησε δτι 

αuτό ήταν πρός τό παρόν άδύνατο γιατί ο{ περισσότεροι 

εκπρόσωποι καί αξιωματουχοι βρίσκονταν στίς .. . θερινές 
διακοπές τους! 

»3. 'Εξάλλου στό Στρατηγείο τών Βρυξελλών είχε άνα
πτυχθή ή παράλογη θεωρία δτι τό Σύμφωνο εγγυάται τήν 

άσφάλεια καί τήν άκεραιότητα τών χωρών-μελών μόνο από 

έξωτερικές (καί όχι άπό εσωτερικές) επιθέσεις. Αuτή ή ου

σιαστικά άνήθικη έρμηνεία, πού άντιφάσκει στούς διακη

ρυγμένους σκοπούς καί τίς άρχές τής Συμμαχίας, εσήμαινε 

δτι οί άξιωματουχοι του ΝΑΤΟ άπό τίς Βρυξέλλες θά είχαν 

λόγο γιά τήν διάταξη τών έλληνικών δυνάμεων πού θά πά

σχιζαν νά άντιμετωπίσουν τόν είσβολέα τής Κύπρου ή νά 

δώσουν άνταποδοτικά πλήγματα. ' Η 'Ελλάς, παραμένον

τας στό στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ θά δυσχεραινόταν 

νά εφαρμόση τήν πολεμική πού θά άποφάσιζε άπέναντι 

στήν τουρκική προκλητικότητα. 

»4. Ταυτόχρονα, μέ τήν απόφασή της γιά τήν άποχώ
ρηση άπό τό στρατιωτικό σκέλος (πού ήταν κατηγορημα

τική, άλλά συνδεόταν μέ τήν κατάσταση πού είχε δημιουρ

γηθή στήν Κύπρο) ή έλληνική Κυβέρνηση ύπολόγιζε δτι 

άσκουσε πίεση στήν Συμμαχία γιά ν' άντιληφθή τήν κρι

σιμότητα του προβλήματος καί συνεπώς νά ενδιαφερθή θε

τικά γιά τήν επίλυση του Κυπριακου. 

»Ούτε ή στρατιωτική ήγεσία, στήν όποία ό Καραμαν

λής άνακοίνωσε τήν άπόφασή του αuτή, ούτε όποιοσδήπο

τε άπό τούς στενούς συνεργάτες του, οϋτε όλόκληρο τό 

'Υπουργικό Συμβούλιο τό όποίο συνεκάλεσε σέ εκτακτη 

συνεδρίαση λίγο πρίν άπό τό μεσημέρι, ούτε ο{ πρώην 

κοινοβουλευτικοί πρωθυπουργοί τούς όποίους εuθύς άμέ

σως μετά τό 'Υπουργικό Συμβούλιο εκάλεσε γιά νά τούς 

ενημερώση, διατύπωσαν τήν παραμικρή άντίρρηση ή επι

φύλαξη . 'Αντίθετα ολοι επικρότησαν τήν άπόφαση του 

Καραμανλή ώς εθνικώς επιβεβλημένη , σώφρονα καί καί

ρια άντίδραση. 

»Τήν άπόφαση αuτήν άνήγγειλε στούς "Ελληνες καί 

ξένους δημοσιογράφους εuθύς αμέσως μετά τήν εκτακτη 

σύσκεψη του 'Υ πουργικου Συμβουλίου ό ύφυπουργός Τύ

που Π. Λαμπρίας (πού είχε κληθή άπό τόν Καραμανλή γιά 

τόν λόγο αuτόν στό Πεντάγωνο) καί προκάλεσε μεγάλην 

έντύπωση στήν κοινή γνώμη»sι. 

'Η γενικότερη στάση τfjς Κυβερνήσεως καί ή 

είδικότερη άπόφασή της νά άποχωρήσει άπό τό 

στρατιωτικό σκέλος τοϋ ΝΑΤΟ εγινε δεκτή μέ ίκα

νοποίηση στον εύρύτερο χώρο τfjς κοινfjς γνώμης. 

Χαρακτηριστικά εΙναι τα σχόλια, μεταξύ άλλων, δύο 

άντιπροσωπευτικών όργάνων τοϋ ήμερήσιου άθη

ναϊκοϋ τύπου: 

«Τό Βήμα»: 'Η άπόφασις τής Κυβερνήσεως δπως ή 

'Ελλάς άποχωρήση άπό τήν στρατιωτικήν όργάνωσιν του 
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ΝΑΤΟ προεκάλεσε γενικήν επιδοκιμασίαν άνά όλόκληρον 

τήν χώραν. 'Η άπόφασις, ή όποία εΙ χε ληφθή ενωρίς, τήν 

πρω'ϊαν χθές άπό τόν πρωθυπουργόν κ. Καραμανλήν μετά 

σύσκεψιν εiς τό Πεντάγωνον μέ τήν στρατιωτική ν ήγεσίαν 

τής χώρας, επεκυρώθη τήν μεσημβρίαν άπό εκτακτον 

Ύπουργικόν Συμβούλιον και ενεκρίθη εν συνεχείιt άπό 

τούς κληθέντας πρός ενημέρωσιν κοινοβουλευτικούς πρώ

ην πρωθυπουργούς. 

'Η άπόφασις τής Κυβερνήσεως άπετέλεσε καί τήν πρώ

την της άντίδρασιν, δταν άπεδείχθη χθές δτι ή συμμαχία 

του ΝΑΤΟ ήτο άνίκανος δχι μόνον νά διασώση άπό ναυά

γιον τήν Διάσκεψιν τής Γενεύης, άλλά καί νά παρεμποδίση 

τήν Τουρκίαν άπό τήν εξαπόλυσιν νέας βαρβάρου καί 

άπροκλήτου επιθέσεως εiς τήν Κύπρον. ΕΙναι χαρακτηρι

στικόν δτι εiς τηλεγράφημά του άπό τάς 'Αθήνας τό γαλ

λικόν Πρακτορείον Ειδήσεων διαπιστώνει δτι «ή άνακοί

νωσις περί άποχωρήσεως τών έλληνικών ενόπλων δυνάμε

ων άπό τό ΝΑΤΟ εγένετο δεκτή μέ μεγάλην ίκανοποίησιν 

άπό τήν έλληνικήν κοινήν γνώμην». Τό αύτό πρακτορείον 

προσθέτει δτι «ό έλληνικός λαός καθώς καί ό πρωθυπουρ

γός κ . Κωνσταντίνος Καραμανλή ς εγνώριζαν δτι τό Ν Α ΤΟ 

άπέδειξε πλήρη άνικανότητα εiς τήν προσπάθειαν νά πα

ρεμποδίση τήν διαμάχην μεταξύ δύο μελών του. 

«'Ακρόπολις»: 'Η άπόφασις του προέδρου τής Κυβερ

νήσεως κ. Κ . Καραμανλή διά τήν άποχώρησιν τών ελληνι

κών 'Ενόπλων Δυνάμεων, άπό τήν Συμμαχίαν του ΝΑΤΟ 

(πλήν του πολιτικου σκέλους αύτής), ύπήρξεν θαρραλέα 

άνδρική καί επεβάλλετο εκ τών περιστάσεων. 

Τ ό Ν Α ΤΟ άπέδειξεν δτι ή το άνίκανον παρ' δλας τάς 

προειδοποιήσεις νά άναχαιτίση ενα εκ τών μελών του, τήν 

Τουρκίαν, άπό ενεργείας, αί όποίαι, δχι μόνον εΙναι άντί

θετοι πρός πάσαν iδέαν διεθνους δικαίου άλλά θέτουν καί 

εiς τά θεμέλια τής 'Ατλαντικής Συμμαχίας επικίνδυνον δι

ασπαστικήν θρυαλλίδα. 

'Ήδη, εδημιουργήθη, ώς τονίζει ή εκδοθείσα χθές τήν 

πρω'ϊαν επίσημος κυβερνητική άνακοίνωσις, κατάστασις 

συρράξεως, μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας . Πώς, ύπό αύ

τάς τάς συνθήκας, θά ήτο δυνατόν νά διατηρήται ή στρα

τιωτική συνεργασία τής 'Ελλάδος, μέ μίαν διεθνή όργά

νωσιν, μή δυναμένην νά εκπληρώση τάς πλέον αύτονοή

τους ύποχρεώσεις της; 

'Η άπόφασις του κ. Κ. Καραμανλή, διά τήν έγκατάλει

ψιν του ΝΑΤΟ, είναι, δχι μόνον σκόπιμος καί δικαιολογη

μένη, άλλ' άπηχεί, τήν στιγμήν αύτήν, τήν γενικήν λαϊκήν 

βούλησιν . 

Παράλληλα, στό επίπεδο τοϋ διεθνοϋς τύπου, οί 

άντιδράσεις πού ήταν άναπόφευκτο νά εκδηλωθοϋν 

στούς κόλπους τής Συμμαχίας άντανακλώνται στίς 

επισημάνσεις τής συντηρητικής «Times» τοϋ Λονδί
νου: 

'Η ενέργεια τής 'Ελλάδος δημιουργεί «χαίνον ρήγμα» 

εiς τήν νότιον πτέρυγα του ΝΑΤΟ, τό όποίον οί διπλωμά

ται τii>ν Βρυξελλών όφείλουν νά επισκευάσουν έσπευσμέ
νως52_ 

Τήν ϊδια ήμέρα, τό βράδυ, ό 'Αμερικανός πρέ

σβης στήν 'Αθήνα, Χ . Τάσκα, επισκέφθηκε τόν 

'Έλληνα πρωθυπουργό καί τοϋ μετέφερε προφορικό 

μήνυμα ενόψει επικείμενου γραπτοϋ εκ μέρους τοϋ 

Χ. Κίσινγκερ. 

'Ο πρωθυπουργός, προτοϋ άπαντήσει γραπτώς 

στόν 'Αμερικανό ύπουργό τών 'Εξωτερικών, εσπευ

σε νά τονίσει στόν πρέσβη τών 'Ηνωμένων Πολι

τειών εύθύς άμέσως: 

«α. Τό ένδιαφέρον τών ΗΠΑ εlναι δψιμον. 

»β. Ή προσφορά τής συμβολής τών ΗΠΑ γίνε

ται κατόπιν έορτής. 

η. ΝΗδη εύρισκόμεθα πρό τετελεσμένου γεγονό

τος δπερ αί ΗΠΑ ήδύναντο νά προλάβουν. 

;;δ. 'Ότι τόσον ό ίδιος δσον καί ό έλληνικός λαός 

εχουν τό αίσθημα δτι έπροδόθησαν»53 • 

Αύθημερόν, τέλος, μετά τήν εκδήλωση τής νέας 

τουρκικής επιθέσεως, τό Συμβούλιο 'Ασφαλείας 

συγκλήθηκε εκτάκτως μέ πρωτοβουλία τής 'Ελλά

δος, τής Κύπρου και τής Μ. Βρετανίας καί στή συνέ

χεια τών προγενέστερων άποφάσεών του ύπ. άρ. 353, 
354, 355, εξέδωσε στή διάρκεια ένός 48ωρου τέσσε
ρις νέες ύπ' άρ. 357, 358, 359, 360. Ή πρώτη συνι
στοϋσε τήν εναρξη συνομιλιών γιά τήν άποκατά

σταση τής είρήνης καί τή διασφάλιση τής νομιμότη

τας, άναφερόταν στήν άνάγκη εφαρμογής τών προη

γούμενων σχετικών άποφάσεων καί προέβλεπε τή λή

ψη 'μέτρων, εφόσον δέν θά εξασφαλιζόταν ή κατά
παυση τοϋ πυρός. 'Η δεύτερη - ύπ άρ. 358 - επα

νερχόταν τήν έπομένη , στό ϊδιο άντικείμενο, ενώ αύ

θημερόν, ή τρίτη εκαμε εκκληση ύπέρ τής προστα

σίας καί τής άσφαλείας τής Είρηνευτικής Δυνάμεως 

τοϋ ΟΗΕ στήν Κύπρο καί τήν επίδειξη σεβασμοϋ 

πρός τά μέλη της . τέλος, ή άπόφαση 360, στίς 16 
Αύγούστου, καταδίκαζε, μέ μεγαλύτερη δριμύτητα 

άπό κάθε προηγούμενη, τίς ενέργειες τής Ν Αγκυρας 

καί άναφερόταν, μέ τρόπο περισσότερο κατηγορη

ματικό, στήν άνάγκη εφαρμογής τών προγενέστερων 

άποφάσεων. 

Πράγματι, μέ τήν άρχική άπόφαση (353), μετά τή 
δημιουργία τοϋ πρώτου τουρκικοϋ προγεφυρώματος 

στήν περιοχή τής Κηρύνειας, διαγράφονταν τά δρια 

στό πλαίσιο τών δποίων θά διαμορφώνονταν καί οί 

μεταγενέστερες άποφάσεις καί ψηφίσματα τών όργά

νων τοϋ ΟΗΕ μέ άναφορά στήν Κύπρο. Συγκεκριμέ

να, είχε διευκρινιστεϊ: δτι ή κυπριακή κρίση δεν είναι 
μιά τοπική σύγκρουση καί δτι τό γεγονός τής είσβο

λής «άποτελεϊ: σοβαρή άπειλή κατά τής διεθνοϋς εί

ρήνης καί άσφάλειας καί δημιουργεϊ: μιά ίδιαίτερα 

έκρηκτική κατάσταση σέ δλη τήν περιοχή τής άνα

τολικής Μεσογείου». Στήν άρχική φάση τής είσβο

λής, τό Συμβούλιο 'Ασφαλείας είχε άκόμη επικαλε

στεί τήν άνάγκη άποκαταστάσεως τής συνταγματι

κής δομής τής Κυπριακής Δημοκρατίας μέ βάση τίς 

ίσχύουσες διεθνεϊ:ς συμφωνίες, δηλαδή τά ενσωμα-
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Σκηνές βίας καί πόνου στή μαρτυρική Κύπρο. 
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τωμένα στό κυπριακό Σύνταγμα ίδρυτικά σύμφωνα 

τής νεοσύστατης πολιτείας. Ειδικότερα, η άναφορά 

στήν άπόφασή του τής 4 Μαρτίου 1964 καί στίς με
ταγενέστερες άποφάσεις για τήν Κύπρο ύποδήλωνε 

δτι ύπεύθυνη γιά τή διατήρηση τοϋ νόμου καί τής 

τάξεως όφειλε νά θεωρηθεί η νόμιμη Κυβ&ρνηση τής 

Λευκωσίας - πιό συγκεκριμένα, δ πρόεδρος Μακά

ριος, νόμιμος ηγέτης τής κυπριακής Πολιτείας. τέ

λος, ύπογραμμιζόταν δτι τό Συμβούλιο 'Ασφαλείας 

εχει συνείδηση τής πρωταρχικής του εύθύνης γιά τή 

διατήρηση τής διεθνοϋς είρήνης καί άσφάλειας στήν 

περιοχή, σύμφώνα μέ τό άρθρο 24 τοϋ Κατασταστι
κοϋ Χάρτη. 

Στό διατακτικό της, ή άπόφαση 353 εΙχε προβά
λει επιτακτικά τήν άνάγκη τοϋ σεβασμοϋ τής κυρι

αρχίας, τής άνεξαρτησίας καί τής εδαφικής άκεραιό

τητας τής Κύπρου· καί, κατ' άκολουθίαν, εΙχε άξιώ

σει τόν τερματισμό τής στρατιωτικής επεμβάσεως 

καί τήν άποχώρηση δλων τών ξένων στρατιωτικών 

δυνάμεων πού βρίσκονταν στό εδαφός της, χωρίς τοϋ

το νά προβλέπεται άπό διεθνείς συμφωνίες. 'Ήδη, 

μετά τήν επιχείρηση«' Αττίλας Β'», τό Συμβούλιο 

'Ασφαλείας δήλωνε, περισσότερο εντονα, δτι «εlναι 

εξαιρετικά άνήσυχο γιά τήν επιδείνωση τής καταστά

σεως στήν Κύπρο πού προκύπτει άπό τίς νέες στρα

τιωτικές επιχειρήσεις, γεγονός πού άποτελεί σοβαρή 

άπειλή γιά τήν άσφάλεια στήν άνατολική Μεσό

γειο». Είδικότερα, στό διατακτικό τής νέας άποφά

σεως 360, άποδοκίμαζε «κατηγορηματικά» «τίς μο
νομερείς στρατιωτικές επιχειρήσεις πού στρέφονται 

κατά τής Κυπριακής Δημοκρατίας καί άποφασίζει νά 

διατηρεί τό ζήτημα συνεχώς ύπό εξέταση η νά επα

νέρχεται σέ όποιαδήποτε στιγμή γιά νά εξετάζει τά 
μέτρα πού άπαιτοϋσε η εξέλιξη τών γεγονότων». 

'Η Τουρκία, προκειμένου νά άντικρούσει τήν 

κατηγορία δτι προσέφυγε σέ «επιθετική πράξη» (ag
gression), επικαλέστηκε δύο βασικά επιχειρήματα: 
πρώτο, τήν άνάγκη νά προστατεύσει τήν τουρκοκυ

πριακή μειονότητα, μέ επίκληση στό νόμιμο δόγμα 

τής «άνθρωπιστικής επεμβάσεως», δεύτερο, τό δι

καίωμα νά ενεργήσει σύμφωνα μέ τό άρθρο 4 τής 
Συμφωνίας 'Εγγυήσεως τοϋ 1960. Σχετικά, δ Α. Φα
τοϋρος παρατηρεί: 

«Πρέπει πρώτα νά σημειωθή δτι, δποια καί άν εΙναι ή 

εγκυρότητα τής άποψης τών Τούρκων δτι κινδύνευε ή μει

ονότητά τους στό νησί μετά τό άντιμακαριακό πραξικόπη

μα τής 15ης 'Ιουλίου 1974, καί έπομένως δποιες κι c'iν εΙ ναι 
οί δυνατότητες νά δικαιολογηθή νομικά ή εiσβολή τής 

20ής 'Ιουλίου, εΙ ναι δλοφάνεpο δτι καμμιά δικαιολογία 
δέν ευσταθεί προκειμένου γιά τίς στρατιωτικές επιχειρή

σεις τής 14ης Αuγούστου, δπότε ή Τουρκία αϋξησε σημαν

τικά τό κατεχόμενο άπ' αuτήν εδαφος του νησιου.' Αλλά 

οϋτε καί ή επιχείρηση τής 20ής 'Ιουλίου μπορεί νά θεωρη

θή νόμιμη κατά τό διεθνές δίκαιο. Oi σχετικοί μέ τό προ-

βαλλόμενο "δικαίωμα" άνθρωπιστικής επέμβασης κανό

νες εΙναι εξαιρετικά άσαφείς κάί ή νομική τους iσχύς άμ
φισβητείται εντονα. 'Ακόμα κι αuτοί πού ύποστηρίζουν 

τήν νομιμότητα τής άνθρωπιστικής έπεμβάσεως συμφω

νουν δτι δ κίνδυνος γιά τά πρόσωπα (ij τήν δμάδα), τά 
όποία άποσκοπεί νά προστατεύση ή επιχειρούμενη έπέμ

βαση, πρέπει νά εΙναι άμεσος καί νά μή μπορή νά άποφευ

χθή μέ άλλα μέσα. Στήν περίπτωση τής Κύπρου, τόν 'Ιού

λιο του 1974, δ κίνδυνος γιά τήν τουρκική κοινότητα ήταν 
ύποθετικός, άφου οί άντιμακαριακές δυνάμεις δέν άνέλα

βαν καμμιά δραστηριότητα έναντίον τής τουρκικής μειο

νότητας. 'Επιπλέον ο{ ήδη ύπάρχουσες τουρ!Clκές καί 

τουρκοκυπριακές δυνάμεις σέ συνδυασμό μέ τό σώμα τής 

Ειρηνευτικής Δυνάμεως τών 'Ηνωμένων 'Εθνών στό νησί, 

ήταν σέ θέση νά προσφέρουν άμεση προστασία στήν μειο

νότητα έναντίον δποιασδήποτε αiφνίδιας έπίθεσης άπό τίς 

ελληνικές δυνάμεις. 

»Πολλά εχουν γραφή γιά τό νόημα καί τήν δυνατότητα 

έφαρμογής τής Συνθήκης 'Εγγυήσεως. Τό c'iρθρο IV τής 
Συνθήκης προβλέπει δτι, άν παραβιαστουν ο{ δροι τής 

Συνθήκης (καί μιά ά.πόπεlρα προσαρτήσεως έκ μέρους τής 
'Ελλάδος ή τής Τουρκίας θά ά.ποτελουσε τέτοια παραβία

ση), ο{ τρείς 'Εγγυήτριες Δυνάμεις- 'Αγγλία, 'Ελλάδα, 

Τουρκία- ά.ναλαμβάνουν τήν ύποχρέωση νά συσκεφτουν. 

Τό άρθρο IV προβλέπει ά.κόμα: "Στόν βαθμό πού δέν απο
δειχθή δυνατή μία κοινή ή συντονισμένη ενέργεια, κάθε 

μιά άπό τίς τρείς 'Εγγυήτριες Δυνάμεις διατηρεί τό δικαί

ωμα νά ά.ναλάβη δράση μέ μόνο σκοπό τήν έπαναφορά τής 

καταστάσεως πού δημιουργεί ή παρουσα Συνθήκη". 

»Δίχως νά ύπεισέλθουμε στά πολύπλοκα προβλήματα 

πού άνακύπτουν σχετικά μέ τό ακριβές νόημα κ:αί ά.ποτέ

λεσμα τών διατάξεων αuτών, ά.ρκεί νά σημειώσουμε δτι 
εΙ ναι εξαιρετικά αμφίβολο άν τό δικαίωμα τών 'Εγγυητρι

ών Δυνάμεων νά αναλάβουν δράση, πού ά.ναφέρει ή Συνθή

κη, περιλαμβάνει τήν ενοπλη δpάση, δτι άν ή Συνθήκη 

ερμηνευόταν ετσι ωστε νά έπιτρέπη ενοπλή έπέμβαση θά 
ήταν c'iκ:υρη, γιατί θά παραβίαζε τόν Καταστατικό Χάρτη 
τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, καί δτι ή Συνθήκη 'Εγγυήσεως 

έπιτρέπει μόνο τήν δράση πού ά.ποσκοπεί στήν έπαναφορά 

τής καταστάσεως πού ή Συνθήκη δημιουργεί. 'Αλλά ή δρά

ση τής Τουρκίας προχώρησε πολύ πέρα άπ' αuτό· ή ίδια ή 

τουρκική Κυβέρνηση διαβεβαίωσε εκ τών ύστέρων δτι εΙ

ναι άντίθετη μέ τήν ά.ποκ:ατάσταση του status quo ante του 
1960»54• 

Τά ψηφίσματα τοϋ ΟΗΕ γιά τό Κυπριακό βασί

στηκαν στήν επίκληση θεμελιακών άρχών καί άπα

φάσεων πού διέπουν τή λειτουργία του καί συναρ

τώνταν άμεσα μέ τήν ύπόσταση τής Κυπριακής Δη

μοκρατίας, δπως κυρίως ή ύποχρέωση σεβασμοϋ τής 

άνεξαρτησίας, τής κυριαρχίας καί τής εδαφικής 
άκεραιότητας ένός Κράτους-μέλους, άποχώρηση τών 

ξένων στρατευμάτων καί άρση τής ξένης επεμβάσεως 

στό εσωτερικό του, σεβασμός τών άνθρωπίνων δι

καιωμάτων καί επάνοδος τών προσφύγων στίς έστίες 

τους, δραστική άντιμετώπιση τοϋ θέματος τών άγνο

ουμένων μερών - ύπό τίς είδικές προϋποθέσεις πού 

άνταποκρίνονται στό πνεϋμα τοϋ Καταστατικοϋ 
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Χάρτη τοϋ διεθνοϋς όργανισμοϋ. Μολοντοϋτο, τό 

ερώτημα πού ήταν εϋλογο νά άνακύψει άπό τήν πρώ

τη στιγμή εντοπιζόταν στήν εκταση εφαρμογής των 

άποφάσεων τοϋ διεθνοϋς όργανισμοϋ. Οί τελευταίες 

αύτές θά όφειλαν πράγματι νά εξουδετερώσουν η νά 

άντιπαρέλθουν ίσχυρούς άνασταλ τικούς παράγον

τες, άπότοκους κυρίως της συχνής άδυναμίας γιά 

επιβολή κυρώσεων στούς Π(tραβάτες τών κανόνων 

της διεθνοϋς τάξεως καί της άρνητικfiς στάσεως τών 
μόνιμων μελών τοϋ Συμβουλίου • Ασφαλείας. 

15 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1974 

Συνεχίζονται, ενωρίς τό πρωί, οί διαβουλεύσεις 

τοϋ Κ. Καραμανλή μέ τούς στενότερους άρμόδιους 

συνεργάτες του στήν Κυβέρνηση - Γ. Μαϋρο, Ε. 

· Αβέρωφ καί Γ. Ράλλη. 
Στή διάρκεια τής νέας συσκέψεως - πού πραγ

ματοποιήθηκε τή φορά αύτή στή «Μεγάλη Βρετα

νία» - επανεξετάστηκε ή δυνατότητα ενδεχόμενης 

άποστολfiς στή Μεγαλόνησο επίλεκτης μεραρχίας 

καί συζητήθηκε τό ενδεχόμενο της παροχής καλύ

ψεως της νηοπομπής άπό τή Μεγάλη Βρετανία, ώς 

τρίτη «εγγυήτρια» Δύναμη. 

Στό θέμα άναφέρεται- στή συνέχεια τοϋ μνημο

νευμένου σημειώματός του - ό Ε. • Αβέρωφ: 

ι <Πήν έπομένην, εiς αλλ ην σύσκεψιν, τό θέμα συνεζητή

θη καί μέ τόν άντιπρόεδρον τής Κυβερνήσεως καί ύπουρ

γόν Έξωτερικων κ. Μαϋρον. Συνεφωνήθη οπως ζητηθή 

άπό τούς Βρετανούς ή εξασφάλισις τής νηοπομπής. Συνε

φωνήθη οπως λεχθή είς τόν Βρετανόν πρέσβυν οτι άφοϋ ή 

'Αγγλία ώς 'Εγγυήτρια Δύναμις, καί παρά τάς έπί τόπου 

βάσεις της, δέν ήδύνατο νά άποκαταστήση τήν συνταγμα

τικήν τάξιν, ή 'Ελλάς, έτέρα 'Εγγυήτρια Δύναμις, επικα

λουμένη τό ίδιον δικαίωμα πού έπικαλείται ή Τουρκία διά 

νά καταλάβη τήν νήσον, εζήτει άπό τήν Μεγ. Βρετανίαν νά 

τής εξασφαλίση τήν μεταφοράν καί άποβίβασιν πλήρους 

μεραρχίας πρός προστασίαν των 'Ελληνοκυπρίων καί τής 

συνταγματικής τάξεως. 

»'Ο κ. άντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως προέβη άνευ 

άργοπορίας είς τό σχετικόν διάβημα»55 . 

Πράγματι, στίς 12.00' της 15ης Αύγούστου, ό Γ. 
Μαϋρος κάλεσε τόν πρέσβη της Μεγάλης Βρετανίας, 

σέρ Ρόμπιν Χοϋπερ, καί τοϋ άνακοίνωσε δτι, άφοϋ ή 

χώρα του, ώς εγγυήτρια δύναμη καί παρά τίς επί τό

που βάσεις της, δέν ήταν ίκανή νά άποκαταστήσει τή 

συνταγματική τάξη, ή 'Ελλάδα, εγγυήτρια επίσης 

δύναμη, μέ βάση τό ϊδιο δικαίωμα πού επικαλείται ή 

Τουρκία γιά νά καταλάβει τό νησί, τής ζητεί νά καλύ

ψει τή μεταφορά καί τήν άποβίβαση μιάς πλήρους 

έλληνικfiς μεραρχίας μέ σκοπό τήν προστασία τών 

' Ελληνοκυπρίων καί τής συνταγματικής τάξεως. 

Αύθημερόν, δέν ύπfiρξε βρετανική άπάντηση. 

Τήν ϊδια ή μέρα, ό Χ. Τάσκα επιδίδει στόν Κ. Κα-

ραμανλfi τό άναμενόμενο, μετά τό προφορικό, μήνυ

μα τοϋ 'Αμερικανοϋ ύπουργοϋ τών 'Εξωτερικών, Χ. 

Κίσινγκερ: 

«Σάς άποστέλλω άμέσως τό παρόν μήνυμα διά νά σάς 

είπω οτι θεωροϋμε τάς έπαναληφθείσας τουρκικάς στρατι

ωτικάς επιχειρήσεις ώς τελείως άδικαιολογήτους. Κατε

στήσαμεν βεβαίως γνωστήν τήν άποδοκιμασίαν μας τόσον 

δημοσί~ οσον καί κατ' ίδίαν. Δύναμαι νά σaς διαβεβαιώσω 

οτι 'θά καταβάλωμεν προσπαθείας, ϊνα τεθή τέρμα είς τάς 
άρξαμένας έκ νέου εχθροπραξίας. Θά έσημειοοσατε, βεβαί- · 
ως, τήν ψήφον μας καί τήν δήλωσίν μας κατά τήν χθεσινο

βραδυνήν συνεδρίασιν τοϋ Συμβουλίου 'Ασφαλείας. 

»Εfναι άπαραίτητον νά εργασθωμεν ολοι άπό κοινοϋ 

διά νά έπαναφέρωμεν τό ζήτημα τοϋτο είς τήν τράπεζαν 

των διαπραγματεύσεων. 'Έχω πλήρη συνείδησιν των σο

βαρων δυσχερειων τάς δποίας τό ολον τοϋτο ζήτημα προ

ξενεί διά τήν ' Ελλάδα καί έπιθυμω νά πληροφορηθήτε καί 

πάλιν τήν συμπάθειαν καί κατανόησίν μας. 

»Αί ΗΠΑ εfναι διατεθειμέναι νά παίξουν πλέον αμε

σον ρόλον είς τάς διαπραγματεύσεις, αν αυτή εfναι ή επι

θυμία των μερων καί liν νομίζουν οτι τοϋτο θά διηυκόλυνε 
τά πράγματα. Θά ή το δι' εμέ λίαν σημαντικόν νά γνωρίζω 

τάς ίδέας σας ώς πρός τόν τρόπον καθ· ον θά ή δυνάμεθα νά 

άναλάβωμεν τοιοϋτον πλέον αμεσον ρόλον. 

»Σκέπτομαι οτι θά ήτο ίσως χρήσιμον κατά τό παρόν 

στάδιον, αν ό ύπουργός 'Εξωτερικων κ. Μαϋρος ήθελε νά 

επισκεφθή τήν ΟUάσιγκτων. 'Ως ό κ. ύπουργός 'Εξωτερι

κων γνωρίζει, θά ήμην ευτυχής αν μοϋ έδίδετο ή ευκαιρία 

νά συνομιλήσω μαζί του. Κατ' αυτόν τόν τρόπον θά ήδυνά

μεθα νά εχωμεν πλήρη άνασκόπησιν τής καταστάσεως. 

»Λυποϋμαι διά τήν άπόφασιν τής 'Ελλάδος νά άποσύρη 

τάς στρατιωτικάς της δυνάμεις άπό τό ΝΑΤΟ. 'Α ντιλαμβά

νομαι τήν πικρίαν ή όποία θά πρέπη νά σaς διακατέχη, διά 

τήν μή έπιτυχίαν των διαπραγματεύσεων τής Γενεύης, άλ

λά, συνάμα, ποιοϋμαι εκκλησιν, πρός ύμaς, οπως έπανεξε

τάσητε, ώς οlόν τε τάχιον, αυτήν τήν άπόφασιν. 

»Θά χαρω αν μοϋ γνωρίσητε τάς άπόψεις σας ευθύς ώς 

τοϋτο σaς ε{ναι δυνατόν». 

'Ο Κ. Καραμανλής άπέστειλε στόν ·Αμερικανό 

ύπουργό τών 'Εξωτερικών τήν άκόλουθη άπάντηση: 

«Σάς εύχαριστώ γιά τό μήνυμα πού θελήσατε νά 

μοv άπευθύνετε σχετικά μέ τά τραγικά γεγονότα 

στήν Κύπρο, κατόπιν τijς νέας τουρκικής έπιθέσεως. 

»Γνωρίζετε καλά τούς λόγους γιά τούς όποίους 

άπέτυχαν οί διαπραγματεύσεις στήν Γενεύη. Μιά 
άναβολή 36 ώρών πού ζήτησε ό κ. Κληρίδης - ό 

όποίος εlχε δεσμευθij νά έξετάση άπροκατάληπτα τίς 

τουρκοκυπριακές καί τουρκικές προτάσεις - γιά νά 

μπορέση νά διαβουλευθij μέ τούς συναδέλφους του 

στήν Λευκωσία, άπερρίφθη σκαιώς άπό τόν Τούρκο 

ύπουργό τών 'Εξωτερικών. Δέν έχω καμμιά άμφιβο
λία δτι ή Τουρκία εlχε fίδη έπιλέξει νά έπιβάλη τίς 

λύσεις πού fίθελε διά τijς βίας. Ή έμπειρία τijς Δια

σκέψεως τijς Γενεύης καί oi έπακόλουθες έξελίξεις 
δείχνουν τήν πρόθεση τijς Τουρκίας νά μaς έξαναγ-
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κάση νά διαπραγματευθουμε ύπό πίεση καί νά μiiς 

έπιβάλη τίς aπόψεις της ύπό τήν aπειλή τών δπλων, 

dγνοώντας τίς αύστηρές έκκλήσεις του Συμβουλίου 

Άσφαλείας του ΟΗΕ, κατόπιν τής aποφάσεως του 

όποίου εlχε συγκληθή ή Διάσκεψη καί ή έφαρμογή 

τής όποίας θά έπρεπε νά εlναι ό πρωταρχικός παρά

γων στήν συμπεριφορά της (τής Τουρκίας). 

;; 'Εν δψει τής σοβαρiiς καταστάσεως πού δημι
ουργήθηκε τώρα εlναι προβληματική ή aπουσία aπό 

τήν Άθήνα του aντιπροέδρου καί ύπουργου 'Εξω

τερικών κ. Μαύρου. 

;;Αυπουμαι διότι δέν μπορούσατε νά δήτε τόν κ. 

Μαυρο δταν έπρότεινε νά έπισκεφθή τήν Ούάσιγ

κτων πρίν aπό τήν δεύτερη φάση τής Διασκέψεως 

τής Γενεύης, όπότε ή περαιτέρω έπιδείνωση τής κα

ταστάσεως θά μπορουσε νά εlχε dποφευχθή. 

;; ·Εν τφ μεταξύ, ή Κυβέρνηση τών ΗΠΑ dνεκοί
νωσε Ί]δη δημοσίq τίς aπόψεις της σχετικά μέ τά 

ούσιαστικά στοιχεία μιiiς μελλοντικής ρυθμίσεως 

του Κυπριακου, έπί τής όποίας ή Κυβέρνησή μου δέν 

έχει dκόμη πάρει θέση. 

;;Εύχαριστώντας σας καί πάλι γιά τό μήνυμά σας, 

εlμαι πεπεισμένος δτι θά κατανοήσετε τήν θέση μας, 

πού έκτίθεται dνωτέρω;;56 • 

Ταυτόχρονα μέ τήν επικοινωνία Καραμανλή-Κί

σινγκερ, ό εκπρόσωπος τής Κυβερνήσεως, Μάκ Κλό

σκυ, είχε εκδηλώσει εντονη δυσφορία εύθύς μετά τή 

γνωστοποίηση τής τουρκικής έπιθέσεως καί είχε 

προειδοποιήσει δτι ή άποστολή άμερικανικου ύλι

κου πρός τήν "Αγκυρα καί τήν ·Αθήνα θά άνασταλεί 

σέ περίπτωση ενοπλης συρράξεως. Τήν άμερικανική 

στάση έπιβεβαίωσε μέ; δήλωσή του στόν τύπο, στίς 

15 Αύγούστου, ό ίδιος ό πρόεδρος Φόρντ: 

«'ο πρόεδρος επιθυμεί νά επισύρει τήν προσοχή στήν 

χθεσινή δήλωση του Σταίητ Ντηπάρτμεντ δτι οί 'Ηνωμέ

νες Πολιτείες aποδοκιμάζουν τήν τουρκική στρατιωτική 

ένέργεια στήν Κύπρο καί συνιστά εντονα ι'iμεση συμμόρ

φωση πρός τίς σχετικές μέ τήν παύση πυρός aποφάσεις του 

ΟΗΕ». 

Οί άμερικανικές θέσεις άναπτύχθηκαν, τήν ίδια 

ή μέρα, άπό τόν ·Αμερικανό ύφυπουργό 'Εξωτερι

κrον, Τζ . Σίσκο, στό σύμβουλο τής έλληνικής Πρε

σβείας στήν Ούάσιγκτων. Σέ άπάντηση τής άναφο

ρι'iς του τελευταίου στά γεγονότα καί τίς έπιπτώσεις 

τής νέας επιθετικής προελάσεως των Τούρκων, κα

θώς καί στή δυσαρέσκεια γιά τήν εκδηλη «άπόκλι

σψ> τής άμερικανικής πλευρι'iς ύπέρ τής "Αγκυρας, 

παρατήρησε δτι ή Κυβέρνησή του δέν εύνοεί όποια

δήποτε πλευρά- τουρκική, έλληνική ή κυπριακή

άλλά άποβλέπει στήν έξεύρεση λύσεως ίκανοποιη

τικής γιά δλα τά ένδιαφερόμενα μέλη. 'Εξέφρασε 

άκόμη βαθειά λύπη γιά τήν άπόφαση άποσύρσεως 

των έλληνικων στρατιωτικων δυνάμεων άπό τή 

Συμμαχία, άλλά πρόσθεσε δτι άντιλαμβάνεται άπολύ

τως τήν άπογοήτευση τής έλληνικής Κυβερνήσεως 

καί διατύπωσε τήν έλπίδα δτι έν καιρό) θά ύπάρξουν 

οί προϋποθέσεις γιά τήν άναθεώρηση τής άποφάσε

ως αύτής. Στή συνέχεια, άναφέρθηκε στίς άμερικα

νικές προσπάθειες καί, συγκεκριμένα, τόνισε δτι ό 

Χ. Κίσινγκερ, άπό κοινου μέ τόν Τζ. Κάλλαχαν, έπέ

μεινε πρός τήν τουρκική Κυβέρνηση γιά τή συνέχι

ση του διαλόγου μέ τήν πεποίθηση δτι ύπήρχαν πε

ριθώρια γιά τήν εξεύρεση λύσεως στό πλαίσιο των 

διαπραγματεύσεων τής Γενεύης καί, κατά συνέπεια, 

ή προσφυγή στή στρατιωτική δράση ήταν έντελrος 

άδικαιολόγητη. 'Η Ούάσιγκτων είναι διατεθειμένη 

νά διαδραματίσει έφεξής όχι εμμεσο άλλά άμεσο ρό

λο στή διένεξη· τίς σχετικές σκέψεις του, διατύπωσε 

ό ίδιος ό 'Αμερικανός ύπουργός 'Εξωτερικrον σέ 

έπιστολή του πρός τόν πρόεδρο τής έλληνικής Κυ

βερνήσεως. 'Η άμερικανική πολιτική - κατέληξε 

- δέν εχει μεταβληθεί καί είναι σαφrος κατά τής 

διχοτομήσεως57 • 

15 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1974 

'Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής άπευθύνεται, άπό 

τό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο, στόν έλληνικό λαό: 

«'Έλληνες, 

;; Ή aρετή τής δημοκρατίας εlναι dλήθεια. Διότι 
εiς τήν δημοκρατίαν δ λαός aποφασίζει διά τήν τύ

χην του. Καί διά νά dποφασίση όρθά, πρέπει νά έχη 

έκάστοτε σαφή εiκόνα τής πραγματικότητος. Αύτήν 

τήν εiκόνα θά έπιχειρήσω νά σiiς δώσω aπόψε. 

;;Γνωρίζετε τάς συνθήκας ύπό τάς όποίας dνέλα

βα τήν εύθύνην τής διακυβερνήσεως τής χώρας. 

'Όπως έγνώριζα καί έγώ τάς δραματικάς δυσχερείας 

τάς όποίας έκαλούμην νά aντιμετωπίσω. Παρά ταυτα 

απεδέχθην τήν εύθύvην αύτήν, διότι μου τήν έπέβα

λεν ίστορικόν χρέος. 'Εκαλούμην νά περισώσω δ, τι 
ήτο δυνατόν νά περισωθή. 

;; 'Α νέλαβαπράγματι τό βαρύ καί άχαρο αύτό έρ
γον, εύρισκόμενος ένώπιον τετελεσμένων γεγονό

των. Τά ένθυμείσθε ολοι, διότι καί πρόσφατα εlναι 

καί δέν έξαλείφονται εϋκολα aπό τήν έθνικήν μνή

μην: τήν 15ην 'Ιουλίου τό δικτακτορικόν καθεστώς 

έπεχείρησεν τό άφρον πραξικόπημα τής Κύπρου. Οί 

Τουρκοι, έπωφελούμενοι του σφάλματος αύτου, 

έπραγματοποίησαν τήν 20ήν του μηνός dπόβασιν μέ 

iσχυράς δυνάμεις εiς τήν dναστατωμένην Μεγαλό

νησον. 

;; 'Η aντίστασις τής 'Εθνικής Φρουρiiς ύπήρξε 
κατά τάς πρώτας δύο ήμέρας aξιοθαύμαστη. Αί μαχό

μεναι δμως σκληρώς έθνικαί δυνάμεις δέν ήτο δυνα

τόν νά ένισχυθουν aπό τήν 'Ελλάδα. 'Έτσι εύρέθη

σαν τελικώς εiς dδυναμίαν νά aπωθήσουν τούς εiσ

βολείς. Οί ύπεύθυνοι τότε εiςτάς Άθήνας ήναγκά-
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σθησαν νά ύποκύψουν εlς τήν τραγικώς διαμορφω

θείσαν κατάστασιν. τήν 22αν 'Ιουλίου απεδέχθησαν 

έκεχειρίαν καί έν συνεχείg τήν πρόσκλησιν συμμε

τοχης εlς τήν Διάσκεψιν της Γενεύης. 

)) 'Η Κυβέρνησίς μου, ή όποία ώρκίσθη τήν 24ην 
'Ιουλίου, εύρέθη εύθύς έξ dρχης δεσμία τών τετελε

σμένων αύτών γεγονότων. Δέν εlχεν aλλην έκλογήν 

παρά νά δώση τήν μάχην εlς τόν διπλωματικόν το

μέα. Τήν έδωσε μέ σθένος καί μέ μεθοδικότητα. Καί 

έπέτυχε νά μεταστρέψη ύπέρ τών έλληνικών θέσεων 

τήν διεθνη κοινή!ν~ώμην. 

))Τήν μεταστp6φήν αύτήν ήσθάνθη ώς πληγμα ή 
Τουρκία. Κατεχο'μέvη aπό τόν πειρασμόν νά έκμε
ταλλευθη τήν εύκαιρίαν πού της ε{χε προσφέρει τό 

καταλυθέν καθεστώς, ήρχισε τάς παραβιάσεις. Πα

ρεβίασεν όχι μόνον τό διεθνές δίκαιον, όχι μόνον 
τήν dπόφασιν τοv Συμβουλίου Άσφαλείας, &λλά καί 

τάς aποφάσεις τάς όποίας ή ίδία ύπέγραψεν είς τήν 

Γενεύην. Καί έπεδόθη εlς τάς &θλιότητας αύτάς μέ 

τήν &νοχήν έκείνων πού diφειλαν καί ήδύναντο νά 

τήν αναχαιτίσουν. 

))Αι' &θλιότητες αύταί &πεκορυφώθησαν κατά τάς 

δύο τελευταίας ήμέρας. Ή Τουρκία έπρότεινε τελε

σιγραφικώς /Jνα σχέδιον διά τήν Κύπρον- σχέδιον 

λογικώς, ήθικώς καί έθνικώς aπαράδεκτον. Καί καθ' 

δν χρόνον δηθεν συνεζήτει εlς τήν Γενεύην, έξαπέ

λυεν &πρόκλητον έπίθεσιν εlς τήν μαρτυρικήν Με

γαλόνησον. 

)) Ή κατακραυγή διά τήν θρασείαν αύτή ν συμπε
ριφοράν της Τουρκίας εlvαι σήμερα διεθνής. Άλλά 

διά τήν Έλλάδα έτέθη aμεσον καί μέγα δίλημμα: 

Πρέπει νά &ντιδράση μέ βίαν εlς τήν βίαν, μέ δολιό

τητα εlς τήν δολιότητα; Πρέπει νά προσφύγη καί 

αύτή εlς τόν νόμον τfίς ζούγκλας; 

)) 'Έλληνες, 

)) Ή πολιτική πού ήκολούθησα ενωπιον αυτης 
της καταστάσεως δέν συμβιβάζεται ούτε μέ τόν χα

ρακτηρα μου, ούτε μέ τήν ι'στορίαν μου. Τήν έπέβα

λεν δμως dδήριτος έθνική &νάγκη. Καί diφειλα νά 

/Jχω τό θάρρος νά πράξω έκείνο τό όποίον έπέτασσεν 

ή ι'στορική στιγμή. 

)) 'Η ένοπλος aντιμετώπισις τών Τούρκων εlς Κύ
προν καθίστατο &δύvατος, καί λόγφ aποστάσεως, καί 

λόγφ τών γνωστών τετελεσμένων γεγqνότων. Καί δέν 

ή το δυνατόν νά έπιχειρηθη χωρίς τόν κίνδυνο ν έξασ

θενήσεως της dμύνης αύτη ς ταύτης της 'Ελλάδος. 

))Εlς τό σημείον τοvτο θά ήθελα νά τονίσω κατη

γορηματικώς δτι ή &μυντική ι'κανότης της 'Ελλάδος 

εlναι καθ' δλην τήν έπικράτειαν aπόλυτος. Ή Έλ

λάς εlναι καί θά παραμείνη aπρόσβλητος έναντι οι'

ασδήποτε ξένης έπιβουλης. 

)) Ή άμεσος &ντίδρασίς μας εlς τήν τουρκική ν 
θρασύτητα εlναι γνωστή. Κατηγγείλαμε τήν Τουρκί

αν ώς aπειλή ν διά τήν εlρήνην τοv κόσμου. Έζητή-

σαμε τήνσύγκλησιν τού Συμβουλίου Άσφαλείας, τό 

όποίον καί κατεδίκασεν τήν Τουρκία ν. 'Ε θέσαμε τάς 

Μεγάλας Δυνάμεις ένώπιον τών εύθυνών των. Καί 

διέταξα τήν &ποχώρησίν μας aπό τήν στρατιωτικήν 
συμμαχίαν τοv ΝΑΤΟ. 'Εγένοντο δέ καί γίνονται καί 

aλλαι ένέργειαι, αι' όποίαι δμως δέν δύνανται αύτήν 

τήν στιγμήν νά aποκαλυφθούν. 

)) Τά πρώτα αύτά μέτρα δέν έξαντλοvν τήν προσπά
θειαν της Κυβερνήσεως. Ό &γών θά συνεχισθη καί 

θά χρησιμοποιηθούν δλα έκείνα τά μέσα τά όποία θά 

ύπαγορεύση ή τιμή καί τό συμφέρον τοv έθνους. 

)) 'Έλληνες, 
)) 'Εξετίμησα τήν ψυχραιμίαν καί τήν κατανόησιν 

μέ τάς δποίας aντιμετωπίσατε τάς κρισίμους περιστά

σεις τών τελευταίων έβδομάδων. Εlς τήν πολιτικήν 

ώριμότητα του λαοv καί τήν έπαγρύπνησιν τών 'Ενό

πλων Δυνάμεων στηρίζω τήν αlσιοδοξίαν μου διά τό 

μέλλον. Μέ σύνεσιν, σύμπνοιαν καί aποφασιστικό

τητα αι' δύσκολαι ώραι θά παρέλθουν. 

)) 'Ημπορεί τε νά εlσθε βέβαιοι ότι, θεραπεύοντες 

τά σφάλματα καί τάς &δυναμίας πού μriς έκληροδό

τησε τό άμαρτωλόν παρελθόν, θά καταστήσωμεν τήν 

Έλλάδα καί πάλιν ι'κανήν νά έπανορθώση τάς dδι

κίας τάς όποίας ύφίσταται. Καί κάτι περισσότερον 

καί μονιμώτερον: νά θεμελιώσωμεν μία καινούργια 

έθνική ζωή, πού θά δίνη τήν χαρά καί τήν έλπίδα εlς 

δλους τους 'Έλληναψ 

16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 

·Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τίς πρώτες πρωινές 

ώρες νέο τηλεφώνημα του Χ. Κίσινγκερ. Σε σχετικό 

σημείωμα, δ ύφυπουργός 'Εξωτερικών, Δ. Μπίτσιος, 

καταγράφει: 

«Κατά τάς πρωϊνάς rορας τής 16ης τρέχ. , ό κ. Κίσινγκερ 

ετηλεφώνησεν ε{ς τόν κ. Καραμανλήν εκφράζων τήν liπο

ψιν δτι αί τουρκικαί δυνάμεις εδει νά σταματήσουν δπου 

εύρίσκονται καί νά έπακολουθήσουν διαπραγματεύσεις. 

Κύριος πρωθυπουργός άπήντησεν δτι πρό τών τετελεσμέ

νων γεγονότων δέν ύπήρχε δυνατότης διαπραγματεύσεων. 

Τότε ό κ. Κίσινγκερ επρότεινεν δπως ό κ. Καραμανλής 

συναντηθή προσωπικώς ε{ς Ούάσιγκτων μετά του προέ

δρου κ. Φόρντ, λαβών τήν άπάντησιν δτι, ύπό τάς παρού

σας περιστάσεις, ήτο άδύνατον ε{ς τόν πρωθυπουργόν νά 

άπουσιάση εξ ·Ελλάδος. 

»Ης τό σημείον αύτό, ό 'Αμερικανός ύπουργός 'Εξω

τερικών η ρώτησε τί ηδύναντο αί ΗΠΑ νά πράξουν. Ό κ. 

Καραμανλής άπήντησεν δτι αί διαπραγματεύσεις θά ήτο 

δυνατόν νά επαναληφθοuν εάν οί Τοuρκοι επείθοντο νά 

εκκενώσουν άμέσως τήν 'Αμμόχωστον (δέν εΙχον είσέτι 

προχωρήσει τά τουρκικά στρατεύματα πρός Λάρνακα) καί 

έν συνεχείq ν ' άποτραβηχθοϋν είς τήν γραμμήν σταθερο

ποιήσεωρ>. 

·Ο Κ. Καραμανλής άπάντησε: 

«Σχετικά μέ τήν τηλεφωνική συνομιλία μας χθές 
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βράδυ, έπιθυμώ νά σiiς πώ πόσον έκτιμώ τήν πρόθε

σή σας νά βοηθήσετε στήν έπίλυση τής παρούσης 

κρίσεως. 

))Θά ήθελα νά έπαναλάβω ότι εlναι έντελώς άδύ

νατο νά ξαναγυρίση ή 'Ελλάδα στό τραπέζι τών δια

πραγματεύσεων, έν όψει τών τετελεσμένων γεγονό

των. Θά μπορούσαμε πάντως νά ξαναγυρίσουμε στίς 

συνομιλίες έάν: α) ή πόλη τής 'Αμμοχώστου έξεκε

νώνετο άμέσως άπό τίς τουρκικές δυνάμεις καί β) οι' 

δυνάμεις αύτές άπεσύροντο στήν γραμμή σταθερο

ποιήσεως πού συμφωνήθηκε στίς 9 Αύγούστου 1974 
dπό τούς στρατιωτικούς έμπμρογνώμονες τής 'Ελλά
δος, Τουρκίας καί τοί5 Ήνωμένου ,Βασιλείου μέ τήν 

συνδρομή τής είρηνευτικής δυνάμεως τοί5 ΟΗΕ. Αύ

τή ή γραμμή χαράχθηκε μετά τίς νέες τουρκικές προ

ελάσειξ κατά παράβαση τής γραμμής άναμετρήσεως 

τής JΟής 'Ιουλίου 1974. 'Εάν έλαμβάνοντο αύτά τά 
μέτρα θά άποδεχώμεθα νά έπαναλάβουμε τίς δωπραγ

ματεύσεις. 

)) 'Υπό τό φώς τής θέσεώς μας πού έκτίθεται άνωτέ
ρω, δέν έχει καμμία άξία ή άπόφαση τής τουρκικής 

Κυβερνήσεως νά διατάξη παύση πυρός στίς 6 μ.μ., 

ό5ρα 'Αθηνών, τής 16ης Αύγούστου. 

)) 'Εκτιμώ πλήρως τήν πρόταση τοί5 προέδρου 

Φόρντ νά συναντηθοί5με προσωπικά σύντομα. Δυ

στυχώς, ύπό τίς παροί5σες περιστάσεις μοί5 εlναι άδύ

νατον πρός τό παρόν νά φύγω άπό τήν Έλλάδω)58 • 

Στή συνέχεια τών άπαντήσεων του Κ. Καραμαν

λή , τόσο στό aρχικό γραπτό μήνυμά του, στίς 15 
Αύγούστου, δσο καί μέσω τής τηλεφωνικής επικοι

νωνίας τους, ό Χ. Κίσινγκερ άπέστειλε στόν 'Ελληνά 

πρωθυπουργό νέο μήνυμα: 

«' Αγαπητέ κύριε πρωθυπουργέ, 

))Διάβασα τίς άπαντήσεις σας στό μήνυμά μου τής 14ης 

Αυγούστου καί τό χθεσινοβραδινό τηλεφώνημά μου. Θέλω 

νά άνταποκριθώ σέ δλα τά θέματα πού θίγετε καί θά τό 

κάνω μετά άπό έπαρκή χρόνο γιά νά τά μελετήσω. ' Εν τφ 

μεταξύ δμως θά ijθελα νά άσχοληθώ έδώ μέ ενα είδικό 

σημείο πού θίξατε. 

))Είπατε δτι ή Κυβέρνηση τών ΗΠΑ "έδήλωσε δημοσίq. 

τίς άπόψεις της σχετικά μέ μιά μελλοντική ρύθμιση". 

'Υποθέτω δτι αυτό άναφέρεται στή δημόσια άνακοίνωση 

πού έκδώσαμε έδώ στίς 13 Αυγούστου. Αυτή ή δήλωση 
άπέβλεπε νά προλάβη τήν έπανάληψη τουρκικής στρατιω

τικής δράσεως καί δέν άποτελοuσε δήλωση άνεπιφύλακτη 

ύποστηρίξεως γιά τίς τουρκικές θέσεις στήν Κύπρο. Ό 

σκοπός μας ήταν νά έμποδισθή στρατιωτική δράση άπό 

τήν Τουρκία καί πιστεύω δτι ή δημόσια άναγνώριση άπό 

τίς ΗΠΑ τής άρχής μιaς μεγαλύτερης αυτονομίας γιά τήν 

τουρκική κοινότητα σέ συνδυασμό μέ μιά προειδοποίηση 

έναντίον περαιτέρω στρατιωτικής δράσεως, θά μποροuσε 

πράγματι νά έπιτύχη νά παρφποδίση μιά νέα τουρκική 

έπίθεση. Διατυπώσαμε τήν δήλωσή μας ετσι γιατί πιστεύ

αμε δτι ό Κληρίδης ε{χε άποδεχθή τήν άρχή μιaς μεγαλύ

τερης αυτονομίας μέ τούς Τουρκοκυπρίους άλλά παρέμει-

ναν οί λεπτομέρειες πρός διαπραγμάτευση. 'Όπως εσείς, 

πιστεύαμε καί είπαμε δτι "ο{ δρόμοι τής διπλωματίας δέν 

ε{χαν εξαντληθfj, καί δτι διαπραγματεύσεις πάνω σ' αυτή 

τήν άρχή θά επρεπε νά συνεχισθοuν χωρίς περαιτέρω προ

σφυγή στήν βία". Τώρα πού τό ξανασκέπτομαι βλέπω πώς 

ή δήλωσή μας, άπομονωμένη άπό τό κείμενο, θά μποροuσε 

νά παρερμηνευθή. 'Ήθελα νά έπωφεληθώ αύτής τής εύκαι

ρίας γιά νά σaς διαβεβαιώσω προσωπικά δτι πρόθεσή μας 

ήταν νά βοηθήσουμε καί δτι ή θέση μας πιστεύομε δτι 

ήταν συνεπής πρός τήν θέση του προεδρεύοντος Κληρίδη 

στήν Γενεύη καί ύποθέταμε καί μέ τήν δική σας)). 

τέλος, τήν ϊδια πάντοτε ήμέρα, ό 'Αμερικανός 

ύπουργός 'Εξωτερικών ε{ χε &κόμη άπευθύνει στόν 

'Έλληνα πρωθυπουργό καί τήν άκόλουθη επιστολή: 

«'Αγαπητέ κύριε πρωθυπουργέ, 

)) 'Αντιλαμβάνομαι δτι πιθανόν νά δυσφορήτε διότι οί 
ΗΠΑ δέν εκαναν ίσως άρκετά γιά νά θέσουν τέρμα στίς 

τουρκικές στρατιωτικές ένέργειες στήν Κύπρο. Στήν πραγ

ματικότητα, ύπήρξαμε πολύ δραστήριοι στό θέμα αύτό άλ

λά πίστευα δτι θά μπορούσαμε νά είμαστε πιό αποτελεσμα

τικοί καί συναλλασσόμεθα κατ ' ίδία ν καί άπ' εύθείας μέ 

τήν τουρκική Κυβέρνηση οοστε νά μπορούσαμε) νά άσκή

σουμε τό μάξιμουμ τής επιρροής μας. Είχα προσωπικά άπ' 

εύθείας επαφή μέ τόν πρωθυπουργό 'Ετσεβίτ πολλές φορές 

τίς τελευταίες μέρες γιά νά του καταστήσω σαφή τήν άπα

δοκιμασία μας τών τουρκικών ενεργειών τόσο πρίν δσο καί 

μετά τά γεγονότα. 

))Είμαι βέβαιος δτι θά εχετε δή τήν σημερινή δήλωση 

του Λευκοu Οίκου στήν όποία επισύρεται ή προσοχή στήν 

χθεσινή δήλωση πού εγινε κατόπιν εντολfjς μου καί πού 

έκφράζει αποδοκιμασία τής τουρκικής στρατιωτικής ένέρ

γειας. 'Η δήλωση του Λευκοu Οίκου σημείωνε έπίσης δτι 

δ πρόεδρος συνιστa εντονα συμμόρφωση πρός τίς άποφά

σεις παύσεως του πυρός. 

))Σάν άποτέλεσμα τών εντόνων παραστάσεων, πού κά

ναμε στήν τουρκική Κυβέρνηση, μόλις ελαβα άπό τόν 

πρωθυπουργό 'Ετσεβίτ κατηγορηματική διαβεβαίωση δτι 

οί τουρκικές στρατιωτικές έπιχειρήσεις στήν Κύπρο θά 

σταματήσουν στίς 6 μ,μ., οορα 'Αθηνών, τής 16ης Αύγού

στου. Ό πρωθυπουργός Έτσεβίτ μέ διαβεβαίωσε έπίσης 

δτι ή τουρκική Κυβέρνηση θά εκανε ή ίδια αύτή τήν άνα

κοίνωση κατά τήν διάρκεια τής πρωίας. Προτιθέμεθα νά 

κρατήσουμε τήν Τουρκία δέσμια αυτής τής άνακοινώσεως. 

Είδοποιοuμε έπίσης τήν άγγλική καί γαλλική Κυβέρνηση 

καθώς καί τόν γενικό γραμματέα. 

))Θά ijθελα νά σaς έπαναλάβω δτι άντιλαμβάνομαι πλή

ρως τό σοβαρό πρόβλημα πού δημιουργεί γιά τήν Κυβέρ

νησή σας ή παροuσα κρίση στήν Κύπρο, τοσοuτον μaλλον 

πού πρόκειται γιά κρίση πού κληρονομήσατε συνεπείq. τών 

ένεργειών του προηγουμένου καθεστώτος. 

))Μέ τήν μεγαλύτερη είλικρίνεια σaς επαναβεβαιώνω 

τήν ύποστήριξη καί καλή θέληση τών 'Ηνωμένων Πολι

τειών)). 

'Η νέα άπάντηση του Κ. Καραμανλή ήταν ή άκό

λουθη: 

« 'Ο πρέσβυς Τάσκα μοί5 μετέφερε τό τελευταίο 
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σας μήνυμα. Δέν χρειάζεται νά σaς πώ πόσο έκτιμώ 

τό ένδιαφέρον πού δείχνετε γιά τήν έπίλυση τής πα

ρούσης κρίσεως. 

»Κατά τήν τηλεφωνική συνομιλία μας μέ είχατε 

ήδη ρωτήσει κατά ποιό τρόπο θά μπορουσαν οί 

ΗΠΑ νά βοηθήσουν άσκώντας τήν έπιρροή τους. 

Ε{χα tότε άπαντήσει στήν έρώτηση αvτή καί τήν 

ίδια ήμέρα έπιβεβαίωσα γραπτώς τίς άπόψεις μου. 

»Πράγματι, πιστεύω ότι ή 'Ελλάς ε{ναι πολύ μι

κρή χώρα γιά νά μπορή νά άποδεχθή τήν ταπείνωση 

τής έπικυρώσεως μέ τήν ύπογραφή της τών τετελε

σμένων γεγονότων πού έδημιούργησε ή Τουρκία διά 

τής βίας. ΗΗδη ή μισή Κύπρος βρίσκεται στό έλεος 

τών τούρκικών δυνάμεων πού έπεσώρευσαν στό νησί 

έρείπια καί δυστυχία. 

))Συμμεριζόμενος τήν aποψίν σας ότι όποιαδήπο

τε ρύθμιση του ΚυπριακοίJ θά έπρεπε νά έπιτευχθή 

διά διαπραγματεύσεων, ε{χα προτείνει, γιά νά άνοί

ξη ό δρόμος πρός μιά νέα διάσκεψη, νά άσκήσετε 

τήν έπιρροήν σας γιά νά πεισθή ή Τουρκία νά άποσύ

ρη τίς δυνάμεις της στήν γραμμή άναμετρήσεως τής 

9ης Αvγούστου. ΗΗδη οί στρατιωτικές έπιχειρήσεις 

έχουν καταστήσει άπολύτως άπαραίτητο τό άλλο μου 

αί'τημα, δηλαδή νά έκκενώσουν οί τουρκικές δυνά

μεις τήν 'Αμμόχωστο σάν πρώτο βήμα. 

))Χωρίς αvτές τίς χειρονομίες έκ μέρους τής 

Τουρκίας δέν μποροίJμε νά άντιμετωπίσουμε ένα νέο 

γυρο διαπραγματεύσεων άφοίJ δέν ε{ναι δυνατή μιά 

έλεύθεr}η διαπραγμάτευση γιά λύση. Ε{μαι πεπεισμέ

νος ότι οί ΗΠΑ έχουν τά μέciα καί τούς τρόπους γιά 
νά όδηγήσουν τά πράγματα πρός αvτή τήν κατεύθυν

ση. 

)) 'Έρχομαι τώρα στό θέμα πού θίξατε σχετικά μέ 
τά αΙσθήματα του έλληνικοίJ λαοίJ πρός τίς ΗΠΑ. Θά 

ήθελα κατ' άρχήν νά τονίσω ότι ή συμπαθητική στά

ση του άμερικανικοίJ τύπου καί τής κοινής γνώμης 

γιά τήν δυστυχία τών 'Ελληνοκυπρίων καί ή κατα

δίκη έκ μέρους τους τής τουρκικής εΙσβολής συντή

ρησαν εvτυχώς τά φιλικά αΙσθήματα τών 'Ελλήνων 

πρός τόν άμερικανικό λαό. Οί άντιαμερικανικές έκ

δηλώσεις στίς όποίες άναφέρεσθε, άπευθύνονται 

άποκλειστικά στήν πολιτική τής άνοχής πού ή άμε

ρικανική Κυβέρνηση έπέλεξε νά άκολουθήση έναντι 

τής τουρκικής εΙσβολής στήν Κύπρο. Πολύ σωστά 

πληροφορήσατε τήν τουρκική Κυβέρνηση ότι έχουν 

έξαντληθή τά όρια τών δυνατοτήτων τής έλληνικής 
Κ υβερνήσεως))59 • 

'Ενώ σέ έπίπεδο διακυβερνητικό άνταλλάσσονταν 

τά μηνύματα μεταξύ Καραμανλή καί Κίσινγκερ, επι

βεβαιωνόταν δτι ή άπόφαση τής ' ξλλάδος νά άποσύ

ρει τίς δυνάμεις της άπό τό ΝΑΤΟ ε{χε αίφνιδιάσει 
τήν Ούάσιγκτων. Ό άμερικανικός τύπος άποδυόταν 

στήν προσπάθεια νά παρουσιάσει τήν άπόφαση τής 

έλληνικής Κυβερνήσεως ώς προσωρινή καί ώς άποτέ

λεσμα παροδικής έξάψεως. Στό Σταίητ Ντηπάρτμεντ 

καί κυρίως στό Πεντάγωνο εκδηλωνόταν άνησυχία 

γιά τίς έπιπτώσεις πού θά ήταν δυνατό νά ύπάρξουν 
σχετικά μέ τίς εγκαταστάσεις καί γενικότερα τήν 

άμερικανική στρατιωτική παρουσία στήν 'Ελλάδα. 

Τό Κογκρέσο, έξάλλου, έξέφρασε ζωηρή άντίδραση 

κατά του Χ. Κίσινγκερ γιά τό χειρισμό του Κυπρια

κου καί γιά τήν εξώθηση τής 'Ελλάδος νά άποχωρή

σει άπό τή στρατιωτική συμμαχία. Τό κλϊ:μα αuτό 

άναδίνεται μέσα άπό τίς δηλώσεις γερουσιαστών καί 

βουλευτών, τήν ύποβολή συρροής προτάσεων κατα

δικαστικών τών τουρκικών ενεργειών, καθώς καί τήν 

όργάνωση άκροάσεων, μέ πρωτοβουλία, μεταξύ άλ

λων, τών ίδίων τών Κίσινγκερ καί Χάρτμαν. 

Χαρακτηριστικά, δ Ε. Κέννεντυ άπηύθυνε στόν 

Κ. Καραμανλή τήν άκόλουθη έπιστολή: 

«'Αγαπητέ κύριε πρωθυπουργέ, 

»Μέ αύξανόμενο φόβο συμμερίζομαι τίς βαθειές σας 

άνησυχίες γιά τά πρόσφατα γεγονότα στήν Κύπρο καί γιά 

τήν συνεχιζόμενη άπειλή πρός τίς προοπτικές μιάς διαρ

κοuς είρήνης σ' αύτό τό βασανισμένο νησί. 

»Πιστεύω δτι δ άμερικανικός λαός ύποστηρίζει πλήρως 

τίς προσπάθειες γιά νά έπιτευχθf\ μιά διαρκής παύση πυρός 

καί γιά νά δημιουργηθοuν οί συνθf\κες κάτω άπό τίς δποίες 

δ κυπριακός λαός θά μπορf\ νά άποφασίση γιά τήν τύχη 

του. ·Η Κύπρος πρέπει νά άποκτήση είρήνη καί δ λαός της 

τό δικαίωμα νά ζf\ άνεξάρτητα καί έλεύθερα. 

»Πιστεύω έπίσης σταθερά, κύριε πρωθυπουργέ, δτι οί 

στενοί δεσμοί φιλίας μεταξύ τών δύο λαών μας ε{ναι ση

μαντικοί καί γιά τούς δυό μας. Θά συνδεθώ μέ άλλους 

'Αμερικανούς καί 'Έλληνες σέ μιά προσπάθεια νά διατη

ρήσουμε καί νά ένισχύσουμε αύτούς τούς δεσμούς στίς δύ

σκολες !:βδομάδες καί τούς μf\νες πού ερχονται. Συμμερι

σθήκαμε πολλά στό παρελθόν. Καί ύπάρχουν πολλά πού 

μποροuμε νά κάνουμε μαζί στό μέλλον. 

»Θά ήθελα νά έκφράσω πάλι τίς έλπίδες μου γιά τήν 

έπιτυχία σας στήν άποκατάσταση τf\ς δημοκρατίας καί τf\ς 

συνταγματικf\ς διακυβερνήσεως στήν χώρα σας. Διατηρώ 

θερμές άναμνήσεις άπό τήν τελευταία μας συνάντηση. Καί 

έλπίζω δτι θά εχω τό προνόμιο νά σάς συναντήσω πάλι στό 

προσεχές μέλλον». 

· Ο Κ. Καραμανλής άπάντησε ώς έξής: 

« Ά γαπητέ γερουσιαστή κύριε Κέννεντυ, 

)) 'Επιθυμώ νά σaς εvχαριστήσω γιά τό γράμμα 
σας καί τά θερμά λόγια ύποστηρίξεως. Παρακολου
θήσαμε μέ ευγνωμοσύνη καί βαθειά έκτiμηση τiς 

προσπάθειές σας στήν Γερουσία μέ τήν προστασία 

τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων καi τήν άνακούφιση 

τής άvθρώπινης δυστυχίας στήiι Κύπρο. Συγκινήθη

κα έπίσης καί ένθαρρύνθηκα όταν διάβασα στά πρα

κτικά του Κογκρέσου σχετικά μέ τήν πολιτική τής 

Κυβερνήσεώς μου γιά τήν άποκατάσταση τής δημο

κρατίας στό λίκνο της. 



98 Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΛΟΙΟ ΤΟΥ Α ΠΙΛΑ 

»Σ' αύτή τήν d5ρα τfjς βαρειiiς κρίσεως πού δ έλ

ληνικός λαός δυσφορεί yιά τήν μεροληπτική στάση 

τfjς άμερικανικfjς Κυβερνήσεως, περαιτέρω πρωτο

βουλίες έκ μέρους σας θά μποροvσαν νά βοηθήσουν 

σημαντικά στήν άμβλυνση τών δυσαρέστων αίσθημά

των στήν 'Ελλάδα έναντι τfjς Άμερικfjς. 

»Θυμiiμαι πόσο άποτελεσματικές ύπijρξαν στό 

παρελθόν οί δημόσΊες έκστρατείες yιά μεγάλα διεθνij 

θέματα καί rι ' αύτό εlμαι πεπεισμένος δτι θά άyωνι
σθijτε μέ τήν ϊδια έμμονή yιά τό δικαίωμα τών Κυ

πρίων νά έρyασθοvν μαζί yιά νά άποφασίσουν οί ί'δι

οι τήν τύχη τους,, άνεμπόδιστοι άπό δποιαδήποτε ξέ

νη έπιρροή. 

»Διατηρώ τίς καλύτερες άναμνήσεις άπό τήν τε

λευταία μας συνάντηση καί θυμiiμαι ζωηρά τήν πο

λιτικότητα τών άναζωοyονητικών άπόψεών σας. 

'Ελπίζω νά έχω σύντομα τήν εύχαρίστηση νά σiiς 

ξαναδώ»60 • 

16 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 

'Ώρα 18.00 ', ή τουρκική Κυβέρνηση δίνει έντο
λή καταπαύσεως του πυρός στήν Κύπρο άφοu δμως 

τά στρατεύματα είσβολfjς είχαν πετύχει τούς στρα

τηγικούς τους στόχους. 

'Ήδη, μέ τή διακοπή τών έχθροπραξιών, έπιβε
βαιωνόταν δτι ή Μεγαλόνησος είχε ύποστεί τή με

γαλύτερη καταστροφή στήν ίστορική διαδρομή, 

τουλάχιστον, τών νεότερων χρόνων. Τά άνθρώπινα 

θύματα ύπολογίζονταν σέ 2.850 νεκρούς, στήν πλειο
νότητα άμάχους, 2. 700 άγνοουμένρυς καί σέ μεγάλο 
άριθμό τραυματιών καί αίχμαλώτων. Οί 'Ελληνοκύ

πριοι πρόσφυγες, δσοι χρειάστηκε νά έγκαταλεί

ψουν τίς εστίες τους, άνέρχονταν σέ 200 περίπου χι
λιάδες - τό ενα τρίτο του συνολικοί) τους πληθυ

σμοί), ένώ περί τούς 10 χιλιάδες παρέμεναν έγκλω
βισμένοι, ύπό συνθfjκες δεινές, στά κατεχόμενα έδά

φη τfjς βόρειας Κύπρου. Τό 38% του έδάφους τfjς 
Μεγαλονήσου είχε καταπατηθεί άπό τούς είσβολείς, 

ένώ τό ποσοστό τών Τουρκοκυπρίων δέν ύπερέβαινε 

τό 18% του πληθυσμοu καί ή εγγειος ίδιοκτησία τους 
άντιπροσώπευε μόλις τό 16,8% του συνόλου των 
γαιών. Καταστράφηκαν ή λεηλατήθηκαν 50 χιλιάδες 
περίπου οίκίες 'Ελληνοκυπρίων μέ δλη τήν οίκο

σκευή τους, ένώ τό ϋψος τών περιουσιών πού χάθη

καν ύπολογίζεται συνολικά σέ 2,5 δισεκατομμύρια 
λιρών Κύπρου. 'Η οίκονομία του νησιου, μετά τή 

θεαματική άνοδο πού σημείωσε στήν πρώτη δεκα

πενταετία τfjς άνεξαρτησίας, δέχτηκε σκληρό πλfjγ

μα . Τά έδάφη πού πέρασαν στήν κατοχή τών Τούρ

κων άπέδιδαν ποσοστό 70% τών οίκονομικών πόρων 
του νησιου. 'Η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε, σέ 

πρώτη φάση, κατά 50%, ό όρυκτός πλοuτος κατά 56% 
καί ό τουρισμός, παροδικά τουλάχιστον, έκμηδενί

στηκε. 'Η προσπάθεια, έξάλλου, γιά τήν τουρκοποί-

ηση τών κατεχόμενων περιοχών έκδηλώθηκε σύντο

μα, μετά τό δραματικό γεγονός τfjς καταλήψεως61 • 

16 ΑΥΓΟΎΣτΟΥ 1974 

Μέ άπόφαση τfjς Κυβερνήσεως τοποθετοuνται νέ

οι νομάρχες, σέ άντικατάσταση τών διορισμένων 

άπό τό δικτατορικό καθεστώς. 

17 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1974 

'Ο πρεσβευτής του 'Ηνωμένου Βασιλείου στήν 

'Αθήνα διαβιβάζει στόν Κ. Καραμανλfj έπιστολή 

του πρωθυπουργοu Χάρολντ Ούίλσον μέ κύρια άνα

φορά στό θέμα τfjς άποστολfjς ελληνικών δυνάμεων 

- μέ ένδεχόμενη βρετανική κάλυψη: 

«'Α νέγνωσα μετά μεγάλου ένδιαφέροντος καί θαυμα

σμοϋ τό μήνυμά σας πρός τό έλληνικόν εθνος τήν παρελ

θοϋσαν νύκτα. Ή aνταξία πολιτικοϋ aνδρός στάσις σας 

εναντι τής Κύπρου καί ή πραγματιστική έκ μέρους ύμών 

aντιμετώπισις τών γεγονότων τής καταστάσεως έν τίj νήσφ 

έδημιούργησαν ένταϋθα μέγα ν σεβασμόν δι' ύμaς καί θά 

έπιδοκιμασθοϋν εόρέως είς τά 'Ηνωμένα "Εθνη. Θά βοη

θήσουν μεγάλως τήν βρετανικήν Κυβέρνησιν, καθώς έξετά

ζομεν τήν στάσι ν μας εναντι περαιτέρω διαπραγματεύσεων 

δταν δ χρόνος ώριμάση. Χαίρω έπί τίj ίδέ~ δτι θά συνερ

γασθώμεν είς τό εργον τής aποκαταστάσεως διαρκοϋς είρή

νης έν Κύπρφ. 'Η εξοχος συνεργασία μεταξύ τών δύο aν

τιπροσωπειών μας είς τήν Γενεύην aποτελεί παράδειγμα 

τών στενών σχέσεων αϊτινες aποκαθίστανται νϋν τόσον 

εότυχώς μεταξύ τών Κυβερνήσεων τής 'Ελλάδος καί τοϋ 

'Ηνωμένου Βασιλείου . 

»I. 'Ήκουσα, aπό τόν σέρ Ρόμπιν Χοϋπερ, δτι ή δυνα
τότης aποστολής μιaς μεραρχίας διά νηοπομπής είς Κύ

προν τελεί είσέτι ύπό συζήτησιν είς τάς 'Αθήνας. 'Επιθυ

μώ νά καταστήσω πρός ύμaς σαφή τήν άποψίv μου δτι 

τοϋτο θά aπετέλει λίαν aσύνετον ένέργειαν δι, οϋς λόγους 

aνεφέρατε είς τό μήνυμά σας. 

»2. 'Η τουρκική Κυβέρνησις aνήγγειλε κατάπαυσιν 
τοϋ πυρός είς τάς 16.00' GMT τής 16ης Αόγούστου . Ή 

άφιξις νέων έλληνικών δυνάμεων, ανεξαρτήτως τοϋ σκο
ποϋ των, θά ηϋξανε τόν κίνδυνον τής aποστολής νέων 

τουρκικών δυνάμεων είς τήν νήσον, ώς καί έκείνων αϊτινες 

ijδη εύρίσκονται έκεί καί κινοϋνται ετι περαιτέρω. Θά ώδή

γει σχεδόν μετά βεβαιότητος είς φονικάς έπιθέσεις έναντί

ον τών 'Ελληνοκυπρίων είς τήν περιοχήν τήν έλεγχο μέ

νη ν νϋν ύπό τών τουρκικών 'Ενόπλων Δυνάμεων. Θά έδη

μιούργει έπίσης τό φάσμα μιaς καταστροφικής έπεκτάσε

ως τής συρράξεως έντός τής Κύπρου μέ μικράν προοπτικήν 

έξωτερικής παρεμβάσεως πρός προστασίαν τών συμφερόν

των τής 'Ελλάδος. 

»3. 'Όπερ έξ ϊσου σημαντικόν, μία τοιαύτη κίνησις θά 
ύπέσκαπτε τήν στρατηγικήν τήν όποίαν ή Κυβέρνησίς σας 

'Ι')κολούθησεν έπιτυχώς μέχρι τοϋδε: νά ύπογραμμίση τήν 

aντίθεσιν μεταξύ τής ύφ' ύμών χρησιμοποιήσεως διπλω

ματικών μεθόδων καί τής ύπό τής τουρκικής Κυβερνήσεως 

προσφυγής είς τά στρατιωτικά μέσα. Θά ύπέσκαπτε τήν 

θέσιν καλής θελήσεως ijν έδημιουργήσατε dφ' ής ijλθετε 
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εiς τήν i:ξουσίαν. Μακροχρονίως, φοβοίJμαι δτι θά προεκά

λει επίσης περισσότερα δεινά εiς τόν ελληνοκυπριακόν 

λαόν. 

»4. Εiλικρινώς ελπίζω, ώς ΕΚ τούτου, δτι δυνάμεθα νά 

συνεχίσωμεν εργαζόμενοι ΕΚ παραλλήλου δι' ενα συμπε

φωνημένον διακανονισμόν εiς τόν δποίον δλα τά μέρη 

- καί iδιαιτέρως ο{ ΤοίJρκοι- θά πρέπη νά προβοίJν εiς 

παραχωρήσεις. Κατά τήν aποψίν μας δ καλύτερος τρόπος 

νά φέρωμεν τήν τουρκικήν Κυβέρνησιν εiς εν πλέον ρεα

λιστικόν πλαίσιον σκέψεως ε{ναι νά ό.ποφύγωμεν πaσαν 

πρaξιν ίκανήν νά παρατείνη τήν σύρραξιv- νά συνεχίσω

μεν νά ένισχύωμεν τήν ύποστήριξιν τής διεθνοίJς κοινής 

γνώμης καί νά καταστήσωμεν σαφές δτι μία τουρκοκυπρι

ακή περιοχή έντός ενός δμοσπόνδου κυπριακοί> Κράτους 

δύναται νά νομιμοποιηθή μόνον μέ τήν συμφωνίαν τών δύο 

Κυβερνήσεών μας, καί τών Έλληνοκuπρίων»62 • 

Εύθύς μετρά τήν έπίδοση τής έπιστολής τοϋ Βρε

τανοί> πρωθυπουργοί>, άρνητικής άπέναντι στό έλλη

νικό αίτημα γιά βρετανική κάλυψη έλληνικής νηο

πομπής καί άποβιβάσεως στήν Κύπρο τής μεραρχίας 

πού στάθμευε στήν Κρήτη, δ Ρ. Χοϋπερ, στή διάρ

κεια συζητήσεως πού είχε μέ τόν Ε. 'Αβέρωφ στό 

Πεντάγωνο, διευκρίνιζε δτι «ή άρνητική άπάντησις, 

είχε δοθή κατόπιν προηγουμένης συνεννοήσεως μέ 

τήν άμερικανικήν Κυβέρνησιν». 

Τήν ίδια ήμέρα, ή έλληνική Κυβέρνηση, iδιαίτε

ρα ό Κωνσταντίνος Καραμανλής καί ό Εύάγγελος 

'Αβέρωφ, άντιμετώmσαν σέ άπόρρητη συζήτησή 

τους τό ενδεχόμενο άποβιβάσεως στρατιωτικής δυνά

μεως στήν Κύπρο καί τό πρόβλημα προστασίας τής 

άπαιτουμένης νηοπομπής. 

'Ο Ε. 'Αβέρωφ σημειώνει σχετικά: 

«Τήν 17ην Αύγούστου δ Βρετανός πρεσβευτής έκόμισε 

εγγραφον έπιστολήν του" Αγγλου πρωθυπουργοί> πρός τόν 

πρόεδρον τής ελληνικής Κυβερνήσεως. 

»Ένφ ή έπιστολή ήτο iδιαιτέρως θερμή ώς πρός τήν 

προσωπικότητα του ΥΕλληνος προέδρου, καί ώς πρός τό 

περιεχόμενον του τηλεοπτικοί> διαγγέλματός του τής 15ης 

Αύγούστου, ήτο σαφώς άρνητική ώς πρός τήν κάλυψιν τής 

προαναφερθείσης νηοπομπής. 'Η άποστολή της έξ c'iλλου 

έχαρακτηρίζετο ώς μέγα σφaλμα. (Σημειώνω έντός παρεν

θέσεως δτι: 'Από συνομιλίαν τήν δποίαν ε{χα μέ τόν Βρε

τανόν πρέσβυν δ δποίος μέ έπεσκέφθη τij αiτήσει του "έ

πειγόντως" πρόεκυψε δτι ή άρνητική aπάντησις ε{ χε δοθή 

κατόπιν προηγουμένης συνεννοήσεως μέ τήν άμερικανι

κήν Κυβέρνησιν. Ό σκοπός τής έπισκέψεώς του δστις 

έδηλώθη δτι εΙ ναι μία "άπλή γενική ό.λληλοενημέρωσις", 

ήτο άσφαλώς καί αποκλειστικώς ή διερεύνησις τών προθέ

σεiliν μας ώς πρός τήν δια Κύπρον μεραρχίαν, τήν μεταφο
ράν τής δποίας ε{χαν πληροφορηθή iδίως λόγφ τής επιτά

ξεως έμπορικών πλοίων καί άρκετών μεγάλων όχηματαγω

γών. 

»Σημειωτέον δτι ή μεταφορά δλοκλήρου τής μεραρχίας 

καί του πολεμικοί> της ύλικου ε{χε δλοκληρωθή τήν εσπέ

ραν τής Δευτέρας 19ης Αύγούστου. 

»Εlχα άπαντήσει εiς τόν πρέσβυν δτι ή προώθησις τής 

μεραρχίας εiς Κύπρον δέν ε{χε ματαιωθή καί θά έξηρτaτο 

άπό τήν έξέλιξιν τών γεγονότων. 'Ε τόνισε έπιμόνως, δ κ. 

πρέσβυς, τούς κινδύνους τής μεταφορaς, καίε{ χα ό.ορίστως 

άλλά θετικά δηλώσει δτι περί αύτής θά μεριμνούσαμε κατ' 

άλλους τρόπους, πού άνέφερα, καί θέλησε νά διερευνήση 

τί θά έγένετο άν ή μεραρχία ύφίστατο εν Κύπρφ έπίθεσιν 

άπό τάς έκεί πολύ ύπερτέρας δυνάμεις αί δποίαι διέθεταν 

καί πλήρη άεροπορικήν κάλυψιν. 'Απήντησα δτι θά πολε

μοίJσε ήρωϊκά καί θά έφονεύετο έπί τόπου καί δ τελευταίος 

άνδρας της διά ν' άντιληφθή δ κόσμος δλόκληρος κμί 

ίδίως ή Δύσις τό μέγεθος τής άδίκου τραγωδίας. 

«'Επανέρχομαι ijδη εiς δσα συνέβησαν μ,ετά τό μήνυμα 

Ούίλσον). 'Αργά τήν εσπέραν τής 17ης μέ έκάλεσε δ πρό

εδρος τής Κυβερνήσεως καί έμείναμεν μόνοι. Ή σκέψις 

του ήτο δτι, παρά τήν θερμήν ύποστήριξιν τής διεθνοίJς 

κοινής γνώμης, τά ποικίλα δεδομένα του προβλήματος 

(γεωγραφικά, ι'iφρον έγχείρημα κατά Μακαρίου, άπροθυμία 

τών Μεγάλων νά παρέμβουν δυναμικά κατά τής Τουρκίας 

κ.ι'i.) καθίστων τόν χειρισμόν του Κυπριακοί> πολύ δύσκο

λον, καί έξέθεταν τήν χώραν. Διηρωτaτο μήπως ύπό τάς 

συνθήκας αύτάς επρεπε νά στείλωμεν τήν μεραρχίαν ι'iνευ 

συνοδείας. Διά τήν άσφάλειάν της θά έπεβαίναμεν τών 

πλοίων, έκείνος καί έγώ, καί μόλις ή νηοπομπή άπέπλεε θά 

άνακοινώναμε τοίJτο διεθνώς, πρaγμα πού θά fιμπόδιζε 

τούς Τούρκους νά τήν βομβαρδίσουν. Μέ ή ρώτησε δ πρόε

δρος άν δέχωμαι καί του άπήντησα ό.διστάκτως ναί. 

»Μου έζήτησε νά σκεφθώ τό θέμα καί νά του εiπώ τήν 

γνώμην μου δταν θά εχη δλοκληρωθή ή μεταφορά τής με

ραρχίας εiς Κρήτην. 

»Συνεζητήσαμε καί πάλιν τό θέμα, άργά τήν εσπέραν 

τής 19ης. Ούδείς ετερος ήτο παρών. 

»Αί παρατηρήσεις μου ήσαν α{ εξής: 

»α. 'Η άσφάλεια τής νηοπομπής θά ή το, κατά τήν γνώ

μη ν μου, πλήρης. 

»β. Ή διεθνής άπήχησις θά ήτο εύμενεστάτη. 

»γ. 'Ημείς δμως οί δύο- καί iδίως έκείνος- θά επρε

πε νά έπιστρέψωμεν, ένφ ή μεραρχία θά 1\μενε. 'Αεροπορι

κή κάλυψίς της θά ήτο άδύνατος, δ δέ άνεφοδιασμός της θά 

έξηρτaτο άπό τήν καλήν διάθεσιν τής τουρκικής άεροπο

ρίας. 

»δ. ·Υπό τάς συνθήκας αύτάς, ι'iν αί σαφώς ύπέρτεραι έν 

Κύπρφ τουρκικαί δυνάμεις έπετίθεντο κατά τής μεραρχίας, 

θά !\πρεπε νά θεωρήται βέβαιον δtι, μετά μίαν ήρωϊκήν 

άντίστασιν άρκετών ήμερών, θά τή\ι συνέτριβαν. Ή ήττα 

δμως καί συντριβή μιaς ώργανωμένης ελληνικής μεραρχί

ας θά ε{χεν έντελώς άλλην σημασίdν άπό τήν ύποχώρησιν 

τής Κυπριακής 'Εθνοφρουρaς. 

»'Ο πρόεδρος τής Κυβερνήσεως μου ε{πεν δτι άκριβώς 

τήν iδίαν άνάλυσιν ε{χε κάμει καί δ ίδιος. Παρά ταίJτα, 

εΙπεν, δέν επρεπε νά άποκλεισθή τό ένδεχόμενον καί δι' 

αύτό ή μεραρχία επρεπε νά παραμείνη έν ΚρήηJ, τόσον 

μaλλον καθ' δσον ητο ετσι άρκετά καλά τοποθετημένη διά 

νά ένισχύση τήν ι'iμυναν τών νήσων του νοτίου καί μέσου 

Αίγαίου»63 • 

'Ο ίδιος ό Κ. Καραμανλής- στήν έπιστολή πού 

θά άπευθύνει μεταγενέστερα στόν πρόεδρο τής 'Εξε

ταστικής 'Επιτροπής γιά τό Φάκελλο τής Κύπρου

θά έξιστορήσει, μεταξύ liλλων, τά δραματικά γεγο-
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νότα πού εκτυλίχθηκαν, μέ έπίκεντρο τήν κρίση στήν 

Κύπρο, άπό τίς 24 'Ιουλίου ώς καί τίς 17 Αuγούστου 
1974: 

«'Όταν ή Κυβέρνησις 'Εθνικής 'Ενότητος άνέ

λαβε τήν έξσυσία στίς 24 'Ιουλίου βρέθηκε πρό τών 
έξής δεσμευτικών τετελεσμένων γεγονότων: τής είσ
βολής τών Τούρκων στήν Κύπρο, τής άποφάσεως 

τού Συμβουλίου 'Ασφαλείας, τής συμφωνίας περί 

καταπαύσεως τού πυρός καί τής συμμετοχής τής 

'Ελλάδος στήν Διάσκεψη τής Γενεύης. 

»Κάτω άπό τίς συνθήκες αύτές ή Κυβέρνηση δέν 

εlχε παρά νά άκολουθήση τόν δρόμο τού διπλωματι

κού άγώνα, γιά νά περισώση δ, τι θά ή το δυνατόν νά 

περισωθή. Πρός τούτο τήν έπομένη τής δρκωμοσίας 

του ό άντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως καί ύπουργός 

τών 'Εξωτερικών κ. Μαύρος άνεχώρησε γιά τήν Γε

νεύη, προκειμένου νά μετάσχη στήν Διάσκεψη στήν 

όποία, έκτός τής 'Ελλάδος καί τής Τουρκίας, μετείχε 

καί ή 'Αγγλία διά τού ύπουργοv της έπί τών 'Εξω

τερικών κ. Κάλλαχαν. 

»Στήν πρώτη φάση τfίς Διασκέψεως, πού διήρκε

σε άπό τίς 25 εως τίς 30 'Ιουλίου, σημειώθηκε κά
ποια πρόοδος, πού έmβεβαιώθηκε καί μέ τό έπίσημο 

κοινό άνακοινωθέν τών τριών ύπσυργών τής 30ής 

'Ιουλίου. Ή Διάσκεψη, άφοv διέκοψε γιά λίγες μέ

ρες τίς έργασίες της, τίς έπανέλαβε στίς 8 Αύγούστου 
μέ τήν συμμετοχή πλέον καί έκπροσώπων τών δύο 

κοινοτήτων κ.κ. Κληρίδη καί Ντενκτάς. 

»'Εν τψ μεταξύ δμως καί κατά τήν διάρκεια τής 

διακοπής τών έργασιών τής Διασκέψεως οί Τούρκοι, 

έπωφελούμενοι άπό τήν σύγχυση πού προκάλεσε ή 

άποδιοργάνωση τής Έθνοφρσυρiiς καί ή μετακίνη

ση τών πληθυσμών, παρεβίαζαν τά συμφωνηθέντα 

κατά τήν πρώτη φάση τής Διασκέψεως καί ένίσχυαν 

αύθαίρετα τίς θέσεις τους καί τίς δυνάμεις τής είσβο

λής. Πς ένέργεξες αύτές τών Τούρκων τίς κατήγγει

λα μέ τό άπό 28 'Ιουλίου συνημμένο μήνυμά μου 
πρός τόν κ. 'Ετσεβίτ διά τού δποίου άπέκρσυα καί 

τήν πρότασή του περί συναντήσεώς μας, θέτων ώρι

σμένους δρσυς γιά τήν πραγματοποίησή της. 

»'Η κακόπιστη αύτή συμπεριφορά τών Τούρκων 

ήταν φυσικό νά πρσκαλέση τήν δυσπιστία καί τίς 

άνησυχίες τής έλληνικής Κυβερνήσεως, ή όποία 

έκρινε δτι diφειλε νά έξετάση τό ένδεχόμενο νέων 

έχθρσπραξιών στήν Κύπρο, πού θά ώδηγοvσαν πιθα

νώς καί σέ πόλεμο μέ τήν Τουρκία. Μέ τά δεδομένα 

αύτά έγένοντο άλλεπάλληλες συσκέψεις μέ τήν 

στρατιωτική ήγεσία γιά νά έκτιμηθοvν άφ ' ένός ή έν 

γένει στρατιωτική κατάσταση τής χώρας καί άφ ' έτέ
ρσυ οί δυνατότητες άνaμετρήσεως μέ τήν Τουρκία 

τόσο στήν Κύπρο δσο καί στό Αίγαίο καί τήν Θράκη. 

»Στίς 3, 13 καί 14 Αύγσύστου συνεκάλεσα συσκέ
ψεις, τών δποίων έπισυνάπτω τά πρακτικά, μέ τήν 

στρατιωτική ήγεσία καί τούς άρμόδιους ύπουργούς. 

Κατά τίς συσκέψεις αύτές διεπιστώθη ή πλήρης άδυ

ναμία στρατιωτικής έπεμβάσεως στήν Κύπρο, καθώς 

καί εύρύτερης πολεμικής άναμετρήσεως μέ τήν 
Τουρκία. Καί τούτο δχι μόνο διότι ή τελευταία αύτή 

διέθετε μεγάλη άριθμητική ύπεροχή άπέναντί μας είς 

δλα τά μέτωπα - ενα σχεδόν πρός τρία - οχι μόνο 

διέθετε άποφασιστικά γεωγραφικά πλεονεκτήματα, 

άλλά κυρίως διότι είς μέν τήν Κύπρο ή 'Εθνοφρουρά 

εlχε πλήρως άποσυντεθή, είς δέ τήν 'Ελλάδα οί 
'Ένοπλες Δυνάμεις ήσαν άποδιοργανωμένες καί aσ

πλες, δπως άπέδειξε ή κωμικοτραγική έπιστράτευση 

τής 21ης 'Ιουλίου. 

>>Τήν θλιβερή αύτή εlκόνα τήν δίνουν δλες οί 

σχετικές στρατιωτικές έκθέσεις καί πρό παντός σί 

διαπιστώσεις τού στρατηγού Καραγιάννη, δ δποίος 

εlχε άποσταλή στήν Μεγαλόνησο στίς 6 Αύγούστσυ 
καί ό δποίος μέ έμπιστευτική έκθεσή του στίς 30 
Αύγούστου μσv άνέφερε μεταξύ aλλων καί τά έξής: 

»" ... Τό πραξικόπημα άρχικώς καί ή έν συνεχεί(f 
δυσμενής έξέλιξις τών~έπιχειρήσεων πρός άντιμετώ

πισιν τής τόυρκικής είσβολής εlχον ώς άποτέλεσμα 

τήν πλήρη άποδιοργάνωσιν τών μονάδων τής 'Εθνι

κής Φρουρiiς, τό χαμηλόν rjθικόν καί τό μεγάλον 

ποσοστόν άνυπσταξιών καί λιποταξιών. Συγκεκριμέ

να ύπήρξαν περιπτώσεις διαρροής μεγάλου άριθμοv 
λιποτακτσύντων άνδρών άπό τάγματα Πεζικού πού 

διετάσσοντο νά προωθηθούν είς τήν γραμμή ν μάχης, 

μέ άποτέλεσμα τά τάγματα αύτά νά φθάνουν είς τόν 

προορισμόν των μέ ποσοστόν περίπου 20% τής συ
νολικής δυνάμεώς των. 

» " ... Ένiσχυσις τής 'Εθνικής Φρουρiiς κατά τήν 
διάρκειαν τής έκεχειρίας καί πρό τής ένάρξεως τού 

'Αττίλα Β', μέ ίσχυρές δυνάμεις καί μέ τόν άναγκαίο 

βαρύ δπλισμό, έκτός τού δτι δέν ύπήρχαν είς τήν 

'Ελλάδα, άπαιτσvσαν διά τήν μεταφσράν των όχη

ματαγωγά πλοία, τά όποία θά ή το πολύ δύσκολον, aν 

οχι άδύνατσν, νά φθάσουν άπαρατήρητα άπό τούς 
Τούρκους εlς τούς λιμένας Λ.εμεσοv καί Πάφου. 

»" ... Άλλά καί έάν δεχθώμεν δτι παρ' δλες τίς 
άνωτέρω δυσκολίες ήτα δυνατή ή έγκαιρος άποστολή 

είς Κύπρσν μιiiς τοιαύτης δυνάμεως δέν πρέπει νά 

παραβλέψωμεν δτι θά ήτα aκρως προβληματική ή 

έκπλήρωσις τής άποστολής της έλλείψει σταθερiiς 
άερσπορικής ύποστηρίξεως καί άδυναμίας συνεχούς 
άνεφσδιασμοv της άπό θαλάσσης ή άέρος. 

»" ... Πάντως καί μέ τήν πιθανήν αύτή ν ένίσχυσιν 
καί πάλιν θά ήτα δυνατή μόνον ή έπί τινα χρόνον 

aμυνα είς τάς προσβάσεις τού ορους Τρόοδος, διότι 

οί Τούρκοι διά πλήρους άποκλεισμοv τής νήσου άπ' 

άέρος καί θαλάσσης, πού εlναι δυνατός λόγφ τής 

μεγάλης έγγύτητσς τών άερσπορικών καί ναυτικών 

των βάσεων καί διά τής διενεργείας άποβατικών επι

χειρήσεων εiς τό νότιον τμήμα τής νήσου, θά rjδύ-
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ναντο νά έγκλωβίσουν καί νά καταστρέψουν τάς 

άμυνομένας έλληνικάς δυνάμεις, δλοκληρώνοντας 

έτσι τήν κατάληψιν τής νήσου ... ". 
» Πς παραπάνω άδυναμίες στόν στρατιωτικό το

μέα τίς καθιστούσε όξύτερες καί ή έσωτερική κατά

σταση τής χώρας πού ήταν συγκεχυμένη καί, θά έλε

γα, χαώδης. Ή Κυβέρνηση 'Εθνικής 'Ενότητος, 

καθ' fίν στιγμήν άγωνιζόταν νά δαμάση τό χάος καί 

νά άποκαταστήση τήν δημοκρατικήν δμαλότητα, 

άντιμετώπιζε καθημερινά τόν κίνδυνο τής άνατροπής 

της, δεδομένου δτι δ κρατικός, καί ίδίως δ στρατιω

τικός, μηχανισμός, εύρίσκετο άκόμα ύπό τόν έλεγχο 

τής χούντας. Καί χρειάστηκαν έπιδέξιοι χειρισμοί 

καί θάρρος γιά νά έξαρθρωθή δ μηχανισμός αύτός 

καί νά φθάσουμε στίς έκλογές τού Νοεμβρίου. 

»Δεδομένου δμως δτι ή aμεση έξάρθρωση τού 

μηχανισμού αύτού ήταν όχι μόνον έπικίνδυνη άλλά 

κaί πρακτικά άδύνατη, έπρεπε νά γίνη σύντομα μέν 

άλλά καί μέ περίσκεψη. Πράγμα πού έπετεύχθη μέ 

τήν βοήθεια τού κ. 'Αβέρωφ καί τού Σόλωνα Γκίκα. 

»'Έτσι, στίς 2 Αύγούστου έτέθη σέ διαθεσιμότητα 
δ 'Ιωαννίδης, ένψ στίς 6 τού ί'διου μήνα έστάλη στήν 
Κύπρο δ στρατηγός Καραγιάννης, γιά νά θέση ύπό 

έλεγχο τήν διαλελυμένη 'Εθνοφρουρά. Στίς 11 Αύ
γούστου άπομακρύνθηκαν, παρά τίς άντιρρήσεις τής 

ήγεσίας, οί στρατιωτικές μονάδες πού στάθμευαν 

στήν 'Αθήνα καί πού κατά θετικές πληροφορίες 

έσχεδίαζαν τήν άνατροπή τής Κυβερνήσεως. Στίς 19 
Αύγούστου άντικατεστάθησαν δ Μπονάνος καί δ 

Γαλατσiiνος μέ τούς Άρμπούζη καί Ντάβο καί στίς 

2 'Οκτωβρίου άπετράπη μέ είδικά μέτρα καί μέ τήν 
βοήθεια τού στρατηγού Γκιζίκη ή σύλληψή μου πού 
έσχεδίαζαν 30 χουντικοί άξιωματικοί. ('Εδώ θά πρέ
πη νά τονίσω δτι δ στρατηγός Γκιζίκης, άνεξάρτητα 

άπό τίς εύθύνες του γιά τό παρελθόν, έβοήθησε θετι

κά τήν Κυβέρνηση στήν προσπάθειά της γιά τήν 

άποκατάσταση τής δημοκρατίας. Τό ί'διο θά μπορού

σα νά πώ καί γιά τούς 'Αραπάκη καί Παπανικολά

ου). 

»τέλος, στίς 23 'Οκτωβρίου συνελήφθησαν καί 
έκτοπίστηκαν στήν Κέα οί πρωταίτιοι τής 21ης 

'Απριλίου, πού συνωμοτούσαν νά ματαιώσουν τίς 

έκλογές προκαλώντας έπεισόδια στόν 'Έβρο καί 

στήν 'Αθήνα. 

»Στήν Γενεύη οί Τούρκοι, ένήμεροι τών άδυνα

μιών αύτών, πολιτικών καί στρατιωτικών, άφού προ

κάλεσαν τό ναυάγιο τής Διασκέψεως μέ τό γνωστό 

έκβιαστικό τους τελεσίγραφο, έξαπέλυσαν τήν αύγή 

τής 14ης Αύγούστου γενική έπίθεση μέ τά γνωστά 

όδυνηρά άποτελέσματα. 

»Τά γεγονότα πού έλαβαν χώρα στήν Διάσκεψη 

τής Γενεύης καί κατέληξαν στήv 14η Αύγούστου τά 

γνωρίζει καλύτερα δ τότε άντιπρόεδρος τής Κυβερνή

σεως καί ύπουργός 'Εξωτερικών κ. Μαύρος, πού με-

τείχε τής Διασκέψεως καί έκτίθενται λεπτομερώς 

στά τηλεγραφήματα καί στά πρακτικά πού βρίσκον

ται όλα στά 'Αρχεία τού 'Υπουργείου 'Εξωτερικών 

καί ύποθέτω καί στόν Φάκελλο τής 'Επιτροπής σας. 
'Ιδιαίτερο ένδιαφέρον παρουσιάζει τό πρακτικό τής 

τελευταίας καί δραματικής συνεδριάσεως τής 13ης 

Αύγούστου, πού δίδει τό μέγεθος τής δολιότητας καί 

τής άνεντιμόtητας τής Τουρκίας. 

))Στήν 'Αθήνα, μόλις πληροφορήθηκα τήν έγ

κληματική αύτή ένέργεια τών Τούρκων, έσπευσα -
συνοδευόμενος καί άπό τόν ύπουργό κ. Ράλλη - στίς 

5 τό πρωί στό Πεντάγωνο, δπου συναντήσαμε τόν κ. 
'Αβέρωφ καί τούς τέσσερεις άρχηγούς τών 'Επιτε

λείων. Συνεκροτήθη άμέσως σύσκεψη, τά συμπερά

σματα τής δποίας έκτίθενται λεπτομερώς στό συ

νημμένο Πρακτικό τής 14ης Αύγούστου πού συνέτα

ξε δ κ. 'Αβέρωφ. 'Αφού ένημερώθηκα έπί τής κατα

στάσεως έδωσα έντολή: πρώτον, δπως τά τρία ύπο

βρύχια πού εύρίσκοvτο καθ' δδόν πρός Κύπρο έπι

σπεύσουν τήν πορεία τους κα{ προσβάλουν τίς τουρ

κικές ναυτικές δυνάμεις καί, δεύτερον, δπως τό σταθ

μεύον στό 'Ηράκλειο τής Κρήτης σμήνος άεριω

θουμένων άπογειωθή άμέσως καί άναλάβη δράση 

στήν Κύπρο. 

))Οί άρχηγοί τών 'Επιτελείων διετύπωσαν άντιρ

ρήσεις θεωρούντες τήν έπιχείρηση αύτή άνέφικτη 

καί έξέθεσαν τούς κινδύνους πού θά άντιμετώπιζε. 
Κατόπιν τούτου έγκατελείφθη ή άνωτέρω σκέψη καί 

έδωσα έντολή νά έτοιμασθή τάχιστα μιά μεραρχία 

στήν Ρόδο η στήν Κρήτη γιά νά άποσταλή μέ πρώτη 

εύκαιρία στήν Κύπρο. Οί άρχηγοί έδήλωσαν δτι ή το 

δυνατόν νά συγκροτηθή ή μεραρχία αύτή σέ 6-7 ήμέ
ρες, προσέθεσαν δμως δτι θά ήταν άδύνατο νά φθάση 

στήν Κύπρο χωρίς πλήρη άεροπορική κάλυψη, δε

δομένου δτι θά έβάλλετο καθ' δδόν η καί aν έφθανε 

θά παρέμενε αίχμάλωτη τών Τούρκων, οί δποίοι, σέ 

άντίθεση μ ' έμiiς, εlχαν τήν εύχέρεια νά έvισχύσουν 
άπεριόριστα τίς δυνάμεις τους. 

)Πήν ί'δια ήμέρα κατήγγειλα στήν διεθνή κοινή 

γνώμη τό έγκλημα αύτό τής Τουρκίας μέ τήν συνημ

μένη δήλωσή μου. Συγχρόνως ή Κυβέρνησή μου, δι

αμαρτυρομένη γιά τήν άδράνεια τής Συμμαχίας στήν 

κυπριακή κρίση, άνεκοίνωσε τήν άποχώρηση τής 

'Ελλ~άδος άπό τό στρατιωτικό σκέλος τού ΝΑΤΟ, μέ 

σκοπό άφ' ένός μέν νά προβάλη έντονώτερα στήν 

διεθνή κοινή γνώμη τό δρiiμα τής Κύπρου, άφ' έτέ

ρου δέ νά άσκήση πίεση έπί τών Συμμάχων μας νά 

έπέμβουν ένεργά στό Κυπριακό. 'Η ένέργεια αύτή 

τής Κυβερνήσεως προκάλεσε, ώς ήτο φυσικό, ζωηρή 

έντύπωση, μέ άποτέλεσμα τά μέν 'Ηνωμένα ΝΕθνη, 

στά δ ποία προσέφυγε ή Έλλάς, νά καταδικάσουν μέ 

τίς ύπ' άριθ. 357, 358, 359, 360 καί 361 άποφάσεις 
τους τήν Τουρκία, οί δέ ΗΠΑ νά έπιβάλουν είς αύτή ν 

τό γνωστό έμπάργκο, τό δ ποίο δ μ ως ηρθη τόν 'Ιού-
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λιο τοv 1978 κάτω άπό τίς έκβιάσεις άλλά καί τίς 
δόλιες διαβεβαιώσεις τής Τουρκίας δτι ή aρση τοv 

έμπάργκο θά διευκόλυνε τήν λύση τοv Κυπριακοv. 

;;Τήν έπομένη, τό πρωί δηλαδή τής 15ης Αύγού

στου συνεκάλεσα καί νέα σύσκεψη κατά τήν όποία, 

άφοv διεπιστώσαμε καί πάλι τήν άδυναμία στρατιω

τικής έπεμβάσεως στήν Κύπρο, άνέθεσα στόν κ. Μαv

ρο νά ζητήση άπό τήν άγγλική Κυβέρνηση δπως, 

ύπό τήν Ιδιότητά της ώς 'Εγγυητρίας Δυνάμεως, 

προσφέρη άεροπορική κάλυψη στήν άποστολή αύ

τή. Ή άγγλική Κυβέρνηση, οχι μόνον ήρνήθη τήν 

συνδρομή της, άλλά καί χαρακτήρισε τήν σχεδιαζο

μένη έπιχείρηση άναποτελεσματική καί πολλαπλώς 

έπικίνδυνη. 

»Μετά τήν aρνηση καί τής . 'Αγγλίας νά συμπρά

ξη στήν έπιχείρηση έξήτασα τήν περίπτωση νά δια
κινδυνεύσω τήν άποστολή τής μεραρχίας καί νά έπι

βιβασθώ καί δ 1διος αύτής, μέ τήν σκέψη καί τήν 

έλπίδα δτι ή παρουσία μου θά μποροvσε νά περιορί

ση τόν κίνδυνο τής προσβολής τής νηοπομπής άπό 

τούς Τούρκους. "Υστερα δμως άπό νέα μακρά σύ

σκεψη έγκαταλείφθη καί ή σκέψη αύτή διότι έκρίθη 

οχι μόνον άνέφικτη, άλλά καί έπικίνδυνη τόσο γιά 

τήν τύχη τής μεραρχίας δσο καί γιά τήν άσφάλεια 

τής ήπειρωτικής 'Ελλάδος. 

>> Τό άποτέλεσμα δλων αύτών τών συσκέψεων 
ήταν νά διαπιστωθή δτι δποιαδήποτε στρατιωτική 

ένέργεια στήν Κύπρο θά άποτελοvσε έπιχείρηση αύ

τοκτονίας, ένφ συγχρόνως θά έξασθένιζε τήν dμυνά 

μας στό ΑΙγαίο καί τήν Θράκη, δπου ή Τουρκία δια

τηροvσε άνέπαφες καί έτοιμες τίς ύπέρτερες δυνά

μεις της. Μέ τίς διαπιστώσεις αύτές συμφωνοvσαν έξ 

aλλου οχι μόνον δλοι οί άνώτεροι άξιωματικοί τής 

έποχής έκείνης πού εlχα συμβουλευθή, άλλά καί ή 

πολιτική ήγεσία τής Κύπρου καί τής 'Ελλάδος. 

Η Αλλωστε οί άδυναμίες αύτές έπιβεβαιώθηκαν καί 

άπό τό γεγονός δτι άποφεύχθηκε δυναμική ένέργεια 

στήν Κύπρο καί κατά τίς άλλεπάλληλες κρίσεις του 

Κυπριακοί] πού σημειώθηκαν έκτοτε. 

»Μετά τίς όδυνηρές αύτές διαπιστώσεις δέν άπέ

μενε aλλη δδός γιά τόν περιορισμό τών συνεπειών 

τοv έγκλήματος τής Τουρκίας παρά δ διπλωματικός 

καί πάλι άγώνας, μέ σκοπό τήν δημιουργία εύνοϊκών 

προϋποθέσεων γιά τήν έπανάληψη του διαλόγου, τήν 

όποία aλλωστε συνεβούλευαν καί δλες οί ξένες Κυ
βερνήσεις>>64. 
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'Ο Μίλος Μίνι τς, άντιπρόεδρος τής Κυβερνήσε

ως καί ύπουργός τών 'Εξωτερικών τής Γιουγκοσλα

βίας, έπισκέπτεται έκτάκτως, μέ πρωτοβουλία του, 

τήν 'Αθήνα κομίζοντας μήνυμα τοϋ στρατάρχη τίτο 

πρός τόν Κ. Καραμανλή. Σέ δηλώσεις, μετά τήν aφι-

ξή του, θά τονίσει οτι ή άποστολή του σχετίζεται μέ 
τήν κρίση τής Κύπρου ή όποία, οπως ύπογράμμισε, 

θίγει τά συμφέροντα ολων τών Κρατών τής περιοχής 

καί εχει ίδιαίτερη σημασία γιά τήν είρήνη. 

Τό μήνυμα τοϋ Γιουγκοσλάβου πρόεδρου πρός 

τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό άνέφερε τά άκόλουθα: 

«'Η κρίσιμη φάση πού διανύει αύτή τήν στιγμή ή έξέ

λιξη τών γεγονότων σχετικά μέ τήν Κύπρο μέ παρακινεί, 
στό πνεϋμα τής παραδοσιακής φιλίας μεταξύ τών λαών καί 

χωρών μας, νά σaς άπευθύνω έξ όνόματος τής Κυβερνήσε

ως τής Γιουγκοσλαβίας καί έκ μέρους μου ενα προσωπικό 

μήνυμα καί νά σaς έκθέσω τίς άπόψεις μας γιά τήν σημερι

νή κατάσταση πού έγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους γιά τήν 

είρήνη καί τήν άσφάλεια στήν περιοχή μας. 

»'Η κατάσταση στήν Κύπρο, συνεπείq τοϋ στρατιωτι

κοϋ πραξικοπήματος, πού άποφασίστηκε καί όργανώθηκε 

στό έξωτερικό καί έστρέφετο έναντίον τής κυριαρχίας, τής 

άνεξαρτησίας καί τής έδαφικής άκεραιότητος τής Κυπρια
κής Δημοκρατίας καί τής συνταγματικής της Κυβερνήσε

ως μέ έπικεφαλής της τόν πρόεδρο Μακάριο, μaς προκά

λεσε βαθύτατες άνησυχίες. ·Η Κυβέρνηση καί οί λαοί τής 

Γιουγκοσλαβίας κατεδίκασαν αύτή τήν άνάμιξη στίς έσω

τερικές ύποθέσεις τής Κυπριακής Δημοκρατίας, μιaς φιλι

κής χώρας πού άκολουθεί 4δέσμευτη πολιτική καί εfναι 

ένεργό μέλος τοϋ ΟΗΕ. ·Η γιουγκοσλαβική Κυβέρνηση 

καί έγώ έπισύραμε τήν προσοχή στούς μεγάλους κινδύνους 

πού άπορρέουν άπό τήν έξέλιξη αύτής τής κρίσεως. Έπι

σύραμε τήν προσοχή τής παλαιaς έλληνικής Κυβερνήσε

ως στό γεγονός δτι άναλαμβάνει δλη τήν εύθύνη γιά τίς 

συνέπειες πού θά μποροϋσαν νά προκύψουν. 'Υποστηρί

ξαμε σταθερά τήν άνεξάρτητη καί άδέσμευτη Κύπρο καί 

τήν νόμιμη Κυβέρνησή της καί ταχθήκαμε ύπέρ τής άμέ

σου καταπαύσεως τής ξένης έπεμβάσεως, ύπέρ τής άποχω
ρήσεως τών ξένων στρατιωτικών δυνάμεων καί ύπέρ τής 

αύστηρfjς έφαρμογής τής άποφάσεως 353 τοϋ Συμβουλίου 
'Ασφαλείας τοϋ ΟΗΕ. 

»Οί άδέσμευτες χώρες, πού εfδαν στήν παραβίαση τής 

άνεξαρτησίας τής Κύπρου καί μίαν έπίθεση κατά τής πολι
τικής τής μή-δεσμεύσεως γενικά, έξέφρασαν σαφώς καί 

έπανειλημμένως, καί iδίως στήν δήλωσή τους, τής Ν. 

'Υόρκης στίς 6 Αύγούστου, τήν κοινή τους θέση σχετικά 
μέ τήν κατάσταση στήν Κύπρο. 'Εζήτησαν τήν έπείγουσα 

καί πλήρη πραγματοποίηση τών στόχων τής άνωτέρω 

άποφάσεως τοϋ Συμβουλίου 'Ασφαλείας καί έτόνισαν δτι 

κάθε καθυστέρηση στήν άπομάκρυνση τών ξένων στρατι

ωτικών δυνάμεων άπό τήν Κύπρο άποτελοϋσε εύθεία άπει

λή κατά τής εiρήνης, τfjς άσφαλείας καί τfjς σταθερότητας 

στήν Μεσογειακή περιοχή και σ' ενα εύρύτερο έπίπεδο. 

»Δυστυχώς ή άπόφαση τοϋ Συμβουλίου 'Ασφαλείας 

δέν έκτελέσθηκε, ή κατάσταση έπιδεινώθηκε καί οί σχέ

σεις μεταξύ δύο χωρών φιλικών καί γειτονικών μας, τής 

·Ελλάδος καί τής Τουρκίας, κατέστησαν άκόμα πιό τεταμέ

νες, πρaγμα πού κατέληξε τελικά στήν πλήρη άποτυχία 

τών διαπραγματεύσεων τής Γενεύης γιά τήν Κύπρο. 'Έτσι 

τό Συμβούλιο 'Ασφαλείας άναγκάσθηκε νά υίοθετήση 

στίς 14 αύτοϋ τοϋ μηνός, μιά νέα άπόφαση πού ζητa τήν 
κατάπαυση τών έχθροπραξιών στήν Κύπρο καί τήν ι'iμεση 

έκτέλεση τής άποφάσεως 353. Παρά τό νέο δμως αύτό διά-
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βημα, οί άποφάσεις του Συμβουλίου 'Ασφαλείας εξακο

λουθουν πάντοτε νά μήν γίνωνται σεβαστές καί ή κατά

σταση στήν Κύπρο καί σχετικά μέ τήν Κύπρο δέν παύει νά 

επιδεινώνεται. 

»Χώρα γειτονική καί άδέσμευτη ή Γιουγκοσλαβία εν

διαφέρεται εντονα νά βρεθή μιά λύση στήν σοβαρή κατά

σταση πού δημιουργήθηκε σχετικά μέ τήν Κύπρο. 

»Είμεθα βαθύτατα πεπεισμένοι δτι ε{ναι πρός τό εύρύ

τερα νοούμενο συμφέρον τής εiρήνης καί τής άσφαλείας 

καί κυρίως πρός τό συμφέρον δλων των χωρων τής περιο

χής, μεταξύ των όποίων ή Γιουγκοσλαβία καί ή ' Ελλάδα, 
νά λυθή τό ταχύτερον δυνατόν ή παρουσα κρίση, σύμφωνα 

μέ τίς άποφάσεις του Συμβουλίου 'Ασφαλείας. Μιά άντί

θετη εξέλιξη των γεγονότων θά εθετε σέ κίνδυνο τήν στα

θερότητα σέ μιά εύρύτερη περιοχή τής Μεσογείου καί τής 

Εύρώπης καί θά ώδηγουσε σέ μιά νέα καί επικίνδυνη επι

δείνωση καί σέ συγκρούσεις μέ άνυπολόγιστες συνέπειες. 

>>Τά πρόσφατα γεγονότα ενίσχυσαν τήν πεποίθησή μας 

δτι ή λύση τής παρούσης καταστάσεως δέν μπορεί νά βρε

θή παρά στήν αύστηρή εφαρμογή των άποφάσεων του 

Συμβουλίου 'Ασφαλείας καί συγκεκριμένα στίς διατάξεις 

πού άναφέρονται στόν σεβασμό τής άνεξαρτησίας, τής κυ

ριαρχίας καί τής έδαφικής άκεραιότητας τής Δημοκρατίας 

τής Κύπρου, τήν κατάπαυση τής ξένης στρατιωτικής επεμ

βάσεως καί τήν άποκατάσταση τής συνταγματικής Κυβερ

νήσεως στήν Κύπρο. Θεωρούσαμε πάντοτε δτι ή σταθερό

της των εσωτερικων σχέσεων καί τής διεθνοUς θέσεως τής 

Κύπρου δέν μπορουσε νά στηρίζεται παρά μόνον πάνω σέ 

λύσεις πού θά μετέφραζαν τά νόμιμα έθνικά συμφέροντα 

των δύο κοινοτήτων καί θά ήσαν άποδεκτές άπό αύτές. 

ΕΙναι, ετσι, άναγκαίο νά δημιουργηθουν οί συνθήκες πού 

θά επιτρέψουν στίς δύο έθνικές κοινότητες νά συμφωνή

σουν σ' ενα σύστημα άμοιβαίων σχέσεων καί δομής του 

κοινου Κράτους, μέσα σέ κλίμα ελευθερίας καί κατά τρόπο 

δημοκρατικό έπί τΌ βάσει του σεβασμου των δικαιωμάτων 

καί των άμοιβαίων εύθυνων γιά τήν εiρήνη στήν Κύπρο. 

»Οί κατάλληλες, εξ άλλου, διεθνείς εγγυήσεις καί συν

θήκες πού θά προέβλεπαν τόν σεβασμό τής άνεξαρτησίας, 

κυριαρχίας καί έδαφικής άκεραιότητας τής Κυπριακής 

Δημοκρατίας καί πού θά συνήπτοντο μέ τήν Ισότιμη συμ

μετοχή των νομίμων έκπροσώπων τής Κυπριακής Δημο

κρατίας μπορουν νά συμβάλουν στήν εξασφάλιση τής 

σταθερότητας των σχέσεων μεταξύ των δύο εθνικων κοινο

τήτων τής Κύπρου έπί τΌ βάσει τής πλήρους Ισότητας δι

καιωμάτων. ~Ας μtiς έπιτραπή νά ύπογραμμίσουμε, ύπό τό 

φως τής δικής μας πείρας καί τής πείρας άλλων πολυεθνι

κων χωρων δτι μόνο πάνω σ' αύτή τήν βάση εΙ ναι δυνατόν 

νά δημιουργηθουν σχέσεις έμπιστοσύνης, νά κατοχυρωθή 

ή ένότης καί άνεξαρτησία τής Κύπρου, νά έξαφανισθουν οί 

σημερινές βαρειές συνέπειες τής ξένης έπεμβάσεως καί νά 

ξεπερασθουν οί άνώμαλες σχέσεις μεταξύ 'Ελλάδος καί 

Τουρκίας. Τό γεγονός δτι καί ή δική σας Κυβέρνηση παρέ

χει διαβεβαιώσεις δτι σέβεται τήν άνεξαρτησία, τήν κυρι

αρχία καί τήν εδαφική άκεραιότητα τής Κύπρου, έπιτρέπει 

τήν ελπίδα δτι ε{ναι δυνατόν νά βρεθή είρηνική λύση. ΕΙ

μαι πεπεισμένος δτι ή μεγάλη σας πολιτική πείρα, ή διαύ

γειά σας ώς πολιτικου καί ~ συναίσθηση τής εύθύνης γιά 
τήν εiρήνη καθώς καί ή κατανόησή σας τής σημασίας πού 

εχει ή συνεννόηση καί ή συνεργασία μεταξύ γειτονικων 

χωρων καί σέ μιά εύρύτερη περιοχή θά παίξουν ούσιαστι

κό ρόλο στίς προσπάθειες πού άποβλέπουν στήν έξεύρεση 

μιtiς πολιτικής λύσεως τής κρίσεως. 

»Παρακαλω βεβαιωθήτε δτι ή Γιουγκοσλαβία θά ύπο

στηρίξη σταθερά κάθε προσπάθεια πού θά μπορή νά άπολή

ξη στό ξεπέρασμα τής σημερινής κρίσεως. 'Η άφετηρία 

της ε{ναι μιά Κύπρος ένιαία, κυρίαρχη, άνεξάρτητη καί 

άδέσμευτη μέ σχέσεις iσότητος μεταξύ των δύο κοινοτή

των. 

»' Εκτιμουμε κάθε προσπάθεια πού μπορεί νά όδηγήση 
στήν ρύθμιση τής σημερινής κρίσεως, θεωρώντας πάντως 

δτι δ ΟΗΕ καλείται νά παίξη στό θέμα αύτό ενα ρόλο 

άναντικατάστατο, άφου άντανακλti καλύτερα τά κοινά 

συμφέροντα τής διεθνους κοινότητας καί τής κάθε χώρας 

ιδιαίτερα. 

»Σέ δ ,τι μtiς άφορα, εύχόμεθα ειλικρινά νά συμβάλωμε 

στό νά ξεπεράσουν δσο τό δυνατόν ταχύτερα, ο{ δύο φιλι

κές καί γειτονικές χωρες μας, ή 'Ελλάδα καί ή Τουρκία, 

τήν κρίση στήν όποία βρίσκονται. 'Αναμένομε νά παύση 

ή ξένη άνάμιξη στήν Κύπρο, πρtiγμα στό όποίο βλέπομε 

τήν κύρια προϋπόθεση γιά τήν όμαλοποίηση των έλληνο

τουρκικων σχέσεων καί τήν έξάλειψη του κινδύνου γιά τήν 

είρήνη καί τήν άσφάλεια. 

»Θά ijθελα νά φέρω είς γνωσιν σας δτι μέ τίς ίδιες προ

θέσεις άπηύθυνα προσωπικό μήνυμα στόν πρόεδρο τής 

Τουρκικής Δημοκρατίας Φάχρι Κορουτούρκ καί στόν 

πρωθυπουργό Μπουλέντ Έτσεβίτ . Προτίθεμαι έπίσης νά 

άπευθύνω μήνυμα στούς πολιτικούς Ιθύνοντες τής Κυπρια

κής Δημοκρατίας. 

»' Απευθύνοντάς σας αύτό τό μήνυμα σtiς εξέθεσα εν 
συντομίι;χ τίς άπόψεις μας μέ τήν έλπίδα δτι θά τούς παρά

σχετε δλη σας τήν προσοχή. Θά σtiς ήμουν εύγνώμων άν 

μtiς γνωρίζατε τίς άπόψεις σας καί τίς εκτιμήσεις σας γιά 

τήν παρουσα κρίση καί γιά τά μέσα πού θά έπιτρέψουν τήν 

λύση της. 

»Πιστεύω δτι θά συμμερισθήτε τήν πεποίθησή μου δτι 

ή παρουσα άνταλλαγή γνωμων μπορεί νά βοηθήση ώφέλι

μα τίς προσπάθειες γιά μιά είρηνική λύση τής κρίσεως καί 

τήν άποκατάσταση τής είρήνης καί τής σταθερότητας 

στήν περιοχή αύτή. 

»'Ο άντιπρόεδρος του 'Ομοσπονδιακου 'Εκτελεστικου 

Συμβουλίου καί ύπουργός Έξωτεριιcων Μ. Μίνι τς μπορεί 

νά σtiς έκθέση λεπτομερέστερα τίς άπόψεις μας καί τίς 

άνησυχίες μας. 

»' Επωφελουμαι τής εύκαιρίας γιά νά τονίσω τήν είλι
κρινή μας έπιθυμία νά άναπτυχθουν σέ δλους τούς τομείς 

ο{ σχέσεις φιλίας καί καλής γειτονίας μεταξύ των χωρων 

καί λαων μας, καί νά σtiς έκφράσω μαζί μέ τούς έγκάρδιους 

χαιρετισμούς μου, τήν διαβεβαίωση τής ύψηλής μου ύπο
λήψεως»65. 

Πράγματι, ή στάση τοϋ Βελιγραδίου ε{ χε, μετά τή 

μεταπολίτευση τής 24ης 'Ιουλίου, έκδηλωθεί μέ τρό

πο ίδιαίτερα θετικό άπέναντι στήν 'Ελλάδα. 'Ενώ 

άρχικά, μετά τό πραξικόπημα σέ βάρος τοϋ προέ

δρου Μακαρίου, ή 'Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση εΙ χε 

δικαιολογήσει τήν τουρκική είσβολή - έπισημαί

νοντας πάντοτε τήν άνάγκη γιά τήν άποκατάσταση 

τής συνταγματικής τάξεως - μετά τήν κατάλυση τοϋ 
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δικτατορικοϋ καθεστώτος ύπεραμύνθηκε τής άκε

ραιότητας, τής άνεξαρτησίας καί τής συνταγματικής 

νομιμότητας πού θά όφειλε νά γίνει πλέον σεβαστή 

στή Μεγαλόνησο, καθώς καί τής πιστής έφαρμογής 

τών άποφάσεων τοϋ Συμβουλίου' Ασφαλείας. 'Αντί

θετα, ή Δήλωση τής Γενεύης είχε γίνει δεκτή στό 

Βελιγράδι μέ έπιφυλάξεις, μέ τόν φόβο μήπως τό 

τριμερές σχήμα τών συνομιλιών δδηγήσει σέ λύση 

«νατοϊκή» ή ύποκρύπτει συμπαιγνία καί συναλλαγή 

μεταξύ τών ύπερδυνάμεων. 

17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 

'Εξαγγέλλονται τά νέα οίκονομικά μέτρα τής 

Κυβερνήσεως, τά όποία άφοροϋν στόν πιστωτικό, τό 

δημοσιονομικό καί τόν τομέα τών μισθών καί είσο

δημάτων, καθώς καί στήν προσπάθεια γιά τήν άπε

λευθέρωση τής οίκονομίας. Είδικότερα, στόν πιστω

τικό τομέα καταργείται τό άνώτατο δριο καί άπελευ

θερώνονται έντελώς οί πιστώσεις πρός τή βιομηχα

νία καί βιοτεχνία γιά παραγωγικές έπενδύσεις, τά 

μεσομακροπρόθεσμα δάνεια τής Α ΤΕ γιά έπενδύσεις 

καί άναδιάρθρωση τής παραγωγής καθώς καί οί πι

στώσεις πρός τό έξαγωγικό έμπόριο (καί τό καπνεμ

πόριο). Στό δημοσιονομικό τομέα, έπιβάλλεται έφ' 

άπαξ είσφορά στά φυσικά πρόσωπα καί τίς έλληνι

κές άνώνυμες έταιρείες, καθώς καί τούς ξένους όργα

νισμούς καί έπιχειρήσεις πού ύπάγονται σέ φόρο εί

σοδήματος ή είσφορά αύτή ύπολογίζεται στό είσό

δημα πού ύπόκειται σέ δήλωση καί φορολογία γιά τό 

οίκονομικό ετος 1974. Στόν τομέα τών μισθών καί 
είσοδημάτων, «άναπροσαρμόζονται τά κατώτατα ήμε

ρομίσθια καί οί βασικοί μισθοί καί έπιδόματα τών 

δημοσίων ύπαλλήλων καί συνταξιούχων τοϊ:> Δημο
σίου καί τών ΝΠΔΔ». 

'Όσον άφορα, τέλος, στήν προσπάθεια γιά τήν 

άπελευθέρωση τής οίκονομίας, καταργείται τό ν.δ. 

248/73 πού είχε άντικαταστήσει τόν ά.ν . 185/67 σχε
τικά μέ τίς ποινικές κυρώσεις σέ περίπτωση φορολο

γικών παραβάσεων, καθώς καί ή δυνατότητα τών 

άστυνομικών καί άγορανομικών ύπηρεσιών νά λαμ

βάνουν γνώση τών φορολογικών στοιχείων τών φο

ρολογουμένων· μέ τόν τρόπο αύτό προστατεύεται τό 

φορολογικό άπόρρητο. 'Επίσης, καταργείται ή άγο

ρανομική διάταξη 77, μέ τήν όποία είχε έπιβληθεί ή 
μετάταξη τών άγαθών στά ούσιώδη έν άνεπαρκεία 

καί άποκαθίσταται δ ρόλος τών τιμών στήν οίκονο

μία. 

Μέ τήν εύκαιρία τής έξαγγελίας τών μέτρων αύ

τών, δ Κωνσταντίνος Καραμανλής δήλωσε τά άκό

λουθα: 

«Ή χώρα άποδύεται είς άγώνα. Μέσα είς τήν με

γάλην προσπάθειαν vά ύπερνικήση τήν έθνικήν κρί

σιν καί νά θεμελιώση μίαν πραγματικήν, σύγχρονον 

δημοκρατίαν, έντάσσεται καί άλλη έξ [σου έπιτακτι

κή άνάγκη: νά άντιμετωπισθούν τά καίρια προβλή

ματα τής οiκονομίας, νά έξασφαλισθή ή έξυγίανσίς 

της καί νά έπανέλθη αύτη είς τήν όδόν τής αύτοδυνά

μου καί άδιαταράκτου άναπτύξεως. 

»'Ο λαός πρέπει νά είναι βέβαιος δ τι τό έθνικόν 

θέμα θά άντιμετωπισθή κατά τόν άποφασιστικώτε

ρον τρόπον. Καί πρέπει έπίσης νά πεισθή δτι ή χώρα 

θά έπανέλθη ταχύτατα είς τήν όδόν τής οiκονομικής 

άναπτύξεως. "Ετσι θά καταστή δυνατόν νά ένισχύ

σωμεν είς τό έπακρον τήν aμυναν τής χώρας καί έν 

συνεχείg νά άσκήσωμεν εύρείαν κοινωνική ν πολιτι

κή ν- νά έπιτύχωμεν δηλαδή συγχρόνως τήν iσχύν 

καί τήν εύημερίαν τού έθνους. 

»'Η διαμόρφωσις τών μέτρων τής οiκονομικής 

πολιτικής δέν ήτα βεβαίως δυνατόν νά παραμείνη 

άνεπηρέαστος έκ τών προσφάτων έξελίξεων τού 
έθνικού θέματος. 

»Αί βασικαί κατευθύνσεις καί οί στόχοι τής οi

κονομικής πολιτικής μένουν σταθεροί, ώς διαγρά

φονται είς τά έξαγγελλόμενα μέτρα. Συγχρόνως θά 

ύπάρξη καί ή άπαραίτητος εύκαμψία ή όποία θά έξα

σφαλίζη τήν aμεσον καί άποτελεσματικήν προσαρ

μογήν τής οίκονομικής πολιτικής, πρός άντιμετώπι

σιν τυχόν έκτάκτων άναγκών. Ό έλληνικός λαός 

καλείται νά έπιδείξη καί ώς πρός τάς οίκονομικάς 

έξελίξεις τό αύτό ύψηλόν φρόνημα, τήν ώριμότητα 

καί τήν σύμπνοιαν, αί όποίαι χαρακτηρίζουν τήν έν 

γένει συμπεριφοράν του. 

>>Υ όσον ή Κυβέρνησις δσον καί οί βασικοί τομείς 

τής οiκονομίας έχουν έπανδρωθή μέ τά πλέον κα

τάλληλα πρόσωπα. Οί οiωνοί είναι καλοί. Διά πρώ

την [σως φοράν εiς τήν ίστορίαν τής χώρας μας έχο

μεν δεδηλωμένην καί καθολικήν τήν έμπιστοσύνην 

τού έξω κόσμου πρός τήν 'Ελλάδα καί όμόθυμον τήν 

συμπαράστασιν τού έλληνικού λαού. Είναι πρωταρ

χικόν καί πολύτιμον κεφάλαιον, τό όποίον καλείσθε 

νά άξιοποιήσετε ύποβοηθούντες τήν οiκονομικήν 

πολιτική ν τής Κυβερνήσεως. Ζητώ άπ' δλους κατα

νόησιν, έργατικότητα καί ένθουσιασμόν, διά νά ξε

περάσωμεν ταχέως τάς τεραστίας δυσκολίας πού μfiς 

έπεσώρευσε τό άτυχές παρελθόν καί νά δημιουργή

σωμεν iάς προϋποθέσεις μιfiς ύγιούς οiκονομίας, μέ 

άδιατάρακτον άνάπτυξιν καί πραγματικήν κοινωνι

κήν δικαιοσύνην». 

'Αναλυτικά, άναφέρθηκε στά νέα οίκονομικά μέ

τρα δ ύπουργός Συντονισμοϋ, Ξ. Ζολώτας. Είδικότε

ρα, σχετικά μέ τίς γενικές κατευθύνσεις τής οίκονο

μικής πολιτικής τής Κυβερνήσεως, είπε τά άκόλου

θα: 

«Κατά τήν παροuσαν κρίσιμον φάσιν του έθνικοu θέμα

τος άμεσος στόχος τής οίκονομικής πολιτικής τής Κυβερ

νήσεως εlναι ή διασφάλισις τής πλήρους άμυντικής έτοιμό-
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τη τος καί ισχύος της χώρας . 'Εκ παραλλήλου, ή εξυγίαν

σις τfiς ελληνικής οικονομίας καί ή επαναφορά τfiς χώρας 

εις τόν δρόμον τfiς πραγματικής οικονομικής καί κοινωνι

κής προόδου, μέσα εις πλαίσια εύρείας διεθνους οiκονομι

κfjς συνεργασίας aποτελεί τήν νέαν aποστολήν τfiς Κυ

βερνήσεως εις τόν οικονομικόν τομέα. 'Υπό τάς παρούσας 

συνθήκας εθνικου συναγερμου εις τό πλαίσιον της aπο

στολής τfiς Κυβερνήσεως είναι αύτονόητον δτι δέν εμπί

πτουν μακροχρόνια προγράμματα. Θά πράξωμεν πiiν τό 

aναγκαίον διά τήν επίλυσιν τών προβλημάτων του παρόν

τος καί τήν aπαρχήν ενός καλυτέρου μέλλοντος . 

»Εύρίσκομαι εις τήν εύχάριστον θέσιν νά διαβεβαιώσω 

τόν ελληνικόν λαόν δτι παρά τήν βαρείαν κληρονομίαν 

τfjς επταετίας ηρκεσεν δ σχηματισμός Κυβερνήσεως 'Εθνι

κής 'Ενότητος καί ή aνάληψις τής ήγεσίας aπό δεδοκιμα

σμένην πολιτικήν προσωπικότητα, τόν Κ. Καραμανλήν, 

διά νά aναβιώση πάραυτα κλίμα εμπιστοσύνης καί συνερ

γασίας εσωτερικώς καί διεθνώς. 'Αποκαθίσταται ηδη ή 

πίστις εις τήν οικονομίαν τfiς χώρας εκ μέρους του ελλη

νικου λαου, τών διεθνών όργανισμών καί τών μελών της 

παγκοσμίου οικονομικής κοινότητος. Τήν εμπιστοσύνην 

αύτήν θά έδραιώσωμεν περαιτέρω καί θά δικαιώσωμεν πλή

ρως διά της ειλικρινους καί ελευθέρας συνεργασίας μεταξύ 

Κράτους καί πολίτου μακράν τών μεθ6δων της αύθαιρεσί
ας, του καταναγκασμου καί τής προχειρότητας. 'Έχω τήν 

πεποίθησιν δτι εξησφαλίσθησαν αί προϋποθέσεις διά νά 

aναζωπυρώσωμεν ταχύτατα τήν παραγωγικήν δραστηριό

τητα, νά aποκαταστήσωμεν τήν νομισματικήν ισορροπίαν 

καί νά επιτύχωμεν καί πάλιν ύψηλούς ρυθμούς οικονομι

κής καί κοινωνικής προόδου ύπό συνθήκας εύημερίας καί 

δικαιοσύνης. 

»Είμαι αισιόδοξος διότι τά θεμέλια της ελληνικής οι

κονομίας, τά όποία ετέθησαν δταν ελειτούργει τό δημο

κρατικόν πολίτευμα, aπεδείχθησαν τόσον ισχυρά ωστε νά 

aντιστουν επιτυχώς aκόμη καί εις τούς κλυδωνισμούς της 

επταετίας. 

» ' Εν όψει τών επειγόντων προβλημάτων του παρόντος 

δέν θά καθυστερήσωμεν aσχολούμενοι τώρα μέ τήν aποτυ

χίαν της αύτοσχεδίου οικονομικής πολιτικής τfiς επταετί

ας, ή όποία μiiς ώδήγησεν εις τόν σταθερόν πληθωρισμόν. 

'Η επταετία εν μόνον επέτυχε: νά επιβεβαιώση κατά δρα

ματικόν τρόπον δτι άνευ δημοκρατίας οϋτε οικονομική 

σταθερότης, οϋτε ούσιαστική πρόοδος δύνανται νά ύπάρ

ξουν . Γνώρισμα τfjς δημοκρατίας είναι ή ενσυνείδητος 

συμμετοχή του λαου εις τάς θυσίας μέ οικειοθελή αύτο

συγκράτησιν, γιά τήν επίτευξη του κοινου σκοπου εις τόν 

όποίον καλουμεν διά τfiς ελευθέρας ενημερώσεως δλους 

τούς 'Έλληνας. Χωρίς νά aποκρύπτωμεν πλέον τήν aλή

θειαν, χωρίς νά aντικαθιστώμεν τόν όρθολογισμόν μέ τόν 

φόβον καί τήν ελευθερίαν τfiς εκλογής μέ τόν καταναγκα

σμόν καλουμεν τάς παραγωγικάς τάξεις εις μίαν εθνικήν 

κινητοποίησιν. Καί εχομεν τήν βεβαιότητα διά τήν προθυ

μίαν καί τήν ετοιμότητά των, ή όποία ηρχισεν ηδη εκδη

λουμένη εμπράκτως. Τά οικονομικά προβλήματα προκαλεί 

η επιλύει, ώς ετόνιζα πάντοτε, ή συμπεριφορά του aνθρω

πίνου παράγοντος. Καί ούδέποτε ίσως εις τήν ίστορίαν της 

'Ελλάδος ύπfjρξε τόσον όμόθυμος καί τόσον πάνδημος ή 

θέλησις τών 'Ελλήνων νά δδηγήσουν τήν χώραν εις τήν 

δμαλότητα καί τήν πρόοδο ν διά νά aποδείξουν δι' άλλη ν 

μίαν φοράν δτι aληθινή επανάστασις γίνεται μόνον μέ τήν 

δημοκρατίαν. 'Ιδού που στηρίζω καί εγώ τήν αισιοδοξίαν 

μοω>. 

Καί δ ύπουργός Συντονισμοϋ δλοκλήρωσε τό 

πρώτο, γενικό, μέρος τfjς δμιλίας του μέ τtς άκόλου

θες παρατηρήσεις: 

«Πρωταρχικός στόχος της οικονομικής πολιτικής τη., 

Κυβερνήσεως παραλλήλως πρός τήν εξασφάλισιν ετοιμό

τητος διά τήν εξυπηρέτησιν τών εκτάκτων εθνικών aναγ

κών, διά τήν όποίαν δέν θά φεισθώμεν κόπων καί θυσιών, 

είναι ή τόνωσις της ύγιους οικονομικής δραστηριότητος 

καί ή διασφάλισις νομισματικής ισορροπίας . Αύτονόητος 

προϋπόθεσις τών επιδιώξεων αύτών είναι ή ένίσχυσις της 

συναλλαγματικής θέσεως της χώρας, ή όποία δύναμαι νά 

διαβεβαιώσω δτι επιτυγχάνεται κατά τρόπον ύγιfi καί ίκα

νοποιητικόν. 

»Οί aνωτέρω στόχοι θά επιδιωχθουν διά συντονισμένου 

πλέγματος πιστωτικών καί δημοσιονομικών μέτρων, ώς 

καί μέτρων όργανικfiς ρυθμίσεως τών τιμών καί εισοδημά

των καί άρσεως τών aντικινήτρων καί της aστυνομεύσεως 

της οικονομίας. Θά ήτο σφiiλμα ή aντιμετώπισις του πλη

θωρισμου νά βασισθfi aποκλειστικώς εις νομισματικά καί 

πιστωτικά μέτρα. Ούσιώδης ρόλος, λαμβανομένης ύπ' 

όψιν καί τής κληρονομίας του παρελθόντος, πρέπει νά 

aναληφθfi ύπό του δημοσιονομικου τομέως, διά νά δυνηθfi 

ή πιστωτική πολιτική νά ένισχύση ύγιώς καί aποτελεσμα

τικώς τήν ιδιωτικήν παραγωγικήν δραστηριότητα καί τάς 

παραγωγικάς επενδύσεις». 

Στή συνέχεια, δ Ξ. Ζολώτας άνέλυσε τά είδικότε

ρα μέτρα γιά τήν τόνωση καί τfjς παραγωγfjς καί τfjς 

ζητήσεως . 

17 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1974 

Τελευταίος, μεταξύ τών ήγετικών πολιτικών προ

σωπικοτήτων πού ε{χαν άναπτύξει άντιδικτατορική 

δράση στό έξωτερικό, έπιστρέφει στήν 'Ελλάδα, 

άπό τόν Καναδά, δ άρχηγός τοϋ ΠΑΚ, Α. Παπανδρέ

ου. Κατά τήν άφιξή του, άνέπτυξε τίς βασικές θέσεις 

του πάνω στά γενικότερα προβλήματα τfjς χώρας, 

ένώ, παράλληλα, άπέφυγε νά έκφραστεί, θετικά η 

άρνητικά, γιά τό εργο καί τήν άποστολή τfjς Κυβερ

νήσεως 'Εθνικfjς 'Ενότητας. 

17 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1974 

'Ο πρόεδρος τfjς Γαλλικfjς Δημοκρατίας, Βαλερύ 

Ζισκάρ ντ' 'Εσταί ν, μέ δήλωσή του, διαβεβαιώνει 

τόν έλληνικό λαό δτι μπορεί νά ύπολογίζει στήν 

ένεργή ύποστήριξη καί φιλία τfjς Γαλλίας, έκφρά

ζοντας ταυτόχρονα τή λύπη του γιά τήν τουρκική 

έπίθεση στήν Κύπρο. 

'Η δήλωση τοϋ Γάλλου προέδρου συνόδευσε τήν 

άνακοίνωση τfjς άποφάσεως τfjς γαλλικfjς Κυβερνή-
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σεως νά επιταχύνει τήν παράδοση στήν 'Ελλάδα τών 

καταδιωκτικών, ύπερηχητικών άεροπλάνων, πού ε

χουν παραγγελθεί, καθώς καί 100 μεσαίων άρμάτων 
μάχης ΑΜΧ 30 καί 12 τορπιλλακάτων. 

Τήν έπομένη, σέ άρθρο τής «Le Monde», έπιση
μαίνεται ή έξαιρετικά θετική στάση τής Γαλλίας άπέ

ναντι στήν 'Ελλάδα κατά τήν πρόσφατη κρίση καί 

επιχειρείται ή γενικότερη άποτίμησή της, σέ περι

φερειακό πλαίσιο: 

'Ο πόλεμος πού τελειώνει στήν Κύπρο, δέν επαυσε άκ:ό

μα νά επισωρεύη σημαντικ:ώτατες διπλωματικές επιπτώ

σεις. Μερικές άπ' αύτές άφορουν Ιδιαίτερα τήν Γαλλία. 

'Όπως τό άπέδειξαν οί άλλεπάλληλες δηλώσεις τών 

'Ηλυσίων κ:αί του Καί ντ' 'Ορσαί, κι' άκ:όμα περισσότερο 

ή στάση του εκπροσώπου τής Γαλλίας στό Συμβούλιο 

'Ασφαλείας, τό Παρίσι διάλεξε άπερίφραστα νά υποστη

ρίξη τήν 'Ελλάδα, μέ κίνδυνο νά τά χαλάση aσχημα μέ 

τήν Τουρκία. 

Δέν υπάρχει άμφιβολία, δτι οί προσπάθειες τής Γαλλί

ας νά επιτύχη μιάν καταδίκη τής' Αγκύρας στόν ΟΗΕ, δέν 

εστέφθησαν άπό πλήρη επιτυχία, άφου ή Τουρκία δέν 

άναφέρεται ονομαστικά στήν άπόφαση του Συμβουλίου 

'Ασφαλείας. 'Εν πάστι περιπτώσει δμως στήν Γαλλία 

οφείλει δ κ. Καραμανλής τήν ήθική καταδίκη, πού τό κεί

μενο αύτό επιβάλλει σιωπηρώς στήν τουρκική επέμβαση. 

'Ο εκπρόσωπος τής Τουρκίας στή Νέα 'Υόρκη πού έπετέ

θη μέ τόση σφοδρότητα εναντίον του Γάλλου συναδέλφου 
του, δέν ξεγελάσθηκε καθόλου πάνω στό σημείο αύτό. 

·Ο Ζώρζ Πομπιντού, μέ τήν γνωστή του επιφυλακτικό

τητα, θά εκφραζόταν aραγε τόσο ξεκάθαρα; Τό έρώτημα 

εχει τεθή, μολονότι ή άπάντηση στερείται πιά κάθε άξίας 

χάρη σέ μιά επιτυχή συγκυρία, ή άλλαγή τής εξουσίας 

στήν Γαλλία συνέπεσε σχεδόν μέ τήν άνατροπή του καθε

στώτος τών 'Αθηνών καί ή άνάληψη τής εξουσίας άπό τόν 

κ:. Καραμανλή ίσως νά θεωρήθηκε άπό τόν Ζισκ:άρ ντ' 

'Εσταί ν σάν μιά καλή εύκαιρία γιά νά εκδηλώση τήν «φι

λελεύθερη» εξωτερική πολιτική, πού εlχε εξαγγείλει. 'Η 

διάθεση κ:υβερνητικου άεροπλάνου στόν 'Έλληνα ήγέτη, 

τό βράδυ πού προσεκλήθη άπό τούς στρατηγούς, ε{ χε στα

θή μιά πρώτη χειρονομία άβρότητας καί συμπάθειας. 'Η 

σημερινή κρίση προσέφερε μία εύκαιρία, άκόμα πιό έντυ

πωσιακή, στήν Γαλλία γιά νά δείξη δτι έμμένει στόν δρόμο 

πού διάλεξε. 

Τό δτι τά γαλλικά συμφέροντα συμπίπτουν μέ τίς συμ

πάθειές της δεν εlναι βέβαια κάτι πού υποτιμάται. Μιά ση

μαντική συμφωνία πωλήσεως δπλων ε{χε υπογραφή τόν 

'Απρίλιο μέ τούς UΕλληνες στρατιωτικούς. 'Η άντικατά

στασή τους άπό μιά πολιτική Κυβέρνηση δίνει στήν πράξη 

αύτή μεγαλύτερη βαρύτητα, ενφ ή παρουσα στρατιωτική 

κατάσταση τήν καθιστά περισσότερον επείγουσα. ~Αν 

δώσωμε πίστη σέ δρισμένες διαδόσεις, ή παράδοση του 

δπλισμου θά έπισπευσθή. Τά πράγματα θά σταματήσουν 

δμως έδώ ή μήπως ή Γαλλία λογαριάζει νά υποστηρίξη τήν 

'Ελλάδα στήν σαφώς επιφυλακτικώτερη έξωτερική πολι

τική εναντι τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, πού υίοθέτησε δ κ. 

Καραμανλής, άποσύροντας τήν χώρα του άπό τήν στρατι

ωτική οργάνωση τής 'Ατλαντικής Συμμαχίας; 

Τό γαλλικό παράδειγμα κατά τά φαινόμενα, υπήρξε 

άποφασιστικό στήν έκλογή τής Κυβερνήσεως τών 'Αθη

νών: 'Ο στρατηγός Ντέ Γκ:ώλ άπέδειξε, δτι υπάρχει τρόπος 

ν' άποκτήσης μεγαλύτερη άνεξαρτησία χωρίς νά ζημιωθή 

ή άσφάλειά σου, άρκεί νά παραμείνης στήν συμμαχία καί 

νά συνεργάζεσαι «ά λά κάρτ» μέ τό ΝΑΤΟ. Ταυτόχρονα, τό 

Παρίσι μπορεί νά προσφέρη πολύτιμη βοήθεια στήν 'Αθή

να, στά πλαίσια μιας πιό εύκαμπτης έλληνικής εξωτερικής 

πολιτικής, άSστε ν' άποφύγη δ κ. Καραμανλής, σέ περί

πτωση έντάσεως τών σχέσεων μέ τήν Ούάσιγκτων, μίαν 

άπ' εύθείας συνεννόηση μέ τήν Μόσχα. 

Αύτό πού κερδήθηκε στήν 'Αθήνα, χάθηκε στήν ~Α γ

κυρα . Εlναι δλοφάνερο, δτι οί γαλλοτουρκικές σχέσεις δι

έρχονται μιά λεπτή φάση, πρό πάντων μάλιστα πού ή ση

μερινή προστριβή προστίθεται σέ aλλες παλαιότερες66 • 

Στή γαλλική στάση άναφέρεται καί τό περιεχό

μενο συνομιλίας, πού εγινε τήν ίδια ήμέρα, μεταξύ 

του Φ. 'Άννινου- Καβαλλιεράτου, πρέσβη στό Πα

ρίσι, καί του Μισέλ Ντεμπρέ, προσωπικοu φίλου τοu 

Κ. Καραμανλή. 'Ο 'Έλληνας διπλωμάτης ε{ χε έπι

σκεφθεί τόν πρώην πρωθυπουργό, κορυφαία προσω

πικότητα τής «γκωλικής» παρατάξεως, στήν πόλη 

'Αμπουάζ γιά νά τοu έπιδώσει έπιστολή τοu 'Έλλη

να πρωθυπουργοu, μέ ήμερομηνία 6 Αύγούστου. 
Τά κύρια σημεία τής συνομιλίας καταγράφηκαν 

σέ σημείωμα τοu Φ. ~ Αννινου- Καβαλλιεράτου: 

«1. Κυπριακή κρίσις. 'Αφου άνέγνωσεν επιστολήν κ. 
πρωθυπουργου, ε{πον εiς κ. Ντεμπρέ δτι έάν έπιστολή αϋτη 

εlχε γραφή μετά 16ην τρέχοντος, θά περιείχεν άσφαλώς 

εκφρασιν ίκανοποιήσεως κ. πρωθυπουργοϋ διά στάσιν ijν 

έτήρησε Γαλλία έν Συμβουλίφ 'Ασφαλείας. Σκεφθείς επ' 

όλίγον κ. Ντεμπρέ μοί ένεπιστεύθη δτι 14ην τρέχοντος, 

ήτοι ήμέραν δευτέρας έπιθέσεως Τουρκίας κατά Κύπρου, 

έτηλεφώνησεν εiς πρωθυπουργόν κ. Σιράκ καί έπέμεινε 

παρ' αύτφ δτι εlναι άνάγκη δπως Γαλλία, ής κεκηρυγμένη 

πολιτική ε{ναι σεβασμός συνθηκών κ:αί καταδίκη χρήσεως 

βίας, λάβη άποφασιστικήν στάσι ν υπέρ 'Ελλάδος καί Κύ

πρου. Στρατηγός Ντέ Γκ:ώλ, συνέχισε, ελαβε μεγάλην άπό

φασιν άλλάξη ριζικώς πολιτικήν Γαλλίας εναντι άραβο

ίσραηλινής διενέξεως, δταν έπείσθη δτι 'Ισραήλ ήτο 
υπαίτιος έπιθέσεως. Τοϋτ' αύτό δέον πράξη καί νϋν Γαλ

λία, πρό άναλόγου υπαιτιότητος Τουρκίας. 'Επί πλέον, 

συνέχισεν κ . Ντεμπρέ, θά ήτο aφρον διά τήν Γαλλίαν νά 

άφήση τήν 'Ελλάδα μόνην εiς παροϋσαν κρίσιν, aνευ aλ

λης υποστηρίξεως πλήν έκείνης άνατολικών χωρών. Είς 

παρατήρησιν κ. Σιράκ δτι λοιπαί χώραι Εύρωπαϊκής Κοι

νότητος δένε{ ναι τόσον πρόθυμοι άκ:ολουθήσουν Γαλλίαν 

είς δδόν υποστηρίξεως. Ελλάδος κ. Ντεμπρέ έπέμεινεν δτι 

Γαλλία πρέπει προχωρήση εστω aνευ συνεταίρων της. 

»'Εν συνεχεί~, άνέπτυξα εiς κ. Ντεμπρέ άπόψεις μας 
έπί Κυπριακοϋ, πρός dς συνεφώνησε πλήρως, έκφράσας 

μόνον άμφιβολίας ώς πρός δυνατότητα καί μέσα έκδιώξεως 

τουρκικών δυνάμεων εκ Κύπρου. Πάντως, εlπεν, εκτασις 

κατεχομένη υπ' αύτών πρέπει περιορισθή εiς ελάχιστον, 

δεδομένου δτι εlναι πλέον προφανές δτι Τοϋρκοι δέν είσέ

βαλον ε{ς Κύπρον διά νά προστατεύσουν μειονότητά των, 
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ώς iσχυρίζοντο, άλλ' άπλώς διά νά καταλάβουν βιαίως 

δσον δυνατόν μεγαλύτερον τμήμα αuτής. 

»2. 'Αποχώρησις 'Ελλάδος άπό ΝΑΤΟ. Συμφωνεί φυ
σικά πλήρως πρός αuτήν, άνέφερε δέ δτι ή μέραν άναχωρή

σεως κ. πρωθυπουργου έκ Παρισίων προσεπάθησε ματαίως 

(λόγφ συνεχους άπασχολήσεως γραμμής κ . πρωθυπουρ

γου) τηλεφωνήση ινα, μέ θάρρος παλαιaς των φιλίας, συ

στήση άκριβώς τουτο. Θέσιν του ταύτην έπεξήγησεν ώς 

εξής : 

»Δένε{ ναι σκόπιμον δπως χώραι Εuρώπης, iδίως μικραί 

ώς 'Ελλάς, εύρίσκοντο εκάστοτε έμπεπλεγμέναι εiς πολι

τικοστρατηγικάς άπαιτήσεις τής άμερικανικής παγκοσμί

ου πολιτικής άνταγωνισμου πρός Σοβιετικήν 'Ένωσιν. 

'Ανέφερεν ώς παράδειγμα δτι 'Ελλάς οuδέν θά εlχεν όφε

λος έμπλακή εiς σοβιετο-άμερικα:νικήν διένεξιν ijτις θά 
προέκυπτεν ένδεχομένως έκ χάους δπερ θά δημιουργηθή έν 
Γιουγκοσλαβίq μετά θάνατον στρατάρχου τίτο. Βεβαίως, 

συνέχισε κ . Ντεμπρέ, 'Ατλαντική Συμμαχία ε{ναι χρήσι

μος δι' Εuρωπαίους πρός άντιμετώπισιν άπ' ευθείας κατ ' 

αuτών σοβιετικής έπιθέσεως, άλλά πρός τουτο άρκεί συμ

μετοχή εiς συμμαχίαν κλασικου τύπου . Κύριος Ντεμπρέ 

ήννόει προφανώς δτι 'Ελλάς θά πρέπη προχωρήση μέχρις 

άπομακρύνσεως άμερικανικών βάσεων. Λόγφ καταγωγής 

κ . Ντεμπρέ δέν ήθέλησα θίξω θέμα δτι άμερικανικαί βά

σεις έν ' Ελλάδι έχρησιμοποιήθησαν μέχρι τουδε κυρίως 

πρός στήριξιν πολιτικής εiς άραβοϊσραηλινήν διένεξιν . 

»3 . Θέσις 'Ελλάδος εiς Εuρωπαϊκήν Κοινότητα. Κύρι

ος Ντεμπρέ ύπερεθεμάτισεν εiς παρατήρησίν μου δτι 'Ελ

λάς δέον ijδη έπιδιώξη άμεσον καί πλήρη ενταξίν της εiς 

Εuρωπαϊκήν Κοινότητα . Λησμονήσατε, εlπεν, εiδικάς 

συνθήκας οiκονομίας σας καί ζητήσατε πλήρη ενταξίν σας 

έπί πολιτικής βάσεως . Τεχνικάς λεπτομερείας, άφήσατε 

τεχνικούς νά τάς ρυθμίσουν . Συμφωνίαι συνδέσεως οuδε

μίαν πλέον εχουν εννοιαν, έφ' δσον άρκεταί χώραι Κοινό

τητος εχουν διαφοροποιήσει θέσιν των, ώς δηλαδή νά ε{ναι 

άπλώς συνδεδεμέναι καί κάμνουν άφθονον χρήσιν διαφό

ρων ρητρών διαφυγής . 'Ιταλία π .χ . δέν άνήκει κατ' οuσίαν 

πλέον εiς Κοινήν 'Αγοράν. Τουτο iσχύει 'άπ ' άρχής καί 
δι' 'Αγγλίαν. Έπωφεληθήτε λοιπόν εuνοϊκωτάτου κλίμα

τος δπερ εχει δημιουργήσει έπάνοδος κ . Καραμανλή, καί 

σπεύσατε νά ζητήσητε ενταξιν. Τουτο άλλωστε συμφέρει 

καί Γαλλίαν λόγφ διφυους της χαρακτήρος (Βορειοδυτική, 

προσομοιάζουσα πρός Βορειοευρωπαίους καί Μεσογεια

κή). Αiσθάνεται δτι μεσογειακόν της σκέλος ύστερεί. Θά 

έπεθύμει ζωηρώς εiσέλθουν εiς Κοινότητα 'Ελλάς καί 

'Ισπανία . Ύπήρχον πρός τουτο γνωστά πολιτικά κωλύμα

τα . Τά άφορώντα 'Ελλάδα ijρθησαν καί επομένως δδός 

παραμένει πρόσφορος καί άνοικτή. 

»Μή πιστεύσετε δμως δτι ενταξις θά σaς έξασφαλίσ1J 
πολιτικήν καί άμυντικήν άσφάλειαν ijν ύποτίθεται δτι πα

ρέχει τό ΝΑΤΟ. Είμεθα άκόμη μακράν τής "πολιτικής" 

Εuρώπης καί τουτο διότι ή μέν 'Αγγλία άκολουθεί 100% 
άμερικανικήν πολιτικήν, ή δέ Γερμανία 90%. 'Εν τούτοις, 
ή ενταξίς σας ώς πλήρους μέλους τής Κοινότητος σaς κα

θιστa μέρος συνόλου έναντίον δποίου δυσκόλως δύναται 

πραγματοποιηθή στρατιωτική έπίθεσις, καί αuτό ε{ναι 

έκείνο πού χρειάζεσθε αuτήν τήν στιγμήν». 

'Η συζήτηση εκλεισε μέ τήν παράκληση του Μ. 

Ντεμπρέ πρός τόν 'Έλληνα πρέσβη νά διαβιβάσει 

στόν 'Έλληνα πρωθυπουργό τούς θερμούς χαιρετι

σμούς καί τή διαβεβαίωση τής ακλόνητης φιλίας κα

θώς καί τίς έγκάρδιες εύχές γιά έπιτυχία στό εργο 

του67 • 

18 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 

'Αναδημοσιεύεται στόν έλληνικό τύπο συνέν

τευξη του Μ. Θεοδωράκη στήν αμερικανική έφημε

ρίδα «Washington Post», οπου καί έκφράζει τό θαυ
μασμό του γιά τόν Κ. Καραμανλή, ύπογραμμίζοντας 

ταυτόχρονα οτι οί 'Έλληνες εΙναι γιά πρώτη φορά 

-μετά ιiπό τή νίκη κατά τών 'Ιταλών στά 1940 -
τόσο ένωμένοι. 

Σχετικά μέ τό ένδεχόμενο συμμετοχής του σέ 

Κυβέρνηση ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή, 

δηλώνει οτι τουτο δέν θά ήταν απίθανο, ιiλλ' οτι, 

δπωσδήποτε, ε{ναι περισσότερο χρήσιμος εξω παρά 

μέσα στήν Κυβέρνηση. 

18-20 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 

Οί κορυφαίοι έκφραστές τής αμερικανικής πολι

τικής διατυπώνουν τίς βασικές θέσεις τους σέ σχέση 

μέ τήν ανοιχτή κρίση τής Κύπρου. 

Στίς 18 Αύγούστου, δ πρόεδρος τών ΗΠΑ, σέ 

δμιλία του ένώπιον Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ, 

aφιέρωσε στό θέμα τής Κύπρου τήν ακόλουθη aπο

στροφή : 

«Θά άγωνισθουμε νά θεραπεύσουμε παλιά τραύματα 

πού ξανάνοιξαν σέ πρόσφατες συγκρούσεις στήν Κύπρο, 

τήν Μέση 'Ανατολή καί τήν 'Ινδοκίνα. Ή είρήνη δέν 

μπορεί νά έπιβληθή άπ ' εξω . ' Αλλά θά κάνουμε δ,τι εlναι 

έντός τών δυνατοτήτων μας γιά νά τήν επιτύχουμε . 

»'Επιθυμώ νά άποτίσω φόρο τιμής έκ μέρους του άμε

ρικανικου λαου στά 37 μέλη τών Εiρηνευτικών Δυνάμεων 
του ΟΗΕ πού εδωσαν τήν ζωή τους στήν Μέση ' Ανατολή 

καί τήν Κύπρο τούς τελευταίους δέκα μήνες καί έκφράζω 

τήν βαθειά μας συμπάθεια στούς άγαπημένους τους» . 

Στήν κυπριακή κρίση αναφέρθηκε, σέ τηλεοπτι

κή έμφάνισή του, τήν ϊδια ήμέρα, καί δ ύπουργός 

' Αμύνης τών ΗΠΑ, Τζ. Σλέσινγκερ, δ δποίος καί 

έπετίμησε τήν Τουρκία γιά τή στρατιωτική δράση 

της, μέ τήν εiδικότερη παρατήρηση οτι προχώρησε 

πέρα από τό σημείο πού οί φίλοι της ε{ναι δυνατό νά 

άποδεχτουν. Καί πρόσθεσε οτι ή αμερικανική πολι

τική άπέναντι στήν Τουρκία πρέπει άμεσα νά έπανε

ξεταστεί «ένόψει τής άπροσδόκητης τουρκικής προ

ελάσεως»· καί συμπλήρωσε οτι «ή έξάπλωση τών 

τουρκικών δυνάμεων εχει ξεπεράσει κάθε πρόβλεψη 

καί προκαλέσει μεγάλη δυστυχία καί αγωνία». 

Τήν έπομένη, 19 Αύγούστου, ό ύπουργός τών 
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'Εξωτερικών, Χ. Κίσινγκερ, σέ συνέντευξή του, άρ

θρωσε τήν έρμηνεία τfjς άμερικανικής πολιτικής στό 

Κυπριακό πάνω σέ εξι σημεία : 

« I. Οί Ή νωμένες Πολιτείες έπιμένουν νά τη ρηθή μέ 
αύστηρότητα ή έκεχειρία στήν Κύπρο . 

»2. Θεωρουν έπιτακτική καί έπείγουσα άνάγκη νά άρ

χίσουν οί διαπραγματεύσεις. 

»3. Θά ύποστηρίξουν κάθε προσπάθεια γιά νά όδηγή
σουν τά ένδιαφερόμενα μέρη στήν τράπεζα τών διαπραγ

ματεύσεων. 

»4. Θά διαδραματίσουν όποιονδήποτε ρόλο τούς άνατε
θή άπό τά ένδιαφερόμενα μέρη καί ε{ναι ετοιμες νά ύπο

στηρίξουν τήν προσπάθεια του Βρετανου πρωθυπουργου κ . 

Κάλλαχαν πρός τήν κατεύθυνση αύτήν. 

»5 . Στίς διαπραγματεύσεις πιστεύουν δτι "θά εΙναι 

άνάγκη γιά τήν Τουρκία, ή όποία εΙναι ή ίσχυρότερη έπί 

τόπου δύναμη νά έπιδείξη εύλυγισία καί ένδιαφέρον γιά 

τήν εύαισθησία τών 'Ελλήνων, τόσο σέ δ,τι άφορά τήν 

έδαφική i:κταση , δσο καί στό μέγεθος τών στρατιωτικών 

δυνάμεων στήν νήσο" . 

»6. Οί 'Ηνωμένες Πολιτείες άποδίδουν μεγάλη άξία 
στήν πατροπαράδοτη φιλία τής ' Ελλάδος. Τρέφουν ύψη λ ή 

έκτίμηση πρός τόν πρωθυπουργό κ. Κ . Καραμανλή καί εύ

χονται κάθε έπιτυχία στήν δημοκρατική του Κυβέρνηση : 

"Θά χρησιμοποιήσουμε τήν έπιρροή μας σέ όποιαδήποτε 

διαπραγμάτευση γιά νά ληφθή πλήρως ύπ' δψιν ή έλληνι

κή τιμή καί άξιοπρέπεια. Συγχρόνως, προεξοφλουμε δτι 

δλοι οί σύμμαχοί μας, περιλαμβανομένης καί τής ' Ελλά

δος, μετέχουν τής συλλογικής άμύνης γιά τό δικό τους 

συμφέρον. Σκοπεύουμε νά ένισχύσουμε τούς κοινούς αύ

τούς συμμαχικούς δεσμούς καί νά βοηθήσουμε τήν έλλη

νική Κυβέρνηση μέ δποιονδήποτε τρόπο. Δέν θά έπηρεα

σθουμε άπό άπειλές, γιά τήν άποχώρηση άπό τήν Συμμα

χία η άπό άντιαμερικανικές διαδηλώσεις πού δπωσδήποτε 

εΙναι γιά μάς έντελώς άδικαιολόγητες>ιδ8 . 

'Η έλληνική Κυβέρνηση άπάντησε μέ τή μορφή 

σχολίου «έγκύρων κύκλων» ώς έξής: 

«Παραγνωρίζων τόν αύθόρμητον χαρακτήρα τών λαϊ

κών έκδηλώσεων δ ' Αμερικανός ύπουργός ύποτιμά έπικιν

δύνως τό μέγεθος τής πικρίας τήν όποία αίσθάνεται δ έλ

ληνικός λαός καί ίδιαίτατα ή έλληνική νεολαία, άπό τήν 

πεποίθηση πού i:χουν σχηματίσει, δτι οί 'Ηνωμένες Πολι

τείες δέν i:δειξαν τό ένδεδειγμένο συμμαχικό ένδιαφέρον 

κατά τάς στιγμάς σκληράς δοκιμασίας του i:θνους . 

»' Αφ' έτέρου καθ' δσον άφορά τήν άποχώρηση τών 
έλληνικών δυνάμεων έκ του ΝΑ ΤΟ παρατηρείται δτι αύτό 

δέν άποτελεί πιεστικόν έλιγμόν, ώς φαίνεται νά πιστεύη δ 

κ. Κίσινγκερ . 'Εκφράζει τήν πολιτικήν τής Κυβερνήσεως 

χαραχθείσαν κατ ' άνάγκην κατόπιν τής άποτυχίας τής 

Συμμαχίας νά άποτρέψη κίνδυνον συρράξεως μεταξύ δύο 

γειτονικών συμμαχικών χωρών». 

'Η συνέντευξη, έξάλλου, τοϋ Χ. Κίσινγκερ είχε 

συμπέσει χρονικά μέ τό δραματικό γεγονός τής δο

λοφονίας τοϋ 'Αμερικανοϋ πρέσβη στή Λευκωσία, 

Ρ . Νταίηβις. 

'Ο Κ. Καραμανλής εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση : 

« 'Εκφράζω θλίψιν άλλά καί άyανάκτησιν διά τό 
άποτρόπαιον εyκλημα. Μέσα εiς τήν όδύνην του 

Έλληνισμου διά τό δρiiμα τής Κύπρου, πράξεις άνό

σιαι, δπως αύτή, ούδεμίαν μπορουν νά εϋρουν δικαι

ολόyησιν. 'Αντιθέτως έπιτείνουν τόν πόνον καί τήν 

άνησυχίαν του εθνους. 

» Τό θλιβερόν αύτό γεγονός μου έπιβάλλει νά 
προειδοποιήσω aπαξ διά παντός δλους τούς "Ελλη

νας, έντός τής 'Ελλάδος: πράξεις βίας καί άναρχικαί 

έκδηλώσεις, άπό οίαδήποτε έλατήρια καί ά'ν κινουν

ται, εlναι καταδικαστέαι. Διότι δχι μόνον δέν ύπηρε

τουν τόν έθνικόν άyώνα, άλλ ' άντιθέτως ύπονομεύ
ουν τήν προσπάθειαν τής Κυβερνήσεως νά χειρισθή 

ύπεύθυνα τό θέμα. 

»Ή Κυβέρνησις εlναι άποφασισμένη καί ύπο

χρεωμένη ν' άντιμετωπίση τοιαύτας έκδηλώσεις μέ 

άμείλικτον αύστηρότητα». 

Παράλληλα, δ 'Έλληνας πρωθυπουργός άπευ

θύνθηκε στόν πρόεδρο τών ΗΠΑ: 

« 'Επιτρέψατέ μου, κ. πρόεδρε, νά διαβιβάσω 

πρός ύμiiς τήν βαθυτάτην συμπάθειαν καί συντριβή ν 

μου διά τόν τραyικόν θάνατον του πρέσβεως Νταίη

βις. Ή έλληνική Κυβέρνησις καί έyώ προσωπικώς 

καταδικάζομεν άνεπιφυλάκτως καί κατά τόν πλέον 

εντονον τρόπον δλας τάς πράξεις βίας, ών άποτέλε

σμα εlναι η άπώλεια άνθρωπίνης ζωής. 

))Εiς τάς τραyικάς αύτάς περιστάσεις έκφράζω 

πρός ύμiiς, κ. πρόεδρε, τά θερμότερα συλλυπηtήριά 

μου διά τόν θάνατον ένός διακεκριμένου 'Αμερικα

νου διπλωμάτου κατά τήν ά'σκησιν τών καθηκόντων 

τοωλ 

Στό διήμερο, τέλος, 19-20 Αύγούστου, συζητήθη
κε ή κυπριακή κρίση μεταξύ τών μελών τής 'Επι

τροπής 'Εξωτερικών 'Υποθέσεων - ύποεπιτροπή 

γιά τήν Εύρώπη- τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων. 

Καταθέτοντας σχετικά, δ ύφυπουργός τών ' Εξωτερι

κών, Α. Χάρτμαν, έπανέλαβε τή βασική θέση τής 

άμερικανικής Κυβερνήσεως ύπέρ τής άνεξαρτησίας, 

κυριαρχίας καί έδαφικής άκεραιότητας τής Κυπρια

κής Δημοκρατίας. Παράλληλα, σέ -άπάντηση παρα

τηρήσεως τοϋ βουλευτή Χάμιλτον, δτι ή πολιτική 

τής Ούάσιγκτων ύπήρξε έπί τοϋ θέματος αύτοϋ 

«καταστροφική», τόνισε δτι, πράγματι, «όφείλουμε 

νά τήν έπανεξετάσουμε σέ μεταγενέστερο στάδιο», 

προσθέτοντας δτι οί 'Ηνωμένες Πολιτείες διέθεταν, 

ώς μόνη δυνατότητα, τήν ενοπλη παρέμβαση, τήν 

όποία δμως δ άμερικανικός λαός άσφαλώς δέν θά 

&ποδεχόταν. Γενικά, δπως παρατηρήθηκε, δ 'Αμερι

κανός ύφυπουργός «&πέφυγε νά &παντήσει σέ έρω

τήσεις πού θά τόν ύποχρέωναν νά πάρη σαφώς άντι-
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Δ. 'Αρμπούζης καί Ι. Ντάβος, νέοι άρχηyοί 'Ενόπλων Δυνάμεων καί Στρατού. 

Στό μέσο, ό Ε. 'Αβέρωφ. 
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τουρκική θέση καί περιορίστηκε στή μεταφορά τών 

τουρκικών άπόψεων)). 

'Ιδιαίτερα κριτική άπέναντι στήν Κυβέρνηση 

ήταν, άντίθετα, ή τοποθέτηση τοϋ Τζ. Μπώλλ: 

σφiiλμα, άπό τήν πλευρά τών ΗΠΑ, ή μή άμεση κα

ταδίκη τοϋ πραξικοπήματος τής 15ης 'Ιουλίου ώστε 

νά άσκηθεί, άμέσως, άποτελει.:;,ματική έπιρροή στήν 

'Άγκυρα· δημιουργία έντυπώσεως δτι ΗΠΑ δέν 

ένδιαφέρονταν σοβαρά καί δτι ό Τζ. Σίσκο δέν διέθε

τε ούσιαστικά μέσα πιέσεως πλημμέλής προσπάθεια 

γιά τήν άποτροπή τής πρόσφατης νέας τουρκικής 

έπε μ βάσεως· άστοχη ή άνιση έκτίμηση στρατηγι

κής σημασίας 'Ελλάδος καί Τουρκίας. 'Υφυπουργός 

τών 'Εξωτερικών στήν κρίσιμη περίοδο 1961-1966, ό 
Τζ . Μπώλλ έξήρε άκόμη, στό πλαίσιο μακρiiς άγο

ρεύσεώς του, τήν προσωπικότητα τοϋ 'Έλληνα πρω

θυπουργοϋ καί ύπογράμμισε τήν άνάγκη νά ένισχυ

θεί στή δύσκολη καί κρίσιμη προσπάθειά του : 

«Στήν πραγματικότητα, τό πρόβλημα πού ιiντιμετωπί

ζουμε αuτή τήν στιγμή ε{ναι iδιαίτερα όξύ . 'Έχουμε θέσει 

τήν νέα Κυβέρνηση τών 'Αθηνών ύπό σχεδόν ιiφόρητη 

πίεση. 'Ο κ . Καραμανλής ε{ ναι κατά τήν γνώμη μου ό 

λαμπρότερος πρωθυπουργός στήν 'Ελλάδα ιiπό τότε πού 

ήταν ό ϊδιος καί πάλι πρωθυπουργός. Πιστε,ύω δτι δσα 

μεσολάβησαν εκτοτε δέν ήταν πολύ ωφέλιμα οϋτε ιiπό τήν 

<'iποψη τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ ιiλλ' οϋτε καί τοϋ δυτικοϋ κό

σμου. 'Έχει περιβληθή ιiπό εξαίρετους ιiνθρώπους, δπως ό 

κ. Πεσμαζόγλου,' ό ύπουργός Οiκονομικών καί ό κ. Ζολώ

τας .. . 'Οφείλουμε νά δώσουμε μιά πραγματική εuκαιρία σ' 
αuτή τήν δημοκρατική Κυβέρνηση στήν 'Ελλάδα~ ' Αντ' 

αuτοϋ τήν πλήττουμε, έφ' δσον τό 40% τής Κύπρου εχει 
καταληφθή ό.πό τούς Τούρκους καί τό μόνο πού κατορθώ

νουμε ε{ ναι νά iσχυριστοϋμε δτι εuχαρίστως θά μεσολαβού
σαμε))69. 

19 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1974 

'Ο πρόεδρος τοϋ Εύρωπαϊκοϋ Κοινοβουλίου, 

Κορνέλιους Μπερκχάουερ, έπισκέπτεται τήν 'Αθή

να, δπου καί εχει συνομιλίες πάνω σέ θέματα πού 

άνάγονται στήν πλήρη άναβίωση τών σχέσεων τής 

'Ελλάδος μέ τήν Εύρωπαϊκή Οiκονομικ:ή Κοινότητα. 

'Η σχετική συζήτηση εγινε, άρχικά, μέ τόν άντιπρό

εδρο τής Κυβερνήσεως καί ύπουργό 'Εξωτερικών, Γ. 

Μαϋρο. Στή συνέχεια, προσήλθε στή σύσκεψη ό 

πρωθυπουργός, Κ. Καραμανλής, ό όποίος έπισήμανε 

δτι ή 'Ελλάς βαδίζει μέ τρόπο ταχύ καί άσφαλή πρός 

τήν άποκατάσταση τής δημοκρατίας, εστω καί άν 

ταυτόχρονα καλείται νά άντιμετωπίσει ενα κρισιμό

τατο έθνικό θέμα· στήν προσπάθεια αύτή, ή χώρα 

εχει άνάγκη συμπαραστάσεως - ηθικής, πολιτικής 

καί οiκονομικής . 'Επιδίωξη τής 'Ελλάδος - κατέ

ληξε - είναι ή ταχύτερη ενταξή της στήν ΕΟΚ. 

Πρίν άπό τήν άναχώρησή του, ό πρόεδρος τοϋ 

Εύρωπαϊκοϋ Κοινοβουλίου δήλωσε δτι οί εύρωπαϊ-

κές πολιτικές δυνάμεις θά ύποστηρίξουν τήν έλληνι

κή Κυβέρνηση στήν προσπάθεια νά άποκαταστήσει 

τούς δημοκρατικούς θεσμούς στή χώρα. 

Παράλληλα, σέ εύρεία σύσκεψη ύπό τήν προε

δρία τοϋ Κ. Καραμανλή καί μέ τή συμμετοχή τοϋ 

'Αρχιεπισκόπου 'Αμερικής 'Ιακώβου, έπιτροπής 

τής 'Ομογένειας, τοϋ άντιπροέδρου τής Κυβερνήσε

ως καί τών οiκονομικών ύπουργών, έξετάστηκαν οί 

δυνατότητες γιά τήν καλύτερη άξιοποίηση τής συμ

παραστάσεως τοϋ 'Ελληνισμοϋ τής 'Αμερικής. 

19 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1974 

Στό πλαίσιο τών γενικότερων μεταβολών στήν 

άνώτατη ίεραρχία τής κρατικής μηχανής καί εiδικό

τερα τών 'Ενόπλων Δυνάμεων, άποστρατεύονται οί 

άρχηγοί 'Ενόπλων Δυνάμεων καί Στρατοϋ, Γ ρ. 

Μπονάνος καί 'Ανδρ . Γαλατσiiνος. 'Η άπόφαση αύ

τή άποτέλεσε άποφασιστικό βήμα στήν πορεία γιά 

τήν όριστική έπιβολή τοϋ κυβερνητικοϋ έλέγχου 

στίς 'Ένοπλες Δυνάμεις. 

'Η λήψη τής σχετικής άποφάσεως εγινε άπό τό 

'Ανώτατο Συμβούλιο 'Εθνικής' Αμύνης (ΑΣΕΑ), τό 

όποίο είχε έπανασυσταθεί- στίς 8 Αύγούστου- μέ 

τή συμμετοχή τοϋ προέδρου τής Κυβερνήσεως, τοϋ 

άντιπροέδρου καί ύπουργοϋ τών 'Εξωτερικών, κα

θώς καί τών ύπουργών 'Εθνικής 'Αμύνης, Προεδρί

ας, Συντονισμοϋ, Οiκονομικών καί Δημοσίας Τάξε

ως. 

Προκειμένου νά διασφαλιστεί ή άπόλυτη μυστι

κότητα τών διαβουλεύσεων καί νά άποφευχθοϋν άνε

πιθύμητες άντιδράσεις, ό Κ. Καραμανλής είχε έμπι

στευτικά ένημερώσει ένωρίς τό πρωί τά μέλη τοϋ 

ΑΣΕΑ (Γ. Μαϋρο, Ε. 'Αβέρωφ, Γ . Ράλλη, Σ. Γκίκα) 

προβλέποντας τήν έξαγγελία τής άποφάσεως μετά 

καί μόνο τήν όριστικοποίησή της. 'Ο ύπουργός 

Προεδρίας, έξάλλου, είχε δώσει έντολή στό 'Εθνικό 

Τυπογραφείο νά είναι ετοιμο ί:να έκτυπωτικό συνερ

γείο, ώστε νά κυκλοφορήσουν άμέσως τά φύλλα τής 

'Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως μέ τά προεδρικά δια

τάγματα γιά τήν άποστρατεία τών δύο άρχηγών. 

'Η δλη διαδικασία έξελίχθηκε σύμφωνα μέ τίς 

προβλέψεις τοϋ πρωθυπουργοϋ. Πρίν άπό τό μεσημέ

ρι, ή σχετική άπόφαση είχε ληφθεί. 'Η σύσκεψη 

συγκλήθηκε στό χώρο τοϋ 'Υπουργείου τών 'Εξω

τερικών- οχ ιστό Πεντάγωνο. Τά προεδρικά διατάγ

ματα, τά όποία κυκλοφόρησαν χωρίς καθυστέρηση, 

προέβλεπαν, άφενός τήν άποστράτευση τών άρχη

γών 'Ενόπλων Δυνάμεων καί Στρατοϋ καί, άφετέρου, 

τήν έπάνοδο στήν ένέργεια τοϋ Δ. 'Αρμπούζη, ώς 

άρχηγοϋ 'Ενόπλων Δυνάμεων, καί τήν άνάθεση τής 

ήγεσίας τοϋ Στρατοϋ στόν Ι. Ντάβο, οί όποίοι καί 

άνέλαβαν αύθημερόν τά καθήκοντά τους70 • 
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'Η ήμερήσια διαταγή πού δ Ι. Ντάβος έξέδωσε 

εύθύς μετά τήν άνάληψη τών καθηκόντων του, ώς 

άρχηγοί\ του Στρατοί\, ύπογράμμιζε πανηγυρικά τήν 

άποκατάσταση του ύψηλοί\ ήθους πού παραδοσιακά 

ένέπνεε τίς έλληνικές 'Ένοπλες Δυνάμεις καί πού 

είχε καίρια ύπονομευτεί άπό τό καθεστώς τής 21ης 

'Απριλίου: 

«'Αξιωματικοί καί δπλίται Στρατοu, εθνοφύλακες καί 

iδιωτικόν προσωπικόν. 

»'Α ναλαβών, κατόπι ν aποφάσεως του 'Ανωτάτου Συμ

βουλίου 'Εθνικής 'Αμύνης, τά καθήκοντα του άρχηγοu 

Στρατοu, ύποκλίνομαι πρό των ενδόξων πολεμικ&ν σημαι

ων καί άποτίω τόν προσήκοντα σεβασμόν καί θαυμασμόν 

μου πρός τούς τετιμημένους νεκρούς καί τραυματίας δλων 

των εθνικ&ν μας άγώνων. Συναισθάνομαι βαθύτατα τήν 

κρισιμότητα των περιστάσεων, τάς δποίας επωμίζομαι τήν 

στιγμήν ταύτην. 

»Έκτιμ& iδιαιτέρως τήν εμπιστοσύνην μεθ' ής μέ πε

ριέβαλε ή πολιτική καίστρατιωτική ήγεσία τής χώρας καί 
εuελπιστω νά φαν& άντάξιος των προσδοκι&ν των. Βασί

ζομαι εiς τήν αοοτηράν προσήλωσιν άπάντων ήμων, ανε

ξαιρέτως, εiς τό στρατιωτικόν σας καθήκον, εiς τήν εuσυ

νειδησίαν, τήν θέλησιν, τήν πίστιν, τήν όρθήν άντίληψιν 

τής πραγματικότητος καί εiς τήν αuτοθυσίαν σας διά τήν 

σωτηρίαν τής πατρίδος. 

»Οί κίνδυνοι ε{ναι σαφείς καί συγκεκριμένοι καί ρί

πτουν δσημέραι εντονωτέραν τήν σκιάν των εiς τήν χώραν 

μας. Δέν δικαιολογείται κατά συνέπειαν βεβιασμένη εκτί

μησις καί άψυχολόyητος ενέργεια. 'Απαιτείται όρθή κρί
σις και συντονισμένη aποφασιστική aντίδρασις. 

»'Ο Στρατός καί αί λοιπαί ~Ενοπλοι Δυνάμεις καλοuν

ται νά διαδραματίσουν σημαντικόν καί βαρύτατον ρόλον 

είς τόν άγ&να τοuτον. 'Οφείλουν νά καταφέρουν εiς οίον

δήποτε aντίπαλον ήθελεν διανοηθή νά βλάψη τήν πατρίδα 

μας σκληρόν καί άνεπανόρθωτον πλήγμα μέ δρμήν, αuτα

πάρνησιν καί άπαράμιλλον ήρωϊσμόν ώς άρμόζει εiς 'Έλ

ληνας μαχητάς. 

»Καί όφείλομεν επίσης νά εξασφαλίσωμεν, εiς τήν πο

λιτικήν ήγεσίαν τής χώρας, τάς άπαραιτήτους προϋποθέ

σεις διά τήν άσφαλή καί άπρόσκοπτον διεξαγωγήν τοu iδι

κοu της σκληροu άγ&νος, των λεπτοτάτων χειρισμ&ν τούς 

δποίους εχει άναλάβει εν δψει των κρισίμων ίστορικων 

εuθυνων της. 

»Εiς τήν iδικήν μας προσπάθειαν άπαιτείται ύψηλόν 

φρόνημα, μεγίστη ετοιμότης, αuτοπεποίθησις, συνοχή, 

στοργή, άμοιβαία εμπιστοσύνη εiς δλην τήν κλίμακα τής 

ίεραρχίας, στιβαρά διοίκησις καί άποκλειστική καί συνε

χής επαφή μέ τό καθ' αuτό στρατιωτικόν μας πρόβλημα, 

πρός εγκαιρον διαπίστωσιν καί θεραπείαν των ύφισταμέ

νων κεν&ν. 

»Κυριαρχήσατε των συναισθηματικ&ν παρορμήσεων 

καί θωρακισθήτε εναντι των ψιθύρων καί τής σωρείας των 

συνθημάτων τά όποία εντέχνως διασπείρουν οί εχθροί του 

εθνους, πρός διάσπασιν τής συνοχής του στρατεύματος. 

' Αφοσιωθήτε μέ εtλικρίνειαν καί συνέπειαν εiς τό εργον 

σας καί θά μέ εχετε συμπαραστάτην, συναντιλήπτορα, 

προστάτην, δδηγόν καί βοηθόν σας, ώς μέχρι τοuδε». 

20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 

'Ο πρέσβης τής Μ. Βρετανίας έπιδίδει στόν Κ. 

Καραμανλή ύπόμνημα μέ τίς άπόψεις τής Κυβερνή

σεώς του γιά τό Κυπριακό: 

«1. Ή Κυβέρνηση τής Α. Μεγαλειότητας θεωρεί ση
μαντικό νά aρχίσουν σύντομα διαπραγματεύσεις γιά τό μέλ

λον τής Κύπρου. 'Αντιλαμβάνεται τίς δυσκολίες πού 

ύπάρχουν γιά τήν έλληνική Κυβέρvηση άλλά ή καθυστέ

ρηση θά εμείωνε αναπόφευκτα τίς πιθανότητες νά εξασφα

λισθοuν άπό τήν τουρκική Κυβέρνηση οί παραχωρήσεις 

εκείνες πού θεωρεί (ή άγγλική Κυβέρνηση) άπαραίτητες 

γιά τήν μελλοντική εuημερία τοu λαοu τής Κυπριακής Δη

μοκρατίας καί πού θά επέτρεπαν στήν έλληνική Κυβέρνη

ση νά συστήση τήν λύση στόν έλληνικό λαό . 

»2. 'Η καθυστέρηση στήν άποκατάσταση τής οίκονο
μικής, διοικητικής καί κοινωνικής ζωής τής Κύπρου δέν 

μπορεί νά εlναι πρός τό συμφέρον των κοινοτήτων τής 

Κύπρου. 'Εφ' δσον δέν θά ύπάρχη λύση, ή 'Ελλάδα επι

βαρύνεται μέ βαρειές εuθuνες γιά τήν εuημερία τής ελλη

νοκυπριακής κοινότητος. Χωρίς άμφιβολία ύπάρχει διε

θνής συμπάθεια γιά τήν 'Ελλάδα καί τούς 'Ελληνοκυπρί

ους, άλλά θά ήταν ίσως δύσκολο νά συντηρηθή εάν ή 'Ελ

λάδα φαινόταν δτι δέν καταβάλλει κάθε προσπάθεια γιά νά 

εξευρεθή μιά λύση μέ διαπραγμάτευση. 

»3. Κατά τήν άποψη τής Κυβερνήσεως τής Α. Μεγαλειό
τητας δέν θά ώφελοuσε νά επαναληφθοuν οί διαπραγματεύ

σεις έάν δένε{ χε διαπιστωθή προκαταβολικά δτι ύπάρχουν 

τά στοιχεία μιας λύσεως, δηλαδή ή προθυμία δλων των 

χωρίΟν τόσο νά συμφωνήσουν γιά τήν γενική μορφή της 

δσο καί νά προβοuν στίς άπαραίτητες γιά τήν επίτευξή της 

παραχωρήσεις. Καθώς κατέστησε σαφές δ Βρετανός ύπουρ

γός Έξωτερικων στόν 'Έλληνα ύπουργό 'Εξωτερικών 

στήν Γενεύη, ή Κυβέρνηση τής Α. Μεγαλειότητας πιστεύ

ει δτι εχει πολλά στοιχεία ύπέρ αuτής μιά λύση επί τιj 

βάσει δύο καί μόνο δύο περιφερειών πού θά εδιοικοuντο 

άπό τίς δύο κοινότητες άντίστοιχα καί θά ήταν ένωμένες 
διά μιας δμόσπονδης Κυβερνήσεως σέ μιά άνεξάρτητη καί 

κυρίαρχη Κύπρο. Δέν πιστεύει δτι ή πρόταση γιά ενα άριθ

μό καντονίων προσφέρει τίς ίδιες προοπτικές σταθερότη

τος, δεδομένων τών συνεχών εντάσεων πού κατ' άνάγκη θά 

προκαλοuνται άπό τήν ϋπαρξη θυλάκων στό εδαφος πού θά 

διοικήται άπό τήν κάθε κοινότητα. Πιστεύει δτι άν ή έλ

ληνική Κυβέρνηση ήταν πρόθυμη νά άντιμετωπίση μιά λύ

ση, στήν βάση τής άρχής τών δύο περιφερειών, τότε καί δ 

κ. Κληρίδης θά ήταν πρόθυμος νά τό κάνη. 'Επιπλέον, 

κατά τήν προσωπική γνώμη του κ. Κάλλαχαν, δ πρόεδρος 

Μακάριος πιθανόν δέν θά κατήγγελλε μιά τέτοια λύση. 

»4. 'Η Κυβέρνηση τής Α. Μεγαλειότητας δέν εχει λε
πτομερείς πληροφορίες γιά τήν τουρκική θέση. Ό κ. 

Κάλλαχαν διαβουλεύεται ταυτοχρόνως καί μέ τόν Τοuρκο 

πρωθυπουργό. Θά προσπαθήση, πρίν άπό δποιαδήποτε 

πρόσκληση γιά συνομιλίες, νά εξασφαλίση δτι ο{ Τοuρκοι 

δέχονται προκαταβολικά δτι θά πρέπη νά μειώσουν τόν 

άριθμό των στρατευμάτων τους στήν Κύπρο πολύ ενωρίς. 

Θά επιδιώξη επίσης νά συμφωνήσουν δτι ή περιοχή πού 

κατέχουν τώρα θά μποροuσε νά μειωθή κατά τίς διαπραγ

ματεύσεις καί δτι ή δριοθέτηση τών δύο περιοχών θά εΙ ναι 
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διαπραγματεύσιμη. Θά έπιθυμοϋσε έπίσης νά διαπιστωθη 

δτι ή τουρκική Κυβέρνηση έχει τήν πρόθεση νά διαπραγ

ματευθη γιά τήν κατανομή άρμοδιοτήτων μεταξύ τών δι

οικήσεων τών δύο κοινοτήτων καί τών δμοσπονδιακών 

άρχών καί γιά τήν έφαρμογή τών σχετικών τμημάτων της 

Δηλώσεως της Γενεύης καί άλλων πρακτικών μέτρων άπα

ραιτήτων γιά τήν άποκατάσταση της ζωης στήν Κυπριακή 
Δημοκρατία, δπως ή έπισκεvη καί λειτουργία τοϋ άερο

δρομίου Λευκωσίας. 

»5. 'Η βρεταν,ική Κυβέρνηση άποδίδει ίδιαίτερη ση~ 
μασία στήν άποχώρηση κατά φάσεις τών τουρκικών στρα

τευμάτων. 'Ελπίζει έπίσης νά πάρη μιά διαβεβαίωση άπό 

τήν τουρκική Κυβέρνηση δτι δέν θά έκδιωχθοϋν βίαια Κύ

πριοι άπό τίς περιοχές πού διοικοϋν οί ίδιοι. Θά ήταν, 

ώσαύτως, σημαντικό νά γίνουν σύντομα ρυθμίσεις γιά τήν 

προστασία τών 'Ελληνοκυπρίων στήν περιοχή πού διοι

κείται άπό Τουρκοκυπρίους καί άντιστρόφως καί νά συζη

τηθη δ ρόλος, σχετικά μέ αύτό, τών δυνάμεων τοϋ ΟΗΕ 

στήν Κύπρο . 

»6. ,' Ο σκοπός της Κυβερνήσεως της Α. Μεγαλειότητας 
εlναι νά βοηθήση στήν έπίτευξη μιiiς σύντομης λύσεως. 

'Εάν συμφωνοϋν δ λα τά μέρη δ κ. Κάλλαχαν θά ήταν πρό

θυμος νά προτείνη μιά περαιτέρω συνάντηση τών πέντε 

μερών στήν Γενεύη μέ έναρξη τίς 26 Αύγούστου. 'Εάν τά 
ένδιαφερόμενα μέρη δοϋν δτι θά μποροϋσε νά έπιτευχθη 

πιό ίκανοποιητική πρόοδος είτε σέ μιά συνάντηση μεταξύ 

τοϋ "Ελληνα καί τοϋ Τούρκου πρωθυπουργοϋ εϊτε σέ μιά 

συνάντηση τοϋ κ. Κληρίδη καί τοϋ κ. Ντενκτάς, ή Κυβέρ

νηση της Α. Μ . θά τό έδέχετο βεβαίως . Έάν δχι, ή Κυβέρ

νηση της Α.Μ. προτείνει μιά σύντομη συνάντηση ύπουρ

γών στήν Γενεύη καί νά 'καθορισθοϋν οί κατευθυντήριες 
γραμμές καί νά διαπιστωθη ή πολιτική βούληση μέ μιά 

συμφωνία. 'Η έργασία θά έσυνεχίζετο κατόπιν ταχέως άπό 

ύπαλλήλουρ/ 1 • 

'Η πρόταση του Βρετανοu πρωθυπουργοί) θά εξε

ταστεί aπό τήν έλληνική Κυβέρνηση σέ συνάρτηση 

μέ τίς νέες κατευθύνσεις τής διπλωματικής της τα

κτικής - χωρίς νά προκύψει, τελικά, ή δυνατότητα 

επωφελοuς εφαρμοyfϊς της. 

20 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 

'Ο Μ. Δούντας, εκπρόσωπος τής 'Ελλάδος στόν 

ΟΗΕ, μετά aπό τρείς πολύωρες συνομιλίες, συνοψί

ζει τίς βασικές aπόψεις του 'Αρχιεπισκόπου, σέ ση

μείωμα μέ άποδέκτη τόν Κ. Καραμανλή: 

«['Αρχιεπίσκοπος] 'Αναγνωρίζει πλήρως σημασίαν 

δημιουργηθείσης έν Κύπρφ πραγματικότητος. 'Αποδίδει 

εύθύνην είς δικτατορικόν καθεστώς 'Ελλάδος καί έν Κύ

πρφ συνεργάτας του. Εlναι ύπέρ συνεχίσεως, μετά μαχητι

κότητας, διπλωματικοί) άγώνος καί ύπερεκμεταλλεύσεως 

δλων τών προσφόρων μέσων. 'Όμως, δέν έχει ψευδαισθή

σεις, ώς πρός τό τί δύναται νά έπιτευχθη. Τουρκικός στρα

τός κατέχει μεγάλο τμημα Κύπρου καί δύναται, άκόπως έάν 

τό έπιθυμη, νά δλοκληρώση κατοχήν. Κατά συνέπειαν, άν

τικειμενικός στόχος διπλωματικοϋ άγώνος, δέν δύναται εΙ

ναι άλλος παρά έπιδίωξις περιορισμοί) έκτάσεως κατεχομέ-

νων ύπό Τούρκων έδαφών. 'Ως πρός σχημα Κράτους, ε{ ναι 

άναπόφευκτον δπως δεχθώμεν δμοσπονδίαν έπί έδαφικης 

βάσεως, καταβληθησομένων προσπαθειών rοστε κεντρική 

έξουσία διαμορφωθη καtά τρόπον προστατεύοντα έλληνι

κά συμφέροντα. Ώς πρός τακτικήν διαπραγματεύσεων, 

δέν θά έδει άποδεχθώμεν εναρξίν των, πρίν έχομεν σοβα

ράς ένδείξεις περί κατ' άρχήν άποδοχης ύπό Τούρκων 

προμνησθέντων σημείων. 

>>'Αρχιεπίσκοπος δέν θά έπανηγύριζε διά μίαν τοιαύτη ν 

συμφωνίαν. Θά άπέδιδεν εύθύνας είς δικτα-cορικόν καθε

στώς. Δέν θά άντέδρα δμως . Οϋτε θά επραττε δ,τιδήποτε τό 

δποίον θά ήδύνατο νά προκαλέση δυσχερείας είς τόν πρό

εδρον της Κυβερνήσεως κ . Καραμανλην. Οϋτε θά επραττεν 

δ,τιδήποτε τό δποίον θά ήδύνατο εστω καί νά έρμηνευθη 

ώς τορπιλλισμός της συμφωνίας»72. 
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Μετά τήν άρχική δήλωση του υπουργοί) τών 

'Εξωτερικών τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, 

δτι ή λύση του Κυπριακοί) άποτελεί συνάρτηση δχι 

μόνο τής παρεμβάσεως του ΟΗΕ άλλά καί τής συν

δρομής ΝΑ ΤΟ καί ΕΟΚ στήν εύόδωση τής κρίσιμης 

προσπάθειας του Κ. Καραμανλή, δ Γερμανός πρέ

σβης στήν 'Αθήνα επισκέπτεται τόν 'Έλληνα πρω

θυπουργό καί του διαβιβάζει τό άκόλουθο μήνυμα 

τής Βόννης: 

«'Από της ένάρξεως της κυπριακης κρίσεως, ή 'Ομο

σπονδιακή Κυβέρνησις ελαβεν θέσιν ύπέρ της διατηρήσε

ως της κυριαρχίας, άνεξαρτησίας καί άκεραιότητος της 

Κύπρου, ώς καί ύπέρ της εiρηνικης διευθετήσεως τών τε

θέντων προβλημάτων. 'Η 'Ομοσπονδιακή Κυβέρνησις 

έγνωστοποίησεν τήν άποψίν της αύτήν πρός lίπαντα τά 

ένδιαφερόμενα είς τό πρόβλημα της Κύπρου Κράτη, διά 

διμερών έπαφών καί έν τφ πλαισίφ της συνεργασίας τών 

"'Εννέα". Λαμβάνουσα τήν πρωτοβουλίαν ταύτην, ή 

'Ομοσπονδιακή Κυβέρνησις, ελαβεν ύπ' δψιν της τό γε

γονός δτι ή 'Ελλάς καί ή Τουρκία ε{ ναι έταίροι της Συμ

μαχίας καί Κράτη συνδεδεμένα μέ τήν Κοινήν 'Αγοράν . 

»Τήν 17ην Αύγούστου 1974, δ έν ' Αγκύρq. πρέσβυς της 

Γερμανίας έπεσκέφθη, βάσει δδηγιών τοϋ 'Ομοσπονδια

κοϋ 'Υπουργείου έπί τών 'Εξωτερικών, τόν πρωθυπουργόν 

της Τουρκίας. 'Ο πρέσβυς έξεδήλωσεν αύτφ τήν κατανόη

σίν του άναφορικώς πρός τό τουρκικόν ένδιαφέρον διά τήν 

τουρκικήν κοινότητα έν Κύπρφ. 'Ωσαύτως, άνεκοίνωσεν 

αύτφ δτι ή 'Ομοσπονδιακή Γερμανία δέν ήδύνατο νά έπι

δοκιμάση τά μέσα τά όποία έχρησιμοποίησεν ή Τουρκία, 

λόγφ της γερμανικης παραιτήσεως άπό τήν προσφυγήν εiς 

τήν βίαν. 'Επί πλέον, έζητήθη άπό τόν Τοϋρκον πρωθυ

πουργόν νά λάβη σοβαρώς ύπ' δψιν του τήν νέαν έλληνι

κήν Κυβέρνησιν καί τά κοινά εύρωπαϊκά καί άτλαντικά 

συμφέροντα τά όποία, κατά τήν ήμετέραν άποψιν, rοφειλον 

νά ύπερέχουν. 'Η είς τό διάβημα τοϋτο άντίδρασις του 

Τούρκου πρωθυπουργοϋ ύπηρξεν εύνοϊκή. 

»'Έτι περαιτέρω, συνεζητήσαμεν, έν τφ πλαισίφ της 

Εύρωπαϊκης Συμβουλευτικης Πολιτικης, τήν δυνατότητα 

μιiiς έλληνοτουρκικης συνδιασκέψεως κορυφης, άποσκο-
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πούσης εiς ενα γενικόν διακανονισμόν τών μεταξύ τών δύο 

Κρατών ύφισταμένων προβλημάτων. 'Η {δέα αϋτη μοί ε{

χεν αναφερθή κατά τό παρελθόν εκ μέρους 'Ελλήνων, εν

διαφερομένων δι. ενα δια κανονισμόν τής έλληνοτουρκι

κής διαφοράς, δ δποίος θά επρεπε νά σεβασθή τά συμφέ

ροντα καί δή τήν τιμήν τής 'Ελλάδος. Οί έταίροι μας, κατά 

τας μεταξύ αυτών συζητήσεις, επέδειξαν ενδιαφέρον δι. εν 

τοιοuτον σχέδιον. Έν τούτοις, επεκράτησεν ή ι'iποψις δτι, 

tσως, δέν ε{χεν επέλθει εiσέτι ή στιγμή διά μίαν τοιαύτην 

πρωτοβουλίαν. 

»' Η 'Ομοσπονδιακή Κυβέρνησις εΙ ναι ευτυχής, διότι 
ήρχισεν τήν συζήτησιν τής iδέας ταύτης, σκοπούσης τήν 

έπίλυσιν διενέξεως ύφισταμένης μεταξύ δύο χωρών διατη

ρουσών φιλικάς μετά τής Γερμανίας σχέσεις. Πρός τόν 

σκοπόν αυτόν ή γερμανική Κυβέρνησις θά ήτο έτοίμη νά 
αναλάβη μελλοντικώς μίαν τοιαύτηv πρωτοβουλίαν. 'Η 
'Ομοσπονδιακή Κυβέρνησις θά ενδιεφέρετο νά γνωρίζη 

τάς έλληνικάς ό.πόψεις επί τών περαιτέρω μέτρων τά όποία 

θά ήδύναντο, ενδεχομένως, νά ληφθοuν». 

Στήν άπάντηση του 'Έλληνα πρωθυπουργου &να

φέρεται σχετικό σημείωμα: 

«' Ο πρωθυπουργός ό.πήντησεν δ τι ή 'Ελλάς δέν δύνα
ται νά προσέλθη ε{ς διαπραγματεύσεις ουδέ κι'iν νά αρχίση 

εστω καί εμμεσον διάλογον εάν ή Τουρκία δέν προβή ε{ς 

θετικάς ένεργείας πρός δημιουργίαν του καταλλήλου κλί

ματος .• ο κ. πρωθυπουργός τρίς έτόνισεν τό σημείον του
το, εiπών έπίσης δτι ή 'Ελλάς δέν θεωρεί έαυτήν ήττημέ

νην, διότι δέν ήττήθη, ενφ ή Τουρκία θεωρεί έαυτήν νική

τριαν, άπλώς καί μόνον διότι, επωφεληθείσα τής ύπεροχής 

τής γεωγραφικής της θέσεως, ε{σέβαλεν εiς Κύπρον καί 

κατέλαβεν τό I j 3 τής νήσου. 'Ο κ. πρωθυπουργός έτόνισεν 
δτι /;π' ουδενί λόγφ ή 'Ελλάς θά προσήρχετο εiς διαπραγ

ματεύσεις έάν δέν ύπήρχον αί προϋποθέσεις αύται»73 • 

22 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 

'Η έλληνική Κυβέρνηση ζητεί, με υπομνημα 

πρός τόν πρόεδρο του Συμβουλίου 'Υπουργών τών 

Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων, τήν aμεση έπαναδραστη

ριοποίηση τής Συμφωνίας Συνδέσεως, τήν κανονική 

λειτουργία τών όργάνων τής Συνδέσεως καί τήν έπί

λυση τών έκκρεμών θεμάτων πού είχε συσσωρεύσει 

τό πάγωμα τής Συμφωνίας, γιά περισσότερα άπό έπτά 

χρόνια. Σημαντικό ήταν τό ζωτικό γιά τήν 'Ελλάδα 

θέμα τής γεωργικής έναρμονίσεως, στήν όποία δέν 

είχε σημειωθεί καμία πρόοδος, τό καθεστώς είσαγω

γής έλληνικών φρούτων, λαχανικών καί οίνων στήν 

Κοινότητα, ή έφαρμογή του πρώτου καί ή σύναψη 

νέου Χρηματοδοτικου Πρωτοκόλλου ύπέρ τής 'Ελ

λάδος καί, τέλος, ή ταχεία κίνηση όλων τών διαδι

κασιών μέ σκοπό τήν άνάκτηση του χρόνου πού είχε 

χαθεί έξαιτίας του παγώματος τής Συμφωνίας. 

'Οπωσδήποτε, στό διάστημα πού είχε μεσολαβή

σει, oi αύτόματες δασμολογικές διατάξεις τής Συνδέ
σεως γιά τά βιομηχανικά άγαθά είχαν έφαρμοστεί 

κανονικά: ή Κοινότητα είχε ήδη καταργήσει τούς 

δασμούς γιά τά είσαγόμενα άπό τήν 'Ελλάδα βιομη

χανικά άγαθά καί ή 'Ελλάδα είχε καταργήσει τό 90% 
τών δασμών στά βιομηχανικά άγαθά, γιά τά όποία 

προβλεπόταν δωδεκαετής μεταβατική περίοδος δα

σμολογικου άφοπλισμου, μέ τήν πρόβλεψη πλήρους 

καταργήσεώς τους ως τό Νοέμβριο 1974. Στά ύπό
λοιπα βιομηχανικά άγαθά, γιά τά όποία ή μεταβατι

κή περίοδος ήταν διαρκείας είκοσι δύο έτών, ή ' Ελ
λάς είχε ήδη καταργήσει τό 36% τών δασμών. 'Από 
τό Χρηματοδοτικό Πρωτόκολλο, έξάλλου, είχε Πα
ραμείνει, λόγω του <<παγώματος)), άχρησιμοποίητο 

ποσό 55,7 εκατομμυρίων δολλαρίων καί, αύτονόητα, 
δέν είχε σημειωθεί πρόοδος στούς aλλους τομείς τής 

Συμφωνίας Συνδέσεως. 

Στό κύριο είσαγωγικό τμήμα του, τό ύπόμνημα 

τής έλληνικής Κυβερνήσεως περιλάμβανε τά άκό

λουθα: 

«'Η έπανάθεση τής έξουσίας στήν 'Ελλάδα σέ πολιτι

κή Κυβέρνηση, πού ό.πολαύει τής ύποστηρίξεως δλων τών 

πολιτικών ρευμάτων, τά όποία ύπάρχουν μεταξύ του έλλη

νικου λαου, εθεσε δριστικά τέρμα στό δικτατορικό καθε

στώς. Αυτό φέρνει τήν βαρειά ευθύνη του ό.ποπροσανατο

λισμοu τών σχέσεων μεταξύ 'Ελλάδος καί Ευρωπαϊκής 

ΟΙκονομικής Κοινότητος καί τών ουσιαστικών ζημιών πού 

ύπέστη ή έλληνική ο{κονομία ό.πό τό γεγονός τοuτο. 

»'Η έλληνική Κυβέρνηση εΙ ναι σέ θέση νά βεβαιώση 

δτι ή ύποστήριξη πού δ έλληνικός λαός τής παρέχει στό 

σύνολό του, όφείλεται στήν διαπίστωση τής έπαναποκα

ταστάσεως τής έφαρμογής τών δημοκρατικών ό.ρχών καί 

του σεβασμοί) τών ατομικών καί ό.νθρωπίνων δικαιωμάτων. 

»Σέ δ,τι αφορά τήν έπάνοδο στούς κοινοβουλευτικούς 

θεσμούς, ή έλληνική Κυβέρνηση εΙναι αποφασισμένη νά 

προχωρήση στήν λαϊκή διαβούλευση έντός του συντομωτέ

ρου διαστήματος. Πάντως, τοuτο δέν μπορεί νά γίνη πρίν 

τής τό έπιτρέψουν οί κρίσιμες περιστάσεις πού δημιουργή

θηκαν ό.πό τήν εiσβολή στήν Κύπρο τών ένόπλων τουρκι

κών δυνάμεων. 

»'Η τρέχουσα ι'iσκηση τών έξουσιών από μία ό.ντιπρο

σωπευτική Κυβέρνηση καί δ πλήρης σεβασμός τών ό.ρχών 

τής δημοκρατίας καί τών θεμελιωδών έλευθεριών, παρέχει 
δλες τίς ό.ναγκαίες προϋποθέσεις γιά τήν δλοκληρωτική 

ό.ποκατάσταση τής λειτουργίας συνδέσεως τής 'Ελλάδος 

μέ τήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 'Η έλληνική Κυβέρνηση 

ε{ναι πεπεισμένη δτι ή aμεσ)"\ "ό.πόψυξις" τής συνδέσεως 

θά συνιστοuσε γιά τόν έλληνικό λαό πράξη πίστεως πρός 

τά {δεώδη πού διεκήρυξε ή Ευρωπαϊκή Κοινότης δταν ή 

χώρα του ύπετάγη στό δικτατορικό καθεστώς. 

»Οί συγκεκριμένες πράξεις πού πρέπει νά ό.ναληφθοuν 

πρός τήν επιθυμητή κατεύθυνση όφείλουν νά θεμελιωθοuν 

στήν σύγκληση τής προσεχοuς συνόδου του Συμβουλίου 

Συνδέσεως, έπί ύπουργικοu έπιπέδου. Τό Συμβούλιο θά εχη 

τήν ευκαιρία νά διαδηλώση τήν θέλησή του γιά τήν πλήρη 

λειτουργία τής συνδέσεως μεταξύ 'Ελλάδος καί ΕΟΚ καί 

νά λάβη δλες τίς αναγκαίες ό.ποφάσεις πρός τόν σκοπόν 

αυτόν. Ή βούληση τών δύο μερών- τής 'Ελλάδος καί 

τής ΕΟΚ - νά θέσουν σέ λειτουργία δλόκληρο τόν μηχα

νισμό έπιταχύνσεως τής συνδέσεως σύμφωνα μέ τούς στό-
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χους πού καθορίζονται στήν είσαγωγή καί στό liρθρο 2 τής 
Συμφωνίας τών 'Αθηνών, θά στηριχθή στίς πρόσφορες δι

ατάξεις καί στούς προβλεπομένους από αuτήν μηχανι

σμούς. 

»'Η Κυβέρνηση θεωρεί δτι θά ε{ ναι εξόχως επιθυμητόν 

νά μνημονευθή απροκάλυπτα καί σαφώς στό περιεχόμενο 

αuτής τής συνόδου τοu Συμβουλίου Συνδέσεως, ή πρόσ

βλεψη τής 'Ελλάδος στήν ενταξψ>. 

22 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 

Μέ ανακοινωθέν, μέσω τοϋ πρακτορείου «Τάς», ή 

σοβιετική Κυβέρνηση ζητεί τή σύγκληση διεθνοϋς 

διασκέψεως στά πλαίσια τών 'Ηνωμένων 'Εθνών μέ 

τή συμμετοχή τής Κύπρου, τής 'Ελλάδος καί τής 

Τουρκίας, τών χωρών-μελών τοϋ Συμβουλίου 'Ασφα

λείας καί (ένδεχομένως) c'iλλων αδεσμεύτων Κρατών, 

προτείνοντας οί χώρες αύτές «νά παράσχουν, είτε 

από κοινοϋ είτε παράλληλα ή μία μέ τήν c'iλλη, τiς 

κατάλληλες καί αποτελεσματικές έγγυήσεις γιά τήν 

ανεξαρτησία, τήν κυριαρχία καί τήν έδαφική ακε

ραιότητα τής Κύπρου». 

Τήν πρότασή της, ή σοβιετική Κυβέρνηση δια

βίβασε καί έπίσημα στό Συμβούλιο 'Ασφαλείας τοϋ 

ΟΗΕ. 

Τό κείμενο τοϋ σοβιετικοϋ ανακοινωθέντος ανέ

φερε: 

«'Η κατάστασις εν Κύπρφ καί πέριξ αuτής παραμένει 

ανησυχητική. Οί στρατιωτικοί κύκλοι τοu ΝΑΤΟ δέν εγ

καταλείπουν τάς αποπείρας των δπως εξαφανίσουν τό ανε

ξάρτητον καί κυρίαρχον κυπριακό ν Κράτος, δπερ άκολου

θεί αδέσμευτον πολιτικήν, καί νά τό διαιρέσουν, μεταβάλ

λοντες οuτω τό κυπριακόν εδαφος είς ίσχυράν θέσιν το\) 

Ν Α ΤΟ εν ττi ανατολικτi Μεσογείφ. 'Ιμπεριαλιστικαί δυνά

μεις παίζουν εγκληματικόν παιχνίδιον εναντίον του κυπρι

ακοu λαοu, προσφεύγουσαι είς τά πλέον άπίθανα μέσα καί 

ύποσκάπτουσαι τό διεθνές δίκαιον καί τόν Χάρτην των 

'Ηνωμένων 'Εθνών. Τό στρατιωτικόν πραξικόπημα, χον

δροειδής στρατιωτική επέμβασις, εναλλάσσεται μέ παρα

σκηνιακούς διπλωματικούς έλιγμούς δπισθεν τής πλάτης 

του κυπριακοu λαοu καί ερήμην των συμφερόντων του. 

»'Η συνεχιζομένη επί τής νήσου αίματοχυσία ε{ ναι 

αποτέλεσμα εξωθεν έπεμβάσεως είς τάς εσωτερικάς ύποθέ
σεις τής Κυπριακής Δημοκρατίας. Ή οίκονομία τής Κύ

πρου αποδιωργανώθη καί δ κυπριακός λαός ύφίσταται 

στερήσεις καί ταλαιπωρίας. Δεκάδες χιλιάδες Κύπριοι 

l']ναγκάσθησαν νά εγκαταλείψουν τάς έστίας των. Έδημι

ουργήθη τεράστιος στρατός προσφύγων δ δποίος αuξάνει 

τάς δυσκολίας τής χώρας. 

»Οί αποφάσεις τοu Συμβουλίου 'Ασφαλείας διά τήν 

liμεσον παuσιν τής ξένης στρατιωτικής έπεμβάσεως εναν

τίον τής Δημοκρατίας τής Κύπρου, ή άποχώρησις τών ξέ

νων στρατευμάτων άπό τό εδαφός της καί ή άποκατάστασις 

τής συνταγματικής τάξεως εν Κύπρφ παραμένουν άνεκπλή

ρωτοι. 'Αντί τής άποχωρήσεως παρατηρείται ενίσχυσις 

των ξένων στρατευμάτων εν Κύπρφ. Έπανειλημμέναι 

ανακοινώσεις τών εμπεπλεγμένων είς τά γεγονότα τής Κύ

πρου χωρών δσον αφορά τάς προθέσεις των είς τήν θέσιν 

έν ίσχύϊ τών αποφάσεων τοu Συμβουλίου 'Ασφαλείας δέν 

ένισχύονται από συγκεκριμένας πράξεις. 

»'Απόπειρα ι πρός λύσιν τών προβλημάτων τής Κύπρου 

εντός ένός στενοu κύκλου Κρατών-μελών τοu ΝΑ ΤΟ, ήτοι 

έρήμην τού Συμβουλίου 'Ασφαλείας καί τών αποφάσεών 

του, άπέτυχον καί ώδήγησαν μόνον είς τήν έπανάληψιν 

τών στρατιωτικών ενεργειών είς Κύπρον. 'Απεδείχθη ή 

πλήρης χρεωκοπία τών δήθεν έγγυήσεων τών έπιβληθει

σών έπί τής Κύπρου διά τών Συμφωνιών τής Ζυρίχης καί 

του Λονδίνου. VΟχι μόνον άπέτυχον αί "έγγυήσεις" αύται 

νά έξασφαλίσουν τήν είρήνην καί l']ρεμίαν του κυπριακοu 

λαοu άλλά εν τοίς πράγμασι χρησιμοποιοuνται πρός προ

ώθησιν ξένων πρός αuτόν συμφερόντων. 

11' Η Σοβιετική 'Ένωσις στερρώς καί έπιμόνως ύπεραμύ
νεται τής άνεξαρτησίας τοu 1~κυπριακοu Κράτους, μέλους 
του ΟΗΕ, τής κυριαρχίας, άνεξαρτησίας καί έδαφικfjς 

άκεραιότητος τής Κυπριακής Δημοκρατίας. ·Η σοβιετική 

Κυβέρνησις θεωρεί αναγκαίον νά λάβη άποτελεσματικά 

μέτρα διά τήν προστασίαν τής Κυπριακής Δημοκρατίας έκ 

τής εξωθεν έπεμβάσεως, νά έξασφαλίση τήν άποχώρησιν 

δλων τών ξένων στρατευμάτων έκ του κυπριακοu έδάφους 
καί νά δώση είς τούς Κυπρίους τήν εuκαιρίαν νά λύσουν 

μόνοι των τά προβλήματα τής χώρας των. 

11' Η θέσις αuτη εξεφράσθη σαφέστατα είς τάς άνακοι
νώσεις τής σοβιετικής Κυβερνήσεως δσον άφορά τά γεγο

νότα έν Κύπρφ καί ύπεγραμμίσθη έμφατικώς κατά τάς 

έπαφάς μετά τών Κυβερνήσεων τών ενδιαφερομένων χω

ρών. Τά γενόμενα ύπό τής Σοβιετικfjς 'Ενώσεως διαβήμα

τα έν τφ πλαισίφ τών 'Ηνωμένων 'Εθνών καί ή σοβιετική 

πρότασις περί αποστολής επιτροπής τοu Συμβουλίου 

'Ασφαλείας είς τήν Κύπρον συμφωνοuν πλήρως πρός τήν 

γραμμήν ταύτην. 

11Τό κυπριακόν πρόβλημα δέν δύναται νά λυθή μέ τήν 

βοήθεια ν τής στρατιωτικής δυνάμεως ή δι' ένός πολιτικοu 

diktat πρός τό κυρίαρχον αuτό Κράτος. Αί συνομιλίαι επί 
τοu προβλήματος αuτοu εντός ένός κλειστοu κύκλου Κρα

τών άνηκόντων είς τόν πολιτικοστρατιωτικόν συνασπι

σμόν δ δποίος επιθυμεί τήν καθυπόταξιν τών κυπριακών 

συμφερόντων, δέν δύνανται παρά νά προκαλέσουν νέους 

κινδύνους διά τόν κυπριακόν λαόν. Εναι επίσης άναγκαί

ον νά εχη τις ύπ' δψιν του δτι ή έξέλιξις τών γεγονότων είς 

τήν Κύπρον καί πέριξ αuτής άντιβαίνει είς τήν διαδικασίαν 

τfjς έκτονώσεως τής διεθνοuς εντάσεως, καί διά τούτο 

άφορά τά ζωτικά συμφέροντα δλων τών λαών. 

«'Έχουσα ύπ' δ ψι ν της δλας αuτάς τάς δψεις τής ύποθέ

σεως ή σοβιετική Κυβέρνησις αίσθάνεται δτι επέστη δ 

χρόνος ϊνα ή συζήτησις επί του κυπριακοu προβλήματος 

άναληφθή ύπό μιας άντιπροσωπευτικής συναθροίσεως 

Κρατών άντικατοπτριζούσης τήν πολιτικήν είκόνα τοu 

συγχρόνου κόσμου . Τό ζήτημα ε{ναι ό>ριμον διά τήν σύγ

κλησιν μιας διεθνοuς διασκέψεως είς τά πλαίσια του Όρ

γανισμοu 'Ηνωμένων 'Εθνών μέ τήν συμμετοχή ν τής Κύ

πρου, τής 'Ελλάδος, τής Τουρκίας καί δλων τών Κρατών

μελών του Συμβουλίου 'Ασφαλείας. 'Η διάσκεψις αuτη 

ε{ ναι, ώς είκός, δυνατόν νά έλκύση liλλας χώρας, είδικώτε

ρον έκ τών άδεσμεύτων, πρός συμμετοχήν είς ταύτην. 

»Μόνον μία τοιαύτη άντιπροσωπεΙ:Jτική διεθνής διά-
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σκ:εψις θά fιδύνατο άπό κ:οινου κ:αί μέ τήν άμεσον συμμε

τοχήν άντιπροσώπων τfjς Κυπριακής Δημοκρατίας νά κ:α

ταλήξη εtς άποφάσεις αϊτινες θά έξησφάλιζον πραγματι

κ:ώς τήν uπαρξιν τής Κύπρου ώς άνεξαρτήτου, κ:υριάρχου 

κ:αί έδαφικ:ώς άκ:εραίου Κράτους κ:αί θά συνεφώνουν μέ τά 

συμφέροντα τών 'Ελληνοκυπρίων κ:αί Τουρκοκυπρίων. 

»'Ως γνωστόν, ό Χάρτης τών 'Ηνωμένων 'Εθνών ένα

ποθέτει τήν εtδικ:ήν εύθύνην διά τήν διατήρησιν τής διε

θνους εtρήνης κ:αί άσφαλείας εtς τά μόνιμα Κράτη-μέλη 

του Συμβουλίου 'Ασφαλείας τά όποία εχουν τάς άπαιτουμέ

νας δυνατότητας διά τήν έξασφάλισιν τής πλήρους έφαρ
μογής τών υίοθετουμένων άποφάσεων. Τά Κράτη ταυτα θά 

fιδύναντο άπό κ:οινου ή παραλλήλως νά παράσχουν τάς 

καταλλήλους άποτελεσματικ:άς έγγυήσεις διά τήν άνεξαρ

τησίαν, κ:υριαρχίαν και έδαφικ:ήν άκ:εραιότητα τής Δημο

κρατίας τής Κύπρου, έγγυήσεις διά τήν έκ:πλήρωσιν τών 

άποφάσεων αϊτινες θά εχουν υίοθετηθή ύπό τής διεθνους 

διασκέψεως διά τήν Κύπρον. Ή ύποστήριξις ύπ ' αύτών 

τής προτάσεως διά τήν σύγκ:λησιν μιδ.ς τοιαύτης διασκέ

ψεως θά fιδύνατο νά έπιταχύνη τήν άνάληψιν τής σημαντι

κής ταύτης διεθνοUς προσπαθείας κ:αί νά διευκ:ολύνη τήν 

έπιτυχίαν της. 

»Τά γεγονότα έν Κύπρφ άπαιτουν ύπευθύνους κ:αί θετι

κ:άς ένεργείας έκ: μέρους δλων τών Κρατών τά όποία θεω

ρουν πολύτιμα τά άγαθά τής εtρήνης κ:αί άσφαλείας. · Η 

άνεξαρτησία, κυριαρχία κ:αί έδαφικ:ή άκ:εραιότης τής Δη

μοκρατίας τής Κύπρου δέον δπως άποκ:ατασταθουν. ·Η 

ί:στία τής στρατιωτικ:fjς έντάσεως εtς τήν περιοχήν τής 

άνατολικ:ής Μεσογείου δέον δπως έκ:λείψη. 'Όσον άφορα 

αύτήν ή Σοβιετική 'Ένωσις θά συνεχίση νά δρα εντόνως 

πρός τήν κ:ατεύθυνσιν αύτήν». 

Τήν έπομένη, ό πρέσβης τής Σοβιετικής • Ενώ
σεως στήν 'Αθήνα έγχείρισε έπίσημα τό κείμενο τής 

δηλώσεως στόν ύπουργό 'Εξωτερικών, Γ. Μαυρο, 

συνοδεύοντας τήν έπίδοσή του μέ συμπληρωματική 

άνακοίνωση, τήν όποία καί άνέγνωσε άπό σχετικό 

δακτυλογραφημένο σημείωμα: 

«'Η κατάστασις εtς τήν Κύπρον κ:αί ή ελλειψις οίασδή

ποτε προόδου εtς τήν διευθέτησιν του κ:υπριακ:ου προβλή

ματος ύπαγορεύουν τήν άνάγκ:ην επειγούσης λήψεως άπο

τελεσματικ:ών μέτρων έπί τφ σκ:οπφ διαφυλάξεως τfjς άνε

ξαρτησίας, κυριαρχίας κ:αί έδαφικ:ής άκ:εραιότητος τής 

Δημοκρατίας τής Κύπρου. 

»'Όλως tδιαιτέρως εφιστάται ή προσοχή έπί τής προτά

σεως περί άμέσου συγκλήσεως άντιπροσωπευτικ:ής διε

θνους διασκέψεως διά τήν εξέτασιν του κ:υπριακ:ου προβλή

ματος, ijτις πρότασις περιλαμβάνεται εtς τήν δήλωσιν. Ση

μειουμεν δτι, δσον άφορα τά πρακτικά ζητήματα τά όποία 

άναφύονται ώς έκ: τής συγκλήσεως μιδ.ς τοιαύτης διασκέ

ψεως (χρόνος και τόπος διεξαγωγής, συγκεκριμένη σύνθε

σις τών συμμετεχόντων μερών) θά ήτο δυνατή μία συμπλη

ρωματική άνταλλαγή άπόψεων. 'Επισύρομεν τήν προσο

χή ν τής ί:λληνικ:fjς πλευράς επί τών άπόψεων τfjς σοβιετι

κής Κυβερνήσεως εν σχέσει πρός τόν ρόλον τών μονίμων 

μελών του Συμβουλίου 'Ασφαλείας, τόσον εν σχέσει πρός 

τήν σύγκ:λησιν διεθνους διασκέψεως περί Κύπρου, δσον 

κ:αί έν σχέσει πρός τό πρόβλημα τής έγγυήσεως τfjς άνε-

ξαρτησίας, κυριαρχίας κ:αί εδαφικής άκ:εραιότητος τής 

Δημοκρατίας τfjς Κύπρου. 

»' Εκ:φράζομεν τήν έλπίδα δτι ή δήλωσις τής σοβιετι
κής Κυβερνήσεως θά μελετηθή προσεκ:τικ:ώς ύπό τής ί:λ

ληνικής Κυβερνήσεως κ:αί δτι αί προτάσεις αϊτινες εκτί

θενται εν αύτΌ θά άντιμετωπισθουν ύπ' αύτής μετά κατα

νοήσεως . 

»Μέ τήν σειράν της ή σοβιετική πλευρά εΙναι πρόθυμος 

νά έξετάση τάς άπόψεις τfjς ί:λληνικ:ής Κυβερνήσεως επί 

του προκειμένου ζητήματος. 

»'Εν Μόσχg ελήφθη ύπ' δψιν ή δήλωσις του κ. Μαύ

ρου κατά τήν συνομιλίαν του μετά του Σοβιετικ:ου πρέσβε

ως περί χρεωκοπίας του τριμερους συστήματος έγγυήσεως 

κ:αί τής άνάγκ:ης άντικ:αταστάσεώς του ύπ' άλλων εύρυτέ

ρων εγγυήσεων, καθώς κ:αί ή άποψις του κ. ύπουργου σχε

τικώς μέ τήν ενεργοτέραν συμμετοχήν του ΟΗΕ εtς τόν 

κ:υπριακ:όν διακ:ανονισμόν. 

»Προβάλλοντες τήν πρότασίν μας περί συγκλήσεως δι

εθνους διασκέψεως εκ:κ:ινουμεν έκ: τfjς άπόψεως δτι τουτο 

θά δώση τήν δυνατότητα συμμετοχής εtς τόν πολιτικ:όν 

διακ:ανονισμόν του Κυπριακ:ου εtς εκείνα τά Κράτη liτινα 

μετά συνεπείας κ:αί σταθερότητος ύπεραμύνονται τής άνε

ξαρτησίας, κυριαρχίας κ:αί έδαφικής άκ:εραιότητος τής Κύ

πρου. 

»' Εκφράζουσα τάς άπόψεις αύτάς ή σοβιετική πλευρά 
έκ:φράζει τήν ελπίδα δτι ή ί:λληνικ:ή Κυβέρνηση ώς ενδια

φερομένη διά τόν ταχύτατον δυνατόν διακ:ανονισμόν τfjς 

κυπριακής κρίσεως επί δικαίας βάσεως, θά ύποστηρίξη 

τήν πρωτοβουλίαν συγκλήσεως διεθνους διασκέψεως κ:αί 

θά έπιχειρήση άπό τήν πλευράν της τά δέοντα διαβήματα 

έπί τφ σκ:οπφ δπως τά φίλα πρός αύτήν Κράτη συμμετά

σχουν ενεργώς πρός αύτήν τήν κ:ατεύθυνσιν. 

»'Εν Μόσχg ελήφθησαν μετά προσοχής ύπ' δψιν αί 

δηλώσεις του κ:. Μαύρου περί ύπάρξεως εύρειών δυνατοτή

των άναπτύξεως τών σοβιετοελληνικ:ών σχέσεων εtς δλους 

τούς τομείς. 

»Καί ήμείς εϊμεθα πρόθυμοι νά άναπτύξωμεν τάς σχέ

σεις μας μετά τής · Ελλάδος». 

'Ο Γ. Μαυρος χαρακτήρισε τή σοβιετική πρότα

ση ώς πολύ ένδιαφέρουσα καί έξέφρασε τήν έλπίδα 

νά έκπροσωπηθουν δλες οί τάσεις πού συνυπάρχουν 

στούς κόλπους τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 

Στή συνέχεια, ό 'Έλληνας ύπουργός τών 'Εξωτε

ρικών, άφου έξέφρασε τήν έπιθυμία νά συναντηθεί μέ 

τό Σοβιετικό όμόλογό του, κατά τή μετάβασή του 

στήν εδρα του ΟΗΕ στίς άρχές Σεπτεμβρίου, πληρο

φόρησε τό συνομιλητή του δτι θά θέσει τήν πρόταση 

ύπόψη του πρωθυπουργου καί θά του άπαντήσει τό 

ταχύτερο δυνατό74 • 

Στίς 26 Αύγούστου, δόθηκε στή δημοσιότητα ή 
άπάντηση τής έλληνικής Κυβερνήσεως στή σοβιε

τική δήλωση: 

«'Η ί:λληνικ:ή Κυβέρνησις έμελέτησε μετά τής προση

κούσης προσοχής τήν δήλωσιν τής σοβιετικής Κυβερνή

σεως έπί τής καταστάσεως εν Κύπρφ, ώς κ:αί τήν πρότασιν 

αύτής περί συγκλήσεως, εν τφ πλαισίφ τών 'Ηνωμένων 
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'Εθνών, διεθνοϊ>ς διασκέψεως είς iiv θά μετείχον τά μέλη 
του Συμβουλίου ' Ασφαλείας, ή ' Ελλάς, ή Κύπρος, ή 

Τουρκία καί ενδεχομένως καί άλλαι χώραι έκ τής όμάδος 

τών άδεσμεύτων. 

»Κατ ' άρχήν ή έλληνική Κυβέρνησις δέν εχει άντίρ

ρησιν διά τήν σύγκλησιν παρομοίας διασκέψεως, έφ ' δσον 

αϋτη θά άπέβλεπεν είς τήν άποκατάστασιν τής άκεραιότη

τος, τής άνεξαρτησίας καί τής κυριαρχίας τής Κυπριακής 

Δημοκρατίας, ύπέρ τών όποίων εχει λάβει σαφή καί άμετά

κλητον θέσιν . Δέν θά εlχεν ώσαύτως άντίρρησιν διά τήν 

κατοχ-ύρωσιν τής ούτωσί άποκατασταθείσης άνεξαρτησί

ας, κυριαρχίας καί εδαφικής άκεραιότητος τής νήσου, δι' 

ευρυτέρου συστήματος διεθνών εγγυήσεων, εφ · δσον, 

άποδεδειγμένως, τό τριμερές σχήμα άπέβη άναποτελεσμα

τικόν εν τtϊ πράξει, μή κατορθώσαν νά άποτρέψη τήν τρα

γωδίαν, ής πάντες παριστάμεθα μάρτυρες . 

)) 'Η έλληνική Κυβέρνησις θεωρεί αυτονόητον δτι ή 
διάσκεψις θά εδει νά άσχοληθή μέ τήν λήψιν συγκεκριμέ

νων πρακτικών μέτρων διά τήν άποκατάστασιν τής νομιμό

τητος εν Κύπρφ διότι, εν εvαντίq. περιπτώσει, θά μετεβάλ

λετο, ώς μ ή ώφειλεν, είς άπλοϊ>ν μέσον προπαγάνδας . Θεω

ρεί ώσαύτως αυτονόητον δτι θά εδει νά συγκληθή ύπό συν

θήκας εξασφαλιζούσας είς τόν άμέσως ένδιαφερόμενον 

κυπριακόν λαόν, τόσον έλληνικής δσον καί τουρκικής κα

ταγωγής, τήν άπαραίτητον ελευθερίαν ϊνα, εν νηφαλιότητι 

καί ηρεμίq., άποφασίση περί των λυσιτελεστέρων διά τό 

μέλλον συνταγματικών σχημάτων . 

»Διά τόν λόγον αυτόν ή έλληνική Κυβέρνησις εδήλω

σεν ήδη δτι δέχεται διαπραγματεύσεις επί του μέλλοντος 

τής Κύπρου έάν πραγματωθώσιν έκ προοιμίου ώρισμένοι 

δροι, συνιστάμενοι είς: 

»α. τήν επάνοδον, είς πρώτον στάδιον, τών τουρκικών 

δυνάμεων κατοχής είς τήν γραμμήν "σταθεροποιήσεως" 

τής 9ης Αυγούστου 1974, 
»β. τήν εvαρξιν εκτελέσεως τής ύπ' άριθ . 353 άποφά

σεως του Συμβουλίου 'Ασφαλείας τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, 

»γ. τήν επάνοδον εν άσφαλείq. άπάντων τών προσφύ

γων είς τάς εστίας των. 

»Διαπιστοuσα ταυτότητα άντιλήψεων μετά τής σοβιε

τικής Κυβερνήσεως ώς πρός τήν άδυναμίαν έπιλύσεως του 

Κυπριακοί), είτε διά τής ένόπλου βίας, είτε διά πολιτικών 

ύπαγορεύσεων, ή έλληνική Κυβέρνησις συμφωνεί ώσαύ

τως επί του δτι, κατά τόν Χάρτη ν τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, 

εiδικαί ύποχρεώσεις βαρύνουν τά μόνιμα μέλη του Συμ

βουλίου 'Ασφαλείας, διαθέτοντα, ώς προσφυώς παρατηρεί 

ή δήλωσις τής σοβιετικής Κυβερνήσεως, "τάς άναγκαίας 

δυνατότητας πρός έξασφάλισιν τής πλήρους έφαρμογής 

τών υίοθετουμένων άποφάσεων" αυτου. 

))Τοιούτων άποφάσεων ύφίσταται ήδη σωρεία έπί του 

κυπριακοί) προβλήματος, άρχής γενομένης άπό τής ύπ ' 

άριθ. 353 άποφάσεως, ητις προβλέπει, σύν τοίς άλλοις, τήν 

άμεσον άποχώρησιν άπασών τών ξένων στρατιωτικών δυ

νάμεων έκ τής νήσου καί πρός τήν όποίαν ή έλληνική 

Κυβέρνησις φρονεί δτι μέχρι τής συγκλήσεως τής διασκέ

ψεως, τόσον ή Κυβέρνησις τής ΕΣΣΔ, δσον καί αί Κυβερ

νήσεις τών λοιπών μονίμων μελών του Συμβουλίου 'Ασφα

λείας θά εδει νά άσκήσουν κατά τρόπον άποτελεσματικόν 

τήν ουχί ευκαταφρόνητοΥ έπιρροήν των επί τής τουρκικής 

Κυβερνήσεως, ϊνα αϋτη άποσύρη άμέσως τά στρατεύματά 

της εκ Κύπρου πρός εξασφάλισιν τών -προϋποθέσεων διά , 
τήν διεξαγωγήν πολιτικών εν συνεχείq. διαβουλεύσεων, 

ύφ iiv μορφήν κριθή σκόπιμος καί άποτελεσματική». 

Τήν ίδια ήμέρα, τό άπόγευμα, ό πρέσβης τής 

ΕΣΣΔ διαβίβασε στόν 'Έλληνα ύπουργό 'Εξωτερι

κών τό άκόλουθο μήνυμα τής Κυβερνήσεώς του: 

«Έμελετήθη έν Μόσχq. προσεκτικώς ή θέσις τής έλλη

νικής Κυβερνήσεως εvαντι τής δηλώσεως τής σοβιετικής 

Κυβερνήσεως διά τήν Κύπρον καί εκφράζεται ίκανοποίη

σις διότι αί προτάσεις τής τελευταίας εύρον ύποστήριξιν 

εν 'Ελλάδι. 

)) ' Υ φ ίσταται σύμπτωσις άπόψεων τών δύο χωρών επί 
του δτι τό σύστημα τών τριπλών εγγυήσεων άπέδειξε τήν 

χρεωκοπίαν του καί πρέπει νά άντικατασταθή μέ εvα ευρύ

τερον σύστημα διεθνών έγγυήσεων πού νά εξασφαλίζη 

άποτελεσματικώτερον τήν άνεξαρτησίαν, κυριαρχίαν καί 

έδαφικήν άκεραιότητα τής Δημοκρατίας τής Κύπρου. 'Ως 

έκ τούτου , ύπό τάς σημερινάς συνθήκας ε{ναι σημαντικόν 

νά επιδιώξωμεν τήν σύγκλησιν μιας έγκύρου διεθνους δια

σκέψεως εντός του πλαισίου του ΟΗΕ iiτις θά έξετάση καί 
θά άνεύρη μίαν λύσιν τών διεθνών πρωτίστως άπόψεων του 

Κυπριακοί) καί θά άπομακρύνη τάς αίτίας αϊτινες ώδήγη

σαν είς τήν δημιουργίαν τής σημερινής κρισίμου καταστά

σεως έν Κύπρφ. 

»Αί σοβιετικαί άπόψεις δέν διαφέρουν έκείνων τής έλ

ληνικής πλευρaς καί επί του σημείου δτι θέματα άναγόμε

να εiς τό έσωτερικόν εν Κύπρφ σύστημα πρέπει νά λύωνται 

άπό τούς iδίους τούς Κυπρίους. 

)) ' Η προτεινομένη διεθνής διάσκεψις καλείται νά συμ
βάλη είς τήν δημιουργίαν ευνοϊκών συνθηκών καί νά όδη

γήση είς άποφάσεις αϊτινες θά άνταποκρίνωνται ε{ς πληρέ

στερον βαθμόν εiς τά συμφέροντα του κυπριακοί) λαου, 

'Ελληνοκυπρίων καί Τουρκοκυπρίων. »Εχομεν κάθε λό

γον νά νομίζωμεν δτι ή πρωτοβουλία τής σοβιετικής Κυ

βερνήσεως θεωρείται εγκαιρος καί εποικοδομητική άπό ευ

ρύν κύκλον Κρατών. ' Η Σοβιετική "Ενωσις θά συνεχίση 

τάς προσπαθείας της μέ σκοπόν τήν σύγκλησιν τής διε

θνοuς διασκέψεως διά τήν Κύπρον. 'Υ ποθέτομεν δτι καί ή 

'Ελλάς άπό τής πλευρdς της θά ενεργή ση άποφασιστικώς 

καί δυναμικώς εντός τών πλαισίων του ΟΗΕ δσον καί κατά 

τάς διμερείς επαφάς της μέ άλλα Κράτη πρός τήν κατεύ

θυνσιν αυτήν. Κατά τήν άποψίν μας θά ε{χε μεγάλην ση

μασίαν μία επίσημος δήλωσις τής έλληνικfjς Κυβερνήσε

ως έπί του άπαραδέκτου τής προσαρτήσεως του άνεξαρτή

του κυπριακοί) Κράτους ύπό οίανδήποτε πρόφασιν, είτε 

ένώσεως είτε διχοτομήσεως . Τοιαύτη δήλωσις θά έξησθέ
νιζε όπωσδήποτε τάς θέσεις τών έξωτερικών δυνάμεων πού 

προσπαθοϊ>ν νά χρησιμοποιήσουν κάθε άφορμήν διά νά 

δικαιολογήσουν τήν ξένην στρατιωτικήν παρουσίαν ε{ς 

τήν νήσον. 

»Εiς τήν Μόσχαν εκφράζεται ή ελπίς δτι ή έλληνική 

Κυβέρνησις θά δώση τήν δέουσαν προσοχήν είς τήν σκέ

ψιν τής σοβιετικής πλευρdς»75 . 

22 ΑΥΓΟΥΣτΟΥ 1974 

Δημοσιεύεται στούς «New York Times», άνταπό
κριση τοϋ Σάυρους Σουλτσμπέργκερ άπό τήν »Α γ-
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κυρα μέ τίτλο «~Οχι <iλλη καταιγίδα στό Αίγαίο!» 

καί χαρακτηριστικό υπότιτλο:« ' Υπάρχουν ένδείξεις 

δτι η "Αγκυρα θεωρεί τό κυπριακό της έγχείρημα 

προοίμιο γιά τήν άνακίνηση καί <iλλων θεμάτων». 

'Ο άρθρογράφος έπισημαίνει flδη τήν πιθανή 

τροπή τής τουρκικής πολιτικής σέ διεκδικήσεις, με

τά τήν Κύπρο, καί στό Αίγαίο . 'Αναφέρει συγκεκρι

μένα, δτι δ Μπ. Έτσεβίτ θεωρεί έφικτό, μετά τήν 

έπίτευξη κάποιας ήρεμίας στήν Κύπρο, νά προβάλει 

καί <iλλα ζητήματα, δπως αύτά τής υφαλοκρηπίδας, 

του έναερίου χώρου, τής άποστρατικοποιήσεως ελ

ληνικών νησιών στό άνατολικό Αίγαίο, άλλά καί θέ

ματα σχετικά μέ τήν <iμυνα του ΝΑΤΟ, μετά τήν 

άποχώρηση τής 'Ελλάδος άπό τό στρατιωτικό σκέ

λος τής συμμαχίας. 'Ο 'Αμερικανός δημοσιογράφος 

υπογραμμίζει δτι σέ μία έποχή πού η έπιρροή της 

στήν 'Αθήνα είναι πλέον έλάχιστη, η Ούάσιγκτων 

οφείλει νά συστήσει σύνεση στήν έλληνική καί 

προσοχή στήν τουρκική πλευρά, καθώς μιά κρίση 

στό Αίγαίο θά μπορουσε νά εχει έπικίνδυνες συνέ

πειες γιά τή διεθνή κατάσταση. 

23 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 

Συγκροτείται σύσκεψη στήν 'Αθήνα μέ θέμα τό 

Κυπριακό, υπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή καί 

μέ τή συμμετοχή του άντιπροέδρου καί υπουργου 

τών 'Εξωτερικών, Γ. Μαύρου, καθ(\)ς καί του υπουρ

γου 'Εθνικής 'Αμύνης, Ε. 'Αβέρωφ, του υφυπουρ

γου Δ. Μπίτσιου, του γ. γραμματέα Α. Βλάχου καί 

του γ. διευθυντή Πολιτικών 'Υποθέσεων, Ι. Τζούνη, 

του πρέσβη Μ. Δούντα καί <iλλων υπηρεσιακών πα

ραγόντων. 'Από τήν κυπριακή πλευρά συμμετείχαν 

δ προεδρεύων τής Κυπριακής Δημοκρατίας Γ. Κλη

ρίδης, δ υπουργός Οίκονομικών, δ πρόεδρος τής Κυ

πριακής Βουλής, Τ. Παπαδόπουλος, καί δ πρέσβης 

Ν. Κρανιδιώτης. 

Στήν άρχή τής συσκέψεως, δ Γ. Κληρίδης εδωσε 

τά άκόλουθα στοιχεία σχετικά μέ τή δύναμη τών 

τουρκικών στρατιωτικών μονάδων στήν Κύπρο κα

θώς καί τό δυναμικό τής 'ΕθνοφρουρCiς : 

«30.000 περίπου μέ 150 &ρματα μάχης. Οί 'Εθνοφρου
ροί ε{ναι περίπου 9.000 και 1.000 άξιωματικοί. Εύρίσκον
ται ύπό πλήρη διάλυσιν. 'Ο στρατηγός Καραγιάννης δέν 

ελέγχει τήν κατάστασιν. 'Υπάρχουν περίπου 140.000 πρό
σφυγες, οί δποίοι δύνανται νά μειωθοuν κατά 50.000 περί
που, εάν οί Τοuρκοι έπιτρέψουν τήν επάνοδον τών κατοί

κων του έλληνικοu τομέως τής 'Αμμοχώστου είς τάς οίκί

ας των». 

Στή συνέχεια, δ προεδρεύων τής Κυπριακής Δη

μοκρατίας έξέθεσε τά προβλήματα πού δημιουργουν 

οί όπαδοί τής ΕΟΚΑ Β' καί ζήτησε τήν άποστολή 

3-4 λόχων άπό τήν 'Ελλάδα, στούς δποίους νά βασι-

στεί δ στρατηγός Καραγιάννη ς, διοικητής τής 'Εθνο

φρουρaς. 

'Από τό σημείο αύτό καί πέρα η συζήτηση στρά

φηκε γύρω άπό τά οίκονομικά προβλήματα τής Κύ

πρου· δ Γ. Κληρίδης ζήτησε τή στήριξη, άπό τήν 

'Ελλάδα, τής οίκονομίας του νησιου γιά διάστημα 

δύο μηνών, υπολογίζοντας δτι τό ποσό τών 10.000 
κυπριακών λιρών θά ήταν άρκετό γιά τό &κοπό αύτό. 
'Ο Κ. Καραμανλής, άφου υποσχέθηκε τή χορήγηση 

ένισχύσεως, υπογραμμίζοντας δμως ταυτόχρονα τήν 

άνάγκη άποφυγής κάθε σπατάλης, εδωσε στοιχεία 

πάνω στίς πρόσφατες διπλωματικές έξελίξεις καί 

έπιζήτησε νά καθοριστεί η βάση γιά τόν παραπέρα 

χειρισμό του ζητήματος. Τό σχετικό σημείωμα άνα

φέρει τά άκόλουθα: 

«Καρμμανλής:. .. Ή Κυβέρνησις άναπτύσσει έντονον 

διπλωματικήν δραστηριότητα έπωφελουμένη καί τοίί διε

θνοίίς κλίματος, όπερ είναι εύνοϊκόν δι ' ήμίiς. Δυσχεραίνει 

όμως τόν άγώνα τό γεγονός ότι δέν έχομεν καθορίσει τάς 

έπιδιώξεις μας. 

ιιΠρέπει νά καθορίσωμεν δύο πράγματα: α) ποίαι αί 

προϋποθέσεις διά νά δεχθώμεν διάλογον tiμεσον ή έμμε

σον, διότι μέχρι στιγμής δέν δεχόμεθα έπανάληψιν τών 

διαπραγματεύσεων καί φυσικά αύτό δέν μπορεί νά συνεχί

ζεται έπ' tiπειρον καί, β) έάν ύπάρξουν αί προϋποθέσεις, τί 

θά έπιδιώξωμεν εiς τήν ούσίαν; 

»Μαuρος : Θά πρέπη νά συνεχισθή ή γραμμή τήν δποί

αν εχομεν ήδη χαράξει. Δέν δυνάμεθα νά διαπραγματευθώ

μεν τήν στιγμήν καθ' ην οί Τοuρκοι κατέχουν τό 1/ 3 τής 
νήσου. Θά πρέπη νά επανέλθουν ούτοι είς τήν γραμμή ν τής 

9ης Αuγούστου καί νά επιτρέψουν τήν επάνοδον τών προ

σφύγων είς τάς έστίας των. 'Εάν γίνουν ταuτα άποδεκτά, 

τότε νά συζητήσωμεν. 

»Καραμανλής : Αύτή ήτα ή θέσις μας μέχρι σήμερον. 

Άλλά όσοι ξένοι συζητοίίν μαζί μας, τήν εύρίσκουν όχι 

ρεαλιστική ν. 

»Κληρίδης : Διά νά λάβωμεν άποφάσεις, δέν πρέπει νά 

ίδοϋμε μόνον τί θα γίνη έάν διαπραγματευθώμεν. Πρέπει νά 

έξετάσωμεν καί τί θά συμβή εάν δέν διαπραγματευθώμεν. 

Ει ναι άδύνατον νά ύποχρεωθοuν οί Τοuρκοι νά επανέλθουν 

είς τήν γραμμήν τής 9ης Αuγούστου, πλήν έάν μία μεγάλη 

δύναμις τούς ύποχρεώση στρατιωτικώς . 'Όλοι μας εχουμε 

διαπιστώσει δτι ή πίεσις ε{ναι μόνον διπλωματική καί δτι 

δέν εχει άποδώσει . Πέραν τούτου ύφίσταται δ κίνδυνος νά 

όργανώσουν οί Τοϋρκοι ίδικόν τους Κράτος είς τό τμήμα 

πού κατέχουν καί τότε θά ε{ ναι πολύ δύσκολον νά διαπραγ

ματευθώμεν ένώπιον τετελεσμένων γεγονότων. Πιστεύω 

δτι, εάν άποφασίσωμεν διαπραγματεύσεις, δέν θά πρέπη νά 

έπιμείνωμεν είς επάνοδον τών Τούρκων είς τήν γραμμήν 

τής 9ης Αuγούστου . 

»Καραμανλής: "Αν δέν έπιμείνωμεν εiς τήν γραμμήν 

τfjς 9ης Αύγούστου - κα[ νομίζω ότι τοίίτο εlναι σωστό 

διότι δέν εlναι ρεαλιστικό ότι οί Τοίίρκοι θά δεχθοίίν αύ

τήν τήν έπάνοδον- σέ τί νά έπιμείνουμε; Διότι πρέπει νά 

θέσωμε καί μερικούς όρους. "Αλλως θίγεται ή έθνική μας 

aξιοπρέπεια προσερχόμενοι tiνευ όρων σέ διαπραγμάτευ

ση. 
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»Κληρίδης: Νά θέσωμεν ώς προϋπόθεσιν τήν έπάνοδον 

τών προσφύγων εiς τάς έστίας των ύπό συνθήκας άσφαλεί

ας. 

»' Αβέρωφ: Θά γυρίσουν; ~Η μήπως δ φόβος δέν θά 
τούς τό έπιτρέψη; 

»Καραμανλής: 'Εάν ύπήρχαν εγγυήσεις καί έλεγχος 

ύπό των 'Ηνωμένων Έθνων; 

»Κληρίδης: Νομίζω δτι οί πρόσφυτες θά έπέστρεφον. 

Οί Τοϋρκοι κρατοϋν τό προσφυγικόν ώς μοχλόν πιέσεως 

διά νά άποδεχθοϋμε τήν άρχή τής δμοσπονδιακής λύσεως 

έπί γεωγραφικής βάσεως. 

»' Αβέρωφ: "Αλλο δμοσπονδία μέ ενα ένια ίον τμήμα, 
καί άλλο διαχωρισμός είς δύο. 

»Καραμανλής: Θά έλθουμε καί σ' αvτό. 'Εμένα μέ 

άπασχολεί τό ζήτημα των προϋποθέσεων ύπό τάς δποίας 

θq επηγαίναμε σέ διαπραγμάτευση. Μόνον τό ζήτημα των 

προσφύγων πρέπει νά ε{ναι ή προϋπόθεσις; 

»Κληρίδης: Νά άποσυρθοϋν τά τουρκικά στρατεύματα 

καί νά καθορισθοϋν οί άρμοδιότητες τής κεντρικής Κυ

βερνήσεως καί τι εκτασις τών τμημάτων έφ' ών θά άσκήται 

έξουσία . 

»Καραμανλής: Αvτά δλα ε{ναι οvσία. 'Επαναλαμβάνω: 

'Εκείνο πού πρωτεύει ε{ ναι οί προϋποθέσεις πού θά θέσω

μεν διά νά προσέλθωμεν εiς διάλογον. Εlναι λοιπόν τό ζή

τημα των προσφύγων. ~ Αλλο; 

»Κληρίδης: Θά μπορούσαμε νά ζητήσωμε άποχώρησιν 

τών τουρκικών στρατευμάτων. Οί Τοϋρκοι εlναι δυνατόν 

εiς έπίδειξιν καλής θελήσεως νά άποσυρθοϋν άπό ώρισμέ

νας περιοχάς. 

»Μαϋρος: Δηλαδή πάμε νά ζητήσωμεν όλιγότερα άπό 

δσα προσφέρουν αυτήν τήν στιγμήν οί "Αγγλοι. 

»Καραμανλής: Δέν τά προσφέρουν, εiσηγοίJνται. 

»Κληρίδης: Δεν προσφέρουν λύσιν διά τούς πρόσφυ

γας. Δι' έμέ προέχει τό θέμα τών προσφύγων έκτός καί 

γίνη συγκερασμός. 

»Μαϋρος: Αυτήν τήν στιγμήν ύπάρχει μία διεθνής κί

νησις . ·Η διεθνής κοινή γνώμη, δλος δ διεθνής τύπος 

εχουν ταχθή ύπέρ τιμών. 'Η Σοβιετική ~Ενωσις εχει έμφα

νισθή εiς τό προσκήνιον μέ εν σχέδιον βασιζόμενον έπί 

τής άποφάσεως 353. 'Εάν τήν στιγμήν ταύτη ν καταπέση τό 
ηθικόν μας καί δεχθώμεν τά τετελεσμένα γεγονότα, τότε 

εlναι δυνατόν νά ύπάρξη χαρακτηρισμός δτι έπροδόθη τι 

ύπόθεσις. Δέν τό λέγω τόσον δι' τιμaς, διότι κυρίως δ κυ

πριακός λαός θά άπονείμη τήν μομφήν τής προδοσίας κατά 

τής τιγεσίας του πρωτίστως. 

»Καραμανλής: 'Εάν οί ΤοίJρκοι ε{ναι διατεθειμένοι νά 

προβοvν εiς παραχωρήσεις, θά πρέπη καί ήμείς νά εκτιμή

σωμεν τάς άπαιτήσεις μας. 

»Μαϋρος: 'Η Τουρκία έπείγεται περισσότερον άπό 

ήμaς διά διακανονισμόν. Οί Τοϋρκοι θέλουν δπωσδήποτε 

μίαν άφεσιν άμαρτιών. Θέλουν νά τούς προσυπογράψωμεν 

έμείς αυτά πού εκαναν. Διαβάσατε τί εχει είπει δ Τσαγλα

γιαγκίλ; 'Εντύπωσιν προξενοϋν αί δηλώσεις αύται ... Είπε 
δτι τό Κυπριακόν δέν μπορεί νά θεωρηθή ώς λήξαν καί δτι 

δέν μπορεί νά τερματισθή διά τής βίας, καί δτι δέν μπορεί 

ή Τουρκία νά άγνοή τήν διεθνή κοινήν γνώμην. 

»'Όταν λέγουν αυτά οί έπίσημοι Τοϋρκοι δέν βλέπω 

γιατί νά ένδώσουμε. Δέν νομίζω δτι πρέπει νά σπάσωμε. 

»Καραμανλής: τί προτείνετε τότε; Διότι νομίζω δτι 

δλοι συμφωνοίJμε δτι είναι άνέφικτη ή επιστροφή είς τήν 

γραμμήν τής 9ης Αvγούστου. 

»Μαϋρος: Λέγω νά περιμένωμεν, νά ίδωμεν τί θέσιν θά 

λ\iβουν δ Βαλντχάιμ καί οί άλλοι. 'Ο ύπουργός 'Εξωτερι

κών τής Γερμανίας εχει έκδηλώσει ένδιαφέρον, ύπάρχει τό 

σοβιετικόν σχέδιον. Πρέπει νά άφήσωμεν νά κινηθοϋν 

δλοι αυτοί οί μοχλοί. 

»Καραμανλfjς: Πρέπει πάντως νά καθορίσωμεν τά mί

nίma και maxίma. 

»Παπαδόπουλος: ~Ας προχωρήσωμεν εlς τήν έπίλυσιν 

άμέσων προβλημάτων. 'Εάν προχωρήση τό θέμα τών προ

σφύγων καί εύρεθή τρόπος έλέγχου τής ΕΟΚΑ, ϊνα μ ή εχη 

ή Κυβέρνησις καί αυτό τό πρόβλημα, τότε μποροϋμε νά 

είποϋμε δτι, έάν μaς δοθοϋν έγγυήσεις περί άποχωρήσεως 

τών τουρκικών στρατευμάτων, θά τΊδυνάμεθα νά άρχίσωμεν 

διάλογον. 

»Μαϋρος : ουσιώδες πρόβλημα παραμένει τό θέμα με

τακινήσεως πληθυσμών. τί θά γίνουν αυτοί οί 120.000 
'Έλληνες πού θά παραμείνουν εiς τό τουρκικόν τμήμα, έάν 

έπιστρέψουν; Πρέπει νά εχωμεν ύπ' όψιν δτι άλλάζει τό 

κλίμα, θά μaς έπισκεφθοϋν δ Πακιστανός, δ Βαλντχάιμ, δ 

Γερμανός, πώς λοιπόν νά σπεύσωμεν αυτήν τήν στιγμήν 

είς διάλογον άνευ έγγυήσεων; 

»Κληρίδης : 'Όλαι αί διπλωματικαί ένέργειαι κ.λπ. δέν 

θά μπορέσουν νά μάς βοηθήσουν νά άποφύγωμεν δμο

σπονδοποίησιν έπί γεωγραφικής βάσεως. Είμεθα διατεθει

μένοι νά δεχθώμεν τοιαύτην λύσιν; Αυτήν τήν στιγμήν οί 

πάντες μάς προτρέπουν νά τό δεχθώμεν. Π . χ . οί 'Αμερικα

νοί ύπόσχονται ύποστήριξιν, άλλά μόνον έφ' δσον ώς βά

σις τής λύσεως θά είναι ή δμοσπονδοποίησις. 'Ακόμη καί 

οί Σοβιετικοί, οί δποίοι δμιλοϋν περί άποχωρήσεως τών 

τουρκικών στρατευμάτων, περί άνεξαρτησίας καί άκεραιό

τητος τής Κύπρου, κλίνουν ύπέρ τής δμοσπονδοποιήσεως. 

'Εάν δέν μποροϋμε νά κάμω μεν άλλέως, τότε νά άνταλλά

ξωμεν τοϋτο μέ άλλας παραχωρήσεις . Νά μήν δεχθώμεν 

δηλαδή δμοσπονδίαν μέ φυλετικήν βάσιν. 

»Καραμανλής: Ποίον maxίmum έκτάσεως μπορεί νά 

δοθή; 

»Κληρίδης: Minimum 18%, maximum 22-23 μέχρι 24. 
»Μαϋρος: 'Εάν άρχίσωμεν ετσι, δέν βλέπω γιατί δέν θά 

καταλήξωμεν εiς τό 30% η καί παραπάνω. 'Εξ άλλου αυτή 

τι αυθαίρετος διαίρεσις μaς παρέχει εν δπλον είς τήν διε

θνή κοινήν γνώμην. 

»Καραμανλής : Τό θέμα μας εlναι πως θά φθάσωμεν εlς 

τόν διάλογον. Πρέπει νά παραδεχθωμεν δτι βραχυπροθέ

σμως έχομεν ήμείς προβλήματα. 'Ενδεχομένως μακρο

προθέσμως νά τά lχουν οί ΤοίJρκοι, άλλά τώρα τά έχουμε 

έμείς. Βεβαίως ό κ. άντιπρόεδρος έχει δίκαιο λέγων δτι οί 

Τοvρκοι εκείνο πού θέλουν εlναι τήν ύπογραφήν μας. 

»Μαϋρος: Δέν δυνάμεθα νά έγκαταλείψωμεν τάς άρχάς 

μας χωρίς νά έκτεθώμεν. Δέν βλέπω πώς, κατόπιν τής άτέγ

κτου στάσεώς μας, θά ήδυνάμεθα νά δεχθώμεν δμοσπονδί

αν χωρίς τήν άποχώρησιν τών τουρκικών στρατευμάτων. 

»Καραμανλής: Ναί, άλλά δέν ε{ναι ρεαλιστικόν νά συ

νεχίσωμεν έπ' άπειρον εlς τήν γραμμή ν αvτήν. Μόνον εάν 

ύπογραφή συμφωνία, ύπάρχει ελπίς δτι οί ΤοίJρκοι θά 

άποχωρήσουν. 
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»Μαϋρος : Έάν ό κ. Κληρίδης νομίζει δτι πρέπει νά 

/;γκαταλείψωμεν τήν θέσιν μας, τότε liς προχωρήση ό ίδιος 

είς τάς διαπραγματεύσεις. 

»Καραμανλής : Διά τάς προϋποθέσεις πρός έναρξιν δια

λόγου θά ήδυνάμεθα νά θέσωμεν ώς όρον τήν έπάνοδον τών 

προσφύγων κ:αί τήν μείωσιν τών τουρκικών δυνάμεών των, 

π.χ. στό ήμισυ. 

»Μαϋρος : ' Εφ ' δσον κατέχουν τό ήμισυ σχεδόν τής 

Κύπρου, δέν ύπάρχει διαφορά Εάν θά εχουν 50 ή 25 liρματα 
μάχης. ' Η πίεσις θά είναι ή ίδία, δ ιότι άρκεί νά εμφανίζε

ται ενα τουρκικόν liρμα γιά νά φοβήται ό έλληνοκυπρια

κός πληθυσμός. 'Επαναλαμβάνω δτι ή θέσις μας είναι 

ισχυρά αύτήν τήν στιγμήν. 

»Καραμανλής: ·Ο κ:. Κληρίδης λέγει ότι θά dνελάμβανε 

τήν εύθύνην. 

>>Μαϋρος : Τό ζήτημα αύτό θά έκτιμηθή ώς πρός τάς 

επιπτώσεις του καί /;δώ, εννοώ είς τήν 'Ελλάδα. 'Υπάρχει 

καί τό έσωτερικόν μέτωπον /;δώ, όχι μόνον είς τήν Κύπρον. 

Γιατί δέν θέλουμε νά ίδοϋμε δτι εχουμε ίσχυράν θέσιν; 

Τόσοι καί τόσοι ερχονται νά μάς ίδοϋν. Οί ' Αμερικανοί 

λέγουν νά πάμε είς τήν Ούάσιγκτων καί τούς άρνούμεθα, ό 

Μποϋτο στέλνει άπεσταλμένον, οί 'Αδέσμευτοι κινοϋνται, 

δλα αύτά γιατί νά τά αγνοήσωμεν; 

»Καραμανλής: "Ολα αύτά ε{ναι καλά, dλλά πρέπει νά 

έχωμε τάξει τό σημείον εlς τό δποίον μπορούμε νά vποχω

ρήσωμεν. Δ ι ότι πώς νά κ: ι νηθοuν όλοι αύτοί πού θέλουν νά 

βοηθήσουν έάν δέν τούς εlποuμε έμείς ξεκάθαρα τί θέλου

με; 

>>Μαϋρος: Δέν είναι άνάγκη νά σπεύσωμε . Διότι στό 

κάτω-κάτω οί Τοϋρκοι εχουν άνάγκην τής ύπογραφής. 

' Εδώ έλάβαμε τόσον μεγάλες αποφάσεις, άποχωρήσαμε 

άπό τό ΝΑΤΟ, πρaγματα δηλαδή πού δέν θά διενοείτο κα

νείς πρίν άπό λίγο χρόνο . 

»Καραμανλής : Δέν ε{vαι δυνατόν νά μή λέγωμε τί θέ

λουμε. 

»Μαϋρος : Ξεύρετε δτι τά ·Ηνωμένα 'Έθνη έφέτος θά 

άσχολ ηθοϋν μόνο μέ τό Κυπριακόν; 'γ πάρχει τόση πίεσις, 

rοστε οί Τοϋρκοι πρέπει νά μάς προσφέρουν. ' Ο Κληρίδης 

πρέπει νά κρατήση. 

»Μπίτσιος: Νομίζω δτι θά πρέπη ίσως νά κάμω μεν ύπο

μονήν έπ' όλίγον. 'Επειδή ύπάρχουν /;ν άναπτύξει διάφο

ροι διπλωματικαί κινήσεις, θά πρέπη νά άφήσωμεν νά 

άναπτυχθοϋν αύτές οί πρωτοβουλίες . v Άλλωστε ύπάρχουν 

τά 'Ηνωμένα VΕθνη καί είναι φυσικόν δτι ολοι θέλουν νά 

άκούσουν τί θά ε{ποϋν τά 'Ηνωμένα VΕθνη. Πάντως μετά 

πάροδον μερικών ήμερών, π . χ. ένός όκταημέρου, είναι δυ

νατόν νά γίνη έπανεκτίμησις . 

»Καραμανλής : Σ ' αύτούς πού θά έλθουν, τί θά τούς εί

ποuμε; 

»Μαϋρος : Τήν αδιάλλακτον στάσι ν. Θά τούς ρωτήσωμε 

Εάν εχουν τίποτε νά μάς είπουν καί θά τούς άκούσωμεν . 

»Κληρίδης: Θά ελθουν οί /;πισκέπται σας, θά φύγουν 

καί δέν θά επανέλθουν καί μετά; 'Αλλά είναι πολύ πιθανόν 

δτι θά είπουν: liν δσα ζητάτε ώς προϋποθέσεις έκπληρω

θοϋν /;κ μέρους τών Τούρκων, τί δέχεσθε ώς όριστικήν 

λύσιν; 

»Μπίτσιος : 'Η Τουρκία επείγεται νά ύπογράψη, όχι 

ήμείς. 

»Κληρίδης : Διαφωνώ δτι ή Τουρκία επείγεται. 'Η 

Τουρκία εχει καθήσει δπως εχει καθήσει καί μπορεί νά 

περιμένη. 

»Μαϋρος : Έδώ κλονίζεται τό σύμπαν, διότι τό Κυπρι

ακόν είναι πλέον ενα θέμα μέ μεγάλας προεκτάσεις . Δέν θά 

άφήσουν τήν Τουρκίαν νά κλονίση δλους τούς θεσμούς 

τοϋ μεταπολεμικοϋ κόσμου. 

»Καραμανλής : Π είσηγείσθε κύριε Μαuρε; 

»Μαϋρος: Θά l'Jδυνάμεθα νά συζητήσωμεν δεχόμενοι 

όμοσπονδίαν αλλά μέ τόν άπαράβατον δρον τής μή μετα

κινήσεως πληθυσμών. Θά είμεθα άδιάλλακτοι ε{ς αύτό . 

»Κληρίδης: Κύριε άντιπροέδρε , άναλαμβάνετε τήν εύθύ

νην ώς έλληνική Κυβέρνησις, νά προστατεύσετε τήν ύπό

λοιπον Κύπρον; Διότι ή Τουρκία μπορεί νά τήν καταλάβη 

όλόκληρον . 

»Μαϋρος: v Ας μήν είμεθα ήττοπαθείς . 'Η Τουρκία δέν 

θά καταλάβη τήν ύπολοιπον Κύπρον, όχι διότι δέν μπορεί, 

άλλά διότι δέν τό έπιθυμεί. 

»Κληρίδης: 'Εάν είχαμε τήν τόλμην νά δεχθώμεν είς 

τήν Γενεύην τήν γεωγραφικήν βάσιν θά εύρισκώμεθα σή

μερον είς καλυτέραν θέσιν. Έγώ όλιγώρησα φοβούμενος 

τήν κοινήν γνώμην. v Ας μή έπαναληφθή τό πράγμα. Διότι 

έρωτώ, ποίος αναλαμβάνει τήν εύθύνην Εάν καταληφθή 

όλόκληρος ή Κύπρος; 

»Μαϋρος : Σάς άντιστρέφω τό έρώτημα: Κύριε Κληρίδη, 

είς τήν Γενεύην δέν μοϋ είπατε, δταν σάς έπροτείνετο ύπό 

τών "Αγγλων νά δεχθήτε γεωγραφικήν βάσιν, δτι ε{ς τήν 

Κύπρον θά σάς έκτελέσουν Εάν δεχθήτε τοϋτο; 

»Καραμανλής: Δέν νομίζω ότι vπάρχει κίνδυνος κατα

λήψεως δλοκ:λήρου τijς νήσου. Οί Τοuρκ:οι θά σκ:έπτωνται 

δτι κινδυνεύουν νά γίνουν αΙχμάλωτοι μέσα στό νησί. 
»' Αβέρωφ: Δέν ξεύρω έάν ο{ Τοϋρκοι φοβοϋνται τόν 

άνταρτοπόλεμο. 'Εκείνο πού ξεύρω είναι δτι έάν γίνη άν

ταρτοπόλεμος, οί Τοϋρκοι δέν θά προχωρήσουν είς κατα

στολήν μέ τόν τρόπον πού κατέστειλαν οί v Αγγλοι . Θά 

είναι άσυγκρίτως πιό βάρβαροι. 

»Κληρίδης: Τούς Τούρκους τούς /;σταμάτησε ό άμερι

κανικός παράγων. 

»Μαϋρος: Λέτε δτι οί 'Αμερικανοί τούς /;σταμάτησαν. 

Γιατί άράγε; 

»Κληρίδης: VΟχι δι' άλλον λόγον πλήν τοϋ δτι νά δια

τηρηθή μία έλπίς γιά νά διαπραγματευθώμεν. 

>>Μαϋρος: Σκέπτομαι καί τήν θέσιν τής έλληνικής Κυ

βερνήσεως . ·Η άδιαλλαξία μας φέρνει τούς διαφόρους 

έδώ. Έάν σπεύσωμεν, δέν θά εχωμεν πλέον βάσιν στηρί
ξεως . 

»Παπαδόπουλος: Διατί νά σπεύσωμεν; ημάς άναγκάζει 

νά άλλάξωμεν τώρα γραμμήν; 

»Κληρίδης: Πρέπει νά δώσωμεν μίαν ενδειξιν περί τοϋ 

τί είμεθα πρόθυμοι νά δεχθώμεν. 

»Μαϋρος : Δηλαδή νά κάμωμεν τώρα δτι δέν κάναμεν είς 

τήν Γενεύην; Διερωτώμαι : δηλαδή τό ήθικό κρατεί μόνον 

γιά μίαν έβδομάδα; 

»Κληρίδης: Είμεθα ύποχρεωμένοι νά δεχθώμεν άρχήν 

γεωγραφικής βάσεως . 

»Μαϋρος : Κύριε Κληρίδη, εχετε συνεννοηθή μέ τόν 

Μακάριον; η θά γίνη, έάν αύτός βγfi καί όμιλήση περί 

προδοσίας; 

»Δούντας: 'γ πάρχει συνομιλία Ρούσσου-Μακαρίου. 

Ό Μακάριος δέχεται κατ' άρχήν γεωγραφικήν βάσιν. 
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»!14αυρος: πως θά δεχθωμεν τουτο, πρίν είδουμε τάς 

διεθνείς εξελίξεις; 

»Κληρίδης: Έδω καθορίζομεν τάς βάσεις καί τά πλαί

σια μιίiς πολιτικής. Τό πότε θά εφαρμοσθή ή τrολιτική 

αύτή θά τό εκτιμήσωμεν. 

»' Αβέρωφ: Πρός τό παρόν δέν δυνάμεθα νά άλλάξωμεν 
στάσι ν. Πρέπει δμως νά θέσωμεν τάς προϋποθέσεις διά τό 

μέλλον. Θά ήθελα νά κάνω μίαν πρότασιν. Προϋποθέσεις 

διά νά άποδεχθωμεν διάλογον: α) επιστροφή προσφύγων 

είς τάς έστίας των, β) άπαρχή μειώσεως των τουρκικων 

δυνάμεων άμέσως, γ) ύπόσχεσις δτι κάποτε θά επιστρέ

ψουν είς τήν γραμμήν τής 9ης Αύγούστου, δ) ύπόσχεσις 

δτι θά δεχθουν τελικως άποστρατικοποίησιν τής νήσου, ε) 

δική μας ύπόσχεσις δτι θά άρχίζαμε διαπραγμάτευσιν 

ετοιμοι νά δηλώσωμεν δτι δεχόμεθα όμοσπονδίαν έπί γεω

γραφικής βάσεως επί λογικων καί ήθικων κριτηρίων καί, 

στ) ώς πρωτον βήμα άποχώρησις των Τούρκων έξ 'Αμμο

χώστου. 

»Μαυρος: "Απαξ ύποχωρήσωμεν, θά πρέπη νά άνταλλά-

, ξωμεν τήν ύποχώρησίν μας μέ βαρύτατον τίμημα. 'Η θέσις 
μας εlναι ήθικως ίσχυρά. Νά ζητήσωμεν λοιπόν ι'iμεσον 

άποχώρησιν, άποστρατικοποίησιν, fjτις δέν δημιουργεί 

προβλήματα, διότι ή Ρωσία δέν θά εγκαταλείψη τήν Κύ

προν - διόtι ι'iλλως θά καταρρεύση τό γόητρόν της μεταξύ 
των 'Αδεσμεύτων - καί νά είμεθα άδιάλλακτοι ώς πρός 

τήν γραμμήν τής 9ης Αύγούστου. 

»' Αβέρωφ: Θά πρέπη νά εϋρωμεν κάτι πλέον flexible, 
διότι δέν μπορουμε νά εϊπωμεν είς τόν Γερμανόν, ό δποίος 

θά μίiς έπισκεφθή, δτι επιμένομεν είς τήν γραμμή ν τής 9ης 

Αύγούστου. 

»Κληρίδης: Κύριοι, χάνομεν χρόνον. Πρέπει νά κατα

λήξωμεν είς μίαν γραμμήν καί τό πότε θά τήν παρουσιά

σωμεν εlναι θέμα έκτιμήσεως. Δέν δυνάμεθα νά είμεθα έπ' 

ι'iπειρον άδιάλλακτοι. Πρέπει νά γίνη tνας συνδυασμός. 

Δέν μπορεί νά ύπάρξη λύσις ι'iνευ δμοσπονδίας, ι'iνευ γεω

γραφικής βάσεως. Αύτό τό δεχόμεθα δλοι. Τό θέμα εlναι 

τώρα νά καθορίσωμεν τόν χρόνον πού θά παίξωμεν αύτό τό 

χαρτί. 

»Καραμανλής: 'Ορθώς, aλλά έγώ έχω ένα πρ6βλημα. 

'Εδώ έρχονται ξένοι, τί θά τούς λέγω; 

»Μαυρος: 'Υπάρχει καί ι'iλλο θέμα. Είς τήν πλάστιγγα 

έρρίψαμεν είς τήν ύπηρεσίαν τής Κύπρου τήν άποχώρησίν 

μας άπό τό ΝΑΤΟ. Εlναι ενα τίμημα πού θά τό έξαργυρώ

σωμεν βαρύτατα. Παίζομεν μεγάλο χαρτί καί δέν τό παίζο

μεν διά νά δεχθωμεν τώρα αύτά πού άπερρίψαμεν είς Γενεύ

ην. 

»Καραμανλής: Δέν μοίJ aρέσει νά φαίνωμαι εlς τούς 

ξένους πού μέ έπισκέπτονται ώς έκτ6ς πραγματικ6τητας ή 

ώς εύρισκ6μενος έν &μηχανί~. Πρέπει νά ποίJμε εlς τούς 

ξένους ποία ι ε{ναι α ι' προϋποθέσεις ύπ6 τάς δποίας δεχ6με

θα τάς διαπραγματεύσεις. 

»Μαυρος: Θά τούς φέρετε είς τό σημείον νά προτείνουν 

αύτοί. Θά είπωμεν δτι δέν δεχόμεθα μετακίνησιν πληθυ

σμων καί δτι έπιμένομεν είς τήν γραμμήν τής 9ης Αύγού

στου. Οϋτω θά μc'iς προτείνουν αύτοί. 

»Καραμανλής: Αύτά ε{ναι ούσία. 'Εγώ θέλω τίς προϋ

ποθέσεις. Τώρα λέγαμε σέ όλους: δέν κουβεντιάζουμε. Θά 

μiiς εlποvν οί ξένοι: πέστε μας κάτι πού νά τ6 εlσηγηθοίJμε. 

Διά νά έλθωμεν εlς τήν ούσίαν, τί θά ζητήσωμεν; 

»Μαυρος: 'Υπάρχουν καί τά 'Ηνωμένα "Εθνη . "Ας μ ή 

ένδώσωμεν. "Ας κρατήσωμεν επί 20-30 ήμέρας. "Εχομεν 
πολύν κόσμον μαζί μας. 'Όλες οί ξένες Κυβερνήσεις εlναι 

μαζί μας. 

»' Αβέρωφ: Δέν διαφωνω. Είς πρώτην φάσιν νά είμεθα 

άδιάλλακτοι. 'Αλλά πρέπει νά εχωμεν ύπ' όψιν μας δτι καί 

παλαιότερον, τό 1959, είχαμε πολύν κόσμον μαζί μας καί 
είμεθα άρχικως άδιάλλακτοι διά νά ύποχωρήσωμεν τελι

κως. 

»Κληρίδης: Δέν διαφωνείτε δτι είς τό τέλος θά δεχθω

μεν τήν γεωγραφικήν βάσιν. Καί εγώ δέν διαφωνω επί του 

δτι ίσως σήμερον νά πρέπη νά έπιμείνωμεν έπί των βασι

κων μας θέσεων. 

»Μαυρος (Πρός κ. Κληρίδην): Πρέπει νά σωθή ή ύπό

ληψις καί ή δική σας καί ή δική μας. 'Εγώ αίσθάνομαι 

ίσχυρότερος άπ' δ,τι είς τήν Γενεύην. 

»Κληρίδης: Νομίζω δτι ύπερεκτιμωμεν τήν άλλαγήν 

κλίματος ύπερ ήμων. Τουτο δμως δέν θά διαρκέση πολύ. 

Νομίζετε δτι τό ΝΑΤΟ άνησυχεί άπό τήν ενέργειάν σας 

δσο έσείς νομίζετε δτι άνησυχεί; 

»Μαυρος: Ναί. 

»Κληρίδης: "Οχι. Διότι γνωρίζει δτι κάποτε, δι' άμυν

τικούς καθαρά λόγους, θά έπιστρέψετε. Δέν δύνασθε νά 

παραμείνετε ξεκρέμαστοι. 

»Μαυρος: Δέν εlναι αύτή ή θέσις μας. Τό ΝΑΤΟ εlναι 

δεμένο μαζί μας καί όχι έμείς μέ αύτό. Αύτοί θά εχουν 

κάποτε τήν Ρωσίαν είς τά μετόπισθεν. Είτε είμεθα μέλη του 

ΝΑΤΟ είτε όχι, αύτοί θά ύπερασπισθουν τήν ·Ελλάδα. 

>>Καραμανλής: Π προτείνετε κατ6πιν όλων αύτών; 

>>Κληρίδης: Δέν θά κατορθώσωμεν νά άποφύγωμεν 

όμοσπονδοποίησιν επί γεωγραφικής βάσεως. 

>>Καραμανλής: Είμεθα σύμφωνοι έπ' αύτοv. 

>>Κληρίδης : Θά είπω καί κάτι ι'iλλο. Θά συνέλθουν τά 

'Ηνωμένα "Εθνη καί θά τελειώση καί ή Γενική Συνέλευ-

σις. Καί δταν θά τελειώσουν τά παχειά λόγια καί κατακαθή

ση ό κονιορτός καί φύγη άπό τήν επικαιρότητα τό Κυπρι

ακόν, τότε θά πρέπη νά διαπραγματευθωμεν έπί τής βάσεως 

αύτή ς. 

>>Μαυρος : "Εχετε ζητήσει νά έγγραφή είς τήν Agenda; 
>>Παπαδόπουλος: 'Όχι άκόμη. 

>>Μπίτσιος: 'ο κ. Καραγιάννης επισημαίνει δτι διάφο

ροι διερωτωνται είς τά 'Ηνωμένα "Εθνη κατά πόσον ό κ. 

Ρωσσίδης ενεργεί πάντοτε εξ όνόματος τής κυπριακής Κυ

βερνήσεως. Θά πρέπη λοιπόν νά κάνετε μίαν δήλωσιν 

ύποστηρίξεως του Ρωσσίδη, διότι άμφισβητείται τό δτι 

έκπροσωπεί τήν κυπριακήν Κυβέρνησιν. 

>>Κληρίδης: Δέν ένόμισα δτι θά έχρειάζετο τίποτε πε

ρισσότερον άπό τήν άνάκλησιν των σαμψωνικων, τήν 

όποίαν εκανα ήδη. Πάντως τήν δήλωσιν θά τήν κάνω εύ

χαρίστως. 

>>Παπαδόπουλος: Δέν βλέπω διατί νά άλλάξωμεν γραμ

μήν. Συμφωνω μέ τόν κ. άντιπρόεδρον. Νά λέγωμεν δτι ναί 

μέν θά συζητήσωμεν, άλλά θά πρέπη νά άποχωρήσουν καί 

οί Τουρκοι. 

>>Κρανιδιώτης: Νά μή λάβωμεν άπόφασιν τώρα. 

>>Κληρίδης: 'Όλοι λέγουν δτι εχουμε λάβει θέσιν άπό 

τήν όποίαν δέν μπορουμε νά βγουμε. 

Ι>Μαυρος : Κατόπιν τής άτιμίας των Τούρκων, τί πρέπει 

δηλαδή νά κάνουμε; 
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»Κληρίδης: Γιά ποίαν άτιμίαν δμιλουμεν; Μόνον τής 

9ης Αuγούστου καί επιμένομεν σ' αuτήν; Τήν πρώτην τήν 

λησμονουμε; 

»Καραμανλής: Ή πρώτη, τής 20ής 'Ιουλίου, θά μπο

ρούσε vά δικαιολογηθή διότι ύπήρξε ή 15η 'Ιουλίου, άλλ' 

όχι ή δευτέρα. 

»Μαυρος: Τήν δμοσπονδίαν επί γεωγραφικής βάσεως 

τήν δίδομεν δποτε θέλομεν. 

»Πώς είναι τά πνεύματα είς τήν Κύπρον; 

»Κληρίδης: Κατά τήν σύσκεψιν πού είχαμε, δσοι ώμί

λησαν, ώμίλησαν κατά τής όμοσπονδίας επί γεωγραφικής 

βάσεως. Οί άκραίοι εζήτησαν νά κηρύξωμεν τήν 'Ένωσιν 

διά νά ύποχρεωθή ή 'Ελλάς νά aναλάβη δρiiσιν. Οί περισ

σότεροι δέν ώμίλησαν, διότι φοβουνται μήπως παρεξηγη

θοϋν. Ήσαν ή silent majority. 'Εγώ πάντως τούς είπα δτι 
εναντι τής ίστορίας θά άναλάβω τάς εuθύνας μου. 

))Μαυρος: ' Υπάρχει νομική καί πολιτική πλευρά του 

προβλήματος. Εiς τήν Γενεύην ελάβαμε τήν θέσιν δτι δσα 

συζητουμε, aποτελουν άλλαγήν είς τό καθεστός του 1960. 
Πρίν άπό τό 1960 οί τρείς ('Αγγλία, 'Ελλάς, Τουρκία) 
συζητούσαμε διότι άκόμη δέν ύπήρχε Σύνταγμα, δέν ύπήρ

χε Δημοκρατία τής Κύπρου. Σήμερα δέν εχομε τό δικαίωμα 

νά άλλάξωμε τό συνταγματικόν καθεστώς. Μποροϋμε νά 

συνδράμωμε, άλλά βασικώς τό ζήτημα είναι μεταξύ τών 

δύο κοινοτήτων καί ή θέσις αuτή είναι ίσχυρά εναντι τών 

επισκεπτών μας. 

))Καραμανλής: Τοvτο εlvαι θεωρητικώς σωστόv, άλλά 

εiς τήv πρiiξιv; 

)) ' Αβέρωφ: Καί πολιτικώς καί νομικώς είναι σωστό του

το. Θά ήδυνάμεθα νά τό παρουσιάσωμεν ώς θέσιν τών Κυ

πρίων. 

))Καραμανλής: Αύτήν τήν τακτικήν άκολουθήσαμεν 

καί παλαιότερον. Άλλά εiς τό τέλος ύπεχρεώθημεv νά δε

χθώμεν τήν συζήτησιν μεταξύ τών δύο Κυβερνήσεων. 

))Κληρίδης: Υ Ας ύποθέσωμεν δτι δλοι συμφωνουν νά 

επιστρέψωμεν είς τό καθεστώς τής Ζυρίχης. Βεβαίως οί 

Τουρκοι δέν aποδέχονται τοιουτον τί. ' Αλλά άς ύποθέσω

μεν. 'Έχει κατά κόρον λεχθή δτι αί Συμφωνίαι τής Ζυρίχης 

είναι άνεφάρμοστοι καί επί 8 ετη εσυζητούσαμεν διά τήν 

μεταρρύθμισίν των. Είχεν δμως προσέτι γίνει δεκτόν δτι ή 

τελική συμφωνία μεταξύ τών κοινοτήτων θά εχρηζε προσ

επικυρώσεως aπό τάς 'Εγγυητρίας. Δηλαδή μία 5ημερής. 

Τά λέγω αuτά διά νά σημειωθουν αί aντιφατικότητες. 

)>Μαυρος: Είς τήν Ζυρίχην εδημιουργήθη εν καθεστώς. 

' Η ' Ελλάς τό παρεβίασεν μέ τό έγχείρημα κατά Μακαρί

ου. 'Η Τουρκία τό παρεβίασεν επεμβCiσα βάσει τών συμ

φωνιών διά νά καταλύση τήν Κυπριακήν Δημοκρατίαν. Τέ

λος ή ' Αγγλία άπεδείχθη άνίκανος νά τό ύπερασπίση. 

'Άρα τό σύστημα κατέρρευσε πλήρως. Πρέπει λοιπόν νά 

εύρεθή νέον σύστημα Εγγυήσεως. 

»Κληρίδης: Κάνομεν εν σφάλμα λογικής. Είς τήν Γενεύ

ην ε πήγατε τήν πρώτην φοράν ώς ' Εγγυήτρια ι Δυνάμεις 

καί ύπεγράψατε εν εγγραφον διά του όποίου aνεγνωρίζετο 

τό καθεστώς τής Ζυρίχης. Συνεπώς δ ρόλος τών 'Εγγυη

τριών Δυνάμεων συνεχίζεται καί θά παύση μόνον κατόπιν 

νέας συμφωνίας. 

»Μαυρος: Δέν θά πρέπη νά κάνωμε αuτό πού οί Γερμα

νοί άποκαλουν "καυτηρίαση" . Πρέπει νά κάνωμεν τήν γε

νικωτέραν πολιτικήν σκέψιν δτι τό σύστημα χρεωκόπησε, 

μέ aποτέλεσμα νά καταληφθή ή Κύπρος. Κατά συνέπειαν 

δ,τιδήποτε άποφασισθή, δέν θά μπορέση νά σταθή άνευ 

εγγυήσεως. Τά λοιπά άποτελουν νομικιστικάς (legalistic) 
σκέψεις καί δέν πρέπει νά τούς άποδίδωμεν σημασίαν. 

»Κληρίδης: Είμεθα ύποχρεωμένοι νά λάβωμεν ύπ' όψιν 

τό έάν εχωμεν η όχι τήν δύναμιν νά άνατρέψωμεν τάς συν

θήκας η μίαν κατάστασιν. Είς τό παρελθόν εγένετο εσφαλ

μένη εκτίμησις άκριβώς αuτής τής δυνατότητος. 

))Μαϋρος: Πληρώνομεν 20 ετών σφάλματα, θά συμφωνή
σω άπολύτως δτι ή εuθύνη τών τότε έλληνικών Κυβερνή

σεων είναι τεραστία. 

»Καραμανλής: 'Εάν ήκολουθείτο σώφρων πολιτική, 

σήμερον θά είχεv έπιτευχθή ή ενωσις μέ έλάχιστα άνταλ

λάγματα ύπέρ τής Τουρκίας. ΥΑς μήν κάνωμεν καί τώρα 

σφάλματα. "Οσες φορές τήν πάθαμε εiς τό παρελθόν, ήτο 

διότι έπιμείvαμεν εiς τήν άδιαλλαξίαν. 'Ελέγαμε πάντα 

"όχι". Καί κάθε φορά έφθάναμε σέ χειρότερη θέση. 'Αλλά 

ι'iς άφήσωμεv αύτήν τήν παρελθοντολογίαv. Ποv καταλή

γομεν; 

))Μαυρος: 'Η θέσις μας νά παραμείνη άμετακίνητος. 

"Ας άφήσωμεν τούς άλλους νά προτείνουν. Μ ή σπεύσωμεν 

πρίν άκούσωμεν καί τόν Βαl,v:τχάιμ, δ δποίος στό κάτω-κά

τω aντιπροσωπεύει δλα τά Κράτη τών ' Ηνωμένων ' Εθνών. 

»Καραμανλής: Ό Βαλντχάιμ θά iδή καί ήμiiς ιcαί τόν 

Κληρίδην. Θά πρέπη νά του ποvμε τά ίδια πράγματα. 

))Μαυρος: Ναί. 'Απολύτως τά ίδια γιά νά μή γελοιοποι

ηθουμε. 

»Κληρίδης: 'Εάν άποφασίσωμεν νά παραμείνωμεν άμε

τακίνητοι, αuτό θά είπω είς τόν Βαλντχάιμ. 

))Μαυρος (Πρός κ. Κληρίδην): Καί νά του είπήτε δσα 

είπατε είς Γενεύην καί μέ τόν τρόπον πού τά είπατε είς τήν 

Γενεύην: δτι δηλαδή καί τήν όμοσπονδίαν επί γεωγραφι

κής βάσεως είσθε διατεθειμένοι ενδεχομένως νά εξετάσετε. 

Κάποιον δρον είχατε χρησιμοποιήσει είς τήν Γενεύην. Νά 

λεχθουν άκριβώς τά ίδια. 

»Παπαδόπουλος: Νά του πουμε δπως καί είς τήν Γενεύ

ην δτι θά τό εξετάσωμεν with an open mind. 
»Κληρίδης: 'Ο Κάλλαχαν είς τήν Γενεύην ήθελε νά πώ 

δτι θά τό εξετάσω favourably. 'Εγώ ήρνήθην νά είπώ τέ
τοιο πράγμα. Είς τόν Βαλντχάιμ τί θέλετε νά είπω; 

»Μαϋρος: Θά του είπήτε εσείς δ,τι θέλετε. 

»Κληρίδης: Φοβουμαι δτι έάν δέν δώσωμεν ενα hint είς 
τόν Βαλντχάιμ η καί στούς άλλους πού πρόκειται νά ελ

θουν, δέν θά επανέλθουν πάλι. Νά τούς είπωμεν δτι τήν 

γεωγραφικήν βάσιν "θά ήδυνάμεθα νά τήν εξετάσωμεν". 

»' Αβέρωφ: Νά τούς είποϋμε νά μας προτείνουν αuτοί. 
»Κληρίδης: Προσέξατε αuτό τό ζήτημα. Τό νά είπήτε 

σέ κάποιον νά προτείνη δέν είναι άμοιρον κινδύνων. Διότι 

λέτε είς ενα ξένον νά προτείνη αuτός, καί προτείνει. τί 

κάνετε τότε; Δέχεσθε δ,τι προτείνει; 'Ή άπλώς άπορρίπτε

τε; 

))Μαυρος: Λέγομεν ναί, δταν μCiς προταθουν αuτά πού 

ζητώμεν. Δέν πρέπει κανείς νά εγκαταλείψη τήν θέσιν του. 

' Η ΕΣΣΔ προβλέπουσα δτι ή ' Ελλάς θά εγκατέλειπε τήν 

θέσιν της, ενεφανίσθη μέ τάς μή ρεαλιστικάς προτάσεις της 

περί εφαρμογής τής άποφάσεως 353 κ.λπ. 
»Καραμανλής: Δηλαδή νά φανώμεν έπίμονοι μέχρις 

δτου άρχίσουν οί διαπραγματεύσεις ιcαί μετά νά διαπραγ

ματευθώμεν τήν δμοσπονδίαν; Αύτό εlναι; 
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Στενή συνεργασία μέ τήν έλληνοκυπριακή ήyεσία. 
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»Τζούνης: Δηλαδή, εάν l']ννόησα καλώς, ή γραμμή ' ε{-

ναι: 

»α. 'Επιστροφή εiς τήν γραμμή ν τής 9ης Αuγούστου. 

»β. 'Επάνοδος τών προσφύγων εiς τάς Ι:στίας των καί 

»γ. 'Απαρχή εκτελέσεως τής αποφάσεως 353. 
»Μαuρος: Νά γίνη ενα σημείωμα. 

»Καραμανλής: Δέν θά πρέπη νά φανώμεν άδιάλλακτοι 

εlς τούς Γερμανούς. Πολιτική μας πρέπει νά εlναι ή έπιδί

ωξις τού έφικτού. "Εχει δημιουργηθij μία de facto κατά
στασις. Θά παραμείνωμεν λοιπόν εlς τάς θέσεις μας ζητών

τες προσέτι τήν έπάνοδον τών προσφύγων. Θά δεχθώμεν δέ 

έναρξιν διαπραγματεύσεων μή άποκλείοντες τήν συζήτη

σιν περί δμοσπονδίας. 

)>Μαuρος: Ναί, ύπό τήν προϋπόθεσιν τής μή μετακινή

σεως πληθυσμών. 

)>Τζούνης: Αuτό τό περιέχει αuτομάτως τό αίτημά μας 

περί επιστροφής τών προσφύγων εiς τάς Ι:στίας των. 

))Καραμανλής: "Οσο πάντως καί έάν οί διάφοροι προ

σφέρωνται νά άκούσουν άπόψεις, πρέπει κάποτε νά φθά

σης καί εlς τήν ούσίαν. 

)>Μαuρος: Θά ερωτήσω τόν Βαλντχάιμ, τί θά τήν κάνη 

τήν απόφασιν 353. Θά τήν αναιρέση; 
))Καραμανλής: Θά σού είπij δ τι δέν έχει τήν δύναμιν νά 

τήν έφαρμόση. 

))Μαuρος: 'Ο Κάλλαχαν ύπηνίχθη εiς τήν Γενεύη ν 

αποκλεισμόν. 

)) 'Αβέρωφ: Ποιός θά τόν κάνη; Ή 'Αγγλία; Δεν νομί
ζω. 

))Καραμανλής: Οι' "Αγγλοι δέν άvεμίχθησαν εlς τήν 

άρχήν. Θά άναμιχθούν τώρα; Ζητήσαμεν άεροπορικήν κά

λυψιν διά νά μεταφέρωμεν στρατεύματα καί μiiς τήν ήρνή

θησαν. Νά μήν ύποτιμώμεν τάς δυνατότητάς μας, άλλά καί 

νά μή τάς ύπερτιμώμεν. 

))Κληρίδης: Οί "Αγγλοι δέν θά εδέχοντο εστω καί νά 

τραυματισθή κίiν ενας "Αγγλος. 

))Μαuρος: 'Εδώ πού φθάσαμε δέν γίνεται χειρότερα. 

"Ας κρατήσωμεν αξιοπρεπή στάσι ν δι' όλίγον καιρόν. 

))Καραμανλής: Πρέπει vά έχωμεν μίαν κοινή ν γραμμή ν. 

))Μαuρος: Εiς τόν Βαλντχάιμ θά είπω δτι τόν κατήργη

σαν οί Τοuρκοι. Εlμαι ετοιμος νά συζητήσω αλλά όχι μέ 

τούς Τούρκους εiς τήν Κύπρον. 

))Κληρίδης: Θά μdς πουν δτι εiς τήν Γενεύην συζητού

σαμε μέ τούς Τούρκους εiς τήν Κύπρον. 'Εδώ τώρα δέν 

συζητοuμεν; 

))Μαuρος: 'Έχομεν μεγάλα δπλα: I) αποχώρησίν μας εκ 
του ΝΑΤΟ καί 2) τό δτι δέν θέλουν οί ξένοι νά ύποστή 
μείωσιν ή Κυβέρνησις Καραμανλή. 

))Δούντας: 'Η γραμμή άδιαλλαξίας ενέχει ενα κίνδυνον. 

'Εάν άποτύχωμεν εiς τά 'Ηνωμέν~"Εθνη, τί θά κάμωμεν 
τότε; Δέν θά εχωμε τότε περισσοτέρας δυσχερείας; Νά 

άκολουθήσωμεν λοιπόν δύο γραμμάς: I) άδιαλλαξίαν καί 
2) διά φιλικοu τρίτου παράγοντος νά καταστήσωμεν γνω
στόν μέ μεγάλην διακριτικότητα δτι είμεθα διατεθειμένοι 

νά συζητήσωμεν δι' δμοσπονδίαν. 

))Μαuρος: Δέν συμφωνώ. 'Εάν οί Τοuρκοι γνωρίζουν 

δτι είμεθα διατεθειμένοι νά συζητήσωμεν, δέν θά ύποχωρή

σουν καθόλου. Θέλω νά φθάσουν οί ίδιοι εiς τό 20%. 'Εξ 
ι'iλλου δέν θά λυθή τό πρόβλημα εiς τόν ΟΗΕ. 'Απλώς θά 

δημιουργηθή μία ατμόσφαιρα. Δέν πρέπει νά δώσω μεν εiς 

τήν Τουρκίαν αuτό πού εχει αμεσον ανάγκην, δηλαδή τήν 

ύπογραφήν συμφωνίας. 

))Δούντας: 'Υ περτιμώμεν τήν ανάγκην τής Τουρκίας νά 

προσέλθη εiς συμφωνίαν. 'Ημείς είμεθα εiς άπελπιστικήν 

θέσιν, διά τοuτο επιμένω. 

))Μαuρος: Χάνομεν τήν γενικήν εiκόνα. Παίζομεν ενα 

πολύ iσχυρό χαρτί. 'Εάν ήταν ετσι, δέν θά επρεπε νά είχα

με φύγει άπό τό ΝΑΤΟ. 

)>Καραμανλής: Νά διατυπωθούν δλα αύτά πού είπαμε. 
'Ο κ. ΜαίJρος έχει δίκαιο λέγοντας δ τι έκεί πού έχομεν 

φθάσει δέν χάνομεν τίποτε περισσότερον. "Ας τηρήσωμεν 

τήν στάσι ν άδιαλλαξίας καl βλέπομεν σύν τtϊ παρόδφ τού 

χρόνου. Λοιπόν ιiς διατυπώσωμεν τήν γραμμήν μας. 

))('Η γραμμή διατυποuται ώς Ι:ξής): 

)>Α. Νά εξακολουθήση ή παροuσα γραμμή τής άδιαλ

λαξίας. 

)>Β. Νά ζητήσωμεν:1~ 
))α. 'Επιστροφήν τών προσφύγων εiς τάς έστίας των 

ύπό συνθήκας ασφαλείας. 
"))β. 'Επάνοδο ν τών τουρκικών στρατευμάτων εiς τήν 

γραμμήν τής 9ης Αuγούστου 1974. 1 

»'Υπό τάς προϋποθέσεις ταύτας θά η δυνάμεθα νά δεχθώ

μεν εναρξιν διαλόγου, μή άποκλείοντες τήν δυνατότητα 

εξετάσεως τής λύσεως δμοσπονδίας επί γεωγραφικής βά

σεως, ύπό τόν όρον νά μή γίνουν μετακινήσεις πληθυ
σμών)>76. 

23 Α ΥΓΟΥΣτΟΥ 1974 

'Ο Κ. Καραμανλής άπευθύνει μήνυμα πρός τό 

συνέδριο των ελληνοαμερικανικών όργανώσεων πού 

πραγματοποιείται στήν 'Αθήνα: 
\ 

«'ΈΛ,ληνες τής 'Αμερικής, 'Αμερικανοί τής Έλ-, 

λάδος, ' 
»Πολλά μηνύματα άγάπης καί άδελφοσύνης σiiς 

έχουν άπευθυνθή εως τώρα. Καί έσείς έχετε κατά 

καιρούς διαδηλώσει τόν πόθο νά διατηρήτε τούς δε

σμούς σας μέ τήν γενέτειρα γή καί τήν πατρίδα τών 

προγόνων σας. 

>>'Ο δικός μου όμως χαιρετισμός σήμερα, πού 

άπευθύνεται πρός όλους σας, δέν άρκείται είς τό νά 

έπαναβεβαιώση μίαν άδιαμφισβήτητη άλήθεια- ότι 

οί "Ελληνες, όπου καί aν εύρίσκωνται, δέν λησμο

νούν τήν 'Ελλάδα. Θέλω πρό παντός νά σiiς άπευθύ

νω μήνυμα εύθύνης, νά κηρύξω προσκλητήριο συν

εργασίας. 

>>Οί στιγμές πού διέρχεται ό 'Ελληνισμός - ό 

'Ελληνισμός · στήν εύρύτερη καί ζωντανότερη έν

νοιά του - εlναι δραματικές. 'Απαιτούν συναγερμό 

όλων τών δυνάμεών του. Καί σείς ένωμένοι άποτε

λείτε μίαν ήθικά, ύλικά καί πολιτικά μεγάλη δύναμη 

τοv 'Ελληνισμού. 

>>Τό aν εlσθε ύπερήφανοι γιά τήν έλληνική κατα

γωγή σας θά έξαρτηθή άπό τό πώς θά τερματισθή ή 

τραγωδία τής Κύπρου καί άπό τό πώς θά θεμελιωθή 

στήν 'Ελλάδα μιά πραγματική καί ύπεύθυνη δημο-
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ιφατία. 'Από τήν έmτvχία η άποτvχία τής έθνικής 

προσπαθείας θά έξαρτηθή έπίσης aν θά έχετε ifρεμη 

τήν σvνείδησίν σας δτι έπράξατε καί σείς τό καθή

κον σας ώς πολύτιμο τμήμα τού 'Ελληνισμού. 

>>'Ο άγών ε{ναι ίστορικός. 'Από τήν έκβασίν του 

δλοι μας, "Ελληνες τής 'Ελλάδος καί "Ελληνες τής 

'Αμερικής, άλλά καί όλόκληρος ό έλεύθερος κό

σμος θά έπηρεασθή. 

»Ν Ε χω τήν σταθεράν έλπίδα δτι εlς τόν άγώνα 

αύτόν θά δώσετε δλοι σας καί ένωμένοι, δ πως ό καθέ

νας σας ήμπορεί, τό άνεπιφύλακτο παρόν». 

24 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1974 

Τό 'Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο μέ μέλη 

τούς εν ενεργεία άντιστρατήγους καί πρόεδρο τόν 

άρχηγό Στρατοu Ι. Ντάβο, άποστρατεύει τόν ταξίαρ

χο Δ. ' Ιωαννίδη μέ τόν βαθμό ύποστρατήγου. 

Δύο εiκοσιτετράωρα νωρίτερα εΙχε άνακοινωθεί 

άπό τόν ύπουργό 'Εθνικής 'Αμύνης ή επιβολή στόν 

Δ. 'Ιωαννίδη ποινής επιπλήξεως «διότι τό έσπέρας 

τής 22ας Αύγούστου 1974 άνευ αiτήσεως άκροάσεως 
καί οίασδήποτε προαγγελίας, παρουσιάσθη εiς τό 

ογραφείον του ύποφαινομένου, εν άτημελήτφ πολιτι

κίj περιβολΌ κατά παράβασιν κάθε εννοίας πειθαρ

χίας καί ίεραρχίας». 

24 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1974 

'Η κυπριακή τηλεόραση μεταδίδει μήνυμα του 

'Έλληνα πρωθυπουργοί) Κ. Καραμανλή : 

«'Ελληνίδες καί "Ελληνες τής Κύπρου, 

»'Υπεσχέθη ν- καί άνανεώνω κατά τόν κατηγο

ρηματικώτερον τρόπον τήν ύπόσχεσίν μου - δτι ή 

έλληνική Κυβέρνησις θά πράξη εlς τό άκέραιον τό 

καθήκον της έναντι τού 'Ελληνισμού τής Κύπρου. 

»Δέν ε{ναι εϋκολος ή έκπλήρωσις τού ίερού αύ

τού καθήκοντος. Τά σφάλματα πού διεπράχθησαν έξ 

δλων τών πλευρών έχουν δημιουργήσει εlς τήν Με

γα1όνησον δραματικήν κατάστασιν. Τό aφρον πρα

ξικόπημα τής 15ης 'Ιουλίου μετέβαλε τό δράμα εlς 

έθνικήν τραγωδίαν. Διότι έδωσεν εlς τούς έχθρούς 

μας τό πρόσχημα νά εΙσβάλουν εlς τήν Κύπρον. 

»Μέ δεμένα τά χέρια ή νεοσύστατη δημοκρατική 

Κυβέρνησις τής 'Ελλάδος έκλήθη νά λύση τό φοβε

ρό αύτό πρόβλημα εlς τάς διεθνείς του διαστάσεις. 

Δένε{ ναι δμως ώρα οϋτε άναζητήσεως, οϋτε καταλο

γισμού εύθυνών. Ε{ναι ώρα άγώνος, άγώνος έθνικού. 

»Εiς τόν άγώνα αύτόν έχει άποδυθή μέ δλα τά 

μέσα καί μέ δλην τήν ψυχήν της όλόκληρος ή Έλ

λάς. 'Από τόν Έλληνισμόν τής Κύπρου ζητεί άνε

πιφύλακτον συστράτευσιν, έμπιστοσύνην, άλλά καί 

σωφροσύνην καί έλπίδα. 

»Πολλές φορές μία καταστροφή ήμπορεί νά γίνη 

άφετηρία άναγεννήσως ένός έθνους. ΝΕχω τήν πε

ποίθησιν δτι τό φαινόμενον αύτό θά έπαληθευθή καί 

εlς τή ν περίπτωσίν μας. 'Η καρτερία κατά τάς παρού

σας σκληράς ώρας ε{ναι έξ ίσου άναγκαία, δσον καί 

ή άποφασιστικότης διά τήν άντιμετώπισιν τών πολ

λαπλών κινδύνων πού μiiς άπειλούν. 

»'Ελληνίδες καί 'Έλληνες τής Κύπρου, 

»Μία έννοια, μία λέξις aς ένσταλλάξη τήν ζωογό

νο ν δύναμίν της εlς τάς καρδίας καί τά πνεύματα 

δλων μας. Μία λέξις μέ τό ίερόν νόημά της: ένωσις. 

'Ένωσις ψυχική δλων δσων άνήκουν εlς τόν "Ελλη

νισμόν. Μόνον έτσι θά ήμπορέση νά εύρη πάλιν τήν 

άκεραιότητά της, τήν άνεξαρτησία καί τήν εύτυχία 

της ή μαρτυρική Δημοκρατία τής Κύπρου». 

24 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 

Κατόπιν επιθυμίας τοu Ζουλφικάρ ' Αλη Μποuτο, 

πρωθυπουργοu του Πακιστάν, νά μεσολαβήσει μετα

ξύ ' Ελλάδος καί Τουρκίας, προκειμένου νά διευκο

λυνθεί ή επικοινωνία τών ήγετών τών δύο χωρών μέ 

σκοπό τήν εξεύρεση λύσεως στό κυπριακό πρόβλη

μα, επισκέπτεται τήν 'Αθήνα ό ύφυπουργός τών 

'Εξωτερικών Σαχί καί εχει συνάντηση καί συνομι

λία μέ 'τόν Κ. Καραμανλή, παρουσία καί τοu άντι

προέδρου της Κυβερνήσεως καί ύπουργοu τών 'Εξω

τερικών, Γ. Μαύρου. 

'Ο Πακιστανός ήγέτης όρμήθηκε στήν προσπά

θειά του, άφενός άπό τούς στενούς πολιτικούς καί 

πολιτιστικούς δεσμούς πού διατηρεί ή χώρα του μέ 

τήν Τουρκία καί, άφετέρου, άπό τήν φιλία καί εκτί

μηση πρός τό πρόσωπο του 'Έλληνα όμολόγου του, 

Κ. Καραμανλή, τόν όποίο ε{ χε γνωρίσει στή διάρκεια 

τής κοινής διαμονής τους στό Παρίσι. Ό Πακιστα

νός ύφυπουργός, εχοντας συναντήσει πρόσφατα τόν 

Μπ. Έτσεβίτ, άποκόμισε τήν εντύπωση δτι διαπνέε

ται άπό ελαστική καί μετριοπαθή διάθεση , ή όποία 

καί προσφέρεται γιά νά ενθαρρύνει τήν πρωτοβου

λία. Ό Κ. Καραμανλής άντέτεινε δτι, δπως άποδει

κνύεται άπό τά γεγονότα, οί τυχόν θετικές αύτές δια

θέσεις τής 'Άγκυρας εξαντλοuνται, μέχρι στιγμής, 

σέ λόγους καί όχι σέ εργα. Καί συνέχισε : 

«Διά νά ύπάρξη έπιιωινωνία μεταξύ 'Αθηνών - 'Αγκύ

ρας, δέον δπως ή Τουρκία tπιτρέψη καί διευκολύνη τήν 

tπάνοδον τών προσφύγων εiς τάς έστίας των ύπό tγγύησιν 

καί tποπτείαν άφ ' ένός καί ν' άναδιπλώση τάς δυνάμεις 

της εlς τήν γραμμήν παύσεως του πυρός τής 9ης Αvγού

στου άφ ' έτέρου ... 
»'Ο έλληνικός λαός έχει βαθύτατα πληγωθή tκ τών 

σοβαρωτάτων τουρκικών αvθαιρεσιών. Δι ' αvτό καί ύπάρ

χει άνάγκη χειρονομίας τινός, δυναμένης νά όδηγήση εiς 

τήν δημιουργίαν τοιούτου κλίματος. Ή χειρονομία δμως 

αύτη δέν δύναται νά προέλθη εiμή άπό τούς Τούρκους. 

Αvτοί εlναι οί όποίοι κατέχουν ξένα έδάφη, αvτοί εlναι οί 

κατακτηταί. Δέν εlναι δυνατόν ν ' άναμείνη τις χειρονομίαν 
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εκ μέρους τοί5 θύματος. Συνεχίσας ό κ. πρωθυπουργός εδή

λωσεν δτι συμφωνίαι στηριζόμεναι επί της άδικίας εΙναι 

σαθραί. Καί έάν ύποτεθη δτι κάποιοι θά εδέχοντο τοιαύτη ν 

συμφωνίαν θά τό επραττε μέ τήν ύστερόβουλον σκέψιν ν' 

άνατρέψη ταύτην, εύκαιρίας δοθείσης». 

Οί άπόψεις του Κ. Καραμανλfi σχετικά μέ τό έν

δεχόμενο τfiς μεσολαβJ]σεως τοu Πακιστανοu πρω

θυπουργοu, συνοψίστηκαν στό άκόλουθο - μέ ήμε

ρομηνία 29 Αύγούστου 1974- σημείωμα: 

«'Ο κ. πρωθυπουργός, μολονότι θά ή το εύτυχής νά εδέ

χετο τόν κ. Μπουτο εiς 'Αθήνας, φρονεί δτι ή aποφυγή 

δημοσιότητος προσφέρει περισσοτέρας δυνατότητας εύ

τυχους καταλήξεως τών προσπαθειών, δι' δ καί θά προετί

μα δπως αί σχετικαί ενέργειαι γίνουν διακριτικώς κατά 

τρόπον τόν όποίον άφήνει εiς τήν κρίσιν του Πακιστανου 

πρωθυπουργου. 

»'Ως πρός τήν ούσίαν θεωρεί aπαραίτητον δπως διά 

τήν δημιουργίαν καταλλήλου κλίματος: 

»I. πραγματοποιηθη σύμπτυξις τών τουρκικών δυνάμε
ων, βορείως της περιοχης Πυροί καί της παλαιaς δδου 

Λευκωσίας - ' Αμμοχώστου καί εκκένωσις του έλληνικου 

τμήματος της πόλεως ταύτης καί 

»2. πραγματοποιηθη ή επιστροφή καί παραμονή τών 
'Ελλήνων προσφύγων, ύπό συνθήκας άσφαλείας καί επ· 

&νταλλάγματι της εκκενώσεως τών άπομενόντων εις τήν 

ύπό έλληνοκυπριακόν ελεγχον περιοχήν της νήσου τουρ

κοκυπριακών θυλάκων. 

»Τουτο δέν θά συνεπήγετο τό δικαίωμα τών διαβιούν

των εiς τούς εν λόγφ θύλακας Τούρκων δπως μετακινηθουν 

πρός βορρaν. 

»' Εάν αί ώς άνω προϋποθέσεις γίνουν δεκταί, ό κ. πρω

θυπουργός θά έδέχετο εμμεσον διάλογον μετά της Τουρκί

ας, μέ ενδεχομένην μεσολάβησιν του κ. Μπουτω>77• 

25 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 

' Ο Κούρτ Βαλντχάιμ, γενικός γραμματέας τοu 

'Οργανισμοί) 'Ηνωμένων 'Εθνών, έπισκέπτεται 

έκτάκτως τήν ' Αθήνα καί συμμετέχει σέ σύσκεψη 

ύπό τόν Κ. Καραμανλfi παρουσία καί του Γ. Μαύρου, 

του Ε. 'Αβέρωφ καί του ύφυπουργοu 'Εξωτερικών, 
Δ. Μπίτσιου: 

«' Εν &ρχi] δ κ. πρόεδρος της Κυβερνήσεως περιέγραψε 

τήν εναρξιν της παρούσης κρίσεως του Κυπριακου καί τάς 

συνθήκας ύπό τάς δποίας ή έλληνική Κυβέρνησις εδέχθη 

δπως συμμετάσχη εiς τάς διαπραγματεύσεις τής Γενεύης. 

»'Ακολούθως ώμίλησε περί του δεύτερου σταδίου τών 

διαπραγματεύσεων άρξαμένου τήν 8ην Αύγούστου: Εύθύς 
εξ άρχής, εύρέθημεν πρό τής άπαραδέκτου τουρκικής προ

τάσεως καί εζητήσαμε προθεσμίαν 36 ώρών πρός λήψιν 
άποφάσεως. Τήν προθεσμίαν ταύτην ο{ Τοί5ρκοι ήρνήθη

σαν δηλώσαντες δτι, έάν ή πρότασίς των δέν γίνη άμέσως 

άποδεκτή, θά έθεώρουν έαυτούς έλευθέρους πρός δρiiσιν, 

πράγματι δέ εύθύς άμέσως έπανήρχισαν τάς στρατιωτικάς 

έπιχειρήσεις, α!τινες ώδήγησαν ε{ς τήν κατάληψιν τοί5 

ένός τρίτου τής νήσου καί τήν δημιουργίαν τεραστίου 

προσφιJγικοί5 προβλήματος. 

ι>Τήν πρώτην άπόφασιν τών εlσβολής εlς τήν νήσον ο{ 

Τοί5ρκοι εστήριξαν εlς τό στρατιωτικόν εν τ(ί νήσφ πραξι

κόπημα, ή δευτέρα δμως ώς άνω στρατιωτική αύτών δρiiσις 

ήτα εστερημένη πάσης δικαιολογίας καί άπετέλει προ

σβολήν πρός τήν διεθνή κοινωνίαν. 

»'Εν συνεχεί~ όλων αύτών ο{ Τοί5ρκοι εμφανίζονται 

ζητοί5ντες διαπραγματεύσεις. 

»Διαπραγματεύσεις ύπ' αύτάς τάς συνθήκας δέν άποδε

χόμεθα, έφ ' δσον μάλιστα πλέον διεπιστώθη ή άποτυχία 
τοί5 σχήματος Γενεύης. Ή ώς άνω δημιουργία τετελεσμέ

νων γεγονότων δέν καθιστii εφικτάς άξιοπρεπείς διαπραγ

ματεύσεις. 

»Εiς τό σημείον τουτο ό κ. πρόεδρος της Κυβερνήσεως 

άνεφέρθη εiς τό διάγγελμά του πρός τούς 'Έλληνας διά του 

δποίου ούτος συνεκράτησεν αύτούς άπό του πειρασμου του 
πολέμου, τόν δποίον δ.παντες επεθύμουν: 

»Τοvτο έπραξα, εΙπεν δ κ. Καραμανλης, !να παράσχω 

χρονικά περιθώρια τόσον ε{ς τά Ήνωμένα 'Έθνη, όσον 

και ε{ς πάντα δυνάμενον νά πράξη τοvτο, δπως κινηθή 

δραστηρίως καί περιορίση τήν Τουρκίαν. 

»0{ Τοί5ρκοι δμως ύπέκυψαν ε{ς τόν πειρασμόν καί ήθέ
λησαν νά έπωφεληθοί5ν, ώς μή έδει, άπό τό σφάλμα τοί5 
πραξικοπήματος τής χούντας. 'Εάν δέν ύπάρξη μεταβολή 

εlς τήν στάσιν των δ διάλογος ε{ναι άδύνατος. Καί ούχί 

μόνον τοί5το άλλά δέον νά προσθέσω καί δτι δ κίνδυνος 

πολέμου δέν έξέλιπεν. Διότι εάν δέν εφαρμοσθή λογική 

λύσις ή 'Ελλάς θά ε{ναι άδύνατον νά δεχθή τήν κατάστα

σιν. Ή έκκρεμότης τοί5 προβλήματος έγκυμονεί άνά πii

σαν στιγμήν νέαν έκρηξιν. 
)) ~σταν άφίχθην εlς 'Ελλάδα, εvρον μίαν δικτατορίαν 

καί δτε ~ροσεπάθησα νά άπα καταστήσω τήν δημοκρατίαν, 
ή Τουρκία τ(ί άνοχ(ί τών Συμμάχων προέβη καί προβαίνει 

εlς πράξεις α!τινες άποβλέπουν εlς τήν εγκατάλειψιν τής 

προσπαθείας πρός έπάνοδον τής δημοκρατίας έν 'Ελλάδι. 

Ή προσπάθεια αύτη δέν ε{ ναι δυνατόν νά επιτύχη έάν δέν 

άποκατασταθή ή τιμή τής χώρας. Συμβαίνει νά δύναται ή 

Κυβέρνησις νά συγκρατή τήν κατάστασιν, άλλά έάν δέν 

ύπάρξη έντιμος λύσις επί τοί5 Κυπριακοv ή Κυβέρνησις θά 
άπολέση τόν έλεγχαν τής καταστάσεως καί τότε τό Κυπρι

ακόν θά καταστή πρόβλημα έτι σοβαρώτερον τοί5 Μεσανα

τολικοί5. 

))Πρός άποσόβησιν τών άνωτέρω ελπίζομεν εlς τόν 

Όργανισμόν τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. Έξ άλλου αύτός 

οvτος δ θεσμός τοί5 ΟΗΕ κρίνεται εlς τήν περίπτωσιν τής 

Κύπρου. 

))Θέλομεν, πρός έξεύρεσιν δικαίας λύσεως, νά άσκήσε

τε όλην σας τήν επιρροήν. 

»'Απαντώ ν δ κ. Βαλντχάιμ ηύχαρίστησεν τόν κ. πρόε

δρον της Κυβερνήσεως διά τήν διαυγη καί εiλικρινη , ώς 

εΙπεν, περιγραφήν της καταστάσεως καί διεβεβαίωσεν αύ

τόν δτι άντιλαμβάνεται τήν σοβαρότητα αύτης ώς καί τό 

γεγονός δτι κρίνεται εν προκειμένφ ή άξία τών 'Ηνωμένων 

'Εθνών. 

»Τό θέμα, εΙπεν δ κ. Βαλντχάιμ, εχει δύο πλευράς, τήν 

πλευράν τών εiρηνευτικών επιχειρήσεων καί τήν πολιτι

κήν πλευράν. ' Η εντολή της Εiρηνευτικης Δυνάμεως εκ

πηγάζουσα εξ aποφάσεως του Συμβουλίου 'Ασφαλείας του 

ετους 1964 δέν επιτρέπει δυναμικήν εvέργειαν κατά τών 
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Ό γενικός γραμματέας τού ΟΗΕ στήν 'Αθήνα. 
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Τούρκων. 'Η οiκεία άπόφασις προβλέπει καθήκοντα τής 

Είρηνευτικής Δυνάμεως έν σχέσει πρός τάς δύο κοινότη

τας έν Κύπρφ άλλά δέν προβλέπει δρίiσιν κατά τουρκικών 

στρατιωτικών μονάδων. 

»Πρόεδρος Κυβερνήσεως: Τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας 

δέv θά μπορούσε vά έπέμβη πρός τήv κατεύθυvσιv αύτήv; 

»Βαλντχάιμ: Τοϋτο θά ήτο δυνατόν συμφώνως πρός τό 

κεφάλαιον 17 τοϋ Χάρτου τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, θά 
άπητείτο δμως άπόφασις τοϋ Συμβουλίου 'Ασφαλείας. 

........... .- ............................ ..... . 
»'Εν συνεχεί~ δ κ. Βαλντχάιμ άνεφέρθη εiς τήν πολιτι

κήν δψιν τοϋ προβλήματος εiπών δτι θά ήδύναντο ίσως οί 

Τοϋρκοι νά πεισθοϋν νά συμπτυχθοϋν κάπως, άλλά δέν ένό

μισε, δτι πρός τό παρόν θά ήτο δυνατή ή ύποχώρησίς των 

εiς τήν γραμμήν τής 9ης Αύγούστου. 'Εκείνο τό δποίον 

έλπίζομεν, προσέθεσεν, εlναι δπως οί Τοϋρκοι άποσυρ

θοϋν άπό ώρισμένας περιοχάς \:να δημιουργηθή κλίμα κα

τάλληλον πρός επανάληψιν τών διαπραγματεύσεων. 

»Εtς τοϋτο δ κ. Καραμανλής εΙπεν δτι διαπραγματεύ

σεις δέν εΙναι δυναταί παρά ύπό δύο δρους, ήτοι λύσις 

προσφυγικόϋ προβλήματος καί έκκένωσις περιοχών». 

Στή συνέχεια, ή συζήτηση περιστράφηκε γύρω 

άπό τίς παραλλαγές πού θά ήταν δυ.νατό νά ύπάρξουν 
στά πλαίσια διαπραγματευτικής διαδικασίας ύπό τήν 

αίγίδα τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 'Ενόψει καί τής με

ταβάσεως του γενικου γραμματέα του διεθνους όργα

νισμου στή Λευκωσία καί τήν 'Άγκυρα, ό Κ. Καρα

μανλής έξέφρασε τή σύμφωνη γνώμη του γιά τήν 
άνάπτυξη τών πρωτοβουλιών πού κρίvί;ι ώς ένδεδειγ
μένες, χωρίς δμως νά του παρέχει έκ τών προτέρων 

έξουσιοδότηση, προτου δεί καί έκτιμήσει τίς τουρ

κικές χειρονομίες. ' Ανταλλαγή άπόψεων μεταξύ του 

Κ. Καραμανλή καί του Κ. Βαλντχάιμ, παρουσία καί 

τών Γ. Μαύρου καίΕ. 'Αβέρωφ, εγινε καί στή διάρ

κεια του προγεύματος πού έπακολούθησε. 

Δύο ήμέρες άργότερα, στίς 27 Αυγούστου, ό Κ. 
Βαλντχάιμ, άφου έπισκέφθηκε τήν "Αγκυpα καί τή 

Λευκωσία, έπέστρεψε στήν 'Αθήνα, δπουσυναντή

θηκε καί πάλι μέ τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό: 

«Κατά σημερινήν συνάντησιν κ. Βαλντχάιμ μετά κ. 

προέδρου τής Κυβερνήσεως, πρώτος άνέφερεν εν άρχij 

στοιχεία επί τής συναντήσεως του μετά κ. Κληρίδη εiς 

Λευκωσία ν. 

»Κ. Κληρίδης είπεν είς κ. Βαλντχάιμ δτι θά έδέχετο έν 
Κύπρφ δμοσπονδίαν δύο κοινοτήτων με γεωγραφικήν βά

σιν, τών εξουσιών τής Κεντρικής Κυβερνήσεως καθισταμέ

νων άντικείμενον διαπραγματεύσεων. Πάντα ταϋτα ι'iνευ 

άνταλλαγής . πληθυσμών. 

»'Εξ ι'iλλου κ. Κληρίδης άνέφερεν ώς θέματα κυρίως 

άπασχολοϋντα αύτόν (his main concerns) άλλ' ούχί ώς 
προϋποθέσεις δι. εναρξιν διαπραγματεύσεων: α) έκκένω

σιν ώρισμένων περιοχών ύπό Τούρκων, β) έλευθερίαν κινή

σεως προσφύγων, γ) άσφαλή επιστροφήν προσφύγων εiς 

τάς έστίας των, δ) σταδιακήν άποχώρησιν άπασών τουρκι

κών δυνάμεων. 

)) 'Ως διαδικασίαν άκολουθητέαν διά τάς διαπραγματεύ
σεις ταύτας κ. Κληρίδης έπρότεινεν συνάντησιν εiς Λευ

κωσίαν τών άντιπροσώπων τής έλληνοκυπριακής καί τής 

τουρκοκυπριακής κοινότητος δμοϋ μετά διπλωματικών άν

τιπροσώπων 'Ελλάδος καί Τουρκίας ύπό την αiγίδα τών 

'Ηνωμένων 'Εθνών. 'Ωσαύτως επρότεινεν δπως τάς δια

πραγματεύσεις ταύτας παρακολουθήσουν ύπό τήν Ιδιότητα 

τοϋ παρατηρητοϋ άντιπρόσωποι τών πέντε μονίμων μελών 

τοϋ Συμβουλίου 'Ασφαλείας. 

))'Εάν τά ώς liνω προτεινόμενα ύπό του κ. Κληρίδη δέν 

γίνουν δεκτά καί προκριθή έκ νέου πενταμερής διάσκεψις, 

δ Κύπριος πρόεδρος θεωρεί δτι διά δημιουργίαν καταλλή

λου κλίματος θά εδει ν' άποδεχθή ή Τουρκία τήν επιστρο

φήν τών 'Ελλήνων προσφύγων είς τήν νέαν πόλιν τής 

'Αμμοχώστου καί τήν εναρξιν έπιστροφής προσφύγων είς 

τήν περιοχήν βορείως Πυροί (σημειωτέον δτι τ' άνωτέρω 

λεχθένταύπό του κ. Βαλντχάιμ δέν εναρμονίζονται πρός τό 

ύπ' άριθ. 0.1241/552/τηλεγράφημα τής έν Λευκωσί~ 

Πρεσβείας). 

)) 'Εν συνεχεία κ. Βαλντχάιμ άνέφερεν δτι ώμίλησεν 
κατ' iδίαν μετά κ. Ντενκτάς δστις τφ ύπεγράμμισεν άνάγ

κην συνεργασίας μεταξύ τών δύο κοινοτήτων πρός ταχείαν 

άντιμετώπισιν τών προβλημάτων, άλλά liφησεν σαφώς νά 

εννοηθή δτι δέν είναι ελεύθερος νά άποφασίση liνευ τής 

συγκαταθέσεως τής τουρκικής Κυβερνήσεως. 

))Περί τών διαμειφθέντων είς 'Άγκυραν δ κ. Βαλντχάιμ 

άνέφερεν δτι δ κ. Έτσεβίτ έπιθυμεί τό ίδιον σχήμα δια

πραγματεύσεων ώς τό λαβόν χώραν έν Γενεύτι, προσθέσας 

δτι εΙναι διατεθειμένος (α) προβή είς ώρισμένας έκκενώ
σεις εδαφών (β) επιτρέψη έπιστροφήν προσφύγων εiς έστί

ας των καί (γ) διατάξη μείωσιν τών τουρκικών δυνάμεων. 

))Περί τής εκκενώσεως ώρισμένων περιοχών άνέφερεν 

δτι αύται δύνανται νά άποτελέσουν άντικείμενον διαπραγ

ματεύσεων. Τό θέμα έπιστροφής προσφύγων εΙπεν δτι δέον 

άποτελέση άντικείμενον ένός γενικου διακανονισμοϋ (over
all settlement). Περί τής μειώσεως τών τουρκικών δυνάμεων 
εlπεν δτι αuτη δύναται νά άρχίση εύθύς ώς έπιτραπή είς 

τούς Τουρκοκυπρίους, οίτινες εύρίσκονται εiς τήν έλληνι

κήν περιοχήν, νά μεταβουν είς τήν ύπό τών Τούρκων ελεγ

χομένην περιοχήν. 

)) 'Επί του θέματος τής πολιτικής λύσεως κ. Έτσεβίτ 

ε{πεν δτι ο{ Τουρκοι θά έδέχοντο νά μειώσουν τήν διεκδι

κουμένην περιοχήν άπό του ποσοστου έδάφους 40%, τό 
δποίον τώρα κατέχουν, είς ποσοστόν 30%. 

)) ' Ο κ. Βαλντχάιμ προσέθεσεν δτι δ κ. 'Ετσεβίτ θά ήδύ
νατσ νά είναι flexible κατά τήν διάρκειαν διαπραγμα
τεύσεων, άλλά δέν ήτο διατεθειμένος νά προβή de facto είς 
χειρονομίας ώς α{ άνωτέρω πρό διαπραγματεύσεων. 

)) ·Ο κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως άπήντησεν δτι αί 
θέσεις τών Τούρκων άπέχουν τόσον άπό τάς έλληνικάς 

ώστε δέν εβλεπε δυνατότητας επαναλήψεως του διαλόγου. 

)) 'Ο κ. Βαλντχάιμ άπήντησεν δτι οί Τουρκοι τφ έγνώ
ρισαν δτι έάν δέν ύπάρξη ταχεία λύσις του προβλήματος 

ούτοι προτίθενται νά προχωρήσουν είς τήν οiκονομικήν 

όργάνωσιν του βορείου τμήματος τής νήσου, είς δ κ. πρό

εδρος τής Κυβερνήσεως άπήντησεν δτι οί Τουρκοι θά ήδύ

ναντο νά προχωρήσουν καί είς τήν κατάληψιν δλης τής 

Κύπρου, liλλο δμως είναι τό θέμα: έάν θά ήδύναντο νά τήν 

κρατήσουν ή έάν ή Διεθνής Κοινότης θά ηδύνατο νά άπο-
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δεχθή τοϋτο. 'Ημείς, πάντως, προσέθεσεν, εϊμεθα άποφα

σισμένοι δπως μή άποδεχθώμεν ταπεινωτικάς λύσεις . 

»'Ο κ. Βαλντχάιμ είπεν δτι άντιλαμβάνεται τήν σοβαρό

τητα τής καταστάσεως καί δτι θά έπανελάμβανεν τάς θέ

σεις ταύτας τής έλληνικής Κυβερνήσεως εiς τήν τουρκι

κήν έν τij προσπαθεί~ του δπως συνεχίση τήν άναζήτησιν 

λύσεως. 

»Περί τών θέσεων Κληρίδη ό κ. Καραμανλής είπεν δτι 

ό κ. Κληρίδης είναι έλεύθερος νά προχωρήση είς τάς έπα

φάς τάς όποίας ούτος θεωρεί σκοπίμους, δέν εβλεπεν δμως 

δτι ή » Αγκυρα θά aφηνεν έλεύθερον τόν κ. Ντενκτάς νά 

διαπραγματευθή άποδεκτήν λύσιν. 

»'Επί τοϋ θέματος τών μονάδων UNFICYP ό κ. Βαλντ
χάιμ άνέφερεν δτι έπέτυχε τήν συγκατάθεσιν τοϋ κ. 'Ετσε

βίτ διά τήν παραμονήν των είς τά σημεία εiς α αύται Έύρί
σκονται, ύπό τόν δρον δμως δτι δέν θά περιπολοϋν έλευθέ

ρως τάς όδούς καί δέν θά έξέρχωνται ~ών στρατοπέδων των 
παρά μόνον εiς περιπτώσεις έπεισοδίων η ταραχών. 

»'Επί τοϋ θέματος τοϋ άεροδρομίου τής Λευκωσίας κ. 

Βαλντχάιμ είπεν δτι οί Τοϋρκοι ζητοϋν είδος τι συμμετο

χής, η άναθέσεως τοϋ έλέγχου είς τάς δύο κοινότητας, άλ

λά πρός τό παρόν δέχονται, ύπό τύπον ένδιαμέσου λύσεως, 

έπίβλεψιν τοϋ άεροδρομίου ύπό τών 'Ηνωμένων Έθνών»78. 

25 ΑΥΓΟΎΣτΟΥ 1974 

'Ο ύπουργός των 'Εξωτερικων των ΗΠΑ, Χ. 

Κίσινγκερ, άπευθύνει στόν Κ. Καραμανλή τήν άκό

λουθη έπιστολή: 

« ' Αγαπητέ κύριε πρωθυπουργέ, 

»Θεωρώ σημαντικό νά συνεχίσω νά συμμερίζωμαι άπ' 

ευθείας μέ σiiς τίς σκέψεις μου γιά τήν Κύπρο, τόσο σάν ενα 

μέσο γιά νά άποφεύγωνται παρεξηγήσεις μεταξύ μας, δσο 

καί σάν ενα βήμα πρός τήν έξεύρεση διαδικασιών μέσφ τών 

όποίων θά μποροϋσε νά λυθή αυτό τό δυσχερέστατο διεθνές 

πρόβλημα. 

»'Ο πρόεδρος Φόρντ μοϋ ζήτησε νά σiiς μεταφέρω μέ 

κάθε είλικρίνεια αυτό πού πιστεύομε δτι είναι τό νόημα 

τής τελευταίας σοβιετικής προτάσεως γιά μιά διευρυμένη 

διάσκεψη καί ποιά ή κατάσταση τών διαπραγματεύσεων. 

Κατά τήν γνώμη μου αυτή ή πρόταση δέν άντιπροσωπεύει 

τίποτε περισσότερο άπό μιά ίδιότροπη σοβιετική προσπά

θεια νά άνακατευθοϋν. 'Η Σοβιετική 'Ένωση δέν εχει 

συμφέρον νά λυθή τό κυπριακό πρόβλημα, άφοϋ ή συνεχι

ζομένη ενταση στήν περιοχή είναι πρός τό μεγαλύτερο 

μέρος όφελός της. 

» ' Η πρόταση γιά ενα forum 18 η 20 έθνών μπορεί μόνο 
νά άποβλέπη στήν καθυστέρηση τών πραγματικών προ

σπαθειών γιά σοβαρές διαπραγματεύσεις. 

»'Εκτιμώ τό δτι ή Κυβέρνησή σας μπορεί νά βλέπη 

κάποιο όφελος στήν καθυστέρηση καί συνεπώς νά έπιθυμή 

νά μήν άπορρίψη άμέσως τήν πρόταση άπό τήν Μόσχα. 

Θά ύπεστήριζα, δμως, δτι όποιοδήποτε τέτοιο aμεσο όφε

λος θά άποδειχθή στό τέλος άπατηλό καί δτι αυτό πού θά 

συμβή θά είναι περισσότερα προβλήματα γιά τήν Κυβέρ

νησή σας-,γιά τήν ύπόθεση τής έλληνικής δημοκρατίας καί 

γιά τά κο~νά μας συμφέροντα άσφαλείας στήν άνατολική 
Μεσόγειο. 

»Οί Σοβιετικοί σαφώς έλπίζουν δτι, έξασφαλίζοντας μιά 

ένεργό φωνή στό κυπριακό ζήτημα, θά μποροϋν νά έπε

κτείνουν τήν έπιρροή τους καί τόν ρόλο τους στήν άνατο

λική Μεσόγειο. Αυτός είναι ενας άντικειμενικός σκοπός 

στόν όποίο θά έξακολουθήσουμε νά άντιτιθέμεθα. Οί 

'Ηνωμένες Πολιτείες δέν θά ένδώσουν, ύπό όποιεσδήποτε 

συνθήκες, στίς σοβιετικές πιέσεις, οϋτε καί σέ έκείνους 

πού έπιδιώκουν νά έκμεταλλευθοϋν αυτές τίς πιέσεις. 

»Σέ άντίθεση μέ αυτόν τόν σοβιετικό άντικειμενικό 

σκοπό, έπιθυμώ νά έπαναλάβω δ,τι είπα σέ προηγούμενα 

μηνύματά μου καί στίς πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις μας, 

δτι ύποστηρίζομε τήν έλληνική Κυβέρνηση καί τήν διατή

ρηση μιiiς κυρίαρχης καί άνεξάρτητης Κύπρου. 

»'Επί πλέον εϊμαστε πρόθυμοι νά χρησιμοποιήσουμε 

·τήν έπιρροή μας σέ μιά προσπάθεια νά έξασφαλίσουμε τήν 
μείωση τών περιοχών πού κατέχονται τώρα άπό τίς τουρ

κικές δυνάμεις, καθώς καί τήν μείωση αυτών τών δυνάμε

ων. Είναι ή γνώμη μου δτι ή έπιρροή τών ' Ηνωμένων Πο

λιτειών μπορεί νά χρησιμοποιηθή κατά τόν πλέον άποτε

λεσματικό τρόπο μόνο έάν διεξάγωνται διαπραγματεύσεις. 

»'Όπως άνεκάλυψαν οί w Αραβες φίλοι μας στήν περίο

δο μεταξύ 1967 καί 1973, ή στήριξη στήν Σοβιετική 'Ένω
ση καί ή διόγκωση άντιαμερικανικών αισθημάτων δέν 

εφεραν λύση άλλά μόνο κατέστησαν άδύνατο γιά τίς 

·Ηνωμένες Πολιτείες νά παίξουν θετικό ρόλο στήν άναζή

τηση μιiiς είρηνικής λύσεως. 

))Αυτό, συνεπώς, πού φαίνεται άναγκαίο είναι νά κινη

θοϋμε γρήγορα γιά νά έπιτύχουμε ευθυγράμμιση στήν πο

λιτική μας καί νά άρχίσουμε νά σκεπτόμαστε καί νά ένερ

γοϋμε μαζί σάν στενοί φίλοι πού εϊμαστε καί θέλουμε νά 

παραμείνουμε. Τό θεωρώ ζωτικό νά βρεθή τρόπος γιά τήν 

πραγματοποίηση εμπιστευτικών άνταλλαγών μέ σκοπό νά 

άποφύγουμε τήν άποτελμάτωση μέ δλες τίς άναπόφευκτες 

συνέπειες πού θά είχε γιά τόν λαό τής Κύπρου καί γιά τήν 

ύπόθεση τής παγκόσμιας είρήνηρ)79• 

28 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1974 

'Ο Κ. Καραμανλής, . δύο έβδομάδες μετά τήν 
έξαγγελία τής άποφάσεώς του νά άποχωρήσει ή χώ

ρα άπό τό στρατιωτικό σκέλος τοϋ ΝΑΤΟ, άπευθύνει 

πρός τούς πρωθυπουργούς των Κρατωv-μελων τής 

Συμμαχίας ταυτόσημες έπιστολές μέ άναφορά στούς 

λόγους πού τήν ύπαγόρευσαν: 

«'Αγαπητέ μου κ. πρόεδρε, 

» Τό Βορειοατλαντικόν Σύμφωνον Συμμαχίας, του 
όποίου ή 'Ελλάς μετέχει άπό του 1952, έξεπήγασεν 
άπό τήν άνάγκην προστασίας των μελων του καί του 

κόσμου όλοκλήρου έναντίον των κινδύνων, τούς 

όποίους έθεωρήθη δτι διέτρεχε μετά τόν Δεύτερον 

Παγκόσμιον Πόλεμον ή κοινή μας κληρονομία 

έλευθερίας καί δημοκρατίας. Τό Σύμφωνον ύπfjρξεν 

έξ άρχfjς καθαρως άμυντικου χαρακτήρος καί έστρέ
φετο κατά πάσης έπιθέσεως, δχι μόνον έναντίον οί

ουδήποτε μέλους του, άλλά καί έναντίον οίασδήποτε 

χώρας μ ή μέλους αύτου. 'Η δύναμις καί ή στερεότης 

του έπήγασαν άπό τήν rjθικήν άξίαν των lδεωδων, τά 
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όποία έξεπροσώπει. Εlναι προφανές ότι οίαδήποτε 

άπομάιφυνσις άπό τά ίδεώδη αύτά εlναι άσυμβίβα

στος πρός αύτόν τούτον τόν προορισμόν τής Συμμα

χίας καί ύπονομεύει αύτήν έκ θεμελίων. 

»Τά πρόσφατα γεγονότα έν Κύπρφ άπεκάλυψαν 

σοβαρωτάτας άδυναμίας είς τήν όλην ύφήν τής Συμ

μαχίας. Θεμελιώδεις διατάξεις τού Συμφώνου, ρυθμί

ζουσα ι τάς σχέσεις τών Κρατών-μελών αvτού μεταξύ 

των καί έπιβάλλουσαι, όπως ταύτα προσφεύγουν είς 

είρηνικά μέσα πρός έπίλυσιν τών διαφορών των, πα

ρεγνωρίσθησαν άπολύτως. Ήπρό δύο μόλις μηνών 

μετά πολλής πομπής καί έπισημότητος ύπογραφείσα 

είς τάς Βρυξέλλας Διακήρυξις έπί τών Άτλαντικών 

Σχέσεων διαπομπεύεται κατά τρόπον κυνικόν. 'Η 

διαδικασία τής διαβουλεύσεως μεταξύ τών συμμάχων 

κατηργήθη. 'Όπλα χορηγηθέντα πρός χρησιμοποί

ησιν διά τήν κοινήν aμυναν τής Συμμαχίας έστρά

φησαν έναντί ον άνεξαρτήτου χώρας-μέλους τού 'Ορ

γανισμού 'Ηνωμένων 'Εθνών, ϊνα σπείρουν τόν θά

νατον καί τήν καταστροφήν καί τελικώς όδηγήσουν 

είς τόν διαμελισμόν της. Αί έλληνικαί δυνάμεις ύπέ

στησαν δολίαν έπίθεσιν άπό άέρος, έδάφους καί θα

λάσσης, άκόμη δέ καί πολεμικά πλοία έβυθίσθησαν, 

έκληφθέντα έκ πλάνης ώς έλληνικά. 

;; 'Αποτέλεσμα τών ένεργειών αύτών εlναι ή ση
μερινή τραγωδία τής Κύπρου. Ίσχυραί τουρκικαί 

στρατιωτικαί δυνάμεις μέ έκατοντάδες άρμάτων μά

χης καί βαρύ πυροβολικόν κατέλυσαν τήν κυριαρχί

αν τής Κυπριακής Δημοκρατίας, Κράτους-μέλους 

τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, τό τρίτον δέ καί πλέον τού 

έδάφους τελεί ύπό τήν έχθρικήν κατοχήν. 'Υπερβαί

νουν τάς 200.000 οί πρόσφυγες τής μαρτυρικής νή
σου καί ζούν είς τό ίJπαιθρον ύπό συνθήκας πρωτο

φανούς άθλιότητος. 'Η Τουρκία, χρησιμοποιούσα 

ώμήν βίαν, Παρεβίασεν όλας τάς άποφάσεις τού Συμ

βουλίου 'Ασφαλείας καί τάς συνθήκας συμφωνίας 

καταπαύσεως τού πυρός, περιφρονούσα μέ πρωτοφα

νή κυνισμόν όλους τούς κανόνας τής διεθνούς τάξε

ως καί ήθικής. Αί άποβιβασθείσαι είς Κύπρον, κατά 

παράβασιν τών συνθηκών, μεγάλαι τουρκικαί δυνά

μεις άπεδείχθη πλέον ότι δέν άπέβλεπον είς τήν προ

στασία ν τής τουρκικής μειονότητας τής νήσου, άλλά 

είς τήν πραγματοποίησιν προσχεδιασμένων έπεκτα

τικών Ιμπεριαλιστικών στόχων τής Τουρκίας, μεταξύ 

τών όποίων ή Κύπρος άποτελεί εν μόνον τμήμα. 

'Υπό τάς συνθήκας αύτάς ή δραστηριότης τής 

Τουρκίας δέν κατερράκωσε μόνον τήν Άτλαντικήν 

Συμμαχίαν, άλλά καί έκθέτει είς aμεaον κίνδυνον 
τήν είρήνην είς τόν Μεσογειακό ν χώρον καί τόν κό
σμον όλόκληρον. 

;; 'Ενώπιον τών τραγικών αύτών γεγονότων, όπου 
εν μέλος τής Συμμαχίας έπιδίδεται είς άσύστολον 

έπιθετικήν ένέργειαν έναντίον άνεξαρτήτου Κρά

τους, ή Συμμαχία άντέδρασε μέ περίεργον καί έκ-

πληκτικήν άπάθειαν, περιορισθείσα είς τόν ρόλον 

τού άπλού θεατού. 'Ανεξαρτήτως τού έάν τούτο 

όφείλεται είς άδυναμίαν fί είς tλλειψιν θελήσεως, 

γεγονός παραμένει ότι ή 'Ατλαντική Συμμαχία, 

άποσκοπούσα είς τήν άποτροπήν πάσης έπιθέσεως, 

δέν κατώρθωσε νά συγκρατήση ενα έκ τών μελών της 

άπό τού νά έπιδοθή είς παρομοίαν ένέργειαν καί 

ώδηγήθημεν μέχρι τού σημείου άπειλής ένόπλου 

συρράξεως δύο μελών μεταξύ των. 

;; 'Ενώπιον τής καταστάσεως αύτή ς ή Κυβέρνησίς 
μου εύρέθη είς τήν άνάγκην νά συναγάγη τά έπιβαλ

λόμενα συμπεράσματα. 'Όταν ή 'Ατλαντική Συμμα

χία δέν εlναι είς θέσιν νά προλάβη ενοπλον ρήξιν 

μεταξύ δύο μελών της, εύρίσκεται, κατά μείζονα λό

γον, είς πλήρη άδυναμίαν νά προστατεύση αύτά άπό 

ένδεχομένην εξωθεν έπιβουλήν. VΗχθη, λοιπόν, είς 

τό συμπέρασμα ή Κυβέρνησίς μου ότι πρέπει νά 

άναλάβη ή ίδία διά τών ίδίων της δυνάμεων τήν προ

φύλαξ ι ν τής άνεξαρτησίας της καί νά έπαναφέρη ύπό 
έθνικήν διοίκησιν άπάσας τάς διατεθειμένας είς τήν 

ένοποιημένην διοίκησιν τής Συμμαχικής Στρατιωτι

κής 'Οργανώσεως έλληνικάς δυνάμεις ξηρiiς, ναυτι

κού καί άεροπορίας. τΗτο άδύνατον είς τήν έλληνι

κήν Κυβέρνησιν νά συνεργάζεται, είς τό πλαίσιον 

τής στρατιωτικής όργανώσεως τής Συμμαχίας, μέ 

Ι}ράτος, τό όποίο ν, διά άπροκαλύπτου παραγ1lωρίσε
ως διεθνών συμφωνιών, έτραυμάτισε βαθύτα,τα ση

μαντικόν τμήμα τού έλληνικού tθνους. Ή έλληνική 

Κvβέρνησις άπεφάσισεν έπίσης, όπως άπανακτήση 
εύθύς τήν, πλήρη ένάσκησιν τής κυριαρχίας της έφ' 

όλοκλήρου τού έδάφους τού έναερίου χώρου καί τών 

χωρικών ύδάτων τής 'Ελλάδος, ifτις ε[ χε μέχρι τούδε 

περιορισθή λόγφ τής μονίμου παρουσίας ξένων 

στρατιωτικών έγκαταστάσεων έπί τού έλληνικού 

έναερίου χώρου καί τής έλληνικής αίγιαλίτιδος ζώ

νης ύπό ξένων πολεμικών άεροσκαφών καί πλοίων. 

Ή Έλλάς θέλει έξετάσει προθύμως μετά τών συμμά

χων της καί, εlδικώτερον, μετά τών 'Ηνωμένων Πο

λιτειών τής 'Αμερικής, τά πρακτικά μέτρα πρός 

έφαρμογήν τών άνωτέρω άποφάσεων. 'Εάν ή Άτ

λαντική Συμμαχία άπέτυχεν εlς τό νά άναχαιτίση τήν 

τελευταίαν πρωτοφανή αύτή ν ένέργειαν τής Τουρκί

ας, πρέπει νά άναγνωρισθή ότι κατά τήν διάρκειαν 

τής Ισχύος της καθιέρωσε μέτρον τι σταθερότητος 

είς τάς σχέσεις Ά νατολής-Δύσεως καί έδημιούργη

σε κλίμα εύνοϊκόν διά τήν ίJφεσιν τής διεθνούς έντά

σεως. 

;;Διά τόν λόγον αύτόν ή Έλλάς παραμένει μέλος 

τής Συμμαχίας καί έπιθυμεί νά δηλώση ότι, έφ' όσον 

α ι' σχέσεις μεταξύ Δύσεως καί 'Ανατολής παραμέ

νουν άναλλοίωτοι εlς τά βασικά αvτά δεδομένα, θά 

άγωνισθή παρά τό πλευρόν τών δυτικών συμμάχων 

της, έάν εlς έξ αύτών δεχθή άπρόκλητον έπίθεσιν. 

Συγκεκριμένα μέτρα πρός πραγματοποίησιν τοιαύ-
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-rης μελλοντικής συνεργασίας εlς τόν στρατιωτικόν 

τομέα θά πρέπη νά τύχουν έπεξεργασίας μεταξύ τής 

'Ελλάδος καί τής 'Οργανώσεως τοϊί Βορειοατλαντι

κού Συμφώνου. 

»Παρακαλώ δεχθήτε, άγαπητέ μου κ. πρόεδρε, 

τήν διαβεβαίωσιν τής ύψίστης ύπολήψεως, μεθ' ής 

Ξχω τήν τιμήν νά διατελώ, λίαν εΙλικρινώς ύμέτε

ρος»sο. 

30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 

'Ο Κ. Καραμανλής ύποδέχεται στό Πολιτικό 

Γραφείο τόν Μάξ Βάν ντέρ Στούλ, ύπουργό τών 

'Εξωτερικών τής 'Ολλανδίας, ό όποίος, ώς είσηγη-

τής στή Συμβομλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου 

τfjζ Εύρώπης, είχε πρωταγωνιστήσει στόν άγώνα τών 
Εύρωπαίων φιλελεύθερων γιά τήν άπαλλαγή τής 

'Ελλάδος άπό τό καθεστώς τής δικτατορίας . 

Σέ δηλώσεις του μετά τή συνάντηση μέ τόν 'Έλ

ληνα πρωθυπουργό, ό 'Ολλανδός πολιτικός χαρα

κτήρισε πολύiιμη τήν έμπειρία του νά βλέπει ήδη 
τήν 'Ελλάδα νά έργάζεται γιά τήν άνανέωση καί τή 

στερέωση τής δημοκρατίας. Παράλληλα, έξέφρασε 

τήν έλπίδα γιά τήν ταχεία έπιστροφή της στό Συμβού

λιο τής Εύρώπης καί τήν έπιθυμία του γιά τήν ενωσή 

της μέ τήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα, τονίζοντας δτι θά 

καταβάλει κάθε προσπάθεια γιά τήν ταχύτερη δυνα

τή «άπόψυξψ> τής Συμφωνίας Συνδέσεως. 
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Ή Κυβέρνηση 'Εθνικής 'Ενότητας ύπό τόν Κ. Καραμανλή, παράλληλα μέ τόν ύπεύθυνο χειρισμό 

τών κρίσιμων έθνικών θεμάτων, έπιτέλεσε εργο θεμελιακής σημασίας στό έσωτερικό πολιτικό πεδίο. Σέ 

διάστημα έβδομήντα ήμερων άναστήλωσε τούς έλεύθερους θεσμούς καί προετοίμασε τό εδαφος γιά μιά 
σταθερή δημοκρατική πορεία άπαλλαγμένη άπό τίς άδυναμίες του παρελθόντος. Υ Αν ληφθοuν ύπόψη οί 

άντίξοες συνθήκες πού χρειάστηκε νά ύπερκεραστοuν γιά τήν έπίτευξή του, θά πρέπει νά δικαιολογηθεί 

άπόλυτα δτι τό εργο αύτό χαρακτηρίστηκε διεθνώς ώς «πολιτικό θαuμα». 

Τά δραστικά μέτρα πού δ Κ. Καραμανλής έφάρμοσε κλιμακώθηκαν μέ άφετηρία τήν άποκατάσταση 

τών έλευθεριών καί μέ άπόληξη τήν έξαγγελία τής προσφυγής στήν έτυμηγορία του έλληνικοu λαου . Τό 

χρονικό άρθρώνεται, διαδοχικά, στήν άπελευθέρωση τών κρατουμένων, τήν άπόδοση τής ίθαγένειας καί 
τήν άμνήστευση τών «πολιτικών άδικημάτων», τήν άποκατάσταση τής έλευθερίας του λόγου, τήν κατάρ

γηση τής άστυνομεύσεως τής ίδιωτικής ζωής τών πολιτών, τόν αύστηρό περιορισμό τών στελεχών του 

Στρατεύματος στήν έπιτέλεση τής έθνικής άποστολής τους, τήν άπόλυση τών γενικών γραμματέων τών 

'Υπουργείων καί τών νομαρχών, τήν προσωρινή έπαναφορά σέ ίσχύ του Συντάγματος του 1952, τήν 
έπανασύσταση του 'Ανωτάτου Συμβουλίου 'Εθνικής 'Αμύνης καί τήν έπαναφορά τών 'Ενόπλων Δυνά

μεων ύπό τόν ελεγχο τής πολιτικής έξουσίας, τήν έπάνοδο τών άπότακτων άξιωματικών του Πολεμικοί) 

Ναυτικοί), τήν άντικατάσταση τής διοικήσεως τών ΝΠΔΔ καί τών Δημοσίων 'Επιχειρήσεων, τήν έξυγί
ανση καί σταθεροποίηση τής έθνικής οίκονομίας, τήν άντικατάσταση τής ήγεσίας καί τή θέση σέ 
διαθεσιμότητα στελεχών τών 'Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Σωμάτων 'Ασφαλείας πού είχαν πράγματι 

~ έκτεθεί άπέναντι στή δημοκρατική κοινή γνώμη, τήν άποκατάσταση τής νομιμότητας στά άνώτατα 
έκπαιδευτικά ίδρύματα, τήν έκκαθάριση τής δικαιοσύνης άπό άνώτατους λειτουργούς μειωμένου δημο

κρατικοί) ήθους, τήν άποκατάσταση τής νομιμότητας στήν τοπική αύτοδιοίκηση, τήν έπαναφορά τών 

συνδικαλιστικών έλευθεριών καί τήν έπάνοδο τών αίρετών διοικήσεων στά έπαγγελματικά σωματεία, 

τήν έπαναφορά τών άπολυμένων άπό τή Δημόσια Διοίκηση, τήν έπαναλειτουργία τών γεωργικών συνε

ταιρισμών, τήν δμόφωνη εγκριση νέου έκλογικου νόμου άπό τό 'Υπουργικό Συμβούλιο, τήν πρόβλεψη 

τής συστάσεως καί έπαναλειτουργίας τών πολιτικών κομμάτων καί τήν κατάργηση του νόμου 509 -
κατά συνέπεια τή νομιμοποίηση του ΚΚΕ, τήν πρόβλεψή τής διώξεως τών πρωταιτίων του πραξικοπή
ματος τής 21ης 'Απριλίου 1967, τόν καθορισμό, τέλος, τής 17ης Νοεμβρίου ώς ήμέρας διεξαγωγής 
γενικών έκλογών. 'Αποχαιρετώντας, στίς 8 'Οκτωβρίου, τά μέλη τής Κυβερνήσεως 'Εθνικής 'Ενότη
τας, δ Κ. Καραμανλής ήταν σέ θέση νά συνοψίσει τό εργο πού είχε έπιτελεστεί: « Άπεδώσαμεν είς όλους 
τούς 'Έλληνες τήν έλευθερίαν των, άπεδιοργανώσαμε πλήρως τόν μηχανισμόν τής τυραννίας, άνεχαιτί

σαμεν τήν κατάρρευσιν τής οίκονομίας, άποκατεστήσαμεν διεθνώς τό κvρος καί τό γόητρον τής 'Ελλά

δος καί, τέλος, όδηγοvμεν άνωδύνως τήν χώραν είς έλευθέρας έκλογάς». 
ΥΗδη, στίς 27 Σεπτεμβρίου, ή ένθουσιώδης ύποδοχή τής έλληνικής αίτήσεως γιά άμεση έπανεισδο

χή στό Συμβούλιο τής Εύρώπης, τήν όποία άνέγνωσε άπό τό βήμα τής Συμβουλευτικής Συνελεύσεως, ώς 

έκπρόσωπος τής έλληνικής Κυβερνήσεως, δ Ε. 'Αβέρωφ, έπιβεβαίωνε, συμβολικά, τήν έπάνοδο τής 

'Ελλάδος στή χορεία τών έλεύθερων λαών, στήν Εύρώπη, πρός τήν κατεύθυνση τής δποίας καί έντόπιζε 

τήν μείζονα έπιλογή της ' στό διεθνή χώρο. 
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31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 

'Ο Κ. Καραμανλής εγκαινιάζει τήν 39η Διεθνή 

'Έκθεση Θεσσαλονίκης. 

'Ο πρωθυπουργός, τόν όποίο συνόδευσαν ό άντι

πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, Γ. Μαuρος, ό ύπουργός 

Συντονισμοu, Ξ. Ζολώτας, δ ύφυπουργός παρά τώ 

πρωθυπουργώ, Π. Λαμπρίας, καί δ διευθυντής τοu 

ίδιαιτέρου γραφείου του, 'Αχ. Καραμανλής, εφθασε 

στή συμπρωτεύουσα στίς 13.30 '. Σύμφωνα μέ επιθυ
μία του όχι μόνο δένεΙ χε όργανωθεί επίσημη ύποδο
χή, άλλά καί ή rορα τής άφίξεως εΙχε κρατηθεί μυ

στική· τό πλήθος δμως, πού άπό τό πρωί εΙχε κατα

κλύσει τήν πόλη, εΙ χε συρρεύσει στό χώρο γύρω άπό 

τό ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλλάς», άπό εξώστη 
του όποίου - σύμφωνα μέ επίσημη άναγγελία - θά 

aπευθυνόταν στό λαό τής Θεσσαλονίκης. 

'Ο Κ. Καραμανλής εκαμε τήν εμφάνισή του στίς 

18.25' μέσα σέ κλίμα πρωτοφανοϋς ενθουσιασμοί). 
'Αλλά καί ή συγκίνηση τοϋ ίδιου ήταν εκδηλη, δι

καιολογημένη τόσο άπό τό γεγονός δτι γιά πρώτη 

φορά μετά aπό ενδεκα χρόνια επισκεπτόταν τήν πό

λη μέ τήν όποία τόν συνέδεαν ίδιαίτεροι δεσμοί, δσο 

καί άπό τόν όγκο του λαοu πού τόν ύποδεχόταν: 

250.000 άτομα πού κατά τούς μετριοτέρους ύπολογι
σμούς εΙχαν συγκεντρωθεί ή οί 500.000 - πού σύμ

φωνα μέ τή γνώμη άλλων παρατηρητών εΙχαν κατα

κλύσει τή λεωφόρο Κέννεντυ - συγκροτοuσαν 

όπωσδήποτε τή μεγαλύτερη συγκέντρωση ενώπιον 

τής όποίας μίλησε ποτέ 'Έλληνας πολιτικός . ' Ο ίδι

ος ό Κ. Καραμανλijς θά εξομολογηθεί σέ στενό συ
νεργάτη του δτι δέν \ε{ χε πιά τίποτε ώραιότερο νά 
περιμένει στή ζωή του ... 

. ο λόγος τοϋ πρωθυπουργοί) επικεντρώθηκε στήν 
εκθεση τών μέχρι τότε πεπραγμένων τής Κυβερνή

σεως ' Εθνικής 'Ενότητας: 

«Θεσσαλονικείς! 

>> τΗλθα! Εύρίσκομαι ήδη κοντά σας! 
>>Κατέχομαι άπό βαθειά συγκίνηση, καθώς σάς 

άντικρύζω δλους σ' αύτόν τόν άγαπημένο τόπο μέ 

τόν δποίον μέ συνδέουν πολλαπλοί δεσμοί. 

»Σάς εύχαριστώ πού ήλθατε καί σείς σήμερα έδώ, 

γιά νά μοv δώσετε τήν χαρά τής άμεσης έπικοινωνί

ας. Σάς εύχαριστώ γιά τήν άγάπη καί τήν έμπιστοσύ

νη μέ τήν δ ποία μέ ύποδέχεσθε. Καί σάς παρέχω τήν 

διαβεβαίωση δτι θά κάμω πάν δ, τι έξαρτιiται άπό έμέ 

διά ν ' άνταποκριθώ στίς προσδοκίες σας. 

»Θεσσαλονικείς! 

» τΗλθα δπως ξέρετε πρίν άπό ένα περίπου μήνα 

σέ ώρες τραγικές. τΗλθα στά πρόθυρα μιιiς έθνικής 

καταστροφής. τΗλθα μέ τήν συναίσθηση δτι άνε

λάμβανα βαρύτατες εύθύνες. τ Ηλθα διότι ένοιωσα 

δτι ήταν χρέος μου ίστορικό νά έλθω. 

»'Από τήν πρώτη στιγμή θέλησα νά σάς κάμω 

δλους κοινωνούς τών κρισίμων προβλημάτων πού 

άντιμετώπιζε ή χώρα. Δέν σάς έκρυψα τούς φόβους 

μου. Διότι πίστευα - καί πιστεύω βαθύτατα - δτι 

μόνο δταν δ λαός γνωρίζη μόνη καί δλη τήν άλήθεια · 
ήμπορεί νά συμπαρασταθή άποτελεσματικά στήν 

ήγεσία του. Αύτή aλλωστε εlναι ή ούσία καί ή δύνα

μη τής άληθινής δημοκρατίας. Πρός αύτή ν τήν άλη

θινή δημοκρατία βαδίζομε τώρα δλοι μαζί, παρ' 

δλες τίς μεγάλες δυσχέρειες πού μιiς έκληροδότησε 

τό παρελθόν. 

»Θεσσαλονικείς! 

»Μόλις ήλθα, άντί γιά πανηγυρισμό σάλπισα 

προσκλητήριο. Καί άντί νά ένθαρρύνω τίς θριαμβο

λογίες συνέστησα ψυχραιμία καί έξαρση έθνική. 

Παραμερίζοντας δέ τό άμαρτωλό παρελθόν σάς κά

λεσα ν' άντιμετωπίσωμε τό δύσκολο παρόν καί ν' 

άνοίξωμε τόν δρόμο γιά ένα άσφαλές καί καλύτερο 

μέλλον. 

>~Μέ ύπερηφάνεια όφείλω νά διακηρύξω δτι δ έλ

ληνικός λαός στό σύνολό του άνταποκρfθηκε στό 

αίτημα τών ίστορικών περιστάσεων. Καί ταυτίσθηκε 

μέ τήν Κυβέρνηση πού τόν έκφράζει καί μέ τίς ΗΕνο

πλες Δυνάμεις πού έπαγρυπνοvν πειθαρχημένες γιά 

τήν άμυνα τής χώρας. Καί μόνη ή σημερινή συγκέν

τρωσις, μέ τόν παλμό καί τήν έκτασή της, έπιβεβαι

ώνει τήν συντελεσθείσα, κατά τρόπον μοναδικόν, 

ένότητα του έθνους. 

»Θεσσαλονικείς! 

»Ούδέποτε Ι'σως σέ τόσο σύντομο διάστημα έγι

ναν τόσα πολλά καί τόσο σημαντικά πρός τήν κατεύ

θυνση τής έθνικής καί δημοκρατικής άνασυντάξεως 

τής χώρας. 

»'Ύστερα άπό μία σκοτεινή έπταετία, πού έπεσώ

ρευσε άπειρα δεινά στόν τόπο, άλλά καί μετά τήν 
άνώμαλη περίοδο πού εlχε προηγηθή, δέν ήταν εv

κολο νά θεραπευθούν μέσα σέ λίγες έβδομάδες δλα 

τά σφάλματα καί οί άνωμαλίες τής δημοσίας μας ζω

ής. 'Εκείνοι πού άσκοvν δημαγωγική πίεση έπί τής 

Κυβερνήσεως καί ζητούν ν' άποκάμη μέσα σ ' ένα 

μήνα δσα έγένοντο έπί έπτά χρόνια, θέλουν προφα

νώς νά άγνοοvν τό πλήθος καί τό μέγεθος τών προ

βλημάτων πού έκληρονομήσαμε. 

»Παρά ταύτα, ή Ισοπολιτεία καί οί προσωπικές 

έλευθερίες άποκατεστάθησαν άπό τήν πρώτη ήμέρα 

πού ώρκίσθη ή Κυβέρνησίς μου. Ή έπάνοδος τοv 

Στρατού ε{ς τά έργα του καί ή πειθάρχησή του στήν 

πολιτική έξουσία κατωχύρωσε τήν έλευθερία του 

λαοv. 'Η έπαναφορά τοv δημοκρατικού Συντάγματος 

τοv 1952 - μέχρις δτου ή χώρα άποκτήση ένα Κατα

στατικό Χάρτη συγχρονισμένο καί προσηρμοσμένο 

στίς έλληνικές συνθήκες- έπέτρεψε τήν άπρόσκο

πτη λειτουργία τών έλευθέρων θεσμών. Ή άποδιορ

γάνωσις του πολυπλόκου μηχανισμού τής δικτατο

ρίας συντελείται μέ τόν γοργότερο ρυθμό. τέλος, τό 



ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Ό Κ. Καραμανλής άπευθύνθηκε στό λαό τής Θεσσαλονίκης άπό τόν έξώστη 
τοίJ ξενοδοχείου «Μακεδονία Παλλάς». 
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κλίμα τής έμπιστοσύνης πού έδημιούργησαν τά πρώ

τα, οlκονομικά μέτρα τής Κυβερνήσεως, κατέστησε 

δύνατή τήν έξυγίανση καί τήν άνάπτυξη τής οίκονο
μίας μας. VΕτσι θά μπορέσουν νά πραγματοποιηθουν 

οί δύο βασικοί σκοποί μας: νά ένισχυθή στόν άνώτα

το ρυθμό ή άσφάλεια τής χώρας· καί νά δημιουργη

θουν οί προϋποθέσεις γιά μΊα πραγματική κοινωνική 
δικαιοσύνη. 

»Θεσσαλονικείς! 

»'Όλα όσα έγινα ν στόν πρώτο αύτό μήνα καί όσα 

άπομένουν νά γίνου \ιστό σύντομο διάστημα πού μiiς 

χωρίζει άπό τήν ήμέρα πού θά κληθή ό λαός ν' άνα

δείξη τήν Κυβέρνησή του, γίνονται ύπό τήν καταθλι

πτική σκιά τής έθνικ:fjς τραγωδίας στήν Κύπρο. 

»Γνωρίζετε ότι τήν τραγωδία αύτή τήν προεκά

λεσαν έκείνοι πού μέχρι χθές άσκουσαν παρανόμως 

τήν έξουσία. Τήν μωρία άκριβώς έκείνων έξεμεταλ

λεύθησαν οί Τουρκοι, γιά νά εlσβάλουν στήν μαρτυ

ρική Μεγαλόνησο καί νά προξενήσουν καταστροφές 

άνυπολόγιστες. 

)) 'Ανέλαβα ώστόσο τήν έπαχθή κληρονομία, πού 

άπειλουσε νά συντρίψη άπό τό βάρος της όλόκληρο 

τό έθνος. Τήν άνέλαβα άπό αίσθημα καθήκοντος 

πρός τήν Πατρίδα. Καί άδιαφόρησα - όπως τό 

έπραξα πάντοτε- aν ή προσπάθεια γιά τήν έκπλή

ρωση του χρέους αύτου μπορουσε νά όδηγήση στήν 

πολιτική μου αύτοκτονία. 

))Κατά τήν δραματική όμως έκείνη στιγμή μέ 

έστήριζε ή έλπίς ότι θά εlχα τήν όμόθυμη συμπαρά

σταση του έλληνικου λαου καί τήν κατανόηση τής 

διεθνους κοινής γνώμης. Δέν ήπατήθην, οϋτε ώς 

πρός τό πρώτο, οϋτε ώς πρός τό δεύτερο. 'Ο έλληνι

κός λαός έπέδειξε σπανίαν πολιτικήν ώριμότητα 

έξαρθείς εlς τό ύψος τών περιστάσεων. "Ολοι δέ 

σχεδόν οί λαοί του κόσμου εύρήκαν τρόπους νά δια

δηλώσουν τόν ένθουσιασμό τους γιά τήν δοκιμασία 
6 

τής Κύπρου. Αύτό lσχύει lδιαίτερα γιά τόν άμερικα-

νικό λαό, ό όποίος μέ τήν στάση του έχει διαχωρίσει 

σαφώς τήν θέση του άπό τήν πολιτική τής Κυβερνή

σεώς του. 

))Παρ' όλην όμως τήν μεταστροφήν τής παγκο

σμίου κοινής γνώμης ύπέρ τής 'Ελλάδος- καί ίσως 

έξ αlτίας αύτής- ή τουρκική θρασύτης άντί νά ύπο

χωρήση, άπεκορυφώθη. Σχέδια έπεκτατικά εlς βά

ρος τής Κύπρου έτέθησαν εlς έφαρμογήν κατά τόν 

πλέον βάναυσο ν τρόπον. Καί θ' άποτελή άσφαλώς 

έντροπήν γιά όσες Κυβερνήσεις πολιτισμένων χω

ρών ήνέχθησαν- ένφ ήδύναντο νά τά προλάβουν

τά σχέδια αύτών τών ζηλωτών του Ά ττίλα. 

)) Όδυνηράν, έξ άλλου, άπογοήτευσιν άπετέλεσε 
τό γεγονός ότι ή 'Οργάνωσις τής Ά τλαντικής Συμ

μαχίας άπεδείχθη άνίκανος ν' άποτρέψη τήν βάρβα

ρη τουρκική έπιδρομή καί τόν κίνδυνον τής συγκρού

σως μεταξύ δύο μελών της. 'Α νικανότης, ή όποία ώς 

γνωστόν μiiς ύπεχρέωσε ν' άποσυρθουμε άπό τήν 

στρατιωτική συμμαχία του ΝΑ ΤΟ. 'Η άπόφασις 

όμως αύτή δέν σημαίνει ότι ή 'Ελλάς διακόπτει τούς 

πολιτικούς καί ψυχικούς της δεσμούς μέ τήν Εύρώ

πη, εlς τήν δ ποίαν άνήκει καί έπιθυμεί ν' άνήκη. 

))Θεσσαλονικείς! 

)) Ή άναδρομή στήν ίστορία τότε μόνον έχει 
χρησιμότητα, όταν έξ αύτής άντλουνται διδάγματα 
γιά τό παρόν καί γιά τό μέλλον. Γνωρίζετε όσοι κα

τοικείτε αύτήν, τήν έπίσης μαρτυρική περιοχή τής 

'Ελλάδος ότι τά δάκρυα καί τό αlμα πού τήv έπότι

σαν, δέν έπήγαν χαμένα. Ή ζωτικότης καί ή ήθική 

άνωτερότης του Έλληνισμου άπεδείχθηdαν πολύ 
ίσχυρότερες άπό τήν ώμή βία. 'Η ίδια ίστορική άλή

θεια εlμαι βέβαιος ότι θά κατισχύση καί στήν Κύ

προ. Εlμαι βέβαιος ότι οί Τουρκοι είσβολείς θά εύ

pεθουν τελικώς αίχμάλωτοι του βαpβάρου έγχειρή

ματός των. 

))Δέν άναμένει όμως παθητικά τήν έπαλήθευση 

του ίστορικου αύτου νόμου ή έλληνική Κυβέρνησις 

γιά νά προασπίση τά συμφέροντα του Έλληνισμου. 
Καί καθ ' όσον μέν άφορii τόν έλληνικό χώρο, ή Κυ

βέρνησις τόν καθιστii ήδη, μέ τήν έπιστράτευση 

όλων τών δυνάμεων του έθνους, άπολύτως άσφαλή 

έναντι οίασδήποτε έπιβουλής. 'Όσον άφορii δέ τήν 

Κύπρο έχει άποδυθή εlς ενα πολύπλευρον άγώνα είς 

όλα τά μέτωπα γιά νά άποκαταστήση τό δίκαιον 

στήν δοκιμαζομένη μεγαλόνησο. 'Ο άγών εlναι δύ

σκολος. 'Αλλά εlναι άγών δίκαιος. Καί θά κερδηθή 

τελικώς aν έπιδείξωμεν καρτερία, μεθοδικότητα, άλ

λά καί άποφασιστικότητα. Τάς άρετάς αύτάς όφεί

λουν νά έπιδείξουν καί οί 'Έλληνες τής Κύπρου, 

άφου όμως πρωτίστως έπιτύχουν ψυχικήν ένότητα, 

χωρίς τήν όποίαν θά θέσουν έν κινδύνφ όλον τόν 

άγώνα του 'Ελληνισμου. 

))Οί εiσβολείς θά πρέπη νά γνωρίζουν ότι δέν πρό

κειται νά ύποκύψωμε σέ τετελεσμένα γεγονότα. Καί 

ότι θά συνεχίσωμεν τόν άγώνα μέχρι δικαιώσεως, 

δσοσδήποτε χρόνος, δσεσδήποτε θυσίες καί aν 

χρειασθουν. Πλανώνται δέ οί Τουρκοι aν πιστεύουν 

ότι μπορουν άκινδύνως δι ' έαυτούς καί διά τήν είρή

νην του κόσμου νά διατηρήσουν όσα μέ τήν βία καί 

τόν δόλο άπέσπασαν. 

)) 'Η 'Ελλάς δέν παραγνωρίζει - καί τό άπέδει

ξεν έμπράκτως - τήν χρησιμότητα τής έλληνο

τουρκικής φιλίας. Ή Τουρκία όμως συστηματικά 

τήν ύπενόμευεν καί τελικώς τήν έτορπίλλισε. Ή 

'Ελλάς θά ηϋχετο όπως ή Τουρκία άνακτήση τήν 

νηφαλιότητά της καί μέ θετικάς καί έντίμους ένερ

γείας δημιουργήση τάς προϋποθέσεις γιά τήν άποκα

τάσταση σχέσεων καλής γειτονίας. 

)) 'Η κρίσις όμως συνεχίζεται. Ol κίνδυνοι δέν έξέ
λιπαν. Καί εlναι άνάγκη όλοι οί "Ελληνες νά έχουν 

συνείδησιν τής. πραγματικότητος αύτής. 
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»Θεσσαλονικείς! 

»'Απευθυνόμενος πρό μηνός πρός τόν tλληνικόν 

λαόν, τόν διεβεβαίωσα ότι μόλις παρέλθη ή όξεία 

φάσις του Κυπριακου, ή Κυβέρνησις θά έπιταχύνη 

τήν διαδικασία γιά τήν θεμελίωση μιιiς πραγματικής 

καί προοδευτικής δημοκρατίας, εlς τά πλαίσια τής 

δποίας όλοι οί 'Έλληνες θά έχουν τήν θέσιν των. 

VΕχομε βέβαια άπαλλαγή άπό τήν δικτατορία, τουτο 

όμως δέν σημαίνει ότι έχομεν ήδη θεμελιώσει κατά 

τρόπον άσφαλή καί μόνιμον τήν δημοκρατίαν. 

»Αύτό τό τελευταίο θά έξαρτηθή άπό τήν συμπε

ριφορά τών πολιτικών δυνάμεων καί όλων τών παρα

γόντων έκείνων, πού έπιδρουν στήν διαμόρφωση του 

πολιτικου κλίματος τής χώρας. 'Ένα μέγα μέρος τής 

εύθύνης γιά τήν δημιουργία ήπίου κλίματος, χωρίς 

τό δποίο εlναι άδύνατο νά λειτουργήση μιά ύγιής καί 

ύπεύθυνη δημοκρατία, άνήκει στόν τύπο. Ζητώ άπ ' 

όσους ένημερώνουν καί κατευθύνουν τήν κοινή γνώ-

'μη νά έξαρθουν στό ϋψος τών περιστάσεων καί νά 

δείξουν τήν πολιτικήν ώριμότητα καί τήν φρόνηση 

πού έπιδειιcνύει ήδη δ άνώνυμος λαός. v Α ν συμβουν 

όλα αύτά πιστεύω ότι έντός διαστήματος μικροτέρου 

του άναμενομένου ή Κυβέρνησίς μου θά εlναι εiς θέ

σιν νά έξαγγείλη τήν ήμέρα κατά τήν δποίαν θά κλη

θήτε νά έκλέξετε αύτούς πού θέλετε νά σιiς κυβερ

νουν. 

»'Η Κυβέρνησις δίδει δι ' έμου σήμερα πρός 

όλους σας τριπλήν ύπόσχεσιν: άφοσίωσιν πρός τήν 

δημοκρατία, προσήλωσιν εiς τά έθνικά συμφέροντα, 

άκαταπόνητον έργασίαν γιά τήν δικαίώση τών προσ
δοκιών του λαου. 

»'Από έσιiς, άπό δλόκληρον τόν έλληνικόν λαόν 

καί lδίως άπό τήν νεολαία, δέν ζητεί παρά ένα καί 

μόνο: 

»'Εμπιστοσύνη ν! 

»Θέλω νά έλπίζω ότι σύντομα δ έλληνικός ούρα

νός θά ξαναγίνη αίθριος καί γελαστός. Καί ύπό τήν 

σκέπην του όλοι μας, μέ tνωμένα τά χέρια καί ένωμέ

νας τάς ψυχάς θά προχωρήσωμεν γιά μιά iσχυρότε

ρη, γιά μιάν άληθινά εύτυχισμένη Έλλάδα». 

Τό φαινόμενο τής έκτάσεως καί του ένθουσια

σμου τής συγκεντρώσεως άποτέλεσε τό άντικείμενο 

εύρύτατων σχολίων του έλληνικου καί του διεθνους 
τύπου. Χαρακτηριστικό ε{ναι άπό τήν <iποψη αύτή, 

τό χρονογράφημα του Δημήτρη Ψαθii στήν έφημερί

δα «Τά Νέα»: 

Ήταν συνταρακτικό τό τρικυμισμένο ξέσπασμα τοϋ 

λαοϋ μας στή Θεσσαλονίκη - ενα ξέσπασμα χαράς, εν

θουσιασμοϋ, όργής καί πίστης - πού δμοιό του δέν θά 

μποροϋσε νά βρή κανείς παρά μονάχα στήν πρώτη μέρα 

τής άπελευθέρωσής μας άπό τήν χιτλερική κατοχή. τέτοια 

ήταν ή άλλοφροσύνη τής φουρτουνιασμένης εκείνης άν

θρωποθάλασσας ώστε μέ δυσκολία μπόρεσε ό κ. Καραμαν-

λής- διακοπτόμενος σέ κάθε λέξη του άπό τίς {αχές- νά 

πή τά δ~α σωστά, μετρημένα, άντρίκια κι, ελπιδοφόρα 
εΙπε στόν λόγο του. 

n Αν μιά τέτοια συγκέντρωση γινόταν καί στήν ' Αθή

να, άν άποφάσιζε ό πρωθυπουργός τής 'Εθνικής ·Ενότητας 

τών κρισίμων τούτων καιρών - μαζί μέ τούς πολύτιμους 

συμπαραστάτες του- ν' άπευθυνθή καί πρός τούς ' Αθη

ναίους, ή ίδια άλλοφροσύνη θά ξεσποϋσε κι ' εδώ, άπό 

ίδιες καί μεγαλύτερες άνθρωποθάλασσες, πού αναταράζει 

τόσο όρμητικά ό άνεμος τής λευτεριάς πού επνευσε στόν 

τόπο μας . 

Μέσα σ' αuτά τά ξεσπάσματα βρίσκεται δλη ή άγανά

κτηση ένός λαοϋ ταλαιπωρημένου από τούς ανάξιους liρ

παγες τής εξουσίας καί δλη ή πίκρα γιά τήν άδιάντροπη 

προδοσία τών δήθεν «μεγάλων φίλων καί συμμάχων». Ξέ

ρει ό λαός μας δτι ο{ liρπαγες τής εξουσίας ήταν μιά φού

χτα μωροφιλόδοξων αξιωματικών πού εξαπάτησαν τίς τί

μιες και ήθικές δυνάμεις τοϋ Στρατοϋ μας - αuτές τίς δυνά

μεις, ακριβώς, πού βλέποντας τόν όλεθρο δπου όδηγοϋσαν 

τόν τόπο ο{ άχυροκέφαλοι δικτατορίσκοι επαναστάτησαν 

καί τούς πέταξαν μιά κι' εξ ωσάν κάρφη αχύρου . Καί ξέρει 

άκόμα - κι, άν δέν ήξερε τό εμαθε - τόν άτιμο ρόλο πού 

επαιξαν ο{ τάχα «μεγάλοι μας σύμμαχοι» σέ συνεργασία μέ 

τήν φούχτα τών μωροφιλοδόξων, πού δέν δίστασαν νά φτά

σουν σέ πράξεις καταστρεπτικές - γιά νά μήν πώ πέρα γιά 

πέρα προδοτικές γιά τήν πατρίδα καί τό εθνος - μόνο καί 

μόνο γιά νά κρατηθοϋν στήν εξουσία. 

Δίκαια ξεσπάσματα τοϋ λαοϋ μας, λέω - ικανοποίηση 

άπόλυτη γιά τήν εξοδο άπό τό ΝΑΤΟ άλλά καί αίτημα 
γενικό καί πανελλήνιο, ή τιμωρία τών σφετεριστών τής 

εξουσίας καί τών γνωστών βασανιστών τών όποίων τίς 

κτηνώδεις πράξεις μαθαίνει μέ φρίκη, τώρα, ό λαός μας, 

δπως μέ φρίκη μάθαινε μετά τήν Κατοχή, τίς θηριωδίες 

τών nΕς- nΕς, στά «άνακριτήρια» τής Μέρλιν καί τούς άλ

λους τόπους τοϋ μαρτυρίου τών αγωνιστών τής λευτεριάς. 

'Αλλά τό πρώτο καί κύριο αίτημα τοϋ λαοϋ μας εΙναι 

βέβαια ή άποκατάσταση τής δημοκρατίας κι, δσο γι , αυ

τό, δπως πολύ σωστά εΙπε ό κ. Καραμανλής, ποτέ δέν tγι

ναν τόσα πολλά σέ τόσο λίγο διάστημα. Δέν παρέλειψε 

ώστόσο νά προσθέση δτι ή δημοκρατία δέν εχει άκόμα 

σταθεροποιηθή καί συνεπώς τό αίτημα τής κάθαρσης δέν 

μπορεί νά {κανοποιηθή, γιά τήν ώρα, άπόλυτα κι' όλοκλη

ρωτικά. Πολύ περισσότερο γιατί δέν ξεπεράσαμε καθόλου 

τήν κρίση τοϋ Κυπριακοϋ πού συνεχίζεται ακόμα καί δέν 

ξέρουμε τί καινούργια προβλήματα μπορεί νά δημιουργή

ση ή θρασύτητα κι ' ό κυνισμός τών Τούρκων, πού τόσο 

ξετσίπωτα σιγοντάρεται άπό τούς 'Αμερικανούς . 

Αύτό πού προέχει σήμερα, καί πού ιδιαίτερα τόνισε ό 

πρωθυπουργός, εΙ ναι ή ένότητα τοϋ λαοϋ, ό όποίος- λαός 

μας - τοϋτες τίς κρίσιμες ώρες εδειξε πανηγυρικά τήν 

πλήρη ώριμότητα, πού εΙχε τήν άναίδεια νά τοϋ άρνηθή ό 

φαιδρός εκείνος δικτάτορας τοϋ γύψου . 'Η ψυχική ένότη

τα καί ή σοβαρότητα πού δείχνει σήμερα ό έλληνικός λαός 

άποτελεί τήν δύναμη τοϋ τόπου, πού τούτους τούς καιρούς 

μάς χρειάζεται περισσότερο άπό κάθε άλλη φορά γιατί ή 

θρασύτητα τών Τούρκων εχει φτάσει στό κατακόρυφο, κι' 

αύτό εΙναι κάτι πού δέν μάς επιτρέπει τήν πολυτέλεια τοϋ 

διχασμοϋ. 

"Οσο ένωμένοι κι' άποφασιστικοί είμαστε oi "Ελληνες 
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τόσο καλύτερα θά βοηθήσουμε τήν Κυβέρνησή μας τής 

εθνικής ενότητας νά φέρη σέ αϊσιο πέρας τό μεγάλο θέμα 

του μαρτυρικοu νησιοu, πού πλήρωσε τό βαρύ τίμημα τής 

δικής μας λευτεριάς. 

Γιά δ λα τ' άλλα θαρθή ή οορα - καί γιά τίς κυρώσεις 

καί γιά τά κόμματα καί γιά τά ιδεολογικά προγράμματα καί 

γιά τίς εκλογές. Μέ περήφανη καί ρωμαλέα αισιοδοξία 

άτένισε τό μέλλον δ κ. Καραμανλής. Αισιόδοξη άνταπό

κριση ήταν καί τό τρικυμισμένο βουητό τής άνθρωποθά

λασσας πού συντάραξε τήν Θεσσαλονίκη καί δλόκληρη 

τήν 'Ελλάδα81 . 

Μετά τή λήξη τής όμιλίας του, ό Κωνσταντίνος 

Καραμανλής κατευθύνθηκε στό 'Αλεξάνδρειο Μέ

λαθρο, δπου, μετά τόν άγιασμό καί τήν προσφώνηση 

τοϋ προέδρου τής 'Εκθέσεως, Ν. Ζαρντινίδη, κήρυξε 

τήν εναρξη τής Διεθνοϋς 'Εκθέσεως καί άπηύθυνε τό 

άκόλουθο μήνυμα: 

«'Από τοί5 χώρου τijς Διεθνοί5ς 'Εκθέσεως Θεσ

σαλονίκης, εlς τήν όποίαν έχει συγκεντρωθij ό εlρη

νικός μόχθος τών λαών τijς Δύσεως καί τijς 'Α νατο

λijς, μοί5 παρέχεται ή εύκαιρία νά διακηρύξω τήν 

πίστιν τijς χώρας μου εlς τήν εlρηνικήν διευθέτησιν 

τών διεθνών διαφορών, εlς τήν παyκόσμιον συνερ

yασίαν καί εlς τήν εύyενij aμιλλα τών Κρατών, ύπό 

συνθήκας έλευθερίας καί δικαιοσύνης. Ή Έλλάς, 

διά πρώτην φοράν μετά έπταετίαν, άπηλλαyμένη άπό 

τήν ταπείνωσιν καί τόν άπομονωτισμόν τijς δικτατο

ρίας, αlσθάνεται lδιαιτέραν ύπερηφάνειαν φιλοξενοί5-

σα τήν έθνικήν πρόοδον καί τάς οlκονομικάς έπιδό

σεις τών λαών, οί όποίο ι συνεργάζονται μαζί της μέ 

εlλικρίνειαν καί lσοτιμίαν. 

»Ή έφετινή 'Έκθεσις συμπίπτει μέ μίαν κρίσι

μον στιγμήν διά τόν έθνικόν βίον τijς χώρας, διότι ή 

άπροκάλυπτος βία καί ή ύποκρισία θέτουν ύπό δοκι

μασίαν τό διεθνές δίκαιον καί τήν διεθνή ήθικήν. 'Η 

Έλλάς, lσχυρά καί άνεξάρτητος, προκαλοί5σα εlς 
τόν στίβον τών εlρηνικών έπιτευyμάτων καί όχι τών 

έδαφικών κατακτήσεων, εύχαριστεί τά Κράτη καί 

τούς φορείς πού λαμβάνουν μέρος εlς τήν 'Έκθεσιν 

τijς Θεσσαλονίκης. 'Η πρόθυμος καί εύρε ία συμμε

τοχή των ε{ναι άπόδειξις τijς έκτιμήσεως τών φιλει

ρηνικών της διαθέσεων καί κοινή όμολοyία τijς άνα

yνωρίσεως τοί5 άμοιβαίου συμφέροντος διά τήν έμ

πορικήν συνερyασίαν μαζί της. Πρός τούς έκθέτας 

καί τούς έπισκέπτας τijς 'Εκθέσεως, οί όποίο ι συμ

μερίζονται τήν άνάyκ:ην τijς εlρηνικijς συνεργασίας 

καί περιβάλλουν τήν Έλλάδα μέ τήν έμπιστοσύνην 

των, άπευθύνω έyκάρδιον χαιρετισμόν». 

'Η δλη τελετή τών έγκαινίων, παρά τή λιτότητά 

της, ύπήρξε ίδιαίτερα λαμπρή· μεγάλη αίγλη τής 

εδωσε όχι μόνο ή παρουσία πολλών μελών τής Κυ

βερνήσεως (Ξ. Ζολώτα, 'Αθ. Κανελλόπουλου, Σ. 

Γκίκα, 'Ανδ. Κοκκέβη, Χ. Πρωτοπαππa, Π. Λαμ-

πρία, Κ. Στεφανόπουλου, Γ. Παπαγιαβή, 'Αθ. Τσαλ

δάρη καί Γ. Λιανόπουλου) καί τοϋ συνόλου τών πρε

σβευτών τών χωρών πού συμμετείχαν στήν 'Έκθεση, 

άλλά - κυρίως -ή θερμότητα τών έκδηλώσεων τοϋ 

λαοϋ, στή δημιουργία τής όποίας είχε συμβάλει ή 

προσωπική παρουσία τοϋ Κωνσταντίνου Καραμαν

λή. Χαρακτηριστικά, ή «'Ακρόπολις» γράφει γιά 

τήν ύποδοχή πού έπιφύλαξε τό πλήθος στόν πρωθυ

πουργό: 

Τά λαμπρότερα εγκαίνια στήν ίστορία τής Διεθνοuς 

'Εκθέσεως Θεσσαλονίκης ήταν κατά γενική δμολογία τά 

χθεσινά. Ή παρουσία του κ. Καραμανλή προσέδωσε εις 

αότά αϊγλη καί λαμπρότητα πρωτοφανή ενώ ή κοσμο

πλημμύρα, πού εlχε κατακλύσει δλους τούς χώρους τής 

ΔΕΘ, ήταν κάτι πού δέν !:χει προηγούμενο. 

'Από ενωρίς τό Παλαί ντέ Σπόρ καί δλοι οί χώροι τής 

'Εκθέσεως εlχαν κατακλυσθή άσφυκτικά άπό εκατοντάδες 

χιλιάδες λαοu, άπό !\να ενθουσιώδες κοινό, τό όποίο άπεθέ

ωσε κυριολεκτικά τόν κ. Καραμανλή, τόν κ. Μαuρο καί 

τούς συνοδεύοντες αότούς ύπουργούς καθώς προσέρχονταν 

στόν χώρο τής 'Εκθέσεως γιά τά έγκαίνια καί κατά τήν 

άποχώρησή των άπό αότήν. 

Δέν ήταν τό παγερό καί άδιάφορο κοινό, πού, άλλες 

χρονιές ύποδεχόταν τόν δικτάτορα στήν ~Εκθεση: 'Εφέ

τος ήταν !\να κοινό άπό δλες τίς τάξεις καί άπό δλες τίς 

περιοχές τής βορείου 'Ελλάδος, πού μέ τήν θέλησή του, 

χωρίς εξαναγκασμούς καί ύποχρεωτικές επιστρατεύσεις, 

προσήλθε στήν 'Έκθεση καί διεδήλωσε τήν χαρά του γιά 

τήν πολιτική μεταβολή στό πρόσωπο του κ. Καραμανλή. 

Χρειάσθηκε ισχυρή δύναμη τής Χωροφυλακής γιά νά συγ

κρατηθή τό ενθουσιώδες πλήθος καί νά μπορέση δ κ. Κα

ραμανλής νά φθάση, περνώντας μέσα άπό τήν λαοθάλασ

σα, στόν χώρο τών έγκαινίων. 

Ήταν !\να πλήθος άμέτρητο, άσυγκράτητο, πού συγ

κλονιζόταν άπό εθνικό παλμό. 'Ο κ. Καραμανλής, κατα

φανώς συγκινημένος, άνταπέδιδε τόν χαιρετισμό κατά τήν 

διαδρομή του άπό τήν είσοδο τής 'Εκθέσεως μέχρι τό Πα

λαί ντέ Σπόρ, δπου !:λαβε χώραν ή τελετή τών έγκαινίων82 . 

Τήν είκόνα τής ύποδοχής στό χώρο τής 'Εκθέ

σεως συμπληρώνει, είδησεογραφικά, ή «Μακεδο

νία»: 

'Όταν τό αότοκίνητο του κ. πρωθυπουργοu έστάθμευ

σεν εις τά προπύλαια τής Διεθνοuς 'Εκθέσεως, τήν 7.30' 
μ.μ., τά πλήθη παραληροuντα καί μέ τό σύνθημα «εϊμαστε 

μαζί σου», διέσπασαν τήν άστυνομικήν ζώνην καί περιέ

βαλαν τόν κ. Καραμανλήν μέ πρωτοφανείς εκδηλώσεις άγά

πης. Τελικώς, δ κ. πρωθυπουργός κατώρθωσε μετά κόπου 

νά κατευθυνθή πρός τήν κεντρική ν λεωφόρον τής 'Εκθέ

σεως ένψ τά πλήθη τόν ηκολούθουν, παραληροuντα άπό 

ένθουσιασμόν83 • 

Μετά τά έγκαίνια τής Διεθνοϋς 'Εκθέσεως, ό 

πρωθυπουργός έπέστρεψε στό «Μακεδονία Παλλάς», 

δπου, τό ίδιο βράδυ, δόθηκε δεξίωση πρός τιμή του. 

'Η άπομάκρυνση τοϋ πρωθυπουργοϋ άπό τήν 

'Αθήνα εδωσε τήν εύκαιρία στούς νοσταλγούς τής 
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δικτατορίας νά σχεδιάσουν νέα άπόπειρα άνατροπής 

του δημοκρατικου καθεστώτος καί του ίδιου προσω

πικά. 

Τό βράδυ τής 31 ης Αύγούστου, δύο άξιωματικοί 
του ΠΝ, ό πλοίαρχος Κουσουρής καί ό άντιπλοίαρ

χος Σταθόπουλος, άποκάλυψαν στόν ύπουργό Δημο

σίας Τάξεως, Σ. Γκίκα, στή Θεσσαλονίκη, δτι εΙχε 

σχεδιασθεί άπόπειρα κατά του Κ. Καραμανλή στή 

διάρκεια τής παραμονfjς του στή συμπρωτεύουσα, μέ 

ταυτόχρονη εκδήλωση πραξικοπηματικής ενέργειας 

άπό μέρους τών στρατοπεδευμένων στόν 'Ασπρό

πυργο 'Αττικής άλεξιπτωτιστών. Συγκεκριμένα, τό 

πραξικόπημα σχεδιαζόταν γιά τίς 2 Σεπτεμβρίου, 
άλλά ή πληροφορία εΙχε διαρρεύσει, μέ άποτέλεσμα 

νά παρακολουθουνται οί κινήσεις τών επίδοξων κι

νηματιών άπό άξιωματικούς του Ναυτικου (κυρίως 

τούς πλοιάρχους Σέκερη καί Παναγιωταρέα). Οί 

άποκαλύψεις αύτές διασταυρώνονταν μέ άλλες σχε

τικές πληροφορίες, μέ άποτέλεσμα νά ύπάρξει αύξη

μένη επαγρύπνηση καί νά προβλεφθεί δτι, σέ περί

πτωση κινδύνου, ό πρωθυπουργός θά επιβιβαζόταν 

στό άντιτορπιλλικό «Κανάρης», πού ναυλοχουσε 

στό λιμάνι τής Θεσσαλονίκης84• 

Ι ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

'Ο Κ. Καραμανλής επισκέπτεται τή γενέτειρά 

του Πρώτη, δπου καί τελεί τρισάγιο στούς τάφους 

τών γονέων του. Σχετική άνακοίνωση άναφέρει: 

«'Ο πρόεδρος τής Κυβερνήσεως κ .. Κων. Καραμανλής 
μετέβη τήν 9.30' π.μ. σήμερον δι' ελικοπτέρου εiς τήν 
iδιαιτέραν του πατρίδα Πρώτην Σερρών καί ετέλεσε τρισά

γιον επί τών τάφων των γονέων του Γεωργίου καί Φωτει

νής. 

»'Ο κ. Καραμανλής, ό όποίος συνωδεύετο ύπό τοϋ ύφυ

πουργοϋ παρά τφ πρωθυπουργφ κ. Λαμπρία καί τοϋ γενι

κοϋ διεθυντοϋ τοϋ Ι'Ιολιτικοϋ του Γραφείου κ. ' Αχ. Καρα

μανλή, μετά τό τρισάγιον, επεσκέφθη τήν πατρικήν του 

οiκίαν δπου παρέμεινεν επ· όλίγον. 

»'Ο κ. πρωθυπουργός άπηύθυνε άργότερον θερμόν χαι

ρετισμόν πρός τό σύνολον των κατοίκων τής Πρώτης, οί 

όποίοι εlχον συγκεντρωθή εiς τήν πλατείαν τής κοινότη

τος. 

»'Ο κ. Καραμανλής ήτο εξαιρετικά συγκινημένος διότι 

μετά άπό πολλά ετη επεσκέφθη τήν γενέτειράν του καί 

τούς τάφους των γονέων του, άνάλογος δέ ύπήρξεν καί ή 

συγκίνησις των κατοίκων τής κοινότητος, οί όποίοι επεφύ

λαξαν θερμοτάτην ύποδοχήν εiς τόν κ. πρωθυπουργόν μαζί 

μέ τούς κατοίκους πέριξ κοινοτήτων. 

»Τ ή ν ι ι .30' π.μ. ό κ. πρωθυπουργός επανήλθεν εiς 

Θεσσαλονίκη ν>> . 

Σέ περιγραφή τής επισκέψεως του πρωθυπουργου 

στή γενέτειρά του, άπό τίς στήλες τής εφημερίδας 

«Τά Νέα», μεταξύ άλλων, επισημάνθηκε: 

'Αμέσως μόλις εφθασε ό κ. Καραμανλής, πήγε στό νε-

κροταφείο τοϋ χωριοϋ, δπου έτέλεσε τρισάγιο στόν τάφο 

των γονέων του. 

'Η συγκίνησή του εγινε άκόμη πιό εντονη δταν άντί

κρυσε τό πατρικό του σπίτι- πού ε{ χε νά δη πολλά χρόνια 

- καί δάκρυσε. 

Στην πλατεία τοϋ χωριοϋ ε{χαν συγκεντρωθή δλοι 

σχεδόν οί κάτοικοι τής κοινότητος, οί όποίοι μόλις τόν 

εlδαν ξέσπασαν σέ θερμές έκδηλώσεις. v Ανδρες, γυναίκες 

καί παιδιά τόν άγκάλιαζαν καί τόν φιλοϋσαν. 'Ο κ. Καρα

μανλής τούς εlπε λίγα λόγια καί τούς εύχαρίστησε γιά τήν 

ύποδοχή. 

«Θά κάνω δ,τι μπορω γιά σάς. Ποτέ δέν σaς ξέχασα. 

Ποτέ δέν ξέχασα πώς κι έγώ άπ' έδω ξεκίνησα ... »85. 

Τό μεσημέρι τής ίδιας ήμέρας, ό πρωθυπουpγός, 
στή διάρκεια γεύματος πού παρατέθηκε πρός τιμή 

του άπό τό Γ' Σώμι;ι Στρατου, άπαντώντας σέ προ

σφώνηση του διοικ1lτή, Α. Γκράτσιου, τόνισε τήν 
κρισιμότητα τών περιστάσεων πού διέρχεται ή χώρα, 

εξαιτίας σφαλμάτων πού διαπράχθηκαν στό παρελ

θόν, συνέστησε άφοσίωση στό καθήκον καί εξέφρα

σε τήν ίκανοποίησή του γιά τήν άποκατάσταση τής 

ψυχικής ένότητας μεταξύ του λαου καί τών 'Ενό

πλων Δυνάμεων τής χώρας. 

2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

Είδικός άπεσταλμένος του Ν. Τσαουσέσκου, ό I. 
Μαλίτσα, μεταφέρει στόν Κ. Καραμανλή τήν επιθυ

μία του Ρουμάνου προέδρου γιά στενότερη διμερή 

συνεργασία: 

' 
\ ' ' «Διαπιστοϋμεν δτι α{ έλληνορρουμανικαι σχεσεις πα-

ρουσιάζου'ν ύπέρ ποτέ άλλοτε δυνατότητας περαιτέρω βελ-
( ' 'Ε θ - ' δ ' τιώσεως καί έντατικοποιησεως. πι υμουμεν να ιευρυ-

νωμεν ετι περαιτέρω τάς σχέσεις αύτάς είς τό πλαίσιον των 

νέων σχέσεων τής χώρας μας μέ τήν έλληνικήν Κυβέρνη

σιν, τής όποίας ήγείσθε. Δέν λησμονοϋμεν τήν έν ετει 1956 
χειρονομίαν σας πρός aποκατάστασιν των έλληνορρουμα

νικων σχέσεων, πράγμα τό όποίον εσχε μεγάλην άπήχη

σην εiς τήν Εύρώπην». 

Καί, άφου εξέθεσε τή ρουμανική άποψη ύπέρ τής 

εξευρέσεως λύσεως στήν κυπριακή κρίση μέ βάση τό 

σεβασμό τής εδαφικής άκεραιότητας καί άνεξαρτη

σίας τής Κύπρου, σύμφωνα καί μέ τίς άποφάσεις τών 

'Ηνωμένων 'Εθνών, κατέληξε: 

«Μόνιμον στοιχείον τής ρουμανικής πολιτικής άποτε

λεί, έξ άλλου, ή πεποίθησις δτι αί άμεσοι έπαφαί άποφέ

ρουν καλύτερα aποτελέσματα. Εiς τό πλαίσιον αύτής τής 

πολιτικής, θά έχαιρετίζαμεν τήν άφιξίν σας εiς τό Βουκου

ρέστιον, ώς προσκεκλημένου τοϋ προέδρου Τσαουσέ

σκου». 

' Ο Κ. Καραμανλής άπήντησε: 

ιι 'Εκτιμώ, κατ ' άρχήν, τό γεγονός δτι ή ρουμανική Κυ

βέρνησις έκδηλοί διά τijς άποστολfjς σας τό ένδιαφέρον 

της διά τό Κυπριακόν. 
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»Αί διμερείς μεταξύ τών χωρών μας σχέσεις ε{ ναι καθ' 

όσον γνωρίζω καλαί, έmθυμώ όμως, καί ύπάρχει πρός του

το δυνατότης, νά γίνουν αύται καλύτεραι. Ή έλληνική 

Κυβέρνησις θά έπεθύμει όπως αί έλληνορρουμανικαί σχέ

σεις αναπτυχθούν εlς τόν aνώτατον βαθμόν. 

» Ώς πρός τό Κυπριακόν, δ πρόεδρος τής Ρουμανίας 
δικαίως θεωρεί ότι τό προβλημα τούτο εlναι έπικίνδυνον 

διά τήν εiρήνην εlς τήν Βαλκανική ν, διότι ή 'Ελλάς καί ή 

Κύπρος δέν εlναι διατεθειμέναι νά δεχθούν τά τετελεσμένα 

γεγονότα (faits accomplits) πού έδημιούργησεν ή Τουρκία. 

'Εάν δέν aντεδράσαμεν ένόπλως, τούτο έπράξαμεν διά νά 

δώσωμεν πίστωσιν χρόνου εiς τήν Τουρκίαν καί τούς φί

λους μας πρός έπανόρθωσιν τών γενομένων. 'Εάν τούτο 

δέν συμβή, θά ύπάρξη δπωσδήποτε έπιδείνωσις τής κατα

στάσεως. 

» 'Εκτιμώ τό γεγονός ότι ή Ρουμανία έπιθυμεί νά βοηθή
ση πρός έξεύρεσιν λύσεως δικαίας καί έντίμου. ~Εχει πρός 

τούτο δύο δυνατότητας νά τό πράξη: πρώτον, εiς τό πλαί

σιον τών Ήνωμένων 'Εθνών καί, δεύτερον, διά τής aσκή

σεως &μέσου πιέσεως έπί τής Τουρκίας. ι\ύσις του προβλή

ματος δέν εύρίσκεται ούτε εiς τάς 'Αθήνας ούτε εiς τήν 

Κύπρον aλλά εiς τήν ~Αγκυραν. 

ιιΟί Τούρκοι, έκμεταλλευόμενοι τό σφάλμα τής στρα

τιωτικής χούντας τών 'Αθηνών, εiσέβαλον εiς τήν Κύ

προν. Τό πρόσχημα διά τήν είσβολήν αύτή ν τό παρέσχεν ή 

χούντα. 'Ηρχίσαμεν έν συνεχείg διαπραγματεύσεις, τήν 

τελευταίαν ήμέραν τών δποίων προέτειναν σχέδιον, τό 

δποίον ήτο aπαράδεκτον διά τήν έλληνικήν πλευράν. Τό 

προέτειναν τελεσιγραφικώς, "ή τό δέχεσθε aπόψε ή ήμείς 

aναλαμβάνομεν έλευθερίαν δράσεως". 'Ο Κύπριος έκπρό

σωπος έζήτησεν προθεσμίαν 36 ώρών, ίνα συνεννοηθή μέ 
τήν Κυβέρνησίν του. Τήν ι'iποψιν αύτήν υπεστήριξαν καί 

οί ~Αγγλοι. Μετά 3 rJJpας οί Τούρκοι διέταξαν προώθησιν 
τών δυνάμεών των. Διά τήν πρώτην είσβολήν ύπήρχεν πρό

σχημα. Τό δεύτερον όμως έγχείρημα aπετέλει προμελετη

μένον έγκλημα. Τό ότι ήτο προμελετημένο ν aπεδείχθη aπό 

τό γεγονός ότι τούτο έγένετο έπί τfl βάσει του σχεδίου 

Ά ττίλα. Άλλά σχέδιον στρατιωτικών έπιχειρήσεων δέν 

καταρτίζεται εiς άJρας aλλά έπί μήνας. Οvτω, aντί προστα

σίας τής νομιμότητος καί aποκαταστάσεως τής συνταγμα

τικής τάξεως, ο] Τούρκοι προέβησαν εiς έπιχείρησιν κα

τακτήσεως. Εύρόντες δέ aνυπεράσπιστον τήν Κύπρον, κα

τέλαβον πλέον του ένός τρίτου τής νήσου, μέ aποτέλεσμα 

διακόσιαι χιλιάδες ~Ελληνες, ήτοι το 40% περίπου τοv 
έλληνικοv πληθυσμού, νά καταστούν πρόσφυγες. 'Εδημι

ουργήθη οvτω όξύτατον οlκονομικόν καί avθρωπιστικόν 

πρόβλημα. Διά κάθε, συνεπώς, λογικόν ι'iνθρωπον τό ι'iδι

κον εύρίσκεται μέ τήν Τουρκίαν καί ή Τουρκία πρέπει νά 

κληθή νά θεραπεύση τά ύπ' αύτής γενόμενα. 

ιιΟί Τούρκοι μiiς έκάλεσαν έκ νέου εiς συνομιλίας, aλ

λά τούτο εlναι aδύνατον, έάν δέν προηγηθούν ώrιισμέναι 

έκ μέρους αύτών ένέργειαι. Πρέπει, πρώτον, νά v'ημιουρ

γηθή κλίμα κατάλληλον δι' aξιοπρεπή διάλογον. Ή 'Ελ

λάς δέν δύναται νά προσέλθη είς νέα ν διάσκεψι ν, έφ ' όσον 
ή πρώτη aπέτυχεν λόγφ τουρκικής κακοπιστίας. 'Υφίστα

ται, δεύτερον, έν ψυχολογικόν πρόβλημα. Ή 'Ελλάς δέν 

δύναται νά έπανέλθη είς διαπραγματεύσεις μέ αίσθημα τα

πεινώσεως. Προαπαιτείται, έπομένως: 1) νά έπιστρέψουν 
οί πρόσφυγες εiς τάς οiκίας των καί 2) νά συμπτυχθούν αί 

τουρκικαί δυνάμεις είς μίαν ώρισμένην γραμμή ν. v Α νευ 

αύτών τών προϋποθέσεων εlναι aδύνατος διά τήν 'Ελλάδα 

άμεσος ή έμμεσος διάλογος. Έάν αί προϋποθέσεις αύταί 

πραγματοποιηθούν, θά δυνηθώμεν νά προχωρήσωμεν είς 

διάλογον ούσίας. 

ιιΔέν θά aπεκλείαμεν νά έξετάσωμεν μορφήν δμοσπον

διακής πολιτείας. Δέν aποκλείομεν, κατ' aρχήν, νά συζη

τήσωμεν δ, τι έπεζήτησεν ή Τουρκία, δηλαδή δμοσπονδια

κήν πολιτείαν χωρίς όμως avταλλαγήν πληθυσμών, διότι, 

έάν δημιουργηθούν δύο καντόνια μέ aνταλλαγήν πληθυ

σμών, μοιραίως θά aχθώμεν μετά δύο fj μετά πέντε χρόνια 
εlς τήν διχοτόμησιν. Ώς πρός τήν έκτασιν πού θά fjλεγχον 

τά καντόνια, θά πρέπη αvτη νά τελή είς σχετική ν aναλογί

αν μέ τόν πληθυσμόν. 

ιι 'Εάν έπί τής βάσεως αύτής οί Τούρκοι δέχωνται συζη

τήσεις, ή 'Ελλάς aποδέχεται τόν διάλογο ν. 'Εάν, aντιθέ

τως, δέν ύπάρξη λύσις, θά έπακολουθήση βαρυτάτη έπιδεί

νωσις τής καταστάσεως, διότι ή 'Ελλάς δέν εlναι διατεθει

μένη νά aνεχθή τά γενόμενα καί θά aναγκασθή κάποτε νά 

aντιδράση δυναμικώς. Τούτο δέν aποτελεί aπειλήν aλλά 
λογικήν συνέπειαν. Πιστεύω δέ ότι τό αύτό θά έπραττε καί 

ή ρουμανική Κυβέρνησις, έάν εύρίσκετο εlς τήν θέσιν μας. 

Πρέπει, συνεπώς, νά aποφευχθή ή έπιδείνωσις διά τής 

aσκή~εως πιέσεως έπί τής Τουρκίας πρός έπανόρθωσιν 

τών γενομένων. Είς τήν προσπάθειαν αύτή ν ύπολογίζομεν 

έπί τής ρουμανικής πρωτοβουλίας καί τής συμπαραστάσε

ως τής ρουμανικής Κυβερνήσεως. 

ιιΕύχαριστώ τόν πρόεδρον Τσαουσέσκου διά τήν πρόσ

κλησίν του. Θά ε{ χ ον μεγάλην έπιθυμίαν νά έπισκεφθώ τήν 

Ρουμανίαν, τήν χώραν του, διότι έκτιμώ τήν ίσχυράν προσω

πικότητά του, καίτοι δέν τόν γνωρίζω. 'Αλλά καί έχω πολ

λούς φίλους οί δποίοι μοv έχουν είπει διά τήν Ρουμανίαν. 

ιιΥήν στιγμήν αύτήν όμως έχομεν πολλά προβλήματα 

πού μiiς aπασχολούν, καί πρό παντός τό Κυπριακόν, πού 

καθιστii δύσκολο ν τήν μετακίνησίν μου. Πάντως, κατ' aρ

χήν, δέχομαι τήν πρόσκλησιν έπιφυλασσόμενος διά τόν 

χρόνονιι. 

'Επακολούθησε διάλογος σέ φιλικό τόνο έπί τοϋ 

ίδίου θέματος, παρουσία καί τοϋ άντιπροέδρου τfjς 

Κυβερνήσεως, Γ. Μαύρου. 

[Στίς 23 Σεπτεμβρίου, δ Ρουμάνος πρέσβης στήν 
'Αθήνα θά πληροφορήσει τόν 'Έλληνα ύφυπουργό 

τ&ν Έξωτερικ&ν, Δ. Μπίτσιο, δτι δ είδικός άπε

σταλμένος τοϋ προέδρου Τσαουσέσκου, Ι. Μαλίτσα, 

συνάντησε στήν "Αγκυρα τόν Μ π. 'Ετσεβίτ, δ δποί

ος καί τοϋ άνέπτυξε τίς άκόλουθες τουρκικές θέσεις: 

·Η Τουρκία τάσσεται ύπέρ της άνεξαρτησίας, κυρι

αρχίας καί έδαφικfjς άκεραιότητας τfjς Κύπρου καi 

ύπέρ ένός Κράτόυς ένιαίου, άδεσμεύτου καί άπο

στρατιωτικοποιημένου, ή έσωτερική δομή τοϋ Κρά

τους πρέπει νά εΙναι δμοσπονδιακή, ή διαχωριστική 

γραμμή είναι διαπραγματεύσιμη καί κάτω τοϋ 30%, 
οί τουρκικές δυνάμεις θά άποσυρθοϋν δταν ή Τουρ

κία βεβαιωθεί δτι έξασφαλίστηκε ή άνεξαρτησία, 

κυριαρχία κ.λπ. τfjς Κύπρου, ή δμοσπονδία όφείλει 

νά έδραιωθεί σέ γεωγραφική βάση, άλλ' ή διαχωρι-
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στική γραμμή δέν θά άποτελεί σύνορο καί ό πληθυ

σμός πρέπει νά εχει ελευθερία κινήσεως. Παράλλη

λα, ό Ρουμάνος είδικός άπεσταλμένος είχε επι

σημάνει τήν άντίθεση τ&ν Τούρκων στή συζήτηση 

τοϋ Κυπριακοϋ στόν ΟΗΕ]86 • 

3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

Δημοσιεύεται ~υντακτική Πράξη «Περί άποκα

ταστάσεως τής νομιμότητος είς τά 'Ανώτατα 'Εκ

παιδευτικά 'Ιδρύματα». 

Σύμφωνα μέ τό κείμενο τής Συντακτικής Πράξε

ως «καθηγηταί καί ύφηγηταί 'Ανωτάτων 'Εκπαιδευ

τικών 'Ιδρυμάτων, άπολυθέντες μετά τήν 21.4.1967 
κατ' εφαρμογήν Συντακτικών Πράξεων, ούχί λόγφ 

όρίου ήλικίας, ή άπομακρυνθέντες συνεπεί~ άποφά

σεων 'Εκτάκτων Στρατοδικείων ή πειθαρχικών άπο

φάσεων, ή έτέρων διοικητικών μέτρων, ώς καί παραι

τηθέντες ή εγκαταλείψαντες τήν θέσιν των ή μή δε

χθέντες διορισμόν κατόπιν νομίμου εκλογής ύπό τής 

οίκείας Σχολής μετά τήν 21.4.1967 καί μέχρι τής 
23.7.1974, μή εχοντες δέ καταληφθή ύπό τοϋ όρίου 
ήλικίας, επανέρχονται αύτοδικαίως είς τάς θέσεις 

των ή είς τήν δι, ήν εξελέγησαν εδραν ή έπανακτοϋν 

τούς τίτλους των». Παράλληλα, όρίζεται δτι «καθη

γηταί ή εντεταλμένοι ύφηγηταί, εκλεγέντες ή προτα

θέντες μετά τήν 21.4.1967 κανονικώς ύπό τών οίκείων 
Σχολών καί διορισθέντες είς εδρας ή θέσεις καθηγη

τών ή εντεταλμένων ύφηγητών διατηροϋνται είς τάς 

θέσεις των», άλλά «πραγματοποιηθείσης τήι; 'κατά τό 
άρθρον 1 άποκαταστάσεως τ&ν άπομακρυνθέντων 
καθηγητών, επανακρίνονται εκαστος κεχωρισμένως 

ύπό τ&ν άρχαιοτέρων αύτ&ν καθηγητών τ&ν οίκείων 

Σχολών, θεωροϋνται δέ ώς εκλεγέντες, εφ' δσον 

συγκεντρώσουν τήν πλειοψηφίαν τοϋ συνόλου τ&ν 

ώς άνω καθηγητών άλλως άπολύονται τής θέσεώς 

των». Στήν περίπτωση πού παραμείνει σέ Σχολή ΑΕΙ 

καθηγητής ή ύφηγητής εκλεγμένος μετά τήν 21.4.1967 
καί επανέλθει - στήν ίδια Σχολή καί γιά τό ί2,ιο 

γνωστικό άντικείμενο - καθηγητής ή ύφηγητής πού 

είχε άπομακρυνθεί μετά τήν 21.4.1967, ίδρύεται στή 
Σχολή δεύτερη εδρα ή θέση «τοϋ αύτοϋ περιεχομέ

νου, ijν καί αύτοδικαίως καταλαμβάνει ό ύπό τής οί

κείας Σχολής επανεκλεγόμενος καθηγητής ή ύφηγη

τής». τέλος, «εδραι ή θέσεις καθηγητών, προκη

ρυχθείσαι καί πληρωθείσαι μετά τήν 21.4.1967, προ
κηρύσσονται εκ νέου, εφ· δσον τοϋτο ήθελε ζητηθή 

εντός άνατρεπτικής προθεσμίας ένός μηνός ύποψη

φίου τής εδρας ή θέσεως άποκλεισθέντος διά λόγους 

νομιμοφροσύνης», εν& «καθηγηταί ή ύφηγηταί, διο

ρισθέντες εiς θέσεις ύπουργοϋ ή ύφυπουργοϋ, γενικοϋ 

γραμματέως 'Υπουργείου, νομάρχου, ή είδικοϋ νο

μικοϋ ή πολιτικοϋ συμβούλου παρά τψ πρωθυπουργφ 

ή τοίς άντιπροέδροις ή τοίς ύπουργοίς τής Κυβερνή-

σεως, διοικητοϋ ή ύποδιοικητοϋ τής Τραπέζης τής 

'Ελλάδος, τής 'Εθνικής Τραπέζης τής' Ελλάδος, τής 

'Αγροτικής Τραπέζης καί τής ΕΤΒΑ ... ώς καί οί δια
τελέσαντες μέλη τής :Συμβουλευτικής 'Επιτροπής 
μετά τήν 21.4.1967 καί μέχρι τής 23.7.1974, τίθενται 
ύποχρεωτικώς είς διαθεσιμότητα ... καί παραπέμπον
ται εiς είδικόν πειθαρχικόν συμβούλιον μέ τό ερώ

τημα τής όριστικής ή προσωρινής άπολύσεως». 

3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

'Ο πρωθυπουργός, Κ. Καραμανλής, ενημερώνε

ται εκ νέου άπό τήν ήγεσία τ&ν 'Ενόπλων Δυνάμεων 

γιά τίς άμεσες άμυντικές άνάγκες τής χώρας: 

«Σύγκρισις πολεμικής ίσχύος 'Ελλάδος - Τουρκίας 
»1 . Ή σύγκρισις έγένετο μέ βάσιν aριθμητικά δεδομέ

να. Βασικώς τό ύλικόν τών δύο χωρών εΙναι ό.μερικανικής 

προελεύσεως καί είς τήν αυτήν περίπου κατάστασιν ποιο

τικώς. 0{ Τουρκοι ύπερέχουν είς ίiρματα αυτονομίας 250 
χλμ., ένφ ήμείς διαθέτομεν μόνον 50 {iρματα (γαλλικά) αυ
τονομίας 500 χλμ . 'Ομοίως διαθέτουν Α/ Α πυροβολικόν 

σύγχρονον, του δποίου ήμείς στερούμεθα. 'Ημείς διαθέτο

μεν 4 γερμανικά ύποβρύχια, μεγάλων δυνατοτήτων, 4 πυ
ραυλακάτους μέ τηλεκατευθυνόμενα βλήματα καί 23 αερο
σκάφη Fantom. 'Η τουρκική ό.εροπορία διαθέτει μόνον 2 
ό.εροσκάφη Fantom και 140 F-100, μακροτέρας άκτίνος 
ένεργείας τών ίδικών μας. , 

»2. Πέραν τών άνωτέρω ή Τουρκία διαθέτει πολεμικάς 
βιομηχανίας παραγωγής δπλισμου, άρμάτων, συναρμολο

γήσεως όχημάτων καί παραγωγής ύλικου ΡΒΧ πόλέμου. 

»Παρουσα κατάστασις ύλικου 'Ενόπλων Δυνάμεων 

»3. Στρατός Ξηράς _ 

»α. 'Ελλείψεις είς Α / Α πυροβολικόν. 

»β. "Αρματα - τ I Α όχήματα πεπαλαιωμένα. 

' »γ . Αjτ δπλα ό.νεπαρκή. 

))δ . 'Ελλείψεις είς ελικόπτερα. 

))ε . Φορη'tός δπλισμός πεπαλαιωμένος. 

))ζ. 'Ελλείψεις είς πυρομαχικά. 

))η. 'Ελλείψεις είς άνταλλακτικά. 

))θ. 'Αναγκαία συμπλήρωσις εργων όχυρώσεως συνο-

λικου ποσου 1.700 έκατ . δραχμών. 

))4. Ναυτικόν 
))α. Ναυτικαί μονάδες πεπαλαιωμέναι. 

))β. 'Ελλείψεις είς Α/ Α έξοπλισμόν. 

))γ. 'Ανεπάρκεια είς ναυτικάς μονάδας κρούσεως . 

))δ. 'Αδυναμίαι συντηρήσεως, έφοδιασμου δι' άνταλ

λακτικών, συμπληρώσεως άποθεμάτων πυρομαχικών. 

))5. 'Αεροπορία 
))α. Μειονεκτεί είς άριθμόν άεροσκαφών, μάζαν πυρός, 

έλικόπτερα, βλήματα Νίκη, Radar, ό.εροδρόμια. 
))β . Πλέον του 50% τών μαχητικών άεροσκαφών καί 

σύνολον μεταφορικών εΙναι πεπαλαιωμένων τύπων. 

))γ. 'Αδυναμία προσβολής συνόλου άεροδρομίων Τουρ

κίας . 

))δ. Σημαντικαί έλλείψεις είς πολεμικά άποθέματα, ίδι

αιτέρως συγχρόνων πυρομαχικών, πυραύλων, βομβών, 

ύλικου άποκαταστάσεως ζημιών άεροδρομίων)μ, 
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ΣΥΓΚΡΠΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΘΕΝΤΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΝΑΥτΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

Α/Α 'Υλικόν Τουρκία 'Ελλάς Παροuσα Παραγγελθέν Νέα Χρόνος παραδό- Κόστος 

·Αναλογία 'Υλικόν 'Ελλάδος 'Αναλογία σεως ύλικοu 'Εξοφλήσεως 

Ι. 'Αντιτορπιλ- Ι5 ΙΙ Ι,4:Ι 

λικά στόλου 

2. 'Αντιτορπιλ- 4 Ι:4 

λικά συνοδείας 

3. 'Υποβρύχια Ι5 6 2,5:Ι 

4. Πυραυλάκατοι 4 4 ι: ι 4 (Γαλλίας) ι:2 Μάρ. 77 - Δε κ. 77 2,49 δισ. δρχ. 

5. Τορπιλλάκατοι 7 7 ι: ι 

6. 'Αρματαγωγά 3 Ι3 Ι,4:3 

'Οχηματαγωγά 

7. 'Αποβατικά 96 2ι 4,6:ι 

ΣΥΓΚΡΠΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΘΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΡΆΤΟΥ ΞΗΡΑΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

αfα 'Υλικόν Τουρκία 'Ελλάς Παροuσα Παραγγελθέν Νέα Χρόνος Παραδό- Κόστος 

'Αναλογία 'Υλικόν • Ελλάδος 'Αναλογία σεως ύλικοu 'Εξοφλήσεως 

Ι. v Αρματα 3.ι5ο 1.272 2,4:ι Ι30 2,2:ι Δεκ. 74- Μάρ. 78 3,70 δισ. δρχ. 
(Γαλλίας) 

2. Τεθωρακισμένα 1.560 996 ι,4: Ι 105 (Γαλλίας) I,I:l Δεκ. 76 - 'Ιούν. 79 0,89 δισ. δρχ. 

'Οχήματα 

Προσωπικοu 230 ('Ιταλίας) Δεκ. 74- )) 76 
3. Πυροβόλα 

Μάχης ι.432 999 ι,4: ι 

4. αf α Πυροβόλα 

σύγχρονου 200 
τύπου 

5. 'Ελικόπτερα 85 35 2,4:ι 11 ('Ιταλίας) ι,8: Ι Σεπ. 75 - Σεπ. 76 0,24 δισ. δρχ. 
6. 'Αντιαρματικά 20 (Γαλλίας) 'Ιαν. 75 - 'Ιούν. 75 ο,ι7 δισ. δρχ. 

Miιan 

ΣΥΓΚΡΠΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΘΕΝΤΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

αjα 'Υλικόν Τουρκία 'Ελλάς Παροuσα Παραγγελθέν Νέα Χρόνος παραδό- Κόστος 

·Αναλογία 'Υλικόν 'Ελλάδος 'Αναλογία σεως ύλικοu 'Εξοφλήσεως 

Ι. Μαχητικά 520 290 ι,5: ι 40 MIRAGE * Ίαν. 75 - Σεπ. 77 ι ι ,43 δισ. δρχ. 
'Αεροσκάφη (Γαλλίας) 

60 Α-7Ε (ΗΠΑ) Ίούν . 75- Ίούν. 77 
2. Μεταφορικά 95 60 ι,6:ι 12 C-130 (ΗΠΑ) Δεκ. 75 - Σεπ. 77 ι8,66 δισ. δρχ. 

'Αεροσκάφη 

3. 'Εκπαιδευτικά 40 τ2C (ΗΠΑ) * * Δεκ. 75 - Δεκ. 76 
'Αεροσκάφη 

4. Βλήματα Χώκ ι7Ο 

5. Σταθμοί Radar Ι6 9 Ι,7:ι 

6. Βλήματα Νίκη ιο4 92 ι, ι: ι 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: *Μετά τήν άπόκτησιν τών έκατό (ιΟΟ) 'Α/φών (MIRAGE, Α-7Ε), ή 'Ελληνική 'Αεροπορία θά άποσύ
ρη τής ενεργείας καί θά θέση εν έφεδρείq. (μακράν συντήρησιν) έκατό (100) πεπαλαιωμένα άεροσκάφη τύπου F-84F. 

**Δέν ύπάρχουν στοιχεία επί τοu παρόντος διά τήν δύναμιν τών εκπαιδευτικών αεροσκαφών Τουρκίας. 



146 ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ 

3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

·Ο 'Ανδρέας Παπανδρέου έξαγγέλλει τήν ϊδρυση 

του Πανελληνίου Σοσιαλιστικου Κινήματος μέ κύ

ριο προγραμματικό ι'iξονα τήν ένεργητική συμμετο

χή του λαου στή διαμόρφωση του μέλλοντος της χώ

ρας πάνω στίς άρχές της έθνικης άνεξαρτησίας, της 

λαϊκης κυριαρχίας, της κοινωνικης άπελευθερώσεως 

καί της δημοκρατίας σ' όλα τά έπίπεδα της δημόσιας 

ζωης καί διευκρίνισε: 

«Τό Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα θά διαρθρωθεί 

όργανωτικά, μέ βάση γνήσιες δημοκρατικές διαδικασίες. 

Προσωρινή Κεντρική 'Επιτροπή θά προχωρήσει άμέσως 

στή συγκρότηση Πανελλαδικου Συνεδρίου, στό όποίο θά 

πάρουν μέρος μόνο δημοκρατικά έκλεγμένοι άντιπρόσω

ποι». 

·Η διακήρυξη των βασικων άρχων καί στόχων 

του ΠΑΣΟΚ, τήν όποία άνέγνωσε δ Α. Παπανδρέου, 

άρθρώνεται στίς άκόλουθες προτάσεις: 

«Βασικός κυριαρχικός στόχος του Κινήματος εΙναι ή 

δημιουργία πολιτείας άπαλλαγμένης άπό ξένο ελεγχο ή 
έπεμβάσεις, πολιτείας άπαλλαγμένης άπό ελεγχο ή έπιρ

ροή τής οiκονομικής όλιγαρχίας, πολιτείας ταγμένης στήν 

προστασία του εθνους καί στήν ύπηρεσία του λαοϋ. 'Η 

κοινωνική άπελευθέρωση καί δ σοσιαλιστικός μετασχη

ματισμός άποτελεί τόν θεμέλιο λίθο του κινήματος. 

»'Η οΙκονομία πρέπει ν' άπαλλαγεί άπό τόν ελεγχο του 

ξένου μονοπωλιακοϋ καί ντόπιου μονοπωλιακοϋ κεφαλαί

ου, ή · Ελλάδα ν' άποχωρήσει όχι μόνο άπό τό στρατιωτι

κό άλλά καί άπό τό πολιτικό ΝΑΤΟ, νά άκυρωθοϋν δλες oi 
διμερείς συμφωνίες "πού εχουν έπιτρέψει στό Πεντάγωνο 

νά μετατρέψει τήν 'Ελλάδα σέ δρμητήριο γιά τήν προώθη

ση τής έπεκτατικ:ής πολιτικής"». 

'Επιζητείται ή τιμωρία «των ένόχων καί των βα

σανιστων της χουντικης επταετίας καί των ύπευθύ

νων της προδοσίας της Κύπρου», ή πλήρης άποκατά

σταση των θυμάτων της δικτατορίας, ή ι'iμεση άκύ-

. ρωση όλων των άνελεύθερων μέτρων της έπταετίας, 
καθώς καί ι'iλλων παρόμοιων νομοθετημάτων των 

προδικτατορικων Κυβερνήσεων, ή έξασφάλιση της 

έλεύθερης έπιστροφης των πολιτικων προσφύγων, ή 

έξυγίανση του κρατικου μηχανισμου καί ή έξάλειψη 

του παρακράτους καί του κομματικου Κράτους, ή 

ι'iμεση, τέλος, ενταξη των 'Ενόπλων Δυvάμεων καί 
των Σωμάτων' Ασφαλείας στήν ύπηρεσία του εθνους 

καί του λαου κciί ύποβολή τους σέ άποτελεσματικό 

ελεγχο άπό τή νόμιμα έκλεγμένη πολιτική ήγεσία. 

οι άπαραίτητες προϋποθέσεις «γιά τή θεμελίωση 

μιας γνήσιας, άβασίλευτης, άναγεννημένης καί σο

σιαλιστικης · Ελληνικης Δημοκρατίας» έντοπίζον
ται, μεταξύ ι'iλλων, στήν πιστή έφαρμογή της άρχης 
ότι κάθε έξουσία πηγάζει άπό τό λαό, στή συνταγμα
τική κατοχύρωση του δικαιώματος ι'iμυνας κάθε πο

λίτη σέ κάθε προσπάθεια γιά κατάλυση της νόμιμης 

έξουσίας, στή συνταγματική έγγύηση της ίσότητας 
των δύο φύλων, στήν ένεργή συμμετοχή του πολίτη 

στήν πολιτική ζωή, στήν κατοχύρωση του συνδικα

λισμου σάν έλεύθερου καί αύτόνομου κινήματος 
στήν ύπηρεσία των έργαζομένων. 'Οφείλει άκόμη νά 

άποσυνδεθεί ή 'Ελλάδα άπό στρατιωτικούς, πολιτι

κούς καί οίκονομικούς συνασπισμούς, πού ύπονομεύ

ουν τήν έθνική άνεξαρτησία, νά έφαρμοστεί δυναμι
κή, άνεξάρτητη έξωτερική πολιτική καί νά έπιδιω
χθεί ή άποπυρηνικοποίηση της Μεσογείου καί των 

Βαλκανίων, ή ούδετεροποίηση του χώρου άπό τούς 

στρατιωτικούς συνασπισμούς, ή σύσφιγξη των οίκο

νομικων καί πολιτιστικων σχέσεων μέ τούς λαούς 

δλης της Εύρώπης καί της Μεσογείου. ·Η κοινωνική 

άπελευθέρωση του λα6υ προϋποθέτει τήν κοινωνι
κοποίηση του χρηματοδοτικου συστήματος στό σύ

νολό του, των βασικων μονάδων παραγωγης καί του 

μεγάλου είσαγωγικου και έξαγωγικου έμπορίου καί 

τήν προώθηση της έντάξεως των άγροτικων έπιχειρή

σεων σέ συνεταιρισμούς νέας μορφης, τήν έκπόνηση 

περιφερειακά άποκεντρωμένου κοινωνικου προγραμ

ματισμου της οίκονομίας καί ή έπιβολή έλέγχου στίς 

παραγωγικές μονάδες άπό τούς έργαζομένους (αύτο

διαχείρηση), τό προοδευτικό κλείσιμο του άνοίγμα

τος άνάμεσα στά κατώτερα καί άνώτερα είσοδήματα, 

τήν έξασφάλιση πολιτισμένης κατοικίας σέ κάθε έλ

ληνική οίκογένεια, τή χορήγηση δωρεάν ύποχρεω

τικης παιδείας σέ όλους, σέ συνδυασμό μέ τήν κα

τάργηση της ίδιωτικης έκπαιδεύσεως, τήν κοινωνι

κοποίηση της ύγείας καί τήν προστασία του περι

βάλλοντος. 

Σέ άπάντηση έρωτήματος ι'iν εχει έμπιστοσύνη 

στόν Κ. Καραμανλη, δ Α. Παπανδρέου διευκρίνισε 

δτι δέν δέχεται τήν ϋπαρξη θέματος προσώπων, άλλά 

δομης των δυνάμεων πού έλέγχουν τό Κράτος. 

4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

Ό Κ. Καραμανλης ένημερώνει τό 'Υπουργικό 

Συμβούλιο σχετικά μέ τίς πρόσφατες έξελίξεις του 

Κυπριακου. Είδικότερα, τονίζει δτι τό θέμα διέρχε
ται κρίσιμη φάση καί έπιβάλλεται ή έπαγρύπνηση 

δλόκληρου του εθνους- πράγμα δμως τό όποίο δέν 

συμβιβάζεται μέ τό πνευμα συγχύσεως πού καλλιερ

γείται άνεύθυνα. 

τέλος, δ πρωθυπουργός έξέφρασε τήν ικανοποί

ησή του άπό τήν πρόσφατη έπίσκεψή του στή Θεσ

σαλονίκη καί διατύπωσε τήν εύχή νά έπιδείξουν καί , 
οί έπώνυμοι τήν πολιτική ώριμότητα καί φρόνηση 

του λαου. 

5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

Δημοσιεύεται Συντακτική Πράξη «Περί άποκα

ταστάσεως της τάξεως καί εύρυθμίας έν τij Δικαιοσύ-
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ν1J», μέ τήν όποία άκυρώνονται οί παραιτήσεις τοϋ 

προέδρου, τοϋ άντιπροέδρου καί μελών τοϋ Συμβου

λίου 'Επικρατείας, ή άπόλυση τοϋ προέδρου τοϋ 

'Αρείου Πάγου καί άλλων « ... ίσοβίων καί μονίμων 
λειτουργών τής τακτικής δικαιοσύνης πού εγιναν 

στήν διάρκεια τής δικτατορίας», καθώς καί ή 

ΚΔ' Ι 1968 Συντακτική Πράξη «Περί έξυγιάνσεως τής 
τακτικής δικαιοσύνης», τό ν.δ. 228/ 1969 «Περί τής 
δικαιοδοσίας τών Δικαστηρίων καί οί πράξεις διορι

σμοϋ τών μελών τοϋ «κατά τό ν . δ. 803/1971 Συνταγ
ματικοϋ Δικαστηρίου» . 

Σχετικά, δ ύπουργός Δικαιοσύνης, Κ. Παπακων

σταντίνου, εκαμε στή διάρκεια τοϋ Ύπουργικ:οϋ 

Συμβουλίου τίς άκόλουθες δηλώσεις: 

«'Η περίοδος τής έπταετίας εχει συνδέσει τήν διέλευ

σίν της μέ ένεργείας αί όποίαι έτραυμάτισαν τήν άνεξάρ
τητον έλληνικήν Δικαιοσύνην. 

»'Α τμόσφαιρα βαρεία περιέβαλε τήν όργάνωση τής δι

καστικής έξουσίας καί τήν λειτουργίαν αύτής καί σοβαρά 

δσον καί δυσχερή προβλήματα εχουν άνακύψει. 

»Τά δσα εγιναν εlναι κοινώς γνωστά. 

»'Η άπροκάλυπτος έπέμβασις τών κυβερνώντων επλη

ξεν κατά πρώτον λόγον τήν όργάνωσιν καί τήν λειτουργί

αν τής τακτικής Δικαιοσύνης. Λειτουργοί αύτής, είς δλην 

τήν ίεραρχίαν έκρίθησαν καί διεσύρθηοαν χωρίς κ<'iν νά 

άκουσθουν. Τό άκυρωτικόν τής χώρας έστερήθη τής δια

κονίας λειτουργιών γενικής άναγνωρίσεως. 

»'Απαράδεκτοι έπεμβάσεις έσημειώθησαν άκολούθως 

είς βάρος του 'Ανωτάτου Διοικητικου Δικαστηρίου τής 

χώρας. 

»Είς τήν κατά τόν γνωστόν τρόπον άπομάκρυνσιν του 

προέδρου του Συμβουλίου τής 'Επικρατείας κ . Μιχ. Στα

σινοπούλου, καί είς δσα έν συνεχεί~ έπηκολούθησαν είς 
τό Συμβούλιον τής 'Επικρατείας, ώρθώθη ή υπερήφανος 

άντίδρασις επιφανών συμβούλων, μεταξύ τών όποίων καί ό 

τότε άντιπρόεδρος κ. Καρβελiiς. 

»·Η προάσπισις τής ίδέας τής άνεξαρτησίας τής δικαι

οσύνης εκ μέρους τών άπομακρυγθέντων λειτουργών τής 

τακτικής Δικαιοσύνης υπενθύμισε καί ετίμησε τήν πραγ

ματικήν άποστολήν του δικαστου. 
»Διά τής δημοσιευομένης Συντακτικής Πρ\άξεως δημι

ουργουνται αί προϋποθέσεις, αϊτινες θά επιτρέψουν είς 

τούς 'Έλληνας δικαστάς νά επιτελέσουν μέ ψυχικήν γαλή

νην τό εργον των, άφοσιωμένοι εξ όλοκλήρου είς τήν άπο

στολήν των. 

» • Η Συντακτική Πράξις ήκολούθησε τάς έπαγγελίας 
του πρωθυπουργου καί τάς κυβερνητικάς διακηρύξεις. 

»'Αποκαθιστά τήν τάξιν καί τήν εύρυθμίαν είς τήν δι

καιοσύνην. Δι' αύτής επιζητείται καί, κατά τήν ίδικήν μου 

άντίληψιν, έξασφαλίζεται ή άποφυγή νέων ' τραυμ&των είς 
τήν εύαίσθητον ταύτην κρατικήν λειτουργίαν. 

»·Η Συντακτική Πράξις παρέχει υπό τάς κρατούσας 

συνθήκας τήν καλυτέραν λύσιν, διότι ίκανοποιεί τό περί 

δικαίου αίσθημα καί έξασφαλίζει είς τόν έλληνικόν λαόν 

τήν εuρυθμον λειτουργίαν τής δικαιοσύνης <'iνευ διακοπής 

είς τήν άπονομήν αύτής. 

»·Η Συντακτική Πράξις διακηρύσσει ι.δς <'iκυρα καί 

άνίσχυρα τά έκδοθέντα βάσει τής άκύρου ΚΔ · Συντακτι
κής Πράξεως 1968 διατάγματα τής άπομακρύνσεως τών 
λειτουργών τής τακτικής Δικαιοσύνης κατά τήν άνώμαλον 

περίοδον. 

»Διακηρύσσει επίσης ι.δς άνυπόστατον τό διάταγμα περί 

άποδοχής τής μή πράγματί υποβληθείσης παραιτήσεως 
του προέδρου του Συμβουλίου τής 'Επικρατείας ι.δς καί τά 

διατάγματα τής άποδοχής τών παραιτήσεων του άντιπροέ

δρου καί λοιπών μελών του Συμβουλίου τής 'Επικρατείας . 

»Διά τής Συντακτικής Πράξεως πραγματοποιείται πε

ραιτέρω ούσιαστική εξυγίανσις είς τήν όργάνωσιν τής δι

καιοσύνης. 

»Ρητή διάταξις άπομακρύνει τά Προεδρεία τών δύο 

·Ανωτάτων Δικαστηρίων καί τόν είσαγγελέα του • Αρείου 
Πάγου. 

»Ούτοι επανέρχονται είς τήν κατάστασιν είς τήν όποί

αν ευρίσκοντο πρό τής 2Ιης ·Απριλίου 1967, θά υποβλη
θουν δέ υπό τήν κρίσιν του εκ του Συντάγματος καθιερωμέ

νου 'Ανωτάτου Πειθαρχικου Συμβουλίου (<'iρθρον 111). 
»' Απεφύγαμεν τήν σύστασιν είδικου Συμβουλίου διά 

τήν κρίσιν αύτών καί εθεωρήσαμεν άπαράδεκτον τήν υπο

κατάστασιν του Ύπουργικου Συμβουλίου είς τό εργον του

το . 'Ανεζητήσαμεν καί είς τό σημείον αύτό, τόν εκ του 

Συντάγματος φυσικόν κριτήν. 

»Ρητή έπίσης διάταξις προβλέπει τήν δυνατότητα πα

ραπομπής πρός κρίσιν είς τά άρμόδια Δικαστικά Συμβού

λια, παντός δικαστικου λειτουργου, ή συμπεριφορά του 

όποίου υπήρξεν άσυμβίβαστος πρός τό δικαστικόν λει

τούργημα κατά τήν άνώμαλον περίοδον. 

»'Εξ <'iλλου, οί κατά τήν ίδία ν άνώμαλον περίοδον άπο
μακρυνθέντες δικαστικοί λειτουργοί, καθ· οίονδήποτε τρό

πον, μόνιμοι καί ίσόβιοι, άποκαθίστανται είς τήν θέσιν καί 

άνακτουν τήν άρχαιότητά των, προαγόμενοι, μετά κρίσιν 

του άρμοδίου Συμβουλίου, είς τόν βαθμόν τόν όποίον φέρει 

σήμερον ό νεώτερος είς τήν επετηρίδα. 

» • Η άποκατάστασις περιλαμβάνει καί τούς καταλη
φθέντας υπό του όρίου ήλικίας. Θεωρουνται ούτοι ι.δς δια

τελέσαντες <'iνευ διακοπής εν υπηρεσί~ μέχρι τής συμπλη~ 

ρώσεως του όρίου ταύτης. 

»Παράτασις του όρίου ήλικίας εθεωρήθη δτι δέν δύνα

ται νά άποτελέση είς ούδεμίαν περίπτωσιν ήθικήν ίκανο

ποίησιν του άδικηθέντος λειτουργου. 

»Οί λειτουργοί τής είδικής ταύτης ιfατηγορίας προά
γονται άναδρομικώς αύτοδικαίως είς τόν βαθμόν είς τόν 

όποίον προήχθη νεώτερός των, είς τρόπον ώστε νά πραγ

ματοποιηθή ή όφειλομένη άπόκατάστασις. 

»Είδικαί διατάξεις ρυθμίζουν τά θέματα άποκαταστά

σεως τής τάξεως είς τό Έλεγκτικόν Συνέδριον. Κατέστησε 
τουτο άναΠόφευκτον ή ίδιορρυθμία του θέματος καί ό τρό

πος του διορισμου τών λειτουργών αύτου. 

» • Η Κυβέρνησις, μετά τήν δημοσίευσιν τής Συντακτι
κής Πράξεως, θά προέλθη είς τήν πλήρωσιν τών δι' αύτή ς 

κενουμένων θέσεων είς τήν κορυφήν τών ·Ανωτάτων Δι

καστηρίων καί είς τήν Είσαγγελίαν του • Αρείου Πάγου. 
»'Η χώρα μας εχει άποκομίσει όδυνη ράν εμπειρίαν καί 

πολύτιμα διδάγματα άπό δλας τάς κατά καιρούς περιπτώ

σεις <'iρσεως τής δικαστικής ίσοβιότητος . 'Εξ <'iλλου επανά

κρισις δλων τών εν ενεργεί~ λειτουργών, ij δλων τών προ
αγωγών κατά τήν άνώμαλον περίοδον, έν συνδυασμφ πρός 
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τήν συνυφασμένη ν μετ' αύτfjς άναστολήν τfjς iσοβιότητος 

μοιραίως ~πρεπε νά συνδεθfj μέ διακοπήν τών έργασιών 

τών δικαστηρίων, μέ ελλειψιν δηλαδή δικαιοσύνης έπί χρό

νον άρκετά μακρόν. 

»Ή Κυβέρνησις, άνταποκρινομένη πλήρως πρός τό 

περί δικαίου αίσθημα, έθεώρησε συνάμα ύπέρτατον χρέος 

της νά έξασφαλίση είς τήν δικαιοσύνην τήν άμεσον δυνα

τότητα νά συνεχίση άπροσκόπτως τό ~ργον της καί νά έπι

δοθfj άπερίσπαστος εiς τήν ύψηλήν άποστολήν της». 

5-10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

·Η έλληνική Κυβέρνηση έγκαινιάζει σειρά άμε

σων έπαφών μέ τούς ήγέτες τών Κρατών-μελών τής 

Εύρωπαϊκής Κοινότητας. 

Σχετικά, συγκροτήθηκε, στίς 4 Σεπτεμβρίου, ύπό 
τήν προεδρία τοϋ πρωθυπουργοϋ, στό Πολιτικό 

Γραφείο, σύσκεψη μέ τή συμμετοχή τοϋ &:ντιπροέ

δρου Γ. Μαύρου, τοϋ ύπουργοϋ 'Εθνικής 'Αμύνης, 

Ε. 'Αβέρωφ, του ύφυπουργοϋ 'Εξωτερικών, Δ. Μπί

τσιου καί ύπηρεσιακών παραγόντων. Κύριο &:ντικεί

μενο τής συσκέψεως ήταν τά διπλωματικά, καί οίκο

νομικά θέματα, τά όποία έπιφορτίστηκε νά χειριστεί 

δ ύπουργός 'Εξωτερικών σέ έπίσκεψή του στίς με

γάλες δυτικοευρωπαϊκές πρωτεύουσες. 

Πρώτος σταθμός στό ταξίδι τοϋ Γ. Μαύρου, πού 

έγκαινιάστηκε τήν έπομένη, ύπήρξε τό Παρίσι καί, 
στή συνέχεια, ή Βόννη. Τά κύρια πορίσματα τών συ

νομιλιών πού, μέ τήν εύκαιρία αύτή, ε{χε μέ τούς 

δμολόγους του, τών δύο Κρατών, Ζ. Σωβανιάργκ καί 

Χ.-Ντ. Γκένσερ, καθώς καί μέ τούς προέδρους 

Ζισκάρ ντ' Έσταίν καί Σέελ καί τούς πρωθυπουρ

γούς Σιράκ καί Σμίτ, καταγράφηκαν σέ σχετικό ση

μείωμα πού &:πηύθυνε στόν Κ. Καραμανλή: 

«Ι. Συνομιλίαι μετά γαλλικfjς Κυβερνήσεως. 

»Εiς Παρισίους δ κ. Μαυρος ~σχεν συνομιλίας τό άπό

γευμα τfjς 5ης Σεπτεμβρίου μετά του Γάλλου ύπουργου 
'Εξωτερικών κ. Σωβανιάργκ, τήν δέ πρωίαν τfjς έπο μένη ς 

μετά του πρωθυπουργου κ. Σιράκ καί έν συνεχεί~ μετά του 

προέδρου τfjς Δημοκρατίας κ. Ζισκάρ ντ' Έσταίν. 

»α. 'Επί του κυπριακου προβλήματος, τό δποίον έθίγη 

εiς τάς συνομιλίας τόσον μετά του Γάλλου ύπουργου 

'Εξωτερικών δσον καί μετά του πρωθυπουργου, άμφότεροι 

ύπfjρξαν λίαν θετικοί ~ναντι ήμών. 'Ο κ. Σιράκ άνέφερεν 

δτι ή έπ' αύτου βοήθεια ε{ναι περισσότερον θέμα τών 

'Εννέα παρά τfjς γαλλικfjς Κυβερνήσεως ήτις, ιός έδήλωσε 

καί δ κ . Σωβανιάργκ, ~λαβε σαφώς θέσιν έπικριτικήν 

~ναντι τών το\,Jρκικών ένεργειdίν. Παρά ταυτα, δ Γάλλος 
ύπουργός 'Εξωτερικών δέν άπέκρυψε τούς περιορισμούς 

τών μελών τfjς ΕΟΚ νά παρέμβουν άποφασιστικώς έπί του 

κυπριακου ζητήματος. Ούτος άνεφέρθη εις τό πρόσφατον 

διάβημα τών 'Εννέα έπί του προσφυγικου, παρά τίj τουρ

κικΌ Κυβερνήσει, καί ~ψεξε τήν τουρκικήν άδιαλλαξίαν 
έπιβεβαιώσας, δμως, δτι τό έν λόγφ διάβημα έξαντλεi ού

σιαστικώς τάς Κοινοτικάς δυνατότητας . Βεβαίως, τό ήθι

κόν βάρος τfjς Κοινότητος ~ναντι τfjς Τουρκίας, ιός 

συνδεδεμένης χώρας τfjς ΕΟΚ έξακολουθεi νά άσκfj τήν 

πίεσίν του, ίσως δμως τουτο δέν τυγχάνει έπαρκές. Τέλος, 

δ κ. Σωβανιάργκ άφfjκε σαφώς νά έννοηθfj δτι ή Κοινότης 

δέν προτίθεται νά παράσχη τάς καλάς της ύπηρεσίας έπί 

του Κυπριακου, άλλά δέν θά ήρνείτο νά πράξη τουτο έάν 

τό έζήτουν τά ένδιαφερόμενα μέρη . 

»β. Διά τά θέματα Έλλάδος-Κοινfjς Άγορας, ο{ Γάλ

λοι συνομιληταί ύπεσχέθησαν άμέριστον ύποστήριξιν τό

σον δσον άφορα είς τήν έπαναδραστηριοποίησιν τfjς Συμ

φωνίας Συνδέσεως, δσον καί διά τήν ~ναρξιν τfjς διαδικα

σίας πρός πλήρη ~νταξιν τfjς 'Ελλάδος εiς τήν Κοινότητα. 

'Ο ύπουργός τών 'Εξωτερικών κ. Σωβανιάργκ, μολονότι 

ύπεσχέθη δτι θά ύποστηρίξη ήμας κατά τό προσεχές Συμ
βούλιον τών 'Υπουργών έπί τfjς έπαναδραστηριοποιήσεως 

τfjς συμφωνίας συνδέσεως, έπεσήμανε, έν τούτοις, τάς δυ

σχερείας τάς διαπιστωθείσας ύπό τfjς 'Εκτελεστικfjς 'Επι

τροπfjς, ιδίως εις δ,τι άφορα τήν άνάγκην άναβολfjς τfjς 

προσαρμογfjς του έλληνικου έξωτερικου δασμολογίου' 
πρός τό Κοινοτικόν. Πάντως, προβλέπεται δτι τό προσεχές 

Συμβούλιον Συνδέσεως θά συνέλθη εις ύπουργικόν έπίπε

δον περί τάς άρχάς 'Οκτωβρίου. Σημειωτέον δτι δ κ. Σω

βανιάργκ δέν άπέκρυψε τάς σοβαράς τεχνικάς δυσχερείας 

έπί τών άγροτικών και έτέρων θεμάτων, ύπαινιχθείς έλα

φρώς καί τάς πολιτικάς δυσχερείας έξ άλλων μερών. 

»Σχετικώς μέ τό γνωστόν πρόβλημα τών οίνων δ Γάλ

λος πρωθυπουργός παρεκάλεσεν ιδιαιτέρως τόν κ. Μαυρον 

δπως μή τεθfj τουτο εiς τάς Βρυξέλλας, ιός θέμα προκαταρ

κτικόν τών έκεί συζητήσεων, διότι θά άντιμετωπίση γαλ

λικάς άντιρρήσεις, όφειλομένας εiς λόγους καθαρώς έσω

τερικούς τfjς Γαλλίας, δπως άλλωστε άνεγνώρισεν ότι 

ύπάρχουν καί προβλήματα έσωτερικά τfjς 'Ελλάδος διά τό 

ίδιον θέμα. 'Ετόνισεν, δμως, δτι θά εύρεθfj πολιτική λύσις 

αύτου. 

»γ. 'Επί του έκκρεμουντος θέματος του Συμβουλίου τfjς 

Εύρώπης ή άντίδρασις τών Γάλλων έπισήμων ήτο άκρως 
εύνοϊκή . 'Ο μέν κ. Σωβανιάργκ ύπεσχέθη δτι θά καταβλη

θfj προσπάθεια ίνα ύπερπηδηθfj δ δρος όπως διατυπώση 

προηγουμένως σύστασιν ή Συμβουλευτική Συνέλευσις, οϋ

τως cl>στε ή άπόφασις νά ληφθfj ύπό του Συμβουλίου τών 

'Υπουργών δ δέ πρωθυπουργός κ. Σιράκ ~δωσεν ένώπιον 

του κ. Μαύρου έντολήν εις τήν άντιπροσωπείαν του Στρα

σβούργου ίνα μεταρρυθμισθfj τό σχέδιον τfjς Γραμματείας 

διά νά διευκολυνθfj ή είσοδος τfjς ·Ελλάδος εις τό Συμβού

λιον καί πρό τών έκλογών. 

»δ. uοσον άφορα εις τό ζήτημα τfjς έκτάκτου οίκονο

μικfjς βοηθείας (δάνειον 800 έκατομμυρίων δολλαρίων 
πρδς κάλυψιν έλλείμματος ισοζυγίου πληρωμών μέχρι τfjς 

3l.l2.l975) δ Γάλλος ύπουργός 'Εξωτερικών δμολογήσας 
δτι δέν ήδύνατο δ ίδιος νά λάβη θέσιν έπί ένός τόσον σο

βαρου θέματος, συνεβούλευσεν όπως τεθfj τουτο ύπ' όψιν 

του προέδρου Ζισκάρ ντ' Έσταίν. Πάντως ούτος έζήτη
σεν έξηγήσεις περί του ποίαν ~ννοιαν ε{χεν ή άποστολή 

του σχετικου μνημονίου πρός δλας τάς Κυβερνήσεις, άφου 

τό αίτημα έμφανίζεται ilδη ιός άπευθυνόμενον μόνον πρός 

τήν γαλλικήν καί γερμανικήν Κυβέρνησιν. 'Εν προκειμέ

νφ δ κ. Μαυρος άπήντησεν ότι όντως ή πρότασις πρός τάς 

Κυβερνήσεις Γαλλίας καί Γερμανίί1ς άποτελεi τροποποίη
σιν, διά νά καταλήξωμεν ταχύτερον εις άποτελέσματα. Είς 

τόν κ. Σιράκ δ UΕλλην άντιπρόεδρος καί ύπουργός 'Εξω

τερικών ~θιξεν ιόσαύτως τό ένδεχόμενον γαλλογερμανικfjς 
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πρωτοβουλίας έπί τοϋ θέματος τοϋ δανείου, δπότε δ Γάλλος 

πρωθυπουργός άπήντησεν: "Il n'y aura pas de probleme". 
τέλος δ πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας έπέδειξεν 

άπολύτως εύνοϊκήν διάθεσιν ύποσχεθείς δτι θά έξετάση 

τήν ίδέαν γαλλογερμανικής πρωτοβουλίας διά τό έν λόγφ 

δάνειον. 

»ε. Διά τά προβλήματα άρμοδιότητος του κ. ύπουργου 

'Εθνικής 'Αμύνης τόσον δ Γάλλος πρωθυπουργός δσον 

καί δ πρόεδρος τής Δημοκρατίας, ύπεσχέθησαν πdσαν 

ύποστήριξιν διά τήν λύσιν των. Ειδικώτερον δ κ . Σιράκ 

ε{πεν είς τόν κ. άντιπρόεδρον δτι έπιθυμία τής γαλλικής 

Κυβερνήσεως ε{ ναι νά μ ή παραδώση είς τήν 'Ελλάδα ύλι

κόν d'occasion, &λλά ύλικόν πρώτης ποιότητος. 
»στ. Γενική διαπίστωσις έκ τών είς Παρισίους συνομι

λιών τοϋ κ. άντιπροέδρου καί ύπουργου 'Εξωτερικών ε{ναι 
δτι αύται διηξήχθησαν έντός κλίματος άπολύτου έγκαρδιό

τητος, τών Γάλλων έπισήμων έκδηλωσάντων άμέριστον 

ένδιαφέρον διά τήν 'Ελλάδα. ·Ο ύπουργός 'Εξωτερικών κ. 

Σωβανιάργκ έπεβεβαίωσεν ένώπιον τών δημοσιογράφων, 

δτι αί σχέσεις τών δύο χωρών τυγχάνουν όντως προνομιοϋ

χοι, δ δέ Γάλλος πρόεδρος έχαρακτήρισε τήν χώραν μας 

ώς άπολύτως εύρωπαϊκήν καί δυναμένη ν νά διαδραματίση 
πραγματικόν ρόλον εις τάς νέας προσπαθείας όργανώσεως 

τής Εύρώπης. 

»11. Συνομιλίαι μετά γερμανικής ·Ομοσπονδιακής Κυ
βερνήσεως. 

»Α. Εις Βόννην δ άντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως καί 

ύπουργός 'Εξωτερικών κ. Μαυρος ~σχε δύο διώρους συνο
μιλίaς μετά του 'Ομοσπονδιακου ύπουργου 'Εξωτερικών 
κ. Γκένσερ καί τών βοηθών του τήν πρωίαν καί τό άπόγευ-

. μα τής 9ης τρέχοντος, τό δέ ~σπέρας ~σχε συνομιλία ν μετά 
του προέδρου τής Δημοκρατίας κ. Σέελ εις ήν μετέσχε καί 

δ ύπουργός Συντονισμου κ. Ζολώτας. Τήν ~πομένην ~λαβε 

χώραν συνάντησις τοϋ κ. Μαύρου καί του ύπουργου Συν

τονισμου κ. Ζολώτα, συνοδευομένων ύπό τοϋ έν Βόνν1J 

ήμετέρου πρέσβεως, μετά του καγκελλαρίου κ. Σμίτ. At ώς 
liνω συζητήσεις έκάλυψαν τά κάτωθι θέματα: 

»α . Κυπριακόν -Σχέσεις μέ Τουρκίαν . 

»'Εν προκειμένφ ή γερμανική πλευρά έξέθεσε τό ένδι

αφέρον της διά συμπεφωνημένην λύσιν του προβλήματος 

τής Κύπρου, σεβομένην τήν άνεξαρτησίαν καί τήν άκεραιό
τητα τής νήσου, τονίσασα δτι αί σχετικαί διαπραγματεύ

σεις δέον νά διατηρηθουν έντός του συμμαχικου πλαισίου 

τής "δυτικής οικογενείας". 'Ο κ. Γκένσερ ύπεγράμμισεν 

δτι oi Γερμανοί κατέστησαν σαφές εις τούς Τούρκους δτι 
ϊνα έπαναληφθή ή διαπραγμάτευσις, θά ~δεινά προηγηθή 

χειρονομία των έπιτρέπουσα είς τήν 'Ελλάδα νά έπιστρέ

ψη έντίμως είς τήν τράπεζαν τών συνομιλιών, προσθέσας 

δτι α{ καλαί ύπηρεσίαι τής Κυβερνήσεώς του ε{ναι εις τήν 

διάθεσίν μας δποτεδήποτε ζητηθουν καί θεωρηθουν χρή

σιμοι. 'Αποτελεσματική δμως πίεσις έπί τής Τουρκίας, ώς 

άνέφερεν δ καγκελλάριος Σμίτ, δύναται νά άσκη'θή μόνον 
έκ μέρους τών ΗΠΑ. 'Η Γερμανία διαθέτει μόνον κάποιαν 

οικονομικήν έπιρροήν, προσεπάθησε δέ καί θά έξακολου
θήση νά καταβάλλη πpοσπαθείας ώστε ή w Αγκυρα νά έπι

δείξη μετριοπάθειαν. 'Ο Γερμανός καγκελλάριος παραδέ

χθη καί ούτος δτι ύπό τήν σημερινήν τουρκικήν πίεσιν 

ε{ ναι άδύνατος ή έπιστροφή τής 'Ελλάδος είς τάς δια-

πραγματεύσεις, προσέθεσε δέ δτι ή χώρα του άντιμετωπίζει 

τό Κυπριακόν ούχί ώς τοπικόν ζήτημα, άλλ' ώς θέμα 

ισορροπίας τών δυνάμεων είς τήν περιοχήν. 

»Συμπερασματικώς δύναται νά λεχθή δτι άρνητικόν 

στοιχείον είς τήν ~ναντι του Κυπριακου τοποθέτησιν τών 

Γερμανών άποτελεί ή έμμονή των διά τήν καθ' δμοιον 

τρόπον άντιμετώπισιν τής 'Ελλάδος καί τής Τουρκίας, 

παρά τάς βαρείc:iς έκτροπάς τής τελευταίας, ένφ ώς θετικόν 
στοιχείον δύναται νά έκληφθή ή διάθεσίς των δπως άσκή

σουν ποιάν τινα έπιρροήν έπί τής Τουρκίας, χωρίς τουτο 

νά έξιχθή μέχρις ούσιαστικής πιέσεως. τέλος, ή γερμανι

κή Κυβέρνησις προσεφέρθη νά συνομιλήση, έπί του προ

βλήματος, μετά τών Κυβερνήσεων 'Αγκύρας καί Ούάσιγ

κτων καί νά τάς ένημερώση έπί τών έν προκειμένφ ~λληνι

κών άπόψεων. 

»β . 'Αποχώρησις ·Ελλάδος έκ στρατιωτικής, δομής 

ΝΑΤΟ- Σχέσεις μέ ΗΠΑ. . 
>>'Η γερμανική πλευρά έξεδήλωσεν ένδιαφέρον δπως ή 

·Ελλάς έπανέλθη είς τήν στρατιωτική ν όργάνωσιν τής 

Συμμαχίας. Σχετικώς, δ Γερμανός καγκελλάριος συνέστη

σε, μετ' έπιμονής, δπως μ ή δοθή ύπό τής χώρας μας ή 

έντύπωσις δτι ή άποχώρησίς της έκ τής στρατιωτικής δι
αρθρώσεως του ΝΑΤΟ ε{ναι άμετάβλητος. Τόσον δ κ. 

Γκένσερ, δσον καί oi κ. κ. Σμίτ καί Σέελ, έτόνισαν μετ' 

έμφάσεως δτι ή ~νοποίησις τής Εύρώπης καί ή έξασφάλι
σις τής άμύνης μέσφ του ΝΑΤΟ άποτελουν άδιαίρετον καί 

άδιάσπαστον σύνολον καί δτι ή ΕΟΚ, ήτις δέν άποτελεί 

ύποκατάστατον διά τό ΝΑΤΟ, δεδομένου δτι ot δύο 'Ορ
γανισμοί άλληλοσυμπληρουνται, έμποδίζεται, λόγφ ύπερ

τάτων συμφερόντων, άπό του νά ~λθη είς άντίθεσιν μέ τάς 

ΗΠΑ, τών δποίων ή σημασία διά τήν liμυναν τής Εύρώπης 

ε{ναι μεγίστη. 'Υπεδείχθη ήμίν δτι τό έπικρατουν έν 'Ελ

λάδι άντιαμερικανικόν πνευμα θά ~δεινά μετριασθή καί τό 

χάσμα μεταξύ 'Ελλάδος καί ΗΠΑ νά γεφυρωθή, διότι έάν 

ή ·Ελλάς δια κόψη τήν συνεργασία ν της είς τόν στρατιωτι

κόν τομέα, ή σημασία της, είς τά όμματα τών 'Ηνωμένων 

Πολιτειών, θά μειωθή, αύξανομένης άντιστοίχως, τής ση

μασίας τοϋ ρόλου τής Τουρκίας. 

»γ. 'Επάνοδος 'Ελλάδος είς Συμβούλιον Εύρώπης. 

»Ή γερμανική πλευρά έπέδειξε πλήρη κατανόησιν έπί 

του θέματος τής έπανόδου τής ·Ελλάδος είς τό Συμβούλιον 

τής Εύρώπης, ήν θεωρεί αύτονόητον. Έν προκειμένφ δ 

πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. Σέελ διεβεβαίωσεν δτι ή 

'Ελλάς θά ~χη πdσαν δυνατή ν ύποστήριξιν άπό τήν Γερ

μανίαν. 

»δ. 'Επα.ναδραστηριοποίησις συμφωνίας συνδέσεως 

καί συμπαρομαρτουντα καί ~ναρξις διαπραγματεύσεων διά 

πλήρη ~νταξιν 'Ελλάδος είς ΕΟΚ. 

>>'Η γερμανική πλευρά ~δειξεν ώσαύτως πλήρη κατανό
ησιν έπί του θέματος τής έπαναδραστηριοποιήσεως τής 

Συμφωνίας Συνδέσεως καί τών έπακολούθων αύτής, ήτοι 

τής έναρμονίσεως τής άγροτικής πολιτικής, τής άποδε

σμεύσεως τών ύπολοίπων έκ τοϋ Παλαιου χρηματοδοτικου 
πρωτοκόλλου, τής διαπραγματεύσεως νέου τοιούτου, τής 

ύπογραφής μεταβατικου πρωτοκόλλου, κ.ο.κ. Είδικώς δ
σον άφορα είς τήν άγροτικήν έναρμόνισιν, ijτις άποτελεί 

τό μήλον τής ~ριδος καί μεταξύ αύτών τούτων τών μελών 

τής Κοινότητος, oi Γερμανοί έπεσήμαναν άπλώς δτι αuτη 
ε{ναι δυνατόν νά προκαλέση ώρισμένας δυσχερείας. Κατά 
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τήν συνάντησίν τών κ.κ. Μαύρου καί Ζολώτα μετά τοϋ 

προέδρου τής Δημοκρατίας κ. Σέελ, δ τελευταίος παρέσχε 

τήν διαβεβαίωσιν δτι ή 'Ελλάς θά εχη πdσαν δυνατή ν 

ύποστήριξιν άπό τήν Γερμανίαν διά τήν άναβίωσιν τής 

συνδέσεως μέ τήν Κοινήν 'Αγοράν. Πλήρη συμπαράστα

σιν ύπεσχέθησαν έπίσης ο{ Γερμανοί έπίσημοι καί έπί τοϋ 

θέματος τής έπισπεύσεως τής πλήρους συνδέσεως τής 

'Ελλ!Ιδος μετά τής ΕΟΚ διά τής ταχείας ένάρξεως τών 
σχετικών διαπραγματεύσεων. 

))ε . ~Εκτακτος οίκονομική ένίσχυσις. 

))l. 'Επί τοϋ έλληνικοϋ αίτήματος διά τήν παροχήν δα
νείου 800 έκατομμυρίων δολλαρίων πρός κάλυψιν τοϋ έλ
λείμματος τοϋ ίσοζυγίου πληρωμών τών έτών 1974 καί 
1975, ή γερμανική στάσις ύπήρξεν, έν τfi οuσίq., άναβλητι
κή. Τόσον ύπό τοϋ κ. Γκένσερ, δσον καί ύπό τοϋ προέδρου 

Σέελ έπεσημάνθησαν α{ δυσχέρειαι τής Γερμανίας νά 

ένεργήση μόνη ώς πρός τήν οίκονομικήν βοήθειαν. Μο

λονότι τό γερμανικόν Ύπουργικόν Συμβούλιον ελαβε, 

κατ' άρχήν, εuνοϊκήν θέσιν εναντι τοϋ ήμετέρου αίτήμα

τος, τό Ποσόν έθεωρήθη λίαν σημαντικόν καί, δεδομένου 

δτι τό βάρος δέν δύναται νά άναληφθή έξ δλοκλήρου ύπό 

τής Γερμανίας, τό θέμα θά άποτελέση άντικείμενον δια

βουλεύσεων καί μετά τών λοιπών έταίρων τής ΕΟΚ ίνα 

έξευρεθή δ προσφορώτερος μηχανισμός διά τήν παροχήν 

τής αίτηθείσης βοηθείας έντός πολυμεροϋς πλαισίου. Ταύ

την ο{ Γερμανοί θά εβλεπον ύλοποιουμένην ένδεχομένως 

διά συστάσεως Consortium Τραπεζών, δπερ θά άνελάμβανε 
τήν έξεύρεσιν δανείου μέ κυβερνητικήν έγγύησιν, έπίσης 

δέ παραλλήλως έν τφ πλαισίφ τοϋ ΟΟΣΑ, διά τής άναβιώ

σεως τοϋ παλαιοϋ Consortium διά τήν 'Ελλάδα. Σημειωτέ
ον, δτι κατά τήν συζήτησιν ήν εσχον ο{ κ.κ. Μαϋρος καί 

Ζολώτας μετά τοϋ Γερμανοϋ καγκελλαρίου, είδικώς έπί 

τών οίκονομικών θεμάτων, δ τελευταίος έπανέλαβεν δτι θά 

έρευνηθή ή δυνατότης άναζητήσεως δανείου άπό Consor
tium Τραπεζών μέ έyγύησιν τής γερμανικής Κυβερνήσεως, 
ήτις δμως δέν δύναται νά έπιδοτήση τόν' τόκον καί συνέ
στησεν δπως τοιαύτη δυνατότης διερευνηθή καί είς τήν 

Εuρωπαϊκήν Χρηματαγοράν μέ έγγύησιν τής Γαλλίας, 

Γερμανίας και τυχόν άλλων δυτικών Κρατών (π. χ . Βελγίου, 

·Ολλανδίας), διατυπωθοϋν δέ έν καιρφ έγγράφως α{ έν 

προκειμένφ έλληνικαί άπόψεις. ·Η έγγύησις τής Γαλλίας 

καί τής Γερμανίας, εΙπεν δ κ. Σμίτ, θά συμβάλη είς τήν 

έπίτευξιν καλών δρων. Ούτος παρετήρησεν δτι έφ' δσον ή 

Γαλλία εΙναι διατεθειμένη νά συνεργασθή ά)ς πρός τήν οί

κονομικήν βοήθειαν είς χώραν μας, ή Γερμανία θά έξετά

ση σοβαρώς τόν τρόπον συμβολής της. 

))2. 'Ανεξαρτήτως τών άνωτέρω, οί Γερμανοί προέτει
ναν κεφαλαιουχικήν βοήθειαν (Capita1 Assistance), έν τφ 
πλαισίφ τής άναπτυξιακής βοηθείας, έξ 180 έκατομμυρίων 
γερμανικών μάρκων, κλιμακομμένην κατά τά ετη 1974, 
1975 καί 1976 είς ίσοπόσους δόσεις 60 έκατομμυρίων γερ
μανικών μάρκων, έξ ών ή πρώτη θά ήδύνατο, χάριν ταχείας 

άναλήψεως, νά παρασχεθή ύπό τήν μορφήν πιστώσεως διά 

προμήθειαν άγαθών. Κατά τήν συνάντησιν τοϋ Γερμανοϋ 

καγκελλαρίου μετά τών κ. κ. Μαύρου καί Ζολώτα δ κ. Σμίτ 

άνέφερεν δτι ή Γερμανία εΙναι πρόθυμος νά άντιμετωπίση 

τήν πρώτην δόσιν τής δοθησομένης, διά τά τρία μόνον ώς 

άνω ετη, βοηθείας ταύτης ώς μέσον πρός μείωσιν τοϋ έπι

τοκίου τοϋ άλλου δανείου. 

Β. Αι άνωτέρω συνομιλίαι τοϋ κ. άντιπροέδρου τής Κυ

βερνήσεως καί ύπουργοϋ 'Εξωτερικών καί τοϋ κ. ύπουρ

γοϋ Συντονισμοϋ μετά τών έκπροσώπων τής γερμανικής 

Κυβερνήσεως διηξήχθησαν έν πνεύματι άπολύτου είλικρι

νείας καί άναμφισβητήτου διαθέσεως τής γερμανικής Κυ

βερνήσεως νά ύποβοηθήση καί ένισχύση τό βαρότατον 
εργον τής δημοκρατικής έλληνικής Κυβερνήσεως. Τό τε

λευταίον έτονίσθη έπανειλημμένως, τόσον ύπό τοϋ κ. 

Γκένσερ, δσον καί ύπό τών κ.κ. Σμίτ καί Σέελ)). 

Μεταξύ Παρισίων καί Βόννης, ό Γ. Μαϋρος έπι
σκέφθηκε τή Γενεύη, δπου καί συναντήθηκε μέ τόν 

'Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. 'Ο Κύπριος ήγέτης ε{ χε 

τήν εύκαιρία νά έπαναβεβαιώσει τήν έπιθυμία του νά 

μή δυσχεράνει τό 13ργο της έλληνικής Κυβερνήσεως 

καί νά δεχτεί όποιαδήποτε λύση έξασφαλιστεί μέ 
πρωτοβουλία της, συμπεριλαμβανομένης τής δημι

ουργίας καντονίων. ΕΙδικότερα, διατύπωσε ένδοια

σμούς γιά τή σκοπιμότητα τής ταυτόχρονης προ

σφυγής στόν ΟΗΕ καί τής άποδοχής τής γεωγραφι

κής βάσεως γιά συζήτηση μέ τόν Ντενκτάς η μέ τήν 

w Αγκυρα, έξέφρασε τήν έπιθυμία νά έπισκεφθεί τό 

Βελιγράδι, τό 'Αλγέρι καί τό Κάιρο μέ σκοπό τήν 

κινητοποίηση τών1 'Αδεσμεύτων καί διατύπωσε, τέ
λος, τήν πρόθεσή του νά μιλήσει στή Γενική Συνέ

λευση τοϋ ΟΗΕ καί νά άφήσει, στή συνέχεια, τό 

χειρισμό τοϋ θέματος στόν Σ. Κυπριανοϋ. Τέλος, ό 

'Αρχιεπίσκοπος άπέκλεισε τό ένδεχόμενο μεταβά

σεώς του στήν Κύπρο στό άμεσο μέλλον καί έξέφρα

σε τήν έπιθυμία ή έπιστροφή του νά άνταποκριθεί σέ 

καθολικό αίτημα τοϋ κυπριακοϋ λαοϋ88 • 

Κατά τήν έπιστροφή του στήν 'Αθήνα, ό άντιπρό

εδρος τής Κυβερνήσεως δήλωσε: 

«Ή ύποδοχή τής δποίας ο{ vΕλληνες άντιπρόσωποι 

ετυχον είς τό έξωτερικόν, ύπήρξε περισσότερον άπό έγ

κάρδια. 'Υπήρξε ένθουσιαστική. At ξέναι Κυβερνήσεις 
καί ο{ λαοί τών χωρών τάς δποίας έπεσκέφθημεν, μdς ύπε

δέχθησαν μέ ίδιαίτερον ένθουσιασμόν. Είς τήν Γαλλίαν 

εΙχον σημαντικάς έπαφάς μέ τόν πρόεδρον τής Γαλλικής 

Δημοκρατίας, τόν πρωθυπουργόν καί τόν ύπουργόν τών 

'Εξωτερικών. Είς τήν Γερμανίαν, άπό κοινοϋ μέ τόν 

ύπουργόν Συντονισμοϋ κ. Ζολώταν, εϊχομεν σημαντικάς 

έπαφάς μέ τόν πρόεδρον τής Δημοκρατίας, τόν καγκελλά

ριον κ. Σμίτ καί τόν ύπουργόν 'Εξωτερικών κ. Γκένσερ. 

Καί είς τό Βέλγιον εΙχον ένδιαφέρουσαν συνομιλίαν μέ τόν 

ύπουργόν τών 'Εξωτερικών τοϋ Βελγίου, ένφ μέ τόν 

ύπουργόν τών Οίκονομικών κ. Πεσμαζόγλου εϊχομεν άπό 

κοινοϋ χρησίμους καί έποικοδομητικάς συζητήσεις μέ τήν 

Εόρωπαϊκήν Κοινότητα. Τά άποτελέσματα τών συνομιλι

ών θά έκδηλωθοϋν έντός όλίγου)). 

Στό πλαίσιο τής έπικοινωνίας ίθυνόντων στελε

χών της Κυβερνήσεως μέ Εύρωπαίους ήγέτες, έν

τάσσεται καί ή συνάντηση τοϋ ύπουργοϋ 'Αμύνης, 

Ε. 'Αβέρωφ, μέ τόν 'Ιταλό πρωθυπουργό, Τζούλιο 

'Α ντρεόττι: 
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« ' Η συνάντησις έγένετο τΌ αίτήσει του εΙς τό &.εροδρό

μιον του Έλληνικου &.πό 9.20' μέχρι Il .OO' π. μ. Ή Ιταλι

κή Πρεσβεία ε{χεν έπισημάνει δτι δ κ. 'Αντρεόττι μετα

βαίνει εΙς Δυτικόν Βερολίνον καί θά έστάθμευεν είς 'Αθή

νας &.ποκλειστικώς πρόςc τόν σκοπόν τουτον. Μέ τόν κ . 

' Αντρεόττι, δστις ε{ναι έκ τών πλέον έξεχόντων στελεχών 

τής Χριστιανοδημοκρατίας - ήγοuμενος τής κάπως κεν

τροδεξιάς πτέρυγος- συνδέομαι &.πό έτών. 

))'Εζήτησε νά συζητήσωμεν έντελώς μόνοι, ώστε νά δι

ατυπώσωμεν έλευθέρως τίς σicέψεις μας. 
))Χωρίς ν!i προκληθή ήρχισε νά έπικρίνη τήν διαγωγήν 

τής Τουρκίας καί τήν στάσιν του ΝΑΤΟ. 'Εδέχθη δτι τό 

ΝΑΤΟ δέν ε{χε νομικώς ό.ρμοδιότητα, άλλά έτόνισε δτι 

δταν καταρρακώνωνται α{ ήθικαί &.ρχαί έντός τής Συμμα

χίας δέν δύναται νά μείνη κανείς &.διάφορος. Τότε καταρ

ρέει ή διεθνής τάξις, ένισχuεται ή άκρα ·Αριστερά καί φυ

σtκόν ε{ναι α{ νέαι γενεαί νά τρέπωνται πρόζ τόν &.ναρχι
σμόν . 'Επέκρινε καί σημαίνοντα πρόσωπα διά τήν στάσιν 

των ή τήν άδιαφορίαν των. 

))Πλειοδοτουσα, παρει.tβάλλων χαρακτηριστικάς λεπτο

μερείας. 

))Παρετήρησε δτι άντιλαμβάνεται τήν άντίδρασίν μας 

κατά του ΝΑΤΟ καί έζήτησε νά του έξηγησω πληρέστερα . 

))νΕδωσα τάς κατά τήν κρίσιν μου δεοuσας &.παντήσεις. 

)) 'Ερώτησε μέχρι ποίου σημείου θά προωθήσωμεν τήν 
άποχώρησίν μας. 

)) ' Εξήγησα δτι είχαμε πλήρη συνείδησιν τών κινδύνων 
ποu προέκυπταν έκ τής άποχωρήσέως καί δτι δι' αύτό α{ 
γενικαί μας γραμμαί ήσαν α{ έξής: 

))α . Τόνωσις δλων τών άλλων δυνατών δεσμών μας μέ 

τήν Εύρώπην. 

))β. 'Αποδέσμευσις δλων τών 'Ενόπλων Δυνάμεών μας 

άπό τήν κοινήν διοίκησιν τής Συμμαχίας, άλλά διατήρησις 

μέ τό στρατιωτικόν σκέλος του ΝΑΤΟ δσων δεσμών θά 

έθεωρουντο άπαραίτητοι διά τήν κάλυψιν ώρισμένων 

πλευρών τής άσφαλείας μας. 

))γ. Διατήρησις κατά τό δυνατόν δεσμών ποu ήσαν άπο

λuτως άπαραίτητοι διά τήν λειτουργίαν τής Συμμαχίας. 

)) 'Ε τόνισα δμως δτι τό τελευταίον τουτο θά έξηρτάτο 
κατά πολύ &.πό τήν στάσι ν τής Τουρκίας . ν Αν έτήρέι στά
σι ν &.διάλλακτον καί προσβλητικήν, μοιραίον ήτο νά πα

ρακωλύσουμε τήν λειτουργίαν τής νοτίου πτέρυγος τής 

Συμμαχίας. 

>>'Η ρώτησε άν πολλά πράγματα δέν θά ήτο δυνατόν νά 

διευκολυνθουν διά διμερών συμβάσεων, ώς καί ποία θά ή το 

ή τύχη τών άμερικανικών βάσεων. 

>>'Απήντησα δτι τό δλον θέμα ήτο πολ6πλοκον καί εύ

ρίσκετο ύπό μελέτην ύπό όλιγομελοUς έπιτροπής έμπειρο

γνωμόνων. 'Από πλευράς πολιτικής έξουσίας α{ θέσεις 

ήσαν συνάρτησις πολλών παραγόντων: 

>>- τής στάσεως τών Συμμάχων ~ναντι τών έλληνο

τουρκικών διαφορών· 

>>- τών άναγκών τής χώρας 
>>- τών δυνατοτήτων τάς δποίας ε{χε αύτός ούτος δ 

πανίσχυρος έσωτερικώς Καραμανλής δστις δέν ήδύνατο νά 

μή λάβη ύπ ' δψιν τά δημιουργηθέντα &.ντιδυτικά- ίδίως 

&.ντιαμερικανικά αΙσθήματα - liτινα ήσαν ~ντονα, καί 

δστις ώφειλε νά προστατεuση τήν &.ξιοπρέπειαν τής χώρας 

>>- άλλων παραγόντων άκόμη . 

))τέλος, ο{ πρός διατήρησιν δεσμοί μέ τό ΝΑΤΟ έξηρ

τώντο έπίσης καί &.πό τά βέτο ποu θά προέβαλλε ή Τουρ

κία, δεδομένου δτι α{ άποφάσεις εΙς τό ΝΑΤΟ λαμβάνονται 

δμοφώνως. ν Αν ή Τουρκία ένέκρινε δεσμούς ποu τήν ένδι

αφέρουν, δπως π .χ. α{ τηλεπικοινωνίαι καί &.πέρριπτε άλ

λους, που ένδιαφέρουν ήμάς, θά άντιδροuσαμε εΙς τήν δια

τήρησιν καί τών πρώτων. 

>>νΕδειξε πλήρη κατανόησιν καί συμπάθειαν89 • 

6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1975 

Μέ τήν εύκαιρία τής συμπληρώσεως τών κενών 

θέσεων του Συμβουλίου τής ·Επικρατείας καί του 

'Αρείου Πάγου, καθώς καί τής θέσεως τοϋ είσαγ

γελέα του 'Ανωτάτου Δικαστηρίου τής χώρας, δ 

πρωθυπουργός προβαίνει στήν άκόλουθη δήλωση: 

«Ή Κυβέρνησις διά τών σημερινών άποφάσεών 

της συνεπλήρωσε τάς κενάς θέσεις τών προεδρείων 

τών δύο 'Ανωτάτων Δικαστηρίων καί του εισαγγε

λέως του 'Αρείου Πάγου. 

)) ·Η Συντακτική Πρfiξις περί δικαιοσύνης έδωσε 
τήν ύπ6 τών περιστάσεων ύπαγορευομένην λύσιν, είς 

έξ6χως σοβαρ6ν καί εύαίσθητον θέμα τής κρατικής 
δργανώσεως. • Η δμαλ ή λειτουργία τής δημοκρατίας 
βασίζεται εlς τήν πολιτικήν ώριμ6τητα καί τ6 αί

σθημα εύθύνης τών πολιτών της. Τήν έλευθερίαν 

όμως τών πολιτών καl γενικώτερα τ6ν έλεύθερον πο

λιτικ6ν βίον του λαοί) έγγυfiται ή δικαιοσύνη. 

)) ·Η Κυβέρνησις θέλει νά πιστεύη ότι όλοι ol δι
καστικοί λειτουργοί εlς τ6 μέλλον θά προσηλωθούν 

εlς τ6 καθήκον των καl θά άνταποκριθοvν εlς τήν 

ύψηλήν αύτήν άποστολήν του λειτουργήματ6ς των. 

)) 'Ιδιαίτερα ή νέα δικαστική ήγεσία, έν όψει τών 
κρισίμων έθνικών περιστάσεων, άναλαμβάνει άκ6μη 

μεγαλυτέρας εύθύνας. 'Απ6 τήν έπιτυχίαν της θά 

έξαρτηθή ή έξάλειψις κάθε θλιβερfiς άναμνήσεως έκ 

του παρελθ6ντος καί ή κατοχύρωσις τής ύψηλής θέ

σεως τής δικαιοσύνης εlς τήν συνείδησιν δλοκλήρου 

του έλληνικοv λαοί))). 

9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

·Ο ύπουργός Δημοσίας Τάξεως, Σόλων Γκίκας, 

tξαγγέλλει σημαντικές άλλαγές στή σύνθεση τής 

ήγεσίας της 'Αστυνομίας Πόλεων καί τής Χωροφυ

λακής, καθώς καί της ΥΠΕΑ· καί παράλληλα tντεί

νονται οί ερευνες μέ άντικείμενο τή συμπεριφορά των 

όργάνων τών Σωμάτων • Ασφαλείας, κατά τή διάρκεια 
της δικτατορίας. 

Συγκεκριμένα, άνοίχτηκε είδικός φάκελλος καί 

tξετάζονται πολλές περιπτώσεις καταγγελιών προ

σωπικά άπό τόν ύπουργό, δ δποίος φέρεται άποφα

σισμένος νά τιμωρήσει αύστηρά δσους άποδειχτεί 

δτι, καθ' ύπέρβαση τών καθηκόντων τους, κακομε

ταχειρίστηκαν πολίτες. <Πό 'Υπουργείο Δημοσίας 
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Τάξεως θά έξαντλήση δλη του τήν δικαιοδοσία»

διευκρίνισε. «'Αλλά δσοι ένδεχομένως εχουν ύπο

στfj ταλαιπωρίας, μποροuν νά καταφύγουν στόν εί

σαγγελέα καί νά ύποβάλουν μήνυση». 

ιο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ι974 

Πραγματοποιείται στό Πεντάγωνο σύσκεψη ύπό 

τήν προεδρία του Κ. Καραμανλfj. Σκοπός τfjς συσκέ

ψεως, στήν όποία πfjραν μέρος δ ύπουργός καί δ 

ύφυπουργός 'Εθνικfjς 'Αμύνης, Ε. 'Αβέρωφ καί Ι. 

Κατσαδήμας, καθώς καί δ άρχηγός τών 'Ενόπλων 

Δυνάμεων καί οί άρχηγοί Στρατοu, Ναυτικοu καί 

'Αεροπορίας, ύπfjρξε ή έξέταση τfjς στρατιωτικfjς 

καταστάσεως τfjς χώρας. Συγκεκριμένα, καταγράφη

καν έκ νέου οί άνάγκες γιά έπαύξηση τfjς μαχητικfjς 

ίκανότητας τfjς έλληνικfjς 'Αεροπορίας σέ βραχεία 

προοπτική καί δόθηκαν άπό τόν πρωθυπουργό οί κα

τευθύνσεις γιά τήν ταχύτερη δυνατή πλήρωσή τους. 

Είδικότερα, προβλέφθηκε ή άπόκτηση 20 Α/Φ F-54 
καί 40 Α/Φ F-104 G «είς κατάστασιν άμέσου χρησι
μοποιήσεως έξ οίασδήποτε χώρας διαθετούσης τοιαu

τα», ή διάθεση πιστώσεως ϋψους 250 έκατ. δρχ. γιά 
κατασκευή πρόσθετων καταφυγίων καί άξιοποίηση 

τών ήδη ύφισταμένων, σέ συνδυασμό μέ τήν έπέκτα

ση τών διαδρόμων σέ δρισμένα άεροδρόμια, ή προμή

θεια 64 διδύμων Α/ Α πυροβόλων 20 ΜΜ ό~τικfjς 
σκοπεύσεως κόστους 500 έκατ. δρχ., μέ σκοπό τήν 
προστασία τών κυριότερων άεροδpομίων καί, τέλος, 
ή πρόβλεψη χρηματοδοτήσεως άπό τόν τακτικό 

προϋπολογισμό, ώστε νά διctτηρηθεί καί νά έπαυξη
θεί ή μαχητική ίκανότητα τών άεροπορικών δυνάμε

ων τfjς χώρας. Παράλληλα, πέρα άπό τίς άπαιτήσεις 

πού συναρτώνται άμεσα μέ τόν οίκονομικό παράγον

τα, κρίθηκε άναγκαία ή έκδήλωση του κυβερνητικοί) 

ένδιαφέροντος προκειμένου νά έπισπευσθεί ή παρά

δοση τών παραγγελιών καί νά ύλοποιηθοuν οί συμβά

σεις γιά τήν άμεση προμήθεια άεροσκαφών Mirage 
καί Α-7 . Σέ μακροπρόθεσμη, τέλος, βάση (έντός 18-
36 μηνών), προβλέφθηκε ή διάθεση πιστώσεως ϋψους 
6.000 έκατ. δρχ. γιά τήν προμήθεια 12 έλικοπτέρων 
Π/Κ, μιaς μοίρας σύγχρονων άεροσκαφών φωτο

γραφικfjς άναγνωρίσεως καί μιaς άλλης μεταφορι

κών μέσης ίκανότητας, καθώς καί mστώσεως 400 
έκατ. δρχ. γιά τήν προμήθεια τριών κινητών σταθμών 

ραντάρ90 • 

10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ι974 

'Ο πρωθυπουργός, Κ. Καραμανλfjς, συναντaται 

στήν 'Αθήνα μέ τόν Μπ. Ρόζενταλ, πρόεδρο τfjς 

Ύποεπιτροπfjς Εύρωπαϊκών 'Υποθέσεων τfjς Έπι

τροπfjς 'Εξωτερικών 'Υποθέσεων τfjς Βουλfjς τών 

'Αντιπροσώπων τών ΗΠΑ, καί τόν εύχαριστεί γιά 

τή συμβολή του στήν άποκατάσταση τfjς δημοκρα-

τίας στήν 'Ελλάδα. Καί τόνισε δτι ή έλληνική Κυ

βέρνηση άναμένει καί στό μέλλον δτι τόσον αύτός δ 

ϊδιος δσο καί ή 'Υποεπιτροπή, τfjς δποίας προεδρεύ

ει, θά συμπαρασταθοuν στήν 'Ελλάδα, κατά τίς δύ

σκολες περιστάσεις πού άντιμετωπίζει. 

Παράλληλα, δ πρωθυπουργός έπωφελήθηκε πα

ρατηρήσεως του Μπ. Ρόζενταλ σχετικά μέ τήν ϋπαρ

ξη άντιαμερικανικοu πνεύματος στήν 'Ελλάδα γιά 

νά τόν διαβεβαιώσει δτι δ έλληνικός λαός αίσθάνε

ται πικρία άπέναντι, οχ ι στόν άμερικανικό λαό, άλλά 

στήν Κυβέρνηση τfjς Ούάσιγκτων. 'Από τήν πλευρά 

του δ 'Αμερικανός βουλευτής διαβεβαίωσε τόν Κ. 

Καραμανλfj δτι ή πρότασή του πι:ιός τό Κογκρέσο γιά 

τή διακοπή κάθε βοήθειας πρός -tήν Τουρκία θά ψη
φιστεί πολύ σύντομα καί ύπογράμμισε δτι τόσο τό 

Κογκρέσο δσο καί δ τύπος καί ή κοινή γνώμη τfjς 

χώρας συμπαρίστανται στήν 'Ελλάδα. 

Σύμφωνα, τέλος, μέ δημοσιογραφικές πληροφο

ρίες, κατά τή συνάντηση συζητήθηκε ή έξεύρεση 

ένός νέου ίσοζυγίου τfjς άμερικανικfjς πολιτικfjς 

άπέναντι στήν 'Ελλάδα καί τήν Τουρκία. 

ι ι ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

'Ο πρωθυπουργός δέχεται τήν έπίσκεψη του 

πρεσβευτfj του Πακ\στάν στήν 'Αθήνα, δ δποίος του 
μεταφέρει μήνυμα τοu προέδρου Ζουλφικάρ 'Aλfj 

Μποuτο: 

«Ούτος διεβίβασεν ε{ς τόν κ. πρωθυπουργόν τήν έπιθυ

μίαν του πρωθυπουργοί) του, δπως έπαναλάβη τήν ήδη 

άναληφθείσαν ύπ' αύτοu πρωτοβουλίαν έπί του Κυπρια

κοu. 'Ο κ. πρωθυπουργός άπήντησεν δτι δ κ. Μποuτο θά 

ήδύνατο νά έπισκεφθή τήν w Αγκυραν ϊνα διαπιστώση έάν 

ύφίσταται έ~ μέρους τών Τούρκων ε{λικρινής καί 1\ντιμος 
πρόθεσις πρός έξεύρεσιν δικαίας λύσεως έπί τής ούσίας 

του κυπριακοί) προβλήματος. 

»'Εάν δ κ. Μποuτο διεπίστωσε πράγματι τοuτο δ κ. 

πρωθυπουργός θά ήτο εύτυχής νά τόν δεχθή είς 'Αθήνας. 

'Ο κ. πρωθυπουργός διευκρίνισεν δτι δέν θέτει τοuτο ώς 

δρον διά τήν ένταuθα dφιξιν του κ. Μποuτο, άλλά άπλώς 

έπιθυμεί νά άποφύγη τό ένδεχόμενον μιίiς άποτυχίας. Δι

ευκρινίσθη ώσαύτως δτι δ κ. Μποuτο ήδύνατο νά κρίνη δ 

ίδιος έάν τά άποτελέσματα τής έπισκέψεώς του είς w Αγκυ

ραν παρείχον έλπίδας διά τήν έν συνεχεί~ πραγματοποίη

σι ν του ταξιδίου του είς 'Αθήνας. 

>>'Ο κ. πρωθυπουργός προσέθεσεν δτι δέν θά έπρόκειτο 

περί {δικής του προσκλήσεως πρός τόν κ. Μποuτο, άλλά 

περί άποδοχής τής πρωτοβουλίας του τελευταίου». 

Τελικά, στίς 18 Σεπτεμβρίου, θά διαμηνυθεί άπό 
τήν πακιστανική πλευρά δτι διερευνώνται άκόμη οί 

προθέσεις τfjς v Αγκυρας παράλληλα, παρεχόταν ή 

πληροφορία δτι οί Τοuρκοι ίθύνοντες ζητοuν νά δο

θεί στόν 'Aλfj Μποuτο, προτοu έπισκεφθεί τήν "Α γ

κυρα ή τήν 'Αθήνα, έπίσημη έντολή γιά μεσολάβη-
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ση τήν όποία καί, άπό τήν πλευρά τους, θά ήταν 

διατεθειμένοι νά δώσουν. 

Σέ άπάντηση, ό Κ. Καραμανλής έπανέλαβε οτι 

άδυνατεί νά δώσει άνάλογη «τυπική έντολή», άλλ' 

ευχαρίστως θά εβλεπε τόν Πακιστανό πρωθυπουργό 

μέ σκοπό τή διεξαγωγή διμερών συνομιλιών στήν 

'Αθήνα91 • 

11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

'Ο πρωθυπουργός δέχεται στό Πολιτικό Γραφείο 

τόν πρόεδρο καί τούς άντιπροέδρους τοϋ Συμβουλίου 

τής 'Επικρατείας, Γ. Μαραγκόπουλο καί Δ. Τσιμαρίi

το, 'Όθ. Κυριακό, Νικ. Μπουρόπουλο, Γ. 'Αγγελίδη 

καθώς καί τόν πρόεδρο, τούς άντιπροέδρους καί τόν 

είσαγγελέα τοϋ ' Αρείου Πάγου - Δ. Μαργέλο, Ε. 

Μπλέτσα, Κ. Ζαχαρή καί Κ. Μαρμαρίi. 

'Ο Κ. Καραμανλής, άφοϋ έξέφρασε στούς άνώτα-

τους δικαστικούς τά συγχαρητήριά του γιά τήν άνά

ληψη τών καθηκόντων τους, τόνισε τά έξής: 

«Χαίρω ίδιαιτέρως διά τήν σημερινήν συνάντη

σιν μέ τήν νέαν ήγεσίαν τών δύο 'Ανωτάτων Δικα

στηρίων τfjς χώρας. 

»Εvρίσκεσθε έπί κεφαλfjς τfjς άνεξαρτήτου έξου

σίας τfjς δικαιοσύνης. 

»Εlναι δεδομένον όμως ότι όλα ι αί λειτουργία ι είς 
κάθε Πολιτείαν vπηρετουν ένα κοινόν σκοπόν: τήν 

ίJπαρξιν τfjς Πολιτείας. Καί όλαι άποβλέπουν είς τήν 

πρόοδον τfjς χώρας καί είς τήν δημιουργίαν τών 

συνθηκών αί δποίαι θά έξασφαλίσουν τήν γαλήνην 

είς τούς πολίτας καί είς τήν Πολιτείαν. Οί κοινοί 

αύτοί στόχοι ένώνουν όλας τάς έξουσίας τfjς Πολι

τείας. 

»Ή Κυβέρνησις σiiς έπέλεξε διά τό vψηλόν λει

τούργημά σας, είς δυσκόλους έθνικάς περιστάσεις. 

Γνωρίζω τήν σταθερότητα του χαρακτήρος σας καί 

τό θάρρος σας είς τήν άνάληψιν εύθυνών" 

»'Όπως εlχα τήν εύκαιρίαν νά είπω πρό όλίγων 

ήμερών, έχετε άναλάβει βαρείας εύθύνας καί ή έπι

τυχία σας είς τό άναλαμβανόμενον έργον θά έξαλεί

ψη τάς θλιβεράς &vαμνήσεις του παρελθόντος καί θά 
κατοχυρώση τήν vψηλήν θέσιν τfjς δικαιοσύνης. 

»Oi λειτουργοί της καλουνται νά συμβάλουν μέ 
όλας τάς δυνάμεις των, διά νά γίνεται πάντοτε καί 

άπό όλους σεβαστός δ νόμος. Καί διά νά έμπεδωθfj ή 

πίστις ότι ή δημοκρατία έξασφαλίζει τήν ίσην μετα

χείρισιν όλων τών πολιτών)). 

Τήν έπομένη, ό Κ. Καραμανλής δέχτηκε τόν ίσό

βιο πρόεδρο τοϋ Συμβουλίου τής 'Επικρατείας Μ. 

Στασινόπουλο, τόν όποίο καί συγχάρηκε γιά τή στά

ση του στή διάρκεια τής δικτατορίας. ~Αν καί άλλοι 
άκολουθοϋσαν τό παράδειγμά του, τόνισε, δέν θά ε{

χε παραταθεί τό τυραννικό καθεστώς. 

'Οκτώ άξιωματικοί τής Γενικής 'Ασφαλείας 

'Αθηνών καί έννέα τής Χωροφυλακής τίθενται σέ 

διαθεσιμότητα άπό τόν ύπουργό Δημοσίας Τάξεως Σ. 

Γκίκα «διά βάναυσον συμπεριφοράν» κατά τήν περί

οδο τής δικτατορίας. 'Όπως σχετικά διευκρινίστηκε 

«διεπιστώθη οτι έξετέθησαν άνεπανορθώτως είς τήν 
κοινήν γνώμην» καί προκάλεσαν «δυσμενή σχολία

σιν έξιχθείσαν μέχρι τοϋ σημείου νά στρέφεται όχι 

μόνον κατά τών παρεκτραπέντων όργάνων άλλά καί 

κατά τών ύπηρεσιών τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίας Τά

ξεως έν τφ συνόλφ». 

11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

'Ο ύφυπουργός παρά τώ πρωθυπουργώ, Π. Λαμ

πρίας, στή διάρκεια γεύματος πού παρέθεσαν οί ξέ

νοι άνταποκριτές στήν ' Αθήνα, έπιβεβαιώνει τήν 

προοπτική δημιουργίας ευρείας πολιτικής παρατά

ξεως ύπό τόν Κωνσταντίνο Καραμανλή. 

« ' Ο κ. πρωθυπουργός ε{ναι έξαιρετικά άπασχολημένος 

μέ τά μεγάλα προβλήματα πού εχουν άπό τόν ίδιον χαρα

κτηρισθή δτι άνήκουν στήν πρώτη φάση τής κυβερνητι

κής δραστηριότητος ώστε δέν συζητεί- δέν εχει καιρό νά 

συζητή- δσα προβλήματα δέν εχουν σήμερα τόν βαθμό 

τής άπόλυτης προτεραιότητος. ' Από τό άλλο δμως μέρος 

εΙναι πασιφανές δτι φθάνει καί ώς τόν κ. πρωθυπουργό ή 

προσδοκία τοϋ λαοϋ, ή γενική άξίωση, τό κοινό αίτημα, νά 

ήγηθή ό κ. Καραμανλής, σάν ό άδιαμφισβήτητος καί άπό 

δλους παραδεκτός έθνικός ήγέτης μιdς δσον τό δυνατόν 

εύρύτερης παρατάξεως - μιdς έθνικής συνεγέρσεως - ίκα

νής νά θεμελιώση μία σταθερή δημοκρατία γιά τό καλό 

δλων τών 'Ελλήνων>~. 

12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

Μέ άπόφαση τής Κυβερνήσεως 'Εθνικής 'Ενό

τητας άπολύονται οί διορισμένοι άπό τή χούντα 

δήμαρχοι καί κοινοτάρχες τή θέση τους άναλαμβά

νουν- μέ τήν ίδιότητα τοϋ προσωρινοϋ δημάρχου -
δικαστικοί λειτουργοί. 'Ως άναπληρωτές δημάρχων 

όρίζονται παλαιά άνώτατα όργανα τής τοπικής αυτο

διοικήσεως- μέ τήν προϋπόθεση δτι δέν ε{χαν συ

νεργαστεί μέ τή δικτατορία . Μέ τήν ίδια άπόφαση 

συγκροτοϋνται καί ένεργοποιοϋνται τά έκλεγμένα 

πρίν άπό τήν 21η ' Απριλίου δημοτικά καί κοινοτικά 

συμβούλια. 

Μέ τόν τρόπο αυτό, όλοκληρώθηκε ή πρώτη φά

ση τής καθάρσεως στόν τομέα τής τοπικής αυτοδιοι

κήσεως. Συγκεκριμένα, καλύφθηκαν 102 θέσεις δη
μάρχων, ένώ οί ύπόλοιποι 162 θά διορίζονταν μέ νέα 
άπόφαση τοϋ 'Υπουργείου 'Εσωτερικών καί, πα

ράλληλα, οί κατά τόπους νομαρχίες έπιφορτίζονταν 

μέ τήν ευθύνη τοϋ διορισμοϋ των νέων κοινοταρχών. 
Μέ τήν ευκαιρία αυτή, ό Κωνσταντίνος Καρα

μανλής εκαμε τίς ,άκόλουθες δηλώσεις: 
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'Υποδοχή τfjς νέας ήγεσίας στή Δικαιοσύνη καί τά Σώματα 'Ασφαλείας. 
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«Ή σημερινή άπόφασις τής Κυβερνήσεως τερ

ματίζει μίαν άκόμη άνωμαλίαν εlς τόν δημόσιον βίον 

τής χώρας: τό καθεστώς τών διωρισμένων όργάνων 

τής Τοπικής :Αύτοδιοικήσεως. 

)Πήν δριστικήν λύσιν εlς τό θέμα τοvτο θά δώση 

ή διενέργεια δημοτικών tκλογών, άφοv ή χώρα άπα

κτήση δι ' tκλογών 'Εθνική ν 'Α ντιπροσωπείαν. 

))Μέχρι του χρόνου tκείνου, ή κυβερνητική άπό

φασις παραδίδει τήν ούσιαστικήν διοίκησιν τών δή

μων καί κοινοτήτων είς τά αίρετά όργανα τών τελευ

ταίων δημοτικών tκλογών τοv 'Ιουλίου 1964. 
)>Η θητεία τούτων έχει ήδη λήξει άπό μακροv, 

σύμφωνα μέ τάς διατάξεις τής σχετικής νομοθεσίας. 

'Η Κυβέρνησις δ μ ως έκρι ν εν δ τι έπρεπε νά προ τιμή

ση τήν tξαγyελλομέvην λύσιν διά λόγους τόσον ήθι

κής, δσον καί πολιτικής τάξεως. 
)) 'Εξ άλλου ή Κυβέρνησις tμπιστεύεται τά καθή

κοντα τής tκτελεστικής άρχής εiς τούς δήμους καί 

τάς κοινότητας, είς κρατικούς λειτουργούς. 

))Εlναι δεδομένον δτι ή δημοκρατία γιά νά εύδο

κιμήση έχει άνάγκην ήρέμου πολιτικού βίου, lδίως 

εiς μεταβατικήν περίοδον, δπως ή σημερινή. 

)) Ή παρουσία δικαστών εiς τούς δήμους καί δη
μοσίων ύπαλλήλων εlς τάς κοινότητας, άναμφισβη

τήτως άπαμβλύνει τάς τυχόν ύφισταμένας άντιθέσεις 

καί άποτρέπει άντιδικίας καί όξύτητας. 

)) 'Επιθυμώ νά διαβεβαιώσω τόν έλληνικόν λαόν 
δτι ή σημερινή κυβερνητική άπόφασις άποτελεί 

άποφασιστικόν βήμα πρός τήν νομιμότητα καθ ' 

άπασαν τήν tπικράτειαν. Καί tπιτρέπει τήν tπιτά

χυνσιν τής διαδικασίας πρός άποκατάστασιν τής 

πλήρους δημοκρατικής δμαλότητος διά τής προσφυ

γής εiς τήν tτυμηγορίαν του λαοv)λ 

Τό ν.δ . ύπ . άρ . 51, «περί έπαναφορaς τής νομιμό
τητος είς τούς δήμους καί κοινότητας, άποκαταστά

σεως των αίρετων διοικήσεων τούτων καί άντικατα

στάσεων διατάξεων τοϋ ν . δ. 222/ 1973 περί Δημοτι
κοϋ καί Κοινοτικοϋ Κώδικος>>, δημοσιεύτηκε στήν 

'Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως στίς 17 Σεπτεμβρίου. 

13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

'Η έλληνική 'Υπηρεσία Πολιτικής 'Αεροπορίας 

(ΥΠΑ) κηρύσσει, μέ τήν άγγελία πρός τούς άεροναυ

τιλλομένους (ΝΟΤΑΜ) 1157, όλόκληρο τό FIR 
'Αθηνων «περιοχή έπικίνδυνψ· στό έξης οί πτήσεις 

άπό 'Αθήνα πρός Κωνσταντινούπολη καί άντίστρο

φα θά γίνονται διά τοϋ βουλγαρικοϋ έναερίου χώρου 

η μέσω τ?ϋ FIR Κύπρου η έκείνου τής Βηρυτοϋ92 • 

14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

Δημοσιεύεται στήν 'Εφημερίδα τής Κυβερνήσε

ως νομοθεtικό διάταγμα «Περί άποκαταστάσεως των 

συνδικαλιστικων έλευθεριων καί ρυθμίσεως συνα

φων θεμάτων». Σύμφωνα μέ τή νέα νομοθετική πράξη 

καταργοϋνται τό ν.δ. 795/1971 «περί σωματείων καί_ 
ένώσεων», τό ν.δ . 890/1971 «περί έπαγγελματικων 

σωματείων καί ένώσεων» καί τό ν. δ. 353 / 1974 «περί 
τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοϋ ν.δ. 890/ 1971 
«περί έπαγγελματικων σωματείων καί ένώσεων», κα

θώς καί «άπαντα τά είς έκτέλεσιν των καταργουμέ

νων νόμων έκδοθέντα βασιλικά η προεδρικά διατά

γματα καί ύπουργικαί άποφάσεις». Παράλληλα, έπα

ναφέρονται σέ ίσχύ «άπασαι αί ίσχύουσαι κατά τήν 

21ην 'Απριλίου 1967 διατάξεις περί έπαγγελματικων 
σωματείφν καί ένώσεων, ώς καί διά τοϋ ν.δ . 795 / 1971 
καταργηθείσαι διατάξεις, περί σωματείων καί ένώ

σεων έπιφυλασσομένης κατά τήν πρώτην έφαρμογήν 

της ίσχύος των διατάξεων τοϋ άρθρου 2 τοϋ παρόν
τος , αί διατάξεις τοϋ ά.ν. 1803/ 1951 "περί προστασί
ας των συνδικαλιστικων έλευθεριων" ώς ούτος έτρο

ποποιήθη διά τοϋ άρθρου 12 τοϋ ν . δ. 4361/64 τροπο
ποιήσεως καί συμπληρώσεως διατάξεων τινών τής 
περί έπαγγελματικων σωματείων νομοθεσίας», ένω 

δριζόταν δτι «διατάξεις καταστατικων έπαγγελματι

κων σωματείων καί ένώσεων άντιτιθέμεναι είς τάς 

έπαναφερομένας έν ~ίσχύι διατάξεις είναι αύτοδικαί

ως άκυροι άπό της ίσχύος τοϋ παρόντος». 

Κηρύσσεται άκόμη «λήξασα ή θητεία τής διοι

κήσεως πάσης ένώσεως, πρωτοβαθμίου η δευτερο

βαθμίου, έπαγγελματικων έργατοϋπαλληλικων σω

ματείων, πλήν των ναυτεργατικων καί δημοσιογ'ρα
φικων τοιούτων» καί επαυε «ίσχύουσα πaσα έκλογή 

άντιπροσώπων των έργατοϋπαλληλικων έπαγγελμα

τικων σωματείων διά τήν άνάδειξιν διοικήσεως είς 

εvωσιν ώς καί άντιπροσώπων ένώσεων έπαγγελματι

κων έργατοϋπαλληλικων σωματείων δι' άνάδειξιν 

διοικήσεως είς δευτεροβάθμιον εvωσιν ... ». Τέλος, 
δρίζεται δτι «ή διενέργεια άρχαιρεσιων καί πάσης 

φύσεως έκλογων είς τά έργατοϋπαλληλικά έπαγγελ

ματικά σωματεία καί ένώσεις έπιτρέπεται μόνον μετά 

τήν παρέλευσιν τριμήνου άπό της διενεργείας των 

πρώτων βουλευτικων έκλογων», καθώς καί δτι εληξε 

ή θητεία τής «Διοικούσης 'Επιτροπής τοϋ 'Οργανι

σμοϋ Διαχειρίσεως Είδικων Πόρων 'Εργατικων Σω

ματείων (ΟΔΕΠΕΣ)». 

15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

Πραγματοποιείται στό 'Υπουργείο 'Εξωτερικων 

σύσκεψη μέ τή συμμετοχή τοϋ ύπουργοϋ των 'Εξω

τερικων, Γ. Μαύρου, καί τοϋ ύφυπουργοϋ 'Εξωτερι

κων της ΕΣΣΔ, Λ. ~Ιλιτσεφ. 

'Ο Σοβιετικός έπίσημος έξέθεσε τίς γενικές άρχές 

πού έμπνέουν τήν πολιτική τής χώρας του στό Κυ

πριακό: άποκατάσταση άνεξαρτησίας, κυριαρχίας, 

έδαφικfjς άκεραιότητας καί άδεσμεύτου τής Κυπρια-
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κης Δημοκρατίας, παροχή στόν κυπριακό λαό της 

δυνατότητας νά άποφασίσει μόνος του γιά τήν έσω

τερική δομή του Κράτους καί τήν είρηνική συνύ

παρξη 'Ελληνοκυπρίων καί Τουρκοκυπρίων, άπο

χώρηση δλων τών ξένων στρατευμάτων. Στή συνέ

χεια, έπανέλαβε τήν πρόταση γιά τή σύγκληση διε

θνους διασκέψεως μέ συμμετοχή τών μόνιμων καί μ ή 

μελών του Συμβουλίου 'Ασφαλείας, της 'Ελλάδος, , 
της Τουρκίας, της Κύπρου καί δρισμένων άδεσμεύ

των Κρατών καί έξέφρασε τήν ίκανοποίησή του γιά 
τή σύμφωνη, στό σημείο αυτό, γνώμη της έλληνικης 

Κυβερνήσεως. τέλος, περιέγραψε τίς έντυπώσεις του 

άπό τίς συνομιλίες πού ε{χε στήν 'Άγκυρα μέ τούς 

Τούρκους ίθύνοντες. Διέψευσε, έξάλλου, κατηγορη

ματικά τήν ϋπαρξη δποιασδήποτε μυστικης συμφω

νίας μεταξύ ΕΣΣΔ καί ΗΠΑ σχετικά μέ τήν Κύπρο. 

'Ο Γ. Μαυρος άνέπτυξε, άπό τήν πλευρά του, τίς 

έλληνικές θέσεις καί ύπογράμμισε τήν άναξιοπιστία, 

τή δολιότητα καί τήν άδιαλλαξία της τουρκικης 

πλευράς καί έντόπισε τό κύριο άντικείμενο τών δια

βουλεύσεων στήν άνάγκη έξευρέσεως τών μέσων γιά 

τήν έπιβολή μιας άποδεκτης λύσεως. 'Η διακήρυξη 
άρχών, στήν έφαρμογή τών δποίων δέν ύπάρχει ου

σιαστική έμμονή, εχει θεωρητική μόνον άξία93 • 

15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

'Επανεκδίδεται, μετά άπό διακοπή επτά έτών, ή 

έφημερίδα «Καθημερινή». Στό γεγονός άναφέρεται 

άνέκδοτο κείμενο του Δ. Παπαναγιώτου: 

«Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 1974: Κυκλοφορεί τό πρώτο 
φύλλο τής έπανέκδοσης τής "Καθημερινής", μετά τήν 

πτώση τής στρατιωτικής δικτατορίας. 'Ύστερα άπό έπτά 

χρόνια εντυπης σιωπής, ο{ κύλινδροι του παλαιοί) πιεστη

ρίου ξαναφέρνουν τό γλυκό θόρυβο τής ένημερωτικής δη

μιουργίας στή Σωκράτους 57, τυπώνοντας τό πρώτο μετα
δικτατορικό φύλλο τής ίστορικής έφημερίδας. uΕνα πρώτο 

φύλλο πού φέρει πενταψήφιο αuξοντα άριθμό κάτω άπό τό 

κλασικό λογότυπο"' Η Καθημερινή" καί εχει πίσω του 55 
χρόνια πλούσιας δημοσιογραφικής ζωής. 

»Στίς 15 Σεπτεμβρίου 1919 ε{χε κυκλοφορήσει τό υπ' 
άριθ . Ι φύλλο τής "Καθημερινής" τοu Γεωργίου Βλάχου ... 

»'Η 'Ελένη Γ. Βλάχου ε{ χε έπιλέξει τήν ίδια ήμερομη

νία ώς ά(pετηρία τής έπανέκδοσης γιά νά τιμήσει τόν πατέ
ρα της, ίδρυτή καί ιστορικό άρθρογράφο τής μεγάλης 

άστικής έφη μερίδας. 'Εν τφ μεταξύ ε{ χε τιμήσει, μόνη αύ

τή, τήν έλληνική δημοσιογραφία μέ τήν άπόφασή της νά 

διακόψει τήν εκδοση τής "Καθημερινής" άμέσως μετά τήν 

έπιβολή τής στρατιωτικής δικτατορίας τήν 2Ιη 'Απριλίου 

1967. Μαζί εκλεισε τότε τή "Μεσημβρινή", τό έβδομαδιαίο 
περιοδικό 'Έίκόνες" καί τόν έκδοτικό ο{κο "Γαλαξίας". 

»Ήταν ή πρώτη καί καθοριστική άντιστασιακή ένέρ

γεια κατά τής στρατιωτικής δικτατορίας, μοναδική στά δι

εθνή χρονικά τοu τύπου, τό πρώτο μεγάλο πλήγμα στίς 

έπιδιώξεις τών έπίορκων συνταγματαρχών. 'Η Μεγάλη 
Κυρία τής έλληνικής δημοσιογραφίας εμεινε ετσι στήν 

·Ιστορία ώς προστάτις τής έλευθερίας του λόγου καί τής 

διακίνησης τών ίδεών. 

»Στίς άρχές Αύγούστου τοu 1974, ή 'Ελένη Βλάχου ήρ
θε γιά πρώτη φορά στήν 'Ελλάδα ϋστερα άπό έπτά χρόνια 

αύτοεξορίας καί συναντήθηκε μέ μιά δμάδα δημοσιογρά
φων, ,συνεργατών της στίς έφη μερίδες της. Στή συγκέν

τρωση αύτή άνήγγειλε, μαζί μέ τόν Κωνσταντίνο Λούνδρα, 

τήν άπόφαση νά έπανεκδώσει τήν "Καθημερινή". Γιά τόν 

γράφοντα ήταν μία εύτυχώς καθοριστική στιγμή στή δη

μοσιογραφική πορεία του, δταν του ζήτησε νά άναλάβει 

τήν διεύθυνση τής έφημερίδας. 

»"Φεύγω μεθαύριο γιά τό Λονδίνο" - καταγράφω 

άκριβώς τόν λόγο πού μοu άπηύθυνε - "καί σέ λίγες Ί';μέ
ρες ξαναγυρίζω δριστικά στήν 'Ελλάδα, γιά να ξ α να βγά
λουμε τήν 'Καθημερινή'. UΩς τότε νά ξαναλειτουργήσουν 

τά γραφεία μέ τούς συντάκτες πού συναντηθήκαμε σήμερα, 

προχωρήστε κάποια προετοιμασία καί μέ τήν έπιστροφή 

μου θά πάμε στήν έπανέκδοση" . 

»'Η τελ~ή προετοιμασία γιά τήν έπανέκδοση τής 
"Καθημερινής" συντελέσθηκε στόν άπίστευτα σύντομο 

χρόνο των 15 ήμερων, μέσα σέ μία άτμόσφαιρα πρωτοφα
νοuς δημοσιογραφικής εύφορίας, ένθουσιασμοu καί δη

μιουργικής συνεργασίας παλαιότερων καί νεώτερων συντα

κτών, πού στήν πράξη μεγέθυνε εϋπλαστα τόν άναγκαστι

κό, περιορισμένο χρόνο καί μiiς εδινε τή δυνατότητα νά 

προχωρήσουμε άποτελεσματικά. Τό δτι ξαναβγάζαμε σάν 

καινούργια μία έφημερίδα μέ παρελθόν 55 έτών δημοσιο
γραφικής έπιτυχίας, προκαλοuσε δέος άλλά συγχρόνως καί 

πρωτόγνωρους έρεθισμούς γιά τήν γόνιμη προώθηση μιiiς 

νέας στήν άνάπτυξή της δημοσιογραφικής προσπάθειας. 

»WΕτσι, τό πρωί τής Κυριακής 15 Σεπτεμβρίου 1974, ή 
"Καθημερινή" ξεκινοuσε μία νέα περίοδο συνεχίζοντας 

τήν πολυδεκαετή πορΕία της. Καί συμβολίζοντας τήν έπι
τυχή ζ~ύξη του χθές μέ τό σήμερα, τήν πρόοδο πού βασίζε

ται στήν εuχυμη παράδοση, στό "πρώτο" αύτό 16σέλιδο 

φύλλο, μετά έπτά χρόνια αύτοδιακοπής, περιείχετο σέ εν

θετο φωτοαναπαραγωγής τό ιστορικό πρώτο φύλλο τής 

15ης Σεπτεμβρίου τοu 1919. 'Η νέα "Καθημερινή" επαιρνε 
άπό τόν ιστορικό έαυτό της τή σκυτάλη άνοίγοντας καί 

πάλι νέους δρίζοντες στήν έλληνική δημοσιογραφία, μέ 

τήν συνεπή υπηρέτηση τής υπεύθυνης καί άντικειμενικής 

ένημέρωσης του άναγνώστη-πολίτη, στό πλαίσιο τής &.να

γεννώμενης δημοκρατικής πόλιτείας». 

Λίγες ήμέρες άργότερα, δ Κ. Καραμανλης, συνο

δευόμενος άπό τόν Γ. Ράλλη, πραγματοποίησε έπί

σκεψη στά γραφεία της «Καθημερινης» καί συνομί

λησε μέ τήν Ε. Βλάχου καί τούς συνεργάτες της. 

16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

'Η τουρκική Κυβέρνηση, σέ άπάντηση ρηματι

κης διακοινώσεως της έλληνικης Κυβερνήσέως, ή 

όποία διαμαρτυρόταν γιά τή χορήγηση στήν τουρκι

κή 'Εταιρεία Πετρελαίων άδειών έρευνών στό Αί

γαίο Πέλαγος, θεωρεί τήν τελευταία αυτή «άπαράδε

κτψ>, «έφ' δσον αί έν λόγφ περιοχαί άποτελουν τ μη

μα της τουρκικης ύφαλοκρηπίδος». οι έλληνικές δι-
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εκδικήσεις στίς περιοχές αύτές δέν εχουν νομική βά

ση- ίσχυρίζεται ή ~ Αγκυρα· καί έπαναλαμβάνει τήν 

άποψη ότι μία «άμοιβαίως άποδεκτή λύσις είς τό 

πρόβλημα της δροθεσίας τών θαλασσίων περιοχών 

τοϋ Αίγαίου, τοϋ δποίου τάς εναντι άλλήλων κειμέ

νας άκτάς μοιράζονται άμφότεραι αί χώραι θά επρεπε 

νά έπιτευχθfί διά διαπραγματεύσεων». 'Εκφράζει, τέ

λος, τή λύπη της γιά τίς προσπάθειες της έλληνικfίς 
Κυβερνήσεως νά έπιβάλει «μονομερώς» λύσεις «είς 

τά προβλήματα, τά όποία μόνον διμερώς δύνανται νά 
λυθοϋν, ίδιαιτέρως είς περιοχάς ώς τό Αίγαίον, τοϋ 

δποίου ή μοναδική γεωγραφική διαμόρφωσις κaί ή 
γεωλογική μορφολογία άποτελοϋν γενικώς παραδε

δεγμένα γεγονότα». 

16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

Δημοσιεύεται στήν 'Εφημερίδα τής Κυβερνήσε

ως τό ύπ' άριθ. 30 νομοθετικό διάταγμα «Περί έπα
νεξετάσεως περιπτώσεών τινων έκπτώσεων 'Ελλή

νων ύπηκόων άπό τfίς ίθαγενείας των>>, βάσει τοϋ 

δποίου ύποβάλλονταν σέ έπανεξέταση «άπασαι αί 

δημοσιευθείσα ι είς τήν 'Εφημερίδα τής Κυβερνή

σεως, άπό τής 21.4.1967 καί μέχρι της 23.7.1974 άπο
φάσεις τοϋ ύπουργοϋ 'Εσωτερικών, δι' ών 'Έλληνες 

ύπήκοοι έκηρύχθησαν εκπτωτοι άπό τής ίθαγενείας 

των». 

16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

Μετά άπό διαμονή πενήντα περίπου ήμερων στό 

ξενοδοχείο της «Μεγάλης Βρετανίας», δ Κ. Καρα

μανλής μετοικίζει σέ διαμέρισμα πολυκατοικίας, άπέ

ναντι άπό τό Στάδιο. 

17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

Τό Συμβούλιο τών 'Υπουργών της ΕΟΚ άνταπο

κρίνεται θετικά στίς έλληνικές προτάσεις γιά τήν 

έπαναδραστηριοποίηση τής Συμφωνίας Συνδέσεως. 

Σέ άνακοινωθέν, πού έκδόθηκε μετά τή Σύνοδο τοϋ 

Συμβουλίου τών 'Υπουργών στό Παρίσι, τονίζεται 

ότι ή 'Ελλάς θά καταλάβει ταχέως τή θέση της στή 

δημοκρατική Εύρώπη. Σ' ό,τι άφορα τήν ενταξη τfίς 

' Ελλάδος, ώς πλήρους μέλους, οί ύπουργοί τονίζουν 
- όπως άναμενόταν άλλωστε - ότι τό θέμα, έπειδή 

ε{ναι πολύπλοκο, θά έξεταστεί σέ μεταγενέστερη 

ήμερομηνία. 

'Η σχετική άνταπόκρισΊ) τοϋ Πρακτορείου Ρώυ

τερ, άπό τή γαλλική πρωτεύουσα, άναφέρει: 

Οί υπουργοί 'Εξωτερικών τής ΕΟΚ υπεστήριξαν τίς 

προσπάθειες τής έλληνικής Κυβερνήσεως γιά τήν άνανέ

ωση τών δεσμών τής 'Ελλάδος μέ τήν Δυτική Εύρώπη, άλ

λά, σύμφωνα μέ πληροφορημένες πηγές, άντέδρασαν σέ 

έλληνικό αtτημα περί άμέσου εντάξεως τής 'Ελλάδος ώς 

ισοτίμου μέλους στήν Εύρωπαϊκή οικονομική Κοινότητα. 

Οί πηγές άναφέρουν δτι οί χώρες τής ΕΟΚ συνεφώνη

σαν γιά τήν επαναδραστηριοποίηση τής συνδέσεως, μετά 

τήν άνάληψη τής έξουσίας στήν 'Αθήνα άπό πολιτική 
Κυβέρνηση, άλλά προσέθεσαν δτι ή ενταξη τής 'Ελλάδος 

ώς tσοτίμου μέλους εΙναι πολύ περισσότερο πολύπλοκο 

θέμα, τό όποίο θά πρέπη νά έξετασθή περαιτέρω σέ μετα

γενέστερη ήμερομηνία. 

·Ο Γάλλος υπουργός 'Εξωτερικών Ζ. Σωβανιάργκ, δ 

όποίος προήδρευσε τής συνεδριάσεως, θά προβή σέ άνα

κοίνωση, στό τέλος τής Συνόδου, στήν όποία θά έκφράζε

ται άπλώς ίκανοποίηση γιά τίς έξελίξεις στήν 'Ελλάδα καί 

έλπίδες δτι οί ένέργειες πρός τή δημοκρατικοποίηση θά 

συνεχισθουν. 

Οί υπουργοί έξήτασαν έπίσης τήν κατάσταση στήν Κύ
προ καί ελαβαν γνώση έκθέσεως επί τών συνεχιζομένων 

προσπαθειών τής Βρετανίας γιά τήν διευθέτηση τής διεξα

γωγής εΙρηνευτικών συνομιλιών. 

Μετά τήν λήξη τής έξαώρου συνεδριάσεως έκδόθηκε 

τό έξής άνακοινωθέν: 

Οί 'Εννέα χαιρετίζουν τήν άποκατάσταση τών άτομι

κών καί πολιτικών έλευθεριών στήν 'Ελλάδα καί υποδέ

χονται μετά μεγίστης συμπαθείας τίς προσπάθειες πρός 

τήν κατεύθυνση αύτή, οί όποίες άνελήφθησαν υπό τής Κυ

βερνήσεως του Κ. Καραμανλή. 

'Η σαφώς έκφρασθείσα έπιθυμία τής έλληνικής Κυ

βερνήσεως δπως ταχέως όλοκληρώση τήν παρουσα διαδι

κασία δημοκρατικοποιήσεως, διά τήν όποία ν τά πρώτα βή

ματα ήδη έγένο\τΟ καί, Ιδιαιτέρως, μέ τήν έπαναφορά του 

δημοκρατικου Συντάγματος του 1952, κατά τήν άποψη τών 
'Εννέα θά έπιτρέψη στήν 'Ελλάδα νά καταλάβη, τό ταχύ

τερον δυνατόν, τήν θέση της στήν δημοκρατική Εύρώπη 

καί Ιδιαιτέρως στό Συμβούλιο τής Εύρώπης . 

Οί 'Εννέα άπό μέρους τους ζητουν άπό τίς άρμόδιες 

άρχές του Συμβουλίου τής Εύρώπης νά άναλάβη τίς άναγ

καίες πρωτοβουλίες, γιά τήν έπίτευξη του άντικειμενικου 

αύτου σκοπου. 

19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

Τό 'Υπουργικό Συμβούλιο ψηφίζει όμόφωνα τήν 

ένισχυμένη άναλογική ώς έκλογικό σύστημα. 

Στό άρχικό σχέδιο εγιναν τροποποιήσεις μετά 

άπό άνταλλαγή άπόψεων στούς κόλπους της Κυβερ

νήσεως, σ' ό,τι ίδιαίτερα άφορα τά ποσοστά γιά τή 

συμμετοχή στή δεύτερη κατανομή. 

Σέ σχετικές άνακοινώσεις, ό ύπουργός 'Εσωτε

ρικών, Χ. Στράτος, ε{πε τά έξης: 

«Ή Κυβέρνησις διά του πρωθυπουργου της κ. Κων

σταντίνου Καραμανλή εχει έξαγγείλει εις τόν έλληνικόν 

λαόν δτι εΙς έκ τών κοινών στόχων του εργου της εΙναι ή 

άποκατάστασις τής δημοκρατικής νομιμότητος καί του 

όμαλου πολιτικου βίου τής χώρας, καθώς καί ή διενέργεια 

γενικών έκλογών πρός άνάδειξιν τής 'Εθνικής ' Αντιπρο

σωπείας εύθύς, ώς αί συνθήκαι επιτρέψουν τουτο. 

»'Αναγκαία προϋπόθεσις διά τήν διενέργεια τών έκλο

γών ήτο ή αιτία τών τεχνικών προϋποθέσεων διενεργείας 

των καί ή δημοσίευσις του νόμου περί έκλογής βουλευτών. 
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'Επίσκεψη στα γραφεία τής «Καθημεριvijς», μετά τήv έπαvέκδοσή της. 
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»Τά κυριώτερα θέματα του ύπό τής Κυβερνήσεως έγ

κριθέντος καί δημοσιευθέντος έκλογικοu νόμου ε{ναι τά 

άκόλουθα: 

>> 1. Κατ' άρχήν έπαναφέρεται έν ίσχύι τό β.δ. 592/ 1963, 
αί διατάξεις του δποίου ε{χον καταργηθή ύπό τών περί 

προκηρύξεως καί διεξαγωγής του Δημοψηφίσματος τοu 

1968 πράξεων του τότε Ύπουργικοu Συμβουλίου τής δι
κτατορίας βάσει τών διατάξεων τούτων διενεργήθησαν αί 
τελευταίαι έκλογαί τών έτών 1963 καί 1964, βάσει δέ τών 
αύτών διατάξεων, κατ' άρχήν, θά διενεργηθοuν καί αί 

προσεχείς έκλογαί, μέ τινας τροποποιήσεις καί προσαρμο

γάς εiς τά σημερινά δεδομένα ώς καί τάς σημερινάς έθνικάς 

άνάγκας καί συνθήκας έν γένει. 

»2. Αί έκλογαί θά διενεργηθοuν μέ τό σύστημα τής ένι
σχυμένης άναλογικής. Τό έκλογικόν τοuτο σύστημα ε{ναι 

τό έκ τών περιστάσεων ένδεδειγμένον. Διά του συστήματος 

τούτου καί τών καθορισθέντων ποσοστών συμμετοχής έίς 
τήν Β' κατανομήν σκοπεί τα ι ή συμμετοχή ε{ς τάς έκλογάς 

δλων τών πολιτικών τάσεων καί κομμάτων ώς καί ή άνύ

ψωσις τής στάθμης του πολιτικοu άνταγωνισμοu άλλά καί 

ή άνάδειξις πλειοψηφίας δυναμένης νά σχηματίση ίσχυ

ράν Κυβέρνησιν, {κανής νά άντιμετωπίση τά μεγάλα έθνικά 

προβλήματα τής χώρας, κατά τήν τρέχουσαν κρίσιμον πε

ρίοδον τής {στορίας της. 

>>Τά ποσοστά συμμετοχής εiς τήν Β' κατανομήν δρί-

ζονται .ώς έξή ς: 

»α. Αύτοτελή κόμματα 17%. 
»β. Συνασπισμοί δύο κομμάτων 25%. 
»γ. Συνασπισμοί πλειόνων τών δύο κομμάτων 30%. 
»3. ·Ο άριθμός τών βουλευτικών έδρών ώρίσθη είς (300) 

τριακοσίας. 'Εξ αύτών 12 ί:δραι θά καταληφθοuν ύπό τών 
βουλευτών 'Επικρατείας, τοuτο δέ άποτελεί μίαν καινοτο

μίαν τοu έκλογικοu νόμου. Είς τήν Βουλήν θά είσέλθουν, 

ώς βουλευταί, προσωπικότητες άνευ έκλογής των εiς έκλο

γικάς περιφερείας, άλλά δι' ύποδείξεώς των ύπό τών κομμά

των. 'Όλα τά κόμματα δύνανται νά ύποδείξουν ύποψηφίους 

διά τάς εδρας ταύτας, αϊτινες θά κατανεμηθοuν εiς τά κόμ

ματα, κατά λόγον του συνόλου τών ψήφων τάς δποίας !;κα

στον κόμμα θά λάβη καθ' άπασαν τήν Έπικράτειαν. Διά 

του τρόπου τούτου σκοπείται ή εϊσοδος είς τήν Βουλήν 

διακεκριμένων προσωπικοτήτων τής χώρας. 

»4. Είς τάς έκλογάς θά άσκήσουν τό έκλογικόν δικαίω
μα οί πολιτικοί δημόσιοι ύπάλληλοι, ώς καί οί στρατιωτι

κοί, είς τά αύτά έκλογικά τμήματα ώς καί ο{ λοιποί έκλο

γείς. 

»5. At έκλογαί θά διεξαχθοuν μέ τό σύστημα τής δι
σταυρίας είς τάς περιφερείας 'Αθηνών Α' καί Β' καί Θεσ

σαλονίκης Α'. Είς δέ τάς λοιπάς περιφερείας θά iσχύση τό 

σύστημα τής μονοσταυρίας. 

»6. τέλος, ρυθμίζονται διά του έκλογικοu νόμου διάφο
ρα θέματα τής διαδικασίας τών έκλογών καί έπιλύονται 

προβλήματα προκύπτοντα έκ τών είδικών συνθηκών ύπό 

τάς δποίας διατελεί ή χώρα κατά τήν παροοοαν περίοδον. 

»Μέ τήν δημοσίευσιν του έκλογικοu νόμου καί τήν 

προώθησιν τής δργανώσεως καί τής τεχνικής προπαρα

σκευής τών έκλογών άνακοινοuται εiς τόν έλληνικόν λαόν 

δτι άπό νομοθετικής καί τεχνικής πλευράς ε{ναι ήδη δυνα

τή ή διενέργεια τών , έκλογών. 'Απομένει ή διαπίστωσις 

τής συνδρομής τών προϋποθέσεων ώς αύται εχουν προσδι-

ορισθή ύπό τοu πρωθυπουργοu κ. Κωνσταντίνου Καρα

μανλή, δπότε ή Κυβέρνησις θά άποφασίση έντός συντόμου 

διαστήματος τήν προκήρυξιν τών έκλογών ώστε δ έλληνι
κός λαός νά δυνηθή νά προσέλθη είς τάς κάλπας καί νά 

άναδείξη τήν Έθνικήν 'Αντιπροσωπείαν τής έκλογής 

του, έπανακτών οϋτω τά κυριαρχικά του δικαιώματα, τά 

όποία βαναύσως κατεπατήθησαν έπί πολλά ετη». 

• Ο ϊδιος δ Κ. Καραμανλής, σέ σχετικές δηλώ
σεις, έξέφρασε τίς άπόψεις του γιά τήν πολιτική κα

τάσταση καί άνέλυσε τήν κυβερνητική έπιλογή στό 

θέμα τοϋ έκλογικοϋ συστήματος: 

«·Ο έκλογικός νόμος εlναι ένας άπό τοι5ς βασι

κοι5ς θεσμοι5ς τής δημοκρατίας. 'Επηρεάζει άποφα

σιστικά τήν διαμόρφωσιν τοίJ δημοσίου βίου. Καί 

πρέπει, ώς έκ τοι5του, ή έπιλογή του νά γίνεται μετά 

μεγάλης περισκέψεως. Κριτήριον δέ διά τήν έπιλο

γήν του όφείλουν νά εlναι αί ίδιαίτεραι συνθήκαι 

έκάστης έποχής καί έκάστης χώρας. 

»Δεδομένου δτι δέν άπέχομεν πολι5 άπό τάς έκλο

γάς, έκρινα δη εlναι έθνικώς χρήσιμον νά έπισπευ

σθή ή δημοσίευσις τοίJ έκλογικοίJ νόμου, εlς τρό

πον ώστε αί πολιτικαί δυνάμεις τής χώρας νά δι5ναν

ται έγκαίρως νά προσανατολισθοίJν πρός τάς μελλοι5-

σας νά lσχι5σουν έκλογικάς συνθήκας. 

» "Οπως εlναι γνωστόν έκ τοίJ παρελθόντος, ή 
προσωπική μου προτίμησις στρέφεται πρός τό πλει

οψηφικόν σι5στημα. Καί τούς λόγους τής προτιμή

σεώς μου αύτής εlχα έκθέσει κατ' έπανάληψιν. Αύ

τήν δμως τήν στιγμήν, ή όποία άποτελεί τήν άφετη

ρίαν μιaς νέας πολιτικής περιόδου, έκείνο ποι5 προέ

χει εlναι ή άναδιάρθρωσις, μετά έπταετή δικτατορί

αν, τής δημόσιας μας ζωής έπί όγιών βάσεων. Διά τόν 

λόγον αύτόν υίοθέτησα τό σύστημα τής ένισχυμένης 

άναλογικής, τό δποίον έχει έφαρμοσθή καί κατά τό 

παρελθόν καί διασφαλίζει τόσον τήν πολιτική ν στα

θερότητα, δσον καί τήν έκπροσώπησιν τών σοβαρω

τέρων πολιτικών τάσεων τής χώρας. 

» "Οσον άφορά είς τήν άνάγκην τής κατά τό δυνα
τόν συντομωτέρας διενεργείας τών έκλογών, αύτη 

έπιβάλλεται διά πολλοι5ς καί διαφόρους λόγους, οί 

σημαντικώτεροι τών δποίων εlναι οί έξής: 

»1. Διότι μέχρι διενεργείας τών έκλογών δέν δι

καιούμεθα ή δέν δυνάμεθα νά πιστεύωμεν δτι έθεμε

λιώσαμεν δριστικά τήν δημοκρατίαν, πεμπτουσία 

τής δποίας εlναι ή έκφρασις τής λαϊκής κυριαρχίας. 

»2. Διότι ή παροίJσα Κυβέρνησις ή δπο{α άπό 
τοίJ σχηματισμοί) της εlναι με'ταβατική καί συνεπώς 
προεκλογική, δέν δι5ναται νά άποδώση δημιουργικόν 

έργον, έφ ' δσον δέν ήμπορεί νά έχη άλλο πρόγραμ
μα πέραν τής άποκαταστάσεως τών έλευθέρων Βε

σμών. 

}}3. Διότι ή ένταξίς μας εlς τοι5ς Εύρωπαϊκούς 

'Οργανισμούς, άλλά καί τό διεθνές κίJρος καί ή πί-



ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΎ ΝΟΜΟΥ 161 

στις τής χώρας προϋποθέτουν τήν ϋπαρξιν Κυβερνή

σεως προερχομένης έκ τοv λαοv. Τό αύτό Ισχύει καί 

διά τήν διαχείρισιν τών έθνικών μας θεμάτων, ή έπί

λυσις τών δποίων θά άπαιτήση ύπευθυνότητα, άπο

φασιστικότητα, καί ίσως καί χρόνον. 'Αλλά καί 

προσωπικώς - θά μοv έπιτρέψετε νά είπω - δέν 

ε{μαι πρόθυμος νά άσκώ τήν έξουσίαν, παρά μόνον 

έάν καί έφ' όσον θά τήν άντλώ άπ' εύθείας άπό τήν 

πηγήν της, δηλαδή τόν λαόν. 

))τέλος, ώς πρός τάς διαφαινομένας έπιφυλάξεις 
έν όψει έκλογών, έχω νά παρατηρήσω τά έξής: 

))Μέ τά μέτρα πού έλαβεν ή Κυβέρνησις καί δσα 

πρόκειται νά άκολουθήσουν, δημιουργούνται ηδη α{ 

προϋποθέσεις διά τήν διεξαγωγήν έλευθέρων έκλο

γών. Τό έπιχείρημα δτι α{ έκλογαί ήμποροvν νά 

προκαλέσουν όξύτητα ε{ ναι άβάσιμον, δεδομένου δτι 

ή όξύτης η ή ή πιότης του πολιτικού κλίματος έξαρτii

ται άπό τήν συμπεριφοράν τών πολιτικών δυνάμεων 

τής χώρας καί τοv τύπου καί όχι άπό τάς έκλογάς, α{ 

δποίαι, άλλωστε, άργά η γρήγορα, έπιβάλλεται νά 

γίνουν. Άβάσιμον, ε{ναι, έπίσης, τό έπιχείρημα δτι 

ένδέχεται νά διασπασθή ή έθνική ένότης, δεδομένου 

δτι καί αϋτη έξαρτiiται άπό τήν συμπεριφοράν τών 

πολιτικών δυνάμεων τής χώρας καί όχι άπό τάς 

έκλογάς. 

))Πιστεύω, έξάλλου, δτι προδίδει έλλειψιν δημο

κρατικής νοοτροπίας ή άναζήτησις έπιχειρημάτων 

διά τήν έπιβράδυνσιν τής προσφυγής εlς τήν λαϊκή ν 

έτυμηγορίαν)λ 

Στήν ϊδια συνεδρίαση, τό ·Υπουργικό Συμβούλιο 

ένέκρινε τήν κύρωση τfjς Συμβάσεως τfjς Ρώμης, τfjς 

4ης Νοεμβρίου 1950, γιά τήν προάσπιση τών δικαιω
μάτων του άνθρώπου καί των θεμελιωδών έλευθερι

ών, καθώς καί του προσθέτου πρωτοκόλλου των Πα

ρισίων τfjς 20fjς Μαρτίου 1952. "Οπως ε{ναι γνωστό 
ή δικτατορία ε{χε καταγγείλει τή σύμβαση τό Δε

κέμβριο του 1969, ταυτόχρονα μέ τή δήλωσή της γιά 
τήν άναγκαστική άπόσυρση τfjς • Ελλάδος άπό τό 
Συμβούλιο τfjς Εύρώπης. 

19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

·Ο Κ. Καραμανλfjς δέχεται τήν έπίσκεψη του πρέ

σβη της • Ομοσπονδιακfjς Δημοκρατίας τfjς Γερμα
νίας, δ όποίος του έπιδίδει τήν άπάντηση του καγ

κελλάριου Χ. Σμίτ στό μήνυμά του τfjς 28ης Αύγού

στου, μέ άναφορά στήν άπόφαση τfjς 'Ελλάδος νά 

άποχωρήσει άπό τό στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. 

Τό κείμενο τfjς έπιστολfjς Σμίτ: 

«'Αγαπητέ κύριε πρωθυπουργέ, 

»Σdς εύχαριστώ γιά τήν έπιστολή σας τής 28ης Αύγού

στου 1974. Καθυστέρησα νά άπαντήσω, ετσι ώστε νά ί\χω 
τήν εύκαιρία νά συζητήσω τά θέiιατα αύτά μέ τόν υπουργό 

'Εξωτερικών Μαϋρο καί νά σaς άπαντήσω υπό τό φώς τών 

συνομιλιών. 

»Σdς γράφω ώς φίλος τής 'Ελλάδος καί τής Κυβερνή

σεώς σας. Γνωρίζετε δτι ή 'Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θά 

καταβάλη κάθε προσπάθεια νά βοηθήση τήν 'Ελλάδα καί 

τήν Κυβέρνησή σας στή δύσκολη κατάσταση πού άνέκυψε 

άπό τά άτυχη γεγονότα στήν Κύπρο. 

>>'Η 'Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση έκφράζει &κόμη πε

ρισσότερο τήν λύπη της γιά τό γεγονός δτι θεωρήσατε πώς 

ε{στε άναγκασμένος νά άποσύρετε τήν ·Ελλάδα άπό τήν 

στρατιωτική δομή τοϋ ΝΑΤΟ. 

»'Ωστόσο, έχάρηκα μαθαίνοντας άπό τήν έπιστολή 

σας δτι ή 'Ελλάδα σκοπεύει νά παραμείνη μέλος τής Συμ

μαχίας καί πιστή στίς θεμελιώδεις άρχές τής Συμμαχίας. 

Σημείωσα έπίσης τό γεγονός δτι ή • Ελλάδα θεωρεί πώς δέν 
υπήρξε μεταβολή στήv κατάσταση μεταξύ 'Ανατολής καί 

Δύσεως. Συμπεραίνω δτι ή έλληνική Κυβέρνηση έπιθυμεί 

νά άποφύγη άποδυνάμωση τής νοτιοανατολικής πτέρυγας 

τοϋ ΝΑΤΟ. 

»Συνεπώς υποδέχομαι μέ εύχαρίστηση τήν πρότασή 

σας νά συζητήσετε μέ τούς συμμάχους τά πρακτικά μέτρα 

γιά τήν υλοποίηση τής έλληνικής άποφάσεως. 'Αναμένω 

δτι μιά άπό κοινοϋ δλοκληρωμένη συζήτηση τής άμυντι

κής καταστάσεως στήν άνατολική Μεσόγειο θά παράγη 

άποτελέσματα, τά όποία θά έπιτρέψουν τήν κάλυψη τών 

άναγκών τής Συμμαχίας μας καί τών μελών της. 

'Επακολούθησε συζήτηση μεταξύ του Γερμανοί\ 

διπλωμάτη καί του Έλληνα πρωθυπουργοί\: 

«'Ο Γερμανός πρέσβυς ή ρώτησε τόν κ. πρωθυπουργόν 

περί τών σχεδίων τής έλληνικής Κυβερνήσεως διά τόν τρό

πον έφαρμογής εiς τήν πρaξιν τής άποφάσεώς της δπως 

άπομακρυνθή άπό τήν στρατιωτικήν όργάνωσιν τοϋ 

ΝΑΤΟ. 

)) • ο κ. πρωθυπουργός άπήντησε δτι ή άπόφασις αuτη 

τής έλληνικής Κυβερνήσεως ε{ναι δριστική, παρεκάλεσε 

δέ τόν κ. wονκεν δπως άρυσθή πληροφορίας έπί τοϋ έρωτή

ματός του έκ τοϋ άρμοδίου υπουργοu 'Εθνικής 'Αμύνης. 

>>'Ο Γερμανός πρέσβυς ή ρώτησε έπίσης περί τοϋ χρό

νου πραγματοποιήσεως τής έλληνικής άποφάσεως καί έξέ

φρασε έλπίδα δτι αuτη θά έφαρμοσθή έν διαβουλεύσει μετά 

τής Συμμαχίας ίνα τηρηθή ή άρχή περί διαβουλεύσεων ijν 

υtοθέτησεν ή Συμμαχία. 

»Εlς τό πρώτον σημείον δ κ . πρωθυπουργός άπήντησεν 

δτι δ χρόνος θά πρέπη νιi ε{ναι δ συντομώτερος δυνατός 
τόν δποίον θά έπιτρέψουν άφ' ένός μέν αι άνάγκαι τής 

Συμμαχίας~ εις τήν δποίαν δέν έπιθυμοϋμεν νά προκαλέ
σωμεν δυσχερείας, άφ. έτέρου δέ α ι ήμέτεραι έπιδιώξεις. 

»Εlς τό δεύτερον σημείον δ κ. πρωθυπουργός άπήντη

σεν δτι ή Συμμαχία υιοθέτησε μέν τήν άρχήν τών διαβου

λεύσεων, άλλά δέν έτήρησεν ταύτην, προσθέσας δτι θεω

ρεί τήν τουρκικήν εισβολήν εις τήν Κύπρον, υπό τά όμμα

τα τής Συμμαχίας, ώς τήν ήθικήν κqί πολιτικήν χρεωκοπί

αν τοϋ ΝΑΤΟ. Τοϋτο, ε{πεν δ κ. πρωθυπουργός, ε{ χε, μέσφ 

τών Βρετανών, τήν υποχρέωσιν, τό δικαίωμα καί τά μέσα 

νά άποτρέψη τόσον τό πραξικόπημα κατά τοϋ Μακαρίου 

δσον καί τήν τουρκικήν εlσβολήν. ~Ο ίδιος, προσέθεσεν δ 

κ. πρωθυπουργός, δέν Εχει μεταβάλει τήν τοποθέτησίν του 
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οuτε εναντι τοϋ κομμουνισμοϋ, οuτε εναντι τής Δύσεως. 

Δέν γνωρίζει δμως ποία ι θά ε{ναι αt ψυχολογικαί άντιδρά

σεις τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ λόγφ τής άπογοητεύσεως flν 

ήσθάνθη ούτος έκ τής στάσεως τής Συμμαχίας. Διά τόν 

λόγον τοϋτον ό κ. πρωθυπουργός άναμένει άπό τούς Συμμά

χους κατανόησιν καί βοήθειαν διά τήν άντιμετώπισιν τών 

ύφισταμένων δυσχερών προβλημάτων. 

»τέλος, ό κ. πρωθυπουργός ηύχαρίστησε τόν Γερμανόν 

πρέσβυν διά τήν ύποδοχήν ήτις έπεφυλάχθη εiς τούς 

ύπουργούς τής Κυβερνήσεώς του κατά τήν πρόσφατον 

έπίσκεψίν των είς Γερμανίαν καί έξέφρασε τήν έλπίδα δτι 

τά έπιδειχθέντα κατά τήν έπίσκεψιν ταύτην φιλικά αiσθή

ματα τής Γερμανίας θά μετατραποϋν είς συγκεκριμένας 

πράξεις έπί τοϋ πολιτικοϋ καί οίκονομικοϋ πεδίου. 

»'Ο Γερμανός πρέσβυς διεβεβαίωσε τόν κ. πρωθυπουρ

γόν διά τό προσωπικόν ένδιαφέρον τοϋ κ. Σμίτ διά τήν 

'Ελλάδα, προσθέσας δτι ή γερμανική πολιτική εναντι τής 

'Ελλάδος στηρίζεται έπί δύο βασικών σημείων προσανα

τολισμοϋ: (Ι) τήν διατήρησιν τής είρήνης έν τιμ'tj καί (2) 
τήν άπόλυτον άνάγκην ένισχύσεως τών προσπαθειών τοϋ κ. 

πρωθυπουργοϋ»94• 

20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

· Ο Γ. Μαuρος έκλέγεται παμψηφεί πρόεδρος τής 

ΕΚ στή διάρκεια συνελεύσεως μέ τή συμμετοχή 

όγδοντατεσσάρων πρώην βουλευτών του κόμματος. 

Σέ μακρά άνακοίνωση πού δόθηκε στή δημοσιό

τητα μετά τό πέρας της συνελεύσεως έκφράζεται ή 

δμόθυμη πεποίθηση τών μελών της στήν άνάγκη γιά 

τήν «άμεση ένεργοποίηση τής μεγάλης δημοκρατι

κής παρατάξεως πού περιλαμβάνει δλες τίς προοδευ

τικές δυνάμεις μεταξύ τής παραδοσιακής Δεξιάς καί 

τής άκρας 'Αριστεράς πού έξέφραζε καί συνεχίζει νά 

έκφράζει ή 'Ένωση Κέντρου». 'Η δραστηριοποίηση 

αύτή θά συνέβαλλε δημιουργικά καί άποφασιστικά 

στήν άντιμετώπιση τών μεγάλων θεμάτων τής έθνι

κής κρίσεως καί τής θεμελιώσεως τής δημοκρατίας. 

Καί, άφοu χαρακτηρίζει τήν έκλογή του Γ. Μαύ

ρου ώς τό πρώτο βήμα γιά τήν άνασύνταξη τής ΕΚ, 

ώς πολιτικου όργανισμου άρχών μέ δημοκρατική 

όργάνωση καί λειτουργία, ή άνακοίνωση διακηρύσ

σει τήν κοινή πίστη τών μελών της στίς σύγχρονες 

δημοκρατικές άντιλήψεις «χωρίς δογματισμούς καί 

έξτρεμισμούς, πού θά καθιστοuσαν άδύναμη τή συγ

κέντρωση του συνόλου τών πλατειών δημοκρατικών 

μαζών». 

21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

' Απ'σφασίζεται ή θέση σέ διαθεσιμότητα 36 άξι
ωματικών τών τριών κλάδων τών 'Ενόπλων Δυνάμε

ων, οί δποίοι- δπως άναφέρεται - είτε μέ τήν άνά

μιξή τους στό πραξικόπημα τής 15ης 'Ιουλίου, είτε 

μέ τή συμμετοχή τους σέ άνακρίσεις πολιτών κατά τό 
παρελθόν, κατέστησαν τήν παραμονή τους στό στρά

τευμα άσύμφορη γιά τήν ύπηρεσία. 

'Ο ύπουρΎός 'Εθνικής 'Αμύνης, Ε. 'Αβέρωφ, 

άναγγέλλοντας τήν έπιβολή τών ποινών, δήλωσε δτι 

άρχικά πίστευε δτι δ κατάλογος επρεπε νά περιλαμ

βάνει πολύ περισσότερους άξιωματικούς, άλλά, άφοu 

έστάθμισε τά πράγματα, άποφάσισε τελικά νά περιο

ρίσει, κατά τό δυνατόν, τόν άριθμό τους. Οί WΕνοπλες 

Δυνάμεις- τόνισε καταλήγοντας- εύρίσκονται έπί 

ποδός πολέμου καί πρέπει νά περιβληθουν μέ άγάπη 

καί σεβασμό. 

«Νέο άποφασιστικό βήμα γιά τήν έδραίωση τής 

δημοκρατίας», έπισήμανε σέ σχόλιο ή «Καθημερι

νή»· καί κατέληξε έπιγραμματικά: «Διελύθη δ πυρήν 

τής δικτατορίας»95 • 

23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

Δημοσιεύεται στήν 'Εφημερίδα τής Κυβερνήσε
ως τό ύπ' άριθ. 59 νομοθετικό διάταγμα «Περί συστά
σεως καί έπαναλειτουργίας πολιτικών κομμάτων». 

Σύμφωνα μέ τίς διατάξεις του, έπιτρέπεται «ή σύστα

σις πολιτικών κομμάτων ώς καί ή έπαναλειτουργία 

τοιούτων διαλυθέντων κατά τό παρελθόν ... η τών 
όποίων ή λειτουργία καί δράσις διεκόπη η άνεστά
λψ>· καί, παράλληλα, δρίζεται δτι τά κόμματα «ύπο

χρεοuνται δπως καταθέσουν είς τόν είσαγγελέα του 

'Αρείου Πάγου δήλωσιν του άρχηγου η τής Διοικού

σης 'Επιτροπής αύτών περιλαμβάνουσαν δτι αί άρ

χαί του κόμματος άντιτίθενται πρός πάσαν ένέργειαν 

άποσκοποuσαν εlς τήν βιαίαν κατάληψιν τής έξου
σίας η τήν άνατροπήν του έλευθέρου δημοκρατικοί) 

πολιτεύματος». 

Έξάλλου, μέ τό ύπ' άριθ. 615 προεδρικό διάταγ
μα «περί έπαναφοράς έν ίσχύι τών άρθρων 11 καί 20 
του Συντάγματος» άποκαθίσταται τό δικαίωμα του 

συνεταιρίζεσθαι καί του άπορρήτου τής έπικοινωνί
ας. 

Σχετικά μέ τή δημοσίευση του ν.δ. ύπ' άριθ. 59 
καί του π .δ. ύπ' άριθ. 615, δ Κ. Καραμανλής εκαμε 

τίς άκόλουθες δηλώσεις: 

«Τό νομοθετικόν διάταγμα περί έπαναλειτουργί

ας τών κομμάτων καί καταργήσεως του νόμου 509, 
καθώς καί τό προεδρικόν διάταγμα διά του δποίου 

άποκαθίστανται ή έλευθερία του συνεταιρίζεσθαι καί 

τό άπόρρητον τής έπικοινωνίας, άποτελοϋν δύο νέα 
ούσιαστικά βήματα εlς τήν προσπάθειαν πρός έξα

σφάλισιν τής έλευθέρας έκδηλώσεως τής λαϊκής θε
λήσεως. 

»Τά έξαγγελθέντα νέα μέτρα άποτελουν τήν πλέ
ον σημαντικήν προσφοράν πρός άποκατάστασιν τής 

δημοκρατικής νομιμότητος. Τήν σημασ{αν αύτών 

δέν εlναι δυνατόν νά άμφισβητήσουν δσοι έχουν έμ

πιστοσύνην εlς τήν λαϊκήν έτυμηγορίαν. 

»'Η Κυβέρνησις θά προχωρήση σταθερώς εlς 

τήν πορείαν πού έχει χαράξει διά τήν πλήρη άποκα-
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τάστασιν τής λαϊκής κυριαρχίας. Ή ταχεία προ

σφυγή εlς τάς κάλπας δέν ύπαγορεύεται μόνον άπό 

τήν δημοκρατικήν μας εύαισθησίαν ή άπόχρέος συ

νεπείας πρός τάς πρώτας μας διακηρύξεις. Ά νταπο
κρίνεται κυρίως είς έθνικήν έπιταγήν διά τήν διαχεί

ρισιν κρισίμων έθνικών θεμάτων, δπως κατ' έπανά

ληψιν έχω τονίσει. 

»'Από τής δημοσιεύσεως τών νέων νομοθετημά'

των δλα τά κόμματα εlναι έλεύθερα νά άναπτύξουν 

νομίμως τήν δραστηριόiητά των έντός τοv πλαισίου 
τών δημοκρατικών θεσμών, άνευ οlασδήποτε δια

κρίσεως. 'Η Κυβέρνησις έκρινεν δτι δέν συντρέχουν 

πλέον ο{ λόγοι, ένεκεν τών δποίων έτέθησαν έκτός 

νόμου ώρισμένα κόμματα. "Ολα τά ληφθέντα ύπό τής 

Κυβερνήσεως μέτρα άποσκοποvν εlς τήν θεμελίωσιν 

μιaς πραγματικής καί προοδευτικής δημοκρατίας, 

εlς τό πλαίσιον τής δποίας θά έχουν θέσιν δλοι ο{ 

"Ελληνες, άρκεί νά σέβωνται τούς νόμους καί νά μήν 

έκτρέπωνται εlς πράξεις αfτινες παραβλάπτουν τά 
γενικώτερα συμφέροντα τής χώρας καί τήν δμαλήν 

λειτουργίαν τής δημοκρατίας. 

»Ή πλήρης άρσις τοv νόμου περί καταστάσεως 

πολιορκίας καί ή προκήρυξις τών έκλογών δέν θά 
βραδύνουν. Εlναι καιρός αl πολιτικαί δυνάμεις τής 

χώρας, παραδειγματιζόμεναι άπό τήν θαυμαστήν 

ώριμότητα τοv έλληνικοv λαοv, νά άναλάβουν τήν 

εύθύνην τών προσδοκιών του καί νά βοηθήσουν είς 
τήν ταχείαν άποκατάστασιν του έλευθέρου πολιτεύ

ματος τής χώρας». 

Μέ τίς νέες ρυθμίσεις, πέραν τών άλλων, διασφα

λίζονταν - γιά πρώτη φορά μετά τό 1-947 - οί προϋ

ποθέσεις γιά τή νομιμοποίηση του ΚΚΕ. 

'Η άπόφαση του Κ. Καραμανλή άνταποκρινόταν 

στήν άνάγκη νά προσλάβει ούσιαστικό περιεχόμενο 

ή πολιτική τής «λήθης» καί νά δημιουργηθεί κλίμα 

έθνικής δμοψυχίας καί διασφάλιζε καί τίς τελευταίες 

άναγκαίες προϋποθέσεις γιά τήν πλήρη dποκατά

σταση dδιαμφισβήτητα δημοκρατικής ζωής. 

23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται σέ dκρόαση τό νέο 

πρέσβη τών ΗΠΑ στήν 'Ελλάδα, Τζάκ Κιούμπις. ·Ο 

'Αμερικανός διπλωμάτης έξέφρασε στόν πρωθυπουρ
γό τήν Πεποίθηση δτι ή θητεία του στήν 'Ελλάδα θά 

συμπέσει μέ μιά νέα φάση στενής φιλίας, συνεργα

σίας καί dμοιβαίας έμπιστοσύνης στίς ελληνοαμερι

κανικές σχέσεις καί του μετέδωσε προσωπικά μηνύ

ματα του προέδρου Φόρντ καί του Χ. Κίσινγκερ. 

'Ο Κ. Καραμανλής έξέφρασε καί δ ίδιος τήν 

έλπίδα δτι, dπό τής πλευρaς τής dμερικανικής Κυ

βερνήσεως, θά dναληφθουν πρωτοβουλίες πού θά 

διευκολύνουν τήν dναθέρμανση τής πατροπαράδοτης 

φιλίας μεταξύ τών δύο λαών. 

23 ΣΕΠl,'ΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

Δημοσιεύεται στήν 'Εφημερίδα τής Κυβερνήσε

ως τό ύπ' dριθ. 55 ν.δ. «Περί τών Διοικήσεων τών 
Κεντρικών καί Περιφερειακών 'Εμπορικών καί Βιο

μηχανικών 'Επιμελητηρίων, τών 'Επαγγελματικών 

καί Βιοτεχνικών τοιούτων, του Ξενοδοχειακου 'Επι

μελητηρίου τής 'Ελλάδος καί τών Χρηματιστηρίων 

'Εμπορευμάτων καί 'Αξιών». Βάσει τής νέας ρυθμί
σεως έπαναφέρονται σέ ίσχύ «α{ μέχρι τής 20ής 

'Απριλίου 1967 ίσχύουσαι διατάξεις, αί dφορώσαι 
είς τά τής Διοικήσεως τών Κεντρικών καί Περιφε
ρειακών 'Εμπορικών καί Βιομηχανικών 'Επιμελη

τηρίων καί τών 'Επαγγελματικών καί Βιοτεχνικών 

τοιούτων» καί έπανασυνιστώνται τά μέχρι τήν 20ή 

'Απριλίου 1967 διοικητικά συμβούλια καί διοικητι
κές έπιτρQπές τών «ώς άνω Νομικών Προσώπων». 

24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

• Ο Γ. Μαυρος, dντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως 
καί ύπουργός τών 'Εξωτερικών, έπισκέπτεται τίς 
·Ηνωμένες Πολιτείες, δπου καί συναντaται μέ τόν 

'Αμερικανό δμόλογό του, Χ. Κίσινγκερ. 

Πρίν dπό τήν dναχώρησή του ε{χε συγκροτηθεί 

στήν 'Αθήνα είδική σύ?"κεψη, μέ τή συμμετοχή καί 

τών Ε. 'Αβέρωφ καί Δ. Μπίτσιου, στή διάρκεια τής 

δποίας δ πρωθυπουργός, Κ. Καραμανλής, εδωσε τίς 

dκόλουθες γενικές δδηγίες: 

«1. Al θέσεις τής Έλλάδος έπί τοv Κυπριακού θά 
πρέπη νά άναπτυχθοvν ένώπιον τής Γενικής Συνελεύ

σεως μέ σταθερότητα καί πίστιν άλλά κατά τρόπον 

μετριοπαθή καί μή προσβλητικόν. 

»2. Κατά τήν συνάντησιν του κ. Μαύρου μέ τόν κ. 
Κίσινγκερ θά θιγή τό Κυπριακόν καί τό θέμα τής 

οlκονομικής βοηθείας. Θά πρέπη νά καταστή σαφές 

δτι ή χqρήγησις βοηθείας δέν σημαίνει dπαλλαγήν 
τής 'Αμερικής έκ τής ύποχρεώσεώς της όπως βοηθή

ση εlς τό Κυπριακόν. Ή Κυβέρνησις τής Έλλάδος 

έπιθυμεί τήν φιλία ν καί συνεργασίαν μετά τών ΗΠΑ, 

έάν δμως δέν μaς παρασχεθή ύποστήριξις στό Κυ

πριακό καί οlκονομική βοήθεια, δένε{ ναι δυνατόν νά 

προβλεφθή ή άντίδρασις του έλληνικοv λαοv καί ή 

έξέλιξις τών σχέσεων τών δύο χωρών. 
»3. ·Ο κ. Μαvρος, συναντώμενος μετά τοv 'Αρχι

επισκόπου κ. 'Ιακώβου, θά πρέπη νά έπιδιώξη τήν 

καλυτέραν δργάνωσιν τής δμογενείας πρός άξιοποί

ησιν τών δυνατοτήτων ώς έχει αϋτφ>96 • 

Κατά τή συνάντησή του μέ τόν Γ. Μαυρο, δ 

'Αμερικανός ύπουργός τών 'Εξωτερικών έξέθεσε τίς 

dπόψεις τής Ούάσιγκτων σχετικά μέ τόν προσφορό

τερο τρόπο dντιμετωπίσεως του Κυπριακου. Oi κα
θοριστικές κατευθύνσεις τής dμερικανικής πολιτι

κής έντοπίζονται στήν dποφυγή άναμίξεως μέ άνα-



164 ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ 

γνώριση πάντοτε του γεγονότος δτι οί ύποχωρήσεις 

πρέπει νά γίνουν άπό τήν τουρκική πλευρά, στήν 

άναγνώριση τής άνάγκης έδαφικοϋ χωρισμου στά 

πλαίσια μιας ένωμένης καί άνεξάρτητης Κύπρου, 
καθώς καί τής μετακινήσεως πληθυσμου μέχρις δρι

σμένων δρίων καί στήν έκχώρηση ούσιαστικών άρ

μοδιοτήτων στήν κεντρική Κυβέρνηση . Σ' δ,τι άφο

ρα τήν εκταση τής τουρκοκυπριακής περιοχής, ή τε

λευταία αύτή θά πρέπει νά ύπερβαίνει τό πληθυσμια

κό ποσοστό τών Τουρκοκυπρίων. Προκειμένου νά 

άναλάβει μεσολαβητική άποστολή καί νά άσκήσει 

πίεση πρός τήν κατεύθυνση της Τουρκίας, δ Χ. Κί

σινγκερ έξέφρασε τήν έπιθυμία νά άποκτήσει σαφή 

ε{κόνα γιά τήν άποδεκτή λύση άπό τήν έλληνική 

πλευρά καί, στή συνέχεια, νά έπισκεφθεί τήν ν Άγκυ

ρα μέ τήν εύκαιρία ταξιδίου του στή Μ. 'Ανατολή 
καί μέ τήν προϋπόθεση δτι ή έκεί μετάβασή του δέν 

θά άφεθεί νά γίνει άντικείμενο παρεξηγήσεως άπό 

τήν έλληνική κοινή γνώμη. Ή παρέμβασή του θά 

άπέβλεπε στήν έκμαίευση τουρκικής χειρονομίας 

πού θά εδινε ώθηση στίς συνομιλίες Κληρίδη-Ντεν

κτάς, ένόψει μιiiς περισσότερο ούσιαστικής διαπραγ

ματεύσεως μετά τή διεξαγωγή τών έκλογών στήν 

'Ελλάδα97 . 

Τελικά, ή πρόθεση του Χ. Κίσινγκερ νά συμβά

λει, μεταβαίνοντας δ ϊδιος στήν Τουρκία, στήν άνα

ζήτηση λύσεως του κυπριακου προβλήματος θά έγ

καταλειφθεί, τουλάχιστον προσωρινά. Σέ μήνυμα 

πού θά άπευθύνει στόν Κ. Καραμανλή, στίς 9 
'Οκτωβρίου, θά άναγγείλει τήν άπόφασή του νά μήν 

έπισκεφθεί, μέ τήν εύκαιρία περιοδείας του στή Μέ

ση 'Ανατολή, καί τήν ν Α γκυρα, μετά τήν έκδήλωση 

στά νομοθετικά σώματα τών ΗΠΑ τής τάσεως γιά 

διακοπή της στρατιωτικής βοήθειας πρός τήν Τουρ
κία98. 

Σχεδόν ταυτόχρονα, δ Σ. Σουλτσμπέργκερ, σέ άν

ταπόκρισή του στούς «New York τimes», θά προσεγ
γίσει τό θέμα τής άναζητήσεως άπό τόν Κ. Καρα

μανλή έθνικά άποδεκτής λύσεως στό Κυπριακό, κα

θώς καί τής πιθανής θετικής συμβολής τής Ούάσιγ

κτων πρός τήν ϊδια κατεύθυνση, ώς έξής: 

'Η λύση τfjς ΚυπριαJd'ίς κρίσεως έξαρτaται βασικά 

άπό τρία πράγματα: τήν συνέχεια τfjς διακυβερνήσεως τfjς 

'Ελλάδος άπό τόν κ. Καραμανλή, τήν διατήρηση κάποιας 

σταθερaς Κυβερνήσεως στήν συγκεχυμένη πολιτική ζωή 

τfjς Τουρκίας καί μία έπιτυχfj άμερικανική διπλωματική 

έπέμβαση πού θά παρέχη άπτές ένδείξεις μιας έπιθυμίας 

συμβιβασμοϋ άπό μέρους τfjς Τουρκίας. 

'Ο κ. Καραμανλfjς ε{ ναι πιθανώτατο δτι θά έξασφαλί
ση τήν πλειοψηφία στίς προσεχείς έκλογές, τίς πρώτες 

άπό δεκαετίας καί θά ένισχύση ετσι τήν θέση του, διαφο

ρετικά θά ήγηθfj Κυβερνήσεως συνασπισμοϋ. Στήν Τουρ

κία ο{ προοπτικές ε{ναι λιγώτερο εύμενείς, 'Αλλ' δ στρα

τός στήν χώρα αύτή παραμένει ή uπατη δύναμη καί έξου-

σία καί ή ήγεσία του θά πρέπη νά πεισθi'j. 'Ημπορεί άραγε 

ή Ούάσιγκτων νά τό έπιτύχη; 

Παραδόξως ή έλληνική κατάσταση έμφανίζεται περισ

σότερο σταθερή τήν στιγμή αύτή, πρiiγμα πού άποτελεί 

τίτλο τιμi'jς γιά τήν ήγεσία τοϋ πρωθυπουργοϋ κ. Καρα

μανλή, πού άνέλαβε τήν έξουσία ύπό συνθήκας κρίσεως 

άπό τήν δεσποτική χούντα. 'Ωδή γη σε τό εθνος μακρυά 

άπό μιά πιθανή στρατιωτική καταστροφή καί προετοίμασε 

τήν άποκατάσταση κοινοβουλευτικοϋ πολιτεύματος. 

Ε{ναι πιθανόν δτι ή σταθερή ήγεσία του θά άποφύγη 

τήν ύστερία γιά τό Κυπριακό. Παρά τό γεγονός δτι δ κ. 

Καραμανλής ε{ναι άγανακτισμένος γιά τήν δεύτερη τουρ

κική εΙσβολή στήν Κύπρο διετήρησε τήν ψυχραιμία του 

καί πιθανώς θά έδέχετο μία λογική δμοσπονδιακή λύση, 

Μν ο{ Τοϋρκοι έπεδείκνυαν μετριοπάθεια. 'Αλλά ο{ "Ελ

ληνες άμφιβάλλουν έάν οί Τοϋρκοι ε{ναι ίκανοί νά λογι

κευθοϋν καί ύπολογίζουν στήν άμερικανική πίεση. Γι' αύ

τό τόν λόγο δ κ. Καραμανλής χρησιμοποιεί εναντι τής 

Ούάσιγκτων τήν άπειλή νά ύποσκάψη τίς άμερικανικές 

στρατηγικές θέσεις99 • 

24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

'Ο Κ. Καραμανλής, μέ τήν εύκαιρία τής άντικα

ταστάσεως τών διοικήσεων τών Γεωργικών Συνεται

ρισμών πού εΙχαν διοριστεί άπό τό δικτατορικό κα

θεστώς, εκαμε τίς άκόλουθες δηλώσεις: 

«Ό "Ελλην άγρότης ύπfίρξεν δ άφανής κα{ άδι:

κημένος ffρως τής οiκονομικfίς προόδου. Ή Κυβέρ

νησις προσβλέπει εiς τήν άγροτικήν τάξιν ώς τόν 

θεμελιώδη παράγοντα τfίς περαιτέρω οΙκονομικής 

άναπτύξεως τfίς χώρας μας. Καί ή νέα δημοκρατία θά 

θεμελιωθfί στερεώτερα, έάν ή μοίρα τών άγροτών 

άλλάξη καί καλλιτερεύση. 

'" )) Παρ' όλα τά φλέγοντα καί πιεστικά προβλή
ματα πού άντιμετωπίζει, ή Κυβέρνησις δέν παραλεί

πει νά λαμβάνη μέτρα ένισχύσεως του εΙσοδήματος 

τών άγροτών, τών τιμών άσφαλείας τών προϊόντων 

των καί αύξήσεως τfίς χρηματοδοτήσεως τfίς γεωρ

γίας. 

))Τήν στιγμήν όμως αύτήν ή πλέον έπείγουσα 

προσφορά πρός τόν άγροτικόν κόσμον εlναι ή άπε

λευθέρωσις του συνεταιριστικου κινήματος. Ήλώ

θησαν ol συνεταιρισμοί κατά τήν έπταετίαν. νΟχι 

όμως καί τό συνεταιριστικόν πvευμα. 

)) Ή Κυβέρνησις δέν θεωρεί βεβαίως όλους έκεί
νους ο{ δ ποίοι μετέσχον εlς τάς διοικήσεις τών Συνε

ταιρισμών ή καί τών Δήμων καί Κοινοτήτων, ώς συ

νειδητά όργανα τfίς τυραννίας. νΩφειλεν όμως νά 

έφαρμόση γενικόν μέτρον, δεδομένου ότι ή διαδικα

σία τfίς διακρίσεως μεταξύ ένόχων ή μή, πρακτικώς 
καθίστατο άδύνατος. 

))Σήμερον ή Κυβέρνησις παραδίδει εiς τόν άγρο

τικόν κόσμον τόν θεσμόν του γεωργικου συνεταιρι

σμοί) έλεύθερον καί νέον. Ol Γεωργικοί Συνεταιρι
σμοί, κύτταρα διά τήν οlκονομικήν καί κοινωνικήν 
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πρ6οδον τής έλληνικijς έπαρχίας, διά του έκδοθέν

τος νομοθετικου διατάγματος θά συμβάλουν εiς τήν 

άν6ρθωσιν τής έθνικής οiκονομίας καί εlς τήν στερέ

ωσιν του πνεύματος τής πραγματικής δημοκρατίας». 

24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

'Η άμερικανική Βουλή τών 'Αντιπροσώπων, μέ 

ψήφους 307 εναντι 90, άποφασίζει, μετά άπό πρόταση 
του Δημοκρατικοϋ βουλευτή Νέας 'Υόρκης Μπ. Ρό

ζενταλ, τή διακοπή τής στρατιωτικής βοήθειας πρός 

τήν Τουρκία, μέχρις δτου σημειωθεί θετική πρόοδος 

πρός τήν κατεύθυνση τοϋ είρηνικοϋ διακανονισμοϋ 

τοϋ κυπριακοϋ πρόβλήματος. 

Τά μέλη τή,ς άμερικανικής Βουλής διαπίστωσαν 

δτι τά δπλα πού χρησιμοποιήθηκαν άπό τούς Τούρ

κους είσβολείς προέρχονταν σέ ποσοστό 80-90% άπό 
τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά συνέπεια, ή Ούάσιγ

κτων εχει «ήθική ύποχρέωση» νά διακόψει τή βοή

θεια, ή χορήγηση τής όποίας προβλέπεται νά καλύ

ψει άμυντικές καί όχι έπιθετικές δραστηριότητες. 

«Μέχρι πότε θά είμαστε διατεθειμένοι νά άνεχθοϋμε 

έπιθετικές ένέργειες μιaς χώρας προκειμένου νά δια

τηρήσουμε σ' αύτήν τήν έπιρροή μας;», τόνισε χα

ρακτηριστικά ό Δημοκρατικός βουλευτής Πώλ Σαρ

μπάνης. 

Στή λήψη τής άποφάσεως ε{χε άντιταχθεί ό Χέν

ρυ Κίσινγκερ μέ τό έπιχείρημα δτι, μέ τόν τρόπο 

αύτό, θά ύποβάλλονταν σέ κίνδυνο οί προσπάθειες 

τής Ούάσιγκτων γιά τήν άποχώρηση τών τουρκικών 

στρατευμάτων μέσω διαπραγματεύσεων. 

. Σχετικά, σέ σχόλιο τών «New York Times» ύπο
γραμμίστηκε: 

Ή συντριπτική άποδοχή - άπό τή Βουλή - τής δε

σμευτικής διακοπής τής άμερικανικής στρατιωτικής βοή

θειας πρός τήν Τουρκία μέχρι τήν «ούσιαστική πρόοδο» 

πού θά συντελεστή στήν διευθέτηση τοϋ Κυπριακοϋ ύπο

δηλώνει μέ ~μφαση τή ριζική μεταστροφή τών 'Αμερικα

νό)ν ώς άποτέλεσμα τής μαζικής έπιθετικότητας τών Τούρ

κων στό νησί. Τό άποτέλεσμα τής ψηφοφορίας 307/90 άπέ
βλεψε έπίσης στήν άσκηση πιέσεως πρός τήν Κυβέρνηση 

προκειμένου νά συμμορφωθή μέ τούς νόμους πού ύπαγορεύ

ουν μιά παρόμοια διακοπή, όταν ή χώρα- άποδέκτης δέν 

κάμη τήν έπιβεβλημένη χρήση τής άμερικανικής στρατιω

τικής βοήθειας ... 100 

Δύο ήμέρες, έντούτοις, μετά τήν άπόφ,αση τής 

Βουλής, οί ήγέτες τών Δημοκρατικών καί τών Ρε

πουμπλικάνων τοϋ Κογκρέσου θά συναντηθοϋν μέ 

τόν πρόεδρο Φόρντ καί τόν Χ. Κίσινγκερ καί θά άνα

ζητήσουν τή δυνατότητα έπικυρώσεως μιaς λιγότερο 

αύστηρής νομοθεσίας μέ άναφορά στήν άναστολή 

· τής άμερικανικής βοήθειας πρός τήν Τουρκία. 

·Οπωσδήποτε, ώς βασική προϋπόθεση θεωρήθηκε ή 

έπίδειξη - έκ μέρους τής Τουρκίας - είλικρινών 

καί ούσιαστικών προσπαθειών γιά τήν έπίτευξη 

συμφωνίας στό Κυπριακό. Οί νέες αύτές προτάσεις 

προβλέφθηκε νά ύποβληθοϋν έκ νέου στά δύο νομο

θετικά σώματα. 

24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

Τό Κομμουνιστικό Κόμμα ·Ελλάδας, μετά τήν 

κατάργηση τοϋ νόμου 509 καί τήν έξαγγελία τής νο
μιμοποιήσεώς του, σέ χαιρετισμό του πρός τούς έρ

γαζομένους καί τόν έλληνικό λαό, διακηρύσσει τήν 

προσήλωσή του στήν έπιδίωξη τής συσπειρώσεως 
δλων των «προοδευτικών καί δημοκρατικών δυνάμε

ων γύρω άπό ενα πρόγραμμα κοινής δράσης γιά τόν 

έκδημοκρατισμό τής χώρας», τά κύρια σημεία τοϋ 

όποίου καί συνοψίζει ώς έξής : 

«1. Νά καταργηθ.οϋν ολοι ο{ χουντικοί καί προχουντι
κοί νόμοι, όπως δ νόμος 375/ 36, δ νόμος 516/ 47, πού έπι
βάλλει τά πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων, δ νό

μος περί τύπου κ. λ π. Ν' άναγνωριστεί ή έθνική άντίσταση . 

2. Ν' άμνηστευτοϋν όλα τά άδικήματα τοϋ έμφυλίου πολέ
μου. Νά ξαναδοθεί ή Ιθαγένεια καί νά ξαναποκτήσουν τά 

πολιτικά τους δικαιώματα ολοι όσοι τά στερήθηκαν άπό 

τήν περίοδο τοϋ έμφυλίου πολέμου ώς σήμερα. Νά έπιτρα

πεί έλεύθερα δ έπαναπατριiJμός σ' δλους τούς πολιτικούς 

πρόσφυγες τοϋ έμφυλίου πολέμου καί τής δικτατορίας. Νά 

έπανέλθουν δλοι ο{ δημόσιοι ύπάλληλοι καί ο{ στρατιωτι

κοί πού άπολύθηκαν γιά δημοκρατική δράση στήν περίοδο 

τοϋ έμφυλίου πολέμου καί τής δικτατορίας. 3. Νά καταρ
γηθοϋν τά ΤΕΑ καί όλες ο{ παρακρατικές όργανώσεις, κα

θώς καί τό καθεστώς τώv έπιτηρουμένων ζωνών. 4. Νά έκ
καθαριστεί δ κρατικός μηχανισμός άπό τόύς χουντικούς 

πράκτορες καί νά τιμωρηθοϋν ο{ β"ασανιστές τοϋ λαοϋ, ο{ 

ύπεύθυνοι τής δικτατορίας καί τf\ς προδοσίας τf\ς Κύπρου. 

Ν' άποζημιωθοϋν ήθικά καί ύλικά τά θύματα τf\ς δικτατο

ρίας. 5. Νά γίνει πραγματικός έκδημοκρατισμός στά συν
δικaτα, τίς έπαγγελματικές, έπιστημονικές κ.λπ. όργανώ-

. σεις, στήν αυτοδιοίκηση, νά έκδημοκρατιστοϋν ο{ συνε
ταιριστικές όργανώσεις. Νά έξασφαλιστεί ή έλευθερία τοϋ 

τύπου καί τοϋ συνέρχεσθαι. 6. Νά παρθοϋν μέτρα γιά τόν 
έκδημοκρατισμό τfjς παιδείας σέ δλες τίς βαθμίδες της. 7. 
Νά παρθοϋν έπείγοντα μέτρα γιά νά άναχαιτιστεί ή άκρί

βεια καί νά βελτιωθεί ή ζωή των έργαζομένων, ν' άνακου

φιστεί ή κατάσταση τ~ς άγροτιaς, καθώς καί μέτρα γιά ν' 

άντιμετωπιστοϋν ο{ καταστρεπτικές συνέπειες πού ~φερε 

στήν οΙκονομία τfjς χώρας ή δικτατορία. 8. Νά καταργηθεί 
ό στρατιωτικός νόμος. Νά καταργηθεί ή διάταξη τοϋ νέου 
ν.δ. πού βάζει ~τσι ij άλλιώς περιορισμούς στήν έλεύθερη 
δράση τών κομμάτων. Νά σχηματιστεί Κυβέρνηση άντι

προσωπευτική άπ ' δλες τίς άντιστασιακές καί προοδευτι

κές δημοκρατικές δυνάμεις πού θά πάρει όλα τά μέτρα καί 

θά όδηγήσει τή χώρα σέ έλεύθερες έκλογές μέ άπλf\ άνα

λογική, γιά έκλογή Συντακτικής Συνέλευσης πού θά ψηφί

σει νέο δημοκρατικό Σύνταγμα. 9. Νά έφαρμοστεί άπό τήν 
Κυβέρνηση αυτή άνεξάρτητη αυτοτελής έξωτερική πολι
τική, πού θά άποκρούσει τίς ξένες Ιμπεριαλιστικές έπεμβά

σεις, θιi δδηγήσει τή χώρα σέ πλήρη άποχώρηση άπό τό 
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ΝΑΤΟ, θά καταργήσει τίς ξένες βάσεις καί τίς ύποδουλω
τικές διμερείς συμφωνίες. Θ ' άκολουθήσει πολιτική ύπερά

σπισης τής άνεξαρτησίας καί τής έδαφικής άκεραιότητας , 

τής Κύπρου καί άπομ,άκρυνσης δλων τών ξένων στρατιω

τικών δυνάμεων άπό iή νήσο)). 

25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

• Ο ύφυπουργός παρά τώ πρωθυπουργώ, Π. Λαμ

πρίας, &.πευθυνόμενος σέ 'Έλληνες καί ξένους δημο

σιογράφους, κάμει &.πολογισμό του εργου δύο μηνών 

τής Κυβερνήσεως 'Εθνικής • Ενότητας: 

«Κυρίες καί κύριοι, 

«Θά έπικαλεσθώ, γιά νά ε{ναι ή σημερινή συγκέντρωση 

έποικοδομητική, τήν, μνήμη σας. Μνήμη όχι παρωχημένης 

έποχής, άλλά του ίδιου αύτου έλληνικου καλοκαιριου, πού 

μόλις τώρα τελειώνει. 

))Θά σdς παρακαλοοοα, λοιπόν, ν' άναλογισθήτε ποιά 

ήταν ή κατάσταση, τί συνέβαινε καί πώς λειτουργουσε δ 

δημόσιος βίος στήν • Ελλάδα πρίν άπό δύο μόνο μήνες . 

Καί πώς, άπό τίς 23 'Ιουλίου, μέ μία σειρά άλλεπαλλήλων 
μέτρων- μέτρων ραγδαίων, ριζικών, μεθοδικών- ή Κυ

βέρνηση Κωνσταντίνου Καραμανλή ώδήγησε τήν χώρα 

στήν σημερινή πραγματικότητα. Καί τήν δδηγεί μέ τήν 

ίδια άποφασιστικότητα συντομώτατα σέ έκλογές γιά νά 

μπορέση νά έκφράση έλεύθερος καί κυρίαρχος δ λαός τήν 

θέλησή του. 

))Φοβουμαι δτι παρ ' δλη τήν καλή σας διάθεση, παρ' 

δλες τίς έπαγγελματικές ικανότητές σας νά καταχωρίζετε 

καί ν' άξιολογήτε τά γεγονότα, εlναι δύσκολο ν' άναπλά

σετε τήν πλήρη ό:λληλουχία τών ριζικών μεταβολών πού 

συνέβησαν στό διάστημα τών έξήντα ήμερών. Γιατί ίσως 

σέ καμμιά άλλη φάση τής έλληνικ'ης ιστορίας, ίσως άκόμη 
καί σέ καμμιά άλλη χώρα, δέν ~γιναν μέσα σέ τόσο μικρό 

διάστημα τόσα πολλά, τόσο θεμελιωτικά τής δημοκρατίας 

- καί μάλιστα uστερα άπό μία μακρότατη περίοδο τυραν

νίας . 

)) 'Η βαθειά αύτή άλλαγή άποβαίνει άκόμη πιό έντυπω
σιακή - καί ύπάρχουν ξένοι παρατηρητές πού τήν άποκα

λουν "έλληνικό θαυμα" - άν συνεκτιμηθουν δύο άντικει

μενικά στοιχεία: 

)) l, δτι τά άλλεπάλληλα μέτρα άποκαταστάσεως τής 

δημοκρατικής νομιμότητος λαμβάνονταν κάθε μέρα, πα

ράλληλα μέ τήν έξ ίσου ύπεύθυνη καί άποφασιστική άντι

μετώπιση του κρισίμου έθνικου προβλήματος - τής τρα

γωδίας τής Κύπρου τήν δποίαν εlχε μέχρι κινδύνων έθνι

κής συμφοράς προκαλέσει τό δικτατορικόν καθεστώς 

))2. δτι ή άποκατάσταση τής δημοκρατικής νομιμότη
τος ~γινε κατά τόν δμαλώτερο δυνατό τρόπο - καί στό 

σημείο αύτό θά ~πρεπε, γιά μιά άκόμη φορά, νά έξαρθή ή 

πολιτική ώριμότης, τήν όποία έπέδειξε δ λαός, μέ τήν άνε

κτίμητη συγκινητική συμΠαράστασή του πρός τήν Κυβέρ

νηση. Σκεφτήτε μόνο τί λεγόταν άπό έχθρούς καί φίλους 

τής • Ελλάδος έπί χρόνια δλόκληρα, ποιοί φρικτοί φόβοι 

έκφράζονταν μέ βεβαιότητα: δτι αιματοχυσία, έμφύλιος πό

λεμος, άδελφοκτόνος σπαραγμός θά άκολουθήση τήν πτώ

ση τής δικτατορίας ή δτι δέν ύπάρχει άπό τόν πολιτικό 

κόσμο ή έναλλακτική λύση- ή περιβόητη "άλτερνατίβα" 

- στήν τυραννία. Διεψεύσθησαν πολλοί προφήτες. Διεψεύ

σθησαν πρό παντός δσοι άπό τήν έπαύριο τής 23ης 'Ιουλί

ου, είτε άπό άνυπομονησία, είτε άπό άντιπολιτευτικό ζήλο, 

uστερα άπό πολύχρονη σιωπή , έμφανίσθηκαν νά ζητουν 

άναρχα καί δημαγωγικά, δσα, μεθοδικά, μετουσιώνονταν 

άπό τήν Κυβέρνηση σέ ύπεύθυνη καί έποικοδημητική πρά

ξη . 
))Θά σdς κουράσω ίσως μέ τήν άπαρίθμηση τών μεγά

λων άναδιαρθρωτικών μέτρων. ·Αλλ' ε{ ναι άναγκαία. ' καί 
έγώ δ ίδιος, άναδιφώντας τό χρονικό τών έξήντα αύτών 

ήμερών, ~μεινα κάπως ~κπληκτος μπροστά στήν πυκνότη

τα καί τό μέγεθος καί τήν σημασία τών βαθυτάτων τομών 

πού έπήλθαν τόσο δμαλά στήν δημόσια κaί στήν πολιτική 
μας ζωή. 

>>' Απαριθμώ, δσο γίνεται πιό λακωνικά: 
))l, 'Από τήν πρώτη κιόλας ήμέρα πού ώρκιζόταν τό 

πρώτο κλιμάκιο τής Κυβερνήσεως άπολύθηκαν δλοι ο{ 

πολιτικοί κρατούμενοι, δπουδήποτε καί άν έκρατουντο, 

καί καταργήθηκε τό στρατόπεδο τής Γυάρου . 'Αμνηστεύ

θηκαν δλα τά πολιτικά άδικήματα. 'Αποδόθηκαν δλες ο{ 

Ιθαγένειες πού εlχαν άφαιρεθή κατά τό διάστημα τής δι

κτατορίας. Καταργήθηκαν, έπίσης, δλες ο{ άποφάσεις 

άφαιρέσεως ή στερήσεως διαβατηρίων ή άπαγορεύσεως 

εΙσόδου ή 1 έξόδου άπό τήν 'Ελλάδα. 
))2. 'Από τήν πρώτη κιόλας ήμέρα έπανήλθε ή έλευθε

ροτυπία. Κυριολεκτικά άσυγκράτητη. Τά βιβλία, τά τρα

γούδια, τά θεάματα, ξi:χνάγιναν έλεύθερα. ·Η ραδιοφωνία 

καί ή τηλεόραση άνέπνευσαν μέ τό όξυγόνο τής έλευθερί

ας. Καί μαζί μέ τίς έλεύθερες πιά πολιτικές εΙδήσεις, τόν 

άντικειμενικό σχολιασμό καί - γιατί όχι - καί τό χιου

μορ. οι UΕλληνες άκροατές καί τηλεθεατές μπορουσαν νά 

άκουνε τά τραγούδια πού έπί χρόνια ήσαν άπηγορευμένα. 

))3. ν Αμεσα έπίσης μέτρα έλήφθησαν γιά τήν άμεση 

άποαστυνομικοποίηση καί τήν άποστρατιωτικοποίηση 

τfjς δημόσιας άλλά καί τfίς Ιδιωτικής ζωής. 'Απηγορεύθη 

αύστηρά ή παρακολούθηση τών τηλεφωνικών συνδιαλέ

ξεων καί φυσικά τών πολιτών. Τό εΙκαστικό σύμβολο τής 
δικτατορίας ~παψε νά παρενοχλή, όχι μόνο τήν δημοκρα

τική συνείδηση, άλλά καί τήν αισθητική τών πολιτών. 

))4. 'Η πιό άντιπροσωπευτική Κυβέρνηση πού ε{ χε ποτέ 
στήν tστορία της ή 'Ελλάς έμπέδωσε καί μέ μόνη τήν 

συγκρότηση καί τήν σύνθεσή της, εύθύς μέ τήν δρκωμοσία 

της, τήν πεποίθηση καί τής έθνικfίς ένότητος καί τής πολι

τικής άνανεώσεως, πού εlναι πάγια αΙτήματα του λαου. 

))5. οι άρμοδιότητες τής στρατιωτικής άστυνομίας πού 
εlχαν διογκωθή άπό τήν δικτατορία όχι μόνον άνεπίτρεπτα 

άλλά καί φοβερά, κατηργήθησαν. ·Η ΕΣΑ περιωρίσθηκε 

στήν άσκηση τών αύστηρά ύπηρεσιακών της καθηκόντων 

έντός καί μόνον του στρατου. 

))6. UΟλοι ο{ γενικοί γραμματείς δλων τών 'Υπουργεί
ων καί δλοι ο{ νομάρχες τfjς χώρας άπελύθησαν. 

))7. Μέ Συντακτική Πράξη έπανεφέρθη σέ Ισχύ δλό
κληρο τό φιλελεύθε'ρο Σύνταγμα του 1952- τό Σύνταγμα 

πού εlχε ύπέρ αύτου τό τεκμήριο τής νομιμότητος καίε{ χε 
Ισχύσει έπί 15 δλόκληρα χρόνια, μέχρι τήν ήμέρα πού τό 

κατήργησε τό πραξικόπημα τής 21ης 'Απριλίου . Ταυτό

χρονα, παρέμεινε άνοικτό τό θέμα τής μορφής του Πολιτεύ

ματος μέ τήν ρητή διαβεβαίωση δτι τουτο θά λυθή έλεύθε

ρα καί άβίαστα άπό τόν έλληνικό λαό. 



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗτΙΚΟΎ ΕΡΓΟΥ 
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»8. Μέ liλλη Συντακτική Πράξη καθιερώθηκε δτι τά 
άπαράγραπτα δικαιώματα τοϋ πολίτου τελοϋν ύπό τήν έγγύ

ηση τοϋ Κράτους. Έρρυθμίσθησαν θέματα τής δικαιοσύ

νης, πού ε{χε τραυματισθή καίρια άπό τήν δικτατορία καί 

διακηρύχθηκε δτι ύπέρτατο χρέος τών όργάνων τής Πολι

τείας εΙναι νά διασφαλίζουν τήν έλεύθερη liσκηση τής 

λαϊκής κυριαρχίας. 

»9. Μέσα στά πλαίσια τοϋ δημοκρατικοί\ πολιτεύματος 
συνεστήθη καί πάλι τό 'Ανώτατο Συμβούλιο 'Εθνικής 

'Αμύνης καί καθωρίσθηκαν οί άρμοδιότητες τοϋ ύπουργοϋ 

'Εθνικής 'Αμύνης καί τής ήγεσίας τών 'Ενόπλων Δυνά

μεων. ~Ετσι, δπως συμβαίνει στίς πραγματικές δημοκρατί

ες, οί ~Ενοπλες Δυνάμεις ύπήχθησαν ύπό τήν πολιτικήν 

έξουσίαν, σέ τελική δηλαδή άνάλυση ύπήχθησαν καί πάλι 

στήν λαϊκή κυριαρχία. 

»10. Τήν l:πόμενη ήμέρα έπανεφέρθησαν στό Πολεμι
κό Ναυτικό liνω τών 80 άξιωματικοί πού εΙ χ αν άποταχθή ij 
άποστρατευθή άπό τήν δικτατορία. Ταυτόχρονα άναγνω

ρίσθηκε ήθικά ή κατάσταση των άποτάκτων ij άποστρα
τευθέντων άξιωματικών τών άλλων δπλων, πού εΙχαν προ

καλέσει τήν όργή τοϋ τυραννικοί\ καθεστώτος. 
» 11. Τήν ίδια έπίσης ήμέρα άντικαταστάθηκαν ο{ διοι

κήσεις τών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, τών 

δημοσίων1έπιχειρήσεων καί όργανισμών, καθώς καί τών 
Τραπεζών πού έλέγχονται άπό τό Κράτος. Τά κριτήρια πού 

χρησιμοποιήθηκαν γιά τόν διορισμό τών νέων διοικήσεων 

ύπήρξαν αυστηρότατα άξιολογικά. 

»12. 'Ολόκληρη σειρά μέτρων έλήφθη γιά τήν liμεση 
έξυγίανση άλλά καί γιά τήν ί:γκαιρη ύποδομή τής μελλον

τικής οίκονομικής άναπτύξεως τής χώρας. Τά πρώτα περι

ελάμβαναν, μεταξύ liλλων, τήν κατάργηση τής άστυνομεύ

σεως τής οίκονομίας, ένφ μέ τά δεύτερα χαράσσονταν ο{ 

κατευθύνσεις τής οίκονομικής πολιτικής μέ δύο στόχους: 

άφ' ένός τήν ίσχύ τής χώρας καί άφ' έτέρου τήν δημιουρ

γία των άναγκαίων προϋποθέσεων γιά τήν liσκηση τολμη

ρής κοινωνικής πολιτικής. 

»13. Μετά δύο ήμέρες άλλαξε ή ήγεσία τών 'Ενόπλων 
Δυνάμεων μέ μία σειρά άποστρατείας άνωτάτων άξιωματι

κών. Τό στράτευμα έτέθηκε πρακτικά - δπως εΙχε τεθή 

προηγουμένως νομικά, καταστατικά - ύπό τόν άπόλυτο 

έλεγχο τής πολιτικής ήγεσίας. (Καί γιά νά κάνω μία πα

ρένθεση στίς άπαριθμήσεις: θΟσοι εΙχαν σπεύσει νά κατα

σκευάσουν θεωρίες περί "δοτής" έξουσίας στήν Κυβέρνη

ση Καραμανλή άπό μέρους τής ήγεσίας των ' Ενόπλων Δυ

νάμεων, άναγκάσθηκαν νά σιωπήσουν δταν εΙδαν, προτοϋ 

περάση μήνας άπό τήν συγκρότηση τής Κυβερνήσεως, νά 

άποστρατεύεται αύτή ή δήθεν "έντολεύς" ήγεσία τοϋ 

Στρατοϋ). 

»14. Λίγες ήμέρες μετά τήν συμπλήρωση μηνός, συγκε
κριμένα στίς 28 Αύγούστου, έδημοσιεύθη νομοθετικό διά
ταγμα γιά τήν τεχνική προετοιμασία τών έκλογών. Ήταν 

σαφές δτι ή Κυβέρνηση έλάμβανε ί:γκαιρα τά μέτρα της, 

γιά νά εΙναι σέ θέση, δταν θά ώλοκλήρωνε τά μέτρα άπο

καταστάσεως τής δημοκρατικής νομιμότητος, νά δδηγήση 

τήν χώρα στίς κάλπες. Καί νά μποροϋν νά στηθοϋν ο{ κάλ

πες. 

»15. Μέ Συντακτική Πράξη, πού έπηκολούθησε, ή νο
μιμότης άποκατεστάθη καί στά άνώτατα έκπαιδευτικά ίδρύ

ματα. uοσοι καθηγητές πανεπιστημίων ε{χαν άπολυθή πα-

ράνομα άπό τήν δικτατορία, έπανεφέρθησαν στίς θέσεις 

τους καί δσοι εΙχαν διορισθή παράνομα άπό τήν δικτατο

ρία άπελύθησαν. Μέ τήν ίδια Συντακτική Πράξη άποκατε

στάθη ή τόσον πληγείσα καί τόσον άναγκαία αύτοτέλεια 
τής 'Ανωτάτης Παιδείας. 

»16. Μέ liλλη Συντακτική Πράξη ί:γινε ή έκκαθάριση 
τής δικαιοσύνης. 0{ άνώτατοι δικαστές πού δέν ί:δειξαν, 
δπως ώφειλαν, τό ήθικό σθένος πού άπαιτεί ή liσκηση τοϋ 

ύψηλοϋ τους λειτουργήματος, άπεμακρύνθησαν καί ταυτό
χρονα έδικαιώθησαν ο{ άληθινοί ύπηρέτες τής Θέμιδος 

- τής τυφλής θεaς πού έπεβάλλετο νά μένη τυφλή καί 

ί:ναντι τών δικτατόρων. 

»17.' Αναδιαρθρωτικές μεταβολές έγιναν κατόπιν καί 
στήν ήγεσία των Σωμάτων 'Ασφαλείας, τής Κεντρικής 

'Υπηρεσίας Πληροφοριών καί τής 'Υπηρεσίας 'Εθνικής 
'Ασφαλείας. Καί έτονίσθη δτι δλες αύτές ο{ ύπηρεσίες θά 

λειτουργοϋν έφ' l:ξής κατά τό ύπόδειγμα καί τίς μεθόδους, 

καθώς καί τήν νοοτροπία τών άντιστοίχων ύπηρεσιών στά 

δημοκρατικά Κράτη τής Εύρώπης. Καί δτι τά δργανα τής 
τάξεως θά ξαναγίνουν liξια δχι μόνον τής έμπιστοσύνης, 

άλλά καί τής φιλίας των πολιτών. 

»18. Μετά τέσσαρες ήμέρες έτέθησαν σέ διαθεσιμότητα 
17 άξιωματικοί τών Σωμάτων' Ασφαλείας, διαβλητοί στήν 

κοινή γνώμη γιά τήν βάναυση συμπεριφορά τους κατά τό 

διάστημα τής δικτατορίας. 

»19. Τό δυσχερέστατο θέμα τής άποκαταστάσεως τής 
νομιμότητος στήν τοπική αύτοδιοίκηση (γιά τό όποίο έπί

σης εΙχε δημιουργηθή άπό τούς άνυπόμονους πολλή καί 
δημαγωγική φιλολογία), έλύθη κατά τόν ούσιαστικώτερο 

τρόπο. 'Αποκατεστάθησαν δλοι - καί άνέρχονται είς δε

κάδες χιλιάδων - οί άπολυθέντες δημοτικοί ij κοινοτικοί 
άρχοντες καί ή διοίκησις των δήμων καί κοινοτήτων πα

ραδόθηκε ούσιαστικά στά χέρια δσων εΙχαν έκλεγή στίς 

τελευταίες δημοτικές έκλογές τοϋ 1964. 
»20. Δύο ήμέρες άργότερα άποκατεστάθησαν έπίσης 

κατά τόν ούσιαστικώτερο τρόπο ο{ συνδικαλιστικές έλευ

θερίες. θΟλα τά νομοθετήματα πού εΙχε έκδώσει ή δικτα

τορία κατηργήθησαν. · Η νομοθεσία περί σωματείων έναρ

μονίσθηκε πρός τίς διεθνείς συμβάσεις έργασίας καί οί 

διαβλητές διοικήσεις άπομακρύνθηκαν. 'Ελήφθη ταυτο

χρόνως μέριμνα γιά νά διεξαχθοϋν ο{ άρχαιρεσίες μετά τίς 

βουλευτικές έκλογές, μέ συμμετοχή δλων τών συνδικαλι

στών. 

»21 . Τό ούσιαστικώτερο, ίσως, μέτρο γιά τήν έπιτάχυν
ση τής διαδικασίας πού δλοκληρώνει τήν άποκατάσταση 

τής λαϊκής κυριαρχίας ί:γινε νόμος σέ δύο άλλεπάλληλες 

συνεδριάσεις τοϋ Ύπουργικοϋ Συμβουλίου, πού δέν άπεί

χον μεταξύ τους, παρά 24 μόνον ώρες. Κατά τίς συνεδριά
σεις αύτές ένεκρίθη δμόφωνα άπό τό ~Υπουργικό Συμβού

λιο δ έκλογικός νόμος, μέ τόν όποίο θά διεξαχθοϋν ο{ 

έκλογές. ·Ο πρωθυπουργός κ. Καραμανλής ύπογράμμισε 

τήν σημασία τοϋ νόμου καί έτόνισε τήν έθνικήν άναγκαιό

τητά του. Τό έκλογικό σύστημα πού ί:yινε δμοφώνως δεκτό 

ε{ναι ή ένισχυμένη άvαλογική , σύστημα πού εχει έφαρμο

σθή έπανειλημμένως είς τήν ·Ελλάδα καί διασφαλίζει 

δπως παρεδέχθησαν δλα τά μέλη τοϋ Ύπουργικοϋ Συμ

βουλίου - τόσο τήν πολιτικήν σταθερότητα, δσο καί τήν 

έκπροσώπηση τών σοβαρωτέρων πολιτικών τάσεων τής 

χώρας. 
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>>22. Τήν ίδια ήμέρα άπεφασίσθη ή άποκατάστασις τών 
αίρετών διοικήσεων τών δικηγορικών συλλόγων τής χώ

ρας. 

))23. Τήν ίδια ήμέρα τό ·Υπουργικό Συμβούλιο έκύρωνε 
έπίσης τήν Σύμβαση τής Ρώμης τοu 1950 γιά τήν προάσπι
ση τών δικαιωμάτων του άνθρώπου καί τών θεμελιωδών 

έλευθεριών. 

))24. Στίς 21 Σεπτεμβρίου έτέθησαν σ§ διαθεσιμότητα 36 
άξιωματικοί πού κατείχαν κρίσιμες θέσεις έπί δικτατορίας. 

))25. Καί δύο άκριβώς μήνες άπό τήν πτώση τής δικτα
τορίας δημοσιευόταν, στίς 23 Σεπτεμβρίου, τό διάταγμα 
περί συστάσεως Κ:αί έπαναλειτουργίας τών πολιτικών κομ

μάτων, καθώς καί τό διάταγμα καταργήσεως του νόμου 509. 
Τήν ίδια έπίσης ήμέρα άποκατεστάθη ή έλευθερία του συ

νεταιρίζεσθαι καί κατωχυρώθη καί πάλι τό άπόρρητο τής 

έπικοινωνίας. ~οπως έτόνισε ό πρωθυπουργός κ. Καρα

μανλής, "τά έξαγγελθέvrα νέα μέτρα άποτελούν τήν πλέον 

σημαντική προσφορά γιά τήν άποκατάσταση τής δημο

κρατικής νομιμ6τητος. Κα{ τήν σημασία του δέν εlναι δυ

νατ6ν νά άμφισβητήσουν δσοι έχουν έμπιστοσύvη στήν 

λαϊκή έτυμηγορία'Ό 

))26. τέλος, χθές, έλευθερώθηκαν καί oi γεωργικοί συ
νεταιρισμοί καί ή άγροτική τάξη έπανεισάγεται, μέ τό συ

νεταιριστικό κίνημα πού τόσον εΙχε καταπνιγή κατά τήν 

δικτατορική ~πταετία καί σάν πολύτιμο στοιχείο, στήν οί

κονομική άνάπτυξη τής χώρας, άλλά σάν πρώτου μεγέθους 

πολιτικός συντελεστής . Καί μέ διάταγμα πού δημοσιεύεται 

σήμερα έπαναφέρονται δλοι oi ύπάλληλοι του Δημοσίου 
καί τών δημοσίων όργανισμών πού εΙχαν άπολυθή άπό τήν 

δικτατορία. 

)) 'Εδώ τελειώνει ό μακρύς κατάλογος. νlσως έξ αίτίας 
του μάκρους του νά παρέλειψα καί μερικά άλλα άξιόλογα 

μέτρα . Ήταν δμως άπαραίτητο, νομίζω, νά ξαναθυμηθοu
με στίς γενικώτερες αύτές γραμμές δσα πραγματοποιήθη

καν μέσα σέ δύο μόνο μήνες. Γιατί μόνον ετσι μποροuμε νά 

κρίνουμε αν ώρισμένες αίτιάσεις, πού παρ. δλον δτι προ

έρχονται άπό πολύ περιωρισμένες μερίδες, προβάλλονται 

μέ άρκετό - καί θά προσέθετα τεχνητό - θόρυβο, δσο 

καθίσταται καί πιό φανερό δτι προχωροuμε πρός τίς έκλο

γές. 

))Θά επρεπε έξ άρχής νά σημειωθή δτι oi περισσότερες 
μεμψιμοιρίες προέρχονται άπό τούς κύκλους άκριβώς 

έκείνους, πού μόλις έμφανίσθηκε ή Κυβέρνηση 'Εθνικής 

'Ενότητος, τής άμφισβητοuσαν δτι εΙχε τήν πρόθεση ν' 

άντλήση τήν έξουσία της άπό τόν λαό καί στηριζόταν μό

νο στόν Στρατό. Διαγράφοντας στροφή 180 μοιρών αύτοί 
άκριβώς ο{ "άντιπολιτευόμενοι χάριν άντιπολιτεύσεως" θέ

λουν νά διαμαρτύρωνται σήμερα γιατί ή Κυβέρνηση προ

σφεύγει στόν λαό. Καί θέλουν έπίσης νά έμφανίζωνται άνέ

τοιμοι γιά τίς έκλογές καί μάλιστα αίφνιδιαζόμενοι. 

))Καί τά μέν περί άνετοιμότητος ίσχύουν φυσικά γιά 

δλες τίς πολιτικές παρατάξεις, ϋστερα άπό μία ~πταετία 

στυγνής δικτατορίας. Καί άσφαλώς Ελλειψη προπαρα

σκευής στήν τεχνική εννοια του δρου, ίσχύει άκόμη πε

ρισσότερο γιά δσους κατά τό δίμηνο μετά τήν πτώση τής 

δικτατορίας δέν εχουν τήν πολυτέλεια του νά άσκοuν άνεύ

θυνα κριτική, άλλ' ήσαν άντιθέτως ύποχρεωμένοι νά έργά

ζωνται ύπεύθυνα. 

>>Ώιό άνέτοιμοι εΙναι δσοι εχουν έπωμισθfi τήν άντιμε-

τώπιση του έθνικοu προβλήματος καί παράλληλα τήν 

άποκατάσταση τής δημοκρατικής νομιμότητος - δσοι 

εδωσαν τό πολύμοχθο εργο του διμήνου στήν χώρα. 

)) 'Ακόμη πιό άστήρικτο ε{ ναι τό έπιχείρημα του αίφνι
διασμοu. 'Από τό πρώτο κιόλας μήνυμά του πρός τόν ~λ

ληνικό λαό, ό πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, ε{χε τάξει ώς 

βασικό μέλημα τήν διεξαγωγή τών έκλογών· καί εΙ χε ύπο
γραμμίσει τήν έλπίδα δτι συντομώτατα ό λαός θά εΙναι σέ 

θέση νά έκλέξη τήν Κυβέρνησή του. Στίς 31 Αύγούστου, 
μιλώντας στήν έκπληκτική συγκέντρωση τής Θεσσαλονί

κης, έτόνισε δτι μέ τήν συγκινητική συμπαράσταση του 

λαοu στό εργο τής Κυβερνήσεως, oi έκλογές μπορεί νά 
διεξαχθοuν ένωρίτερα άκόμη άπ' δσο άναμενόταν. Καί 
δταν ένεκρίθη ό έκλογικός νόμος, ό κ. Καραμανλής άνέ

πτυξε, έπίσης, τούς λόγους γιά τούς όποίους έπιβάλλεται ή 

διενέργεια τών έκλογών. Στούς λόγους αύτούς περιλαμβά

νεται καί ή προάσπιση τών έθνικών συμφερόντων. 

))Καί δμως, τά έπιχειρήματα πού άποσκοποuν στήν νό

θευση του διαυγοuς πολιτικοί) κλίματος πού έπικρατεί σ' 

δλη τήν χώρα, έξακολουθοuν νά διατυπώνωνται μέ τεχνη

τήν όξύτητα καί χαρακτηριστική άσυνέπεια. Παραβλέ

πονται καί άγνοοuνται συστηματικά δσα εχουν συντελε

σθή . Καί άναζητοuνται άλλα, τά όποία ή άσχετα ε{ναι μέ 

τήν διενέργεια τών έκλογών ή κατατείνουν στήν έκ τών 

προτέρων ύπονόμευσή τους ή παρεμπόδισή τους. Καί έπει

δή δσοι τά προβάλλουν άντιλαμβάνονται δτι δέν βρίσκουν 

άνταπόκριση στίς λαϊκές μάζες, στρέφουν τήν κριτική 

τους καί έναντίον του συστήματος μέ τό όποίο πρόκειται 

νά διεξαχθοuν oi έκλογές. 'Αλλά καί έκεί ή κριτική πού 
άσκείται εΙναι καί άβάσιμη καί άντιφατική. 

))Θεληματικά άγνοοuνται τά άκόλουθα: Πρώτον, δτι τό 

έκλογικό σύστημα τής ένισχυμένης άναλογικής έψηφίσθη 

όμόφωνα άπό όλόκληρη τήν Κυβέρνηση, στήν όποία έκ

προσωποuνται oi περισσότερες πολιτικές δυνάμεις τής 
χώρας (έκπροσωποuνται μάλιστα καί δυνάμεις στίς όποίες 

ώρισμένοι άπό τούς θορυβοuντες έμφανίζονται ή έπιδιώ

κουν ν' άνήκουν). Δεύτερον, δτι τό σύστημα αύτό εχει 

έφαρμοσθή κατ' έπανάληψη στήν 'Ελλάδα, ύπό διάφορες 

πολιτικές καταστάσεις. Καί τρίτον, δτι δέν έξυπηρετεί κα

νένα προσωπικώς, άλλά μόνον τήν άνάγκη νά ύπάρξη ταυ

τόχρονα καί σωστή έκπροσώπηση τών πολιτικών δυνάμε

ων στήν αύριανή Βουλή, άλλά καί έπαρκής ίσχύς στίς πο

λιτικές παρατάξεις καί τά κόμματα πού θά προκύψουν άπό 

τίς έκλογές. 

))Κυρίες καί κύριοι, θά τελειώσω τήν όμιλία αύτή, άπα

λογιστική του κυβερνητικοί) εργου ~νός διμήνου, καθώς 

άρχίζει νά διαγράφεται στόν πολιτικό όρίζοντα τής 'Ελλά

δος ή εναρξη τής προεκλογικής περιόδου, μέ τήν ύπο

γράμμιση τής φράσεως τοu πρωθυπουργοu: "Μέχρι διε

νεργείας τών έκλογών, δέν δικαιούμεθα ή δέν δυνάμεθα νά 

πιστεύωμεν δτι έθεμελιώσαμεν δριστικά τήν δημοκρατίαν, 

πεμπτουσία τής δποίας εlναι ή έκφρασις τής λαϊκής κυρι
αρχίας''. Τήν λαϊκή κυριαρχίά προσεπάθησε νά ύποθεμε

λιώση όλόπλευρα ή Κυβέρνηση κατά τό δίμηνο αύτό. Καί 

γιά νά λειτουργήση σωστά στήν δημοκρατία' τό πολίτευμα, 

γιά νά ε{ ναι πλήρης ή εκφραση τής λαϊκής κυριαρχίας, δέν 

ύπάρχει παρά ενας μόνο τρόπος: έκλογές. >> 

'Από τίς στήλες 'του διεθνοuς τύπου, δημοσιεύτη-
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κε στήν έφημερίδα <Πimes» του Λονδίνου &.πολογι

σμός του κυβερνητικοί) εργου &.πό τόν Μ. Μοντιάνο 
μέ τόν τίτλο:«' Η δεκαετής δοκιμασία τής πολιτικής 

ώριμότητας της 'Ελλάδος>>: 

Αύτό πού συνέβη στήν ·Ελλάδα τούς τελευταίους δύο 

μήνες δένεΙ ναι τίποτε άλλο παρά ~να πολιτικό θαυμα. Μιά 

επταετής στρατιωτική δικτατορία 1\φυγε τήν στιγμή πού οί 

περισσότεροι 'Έλληνες εΙχαν πάψει νά ελπίζουν γιά μιά 

άναίμακτη μετάβαση σέ άντιπροσωπευτική Κυβέρνηση. 

Τό θαυμα εΙναι, πάνω άπ' δλα, ή άξιοπρόσεκτη αίσθηση 

ενότητος καί ή αύτοσυγκράτηση πού δείχνουν οί ΥΕλλη

νες, καθώς ετοιμάζονται γιά εκλογές τόν Νοέμβριο, τίς 

πρώτες σέ περισσότερο άπό δέκα χρόνια. 

Χάρις σ' αύτή τήν ιόριμότητα, τό 1\ργο πού κατώρθωσε 

νά επιτελέση σέ όκτώ εβδομάδες δ κ. Κ. Καραμανλής καί ή 

εύρείας βάσεως Κυβέρνησή του εΙναι μνημειώδες σέ όγκο, 

εύφάνταστο καί πραγματικά άπαλλαγμένο άπό πολιτικές 

άναστολές του παρελθόντος. Σ' ~να 'Υπουργικό Συμβού

λιο τήν περασμένη εβδομάδα, δ πρωθυπουργός ίκέτευσε 

τούς ύπουργούς του: «Παρακαλώ, κύριοι, δχι άλλα προ

γράμματα. ν Ας άφήσομε μερικά γιά τήν έπ6μεvη Κuβέρ

νησψ). 

Αύτό βέβαια άποτελουσε άστεϊσμό, άλλά δ κ. Καρα

μανλής, πού δέν πάσχει άπό καμμιά αίσθηση ψεύτικης με

τριοφροσύνης, λέει: «Αvτ6 πού έκανα σέ δύο μfίνες θά 

χρειάζονταν άλλοι χρ6νια γιά νά τ6 τελειώσουν)). 
ΕΙναι φυσικό πολλοί θΕλληνες νά παραπονουνται δτι ή 

Κυβέρνηση άπέτυχε σέ τομείς των Ιδιαιτέρων τους συμφε

ρόντων. 'Ακόμα δμως καί οί εκ πεποιθήσεως μεμψίμοιροι 

δέν μπορουν νά άμφισβητήσουν τίς δύο κύριες επιτυχίες 

της. 

νΕθεσε τίς WΕνοπλες Δυνάμεις ύπό τήν εξουσία των 

πολιτικών άρχων, ελαχιστοποιώντας 1\τσι τήν άπειλή ενός 

νέου πραξικοπήματος πού εξακολουθουν άκόμα - δπως 
εΙναι φυσικό - νά φοβουνται οί 'Έλληνες. 

'Απέτρεψε ~να καταστροφικό πόλεμο μέ τήν Τουρκία 

γιά τήν Κύπρο, χωρίς άπώλεια γοήτρου, καί επανέκτησε 

πολλή άπό τή διεθνή συμπάθεια γιά τήν ελληνική ύπόθε

ση, πού εΙχε άποξενώσει ή χούντα. 

·Η Κυβέρνηση, διαλύοντας τό εύρύ καί σύνθετο πλέγ

μα συμφερόντων καί στρατιωτικής δυνάμεως πού κρατουσε 

τήν χούντα στήν ζωή, καθοδηγήθηκε άπό τό δοκιμασμένο 

ρητό «σπευδε βραδέως», πού προσέθεσε φρόνηση στίς 

πρωτοβουλίες της. 'Ανυπόμονοι πατριώτες επέκριναν τίς 

καθυστερήσεις. 'Η Κυβέρνηση αΙσθάνεται δτι δποιαδή

ποτε βεβιασμένη ενέργεια θά μπορουσε νά προκαλέση άν

τιδράσεις άπό τήν κάστα πού 1\πεσε. 

<<Δέν μπορεί νά γίνει άλλο πραξικ6πημα τώρω), μου 

εΙπε δ κ. Καραμανλής. « 'Εκτ6ς βέβαια άν κάποιος τρελλ6ς 
θελήση νά τ6 έπιχειρήσψλ ΕΙ ναι γνωστό δτι ~νας άπό τούς 

κύριους συνεργάτες του, δ κ. 'Αβέρωφ, ύπουργός 'Αμύ

νης, πέρασε τό μήνυμα στόν στρατό δτι αύτή τή φορά 

δποιαδήποτε άπόπειρα «θά πνιγή στό ίδιο της τό αlμα». 

Στή συνέχεια προχώρησε στήν εκκαθάριση των σκληρών 

τής χούντας, χρησιμοποιώντας τήν «τακτική του σαλαμι

ου». 

WΕτσι, τώρα, πρόκειται νά γίνουν γενικές εκλογές. Ή 

πιθανή ήμερομηνία εΙναι ή Κυριακή 17 Νοεμβρίου. Τό 

μέλλον τής μοναρχίας θά άποφασισθή πιθανώς μέ δημοψή

φισμα, σύντομα μετά τίς εκλογές. 'Η tδέα νά προηγηθή ή 

ψήφος γιά τό συνταγματικό θέμα τών εκλογών ij νά γίνη 
ταυτόχρονα, εγκαταλείφθηκε γιατί θά διασπουσε τήν Δε

ξιά σέ λάθος χρόνο μεταξύ αύτών πού εύνοουν τήν επι

στροφή του βασιλέως Κωνσταντίνου καί εκείνων πού δέν 

τήν θέλουν. 

Στήν πραγματικότητα, ή Δεξιά, άν μπορή άκόμα κανείς 

νά τήν άποκαλέση 1\τσι, ε{ναι δ μόνος σχηματισμός στήν 

ελληνική πολιτική σκηνή πού διετήρησε τήν ενότητα καί 

συνοχή του. ·Η συγκλονιστική παρουσία του Καραμανλή 

του προσέδωσε μιά εύρύτερη άπήχηση. θy στερα άπό ι ι 

χρόνια επαφής του μέ τά πολιτικά τής Γαλλίας, κατέληξε 

νά πιστεύη δτι ή μορφή τής δημοκρατίας πού ταιριάζει 

καλύτερα στήν 'Ελλάδα ε{ναι μιά παραλλαγή του σχήμα

τος Ντέ Γκώλ: επιθυμεί μιά Ισχυρή εκτελεστική εξουσία 

πού νά μπορή νά δρα άποτελεσματικά καί νά άποτελή άν

τίβαρο στόν κομμουνισμό καί τήν δημαγωγία. 

Σύντομα θά εγκαινιάση μιά πολιτική κίνηση, τήν «Νέα 

Δημοκρατία», ή όποία φιλοδοξεί νά συμπεριλάβη ~να εύρύ 

φάσμα πολιτικών άποχρώσεων, πού μόλις θά σταματa 

στήν 'Αριστερά, γιά νά ύποστηρίξη ~να πρόγραμμα δρα

στικά προοδευτικών συνταγματικών μεταρρυθμίσεων 101 • 

26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

Δημοσιεύεται στήν 'Εφημερίδα τής Κυβερνήσε

ως τό ύπ' &.ριθ. 63 νομοθετικό διάταγμα «Περί προ
σωρινής διοικήσεως τών Δικηγορικών Συλλόγων, 

τροποποιήσεως διατάξεών τινων του ν.δ. 3026/1951 
"περί του Κώδικος τών Δικηγόρων καί ρυθμίσεως 

θεμάτων τών ύποψηφίων Δικηγόρων"». Τή διοίκηση 

τών δικηγορικών συλλόγων τής χώρας &.ναλαμβά

νουν «τά κατά τάς &.ρχαιρεσίας του ετους 1967 &.να
δειχθέντα Διοικητικά Συμβούλια», ένώ παράλληλα 

δρίζεται δτι «δ χρόνος διενεργείας τών πρώτων μετά 

τήν ίσχύν του παρόντος &.ρχαιρεσιών θέλει καθο

ρισθfi δι' &.ποφάσεως του Ύπουργοu Δικαιοσύνης ... 
δι' ή ς θέλει έπί πλέον καθορισθfi καί πί'iσα άλλη 

λεπτομέρεια σχετική πρός τήν διαδικασίαν διενερ

γείας τών &.ρχαιρεσιών». 

27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

·Ο Κ. Καραμανλής έπισημαίνει, σέ τηλεγράφημά 

του πρός τόν Γ. Μαuρο, τήν &.δυναμία πλήρους συ

νεννοήσεως, σέ σταθερή βάση, μεταξύ έλληνικής 
Κυβερνήσεως, Γ. Κληρίδη καί ·Αρχιεπισκόπου 

Μακαρίου· καί τόν έξουσιοδοτεί νά διαβιβάσει στόν 
'Αρχιεπίσκοπο δτι, άν δέν &.ποκατασταθεί μεταξύ 

τών δύο τελευταίων ή έπιβεβλημένη σύμπνοια, θά 

&.ναγκαστεί νά δηλώσει δηJ.ιόσια δτι ή στάση τής 
κυπριακής ήγεσίας καθιστί'i &.δύνατο τόν χειρισμό 

του έθνικου θέματος: 

«Κύριος Κληρίδης έχει &ποφασίσει vά παραιτη

θfί προσεχή Πέμπτη v, 3 'Οκτωβρίου, διότι δέv δύvα-
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ται νά φέρη εύθύνας δι • έπαπειλούμενον έμφύλιον 
πόλεμον έν Κύπρφ μεταξύ όπαδών ·Αρχιεπισκόπου 

Μακαρίου καί άντιπάλων του. 

»Κατάστα.σις έξαιρετικώς κρίσιμος, 'Αρχιεπί

σκοπος δέ θά φέρη βαρυτάτας ίστορικάς εύθύνας 

έναντι όχι μόνον Κύπρου άλλά καί δλοκλήρου έλλη

νικοίJ έθνους, έάν δέν άποτρέψη άπειλουμένην τρα
γικήν έξέλιξιν)). 

Είδικότερα, δ πρωθυπουργός ζητεί άπό τόν 'Αρ

χιεπίσκοπο νά δηλώσει τό ταχύτερο δυνατό, δτι 

ύποστηρίζει άνεπιφύλακτα τόν Γ. Κληρίδη καί νά 

ύποδείξει στούς όπαδούς του νά τόν βοηθήσουν στό 

εργο του· καί καταλήγει: 

«'Εάν 'Αρχιεπίσκοπος άρνηθή πράξη άνωτέρω 

θά άναγκασθώ καταγγείλω δημοσί(! στάσιν κυπρια

κής ήγεσίαρ) 102 • 

27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

'Ο ύπουργός ·Εθνικής ·Αμύνης, Ε. 'Αβέρωφ, 

άναγγέλλει ένώπιον τής Συμβουλευτικής Συνελεύ

σεως του Συμβουλίου τής Εύρώπης τό τέλος τής δι

κτατορίας στήν 'Ελλάδα, άνακοινώνει τήν έπικείμε

νη διεξαγωγή γενικών έκλογών, τόν προσεχή Νοέμ

βριο, καί ζητεί τή σύντμηση τής διαδικασίας γιά τήν 

έπανεισδοχή τής ' Ελλάδος στό διεθνή όργανισμό. 
«'Η τόσον ταχεία πορεία πρός τήν δημοκρατία εΙ ναι 

έκπληκτικόν δτι συνετελέσθη μέ ήσυχία καί πλήρη 

τάξη», χάρις -δπως τόνισε- στή μεγάλη ώριμότητα 

του έλληνικου λαου, στή διεθνοUς προβολής προσω

πικότητα του Κ. Καραμανλή, στήν πειθαρχία τών 

'Ενόπλων Δυνάμεων καί στή συμπαράσταση τής εύ

ρωπαϊκής κοινής γνώμης. 

Σέ έπιστολή του πρός τόν ~Ελληνα πρωθυπουρ

γό, δ πρόεδρος τής Συμβουλευτικής Συνελεύσεως 

του Συμβουλίου τής Εύρώπης, Τζ. Βεντοβάτο, άνήγ

γειλε τά έξής: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Κατά τήν πρόσφατον όμιλίαν του, τήν 27ην Σεπτεμ

βρίου, ένώπιον τής Κοινοβουλευτικής Συνελεύσεως του 

Συμβουλίου τής Εύρώπης, ό ύπουργός κ. 'Αβέρωφ ~τυχε 

μιας άνευ προηγουμένου ένθουσιώδους ύποδοχής. 'Η Συνέ

λευσις ήθέλησε, πράγματι, δχι μόνον νά τιμήση τόν κ. 

'Αβέρωφ, άλλά νά έκφράση τήν συγκίνησιν καί τήν χαράν 

της διά τήν έπάνοδον τής 'Ελλάδος είς τήν δημοκρατίαν. 

Διότι, κατά τήν διάρκειαν τών μακρών καί όδυνηρών έτών 
τής δικτατορίας, ή φιλία καί ή ύποστήριξις τής Συνελεύ

σεώς μας, ούδέποτε ~παυσαν νά έκδηλουνται πρός τόν έλ

ληνικόν λαόν, ό όποίος ήγωνίζετο διά τήν έλευθερίαν του. 

»Εiς τό τέλος τής συζητήσεως, ή Συνέλευσις υιοθέτησε 

τήν άπόφασιν 578 (74), τήν όποίαν σας έπισυνάπτω. 
>>'Ο κ. 'Αβέρωφ, έξ όνόματος τής Κυβερνήσεως τής 

όποίας ήγείσθε μέ τόσην δραστηριότητα καί εύθυκρισίαν, 

άνεκοίνωσεν δτι βουλευτικαί έκλογαί είς τήν 'Ελλάδα θά 

διεξαχθουν πιθανώτατα κατά τό πρώτον 15θήμερον του 

Νοεμβρίου. 'Ηκούσαμεν δλοι μέ μεγάλην, δπως άντιλαμ

βάνεσθε, χαράν αύτήν τήν είδησιν, ή όποία έπεβεβαιώθη 

μέ τήν έπίσημον διακήρυξίν σας, μέ τήν όποίαν ώρίσθη 

όριστικώς ή ήμερομηνία τών έκλογών διά τήν Κυριακήν 

17ην Νοεμβρίου. Οuτω, χάρις είς τάς θαρραλέας προσωπι

κάς σας πρωτοβουλίας, τό ~ργον τής Κυβερνήσεώς σας καί 

τίς συνδυασμένες προσπάθειες δλων τών δημοκρατών, πού 

εχαιρέτισαν μέ ένθουσιασμόν τήν επάνοδόν σας είς τήν 

ήγεσίαν τής χώρας, ή 'Ελλάς θά επανεύρη συντόμως είς τό 

Στρασβουργον τήν θέσιν ή όποία τής άνήκει είς τήν οίκογέ

νειαν τών εύρωπαϊκών κοινοβουλευτικών δημοκρατιών. 

>>'Η Κοινοβουλευτική Συνέλευσις εξεφράσθη ήδη μέ 

σαφήνειαν καί όμοφώνως επί τής άρχής τfjς επανόδου τής 

χώρας σας είς τό Συμβούλιον τfjς Εύρώπης. Ύπό τό πνευ

μα άκριβώς αύτό, καί πρός τόν σκοπόν τής άποκαταστά

σεως τών πολιτικών επαφών, μία άντιπροσωπεία κοινο

βουλευτικών εκπροσώπων του Συμβουλίου μας πρόκειται 

νά έπισκεφθfj τήν 'Ελλάδα. Βεβαίως, θά πρέπη νά τηρη

θουν α ι διαδικασίαι ποό προβλέπονται άπό τόν Καταστατι
κόν Χάρτην του όργανισμου μας καί τόν Κανονισμόν τfjς 

Συνελεύσεώς μας, άλλά εΙμαι είς θέσιν νά βεβαιώσω δτι είς 

τό πνευμα μας, ή βασική άπόφασις εΙναι είλημμένη. 

»Οuτω, όλίγας ήμέρας μετά τήν διεξαγωγήν τών εκλο

γών, αι άρμόδιαι επιτροπαί τής Συνελεύσεώς μας, θά συ

νέλθουν είς Παρισίους διά νά υιοθετήσουν σχέδιον εΙσηγή

σεως διά τήν επανεισδοχήν τής 'Ελλάδος, τό δποίον θά 

δοθή είς τήν δημοσιότητα διά του τύπου». 

27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

Δημοσιεύεται στήν 'Εφημερίδα τής Κυβερνήσε

ως τό ύπ' άριθμ. 76 ν. δ. «Περί έπαναφοράς άπολυ
θέντων ή έξαναγκασθέντων είς παραίτησιν ύπαλλή

λων, άποκαταστάσεως ύποβιβασθέντων καί ρυθμί

σεως συναφών θεμάτων», μέ τό όποίο λαμβάνονταν 

τά άναγκαία μέτρα γιά τήν άποκατάσταση τών δημο

σίων ύπαλλήλων, πού εΙχαν διωχθεί στή διάρκεια 

τής δικτατορίας. 

27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

Δημοσιεύεται ή διακήρυξη τών «Νέων Πολιτικών 

Δυνάμεων», πολιτικου σχήματος πού συγκροτήθηκε 

άπό δμάδα προσωπικοτήτων γνωστών γιά τήν άντι

στασιακή δράση τους κατά τής δικτατορίας άνάμε

σά τους, oi Ι. Πεσμαζόγλου, Γ. - Α. Μαγκάκης, Β. 

Τσουδερου, Α. Πεπονfίς, Γ. 'Ιορδανίδης, Ι. Παπαδό

πουλος, Κ. 'Αλαβάνος, Δ. Ζάννας, Γ. Κουμάντος, Χ. 

Κουρούκλης, Ι. Μαζαράκης- Αίνιάν, Δ. Τσάτσος. 

Οί άρχές καί οί σκοποί τής νέας κινήσεως συνο

ψίζονται στήν πίστη στό πολίτευμα τής δημοκρατίας 

μέ αίρετό άνώτατο άρχοντα, τήν προσήλωση στό θε

σμό του πολυκομματικου κοινοβουλίου, τήν έθνική 

άνεξαρτησία καί άκεραιότητα, καθώς καί τήν προ

στασία τών δημοκρατικών - κοινοβουλευτικών θε

σμών, τήν κατάργηση δλων τών νόμων πού παρεμ-
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ποδίζουν τήν ίσότιμη συμμετοχή τών 'Ελλήνων σέ 

δλες τίς κοινωνικές, έπαγγελματικές καί πολιτικές 

έκδηλώσεις, τήν παροχή περισσότερων έξουσιών 

στούς άμεσους άντιπροσώπους του λαου, τούς τοπι

κούς - περιφερειακούς καί τούς συνδικαλιστικούς -
συνεταιριστικούς, τήν άναγωγή τών 'Ενόπλων Δυνά

μεων σέ ύπερασπιστή τής έλευθερίας τής χώρας καί 

τοϋ λαου. 

29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

'Ο Κ. Καραμανλής ίδρύει τό κόμμα τής <<Νέας 

Δημοκρατίας», τό όποίο καί προορίζεται νά συγκρο

τηθεί «άπό εμπειρες καί ύγιείς άλλά καί άπό νέες 

προοδευτικές καί ριζοσπαστικές δυνάμεις». 

'Ο Κ. Καραμανλής, ίδρυτής του νέου κόμματος, 

εκαμε τίς άκολουθες δηλώσεις: 

«Τ6 μέγα θέμα τής έποχής μας εlναι ή δημοκρα

τία. "Ολοι δμιλοvν περί δημοκρατίας, όλίγοι όμως 

τήν καταλαβαίνουν· καί όλιγώτεροι έχουν τήν θέλη

ση καί τήν ίκαν6τητα νά τήν έφαρμ6ζουν. 

» Άπ6 τίς 140 χώρες πού 6πάρχουν στ6ν κ6σμο, 
μ6νον 19 έχουν πραγματική δημοκρατία. Τοvτο ση

μαίνει ότι αύτ6 τ6 θαυμάσιο καί εύαίσθητο πολίτευ

μα εlναι δύσκολο στήν έφαρμογή του. Καί προϋποθέ

τει είδικές συνθήκες, χωρίς τίς δποίες δέν ήμπορεί 

νά άνθίση καί νά καρποφορήση. 

»Δημοκρατία θά ήθελαν νά έχουν όλοι οί λαοί. 

'Αλλά δέν τήν έχουν παρά μ6νον έκείνοι πού, έκτ6ς 

άπ6 τήν συνειδητοποίηση τών προτερημάτων της, 

σέβονται καί τούς όρους τής λειτουργίας της. 

»'Η νεωτέρα 'Ελλάς υίοθέτησε τήν δημοκρατία 

ώς σύστημα διακυβερνήσεως. Καί ήτο φυσικ6ν, 

άφοv γεννήθηκε στ6ν τ6πο μας. 'Ελειτούργησε όμως 

άτελώς καί παρουσίασε συχνές καί μακρές διαλεί

ψεις. 'Αλλεπάλληλα 6πήρξαν τά κινήματα, ο{ έπα

ναστάσεις, οί δικτατορίες, οί μεταπολιτεύσεις, ο{ 

έμφύλιοι π6λεμοι. Ά ντιθέτως, όλίγες καί βραχείες 

6πήρξαν ο{ περίοδοι τής δημοκρατικής διακυβερνή

σεως τής χώρας- φωτεινά διαλείμματα στήν ταραγ

μένη {στορ ία τής συyχρ6νου 'Ελλάδος. 

»ν Α ν δέν έλειτούργησε δμαλά ή δημοκρατία 

στήν 'Ελλάδα, αύτ6 όφείλεται στ6 γεγον6ς ότι έλει

ψαν ή δέν μπ6ρεσαν νά δημιουργηθούν ol όροι τής 
6πάρξεώς της. Οί όροι δέ αύτοί εlναι τ6 ήπιο πολιτι

κ6 κλίμα, τά fίμερα πολιτικά ήθη καί θεσμοί πού νά 

προσαρμ6ζωνται στίς Ιδιαίτερες συνθήκες τοv τ6που 

μας. 

»Oi "Ελληνες έχουν τήν γεύση όλων τών πολιτι
κών καταστάσεων. Γεύση τ6σο πικρή, πού νά μή 

συγχωρή καινούργια σφάλματα καί πλάνες. νΗδη 

είσερχ6μεθα σέ μιά νέα περίοδο τής έθνικής μας ζω

ής. 

»Καί όφείλουμε μέ τήν πείρα τοv παρελθ6ντος νά 

δημιουργήσουμε τίς άναγκαίες προϋποθέσεις γιά νά 

άποκτήσωμε έπί τέλους, μιάν 6γιii καί βιώσιμη δη
μοκρατία. 

»ν Α ν δέν άξιοποιήσωμε τώρα τήν μοναδική αύ

τή ν εύκαιρία, ματαίως θ' άναζητοvμε άλλη ν εΙς τ6 

μέλλον. 'Η πρώτη, πάντως, φάση δικαιολογεί αΙσιο

δοξία. 
»'Εγγίζει πράγματι τά όρια τοv πολιτικού θαύμα

τος αύτ6 πού, μέ τήν συμπαράσταση τοv λαοv, συνέ

βη στήν 'Ελλάδα, μέσα στούς δύο τελευταίους μή

νες. Δι6τι ή μετάβαση άπ6 τήν δικτατορία στήν 

έλευθερία έγινε μέ τρ6πον άνCόδυνο, ένψ πολλοί άνέ
μεναν ότι θά γίνη μέ τρ6πον αίματηρ6, μέ άδελφοκτ6-

νο σπαραγμ6. Πολλοί έπίσης πίστευαν ότι θά ήταν 

βραδεία καί όδυνηρά ή άποδιοργάνωση του μηχανι

σμού τής τυραννίας καί ή διαδικασία γιά τήν έπάνο

δο στήν δημοκρατία. Καί όμως καί αύτ6 έγινε μέσα 

στούς δύο αύτούς μήνες. 

»Τ6 σπουδαίο όμως αύτ6 έργο, πού συνετελέσθη 

ταχύτατα καί μεθοδικά, δέν σημαίνει ότι έλυσε κατά 

τρ6πον άσφαλή καί μ6νιμο τ6 πρ6βλημα τής Έλλη

νtκής Δημοκρατίας. Κίνδυνοι 6πάρχουν πάντοτε. 
Καί θ' άπαιτηθή ή έπαγρύπνηση άλλά καί ή συσπεί

ρωση τοv λαοv σέ Ισχυρούς πολιτικούς σχηματι

σμούς, ίκανούς νά προστατεύσουν τήν δημοκρατία 

όχι μ6νον άπ6 τ6ν κομμουνισμ6 καί τ6ν φασισμ6, 

άλλά καί άπ6 τά αίτια πού προεκάλεσαν στ6 παρελ

θ6ν τήν πτώση της. 

»Γι ' αύτ6ν άκριβώς τ6ν έθνικ6 σκοπ6 έθεώρησα 
καθήκον μου νά δημιουργήσω μίαν εύρεία καί ζων

τανή πολιτική παράταξη, τήν "Νέα Δημοκρατία". 
»Ή "Νέα Δημοκρατία" στηρίζεται στήν ριαπί

στωση -πικρά βιωμένη άπ6 τούς παλαιοτέρους καί 

έντονα αΙσθητή άπ6 τούς νεωτέρους- ότι μία και

νούργια πολιτική ζωή εlναι άναγκαία γιά τήν έπιβί

ωση, τήν πρ6οδο καί τήν εύτυχία τής 'Ελλάδος. 

νΕχει γιά βάση τήν πείρα τοv παρελθ6ντος καί σάν 

όραμα ένα καλύτερο καί άσφαλέστερο μέλλον. 

»Ή παράταξη τής "Νέας Δημοκρατίας" συγκρο

τείται άπ6 έμπειρες καί 6γιείς, άλλά κα{ άπ6 νέες 

προοδευτικές καί ριζοσπαστικές πολιτικές δυνάμεις, 

συντονισμένες στ6ν ίδιο σκοπ6: νά κάμουν στήν 

'Ελλάδα πράξη τήν έπωνυμία τής παρατάξεως - νά 
δώσουν δηλαδή στήν χώρα μiα νέα δημοκρατία. 

»"Νέα Δημοκρατία" εlναι ή πολιτική παράταξη 

πού ταυτίζει τ6 έθνος μέ τ6ν λα6· τήν πατρiδα μέ τούς 

άνθρώπους της- τήν Πολιτε{α μέ τούς πολίτες της

τήν έθνική άνεξαρτησ{α μέ τήν λαϊκή κυριαρχία· τήν 

πρ6οδο μέ τ6 κοιν6 άγαθ6· τήν πολιτική έλευθερία 

μέ τήν έννομη τάξη κα{ τήν κοινωνική δικαιοσύνη. 

»"Νέα Δημοκρατία" εlναι τ6 σύστημα μέ τ6 

δποίο οί όλιγώτεροι καί έπώνυμοι καθοδηγούν, άντί 

νά καταδημαγωγούν, έκπροσωποvν, άντί νά καταδυ

ναστεύουν - καί σέ τελική άνάλυση 6πηρετοvν 
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-τούς περισσοτέρους καί άνωνύμους. 

>>"Νέα Δημοκρατία" εlναι ή κίνηση πού έπιλέγει 

καί συντηρεί άπό τήν παράδοση μόνον δσα δ χρόνος 

έπέδειξε σωστά καί χρήσιμα. Καί προχωρεί διαρκώς 

μέ μεγάλα τολμηρά, άλλά καί άσφαλή βήματα στίς 

νέες διαρκώς έξελισσόμενες συνθήκες. 

»"Νέα Δημοκρατία" εlναι ή πολιτική παράταξη 

πού άγνοεί rίς διενέξεις καί τούς διχασμούς του πά

ρελθόντος- πού τόσα δεινά έπεσώρρευσαν στόν τό

πο μας - καί προσανατολίζεται στά εύρύτερα δυνα

τά σχήματα έθνικής tνότητος. 

»Ή παράταξη τής "Νέας Δημοκρατίας" ζητεί 

γιά τήν πραγματοποίηση τών σκοπών της τήν συ- , 

νεργασία του tλληνικοv λαοv καί Ιδιαίτερα τής νέας 

γενεiiς. Καί ύπόσχεται: 

»- "Οτι θά ύπηρετή πάντα καί μόνον τά άληθινά 

συμφέροντα του έθνους, πού βρίσκονται πέρα καί 

έπάνω άπό τίς παραπλανητικές έτικέττες τής Δεξιiiς, 

του Κέντρου καί τής 'Αριστεράς. 

»- "Οτι θά θεωρή πάντα δλους τούς "Ελληνες 

οχι μόνον ίσους έναντι τών νόμων, άλλά καί μέ ίσα 

δικαιώματα έναντι τών βιοτικών εύκαιριών καί τών 

δυνατοτήτων πού διανοίγει δ πολιτικός, οΙκονομικός 

καί κοινωνικός βίος. 

»- 'Ότι θά άφιερώση δλες τίς δυνάμεις - τήν 

πείρα, τίς γνώσεις κα{ τόν ένθουσιασμό τών παλαιο

τέρων καί τών νεωτέρων στελεχών- γιά τήν ταχύρ

ρυθμη άνάπτυξη τής 'Ελλάδος σ' δλους τούς τομείς. 
»- "Οτι ή έλευθέρα οΙκονομία στήν όποία πι

στεύει, δέν ήμπορεί vά άποκλείση τήν διεύρυνση του 

οίκονομικοv τομέως τόν δποίο έλέγχει τό Κράτος. 

'Η Ιδιωτική πρωτοβουλία δέν ε! ναι δυνατόν νά βρή 

τήν δικαίωσή της χωρίς παράλληλη συμμετοχή τών 

εύρυτέρων λαϊκών τάξεων στήν κατανομή τοv έθνι
κοv προϊόντος. Κάθε πολίτης τής χώρας αύτής πρέ

πει νά γίνη έργάτης μαζί καί νομεύς τής οΙκονομικής 

εύημερίας- καί νά αΙσθάνεται δτι εlναι fίσυχος γιά τό 

μέλλον του καί γιά τό μέλλον τών παιδιών του. 

»- 'Ότι θά άνανεώνεται διαρκώς άπό τίς νέες 

δυνάμεις τής χώρας, τίς όποίες θεωρεί πάντα προνο

μιούχες, γιατί έκφράζουν άμεσώτερα τόν παλμό τής 

έποχής μας. 

»- "Οτι θά έπενδύη οχι μόνον άπό τό περίσσευ

μα, άλλά καί άπό τό ύστέρημα του έθνικοv πλούτου 

στήν παιδεία, στήν έπιμόρφωση καί στήν έπιστημο

νική έρευνα· γιατί πιστεύει δτι οί πνευματικές καί 

πολιτικές άξίες εlναι αύτές πού προσδιορίζουν μονι

μώτερα τήν μοίρα τοv tλληνικοv έθνους. 

»- "Οτι δέν θά φεισθή κόπων καί θυσιών, γιά νά 

καταστήση τήν 'Ελλάδα Ισχυρή καί άπρόσβλητη. 

Μέ έκσυγχρονισμένες τίς 'Ένοπλες Δυνάμεις ή άνε

ξαρτησία τής 'Ελλάδος θά κατοχυρωθή. Καί θά εl
ναι σεβαστή άπό δλους, χωρίς τήν άνάγκη άλλων 

προστατών, έκτός άπό τούς συλλογικούς όργανι-

σμούς στούς δποίους θά μετέχη μέ τήν έλεύθερη βού

λησή της καί σύμφωνα μέ τά πάγια συμφέροντα τοv 

'Ελληνισμού, στά όποία περιλαμβάνεται καί ή μοί

ρα τής Κύπρου. 

»- "Οτι θά άγωνισθή γιά τήν πλήρη καί καθολι

κή κατοχύρωση τής λαϊκής κυριαρχίας καί δτι θά 

έπιδιώξη πρός τούτο τήν προσαρμογή του πολιτεύ
ματος πρός τίς συνθήκες τής tλληνικής πραγματικό

τητος. 

»Ή "Νέα Δημοκρατία" πιστεύει δτι ή 'Ελλάς 
οχι μόνον δικαιούται άλλά καί ήμπορεί νά έξασφα

λίση τήν έξέχουσα θέση καί τήν εύτυχία του λαοv 

της μέσα στήν Εύρώπη δπου άνήκει, άν έπιστρατεύ

ση δλες τίς lκανότητες καί aν άξιοποιήση δλες τίς 
άρετές του λαοv της. 

» Ά νεξάρτητα άπό τό μέγεθός της ή 'Ελλάς μέ 
τήν πνευμafική κληρονομία της, τήν άκτινοβολία 

του 'Ελληiιισμοv, άλλά καί τήν ζωντάνια του λαοv 
της, ήμπορεί νά συμβάλη πολιτικά, ήθικά καί πολι

τιστικά στήν πραγματοποίηση τής ίδέας μιaς tνωμέ

νης Εύρώπης. 

»Βασική δμως προϋπόθεση γιά δλα αύτά εlναι ή 
θεμελίωση στόν τόπο μας τής άληθινής κα{ συγχρό

νου δημοκρατίας. Σ' αύτήν άφιερώνεται δλόκληρη 

καί δμόθυμη ή μεγάλη παράταξη τής "Νέας Δημο-
κρατίας". ' 

»Καλώ δλους έκείνους πού συμμερίζονται τήν 

άγωνία καί τίς έλπίδες μου γιά τό μέλλον, δλους 

έκείνους πού διακαίονται άπό τόν πόθον μιaς πολιτι

κής άναγεννήσεως, νά συστρατευθούν μαζί μας. Καί 

άπευθυνόμενος Ιδιαίτερα πρός τούς νέους, τούς καλώ 

νά άποτελέσουν τήν πρωτοπορία σ' αύτή ν τήν έξόρ

μηση τής έθνικής άναδημιουργίας. Γιά μιά ύπερή

φανη καί εύτυχισμέvη 'Ελλάδα». 

Τήν ~πομένη, δόθηκε στή δημοσιότητα τό κατα

στατικό του κόμματος τfjς Νέας Δημοκρατίας. 

0{ βασικές διατάξεις του καταστατικοί), δπως πε
ριέχονται στά δύο πρώτα άρθρα, δρίζουν: 

«1. • Η συσταθείσα πολιτική παράταξις "Νέα Δημοκρα
τία" εχει δημοκρατικήν όργάνωσιν καί ε{ς τάς δημοκρατι

κάς μεθόδους βασίζει τήν πολιτικήν δρaσιν καί τήν λαϊκήν 

έπικράτησιν αuτής. 

»·Η παρουσία της εtς τήν πολιτικήν ζωήν τής χώρας 

ύπαγορεύεται άπό τήν προσήλωσιν τών όπαδών αuτής εις 

τήν δημοκρατίαν καί τάς προγραμματικάς έπιδιώξεις της. 

))Τά μέλη τής παρατάξεως "Νέα Δημοκρατία" μετέχουν 

ε{ς τήν διαμόρφωσιν τής πολιτικής γραμμής αύτής, έντός 

τοϋ πλαισίου τής Ιδεολογικής τοποθετήσεώς της καί τών 

προγραμματικών κατευθύνσεων, ώς θέλει δρίσει Ειδικός 

Κανονισμός. 

))2. ·Η όργάνωσις τής παρατάξεως διακρίνεται ε{ς 

κεντρικήν καί περιφερειακήν. • Η ένότης τής πολιτικής και 
Ιδεολογικής κατευθύνσεως αύτή ς, έκφράζεται καθ· άπασαν 

τήν 'Επικράτειαν διά τής κεντρικής όργανώσεως. 
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»'Η πε'ριφερειακή όργάνωσις (Πολιτικά Κέντρα) δια

μορφοϋται κατά έκλογικάς περιφερείας. 

»'Όργανα τής κεντρικής διοικήσεως τής παρατάξεως 

ε{ναι ή Γενική Συνέλευσις τών μελών, δ άρχηγός αuτής καί 

ή Διοικοϋσα 'Επιτροπή, έπικουρούμενοι uπό τής 'Εκτε

λεστικής 'Επιτροπής. 

, >>Τά όργανα τής παρατάξεως άναδεικνύονται κατά τά 
υ'~ό είδικοϋ κανονισμοϋ καθοριζόμενα. 

>>'Η λειτουργία τών συλλογικών όργάνων τής κεντρι

κής καί περιφερειακής διοικήσεως αύτής, βασίζεται έπί 

τής άρχής τής πλειοψηφίας». 

ΑΡΧΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1974 

'Ο ύπουργός Δημοσίας Τάξεως, Σ. Γκίκας, πλη
ροφορείται δτι φιλοχουντικοί άξιωματικοί σχεδιά

ζουν άπαγωγή τοϋ πρωθυπουργοϋ μέ ταυτόχρονη κα
τάληψη τοϋ κτιρίου τής ΕΡΤ στήν 'Αγία Παρα

σκευή. Γιά τή ματαίωση τής άπόπειρας, ή προετοι

μασία τής δποίας, σύμφωνα μέ ύπεύθυνα στοιχεία 

είχε προχωρήσει ιiρκετά, προβλέφθηκε ή λήψη των 

κατάλληλων μέτρων 103. 

I ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1974 

' Ο πρωθυπουργός ύποδέχεται τούς έκπροσώπους 
τής ΠΑΣΕΓΕΣ: 

»Αlσθάνομαι lδιαιτέραν χαράν πού σaς δέχομαι 

σήμερα, όταν μάλιστα μεταξύ σας βλέπω πολλούς 

φίλους μου. Θά ήθελα νά άφοσιωθήτε μέ π{στιν είς 

τά νέα καθrfιωντά σας. Θά ήθελα έπίσης νά προσέξε

τε τό θέμα τής μή άναμίξεως τής πολιτικής'εlς τάς 
Συνεταιριστικάς 'Οργανώσεις. Πιστεύω ότι ή συμ

βολή τών Γεωργικών Συνεταιρισμών είς τrfν άνάπτυ

ξιν τής οlκονομίας τής χώρας εlναι μεγάλφ>. 

'Ο Κ. Καραμανλής, άφοϋ ύπενθύμισε δτι δ θε

σμός τής άσφαλίσεως των άγροτων, τόν όποίο καθιέ

ρωσε δ ίδιος, δέν εχει είσαχθεί σέ ι'iλλη χώρα, κατέ

ληξε: 

«Ή έπαναφορά σας εlς τάς διοικήσεις τών Συνε

ταιριστικών 'Οργανώσεων έχει τήν έννοιαν τής 

άποκαταστάσεως τής πλήρους νομιμότητος. ΤοίJτο 

σημαίνει ότι ή άπομάκρυνσις τών διορισθέντων δέν 

έγινε μέ πνείJμα έκδικήσεως έναντ{ον έκείνων πού 

έξηναγκάσθησαν ν' άναλάβουν τήν διοίκησιν τών 
'Οργανώσεων κατά τό διάστημα τών έπτά έτών τής 

δικτατορίας. 'Η άποκατάστασις τών αίρετών διοική

σεων ύπήρξεν έπιβεβλημένη, διά τήν άποκατάστασιν 

τής δημοκρατικής νομιμότητος. 

»Μετά τήν πτώσιν τής τυραννίας όφείλετε ν ' άν
ταποκριθήτε μακράν τών παθών εlς τάς προσδοκίας 

τοίJέθνους, ώστε νά μπορέση ό άγροτικός κόσμος νά 

φθάση εlς τό έπίπεδον πού θά τόν έξισώνη μέ τούς 

άγρότας τής Εύρώπης». 

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1974 

Συνέρχεται τό 'Υπουργικό Συμβούλιο γιά νάκα

θορίσει τήν ήμερομηνία των έκλογων. 'Ο πρωθυ

πουργός, άφοϋ ιiνέλυσε τόν ίδιότυπο χαρακτήρα τής 

Κυβερνήσεως, ή όποία δέν άντλεί τήν έξουσία της 

άπό έκλογές ή ιiπό έπανάσταση, έπισήμανε: 

«·Η Κυβέρνησις έδέχθη εlς τό πρόσωπόν μου τήv 

έξουσίαν άπό τάς 'Ενόπλους Δυνάμεις τής χώρας, αί 
δποίαι κατά τήν στιγμήν έκείνην ήρμήνευον καί τήν 
θέλησιν τοίJ λαοίJ. 

»Τούτου δοθέντος ή Κυβέρνησίς μας δέν ήμπο

ροίJσε παρά νά εlναι βραχείας διαρκείας. Δι ' αύτό 
καί προτε{νω όπως δρισθή ήμέρα διενεργείας τών 

έκλογών ή 3η ή, τό βραδύτερον, ή ΙΟη Νοεμβρίοω>. 

Στή συνέχεια, δ πρωθυπουργός άντέκρουσε τούς 

ίσχυρισμούς δρισμένων κύκλων γιά δήθεν έπίσπευ

ση των έκλογων: 

«Οί lσχυρισμοί αύτοί εlναι άβάσιμοι. 'Επίσπευ

σις δέν ύπάρχει, όπως καταφαίνεται άπό τά άκόλου

θα: 

»·Η προεκλογική περίοδος ήρχισεν ούσιαστικώς 

άπό τήν ήμέραν πού έσχηματίσθη ή παροίJσα Κυ

βέρνησις. 'ΑΠό τής δημοσιεύσεως έξ άλλου τοίJ 

έκλογικοίJ νόμου μέχρι τής ή μέρας τών έκλογών, με

σολαβοίJν 50 ήμέραι. 'Από σήμερα δέ πού θά προκη
ρυχθοίJν, άπομένουν άλλαι 40 περίπου ήμέραι. 

»Διά νά έκτιμηθοίJνόλα αύτά, θά πρέπη νά ληφθή 

ύπ' όψιν ότι εlς τάς εύρωπαϊκάς χώρας - τάς δποίας 

θέλομεν νά μιμηθώμεν - α{ έκλογαί διεξάγονται έν

τός 20 ήμερών άπό τής προκηρύξεώς των. 
»Χαρακτηριστικόν άλλωστε τής άσυνεπείας τών 

θορυβούντων εlναι τό γεγονός ότi, όταν κατά τήν 
διάρκειαν τής δικτατορίας έτίθετο θέμα μεταβατικής 

Κυβερνήσεως, ήδη αύτοί ύπεστήριζαν έπιμόνως ότι 

έπρεπε νά προκηρυχθοίJν έκλογαί διά Συντακτικήν 

Βουλήν τήν έπομένην τής άπομακρύνσεως τής δι

κτατορίας. ΥΗ τουλάχιστον, ότι ή μεταβατική Κυ

βέρνησις θά έπρεπε νά εlναι βραχυτάτης διαρκείας. 
» ΝΟπως έτόνισα κατά τήν ψήφισιν τοίJ έκλογικοίJ 

νόμου, ή έγκαιρος διενέργεια τών έκλογών έπιβάλ

λεται διά πολλούς λόγους, σημαντικώτεροι τών 
δποίων εlναι ο{ έξής: 

»Ι ον. Ή παροίJσα Κυβέρνησις, ή δπο{α άπό τοίJ 

σχηματισμοί) της εlναι μεταβατική καί συνεπώς προ

εκλογική, δέν δύναται νά άποδώση δημιουργικόν έρ

γον, έφ ' όσον δέν ή μπορεί νά έχη άλλο πρόγραμμα 
πέραν τής άποκαταστάσεως τών έλευθέρων θεσμών. 

»2ον. Ή ένταξίς μας εlς τούς Εύρωπαϊκούς 'Ορ

γανισμούς, άλλά καί τό διεθνές κίJρος καί ή πίστις 

τής χώρας προϋποθέτουν τήν ϋπαρξιν Κυβερνήσεως 

προερχομένης έκ τοίJ λαοίJ. Τό αύ1-ό lσχύει καί διά 
τήν διαχείρησιν τών έθνικών μας θεμάτων, ή έκτίμη-
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σις τών δποίων θά άπαιτήση ύπευθυνότητα, άποφα

σιστικότητα καί ίσως καί χρόνον. 'Ε τόνισα έπίσης 

ότι καί δ ίδιος προσωπικώς δέν εlμαι πρόθυμος νά 

άσκώ τήν έξουσίαν παρά μόνον έάν καί έφ' όσον θά 

τήν άντλώ άπ' εύθείας άπό τήν πηγή ν της, δηλαδή 

άπό τόν λαόν. 

>>3ον. Καί τό σπουδαιότερον: Μέχρι τής διενερ

γείας τών έκλογών δέν δικαιούμεθα καί δέν δυνάμεθα 

νά πιστεύωμεν ότι έθεμελιώσαμεν κατά τρόπον άσφα

λή καί δριστικόν τήν δημοκρατίαν, ή όποία δέν κα
τοχυρουται παρά μόνον μέ τήν έκφρασιν τής λαϊκής 

κυριαρχίας. 

>>Πιστεύω, έξ άλλου; ότι προδίδει έλλειψιν δημο

κρατικής νοοτροπίας καί περιφρόνησιν πρός τόν 

λαόν ή άναζήτησις έπιχειρημάτων, διά τήν έπιβρά

δυνσιν τής προσφυγής εiς τήν λαϊκήν έτυμηγορίαν. 

Έτόνισα κατ' έπανάληψιν ότι ή δημοκρατία προϋ

ποθέτει ήπιον πολιτικόν κλίμα καί ήμερα πολιτικά 

ήθη. Καί ότι ή πρόκλησις ή μή πολιτικής όξύτητος 

έξαρτtiται άπό τήν συμπεριφοράν τών πολιτικών δυ

νάμεων τής χώρας. 'Επεσήμανα έπίσης κατ' έπανά

ληψιν ότι κίνδυνοι έξακολουθουν νά ύπάρχουν. 
>>Αυπουμαι διότι ώρισμένοι κύκλοι άγvοουντες 

τάς άληθείας αύτάς προσπαθουν άδικαιολογήτως νά 

δημιουργήσουν κλίμα πολιτικής όξύτητος. Καί λυ

πουμαι έπίσης διότι ή συμπεριφορά τών κύκλων αύ

τών ένθυμίζει τήν πρό του 1967 νοοτροπίαν, ή όποία 
κατέληξεν εiς τήν όδυνηράν περιπέτειαν πού έζησε ή 

χώρα κατά τά τελευταία χρόνια. 

>>Παρ' όλα αύτά τρέφω τήv αiσιόδοξον πεποίθη

σιν ότι αί πολιτικαί δυνάμεις τής χώρας, εiς τήν 

πλειοψηφίαν των, άνταποκρινόμεναι εiς τήν άξισθαύ
μαστον πολιτικήν ώριμότητα του λαου θά έξαρθουν 
εiς τό vψος τών περιστάσεων. Καί θά συμβάλουν είς 

τό νά δδηγηθή ή χώρα κατά τρόπον ήρεμον καί άπο

φασιστικόν εiς τάς έκλογάς, πού άποτελουν τό λαμ

πρόν έπιστέγασμα τών προσπαθειών τής παρούσης 

Κυβερνήσεως, διά τήν έπαναφοράν τής δημοκρατίας 

εiς τήν 'Ελλάδα>>. 

Τελικά, τό 'Υπουργικό Συμβούλιο, άφοϋ ελαβε 

ύπόψη τό γεγονός δτι τά έπανειλημμένα ταξίδια του 
άντιπροέδρου Γ. Μαύρου στό έξωτερικό εχουν άνα

στείλει τήν έσωκομματική δραστηριότητά του, καθό

ρισε ώς ημέρα διεξαγωγής τών έκλογών τή 17η Νο

εμβρίου 1974. 

3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1974 

'Ο Κ. Καραμανλής, σέ μήνυμά του άπό τό ραδιό

φωνο καί τήν τηλεόραση, έξαγγέλλει στόν έλληνικό 

λαό τήν προκήρυξη τών έκλογών: 

«'Ελληνίδες, 'Έλληνες, 

>>Αiσθάνομαι σήμερα χαρά καί ύπερηφάνεια συγ-

χρόνως. Γιατί εύρίσκομαι στήν εύχάριστη θέση νά 

σtiς καλέσω έξ όνόματος τής Κυβερνήσεώς μου στίς 

κάλπες. 

>>Στίς 17 Νοεμβρίου καλείσθε νά έκλέξετε τήν 
Κυβέρνηση τής έμπιστοσύνης σας τήν Κυβέρνηση 

πού θά σtiς έκπροσωπή· τήν Κυβέρνηση πού άντα

ποκρίνεται στούς πόθους σας καί θά έχη τήν έντολή 

σας νά διαχειρίζεται τά έθνικά θέματα καί νά προα

σπίζη τά συμφέροντά σας. 

>>Εlναι μεγάλη, άλλά εlναι καί κρίσιμη ή ήμέρα 
αύτή. Στίς 17 Νοεμβρίου θά άσκήσετε έλεύθεροι, 
vστερα άπό μία σκοτεινή περίοδο τυραννίας, τό 

ύπέρτατο δικαίωμα του πολίτου: νά ψηφίσετε· νά 

άποφασίσετε γιά τό~μέλλον του τόπου. 

>>'Ελληνίδες, "Ελληνες, 

>>'Η έκλογή τής 17ης Νοεμβρίου δέν εlναι συνή

θης έκλογή. Εlναι έκλογή ίστορική, πού θά έπηρεά

ση άποφασιστικά τό μέλλον τής χώρας. Καί τουτο 

διότι: πρώτον, θά άποτελέση τήν άφετηρία μιtiς νέας 

περιόδου τής έθνικής μας ζωής. Καί aν εlναι άληθές 

ότι ή άρχή εlναι τό ήμισυ του παντός, θά πρέπη νά 

άναμένωμεν ότι ή 17η Νοεμβρίου θά θέση τήν σφρα

γίδα της στήν ζωή τοv έθνους· δεύτερον, διότι άπό 

τήν έκλογή αύτή θά προέλθη μιά Βουλή μέ ηύξημέ

νας άρμοδιότητας, πού θά δώση στήν χώρα τόν νέο 

Καταστατικό Χάρτη. Καί άπό τό εlδος του Συντάγ

ματος πού θά δώση ή Βουλή αύτή, θά έξαρτηθή όχι 
μόνον ή άσφαλής θεμελίωση, άλλά καί ή έπιβίωση 

τής δημοκρατίας στόν τόπο μας. 

>>'Ελληνίδες, 'Έλληνες, 

>>Μέ τήν προκήρυξη τών έκλογών εiσερχόμεθα 

στόν προεκλογικόν άγώνα. 

>>'Ο άγών αύτός θά πρέπη νά διεξαχθή ήρεμα καί 

πολιτισμένα. Γιατί ή συμπεριφορά μας κατά τήν 

έκλογήν αύτήν θά προσδιορίση τό μέτρον τής πολι

τικής μας ώριμότητος καί τό έπίπεδο τών δημοκρα

τικών μας ήθών. 

>> "Οπως συνήθως, θά τερματίσω καί σήμερα τό 
μήνυμα πού σtiς άπευθύνω, μέ τήν έλπίδα ότι, παρ' 

όλες τίς δυσκολίες, όλοι μαζί μποροvμε νά οiκοδομή

σωμε μιάν άσφαλέστερη, μιά πιό εύτυχισμένη 'Ελλά

δα. Καί θέλω νά μέ πιστεύσετε: Ή εύτυχία τής 'Ελ

λάδος θά έξαρτη(}ή κατά μέγα μέρος άπό τήν ψήφο 

πού θά δώσετε στίς 17 Νοεμβρίου. 
>>Σtiς εύχαριστώ>>. 

Τήν ίδια ημέρα, δημοσιεύεται στήν 'Εφημερίδα 

τής Κυβερνήσεως τό ύπ' άριθ. 650 προεδρικό διάταγ
μα «Περί κωδικοποιήσεως τών ίσχυουσών διατάξεων 
τής 'Εκλογικής Νομοθεσίας», μέ τό όποίο κωδικο

ποιοuνται «είς ένιαίον κείμενον νόμου ύπό τόν τίτλον 

"'Εκλογική Νομοθεσία" αί διατάξεις τών βασιλικών 

διαταγμάτων ύπ' άριθ. 592/1963,689/ 1963,435/1968, 
244/1969, καθώς καί οί διατάξεις τών νομοθετικών 
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διαταγμάτων ύπ' άριθ. 19/1974 καί 65/1974. 
Τήν έπομένη, θά δημοσιευτεί τό ύπ' άριθ. 651 

προεδρικό διάταγμα «Περί ένεργείας γενικών βου

λευτικών έκλογών πρός άνάδειξιν 'Αναθεωρητικής 

Βουλής καί ήμέρας συγκλήσεως αύτήψ σύμφωνα μέ 

αύτό τό προεδρικό διάταγμα δριζόταν <ός ήμέρα διε

ξαγωγής τών βουλευτικών έκλογών ή 17η Νοεμβρίου 

1974 καί <ός ήμέρα συγκλήσεως τής Βουλής ή 2α 
Δεκεμβρίου 1974. 

3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1974 

Δημοσιεύεται στήν 'Εφημερίδα τής Κυβερνήσε

ως Συντακτική Πράξη «Περί καθορισμοί> άρμοδιό

τητος διά τήν έκδίκασιν πολιτικών έγκλημάτων 

άναφερομένων είς τήν έγκαθίδρυσιν του καθεστώτος 

τής 2Ιης 'Απριλίου 1967»: «Οί πρωτοαίτιοι πολιτι
κών έγκλημάτων καί τών προπαρασκευαστικών αύ

τών πράξεων, στρεφομένων κατά τής συνταγματικής 

τάξεως τής άπορρεούσης έκ του Συντάγματος τής 

Ι ης 'Ιανουαρίου 1952 καί τεινόντων είς τήν έγκαθί
δρυσιν του καθεστώτος τής 2Ιης 'Απριλίου 1967, 
άτινα δέν συμπεριλαμβάνονται είς τήν χορηγηθεί

σαν άμνηστίαν, ύπάγονται είς τήν άρμοδιότητα του 

Πενταμελους 'Εφετείου 'Αθηνών, άνεξαρτήτως τής 

ίδιότητος αύτών <ός καί του τόπου κατοικίας η δια

μονής των, η του τόπου τελέσεως των <ός είρηται 

έγκλημάτων των». 

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1974 

Δημοσιεύεται στήν 'Εφημερίδα τής Κυβερνήσε

ως (τεϊ>χος Α', άριθ. φύλλου 282) Συντακτική Πράξη 
«Περί προσφυγής είς τήν λαϊκήν έτυμηγορίαν πρός 

δλοκλήρωσιν τής δημοκρατικής νομιμότητος». 

Συγκεκριμένα, «έντός 15 τό βραδύτερον ήμερων 
άπό τής διενεργείας έκλογών 'Εθνικής 'Αντιπρο

σωπείας, ή έξ αύτής προερχομένη Κυβέρνησις ύπο

χρεουται δπως προκηρύξη δημοψήφισμα πρός κα

θορισμόν τήi; μορφής του δημοκρατικοϋ πολιτεύμα

τος τής χώρας, διά τής άμέσου καί έλευθέρας έκφρά

σεως τής βουλήσεως του έλληνικου λαοί>». Παράλ

ληλα, δριζόταν δτι <<ή έκ των ύπό προκήρυξιν έκλο

γών 'Εθνική 'Αντιπροσωπεία δικαιοϋται νά τροπο

ποιήση, καταργήση καί συμπληρώση καί τάς θεμε

λιώδεις διατάξεις του Συντάγματος, πλήν τών καθο

ριζουσών τήν μορφήν τοϋ πολιτεύματος, περί τής 

δποίας θά άποφανθή άμέσως δ έλληνικός λαός». 

Σύμφωνα μέ άλλα άρθρα, σέ περίπτωση καθιερώσεως 

τής 'Αβασίλευτης Δημοκρατίας θά έκλεγόταν άπό 

τή Βουλή προσωρινός πρόεδρος τής Δημοκρατίας 

πού θά άσκουσε τίς άρμοδιότητες του άρχηγοϋ του 

Κράτους μέχρι τήν ψήφιση τοϋ δριστικου Συντάγμα

τος, ένώ, άν δ λαός προτιμοϊ>σε τή Βασιλευομένη 

Δημοκρατία, δ βασιλεύς θά άναλάμβανε «αύτοδικαί-

ως» τήν άσκηση τών κατά τό Σύνταγμα τοϋ 1952 άρ
μοδιοτήτων του, μέχρι νά έπιψηφισθεί τό νέο Σύνταγ

μα, δπότε θά άναλάμβανε τίς άρμοδιότητες πού θά 

δριζε τό τελευταίο. Προβλεπόταν, τέλος, δτι ή Κυ

βέρνηση πού θά προερχόταν άπό τίς έκλογές δφειλε 

νά συντάξει καί νά π<φουσιάσει στή Βουλή σχέδιο 
Συντάγματος ή Βουλή, μέσα σέ τρείς μήνες άπό τήν 

κατάθεση του σχεδίου, επρεπε νά διαμορφώσει τό 

δριστικό Σύνταγμα τής χώρας «είς τό πλαίσιον 

πάντως τής έκ τοϋ άποτελέσματος του λαϊκοί> δημο

ψηφίσματος καθιερουμένης μορφής πολιτεύματος». 

~Αν δμως ή Βουλή δέν δλοκλήρωνε τήν ψήφιση του 

Συντάγματος μέσα σέ τρείς μήνες δινόταν στήν Κυ

βέρνηση ή έξουσιοδότηση νά «ύποβάλη ύπό τήν 

λαϊκήν εγκρισίν είς έλεύθερον δημοψήφισμα, τό 
παρ' αύτή ς συνταχθέ~ σχέδιον Συντάγματος, ύπο

χρεουμένη νά προσαρμόση τουτο πρός τάς ύπό τής 

'Εθνικής 'Αντιπροσωπείας ψηφισθείσας διατάξεις, 

μετά νομοτεχνικήν έπεξεργασίαν τοϋ τελικοί> σχεδί

ου ύπό τής ·Ολομελείας του Συμβουλίου τής 'Επι

κρατείας». 

5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1974 

Δημοσιεύεται τό ύπ' άριθ. 94 νομοθετικό διάταγ
μα «Περί ύπαγωγής είς τήν κατάστασιν τής πολεμι

κής διαθεσιμότητος άξιωματικών καί άνθυπασπι

στών τών 'Ενόπλων Δυνάμεων», βάσει του δποίου 

τίθενται «είς τήν κατάστασιν τής πολεμικής διαθεσι

μότητος άξιωματικοί καί άνθυπασπισταί τών 'Ενό

πλων Δυνάμεων άποστρατευθέντες η άποταχθέντες, 

έάν, μετά τήν άποστρατείαν των η άπόταξίν των, συ

νεπεί~ νόσου η τραύματος έπισ~,>μβάντος κατά τόν 

χρόνον κρατήσεώς των η έκτοπίσεώς των διά πρά

ξεις σχέσιν έχούσας πρός τήν κατάστασιν τήν δημι

ουργηθείσαν άπό τής 2Ιης 'Απριλίου 1967, ύπέστη
σαν άνικανότητα 100%>>. 

Θά έπακολουθήσει, στίς 7 'Οκτωβρίου, ή δημο
σίευση του ύπ' άριθ. 101 νομοθετικοί) διατάγματος 
«Περί άλλαγής καταστάσεως τών άποταχθέντων, 

άποβληθέντων, έκπεσόντων του βαθμοϋ των, καί 

δριστικώς άπολυθέντων στρατιωτικών τών 'Ενό

πλων Δυνάμεων»: «'Αξιωματικοί τών 'Ενόπλων Δυ

νάμεων, τεθέντες είς άπόταξιν διά παραπτώματα σχέ

σιν εχοντα μέ τήν δημιουργηθείσαν άπό τής 2Ιης 

'Απριλίου 1967 κατάστασιν τίθενται είς άποστρα
τείαν, άφ' ή ς έτέθησαν είς άπόταξιν καί μέ τόν αύτόν 

ον εφερον βαθμόν». 

7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1974 

·Ο ύπουργός 'Απασχολήσεως, Κ. Λάσκαρης, 

παρουσιάζει στόν Κ. Καραμανλή τή νέα προσωρινή 

διοίκηση τής ΓΣΕΕ. 

'Ο πρόεδρος τής Γενικής Συνομοσπονδίας, Ν. 
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'Υποδοχή τής νέας ήγεσίας τής ΓΣΕΕ. Στό μέσο, πλάι στόv πρωθυπουργό, ό Κ. Λάσκαρης. 
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Παπαγεωργίου, έξέφρασε τήν ίκανοποίηση τής έρ

γατικής τάξεως τής χώρας γιά τή φιλεργατική πολι

τική τής Κυβερνήσεως, ή όποία - δπως τόνισε 

-έπέλυσε σέ σύντομο διάστημα ζωτικά προβλήματα 

των έργαζομένων, έκκρεμή γιά δεκαετίες. 

Στή συνέχεια, σέ προσφώνησή του, δ πρωθυ

πουργός έξέθεσε συνοπτικά τή γενική θέση του &.πέ

ναντι στό συνδικαλιστικό κίνημα: 

«Εlσθε ή προσωρινή διοίκησις τής έργατικής τά

ξεως. "Οπως γνωρίζετε, άναλαμβάνετε μίαν βαρείαν 

εύθύνην. VΕχετε νά έπιτελέσετε έργον σοβαρώτερον 

έκείνου, τό δποίον θά έπιτελέση ή δριστική διοίκη

σις. Καλείσθε νά θέσετε τά θεμέλια tνός ύγιοvς συν

δικαλιστικού κινήματος. Εlμαι ύποχρεωμένος, χωρίς 

νά θέλω νά πικράνω κανένα, νά κάμω τήν διαπίστω

σιν δτι κατά τό παρελθόν τό συνδικαλιστικόν κίνημα 

δέν έλειτούργησεν δμαλά. Δέν άνταπεκρίθη εlς τάς 

προσδοκίας οϋτε τής Πολιτείας, οϋτε τής έργατικής 

τάξεως. Καί δπως καλούμεθα αύτήν τήν στιγμήν νά 

θεμελιώσωμε μιά νέα, ύγιεστέρα δημοκρατία, θά πρέ

πη νά φιλοδοξήτε νά tδραιώσετε ένα νέον, ύγιfi συν

δικαλισμόν. 'Ο συνδικαλισμός άποτελεί προέκτασιν 

δημοκρατίας. Δέν μπορεί νά ύπάρξη δημοκρατία χω

ρίς έλεύθερον συνδικαλισμόν. Πρέπει συνεπως αύτά 

τά δύο νά συνδυασθούν καί νά τοποθετηθούν έπί του 

lδίου έπιπέδου. Δέν μπορείτε, φερ ' εlπείν, νά έχετε 
ύγιfi δημόσιον βίον καί νά έχετε νοσηρόν συνδικα

λιστικόν κίνημα καί άντιστρόφως. 

» 'Επιθυμω νά σaς διαβεβαιώσω δτι εlναι ζωηρόν 
τό ένδιαφέρον μου καί πλήρης ή κατανόησις πού έχω 

διά τά προβλήματα τής έργατικής τάξεως. Αύτό τό 

άπέδειξα καί κατά τό τελευταίον δίμηνον, άλλά καί 

δταν, ώς ύπουργός 'Εργασίας, aρχισα τήν πολιτική 

μου σταδιοδρομία. Δέν άποτελεί, συνεπως, προεκλο

γική ν διαβεβαίωσιν τό ένδιαφέρον καί ή στοργή τήν 

δποίαν έκδηλώνω διά τήν έργατικήν τάξιν. Τό δέ 

ένδιαφέρον αύτό δέν εlναι άπλό5ς συναισθηj.lατικόν, 

άλλ ' έμπνέεται άπό γενικωτέρους λόγους- άπό τό γε
γονός δτι άποδίδω μεγάλην σημασίαν εlς τήν συμ

βολήν τής έργατικής τάξεως εlς τήν οlκονομικήν καί 

κοινωνικήν άνάπτυξιν τής χώρας». 

7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1974 

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει στό Πολιτικό 

Γραφείο σέ δύο διαδοχικές συσκέψεις μέ θέμα τό 

Κυπριακό καί τήν Πολεμική 'Αεροπορία, &.ντίστοι

χα. 'Έλαβαν μέρος στήν πρώτη, δ &.ντιπρόεδρος καί 

ύπουργός τών 'Εξωτερικών Γ. Μαυρος, δ ύφυπουρ

γός Δ. Μπίτσιος καί ύπηρεσιακοί παράγοντες, καί 

στή δεύτερη, οί ύπουργοί Συντονισμου, 'Εθνικής 

'Αμύνης, Οίκονομικών καί Βιομηχανίας, καθώς καί 

δ &.ρχηγός τής 'Αεροπορίας. 

7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1974 

'Ο πρώην ύπουργός Ι. Ζίγδης ύποβάλλει, μέ δη

λώσεις του, σέ εντονη κριτική τίς πρόσφατες ένέρ

γειες του πρωθυπουργου. Είδικότερα, τονίζει δτι 

έπιβάλλεται ή σύγκληση «' Εθνικου Συμβουλίου» μέ 
τή συμμετοχή πολιτικών προσωπικοτήτων τής χώ

ρας, ένώπιον τών δποίων δ Κ. Καραμανλής θά πρέπει 

νά έξηγήσει τούς λόγους, πού έπιβάλλουν τήν έπί

σπευση τών έκλογών, καταλογίζει εύθύνη στόν πρω

θυπουργό γιά τή μή σύλληψη τών ήγετών τής δικτα

τορίας, καθώς καί τών «παρανοϊκών» όπαδών της &.νά

μεσα στά στελέχη του στρατεύματος, ύποστηρίζει 

δτι ή Βουλή πού θά προκύψει &.πό τίς έκλογές δέν θά 

εχει κυρος στό έξωτερικό καί οί &.ντιπρόσωποί της 

δέν θά γίνουν δεκτοί στό Συμβούλιο τής Εύρώπης 

καί στά οργανα τής ΕΟΚ· καί έκφράζει, τέλος, τό 

φόβο δτι ή διενέργεια δημοψηφίσματος μετά &.πό τίς 

έκλογές θά τραυματίσει τό κυρος του &.ποτελέσματός 

τους. 

Στόν Ι. Ζίγδη &.πάντησε, μέ δηλώσεις του, δ 

ύφυπουργός παρά τώ πρωθυπουργώ, Π. Λαμπρίας. 

7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1974 

Σέ κοινή σύσκεψη 84 πρώην βουλευτών της ΕΚ 
καί 18 στελεχών τής Κινήσεως Νέων Πολιτικών Δυ
νάμεων &.ποφασίζεται ή συγκρότηση ένιαίου κομμα

τικου όργανισμου μέ τήν έπωνυμία «'Ένωση Κέν

τρου - Νέες Δυνάμεις». 
·Ως &.ρχηγός έξελέγη δμόφωνα ό Γ. Μαυρος, 

ένώ, παράλληλα, προβλέφθηκε δτι τά οργανα τής δι

οικήσεως του νέου σχηματισμου θά προέλθουν &.πό 

συνέδριο μέ εύρεία συμμετοχή έκπροσώπων τής λαϊ

κής βάσεως, πού &.ποφασίστηκε νά συγκληθεί έντός 

ετους &.πό τή διενέργεια των έκλογών. 

8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1974 

'Αναγγέλλεται ή ίδρυση καί ή κάθοδος στίς 

έκλογές τής«' Ενωμένης 'Αριστεράς», πού προέρχε

ται &.πό τή συνεργασία του ΚΚΕ, του ΚΚΕ (έσωτ.) 

καί τής ΕΔΑ. ·Η νέα παράταξη θά διευθύνεται &.πό 

δεκαμελή Διοικουσα 'Επιτροπή ή όποία &.ποτελείται 

&.πό τούς Η. Ήλιου, Χ. Φλωράκη, Ν. Καλούδη, Ν. 

Κυριακίδη, Λ. Κύρκο, Γ. Σπηλιόπουλο καί Κ. 

Φιλίνη. 

'Ως σκοπός τής 'Ενωμένης 'Αριστεράς προσδι

ορίζεται «ή c'iσκηση πολιτικής δράσης πού θ' &.πο

βλέπει στήν ύπεράσπιση καί κατοχύρωση τής έθνι

κής &.νεξαρτησίας, στόν έκδημοκρατισμό τής χώ

ρας, στήν &.πόκρουση κάθε δικτατορικής &.πειλής, 

στή στερέωση καί διεύρυνση τής δημοκρατίας καί 

στήν προάσπιση των δικαιωμάτων των έργαζομέ

νων». 
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8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1974 

'Ο Κ. Καραμανλής συγκαλεί, σέ τελευταία συνε

δρίαση τά μέλη της Κυβερνήσεως 'Εθνικής 'Ενό

τητας, ή όποία παραχωρεί τή θέση της σέ υπηρεσια

κή Κυβέρνηση μέ άποστολή τή διενέργεια τών βου

λευτικών έκλογών. 

Ύ πογραμμίζοντας " τή σημασία του ίστορικοu 

εργου πού έπιτέλεσαν, δ Κ. Καραμανλής άπηύθυνε 

πρός τά μέλη της Κυβερνήσεως τόν άκόλουθο χαιρε

τισμό: 

«Μέ τήν σημερινήν συνεδρίασιν λήγει ή άπα

στολή τής Κυβερνήσεώς μας. Πρέπει νά σiiς είπω ότι 

αiσθάνομαι συγκίνησιν, διότι τερματίζεται τήν στιγ

μήν αύτήν ή συνεργασία μας. Μία συνεργασία ή 

δποία ύπήρξεν εiλικρινής καί γόνιμος καί ένεπνέετο 

άπό άμοιβαίαν καταvόησιν. 

»Αiσθάνομαι αύτήν τήν στιγμήν τήν άνάγκην νά 

σiiς εύχαριστήσω, διότι μου παρέσχετε τήν συνδρο-

. μήν σας, ώστε νά έκπληρώσω τήν βαρείαν άποστο
λήν, τήν δποίαν άνέλαβα άπέναντι του έλληνικου 

λαου. Σiiς εύχαριστώ διά τόν ζήλον μέ τόν δποίον 

εiργάσθητε, εiς iρόπον ώστε τάς 70 ήμέρας πού έκυ
βερνήσαμε μαζί, νά έχωμεν έπιτελέσει ένα, πράγματι, 

έθνικόν έργον. Πιστεύω δέ ότι δικαιουσθε νά αiσθά

νεσθε ύπερήφανοι, διότι έχετε μετάσχει μιiiς Κυβερ

νήσεως ή δποία θά έχη τήν ίστορικήν τιμήν τής 

άποκαταστάσεως τής δημοκρατίας εΙς τήν 'Ελλάδα. 

>>Δέν νομίζω ότι έχω άνάγκην Vcά έξάρω τό τερά
στιον έργον πού έπραγματοποιήσαμεν, τοσούτφ μάλ

λον καθ' όσον ύπήρξατε σείς οί φορείς του έργου 

αύτου. Αύτές τίς 70 ήμέρες, όπως λέγουν τούλάχι
στον οί ξένοι, οί δποίοι έχουν τήν πείραν τής διε

θνους ζωής, έπραγματοποιήθη εiς τήν 'Ελλάδα ένα 

"πολιτικόν θαυμα". Καί πράγματι άπεδώσαμεν είς 

όλους τούς "Ελληνες τήν έλευθερίαν των. 'Απεδιορ

γανώσαμεν πλήρως τόν μηχανισμόν τής τυραννίας. 

Άνεχαιτίσαμεν τήν κατάρρευσιν τής οΙκονομίας. 

'Αποκατεστήσαμεν διεθνώς τό κυρος καί τό γόητρον 

τής 'Ελλάδος. Καί, τέλος, δδηγουμεν άνωδύνως τήν 

χώραν είς έλευθέρας έκλογάς. 

>>'Υπάρχουν, βέβαια, ώρισμένοι δημαγωγοί, οί 

δποίοι προσποιουνται ότι άγνοουν τό έργο αύτό, ένφ 

θά έπρεπε νά αlσθάvωνται καί αύτοί σάν "Ελληνες, 

ύπερήφανοι δι ' αύτό. Καί όχι μόνον προσποιουνται 
ότι τό άγνοουν, άλλά καί έπιμόνως τό διαβάλλουν. 

Αύτήν τήν στιγμήν δέν ήμπορουν βεβαίως νά βλά

ψουν τόν τόπον, άλλά έχω τόν φόβον ότι, έάν δέν 

άπομονωθουν τόσον άπό τάς ύγιείς πολιτικάς δυνά

μεις του τόπου, όσον καί άπό τόν λαόν, εlναι πιθανόν 

τά πάθη καί οί διολιότητες πού καλλιεργουν νά βλά

ψουν είς τό μέλλον τήν δημοκρατίαν. Διότι - πιστεύ-

σατέ με- τό πρόβλημά μας δέν εlναι μόνον τό πώς 

θά άποκαταστήσωμεν τήν δημοκρατίαν, άλλά καί τό 

πώς θά τήν θεμελιώσωμεv εiς τρόπον ώστε vά δύνα

ται νά έπιζήση. Καί αύτό τό δεύτερον εlναι δυσκο

λώτερον άπό τό πρώτον. Διατυπώνονται, δπως γνω

ρίζετε, άκόμη καί σήμερα αΙτιάσεις διά τόν έκλογι

κόν νόμον καί διά τήν έπιτάχυνσιν τών έκλογών, 

καθ' ή ν στιγμήν δέν παρέλειψα εύκαιρίαν νά τονίσω 

καί νά άποδείξω μέ έπιχειρήματα άδιάσειστα ότι αί 

αΙτιάσεις αύταί εlναι άδικαιολόγητοι. "Οπως ξεύρετε 

τόν έκλογικόν νόμον τόν έψηφίσαμεν όλοι άπό συμ

φώνου, μετά μίαν συζήτησιν καλής πίστεως. Καί 

όπως γνωρίζετε έπίσης, δ έκλογικός νόμος δ δποίος 

έφηρμόσθη πέντε φορές τά τελευταία χρόνια μέ κυ

μαινόμ&\Ιbν ποσοστόν, τίς δύο φορές χωρίς "τό σύν 
( 

ένα" καί~τίς τρείς φορές μέ "τό σύν ένα". 'Εξήγησα 

έπίσης κατ' έπανάληψιν διατί έπιβάλλεται ή προ

σφυγή εiς τάς έκλογάς. Τό γεγονός καί μόνον δτι 

[l,εσολαβουv μεταξύ τής προκηρύξεως καί τής διε

νεργείας τών έκλογών 45 ήμέραι, δηλαδή τό άνώτα
τον όριον πού προβλέπει τό Σύνταγμα, καθιστά άβά

σιμον τό έπιχείρημα ότι έπισπεύδονται α{ έκλογαί. 

Διά τούς λόγους αύτούς θά παρεκάλουν όπως ύπερα

μυνθήτε όλοι τής άπο{ράσεως αύτής, τήν δποίαν άπό 
συμφώνου έλάβομεν καί άποκρούσετε τάς διαβολάς. 

Τουτο έπιβάλλεται τόσον διά λόγους άξιοπρεπείας, 

όσον καί διά λόγους έθνικής σκοπιμότητος. Διότι 

αύτοί πού διαβάλλουν τάς άποφάσεις μας, φοβουνται 

τάς έκλογάς καί έπιδιώκουν νά τάς ματαιώσουν. Καί 

πρέπει νά σiiς είπω ότι ύπάρχουν έκτός αύτών καί 

ώρισμένοι κύκλοι, οί δποίοι έπιθυμουν τήν ματαίω

σιν τών έκλογών. Εlναι περιττόν νά είπω ότι έάν τό 

έπετύγχανον, θά άπετέλει συμφορά διά τόν τόπον. 

Πρέπει, ώς έκ τούτου, α{ ύγιείς πολιτικαί δυνάμεις 

του τόπου, οί έργάτες, οί φοιτηταί καί όλοι ol πολί
ται νά καταλάβουν ότι, όταν προκαλουν όξύτητες καί 

άναταραχάς, ύποβοηθουν τίς v1ίοπτες αύτές έπιδιώ

ξεις. 
>>Θά σiiς παρακαλέσω ν' άσκήσετε τήν έπιρροή 

σας, ώστε δ λαός ν' άντιληφθή tό συμφέρον του καί 

ν' άπομονώση τούς έξάλλους, πού θέτουν έν κινδύνφ 
τήν δμαλήν έξέλιξιν τής έθνικής μας ζωής. 

>>Εiς τάς έκλογάς αύτάς θά εtμεθα βέβαια άvτίπα
λοι. 'Ημπορουμεν όμως νά συμπεριφερθουμε κατά 

τρόπQ)Ι_, ώστε νά διατηρήσουμε τήν άμοιβαίαν έκτί

μησιν ή όποία έχαρακτήρισεν τήν συνεργασία μας. 
»Τερματίζων θά ifθελα, άφου σiiς εύχαριστήσω, 

νά εύχηθ6J εiς όλους σας έπιτυχίαν. Καί έλπίζω ότι 
εlς τήν προσεχή Βουλήν θά συναντηθώμεν. Καί θά 

συμπεριφερθώμεν καί έκεί σάν άνθρωποι πού έχουν 

συνεργασθή καί αίσθάνονται άμοιβαίαν έκτίμησιν 

καί φιλίαν». 



ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΉ ΕΚΛΟΓΙΚΉ ΝΙΚΉ 

Ή διεξαγωγή των βουλευτικών έκλογών στίς 17 Νοεμβρίου 1974, σέ διάστημα συντομότερο των 
τεσσάρων μηνών dπό τήν πτώση τοϋ στρατιωτικοϋ καθεστώτος καί dφοϋ εlχε πλέον dποκατασταθεί ή 
όμαλή λειτουργία τής δημοκρατίας, dποτέλεσε πολιτικό γεγονός μείζονος σημασίας. 'Η έπαναφορά τής 

χώρας στή δημοκρατική τροχιά συνδυαζόταν ήδη μέ τή βούληση γιά τήν dποκατάσταση πολιτικοϋ 
κλίματος ύγιέστερου dπό τό παρελθόν, όταν οί dνταγωνισμοί ύπεpέβαιναν τά θεμιτά όρια, πλήττοντας 
τό κοινοβουλευτικό πολίτευμα. 'Ο τρόπος διεξαγωγής τοϋ προεκλογικοϋ dγώνα καί τής τελικής ψηφο

φορίας εφερε, τελικά, τή σφραγίδα ένός ριζικά dνανεωτικοϋ πνεύματος προορισμένου νά δεσπόσει στή 

νέα φάση τής πολιτικής ζωής πού ήδη διανοιγόταν. Πρός τήν κατεyθυνση αύτή, ή συμβολή τοϋ Κ. 

Καραμανλή ύπήρξε, κατά γενική όμολογία, dπόλυτα καθοριστική. 

Στήν κρίσιμη έκλογική dναμέτρηση τής 17ης Νοεμβρίου, ό Κ. Καραμανλής ήγήθηκε νεοσύστατου 

σχήματος, τής «Νέας Δημοκρατίας», μέ σκοπό νά dποτυπώσει στήν πολιτική ζωή τό στίγμα των συγκε

κριμένων όραμά των καί έπιδιώξεων πού τόν ένέπνεαν. 'Η σύνταξη τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ στό πλευρό του, 

σέ ποσοστό 54%, διέγραφε τήν πορεία τής χώρας πρός τό μέλλον μέσα άπό ενα πρόγραμμα φιλελεύθερης 
έμπνεύσεως καί ριζοσπαστικής πρακτικής, ένταγμένο στήν προοπτική τής όργανικής έντάξεως στήν 
εύρύτερη εύρωπαϊκή οίκογένεια πού βάδιζε στήν όδό τής ενοποιήσεως. 

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1974 

'Ενόψει τής διεξαγωγής τών βουλευτικών έκλο

γών, σχηματίζεται νέα Κυβέρνηση μέ τή συμμετοχή 

ύπηρεσιακών ύπουργών. Κατ' έξαίρεση, έκτός άπό 

τόν ϊδιο τόν πρωθυπουργό, παρέμειναν στίς θέσεις 

τους οί Γ. Μαί>ρος καίΕ. ' Αβέρωφ, προκειμένου νά 

μήν ύπάρξει έπικίνδυνο κενό στή διαχείριση τών πε
ρισσότερο κρίσιμων έθνικών ύποθέσεων. 

'Η σύνθεση τής ύπηρεσιακής Κυβερνήσεως, ώς 
πρός τά νέα μέλη της, εχει ώς έξής : 

'Υπουργοί: 

"Αγγελος Βλάχος, παρά τώ πρωθυπουργώ. 

Παναγιώτης Ζέππος, 'Εσωτερικών. 

Γεώργιος Οίίcονομόπουλος, Δικαιοσύνης. 

'Ιωάννης Μ. Παναγιωτόπουλος, Πολιτισμοί> καί 
'Επιστημών. 

Νικόλαος Φωτιίiς, Οίκονομικών. 

Νικόλαος Χριστοδούλου, Γεωργίας. 

Νικόλαος Φαρμακίδης, Βιομηχανίας. 

Κωνσταντίνος Γούστης, ' Εμπορίου. 

Κωνσταντίνος Μαλατέστας, ' Απασχολήσεως. 

Σπυρίδων Δοξιάδης, Κοινωνικών 'Υπηρεσιών. 

Εύάγγελος Κουλουμπής, Δημοσίων "Εργων. 

Γεώργιος Λεβέντης, Μεταφορών καί 'Επικοινω

νιών. 

Κωνσταντίνος 'Εγκολφόπουλος, 'Εμπορικής 

Ναυτιλίας. 

'Υ φυπουργοί: 

Νικόλαος Λιναρδίiτος, παρά τώ πρωθυπουργώ. 

Κίμων Βασιλειάδης, ·Εσωτερικών. 

Περικλής Θεοχάρης, 'Εθνικής Παιδείας καί 

Θρησκευμάτων. 

'Ανδρέας 'Αποστόλου, Οίκονομικών. 

Νίκη Γουλανδρή, Κοινωνικών 'Υπηρεσιών. 

'Ιωάννης 'Αργυράκος, Μεταφορών καί 'Επικοι-

νωνιών. 

Μετά τήν τελετή τής όρκωμοσίας, δ Κ. Καραμαν

λής άπευθύνθηκε στά μέλη τής νέας Κυβερνήσεως: 

« 'Οφείλω έν πρώτοις νά σι'iς εύχαριστήσω, διότι 
προσεφέρθητε νά μέ βοηθήσετε εlς τό δύσκολον έρ

γον, τό δ ποίον άνέλαβα. 'Η δυσκολία του έργου αύ

τοv συνίσταται εlς τό ότι καλούμεθα νά άποκαταστή

σωμεν ύστερα άπό μίαν έπταετίαν τυραννίας, τήν δη

μοκρατίαν εiς τόν τόπον μας, καθ' ifν στιγμήν όφεί

λομεν παραλλήλως νά άντιμετωπίσωμεν τήν τpαγι-, 

κήν περιπέτειαν τής Κύπρου. 
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» "Οπως γνωρίζετε, πρίν άπό 4 μήνες, ή κατάστα
σις είς τόν τόπον μας ήτο tφιαλτική. Πρίν άπό 3 
μήνες ήτο τραγική. Σήμερα εlναι άπλώς δύσκολος. 

Αύτό σημαίνει δτι tσημειώθη μία σημαντική πρόο

δος εlς τά πράγματα τής χώρας. 'Η πρόοδος αύτή 

όφείλεται είς δύο παράγοντας: Πρώτον, εlς τό γεγο

νός δτι αί ΝΕνοπλοι Δυνάμεις τής χώρας συνειδητο

ποίησαν τάς εύθύνας των καί, είς μίαν κρίσιμον στιγ

μήν διά τό μέλλον του τόπου, παρέδωσαν άβιάστως 

τήν tξουσίαν είς τήν πολιτική ν ήγεσίαν. Καί, δεύτε
ρον, είς τό γεγονός δτι δ έλληνικός λαός tπέδειξε 

μοναδική ν πολιτικήν ώριμότητα καί μετριοπάθειαν. 

Διότι ήτο φυσικόν νά άναμένεται δτι κατά τήν στιγ

μήν τής μεταπολιτεύσεως θά ξεσποvσαν κύματα tν

θουσιασμοv καί άγανακτήσεως, χαρiiς καί tκδική

σεως, πού θά ώδηγοvσαν τόν τόπον είς όδυνηράς, 

άκόμη καί αίματηράς περιπετείας. Αύτά άπεφεύχθη

σαν, χάρις εlς τήν σωφροσύνην του έλληνικοv λαοv 

καί τήν πρωτοβουλίαν τών 'Ενόπλων Δυνάμεων τής 

χώρας. 

»Ν Η δη εύρισκόμεθα εlς τήν εύχάριστον θέσιν νά 

σχηματίσωμεν τήν Κυβέρνησιν τών tκλογών. Ή 

άποστολή τής Κυβερνήσεως αύτής εlναι φυσικόν νά 

εlναι περιωρισμένη, tφ' δσον μοναδικός της προο

ρισμός εlναι ή διενέργεια tλευθέρων tκλογών. Τού

του δοθέντος θά πρέπη νά άποφεύγετε νά άσχολήσθε 

μέ προγράμματα μακροπρόθεσμα καί νά περιορίσετε 

τάς δραστηριότητάς σας μόνον εlς τά τρέχοντα καί 

tπείγοντα προβλήματα τής άρμοδιότητός σας. 

))Καί τοvτο, άφ ' ένός μέν, διότι δ χρόνος μέχρι 
τών tκλογών ε{ ναι περιωρισμένος, άφ ' tτέρου δέ, διό
τι δέν πρέπει νά δεσμεύεται ή μετεκλογική Κυβέρ

νησις μέ άποφάσεις πού θά λάβη ή παροvσα Κυβέρ

νησις. 

))Εlσθε δλοι σας διακεκριμένοι πολίται και έχετε 

πείραν τής δημοσίας ζωής. Καί δέν νομίζω δτι έχω 

άνάγκην νά σiiς άπευθύνω συστάσεις δπως άσκήτε τά 

καθήκοντά σας κατά τρόπον άμερόληπτον. 

)) 'Η άποστολή τής Κυβερνήσεως, δπως εlπα, εl

ναι περιωρισμένη, άλλά δέν παύει άπό τοv νά εlναι 

σοβαρά. Διότι, tάν ή προηγουμένη Κυβέρνησις είς 

τήν δ ποίαν μέ συνέδραμαν δ άντιπρόεδρος αύτής καί 

οί άλλοι συνεργάται μου, άνοιξε τόν δρόμον πρός 

τάς tκλογάς, ή παροvσα Κυβέρνησις εlναι tκείνη, ή 

όποία θά τάς καταστήση πραγματικότητα. 

))Γνωρίζετε δτι εlς τόν τόπον μας, ίδίως κατά τάς 

tκλογάς, οί πολιτευόμενοι άναζητοvν άφορμάς διά 

νά διαμαρτύρωνται. Θά πρέπη, συνεπώς νά τό έχετε 

ύπ' όψιν αύτό καί νά φροντίσετε ώστε νά μή δίδων

ται όχι μόνον άφορμαί, άλλ ' ούδέ κάν προσχήματα 
διά τήν διατύπωσιν παραπόνων. 

)) 'Αφοv σiiς εύχαριστήσω καί πάλιν, θά σiiς πα
ρακαλέσω νά ύπογράψετε ένα σημαντικό Διάταγμα: 

'Επεφύλαξα είς τήν παροvσαν Κυβέρνησιν τήν π ρω-

τοβουλίαν νά άρη τόν Στρατιωτικόν Νόμον καί νά 

άνοίξη πλήρως τόν δρόμον πρός τάς tκλογάρλ 

Πράγματι, αύθημερόν, δημοσιεύτηκε στήν 'Εφη

μερίδα τής Κυβερνήσεως τό ύπ' άριθ . 700 προεδρικό 
διάταγμα «Περί μερικής έπαναφορdς έν iσχύι τών 

άρθρων 5, 6, 8, 10, 12, 14, 95 καί 97 του Συντάγματος 
καί άρσεως του νόμου περί καταστάσεως πολιορκί

ας». 

10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1974 

Τό έκτελεστικό γραφείο τής ΑΔΕΔ Υ έπισκέπτε

ται τόν πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή. 

'Ο πρόεδρος τής 'Επιτροπής, Νικ. Καραθανά

σης, άφου έξήρε τή μεγάλη συμβολή του Κ. Καρα

μανλή στήν άποκατάσταση τής δημοκρατίας καί τήν 

άντιμετώπιση τών έξωτερικών κινδύνων γιά τή χώρα, 

ύπογράμμισε: 

«'Ο δημοσιοϋπαλληλικός κόσμος τής χώρας συμπαρε

στάθη καί θά συμπαρασταθή ε{ς τό βαρύ, δύσκολον καί 

ύψηλόν εργον πού άνελάβατε καί τό όποίον έκτιμaται κατ , 

άξίαν ύφ ' δλων τών 'Ελλήνων. 

))Ε{ναι δέ ευτυχής ή διοίκησις τής ΑΔΕΔΥ, διότι τής 

δίδεται σήμερον ή ευκαιρία νά σaς έκφράση τά αi.σθήματα 

αυτά τής δημοσιοϋπαλληλικής τάξεως καί νά σaς έκδηλώ
ση τήν έμπιστοσύνην δλων μας ε{ς τό πρόσωπόν σας. 

»Αί ευχαί αί tδικαί μας καί αί ευχαί τών συναδέλφων 

μας σaς συνοδεύουν αυτές τίς δύσκολές καί ίστορικές 

στιγμές, διότι πιστεύομεν δτι ή έπιτυχία τής δικής σας 

προσπαθείας ύπηρετεί τά συμφέροντα του εθνους καί δη

μιουργεί ενα καλύτερο αύριο δι' δλους τούς UΕλληνας, 

ε{δικώτερα δέ διά τούς έργαζομένους, μεταξύ τών όποίων 
περιλαμβάνεται καί ή τάξις τών δημοσίων ύπαλλήλων, τής 

όποίας ή θέσις ε{ναι άνάγκη νά βελτιωθή ήθικά καί ύλικά 

καί νά άνυψωθή τό λειτούργημα τό όποίο ο{ δημόσιοι 

ύπάλληλοι άσκουν. 

)) ' Επί του σημείου τούτου, κ . πρωθυπουργέ, σaς παρα

καλουμεν, διερμηνεύοντες τά αισθήματα τών δημοσίων 

ύπαλλήλων τής χώρας, νά θέσετε ύπό τήν προστασίαν σας 

ενα μεγάλο θεσμό, τόν θεσμό τής 35ετίας τών δημοσίων 

ύπαλλήλων καί νά θελήσετε νά περιλάβετε ε{ς τό πολιτικό 

σας πρόγραμμα στόχους άποβλέποντας εi.ς τήν βελτίωσιν 

τής θέσεως τών δεινώς δοκιμασθέντων κατά τήν περίοδον 

τής δικτατορίας δημοσίων ύπαλλήλων. 

))Σaς έκφράζουμε τόν θαυμασμόν μας διά τά τόσα πολλά 

καί σημαντικά τά όποία σέ διάστημα δύο μόλις μηνών 

προσφέρατε στήν χώρα μας, ή όποία τόσο πολύ τά ε{χε 

άνάγκη . Σaς εύχαριστουμε)). 

Σέ άπάντησή του δ Κ. Καραμανλής τόνισε : 

«Ή τάξη τών δημοσίων ύπαλλήλων ταυτίζεται 

σχεδόν μέ τήν έννοιαν τοv Κράτους. Εlναι όργανον 

διά του δποίου πραγματοποιοvνται ή πολιτική καί τά 

προγράμματα τών έκάστοτε Κυβερνήσεων, ή tπιτυ

χία η άποτυχία τών δποίων tξαρτiiται άπό τήν ποιό-
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τητα καί τήν δραστηριότητα τών δημοσίων ύπηρε

σιών. 

»Τούτου δοθέντος, πρέπει νά εlναι άνάλογον καί 

τό ένδιαφέρον τής Πολιτείας γιά τήν δημοσιοϋπαλ

ληλική τάξφ>. 

10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1974 

'Ο πρόεδρος τοϋ ΠΑΣΟΚ, Α. Παπανδρέου, σέ 

κοινή έμφάνιση μέ τούς έκπροσώπους τής <<Δημο

κρατικής "Αμυνας», άναγγέλλει τήν ~yοποίηση τών 

δύο κινημάτων καί έπισημαίνει δτι τό ΠΑΣΟΚ προ

ήλθε άκριβώς άπό τή συνεργασία «τών άντιστασια

κών δυνάμεων τοϋ ΠΑΚ καί άλλων δμάδων στήν 

'Ελλάδα καί τό έξωτερικό». 'Από τήν πλευρά τής 

ΔΑ, άναφέρθηκε στό ίστορικό καί τή σημασία τής 

ένοποιήσεως δ Δ. Καράγιωργας. 

12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1974 

Κοινοποιείται έγκύκλιος τοϋ πρωθυπουργοϋ πρός 

δλους τούς δημοσίους υπαλλήλους, πολιτικούς καί 

στρατιωτικούς, καθώς καί στούς υπαλλήλους τών 

ΝΠΔΔ, τών δημοσίων έπιχειρήσεων καί τών όργανι

σμών κοινής ώφελείας: 

«"Επειτα άπό έθνικάς περιπετείας καί άναστολή 

του έλευθέρου πολιιικοv βίου, ό έλληνικός λαός έχει 

κληθή νά άσκήση τά κυριαρχικά του δικαιώματα διά 

τής έκλογής 'Εθνικής 'Αντιπροσωπείας. 'Η μέλ

λουσα νά έκλεγή τήν 17ην του προσεχούς Νοεμβρί

ου 'Αντιπροσωπεία βαρύνεται μέ τήν ύψη λ ή ν καί 

δυσχερή άποστολή τής άνασυντάξεως τού Συντάγ
ματος, είς τά πλαίσια τής μορφής του πολιτεύματος 

τήν δπο{αν θά καθορίση δ κυρίαρχος λαός διά 

δημοψηφίσματος. 

» 'Ως πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, ύπεύθυνος διά · 
τήν πραγματοποίησι ν του άνατεθέντος μοι έργου καί 

τήν έλευθέραν καί άδιάβλητον διεξαγωγήν τών 

έκλογών, καλώ πάvτας ύμiiς δπως συμβάλητε δι ' 
δλων τών δυνάμεών σας εlς τήν δημιουργίαν συνθη

κών ύπό τάς δποίας θά εlναι κατωχυρωμένη ή άψο

γος διεξαγωγή τών έκλογών. 'Εκλαμβάνω τούτο ώς 

τό σημαντικώτερον έργον τής άποστολής τήν όποία ν 

άνέλαβα τήν 23ην 'Ιουλίου έ.έ. έναντι του έθνους. 

» Τά όργανα τής κρατικής διοικήσεως καί ο{ διοι
κούντες τούς δημοσίους δργανισμούς καί τάς δημο

σίας έπιχειρήσεις έχουν καί έκείνα άσφαλώς τό δι

καίωμα νά διαμορφώσουν έλευθέρως τάς πεποιθή

σεις των εlς δλα τά ζητήματα, τά όποία ένδιαφέρουν 

γενικώτερον τόν έλληνικόν λαόν καί τήν χώραν. Καί 

θά άσκήσουν τό έκλογικόν των δικαίωμα άνεμποδί

στως καί έλευθέρως, όπως δλοι ο{ άλλοι πολίται. 

»Πέραν δμως τούτου πάντες ο{ μετέχοντες καθ' 

οίονδήποτε τρόπον εlς τήν λειτουργία ν τής κρατικής 

μηχανής έχουν παραλλήλως καί καθήκοντα, τά 

όποία δέν δύνανται νά άγνοήσουν. Δέν έχουν τό βι

καίωμα νά άναμιγνύωνται εlς τόν έκλογικόν άνταγω

νισμόν ύπό τήν ίδιότητά των καί νά έκθέτουν τό κύ

ρος τής διοικήσεως διά παρομοίων έκδηλώσεων. 

»Αiσθάνομαι τήν άνάγκην νά έπισημάνω τό χρέ

ος τών δημοσίων δργάνων εlς τό θέμα τούτο καί νά 

τονίσω δτι οίαδήποτε παράβασις θά έλεγχθή μέ τάς 

βαρείας κυρώσεις τάς δποίας έχει καθιερώσει ή κει

μένη νομοθεσία. 

»Ζητώ άπό δλους νά μέ βοηθήσουν είς τό άναλη

φθέν έργον καί νά άvταποκριθοvν είς τήν παροvσαν 

διακήρυξίν μου κατά τό γράμμα καί τό πνεύμα αyτής. 
»Εlναι καιρός, έπειτα άπό δκταετή άναστολήν 

τής έλευθέρας πολιτικής ζωής, νά άνακτήση καί νά 

άσκήση δ έλληνικός λαός τά κυριαρχικά του δικαι

ώματα έλεύθερος καί άνεπηρέαστος. Καί εlμαι άπο

φασισμένος νά έξασφαλίσω εlς τούς "Ελληνας έκλο

γείς τήν άνεσιν νά καθορίσουν ο{ ίδιοι διά τής ψή

φου των τήν Κυβέρvησίν των καί τό μέλλον τής χώ

ρας. 

»Ούδείς δικαιούται νά λησμονήση, δπως δέν λη

σμονώ καί έγώ δτι έχω άναλάβει βαρείας ύποχρεώ

σεις έναντι τού έθνους καί τού λαού. Καί εlμαι άπο

φασισμένος νά έκπληρώσω είς τό άκέραιον τό έργον 

τής εlρηνικής άποκασταστάσεως τής πολιτικής νο

μιμότητος, διά τής έλευθέρας έκδηλώσεως του λαϊ

κού φρονήματος». 

14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1974 

·Ο πρόεδρος τών • Ηνωμένων Πολιτειών, Τζ. 

Φόρντ, άσκεί «βέτο» κατά τής άποφάσεως τής Βου

λής υπέρ τής άμεσης διακοπής τής άμερικανικής 

στρατιωτικής βοήθειας πρός τήν Τουρκία. Είχε 

προηγηθεί, μετά άπό πολυήμερες ζυμώσεις, ή εγκρι

ση άπό τή Γερουσία - μέ 40 ψήφους εναντι 35 -
προτάσεώς του γιά δίμηνη άναστολή τής προγενέ

στερης άποφάσεως τοϋ Σώματος γιά τή διακοπή τής 

βοήθειας καί καταψήφιση τής ίδιας προτάσεως άπό 

τή Βουλή- μέ 187 ψήφους εναντι 171. 
Σέ δηλώσεις του άπό τό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο, 

δ 'Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε δτι ή διακοπή 
τής βοήθειας οχι μόνο δέν υποβοηθεί άλλά καί υπο

νομεύει τίς προσπάθειες γιά τήν έξεύρεση άποδεκτής 

λύσεως στό Κυπριακό: 

«'Η άπόφαση τής Βουλής παρατείνει τά δεινά τής Κύ

πρου, έξαναγκάζει τίς ·Ηνωμένες Πολιτείες νά άποσυρ

θοuν άπό τίς διαπραγματεύσεις, θέτει ύπό δοκιμασίαν τίς 

σχέσεις των ΗΠΑ μέ τούς συμμάχους των καί ύποσκάπτει 

τίς προσπάθειες τής Ούάσιγκτων νά βελτιώση τούς δε

σμούς της στήν άνατολική Μεσόγειο. 

»'Η τροπολογία δέν βοηθεί οϋτε τούς ΗΕλληνες οϋτε 

τούς Κυπρίους πού ~χουν ύποφέρει τόσα πολλά τούς τελευ-
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ταίους μήνες. 'Αντιθέτως, ~ξαφανίζει τίς ~λπίδες γιά δια

πραγματεύσεις. 'Ασκώ τό δικαίωμα του "βέτο" μέ δισταγ

μό, άλλά γνωρίζω δτι δέν εχω άλλη λύση». 

'Επακολούθησε, σύμφωνα μέ τήν προβλεπόμενη 

συνταγματική διαδικασία, έπαναφορά του θέματος 

στή Βουλή, όπου θά ήταν δυνατή ή άνατροπή τής 

άποφάσεως του προέδρου, έφόσον δμως θά ψήφιζαν 

έναντίον της τά δύο τρίτα του Σώματος. Τελικά, σέ 

νέα ψηφοφορία, στίς 15 'Οκτωβρίου, καταμετρήθη
καν 223 άρνητικές ψήφοι σέ σύνολο 358 - ήτοι 17 
λιγότερες άπό τό όριο τών δύο τρίτων. 

14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1974 

'Ο Π. Κανελλόπουλος άνακοινώνει τήν άποφασή 

του νά μ ή μετάσχει στίς έπικείμενες έκλογές . ' Ως 

κύρια αίτία γιά τή μ ή συμμετοχή του προβάλλει τήν 

έπιθυμία νά διατηρήσει τήν δικαιωμένη άπό τήν 

έπταετία άποστολή του, καθώς καί τή δυνατότητα νά 

συμβάλλει περισσότεροι θετικά, ώς άνεξάρτητος, 

στόν κατευνασμό τών πολιτικών παθών - πού ε{ναι 

πάντοτε έπίφοβα. 

'Ο Κ. Καραμανλής εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Λυποvμαι διά τήν άπόφασιν τοv κ. Κανελλόπου

λου δπως άπόσχη άπό τίς Προσεχείς έκλογές. Αίσθά
νομαι δμως μεγάλη lκανοποίηση διότι δ κ. Κανελλό

πουλος δέν άποσύρεται δριστικώς άπό τόν δημόσιον 

βίον τής χώρας. Αύτό τό τελευταίο καί τό άνέμενα 

καί τό ηύχόμην;;. 

15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1974 

'Ο Γ. Μαυρος παραιτείται άπό τήν ύπηρεσιακή 

Κυβέρνηση· καί άπευθύνει τήν άκόλουθη έπιστολή 

στόν Κ. Καραμανλή: 

«Φίλε κ. πρόεδρε, 

>>·Η Κυβέρνησις, ή όποία άνέλαβε τήν ~ξ ουσίαν τήν 

24ην 'Ιουλίου ~ν μέσφ βαθυτάτης ~θνικής κρίσεως, ε{χε 

σπουδαiον εργον νά ~πιτελέση. 'Εν μέσφ του ~πικρατουν

τος τότε χάους, έδέχθην προθύμως νά μετάσχω τών εύθυ

νών τής διακυβερνήσεως τής χώρας κατά τήν περίοδον 

αύτήν, διότι τουτο άπετέλει έθνικόν καθήκον. 'Από του 

σχηματισμου τής Κυβερνήσεως μέχρι σήμερον κυρία μου 

άπασχόλησις ύπήρξεν ή διαχείρισις του ~θνικου θέματος 

τής Κύπρου, συμφώνως μέ τήν χαραχθεiσαν άπό κοινου μέ 

ύμίiς πολιτικήν. 

))Μή προβλεπομένων ~ξελίξεων είς τό Κυπριακόν κατά 

τάς προσεχείς μέχρι τών ~κλογών εβδομάδας, ~θεώρησα 

ύποχρέωσίν μου νά διαθέσω δλας μου τάς δυνάμεις πρός 

διαφώτισιν του έλληνικου λαου, προκειμένου ούτος νά 

άσκήση διά πρώτην φοράν, μετά μακράν περίοδον άνωμα

λίας, τό ϋψιστον πολιτικόν του δικαίωμα τής άναδείξεως 

άντιπροσωπευτικής τής θελήσεώς του Κυβερνήσεως. Εlναι 

προφανές, δτι μόνον Κυβέρνησις προερχομένη άπό τόν 

λαόν θά ήμπορέση νά άντιμετωπίση μέ τό άπαιτούμενον 

κυρος μεγάλα έθνικά θέματα, ώς τό Κυπριακόν. 

>> ' Αποχωρών σήμερον τής Κυβερνήσεως, ~πιθυμώ νά 

σας διαβεβαιώσω δτι ίδιαιτέρως ~ξετίμησα τό πνευμα κα

τανοήσεως, πού ~πεκράτησε κατά τήν συνεργασία ν μaς είς 

τήν προσπάθειαν έκπληρώσεως του ~θνικου καθήκοντος 

καί {διαιτέρως είς τήν άντιμετώπισιν τής κρίσεως τής Κύ

πρου)). 

Στό ϊδιο διάταγμα μέ τήν παραίτηση του Γ. Μαύ

ρου, δημοσιεύτηκε καί δ διορισμός του Δ. Μπίτσιου, 

ώς τότε ύφυπουργου, ώς ύπουργου 'Εξωτερικών. 

16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1974 

'Εννεαμελής άντιπροσωπεία 'Ιταλών κοινοβου

λευτικών, μέ έπικεφαλής τήν άντιπρόεδρο τής Γε

ρουσίας Τ. Καρεντόνι, έπισκέπτονται τήν ' Ελλάδα 

καί γίνονται δεκτοί άπό τόν Κ. Καραμανλή, δ δποίος 

καί τούς άπηύθυνε τήν άκόλουθη προσφώνηση: 

«Δύνασθε νά έχετε τήν lκανοποίησιν δτι α{ προ

σπάθ~ιαί σας δέν ήσαν μάταιαι, ήδη βαδίζομεν μέ 

βήμα ταχύ πρός τήν άποκατάστασιν τής πλήρους 

δημοκρατίας. Εlμαι βέβαιος δτι είς τήν 'Ελλάδα θά 

έγκαταστήσωμεν μίαν σταθεράν καί προοδευτικήν 

δημοκρατίαν. Μίαν δημοκρατίαν ή δ ποία θά άναπτύ

ξη εlς τό μέγιστον τούς φιλικούς δεσμούς τόσον με

ταξύ τών δύο λαών μας, δσον καί είς τά πλαίσια τής 
ήνωμένης Εύρώπης;;. 

16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1974 

'Η Διεθνής 'Οργάνωσις Πολιτικής' Αεροπορίας 

(ICAO) προτείνει στήν 'Ελλάδα καί τήν Τουρκία 
σχέδιο συμφωνίας μέ σκοπό τήν aρση τής διαφορiiς 

των δύο χωρών μέ άντικείμενο τόν έναέριο χώρο του 

Αίγαίου. Τό σχέδιο συμφωνίας τής ICAO προέβλε
πε, συγκεκριμένα, τήν aμεση άποκατάσταση τής 

άνωμαλίας στήν περιοχή του άνατολικου Αίγαrου μέ 

τήν άκύρωση σέ δρισμένη ήμέρα καί ώρα τών έπί

μαχων άγγελιών πού ε{ χε έκδόσει τόσο ή 'Ελλάδα 

δσο καί ή Τουρκία. Ή 'Ελλάς ούσιαστικά δέχτηκε 

τίς προτάσεις τής ICAO, ή Τουρκία όμως σιωπηρά 
τίς άπέρριψε. 

17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1974 

Δημοσιεύεται στήν ' Εφημερίδα τής Κυβερνήσε

ως τό ύπ' άριθ. 108 νομοθετικό διάταγμα «Περί άπα
καταστάσεως τής δημοκρατικής νομιμότητος είς 

τούς φοιτητικούς συλλόγους)). 

Τήν έπομένη, 18η 'Οκτωβρίου, δημοσιεύτηκε τό 

ύπ ' άριθ. 209 προεδρικό διάταγμα, σύμφωνα μέ τό 
όποίο ίσχύουν, καί γιά τούς φοιτητικούς συλλόγους, 

οι διατάξεις του π.δ. ύπ ' άριθ. 108/1974 καί όρίζεται 
ή 25η 'Οκτωβρίου 1974 ώς ήμέρα συγκλήσεως τής 
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'Ο Γ. Μαύρος aποχώρησε aπό τήν Κυβέρνηση yιά νά ήyηθεi τής κεντρώας παρατάξεως 

πού έπανασυνέστησε. Στό μέσο, δ Ε. 'Αβέρωφ. 
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γενικής συνελεύσεως σέ κάθε σωματείο καί ή 7η Νο

εμβρίου 1974 ώς ήμέρα διεξαγωγής γενικών άρχαι
ρεσιών. 

23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1974 

Συλλαμβάνονται καί έξορίζονται στήν Κέα οί 

πρωτεργάτες τοϋ πραξικοπήματος τής 21ης 'Απρι

λίου 1967, Γ. Παπαδόπουλος, Στ. Παττακός, Ν. Μα
καρέζος, Ι. Λαδάς καί Μ. Ρουφογάλης. 

'Η σύλληψη εγινε γύρω στίς 6 τό πρωί καί άνα
κοινώθηκε στίς 9.30' μέ δήλωση του ύπουργοϋ Δημ. 
Τάξεως, Σ. Γκίκα: 

«'Η Κυβέρνησις άντιμετωπίζει μέ άποφασιστικότητα 

τάς ύπόπτους κινήσεις τών ύπευθύνων τής έπταετοϋς άνω

μαλίας. Οί άρμόδιοι ύπουργοί άπεφάσισαν τήν έκτόπισιν 

τοϋ Γεωργίου Παπαδοπούλου, Στυλιανοϋ Παττακοϋ, Νι

κολάου Μακαρέζου, 'Ιωάννου Λαδίi καί Μιχαήλ Ρουφογά

λη. Ούτοι άναπτύσσουν συνωμοτικήν δραστηριότητα, 

προκαλοϋν άνησυχίας καί δημιουργοϋν τάς προϋποθέσεις 

διαταράξεως τής ήσυχίας καί τής γαλήνης τοϋ λαοϋ, καθ' 

δν χρόνον καλείται ούτος νά άσκήση τά κυριαρχικά του 

δικαιώματα, διά τήν όλοκλήρωσιν τής δημοκρατικής νο
μιμότητος. 'Η έκτόπισις αύτών, έξάλλου, έξυπηρετεί καί 

τό εργον τής δικαιοσύνης πρός κολασμόν τών πρωταιτίων 

τών άνωμαλιών τής επταετίας, διότι καθιστa άδύνατον τήν 

φυγάδευσίν των έντός τής 'Επικρατείας». 

Λίγη ώρα άργότερα, άνακοινώθηκε συμπληρω

ματικά άπό τό 'Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως δτι οί 

κοινές άποφάσεις τών ύπουργών Δικαιοσύνης καί 

Δη μ. Τάξεως γιά τίς έκτοπίσεις- γιά κάθε πραξικο

πηματία έκδόθηκε ξεχωριστή άπόφαση- άναφέρουν 

ώς αίτιολογικό, τά έξής: 

«Οί έκτοπιζόμενοι, διά τών ένεργειών των έν γένει, 

έπαφών καί έκδηλώσεών των, άπεπειράθησαν νά προκαλέ

σουν διατάραξιν τής άσφαλείας καί ήσυχίας τής χώρας, ετι 
δέ νά διεγείρουν καί ετερα άτομα είς πράξεις άντιτιθεμένας 

είς τούς νόμους τοϋ Κράτους». 

Μετά τή σύλληψή τους, ο{ πρωτεργάτες τοϋ πρα

ξικοπήματος μεταφέρθηκαν άμέσως στή νηοδόχη 
τής Σχολής Ναυτικών Δοκίμων δπου, ύπό τήν προ

σωπική έπίβλεψη τοϋ ύπουργοϋ 'Εθνικής 'Αμύνης, 

έπιβιβάστηκαν σέ πλοίο τοϋ ΠΝ πού τούς μετέφερε 

στήν Κέα. 

'Η εϊδηση τής συλλήψεως τών άρχιπραξικοπη

ματιών εγινε εύνοϊκά δεκτή άπό τή διεθνή κοινή 

γνώμη, τά έγκυρότερα όργανα τής δποίας ε{χαν τήν 

εύκαιρία νά έξάρουν καί πάλι τή συμβολή τοϋ Κ. 

Καραμανλή στή σταθερή πορεία γιά τήν άποκατά

σταση τής δημοκρατίας. 

Σέ κύριο άρθρο, οί «Ν. Υ. Times» άναφέρουν δτι δ 
πρωθυπου>ργός προτίμησε νά προχωρήσει όχι βια

crτικά, άπομονώνοντας άρχικά τούς ήγέτες τής χούν-

τας, γιά νά άφήσει τήν τιμωρία τους στά χέρια τής 

δικαιοσύνης καί τής Κυβερνήσεως πού θά έκλεγεί 

τόν προσεχή μ:fiνα. 'Η άνυπομονησία έκείνων πού 

ύπέφεραν έπί χούντας ε{ναι εύνόητη, άλλά δ προσδι
ορισμός τής εύθύνης ένός έκάστου πρέπει νά άφεθεί 

στά δικαστήρια - καταλήγει ή έφημερίδα. 

Παράλληλα, δ Ραιημόν 'Αρόν, μέ άρθρο του στήν 
«Le Figaro», ξεχωρίζει τήν 'Ελλάδα, ώς τή μοναδική 
χώρα τής Εύρώπης μέ πολύ καλές προοπτικές. Σ' ενα 

κείμενο πού διαπνέεται άπό βαθύτατη άπαισιοδοξία 
γιά τήν εύρύτατη οίκονομική κρίση σέ μιά περίοδο 

πλήρους άβεβαιότητας γιά τό μέλλον· καί, έπισημαί

νοντας τίς βαθύτατες πολιτικοοικονομικές κρίσεις 

πού διέρχονται οί ΗΠΑ, ή Βρετανία, ή 'Ιταλία, ή 

Πορτογαλία καί άλλες χώρες, σημειώνει: 

Ή 'Ελλάς, χάρις σ' ενα πολιτικό ήγέτη μεγάλης κλά

σεως, τόν κ. Κ. Καραμανλή, διατηρεί τίς καλύτερες πιθανό

τητες νά περάση άπό τόν δεσποτισμό στήν δημοκρατία καί 

όχι άπό ενα δεσποτισμό σέ liλλο. 

τέλος, ή «Le Monde», σέ κύριο άρθρο της, γρά
φει: 

'Ο Παπαδόπουλος καί ο{ κυριώτεροι δρaστες τοϋ πρα

ξικοπήματος τοϋ 1967 άρχίζουν νά τιμωροϋνται, άνάλογα 
μέ τά άμαρτήματά τους. Μέ τήν σειρά τους άποκτοϋν τώρα 

τήν πείρα τής έξορίας, πού στίς ώρες τής παντοδυναμίας 

τους έπέβαλλαν στούς άντιπάλους τους ... 104• 

23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1974 

'Αναδημοσιεύεται στόν άθηναϊκό τύπο τό κείμε

νο συνεντεύξεως πού παραχώρησε δ Κ. Καραμανλής 

στήν έπιθεώρηση «Time». 
Πρίν άπό τήν άναφορά στό περιεχόμενο τής συ

νεντεύξεως, ή άμερικανική έπιθεώρηση ε{χε προτά

ξει συνοπτικό είσαγωγικό σημείωμα: 

Στούς τρείς μήνες πού πέρασαν άπό τήν ήμέρα πού δέ

χτηκε νά διαδεχθή στήν διακυβέρνηση τής 'Ελλάδος τήν 

χρεωκοπημένη χούντα, ό πρωθυπουργός Κωνσταντίνος 

Καραμανλής, κατηύθυνε μέ αύτοπεποίθηση τήν χώρα πρός 

τήν δημοκρατία. 'Εξαφάνισε τήν καταπίεση καί τήν καχυ

ποψία τής έπταετοϋς στρατιωτικής δικτατορίας, εδωσε τήν 

έλευθερία τους στούς πολιτικούς κρατουμένους, κατήργη

σε τήν λογοκρισία, τόν στρατιωτικό νόμο, ύπεστήριξε 

ώρισμένες συνταγματικές μεταρρυθμίσεις καί άκόμη ένο

μιμοποίησε τό Κομμουνιστικό Κόμμα, πού βρισκόταν 

στήν παρανομία τά τελευταία 30 χρόνια. Τώρα, ό ήλικίας 
67 έτών Καραμανλής, ό όποίος ήταν πρωθυπουργός άπό τό 
1955 ώς τό 1963 καί εζησε τά τελευταία ενδεκα χρόνια ώς 
αύτοεξόριστος στήν Γαλλία, διεκδικεί τήν λαϊκή έντολή . 

" "Ωρισε τίς έκλογές γιά τίς 17 Νοεμβρίου καί ε{ναι ό έπι
κρατέστερος ύποψήφιος γιά νά τίς κερδίση καί νά άναλά

βη τήν προεδρία τής νέας Κυβερνήσεως, πού θά προέλθη 
άπ' αύτές. 

Καί ή έπιθεώρηση «Time» συνεχίζει: 
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Τήν περασμένη !:βδομάδα δ Καραμανλής εδωσε στούς 

συνεργάτες του <Πime)) Τζόρνταν Μπονφάντε καί Ντήν 

Μπρέλις τήν πρώτη έπίσημη συνέντευξή του άπό τότε πού 

άνέλαβε καί πάλι τήν έξουσία: 

«ΝΕκανα δ, τι μπορουσα γιά νά κάνω σαφή τήν διάκρι

ση. Ή έλληνική πικρία δέν στρέφεται πρ6ς τ6ν άμερικα

νικ6 λα6, τά άμερικανικά νομοθετικά Σώματα ή τ6ν άμερι

κανικό τύπο. 'Αντίθετα, τούς χρωστάμε εύγνωμοσύνη. 'Η 

πικρία του έλληνικου λαου στρέφεται έναντίον τής άμερι

κανικής Κυβερνήσεως, τ6σο γιά τήν ύποστήριξή της πρός 
τήν δικτατορία, δσο καί γιά τήν φιλοτουρκική τακτική της 

στο κυπριακό δράμα. 

ιΠό βέτο του προέδρου Φ6ρντ καθιστά τήν διάκριση 

άκ6μη σαφέστερη, γιατί εlναι μία έπί πλέον άπ6φαση τής 

άμερικανικής Κυβερνήσεως πού εύνοεί τήν Τουρκία ... Σάς 
λέγω εΙλικρινά δτι, άνσυνεχισθή ή κατάσταση αύτή, τότε 

θά ύπάρξη κίνδυνος καί οί περισσότεροι φιλοαμερικανοί 

"Ελληνες νά κάνουν σύγχυση στήν διάκριση μεταξύ άμε

ρικανικου λαου καί άμερικανικής Κυβερνήσεως. 

ιι Άποχωρήσαμε άπ6 τήν στρατιωτική συμμαχία του 

ΝΑΤΟ, μέ μεγάλη θλίψη, δταν έγινε σαφής ή άδυναμία τής 

Συμμαχίας νά προλάβη' τήν ένοπλη σύρραξη μεταξύ δύο 

μελών της. Ν Α ν τό ΝΑΤΟ συμβάλ η θετικά στήν διειίθέτη
ση του Κυπριακου, συμβάλη ίκανοποιητικά άπ6 έλληνι

κής άπ6ψεως, τ6τε ή 'Ελλάς θά δυνηθή νά άναθεωρήση 

τήν στάση της έναντι τής Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. 

ιι Ή Συμμαχία, πρέπει δμόφωνα νά καταδικάση τήν 

τουρκική έπίθεση καί ν ' άσκήση πίεση έπί τής Τουρκίας 

νά δεχθή τό λιγώτερο άπό τ6 40% τοίί κυπριακοίί έδάφους. 
ιιΚατά τά τελευταία χρόνια, ή περιοχή αύτή ύπήρξε τό 

θέατρο πολλών κρίσεων. 'Η πιό πρόσφατη, φυσικά, ήταν 

τής Κύπρου. 'Εκείνο πού μέ άνησυχεί, καί πού εlναι πε

ρισσότερο άπογοητευτικό γιά τήν 'Ελλάδα, εlναι δτι ή 

ρευστότης τής καταστάσεως στήν Μεσόγειο άπέβη εlς βά

ρος τών Μεγάλων Δυνάμεων καί τών όργαvισμών πού 

έχουν άναλάβει τήν προστασία τής διεθνοϊ5ς τάξεως καί 

νομιμότητος. ΝΕμειναν &διάφοροι μπροστά στήν έκρηκτι

κότητα του κυπριακού προβλήματος. Στ6 μεταξύ ή έπιθε

τικότητα τής Τουρκίας έμεινε έξω άπό κάθε έλεγχο, κατά 

παράβαση δλων τών άρχών δικαιοσύνης καί ήθικής. Ν Α ν 

παραμείνη άνεξέλεγκτη θά μποροίίσε νά δημιουργήση κιν

δύνους γενικεύσεως τής συρράξεως στήν άνατολική Μεσό
γειο. 

ιι Τό μόνο πράγμα πού έπιθυμώ ε{ ναι νά εlμαι δ Καρα

μανλής. Δέν θέλω νά μιμηθώ κανένα. Πιστεύω στήν θεωρία 

του Σόλωνος. "Οταν τοίί ζήτησαν νά περιγράψη τό καλύ

τερο σύστημα διακυβερνήσεως, δ Σόλων άπήντησε: "Γιά 

ποιό λαό καί γιά ποιά περίοδο;". Αύτό σημαίνει δτι κάθε 

λαός καί κάθε ήγέτης εlναι ύποχρεωμένος νά βρή τό εlδος 

τής Κυβερνήσεως πού άρμόζει στήν δεδομένη περίοδο. 

ιι 'Η έκτελεστική έξουσία πρέπει νά ένισχυθή. Μία 

lσχυρότερη έκτελεστική έξουσία, θά έπέτρεπε σέ μία Κυ

βέρνηση, νά έργασθή πολύ πιό άποτελεσματικά. Μέ τό 

παλαιό Σύνταγμα, μάς έχρειάζοντο έξι μήνες γιά τήν θέ
σπιση ένός ν6μου. Αύτό ε{ ναι παράλογο. Κάτω άπό τέτοιες 

συνθήκες ήταν άδύνατο στήν Βουλή νά παράσχη τ6 εlδος 

τής νομοθεσίας, πού χρειαζόταν δ έλληνικ6ς λαός. Κατέ

βαλα σκληρές προσπάθειες πρίν έγκαταλείψω τήν Έλλά-

δα, τό/963, νά άναθεωρήσω τό Σύνταγμα. 'Απέτυχα. Εlχα 

μία διένεξη μέ τό Στέμμα καί την άντιπολίτευση καί έγκατέ

λειψα τήν 'Ελλάδα έπειδή άπέτυχα νά άναθεωρήσω τό 

Σύνταγμα. 'Εγνώριζα δτι χωρίς άναθεώρηση τοίί Συντάγ

ματος ή δημοκρατία στήν 'Ελλάδα ήταν άνεφάρμοστη. 

ιιΟί έπικριτές μου προβάλλουν ένα άβάσιμο έπιχείρη

μα. Κατά τήν διάρκεια τής δικτατορίας, αύτοί ol άνθρωποι 
έλεγαν, δτι μετά άπό τήν πτώση τής δικτατορίας έπρεπε νά 

γlνουν έκλογές άμέσως. Ή φιλοσοφία πίσω άπό τήν άπό

φασή μου εlναι άπλή. Δέν ήμπορεί νά ύπάρξη άληθινή 

άποκατάσταση τής δημοκρατίας χωρίς τήν πλήρη έκφρα

ση τής θελήσεως τοv λαου, τό ταχύτερο δυνατό. Καί δλος 

δ λαός έκπροσωπείται στίς προσεχείς έκλογές, συμπερι

λαμβανομένων τών κομμουνιστών. 

ιιΠρίν άπό 15 χρ6νια βρισκόμουν στήv Κοζάνη, δπου 

έβγαλα ένα λόγο. 'Αργ6τερα πήγα στήν πλατεία τής πό

λεως, δπου ένας γέρος, 80 έτών, μέ μεγάλη άσπρη γενειάδα, 

μέ πλησίασε καί μέ φίλησε. Τόν ρώτησα ποιές ήταν οί 

προβλέψεις του γιά κείνες τίς έκλογές. Καί μοίί άπάντησε: 

"Παιδί μου ή κάλπη εlναι σάν έγκυος γυναίκα. Εlναι γεμά

τη καί δέν ξέρεις τί θά γεννηθή, άγόρι ή κορίτσι". 

ιι Ή πλειονότης του λαοίί, ol πραγματικοί "Ελληνες, 

έδειξαν μία μοναδική, σχεδόν έξαιρετική, ώριμότητα. Χά

ρις σ ' αύτούς, καί σ' αύτή ν τήν νεοδιαπιστωθείσα ώριμό

τητα, πέτυχα, χωρίς κόπο καί χωρίς αlματοχυσlα, νά άνοί

ξω τόν δρόμο πρός τήν δημοκρατία, μέσα σέ τρείς μήνες. 
Εlναι άναγκαίο νά διατηρηθή αύτή ή κατάσταση κατά τά 

έπόμενα τέσσερα χρόνια, ώστε νά τεθουν οι' πραγματικές 

βάσεις γιά μιά ύγιά καί ύπεύθυνη δημοκρατία. ΝΕχετε συ

νειδητοποιήσει δτι οί προσεχείς έκλογές εlναι οί πρώτες 
πού γίνονται στήν χώρα μέσα στήν τελευταία δεκαετία; 

Ν Α ν έξασφαλίσω έπαρκή πλειοψηφία, θά μπορέσω νά δώ

σω στήν 'Ελλάδα τήν δημοκρατία αύτήιι. 

25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1974 

Ό Κ. Καραμανλής άπευθύνει στόν Γ. Κληρίδη 

~πιστολή, σέ άπάντηση εύχαριστήριας ~πιστολής 

του γιά τή χορηγία τοϋ έλληνικοϋ Κράτους στόν 

προϋπολογισμό τής Κυπριακής Δημοκρατίας: 

«Κύριε πρόεδρε, 

ιιΣiiς εύχαριστώ θερμώς διά τήν άπό ΙΟης τρέχον

τος έπιστολής σας. 
ιι 'Επωφελούμαι τής εύκαιρίας διά νά διαβεβαιώ

σω καί πάλιν ύμiiς καί δλόκληρον τόν έλληνικόν 

κυπριακόν λαόν ότι τό ένδιαφέρον τής 'Ελλάδος διά 

τόν άγώνα έθνικής έπιβιώσεως τόν δ ποίον διεξάγουν 
οί άδελφοί μας είς τήν Μεγαλόνησο ν παραμένει άμέ

ριστον. 

ιι Ή έλληνική συμπαράστασις θά έκδηλοvται καί 

εlς τό μέλλον δι ' όλων τών δυνατών τρόπων καί μέ
σωνιι105. 

25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1974 

Δημοσιεύεται στήν 'Εφημερίδα τής Κυβερνήσε

ως τό ύπ' άριθ. 119 νομοθετικό διάταγμα «Περί άνα-
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θεωρήσεως ύποθέσεων όργάνων Χωροφυλακής, 'Α

στυνομίας Πόλεων καί Πυροσβεστικοί\ Σώματος 

έξελθόντων τής Ύ πη ρεσίας κατά τό &:πό 21.4.1967 
μέχρις 23.7.1974 χρονικόν διάστημα διά πολιτικούς 
λόγους», σύμφωνα μέ τό όποίο «κατώτερα όργανα 

των Σωμάτων Χωροφυλακής, 'Αστυνομίας Πόλεων 

καί Πυροσβεστικοί\, ώς καί &:νθυπασπισταί Χωρο

φυλακής, &:νθυπαστυνόμοι καί πυρονόμοι, έξελθόν

τες τής 'Υπηρεσίας κατά τό &:πό 21.4.1967 μέχρις 
23.7.1974 χρονικόν διάστημα διά πολιτικούς λόγους» 
εχουν τό δικαίωμα «όπως έντός &:νατρεπτικής προθε

σμίας 30 ήμερων &:πό τής ένάρξεως τής ίσχύος του 
παρόντος αίτήσωνται τήν &:ναθεώρησιν τών περί 

έξόδων των έκ τής 'Υπηρεσίας έκδοθεισων διοικη
τικών πράξεων, δι' αίτήσεώς των ύποβαλλομένης είς 

τό οίκείον 'Αρχηγείον». 

25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1974 

Μέ &:πόφαση τής Κυβερνήσεως, μετά &:πό δια

βουλεύσεις καί μέ τά πολιτικά κόμματα, &:ποφασίζε

ται, κα~ά τίς τρείς έβδομάδες πρίν &:πό τίς έκλογές, 

νά διατεθεί στά τέσσερα μεγάλα κόμματα καί παρατά

ξεις ϊσος χρόνος γιά νά παρουσιάσουν τά προγράμ

ματά τους &:πό τά δίκτυα ΕΙΡΤ καί ΥΕΝΕΔ. Συγκε

κριμένα, θά διατεθεί κατά έβδομάδα στό κάθε κόμμα, 

&:πό Τρίτη εως Παρασκευή, χρόνος 8' πού θά προη
γείται του κυρίου βραδυνοu δελτίου είδήσεων. Οί 

παρεμβάσεις θά γίνονται ύπό μορφή δηλώσεων ένός 

έκπροσώπου τους. 

26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1974 

'Ο Κ. Καραμανλής συμμετέχει στίς έορταστικές 

έκδηλώσεις γιά τήν &:πελευθέρωση τής Θεσσαλονί

κης. 

'Ο πρωθυπουργός, πού εΙ χε φθάσει στή συμπρω

τεύουσα στίς 25 'Οκτωβρίου, παρακολούθησε, μετά 
τή δοξολογία στό ναό του 'Αγίου Δημητρίου, παρέ

λαση τμημάτων των 'Ενόπλων Δυνάμεων, τών Σωμά
των 'Ασφαλείας, μαθητών καί φοιτητών. Στή συνέ

χεια, παρακάθησε σέ έπίσημο γεuμα πού όργάνωσε 

πρός τιμή του ό διοικητής του Γ' Σώματος Στρατοί\ 

στή Στρατιωτική Λέσχη Θεσσαλονίκης. Μέ τήν εύ

καιρία αύτή, τόνισε στούς παρόντες &:ξιωματικούς: 

«'Η έπέτειος πού έορτάζομε σήμερα, άποτελεί 

σημαντικόν σταθμό ν είς τήν 'Ιστορίαν τής νεωτέρας 

'Ελλάδος. 'Η άπελευθέρωσις τής Θεσσαλονίκης καί 

τής Μακεδονίας έτερμάτισε μακραίωνα δουλείαν καί 

έδιπλασίασε σχεδόν τό έθνικόν έδαφος. 
» At νίκαι του 1912 καί '13 6φείλονται άσφαλώς 

είς τήν άπαράμιλλον γενναιότητα του έλληνικου 

Στρατού. 'Οφείλονται δμως καί είς τήν έθνικήν ένό
τητα, πού έθερμάvθη άπό τά έθνικά ίδανικά καί 

έσφυρηλατήθη άπό τήν τότε ήγεσίαν του έθνους. 

Άπόδειξιν τούτου άποτελεί τό γεγονός δτι 6λίγα 

χρόνια άργότερα, δταν τήν έθνικήν ένότητα διεδέ

χθη δ · διχασμός, έφθάσαμεν είς τήν συμφορά ν τής 

Μικράς ·Ασίας. 

)) Ή άναφορά δμως είς τήν Ίστορίαν δέν θά 
έχρησίμευε είς τίποτε, έάν δέν έπρόκειτο νά άντλη

θοϊJν έξ αύτή ς χρήσιμα συμπεράσματα. 'Εάν δηλαδή 

δέν έπρόκειτο τά παθήματα του παρελθόντος νά μι'iς 
γίνουν διδάγματα γιά τό μέλλον. Σήμερα ή πατρίδα 

μας διέρχεται καί Πάλιν κρίσιμες στιγμές. Βαρύτατα 
σφάλματα τών τελευταίων έτών έκλόνισαν τήν ένό

τητα του έθνους, έδημιούργησαν όξύτατα έσωτερικά 

προβλήματα καί μι'iς ώδήγησαν είς μίαν έθvικήν πε

ριπέτειαν, α{ έπιπτώσεις τής δποίας έπί τής ζωής του 

έθνους δέν ήμποροϊJν άκόμα νά έκτιμηθοϊJν. Εlναι 

συνεπώς, άπόλυτος άνάγκη νά άποκατασταθή ή σύμ

πνοια ε,iς τούς κόλπους τών 'Ενόπλων Δυνάμεων καί 

ή ψυχική ένότης στρατού καί λαου. Γιατί είς τήν 

δημοκρατίαν ούτε δ λαός ήμπορεί νά αlσθάνεται 
άσφαλής χωρίς τήν προστασίαν τών 'Ενόπλων Δυνά

μεων, ούτε καί ο{ τελευταίες αύτές ήμποροϊJν νά έκ

πληρώσουν τήν άποστολήν τους, χωρίς τήν άγάπην 
καί τήν συμπαράστασιν του λαου. Γιά νά έπιτευχθή 

δμως αύτό, πρέπει νά γίνη σαφής διαχωρισμός τών 

'Ενόπλων Δυνάμεων τής χώρας καί τών έλαχίστων 

έκείνων άξιωματικών ο{ δποίοι κατέλυσαν τάς έλευ

θερίας του λαου καί ώδήγησαν τήν χώραν εlς 6δυνη
ράν περιπέτειαν. 

))Δέν έπιθυμώ νά άναφερθώ διά μακρών εlς τό πα

ρελθόν. Καί τούτο διά νά μ ή εϊπω πράγματα τά δ ποία 

αύτήν τήν στιγμήν θά έβλαπτον τό έθνικόν συμφέ

ρον. Πρέπει δμως νά γνωρίζετε δλοι δτι ο{ 6λίγοι 

έκείνοι πού κατέλαβαν καί ήσκησαν παρανόμως τήν 

έξουσίαν, διέπραξαν βαρύτατα σφάλματα. Σφάλματα 
πού θά ήμποροϊJσαν νά χαρακτηρισθούν ώς έγκλή

ματα είς βάρος τής χώρας, άλλά καί είς βάρος τών 

'Ενόπλων Δυνάμεων, τών δ ποίων έξεμεταλλεύοντο 

τό όνομα. Εlναι δέ τόσον άδιόρθωτοι, ώστε νά δρουν 
καί σήμερα, έπιδιώκοντες τήν ματαίωσιν τών έπικει

μένων έκλογών ... 
))Τόν τελευταίον καιρόν ένεφανίσθησαν καίμε

ρικοί αύτόκλητοι προστάται του έθνους καί τών 

·Ενόπλων Δυνάμεων τής χώρας. Καί προσπαθούν 

κατά τρόπον ίδιοτελή καί ϋποπτον νά ένσπείρουν 

άνησυχίας είς τούς κόλπους του στρατεύματος. Σι'iς 

καλώ νά τούς άγνοήσετε καί νά τούς άπομονώσετε. 
Καί έπιθυμώ νά βεβαιωθήτε δτι δέν προτίθεμαι, dν 

τιμηθώ μέ τήν ψήφον του έλληνικου λαου, νά διατα

ράξω τήν ι5φισταμέvην σήμερον κατάστασιν εlς τάς 
'Ενόπλους Δυνάμεις. Κριτήριον είς τήν σταδιοδρο

μίαν τών άξιωματικών θά εlναι ή μελλοντική διαγω-

γή των καί όχι τό παρελθόν. 

))Πέραν τών περιπτώσεων πού προβλέπονται ι5πό 

του κοινού ποινικού νόμου, κυρώσεις θά έπιβληθοϊJν 
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μόνοv εiς τούς πρωταιτίους διά τήν περιπέτείαν τfjς 

έπταετίας. Καί αύταί, άπό τήν δικαιοσύνην καί σύμ

φωνα μέ τούς νόμους. Τάς κυρώσεις αύτάς εlμαι βέ

βαιος δτι έπιθυμούν καί αί ίδιαι αί VΕνοπλοι Δυνά

μεις, διά νά άποκατασταθfj τό κύρος των, άλλά καί ή 

ψυχική των ένότης μέ τόν λαόν. Αύτό εlναι άπαραί

τητον γιά νά ήμπορέσουν νά έκπληρώσουν έπιτυχώς 

τήν ίιψηλήν άποστολήν των. 

;;Πρός τόν σκοπόν αύτόν, έξ άλλου, θά έπιδιώξω 

νά άποκαταστήσω τήν ψυχικήν ένότητα εiς τούς 
κόλπους τών 'Ενόπλων Δυνάμεων καί νά άναθερμά

νω τήν άγάπην τού λαού πρός αύτάς. Θά έπιδιώξω 

έπiσης τόν έκσυγχρονισμόν τους, τόσον άπό άπόψε

ως έκπαιδεύσεως, δσον καί άπό άπόψεως δπλισμού, 

εiς τρόπον ώστε νά καταστούν καί πάλιν ή άσπίς καί 

τό καύχημα τού έθνους. 'Από τούς άξιωματικούς 
άναμένω ίιψηλόν έθνικόν φρόνημα, άνεπτυγμένον αί

σθημα καθήκοντος, άποχήν άπό τήν πολιτικήν καί 

αύστηράν πειθαρχίαν;). 

Τό &.πόγευμα τής tδιας ήμέρας, δ πρωθυπουργός 

έπισκέφθηκε τό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καί 

παρέστη στήν καθιερωμένη τελετή γιά τήν έπέτειο 

τής &.πελευθερώσεως τής πόλεως. Ή Σύγκλητος του 

'Αριστοτελείου Πανεπιστημίου έξέφρασε πρός τόν 

Κ. Καραμανλή τή βαθιά εύγνωμοσύνη της γιά τό άμέ

ριστο ένδιαφέρον καί τήν πλήρη κατανόηση μέ τήν , 
δποίαν άκουσε τίς aπόψεις της καί γιά τίς λύσεις πού 

υπέδειξε. 

27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1974 

'Εγκαινιάζεται έπίσημα ή προεκλογική έκστρα

τεία μέ λόγο πού έκφώνεί δ Κ. Καραμανλής στήν 

πλατεία ·Αριστοτέλους τής Θεσσαλονίκης: 

«Θεσσαλονικείς! 

;;Κάμvω καί πάλιν έναρξιν τού έκλογικού άγώνος 

άπό τήvπρωτεύουσα τfjς Βορείου 'Ελλάδος, μέ τήν 

δποίαν μέ συνδέουν πολλαπλοί δεσμοί καί ή όποία 

προσφάτως μόλις μού έχάρισε τήν μεγαλύτερη συγ

κίνηση τfjς ζωfjς μου, μέ τήν πρωτοφανή σέ όγκο καί 

παλμό ίιποδοχήν πού μού έπεφύλαξε. 

;;Πρίν άπό ένδεκα άκριβώς χρόνια καί άπό τήν 

ίδια αύτή θέση προειδοποίησα τόν έλληνικό λαό γιά 

τούς κινδύνους πού άπειλούσαν τήvδημοιφατία. Εl

χα τονίσει τότε δτι άν ή δημαγωγία καί τά πάθη τά 

πολιτικά δέν χαλιναγωγηθούν καί άν δέν μεταρρυθ

μισθfj τό άναχρονιστικό μας Σύνταγμα, θά κατέρρεε 

συντόμως τό έλεύθερο πολίτευμα τfjς χώρας. Καί εl

χα ζητήσει τότε άπό τόν λαό νά καταδικάση μέ τήν 

ψfjφο του τήν άντιδημοιφατική τακτική τών άντιπά

λων μου· καί νά μού παράσχη μεγάλη πλειοψηφία 

γιά νά σώσω τήν δημοκρατία, προσαρμόζων τό πολί

τευμα στάς συνθήκας τού τόπου μας. 

»Ή έκκλησή μου δεν εlχε τήν όφειλομένη άντα

πόκριση. Συνεπής πρός τίς άρχές μου καl μέ τήν πε

ποίθηση δτι χωρίς τ{ς ριζικές μεταρρυθμίσεις τίς 

δποίες έκρινα άναγκαίες, ή λειτουργία τfjς δημοκρα

τίας θά ήταν άδύνατη, άπεσύρθην άπό τήν πολιτική ν. 

Καί έπfjρα τόν δρόμο τfjς ξενητειiiς. 
;;Ε{χα τήν έλπίδα δτι ή άπομάκρυνσίς μου άπό 

τήν 'Ελλάδα θά κατηύναζε τά πάθη, τά όποία εlχαν 

διεγείρει κατά τρόπον άπερίσκεπτον οί άντίπαλοί 

μου· καί δτι δ έκπατρισμός μου θά υποβοηθούσε τήν 

εlρηνική έξέλιξη τfjς έθνικfjς μας ζωfjς. 

;;Συνέβη, άτυχώς, τό άντίθετο. Τήν άποχώρησή 

μου ήκολούθησε ένας πρωτοφανής πολιτικός έκτρα

χηλισμός, πού γιά κάθε λογικό άνθρωπο ώδηγούσε 

εύθέως στήν πτώση τfjς δημοκρατίας. Γιά νά τήν 

άποτρέψω -όλίγους μfjνας πρίν άπό τό πραξικόπη
μα τού 'Απριλίου ίιπέδειξα τόν σχηματισμό Κυβερ

νήσεως έκτάκτων έξουσιών, ή όποία θά εlχε ώς άπο

στολήν: νά άναθεωρήση τό Σvνταγμα καί νά δημι

ουργήση τό ήπιο κλίμα ποv θά έπέτρεπε, μετά έξι ώς 

όκτώ μfjνες, τήν προσφυγή στάς έκλογάς. Άτυχώς 

δέν εiσηκούσθην καί πάλιν. Καί ή δημοκρατία έπεσε 
ίιπό τά πλήγματα τών καραδοκούντων συνωμοτών. 

Καί στήν θέση της έγκατεστάθη ή πιό άλλοπρόσαλ

λη τυραννία τήν όποία έγνώρισε ή ίστορία. 

>)Ή τυρανγία αύτή, συνδυάζουσα τήν άναίδειαν 

μέ τήν άμάθειαν καί τόν δόλον μέ τήν βίαν κατεδυνά

στευε τόν έλληνικόν λαόν καί έξηυτέλιζε διεθνώς 
τήν χώρα. Ά νεστάτωνε τάς 'Ενόπλους Δυνάμεις τfjς 

χώρας καί έκμεταλλευομένη τό έντιμο όνομά των, 

τάς έφερνε σέ ψυχική άντίθεση μέ τόν λαό. 'Εξαν

τλούσε άσύνετα καί άπρογραμμάτιστα τά περιθώρια 

πού διέθετε ή οiκονομία μας άπό τήν όκταετία τfjς 

iδικfjς μου διακυβερνήσεως. Καί ίιποθήκευε μέ σπα

τάλες καί δάνεια έπαχθfj τό οiκονομικό μέλλον τfjς 

χώρας. τέλος, έπιδιδομένη σέ φαιδρούς δονικιχωτι

σμούς, άπεμόνωνε διεθνώς τήν 'Ελλάδα καί τήν έξέ

θετε σέ σοβαρούς έθνικούς κινδύνους. 

;>Μέ άγωνία παρακολουθούσα τάς έξελίξεις αύτάς 

άπό τόν τόπο τfjς αύτοεξορίας μου. Καί έκάλεσα 

κατ' έπανάληψιν αύτούς πού άσκούσαν τήν έξουσία 

νά τερματίσουν τήν περιπέτειαν τού έθνους. Τούς 

προειδοποίησα δτι, άν δέν τό κάμνουν έγκαίρως, θά 

δδηγήσουν καί αύτούς καί τόν τόπον σέ δραματικό 
άδιέξοδο. 'Αλλ ' ούτε καί τότε εlσηκούσθην. Καί ή 
συμφορά τήν δποίαν προέβλεπα, έπfjλθε. 

;;Μέ τό παρανοϊκό πραξικόπημα τfjς Κύπρου τό 

έθνος εύρέθη εiς τό κενόν. Εύρέθη πρό τού φάσματος 

ένός έμφυλίου πολέμου έσωτερικώς, καί μιiiς πιθα

νής έθνικfjς καταστροφής, έξωτερικώς. 
;;Κατά τήν δραματικήν έκείνην στιγμήν, πού δ 

'Ελληνισμός δλόκληρος κατείχετο άπό άγωνίαν, 

έκλήθην νά άναλάβω τήν εύθύνη τfjς διακυβερνήσε

ως τfjς χώρας. Μέ έκάλεσαν ή πολιτική καί ή στρα-
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τιωτική ήγεσία του έθνους πού έξέφρασαν κατά τίς 

δύσκολες έκείνες ώρες τήν δμόθυμη θέληση του λα

ου. 

»'Α νταπεκρίθην εiς τήν ίστορικήν έκκλησιν καί 

έσχημάτισα άμέσως Έθνικήν Κυβέρνησιν, ή όποία 

έπελήφθη του έργου τής άνορθώσεως. Ή Κυβέρνη

σίς μου άντιμετώπισε μέ άποφασιστικότητα τό Κυ

πριακόν, άρνηθείσα vά δεχθή τά τετελεσμένα γεγονό

τα πού έδημιούργησαν οί Τοί5ρκοι έπιδρομείς. Μέ 

έπίμονον καί μεθοδικό ν διπλωματικό ν άγώνα, άπεμό

νωσε τήν Τουρκία καί μετέτρεψε τήν διεθνή κοινήν 

γνώμην ύπέρ τών έλληνικών θέσεων. 

»Στόν έσωτερικό, έξ άλλου, τομέα τό έργο τής 

Κυβερνήσεώς μου ύπήρξε εύρύτατο. 'Απέδωσε άμέ

σως στόν έλληνικό λαό δλες τίς έλευθερίες του. 

'Απεδιοργάνωσε τόν μηχανισμό τής τυραννίας καί 

άποκατέστησε τήν δημοκρατική νομιμότητα εiς 

δλους τούς τομείς τής δημοσίας 'μας ζωής. 'Απέτρεψε 

τήν άπειλουμένη κατάρρευση τής οΙκονομίας μας. 

Ά νώρθωσε τήν πίστη καί τό γόητρο τής 'Ελλάδος 

στό έξωτερικό. Καί, τέλος, μέ τήν προκήρυξη τών 
έκλογών, άνοιξε τόν δρόμο γιά τήν πλήρη άποκατά

σταση τής λαi:κής κυριαρχίας. Καί δλα αύτά συνετε
λέσθησαν σέ διάστημα μικρότερο τών τριών μηνών. 

»Θεσσαλονικείς, 

»Κατόπιν δλων αύτών καλείσθε στάς κάλπας. 

Τήν ψήφο σας θά τήν διεκδικήσουν διάφοροι πολι

τικοί σχηματισμοί, άλλοι όμοιογενείς καί άλλοι έτε
ρόκλητοι. Ή ήγεσία τους εlναι λίγο-πολύ γνωστή 

εiς δλους σας. Γιατί δ καθένας άπό μaς έχει στόν 

τόπο αύτόν τήν μικρή ή μεγάλη ίστορία του. Οί άν

τίπαλοί μου άτυχώς καί γι ' αύτούς καί γιά τήν χώρα, 
δέν έχουν νά έπιδείξουν έργο θετικό. Ή συμβολή 

τών περισσοτέρων στάς έξελίξεις τής έθνικής μας 

ζωής, ύπήρξε μάλλον άρνητική. 'Ο δμιλών έχει νά 

έπιδείξη τό έργο τής 'Οκταετίας, πού έθεμελίωσε 
τήν σύγχρονη 'Ελλάδα. ΥΕργο πού άποτελεί κεφά

λαιο τής ίστορίας μας. Υ Εχει νά έπιδείξη τήν έπίμο

νη προσπάθειά του νά έκσυγχρονίση τόν δημόσιο 

βίο τής χώρας καί νά σώση τήν δημοκρατία. τέλος, 

έχει νά έπιδείξη αύτό πού έχαρακτηρίσθη διεθνώς ώς 

πολιτικό θαί5μα: τήν άναίμακτη άποκατάσταση τής 

δημοκρατίας στήν 'Ελλάδα. 

»Θεσσαλονικείς, 

»Καί αύτά μέν δσον άφορά τό παρελθόν. Θά σaς 

άναπτύξω τώρα εiς γενικάς γραμμάς τάς θέσεις τής 

Νέας Δημοκρατίας γιά τό μέλλον. 

»Στόν έξωτερικό τομέα ή πολιτική τής 'Ελλάδος 

προσδιορίζεται άπό τήν γεωπολιτική της θέση καί τά 

πάγια συμφέροντα τοί5 έθνους. 'Η ίστορία της καί οί 

iδεολογικοί προσανατολισμοί της τοποθετούν τήν 

'Ελλάδα εiς τήν Δύσιν. Ή Έλλάς, πού συνδέεται 

ήδη μέ τήν Εύρώπη μέ πολλαπλούς δεσμούς, θά ένι

σχύση τήν Ιδέαν τής ήνωμένης Εύρώπης καί θά έπι-

διώξη τήν ταχυτέρqν έvταξίν της εΙς αύτή ν. Μέ τήν 
ένταξίν της ή Έλλάς δέν θά έπιταχύνη μόνον τήν 
οlκονομική καί κοινωνική της άνάπτυξη, άλλά θά 

ένισχύση καί τόν παράγοντα τής έθνικής της άσφά

λειας. Αύτός δέ εlναι καί δ λόγος γιά τόν όποίο ή 

χώρα μας, μολονότι άπεχώρησε άπό τήν στρατιωτι

κή συμμαχία του ΝΑΤΟ, παρέμεινε στόν πολιτικό 

δργανισμό της. Ή Έλλάς όφείλει παραλλήλως νά 

διατηρή φιλικάς σχέσεις μέ δλες τίς χώρες, έφ' δσον 

σέβονται τήν άνεξαρτησία καί τήν άκεραιότητά της, 
άνεξαρτήτως του πολιτικού ή κοινωνικού των καθε-
στώτος. 

r 

» 'Η 'Ελλάς δέν ήμπορεί παρά νά λυπfjται καί νά 
άγανακτή διότι ή Τουρκία μέ τήν δολίαν καί βάρβα

ρο ν εlσβολήν της εiς τήν Κύπρον κατέστρεψε τήν 

έλληνοτουρκικήν φιλίαν καί έδημιούργησε μία μό

νιμη άπειλή γιά τήν εlρήνη στήν περιοχή αύτή τοί5 

κόσμου. Καί ή άπειλή αύτή δέν θά έκλείψη καί ή 
έλληνοτουρκική φιλία δέν θά άποκατασταθή άν ή 

Τουρκία δέν λογικευθή καί δέν άποκατασταθή τό δί

καιον εΙς τήν Κύπρον. 

>Πό τρίπτυχο τής έξωτερικής μας πολιτικής εl
ναι: ή έθνική άνεξαρτησία, ή άσφάλεια τής χώρας 

καί ή έθνική άξιοπρέπεια. Καί αύτά, πέραν τών οίων

δήποτε διεθνών συνδυασμών, μόνον ή έθνική Ισχύς 

ήμπορεί νά τά έξασφαλίση. Αί ΥΕνοπλοι Δυνάμεις 

τής χώρας πρέπει νά άποτελοί5ν, δπως εlπα καί χθές, 

τήν άσπίδα καί τό καμάρι του έθνους. Πρέπει νά έκ

συγχρονισθοί5ν καί νά έξοπλισθοί5ν κατά τρόπον 

ώστε νά καταστήσουν τήν 'Ελλάδα άπρόσβλητον 

έναντι οίασδήποτε έπιβουλής. Ή Νέα Δημοκρατία 

θεωρεί τήν ήθικήν καί ύλικήν άνύψωσιν τών 'Ενό

πλων Δυνάμεων τής χώρας πρωταρχική της έπιδίω

ξη. 
»Στόν οΙκονομικό και κοινωνικό τομέα ή πολιτι

κή τής ΝέαςΔημοκρατίας θά εlναι ρεαλιστική, άλλά 

καί τολμηρά. Καί θά εlναι δπωσδήποτε φιλολαϊκή. 

Θά προστατεύση δηλαδή τάς λαϊκάς τάξεις καί θά 

περιορίση τήν άσυδοσίαν του πλούτου. Ή ταχύρ

ρυθμος άνάπτυξις τής οlκονομίας μας θά άποτελέση 

στόχον ύψηλής προτεραιότητος. Διότι μόνον μέ ένα 

ηύξημένον έθνικόν εlσόδημα εlναι δυνατόν νά άντι
μετωπισθοί5ν τά προβλήματα πού βασανίζουν τόν 

λαό μας. 

» ΗΟπως εlπα καί στήν διακήρυξη τής Νέας Δη
μοκρατίας ή έλευθέρα οlκονομία εΙς τήν όποία πι

στεύομε, δέν ήμπορεί νά άποκλείση τήν διεύρυνση 

του οlκονομικοί5 τομέως πού έλέγχει τό Κράτος- καί 

ή Ιδιωτική πρωτοβουλία δέν ήμπορεί νά εύρη τήν 

δικαίωσή της χωρίς παράλληλη συμμετοχή τών εύ

ρυτέρων λαϊκών τάξεων, στήν κατανομή τοί5 έθνικοί5 

προϊόντος. Κάθε πολίτης τής χώρας αύτής πρέπει νά 

γίνη έργάτης μαζί καί νομεύς τής οiκονομικής εύη

μερίας. Αύτό δμως θά άπαιτήση, πέραν τών μέτρων 
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πού θά λάβη τό Κράτος, έντατική καί πειθαρχημένη 

προσπάθεια άπό όλους τούς "Ελληνας. Καί άσκουν 

δημαγωγία οί άνεύθυνοι έκείνοι πού σiiς ύπόσχονται 

τά άγαθά τής εύημερίας, χωρίς θυσίες καί κόπους. 
»Εlναι αύτονόητον ότι είς τά πλαίσια του προ

γράμματος αύτου θά τύχη είδικής μεταχειρίσεως -
όπως θά έχω τήν εύκαιρίαν νά άναπτύξω προσεχώς 

- ή πολυπληθεστέρα καί ή πλέον άδικημένη τάξις 

τών άγροτών. 

» "Οπως άντιλαμβάνεσθε, δεν εlναι δύσκολον νά 
καταρτίση κανείς ένα πρόγραμμα πού θά προσφέρη 

τά πάντα είς τούς πάντας. Ούτε εlναι δύσκολο ν' 

άντιγράψη, όπως κάμνουν τά περισσότερα κόμματα 

στόν τόπο μας, τά προγράμματα aλλων χωρών- πού

βρίσκονται όμως ύπό διαφορετικάς συνθήκας - γιά 

νά έντυπωσιάσουν. Δύσκολον εlναι νά yνωρίζη κα

νείς τί άκριβώς χρειάζεται δ τόπος του καί νά εlναι 

lκανός νά τό πραγματοποιήση. Κι' αύτό τό τελευ

ταίο τό έγγυiiται μόνον ή Νέα Δημοκρατία. 

»Ή άνάπτυξις όμως τής χώρας, οίκονομικώς, 

κοινωνικώς καί πολιτιστικώς, προϋποθέτει τήν άξι

οποίηση αύτου του πλέον δυναμικου καί του πλέον 

έλπιδοφόρου στοιχείου τής κοινωνίας μας. Καί αύτό 

θά έπιτευχθή μόνο μέ τόν έκσυγχρονισμό καί τήν 

έπέκταση τής έλληνικής παιδείας. Τάς σκέψεις μου 

έπί του έκπαιδευτικου θέματος θά τάς άναπτύξω πλη

ρέστερα είς προσεχή μου δμιλίαν. Σήμερα θά άρκε

σθώ είς τό νά τονίσω δύο πράγματα: πρώτον, ότι ή 

Νέα Δημοκρατία θά δώση άπόλυτη προτεραιότητα 

στόν τομέα τής παιδείας καί, δεύτερον, ότι ή σπουδά

ζουσα νεολαία θά πρέπη νά άποδείξη μέ τήν συμπε

ριφορά της ότι εlναι ίκανή νά άξιοποιήση τάς θυσίας 
τάς δποίας ύφίσταται χάριν αύτής τό έθνος καί νά 

δικαιώση τάς προσδοκίας του. 

>>Θεσσαλονικείς, 

>>'Ένα άπό τά θέματα πού άπασχολεί έντόνως άλ

λά καί δικαίως τήν κοινή ν γνώμη ν, εlναι τό θέμα τής 

έπιβολής κυρώσεων έναντί ον έκείνων οι' δποίοι κατέ

λυσαν τάς λαϊκάς έλευθερίας καί ώδήγησαν τήν χώ
ραν είς τήν όδυνηράν περιπέτειαν τής έπταετίας. Ή 

Νέα Δημοκρατία πιστεύει είς τήν άνάγκη τής τιμω

ρίας τών Πρωταιτίων όχι μόνο γιά λόγους ήθικής 

τάξεως, άλλά καί πρός παραδειγματισμόν. ΝΗδη ή 

Κυβέρνησίς μου, άyνοουσα άλλά καί διαψεύδουσα 

τούς έξαλλους, έλαβεν άποφασιστικά μέτρα πρός τήv 
κατεύθυνσιν αύτή ν. Πέραν τών γνωστών διοικητικών 

κυρώσεων έδημοσίευσε Συντακτική ν Πρiiξιν διά τής 

δποίας aνοιξε στήν δικαιοσύνη τόν δρόμο γιά τήν 

έπιβολή κυρώσεων στούς πρωταιτίους, άφου έλαβε 
καί μέτρα άσφαλείας, γιά νά διευκολύνη τό έργο της. 

'Ήδη ή δικαιοσύνη, όπως γνωρίζετε, έπελήφθη όλων 

σχεδόν τών άνομημάτων τής έπταετίας. Εlς τήν δη

μοκρατίαν δ κολασμός τών άδικημάτων εlναι έργον 

τής δικαιοσύνης, ή δποία όμως δέν έκδικείται, άλλά 

κρίνει καί τιμωρεί σύμφωνα μέ τούς νόμους. 

>>Μερικά άπό τά κόμματα παρεμβάλλουν άτόπως 

καί άκαίρως είς τόν προεκλογικόν άγώνα, τό πολι
τειακόν. Αύτό θά ήτο δικαιολογημένο, έάν έπρόκει
το νά άποφασίση περί τής μορφής του Πολιτεύματος 

ή προσεχής Βουλή. ΝΗδη όμως, όπως γνωρίζετε, έλή

φθη πρόνοια ν' άποφανθή έπί του θέματος αύτου εύ

θέως δ λαός, εlς είδικόν δημοψήφισμα. Εlς τάς έκλο
γάς τής 17ης Νοεμβρίου θά έκλέξετε έκείνους πού 

θέλετε νά σiiς κυβερνουv- καί έν συνεχείf! θά άποφα

σίσετε σείς οί ίδιοι γιά τήν μορφή του Πολιτεύμα

τος. Αύτή τήν στιγμή προέχει ή λύση του κρισίμου 

πολιτικου μας προβλήματος, πού δέν ήμπορεί άζη
μίως γιά τήν χώρα νά έπηρεασθή άπό τό πολιτεια

κόν. Ή προσπάθεια δημιουργίας συγχίσεως μεταξύ 

αύτών τών δύο γιά λόγους κομματικής έκμεταλλεύ

σεως, εlναι άνεπίτρεπτος καί έπικίνδυνος. 

>>Θεσσαλονικείς, 

>> 'Εν όψει έκλογών θά άκούσετε, όπως συνήθως, 
πολλούς λόγουζ καί θά λάβετε ύποσχέσεις σαγηνευ

τικάς. Θά πρέπη όμως νά έχετε τήν ίκανότητα νά 

έκτιμήσετε τήν είλικρίνεια τών ύποσχέσεων αύτών 

καί τήν δυνατότητα τής πραγματοποιήσεώς των. Γι

ατί κατά κανόνα ύπόσχονται τά πάντα έκείνοι πού 

δέν έχουν καμμίαν έλπίδα νά φθάσουν στήν έξουσία. 
Κατά τό παρελθόν ύπήρξατε καί σείς καί ή χώρα 
θύματα τής άνευθύνου αύτής δημαγωγίας. Σήμερα 

όμως, οί περιστάσεις εlναι τόσο κρίσιμες, ώστε νά 
μή συγχωρουνται νέα σφάλματα καί πλάνες. 

>>Ή χώρα άντιμετωπίζει αύτήν τήν στιγμήν πολ

λά καί δύσκολα προβλήματα μέ τήν έπίλυση τών 
δποίων θά έπιφορτισθή ή μετεκλογική Κυβέρνηση: 

>>Πρέπει ν -' άνασυνταχθή καί νά δραστηριοποιη

θή τό Κράτος, τό δποίον άποσυνετέθη κατά τήν δι
άρκειαν τής έπταετίας. 

>>Πρέπει ν' άνορθωθή ή οίκονομία μας, ή δ ποία 

παρουσιάζει όργανικές άδυναμίες - καί μάλιστα σέ 

μιά στιγμή πού διέρχεται κρίση ή παγκόσμιοςοlκο

νομία. 

>>Πρέπει νά έπιλυθή τό πρόβλημα τής Κύπρου καί 

νά άντιμετωπισθή άποφασιστικά ή έπιθετικότης τής 

Τουρκίας, τήν ώρα μάλιστα πού ύπάρχει κίνδυνος ν' 

άνατραπή ή σχετική Ισορροπία δυνάμεων πού ύπάρ

χει σήμερα εiς τήν Βαλκανικήν. 

»τέλος, πpέπει όχι μόνον ν' άποκατασταθή ή δη

μοκρατία, άλλά καί νά θεμελιωθή μέ τήν προσcφμο
γή του πολιτεύματος στάς έλληνικάς συνθήκας καί 

μέ τήν δημιουργία κλίματος πράγματι δημοκρατι

κου, κλίματος πού θά άπομονώση ήθικά καί πολιτικά 

τούς δύο έχθρούς τής δημοκρατίας, τόν κομμουνισμό 

καί τόν φασισμό. 

»'Η άντιμετώπισις όμως όλων αύτών τών προ

βλημάτων προϋποθέτει τήν παρουσίαν μιiiς Κυβερνή

σεως ύπευθύνου, ίσχυρiiς καί έμπείρου. Καί τήν Κ υ-
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βέρνησιν αύτή ν μόνον ή μεγάλη παράταξις τής Νέας 
Δημοκρατίας ήμπορεί νά τήν δώση. 

))Θεσσαλονικείς, 

)) 'Από τήν έκλογή τής 17ης Νοεμβρίου θά κριθή 
aν ή δημοκρατία πού ξαναγεννήθηκε στόν τόπο αύ
τόν, ύστερα άπό τόσες όδύνες, θά έχη τήν δύναμη νά 

έπιζήση. v Α ν άπό τίς έκλογές αύτές προκύψη πολι

τική άστάθεια καί άσυναρτησία καί aν έπικρατή

σουν ή δημαγωγία καί τά πάθη τά παλαιά, ή δημο

κρατία θά κλονισθή καί πάλι στόν τόπο μας. Γιατί 

κατά τόν νόμο τόν {στορικό τά (δια αrτια δδηγουν 

στά tδια άποτελέσματα. Τά αrτια τής πτώσεως τής 

δημοκρατίας στήν 'Ελλάδα τά γνωρίζετε όλοι σας. 

Καί αύτόν τόν κίνδυνο μόνο έσείς μπορείτε νά άπα

τρέψετε. 

))Σ{iς καλώ - όπως μέ έκάλεσαν καί έμένα έν όνό

ματί σας στίς 23 'Ιουλίου - νά πράξετε καί σείς τό 

καθήκον σας έναντι τής χώρας: νά ψηφίσετε μέ πλή

ρη συνείδηση ότι άπό τήν έκλογή τής 17ης Νοεμ

βρίου έξαρτaται ή τύχη τής δημοκρατίας, ή ίσχύς 
του έθνους καί ή εύημερία δλοκλήρου του έλληνικου 

λαου)). 

. ο πρωθυπουργός μίλησε άπό έξώστη του δευτέ
ρου όρόφου του ξενοδοχείου «'Ηλέκτρα», έν& στήν 

πλατεία καί στούς γύρω δρόμους ε{χαν συγκεντρωθεί 

150.000-200.000 aτομα. 
Μετά τή συγκέντρωση, ίδιαίτερα συγκινημένος 

άπό τή λαϊκή ύποδοχή, δ Κ. Καραμανλής άρκέστηκε 

νά δηλώσει: «Ή έκλογή εγινε άπό σήμερα». 

30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1974 

Δημοσιεύεται στήν «Le Monde»- καί άναδημο

σιεύεται στόν έλληνικό τύπο- άνάλυση τής πολιτι

κής καταστάσεως στήν 'Ελλάδα άπό τόν άκαδημαϊκό 

Μωρίς Ντρυόν μέ άναφορά στά έπιτεύγματα καί στήν 

προσωπικότητα του Κ. Καραμανλή: 

'Η 'Ελλάδα ζ ή ενα φθινόπωρο έξαιρετικής σημασίας. 

VΟχι μόνο γιατί τό παρελθόν της ζή στήν μνήμη μας πε

ρισσότερο άπό δποιουδήποτε άλλου λαου άλλά γιατί ε{ ναι 

στραμμένη πρός τήν 'Ελλάδα ή προσοχή του κόσμου καί 

ίδιαίτερα τής Εύρώπης. Αύτά πού συμβαίνουν έκεί κάθε 

μέρα καί αύτά πού πρόκειται νά συμβουν εχουν σημασία 

καί έπιπτώσεις πού ξεπερνουν τά σύνορα τής 'Ελλάδος. 
Αύτό έπιβάλλει ή γεωγραφική καί ή στρατηγική της θέση. 

Τά μάτια τών γιγάντων ε{ ναι στραμμένα σ' αύτή τήν χερσό

νησο καί ε{ναι μεγάλος δ πειρασμός τους νά άπλώσουν 

πάνω της τό χέρι τους. 

' Αλλά οί ώρες πού περνά καί θά περάση στίς προσεχείς 

!:βδομάδες ή 'Ελλάδα εχουν έπίσης μιά πολιτική καί ήθική 

σημασία γιά δλες τίς εύρωπαϊκές δημοκρατίες. Oi τιμές 
πού άποδόθηκαν πρόσφατα στόν ύπουργό Εύαγγελο 'Αβέ

ρωφ άπό τήν συνέλευση του Στρασβούργου δείχνουν σχε

τικά τήν σπουδαιότητα πού άποδίδεται στήν έπιστροφή τής 

'Ελλάδος στούς κόλπους τής εύρωπαϊκής οίκογένειας. 

Στίς έκλογές πού θά διεξαχθουν στίς 17 Νοεμβρίου καί 
στό δημοψήφισμα πού θά άκολουθήση γιά τήν έπιλογή του 

καθεστώτος, βλέπει κανείς καθαρά τί διακυβεύεται: ή ίκα

νότητα Ι:νός λαου πού βγαίνει άπό ενα επτάχρονο καθε

στώς αύθαιρεσίας καί καταπιέσεως, νά ξαναβρή τόν δρόμο 

τής έλευθερίας χωρίς νά ριχθή στό χάος ή νά γλιστρίση 

πρός άλλες μορφές καταπιέσεως. 

Κατέρρευσε μιά στρατιωτική δικτατορία χωρίς άδελ

φοκτόνους συγκρούσεις. Καί αύτό εlναι σπάνιο. v Αν ή 

άθηναϊκή χούντα προκάλεσε τήν άσυγχώρητο τραγωδία 

τής Κύπρου, τουλάχιστον ή κατάρρευσίς της δέν εριξε τήν 
'Ελλάδα σέ έμφύλιο πόλεμο . Αύτό κατέστη δυνατό γιατί 

ύπήρξε ενας συνενωτικός παράγων, ενας άνθρωπος τής θύ

ελλας, άπόμακρος άλλά δρατός. 

'Η έξορία, άναγκαστική ή Ι:κούσια, τών πολιτικών 

άποτελεί μιά άπό τίς πιό παλιές καί πιό σταθερές παραδό

σεις τής Ι:λληνικής πολιτικής ζωής. 'Ασφαλώς εχει τήν 

προέλευσή της στόν περίεργο έκείνο νόμο του έξοστρακι

σμου, βάσει του δποίου ή άθηναϊκή Δημοκρατία έξόριζε 

μερικούς άπό τούς έπιφανεστέρους πολίτες της, όχι γιατί 

άπέτυχαν στήν (tποστολή τους, άλλά, άντιθέτως, γιατί ε{
χαν έπιτύχει ύπερβολικά καί άποκτήσει ύπερβολική έπιρ

ροή στήν πόλη. 'Ο Θεμιστοκλής έξοστρακίστηκε άκριβώς 

λόγφ τών νικών του· δ 'Αριστείδης λόγφ τών άρετών του. 

Τούς άπομάκρυναν λόγφ ύπερβολικου μεγαλείου. 'Αλλά 

ξανάφεραν πίσω τόν 'Αριστείδη. 

'Ο Καραμανλής κυβέρνησε τήν ' Ελλάδα έπί όκτώ συ

νεχή ετη άπό τό 1955-1963. «Ή μόνη σταθερή Κυβέρνηση 
άπό τήν έποχή του Περικλέους» λέγεται. Καί αύτό δέν ε{

ναι άπλό εύφυολόγημα. 

'Η 'Ελλάδα, δταν τήν άνέλαβε δ Καραμανλής, δένε{ χε 

κατορθώσει νά άναδυθή άπό τήν άπό κάθε πλευρά κατα

στροφική κατάσταση στήν όποία τήν εtχαν βυθίσει oi ε{
σβολές, oi ξένες κατοχές, oi έμφύλιοι πόλεμοι καί oi έπεμ
βάσεις τών Μεγάλων Δυνάμεων. Αύτός δ λαός ε{χε μαρτυ

ρήσει περισσότερο άπό κάθε άλλο άπό τίς έσωτερικές του 

διχόνοιες, άπό τίς κομματικές του άντιζηλίες, άπό τήν άνι

κανότητά του νά όργανωθή. 

'Ο Καραμανλής πέτυχε μιά άποδεκτή λύση του Κυπρι

ακου, ένφ ύπήρχε κίνδυνος πολέμου. 'Ανώρθωσε τήν οί

κονομία, άποκατέστησε τό νόμισμα, άναζωογόνησε τήν 

βιομηχανία, διπλασίασε τήν βιομηχανική καί άγροτική 

παραγωγή, ϋψωσε c'iλλο τόσο τό γενικό βιοτικό έπίπεδο, 

κατωχύρωσε τήν άνεξαρτησία τής χώρας, τήν κατέστησε 

άξιόπιστη μεταξύ τών έθνών καί τήν συνέδεσε μέ τήν Εύ

ρωπαϊκή Κοινότητα. Αύτός εtναι, σέ γενικές γραμμές, δ 

άπολογισμός. 

'Αλλά όκτώ άπαιτητικά χρόνια, όκτώ χρόνια μέ τήν 

βούληση στραμμένη στούς ίδιους σκοπούς, όκτώ συνεχή 

χρόνια κάτω άπό τήν ίδια κατευθυντήρια δύναμη ήταν 

άναμφίβολα πολλά γιά ενα λαό στόν όποίο τίποτα δέν άρέ

σει περισσότερο άπό τά πολιτικά παιχνίδια. 

Δυό φορές ε{χε προκαλέσει έκλογές δ Καραμανλής 

έπιδιώκοντας μιά γνήσια έπιβεβαίωση τής έξουσίας του 
μέσα άπό τήν λαϊκή συναίνεση καί δύο φορές τήν εtχε 

έπιτύχει: άσφαλώς πήγαινε πολύ. 'Η τάξη τών πολιτικών 
βασανιζόταν άπό νοσταλγίες, άνυπομονησίες, φιλοδοξίες 

καί μνησικακίες. Εtχαν βγή άπό τόν κρημνό καί φιλοδο

ξουσαν νά ξαναβρουν τήν άπόλαυση τών διχονοιών. 
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• Η • Ελλάδα δένε{ ναι ή μόνη χώρα δπου οί Ιδεολογικές 
διενέξεις καλύπτουν τίς ίστορικές πραγματικότητες καί 

δπου οί κομματικές άντιζηλίες έπισκιάζουν κάποτε τό 

έθνικό συμφέρον. 

Οί δημαγωγοί έτέθησαν «έπί τφ ~ργφ». vy πουλες καί 
συκοφαντικές έκστρατείες, άποσκιρτήσεις, προδοσίες ... 
ε{ναι γνωστό τί άπέγινε. Μιά σύγκρουση μέ τά 'Ανάκτορα, 

σύγκρουση πού στό βάθος ε{χε συνταγματικό χαρακτήρα 

καί ~θετε τό θέμα τών έξουσιών καί τών καθηκόντων του 

πρωθυπουργοί), ώδήγησε 'tόν Καραμανλή στήν παραίτηση. 

Δέν ήταν ποτέ, άπό τήν άρχή τής σταδιοδρομίας του, δ 
ανθρωπος πού θά συμβιβαζόταν ή πού θά ύπέκυπτε. Δέν τό 

~κανε οuτε καί σ' αυτή τήν περίπτωση καί προέκρινε σύν

τομες έκλογές άπό τίς δποίες θά προέκυπτε μιά Βουλή 

έξουσιοδοτημένη νά άναθεωρήση τό Σύνταγμα. Οί έκλογές 

~γιναν καθυστερημένα καί όχι μέ σκοπό άναθεωρήσεως 

τοu Συντάγματος. 'Ο Καραμανλής ώδήγησε γιά μιά τελευ

ταία φορά τό κόμμα του στήν μάχη. Νικήθηκε. Χωρίς αυ

ταπάτες γιά τό μέλλον καί προκειμένου νά μήν έμπλακή 

στίς μικρότητες πού βυθίζονται οί έξασθενημένες δημο
κρατίες πήρε τόν άρχαίο δρόμο τής έξορίας γιά τό Παρίσι. 

'Εκεί έγκαταστάθηκε στόν έξώστη τής ίστορίας, σάν μιά 

τύψη καί μιά προσφυγή. Καί μόνος. Δέκα χρόνια καί tξι 

μήνες, σχεδόν τέσσερεις χιλιάδες ήμέρες. τέσσερεις χι

λιάδες αυγές πού ποτέ δέν ~φεραν τήν έλπίδα, τέσσερεις 

χιλιάδες νύκτες άπέναντι στόν εαυτό του καί στήν προφα

νώς άκίνητη μοίρα του. 

ΕΙ χα τήν τύχη, κατά τήν διάρκεια τής παρισινής έξορί

ας του, νά βλέπω συχνά τόν πρόεδρο Καραμανλή, νά συν
δεθώ μέ φιλία μαζί του, νά διαπιστώσω τήν ψυχική του 

δύναμη καί τήν συγκέντρωση τών σκέψεών του, άποκλει

στικά καί μόνο στήν φροντίδα γιά τήν πατρίδα του. 'Εάν 

περνοuσε στιγμές άπογοητεύσεως, τίς ~κρυβε καλά. Τήν 

δική του ~ρημο τήν διέσχισε άπό ενα έξώστη στήν δδό 

Μονμορανσύ, πού δέν θά τόν ξεχάσουν δσοι σύχναζαν 

έκεί. Τό βλέμμα του, πάνω άπό τά δέντρα καί τίς σκεπές 

ήταν συνεχώς στραμμένο πρός τήν 'Ελλάδα. VΟσο παρα

τείνεται ή έξορία τόσο δ έξόριστος περνa στιγμές άμφιβο

λίας γιά τό αν θά ξαναδή ποτέ τήν πατρίδα του. Γι' αυτόν 

τόν Μακεδόνα πού προερχόταν άπό σκληρές χωριάτικες 

ρίζες, ή στέρηση τής γενέτειρας γής του προκαλοuσε συ

νεχή καί ~ντονη όδύνη . Τήν περνοuσε σιωπηλά. 

·Ο Τσώρτσιλ γράφει στά άπομνημονεύματά του: «Σέ 

ώρες έθνικής κρίσεως ή έξουσία ε{ναι δώρο Θεοu δταν 

κάποιος ξέρει τί διαταγή πρέπει νά δώση» . 
'Αλλά τό νά ξέρης τί διαταγή πρέπει νά δώσης καί νά 

μήν ~χης τήν έξουσία νά τό κάνης ε{ ναι μαρτύριο τής κολά

σεως. Αυτό τό μαρτύριο τό ύπέστη δ Καραμανλής έπί δέκα 

χρόνια. Μόνος, δπως ε{πα. νΟχι δτι δέν τόν περιέβαλλε 

στό Παρίσι μιά δ μάδα πιστών φίλων πού τούς συμβουλευό

ταν. νΟχι δτι δέν ~μεινε σέ έπαφή μέ τήν 'Ελλάδα, δτι δέν 

ένημερωνόταν γιά δλα δσα συνέβαιναν έκεί άπό πιστούς 

φίλους πού διατηροuσε στήν ·Ελλάδα καί οί δποίοι έναπέ

θεταν σ' αυτόν τίς έλπίδες των. Δεχόταν άπεσταλμένους, 

τούς ακουγε. 'Αλλά τήν συμπεριφορά του τήν καθώριζε 

μέσα στήν μοναξιά τών συλλογισμών του. 

Κατά τά πρώτα χρόνια τήρησε μιά πλήρη σιγή, ένφ 

συνέβαιναν δλα δσα ε{ χε προβλέψει καί προείπει. • Η ελ
ληνική δημοκρατία κλονιζόταν, άνομοuσε καί γλίστραγε 

πρός τήν άναρχία. Ή οικονομία άποδιοργανωνόταν . Τό 

νόμισμα άποσταθεροποιείτο, τά έργοστάσια ~κλειναν, ή 

έξουσία δέν μποροuσε πιά νά έπιβληθή. Τά δημαγωγικά 
καθεστώτα ε{ναι πάντα οί πρόδρομοι τής τυραννίας. 

·Ο Καραμανλής βγαίνει άπό τήν σιωπή του μετά τό 

πραξικόπημα του '67, δταν έγκαταστάθηκε τό καθεστώς 
τών συνταγματαρχών. 'Αλλά τό κάνει μέ δηλώσεις ζυγισμέ

νες, ώριμες καί πολύ άραιές - οuτε καν μία κάθε χρόνο -
μέ τίς δποίες καταγγέλλει τήν ~λλειψη νομιμότητας καί 

τήν παρανομία αυτοu του άστυνομικοu καθεστώτος, τονί

ζει τά λάθη του, ύπογραμμίζει τίς άποτυχίες του, ύποδει

κνύει θεραπείες. 

Βλέπει τότε νά έπιστρέφουν ή νά ~ρχωνται πρός έκεί

νον, κάθε μέρα περισσότερο, όχι μόνο δσοι ε{χαν άπο

σκιρτήσει, άλλά άκόμα καί δρισμένοι άπό τούς πιό άπο

φασισμένους άντιπάλους του . Πολλοί τόν πιέζουν νά ένερ

γήση. Ξέρει δτι παντοu στήν ·Ελλάδα ψιθυρίζουν, μουρ

μουρίζουν, έπαναλαμβάνουν -καί μέ μεγαλύτερη έπιμονή 

καθώς περνοuν οί μήνες- «Καραμανλής, Καραμανλής». 

Δέν ύποκύπτει στόν πειρασμό τής άνυπομονησίας. Δέν 

σχηματίζει Κυβέρνηση στήν έξορία. Δέν ύποκινεί τήν δη
μιουργία κινήσεως γύρω άπό τό ατομό του. Δέν ~χει καν 

μιά πολιτική γραμματεία. Κρατάει μέ αυστηρότητα τήν 

μοναδική του θέση, έννοεί νά έκφράζεται μόνον σάν 'Έλ

ληνας πολίτης «tνας πολίτης» -γράφει- «του δποίου οί 

ευθuνες ε{ναι μεγαλύτερες του παρελθόντος». 

· b Καραμανλής κατηγορεί άμέσως τούς συνταγματάρ
χες δτι ~χουν δημιουργήσει «tνα καθεστώς τυραννικό καί 

νόθο ... ενα καθεστώς πού δέν άνταποκρίνεται σέ καμμιά 
μορφή πολιτικοί) καθεστώτος, οuτε καν στήν κλασσική 

δικτατορία ... ». ·Η ίστορία διδάσκει δτι τά νόθα καθεστώτα 
δέν έπιτυγχάνουν. Παρακμάζουν καθ' δδόν καί καταρρέ

ουν, παρασύροντας στήν πτώση τους τήν χώρα πού τά ύφί

σταται. Κατηγορεί τούς συνταγματάρχες δτι ~χουν άπομο

νώσει πολi'τικά καί ήθικά τήν χώρα. 'Ότι ~χουν βγάλει τήν 

• Ελλάδα άπό τήν οi.κογένεια τών έλευθέρων λαών ... πρός 
ζημίαν όχι μόνον τής οικονομίας άλλά καί τής έθνικής της 

άσφάλειας (1969). 
Κατηγορεί τούς ίδιους συνταγματάρχες δτι «διέλυσαν 

τίς ~νοπλες δυνάμεις, δτι διέσπασαν τήν ενότητα του στρα

τοu», πρdγμα πού έπαληθεύτηκε άπό τήν άνοργάνωτη καί 

άνίσχυρη έπιστράτευση τοu 'Ιουλίου '74. Ή ίδια όξυδέρ
κεια καί σχετικά μέ τήν Κύπρο, περισσότερο άπό ενα χρό

νο πρίν ξεσπάση τό νέο δρaμα. 

vοσο γιά τήν δυνατή λύση, δέν θά άλλάξη ποτέ γνώμη 

γιά επτά χρόνια. • Η άλλαγή του καθεστώτος στήν • Ελλά
δα δέν θά μποροuσε κατά τήν γνώμη του νά πραγματοποιη

θή παρά κατά δύο τρόπους, ή μέ τήν άποχώρηση τής Κυ

βερνήσεως ή μέ τήν άνατροπή της. Στήν πρώτη περίπτω

ση, ή χούντα θά παραχωροuσε τήν θέση της σέ μιά πολιτι

κή Κυβέρνηση «~μπειρη καί ισχυρή καί περιβεβλημένη μέ 

έξαιρετικές έξουσίες γιά ενα λογικό διάστημα» γιά νά δη

μιουργήση τίς συνθήκες μιaς νέας δημοκρατίας, τής δποί

ας οί θεσμοί θά ένεκρίνοντο άπό τόν λαό ειρηνικά. Στήν 

δεύτερη περίπτωση, δηλαδή τήν βίαιη άνατροπή, θά έμφα
νίζοντο κατ' άνάγκην άνεξέλεγκτες δυνάμεις οί δποίες θά 

ύπέβαλλαν τήν χώρα σέ νέες καί αίματηρές δοκιμασίες. 

Συγκρατήθηκε νά μ ή κάνη ποτέ τίποτα, άκόμα κι' δταν 

δρισμένοι τόν έμέμφοντο μέ καιροσκοπική διάθεση, πού 
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θά μπορουσε νά προκαλέση η καί νά ύποκινήση εμμεσα 

μιά τραγική περιπέτεια . Δέν θεωρουσε ότι ήταν δυνατή ή 

έπιστροφή του παρά μόνο στήν πρώτη περίπτωση καί μέ 

εύρεία λαϊκή συγκατάθεση . ' Αντιμετώπιζε ijρεμα τό ένδε

χόμενο νά μήν ύπάρξη ποτέ αύτή ή περίπτωση. Ε{χε άπο

δεχθη τόν κίνδυνο μιίiς ίσόβιας έξορίας: «'Εάν δ λαός φτιά

χνη τίς άλυσίδες του μέ τά ίδια του τά χέρια; δέν δικαιοίJται 
νά ιiναμένη τήν σωτηρία του ιiπό κανέναν. Γιατ{ κανείς δέν 

μπορεί νά σώση ένα λαό έναντίον τής θελήσεώς του». 

'Η 'Ιστορία θά συγκρατήση μεταξύ τών μεγάλων είκό

νων τοϋ αίώνος τήν είκόνα τοϋ τεράστιου πλήθους πού τόν 

ύποδέχθηκε παραληρώντας άπό ένθουσιασμό μέσα στήν 

νύχτα έκείνη τοϋ 'Ιουλίου όταν τά γαλλικά φτερά τόν εφε

ραν στό άεροδρόμιο τών 'Αθηνών. Ή έπιστροφή του 

επαιρνε τίς διαστάσεις έποποιίας. 'Η διαδρομή πρός τήν 

πρωτεύουσα ήταν ενα δάσος έπειjφημιών. 'Εκφραζόταν 

ετσι καί άνέβλυζε άμεσα έκείνη ή λαϊκή θέληση πού γιά 

κείνον ήταν ή προϋπόθεση τοϋ παντός. 

0{ λίγες στιγμές αύτής τής νυκτερινής διαδρομής, άνά

μεσα σέ άνδρες καί γυναίκες πού ούρλιαζαν άπό χαρά καί 

εκλαιγαν άπό εύτυχία, ήταν δ θρίαμβος της έπίμονης μο

ναξιάς του, ή βραχεία άνταμοιβή γιά τίς τέσσερεις χιλιά

δες μέρες έξορίας. Θά ε{ χε άραγε τήν άνεση νά τήν άπολαύ

ση ένφ άνέπνεε καί πάλι τό άρωμα τής πατρίδος; WΗδη 

βυθιζόταν σέ μιά δραματική κατάσταση, τήν όποία όμως 

ήταν δ μόνος πού μποροϋσε νά έλέγξη . 

Εlναι άδύνατον νά μήν κάνη κανείς δpισμένους παραλ

ληλισμούς μέ τό γκωλικό παράδειγμα, νά μήν διαπιστώση 

δρισμένες δμοιότητες στόν χαρακτήρα καί τήν μοίρα του 

Ντέ Γκώλ καί τοϋ Καραμανλή. 'Ο Ντέ Γκώλ ε{ χε άλλωστε 

έκφράσει σέ πολλές περιπτώσεις μετά τό έπίσημο ταξίδι 

του στήν 'Ελλάδα, τήν έκτίμηση πού ε{ χε άναπτύξει γιά 

τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό. Τό μαρτυροϋν τά άπομνημο

νεύματά του . Καί δ Καραμανλής δέν ε{χε παραλείψει νά 

μελετήση τίς πράξεις καί τήν συμπεριφορά του Ντέ Γκώλ. 

' Η ίδια βεβαιότητα καί στόν ενα καί στόν άλλο, ότι 

ε{ χ αν γεννηθη γιά νά προσφέρουν στήν πατρίδα τους ύπέρ

τατες ύπηρεσίες. 'Η ίδια ταύτιση του προσώπου τους μέ 

τήν χώρα τους . 'Η ίδια περιφρόνηση γιά εύτελείς συναλ

λαγές καί ύπολογισμούς, ή ίδια ίκανότητα άποστασιοποιή

σεως, ύπομονής, σιωπής. 'Ο ίδιος ύπέρτερος κοινός νοϋς . 

'Η ίδια εύχέρεια νά συλλαμβάνουν τά γεγονότα καί νά 

προσαρμόζουν τήν συμπεριφορά τους στίς πραγματικότη

τες, χωρίς όμως νά παρεκκλίνουν άπό τόν δρόμο πού ε{χαν 

χαράξει . 'Η ίδια πεποίθηση ότι ή χώρα, όταν έγκαταλει
φθη, δέν μπορεί νά ξαναγυρίση στήν κορυφή άν δέν φθάση 

πρώτα μέχρι τό βάθος τοϋ κρημνου καί άν ή άβυσσος δέν 

γίνη τό έφαλτήριό της. 

'Η έθνική άνεξαρτησία, ή άρνηση κάθε ήγεμονισμοϋ, 

ή {σορροπία τών συμμαχιών, ή έλευθερία νά συνάπτη συ

νετούς συνεταιρισμούς, ε{ναι τά βασικά στοιχεία τής σκέ

ψεως του Καραμανλή στόν τομέα τής έξωτερικής πολιτι

κής. Τό άπέδειξε, μέ τήν έπιστροφή του στήν έξουσία, μέ 

τό νά συναγάγη τά προφανή συμπεράσματα άπό τήν κυ

πριακή τραγωδία καί άπό τήν ταπείνωση πού ύπέστη ή 

'Ελλάς. 'Αποφάσισε νά τήν άποσύρη άπό τό στρατιωτικό 

- δχι όμως καί τό πολιτικό- σκέλος τοϋ ΝΑ ΤΟ, όπως τό 

ε{χε κάνει πρό τινος δ Ντέ Γκώλ γιά τήν Γαλλία. 

'Η μεταρρύθμισή του Κράτους ε{ναι έπίσης γιά τόν 

Καραμανλή μιά άπό τίς κύριες φροντίδες του. Δέν ύπάρχει 

άμφιβολία ότι σκέφτεται νά προτείνη στήν χώρα του θε

σμούς, ο{ δποίοι, εγγυώμενοι τίς θεμελιώδεις έλευθερίες 

καί τόν σεβασμό τής λαϊκής βουλήσεως, θά επιτρέπουν 

στήν έκλεγμένη εξουσία νά άσκήση πραγματικά καί άπο
τελεσματικά τήν άποστολή της, πράγμα χωρίς τό όποίο ή 

δημοκρατία δέν ε{ναι βιώσιμη . 

»Ξέρει σέ ποιό δρόμο θέλει νά βάλη τήν 'Ελλάδα. Θά 

τόν άκολουθήση εκείνη; Τήν άπάντηση θά τήν δώσουν οί 

προσεχείς εκλογές καί θά δείξουν εάν αύτός δ συναισθη

ματικός λαός μπορεί νά ξαναβρη ταυτόχρονα τήν έλευθε
ρία καί τήν σταθερότητα. Στήν 'Αθήνα, δ Καραμανληςμν 

διστάζει νά επικαληται τό παράδειγμα τής «Γκωλικής 

Δημοκρατίας». Γιά τήν ' Ελλάδα ε{ ναι χωρίς άμφιβολία ή 

μόνη εuκαιρία γιά μιά «Καλπάζουσα» δημοκρατία. 

30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1974 

' Ο 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, ύπό τήν πίεση 

καί σχετικών συστάσεων τής έλληνικής Κυβερνή

σεως, μεταδίδει, άπό τήν Νέα 'Υόρκη μέ προορισμό 

τήν Κύπρο, τήν άκόλουθη δήλωση: 

«'Ο χρόνος τής επανόδου μου είς τήν Κύπρον θά άπο

φασισθη ύπ ' έμοϋ τοϋ ίδίου. Ούδείς εμποδίζει τήν έπάνο

δόν j.ιου καί, έπομένως, ούδείς λόγος ύφίσταται διά συζητή

σεις καί συλλαλητήρια επί του θέματος τούτου. Τήν ήμε

ρομηνίαν τής έπιστροφής μου θά καθορίσω μετά τήν συζή

τησιν του Κυπριακοί> είς τά · Ηνrομένα WΕθνη. 
»'Εν τφ μεταξύ έπιθυμία καί θερμή παράκλησίς μου 

ε{ναι δπως δ λαός ήνωμένος συμπαρασταθη πλήρως καί 
βοηθήση τόν συνταγματικώς άσκοϋντα καθήκοντα προέ

δρου κ. Κληρίδην είς τό δύσκολον καί πολυεύθυνον εργον 

του. Διά μιάν άκόμη φοράν έπαναλαμβάνω δτι δ κ. Κληρί

δης τυγχάνει της έμπιστοσύνης μου είς τάς διεξαγομένας 

ύπ, αύτοϋ πολιτικάς διαπραγματεύσεις καί εχει τήν θερμή ν 

ύποστήριξίν μου. 'Η άμέριστος πρός αύτόν συμπαράστα

σις κατά τήν κρίσιμον αύτή ν περίοδον άποτελεί δι' όλους 

έπιτακτικόν καθήκον». 

31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1974 

'Ο Κ. Καραμανλής, σέ τηλεοπτική δμιλία του, 

πρός τόν έλληνικό λαό άναφέρεται τόσο στίς γενικό

τερες συνθήκες πού έπέβαλαν τήν ϊδρυση τής ΝΔ 

δσο καί στούς προσωπικούς λόγους πού ύπαγόρευ

σαν τήν έπάνοδο στήν ένεργό πολιτική καί τήν κά

θοδό του στόν έκλογικό άγώνα: 

«'Ελληνίδες, 'Έλληνες, 

))Δέν έπικοινωνώ σήμερα μαζί σας ώς πρωθυ

πουργός τής χώρας. Οϋτε κaν ώς άρχηγός μιfiς μεγά

λης πολιτικής παρατάξεως πού διεκδικεί τήν ψήφο 

σας. Σfiς δμιλώ ώς φίλος. Καί χρησιμοποιώ τήν τη

λεόραση γιά νά έχω τήν άμεσώτερη δυνατή έπαφή μέ 

όλους σας. Θά προτιμοvσα φυσικά νά μποροvσα νά 

συζητήσω μέ τόν καθένα σας χωριστά. Άλλά, όπως 

καταλαβαίνετε, αύτό εlvαι άδύvατον. 
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»Θά έπιχειρήσω, πάντως, εστω καί μέ μονόλογο, 

νά σiiς έξηγήσω σήμερα τούς λόγους γιά τούς όποί

ους ί:δρυσα μαζί μέ τούς συνεργάτες μου τήν Νέα 

Δημοκρατία. Καί θά προσπαθήσω ν' άποδείξω πόσο 

αύτή ή πολιτική παράταξη εlναι καί νέα κα{ άναγκαία 

γιά τόν τόπο. "Εχει μεγάλη σημασία νά τό πιστέψετε. 

Γιατί ή Νέα Δημοκρατία δέν ζητεί μόνο τήν ψήφο 

σας στίς έπικείμενες έκλογές. Ζητεί, θά ελεγα, μα

κροπρόθεσμα τήν άγάπη καί τόν ένθουσιασμό σας, 

πού εlναι άπαραίτητα γιά τήν άντιμετώπιση τών κρι
σίμων προβλημάτων τά όποία θά κληθή νά άντιμε

τωπίση ή Νέα Δημοκρατία. 

»'Ελληνίδες, "Ελληνες, 

»"Α ν δέν φιλοδοξοVσα νά θεμελιώσω μιά άληθι

νά προοδευτική δημοκρατία στήν 'Ελλάδα, δέν θά 

εlχα λόγους νά έπιθυμώ νά κυβερνήσω καί πάλι τήν 

. χώρα. 'Όπως ξεύρετε, εlμαι δ μόνος μεταξύ έκείνων 
πού διεκδικούν τήν ψήφο σας, δ δποίος εχει δοκιμα

σθή στήν κορυφή τής έξουσίας. 'Ο μόνος- θά προ

σέθετα -πού δέν έπιζητεί τήν έξουqία άπό ματαιο

δοξία. Τό εργο μου τής όκταετίας άποτελεί ήδη κεφά
λαιο τής lστορίας μας. Καί τό εργο μου τών τελευ

ταίων ένενήντα ήμερών χαρακτηρίζεται δμόφωνα 

άπό ξένους καί "Ελληνες ώς σύγχρονο πολιτικό θαύ

μα. 

»'Αλλ' aς μιλήσωμε καθαρά: Η Αν άπέβλεπα στήν 

έξουσία χάριν τής έξουσίας, δέν θά εlχα παρά νά 
κάμω αύτό πού έμφαviζονται νά ζητούν άντιφάσκον

τες πρός έαυτούς ο{ άντίπαλοί μου. Νά καθυστερήσω 

δηλαδή έπ' άόριστον καί μέ τίς δικαιολογίες πού ο{ 

ίδιοι μοΒ προσφέρουν, τίς έκλογές. "Οπως γνωρίζε

τε, όταν στά πρόθυρα μιiiς έθνικής καταστροφής μέ 

κάλεσαν έξ όνόματός σας ή πολιτική καί στρατιωτι

κή ήyεσία νά σώσω τήν 'Ελλάδα, κανένας δρος, κα

νένας περιορισμός δέν μοΒ έτέθη. Οϋτε ώς πρός τήν 

εκτασιν τών έξουσιών μου, οϋτε ώς πρός τήν σύνθε
σιν τής Κυβερνήσεώς μου, οϋτε ώς πρός τόν χρόνο 

τής παραμονής μου στήν έξουσία. 

>>Γνωρίζετε, έπίσης, μέ πόσην άνιδιοτέλεια συμ

περιεφέρθην στήν περίπτωση αύτή. 'Εσχημάτισα 

τήν πιό άντιπροσωπευτική Κυβέρνηση πού έγνώρισε 

ποτέ ή χώρα. Καί έχρησιμοποίησα νέους κατά τό 

πλείστον άνθρώπους, γιά νά τούς δώσω τήν εύκαιρία 

νά δοκιμασθούν. 'Εγκατέστησα δέ σέ καίριες θέσεις 

πρόσωπα πού μόνον ώς κομματικοί φίλοι μου δέν θά 

μπορούσαν νά θεωρηθούν. 

>>Πέραν αύτοv, άντί νά παρατείνω τήν παραμονή ν 

μου στήν έξουσία, άνοιξα άποφασιστικά τόν δρόμο 

πρός τήν λαϊκή έτυμηγορία, γιά τήν δλοκλήρωση 

τής δημοκρατικής νομιμότητος. "Εκαμα δηλαδή δ, τι 

έπεβάλλετο, διά ν' άποδείξω δ τι μοΒ ήταν ξένη κάθε 

προσωπική ή κομματική έπιδίωξη. Άλλ' aν δέν εl

χα έπιδιώξεις του είδους αύτοv, εlχα ώστόσο καθή
κοντα. Καθήκοντα πού μοΒ έπέβαλλαν νά δημιουργή-

σω μία νέα καί μεγάλη πολιτική δύναμη, πού θά συνέ

βαλλε θετικά στήν έδραίωση τής δημοκρατίας στόν 

τόπο μας. 

»Τήν ί:δρυση τής ΝΔ έπέβαλε έθνική άνάγκη. Νέ

ες ίδέες, νέα προβλήματα, νέες άνάγκες εχουν άνακύ

ψει τόσο στήν Έλιfάδα, δσο καί διεθνώς κατά τήν 
δεκαετία πού μiiς χωρίζει άπό τίς τελευταίες έκλογές. 

Τά παλαιά πολιτικά σχήματα ε{ χ αν χάσει τήν έπαφή 

τους μέ τόν λαό είς τρόπον ώστε νά εlναι αlσθητό τό 

κενό πού άνοιξε στήν πολιτική μας ζωή. Καί τό κενό 
αύτό επρεπε νά πληρωθή, γιά ν' άποτραπfί δ κίνδυ

νος του χάους. 'Ε πίστευα, άλλωστε, άνέκαθεν - καi 

ή πίστη μου αύτή ένισχύθηκε κατά τήν διάρκεια τής 

τυραννίας - δτι ήταν άνάγκη νά έκσυγχρονισθή ή 

δημοσία μας ζωή τόσο άπό άπόψεως ίδεών, δσο καί 

άπό άπόψεως θεσμών καί προσώπων . 
»Τήν άνανέωση αύτή ν, δπως γνωρίζετε, τήν εlχα 

έπιχειρήσει καί πρίν άποχωρήσω τής πολιτικής. 

'Απεχώρησα δέ καί πήρα τόν δρόμο τής ξενητειiiς, 
δταν έπείσθην δτι λόγφ παλαιοκομματικών άντιδρά

σεων δέν ήμποροvσε νά πραγματοποιηθή. Μετά τήν 

έμπειρία αύτήν, εlχα λύσει στήν συνείδησή μου τό 

θέμα του τερματισμού τής πολιτικής μου σταδιοδρο

μίας. Καί δέν εlχα καμμίαν έπιθυμία νά έπανέλθω 

στήν πολιτική καί νά έμπλακώ καί πάλι στ1jν δίνη 
τών κομματικών άvταγωνισμών. 

»'Αντιθέτως μοΒ ήταν πολύ πιό άνετο καί κολα

κευτικό νά σταθώ στόν ρόλο του ύπερκομματικοv 

ήγέτου ή μάλλον- δπως έλέχθη -του έθνικοv ήγέ

του, ρόλο τόν δ ποίον μοΒ άναyνωρίζει δλος σχεδόν δ 

πολιτικός κόσμος. Η Α ν δμως ύπέκυπτα στόν πειρα

σμό ν' άποδεχθώ τήν άνετη αύτή ν θέση, δέν θά εlχα 

πράξει είς τό άκέραιον τό καθήκον μου. Γιατί θά εlχα 

μέν άποκαταστήσει τήν δημοκρατία, δέν θά τήν εlχα 

δμως θεμελιώσει κατά τρόπον άσφαλή γιά τό μέλ

λον. 

» ΗΕκρινα, ώς έκ τούτου, δτι τό καθήκον μοΒ έπέ
βαλλε νά συμβάλω θετικά στήν διαμόρφωση τής νέας 

πολιτικής μας ζωής. "Εκρινα δτι dJφειλα νά δημι

ουργήσω μία μεγάλη πολιτική δύναμη, πού θά ήταν 

lκανή νά κατακτήση τήν έμπιστοσύνη τής πλειοψη

φίας του έλληνικοv λαοv- πλειοψηφίας ή όποία θά 

έπέτρεπε νά κυβερνηθή ή χώρα στίς κρίσιμες αύτές 

στιγμές κατά τρόπον σταθερόν καί γόνιμον. Νά δη

μιουργήσω μίαν παράταξιν πού θά άπέτρεπε τόν κα

τακερματισμόν τών πολιτικών δυνάμεων τής χώρας 

καί τήv πολιτική ν άστάθειαν πού εlναι δ πρόδρομος 
τής χρεωκοπίας τής δημοκρατίας. Μίαν δύναμη πού 

θά δημιουργούσε νέο πολιτικό κλίμα καί θά άπέτρε

πε τήν έπάνοδο στήν νοοτροπία καί τάς έξεις του 
παρελθόντος. Μία δύναμη, τέλος, πού θά εlναι lκανή 

νά δώση στήν χώρα ένα Σύνταγμα έλληνικό. "Ενα 

Σύνταγμα δηλαδή πού χωρίς νά άντιγράφη ξένα πρό
τυπα, θ' άνταποκρίνεται στίς εlδικές συνθήκες του 
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τόπου μας. "Ενα Σύνταγμα πού θά εlναι άληθινά δη

μοιφατικό καί συγχρ6νως θά έπιτρέπη στήν Κυβέρ

νηση vά δρa μέ ταχύ καί άποδοτικό ρυθμό. Γιατί έτσι 

μόνον ή 'Ελλάς θά ξεπεράση τίς σημερινές δυσκολί

ες καί θά προοδεύση οiκονομικά καί κοινωνικά, 

ώστε vά φθάση τίς προηγμένες χώρες τής Εύρώπης. 

»'Ελληνίδες, "Ελληνες, 

~>Αύτοί εlvαι οί λόγοι γιά τούς δποίους Υδρυσα 
τήν Νέα Δημοκρατία. Σaς καλώ νά τούς έκτιμήσετε 

καί νά τήν βοηθήσετε. 

»'Η Νέα Δημοκρατία εlναι άπροκατάληπτη, έθνι

κή παράταξις. Τοποθετείται έξω καί πάνω άπό τίς 

παραπλανητικές έτικέττες τής Δεξιaς, του Κέντρου ή 

τής 'Αριστερaς. Καί άντιμετωπίζει τά προβλήματα 

του τόπου μέ μοναδικό κριτήριο τό συμφέρον του 

έθνους καί του λαου, πού ταυτίζεται μέ τό συμφέρον 

τό δικό σας. Γι' αύτό καί σaς ζητώ vά τήν ψηφί

σετε». 

'Η δμιλία του Κ. Καραμανλή έγκαινίασε τή συ

στηματική χρήση τής τηλεοράσεως σέ προεκλογική 

περίοδο. 

ΤΕΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1974 

'Ο Α. Παπανδρέου καί οί ήγέτες τής 'Αριστερί'iς 

Η. 'Ηλιου καί Λ. Κύρκος μεταδίδουν στόν ύπουργό 

'Εθνικής 'Αμύνης, Ε. 'Αβέρωφ, καί στόν ύπουργό 

παρά τ& πρωθυπουργώ, Γ. Ράλλη, πληροφορίες γιά 

έπικείμενη έκδήλωση πραξικοπηματικής ένέργειας 

άπό φιλοχουντικά στοιχεiα μέ σκοπό τή ματαίωση 

των έκλογ&ν. 

'Ύστερα άπό ερευνα, τή διεξαγωγή τής δποίας 

διέταξε δ ύπουργός 'Εθνικής 'Αμύνης, άποδείχτηκε 

δτι οί πληροφορίες ήταν άβάσιμες106 • 

I ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

Μέ άπόφαση τής 'Ολομέλειας των 'Εφετών 

'Αθηνών άνοίγει ή δδός τής λογοδοσίας ένώπιον τής 

δικαιοσύνης τ&ν πρωταγωνιστών τής 21 ης 'Απριλίου 
καί τ& ν συνεργών τους. Τό Δικαστήριο 'Εφετών 

'Αθηνών, έν όλομελεία καί έν συμβουλίω, άποφάσι

σε νά άσκη<θεi ποινική δίωξη έναντίον τών Γ. Παπα

δόπουλου, Σ. Παττακου, Ν. Μακαρέζου, Δ. 'Ιωαννί

δη, I. Λαδί'i, Μ. Ρουφογάλη, Κ. 'Ασλανίδη καί άλ
λων ήγετ&ν καί στελεχών του καθεστώτος, πού 

εχουν μηνυθεt άπό τούς δικηγόρους Α. Λυκουρέζο 

καί Δ. Χαρισιάδη, καθώς καί τήν «"Ενωση Δημο

κρατικών Δικηγόρων». "Οπως άναφέρεται στή σχε

τική άπόφαση τής' Ολομέλειας (ύπ' άριθμόν 12/74), 
ή τρίτη μήνυση δέν διερευνήθηκε, λόγω έλλείψεως 

άρμοδιότητας ώς πρός τά σημεiα πού άναφέρεται σέ 

άδικήματα πού διαπράχθηκαν μετά τήν 21η 'Απρι

λίου 1967. 

Στήν άπόφαση τ& ν 'Εφετών άναφέρεται δτι δσα 

καταγγέλθηκαν άπό τούς μηνυτές συνιστουν πράγ

ματι πολιτικά έγκλήματα καί μάλιστα έσχάτης προ

δοσίας, τήν όποία καί διαπράττει, έκτός τ&ν άλλων, 

έκεiνος πού άποπειρί'iται μέ βία σωματική 'f\ άπειλές 
«(1) νά παρακωλύση τόν βασιλέα 'f\ τόν άσκουντα τήν 
βασιλικήν έξουσίαν άπό τής άσκήσεως τής έκ του 

Συντάγματος έξουσίας αύτου 'f\ νά έξαναγκάση είς 
έπιχείρησιν πράξεως άπορρεούσης έκ τής έξουσίας 

ταύτης καί (2) νά μεταβάλη τό πολίτευμα του Κρά
τους (άρθρα 134 καί 135 του Ποινικου Κώδικος καί 
63 του Στρατιωτικου Ποινικου Κώδικος)». 

Κατόπιν τούτου, τό Δικαστήριο διέταξε τήν 
άσκηση, άπό τόν είσαγγελέα 'Εφετών 'Αθηνών, 

ποινικής διώξεως γιά τά πολιτικά άδικήματα καί τίς 

προπαρασκευαστικές τους πράξεις πού ετειναν στήν 

έγκαθίδρυση του καθεστώτος τής 21ης 'Απριλίου 

1967 καί στρέφονταν κατά τής συνταγματικής τάξε
ως, πού άπέρρεε άπό τό Σύνταγμα του 1952. 

I ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

Ή Γενική Συνέλευση τών 'Ηνωμένων 'Εθνών 

υίοθετει καί νέα άπόφαση γιά τήν Κύπρο, οί βασικές 

κατευθύνσεις τής δποίας έντοπίζονται στά άκόλουθα 

καίρια σημεiα: 

«l. Καλεί δλα τά Κράτη νά σεβαστοϋν τήν κυριαρχία, 
άνεξαρτησία, έδαφική άκεραιότητα καί τό άδέσμευτο τής 

Κυπριακής Δημοκρατίας καί νά άπέχουν άπό κάθε ένέρ

γεια καί έπέμβαση πού στρέφεται έναντίον της. 

»2. Παροτρύνει τήν ταχεία άπομάκρυνση δλων των ξέ
νων ένόπλων δυνάμεων καί ξένης στρατιωτικής παρουσίας 

καί προσωπικοϋ άπό τήν Δημοκρατία τής Κύπρου καί τήν 

παύση κάθε ξένης παρεμβάσεως στίς ύποθέσεις της. 

»3. Θεωρεί δτι τό συνταγματικό σύστημα τής Δημοκρα
τίας τής Κύπρου άφορa τήν έλληνοκυπριακή καί τουρκο

κυπριακή κοινότητα. 

»4. · Επαινεί τίς έπαφές καί διαπραγματεύσεις πού διεξά

γονται σέ βάση ίσοτιμίας, μέ τίς καλές ύπηρεσίες τοϋ γε

νικοϋ γραμματέως, μεταξύ άντιπροσώπων των δύο κοινο

τήτων καί ζητεί νά συνεχισθοϋν μέ σκοπό νά καταλήξουν 
έλεύθερα σέ μιά άμοιβαία · άποδεκτή πολιτική ρύθμιση, 
βασισμένη στά θεμελιώδη καί νόμιμα δικαιώματά τους. 

»5. Θεωρεί δτι δλοι οί πρόσφυγες πρέπει νά έπιστρέ
ψουν στά σπίτια τους έν άσφαλεί~ καί καλεί τά ένδιαφερό

μενα μέρή νά πάρουν έπείγοντα μέτρα γι. αύτό τόν σκοπό. 
»6. 'Εκφράζει τήν έλπίδα, δτι, έάν χρειασθή, μπορεί νά 

καταβληθοuν περαιτέρω προσπάθειες, περιλαμβανομένων 

διαπραγματεύσεων, μέσα στά πλαίσια των 'Ηνωμένων 

Έθνων, πρός τόν σκοπό τής έφαρμογής των διατάξεων τής 
παρούσης άποφάσεως, έξασφαλίζοντας ετσι στήν Δημο

κρατία τής Κύπρου τό θεμελιωδες δικαίωμά της γιά άνε

ξαρτησία, κυριαρχία καί έδαφική άκεραιότητα». 

'Η εκδοση τής νέας άποφάσεως του ΟΗΕ συνέπε

σε μέ συνάντηση στή Νέα 'Υόρκη καί άνταλλαγή 
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&.πόψεων μεταξύ των ύπουργών 'Εξωτερικών 'Ελλά

δος καί Τουρκίας. Στό περιεχόμενο τής συνομιλίας 

άναφέρεται δ Δ. Μπίτσιος σέ ιδιόγραφο μνημόνιό 

του μέ μεταγενέστερη ήμερομηνία: 

«'Εν άρχ{j τής συνομιλίας μας δ κ . Γκιουνές προσεπά

θησεν νά φέρη τόν λόγον ε{ς τό σχέδιον 'Αποφάσεως τών 

'Αδεσμεύτων, παραπονεθείς δτι οuδεμία μνεία 'Ελλάδος 

καί Τουρκίας έγένετο έν αuτφ καί δτι ύπήρχον διάφοροι 

διατάξεις αί δποίαι τοϋ άπήρεσκον. 'Απέφυγα νά είσέλθω 

είς τό θέμα τοϋτο διά εuνόητους λόγους καί δ κ. Γκιουνές 

κατέληξεν νά είπη δτι τό Κυπριακόν δέν έπρόκειτο νά λυ

θή ε{ς τήν Γενικήν Συνέλευσιν. Τοϋτο μοί έπέτρεψε νά 

άναφερθώ εiς συνομιλίαν ήν εlχεν δ κ. Γκιουνές μετά τοϋ 

έν 'Αγκύρ~ ήμετέρου πρέσβεως ήν έχαρακτήρισα ένδιαφέ

ρουσαν . Ό κ. Γκιουνές έπήνεσε τάς ίκανότητας τοϋ κ. 

Κοσμαδοπούλου καί έξήρε τήν εuχέρειαν διαλόγου ήν εl
χεν μετ' αuτοϋ. 

»'Απήντησα δτι μίiς γεννάται τό άκόλουθον έρώτημα: 

Ένφ δ κ. Γκιουνές εlχεν έκδηλωθή ύπέρ τοϋ διαλόγου 
Κληρίδη-Ντενκτάς, δ τελευταίος εiς κάθε συνάντησίν του 

μετά τοϋ κ . Κληρίδη άπέφυγε, μέ διάφορα προσχήματα, νά 

εiσέλθη είς θέματα οοοίας, ένφ παραλλήλως δ άρχηγός 

τοϋ τουρκικοϋ Γενικοϋ 'Επιτελείου έδήλου δτι έάν δέν 

άρχίσουν διαπραγματεοοεις θά ύπάρξη καί τρίτος γϋρος 

εiς Κύπρον. Πώς συμβιβάζονται άπαντα ταϋτα; 

»'Ο κ. Γκιουνές εlπεν δτι, αί δηλώσεις τοϋ στρατηγοϋ 

Σαντζάρ έτοποθετοϋντο εiς τό πλαίσιον τών λεγομένων διά 

τό πολύ κοινόν. Ύπήρχεν αλλωστε τότε ή άπειλή έκ μέ

ρους τών Κυπρίων δπως έπιδοθοϋν εtς άνταρτοπόλεμον. 

'Εν τούτοις, τρίτος γϋρος ήτο άδιανόητος. Διότι ήδη ή 

Τουρκία εύρίσκετο είς δυσχερή θέσιν 1\ναντι τής διεθνοϋς 

κοινής γνώμης, άντιλαμβάνεσθε λοιπόν- συνέχισεν δ κ. 

Γκιουνές- τί θά συνέβαινε έάν κατελαμβάναμεν δλόκλη

ρον τήν Κύπρον. 

>>'Η ρώτησα τότε άπεριφράστως τόν Τοϋρκον ύπουργόν 

'Εξωτερικών έάν εuνοή τόν διάλογον τής Λευκωσίας, λα
βών καταφατικήν άπάντησιν μέ τήν προσθήκην δτι δ διά

λογος δέν θά !\πρεπε βεβαίως νά άποκλείση τό ένδιαφέρον 

τής 'Ελλάδος καί τής Τουρκίας, διά τό δποίον οuδεμία 

μνεία γίνεται είς τό σχέδιον 'Αποφάσεως τών 'Αδεσμεύ

των. 'Αντιλαμβάνομαι, εlπεν, τό κλίμα πού έπικρατεί έδώ 

εiς τά 'Ηνωμένα ~Εθνη άλλά δέν δυνάμεθα νά παραιτηθώ

μεν τοϋ δικαιώματος δπως 1\χωμεν άποφασιστικόν λόγον 

διά τό μέλλον τής Κύπρου. 

»Παρετήρησα δτι ήμείς οί δύο γνωρίζομεν δτι ή 'Ελ

λάς καί ή Τουρκία θά δεήση νά συμβάλουν ε{ς τήν λύσιν 

τοϋ Κυπριακοϋ άλλ' άκριβώς δι' αuτόν τόν λόγον διερω

τώμεθα, αν ή ~ Αγκυρα θά άντιμετωπίση τό δλον θέμα μέ 

αίσθημα εuθύνης 1\ναντι τοϋ μέλλοντος καί τών προσεχών 

άκόμη γενεών ή αν θά τό χειρισθή στενόκαρδα ύπό τήν 

εuφορίαν τής νίκης ήν δήθεν έπέτυχεν είς τήν Κύπρον. 

»'Ο κ . Γκιουνές άπήντησεν δτι ή τουρκική Κυβέρνησις 

άποβλέπει εiς τό μέλλον, είς τοϋτο δέ όφείλεται καί ή κυ

βερνητική κρίσις ή ν ή χώρα του διέρχεται. 'Ο κ. 'Ετσεβίτ 

άπηλλάγη τοϋ κ. Έρμπακάν διότι δ τελευταίος ήξίου ή 

δλόκληρον τήν Κύπρον ή πάντως τήν διχοτόμησίν της. 'Ο 

κ. 'Ετσεβίτ οuδέποτε ώμίλησεν ύπό τό πνεϋμα αuτό, άντιθέ

τως, δσάκις είς δημοσίας συγκεντρώσεις ήκούοντο άνθελ-

λ η νικά συνθήματα, πάντοτε άντέδρασεν τονίζων τήν άνάγ

κην δπως οί δύο λαοί συζητήσουν είρηνικώς. 

»Παρετήρησα τότε δτι κατά άντίθεσιν πρός τούς Τούρ

κους έπισήμους δ πρωθυπουργός κ. Καραμανλής ύπήρξεν 

λίαν φειδωλός είς δηλώσεις, πράγμα δπερ παρεδέχθη δ κ. 

Γκιουνές. 

»'Εν συνεχεί~ δ Τοϋρκος ύπουργός 1\στρεψε τόν λόγον 

είς τήν έπίσκεψιν έν 'Αγκύρ~ τοϋ ' Αμερικανο~ ύπουργοϋ 
'Εξωτερικών ήτις εlχεν δρισθή διά τήν 8ην Νοεμβρίου . 

Εlπεν, δτι δ κ. Έτσεβίτ, παρά τάς δυσχερείας Ciς παρου

σίαζεν ή κυβερνητική κρίσις, ε{ χε δεχθή τήν έπίσκεψιν τοϋ 
κ. Κίσινγκερ καί προετίθετο νά συνεννοηθή μέ τούς πολι

τικούς άρχηγούς rοστε νά χαραχθή κοινή γραμμή καί νά μ ή 

παραταθή ή παραμονή τοϋ κ. Κίσινγκερ μέ παζαρέματα. 

Μετά τήν έπίσκεψιν ταύτην νά εlσθε βέβαιοι, συνέχισεy δ 

κ. Γκιουνές, δτι ή άτμόσφαιρα θά διευκρινισθή. 'Απήντη

σα δτι καί ήμείς θεωροϋμεν τήν έπίσκεψιν τοϋ κ. Κίσιν

γκερ χρήσιμον. 

»'Ο κ. Γκιουνές 1\φερεν έν συνεχεί~ τόν λόγον εiς τό 

ένδεχόμενον έπιστροφής τοϋ 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 

εtς Λευκωσίαν. Εlπεν δτι εlχεν ήδη δμιλήσει μέ τόν Γιουγ

κοσλάβον άντιπρόσωπον, έπισημάνας πόσον ή έπιστροφή 

τοϋ 'Αρχιεπισκόπου θά έδυσχέραινε τήν λύσιν τοϋ Κυπρι

ακοϋ. 'Απήντησα 'δτι δυσκολεύομαι νά έννοήσω τί έπιτέ
λους έπιθυμοϋν. vοταν έγένετο τό πραξικόπημα έναντίον 

τοϋ 'Αρχιεπισκόπου άνησύχησαν τόσον rοστε είσέβαλον 

είς τήν ΚύΠρον. Τώρα, δτε άναγγέλλεται ή έπιστροφή τοϋ 
κ. Μακαρίου, θεωροϋν ταύτην έπικίνδυνον. Πάντως, εlπον, 

άναφορικώς μέ τόν διάλογον τής Λευκωσίας οί Τοϋρκοι 

πρέπει νά γνωρίζουν δτι δ κ. Κληρίδης !\χει τήν πλήρη 

ύποστήριξιν τής έλληνικής Κυβi:ρνήσεως. 

»'Ο κ. Γκιουνές μέ ή ρώτησε ν τότε έάν θεωροϋμεν δτι δ 

κ. Ντενκτάς θά διαπραγματευθή λύσιν τοϋ προβλήματος 

χωρίς τήν συγκατάθεσιν τής 'Αγκύρας. 'Απήντησα δτι 

γνωρίζομεν καλώς δτι δ κ. Ντενκτάς ένεργεί βάσει δδηγι

ών. Δέν άναμένομεν λοιπόν νά τόν εϋρωμεν περισσότερον 

έλαστικόν, άντιθέτως φοβούμεθα δτι διά προσωπικούς κα

θαρώς λόγους καί φιλοδοξίας θά ε{ναι ίσως σκληρότερος. 

'Ο κ. Γκιουνές εlπεν δτι ό Ντενκτάς ε{ ναι πράγματι σκλη

ρός καί τούς δημιουργεί εκάστοτε δυσκολίες άλλά τελευ

ταίως εχει καί ό ίδιος κουρασθή καί έπιθυμεί λύσιν. 

»'Εν συνεχεί~ δ κ. Γκιουνές εlπεν δτι πρέπει νά προ

χωρήσωμεν εtς μίαν λύσιν τοϋ Κυπριακοϋ διά νά άσχολη

θώμεν καί μέ αλλα ζητήματα πού άφοροϋν τάς σχέσεις μας 

ή άπτονται τοϋ διεθνοϋς πεδίου δπως ή Κοινή 'Αγορά 

κ.λπ. 'Απέφυγον ν' άπαντήσω καί δ κ. Γκιουνές έπανήλ

θεν έπί τοϋ Σχεδίου 'Αποφάσεως τών ' Αδεσμεύτων παρα

τηρήσας δτι ή φράσις καθ' ήν αί διαπραγματεύσεις δέον 

νά διεξαχθοϋν ύπό τήν αίγίδα τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, τόν 
άπασχολεί διότι τοϋτο δυνατόν νά σημάνη άνάμιξιν τής 

Σοβιετικής 'Ενώσεως ήτις εlναι άνεπιθύμητος. Παρετή

ρησα δτι άπαντες γνωρίζομεν δτι δταν λέγωμεν ύπό τήν 

αίγίδα τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, έννοοϋμεν ύπό τήν προε

δρίαν τοϋ γενικοϋ γραμματέως καί τοϋτο εlναι χρήσιμον. 

~Άλλωστε αί συζητήσεις περί forum εχουν ήσσονα σημα
σίαν. Διότι, έάν ήμείς συμφωνήσωμεν, τό forum δέν θά 
παίξη ρόλον, έάν δέ διαφωνήσωμεν ή άποτυχία θά εlναι έκ 
τών προτέρων δεδομένη. 

»Είς τά άνωτέρω ό κ. Γκιουνές άπήντησεν δτι τήν στιγ-
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μήν ταύτην προέχει ή προετοιμασία τοίi έδάφους μέσφ τοίi 

κ. Κίσινγκερ. Μετά ταuτα έλπίζομεν, εΙπεν, δτι θά ήμπορέ

σωμεν νά συνεννοηθώμεν. 

»'Απήντησα δτι τοίiτο εuχόμεθα καί ήμείς και δτι πα

ραλλήλως πρός τόν διάλογον τfjς Λευκωσίας, δστις πρέπει 

νά δραστηριοποιηθfj τό ταχύτερον, θά κρατηθώμεν καί 

ήμείς εiς έπαφήν μέσφ τοίi κ. Κοσμαδοπούλου»107 • 

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

'Ο πρωθυπουργός δίνει αύστηρές όδηγίες στήν 

ήγεσία τών >Ενόπλων Δυνάμεων προκειμένου νά 

άποφευχθεί ή όποιαδήποτε άνάμιξη του στρατεύμα
τος στήν επικείμενη εκλογική άναμέτρηση μεταξύ 

τών πολιτικών κομμάτων. 

Σέ σχετική κυβερνητική άνακοίνωση άναφέρε

ται: 

«Στό πλαίσιο τών ένεργειών δπως οί έκλογές διεξα

χθοίiν κατά τρόπον άδιάβλητον καί δπως σ' αuτές καί δ 

Ι:λληνικός λαός έκφράση έλεύθερος καί άνεπηρέαστος τήν 

θέλησή του, δ πρόεδρος τfjς Κυβερνήσεως κ. Κ. Καραμαν

λfjς έκάλεσε σήμερα στό γραφείο του τήν ήγεσία τών 'Ενό

πλων Δυνάμεων καί τfjς συνέστησε νά λάβη δ λα τά άπα

ραίτητα μέτρα, ώστε οί ~Ενοπλες Δυνάμεις νά τηρήσουν 

άψογη στάση καί νά άποκλεισθfj καί ή έλαχίστη δυνατό

της άναμίξεως τών στρατιωτικών στήν διεξαγωγή τών 

έκλογών. 

» Ό κ. Καραμανλfjς κατέστησε σαφές δτι θά έλεγχθfj 
μέ αυστηρότητα ένδεχομένη παραβίαση τών δδηγιών τfjς 

Κυβερνήσεως καί κατέστησε ύπεύθυνη τήν ήγεσία τών 

'Ενόπλων Δυνάμεων γιά τήν κατά γράμμα έφαρμογή τών 

δδηγιών αuτών». 

3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

'Ο Κ. Καραμανλής επισκέπτεται τή Λάρισα καί 

εκφωνεί, σέ μεγάλη συγκέντρωση τών κατοίκων τής 

περιοχής, προεκλογικό λόγο επικεντρωμένο στά 

προβλήματα τής άγροτικής οικονομίας: 

«Ααρισαίοι, 

»Αiσθάνομαι Ιδιαίτερη χαρά γιατί βρίσκομαι σή

μερα στό πιό άντιπροσωπευτικό κέντρο τής άγροτι

κής 'Ελλάδος - τήν Αάρισα. Καί σfiς παρακαλώ νά 

βεβαιωθήτε δτι αΙσθάνομαι εΙλικρινά ευτυχής, γιατί 

άπευθύνομαι πρός άκροατήριο πού άποτελείται βα

σικά άπό άγρότες. 

»'Από τά άγαθά πού διαθέτει ή 'Ελλάς, τό πρω

ταρχικό, τό πιό σημαντικό, τό πιό άγαπητό εlναι ή 

γή. Ν Οχ ι μόνο γιατί τό fίμισυ σχεδόν τοv πληθυσμού 

τής χώρας άσχολείται μέ τήν γή· δχι μόνο γιατί ή 

άγροτική μας παραγωγή καλύπτ-ει μεγάλο μέρρς τών 

έξαγωγών μας άλλά κυρίως γιατί ή άγροτι~ή ζωή 
εlναι αυτή πού δίνει στόν λαό μας τόν χαρακτήρα 

του, τό χρώμα του, άκόμη καί τήν κοινωνική του 
Ισορροπία. Καί αυτός εlναι δ λόγος πού ol "Ελληνες 
άγρότες lχουν στό βάθος τής ψυχής τους τό αίσθημα 

δτι αυτοί άποτελοvν ουσιαστικά τήν 'Ελλάδα. Γιατί 

αυτοί κρατούν, αυτοί ζυμώνουν, αvτοί γονιμοποιούν 

τήν γή, πάνω στήν δποία δλοι ol άλλοι είμαστε 
ιfπλώς περιπατηταί. 

»'Ομιλών στήν Θεσσαλονίκη έτόνισα δτι μέσα 

στά πλαίσια τής οΙκονομικής καί κοινωνικής πολι

τικής πού θά έφαρμόση ή Νέα Δημοκρατία, θά τύχη 

εlδικής μεταχειρίσεως ή πολυπληθέστερη καί ή πλέ

ον άδικημένη τάξις τών άγροτών. Καί εlναι διπλfi 

άδικημένη στήν 'Ελλάδα ή τάξις αυτή. Τόσο άπό 

τήν φύση, δσο καί άπό τούς άνθρώπους. 'Από τήν 

φύση, γιατί δ γεωργικός κλήρος στήν 'Ελλάδα εlναι 

μικρός καί άγονος έν συγκρίσει μέ άλλες χώρες. Καί 

διότι καί αυτή ή περιωρισμένη παραγωγή του έξαρτfi

ται άπολύτως άπό τίς καιρικές συνθήκες. Εlναι έξ 
άλλου, γνωστό δ τι σ' δλο τόν κόσμο τό εΙσόδημα 

του άγρότου, ώς έκ τής φύσεώς του, αυξάνεται μέ 

βραδύτερο ρυθμό άπό δ, τι στούς άλλους κλάδους τής 

οΙκονομίας. 

»Ή θεραπεία τών μειονεκτημάτων αυτών, πού 

όφείλονται - δπως εlπα - στήν φύση, πρέπει νά 

εlναι μέλημα καί καθήκον τοv άνθρώπου. Ό ίδιος δ 

άγρότης όφείλει νά χρησιμοποιήση δλους τούς τρό

πους, γιά νά άξιοποιήση στόν μέγιστο βαθμό τόν 

κλήρο του. Τό δέ Κράτος όφείλει δχι μόνον νά τοv 

παράσχη τά μέσα πρός τόν σκοπόν αυτόν άλλά καί 

νά βελτιώση τήν συμμετοχή του άγρότου στήν κατα
νομή τοv έθνικοv εΙσοδήματος. 

» 'Αλλά συνέβη άκριβώς τό άντίθετο κατά τά τε
λευταία χρόνια. . Η δικτατορία δέν lπληξε καvέναν 
άλλο μεγάλο κλάδο τής οΙκονομικής καί κοινωνικής 

μας ζωής μέ τόση δριμύτητα, δσο τούς άγρότες. Τό 

καθεστώς τής τυραννίας, μ ή δυνάμενο ν' άντιδράση 

μέ ύγιfi μέτρα στίς πληθωριστικές πιέσεις, έπέλεξε 

τόν εύκολο δρόμο τής συμπιέσεως τών τιμών τών 

άγροτικών καί κτηνοτροφικών προϊόντων. 'Επειδή 

δέ έν τφ μεταξύ - δπως ήταν φυσικό - ol τιμές τών 
βιομηχανικών προϊόvτων άνήρχοντο, τό εlσόδημα 
τών άγροτών έφαλκιδεύετο καί ή κτηνοτροφία περι

ήρχετο εlς οΙκονομικό άδιέξοδο. 

»'Εξ άλλου ή έγκαθίδρυση τής δικτατορίας στήν 

'Ελλάδα έπέφερε τήν άναστολή τής Συνθήκης τών 

'Αθηνών μέ τήν δποία εlχα έπιτύχει τήν σύνδεση 

τής χώρας μας μέ τήν Κοινή 'Αγορά. Καi ή άναστο

λή τής συνδέσεως άπετέλεσεν έπίσης βαρύ πλήγμα 

έναντίον τών 'Ελλήνων άγροτών. Γιατί οί συνθήκες 

συνδέσεως προέβλεπαν, δπως γνωρίζετε, τήν έναρμό

νιση τής έλληνικής άγροτικής πολιτικής μέ τήν 

άγροτική πολιτική τής ΕΟΚ. Καί έάν εlχε πραγμα

τοποιηθή ή εναρμόνιση - κα{ κατά μείζονα λόγον ή 

lνταξις - τό Κοινό Ευρωπαϊκό Ταμείο πού διέθετε 
περίπου 5 δισεκατομμύρια δολλάρια τόν χρόνο γιά 
τήν γεωργία θά 'έπιδοτοvσε καί τήν γεωργική καί τήν 
κτηνοτροφική παραγωγή μας. Καί οί τιμές πού θά 
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'Ο Κ. Καραμανλής εlχε, στή διάρκεια τής προεκλογικής έκστρατείας, τήν εύκαιρία 

νά διαγράψει τίς νέες προοπτικές πού διανοίγονταν γιά τήν 'Ελλάδα. 
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έπαιρνε δ 'Έλλην παραγωγός θά ήσαν στό έπίπεδο 

τών τιμών πού παίρνει δ Εύρωπαίος συνάδελφός του. 

»Πέραν αύτου ή διεθνής άπομόνωσις τής • Ελλά
δος, τήν όποία έπίσης προεκάλεσε ή δικτατορία, 

έπληξε βαρύτατα καί τά έξαγώγιμα γεωργικά μας 

προϊόντα. Γιατί τά προϊόντα μας κυκλοφορουσαν μέ

σα στόν χώρο τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος ύπό 

δρους δυσμενεστέρους, έν σχέσει μέ τά δμοειδή 

προϊόντα τών έντεταγμένων χωρών. 

»'Ιδού γιατί στόν οίκονομικό, καί κατά προέκτα

ση στόν κοινωνικό τομέα τά μεγαλύτερα θύματα τής 

δικτατορίας ύπήρξαν οί άγρότες. 
))Ααρισαίοι, 

)) Η Α ν έπιμείναμε καί aν έπιμένωμε σήμερα άκόμη 

περισσότερο νά ένταχθουμε στόν διαμορφούμενο 

ένιαίο εύρωπαϊκό χώρο, εlναι γιατί - έκτός άπό τά 

άλλα πολλά πλεονεκτήματα- ή ένταξίς μας εlναι 

έθνικώς άναγκαία. Χωρίς τήν ένταξή μας εlναι άδύ

νατον νά χαραχθή μία σταθερά καί μόνιμη γεωργική 

πολιτική. 

)) Ή Νέα Δημοκρατία θά έπιδιώξη καί θά έπιτύχη 
τήν ένταξη τής 'Ελλάδος στήν ένοποιουμένη Εύρώ

πη. Καί έπάνω στήν προοπτικήν αύτήν θά στηρίξη 

τό γεωργικό της πρόγραμμα. 

)) 'Ο "Ελλην άγρότης μπορεί, άλλά καί πρέπει μέ
σα στά προσεχή χρόνια νά μεταβληθή άπό προλετά

ριο σέ έπιχειρηματία, μικρόν ή μεσαίο. 'Ο άγροτι

κός κλήρος μπορεί καί πρέπει νά γίνη μία παραγω

γική μονάς οίκονομικά βιώσιμη - νά μεταβληθή 

δηλαδή σέ μίαν έκσυγχρονισμένη καί άναπτυσσομέ

νη έπιχείρηση. 

))0{ κυριώτερες προϋποθέσεις γιά τήν άναμόρ
φωση - τόν έξευρωπαϊσμό θά έλεγα - τfjς γεωργι

κής μας οίκονομίας, εlναι οί έξής: 

))}. Νά πραγματοποιηθή δσο τό δυνατόν ταχύτερα 
ή ένταξη τής 'Ελλάδος στήν Εύρωπαϊκή Οίκονομι
κή Κοινότητα. 

))2. Νά πραγματοποιηθουν σέ μεγάλη κλίμακα 
έπενδύσεις, πού θά βελτιώσουν δχι μόνο τήν παρα

γωγή, άλλά καί τούς δρους διαβιώσεως τών άγροτών 

μας. Γιατί έτσι μόνον θά άποτραπή δ κίνδυνος τής 

έρημώσεως τής ύπαίθρου. 

))3. Νά μεγεθυνθή δ γεωργικός κλήρος, νά ένο
ποιηθή διά του άναδασμου καί νά χρησιμοποιηθουν 
έπιστημονικαί μέθοδοι γιά τήν άξιοποίησή του. Ή 

μεγέθυνση του κλήρου μπορεί νά έπιτευχθή διά τής 

μεταβιβάσεως, κατόmν πλήρους άποζημιώσεως, τών 

άγρών πού έγκαταλείπουν δριστικά οί μετακινούμε

νοι στά άστικά κέντρα, σέ έκείνους πού παραμένουν 

στά χωριά τους. 

))4. Νά βελτιωθή ή συμμετοχή τής άγροτικής τά
ξεως στήν κατανομή του έθνικου είσοδήματος. Καί 
αύτό μπορεί νά γίνη- καί μπορώ νά σiiς διαβεβαιώ

σω δτι θά γίνη προσεχώς- μέ τήν προσαρμογή τών 

άγροτικών συντάξεων στίς σημερινές συνθήκες καί 

μέ τήν έπιδότηση τής γεωργικής μας παραγωγής. 

))5. Πρέπει νά δημιουργηθουν παράλληλα εΙσοδή
ματα γιά τόν άγρότη διά τής άναπτύξεως τής έπαρχι

ακής βιομηχανίας, καθώς καί τής χειροτεχνίας. 
))Ααρισαίοι, 

)Πό ένδιαφέρον μου ,γιά τήν άγροτική τάξη εlναι 

δεδομένο. "Οπως ξεύρετε, δταν άσκουσα τήν έξουσία 

έλαβα μιά δλόκληρη σειρά μέτρων γιά νά βελτιώσω 

τήν θέση τών άγροτών μέσα στήν έλληνική κοινω

νία. "Οσα έκαμα, έγιναν γιά πρώτη φορά στήν lστο

ρία του τόπου μας. Καθιέρωσα τήν άσφάλιση τών 

άγροτών, σέ τέτοια μάλιστα έκταση, ώστε νά θεωρη

θή δ θεσμός πρωτοποριακός γιά τήν έποχή του. Γιατί 

έκάλυπτε συγχρόνως καί τήν ύγεία καί τό γήρας, άλ

λά καί τήν παραγωγή τών άγροτών. Καθιέρωσα έπί

σης τήν έπιδότηση τών γεωργικών μας προϊόντων, 

γιά νά βελτιώσω τό εΙσόδημα τών καλλιεργητών. 

'Επραγματοποίησα σέ μεγάλην έκταση έργα έγγείου 

βελτιώσεως, πού άπετέλεσαν τήν ύποδομή τής άγρο

τικής άναπτύξεως δλοκλήρων περιοχών. Καί ίδρυσα 

πολλές γεωργικές βιομηχανίες γιά τήν άξιοποίηση 
τής άγροτικής μας παραγωγής. 'Επρογραμμάτισα 

καί προώθησα τήν άναδιάρθρωση τών καλλιεργειών. 

Καί aν εlχα προφθάσει νά τήν δλοκληρώσω, θά μετέ

βαλλα μέ αύτή ν τήν μορφήν τής άγροτικής μας οίκο

νομίας. τέλος, μέ τό πρόγραμμα τών μικρών κοινω

φελών έργων, κατεσκευάσθησαν σέ δλες τίς κοινό

τητες έργα παραγωγικής καί κοινωνικής σημασίας. 
))Ααρισαίοι, 

)) "Ολα τά παραπάνω άποδεικνύουν δτι πολλά ήμ
πορουν νά γίνουν στόν τόπο μας καί δτι δ λαός μας 

ήμπορεί νά εύημερήση. Μέ μίαν δμως προϋπόθεση: 

δτι θά λύση κατά τρόπον δρθόν τό πρόβλημα πού 

εlναι πρωταρχικής σημασίας γι ' αύτόν, δπως καί γιά 
κάθε λαό - τό πολιτικό. Πρέπει δηλαδή ν' άποκτή

ση ύγιii δημόσιο βίο, δμαλήν έξέλιξη τής πολιτικής 

ζωής καί Κυβέρνηση σταθερά καί συνεπώς lκανή νά 

προγραμματίση. Πρέπει, μέ μία λέξη, νά δημιουργή

ση πολιτεία ίκανή νά πραγματοποιήση τό τρίπτυχο 

τής έθνικής εύημερίας: έλευθερία - οίκονομική άνά
πτυξη - κοινωνική δικαιοσύνη. 

)) 'Εάν τό πρωταρχικό αύτό πρόβλημα λυθή σω
στά καί δριστικά, δ λα τά καθ' έκαστον προβλήματα 

-οΙκονομικά, κοινωνικά, έκπαιδευτικά κ.λπ. - εl

ναι δυνατόν νά βρουν καί αύτά σταδιακώς τήν λύση 

τους. 'Εάν όχι, ή χώρα θά όπισθοδρομήση, άλλά καί 

θ{!,έκτεθή εΙς κινδύνους. 

)) Ή άλήθεια αύτή έπιβεβαιώνεται τόσο άπό τήν 
lστορία τής 'Ελλάδος, δσο καί άπό τήν διεθνή πρα

κτική. 

))Αύτό τό πρωταρχικό καί κρίσιμο πρόβλημα, τό 

πολιτικό πρόβλημα τής 'Ελλάδος, καλείσθε νά λύ

σετε κατά τήν έκλογή τής 17ης Νοεμβρίου. Καί μπο-
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ρείτε νά τό λύσετε, άν ψηφίσετε τήν Νέα Δημοιφα

τία!» 

Στή διάρκεια τής παραμονής τοϋ πρωθυπουργοί\ 

στή Λάρισα, τραυματίστηκε σοβαρά δ γνωστός πο

λιτικός συντάκτης Δ. Χρονόπουλος. Ό Κ. Καρα

μανλής εδειξε άμέσως ζωηρό ένδιαφέρον γιά τήν κα

τάσταση τής ύγείας του καί εδωσε έντολή νά καθυ

στερήσει ή άναχώρηση τοϋ πρωθυπουργικοί\ άερο

πλάνου, ώσ~ε νά έπιβιβασθεί ό τραυματίας δημοσιο

γράφος. 
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'Ο Κ. Καραμανλής έκφωνεί προεκλογικό λόγο 

στό 'Ηράκλειο Κρήτης. 

'Ο πρωθυπουργός άπέφυγε νά έπαναλάβει άπόψεις 

πού εΙχε ήδη διατυπώσει σέ προηγούμενες δημόσιες 

έμφανίσεις του καί δέν άσχολήθηκε μέ τά ίδιαίτερα 

προβλήματα τοϋ νησιοϋ γιά νά μή δώσει τήν ~ντύ

πωση προεκλογικής δημοκοπίας. 'Ιδιαίτερα άνα

φέρθηκε στό μεγάλο έθνικό θέμα τής Κύπρου καί 

στίς έλληνοτουρκικές σχέσεις. 

Τό κείμενο τής δμιλίας τοϋ πρωθυπουργοί\ εΙναι 

τό άκόλουθο: 

«Κρfjτες, 

»Αίσθάνομαι ίδιαιτέραν χαράν, γιατί μοv δίνεται 

σήμερα ή ευκαιρία vά έπισκεφθώ τό cnραίο σας νησί 

καί νά σiiς ζητήσω vά συστρατευθfjτε μαζί μου στόν 

δύσκολο άγώνα πού άνέλαβα: τήν άποκατάσταση καί 

τήν θεμελίωση μιiiς ύγιοvς καί βιωσίμου δημοκρατί

ας. 

>>Στήν νεώτερη ίστορία μας ή Κρήτη ύπfjρξε 

πρωτοπόρος σέ κάθε προσπάθεια γιά τήν οlκοδόμη

ση τfjς δημοκρατίας στήν 'Ελλάδα. Μέ δυναμισμό 

καί μαχητικότητα έσείς, oi Κρfjτες, βρεθήκατε πάν
τοτε στήν πρώτη γραμμή του άγώνος γιά τήν έθνική, 

τήν πολιτική καί τήν κοινωνική έλευθερία. Τήν πα

ράδοση αvτήν τήν καλώ νά τήν κρατήσετε καί σήμε

ρα. 

>>Τάς θέσεις τfjς Νέας Δημοκρατίας έπί τών γενι

κών προβλημάτων πού άπασχολοvν τήν χώρα μας, 

τάς άνέπτυξα στούς λόγους πού έξεφώvησα στήν 

Θεσσαλονίκη καί τήν Λάρισα. Καί νομίζω δτι θά 
ήταν περιττό νά έπαναλάβω τά ίδια, δπως κάνουν 

κατά τρόπο μονότονο ο{ άντίπαλοί μου. Καί θά ήταν 

άκόμη περισσότερο περιττό, δεδομένου ότι τά προ

γράμματα πού άνέπτυξα έκεί καλύπτουν στήν γενικό

τητά τους καί τά βασικά προβλήματα τfjς Κρήτης. 

>>Ούτε καί θά ήταν σωστό ν' άσχοληθώ λεπτομε

ρώς μέ τά εΙδικά προβλήματα πού άπασχολοvν τό 

νησί σας. Πρώτον, γιατί έν όψει έκλογών θά μπορού
σε νά δημιουργηθfj ή έντύπώση ότι έπιδίδομαι σέ 

ψηφοθηρία, όπως τό κάνουν πολλοί άλλοι, ύποσχό-

μενοι τά πάντα κατά τρόπον άνεύθυνο. Καί λέγω άνεύ

θυνο, γιατί δέν έχουν καμμία έλπίδα νά φθάσουν 

στήν έξουσία. ν Α ν άκολουθοvσα τάς μεθόδους των, 

θά προσέβαλλα καί τήν δική σας καί τήν δική μου 
άξιοπρέπεια. Καί δεύτερον, γιατί έχετε δεδομένον έκ 

του παρελθόντος τό ένδιαφέρον μου γιά τήν Μεγαλό

νησο. 

>> 'Εκείνο γιά τό δποiο ή μπορώ νά σiiς βεβαιώσω 
σήμερα εlναι δτι γνωρίζω τί πρέπει νά γίνη, γιά νά 

εvημερήση ή Κρήτη· καί ότι εlμαι άποφασισμένος 

νά τό κάμω. Καί όπως ξεύρετε, τά έργα μου εlναι 

πάντοτε ύπέρτερα τών λόγων μου. 

>>Κρfjτες, 

>>0{ άναμνήσεις κατακλύζουν κάθε VΕλληνα πού 
πατεί τό πόδι του στό ήρωϊκό νησί σας. 'Η ίστορία 

τfjς Κρήτης, πού άρχίζει καί πρίν άκόμη άπό τήν 

χαραυγή του έλλαδικοv πολιτισμού, εlναι άνεξάντ

λητη σέ λαμπρά έπιτεύγματα καί ύπέροχους άγώνες. 

Καί παρέχει στήν νεώτερη φάση της- άπό τό 'Ολο

καύτωμα του 'Α ρ καδί ου cnς τήν άπέλπιδα Μάχη τfjς 

Κρήτης - ύψηλά διδάγματα πατριωτισμού. 'Η Κρή

τη συμβολίζει τήν μέχρις αvτοθυσίας προσήλωση 

τών 'Ελλήνων στά Ιδανικά τfjς έλευθερίας, τfjς έθνι

κfjς άνεξαρτησίας καί τfjς δημοκρατίας. 

>>'Ο ύψηλός αvτός συμβολισμός τfjς Κρήτης 

δδηγεί τήν σκέψη μου σέ μίαν άλλη Μεγαλόνησο 

του 'Ελληνισμού - τήν έπίσης μαρτυρική Κύπρο. 

Καί αvτή άγωνίσθηκε σκληρά έπί πολλά χρόνια, 

δπως και σείς, γιά ν' άπαλλαγfj άπό τούς ξένους δυνά

στες. Καί αvτfjς ή έλληνικότης χάνεται πίσω, στά 

βάθη αΙώνων. 'Εσείς δικαιωθήκατε στούς άγώνες 

σας έδώ καί δύο γενεές. Καί χαρίσατε μάλιστα στό 

ύπόλοιπο έθνος τόσο στό έλεύθερο, όσο καί στό άλύ

τρωτο, τόν μεγάλο Βενιζέλο γιά κυβερνήτη του, σέ 

μιάν άπό τίς κρισιμότερες φάσεις τfjς νεοελληνικής 

iστορίας. 

>>'Η Κύπρος όμως σήμερα ζfj τραγικές στιγμές, 

μέ τίς διακόσιες χιλιάδες τών προσφύγων της, μέ 

τούς Τούρκους έπιδρομείς έγκατεστημένους στά έδά

φη της, μέ τήν οΙκονομία της κατεστραμμένη, μέ τήν 

άγωνία δλων τών κατοίκων της γιά τό μέλλον. 

>>Γιά τήν πρόσφατη αύτή καί συνεχιζομένη τρα

γωδία τfjς Κύπρου, δύο εlναι oi μεγάλοι ύπεύθυνοι: 
άφ ' ένός ή δικτατορία, πού κατεδυνάστευσε τήν 

'Ελλάδα καί άφ' έτέρου ή Τουρκία. 

>>Ή πρώτη άπεκορύφωσε τά άνομήματα καί τήν 
άφροσύνη της μέ τό πραξικόπημα τfjς 15ης 'Ιουλίου· 

ή δέ Τουρκiα κυριαρχουμένη άπό πνεύμα μιλιταρι

στικόν, κατέστρεψεν έν όνόματι του 'Αττίλα τήν εύ

παθfj φιλία της μέ τήν 'Ελλάδα. Τήν φιλία αύτήν 

εlχαν δραματισθfj καί έπιβάλει cnς άναγκαία γιά τήν 

εΙρηνική δ4αβίωση καί τήν προκοπή τών δύο γειτό
νων χωρών, ύπεύθυνοι πολιτικοί άνδρες- VΕλληνες 

καί Τούρκοι - πού ήθελαν νά φέρουν στίς χώρες 
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των τό πνευμα τfjς Εύρώπης. Εlναι μεγάλο δυστύχη

μα δτι ή σημερινή Τουρκία παραγνωρίζει αύτήν τήν 

άναγκαιότητα. ·Αλλ· εlναι δυστύχημα μεγαλύτερο 

γιά τήν Τουρκία παρά γιά τήν 'Ελλάδα. Γιατί τήν 

εύρωπαϊκότητα τfjς 'Ελλάδος ούδείς ήμπορεί νά άμ

φισβητήση. Ol Τουρκοι δμως δσο θά έπιμένουν στήν 
παράνομο, τήν βάρβαρο συμπεριφορά τους, τόσο θά 

άπομακρύνωνται άπό τήν Εύρώπη, μέ τήν όποία 

-καί δχι μόνον γεωγραφικώς - ή 'Ελλάς ήταν ό 

Ισχυρότερος σύνδεσμός της. Υlσως δέ κάποιαν ήμέ

ρα, καί δχι πολύ άργά, θά ύπάρξουν καί Τουρκοι 

νηφαλιώτεροι τών σημερινών μισελλήνων, πού θ· 

άντιληφθουν δτι δέν έγκλημάτησαν μόνον κατά τfjς 

Κύπρου ή τfjς 'Ελλάδος. Άλλ • δτι έγκλημάτησαν 
καί έναντίον τfjς ίδίας τfjς χώρας των, άνατινάσσον

τες τίς γέφυρες μέ τόν πολιτισμένο κόσμο καί βιά

ζοντες τίς άρχές του δικαίου καί τfjς διεθνους ήθι

κfjς. 

»Είτε δμως άντιληφθουν, είτε δέν άντιληφθουν ol 
Τουρκοι ποιό θά ήταν τό άληθινό τους συμφέρον, ή 

Έλλάς εlναι ύποχρεωμένη νά χαράξη καί vά έφαρμό

ση μία σταθερή καί άποφασιστική πολιτική. Γιά ν· 

άναχαιτίση τήν έπιθετικότητα τfjς Τουρκίας. Γιά ν· 

άντιμετωπίση τό όξύ~πρόβλημα τfjς Κύπρου καί νά 

προχωρήση πρός τήν όριστική έπίλυσή του. Γιά νά 

προασπίση άποτελεσματικά τά πάγια συμφέροντα 

του Έλληνισμου. Γιά νά προχωρήση άνεμπόδιστη 

άπό έξωτερικούς περισπασμούς στήν διασφάλιση τfjς 

εύημερίας του λαου της. 

»Δέν νομίζω δτι έχω άνάγκη νά τονίσω δτι γιά 

δλα αύτά εlναι άπαραίτητο νά ύπάρχη στήν 'Ελλάδα 

μιά Ισχυρή καί έμπειρη Κυβέρνηση. Μόνο μία τέ

τοια Κυβέρνηση, άvτλώντας δύναμη άπό μία μεγάλη 

λαϊκή πλειοψηφία, μπορεί νά έχη καί τήν έθνική 

Ισχύ άλλά καί τό διεθνές κυρος, γιά νά λάβη καί νά 

έπιβάλη τίς σωστές άποφάσεις σέ δλα τά μέτωπα 

δπου κρίνονται τά έθνικά μας θέματα. Καί αύτή τήν 

Κυβέρνηση - καί σfiς ζητώ νά μέ πιστεύσετε -μό

νον ή Νέα Δημοκρατία μπορεί νά δώση στόν τόπο. 

»Κρfίτες, 

» • Αφ • ής έπέστρεψα στήν πατρίδα άπό τήν ύπερ
δεκαετfί αύτοεξορία μου, δέν έπαυσα οϋτε στιγμή νά 

έπαναλαμβάνω δτι ol περιστάσεις εlναι κρίσιμες. 

Καί δτι άπαιτουν έθvική έξαρση, γιά ν· άντιμετωπι

σθουν άποτελεσματικά ο{ κίνδυνοι πού άπειλουν τό 

έθνος. ΥΕχοντας έπωμισθfί βαρύτατες εύθυνες, δέν 

έδίστασα νά χρησιμοποιήσω καί τήν πιό σκληρή 

γλώσσα, γιά νά σfiς διεκτραγωδήσω τήν κατάσταση 

καί νά ζητήσω τήν συμπαράσταση δλων σας. 

»Εlμαι ύποχρεωμένος νά δηλώσω δτι βρfjκα 

στούς άνωνύμους, δηλαδή στήν μεγάλη καί άνιδιο

τελfί μfiζα του λαου όμόθυμη καί συγκινητική τήν 

συμπαράσταση αύτή ν. Δέν μπορώ δμως νά πώ τό ίδιο 

καί γιά πολλούς άπό τούς έπωνύμους, ol όποίοι, κα-

ταληφθέντες έν όψει έκλογών άπό κομματικήν παρα

ζάλη ν, λησμονουν δτι ή έθνική κρίσις συνεχίζεται. 

Καί λησμονουντες έπlσης τάς Ιδικάς των βαρυτάτας 

εύθύνας γιά τό παρελθόν, προσπαθουν νά άναζωπυ

ρώσουν τούς μύθους καί τά πάθη τά παλαιά, τά 

όποία, ώς γνωστόν, ώδήγησαν στήν πτώση τfjς δη

μοκρατίας. 

»Κρfjτες, 

» • Ασφαλώς εlσθε σέ θέση νά έκτιμήσετε - γιατί 

έχετε τήν πείρα τών σκληρών άγώνων - πόσον βά

ρος έχει ή ύπόσχεση τήν όποίαν έδωσα πρός τόν 

έλληνικόν λαόν, είκοσι ήμέρας άφ • δτου άνέλαβα 
τήν διακυβέρνηση τfjς χώρας: δτι ό άγών γιά τήν 

Κύπρο θά συνεχισθfί καί δτι θά χρησιμοποιηθουν 

δλα έκείνα τά μέσα τά όποία θά ύπαγορεύη ή τιμή 

καί τό συμφέρον του έθνους. Καί πόση ν άξίαν έχει ή 

πεποίθησίς μου δτι μέ σύνεσιν, σύμπνοιαν καί άπο

φασιστικότητα ol δύσκολες ώρες τfjς Κύπρου θά πα
ρέλθουν. Πλανώνται δέ ol Τουρκοι, καί δσοι τούς 
ύποστηρίζουν, έάν πιστεύουν δτι θά δεχθουμε τετε

λεσμένα γεγονότα καί λύσεις έθνικώς άπαράδεκτες. 

)) 'Ομιλών γιά τόν ποt-υμέτωπο άγώνα πού διεξά
γομε γιά τήν Κύπρο, δέν ήμπορώ νά μή ύπογραμμίσω 

μίαν σημαντικήν ήθικήν καί πολιτικήν έπιτυχίαν 

τήν όποίαν είχομεν μόλις προχθές εΙς τά 'Ηνωμένα 

ΝΕθνη. Άλλά καί αύτή άκόμη ή έπιτυχία, λόγφ του 

έκλογικου σάλου δέν έξετιμήθη στήν πραγματική 

της έκταση καί σημασία. 

>> • Οφείλω έπίσης μέ τήν εύκαιρίαν αύτή ν νά ύπο

γραμμίσω δτι έκείνοι πού προσπαθουν μέ άνακριβείς 

ή δημαγωγικούς Ισχυρισμούς νά θέσουν έν άμφιβό

λφ τήν σταθερότητα καί τήν εΙλικρίνεια τfjς έθνικfjς 

μας πολιτικfjς έπί του Κυπριακου, βλάπτουν θανάσι

μα τήν ύπόθεση τfjς Μεγαλονήσου. Διότι μέ δσα λέ

γουν χάριν προεκλογικfjς καταναλώσεως, άποθαρρύ

νουν τόν μαρτυρικό λαό τfjς Κύπρου καί ένθαρρύ

νουν τούς έχθρούς του. 

» • Αποτεινόμενος άπό τήν Μεγαλόνησο τfjς Κρή
της πρός τήν Μεγαλόνησο τfjς Κύπρου αΙσθάνομαι 

τήν άνάγκη νά συστήσω στούς έκεί άδελφούς μας νά 

άκολουθήσουν τό δικό σας παράδειγμα - νά σfiς 

μιμηθουν στήν σύμπνοια καί τήν μοναδική καρτερία 

πού έπιδείξατε κατά τήν διάρκειαν τών σκληρών σας 

άγώνων. ·Απευθυνόμενος δέ πρός δλους τούς ΗΕλ

ληνας, θά ήθελα νά τούς συστήσω- μέ τήν εύκαιρία 

πού μου παρέχει ή άνάμνησις τόσων άγώνων- τήν 

άνάγκη τfίς ένότητος καί του ύπερκομματικου πνεύ

ματος στήν άντιμετώπιση τών έθνικών μας ύποθέσε

ων. 

» "Οπως έτόνισα στήν Θεσσαλονίκη τό τρίπτυχο 
τfjς έξωτερικfίς μας πολιτικfjς μέ έπίκεντρο τήν Κύ

προ εlναι: ή έθνική άνεξαρτησία, ή άσφάλεια τfjς 

χώρας καί ή έθνική άξιοπρέπεια. Γιά νά έξασφαλι

σθουν δμως αύτά, πρέπει νά ύπάρχη Ισχυρός στρα-
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τός, έθνική ένότης καί πολιτική ήγεσία ίκανή νά τήν 

σφυρηλατήση. 

))Μέ τήν εύκαιρίαν αύτήν θά ήθελα νά συστήσω 

καί πάλιν είς δλους τούς 'Έλληνας νά μή παρασύ

ρωνται άπό τό πνεύμα τής μισαλλοδοξίας πού καλλι

εργούν ώρισμένοι δημαγωγοί. Καί νά συναδελφω

θούν μέ τάς 'Ενόπλους Δυνάμεις τής χώρας, πού δέν 

πρέπει νά συγχέωνται μέ τούς όλίγους ύπευθύνους 

τής τυραννίας. Γιατί χωρίς τήν συναδέλφωση αύτή ν 

εlναι άδύνατον νά έπανεύρη ή χώρα τήν lσχύν τήν 
δποίαν χρειάζεται γιά νά εlναι άπρόσβλητη έναντι 

οίασδήποτε ξένης έmβουλής καί γιά νά μπορή νά 

έπιβάλλη τό δίκαιό της, δταν καί δπου τούτο παρα

βιάζεται. 

))Κρήτες, 

))Θά τερματίσω καί έδώ τήν δμιλία μου μέ μία 

διακήρυξη πού δίνει τό βαθύτερο νόημα τής προσε

χούς έκλογής: δτι τά προβλήματα πού aντιμετωπίζει 

ή χώρα μας σέ τελική άνάλυση άνάγονται σέ ένα καί 

μόνο πρόβλημα - τό πολιτικό. Στήν έξασφάλιση 

δηλαδή τής δμαλής λειτουργίας τής δημοκρατίας μέ 

μιά σταθερή καί άποδοτική διακυβέρνηση τής χώ

ρας. Καί τό κεφαλαιώδες καί πρωταρχικό αύτό πρό

βλημα, άπό τό όποίο έξαρτiiται ή έπίλυση δλων τών 
aλλων- καί πρό παντός τοv Κυπριακού- δέν ήμ

πορεί νά τό έπιλύση κανείς άλλος έκτός άπό σiiς, μέ 

τήν ψήφο σας τής 17ης Νοεμβρίου. 

))Καί θά τό λύσετε έάν, άπομονώνοντες τούς δη

μαγωγούς καί τούς ύπονομευτάς τής γαλήνης του τό

που, ψηφίσετε τήν Νέα Δημοκρατία. Γιά χάρη τής 

άληθινής δημοκρατίαρλ 

8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

·Ο Κ. Καραμανλής, σέ άπάντηση δηλώσεως του 

Γ. Μαύρου, σύμφωνα μέ τίς δποίες δ άρχηγός τής 

ΕΚ-ΝΔ δέν δεσμεύεται άπό τίς Συντακτικές Πράξεις 

τής l ης Αύγούστου καί τής 4ης 'Οκτωβρίου, εκαμε 
τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Αί Συντακτικαί Πράξεις τής 1ης Αύγούστου καί 

4ης 'Οκτωβρίου 1974 περί aποκαταστάσεως τής δη
μοκρατικής νομιμότητος καί περί προσφυγής εlς τήν 

λαϊκήν έτυμηγορίαν, πρός δλοκλήρωσιν τής δημο

κρατικής νομιμότητος, έχουν καθορίσει σαφώς ότι 

τό θέμα τής μορφής του Πολιτεύματος θά λυθή aπο

κλειστικώς διά δημοψηφίσματος καί έχουν άφαιρέ

σει ρητώς τούτο άπό τήν δικαιοδοσίαν τής μελλού

σης νά έκλεγή Βουλής. Αϋτη συνεπώς δέν θά εlναι 

Συντακτική, άλλά εύρεία 'Αναθεωρητική, κατά τό 

προηγούμενον τής 'Αναθεωρητικής Βουλής του 

1946. 
))Αί άνωτέρω Συvτακτικαί Πράξεις έξεδόθησαν 

δμοφώνως ύπό τής ύπ' έμέ Κυβερνήσεως 'Εθνικής 

'Ενότητος καί φέρουν τάς ύπογραφάς τοv κ. Μαύρου 

καί δλων τών έκ τής παρατάξεως τής ΕΚ-ΝΔ προερ

χομένων ύπουργών. Κατά συνέπειαν α{ άνωτέρω 

Συντακτικαί Πράξεις δεσμεύουν τούς πάvτας νομι

κώς, δπωσδήποτε δέ πολιτικώς καί ήθικώς τούς συμ

πράξαντας είς τήν έκδοσιν αύτών, ώς καί τά κόμματα 
τά όποία ούτοι έκπροσωποvν. 'Η Κυβέρνησις έννοεί 

νά σεβασθή μέχρι τέλους τάς διατάξεις τών ώς άνω 

Συντακτικών Πράξεων. 'Η μέλλουσα νά έκλεγή 

Βουλή θά ε[ ναι εύρέως 'Αναθεωρητική καί έπομένως 

τό Σύνταγμα τής χώρας, έξαιρουμένης δμως τής 
μορφής τοv Πολιτεύματος, ήτις θά λυθή δπωσδήποτε 

διά του λαϊκού δημοψηφίσματος. 

)) 'Υπό τά δεδομένα ταύτα εlναι, τό όλιγώτερον, 
παράδοξον ότι δ κ. Μαύρος άνεκάλυψε κατά τήν 

προεκλογική ν περίοδον - καί δή τόσον άργά - δτι 

δέν δεσμεύεται έκ τών δρισμών τών ώς άνω Συντα

κτικών Πράξεων, μολονότι συνέπραξεν εlς τήν έκ

δοσιν αύτών, καί μολονότι έπί τtf βάσει τούτων διεξά

γονται αί έκλογαί τής 17ης Νοεμβρίου. 

))Πάντως ή Νέα Δημοκρατία, περιβαλλομένη μέ 

τήν έμπιστοσύνη του έλληνικοv λαοv, θά σεβασθή 

aπολύτως τήν ύπό τών Συντακτικών Πράξεων καθο

ρισθείσαν διαδικασίαν· καί εlναι aποφασισμένη νά 

1fροκηρύξη καί νά διενεργήση έντός τής προβλεπο
μένης προθεσμίας τών 45 ήμερών τό δημοψήφισμα, 
διά του δποίου θά λυθή δριστικώς καί aπ, εύθείας 

aπό τόν λαόν τό πρόβλημα αύτό)), 

Σέ τηλεοπτική δμιλία, δ πρωθυπουργός άπευθύ

νεται πρός τήν έλληνική νεολαία: 

«Νέοι τής 'Ελλάδος, 

)) 'Απευθύνομαι σήμερα lδιαίτερα πρός έσiiς, για
τί έσείς εlσθε τό πιό δυναμικό, τό πιό aνήσυχο, τό 

πιό έλπιδοφόρο στοιχείο τής έλληνικής κοινωνίας. 

Δέν έχω τήν πρόθεση νά σiiς κολακεύσω. Ή κολα

κεία εlναι αμοιβαία ταπεινωτική - καί γι, αύτόν πού 

τήν έπιχειρεί καί γιά έκείνον πού τήν δέχεται. Θέλω 

όμως νά προσδιορίσω καί τήν δική σας εύθύvη, τίς 

δικές σας υποχρεώσεις στήν οlκοδόμηση μιiiς aλη

θινής δημοκρατίας καί ένός καλυτέρου μέλλοντος 

στήν χώρα μας. 

))Θέλω πρό παντός νά σiiς καταστήσω κοινωνούς 

ένός δράματος, ή πραγματοποίηση του δποίου θά 

έξαρτηθή κατά μέγα μέρος aπό έσiiς τούς ίδιους. Εl
ναι τό δραμα μι aς 'Ελλάδος πού θά εύτυχή στό έσω

τερικό καί θά aκτινοβολή πνευματικά στό έξωτερι

κό. Μιiiς ·Ελλάδος χωρίς συμπλέγματα κατωτερότη

τας, χωρίς σύνδρομα ύπαναπτύξεως, χωρίς &γωνίες 

γιά τό μέλλον. Εlναι τό όραμα μιiiς 'Ελλάδος ύπερή

φανης, ίκαvής νά διαδραματίση στόν διεθνή χώρο 

ρόλον ύπέρτερον aπό τήν aριθμητική της δύvαμη 
καί τήν γεωγραφική της έκταση, aξιοποιώντας τήν 

ανεκτίμητη πολιτιστική της κληρονομία, μαζί μέ τό 

έξαίρετο aνθρώπινο δυναμικό της. 
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»Τό όραμα αύτό ήμπορεί ν' άποτελέση τήν σύγ

χρονη Μεγάλην 'Ιδέαν τοv 'Ελληνισμού - Ιδέαν 

πού θά διεγείρη καί θά συνεχίση τίς πνευματικές 

άρετές τοv έθνοvς. Καί δέν εlναι ή ίδέα αύτή χιμαι

ρική. Οί αίώνες έχουν άποδείξει τόν δυναμισμό του 

έλληνικοv πνεύματος. Άλλά καί στήν έποχή μας, 

παρ ' όλες τίς δυσκολίες καί τίς περιπέτειες πού δο
κιμάζουμε, ύπάρχει θαυμάσιο άνθρώπινο δυναμικό, 

{κανό ν' άναλάβη τήν μεγάλη προσπάθεια τής έθνι

κής άναγεννήσεως. 

»Στήν μεγάλη αύτή προσπάθεια θ' άφιερώση όλο 

τό ένδιαφέρον της ή Νέα Δημοκρατία. Μέ μεθοδικό

τητα, άλλά καί ένθουσιασμό θά καταστήση τό Κρά

τος φορέα τής πολιτιστικής άναπτύξεως. Καί θά κα

ταστήση τήν παιδεία μέσο καί συγχρόνως σκοπό τής 

εύημερίας τών πολιτών. 

»Ούτε εύκολη εlναι, ούτε έπιτρέπει δημαγωγίες ή 

προχειρότητες ή χάραξη μιfiς όρθής έκπαιδευτικής 

πολιτικής, όταν τάσσωνται τόσον ύψηλοί οί στόχοι 

της. Πιστεύω όμως ότι μέ τήν πείρα τοv παρελθόν

τος, μέ τήν συνειδητοποίηση τών σφαλμάτων πού 

έχουν διαπραχθή καί, κυρίως μέ συναίσθηση τών 

ύποχρεώσεων όλων Jιας πρός τίς νεώτερες καί τίς 
έπόμενες γενεές, μπορούμε νά βpοvμε τόν άσφαλή 

δρόμο πρός μίαν άληθινή, συγχρονισμένη καί άξια 

τοv όνόματός της έλληνική παιδεία. 

»Νέοι τής 'Ελλάδος, 

»Η Εχει λεχθή σωστά ότι δημοκρατία χωρίς παι

δεία εlναι ύποκρισία χωρίς όρια. 'Αλλ' ε{ ναι έξίσου 

σωστό ότι παιδεία χωρίς δημοκρατία εlναι έμπαιγ

μός. 

))Τρείς πρέπει νά ε{ναι οί βασικές έπιδιώξεις τής 

παιδείας: νά μορφώση έλευθέρους άνθρώπους, νά δι

απλάση χαρακτήρας καί νά έξοπλίση κάθε νέο μέ 
όσες γνώσεις χρειάζεται γιά τήν έπαγγελματική του 

έπιτυχία. Γιά νά έπιτύχη όμως στίς έπιδιώξεις αύτές 

ή έκπαιδευτική πολιτική, δέν πρέπει νά εlναι ούτε 

προχειρολόγος, ούτε άνεδαφική. Δέν πρέπει πρό 

παντός νά έπηρεάζεται άπό τούς δημαγωγούς, πού 

προσπαθούν μέ παραδοξολογίες νά έντυπωσιάσουν. 

)) Ή Νέα Δημοκρατία ύπεσχέθη ότι θά έπενδύη 
όχι μόνον άπό τό περίσσευμα, άλλά καί άπό τό ύστέ

ρημα τοv έθνικοv πλούτου στήν παιδεία. Καί εlναι 

πρόθεσή μου γιά τήν άξιοποίηση αύτής τής έπενδύ
σεως νά έπιδιώξω διακομματική καί μόνιμη έκπαι

δευτική πολιτική. Γιατί μόνο μία τέτοια μακρόπνοη 

πολιτική μπορεί νά έξυπηρετήση τά συμφέροντα τοv 

έθνους καί νά δικαιώση τίς θυσίες στίς δποίες ύπο

βάλλεται ό λαός γιά χάρη της. Τό δράμα τής έλληνι

κής παιδείας συνίσταται στό γεγονός ότι κάθε Κυ

βέρνηση, πού έρχεται, έννοεί γιά λόγους έντυπώσε

ως νά κάμη τήν δική της έκπαιδευτική μεταρρύθμι

ση. Στήν 'Ελλάδα, έξ άλλου, όταν όμιλοuμε περί 

παιδείας, διαπράττομε ·τό σφάλμα νά περιορίζουμε τό 

θέμα στό ύψος τών πιστώσεων πού θά διατεθούν γι ' 
αύτήν. Καί δέν καταλαβαίνουμε ότι άπό τάς πιστώ

σεις εlναι πολύ σοβαρώτερο τό θέμα τής ποιότητος 

τοv διδακτικού προσωπικού καί τό εlδος τής μορφώ

σεως πού θά δώσουμε στούς νέους. 

))Στό πλαίσιο αύτής τής πολιτικής θά πρέπη ν' 

άντιμετωπισθοvν καί τά εiδικώτερα, άλλά πολύ ση

μαντικά θέματα τής τεχνικής παιδείας, τοv έπαγγελ

ματικοv προσανατολισμού, τής έπιμορφώσεως καί 

τής προωθήσεως τής έπιστημονικής έρεύvης. Στόχος 

πρέπει νά εlναι άφ' ένός ή έπαγγελματική μόρφωση, , 

μέ τήν όποία διαρκώς καί περισσότεροι νέοι θά συμ

βάλλουν άποδοτικώτερα στήν οίκο νομική άνάπτυξη 

τής χώρας. Καί τά δύο ύπηρετοvν έπίσης τήν κοινω

νική άνάπτυξη καί τήν πολιτιστική άνθιση τοv τό

που. Καί μόνον όταν ύπάρξη αύτή ή βασική πνευμα

τική καί έπαyγελματική ύποδομή, μπορεί μαζί μέ τήν 

εύημερίαν ν' άνθίσουν τά γράμματα καί ο{ τέχνες, 

πρός τίς δποίες ρέπει ή εύαίσθητη έλληνική ψυχή. 

Καί μόνο τότε ή 'Ελλάς, άντί νά έξάγη στό έξωτερι
κό έγκεφάλους ή περιπλανωμένους καλλιτέχνες, 

μπορεί νά γίνη πόλος lλξεως τών προικισμένων καί 

τών ταλαντούχων. 

))ΝέΌι καί νέες τής 'Ελλάδος, 
))Στό όραμα αύτό μιfiς Ισχυρής, εύτυχισμένης καί 

πολιτιστικά άνεπτυγμένης 'Ελλάδος μετέχει lσότιμα 

ή νέα 'Ελληνίδα. "Οπως μοv δόθηκε πρόσφατα ή 

εύκαιρία νά παρατηρήσω, ή συμμετοχή τής γυναίκας 

στόν δημόσιο βίο βρίσκεται σέ άμεση συνάρτηση μέ 

τό έπίπεδο τής άναπτύξεως κάθε χώρας. Πιστεύω ότι 

μέ τήν προοδευτική άνάπτυξη τής 'Ελλάδος θά διευ

ρύνεται καί ή έκταση τής συμμετοχής τής γυναίκας 

σέ όλους τούς τομείς τής έθνικής μας ζωής. 'Ιδιαίτε

ρα μέ τήν συμμετοχή της στόν δημόσιο βίο, ή γυναί

κα θά έπηρεάση εύεργετικά τίς πολιτικές μας έξελί

ξεις, γιατί θά άπαλύνη μέ τήν μετριοπάθειά της τά 

πολιτικά μας ήθη. Γιατί ή γυναίκα, άδιάφορη γιά τήν 

δόξα, θέτει τήν εύτυχία ύπεράνω τής δυνάμεως καί 

τόν άνθρωπισμό ύπεράνω τών πολιτικών Ιδεολογιών. 

)) 'Απευθυνόμενος πρός δλους έσfiς, τούς νέους 
τής 'Ελλάδος, θά ήθελα νά σfiς δώσω μερικές συμ

βουλές, πού lσχύουν πάντοτε καί πέραν άπό αύτήν 

τήν προεκλογική περίοδο. Ή αύτοπειθαρχία εlναι 

μεyάλη άρετή. Εlναι αύτή πού δδηγεί στήν άτομική, 

άλλά καί τήν συλλογική έπιτυχία. Μπορείτε νά εlστε 

προοδευτικοί, μπορεί νά εlστε μαχητικοί, άλλά τά 

προσόντα αύτά τής νεότητος πρέπει νά ύποβάλλων

ται στόν έλεγχο τής λογικής, γιά ν' άποφύγετε όδυ

νηρές άπογοητεύσεις καί σφάλματα άνεπανόρθωτα. 

Οϋτε άρμόζει σέ ύπερήφανους νέους, καί μάλιστα 

"Ελληνες ν' άντιγράφουν δουλικά τούς έξτρεμι

σμούς καί τίς άσυναρτησίες πού έμφανίσθηκαν σέ 

ξένες χώρες καί πού εlναι ήδη κι έκεί ξεπερασμένες. 
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»Νέοι τής 'Ελλάδος, 
)>Υό ε{πα πολλές φορές καί θά τό έπαναλάβω μέ

χρις δτου γίνη συνείδηση δλων τών 'Ελλήνων: δτι ή 

Έλλάς δέν έχει ουσιαστικά παρά ενα μόνο πρόβλη

μα - τό πολιτικό. Άπό τήν όρθή έπίλυση τοfί πρω

ταρχικοfί, τοfί κεφαλαιώδους αvτοfί προβλήματος, 

έξαρτfiται ή έπίλυση δλων τών άλλων μερικωτέρων 

προβλημάτων, καί τής παιδείας περιλαμβανομένης. 

Σέ τελευταία άνάλυση άπό τό πολιτικό πρόβλημα 

έξαρτfiται ή πρόοδος καί ή εvημερία τοfί έθνους. Τήν 

έννοια τοfί προβλήματος αvτοfί τήν έχω άναλύσει 

στίς πρόσφατες δμιλίες μου. 'Εσείς, ol νέοι τής 
'Ελλάδος, πού πιστεύετε στήν πολιτική σας ώριμό

τητα, πρέπει νά συλλάβετε όρθώς τό πρόβλημα αvτό. 

Καί πρέπει νά έχετε τήν φιλοδοξία νά συμβάλετε θε

τικά στήν έπίλυσή του. VΕτσι θά άποδείξετε δτι ε{στε 

πράγματι ή πρωτοπορία, έπάνω στήν όποία ήμπορεί 

νά στηρίζη τίς έλπίδες του τό έθνορλ 

9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

Διεξάγονται στά 'Ανώτατα 'Εκπαιδευτικά 'Ιδρύ

ματα τής χώρας οί πρώτες έλεύθερες φοιτητικές 

έκλογές γιά τήν άνάδειξη, σύμφωνα μέ τό ν.δ. 

908/74, αίρετών διοικητικών συμβουλίων καί τήν 
έκπροσώπηση τοϋ φοιτητικοϋ κινήματος άπό τούς 

γνήσιους φορείς του. 

10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

'Ο Κ. Καραμανλής δλοκληρώνει τήν προεκλογι

κή έκστρατεία του στήν έπαρχία μέ τήν έκφώνηση 

λόγου στήν Πάτρα. 

Μολονότι οί έκτιμήσεις σχετικά μέ τόν άριθμό 

τών συγκεντρωμένων παρουσίασαν μεγάλες άποκλί

σεις θεωρήθηκε, γενικώς, δτι ή συγκέντρωση ήταν ή 

μεγαλύτερη πού εχει πραγματοποιηθεί στήν πόλη. 

'Ο Κ. Καραμανλής έντόπισε τήν όμιλία του, κυ

ρίως, σέ θέματα οίκονομικά: 

«Πολίται τών Πατρών, 

))Σέ μιά άιφιβώς έβδομάδα, τήν έρχομέvη Κυρια

κή, θά άσκήσετε τό ύπέρτατο δικαίωμά σας: θά έκλέ

ξετε αvτούς πού θέλετε νά σ{iς έκπροσωποfίν καί νά 

σfiς κυβερνοfίν. Αvτό τό δικαίωμα, πού ε{ναι ταυτο

χρόνως καί καθήκον τοfί πολίτου άπέναντι τής Πολι

τείας, σfiς τό ε{χε άρνηθή ή έπταετής τυραννία. 'Εμ

μέσως σaς τό άρνοfίνται έπίσης - άλλά κατά τρόπον 

iίπουλο - ol σημερινοί δημαγωγοί. Γιατί προσπα
θοfίν νά ύποκλέψουν τήν ψήφο σας. Σfiς , άποκρύ

πτουν τήν πραγματικότητα, διαστρεβλώνουν τά γε

γονότα καί συναγωνίζονται άλλήλους σέ ύποσχέσεις 

πού γνωρίζουν δτι δέν μποροfίν, ύποκειμενικά ή άν

τικειμενικά, νά τίς έκπληρώσουν. 

))Γιά τόν τόσο άνεπτυγμένο καί lδιαίτερα πολιτι-

σμένο λαό τών Πατρών έπέλεξα ώς θέμα τής σημερι

νής δμιλίας μου, τήν οlκονομική καί κοινωνική πο

λιτική πού θά έφαρμόση σέ γενικές γραμμές ή Νέα 

Δημοκρατία. Θά έπιχειρήσω δηλαδή νά σfiς έκθέσω 

μέ σαφήνειαν, δσο καί εlλικρίνειαν ποιά ε{ναι τά 

κύρια προβλήματα καί πώς πρέΠει νά λυθοfίν, ώστε ή 
Έλλάς ν' άποκτήση πραγματική ν εvημερίαν. Τήν 

εvημερίαν δέ ένός λαοfί δέν τήν προσδιορίζουν μό

νον ο{ άριθμοί πού δίνουν τό iίψος τοfί έθνικοfί εΙσο

δήματος, άλλά καί έκείνοι πού δίνουν τήν έκταση 
τής συμμετοχής σ, αvτό τών εvρυτέρων λαϊκών τά

ξεων. 

)) Ή οΙκονομική άνάπτυξις δέν άποτελεί αvτο
σκοπόν. Άποτελεί προϋπόθε(Υιν καί μέσον τής κοι

νωνικής προόδου. Καί δέν ε{ναι δυνατόν νά ύπάρξη 

καλή οΙκονομική πολιτική, άν δέν συνδυάζεται μέ 

τήν προσπάθεια τής πραγματοποιήσεως τοfί lδανικοfί 

τής κοινωνικής δικαιοσύνης. 

))Στήν κοινωνική δικαιοσύνη πιστεύει βαθύτατα 

ή Νέα Δημοκρατία. Καί στήν πράξη ε{ναι ή μόνη 

πολιτική παράταξη στόν τόπο αvτόν πού μπορεί νά 

τήν έπιβάλη. Στήν καταστατική της διακήρυξη ή 

Νέα Δημοκρατία ύπόσχεται δτι θά θεωρή πάντα 

δλους τούς 'Έλληνες όχι μόνον ϊσους έναντι τών 

νόμων, άλλά καί μέ ϊσα δικαιώματα έναντι τών βιοτι

κών ευκαιριών καί τών δυνατοτήτων πού διανοίγει δ 

πολιτικός, οΙκονομικός καί κοινωνικός βίος. Καί δτι 

θ' άφιερώση δ λες τίς δυνάμεις της γιά τήν ταχύρ

ρυθμη άνάπτυξη τής 'Ελλάδος σέ δλους τούς τομείς. 

)) 'Αλλά γιά τήν έπίτευξη αvτοfί τοfί σκοποfί έπι
βάλλεται πρώτα v' άντιμετωπισθοfίν τά κρίσιμα οΙ
κονομικά προβλήματα πού μfiς έκληροδότησε, μαζί 

μέ τόσα άλλα δεινά, τό τυραννικό καθεστώς τής 

έπταετίας. Τά προβλήματα αvτά ε{ναι ό πληθωρι

σμός, ό όποίος έφαλκίδευσε τό εΙσόδημα μεγάλων 

κατηγοριών τοfί πληθυσμοfί· ε{ναι ή έπικίνδυνος aύ

ξησις τοfί έλλείμματος τοfί Ισοζυγίου πληρωμών· καί 

ε{ναι έπίσης δ έλλειμματικός προϋπολογισμός τοfί 

Κράτους. 

))Γιά νά καταλάβετε τάς έξελίξεις τής οΙκονομίας 

μας, θά σaς καλέσω νά κάμετε σύγκριση μεταξύ δύο 

χρονικών σημείων: "Οταν τό 1963 έπαιρνα τόν δρό
μο τής ξενητειfiς, άφηνα πίσω μου μιάν οlκοyομία μέ 

τέτοια ν ύποδομή καί τόσην δρμή, ώστε όχι μόνον νά 

άντέξη έπί τόσο μεγάλο διάστημα στίς σπατάλες καί 

τήν οlκονομ,ική άσυναρτησία τής τυραννίας, άλλά 

καί νά κρατήση τόν ρυθμό τής αvξήσεως τοfί έθνικοfί 

μας εlσοδήματος σέ ύψηλά έπίπεδα. 'Επιστρέφοντας 

βρίσκω δτι- γιά πρώτη φορά- τό 1974 ή αύξηση 
αvτή θά lσοfίται μέ τό μηδέν. Αvτό ε{ ναι τό κατάντη

μα τής οΙκονομίας μας. Καί θά χρειασθή ή κατανόη

ση καί ή προσπάθεια δλων τών 'Ελλήνων γιά νά τήν 

άναθεμελιώσουμε κατά τρόπον άσφαλή. Καί ε{μαι βέ-
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βαιος ότι θά τό έπιτύχω σύντομα, έφ' όσον θά ύπάρ

ξη σταθερότης πολιτική καί οίκονομική. 

»Πολίται τών Πατρών, 

»Κατά τήν προεκλογική περίοδο τίθεται ύπό δο

κιμασίαν ή είλικρίνεια καί ή σοβαρότης τών πολιτι

κών κομμάτων. Γιατί ή προσπάθεια τής κατακτήσε

ως τής ψήφου τοv λαοv διαφθείρει όσα έξ αύτών δέν 
έχουν έπαρκή ήθικήν άντίστασιν καί αίσθημα εύθύ

νης. 

»Φοβοvμαι ότι αύτό συμβαίνει σήμερα μέ τούς 

περισσοτέρους άπό τούς άντιπάλους μας. Συναγωνι

ζόμενοι είς δημαγωγίαν έμφανίζουν προγράμματα 

άνεδαφικά καί μοιράζουν άδίστακτα ύποσχέσεις. 

'Υπόσχονται τά πάντα είς τούς πάντας. Καί δ τελευ.:: 

ταίος πολίτης όμως άντιλαμβάνεται ότι ή πραγματο

ποίησις παρομοίων ύποσχέσεων θά κατέληγε σέ 

χρεωκοπία. 'Αλλ ' εlναι φανερό ότι, aν δημαγωγούν 
τόσο άνεύθυνα, τό κάμνουν γιατί γνωρίζουν ότι δέν 

θά φθάσουν ποτέ στήν έξουσία, ιίiστε νά λογοδοτή

σουν γιά τίς ύποσχέσεις τους. 

»Στήν χώρα μας έχομε τήν άδυναμία νά υίοθετοv

με κάθε τι ξένο, άρκεί νά εlναι τής μόδας. Οί άντίπα

λοί μας στήν έκλογή αύτή, συναγωνιζόμενοι μεταξύ 

των, πλειοδοτούν είς σοσιαλισμόν, κατά τρόπον πού 

νά έξευτελίζουν τήν λέξιν αύτήν, όπως έξευτελίζουν 
καί παλλάς aλλας λέξεις πού συμβολίζουν ύψηλάς 
έννοίας- τήν δημοκρατία, τήν έλευθερία, τήν ίσό

τητα, τήν δικαιοσύνη κ.λπ. Αύτό μοv θυμίζει ένα Κι

νέζο φιλόσοφο, δ δποίος έρωτηθείς τί θά έκαμε aν 

εlχε τήν έξουσία, άπήντησε: "άπλούστατα, θά άπα

καθιστούσα τήν έννοια τών λέξεω\ι". Οι' άντίπαλοί 

μας δέν άντιλαμβάνονται ότι ή τακτική τους αύτή, 

έκτός άπό τό φαιδρό, περικλείει καί κινδύνους γιά 

τήν οίκονομία του τόπου μας. Γιατί προκαλεί σύγ

χυση στόν λαό καί τόν έμποδίζει άπό τοv νά συλλά

βη όρθά τό οίκονομικό καί κοινωνικό πρόβλημα τής 

χώρας. Καί γιατί καί μόνο ή ένδεχομένη έφαρμογή 

παρομοίων προγραμμάτων θά άνέκοπτε έντελώς τίς 

παραγωγiκές έπενδύσεις στόν τόπο μας, μέ άποτέλε
σμα τήν κατάρρευση τής οίκονομίας μας. Ή δέ κα

τάρρευσις τής οίκονομίας θά έπληττε κυρίως τάς 

λαϊκάς τάξεις, τάς δποίας προσπαθούν μέ τήν δημα

γωγία των νά παρασύρουν. 

))Πολίται τών Πατρών, 

)>Εlναι όμως καιρός νά σοβαρευθοvμε. Νά παύ

σωμε νά παίζωμε μέ τίς λέξεις, νά καπηλευώμεθα τίς 

έννοιες καί νά κακοποιούμε τίς θεωρίες. Mov έδ6θη 
καί πρόσφατα ή εύκαιρία νά τονίσω ότι ή ύπεύθυνη 

πολιτική ήγεσία δέν άντιγράφει, δέν μιμείται δουλι

κά ξένα συστήματα, δσονδήποτε καί aν εlναι δελεα

στικά. Γιατί τίποτα δέν μπορεί νά μεταφυτευθή αύτού

σιο σέ μιά χώρα καί τίποτε δέν μπορεί νά καρποφορή~ 
ση aν δέν ύπάρχουν οί κατάλληλες συνθήκες. Ή 

ύπεύθυνη πολιτική ήγεσία στηρίζεται πρό παντός 

στήν βαθειά γνώση τών προβλημάτων του τόπου μας. 

Καί έχει ώς γνώμονα, στήν χάραξη τής πολιτικής 

της, τό γενικώτερο συμφέρον στήν σφαίρα τοv έφι

κτοv. 'Η ύπεύθυνη πολιτική ήγεσία ούτε παραπλα

νά, ούτε βαυκαλίζει τόν λαό. Τόν έμπνέει καί τόν 

δραστηριοποιεί. Δέν άποφεύγει μάλιστα νά τοv έπι

σημάνη τίς θυσίες καί τούς κόπους πού χρειάζεται νά 

καταβάλη δ λαός γιά νά ύπηρετήση δ ίδιος τό άλη

θές του συμφέρον. Καί όταν τοv συνιστά ύπομονή, 

εlναι γιατί έχει τήν αίσθηση τών κινδύνων έναντι 

τών δποίων μόνον ο{ δημαγωγοί, γιατί αύτοί δέν 

έχουν τίΠοτε νά χάσουν, μπορούν νά άδιαφοροvν. 
)>Μέ αύτές τίς ύγιείς άρχές ή Νέα Δημοκρατία 

χαράσσει τό οίκονομικό καί τό κοινωνικό της πρό

γραμμα, σάν ένα έφικτό συνδυασμό τής έλευθέρας 

οίκονομίας τοv Κράτους τής εύημερίας. "Οπως το

νίζεται στήν καταστατική διακήρυξή της, ή έλευθέ

ρα οίκονομία- στήν δποία πιστεύει ή Νέα Δημοκρα

τία - δέν ήμπορεί νά άποκλείση τήν διεύρυνση τοv 

οίκονομικοv τομέως, τόν δποίον έλέγχει τό Κράτος. 
Καί ή ίδιωτική πρωτοβουλία δέν ή μπορεί νά βρή τήν 

δικαίωσή της, χωρίς τήν παράλληλη συμμετοχή τών 

εύρυτέρων λαϊκών τάξεων στήν κατανομή τοv έθνι

κοv προϊόντος. 

)>ν Α ν είμεθα όπαδοί τής έλευθέρας οίκονομίας, 

είμεθα μόνον γιατί πιστεύουμε ότι μέσα στά πλαίσιά 

της, μπορεί ταχύτερα καί άνετώτερα νά lκανοποιη

θοvν τά κοινωνικά καί οΙκονομικά αίτήματα τών έρ

γαζομένων τής ύπαίθρου καί τών πόλεων. Παράδειγ

μα ή διαφορά πού ύπάρχει στό βιοτικό έπίπεδο τών 

έργαζομένων μεταξύ τοv δυτικού καί του άνατολικοv 

κόσμου. 'Αλλά καί γιατί ή έλευθέρα οίκονομία Ισχύ

ει σ ' όλες τίς χώρες τής Κοινής Άγορaς -στήν 

δ ποία φιλοδοξούμε νά ένταχθοvμε - άκόμη καί σ' 

έκείνες πού κυβερνώνται άπό σοσιαλιστικά κόμμα

τα. 

)>'Ε τόνισα πολλές φορές ότι τής έλευθερίας -καί 

μάλιστα τής οίκονομικής έλευθερίας - ήμπορεί νά 

γίνη καί χρήση καί κατάχρηση. Τόσο στήν χώρα 

μας, όσο καί σέ άλλες χώρες του έλευθέρου κόσμου 

συμβαίνει νά δροvν έν όνόματι τάχα τής οΙκονομικής 

έλευθερίας καί τής Ιδιωτικής πρωτοβουλίας, κάθε 

λογής άσύδοτα κερδοσκοπικά συγκροτήματα. 

)) Τό έπιχειρηματικό κέρδος - τό νόμιμο καί φο

ρολογούμενο κέρδος- έχει οίκο νομική ν καί ήθικήν 

δικαιολόγησιν, μόνον όταν προκύπτη ώς άποτέλε

σμα παραγωγικής προσπαθείας έντός άvταγωνιστι

κοv περιβάλΧοντος. Ύπό τήν προϋπόθεσιν αύτήν 
εlναι καί θεμιτόν καί, ώς κίνητρο, άναγκαίον. 

))Εlναι όμως τό κέρδος κοινωνικά άπαράδεκτο, 

όταν προκύπτη ώς προϊόν τής έκμεταλλεύσεως μο

νοπωλιακών καταστάσεων ή προνομιακής, είς βάρος 

τοv συνόλου, κρατικής προστασίας. 'Η ύπέρμετρος 

προστασία καί ή άνοχή μονοπωλιακών καταστάσεων 
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καί κερδών δδηγοvν μακροπρόθεσμα στήν έπιχειρη

ματική άδράνεια καί ύπονομεύουν τήν κοινωνική 

συνοχή, δηλαδή τά ίδια τά βάθρα τής δημοκρατίας. 

Στήν περίπτωση αvτήν ή παρέμβαση τοv Κράτους 

εlναι καί οίκονομικά, άλλά καί ήθικά έπιβεβλημένη. 

"Οπως εlναι έπιβεβλημένη καί είς τάς περιπτώσεις 

έκείνας πού ή ύποκατάστασις του ίδιώτου άπό τό 

Κράτος ήμπορεί νά άποβή κοινωνικά καί οίκονομικά 

ώφελιμότερη. 

»Πολίται τών Πατρών, 

»Θά έπαναλάβω δτι εlναι σταθερά πεποίθησις τής 

Νέας Δημοκρατίας δτι χωρίς τήν έξασφάλιση κοι

νωνικής δικαιοσύνης, ή πολιτική καί οΙκονομική 

έλευθερία εlναι μία καί άδιαίρετη. Δέν ήμπορεί vά 
ύπάρξη ή πρώτη χωρίς τήν δεύτερη. 

)) Τό αίτημα τής κοινωνικής δικαιοσύνης - τής 

άμοιβής δηλαδή τής έργασίας του άγρότου, του έργά

του, του ύπαλλήλου, άναλόγως τής συμβολής των 

στόν σχηματισμό του έθνικοv προϊόντος - δέν άν

τιφάσκει πρός τό αίτημα τής ταχείας οΙκονομικής 

άναπτύξεως. 'Αντιθέτως, ή δημιουργία ζητήσεως έκ 

μέρους τών έρyαζομένων - ζητήσεως συνεχώς αv

ξανομένης καί άνταποκρινομένης είς τήν αύξησιν 

τής παραγωγής- άποτελεί τήν άπαραίτητη προϋπό

θεση όχι μόνον τής κοινωνικής, άλλά καί τής ο/κο

νομικής προόδου. Εlναι καθήκον τοv Κράτους νά 

άσκήση πολιτικήν μισθών καί ήμερομισθίων, άλλά 

καί γενικώτερον είσοδηματικήν πολιτικήν, πού νά 

έξασφαλίζουν τήν προοδευτική αύξηση τών έκ τής 

έργασίας είσοδημάτων. Τήν αvτήν πολιτικήν καί μέ 

τά ίδια κριτήρια θά άσκήση κα( είς τόν τομέα τών 
συντάξεων. 

)) 'Εξ άλλου, εlναι άνάγκη νά ένισχυθή ή άσκηση 
παρεμβάσεως μέσφ τής φορολογίας, γιά νά μειωθή 

άποφασιστικά ή άνιση κατανομή τοv έθνικοv εΙσοδή

ματος, ώστε ένα μέρος του νά μεταφερθή άπό τίς εύ

πορες πρός τίς λαϊκές τάξεις. 
)) VHpη άπό του πρώτου lτους θά πραγματοποιη

θούν οί διευρύνσεις τών άφορολογήτων δρίων, τών 

έκπτώσεων λόγφ οΙκογενειακών βαρών καί τής μει

ώσεως τών φορολογικών συντελεστώv γιά τά κατώ

τερα είσοδήματα. Μέχρι τοv 1976 δέ, θά lχη πλήρως 
άναθεωρηθή δλοκληρο τό φορολογικό μας σύστημα 
τόσο τών άμέσων, δσο καί τών έμμέσων φόρων. 

VΕτσι θά άνακουφισθοvν ο{ μικροί καί ol μεσαίοι 
έπαγγελματίες, καθώς καί ο{ μισθωτοί πού βαρύνον

ται ύπέρμετρα σέ σχέση πρός τούς πλουσιώτερους 

'Έλληνες. 

)) Ή Νέα Δημοκρατία προτίθεται νά έπανορθώση 
τίς άδικίες καί νά συμβιβάση τήν πολιτικήν τής πα

ροχής οίκονομικών κινήτρων άναπτύξεως, πρός τό 

αίτημα τής φορολογικής rfiκαιοσύνης. 
))Δέν έξαντλοvνται εΙς αvτά πού σiiς εlπα - έν

δεικτικά μiiλλον - τά μέτρα τά δποία θά λάβη, μέ 

τήν πείρα του παρελθόντος καί τήν προσδοκία ένός 

καλυτέρου μέλλοντος, ή Νέα Δημοκρατία στόν κοι

νωνικό καί οΙκονομικό τομέα. Οί δύο βασικές, κα

τευθυντήριες γραμμές εlναι: πρώτον, νά δώση στήν 

οΙκονομία τής χώρας τήν διάρθρωση καί τήν δομή 

πού θά έΠιτρέψουν νά γίνη συναγωνιστική, εlδι

κώτερα δέ μέσα στόν κοινό εvρωπαϊκό χώρο· καί, 

δεύτερον, νά πραγματοποιήση χωρίς οίκονομικούς 

άκροβατισμούς καί κοινωνικές άναταραχές, τό σύγ

χρονο Κράτος τής εvημερίας καί τής κοινωνικής δι

καιοσύνης. 

))Πολίται τών Πατρών, 

))Πολλά καί δύσκολα εlναι τά έπί μέρους προβλή

ματα τής χώρας μας, έπί τών δποίων νά στρέφεται 

ζωηρόν τό ένδιαφέρον του λαοv. Οί άντίπαλοί μας 

δμως, έκτός άπό τίς άνεδαφικές θέσεις πού λαμβά

νουν lναντι αvτών, προσπαθούν χάριν έκλογικής έκ

μεταλλεύσεως νά έκτρέψουν τήν προσοχή ν του λαοv 

σέ θέματα ουσιαστικώς άνύπαρκτα. 

))Παρελθοντολογούν καί άναζητοvν τάς ρίζας των 

καί τάς έμπνεύσεις των σέ παρωχημένα πρόσωπα καί 

καταστάσεις, ένφ θέλουν νά έμφαvίζωνται ώς σύγ

χρονοι πολιτικοί σχηματισμοί. Παρελθοντολογούν 

καί, λησμονοvντες τάς lδικάς των εvθύνας, προσπα

θούν νά άναζωπυρώσουν τούς μύθους καί τά πάθη τά 

παλαιά, τά δποία ώδήγησαν στήν πτώση τής δημο

κρατίας. Καταληφθέντες δέ άπό προεκλογικήν πα

ραζάλην προσπαθούν νά δημιουργήσουν όξύτητες, 

πού δέν συμβιβάζονται μέ τήν έπιθυμία τοv λαοv καί 

τήν άναγκαιότητα τής δημοκρατίας νά διεξάγωνται 

ο{ κομματικοί άγώνες μέσα σέ ήρεμη καί πολιτισμέ

νη άτμόσφαιρα. 

))Πολίται τών Πατρών, 

)) 'Η θερμότης τής ύποδοχής, δ όγκος καί παλμός 
αvτής τής συγκεντρώσεως μέ πείθουν δτι είς μάτην 

άγωνίζονται οί ύπονομευτές τής δημοκρατίας. Εlναι 

σήμερα δλοφάνερο δτι ή μεγάλη καί ύγιής πλειοψη

φία τών κατοίκων τών Πατρών μένει άνεπηρέαστη 

άπό τούς άνεύθυνους φωνασκούς. Καί συναπαρτίζει, 

μέ τήν μεγάλην έπίσης πλειοψηφία τών 'Ελλήνων, 

τήν εvρυτάτην λαϊκήν βάσιν έπί τής δποίας θά στη

ριχθή άπό τής 17ης Νοεμβρίου ή προσπάθεια γιά τήν 

άναδημιουργία τής Έλλάδορλ 

12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

Μέ όμιλία του προέδρου τής ΕΚ-ΝΔ, Γ. Μαύρου, 

στήν πλατεία 'Ομονοίας, έγκαινιάζεται ή τελική φά

ση τής προεκλογικής έκστρατείας τών κομμάτων, μέ 

τίς μεγάλες συγκεντρώσεις στήν πρωτεύουσα. Θά 

άκολουθήσουν, crτό Σύνταγμα, οί συγκεντρώσεις τής 
'Ενωμένης 'Αριστερaς, στίς 13, καί του ΠΑΣΟΚ, 
στίς 14 Νοεμβρίου - πρίν άπό τήν όμιλία του Κ. 

Καραμανλή, στίς 15 Νοεμβρίου. 
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'Από τήν άποψη του περιεχομένου τών προγραμ

ματικών κατευθύνσεων τών τριών σχηματισμών, ή 

ΕΚ-ΝΔ, στό πεδίο τής έσωτερικής πολιτικής, πρό

βαλε ώς πρώτο στόχο τήν «έδραίωση τής πολιτικής 

καί δημοκρατικής δμαλότητος», στό πλαίσιο τής 

δποίας περιλαμβανόταν καί ή ύποδειγματική τιμω

ρία των ύπευθύνων γιά τήν κατάρρευση τών δημο

κρατικών έλευθεριών καί τό πραξικόπημα στήν Κύ

προ. ·Η ριζική άναδιάρθρωση τής διοικήσεως πρέ

πει νά άντιμετωπιστεί κατά προτεραιότητα, μέσω 

καί τής συστάσεως 'Υπουργείου Διοικητικής 'Ανα

διοργανώσεως, ένώ παράλληλα θά ώφειλαν νά δημι

ουργηθουν ίσχυρά έπαρχιακά κέντρα, αύτονομημένα 

άπό τό κέντρο. Τό οίκονομικό πρόγραμμα άποβλέπει 

βραχυπρόθεσμα στήν καταπολέμηση του πληθωρι

σμοϋ, στήν προστασία τών μεγάλων λαϊκών στρωμά

των άπό τά προβλήματα πού κληροδότησε ή δικτα

τορία, στήν ύποβολή ζωτικοϋ τμήματος των οίκονο

μικών δραστηριοτήτων σέ δημόσιο ελεγχο καί στή 

σύσταση μεγάλων δημόσιων φορέων σέ νευραλ γι

κούς τομείς της οίκονομίας. Οί δαπάνες γιά τήν 

ύγεία καί τήν έκπαίδευση όφείλουν νά θεωρηθοϋν 

παραγωγικές. Παράλληλα, ίδιαίτερη εμφαση δινό

ταν στήν άντιμετώπιση τοϋ συνταξιοδοτικοί) προβλή

ματος τόσο τοϋ άστικοϋ όσο καί τοϋ άγροτικοϋ πλη

θυσμοϋ τής χώρας. Σέ συνάρτηση, έν γένει, μέ τήν 

ριζική άντιμετώπιση τών οίκονομικών καί κοινωνι

κών προβλημάτων, καθώς καί μέ τά είδικότερα προ

βλήματα τής άγροτικής παραγωγής καί τοϋ άγροτι

κοϋ είσοδήματος, θά εΙναι δυνατό νά άποδειχτεί 

άποφασιστικά θετική ή ένσωμάτωση τής • Ελλάδος 
στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες. 

Στό πεδίο, έξάλλου, τών έξωτερικών σχέσεων, οί 

βασικές κατευθύνσεις τής παρατάξεως συνοψίζονταν 

άπό τόν Γ. Μαυρο, ώς έξής: 

«Ή 'Ελλάς θά διατηρήση τίς καλύτερες τών σχέσεών 

της μέ τίς άνατολικές χώρες καί ίδιαίτερα μέ τούς βόρειους 

γείτον~ς μας. Παραμένομε σ'tόν δυτικό κόσμο, γιατί αuτό 

επιβάλλουν τά πολιτικά, οικονομικά καί πολιτιστικά συμ

φέροντd τfjς χώρας. 'Αλλά μέσα στόν δυτικό κόσμο άξιου
με ισοτιμία καί σεβασμό τών συμμάχων μας. 

»'Η παράταξή μας πιστεύει καί προωθεί τήν μεγάλη 

ίδέα τfjς ένωμένης Εύρώπης. Αύτό ε{ναι τό μεγαλύτερο γε

γονός του είκοστου αίώνος». 

Οί θέσεις πού άνέπτυξε δ πρόεδρος τοϋ ΠΑΣΟΚ 

Α. Παπανδρέου, συνέπιπταν μέ τίς κατευθύνσεις πού 

εΙχαν έξαγγελθεί μέ τήν ίδρυτική διακήρυξη του 

κόμματος στίς 3 Σεπτεμβρίου, μέ κύριο καθοδηγητι
κό «άξονα» τήν «έξάλειψη του συστήματος πού δδή

γησε στήν ίμπεριαλιστική κατοχή τής πατρίδας μας 

καί τών συνθηκών πού τό δημιούργησαν, τό διατη

ροϋν καί τό προστατεύουν καί τή θεμελίωση μιiiς 

γνήσιας, άβασίλευτης, άναγεννημένης καί σοσιαλι-

L 

στικής έλληνικής δημοκρατίας» (βλ. παραπάνω, σ. 

146). 
'Εντοπίζοντας τίς άναφορές του στίς κύριες 

αύτές προγραμματικές έπιδιώξεις, ό Α. Παπανδρέου 

έπισήμανε ώς θέματα άμεσης έπικαιρότητας τήν 

άνάγκη τής παραδειγματικής τιμωρίας τών ένόχων 

τής έπταετίας, καθώς καί τό καθεστωτικό. Τό 

ΠΑΣΟΚ - τόνισε - <<εύθύς έξ άρχής, πρώτο καί 

μόνο, προειδοποίησε τόν έλληνικό λαό δτι τοϋ εχει 

στηθεί παγίδα γιά τήν έπαναφορά τής μοναρχίας», ή 

όποία «συνίσταται στήν τοποθέτηση τοϋ δημοψη

φίσματος, ϋστερα άπό τήν έκλογή τής Βουλής πού 

εχει έπιφορτιστεί τό εργο τής διαμόρφωσης τοϋ 

Συντάγματος τής χώρας μας». 

Τά βασικά αίτήματα τής ·Ενωμένης 'Αριστεράς 

συνοψίζονταν - κατά τή διατύπωση τοϋ Η. 'Ηλιοϋ, 

γ. γραμματέα τοϋ Συνασπισμοϋ: «Είρήνη - φιλία 

πρός όλους στή βάση τής ίσοτιμίας, δημοκρατία 

-καθεστώς λαϊκής κυριαρχίας καί έλευθερίας, άνε

ξαρτησία-μακρυά άπό στρατιωτικές συμμαχίες καί 
συνασπισμούς, κοινωνική πρόοδος- μέ άνοιχτό τό 

δρόμο πρός ενα σοσιαλισμό προσαρμοσμένο στίς 

έλληνικές συνθήκες». Στήν είδικότερη έφαρμογή 

τους, οί γενικές αύτές άρχές συνεπάγονταν τήν πλή

ρη συνταγματική κατοχύρωση καί προστασία τών 

άτομικών δικαιωμάτων, τήν ούσιαστική ίσότητα τών 

πολιτών καί τή διασφάλιση ίσων δυνατοτήτων άνα

δείξεως τό δικαίωμα γιά πλήρη ένημέρωση καί πλη
ροφόρηση. Στό πεδίο τής οίκονομίας, ή έθνικοποίη

ση τών βασικών τομέων καί δ μακροπρόθεσμος προ

γραμματισμός άποτελοϋσαν τήν κύρια συνισταμένη, 

ένώ, παράλληλα, προβλεπόταν καί ή θεσμοθέτηση 

τής συμμετοχής τών έργα"ζομένων στήν παραγωγική 
διαδικασία καί τή διανομή του κοινωνικοϋ πλούτου. 

Στό κοινωνικό, έξάλλου, πεδίο έντασσόταν ή συ

στηματική, προγραμματισμένη, περιφερειακή άνά

πτυξη, δ έκδημοκρατισμός τών συνδικάτων καί τής 
αύτοδιοικήσεως, ή κρατικοποίηση τής δημόσιας 

ύγείας καί τών κοινωνικών άσφαλίσεων καί ή κατάρ

τιση πλήρους στεγαστικοϋ προγράμματος. • Ο έξω
τερικός, τέλος, προσανατολισμός τής χώρας θά βα

σιζόταν στήν δριστική καί καθολική άπόσυρση άπό 

τό ΝΑΤΟ, τή χάραξη άδέσμευτης πολιτικής είρήνης 
καί συνεργασίας μέ δλα τά Κράτη καί τήν κατάργη

ση τών άμερικανονατοϊκών βάσεων. Σ' δ,τι άφορα 

τήν Εύρώπη διαγραφόταν ριζική διάστασ,η μεταξύ 

τοϋ ΚΚΕ καί τοϋ ΚΚΕ έσωτερικοϋ, τό όποίο δέν 

άπέρριπτε τήν ενταξη στήν ΕΟΚ. 

Στό έπίκεντρο τοϋ ένδιαφέροντος τών κομμάτων, 

εΙχε εϋλογα τοποθετηθεί τό άνdιχτό θέμα τής κατο

χής τής Κύπρου άπό τά τουρκικά στρατεύματα. 'Η 

ΕΚ-ΝΔ άπέβλεπε στήν άναζήτηση λύσεως πού νά 

κατοχυρώνει τήν άπόλυτη κυριάρχία, τήν άνεξαρτη

σία καί τήν έδαφική άκεραιότητα τής Κυπριακής 
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Δημοκρατίας καί πού θa εχει έγκριθεί άπό τόν ίδιο 

τόν κυπριακό λαό, ένώ ή διχοτόμηση θά πρέπει δρι

στικά νά άποκλειστεί. Τό ΠΑΣΟΚ προσέβλεπε στόν 

περιορισμό των διαπραγματεύσεων γιά τήν έπίλυση 

τοϋ ζητήματος αύστηρά στά πλαίσια τοϋ ΟΗΕ: τό 

όλο θέμα δέν άποτελεί έλληνοτουρκική διένεξη, έφό

σον ή Κύπρος εΙναι άνεξάρτητο Κράτος - μέλος τοϋ 
διεθνοϋς όργανισμοϋ. 'Η 'Ενωμένη 'Αριστερά ύπο

στήριζε, έπίσης, τήν τήρηση διαδικασίας αύστηρά 

ένταγμένης στά πλαίσια τοϋ ΟΗΕ, μέ στόχο τήν κα

τοχύρωση τής άνεξαρτησίας1καί τής αύτοδιαθέσεως 
τής Μεγαλονήσου, μέ τή σύμφωνη πάντοτε γνώμη 

τοϋ κυπριακοϋ λαοϋ. 'Η έπιστροφή τοϋ 'Αρχιεπι

σκόπου Μακαρίου, ώς νόμιμου προέδρου, άποτελοϋ

σε κοινή θέση τών κομμάτων. 

13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

'Ενώ έντείνεται δ προεκλογικός άγώνας, δ Κ. 

Καραμανλής, στή διάρκεια τηλεοπτικής δμιλίας του, 

άνασκευάζει τίς μομφές τών άντιπάλων κομμάτων 

έναντίον τής ΝΔ καί τοϋ ίδιου προσωπικά: 

«'Ελληνίδες, 'Έλληνες, 

»'Όπως θά παρατηρήσατε, έλάχιστα άσχολήθη

κα έως τώρα μέ τούς άντιπάλους μου. Θά τό κάμω 

όμως σήμερα. Καί θά τό κάμω όχι γιατί θέλω ν' άντι

δικήσω μαζί τους, άλλά γιατί θέλω νά σaς διευκολύ

νω νά συνάγετε, άπόόσα έλέχθησαν, άσφαλfj συμπε

ράσματα καί νά κάμετε όρθήν χρfjσιν τfjς ψήφου 

σας. 

»Γνωρίζετε καλώς ότι έπιμόνως προσεπάθησα 

καί μέ έργα καί μέ λόγους νά δημιουργήσω fίπιο 

προεκλογικό κλίμα. Ol άντίπαλοί μας όμως κατεχό
μενοι άπό έκλογικό πανικό προσπαθουν, μέρα μέ τήν 

ήμέρα, νά προσδώσουν όξύτητα είς τόν άγώνα, aλ

λοτε μέ δημαγωγικές καί aλλοτε μέ έξαλλες έκδ'ηλώ
σεις, πού θυμίζουν προδικτατορική νοοτροπία. Καί 

γνωρίζετε καλώς ότι ή νοοτροπία αύτή ε{χε δδηγή

σει στήν πτώση τfjς δημοκρατίας. Γιά νά φανατίσουν 

τόν λαό κατεφεύγουν σέ στείρα παρελθοντολογία 

καί γιά νά τόν παρασύρουν, χρησιμοποιουν χονδρο

ειδείς άνακρίβειες καί υποσχέσεις άνεδαφικές. κ;χί 

τίς έπαναλαμβάνουν κάθε μέρα κατά τρόπο μονότονο 

καί προσβλητικό γιά τούς άκροατάς των. 

>>'Ελληνίδες, 'Έλληνες, 

>> "Ενα άπό τά θέματα πού προσπαθουν οί άντίπα
λοί μας νά έκμεταλλευθουν κατά κόρον καί μέ τό 

δποίο δημιουργουν κλίμα μισαλλοδοξίας, ε{ναι οί 

κυρώσεις. 'Αλλά εlς τό θέμα αύτό παραβιάζουν θύ

ρας άνοικτάς. Πρώτον, διότι ή Κυβέρνησίς μου έπέ

βαλε μέ τήν άποδιοργάνωση του δικτατορικου Κρά

τους εύρείες διοικητικές κυρώσεις, άποκαταστήσα

σα σέ όλους τούς τομείς τήν δημοκρατική νομιμότη

τα. 'Αντικατέστησε aνω τών έκατό χιλιάδων άτό-

μων, άπό τόν τελευταίο κοινοτάρχη μέχρι του προέ

δρου του 'Αρείου Πάγου. Δεύτερον, μέ εlδική Συν

τακτική Πράξη aνοιξε τόν δρόμο γιά τήν δικαστική 

δίωξη τών πρωταιτίων τfjς τυραννίας. Καί γιά νά δι

ευκολύνη τό έργο τfjς δικαιοσύνης, έλαβε μέτρα 

άσφαλείας κατά τών υπευθύνων, τούς δέ κορυφαίους 

έξ αύτών τούς έξετόπισε σέ νfjσο του Αίγαίου. 
>> νΗδη, όπως εlναι γνωστό, ή δικαιοσύνή έχει 

έπιληφθfj όλων τών άνομημάτων τfjς τυραννίας: του 

πραξικοπήματος τfjς 21ης 'Απριλίου, του έγκλήμα

τος του Πολυτεχνείου, του πραξικοπήματος τfjς Κύ
πρου καί τών βασανισμών. νΕπραξε δηλαδή ή Κυ

βέρνησίς μου δ, τι έπέβαλλαν ή ήθική, ή πολιτική 

καί ή νομική τάξις. Στήν δημοκρατία, όπως γνωρίζε

τε, δέν δικάζει ή Κυβέρνησις. Ούτε, όπως θέλουν οί 

δημαγωγοί, δ λαός δικάζει ή άνεξάρτητη δικαιοσύ

νη έν όνόματι του λαου. 

»Προσπαθουν έπίσης έπίμονα καί μονότονα οί 

(lντίπαλοί μας νά παρεμβάλουν στόν προεκλογικό 

άγώνα τό πσλιτειακόν. Αύτό όμως θά ήταν δικαιολο

γημένο, έάν ή προσεχής Βουλή έπρόκειτο αύτή ν' 

άποφασίση γιά τήν μορφή του πολιτεύματος. νΗδη 

όμως έλήφθη πρόνοια ν' άποφανθfj γιά τό θέμα αύτό 

άπ • εύθείας δ λαός 'σέ είδικό δημοψήφισμα. 
»Στίς έκλογές τfjς Κυριακfjς θά έκλέξετε έκείνους 

πού θέλετε νά σaς κυβερνουν. Καί έν συνεχείg, θ· 

άποφασίσετε έσείς οί ίδιοι, έλεύθερο.ι καί άνεπηρέα

στοι, γιά τήν μορφή του πολιτεύματος. Αύτή τήν 

στιγμή προέχει ή λύσις του κρισίμου πολιτικου μας 

προβλήματος, τό δποίο δέν μπορεί άζημίως γιά τήν 

χώρα νά έπηρεασθfj άπό τό πολιτειακό. Ή προσπά

θεια νd δημιουργηθfj σύγχυσις μεταξύ τών δύο προ
βλημάτων γιά λόγους κομματικfjς έκμεταλλεύσεως 

ε{ναι καί άνεπίτρεπτη καί έπικίνδυνη. 

»Καί σaς έρωτώ: 'Ημπορεί τε νά έκλέξετε μιά Κυ

βέρνηση έν γνώσει σας κακή καί έπικίνδυνη, μόνο 

καί μόνο γιατί ένα κόμμα πfjρε θέση πού ίκανοποιεί 

, τό αίσθημά σας έπί του πολιτειακου; 
» Οί άντίπαλοί μας γιά νά έκβιάσουν τήν ψfjφο 

σας, σaς θέτουν μέ τήν στάση τους μπροστά σέ δί

λημμα άνύπαρκτο. 'Ενφ έμείς μέ τήν θέση πού παίρ
νουμε, σaς διευκολύνουμε νά έχετε καί τά δύο: νά 

έχετε καί τήν Κυβέρνηση τfjς προτιμήσεώς σας καί 

τήν μορφή του πολιτεύματος πού έπιθυμείτε. Ή θέ

ση αύτή ε{ναι άπόλυτα δημοκρατική καί προδίδει 

σεβασμό πρός τόν λαό πού δικαιουται καί όφείλει νά 

δώση, άδέσμευτος άπό κομματικάς προκαταλήψεις, 

δριστική λύση στό πρόβλημα αύτό. 

»Καί γιά νά καθησυχάσω τίς υποκριτικές άνησυ

χίες τών άντιπάλων μου, τούς πληροφορώ δτι: ή Νέα 

Δημοκρατία, περιβαλ_λομένη μέ τήν έμπιστοσύνη 

του λαου θά σaς καλέση ν· άποφανθfjτε έλεύθερα καί 

άνεπηρέαστα γιά τήν μορφή του πολιτεύματος τήν 

8η Δεκεμβρίου. 
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»'Ελληνίδες, "Ελληνες, 

»Μερικοί άπ6 τούς άντιπάλους μας, προσκολλη

μένοι άμεταν6ητα στ6 παρελθ6ν, άναζητουν τίτλους 

καί ρίζες σέ παρωχημένα πρ6σωπα καί καταστάσεις, 

μολον6τι θέλουν νά έμφανίζωνται ώς σύγχρονοι πο

λιτικοί 6ργανισμοί. Ά νατρέχουν μάλιστα μέχρι του 

1935 καί δμιλουν περί Κράτους μονοκομματικου. 
Άλλά λησμονουν δτι ή παράταξις άπ6 τήν δποία 

προέρχονται, άνfίλθε τρείς φορές άνεμπ6διστη στήν 

έξουσία. 'Αλλά άποσυνετέθη καί τίς τρείς φορές λ6-
γφ άλληλοσπαραγμών καί κατέρρευσε έvτ6ς μηνών, 

άφου έταλαιπώρησε τήν χώρα μέ άλλεπάλληλες καί 

κωμικοτραγικές κυβερνητικές κρίσεις. 
»Σfiς έρωτώ: Ποίος τούς έμπ6δισε νά κυβερνή

σουν; Τ6 μονοκομματικ6 Κράτος ή ή άνικαν6της 

των; 

» Ν Αλλοι πάλιν σfiς λέγουν, γιά νά ένσπείρουν 

άνησυχίας, δτι παρασκευάζομi τήν διχοτ6μηση τfίς 
Κύπρου. 'Απ6 που δμως προκύπτει αύτ6; Προφανώς 

άπ6 νοσηρούς έγκεφάλους. Γιατί οvτε τά κείμενα, 

οvτε ο{ πράξεις μας στοιχειοθετουν τίς σπερμολογίες 

αύτές. Τ6 άντίθετον άκριβώς προκύπτει τ6σον άπ6 
τήν εύθυγράμμιση πού έχομε μέ τήν κυπριακή ήγε

σία, δσο καί άπ6 τήν πρ6σφατη άπ6φαση τών 'Ηνω

μένων 'Εθνών. Καί δέν γνωρίζομε μέ ποιούς τίτλους 

πατριωτισμου οί διαδίδοντες τά άντεθνικά αύτά ψεύ

δη θέτουν ύπ6 άμφισβήτηση τ6ν πατριωτισμ6 τ6ν 

ίδικ6ν μας. 
»Σfiς λέγουν έπίσης δτι είμεθα ή Δεξιά. Ή άλή

θεια εlναι δτι έμείς είμεθα προοδευτικώτεροι αύτών. 

Γιατί έμείς είμεθα δημιουργικοί. 'Ενφ αύτοί ε! ναι 

άρνησις. Ή δημιουργία εlναι αύτή καθ' έαυτήν πρ6-

οδος. Τά δέ κ6μματα δέν τά τοποθετουν ol έτικέττες 
πού κατά βούλησιν διαλέγουν τά ίδια, άλλ' οί πρά

ξεις των. 

»"Οπως έτ6νισα κατ ' έπανάληψιν ή παράταξίς 

μας δέν άναγνωρίζει τ6 ταμπού τfίς Δεξιfiς, τfίς 

'Αριστερfiς καί του Κέντρου. 'Αντιμετωπίζει τά 

προβλήματα τfίς χώρας μας μέ μοναδικ6 κριτήριο τ6 

συμφέρον του έθνους καί του λαου. 

»Σfiς εlπαν τέλος διαμαρτυρ6μενοι δτι εlναι &βά

σιμο τ6 σύνθημα "δ Καραμανλfίς ή τά τάνκς". Άλ

λά τ6 σύνθημα αύτ6 δέν τ6 έφεύραμε έμείς τ6 εlπε 

rνωστ6 στέλεχος τfίς 'Αριστερfiς. Τ6τε γιατί έπιμ6-

νως άναφέρονται σ' αύτ6 οί άντίπαλοί μας; Μήπως 

γιατί ύποπτεύονται δτι τ6 δίλημμα αύτ6 ύφίσταται 

στήν συνείδηση του λαου καί μάλιστα έξ αίτίας αύ

τών τών iδίων; 

» 'Ελληνίδες, "Ελληνες, 

)>Υ6 συμπέρασμα άπ6 δλα αύτά εlναι δτι μέ τήν 

νοοτροπία αύτή τών άντιπάλων μας, όχι μ6νον δέν 

θεμελιώνεται ή δημοκρατία, άλλά καί τραυματίζεται 

έπικίνδυνα. Γι ' αύτ6 καί δ λα6ς, aν θέλη νά τήν 

προστατεύση, 6φείλει μέ τήν ψfίφο του τήν Κυριακή 

ν' άπομονώση έκείνους πού μέ τήν συμπεριφορά 

τους τήν ύπονομεύουν». 
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Στή διάρκεια τής τελευταίας προεκλογικής δμι

λίας του, στήν πλατεία Συντάγματος, δ πρόεδρος του 

ΠΑΣΟΚ, Α. ΠαΠανδρέου, &.ναφέρεται στήν ϋπαρξη 
μυστικών συμφωνιών του πρωθυπουργου, Κ. Καρα

μανλή, καθώς καί του Γ. Μαύρου, μέ τόν Χ. Κίσιν

γκερ, τήν όποία ε{χε έπιδιώξει δ 'Έλληνας ύπουργός 

τών 'Εξωτερικών νά κρατήσει μυστική μέχρι τήν 

ήμέρα τών έκλογών: 

«Καταγγείλαμε στό παρελθόν δτι ό κ. Καραμανλής καί 

ό κ. Μαυρος συνεργάζονται μέ τόν κ. Κίσινγκερ καί τό 

ΝΑΤΟ γιά τόν διαμελισμό τής Κύπρου. 'Απόψε, μόλις 

πρίν ciπό μία οορα έφθασε στά χέρια μου τό μνημόνιο του 

'Αρχιεπισκόπου 'Αμερικής κ. 'Ιακώβου γιά τή συζήτηση 

πού εΙχε μέ τόν πρόεδρο Φόρντ καί τόν Κίσινγκερ καί 

ε!5χομαι ο{ ciθηναϊκές έφημερίδες νά δημοσιεύσουν τό πλή

ρες κείμενο. 'Αλλά ύπάρχει μία παράγράφος τήν όποίαν 
θέλω νά παραδώσω στόν έλληνικό λαό ciπόψε. Δέν μπορου

με, εΙπε δ κ. Κίσινγκερ στόν 'Ιάκωβο, νά ciνακοινώσουμε 

τίς συμφωνίες μας μέ τόν κ. Μαυρο πρό τής 17ης Νοεμβρί

ου, γιατί ciλλοιώς τό ΠΑΣΟΚ θά κερδίση τίς έκλογές. 

Προκαλουμε τόν κ. Καραμανλή καί τόν κ. Μαυρο νά ciπαν

τήσουν ένώπιον του λαου». 

Πράγματι, τό θέμα ε{χε &.νακύψει μετά &.πό δημο

σίευμα τών 'Αμερικανών δημοσιογράφων 'Έβανς 

καί Νόβακ στήν έφημερίδα «Washington Post», ηδη 
στίς 11 Νοεμβρίου, τό όποίο &.ποκάλυπτε δτι ε{χε, 
δήθεν, ή έλληνική Κυβέρνηση ζητήσει νά μή γίνει 

δποιαδήποτε &.νακοίνωση &.πό τήν &.μερικανική πλευ

ρά σχετικά μέ τήν πορεία τών έλληνοαμερικανικών 
συνομιλιών μέ &.ντικείμενο τό Κυπριακό; προκειμέ

νου νά &.ποφευχθεί ή ένίσχυση του Α. Παπανδρέου 

στίς έπικείμενες έκλογές! Παράλληλα, μνημόνιο 

σχετικής συνομιλίας του Χ. Κίσινγκερ μέ τόν 'Αρ

χιεπίσκοπο 'Ιάκωβο, σέ &.γγλική μετάφραση , ε{ χε 

κατατεθεί στήν 'Επιτροπή 'Εξωτερικών 'Υποθέσε

ων τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων - πηγή &.πό τήν 

όποία καί διέρρευσε στά χέρια του Α. Παπανδρέου. 

'Εκπρόσωπος δμως του tδιου του 'Αρχιεπισκόπου 

'Ιακώβου διέψευδε κατηγορηματικά τούς ίσχυρι
σμούς τών ΝΕβανς καί Νόβακ διευκρινίζοντας δτι 

«τό έξαγόμενο &.πό τούς δύο 'Αμερικανούς δημοσιο

γράφους συμπέρασμα, δτι δήθεν έζητήθη &.πό τόν κ. 

Κίσινγκερ νά μήν προβή σέ οίανδήποτε δήλωση, εΙ

ναι τελείως αύθαίρετο καί, έπί πλέον, τελείως &.ντίθε

το πρός τήν λογική τών πραγμάτων, έπειδή μιά τέ

τοια δήλωση , t'iν ύπήρχε κάτι τό συγκεκριμένο, θά 

ήταν δυνατόν νά {κανοποιήση τήν έλληνική δημό

σια γνώμη καί &.σφαλώς θά ένίσχυε τούς 'Έλληνες 

κυβερνώντες στόν προεκλογικό τους &.γώνα» καί, 



214 ΘΡΙΑΜΒΕΥτΙΚΉ ΕΚΛΟΓΙΚΉ ΝΙΚΉ 

άκόμη, δτι «τό όνομα τοϋ κ. 'Ανδρέα Παπανδρέου, 

ύπό δποιαδήποτε ιδιότητα, ούδόλως άνεφέρθη στήν 

συζήτηση τοϋ Λευκοϋ Οίκου». 'Αλλά καί άπό τήν 

πλευρά τοϋ Σταίητ Ντηπάρτμεντ ε{χε δηλωθεί, ήδη 

άπό τήν έπομένη τής δημοσιεύσεως, στίς 12 Νοεμ
βρίου : 

«0{ δηλώσεις πού άποδίδονται στόν ύπουργό ' Εξωτε

ρικών Κίσινγκερ στό άρθρο του "Εβανς καί Νόβακ τής 11 
Νοεμβρίου κατά τήν συνάντηση τής 7 'Οκτωβρίου μεταξύ 
του προέδρου Φόρντ, του ύπουργου Κίσινγκερ καί του 

'Αρχιεπισκόπου 'Ιακώβου εlναι άνακριβείς. 

>>'Ο ύπουργός Κίσινγκερ προσπαθεί, βέβαια, άπό καιρό 

νά έπιτύχη τήν εναρξη ούσιαστικών διαπραγματεύσεων 

μέσφ του κλίματος πού θά δημιουργουσε μιά άναγγελία 

μονομερών τουρκικών χειρονομιών κατά τήν προγραμμα

τισμένη έπίσκεψή του στήν "Αγκυρα. "Αν αύτό καθίστατο 

δυνατό, θά άνήκε τότε στήν ελληνική Κυβέρνηση νά άπο
φασίση πώς έπιθυμοοοε νά προχωρήση. Καίτοι ό ύπουρ

γός Κίσινγκερ ijλπιζε δτι ο{ τουρκικές χειρονομίες θά 

άνοιγαν τόν δρόμο γιά χρήσιμες διαπραγματεύσεις, δέν 

ύπήρξε προκαταβολική συμφωνία 1'j συνεννόηση μέ τήν 
ελληνική Κυβέρνηση. 'Επίσης, ό χρόνος μιdς άναγγελίας 

τουρκικών χειρονομιών έξηρτdτο άπολύτως άπό τίς συν

θήκες στήν "Αγκυρα καί όχι άπό τίς συνθήκες στήν ' Αθή

να. Εlναι έπίσης γνωστό δτι τό ταξίδι του κ. Κίσινγκερ στήν 

"Αγκυρα ματαιώθηκε λόγφ τής συνεχιζόμενης κυβερνητι

κής κρίσεως στήν Τουρκία. 

»Τό άρθρο φαίνεται νά άποτελή μιά κακόβουλη άπό
πειρα νά ζημιωθουν ο{ σχέσεις ΗΠΑ - Έλάδος»ιοs. 
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• Ο Κ. Καραμανλής τερματίζει τήν προεκλογική 
του έκστρατεία μέ δμιλία στήν πλατεία Συντάγματος. 

·Ο όγκος τοϋ πλήθους πού συγκεντρώθηκε γιά νά 

άκούσει τόν πρωθυπουργό ύπήρξε~ πρωτοφανής: πη
γές τής 'Αστυνομίας Πόλεων δήλωσαν δτι δ άριθμός 

των άτόμων πού συνέρρευσαν στό Σύνταγμα ήταν 

άδύνατο νά ύπολογιστεί σέ άριθμούς, ένω δρισμένοι 
παρατηρητές τόν άναβίβαζαν σέ 800.000- 1.000.000. 
Φανερά συγκινημένος άπό τόν όγκο καί τίς έκδηλώ

σεις τοϋ πλήθους, δ Κ. Καραμανλής ε{πε: 

«Εlμαι περήφανος γιά σiiς. Μέ τέτοιο λα6 δέν 
έχεις νά φοβiiσαι τίποτε καί κανένα ... Μέ τέτοιο λα6 
ή ·Ελλάς άντιμετωπίζει δλο τ6ν κ6σμο ύπερήφανη». 

·Η δμιλία τοϋ Κ. Καραμανλή άποτέλεσε μιά συ

νοπτική δσο καί περιεκτική άνασκόπηση τόσο τής 

γενικότερης ιδεολογικής τοποθετήσεως τής ΝΔ δσο 

καί των συγκεκριμένων θέσεών της στά έπί μέρους 

προβλήματα τής χώρας. 'Ακόμη δμως περισσότερο, 

μέσα άπό τούς λόγους του διαφαίνονταν οί δραματι

σμοί του πολιτικοϋ ήγέτη πού ε{ χε βιώσει τά διδάγ

ματα τής • Ιστορίας τοϋ τόπου, άλλά καί έκείνα πού 
προέρχονταν άπό τίς προσωπικές του έμπειρίες. Στή 

βαθύτερη άνάγκη πού έρχόταν νά πληρώσει μέ τήν 

παρουσία του, στή συγκεκριμένη στιγμή, δ Κ. Κα

ραμανλής, άναφερόταν, τήν παραμονή τής συγκεν

τρώσεως, άρθρο τοϋ Β. Βασιλείου: 

Αϋριο ό Κωνσταντίνος Καραμανλής θά όμιλήση γιά 

πρώτη φορά άπό τήν άπελευθέρωση, στόν λαό τής 'Αθή

νας, πού τόν περίμενε εφτά χρόνια. Δέν τόν περίμενε ό 

όπαδός τής ΕΡΕ καί δέν θά του όμιλήση ό άρχηγός τής 
ΕΡΕ. Στό κράτος του ζόφου, δλοι μας, δεξιοί, κεντρώοι, 

άριστεροί, είχαμε γκρεμίσει τά παλαιοκομματικά στεγανά 

καί γίναμε ενωμένοι στήν άσυνθηκολόγητη άντίθεσή μας 

στούς σφετεριστάς τής έξουσίας καί στήν όμόθυμη προσ
δοκία μας νά ελθη ό Καραμανλής νά φέρη τήν ξαστεριά. 

'Επειδή δποια κι άν ήταν ή κομματική μας ταυτότητα, ή 

προδικτατορική, νοιώθαμε δτι μόνον ό Καραμανλής, ό και

νούργιος Καραμανλής (πού ο{ κατασθείσες δηλώσεις του 

στήν «Βραδυνή» τό 1973 εγιναν τό κρυφό σχολειό έννέα 
εκατομμυρίων 'Ελλήνων καί 'Ελληνίδων) θά μπορουσε ν' 

άνοίξη τούς μαύρους ούρανούς καί τούς ναρκοθετημένους 
δρόμους, γιά νά μdς όδηγήση σέ μιά καινούργια ·Ελλάδα. 

Αύτό δέν εlναι «μεσιανισμός», διακεκριμένε φίλε κύριε 

Μαυρο. Εlναι αύτό πού είπατε σείς ό ίδιος στήν τελευταία 
σύσκεψη του Ύπουργικου Συμβουλίου, μέ εύγλωττία άν

τιφεγγίζουσα τήν έντιμότητά σας: «Ήλθε ενας άνθρωπος 

μόνος καί ώρκίστηκε μόνος» - είπατε - «έπάνω στό 

τίποτα! ... » 
Κι ' άπό τό τίποτα έπέτυχε νά μdς όδηγήση στό Πdν 

τής λαϊκής έτυμηγορίας, μέσα σέ συνθήκες έντυπωσιακής 

ισοπολιτείας καί μέ τό εύρύτερο φάσμα κομματικών συμ

μετοχών άπό τής έποχής του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέ
μου109. 

Τό κείμενο του λόγου τοϋ άρχηγοϋ τής Νέας 

Δημοκρατίας ε{ναι τό άκόλουθο: 

«'Αθηναίοι, 

»Θά σiiς δμιλήσω δπως πάντα μέ εiλικρίνεια. 

Γιατί πιστεύω, δπως έτ6νισα καί άλλοτε, δτι ή άρετή 

τής δημοκρατίας ε[ ναι ή άλήθεια. 'Εκεί δπου δέν 

ύπάρχει ήγεσία πού νά έχη τ6 θάρρος νά λέγη τήν 

άλήθεια καί λα6ς πού νά έχη τ6 θάρρος ν ' άκούη τήν 

άλήθεια, ή δημοκρατlα δέν εόδοκιμεί. 

»Στ6 πρώτο, μετά τήν έπιστροφή μου, μήνυμα πού 

άπηύθυνα πp6ς τ6ν έλληνικ6 λα6, έτ6νιζα δτι ο{ έθ

νικές κρlσεις δδηγοuν συνήθως στήν καταστροφή. 

'Υπάρχουν δμως κα{ περιπτώσεις- έλεγα- πού 

ήμπορεί μιά έθνική κρlσις νά άφυπνίση τήν συν

εlδηση έν6ς λαού. Καί νά γίνη άφετηρία μιiiς έθ
νικής άναγενvήσεως. 

» qΟταν τήν αόγή τής 24ης 'Ιουλίου έκαλούμην 
ύπ6 δραματικάς συνθήκας νά σώσω τήν 'Ελλάδα, μέ 

ύπεδέχθητε μέ χαράν, άλλά καί άγωνίαν. Γιατl κανέ
νας δέν ήμποροuσε νά γνωρίζη ποι6 άπ6 τά δύο θά 

συνέβαινε στ6ν τ6πο μας, ή καταστροφή ή ή άνα

γέwησις. 

»'Α νταποκριν6μενος σέ χρέος ίστορικ6 άνέλαβα 

τlς εόθuνες μου. Καί μέσα σέ τρείς μήνες έπέτυχα νά 

μεταβάλω τήν άγωνία σας σέ έλπίδα. Κι' αότ6 έγινε 
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άνώδυνα καί χωρίς αίματοχυσία. νΕγινε όμως μέ ίδι

κές μου &γωνίες καί προσωπικούς κινδύνους. 

»Μέ όσα έκαμα - κα{ εlναι πολλά γιά νά τά &να

φέρω - άπέτρεψα τήν καταστροφή καί έδημιούργη

σα τίς προϋποθέσεις γιά τήν έθνική άναγέννηση. 'Η 

άξιοποίηση όμως τών προϋποθέσεων αύτών εlναι 

τώρα χρέος δικό σας. Καί τό χρέος αύτό καλείσθε νά 

έκπληρώσετε μεθαύριο, τήν Κυριακή, μέ τήν ψήφο 

σας. 

»ν Α ν δέν άνταποκριθήτε στό καθήκον αύτό κατά 

τόν τρόπο πού έπιβάλλουν αί ίστορικαί περιστάσεις, 

al προϋποθέσεις πού έδημιουργήθησαν γιά τήν σω
τηρία καί τήν προκοπή τοίί τόπου, θά έξαφανισθοίίν. 

Καί ίσως έπανέλθετε στήν &γωνία τής αύγής τής 

24ης ·Ιουλίου. 

»~~m~ , 
))Εlναι γνωστόν ότι έμείς οί "Ελλη'vες έχομε τήν 

άδυναμία νά λησμονοίίμε γρήγορα τούς κινδύνους. 

Καί νά έπιδιδώμεθα, πρίν καλά-καλά παρέλθουν, 

στήν ίκανοποίηση τών κομματικών ή προσωπικών 

μας άδυναμιών. νΕχομεν έπίσης τήν κακήν συνήθει

αν νά καταστρέφωμε μέ τά ίδια μας τά χέρια όσα μέ 

κόπους καί θυσίες δημιουργοίίμε. Καί τό κάνομε αύ

τό, όταν άκριβώς ει5ρισκώμεθα στά πρόθυρα τής έπι

τυχίας. Αύτήν άκριβώς τήν άδυναμίαν μας συμβολί

ζει καί δ μίίθος τοίί Σισύφου. Καί δέν εlναι τυχαίο τό 

γεγονός ότι δ μίίθος αύτός εlναι έλληνικός. 
)Πήν 6δυνηρήν αύτήν άλήθεια τήν έπιβεβαιώνει 

ή μακρά μας ίστορία. Καί θά μποροίίσε κανείς νά 

μνημονεύση τό 1920, τό 1940 καί, κατά lνα τρόπο, 
καί τό 1963. "Οταν μετά τήν 'Επανάσταση τοίί 1821 
ξεσποίίσε · δ έμφύλιος πόλεμος, δ Δεριγνύ έγραφε 
στήν Κυβέρνησή του: 'Όί "Ελληνες έπιδίδονται 

στήν αύτοκαταστροφή, όταν άκριβώς ή τύχη τούς 

μειδιάση ". 
))Θά εlναι μεγάλη συμφορά, aν ή lστορική αύτή 

διαπίστωση έπαναληφθή καί σήμερα. Γιατί καί σή

μερα άρχίζει νά μiiς μειδιά ή τύχη. Σχεδόν μέ τά ίδια 

λόγια σiiς εlχα προειδοποιήσει τό 1963, γιά τήν 

έπερχομένη πτώση τής δημοκρατίας. Δέν μέ πιστέύ
σατε. Καί ή συμφορά έπήλθε. 

)) ν Ε χω καθήκον νά σiiς προειδοποιήσω καί σήμε
ρα ότι aν δέν άποδοκιμάσετε μέ τήν ψήφο σας τάς 

μεθόδους πού χρησιμοποιοίίν - καί θά χρησιμοποι

οίίν καί εlς τό μέλλον, όπως προκύπτει άπό τούς λό

γους των- ο{ άντlπαλοί μας, ή δημοκρατία θά δοκι

μασθή καί πάλι στόν τόπο μας. 

))Οί άντlπαλοί μας ήδη άπειλοίίν νά μεταβάλουν 

πραξικοπηματικώς τήν προσεχή Βουλήν άπό ~να

θεωρητικήν εlς Συντακτικήν. 

)) • Εξήγησα όμως σέ πρόσφατη δήλωσή μου γιατί 
ή αύθαίρετη αύτή μετατροπή εlναι άπαράδεκτη. νΟχι 

μόνο γιά λόγους πολιτικής καί συνταγματικής, άλλά, 

&κόμη καί γιά λόγους ήθικής τάξεως. Καί θά μπορου-

σε νά έρωτηθή lνας άπό τούς θορυβοίίντας άντιπά

λους μας: Εlναι μήπως έναντίον τοίί δημοψηφίσμα

τος; ν Α ν ναί, τότε γιατί συνυπέγραψε τήν Συντακτι

κή Πράξη πού καθορίζει πρώτον, ότι ή Βουλή θά 

ε{ ναι ·Αναθεωρητική καί δεύτερον, ότι τό Πολιτεια

κόν θά λυθή μέ δημοψήφισμα; 

))Πάντως ή προσεχής Βουλή δέν μπορεί νά εlναι 

Συντακτική. Θά εlναι ~ ναθεωρητική. 

))Οί ίδιοι, προεξοφλουντες ότι τό άποτέλεσμα τών 

έκλογών θ· άποβή εlς βάρος των, μηχανεύονται τούς 

πλέον άπιθάνους τρόπους γιά νά δικαιολογήσουν έκ 

τών προτέρων τό μέγεθος τής έκλογικής των ήττης. 

Μεταξύ άλλων διατυπώνουν καί τήν μηδενική θεω
ρία ότι ή Κυβέρνησις πού θά προκύψη άπό τάς έκλο

γάς, καί aν &κόμη έχη τήν πλειοψηφία τής Βουλής, 

δέν θά θεωρηθή άπό αύτούς νόμιμος, aν δέν συγκεν

τρώση καί τήν άπόλυτη πλειοψηφία τών έκλογέων. 

Μέ αύτές όμως τίς άνατρεπτικές καί δόλιες θεωρίες 

άποδεικνύουν ότι δέν γνωρίζουν ή δέν σέβονται τούς 

θεμελιώδεις κανόνες τής δημοκρατίας. ·Επί πλέον 

φθάνουν μέχρι του σημείου νά δμιλοίίν άορlστως καί 

περl παγίδων τοίί έκλογικοίί νόμου. ·Αλλά τόν νόμον 

αύτόν, πού έφηρμόσθη κατ' έπανάληψιν εlς τό πα

ρελθόν, τόν ι5πέγραψαν καί οί ίδιοι. 

)) "Ολα αύτά άποδεικνύουν έπάνοδο στήν προδι
κτατορική νοοτροπία. Γνωρίζετε όμως καλώς που 

ώδήγησε ή νοοτροπία αύτή: στήν πτώση τής δημο

κρατίας. Γιατί ή δημοκρατία δέν κινδυνεύει μόνον 

άπό τά κάτωθι. Κινδυνεύει περισσότερο άπό τήν δη

μαγωγία καί δδηγεί στά τάνκς. 
)) • Αθηναίοι, 
)Πάς θέσεις τής Νέας Δημοκρατίας έπί τών προ

βλημάτων πού άπασχολουν τόν λαό μας, τάς άνέ

πτυξα σέ προγενέστερες δμιλίες μου. Θά τίς έπανα
λάβω όμως έν συντομίf! καl σήμερα, γιά νά τίς έχετε 

νωπές. 

)Πό τρίπτυχο τής έξωτερικής μας πολιτικής εl

ναι: έθνική άνεξαρτησία, έθνική άσφάλεια καί έθνι

κή άξιοπρέπεια. Γιά νά έξασφαλισθουν αύτά, χρειά
ζεται έθνική Ισχύς. Καl αύτή πάλι χρειάζεται έθνι

κήν ένότητα καί ήγεσίαν ίκανήν νά τήν έμπνεύση. 

Χρειάζεται όμως πρό παντός στρατός. "Οπως έτόνι

σα παλαιότερα καί στήν Θεσσαλονίκη, ol νΕνοπλες 
Δυνάμεις τής χώρας πρέπει νά έκσυγχρονισθουν άπό 

πάσης άπόψεως καί νά έπανεύρουν τήν σύμπνοιαν 

καl τήν πειθαρχίαν των. 

))Στό Κυπριακό, πού βρlσκεται στό έπίκεντρο τής 

έξωτερικής μας πολιτικής, δ άγών θά συνεχισθή μέ
χρι τήν τελική του δικαίωση. Καί έπαναλαμβάνω κα

τά τόν κατηγορηματικώτερο τρόπο ότι δέν πρόκειται 

νά δεχθοίίμε λύσεις έθνικώς άπαράδεκτες. 

))Παρεμπιμπόντως θά ήθελα νά καταγγείλω καί 

lνα πολιτικόν δ δποίος άνέλαβε, μόνος αύτός, νά 

προστατεύση τήν Κύπρον έναντίον όλων ήμών, πού 
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Ή προεκλογική συγκέντρωση στrjv πρωτεύουσα. 
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συνωμοτουμε, δijθεν, εlς βάρος της. ·Αλλά μόλις 

προχθές δύο ίεράρχαι - ό Μακάριος καί ό ·Ιάκωβος 

- διέψευσαν δσα έπικαλείται. Καί έβεβαίωσαν δτι 

ούδεμία καί μέ ούδένα ύπάρχει συμφωνία έπ{ του Κυ

πριακου· πρΊiγμα τό δποίον έπιβεβαιώνω καί έγώ ό 

ίδιος. 

»Σταθερά έπίσης έπιδίωξή μας εlναι δ έξευρω

παϊσμός τijς 'Ελλάδος, μέ τήν ένταξή μας στήν ένο

ποιουμένη Εύρώπη. VΕνταξη ή δ ποία, πέραν τών άλ

λων πλεονεκτημάτων, θά ένισχύση καί τόν παράγον

τα τijς έθνικijς άσφαλείας· καί θά μΊiς άπαλλάξη άπό 
τήν άνάγκη ν· άναζητουμε εiδικούς προστάτας. 

»Στόν οΙκονομικό καί κοινωνικό τομέα ή πολιτι

κή τijς Νέας Δημοκρατίας θά εlναι ρεαλιστική, άλλά 

καί τολμηρή. Καί θά εlναι δπωσδήποτε φιλολαϊκή. 

Θά προστατεύση δηλαδή τάς λαϊκάς τάξεις καί θά 
περιορίση τήν άσυδοσία του πλούτου. Οί δύο βα

σικές κατευθυντήριες γραμμές θά εlναι: πρώτον, νά 

δοθij στήν οiκονομία τής χώρας ή διάρθρωση καί ή 

δομή πού θά τijς έπιτρέψη νά γίνη συναγωνιστική· 

καί Ιδιαίτερα μέσα στόν κοινό εύρωπαϊκό χώρο· καί 

δεύτερον, νά πραγματοποιηθij, χωρίς οΙκονομικούς 

άκροβατισμούς καί κοινωνικές άναταραχές, τό σύγ

χρονο Κράτος τijς εύημερίας καί τijς κοινωνικijς δι

καιοσύνης. 

»Εlναι αύτονόητο δτι γιά νά φθάσωμε στό Κρά

τος τής εύημερίας, θά πρέπη νά έξυγιάνωμε καί νά 
άνορθώσωμε τήν οiκονομία μας, πού διέρχεται κρί

ση. Καί αύτό, δπως aντιλαμβάνεσθε, θά άπαιτήση 

κόπους καί θυσίες άπό δλους τούς 'Έλληνας καί πρό 

παντός άπό τούς πλουσιωτέρους. 

»Εlναι έπίσης γνωστή, σαφής καί άπόλυτα δημο

κρατική ή θέσις μας έπί του πολιτειακου. • Αποκρού
ομε τήν προσπάθεια τών aντιπάλων μας νά δημιουρ

γήσουν σύγχυση μεταξύ του πολιτικου καί του πολι

τειακου. Μόλις προχθές έξήγησα γιατί ή συσχέτισις 

αύτή εlναι άδικαιολόγητη καί έπικίνδυνη. Γιατ{ θά 

μπορουσε νά όδηγήση, μόνον άπό προκατάληψη, 

στήν έκλογή μιΊiς κακής Κυβερνήσεως. Οί aντίπαλοί 

μας σΊiς καλουν νά ψηφίσετε αύτούς, έστω καί aν δέν 
τούς έμπιστεύεσθε, γιά νά έχετε τήν μορφή του πολι

τεύματος πού σΊiς προτείνουν. ·Εμείς σΊiς καλουμε: 

νά έκλέξετε μεθαύριο τήν Κυβέρνηση πού έμπιστεύ

εσθε. Καί μετά τρείς έβδομάδες, έλεύθεροι καί άνε

πηρέαστοι άπό κομματικές δεσμεύσεις, νά aποφασί

σετε καί γιά τήν μορφή του πολιτεύματος πού προτι

μΊiτε. 

>>Αύτός εlναι δ μόνος τρόπος γιά νά λυθή δριστι

κά πλέον τό περιλάλητο πολιτειακό πρόβλημα. "Ενα 

πρόβλημα πού aπασχολεί έπί τόσα χρόνια τόν τόπο, 

διότι άκριβώς έγινε καί έξακολουθεί νά γίνεται άντι
κείμενο κομματικijς έκμεταλλεύσεως. 

»'Υπάρχει πιό έντιμη, πιό δημοκρατική θέσις 

άπό τήν δική μας; 
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»Χωρίς έξ άλλου νά παρασυρώμεθα άπό τούς δη

μαγωγούς καί τούς έξάλλους, πιστεύομε στήν άνάγ
κη τής έπιβολής κυρώσεων έναντίον των πρωταιτίων 

τής τυραννίας. Τήν πίστη μας αύτήν άλλωστε τήν 

άποδείξαμε μέ πράξεις καί δχι μέ λόγια, δπως οί άν

τίπαλοί μας. VΗδη γιά δλα τά άνομήματα τής έπταε

τίας έχει έπιληφθή ή δικαιοσύνη καί κυρώσεις θά 

έπιβληθοvν. Άλλά δέν θά έπιβληθοvν γιά νά lκανο

ποιήσουν πάθος έκδικήσεως. Θά έπιβληθοvν άπό 

τήν δικαιοσύνη γιά λόγους ήθικής τάξεως καί φρο
νηματισμού. 

»τέλος, τό δραμα πού θέλομε νά δώσωμε στήν 

έλληνική νεότητα εlναι τό δραμα μιiiς 'Ελλάδος 

(;περήφανης, πού νά εύημερή στό έσωτερικό κα{ vά 

άκτινοβολή πνευματικά στό έξωτερικό. Γιά νά πάρη 

τό δραμα αύτό σάρκα καί δστii χρειάζονται δύο πράγ

ματα: ή άνάπτυξη τής παιδείας, μαζί μέ τόν ένθουσι

ασμό άλλά καί ή vπεύθυνη συμπαράσταση τής νεο

λαίας μας. 

>>'Αθηναίοι, 

»'Εγκαινιάζοντας άπό τήν Θεσσαλονίκη τόν 

προεκλογικό άγωνα, σiiς εlχα προειδοποιήσει δτι έν 

δψει έκλογων θ' άκούσετε πολλούς λόγους καί θά 

λάβετε vποσχέσεις σαγηνευτικές. Θά πρέπη δμως νά 

έχετε τήν ίκανότητα νά έκτιμήσετε τήν εΙλικρίνεια 

των ύποσχέσεων αύτων καί τήν δυνατότητα τής πραγ

ματοποιήσεώς των. Γιατί κατά κανόνα υπόσχονται 

τά πάντα έκείνοι πού δέν έχουν καμμία έλπίδα νά 

φθάσουν στήν έξουσία. Κατά τό παρελθόν ύπήρξατε 

καί σείς καί ή χώρα θύματα τής άνευθύνου αύτής 

δημαγωγίας. Σήμερα δμως οί περιστάσεις εlναι τόσο 

κρίσιμες, όiστε νά μή συγχωρούνται νέα σφάλματα 

καί Πλάνες. 

»Ή χώρα άντιμετωπίζει αύτή τήν στιγμή πολλά 

καί δύσκολα προβλήματα, μέ τήv έπίλυση τών δποί

ων θά έπιφορτισθή ή μετεκλογική Κυβέρνηση. 

»Πρέπει ν' άνασυνταχθή καί νά δραστηριοποιη

θή τό Κράτος, τό δποίον άποσυνετέθη κατά τήν δι
άρκεια τής έπταε.τίας. 

»Πρέπει ν' άνορθωθή ή οίκονομία μας, ή δ ποία 

παρουσιάζει όργανικές άδυναμίες - καί μάλιστα σέ 

μιά στιγμή, πού διέρχεται κρίση ή παγκόσμιος οίκο

νομία. 

»Πρέπει νά έπιλυθή τό πρόβλημα τής Κύπρου καί 

νά άντιμετωπισθή άποφασιστικά ή έπιθετικότης τής 

Τουρκίας. 

»Πρέπει ν' άποκατασταθή ή σύμπνοια καί ή πει

θαρχία του στρατεύματος. Γιατί χωρίς αύτήν οϋτε ή 

δημοκρατία οϋτε ή χώρα ή μπορεί νά αίσθάνωvται δτι 

εlναι άσφαλείς. 
»τέλος · πρέπει δχι μόνον v' άποκατασταθή ή δ ψ 

μοκρατία, άλλά καί νά θεμελιωθή κατά τρόπον 
άσφαλή καί μόνιμο. Καί αύτό θά έπιτευχθή μέ τήν 

δημιουργία κλίματος δημοκρατικού καί μέ τήν προ-

σαρμογή τοv πολιτεύματος στάς έλληνικάς συνθή

κας. 'Όπως γνωρίζετε, αi έκλογαί προεκηρύχθησαν 

δι' Άναθεωρητικήν Βουλήν. Τό γεγονός δτι δλοι 

συνεφωνήσαμεν έπ' αύτοv σημαίνει δτι ή άνάγκη 

τής άναθεωρήσεως τοv Συντάγματος έγινε πλέον 

κοινή συνείδησις. 'Από δεκαπενταετίας δμιλών ύπε

στήριξα τήν άνάγκη αύτή. Καί aν οί προσπάθειές 

μου δέν εlχαν προσκόψει σέ πείσμονες άντιδράσεις, 
θά εlχεν ίσως άποτραπή ή κατάρρευσις τής δημο
κρατίας. Περισσότερο παρά ποτέ εlναι σήμερα 
άνάγκη - καί υπογραμμίζω ~ άνάγκη έθνική νά 

άποκτήση ή χώρα ένα Σύνταγμα έλληνικό. "Ενα 

Σύνταγμα, δηλαδή, πού χωρίς ν' άντιγράφη ξένα πρό

τυπα, θ' άνταποκρίνεται στίς εlδικές συνθήκiς τοv 

τόπου μας. 'Ένα Σύνταγμα πού θά εlναι άληθινά δη

μοκρατικό καί συγχρόνως θά έπιτρέπη στήν Κυβέρ

νηση νά δρii μέ ταχύ καί άποδοτικό ρυθμό. Μέ άλλας 

λέξεις, ένα Σύνταγμα Κοινοβουλευτικής Δημοκρατί

ας; πού θά ένισχύη τήν 'Εκτελεστική ·Εξουσία, χω

ρίς δμως νά περιορίζη καί τήν εύθύνη τής Κυβερνή

σεως έναντι τής Βουλής. Ή Κυβέρνησις θά καταθέ

ση τήν προσεχή έβδομάδα σχέδιον Συντάγματος, 

πού θά άνταποκρίνεται στάς άνωτέρω άρχάς. 

»Ή άντιμετώπισις δμως δλων αύτών τών προ

βλημάτων προϋποθέτει τήν ί5παρξιν Κυβερνήσεως 

σταθεράς καί έμπείρου, πού νά στηρίζεται σέ μεγάλη 

πλειοψηφία. Τήν Κυβέρνησιν αύτή ν μόνον ή μεγάλη 

παράταξις τής Νέας Δημοκρατίας ήμπορεί νά δώση 
στόν τόπο. 

»'Αθηναίοι, 

»Διαισθάνεσθε άσφαλώς δτι έχω μαζί μου ήδη 

τήν πλειοψηφία του λαοv. Αύτό τό άναγνωρίζοι;ν, 
έστω καί aν δέν τό δμολογοvν καί οί qντίπαλciί μας. 
"Εχω δμως άνάγκη μιiiς μεγάλης πλειοψηφίας. Καί 

αύτό δέν τό ζητώ άπό ματαιοδοξία. Τό ζητώ γιά λό

γους ούσιαστικούς. Γιατί τό κvρος καί ο{ δυνατότη

τες τής Κυβερνήσεώς μου, καί συνεπώς κα{ τής χώ
ρας, θά εlναι άνάλογα μέ τήv λαϊκή δύναμη πού θά 
·έκφράζη. 

»Μέ φέρατε έδώ στίς 24 ·Ιουλίου γιά νά σώσω τόν 
τόπο πού έκινδύνευε. 'Αλλ' aν δέν πρόκειται νά μοv 

δώσετε τήν μεγάλη πλειοψηφία πού μοv χρειάζεται 

γιά νά δλοκληρώσω τήν άποστολή μου, τότε γιατί μέ 

φέρατε; 

»Πιστεύετε δτι ο{ κίνδυνοι, έσωτερικοί καί έξω

τερικοί, τούς δ ποίους έκλήθην ν· άντιμετωπίσω, έξέ

λιπαν; 

»'Η άμεση καταστροφή άπεφεύχθη βέβαια. Κίν

δυνοι δμως έξακολουθοvν νά vπάρχουν. 

»·Αθηναίοι, 

»Τό δίλημμα πού μiiς θέτει ή ζωή, άποκλε{ει τήν 

στασιμότητα: ή θά προχωρήσωμε πρός τήν δριστι

κήν θεμελίωσιν τής δημοκρατίας καί τήν κατάκτηση 

τής εύημερίας, ή θά έμπλακοvμε σέ νέες καί έπικίν-
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δυνες περιπέτειες. 'Εμείς, ή Νέα Δημοκρατία, σiiς 

προσφέρομε τό πρώτο. Οί άντίπαλοί μας σiiς ύπό

σχονται τό δεύτερο. Ή έπιλογή δέν εlναι δύσκολη. 

»Ή συγκέντρωσις αύτή, πού θά παραμείνη μονα

δική στά χρονικά τής πολιτικής μας ζωής, άποδεικνύ

ει ότι ή έπιλογή έγένετο. Καί έγένετο πρός τήν όρθή 
κατεύθυνση. 'Ημπορεί τε νά εlσθε βέβαιοι ότι άπό 

τήν Δευτέρα ή Νέα Δημοκρατία δέν θά εlναι μόνο 

τό όνομα τής παρατάξεώς μας. Ή Νέα Δημοκρατία 
θά εlναι ή πολιτική πραγματικότης στήν 'Ελλάδα. 

»Ζήτω ή Νέα Δημοκρατία!» 

Τήν ίδια ήμέρα, δ Κ. Καραμανλfjς, στό Κέντρο 

Τύπου, στό ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία», ε{πε τά 

άκόλουθα σχετικά μέ τίς έκλογές: 
·~ 

«Θεωρώ καθήκον μου νά πληροφορήσω τούς ξέ

νους δημοσιογράφους ότι αί έκλογαί θά διεξαχθουν 

κατά τρόπον δμαλόν καί πολιτισμένο ν .. ΤουiΌ όφεί
λεται εlς τήν πολιτικήν ώριμότητα τοD έλληνικου 
λαου καί εlς τήν μετριοπάθειάν του, aν καί μερικοί 

προσεπάθησαν νά τόν φανατίσουν)). 

Σέ έρώτηση ξένου δημοσιογράφου γιά τό κύριο 

εργο τfjς πρώτης πολιτικfjς Κυβερνήσεως, άπάντη

σε: 

«Τήν άποκατάστασιν τής δημοκρατίας. ΑΙσθά

νομαι μεγctλυτέραν ύπερηφάνειαν διά τήν άποκατά

στασιν τής δημοκρατίας εlς τήν 'Ελλάδα, άπ' όσην 

θά αlσθανθώ κερδίζων τάς μεθαυριανάς έκλογάφ). 

16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

'Ο Κ. Καραμανλfjς άπευθύνει στούς "Ελληνες 

ψηφοφόρους τήν άκόλουθη εκκληση: 

«'Η εύρυτέρα δυνατή συμμετοχή του λαου εlς τάς 

έκλογάς εlναι βασικόν στοιχείον διά τήν λειτουργί

αν τής δημοκρατίας. "Ολοι οί ψηφοφόροι έχουν τό 

καθήκον νά προσέλθουν αϋριον εlς τάς κάλπας. Με

τά μίαν περιπετειώδη δεκαετίαν καλείταικαί πάλιν δ 

λαός νά έκφράση τήν θέλησίν του. Διά τόν λόγον 

αύτόν τό καθήκον αvτό εlναι έπιτακτικότερον. 

)) Ή παραίνεσις αύτή Ισχύει lδιαιτέρως διά τούς 
όπαδούς τής Νέας Δημοκρατίας, οί δποίοι όφείλουν 

δλοι νά δώσουν τό παρόν)), 

17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

Μέσα σέ άτμόσφαιρα άπόλυτης τάξεως καί ήρε

μίας διεξάγονται οί πρώτες, μετά άπό μιά δλόκληρη 

δεκαετία, έλεύθερες έκλpγές. 

Τά άποτελέσματα τfjς ψηφοφορίας, σέ σύνολο 

4.963.558 έκλογέων, ήταν τά άκόλουθα: 

Νέα Δημοκρατία 2.669.1~3 ijτοι ποσοστό 

"Ε. Κέντρου-Ν. Δυνάμεις 1.002.559 >> » 
Πανελλήνιο Σοσ. Κίνημα 666.413 » » 

54.37% 
20,42% 
13,58% 

'Εθνική Δη μ. "Ενωση 52.768 )) )) 1,08% 
'Ενωμένη 'Αριστερά 464.787 )) )) 9,47% 
'Ανεξάρτητοι- Μεμονωμ. 42.291 )) )) 0,86% 
Λοιπά κόμματα 11.023 )) )) 0,22% 

Είδικότερα, ή ΝΔ έξέλεξε 135 βουλευτές άπό τήν 
Α', 69 άπό τήν Β', 7 άπό τήν Γ' κατανομή καί 9 
βουλευτές 'Επικρατείας, ή ΕΚ-ΝΔ, άντίστοιχα, 31, 
24, 2 καί 3, ένώ τό ΠΑΣΟΚ καί ή 'Ενωμένη 'Αρι
στερά έξασφάλισαν 12 καί 8, άντίστοιχα, εδρες άπό 
τήν Α' κατανομή. 

[Στίς έκλογές του 1974 λειτούργησε γιά πρώτη 
φορά δ θεσμός τών βουλευτών 'Επικρατείας : δώδεκα 

μέλη του Κοινοβουλίου έκλέχθηκαν άπό ίδιαίτερο 

ψηφοδέλτιο τών κομμάτων πού συμμετέχουν στή Β' 

κατανομή]. 

Εύθύς μετά τήν άναγγελία τών άποτελεσμάτων, ό 

Κ. Καραμανλfjς εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Ή έκλογή διεξήχθη κατά τρόπον δμαλόν- θά 

έλεγα, μοναδικό. Ό λαός ίJστερα άπό 10 χρόνια 
άνωμαλίας ήσκησε τό έκλογικό του δικαίωμα μέ πλή

ρη έλευθερία. Καί μετέσχε τής έκλογικής διαδικασί

ας μέ ένθουσιασμό, άλλά χωρίς τούς νοσηρούς φα

νατισμούς του παρελθόντος. 

)) Ν Η δη δ λαός έκανε τήν έκλογή του. 

)) 'Αρχίζει τώρα ή περίοδος τών εύθυνών γιά 
όλους μας. Γιατί τά προβλήματα πού άντιμετωπίζει 

τό έθνος, εlναι πολλά καί κρίσιμα. Νικηταί καf ήτ

τημένοι θά πρέπη, σεβόμενοι τήν έτυμηγορίαν του 

λαου καί τούς κανόνες τής δημοκρατίας, νά βοηθή

σουμε τήν δμαλή καί ήρεμη έξέλιξη του έθνικου μας 

βίου. 

)) 'Εάν κατά τήν διάρκεια τής προεκλογικής πε
ριόδου έτονίσθησαν περισσότερον του δέοντος ώρι

σμένες άντιθέσεις μεταξύ τών κομμάτων, θά πρέπη 
αύτές νά λησμονηθουν. Γιατί πέραν τών άντιθέσεων, 

θά πρέπη νά μiiς ένώνη τό κοινό καθήκον νά συμβά

λωμεν όλοι στήν θεμελίωσιν τής δημοκρατίας καί 
τήν προκοπήν του τόΠΟU)). 

Λίγο άργότερα, μέ τήν ίδιότητά του ώς άρχηγου 

τfjς ΝΔ, δ Κ. Καραμανλfjς δήλωσε τά έξfjς: 

« 'Εκφράζω τήν βαθείαν lκανοποίησίν μου πρός 
όλους έκείνους οί δποiοι μέ έτίμησαν μέ τήν ψήφον 

τους. Καί τούς παρέχω τήνδιαβεβαίωσινδτι θά πρά

ξω πiiν δ, τι έξαρτiiται άπό έμέ, γιά νά δικαιώσω τήν 
έμπιστοσύνην τουφλ 

'Από τήν πλευρά του, ό άρχηγός τfjς ΕΚ-ΝΔ δή

λωσε τά έξfjς: 

«Τό άποτέλεσμα τών έκλογών όφείλεται στίς άνησυχίες 

πού προκάλεσαν τεχνητά τά συνθήματα του κόμματος πού 

πλειοψήφησε, καθώς καί στόν ρόλο πού 1\παιξε ή όμάδα 

διασπάσεως. 
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»'Η κατάσταση πού προκύπτει άπό τίς έκλογές εΙ ναι 

άπλώς μεταβατική. Τό έκλογικό άποτέλεσμα έπιβεβαιώνει 

δτι ή ΕΚ-ΝΔ εΙ ναι τό κόμμα πού έκφράζει τόν δημοκρατι

κό καί προοδευτικό κόσμο της χώρας. 

»Μέ τό αίσθημα τής εύθύνης αύτfjς θά συνεχίσω τόν 

άγrονα γιά τήν θεμελίωση καί όλοκλήρωση τής δημοκρα

τίας». 

'Από τό ΠΑΣΟΚ έκδόθηκε ή άκόλουθη άνακοί

νωση: 

«Τό άποτέλεσμα τών έκλογών δείχνει δτι ό έκλογεύς 

επεσε στήν παγίδα του ψεύτικου διλήμματος "ή ό Καρα

μανλής ή τά τάνκς" καί άντέδρασε άνάλογα. Καί ετσι πα

γιώνεται πρός τό παρόν τό Κράτος της Δεξιaς στήν 'Ελλά

δα. Τό άποτέλεσμα δέν άνταποκρίνεται στίς προσδοκίες 

του ΠΑΣΟΚ. 'Ωστόσο δείχνει δτι ενα όχι εύκαταφρόνητο 

μέρος του έλληνικοu λαοu εΙναι άποφασισμένο νά πραγ

ματοποιήση τήν σοσιαλιστική άλλαγή στή χώρα μας. Καί 

δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι ή μερίδα αύτή του έλληνικοu 

λαοu θά αύξάνεται διαρκώς στό μέλλον. Γιά τό κίνημά μας 
οί έκλογές αύτές δέν εΙναι παρά ενα σημείο τής πορείας 

πού άρχίσαμε στίς 3 τοu Σεπτέμβρη. 'Η πορεία αύτή θά 
συνεχισθfi μέ άποφασιστικότητα καί συνέπεια. Τό σύνθη

μά μας παραμένει: "'Οργάνωση καί άγώνας". 

Μετά τήν άναγγελία τfjς έκλογικfjς νίκης τfjς ΝΔ, 

οί ήγέτες του συνόλου σχεδόν τών χωρών μέ τίς 

δποίες διατηρεί σχέσεις ή 'Ελλάδα άπέστειλαν στόν 

Κ. Καραμανλfί συγχαρητήρια τηλεγραφήματα. 

Τό κείμενο του μηνύματος του προέδρου τών 

ΗΠΑ Τζ. Φόρντ ήταν τό άκόλουθο: 

«'ο άμερικανικός λαός καί έγώ προσωπικώς σaς έκφρά

ζουμε τά είλικρινfi μας συγχαρητήρια γιά τήν έκλογική 

σας νίκη. 'Η ταχεία έπιτυχία είς τήν άποκατάστασιν τών 

δημοκρατικών διαδικασιών είς τήν 'Ελλάδα, κατά τήν δι

άρκειαν περιόδου έξαιρετικά δυσχεροuς είς τήν ίστορίαν 

του εθνους άποτελεί καθαράν μαρτυρίαν της συνετής ήγε

σίας σας καί του θάρρους του έλληvικοu λαοu. Χάρηκα 

ίδιαιτέρως γιά τήν έπιστροφή της δημοκρατίας είς τήν χώ

ρα πού τήν γέννησε. Δέν ύπάρχει στερεότερη βάσις γιά τήν 

άντιμετώπιση τών προβλημάτων του μέλλοντος. Κατά τήν 

έκτέλεσι ν τών ύψη λών σας καθηκόντων, μπορεί τε νά εΙσθε 

βέβαιος γιά τήν συνεχή άφοσίωση, τήν ίδική μου καί του 

άμερικανικοu λαοu, είς τό πνεuμα τής άμοιβαίας έμπιστο

σύνης καί τών κοινών ίδεωδών πού οί δύο μας χώρες έπί 

μακρόν συμμερίζονται». 

Τά συγχαρητήριά του έξέφρασε καί δ 'Αμερικα

νός ύπουργός τών 'Εξωτερικών, Χ. Κίσινγκερ: 

«Παρακαλώ δεχθfjτε τά θερμά μου συγχαρητήρια καί 

τίς καλύτερες εύχές μου γιά τήν νίκη πού έσείς καί τό κόμ

μα σας κατηγάγατε είς τάς έκλογάς. 

)) • ο έλληνικός λαός, διά τής άσκήσεως του δημοκρατι
κοί) του δικαιώματος καί τής έπιβεβαιώσεως της έμπιστοσύ

νης του είς τήν ήγεσίαν σας, ένίσχυσε τίς πιθανότητές του 

νά άπολαύση ενα είρηνικό καί εύτυχές μέλλον. 

»Προσβλέπω μετ' εύχαριστήσεως είς τήν διατήρησιν 

καί ένδυνάμωσιν τών προσωπικών καί έπισήμων σχέσεων 

πού έδημιουργήσαμε καί είς τήν ένίσχυσιν τών στενών δε

σμών, πού έκ παραδόσεως συνέδεσαν τούς δύο λαούς μας. 

»Καθώς έσείς καί ή Κυβέρνησίς σας στρέφετε τήν προ

σοχήν σας πρός τά ζητήματα πού άντιμετωπίζει ή 'Ελλάς, 

έλπίζω δτι θά συνεχίσωμεν νά έργαζώμεθα είς άτμόσφαιρα 

έμπιστοσύνης, γιά νά έπιτύχωμεν δικαίαν καί διαρκή είρή

νην στόν κόσμον». 

'Ο πρωθυπουργός τfjς Μεγάλης Βρετανίας, Χ. 

Ούίλσον: 

«'Επιθυμώ νά σ aς διαβιβάσω τά πλέον θερμά συγχαρη

τήριά μου διά τήν έκλογήν σας, ή όποία άντανακλa τήν 

έμπιστοσύνην τήν όποίαν εχει ό έλληνικός λαός είς έσaς 

καί είς τήν σώφρονα άντιμετώπισίν σας τών ύποθέσεων τής 

'Ελλάδος». 

'Ο πρόεδρος τfjς Γαλλικfjς Δημοκρατίας, Βαλερύ 

Ζισκάρ ντ' 'Εσταί ν: 

«Χαίρομαι βαθύτατα γιά τήν μεγάλη σας έπιτυχία. Χαί

ρομαι γιά τήν 'Ελλάδα, γιά τήν δημοκρατία καί γιά σaς 

τόν ίδιο». 

'Ο πρωθυπουργός τfjς Βουλγαρίας Στάνκο Τοντό

ρωφ συνδύασε τή διατύπωση τών συγχαρητηρίων 

του μέ τήν εκφραση τfjς έλπίδας γιά σύσφιγξη τών 

σχέσεων άνάμεσα στίς δύο χώρες. 

'Ανάλογο πνεuμα διέπνεε καί τό μήνυμα του 

πρωθυπουργοί) τfjς ΕΣΣΔ, Α. Κοσύγκιν: 

«Συγχαίρων ύμaς έπί τij άναλήψει τών καθηκόντων 

σας, ώς πρωθυπουργου τής ' Ελλάδος, έκφράζω τήν έλπίδα 
δτι ή δραστηριότης σας είς αύτήν τήν ύπεύθυνον θέσιν θά 

συντελέση είς τήν περαιτέρω άνάπτυξιν τών έκ παραδόσε

ως φιλικών σχέσεων μεταξύ τών έθνών της Σοβιετικής 

'Ενώσεως καί τής 'Ελλάδος, πρός όφελος τής σταθερο

ποιήσεως τής είρήνης καί τής διεθνους άσφαλείας». 

Τή χαρά της γιά τήν έκλογική νίκη του Κ. Καρα

μανλfί έκδήλωσε καί ή ήγεσία του κυπριακοί) 'Ελ

ληνισμοu. Σέ τηλεγράφημά του, δ 'Αρχιεπίσκοπος 

Μακάριος ύπογράμμιζε: 

«Συγχαίρομεν όλοψύχως έπί θριαμβευτικij νίκυ. 'Εν τφ 

προσώπφ ύμών, του πρώτου μετά έπταετfj στυγνήν δικτα

τορίαν άναλαμβάνοντος, λαϊκij ψήφφ, τήν διακυβέρνησιν 

του εθνους, χαιρετίζομεν τήν άποκατάστασιν τής δημο

κρατίας είς τήν 'Ελλάδα. 

»Πεποίθαμεν δτι ύπό τήν ύμετέραν δεδοκιμασμένην 

ήγεσίαν έλληνικός λαός γνωρίση περίοδον εύημερίας καί 

προόδου καί 'Ελλάς καταλάβη έμπρέπουσαν αύτij θέσιν έν 

διεθνεί Κοινότητι. Ή μαρτυρική καί αίμάσσουσα έκ πολ

λών τραυμάτων Κύπρος στηρίζει πολλάς έλπίδας είς τήν 

ύφ' ύμaς λαοπρόβλητον Κυβέρνησιν πρός άπαλλαγήν έκ 

τής παρούσης δεινής δοκιμασίας καί πρός άνάκτησιν 
έλευθερίας καί έδαφικfjς αύτfjς άκεραιότητος». 

'Ο προεδρεύων τfjς Κυπριακfjς Δημοκρατίας, Γ. 

Κληρίδης: 
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Πρός τό έκλοyικό τμήμα τής όδοϊi Μαρασλή. Δεξιά, ό Π. Ααμπρίας. 
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«Συγχαίρων uμaς έγκαρδίως έπί έκλογικΌ νίκτι εϋχομαι 

δπως uπό διακυβέρνησιν uμετέρας 'Εξοχότητας ' Ελλάς βα

δίση άπροσκόπτως δδόν δημοκρατικής προόδου έπ' άγα

θφ λαο-υ καί εθνους. ' Η Κύπρος προσβλέπουσα μετ ' έμπι

στοσύνης πρός uμaς έκφράζει βεβαίαν προσδοκίαν δτι 

uμετέρα Κυβέρνησις συνεχίση τήν πρός αύτήν πολύτιμον 

καί πολύπλευρον συμπαράστασιν καί βοήθειαν έν πεποιθή

σει δτι έπί τών ήμερών σας Κυπριακόν δδηγηθή πρός αί

σίαν λύσιν». 

'Η &.ναγγελία τής έκλογικής έπικρατήσεως τοϋ 

Κ. Καραμανλή εγινε μέ έντΌπωσιακούς τίτλους καί 

σχόλια &.πό τό διεθνή τύπο : 

ΝΕνα πανεθνικό χρίσμα. Ποτέ δ κ . Καραμανλής, άκόμη 

καί δταν ή Δεξιά στήν ·Ελλάδα είχε οϋριον τόν c'iνεμον, 

δέν πέτυχε τήν πλειοψηφία πού του έξασφάλισαν τώρα οί 

συμπατριώτες του («Le Monde», 19. 11 .74). 

. ο έλληνικός λαός εδωσε μίαν άπάντησιν χωρίς διφο

ρούμενα στίς πολιτικές έκλογές. Θρίαμβος γιά τόν Καρα

μανλή («Giornale d'ltalia», 18.11 .74). 

'Η Νέα Δημοκρατία, τό κόμμα του πρωθυπουργου Κ. 

Καραμανλή, έκέρδισε σχεδόν τά τρία τέταρτα τών έδρών 

στήν Βουλή- ενα ρεκόρ γιά τήν • Ελλάδα- δπως κατέ

δειξαν τά έπίσημα τελικά δεδομένα σήμερα ( «Herald Tri
bune», 20.11. 74). 

Ό πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής κατήγαγε συντρι

πτική νίκη χθές τό βράδυ δταν στήν 'Ελλάδα διεξήχθησαν 
οί πρώτες έλεύθερες έκλογές μετά άπό περισσότερο άπό 

μία δεκαετία (<Πhe Ν.Υ. Times», 18.11 .74). 

' Ο θρίαμβος του Καραμανλή καθησυχάζει τήν ' Ελλά

δα («11 Giornale», 19.11 .74). 

·Ο Καραμανλής κυριάρχησε πέρα γιά πέρα στήν πολι

τική σκηνή («Secolo», 19.11.74). 

·Ο συντηρητικός ήγέτης Κ. Καραμανλής έπέτυχε τήν 

μεγαλύτερη νίκ:η στήν έλληνική ίστορία στίς κοινοβου

λευτικές έκλογές τής Κυριακής («Die Welt», 19.11.74). 

Γιά τόν κ: . Καραμανλή είναι κάτι πολύ περισσότερο 

άπό μιά άπλή έπιτυχία. Σχεδόν δλοι οί ΝΕλληνες είναι 

ένθουσιασμένοι καί ήσύχασαν. Σ ' ενα πραγματικό δημοψή

φισμα κέρδισε τήν μάχη μέ μία μόνο κίνηση («L'Aurore>>, 
19.11.74). 

' Η δημοκρατία του Καραμανλή . ·Ο θριαμβευτικός νι

κητής τών έκλογών, δ έκπρόσωπος τής «παλαιaς δεξιaς», 

εγινε στά δώδεκα χρόνια τής έξορίας δ c'iνθρωπος τής «νέας 

δημοκρατίας» («L'Express», 25.11. 74). 

« ' Εάν δέν θέλετε νά μου δώσετε μίαν εύρε ία πλειοψη

φία γιά νά φέρω είς πέρας τήν άποστολή μου, τότε γιατί 

μου ζητήσατε νά έπιστρέψω;» Καί δ λαός του εδωσε μιάν 

άπάντηση καλλίτερη καί άπό αύτήν πού περίμενε, καί σα

φώς άνωτέρα τών προσδοκιών σχεδόν δλων τών παρατη

ρητών («Die Welt», 19.11 :74). 

·Ο ίσχυρός c'iνδρας δείχνει τήν δύναμή του. Στίς έκλογές 

αύτές είναι σαφές δτι τά πάντα διεξήχθησαν μέ άπόλυτη 

δικαιοσύνη («Sίiddeutsche Zeitung», 19.11.74). 

Μία βασιλική έντολή γιά τόν Κωνσταντίνο Καραμαν

λή. 'Ο έλληνικός λαός έπεφύλαξε τήν Κυριακή ενα πραγ

ματικά βασιλικό θρίαμβο γιά τόν ήγέτη Κωνσταντίνο Κα

ραμανλή. Σ' δλη τήν ήπειρωτική χώρα δ έθνικός συνα

σπισμός κατέλαβε τήν κορυφή σ' δλους τούς έκλογικούς 

κύκλους χωρίς κανένα συναγωνισμό . ·Ο uπηρ~σιακός 
πρωθυπουργός έπέτυχε τήν Κυριακή, μόλις τέσσερεις μή

νες μετά τήν έπιστροφή του άπό τήν έξορία, μιά πολύ ση
μαντική έπιτυχία («Neue Zίircher Zeitung», 19.11. 74). 

'Ο Καραμανλής μετά τόν θρίαμβο. Μία έντολή σέ καλά 

χέρια («11 Tempo», 19.11.74). 

Τάξη μέ τόν Καραμανλή . Οί πρώτες άβεβαιότητες τής 

νέας ' Ελλάδος εχουν τώρα παραμερισθή («Frankfurter All
gemeine», 19.11.74) . 

'Απόλυτος πλειοψηφία στήν ·Ελλάδα γιά τήν παράτα

ξη του Καραμανλή. Οί ΝΕλληνες ψήφισαν τόν σωτήρα τής 

Πατρίδος καί δχι · τό πρόγραμμά του («Messagero», 18.11. 
74). 

Τά άποτελέσματα τών έλληνικών έκλογών- τών πρώ

των πού διεξήχθησαν έλεύθερα μετά άπό δέκα χρόνια -εί

ναι σάν ήλιαχτίδα σέ εναν κατά τά c'iλλα συννεφιασμένο 

εύρωπαϊκό ούρανό («Daily Telegraph», 19.11. 74). 

· Η σαρωτική νίκη του Κ. Καραμανλή στίς χθεσινές 

έλληνικές έκλογές έσήμανε τό τέλος μιaς δεκαετίας πολι

τικής άνωμαλίας καί άντικατοπτρίζει τήν βαθειά ριζωμένη 

έπιθυμία του έλληνικου λαου γιά μιά περίοδο σταθερότη
τος κάτω άπό μιά δημοκρατική διακυβέρνηση («Financial 
Times», 19.11 .74). 

·Η ' Αθήνα έναντιώνεται στούς έξτρεμιστές. ·Η συν

τριπτική νίκη του Καραμανλή, πού του έξασφαλίζει μιάν 

c'iνετη πλειοψηφία στήν Βουλή , είναι μιά λαϊκή έτυμηγο

ρία έναντίον τής δικτατορίας καί έπίσης καί κατά τών έξ

τρεμιστών («Frankfurter Allgemeine», 19.11 .74). 

'Η ' Ελλάς εδωσε τήν έμπιστοσύνη της στόν c'iνθρωπο 
πού διεκήρυξε δτι θά έγγυηθή δχι μόνο τήν έλευθερία άλλά 
καί τήν σταθερότητα («11 Tempo», 19.11.74). 

' Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, δ c'iνθρωπος στόν 

όποίο οί ΝΕλληνες έμπιστεύθηκαν μιά μαζική πλειοψηφία, 

είναι ίκανός νά κατευθύνη τήν δημοκρατική άνασuγκρό
τηση τής χώρας («Popolo», 18.11 .74). 

'Αναλυτικότερα, τά έγκυρότερα όργανα τοϋ διε

θνοϋς τύπου ε{χαν, μέ &.φετηρία τό έκλογικό &.ποτέ

λεσμα, τήν εύκαιρία νά &.ποτιμήσουν καί τό εργο πού 

ε{χε έπιτελέσει ό Κ. Καραμανλής στό σύντομο διά

στημα τής μεταπολιτεύσεως: 

'Αφου τόν καλέσανε στά 67 του χρόνια νά έπιστρέψη 
μετά άπό δώδεκα χρόνια αύτοεξορίας - προφήτης τιμω
ρημένος στήν έποχή του καί στήν χώρα του - δ κ. Καρα

μανλής κατέστησε τόν έαυτό του, άπό τήν κορυφή , τής 
προσωρινής Ιςυβερνήσεως έπί τέσσερεις μήνες, σύμβολο 
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τής εθνικής ένότητος πού άγωνιζόταν νά άνοικοδομήση . 

W Ετσι επέτυχε καί εθνική καί προσωπική νίκη. 'Η προσω

πική άποψις άπεικονίζετο κατά τρόπο χαρακτηριστικό 

άπό τό ϊδιο τό σήμα τής Νέας Δημοκρατίας πάνω στό 

ψηφοδέλ τιο του κόμματος πού ίδρυσε πρίν άπό δύο μήνες: 

άπλώς μιά φωτογραφία του κ. Καραμανλή. 'ο εθνικός του 

χαρακτήρας άπεδείχθη άπό τήν δυναμική εμφάνιση τής 

ΝΔ άκόμη καί στά άστικά βιομηχανικά κέντρα δπου δ κ . 

Καραμανλής δέν ε{χε ποτέ τήν πλειοψηφία τών ύποστηρι

κτών. Ήταν ή νίκη τής μετριοπάθειας, τής σταθερότητος, 

τής προσεκτικής προόδου . ' Ο κ. Καραμανλής, πολιτικός 

τής Δεξιάς κατά τό παρελθόν, κατέλαβε τόν χώρο του Κέν

τρου τόσο άποτελεσματικά, ά\στε πήρε χιλιάδες ψήφους 

άπό τήν ΕΚ-ΝΔ («The Ν. Υ. Times», 19.11.74). 

0{ πρώτες έκλογές τών 'Ελλήνων μετά άπό μιά δεκαε

τία ήταν μιά μεγάλη έπιτυχία. • Ωργανώθηκαν μόλις τέσ
σερεις μήνες μετά τήν κατάρρευση τής έπτάχρονης δικτα

τορίας. 0{ έκλογές παρείχαν έλεύθερο χώρο κινήσεως γιά 

δλα τά κυριώτερα πολιτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομέ

νων καί τών κομμουνιστικών καί φαίνεται δτι ύπήρξαν έξό

χως άδιάβλητες. Καί τό καλύτερο άπό δλα ήταν δτι τά 

άποτελέσματα ήσαν άποφασιστικά. Δέν ε{ναι μόνον δτι ρ 

πρώην πρωθυπουργός καί προσωρινός ήγέτης άπό τήν 

πτώση τής χούντας τόν 'Ιούλιο κατέλαβε ~να ισχυρό 55% 
τής λαϊκής ψήφου . Τό κόμμα πού κατέλαβε τήν δεύτερη 

θέση μέ 20% διοικείται άπό ~να πολιτικό μέ παρόμοιες 
άπόψεις δ δποίος μέχρι πρό όλίγου καιροu ύπηρετοϋσε 

σάν άντιπρόεδρος μαζί μέ τόν κ. Καραμανλή. Δηλαδή τά 

τρία τέταρτα τών ψήφων ε{ναι δυνατόν νά λεχθή δτι ύπο

στηρίζουν τήν ισχυρά συντηρητική μή-πολιτική ήγεσία 

πού άντιπροσωπεύει δ άκούραστος κ . Καραμανλής. τίποτα 

δέν θά μποροϋσε νά έξασφαλίση καλύτερα τήν σταθερότη

τα τής ' Ελλάδος μέσα στό πλαίσιο του δυτικοu κόσμου 

άπό μιά πρόοδο πρός τελική διευθέτηση τοu Κυπριακοu 

(«Washington Post», 19.11.74). 

' Η άποφασιστική νίκη τοϋ πρωθυπουργοί) Κ. Καρα

μανλή ε{ναι μιά νίκη τής δημοκρατίας στήν χώρα πού 

&δωσε στόν κόσμο τόν δρο καί τήν πραγματικότητα tής 
διακυβερνήσεως μέ λαϊκό &ρεισμα . Καί πρέπει τήν νίκη 

αυτή νά τήν έπικροτήσουμε άκόμη περισσότερο γιατί &ρ

χεται άμέσως μετά τίς κακουχίες μιdς δεκαετίας στρατιω

τικής έξουσίας, καθώς έπίσης καί κάτω άπό τήν σκιά τής 

κυπριακής κρίσεως. 'Όταν άκριβώς συνέτρεχαν πολλοί λό

γοι πού μποροϋσαν νά δδηγήσουν σέ ριζοσπαστικές άντι

δράσεις, δ 'Έλλην έκλογεύς στήν πραγματικότητα έπέλεξε 

τήν έγκράτεια . Αυτό πού άποφάσισε ή ευρεία πλειοψηφία 

τών 'Ελλήνων ε{ναι νά δώση στόν πρωθυπουργό μιά ευ

καιρία νά φροντίση γιά τό πεπρωμένο τους μέ λογικό τρό

πο. Καί ο{ φίλοι τής 'Ελλάδος, σέ κάθε χώρα, καθώς καί δ 

κάθε άνθρωπος πού πιστεύει δτι ή διακυβέρνηση άπό τούς 

πολJ,ούς ε{ ναι καλύτερη γιά τούς περισσότερους, πρέπει νά 

' καλωσορίσουν αυτή τήν έπιλογή («Herald Tribune», 
19.11.74). 

Στίς πρώτες έλεύθερες έκλογές τής 'Ελλάδος άπό τό 

1964, οί ψηφοφόροι εξέφρασαν τήν έμπιστοσύνη τους 

στόν άνδρα πού ε{χε έπιστρέψει άπό τήν εξορία πρό τεσσά
ρων μηνών γιά νά τούς βγάλη ά'πό τά σκοτεινά χρόνια τής 

στρατιωτικής δικτατορίας καί τήν συμφορά τής τουρκικής 

εισβολής στήν Κύπρο . 

Μέ τήν πιό εντυπωσιακή λαϊκή έντολή πού δόθηκε πο

τέ σέ σύγχρονο 'Έλληνα ήγέτη , δ δραστήριος Κ. Καρα

μανλής, 67 ετών, καί τό συντηρητικό κόμμα του τής Νέας 
Δημοκρατίας, πέτυχαν μιά σαρωτική νίκη μέ 54% τών ψή
φων καί 220 άπό τίς 300 ~δρες τής Βουλής . «Χωρίς αίματο

χυσία, χωρίς ταραχές καί τελικά μέ τήν έλεύθερη εκφραση 

τής λαϊκής θελήσεως», ε{πε δ Καραμανλής μετά τό θρίαμ

βό του, «ή δημοκρατία επέστρεψε στό λίκνο της ... ». 
0{ UΕλληνες ψηφοφόροι κάθε πολιτικής άποχρώσεως 

φαίνονταν πραγματικά ευχαριστημένοι γιατί ε{χαν επιλέ

ξει μιά ισχυρή καί σταθερά ήγεσία γιά τούς επερχόμενους 

μήνες . Ήταν επίσης ύπερήφανοι γιατί ή συναισθηματικά 

φορτισμένη προεκλογική εκστρατεία ήταν άπηλλαγμένη 

άπό κάθε μορφή βίας καί νοθείας. Ήταν μιά εθνική εκλο

γή. 'Ο λαός άγνόησε τίς κομματικές του προτιμήσεις καί 

&δωσε στήν ψήφο του έθνικό χαρακτήρα (<Πime», 2.12. 74). 

Κλείστηκε επί ~ντεκα συνεχή χρόνια στό διαμέρισμά 

του στό Παρίσι, μιά άγέρωχη, δασύφρυδη μορφή πού εϋ

ρισκε άνακούφιση στά βιβλlα του καί παρηγοριά στούς 

συνεξόριστούς του. Καί εκεί θά μποροuσε νά παραμείνη άν 

δέν συνέβαινε μιά Ιδιοτροπία τής ίστορίας. 'Η άπερίσκε

πτη περιπέτεια τής χώρας του στήν Κύπρο άνοιξε τόν δρό

μο γιά νά επιστρέψη στήν πατρίδα του δ Κωνσταντίνος 

Καραμανλής πρίν τέσσερεις μήνες δταν τόν ύποδέχθηκαν 

πυκνές μάζες άνθρώπων καί τόν χαιρέτισαν σάν τόν U Ελ

ληνα Ντέ Γκώλ. ,Βρήκε μιά χώρα καταρρακωμένη άπό τά 

πολλά χρόνια στρατιωτικής δικτατορίας, καί τά δικαιώμα

τά του νά κυβερνήση τά άμφισβητοϋσε δλόκληρη στρατιά 

άντιπάλων. ' Ο Καραμανλής, παρ' δ λα αυτά, βυθίστηκε 

στήν δουλειά μέ πείσμα. Καί νωρίς αυτή τήν έβδομάδα, 

μετά άπό μιά δεκαετία χωρίς ελεύθερες εκλογές, οί UΕλλη

νες πήγαν στίς κάλπες καί &δωσαν στόν Καραμανλή μέ τίς 

ψήφους τους αυτό πού τοϋ ε{ χε δώσει ή στρατιωτική χούν

τα μέ διάταγμα: τήν εντολή νά κυβερνήση τήν 'Ελλάδα. 

Αυτή ή νίκη ύπήρξε ~νας λαμπρός προσωπικός θρίαμ

βος γιά τόν Καραμανλή, δ δποίος επέδειξε άξιοθαύμαστη 

πολιτική δεξιοτεχνία κατά τήν σύντομη θητεία του ώς 

πρωθυπουργός . Πρίν άπό τίς έκλογές ε{ χε πεί κατ ' ίδία ν σέ 

φίλους του δτι ijλπιζε νά πάρη τό 55% τών ψήφων. Σχεδόν 

5 έκατομμύρια 'Έλληνες ψήφισαν τήν ήμέρα τών εκλογών 
καί &δωσαν στόν Καραμανλή πολύ πάνω άπό 50% τών ψή
φων. 'Η προσωπική του πολιτική δύναμη άποδείχθηκε 

άρκετά ίσχυρή - έν όψει τοϋ πολύπλοκου άναλογικοu συ

στήματος κατανομής τών έδρών στό 300μελές Κοινοβού

λιο - γιά νά εξασφαλίση άνετη πλειοψηφία γιά τό κόμμα 

του τής Ν. Δημοκρατίας. «Πέρα καί πάνω άπό τίς διαφορές 

μας» ε{πε στούς άντιπάλους του τήν νύκτα τών εκλογών, 

«πρέπει νά μάς ένώνη τό κοινό καθήκον μας νά συμβάλωμε 

στήν θεμελίωση τής δημοκρατίας καί στήν πρόοδο τής 

χώρας μας» («Newsweek», 25.11 .74). 

Στό βρετανικό τύπο, έξάλλου, καταγράφηκαν, 

μεταξύ άλλων, τά &:κόλουθα: 

Δέν ε{ναι δυνατόν νά έχωμε συνηθίσει στά δυσάρεστα 

νέα τόσο πολύ ά\στε νά μήν είμαστε σέ θέση νά χαιρετί

σουμε τήν νίκη τοϋ κ. Καραμανλή στίς τελευταίες έλληνι-
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κές εκλογές. Τό νά κερδίση τό 54% τών ψήφων στό τέλος 
μιάς επταετοuς στρατιωτικής διοικήσεως άποτελεί θρίαμ

βο τών πολιτικών ίκανοτήτων του καί τής λογικής τών 

• Ελλήνων. ·Η νίκη του θά χαιρετισθ~ άπό όλόκληρο τόν 
δυτικό κόσμο («Daily Telegraph», 27.11.74). 

·Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ό 'Έλλην συντηρητι

κός ήγέτης, επέτυχε σήμερα νά λάβη μιάν άποφασιστική 

έντολή άπό τόν ελληνικό λαό γιά τίς ύποσχέσεις του γιά 

σταθερότητα. Πάνω άπό 53% τών έκλογέων ύπεστήριξε 
τήν παράταξη τής Νέας Δημοκρατίας, προσφέροντάς του 

τήν ευρυτέρα πλειοψηφία πού πέτυχε ποτέ "Ελλην πολιτι

κός στίς τελευταίες δεκαετίες. 

'Ο κ. Καραμανλής κέρδισε τίς εκλογές στήν 'Ελλάδα 

μέ μία πλειοψηφία πού οί liλλοι ήγέτες τής Ευρώπης ευχα

ρίστως θά τήν άντήλλασσαν μέ μιά πρόσθετη περίοδο θη

τείας. Ευτυχώς αυτό άποδεικνύει δτι επτά χρόνια άνίκανης 
καί άποπνικτικής δικτατορίας τών στρατιωτικών δέν κατέ

στρεψε τά δημοκρατικά ένστικτα («The Guardian», 18-
19.1 1.74). 

Μέ σοβαρά οικονομικά καί κοινωνικά προβλήματα στό 

εσωτερικό καί τήν κυπριακή κρίση πού παραμένει liλυτη, 

οί 'Έλληνες φαίνεται νά ψήφισαν μαζικά γιά τήν παράτα

ξη τής Νέας Δημοκρατίας του κ. Καραμανλή πού έκυβέρ

νησε τήν χώρα γιά όκτώ συνεχή χρόνια μέ χαρακτηριστι

κό τήν πολιτική σταθερότητα καί τήν οίκονομική πρόοδο. 

Μία συντριπτική έκλογική νίκη, ίδίως έναντίον τής 

'Αριστεράς, παρέχει τήν δυνατότητα στόν κ. Κ. Καραμαν

λή, τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό, νά άναθεωρήση τό ελλη
νικό Σύνταγμα, ώστε νά δημιουργήση μιάν ελληνική κοι

νοβουλευτική δημοκρατία μέ έλαφρά κλίση ύπέρ τής έκτε

λεστικής εξουσίας. Δέν ύπήρξαν κραυγές νοθείας άπό τούς 

ήττημένους δπως άκούσθηκαν στήν 'Ελλάδα πολλές φο

ρές στό παρελθόν («Financial τimes», 18-19.1 1.74) 

'Ο κ. Καραμανλής έχει κάθε λόγο νά εΙναι πολύ ευχα

ριστημένος μέ τόν εαυτό του. 'Επέτυχε μιά νίκη ευρύτερη 

άπό δ,τι άνέμεναν οί περισσότεροι . Δεδομένου του άπρο

βλέπτου τής φύσεως τών πολιτικών δυνάμεων πού δέν εΙ
χαν καμμία διέξοδο κατά τά επτά χρόνια τής στρατιωτικής 

δικτατορίας, ήταν κάπως ριψοκίνδυνο νά βρεθή ή χώρα 

άντιμέτωπη μέ όλόκληρο τό φάσμα τών άνταγωνιζομένων 

τόσον ενωρίς. Ήταν δμως κάτι πού έπρεπε νά τό ριψοκιν

δυνεύσουν έάν έπρόκειτο ο{ liνθρωποι νά πεισθουν δτι ή 

δημοκρατία εΙχε πράγματι έπανέλθει στήν χώρα. 'Αλλά 

καί μέ αυτές τίς προϋποθέσεις δέν θά ήταν έκπληκτικό έάν 

τό έκκρεμές εΙχε πάει άκόμη άριστερώτερα άντιδρώντας 
στά χρόνια τής δεξιάς διακυβερνήσεως καί τής ύποτιθεμέ

νης άμερικανικής άναμίξεως. 'Ικανοποίησε τούς άνθρώ

πους δτι εΙναι ενας άρκετά άποφασισμένος φύλακας τών 

ελληνικών συμφερόντων καί τής άνεξαρτησίας τής χώρας. 

'Η μεγάλη πλειοψηφία γιά τόν κ. Καραμανλή ήταν συνε
πώς μιά ψήφος γιά μιά μετριοπαθή, σταθερή, μεταρρυθμι

στική Κυβέρνηση, άρκετά συντηρητική ώστε νά άποφύγη 

τήν πρόκληση μιdς νέας στρατιωτικής έπεμβάσεως, άλλά 

καί άρκετά μεταρρυθμιστική ωστε νά έπιτρέψη τήν αυθεν

τική δημοκρατία. Ήταν έπίσης μιά ψήφος γιά τήν ήγετικό

τητα του κ. Καραμανλή του ίδιου, ό όποίος μέσα στούς 

τελευταίους τέσσερεις μήνες άπέδειξε δτι τά χρόνια πού 

πέρασε στήν έξορία δέν προκάλεσαν κατά κανένα τρόπο 

μιάν άτροφία τών πολιτικών του ίκανοτήτων. ΕΙναι πράγ

ματι έπίτευγμα νά καταφέρη κανείς νά άφαιρέση τό καπάκι 

άπό μιά τόσο ταραχώδη πολιτική χύτρα χωρίς νά τής έπι

τρέψη νά ξεχειλίση, καί αυτό άποτελεί καί φόρο τιμής στό 

πολιτικό λογικό τών 'Ελλήνων πού του έπέτρεψαν νά τό 

έπιτύχη («The Times», 19.11.74). 

'Εκτενή σχόλια μέ άναφορά στό άποτέλεσμα τών 

έκ:λογών δημοσίευσε κ:αί δ γαλλόφωνος τύπος: 

Μετά άπό ενα προεκλογικό άγώνα πού πραγματοποιή

θηκε μέ παραδειγματική άξιοπρέπεια, μιά χώρα πού μόλις 
άνεδύθη άπό τήν δικτατορία καί τήν αυθαιρεσία άπέδειξε 

στήν Ευρώπη καί σέ δλες τίς δημοκρατικές χώρες δτι ό 

λαός της ήταν σέ θέση νά έκφράση τήν έτυμηγορία του μέ 

σαφήνεια («Le Monde», 19.11.74). 

~Ενας καί μόνο νικηiής στίς έκλογές: ό Κωνσταντίνος 

Καραμανλής. • Η 'Αθήνα, τρελλή άπό χαρά, δέν θά κοιμη
θή άπόψε. 'Απ.ό τήν άρχή τής νύχτας χιλιάδες liνθρωποι 

μαζεύτηκαν στό κέντρο τής πρωτεύουσας γιά νά γιορτά

σουν τήν νίκη του Καραμανλή στίς κοινοβουλευτικές 

έκλογές. ΕΙναι κάτι περισσότερο άπό μιά νίκη : πρέπει κα

νείς νά μιλa γιά θρίαμβο, καί στήν πραγματικότητα μάλι

στα γιά έκλογικό τυφώνα πού τά έσάρωσε. ΔένεΙ ναι άπλώς 

τό γεγονός δτι ή παράταξίς του, ή Νέα Δημοκρατία, ύπερί
σχυσε μέ σημαντική διαφορά στήν καταμέτρηση τών ψή

φων. ΕΙναι βέβαιον έπίσης δτι θά επιτύχη τήν πλειοψηφία 

τών εδρών στό Κοινοβούλιο μέ liνω του 50% τών ~ηφισάν
των, ενα γεγονός τό όποίον άναμφίβολα του παρέχει λαϊκό 

έρεισμα, μιάν άναμφισβήτητη νομιμότητα θά μπορουσε νά 

πή κανείς («Le Figaro», 18.11.74). 

'Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής λοιπόν επραγματοποίη

σε μιά λαμπρή έκλογική επιστροφή. 'Αλλά τό σχεδόν 

μεσσιανικό γόητρο τοu κ. Καραμανλή εΙχε άνέλθει άκόμη 

περισσότερο άπό τότε πού έπέστρεψε σέ μιάν ·Ελλάδα λα

βωμένη άπό τόν κυπριακό πόλεμο. Οί UΕλληνες ύπέγρα

ψαν έπιταγή έν λευκφ γιά τόν κ. Καραμανλή. 'Ο ελληνι

κός λαός άπέρριψε τούς σοσιαλιστάς καί τούς κομμουνι

στάς. Αύτό ε{ναι μιά έκπληξις ... Οί έκλογείς θέλησαν έπί
σης νά βρουν μιά προστατευτική σκιά κοντά στόν Καρα

μανλή. Μιά ίσχυρή πλειοψηφία τών 'Ελλήνων τόν άντι

λαμβάνεται σάν τόν μόνο liνθρωπο σέ θέση νά έπιστρέψη 

στήν χώρα τήν πληγωμένη της άξιοπρέπεια άπό τήν ύπό

θεση τής Κύπρου καί νά σώση τήν χώρα άπό τήν οικονο

μική καταστροφή (35% πληθωρισμός τό 1974). Καί οί 
uΕλληνες άγάπησαν άκόμη περισσότερο έκείνους πού δέν 

ύπέσχοντο μιά καταιγίδα άλλά πολύ μάλλον τήν ήρεμία 

(«L'Aurore», 18.1 1.74). 

'Ο άρχηγός τής Νέας Δημοκρατίας έπέτυχε αυτή τήν 

νίκη διότι ένεφανίζετο ώς ή μόνη έναλλακτική λύσις σέ 

μία νέα δικτατορία. Συγκέντρωσε γύρω άπό τήν εικόνα του 

σωτήρα τής πατρίδος καί τής έλευθερίας ψήφους προερχό

μενες άπό δ λα τά κοινωνικά στρώματα. 'Επέτυχε, πιό συγ

κεκριμένα, σημαντική αύξηση στά περίχωρα τής 'Αθήνας 

καί του Πειραιά σέ σύγκριση μέ προηγούμενες έκλογές 

(«L'Humanite», 18.1 1.74). 
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' Εξαιρετικά άποτελέσματα γιά εξαιρετικές1 περιστά

σεις τά άποτελέσματα τfjς ψηφοφορίας τής Κυριακής, πού 

παρέχουν στήν παράταξη τοu κ . Καραμανλή μιά πολύ άνε

τη πλειοψηφία, ε{ ναι άνάλογα τών εκτάκτων περιστάσεων 

πού άντιμετωπίζει ή χώρα μετά άπό έπτά χρόνια στρατιω

τικής δικτατορίας . Ή δικτατορία ε{ χε δδηγήσει τήν χώρα 

στό χείλος τής οίκονομικής πολιτικής καί στρατιωτικής 

καταστροφής. 'Η επιστροφή του «μοναχικοu» μετά άπό 

δέκα χρόνια εξορίας στό Παρίσι εδωσε τήν δυνατότητα νά 

άποφευχθή τό σχεδόν μοιραίο . 'Αφοu διέσχισε τήν ερημο 

δ Καραμανλής ήταν δ άνθρωπος πού εστειλε ή Θεία Πρό

νοια , πού οί άντιμαχόμενοι τ;ήν δικτατορία επεκαλοuντο 

γιά μήνες καί δ δ ποίος τελικά ήλθε μέ τήν κατάρρευση τής 
δικτατορίας στίς 23 'Ιουλίου. Κατά κάποιον τρόπον μπο
ρούσαμε νά προβλέψουμε δτι οί 'Έλληνες δέν θά τό ξεχνοu
σαν αυτό τήν Κυριακή. 'Αλλά τά άποτελέσματα τής Κυρι

ακής αποτελοuν επίσης ενδειξη ευγνωμοσύνης τών 'Ελλή

νων γιά δλα δσα αυτός δ άνθρωπος επραγματοποίησε μέσd 

σέ τρείς μήνες ώστε νά βάλη κάποια τάξη μέσα στό σπίτι 

τους. Πρόκειται γιά σημαντικά πράγματι επιτεύγματα τά 

όποία κυμαίνονται μεταξύ μιiiς ώρισμένης αποκαταστάσε
ως τής οίκονομίας καί τών πρώτων μέτρων καθάρσεως, 

περνώντας από τήν άναβίωση τής δημοκρατικής ζωής, τήν 

προκήρυξη τών εκλογών, τίς διαπραγματεύσεις γιά τήν Κύ

προ καί τήν επάνοδο τής χώρας μέσα στούς ευρωπαϊκούς 
1 θεσμούς. Μέ μιά χειρονομία πού πολύ δμοιάζει μέ δημοψή

φισμα εΙ ναι εuκολο νά αντιληφθή κανείς γιατί οί 'Έλληνες 

ζήτησαν άπό τόν πρώην ήγέτη τής ΕΡΕ νά συνεχίση αυτή 

τήν εποχή τής ήρεμίας, γαλήvης καί εθνικής ανοικοδημή

σεως («Journa1 de Geneνe», 19.11.74). 

Τά έγκυρότερα όργανα του γερμανόφωνου τύπου 

χαιρέτισαν μέ ιδιαίτερη ίκανοποίηση τό έκλογικό 

άποτέλεσμα στήν ' Ελλάδα: 

Οί Υ Ελληνες, στίς πρώτες εκλογές μετά από δέκα χρό

νια, απεφάσισαv ύπέρ ένός τρόπου διακυβερνήσεως χωρίς 
ριζικά πειράματα. 'Αντιμετωπίζοντας μίαν ίδιαιτέρως κρί

σιμη οίκονομική κατάσταση , μία όξεία φάση στήν Κύπρο 
καί τόν φόβο ενώπιον μιiiς ριζοσπαστικοποιήσεως τής πο

λιτικής ζωής, δ λαός στήν 'Ελλάδα ύπερψήφισε τήν στα

θερότητα, τήν ήρεμία καί τήν τάξη («Die We1t», 19.11.74). 

Τήν Κυριακή οί 'Έλληνες ψήφισαν . Μέ τό ψηφοδέλτιό 

τους κάτω από απολύτως δημοκρατικές συνθήκες καί χω

ρίς κανένα περιορισμό- μετά από ενα προεκλογικό αγώ

να πού διεξήχθη μέ τάξη καί χωρίς αναστατώσεις - κατέ

στησαν γνωστή τήν ετυμηγορία τους, πρiiγμα πού εγινε 

δυνατόν δταν οί στρατηγοί μέ τέσσερα άστρα εκάλεσαν 

τόν πολιτικό κόσμο νά αναλάβη τήν διακυβέρνηση ενώπι

ον τής επικειμένης καταστροφής τής Κύπρου πρίν από 

ακριβώς 118 ήμέρες . 'Ο 67χρονος Μακεδόνας τώρα μπορεί 

νά βασισθή σέ μιά συντριπτική πλειοψηφία («Frankfurter 
Allgemeine», 19.11.74). 

'Η ευρεία εκλογική επιτυχία τοu 'Έλληνα πρωθυπουρ

γοί) Κ . Καραμανλή εχει αποφασιστικά πλέον θεμελιώσει 

τήν διαδικασία εκδημοκρατισμοu μετά τήν κατάρρευση 

τής δικτατορίας. Μετά τήν απόφαση τοu 55% περίπου τών 
ψηφοφόρων ύπέρ τής Νέας Δημοκρατίας μιά επιστροφή 

στό χάος πού χαρακτήριζε τήν έλληνική πολιτική σκηνή 

πρίν από τόν ' Απρίλιο τοu 1967 άποβαίνει πρακτικά αδύ
νατη , τουλάχιστον γιά τό εγγύς μέλλον («Neue Zίlrcher 
Zeitung», 20.11. 74). 

'Ανάλογο ήταν τό κλίμα καί μεταξύ τών ιταλικών 

έφη μερίδων: 

Κ. Καραμανλής, δ άνθρωπος πού επέτυχε νά καταλάβη 

μόνος του δλο τό αθηναϊκό σκηνικό μετά από τό βαθύ 

σκοτάδι τών χρόνων τής δικτατορίας. 'Η χώρα εξεπλήρω

σε ενα χρέος της απόψε . Χρέος στήν ευγνωμοσύνη καί τόν 

φόβο. Ευγνωμοσύνη, γιατί τό παpελθόν εχει ξεπερασθή . 

Φόβο, σέ περίπτωση πού τό μέλλον θά μποροuσε νά κινδυ

νεύση από νέες «Περιπέτειες» («Messagero», 18.11. 74). 

UΕνα νέο κεφάλαιο τής έλληνικής ίστορίας άνοιξε. 

Πανίσχυρος uστερα από τήν απόλυτη πλειοψηφία πού κα

τέκτησε τήν Κυριακή, δ κ . Καραμανλής ε{ναι σέ θέση νά 

προσφέρη στήν χώρα του μιά σταθερή Κυβέρνηση μέ δλα 

τά τεκμήρια νομιμότητος καί, συγχρόνως, νά αφοσιωθή 

στήν επίλυση τών σοβαρών προβλημάτων πού εκληροvό
μησε κατά τήν επιστροφή του από τήν εξορία του στό 

Παρίσι («Seco1o», 19.11.74). 

Ό Καραμανλής δέν γνωρίζει μέσες λύσεις. Αυτό τό 

άπέδειξε κατά τήν όκταετία πού εκυβέρνησε τήν χώρα, 

δταν δδήγησε τήν χώρα μέ δυναμικό χέρι καί χωρίς νά τόν 

φοβίζη κανείς, οuτε καί δ i:διος δ βασιλεύς. Καί δπωσδή

ποτε απέδειξε τώρα δτι ο{ ΥΕλληνες τόν ζήτησαν μετά από 

ενδεκα χρόνια εξορίας καί εχρισαν, μέ κάτι πού εuκολα 

μπορεί νά κληθή δημοψήφισμα, τήν καλή του διακυβέρ
νηση ώστε τώρα μπορεί καί πάλι νά αναλάβη τά ήνία τής 

χώρας δπου άναγεννήθηκε ή δημοκρατία, αποφασίζοντας 

νά μήν επιτρέψουν τήν επανάληψη τών σφαλμάτων του 

παρελθόντος («11 Tempo», 19.11.74). 

'Ιδιαίτερα, τέλος, χαρακτηρiστική τής ευρυτε
ρης θετικής άπηχήσεως τής έκλογικής νίκης του Κ. 

Καραμανλή ήταν ή άρθρογραφία του έπίσημου σο

βιετικοί\ τύπου: 

Σέ ποιό λοιπόν συμπέρασμα καταλήγουν οί διεθνείς 

παρατηρητές αναλύοντας τήν εκβαση τής πλειοψηφίας; 

Πίσω από τόν συσχετισμό τών ποσοστών τών ψήφων πού 

δόθηκαν στά διάφορα κόμματα, πίσω από τόν άριθμό τών 

έδρών πού κερδήθηκαν, διακρίνονται καθαρά τά έπόμενα 

σημεία: 

α. 'Η μέγιστη πλειοψηφία τοu έλληνικοu λαοu ε{πε 

σταθερά «δχι» στήν φασιστική αντίδραση καί τούς προ

στάτες της. 

β . Οί εκλογές απέρριψαν τήν εφαρμοσθείσα από τήν 

στρατιωτική χούντα πολιτική ύποταγή τής χώρας στίς επι

διώξεις τών μιλιταριστικών καί ίμπεριαλιστικών δυνάμεων 
καί τήν επιθετική γραμμή του ΝΑΤΟ. Καί,Ι 

γ. Τά εκατομμύρια τών 'Ελλήνων πολιτών εξεφράσθη
σαν άποφασιστικά γιά τήν συνέχιση τών δημοκρατικών 

μεταβολών. 

'Η νίκη στίς εκλογές τής Νέας Δημοκρατίας, δπως ση

μειώνουν στήν ' Ελλάδα, πρέπει νά εκτιμηθή στό πλαίσιο 



226 ΘΡΙΑΜΒΕΥτΙΚΉ ΕΚΛΟΓΙΚΉ ΝΙΚΉ 

τής ύποστηρίξεως τής μεγάλης μάζας ώρισμένων θετικών 

μεταρρυθμίσεων πού πραγματοποιήθηκαν άπό τήν Κυβέρ

νηση Καραμανλή («Πράβδα», 20.11.74). 

Σέ έκτενή τέλος κείμενα εγκυρων άναλυτών συν

δυαζόταν η άποτίμηση τοϋ έκλογικοϋ άποτελέσμα

τος μέ τήν σκιαγράφηση τών μελλοντικών προοπτι

κών πού διανοίγονται γιά τήν 'Ελλάδα. 

'Ο Ραιημόν 'Αρόν δημοσίευσε βαρυσήμαντο 

άρθρο στήν «Le Figaro», δπου καί παρέβαλε τήν κα
τάσταση άντίστοιχα στήν 'Ελλάδα καί τήν Πορτο

γαλία: 

'Όταν πρίν άπό έπτά χρόνια οί συνταγματάρχες μέ τά 

c'iρματά τους κατέλαβαν τήν έξουσία στήν 'Ελλάδα, διετύ

πωνα στήν ίδια αuτήν έφημερίδα τήν άγανάκτησή μου. 

nΙσως μπροστά στούς διεφθαρμένους κοινοβουλευτι

κούς καί στά κόμματα πού χάνονταν σέ βυζαντινούς δια

πληκτισμούς, νά φαντάζωνται (οί συνταγματάρχες) δτι θά 

οίκοδομήσουν ενα καθεστώς «σκληρό καί άγνό», «αuταρ

χικό καί κοινωνικό». 'Όποιες καί άν ε{ναι ο{ προθέσεις 

τους ή οί ψευδαισθήσεις τους, θά παραδεχθοuν άργά ή γρή

γορα δτι διέπραξαν εγκλημα κατά του λαοu τους. Σήμερα, 

οί φίλοι τής έλευθερίας πανηγυρίζουν γιά τήν έκλογική 

νίκη τοu κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή, στόν όποίο άνετέ

θη ή ένθουσιώδης έντολή νά άποκατασταστήση τήν δημο

κρατία, ϋστερα άπό τά χρόνια του δεσποτισμοu . 

'Εκείνο πού έντυπωσιάζει τόν παρατηρητή, εΙ ναι ή 

άφοσίωση τών έκλογέων στά κόμματα καί στούς άνδρες 

πού άποκαλοuνται παραδοσιακά, έπειδή ύπήρχαν ήδη πρίν 

άπό τό 1967. Μέ τά ίδια ή άλλα όνόματα, ή φιλελεύθερη 
Δεξιά καί τό Κέντρο, πήραν τά τρία τέταρτα τών ψήφων 

καί ή 'Αριστερά τό ενα τέταρτο περίπου. 'Η 'Αριστερά 

έμφανίστηκε διηρημένη, δεδομένου δτι τρείς δμάδες διεκή

ρυτταν δτι ήταν κομμουνιστικές: τό κόμμα του έξωτερικοu 

πού ήρθε άπό τό κρύο, έκείνο του έσωτερικοu πού βγήκε 

άπό τήν παρανομία- ή ΕΔΑ πού χρησίμευε σάν κάλυμμα 

στούς κομμουνιστές δταν ζοuσαν στήν παρανομία - καί 

τό σοσιαλιστικό κόμμα του 'Ανδρέα Παπανδρέου, γιοu 

του παλαιοu πρωθυπουργοu, 'Αμερικανοu καθηγητοu, πού 

εφερε μαζί του τόν άντιαμερικανισμό καί τήν τελευταία 

εκδοση τοu άμερικανικοu άριστερισμοu. Τό τελευταίο αu

τό κόμμα, τό μόνο πρωτότυπο σέ σχέση μέ τήν πολιτική 

τάξη του παρελθόντος, προκαλοuσε τόν ένθουσιασμό τών 

φοιτητών καί πολλών διανοουμένων. Μέ τό 14% περίπου 
τών ψήφων, δέν μπορεί νά έμφανισθή σάν ύποψήφιρ νά 

διεκδικήση τήν νόμιμη έξουσία· μπορεί νά φέρνη έμπόδια 

στίς δυσχέρειες τής άνορθώσεως, νά άσκή τίς πάντοτε 

άναγκαίες έπικρίσεις, άλλά νά έκπροσωπή καί τίς έλπίδες 

πού δμως αuτές δέν ένέχουν οϋτε δρια, οϋτε ύπευθυνότητα. 

'Αρκεί ή ύπενθύμηση αuτών τών όλίγων γεγονότων, 

γιά νά τονισθή περισσότερο ή διαφορά μεταξύ τής 'Ελλά

δος καί τής Πορτογαλίας. 'Εδώ ή πολιτική τάξη ε{χε έξα

ναγκασθή σέ σιγή, δπως καί δλόκληρο τό εθνος. 'Αλλά, 

άντί νά έξαφανισθή, ξαναβρήκε πιθανότατα - χάρη σέ 

έκείνους πού τήν ε{χαν διώξει - δλόκληρο ή μέρος του 

ήθικοu της κύρους, πού ε{χε άπολέσει μέ τούς καυγάδες 

της, τίς δολοπλοκίες της καί τήν άδυναμία της. Τό καθε-

στώς του Σαλαζάρ διατηρήθηκε μισόν αίώνα· δέν κατέρ

ρευσε, άλλά άνατράπηκε άπό μιά συνωμοσία άξιωματικών 

πού ζητοuσαν δημοκρατία. 'Η λέξη δμως αuτή δέν χρησι

μοποιείται λιγότερο άπό τούς κ.κ. Μαρσαί η Μπρέζνιεφ, 

άπό δ,τι άπό τόν κ. Ζισκάρ ντ' Έσταίν ή τόν κ. Φόρντ. 

'Υπουργός τών 'Εξωτερικών στήν Λισσαβώνα ε{ναι δ 

γενικός γραμματεύς του πορτογαλικοί) κκ πού έγκωμιά

ζει τήν δημοκρατία καί διαλαλεί τήν πρόθεσή του νά συ

νοδοιπορήση μέ τούς σοσιαλιστές καί τήν κίνηση τών 

'Ενόπλων Δυνάμεων. 0{ παρατηρηταί διερωτώνται, δχι 

έπειδή εχουν κακή πρόθεση ή ε{ ναι άσχημα πληροφορημέ

νοι δπως ίσχυρίζεται δ στρατηγός Γκομέζ, άλλά έπειδή δέν 

γνωρίζουν άκόμα, σ' δλόκληρη τήν {στορία τής Εuρώπης 

άπό τό 1917, άντίστοιχη περίπτωση μιάς «δημοκρατίας 
άλά πορτογαλικά» καί τείνουν νά πιστέψουν δτι ο{ στρα

τηγοί ή οί σοσιαλιστές σπάνια εχουν τήν τελευταία λέξη 

δταν μάχωνται μέ τούς κομμουνιστές, είτε ώς σύντροφοι 

είτε ώς έχθροί. Οί παρατηρηταί αuτοί δέν κατηγοροuν κα

νένα, άπλώς προειδοποιοuν τα παιδιά τής χορωδίας. 

Στήν 'Ελλάδα τά μετριοπαθή κόμματα, χάρη στόν κ. 

Κωνσταντίνο Καρqμανλή πρό πάντων, ε{χαν άπαλλαγή 

άπό τήν κατηγορία του «φασισμοu». Οί άρχηγοί τους δέν 

ε{χαν συνθηκολογήσει μέ 'τό άνατραπέν καθεστώς. 'Από 

τήν πρώτη μέρα ε{χαν πεί δχι. 'Όταν μιά έθνική κατα

στροφή άνάγκασε τούς άφέντες τής έξουσίας, τούς πανί
σχυρους καί άνίκανους, νά συνθηκολογήσουν, ενα δνομα, 

ενα καί μόνο δνομα ε{χε έπιβληθή σ' δλους τούς 'Έλλη

νες, τό δνομα τοu έξορίστου στό Παρίσι, τοu άνδρός δ 
δή:οίος - θuμα τής βασιλικής οίκογένειας - ήταν άκαμ
πτος κατά τών συνταγματαρχών καί ε{χε γίνει ή ϋστατη 

καταφυγή. 

Στήν Πορτογαλία δέν ύπήρχε, δέν μποροuσε νά ύπάρχη 

Καραμανλής. Οί έπαναστάτες τής Λισσαβώνος πού ήρθαν 

άπό τήν Πράγα, άπό τήν παρανομία ή άπό τόν στρατό, 

ε{ναι άναγκασμένοι νά οικοδομήσουν, δχι νά άποκαταστή

σουν. Πλούσιοι σέ μελέτες, φτωχοί σέ πείρα, θέλουν νά 

καινοτομήσουν έφαρμόζοντας κάτι πού δέν εχει τό δμοιό 

του. Ποιός δέν θά εuχόταν έπιτυχία, εστω καί χωρίς ψευ

δαισθήσεις; 'Η Πορτογαλία χρειάζεται νά δημιουργήση 

πολιτικά σχήματα, χωρίς τά όποία ή προσφυγή στήν λαϊκή 

έτυμηγορία κινδυνεύει νά εχη τήν μορφή έξαναγκασμοu. 

Στήν 'Ελλάδα, τό πρώτο στάδιο εχει περατωθή. 'Ο κ. 

Καραμανλής εχει μετατρέψει τώρα τό ίστορικό βάθρο, πού 

τοu ε{χε έξασφαλίσει ή άποχώρησή του, σέ νομικό βάθρο 

πού του έξασφαλίζει τό εργο πού πραγματοποίησε άπό τό

τε πού έπέστρεψε. Γιά μιά άκόμα φορά τό γεγονός αuτό 

συμπίπτει μέ τό πρότυπο τοu n Άρνολντ Τόϋνμπυ: With
drawal and return (σέ πολύ έλεύθερη μετάφραση «ή 

διάβαση τής έρήμου καί τό λαϊκό χρίσμα»). 'Ο κ. Κων

σταντίνος Καραμανλής δέν ijξερε liν θά έπέστρεφε ποτέ 

στήν 'Ελλάδα, ήξερε δμως δτι δέν θά γύριζε παρά τήν 

ήμέρα πού ή χώρα θά άπαιτοuσε τήν έπιστροφή του. ΥΟσοι 

τόν έγνώρισαν καί τόν έθαύμασαν δταν έπερίμενε αuτή τήν 

ήμέρα, μέ ύπομονή γιά τόν έαυτό του καί μέ άνυπομονησία 

γιά τόν λαό του, τόν εuγνωμονοuν σήμερα γιά μιά έπιτυχία 

στήν όποία ο{ περιστάσεις προσδίδουν μιά σημασία πολύ 

πέραν τών έλληνικών συνόρων. 

'Ο έλλ ηνικός λαός δέν θέλει ν' άλλάξη μόνο τό χρώμα 

τοu δεσποτισμοu. Θέλει τήν έλευθερία. ' Η έμπειρία του 
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Στιγμιότυπο πού πολλοί θέλησαν vά"θεωρήσουv συμβολικό. 
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δεσποτισμοί) δέν τόν έσπρωξε στόν έξτρεμισμό· άντίθετα, 

τόν cδθησεJtρός τήν μετριοπάθεια. Παρ' δ λες τίς φωνασκί

ες τών διανοουμένων, ή σιωπηλή πλειοψηφία βρήκε ένα 

ήγέτη άσπιλο καί ίκανό. 

v Αν οί Εύρωπαίοι διατηρήσουν, άνάμεσα στίς δυσχέ

ρειες πού τούς πνίγουν, τήν ήθική δύναμη νά άτενίσουν 

πρός τά έξω, θά άντιληφθοuν δτι ή μοίρα τους διακυβεύε

ται τόσο στήν Πορτογαλία δσο καί στήν 'Ελλάδα. Στήν 

Πορτογαλία ή ύπόθεση τής έλευθερίας δέν έχει άκόμα χα

θή, στήν 'Ελλάδα δέν έχει άκόμα οριστικά έξασφαλισθή. 

'Η έλευθερία δέν εΙ ναι ενα περαστικό όνειρο, εΙ ναι ενας 

άγώνας πού δέν σταματά ποτέ («Le Figaro», 20.11.74). 

Τήν ίδια ήμέρα, δ Σάυρους Σουλτσμπέργκερ δη

μοσίευσε έκτενές άρθρο στούς «New York Times»: 

·Επτά χρόνια πρίν, ώς πολιτικός έξόριστος στό Παρί

σι, δ Κωνσταντίνος Καραμανλής εΙχε έπεξεργασθή ενα εί

δικό πρόγραμμα άπό έπτά σημεία γιά τήν διακυβέρνηση 

τής 'Ελλάδος, δταν, δπως ήλπιζε, θά έπέστρεφε τελικά. 

Τώρα, μετά μιά έκπληκτικά έντυπωσιακή νίκη στίς πρώ

τες έλεύθερες έλληνικές έκλογές μέσα σέ μιά δεκαετία, δ 

Καραμανλής μπορεί νά προσδοκά νά έφαρμόση τήν θερ)

ρία του στήν πράξη. Κατέχει καί τήν προσωπική δύναμη 

θελήσεως καί τήν λαϊκή ύποστήριξη γιά νά τό πραγματο

ποιήση. Συνοπτικά τό πρόγραμμά του εΙναι: 

Ι. Κατευνασμός τών ύφισταμένων παθών καί ένθάρρυν

σις γιά τήν δημιουργία τής κατάλληλης ψυχολογικής καί 

ρεαλιστικής άτμόσφαιρας, μέσα στήν όποία θά άνοικοδο

μηθή μιά πολιτική καί κοινωνική ζωή πού διαταράχθηκε 

άπό τό άρχικό χάος καί διατηρήθήκε σέ χειμασμό άπό τήν 
δικτατορία τής χούντας . 

2. Κατάρτισις νέου Συντάγματος, πού θii· ήταν άποτελε

σματικό χωρίς νά εΙ ναι άντιδημιουργικό. ·Ο Καραμανλής 

χαρακτηρίζεται συχνά σάν δ πολιτικός πού άναζητεί ενα 

έλληνικοu τύπου «γκωλισμό». • Ωστόσο δ ίδιος μοu εΙπε, 

μόλις τόν περασμένο μήνα, δτι ένφ θά ήθελε ίσχυρότερη 

τήν έκτελεστική έξουσία, <<έπιθυμεί Σύνταγμα πού νά εΙναι 

λιγώτερο αύταρχικό» άπό τό γκωλικό. 

3. ' Αναδιοργάνωσις τοu διοικητικοu καί έκπαιδευτικοu 

συστήματος, πού ε{χε άποδιοργανωθή λόγφ παραμελήσε

ώς του . 

4. 'Ισχυροποίησις τής έθνικής οίκονομίας, μέ ριζο

σπαστικά καί άντιδημοτικά μέτρα, διότι ή ήθική καθώς καί 

ή ύλική πρόοδος τής ·Ελλάδος έξαρτάται άκριβώς άπό 

αύτή ν. 

5. 'Αποκατάστασις τής πειθαρχίας στόν Στρατό καί 

άναστήλωσις του έθνικοu γοήτρου. 

6. Διευθέτησις του Κυπριακοu, κατά τρόπο «rοστε νά 
μήν άπειλή πλέον τήν είρήνψ>. 

7. v Αμεση προκήρυξις δημοψηφίσματος καί κατόπιν 

έκλογές, γιά νά άρχίση μιά νέα πολιτική ζωή, βασισμένη 

σέ μιά έλεύθερη καί προοδευτική θέση, άπηλλαγμένη άπό 

τίς προκαταλήψεις του παρελθόντος. 

ΕΙναι άξιοσημείωτο νά βλέπη κανείς πόσο στενά προ

σκολλημένος εlναι δ έν έξουσί~ Καραμανλής σ' αύτό τό 
διορατικό πρόγραμμα πού ε{ χε έκπονήσει δ έν έξορί~ Κα

ραμανλής. 'Όπως δ Ντέ Γκώλ, δ ~Ελλην ήγέτης διδάχθηκε 

πολλά άπό τό δικό του «πέρασμα τής έρήμου» (έτσι άποκα-

λοuν οί Γάλλοι τόν πολιτικό όστρακισμό τοu στρατηγοί) 

Ντέ Γκώλ μεταξύ 1946καί 1958) καί ύπάρχει κάθε λόγος νά 
άναμένεται δτι θά πραγματοποιήση τίς ύποσχέσεις του. 

'Η μόνη άλλαγή πού πρέπει νά σημειωθή στό πρό 

έπταετίας πρόγραμμά του εΙναι τό τελικό σημείο του. Τό 
δημοψήφισμα μέ τό έρώτημα «μοναρχία η δημοκρατία» 

πρόκειται τώρα νά γίνη στίς 8 Δεκεμβρίου μετά καί 'όχι 

πρίν άπό τίς έκλογές, καί τό Σύνταγμα δέν μπορεί νά κα

ταρτισθή ωσπου νά άποφανθοuν οί ΗΕλληνες άν προτιμοuν 

. νά έχουν έπικεφαλής τοu Κράτους βασιλέα η πρόεδρο . 

Πρόκειται γιά κάτι περισσότερο άπό ενα άπλό, τυπικό 

θέμα. Διότι τό νέο Σύνταγμα, δπως τό δραματίζεται δ Κα

ραμανλής, θά παραχωρήση στόν άρχηγό τοu Κράτους με

γάλη έκτελεστική έξουσία - άν εlναι μονάρχης. Στήν τε
λευταία περίπτωση, άν οί άσταθείς 'Έλληνες άλλάξουν τίς 

σημερινές τους διαθέσεις καί ζητήσουν τήν έπάνοδο του 

νεαροu Κωνσταντίνου, οί έξουσίες πού έπιφυλάσσονται 
γιά εναν πρόεδρο Δημοκρατίας, θά παραχωρηθοuν στόν 

πρ~θυπουργό ύπό καθεστώς μοναρχίας. Αύτός δ πρωθυ

πουργός θά έχη άρκετές δικαιοδοσίες, ωστε νά μήν βρί

σκεται στό έλεος τών ίδιοτροπιών του Κοινοβουλίου. 

vΕτσι ή κατάρτισις νέου Συντάγματος δέν μπορεί νά 

δλοκληρωθή μέχρι νά γνωσθοuν τά άποτελέσματα του δη

μοψηφίσματος. 'Αλλά δλα τά άλλα σημεία τοu προγράμ
ματος Καραμανλή έφαρμόζονται ήδη. Πραγματικά, ή 

έφαρμογή τους άρχισε ένφ δ Καραμανλής ήτο άκόμη πρό

εδρος ύπηρεσιακής Κυβερνήσεως, πού κληρονόμησε τήν 

πολιτική καί οίκονομική χρεωκοπία τών συνταγματαρχών. 

'Ο διοικητικός μηχανισμός καί ή παιδεία άρχισαν βαθ

μηδόν νά έκσυγχρονίζωνται, ένφ δραστικά μέτρα πρόκειται 

νά τεθοuν σέ έφαρμογή γιά τό οίκονομικό σύστημα. ·Ο 

Στρατός έπίσης ξαναβρίσκει τήν πειθαρχία του καί &πο
πολιτικοπόιείται. 

'Επί πλέον, τό λεπτό θέμα τής Κύπρου μπορεί τώρα νά 

άντιμετωπισθή. Ό Καραμανλής μπορεί νά άποδεχθή τήν 

μεσολάβηση τής άμερικανικής διπλωματίας, άν ή Ούάσιγ

κτων δμολογήση δημοσί~ (καί όχι άπλώς κατ' ίδίαν) δτι 

στήν προηγούμενη πολιτική της στό Κυπριακό σημειώθη

καν «άμέλειες». Μερικές τουρκικές παραχωρήσεις έχουν 

άpχίσει νά έμφανίζωνται στόν δρίζοντα, δημιουργώντας 
μιά διαπραγματευτική άτμόσφαιρα. 

ΕΙναι πολύ σημαντικό νά διευθετηθή ή αίώνια σχεδόν 
έλληνοτουρκική διαμάχη, μιά άπτή έκφρασις τής δποίας 

εΙναι καί τό κυπριακό ζήτημα. Μόνον τότε μποροuν οί 

γείτονες του Αίγαίου νά πάρουν είλικρινά μέρος στό άμυν

τικό σύστημα του ΝΑΤΟ. 'Αλλά ό Καραμανλής θά έπι

βραδύνη άσφαλώς τήν σταδιακή άποχώρηση τών έλληνι

κών δυνάμεων άπό τήν 'Ατλαντική Συμμαχία καί θά άναβά
λη πιθανώς τό κλείσιμο τών άμερικανικών ναυτικών καί 

άεροπορικών έγκαταστάσεων. 

Ή μεγάλη έκπληξις τών έκλογών δέν ήταν ή τεράστια 

έμπιστοσύνη πού έξεδηλώθη στό πρόσωπο του Καραμαν

λή, άλλά ή σχετικά πτωχή παρουσία ένός άλλου έπανα

κάμψαντος άποδήμου πολιτικοu, του 'Ανδρέα Παπανδρέ

ου. 'Ο Παπανδρέου έπεζήτησε άπελπισμένα νά βάλη φω

τιά στά άντιαμερικανικά, άντινατοϊκά καί άντιευρωπαϊκά 

αίσθήματα, καί, δπως καί κατά τό παρελθόν, κατάφερε 

μάλλον νά παραπλανήση τούς ξένους παρατηρητές, παρά 

νά μαγέψη τόν έλληνικό λαό. 
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'Αντί τής δημαγωγίας, δ έλληνικός λαός διάλεξε τήν 

σταθερότητα- πού εΙ ναι κάτι σπάνιο γι' αύτόν. Καί τώρα 

πού ο{ ' Ελληνες άπέκτησαν τήν σταθερότητα μέ τήν έκλο

γή του Καραμανλή, θά ήταν πάρα πολύ ένδιαφέρον καί 

φοβερά σημαντικό, νά δουμε τί θά κάνη δ πρωθυπουργός 

μ ' αύτή τήν σταθερότητα. 

18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

'Ο Κ. Καραμανλfjς άπαντα σέ έρωτήσεις ξένων 

δημοσιογράφων: 

« ' Ε ρ. : Κύριε πρωθυπουργέ, μπορείτε νά μiiς δώσετε 

ώρισμένα στοιχεία σχετικά μέ τά άμεσα σχέδιά σας; Πότε 

σκοπεύετε νά σχηματίσετε Κυβέρνηση ; 

»'Απ.: 'Η Κυβέρνησις θά σχηματισθfj ε{ς τρείς ή τέσ

σαρας ήμέρας διά νά προσέλθουν τά tκλεγέvτα μέλη τού 

Κοινοβουλίου άπό δλην τήν 'Ελλάδα. 

»'Ε ρ. : Κύριε πρωθυπουργέ, πόσον χρόνον νομίζετε δτι 

θά μπορέσετε νά κυβερνήσετε μέ τήν παρουσα πλειοψη

φία ; 

»'Απ. : Ή Βουλή έχει tκλεγfj διά τέσσερα έτη. 

» ' Ε ρ .: Σημαίνει αύτό, κύριε πρωθυπουργέ, δτι εχετε τήν 

πρόθεση νά κυβερνήσετε καί τά τέσσερα χρόνια; 

»'Απ. : 'Η tρώτησις εlvαι άντιδημοκρατική. Αύτό έπι

τάσσουν οι' κανόνες τής δημοκρατίας. 

» Έρ.: Μήπως μπορείτε νά μiiς δώσετε κάποια ενδειξη 
σχετικά μέ τό ε{δος του Συντάγματος πού θά προτείνετε; 

»'Απ.: Θά εlναι ένα Σύνταγμα Κοινοβουλευτικής Δη

μοκρατίας, μέ λογικώς ένισχυμένη τήν 'Εκτελεστική ν 

'Εξουσίαν. 

»'Ε ρ.: Κύριε πρωθυπουργέ, τό κόμμα σας θά υ{οθετήση 

συγκεκριμένη θέση ώς πρός τό Πολίτευμα τής 'Ελλάδος; 

»·Απ.: Ν Ε χω ήδη δηλώσει δτι δ έλληνικός λαός θά 

άφεθfj άνεπηρέαστος vά άποφασίση. Αύτό εlναι ή πλέον 

έντιμος καί δημοκρατική λύσις. 

» Έρ. : Κύριε πρωθυπουρyέ, πώς βλέπετε τό μέλλον τών 

έλληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων; 

>>'Απ. : "Οπως ήταν όταν ήμουν πρωθυπουργός. 

»Έρ. : Κύριε πρωθυπουργέ πώς βλέπετε τάς μελλοντι

κάς σχέσεις μέ τό ΝΑΤΟ; 

»'Απ. : Αύτό θά έξαρτηθfj άπό τό NATOJJ. 

18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

'Η έκλογική έπικράτηση τοϋ Κ. Καραμανλfj θά 

δώσει τήν άφορμή τόσο στόν Χ. Κίσινγκερ, δσο καί 

στόν Χ. Ούίλσον, μέ τήν εύκαιρία τfjς άποστολfjς 

συγχαρητηρίων, νά έκθέσουν στόν "Ελληνα πρωθυ

πουργό τίς άπόψεις τους γιά τήν πορεία καί τίς προ

οπτικές έπιλύσεως τοϋ Κυπριανοϋ. 

' Η έπιστολή τοϋ 'Αμερικανοϋ ύπουργοϋ 'Εξω

τερικών: 

«'Αγαπητέ κύριε πρωθυπουργέ, 

>>'Η θαυμάσια καί πράγματι συντριπτική λαϊκή έπιβε

βαίωσίς σας ώς άρχηγου τής άναγεννηθείσης 'Ελλάδος θά 

σiiς έπιτρέψη τώρα νά στρέψη τε δλόκληρον τήν προσοχήν 

σας είς τά πολλά καταπιεστικά προβλήματα τά όποία άντι-

μετωπίζει ή χώρα σας καθώς καί είς έκείνα τά όποία, γενι

κώτερον, άφορουν κάθε δυτική χώρα χωριστά. 

»Καθ' δ, τι μiiς άφορii, δύναμαι νά σiiς διαβεβαιώσω δτι 

είμεθα ετοιμοι νά πράξωμεν τό καθ' ήμiiς διά νά βοηθήσω

μεν τά ένδιαφερόμενα μέρη είς τό Κυπριακόν νά καταλή

ξουν είς μίαν άμοιβαίως άποδεκτήν λύσιν. 'Ο φόβος μας 

εΙναι δτι δσον περισσότερος καιρός άπολεσθή διά τήν 

εναρξιν τών διαπραγματεύσεων τόσον δυσχερεστέρα θά 

καταστή ή τελική συμφωνία. Διά τόν λόγον αύτόν έλπίζω 

διακαώς δτι δ 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος θά όποστηρίξη 

τάς συνομιλίας Κληρίδη-Ντενκτάς κατά τρόπον δ δποίος 

θά τούς έπιτρέψη νά σημειώσουν ούσιαστικήν πρόοδον. 

ΕΙμαι βέβαιος δτι ή συμβουλή σας θά άποτελέση ούσιώδη 

παράγοντα έπηρεασμου τής σκέψεως του ·Αρχιεπισκόπου. 

'Οφείλω νά είπω έν πάσυ είλικρινεί~ δτι κατ' έμέ ή έπι

στροφή του Μακαρίου θά καταστήση τήν τουρκικήν Κυ

βέρνησιν περισσότερον δύσκαμπτον. 

))νΕχω ήδη ελθει είς έπαφήν μέ τήν νέαν τουρκικήν 

Κυβέρνησιν διά νά βολιδοσκοπήσω τάς θέσεις της καί νά 

καθορίσω κατά πόσον θά καταστή δυνατόν νά έπαναλάβω 

τάς συζητήσεις τάς δποίας εσχον μέ τόν τέως πρωθυπουρ

γόν κ. ' Ετσεβίτ καί αί όποία ι εΙ χ αν έξιχθή είς προκεχωρη

μένον σημείον κατά τήν στιγμήν τής παραιτήσεώς του. 

Αύτήν τήν στιγμήν δέν ε{μαι είς θέσιν νά παράσχω καμμί

αν διαβεβαίωσιν ώς πρός τάς άπόψεις τής τουρκικής Κυ

βερνήσεως, έν σχέσει μέ μελλοντικάς συζητήσεις ή ώς 

πρός τάς θέσεις τάς δποίας θά υίοθετή αύτή κατά τάς συζη

τήσεις αύτάς έάν έλάμβανον χώραν. Μόλις εχω τήν παρα

μικράν ενδειξιν έπί του ένός ή του άλλου άπό τά θέματα 
αύτά θά έπικοινωνήσω άμέσως μεθ' όμών. 

>>ΝΕχω τήν γνώμην δτι τό κυπριακόν πρόβλημα έπιδέ

χεται προσπέλασιν κατά ενα έκ τών έξής δύο τρόπων : 
'Ημπορεί είτε νά έξετασθή αύτό καθ ' έαυτό καί δλαι μας 

αi προσπάθειαι νά κατευθυνθουν πρός τόν διακανονισμόν 

αύτής τής διαφορiiς καί μόνον, είτε ήμπορεί νά άποτελέση 

τμήμα μιiiς γενικής διαπραγματεύσεως ή όποία θά άφορii 

δλα τά θέματα τά έπηρεάζοντα τάς έλληνοτουρκικάς σχέ

σεις. Δέν εχω διαμορφωμένην γνώμη ν έπί του ποίος έκ τών 

δύο αύτών τρόπων προσπελάσεως ε{ ναι δ καλύτερος καί θά 

έξετίμων ίδιαιτέρως νά εχω τάς προσωπικάς σας άπόψεις 
έπί του προκειμένου . 

>> ' Εν κατακλείδι θά όπέβαλλα τήν σκέψιν δτι θά ήτο 

χρήσιμον δπως κα-tά τήν 'Υπουργαήν Σύνοδον του ΝΑΤΟ 
τόν προσεχή μήνα έν Βρυξέλλαις μου δοθή ή εύκαιρία νά 

διερευνήσω περαιτέρω τά ζητήματα αύτά μέ τόν όπουργό 

'Εξωτερικών τής ' Ελλάδος καί τόν ύπουργό 'Εξωτερικών 

τής Τουρκίας. Θά ήδυνάμην νά συναντηθώ μέ εκαστον χω

ριστά ή ο{ τρείς θά ήμπορούσαμεν νά συναντηθώμεν μαζί. 

Θά σiiς ήμουν εύγνώμων διά τάς άπόψεις σας καί έπί αύτου 

του θέματος . 

>>·Αναμένω, κ. πρωθυπουργέ, νά λάβω τάς άπόψεις σας 

έπί τών διαφόρων θεμάτων τά όποία ήγειρα»110 • 

Πρίν άπό τή συνάντησή του μέ τούς Τούρκους 

ιθύνοντες, δ Χ. Κίσινγκερ ε{ χε ύπεύθυνα ένημερωθεί 

γιά τίς έλληνικές θέσεις άπό τόν Κ. Καραμανλfj, μέ

σω τfjς άπευθείας άλληλογραφίας τους, άλλά καί άπό 

τόν Γ. Μαϋρο, καί, πιό πρόσφατα, άπό τόν Δ. Μπί
τσιο, μέ τήν εύκαιρία συνομιλίας τους στίς 5 Νοεμ-
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'Ορκωμοσία τής πρώτης μετεκλογικής Κυβερνήσεως. 
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βρίου . Ό 'Έλληνας ύπουργός τών 'Εξωτερικών ε{
χε, τότε, διευκρινίσει μέ άπόλυτη σαφήνεια: 

«'Ως μου έτόνισεν δ πρωθυπουργός κ:. Καραμανλής, 

πρό τής άναχωρήσεώς μου άπό τάς 'Αθήνας κ:αί έν όψει 

τής σημερινής συναντήσεώς μας, γνωρίζετε ήδη καλώς τάς 

βασικ:άς έλληνικ:άς θέσεις άπό τάς όποίας δέν ήδυνάμεθα 

νά άποστώμεν. ' Επί τών βασικών τούτων θέσεων εΙ ναι πού 

έπιθυμουμε νά ϊδωμε πραγματοποιουμένην κάποιαν πρόο

δον. Δέν νομίζομεν δτι αί προσπάθειαί σας είς ~ Αγκ:υραν 

θά εδει νά σπαταληθουν πρός τήν κ:ατεύθυνσιν άποστάσε

ως "προσωρινών μέτρων" (proνisional measures). Περί αύ
τών δύνανται νά συζητήσουν οί κ:. κ:. Κληρίδης κ:αί Ντεν

κτάς. 'Εσείς δύνασθε νά διερευνήσετε τάς προθέσεις των 

Τούρκων έπί τών θεμάτων ούσίας. 'Ομιλουν, π. χ., ούτοι 

περί όμοσπονδιακ:ου συστήματος. η είδους όμοσπονδίαν 
έννοουν; Ποίαι θά εΙναι αί πραγματικ:αί έξουσίαι τής κεν
τρικής Κυβερνήσεως; Διότι, ένφ δέν δυνάμεθα νά δεχθώ

μεν τό σχέδιον Ντενκτάς, θά ήδυνάμεθα νά έξετάσωμε τήν 

άποδοχήν του σχεδίου Γκ:ιουνές τής Γενεύης 2, ύπό τήν 
προϋπόθεσιν δτι ή κεντρική Κυβέρνησις θά εΙ χε πραγματι

κ:άς έξουσίας κ:αί δτι ή έφαρμογή του δέν θά συνεπήγετο 

σημαντικ:ήν μετακ:ίνησιν πληθυσμών (substantίal moνe

ment of population))). 

Καί ε{χε άκόμη ύπογραμμίσει: 

«'Οφείλω νά σaς διαβιβάσω πιστώς τήν θέσιν του κ: . 

Καραμανλή . Ούδέποτε θά συνεργήση είς κάτι τό όποίον 

δέν θά εΙ ναι δικαία ρύθμισις (faίr settlement). 'Εξ άλλου, 
ύπάρχει μείζον ψυχολογικ:όν έμπόδιον έν ·Ελλάδι. Γνωρί

ζει ή κοινή μας γνώμη, δτι παρητήθημεν τής ένώσεως, τής 

αύτοδιαθέσεως. Δέν δύναται νά δεχθή παραίτησιν άπό τής 

άνεξαρτησίας, κυριαρχίας κ:αί έδαφικ:ής άκ:εραιότητος τής 

Κύπρου)). 

Δύο μέρες μετά τή συνάντησή τους, ό Χ. Κίσιν

γκερ ε{χε διαμηνύσει στό Δ. Μπίτσιο, άφοϋ έπισκέ

φθηκε τήν "Α γκυρα: 

«v0πως σdς ε{χον προϊδεάσει ένωρίτερον σήμερον είς 

τό μήνυμά μου, ή δυσκολία μας είς τήν ~ Αγκ:υραν ύπήρξε 

μείζων τοιαύτη . Ή παραίτησις του Έτσεβίτ τελικώς άφή

ρεσε τήν τελευταίαν δυνατότητα διά μίαν παραγωγικ:ήν 

έπίσκ:εψιν. ΕΙναι προφανές, δτι περαιτέρω πρόοδος δύνα
ται νά έπιτευχθή μόνον δταν άποσαφηνισθή ή έν 'Αγκ:ύρ~ 

πολιτική κατάστασις. ' Απεκ:όμισα, δμως, τήν έντύπωσιν, 

δτι ύπάρχει ίσχυρά κ:αί αίίξουσα άναγνώρισις, μεταξύ των 

Τούρκων πολιτικών, έξαιρέσει του Έρμπακ:άν, δτι τό Κυ

πριακ:όν δέον νά λυθή διά διαπραγματεύσεων. 

))Πιστεύω δτι , κατά τήν παρουσαν περίοδον τής άβε

βαιότητος, εχει σημασίαν νά έμμείνη σταθερώς ή έλληνι

κ:ή Κυβέρνησις είς τάς προσπαθείας τής ύποστηρίξεως πο

λιτικών διαπραγματεύσεων. Είμεθα τώρα ύποχρεωμένοι νά 

άναμείνωμεν πολιτικ:άς έξελίξεις έν 'Αγκ:ύρ~. 'Επιθυμώ νά 
σaς διαβεβαιώσω liπαξ ετι δτι θά πράξωμεν πaν δ,τι μaς 

εΙναι δυνατόν διά νά ύποστηρίξωμεν τήν άνευ διακοπής 

πρόοδον πρός σοβαράς πολιτικ:άς διαπραγματεύσεις)) 111 • 

'Εκτενή άναφορά στό κυπριακό πρόβλημα περιέ-
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χει καί ή συγχαρητήρια έπιστολή του Βρετανου 

πρωθυπουργοί): 

«'Επιθυμώ νά σiiς διαβιβάσω τά πλέον θερμά συγχαρη

τήριά μου διά τήν έκλογήν 'σας, ή όποία άντανακλii τήν 
έμπιστοσύνην τήν δποίαν δ έλληνικός λαός εχει ε{ς tσiiς 

καί εtς τήν σώφρονα άντιμετώπισίν σας τών ύποθέσεων τής 

'Ελλάδος. 

»·Υποδέχομαι μέ tδιαιτέραν εύχαρίστησιν τήν συνέχι

σι ν τής παρουσίας σας εtς τό πηδάλιον τής ·Ελλάδος καθ' 
δσον πιστεύω δτι, μέ τήν σωφροσύνη ν καί τήν πείραν σας, 

καί μέ τήν λαϊκήν ύποστήριξιν πού άπολαμβάνετε, νά δυ

νηθήτε νά βοηθήσετε τήν χώραν σας νά άποκαταστήση 

καί νά οtκοδομήση τήν δημοκρατίαν έπί σταθερών θεμε

λίων καί όχι μόνον νά παίξη εvα εύπρόσδεκτον καί θετικόν 

ρόλον εtς τήν Συμμαχίαν καί τήν Εύρώπην άλλά έπίσης, 

ώς ούσιαστικόν τμήμα τούτου, νά έπιτύχη μίαν βιώσιμον 

και εvτιμον λύσιν του Κυπριακου. 

»Σχετικώς μέ aύτό, άντιλαμβάνομαι δτι mθανόν νά συ
ναντήσετε προσεχώς τόν 'Αρχιεπίσκοπον Μακάριον καί 

τόν κ. Κληρίδην. Ύπεδέχθην μέ εύχαρίστησιν τήν ύποστή

ριξίν σας διά τήν θέσιν του κ. Κληρίδη καί διά τήν συνέχι

σιν τών συνομιλιών του καί μέ τόν κ. Ντενκτάς. 'Ανησυχώ 

ζωηρώς δτι ή άποτελμάτωσις εtς τήν Κύπρον ε{ναι δυνατόν 

νά συνεχισθή έπ' Μριστον μέ τόν συναφή κίνδυνον τής 

έμπεδώσεως του status quo. Μέχρις δτου ύπάρξη άρκετόν 
κοινόν εδαφος διά νά καταστήση καρποφόρους εύρυτέρας 

διιlπραγματεύσεις καί έφ • δσον χρόνον ή τουρκική Κυ
βέρνησις δέν θά ε{ ναι ε{ς θέσιν νά άναλάβη πρωτοβουλίας, 

ή κυριωτέρα δδός θά ε{ναι α{ συνομιλίαι Κληρίδη - Ντεν
κτάς καί έλπίζω δτι ο{ κ.κ. Κληρίδης καί Ντενκτάς θά 

δυνηθουν νά σημειώσουν πρόοδον είς τάς κατ' ίδίαν συνο

μιλίας των tπί πολιτικών θεμάτων. 

»Νομίζω δτι κατά τάς προσεχείς έβδομάδας θά πρέπη 

δλοι νά διατηρήσωμεν έχεμύθειαν καί νά άντισταθώμεν εtς 

τάς πι~σεις πρός λήψtν θέσεως δημοσίας ή όποία δύναται 

μόνον νά έπιδεινώση τήν κατάστασιν καί νά καταστήση 

τήν πρόοδον δυσχερή . Γνωρίζετε πόσον tθαύμασα πάντοτε 

.τήν πλήρη πολιτικότητος συγκράτησίν σας εtς αύτά τά 

ζητήματα. 

»Προσωπικώς ε{μαι πεπεισμένος δτι ο{ Τουρκοι δέν θά 

άποδεχθουν τώρα τίποτε όλιγώτερον άπό γεωγραφικήν 

δμοσπονδίαν μέ δύο ζών~ς. Καίτοι άντιλαμβάνομαι πόσον 

δύσκολον ε{ ναι δι' ο{ονδήποτε ~Ελληνα ή 'Ελληνοκύπρι

ον ύπουργόν νά συμφωνήση δημοσί~ tπ' αύτου, πιστεύω 

δτι δημοσία άναγνώρισις του γεγονότος τούτου άπό δλους 

τούς ένδιαφερομένους δυνατόν νά άποδειχθή ή κλείς ή 

όποία θά άνοίξη τήν θύραν πρός πρόοδον. 
>>Τουλάχιστον, πάντως, ε{ναι σημαντικόν νά μή λεχθή 

τίποτε τό δποίον θά άπέκλειε αύτήν τήν λύσιν. 

»Ύπεδέχθην μέ tδιαίτεραν εύχαρίστησιν τήν πρόσφα

τον παρατήρησιν του κ. Κληρίδη δτι κάποια μορφή γεω

γραφικής δμοσπονδίας ε{ναι άναπόφευκτος. 

>> • Ο κ. Κάλλαχαν ή tγώ tλπίζομε νά συναντηθουμε μέ 
τόν πρόεδρον Μακάριον ένόσφ εύρίσκεται εtς τό Λονδiνον 

διά νά τόν ένθαρρύνωμεν νά δώση τήν ύποστήριξίν του εtς 

τόν κ. Κληρίδη καί νά υ{οθετήση εύλύγιστον καί ρεαλι

στικήν στάσι ν. 'Εν τφ μεταξύ ε{μαι βέβαιος δτι ή δυνάμεθα 

νά στηριζώμεθα tπί τής tδικής σας σώφρονος έπιρροής, 

τόσον κατά τάς συνομιλίας σας μέ τόν 'Αρχιεπίσκοπον 

Μακάριον καί Κληρίδην δσον καί μετέπειτα. Μέ τάς καλυ

τέρας εύχάς μου» 112 • 

21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

Τά μέλη τής ύπηρεσιακής Κυβερνήσεως συνέρ

χονται σέ τελευταία συνεδρίαση ύπό τήν προεδρία 

του Κ. Καραμανλή. 

'Ο πρωθυπουργός άποχαιρέτησε τούς ύπηρεσια

κούς υπουργούς μέ τά άκόλουθα λόγια: 

<<Ή Κυβέρνησ~ς αvτή διεξήγαγεν τάς πρώτας 
μετά τήν τυραννίαν tκλογάς δχι μόνον κατά τρόπον 

άψογο ν, άλλά καί ύποδειγματικόν διά τό μέλλον. Δέν 

ήρκέσθη εlς τήν άποκατάστασιν τής τυπική( νομι

μότητος, άλλά προσέδωσεν οvσιαστικήν καί πλήρη 

lλευθερίαν ,είς τήν έκφρασιν τής λαϊκής θελήσεως. 

Παρά τάς δυσχερείας τάς δποίας ήτο φυσικόν νά έχη 

σωρεύσει τό παρελθόν, ή Κυβέρνησις αvτή άvτι

μετώπισε δλα _ τά προβλήματα τά σχετιζόμενα μέ 
τήν εlδικήν άποστολήν της, μέ πνεύμα &μεροληψίας. 

Καί έπραξε πiiν δ, τι ήτο δυνατόν, γιά νά φθάση δ 
έλληνικός λαός lλεύθερος άκόμη καί άπό τάς πλέον 

έμμέσους ψυχολογικάς lπιρροάς, στήν tτυμηγορία 

το_y. 

)) 'Ημπορεί τε νά εlσθε ύπερήφανοι γιά τό έργο πού 
lκαστος tξ ύμών καί δλοι μαζί ώς Κυβέρνησις έπραγ
ματοποιήσατε. Συνεβάλατε κατά μίαν κρίσιμο ν {στο

ρικήν στιγμήν στήν διασφάλιση τοv ύπερτάτου δι

καιώματος τοv UΕλληνος πολίτου: νά ψηφίση lλεύ

θερα, ήσυχα καί σύμφωνα μέ τήν συνείδησή του. 

))Εlς τούτο δμως είχατε lνα πολύτιμο βοηθό: τόν 

ίδιο τόν λαό. Ή πολιτική ώριμότης του σiiς παρέσχε 

τήν βάση τής μεγάλης σας έπιτυχίας. Μολονότι ήτο 

δυνατόν - καί ύπήρχε πράγματι κlνδυνος -μετά 

τήν άνατροπή τής τυραννίας νά ύπάρξουν τάσεις lκ

δηλώσεως χαρiiς, όργής, νά ύπάρξουν άναστατώσεις, 

δ έλληνικός λαός lπέδειξε μέν ένθουσιασμόν, άλλά 
χωρίς τούς παλαιούς καί νοσηρούς φανατισμούς. 

'Ακριβώς ή πολιτική αvτή ώριμότης τοv λαοv μας, 

τήν δποίαν του ήρνοvντο στερεοτύπως ο{ τύραννοι, 

πρέπει νά μiiς καθιστii αlσιοδόξους γιά τό μέλλον. 
Διότι, δπως έχω ήδη τονίσει, τά προβλήματα πού 

άντιμετωπίζει ή χώρα μας εlναι μεγάλα καί δυσεπl

λυτα. Καί μόνο μέ τήν συστράτευση δλων τών δυνά

μεών μας ώς έθνους καl μέ τήν συνειδητοποlησιν τών 

ευθυνών μας ήμποροvμε νά τa άντιμετωπίσωμε καί . 
νά τά lπιλύσωμε, γιά νά έλθουν καλύτερες καί άσφα

λέστερες ήμέρες στόν τόπο αvτόν. 

)) 'ο άνώνυμος λαός tπέδειξε τήν ευαισθησία ν aυ
τήν. 'Εφ' δσον καί ο{ lπώνυμοι άκολουθήσουν τό 

λαμπρό παράδειγμά του, ή αlσιοδοξία μας τήν lπαύ
ριον τής λαϊκής tτυμηγορlας θ' άποδειχθή πλήρως 

δικαιολογημένη)). 
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'Ο ύπουργός Συντονισμοϋ καί Προγραμματισμοϋ, 

Ξ. Ζολώτας, έπισήμανε: 

«Διά πρώτην φοράν εiς τήν 'Ελλάδα ~λαβον χώραν 

έκλογαί κατά τρόπον τόσον flρεμον καί έλεύθερον. 'Εδόθη 

εύκαιρία εiς τόν έλληνικόν λαόν νά έκφρασθfj μέ ήρεμία 

καί νηφαλιότητα. Καί τουτο έξετιμήθη άπό δλον τόν κό

σμον, άπό τήν ύφήλιον. Μου έλέχθη δτι θά ήτο εύχfjς ~ρ

γον καί dλλαι χώραι εύρισκόμεναι τήν στιγμήν αύτήν εlς 

παρομοίαν μέ ήμaς κατάστασιν νά ήμπορουσαν νά έπιτύ

χουν δ, τι καί δπως έπέτυχεν ή Κυβέρνησις καί δ κ. Καρα

μανλής μέσα εiς τόσο μικρόν χρονικόν διάστημα. VΟταν 

μου έκάματε τήν τιμήν νά μέ καλέσετε νά συμμετάσχω ε{ς 

τήν πρώτην Κυβέρνησίν σας εύρήκαμε ενα χάος πολιτι

κόν, χάος οiκονομικόν, κρίσιν φοβεράν έξωτερικήν καί 

έσωτερικήν καί ένόπλους δυνάμεις έν άναταραχΌ. Κατωρ

θώσατε νά έπιβάλετε τήν τάξιν καί ένεπνεύσατε α{σιοδοξί

αν. Κατωρθώσατε νά έπιβάλετε τήν έλευθερίαν καί τήν δη

μοκρατίαν. 'Επετεύχθησαν τεράστια πράγματα τά όποία 

δέν είμεθα άκόμη ε{ς θέσιν νά έκτιμήσωμεν. Χάρις ε{ς τήν 

ήγεσίαν σας καί τήν προσπάθειαν τών συνεργατών σας 

έπετύχαμεν νά ύπερνικήσωμεν πολύ σύντομα δλας τάς δυ

σκολίας καί τήν κρίσιν». 

Τήν ίδια ήμέρα συγκροτήθηκε ή νέα Κυβέρνηση 

ύπό τόν Κ. Καραμανλή. 'Ορκίστηκαν, ώς ύπουργοί: 

Παναγιώτης Παπαληγούρας, Συντονισμοϋ καί 

Προγραμματισμοϋ. 

Γεώργιος Ράλλης, παρά τ& πρωθυπουργώ. 

Δημήτριος Μπίτσιος, 'Εξωτερικών. 

Εύάγγελος 'Αβέρωφ-Τοσίτσας, 'Εθνικής 'Αμύ-

νης. 

Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος, 'Εσωτερικών. 

Κωνσταντίνος Στεφανάκης, Δικαιοσύνης. 

Σόλων Γκίκας, Δημοσίας Τάξεως. 

Κωνσταντίνος Τρυπάνης, Πολιτισμοϋ καί 'Επι

στημών. 

Παναγιώτης Ζέππος, 'Εθνικής Παιδείας καί Θρη-

σκευμάτων. 

Εύάγγελος Δεβλέτογλου, Οίκονομικ&ν. 

'Ιπποκράτης 'Ιορδάνογλου, Γεωργίας. 

Κωνσταντίνος Κονοφάγος, Βιομηχανίας. 

'Ιωάννης Μποϋτος, 'Εμπορίου. 

Κωνσταντίνος Λάσκαρης, 'Απασχολήσεως. 

Βασίλειος Δερδεμέζης, Κοινωνικών 'Υπηρεσιών. 

Χριστόφορος Στράτος, Δημοσίων ~Εργωv. 

Γεώργιος Βογιατζής, Μεταφορών καί 'Επικοι-

νωνιών. 

'Αλέξανδρος Παπαδόγγονας, 'Εμπορικής Ναυ-

τιλίας. 

Νικόλαος Μάρτης, Βορείου 'Ελλάδος. 

'Ως ύφυπουργοί: 

Γεώργιος Κοντογεώργης, Συντονισμοϋ καί Προ-

γραμματισμοϋ. 

Παναγιώτης Λαμπρίας, παρά τ& πρωθυπουργώ. 

'Αχιλλέας Καραμανλής, παρά τ& πρωθυπουργώ. 

'Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, 'Εξωτερικών. 
'Ιωάννης Κατσαδήμας, 'Εθνικής 'Αμύνης. 

Δημήτριος Μοάτσος, 'Εσωτερικών. 

Δημήτριος Εόρυγένης, 'Εθνικής Παιδείας καί 

Θρησκευμάτων. 

Χρυσόστομος Καραπιπέρης, 'Εθνικής Παιδείας 

καί Θρησκευμάτων. 

Γεώργιος Λιανόπουλος, Οίκονομικ&ν. 

'Ανδρέας Ζαίμης, Οtκονομικ&ν. 

Κλεόβουλος Γιαννούσης, Γεωργίας. 

Δημήτριος Καραϊσκάκης, Βιομηχανίας. 

Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, 'Εμπορίου. 

Νικόλαος Μπρισίμης, Κοινωνικών 'Υπηρεσιών. 

Κυπριανός Μπίρης, Δημοσίων ~Εργων. 

Πανουργιaς Πανουργιaς, Μεταφορών καί 'Επι-

κοινωνιών. 
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'Ο εκλογικός θρίαμβος πρόσφερε στόν Κ. Καραμανλή μιά σταθερή βάση γιά τήν εξυγίανση καί 

άναδιοργάνωση τής δημόσιας ζωής. Τό δημοψήφισμα τής 8ης Δεκεμβρίου θά λύσει δριστικά τό πολι

τειακό - γιά πρώτη φορά κατά τρόπο πού δέν δεχόταν δποιαδήποτε άμφισβήτηση - καί θά κλείσει έτσι 

ενα άπό τά κρισιμότερα ζητήματα πού ε{χαν, σέ διαφορετικές χρονικές στιγμές, διχάσει τό έθνος. Ό 

ϊδιος δ πρωθυπουργός θά άρνηθεί επίμονα νά εμπλακεί στή νέα αύτή προεκλογική εκστρατεία καί θά 

καταβάλει κάθε προσπάθεια νά διασφαλίσει τό δικαίωμα του εκλογικοί) σώματος γιά νηφάλια επιλογή. 

Θά άκολουθήσει, εύθύς μετά τή διεξαγωγή του Δημοψηφίσματος, ή εναρξη τών εργασιών τής Βουλής 
καί ή εκλογή του Μ. Στασινόπουλου ώς προσωρινοί) προέδρου τής Δημοκρατίας, σταθμοί στήν πορεία 

γιά τήν δριστική δμαλοποίηση τής πολιτικής ζωής τής χώρας. Στίς άρχές τοu 1975, θά εγκαινιαστεί καί 
ή διαδικασία καταρτίσεως του νέου Συντάγματος, ή όποία προοριζόταν νά παράσχει στή χώρα ενα 

σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο, ίκανό νά θωρακίσει τή δημοκρατία καί νά ύποστηρίξει, τόσο τήν άναπτυξι

ακή προσπάθεια, δσο καί τή μελλοντική όργανική ενσωμάτωση στήν ΕΟΚ. Πέντε μόλις μήνες μετά τήν 

τραγική κατάρρευση τής δικτατορίας, δ Κ. Καραμανλής ε{ χε ήδη θέσει τά θεμέλια μιfiς νέας πορείας. Σέ 

δλο αύτό τό διάστημα, δ πρωθυπουργός δέν θά παύσει, κυρίως άπό τό βήμα του Κοινοβουλίου, νά τονίζει 
τήν άνάγκη γιά εθνική ένότητα καί περισυλλογή, άναγκαίες γιά τήν εύόδωση τών προσπαθειών του 

έθνους. 

Παράλληλα, πιεστικά προβλήματα παρουσιάζονταν καί στό χώρο τής εξωτερικής πολιτικής. Ή 

άφιξη του προέδρου Μακαρίου στήν 'Αθήνα, ή κατάρτιση κοινής γραμμής 'Ελλάδος-Κύπρου, οί δι~ 
πλωματικές ζυμώσεις γιά τήν εναρξη διακοινοτικών συνομιλιών, ή προσπάθεια νά άντιμετωπιστεί ή 

αύξανόμενη τουρκική πίεση στό Αίγαίο καί νά ενισχυθοuν οί ~Ενοπλες Δυνάμεις, σέ εποχή οίκονομικής 
δυσπραγίας, ή άνάγκη νά τεθοuν οί ΗΠΑ πρό τών εύθυνών τους, ίδίως στό Κυπριακό, θά άποτελέσουν τά 
κύρια πεδία τής δραστηριότητας του Κ. Καραμανλή στόν τομέα αύτό. 

22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

Δημοσιεύεται στήν 'Εφημερίδα τής Κυβερνήσε

ως τό ύπ' άριθ. 804 προεδρικό διάταγμα, τό όποίο, 
κατά τίς έπιταγές τής σχετικής Συντακτικής Πράξε

ως, προκηρύσσει δημοψήφισμα γιά τόν καθορισμό 

τής μορφής τοϋ πολιτεύματος. 'Ως ή μέρα διεξαγω

γής τοϋ δημοψηφίσματος δρίζεται ή 8η Δεκεμβρίου. 

'Η διεξαγωγή τής έκστρατείας τών δύο πλευρών 
άπό τήν τηλεόραση άποτέλεσε άντικείμενο συσκέ

ψεως, στίς 25 τοϋ μηνός, στήν όποία μετείχαν δ ύφυ
πουργός Προεδρίας, Π. Λαμπρίας, οί έκπρόσωποι 

τής φιλοβασιλικής παρατάξεως, άντιστράτηγος έ.ά. 

Σ. Τζανεττής καίΕ. Βουρλούμης, καθώς καί δ έκπρό

σωπος τών όπαδών τής άβασίλευτης δημοκρατίας, 

ύφηγητής τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνών, Γ. Κουμάν-

τος. 'Αποφασίστηκε νά διατεθοϋν άπό τό ΕΙΡΤ τέσ

σερα δεκάλεπτα στήν κάθε πλευρά. 

Στίς 26 Νοεμβρίου, ξεκίνησε ό προεκλογικός 
άγώνας άπό τήν τηλεόραση, μέ όμιλία το~ Κωνσταν

τίνου, ό δποίος δήλωσε δτι ήταν διατεθειμένος νά 

ύποταχθεί στή βούληση τοϋ κυριάρχου λαοϋ, παραδέ

χθηκε δτι στό παρελθόν ε{χαν γίνει λάθη, άλλά τό

νισε δτι ε{χε συναίσθηση τών εύθυνών του, <<δπως 

άπορρέουν άπό τήν σύγχρονη δημοκρατική άντίλη~ 

ψη περί βασιλέως». Σημείωσε άκόμη, δτι ε{χε πρω

τοστατήσει στήν άντίσταση κατά τής χούντας, μέ τp 

κίνημα τοϋ Δεκεμβρίου 1967 καί δτι βρισκόταν στό 
έξωτερικό άκριβώς λόγω τής στάσεώς του αύτής. 
Στίς 27 Νοεμβρίου, έπρόκειτο νά μιλήσει άπό τήν 
τηλεόραση δ Γ. Μαϋρος. 'Ωστόσο, καθώς άποφασί-
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στηκε σέ σύσκεψη τών κομμάτων νά μήν μετάσχουν 

στήν προεκλογική έκστρατεία dρχηγοί πολιτικών 

παρατάξεων, δ ήγέτης τής ΕΚ-ΝΔ δέν έμφανίστηκε 

στό κρατικό δίκτυο. τίς έπόμενες ήμέρες, κορυφώ

θηκε ή προεκλογική έκστρατεία: δ Κωνσταντίνος σέ 

συνέντευξή του, έπανέλαβε οτι θά σεβόταν καί θά 

προάσπιζε τή δημοκρατία, ένώ έκπρόσωποι τής dν

τίθετης πλευρaς, οί Μ. Πλωρίτης, Φ. Βεγλερής καί 

Α. Παναγούλης, καταφέρθηκαν κατά του μοναρχι

κοί) θεσμου, άναφερόμενοι στίς έμπειρίες του παρελ

θόντος καί στό ρόλο του Στέμματος. 

22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

Ό Κ. Καραμανλής δέχεται, στό Πολιτικό Γρα

φείο, τόν άρχηγό τής dξιωματικής άντιπολιτεύσεως, 

Γ. Μαυρο. Σύμφωνα μέ σχετική κυβερνητική άνα

κοίνωση, ή συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά dπό 

πρωτοβουλία του πρωθυπουργου. 'Ο Κ. Καραμανλής 

πρότεινε τή διαμόρφωση υπερκομματικής γραμμής 

στούς τομείς τής έξωτερικής πολιτικής καί τής παι
δείας, ένώ τόνισε οτι τό πολιτειακό επρεπε νά κρα

τηθεί μακριά άπό κομματικούς άνταγωνισμούς. Τό 

ζήτημα, εlπε, θά βρεί δημοκρατική καί δριστική λύ

ση μόνον αν ό έλληνικός λαός άφεθεί έλεύθερος καί 

dπερίσπαστος νά άποφασίσει. Σύμφωνα, έξάλλου, μέ 
δημοσιογραφικές πληροφορίες, δ dρχηγός τής ΕΚ
ΝΔ dποδέχθηκε τήν προοπτική γιά κοινή στάση στά 

ζητήματα έξωτερικής πολιτικής καί παιδείας, καί 

υποσχέθηκε νά συμβάλει στή μετριοπαθή διεξαγωγή 

τής προεκλογικής έκστρατείας γιά τό δημοψήφισμα. 

'Η συνάντηση - καί ή άναφορά στή διαμόρφω

ση διακομματικής πολιτικής - εγινε δεκτή μέ ίκα

νοποίηση στήν Κύπρο. Στήν 'Αθήνα, ή έφημερίδα 

«Καθημερινή» έξήρε τή σημασία τής έπικοινωνίας 

των δύο πολιτικών ήγετών, σημειώνοντας οτι dναβάθ

μιζε τό έπίπεδο τής πολιτικής ζωής καί εδινε τήν 

εύκαιρία γιά χρήσιμες συνεννοήσεις, ένόψει έξελί

ξεων σέ δύο κρίσιμα θέματα: τό Κυπριακό καί τή 
διεξαγωγή του δημοψηφίσματος113 • 

22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

Συνέρχεται σέ πρώτη συνεδρίαση τό νέο 'Υ πουρ

γικό Συμβούλιο, στά μέλη του δποίου δ Κ. Καρα

μανλής λέγει τά άκόλουθα: 

«Εlναι μεγάλη τιμή δτι μετέχετε τής πρώτης κοι

νοβουλευτικής Κυβερνήσεως πού άπέκτησεν ή χώρα 

ϋστερα άπό τόσες όδυνηρές περιπέτειες. 'Αλλ • εlναι 
καί μεγάλη ή εύθύνη δλων μας. Διότι αί περιστάσεις 

εlναι κρίσιμοι καi τά προβλήματα πού πιέζουν τό 
έθνος, σοβαρά καί δυσεπίλυτα. 

» • Από τά προβλήματα αύτά τά βασικώτερα καί 
πλέον έπείγοντα εlναι: 

>>- δ έκσυγχρονισμός τών θεσμών τής χώρας καί 
ή δημιουργία κλίματος δημοκρατικου· 

>>- ή άντιμετώπισις του Κυπριακου, καί γενικώ

τερα τής τουρκικής έπιθετικότητος· 

>>-ή άνάπτυξις τifς οiκονομίας μας, τήν δποίαν 

παρελάβαμε στά πρόθυρα τής καταρρεύσεως· 

»- δ έκσυγχρονισμός τών ·Ενόπλων Δυνάμεων 

καl ή άποκατάστασις τής γαλήνης καί τής δμόνοιας 
εlς τούς κόλπους των. 

>Πάς εύθύνας μας διά τήν άντιμετώπισιν τών προ
βλημάτων αύτών καθιστά άκόμη έντονωτέραν ή έκ

δηλωθεiσα, κατά τρόπον τόσον πανηγυρικόν, έμπι

στοσύνη τής πλειοψηφίας του λαου. 'Ο λαός δικαιου

ται νά προσδοκά πολλά άπό ήμάς, άφου μάς παρέσχε 
τήν κοινοβουλευτική ν δύναμιν καί τό ηύξημένον κυ
ρος πού του έζητήσαμεν. 

>>Βεβαlως καi ήμεiς δικαιούμεθα νά άναμένωμεν 

άπό τόν λαόν νά έπιδεlξη σύνεσιν καί ύπομονήν, συ
νειδητοποιών τάς δυσχερείας πού έχομεν νά άντιμε
τωπίσωμεν. 'Η άνυπομονησία δέν συμβάλλει εlς τήν 

έξεύρεσιν καλών καί βιωσίμων λύσεων. 
>>Πάντως δλοι μας πρέπει νά άντιληφθουμε δτι 

δέν ύπάρχουν μαγικαί λύσεις τών προβλημάτων. Καί 

δτι τό μυστικόν τής έπιτυχίας ε{ ναι ό. μόχθος. 

»Κυβέρνησις μόχθου, Κυβέρνησις έργασίας, Κυ

βέρνησις άδιακόπων προσπαθειών πρέπει νά είμεθα, 
έφ.~· δσον φιλοδοξουμε νά φανουμε άξιοι καί τών 
ίστορικών περιστάσεων καί τών προσδοκιών του λα

ου. Διότι, έπαναλαμβάνω, καί α ι' περιστάσεις ε{ ναι 

κρίσιμοι διά τήν χώραν, καί αl προσδοκίαι του λαου 

ϋστερα άπό μίαν όλόκληρον δεκαετίαν άνωμαλίας 

καί τυραννίας, εlναι εύλόγως μεγάλαι. 
>>Ή παρουσία μεταξύ μας πολλών νέων είτε εlς 

ήλικίαν, είτε εiς πεiραν πολιτικήν, άνταποκρίνεται 
εlς τήν άνάγκην τής άνανεώσεως του δημοσίου μας 

βίου. 'Η άξιοποίησις δμως καί τής πείρας τών πα

λαιοτέρων εlναι έξ ίσου άναγκαία. Διότι μόνον μέ 

τήν σωστή σύνθεση έμπειρίας καί ένθουσιασμου . 
έπιτυγχάνονται κατά τρόπον όμαλόν αί εlρηνικαί 

κατακτήσεις τάς όποlας χρειάζεται ό τόπος γιά νά 

προκόψη. Καί μόνον έτσι ημπορεί νά γίνη χωρίς 

έπικινδύνους κλονισμούς ή προσαρμογή τής ζωής 

μας εlς τάς νέας καί ραγδαίως έξελισσομένας συνθή

κας. 

>> ΗΕχομεν άνάγΚην, δπως εlπα, τής συνεχους 

συμπαραστάσεως του λαου εiς τό κυβερνητικόν έρ

γον. ·Αλλά γιά νά τήν έχωμεν, όφείλομεν νά έμπνεύ

σωμεν μέ τό παράδειγμά μας τούς Jtολίτας. Τό παρά

δειγμα αύτό, έκτός τής άδιακόπου έργασίας, πρέπει 

νά ένισχύεται καί μέ τήν άποφυγήν άσκόπων πανη

γυρισμών ή κοσμικών έκδηλώσεων καί έπιδεlξεων, 

πού άντιστρατεύονται τό πνευμα λιτότητας καί σο

βαρότητος τό όποiον όφείλει νά χαρακτηρlζη μίαν 

ύπεύθυνη πολιτική Κυβέρνηση. 
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»Θά πρέπη έπίσης vά άποφεύγωνται ή άμετροέ

πεια καί αί διαφημιστικαί ύπερβολαί. 'Ο λαός έδωσε 

βάρος εiς τήν ύπόσχεσίν μας δτι θά πράττωμει' πε

ρισσότερα άπό δσα θά λέγωμεν. Εlναι ύψίστη ύπο

χρέωσίς μας νά τιμήσωμεν τήν ύπόσχεσή μας αύτή. 

Καίε{ ναι ύποχρέωσίς μας νά καθιερώσουμε τήν άλή

θεια ώς βάση τών σχέσεων μεταξύ πολίτου καί Κρά

τους, μεταξύ Κυβερνήσεως καί κοινής γνώμης. Εlναι 

πρόδηλον δτι εύρίσκονται έξω άπό τά πλαίσια αύτής 

τής όρθής κυβερνητικής δράσεως αί κακαί ~ξεις τοv 

παρελθόντος, δ κομματισμός, αί εϋνοιαι, αί διακρί

σεις εΙς βάρος τών πολιτών, &κόμη καί ή προτίμησις 

του τοπικού έναντι του γενικού συμφέροντος. 

»Παρά τήν ϋπαρξιν σοβαρών προβλημάτων καί 

δυσχερειών, οί οΙωνοί γιά τό μέλλον εlναι καλοί. 

'Εάν έν στενtf συνεργασί[! μέ τόν λαό έπιλύσωμεν -
δπως έλπίζω συντόμως - τά έπείγοντα προβλήματα 

τά όποία έμνημόνευσα άνωτέρω, ή πρόοδος τοv τό

που θα εlναι ραγδαία εΙς δλους τους τομείς. Καί θά 

μεταβληθή έτσι ή λαϊκή έντολή σέ μία δημιουργική 

και δυναμική πραγματικότητα. Στήν άσφαλή θεμε

λίωση τής δημοκρατίας καί τήν κατάκτηση τής,εύη

μερίας γιά δλους τούς "Ελληνες». 

Τήν έπομένη, συνέρχεται γιά πρώτη φορά καί ή 

κοινοβουλευτική δμάδα της ΝΔ. 'Απευθυνόμενος 

στά μέλη της, δ πρωθυπουργός έξη ρε τόν άψογο τρό
πο διεξαγωγης τών έκλογών, άναφέρθηκε στήν κρι

σιμότητα τών περιστάσεων, τονίζοντας δμως δτι οί 

οίωνοί ήταν καλοί καί σημείωσε, γιά τό πολιτειακό: 

«Τήν καθαρότητα καί τήν δημοκρατικότητα τής 

θέσεώς μας έξετίμησεν δ λαός καί μaς έψήφισεν. Εl

ναι συνεπώς καί ζήτημα συνεπείας νά έμμείνωμεν 

στήν θέσιν αύτήν τής κομματικής ούδετερ_5iτητος. Βέ

βαια δ καθένας μας σάν aτομο θά ψηφίση στό δημο

ψήφισμα άδέσμευτος καί σύμφωνα μέ τήν συνείδη

σίν του. 'Αλλά δέν θά εlναι πρέπον νά έμφανίζεται 

δημοσίf! ύπό τήν Ιδιότητά του ώς βουλευτού, προπα

γανδίζων ύπέρ τής μιaς η έπικρίνων aλλην μορφήν 

πολιτεύματος. Γιατί μία μεγάλη παράταξις ώς ή Ιδι

κή μας εlναι φυσικόν νά περιλαμβάνη όπαδούς καί 

τών δύο μορφών τοv πολιτεύματος. Διά τούτο δέν 

θέτω - δπως άνακριβώς άνεγράφη εrς τινας έφημε

ρίδας - θέμα κομματικής πειθαρχίας, έφ ' δσον δ 
καθείς μας εlναι έλεύθερος νά ψηφί ση δ, τι θέλει. Θέ

τω δμως ζήτημα τάξεως καί συνεπείας: Οί βουλευταί 

τής Νέας Δημοκρατίας όφείλουν νά σεβασθούν τήν 

θέσιν τήν δποίαν διεκήρυξεν ή Νέα Δημοκρατία καί 

διά τήν δποίαν έψηφίσθημεν άπό τόν λαόν». 

25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

Μετά τή λήξη της άμερικανοσοβιετικης συναντή

σεως κορυφη~, στό Βλαδιβοστόκ, έκδίδεται άνακοι-

νωθέν, στό όποίο, μεταξύ άλλων, οί δύο ύπερδυνά

μεις διατυπώνουν τήν ύποστήριξή τους γιά τήν κυρι

αρχία καί τήν έδαφική άκεραιότητα της Κύπρου καί 

τονίζουν δτι δ δίκαιος διακανονισμός του Κυπρια

κοu όφείλει να βασιστεί στήν αύστηρή έφαρμογή 

τών άποφάσεων του Συμβουλίου 'Ασφαλείας καί της 

Γενικης Συνελεύσεως του ΟΗΕ. 

Σχετικά, δ Κ. Καραμανλης εκαμε τήν άκόλουθη 

δήλωση: 

«WΕλαβον γνώσιν μετά ζωηρaς ίκανοποιήσεως 

τής παραγράφου του άμερικανοσοβιετικοv άνακοι

νωθέντος, τής άναφερομένης εΙς τό κυπριακόν πρό

βλημα. 

»Αί έπί τοv θέματος άποφάσεις τοv Συμβουλίου 

'Ασφαλείας καί τής Γενικής Συνελεύσεως τών 'Ηνω

μένων 'Εθνών περιέχουν πράγματι τάς θεμελιώδεις 

έκείνας άρχάς έκ τών δποίων δύναται νά έκπηγάση 

μία δικαία καί δι ' ήμaς παραδεκτή λύσις τοv Κυπρι
ακού. Αί δέ προσπάθειαι tiς αί δύο ύπερδυνάμεις άνέ

λαβον νά καταβάλουν πρός τήν κατεύθυνσιν αύτήν, 

δύνανται νά καταστούν χρήσιμοι διά τήν έπίσπευσιν 

μιaς τοιαύτης λύσεως)). 

25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

• Ο προεδρεύων της Κυπριακης Δημοκρατίας Γ. 
Κληρίδης, συναντaται μέ τόν Τουρκοκύπριο ήγέτη, 

Ρ. Ντενκτάς/Στή συνάντηση, στήν όποία προεδρεύει 

δ έκπρόσωπος του γενικοu γραμματέα του ΟΗΕ, Λ . 

Βέκμαν, έξετάστηκαν άνθρωπιστικης φύσεως θέμα

τα. ·Ωστόσο, ό Ρ. Ντενκτάς εθιξε καί ζητήματα πο

λιτικά, διατυπώνοντας καί άπειλές κατά τών έλευθέ

ρων περιοχών του νησιοu. Τό σχετικό σημείωμα του 

Γ. Κληρίδη, πού κοινοποιήθηκε στόν Κ. Καραμαν

λη, άναφέρει: 

«Μετά τό πέρας τής συζητήσεως θεμάτων άνθρωπιστι

κής φύσεως καί ένφ ήτοιμάζετο τό άνακοινωθέν, ό κ. 

Ντενκτάς, τij παρουσίq. του κ. Βέκμαν, μέ ήρώτησε κατά 

πόσον α{ είς τόν τύπον δημοσιευθείσαι πληροφορίαι περί 

έπανόδου του Μακαριωτάτου είς τήν Κύπρον τήν πρώτην 

!:βδομάδα Δεκεμβρίου εΙναι άκριβείς. ' Απήντησα καταφα

τικώς. 'Ακολούθως ό κ. Ντενκτάς εΙπε: 'Εάν ό Μακαριώ

τατος, έπανερχόμενος είς Κύπρον ή πρό τής έπανόδου του, 

προβή είς δηλώσεις δτι δέν θά δεχθή όμοσπονδιακήν λύ

σιν έπί γεωγραφικής βάσεως εστω καί καντονιακής ή εϊπη 

δτι δέν άναγνωρίζει τόν συνεταιρισμόν τών δύο κοινοτή

των ή έάν πάρη τήν θέσιν δτι ο{ Τουρκοκύπριοι άποτελουν 

μειονότητα καί ούχί έθνικήν κοινότητα ή δηλώση δτι δέν 

θά έπιτρέψη είς τούς Τούρκους νά μεταβουν είς βορείους 

περιοχάς, έκτός έάν έπιτραπή ή έπάνοδος τών προσφύγων 

είς τάς έστίας των, τότε ώς πρώτον βήμα ή τουρκική πλευ

ρά θά άρνηθή νά διαπραγματευθή μετά τής έλληνικής. 

>>·Ως δεύτερον βήμα ό τουρκικός στρατός θά προχωρή

ση διά νά μεταφέρη τούς Τούρκους άπό τά νότια πρός τά 

βόρεια άνευ χρήσεως βίας, έκτός έάν προταχθή άντίστασις 
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όπότε ή Τουρκία θά χρησιμοποιήση καί ναυτικάς καί άερο

πορικάς δυνάμεις ώς καί στρατόν, ένφ ταυτοχρόνως, αί 

τουρκικαί δυνάμεις θά άποκόψόυν τήν πόλιν τής Λευκωσί
ας. 

»'Άπαντα τά προαναφερθέντα έλέχθησαν ήj παρουσί~ 

τοϋ κ. Βέκμαν δστις έλάμβανε γραπτάς σημειώσεις» 114 • 

'Η στάση του Τουρκοκύπριου άντιπροσώπου 

δημιούργησε άνησυχίες στήν 'Αθήνα. 'Από τήν 

πλευρά της, ή τουρκική Κυβέρνηση, άπαντώντας σέ 

σχετικό διάβημα του 'Έλληνα πρέσβη στήν "Αγκυ

ρα, Δ. Κοσμαδόπουλου, τόνισε δτι δ Ντενκτάς δέν 

διοικοuσε τά τουρκικά στρατεύματα καί δέν μποροu

σε συνεπώς νά δώσει διαταγές γιά έπίθεση . Παράλ

ληλα, δμως, οί Τοuρκοι έξέφρασαν τήν άντίθεσή 

τους στήν έπιστροφή του Μακαρίου στήν Κύπρο, 

προβάλλοντας φόβους δτι θά δδηγοuσε σέ υίοθέτη

ση άδιάλλακτης στάσεως άπό τήν ελληνοκυπριακή 

πλευρά. 

Τό έπεισόδιο αύτό έπέτεινε τή διεθνή κινητικό

τητα γύρω άπό τό θέμα τής έπιστροφfiς του 'Αρχιε

πισκόπου. 'Η Τουρκία έπανειλημμένα έξεδήλωσε 

τήν άντίθεσή της, ίσως θεωρώντας δτι ι'iν κατάφερνε 

νά έμποδίσει τήν ελευση του Μακαρίου στό νησί, θά 

επληττε καίρια τή διεθνή προσωπικότητα τής Κυ

πριακής Δημοκρατίας. Στίς 27 Νοεμβρίου, δ Τουρ
κος ύπουργός 'Εξωτερικών, Μ. Έσεμπέλ, δήλωσε 
δτι ή έπάνοδος του Μακαρίου ήταν «άνεπιθύμητη 

έξέλιξη», πού «δέν θά συμβάλη στήν είρηνική έπί
λυση του κυπριακοί> προβλήματος». 

25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τό γενικό γραμματέα 

του ΑΚΕΛ, Ε. Παπαϊωάννου: 

«'Ο κύριος πρωθυπουργός έδέχθη σήμερον τόν γενικόν 

γραμματέα τοϋ ΑΚΕΛ κ. Παπαϊώαννου, δστις τοϋ άνέπτυξε 

τάς έξης άπόψεις έπί τοϋ Κυπριακοϋ: 

»Φαίνεται δτι διαγράφεται συμφωνία δλων τών κομμά

των τής Κύπρου δπως δηλωθή είς τήν τουρκικήν πλευράν 

δτι οί 'Ελληνοκύπριοι είναι πρόθυμοι νά συζητήσουν οί

ανδήποτε τουρκικήν πρότασιν έφ' δσον τό αύτό δηλώση 

καί ή τουρκοκυπριακή πλευρά. 'Από ελληνοκυπριακής 

πλευράς ή διαπραγμάτευσις θά πρέπη νά άρχίση μέ πρότα

σιν στηριζομένην έπί τής λειτουργικής όμοσπονδίας, έν 

περιπτώσει δέ άπορρίψεως ταύτης ύπό των Τούρκων, θά 

fιδύνατο νά γίνη άποδεκτή ή λύσις πολλών καντονίων. 

'Εάν καί τοϋτο δέν ήτο άποδεκτόν άπό τούς Τούρκους, 

τότε θά επρεπε νά γίνη προσφυγή είς τό Συμβούλιον 

'Ασφαλείας. 

>>'Ο κ. Παπαϊωάννου ούδέν άνέφερε περί ένδεχομένης 

άποδοχής τελικώς λύσεως όμοσπονδίας δύο ζωνών μέ με

τακίνησιν πληθυσμών. Προσέθεσε, τέλος, δτι θά πρέπη νά 

έξευρεθοϋν ίσχυρόταται έγγυήσεις οίασδήποτε μελλοντι

κής λύσεως, μεταξύ δέ τών 'Εγγυητριών Δυνάμεων θά πρέ

πη νά συγκαταλέγεται καί ή Σοβιετική UΕνωσις, είτε ώς 

συνεγγυήτρια με:ά των ΗΠΑ είτε αύτοτελώς. 

>>'Ο κ. πρωθυπουργός συνέστησεν δπως χαραχθή καί 

συμφωνηθή κοινή γραμμή ύφ' δλων των κυπριακών κομμά

των, οϋτως ώστε νά γνωρίζη ή έλληνική Κυβέρνησις τήν 

γραμμήν τήν όποίαν θά πρέπη νά ύποστηρίξη καί τήν λύ

σιν διά τήν έξεύρεσιν τής όποίας θά πρέπη νά βοηθήση. 

>>·Ο κ. πρωθυπουργός έπανέλαβε δτι είς τά πλαίσια τής 

κοινής αύτής γραμμής ή ύποστήριξις τής 'Ελλάδος θά εί

ναι άμέριστος»ιιs . 

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

Συγκαλείται σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία του Κ. 

Καραμανλή καί μέ τή συμμετοχή τών ύπουργών Συν

τονισμοί>, 'Εξωτερικών καί 'Εθνικής 'Αμύνης, κα

θώς καί τών ύφυπουργών Συντονισμοί> καί 'Εξωτερι

κών 'Εξετάστηκαν θέματα σχετικά μέ τή σύγκληση, 

στίς 2 Δεκεμβρίου καί γιά πρώτη φορά μετά τήν 21η 
'Απριλίου 1967, τοu Συμβουλίου Συνδέσεως 'Ελλά
δος-ΕΟΚ. 

28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

Μετά άπό πενταετή άπουσία, ή 'Ελληνική Δη

μοκρατία έπανέρχετ~ι έπίσημα στούς κόλπους του 

Συμβουλίου τής Εύρώπης. Τήν έλληνική άντιπρο

σωπεία, ύπό τόν ύπουργό 'Εξωτερικών, Δ. Μπίτσιο, 

ύποδέχτηκαν μέ θερμούς χαιρετισμούς δ γενικός 

γραμματέας του Συμβουλίου, Γκ. "Ακκερμαν, οί 

ύπουργοί 'Εξωτερικών τής Δανίας, Ο. Γκούλντ
μπεργκ, καί της ΟΔ Γερμανίας, Χ; Ντ. Γκένσερ, καί 

δ πρόεδρος τής Συμβουλευτικής Συνελεύσεως, Τζ. _ 
Βεντοβάτο. 'Από τήν πλευρά του, δ Δ. Μπίτσιος 

άναφέρθηκε στήν εξοδο τής 'Ελλάδος άπό τήν άπο

μόνωση στήν όποία τήν ε{χε καταδικάσει τό δικτα

τορικό καθεστώς, καί στήν πολύτιμη ήθική συμπαρά

σταση του Συμβουλίου τής Εύρώπης πρός τόν έλλη

νικ:ό λαό στά χρόνια τής δοκιμασίας. Τόνισε, άκόμη, 

δτι μετq τήν άποκατάσταση του δημοκρατικοί> πολι

τεύματος, ή 'Ελλάδα στρέφεται καί πάλι στήν Εύ

ρώπη, «διά νά άνανεώση δεσμούς χιλιετηρίδων» . 

'Απουσίασε άπό τή συνεδρίαση δ Τοuρκος ύ

πουργός 'Εξωτερικών, καθώς ή χώρα του άντιδροu

σε στήν άναγνώριση άπό τό Συμβούλιο της Εύρώπης 

τοu 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ώς μόνου έκπροσώ

που τής Κυπριακής Δημοκρατίας. Έξάλλου, τό 

Συμβούλιο ε{χε άρνηθεί νά έπιτρέψει στό Ρ. Ντεν

κτάς νά λάβει τό λόγο, άποδοκιμάζοντας ετσι τήν 

τουρκική είσβολή στήν Κύπρο. 

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - I ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

Μετά τήν άφιξη του 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 

στήν 'Αθήνα, πραγματοποιοuνται, στό 'Υπουργείο 

'Εξωτερικών, δύο συσκέψεις μεταξύ τής έλλαδικfiς 
καί της κυπριακής πολιτικής ήγεσίας~ Συμμετέχουν, 

άπό έλλαδικfiς πλευρdς, δ Κ. Καραμανλής, οί ύπουρ-
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γοί 'Εξωτερικών καί 'Εθνικής 'Αμύνης, ό ύφυπόυρ

γός 'Εξωτερικών, ό πρέσβης τής 'Ελλάδος στήν Κύ

προ, Μ. Δούντας, καί ύπηρεσιακοί παράγοντες άπό 

κυπριακής, ό 'Αρχιεπίσκοπος, δ πρόεδρος τής Βου

λής, Γ. Κληρίδης, ό ύπουργός 'Εξωτερικών, Ι. Χρι

στοφίδης, ό πρέσβης τής Κύπρου στήν 'Αθήνα, Ν. 

Κρανιδιώτης, οί Σ. Κυπριανου καί Τ. Παπαδόπου

λος, καί ύπηρεσιακοί παράγοντες. 

'Ενόψει τών κρίσιμων συζητήσεων μέ τήν κυ

πριακή πολιτική ήγεσία, εΙχε ύποβληθεί στόν πρω

θυπουργό σημείωμα, τό όποίο, μεταξύ liλλων, συνό
ψιζε τήν κατάσταση στό Κυπριακό: 

«Περιγραφή σημερινής καταστάσεως Κυπριακοί). 

»Ι. Τοπικώς: Βασικά στοιχεία τά όποία συνθέτουν κατά

στασιν εις τήν νήσον ε{ναι τά έξής: 

»α. Κατοχή 40% περίπου έδάφους Δημοκρατίας ύπό 
τουρκικοί) στρατοί), δυνάμεως 30.000 άνδρών περίπου. 

»β. 'Ύπαρξις 200.000 'Ελληνοκυπρίων προσφύγων καί 
οίκονομικαί καί κοινωνικαί συνέπειαι γεγονότος τούτου. 

»γ. Κατοχή ύπό Τούρκων άνω τοu 60% τών πλουτοπα
ραγωγικών πόρων τής νήσου. 

»δ. Ραγδαία τουρκο7J;οίησις κατεχομένων ύπό Τούρκων 

έδαφών. 

I »ε. Εις έλληνοκυπριακήν πλευράν παρατηρείται ελλει

ψις συμπνοίας μεταξύ διαφόρων κομμάτων καί παρατάξεων. 
»στ. Παρουσία τουρκικοί) στρατοί) εις Κύπρον συνεπά

γεται βεβαίως οικονομικήν έπιβάρυνσιν διά Τουρκίαν. Αϋ

τη ομως θά ηδύνατο μερικώς έξουδετερωθή δι, έκμεταλλεύ

σεως ύπό Τουρκίας πόρων κατεχομένων έδαφών καί πάν

τως Τουρκία άποδέχεται δαπάνην ταύτην. 

»ζ. Κατά πληροφορίας έλληνικής Κυβερνήσεως, γενι

κή εlναι έντύπωσις εις Κύπρον οτι χρόνος έργάζεται πλέον 

ύπέρ τουρκικής πλευράς. 

»2. 'Από διεθνοUς πλευράς: 
»α. Ε{ ναι γεγονός οτι ή πολιτική μεταβολή εις 'Ελλάδα 

καί ή δευτέρα έπίθεσις Τούρκων εις Κύπρον μετέστρεψε 

διεθνή κοινήν γνώμην ύπέρ ήμών. νΗδη ομως παρατηρεί

ται φυσιολογική κάμψ,ις του διεθνοUς ένδιαφέροντος, έπι

τεινομένη καί άπό τά μεγάλα οικονομικά προβλήματα πού 

άπειλοuν τήν Εuρώπην καί τήν 'Αμερικήν. 

»β. 'Ως πρός τήν άμερικανικήν θέσιν, ουδεμίαν εχομεν 

ενδειξιν οτι αί Ήνωμέναι Πολιτείαι προτίθενται άσκή

σουν άποφασιστικήν καί άποτελεσματικήν πίεσιν έπί 

Τουρκίας. Τό ένδιαφέρον τοu κ. Κίσινγκερ φαίνεται νά 

άποβλέπη περισσότερον είς τήν διάσωσιν του προσωπικοί) 

του γοήτρου παρά είς τήν έξεύρεσιν λύσεως. ΓJίεσις Κογ

κρέσου καί κοινής γνώμης ε{ναι άμφίβολον έάν δύναται 

συνεχισθή μέ άποτελεσματικότητα έπί μακρόν, οτε ijδη 

παρήλθαν άμερικανικαί έκλογαί. 

»γ. Οuτε καί άπό σοβιετικής πλευράς εχομεν ένδείξεις 

οτι Ρώσοι προτίθενται άναλάβουν ένεργότερον ρόλον, πέ

ραν κενών λόγων, εις δποίους εχουν περιορισθή μέχρι του

δε. "Άλλωστε ε{ ναι πολύ πιθανόν οτι ύφίσταται άμερικανο

σοβιετική συνεννόησις έν προκειμένφ. 

δ. 'Από τήν Εuρώπην έλάχιστα δυνάμεθα νά άναμένω

μεν είς τήν πράξιν, λόγφ καί τής δυσχεροuς πολιτικής καί 

οίκονομικής καταστάσεως εις τήν δποίαν εύρίσκεται. 

»ε. Αί πραγματικαί προθέσεις τής 'Αγγλίας ε{ναι, ώς 

συνήθως, άνεξιχνίαστοι, ή δέ συμπαράστασις τής Γαλλίας 

ε{ναι βεβαίως λίαν ευπρόσδεκτος άλλά άμφιβόλου άποτε

λεσματικότητος. 

στ. Ή πρόσφατος άπόφασις τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, 

έδικαίωσε, κατά τό μεγαλύτερον μέρος, τάς έλληνικάς θέ

σεις. Εlναι ομως γνωστή εις πάντας ή πρακτική άξία τών 

άποφάσεων τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 

ζ. Είς τήν Τουρκίαν, τέλος, παρά τήν συνεχιζόμενην 

πολιτικήν κρίσιν, ύφίσταται σταθερά ύπερκομματική πο

λιτική έπί τοu Κυπριακοu, τυχόν δέ άποκλίσεις έξ αuτής 
ε{ναι πλέον άδιάλλακτοι. nοπισθεν άλλωστε τών τουρκι

κών Κυβερνήσεων εύρίσκεται δ τουρκικός στρατός, δ 

δποίος, ειδικώς έπί του Κυπριακοu, εχει άποφασιστικόν 

ρόλον. 

η. 'Ο 'Αρχιεπίσκοπος θά τελή 'άσφαλώς έν γνώσει τών 

άρνητικών άντιδράσεων τής 'Αμερικής, 'Αγγλίας καί 

Τουρκίας εις τό θέμα τής έπανόδου του είς Κύπρον» 116 • 

Κατά τήν πρώτη σύσκεψη, στίς 30 Νοεμβρίου, ό 
Κ. Καραμανλής έξέφρασε τή χαρά του γιά τήν πα

ρουσία του προέδρου τής Κυπριακής Δημοκρατίας 

στήν 'Αθήνα καί ύπογράμμισε δτι ή σύσκεψη εΙχε 
ίστορική σημασία, καθώς δινόταν ή εύκαιρία στήν 

έλληνική πλευρά νά χαράξει νέα γραμμή. Κατόπιν, ό 

Γ. Κληρίδης εκαμε σύντομη έπισκόπηση τής κατα

στάσεως. • Εκτιμουσε δτι οί Τοϋρκοι ελεγχαν τό 75% 
των πλουτοπαραγωγικών πηγών του νησιου, δτι 

ύπfίρχε πλήρης άδυναμία τής έλληνοκυπριακής πλευ

ράς νά άντιμετωπίσει στρατιωτικά νέα τουρκική έπί

θεση, δτι ή άνεργία αuξανόταν καί δτι ή Κυπριακή 

Δημοκρατία δέν μποροϋσε νά αύτοσυντηρηθεί χωρίς 

σοβαρή ένίσχυση άπό τήν 'Ελλάδα. Στό ζήτημα τής 

μελλοντικής λύσεως, συνέχισε, οί Τουρκοι θά έπέ

μεναν στή γεωγ:ραφική όμοσπονδία καί στό σχημα

τισμό τουλάχιστον ένός μεγάλου καντονίου στό 

βορρά καθώς καί δύο η τριών liλλων μικρότερων 

καντονίων. Καί, άναφερόμενος στό έδαφικό, σημεί
ωσε: «'Ο Ντενκτάς μου εΙπε δτι μέ 25%, "we are in 
business"». 

'Η συζήτηση κατόπιν περιστράφηκε στήν έσω

τερική κατάσταση στίς έλεύθερες περιοχές, καί ίδί

ως σέ πιθανή δραστηριότητα όπαδών τής ΕΟΚΑ Β' 

(οί δποίοι, αν καί λίγοι, διέθεταν άρκετό δπλισμό). 

'Από τήν πλευρά του, δ Μακάριος τόνισε δτι θά 

εδειχνε πνευμα καλής θελήσεως. Έξάλλου, συνέχι
σε, οί άντίπαλοί του δέν ήταν καλά όργανωμένοι ού

τε καί κατά τήν επταετία, παρά τήν ύποστήριξη πού 
διέθεταν άπό τή χούντα. «Θά λησμονήσω τό παρελ

θόν ... 'Ανταρτοπόλεμος δμως θά είναι καταστροφή . 
Οί Τουρκοι δέν εΙ ναι "Αγγλοι. Θά σκοτώσουν άθώ

ους». Σημείωσε, άκόμη, δτι θά προσπαθουσε νά συγ

κρατήσει καί τούς δικούς του όπαδούς. Καί τό σχετι

κό πρακτικό συνεχίζει: 

«Μακάριος: Τώρα έπί τής οuσίας. 'Υπάρχουν προβλή-
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ματα καί έρωτήματα τρομερά δύσκολα. Δέν δυνάμεθα νά 

άγνοήσωμεν τήν πραγματικότητα. 0{ Τουρκοι κατέχουν τό 

40% τής Κύπρου. Δέν μπορόυμε νά τούς διώξουμε ένόπλως. 
Οϋτε συμφωνώ μέ τό έπιχείρημα ότι έάν ή 'Ελλάς τώρα δέν 

δύναται νά έπέμβη ένόπλως θά δύναται σέ λίγα χρόνια νά 

έκδιώξη τούς Τούρκους έκ Κύπρου διά τών όπλων. 

»Καραμαvλής: Εlναι πρακτικώς άδύνατον. 'Εάν ύπήρ
χε δυνατότης θά τό διακινδυνεύαμε. Τό μελετήσαμε μάλι

στα, λάβαμε καί άποφάσεις. 'Αλλά διεφώνησαν ο{ στρατι

ωτικοί. 

»' Αβέρωφ: Τήν 14ην Αύγούστου διέταξεν δ κ. Καρα
μανλής πολεμικήν ένέργειαν εστω διά τήν τιμήν τών 

όπλων άλλά είς τό συμβούλιον πού έγινε έπείσθη νά μή 

λάβη χώραν διότι θά ήτο καταστροφική. Μετά στείλαμε 

στήν Κρήτη μίαν ίσχυράν μεραρχίαν καί ζητήσαμε άπό 

τούς "Αγγλους άεροπορικήν κάλυψιν τής νηοπομπής άλλά 

δέν έδέχθησαν. Καί τότε σκεφθήκαμε νά έπιβώμεν έπί τών 

πλοίων δ κ. Καραμανλής καί έγώ. 'Αλλιi καί νά έφθανε ή 
μεραρχία αύτή είς τήν Κύπρον τί θά μπορουσε νά κάμη 

άνευ άεροπορικής καλύψεως καί άνευ δυνατοτήτων άνεφο

διασμου; 'Εν πάσ1J περιπτώσει αύτά ε{ ναι παρελθόν. 

»Μακάριος: 'Εάν δεχθώμεν γεωγραφικήν όμοσπονδίαν 

ποίον ποσοστόν έδάφους θά μtiς έπιστραφή; Έάν μtiς έπι

στρέψουν τό 10% μtiς συμφέρει νά κρατήσουν τό 30% διά 
τής ύπογραφής μας ή νά κρατήσουν τό 40% άνευ τής ύπο
γραφής μας; ' Εν τφ μεταξύ τό τμήμα πού κατέχουν θά 

τουρκοποιήται. Οί Τουρκοι έχουν ενα στρατηγικόν πλεονέ

κτημα. Δέν παρουσιάζουν τό πλήρες σχέδιόν των καί δή ώς 

πρός τήν εκτασιν τής τουρκικής περιοχής καί τάς έξουσίας 

τής κεντρικής Κυβερνήσεως. Έάν είπωμεν δεχόμεθα κατ' 

άρχήν όμοσπονδίαν έπί γεωγραφικής βάσεως θά άρχίσουν 

τά παζάρια καί ή θέσις μας δέν θά ε{ναι εύχάριστος. Mtiς 

λέγουν δεχθήτε κατ' άρχήν καί μετά συζητώμεν τά ύπό

λοιπα. "Εχομεν λοιπόν τρία θέματα: 

»!. Λειτουργική 'Ομοσπονδία. 

»Κάποτε τήν ζητουσαν ο{ Τουρκοι καί ήμείς δέν έδεχό

μεθα. 'Έχουν δίκαιον ο{ άσκουντες κριτικήν άλλά δ κ. 

Κληρίδης δέν ήδύνατο νά δεχθή τοιαύτην λύσιν άνευ συ

ναινέσεώς μου καί έγώ δέν ήμπορουσα νά δεχθώ τοιουτον 

τί διότι έφοβούμην πραξικόπημα. Οί 'Έλληνες άξιωματι

κοί ύπενόμευον τάς συνομιλίας. 'Εν πάσ1J περιπτώσει πα

ράτασις. τών συνομιλιών έσήμαινεν άναβολήν του πραξι

κοπήματος. 

»Καραμανλής: Δέν νομίζω δτι ό Παπαδόπουλος έσχε

δίαζεν πραξικόπημα. 

»Μακάριος: Συμφωνώ. ' Αλλά ή πρόοδος είς τάς δια

κοινοτικάς έπετεύχθη κυρίως, μετά τήν πτώσιν τοy Παπα

δοπούλου. 'Οπωσδήποτε, ε{ χ ον νομίσει, ότι ή δυνάμεθα νά 

πιέσω μεν τούς Τούρκους. 'Ημείς τότε είμεθα τό Κράτος. 

Τό έλληνικόν Κράτος. Αύτοί ήσαν αύτοεγκλωβισμένοι. 

Κα{ δέν μtiς έπεβάρυνον οίκονομικώς. Νόμιζα ότι τό καθε

στώς εΙχεν περισσοτέραν λογικήν. Αί συνέπειαι του πρα

ξικοπήματος ήσαν μοιραίαι διά τήν Κύπρον. Τώρα <'iς δου

μεν τί δυνάμεθα νά περισώσωμεν. 0{ Τουρκοι δέν δέχονται 
λειτουργικήν όμοσπονδίαν. 

»2. Λύσις γεωγραφικής όμοσπονδίας μέ καντόνια. Πλε
ονέκτημα λύσεως ταύτης μεγαλύτεραι έξουσίαι κεντρικής 

Κυβερνήσεως. Έάν μας &λεγον οί Τουρκοι τήν εκτασιν 

τών καντονίων θά είμεθα είς θέσιν νά σταθμίσωμεν. 

»3. Γεωγραφική όμοσπονδία μέ δύο ζώνας. Δέν θέλω νά 
θυσιάσωμεν τήν άρχήν πρίν ή γνωρίζομεν όλας τάς άπαιτή

σεις τών Τούρκων. Έάν θέλουν δύο ζώνας μέ πληθυσμια

κήν άναλογίαν τότε οί 'Ελληνοκύπριοι πρόσφυγες δέν θά 

έπιστρέψουν, έστω καί έάν τούς δέχωνται οί Τουρκοι. 

Πάντως έχω τήν έντύπωσιν, ότι μέρος του καταληφθέντος 

έδάφους θά έπιστραφή. Τώρα δέν τό έπιστρέφουν ο{ Τοuρ

κοι διά νά έχουν ενα όπλον διά τάς διαπραγματεύσεις. Θά 

ή το τεραστία δι' ήμtiς άνακούφισις άν μtiς έπέστρεφον τήν 
έλληνικήν 'Αμμόχωστον καί τήν Μόρφου. Είς τά ξενοδο

χεία τής 'Αμμοχώστου θά ήδυνάμεθα νά στεγάσωμεν πολ
λούς πρόσφυγας. 'Η Μόρφου έχει οίκονομικήν σημασίαν. 

Καλλιεργουνται έκεί έσπεριδοειδή καί σιτηρά. 'Ο Κίσιν

γκερ ήλπιζε δι' ώρισμένας ύποχωρήσεις τών Τούρκων 

άνευ άνταλλαγμάτων. 'Αλλά εΙμαι άπαισιόδοξος διότι τώ

ρα δέν ύπάρχει τουρκική Κυβέρνησις. Δύο φοράς ήθελε νά 

πάη δ Κίσινγκερ είς "Αγκυραν καί δέν ύπήρχε Κυβέρνη

σις. Μόνοι μας χωρίς άλλην ύποστήριξιν δέν κάνομεν τί

ποτε. Μόνον ό Κίσινγκερ μπορεί νά βολιδοσκοπήση καί 

νά άσκήση πίεσιν κα{ πειθώ έπί τών Τούρκων ώστε νά 

εϊπουν ποίον ι;Ιναι τό μίνιμουμ τών ύποχωρήσεων είς liς 

εΙναι διατεθειμένοι νά προβουν καί νά γνωρίζωμεν τάς 

προτάσεις των. "Εν άλλο πρόβλημα εΙναι, έάν πρέπη νά 

δεχθώμεν κάτι τι έκτός του πνεύματος τής άποφάσεως τής 
Γενικής Συνελεύσεως τών 'Ηνωμένων Έθν&ν. 'Ανεξαρτή

τως τής άξίας τής άποφάσεως. Είς όλα αύτά τά έρωτήματα 

δέν μπορώ νά άπαντήσω έάν δέν άκουσθουν δλαι αί άπό
ψεις. 

»Καραμανλής: "Ας έξετάσωμεν πώς βλέπετε τήν κατά

στασιν διεθνώς. 
»Κληρίδης: ΕΙμαι πεπεισμένος ότι οί Τοuρκοι δέν θα 

δεχθουν παρά ενα μεγάλο καντόνιον είς τόν βορρtiν. 

»Μακάριος: Συμφωνώ. Τό έρώτημα όμως ε{ναι μέχρι 

ποίου σημείου δυνάμεθα νά φθάσω μεν. 'Ο πόλεμος άπα

κλείεται. 

»Κληρίδης: Τό χειρότερον θά εΙναι ή διαιώνισις τής 

καταστάσεως. Προβλέπω ότι, <'iν δέν ύπάρξη συμφωνία, 

ούδέποτε θά έπανακτήσωμεν τό 40% τό όποίον κατέχουν 
σήμερον οί Τουρκοι. 'Η έκκρεμότης περιέχει καί άλλους 

κινδύνους διά τό ύπόλοιπον τής νήσου. Πάντως, έάν διά 

του "διεθνους παράγοντος" έννοουμεν τόν ΟΗΕ δέν άπο

δίδω καμμίαν σημασίαν. 

»Καραμανλής: 'Εννοώ τάς ξ ένας Κυβερνήσεις. 

»Κληρίδης: Νομίζω ότι οί 'Αμερικανοί είναι ύπέρ τής 

όμοσπονδίας έπί γεωγραφικής βάσεως. Δέν θέλουν νά πιέ

σουν τήν Τουρκίαν διά λύσιν καντονίων. 'Ενδεχομένως νά 

πιέσουν διά νά ύποχωρήση ώς πρός τήν εκτασιν του τουρ

κικου τμήματος. 

»Μακάριος: Ό Κίσινγκερ μου εΙπεν ότι δέν ύπέβαλε 

καμμίαν συγκεκριμένην πρότασιν είς τήν "Αγκυραν. Τόν 

έρώτησα έάν &χη κανένα σχέδιον καί μου ε{πεν ότι δέν &χει 

σχέδιον οuτε έχει ύποβάλει σχέδιον τι είς τούς Τούρκους. 

Έάν εΙ χε πάει είς "Αγκυραν θά μtiς &λεγε τί ύποστηρίζουν. 

»Κληρίδης: Μου έτηλεγράφησε ότι δέν βλέπει δυνατό

τητας καντονιακής όμοσπονδίας. 

»Μακάριος: ' Εμένα μου εΙπε ότι δ ίδιος προτιμά όμο

σπονδίαν μέ πολλά καντόνια. 'Αλλii δέν νομίζει ότι οί 

Τουρκοι θά τήν έδέχοντο. 'Όταν τό ε{πα αύτό είς τόν Κάλ

λαχαν μου είπε ότι οί "Αγγλοι δέν ύποστηρίζουν τήν μίαν 
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η τήν άλλην λύσιν άλλά άπλώς κάνουν μίαν ρεαλιστικήν 

έκτίμησιν τής καταστάσεως . 

»Μπίτσιος: Μακαριώτατε, θά ήθελα εύσεβάστως νά πα

ρακαλέσω νά μή λέτε είς τούς ~ Αγγλους τί σίiς λέγουν ο{ 

'Αμερικανοί. ·Ο Κίσινγκερ μου είπε δτι δ Κάλλαχαν εiς 

τήν Γενεύην επαιξε προσωπικόν άγγλικόν παιγνίδι. Οί 

"Αγγλοι, ώς γνωστόν, κατέχονται άπό συμπλέγματα διχο

τομήσεως. 

»Κληρίδης: Ή άποψίς μου είναι δτι τό μάξιμουμ πού 

μπορουν νά προσφέρουν ο{ 'Αμερικανοί είναι νά συγκρα

τήσουν τούς Τούρκους ά)στε νά μήν προβουν ούτοι εiς πε

ραιτέρω δυναμικάς ένεργείας έν Κύπρφ καί νά πι'έσουν διά 

μερικάς παραχωρήσεις. Θέλουν δμοσπονδίαν έπί γεωγρα

φικής βάσεως καί μάλιστα μέ δύο ζώνας. Τό ίδιο καί ο{ 

"Αγγλοι. Οί Ρώσοι δέν είναι διατεθειμένοι νά κινηθουν 

δυναμικώς διά νά έκδιώξουν τούς Τούρκους έκ Κύπρου. 

• Ως πρός τήν έσωτερικήν διάρθρωσιν άποφεύγουν νά λά
βουν θέσιν λέγοντες δτι πρόκειται περί έσωτερικου θέμα

τος. Αί άπόψεις του ΑΚΕΛ τάς δποίας άνέφερα προηγουμέ

νως, πρέπει νά διετυπώθησαν κατόπιν συνεννοήσεως μέ 

τούς Ρώσους. 

»Δούντας: • Ο γενικός γραμματεύς τής άριστερίiς έργα
τικής ομοσπονδίας έν ~ύπρφ καί σημαντικόν στέλεχος 
του ΑΚΕΛ μου είπεν δτι πρώτον νά δεχθώμεν λειτουργικήν 

δμοσπονδίαν, liν άποτύχωμεν πολλά καντόνια, καί liν πά

λιν άποτύχωμεν, δύο ζώνας εστω καί liν τουτο συνεπάγεται 

μή έπιστροφήν τών προσφύγων. 'Όταν τόν ρώτησα έάν 

ταυτα συμπίπτουν μέ τάς άπόψεις Σοβιετικής • Ενώσεως 
μου είπεν δτι ή Σοβιετική 'Ένωσις ούδέποτε εφερεν άντίρ

ρησιν διά δμοσπονδίαν. 

»Κληρίδης: Ό πρέσβυς τής Τσεχοσλοβακίας μου είπε 

πρό ήμερών δτι δέν ύπάρχει άλλη λύσις πλήν όμοσπονδίας 

μέ δύο ζώνας. Τό ίδιο πιστεύουν καί οί Γιουγκοσλάβοι. Οί 

Γάλλοι δέν εχουν έκφρασθή, τούλάχιστον εiς έμέ. Οί Γερ

μανοί άκολουθουν περίπου τήν ϊδιαν μέ τούς Γάλλους τα

κτικήν. Κατά πληροφορίας μου καί οί Γερμανοί δέν βλέ

πουν άλλο τι άπό λύσιν μέ δύο περιοχάς. Καί ό Βέκμαν, δ 

όποίος είναι έπιπόλαιος, καί αύτός δέν βλέπει παρά δύο 

ζώνας. Δέν πρέπει νά δίδεται έντύπωσις εiς κυπριακόν λα

όν δτι δύναται τό πρόβλημα νά έπιλυθή διά του ΟΗΕ. Δέν 

βλέπω καμμίαν κίνησιν έκ μέρους τών {σχυρών, είτε 'Αμε

ρικανών είτε Ρώσων, πρός ύλοποίησιν του ψηφίσματος τής 

Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ. Τό Κυπριακόν δέν συνε

ζητήθη εiς Βλαδιβοστόκ μεταξύ Φόρντ καί Μπρέζνιεφ. 

»Καραμανλής: Τό γνωρίζω. WΟταν έξέφρασα τήν ίκ:α

νοποίησίν μου διά τό περί Κυπριακ:οv άπόσπασμα τοv 

άνακ:οινωθέντος, μέ έπληροφόρησαν, δτι τοvτο εlχεν 

άπλώς συντάξει Drafting Commitee. 
Κληρίδης: Παράτασις τής σημερινής καταστάσεως εί

ναι ή χειροτέρα περίπτωσις. Καί τά λεγόμενα άνθρωπιστι

κά προβλήματα λύονται, έκ τών πραγμάτων, κ:ατά κανόνα 

ύπέρ τών Τούρκων. Είναι έπικίνδυνον νά δεχθώ μεν κατ ' 

άρχήν γεωγραφικήν δμοσπονδίαν άλλά ύπάρχουν τρόποι 

νά δεχθώ μεν κατ' άρχήν χωρίς νά δεχθώ μεν τήν δ λ ην λύ

σιν. 'Από κάπου πρέπει νά άρχίσωμεν. 

»Καραμανλής: Ό Ντεvκ:τάς έχει κ:αμμίαν άνεξαρτησί-

αν; 

»Κληρίδης: Ούδεμίαν. 

»Δούντας: Μπορεί νά γίνη κατ άρχήν άποδοχή τής 

γεωγραφικής δμοσπονδίας έπί διερευνητικής βάσεως. Νά 

έρωτήσωμεν, δηλαδή, τούς Τούρκους ποία θά ήτο ή εκτα
σις τής τουρκικής περιοχής καί ποίαι αί έξουσίαι τής κεν

τρικής Κυβερνήσεως, liν έδεχώμεθα κατ' άρχήν λύσιν γε

ωγραφικής δμοσπονδίας. 

»Παπαδόπουλος: 'Υπάρχει ήττοπάθεια μεταξύ τών 

'Ελληνοκυπρίων. Δέν εχει γίνει καμμία προσπάθεια άνα

πτερώσεως του ήθικου του πληθυσμου. Θά άντιμετωπίσω

μεν άναταραχήν μεταξύ τών προσφύγων έάν γίνη άντιλη

πτόν δτι δέν ύπάρχει πιθανότης νά έπιστρέψουν. Καί θά 

άντιμετωπίσωμεν μαζικήν εξοδον καί δή τών πλέον δυνα
μικών στοιχείων. Σήμερον ύπάρχει ρευμα διαρροής έκ Κύ

πρου. Τουτο περιορίζεται, κάπως, λόγφ τών είδικών νομο

θετικών μέτρων τά όποία εχομεν λάβει, καί λόγφ τών έλπί

δων, δτι, μέ τήν έπιστροφήν του Μακαριωτάτου, ή κατά
στασις θά βελτιωθή. ~Ε πει τα ή ΕΟΚΑ Β' μπορεί νά έκμε

ταλλευθή καί νά ρίξη ενα σύνθημα τό δποίον εύρίσκεται 

εiς λανθ'ciνουσαν κατάστασιν. Τήν διπλήν ενωσιν. 
»Κληρίδης: Διαφωνώ. Ούδείς θά τολμήση νά είπη τι 

περί διπλής ένώσεως. Σημαντική διαρροή εtς Κύπρον θά 

πραγματοποιηθή liν δέν έξευρεθή λύσις." Αν έπιτευχθή λύ

σις, έλπίζομεν δτι 140.000 πρόσφυγες θά άποκατασταθουν 
ίκανοποιητικώς καί, άπό τούς ύπολοίπους, δέν θά φύγουν 

δλοι. 

»Παπαδόπουλος: · Ο διεθνής παράγων πιέζει πρός έξεύ

ρεσιν λύσεως. ' Αφ' ή ς στιγμής άρχίσουν διαπραγματεύ

σεις έλπίς πιέσεων έπί Τουρκίας έκλείπει. Έμίiς θά πιέ

ζουv. 25% είς τόν βορρίi είναι δυνατόν νά άντιστοιχή πρός 
50% τής οίκονομίας τής Κύπρου. Θά χαθουν πολύτιμοι 
έκεί έπενδύσεις καί οί έπενδυταί θά έγκαταλείψουν τήν 

Κύπρον. Εiρήσθω έν παρόδφ, δτι ή περιοχή Μόρφου δέν 

εχει νερό καί συνεπώς, εχει οiκονομικήν ζωήν μόνον 2-3 
έτών. 

»Συμπέρασμα: "Α ν χάσω μεν τό 25% εiς τόν βορρίiν, τό 
ύπόλοιπον θά είναι βιώσιμον; 

»Χριστοφίδης: ~Αν μίiς έπιστρέψουν μέρος τής Μεσα

ορίας καί τήν Μόρφου, ίσως δ,τι κρατήσουν νά μή ύπερ

βαίνη τό 30% τής κυπριακής οίκονομίας. 
»Μπίτσιος (πρός Παπαδόπουλον): Πόσον "βλέπετε" τό 

βόρειον καντόνιον; 

»Παπαδόπουλος: "Ισον πρός τό άρχικόν τουρκικόν 

προγεφύρωμα. Δηλαδή 8%. 
»' Αβέρωφ: Δυστυχώς, αύτό δέν δύναται παρά νά άποτε

λή άπλή εύχήν. 

»Χριστοφίδης: Μόνον οί 'Αμερικανοί μπορουν νά πιέ

σουν τούς Τούρκους. Καί τουτο μέχρι σημείου"νά μή χά

σουν τήν Τουρκίαν. 'Εάν χρειασθή νά έπιλέξουν μεταξύ 

Τουρκίας καί ·Ελλάδος ή έκλογή των θα είναι ή Τουρκία. 

"Ισως οί Τουρκοι νά δεχθόυν καντόνια έάν περιορισθουν 
εiς δύο ή τρία πρός βορρίiν. ' Η Εύρώπη - καί έννοώ τούς 

"'Εννέα" - μίiλλον άκολουθεί τήν άμερικανικήν πολιτι

κήν. Είναι διατεθειμένη νά βοηθήση πρός άνακούφισιν 

τών προσφύγων, όχι διά έπιστροφήν των. Ή Σοβιετική 

ffΕνωσις ένδιαφέρεται · διά τό θέμα τών έγγυήσεων διά νά 
είσέλθη λίγο μέσα καί δι' αύτό οί ·Αμερικανοί έναντιουΨ 

ται εiς πίiσαν σοβιετικήν άνάμιξιν. 

»'Εξ άλλου οί Σοβιετικοί δέν άντιτίθενται είς δμο

σπονδίαν. Διπλή ενωσιν δέν θά άποδεχθή ή Τουρκία διά νά 

μήν εχη εiς τά νώτα της τήν ' Ελλάδα. 'Ως πρός τόν ΟΗΕ 
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'Υποδοχή τοv προέδρου Μακαρίου στήv 'Αθήνα. 
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ελάχιστη σημασία εχει άπό πρακτικής άπόψεως. 'Η πραγ

ματικότης ε{ναι σκληρά. Θά είμεθα ποτέ είς θέσιν νά πά

ρωμε κάτι πίσω liν δέν συμφωνήσωμεν; νΟχι. Θά πρέπη 

λοιπόν νά εξετάσωμεν τί μaς συμφέρει: δμοσπονδία μέ 25% 
ij νά άφήσωμεν τήν κατάστασιν ώς εχει; Αύτό θά ήτο ή 
χειροτέρα λύσις. 'Εξ άλλου, ή Τουρκία δέν δέχεται διπλήν 

ενωσιν. Δέν θέλει νά εχη τήν 'Ελλάδα εν Κύπρφ. Φοβεί

ται, δτι liν συνέβαινεν αύτό, μέ πρώτην εύκαιρίαν θά εκι

νούμεθα διά νά άνακτήσωμεν τό βόρειον τμήμα. Καί α{ 

ΗΠΑ δέν δέχονται διπλήν ενωσιν. 
»Μπίτσιος: Διότι ούδέποτε θά τήν εδέχετο ή ΕΣΣΔ. 
»Χριστοφίδης: 'Εάν άποφασισθή δμοσπονδία, σημα

σίαν εχουν ή εκτασις τής τουρκικής περιοχής, ή ελευθερία 

κινήσεων, ή επανεγκατάστασις τών προσφύγων καί α{ άρ

μοδιότητες τής κεντρικής Κυβερνήσεως. Θά μποροuσαν 

νά ερωτηθοuν ο{ Τοuρκοι ποίον τό σχέδιόν των. 

>>' Αβέρωφ: Θεωρώ παράτασιν τής παρούσης καταστά
σεως ώς καταστρεπτικήν. Διότι, δσον διαρκεί, τόσον πιό 

δύσκολον θά εΙναυά άποχωρήσουν οί Τοuρκοι καί τόσον 

θά φεύγουν ο{ 'Ελληνες. 

»Καραμανλή ς: ν Ας διακ6ψωμεν τώρα διά αύριον εlς τάς 

J0.J0' Π.μ.Ν. 

Τά πρακτικά τfjς συσκέψεως τfjς Ι ης Δεκεμβρίου: 

«Καραμανλής: Μήπως θέλει κανείς έκ μέρους τής κυ

πριακής πλευράς νά προβή εlς έκτίμησιν τής παρούσης 

καταστάσεως; 

»Παπαδόπουλος : Κατά τήν γνώμη ν μου δέν εχουν εξαν
τληθή τά περιθώρια είς τόν διεθνή τομέα. 

»Κυπριανοu: Δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι διεθνώς εχει 

δημιουργηθή ή εντύπωσις περί του άναποφεύκτου τής γεω

γραφικής δμοσπονδίας. Θά πρέπη νά καταβάλωμεν πaσαν 

προσπάθειαν νά τούς μεταπείσωμεν. 

>>Καραμανλής: Εlναι άργά νά τούς μεταπείσωμεν. 

»Χριστοφίδης: 'Ακόμη καί εiς τήν Γαλλίαν εδημιουρ

γήθη αύτή ή εντύπωσις. 

»Κυπριανοu: Συμφώνως πρός πληροφορίας μου προερ

χομένας άπό τόν 'Ελληνοαμερικανόν γερουσιαστή ν κ. 

Μπραδήμα προετοιμάζεται νέα εκστρατεία είς τό Κογκρέ

σον. Δέν εΙμαι βέβαιος δτι εχουν εξαντληθή τά περιθώρια . 

Έάν δέν επιτύχωμεν μίαν καλήν λύσιν του κυπριακοu ζη

τήματος αί επιπτώσεις θά ε{ναι τεράστιαι. 0{ πρόσφυγες 
δέν θά επιστρέψουν. Θά αύξηθή ή διαρροή του πληθυσμοu 

εκ τής Κύπρου, μέ συνέπειαν τήν μεταβολήν τής συνθέσε

ως του πληθυσμοu. Διερωτώμαι ποίος ε{ναι δ στόχος τής 

Τουρκίας; Μήπως θέλει νά καταλάβη δλην τήν Κύπρον; 

Θά ήδύνατο νά τό επιτύχη καί μέ ο{ασδήποτε διεθνείς εγ

γυήσεις. νlσως δέ αύταί νά τήν διευκολύνουν. Πάντως τό 

νέον στοιχείον τό δποίον υπεισέρχεται εΙναι ή διπλωματι

κή παρουσία τής ·Ελλάδος. 

»Καραμανλής: τί θά έπιδιώξωμεν; 

»Κυπριανοu: 'Η γεωγραφική δμοσπονδία θά εσήμαινε 

τήν καταστροφή ν τής Κύπρου. Δέν θά είχαμεν επιχειρήμα

τα κατά τής διπλής έ:νώσεως. ΕΙμαι ύπέρ τής λύσεως τών 

πολλών καντονίων. 
»Καραμανλής: Δηλαδή γεωγραφικήν δμοσπονδίαν μέ , 

πολλά καντ6νια; 

»Κληρίδης: 'Ο κ. Κυπριανοu εκαμε ενα άλμα λογικής. 

Δηλαδή, έάν δεχθώμεν γεωγραφικήν δμοσπονδίαν κινδυ-
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νεύει νά κατακτηθή 1'ι ύπόλοιπος Κύπρος.~ Αν δχι θά ε{ναι 

μικρότερος δ κίνδυνος; 

»Καραμανλής: Δέν μποροϊ5ν ύπό τάς παρούσας συνθήκας 

νά καταλάβουν δλην τήν Κύπρο ν. 'Αιλλοϊ5 άπα βλέπουν οί 

Τοϊ5ρκοι. Θά ήθελα νά είπω ώρισμένα πράγματα. Στήν Κύ

προ δπως είπαμε καί εlς τήν χθεσινή ν σύσκεψιν έχει δημι

ουργηθή μία δραματική κατάστασις λόγφ τής κατοχής τοϊ5 

40% τοϊ5 tδάφους τής Δημοκρατίας καί τής δημιουργίας 
χιλιάδων προσφύγων. 'Υπάρχουν tπίσης καί άντιθέσεις 

διαφόρων πολιτικών δμάδων, άδιάφορον dν δέν tκδηλώ

νωνται, πλήν δμως φθάνουν σέ μάς. Καί ή οlκοvομική κατά

στασις τής Κύπρου εlναι δυσάρεστος. Ή δλη κατάστασις 

άπαιτεί dμεσον καί ταχείαν άντιμετώπισιν tκ μέρους μας. 

Καί ή κατάστασις εlς/ τήν 'Ελλάδα εlναι tπίσης δυσάρε

στος. 'Ο στρατός κατά τήν διάρκειαν τής έπταετίας διεφθά

ρη καί άπώλεσε τήν σύμπνοιάν του. 'Απαιτείται μία περί

οδος τριών ώς τεσσάρων tτών διά νά άποκατασταθή ή' 

σύμπνοια καί ή πειθαρχία εiς αύτόν. Ώς γνωρίζετε, διά νά 

διαμαρτυρηθώμεν κατά τής άποβάσεως τών Τούρκων καί 

τής άνοχής τών συμμάχων μας tφύγαμε άπό τό ΝΑ ΤΟ. 

Βεβαίως δέν φύγαμε εύχαρίστως διότι πιθανόν μία τέτοια 

πράξις νά άποδειχθή tπικίνδυνος διά τό μέλλον. Πλήν 

δμως, ύπό τάς παρούσας συνθήκας ή άποχώρησίς μας ήτο 

έπιβεβλημένη καί διά νά άσκήσωμεν κάποιαν πίεσιν tπί 

τών συμμάχων, ϊνα αύτοί παρέμβουν καί χαλιναγωγήσουν 

τούς Τούρκους. Ώς σάς εlπε χθές καί δ κ. ύπουργός 

'Εθνικής 'Αμύνης κατά τήν ήμέpαν τής άποβάσεως καί δ ή 
τήν 5ην πρωϊνήν, κατά τήν σύσκεψιν ή δ ποία έγινε, tζήτη

σα νά κάνωμεν μίαν στρατιωτική ν tπιχείρησιν διά τήν τι

μήν τών δπλων. Οι' στρατιωτικοί μας μέ άπέτρεψάν. Σέ 
δεύτερον στάδιον tζήτησα δπως σχηματισθή μία νηοπομ

πή τήν δποίαν θά έσυvόδευον έγώ, άλλά ή στρατιωτική 

ήγεσία μας καί πάλιν άπέκλεισεν αύτή ν τήν λύσιν. 'Η 

στρατιωτική βοήθεια πρός τήν Κύπρο ν άπα κλείεται καί εlς 

τό μέλλον λόγφ τοϊ5 γεωγραφικοϊ5 πλεονεκτήματος τής 

Τουρκίας. Άλλά καί ή οΙκονομική κατάστασις τής Έλλά

οδς εlναι tπίσης δυσάρεστος. Π. χ. δ προϋπολογισμός μας 
θά σημειώση έφέτος έλλειμμα 24.000.000.000 δραχμών, 
ένψ δ προϋπολογισμ6ς τοϊ5 έτους 1975 θά έχη έλλειμμα 
37.000.000.000 δραχμών. Θά πρέπη νά λάβωμεν σοβαρώς 

ύπ' δ ψι ν τά στοιχεία αύτά. 

))Καί ή διεθνής κατάστασις δέν εlναι tνθαρρυντική. Al 
ΗΠΑ tπιθυμοϊ5ν μίαν λύσιν τοϊ5 Κυπριακοϊ5 άλλά, εύρισκό

μεναι tνώπιον τοϊ5 διλήμματος dν θά πρέπη νά προτιμή

σουν μεταξύ 'Ελλάδος ή Τουρκίας, προτιμοϊ5ν δπωσδήπο

τε τήν Τουρκίαν. ν ΑνδΚίσινγκερ κινήται αύτήν τήν στιγ

μήν τοϊ5το όφείλεται εlς τάς σχέσεις τών 'Ελληνοαμερικα

νών εlς τό Κογκρέσον, καί διότι έχει λάβει τό ζήτημα ώς 

θέμα προσωπικοϊ5 γοήτρου. Πλήν δμως τόν τελευταίον 

καιρόν παρατηρώ μετά μεγάλης λύπης δτι τό tνδιαφέρον 

του έχει μειωθή. Τοvτο πιθανόν νά όφείλεται είτε εlς μείω

σιν τής πιέσεως tπ ' αύτοϊ5 είτε λόγφ τής άντιδράσεως τών 

Τούρκων. Ή άμερικαvική πολιτική υίοθετεί τήν άρχήν 

τής γεωγραφικής δμοσπονδίας καί ύπόσχεται νά άσκήση 

πίεσιν διά τόν άριθμόν τών καντονίων καί διά τήν έκτασιν, 

άλλά άμφιβάλλουν dν ο{ Τοϊ5ρκοι θά δεχθοϊ5ν τήν λύσιν 

τών πολλών καντονίων. Ol ν Αγγλοι, καίτοι εlναι ύπεύθυνοι 
διά τήν κατάστασιν εlς τήν Κύπρο ν διότι ήδύναντο νά άπα

τρέψουν καί τό πραξικόπημα τών συνταγματαρχών καί τήν 

άπόβασιν τών Τούρκων, υlοθετοϊ5ν τάς τουρκικάς άπόψεις. 

Μάλιστα δ πρωθυπουργός κ. Ούίλσον διέπραξε τό παρά

πτωμα εlς τό συγχαρητήριον μήνυμά του πρός tμέ νά ζητή 

νά άποδεχθώμεν τήν βάσιν τήν δποίαν θέτουν ο{ Τοϊ5ρκοι, 
δηλαδή τήν λύσιν τών δύο περιοχών. Οί Τοϊ5ρκοι εlναι 

άδιάλλακτοι διότι εύρίσκοvται εlς θέσιν ύπεροχής. Καί διό

τι δημιούργησαν τετελεσμένα γεγονότα. 0{ Ρώσοι όχι μό
νον δέν βοηθοϊ5ν άλλά πιθανόν νά θέλουν νά μ ή τελειώση 

ποτέ τό Κυπριακόν καί μπορεί tπίσης νά tπιθυμοϊ5ν έλλη

νοτουρκικήν διαμάχη ν. Τούς συμφέρει νά ύπάρχη μία συ

νεχής πληγή εlς τήν Μέσην Άνατολήν. 

)) ~Ο λα τά άνωτέρω άποδεικνύουν δτι διεθνώς τό θέμα 
δέν εύρίσκεται εlς καλήν κατάστασιν. Βεβαίως, ύπάρχει 

βελτίωσις τής κοινής γνώμης καί τοϊ5 διεθνοϊ5ς τύπου, δ 
δποίος εlναι τήν στιγμήν αvτήν ύπέρ τών άπόψεών μας, 

άλλά ο{ παράγοντες αύτοί μέ τήν πάροδο ν τοϊ5 χρόνου άτο

νοϊ5ν. 'Υπάρχει άπό τής πλευράς τώ~ ν Αγγλων, τών Άμε
ρtιfανών καί τών Τούρκων άντίδρασις διά τήν tπιστροφήν 
τοϊ5 Μακαριωτάτου. Οί Άγγλοαμερικανοί μάς λέγουν δτι 

dν έπανέλθη δ Μακάριος εlς τήν Κύπρο ν, ή Τουρκία πιθα
νόν νά βρή πρόσχημα διά νά άναλάβη νέας πρωτοβουλίας. 

Χθές εlς τήν ν Αγκυραν τό Συμβούλιον 'Εθνικ,ής 'Αμύνης 

άπεφάσισεν τήν παράτασιν τοϊ5 στρατιωτικοί'J νόμου εlς 
τρείς έως τέσσερεις περιοχές tπί ένα μήνα. Διατυπώνουν δέ 

τήν άπειλήν δτι dν έπανέλθη δ Μακάριος εlς τήν Κύπρον 

θά ε{ναι άδύνατος ή tπανάληψις τοϊ5 διαλόγου καί πιθανώς 

ή Τουρκία νά βρεθή εlς τήν άνάγκην νά άναλάβη νέας 

πρωτοβουλίας εlς τήν Κύπρον. Καί διεθνώς tκφράζονται 

έπιφυλάξεις διά τήν tπιστροφήν τοϊ5 Μακαρίου. Κατά 

πληροφορίας μας άκόμη καί δ Π το tξέφρασεν tπιφυλάξεις 

διά τήν tπιστροφήν τοϊ5 Μακαρίου. Ol Τοϊ5ρκοι tπηρεά
ζουν καί τάς dλλας Κυβερνήσεις. 'Επαναλαμβάνω δτι διε
θνώς τό θέμα δέν εύρίσκεται εlς τήν θέσιν εlς τήν δποίαν 

εύρίσκετο πρό δύο μηνών. 'Ημέραν μέ τήν ήμέραν υlοθετεί

ται ή θέσις τών Τούρκων. Καταλήγομεν δέ εlς τό συμπέρα

σμα δτι εύρισκόμεθα εlς μειονεκτικήν θέσιν έναντι τών 

Τούρκων καί δτι δ χρόνος τρέχει εlς βάρος μας. Θά πρέπη 

νά tπιδιώξωμεν μίαν λύσιν διά νά μήν έχωμεν πλήρη άπο

τελμάτωσιν τοϊ5 ζητήματος καί tπιδείνωσιν τής καταστά

σεως. Είμεθα έδώ διά νά χαράξωμεν μίαν κοινήν γραμμή ν 

καί θά σάς παρακαλοϊ5σα λαμβάνοντες αvτά τά δεδομένα 

ύπ' όψιν νά μοϊ5 πήτε τί νομίζετε δτι θά πρέπη νά tπιδιώ

ξωμεν. 
»Μακάριος: ' Αντιλαμβάνομαι τάς δυσκολίας. Πλήν 

δμως οιανδήποτε γραμμήν καί αν χαράξωμεν δέν θά ση

μειωθή οuδεμία πρόοδος λόγφ τής κυβερνητικής κρίσεως 

εtς τήν Τουρκίαν. ν Αν άποδεχθώμεν τήν γεωγραφικήν 

δμοσπονδίαν τών δύο ζωνών ώς μόνην λύσιν θά ύπάρξουν 

άντιδράσεις είς τήν Κύπρον, αϊτινες δυνατόν νά δώσουν είς 

τήν Τουρκίαν τήν εuκαιρίαν νά προβή είς έτέρας πρωτο

βουλίας είς βάρος μας. Θά πρέπη νά έπιμείνωμεν εtς δύο 

σημεία: Πρώτον θά πρέπη νά άντιταχθώμεν έναντίον πά

σης λύσεως συνεπαγομένης βιαίαν μετακίνησιν τών πλη

θυσμών. 'Εκείνο τό δποίον θά μπορούσαμε νά δεχθώμεν 

θά ήτο 1'ι λύσις τής multiregional federation. Βεβαίως μiiς 
ένδιαφέρει 1'ι έκτασις. ' Ο κ. Κάλλαχαν μοu ε{ χε είπει δτι θά 

ήδύναντο νά έχουν ενα μεγάλο καντόνιον είς τήν Κηρύνει

αν καί άλλα μικρότερα. Έπ ' αuτοu πρός τό παρόν πρέπει 

νά έπιμείνωμεν. 'Εξ liλλου δ κ. Κίσινγκερ δέν πήγε άκόμη 
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ε{ς τήν ~ Αγκυραν καί δέν παρήλθεν ή προθεσμία τής ΙΟης 

Δεκεμβρίου εiς τό Κογκρέσον, συνεπώς ε{ναι πρόωρον νά 

όλοκληρώσωμεν ~ν σχέδιον κι;χτά τήν σημερινήν συζήτη

σιν . Οϋτε έγώ έπήγα ε{ς τήν Κύπρον καί δυσκολεύομαι νά 

πώ τί ό κυπριακός λαός θά άνεχόταν. ~Αν ή άπόφασίς μας 

ε{ ναι διαφορετική άπό έκείνην τής όμοσπονδίας έπί κοινο

τικής βάσεως, δηλαδή εiς τήν πραγματικότητα τών καντο

νίων, τότε ε{ναι πιθαναί α{ άντιδράσεις είς τήν Κύπρον καί 

δέν θά έπεθύμουν α{ άντιδράσεις νά λάβουν χώραν πρό τής 

μεταβάσεώς μου εiς Κύπρον. Διότι πιθανόν νά δώσουν 

άφορμήν είς τήν Τουρκίαν διά νέας πρωτοβουλίας . Δέν 

πρέπει νά προχωρήσωμεν πέραν του multiregional federa
tion. Θά πρέπη νά διαμηνύσωμεν είς τόν Κίσινγκερ νά 
άναλάβη ρόλον διερευνητου καί νά πιέση τούς Τούρκους. 

Δέν βλέπω καμμίαν πρόοδον έντός τών δύο ~ως τριών 

προσεχών μηνών. "Αποψίς μου ε{ ναι νά έπιμείνωμεν είς 

τήν λύσιν τής multiregional federation. 
»Καραμανλής: Δηλαδή έννοείτε γεωγραφικ:ήνδμοσπον

δίαν μέ πολλά καντόνια. 

»Μακάριος : Διά λόγους σκοπιμότητος τήν λέγω όμο

σπονδίαν έπί κοινοτικής βάσεως. 

»Μπίτσιος: nΟταν μιλάμε δι' όμοσπονδίαν δύο περιο

χών ε{ ναι σαφές δτι έννοουμεν γεωγραφικήν όμοσπονδίαν. 

'Όταν μιλάμε διά πολλά καντόνια πάλιν γεωγραφικήν 

όμοσπονδίαν έννοουμεν, συνεπώς δέν θά επρεπε νά περιο

ρισθώμεν μόνον είς τό νά πουμε γεωγραφικήν όμοσπονδί

αν τής όποίας τό περιεχόμενον οϋτως ή άλλως θά προσδιο

ρισθή ύπό του Συντάγματος καί άπό τάς διαπραγματεύσεις; 

»Μακάριος: Βεβαίως. Ai έξουσίαι τής κεντρικής Κυ
βερνήσεως θά ε{ναι περισσότεραι είς τήν περίπτωσιν τής 

λύσεως τών πολλών καντονίων, ένφ είς τήν περίπτωσιν 

τών δύο περιοχών θά ε{ναι πολλαί αί άδυναμίαι τής κεντρι

κής Κυβερνήσεως . Καί είς τό multiregional federation μdς 
ένδιαφέρει ή γεωγραφική εκτασις. 

»Καραμανλής: Προτιμώμεν δύο ή πολλά καντόνια; 

»Μακάριος: Πρώτον μdς ένδιαφέρει ή εκτασις. Δεύτε

ρον ή multiregional federation άποτρέπει τούς κινδύνους 
τής διχοτομήσεως διότι μέ πολλά καντόνια ε{ναι εύκολώ

τερον νά άποφύγη τις τήν διχοτόμησιν παρά είς τήν περί

πτωσιν τής λύσεως τών δύο περιοχών. 

»Καραμανλής: Θά πρέπη νά προσδιορίσωμεν τ{ θά tπι

διώξωμεν ώς tπίσης κ:αί τήν διαδικασίαν. Θά ήθελα νά 
άκ:ούσω τάς άπόψεις τοίί κ:. Κληρίδη. 

»Κληρίδης : Σέβομαι τάς άπόψεις του Μακαριωτάτου 

άλλά διαφωνώ άπολύτως. • Ο Μακαριώτατος έχρησιμο
ποίησεν τό έπιχείρημα δτι δέν ύπάρχει τουρκική Κυβέρ

νησις άλλά άκριβώς διότι δέν ύπάρχει τουρκική Κuβέρνη
σις ύπάρχει κίνδυνος . Δέν θά άποφύγωμεν νά δεχθώ μεν τήν 
λύσιν του biregional, άλλο έάν είς τό πρώτον στάδιον θά 
πρέπη νά άρχίσωμεν άπό τό multiregional federation τό 
όποίον άμφιβάλλω έάν θά δεχθή ή Τουρκία. nΟποιος ύπο

γράψη τοιαύτην λύσιν θά καταστραφή πολιτικώς. Δέν 

άκουσα κανένα έπιχείρημα δτι δέν δεχόμεθα όμοσπονδίαν 

άλλά άπλώς άναβάλλομεν τήν λήψιν άποφάσεως . Πρέπει 

νά άποφασίσωμεν, διότι άλλως δέν μπορώ νά συνεχίσω νά 

διαπραγματεύωμαι μέ τόν κ. Ντενκτάς. Θά πρέπη νά άναλά

βη κάποιος άλλος. 

»Παπαδόπουλος: Σέ κάποιο στάδιο, μπορεί αύτά πού 

λέγει ό κ. Κληρίδης νά ε{ναι όρθά. Δέν ε{ναι δμως ή κα-

τάλληλη στιγμή . Πιστεύω δτι πρέπει νά περιμένωμεν δύο 

μέ τρείς μήνας ~ως δτου γίνη άλλη τουρκική πρότασις . Σ' 

αύτούς τούς τρείς μήνες μπορουμε νά έξαντλήσωμεν τά 

περιθώρια ώστε νά πεισθουν ο{ άλλοι. 'Εξ άλλου ή ίδέα 

του multiregional federation δέν εχει άπορριφθή άπό τόν κ. 
Κίσινγκερ άλλά θά τήν συζητήση μέ τούς Τούρκους, έμείς 

δέ μπορουμε νά άσκήσωμεν πίεσιν έΠί του Κίσινγκερ ώστε 
νά άναγκάση τούς Τούρκους νά ύποχωρήσουν. Ε{μαι τής 

γνώμης δτι πρέπει νά διερευνηθή ή λύσις τής multiregional 
federation . 

»Χριστοφίδης: Συμφωνώ μέ τόν κ. πρόεδρο ώς πρός 

άδυναμίαν 'Ελλάδος' νά βοηθήση στρατιωτικώς τήν Κύ
προν. Συμφωνώ έπίσης καί μέ δσα ε{πεν ό κ. πρόεδρος διά 
τόν διεθνή παράγοντα. Πιστεύω δτι εφθασε ή δωδεκάτη 

ώρα. 'Όσο άφήνομεν τό θέμα τόσον παγιουται ή κατάστα

σις έντός του 40% τής Κύπρου. Πρέπει νά άρχίσουν aμεσοι 
διαβουλεύσεις είς Κύπρον μέ βάσιν τήν όμοσπονδίαν έπί 

γεωγραφικής βάσεως. Στόχοι μας πρέπει νά ε{ναι : I) είτε 
πολλά καντόνια, 2) είτε λιγότερα καντόνια καί, 3) ύποχώ
ρησίς μας είς δύο περιοχάς . Σ ' δ λες τίς περιπτώσεις ύπάρ

χει τό θέμα τής έκτάσεως, α{ έξουσίαι τής κεντρικής Κυ

βερνήσεως, ή έλευθέρα μετακίνησις τών προσώπων καί ή 

άποχώρησις δλων τών τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεωv. 
Μακάρι είς τήν άποχώρησιν νά περιλαμβάνωνται καί ή 

ΤΟΥΡΔΥΚ καί ή ΕΛΔΥΚ. ' Ανεφέρθη δτι θά πρέπη νά 

άναμείνωμεν διότι δέν ύπάρχει τουρκική Κυβέρνησις. Διε

ρωτώμαι έάν πρέπη νά άπολέσωμεν τρείς μήνες . ή έάν θά 

πρέπη νά προχωρήσωμεν είς διαβουλεύσεις μέ βάσιν τό 

σχέδιόν μου. 

»Καραμανλής : 'Εάν δεχθώμεν δμοσπονδίαν μέ πολλά 

καντόνια οί Τοίίρκ:οι θά άρχίσουν διάλογον; 

»Κληρίδης: Διά νά άρχίσουν διάλογον κατ' έκτίμησίν 

μου θέτουν ώς προϋπόθεσιν τήν έκ μέρους μας άναγνώρι

σιν όμοσπονδίας δύο περιοχών ή ~να μεγάλο καντόνιον είς 

τό βόρειον τμήμα καί ~να ~ως δύο μικρότερα πάλιν είς τόν 

βορρdν, ώς έπίσης καί μετακίνησιν τών Τουρκοκυπρίων 

άπό νότον είς βορρdν. 

»Καραμανλής : Al tπαφαί πού tκ:άνατε ήσαν μέ τίνος 
πρωτοβουλίαν; 

»Κληρίδης: Μέ πρωτοβουλίαν τόυ γενικου γραμματέα 
έπί τών άνθρωπιστικών θεμάτων. 'Εζήτησαν οί Τουρκοι νά 

δεχθώμεν ώς βάσιν τήν γεωγραφικήν όμοσπονδίαν διά νά 

συζητήσουν περαιτέρω. 'Όταν δέ τούς ε{πα δτι μπορουμε 

νά συζητήσωμεν λαμβάνοντες τήν γεωγραφικήν όμοσπον

δίαν ώς μίαν τών λύσεων τότε οί Τουρκοι εθεσαν θέμα μέ 

ποιόν συζητουν. 

»Καραμανλής: Άπροθυμίαν νά συζητήσουν; 

»Κληρίδης: Ναί, έφ' δσον δέν δεχθώμεν βάσιν. Οί 

Τουρκοι δέν συζητουν λύσιν μέ πολλά καντόνια. Θέλουν 

biregional λύσιν μέ ~να μεγάλο καντόνιον γύρω στά 18% 
καί δύο-τρία μικρότερα γύρω στά 7%. 

»Μακάριος: τί θά γίνη μέ τόν πληθυσμόν; 

»Κληρίδης: Θά έπιτρέψουν τήν έπιστροφήν είς τήν 

Μόρφου, 'Αμμόχωστον, Λάρνακα, πιστεύω δέ δτιάν εχουν 

ούσιαστικήν πλειοψηφίαν είς τό βόρειον καντόνιον πιθα

νόν νά δεχθουν έπιστροφήν τινών προσφύγων είς αύτό. 

»Μακάριος : Είπατε δτι αύτός ό όποίος θά ύπογράψη θά 

πρέπη νά θυσιασθή. Ποία θά ε{ναι ή άξία μιdς συμφωνίας 
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μή άποδεκτης άπό τόν κυπριακόν λαόν λαμβανομένου ύπ' 

όψιν ότι ούτος δέν πείθεται εύκολα. 

»Κληρίδης: Σήμερον ο{ πρόσφυγες δέν δείχνουν ένδια

φέρον διά τήν λύσιν τοί> Κυπριακοί> καί τό μόνον τό δποί

ον θέλουν ε{ναι νά έπιστρέψουν είς τά σπίτια των. 

»Μακάριος: Δέν θά έπιστρέψουν. 

»Κληρίδης: Θά έπιστρέψουν. 'Υπάρχει πιθανότης νά 

έπιστρέψη άκόμη καί ~α ποσοστόν είς τήν Κυρήνειαν. 

»Δούντας: 'Από έκτιμήσεις τών 'Ηνωμένων 'Εθνών άν 

δεχθώμεν τήν λύσιν πού ζητεί ή Τουρκία θά μείνουν άνευ 

έστιών γύρω στούς 50.000 πρόσφυγας. Δηλαδή θά έπιστρέ

ψουν γύρω στούς 170.000. 'Απ' δ,τι άντελήφθην δ δρος 
τόν δποίον εθεσεν δ Ντενκτάς δέν ήτο νά δεχθώμεν δμο

σπονδίαν δύο περιοχών άλλά τήν άρχήν της δμοσπονδίας 

έπί γεωγραφικής βάσεως. Βεβαίως εκαμε σαφές δτι δέν θά 

έδέχετο άλλην έκτός άπό έκείνην τών δύο περιοχών. 

»Κληρίδης: Σήμερον ή θέσις τοί> Ντενκτάς ε{ναι πιό 

σκληρή, λόγφ του θορύβου δ δποίος εγινε δτι δέν θά δεχθώ

μεν δμοσπονδίαν. Σήμερον ή θέσις του ε{ναι ώς περίπου 

σdς τήν άνέ:πtυξα προηγουμένως. 
»Καραμανλής: Μέ τήν πάροδον τοϋ χρ6νου παρατηρεί

ται σκλήρυνσις τής τουρκικής θέσεως. Δηλαδή εlς τήν Γε

νεύη ν εlχαν δεχθή τήν λύσιν τών καντονίων (τ6 σχέδιον 

Γκιουνές). Υ Αν τ6τε έδεχ6μεθα τήν άρχήν τής δμοσπονδί

ας θά είχαμε στεγάσει τούς πρ6σφυγας. Δέν τ6 έδέχθημεν 

καί ή Τουρκία τώρα ζητεί ένα μεγάλο καvτ6νι καί δύο έως 

τρία J.iικρ6τερα. Καταλήγομεν εlς τ6 συμπέρασμα ότι 

έσκλήρυναν τήν στάσιν των. 

»Παπαδόπουλος: ΥΕχομεν περιθώριον νά πιέσωμεν. 

»Καραμανλής: Δέν μπορείτε νά συζητήσετε μέ κανένα 

aν δέν δεχθήτε δμοσπονδιακήν λύσιν. ~Ολοι μι1ς τ6 εlπαν. 

»Παπαδόπουλος: Ε{πεν δ Μακάριος όρθώς δτι είτε εΙ
ναι δμοσπονδία μέ ενα καντόνιον είτε ε{ναι μέ πολλά δέν 

παύει νά ε{ναι γεωγραφική . 

»' Αβέρωφ: Θεωρώ μαθηματικώς βέβαιον δτι ο{ Τοί>ρ
κοι δέν θά ύποχωρήσουν άπό τάς θέσεις των. Μπορεί νά 

ζητήσουν ενα η δύο καντόνια, δέν εχω δμως οuδεμίαν άμ

φιβολίαν δτι θά καταλήξωμεν είς τήν γεωγραφικήν δμο

σπονδίαν. 'Άλλο θέμα πότε πρέπει νά τό ποί>με. Πάντως 

όχι τώρα. Περιμένουν οί Κύπριοι τόν θαυματοποιόν καί 

μέσα σέ ενα μήνα θά καταλάβουν δτι δ Μακάριος δέν ε{ ναι. 

Καί τότε τί θά γίνη; 

»Καραμανλής: Θά πρέπη νά προσδιορlσωμεν τ6 μάξι
μουμ καί τ6 μlνιμουμ πού δεχ6μεθα. Καί θά πρέπη νά κα

θορίσωμεν τήν διαδικασlαν. Μι1ς έρωτοϋν οί ξένοι τ{ έπι

διώκομεν ώστε νά μπορέσουν νά βοηθήσουν. Δέν μποροϋ

με νά τούς λέμε ότι δέν ξέρομε τί θέλομε. Μ6λις έπέστρεψα 
εlς τήν 'Ελλάδα δ κ. Έτσεβίτ εlχε προτείνει νά συναντη

θώμεν. Υ Α ν εlχα δεχθή μπορεί νά μ ή εlχε έπακολουθήσει ή 

δευτέρα φάσις τής τουρκικής εΙσβολής. Θέλω νά τονίσω 

ότι ή άρνητική θέσις δέv βοηθεί. 

>>' Αβέρωφ: 'Υπάρχει έξάλλου καί τό θέμα τοϋ Αίγα ίου 
πού πρέπει νά σκεφθοϋμε. 

»Καραμανλής: 'Ανεξαρτήτως τοϋ προβλήματος αύτοϋ 

aν καθορισθή μία ρεαλιστική γραμμή άπ6 κυπριακής 

πλευρι1ς σι1ς διαβεβαιώ ότι δέν πρ6κειται, παρά τάς άλλας 

δυσκολίας, νά έξασθενήση ή συμπαράστασίς μας πρ6ς τήν 

Κύπρον. Πρέπει νά ξέρω τί έπιδιώκομεν. 

>>' Αβέρωφ: Θά πρέπη ο{ Κύπριοι νά λάβουν σοβαρώς 

ύπ' όψιν των καί τό θέμα τοϋ Αίγαίου κ:αί τήν οίκονομίαν 

της 'Ελλάδος. 

»Καραμανλής: Ol Τοϋρκοι προχωροϋν καl πέραν τής 
διχοτομήσεως τοϋ Αίγαlου, τ6σον ώστε νά μέ άπασχολή ή 

σκέψις έάν πρέπη νά προσφύγωμεν εlς τ6 Διεθνές Δικαστή

ριον. Δηλώ, πάντως ότι έάν ol Τοϋρκοι βάλουν χέρι στά 
νησιά θά άναγκασθώ νά έμπλέξω τήν χώραν εlς π6λεμον. 

»' Αβέρωφ: Κύριε πρόεδρε είπατε κάτι τό δραματικόν. 
Ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι μπορεί νά φθάσωμεν είς πόλε

μον μέ τήν Τουρκίαν, ποία ή έν προκειμένφ θέσις της Κύ

πρου;' Ο κίνδυνος αuτός θά πρέπη νά συνεκτιμηθη ύπό τών 

Κυπρίων κατά τόν καταρτισμόν τών θέσεών των. Διερωτώ

μαι έάν θά επρεπε νά ποϋμε μετά ενα μήνα δτι δεχόμεθα τήν 

γεωγραφικήν δμοσπονδίαν. 

»Καραμανλής: Θά πρέπη νά διευκρινίσωμεν σήμερον 

τάς θέσεις μας άνεξαρτήτως τοϋ π6τε θά τίς άνακοινώσω
μεν. 

»Παπαδόπουλος: Θά διαβλέψουν οί 'Αμερικανοί τήν 

άποφασίν μας καί ούτω θά μειωθη ή πίεσις. 

))Καραμανλής: ΥΕχομε πή εlς τούς Άμερlκανο~ς ότι 

δεχ6μεθα τήν γεωγραφικήν δμοσπονδίαν; ~ 
))Παπαδόπουλος: Τούς είπαμε διά τά καντόνια. 

))Καραμανλής: 'Υπάρχει μειωμένον ένδιαφέρον τών 

'Αμερικανών τήν στιγμήν αύτήν. Φοβοϋμαι ότι δ χρ6νος 

τρέχει εlς βάρος μας. 

))Χριστοφίδης: Είμεθα βέβαιοι δτι ή Τουρκία δέν δύνα

ται νά διαπραγματευθη λόγφ έλλείψεως Κυβερνήσεως; 

))Μπίτσιος: • Η γραμμή τοϋ κ. Χριστοφίδη ε{ναι καλή 
διότι παρέχει εuχέρειαν διπλωματικών έλιγμών. Δέν τίθε

ται πρόβλημα νά δηλώσωμεν δημοσίq τό μάξιμουμ η τό 
μίνιμουμ. Πρέπει νά διαπραγματευθώμεν τώρα διότι liν 

άναλάβωμεν έπί τρίμηνον θά δυσκολευθώμεν νά συζητή

σωμεν. Υ Αν συμφωνήσωμεν τώρα τότε θά καλέσωμεν τούς 

Τούρκους δημοσίq νά διαπραγματευθοϋν. Υ Αν άρνηθοϋν 

τότε ο{ Τοϋρκοι θά έγείρουν τήν άγανάκτησιν. 'Όλοι πε

ριμένουν τήν έξέλιξιν τοϋ διαλόγου Κληρίδη -Ντενκτάς. 
Μ Αν μετά τήν συνάντησιν τών. Αθηνών ποϋμε δτι δέν εχο

μεν άποφασίσει κοινήν γραμμήν τότε θά εύρεθώμεν σέ δυ

σχερή θέσιν. 'Εξ dλλου, αν δέν άποφασίσωμεν τήν θέσιν 

μας, τί θά συζητήσω μέ τόν κ. Κίσινγκερ είς Βρυξέλλας; 

))Μακάριος: Δέν συμφωνώ μέ τήν δευτέραν καί τρίτην 

γραμμήν τοϋ κ. Χριστοφίδη. Πρέπει νά έπιμείνωμεν έπί 

της multiregional federation. Υ Αν δεχθώμεν δμοσπονδίαν 

μέ δύο ζώνες θά ε{ναι σφάλμα. Θά έμμείνωμεν είς τήν 

multiregional federation καί δ Κληρίδης θά συνεχίση τίς 
διαβουλεύσεις του, έν τφ μεταξύ καί δ Κίσινγκερ θά κάμη 

τίς βολιδοσκοπήσεις του, έάν δέ οί Τοϋρκοι είπουν είς τόν' 

κ. Κληρίδην δτι δέν συζητοϋν τό θέμα της multiregional 
federation άλλά τήν biregional τότε θά γνωρίζη καί δ κ. 
Κληρίδης ποία ε{ναι ή εκτασις αuτης, διότι έάν δεχθώμεν 

άπό'τήν άρχήν τήν δμοσπονδίαν τών δύο ζωνών θά πάρωμε 

τόν κατήφορον. 'Εάν εχω νά διαλέγω μεταξύ τοϋ 40% πού 
κατέχουν οί Τοί>ρκοι καί τοϋ 28% πού ένδεχομένως νά κα
ταλήξωμεν, προτιμώ νά κρατήσουν τό 40% καί έναντίον 
της θελήσεώς μας παρά νά κρατήσουν τό 28% καί μέ τήν 
θέλησίν μας. 

>>' Αβέρωφ: ΕΙναί μόνιμος ή θέσις σας; 

»Μακάριος: Ναί. 

»Καραμανλής: Πρέπει νά άρχίσωμεν τ6v διάλογον. Τ6ν 
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διάλογο ν τ6ν έπιδιώκει αvτ6ς πού έχει τ6 πρ6βλημα, καί έν 

προκειμένφ είμεθα έμείς. Θά πρέπη νά άρχlσωμε τ6ν διά

λογον τ6 πολύ dέ 10 μέρες η lνα μήνα, δι6τι μετά άπ6 2-3 
μήνες οvδείς θά ένδιαφέρεται διά τήν Κύπρον. 

»Μακάριος: Θά ήτο σφάλμα νά θυσιάσωμεν τήν άρχήν 

χωρίς νά γνωρίζωμεν ποϋ πίiμε . 'Απαντώ είς τόν κ . 'Αβέ

ρωφ δτι μεταξύ τοϋ 40% έναντίον τής θελήσεώς μας καί 
28% μέ τήν ύπογραφήν μας προτιμώ τό 40%. Ν Αν ό Κίσιν

γκερ ή οίοσδήποτε άλλος μίiς είπη δτι ή multiregional 
federation ε{ ναι άπαράδεκτος τότε θά πρέπη νά ξανασυζητή
σωμεν διά τήν μελλοντικήν μας στάσιν. 

»Καραμανλής: Δέν πρέπει νά έπαναλάβωμεν τά σφάλ

ματα τού παρελθ6ντος. Πρέπει πρωτίστως νά προσδιορί

σετε τ6ν σκοπ6ν σας. 

»Μακάριος: Σκοπός ε{ναι ή multiregional federation. 
»'Αβέρωφ: ΝΑναύτόάποτύχη; 

»Μακάριος: Νά ξανασυνταντηθc:Ομεν. 

»Καραμανλής: Δέχομαι. Καί θά άσκήσω πίεσιν έπί τών 

'Αμερικανών. 

»Χριστοφίδης: Multiregional federation μέ δύο ή τρία 
καντόνια; 

»Μακάριος: Κατά τήν συνάντησίν μου μέ τόν Κίσιν

γκερ τοϋ ε{χον είπει καί πέντε εως δέκα. 

»Καραμανλής: Δέν μπορούμε νά προσδιορίσωμεν αυ

θαιρέτως τ6ν άριθμ6ν τών καντονίων. Αvτ6 έξαρτiiται άπ6 

τήν σύνθεσιν τού πληθυσμού καί πού εlναι συγκεντρωμέ

νος δμοεθνής πληθυσμ6ς. 

»Κληρίδης : Μακαριώτατε, dν άκολουθηθή ή γραμμή 

σας δέν μποροϋμε νά διαπραγματευθώμεν τήν εκτασιν. 

»Καραμανλής: Καί εiς τήν μίαν καί εlς τήν άλλη ν περί

πτωσιν ή έκτασις θά εlvαι περιωρισμέvη, κατά τήν γνώμη ν 

μου γύρω εlς τ6 25%. 
»Κυπριανοϋ: Ε!μαι ύπέρ τής multiregional federation 

χωρίς νά τήν περιγράφωμεν έπακριβc:Ος. 

»Κληρίδης: 'Εάν δέν γνωρίζης δτι εχεις τό δικαίωμα νά 

τήν δεχθής τότε ό διάλογος θά σταματήση. 

»Μακάριος: τί σέ έμποδίζει νά κάνης διερεύνησιν. Τό 

χειρότερον θά ε{ναι νά θυσιάσης τήν άρχήν καί νά μήν 

ξέρης τήν γραμμήν. 

»Καραμανλής: Πρέπει νά έχωμε καί δευτέρανγραμμήν. 

·Εσείς θά έπρεπε νά εlσθε πλέον μετριοπαθείς άνεξαρτή

τως κοινής γνώμης καί τών άντιδράσεων. Πρέπει νά βρεθή 

μία γραμμή έπί τού Κυπριακού. 'Η άδιαλλαξία δέν dιφελεί. 
"Ήδη διά τής άδιαλλαξίας άπωλέσαμεν τήν εvκαιρίαν πού 

μiiς προσέφερε ή προσπάθεια τού Μπούτο. 

»Μακάριος: Multiregional federation μέ πολλά καντό
νια. 

»Καραμανλής: Δέν πρέπει νά έπηρεαζώμεθα άπ6 τίς άν

τιδράσεις τής κοινής γνώμης. Πρέπει νά έπιτύχωμεν κάτι 

μεταξύ αvτού πού έπιθυμούμεν καί έκείνου πού μπορούμε 
νά έπιδιώξωμεν. Καl σήμερον άκ6μη έχω έμμέσως βολιδο

σκοπήσεις άπ6 τήν Τουρκίαν ν' άρχίσω διάλογο ν, άλλά δ 

διάλογος πρέπει νά γίvη εlς τήν Κύπρον, καί νά γνωρίζω

μεν τί θέλομεν. 'Ο διάλογος πρέπει νά εlναι μεταξύ τών 

'Ελληνοκυπρίων καί τών Τουρκοκυπρίων. 

»Μακάριος: Δεν μποροϋμε νά ποϋμε στούς Τούρκους 

δτι δεχόμεθα biregional· θά έπιμείνωμεν έπί τής multiregion
al federation. 

»Κληρίδης: Δέν ύπάρχουν περιθώρια έλιγμών. Ν Αν μέ-

χρι τώρα έπέτυχα ώρισμένα πράγματα τοϋτο όφείλεται είς 

τό δτι ύπεχώρησα δπου επρεπε . Ν Αν άκολουθήσωμεν τό 

σχέδιον τοϋ Μακαριωτάτου σέ δύο συναντήσεις ό διάλο

γος θά σταματήση. Δέν μποροϋμε νά &.φήσωιiεν τό 40% τής 
Κύπρου άνευ ρυθμίσεως, διότι τότε ύπάρχει κίνδυνος καί 

διά τήν ύπόλοιπον Κύπρον. 

»Καραμανλής: Π6σοι Κύπριοι έχουν φύγει μέχρι στιγ

μής; 

»Τζούνης: Γύρω στίς 31.000. 'Απ' αύτούς μερικοί έπέ
στρεψαν είς Κύπρον καί άλλοι μετέβησαν είς Λονδίνον. 

»Καραμανλής: 'Υφίσταται πάντως κίνδυνος διαρροής. 

»Κυπριανοϋ: Ποία ή κατάστασις των σχέσεων μεταξύ 

Τουρκοκυπρίων καί τουρκικοϋ στρατοϋ; 

»Κληρίδης: Οί Τουρκοκύπριοι έν ττ'j πλειοψηφί~ των 

δέν ε{ναι δυσαρεστημένοι άπό τόν τουρκικόν στρατόν. Κα

τά πληροφορίας μου έντός δύο έβδομάδων θά γίνη μεταφο

ρά πληθυσμοϋ άπό τήν Τουρκίαν . 

»Μπίτσιος: Τουρκοποιοϋν καί τήν 'Αμμόχωστον. 

»Κληρίδης: Τοϋρκοι πρόσφυγες τοϋ 1963 περί τούς 

30.000 έγκαθίστανται σέ δικές μας περιοχές. Αύτοί χρησι
μοποιοϋνται ώς έργάτες διά νέες βιομηχανίες γύρω άπό τήν 

Λευκωσίαν καί διά τήν κατασκευήν των δύο άεροδρομίων 

τής 'Αγύρτας καί τοϋ Τύμπου. 

»Μολυβιάτης: 'Ο Μακαριώτατος ε{πεν δτι προτιμά νά 

κρατήσουν τό 40% άλλά στήν χθεσινήν σύσκεψιν είπαμε 
δτι τό 40% άντιστοιχεί πρός τό 75% τής οικονομίας τής 
Κύπρου. Πώς θά άνθέξη ή Κύπρος; 

»Δούντας: Δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι προχωροϋν είς 

τουρκοποίησιν. 'Από στοιχεία των 'Ηνωμένων 'Εθνών 

ύπάρχουν ένδείξεις μονίμου έγκαταστάσεως κατοίκων είς 

τήν περιοχήν Μόρφου. 

»Κληρίδης: Ν Αν άργήσωμεν θά καταστραφοϋν τά κτή

ματά μας διότι οί Τοϋρκοι δέν ποτίζουν παρά τά {δικά τους. 

»Μακάριος: Τήν περιοχήν πού έπιθυμοϋν νά κρατή

σουν είτε μέ τήν συγκατάθεσίν μας είτε όχι θά τήν τουρκο

ποιήσουν. 

»' Αβέρωφ: ΗΟριον ε{ναι τό 25% κι' ούχί τό 40%. 
»Κληρίδης: Ύποτεθείσθω δτι ό Ντενκτάς μοϋ λέει δτι 

δέχεται τό 25% καί δύο περιοχάς, τί θά γίνη τότε; 
»Μακάριος: Τότε θά τό παρουσιάσης. 

»Καραμανλής: : 'Ο Μακαριώτατος εlπεν χθές σπlτι μου 
δτι δέχεται τ6 25% έστω καί aν εlναι δύο περιοχαί. 

»Μακάριος: ΝΟχι άκριβc:Ος. 

»Παπαδόπουλος: Ν Αν ό Κίσινγκερ ελεγε στούς Τούρ

κους δτι δεχόμεθα τήν biregional ώς άνάλογον μέ τόν πλη
θυσμόν. 

»Κληρίδης: Νά ποϋμε στόν Κίσινγκερ νά διαπραγμα

τευθή έπ' αύτής τής βάσεως; 

»Καραμανλής: :Πρακτικώς π6σα καντ6νια μπορούν νά 

γίνουν; 

»Παπαδόπουλος: 'Οκτώ τετραγωνιζόμεναι περιοχαί. 

»Καραμανλής: vΟταν δμιλούμεν περί καντοvlων δεχ6-

μεθα dις βάσιν τήν δμοσπονδlαν μέ πολλά καντ6νια. Καί 

τ6τε θά ρωτήση δ συνομιλητής μας ποία θά εlναι αvτά; 
»Παπαδόπουλος: Αύτά πού ε{ναι βιώσιμα. 

»Καραμανλής: Δέχομαι τήν γεωγραφικήν δμοσπονδί
αν μέ πολλά καντ6νια, άλλά θά πρέπη νά προσδιορίσωμεν 

καί τ6ν άριθμ6ν των. 
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»Παπαδόπουλος: 6-7 βιώσιμα μέ πλειοψηφοί>ν τό τουρ
κικόν στοιχείον. 

»Χριστοφίδης: Κύριε Κληρίδη, πόσα καντόνια θά έδέ

χοντο oi Τοuρκοι; 
»Κληρίδης: ~Ενα μεγάλο καί δύο μικρότερα στόν βορ

ρά. Του μεγάλου, μειωμένου ίσως κάπως, τά δέ δύο μικρό

τερα ε{ναι αύτά του σχεδίου Γκιουνές. Στόν νότο oi Τοί>ρ
κοι δέν θέλουν καντόνια. Τόν πληθυσμόν του νότου θά τόν 

μετακινήσουν είς τόν βορράν. 

»Καραμανλής: Πρέπει vά περιορισθfί τό μεγάλο καντό

νι. Ν Α ν αύτό μέ τά 2-3 μικρότερα καλύπτουν τό 25% εlναι 
κάτι πού μποροϋμε νά τό ποϋμε στούς Τούρκους χωρίς νά 

εlναι άνάγκη νά τό άvακοινώσωμεν. 
»Κληρίδης: Ν Αν τό έπιτυγχάναμεν uπό τά σημερινά δε

δομένα θά ήτο μεγάλη έπιτυχία. 

»Καραμανλής: Έφ ' δσον θά καλύπτουν τό 25% έγώ 
συμφωνώ. Δέν γνωρίζω τί γνώμη έχει δ Μακαριώτατος έπ' 

αύτοϋ. 

»Μακάριος: Δυσκολεύομαι νά έκφέρω τήν γνώμην μου 

διότι δέν γνωρίζω ποίαι θά ε{ναι αί άντιδράσεις του λαοί> 

καί τής ΕΟΚΑ Β'. 'Εάν δέ δεχθώ αύτή ν τήν στιγμήν καί 

' δημιουργηθοί>ν έπεισόδια είς τήν Κύπρον θά έρμηνευθοί>ν 
ώς άποτέλεσμα τής παρουσίας μου. 

»Κληρίδης: Αύτός πού θά uπογράψη θά καταστραφή. 

Συμφωνώ μέ σάς δτι ώς 'Αρχιεπίσκοπος καί 'Εθνάρχης 

άντιμετωπίζετε περισσοτέρας δυσκολίας άπό έμέ. Πλήν 

δμως καί δ Λυσσαρίδης μοί> ε{πεν δτι δέν uπάρχει άλλη 

λύσις άπό έκείνην τής γεωγραφικής δμοσπονδίας. Νομίζε

τε, Μακαριώτατε, δτι δέν θά μάς έπικρίνουν άν τό ποuμε 

δημοσίως; Μακαριώτατε ή εύθύνη ε{ναι ίδική σας. 

»Μακάριος: 'Η εύθύνη ε{ ναι κοινή, διότι !:χομε δημο

κρατία. Πρέπει νά διαφωτίσωμεν καί νά προετοιμάσωμεν 

τόν λαόν. 

»Χριστοφίδης: Είσηγοί>μαι νά άρχίσωμεν μέ τό ώς άνω 

σχέδιον τριών ώς τεσσάρων καντονίων μέ βάσιν τό 17%-
18% καί νά δοί>με πώς θά προχωρήσουν αί διαπραγματεύ
σεις. 

»Δούντας: Ν Αν μπορέσωμε νά έπιτύχωμεν λύσιν μέ 3-4 
καντόνια, θά πρέπη νά θεωρηθή μεγίστη έπιτυχία. 

»Καραμανλής: Συμφωνώ, dν μπορέσουν ν' άρχίσουν α{ 

διαπραγματεύσεις μέ βάσιν τήν γεωγραφική ν δμοσπονδlαν 

4 καντονίων καί έκτασιν 20% καί μέ δευτέραν ύποχώρησι ν 
έως 25%. 

»Δούντας: Θά μπορούσαμε νά ποί>με "έγγύς τής πληθυ

σμιακής άναλογίας". 

»Καραμανλής: Νομίζω δτι έκεί πρέπει νά καταλήξωμεν 

καί νά έπιδιώξωμεν έκτασιν άνάλογον πρός τόν πληθυ

σμόν. 

»Μακάριος: Θά !:χωμεν δμως καί πρόσφυγας. 

»Κληρίδης: Ναί, άλλά όλίγους. 

»Χριστοφίδης: Γύρω στούς 30.000. 
»Τζούνης: τί θά γίνη μέ τόν λιμένα τής 'Αμμοχώστου; 

»Κληρίδης: 'Ο λιμήν θά ε{ ναι διακοινοτικός uπό κρα-

τικόViιργανισμόν, δηλαδή θά διέπεται άπό τήν άρχήν τών 

λιμένιόν. 
»Χριστοφίδης: Προτιμώ άριθμόν καντονίων μέ !:κτασιν 

25% άπό ~να μέ !:κτασιν 20%. 
»Δούντας: Δέν συμφωνώ. Θεωρώ καλύτερον τό ~να καν

τόνων παρά τά τέσσερα. 

»Μακάριος: ·Η άρχή μας ε{ ναι η mu1tiregiona1 federa
tion μέ7!:κτασιν παραπλησίαν τής άναλογίας των πληθυ

σμών. τί θά γίνη δμως μέ τούς πρόσφυγας; 

»Κληρίδης: Προσπάθειά μας θά ε{ναι νά έπιστρέψη τό 

maximum καί άσφαλώς oi Τοί>ρκοι θά έπιτρέψουν είς κά
ποιο ποσοστόν νά έπιστρέψη. 

»Καραμανλής: Πρέπει νά καταλήξωμεν σέ κάποιο συμ

πέρασμα ώς πρός ποία θά εlναι ή έπιδίωξίς μaς καί ποία ή 
διαδικασία. Αοιπόν ή βάσις θά εlναι 4 καντόνια μέ έκτα σι ν 
20-25% καί διαδικασία αl συνομιλlαι Κληρίδη-Ντενκτάς 
ύπό τήν έποπτείαν τοϋ Μακαρίου. ·Η άνακοiνωσις θά εlναι 
δτι δεχόμεθα κατ' άρχήν τήν γεωγραφική ν δμοσπονδίαν 

μέ πολλά καντόνιω>. 

Κατόπιν, ή συζήτηση έπικεντρώθηκε στό έπίμο

νο αίτημα τοϋ Γ. Κληρίδη νά διατυπωθοϋν έγγράφως 

οί δδηγίες τίς δποίες θά οφειλε νά άκολουθήσει κατά 

τίς συνομιλίες του μέ τόν Ρ. Ντενκτάς. Μάλιστα, ένό

ψει τής άρνήσεως τοϋ προέδρου Μακαρίου νά ικα

νοποιήσει τό αίτημα, δ Γ. Κληρίδης έξέφρασε τή 
διάθεση νά παραιτηθεί άπό τή θέση τοϋ έκπροσώπου 

στίς διακοινοτικές. Τελικά, μετά άπό παρέμβαση τοϋ 

Κ. Καραμανλή, ~γινε άπό δλους άποδεκτό νά διατυ

πωθοϋν έγγράφως, έντός 15 ήμερών, τά συμφωνηθέν
τα κατά τή σύσκεψη 117 • 

Κατά τή διάρκεια τής παραμονής του στήν 'Αθή

να, δ 'Αρχιεπίσκοπος συναντήθηκε καί μέ τόν άρ

χηγό τής ΕΚ-ΝΔ, Γ. Μαϋρο, τόν πρόεδρο τοϋ ΠΑ

ΣΟΚ, Α.Παπανδρέου, καί τούς έκπροσώπους τοϋ 

ΚΚΕ (έσ . ), Μπ. Δρακόπουλο καί Λ. Κύρκο. Πρίν τήν 

άναχώρησή του γιά τήν Κύπρο, στίς 7 Δεκεμβρίου, 
~γινε καί πάλι δεκτός άπό τόν πρωθυπουργό. 'Απο

χαιρετώντας τόν πρόεδρο τής Κυπριακής Δημοκρα

τίας, δ Κ. Καραμανλής τόν ~πιασε άπό τό μπράτσο 

καί τοϋ ε{πε: «"0, τι χρειασθήτε, έδώ εlμαι>>. 

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

·Ο ύπουργός 'Εθνικής 'Αμύνης, Ε. 'Αβέρωφ, 

ύποβάλλει στόν Κ. Καραμανλή ύπόμνημα γιά τήν 

άμυντική κατάσταση τής χώρας καί τίς σημαντικό

τερες άνάγκες τών 'Ενόπλων Δυνάμεων. Στήν άρχή 

τοϋ ύπομνήματος, δ ύπουργός σκιαγραφεί τή φύση 

τής άπειλής κατά τής χώρας: 

«'Εν<\) ή παγία άπειλή κατά τής χώρας, διά λόγους γεω

πολιτικούς, έκδηλοuται άπό βορρά, α{ πρόσφατοι βάναυ

σοι έξελίξεις μάς έπιβάλλουν ν' άντιμετωπίσουμε πρωτί
στως τήν έκ Τουρκίας άπειλή. 

»Μολονότι αί διεθνείς συνθήκαι δέν συνηγοροί>ν uπέρ 

τi'jς ένεργοποιήσεώς της, δέν δυνάμεθα καθόλου νά τήν 

άποκλείσουμε, κυρίως, διότι: 

»l. Oi Τοί>ρκοι κατέχονται άπό σύμπλεγμα κατωτερό
τητος άπέναντί μας, καί τοuτο - ε{ναι κανών - παντοί> 

καί πάντοτε !:χει δυσμενείς έπιπτώσεις. 

»2. Ε{ ναι γενικό καί πάγιο είς τήν Τουρκία τό αίσθημα 
δτι α{ νήσοι μας του 'Αρχιπελάγους καί τά Δωδεκάνησα 



ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΒΕΡΩΦ ΓΙΑ τΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ Δ ΥΝΑΜΕΙΣ 249 

"πνίγουν", "κόβουν τήν &.ναπνοή" τfjς Μικρdς 'Ασίας. 

»3. • Η τουρκική Κυβέρνησις ijγειρε θέμα διχοτομήσε
ως τfjς ύφαλοκρηπίδος καί του έναερίου χώρου του Αίγαί

ου, προέβη είς συγκεκριμένας σχετικώς πράξεις, έκαλλι

έργησε καί καλλιεργεί τήν κοινήν γνώμην της έπί του θέ

ματος, καί καθίσταται αΙχμάλωτος αύτfjς. 

»4. ΗΟσο καί άν &.πομονώσωμε τό Κυπριακό, τουτο κα
τά πdσαν πιθανότητα θ' &.ποτελfj έπί καιρό αϊτιο όξύνσεως 

τών παθών μεταξύ μας. 

»5. Τά &.ντιτιθέμενα βαθέα κοινωνικοπολιτικά ρεύματα 
έν Τουρκί~ (παλαιοτουρκικό, προοδευτικό, κεμαλοστρα

τιωτικό) πλειοδοτουν τό εν εναντι του άλλου έπί τών έθνι

κών θεμάτων γενικου ένδιαφέροντος. 

»6. Οί Τουρκοι στρατιωτικοί παίζουν σημαίνοντα 

- ϊσως καί πρωταρχικό - ρόλο είς τήν λfjψιν βασικών 

&.ποφάσεων. 

»7. Μολονότι διαθέτει σαφfj άριθμητική ύπεροπλία 

εναντι ήμών καί είς τά τρία 'Όπλα, ή Τουρκία προβαίνει 

συνεχώς είς άγοράς συγχρόνου καί δαπανηρου πολεμικου 

ύλικου. 

»8. 'Από του 1964 εκτισε μεγάλον &.ποβατικόν στόλον 
- πλέον τών 10 σκαφό'Ιν - τό μέγιστον μέρος του δποίου 

διατηρείται είς τόν κόλπον τfjς Σμύρνης καί είς τόν Εύξει

νον Πόντον. 

»Τά &.νωτέρω &.φ' ένός αύξάνουν τήν διάθεσιν τfjς 

Τουρκίας δι' &.παραδέκτους είς βάρος μας προκλήσεις, συ

νέπεια τών δποίων δύναται νά ε{ναι δ πόλεμος (περίπτωσις 

γεωτρήσεων κ.ά .), άφ' έτέρου δέ, δέν άποκλείουν έντελώς 

καί αύτό &.κόμη τό προσχεδιασμένον έγχείρημα- κατόπιν 

"κάποιας" δικαιολογίας - είς βάρος 2-3 ij καί 4 νήσων 
μας. 

»Συνεπώς, τό δτι α{ διεθνείς συνθfjκαι δέν εύνοουν τήν 

ύλοποίηση τfjς &.πειλfjς έκ Τουρκίας, δέν μdς έπιτρέπει νά 

έφησυχάσουμε, καί πρέπει νά εϊμεθα ετοιμοι νά τήν &.ντι

μετωπίσουμε. Τό &.ντίθετο θά έσήμαινε άνάληψη βαρυτά

των ίστορικών εύθυνών. 

»Είς τό &.νά χείρας συνοπτικό ύπόμνημα δέν θ' άσχο

ληθώ μέ τήν παγία &.πό βορρd &.πειλή. Περί αύτfjς θά περι

ορισθώ νά σημειώσω δτι έπιβάλλει: 

>>Ι. τήν δι ατή ρ η ση ώρισμένων δεσμών μέ τό Ν Α ΤΟ καί 

μέ τάς ΗΠΑ· 

»2. τήν συμπλήρωση όχυρώσεων καί προετοιμασίας 
ναρκοπεδίων έπί τών κυρίων διαβάσεων τών πρός Βουλ γα

ρίαν συνόρων καί έπί τών άξόνων είσβολfjς άπό Γιουγ

κοσλαβίας 

»3. τήν &.ντιαεροπορικήν άμυναν τών βορείων περιοχών, 
ώς κατωτέρω. 

»Ταυτα, ϊνα ε{ναι δυνατή όλιγοήμερος &.νάσχεσις έπιθέ

σεως, δι' ένδεχομένην άφιξιν μεγάλων ξένων ένισχύσεων» . 

Στη συνέχεια δ Ε. 'Αβέρωφ ύπογράμμισε δτι ή 

άπειλή άπό τήν Τουρκία θά είναι κυρίως &:εροναυτι
κής φύσεως. Μάλιστα,ο ή ~ Αγκυρα ένίσχυε την άερο
πορία της μέ νέες παραγγελίες άεροσκαφών, παρά τό 

γεγονός δτι 'fίδη ύπερείχε της ·Ελλάδος στόν τομέα 

αύτό, άλλά καί στίς ναυτικές δυνάμεις. 'Η μικρή άπό

σταση τών έλληνικών νησιών άπό τήν τουρκική 

άκτη, ή δυνατότητα τής Τουρκίας νά ύποστηρίξει μέ 

σχετική εύκολία τίς έπιτιθέμενες μονάδες της καί τά 

άφθονα άποβατικά μέσα πού είχε στη διάθεση της θά 

μπορουσαν νά τής έπιτρέψουν νά άναλάβει τήν πρω

τοβουλία στίς πολεμικές έπιχειρήσεις καί μάλιστα 

νά διεξαγάγει καί άρκετές έπιχειρήσεις άντi.περι
σπασμου, δημιουργώντας προφανείς δυσκολίες στίς 

έλληνικές δυνάμεις. Στίς συνθήκες αύτές, ή 'Ελλάδα 

δέν ήταν έπαρκώς προετοιμασμένη γιά νά άντιμετω

πίσει τη νέα άπειλη άπό άνατολάς. 

'Ο ύπουργός έπέμεινε στην άπόλυτη άναγκαιό

τητα νά ένισχυθεί σημαντικά ή άντιαεροπορική άμυ

να του στρατου του 'Έβρου, τών άεροδρομίων καί 

του Ναυστάθμου. ·Ο τομέας αύτός, σημείωσε, είχε 

έγκληματικrο παραμεληθεί άπό τη χούντα. Τόνισε, 

άκόμη, δτι έπιβαλλόταν δ έκσυγχρονισμός τών άε

ροδρομίων, ή παραγγελία σύγχρονων άεροσκαφών 

άπό τίς ΗΠΑ καί τη Γαλλία καί ή λειτουργία Βιομη

χανίας 'Αεροπορικου 'Υλικου, ή όποία θά εδινε τη 

δυνατότητα νά συντηρουνται τά άεροσκάφη αύτά καί 

θά συντελουσε στη διατήρηση τής μαχητικής ίκανό

τητας τής άεροπορίας σέ ύψηλό έπίπεδο. 'Ανα

φέρθηκε, άκόμη, στίς άνάγκες του Πολεμικου Ναυ

τικου, ίδιαίτερα σέ ταχύπλοες πυραυλακάτους, κα

θώς καί στόν άναγκαίο έκσυγχρονισμό τών ύπαρ

χόντων μοvάδων του Στόλου, θέμα γιά τό όποίο γινό
ταν ή άπαραίτητη μελέτη άπό τό Σεπτέμβριο του 

1974. Σημείωσε, έπίσης, δτι γιά τήν άναφορά του 
αύτη είχε λάβει ύπόψη τίς οίκονομικές δυνατότητες 

τής χώρας. Πάντως, μόλις βελτιωνόταν ή οίκονομι

κη κατάσταση, επρεπε νά άντιμετωπιστεί καί ή δυνα

τότητα άγορaς νέων, μεγαλύτερων σκαφών, δπως 

φρεγατών. τέλος, άναφέρθηκε καί στίς άνάγκες του 

Στρατου Ξηρaς. 

'Ο Ε. 'Αβέρωφ άσχολήθηκε καί μέ τη δυνατότη

τα τής χώρας νά άνταποκριθεί οικονομικά στίς αυ

ξημένες άνάγκες τών 'Ενόπλων Δυνάμεων, σέ μιά 

έποχη διεθνους οίκονομικής δυσπραγίας. Θεωρουσε 

άναγκαίο νά έξεταστεί, σύντομα, ή δυνατότητα νά 

παράσχουν βοήθεια οί ΗΠΑ καί ύπογράμμισε δτι ή 

Ούάσιγκτων δέν θά έπιθυμουσε τη διατήρηση τής 

άνισορροπίας στόν 'Έβρο καί τό Αίγαίο, ή όποία 

πιθανό νά δημιουργουσε όρέξεις στην~ Αγκυρα. Κα

τόπιν, επρεπε νά έξεταστεί, άφενός ή δυνατότητα τής 

'Ελλάδος νά άγοράσει τό άπαιτούμενο πολεμικό 

ύλικό πού δέν θά έξασφάλιζε άπό τίς ΗΠΑ καί, άφετέ

ρου ή κλιμάκωση τών δαπανών γιά τήν άμυνα τά 

έπόμενα ετη 118 • 

2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

Συνέρχεται, γιά πρώτη φορά μετά την άποκατά

σταση τής δημοκρατίας, τό Συμβούλιο Συνδέσεως 

'Ελλ&δος - ΕΟΚ ύπό την προεδρία του Γάλλου 
ύπουργου 'Εξωτερικών, Ζ. Σωβανιάργκ. Τής έλλη-
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νικής άντιπροσωπείας ήγείται ό ύπουργός Συντονι

σμοϋ Π. Παπαληγούρας. 

Οί έργασίες τοϋ Συμβουλίου έπιβεβαίωσαν τήν 

πολιτική βούληση τών 'Εννέα νά άναπτύξουν τίς 

σχέσεις τους μέ τήν 'Ελλάδα - τήν πρώτη χώρα πού 

είχε συνδεθεί μέ τήν Κοινότητα - καί εμελλαν νά 

έπηρεάσουν άποφασιστικά τή μελλοντική πορεία 

τών σχέσεων 'Ελλάδος- ΕΟΚ. Σχετικά, ό Γ. Κοντο

γεώργης άναφέρει: 

«Στό Συμβούλιο Συνδέσεως ή 'Ελλάς καί ή Κοινότης 

συμφώνησαν νά προχωρήσουν στήν έπαναφορά σέ κανο

νική λειτουργία τών όργάνων τής Συνδέσεως, στήν άμεση 

έφαρμογή τών μηχανισμών άπορροφήσεως τής άχρησιμο

ποιήτου βοηθείας του πρώτου χρηματοδοτικοί) πρωτοκόλ

λου, στήν συνέχιση τής οικονομικής ύποστηρίξεως, άπό 
τήν Κοινότητα, τής 'Ελλάδος καί στήν έναρξη διαπραγ

ματεύσεων γιά τήν σύναψη νέου χρηματοδοτικοί) πρωτο

κόλλου, καθώς καί τήν έπέκταση τής Συνδέσεως καί στά 

τρία νέα μέλη τής Κοινότητος καί, τέλος, γιά τήν ρύθμιση 

, μερικών' άλλων θεμάτων. 

»Τό λεπτότερο καί δυσκολώτερο θέμα τών συζητήσεων 

ήταν ή έναρμόνιση .τής άγροτικής πολιτικής τής 'Ελλάδος 

καί τής Κοινότητος καί τό προσωρινό καθεστώς τό όποίο 

θά έφαρμοζόταν γιά τίς εισαγωγές, άπό τήν 'Ελλάδα, στήν 

Κοινότητα φρούτων καί λαχανικών, καθώς καί οίνων, μέ

χρι τής έναρμονίσεως. 

»Τό θέμα αύτό παρουσιάζει τεράστιο ένδιαφέρον γιά 

τήν 'Ελλάδα, γιατί ή προστασία τής έλληνικής άγροτικής 

παραγωγής καί ή ίσότιμη μεταχείριση τών άγροτικών 

προϊόντων μας στήν Κοινοτική άγορά, άποτελοuσε ούσιώ

δες μέρος τής Συνδέσεως καί άπαραίτητο στοιχείο ισορ

ροπίας τών άμοιβαίων συμφερόντων στά πλαίσια τής Συμ

φωνίας τών 'Αθηνών. 

»'Η έπιδίωξη τής ίσης μεταχειρίσεως τών άγροτικών 

προϊόvτων"μας, στά πλαίσια τής έναρμονίσεως, άποτελοu

σε άνυποχώρητη θέση τής έλληνικής Κυβερνήσεως. 

»Τό άρθρο 33 τής Συμφωνίας Συνδέσεως προέβλεπε δτι 
ή λειτουργία καί ή άνάπτυξη τής Συνδέσεως γιά τά άγροτι

κά προϊόντα πρέπει νά συνοδεύεται άπό τήν προοδευτική 

έναρμόνιση τών άγροτικών πολιτικών τής Κοινότητος καί 

τής 'Ελλάδος καί δτι ή έναρμόνιση έχει ώζ σκοπό νά έξα

σφαλίση τήν ισότητα τής μεταχειρίσεως τών άγροτικών 

προϊόντων τών χωρών-μελών καί τών ιδίων προϊόντων τής 

'Ελλάδος στίς άγορές τών συμβαλλομένων μερών. 

»'Αλλά στό θέμα αύτό έκδηλώθηκαν άμέσως ο{ δυ

σκολίες πού έπρόκειτο ν' άντιμετωπίσουμε, γιατί ο{ δια

φωνίες πού έμφανίσθηκαν ijδη άπό τό 1963 μεταξύ τής 
Κοινότητος καί τής 'Ελλάδος, όχι μόνο παρέμειναν άλλά, 

έν τφ μεταξύ, ή θέση τής Κοινότητος έγινε περισσότερο 

άκαμπτη. 

»Κατά τό Συμβούλιο Συνδέσεως τής 2ας Δεκεμβρίου 

· 1974 ή έλληνική άντιπροσωπεία έπανέφερε τό θέμα καί 
ύποστήριξε τίς έλληνικές θέσεις. 

»'Ο πρόεδρος του ΣυμβουλίουΖ. Σωβανιάργκ έκθέτον

τας τήν Κοινοτική θέση έδήλωσε δτι ή Κοινότης, λαμβα

νομένων πάντως ύπ' όψη καί τών νέων στοιχείων τά όποία 

ύπεισήλθαν άπό τό 1967, δέχεται νά έπαναληφθοuν άμέσως 

οί διαπραγματεύσεις γιά τήν έναρμόνιση έπί τών πέντε όμά

δων προϊόντων, άλλά ύπογράμμισε δτι ή έπανάληψη τών 

διαπραγματεύσεων δέν σημαίνει τήν άπό μέρους τής Κοινό

τητος παραίτηση άπό τό δικαίωμα τό όποίο διατηρεί λόγφ 

τής έκπνοής, άπό τό τέλος του 1964, τής προθεσμίας τών 
δύο έτών μέσα στήν όποία θά έπρεπε νά ε{χε ληφθή άπό

φ,αση γιά τήν γεωργική έναρμόνιση. 

»'Επίσης έδήλωσε δτι ή Κοινότης, ύπερβαίνουσα τίς 

αύστηρές νομικές ύποχρεώσεις της καί μέ πνεuμα καλής 

θελήσεως, δύναται νά προσφέρη γιά τούς ύπό συζήτηση 

πέντε τομείς προϊόντων, ενα προσωρινό καθεστώς, διαρ

κείας ένός έτους, τό όποίο θά συνίσταται στήν διατήρηση 

του statuscquo, περιλαμβανομένης καί τής δυνατότητος τής 
Κοινότητος νά έφαρμόζη, ώς πρός τά φροuτα καί τά λαχα

νικά, τήν ρήτρα διασφαλίσεως του Κοινοτικοί) Κανονι

σμοί), καθώς καί τό σύστημα τών άντισταθμιστικών εισφο

ρών, γιά ώρισμένα φροuτα καί λαχανικά, πού δμως ήταν 

άκριβώς έκείνα πού άντιμετώπιζαν προβλήματα κατά τήν 

εισαγωγή τους στήν Κοινότητα. 

»τέλος άνέφερε δτι ή Κοινότης εΙναι ετοιμη νά προβή 

στήν δήλωση γιά τήν έναρξη τής διαδικασίας έναρμονί

σεως στά άλλα προϊόντα, γιά τά όποία ε{ χε, έν τφ μεταξύ, 

καθιερωθή Κοινή 'Αγροτική Πολιτική, πρaγμα πού εγινε 

άμέσως γιά τούς οίνους. 

>>'Η έλληνική άντιπροσωπεία δέν θεώρησε ίκανοποιη

τική καί πολιτικά άποδεκτή τήν Κοινοτική θέση. 

»Κατόπιν τής άδυναμίας νά ληφθή άπόφαση καί, ένώ

πιον του άδιεξόδου πού δημιουργήθηκε, άποφασίσθηκε νά 
συνεχισθή άπό τά άρμόδια ύπηρεσιqκά όργανα ή μελέτη 

του θέματος τής γεωργικής έναρμονίσεως καί του έφαρμο

στέου προσωρινοί) καθεστώτος στά φροuτα καί λαχανικά 

καί νά έπιληφθή του θέματος αύτοu έκ νέου τό Συμβούλιο 

Συνδέσεως σέ κατάλληλο χρόνο»ΙΙ9 . 

4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

'Η Γερουσία τών ΗΠΑ άποφασίζει νά άναβάλει 

τή διακοπή τής στρατιωτικής βοήθειας πρός τήν 

Τουρκία, ή όποία είχε προγραμματιστεί νά ένεργο

ποιηθεί στίς 10 Δεκεμβρίου, aν δέν σημειωνόταν πρό
οδος στό Κυπριακό. Σκοπός τοϋ άμερικανικοϋ Σώ

ματος ήταν, δπως τονίστηκε, νά έξασφαλιστεί πε

ρισσότερος χρόνος ώστε νά έπιτύχουν οί διαπραγμα

τεύσεις. Στίς 18 Δεκεμβρίου, καί μετά άπό πιέσεις 
τοϋ προέδρου Φόρντ καί τοϋ ύπουργοϋ 'Εξωτερικών, 

Χ. Κίσινγκερ, καί ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων τών 

ΗΠΑ θά συναινέσει στήν άναβολή τής παύσεως τής 

βοηθείας ώς τίς 5 Φεβρουαρίου. 
Τό ζήτημα τής έπιβολής τοϋ έμπάργκο ήταν ίδι

αίτερα πολύπλοκο. 'Από τή μιά πλευρά, άφοροϋσε 

τούς δεσμούς Ούάσιγκτων- ~ Αγκυρας, τούς δποίους 

ή άμερικανική Κυβέρνηση θεφροϋσε πολύτιμους. 

Παράλληλα, ώστόσο, συμπλεκόταν καί μέ τήν έσω

τερική κρίση τοϋ άμερικανικοϋ συστήματος διακυ

βερνήσεως, πού είχε έκδηλωθεί, ίδίως τήν έπαύριο 
τοϋ Γουώτεργκαίητ, μέ τή διαμάχη Λευκοϋ Οϊκου 

καί Κογκρέσου. Ό Χ. Κίσινγκερ δραστηριοποιή-
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θηκε εντονα ύπέρ τής άναβολής στήν έπιβολή του 

έμπάργκο. Στίς 6 Δεκεμβρίου, μάλιστα, εκαμε δηλώ
σεις, στίς δποίες τόνιζε δτι τό έμπάργκο θά ύπονό

μευε τίς δυνατότητες τών ΗΠΑ νά συνεισφέρουν 

στήν έπίλυση του Κυπριακοu. Έξάλλου, συνέχισε, 

ή στρατιωτική βοήθεια πρός τήν Τουρκία δέν δινό

ταν «σάν χάρη», άλλά έπειδή ή άσφάλεια τής χώρας 

αύτής συνδεόταν μέ τήν άσφάλεια τής Μεσογείου 

καί του ΝΑΤΟ. 

Παράλληλα, στήν προσπάθειά τους νά πείσουν 

τό Κογκρέσο, 'Αμερικανοί διπλωμάτες στήν πρωτεύ

ουσα τών ΗΠΑ δήλωναν δτι ή ·Ελλάδα δέν άπέδιδε 

σημασία στή διακοπή τής στρατιωτικής βοήθειας 

πρός τήν Τουρκία. Σέ άπάντηση δ ύπουργός 'Εξωτε

ρικών, Δ. Μπίτσιος, εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Τό θέμα τής διακοπής τής στρατιωτικής βοηθείας 

πρός την Τουρκίαν, λόγφ παραβάσεως έκ μέρους ταύτης έν 

Κύπρφ του άμερικανικου νόμου περί χρησιμοποιήσεως 

του παρεχομένου στρατιωτικου ύλικου, παρακολουθείται 

ύπό τής έλληνικής Κυβερνήσεως μετ' ίδιάζοντος ένδιαφέ

ροντος, δσον καί liν άνήκη είς τήν άμερικανικήν Κυβέρ

νησιν καί τό Κογκρέσον ή ρύθμισίς του . Πάντως, εΙναι 

άδιανόητος δ ίσχυρισμός δτι ή έλληνική Κυβέρνησις θά 

συγκατετίθετο είς τάς χορηγουμένας έν προκειμένφ παρα

τάσεις. nΟταν είς τάς 14 Αύγούστου άμερικανικά δπλα 
έχρησιμοποιήθησαν διά νά καταληφθή τό 40% του κυΠρι
ακου έδάφους καί νά βυθισθή ή Κύπρος είς την δυστυχίαν, 

ή έλληνικη Κυβέρνησις κατέδειξε πώς άντιμετωπίζει τό 

ζήτημα τουτο, άποφασίσασα την άποχώρησιν τής • Ελλά
δος άπό τό στρατιωτικόν σκέλος του ΝΑΤΟ. Μέ την ίδίαν 

άγανάκτησιν άποκρούει τά διαδιδόμενα είς την άμερικανι

κήν πρωτεύουσαν καί άρνείται είς οιονδήποτε ξένον τό δι

καίωμα νά έρμηνεύση την στάσιν της καί την πολιτικήν 

της». 

6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

·Ολοκληρώνεται δ προεκλογικός άγώνας γιά τό 

πολιτειακό. ·Ο άρχηγός τής ΕΚ-ΝΔ, Γ. Μαuρος, σέ 

μήνυμά του πρός τόν έλληνικό λαό, τονίζει δτι οι 

'Έλληνες όφείλουν νά κάμουν τήν έπιλογή τους ψύ

χραιμα καί χωρίς προκαταλήψεις, καί ότι πρέπει νά 

ύπερψηφιστεί ή άβασίλευτη δημοκρατία. Οί πολιτι

σμένοι λαοί, λέγει, δέν χρειάζονται προσωπικά σύμ

βολα σάν τούς βασιλείς, ώς δείγματα τής ένότητας 

του εθνους «ή άβασίλευτη δημοκρατία στεγάζει ίδέ

ες καί ένώνεο>. Σέ τηλεοπτική του δμιλία, στίς 5 του 
μηνός, δ Κ. Σημίτης λέγει δτι δ βασιλεύς ύπήρξε 

τοποτηρητής ξένων συμφερόντων, χωρίς ρίζες στή 

χώρα καί συνεπώς άναγκασμένος νά προσφεύγει 

στήν ξέvη προστασία. 'Αναφέρεται, έπίσης, στίς 

έμπειρίες του παρελθόντος γιά νά καταδείξει ότι ή 

μοναρχία ήταν γιά τή χώρα μόνιμη πηγή άνωμαλίας, 

καί άπαριθμεί τά πλεονεκτήματα τής άβασίλευτης 

πολιτείας. Στίς 6 Δεκεμβρίου άναπτύσσει τή θέση 

του ύπέρ τής άβασίλευτης πολιτείας δ Γ. Κουμάντος. 

'Από τήν πλευρά του, δ Κωνσταντίνος, σέ συνέν

τευξή του στήν «Καθημερινή» καί σέ νέα τηλεοπτική 
του δμιλία, έπαναλαμβάνει ότι τό άντικίνημα τής 

13ης Δεκεμβρίου 1967 άποδεικνύει τήν προσήλωσή 
του στούς δημοκρατικούς θεσμούς, καθώς καί ότι, ώς 

άνώτατος άρχοντας, θά περιφρουρήσει τήν ένότητα 

του εθνους, θά συμβάλει στή διαμόρφωση μιας συν

ταγματικής μοναρχίας πού δέν θά παρεμβαίνει στά 

πολιτικά πράγματα καί θά εΙναι βασιλεύς όλων τών 

'Ελλήνων. Σημειώνει, άκόμη, δτι βασιλευομένη ή 

άβασίλευτη εΙναι δύο δψεις του ίδιου νομίσματος, 

τής δημοκρατίας. 

Στίς 3 Δεκεμβρίου, μέ άφορμή τή ρίψη σέ διάφο
ρες περιοχές τής χώρας, προκηρύξεων, στίς δποίες 

γινόταν χρήση του όνόματος του Κ. Καραμανλή, τό 

Πολιτικό Γραφείο τοu πρωθυπουργοί) εΙχε άνακοι

νώσει: 

«ΕΙναι γνωστή καί σαφής ή θέσις του πρωθυπουργου 

έπί του δημοψηφίσματος. Συνεπώς ούδείς !\χει δικαίωμα νά 

άναμιγνύη τό όνομά του είς τήν πολιτειακήν διαμάχην». 

6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

Δημοσιεύονται, στήν 'Εφημερίδα τής Κυβερνή

σεως, τά νομοθετικά .διατάγματα ύπ' άριθ. 197 καί 
198. Τό πρώτο δρίζει ότι οί στρατιωτικοί πού ~ξήλ
θαν τής ένεργοu ύπηρεσίας κατά τή διάρκεια τής δι

κτατορίας λόγω άποτάξεως, άποστρατείας, ή έξα

ναγκασμοu σέ παραίτηση, δικαιοuνται μέσα σέ δύο 

μήνες νά ζητήσουν άπό τό άρμόδιο 'Αρχηγείο νά 

κριθοuν. Τό δεύτερο διάταγμα δίνει τό ίδιο δικαίωμα 

στούς άξιωματικούς τής Χωροφυλακής, τής 'Αστυ

νομίας Πόλεων καί τοu Πυροσβεστικοί) Σώματος, 

πού διώχθηκαν γιά πολιτικούς λόγους άπό τή χούν

τα. 

τέλος, μέ τό νομοθετικό διάταγμα ύπ' άριθ. 228, 
έπανέρχονται στήν ένεργό ύπηρεσία ο{ άξιωματικοί 

του Στρατοu Ξηράς καί Πολεμικής 'Αεροπορίας πού 

άποστρατεύθηκαν ή άποτάχθηκαν γιά πράξεις ή πα

ραλείψεις πού σχετίζονταν μέ τό κίνημα του Ναυτι

κοu, τοu Μaίου 1973. 

6 ΔΕΚΕ.ΜΒΡΙΟΥ 1974 

'Ο πρόεδρος τής Κυπριακής Δημοκρατίας, 'Αρ

χιεπίσκοπος Μακάριος, έπιστρέφει στή Μεγαλόνη
σο, όπου καί γίνεται δεκτός μέ συγκινητικές έκδη

λώσεις άπό τόν κύπριακό λαό . Τήν ίδια ήμέρα, δ 
'Αρχιεπίσκοπος έκφωνεί βαρυσήμαντο πολιτικό λό

γο ένώπιον πλήθους 100.000 πολιτών, στόν όποίο, 
μεταξύ liλλων, σημειώνει: 

«'Η έπάνοδός μου σημαίνει άποκατάστάσιν τής συντμγ
ματικής τάξεως, τήν δποίαν άνέτρεψεν ή χούντα καί έξε-
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μεταλλεύ'θη ή Τουρκία. Προέβαλεν ή Τουρκία διεθνώς τό 
πρόσχημα δτι διά τής στρατιωτικής επεμβάσεώς της εiς 

τήν νήσον επεδίωκεν ώς μία των 'Εγγυητριών Δυνάμεων 

τήν επαναφοράν τής συνταγματικής τάξεως. Τά άπό συν

ταγματικής πλευράς τουρκικά επιχειρήματα στερουνται 

τώρα βάσεως καί δικαιολογίας καίτοι άπλα προσχήματα 

ήσαν ταυτα εξ άρχής. Διότι ή κατάληψις ύπό τής Τουρκίας 

μεγάλου τμήματος του κυπριακου εδάφους, ή εκρίζωσις 

χιλιάδων 'Ελλήνων καί ή μακρά άλυσος liλλων γεγονότων 

ούδεμίαν εχουν σχέσιν μέ τήν άποκατάστασιν τής συνταγ

ματικής τάξεως. Καταφανώς άποσκοπουν οί Τουρκοι είς 

τήν δημιουργίαν τετελεσμένων γεγονότων διά τής δυνάμε

ως τής βίας. Καί ενώπιον καταστάσεως τετελεσμένων γε

γονότων η δη εύρισκόμεθα. 'Αλλ' εν ούδεμι~ περιπτώσει 

ο{ 'Έλληνες Κύπριοι είμεθα διατεθειμένοι νά άναγνωρί

σωμεν καί νά δεχθώμεν τά διά στρατιωτικών επιχειρήσεων 

τετελεσμένα γεγονότα. • Επιθυμουμεν συνομιλίας μετά τών 
συνοίκων Τούρκων διά τήν γεφύρωσιν των διαφορών μας, 

διά τήν εξεύρεσιν λύσεως του κυπριακου προβλήματος. 

Δέν ε{ναι τής παρούσης στιγμής νά εκθέσω τάς άπόψεις 

μου ώς πρός τήν λύσιν του προβλήματος. Λέγω μόνον δτι 

δέν θά δεχθώμεν λύσιν συνεπαγομένην μετακίνησιν πλη

θυσμών καί iσοδυναμοοοαν πρός διχοτόμησιν τής Κύπρου. 

Ε{ναι δυνατόν νά εξευρεθή τρόπος αύτοδιοικήσεως των 

δύο συνοίκων στοιχείων. Καί ε{ναι δυνατόν νά εξευρεθή 
τρόπος διασφαλίσεως των δικαιωμάτων 'Ελλήνων καί 

Τούρκων τής Κύπρου καί τής εν συνεργασί~ εiρηνικής 

συνυπάρξεώς των, πρός άμοιβαίον όφελος καί κοινήν εύη

μερίαν. Τάσεις σωβινιστικαί η οίασδήποτε φύσεως προκα

ταλήψεις οuτε τούς 'Ελληνοκυπρίους οuτε τούς Τουρκο

κυπρίους ώφελουν. Καί ή σκληρά πείρα του παρελθόντος 

πρέπει να ε{ ναι διδάσκαλος δι' άμφοτέρας τάς πλευράς. 

»Μεγάλην θά αiσθανθώ χαράν καί ίκανοποίησιν, έάν ή 

επάνοδός μου ε{ς τήν Κύπρον άποβή συντελεστής εiρήνης. 

Ειρήνης μεταξύ ·Ελλήνων καί Τούρκων τής Κύπρου, λυο

μένου εiρηνικώς του κυπριακου προβλήματος. Εiρήνης 

καί δμονοίας μεταξύ του κυπριακου 'Ελληνισμου. Βαθύ

τατα λυπουμαι, διότι άπό τινων ετων πάθη καί μίση διαι

ρουν τούς 'Έλληνας Κυπρίους. Καί αί άντιθέσεις ελαβον 

εκτασιν μέχρι πολιτικών δολοφονιών καί ενόπλων συγ

κρούσεων. Καί ε{χον επιπτώσεις εθνικώς επιζημίους. Καί 

ενφ ή Κύπρος κατεστρέφετο, 'Έλληνες Κύπριοι εστρεφον 

τά δπλα έναντίον άδελφών των. Δέν θά άναφερθώ εiς τά 

αίτια του διχασμου καί δέν επιθυμώ νά άναξέσω πληγάς 

του παρελθόντος, των δποίων θέλω τήν επούλωσιν. Καί διά 

τουτο δέν εχω πρόθεσηι διώξεως εχθρών καί άντιπάλων η 

προσαγωγής ενώπιον δικαστηρίου των βαρυνομένων μέ 

πολιτικά άδικήματα η μετασχόντων είς τό κατ' εμου πρα

ξικόπημα. Δίδω εiς δλους liφεσιν άμαρτιών καί άμνηστίαν 
επί τij ελπίδι δτι θά επέλθη ή ποθητή δμόνοια καί ένότης 

του λαου μας. 'Ενώπιον του θυσιαστηρίοJ;Ρτής Κύπρου τά 

πάθη καί ή διχόνοια ούδεμίαν εχουν θέσιν. Έθνικήν επι

ταγήν άποτελεί ή ψυχική ένότης του κυπριακου • Ελληνι
σμου. Καί πρός τήν κατεύθυνσιν αύτήν εχομεν καθήκον 

δλοι νά συμβάλωμεν, 'Εκκλησία, Πολιτεία, κόμματα, όρ

γανώσεις, τύπος, liτομα. Γνωρίζω δτι ύπάρχουν ενοπλοι 

άντίπαλοι δμάδες. Καί πολλοί εχουν τήν χείρα επί τής 

σκανδάλης. Οίοσδήποτε καί liν ε{ναι δ στόχος των, πλήτ

τεται τελικώς δ κυπριακός ·Ελληνισμός εν τφ συνόλφ του. 

Πλήττεται ή εθνική ύπόστασις καί επιβίωσίς του. Τά δπλα 

τής παρανομίας πρέπει νά παραδοθουν εiς τάς νομίμους 

κρατικάς άρχάς. ·Η παράδοσίς των θά συμβάλη εiς τήν 

δημιουργίαν συνθηκών ύφέσεως καί εiς τήν διάλυσιν του 

κλίματος άλληλοφοβίας. Ή δμόνοια, ή σύμπνοια καί ή 

ένότης του λαου μας θά άποτελουν δι· εμέ συνεχή προσπά

θειαν. Καί εχω τήν ελπίδα δτι εκ μέρους δλων θά επιδειχθή 

πνευμα καλής θελήσεως, ώς εrητάσσουν α{ περιστάσεις, 

ύ~ό τάς δποίας εύρίσκεται σήμερον ή Κύπρος. 

»Γνωρίζω δτι δ έλληνικός κυπριακός λαός, δ δποίος 

σήμερον μετά ζωηρών εκδηλώσεων μέ ύποδέχεται καί μέ 

καλωσορίζει επιστρέφοντα εiς τήν Κύπρον, άναμένει παρ' 

εμου πολλά. 'Αναμένει λύσιν τών πολλών καί ποικίλων 

προβλημάτων, τά όποία εδημιούργησεν ή καταστροφική 

τουρκική έπιδρομή. Μέ qυγκίνησι~ άποδέχομαι τάς εκδη

λώσεις τής άγάπης καί τής πρός εμέ εμπιστοσύνης σας, 

άλλά καί έρμηνεύω αύτάς ώς εκφρασιν των προσδοκιών 

καί τών ελπίδων, τάς δποίας επ· εμέ στηρίζετε. Δέν θά 

επεθύμουν νά δώσω ύποσχέσεις, τάς δποίας πιθανώς δέν θά 

δυνηθώ . νά πραγματοποιήσω. 'Η ύπόσχεσίς μου ε{ναι δτι 

τό πάν θά πράξω καί ούδέν θά παραλείψω διά τήν εν τφ 

μέτρφ του δυνατου λύσιν των προβλημάτων καί δικαίωσιν 

των έλπίδων σας. Εiς τό δύσκολον τουτο εργον εχω άνάγ

κην τής συνδρομής καί τής συνεργασίας δλων σας. Ε{μαι 

δέ βέβαιος διά τήν πρόθυμον άνταπόκρισίν σας. 

»·Ο σημερινός παλλαϊκός συναγερμός καί αί εκδηλώ

σεις τής σημερινής ή μέρας άποτελουν δι' εμέ πηγή ν δυνά

μεως είς τό συνεπαγόμενον πολλάς εύθύνας εργον μου. 

'Από τάς σημερινάς εκδηλώσεις εχω επίσης τήν βεβαίαν 

διαπίστωσιν δτι, παρά τάς συμφοράς, αί δποίαι μaς επλη

ξαν, παρά τά δεινά, τά όποία επεσωρεύθησαν, τό φρόνημα 

παραμένει όρθόν καί τό πνευμα ελεύθερον καί άδούλωτον . 

'Εν τφ μέσ φ των ερειπίων δ κυπριακός ·Ελληνισμός ίστα

ται μέ τήν ψυχήν όρθίαν καί κρατεί ύψηλά τήν άγωνιστι

κήν σημαίαν. Γνωρίζομεν δλοι δτι δύσκολος ε{ναι δ άγών 

μας. Δέν είμεθα, δμως, μόνοι ε{ς τόν άγώνα μας. WΕχομεν 

τήν συμπαράστασιν τής λαοπροβλήτου έλληνικής Κυβερ

νήσεως, τήν συμπαράστασιν του άδελφου έλληνικου λαου 

καί των δπου γής ·Ελλήνων. 'Εξ ·Ελλάδος σήμερον έρχό

μενος μεταφέρω πρός τούς 'Έλληνας τής Κύπρου τόν χαι

ρετισμόν τής έλληνικής Κυβερνήσεως, tόν χαιρετισμόν 
του έλληνικου λαου καί τήν διαβεβαίωσιν τής συμπαραστά

σεώς των. Πρός τήν μαρτυρικήν Κύπρον στρέφεται ή σκέ

ψις καί ή προσοχή δλων τών 'Ελλήνων. Μεγάλη ε{ναι ή 

εύγνωμοσύνη μας πρός τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν, τόν 

πολιτικόν κόσμον τής' Ελλάδος καί δλόκληρον τόν έλλη

νικάν λαόν διά τήν ποικιλοτρόπως έκδηλουμένην πολύτι

μον συμπαράστασίν των». 

7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

'Ο Κ. Καραμανλής άναιcοινώνει τήν αϋξηση, κα

τά 50%, τών άγροτιιcών συντάξεων: 

«Ύπεσχέθην προεκλογικά, άπευθυνόμενος πρός 

τούς άγρότας τής 'Ελλάδος άπό τήν Λάρισα, δτι θά 

πραγματοποιηθij δσον τό δυνατόν συντομώτερα &να

προσαρμογή τών άγροτικών συντάξεων. Ή Κυβέρ

νησις άπεφάσισεν κατόπιν τούτου τήν αϋξησιν τών 
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χορηγουμένων σήμερα συντάξεων κατά 50% άπό 1ης 
'Ιανουαρίου 1975. Έκ τής λήψεως τοί5 μέτρου θά 
έπωφεληθοί5ν πεντακόσιοι περίπου χιλιάδες άπόμα.

χοι τής έλληνικής ύπαίθρου. "Η άντιστοιχοί5q-α πρό

σθετος έκ τής αύξήσεως αύτής έπιβάρυνσις θά άνέλ

θη εiς τό Ποσόν τοί5 ένός δισεκατομμυρίου έξακοσί

ων πενήντα έκατομμυρίων δραχμών. 

»Τόσον ή προεκλογική έξαyγελία, δσον καί ή 
άμεσος μετά τάς έκλογάς έκπλήρωσίς της ύπό τής 

Κυβερνήσεως έγένοντο διά δύο λόγους: 
»Πρώτον: Αί άγροτικαί συντάξεις δέν άναπρο

σαρμόσθησαν κατά τήν έπταετίαν τής δικτατορίας 

άνάλογα μέ τίς_άλλες συντάξεις, ένψ δ πληθωρισμός 

καί τά άσυνάρτητα οΙκονομικά μέτρα έπληξαν τήν 

άγροτική τάξη περισσότερον άπό δλες τίς άλλες. λό

γοι στοιχειώδους κοινωνικής δικαιοσύνης έπέβαλον, 
ώς έκ τούτου, νά χορηγηθή σημαντικά μεγαλύτερο 

ποσοστόν αύξήσεως άπό τό χορηγηθέν σέ άλλες κα-

'τηγορίες συνταξιούχων. 

))Δεύτερον: Τό μέτρον ε{ναι άκόμη καί άπό γενι

κωτέρας άπόψεως πρόσφορον, γιατί ή aύξησις τής 
άγοραστικής δυνάμεως τών άγροτών θά συμβάλη 

στήν έπιχειρουμένην άπό τήν Κυβέρνησιν άνάκαμ

ψιν τής οΙκονομικής δραστηριότητος. 

)) Ή αύξηση τών πενιχρών συντάξεων τών άγρο
τών δέν ε{ναι μέτρο δημαγωγ'ικό: ε{ναι μέτρο οΙκο

νομικά, κοινωνικά καί έθνικά έπιβεβλημένΟ)). 

8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

Πραγματοποιείται, μέσα σέ άπόλυτη τάξη, τό δη

μοψήφισμα γιά τό πολιτειακό. 

Τό άποτέλεσμα τής άναμετρήσεως ε{ναι τό άκό

λουθο: 

'Εγγεγραμμένοι έκλογείς 

Ψήφισαν 

»Εγκυρα Ψηφοδέλτια 

»Α κυρα Ψηφοδέλ τια 

Βασιλευομένη Δημοκρατία 

'Αβασίλευτη Δημοκρατία 

6.244.539 
4.719.787 
4.690.986 

28.801 
1.445.875 (30,8%) 
3.245.111 (69,2%) 

Μετά τήν άνακοίνωση των τελικών άποτελεσμά

των, δ Κ. Καραμανλής εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Τό Πολιτειακό ύπήρξε κατά τό παρελθόν άντι

κείμενον όξυτάτων κομματικών άνταγωνισμών, πού 
έβλαψαν τά συμφέροντα τοί5 έθνους. Αί δέ πολιτεια

καί μεταβολαί έγένοvτο συνήθως πραξικοπηματικώς 

καί πάντοτε ύπό ύλικήν ή ψυχολογική ν βίαν. Καί δι ' 

αύτούς άκριβώς τούς λόγους τό πρόβλημα αύτό 

παρέμεινεν άλυτο έπί 60 χρόνια καί συνεδέθη μέ τίς 
πιό δραματικές έθνικές κρίσεις του τόπου μας. 

)Πό θέμα έτέθη έκ νέου άπό τάς περιστάσεις, άλ

λά καί άπό τόν ίδιο τόν Κωνσταντίνο, κατά τό θέρος 

του 1973. 

))Γιά νά τερματίσω δριστικώς τήν θλιβεράν ιπαρά

δοσιν τής έκμεταλλεύσεως τοί5 θέματος, έδημιούρ
γησα τάς προϋποθέσεις yιά τήν διενέργεια έλευθέρου 

καί άδεσμεύτου δημοψηφfσματος. Καί έθεσα τό Πο
λιτειακό έκτός κομματικών άνταγωνισμών, άρνηθεfς 

πρώτος έγώ νά έπηρεάσω τάς σκέψεις τοv έκλογικοv 

σώματος. Κανείς, συνεπώς, δέν δικαιούται νά έμφα

νίζη τό άποτέλεσμα τοί5 δημοψηφfσματος ώς έργον 

Ιδικόν του. 

)) ν Η δη τό δημοψήφισμα διεξήχθη. Κα{ διεξήχθη 

κατά τρόπον άψογο ν. 'Ο λαός άπεφάνθη γιά πρώτη 

φορά έλεύθερος κα{ άνεπηρέαστος έπί τοί5 κρισίμου 

aύτοί5 θέματος. Ή άπόφασίς του πρέπει νά yίνη άνε
πιφυλάκτως σεβαστή άπό δλοΙJς τούς "Ελληνας. Καί 
πρέπει νά άναγνωρίσουν ολοι δτι έτερματίσθη δρι

στικώς ή έκκρεμότης τοί5 Πολιτειακού. 

))Οί "Ελληνες, λησμονοvντες παλαιάς καί προ

σφάτους άντιθέσεις, όφείλουν νά άντιμετωπlσουν 

ένωμένοι τό μέλλον. 

))Αύτό έπιβάλλει τό συμφέρον τής χώρας καί τοί5 
λαΟV)). 

'Από τό γραφείο του .τέως βασιλέα Κωνσταντί

νου, στό Λονδίνο, έκδόθηκε, στίς 9 Δεκεμβρίου, τό 
άκόλουθο μήνυμα πρός τόν έλληνικό λαό: 

«'Έλληνες καί 'Ελληνίδες, 

»Πιστός ε{ς τήν 'διακήρυξίν μου, έπαναλαμβάνω δτι 

προέχει ή έθνική ένότης χάριν τής όμαλότητος, προόδου 

καί εύημερίας τής χώρας. 

»Εϋχομαι όλοψύχως αί έξελίξεις νά δικαιώσουν τό 

άποτέλεσμα πού προέκυψε άπό τήν χθεσινήν ψηφοφορί

αν». 

Τό δημοψήφισμα στήν · Ελλάδα άποτέλεσε άντι

κείμενο σχολιασμοί) άπό τά έγκυρότερα όργανα του 
διεθνους τύπου. Συγκεκριμένα, δ Μάριο Μοντιάνο, 

άνταποκριτής των <Πimes)) παρατήρησε οτι δ Κων

σταντίνος εδωσε τή μάχη του δημοψηφίσματος άντι

μετωπίζοντας δύο σοβαρά μειονεκτήματα: ε{χε άφε

νός έπωμισθεί ολες τίς «άμαρτίες» τής δυναστείας -
καί όχι μόνο τίς δικές του - καί, άφετέρου, ήταν δ 

πρώτος βασιλεύς πού άγωνίστηκε χωρίς τή συμπαρά

σταση του συντηρητικοί) κόμματος καί του Στρατου. 

Πάντως τό δημοψήφισμα ήταν τό μόνο τίμιο άπό τά 

πολλά πού εγιναν στήν 'Ελλάδα στή διάρκεια των 54 
τελευταίων χρόνων πάνω στό θέμα τής μοναρχίας. 

' Η βασιλική προπαγάνδα, συνεχίζει, ήταν κακής 
ποιότητας, παρά τήν ένεργοποίηση του συγκινησια

κοί) στοιχείου, κυρίως άπό τήν τηλεοπτική έμφάνιση 

του Κωνσταντίνουι2ο. 

Διαφορετικές μaλλον άπόψεις γιά τήν προπαγάν

δα των φιλοβασιλικών έξέφρασε δ άνταποκριτής τής 
«Le Monde» στήν 'Αθήνα, Μάρκ Μαρσώ: 

Οί βασιλόφρονες διέθεταν τήν uποστήριξη μερίδας τοϋ 
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·Ο πρωθυπουργός τήv ή μέρα του δημοψηφίσματος. 
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τύπου, ή όποία σέ μόνη τήν περιφέρεια τής ·Αθήνας καί 

του Πειραιά ε{χε κυκλοφορία 450.000 φύλλων - διπλάσια 

δηλαδή άπό έκείνη πού ε{ χ αν οί έφη μερίδες τών άντιπάλων 

τους έπωφελουνταν άπό τήν συναισθηματική άπήχηση 

τών έμφανίσεων του Κωνσταντίνου άπό τήν τηλεόραση 

καί έπομένως ήταν εύλογη ή κατάπληξη πού προκάλεσαν 

τά άποτελέσματα του δημοψηφίσματος καί ειδικότερα ή 

κατάρρευση τών όχυρών τους στήν Πελοπόννησο121 . 

Τήν ήττα του Κωνσταντίνου στό δημοψήφισμα 

άπέδωσε ό Χ. Γκέρσον τής «Le Figaro» στή βασιλική 
οίκογένεια η όποία άμέλησε τά προβλήματα τής χώ

ρας καί τής δποίας ενα άπό τά κυριότερα θύματα 

ήταν ό ίδιος ό Κ. Καραμανλής ή οίκονομική έφημε

ρίδα «Les Echos» θεώρησε τό άποτέλεσμα τοϋ δημο
ψηφίσματος σάν άμεση συνέπεια τής άδυναμίας του 

Κωνσταντίνου νά κάμει τούς 'Έλληνες νά λησμονή

σουν τίς πολυάριθμες έπεμβάσεις του στήν πολιτική 

ζωή του τόπου122 . 

Στήν ίταλική «11 Tempo» ό Φ. Βεντουρίνι παρατή
ρησε δτι η λαϊκή έτυμηγορία δικαίωσε άπόλυτα τόν 

Κ. Καραμανλή. 'Ανάλογη άποψη έξέφρασε καί ό Μ. 

Τσέρβι στή «Giornale», ό όποίος μάλιστα τόνισε δτι 
ό πρωθυπουργός, πού ύποσχέθηκε στόν έλληνικό 

λαό μιά ήρεμη δημοκρατία, έλευθερίες χrορίς ύπερ

βολές, Κοινοβούλιο χωρίς «βυζαντινισμούς», συμ

πλήρωσε μέ τήν κατάργηση τής μοναρχίας τήν πρώ

τη φάση ένός πολιτικοί) άριστουργήματος123 • 

'Η γερμανική «Frankfurter Allgemeine>> θεώρησε 
δτι τό κϋρος τής Κυβερνήσεως Καραμανλή αύξήθη

κε άκόμη περισσότερο μετά τό δημοψήφισμα καί 

παρατήρησε δτι ό ένθουσιασμός πού έπικράτησε με

τά τήν άναyγελία των άποτελεσμάτων εδειξε δτι μέ 

τήν κατάργηση τής μοναρχίας έξέλιπε ενας παρά

γοντας διχασμοϋ των ·Ελλήνων. Παράλληλα, σέ 

σχόλιο τής «Stiddeutsc.he Zeitung» ύπογραμμιζόταν 
δτι πολύ σπάνια ε{ χε έπιτευχθεί τόσο μεγάλη πλειο

ψηφία σέ έλεύθερο δημοψήφισμα γιά τή θεμελιώδη 

μορφή μιaς πολιτείας καί έκφραζόταν η άποψη δτι ή 

άβασίλευτη δημοκρατία δέν θά ήταν πιά στήν 'Ελλά

δα ενα παροδικό έπεισόδιο δπως τό 1924-1935124. 
'Από τίς στήλες τοϋ άμερικανικοϋ τύπου, δ Σ. 

Σου λ τσμπέργκερ ύπογράμμιζε στήν «lnternational 
Herald Tribune» δτι ή μοναρχία στήν ' Ελλάδα δέν 
κατόρθωσε ποτέ νά δλοκληρώσει τόν άντικειμενικό 

της σκοπό, δηλαδή τήν έξάλειψη τοϋ φατριαστικοϋ 
άνταγωνισμοϋ, ένώ στούς «Ν ew Υ ork τimes» δι ν όταν 
ίδιαίτερη εμφαση στή δήλωση τοϋ Κ. Καραμανλή, 

άμέσως μετά τήν άναγγελία των άποτελεσμάτων τοϋ 

δημοψηφίσματος, μέ τήν όποία δ πρωθυπουργός 

ύπογράμμισε δτι, κατά τό παρελθόν, τό πολιτειακό 

ύπή ρξε πεδίο άνταγωνισμοϋ των κομμάτων σέ βάρος 

των συμφεpόντων τοϋ εθνους καί κάλεσε δλους τούς 
'Έλληνες νά σεβασθοϋν τό άποτέλεσμα τής έτυμη
γορίαςι2s. 

Τό μέτρο τής άντιδράσεως των άνατολικών χω

ρών στήν πτώση τής μοναρχίας στήν 'Ελλάδα δίνει 

έκπομπή πού μεταδόθηκε άπό τό ραδιοφωνικό σταθ

μό τής Βουδαπέστης, στίς 9 Δεκεμβρίου: 

·Η κοινή γνώμη, δ τύπος καί τό ραδιόφωνο τής Ούγγα

ρίας, πού παρακολουθουν μέ μεγάλη προσοχή τίς τελευ

ταίες έξελίξεις στήν ·Ελλάδα, χαιρετίζουν τή νίκη τής δη

μοκρατίας πού άποτελεί νέα Ι:κφραση τής άποφάσεως του 

έλληνικου λαου νά βαδίσει στό δρόμο τής πραγματ,ικής 

δημοκρατίας άπαλλαγμένος άπό άναχρονιστικούς θεσμούς, 

έστίες μηχανορραφιών καί πολιτικές συνωμοσίες καί ξε

πουλήματα τής χώρας στούς ξένους, μιaς δημοκρατίας πού 

θά έξυπηρετεί εμπρακτα τά συμφέροντα των έργαζομένων 

κα{ του εθνους. 

9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

Ό Κ. Καραμανλής κηρύσσει έπίσημα τήν εναρ

ξη των έργασιών τής Ε' 'Αναθεωρητικής Βουλής 

των 'Ελλήνων. 

Τήν ίδια ή μέρα, πρόεδρος τοϋ Σώματος έκλέγεται 

δ βουλευτής τής ΝΔ, Κ. Παπακωνσταντίνου, -πού 

συγκέντρωσε 217 ψήφους. · Ο ύποψήφιος τής ΕΚ

ΝΔ, Α. Μπαλτατζής, ελαβε 60 ψήφους καί ό Α. Πα
πανδρέου, τοϋ όποίου ή ύποψηφιότητα ύποστηρί

χθηκε άπό τό ΠΑΣΟΚ, 12. Μετά άπό σύντομη δμιλία 
τοϋ νέου προέδρου τής Βουλής, τό λόγο ελαβαν ό 

άρχηγός τής ΕΚ-ΝΔ, Γ. Μαϋρος, ό πρόεδρος του 

ΠΑΣΟΚ, Α. Παπανδρέου καί δ έκπρόσωπος τfjς 

·Ενωμένης • Αριστερaς, Λ. Κύρκος, οί όποίοι χαιρέ

τισαν τήν εναρξη των έργασιών τοϋ πρώτου μεταδι
κτατορικοϋ Κοινοβουλίου. Μετά άπό πρόταση τοϋ 

Γ. Μαύρου, τηρήθηκε καί ένός λεπτοϋ σιγή στή μνή

μη των θυμάτων τfjς δικτατορίας. 

10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

'Ο Κ. Καραμανλής άποστέλλει στό γενικό γραμ

ματέα τοϋ ΟΗΕ, Κούρτ Βαλντχάιμ, τό άκόλουθο μή

νυμα, μέ τήν εύκαιρία τοϋ έορτασμοϋ τής Παγκόσμι

ας 'Ημέρας των Δικαιωμάτων τοϋ 'Ανθρώπου: 

«'Επί τfί εύκαιpίfl τής 26ης έπετείου τής έγκρί

σεως τής Οίκουμενικής Διακηρύξεως 'Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως τών 

'Ηνωμένων 'Εθνών, έπιθυμώ νά έπιβεβαιώσω τήν 
άφοσίωσιν τής 'Ελλάδος είς τάς ύψηλάς άρχάς τής 

Διακηρύξεως. 
»Ή Διακήρυξις α(Jτη σκοπεί είς τό νά διαδηλώ

ση τήν πίστιν πρός τά θεμελιώδη άνθρώπινα δικαιώ

ματα καί νά έμπvεύση τά Κράτη καί τά άτομα διά τόν 

σεβασμόν αύτών, διά τόν σεβασμόν τής άξιοπρεπεί
ας καί τής άξίας του άνθρώπου. 

>Πό γεγονός δτι εύρισκόμεθα μακράν τής έκπλη
ρώσεως τών σκοπών τής Διακηρύξεως δέν θά πρέπη 

νά μaς άποθαρρύνη. 
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)) Ή άποκατάστασις τών δημοκρατικών καί άτο
μικών έλευθεριών έν 'Ελλάδι ύπό συνθήκας &πολύ

του τάξεως καί ήρεμίας άποτελεί όχι μόνον τίτλον 

τιμής διά τήν πολιτικήν ώριμότητα καί δημοκρατι

κήν συνείδησιν του έλληνικου λαου, άλλά καί έλπι

δοφόρον μήνυμα πρός τήν μεγάλην έκείνηι-r μερίδα 

τής άνθρωπότητος δπου ό σεβασμός τών άνθρωπί ν ων 

δικαιωμάτων δέν έχει εlσέτι πλήρως έπιβληθή. 

)) Ή ήθική δύναμις τών άρχών τής Διακηρύξεως 
εlναι τοιαύτη, όJστε μiiς δίδει τήν βάσιμον έλπίδα δτι 

ή καθίζησις τήν δποίαν ύπέστησαν τά άvθρώπινα δι

καιώματα είς ώρισμένα μέρη του κόσμου κατά τό / 

τρέχον έτος δέν θά διαρκέση καί δτι ή άποκατάστα

σις τών δικαιωμάτων αύτών θά έπικρατήση, μέ τήν 

άμέριστον ύποστήριξιν δλων τών Κρατών τής Διε

θνους Κοινότητος. 
)> ·Η ·Ελλάς εlναι εύγνώμων διά τάς προσπαθείας 

τάς όποίας καταβάλλετε, ωστε αί ύψηλαί άξίαι του 
χάρτου τής Οίκουμενικής Διακηρύξεως τών Δικαιω

μάτων του Ά νθρώπου νά γίνουν πραγματικότηρλ 

10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

' Η 'Ολυμπιακή 'Αεροπορία καταγγέλλει τή 

σύμβαση του 1956 μέ τό Δημόσιο, όδηγώντας σέκο
ρύφωση τήν κρίση πού εχει ξεσπάσει στίς άερομε

ταφορές. 

Στά μέσα του 1974- καί γιά νά άντιμετωπίσει τίς 

αuξήσεις στίς τιμές των καυσίμων πού ε{χαν κατα

στήσει άσ:ύμφορη γιά τόν Α. 'Ωνάση τή λειτουργία 

τής εταιρείας- ή ΟΑ ε{χε ζητήσει άπό τό Δημόσιο 

νά τής χορηγηθουν χαμηλότοκες πιστώσεις καθώς 

καί καύσιμα σέ μειωμένη τιμή. ·Η συνολική έπιδό

τηση πού ζητήθηκε άνερχόταν, κατά τούς ύπολογι

σμούς του Δημοσίου, σέ 55 εκατ. δολλ. 'Όταν ή Κυ
βέρνηση 'Εθνικής 'Ενότητας άπέρριψε τό αίτημα, ή 

εταιρεία διέκοψε προσωρινά όρισμένα δρομολόγια 

καί προχώρησε σέ άπολύσεις προσωπικου. Τό Νο

έμβριο 1974, ή Κυβέρνηση άπαγόρευσε τίς άπολύ
σεις. Μετά τήν καταγγελία τής συμβάσεως, ή Κυ

βέρνηση κάλεσε τήν εταιρεία νά συνεχίσει τίς πτή

σεις γιά ενα άκόμη εξάμηνο, δπως ε{χε ύποχρέωση 

άπό τή σύμβαση του 1956. 'Η ΟΑ δέν συμμορφώθη
κε. 'Αντίθετα, κινδύνευσε νά μείνει άπλήρωτο τό 

προσωπικό της, ένώ παραιτήθηκε τό διοικητικό της 

συμβούλιο. Στίς 18 του μηνός, καί ένώ ή εταιρεία 
ε{χε ουσιαστικά παραλύσει,, διορίστηκε μέ δικαστι

κή άπόφαση προσωρινό διοικητικό συμβούλιο. 

'Ήδη, μετά τήν έξέλιξη αuτή, τό Κράτος καλείται νά 

έπιλέξει μεταξύ δύο λύσεων: είτε νά άγοράσει τό 

ύλικό τής ΟΑ καί νά συστήσει νέα, κρατική, εται

ρεία, είτε νά έξαγοράσει τήν ήδη ύπάρχουσα. 'Η 

πεποίθηση δτι ή σύσταση νέου φορέα θά μπορουσε 

νά δημιουργήσει έπιπλοκές καί καθυστερήσεις καί 

νά εχει δυσμενή έπίπτωση τόσο στόν τουρισμό δσο 

καί στήν όμαλή λειτουργία των έθνικών μεταφορών, 

θά όδηγήσει τήν Κυβέρνηση στήν άπόφαση νά προ

χωρήσει . στήν έξαγορά. 'Η σχετική συμφωνία θά 
άνακοινωθεί τόν επόμενο μήνα. 

10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

'Απαντώντας σέ έρώτηση δημοσιογράφου σχε

τικά μέ τήν άνάκληση στήν 'Ελλάδα τών στελεχών 

τής 'Εθνικής Φpουρaς πού ε{ χ αν κινηθεί έναντίον 
του, ό 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος δηλώνει: 

«'Όλοι, των δποίων τά όνόματα εΙχον δώσει είς τόν 

ύπουργόν 'Αμύνης, ~χουν άποσυρθfj. Δέν γνωρίζω liν 

ύπάρχουν είς Κύπρον πραξιιcοπηματίαι, δηλαδή 'Έλληνες 

άξιωματιιcοί οί δποίοι ~λαβον μέρος είς τό πραξικόπημα. 

WΕχω όμως τήν διαβεβαίωσιν τοϋ ύπουργοϋ 'Εθνιιcfjς 'Αμύ

νης ότι οίουσδήποτε άξιωματιιcούς θεωρήσω άνεπιθυμή
τους είς Κύπρον άμέσως θά άναιcαλrονται». 

[τό ζήτημα των άντιμακαριακών στοιχείων, ύπο

πτων γιά συνωμοσία έναντίον του προέδρου της Κυ

πριακής Δημοκρατίας, θά έξακολουθήσει νά άποτε

λεί άντικείμενο ίδιαίτερης προσοχής καί άνταλλα

γών άπόψεων μεταξύ τής ελλαδικής καί τής κυπρια

κής Κυβερνήσεως, τό 1975, παρόλο πού δέν φάνηκε 
νά προέρχεται όρατός κίνδυνος άπό τήν κατεύθυνση 

αuτή]. 

11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

· 'Ο Κ. Καραμανλής παρουσιάζει στή Βουλή τίς 
προγραμματικές δηλώσεις της νέας Κυβερνήσεως: 

«Κύριοι βουλευταί, εlναι μεγάλη ή σημερινή ήμέρα. 

Καί εlναι ύψη λ ή ή τιμή δι' δλους ήμάς πού μετέχομε στήν 

{στορική αύτή ν συνεδρίαση. Γιατί παριστάμεθα έδώ ώς οί 

πρώτοι έκπρόσωποι τοίί έλληνικο,ίί λαοίί, πού έπανέκτησεν 

ϋστερα άπό μία σκοτεινή τυραννlα τά κυριαρχικά του δι
καιώματα. Άλλά καί διατί ή σημερινή συνεδρίαση έπιβε

βαιώνει καί τυπικά τόν θάνατο τής τυραννίας κα{ τήν έναρ

ξη τής λειτουργίας τής δημοκρατίας στόν τόπο μας. 

))Εlσερχόμεθα σήμερα σέ μιά νέα φάση τής έθνικής μας 

ζωής. Κατά τήν κρίσιμη αύτή φάση θά πρέπη ν' άντιμετω

πισθοίίν οί κίνδυνοι πού μάς άπειλοίίν· νά θεμελιωθή κατά 

τρόπον άσφαλή ή δημοκρατία· καί νά τεθοίίν α{ βάσεις γιά 

τήν εύημερία τοίί έθνους. Καί αύτό εlναι έργον lδικόν μας. 

"Οπως εlναι έργον Ιδικόν μας καί ή δημιουργία κλίματος 

δημοκρατικοίί καί θεσμών, πού νά άνταποκρίνωνται στίς 

άνάγκες τής έποχής μας καί στίς lδιαίτερες συνθήκες τοίί 

τόπου μας. 

Ι) Ή εύθύνη μας, συνεπώς, εlναι άνάλογος μέ τήν τιμή 

πού μάς γίνεται νά πρωταγωνιστοίίμε σ' αύτή τήν ίστορική 

φάση, πού έγκαινιάζεται σήμερα. Γιά νά σταθοίίμε στό 

ϋψος τής εύθύνης αύτής θά πρέπη νά συνειδητοποιήσωμε 

τήν σημασία τοίί δρκου πού έδώσαμε προχθές καί πού μάς 

έπιτάσσει νά πράξωμεν πάν δ, τι ώφελεί τήν χώραν αύτή ν 

καί ν' άποφεύγωμε πάν δ, τι τήν βλάπτει. 'Ημπορεί νά δια-
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φωνοίJμε ένίοτε στήν έκτίμηση τοίJ δέοντος, άφοίJ διαφέ

ρουν αl προγραμματικαί καί Ιδεολογικαί μας θέσεις. • Ημ

πορεί δμως, vά έξευρίσκεται πάντοτε ή όρθή, ή έθνική, θά 

έλεγα, γραμμή, έάν τό συμφέρον τοίJ λαοίJ προτάσσεται 

τών προσωπικών ή κομματικών μας έπιδιώξεων. 

»Εlναι αύτονόητον δτι αί εύθίJναι τής Κυβερνήσεως εl

ναι ηύξημέναι. Καί τοίJτο δχι μόνο διότι εΙς αύτήν κατά 

κανόνα άνήκουν αl πρωτοβουλίαι, άλλά καί διότι όφείλει 

νά δικαιώση τήν εύρυτάτην έμπιστοσύνην μέ τήν δποίαν 

τήν περιέβαλε δ tλληvικός λαός. 

»Αύτό δμως δέν σημα{vει δτι αl εύθίJναι τής άντιπολι

τεύσεως εlναι μειωμέvαι. Γιατί καί αύτή δύναται καί όφεί

λει νά συμβάλη στήν δμαλή καί γόνιμη λειτουργία τοίJ 

πολιτεύματος. Βελτιώνουσα άφ' tνός τό κυβερvητικόν έρ

γον μέ τίς έποικοδομητικές της ύποδείξεις καί άποτρέπου

σα άφ' tτέρου ένδεχόμενα σφάλματα μέ τήν άσκηση κα

λοπίστου κριτικής. Ή δημοκρατία, ώς γ,νωστόν, στηρίζε

ται σέ δύο σκέλη: τήν Κυβέρνηση καί τήν άντιπολίτευση. 

Καί δταν τό ένα έκ τών δύο νοσή, νοσεί τό πολίτευμα. 

»Al περιστάσεις, κύριοι βουλευταί, ύπό τάς δποίας 

άναλαμβάνομεν τά καθήκοντά μας εlναι κρίσιμες. Εlναι 

δμως εύρύτατες καί ol προοπτικές πού διανοίγονται γιά τό 
μέλλον, άν άντιμετωπίσωμε έπιτυχώς τά άμεσα καί πιεστι

κά προβλήματα πού άπασχολοίJν τήν χώραν. ν Α ν συνειδη

τοποιήσωμεν τήν μεγάλη πρόκληση τών καιρών θά ήμπο

ρέσωμεν νά προσδιορίσωμε ύψηλούς τούς στόχους, πρός 

τούς δποίους θά πρέπη νά προσανατολισθή ή προσπάθεια 

τοίJ έθνους. 'Η lστορία διδάσκει δτι μόνον ol λαοί πού 
έχουν τήν φιλοδοξία, άλλά καί τό θάρρος νά τάσσουν 

ύψηλούς τούς στόχους των, μόνο αύτοί γίνονται πρωτοπό

ροι aτόν δύσκολο άγώvα τής ζωής. 
»01 στόχοι αύτοί γιά τήν 'Ελλάδα ήμπορεί vά εlναι: ή 

ύγιής πολιτική καί κοινωνική δημοκρατία · ή Ισχύς καί ή 

εύημερία τοίJ έθνους · ή πολιτιστική άνάπτυξις καί ή διε

θνής άκτινοβολία τοίJ ΈλληνισμοίJ. 

»Πιστεύω, δτι ή παροίJσα Βουλή, ύποβοηθοίJσα τό πρό

γραμμα τής Κυβερνήσεως, θά δημιουργήση τίς προϋποθέ

σεις πού θά έπιτρέψουν στόν λαό μας νά άποδυθή εlς τόν 

άγώνα γιά τήν κατάκτηση τών στόχων αύτών. 

»Κύριοι βουλευταί, δπως γνωρίζετε, αl έκλογαί προε

κηρύχθησαν δι ' ·Α ναθεωρητικήν Βουλή ν. Τό γεγονός δτι 

δλοι συνεφωvήσαμε έπ' αύτοίJ, σημαίνει δτι ή άνάγκη τής 

άναθεωρήσεως τοίJ Συντάγματος έγινε πλέον κοινή συνεί

δησις. 

ιιΓνωρίζετε, έπίσης, δτι τήν παρελθοίJσαν Κυριακή ν δι

εξήχθη Δημοψήφισμα διά τήν μορφήν τοίJ πολιτεύματος. 

Καί διεξήχθη κατά τρόπον άψογο ν. 'Ο λαός άπεφάνθη γιά 

πρώτη φορά έλεύθερος καί άνεπηρέαστος έπί τοίJ κρισίμου 

αύτοίJ θέματος. "Οπως έτόνισα ήδη, ή άπόφασίς του πρέπει 

νά γίνη άνεπιφυλάκτως σεβαστή άπό δλους τούς "Ελλη

νας. Καί νά θεωρηθή δριστικώς τερματισθείσα ή έκκρεμό

της τοίJ πολιτειακοίJ. 

ιι 'Ο δμιλών ύπεστήριξε άπό 15ετίας τήν άνάγκην &να

θεωρήσεως τοίJ άναχρονιστικοίJ μας Συντάγματος. Καί άν 

ol προσπάθειές του δέν εlχαν προσκόψει σέ πείσμονας άν
τιδράσεις, θά εlχεν, ίσως, άποτραπή ή κατάρρευσις τής 

δημοκρατίας. 

ιιΠερισσότερο παρά ποτέ, εlναι σήμερα άνάγκη -
άνάγκη έθνική - νά άποκτήση ή χώρα ένα Σύνταγμα tλ-

ληνικό. "Ενα Σύνταγμα, δηλαδή, πού χωρίς νά άντιγράφη 

ξένα πρότυπα, θ· άνταποκρίνεται στίς εΙδικές συνθήκες 
τοίί τόπου μας. "Ενα Σύνταγμα, πού θά εlναι άληθινά δη

μοκρατικό καί συγχρόνως θά έπιτρέπη στήν Κυβέρνηση 

νά δρi'i μέ ταχύ καί άποδοτικό ρυθμό. "Ενα Σύνταγμα κοι

νοβουλευτικής δημοκρατίας, πού θά ένισχύση τήν έκτελε-

. στική έξουσία, χωρίς, δμως, νά περιορίζη καί τήν εύθύνη 
τής Κυβερνήσεως έναντι τής Βουλής. 

»Ή Κυβέρνησις θά καταθέση τήν προσεχή tβδομάδα 

σχέδιον Συντάγματος, πού θά άvταποκρίνεται στlς άνωτέ

ρω άρχές. Καί έλπίζει, δτι αl συζητήσεις έπ' αύτοίί θά 

διεξαχθούν μέ ταχύν ρυθμόν καί μέ αίσθημα εύθύνης. Καί 
πρό παντός, μέ δδηγόν τήν πείραν τοίJ παρελθόντος, ή 

δποία άπέδειξε τάς μοιραίας άδυναμίας τοίJ καταρρεύσαν

τος πολιτεύματος. Εlναι άνάγκη νά συνταχθή ή Πολιτεία 

δσο τό δυνατόν ταχύτερα, γιά νά άφιερώσωμεν, έν συνε

χεί~, δλόκληρον τό ένδιαφέρον μας καί δλας μας τάς δυνά

μεις στά σοβαρά καί ποικίλα προβλήματα πού άπασχολοίίν 

τόν τόπο μας. 

ιι "Ε να άπό αύτά, εlναι καί ή άναδιοργάνωσις έπί όρθο

λογικών βάσεων τοίJ κρατικού μηχανισμού. 'Ο έκσυγχρο

νισμός τής δημοσίας διοικήσεως εlναι σήμερα έπιτακτική 

έθνική άνάγκη. Καί θά άποτελέση ένα άπό τά πρώτα μελή

ματα τής Κυβερνήσεως. Τό Κράτος πρέπει νά γίνη lκανό 

νά κατανοή καί νά έξυπηρετή τόν πολίτη καί νά άποδίδη 

έργο δημιουργικό. Μαζί μέ τήν ύλική καί ήθική ένίσχυση 

τοίί άνθρωπίνου δυναμικού τής διοικήσεως, θά γίνουν ol 
άναγκαίες διαρθρωτικές μεταβολές, ώστε ol μέν κεντρικές 
ύπηρεσίες νά καταστούν πραγματικώς έπιτελικές, ol δέ πε
ριφερειακές νά ύπηρετοίίν άποδοτικά τήν διευρυνομένην 

άποκέντρωσιν, χάριν τής άναπτύξεως τών έπαρχιών. 

ιιΚύριοι βουλευταί, τό τρίπτυχο τής έξωτερικής πολιτι

κής τής Κυβερνήσεως εlναι: ή έθνική άνεξαρτησία, ή 

άσφάλεια τής χώρας καί ή έθνική άξιοπρέπεια. 

ιιΜέσα στά βασικά αύτά πλαίσια, ή έξωτερική μας πο

λιτική θά εlναι προσηλωμένη στό Ιδεώδες τής εΙρήνης καί 

θά άποβλέπη στήν άνάπτυξη τής διεθνούς συνεργασίας. 
ιι Ή Κυβέρνησις θά έπιδιώξη ταυτοχρόνως τήν διασφά

λιση τών δικαιωμάτων καί τήν έξυπηβέτηση τών συμφε
ρόντων τής 'Ελλάδος μέ μεθοδικότ:ητα καί σθένος. 

ιιΥήν εlδικώτερη δμως πολιτική τής 'Ελλάδος πρός τόν 

έξω κόσμο τήν προσδιορίζει ή γεωπολιτική της θέσις καί 
τά πάγια συμφέροντα τοίJ έθνους. Γεωγραφικώς, πολιτικώς 

καί Ιδεολογικώς ή 'Ελλάς άνήκει είς τήν Δύσιν. Καί στήν 

συνεργασία μέ τήν Δύση άποβλέπει κυρίως ή Έλλάς γιά 

νά κατοχυρώση τήν άσφάλειά της καί νά προωθήση τήν 

ύλική εύημερίa καί τήν πολιτιστική της άνάπτυξη. 
ιι 'Ως γνωστόν, άπό 20ετίας καί πλέον ή 'Ελλάς μετέχει 

τής Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. "Οταν δμως, πρό 4μή

νου ή συμμαχία αύτή δχι μόνον άπεδείχθη άνίκανος νά 

άποτρέψη άλλά καί ήνέχθη τήν τουρκικήν εlσβολήν εΙς 

τήν Κύπρον, ή Έλλάς άπεχώρησεν άσυζητητί άπό τό 

στρατιωτικόν σκέλος τής όργανώσεως. Είς έφαρμογήν δέ 

τής άποφάσεως αύτής, ή Κυβέρνησίς μου, διά προσφάτων 

διακοινώσεών της εΙσέρχεται εΙς τήν τεχνική ν διαδικασίαν 

άφ • tνός τής πρακτικής άποχωρήσεως άπό τήν στρατιωτι
κήν συμμαχίαν καί άφ' έτέρου τής άναθεωρήσεως τοίί κα

θεστώτος τών έν 'Ελλάδι άμερικανικών βάσεων. 

ιιΤοίίτο δμως δέν σημαίνει δτι ή Έλλάς προτίθεται νά 
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διακόψη τάς πολιτικάς, πολιτιστικάς καί τάς άλλας σχέ

σεις της μέ τόν δυτικόν κόσμον. 

»Εiδικώτερα, όσον άφορά τήν Εύρώπη, ή Κυβέρνησις 

θά έπιδιώξη τό ταχύτερον δυνατόν τήν ένταξη τής 'Ελλά
δος στήν Εύρωπαϊκή ΟΙκονομική Κοινότητα. ~Ήδη αί έν

δείξεις πρός τήν κατεύθυνσιν αύτήν εlναι έvθαρρυντικαί. 

Έπί πλέον ή Κυβέρνησις θά έπιδιώξη νά μετάσχη Ισοτί

μως ή 'Ελλάς στήν διαδικασία τής ένοποιήσεως τής Εύ

ρώπης καί νά συμβάλη κατά τό μέτρον τών δυνάμεών της 

στήν πραγματοποίηση τής ύψηλής αύτής iδέας. Διά τής 

έντάξεώς της ή χώρα μας θά έπιτύχη όχι μόνον τήν ταχυτέ
ραν οiκονομικήν καί κοινωνικήν της άνάπτυξιν, άλλά θά 

ένισχύση σημαντικά καί τόν παράγοντα τής έθνικής της 

άσφάλειας. Καί θ' άπαλλαγή μέ τόν τρόπον αύτόν τής 

άνάγκης νά έχη προστάτας lδιαιτέρους. 

»Μέ βάση τήν lσοτιμία, τό άμοιβαίο συμφέρον καί τόν 

σεβασμό τής άρχής τής μή άναμίξεως στίς έσωτερικές 

ύποθέσεις, ή Κυβέρνησις εlναι πρόθυμη νά έπιδιώξη τήν 

φιλία καί τήν συνεργασία όλων άνεξαιρέτως τών χωρών 

τοD κόσμου, άνεξαρτήτως τοD πολιτικού καί κοινωνικού 

των καθεστώτος. 

;;Μέ τούς βαλκανικούς της γείτονας ή 'Ελλάς διατηρεί 

σχέσεις άγαθάς, τάς δποίας έπιθυμεί νά προωθήση περαιτέ

ρω. 'Ελπίζει ότι, άν ύπάρξη ή άνάλογος άνταπόκρισις, θά 

άξιοποιηθοuν έπ' ώφελείf! όλων τά ύπάρχοντα περιθώρια 
γιά στενώτερη συνεργασία. 

;;Σοβαρές έν τούτοις διαφορές μάς χωρίζουν μέ τήν γεί

τονα Τουρκίαν, τόσον έν σχέσει μέ τό Κυπριακό ν όσον καί 

έπί τοD διμερούς πεδίου. Οί διαφορές αύτές άναφέρονται 
εΙς ζωτικά συμφέροντα τοD έθνους τά δποία ή Κυβέρνησις 

δέν εlναι διατεθειμένη vά άφήση άνυπερaσπιστα. 
;; Ή 'Ελλάς έπίστευσε καί έξακολουθεί νά πιστεύη 

στήν άναγκαιότητα τής έλληνοτουρκικής φιλίας τήν 

δποία ύπαγορεύει ή γεωγραφική θέση των δύο χωρών καί ή 
πορεία των μέσα στήν Ίστορία~Τήν φιλία όμως αύτήν 
καταστρέφει ή Τουρκία μέ τήν προκλητικότητά της. 

;; 'Η 'Ελλάς προτιμά τήν διαβούλευση άπό τήν άναμέ
τρηση ·γιατί ε{ ναι χώρα άπό τήν φύση της, τήν {στορ ία της 

καί τήν φιλοσοφία της εΙρηνική. ΝΕχει όμως άποδείξει 

κατ' έπανάληψη ότι γνωρίζει νά ύπερασπίζεται τά έθνικά 

της συμφέροντα όταν άπειλοuνται. Ή έλληνική Κυβέρ

νησις έλπίζει πάντοτε ότι ή Τουρκία, έκτιμώσα τά μονιμώ

τερα συμφέροντά της, θά άναθεωρήση τήν προκλητική 

συμπεριφορά της· καί θά παύση νά άποτελή άπειλή γιά τήν 

εiρήνη στήν εύπαθή αύτή περιοχή τοu κόσμου. 

;; 'Ως πρός τήν Κύπρο ν, έπιθυμώ νά διακηρύξω καί άπό 
τοD βήματος τούτου, όπως τό έπραξα καί κατά τάς προσφά

τους συνομιλίας μου με τήν κυπριακή ν ήγεσίαν, ότι ή 'Ελ

λάς παρέχει πλήρη τήν συμπαράστασίν της πρ6ς τόν χει

μαζόμενον λαόν τής Μεγαλονήσου. Καί νά παράσχω τήν 

διαβεβαίωσιν ότι ή Κυβέρνησις δέv πρόκειται νά ύπδκύψη 
σέ τετελεσμένα γεγονότα καί ν' άποδεχθή λύσεις έθνικώς 

άπαραδέκτους. 

;; Ή 'Ελλάς ένδιαφέρεται ζωηρώς γιά τήν διαφύλαξη 
τής εΙρήνης στήν Μέση 'Ανατολή, όπου διατηρεί σοβαρά 

ύλικά καί πνευματικά συμφέροντα. Εύχεται τήν εΙρηνική 

έπίλυση τοD μεσανατολικού προβλήματος, έπί τrJ βάσει 
τών άποφάσεων τών Ήνωjlένων 'Εθνών ύπέρ τών δποίων 

καί έψήφισε. 

;;Εiδικώτερα, μέ τάς άραβικάς χώρας ή 'Ελλάς συνδέε

ται μέ ίστορικούς δεσμούς, τούς δποίους ή Κυβέρνησις 

προτίθεται νά καλλιεργήση μέ ζήλο καί συνέπεια. 

;;Κύριοι βουλευταί, γιά νά εlναι άποτελεσματική ή έξω

τερική πολιτική μιάς χώρας πρέπει νά στηρiζεται στήν 

έθνική lσχύ. Καί αύτή χρειάζεται έθνικήν ένότητα καί 

ήγεσίαν lκανήν νά τήν έμπνεύση. Χρειάζεται όμως πρό 
παντός Στρατός. ΗΟπως έτόνισα καί πρόσφατα, ο{ ~Ενο

πλες Δυνάμεις τής χώρας πρέπει νά έκσυγχρονισθοuν άπό 
πάσης άπόψεως καί νά έπανεύρουν τήν σύμπνοιαν καί τήν 

πειθαρχίαν των. 

;; 'Η Κυβέρνησις θά πράξη δ, τι έπιβάλλεται γιά νά κα
ταστήση τάς 'Ενόπλους Δυνάμεις ίκανάς νά έκπληροuν 

τήν ύψηλήν άποστολήν των στά πλαίσια τής δημοκρατίας. 

Θά καταπολεμήση δέ τήν μΊσαλλοδοξία πού καλλιεργούν 

ώρισμένοι άνεύθυνοι κύκλοι, ο{ δποίοι έπιμένουν νά βλέ

πουν στόν Στρατό μας κατάλοιπα τής δικτατορίας. Εlναι 

καιρός πλέοv νά παύσωμεν νά συγχέωμε τάς ·Ενόπλους 
Δυνάμεις τής χώρας μέ τήν μικρή κλίκα, πού εύθύνεται γιά 

τήν τυραννία καί ή δποία θά λογοδοτήση ταχέως στήν 

δικαιοσύνη. 

;;Εlμαι βέβαιος ότι ή άνεξάρτητος δικαιοσύνη θά έπιτε

λέση πλήρως τό καθήκον της. Καί ούτω τό δημόσιον αί

σθημα θά lκανοποιηθή. 

;;Κύριοι βουλευταί; ή Κυβέρνησις γιά νά πραγματοποιή

ση τό οΙκονομικό καί τό κοινωνικό της πρόγραμμα έχει 

άνάγκη τής ένεργοD λαϊκής συμπαραστάσεως. Καί ή συμ

παράστασις αύτή εlναι άδύνατον νά έξασφαλισθή, άν δέν 

έχουν τό θάρρος οί κυβερνώντες νά χρησιμοποιούν τήν 

γλώσσα τής άλήθειας. Ό έλληνικός λαός έχει τήν άπαι

τουμένην ώριμότητα, ώστε νά μή χρειάζεται νά τοD άπο

κρύψη ή Κυβέρνησις τίς δυσκολίες, πού πρέπει νά ύπερνι

κηθοuν. 

;; Ή άσυνάρτητος καί άνεύθυνος πολιτική τής δικτατο
ρίας κατέληξε τό 1973 σ· ένα σχεδόν καλπάζοντα πληθω
ρισμό μέ άμεση συνέπεια τήν φαλκίδευση τών πραγματι

κών εΙσοδημάτων τών οΙκονομικώς άσθενεσtέρων τάξεων, 

Ιδιαίτερα τών μισθωτών κα{ τών άγροτών. Πράγματι ή αύ
ξηση τοD δείκτου τιμών καταναλωτού κατά τό έτος έκείνο 

έφθασε τό 30,6%, ύπερέβη δηλαδή κατά πολύ τ· άντίστοιχα 
ποσοστά όλων τών χωρών τοD δυτικού κόσμου. ·Αλλά μαζί 

μέ τόν πληθωρισμό, είχαμε καί οΙκονομική στασιμότητα. 

Κατά τό τρέχον έτος, ή αύξηση τοD έθνικοD εΙσοδήματος 
έκτιμάται ότι θά ε{ ναι είτε μηδενική είτε καί ύπολειπομένη 

κατά τι τοu μηδενός. Θά σάς ύπενθυμίσω άκόμη ότι κατά 

τό πρώτον έξάμηνον τοD 1974 δ δείκτης τιμών καταναλω
τού άνήλθε κατά 8,8%, ένφ ή προϋπολογιζομέvη νά σημει
ωθή κατά τό λήγον δεύτερον έξάμηνον άντίστοιχος aύξη

σις, παρά τήν άσκηθείσαν έλευθεριωτέραν πιστωτική ν καί 

εΙσοδηματική ν πολιτική ν, θά περιορισθή εiς 4-5%. Τό τε
λευταίον αύτό ποσοστό τής αύξήσεως τοD τιμαρίθμου εlναι 

έκ τών χαμηλοτέρων πού έσημειώθησαν εiς τήν δυτικήν 

Εύρώπην. 

;;Αί έπιδόσεις τής δικτατορίας εiς τόν οlκονομικόν το

μέα έμφανίζονται παραστατικά άν παρακολουθήση κανείς 

τήν έξέλιξη τών έλλειμμάτων τοD προϋπολογισμού καί τοu 

Ισοζυγίου τών τρεχουσών συναλλαyών. 

;;0{ δικτάτορες εlχαν έμφανίσει τόν τακτικό προϋπολο

γισμό του τρέχοντος έτους ώς πλεονασματικόν κατά 10 
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δισεκατομμύρια δραχμών. Στήν πραγματικ6τητα δμως τ6 

περίσσευμα αύτό άπεδείχθη aνύπαρκτον. Ά ντιθέτως, δ 

προϋπολογισμός, περιλαμβανομένων τών έπενδύσεων καί 

τοίί λογαριασμοίί έφοδίων, θά παρουσιάση έφέτος έλλειμ

μα 34 δισεκατομμυρίων δραχμών. 

»'Εξ ίσου δυσμενείς ύπήρξαν κατά τά τελευταία έτη αί 

έξελίξεις τοίί Ισοζυγίου τών έξωτερικών συναλλαγών. Τ6 
έλλειμμά των ύπολογίζεται δ τι θά ύπερβή τά χίλια έκατομ

μύρια δολλάρια μέχρι τέλους τοίί λήγοντος έτους. 

»Συνέπεια τών μεγάλων έλλειμμάτων τοίί Ισοζυγίου τών 

πληρωμών ύπήρξεν δ άλ6γιστος καί έπαχθής δανεισμ6ς. 

'Η αvξησις τοίί συνολικοίί έξωτερικοίί χρέους τής έλληνι

κής οΙκονομίας ύπήρξε ραγδαία · καί έφθασε τήν 30ήν 

'Ιουνίου 1974 εΙς 4.519 έκατομμύρια δολλάρια. 
»Μεγαλυτέραν άκόμη ζημίαν προεκάλεσαν ή άνεπάρ

κεια καί ή aσυναρτησία τών δικτατόρων διά τ6ν λόγον δτι 

δ μεγάλος έξωτερικός δανεισμός δέν συνεδυάσθη μέ διαρ

θρωτικάς μεταβολάς άναγκαίας γιά τ~ν οΙκονομική καί 
κοινωνική άνάπτυξη τfjς χώρας. 'Αντιθέτως μάλιστα α/ 

πρωτ6γονοι μέθοδοι καί τά άλληλοσυγκρου6μενα μέτρα 

έξέτρεψαν τήν οlκονομίαν άπ6 τούς φυσικούς της προσα

νατολισμούς- καί τήν ήμπ6δισαν ν' άποκτήση τήν συνα

γωνιστικ6τητα πού ώφειλε νά έχη. 

»Αύτή εlνaι, κύριοι βουλευταί, ή οlκονομική κατάστα

σις πού παρέλαβεν ή δημοκρατία άπό τήν δικτατορία. Συν

δυαζομένη μέ τήν έπικρατοίίσα διεθνή οΙκονομική άνατα

ραχή προοιωνίζει δύσκολο τό προσεχές οlκονομικόν έτος. 

Καί έπιβάλλει νά εlναι τό έτος 1975, έτος άνασυντάξεως, 
λιτότητας καί θυσιών. "Ολοι οί 'Έλληνες καλοίίνται νά 

συνεργασθοίίν σέ μιάν έντατική προσπάθεια οΙκονομικής 

περισυλλογής καί κοινωνικής άναμορφώσεως. 

)>Ή έξυγίανσις τής συνολικής δημοσιονομικής διαχει
ρίσεως περιλαμβανομένων τών δημοσίων οργανισμών καί 

έπιχειρήσεων, άπαιτεί συγκράτησιν τών δαπανών. 'Απαι

τεί δμως καί μεγαλυτέραν φορολογική ν συμβολή ν, τών εύ- . 
πορωτέρων πρ6 παντ6ς τάξεων, δεδομένου δτι έκτός τών 

άλλων, όφείλομεν νά άποκαταστήσωμεν καί τήν άμυντικήν 

lσχύν τής χώρας. Οί πλούσιοι θά πρέπη ν' άντιληφθοίίν 

δτι όφείλουν νά θυσιάσουν ένα μέρος τών εΙσοδημάτων 

των γιά νά ήμποροίίν νά aπολαμβάνουν τά ύπ6λοιπα έν 

άσφαλεί~ καί έλευθερί~. Παραλλήλως, αί κοινωνικαί πα

ροχαί δέν πρέπει νά ύπερβοίiν τήν άντοχήν τής οΙκονομί

ας. 

»Η Αν έπιδείξωμεν δλοι τήν άπαιτουμένην σύνεσιν ή οΙ

κονομική Ισορροπία θά έδραιωθή έντός τοίί 1975, γιά νά 
εlσέλθη έν συνεχεί~ ή οΙκονομία εΙς τήν δδ6ν τfjς ταχυρρύθ

μου προόδου. 

» "Οσον δμως καί άν έζημίωσε τήν έλληνικήν οlκονο
μίαν ή aσυνάρτητος πολιτική τής δικτατορίας, δέν έπρ6-

λαβε νά τήν καταστρέψη. Θά ήθελα δέ νά τονίσω δτι ή 

ήρεμος μετάβασις άπό το καθεστώς τής τυραννίας στόν 

κοινοβουλευτισμ6 έχει aποκαταστήσει είς τ6 έξωτερικ6ν 

πλήρως τήν πίστη τής χώρας. Καί έχει δημιουργήσει τήν 

πεποίθηση δτι ή δημοκρατουμένη 'Ελλάς εlvαι σέ θέση νά 

προοδεύση χωρίς κοινωνικές άναταραχές. 

»Κύριοιβουλευταί, οί στ6χοι μας διά τό 1975 θά ε{ναι: 
»Πρώτον: 'Η έξασφάλιση σχετικής νομισματικής στα

θερ6τητος. 'Ολόκληρος σχεδ6ν δ 'δυτικός κόσμος δοκιμά

ζεται σήμερα καί aπειλείται άπ6 πληθωρικές πιέσεις, παρά-

δοξα συνδυασμένες μέ χαμηλούς ρυθμούς άναπτύξεως ή 
καί μέ οΙκονομική στασιμότητα. Πιστεύουμε δτι ol Δημο
κρατίες τής Δύσεως θά κατορθώσουν σύντομα νά ύπερνική

σουν τήν κρίση. 'Ενόσφ δμως συνεχίζεται ή διεθνής άνο

δος τών τιμών, ή 'Ελλάς δέν ε{ναι δυνατ6ν νά άποφύγη 

έντελιiίς τάς έπιπτώσεις της. 'Οφείλει, ώστ6σο, νά φροντί

ση νά περιορίση τήν έκτασή της, μέ θετικά μέτρα, τά δποία 

δμως προϋποθέτουν τήν κατανόηση τοίί κοινοίί. 

»Δεύτερον: Ή ύπερνίκησις τής στασιμ6τητος στήν 

δποίαν έχει περιέλθει ή έλληνική οΙκονομία. Θά είμαστε 

τολμηροί στήν λήψη μέτρων άναθερμάνσεως, άλλά καί 

προσεκτικοί, Ιδιαίτερα κατά τό πρώτο μεταβατικό έτος. 

Δέν θά διακυβεύσουμε τήν νομισματική σταθερότητα δπως 

τήν ώρισα παραπάνω καί δέν θά έκτραποίίμε σέ άλογί

στους καί ύπερμέτρους δανεισμούς, πού άνακουφίζουν τ6 

παρ6ν άλλά ύποθηκεύουν τ6 μέλλον. 

>Πρίτον: Ή έκλογίκευση τώv συνθηκών λειτουργίας 

τής έλληνικής οiκονομίας. Θ' aποβλέψουμε οχ ι μόνο 

στήν άναδιορyάνωση τών ύπηρεσιών τοίί Κράτους καί τών 
Τραπεζών, άλλά πρ6 πάντων στήν γενίκευση, τήν άπλού

στευση καί τήν σταθεροποίηση τών μεθόδων τfjς κρατικής 
παρεμβάσεως. 

»τέταρτον: 'Η δημιουργία τών προϋποθέσεων άσκή

σεως άληθινά κοινωνικής εΙσοδηματικής πολιτικής, στη

ριζομένης σέ ρεαλιστικές οΙκονομικές προϋποθέσεις. Αύ

τ6ς δ στόχος - τ6ν δποίον άνέφερα τελευταία γιατί ε{ναι 

άνέφικτος χωρίς τήν έπίτευξη τών προηγουμένων ---; άπα
τελεί τήν τελική καί τήν βασικότερή μας έπιδίωξη. Στ6χος 
μας, πολύ γενικώτερα, θά ε{ ναι ή άμοιβή τής έργασίας τοίί 

άγρότου, τοίί ύπαλλήλου καί τοίί έργάτου άναλόγως τής 

συμβολής των στόν σχηματισμ6 τοίί έθνικοίί προϊ6vτος. 

Δέν ε{μαι, δμως, διατεθειμένος νά έμπαίξω τούς "Ελληνας 

έργαζομένους καί νά τούς δώσω, γιά νά γίνω εύχάριστος, 

έστω καί μία δραχμή πού θά τούς τήν έπαιρνα πίσω μέ τήν 

εvκολη άλλ' έπικίνδυvη μέθοδο τοίί πληθωρισμοίί. 

»Κύριοι βουλευταί, θ' άναφερθώ τώρα εΙς τάς γενικωτέ

ρας κατευθυν;.ηpίους άρχάς τής οΙκονομικής καί κοινωνι
κής πολιτικής πού θά έφαρμόση ή Κυβέρνηση, άφοίί περά

σουμε τ6 πρώτον έτος τής περισυλλογής καί τής άναπτύ

ξεως. 
»Δέν θά μακρηγορήσω έπ' αύτών γιατί τάς έξέθεσα 

προεκλογικώς εΙς τ6ν έλληνικ6ν λα6ν, δ δποίος καί τάς 

έπεδοκίμασε διά τής ψήφου του. Θά σάς δηλώσω μόνον, 

δτι δσα προεκλογικά ύπεσχέθην θά τηρηθοίίν κατά γράμ

μα. Καί θά άρκεσθώ εΙς τήν παροχή ν ώρισμένων διευκρινί

σεων, τάς δποίας θεωρώ χρησίμους. 

»Πρώτον: Ή Νέα Δημοκρατία διεκήρυξε δτι πιστεύει 

στήν έλεύθερη οΙκονομία πού Ισχύει βασικά σέ δλες τίς 

χώρες τής Κοινής Άγορiiς, άκόμη και σ' έκείνες πού κυ

βερνώνται άπ6 σοσιαλιστικά κόμματα. 

»Δεύτερον: 'Η σύγχρονη έλευθέρα οΙκονομία δέν έχει 

καμμίαν άπολύτως σχέσιν μέ τήν λεγομένη "φιλελεύθερη" 

οΙκονομική πολιτική τών {στορικά ξεπερασμένων συστη

μάτων πού ίσχυσαν μέχρι καί τών aρχών τοίί αΙώνος. Αύτ6 

σημαίνει δτι θά ληφθοίiν, δπως έδήλωσα στάς Πάτρας, 

συγκεκριμένα νομοθετικά καί άλλα μέτρα κατά τών μονο

πωλίων καί τών ολιγοπωλίων πού νοθεύουν τό οlκονομικ6 u 

καθεστώς καί ύπονομεύουν τήν κοινωνική συνοχή τής χώ

ρας. Σημαίνει άκόμη δτι έπιβάλλεται, δπου συμφέρει κοι-
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Ά νάπτυξη τών θέσεων τής Κυβερνήσεως, άπ6 τ6 βήμα τής Βουλής. 
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νωνικά καί οΙκονομικά, ή &νάληψη οΙκονομικών κα{ μάλι

στα έπενδυτικών πρωτοβουλιών &π6 τ6 ίδιο τ6 Κράτος, 

&κ6μα καί στ6ν τομέα τής βιομηχανίας. 

))Τρlτον: Θ ' &ναθεωρηθή - μέ προσοχήν κα{ συστη

ματικ6τητα, άλλά καί μέ &ποφασιστικ6τητα - ή εΙσοδη

ματική πολιτική πρ6ς έξασφάλιση τών έκ τής έρyασίας 
εΙσοδημάτων. Πρωταρχικ6 μας μέλημα θά ε{ναι ή ούσιώ

δης ένίσχυσις τοϋ εΙσοδήματος τοϋ WΕλληνος &γρ6του, δ 

δ ποίος μπορεί, μέσα σ' lνα λογικ6 χρονικ6 διάστημα, νά 

παύση νά ε{ ναι προλετάριος καί νά μεταβληθή, δ πώς μετε

βλήθησαν ο{ Δυτικοευρωπαίοι συνάδελφοί του, σέ μικρ6ν 

ή μεσαίον έπιχειρηματία. Ή κοινωνική &ναμ6ρφωση τής 

έλληνικής ύπαίθρου πού έπηγγέλθην είς τήν Αάρισαν, ε{

ναι δρος τής έπιβιώσεως τοϋ έθνους. Ή Κυβέρνησις θά 

ύποβάλη έντ6ς τών προσεχών μηνών, ύπ6 τήν έγκρισιν τής 

Βουλής, σειράν μέτρων, μερικά έκ τών δποίων έξήγγειλα 
ήδη προεκλογικώς. 

)) τέταρτον: Θά ένισχυθή ή άσκησις παρεμβάσεως μέσφ 

τής φορολογlας γιά νά μειωθή &ποφασιστικά ή άνιση κα

τανομή τοϋ έθνικοϋ εΙσοδήματος. νΗδη &π6 τοϋ 1975 θά 
πραγματοποιηθοϋν τά έξαγγελθέντα μέτρα έλαφρύνσεως 
τής φορολογίας τών κατωτέρων εΙσοδημάτων. Μέχρις 

δμως τοϋ 1976 θά έχη &ναθεωρηθή τ6 δλο σύστημα τών 
&μέσων ή έμμέσων φ6ρων. 'Η Κυβέρνησις ε{ ναι &ποφασι

σμένη νά συμβιβάση τήν πολιτικήν τής παροχής &ναπτυ

ξιακών κινήτρων πρ6ς τ6 αίτημα τής φορολογικής δικαιο

σύνης. 

))Πέμπτον: WΟπως &νέφερα καί εΙς τ6 κεφάλαιον τής 

έξωτερικής μας πολιτικής, ή Κυβέρνησις &ποβλέπει εΙς 

τήν έπίσπευσιν τής έvτάξεως τής χώρας εΙς τήν Εύρωπαϊ
κήν Οlκονομικήν Κοιv6τητα. Ή πραγματοποίησίς της 

δμως έχει δύο αύτονοήτους προϋποθέσεις. Ή πρώτη ε{ ναι 

δτι θά έπιδείξουν οί έννέα έταίροι τής Κοιν6τητος τήν 

&παιτουμένην καταν6ησιν. Ή δευτέρα προϋπ6θεσις εlναι 
δτι θά θελήσωμεν, έμείς οί "Ελληνες, νά πραγματοποιή

σωμεν τάς &παιτουμένας πρ6ς τοϋτο μεγάλας διαρθρωτικάς 

μεταβολάς. 

)) WΕκτον: ·Ο προσανατολισμ6ς πρ6ς τήν Εύρωπαϊκή 

ΟΙκονομική Κοιν6τητα καί γενικώτερα πρ6ς τήν Δύση, 

δέν πρ6κειται νά παρεμποδίση, &λλ' &vτιθέτως θά έπεκτεί

νη καί θά συσφlγξη τάς έμπορικάς καί οlκονομικάς μας 

σχέσεις μέ τάς άλλας χώρας τοϋ κ6σμου. Ή διεύρυνσις 

τοϋ έλληνικοϋ οlκονομικοϋ δρίζοντος θά μiiς έπιτρέψη ν' 

&ξιοποιήσουμε, γιά πρώτη φορά στήν νεωτέρα lστορία 

μας, τήν γεωγραφική θέση τής χώρας. Ή 'Ελλάς μπορεί, 

μέσα σέ λίγα χρ6νια, νά μεταβληθή σ ' lνα μεγάλο διεθνές 

έμπορικ6, &κ6μη καί σ' ένα σημαντικ6 οlκονομικ6 κέν

τρο· νά χρησιμεύση σάν γέφυρα μεταξύ τοϋ δυτικοϋ κ6-
σμου καί τών &ναπτυσσομένων χωρών τής Μέσης 'Α νατο- ' 
λής, μέ τίς δποίες μiiς συνδέουν παραδοσιακοί δεσμοί φι

λίας. 'Ανάλογες έξtλlξεις μπορεί καί πρέπει νά σημειω

θοϋν πρ6ς τήν πλευρά τών βορείων γειτ6νων μας καί γενι- ' 
κώτερα πρQς τήν πλευρά τών &νατολικών χωρών. 

)) Ή οΙκονομική &νάπτυξις τής χώρας, κύριοι βουλευ
ταί, δέν &ποτελεί αύτοσκοπ6. 'Αποτελεί τ6 &ναγκαίον μέ

σον πραγματοποιήσεως τοϋ μεγάλου καί πρωταρχικοϋ 

σκοποϋ τής σύγχρονης Πολιτείας: τής έξυψώσεως τής βιο

τικής καί πολιτιστιιcής στάθμης τών έργαζομένων τής 

ύπαίθρου καί τών π6λεων. 

)) Ή Κυβέρνησις παρέχει τήν διαβεβαίωσιν δτι θά πε
ριφρουρήση, δπως εlναι καθήκον της, τά συμφέροντα τών 

'Ελλήνων έργαζομένων καί θά έπιδιώξη δι' δλων τών μέ

σων τήν έξασφάλισιν τής δικαίας κατανομής τοϋ έθνικοϋ 

προϊ6vτος. 

))Κύριοι βουλευταί, ή Κυβέρνησις έχει ώς βασική\.ι της 
έπιδίωξιν τήν &νάπτυξιν τής παιδείας- καί έπιθυμεί νά τήν, 

καταστήση μέσο καί σιcοπ6 τής εύημερίας τών πολιτών. 

))Γιά νά προχωρήση πρ6ς τήν κατεύθυνση αύτή, δίνει 

προτεραι6τητα στήν χάραξη μιiiς 6ρθής έκπαιδευτικής 

πολιτικής, χωρίςδημαγωγικάς καί προχειρολ6γους καινο

τομίας. Γi ' αύτ6 καί θά έπιδιώξη, έκτ6ς &π6 τοϋ νά δια
σφαλίση τίς &ναγκαίες έπενδύσεις, νά χαράξη μlα διακομ

ματική καί μ6νιμη έκπαιδευτική πολιτική. Στά πλαίσια τής 

μακρ6πνοης αύτής πολιτικής, θ ' &vτιμετωπισθοϋν, κατά 

τίς ύποδείξεις τής έπιστήμης, τά εlδικώτερα θέματα τής 

τεχνικής παιδείας, τοϋ έπαγγελματικοϋ προσαvατολισμοϋ, 

τής έπιμορφώσεως καί τής έρευνητικής δραστηρι6τητος. 

'Επιδίωξη τής Κυβερνήσεως θά ε{ναι νά παράσχη μέ τήν 

έπαrrελματική μ6ρφωση τήν δυνατ6τητα στούς νέους νά 

συμβάλουν &ποδοτικώτερα - καί γι ' αύτούς καί γιά τ6 
σύνολο - στήν οΙκονομική &ναπτυξη τής χώρας. 'Αφ ' 

έτέρου δμως θά έπιδιώξη τήν άνοδο τών &τομικών ή συλ

λογικών προσπαθειών στ6ν θεωρητικ6 ή τ6ν έρευνητικ6 

τομέα. Μέ τήν σύμμετρη ένlσχυση τών δύο σκελών τής 

γενικής έκπαιδευτικής πολιτικής, ή Κυβέρνησις πιστεύει 

δτι θά ύποθεμελιώση τήν πολιτιστική &νάπτυξη τής χώ

ρας, πού θά &νθίση δταν έπιτευχθή καί δ άλλος παράλλη

λος ύψηλ6ς στ6χος, ή κοινωνική εύημερlα. 
)) Τά κατ' lδίαν θέματα πού ύπάγοvται στ6ν έκπαιδευτι

κ6 τομέα - ή ίδρυση πανεπιστημιακών σχολών, ή προ

σέλκυση διεθνοϋς κύρους 'Ελλήνων έπιστημ6νων τοϋ 

έξωτερικοϋ, ή &νάσχεση τοϋ κύματος τών φοιτητών πού 

σπουδάζουν σέ ξένες σχολές, ή &ποκατάσταση τής πλή

ρους &καδημαϊκής έλευθερlας, άλλά καί τής εύρυθμlας καί 

τής τάξεως μέσα στά έιcπαιδευτικά lδρύματα - δλα αύτά θ' 

&ντιμετωπισθοϋν μέ ύπερκομματικ6 πνεϋμα, άλλά καί μέ 

ρεαλισμ6, σύμφωνα μέ τίς οlκονομικές δυνατ6τητές μας, 

άλλά καί τίς εύγενείς φιλοδοξlες δσων μοχθοϋν καί πιστεύ

ουν στήν πνευματική άνοδο τοϋ τ6που. 

)) 'Ετ6νισα προεκλογικώς δτι τ6 δραμα τής πολιτιστι
κής προ6δου τής μικρής 'Ελλάδος ήμπορεί ν' &ποτελέση 

τήν σύγχρονη μεγάλην lδέα τοϋ Έλληνισμοϋ, μlαν lδέαν 

πού θά διεγείρη καί θά συνεγείρη τίς πνευματικές &ρετές 

τοϋ έθνους. Ή Κυβέρνησις ε{ναι διατεθειμένη νά πράξη 
δ, τι έπιβάλλεται γιά νά δώση σάρκα καί 6στii στήν ύψη λ ή 

αύτήν lδέα. 

))Κύριοι βουλευταί, παρά τήν κρισιμ6τητα τών περιστά

σεων καί τ6 μέγεθος τών προβλημάτων πού &vτιμετωπίζο

μεν ο{ οlωνοί ε{ ναι καλοl. Καί δ άριστος έξ αύτών εlναι ή 

&ποδειχθείσα πολιτική ώριμ6της τοϋ λαοϋ, πού μiiς έπέ

τρεψε νά &νοίξωμεν χωρlς ώδίνας τ6ν δρ6μον πρ6ς τήν 
. έλευθερίαν. ν Α ν έξαρθοϋμε καί έμείς στ6 ϋψος τών lστορι
κών περιστάσεων θά καταστοϋμε ίκανοί νά θεμελιώσωμεν 

κατά τρ6πον &σφαλή τήν δημοκρατlαν· καί ν' &γωνισθοϋ

με δλοι μαζί γιά ένα εύτυχέστερο μέλλον. 

))Μέ αlσιοδοξίαν, άλλά καί αίσθημα εύθύνης ζητώ τήν 

συμπαράστασι ν τοϋ λαοϋ καί τήν έμπιστοσύνην τής 'Εθνι

κής Ά ντιπροσωπείαρλ 
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'Ακολούθησε, στίς 12-14 Δεκεμβρίου, συζήτηση 
στή Βουλή έπί τών προγραμματικών δηλώσεων τfjς 

Κυβερνήσε~ς. 

'Ο άρχηγός τfjς άξιωματικfjς άντιπολιτεύσεως, 

Γ. Μαϋρος, έξέφρασε τήν συγκίνησή του γιά τό γε

γονός δτι μετά άπό πολλά χρόνια άγόρευε στό νέο 

έλεύθερο Κοινοβούλιο, τό όποίο, μάλιστα, ήταν έπι

φορτισμένο μέ τήν άντιμετώπιση έξαιρετικά κρίσι

μων προβλημάτων. Κατόπιν, χαιρέτισε τήν όριστική 

λύση τοϋ πολιτειακοϋ καί έπισήμανε, γιά τό χαρα

κτήρα τfjς νέας Βουλής: 

«'Η Βουλή αύτή ε{ ναι Συντακτική. Δέν ε{ναι 'Αναθεω

ρητική, δπως πολλάς φοράς γίνεται χρήσις τοϋ δρου. 

'Ημπορεί νά κάμη δ,τι θέλει πλήν ένός. Δέν ήμπορεί νά 

έπαναφέρη τήν μοναρχία ν. 'Επί δλων τών άλλων θεμάτων 

ή Βουλή αύτή ε{ναι dπολύτως κυρίαρχος». 

Συνεχίζοντας, δ άρχηγός τfjς ΕΚ-ΝΔ άναφέρθηκε 

στή «θεομηνία)) τfjς δικτατορίας, ή όποία άνέλαβε 

τήν έξουσία μέ άπάτη καί συνωμοσία, καί τή διατή
ρησε μέ βία, διώξεις, έκτοπίσεις, βασανιστήρια καί 

διαφθορά: «ΕΙναι άπίστευτον ποίοι μc'iς έκυβέρνων 

είς τό διάστημα αύτό, ποίας ήθικάς καί πολιτικάς 

άναξιότητας εφερεν είς τήν έπιφάνειαν ή άναμό
χλευσις τοϋ βυθοϋ)). Τόνισε δτι τό κόμμα του ήταν 

άποφασισμένο νά βοηθήσει τήν Κυβέρνηση, ή όποία, 

άπό τήν πλευρά της, δέν θά επρεπε νά κάμει κατά
χρηση τfjς πλειοψηφίας της. 'Επέκρινε, άκόμη, τήν 

πλειοψηφία γιά μυστικοπάθεια στή σύνταξη τοϋ 

σχεδίου Συντάγματος. 'Εκτός άπό τό Σύνταγμα, θε

ωροϋσε ώς βασικό θεσμικό νόμο καί τό έκλογικό 

σύστημα, γιά τήν κατάρτιση τοϋ όποίου ζήτησε τή 

σύσταση διακομματικfjς έπιτροπfjς. 'Ο έκλογικός νό

μος, ύπογράμμισε, όφειλε νά εΙναι σταθερός καί νά 

μήν μεταβάλλεται στίς παραμονές τών έκλογών, άνά

λογα μέ τό σιιμφέρον τfjς κοινοβουλευτικής πλειο

ψηφίας. WΕπρεΠε, άκόμη, νά καθορίζει άνώτατα δρια 
δαπάνης τών κομμάτων κατά τήν προεκλογική έκ

στρατεία, τόν ελεγχο τfjς προελεύσεως τών δαπανω

μένων χρημάτων, άλλά καί νά θεσπίζει τή χρηματο

δότηση τfjς προεκλογικής έκστρατείας άπό τόν 

προϋπολογισμό. τέλος, σημείωσε δτι ήταν άναγκαία 

μιά διακομματική συμφωνία γιά τή χρήση τfjς τηλε

οράσεως κατά τήν έκλογική περίοδο, άλλά καί ή κα

τάργηση τοϋ σταθμοϋ τfjς ΥΕΝΕΔ, ή ϋπαρξη τοϋ 

όποίου εδινε τήν έντύπωση δτι οί WΕνοπλες Δυνάμεις 

άποτελοϋσαν «Κράτος έν Κράτει)) . Στόν τομέα της 

έξωτερικfjς πολιτικfjς, τόνισε δτι ο{ δικτάτορες, 

άφοϋ πρώτα όδήγησαν τή χώρα σέ άσφυκτική άπομό

νωση, εΙχαν καταστρέψει καί τήν Κύπρο. Στηλίτευσε 

τή στάση τών ΗΠΑ καί τfjς ΕΣΣΔ, οί όποίες μέ τήν 

άδιαφορία πού έπέδειξαν εΙχαν έπιτρέψει στήν 

Τουρκία νά είσβάλλει στό νησί, καί τόνισε δτι τό 

Κυπριακό δέν ήταν έλληνοτουρκική διαφορά πού 

μποροϋσε νά έπιλυθεί μεταξύ ~ Αγκυρας καί 'Αθη

νών: ή λύση θά δφειλε νά προέλθει άπό έλεύθερη 

συμφωνία τών δύο κοινοτήτων τοϋ νησιοϋ. 

'Ο άρχηγός τfjς άξιωματικfjς άντιπολιτεύσεως 

συμφώνησε μέ τόν πρωθυπουργό δτι ή 'Ελλάδα 

επρεπε νά άποδίδει ίδιαίτερη σημασία στήν ελληνο

τουρκική φιλία· «άλλά αύτό δέν έξαρτc'iται άπό ήμc'iς, 

έξαρτc'iται άπό τήν Κυβέρνησιν τfjς 'Αγκύρας)). Ζή

τησε, άκόμη, τήν δραστηριοποίηση τfjς 'Ελλάδος 

στό βαλκανικό χώρο ύπέρ τfjς είρήνης καί τfjς συ

νεργασίας, καί ύπογράμμισε τή σημασία τfjς διατη

ρήσεως καλών σχέσεων μέ δλα τά μεσογειακά Κρά

τη. Τόνισε, ίδιαίτερα, δτι ή χώρα επρεπε νά ένταχθεί 

στήν ΕΟΚ, δχι μόνο γιά λόγους οίκονομικούς, άλλά 

«πρό παντός, διά λόγους πολιτικούς, έάν θέλετε καί 

ήθικούς)). 'Όσο γιά τίς σχέσεις μέ τίς ΗΠΑ, οί όποί

ες δέν ήταν liριστες, ή εύθύνη βάρυνε τήν Ούάσιγ

κτων, δχι τήν 'Αθήνα, ή όποία όφειλε νά θέσει ύπό 

τόν ελεγχό της δλες τίς ξένες βάσεις σέ έλληνικό 

εδαφος. 

'Ο Γ. Μαϋρος συμφώνησε μέ τήν προτεραιότητα 

πού άπέδιδε ή Κυβέρνηση στόν έκσυγχρονισμό τών 

'Ενόπλων Δυνάμεων καί σημείωσε δτι ήταν άπαραί

τητη ή άποκατάσταση τfjς πειθαρχίας στό στράτευ

μα καί ή ύποταγή του στήν πολιτική ήγεσία, άρχές 

πού εΙχαν βάναυσα καταπατηθεί στή διάρκεια τfjς 

δικτατορίας. Γιά τό σκοπό αύτό, συνέχισε, ήταν 
άναγκαία ή κάθαρση τοϋ στρατεύματος άπό τά κατά

λοιπα τfjς χούντας, ή τιμωρία τών ένόχων μέ βάση 

ψηφίσματα τfjς Βουλής, ή άποκατάσταση τών διω

χθέντων άπό τή δικτατορία (άλλά καί τfjς ύποθέσεως 

«'Ασπίδα))). 'Υπογράμμισε, κατόπιν, δτι επρεπε νά 

έκσυγχρονιστεί καί νά άνασυγκροτηθεί καί ή διοι

κητική μηχανή, ή όποία εΙχε διαλυθεί πλήρως κατά 

τή δικτατορία. Πρότεινε μάλιστα τήν κατάρτιση, σέ 

διακομματική βάση, ένός θεσμικοϋ νόμου περί Διοι

κήσεως καί τή σύσταση 'Ανώτατης Σχολής Δημο

σίας Διοικήσεως: «ΕΙναι άδύνατον νά ύπάρξη οίκο

νομική άνάπτυξις, έάν δέν λυθfj τό πρόβλημα τfjς 

παραγωγικότητος καί τfjς διοικήσεως καί τοϋ κρατι

κοϋ όργανισμοϋ έν γένει)). 'Υπογράμμισε τήν άξία 

τfjς άποκεντρώσεως, μέσω τfjς διαθέσεως μεγαλυτέ

ρων πόρων στήν τοπική αύτοδιοίκηση, ζήτησε τή 

χάραξη ύπερκομματικfjς πολιτικής γιά τήν παιδεία, 
τήν έπίλυση τοϋ γλωσσικοϋ καί τή σύνταξη τοϋ νέου 
Συντάγματος στή δημοτική. Γιά τήν οίκονομία, τό

νισε δτι δ ελεγχος τοϋ πληθωρισμοϋ θά άποδεικνυό

ταν άπραγματοποίητος χωρίς πολιτική κοινωνικής 

δικαιοσύνης γιά τόν περιορισμό των άνισοτήτων, 

ένώ τάχθηκε ύπέρ τfjς ένισχύσεως τών μεσαίων έπι

χειρήσεων -κρίσιμων ένόψει τfjς συνδέσεως μέ τήν 

ΕΟΚ- καθώς καί ύπέρ τοϋ έλέγχου δλων τών συμβά

σεων καί τών χρηματοδοτήσεων στίς όποίες προχώ

ρησε ή δικτατορία. 
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Τήν ~πομένη, 13 Δεκεμβρίου, άγόρευσε δ πρόε
δρος του ΠΑΣΟΚ Α. Παπανδρέου, δ δποίος, σημειώ

νοντας οτι ή Βουλή ε{χε συντακτικές, καί όχι άπλώς 

άναθεωρητικές, έξουσίες, άσκησε κριτική στήν 

πλειοψηφία γιά τήν ελλειψη δημοσίου διαλόγου κα

τά τήν κατάρτιση του σχεδίου Συντάγματος καί δια

τύπωσε τή γνώμη ότι τό νέο Σύνταγμα θά άναθέτει 

ύπερβολικές έξουσίες στόν πρόεδρο τής Δημοκρατί
ας, άν θελήσει νά διεκδικήσει τό άξίωμα δ Κ. Καρα
μανλής. Ζήτησε, άκόμη, τήν κάθαρση του στρατεύ

ματος άπό τούς νοσταλγούς τής χούντας, τήν τιμω

ρία τών ένόχων καί τήν άποκατάσταση τών διωχθέν

των καί τών θυμάτων καθώς καί τήν κατάργηση τής 

ΥΕΝΕΔ. Στόν τομέα τής οίκονομίας, σημείωσε οτι ή 

δικτατορία ε{χε έπιλέξει μία έντελώς λανθασμένη 

δομή οίκονομικής άναπτύξεως, πού δδηγοuσε στόν 
μαρασμό τής ύπαίθρου, στήν άνιση κατανομή του 

είσοδήματος καί στήν έξάρτηση τής χώρας μέσω 

άπαράδεκτων συμβάσεων μέ μεγά,λα οίκονομικά 

συγκροτήματα, συμβάσεων τήν άναθεώρηση τών 

δποίων όφειλε νά δρομόλογήσει ή Κυβέρνηση . Καί, 
θέτοντας τά προβλήματα σέ εύρύτερο διεθνές πλαί

σιο, σημείωσε οτι χωρίς τήν «άπαλλαγή άπό τήν 

έξάρτηση», δέν μποροuσε νά έπιτευχθεϊ: οίκονομική 
άνάπτυξη. 

Τό πρόβλημα του πληθωρισμοu, συνέχισε, προ

ερχόταν πλέον άπό τήν άνιση κατανομή τής οίκονο

μικής δυνάμεως μεταξύ τών Κρατών, οσο καί μεταξύ 
τών κοινωνικών δμάδων. 'Έτσι, δ Α. Παπανδρέου 

σημείωσε οτι μέ μέτρα «οίκονομικής σταθερότητας 

κλασικοu τύπου» ή Κυβέρνηση δέν θά εκαμπτε τόν 

πληθωρισμό καί δέν θά ξεπερνοuσε τήν ϋφεση. 

'Όφειλε, άκόμη, νά στρέψει τήν προσοχή της στόν 

άγροτικό τομέα, οπου χρειαζόταν ή συγκρότηση συ

νεταιρισμών πού θά άναλάμβαναν τό βάρος τής πα

ραγωγής καί τή διάθεση τών προϊόντων. «Συνδυασμέ

νη μέ αύτό θά πρέπει νά ε{ναι ή βιομηχανική άπο

κέντρωση. Τό έργοστάσιο στό χωριό. Δέν φτιάχνε

ται άλλιώς ή οίκονομία τής πατρίδος μας». 'Ο πρόε

δρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι ήταν άνάγκη νά παύσει 
ή καταδυνάστευση άπό τό «μεγαθήριο τών 'Αθη

νών», νά κοινωνικοποιηθεί τό τραπεζικό σύστημα 

πού έλεγχόταν άπό ξένα μονοπώλια, ένώ χρειαζόταν 

καί διακομματική πολιτική, κάθαρση καί αϋξηση 
τών δαπανών γιά τήν παιδεία. 'Ακόμη , έπιβαλλόταν 

ή άναδιοργάνωση τής άνώτατης έκπαιδεύσεως μέ τή 
συμμετοχή τών σπουδαστών καί τής κοινωνίας ή 

άνώτατη παιδεία επρεπε νά ε{ ναι άνοικτή σέ ολες τίς 

ήλικίες καί γιά τά δύο φuλα. 

Στόν τομέα τής έξωτερικής πολιτικής, δ Α. Πα

πανδρέου άπέρριψε τήν τοποθέτηση του Κ. Καρα

μανλή οτι ή 'Ελλάδα άνήκε στή Δύση , λέγοντας οτι 
ή 'Ελλάδα άνηκε στούς 'Έλληνες. ' Η παρατήρηση 

αύτή προκάλεσε τήν παρέμβαση του πρωθυπουργοu, 

δ δποίος τόνισε πώς δέν ε{χε πεί οτι ή χώρα άνήκε 

στούς δυτικούς, άλλά οτι ήταν τμήμα του δυτικοu 
κόσμου. Σέ άπάντηση, δ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ε{πε 

ότι ή 'Ελλάδα ε{ χε πληρώσει άκριβά τήν τοποθέτη

ση αύτή, καθώς ή δικτατορία ήταν άμερικανικής έμ

πνεύσεως κατασκευασμένη άπό τό Πεντάγωνο, τή 

CIA καί τό ΝΑΤΟ, παράγοντες πού εύθύνονταν καί 

γιά· τήν τραγωδία τής Κύπρου. Καί τόνισε οτι ή 'Ελ
λάδα όφειλε νά άποχωρήσει πλήρως άπό τό ΝΑΤΟ 

καί όχι μόνο άπό τό στρατιωτικό του σκέλος. 

'Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε οτι οί δυτικοί 

θεωροuσαν τήν ·Ελλάδα δεδομένη, ζήτησε τήν άπο

χώρηση τών άμερικανικών βάσεων άπό τή χώρα καί 

θεώρησε άναγκαία τήν άνάληψη ~λληνικών πρωτο

βουλιών γιά τήν άποπυρηνικοποίηση τής Βαλκανι

κής καί τή δημιουργία μεσογειακής κοινής άγορaς. 

'Όσο γιά τήν ενταξη στήν ΕΟΚ, θά επρεπε νά συνο

δευτεί άπό χρηματοδότηση τής έλληνικής άναπτύ

ξεως, τήν άνακατανομή του είσοδήματος σέ όφελος 

τών άσθενέστερων περιοχών καί τόν τερματισμό τής 

διεισδύσεως τών ξένων μονοπωλίων. 

'Εξέφρασε, άκόμη, άμφιβολίες γιά τό κατά πόσο 
ή ΕΟΚ ήταν παράγοντας άνεξάρτητος άπό τίς ΗΠΑ, 

καταλήγοντας στό συμπέρασμα ότι ή έπιλογή μεταξύ 

Εύρώπης καί ΗΠΑ άποτελοuσε έρώτημα «κάπως σα

θρό». Στό θέμα τής Κύπρου τάχθηκε ύπέρ τής δια

πραγματεύσεως στά πλαίσια διεθνών όργανισμών 

-καί ίδιαίτερα του ΟΗΕ - μέ σκοπό τήν κατοχύ
ρωση τής ~νότητας, τής άνεξαρτησίας καί του άπο

στρατικοποιημένου χαρακτήρα τής Δημοκρατίας. 

'Αλλά, συνέχισε, τότε δέν ε{χαν νόημα οϋτε δ διά

λογος μέ τόν «δήμιο του Κυπριακοu», Χ. Κίσινγκερ, 

οϋτε οί έπαφές μέ τήν ν Αγκυρα. 'Αντίθετα, ή είσβο

λή στή Μεγαλόνησο άποδείκνυε καί ότι ή άμυνα τής 

χώρας ύπό τήν όμπρέλα του ΝΑΤΟ δέν ήταν κατο

χυρωμένη. Γι ' αύτό, ή χώρα οφειλε νά άναζητήσει 

τήν άμυντική αύτάρκεια, στήν άνάγκη καί μέ τή δη

μιουργία έγχώριων πολεμικών βιομηχανιών. 

Κατόπιν, τό λόγο πήρε έκ μέρους του ΚΚΕ δ Χ. 

Φλωράκης, δ δποίος τόνισε οτι ή πολιτική ζωή τής 
·Ελλάδος είσερχόταν σέ ενα νέο στάδιο μετά τήν 

κατάρρεύση τής δικτατορίας, τήν καταδίκη τής μο
ναρχίας καί τή νομιμοποίηση του ΚΚΕ. ' Η δικτατο

ρία προερχόταν άπό «τόν άμερικανικό ίμπεριαλισμό, 

τίς φανερές καί κρυφές ύπηρεσίες, τίς δικές τους καί 

του ΝΑΤΟ». ' Ο λαός άποζητοuσε τήν κάθαρση , τήν 

άπαλλαγή άπό τήν «θανάσιμη περίπτυξη τών 'Αμε

ρικανών καί νατοϊκών ίμπεριαλιστών», τή θέση φραγ

μών στά μονοπώλια καί τήν άνύψωση του βιοτικοu 

του έπιπέδου. Στούς τομείς αύτούς, συνέχισε, ο{ προ

γραμματικές δηλώσεις τής Κυβερνήσεως ήταν άσα

φείς. 'Ακόμη , ήταν άπαραίτητη ή κατάργηση τών 

μέτρων του έμφυλίου καί δ έπαναπατρισμός τών πο

λιτικών προσφύγων. 
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'Ο Χ. Φλωράκης ισχυρίστηκε δτι στό θέμα τοϋ 

νέου Συντάγματος, ή Κυβέρνηση έξηγουσε άπλώς 

δτι τασσόταν ύπέρ της ένισχύσεως της έκτελεστικης 

έξουσίας, χωρίς νά διασαφηνίζει άν προέκρινε τήν 

' προεδρική ή τήν προεδρευομένη δημοκρατία. Καί 
στό θέμα της όργανώσεως τοϋ Κράτους, ζήτησε έξυ

γίανση άπό τή νοοτροπία πού εΙχε καλλιεργήσει ή 

χούντα καί ούσιαστική κατοχύρωση της ισονομίας 

γιά δλους τούς πολίτες. 

Στόν τομέα της έξωτερικης πολιτικης ό Χ. Φλω
ράκης τάχθηκε ύπέρ της άποχωρήσεως άπό τό 

ΝΑΤΟ, της καταργήσεως τών άμερικανικών βάσεων 

καί της άπομακρύνσεως τοϋ 6ου στόλου τών ΗΠΑ 

άπό τίς έλληνικές θάλασσες. Ζήτησε τή διαμόρφωση 

μιας άδέσμευτης έξωτερικης πολιτικης, προσανατο

λισμένης στή συνεργασία μέ δλα τά Κράτη, τήν 

άποπυρηνικοποίηση τών Βαλκανίων καί της Μεσο

γείου, ένώ ύποστήριξε τήν πολιτική του άφοπλισμοϋ 

καί τή σταδιακή διάλυση των στρατιωτικών συνα

σπισμών. • Η ταν άντίθετος μέ δποιαδήποτε λύση του 
Κυπριακοϋ στά πλαίσια του ΝΑΤΟ καί σημείωσε δτι 

ή έπίλυση τοϋ θέματος όφειλε νά βασίζεται στήν 

άποχώρηση τών ξένων στρατευμάτων καί τήν κα

τάργηση τών ξένων βάσεων. Πρός τή σωστή κατεύ

θυνση, τόνισε, κινήθηκε ή σοβιετική πρόταση γιά τό 

Κυπριακό. Τό ΚΚΕ θεωροϋσε άσύμφορη τήν ενταξη 

στήν ΕΟΚ, ή όποία βρισκόταν ύπό τήν κυριαρχία 

τών μονοπωλίων, ένώ άντιπρότεινε τήν άνάπτυξη 

τών οικονομικών σχέσεων μέ όλες τίς χώρες καί ιδί

ως τίς άνατολικές. Έπιζητοϋσε, άκόμη, τήν κάθαρ

ση καί άποχουντοποίηση τών 'Ενόπλων Δυνάμεων. 

Στόν οικονομικό τομέα, δ Χ. Φλωράκης ισχυρίστηκε 

δτι ή Κυβέρνηση υίοθετοϋσε στάση χαλαρή πρός τά 

μεγάλα οικονομικά συγκροτήματα καί κατέληξε στό 

συμπέρασμα δτι θά έπιβάρυνε τά λαϊκά στρώματα. 

Ζήτησε τήν αϋξηση τών κατώτατων ήμερομισθίων 

κατά 30%, τήν αϋξηση τών συντάξεων, τή διενέργεια 
άρχαιρεσιών στά σωματεία πού έλέγχονταν άκόμη 

άπό χουντικές διοικήσεις, τήν άναθεώρηση τών κα

νονισμών τών έπιχειρήσεων, αύστηρά μέτρα προ

στασίας άπό τά έργατικά άτυχήματα καί ένίσχυση 

τών άσθενέστερων έπαγγελματοβιοτεχνών, καθώς 

καί τοϋ ΤΕΒΕ. Στό γεωργικό τομέα, τάχθηκε ύπέρ 

της προστασίας τοϋ εισοδήματος των παραγωγών 

καί τόν έκδημοκρατισμό τών συνεταιρισμών. Ζήτη

σε, άκόμη, τήν άναδιοργάνωση της παιδείας καί τήν 

καθιέρωση της δημοτικης. 

Κατόπιν, τό λόγο πηρε δ βουλευτης τής ΕΚ-ΝΔ 

Ι. Πεσμαζόγλου, ό δποίος άσκησε κριτική στίς κυ

βερνητικές έξαγγελίες γιά τήν οίκονομία, ύποστηρί

ζοντας δτι χρειαζόταν περισσότερο σύγχρονη άντί

ληψη - ιδιαίτερα στόν τομέα τοϋ προγραμματισμοϋ 

- ή όποία νά έξασφαλίζει τήν άνάπτυξη, άλλά καί 

τόν έκσυγχρονισμό της κοινωνίας. τέλος, στίς 14 

Δεκεμβρίου, άγόρευσε άπό τήν πλευρά τοϋ ΚΚΕ (έσ.) 

καί της ΕΔΑ δ Λ. Κύρκος, πού τόνισε δτι ύπηρχαν 

πλέον οί προϋποθέσεις καί δέν επρεπε νά χαθεί ή 

εόκαιρία νά δημιουργηθεί στή χώρα μιά δημοκρατία 

άνοικτή σέ δλους. Πάντως, θεώρησε έλλιπείς τίς 

έξαγγελίες τοϋ πρωθυπουργοϋ στόν τομέα της κα
θάρσεως καί της άποχουντοποιήσεως καί τόνισε δτι 

έπιβαλλόταν ή έπίσπευση τών διαδικασιών πού θά 

δδηγοϋσαν στήν κατάργηση τών μέτρων πού χρονο

λογοϋνταν άπό τήν περίοδο τοϋ μεσοπολέμου. Ση

μείωσε, άκόμη, δτι δ έκσυγχρονισμός τοϋ κρατικοϋ 

μηχανισμοϋ στόν όποίο εΙχε δώσει εμφαση δ Κ. Κα

ραμανλης ήταν άδύνατος χωρίς τόν έκδημοκρατισμό 

τοϋ Κράτους. 'Όσον άφοροϋσε τό Σύνταγμα, ήταν 

άντίθετος μέ τήν ένίσχυση της έκτελεστικης έξουσί

ας. 'Ως πρός τήν έξωτερική πολιτική, τάχθηκε ύπέρ 

της έξόδου άπό τό ΝΑΤΟ τό όποίο θεωροϋσε ύπεύ

θυνο γιά τή δικτατορία καί τήν τραγωδία της Κύπρου 

καί ζήτησε τήν άνάπτυξη τών σχέσεων μέ δλες τίς 

χώρες, συμπεριλαμβανομένων καί τών άνατολικών. 

Καί, τασσόμενος κατ' άρχήν θετικά πρός τήν προο

πτική της έντάξεως της χώρας στήν ΕΟΚ, σημείωσε 

ότι δέν θά επρεπε νά ύποκατασταθεί δ μύθος της άνι

διοτελοϋς άμερικανικης φιλίας άπό αότόν της άντί

στοιχης εόρωπαϊκης. 

Τάχθηκε, άκόμη, ύπέρ της έκδηλώσεως πρωτο

βουλιών στό χώρο τών Βαλκανίων, της Μεσογείου, 

τοϋ άνατολικοϋ κόσμου καί τών 'Αδεσμεύτων. 

Σχετικά μέ τήν πορεία της ο{κονομίας, δ Λ. Κύρ

κος εΙπε δτι δέν ύπηρχαν περιθώρια γιά έπιβολή νέας 

λιτότητας μετά τό καταστροφικό 1973 καί ζήτησε τή 
λήψη μέτρων πού θά διασφάλιζαν τή διατήρηση του 

πραγματικοϋ εισοδήματος τών έργαζομένων, τόν 

ελεγχο τοϋ κόστους καί της τιμης τών προϊόντων, 

καθώς καί τή χορήγηση έπαρκών τιμών στά προϊόν

τα. τέλος, τάχθηκε ύπέρ της άναθεωρήσεως τών 
συμβάσεων ξένων έπενδύσεων πού σύναψε ή δικτα

τορία καί ύπέρ της πλήρους άποκαταστάσεως τών 

συνδικαλιστικών έλευθεριών. 

Μίλησαν, άκόμη, δ βουλευτής της ΕΚ-ΝΔ, Α. 

Κανελλόπουλος καί δ ύπουργός Συντονισμοϋ Π. 

Παπαληγούρας. Κατόπιν, στίς τοποθετήσεις τών 

ήγετών της άντιπολιτεύσεως άπάντησ~ δ Κ. Καρα

μανλής: 

«Κύριοι βουλευταί. 

)) ΗΕνας ξένος δημοσιολ6γος εlπεν, δτι εlναι άδύνατος ή 
άσκησις άντιπολιτεύσεως χωρίς κάποιαν δ6σιν δημαγω

γίας. Καί αύτ6, δι6τι ή άντιπολίτευσις αΙσθάνεται τήν 

άνάγκην νά έπικρίνη κα{ έκείνα άκ6μη, τά δποία θά έκα

μνεν ή ίδία έάν εύρίσκετο εlς τήν έξουσίαν. Αύτ6 συμβαί

νει καί εlς τήν προκειμένη ν περίπτωσιν. 'Οφείλω δμως νά 

δμολογήσω δτι έγένετο κατά τρ6πον εύπρεπή. 

)) 'Η άντιπολίτευσις έπωφελουμένη τών πραγματικών 
δηλώσεων τής Κυβερνήσεως προέβαλε τά ίδικά της προ-
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γράμματα, ώσάν ο{ ρήτορες τής άντιπολιτεύσεως, νά εlχον 

τήν έντύπωσιν, ότι εύρισιι:όμεθα άιι:όμη είς προειι:λογιιι:ήν 

περίοδον. 

)) Ή άντιπολίτευσις συνεφώνησεν εlς τάς βασιιι:άς θέ
σεις τής Κυβερνήσεως. 'Εχαραιι:τήρησεν όμως τάς δηλώ

σεις μου ώς άνεπαριι:είς ιι:αί άορίστους, διότι α{ δηλώσεις 

αύταί δέν περιέλαβαν ιι:αί τάς θέσεις τάς lδιιι:άς της. 'Αλλά, 

κύριοι βουλευταί τής άντιπολιτεύσεως, δ λαός μίiς έστει

λεν έμίiς έδώ, διά νά έφαρμόσωμεν τό πρόγραμμα τό lδιιι:όν 

μας ιι:αί όχι τ'ο lδιιι:όν σας. 
)Πό πρόγραμμα αύτό ένειι:ρίθη μέ μίαν εύρυτάτην, μο

ναδιιι:ήν εlς τά πολιτικά μας χρονικά, πλειοψηφίαν. Καί 
έχομεν ύποχρ{ωσιν νά τό έφαρμόσωμεν. 

))Α{ δηλώσεις τής Κυβερνήσεως, κύριοι συνάδελφοι, 

δέν ύπήρξαν, όπως έχαραιι:τηρίσθησαν, άόριστοι ιι:αί άνε

παριι:είς. 'Αντιθέτως, ύπήρξαν σαφείς ιι:αί συγιι:ειι:ριμέναι. 

)) "Οπως γνωρίζετε, α{ προγραμματιιι:αί δηλώσεις τής 
Κυβερνήσεως, περιλαμβάνουν τάς γενιιι:άς γραμμάς· περι

λαμβάνουν τά πλαίσια έντός τών δποίων θά έιι:δηλωθή ή 

κυβερνητική δραστηριότης. 'Εάν έπρόιι:ειτο α{ προγραμ

ματιιι:αί δηλώσεις τής κυβερνήσεως νά περιλάβουν όλα τά 
θέματα τής έθνιιι:ής μας ζωής, δέν θά έπαριι:ουσε τόμος δλό

ιι:ληρος διά νά τάς περιλάβη. 

))Παλαιότερα, ύπήρχε εlς τήν αίθουσαν αύτήν ή συνή

θεια νά ιι:ρίνωνται ο{ λόγοι τών ρητόρων, όχι άπό τό περιε

χόμενό ν των άλλά άπό τήν διάριι:ειάν των. 'Υπήρχε συνα

γωνισμός όχι ποίος θά είπη τά βέλτιστα, άλλά ποίος θά 

είπη τά περισσότερα. 

)) 'Εγώ δέν άνήιι:ω εlς τήν σχολή ν αύτή ν. 
)) 'Ο άρχηγός τής ΕΚ-ΝΔ έθιξε τόσον σήμερον όσον 

ιι:αί εlς τήν προηγουμένη ν δμιλίαν του τό Κυπριαιι:όν. Κ(J.ί 

έπεσήμανε ώς παράλειψιν εlς τάς δηλώσεις τής Κυβερνή

σεως, τό ότι δέν έγένετο μνεία τής άνάγιι:ης διακομματικής 

πολιτικής έπ' αύτου. Νομίζω, ότι παρεβίασε άνοιιι:τάς θύ

ρας. 'Εάν δέν έγένετο τοιαύτη μνεία, δέν έγένετο διότι ήδη 

έμπράιι:τως έφαρμόζεται ή διακομματική πολιτική έπί του 

Κυπριαιι:ου. "Οπως γνωρίζετε, εύθύς άμέσως μετά τάς 

έιι:λογάς παρειι:άλεσα τόν άξιότιμον άρχηγόν τής άξιωμα

τιιι:ής άντιπολιτεύσεως νά μέ έπισιι:εφθή· ιι:αί του έζήτησα 

τήν συγιι:ατάθεσίν του γιά νά ιι:αθιερώση ή Κυβέρνησις 

διαιι:ομματιιι:ήν τόσον έπl τής έξωτεριιι:ής πολιτικής τής 

χώρας - ιι:αί συγιι:ειι:ρψένως έπί του Κυπριαιι:ου - όσον 

ιι:αί έπί τής έιι:παιδευτιιι:ijς πολιτικής του έθνους. Κατά τάς 

συνομιλίας τάς δποίας είχομεν έν 'Αθήναις μέ τόν Άρχι

επίσιι:οπον Μακάριον, παρειι:άλεσα τόν κ:. ύπουργόν τών 

'Εξωτερικών νά ένημερώση τόν άρχηγόν τής άξιωματιιι:ής 

άντιπολιτεύσεως έπί του περιεχομένου τών συνομιλιών ιι:αί 

έπί τών συpφωνιών α{ δποίαι έπραγματοποιήθησαν, έν συ
νεχείf! τών όσων διά εlδιιι:ου άναιι:οινωθέντος έγνωστοποιή

θησαν εlς τό κοινόν. Συνεπώς, ή μή μνεία τής άνάγιι:ης 

ύπάρξεως διαιι:ομματιιι:ijς πολιτικής έπί του Κυπριαιι:ου, 
δέν όφείλεται εlς άπροθυμίαν τής Κυβερνήσεως νά πραγ

ματοποιήση τήν έπιθυμίαν αύτή. 'Οφείλεται εlς τό γεγονός 

ότι ή πολιτική αύτή ήδη έμπράιι:τως έφαρμόζεται. 

)) ·Ομιλών δ κ:. Μαυρος έπί τής έξωτεριιι:ής πολιτικής 

~ τής χώρας άνεφέρθη εlς τό θέμα τών βάσεων ιι:αί υlοθέτησε 

μόνον τήν πολιτιιι:ήν τής Κυβερνήσεως όσον άφορίi τήν 

άναθεώρησιν τών ύφισταμένων συμφωνιών έπί τών ξένων 
βάσεων έν 'Ελλάδι. Έτόνισεν όμως τήν άνάγιι:ην ότι πρέ-

πει αl βάσεις αύταί νά τεθουν ύπό έθνιιι:όν έλεγχαν. Πλη
ροφορώ τήν Βουλήν ότι α{ βάσεις αύταί τελουν ύπό έθνι

ιι:όν έλεγχαν. 

))0{ ξένοι μέ τάς συμβάσεις, πού ύπήρχον, εlχον ώρισμέ
να προνόμια. 'Η άναθεώ{iησις 1-ών συνθηκών ιι:αί τών συμ
φωνιών άποβλέπει άιι:ριβώς εlς τό νά έιι:μηδενiση αύτά τά 

προνόμια. Καί πέραν αύτου άποβλέπει εlς τό νά άποσυρ

θουν όλα ι έιι:είναι αl βάσεις, α{ δποίαι δέν έχουν σχέσιν μέ 

τά άμυvτιιι:ά συμφέροντα τijς 'Ελλάδος. 

)) 'Α νεφέρθη ιι:αί είς τό Κυπριαιι:όν δ κ:. πρόεδρος του 

ΠΑΣΟΚ. Καί έξεδήλωσε τίς άνησυχiες του, διότι ή Κυ

βέρνησις συζητεί τό θέμα μέ άλλας Κυβερνήσεις. "Οπως 
γνωρίζετε, κύριοι συνάδελφοι, α{ διεθνείς διαφοραί λύον

ται κατά δύο τρόπους: είτε μέ πόλεμον είτε μέ διαπραγμά

τευσιν. Δέν έχει σημασίαν τό μέ ποίον δμιλείτε, σημασίαν 

έχει τό τί του λέγετε. 'Εμείς συνομιλουντες μέ ξένους διά 

νά προωθήσωμεν τήν λύσιν του Κυπριαιι:ου, όποστηρίζο

μεν τά δίκαια του έθνους. Καί τά ύποστηρίζομεν άπό συμ

φώνου, όπως άπεδείχθη, μέ τήν ήγεσίαν τής Μεγαλονή

σου. Συνεπώς δέν όπάρχει ούδείς λόγος νά έιι:δηλώνωνται 

άvησυχ{αι διά τό γεγονός ότι ή έλληνιιι:ή Κυβέρνησις συ

ζητεί- άναζητουσα λύσιν συμφώνου μέ τό έθvιιι:όν συμφέ

ρον - μέ ξένας Κυβερνήσεις. Ν Αλλωστε, όπως γνωρlζετε, 

ιι:αί δ ίδιος δ Μακάριος, δ δποίος εlναι ύπεύθυνος, δ άμε

σος όπεύθυνος διά τήν διαχείρησιν του Κυπριαιι:ου, συζη

τεί μέ τάς ίδίας Κυβερνήσεις. Διατί πρέπει νά κρίνετε τήν 

έλληνιιι:ήν Κυβέρνησιν ή δποία συζητεί μέ τούς 'Αμερι

κανούς ή μέ τούς Τούρκους ιι:αί δέν έπιιι:ρίνετε τόν Μακά

ριον; Τό γεγονός ότι συμπορευόμεθα μέ τήν Κυβέρνησιν 

του Μακαρίου σημαίνει ότι δέν ύπάρχει άλλος τρόπος άπό 

τήν διαπραγμάτευσιν. 

))Εlπεν δ κ:. Παπανδρέου ότι εlναι περιτταί α{ διαπραγ

ματεύσεις ιι:αί ότι πρέπει νά περιορίσωμεν τόν άγώνα εlς τά 

πλαίσια τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. Γνωρίζω, όπως γνωρίζε

τε καλύτερον παντός άλλου, ότι α{ άποφάσεις τών 'Ηνωμέ

νων 'Εθνών ούδέποτε, εlς ούδέν πρόβλημα διεθνές έδωσαν 

λύσιν. 'Απλώς εlναι χρήσιμοι, διότι δημιουργουν ένα ψυ

χολογιιι:όν, ένα ήθιιι:όν, ένα πολιτιιι:όν κλίμα, πού διευκολύ

νει τάς λύσεις. "Οπως γνωρlζετε, ή βασική άδυναμία τών 

'Ηνωμένων 'Εθνών εlναι ότι δέν έχουν τήν δύναμιν τής 
έιι:τελέσεως τών άποφάσεων. Συνεπώς, νομίζω, ότι όπήρξεν 

άν όχι σκόπιμος, πάντως άτυχής, ή συμβουλή σας νά περιο

ρίσωμεν τόν άγώνα εlς τό πλαίσιο τών 'Ηνωμένων 'Εθνών 

ιι:αί νά διαιι:όψωμεν οlανδήποτε συνεργασίαν μέ οΙανδήπο

τε ξένην Κυβέρνησιν. 

)) Ό κ:. άρχηγός του ΠΑΣΟΚ άνέπτυξε τό οlιι:ονομιιι:όν 
του πρόγραμμα. 'Οφείλω νά δμολογήσω ότι εlναι ένα πρό

γραμμα πού διαφοροποιείται ριζικώς άπό τό πρόγραμμα 

τής Κυβερνήσεως. Εlναι όμως πρόγραμμα, κατ' έμέ, άνε

δαφιιι:όν, τήν έφαρμογήν του δποίου δέν βλέπω εlς τόν δρί

ζοντα. Θά ώδηγουσε είς οlιι:ονομιιι:όν ιι:αί ιι:οινωνιιι:όν χάος. 

))Δέν νομίζω ότι έχω άνάγιι:ην νά άναλύσω τάς θέσεις 

του ΠΑΣΟΚ έπί του οlιι:ονομιιι:ου ιι:αί ιι:οινωνιιι:ου μέρους. 

Τής άνάγιι:ης αύτής μέ άπήλλαξε πρώτος δ συνάδελφος κ:. 

Πεσμαζόγλου δ δποίος εlς μίαν θαυμασίαν άγόρευσiν του 

άνέλυσε τάς θέσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Τό αύτό, 

έπ{σης, έπραξε σήμερον, κατά τρόπον πειστιιι:όν ιι:αί δ 

όπουργός του Συντονισμου. 

)) Ό άξιότιμος άρχηγός τής ΕΚ-ΝΔ άνεφέρθη σήμερον 
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μέν, ώς ήιωύσατε, εlς τόν έκλογικόν νόμον δ δποίος θά 

lσχύση είς τό μέλλον· προχθές δέ άνεφέρθη εlς τόν έκλο

γικόν νόμον, μέ πρόθεσιν έπικρlσεως τοίί νόμου έπί τff 

βάσει τοίί δποίου διεξήχθησαν αl τελευταίαι έκλογαί. 

'Επιθυμώ νά πληροφορήσω τήν Βουλή ν, δτι δ νόμος αύτός 

έψηφίσθη δμοφώνως άπό τήν Κυβέρνησιν τών 70 ήμερών, 
τήν δποίαν έγώ θά έξακολουθήσω νά άποκαλώ 'Εθνική ν 

Κυβέρνησιν. 'Εψηφίσθη λοιπόν δμοφώνως άπό τήν 'Εθνι

κήν Κυβέρνησιν. Συγκεκριμένως δ κ. Μαίίρος συνεφώνη

σεν άνεπιφυλάκτως ώς πρός τό έκλογικόν σύστημα. ~σπως 

ε{πα εlς τό Ύπουργικόν Συμβούλιον, κατ' άρχήν ε{μαι 

ύπέρ τοίί πλειοψηφικοv · έπειδή δμως ή χώρα έξέρχεται 

άπό μίαν όδυνηράν περιπέτειαν καί πρέπει νά παρασχεθή ή 

δυνατότης τής έκπροσωπήσεως εlς τήν Έθvικήν Άντι

προσωπείαν δλων, κατά τό δυνατόν, τών τάσεων, θά εΙση

γηθώ τήν ένισχυμέvην άναλογικήν. 'Ο κ. Μαίίρος, πλειο

δοτών, ε{πεν δτι συμφωνεί, διότι ή άπλή άναλογική ε{ναι 

σύστημα, τό δποίον δέν θά άπέδιδε τά άποτελέσματα, τά 

δποία έδικαιοίίτο νά άvαμένη δ λαός είς μίαν έκλογήν, ώς 

ή έπικειμένη. Καί έτόνισε, κατά τρόπον χαραιcτηριστικόν, 

δτι, δταν δ λαός καλήται εlς τάς έκλογάς, δέν καλείται διά 

νά κάμη άπογραφήν τών ύφισταμένων πολιτικών άποχρώ

σεων, άλλά καλείται διά νά δώση εlς τόν τόπον μίαν Κυ

βέρνησιν lκανήν νά τόν κυβερνήση. Ό κ. Μαίίρος συνε

φώνησε εlς τήν ένισχυμένην άναλογικήν καί κατόπιν αύ

τοίί ύπήρξε μία συζήτησις, φυσική άλλωστε, δσον άφορα 

τό ϋψος τών ποσοστών. 

»Al τελευταίαι έκλογαί έγένοντο βάσει τοίί νόμου τόν 
δποίον έψήφισεν δμοφώνως ή 'Εθνική Κυβέρνησις. Καί 

πέραν αύτοίί ήσαν άπολύτως άδιάβλητοι. 

» "Οπως γνωρίζετε, α{ πλευταίαι 4-5 έκλογαί έγένοντο 
μέ τό σύστημα τής ένισχυμένης άναλογικής, μέ μόνην δια

φοράν δτι έποίκιλλαν τά ποσοστά τής κατανομής. Ά νέ

φερεν έπlσης δ κ. Μαίίρος, δτι δ έκλογικός αύτός νόμος, δ 

δποίος ίσχυσε κατά τάς έκλογάς τοίί 1958, έθεσπίσθη τότε 
μέ σύμφωνον γνώμη ν τών τότε άρχηγών τοίί Κέντρου, τών 

άειμνήστων Παπανδρέου καί Βενιζέλου. 'Ημπορώ νά τόν 

βεβαιώσω δτι έψηφlσθη δχι άπλώς μέ τήν σύμφωνον γνώ

μη ν, άλλ' δτι δ νόμος αύτός έψηφίσθη κατ' εlσήγηdίν 
των. 

»Γ. Μαϋρος: Έμοϋ διαφωνοϋντος. 

»Κ. Καραμανλής: Πιθανόν. Άλλά λέγω δτι δ νόμος 

αύτός τοίί 1958 προετάθη τότε άπό τήν ήγεσίαν τοίί Κέν
τρου. Καί έγένετο δεκτός άπό έμέ διότι ήθελον νά έχω 

νόμον άδιάβλητον. 'Εν πάσrι περιπτώσει δένε{ ναι δυνατόν 

-κρίνοντες έκ τοίί άποτελέσματος τής έκλογifς, τό δποίον 

προφανώς καί δικαίως ύπήρξε δυσάρεστον διά μίαν πτέρυ

γα - νά χαρακτηρίσωμεν τόν έκλογικόν νόμον ώς άπαρά

δεκτον ή ώς νόμον, δ δποίος ένδεχομένως ηύvόει ήθελημέ

νως μίαν παράταξιν. 

;; Ό κ. Μαίίρος μέ τήν θέσιν, τήν δποίαν έλαβε σήμε
ρον, θέλει νά είπη δτι Πρέπει νά ύπάρξη πάγιος έκλογικός 

νόμος. Διά νά ύπάρξη δμως πάγιος έκλογικός νόμος, δέν 

ύποθέτω νά έννοή δ κ. Μαίίρος δτι δ νόμος αύτός πρέπει νά 

κατοχυρωθή μέ συνταγματικήν διάταξιν. Αύτό ε{ναι άδύ
νατον. Διότι θά έπρεπε, έάν αί άνάγκαι τοίί τόπου έπιβάλ

λουν τήν άλλαγήν του, νά προκαλέσωμεν έιCλογάς δι' 
'Α ναθεωρητικήν Βουλήν γιά νά άναθεωρήσωμεν καί πάλιν 

τό Σύνταγμα. 

»Γ. Μαϋρος: Δέν ήννόουν αύτό . 

»Κ. Καραμανλής: Γιά νά ύ!Jάρξη σταθερός καί άδιά

βλητος έκλογικός νόμος πρέπει άφ' ένός μέν νά συμφω

νοίίν τά κόμματα, άφ ' έτέρου δέ νά συμφωνήσουν χρησι
μοποιοίίντα κριτήρια άνιδιοτελή. Καί πρέπει νά άναζητή

σουν τό σύστημα έκείνο, τό δποίον θά έξυπηρετή τά έθνικά 

συμφtροντα. Τό σύστημα πού θά έπιτρέπη βεβαίως τήν 
έκπροσώπησιν δλων τών πολιτικών τάσεων τής χώρας, 

άλλά θά δίδη - ώς ε{πεν δ κ. Μαίίρος καί εlς τό 'Υ πουργι

κόν Συμβούλιον - σταθεράν, βιώσιμον Κυβέρνησιν. Μέ 

αύτά τά κριτήρια ή Κυβέρνησiς δέν έχει άντίρρησιν νά 
συζητήση τό θέμα. Βεβαlως ε{ναι έκ τών θεμάτων έκείνων, 

τά δποία δέν ήμποροίίν αύτή ν τήν στιγμήν νά έχουν προτε

ραιότητα. Προτεραιότητα έχουν άλλα περισσότερον έπεί

γοντα θέματα, τά δποία θά άπασχολήσουν καί τήν Κυβέρ

νησιν καί τήν Βουλήν. 

;;Κύριοι συνάδελφοι, ο{ δμιληταί τής άντιπολιτεύσεως 

άνεφέρθησαν καί εlς τό θέμα τής καθάρσεως τής άποχουν

τοποιήσεως. ~σπως γνωρlζετε, ή Κυβέρνησις δι' έμοίί 

προεκλογικώς καί διά τών προσφάτων δηλώσεών της ύπε

στήριξεν τήν άποψιν, δτι πρέπει νά έπιβληθοίJν πρός πα

σαν κατεύθυνσιν κυρώσεις. νΟχι ώς μέτρα έκδικήσεως, δχι 

ώς μέτρα, τά δποία διαπνέονται άπό μισαλλοδοξίαν. Άλ

λά νά έπιβληθοίJν κυρώσεις τόσον διά λόγους ήθικής τά

ξεως, δσον καί διά λόγους φροvηματισμοίί. Τό θέμα τής 
καθάρσεως έθίγη καί έξ άφορμής τής περικοπής τών δη

λώσεων τής Κυβερνήσεως, α{ δποίαι άφεώρων εlς τήν όργά

νωσιν τής διοικήσεως. ·οπως γνωρίζετε, τοίί θέματος αύ

τοίί ε{χεν έπιληφθή ή Κυβέρνησις τών 70 ήμερών - τήν 

δποίαν έπαναλαμβάνω δτι έγώ θά έξακολουθήσω νά άπα
καλώ 'Εθνική ν Κυβέρνησιν- καί τοίίτο διότι προσέφερεν 

έθνικόν έργον. 'Εάν δέν ε{ χε μεσολαβήσει ή Κυβέρνησις 

έκεlνη δέν θά είχατε τήν τιμήν αύτήν νά παρlστασθε εlς 

τήν αίθουσαν αύτήν. 

;; 'Η Κυβέρνησις λοιπόν έκείνη άvτικατέστησε άνω τών 
100.000 άτόμων. 'Αρχής γενομένης άπό τήν δικαιοσύνην 
καl τήν άνωτάτην παιδεlαν, μέχρι τών συνεταιρισμών καί 

τών κοινοτήτων. Εlδικώτερον, δσον άφορα τούς δημοσί

ους ύπαλλήλους έλαβε μέτρα διά τήν έπάνοδον δλων έκεί

νων, ο{ δποίοι έξεδιώχθησαν κατά τήν διάρκειαν τής έπτα

ετίας. Άλλά δέν ε{ναι δυνατόν ή Κυβέρνησις νά υlοθετή

ση τήν άποψιν δτι 200.000 τών ύπαλλήλων τοίί Κράτους 
καί τών όργανισμών Δημοσίου Δικαίου, οί δποίοι ύπηρέ

τησαν κατά τήν έπταετlαν, ε{ναι ένοχοι, διότι δέν ήσαν 

lκανοl νά κάνουν άντίστασιν. 'Εάν πρόκειται νά έπιβλη

θοίJν νεώτεραι διοικητικαί κυρώσεις θά πρέπη νά ύπάρξη 

συγκεκριμένη κατηγορlα. ν Αλλως, θά δημιουργήσωμεν 

ένα σάλο ν κο ι νωνικόν. Καl πέραν αύτοίί θά έξαρθρώσωμεν 

καl τήν ύφισταμέvην άνεπαρκή διοίκησιν. 

;; ·οσον άφορα τούς ύπευθύνους διά συγκεκριμένα άδι
κήματα τά δποία έγένοντο κατά τήν διάρκειαν τής έπταε

τlας ύπήρξα σαφής καl προεκλογικώς καί κατά τάς 
δηλώσεις μου: δτι ή δικαιοσύνη έχει έπιληφθή δλων αύ

τών. Καl ε{μαι βέβαιος δτι συντόμως θά ύπάρξη έξέλιξις, ή 
δποία θά ίκανοποιήση καί τό δημόσιον αίσθημα, άλλά καί 

έκεlνους ol δποίοι προσωπικά έπλήγησαν άπό τήν τυραν
νlαν. 

;; ~σπως γνωρίζετε, εlς τήν δημοκρατίαν δέν ύπάρχει 
άλλος τρόπος έπιβολής κυρώσεως. Al κυρώσεις έπιβάλ-
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λονται διά τής δικαιοσύνης. Διοικητικάς κυρώσεις, έπα

ναλαμβάνω, έπε βάλαμε εlς τ6ν εύρύτερον, εlς τ6ν μεγαλύ

τερο ν δυνατ6ν βαθμ6ν. 

» ·Αλλά τάς άλλας κυρώσεις πού άφοροuν τούς ύπαιτί

ους διά τά έγκλήματα τής έπταετίας θά τάς έπιβάλη ή δι

καιοσύνη. Δι6τι έάν τάς έπέβαλλε ή διοίκησις ή ή Κυβέρ

νησις θά διέπραττεν αύθαιρεσίαν. Καί δέν νοείται νά ύπο

στηρίζωμεν τήν άποψιν αύτή ν δταν θέλωμεν πράγματι νά 

άποκαταστήσωμεν μίαν δημοκρατίαν, στά πλαίσια τής 

δποίας 1 άνεξάρτητος δικαιοσύνη θά άσκή τά δικαιώματα 
της καί τά καθήκοντά της άνεπηρέαστος άπ6 τήν Κυβέρ

νησιν. 

»·Υπάρχει, ύποθέτω, λ6γφ πολιτικοu συναγωνισμοu ή 

λ6γφ μιμήσεων, μία ύπερβολή είς τήν άξίωσιν τοu νά έπι

βληθοuν περαιτέρω διοικητικαί κυρώσεις. Δέν άποκρούω 

περαιτέρω διοικητικάς κυρώσεις, ύπ6 τήν προϋπ6θεσιν δτι 

θά γίνωνται έπί τfj βάσει συγκεκριμένης καταyyελίας. Δι6-

τι, έπαναλαμβάνω, δέν εlμαι διατεθειμένος τήν άνεπαρκή 
αύτήν διοίκησιν, τήν δποίαν θά πρέπη νά 6ργανώσωμεν 

καί νά έκσυγχρονίσωμεν, νά τήν διαλύσωμεν καί νά τήν 

άποσυνθέσωμεν περαιτέρω. 

ι;Αύτά δσον άφορίi τ6 πρ6βλημα τής άποχουντοποιή

σεως, χάριν τής δποίας έπαναλαμβάνω, καί παρακαλώ νά 

τ6 σημειώση αύτ6 ή Βουλή, άντικατεστάθησαν ύπέρ τάς 

108.000 - Ι 10.000 πρ6σωπα. 

»Κύριοι βουλευταί, μεταξύ τών άλλων έθίγη καί θέμα τ6 
δποίον βέβαια έχει θεωρητική ν μορφήν είς τήν προκειμέ

νην περίπτωσιν. 'Αλλά έπειδή έθίγη άπ6 τήν άντιπολίτευ

σιν, δέν δύναμαι νά μήν άσχοληθώ μέ αύτ6: έάν ή παροuσα 

Βουλή εlναι Ά ναθεωρητική ή Συντακτική. 

ι; Ή παροuσα Βουλή, κύριοι συνάδελφοι, εlvαι Ά να

θεωρητική, μέ εύρείας άναθεωρητικάς έξουσίας. Καί εlναι 

'Αναθεωρητική δι6τι δέν εlναι άδέσμευτος. Εlναι δεσμευ

μένη άπ6 τήν διάταξιν ή δποία έξαιροuσε άπ6 αύτήν τ6 
θέμα τής μορφής τοu πολιτεύματος. 

)) "Οπως γνωρίζετε ή Συντακτική έξουσία ε{ ναι πρωτο
γενής. Ή 'Αναθεωρητική εlναι λειτουργία δευτερογενής. 

Καί σάν πρωτογενής ή Συντακτική έξουσία δέν δέχεται 

κανένα περιορισμ6. Ή Βουλή δμως ή ίδική μας έδέχθη 

αύτ6ν τ6ν περιορισμ6ν. 'Εδέχθη δτι διά τήν μορφήν τοu 

πολιτεύματος θά άποφανθή άπ • εύθείας δ λα6ς. 'Αλλά πέ

ραν αύτοu, τ6 δ ποίον έπαναλαμβάνω ή μπορεί νά έχη θεω

ρητικ6ν χαρακτήρα, εlς τήν προκειμένη ν περίπτωσιν έκτι

μίiται καί ή πρ6θεσις έκείνων ο{ δποίοι προεκήρυξαν τάς 

έκλογάς διά τήν παροίJσαν Βουλήν. 

))Είς τ6 'Υπουργικ6ν Συμβούλιον, τ6 δ ποίον έλαβε τήν 

άπ6φασιν διά τήν προιcήρυξιν τών έκλογών, έγένετο δε

κτ6ν δτι ή παροuσα Βουλή θά έχη τάς άρμοδι6τητας τάς 

δ ποίας εlχε ή Δ ' 'Αναθεωρητική Βουλή διά νά διατυπώ

σωμεν τ6 Ψήφισμά μας. 'Επαναλαμβάνω, δτι μολον6τι δέν 

διαφωνώ ώς πρ6ς τ6 δτι ή παροuσα Βουλή δύναται νά άνα

θεωρήση δλα τά άρθρα τοu Συντάγματος, έπιμένω δμως 
δτι, τυπικά κqί θεωρητικά, ή παροuσα Βουλή ε{ ναι Ά να

θεωρητική καί δχι Συντακτική. 

))Κύριοι βουλευταί, θά έλθω τώρα καί εlς ένα θέμα τ6 

δποίον προεκάλεσε ζωηράς τάς άνησυχίας τής άντιπολιτεύ

σεως: είς τ6 θέμα τοu Συντάγματος. Ή άντιπολίτευσις έξέ

φρασε τάς άνησυχίας της δι6τι έχει τήν έντύπωσιν δτι γύ

ρω άπ6 τ6 θέμα αύτ6 ύπάρχει κάποιο μυστήριον. 

))Κύριοι βουλευταί, δπως γνωρίζετε, δέν συμπαθώ ούτε 

τά μυστήρια ούτε τά παρασκήνια. ΝΕχω τ6 θάρρος - καί 

αύτ6 τ6 άποδεικνύει δλη ή πολιτική μου σταδιοδρομία -
δχι άπλώς νά λέγω τήν άλήθειαν, άλλά νά τήν λέγω καί 

δταν εlναι δυσάρεστος. 
))Ούδένα λ6γον εlχον νά δημιουργήσω μυστήριον γύρω 

άπ6 τάς προθέσεις τής Κυβερνήσεως, έν σχέσει μέ τ6 Σύν

ταγμα, τp δποίον θά εlσηγηθή εlς τήν Βουλή ν. 'Αντιθέτως 

ή θέσις μου ύπήρξε σαφής. Εlπα προγραμματικώς εlς τ6ν 

λα6ν, δτι πρ6θεσίς μου ε{ ναι νά είσηγηθώ είς τήv προσεχή 

Βουλήν ένα Σύνταγμα Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, 
δχι Προεδρικής, άλλά μέ ένισχυμένην τήν έκτελεστικήν 

έξουσίαν, εlς τρ6πον ώστε νά δύναται τ6 Κράτος/καί ή 
Κυβέρνησις νά ένεργοuν μέ ταχύν καί άποτελεσματικ6ν 

ρυθμ6ν. 

))Καί αύτ6 τ6 έπανέλαβα στερεοτύπως είς δλους τούς 

προεκλογικούς μου λ6γους. νΕχω λοιπ6ν τήν έντύπωσιν, 

δτι, άντί νά ύπάρχη μυστήριον γύρω άπ6 τάς προθέσεις τής 

Κυβερνήσεως, ύπάρχει μυστήριον ώς πρ6ς τ6ν θ6ρυβον, 
τ6ν δποίον έγείρει ή άvτιπολίτευσις. 

))Αύτά εlπον πρ6ς τ6ν λα6ν. Καί δ λα6ς τά ένέκρινε. 
Δέν διευκρίνισα βέβαια, άν ή 'Εκτελεστική 'Εξουσία, ή 

ένισχυμένη 'Εκτελεστική 'Εξουσία, θά ε{ ναι εΙς τ6 πρ6-

σωπον τοu προέδρου τής Δημοκρατίας ή είς τήν Κυβέρνη

σιν. Πώς δμως ήδυνάμην νά τ6 πράξω αύτ6, έν άναμονfj 

τοu Δημοψηφίσματος; Πώς ήδυνάμην νά γίνω συγκεκριμέ

νος, ώς πρ6ς τ6 άν α{ ηύξημέναι έξουσίαι θά εlναι είς τ6 

πρ6σωπον τοu προέδρου τής Δημοκρατίας, χωρίς νά γνω

ρίζωμεν άν θά έχωμεν πρ6εδρον τής Δημοκρατlας; 

)) Άλλά θά μοu εlπfjτε, δτι τήν περασμένην Κυριακή ν 
έγένiτο τ6 Δημοψήφισμα καί έχομεν δεδομέvην τήν μορ
φήν τοu πολιτεύματος. Al προγραμματικαί δηλώσεις τής 
Κυβερνήσεως έγένοντο, δπως γνωρίζετε, τήν Τετάρτην. 

'Εφ ' δσον τ6 Σύνταγμα, ώς πρ6ς τ6 σημείον αύτ6 τής 
μορφής τοu Πολιτεύματος καί συνεπώς τών έξουσιών τοu 
άνωτάτου άρχοντος, α{ δποίαι δέν ήσαν γνωσταί, δέν εlχε 

διατυπωθή, ή το φυσικ6ν νά άπαιτηθή χρ6νος, άφ' δτου δ 
λα6ς άποφανθείς μίiς έδωσε τήν μορφήν τοu πολιτεύματος. 

Πώς λοιπ6ν γνωρίζετε καl κατακρίνετε προκαταβολικώς τ6 

περιεχ6μενον έν6ς Συντάγματος τοu δποίου αl βασικαί 

διατάξεις δέν εlχον διατυπωθή εΙσέτι καί τάς άγνοοuσε καί 

ή Ιδία ή Κυβέρνησις; 
))Δέν σίiς άποκρύπτω τήν άποψίν μου δτι προσωπικώς 

πιστεύω εlς τήν άνάγκην τής ένισχύσεως, τής λογικής ένι

σχύσεως τών έξουσιών τοu προέδρου τής Δημοκρατίας. 
Κα[ αύτ6 δέν εlναι μυστικ6ν: Τ6 ύπεστήριξα κατ' έπανά
ληψιν καί έγράφη καί &π6 ξένα δημοσιογραφικά δργανα 

καl τ6 γνωρίζετε καί σείς. 'Επαναλαμβάνω δτι πιστεύω είς 

τήν άνάγκην τής λογιιcής ένισχύσεως τών έξουσιών τοu 

προέδρου τής Δημοκρατίας. Ποία θά εlναι ή έκτασις τών 

έξουσιών; Θά τάς δρίση τ6 Σώμα. 'Η Κυβέρνησις θά φέρη 

σχέδιον, κύριοι συνάδελφοι. Δέν θά έπιβάλη Σύνταγμα ίδι 
κ6ν της. Θά φέρη σχέδιον, τ6 δποίον θά συζητηθή έπί 

τρίμηνον καl τ6 δποίον τελικώς σείς θά διαμορφώσετε. 

)) Ό άξι6τιμος άρχηγ6ς τής ΕΚ-ΝΔ έπέστησε, μέ μlαν 
δραματική ν χειρονομίαν, τήν προσοχή ν σας έπί τοu γεγο

ν6τος δτι θά δώσετε ψήφον έμπιστοσύνης είς τήν Κυβέρ

νησιν χωρίς νά γνωρίζετε τί είδους Σύνταγμα θά σίiς φέρη. 

Άλλά, κύριοι συνάδελφοι, αύτ6 θά εlχε άξίαν έάν έπρ6-
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κει το ή Κυβέρνησις νά σiiς ζητήση έξουσιοδότησιν διά νά 

κάμη τό Σύνταγμα. 

;; Ή Κυβέρνησις δέν σiiς έζήτησε έξουσιοδότησιν, έν 
λευκφ, νά κάμη τό Σύνταγμα, διά νά έχη τό δικαίωμα δ κ. 

Μαυρος μέ μίαν δραματικήν έκκλησιν νά έπιστήση τήν 

προσοχήν σας. Ή Κυβέρνησις θά φέρη ένα σχέδιον, τό 

δποίον, έπαναλαμβάνω, θά συζητηθή έπί τρίμηνον εlς τήν 

αίθουσαν αύτήν, καί τό δποίον τελικώς θά διαμορφώση ή 

'Εθνική 'Αντιπροσωπεία. 

;; ·Ο κ. Μαυρος εlπεν, μεταξύ τών άλλων, δτι δέν έχει τό 
δικαίωμα ή Κυβέρνησις νά ύπογράψη τό σχέδιον του προ

τεινομένου Συντάγματος. Έκτός του προηγουμένου του 

Συντάγματος του 1911, τό δποίον ύπέγραψεν, δπως γνωρί
ζετε, τό 'Υ πουργικόν Συμβούλιον του Ε. Βενιζέλου, είς τήν 

συγκεκριμένην περίπτωσιν ή Κυβέρνησις εlναι ύποχρεω

μένη νά ύπογράψη καί vά φέρη σχέδιον. Καί ίδού ή σχετι

κή διάταξις τής Συντακτικής Πράξεως τής 4ης 'Οκτω

βρίου: "v Αρθρον 3. Πρός διευκόλυνσι ν τής 'Εθνικής Ά ν
τιπροσωπείας είς τό έργον τής άναθεωρήσεως του Συντά

γματος, κατά τά εlς τήν παρ. Ι του άρθρου 2 τής παρούσης 
δριζόμενα καί πρός κατοχύρωσιν τής ταχείας περατώσεως 

αύτου, ή μετά τάς έκλογάς άναδειχθησομένη Κυ~έρνησις 

ύποχρεουται νά συντάξη σχέδιον Συντάγματος ... ". 
;;Συνεπώς έπαναλαμβάvω ή Κυβέρνησις δχι μόνον δι

καιουται νά καταρτίση σχέδιον καί νά τό ύπογράψη, άλλά 

ύποχρεουται βάσει αύτής τής Συντακτικής Πράξεως, τήν 

δποίαν ύπεγράψαμεν δλοι. 

;;Κύριοι συνάδελφοι, δμιλουντες περί του Συντάγματος, 

οί άρχηγοί τής άντιπολιτεύσεως, διέπραξαν κατ' έμέ τό 

σφάλμα νά μνημονεύσουν καί όνόματα. Καί λέγω σφάλμα, 

διότι θά μου δημιουργοVσαν τήν άνάγκην, έάν δένε{ χα τήν 

δύναμιν τής άντιστάσεως, νά είπω δυσάρεστα πράγματα. 

'Εν πάσrι περιπτώσει, έχω τήν βεβαιότητα, δτι μέ δσα εl

πον, έν σχέσει μέ τάς προθέσεις τής Κυβερνήσεως έπί του 

προσεχους Συντάγματος, διέλυσα τάς άνησυχίας τής 'Εθνι

κής 'Αντιπροσωπείας καί ίδίως τής άντιπολιτεύσεως. 

;;Διότι άφ' ένός μέν εlπον πώς άντιλαμβάνομαι τ& Σύν

ταγμα είς γενικάς γραμμάς, dφ' έτέρου δέ τό άφησα είς τήν 
κρίσιν τής 'Αντιπροσωπείας. Συνεπώς ούδείς λόγος ύπάρ

χει νά κατέχεται οίαδήποτε πλευρά τής αlθούσης αύτής 

άπό άνησυχίας. Εlπον εlς γενικάς γραμμάς πώς άντιλαμβά

νεται ή Κυβέρνησις τό νέον Σύνταγμα τής χώρας. Αύτό δέν 

σημαίνει δτι δέν θά άκούση καί δέν θά έκτιμήση άvτιθέτους 

άπόψεις. 'Η πρόθεσίς της εlναι νά καθιερώση Σύνταγμα ή 

νά συμβάλη είς τήν κιfθιέρωσιν'Συντάγματος, τό δποίον θά 
εlναι κατά βάσιν δημοκρατικόν, άλλά τό δποίον θά διευ

κολύνη τήν λειτουργίαν τής Πολιτείας. 

;Πάς άπόψεις μου έπί του Συντάγματος θά έχω τήν εύ

καιρίαν νά τάς θέσω ύπ' όψιν τής 'Εθνικής 'Αντιπροσω

πείας, δταν θά άρχίση ή συζήτησις έπ' αύτου. Θά πρέπη νά 

λάβωμεν ύπ' όψιν τά lδιόμορφα έλληνικά προβλήματα 

δσον καί τήν διεθνή πρακτική ν. Θά πρέπη πρό παντός κά

ποτε νά άντιληφθώμεν, μέ ποίον τρόπον εlναι δυνατόν είς 

τόν τόπον αύτόν νά λειτουργήση ή δημοκρατία. Καί πι

στεύω, δτι, έάν καί σείς θελήσετε νά θεμελιώσωμεν θε

σμούς δημοκρατικούς καί άποδοτικούς, πιστεύω δτι μέ κα

λr{ν πίστιν θά έξετάσετε τάς άπόψεις μου, δπως καί έγώ θά 
έξετάσω τάς ίδικάς σας. 

;;Κύριοι συνάδελφοι, ύπάρχει μία μεγάλη διαφορά με-

ταξύ Κυβερνήσεως καί άντιπολιτεύσεως, είς τόν πολιτικόν 

διάλογο ν. Κατ' αύτόν ή άvτιπολίτευσις διαθέτει μίαν μεγά

λην, ύπεροχήν, διότι κινείται μέσα είς τόν άπέραντον χώ

ρον του έπιθυμητου, ένψ ή Κυβέρνησις κινείται μέσα εlς 

τόν στενόν χώρον του έφικτου. Ή άντιπολίτευσις έχει πι

κράν πείρα ν τής άληθείας αύτής, δι'οτι κάποτε ήσκησε τήν 
έξουσίαν. Καί θά παρακαλουσα, δταν διατυπώνη τήν κρί

σιν της έπί τών προθέσεων καί έπί τών πράξεων τής Κυ

βερνήσεως νά μή λησμονή τήν πείραν τήν ίδικήν της. 

;; ·Οπωσδήποτε ή Κυβέρνησις, κύριοι συνάδελφοι, είς 
τόν στενόν αύτόν χώρο ν θά πράξη τό καλύτερον δυνατόν, 

εlς τρόπον ώστε νά δικαιώση τάς προσδοκίας τής μεγάλης 

πλειοψηφίας του έλληνικου λαου, ή δποία τήν περιβ,άλλει 

μέ έμπιστοσύνην. 'Ελπίζω δτι θά δικαιώση άκόμη καί τάς 

προσδοκίας καί τών όπαδών τής άντιπολιτεύσεως;;. 

Στήν ψηφοφορία πήραν μέρος 295 βουλευτές, 

άπό τούς δποίους εδωσαν ψfjφο έμπιστοσύνης στήν 

Κυβέρνηση οί 217· έναντίον της τάχθηκαν 78 126• 

11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

• Ο ύπουργός 'Εξωτερικών, Δ. Μπί τσιος, συμμετέ
χει στήν ύπουργική σύνοδο τfjς 'Ατλαντικfjς Συμ

μαχίας, στίς Βρυξέλλες. Στό περιθώριο τfjς συνόδου, 

συναντaται μέ τούς δμολόγους του των ΗΠΑ, τfjς 

Τουρκίας καί τfjς Βρετανίας. τίς έπαφές του στήν 

~δρα τοϋ ΝΑΤΟ, συνοψίζει τό άκόλουθο σημείωμα, 

πού ύπέβαλε στόν πρωθυπουργό: 

«Εlς τάς Βρυξέλλας, επί τοu κυπριακοu ζητήματος, εΙ χα 

μίαν σειράν συναντήσεων μέ τόν 'Αμερικανόν ύπουργόν κ. 

Κίσινγκερ καί μίαν iδιαιτέραν συνομιλίαν μετά του Τούρ

κου ύπουργοu κ. 'Εσεμπέλ. Συνωμίλησα, έπίσης, μέ τόν κ. 

Κάλλαχαν. 

»Ai διαθέσεις τών συνομιλητών μου δταν εφθασα εiς 
τάς Βρυξέλλας ήσαν άρνητικαί. ·Ο μέν κ . Κίσινγκερ, 

έκνευρισμένος μέ τάς συνεχείς έπεμβάσεις του Κογκρέσου 

ε{ς τήν άσκησιν ύπ' αuτοu τής έξωτερικής πολιτικής, ήτο 

άποφασισμένος νά μή παρέμβη ε{ς τό Κυπριακόν μέχρις 

δτου ρυθμισθή ευνοϊκώς τό θέμα τής βοηθείας πρός τήν 

Τουρκίαν. Ό κ. Έσεμπέλ παρέμενε σταθερός έπί τής θέ

σεως δτι διά νά άρχίσουν αί διαπραγματεύσεις εiς τήν 

, Λευκωσίαν άπαιτείτο προηγουμένη δήλωσις τών Κυπρίων 
δτι άποδέχονται λύσιν δμοσπονδιακήν έπί γεωγραφικής 

βάσεως. 

»Κατά τήν πρώτην συνομιλίαν μου μετά του κ. Κίσιν

γκερ έβάδισα επί των γραμμών του άνακοινωθέντος των 

'Αθηνών καί, συνεπώς, στόχος μου ύπήρξεν (α) δπως κα

τανοηθή, δτι λύσις δύο περιφερειών εΙ ναι άπαράδεκτος διά 

τήν έλληνικήν πλευράν, καί, άφοu τοuτο γίνη σαφώς άντι

ληπτόν (β) δπως αί σχετικαί διαπραγματεύσεις έπί πολιτι

κών θεμάτων μεταξύ τών κ . κ . Κληρίδη καί Ντενκτάς άρχί

σουν τό ταχύτερον δυνατόν. 

»'Εκ μέρους του κ. Κίσινγκερ συνήντησα τελικώς κα
τανόησιν έπί άμφοτέρων των σημείων. Tou έξήγησα δτι 
μόνον λύσις περισσοτέρων καντονίων, καταλλήλως δια

μορφουμένων καί εκτάσεως πλησίον του πληθυσμιακοί) 

ποσοστοu των, δύναται νά επιλύση, κατά μείζον μέρος, τό 
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προσφυγικόν πρόβλημα. Τήν λύσιν αυτην δυνατόν οί 

Τοuρκοι νά τήν άποκαλέσουν γεωγραφικήν, ήμείς τήν 

άποκαλοuμεν πολυπεριφερειακήν καί έπιμένομεν έπί ταύ

της διότι δέν δεχόμεθα νά όδηγηθή ή Κύπρος πρός διχοτό

μησιν. 'Εάν οί Τοuρκοι, εΙπον, κατανοήσουν, δτι δένεΙ ναι 

δυνατή ή διαπραγμάτευσις έπί λύσεως δύο περιφερειών, 

τότε ήμείς είμεθα ετοιμοι νά εiσέλθωμεν ε{ς διαπραγματεύ

σεις, μέσφ του κ. Κληρίδη, κατά τά συμφωνηθέντα έν 

'Αθήναις. 

» Έξ δσων έπληροφορήθην έκτου περιβάλλοντος τοu 
κ. Κίσινγκερ, ο~ύτος άναπτύσσων τά άνωτέρω ε{ς τόν κ. 
'Εσεμπέλ, ήσκησεν ζωηράν πίεσιν καί έξεμεταλλεύθη κα

ταλλήλως τό θέμα τής διακοπής τής στρατιωτικής βοηθεί

ας. 'Όταν συνηντήθημεν έκ νέου, μοί άνεκοίνωσεν δτι κα

τέστησεν πλήρως σαφές ε{ς τόν κ. Έσεμπέλ τό δι' ήμας 

άπαράδεκτον λύσεως βάσει δύο περιφερειών. Έπέτυχεν, 

έν τούτοις, τήν συγκατάθεσιν του Τούρκου, δπως αί δια

πραγματεύσεις άρχίσουν τό ταχύτερον. Έζήτησεν ό κ. 

Έσεμπέλ έπιστολήν του 'Αρχιεπισκόπου πρός τόν κ. 

Κληρίδην έξουσιοδοτοοοαν τόν τελευταίον δπως διαπραγ

ματευθή. ·Ο κ. Κίσινγκερ άπέκρουσε τοuτο. 'Εν συνεχεί~, 

ό Τοuρκος ύπουργός έζήτησεν lδικήν μας έπιστολήν, δτι 

θά ύποστηρίξωμεν τό άποτέλεσμα Κληρίδη - Ντενκτάς, 

εστω καί άν ό 'Αρχιεπίσκοπος τελικώς διαφωνήση . 'Ο κ. 

Κίσινγκερ άπέκρουσε καί τοuτο καί μέ ήρώτησεν έάν θά 

ήδύνατο νά παράσχη έκείνος τήν διαβεβαίωσιν δτι θά 

ύποστηρίξωμεν τόν κ. Κληρίδην κατά τάς διαπραγματεύ

σεις του. 'Απήντησα, κατόπιν συνεννοήσεως μετά του κ. 

πρωθυπουργοί), δτι θά ύποστηρίξωμεν τόν κ. Κληρίδην, 

έντός των πλαισίων τών έν 'Αθήναις άποφασισθέντων μετ' 

αύτοu καί του 'Αρχιεπισκόπου. ·Ο κ. Κίσινγκερ συνεβού

λευσεν, δπως αί διαπραγματεύσεις άρχίσουν άπό τό θέμα 

τών έξουσιών τής κεντρικής Κυβερνήσεως καί ώρισμένα 

άλλα θέματα, ώς του άεροδρομίου τής Λευκωσίας καί του 
τής 'Αμμοχώστου. Οϋτω, θά άπεφεύγετο, ε{ς πρώτην φά

σιν, τό άκανθώδες ζήτημα του προσδιορισμοί) των καντο

νίων καί, έφ' δσον ή πρόοδος τών διαπραγματεύσεων θά 

έδημιούργει τό κατάλληλον κλίμα, θά του έδίδετο ό χρό

νος, ϊνα ένεργήση ε{ς τήν ν Αγκυραν διά τήν έκ μέρους της 

άποδοχήν πολυπεριφερειακής λύσεως . 'Από τοuδε άπα

στέλλει έκεί τόν 'Αμερικανόν πρέσβυν, μέ έντολήν νά ίδη 

τούς άρχηγούς τών κομμάτων καί τόν άρχηγόν του 'Ε πι τε

λείου ώστε νά ένισχύσουν ούτοι τόν κ. 'Εσεμπέλ πρός τήν 

κατεύθυνσιν τής υίοθετηθείσης ύφ' ήμών λύσεως. Θά 

άποστείλη, έπίσης, έν 'Αγκύρ~ καί τόν άρχηγόν του 'Επι

τελείου ώστε νά ένισχύσουν ούτοι τόν κ. 'Εσεμπέλ πρός 

τήν κατεύθυνσιν τής υίοθετηθείσης ύφ' ήμών λύσεως. Θά 

άποστείλη, έπίσης, έν 'Αγκύρ~ καί τόν άρχηγόν τοu Sace
ur στρατηγόν Χαίηγκ. 

»Μετά πολλάς έπαφάς, μετ' έμοu καί του κ. Έσεμπέλ, 

ό κ. Κίσινγκερ μοί άνεκοίνωσεν, δτι, έάν ό κ. Κληρίδης 

καλέση τήν προσεχή Τρίτην 17 Δεκεμβρίου τόν κ. Ντεν
κτάς δπως άρχίσουν ούσιαστικαί διαπραγματεύσεις, ό τε

λευταίος θά εχη όδηγίας έξ 'Αγκύρας ίνα τό άποδεχθή. 

Έκτός έάν διακοπή ύπό τοu Κογκρέσου ή βοήθεια πρός 

τήν Τουρκίαν, όπότε μοιραίως θά σημειωθή άναβολή. Έν 

τέλει τών συνομιλιών μας ό κ. Κίσινγκερ μοί εδωκεν ση

μείωμα περί τών δσων εΙχεν έγγράφως άνακοινώσει εlς τόν 

κ. 'Εσεμπέλ. 

»Δέν παρέλειψεν ό 'Αμερικανός ύπουργός νά μοί έκ

φράση κατ' έπανάληψιν παράπονα διά τήν έκστρατείαν 

τήν όποίαν άνέλαβεν ό 'Ελληνισμός τής 'Αμερικής καί 

διά τήν δραστηριότητα του Κογκρέσου γενικώς καί τών έν 

τij Βουλij έλληνικής καταγωγής άντιπροσώπων. Δέν άπέ

δωκεν εύθύνας περί τούτου ε{ς τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν, 

εΙπεν μάλιστα, δτι ή Πρεσβεία καί τά Προξενεία μας δέν 

εΙχον άνάμειξιν, άλλά δτι εΙχον κινητοποιηθή ώρισμένοι 
κύκλοι πέριξ των Προξενείων. Παρετήρησα, δτι κίνητρον 

τών 'Ελλήνοαμερικανών ύπήρξεν ό έξεγερθείς πατριωτι

σμός των δταν οί Τοuρκοι ε{σέβαλον εiς τήν Κύπρον. 

uοσον άφορα τούς έλληνικής καταγωγής βουλευτάς, ούτοι 

δυνατόν νά κινοuνται καί άπό ένδιαφέρον πρός τήν 'Ελλά

δα, άλλά καί άπό κριτήρια καθαρώς πολιτικά. 

»Ή συνάντησίς μου μετά του κ. Έσεμπέλ ύπήρξεν 

μαλλον βραχεία. Προηγουμένως ό Τοuρκος ύπουργός εΙχε 

δηλώσει ένώπιον τοu Συμβουλίου, δτι τό γεγονός δτι εύρί

σκομαι έπί κεφαλής τής έλληνικής διπλωματίας άποτελεί 

εύοίωνον στοιχείον. Μοί έπανέλαβε τοuτο κατά τήν ίδιαιτέ

ραν μας συνομιλίαν τονίσας έπί πλέον δτι ό ίδιος άποδίδει 

μεγάλην σημασίαν ε{ς τήν έπαναθέρμανσιν τών έλληνα

τουρκικών σχέσεων καί άνεπόλησε τήν έποχήν κατά τήν 

όποίαν ήτο άξίωμα τής έξωτερικής των πολιτικής ή στενή 

συνεργασία μετά των 'Ελλήνων διπλωματών. 

»Εlπον ε{ς τόν κ. 'Εσεμπέλ, δτι αί προσπάθειαι του κ. 
Κίσινγκερ φαίνονται νά άπέδωσαν ενα πρώτον άποτέλεσμα 

άφοu ό ίδιος έδέχθη νά άρχίσουν διαπραγματεύσεις έπί τής 

πολιτικής λύσεως . Παρεδέχθη τοuτο, προσέθεσεν δμως, 

δτι, άπό τής πλευρας των διατηροuν μεγάλας έπιφυλάξεις 

δσον άφορα τήν σταθερότητα των άποφάσεων τοu 'Αρχιε

πισκόπου . Μοί έξέφρασε τήν μεγίστην έμπιστοσύνην του 

πρός τόν πρωθυπουργόν κ. Καραμανλή\! καί διετύπωσε τήν 

έλπίδα, δτι ό πρόεδρος τής Κυβερνήσεως θά ρίψη τό βάρος 

του, ώστε τό άποτέλεσμα τών διαπραγματεύσεων Κληρίδη

Ντενκτάς νά γίνη σεβαστόν άπό δλους. Μοί εΙπεν, δτι ό 

κ. Ντενκτάς θά λάβη όδηγίας νά διαπραγματευθή μετά τοu 

κ. Κληρίδη, έάν δμως τό Κογκρέσον διακόψη τήν βοήθει

αν, τότε ή Τουρκία θά έπανεξετάση τήν θέσιν της. Έπί τής 

ούσίας των διαπραγματεύσεων, έζήτησεν δπως αύται μή 

άρχίσουν άπό τό θέμα του καθορισμοί) των περιοχών, διότι 

δλα τά πολιτικά .κόμματα καί ή κοινή γνώμη ε{ς τήν Τουρ

κίαν εχουν προσηλωθή ε{ς τήν {δέαν των δύο περιοχών. 

'Απήντησα δτι εύθύνη τής ήγεσίας εΙναι νά μεταστρέψη 

τήν κοινήν γνώμην πρός τό σκόπιμον καί τό ρεαλιστικόν, 

διότι καί ήμείς εχομεν κοινή ν γνώμη ν τής όποίας θά ή δυνά
μεθα νά μεταφέρωμεν ε{ς τάς διαπραγματεύσεις τάς άξιώ

σεις καί έπιθυμίας. 'Εκ τοu πνεύματος τών λεχθέντων ύπό 

τοu κ. 'Εσεμπέλ, άπεκόμισα δτι ό κ. Κίσινγκερ δέν τοu 

άφήκεν άμφιβολίας δσον άφορα ε{ς τήν άρνησίν μας νά 

διαπραγματευθώμεν βάσει δύο περιοχών. 

»Εlς τόν κ. Κάλλαχαν έξήγησα τούς πολιτικούς καί 
άνθρωπιστικούς λόγους διά τούς όποίους πασα διχοτομική 

λύσις μας εΙναι άπαράδεκτος. Του άνέπτυξα τό πνεuμα καί 

τήν σημασίαν του άνακοινωθέντος τών 'Αθηνών. 

»'Ο κ. Κάλλαχαν, κατά τήν διάρκειαν τής συνομιλίας 

μας, μοί εΙπεν, δτι ίκανόν μέρος τών Τουρκοκυπρίων οί 
όποίοι εΙχον καταφύγει εlς τάς βάσεις των εύρίσκεται ε{ς 

τόπους πλημμυρισθέντας άπό τάς βροχάς καί διερωτατο αν 

δέν ήτο τοuτο έπαρκής λόγος διά νά τούς άποστείλη ε{ς 
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Τουρκίαν, διά νά άποφύγη τήν κατηγορίαν δτι δχι μόνον 

κατακρατεί τούς πρόσφυγας άλλά καί θέτει είς κίνδυνον 

τήν ύγείαν των. 'Απήντησα, δτι ή στιγμή ε{ναι πάρα πολύ 

λεπτή, δτι τοιαύτη χειρονομία έκ μέρους του θά ήδύνατο 

νά εχη έπιπτώσεις έπί των έξελίξεων διά τάς δποίας άγωνι

ζόμεθα καί τόν παρεκάλεσα δπως είς ούδέν προβή πρίν μέ 

είδοποιήση. 

» ' Ως γενικήν παρατήρησιν προσθέτω, δτι τό κλίμα έν

τός τών κύκλων τής Συμμαχίας εχει ούσιωδώς, διά τήν 

'Ελλάδα, βελ τιωθή, άφ' ένός λόγφ τής άρίστης έντυπώ

σεως καί ίκανοποιήσεως τήν δποίαν έπροξένησαν αί ραγ

δαίαι καί έποικοδομητικαί πολι τικαί μας έξελίξεις καί, άφ' 

έτέρου, διότι κατέστη σαφές δτι τασσόμεθα ύπέρ λύσεως 

του Κυπριακου μέσφ διαπραγματεύσεων» 127 • 

Στίς 14 Δεκεμβρίου, μετά τήν έπιστροφή του 
στήν 'Αθήνα, ό Δ. Μπίτσιος ένημέρωσε τόν Κ. Κα

ραμανλή γιά τίς έργασίες της ύπουργικής συνόδου 

τής συμμαχίας. Τήν έπομένη, δ πρωθυπουργός ένη

μέρωσε σχετικά τόν άρχηγό τής άξιωματικfίς άντι

πολιτεύσεως, Γ. Μαϋρο. 

16-18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

' Ο άντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως καί ύπουρ

γός 'Εξωτερικών τής Γιουγκοσλαβίας, Μ. Μίνι τς, 

πραγματοποιεί έπίσημη έπίσκεψη στήν 'Ελλάδα, 

προσκεκλημένος τοϋ 'Έλληνα όμολόγου του, Δ. 

Μπίτσιου. 

'Ο Μ. Μίνι τς εγινε δεκτός καί άπό τόν Κ. Καρα

μανλή, δ δποίος άποδέχτηκε πρόσκληση τοϋ I. τίτο 
νά έπισκεφθεί τή Γιουγκοσλαβία. 

Κατά τίς συνομιλίες τοϋ Γιουγκοσλάβου άξιωμα

τούχου μέ τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό καί τόν ύπουρ

γό τών 'Εξωτερικών, διαπιστώθηκε ταυτότητα άπό

ψεων σέ σημαντικά διεθνή θέματα καί άνοιξε δ δρό

μος γιά τή σύσφιγξη τών διμερών σχέσεων, στάσι

μων κατά τήν περίοδο τής δικτατορίας. Συγκεκριμέ

να, συμφωνήθηκε νά έπικυρωθεί ή συμφωνία γιά τόν 

' Αξιό· νά ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις πού θά τερ

μάτιζαν φιλικά τήν παλαιά συμφωνία γιά τή γιουγ

κοσλαβική ζώνη στό λιμάνι τής Θεσσαλονίκης καί 

θά δδηγοϋσαν στήν υίοθέτηση νέων μεθόδων γιά τή 

διακίνηση τών γιουγκοσλαβικών έμπορευμάτων άπό 

τό λιμένα τής μακεδονικής πρωτεύουσας καθώς καί 

νά έξεταστεί, άπό τή μικτή διυπουργική έπιτροπή, ή 
άνάπτυξη τών διμερών σχέσεων στούς τομείς τής γε

ωργίας, βιομηχανίας, έπιστημών, τουρισμοϋ, τεχνο-

λογίας καί μεταφορών. , 
Στό κοινό άνακοινωθέν ύπογραμμιζόταν δτι τά 

δύο Κράτη ύποστήριζαν τίς άποφάσεις τοϋ ΟΗΕ, 

πού ζητοuσαν τήν άποχώρηση τών ξένων στρατευμά

των άπό τήν Κύπρο, τήν έπιστροφή τών προσφύγων 

στίς έστίες τους καί τό σεβασμό τής άνεξαρτησίας , 

κυριαρχίας, έδαφικfίς άκεραιότητας καί άδέσμευτου 

της Κύπρου. 

17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

Κατά τή διάρκεια συνεδριάσεως της Βουλής, δ Κ. 

Καραμανλής προτείνει ώς ύποψήφιο γιά τό άξίωμα 

τοϋ προσωρινοί) προέδρου τής Δημοκρατίας τό βου

λευτή 'Επικρατείας, Μ. Στασινόπουλο. [Στίς 10 Δε
κεμβρίου, δ Κ. Καραμανλής ε{χε συναντηθεί μέ τόν 

Π. Κανελλόπουλο, στόν όποίο καί πρότεινε νά άνα

λάβει τό άξίωμα. 'Ο πρώην πρωθυπουργός άρχικά 

δέχτηκε τήν πρόταση, μετέγνωσε δμως τήν έπομένη. 

~Ετσι, δ Κ. Καραμανλής άποφάσισε νά προτείνει 

έπίσημα τόν πρώην πρόεδρο τοϋ Συμβουλίου 'Επι

κρατείας, δ δποίος ε{χε διωχθεί άπό τή δικτατορία, 

έπειδή έπιδίωξε νά προασπίσει τήν άρχή τής άνε

ξαρτησίας τής δικαιοσύνης] . 

Μετά τήν άνακοίνωση τοϋ πρωθυπουργοϋ, δταν ό 

άρχηγός της ΕΚ-ΝΔ, Γ. Μαϋρος ζήτησε τό λόγο γιά 

νά τοποθετηθεί σχετικά, δ πρωθυπουργός ύπενθύμι

σε στό Σώμα δτι ήταν καθιερωμένο καί στήν ' Ελλά

δα καί διεθνώς νά μή διενεργείται συζήτηση γιά τό 

πρόσωπο, κατά τήν ψηφοφορία γιά τήν άνάδειξη τοϋ 

άνώτατου άρχοντα. 'Η συζήτηση, πάντως, πραγμα

τοποιήθηκf: τήν έπομένη, 18 Δεκεμβρίου. 
Ό Γ. Μαϋρος δήλωσε δτι τό κόμμα του δέν θά 

ύποστήριζε τόν κυβερνητικό ύποψήφιο. ' Η στάση 

του αύτή, εΙπε, δέν άφοροϋσε τό πρόσωπο, άλλά θέμα 

άρχής. ' Η ΕΚ-ΝΔ ε{ χε δηλώσει δτι, προκειμένου νά 

θεμελιωθεί ή δημοκρατία, ή Κυβέρνηση θά όφειλε, 

έπί θεσμικών θεμάτων, νά μή στηρίζεται στή δική 
της μόνο πλειοψηφία, άλλά νά έπιζητεί διαβουλεύ

σεις καί μέ τά κόμματα τής άντιπολιτεύσεως. ' Αλ

λιώς, ή συντριπτική κοινοβουλευτική της πλειοψη

φία θά τής έπέτρεπε νά διαμορφώσει τή δομή τοϋ 

Κράτους σέ μονοκομματική βάση . 'Η πρόταση, συ

νέχισε δ Γ. Μαuρος, γιά τό άξίωμα τοϋ προσωρινοϋ 

προέδρου, ένός βουλευτή τής κυβερ\Ιητικής παρατά

ξεως, δημιουργοϋσε τήν έντύπωση δτι ύπήρχε κά

ποιο κυβερνητικό σχέδιο γιά τίς άρμοδιότητες τοϋ 

προέδρου, μέ τό όποίο δ δμιλητής συνέδεσε τήν πρό

σφατη άρνηση τοϋ Π. Κανελλόπουλου νά δεχτεί τήν 

πρόταση τοϋ Κ. Καραμανλή, άλλά καί τή φημολογία 

γιά πιθανή μεταπήδηση τοϋ πρωθυπουργοί:> στό άνώ

τατο άξίωμα . 

Κατόπιν, τό λόγο ελαβε ό Α. Παπανδρέου, ό 

δποίος συμφώνησε μέ τόν Γ. Μαϋρο καί τόνισε δτι ή 

άρνηση του κόμματός του νά ψηφίσει τόν Μ. Στασι

νόπουλο δέν άφοροϋσε τό πρόσωπο, άλλά τή διαδι

κασία, τήν όποία χαρακτήρισε ύπονομευτική τοϋ 

δημοκρατικοϋ πολιτεύματος . 'Από τήν πλευρά τής 

'Αριστεράς, ό Λ. Κύρκος τόνισε καί αύτός δτι ή κα

ταψήφιση τοϋ κυβερνητικοί:> ύποψηφίου άπό τήν πα

ράταξή του δέν άφοροϋσε τό πρόσωπο καί έξέφρασε 

τή λύπη του γιά τό γεγονός δτι δέν κατέστη δυνατή ή 

άνάδειξη προέδρου μέ δμοφωνία, γιά τό όποίο δμως 
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έπέρριψε τήν εύθύνη στήν τακτική τής πλειοψηφίας. 

'Ο Κ. Καραμανλής άπάντησε μέ τά άκόλουθα: 

«Κύριοι βουλευταί, πρίν ή άπανηjσω εlς τά λεχθέντα 

άπό μέρους τών άρχηγών τής άντιπολιτεύσεως, θά ήθελα 

διά λόγους τάξεως νά διευκρινίσω ένα θέμα τό δποίον άνέ

κ:υψε χθές. Ό άρχηγός τής ΕΚ-ΝΔ ήμφεσβήτησε τόν 

iσχυρισμόν μου ότι εiς τήν διεθνή πρακ:τικ:ήν, άλλά κ:αί έν 

'Ελλάδι, έΠεκ:ράτησεν ή άποψις, ότι πρό τής έκ:λογής τού 

προέδρου τής Δημοκρατίας, άπαγορεύεται οlαδήποτε συζή

τησις. 

»Εlμαι ύποχρεωμέvος- έπαναλαμβάνω, διά λόγους τά

ξεως- νά πληροφορήσω τήν Βουλήν, ότι ή άρχή αύτή 

ύφίσταται κ:αί έφαρμόζεται εiς όλας τάς Δημοκρατίας. 

'Ανέφερον τήν περίπτωσιν τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας, 

όταν δ 'Α. Ζαίμης έξελέγη πρόεδρος τής Δ ημοκ:ρατίας τό 
1929, δέν έπετράπη ούδεμία συζήτησις πρό τfjς έκ:λογής. 

;;Εlς τήν Γαλλία ν, όταν κ:ατά τήν 3ην κ:αί 4ην Δημοκρα

τία ν ή έκ:λογή του προέδρου έγένετο έμμέσως - δηλαδή 

άπό τήν Βουλήν κ:αί τήν Γερουσίαν- εlχε κ:αθιερωθή ή 

άpχή, ότι πρό τής ψηφοφορίας κ:αί τής έκ:λογής του προέ

δρου άπηγορεύετο οίαδήποτε συζήτησις. 

»Εlς τήν Γερμανίαν, αύτό τούτο τό Σύνταγμα μέ τό άρ

θρον 54 άπαγορεύει τήν συζήτησιν πρό τής έκ:λογής του 
προέδρου τής Δημοκρατίας. "Ολοι οί Γάλλοι Συνταγματο

λόγοι, δ Πιέρ, δ Μπερτελεμύ, ό Ντυγκ:ύ, ύποστηρίζουν 

άνευ έπιφυλάξεως τήν άποψιν αύτήν. 

»Συνεπώς, όταν χθές ύπεστήριξα αύτήν τήν άποψιν δέν 
τήν ύπεστήριξα διότι εlχα τήν πρόθεσιν νά περιορίσω τό 

δικαίωμα τής Βουλής κ:αί iδί(f τής άντιπολιτεύσεως νά συ

ζητήση τό θέμα, άλλά διότι ήθελα νά έπισημάνω ότι αύτό 

θά γίνη κ:ατά παρέκ:κ:λισιν μιίiς καθιερωμένης άρχής. 'Ιδού 

πόσον αύθαίρετος κ:αί πόσον αύταρχικ:ός εlμαι ... Μολονότι 
πιστεύω εiς αύτή ν τήν άρχήν ή όποία Ισχύει παντού, έδέ

χθην τήν συζήτησιν. 

»Κύριε πρόεδρε, κύριοι βουλευταί, έρχομαι ήδη είς τήν 

έξέτασιν τών λεχθέντων άπό τούς άρχηγούς τής άντιπολι

τεύσεως. 'Επιθυμώ νά τονίσω ότι είς τήν πολιτική ν μας 

ζωήν έχομεν τήν τάσι ν νά δημιουργοvμεν άνύπαρκ:τα προ

βλήματα ή νά μεγαλοποιοvμεν τά ύφιστάμενα. "Οπως γνω

ρίζετε, ό προσωρινός πρόεδρος τής Δημοκρατίας έχει πε

ριωρισμένην άποστολήν, τόσον άπό άπόψεως χρόνου, 

όσον κ:αί άπό άπόψεως έξουσιών. Διότι ή θητεία του θά 
κ:αλύψη τό διάστημα τό δποίον άπαιτείται διά τήν ψήφισιν 

τού Συντάγματος, πρίiγμα τό όποίον σημαίνει ότι θά άσκ:ή 

τά κ:αθήκ:οντά του έπί τρείς έως τέσσαρας μήνας. Al ό:ρμο
διότητές του εlναι περιωρισμέναι, περιορίζονται δέ δι' εί

δικ:οv ψηφίσματος έτι περαιτέρω. 

»Καί διατί περιορίζονται; 

»Πρώτον, διότι το Σύνταγμα τού 1952 παρέχει τό δικαί
ωμα είς τόν άνώτατον άρχοντα νά διαλύη τήν Βουλή ν, νά 

παύη τήν Κυβέρνησιν, νά άναστέλλη τάς έργασίας τού 

Σώματος, άνευ ούδεμιίiς δεσμεύσεως. Πώς ήτο δυνατόν νά 

άφήσωμεν τά προνόμια αύτά εiς τόν προσωρινόν πρόεδρον 

τής Δ ημοκ:ρατίας, οίοσδήποτε κ:αί άν εlναι αύτός ιι;αί νά μ ή 

λάβωμεν μέτρα όJστε vά προστατεύσωμεν τήν Έθνικ:ήν 

'Α ντιπροσωπείαν; Διότι δέν θά έπρεπε κ:ατ' ούδένα τρόπον 

νά ύπάρξη κίνδυνος διαλύσεως αύτής τής Βουλής ή δποία 

εlναι 'Α ναθεωρητικ:ή. 

» 'Ιδού λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, lδού ή δήθεν αύθαι
ρεσία τής Κυβερνήσεως, iδού ή αύταρχικ:ότης τού προέ

δρου τής Κυβερνήσεως ... Καί αύτό διότι λαμβάνομεν μέ
τρα περιορισμού τών έξουσιών του προσωρινού προέδρου, 

διά νά προστατεύσωμεν τήν Έθνικ:ήν Ά ντιπροσωπεΥαν 
κ:αί τήν άντιπολίτευσιν. 

» 'Αλλά πέραν αύτών, κύριοι συνάδελφοι, δπως γνωρί
ζετε, δ πρόεδρος τής Δημοκ:ρατlας είτε προσωρινώς είτε 

δριστικ:ώς δέν έχει κ:αμμlαν σχέσιν οvτε μέ τό περιεχόμε
νον οvτε μέ τήν διαδικασίαν τής έπιψηφήσεως τού Συντάγ

ματος. Διότι δ άρχηγός τού Κράτους δέν συμπράττει οvτε 

θετικά οvτε άρνητικ:ά εiς τήν κ:ατάρτισιν τού Συντάγματος. 

Ούδέ κ:άν κ:αλείiαι νά ύπογράψη! Πώς, λοιπόν, μεγαλοποι
ούντες τό θέμα τής έκ:λογής τού προσωρινοί) προέδρου, τό 

συνδέετε κ:αί συγχέετε μέ τήν έπιψήφισιν του Συντάγματος, 

πού άποτελεί άποκ:λειστικ:ήν άρμοδιότητα τής Βουλής; Δι' 

αύτόν τόν λόγον εlπα δτι έχομεν τήν κ:ακ:ήν συνήθειάν νά 
μεγαλοποιούμεν τά θέματα. 

»Ή άντιπολίτευσις, κύριοι συνάδελφοι, όμιλεί συχνά 

περί ύπερκ:ομματικ:ής πολιτικής, διακομματικής πολιτι

κής, περί ύπερκ:ομματικ:ών προσώΠων κ:.ο.κ:. Άλλά τί ση

μαίνει πρόσωπον ύπερκ:ομματικ:όν; "Ολοι ol "Ελληνες κ:αί 
iδίως ol πλέον διακεκριμένοι, έχουν μίαν πολιτική ν τοποθέ
τησιν, έκ:τός έάν εlναι - δπως θά έλεγε ό φlλος μου κ:. 

Βασιλείου - έκ:τός έάν εlναι τιποτόφρονες. 

»"Ολοι λοιπόν οί "Ελληνες έχουν μίαν πολιτική ν το

ποθέτησιν. "Οταν δμιλούμεν περί ύπερκ:ομματικ:οv προ

σώπου δέν έννοούμεν δτι δέν πρέπει νά άνήκ:η εiς πολιτι

κ:ήν παράταξι ν. 'Εννοούμεν δτι πρέπει τό πρόσωπον αύτό, 

καίτοι άνήκ:ει εlς μίαν πολιτικ:ήν παράταξιν, νά έχη τήν 

ίκ:ανότητα νά άσκ:ήση τά κ:αθήκ:οντά του κ:ατά τρόπον 

ύπερκ:ομματικ:όν. Καί νομίζω, ότι ή Κυβέρνησις, μέ τήν 

έπιλογήν τήν δ ποίαν έκαμε, διασφαλίζει αύτές τ{ς προϋπο

θέσεις, δτι δηλαδή δ νέος, δ προσωρινός πρόεδρος τής 

Δημοκρατίας θά άσκ:ήση τά κ:αθήκ:οντά του κ:ατά τρόπον 

ύπερκ:ομματικ:όν. Καί αύτό ύπήρξε τό κριτήριον, τό δποίον 

μέ ώδήγησεν εlς τήν έκ:λογήν του έν λόγφ προσώπου. 

» • Ομιλούμεν, κύριοι συνάδελφοι, κ:αί όμιλεί περισσό
τερον έπ' αύτοv ή άντιπολίτευσις περί διακομματικής πο

λιτικής. Άλλά τί θά πfj δια;κ:ομματικ:ή πολιτική; Διακομ

ματική σημαίνει τήν χάραξιν άπό συμφώνου μεταξύ Κυ

βερνήσεως κ:αί άντιπολιτεύσεως τών γενικών γραμμών έπί 

ένός σοβαρού έλληνικ:ού θέματος, όπως λόγου χάριν τό 

Κυπριακό ν. 'Αλλά αύτό, όπως γνωρίζετε, τό κάμνει ήδη ή 

Κυβέρνησις. Καί τό κάμνει μάλιστα μέ iδικ:ήν της πρωτο

βουλία ν. 

»Θά ήτο βέβαια εύχής έργον, άν καθίστατο δυνατόν νά 

ύπάρχη κ:αί έπί άλλων σοβαρών θεμάτων διαιωμματικ:ή 

πολιτική. 'Αλλά τήν σκοπιμότητα τής χαράξεως διακομ

ματικής πολιτικής έπί ένός θέματος, τήν κρίνει ή Κυβέρ

νησις. νΟχι ή άντιπολίτευσις! 

»·Η Κυβέρνησις εlναι έκ:είνη πού θά κ:ρίνη έάν έπί ένός 

θέματος έχη άνάγκ:ην συμπαραστάσεως τής άντιπολιτεύ

σεως. Καί τότε μέ iδικ:ήν της πρωτοβουλίαν, θά άναζητήση 

τήν χάραξιν διακομματικής πολιτικής. 'Εδώ εύρισκ:όμεθα 

πρό τού περιέργου φαινομένου νά κ:αθορίζη ή άντιπολί

τευσις τά θέματα έκ:είνα, .iπί τών δποίων ή Κυβέρνησις 

φέρεται ύποχρεωμένη νά χαράξη διακ:ομματικ:ήν πολιτι

κ:ήν. 
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» 'Αλλά, κύριοι συνάδελφοι, aς ύποθέσωμεν δτι ή άντι
πολίτευσις έχει δίκαιον. "Οτι ήμπορεί νά ζητή καί όχι 

άπλώς νά είσηyήται - δπως ζητή ή άντιπολίτευσις, tπι
σείουσα μάλιστα καi tθνικούς κινδύνους, tάν α{ άπόψεις 

μας δέν γίνουν άποδεκταί - διακομματικήν πολιτικήν. 

'Εάν, λοιπόν, ή Κυβέρνησις υίοθετήση τήν πρότασίν της, 

tπί ένός συγκεκριμένου θέματος, νά δεχθή τήν χάραξιν 

διακομματικής πολιτικής, άλλ' αί άπόψεις tπ' αύτής δέν 

συμπίπτουν, tρωτiiται: τίνος ή άποψις θά tπικρατήση; Τής 

πλειοψηφίας ή τής μειοψηφίας; 

)) "Οταν διά πρώτην φοράν μετεκλογικώς παρεκάλεσα 
τόν άρχηγόν τfjς 'Ενώσεως Κέντρου νά μέ tmσκεφθή, κα

τόπιν. δέ ούτος ήρωτήθη άπό τούς δημοσιογράφους, tάν 
υίοθετή τήν πρότασίν μου περί διακομματικής πολιτικής 

tπί τοv Κυπριακού καί τοv tκπαιδευτικοv, δ κ. Μαvροξ 

tδήλωσεν: Κατ' άρχήν μέν συμφωνεί, άλλά tφ ' όσον θά 
συμπίπτουν αί άπόψεις μας. 

))Ποίον θα ε{ναι, κύριοι συνάδελφοι, τό κριτήριον του 

aν αί άπόψεις τής πλειοψηφίας ή τfjς μειοψηφίας ε{ ναι αί 

όρθαί; 

)Πό κριτήριον θά ε{ναι ή άρχή τής πλειοψηφίας ή 

δποία άποτελεί τό θεμέλιον τής δημοκρατίας. 

)) "Οπως ε{ πα καί τήν προηγουμένη ν έβδομάδα τόσον 
ήμείς όσον καί έσείς, tθέσατε tνώπιον του έλληνικοί5 λαοί5 

τά προγράμματά σας. Ό έλληνικός λαός υίοθέτησε τό ίδι

κόν μας. Κατά ποίαν λογικήν έχετε τώρα τήν άξίωσιν νά 

παραιτηθώμεν του ίδικοί5 μας προγράμματος, εlς τό δ ποίον 

πιστεύομεν καί τό δποίον υιΌθέτησεν ή πλειοψηφία τοί5 

έλληνικοί5 λαοί5 διά νά δεχθώμεν τό ίδικόν σας; 

))Κύριοι βουλευταί, όταν δμιλοvμεν περί δημοκρατίας, 

tννοοvμεν δτι tπικρατεί ή άποψις τής πλειοψηφίας. Θεμε

λιώδης άρχή τής δημοκρατίας' ε{ ναι δτι ή Κυβέρνησις κυ

βερνii καί ή άvτιπολίτευσις tλέγχει. , 'Αποτελεί tπίσης 

χρυσοvν κανόνα του Κοινοβουλίου, δτι είς τήν Κυβέρνη

σιν άνήκει ή πρωτοβουλία, εlς δέ τήν άντιπολίτευσιν δ 

έλεγχος. 'Η παροvσα δμως άντιπολίτευσις tννοεί νά άφαι

ρέση άπό τήν Κυβέρνησιν τήν πρωτοβουλίαν. 'Εάν α{ άπό

ψεις αύταί tγένοντο δεκταί, θά έφθάναμεν εlς τήν νόθευσιν 

του πολιτεύματος. 

)) Ό άρχηγός τής 'Ενώσεως Κέντρου tπανfjλθε καί πά
λιν tπί του Συντάγματος, παρά τάς σαφείς καί συγκεκριμέ

νας έξηγήσεις, τάς δποίας έδωσα τήν παρελθοvσαν έβδο
μάδα. Καί όχι μόνον tπανήλθεν, άλλά έπέστησε καί κινδύ

νους πού θά προκύψουν διά τό έθνος tάν ή πλειοψηφία 

κάμη χρήσιν τών δικαιωμάτων, τά δποία έχει έκ του 

Συντάγματος καί τfjς tvτολής τοί5 λαοv. 

)) 'Η Κυβέρνησις καί Ιδιαιτέρως δ δμιλών, άφ' ής tπα
νήλθεν εlς τήν 'Ελλάδα καί μετριοπάθειαν tπέδειξε καί 

κατανόησιν. Γνωρίζετε πώς $χρησιμοποίησα τήν δύναμιν, 

τήν δποίαν μοί5 έδωσε τό έθνος διά του πολιτικού κόσμου 

καί τής ήγεσίας τών 'Ενόπλων Δυνάμεων, όταν tπανήλθον 

εlς τήν 'Ελλάδα. ~σχι μόνον δέν έκαμα κατάχρησιν, δέν 

έκαμα κaν χρήσιν τής δυνάμεως αύτής. 

))Κύριοι βουλευταί, θά ήθελα ή άντιπολίτευσις νά tπα

νεύρη τήν καλήν της πίστιν καί νά άναγνωρίση δτι μέ 

tπιμονήν έπεδίωξα καί tπέτυχα νά δημιουργήσω εlς τόν 

τόπον αύτόν ένα ήπιαν πολιτικόν κλίμα. Καί τό tπέτυχα, 

έπαναλαμβάνω, διότι tπέδειξα δ ίδιος μετριοπάθειαν καί 

διότι δέν ήθέλησα νά κάμω χρήσιν πολιτική ν, προσωπικήν 

ή κομματικήν τής δυνάμεως τήν δποίαν διέθετα. 

)) 'Εάν ύπάρχη ή όχι αύτήν τήν στιγμήν όξύτης - δέν 

δύναμαι δέ νά είπω δτι ύπάρχει όξύτης, άλλά μiiλλον $πι

δίωξις δημιουργίας όξύτητος - τήν άφορμή δέν τήν δlδει 

ή συμπεριφορά τής Κυβερνήσεως. Τήν δίδει ή συμπεριφο

ρά της άντιπολιτεύσεως. Εlναι ή άντιπολίτευσις, tπανα

λαμβάνω, αύτή πού tννοεί ν' άρνήται είς τήν πλειοψηφία ν 

τό θεμελιώδες δικαίωμά της, νά κυβερνii σύ'μφωνα μέ τό 
πρόγραμμά της καί σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα. 

)) 'Ε τονίσατε κ. άρχηγέ τής ΕΚ-ΝΔ δτι θά έπρεπε δ πρό
εδρος νά εlναι ύπερκομματικός. Άλλά ποία διάταξις τοv 

Συντάγματος, ποίος νόμος, ποίον έθιμον πολιτικόν, $πι

βάλλει τήν άρχήν αύτήν; Ούδέν. Μήπως δμως τήν ύπαγο

ρεύει ή πράγματι πραγματική, ή πολιτική πρακτική; Ούδό

λως. Κατά τό παρελθόν είχομεν μίαν δημοκρατ{αν, άποτυ

χοvσαν καί καταρρεύσασαν, διότι δέν ήτο κατά τρόπον 

άσφαλή θεμελιωμένη. Κατά τό παρελθόν, ύπενθυμlζω, tξε

λέγησαν δύο πρόεδροι Δημοκρατίας: δ ναύαρχος Κουν

τουριώτης καί δ Ζαίμηι;. τΗ σαν άμφότεροι μέλη του κόμ

ματος τών Φιλελευθέρων, στενοί δέ συνεργάται καί φίλοι 

τοί5 Βενιζέλου. 

))Εlς τήν Γαλλίαν πρόεδρος Δημοκρατίας εlναι δ άρχη

γός του κυβερνώντος κόμματος, δ Ζισκάρ ντ' 'Εσταί ν. Είς 

τήν 'Ιταλίαν ε{ναι δ κ. Αεόνε, tπιφανές στέλεχος του κυ

βερνώντος κόμματος. Εlς τήν Άμερικήν ύπήρξε - δπως 

εlναι τώρα καί δ διάδοχός του - ήγέτης του Ρεπουμπλικα
νικού Κόμματος. Είς τήν Γερμανίαν ε{ναι δ άρχηγός του 

Φιλελευθέρου Κόμματος, δ κ. Σέελ. Ούτε τό Σύνταγμα ούτε 

ο{ νόμοι, ούτε ή έλληνική, ούτε ή διεθνής πρακτική ύπα

γορεύουν ή tπιβάλλουν αύτό πού tπιδιώκει ή άvτιπολίτευ

σις νά καθιερώση ώς κανόνα, δτι δηλαδή πρόεδρος τής 

Δημοκρατίας πρέπει νά εlναι ύπερκομματικόν πρόσωπον. 
)) 'Ιδού διατί, καταλήγω ν, tπανέρχομαι εlς δσα εlπα άρ

χικώς: 

))Πρώτον, δτι ή άντιπολίτευσις προσπαθεί - δέν γνω

ρίζω διατί - νά δημιουργή άνύπαρκτα θέματα ή Ύά μεγα

λοποιή ύπάρχοντα. Καί δεύτερον, δτι θέλει, όταν α{ άπό

ψεις τής μειοψηφίας δέν υlοθετοvvται άπό τήν πλειοψηφί

αν, νά άπειλή μέ τήν δημιουργίαν πολιτικής έντάσεως καί 

νά tπισείη tθνικούς κινδύνους. 

))Κύριοι βουλευταί, ή Κυβέρνησις άπέδειξεν δτι καί κα

τανόησιν διαθέτει καί μετριοπάθεια ν. Καί έχει ζωηρά ν τήν 

tπιθυμίαν νά ύπάρχη πολιτικόν κλίμα ήπιαν, ώστε δ διά

λογος νά διεξάγεται κατά τρόπον ήρεμον καί άποδοτικόν. 

Καί ήμπορώ νά διαβεβαιώσω τήν άντιπολίτευσιν ή δποία 

tξακολουθεί - παρ' δλα δσα ε{πον τήν παρελθοvσαν 

έβδομάδα - νά δμιλή περί τοv μυστηρίου τοv Συντάγμα

τος, δτι πολύ συντόμως θά έχη τήν εύκαιρlαν νά λάβη 

πλήρη γνώσιν του σχεδίου. Καί θά έχη τήν εύκαιρίαν νά 

διατυπώση τάς άπόψεις της. Δηλώ δέ δτι ή Κυβέρνησις, μέ 

lδιάζουσαν προσοχήν θά άκούση τάς άπόψεις κα{ τής άν

τιπολιτεύσεως. Διότι ή Κυβέρνησις δέν έχει τήν πρόθεσιν 

νά tπιβάλη, χρησιμοποιούσα τήν πλειοψηφίαν της, ένα 

αύθαίρετον πολίτευμα, προβαίνουσα δμως ή Κυβέρνησις 

εlς τήν δήλωσιν αύτή ν έχει τό δικαίωμα νά ζητήση άπό τήν 

άντιπολίτευσιν κατανόησιν, μετριοπάθειαν καί πρό παντός 

tγκατάλειψιν τής lδέας, δτι δύναται ή μειοψηφία νά tπιβά

λη τάς άπόψεις τής tπί τής πλειοψηφίαρλ 
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Στή συνέχεια, διεξήχθη ή ψηφοφορία γιά τήν 

έκλογή τοϋ προσωρινοϋ προέδρου τής Δημοκρατίας. 

Ψήφισαν 291 βουλευτές δ Μιχαήλ Στασινόπουλο!} 
έξασφάλισε 206 ψήφους. Μετά τήν άνακοίνωση τοϋ 
άποτελέσματος εγινε ή δρκωμοσία του128 • 

17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

·Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν πρέσβη τών ΗΠΑ 

στήν 'Αθήνα, Τζ. Κιούμπις. Τό σχετικό σημείωμα 

άναφέρει: 

«'Ο πρέσβυς τών ΗΠΑ έπεσκέφθη σήμερον, τ'Ό αίτήσει 

του, τόν πρωθυπουργόν κ. Καραμανλήν. 

»·Ο κ. Κιούμπις ένημέρωσε τόν κ. Καραμανλήν έπί τών 

συζητήσεων περί του Κυπριακοί> είς Βρυξέλλας. Είδικώτε

ρον ό κ. Κιούμπις εlπεν δτι ό κ. Κίσινγκερ έπεδίωξε νά 

πείση τούς Τούρκους, οίτινες ήσαν λίαν διστακτικοί, δπως 

άποδεχθοuν εναρξιν ούσιαστικών συνομιλιών εiς Λευκω

σίαν έντός τής τρεχούσης έβδομάδος. ·Ο κ . Κίσινγκερ πι

στεύει δτι συζητήσεις πρέπει νά άρχίσουν μέ τά θέματα 

'Αμμοχώστου, άεροδρομίου καί έξουσιών κεντρικής Κυ

βερνήσεως. Τό θέμα τής μορφής τής γεωγρhφικής όμο
σπονδίας παρεκάμφθη διότι οί Τοuρκοι δέν ήσαν είς θέσιν 

νά άποφασίσουν Ε:π' αuτου, άρχικώς δέ έπέμεναν είς άπο

δοχήν, άπό έλληνικής πλευρiiς, σχήματος δύο ζωνών. 

»·Η άμερικανική Κυβέρνησις θά παράσχη πiiσαν δυνα

τή ν ύποστήριξιν διά τήν εΜδωσιν τών διαπραγματεύσεων, 

ό κ. Κίσινγκερ δέ πιστεύει δτι ή λύσις πρέπει νά έξευρεθή 

τό βραδύτερον έντός δύο ή τριών μηνών. 

»·Ο κ. Κιούμπις προσέθεσε δτι ό κ. Κίσινγκερ τόν 

έπληροφόρησεν δτι εlχε έξεύρει συμβιβαστικήν λύσιν μέ 

τό Κογκρέσον έπί του θέματος τής βοηθείας πρός τήν 

Τουρκίαν, λύσιν ή όπ;ία έπιτρέπει τήν τήρησιν τής συμ
φωνίας διά τήν εναρξιν συνομιλιών είς Λευκωσίαν αuριον 

Τετάρτην. 

»'Ο κ . πρωθυπουργός εΙπεν δτι, κατά τήν γνώμη ν του, 

καλυτέρα άντιμετώπισις του θέματος θά ήτο νά συμφωνηθή 

πρώτα ή ούσία του προβλήματος, ήτοι ή μορφή τής γεω

γραφικής όμοσπονδίας, όπότε τά λοιπά θέματα θά έπελύ

οντο εuχερέστερον. 

»'Η κοινή γραμμή, ijτις συνεφωνήθη μέ τήν κυπριακήν 

ήγεσίαν, ήτοι τής όμοσπονδίας καντονίων, προσέφερε τήν 

καλυτέραν εuκαιρίαν είς τόν κ. Κίσινγκερ διά νά λύση τό 

πρόβλημα καί νά εχη μίαν μεγάλην προσωπικήν έπιτυχίαν. 

»·Ο κ. πρωθυπουργός έτόνισεν ίδιαιτέρως δτι διά πρώ

την φοράν όλόκληρος ή κυπριακή ήγεσία καί ή έλληνική 

Κυβέρνησις εύρέθησαν σύμφωνοι έπί τής ούσίας του προ

βλήματος. Τό θέμα δμως έπείγει, διότι, έάν βραδύνη ή λύ

σις, δέν εlναι γνωστόν έπί πόσον χρόνον θά διατηρηθή 

αuτή ή σύμπτωσις άπόψεων. 

»·Ο κ. πρωθυπουργός συμφωνεί μέ τόν κ. Κίσινγκερ δτι 

πρέπει νά έξευρεθή ταχέως ή λύσις, ή όποία δμως θά πρέπη 

νά εlναι εντιμος καί δικαία καί νά στηρίζεται έπί τής συμ

φωνηθείσης μεταξύ τf'jς Κυβερνήσεως καί τf'jς κυπριακής 

ήγεσίας κοινής γραμμής. 'Εάν οί Τοuρκοι δέν έγκα'ταλεί

ψουν τήν παροuσαν προκλητικήν νοοτροπίαν των ό κ. 

πρωθυπουργός δέν άπέκλεισεν άκόμη καί τήν περίπτωσιν 

πολέμου μέ τήν Τουρκίαν. 

»'Εν συνεχεί~ ό κ. Κιούμπις εlπεν δτι ή άμερικανική 
Κυβέρνησις εΙ ναι πρόθυμος νά παράσχη οίκονομικήν βοή

θειαν πρός τήν ·Ελλάδα διά νά ένισχύση τάς προσπαθείας 

του κ. πρωθυπουργοί> διά τήν άνόρθωσιν τf'jς έλληνικf'jς 

οικονομίας. 

)) . ο κ. πρωθυπουργός ή ρώτησε ποία θά ήτο ή εκτασις 

τf'jς άμερικανικf'jς ένισχύσεως, ίνα δυνηθή νά συνεκτιμήση 

τήν προσφοράν αuτήν μέ έκείνας πού εΙ χε λάβει άπό άλλας 

χώρας πρίν ή καταλήξη είς όριστικάς άποφάσεις. Προσέ

θεσεν ό κ. πρωθυπουργός δτι άκόμα καί εiς τόν τομέα τών 

έξοπλισμών του εlχον ύποβληθή προσφοραί καί άπό δυτι
κάς χώρας άλλά άκόμη καί άπό τήν Σοβιετικήν VΕνωσιν. 

»'Ο κ. Κιούμπις άπήντησε δτι δένεΙ ναι είσέτι είς θέσιν 

νά παράσχη πληροφορίας, νομίζει δμως δτι θά ήδύναντο 

νά άρχίσουν κατ' ίδίαν έπαφαί μεταξύ • Ελλήνων καί 'Αμε
ρικανών έμπειρογνωμόνων πρός διακρίβωσιν τόσον τών 

άναγκών δσον καί τών δυνατοτήτων. 'Ως πρός τούς εξο

πλισμούς ό κ. Κιούμπις άνεκοίνωσεν είς τόν κ. πρωθυ

πουργόν δτι αί ΗΠΑ χορηγοuν είς τήν ·Ελλάδα δύο άντι

τορπιλλικά, δύο κανονιοφόρους, άντιαεροπορικά πυροβό

λα καί άλλο πολεμικόν ύλικόν. 

»'Επί του θέματος τών βάσεων ό κ. Κιούμπις εlπεν δτι 

οί 'Αμερικανοί άντιλαμβάνονται τήν άνάγκην νά μειώ

σουν τόν άριθμόν του έν ·Ελλάδι στρατιωτικοί> προσωπι

κοί> καί δτι κατανοοuν τήν θέσιν δτι πρέπει νά διατηρη

θοuν έκείναι αί βάσεις αί όποίαι Ε:ξυπηρετοuν κοινούς 
άμυντικούς σκοπούς. 

»·Ο κ. πρωθυπουργός άπήντησεν δτι τό θέμα τοuτο εΙ

ναι καί οuσιαστικόν καί ψυχολογικόν, πιστεύει δέ δτι θά 

ύπάρξη καλή θέλησις έξ άμφοτέρων τών πλευρών πρός 

έξεύρεσιν λύσεως, ίδί~ έάν έπιτευχθf'j ικανοποιητική ρύθ
μισις του Κυπριακοu»Ι29, 

19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

'Αρχίζουν, στή Λευκωσία, οί συνομιλίες μεταξύ 

τοϋ ·Ελληνοκύπριου καί τοϋ Τουρκοκύπριου δια

πραγματευτή, Γ. Κληρίδη καί Ρ. Ντενκτάς~ άντί

στοιχα, ύπό τήν προεδρία τοϋ Λ. Βέκμαν, είδικοϋ 

άντιπροσώπου τοϋ γενικοϋ γραμματέα τοϋ ΟΗΕ. Τήν 

προηγουμένη, δ Γ. Κληρίδης ε{χε λάβει τό κείμενο 

τών γραπτών δδηγιών πού καθόριζαν καί τό πλαίσιο 

τής έντολής πού τοϋ δινόταν. 

·Η ελληνοκυπριακή πλευρά έπιζητοϋσε τή συζή

τηση έπί τής ούσίας τοϋ Κυπριακοϋ καί όχι μόνο έπί 

τών άνθρωπιστικών θεμάτων. 'Ωστόσο εγινε σύντο

μα σαφές δτι οί Τουρκοκύπριοι δέν προσήλθαν γιά 

νά διαπραγματευθοϋν έπί τής ούσίας. ·Ο Ρ. Ντενκτάς 

δήλωσε δτι δέν ύφίστατο πλέον Κυβέρνηση τοϋ Κυ

πριακοϋ Κράτους καί συνεπώς δέν θά δεχόταν νά δι

απραγματευθεί μέ τόν Γ. Κληρίδη ώς έκπρόσωπο τοϋ 

προέδρου Μακαρίου ή τής κυπριακής Κυβερνήσεως. 

'Επιθυμοϋσε, άκόμη, νά μήν άναφέρεται δ· Ελληνο

κύπριος διαπραγματευτής στόν 'Αρχιεπίσκοπο. Δι

αφορετικά, άπείλησε δτι θά διόριζε καί δ ίδιος άντι

πρόσωπο τών Τουρκοκυπρίων στίς διαπραγματεύσεις 

(γιά νά καταδείξει δτι δέν άναγνώριζε τό Μακάριο ώς 
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άρχηγό του Κράτους, άλλά μόνο ώς άρχηγό της έλ

ληνοκυπριακης κοινότητας). Συζητήθηκε, έπίσης, ή 

έπιμονή τών Τουρκοκυπρίων νά έξεταστουν πρώτες 

οί διεθνείς έγγυήσεις της λύσεως, ή όποία δέν εΙχε 

άκόμη συμφωνηθεί! ·Η 'Αθήνα καί ή Λευκωσία 

άπέρριψαν τίς άπαιτήσεις αότές. Οί συνομιλίες, πάν

τως, θά έπαναληφθουν μόλις στά. μέσα 'Ιανουαρίου, 
μετά καί άπό πιέσεις της άμερικανικης πλευρaς στήν 

'Άγκυρα. 

19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

Κηδεύεται στήν 'Αθήνα δ Κώστας Βάρναλης. 

Στή χήρα του ποιητη, δ Κ. Καραμανλης άπέστειλε 

τό άκόλουθο τηλεγράφημα: 

«Δεχθfίτε παρακαλώ τά εlλικριvfί συλλυπητήριά 

μου διά τήv άπώλειαv του συζύγου σας, μεγάλου 

πvευματικοv άvθρώπου». 

23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

' Ο Κ. Καραμανλης παρουσιάζει τό κυβερνητικό 
σχέδιο Συντάyματος στό 'Υπουργικό Συμβούλιο πού 
συνεδριάζει σέ πλήρη σύνθεση. Στή σχετική δμιλία 

του, δ πρωθυπουργός σημειώνει δτι τό σχέδιο εΙναι 

εργο έλληνικό, πού χωρίς ύπερβολές έξισορροπεί τίς 

έξουσίες τών όργάνων της Πολιτείας. Τονίζει άκό

μη, δτι εΙναι άνάγκη νά δημιουργηθεί, τό ταχύτερο, 

κλίμα άσφαλείας στή χώρα· γι' αότό καί ή Κυβέρ

νηση εταξε σαφη - καί πάντως έπαρκη - χρονικά 

δρια γιά τήν κατάρτιση καί υίοθέτηση του νέου Κα

ταστατικου Χάρτη. 

Μετά τήν εγκρισή του άπό τό 'Υπουργικό Συμ

βούλιο, τό σχέδιο παραδόθηκε στόν πρόεδρο της 

Βουλης. 'Ωστόσο, ή άντιπολίτευση, στό σύνολό 

της, άπέρριψε τίς θέσεις της Κυβερνήσεως, τίς δποίες 

στηλίτευσε ώς αόταρχικές. 'Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, 

Α. Παπανδρέου, δήλωσε δτι τό σχέδιο άποσκοπουσε 

στή δημιουργία πολιτεύματος άπολυταρχικου μέ 

κοινοβουλευτικό μανδύα: τό Κοινοβούλιο ύποβαθμι

ζόταν σέ όργανο δεύτερης κατηγορίας, ένώ δ πρόε

δρος περιβαλλόταν μέ ύπερεξουσίες, οί δποίες του 

έπέτρεπαν νά «στεγανοποιήσει» τούς τομείς της έξω

τερικης πολιτικης, της έθνικης liμυνας καί της δη

μοσίας τάξεως. Τό ΚΚΕ (έσ.) θεώρησε τό σχέδιο βα

θιά άντιδημοκρατικό. ·Η ΕΚ-ΝΔ, μέ άνακοίνφσή 

της, τό χαρακτήρισε «αόταρχικό, άνελεύθερο καί 

άναχρονιστικό», τάχθηκε έναντίον της παραχωρή

σεως στόν πρόεδρο της Δημοκρατίας «ύπερβολικών» 

έξουσιών, ένώ σημείωσε δτι ή κατοχύρωση τών άτο

μικών καί κοινωνικών δικαιωμάτων ήταν άνεπαρκής, 

ίδιαίτερα του δικαιώματος της άπεργίας καί της 

έλευθερίας του τύπου. 

·Η Κυβέρνηση άπάντησε στίς 24 Δεκεμβρίου, μέ 
άνακοίνωσή της, στήν όποία τόνιζε δτι οί έξουσίες 

του προέδρου ήταν σαφώς καθορισμένες καί σύμφω

νες μέ τό δημοκρατικό πολίτευμα. Κατηγόρησε, έπί

σης, τήν άντιπολίτευση δτι εΙχε βιαστεί νά άπορρί

ψει τό σχέδιο. 

'Ακολούθησε, τίς έπόμενες ήμέρες, άνταλλαγή 

άνακοινώσεων μεταξύ της Κυβερνήσεως καί τών 

κομμάτων της άντιπολιτεύσεως. Στίς 30 Δεκεμβρίου, 
δ ύπουργός Δικαιοσύνης, Κ. Στεφανάκης καί δ ύφυ

πουργός Προεδρίας, Π. Λαμπρίας, παραχώρησαν 

συνέντευξη τύπου, κατά τή διάρκεια της δποίας εδω
σαν έπεξηγήσεις πάνω στό κυβερνητικό σχέδιο. 'Ο 

Π. Λαμπρίας 'dημείωσε δτι ή κριτική πού εΙ χε άσκη

θεί άπό τόν τύπο δέν άντα7tοκρινόταν στήν πραγμα

τικότητα, καθώς τό σχέδιο Συντάγματος ήταν σύμ

φωνο μέ τίς άρχές της Κοινοβουλευτικης Δημοκρα

τίας, καθώς καί μέ τίς προεκλογικές διακηρύξεις του 

Κ. Καραμανλη - πού εΙχαν μέ συντριπτική πλειο

ψηφία έγκριθεί άπό τό έκλογικό σώμα. 'Επέκρινε, 

μάλιστα, τήν άντιπολίτευση, ή όποία, αν καί θεω

ρουσε άνεπαρκη τήν τρίμηνη ή τετράμηνη προθε

σμία γιά τή σύνταξη του Συντάγματος, εΙχε, μέσα σέ 

λίγες ώρες άπό τή διανομή του σχεδίου, άπορρίψει 

στό σύνολό της τίς κυβερνητικές άπόψεις. 'Ο Κ. 

Στεφανάκης τόνισε δτι τό σχέδιο έμπνεότα_ν άπό άπό

λυτο σεβασμό πρός τά άτομικά δικαιώματα καί έλευ

θερίες, καί άπέβλεπε στήν έξασφάλιση πολιτικης 
δμαλότητας, τό σχηματισμό σταθερών Κυβερνήσε

ων, τήν περισσότερο άποδο-τ;ική λειτουργία της Βου

λης καί τήν ύπαγωγή της Κυβερνήσεως ύπό τόν δι

αρκη ελεγχο του Κοινοβουλίου. 'Ο ύπουργός Δικαι

οσύνης άνέλυσε καί τίς άρμοδιότητες του προέδρου 

της Δημοκρατίας γιά νά καταλήξει δτι αότές άσκουν

ταν μέσω σαφώς προσδιορισμένων δρων. 'Απαντών

τας, έξάλλου, σέ έρώτηση δημοσιογράφου, δ Κ. Στε

φανάκης τόνισε δτι ή Κυβέρνηση σύντομα θά προ

χωρουσε σέ έκκαθάριση της νομοθεσίας πού καλυ

πτόταν άπό τό Ψήφισμα του 'Απριλίου 1952, τό 
όποίο εΙχε διατηρήσει σέ ίσχύ τά νομικά μέτρα του 

έμφυλίου. Τήν έπομένη, πάντως, δ Γ. Μαυρος, άρχη

γός της ΕΚ-ΝΔ, δήλωσε δτι οί έπεξηγήσεις τών δύο 

ύπουργώv δέν ήταν ικανοποιητικές καί άναφέρθηκε 
σέ σειρά liρθρων του σχεδίου, τά όποία θεωρουσε 

άπαράδεκτα. 'Από τήν πλευρά του, δ πρόεδρος του 

ΠΑΣΟΚ, Α. Παπανδρέου, δήλωσε δτι ή Κυβέρνηση 

δέν έπιθυμουσε διάλογο γιά τό Σύνταγμα, άφου πα

ρουσίαζε τίς θέσεις της αίφνιδιαστικά καί χωρίς νά 

δίνει έπαρκείς δυνατότητες στήν ' Εθνική 'Α ντιπροσω
πεία νά διαμορφώσει τό νέο Καταστατικό Χάρτη. 

24-28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

'Ο Κ. Καραμανλης μεταβαίνει στή Ρόδο, γιά τίς 

έορτές τών Χριστουγέννων. Κατά τή διάρκεια της 

διαμονης του στό νησί έπιθεώρησε τουριστικές έγ-
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καταστάσεις, συνοδευόμενος από τό γενικό γράμμα

τέα του ΕΟΤ, Τζ. Τζαννετάκη. 

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

'Ο Κ. Καραμανλής απευθύνει, μέ τήν εύκαιρία 

τής Πρωτοχρονιάς, τό ακόλουθο μήνυμα πρός τόν 

έλληνικό λαό: 

«'Ελληνίδες, "Ελληνες, 

»Μέ πολλές καί μεγάλες έλπίδες άνατέλλει γιά 

τήν 'Ελλάδα δ καινούργιος χρόνος. Καί θεωρώ πρω

ταρχικό μου μέλημα νά εύχηθώ είς όλους σας - καί 

στόν καθένα χωριστά - υγεία καί εύτυχία. Εύχομαι 

δ καινούργιος χρόνος νά μaς δώση περισσότερη χα

ρά άλλά καί περισσότερη δύναμη διά τόν άδιάκοπο 

άγώνα τής ζωής. 

»Βέβαια μέσα στήν άτελεύτητη διαδρομή τών 

ήμερών, κάθε χρονική άφετηρία εlναι συμβολική. 

Άποκτa όμως άληθινή χρησιμότητα, όταν μaς πα

ρακινή νά άναλογισθοuμε καί νά σταθμίσωμε τήν φά

σιν πού έχει συμπληρωθή, διά νά σχεδιάσωμε άσφα

λέστερα τήν φάσιν πού πρόκειται νά άρχίση. 

>>"Ας άναλογισθοuμε σήμερα πόσο καταθλιπτικά 

καί πόσο ταπεινωτικά άρχισε τό 1974. Μ' αύτό τόν 
τρόπο, τώρα πού τελειώνει δ χρόνος αύτός θά συνει

δητοποιήσωμε καλύτερα όσα έχουν συντελεσθή. 
Καθώς διανοίγονται ήδη εύρύτατες προοπτικές γιά 
δημιουργία καί πρόοδο, καί καθώς εlναι έκδηλος δ 

παγκόσμιος θαυμασμός γιά τήν 'Ελλάδα μπορούμε 

ν' άντιληφθοuμε ότι τό 1974 θά μείνη στήν ίστορία 
τοϋ τόπου μας σάν ένας μεγάλος σταθμός. Θά πρέπη 

έπίσης νά συνειδητοΠοιήσωμε ότι θά χρειασθή πο

λύς μόχθος, πολύς ζήλος καί πολλή σύνεση γιά νά 

διασφαλισθούν καί νά καρποφορήσουν στό 1975 τά 
θαυμαστά έπιτεύγματα του δευτέρου ήμίσεος του 

1974. 
>Πό 1974 άρχισε κάτω άπό μία παραλλαγή τής 

τυραννίας, πού γινόταν στυγνότερη γιά νά συγκαλύ

ψη τίς έσωτερικές της άντιφάσεις καί τά τραγικά της 

σφάλματα. Τελειώνει μέ πλήρη έλευθερία, γνήσια 

δημοκρατία καί μέ μία Κυβέρνηση ή όποία στηρίζει 

τήν ίσχύ της σέ μεγάλη καί ένθουσιώδη λαϊκή πλει

οψηφία. 

>Πό 1974 άρχισε μέ έναν άκόμη βαρύ κρίκο στήν 
άλυσίδα τής δουλείας καί τής ταπεινώσεως του έλ

ληνικοu λαοu, μέ τήν 'Ελλάδα άνυπόληπτη καί άπα

μονωμένη διεθνώς. Τελειώνει μέ τήν ήθική άνάταση 

όλων τών πολιτών, μέ έθνικήν υπερηφάνεια καί μέ 

τόν σεβασμό τής παγκοσμίου κοινής γνώμης πρός 

τήν χώραν μας. 

>> "Ολη αύτή ή έΚπληκτική άλλαγή πραγματοποιή
θηκε όχι μόνο μέ ταχύτατο ρυθμό, μοναδικόν στά 

χρονικά τής έλληνικijς καί τής διεθνοuς ζωής, άλλά 

και κατά τρόπον άνώδυνο - χωρίς τό χάος, τήν αί-

ματοχυσία ή τόν έμφύλιο σπαραγμό, πού θεωρούσαν 

'Έλληνες καί ξένφ παρατηρηταί σάν μοιραίο έπακό
λουθο τής πτώσεως τής τυραννίας. Πολλά άπό τά 

κρίσιμα προβλήματα πού έλύθησαν άποφασιστικά 

όσο καί μεθοδικά μέσα σέ λίγους μόνο μήνες, θά 

μπορούσαν νά ταλαιπωρούν έπί χρόνια δλόκληρα 

τόν τόπο μας. Καί νά υπονομεύουν τήν ψυχική γαλή

νη του λαοu μας, καθιστώντας άδύνατο κάθε δημι

ουργικό του έργο. 

>>Βέβαια, γιά νά φθάσωμε έδώ πού βρισκόμεθα σή

μερα καί νά άτενίζωμε μέ αίσιοδοξία τό μέλλον, 

χρειάστηκε νά καταβληθούν &γωνιώδεις προσπάθει

ες καί νά υπερνικηθούν τεράστιες δυσκολίες. 'Ένα 

βλέμμα σέ χώρες πού βρέθηκαν υπό παρόμοιες συν
θήκες μέ τήν δική μας, όπως ή Πορτογαλία, ή 'Αρ

γεντινή, ή Ταϋλάνδη καί άλλες, πείθει γιά τήν μονα

δική έπιτυχία μέ τήν όποία έπραγματοποιήθηκε ή 

άλλαγή στόν τόπο μας. 'Εκεί άπηλλάγησαν μέν άπό 

τίς τυραννίfς των, άλλά βαδίζουν άκόμη πρός τό 

άγνωστο. 'Εμείς, έδώ, γνωρίζομε ήδη όχι μόνο που 
ευρισκόμεθα, άλλά καί που κατευθυνόμεθα. 

>>'Ημπορεί νά εlναι φυσική ή τάσις πού έχουν οί 

άνθρωποι νά λησμονούν μέσα στόν πανηγυρισμό 

τών κατακτήσεων άκόμη καί τίς πιό πρόσφατες δο

κιμασίες πού υπέστησαν. Ή τάσις όμως αύτή εlναι 

έπικίνδυνη, όταν, όπως στήν δική μας περίπτωση, ή 

κρίσις συνεχίζεται. Γιατί άπειλεί νά χαλαρώση τήν 

έπαγρύπνηση έναντι τών κινδύνων καί τών προβλη

μάτων πού άντιμετωπίζει άκόμη ή χώρα μας. 

>>"Ολοι πρέπει νά χαιρώμεθα γιά όσα έπιτύχαμε. 

'Αλλά καί όλοι πρέπει νά έπαγρυπνοuμε, έως ότου 

θεμελιώσουμε δριστικά τήν άσφάλεια καί τήν προ

κοπή του τόπου. 

>>'Ελληνίδες, 'Έλληνες, 
>> Άπό τήν ήμέρα πού έπέστρεψα στήν 'Ελλάδα, 

στά μέσα του έτους αότοv πού τελειώνει, έπίμονη 

έπιδίωξή μου υπήρξε νά δημιουργήσω ένα ήπιο πο

λιτικό κλίμα. Καί νά διασφαλίσω στόν τόπο τήν κοι

νωνική γαλήνη μαζί μέ τήν άποκατάσταση όλων τών 

δημοκρατικών θεσμών. Τό έπέτυχα, όπως έπανει

λημμένως έτόνισα, μέ τήν άμέριστη συμπαράσταση 

του λαοu - τήν συμπαράσταση τήν δική σας γιά τήν 

όποία καί σaς εύγνωμονώ. 

»Δυστυχώς κατά καιρούς καί lδίως τελευταία, τό 
κλίμα αύτό πού εlναι άΠαραlτητο γιά νά εύδοκιμήση 

ή δημοκρατία, προσπαθοvν clρισμένοι κύκλοι νά τό 

διαταράξουν. Αησμονοuν ότι παρομοία τακτική καί 

άνάλογες έξεις ώδήγησαν τήν χώρα σέ όδυνηρές πε

ριπέτειες καί τελικά στήν κατάρρευση τοu δημοκρα

τικού μας πολιτεύματος. 

»'Ελληνίδες, "Ελληνες, 

»Μαζί μέ τίς εύχές μου γιά τήν προσωπική σας 

έπιτυχία, εύχομαι νά έπικρατήση κατά τό νέον έτος 

σύνεσις καί μετριοπάθεια, γιά νά διατηρηθή τό κλί-
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μα τής πολιτικής καί κοινωνικής γαλήνης πού μiiς 

έπέτρεψε νά έπιτύχωμε όσα μοναδικά έπιτύχαμε κατά 

τό δεύτερο έξάμηνο του 1974. Εύχομαι όπως, όλοι 
μαζί - κυβερνωντες καί κυβερνώμενοι, ήγεσία καί 

λαός, συμπολιτευόμενοι καί άντιπολιτευόμενοι -
συνεργασθούμε μέ άμοιβαία κατανόηση, δ καθένας 

άπό τήν θέση πού έτάχθη, γιά νά κατοχυρώσουμε 

αύτά πού έπιτύχαμε καί νά άνοίξωμε κατά τό 1975 
τόν δρόμο γιά νέες κατακτήσεις. 

»'Υπάρχει - καί πρέπει νά ύπάρχη - δικαιολο

γημένη αίσιοδοξία γιά τό μέλλον. Γιατί έδώσαμε τό 

μέτρο των δυνάμεών μας- καί είδαμε στήν πράξη τίς 

άρετές του λαοv μας. ~Ας μεταβάλωμε όλοι μαζί τήν 

αίσιοδοξίαν αύτήν σέ έργο δημιουργικό καί μόνιμη 
πραγματικότητα. Καί 11ς εύχηθοvμε νά τεθούν κατά 

τό 1975 αί βάσεις γιά τήν προσωπική εύτυχία πού 
έπιζητεί δ καθένας μας καί τήν έκπλήρωση των έθνι

κων μας πόθων. 
»Χρόνια Πολλά)). 

2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1975 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν Γ ουαί ην Χαίηζ, 

μέλος του Κογκρέσου τών ΗΠΑ, ό όποιος εΙ χε μόλις 

έπισκεφθει καί τήν "Αγκυρα. 

3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1975 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν Αύστραλό πρω

θυπουργό "Εντουαρντ Ούίτλαμ, δ όποιος πραγματο

ποιει όλιγοήμερη άνεπίσημη έπίσκεψη στήν · Ελλά
δα. Οί δύο άνδρες έξέτασαν τή διεθνή κατάσταση, 
{διαίτερα τά ζητήματα τής Μέσης 'Ανατολής καί 

τής Κύπρου, καθώς καί τίς διμερεις έμπορικές σχέ

σεις. 

4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1975 

Μέ άφορμή τίς άπόψεις πού έξέφρασε δημόσια, 

στά κατεχόμενα έδάφη τής Κύπρου, δ Μ π. 'Ετσεβίτ, 

ό όποιος ύποστήριξε ότι οί έπιχειρήσεις τών τουρκι

κών στρατευμάτων δέν εΙχαν όλοκληρωθει έφόσον 

Τουρκοκύπριοι ζουσαν καί στό έλεύθερο τμήμα του 

νησιου, καθώς καί ότι δ Μακάριος δέν ήταν δ νόμι

μος πρόεδρος τής Κυπριακής Δημοκρατίας, δ Κ. 

Καραμανλής κάμει τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Έκφράζω τήν έκπληξίν μου διά τάς δηλώσεις 

εlς τάς δποίας προέβη δ κ. 'Ετσεβίτ εlς τόν εύαίσθη

τον καί τραυματισμένον χω ρο ν τής Κύπρου. ·Ο όξύς 

τόνος του ύπονομεύει τάς προσπαθείας, πού κατα

βάλλονται άπό διαφόρους πλευράς, διά τήν έναρξιν 

διαπραγματεύσεων. Α{ άδιάλλακτοι άπόψεις του δέν 

διευκολύνουν τήν έπίλυσιν του Κυπριακού καί τήν 

άποκατάστασιν καλων έλληνοτουρκικών σχέσεων)). 

4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1975 

Σέ σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμαν

λή, έξετάζονται ζητήματα τής έξωτερικής πολιτικής 

τής χώρας. Είδικότερα, σημειώθηκε ότι, άφου σκο

πός τής Κυβερνήσεως δέν ήταν ή άποχώρηση άπό τό 

ΝΑΤΟ άλλά ή έπίλυση του Κυπριακου, οί έπικείμε

νες διαπραγματεύσεις μεταξύ τής 'Ελλάδος καί τής 

Συμμαχίας επρεπε νά διεξαχθουν χωρίς νά έπιταχύ
νεται δ ρυθμός τους άπό τήν 'Αθήνα. 'Αποφασίστη

κε, άκόμη, νά προταθει στήν Τουρκία ή παραπομπή 

τής διαφοράς γιά τήν ύφαλοκρηπίδα στό Διεθνές Δι

καστήριο τής Χάγης. 

Τήν ίδια ήμέρα, συγκροτήθηκε καί δεύτερη σύ

σκεψη ύπό τήν προεδρία του πρωθυπουργου, στό ·Υ

πουργειο Συντονισμου, μέ τή συμμετοχή τών ύπουρ

γών Συντονισμου, Οίκονομικών καί 'Εθνικής 'Αμύ- , 
νης, τών ύφυπουργών Συντονισμου καί Οίκονομικών 

καί του διοικητή τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος. Σύμ

φωνα μέ σχετική κυβερνητική άνακοίνωση, έξετά
στηκε ή πορεία τής οίκονομίας, ένώ δ Κ. Καραμαν

λής εδωσε όδηγίες γιά τήν ερευνα, άπό τά 'Υπουρ

γεια, τούς δημόσιους όργανισμούς καί έπιχειρήσεις 

καί τίς τράπεζες, τών συμβάσεων, δανειοδοτήσεων 

καί έργολαβιών πού ε{χαν συναφθει κατά τή διάρ

κεια τής έπτάχρονης δικτατορίας. 'Η ερευνα θά 

άποσκοπει στήν προστασία τών συμφερόντων του 

δημοσίου καί στήν έπιβολή κυρώσε<Qν γιά ένδεχόμε

νες παραβάσεις. 

Στίς 10 'Ιανουαρίου θά συγκροτηθουν στά 'Υ
πουργεία, τά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου καί 
τούς δημόσιους όργανισμούς τριμελεις έπιτροπές μέ 

άποστολή νά έλέγξουν τίς πράξεις οίκονομικής δια
χειρήσεως, τίς άναθέσεις έργολαβιών, τίς δανειοδο

τήσεις καί χρηματοδοτήσεις, πού διενεργήθηκαν 
κατά τή διάρκεια τής δικτατορίας. Στίς άρμοδιότη

τες, τή σύνθεση καί τήν άποστολή τών έπιτροπών θά 

άναφερθεί, μέ δηλώσεις του, δ Κ. Καραμανλής: 

«Εlς έκαστον 'Υπουργείον καί Νομικό ν Πρόσω

πον Δημοσίου Δικαίου, 'Οργανισμούς, Δημοσίας 
'Επιχειρήσεις κ.λπ. συνιστώνται, δι ' άποφάσεως 
του άρμοδίου ύπουργοv, τριμελείς έπιτροπαί az' 
δποίαι θά έλέγξουν τάς κατά τήν διάρκειαν τής έπτα

ετίας (21 'Απριλίου 1967-23 'Ιουλίου 1974) συνα
φθείσας συμβάσεις, άναθέσεις έργολαβίας έκτελέ

σεως πάσης φύσεως έργων, δανειοδοτήσεις, χρημα

τοδοτήσεις καί λοιπάς οlκονομικοv περιεχόμένου 

πράξεις, πρός διαπίστωσιν τής νομιμότητος καί 
σκοπιμότητος αύτών ώς καί τυχόν παραβάσεων τών 

κειμένων διατάξεων καί κανονισμών ή τυχόν χαρι
στικών πράξεων θιγουσών τά συμφέροντα του Δημο
σίου ή συνιστωσων διακριτικήν εύνοϊκήν μεταχεί

ρησιν ύπέρ ώρισμένων προσώπων καί είς βάρος έτέ

ρων, τήν άνεύρεσιν τυχόν ύπευθύνων καί τήν κίνησιν 
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κατ' αύτών τής κατά ν6μον ποινικής ή πειθαρχικής 

διαδικασίας πρ6ς προστασίαν τών συμφερ6ντων του 

Δημοσίου καί έπιβολήν τών νομίμων κυρώσεων. 

»Ή σύνθεσις τών 'Επιτροπών, τών δποίων πάν

τως θά μετέχη iσ6βιος δικαστικ6ς λειτουργ6ς, θά 

άποφασίζεται κατά περίπτωσιν ύπ6 του άρμοδίου 

ύπουργοv. 

))Τ6 έργον τών 'Επιτροπών θά παρακολουθή, 

έποπτεύη, κατευθύvη καί συντονίζη κεντρικ6ν όργα

νον, τ6 δποίον θά συσταθή διά Πράξεως τοv 'Υ πουρ

γικοv Συμβουλίου καί θά &ποτελείται έκ τών: 

))]. Προέδρου τοv 'Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
))2. Έν6ς 'Αρεοπαγίτου. 
))3. Έν6ς καθηγητού τοv Πολυτεχνείου. 
))4. Tov διευθυντού 'Ελέγχου Πίστεως τής Τραπέ

ζης τής Έλλάδος. 

))5. 'Εν6ς καθηγητού οiκονομικοv μαθήματος, 

Πανεπιστημίου ή iσοτίμου σχολής. 

)) 'Ασχέτως πρ6ς τ6 άποτέλεσμα τής διεξαχθησο
μένης έρεύνης δ άρμ6διος ύπουργ6ς θά δύναται νά 

προβή εiς ένδεδειγμένους κατά τήν κρίσιν του χειρι

σμούς, έν σχέσει πρ6ς τάς ύπ6 έρευναν συμβάσεφλ 

4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1975 

'Η έλληνική Κυβέρνηση έπιδίδει στόν πρέσβη 

των ΗΠΑ στήν 'Αθήνα, Τζ. Κιούμπις, τό άκόλουθο 

ύπόμνημα, πού περιέχει άνάλυση τής οίκονομικfjς 

καταστάσεως τfjς χώρας, καθώς καί σκέψεις γιά τή 

χορήγηση άμερικανικfjς βοήθειας: 

~<w Αφρων οίκονομική πολιτική, άκολουθηθείσα ύπό 

τοϋ στρατιωτικοϋ καθεστώτος, εχει προκαλέσει σοβαρά 

προβλήματα είς τήν έλληνικήν οίκονομίαν. 

»Πράγματι, όταν ή δημοκρατική Κυβέρνησις άνέλαβε 

τήν διακυβέρνησιν τής χώρας κατά τό τέλος 'Ιουλίου 1974 
ή οίκονομία έδείκνυε σαφή σημεία ύφέσεως μέ παραλλή

λους ίσχυράς πληθωριστικάς πιέσεις καί άνερχόμενον ελ

λειμμα ίσοζυγίου πληρωμών. ·Η κυπριακή κρίσις καί αί 

οίκονομικαί συνθήκαι αί δποίαι έπεκράτουν εiς τό έξωτε

ρικόν, ώδήγησαν είς περαιτέρω χειροτέρευσιν τήν ήδη 

έπισφαλfi οiκονομικήν κατάστασιν έν ·Ελλάδι. 

»2. Παρά τήν βραδυτέραν αuξησιν των είσαγωγ&ν, εί
δικ&ς κατά τήν διάρκειαν τοϋ δευτέρου ήμίσεος τοϋ 1974, 
τό ελλειμμα τ&ν τρεχουσών συναλλαγών ε{ναι εύρύτατον 

καί ε{ναι πιθανόν δτι θά αύξηθfi ετι περαιτέρω κατά τό 
1975. Διά τό 1974 τό ελλειμμα τ&ν τρεχουσών συναλλαγών 
άνέρχεται εiς δολλάρια 1.250 έκατ. περίπου καίε{ ναι πιθα
νόν νά αύξηθfi μέχρι δολλαρίων 1.400 κατά τό 1975, άκόμη 
καί έάν δ δγκος των είσαγωγ&ν δέν αύξηθfi. Τά έλλείμματα 

ταϋτα όφείλονται εiς τρείς κυρίως λόγους: 

»α. Είς τήν αuξησιν τ&ν διεθνών τιμών. (τό iσοζύγιον 

έπιβαρύνεται π.χ. έκ μόνης τής αύξήσεως τ&ν τιμών τοϋ 

πετρελαίου κατά 400 έκατ. δολλάρια έτησίως). 
»β. Είς τάς δυσμενείς έπιπτώσεις αί δποίαι προκύπτουν 

διά τήν 'Ελλάδα έκ τής χειροτερεύσεως τής διεθνοϋς οί

κονομικής καταστάσεως, ίδιαιτέρως έπί των άδήλων εiσ-

πράξεων έκ τοϋ τουρισμοϋ, τ&ν μεταναστευτικών έμβα

σμάτων, άλλά καί είς μικροτέραν εκτασιν τ&ν έκ τής ναυ

τιλίας έσόδων. 

»γ. Είς τήν άνάγκην τής διατηρήσεως τής άμυντικής 

ικανότητος τ&ν 'Ενόπλων Δυνάμεων διά νά δυνηθοϋν αύ

ται νά έπιτελέσουν εiς τήν κρίσιμον αύτήν περιοχήν τής 

Μεσογείου τήν άποστολήν των. Ή έκ τής αίτίας ταύτης 

έπιβάρυνσις αύξάνεται ετι μάλλον, δοθέντος ότι τό κόστος 

τοϋ στρατιωτικοϋ ύλικοϋ άνέρχεται μέ ταχύν ρυθμόν. 

»3. Τά διαθέσιμα στοιχεία έπιβεβαιοϋν ότι ή ϋφεσις 
έξακολουθεί άκόμη καί ότι ε{ ναι έν 'Ελλάδι σοβαρωτέρα 
άπ' δ,τι είς τάς περισσοτέρας χώρας τοϋ ΟΟΣΑ. Τό άκα

θάριστον έθνικόν προϊόν έμειώθη σχεδόν κατά 2% τό 1974, 
ε{ναι δέ πιθανόν ότι κατά τούς προσεχείς μήνας θά έσυνε

χίζετο ή οίκονομική κάμψ~ς έάν δέν έλαμβάνοντο ριζικά 

μέτρα άναθερμάνσεως τής οίκονομίας. 

»4. ·Εν δψει τής σοβαρaς άπειλής μαζικής άνεργίας καί 
κοινωνικών πιέσεων ή έλληνική Κυβέρνησις δέν δύναται 

παρά νά λάβη τοιαϋτα μέτρα. 'Εν έναντίq. περιπτώσει θά 

έξετίθετο είς κίνδυνον άνατροπfiς ή μόλις άποκατασταθεί

σα δημοκρατική τάξις. 
»5. Ύπό τάς άνωτέρω συνθήκας καθίσταται φανερόν 

δτι ή Κυβέρνησις όφείλει νά άντιμετωπίση συνδυασμένως 

τρία προβλήματα: πρώτον, τήν δημιουργίαν προϋποθέσεων 

έπιτρεπουσ&ν τήν κατ' ετος αuξησιν τοϋ άκαθαρίστου 

προϊόντος είς σταθεράς τιμάς κατά 3% τούλάχιστον· δεύ
τερον, τήν άναχαίτισιν τοϋ πληθωρισμοϋ καί, τρίτον, τοϋ 

ίσοζυγίου τ&ν έξωτερικ&ν πληρωμών. ΕΙναι φανερόν δτι ή 

έπίλυσις τοϋ πρώτου προβλήματος θά άπέκλειε τήν έπίλυ

σιν των δύο δευτέρων καί, άντιστρόφως, έάν δέν παρείχετο 

πρός τήν 'Ελλάδα εκτακτος οίκονομική καί στρατιωτική 

βοήθεια. 

»6. Τό πλέον έπείγον πρόβλημα τό όποίον άντιμετωπί
ζει κατά τά προεκτεθέντα ή έλληνική Κυβέρνησις ε{ναι ή 

χρηματοδότησις τοϋ ίσοζυγίου των έξωτερικ&ν πληρω

μών. Έάν ληφθfi ύπ'δψιν ή άναμενομένη κατά τό 1975 
καθαρά είσροή iδιωτικ&ν κεφαλαίων άπομένει πρός κάλυ

ψιν ελλειμμα τής τάξεως τ&ν 1.000 έκατ. δολλαρίων. Ση
μειοϋται ένταϋθα ότι ή έξυπηρέτησις τ&ν άνειλημμένων 
ήδη ύποχρεώσεων πρός κάλυψιν τ&ν άναγκ&ν τ&ν 'Ενό

πλων Δυνάμεων άνέρχεται είς 500 έκατ. δολλάρια περίπου 
διά τό 1975. 

»7. Ύπό τάς κρατούσας σήμερον διεθνείς καί έλληνι
κάς συνθήκας, ε{ναι φανερόν δτι μόνον μικρόν μέρος τοϋ 

έλλείμματος των 1.000 έκατ. δολλαρίων θά ήδύνατο νά άν
τληθfi άπό ίδιωτικάς πηγάς. Τό μέγιστον μέρος ε{ναι άνάγ

κη νά καλυφθfi ύπό μορφήν βοηθείας καί δανείων έκ διε

θνών κρατικών ή ήμικρατικ&ν πηγών ύπό εύνοϊκούς 

δρους, ώς πρός τό έπιτόκιον, τήν περίοδον χάριτος καί τόν 

χρόνον έξοφλήσεως. 

»8. Ή έλληνική Κυβέρνησις φρονεί ότι ή άμερικα
νική Κυβέρνησις θά ήδύνατο νά βοηθήση διά των έξης 

τρόπων: 

»α. Νά άναλάβη σημαντικόν μέρος τοϋ βάρους τής δια

τηρήσεως τής άμυντικής ικανότητος τής ·Ελλάδος εiς τρό

πον ώστε αϋτη νά δύναται νά άνταποκριθfi εiς τόν ρόλον 

τόν όποίον καλείται νά παίξη είς τόν Μεσογειακόν χ&ρον. 

('Ως πρός τό σημείον τοϋτο άναφερόμεθα είς τάς συνομι

λίας τοϋ κ. ύπουργοϋ 'Εθνικής 'Αμύνης καί τ&ν έπιτελ&ν 
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του μετά του πρέσβεως κ. Κιούμπις καί του στρατηγοί) 

Μπέργκ καθώς καί είς τά είς αύτούς έπιδοθέντα σχετικά 

σημειώματα). c 

»β. Νά παράσχη οίκονομικήν βοήθειαν ύπό μορφήν 

συμφωνηθησομένην καθώς καί τήν άρωγήν της διά τής 

χρηματοδοτήσεως είδών κεφαλαιουχικοί) έξοπλισμοu, πρώ

των ύλών καί γεωργικών προϊόντων μέσφ τής Τραπέζης 

Είσαγωγών - 'Εξαγωγών ή μέσφ άλλων καταλλήλων όρ

γανισμών. ('Υπενθυμίζεται δτι κατά τήν περίοδον · του 
στρατιωτικοί) καθεστώτος παρείχοντο εi.ς τήν 'Ελλάδα πι

στώσεις μέσφ τής Commodity Credit Corporation). 
»γ. Νά άσκήση όλην της τήν έπιρροήν έπί διαφόρων 

διεθνών όργανισμών όπως π. χ. έπί τής Διεθνοuς Τραπέζης 

καί του IMF διά τήν ύπ' αύτοu παροχήν σημαντικών δα
νείων ύπό εύνοϊκούς δ ρους είς τήν 'Ελλάδα. Είδικώτερον 

θά ήδύναντο νά παρασχεθοuν πρός τήν 'Ελλάδα διευκο

λύνσεις πετρελαίου (Oil Faci1ities) ύπό του IMF είς κλί
μακα σημαντικώς μεγαλυτέραν τής του 1974». 

'Η άπάντηση τής άμερικανικής πλευρiiς θά δοθεί 

άπό τόν Τζ. Κιούμπις, σέ συνάντησή του μέ τόν 

ύπουργό Συντονισμοϋ, Π. Παπαληγούρα, στίς 15 
'Ιανουαρίου: 

«Κατόπιν τηλεφωνικής έπικοινωνίας μαζί του, έδέχθην 

τόν πρεσβευτή ν τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής 'Αμερικής 

προκειμένου νά μου μεταδώση τήν άπάντησιν τής Κυβερ

νήσεώς του είς τό πρός αύτήν έπιδοθέν μνημόνιον τής 

4.1.75. 
»'Ο πρέσβυς μου έδήλωσεν ότι συνεζήτησε διά μακρών 

τό θέμα πρώτον μέ τόν κ. Κίσινγκερ καί δεύτερον μέ τόν 

νέον ύφυπουργόν έπί τών οi.κονομικών ύποθέσεων κ. Ρόμ

πινσον. Mou έδήλωσεν δτι εχει έντολήν του κ. Κίσινγκερ 
νά δηλώση κατ' άρχήν τά έξής: "Ή Κυβέρνησις τών 

ΗΠΑ συμμερίζεται τάς άνησυχίας τής έλληνικής Κυβερνή

σεως έν σχέσει μέ τά οίκονομικά καθώς καί είδικώτερον μέ 
τάς ηύξημένας άμυντικάς δα πάνας. ' Η Κυβέρνησις τών 
ΗΠΑ έπιθυμεί νά δηλώση ότι θά έξετάση μέ πdσαν δυνα

τήν συμπάθειαν καί εύμένειαν τάς έλληνικάς άπόψεις, άλ

λά καί ή έλληνική πλευρά πρέπει νά λάβη ύπ ' δψιν της δτι 

ή οίκονομική κατάστασις τών ΗΠΑ αύτήν τήν στιγμήν δέν " 
ε{ναι καλή λαμβανομένων ύπ' δψιν πρώτον τής ένεργεια

κής κρίσεως, δεύτερον τής ύφέσεως, τρίτον του πληθωρι

σμοί) καί τέταρτον τών εύρυτάτων αίτημάτων πού εχουν 

ύποβληθή πρός τήν άμερικανικήν Κυβέρνησιν περί παρο

χής βοηθείας εi.ς πλήθος κατεπειγουσών περιπτώσεων ίδίq 

Κρατών πού πάσχουν άπό λιμόν. 'Εν τούτοις, έντός του 

δρίου του δυνατοu, ή άμερικανική Κυβέρνησις θέλει νά 

βοηθήση τήν έλληνικήν καί θά τήν βοηθήση". 

» ' Ο πρέσβυς προσέθεσεν ότι διά νά δοθή πρακτική συ

νέχεια, ή άμερικανική Κυβέρνησις θεωρεί δτι θά ήτο χρή

σιμον νά έκτεθή μέ κάποιαν άκρίβειαν καί δσον τό δυνατόν 

λεπτομερέστερον ή παροuσα κατάστασις τής οi.κονομίας 

καί αί προοπτικαί έξελίξεώς της, αί γενικώτεραι, ίδίq δέ αί 

του ίσοζυγίου τών έξωτερικών πληρωμών. Πρός τόν σκο

πόν τοuτον, ή άμερικανική Κυβέρνησις θά ήτο έτοίμη είτε 

νά στείλη μία δμάδα οίκονομικών έμπειρογνωμόνων είς 

'Αθήνας, είτε νά δεχθή μία δμάδα ' Ελλήνων έμπειρογνω

μόνων είς τήν Ούάσιγκτων, διά νά έξετασθοuν τά βασικά 

δεδομένα, τά άναγκαία διά τήν πλήρη κατανόησιν του τι

θεμένου έλληνικοu οίκονομικοu προβλήματος. 'Η άμερι

κανική Κυβέρνησις σημειώνει ότι πρός τήν κατεύθυνσιν 

ταύτην θά ήδύνατο νά συμβάλη άποτελεσματικώς ή άπο

στολή του Διεθνοuς Νομισματικοί) Ταμείου, ή όποία άναμέ

νεται προσεχώς νά ελθη είς τήν 'Ελλάδα. Εiς πdσαν περί

πτωσιν, συνέχισεν δ πρεσβευτής, άφοu έξαντληθή ή συζή
τησις έπί τεχνικοί) έπιπέδου, θά επρεπε νά συνεχισθή καί 

νά τελειωθή έπί ύψηλοu πλέον πολιτικοί) έπιπέδου είτε έν 

' Αθήναις είτε εi.ς Ούάσιγκτων. 

» Αύτό, μου ε{πε δ πρεσβευτής, ε{ναι τό "μήνυμα". Θά 

σdς παρεκάλουν νά μεταδώσητε- προσέθηκε- είς τόν κ. 

πρόεδρον τής Κυβερνήσεως, ότι, άπό πλευράς ίδίq του κ. 

Κίσινγκερ άλλά καί τών άλλων 'Αμερικανών έπισήμων, 

ύπάρχει ή πολιτική θέλησις νά βοηθηθή ή 'Ελλάς είς 
δλους τούς τομείς καί νά στηριχθή δι' δλων τών είς τήν 

διάθεσιν τής άμερικανικής Κυβερνήσεως μέσων ή προσπά

θεια του Κ. Καραμανλή. 

» Μετά συζήτησιν, κατελήξαμεν είς τό έξής πρόγραμ
μα ένεργειών: 

>> 1. Θά μου κοινοποιήση δ πρέσβυς έντός μιdς έβδομά
δος ή δέκα ήμερων ενα πλήρες έρωτηματολόγιον, άφοu 
συνεννοηθή μέ τήν Ούάσιγκτων. 

>> 2. Μετά άπό τήν παρέλευσιν άλλης μιdς έβδομάδος, 
θά άφιχθή ένταuθα δμάς 'Αμερικανών έμπειρογνωμόνων 

πρός πληρεστέραν διαφώτισιν. 

>> 3. Μετά ταύτην, θά σταλή είς Ούάσιγκτων δμάς 'Ελ
λήνων έμπειρογνωμόνων διά νά διερευνηθοuν δλαι αί ύφι

στάμεναι δυνατότητες άρωγής μέσφ τών διαφόρων οίκο
νομικών 'Οργανισμών, Τραπεζών κ.λπ. 

>> 4. Θά έπακολουθήση τελική συνάντησις έπί πολιτι
κοί) πλέον έπιπέδου, ή όποία θά λάβη χώραν είτε είς τάς 

'Αθήνας, , είτε εi.ς τήν Ούάσιγκτων, άναλόγως τής άποφά

σεως πού έν τφ μεταξύ θά λάβωμεν άπό κοινοu. 

>> 'Ο πρέσβυς μου έτόνισεν δτι θά ή το άκρως χρήσι

μον, ήδη άπό τοuδε, νά δώσωμεν μίαν πλήρη άνάλυσιν τών 

είς συνάλλαγμα ύποχρεώσεων διά δαπάνας άμύνης ώς αύ

ται θά διαμορφωθοuν κατά τά προσεχή ετη. Είς τό σημείω

μα νά άναφέρεται άναλυτικώς ποίαι έκτων άναληφθεισών 

τούτων ύποχρεώσεων όφείλονται πρός άμερικανικούς 

'Οργανισμούς, άμερικανικάς Τραπέζας καί έν γένει 'Αμε

ρικανούς ύπηκόους κ.λπ. Τοuτο τό ζητεί ή άμερικανική 

Κυβέρνησις μόνον καί μόνόν διά νά μπορέση, παρεμβαί

νουσα, νά έπιτύχη ύπέρ τής' Ελλάδος παράτασιν τών προ

θεσμιών άποπληρωμών καί άλλας ύπέρ αύτής διευκολύν

σεις. Μου έτόνισεν ότι δέν εχει καμμίαν περιέργειαν νά 

μάθη τό ϋψος των ύποχρεώσεων τάς δποίας εχομεν άναλά

βει εναντι Γάλλων ή Γερμανών ή ο{ωνδήποτε άλλων καί 

δτι δ σκοπός του έρωτηματολογίου ε{ναι σαφής καί μέ 

παρακαλεί νά μή του δώσω άλλην εννοιαν. Mou έτόνισεν 
βεβαίως ότι, διά νά έκτιμηθή ή όλη οίκονομική κατάστα

σις, ε{ ναι άνάγκη νά γνωρίζουν αί ' Ηνωμέναι Πολιτείαι 

είς ποίον βαθμόν προκύπτει τό συναλλαγματικόν Ελλειμμα 

άπό τάς άνειλημμένας ύποχρεώσεις διά τήν έξασφάλισιν 

τών άναγκών τών 'Ενόπλων Δυνάμεων. 'Αντίστοιχα μοu 

άνέφερε καί περί του έκ των πετρελαίων έλλείμματος. 

>> Μου έτόνισεν δτι ή άμερικανική Κυβέρνησις θεωρεί 

ότι ή έλληνική όρθώς καί δικαίως προβάλλει έφέτος ηύξη

μένας εναντι του Διεθνοuς Νομισματικοί) Ταμείου άξιώ-
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σεις παροχής διευκολύνσεων πετρελαίου καί δτι πρός τήν 

κατεύθυνσιν αύτήν εlναι άποφασισμένη έπίσης νά μdς βο

ηθήση. 

» Μου έτόνισεν δτι άντιλαμβάνεται δτι τό ύπόμνημα τό 
δποίον ύπεβάλαμεν πρός τήν άμερικανικήν Κυβέρνησιν 

δέν άποβλέπει κυρίως είς τήν βοήθειαν τήν δποίαν θά ήδύ

ναντο νά μdς παράσχουν αί ·Ηνωμένα ι Πολιτείαι μέσφ 

διεθνών 'Οργανισμών ε{ς τούς δποίους μετέχουν τόσον 

έκείναι δσον καί ή ·Ελλάς, &.λλά κυρίως ε{ς εύθείαν &.ρω

γήν τήν δποίαν θά ήδύνατο νά παράσχη ή ίδία ή άμερικα

νική Κυβέρνησις πρός τήν • Ελλάδα μέσφ τών διαφόρων 
κρατικών 'Οργανισμών καί Τραπεζών έπί διακρατικής βά

σεως»130. 

7 IANOYAPIOY 1975 

Κατατίθεται στή Βουλή τό κυβερνητικό σχέδιο 

Συντάγματος. Μετά τήν άντίδραση τής άντιπολιτεύ

σεως στό πρώτο κυβερνητικό σχέδιο, δ Κ. Καραμαν

λής ε{χε δώσει δδηγίες γιά τήν τροποποίησή του, 

ετσι ώστε νά προσεγγίζει τίς άπόψεις τής μειοψηφί

ας. Μεταξύ aλλων, τό νέο σχέδιο καθόριζε τετραετή 

καί όχι πενταετή βουλευτική θητεία, δέν άνέφερε τήν 

ήλικία πού θά άπαιτείτο γιά τήν aσκηση του δικαιώ

ματος της ψήφου - καί ετσι δέν άπέκλειε τήν έπέ

κτασή του στίς ήλικίες άπό 18 ώς 21 - καί ένίσχυε 

τήν αύτοτέλεια τών 'Ανώτατων 'Εκπαιδευτικών 

·Ιδρυμάτων. Τό κυβερνητικό σχέδιο, τό όποίο θά 

άποτελέσει καί τή βάση του νέου Συντάγματος τής 

χώρας, κινήθηκε στήν κατεύθυνση πού ε{χε χαράξει 

ή πρόταση συνταγματικής άναθεωρήσεως του 1963. 
~Ετσι, άποσκοποοοε στόν έκσυγχρονισμό του θε

σμικου πλαισίου τής χώρας, μέσω τής λελογισμένης 

ένισχύσεως της έκτελεστικης έξουσίας - ήδη σημαν

τικά Ισχυροποιημένης καί στίς άλλες κοινοβουλευ

τικές δημοκρατίες τής Εύρώπης. 'Επιπλέον, όμως, 

τής προτάσεως του 1963 (πού άπέβλεπε στήν άναθε
ώρηση του πρώτου μετεμφυλιοπολεμικου, καί aρα 

άρκετά περιοριστικου, Συντάγματος), τό σχέδιο προέ

βλεπε τή λειτουργία της Πολιτείας σέ πλαίσια ση

μαντικά περισσότερο δημοκρατικά καί φιλελεύθερα, 

στά ίχνη τής παραδόσεως πού ήθελε οί ~λληνικοί 

Καταστατικοί Χάρτες νά ε{ναι άπό τούς πιό προο

δευτικούς στήν Εύρώπη. ·Η τελική διαμόρφωση του 

Συντάγματος, μετά τήν έπεξεργασία του άπό τή Βου

λή καί τήν ψήφισή του, τόν 'Ιούνιο του ίδιου ετους, 

θά προσφέρει στή χώρα ενα σύγχρονο δημοκρατικό 

θεσμικό πλαίσιο, {κανό νά διασφαλίσει τήν πολιτική 

δμαλότητα, καί νά ύποστηρίξει τήν είσδοχή τής 

· Ελλάδος στήν ΕΟΚ. 

Μέ άφορμή τήν κατάθεση του σχεδίου, δ Κ. Κα

ραμανλής εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Θέλω νά τονίσω μέ τήν μεγαλυτέραν δυνατήν 

έμφασιν ότι εlναι άπαραίτητον νά συνειδητοποιηθfί 

άπό όλους ότι δ νέος Καταστατικός Χάρτης τής χώ-

ρας πρέπει νά έδραιώνη καί νά κατοχυρώνη τήν δη

μοκρατίαν. Προσβλέπομεν εlς μίαν δημοκρατ{αν σύγ

χρονο ν κα{ προοδευτικήν - μαχομένην όμως καί 

όχι παράλυτον- ή δποία νά έξασφαλίζη δμαλήν 

έξέλιξιν τοv δημοσίου βίου· νά καθιστii άπρόσβλη
τον τό Πολίτευμα άπό οlανδήποτε έπιβουλήν· καί 

πρό παντός νά έχη τήν lκανότητα, άλλά καί τήν δύ

ναμιν, νά προσαρμόζη τήν έθνικήν μας ζωήν εlς τάς 

συγχρόνους συνθήκας». 

Στίς 8 'Ιανουαρίου θά διεξαχθεί συζήτηση στή 
Βουλή μέ άφορμή τήν εναρξη τής διαδικασίας γιά 

τήν ψήφιση του νέου Συντάγματος. ·Ο άρχηγός τής 

ΕΚ-ΝΔ, Γ. Μαυρος, έξέφρασε ίκανοποίηση γιά τήν 
τροποποίηση του άρχικου σχεδίου, δήλωσε όμως ότι 

ο{ άλλαγές δέν ήταν άρκετές γιά νά τό καταστήσουν 

άποδεκτό στήν άντιπολίτευση. • Αναφέρθηκε ίδιαί
τερα στίς έξουσίες του άρχηγου του Κράτους καί στή 
διαδικασία τής έκλογής του, σημειώνοντας ότι ή 

άπαιτούμενη πλειοψηφία τών δύο τρίτων συνέπιπτε 

ούσιαστικά μέ τήν κοινοβουλευτική δύναμη της κυ

βερνητικής πτέρυγας. Ζήτησε, άκόμη, μεταξύ aλ

λων, κατάργηση του αύτοφώρου γιά άδικήματα του 

τύπου, κατάργηση της έκτοπίσεως καί συνταγματι

κές προβλέψεις, άφενός γιά διακομματικό ελεγχο 

τών μέσων μαζικής έπικοινωνίας καί τής Στατιστι

κής 'Υπηρεσίας καί, άφετέρου, γιά τήν έφαρμογή 

του έκλογικου νόμου άπό τίς μεταπροσεχείς έκλογές 

μετά τήν ψήφισή του. 'Επέκρινε τίς διαδικασίες τής 

ψηφίσεως του Συντάγματος, τίς δποίες χαρακτήρισε 

ιδιαίτερα βραχείς καί ζήτησε τήν κατάργηση καί τυ

πικά, τών έκτάκτων μέτρων τής έποχής του έμφυλί

ου. ·Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Α. Παπανδρέου, &να

φέρθηκε καί αύτός στίς άρμοδιότητες του προέδρου 

τής Δημοκρατίας, γιά νά καταλήξει στό συμπέρασμα 

ότι τό κυβερνητικό σχέδιο, προκρίνοντας τήν ένί

σχυση τής έκτελεστικής έξουσίας καί του άρχηγου 
του Κράτους ήταν άντιδημοκρατικό καί ότι μπορου

σε νά συγκριθεί μέ τά «Συντάγματα)) της χούντας. 

Στίς άρμοδιότητες του προέδρου έπικέντρωσε κατά 

κύριο λόγο τήν κριτική του καί δ άρχηγός τής ΕΔΑ, 
Η. 'Ηλιου. 

Κατόπιν, τό λόγο πήρε δ Κ. Καραμανλής: 

«Κύριοι βουλειιταί, 

))Θά σάς δμιλήσω ώς άνθρωπος δ δποίος δέν tχει προ

σωπικάς φιλοδοξίας καl δ δποίος εόρίσκεται εlς τήν πολι

τικήν άπ6 έθνικ6ν χρέος. ·Ως άνθρωπος δμως δ δποίος, 

καlτοι δέν έχει προσωπικάς φιλοδοξίας, έχει καθήκοντα 

πού τοίί άνέθεσεν δ έλληνικ6ς λα6ς καl ή ίστορική συγκυ

ρlα. Καί σάς παρακαλώ νά πιστεύσετε πώς δ, τι κάνω, τ6 

κάνω γιά νά άνταποκριθώ εlς αύτά άκριβώς τά καθήκοντα. 
)) 'Η κατάρτισις σχεδίου Συντάγματος, κύριοι συνάδελ

φοι, αύτή καθ' έαυτή καl άνεξαρτήτως διαφοράς άπ6ψεων 
έπί τοίί περιεχομένου του, άποτελεί γεγον6ς ίστορικής ση

μασlας. Λι6τι τ6 Σύνταγμα εlναι δ σιcελετ6ς τής Πολιτείας 
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καί έγγυιiται τήν έλευθερίαν τών πολιτών. Καί άπό τήν 

όρθήν σύλληψιν καί έφαρμογήν του έξαρτιiται ή άσφάλεια 

καί ή προκοπή τοίi τόπου. 

~~Τούτου δοθέντος, θά πρέπη ή έπεξεργασία τοίi Συντάγ

ματος νά γίνεται μέ ύψηλόν αίσθημα εύθύνης. Καί νά άνα

ζητοίiνται αί λύσεις α{ δποίαι άνταποκρίνονται εlς τά 

συμφέροντα καί τάς άνάγκας μιας χώρας. 

» "Οταν δ Σόλων ήρωτήθη κάποτε ποία ε{ ναι ή καλλιτέ
ρα μορφή Πολιτεύματος, άντί άπαντήσεως ήρώτησε: Διά 

ποίον λαόν καί διά ποίαν έποχήν; Πριiγμα πού σημαίνει 

ότι δ νομοθέτης όφείλει νά έχη τήν ίκανότητα νά άνεύρη 

τό σύστημα έκείνο, τό δποίον θά συνδυάση τάς βασικάς 

άρχάς τής δημοκρατίας μέ τάς περιστάσεις καί τάς εlδικάς 

συνθήκας τής χώρας του. Αύτό, άλλωστε, τό έπιβεβαιώνει 

καί ή διεθνής πρακτική. 

~~ "Οπως γνωρίζετε, δημοκρατία ύπάρχει καί εlς τήν 

Άγγλίαν καί εlς τήν Γερμανίαν καί είς τήν Γαλλίαν καί 

είς τήν 'Αμερική ν καί άλλαχοίi. λειτουργεί όμως κατά τρό

πον διάφορον, κατά τρόπον προσηρμοσμένον εlς τάς εlδι

κάς συνθήκας έκάστης χώρας. Γι' αύτό άκριβώς καί εύδο

κιμεί. 

~~Εlς τήν 'Ελλάδα άτυχώς δέν έπεδείξαμεν κατά τό πα

ρελθόν αύτό τό ύψηλόν αίσθημα εύθύνης, εlς τήν κατάρτι

σιν τοίi Καταστατικοίi Χάρτου τής χώρας. Καμμιά Συντα

κτική, καμμιά 'Αναθεωρητική Βουλή δέν έδωσε κατά τρό

πον έγκυρον καί κατά τρόπον συνταγματικώς όρθόδοξον 

Σύνταγμα εlς τήν χώραν. Al πλείσται δέ τών Βουλών αύ
τών, χωρίς κάν νά δώσουν Σύνταγμα, κατέληξαν εlς δικτα

τορίας. 

ι>Θά μοίi έπιτρέψετε νά άναφερθώ εlς τήν θλιβεράν αύ

τή ν ίστορίαν, τήν άπίθανον συνταγματικήν lστορίαν τής 

'Ελλάδος. Καί θά τό κάμω, γιατί θέλω νά προστατεύσω τήν 

Βουλήν άπό τά σφάλματα τοίi παρελθόντος - σφάλματα 

τά δποία ύπάρχει κίνδυνος, έπαναλαμβανόμενα, νά δδηγή

σουν έκεί όπου ώδήγησαν καί έκείνα. 

~~ Τό Σύνταγμα τοίi 1911 έψηφίσθη κατά τρόπον συνταγ
ματικώς άνώμαλον. Πρώτον, διότι δέν έτηρήθη ή διαδικα

σία τοίi άρθρου 107, ή δποία προέβλεπεν ότι έπρεπε μετά 
δίμηνον νά ψηφισθή έκ νέου ή πρότασις τής άναθεωρή

σεως. Δεύτερον, διότι περιέλαβε, πέραν τών διατάξεων α{ 
δποίαι καθωρίσθησαν πρός άναθεώρησιν, όλας τάς δια

τάξεις τοίi Συντάγματος έκτός τών θεμελιωδών. Αύτός δέ 
ε{ναι καί δ λόγος διά τόν δποίον, όπως θά γνωρίζετε, τό 

Σύνταγμα έκείνο έψηφίσθη μέ άποχήν τής άντιπολιτεύ

σεως. 

»Τό 1920 δ Βενιζέλος προεκήρυξεν έκλογάς δι' Άνα
θεωρητικήν Βουλήν. Ή προκήρυξις ύπfjρξε άντισυνταγ

ματική, διότι δέν προηγήθη ή διαδικασία τήν δποίαν 

προέβλεπε τό άρθρο 107. Καί όχι μόνον αύτό, άλλά ή 
ήνωμένη τότε άντιπολίτευσις, ή δποία έκέρδισε τάς έκλο

γάς, μετέβαλε κατά τρόπον αύθαίρετον τήν Βουλήν εlς 

Συντακτικήν. Ή δέ Βουλή έκείνη, ή Τρίτη Συντακτική 

Συνέλευσις, όχι μόνον δέν έδωσε Σύνταγμα, άλλά κατέλη

ξεν εlς τήν Έπανάστασιν τοίi 1922. 
~>Υό 1924 συνεκλήθη ή Δ ' Συντακτική Συνέλευσις. 

"Οπως γνωρίζετε, καί αύτή όχι μόνον δέν έδωσε Σύνταγμα, 

άλλά κατέληξεν εlς τήν δικτατορlαν τοίi Παγκάλου. 
~~Τό 1927 έψηφίσθη τό γνωστόν Σύντqγμα τής Προε

δρευομένης Δημοκρατίας. Άλλά καί αύτό κατά τρόπον 

συνταγματικώς άνορθόδοξον, δεδομένου ότι ε{χε λάβει ώς 

βάσιν τήν έκθεσιν τής 'Επιτροπής τής Δ ' Συντακτικής 
Βουλής. Τήν έκθεσιν αύτή ν ε{χε παραπέμψει εlς τήν Βου

λήν τοίi 1926, ή δποία όμως ε{χεν έκλεγή μέ περιωρισμένα 
άναθεωρητικά δικαιώματα. • Η το δηλαδή ύποχρεωμένη νά 
έπικυρώση έντός 45 ήμερών τό Ψήφισμα τής Συντακτικής 
Βουλής τοίi 1924. Άντl τών 15 ήμερών, κατά παράβασιν 

τοίi νόμου διά τοίi δποίου προεκηρύσσοντο α{ έργασίαι, α{ 

συζητήσεις παρετάθησαν έπί έπτάμηνον. Καί άντί νά υίο

θετηθή ώς Κώδιξ ή έκθεσις τής 'Επιτροπής τής Συντακτι

κής Βουλής τοίi 1924, έγένοντο καί νέαι τροποποιήσεις, 
πριiγμα τό δποίον σημαlνει ότι καί εlς τήν περίπτωσιν αύ

τή ν δέν έγένετο σεβαστή ή διαδικασία ή δ ποία προεβλέπε

το άπό τό Σύνταγμα, διά τήν άναθεώρησίν του. 

ι>Τό 1935, μετά τό κίνημα τοίi Μαρτίου, συνεκλήθη ή 

Ε ' Συντακτική Συνέλευσις. Καί όχι μόνον δέν έδωσε καί 

αύτή Σύνταγμα, άλλά κατέληξεν, όπως γνωρίζετε, εlς τό 
πραξικόπημα τοίi Κονδύλη. Έν συνεχείι;ι, μετά τήν παλι

νόρθωσιν, προεκηρύχθησαν έκλογαί διά τήν Άναθεωρη

τικήν Βουλήν. Καί τοίiτο παρανόμως καί άντισυνταγματι

κώς, δεδομένου ότι δ έπανελθών βασιλεύς δέν ε{χε τό δι

καίωμα νά διαλύση Συντακτικήν Συνέλευσιν. Αύτή δέ ή 

'Α νaθεωρητική Βουλή- ή Τρίτη - ώδήγησεν εlς τήν δι

κτατορίαν Μεταξα. Συνεπώς, οϋτε ή Συντακτική τοίi 1925, 
οϋτε ή 'Αναθεωρητική τοίi 1936έδωσαν στήν χώρα Σύνταγ

μα, άλλ ' ώδήγησαν - έπαναλαμβάνω - εlς δικτατορίαν. 

~~ Έρχόμεθα τέλος εlς τό Σύνταγμα τοίi 1952. "Οπως 

γνωρίζετε, μετά τόν πόλεμον συνεκλήθη ή Δ ' 'Α ναθεωρη
τική Βουλή. Μολονότι ή Βουλή αύτή έξήντλησε σχεδόν 

τήν τετραετία ν, δέν κατέστη ίκανή νά δώση Σύνταγμα. Γιά 

τόν λόγον δέ αύτόν καί διελύθη. Διελύθη όμως κατά τρό

πον άντισυνταγματικόν, διότι δ βασιλεύς δέν ε{χε τό δι

καίωμα νά διαλύση Άναθεωρητικήν Βουλήν, χωρίς νά 

προκηρύξη έκλογάς δι' έτέραν 'Α ναθεωρητικήν. 'Η χώρα 
εύρέθη πρό συνταγματικοίi &διεξόδου, έφ' φ καί παρέστη 

άνάγκη νά άσχοληθή ή Βουλή τοίi 1950 μέ τήνδιαδικασίαν 
τής άναθεωρήσεως τοίi Συντάγματος. 'Επειδή όμως ή Βου

λή διελύθη προτοίi δλοκληρώση τήν διαδικασlαν αύτήν, 

ήναγκάσθησαν οί άρχηγοl τών κομμάτων νά συμφωνήσουν 

καl νά δεχθοίiν ώς Σύνταγμα τήν vΕκθεσιν πού ε{χε συντά

ξει ή 'Επιτροπή τής 'Αναθεωρητικής τοίi 1946. Καί όπως 
γνωρίζετε, τό Σύνταγμα έψηφίσθη ώς κώδιξ, μέ άποχήν τής 

άντιπολιτεύσεως- τοίi Έλληνικοίi Συναγερμοίi. 

~~VΕκρινα χρήσιμον νά άναφερθώ εlς τήν lστορlαν αύ

τήν, διότι ε{vαι δυνατόν νά άντλήσωμεν έξ αύτής διδάγμα
τα. Ε{ναι δυνατόν παραδειγματιζόμενοι νά άποφύγωμεν τά 

σφάλματα πού διεπράχθησαν εlς τό παρελθόν καl τά δποία 

ώδήγησαν - όπως ε{πα - εlς έθνικάς περιπετεlας. 

~~Κύριοι βουλευταί, 

ι>Θά έλθω ήδη εlς τό κύριον θέμα τής σημερινfjς συζητή

σεως- εlς τό σχέδιον Συντάγματος τό δποίον κατέθεσεν ή 

Κυβέρνησις εlς τήν Έθνικήν Άντιπροσωπεlαν. Έάν πα

ρίσταται άνάγκη νά άσχολούμεθα σήμερον μέ τήν άναθεώ

ρησι ν τοίi Συντάγματος, αύτό όφείλεται εlς τό γεγονός ότι 

έγινεν, έστω καί άργά, άποδεκτόν άπό όλους μας ότι τό 

Σύνταγμα τοίi 1952 ήτο: πρώτον, άναχρονιστικόν καί, δεύ

τερον, άπετέλει τροχοπέδη ν εlς τήν πρόοδο ν τοίi τόπου· θά 

ένθυμήσθε όλοι ότι ύπήρξαν περιπτώσεις κατά τάς δποlας 
συνεζητείτο έπί πεντάμηνον ένα νομοσχέδιον καί έπί τρί-



ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 283 

μηνον μία έπερώτησις. Καί ύπήρξαν έπίσης περιπτώσεις 

κατά τάς δποίας ή Βουλή μετεβάλλετο είς άρένα ταυρομα

χίας. 

»Τό σχέδιον τοu Συντάγματος, τό δποίον ε{χε τήν τιμήν 

ή Κυβέρνησις νά καταθέση εlς τήν Β,ουλήν, άποβλέπει εlς 

τήν θεραπείαν αύτών άκριβώς τών άδυναμιών. Καί τό κά

μνει κατά τρόπον μετρημένον καί χωρίς ύπερβολάς. Θά 

έλεγα δτι τό κάμνει μέ άριστοτέλειον μέτρον. Αύτός δέ 

ε{vαι καί δ λόγος διά τόν δποίον τό άπεκάλεσα "Σύνταγμα 

'Ελληνικόν". 

ι>Υό σχέδιον αύτό άλλωστε ε{vαι σύμφωνον καί μέ τάς 
θέσεις τάς δποίας ύπεστήριξα πρό τών έκλογών. "Οπως 

γνωρίζετε, κατ' έπανάληψιν έδήλωσα δτι προτίθεμαι νά 

εlσηγηθώ Σύνταγμα Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας μέ 

ένισχυμένην τήν Έκτελεστικήν Έξουσίαν. Σύνταγμα, 
δηλαδή, τό δποίον νά έπιτρέπη εlς τό Κράτος καί τήν Κυ

βέρνησιν νά δρii μέ ταχύν καί άποδοτικόν ρυθμόν. 

ιι Ή άντιπολίτευσις άντέδρασε κατά του σχεδίου αύτοu, 

καί θά μοu έπιτραπή vά είπω δτι άντέδρασε προμελετημέ

να. 'Επετέθη έvavτίovv τοu σχεδίου τοu Συντάγματος, πρίν 
κάν γνωρίση τό περιεχόμενό ν του. Καί έξαπέλυσεν έπίθε

σιν κατ' αύτοu μόλις έδημοσιεύθη, καί πρίν καλά-καλά 

βρή τόν χρόνον νά τό μελετήση. Καί δχι μόνον τό έπέκρι

νε, άλλά παρεσύρθη καί είς ύπερβολάς. Τό έχαρακτήρισεν 

άντισυvταγματικόν, άντιδημοκρατικόν, αύθαίρετον. Καί 

μία πτέρυξ μάλιστα, ή δποία ε{vαι έπιρρεπής εlς τάς ύπερ

βολάς, τό έχαρακτήρισε "παπαδοπουλικό". 

ιιΚύριοι συνάδελφοι, ποία ε{ναι τά χαρακτηριστικά τής 

δημοκρατίας; Ε{vαι δ πολυκομματισμός, ή νομιμότης τής 

άντιπολιτεύσεως, ο{ έλεύθερες έκλογές καί ή κατοχύρωσις 

τών άτομικών έλευθεριών. 'Από τά στοιχεία αύτά, ποίο 

ε{ναι έκείvο τό δποίον λείπει άπό τό κυβερvητικόν σχέδι

ον, διά νά τό χαρακτηρίσετε άντιδημοκρατικόν; 

ιιΚύριοι βουλευταί, δπως έτόνισα, τό κάθε Σύνταγμα 

ποικίλλει άπό χώραν εlς χώραν, διότι γιά νά έπιζήση έχει 

άνάγκην προσαρμογής. 

ιι 'Η άντιπολίτευσις έπέκρινε τό κυβερvητικόν σχέδιον, 

lσχυριζομένη δτι δίδει εlς τόν πρόεδρον τής Δημοκρατίας 

ύπερεξουσίας. Ποu δμως εύρίσκονται αί ύπερεξουσίαι αύ
ταί; 'Ημπορεί αί έξουσίαι του σχεδίου νά ε{ ναι περισσότε

ραι άπό τό Σύνταγμα του 1927, άλλά ε{vαι όλιγώτεραι άπό 
τό Σύνταγμα τοu 1952- Σύνταγμα μάλιστα πού έψήφισε 
καί έδημοσίευσε Κυβέρνησις Κέντρου. "Οπως γνωρίζετε, 

κατά τό Σύνταγμα του 1952 δ βασιλεύς ε{χεν άπεριόριστον 
τό δικαίωμα τής διαλύσεως τής Βουλής, καθώς καί του 

διορισμοί) καί τής παύσεως τής Κυβερνήσεως. Κατά τό 

κυβερνητικόν σχέδιον δ πρόεδρος τής Δημοκρατίας έχει 

τά αύτά δικαιώματα, άλλά ύπό σαφείς περιορισμούς. 

ιιΠρώτον, διότι δρίζει δτι μετά τάς έκλογάς δ άρχηγός 

του Κράτους ε{ ναι ύποχρεωμένος νά καλέση τόν άρχηγόν 

τής πλειοψηφίας. Δεύτερον, διότι έάν δέν ύπάρχη άρχηγός 

πλειοψηφίας ε{ ναι ύποχρεωμένος νά καλέση τόν άρχηγόν 

τής σχετικής πλειοψηφίας. Καί, τρίτον, διότι εlς πiiσav 

περίπτωσιν, δταν θά παραστή άνάγκη νά κάμη χρήσιν των 

έξουσιών του, ε{vαι ύποχρεωμένος νά συμβουλευθή τό 

Συμβούλιον τής Δημοκρατίας. 

ιι 'Εάν συγκρίνετε τάς έξουσίας του βασιλέως είς τό 
Σύνταγμα τοu 1952 - αί δποίαι, έπαναλαμβάνω, ήταν άνευ 

περιορισμοί) - μέ τάς έξουσίας τάς δποίας χορηγεί τό 

κυβερνητικόν σχέδιον είς τόν άρχηγόν του Κράτους, θά 

βεβαιωθήτε δτι αί έξουσίαι του προέδρου τής Δημοκρατίας 

ε{ναι όλιγώτεραι άπό έκείνας τάς δποίας ε{χεν δ βασιλεύς 

μέ τό Σύνταγμα τοu 1952. 
ιι 'Αλλά, κύριοι βουλευταί, δταν δμιλοuμε περί τοu άρ

χηγοu τοu Κράτους, έvνοοuμε τόν ρυθμιστήν τοu πολιτεύ

ματος. 'Εάν δ άρχηγός τοu Κράτους δέν διαθέτη στοιχειώ

δεις έξουσίας, πώς ε{ναι δυνατόν νά άσκήση τόν ρυθμιστι

κόν του ρόλο ν; Ν Α ν μία Βουλή άρνήται έπί μήνας νά δώση 

κυβέρνησιν εlς τήν Τουρκίαν καί άλλαχοu, έάν μία Βουλή 

έρχεται εlς έμφανή άντίθεσιν μέ τό δημόσιον αίσθημα, 

ποίος θά ε{ ναι έκείνος δ δποίος θά προστατεύση τήν χώραν 

άπό τήν σήψιν καί ένδεχομένως άπό τήν άναρχίαν; Θά 

ε{vαι δ άρχηγός τοu Κράτους. Δι' αύτό καί τοu άναγνωρί

ζοvται ώρισμέvαι έξοvσlαι. 'Επαναλαμβάνω δμως δτι αί 
έξουσίαι αύτα{ εlς τό κυβερνητικόν σχέδιον Συντάγματος 

τελοuν ύπό περιορισμούς, ώστε νά μήν ύπάρχη κίνδυνος νά 

γlνη αύθαίρετος χρήσις αύτών. 

ιι Ή άντιπολίτευσις ύπεστήριξεv έπίσης δτι τό κυβερ
νητικόν σχέδιον φαλκιδεύει τάς έξουσίας τής Βουλής. Καί 

αύτό δμως ε{vαι άνακριβές. Διότι, δπως γνωρίζετε, κατά τό 

σχέδιον ή Κυβέρνησις δέν έχει αύτόνομον Νομοθετικήν 

Έξουσίαν. Τής άναγνωρlζεται Νομοθετική 'Εξουσία μό
νον εlς τήν περίπτωσιν τών όργανωτικών διαταγμάτων καί 

τοuτο δμως, μόνον διά vά άπαλλάσση τήν Βουλήν άπό 

φόρτον έργασίας εlς θέματα δευτερευούσης σημασlας. 

ιιΚαί δχι μόνον αύτό, άλλά τίθενται καί περιορισμοί, 

δτι μέ αύτά τά όργανωτικά διατάγματα δέv έπιτρέπεται ού

τε aύξησις του άριθμοu του προσωπικοί), ούτε μεταβολή 

τής διαρθρώσεώς του, ώστε ν' άποκλείεται καί ή έλαχlστη 

ύπόνοια δτι ε{ναι δυνατόν ή Κυβέρνησις νά κάνη κακήν 

χρήσιν αύτής τής έξουσlας. 

ιιΚύριοι βουλευταί, 

ιι Ή άντιπολίτευσις συνέδεσε τό θέμα τής Νομοθετικής 

'Εξουσίας, μέ τόν πρόεδρον τής Δημοκρατίας. Άλλά τήν 

Νομοθετική ν 'Εξ ουσίαν τήν δποίαν έμvημονεύσαμεv, τήν 

άσκεί ή Κυβέρνησις. Μ ή έχουσα δέ ή Κυβέρνησις αύτόνο

μον Νομοθετική ν 'Εξ ουσίαν, άσκεί έκείνην τήν δποίαν 

τής δίδει ή Βουλή. Καί ε{vαι ή έξουσία αύτή δύο εlδών: 

έκείνη τήν δποίαν άσκεί κατ' έξουσιοδότησιν καl έκείνη 

τήν δποίαν άσκεί μέ πράξεις του 'Υ πουργικοu Συμβουλlου 
νομοθετικού περιεχομένου. Τάς δευτέρας δμως ύποχρεοu

ται ή Κυβέρνησις έντός ώρισμένης προθεσμίας νά τάς κα

ταθέση εlς τήν Βουλήν. Καί έάν δέν κυρωθούν άπό τήν 

Βουλή ν, παύουν νά lσχύουν. Συνεπώς, δέv ύπάρχει φαλκί

δευσις τής Νομοθετικής 'Εξουσlας. 'Εκεί δέ δπου άσκεί ή 
'Εκτελεστική 'Εξουσία vομοθετικόν έργον, τό~ άσκεί κατ' 
έντολήν καί έξουσιοδότησιv τής Βουλής. 

ιι 'Η άντιπολίτευσις, κύριοι συνάδελφοι, πέραν τών άλ

λων συνέδεσε τό θέμα του Συντάγματος καί μέ τό πρόσω

πόν μου. 'Εξέφρασε τάς άνησυχίας της, άλλά καί τήv άγα

νάκτησίν της, διόr_ι τό κυβερνητικόν σχέδιον έγινε στά 

μέτρα μου. 

ιιΚύριοι βουλευταί, 

ιι Ή Κυβέρνησις έπιθυμεί νά καταρτίση θεσμούς μονί

μους, μή έπηρεαζομένους άπό πρόσωπα. Ή άντιπολίτευ

σις ε{ναι έκείνη ή δπο{α, προκειμένου νά καθορίση τήν 
θέσιν της έπί του θεσμοu, θέλει νά γνωρίση τά πρόσωπα. 

'Η άντιπολίτευσις ε{vαι συνεπώς έκεί νη ή δ ποία, άρνητικά 
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βέβαια, θέλει νά κόψη τό Σύνταγμα είς τά μέτρα μου- καί 

όχι ή Κυβέρνησις. Διότι - έπαναλαμβάνω- όταν ή άντι

πολίτευσις, προκειμένου νά καθορίσψτήν θέσιν της έπί 

τών έξουσιών τού προέδρου, συνδυάζη τόν θεσμόν μέ συγ
κεκριμένον πρόσωπον, σημαίνει ότι αύτή θέλει νά καθορί

ση τάς διατάξεις τού Συντάγματος εlς τά μέτρα τά δικά μου 

καί όχι ή Κυβέρνησις. 

)) 'Αλλά, άνεξαρτήτως αύτού, εlμαι ύποχρεωμένος νά 
δηλώσω διά τήν άπαράδεκτον αύτήν πρόκλησιν, ότι εlς 

ούδένα, ούτε καί εlς τόν έαυτόν μου άναγνώρlζω τό δικαίω

μα νά μού άρνηθή τό δικαίωμα πού έχει δ οίοσδήποτε "Ελ

λην πολίτης, νά γίvη πρόεδρος Δημοκρατίας! 

))Τό άν θά κάμω Ί'f όχι χρήσιν τού δικαιώματος αύτού, 

αύτό άφορfi έμέ καί τόν έλληνικόν λαόν - καί όχι τήν 

άντιπολίτευσιν. 

»Τινές βουλευταί (έκ τής άντιπολιτεύσεως): Τόν έλλη

νικόν λαόν, ναί. 

»Κ. Καραμανλής: Διατί ένοχλείσθε; Ό λαός μού ένε

πιστεύθη τήν έξουσlαν. Δέν εlπε πώς θά τήν άσκήσω. 

))Κύριοι συνάδελφοι, ένα άπό τά άρχαιότερα καί δυ

σιωλώτερα προβλήματα εlς τήν πολιτική ν εlναι δ lσόρρο

πος συνδυασμός μιfiς lσχυρfiς καί σταθερfiς Κυβερνήσεως, 

άπαραιτήτου διά τήν άσφάλειαν καί τήν προκοπή ν τής χώ

ρας7 μέ τήν πραγματικήν έλευθερίαν. Τό πρ6βλημα ύφί
σταται άπό τόν καιρόν πού ύπάρχει τό θέμα τό δποίον 

άπησχόλησεν όλους τούς πολιτικούς φιλοσόφους: δ lσόρ

ροπος συνδυασμός μεταξύ πολιτικής σταθερότητος καί 
πραγματικής έλευθερlας. 

))Μεταπολεμικά, καί lδίως τόν τελευταίον καιρόν, εlς 

όλας τάς χώρας παρετηρήθη μία τάσις ένισχύσεως τής 

'Εκτελεστικής 'Εξουσίας, χωρίς βεβαίως έκμηδενισμόν 

τής Νομοθετικής. 

))Είς τήν Άγγλίαν δ πρωθυπουργός εlναι πανίσχυρος. 

Πέραν τών άλλων, άσιcεί αύτός τό δικαίωμα τής διαλύσεως 

τού Κοινοβουλίου. Καί, όπως γνωρίζετε, ή διάλυσις εlναι 

τό άvτίβαρον τού δικαιώματος τής Βουλής νά άνατρέπη 

τήν Κυβέρνησιν. 

)) 'Εκτός αύτού τό δικομματικόν καί τό πλειοψηφικόν 
σύστημα έπιτρέπει εlς τόν πρωθυπουργόν νά έχη πλήρη 

έλεγχον έπί τής πλειοψηφίας τής Βουλής. Αύτός δέ εlναι 

καί δ λόγος διά τόν δποίον καί ένας Γάλλος συνταγματολό

γος έχαρακτήρισε τόν πρωθυπουργόν τής 'Α γγλlας ώς μο

νάρχη ν έν δημοκρατί~. Διότι άκριβώς έχει τό δικαίωμα τής 

διαλύσεως τής Βουλής. 
)>Ιδού λοιπόν ότι εlς τήν Άγγλίαν, τήν κοιτlδα τού 

Κοινοβουλευτισμού, ή 'Εκτελεστική 'Εξουσία εlναι τό

σον ένισχυμένη, ώστε δ πρωθυπουργός νά ε{ ναι όχι μόνον 

πρωθυπουργός, άλλά νά ύποκαθιστfi καί τόν άνώτατον άρ

χοντα, άσκών τάς προνομίας αύτού. 

))Εlς τήν Γαλλίαν, όπως γνωρίζετε, ύπάρχει έπιφανεια

κός Κοινοβουλευτισμός, διότι εlναι ύπερτροφικά ένισχυμέ

νη ή 'Εκτελεστική 'Εξουσία. 'Εκεί, δ πρόεδpος τής Δη

μοκρατίας έχει, έκτός τών άλλων, τό δικαίωμα, κηρύσσων 

τήν κατάστασιν έκτάκτων περιστάσεων σύμφωνα μέ τό άρ

θρον 16 τού γαλλικού Συντάγματος, νά άναστέλλη κατά 
τήν κρίσιν του καί έπ' άόριστον δλόκληρον τό Σύνταγμα. 

~Εχει, δηλαδή, ούτε λίγο, ούτε πολύ, έκ τού Συντάγματος 

τό δικαίωμα νά άσκή δικτατορίαν! 

)) "Οπως γνωρίζετε, δ Γάλλος πρόεδρος προεδρεύει τού 

'Υπουργικού Συμβουλίου, προκηρύσσει δημοψηφίσματα 

άνευ προσυπογραφής καl έχει σωρείαν άλλων προνομίων, 

τά δποία - έπαναλαμβάνω - ώδήγησαν τούς συνταγμα

τολόγους είς τό συμπέρασμα ότι εlς τήν Γαλλίαν δέν ύπάρ

χει όρθόδοξος Κοινοβουλευτισμός. 
))Εlς τήν Γερμανίαν διά νά άποκτήσουν πολιτική ν στα- · 

θερότητα καί νά σώσουν τήν δημοκρατίαν, παρέστη άνάγ

κη νά ένισχύσουν καί έκεί δραστικά τήν 'Εκτελεστική ν 

Έξουσίαν. "Οπως γνωρlζετε, ή γερμανική Κυβέρνησις 

έχει τό δικαίωμα, κηρύσσουσα τήν κατάστασιν έκτάκτου 

άνάγκης, νά κυβερνfi καί,νά νομοθετή έπί έξάμην~ν έναν

τlον τής θελήσεως τής Βουλής, σύμφωνα μέ τό άρθρον 81 
τού Συντάγματος. Τούτο σημαlνει ότι καί εlς τήν Γερμανί

αν, όταν ύπάρχουν έκτακτοι περιστάσεις, παρέχεται εlς 

τήν Κυβέρνησιν ή δυνατότης άσκήσεως έξαιρετικών έξου

σιών. 

))Δέν θά άναφερθώ είς τό παράδειyμα τής 'Αμερικής εlς 

τήν δποίαν- όπως γνωρίζετε- δ πρόεδρος τής Δημο

κρατlας εlναι σχεδόν δικτάτωρ. Διότι δ 'Αμερικανός πρό

εδρος εlναι συγχρόνως καί πρωθυπουργός· δέν δεσμεύεται 
άπό 'Υπουργικό ν Συμβούλιον - είς τήν Άμερικήν δέν 

ύπάρχει Ύπουργικόν Συμβούλιον· διορίζει καί παύει 

έλευθέρως τούς ύπουργούς καί έχει τό βέτο, δηλαδή δικαί

ωμα άναπομπής τών νόμων, ο{ δποίοι καθίστανται ύπο

χρεωτικοί, μόνον δταν ψηφισθούν άπό τά δύο τρίτα τού 

Κογκρέσου. ' 
)) "Οπως βλέπετε, κύριοι συνάδελφοι, εlς όλας τάς μεγά

λας Δημοκρατίας παρέστη άνάγκη, λόγφ τής ραγδαίας τε

χνολογικής έξελίξεως Κ:αί τών πολυπλόκων οlκονομικών 

καί κοινωνικών προβλημάτων τά δποία έμφαvlζει ή έποχή 
μας, νά ένισχυθή άλλού περισdότερον, άλλού όλιγώτερον 
ή 'Εκτελεστική 'Εξουσlα, διά νά δύναται νά κυβερνάται ή 

χά)ρα κατά τρόπον άποτελεσματικόν. 

)) 'Ανέφερα παραδείγματα Δημοκρατιών πού έχουν μεγά
λην δημοκρατικήν παράδοσιν καί θά Ί'fθελα νά έρωτήσω 

τήν άντιπολίτευσιν: ποίαν σχέσιν έχουν αί έξουσίαι τάς 
δποίας εlς τάς μεγάλας αύτάς Δημοκρατίας δίδει τό Σύν

ταγμα εlς τήν 'Εκτελεστική ν 'Εξουσία ν, μέ έκείνας τάς 

δποlας δίδει τό κυβερvητικόν σχέδιον εlς τήν lδικήν μας; 
Κανένα έκ τών δικαιωμάτων αύτών, ή χρήσις τών δποίων 

παραμερίζει τελείως τήν 'Εθνική ν 'Α ντιπροσωπείαν, δέν 

προβλέπεται άπό τό κυβερνητικό ν σχέδιον. 'Α vτιθέτως, τό 

κυβερνητικόν σχέδιόν, μολονότι άναγνωρίζει τήν άνάγκην 

τής ένισχύσεως τής 'Εκτελεστικής 'Εξουσίας, διετυπώθη 
κατά τρόπον μετριοπαθή. Καί διετυπώθη κατά τρόπον με

τριοπαθή, διότι Ί'fθελε νά προσφέρη τήν βάσιν διά τάς συ

ζητήσεις τής Βουλής. 

))Καί νομίζω ότι δικαιούμαι, μέ τήν πείραν τήν δποίαν 

έχω, νά συστήσω εlς τήν 'Εθνική ν Ά ντιπροσωπείαν νά 

ένισχύση περισσότερον τήν Έκτελεστικήν Έξουσίαν, 
όπως συμβαίνει εlς τάς μεγάλας Δημοκρατίας τάς δποίας 

έμvημόνευσα. 

))Κύριοι βουλευταί, 

)) 'Η άντιπολίτευσις, μολονότι άσυζητητί άπέρριψεν ώς 
άπαράδεκτον τό κυβερνητικόν σχέδιον, δμιλεί έπιμόνως 

περί Συντάγματος κοινής άποδοχής. Θά ήτο εύχής έργον 

νά ύπάρξη Σύνταγμα κοινής άποδοχής. 'Αλλά πώς ε{ ναι 

δυνατόν τούτο, όταν έχωμεν διαφορετικάς άπόψεις έπί τού 
τρόπου όργανώσεως τής Πολιτείας; 
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;; Έάν ή άκρα 'Αριστερά διέθετε τήν έξουσίαν, θά 

έπέβαλλε Σύvταrμα δλοκληρωτικόν. Σύvταrμα τό δποίον 

θά άφαιρούσε καί τάς άτομικάς καί τάς πολιτικάς έλευθε

ρίας τών 'Ελλήνων. Καί θά τό έπέβαλλε, διά νά εlναι συ

νεπής πρός τήν lδεολογίαν της. 

;; Έάν εlχε τήν πλειοψηφίαν τό ΠΑΣΟΚ θά έπέβαλλε 
Σύνταrμα τό δποίον θά εύρίσκετο μεταξύ δημοκρατικού 
σοσιαλισμού καί κομμουνισμού, συμφώνως πρός τάς δια

κηρύξεις του. Καί πάντως θά ήτο Σύνταrμα τό δποίον θά 
εύρίσκετο έκτός τής έλληνικής πραrματικότητος. 

;; τέλος, έάν διέθετε τήν έξουσίαν ή ΕΚ-ΝΔ θά έπέβαλλε 
Σύνταrμα τύπου Ζαίμη τού 1927. 

;;Γνωρίζετε, κύριοι συνάδελφοι, δτι μεταξύ τού 1924 καί 
τού 1936, δταν είχομεν στόν τόπον μας τήν πρώτην Προε
δρευομένη ν Δημοκρατίαν, έλαβον χώραν δύο δικτατορίαι, 

τρία πραξικοπήματα καί δύο στρατιωτικά κινήματα. 

;;Καί κατά τήν διάρκειαν αύτών τών 11 έτών πού ή 
'Εκτελεστική 'Εξουσία ή το άνάπηpος καί δ πρόεδρος τής 
Δημοκρατίας διακοσμητικόν πρόσωπον, έφθασεν ή χώρα 

εlς κατάστασιν άποσυνθέσεως. Τελικώς ή Δημοκρατία 

έκείνη ώδήrησεν εiς τήν δικτατορίαν Μεταξii. 'Ενεφάνιζε 

δέ καθ ' δλην τήν διάρκειαν τού βίου της τήν 'Ελλάδα ώς 

Κράτος "όπερέττα"- όπερέττα ή δποία ύπεχρέωσε τόν 

'Ελευθέρ10ν Βενιζέλον νά καταρασθή τό Σύνταrμα έκείνο 

καί νά ύποστηρίξη άπόψεις αl δποtαι ύπερακοντίζουν όχι 

μόνον τό κυβερνητικόν σχέδιον, άλλά &κόμη καί τό rαλ

λικόν Σύνταrμα πού έvισχύει ύπερτροφικά τήν 'Εκτελε

στική ν Έξουσίαν. 
;; 'Υ πεστήριξεν δ 'Ελευθέριος Βενιζέλος - τόν δποίον 

ή "Ενωσις Κέντρου έμφανίζει ύπερηφάνως ώς πρόrονον 

καί πολιτικόν της διδάσκαλο ν- δτι διά νά κυβερνηθή καί 

νά σωθή ή 'Ελλάς, παρίσταται άνάrκη ύπερτροφικής ένι

σχύσεως τής 'Εκτελεστικής 'Εξουσίας, μέ δραστικό ν πε

ριορισμόν τών έξουσιών τού Κοινοβουλίου. Δέν νομίζω 

δτι έχω άνάrκην νά έκθέσω τάς άπόψεις τού πολιτικού 

έκείνου άνδρός, διότι έδημοσιεύθησαν εlς τόν τύπον καί 

διότι ε{ναι εϋκολον νά τάς εύρετε καί νά τάς άναrνώσετε. 

;;Κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθών κανείς τάς δηλώ

σεις τών διαφόρων κομμάτων εlς τόν τύπον, έχει τήν έντύ

πωσιν δτι εlς τήν χώραναύτήν δέν δμιλούν δλοι τήν lδίαν 

rλώσσαν. Καί δμως δλοι δμιλούμεν τήν έλληvικήν. 'Αλλά 

δέν συνεννοούμεθα, διότι δέν θέλομεν νά συνεννοηθούμεν. 

Al ύπερβολαί τής άντιπολιτεύσεως εiς τούς χαρακτηρι
σμούς τού κυβερνητικού σχεδίου δημιουρrούν τήν έντύ

πωσιν δτι εlς τήν χώραν πού άπεκαλύφθη ή θεωρία τού 

μέτρου, δέν έχομεν τήναίσθησιν τού μέτρου. Δέν λέrω δτι 

δέν ήμπορεί νά ύπάρξουν καί διάφοροι τών κυβερνητικών 

άπόψεων. Υ Αλλωστε προηrουμένως έτόνισα δτι ε{ ναι φυ_

σικόν νά ύπάρχη εiς κάθε παράταξιν διάφορος άντίληψις 
περί τού τρόπου τής όρrανώσεως τής Πολιτείας. Άλλά 

άπό τού σημείου αύτού, μέχρι τού σημείου νά χαρακτηρί

ζεται κατά τρόπον έπίμονον τό κυβερνητικόν σχέδιον ώς 

αύταρχικόν, άνελεύθερον κ.λπ. ύπάρχει μεrάλη άπόστα

σις. 

;;Πώς θέλετε νά συμπέσουν αl άπόψεις δλων μας, δταν 

δέν συμπίπτουν α{ lδικαί σας; Παρά ταύτα ή άντιπολίτευ

σις έπιμένει δτι πρέπει ή Κυβέρνησις νά έrκαταλείψη τάς 

lδικάς της θέσεις καί νά άποδεχθή τάς άπόψεις τής μειο

ψηφίας. Ή άποψις δμως αύτή τής άντιπολιτεύσεως εlναι 

καί ήθικώς καί πολιτικώς άπαράδεκτος. 'Ηθικώς μέν, διότι 

θά ύπεχρέωνε τήν Κυβέρνησιν νά προδώση τήν έντολήν 

τήν δποίαν έλαβεν άπό τόν λαόν. Νά παραιτηθή δηλαδή 

τών [δικών της θέσεων, τάς δποίας θεωρεί χρησίμους διά 

τήν χώραν καί νά υlοθετήση τάς θέσεις τής άντιπολιτεύ

σεως. Πολιτικώς δέ, διότι θά συνέβαλλεν ή Κυβέρνησις εlς 

τήν άνατροπήν βασικών κανόνων τής δημοκρατίας- κα

νόνων ο{ δποίοι δρίζουν δτι ή πλειοψηφία κυβερνii καί ή 

μειοψηφία έλέrχει. Θά συνέβαλλεν εlς τήν άνατροπήν τής 

άρχής τής πλειοψηφίας, ή δποία άποτελεί τήν βάσιν τής 

,qημοκρατίας καί ή δποία ρυθμίζει τήν λειτουρrίαν καί τών 
μικροτέρων &κόμη σωματείων. 

;; 'Η Κυβέρνησις, κύριοι συνάδελφοι, εlναι άνοικτή εlς 
τόν διάλοrον καί τό άπέδειξεν έμπράκτως. Καί άπέδειξε 

προσφάτως - μέ τάς τροπολοrίας τάς δποίας έπέφερεν έξ 

lδίας της πρωτοβουλίας έπί τού άρχικού κυβερνητικού 

σχεδίου - τήν καλήν της πίστιν. 

;; 'Ε τόνισα κατ' έπανάληψιν καί θά τό έπαναλάβω καί 
σήμερον, Ότι ή Κυβέρνησις δέν προτίθεται νά έπιβάλη αύ
θαίρετον Σύνταrμα εlς τήν χώραν. Εlναι πρόθυμος νά άκού
ση μέ κατανόησιν τάς άπόψεις τής άντιπολ!τεύσεως καί νά 
ιilοθετήση έξ αύτών έκείνας τάς δποίας θά θεωρήση έποι
κοδομητικάς. Δέν δύναται δμως νά ύπάρξη έποικοδομητι

κός διάλοrος,. άν ή άντιπολίτευσις δέν υlοθετήση καί δέν 

σεβασθή τήν δημοκρατική ν άρχήν τής πλειοψηφίας. Τοι

ούτον θέμα δέν έτέθη βέβαια σήμερον. 'Ο κ. Μαύρος μά

λιστα κατά τήν άrόρευσίν του έτόνισεν δτι άποκρούει τήν 

άντιδημοκρατικήν αύτήν θέσιν. Καθ' δλον δμως τόν τε-

. λευταίον καιρόν πού διεξήrετο συζήτησις έπί τού Συντάr
ματος, ή άντιπολίτευσις, διά τών καθημερινών της δηλώ
σεων, ήξίου άπό τήν πλειοψηφίαν νά ύποταχθή εlς τάς 

άπόψεις τής μειοψηφίας. Διετύπωνε μάλιστα καί άπειλάς, 

δτι άν δέν rίνουν δεκταί αl άπόψεις της, θά προκαλέση 
πολιτικήν όξύτητα. 

;;Θά έπεθύμουν εlλικρινώς νά μή διατυπούvται άπειλαί 

αύτού τού είδους, διότι αύταί αl άπειλαί δέν στρέφονται 

κατά τής Κυβερνήσεως. Στρέφονται κατά τής δημοκρατί
ας. Ν Α ν συνεχισθή αύτή ή τακτική, χωρίς νά ύποστή - ώς 

άναμένει ή άvτιπολίτευσις - φθοράν ή Κυβέρνησις, θά 

ένισχυθούν έκείνοι, ol δποίοι ύπονομεύουν τήν δημοκρα
τίαν. 

;;Θά ήθελα έπίσης νά παρακαλέσω δλους τούς συνα

δέλφους, καί lδιαιτέρως τής άvτιπολιτεύσεως, ν' άντιλη

φθούν δτι άν ύπάρχουν διαφοραί εlς τήν δημοκρατίαν -
θά πρέπη αύταί νά συζητούνται κατά τρόπον ήρεμον καί 

έποικοδομητικόν. Ή Κυβέρνησις άπό τής πλευρiiς της, θά 
κάμη δ, τι έπιβάλλεται rιά νά συμβάλη εiς τήν δημιουρrίαν 

αύτού τού κλίματος. Θέλω δέ νά έλπίζω - καί τό εύχομαι 

δλοψύχως - δτι ή προσπάθειά της αύτή θά εύρη άνταπό

κρισιν εlς rάς τάξεις τής άντιπολιτεύσεως;; 131 • 

'Η κοινοβουλευτική 'Επιτροπή γιά τήν έπεζερ

γασία τοϋ νέου Συντάγματος συγκροτήθηκε άπό τούς 

άκόλουθους βουλευτές: 

'Από τή ΝΔ, οί Ι. Βαρβιτσιώτης, Δ. Βουδούρης, 

Α. Δερβέναγας, Χ. Μεσσάρης, Α. Καλαντζάκος, Α. 

Κατσαούνης, Θ. Κονίτσας, Β. Κοντογιαννόπουλος, 

Α. Μίχας, Λ. Μπουρνιaς, Δ. Νιάνιας, Ζ. Παπαλαζά

ρου, Γ. Παναγιωτόπουλος, Δ. Παπασπύρου, Ε. Κε-
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φαλογιάννης, Σ. Στεφανόπουλος, Α. Ταλιαδοϋρος, 

Κ. Τρικούπης, Κ. Τσάτσος, I. Φικιώρης, Δ. Φράγ
κος, Δ. Χλωρός, Κ. Χριστόπουλος, Κ. Χρυσανθό

πουλος καί Κ. Παπαρρηγόπουλος. 

'Από τήν ΕΚ-ΝΔ οί Ν. Γαζής, Α. Κανελλόπου

λος, Γ. Α. Μαγκάκης, Γ. Β. Μαγκάκης, Ν. Παπαπο

λίτης, Μ. Στεφανίδης καί Δ. Τσάτσος. 

'Από τό ΠΑΣΟΚ οίΑ. Κακλαμάνης, I. Κουτσοχέ
ρας καί I. Σκουλαρίκης. 

'Από τήν 'Ενωμένη 'Αριστερά οί Η . 'Ηλιοϋ 

(ΕΔΑ) καί Γρ. Φαράκος (ΚΚΕ). 

'Αναπληρωματικά μέλη τής έπιτροπής δρίστη

καν δεκατρείς έκπρόσωποι τής ΝΔ, τέσσερις τής ΕΚ

ΝΔ, ενας τοϋ ΠΑΣΟΚ καί ενας τής 'Ενωμένης 

'Αριστεράς. 

7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1975 

Τό ' Υπουργικό Συμβούλιο, ύπό τήν προεδρία τοϋ 

πρωθυπουργοϋ έκλέγει ώς πρόεδρο τοϋ 'Αρείου Πά

γου τό μέλος τοϋ 'Ανωτάτου Δικαστηρίου, Κ. Ζαχα

ρή . 

Τήν ϊδια ήμέρα συνεδριάζει, ύπό τήν προεδρία 

τοϋ Κ. Καραμανλή, τό 'Ανώτατο Συμβούλιο 'Εθνι

κής 'Αμύνης, τό όποίο άποδέχεται τίς παραιτήσεις 

τοϋ άρχηγοϋ Ναυτικοϋ, άντιναύαρχου Π. 'Αραπάκη 

καί τοϋ άρχηγοϋ Στόλου, άντιναύαρχου Π. Καλογε

ρόπουλου. Νέος άρχηγός Ναυτικοϋ δρίζεται δ &να

καλούμενος στήy ένεργό ύπηρεσία άντιναύαρχος Κ. 

'Εγκολφόπουλος, ένώ άρχηγός Στόλου δ πλοίαρχος 

Σ. Κονοφάος, δ δποίος άνακαλείται στήν ένεργό 

ύπηρεσία μέ τό βαθμό τοϋ άντιναυάρχου. 
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Στίς άρ-χές τοu 1975, ό Κ. Καραμανλfjς θά άναπτύξει δραστηριότητα σέ πολλά μέτωπα ταυτό-χρονα. 
Τά πρώτα οικονομικά μέτρα τfjς Κυβερνήσεως θά άποβλέψουν στήν άντιμετώπιση τfjς μεγάλης κρίσεως 

πού όφειλόταν στήν άλλοπρόσαλλη πολιτική τfjς δικτατορίας, στήν αuξηση των διεθνών τιμών του 

πετρελαίου καί στήν άνάγκη νά έξακολουθήσει ή ένίσ-χυση των 'Ενόπλων Δυνάμεων, σέ μιά έπο-χή πού 

ή πίεση άπό τήν πλευρά τfjς Τουρκίας έντεινόταν. Τά μέτρα θά βάλουν τήν οικονομία σέ καλό δρόμο καί 

ή κατάρτιση του προϋπολογισμοί\, τό Μάρτιο, θά συνοδευτεί άπό τήν άπόφαση γιά ίδρυση του 'Εθνικοί\ 

Συμβουλίου 'Ενεργείας καί τfjς Δημοσίας 'Επι-χειρήσεως Πετρελαίου, μέ στό-χο τήν άνάληψη τοu 

έλέηου στόν κρίσιμο ένεργειακό τομέα. Παράλληλα, άναμορφωνόταν ή δημόσια διοίκηση, δπό τήν 

έποπτεία του δπουργοu Γ. Ράλλη, ένrο διεξάγονταν οί πρώτες μετά τή δικτατορία δημοτικές καί κοινοτι

κές έκλογές καί ένrο προ-χωροuσε καί ή διαδικασία καταρτίσεως του νέου Συντάγματος άπό τό Κοινοβού

λιο. 'Ενδεικτικό, πάντως, στοι-χείο των πολλαπλών δυσκολιών πού άντιμετώπιζε ή Κυβέρνηση ήταν ή 

πρόληψη στρατιωτικοί\ κινήματος, τό Φεβρουάριο. 

Στόν έξωτερικό τομέα, καί παρά τήν έπιβολή άμερικανικοu έμπάργκο όπλων σέ βάρος της, ή "Άγκυ

ρα θά όδηγήσει τό Κυπριακό σέ άδιέξοδο, ένrο, τό Φεβρουάριο, θά άνακηρύξει όμόσπονδο «Κράτος» στά 

κατε-χόμενα τοu νησιοu. Στό Αίγαίο, παρά τήν έλληνική πρόταση γιά παραπομπή τfjς διαφοράς γιά τήν 

δφαλοκρηπίδα στό Διεθνές Δικαστήριο τfjς Χάγης, ή πίεση άπό τήν Τουρκία θά κορυφωθεί, τό Μάρτιο, 

μέ τή σοβαρή κρίση πού όφειλόταν στίς ύπερπτήσεις έλληνικrον νησιών άπό τουρκικά στρατιωτικά 

άεροσκάφη. Παράλληλα, ή προσεκτική προσέγγιση μέ τίς άλλες βαλκανικές -χώρες καί ή καλλιέργεια 

τοu έδάφους γιά τό έντυπωσιακό άνοιγμα πρός τή δυτική Εύρώπη θά άποτελέσουν τίς πρώτες ένδείξεις 

γιά τήν πορεία πού θά άκολουθήσει ή έλληνική διπλωματία τά έπόμενα κρίσιμα ετη. τέλος, θά ξεκινή

σουν καί διαπραγματεύσεις, μεταξύ τfjς 'Αθήνας καί τfjς Ούάσιγκτων, γιά τήν άναθεώρηση των ύψιστα

μένων συμφωνιών γιά τίς άμερικανικές βάσεις στήν 'Ελλάδα. 

8-10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1975 

'Ο ύπουργός τών 'Εξωτερικών, Δ. Μπίτσιος, 

πραγματοποιεί έπίσημη έπίσκεψη στή Βουλγαρία, 

προσκεκλημένος του Βούλγαρου όμολόγου του, Π. 

Μλαντένωφ. Κατά τή διάρκεια τών έπαφών του Δ. 

Μπίτσιου στή Σόφια θά άνοίξει ό δρόμος γιά τήν 

περαιτέρω προσέγγιση τών δύο γειτονικών χωρών, 

παρά τό γεγονός δτι άνήκουν σέ διαφορετικούς συ

νασπισμούς. 'Ακόμη, θά έπιβεβαιωθεί ή άντίθεση 

τής Βουλγαρίας στή διχοτόμηση τής Κύπρου καί ή 

ύποστήριξή της στήν ίδέα τής είρηνικής συνεργασί

ας στά Βαλκάνια. Τό τελικό κοινό άνακοινωθέν ση

μείωνε δτι τά δύο Κράτη ε{χαν συμφωνήσει νά έξετά

σουν τρόπους γιά τή βελτίωση τής οίκοvομικής καί 

τεχνικής συνεργασίας τους άκόμη, άνέφερε δτι ό 

Βούλγαρος ήγέτης, Τ. Ζίφκωφ, προσκάλεσε τόν Κ. 

Καραμανλή νά έπισκεφθεί τή Σόφια. 

9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1975 

'Ο Κ. Καραμανλής -παρίσταται στήν έγκατάστα

ση του ύπουργοu Παιδείας καί άκαδημαϊκου, Π. Ζέπ

που, ώς προέδρου τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών. 'Αντι

πρόεδρος άναλαμβάνει ό άκαδημαϊκός Ν. Λοuρος. 

lO ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1975 

Σέ σύσκεψη ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμαν

λή, καί μέ τή συμμετοχή τών ύπουργών Συντονισμοί>, 

οικονομικών, 'Εμπορίου, 'Εργασίας, Βιομηχανίας 

καί Γεωργίας, τών ύφυπουργών Συντονισμοί) καί Oi-
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κονομικών καί του διοικητή τής Τραπέζης τής 'Ελ

λάδος, έγκρίνεται δ πρώτος κύκλος τών μέτρων τής 

Κυβερνήσεως γιά τήν οικονομία. Σύμφωνα μέ δηλώ

σεις τοu ύπουργοu Συντονισμοu, Π. Παπαληγούρα, 

τά μέτρα άφοροuν: 

- Μείωση τής φορολογικής έπιβαρύνσεως τών 

χαμηλοτέρων καί αϋξηση τής έπιβαρύνσεως τών 

ύψηλοτέρων εισοδηματικών τάξεων. 

- 'Επιβολή φορολογίας στήν άκίνητη περιου

σία, γιά άξία πάνω άπό 5 έκατ. δρχ. καί άναπροσαρ
μογή τών εμμεσων φόρων. 

- Αϋξηση κατά 33% τών δαπανών του τακτικοu 
προϋπολογισμοί). 0{ δαπάνες του προγράμματος 

δημοσίων έπενδύσεων θά άνέλθουν σέ 27 δισ. δρχ., 
εναντι 23 του 1974. 

-Θέσπιση κινήτρων γιά τήν αϋξηση τής παρα
γωγής γεωργικών καί κτηνοτροφικών προϊόντων. 

-Αύξηση τοu δρίου χρηματοδοτήσεως έπιχειρή

σεων άπό έμπορικές Τράπεζες. 

-Χορήγηση στεγαστικών δανείων σέ πολίτες μέ 

χαμηλότερα είσοδήματα. 

- Στήριξη τών τιμών τών άγροτικών προϊόντων 

σέ έπίπεδα όχι κατώτερα τών άντιστοίχων τής ΕΟΚ. 

Παράλληλα, δ Κ. Καραμανλής εκαμε τίς άκό

λουθες δηλώσεις: 

«'Η έκ τών έκλογών προελθοvσα Κυβέρνησις 

έξαγγέλλει σήμερα τόν πρώτον κύκλον τών οΙκονο
μικών της μέτρων. 

;;Θά μεταχεφισθij τήν γλώσσαν τijς άληθείας, 

πού εlναι καί τijς δημοκρατίας ή γλώσσα. Σέβομαι 

τόν έλληνικόν λαόν καί πιστεύω εlς τήν πολιτικήν 

του ώριμότητα. 'Αποβλέπω στήν εiλικρινij καί πλή

ρη του διαφώτισιν, γιατί έτσι μπορώ νά έξασφαλίσω 

τήν συμπαράστασιν καί τήν ένεργόν συμμετοχή ν του 

εiς τήν άναλαμβανομένην προσπάθειαν. 

;; Ή άντιμετώπισις τών οίκο νομικών προβλημά
των δέν εlναι ύπόθεσις μόνον τijς Κυβερνήσεως η 

έστω καί μόνον τijς πλειοψηφίας τών πολιτών πού 

τήν έφερεν εiς τήν έξουσίαν. Εlναι ύπόθεσις δλων 

τών 'Ελλήνων, πού καλούνται, άνεξάρτητα άπό τά 

δποιαδήποτε πολιτικά τους φρονήματα, νά βοηθή

σουν τήν νόμιμον Κυβέρνησιν εiς τήν έπίλυσίν των. 

Ή προθυμία τοv λαοv νά συνεργασθij μέ τόΚράτος 
εlναι ή πρωταρχική προϋπqθεσις τijς άποδοτικijς 

λειτουργίας τοv δημοκρατικού πολιτεύματος. 
;; Ό δυτικός κόσμος δλόκληρος περνάει σήμερα 

άπό μίαν κρίσιν πού δέν έχει άκόμη ύπερvικηθij. Καί 

έμεiς οί "Ελληνες είμεθα ύποχρεωμένοι νά κινηθού

με μέσα εις τά πλαίσια μιiiς διεθνούς συγχύσεως καί 
νομισματικijς άσταθείας, βεβαρυμένοι έπιπλέον μέ 

τήν κληρονομίαν τijς έπταετοvς δικτατορίας, άλλά 
καί μέ τό αύτονόητον καθijκον νά ένισχύσουμε τήν 

άμυντικήν ίκανότητα τijς χώρας. 

;;Εlμαι αίσιόδοξος καί γιά τό μέλλον τών έλευθέ

ρων δημοκρατικών Κρατών τijς Δύσεως καί γιά τό 

μέλλον τijς Έλληνικijς Δημοκρατίας, πού καλούμε

θα δλοι οί "Ελληνες ένωμένοι νά άνοικοδομήσουμε. 

;> 'Υπάρχουν έξ άντικειμένου δεδομένα μεγάλα 
περιθώρια πρός άξιοποίησιν. Άρκεi νά θελήσουμε 

δλοι μας νά έργασθοvμε σκληρά καί νά κατανείμου

με μεταξύ μας μέ δικαιοσύνη τά βάρη καί τάς θυσίας. 
;>Πρωταρχική άποστολή τijς Κυβερνήσεως καί 

πρωταρχική προϋπόθεσις διά τήν έντός τοv τρέχον

τος έτους ύπερvίκησιν τοv πληθωρισμοί) καί τijς οί

κονομικijς άνασχέσεως εlναι ή περιφρούρησις τijς 

κοινωνικής συνοχijς. Έκπληροvσα αύτή ν τήν στοι

χειώδη ήθικήν της άποστολήν, ή Κυβέρνησις εlναι 
βεβαία δτι τό 1976 θά άποτελέση άφετηρίαν ταχυρ
ρύθμου οiκονομικijς άναπτύξεως καί άδιαταράκτου 

οίκονομικijς προόδου. 

»Τό περίγραμμα τών οiκονομικών μέτρων, πού θά 

έξαγγείλη δ ύπουργός Συντονισμού, θά συγκεκριμε
νοποιηθij έντός τοv τρέχοντος μηνός διά τijς ύποβο

λijς τών σχετικών νομοσχεδίων πρός τήν Βουλή ν καί 

τijς έκδόσεως τών είδικών άποφάσεων ύπό τών άρμο

δίων καί τών νομισματικών άρχών». 

'Η aντιμετώπιση τών σημαντικών οίκονομικών 

δυσχερειών τής χώρας ήταν, στίς άρχές του 1975, ενα 
ίδιαίτερα πολύπλοκο καί φιλόδοξο έγχείρημα. Πέ
ραν τής διεθνοuς οικονομικής ύφέσεως, ή άσυνάρτη
τη οίκονομική πολιτική τής δικτατορίας ε{χε κλη

ροδοτήσει σοβαρά προβλήματα. Μετά τόν τριπλα

σιασμό του έλλείμματος του ίσοζυγίου πληρωμών, 

τό 1973, έκδηλώθηκαν εντονες πληθωριστικές πιέ
σεις, σέ μιά έποχή σοβαρών αύξήσεων στήν τιμή του 

πετρελαίου. Εϋλογα, τά προβλήματα αύτά συμπλη

ρώνονταν καί άπό τή σοβαρή έπιβάρυνση τών δημο

σίων δαπανών λόγω τής άγωνιώδους προσπάθειάς 
τής Κυβερνήσεως νά ένισχύσει τίς ΥΕνοπλες Δυνά

μεις, ένόψει τής τουρκικής άπειλής στό Αίγαίο, ή 

όποία, μάλιστα, τήν άνοιξη του 1975 εμελλε νά έντα
θεί. 'Επιπλέον, ή άτμόσφαιρα κρίσεως πού έπικρα

τοuσε στίς έλλ ηνοτουρκικές σχέσεις καί ή πιθανό

τητα πολεμικής άναμετρήσεως στό Αίγαίο έπιβάρυ

ναν τό ψυχολογικό κλίμα καί ε{χαν γενικότερο δυ

σμενή aντίκτυπο στήν οίκονομία. Παράλληλα, επρε

πε νά ύπάρξει μέριμνα γιά τήν εγκαιρη αναπροσαρ

μογή τής έλληνικής οικονομίας στίς συνθήκες πού 

έπικρατοuσαν στήν ΕΟΚ, μέλος τής δποίας φιλοδο

ξοuσε νά γίνει ή χώρα. 'Η &.νάγκη νά έξασφαλιστεί, 

σέ έποχή διεθνοuς οίκονομικής κρίσεως, ή άνάκαμ

ψη τής οικονομικής δραστηριότητας χωρίς νά θιγεί 

τό έξοπλιστικό πρόγραμμα τών ' Ενόπλων Δυνάμε

ων, καί χωρίς νά ύποθηκευθεί ή πορεία τής 'Ελλάδος 

πρός τήν ένωμένη Εύρώπη, άποτελοuσαν τίς συμ

πληγgδες πού όφειλε νά aντιμετωπίσει ή Κυβέρνηση 
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του Κ. Καραμανλή. Τά κυβερνητικά μέτρα άποτελου

σαν μιά πρώτη άπόπειρα γιά τήν έπίλυση αύτών τών 

διλημμάτων πού, αν καί οίκονομικήζ φύσεως, εμελ

λαν νά έπηρεάσουν καθοριστικά καί τή διεθνή θέση 

τής χώρας, άλλά, σέ τελική άνάλυση, καί τή σταθερό

τητα τής νεαρής δημοκρατίας. 

'Η προσπάθεια τής Κυβερνήσεως άποδείχθηκε 

έπιτυχής. 'Όπως σημειώνει ή σχετική εκδοση τής 

Τραπέζης τής 'Ελλάδος, «ή άνάκαμψη τής οίκονο

μικής δραστηριότητας <'iρχισε τό πρώτο τρίμηνο του 

1975 -νωρίτερα άπ' δ,τι στίς περισσότερες χώρες 
του ΟΟΣΑ. Καί ή <'iνοδος πού άκολούθησε έμφανίζε

ται ίσχυρότερη άπ' δ,τι σέ αύτές τίς χώρες, άλλά 

βέβαια άσθενέστερη σέ σύγκριση μέ τήν περίοδο 

πρίν άπό τήν ϋφεσψ>. Γιά τίς ρυθμίσεις, είδικότερα, 

στό πεδίο τής πιστωτικής πολιτικής, ή εκδοση άνα

φέρει: 

«Στίς άρχές τοϋ '"1975 έπιδιώχθηκε μέ τίς άκόλουθες 
ρυθμίσεις νά διευκολυνθή ή άνάκαμψη τής οίκονομικής 

δραστηριότητας άνάλογα μέ τίς δυνατότητες πού ύπήρχαν 

γιά χρηματοδότησή της άπό ύγιείς πηγές. 

»α . 'Η αuξηση τών πιστώσεων τών έμπορικών Τραπε

ζών πού ύπάγονταν σέ γενικό δριο καθορίστηκε γιά δλό

κληρο τό 1975 σέ 17% περίπου, καί στίς πιστώσεις πού δέν 
ύπάγονταν σέ δριο προστέθηκαν ή προχρηματοδότηση 

τών έξαγωγών βιομηχανικών καί βιοτεχνικών προϊόντων 
καί ο{ είδικές βραχυπρόθεσμες πιστώσεις πρός τή βιοτε

χνία. 

»β . ' Εγκρίθηκαν νέες χορηγήσεις τών είδικών πιστω

τικών όργανισμών πρός τόν ίδιωτικό τομέα, κατά 41% 
άνώτερες τοϋ 1974. 

»γ . Δόθηκε καί πάλι ή άδεια νά χορηγοϋνται στεγαστι

κά δάνεια, πού ε{χαν άνασταλή άπό τό 1972 καί συγχρόνως 
διευρύνθηκαν τά δρια τών δανείων πού έπιτρέπονται κατά 

περίπτωση. Παράλληλα, άπλουστεύθηκαν ο{ κανόνες χρη

ματοδοτήσεως τής ναυτιλίας καί τοϋ τουρισμοί) καί άπο

φασίστηκε δ τραπεζικός δανεισμός τους νά άσκήται στό 

μέλλον μέ τραπεζικά κριτήρια καί μέ τήν εύθύνη τών Τρα

πεζών. 

>> 'Ότ_fιν άπό τό δεύτερο τρίμηνο τοϋ 1975 μέ τήν αuξηση 
τών καταθέσεων ή ρευστότητα τών Τραπεζών άρχισε νά 

σημειώνη άπότομη άνοδο, καθιερώθηκαν πρόσθετα μέτρα 

γιά τόν περιορισμό τής πιστωτικής έπεκτάσεως. Πρώτον, 

άποφασίστηκε ή αuξηση τοϋ ποσοστοϋ τών ύποχρεωτικών 
καταθέσεων στήν Τράπεζα τής' Ελλάδος. Δεύτερον, αύξή

θηκε τό έπιτόκιο γιά τίς ύπεραναλήψεις των Τραπεζών άπό 

τούς λογαριασμούς τους όψεως στήν Τράπεζα τής 'Ελλά

δος. 'Επίσης άπό τόν Σεπτέμβριο τοϋ 1975 αύξήθηκε τό 
άναπροεξοφλητικό έπιτόκιο τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος 

άπό 8% σέ 10%. Τρίτον, γιά νά άπορροφηθή εύκολώτερα ή 
πλεονάζουσα ρ~στότητα τών έμπορικών Τραπεζών, τούς 
δόθηκε ή άδεια νά καταθέτουν στήν Τράπεζα τής' Ελλάδος 

( σέ είδικό εντοκο λογαριασμό προθεσμίας) κεφάλαια πού 
προορίζονταν νά έπενδυθοϋν σέ εντοκα γραμμάτια (ώς πού 

τό Δημόσιο νά προσφέρη τούς σχετικούς τίτλους) καθώς 

καί άλλα πλεονάζοντα διαθέσιμά τους . 

»'Επιπλέον, μέσα στό δεύτερο έξάμηνο τοϋ 1975 άπο-

φασίστηκαν δύο μειώσεις τών έπιτοκίων τών τραπεζικών 

καταθέσεων ταμιευτηρίου καί προθεσμίας, μία τόν 'Ιούλιο 

καί μία τόν 'Οκτώβριο. Συγχρόνως, άπό τόν 'Οκτώβριο 

τοϋ 1975 μειώθηκαν τά έπιτόκια τών τραπεζικών χορηγή
σεων. Μέ τίς άναπροσαρμογές αύτές τών έπιτοκίων καταθέ

σεων καί πιστώσεων έπιδιώχθηκε νά μειωθή τό κόστος τοϋ 

χρήματος καί νά βελ τιωθή συγχρόνως ή άποδοτικότητα 

τών έμπορικών Τραπεζών (πού εlχε έπηρεασθή δυσμενώς 

δταν τό 1973 καί τό 1974 εΙχαν αύξηθή τά έπιτόκια τών 
τραπεζικών χορηγήσεων λιγότερο άπό τά έπιτόκια τών κα

ταθέσεων) . Γιά τόν ίδιο σκοπό αύξήθηκαν τά έπιτόκια τών 
έντόκων γραμματίων τοϋ Δημοσίου κατά μισή ποσοστιαία 

μονάδα (άπό τόν 'Ιούνιο τοϋ 1975)»132• 

14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1975 

Μέ Ψήφισμά της, ή Βουλή διακηρύσσει δτι «ή 

δημοκρατία δικαίφ ούδέποτε κατελύθη», χ~ρακτηρί

ζει ώς πραξικόπημα τήν κατάλυση τής δημοκρατίας 

στίς 21 'Απριλίου 1967- καί οχι ώς έπανάσταση, ή 
όποία δημιουργεί δίκαιο- καί ετσι άνοίγει τό δρό

μο cγιά τήν π~ινική δίωξη τών πρωταιτίων καί τών 

στελεχών τής έπτάχρονης δικτατορίας. Καθαρίζει, 
έπίσης, θέματα παραγραφής τών άδικημάτων αύτών. 

Τό σχέδιο Ψηφίσματος ε{χε ύποβληθεί στό Κοινο

βούλιο, στίς 9 του μηνός, άπό τόν ύπουργό Δικαιοσύ- , 
νης, Κ. Στεφανάκη, καί ε{χε ~έπικροτηθεί άπό δλες 

τίς πτέρυγες του Κοινοβουλίου. Τό κείμενο του Ψη

φίσματος ε{χε ώς έξής: 

«Ή Ε' ' Αναθεωρητική Βουλή τών 'Ελλήνων εχουσα 

ύπ' όψει: 

"»Τό άπό 19/24 Δεκεμβρίου 1974 Ψήφισμα αύτής "περί 
ψηφίσεως καί έκδόσεως ψηφισμάτων ύπό τής Ε' 'Αναθε

ωρητικής Βουλής κ.λπ." 

»'Εκφράζουσα τήν θέλησιν τοϋ κυριάρχου λαοϋ, ώς 

αϋτη έξεδηλώθη διά τών έλευθέρων έκλογών τής 17ης Νο
εμβρίου 1974, διαπνεομένη άπό άπόλυτον σεβασμόν πρός 
τά άνθρώπινα δικαιώματα καί άκλόνητον πίστιν πρός τάς 

δημοκρατικάς άρχάς, είς aς δ έλληνικός λαός ένέμεινεν 

άπαρασαλεύτως, μ ή ένδώσας ούδ' έπί στιγμήν είς τήν τυ

ραννίαν, 

Διακηρύσσει: 

Η ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ ΔΙΚΑΙΩ 0ΥΔΕΠΟΤΕ ΚΑΤΕΛΥΘΗ 
Ψηφίζει: 

~ Αρθρον Ι 

>>Τό στασιαστικόν κίνημα τής 2Ιης 'Απριλίου 1967, 
εργον δμάδος άξιωματικών καί ή έκ τούτου προελθοϋσα 

κατάστασις μέχρι τής 23ης 'Ιουλίου 1974, άπετέλεσαν 
πραξικόπημα, δι' οδ έσκοπείτο δ σφετερισμός τής έξουσί

ας καί τών κυριαρχικών δικαιωμάτων τοϋ λαοϋ. Α{ έξ αύ

τών άπορρεύσασαι Κυβερνήσεις ήσαν Κυβερνήσεις βίας. 
~ Αρθρον 2 

»I. Διά τήν δίωξιν καί άνάκρισιν άξιοποίνων πράξεων, 
συμπεριλαμβανομένων καί τών προβλεπομένων ύπό τών 

διατάξεων "περί εύθύνης ύπουργών", τελεσθεισών παρά 

άσκησάντων εργα μέλους Ύπουργικοϋ Συμβουλίου, ύφυ

πουργοϋ ή γενικοί) γραμματέως, ώς καί τών συμμετόχων 
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αuτών, κατά τό άπό τής 2ιης 'Απριλίου ι967 μέχρι καί τής 

23ης 'Ιουλίου ι974 χρονικόν διάστημα, καθίστανται υπο

χρεωτικώς άρμόδιαι α{ κατά τό άρθρον 29 του Κώδικος 
Ποινικής Δικονομίας δικαστικαί άρχαί 'Αθηνrον, διά τήν 

έκδίκασιν δέ τών ώς ιiνω πράξεων καθίσταται άποκλειστι

κώς άρμόδιον τό πενταμελές 'Εφετείον 'Αθηνών, τοu 

δποίου ή άρμοδιότης διατηρείται καί έκλιπόντος έξ οίασ

δήποτε αiτίας του δεσμοu τής συναφείας λόγφ συμμετο

χής. Κατά τά λοιπά έφαρμόζονται αί διατάξεις του Κώδι

κος Ποινικής Δικονομίας, αί άφορώσαι τήν προδικασίαν, 

τήν κυρίαν διαδικασίαν καί τά ενδικα μέσα. 

»2. 'Επί τών τελεσθεισών άξιοποίνων πράξεων παρά 

των έν παραγράφφ ι προσώπων, δ διαδραμών άπό τής τελέ

σεως αuτών μέχρι τής δημοσιεύσεως του παρόντος Ψηφί

σματος χρόνος δέν υπολογίζεται εiς τόν κατά τόν Ποινικόν 

Κώδικα χρόνον παραγραφής. 

»3. Τό άξιόποινον τών έγκλημάτων τών τελεσθέντων 
υπό τών κατά τήν παράγραφον ι του παρόντος ιiρθρου 

προσώπων έξαλείφεται, λόγφ παραγραφής, μετά παρέλευ

σιν εξ μηνών άπό τής δημοσιεύσεως του παρόντος, άν μέ
χρι τής λήξεως τής προθεσμίας ταύτης δέν ήσκήθη ποινι

κή δίωξις ή δέν υπεβλήθη μήνυσις περί τούτων, έκτός άν 
τά έγκλήματα ταuτα σχετίζωνται μέ περιουσιακήν βλάβην 

τοu Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. 

"Αρθρον 3 
»ι. Εις τό κατά τήν άπό 3 'Οκτωβρίου ι974 Συντακτι

κήν Πρdξιν "περί καθορισμοί) άρμοδιότητος διά τήν έκδί

κασιν πολιτικών έγκλημάτων άναφερομένων εiς τήν έγκα

θίδρυσιν τοu καθεστώτος τής 2ιης 'Απριλίου ι967" άρμό

διον δικαστήριον υπάγονται καί άπαντα τά συναφή πρός τά 

έν αuτΌ προβλεπόμενα εγκλήματα. 

»2. 'Επί τών έν άρθρφ 2 παρ. ι του παρόντος προβλε

πομένων άξιοποίνων πράξεων, τών έν τΌ ιδς άνω Συντακτι

κΌ Πράξει καί τών πρός τά τελευταία ταuτα συναφών, ισχύ

ουν τά υπό τών διατάξεων του Κώδικος Ποινικής Δικονο
μίας δριζόμενα δρια προφυλακίσεως. 

"Αρθρον 4 
»ι . 'Επί πράξεων προβλεπομένων υπό τών άρθρων 239, 

242, 308, 309, 3ιΟ, 3ιι καί 326 του Ποινικου Κώδικος καί 
τών έν συρροΌ μετ' αuτών συναφών, τελεσθεισών κατά τό 

άπό 2ι ης ' Απριλίου ι967 μέχρι καί τής 23ης 'Ιουλίου ι974 

χρονικόν διάστημα, παρ' άρμοδίων ή άναρμοδίων κρατι

κrον όργάνων διά τήν δίωξιν καί άνάκρισιν άξιοποίνων πρά

ξεων καί των πάσης φύσεως συμμετόχων αuτών, εις βάρος 
προσώπων, ί\νεκα τής άντιθέσεως ή δράσεώς των κατά του 

πραξικοπήματος τής 2ιης 'Απριλίου ι967 καί τής έκ τού

του προελθούσης καταστάσεως μέχρι τής 23ης 'Ιουλίου 

ι974, δ διαδραμών χρόνος άπό τής τελέσεως αuτών μέχρι 

τής δημοσιεύσεως του παρόντος δέν υπολογίζεται εiς τόν 

κατά τόν Ποινικόν Κώδικα χρόνον παραγραφής. 

»2. Τό άξιόποινον των έν τΌ προηγουμέντJ παραγράφφ 
πράξεων παραγράφεται μετά παρέλευσιν τριών μηνών άπό 

τής δημοσιεύσεως του παρόντος, άν μέχρι τής λήξεως τής 

προθεσμίας ταύτης δέν ήσκήθη ποινική δίωξις ή δέν υπε

βλήθη μήνυσις περί τούτων. 

»3. 'Αρμόδιαι διά τήν δίωξιν, άνάκρισιν καί έκδίκασιν 
τών έν παρ. ι του παρόντος άρθρου άξιοποίνων πράξεων 

δικαστικαί άρχαί εlναι αί υπό του Κώδικος Ποινικής Δι

κονομίας δριζόμεναι. 

»4. Τό ν.δ. 106/ ι973 "περί παραγραφής έγκλημάτων 
τινών" άναγνωρίζεται άνίσχυρον καί θεωρείται ιδς μηδέ

ποτε υπάρξαν. 

"Αρθρον 5 
»Ή άληθής εννοια του άρθρου ι του π. δ. υπ' άριθ. 5ι9 

τής 26ης 'Ιουλίου ι974 "περί χορηγήσεως άμνηστίας", 

ε{ναι δτι δέν περιλαμβάνονται δπωσδήποτε είς τήν υπ· αu

τοϋ χορηγουμένην άμνηστίαν πάντα τά καθ' οίονδήποτε 

τρόπον καί χρόνον τελεσθέντα έγκλήματα τών φορέων καί 

έν γένει όργάνων τής έκ του πραξικοπήματος τής 2ιης 

'Απριλίου ι967 προελθούσης καταστάσεως μέχρι καί τής 

23ης 'Ιουλίου ι974, ιδς καί τών πάσης φύσεως συνεργών 

τούτων. 

"Αρθρον 6 
)) ι. Καταδικαστικαί άποφάσεις, έκδοθείσαι διά πράξεις 

στρεφομένας κατά τής καταστάσεως τής δημιουργηθείσης 

έκτου πραξικοπήματος τής 2ιης ' Απριλίου ι967 μέχρι καί 

τής 23ης 'Ιουλίου ι974, έν οUδεμιq περιπτώσει άναγρά

φονται εις τό ποινικόν μητρώον, τά δέ τυχόν συνταχθέντα 

περί αuτών δελτία ποινικου μητρώου καταστρέφονται. 

))2. Πάσα άμφισβήτησις προκύπτουσα κατά τήν έφαρ
μογήν τής προηγουμένης παραγράφου έπιλύεται κατά τό 

άρθρον 580 του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας. 
"Αρθρον 7 

))Πράξεις τών δικτατορικών Κυβερνήσεων νομοθετικου 

περιεχομένου, υπό οίονδήποτε τύπον ή τίτλον, έκδοθείσαι 

άπό 2ιης 'Απριλίου 1967 ί\ως 23ης 'Ιουλίου 1974, ισχύουν, 
προσωρινώς, έφ' δσον δέν ήκυρώθησαν ή δέν κατηργήθη

σαν ήδη, δυνάμεναι πάντως νά τροποποιηθώσι, καταργη

θώσιν ή άκυρωθώσιν έξ υπαρχής διά νόμου. 
"Αρθρον 8 

)) 'Η ίσχύς του παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεως 
αύτου διά τής ' Εφημερίδος τής Κυβερνήσεωρ). 

Μετά τήν εγιφιση του Ψηφίσματος, άναχωρεί 

γιά τήν Κέα έφέτης άνακριτής γιά νά λάβει τίς άπο

λογίες των Γ. Παπαδόπουλου, Σ. Παττακοu, Ν. 
Μακαρέζου, Μ. Ρουφογάλη καί Ι. Λαδά. Τήν ίδια 

ή μέρα, προφυλακίζεται δ Δ. 'Ιωαννίδης. Οί <<πέντε» 

θά μεταφερθουν άπό τήν Κέα καί θά προφυλακιστουν 

μετά τήν άπολογία τους, στίς 21 'Ιανουαρίου. Τό 

γεγονός αuτό θά προκαλέσει άναβρασμό σέ δρισμέ

νους άξιωματικούς, έν ένεργεία καί άποστράτους, 
άναγκάζοντας τό 'Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως νά 

λάβει είδικά μέτρα γιά τή φύλαξη των κρατουμένων. 

Στίς 4 Φεβρουαρίου, θά προφυλακιστεί δ άδελφός 

του πρώην δικτάτορα, Κ. Παπαδόπουλος καί στίς 21 
του ίδιου μηνός δ Θ. Θεοφιλογιαννάκος. 

'Εξάλλου, μέ άφορμή τή συγκρότηση διαδηλώ

σεων στήν 'Αθήνα καί τή Θεσσαλονίκη, στίς 15 
'Ιανουαρίου, μέ αίτημα τήν τιμωρία των δικτατόρων, 

ή Κυβέρνηση έξέδωσε τήν άκόλουθη άνακοίνωση: 

«'Ως γνωστόν, δ πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, μέ τάς 

προγραμματικάς δηλώσεις του, διεβεβαίωσε τήν Βουλήν 

καί τόν έλληνικόν λαόν δτι συντόμως θά ίκανοποιηθfj τό 

δημόσιον αίσθημα είς τό θέμα τών κυρώσεφν. vΟλα δσα 

συμβαίνουν τάς τελευταίας ήμέρας επαληθεύουν τήν δια-
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βεβαίωσιν του προέδρου τής Κυβερνήσεως καί πρέπει 

άσφαλώς νά ίκανοποιουν τήν κοινήν γνώμην. Ή Κυβέρ

νησις άπέδειξεν δτι είς κάθε περίπτωσιν κάμνει τό καθή

κον της. Συνεπώς, παρέλκουν αί διαδηλώσεις ή αί δημαγω

γικαί ύποκινήσεις, αί δποίαι, liλλωστε, δέν ~χουν θέσιν είς 

μίαν εύνομουμένην Πολιτείαν». 

15-16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1975 

Κυκλοφοροϋν, στήν 'Αθήνα, εντονες φήμες, πού 

άποβλέπουν στή δημιουργία πανικοϋ στή χώρα. 

'Έτσι, διαδίδεται, μεταξύ άλλων, δτι δολοφονήθη

καν δ Κ. Καραμανλής καί δ Μακάριος, δτι έπίκειται 

κήρυξη έλληνοτουρκικοϋ πολέμου καί δτι εχουν ήδη 

άρχίσει έχθροπραξίες, δτι θά ύποτιμηθεί κατά 50% ή 
δραχμή, δτι κλείνουντά έργοστάσια καί τά σχολεία. 

'Η φημολογία φαίνεται νά κατευθύνεται άπό νο

σταλγούς τfίς χούντας, οί όποίο ι ετσι άντιδροϋν 

στήν εναρξη τfίς καθάρσεως καί τήν προφυλάκιση 

τοϋ Δ. 'Ιωαννίδη. 

'Η Κυβέρνηση άπάντησε μέ τήν εκδοση τής άκό

λουθης άνακοινώσεως: 

«'Επειδή κυκλοφορουν διάφοροι φήμαι περί δήθεν λή

ψεως έκτάκτων μέτρων καί γενικώτερον περί έπικινδύνου 

έπιδεινώσεως των ελληνοτουρκικών σχέσεων, έξ ύπευθύ

νου κυβερνητικής πηγής άνακοινουται δτι δλαι αί φήμαι 

αύταί εΙναι τελείως άνυπόστατοι». 

Παράλληλα, πηγές τfίς ΕΚ-ΝΔ έπισήμαναν τήν 

πιθανή προέλευση τής φημολογίας άπό τούς «άν

θρώπους της δικτατορίας», ένώ άσκησαν κριτική καί 

στήν Κυβέρνηση, μέ τήν παρατήρηση δτι άν ε{χε 

εγκαιρα ένημερωθεί ή Βουλή γιά τήν κατάσταση τfίς 

χώρας, οί διαδόσεις δέν θά ε{χαν κυκλοφορήσει. 

'Από τήν πλευρά του, δ πρόεδρος τοϋ ΠΑΣΟΚ, Α. 

Παπανδρέου, κατήγγειλε δτι νοσταλγοί της δικτα

τορίας προσπαθοϋσαν νά κάμψουν τό φρόνημα τοϋ 

λαοϋ καί επαιζαν τό ρόλο πέμπτης φάλαγγας σέ βά

ρος τών συμφερόντων τfίς 'Ελλάδος. 'Απέδωσε, 

ταυτόχρονα, εύθύνες καί στήν Κυβέρνηση, γιά τήν 

καθυστέρηση τής καθάρσεως, ή όποία, κατά τή γνώ

μη του, εδινε στούς χουντικούς τή δυνατότητα νά 

ένσπείρουν τίς διαδόσεις. 

16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1975 

Οί ύπουργοί Συντονισμοϋ, Π. Παπαληγούρας, 

kαί Μεταφορών, Γ. Βογιατζής, άναγγέλλουν τήν έπί

τευξη συμφωνίας μεταξύ τοϋ Δημοσίου καί τοϋ Α. 

'Ωνάση γιά τήν περιέλευση της 'Ολυμπιακής 'Αε

ροπορίας στόν ελεγχο τοϋ Κράτους, άπό 1 ης 'Ια
νουαρίου 1975. Είδικότερα, δ Π. Παπαληγούρας δή
λωσε: 

«Καθ' δλην τήν διάρκειαν τών διαπραγματεύσεων, 

πρωταρχικόν μέλημα τής Κυβερνήσεως ύπήρξε ή έξασφά

λισις του διαδόχου σχήματος, rοστε ή 'Ολυμπιακή 'Αερο-

πορία νά έργάζεται μέ τό ϋψιστον δυνατόν σημείον άποδο

τικότητός της. 'Ισότιμον πρός τό προηγούμενον μέλημα 

ήτο καί θά εΙναι ή έξασφάλισις του προσωπικου τής εται

ρείας. • Η Κυβέρνησις δικαιουται, νομίζω, νά άναμένη τήν 
δλόθερμη ύποστήριξη του προσωπικου στήν άναλαμβανο
μένη προσπάθεια. 

»'Από τής προσεχους έβδομάδος θά καλέσω τίς διάφο

ρες κατηγορίες έργαζομένων στήν 'Ολυμπιακή 'Αεροπο

ρία διά νά άκούσω τάς άπόψεις των καί νά όργανώσω τήν 

μετ' αύτών συνεργασία έπί μονίμου βάσεως». 

Έξάλλου, δ ύπουργός Μεταφορών, άπαντώντας 
σέ έρωτήσεις έκπροσώπων τοϋ τύπου, διευκρίνισε 

δτι τό Δημόσιο ε{χε έπισπεύσει τίς διαπραγματεύ

σεις, ώστε νά άποφευχθεί ζημία στόν τουρισμό, κα

θώς ε{ χε γίνει σαφές δτι δ Α. 'Ωνάσης δέν ήταν δια

τεθειμένος νά προχωρήσει σέ πλήρη ένεργοποίηση 

της έταιρείας. 'Υπογράμμισε, &κόμη, δτι τό Δημό

σιο θά ρύθμιζε έπί όρθολογικfίς βάσεως τά ζητήματα 

πού άφοροϋσαν τό προσωπικό, καί άνέλυσε τή δια

δικασία πού ε{χε προκριθεί γιά τήν άποτίμηση τών 

περιουσιακών στοιχείων της 'Ολυμπιακής καί γιά 

τήν καταβολή τοϋ σχετικοϋ ποσοϋ στόν Α. 'Ωνάση. 

'Η διαδικασία έξαγορaς της έταιρείας θά όλο
κληρωθεί τό καλοκαίρι τοϋ ίδιου ετους. ~Ηδη, μετά 

τήν άναyγελία τfίς κυβερνητικής άποφάσεως, τό Δη

μόσιο θά άναθέσει σέ έπιτροπή, βοηθούμενη άπό δύο 

έμπειρογνώμονες τής «Swissain>, νά άποτιμήσει τήν 
περιουσία τfίς ΟΑ. 'Η άποτίμηση θά καταλήξει στό 

συμπέρασμα δτι ή άξία τών περιουσιακών στοιχείων 

τfίς έταιρείας άνερχόταν σέ 68.788.000 δολλ. Πα
ράλληλα, οί άποτιμητές της ίδιας τfίς ΟΑ θά κατα

λήξουν σέ ποσό μεγαλύτερο κατά 9.702.000 δολλ. 
Γιά τή διαφορά αύτή θά άποφανθεί ή προβλεπόμενη 

άπό τή σύμβαση τοϋ 1956 διαιτησία. Πάντως, τό γε
γονός δτι ή έπιδότηση πού ε{χε ζητήσει ή έταιρεία 

τό φθινόπωρο τοϋ 1974 άνερχόταν σέ 55 έκατ. δολλ. 
άποδείκνυε δτι ή έξαγορά ήταν καί ή πλέον συμφέ
ρουσα, γιά τό Δημόσιο, λύση. Τό σχετικό νομοθέτη

μα θά έγκριθεί άπό τό τμήμα διακοπών τfίς Βουλής, 

στίς συνεδριάσεις τfίς 14ης καί 15ης 'Ιουλίου 1975. 

16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1975 

'Η βρετανική Κυβέρνηση άνακοινώνει τήν άπό

φασή της νά έπιτρέψει τήν άναχώρηση άπό τίς βρε

τανικές βάσεις στήν Κύπρο τών έκεi παρόντων 8.000 
Τουρκοκυπρίων. Ή άπόφαση αύτή έπιτρέπει στήν 

Τουρκία νά μετεγκαταστήσει τά πρόσωπα αύτά στά 

κατεχόμενα τοϋ νησιοϋ καί έκλαμβάνεται άπό τήν 

κοινή γνώμη στήν 'Ελλάδα καί τήν Κύπρο ώς διευκό

λυνση τοϋ Λονδίνου πρός τήν ~ Αγκυρα, πού θά δδη

γήσει στόν έκτουρκισμό τών κατεχομένων. Οί άντι

δράσεις, σέ κυβερνητικό έπίπεδο, στήν 'Αθήνα καί 

τή Λευκωσία θά ε{ναι εντονες. Σχετικά, δ Κ. Καρα

μανλής θά κάμει τήν άκόλουθη δήλωση: 
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« 'Εκφράζω τήν λύπην μου διά τήν ληφθείσαν 
κατ' άρχήν ύπό τής βρετανικής Κυβερνήσεως άπό

φασιν δπως ένδώση είς τήν τουρκικήν πίεσιν καί 

έπιτρέψη τήν άναχώρησιν διά Τουρκίαν, καί έκείθεν 

διά τήν τουρκικήν ζώνην κατοχής τής Κύπρου, , τών 

Τουρκοκυπρίων οί δποίοι ε{χον καταφύγει εlς τήν 

βρετανικήν βάσιν τής 'Επισκοπής. Ή ίδία ή άγγλι

κή Κυβέρνησις ε{χεν, έν τούτοις, άρχικώς δηλώσει 

δτι τό θέμα τών προσφύγων έν τφ συνόλιp του ήτο 

πολιτικόν καί θά έδει νά συζητηθή έν Αευκωσί(!, ύπό 

τών κ. κ. Κληρίδη καί Ντενκτάς. 'Εν πλήρει άντιφά

σει πρός τήν ώς άνω τοποθέτησιν, ή άγγλική Κυ

βέρνησις έγνωστοποίησεν τήν άπόφασίν της αύτήν 

τήν ή μέραν άκριβώς καθ' fίν ήρχιζον έν Αευκωσί(! αί 

συζητήσεις έπί ούσιαστικών πολιτικών θεμάτων. Ή 

προβολή άνθρωπιστικών λόγων, οί δποίοι ίσχύουν 

πολύ περισσότερον διά τήν έλληνοκυπριακήν πλευ

ράν, δέν δικαιολογεί πάντως τήν σπουδή ν μεθ' ή ς 

έλήφθη ή άγγλική άπόφασις. Ύπό τάς άνωτέρω 

συνθήκας, δέν δύναμαι παρά νά διαπιστώσω δτι ή 

άπόφασις αϋτη, ληφθείσα παρά τήν άντίθετον γνώ

μην τής έλληνικής Κυβερνήσεως, ένέχει καί πολι

τικόν χαρακτήρα, ήθελημένον ή μ ή, τόν δποίον ε{μαι 

ύποχρεωμένος νά έπισημάνω.». 

18 IANOYAPIOY 1975 

Συγκαλείται, στό 'Υπουργείο 'Εξωτερικών, σύ
σκεψη, ύπό τήν προεδρία του πρωθυπουργοί) καί μέ 

τή συμμετοχή τ&ν ύπουργ&ν 'Εξωτερικών, Συντονι
σμοί) καί 'Εθνικής 'Αμύνης, του ύφυπουργου 'Εξω

τερικών, του άρχηγου των 'Ενόπλων Δυνάμεων καί 

ύπηρεσιακ&ν παραγόντων. 'Εξετάστηκε τό ζήτημα 

των σχέσεων της χώρας μέ τό ΝΑΤΟ, καθώς καί τ&ν 

διμερών έλληνοαμερικανικ&ν άμυντικ&ν δεσμών 

- ιδιαίτερα ή έπανεξέταση του καθεστώτος των 

άμερικανικ&ν βάσεων - μετά τήν άποχώρηση της 

'Ελλάδος άπό τό στρατιωτικό σκέλος τής συμμαχί

ας. 'Η άναζήτηση μιας είδικης σχέσεως μέ τό ΝΑΤΟ 

στό στρατιωτικό τομέα καί ή σύνδεση του θέματος 
αύτου μέ τίς άμυντικές διευκολύνσεις τ&ν ΗΠΑ 

άφοροuσαν, αύτονόητα, καί τήν άμυντική δυνατότη

τα της χώρας, σέ μιά έποχή σημαντικών οίκονομι

κ&ν δυσχερειών, άλλά καί εντονης πιέσεως άπό τήν 

πλευρά της Τουρκίας. Κατά τή σχετική συζήτηση, οί 

ύπουργοί Συντονισμοί), ' Εξωτερικών καί 'Αμύνης 

τόνισαν δτι ή τουρκική προκλητικότητα στό Αiγαίο 

άνάγκαζε τήν 'Ελλάδα νά κάμει συνεχώς νέες στρα

τιωτικές παραγγελίες, δτι ή κατάσταση στήν Κύπρο 

ήταν δύσκολη καί δτι ή χώρα άντιμετώπιζε μεγάλο 
συναλλαγματικό ελλειμμα, πού κατά τό ημισυ όφει

λόταν στίς αύξημένες στρατιωτικές δαπάνες καί κα

τά τό ημισυ στίς ύψηλές τιμ~ς του είσαγομένου πε

τρελαίου. 'Αποφασίστηκε νά δοθεί προβάδισμα στίς 

διμερείς διαπραγματεύσεις μέ τίς ΗΠΑ, πού θά άφο

ροuσαν καί τό ζήτημα της άμερικανικής βοήθειας. 

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1975 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τό Σοβιετικό έπι

τετραμμένο, Ι. Πούσκιν, ό όποίος, σύμφωνα μέ σχε

τικό σημείωμα, διαβιβάζει στόν πρωθυπουργό τίς 

άκόλουθες άπόψεις τής Κυβερνήσεώς του γιά τό Κυ

πριακό: 

«Σοβιετική Κυβέρνησις συμμερίζεται άνησυχίας μας 

δι' έξελίξεις Κυπριακοu. 

»'Άπαντα σοβαρά προβλήματα έν σχέσει μέ Κυπρια

κόν παραμένουν άλυτα. 

»Oi κύκλοι του ΝΑΤΟ άποβλέπουν πάντοτε εiς τήν δι
χοτόμησιν τής νήσου. 

»'Η διάρθρωσις του κυπριακοu Κράτους άποτελεί έσω

τερικόν θέμα των Κυπρίων. 

»Πάντως, καθ' δσον άφορd Σοβιετικήν "Ενωσιν αuτη 

δέν άποκλείει δμοσπονδιακήν λύσιν. 

»Σοβιετικοί συμμερίζονται άποψίν μας δτι γεωγραφική 

δμοσπονδία δύο περιοχών μέ μετακίνησιν πληθυσμών 

δδηγεί είς διχοτόμησιν. 

»Δέον νά ληφθουν μέτρα ίνα έμποδισθή έξέλιξις πρός 

κατεύθυνσιν αuτήν, καί εύρεθή διέξοδος άπό παρουσαν κα

τάστασιν. 

»Ρώσοι πιστεύουν δτι λύσις πρέπει νά βαίνη πέραν λει

τουργικής δμοσπονδίας άλλά νά μ ή στηρίζεται είς δύο ζώ

νας. Θεωρουν λογικόν νά άναζητήται λύσις καντονίων είς 

πλαίσια tνιαίου κράτους μέ πραγματικήν κεντρικήν έξου

σίαν. 

»Λύσις δμως δέν πρέπει άναζητηθή έντός ΝΑΤΟ, άλλ' 

είς εuρύτερον Forum μέ συμμετοχήν φιλικών πρός Κύπρον 
χωρών. 

»' Ενδεδειγμένον τοιοuτον πλαίσιον εΙ ναι Διεθνής Διά
σκεψις έiς πλαίσια ΟΗΕ μέ σκοπό τήν έπεξεργασίαν καί 

έφαρμογήν μέτρων κατοχυρούντων κυριαρχίαν, άνεξαρτη

σίαν καί άκεραιότητα Κύπρου. 

»Διάβημα ύπό αuτό πνεuμα γίνεται πρός ~ Αγκυραν καί 

Λευκωσίαν. 

)) ' Ο κύριος πρωθυπουργός άνέπτυξε γενικάς γραμμάς 
tλληνικής θέσεως έπί Κυπριακοu, πρός fjν ύπάρχει άπόλυ

τος συμφωνία μετά 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, έξήγησεν 

πόσον λογική καί δικαία εΙναι θέσις αuτη καί ύπέδειξε 

άνάγκην οπως Σοβιετική "Ενωσις, ήτις έπιδεικνύει ένδια

φέρον διά Κυπριακόν, μή άρκεσθή είς διατύπωσιν εuχών 

καί συστάσεων, άλλά άσκήση ήθικήν καί πολιτικήν πίεσιν 

έπί 'Αγκύρας, δπου καί μόνον ύπάρχει πρόβλημα, πρός 

έξεύρεσιν λύσεωρ) 1 33 . 

19-23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1975 

Μέ άλλεπάλληλες δηλώσεις τους, άνώτατοι Τοuρ

κοι άξιωματοuχοι θέτουν σέ άμφισβήτηση τό ύφιστά

μενο νομικό καθεστώς στό Αίγαίο, έν&, παράλληλα, 

έντείνεται ή σχετική άρθρογραφία του τουρκικοί) τύ

που. 

Στίς 19 ' Ιανουαρίου, δημοσιεύονται, στήν έφη με-
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ρίδα «c;umhuriyet», δηλώσεις τοϋ Τούρκου ύπουργοϋ 
Έξωτερικων, Μ. Έσεμπέλ, οί δποίες χαρακτηρί

ζονται άπό εντονο πνεϋμα άντιπαλότητας κατά τής 

'Ελλάδος καί άποκαλύπτουν τήν ήγεμονική, άν όχι 

άπροκάλυπτα άναθεωρητική, διάθεση, πού ετεινε 

πλέον νά χαρακτηρίσει μόνιμα τήν τουρκική έξωτε

ρική πολιτική. 

'Ο άνώτατος Τοϋρκος άξιωματοϋχος τάχθηκε 

ύπέρ μιaς «δυναμικής» πολιτικής στό Αίγαίο, άπό 

τήν πλευρά τής ~ Αγιcυρας. 'Ισχυρίστηκε δτι ή γραμ

μή αότή ήταν άναγκαία, άφενός λόγω τής «μεγαλοϊ

δεατικής πολιτικής» τής 'Ελλάδος, άλλά καί λόγω 

τοϋ γεγονότος δτι ή ίσχύς τής χώρας του αόξανόταν 

τόσο γρήγορα, rοστε ή Τουρκία νά όφείλει νά υίοθε

τήσει, γιά τήν «προάσπιση των δικαιωμάτων» της, 

μιά πολιτική έντελως διαφορετική άπό αότή πού 

άκολούθησε πενήντα χρόνια πρίν, κατά τή Συνδιά

σκεψη τής Λωζάννης. 'Ο Μ. 'Εσεμπέλ σημείωσε δτι 

τό Κυπριακό ένδιέφερε τήν ~ Αγκυρα άπό δύο πλευ

ρές: τήν άσφάλεια τής 'Ανατολίας καί τή διαβίωση 

των Τουρκοκυπρίων. Καί τό πρόβλημα τοϋ Αίγαίου, 

δμως, συνέχισε, δέν ήταν μικρότερης σημασίας. Τό 

τουρκικό πρόγραμμα διεξαγωγής έρευνων στό Αi
γαίο θά έφαρμοζόταν δπωσδήποτε, άφοϋ ε{χε πλέον 

γίνει έπίσημη κρατική πολιτική. uοσο γιά τήν πρό

σφατη άναβολή των έρευνων αότων, δ Τοϋρκος 

ύπουργός, άπαντώντας σέ σχετική έρώτηση, άρνή

θηκε δτι ήταν άποτέλεσμα άμερικανικων πιέσεων. 

• Ο Μ. 'Εσεμπέλ θά έπαναλάβει δτι ή χώρα του 
επρεπε νά άκολουθήσει δυναμική πολιτική στό Αί

γαίο, λίγες ήμέρες άργότερα, μιλώντας στήν άρμόδια 

γιά τόν προϋπολογισμό τοϋ 'Υπουργείου του Κο ι νο

βουλευτική 'Επιτροπή. 

Στίς 21 'Ιανουαρίου, δ Τοϋρκος πρωθυπουργός, 

Σ. 'Ιρμάκ, άτiευθυνόμενος στούς καθηγητές τοϋ Πα
νεπιστημίου τής Κωνσταντινουπόλεως, δηλώνει δτι 

ή ~ Αγκυρα δέν ήταν διατεθειμένη νά έπιτρέψει σέ 

κανένα νά άμφισβητήσει τά δικαιώματά της στό Αί

γαίο, προσθέτοντας δτι ή Τουρκία ε{χε τουλάχιστον 

τόσα δικαιώματα, δσα καί ή ·Ελλάδα. Στίς 23 'Ια

νουαρίου, άνακοίνωση τοϋ τουρκικοϋ 'Υπουργείου 

'Εξωτερικων άναφέρει δτι «τό μισό Αίγα ίο άνήκει 
στήν Τουρκία καί τό άλλο μισό στήν 'Ελλάδα», ένω 

στά τέλη τοϋ μήνα, ή έφημερίδα «Hurriyet» θά ύπο
στηρίξει τή θέση δτι ή διανομή των νησιων τοϋ Αί
γαίου ε{χε γίνει κατά τρόπο μή ίσόρροπο. 

' Η διατύπωση Παρόμοιων άπόψεων άπό τόν πρω
θυπουργό καί τόν ύπουργό 'Εξωτερικων τής Τουρ

κίας καί ή έντεινόμενη άρθρογραφία τοϋ τουρκικοϋ 

τύπου γιά τό Αίγαίο (δπου γίνονταν εόθείες άναφο

ρές καί στήν κυριαρχία στά ίδια τά νησιά) δημιουρ

γοϋσαν, δπως ήταν φυσικό, εντονη άνησυχία στήν 

'Αθήνα, ή I όποία εβλεπε τόν άνατολικό νατοϊκό 
σύμμαχο, τήν έπαύριο τής είσβολής του στήν Κύ-

προ, νά υίοθετεί, δλο καί περισσότερο, πολιτική άμ

φισβητήσεως τοϋ ύπάρχοντος έδαφικοϋ καθεστωτος 

στό κοινό σύνορο. ~Ετσι, στίς 20 τοϋ μηνός, ό Κ. 
Καραμανλής θά συναντηθεί μέ τόν άρχηγό τής άξιω
ματικής άντιπολιτεύσεως, Γ. Μαϋρο, ένω θά εχει καί 

έπανειλημμένες πολύωρες συσκέψεις μέ τόν ύπουργό 

'Εθνικής 'Αμύνης, Ε. 'Αβέρωφ. 

23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1975 

Συνεδριάζει ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή 

τό 'Α νώτα το Συμβούλιο 'Εθνικής 'Αμύνης, τό 

όποίο άποφασίζει τήν άποστράτευση τοϋ άρχηγοϋ 

'Αεροπορίας, άντιπτέραρχου Α. Παπανικολάου καί 

τήν άντικατάστασή του άπό τόν άντιπτέρi:φχο Π. 

Οίκονόμου. 

24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΎ 1975 

Συγκαλείται σύσκεψη, ύπό τόν Κ. Καραμανλή 

καί μέ τή συμμετοχή των ύπουργών Οίκονομικών καί 

'Εμπορικής Ναυτιλίας, καθώς καί τοϋ προεδρείου 

τής 'Ενώσεως 'Εφοπλιστών, στήν όποία έξετάζεται 

ή συνεισφορά τής ναυτιλίας, μέσω φορολογίας, στίς 

δαπάνες τοϋ Κράτους. 

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1975 

·Ο πρώην γενικός διευθυντής τοϋ BBC, σέρ Χιού 
Γκρήν, δ όποίος, μετά άπό πρόσκληση της έλληνι

κής Κυβερνήσεως, μελέτησε τίς δυνατότητες άναδι

οργανώσεως τής έλληνικής τηλεοράσεως καί ραδιο

φωνίας, ύποβάλλει έγγράφως στόν ύφυπουργό Προε

δρίας, Π. Λαμπρία, τά πορίσματα τής μελέτης του. 

Μεταξύ άλλων, δ Βρετανός είδικός προτείνει: 

α. Τήν άνασύσταση τοϋ ΕΙΡΤ ώς δημόσιας έπι

χειρήσεως, μέ τή μοpφή νομικοϋ προσώπου δημοσί
ου δικαίου, κατά τό πρότυπο τής ΔΕΗ. 

β. Τή συγχώνευση τοϋ ΕΙΡΤ καί τής ΥΕΝΕΔ. 

γ. Τόν περιορισμό των διαφημίσεων. 

δ. Τή μείωση τών τηλεοπτικών σειρών. 

ε. Τήν άναδιοργάνωση τοϋ συστήματος συντάξε

ως των δελτίων είδήσεων. 

Στίς 27 'Ιανουαρίου θά δεχθεί τόν σέρ Χ ιού 

Γκρήν καί δ πρωθυπουργός, Κ. Καραμανλής. 

27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1975 

' Η έφη μερίδα «New Υ ork Times» δημοσιεύει τίς 
άπόψεις 50 άρχηγών Κρατών καί Κυβερνήσεων 

-μεταξύ των όποίων καί τοϋ Κ. Καραμανλή - γιά 

τήν άντιμετώπιση τής παγκόσμιας οίκονομικής κρί

σεως. ·Ο 'Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε δτι άν καί 

τό διεθνές νομισματικό σύστημα βρισκόταν ύπό τήν 

άπειλή τής καταρρεύσεως, 6 ίδιος δέν ήταν άπαισιό
δοξος καί δικαιολόγησε τή στάση του μέ τήν άκό

λουθη παρατήρηση: 
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«Οι' έθνικοί ήγέτες, σχεδόν παντοϋ, έχουν βαθειά 

συνείδηση τijς άλληλεξαρτήσεως τijς άναπτύξεως σέ 
διάφορες χωρες. Εlναι, πράγματι, πολύ έvθαρρυντικό 

δτι δ λες οί χωρες άπέφευγαν νά πάρουν μέτρα πού θά 

μπορούσαν νά έχουν άρνητικούς άντικτύπους σέ άλ

λα μέλη τijς διεθνούς κοινότητορ>. 

Καί κατέληξε: 

«Εlμαι πεπεισμένος δτι κανένα άπό τά οΙκονομι

κά προβλήματα πού άντιμετωπίζει δ κόσμος δέν θά 

άποδειχθfί άλυτο, άν έπιτευχθfί δ άπαιτούμενος βαθ

μός διεθνούς συνεργασίας καί άλληλεyyύης. 'Ο πα

ράγων χρόνος, δμως, εlναι Ιδιαίτερα σημαντικός καί, 
παρ' δλο πού πιστεύω δτι ή πολιτική όξυδέρκεια των 

ήγετων τοϋ κόσμου εlναι άπολύτως ίκαvή νά δημι

ουργήση τήν κατάλληλη πολιτική θέληση, έπιθυμω 

νά έκφράσω τήν έλπίδα δτι ή άναγκαία πρωτοβουλία 

θά έκδηλωθfί πρίν έπιδεινωθοϋν περισσότερο τά 

προβλήματα». 

27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1975 

'Ο πρεσβευτής τής ·Ελλάδος στήν w Αγκυρα, Δ. 

Κοσμαδόπουλος, έπιδίδει στόν Τοϋρκο ύπουργό 

'Εξωτερικών, Μ. Έσεμπέλ, ρηματική διακοίνωση 

μέ τήν όποία ή 'Αθήνα προτείνει τήν ύπογραφή συ

νυποσχετικοϋ γιά τήν παραπομπή στό Διεθνές Δικα

στήριο τής Χάγης τής έλληνοτουρκικής διαφοράς 

γιά τήν ύφαλοκρηπίδα τοϋ Αίγαίου. 

'Η έλληνική διακοίνωση, στήν τελική της μορ

φή, άποτέλεσε άντικείμενο έξετάσεως στίς 25 'Ια

νουαρίου, κατά τή διάρκεια συσκέψεως, ύπό τήν 

προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή καί μέ τή συμμετοχή 

τοϋ ύπουργοϋ καί τοϋ ύφυπουργοϋ 'Εξωτερικών καί 

ε{χε ώς έξής: 

«'Η έλληνική Πρεσβεία προσφέρει τίς προσρήσεις της 

στό 'Υπουργείο 'Εξωτερικών καί, άναφερομένη στήν άν

ταλλαγή διακοινώσεων σχετικά μέ τήν ήπειρωτική ύφαλο

κρηπίδα του Αίγαίου, qει τήν τιμή νά πληροφορήση τό 

'Υπουργείο τά έξης: 

»'Επιθυμεί νά ύπενθυμίση στό 'Υπουργείο, ότι μέ τήν 

διακοίνωση ύπ' άριθμ. 6243.11/44/ΑΣ812, άπό 24 Μαίου 
1974, ή έλληνική Κυβέρνηση εΙχε δηλώσει ότι, ένφ έπιφυ
λασσόταν τής θέσεώς της, δέν άντετίθετο σέ μιά όριοθέτη

ση τής ήπειρωτικής ύφαλοκρηπίδος μεταξύ των δόο χω
ρών, βασιζομένη στίς διατάξεις του ίσχύοντος θετικοu Δι
εθνοuς Δικαίου, όπως κωδικοποιήθηκε άπό τήν Σύμβαση 

περί ήπειρωτικής ύφαλοκρηπίδος, πού ύπογράφηκε στήν 

Γενεύη τό 1958. 
>>'Η τουρκική Κυβέρνηση άπάντησε, δτι ήταν πρόθυμη 

νά συζητήση τό ζήτημα μέσα στά πλαίσια τών κανόνων 

τοu Διεθνοuς Δικαίου. 

»Πάντως, ή θέση τής τουρκικής Κυβερνήσεως, σύμφω

να μέ τήν όποία "τά έλληνικά νησιά τά όποία βρίσκονται 

κοντά στίς τουρκικές άκτές δέν εχουν δική τους ήπεφωτι

κή ύφαλοκρηπίδα" (μία θέση πού έπαναλήφθηκε στίς 16 

Σεπτεμβρίου 1974), έγείρει σοβαρές άμφιβολίες, ώς πρός 
τήν συμπερίληψη όλων τών διατάξεων τής έν λόγφ Συμβά

σεως περί "ήπειρωτικής ύφαλοκρηπίδος" στήν άντίληψή 

της περί "τών κανόνων του Διεθνοuς Δικαίου". 

>>'Εν οψει τών άνωτέρω, καί λαμβανομένων έπιπροσθέ

τως ύπ' οψιν τών τελευταίων αυθεντικών διευκρινίσεων 

πού δόθηκαν στόν ΠΕλληνα έν 'Αγκύρα πρεσβευτή, ώς ' 
πρός τό δτι ή τουρκική Κυβέρνηση διακατέχεται άπό πνεu

μα συνδιαλλαγής, ή έλληνική Κυβέρνηση προτείνει όπως, 

ο{ διαφορές περί του έφαρμοστέου δικαίου, καθώς καί γιά 

τήν ούσία του θέματος, παραπεμφθοuν στό Διεθνές Δικα- · 
στήριο. Πράγματι, ή έλληνική Κυβέρνηση, χωρίς νά θίξη 

τό δικαίωμά της γιά μονομερή προσφυγή στό Δικαστήριο, 

θά θεωροuσε σάν σημαντικό οφελος τήν άπό κοινοu μέ τήν 

τουρκική Κυβέρνηση σύναψη είδικής συμφωνίας, βάσει 

τής όποίας θά μποροuσε νά γίνη ή προσφυγή στό Δικαστή

ριο, όπως άρμόζει σέ δύο γειτονικές χώρες καί μέλη του 

ΟΗΕ. 

>>'Η έλληνική Πρεσβεία θά ήταν άκρως ύποχρεωμένη 

στό 'Υπουργείο 'Εξωτερικών, έάν θά μποροuσε νά ένημε

ρωθή, έν καιρφ τφ δέοντι, περί τών άπόψεων τής τουρκι

κής Κυβερνήσεως έπί τής προτάσεως αύτής. 

>>'Η Πρεσβεία έπωφελείται τής εύκαιρίας, γιά νά έπανα

λάβη στό 'Υπουργείο τίς διαβεβαιώσεις τής ύψίστης έκτι

μήσεως της» 134 • 

[Τ ή ν ϊδια ή μέρα, 27 'Ιανουαρίου, δ Δ. Κοσμαδό

πουλος έπανέλαβε στούς Τούρκους ίθύνοντες δτι ή 

'Ελλάδα, άποδεχόμενη τίς προτάσεις τοϋ ICAO τοϋ 
'Οκτωβρίου 1974, γιά τό θέμα τοϋ έναερίου χώρου, 
ήταν ετοιμη νά άνοίξει τούς άεροδιαδρόμους στό Αί
γαίο, έάν καί ή Τουρκία άνακαλοϋσε ταυτόχρονα τήν 

παράνομη ΝΟΤΑΜ 714. Δύο ήμέρες άργότερα, ή 
w Αγκυρα άπέρριψε τήν πρόταση· τό κλείσιμο, πάν

τως, των έλληνικών άεροδιαδρόμων, προκαλώντας 

σοβαρές ένοχλήσεις στίς πτήσεις στρατιωτικών με

ταγωγικών άεροσκαφών άπό καί πρός τήν Τουρκία, 

θά έξακολουθήσει νά άποτελεί σοβαρό μοχλό πιέ

σεως γιά τήν άνάκληση τής παράνομης τουρκικής 

ΝΟΤΑΜ]. 

Παράλληλα, δ Κ. Καραμανλής εκαμε τίς άκό

λουθες δηλώσεις: 

«Πολύς θόρυβος έγένετο τελευταiως περί τό θέμα 

τοϋ ΑΙγαίου. 'Εν Τουρκί~ άπεδόθησαν εlς τήν Έλ

λάδα έπιθετικαί προθέσεις, αί δποίαι έχρησιμοποιή

θησαν αύθαιρέτως, πρός κλιμάκωσιν έρεθιστικων 

δηλώσεων. 'Αντίστοιχοι έvτυπώσεις έδημιουργήθη

σαν καί έν 'Ελλάδι περί των τουρκικων προθέσεων. 

»'Εν όψει των άνωτέρω, κρίνω άναγκαίον νά δη

λώσω δτι ή ·Ελλάς παραμένει πιστή είς τάς άρχάς 

τοϋ Χάρτου των 'Ηνωμένων Έθνων περί εlρηνικijς 

έπιλύσεως των διεθνων διαφορων. Συνεπής πρός τήν 

πολιτικήν της αύτήν καί έν τfί πεποιθήσει δτι ούτως 

πράττουσα προασπίζει τά νόμιμα συμφέροντα τijς 

χώρας, ή έλληνική Κυβέρνησις προέτεινε σήμερον 

εlς τήν τουρκικήν Κυβέρνησιν, διά τοϋ έν Άγκύρ~ 
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πρέσβεώς της, τήν παραπομπήν τijς διαφοράς εlς τό 

Διεθνές Δικαστήριον τijς Χάγης, δοθέντος ότι έκ τijς 

μέχρι τοvδε άντιπαραβολ ijς τών άπόψεων τijς 'Ελλά

δος καί τijς Τουρκίας δέν έχει προκύψει κοινή νομι
κή βάσις διαπραγματεύσεων. Διά τijς προτεινομένης 

προσφυγής είς τό κατ' έξοχή ν εiρηνικόν καί γενικώς 

παραδεδεγμένον τοvτο μέσον έπιλύσεως διαφορών 

μεταξύ Κρατών, ή 'Ελλάς έπιβεβαιοί τόν σεβασμόν 

της διά τάς είρηνικάς διαδικασίας, προσδοκά δέ δτι 

τόν αύτόν σεβασμόν θά έπιδείξη καί ή Τουρκία». 

'Η πρόταση τής έλληνικής Κυβερνήσεως έπι

κροτήθηκε άπό τό σύνολο των κομμάτων τής άντι

πολιτεύσεως- στοιχείο πού προσέδωσε στήν πρω

τοβουλία τής 'Αθήνας άκόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. 

Πάντως, ή πρόταση δέν εμελλε τελικά νά εύδοκι

μήσει, καθώς 'ή Τουρκία ταλανιζόταν άπό κυβερνη

τική άστάθεια, ή όποία άπέτρεπε τήν ρηξικέλευθη 

καί άποτελεσματική άντιμετώπιση του θέματος άπό 

τήν "Αγκυρα. 'Εξάλλου, οί Τουρκοι ίθύνοντες φαί

νονταν άπρόθυμοι νά δεχτουν τήν έπίλυση στό νομι

κό έπίπεδο του προβλήματος πού οί ί'διοι ε{χαν δημι

ουργήσει μέ τήν προβολή διεκδικήσεων· άντίθετα, 
καθώς, μετά τήν είσβολή καί κατάληψη τής μισής 

Κύπρου, κρατουσαν κυριολεκτικά ώς δμήρους τούς 

'Ελληνοκυπρίους καί των έλεύθερων περιοχών, εδει

χναν νά προτιμουν τήν - πολιτική - διαδικασία 

των διμερών διαπραγματεύσεων, δπου οί δυνατότη

τές τους νά άσκήσουν πιέσεις στήν 'Ελλάδα ήταν 

σημαντικές. 

'Ήδη, στίς 29 'Ιανουαρίου, ό Τουρκος πρωθυ
πουργός, Σ. 'Ιρμάκ, δήλωσε δτι ή χώρα του θά άπα

δεχόταν τήν έλληνική πρόταση, άν καί ή 'Ελλάδα 

δεχόταν δτι ή ύφαλοκρηπίδα του Αίγαίου ήταν προέ

κταση τής 'Ανατολίας. Ή θέση αύτή προκάλεσε 

άπογοήτευση στήν 'Αθήνα, καθώς ίσοδυναμουσε μέ 

άπόρριψη τής έλληνικής πρωτοβουλίας: ή "Αγκυρα 

φερόταν πρόθυμη νά προσφύγει στή διεθνή δικαιοσύ

νη, μόνον άν ή 'Ελλάδα άναγνώριζε ώς τουρκική τή 

μισή ύφαλοκρηπίδα του Αίγαίου! 'Η δήλωση του 

Τούρκου πρωθυπουργου άποτέλεσε ενα άπό τά θέμα

τα πού έξέτασε τό 'Υπουργικό Συμβούλιο ύπό τήν 

προεδρία του Κ. Καραμανλή, τήν ί'δια ήμέρα. 

'Ωστόσο, ή Τουρκία δέν μπορουσε νά άπορρίψει 

εύθέως τήν έλληνική πρόταση γιά δικαστική διευθέ

τηση του θέματος, χωρίς νά κινδυνεύει νά άπομονω

θεί διεθνώς άκόμη περισσότερο. Πράγματι, στίς 6 
Φεβρουαρίου, ό Τουρκος ύπουργός 'Εξωτερικών, Μ. 

'Εσεμπέλ, έπέδωσε στόν 'Έλληνα πρέσβη στήν 

"Αγκυρα, Δ. Κοσμαδόπουλο, τήν άκόλουθη ρηματι

κή διακοίνωση: 

<Πό 'Υπουργείο των 'Εξωτερικών παρουσιάζει τίς 

προ,σρήσεις του στήν Πρεσβεία τής 'Ελλάδος καί άναφε

ρόμενο στήν διακοίνωσή της τής 27 'Ιανουαρίου 1975, υπ' 

άριθ. 6242. 4/ 53/ AS.293, σχετικά μέ τήν δριοθέτηση τής 
υφαλοκρηπίδος τοϋ Αtγαίου, εχει τήν τιμή νά έκθέση κα

τωτέρω τίς άπόψεις τής τουρκικής Κυβερνήσεως γιά μετά

δοση πρός τήν έλληνική Κυβέρνηση. 

»Τό 'Υπουργείο των 'Εξωτερικών χαίρει μέ τό πνεϋμα 

συνδιαλλαγής τής ·Ελλάδος σχετικά μέ τήν πρότασή του 

νά λυθή μέ εiρηνικά μέσα ή διένεξη μέ τήν δριοθέτηση τής 

υφαλοκρηπίδος τοϋ Αtγαίου. 

>>'Αποτελεί τήν μελετημένη άποψη τής τουρκικής Κυ

βερνήσεως δτι υπάρχουν διάφορα ζωτικά ζητήματα σχετι

κά μέ τό Αiγαίο πού παραμένουν άκόμα tκκρεμή μεταξύ 

τής ·Ελλάδος καί τής Τουρκίας καί τά όποία θά πρέπη νά 

λυθοϋν μέ εiρηνικά μέσα. Καθώς ή Τουρκία καί ή ·Ελλάς 

ε{ναι υποχρεωμένες νά ε{ναι φιλικές καί νά συνεργάζωνται 

λόγφ τής γεωγραφίας καί άμοιβαίων συμφερόντων, δέν 

φαίνεται νά υπάρχη άλλη tναλλακτική λύση άπό τήν ρύθ

μιση των διενέξεών τους διά διαπραγματεύσεων. 

>>' Εμπνεομένη άπό αύτό τό πνεϋμα καί έν όψει τής εiδι
κής γεωγραφικής δομής τοϋ Αiγαίου, δπου ο{ δύο χώρες 

άντιμετωπίζουν θέματα πού δέν εχουν άκόμη ρυθμισθή, με

ταξύ άλλων τό εύρος των χωρικών υδάτων στό Αtγαίο καί 

ή χρήση τοϋ tναερίου χώρQυ, ή τουρκική Κυβέρνηση tλ

πίζει δτι ή Κυβέρνηση τής 'Ελλάδος θά συμφωνήση κατά 

προτεραιότητα νά άρχίση διαπραγματεύσεις μέ τήν Κυ

βέρνηση τής Δημοκρατίας τής Τουρκίας γιά τό ζήτημα τής 

υφαλοκρηπίδος τοϋ Αtγαίου μέ σκοπό νά καταλήξουν σέ 

μιά άμοιβαία άποδεκτή καί ικανοποιητική λύση. 

>>Πράγματι, ή Τουρκία εχει προτείνει σέ διάφορες εύ

καιρίες τήν εναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χω

ρών μέ σκοπό νά λυθοϋν οί διαφορές γιά τήν υφαλοκρηπί

δα τοϋ Αtγαίου εΙρηνικά μέ δίκαιο καί εντιμο τρόπο. Θά 

πρέπη νά σημειωθή μέ λύπη δτι αύτές ο{ τουρκικές προτά

σεις δέν εγιναν δεκτές άπό τήν 'Ελλάδα καί ετσι παρεμπο

δίστηκαν ο{ διαπραγματεύσεις. Δέν υπάρχει άμφιβολία δτι 

ο{ ούσιαστικές διαπραγματεύσεις άποτελοϋν βασική μέθο
δο γιά τήν ρΟΟμιση διεθνών διενέξεων. 'Εν δψει τοϋ γεγο
νότος δτι δέν εχουν διεξαχθή άκόμα τέτοιες διαπραγματεύ

σεις, τά θέματα πού σχετίζονται μέ τίς διενέξεις δέν εχουν 

οϋτε έντοπισθή πλήρως, οϋτε διαφωτισθή. 

ιιΠάντως, ή τουρκική Κυβέρνηση μελετa εύμενrος, κατ· 

άρχήν, τήν πρόταση τής έλληνικής Κυβερνήσεως νά πα

ραπεμφθή άπό κοινοϋ στό Διεθνές Δικαστήριο ή διένεξη 
γιά τήν δριοθέτηση τής υφαλοκρηπίδος τοϋ Α{γαίου. Πρός 

τόν σκοπό αύτό καί γιά νά γίνη ή tπεξεργασία των δρων 

υπό τούς δποίους θά παραπεμφθή τό ζήτημα στό έν λόγφ 

Δικαστήριο ή Τουρκία προτείνει νά άρχίσουν συνομιλίες 

υψηλοϋ tπιπέδου μεταξύ των δύο Κυβερνήσεων. 'Η τουρ

κική Κυβέρνηση ε{ναι τής γνώμης δτι δ πολιτικός χαρα

κτήρας καί ή ζωτική σπουδαιότης τοϋ ζητήματος καθιστa 

άπαραίτητο νά διεξαχθοϋν αύτές οί συνομιλίες σέ υπουρ

γικό tπίπεδο. 

ιιΤό 'Υπουργείο των 'Εξωτερικών tπωφελείται τής εύ

καιρίας γιά νά έπαναλάβη πρός τήν Πρεσβεία τής 'Ελλά

δος τήν υψηλή του έκτίμησηιιΙ3s. 

Μέ τήν άπάντησή της αύτή, ή τουρκική Κυβέρ

νηση τόνιζε, κατά τόν πιό σαφή τρόπο, τήν προτί

μησή της γιά τή διαδικασία των διαπραγματεύσεων. 

Στό μέτρο δμως πού φαινόταν νά θεωρεί δτι οί διμε-
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ρείς συνομιλίες δέν άπέκλειαν τήν προσφυγή στό Δι

εθνές Δικαστήριο, δταν πλέον θά ε{χαν άποσαφηνι

στεί πλήρως οί νομικές διαφορές μεταξύ τών δύο χω

ρών, ή έλληνική Κυβέρνηση άποφάσισε νά προωθή

σει τή διαδικασία μέ σκοπό τήν τελική προσφυγή 

στό Διεθνές Δίκαιο. Ή τουρκική διακοίνωση άποτέ

λεσε άντικείμενο μελέτης στήν 'Αθήνα flδη άπό τήν 

ίδια ήμέρα, 6 Φεβρουαρίου, δπότε πραγματοποιήθη
κε στό Πολιτικό Γραφείο σύσκεψη ύπό τήν προεδρία 

του Κ. Καραμανλή καί μέ τή συμμετοχή τών ύπουρ

γών Προγραμματισμοu-Συντονισμου, 'Εξωτερικών 

καί 'Εθνικής 'Αμύνης καί του ύφυπουργοu 'Εξωτε

ρικών, I. Βαρβιτσιώτη. Σύμφωνα μέ σχετική κυβερ
νητική άνακοίνωση, η τουρκική άπάντηση κρίθηκε 

«Κατ' άρχήν έποικοδομητική» καί άποφασίστηκε νά 

προχωρήσει η 'Ελλάδα σέ διαπραγματεύσεις μέ τήν 

Τουρκία γιά τή σύνταξη του σχετικοί\ συνυποσχετι

κου. Στίς 10 του μηνός, μέ διακοίνωσή της, πού έπέ
δωσε στήν τουρκική Κυβέρνηση δ Δ. Κοσμαδόπου

λος, ή 'Αθήνα έξέφραζε τήν ίκανοποίησή της γιά 

τήν άποδοχή τfjς πρωτοβουλίας της, καί δήλωνε 

ετοιμη γιά τή διενέργεια συνομιλιών μέ σκοπό τή 

σύνταξη του συνυποσχετικου. 'Η έλληνική Κυβέρ

νηση, άκόμη, σημείωνε δτι δέν θά ε{ χε άντίρρηση νά 

τεθοuν οί δύο άντιπροσωπείες, κατά τό πρώτο στάδιο 

τών συνομιλιών, ύπό τήν ήγεσία ύπουργών. 

Παράλληλα, ματαιώθηκαν μετά άπό πιέσεις της 

'Αθήνας οί ερευνες πού έπρόκειτο νά διενεργήσει 

αύθαίρετα γιά λογαριασμό τής Τουρκίας στήν ύφα

λοκρηπίδα του Αίγαίου τό νορβηγικό σκάφος 

«Λόνγκβω>. 'Η έξέλιξη αύτή, σέ συνδυασμό μέ τήν 

άπάντηση τής "Αγκυρας στήν έλληνική πρόταση, 

φάνηκε νά διανοίγει προοπτικές γιά σύμφωνη μέ τό 

Διεθνές Δίκαιο διευθέτηση του ζητήματος. 

27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1975 

Συγκαλείται σύσκεψη, στό Πολιτικό Γραφείο, 

ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή καί μέ τή συμ

μετοχή τών ύπουργών Συντονισμοί\, Προεδρίας καί 

'Εσωτερικών, μέ άντικείμενο τήν άναδιοργάνωση 

τfjς δημόσιας διοικήσεως, άπαραίτητη μετά τήν 

έπταετfi άναστάτωση πού έπέφερε ή δικτατορία. Κα

τόπιν, δ ύπουργός Προεδρίας, Γ. Ράλλης, μέ δηλώ

σεις του, έξήγγειλε νέα μέτρα πού άποσκοποuσαν 

στήν εuρυθμη λειτουργία τής διοικήσεως. τίς άνα

κοινώσεις του ύπουργοu συνοψίζει τό άκόλουθο εί

δησεογραφικό δελτίο: 

«'Ο κ. Καραμανλής, εlπε ό κ. υπουργός, εδωσε έντολή 

νά καταρτισθουν καί νά κατατεθουν στήν Βουλή τό ταχύ

τερο νομοσχέδια πού νά άποβλέπουν στήν έξυγίανση τών 

υπαλληλικών διατάξεων: 
»ι. "Ο τι θά καταργηθή ή συμμετοχή τών γενικών γραμ

ματέων είς τά 'Υπηρεσιακά Συμβούλια. Ταυτα θά συντί

θενται άπό γενικούς διευθυντάς (ή, έν έλλείψει, καί διευ-

θυντάς 2ου βαθμου) καί άπό εξωθεν λαμβανομένους άνωτά

τους λειτουργούς, έν ένεργείq. ή μή. 

>>2. Θά έπαναφερθή τό υπό τής δικτατορίας καταργηθέν 
σύστημα τών Πινάκων Προαγωγών, ό.πλουστευόμενον καί 

βελτιούμενον. Έξάλλου, θά όργανωθή έπί διαρκους βά

σεως συστηματική προσπάθεια "έκπαιδεύσεως" τών προϊ

σταμένων, ώς πρός τό πνευμα καί τόν τρόπον έν γένει τής 

υπ' αuτών συντάξεως των έκθέσεων υπηρεσιακής ίκανό

τητος. 

»3. 'Ως πρός τάς μεταθέσεις τών υπαλλήλων άπό τήν 
πρωτεύουσαν είς τήν έπαρχίαν, θά καθιερωθή σειρά προ

τεραιότητος των μετατιθεμένων είς τήν έπαρχίαν υπαλλή

λων, έπί τ1j βάσει κριτηρίων υποχρεωτικώς λαμβανομένων 

υπ' όψιν υπό τών 'Υπηρεσιακών Συμβουλίων. 

»4. 'Ως πρός τήν πρόσληψιν τών υπαλλήλων, θά έπα
ναφερθή, ώς γενικός κανών, τό σύστημα τών διαγωνισμών 

καί μάλιστα τών κοινών διαγωνισμών προκειμένου περί 

όμοειδών κλάδων καί θά άνατεθή ή διεξαγωγή τούτου είς 

ένιαίον φορέα, ήτοι τήν Γενικήν Διεύθυνσιν Δημοσίας Δι

οικήσεως. 

»5. Είς τό πλαίσιον τών μέτρων τών άναφερομένων είς 
τήν κατάστασιν τών δημοσίων υπαλλήλων, περιλαμβάνε

ται καί ή διά νόμου έπαναφορά του θεσμου τής τριακοντα

πενταετίας, ώς ούτος κατ' άρχήν ε{ χε πρό τής δικτατορίας. 

Παραλλήλως, θά καθορισθή ώς γενικόν δριον έξόδου έκ 

τής υπηρεσίας τό 65ον ετος τής φυσικής ήλικίας τών 

υπαλλήλων ώς τουτο καθωρίζετο υπό του Ύπαλληλικου 

Κώδικος. 

»Γιά τήν ποιοτική άνύψωση του προσωπικου: 

»1. Θά ίδρυθή Σχολή Δημοσίας Διοικήσεως, σκοπός 
τής όποίας θά ε{ναι έν πρώτοις ή έκπαίδευσις (προπαρα

σκευή) τών μελλόντων νά είσέλθουν καί άποτελέσουν τό 

Σώμα Διυπουργικών Λειτουργών. Είς τήν Σχολήν θά είσά

γωνται διά διαγωνισμου 25 περίπου πτυχιουχοι νέοι μέχρι 
30 έτών καί ετεροι 25 περίπου πτυχιουχοι υπάλληλοι μέχρι 
40 έτών. Ή φοίτησις θά ε{ναι ι6 μήνες, θεωρητική καί 
πρακτική. 

»'Επίσης, ή Σχολή θά άναλάβη τήν μετεκπαίδευσιν 

υπαλλήλων 6ου καί 4ου βαθμου προοριζομένων νά έξελι

χθουν είς άνώτερα καί άνώτατα στελέχη τών 'Υπουργείων 

των. 

»Ή Σχολή υπολογίζεται δτι θά λειτουργήση άπό ι ης 

'Οκτωβρίου τρέχ. ετους. 

»2. Θά ίδρυθουν Είδικαί Σχολαί (δπως π.χ. ή γαλλική 
Ecoιes des Douanes) διά μεγάλους κλάδους, ώς π. χ. Τελω
νειακούς, 'Εφοριακούς, Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, Τεχνι

κών Δημοτικών. 

»'Η ίδρυσις τών Σχολών θά γίνη σταδιακώς άρχής γε

νομένης άπό τήν Σχολήν Τελωνειακών, ή όποία υπολογί

ζεται δτι θά λειτουργήση άπό ιης 'Οκτωβρίου τ.ε. 

»3. Θά γενικευθουν τά προγράμματα ένημερώσεως των 
νεοδιοριζομένων. 

»4. Θά συσταθή Σώμα Διυπουργικών Λειτουργών. Τά 

βασικά σημεία του σχεδίου τούτου εlναι τά έξής: 
»- Τό Σώμα ποσοτικώς μέν θά ε{ναι όλιγάριθμον (πε

ριλαμβάνον περί τούς 350 κατ' άνώτατον δριον υπαλλή
λους) ποιοτικώς δέ θά ε{ναι του άνωτέρου δυνατου έπιπέ

δου. 

»- Τό Σώμα θά υπάγεται άπ' εuθείας υπό τόν πρόεδρον 



300 ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΟΛ ΥΠΛΕΥΡΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ 

τής Κυβερνήσεως καί θά ε{ναι "Διυπουργικόν", άνήκοντες 

δηλαδή εtς αύτό, θά ε{ναι συνδεδεμένοι μέ ώρισμένον ή 

ώρισμένα 'Υπουργεία, άλλά θά τοποθετοϋνται καί θά με

τακινοϋνται μεταξύ αύτών. 

»- Οί Διυπουργικοί ούτοι διοικητικοί λειτουργοί θά 

χρησιμοποιοϋνται εtς τά διάφορα Πολιτικά 'Υπουργεία, 

εtς τάς θέσεις έκείνας τών όποίων τά καθήκοντα, κατά προέ

χοντα χαρακτήρα, άνάγονται εtς τήν εννοιαν τής "διευ

θύνσεως" . Τοιαϋται θέσεις ε{ναι αί θέσεις των νομαρχών, 

τών γενικών διευθυντών, διευθυντών καί τμηματαρχών 

Κεντρικών 'Υπηρεσιών, των όποίων τά καθήκοντα θά κρι

θή δτι ε{ναι διοικητικοϋ περιεχομένου καί δτι άνταποκρί

νονται είς τήν εννοιαν τής "διευθύνσεως", ώς καί τών διευ

θυντών των Νομαρχιών. 

»- Αί θέσεις αύται θά καθορισθοϋν κατά 'Υπουργείον 

διά διαταγμάτων έφ ' άπαξ έκδοθησομένων καί, μετά τήν 

λήξιν τής μεταβατικής περιόδου (περί τά 5 ετη) θά πλη
ροϋνται άποκλειστικώς μόνον δι' ύπαλλήλων τοϋ Σώματος. 

»- Εtς τό Σώμα προβλέπονται τρείς βαθμοί: ό Αος 

(άνώτατος), ό Βος καί ό Γος (εΙσαγωγικός) . 

»5. Θά άναμορφωθή ό θεσμός των νομαρχών. Τά κύρια 

σημεία τής προτεινομένης άναμορφώσεως ε{ναι τά έξής: 

»- Τό ήμισυ (ή τά 2/ 3) των θέσεων τών νομαρχών θά 
γίνουν μόνιμοι θέσεις, διαβαθμιζόμεναι εtς τρία κλιμάκια 

(νομάρχαι, σύμβουλοι νομαρχών, βοηθοί συμβούλων). 

»- Αί ώς άνω συνιστώμεναι θέσεις θά άνήκουν ε{ς τό 

Σώμα 'Υπουργικών Λειτουργών. 

»- Αί Κεντρικαί Ύπηρεσίαι θά όργανωθοϋν έπί έπι

τελικής κατ' άρχήν βάσεως. 

»- Θά έφαρμοσθή ή γνωστή άρχή "τοϋ πεπερασμένου 
τής έκτάσεως έποπτείας", οϋτως ώστε νά έξαλειφθή τό άν

τιοργανωτικόν φαινόμενον τοϋ ύπερμέτρου άριθμοϋ όργα

νωτικών μονάδων ύπαγομένων ύπό !\να προϊστάμενον. 

>>- 'Ως πρός τόν τρόπον πραγματοποιήσεως τής ώς 

άνω άναδιοργανώσεως, προβλέπεται ή εκδοσις νόμου 

πλαισίου καί ή έν συνεχεί~, βάσει των έν αύτφ έξουσιοδο

τήσεων, εκδοσις διά διαταγμάτων τών νέων 'Οργανισμών. 

»Καί ό κ. Ράλλης κατέληξε: 

»Εtς τό πλαίσιον τής δλης προσπαθείας διά τήν άποδο

τικωτέραν καί καλυτέραν λειτουργίαν τής κρατικής μηχα

νής, καί τήν έξυπηρέτησιν τοϋ κοι:νοϋ, θά ένταχθή καί ή 

προώθησις τής, διά νόμων κωδίκων, γενικής κωδικοποιή

σεως τής διοικητικής νομοθεσίας. Τό εργον τοϋτο, ώς 

γνωστόν, προεβλέφθη καί ήρχισε διά τοϋ ν.δ. 3989)1959, 
δυστυχώς δμως, παρ' δλας τάς, έπί τij βάσει τοϋ νομοθετή

ματος τούτου, καταβληθείσας προσπαθείας δέν έπετεύχθη 

μέχρι τοϋδε παρά ή δημοσίευσις 3 νόμων κωδίκων, ήτοι 
τοϋ Δασικοϋ, τοϋ 'Αλιευτικοϋ καί τοϋ Κώδικος Καταστά

σεως Δημοτικών καί Κοινοτικών 'Υπαλλήλων. νΗδη , βα

σίμως προσδοκάται δτι έντός τοϋ 1975 θά άποπερατωθή ή 
έπεξεργασία καί ψήφισις ύπό τής Βουλής 1\ξ τούλάχιστον 

έκτων ύπό σύνταξιν κωδίκων(' Αγροτικής Πίστεως, Φαρ

μακευτικός, Τουρισμοϋ, 'Ιατρικών 'Επαγγελμάτων, ' Ανα

πήρων Πολέμου καί 'Αθλητισμοϋ). τέλος, θά προωθηθή ή 

σύνταξις καί ψήφισις Κώδικος Διοικητικής Διαδικασίας, 

διά τοϋ όποίου άφ' ένός θά παρέχωνται έγγυήσεις εtς τούς 

πολίτας εναντι τών ένδιαφερουσών αύτούς ένεργειών τής 

Διοικήσεως καί άφ' έτέρου θά άπλουστευθή καί έπιταχυν

θή ή διοικητική ένέργεια» 1 36. 

28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1975 

·Ο Κ. Καραμανλής κηρύσσει τήν εναρξη τοϋ συ

νεδρίου των προέδρων των 'Εμπορικών καί Βιομη

χανικών 'Επιμελητηρίων τής χώρας, πού συνέρχεται 

στό 'Εμποροβιομηχανικό 'Επιμελητήριο 'Αθηνών. 

Στή σύντομη δμιλία του, δ πρωθυπουργός &.νέφερε τά 

έξή ς: 

«Κηρύσσω τήν έναρξιν τοv παρόντος συνεδρίου, 

μέ τήν βεβαιότητα ότι αi συζητήσεις σας καί αi άπο

φάσεις τάς δποίας θά λάβετε, θά άνταποκρίνωνται είς 

τήν κρισιμότητα τών περιστάσεων πού διέρχεται δ 

τόπος. 

»Αί περιστάσεις άπαιτοvν κοινωνικήν γαλήνην, 

έθνικήν ένότητα καί πρό παντός πρόταξιν τών γενι

κών έναντι τών άτομικών καί ταξtκών συμφερόντων. 

Γιατί, όπως λέγει δ Θουκυδίδης στόν 'Επιτάφιο τοv 

Περικλέους, κανένας πολίτης, ούτε καί δ πλουσιώ

τερος, δέν μπορεί νά αlσθάνεται εύτυχής μέσα σέ μιά 

δυστυχούσα πολιτείω>. 

28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1975 

· Ο Κ. Καραμανλής &.πευθύνει έγκύκλιο πρός τούς 

δημοσίους ύπαλλήλους καί τούς ύπαλλήλους των 

νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, μέ τήν δποία 

καί χαράσσει τίς κατευθυντήριες γραμμές γιά τή 

συμπεριφορά πού όφείλουν νά έπιδεικνύουν τά στελέ

χη τοϋ Δημοσίου πρός τούς πολίτες. Τό κείμενο τής 

έγκυκλίου &.ποκτa Ιδιαίτερη σημασία ένόψει τής 

συνταγματικής &.ναθεωρήσεως, στό μέτρο πού ένσω

ματώνει πάγιες θέσεις τοϋ Κ. Καραμανλή γιά τήν 

εϋρυθμη λειτουργία τής δημόσιας διοικήσεως καί τίς 

σχέσεις Κράτους-πολίτου : 

«Πρό 15ετίας περίπου εlχον άπευθύνει πρός 

aπαντας τούς δημοσίους ύπαλλήλους καί τούς ύπαλ

λήλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου τήν 

ύπ' άριθ. 40848/ 1959 Έγκύκλιόν μου, έν σχέσει 
πρός τήν συμπεριφοράν αύτών πρός τό κοινόν [βλ. 

τόμο Δ']. Ai διά τής έγκυκλίου ταύτης παρασχεθεί
σαι δδηγίαι εlχον ήδη άρχlσει νά άποδίδουν τά 

προσδοκώμενα άγαθά άποτελέσματα. Δυστυχώς αί 

μεσολαβήσασαι έκτοτε γενικώτεραι άνωμαλlαι, μέ 

άποκορύφωμα τήν περlοδον τής δικτατορίας, έπέφε

ραν γενικήν άναστάτωσιν τών δημοσίων ύπηρεσιών 

καί είδικώτερον εlχον ώς συνέπειαν νά τοποθετηθή 

έπί δλως άντιδημοκρατικών καί άψυχολογήτων βά

σεων τό θέμα τών σχέσεων μεταξύ τών όργάνων τής 

δημοσίας διοικήσεως καί τοv κοινού. Έξ άλλου 
έκτοτε είσήλθον εlς τήν δημοσίαν διοίκησιν άρκετοί 

νέοι ύπάλληλοι, oi δποίοι δέν θά έλαβον γνώσιν τής 
ώς άνω έγκυκλίου, τής δποίας ή ύπόμνησις έν πάσrι 
περιπτώσει κρίνεται χρήσιμος καί δι' όλους τούς 

παλαιοτέρους. Θεωρώ συνεπώς άναγκαίον δπως διά 
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τής παρούσης έπαvαλάβω τό περιεχόμενον ταύτης, 

ώς κατωτέρω. 

»'Όπως έτονίζετο καί εlς τό προοίμιον τής προ

μνησθείσης lγκυκλίου, ή Κυβέρνησις μέ τήν άναλη
φθείσαν προσπάθειαν τής άναδιοργανώσεως τών δη

μοσίων ύπηρεσιών άποβλέπει, άφ' ένός μέν εlς τήν 

καλυτέραν όργάνωσιν τής διοικήσεως, άφ' έτέρου δέ 

εlς τήν δημιουργίαν έμψύχου δυναμικου, τό δποίον 

θά έμπνέεται άπό ύψηλόν αίσθημα εύθύvης καί θά 

εlναι άφοσιωμένον εlς τό καθήκον. Μόνον ή όργά
νωσις δέν άρκεί διά νά {κανοποιήση τάς προσδοκίας 

μιiiς διοικητικής μεταρρυθμίσεως, ή δποία εlναι κυ

,,ρίως πρόβλημα {κανών προσώπων. Διότι ή στάθμη 

τής δημοσίας ύπηρεσίας εlναι άνάλογος πρός τήν 

άξίαν τών όργάνων της. Εlναι συνεπώς ύπερτάτη 

άνάγκη δπως τά δργανα του Κράτους άποκτήσουν τό 

ηύξημένον τουτο αίσθημα εύθύνης καί καθήκοντος 
άπέναντι τών πολιτών καί του λα ου. 'Η έξασφάλισις 

του βασικου αύτου παράγοντος θά συντελέση καί εlς 

τήν βελτίωσιν τών σχέσεων έν γένει του κοινου μετά 

τών δημοσίων ύπηρεσιών. 

»'Ανεξαρτήτως τής ύπάρξεως fί μ ή δικαιολογίας, 
γεγονός εlναι δτι μεταξύ τών πολιτών έπικρατεί πνευ
μα δυσπιστίας πρός τάς δημοσίας ύπηρεσίας. 'Επα

ναλαμβάνεται διαρκώς δτι τό Κράτος κωλυσιεργεί 

καί δέν φέρεται στοργικώς πρός τούς πολίτας. 'Υπο

στηρίζεται έπίσης δτι ή γραφειοκρατική νοοτροπία 

έχει έξελιχθή εlς μέσον ταλαιπωρήσεως του κοινου. 

Ώς έκ τούτου άντί τής φιλικής άτμοσφαίρας καί τής 

άμοιβαίας έμπιστοσύνης, ή δποία πρέπει νά χαρα

κτηρίζη τάς σχέσεις Κράτους καί πολίτου, έχει δη

μιουργηθή μεταξύ αύτών ψυχική διάστασις μή έποι

κοδομουσα, ώς εlναι εύνόητον, εlς τήν δμαλήν λει

τουργίαν του κρατικου μηχανισμου, άλλά καί αύτου 

του δημοκρατικου μας πολιτεύματος. 

» 'Επιθυμουντες δπως έκλείψη τό ταχύτερον ή 
άπαράδεκτος αϋτη κατάστασις, παρακαλουμεν δπως 

καταβληθή μία γενικωτέρα προσπάθεια έκ μέρους 

δλων τών κρατικών όργάνων, άπό του άνωτάτου μέ

χρι του κατωτάτου iεραρχικου κλιμακίου, πρός γεφύ

ρωσιν του ύφισταμένου χάσματος καί δημιουργίαν 

κλίματος έμπιστοσύvης μεταξύ κοινου καί δημοσίων 

ύπηρεσιών. 

))Κατά πρώτον δέον νά έξαλειφθή παντελώς ή 

σφαλερά νοοτροπία του "ύπαλλήλου-αύθέντου" καί 

νά άντικατασταθή αϋτη διά τής νοοτροπίας του "ύ

παλλήλου-ύπηρέτου" του κοινου. Εlς τό δημοκρατι

κόν μας πολίτευμα δλαι αi έξουσίαι πηγάζουν έκτου 

έθνους, δηλαδή έκ του λαου, καί συνεπώς αύθέντης 

εlναι τό &πρόσωπον αύτό κοινόν, ύπηρέτης δέ αύτου, 
δ ύπάλληλος. Εlς τό πρόσωπον συνεπώς του οiουδή

ποτε πολίτου, δ δποίος άπευθύνεται πρός ύμiiς, δέν 

πρέπει νά βλέπετε τόν "αlτουντα", άλλά τό μέλος του 

κυριάρχου λαου έκτου δποίου άντλείτε τήν έξουσίαν 

σας, δ δποίος συνεισφέρει εlς τά δημόσια βάρη, έν 

οlς καί αi δαπάναι διά τήν λειτουργίαν έν γένει τών 
δημοσίων ύπηρεσιών καί δ δποίος, ώς έκ τούτου, 

δικαιουται νά τύχη άποτελεσματικής, ταχείας καί 
προθύμου έξυπηρετήσεως έν τfί έπιδιώξει του αΙτή
ματός του, έντός βεβαίως τών δρίων τών κειμένων 

νόμων. Πρώτιστον συνεπώς καθήκον τών δημοσίων 

ύπαλλήλων καί λειτουργών - καί τουτο άσφαλώς 

δέν μειώνει, άλλά έξαίρει τήν θέσιν αύτών- εlναι νά 
ύπηρετουν τό κοινόν. 

)) 'Εκ τής βασικής ταύτης τοποθετήσεως πηγά
ζουν ώρισμένοι κανόνες συμπεριφοράς έναντι τών 

πολιτών, τούς κυριωτέρους τών δποίων θεωρουμεν 

άναγκαίον νά ύπενθυμίσωμεν διά τής παρούσης καί 

έπί τών δποίων άξιουμεν δπως θεμελιωθή ή συμπερι

φορά ύμών έναντι τών πολιτών: 

))1. "Απαντες, άπό του άνωτάτου μέχρι του κατω
τάτου, όφείλετε νά εύρίσκεσθε εlς τάς θέσεις σας, 

κατά τάς ώρας ύποδοχής του κοινου. 'Αποτελεί έλ

λειψιν σεβασμου πρός τούς πολίτας, oi δποίοι έγκα
ταλείπουν τάς έργασίας των διά νά προσέλθουν κατά 
τάς καθωρισμένας ώρας εlς τάς ύπηρεσίας διά τάς 

ύποθέσεις των καί προκαλεί εύλογον δυσφορίαν εlς 

αύτούς ή άπουσία του άρμοδίου εlς συμβούλια, συ

σκέψεις κ.λπ. Εlς δλως έξαιρετικάς περιπτώσεις, 
καθ' aς καλείσθε ύπό άνωτέρου σας, δέον νά συντο

μεύητε κατά τό δυνατόν τήν άπουσίαν σας, έπιστρέ

φοντες δέ νά δικαιολογήτε ταύτην εlς τούς άναμέ

νοντας πολίτας. 

)>2. 'Οφείλετε νά ύποδέχεσθε φιλοφρόνως τούς 

πολίτας εlς τό γραφείον σας. Οϋτω δέον νά προσφέ

ρετε κάθισμα, έφ ' δσον ύπάρχει τοιαύτη εύχέρεια, 
εlς τούς άναμένοντας, κατά προτίμησιν δέ εlς τούς 

γηραιοτέρους, άσθενεστέρους κ.λπ. · νά προσαγορεύ
ετε πάντας άνεξαρτήτως εlς τόν πληθυντικόν καί νά 

συμπεριφέρεσθε έν γένει πρός αύτούς μέ εύγένειαν 

καί καλήν διάθεσιν. Πέραν δηλαδή τών ξηρών τύπων 
τής έθιμοτυπίας, νά έπιδεικνύετε έμφυτον καλωσύ

νην. 

))3. 'Ιδιαιτέρως εύγενείς δέον νά εlσθε πρός τούς 

οlκονομικώς, σωματικώς fί πνευματικώς άσθενεστέ

ρους, δπως π.χ. άπόρους, θύματα πολέμου, χήρας, 

γέροντας. Τό βοήθημα, ή προστασία, ή πρόνοια καί 

άλλα μέτρα τά δποία προβλέπουν ol κείμενοι νόμοι 
ύπέρ αύτών, δέν παρέχονται ύπό του ύπαλλήλου, άλ

λά ύπό τής Πολιτείας καί δένάποτελουνεύεργεσίαν, 

άλλά έκπλήρωσιν καθήκοντος. 

))4. 'Ο προσερχόμενος εlς τό γραφείον σας πολί
fης δέον νά τύχη άμέσου προσοχής καί έξυπηρετή
σεως. Εlναι άπαράδεκτος ή παρατηρουμένη ένίοτε 

κατάστασις καθ' fίν δ πολίτης άναμένει lστάμενος 

έπί μακρόν πρό του γραφείου του άρμοδίου ύπαλλή

λου, χωρίς δ, τελευταίος ούτος ούδέ τό βλέμμα κaν νά 
ύψώση πρός αύτόν, μέχρις ού τελειώση ύπηρεσιακήν 
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τινά άπασχόλησιν ή συνδιάλεξιν μετά συναδέλφου 

του. Εlς όλως έξαιρετικάς περιπτώσεις, καθ' Ιiς εlναι 

άδύνατος ή άμεσος διακοπή τής περί Ιiλλην τινά 

ύπηρεσιακήν ύπόθεσιν άπασχολήσεώς σας, δέον νά 
ζητήτε συγγνώμην διά τήν έπιβαλλομένην μικράν 
καθυστέρησι ν. 

»5. Κατά τήν άκρόασιν τής ύπό τοίJ πολίτου άνα
πτυσσομένης ύποθέσεώς του, δέον νά καταβάλητε 

άμέριστον προσοχή ν εlς τάς έκτιθεμένας ύπ' αύτοίJ 

άπόψεις καί εlλικρινή προσπάθειαν κατανοήσεως αύ

τών. 

))6. Κατά τήν άκρόασιν καί έξέτασιν ύφ' ύμών 
παντός αlτήματος δέν πρέπει νά θεωρήτε έαυτόν ή 

καί νά έμφανίζεσθε ώς άντίδικος τοίJ πολίτου, άλλ' 

άντιθέτως ώς εlλικρινής συμπαραστάτης αύτοίJ, νά 

έπιδιώκητε τήν έξυπηρέτησίν του έν τφ πλαισίφ τών 

νόμων. 

))7. Εlς περίπτωσινάρνητικής τυχόνάπαντήσεως, 
δέον νά προσπαθήτε μέ προσήνειαν νά έξηγήσετε εlς 

τόν πολίτην διατί δέν εlναι κατά νόμον δυνατή ή 

ίκανοποίησις τοίJ αlτήματός του, οϋτως ώστε άπερχό

μενος ούτος νά μήν έχη, ώς συμβαίνει συνήθως, τό 

συναίσθημα τής πικρίας, ότι τό Κράτος καί οί ύπάλ

ληλοί του άδιαφοροίJν ή άντιδικοίJν, άλλά νά άποκο

μίση τούλάχιστον τήν εύχάριστον έντύπωσιν καί 

ίκανοποίησιν ότι έτυχε τής δεούσης προσοχής καί 

κατανοήσεως. 

)>8. Κατά τάς διδομένας είς τούς πολίτας άπαντή
σεις ε[τε προφορικώς, ε[τε γραπτώς, δέον νά κατα

βάλλητε προσπάθειανόπως χρησιμοποιήτε λεκτικόν 

καί διατύπωσιν έν γένει οχι μόνον φιλόφρονα, άλλά 

καί κατανοητή ν άπό τόν πρός όν άπευθύνεσθε. Οϋτω 

δέον νά άποφεύγητε π. χ. τήν ξηράν άπαρίθμησιν δι

ατάξεων νόμων, τήν χρήσιν έξεζητημένων λέξεων 
(καίτοι έν χρήσει έν τfί έπισήμφ μεταξύ ύπηρεσιών 

άλληλογραφίrι), τήν σχοινοτενή διατύπωσιν κ.λπ. 

))9. Εlς τά αlτήματα τών πολιτών δέον νά δίδητε 
σαφείς καί συγκεκριμένας άπαντήσεις, άποφεύγον

τες τάς άοριστίας καί άναβολάς, όσάκις ίδίrι πρόκει

ται περί άπλών θεμάτων, διά τά όποία δέν άπαιτείται 

εlδική μελέτη καί έρευνα. 

))]0. 'Επί έyyράφως ύποβαλλομένων αΙτήσεων 

καί έφ' όσον δέν εlναι δυνατή ή άμεσος άπάντησις ή 

ίκανοποίησις τοίJ αίτήματος, δέον άμέσως όπως 

γνωστοποιήτε έγγράφως τήν λήψιν τής αίτήσεως ή 

άναφορtiς, προσδιορίζοντες κατά προσέγγισιν τόν 

άπαιτηθησόμενον χρόνον πρός περαίωσιν τής ύποθέ

σεως ή συγκέντρωσιν τών τυχόν άπαιτουμένων συμ

πληρωματικών στοιχείων. 

))11. Είς περίπτωσιν καθ' ήν εlσθε άναρμόδιος, 
δέον άμέσως νά παραπέμπητε τόν πολίτην είς τόν 
άρμόδιον ύπάλληλον καί νά τοίJ παρέχητε πλήρεις 

καί σαφείς όδηγίας πρός εϋκολον άνεύρεσιν αύτοίJ. 
' ))12. τέλος δέον νά κρατήτε ύπό σημείωσιν οίασ-

δήποτε παρατηρήσεις ή σχόλια τοίJ κοινοίJ, &φορών

τα εlς τήν λειτουργίαν τής ύπηρεσίας σας, ίνα έν 

καιρφ εlσηγήσθε άρμοδίως τά άναγκαία μέτρα πρός 

βελτίωσιν αύτής καί καλυτέραν έν γένει έξυπηρέτη

σιν του κοινού. 

))Τά άνωτέρω δέν καλύπτουν όλας τάς περιπτώ

σεις κατά τάς όποίας δίδεται ή εύκαιρία εlς τούς 

άσκοίJντας διοικητικά έργα νά έπισύρουν ή οχι τήν 
έκτίμησιν τοί5 πολίτου. Ή έδραίωσις τής δημοσίας 
έκτιμήσεως πρός τήν διοίκησιν θά έπιτευχθή τότε 
μόνον, όταν εlς τάς ποικίλας καθημερινάς έπαφάς μέ 

τούς πολίτας, αί όποίαι έχουν τοσούτον πυκνωθή λό

γφ τής αύξήσεως τών κρατικών άρμοδιοτήτων, έκ

δηλοίJται σταθερώς ύπό παντός κρατικοίJ λειτουργού 

πνείJμα άνωτέρας άντιλήψεως τοίJ καθήκοντος, τό 

δποίον θά όδηγή εlς τήν δημιουργίαν ψυχικής έπα

φής καί εlς τήν έξασφάλισιν τής συνεργασίας τών 

πολιτών. 

)> 'Ως καί άνωτέρω έτονίσθη κύριον έργον τών 
κρατικών όργάνών εlναι ή έξυπηρέτησις τοίJ συνό
λου καί ή προάσπισις του γενικοίJ συμφέροντος. Ή 

έπιτυχής διεξαγωγή τοίJ έργου αύτοίJ συντελεί εlς 
τήν έξύψωσιν τής στάθμης τών δημοσίων ύπηρεσι
ών. Δέν πρέπει νά παρορtiται τό γεγονός ότι δέν εlναι 

μόνον τά ύλικά άγαθά τά όποία προσδιορίζουν τό 

βιοτικόν έπίπεδον· έπηρεάζεται τοίJτο σοβαρώς καί 
άπό τήν ποιότητα τών παρεχομένων ύπό του Κρά
τους ύπηρεσιών. 'Αποτελεί συνεπώς ύπέρτατον καθή

κον όπως οί πολίται άνακτήσουν τήν έμπιστοσύνην 

των πρός τήν διοίκησιν τής χώρας καί δημιουργη

θούν μεταξύ πολιτών καί κρατικών όργάνων σχέσεις 

δμαλώτεραι καί πρακτικώτεραι. Εύνόητον δέ, κατό

πιν :rούτου, ότι άνάλογος συμπεριφορά άναμένεται 

καί έκ μέpους τών πολιτών. 

)) Άξιώ καί παρακαλώ συγχρόνως όπως όλαι αί 
δημόσια ι ύπηρεσίαι καί εlς έκαστος άπό σtiς ένστερ

νισθουν τό περιεχόμενον τής παρούσης καί άποδυ

θουν εlς Ιiμιλλαν διά τήν έξύψωσιν του γοήτρου τής 
δημοσίας διοικήσεως καί τήν δημιουργίαν τών κα
λυτέρων δυνατών σχέσεων μετά τών πολιτών)>. 

29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1975 

'Ο Κ. Καραμανλής καί ό ύπουργός Συντονισμοϋ, 

Π. Παπαληγούρας, μέ δηλώσεις τους, έξαγγέλλουν 

τή νέα είσοδηματική πολιτική τής Κυβερνήσεως: αϋ

ξηση κατά 10% άπό Ιης Μαρτίου 1975 τών μισθών 
καί τών συντάξεων τών δημοσίων ύπαλλήλων καί τών 

ύπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου· 

αϋξηση κατά 15% τών συντάξεων τοϋ ΙΚΑ· καί άμε
ση παρέμβαση της Κυβερνήσεως μέ σκοπό τήν ύπο

γραφή νέας έθνικfjς συλλογικής συμβάσεως έργα

σίας. Σύντομα, θά άνακοινωθοϋν καί μέτρα γιά τήν 

ένίσχυση τοϋ είσοδήματος τών άγροτών. Παράλλη-
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λα, γιά τή χρηματοδότηση τής νέας είσοδηματικής 

πολιτικής, ό πρωθυπουργός καί ό ύπουργός Συντονι

σμοί) έξήγγειλαν καί τήν κατάθεση νέων φορολογι

κών νομοσχεδίων, μέ τά όποια έπέρχονται έλαφρύν

σεις γιά τή συντριπτική πλειοψηφία (περίπου 95%) 
των φορολογουμένων, ένω έπιβαρύνονται οί ύπόλοι

ποι, αίσθητά εύπορώτεροι, πολϊ:τες. 

Στίς δηλώσεις του, ό πρωθυπουργός εκαμε ίδιαί

τερη άναφορά στή διεθνή οίκονομική uφεση, άλλά 

καί στήν άπόλυτη προτεραιότητα πού όφείλει νά δο

θεϊ: στήν ένίσχυση τ&ν 'Ενόπλων Δυνάμεων, ένόψει 

της τουρκικής άπειλής στήν Κύπρο καί τό Αίγαϊ:ο: 

«Τά φορολογικά νομοσχέδια πού θά κατατεθούν 

αϋριον είς τήν Βουλήν, δέν εlναι δυνατόν νά κριθούν 

παρά έν συναρτήσει: 

''πρώτον, πρός τήν διεθνή συγκυρίαν, ή δποία 
εlναι βέβαια σήμερα δυσμενής-

"δεύτερον, πρός τίς είδικώτερες δυσκολίες πού 

άντιμετωπίζει τήν κρίσιμη αύτή ώρα ή χώρα μας καί, 

"τρίτον, πρός τά άλλα οίκονομικά μέτρα πού, 

παράλληλα μέ τά φορολογικά, λαμβάνει ή Κυβέρνη

σις. 

""Ο λες άνεξαιρέτως ο{ δυτικές χώρες καλούνται 

τό 1975 νά λάβουν μέτρα άναχαιτίσεως τοv πληθω
ρισμού, άλλά καί ταυτόχρονα μέτρα άναθερμάνσεως 

τής οίκονομίας των. Καί εlναι, όπως δ καθένας άντι
λαμβάνεται, δ συνδυασμός τών άντιφατικών αύτών 

μέτρων δυσχερέστατος. Καί τούτο γιατί άπό τήν ίδια 

τήν φύσιν τους τά άντιπληθωριστικά μέτρα άναθερ

μάνσεως προκαλούν πληθωριστικές πιέσεις. "Ολες 

λοιπόν ο{ χώρες τής Δύσεως άγωνίζονται αύτή ν τήν 

ώραν νά σπάσουν τόν φαvλον κύκλον τοv πληθωρι

σμού καί τής ύφέσεως, πού άπειλεί τό ίδιο τό έλεύ

θερο πολιτικό καί οίκονομικό τους καθεστώς. 

"Ή Έλλάς εlναι έπιπροσθέτως βεβαρυμένη μέ 

τήν άντιμετώπιση πληθώρας είδικών προβλημάτων, 

πού τής έκληροδότησε ή άσυνάρτητος οίκονομική 

πολιτική τής έπταετίας. Καί πέραν αύτοv εlναι ύπο

χρεωμένη νά ένισχύση τάς 'Ενόπλους Δυνάμεις. Καί 

τούτο, όχι γιατί έπιδιώκει τήν άναμέτρησιν διά τών 

όπλων, άλλά άκριβώ<; γιατί ή ίσχύς τους άποτελεί 

προϋπόθεσιν γιά τήνάσφάλειαν τής χώρας καί έγγύ

ησιν γιά τήν είρήνη, εlς τά πλαίσια τής έθνικής άξι
οπρεπείας καί άνεξαρτησίας. 

,,Υήν πραγματικότητα αύτή ν τήν άντιλαμβανόμε

θα όλοι ο{ "Ελληνες. 'Αλλά δέν είμεθα πάντοτε πρό

θυμοι νά τήν άναγνωρίσωμεν, όταν ίδιαίτερα καλού

μεθα νά συμβάλωμεν εlς τήν άντιμετώπισίν της. Τήν 

άδυναμίαν μας όμως αύτή ν θά πρέπη νά τήν ύπερνική

σωμεν, aν θέλωμεν νά έξασφαλίσωμεν τήν προκοπή ν 

τοv τόπου ύπό καθεστώς έλευθερίας καί πραγματικής, 

Δημοκρατίας. 

"Μέ τά δεδομένα αύτά δέν νομίζω ότι παρίσταται 

άνάγκη νά σiiς έξηγήσω τούς λόγους διά τούς δποί

ους ή Κυβέρνησις - ύποχρεωμένη νά άντιμετωπίση 

ηύξημένας δαπάνας τοv τακτικού προϋπολογισμού 
- εlναι ύποχρεωμένη νά έπιβάλη καί ώρισμένους 

φόρους. Φόρους όμως πού, άκριβώς έπειδή θά έπι
βληθοvν, θά τής έπιτρέψουν ν' άσκήση παράλληλα 

καί μίαν όρθολογικήν εlσοδηματικήν πολιτικήν. 

"·Ο ύπουργός του Συντονισμού θά άναφερθή εl

δικώτερα είς τά φορρλογικά, καθώς καί είς άλλα οί

κονομικά μέτρα πού λαμβάνονται σήμερον. Θ' άρ

κεσθώ διά τούτο είς τήν έπισήμανσιν ώρισμένων ει

σοδηματικών ένισχύC:τεων, πο~ θά συντελέσουν είς 
τήν άναθέρμανσιν τής οΙκονομικής δραστηριότητος 

καί πού δέν lχουν μόνον τόν χαρακτήρα κοινωνικών 

παροχών, άλλά πού έπιβάλλονται καί διά λόγους κα

θαρώς οΙκονομικούς. 

"Πρώτον: Ή Κυβέρνησις άπεφάσισε ν' αύξήση 

άπό 1ης Μαρτίου τρέχοντος lτους τούς μισθούς καί 

τάς συντάξεις τών ύπαλλήλων τοv Δημοσίου καί τών 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου τών μισθολο

γικώς έξομοιουμένων πρός αύτούς, κατά 10%. 
"Δεύτερον: Ή Κυβέρνησις άπεφάσισε τήν αϋξη

σιν τών ύπό τοv ΙΚΑ παρεχομένων συντάξεων κατά 
15% κατά μέσον όρον. 

,τρίτον: "Οπως εlναι γνωστόν, ή Κυβέρνησις, 

καταργήσασα παλαιότερον νόμον, δέν δικαιούται 

πλέον νά ρυθμίζη τούς έργατοϋπαλληλικούς μισθούς, 
ο{ δποίοι καί θά καθορίζωνται έκάστοτε δι ' έλευθέ
ρως συνομολογουμένων μεταξύ τών ένδιαφερομένων, 

συλλογικών συμβάσεων. Τό μέτρον τής καταργήσεως 

τής &μέσου παρεμβάσεως τοv Κράτους, είς τάς μεταξύ 
έργοδοτών καί έργαζομένων σχέσεις, έλήφθη άκρι

βώς διά νά κατοχυρωθή δ έλεύθερος συνδικαλισμός. 

·Η άποκατάστασις όμως τών συνδικαλιστικών έλευ

θεριών δέν άποστερεί τήν Κυβέρνησιν τοv δικαιώμα

τος καί τής ύποχρεώσεως νά προσφέρη εlς τούς 

έργαζομένους καί τούς έργοδότας τάς μεσολαβητικάς 

της ύπηρεσίας, οί5τως ώστε - μέσα είς τά πλαίσια 

άμοιβαίας κατανοήσεως καί έντός τών έκάστοτε ύπό 

τών γενικωτέρών οίκονομικών συνθηκών ύπαγορευο

μένων δυνατοτήτων- νά έπιτυγχάνεται ή οΙκονομι

κώς καί κοινωνικώς προσφορωτέρα λύσις. ·Υπό τήν 

lννοιαν αύτήν έζήτησα άπό τούς άρμοδίους ύπουρ

γούς τοv Συντονισμού καί τής 'Απασχολήσεως νά 
μεσολαβήσουν μεταξύ τών ένδιαφερομένων μερών, 

ώστε νά έπιτευχθή τό ταχύτερον ή συνομολόγησις 

έθνικής γενικής συλλογικής συμβάσεως. Εlμαι βέ

βαιος ότι αl σχετικαί διαπραγματεύσεις θά διεξαχ

θούν, λαμβανομένων ύπ' όψιν τών άντικειμενικών 

συνθηκών καί τών γεvικωτέρων συμφερόντων τής 

χώρας. 

"Μέ τήν εύκαιρίαν αύτήν θά ήθελα νά συστήσω 
καί πάλιν είς όλους άνεξαιρέτως τούς "Ελληνας, αύ
τοσυγκράτησιν. ΥΗδη προεκλογικώς, άλλά καί διά 
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τών προγραμματικών δηλώσεών μου, εlδοποίησα τόν 

έλληνικόν λαόν δτι τό 1975 δέν έπιτρέπεται νά εlναι 
έτος παροχών. Θά εlναι έτος λιτότητας καί, yιά τούς 

εύπορωτέρους, έτος θυσιών. Δέν εlμαι διατεθειμένος 

νά ένδώσω εlς τήν πολιτικήν τών άκαλύπτων παρο

χών καί νά ύπονομεύσω, διά τοίJ πληθωρισμού πού 

πλήττει τάς λαϊκάς κυρίως τάξεις, τό οlκονομικό 
μέλλον τής χώρας. 

»Πιστεύω, πάντως, δτι, aν ό έλληνικός λαός στη

ρίξη μέ τήν πρόθυμον καί σταθεράν του συμπαρά

στασιν τήν κυβερνητική ν προσπάθειαν, θά μπορέση 

ή χώρα νά όδηyηθfj- δ πως τήν ώδήyησα καί άλλοτε 

- πρός μίαν ραyδαίαν οlκονομικήν καί κοινωνική ν 

άνοδο ν». 

Τά νομοσχέδια, τά δποία καί θά καταθέσει στή 

Βουλή δ ύπ<;>υργός Οίκονομικ&ν, τήν επομένη, άφο

ροϋν τή φορολογία άκινήτου περιουσίας, καθώς καί 

τήν τροποποίηση φορολογικών διατάξεων. 

29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1975 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν 'ΑρχιεJtίσκοπο 

Βορείου καί Νοτίου 'Αμερικής, 'Ιάκωβο, δ δποίος " 

πραγματοποιεί όλιγοήμερη έπίσκεψη στήν 'Αθήνα. 

ΤΕΛΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1975 

Διαπιστώνεται άδιέξοδο στίς διακοινοτικές συ

νομιλίες γιά τό Κυπριακό, οί δποίες διεξάγονται, 

άπό τίς 14 τοϋ μηνός, στή Λευκωσία, μεταξύ τοϋ 
προέδρου τής κυπριακής Βουλής, Γ. Κληρίδη καί 

τοϋ Ρ. Ντενκτάς. 

'Η προσέλευση τοϋ Ρ. Ντενκτάς καί ή εναρξη 
τ&ν διακοινοτικών, στίς 14 'Ιανουαρίου, άποδείχθη
κε τμήμα ενός ελιγμοϋ τής τουρκικής πλευράς νά 

άποφύγει τό στίγμα τοϋ άδιάλλακτου, χωρίς, ταυτό

χρονα, νά κάμει δποιοδήποτε βήμα γιά τήν έξεύρεση 

λύσεως. 'Η τουρκοκυπριακή πλευρά υίοθέτησε πα

ρελκυστική τακτική, ύπονοώντας δτι θά ήταν διατε
θειμένη νά κάμει παραχωρήσεις καί νά έπιτρέψει τήν 

έπάνοδο άριθμοϋ προσφύγων στίς εστίες τους, χωρίς 

δμως νά συνεισφέρει στήν προώθηση τ&ν συνομιλι

ών καί στήν πρακτική ύλοποίηση τ&ν δσων Ciφηνε 

νά έννοηθεί δτι ύποσχόταν. Ή 'Άγκυρα καί δ Ρ. 

Ντενκτάς φαίνονταν νά πιστεύουν δτι δ χρόνος έρ

γαζόταν πρός οφελός τους καί έκμεταλλεύονταν τήν 

κατάσταση γιά νά σταθεροποιήσουν τά κέρδη τους 

άπό τήν είσβολή καί νά έκτουρκίσουν τό κατεχόμενο 

τμήμα τοϋ νησιοϋ. 

Τό άδιέξοδο όφειλόταν κυρίως στήν άπροθυμία 

τοϋ Τουρκοκύπριου διαπραγματευτή -παρά τίς άρ

χικές διαβεβαιώσεις του- νά συζητήσει τή συγκρό

τηση τής κεντρικής Κυβερνήσεως η τό ζήτημα τής 

γεωγραφικής διαρθρώσεως τής νέας Κυπριακής Δη

μοκρατίας. »Ετσι, οί συνομιλίες έπικεντρώθηκαν σέ 

άνθρωπιστικά θέματα, χωρίς νά έπιτελεσθεί πρόοδος 

στό πολιτικό έπίπεδο. 

Καθώς, έξάλλου, διαφαινόταν flδη τό ναυάγιο 

τ&ν διακοινοτικών συνομιλιών, δ γενικός γραμματέ

ας τοϋ ΟΗΕ, Κ. Βαλντχάιμ, ζήτησε τήν Ciποψη τής 

ελληνικής Κυβερνήσεως πάνω στό ζήτημα τής έφαρ

μογής των άποφάσεων τοϋ Συμβουλίου 'Ασφαλείας 

γιά τό Κυπριακό. 'Η 'Αθήνα άπάντησε στίς 28 
'Ιανουαρίου, μέ τήν άκόλουθη διακοίνωση: 

«Ή έλληνική Κυβέρνησις δέν έφείσθη προσπαθειών 

ίνα ή ώς είρηται άπόφασις έφαρμοσθή. 

»l. Οϋτω, έπέμεινεν δπως α{ έπαφαί μεταξύ τών κ.κ. 
Κληρίδη καί Ντενκτάς έπί άνθρωπιστικών προβλημάτων 

έξελιχθοuν τό ταχύτερον δυνατόν ε{ς διαπραγματεύσεις έπί 

πολιτικών θεμάτων, συμφώνως πρός τάς διατάξεις τής 

άποφάσεως 3212. 
»'Εν τούτοις, ή έλληνική Κυβέρνησις διεπίστωσεν δτι 

ή τουρκική πλευρά, αν καί κατ' άρχήν συμφωνήσασα έπί 

τής άνάγκης ταχείας ένάρξεως τών πολιτικών συζητήσεων 

έν Λευκωσί~, εlχεν έν τij πράξει υίοθετήσει παρελκυστι
κήν πολιτικήν. 

»Οϋτω, ό έκπρόσωπος τής τουρκοκυπριακής κοινότη

τος κ. Ντενκτάς ijρχισε προβάλλων διαφόρους προκαταρ

κτικούς δρους, δλως άσχέτους πρός τό θέμα τών διαπραγ

ματεύσεων. 'Επί παραδείγματι έζήτησεν δπως τό πρόβλη

μα τών έγγυήσεων ένός μελλοντικοu διακανονισμοu άπο
φασισθή πρίν καν άρχίσουν νά διαγράφωνται τά στοιχεία 

μιaς λύσεως. 

»Τελικώς αί συνομιλία ι ή ρχισαν τήν 14ην 'Ιανουαρίου. 

»Εκτοτε ή τουρκοκυπριακή πλευρά δέν υίοθέτησε τήν 

έποικοδομητικήν έκείνην στάσιν ή όποία θά παρείχε τήν 

δυνατότητα νά προχωρήσουν αί διαπραγματεύσεις μέ τα

χύτητα καί τόν έπείγοντα ρυθμόν τόν όποίον έπιβάλλουν 

αί παροuσαι συνθήκαι. Μέχρι σήμερον ούδ' εν σημείον 

άναφερόμενον ε{ς τήν πολιτικήν λύσιν του προβλήματος 

εχει συζητηθή. 

»'Εν συμπεράσματι ή έλληνική Κυβέρνησις εΙ ναι ύπο

χρεωμένη νά διαπιστώση δτι τρείς μήνας μετά τήν υίοθέ

τησιν τής άποφάσεως 3212 ούδεμία πρόοδος εχει συντελε
σθή πρός τήν κατεύθυνσιν τής έπιλύσεως τών πολιτικών 

ζητημάτων. 

»2. 'Η έλληνική Κυβέρνησις ijσκησεν έπιμόνως πίεσιν 
διά τήν έφαρμογήν τών περί προσφύγων διaτάξεων τής 

άποφάσεως 3212, έμμένουσα δπως δλοι οί πρόσφυγες έπι
στρέψουν είς τάς έστίας των έν άσφαλεί~ . 

»'Εν ~ούτοις, α{ προσπάθειαί της δέν εΙ χ ον άποτέλε
σμα. Εις έκάστην περίπτωσιν, ή τουρκική πλευρά άπήντη

σεν δτι τό πρόβλημα ήτο πολιτικόν καί δτι θά εδει νά 

έπιλυθή έν τφ πλαισίφ ένός πολιτικοu διακανονισμοu. 'Η 

στάσις αϋτη δι' ή ς έπιδεικνύεται άδιαφορία διά τάς κα

κουχίας δεκάδων χιλιάδων 'Ελληνοκυπρίων προσφύγων 

οί όποίοι δικαιοuνται νά έπιστρέψουν είς τάς οίκίας των 

"ύπό συνθήκας άσφαλείας", δέν ήμπόδισε τήν Τουρκίαν 

νά άσκήση πίεσιν έπί τής βρετανικής Κυβερνήσεως ίνα 

έπιτύχη τήν μεταφοράν τών έν τij βρετανικij βάσει τής 

'Επισκοπής Τουρκοκυπρίων είς τήν Τουρκίαν καί έκείθεν 

είς τήν τουρκοκρατουμένην περιοχήν τής Κύπρου. 
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»ΕΙναι έξόχως λυπηρόν τό γεγονός δτι ή βρετανική 

Κυβέρνησις ένέδωσεν είς τήν άξίωσιν ταύτην, παρ' δλον 

δτι άντέκειτο πρός τήν άπόφασιν 3212, ή όποία βεβαίως 
δέν άπέβλεπεν είς τήν νομιμοποίησιν τής μαζικής μετοική

σεως των Τουρκοκυπρίων είς τό βόρειον τμήμα τής νήσου 

κατεχόμενον είσέτι ύπό των τουρκικών δυνάμεων καί τής 

έγκαταστάσεώς των είς οίκίας καί περιουσίας έλληνικής 

ίδιοκτησίας. 

)) 'Η μετοίκησις αuτη εχει ώς σκοπόν νά προδικάση 
τόσον τό πολιτικόν πρόβλημα δσον καί τό άνθρωπιστικόν. 

'Ως έκ τούτου, ύπήρξεν ή αίτία ίσχυρrον συναισθηματικών 
. άντιδράσεων καί έδημιούργησεν δυσμενές ψυχολογικόν 
κλίμα. Κατέληξεν ώσαύτως είς τήν δήλωσιν του ύπουργοu 

'Εξωτερικών τής Τουρκίας πρός τήν βρετανικήν έφη

μερίδα "Guardian" τής 20.1.75 καθ' ην "μία νέα de facto 
κατάστασις ύπάρχει νυν έν Κύπρφ ή όποία θά ύπεχρέωνε 

ένδεχομένως τούς 'Έλληνας νά συνειδητοποιήσουν δτι ή 

διαίρεσις τής νήσου εΙναι άναπόφευκτος" . 

»3. 'Η έλληνική Κυβέρνησις σημειώνει ώσαύτως μετά 
λύπης δτι ούδεμία πρόοδος εχει έπιτευχθή έν σχέσει πρός 

τήν διάταξιν τής άποφάσεως 3212 περί "ταχείας άποχω
ρήσεως δλων των ξένων στρατιωτικών δυνάμεων καί πά

σης ξένης στρατιωτικής παρουσίας καί προσωπικοί) έκ τής 

Δημοκρατίας τής Κύπρου" . Ή 'Ελλάς άπό τήν πλευράν 

της εΙναι έτοίμη νά άποσύρη τό έλληνικόν στρατιωτικόν 

προσωπικόν έκ τής νήσου ύπό τήν προϋπόθεσιν τής ύπό 

τής Τουρκίας τηρήσεως του δρου τής πλήρους άμοιβαιό

τητος. Συναφώς πρός τό θέμα αύτό δέν δύναταί τις ή νά 

σημειώση τήν τεραστίαν δυσαναλογίαν ή όποία ύφίσταται 
μεταξύ των τουρκικών δυνάμεων είς τήν νήσον, αί όποίαι 

άριθμοuν πλέον των 35.000 πλήρως έξωπλισμένων άνδρων, 
ύπο6τηριζομένων ύπό τεθωρακισμένων καί πυροβολικοί) 

καί του έλληνικοu στρατιωτικοί) προσωπικοί), έκ μερικών 

εκατοντάδων άξιωματικrον καί άνδρrον. 

»ΕΙναι συνεπώς πασιφανές δτι αί προσπάθειαι τfjς έλ

ληνικfjς Κυβερνήσεως πρός έφαρμογήν τfjς άποφάσεως 

του Συμβουλίου 'Ασφαλείας ύπ' άριθ. 365 υίοθετούσης 
τήν άπόφασιν ύπ' άριθ. 3212 τfjς Γενικής Συνελεύσεως 

!;χουν μέχρι τοuδε προσκρούσει είς τήν άρνητικήν στάσιν 

τής Τουρκίαρ) 137 • 
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'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ διαδοχικές 

συσκέψεις μέ άντικείμενο τήν υίοθέτηση μέτρων γιά 

τήν άνάπτυξη τής γεωργίας. 

Εύθύς άμέσως, ό υπουργός, Ι. 'Ιορδάνογλου, 

άνακοίνωσε δτι ή Κυβέρνηση άποφάσισε νά προχω

ρήσει στή σύνταξη μακροπρόθεσμου προγράμματος 

γιά τήν οίκονομική καί κοινωνική άνάπτυξη τής 

υπαίθρου. Τό πρόγραμμα θά καταρτιστεί άπό τά 

'Υπουργεία Συντονισμοί) καί Γεωργίας, σέ συνεργα

σία μέ τό ΚΕΠΕ καί τήν Α ΤΕ καί θά μεριμνa γιά τήν 

έναρμόνιση τής έλληνικής μέ τήν Κοινοτική άγρο

τική πολιτική, ίδίως στούς τομείς του οίνου καί τών 

όπωροκηπευτικών· τή χάραξη συστηματικής πολιτί

κής γιά τά κτηνοτροφικά προϊόντα· καί τή διεύρυνση 

του στεγαστικοί) προγράμματος τής Α ΤΕ, καθώς καί 

του προγράμματος έξαγορaς άπό άγρότες τών σχο

λαζουσών γαιών. 

Παράλληλα, ό Ι. Ίορδάνογλου άνακοίνωσε καί 

βραχυπρόθεσμα μέτρα γιά τήν ένίσχυση του άγροτι

κοu είσοδήματος: καθορισμό τής μέσης τιμής άσφα

λείας γιά τά καπνά άνατολικοu τύπου σέ 60 δρχ. άνά 
κιλό καί είσοδηματική ένίσχυση 12 δρχ. άνά κιλό· 
αϋξηση τής τιμής του πρόβειου γάλακτος σέ 10 δρχ. 
τό κιλό, καί του άγελαδινοu σέ 5· καθιέρωση, μετά 
τήν δλοκλήρωση τής συνταγματικής άναθεωρήσεως, 

άντισταθμιστικών είσφορών στήν είσαγωγή κατεψυγ

μένων κρεάτων, μέ σκοπό τήν προστασία τής έγχώ

ριας παραγωγής ρύθμιση τών χρεών πρός tήν ΑΤΕ 
τών βιωσίμων κτηνοτροφικών μονάδων- αϋξηση τής 

τιμής συγκεντρώσεως του άραβοσίτου σέ 5,30 δρχ. 
άνά κιλό, έπιδότηση μέ 100 δρχ. άνά στρέμμα τής έπί 
σπόρου καλλιεργείας του άραβοσίτου καί έπιδότηση 

μέ 3 δρχ. άνά κιλό στά χρησιμοποιούμενα γιά καλλι
έργεια υβρίδια· καί καθορισμό τής τιμής έξαγορaς 
τομάτας άπό βιομηχανίες σέ 1,40 δρχ. άνά κιλό, χω
ρίς έπιδοτήσεις. τέλος, στίς 10 του μηνός, δ υπουρ
γός θά άνακοινώσει τήν πρόσθετη έπιδότηση μέ 3 
δρχ. άνά κιλό τών βαμβακοπαραγωγών, έπί πλέον · 
τής τιμής τών 17,40 δρχ. άνά κιλό πού ε{χε όριστεί 

τόν 'Ιανουάριο. 

3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1975 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν πρεσβευτή τής 

Βουλγαρίας στήν 'Αθήνα. Σύμφωνα μέ σχετική κυ

βερνητική άνακοίνωση, δ πρεσβευτής μετέφερε στόν 

'Έλληνα πρωθυπουργό «θερμόν φιλικόν μήνυμα» 

τοu Βούλγαρου ήγέτη, Τ. Ζίφκωφ, ό δποίος τόνιζε τή 

σημασία τών καλών σχέσεων μεταξύ τών δύο χωρών 

καί διατύπωνε τήν έλπίδα δτι οί διμερείς δεσμοί θά 

μποροuσαν νά άναπτυχθοuν περισσότερο. Τέλος, δ 

Τ. Ζίφκωφ έξέφραζε καί τήν ίκανοποίησή του άπό τό 

γεγονός δτι δ Κ. Καραμανλής, ε{χε άποδεχθεί τήν 

πρόσκληση τής βουλγαρικής Κυβερνήσεως νά πραγ

ματοποιήσει έπίσημη έπίσκεψη στή Σόφια. 

Τήν ίδια ή μέρα, υπογράφεται, άπό τόν υφυπουργό 

'Εξωτερικών, Ι. Βαρβιτσιώτη καί τόν Γιουγκοσλάβο 

υφυπουργό Μεταφορών, Χ. Τόντσιτς, συμφωνία γιά 

τή διακίνηση έμπορευμάτων μέσω τής Θεσσαλονί

κης. Μέ τή συμφωνία καταργείται τό καθεστώς τής 

σερβικής ζώνης, δπως ε{χε ρυθμιστεί άπό τήν, πεν

τηκονταετοuς διάρκειας, Συνθήκη του 1923 καί θε
σπίζεται νέα διαδικασία γιά τή διακίνηση τών προϊ

όντων. 

3-5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1975 

Συζητείται καί ψηφίζεται άπό τή Βουλή τό νομο

σχέδιο «περί τρόπου διενεργείας τών άρχαιρεσιών 
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καί πάσης φύσεως έκλογών είς τά έργατοϋπαλληλικά 

καί έπαγγελματικά σωματεία καί ένώσεις αότών», μέ 

τό όποίο έξασφαλίζεται μετά τήν aπομάκρυνση των 

διορισμένων aπό τή δικτατορία διοικήσεων, καί ή 

δημοκρατική aνάδειξη, μέ σύστημα aναλογικής, 

οργάνων του συνδικαλιστικοί) κινήματος. 

5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1975 

Παρέρχεται ή προθεσμία πού ε{χε τάξει τό aμε

ρικανικό Κογκρέσο γιά τήν έπίτευξη προόδου στό 

Κυπριακό καί διακόπτεται ή στρατιωτική βοήθεια 

τών ΗΠΑ πρός τήν Τουρκία. 

·Η έξέλιξη αότή θά δημιουργήσει κινητικότητα 

στό διεθνές έπίπεδο. ·Η "Αγκυρα θά aφήσει νά έν

νοηθεί δτι διακοπή τής βοήθειας θά μποροuσε νά 

όδηγήσει σέ διάρρηξη των aμερικανοτουρκικών 

aμυντικών δεσμών. Παράλληλα, θά διερευνήσει τίς 

πιθανότητες νά έξασφαλίσει δπλα aπό άλλες πηγές 
του ΝΑ ΤΟ . 'Από τήν πλευ'ρά της, ή aμερικανική 

Κυβέρνηση θά κάμει σαφή τήν πρόθεσή της νά έρ- · 
γαqτεί γιά .νά πείσει τά νομοθετικά σώματα τής χώ
ρας νά συναινέσουν στήν έπανάληψη τής aποστολής 

δπλων στήν Τουρκία. Στό σκηνικό θά έμπλακεί, στά 

τέλη του μηνός, καί ό γενικός γραμματέας του 

ΝΑΤΟ, Γ. Λούνς, ό όποίος θά ταχθεί ύπέρ τής στρα

τιωτικής ένισχύσεως τής "Αγκυρας, προκαλώντας 

τήν aντίδραση κυβερνητικών κύκλων στήν 'Αθήνα. 

· Η διακοπή τής βοήθειας, πάντως, τή στιγμή πού ή 

Κυβέρνηση τών ΗΠΑ εδειχνε μέ κάθε τρόπο τήν πρό

θεσή της νά κάμψει τήν aντίδραση του Κογκρέσου, 

δέν θά όδηγήσει σέ aλλαγή τής τουρκικής πολιτικής 

στήν Κύπρο. 'Αντίθετα, στά μέσα Φεβρουαρίου οί 

Τοuρκοι θά ανακηρύξουν τό «όμόσπονδο τουρκοκυ

πριακό Κράτος», σέ μιά προσπaθεια νά δημιουργή

σουν νέα τετελεσμένα στό νησί. 

9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1975 

Σέ σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμαν

λή καί μέ τή συμμετοχή του ύπουργοu καί του ύφυ

πουργοu 'Εξωτερικών, έξετάζεται ή τελική θέση τής 

έλληνικής πλευράς στίς διαπραγματεύσεις μέ τίς 

ΗΠΑ, οί όποίες aρχίζουν τήν έπομένη, μέ aντικείμε

νο τήν aναθεώρηση τών ύφισταμένων συμφωνιών γιά 

τίς aμερικανικές βάσεις. στήν ·Ελλάδα. 'Αρχηγοί 

τών δύο aντιπροσωπειών ε{ναι οί πρέσβεις Π. Καλο

γεράς καί Μ. Στέρνς. 

Στά aπομνημονεύματά του, ό Δ. Μπίτσιος σημεί

ωσε γιά τούς δύο πρώτους γύρους τών διαπραγματεύ

σεων, τό Φεβρουάριο καί τόν 'Απρίλιο 1975: 

«'Η άναθεώρηση των έλληνοαμερικανικων άμυντικων 

Συμφωνιων, πού άρχισε στίς 10 Φεβρουαρίου 1975, στήν 
'Αθήνα, μέ ενα πρωτο 'γί)ρο διαπραγματεύσεων, είχε, μετά 

τήν άποχώρησή μας άπό τό στρατιωτικό σκέλος του 

ΝΑΤΟ, Ιδιαίτερη σημασία γιά τίς άμυντικές μας άνάγκες. 

Οί νέες ρυθμίσεις επρεπε άποτελεσματικότερα νά τίς εξυ

πηρετοuν. 'Επί πλέον ήταν άναγκαίο νά συμπυκνωθη σέ 

μιά βασική Συμφωνία ή πληθώρα των κειμένων πού είχαν 

υπογραφεί άπό τό 1953 κι επειτα καί νά εκσυγχρονισθη τό 
καθεστώς των άμερικανικων διευκολύνσεων πού είχε συμ

φωνηθη σέ άλλες εποχές καί κάτω άπό άλλες συνθήκες. 

"Επρεπε επίσης νά τεθή φραγμός στίς υπερβάσεις πού, 

κατά τήν πρακτική εφαρμογή των Συμφωνιων εκείνων, 

είχαν καθιερώσει ενα άπαράδεκτο εθιμικό καθεστώς. Μέ 

άλλα λόγια, οί δίαπραγματεύσεις άπέβλεπαν νά μaς άπαλ
λάξουν άπό τόν δαίδαλο των πολλαπλων συμβατικων κειμέ

νων καί τήν καταχρηστική εφαρμογή τους καί νά τίς 

υποκαταστήσουν μέ μιά εκσυχρονισμένη άμυντική συμ

φωνία. ' Αλλά υπηρχε καί ενας άλλος λόγος πιό βαθύς , πιό 

καθοριστικός των θέσεων πού ή άντιπροσωπεία μας στίς 

διαπραγματεύσεις είχε πάρει εντολή νά υποστηρίξη . Οί 

Ελληνοαμερικανικές σχέσεις είχαν περάσει άπό τήν δοκι

μασία τής άνοχής πού ή Οόάσιγκτων είχε επιδείξει εναντι 

τής τουρκικής είσβολής στήν Κύπρο . Συνεπως, ό Καρα

μανλής χαράσσοντας τούς σκοπούς τής διαπραγματεύσεως 

καθόρισε δτι άπό τίς στρατιωτικές διευκολύνσεις των 

'Αμερικανων θά διετηροuντο μόνον εκείνες πού συνέβαλ

λαν στίς άμυντικές άvάγκες τής ·Ελλάδος . Οί άλλες θά 

επρεπε νά παύσουν νά λειτουργοuν. 

»'Η Οόάσιγκτων, ζυγίζοντας τίς νέες περιστάσεις, εδει

ξε άπό τήν άρχή κατανόηση ετσι όSστε στό τέλος του δεύ

τερου γύρου των διαπραγματεύσεων, άπό 7 όSς 29 'Απριλί
ου 1975, είχε κι δλας συμφωνηθη δτι : 

>>- Οί λιμενικές διευκολύνσεις στήν 'Ελευσίνα ετερ

ματίζοντο . 

»- 'Η άμερικανική βάση στό άεροδρόμιο του 'Ελλη

νικοί) θά εκλεινε. ' Ορισμένες άμερικανικές διευκολύνσεις 

πού συμβάλλουν στίς άμυντικές άνάγκες της ' Ελλάδος θά 

εξακολουθοuσαν νά λειτουργοuν μέσα στήν έλληνική άε

ροπορική βάση του 'Ελληνικοu . 

>>- Θά επακολουθοuσε συμφωνία γιά τήν κατάργηση, 
περιορισμό καί ενοποίηση καί άλλων άμερικανικων διευ

κολύνσεων στήν ' Ελλάδα. 

>>- Τά προνόμι~ άσυλίες καί άτέλειες του άμερικανι
κοu προσωπικοί) στήν 'Ελλάδα άναθεωροuντο καί ικανο

ποιητική πρόοδος είχε σημειωθη. 

>>- Οί εγκαταστάσεις δπου παραμένουν οί άμερικανι
κές διευκολύνσεις θά τελοuν υπό 'Έλληνας διοικητάς» 138 • 
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Διατυπώνονται, στήν όριστική τους μορφή, οί 

προτάσεις τής έλληνοκυπριακής πλευράς γιά τό 

Σύνταγμα τής Κυπριακής Δημοκρατίας: 

«1. Ή Κύπρος θά είναι μιά άνεξάρτητη καί κυρίαρχη 
κυριαρχία. 

»2. Τό Σύνταγμα θά είναι Σύνταγμα ένός δικοινοτικοί), 
πολυπεριφερειακου όμοσπονδιακου Κράτους. 

»3. Οί περιοχές πού θά διοικοuνται άπό τούς Τουρκο
κυπρίους μπορεί νά περιλαμβάνουν μιά ούσιαστική περιο

χή στό βορρά, πού θά εκτείνεται καί στίς δύο πλευρές του 

άξονα Λευκωσία-Κυρήνεια πρός τήν θάλασσα . 
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»4. "Αλλες περιοχές ύπό τουρκοκυπριακή διοίκηση θά 
σχηματισθοuν δπου εlναι κυρίως συγκεντρωμένα τουρκο

κυπριακά χωριά. 

»5. 'Η όλική εκταση των περιοχών πού θά εlναι ύπό 
τουρκοκυπριακή διοίκηση θά άνταποκρίνεται κατά προ

σέγγιση στήν σημερινή άναλογία του έλληνικοu καί τουρ

κικοί) πληθυσμοί) στό νησί. 

»6. 'Εάν ύπάρξη άνάγκη, γιά διοικητικούς σκοπούς, 
ουσιαστικής τουρκοκυπριακής πλειοψηφίας σέ περιοχές 

πού θά ε{ ναι ύπό τουρκοκυπριακή διοίκηση, ή Δημοκρατία 

θά άναλάβη τήν οικονομική εuθύνη τής δαπάνης γιά τήν 

κατασκευή σπιτιών στά τουρκικά χωριά γιά τούς Τουρκο

κυπρίους, οί όποίοι πιθανόν νά θελήσουν τελικά νά έγκα

τασταθοuν στίς περιοχές πού θά περιέλθουν ύπό τουρκο

κυπριακή διοίκηση. 

»7. 'Η κεντρική Κυβέρνηση του όμοσπονδιακοu Κρά
τους θά εχη ουσιαστικές έξουσίες. 

»8. Τό νομικό καθεστώς των 'Ελληνοκυπρίων πού θά 
ζήσουν σέ περιοχές ύπό τουρκοκυπριακή διοίκηση, καί 

τών Τουρκοκυπρίων πού θά ζήσουν σέ περιοχές ύπό ελλη

νοκυπριακή διοίκηση, θά προσδιορισθή καί θά κατοχυρω

θή. 

»9. Τά άνθρώπινα δικαιώματα θά κατοχυρωθοuν στό 
Σύνταγμα, περιλαμβανομένου του δικαιώματος τής έλευθε

ρίας κινήσεως σέ όλόκληρο τό νησί, των ύφισταμένων δι

καιωμάτων ιδιοκτησίας καί του δικαιώματος τής άποκτή

σεως, κτήσεως, κciτοχής, χρήσεως καί άπολαύσεως ιδιο
κτησίας σέ όποιαδήποτε περιοχή η θέση στήν Κύπρο. 

»Οί άνωτέρω προτάσεις δέν θίγουν τίς διατάξεις τής 

άποφάσεως 3112 τής Γενικής Συνελεύσεως τών 'Ηνωμέ
νων ·Εθνών καί ιδιαίτερα έκείνες πού άφοροuν τήν ταχεία 

άπομάκρυνση δλων των ξένων ένόπλων δυνάμεων άπό τήν 

Κύπρο καί τήν έπιστροφή δλων των προσφύγων στά σπίτια 

τους κάτω άπό συνθήκες άσφαλείας, οί όποίες θά πρέπη νά 

έφαρμοσθοuν». 

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1975 

'Ο πρωθυπουργός ένημερώνει τή Βουλή γιά τήν 

πορεία τών έλληνοτουρκ:ικ:ών σχέσεων: 

«Κύριοι βουλευταί, 

)) 'Η Κυβέρνησις προσέρχεται μέ κάποιαν καθυστέρη
σιν -καθυστέρησιν όμως δικαιολογημένην- νά ένημε

ρώση τό Σώμα έπί ώρισμένων θεμάτων τής έξωτερικής μας 

πολιτικής- θεμάτων τά δποία τόν τελευταίον καιρόν προσέ

λαβαν όξύν -δραματικόν θά έλεγα- χαρακτήρα. Καί 

έχαρακτήρισα τήν καθυστέρησιν αύτή ν ώς δικαιολογημέ

νη ν, διότι θά έπρεπε έν τφ μεταξύ νά άσκηθουν ώρισμένοι 

χειρισμοί, τά άποτελέσματα τών δποίων θά έπέτρεπον νά 

ένημερωθή πληρέστερον τό Σώμα. 

))Κύριοι βουλευταί, 

))Δέν ημπορεί νά δμιλήση κανείς διά τήν έξωτερικήν 

πολιτική ν τής χώρας, χωρίς νά άναφερθή στήν έπικρατου

σαν διεθνή κατάστασιν. 

)) ΗΟπως γνωρίζετε, τόν τελευταίο καιρό ύπάρχει μία 
σαφής έπιδείνωσις στήν διεθνή κατάσταση, μέ κύρια χα

ρακτηριστικά τήν άστάθεια καί τήν &βεβαιότητα. 

)) 'Η προσπάθεια τής δημιουργίας ύφέσεως, ή δποία πρό 

δύο περίπου έτών εlχε δημιουργήσει τόσες έλπίδες, όχι 

μόνον δέν άπέδωσε σταθερά καί μόνιμα άποτελέσματα, άλ

λά άπό τινος χρόνου εύρίσκεται είς έπικίνδυνον κάμψιν. 

))Ε/ς τάς σχέσεις τών Μεγάλων τό πνευμα τής συνεννοή

σεως τό διεδέχθη ή δυσπιστία καί τήν συνεργασίαν, δ άν

ταγωνισμός. 'Ανταγωνισμός πού έκδηλώνεται εlς όλα τά 

σημεία τής ύδρογείου καί έχει τίς έπιπτώσεις του στίς σχέ

σεις καί τήν ζωήν όλων τών λαών. Ή δέ κατάστασις αύτή 

έπεδεινώθη βαρύτατα μέ τήν νομισματική καί οΙκονομική 

άναρχία πού προκάλεσε ή ένεργειακή κρίσις. 

)) 'Εθνικισμοί άναχρονιστικοί, έγωϊστικοί οlκονομικοί 
άνταγωνισμοί καί πρό παντός μικρόνοια καί μικροψυχία 

άπειλουν καθημερινά τήν εlρήνην του κόσμου καί δημι

ουργουν αίσθημα &βεβαιότητος καί &γωνίας γιά τό μέλλον. 

))Παρακολουθών κανείς τάς διεθνείς έξελίξεις τής έπο

χής μας, έκπλήσσεται άπό τό γεγονός ότι, έν άντιθέσει 

πρός τήν τεραστίαν έπιστημονικήν καί τεχνολογικήν πρό

οδον, ή πολιτική σκέψις του άνθρώπου παρέμεινε στάσι

μος. Τά έσωτερικά προβλήματα τών λαών καί αί μεταξύ 

των διενέξεις ε{ ναι τά ίδια μέ έκείνα πού άπησχόλησαν τόν 

Πλάτωνα καί τόν Θουκυδίδη ν. Εlδικώτερα εlς τήν διεθνή 

ζωήν, όπου δέν ύπάρχει έξουσία δυναμένη νά έπιβάλη τό 

δlκαιον, έπικρατεί &κόμη τό δίκαιον του ίσχυροτέρου, δη

λαδή δ νόμος τής ζούγκλας. 

))Εlς τά πλαίσια αύτής τής διεθνους πραγματικότητος 

έκδηλώνονται καί αί έλληνοτουρκικαί διαφοραί. Διαφοραί 

tάς δποίας προεκάλεσε ένας τεχνητός, νοσηρός θά έλεγα, 

τουρκικός έθνικισμός. 
))Κύριοι βουλευταί, 

))Θά άναφερθώ δι' όλίγων στό πρόσφατο {στορικό αύ

τών τών διενέξεων, γιά νά πεισθή ή διεθνής, άλλά καί ή 

τουρκική κοινή γνώμη ότι ή Τουρκία εlναι έκείνη πού άδι

κεί. Καί θά τ6 πράξω κατά τρόπον άντικειμενικόν καί 
άπροκατάληπτον, διότι πιστεύω ότι εlναι&δύνατος ή έπί-

' λυσις οίουδήποτε προβλήματος χωρίς τόν σαφή προσδιο
ρισμόν τών αiτίων πού τό προκαλουν. Χωρίς νά άρνηθώ 

ότι διεπράχθησαν σφάλματα άπό έλληνικής πλευράς, θά 

άποδεί{ω ότι ή Τουρκία έχρησιμοποίησε τά σφάλματα αύ

τά ώς προσχήματα, γιά νά προωθήση προμελετημένα σχέ

δια εlς βάρος τής Κύπρου καί τής 'Ελλάδος. 

))Καί έρχομαι πρώτα στό θέμα τής Κύπρου. Στίς 15 
'Ιουλίου του 1974 τό στρατιωτικόν καθεστώς τών 'Αθη
νών, διά λόγους πού λογικώς δέν έξηγουvται, άνέτρεπε 

πραξικοπηματικώς τόν Μακάριον καί διεκήρυττε ότι θά 

σεβασθή τήν άνεξαρτησίαν τής νήσου καί τήν τουρκικήν 

μειονότητα. Διέπραττε δηλαδή ένα έγκλημα όχι εlς βάρος

τής Τουρκίας, άλλά εlς βάρος του Έλληνισμοu. Ή Τουρ

κία συνεπώς, ώς • Εγυήτρια Δύναμις, δέν εlχε λόγους yά 
έπέμβη, εiμή μόνον γιά νά άποκαταστήση τήν νομιμότητα, 

δηλαδή τήν Κυβέρνηση του Μακαρίου. Υ Ας ίδωμεν δμως 

τί έπραξεν άντ • αύτου. Τήν 20ήν ·Ιουλίου, παρά τήν γεν
ναία ν άντίστασιν τής Έθνοφρουρtiς τής νήσου, άπεβίβα

ζεν στρατιωτικάς δυνάμεις στήν Κύπρο μέ τό έπιχείρημα 

τής άπα καταστάσεως τής νομιμότητος καί τής προστασίας 

τών δμοεθνών της. Τήν 24ην 'Ιουλίου ώρκίζετο εlς τάς 

'Αθήνας δημοκρατική Κυβέρνησις καί εiς τήν Κύπρον 

άποκαθίστατο ή νομιμότης στό πρόσωπο του Κληρίδη. 

'Υπό τάς συνθήκας αύτάς θά έπρεπε ή τουρκική έπέμβασις 

νά τερματισθή άμέσως, τοσούτφ μάλλον καθ' δσον αύτό 
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έπέτασσεν καί τό Συμβούλιον • Ασφαλείας, διά τής ύπ • 
άριθ. 353 άποφάσεώς του. Τουτο όμως δέν έγένετο, διά νά 
άποδειχθή ότι ή Τουρκία έχρησιμοποίησε ώς πρόσχημα τό 

πραξικόπημα τών 'Αθηνών διά νά εlσβάλη στήν Κύπρο 

καί νά δημιουργήση εlς βάρος του Έλληνισμου νέα κατά

σταση πραγμάτων στήν Μεγαλόνησο. 

ι>Είς τό σημείον αύτό θά παρακαλέσω τόν κ. Μαυρον, δ 

δποίος διεχειρίσθη προσωπικώς τό θέμα, νά μέ συμπλη

ρώση έάν ύπάρξουν κεm στήν άφήγησή μου. 
ι>Στίς 25 'Ιουλίου, εlς έκτέλεσιν τής άποφάσεως του 

Συμβουλίου • Ασφαλείας, συvήλθεν ή Διάσκεψις τής Γενεύ
ης μέ συμμετοχήν τής 'Ελλάδος, τής Τουρκίας, τής 'Αγ

γλίας καί . τών έκπροσώπων τών δύο κοινοτήτων. Μετά 

πολλάς συζητήσεις ύπεγράφη στίς 30 του μηνός κοινή δι
ακήρυξις περί έκεχειρίας καί μ ή έπεκτάσεως τών κατεχομέ

νων περιοχών. ·Εκεχειρίας τήν δ ποίαν έν τούτοις ή Τουρ

κία συνεχώς παρεβίαζε, προκαλουσα καταδικαστικάς άπο~ 

φάσεις του Συμβουλίου 'Ασφαλείας. 

;;Στίς 8 Αύγούστου έπαvελήφθη ή Διάσκεψις τής Γενεύ
ης, μέ θέμα τήν άποκατάσταση τής εlρήνης καί τής συνταγ

ματικής τάξεως έν Κύπρφ. 

;;Κατά τήν διάρκειαν τών συζητήσεων αύτών καί συγ

κεκριμένως στίς 13 Αύγούστου, ή Τουρκία ύπέβαλε τηλε
σιγραφικώς σχέδιον έπιλύσεως του Κυπριακου. Τό σχέδιον 

αύτό προέβλεπεν δμοσπονδίαν γεωγραφικήν μέ έξι τουρ

κικά καντόνια, καλύπτοντα τό 34% του κυπριακου έδάφους. 
Ή έλληνική πλευρά αlφνιδιασθείσα έζήτησε προθεσμίαν 

36 ώρών διά νά έπικοινωνήση μέ τάς 'Αθήνας καί τήν 
Αευκωσίαν, διά νά δώση τήν άπάντησίν της. Ή Τουρκία 

ήρνήθη κατά τρόπον βάναυσον τήν διευκόλυνσιν αύτήν. 

Καί τήν αύγήν τής 14ης Αύγούστου διέτασσε προέλασιν 

τών στρατευμάτων της -τά δποία έν τφ μεταξύ ε{χον ένι
σχυθή- καί κατέλαβε τά 40% περίπου του έδάφους τής 
νήσου. 'Αποτέλεσμα του τουρκικου αύτου πραξικοπήμα

τος, τό δποίον συνώδευσαν καί πρωτοφανείς άγριότητες, 

ύπήρξε νά έκπατρισθουν 200.000 περίπου Έλληνοκύπpιοι 
καί νά καταστουν πρόσφυγες. Ή ένέργεια αύτή τής Τουρ

κίας, ή δποία άπεδοκιμάσθη άπό όλον τόν κόσμον, άπέδει

ξεν κατά τρόπον άναμφισβήτητον ότι ή εlσβολή στήν Κύ

προ έγένετο μέ δόλον καί ήτο προμελετημένη. Γιατί άν ή 

άρχική άπόβασις ε{χε ώς πρόσχημα τό πραξικόπημα τών 

'Αθηνών, ή προέλασις τής 14ης Αύγούστου, γενομένη μά

λιστα κατά τήν διάρκειαν συνομιλιών, δέν ε{χε καμμίαν 

δικαιολογίαν. Ή άλήθεια άλλωστε αύτή έπιβεβαιώνεται 

καί άπό τό γεγονός ότι ή όλη έπιχείρησις έγένετο έπί τfί 

βάσει στρατηγικου σχεδίου φέροντος τό όνομα • Αττίλας. 
Εfναι δέ γνωστόν ότι τά στρατηγικά σχέδια δέν έτοιμά

ζονται ούτε έvτός ήμερών, ούτε έντός έβδομάδων. 

;; Άλλά ή κακοπιστία τής Τουρκίας έσυνεχlσθη καί 
περαιτέρω. Τήν 1ην Νοεμβρίου ή Γενική Συνέλευσις του 

ΟΗΕ διά τής ύπ' άριθ. 3212 άποφάσεώς της, παμψηφεί 
ληφθείσης, ώριζε τήν άποχώρησιν τών ξένων στρατευμά
των, τήν έναρξιν διακοινοτικών συνομιλιών καί τήν άσφα

λή έπάνοδον τών προσφύγων εlς τάς έστίας των. Ή Τουρ

κία, μολονότι έψήφισε καί ή lδία τήν έν λόγφ άπόφασιν, 

άπέφυγεν έν συνεχείf! m συμμορφωθή πρός αύτήν. Παρέ
μεινεν άμετακίνητος εlς τάς περιοχάς πού κατέλαβε καί όχι 

. μόνον ήρνήθη τήν έπάνοδον τών προσφύγων εlς αύτάς, 
άλλά προσπαθεί νά τάς έποικίση μέ Τουρκοκυπρίους, γιά 

νά διαιρέση τήν Κύπρον εlς δύο ζώνας, πού θά δδηγήσουν 

άργότερα στήν διχοτόμησιν τής νήσου. Εlς τήν προσπά

θειάν της δέ αύτή ν ένισχύθηκε άτυχώς καί άπό τήv Μεγά

λην Βρετανίαν, ή δποία, κατά παράβασιν τής άποφάσεως 

τών Ήνωμένων Έθνών, έπέτρεψεν τήν μετακίνησιν 9.000 
Τουρκοκυπρίων πού εύρ{σκονται στήν βάσιν τής 'Επι

σκοπής. 

;;Εlς τό σημείον αύτό δέν ήμπορώ νά μήν έπισημάνω 

τάς εύθύνας τής Άγγλfας γιά τήν σημερινή τραγωδlα τής 

Κύπρου. Διότι ή 'Αγγλία, ώς Έrrυήτρια Δύναμις, έχουσα 

μάλιστα έπί τόπου δυνάμεις, ε{χε έκ τών συνθηκών τό δι

καίωμα άλλά καί τό καθήκον νά έπέμβη καί νά άποτρέψη 

καί τό πραξικόπημα τών 'Αθηνών καί τήν άπόβασιν τών 
Τούρκων. Καί δέν ε{χε μόνον τό δικαίωμα, ε{χε καl τή~ 

δυνατότητα, διότι διετήρει έπί τόπου, έντός τής νήσου, τάς 

άπαραιτήτους στρατιωτικάς δυνάμεις. Κύριοι βουλευταί, ή 

συνέχεια ε{ναι γνωστή. 

;;Στίς 28 Νοεμβρίου άφίχθη δ ·Αρχιεπίσκοπος Μακά
ριος εlς ·Αθήνας καί εlς δύο μακράς συσκέψεις έχαράχθη 

κοινή γραμμή Άθήνών-Αευκωσίας, ήτις καί άκολουθείται 

έκτοτε. Σύμφωvα μέ τήν γραμμήν αύτήν: πρώτον, άπορρί

πτομεν πάσαν λύσιν δυναμένη ν νά δδηγήση στήν διχοτό

μησιν τής νήσου· δεύτερον, δεχόμεθα δμοσπονδιακήν δο

μήν του κυπριακου Κράτους· τρίτον, ύποστηρίζομεν κεν

τρικήν Κυβέρνησιν μέ ούσιαστικάς έξουσίας καί, τέταρ

τον, ζητουμεν τήν έπάνοδον τών προσφύγων εlς τάς έστlας 

των καί άποστρατικοποfησιν του έδάφους τής Κυπριακής 

Δημοκρατίας. 

;;Κατά τά μέσα Δεκεμβρίου, μέ παρέμβασιν του Άμε

ρικανικου ύπουργου τών ·Εξωτερικών, άπεφασίσθη έναρ

ξις συνομιλιών μεταξύ Κληρίδη καί Ντενκτάς έπί τής ού

σίας του Κυπριακου. Αί συνομιλlαι όμως αύταί, πού ήρχι

σαν τά μέσα ·Ιανουαρίου, άπετελματώθησαν λόγφ άδιαλ

λαξίας τών Τούρκων στά θέματα του άεροδρομίου Λευκω

σίας καί τής • Αμμοχώστου, ή έπίλυσις τών δποίων θά δι
ευκόλυνε τήν πρόοδον τών συνομιλιών. 'Υπήρξε τοιαύτη 

ή άδιαλλαξία τών Τούρκων, ώστε, όπως θά ήκούσατε πρό 

έβδομάδος, δ Ντενκτάς έπρότεινε τήν δημιουργίαν άνε
ξαρτήτου τουρκικου Κράτους εlς τήν Κύπρον. 

;; 'Υπό τάς συνθήκας αύτάς έκρίθη έπιβεβλημένον όπως 
προταθή ύπό τής κυπριακής Κυβερνήσεως δλοκληρωμέ

νον σχέδιον έπιλύσεως του Κυπριακου. Τό σχέδιο αύτό, τό 

δποίον ύποστηρίζει ή έλληνική Κυβέρνησις έπεδόθη σή

μερον στόν κ. Ντενκτάς. Δένε{ ναι γνωστόν ποία θά ε{ ναι ή 

άντίδρασις τών Τούρκων εlς τήν πρότασιν αύτή ν. Έάν δέν 

γfνη δεκτή ώς βάσις τών συνομιλιών, θά άναζητηθή κατ' 

άνάγκην άλλη διαδικασία προωθήσεως του Κυπριακου. 

Καί ή διαδικασία αύτή θά καθορισθή άπό συμφώνου μέ τήν 

έλληνικήν Κυβέρνησιν. 

;;Κύριοι βουλευταί, 

;;Θεωρώ περιττόν νά διαβεβαιώσω καί μέ τήν εύκαιρίαν 

αύτή ν τήν Βουλή ν ότι ή Κυβέρνησις θά έξακολουθήση νά 

παρέχη πλήρη τήν συμπαράστασίν της εlς τούς άδελφούς 

μας τής Κύπρου, μέχρι πλήρους δικαιώσεως του άγώνος 

. των. Καί διαβεβαιώ έπlσης τήν Βουλή ν ότι εlς τήν προσπά
θειάν μας αύτήν δέν θά φεισθή θυσιών καί κόπων. 

;;Εύχομαι πάντως όπως ή Τουρκία άντιληφθή δτι όχι 

μόνον λόγοι δικαιοσύνης, άλλά καί τό Ιδικόν της συμφέ

ρον έπιβάλ~ει τήν έξεύρεσιν λύσεως έντlμου καί λογικής. 
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ν Α ν έπιμείνη εlς τάς παραλ6γους έπιδιώξεις της, ή Κύπρος 

θά μεταβληθή γι' αύτή ν εlς άθεράπευτον πληγή ν. Καί ήμ

πορεί άπ6 κατακτητής νά μεταβληθή είς αlχμάλωτον τής 

Κύπρου. Γιατί, δπως διδάσκει ή iστορία, ύπάρχουν στήν 

ζωή έπιτυχίες πού μεταβάλλονται τελικά σέ συμφορές. 

Φοβουμαι -διά νά μήν είπω έλπίζω- δτι άν ή Τουρκία 

δέν λογικευθή, αύτ6 θά εlναι τ6 άποτέλεσμα του έγχειρή

ματ6ς της. 

;;Κύριοι βουλευταί, 

;; .:Ερχομαι ήδη στ6 θέμα τής ύφαλοκρηπίδος. Τ6 θέμα 
αύτ6 ώς θέμα διεθνές, τ6 έδημιούργησεν ή πρ6οδος τής 

έπιστήμης καί τής τεχνολογίας, ή δποία άvεκάλυψεν δτι 

εlς τούς βυθούς τών θαλασσών ύπάρχει φυσικ6ς πλουτος, 

πού, άν άξιοποιηθή, ήμπορεί νά μεφβάλη τήν ζωήν τής 
άνθρωπ6τητος. ·Ο πλουτος δμως, ώς γνωστ6ν, διαφθείρει 

τούς άνθρώπους καί προκαλεί άνταγωνισμούς καί πολλά

κις αiματηρές διενέξεις. Γι ' αύτ6 καί συγιCαλουνται τ6ν 
τελευταίον καιρ6ν διασκέψεις γιά τ6ν καθορισμ6ν του δι

καίου τών θαλασσών. 

;;Εlδικώτερα δσον άφορii τήν ύφαλοκρηπίδα του Αl

γαίου, πού μiiς άφορii, αuτη κατέστη άντικείμενον διενέ

ξεως μεταξύ Έλλάδος καί Τουρκίας, συνεπείrι αύθαιρεσι

ών τής τελευταίας. 

;;Υήν 1ην Νοεμβρίου 1973 ή τουρκική Κυβέρνησις, διά 
μονομερους άποφάσεως έδιχοτ6μησεν τ6 Αlγαίον εlς άνα

τολικ6ν καί δυτικ6γ. 'Ισχυριζομένη δέ δτι ή ύφαλοκρηπίς 

του άνατολικου τμήματος άνήκει είς τήν Τουρκlαν, έδωσεν 

άδεlας έρευνών σέ περιοχάς κειμένας δυτικώς τών έλληνι

κών νήσων. Τ6ν Φεβρουάριον του 1974 ή έλληνική Κυ
βέρνησις, στηριζομένη στάς διατάξεις τής Συμβάσεως τής 

Γενεύης, διεμαρτύρετο δι6τι διά τής άποφάσεως αύτής πα

ρεχωρουντο δικαιώματα έπί ύφαλοκρηπίδος ή δποία άνή

κει είς έλληνικάς νήσους. 

;; Ή τουρκική Κυβέρνησις άπαντώι::τα εlς τήν έλληνι
κήν διαμαρτυρίαν ήρνείτο εlς τάς έλληνικάς νήσους ύφα

λοκρηπίδα καί έπρ6τεινε διαπραγματεύσεις, έπί τtf βάσει 

τής equitas - δηλαδή τής άρχής τής έπιεικεlας - έπικα

λουμένη καί τήν uπαρξιν ε/δικών περιστάσεων εlς τ6 Αί

γαίον, γιά τάς δποίας δμιλεί τ6 άρθροv 6 τής Συμβάσεως 
τής Γενεύης. Καί ένψ άρνείται έν τφ συν6λφ της τήν Σύμ

βασιν τής Γενεύης, έπικαλείται εlδικώς τ6 άρθρον 6 τής 
Συμβάσεως αύτής, διά νά ύποστηρίξη τήν άποψίν της δτι 

ύπάρχει περίπτωσις εΙδικών περιστάσεων τής έφαρμογής 

τής άρχής τής equitas. "Ο λα αύτά άποδεικνύουν άπέραντον 
κακήν πίστιν. 

;;Υ6ν Μάϊον του 1974 ή Έλλάς άπήντα δτι δέχεται τήν 
δριοθέτησιν τής ύφαλοκρηπίδος μεταξύ τών δύο χωρών, 

άλλά έπί τtf βάσει του Διεθνους Δικαίου, δπως διεμορφώθη 

άπ6 τήν Σύμβασιν τής Γενεύης του 1958. Εlς άπάντησιν ή 
Τουρκία έκαμεν έπίδειξιν δυνάμεως, σκηνοθετουσα έρεύ

νας άπ6 τ6 τουρκικ6ν πλοίον 'Ύσάνταρλι ", συνοδευ6με
νον άπ6 32 πολεμικά. 'Εν συνεχείrι άντηλλάσσοντο καί 

άλλαι διακοινώσεις μεταξύ τών δύο Κυβερνήσεων μέχρι 
πρ6 τινος, δπ6τε έδημιουργήθη νέα δξύτης γύρω άπ6 τ6 
θέμα, τής Τουρκίας άπειλούσης νά διατάξη έρεύνας εlς τήν 

άμφισβητουμένην περιοχήν. 

;; Ή έλληνική Κυβέρνησις, πεπεισμένη περί του δικαί
ου της καί έπιθυμουσα δπως άποτρέψη ρήξιν μεταξύ τών 

δύο χωρών, έπρ6~εινε τήν 27ην 'Ιανουαρίου τήν άπ6 κο ι-

νου προσφυγή ν εlς τ6 Διεθνές Δικαστήριον τής Χάγης. ·Η 

• Ελλάς δέν ύποστηρίζει βέβαια, δπως lσχυρίζεται ή Τουρ
κlα, δτι τ6 Αίγαίον ε{ ναι κλειστή έλληνική λίμνη, δεδομέ

νου δτι εlς τό Αίγαίον ύφίστανται καί διεθνή uδατα, έντ6ς 

τών δ ποίων ή ναυσιπλοία εlναι έλευθέρα διά τούς τρίτους. 
Ύποστηρίζει δμως καί θά ύποστηρίξη τά δικαιώματα τά 

δποία τής δίδουν αi ύφιστάμεναι συνθήκαι καί ο{ καν6νες 

του Διεθνους Δικαίου. Κατά τ6 παρελθόν έξ άλλου ύπε

στηρίχθησαν άκραίαι θέσεις, κυρίως άπό μέρους τής 

Τουρκίας, άρνουμένης ύφαλοκρηπίδα εlς τάς έλληνικάς νή

σους. Τ6 άληθές δμως εlναι δτι ύφαλοκρηπίδα έχουν τ6-

σον τά έλληνικά νησιά, δσον καί ή Μικρά 'Ασία κατά 

διεθνείς πάντοτε συμβάσεις. Μέ τήν διαφοράν δτι α{ ύφα

λοκρηπίδες αύταί έπικαλύπτονται άμοιβαίως καί δημιουρ

γουν τήν άνάγκην δριοθετήσεώς των. Αύτός δέ εlναι καί δ 

λ6γος διά τ6ν δποίον προσφεύγομεν άπ6 κο ι νου εlς τ6 Διε

θνές Δικαστήριον τής Χάγης. νΗδη, ώς γνωστ6ν, ή Τουρ

κία άπεδέχθη τήν σχετική ν έλληνικήν πρότασιν. Πρ6κει

ται προσεχώς νά άρχίσουν διαπραγματεύσεις διά τήν ύπο

γραφήν του συνυποσχετικου, πού άποτελεί προϋπόθεσιν 

διά τήν προσφυγήν είς τήν Χάγην. 

;;Κύριοι βουλευταί, 

;;"Οπως κατ' έπανάληψιν έλέχθη, ή Έλλάς καί ή 

Τουρκία εlναι καταδικασμέναι άπ6 τήν iστορίαν καί τήν 

γεωγραφίαν νά συζουν εlς τήν περιοχήν αύτή ν του κόσμου. 

Καί έχουν συμφέρον άμφ6τεραι νά συζουν άρμονιιcά. Ή 

Έλλάς γνωρίζει τήν άλήθειαν αύτήν καί πιστεύει στήν 

χρησιμ6τητα τής έλληνοτουρκικής φιλίας. Ή άποκατά

στασις δμως τής φιλίας αύτής έξαρτiiται άπό τήν γείτονα 

χώραν, ή δ ποία καί βαναύσως τήν έτραυμάτισε. 'Εάν ή 

Τουρκία πράγματι τήν έπιθυμή, δφείλει νά άποκαταστήση 

τ6 δίκαιον στήν Κύπρον καί νά θέση τέρμα στίς παντοει

δείς προκλήσεις της. Μ6λις πρ6 δύο ήμερών δ πρωθυ

πουργός τής Τουρκίας διετύπωσε καί πάλιν άπειλάς κατά 

τής Έλλάδος. Καί διετύπωσε τάς άπειλάς αύτάς, μετά τήν 

άποδοχήν τής έλληνικής προτάσεως. Θά ήμπορουσα νά 

του άναγνωρίσω έλαφρυντικά λ6γφ τής καταστάσεως πού 

έπικρατεί είς τήν χώραν του. Άλλά δέν δύναμαι ένώπιον 

αύτής τής προκλητικ6τητος παρά νά είπω πρ6ς τήν Τουρ

κίαν δτι διαπράττει μέγα σφάλμα, άν έκλαμβάνη τήν με

τριοπάθειαν καί τήν ύπομονήν τής Έλλάδος ώς άδυναμί

αν. 

;; Ή Έλλάς δέν έπιθυμεί τήν ρήξιν. Δέν θά άφήση 
δμως άπροστάτευτα τήν τιμήν καί τά συμφέροντά της γιά 

νά τήν άποφύγη. Γιατί, δ πως λέγει δ Πολύβιος, δσο καί άν 

δ πόλεμος εlναι πρiiγμα τρομερό ν, δέν ε{ ναι τόσον τρομε

ρ6ν, ώστε, γιά νά τ6ν άποφύγη κανείς, νά δέχεται νά ύπο

βληθή σέ ταπεινώσεις. 

;;Κύριοι συνάδελφοι, 

;;Πιστεύω δτι στήν Τουρκία ύπάρχουν άνδρες lκανοί νά 

συνειδητοποιήσουν τάς εύθύνας πού φέρει ή ήγεσία άμφο

τέρων τών χωρών. 

;;Στίς κρίσιμες αύτές ώρες oi άνδρες αύτοί ήμπορουν, 
τιθέμενοι ύπεράνω τών έφημέρων φανατισμών, νά συμβά

λουν εlς τήν έξεύρεσιν λύσεων λογικών στίς διαφορές πού 
μiiς χωρίζουν. Αύσεων πού δχι μ6νον θά dποτρέπουν τούς 
κινδύνους πού μiiς άπειλουν, άλλά καί θά γίνουν άφετηρίαι 

ένός εύτυχεστέρου μέλλοντος στίς σχέσεις τών δύο λαών 

μας. 
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))Κύριοι βουλευταί, 

)) 'Απ6 δσα ε{χα τιjν τιμιj νά σaς έκθέσω, προκύπτει 
άβιάστως τ6 συμπέρασμα δτι ή χώρα μας άντιμετωπίζει 

αvτιjν τιjν στιγμιjν στ6ν έξωτερικ6ν τομέα κρίσιμα- έπι

κίνδυνα θά έλεγα - προβλιjματα. Τά προβλιjματα αvτά 

άπαιτοvν έθνικιjν έν6τητα, κοινωνικιjν γαλιjνην, έπαγρύ

πνησιν καί θυσίας άπq μέρους δλων τών 'Ελλήνων. 

)) 'Αποτελεί ώς έκ τούτου άνεπίτρεπτον πολυτέλεια ν ή 
προσπάθεια δημιουργίας κοινωνικής άναταραχfίς άπ6 ώρι

σμένας - μικράς εvτυχώς - δμάδας πληθυσμού, πού 

άγνοοvν τ6 έθνικ6ν τους χρέος. 

))Πιστεύω, πάντως, δτι δλοι μαζί καί δ καθένας χωριστά 

θά άποδείξωμεν μέ τιjν συμπεριφορά ν μας δτι είμαστε, κα

τά τίς κρίσιμες αvτές στιγμές, στ6 ύψος τών έθνικών μας 

άναγκών καί παραδ6σεων)). 

Οί ήγέτες ~ης άντιπολιτεύσεως ύπογράμμισαν 

οτι έπιδίωκαν νά βοηθήσουν τήν Κυβέρνηση στά 

έθνικά θέματα. Σημείωσαν, παράλληλα, οτι ή πλειο

ψηφία είχε καθυστερήσει νά ένημερώσει τή Βουλή 

καί συνέδεσαν αύτό τό στοιχείο μέ τήν πρόσφατη 

εξαρση τfjς φημολογίας άπό νοσταλγούς της δικτα

τορίας. 

·Ο Γ. Μαuρος, άρχηγός τfjς ΕΚ-ΝΔ, διερωτήθη

κε ποιοί ήταν οί στόχοι τfjς ν Αγκυρας στήν έλληνα

τουρκική διένεξη, άφοu ή τουρκική Κυβέρνηση «κά

θε τόσο άναζητεί καί ενα νέον πρόβλημα», σάν νά 

έπιζητοuσε τή ρήξη μέ τήν 'Αθήνα. ·Ο άρχηγός τfjς 

άξιωματικfjς άντιπολιτεύσεως στηλίτευσε τή χλιαρή 

στάση τών νατοϊκών συμμάχων, άλλά καί τfjς Σοβιε

τικής 'Ενώσεως, στό Κυπριακό, σημειώνοντας οτι, 

άφοu ή Τουρκία δέν δεχόταν άποτελεσματικές πιέ

σεις, ήταν έλεύθερη νά μετατρέπει τίς διακοινοτικές 

συνομιλίες σέ «κωμωδία». Τάχθηκε, άκόμη, ύπέρ τfjς 

προτάσεως γιά παραπομπή του ζητήματος τfjς ύφα

λοκρηπίδας στό Διεθνές Δικαστήριο τfjς Χάγης καί 

ζήτησε τήν ένίσχυση του 'Υπουργείου 'Εξωτερι
κών, τόσο οικονομικά, οσο καί μέ τή συμμετοχή ση

μαντικών προσωπικοτήτων. 'Ο πρόεδρος του ΠΑ

ΣΟΚ, Α. Παπανδρέου, άνέφερε οτι ή διχοτόμηση τfjς 

Κύπρου έξυπηρετοuσε τίς έπιδιώξεις τών 'Αμερικα

νών, οί δποίοι τήν έπιζητοuσαν άπό τά μέσα τfjς πε

ρασμένης δεκαετίας. 'Από τήν aποψη αύτή, συνέχι

σε, ήταν λάθος τfjς έλληνικfjς Κυβερνήσεως νά ζητεί 

παρέμβαση του Χ. Κίσινγκερ, κύριου ύπεύθυνου γιά 

τήν τραγωδία τfjς Μεγαλονήσου. ·Ο Α. Παπανδρέου 

άναφέρθηκε στό μεσογειακό καί βαλκανικό χαρακτή

ρα της ·Ελλάδος, καί στίς δυνατότητες συνεργασίας 

μέ τόν άραβικό κόσμο, crημειώνοντας οτι οταν ή 
'Αθήνα ελεγε οτι άνfjκε στή Δύση, οί νατοϊκοί της 

σύμμαχοι μποροuσαν νά τήν μεταχειρίζονται οπως 

ijθελαν . Ή είκόνα του 'Υπουργείου 'Εξωτερικών, 
ίσχυρίστηκε, ήταν «σαθρή» καί δ ύπουργός ταυτισμέ

νος μέ άντιαραβικές καί φιλοαμερικανικές θέσεις. τέ

λος, ζήτησε τήν άποχώρηση άπό τό ΝΑΤΟ καί τήν 

άπομάκρυνση τών άμερικανικών βάσεων άπό τή χώ-

ρα, τονίζοντας οτι δ Κ. Καραμανλής δέν γινόταν πι

στευτός οταν ελεγε οτι ύπό τήν ήγεσία του θά άπο

χωροuσε ή ·Ελλάδα άπό τή συμμαχία. ·Ο πρόεδρος 

τfjς ΕΔΑ, Η. 'Ηλιοu, τόνισε οτι δ τουρκικός λαός 

ήταν φιλειρηνικός, σέ άντίθεση μέ τήν Κυβέρνησή 

του. Κοινό συμφέρον τών δύο λαών ήταν ή έπίλυση 

του Κυπριακοί) καί τών διμερών διαφορών. Ζήτησε, 

άκόμη, άνοίγματα πρός τή Σοβιετική 'Ένωση, τά 

Βαλκάνια καί τόν τρίτο κόσμο, καθώς καί καλύτερη 

προβολή τ&ν έλληνικών θέσεων στό έξωτερικό. 
Κατόπιν, .δ Κ. Καραμανλής άπάντησε στήν τοπο

θέτηση του άρχηγοu του ΠΑΣΟΚ γιά τό 'Υπουργείο 

καί τόν ύπουργό 'Εξωτερικών, τούς δποίους καί έκά

λυψε. ·Ο ϊδιος δ Δ. Μπίτσιος τόνισε δτι οί έπιτυχίες 

τfjς Τουρκίας ήταν στρατιωτικές καί οχι διπλωματι

κές: άντίθετα, ή ν Αγκυρα δέν είχε έπιτύχει διπλωμα

τική ύποστήριξη άπό κανένα διεθνή όργανισμό. 

'Απέρριψε, άκόμη, τίς άπόψεις οτι είχε ταυτιστεί μέ 

τίς ΗΠΑ, σημείωσε οτι είχε, κατά τή διάρκεια τfjς 

δικτατορίας, παραιτηθεί άπό τήν ύπηρεσία, ένώ 

άναφέρθηκε καί στήν κάθαρση πού είχε συντελεστεί 
στό 'Υπουργείο. 'Από τήν πλευρά του, δ Α. Παπαν

δρέου σημείωσε οτι ή άναφορά του δέν είχε νά κάμει 
μέ τό πρόσωπο του ύπουργοu, άλλά μέ τό γενικότερα 

φιλοαμερικανικό προσανατολισμό της έλληνικfjς 

πολιτικής τίς τελευταίες δεκαεiίες 1 39 • 

Μετά τή συζήτηση, δ 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος 

άπέστειλε στόν Κ. Καραμανλή τηλεγράφημα στό 

όποίο άναφερόταν στήν άγόρευση του πρωθυπουρ
γοί): 

«Θερμότατα ευχαριστώ διά τήν σθεναράν θέσιν ijν έλά

βατε κατά τήν συζήτησιν τοϋ Κυπριακοϋ ε{ς τήν Βουλήν 

τών 'Ελλήνων. Ή δμιλία σας ένεθάρρυνε τόν κυπριακόν 

• Ελληνισμόν ε{ς τάς στιγμάς τής δοκιμασίας του. 
»Θά σίiς παρεκάλουν, δπως διαβιβάσητε τάς ευχαρι

στίας μου καί πρός τούς άρχηγούς τών κομμάτων, οί δποίοι 

κατά τήν συζήτησιν αυτήν, τόσον αυθόρμητον καί ζωηρόν 

ένδιαφέρον έξεδήλωσαν διά τήν ύπόθεσιν τής Κύπρου. 

Μοϋ προεκάλεσε βαθείαν ίκανοποίησιν τό γεγονός δτι 

άπαντες οί δμιληταί έχειρίσθησαν τό θέμα μέ ύψηλόν αϊ

σθημα ευθύνης, δμοφώνως ύποστηρίξαντες τήν έπί τοϋ 

Κυπριακοϋ πολιτικήν τής ύμετέρας Κυβερνήσεως. 

»Θά παρεκάλουν, έπίσης, κύριε πρόεδρε, δπως διερμη

νεύσητε τήν ευγνωμοσύνην μου πρός δλόκληρον τήν Βου
λήν των 'Ελλήνων διά τήν παρεχομένη ν ύπ' αυτής ύποστή

ριξιν πρός άγωνιζόμενον Κυπριακόν • Ελληνισμόν». 

12-13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1975 

Συζητείται καί ψηφίζεται άπό τή Βουλή τό νομο

σχέδιο περί έκλογfjς τών δημοτικών καί κοινοτικών 

άρχών, μέ τό όποίο καί θά διενεργηθοuν, σύντομα, οί 

πρώτες μετά τή δικτατορία δήμοτικές καί κοινοτικές 

έκλογές. Σύμφωνα μέ τό νέο σύστημα, οί τοπικές άρ

χές έκλέγονται aμεσα. Στίς κοινότητες μέ πληθυσμό 
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κάτω των 5.000 κατοίκων οί τοπικές άρχές άναδεικνύ
ονται εστω καί μέ σχετική πλειοψηφία, ένώ στίς 

κοινότητες μέ πληθυσμό άνω τών 5.000 κατοίκων καί 
στούς δήμους χρειάζεται άπόλυτη πλειοψηφία, γιά 

τήν έπίτευξη τής δποίας καί προβλέπεται επαναλη

πτική έκλογή άνάμεσα στούς δύο πλειοψηφίσαντες 

συνδυασμούς. Καθιερωνόταν, άκόμη, τό άσυμβίβα

στο τής βουλευτικής ίδιότητας μέ τό άξίωμα του δη

μάρχου καί τοϋ προέδρου τής κοινότητας . 

13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1975 

Μετά τή διαπίστωση τοϋ άδιεξόδου στίς διακοι

νοτικές συνομιλίες -πού οί ίδιοι εΙχαν προκαλέ

σει- καί τή διακοπή τής άμερικανικής στρατιωτι

κής βοήθειας πρός τήν "Αγκυρα, οί Τοϋρκοι άνακη

ρύσσουν στά κατεχόμενα τής Κύπρου «όμόσπονδο 

τουρκοκυπριακό Κράτος», ίσχυριζόμενοι ότι μέ τήν 

ένέργεια αύτή θά συμβάλουν στή διαμόρφωση μιaς 

διζωνικής δμοσπονδίας στό νησί καί στήν τελική 

έπίλυση τοϋ Κυπριακοϋ. Ταυτόχρονα, δ Ρ. Ντενκτάς 

διαβιβάζει στόν Γ. Κληρίδη τίς προτάσεις του γιά τή 

διάρθρωση τής νέας Κυπριακής Δημοκρατίας -
χειρονομία μaλλον περιπαικτική, καθώς τήν ίδια 

στιγμή ή τουρκική πλευρά κάμει ενα μείζονος σημα

σίας βήμα γιά τήν παγιοποίηση των τετελεσμένων 

στό νησί. (Σέ κάθε περίπτωση, οί προτάσεις Ντεν

κτάς ούσιαστικά προβλέπουν τή δημιουργία μιaς 

έξαιρετικά χαλαρής διπεριφερειακή'r, δμοσπονδίας 
-στήν ούσία, μέ άλλα λόγια, μιά συνομοσπονδία

καί δρίζουν ότι τό σύστημα έγγυήσεων τοϋ 1960 θά 
διατηρηθεί σέ ίσχύ. 'Υπό τήν εννοια αύτή, συμπλη

ρώνουν τήν ταυτόχρονη άνακήρυξη τοϋ «όμοσπόν

δου Κράτου$>). 
' Η γνωστοποίηση τής τουρκικής ένέργειας, τό 

μεσημέρι τής l3ης Φεβρουαρίου, προκάλεσε φρενί

τιδα δραστηριότητας στήν 'Αθήνα καί τή Λευκωσία. 

'Ο Κ. Καραμανλής εσπευσε στό Πολιτικό Γραφείο, 

άπ' όπου καί επικοινώνησε μέ τούς ύπουργούς 

'Εξωτερικών καί 'Εθνικής 'Αμύνης, καθώς καί μέ 
τόν 'Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Στίς 19.00' συγκροτή
θηκε σύσκεψη ύπό τήν προεδρία του πρωθυπουργοί) 

καί μέ τή συμμετοχή των ύπουργών 'Εθνικής ' Αμύ

νης, 'Εξωτερικών, Συντονισμοϋ, τοϋ ύφυπουργοϋ 

'Εξωτερικών καί τοϋ ύφυπουργοϋ Προεδρίας, Π. 

Λαμπρία. Εύθύς μετά τό πέρας τής συσκέψεως, άνα

κοινώθηκε ότι, κατόπιν συνεννοήσεως μέ τήν 'Αθή

να~ή κυπριακή Κυβέρνηση εΙ χε άποφασίσει νά προ

σφύγει στό Συμβούλιο 'Ασφαλείας, καθώς ή τουρκι

κή ένέργεια παραβίαζε άποφάσεις τοϋ ΟΗΕ. Στή συ

νέχεια, δ Π. Λαμπρίας εδωσε στή δημοσιότητα τήν 

άκόλουθη δήλωση του Κ. Καραμανλή : 

« 'Ενφ ή κυπριακή Κυβέρνησις εlχεν ήδη vπο
βάλει εiς τήν τουρκικήν πλευράν πρός διαπραγμά-

τευσιν ώλοκληρωμένον σχέδιον διά τήν έπίλυσιν του 

Κυπριακού, τό δποίον ήδύνατο νά έπαναφέρη τήν 

εlρήνην καί τήν γαλήνην είς τήν Μεγαλόνησον, δ 

Τουρκοκύπριο'ς1jγέτης κ. Ντενκτάς άνεκοlνωσε σή
μερον αlφνιδιαστικώς τήν λήψιν μέτρων έντός τής 

κατεχομένης vπό τών Τούρκων περιοχής, άποσκο

πούντων εiς τήν διαιώνισιν τοv διαμελισμού τής Κύ

πρου. 'Η τουρκική Κυβέρνησις έσπευσε νά υlοθετή

ση τήν πραξικοπηματική ν αύτήν ένέργειαν, ώς άπο

βλέπουσαν δήθεν εiς τήν δημιουργίαν μιaς τών δύο 

πτερύγων ένός άπροσδιορίστου δμοσπονδιακοv Κρά

τους. 

»Ή έλληνική Κυβέρνησις θεωρεί τάς πράξεις αύ

τάς ώς αύθαιρέτους, παρανόμους καί άντιφασκούσας 

πρός τάς διεθνείς συνθήκας καί άπρφάσεις. 'Αποτε

λούν lταμήν συνέχειαν τής πολιτικής τών τετελε

σμένων γεγονότων καί τής ένόπλου βίας· καί κατά 

ταvτα διακυβεύεται ή είρήνη εiς τήν εύαίσθητον 

αύτήν περιοχήν του κόσμου. 

» 'Αποδεικνύεται τώρα δτι ή 'Ελλάς εvρίσκετο έν 
δικαίφ διακηρύξασα άπό τής πρώτης στιγμής δτι ή 

τουρκική εiσβολή εiς τήν Κύπρο ν εlχε ένα καί μόνον 

σκοπόν: τήν κατάληψιν μεγάλου τμήματος τής νήσου 

καί τήν μεταβολήν αύτοv εlς τουρκικήν έπαρχίαν 

μέσφ κάποιας διχοτομικής λύσεως. 

»'Η έλληνική Κυβέρνησις, ή δποία ά(ρ' ής άνέ

λαβε τήν έξουσίαν έπέδειξε πλήρη σεβασμόν πρός 
τό Διεθνές Δίκαιον ώς καί διάθεσιν συνεννοήσεως, 

καταγγέλλει διεθνώς τό νέον τουρκικόν πραξικόπη
μα · καί έπιφυλάσσεται τών δικαιωμάτων της νά vπε

ρασπίση τά πλησσόμενα άπαράγραπτα δικαιώματα 

τοv Έλληνισμοv». 

Τήν πραξικοπηματική τουρκική ένέργεια κατα

δίκασαν άπερίφραστα καί οί Γ. Μαϋρος, Α. Πα

πανδρέου καί Η . Ήλιοϋ. Παράλληλα, στήν Κύπρο 

συγκροτήθηκε κοινή σύσκεψη τοϋ Ύπουργικοϋ καί 

τοϋ 'Εθνικου Συμβουλίου, στήν όποία άποφασίστηκε 

νά προσφύγει ή Δημοκρατία στό Συμβούλιο 'Ασφα

λείας τοϋ ΟΗΕ. Στή σύσκεψη προσήλθαν καί δ 

πρέσβης τής ' Ελλάδος καθώς καί ή ήγεσία τής 

'Εθνικής Φρουρaς. 

Τήν έπομένη, δ 'Έλληνας πρέσβης στήν "Αγκυ

ρα, Δ. Κοσμαδόπουλος, έπέδωσε στήν τουρκική Κυ

βέρνηση διαμαρτυρία γιά τήν αύθαίρετη ένέργεια 

τοϋ Ρ. Ντενκτάς. 

Παράλληλα, στήν 'Αθήνα, συγκροτήθηκε σύ

σκεψη, ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή. 'Από 

τήν έλλαδική πλευρά συμμετείχαν οί ύπουργοί 'Εξω

τερικών, Δ. Μπίτσιος καί 'Εθνικής 'Αμύνης, Ε. 

' Αβέρωφ, δ ύφυπουργός 'Εξωτερικών, Ι. Βαρβιτσι

ώτης καί οί Ι. Τζούνης καί Π. Μολυβιάτης. 'Από τήν 

κυπριακή, δ πρόεδρος καί δ άντιπρόεδρος τής Βου

λής, Γ. Κληρίδης καί Τ. Παπαδόπουλος, δ ύπουργός 
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Κρίσιμες διαβουλεύσεις στήv 'Αθήνα μέ τήv κυπριακή ήyεσία. 
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Έξωτερικ:&ν, Ι. Χριστοφίδης, δ πρώην ύπουργός 

Έξωτερικ:ων, Σ. Κυπριανοϋ κ:αί δ πρέσβης Ν. Κρα

νιδιώτης . Τό πρακ:τικ:ό άναφέρει: 

«Μπίτσιος: Θά πρέπη κατά τήν προσφυγήν μας εiς τό 

Συμβούλιον 'Ασφαλείας νά άναφερθώμεν εiς τό ιστορικόν 

του Κυπριακοu , νά καυτηριάσωμεν τό τουρκικόν πραξικό

πημα καί νά άφήσωμεν νά έννοηθή δτι κατόπιν αuτοu δέν 

δύνανται νά συνεχισθοuν α{ ένδοκυπριακαί συνομιλίαι. 

»Κληρίδης: Σήμερον θά πρέπη νά καθορίσωμεν τί θά 

έπιδιώξωμεν εiς τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας, διότι αί ένδο

κυπριακαί συνομιλίαι δέν πρόκειται νά δώσουν λύσιν του 

Κυπριακοί) ώς άλλως προκύπτει κατόπιν τής τουρκικής 

πραξικοπηματικής ένεργείας λόγφ έλλείψεως πιέσεων έπί 

τής Τουρκίας, δπως αϋτη μετριάση τάς άξιώσεις της. 0{ 
Τοuρκοι άκολουθοuν πολιτικήν κωλυσιεργίας, τετελεσμέ

νων γεγονότων, μίiς ύποβάλλουν δέ άπαραδέκτους προτά

σεις, καθ ' δν χρόνον προβαίνουν μέ αuξανόμενον ρυθμόν 

εiς τήν τουρκοποίησιν τής κατεχομένης ύπ ' αuτων περιο

χής. Οί τελευταίες πληροφορίες τίς δποίες έχομεν, εΙναι 

δτι δέν εΙναι πλέον διατεθειμένοι νά μας έπιστρέψουν τήν 

περιοχήν Μόρφου. Βεβαίως δέν έχουν προβή άκόμη εiς 

τουρκοποίησιν αuτής, άλλά έξαναγκάζουν τούς UΕλληνας 

νά τήν έγκαταλείψουν. Τό αuτό συμβαίνει καί μέ τόν έλλη

νικόν τομέα τής 'Αμμοχώστου. Προσωπικώς δέ, άμφιβάλ

λω άν εiλικρινώς πρόκειται νά μας δώσουν τήν ' Αμμόχω

στον. 

»Καραμανλής: ΚύρΙΕ Κληρίδη, ποίον ήτο τ6 συμπέρα

σμά σας, δσον άφορα τήν στάσιν τών Τούρκων έκ τών 

μέχρι τοίιδε συνομιλιών τάς δποίας είχατε μετά τοίι κ. 

Ντενκτάς; 

»Κληρίδης: Παρετήρησα μίαν έμφανή σκλήρυνσιν εiς 

τήν στάσιν του Ντενκτάς άπό όκτώ έβδομάδας. Κατά τάς 

δύο πρώτας έβδομάδας ή σκλήρυνσις δέν ήτο μεγάλη , άλ
λά άπό τάς άρχάς του 'Ιανουαρίου ύπάρχει σαφής σκλή

ρυνσις. 

»Καραμανλής: Ποίι τήν άποδίδετε; 

»Κληρίδης: Εiς άλλαγήν τής πολιτικής τής Τουρκίας. 

'Ο Ντενκτάς έξαρταται δλο καί περισσότερον άπό τήν 

v Αγκυραν, ώστε νά εΙναι πασίδηλον, δτι μέσφ του Ντεν

κτάς διαπραγματεύομαι μετά τής ' Αγκύρας . 

»Μπίτσιος: VΕχομεν καταλήξει εiς τό συμπέρασμα δτι 

α{ γενικαί άρχαί λύσεως δέν δύνανται νά καθορισθοuν με

ταξύ των κ.κ. Κληρίδη καί Ντενκτάς καί συνεπώς θά πρέπη 

τοuτο νά γίνη μέσφ μιας διηυρυμένης διασκέψεως, ijτις θά 

καθορίση Μν ή Κύπρος θά καταστή 'Ομοσπονδία ή δ,τιδή

ποτε άλλο. 

»Καραμανλής: Τ6 έmδιώκομεν άλλά δέν ξέρω κατά π6-

σον θά γίνη. 

»Κληρίδης: 'Ανησυχώ δλως iδιαιτέρως, μήπως άπλώς 

προκύψη άπό τήν προσφυγήν μας είς τό Συμβούλιον 

'Ασφαλείας μία δήλωσις δτι ή τουρκική ένέργεια εΙναι 

άπαράδεκτος, άλλά δτι θά πρέπη νά συνεχίσω τάς έν Λευ

κωσί~ συνομιλίας μου μετά του κ. Ντενκτάς. 

»Μπίτσιος: Θά μπορούσαμε νά δοκιμάσωμεν δπως ή 

πρότασις περί εuρυτέρας διασκέψεως γίνη ύπό ώρισμένων 

Κρατών τής έπιλογής μας τά όποία θά άναλάβουν σχετικήν 

πρωτοβουλίαν κατόπιν ένεργειών μας μέσφ τής διπλωμα

τικής δδοu. 

»Καραμανλής: Καί dν άποκρούσουν τήν πρ6τασιν ο{ 

Τοίιρκοι; 

»Μπίτσιος: Θά έχουν αuτοί τήν εuθύνην. 

»Κληρίδης : Θά πρέπη νά προσφύγωμεν εiς τά 'Ηνωμέ

να VΕθνη καί νά έπιδιώξωμεν καταδίκην τής Τουρκίας . 

Διότι δέν μποροuμε νά συνομιλήσωμεν μέ τήν Τουρκίαν 

κατόπιν τής πραξικοπηματικής ένεργείας της. 

»Μολυβιάτης: Μήπως θά ήσαν άποτελεσματικώτεραι 

α{ συνομιλίαι ·Ελλάδος καί ' Αγκύρας άντί των iδικών σας 

μετά του κ. Ντενκτάς; 

»Κληρίδης : 'Υπάρχει τό μειονέκτημα δτι άν δέν κατα

λήξουν πουθενά καί έπιδεινωθή ή κατάστασις θά έμπλακή 

τό Αίγαίον καί α{ λοιπαί έλληνοτουρκικαί διαφοραί. 

»Καραμανλής: 0{ Τοίιρκοι έπιδιώκουν τήν συζήτησιν 
'Αθηνών- 'Αγκύρας. 

»Κρανιδιώτης: Οϋτω δμως καταλύεται ή άνεξαρτησία 

τής Κύπρου . 

»Καραμανλής: ( ... ) Ό χρ6νος ε{ναι εlς βάρος μας. Καί 

δέν πρέπει νά έπαναλαμβάνωμεν τά σφάλματα τοίι παρελ

θ6ντος άλλά καί δέν μποροίιμε ν' άνεχθώμεν καταστάσεις 

ήθικώς καί πολιτικώς άπαραδέκτους. Άκολουθοίιμεν 

έσφαλμέvην πολιτικήν, έπαναλαμβάνοντας συνεχώς δχι 

εlς τούς Τούρκους. Πρέπει νά έξετάσωμεν τί δυνάμεθα νά 
περισώσωμεν εlς τήν Κύπρον. Ε{μαι τής γνώμης δτι τ6 

βασικ6ν σημείον ε{ναι τ6 θέμα τής έκτάσεως ... 
)) 'Εάν αί έξουσίαι τής κεντρικής Κυβερνήσεως θά ε{ναι 

μεγάλαι ή μικραί, δύναται ν' άποβή ύπέρ μας ήκατά μας. 

Κύριε Κληρίδη, ποία ε{ναι ή στάσις τών Τούρκων, δσον 

άφορίi τήν έκτασιν τής ύπ ' αύτών κατεχομέvης περιοχής; 

»Κληρίδης : Αuτήν τήν στιγμήν φαίνονται άνυποχώρη

τοι δσον άφορα τήν περιοχήν τής Μόρφου. ΕΙ ναι γνωστόν 

δτι κατά τόν παρελθόντα Νοέμβριον, κατόπιν τής μεσολα

βήσεως του πρωθυπουργοu του Πακιστάν, εΙχον φανή δια

τεθειμένοι νά συζητήσουν έπιστροφήν της. Σήμερον δμως 

ή κατάστασις έχει άλλάξει. 

»Καραμανλής : Ποίαν έκτασιν κατέχουν σήμερον; 

»Κρανιδιώτης : Κατέχουν τό 37% του κυπριακοu έδά
φους καί έλέγχουν μίαν ζώνην περίπου 3%. 

»Καραμανλής : Υί νομίζει δ Μακαριώτατος δτι μπορεί 

νά γίvη έν προκειμένφ; 

»Κλτjρίδης: 'Ο 'Αρχιεπίσκοπος εΙ ναι τής .γνώμης νά 

έπιδιώξωμεν μίαν νέαν διαδικασίαν χωρίς νά γνωρίζη οuτε 

έκείνος ποία θά εΙναι έπακριβώς αϋτη . 

»Χριστοφίδης: 0{ 'Αμερικανοί καί οι v Αγγλοι μας 

έχουν είπει δτι μία νέα διαδικασία δέν θά άποφέρη τίποτα 

έστω καί άν τήν ύποστηρίξουν. Ένφ μέ τήν μυστική δι

πλωματία κάτι μπορεί νά γίνη. 'Ο δυτικός κόσμος άνησυ

χεί άπό τήν ένδεχομένην σοβιετικήν άνάμειξιν. 'Εξ άλλου 

πρέπει νά σημειώσω δτι ο{ Σοβιετικοί ουδεμίαν οuσιαστι

κήν βοήθειαν μaς προσέφεραν. 

»Μπίτσιος: 'Υπάρχει τό έξi'jς δίλημμα: VH είμεθα άπο
φασισμένοι νά άφήσωμεν τήν κατάστασιν είς τήν Κύπρον 

ώς εχει καί τότε ή πρότασις περί διασκέψεως, αν άποκρου

σθή άπό τήν Τουρκίαν θά έχη ώς άποτέλεσμα νά έκτεθή 

αϋτη, ή, άν άποβλέπωμεν είς λύσιν του Κυπριακοu, τότε ή 

πρότασις περί διασκέψεως δέν έχει εννοιαν καί θά πρέπη 

νά ποuμε είς τούς Τούρκους, δτι ύπάρχει ζήτημα έκτάσεως 

καί, κύριοι, έλατε νά συζητήσωμεν έπ' αuτου. 
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»Κληρίδης: 'Υπάρχει τό κώλυμα δτι άνεκοινώσαμεν 

χθές δτι θά προσφύγωμεν είς τό Συμβούλιον • Ασφαλείας. 
»Καραμανλής: Εlχα έπιφυλάξεις έπ' αύτοu καί θά προ

τιμοuσα νά &ναμείνωμεν έπ' όλίγας ήμέρας. Άλλ ·δ • Αρ
χιεπίσκοπος έπέμενεν έπικαλούμεvος τήν πίεσιν τfίς κοι

νής γνώμης εlςτήν Κύπρον. 

»Μπίτσιος: ~Αν ζητήσωμεν άπό τό Συμβούλιον · Ασφα
λείας καταδίκην τής Τουρκίας δέν θά τήν πετύχωμεν. ~Αν 

προτείνωμεν διάσκεψιν θά εχωμεν δυνατότητα έλιγμών καί 

έφ' δσον δέν μaς ίκανοποιεί ή σύνθεσις τοϋ Συμβουλίου 

' Ασφαλείας δυνάμεθα νά προτείνωμεν διάσκεψιν μέ μέλη 

τούς πέντε τής Γενεύης καί μέ προσθήκη ν πέντε 'Αδεσμεύ

των. 

»Κυπριανοϋ : ~ 'Ο κ. Χριστοφίδης είπεν προηγουμένως 

δτι οί 'Αμερικανοί δέν θά είχον άντίρρησιν διά νέαν δια

δικασίαν, καίτοι έδήλουν δτι αϋτη δέν θά άποφέρη ούδέν 

τό ούσιαστικόν. Μήπως καθώρισαν τί έννοοϋσαν; 

»Κληρίδης: UΟτι δέν θά έδέχοντο έμπλοκήν τής Σοβιε

τικής 'Ενώσεως. 

»Τζούνης: ~Οχ ι άκριβώς . Μaς είπαν δτι θά έδέχοντο νά 

μετάσχουν άκόμη καί ε{ς τό ρωσικόν σχέδιον περί εύρυτέ

ρας διασκέψεως, άλλά θά κωλυσιεργοϋσαν. Συγκεκριμένα 

τό είχαν είπει είς τόν κ. Μαϋρον είς τήν Νέαν ·Υ όρκην 

συμβουλεύοντάς τον νά δεχθώμεν τήν μεσολάβησίν των. 

»Κληρίδης: Χθές δ Κίσινγκερ είπεν δτι αί ΗΠΑ άνα

γνωρίζουν τήν κυπριακήν Κυβέρνησιν ώς τήν μόνην νόμι

μον, άλλά άνεφέρθη καί είς συνέχισιν τών συνομιλιών. 

»Μπίτσιος: Τό αύτό είπε καί ή 'Αγγλία. 

»Κληρίδης : Φοβοϋμαι, δτι θά καταδικάσουν άπλώς τήν 

Τουρκίαν καί θά έπιμείνουν έπί τής συνεχίσεως τών συνο

μιλιών. ' Εξ άλλου οί Τουρκοκύπριοι μποροϋν νά ίσχυρι

σθοϋν δτι ή ένέργειά των δέν άπετέλει άνακήρυξιν τοϋ 

Κράτους άλλά έπρόκειτο περί άναδιοργανώσεως τής το

πικής διοικήσεώς των καί συνεπώς δέν όπάρχει λόγος νά 

μή συνεχισθοϋν αί συνομιλίαι. Θά πρέπη νά εχωμεν κάτι 

ίσχυρό. 

»Μολυβιάτης: ~Αν γίνη διάσκεψις δ Μακαριώτατος θά 

προτείνη πολυπεριφερειακήν λύσιν. Διά νά γίνη δέ αϋτη 

άποδεκτή θά πρέπη νά εχη τήν όποστήριξιν των Μεγάλων 

Δυνάμεων. , 
»Χριστοφίδης: 'Ενδεχομένως άν δ Μακαριώτατος άν

τιληφθή δτι δέν όπάρχει άλλη λύσις, τότε ίσως δεχθή τήν 

διζωνική ν. 

»Παπαδόπουλος: Θέλω νά τονίσω δτι οί Τοϋρκοι, καί

τοι προεκλήθησαν άπό έμaς διά νά δμιλήσουν περί τής 

έκτάσεως, έν τούτοις δέν τό επραξαν. 

»Μετά δέ τήν πραξικοπηματικήν αύτήν ένέργειαν των 

Τούρκων δέν δυνάμεθα νά δεχθώμεν έπανάληψιν των συ

νομιλιών, διότι τοϋτο θ' άπετέλει έπικύρωσιν τής πραξικο

πηματικής των ένεργείας. Μποροϋμε νά χρησιμοποιήσω

μεν ώς μοχλόν έπί τής Τουρκίας τήν πρότασίν μας δπως τό 

Συμβούλιον 'Ασφαλείας δεχθή διεύρυνσιν τής διασκέψε

ως. 

»Κυπριανοϋ : ~Αν είναι δυνατή μία διηυρυμένη διάσκε

ψις τότε όπάρχουν πολύ περισσότεραι δυνατότητες, ώστε 

νά γίνη άποδεκτή ή πολυπεριφερειακή λύσις. 

»Καραμανλής: Οίαδήποτε διάσκεψις προϋποθέτει &πο

δοχήν έκ μέρους τfίς Τουρκίας καί &μφιβάλλω έάν θά δε

χθfί ή Τουρκία. 

»Κληρίδης: Δέν όπάρχει περίπτωσις νά δεχθή ή Τουρ

κία διάσκεψιν καί νά συζητήση τήν εκτασιν τής περιοχής 

έάν προηγουμένως δέν γίνη δεκτή ή λύσις των δύο ζωνών. 

Αύτό τό συμπέρασμα εβγαλα άπό τάς έπαφάς πού είχα μέ 

τόν Ντενκτάς. Κάθε φορά μοϋ έπανελάμβανεν δτι διά νά 

συζητήσωμεν τήν εκτασιν θά πρέπη πρώτα νά δεχθώμεν 

τήν άρχήν τής διζωνικής λύσεως. 

»Μπίτσιος : Ποία ήτο ή άντίδρασις τοϋ Ντενκτάς, δταν 

ώμιλήσατε δήμοσίως περί διζωνικής λύσεως; 

»Κληρίδης: ·Η δήλωσίς μου έβοήθησε είς τό νά έκφρά

ση τήν άποψιν δτι ή εκτασις θά ήτο δυνατόν νά είναι περί 

τό 28% καί μέ ένδεχομένην όποχώρησιν περί τό 25%. 
»Μολυβιάτης: Μήπως θά ήτο προτιμώτερον νά συζητή

σωμεν πρώτα μέ τούς Τούρκους περί τής διζωνικής λύσεως 

καί κατόπιν νά μετάσχωμεν τής διασκέψεως έπιτυγχάνον

τας οϋτω κατaμερισμόν εύθυνών, δηλαδή έάν έγένετο όπ' 

αύτή ς δεκτή ή διζωνική λύσις θά ήδυνάμεθα νά είπωμεν δτι 

αϋτη μaς όπεβλήθη όπό των Δυνάμεων. 

»Κληρίδης: Τοϋτο κείται πέραν των δρων τής έντολής 

μας. Έπ' αύτοϋ ή άπόφασις άνήκει είς τόν 'Αρχιεπίσκο

πον, δστις είναι άπών. Σήμερον θά πρέπη νά άσχοληθώμεν 

μέ τήν προσφυγήν μας είς τό Συμβούλιον • Ασφαλείας καί 
είδικώτερον μέ τήν διαδικασίαν. 

»Μπίτσιος: Κατόπιν τής άνακοινώσεως ήτις έγένετο 

περί τής προσφυγής μας είς τά ·Ηνωμένα ~Εθνη πρέπει νά 

καθορίσωμεν τόν χρόνον αύτής. Είμαι τής γνώμης, δτι 

πρίν προσφύγωμεν είς _τό Συμβούλιον · Ασφαλείας θά πρέ
πη νά άναμείνωμεν τήν ένταϋθα έλευσιν τοϋ κ. Βαλντχάιμ, 

ίνα ούτος έχη τήν εύκαιρίαν νά συζητήση μετά τοϋ κ. πρω

θυπουργοϋ καί έμοϋ. w Αν δμως ή προσφυγή γίνη άμέσως, 

τότε δ κ. Βαλντχάιμ θά όποχρεωθή νά πάη κατ' εύθείαν είς 

τήν Νέαν Ύόρκην καί θά στερηθώμεν τής έπαφής μετ' 

αύτοϋ. Κατά τήν έδώ παραμονήν τοϋ κ. Βαλντχάιμ δυνάμε

θα νά τοϋ είπωμεν δτι, έφ' δσον δ διάλογος δέν έπέτυχεν, 

θά πρέπη ούτος νά προτείνη κάτι νεώτερον. Νομίζω δτι 

έχομεν τήν δυνατότητα νά τόν έπηρεάσωμεν. 

»Καραμανλής: Δέν ξέρω γιατί δέν δεχόμεθα τήν διζωνι

κή ν λύσιν. Πιστεύω δτι ή λύσις τών τριών ή τεσσάρων 

καντονίων μέ έκτασιν 25% θά &ποτελfί μετά πάροδον ώρι
σμένου χρόνου αίμορροούσας πληγάς εlς τό σώμα τfίς Κύ

πρου. 

»Χριστοφίδης: Τοϋτο πρέπει νά συζητηθή μετά τοϋ 

'Αρχιεπισκόπου. 

»Τζούνης: Ποία είναι ή άντίδρασις τής κοινής γνώμης 

είς τήν Κύπρον έπί τής λύσεως ταύτης; 

»Χριστοφίδης: 'Η κοινή γνώμη μπορεί νά τήν δεχθή 

διότι ijδη εχει άρχίσει νά άγανακτή καί νά πιστεύη δτι οί 

πρόσφυγες δέν θά έπιστρέψουν είς τάς οίκίας των. 'Αλλά 

άνήκει είς τόν Μακαριώτατον νά σταθμίση τήν κατάστα

σιν. 

»Κληρίδης: ·Ο Μακαριώτατος δέν συζητεί τήν διζωνι

κήν λύσιν . Μία μεγάλη μερίς τής κοινής γνώμης είς τήν 

Κύπρον έλέγχεται άπό τήν • Αριστεράν καί έφ • δσον ή 
Σοβιετική 'Ένωσις δηλοί δημοσί~ δτι είναι κατά των δύο 

ζωνών άποκλείεται κατά συνέπειαν καί ή 'Αριστερά νά 

τήν δεχθή. Κατά είναι καί ή ΕΔΕΚ τοϋ Λυσσαρίδη. ·Η 

Δεξιά είναι διεσπασμένη. Μπορεί δ Μακαριώτατος νά 

έπηρεάση τήν μακαριακήν Δεξιάν άλλά δχι καί τήν άκραν 

Δεξιάν, ή όποία είναι τεταγμένη κατά τών δύο ζωνών. Συ-
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νεπως ή πλειοψηφία τi'jς κοινής γνώμης εi.ς τήν Κύπρον 

εΙ ναι κατά των δύο ζωνων καί θά άντιδράση. 'Εξ άλλου καί 

δ τύπος τονίζει καθημερινως δτι ή λύσις των δύο ζωνων 

σημαίνει διχοτόμησιν τi'jς Κύπρου καί πρέπει νά σημειώ

σω δτι δ τύπος ώς επί τό πλείστον εi.ς τήν Κύπρον άκολου

θεί τήν γραμμήν πού &χει χαράξει ή Σοβιετική "Ενωσις. 

»Καραμανλής: Ά νεξαρτήτως τής ιcοινής γνώμης ή 

ήγεσία lχει τό θάρρος νά ιiναλάβη τήν εύθύvην; 

»Παπαδόπουλος: 'Εν προκειμένφ γιατί δμιλοuμεν περί 

διζωνικής λύσεως καί δέν διερευνοuμεν τήν δυνατότητα 

τi'jς διπλής ένώσεως; 

»Μπίτσιος: Διότι δέν τήν θέλει οϋτε ή Τουρκία οϋτε ή 

Ρωσία. 

»Καραμανλ i'jς: 'Η Ρωσία δέν lχει κανένα συμφέρον διά 

τήν λύσιν του Κυπριαιcου, ή έιcιcρεμότης του δποίου ιiπο

τελεi πληγήν έντός του ΝΑΤΟ. 

»Κληρίδης: Ποία ήτο ή θέσις τi'jς 'Αμερικής &ναντι τi'jς 

προτάσεως του κ. Κληρίδη; 

»Μπίτσιος: Εuμενής. 'Ο κ:. Κίσινγκ:ερ &δωκ:εν εντολήν 

είς τόν έν 'Αγκύρ~ πρέσβυν του δπως ούτος άσκήση πίε

σιν έπί της Τουρκίας. 'Αλλά πιστεύω δτι ή τουρκική ένέρ

γεια ήτο τό τίμημα τi'jς διακοπής της άμερικανικ:i'jς βοη

θείας. Ποτέ δέν ήμουν σύμφωνος μέ τήν ένέργειαν αuτήν, 

διότι δσάκις ή Τουρκία πιέζεται λαμβάνει άκ:ραίας θέσεις. 

Αί ΗΠΑ θέλουν νά φανοuν εuχάριστοι &ναντι τi'jς 'Ελλά

δος άλλά δέν θέλουν νά δώσουν τήν έντύπωσιν δτι σύρον

ται ύπό τήν πίεσιν τi'jς κοινής γνώμης μας. 

»Κληρίδης:' Η κοινή γνώμη είς τήν Κύπρον εΙναι κατά 

των ΗΠΑ κ:αί ύπέρ τής έπισκ:έψεως του Μακαριωτάτου είς 

τήν Μόσχαν. 

»Μπίτσιος: Ή ΟΜσιγκτων γνωρίζει δτι δ 'Αρχιεπί

σκοπος δέν θά άποκομίση τίποτε άπό τήν Μόσχαν. 

»Κυπριανοu: 'Εάν δέν γίνη διάσκεψις, τί μποροuν νά 

κάνουν α{ ΗΠΑ; 

»Μπίτσιος: Κατ' άρχήν α{ ΗΠΑ ήσαν εuμενείς ύπέρ 

τής λύσεως των κ:αντονίων, γνωρίζουν δμως δτι ή Τουρκία 

δέν θά ύποχωρήση. Καί λόγφ των προστριβων του κ:. Κί

σινγκ:ερ μέ τό Κογκρέσον καί τής διακοπής τής βοηθείας 

πρός τήν Τουρκίαν, θά μaς είπουν δτι δέν δύνανται νά 

πιέσουν τήν Τουρκίαν. 

»Τζούνης: Μποροuν αί ΗΠΑ νά πιέσουν δι' &κ:τασιν 

περί τό 25%; 
»Μπίτσιος: Δέν ύπάρχει λόγος, διότι τότε θά πρέπη νά 

διαπραγματευθωμεν άπ' εuθείας μέ τούς Τούρκους. 

»Καραμανλής: Μπορείτε νά ιiναλάβετε τήν εύθύνην; 

»Κληρίδης: Μόνον δ 'Αρχιεπίσκοπος. 'Εμείς ήλθαμε 

έδω διά νά συζητήσωμεν τήν προσφυγήν μας είς τό Συμβού

λιον 'Ασφαλείας ώς έπίσης καί τάς νέας διαδικασίας. 

»Τζούνης: Μπορείτε νά μaς πi'jτε τήν προσωπικήν σας 

γνώμην; 

»Κληρίδης: Ναί, άλλά θά εΙναι ή άνεπίσημος καί άπολύ

τως προσωπική μου γνώμη. 

»Καραμανλής: 'Εγώ δέν μπορώ νά έπιβάλω λύσιν έπί 

τής Κύπρου, άλλά, προσωπικώς, ιiποδέχομαι τήν λύσιν τών 

δύο ζωνών. 

»Χριστοφίδης: ~Αν δεχθοuμε, πως θά δυνηθωμεν νά δι

ερευνήσωμεν τάς άπόψεις της 'Αγκύρας έπί τής έκτάσεως; 

»Καραμανλής: Μάλλον μέσφ τρίτων. Πιστεύω ότι δ 

πυρήν του προβλήματος εlναι ή lιcτασις. Διότι, aν είχαμε 

τό 75% τής έιcτάσεως, θά εύρισιcώμεθα σέ πολύ ιcαλλιτέραν 
κατάστασιν ιiπό τούς Τουρκοκυπρίους. 

»Παπαδόπουλος: Δέν συμφωνω. 

»Κυπριανοu: ΕΙμαι τής γνώμης δτι καί άν &χωμεν τό 

75%, !\ν ποσοστόν προσφύγων θά παραμείνη. Ούτοι δέ θά 
έγκ:αταλείψουν τήν Κύπρον. 'Ενφ ή λύσις των τριων ή 

τεσσάρων κ:αντονίων ψυχολογικως θά συγκ:ρατήση τόν κό

σμον. 

»Χριστοφίδης: Δέν ξέρω άν μία λύσις δύο &ως τεσσά

ρων κ:αντονίων δέν εΙναι είς τήν οuσίαν λύσις δύο ζωνων, 

διότι έκ:είνο πού θά παίξη ρόλον εΙναι ή έπιστροφή των 

προσφύγων είς τάς οίκ:ίας των. 

»Κληρίδης: Τό πρόβλημα δέν εΙναι ή διζωνική λύσις 

άλλά ή εκ:τασις καί άπό τήν εκτασιν έξαρτaται πόσοι πρό
σφυγες θά επιστρέψουν είς τάς οίκίας των. Σημασίαν &χει ή 

&κ:τασις κ:αί όχι ή λύσις κ:αί είδικ:ώτερον που θά εΙναι ή 

ζώνη, ποίαν κ:αί πόσην εκτασιν θά &χη. 

»Κυπριανοu: Τρομάζω μέ τήν διζωνικ:ήν λύσιν καί κα

ταλήγω είς τό συμπέρασμα νά συμφωνω μέ τήν dποψιν του 

κ. Παπαδοπούλου, δτι μεταξύ 25% διζωνικής λύσεως κ:αί 
διπλής ένώσεως προτιμω τήν διπλήν ενωσιν. 

»Κληρίδης: Δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι καί έγώ προτι

μω τήν διπλήν &νωσιν, άλλά δέν μποροuμε νά συζητωμεν 

έπ' αuτοu έν άπουσί~ του Μακαριωτάτου. 

»Μπίτσιος: Θά πρέπη νά κ:αθορίσωμεν πότε θά προσφύ

γωμεν είς τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας κ:αί εi.δικώτερον πρό 

ή μετά τήν έπίσκ:εψιν τοu κ:. Βαλντχάιμ. 

»Κληρίδης: ~Εχει τά ύπέρ καί τά κατά. ~Αν δ Βαλντ

χάιμ &λθη άπό τήν Τουρκίαν μέ τήν έντύπωσιν δτι οί 

Τοuρκ:οι δέν θά δεχθοuν ουδεμίαν διαδικασίαν, τότε δπωσ

δήποτε θά εΙναι έπηρεασμένος. 

»Κυπριανοu: Συμφωνω μέ τόν κ:. Κληρίδην. 

»Μπίτσιος: ΕΙμαι της γνώμης δτι πρέπει νά &λθη δ 

Βαλντχάιμ κ:αί μετά νά προσφύγωμεν. 'Επίσης θά ήθελα νά 

ξέρω έάν ή προσφυγή σας θά εχη ύψηλόν ή χαμηλόν τό

νον. Διότι εάν πάτε δλοι εi.ς τήν Νέαν Ύόρκ:ην, τότε 

προσδίδετε ύψηλόν τόνον. Μήπως εΙναι προτιμώτερον νά 

πάη &νας καί οϋτω δ τόνος θά ε{ναι χαμηλότερος; 'Επίσης 

είς τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας θά πρέπη νά άναφερθi'jτε 

είς τό ίστορικ:όν του Κυπριακοί\ κ:αί θά πρέπη νά γνωρίζετε 

δτι πολύ δύσκολα μπορείτε νά έπιτύχετε κ:αταδίκην της 

Τουρκίας. Πολύ πιό εύκολα θά επιτύχετε άναγνώρισιν δτι 

ή κυπριακή Κυβέρνησις εΙ ναι ή μόνη νόμιμος. 'Ως πρός 

τήν διάσκ:εψιν, ποί11 θά εΙναι τά μέλη; Συμφωνείτε νά εΙναι 

τά πέντε, σύν πέντε 'Αδέσμευτοι του Contact Group; 'Εάν 
καταλήγαμε είς τήν λύσιν της διασκέψεως μέ συμμετοχήν 

των πέντε 'Αδεσμεύτων, πιστεύω δτι θά βοηθοuσε πολύ 

καί &να προσωπικόν μήνυμα του κ:. πρωθυπουργοί\ πρός 

τόν τίτο. 

»Κυπριανοu: Δέν θά μέ ήνώχλει ή ίδέα νά εΙ ναι οί πέντε 

του Contact Group. 
»Μπίτσιος: Ή Γιουγκοσλαβία, ή 'Ινδία κ:αί ή 'Αλγε

ρία ε{ ναι καλοί. 'Η Γουϊάνα εΙ ναι ύπέρ μας. Τό Μάλι λόγφ 

θρησκ:ευτικ:ων δεσμων ύπέρ τής Τουρκίας, καίτοι θά πρέπη 

νά σημειώσωμεν δτι κατά τήν Γενικ:ήν Συνέλευσιν μaς 

έβοήθησεν. Θά ήθελα έπίσης νά είπω δτι θά πρέπη νά &χε

τε ύπ' όψιν σας δτι τό δίλημμα εΙναι τό έξi'jς: ή δεχόμεθα 

άπό τώρα λύσιν διζωνικ:ήν καί συζητωμεν άπ' εuθείας μετά 

των Τούρκων ή θά προσφύγωμεν είς τόν ΟΗΕ μέ κίνδυνον, 
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εάν άποτύχωμεν, νά ί\χωμεν σκλήρυνσιν τής Τουρκίας. 

))Κληρίδης: " Αν γίνη δεκτή ή πρότασίς μας περί διασκέ

ψεως, ποία θά είναι ή .πολιτική μας έφ' δ σον θά παρακαθή

σουν οί Τουρκοι, διότι βεβαίως έάν δέν παρακαθήσουν τό

τε δέν ύπάρχει ι'iλλη λύσις παρά νά έπιστρέψωμεν πίσω. 

))Καραμανλής: Τό μόνον πού θά έπιτύχωμεν εlναι καλ

λίτερον κλίμα. Έξ άλλου έχομεν τόσας άποφάσεις τοu 

Συμβουλίου 'Ασφαλείας καί τfjς Γενικής Συνελεύσεως. 

))Μπίτσιος: Τότε δέν θά πρέπη νά ζητήσετε άπό τό Συμ

βούλιον ' Ασφαλείας διάσκεψιν, διότι διά του τρόπου αu

του πιέζετε τήν Τουρκίαν νά λάβη άκραίαν θέσιν. 

))Κληρίδης: ·Η πολιτική τfjς Τουρκίας είναι όρθή, διότι 

γνωρίζει δτι μετά πέντε χρόνια θά ξεχασθή τό Κυπριακόν. 

))Παπαδόπουλος: 'Έχομεν τήν εuχέρειαν μεταξύ τής λή

ψεως τfjς άποφάσεως καί τής συγκλήσεως τής διασκέψεως 

νά ελθωμεν εi.ς άπ' εuθείας συζητήσεις μετά τών Τούρκων. 

))Μπίτσιος: 'Η Τουρκία τώρα τελευταία ί\χει πιεσθfj πά

ρα πολύ μέ τό θέμα του Αιγαίου καί άντιδρa ταχύτατα. Θά 

πρέπη νά σaς σημειώσω δτι ι'iν προσφύγετε εi.ς τόν ΟΗΕ, 

ένδέχεται αuτη νά μ ή δεχθή τήν πρότασιν περί διασκέψεως 

καί νά προτιμήση νά κρατήση τό 40%. 
))Κυπριανου: Δέν γνωρίζομεν ι'iν θά γίνη δεκτή ή πρό

τασις τής διασκέψεως, καί δεύτερον, ι'iν γίνη δεκτή καί 

προσέλθη ή Τουρκία, τουτο δέν σημαίνει δτι αuτη θά άπο

δεχθfj τήν άπόφασιν ijτις καί δέν θά δύναται νά τής έπι

βληθή. 

))Μπίτσιος: Ή Τουρκία σήμερον εχει περιορισθfj εις 

χαμηλόν τόνον. Δύναται έν τούτοις νά ισχυρισθή δτι έφ ' 

δσον ήμείς έδέχθημεν τήν γεωγραφικήν δμοσπονδίαν, ού

τοι δένε π ραξ αν παρά μίαν έσωτερικήν άναδιάρθρωσιν. τί

θεται λοιπόν τό έρώτημα, μήπως θά επρεπε καί ήμείς νά 

περιορισθώμεν εi.ς χαμηλόν τόνον καταγγέλλοντες άπλώς 

τήν τουρκικήν ένέργειαν. 

))Παπαδόπουλος: Συμφωνώ μέ τόν κ. Μπίτσιον. 

>>Καραμανλής: 'Επαναλαμβάνω δτι κατά τήν γνώμηv 

μου διεπράξαμεν σφάλμα δραματοποιοuvτες τήν τουρκι
κήν ένέργειαν. "Οσον άφορίi τήν διηυρυμένην διάσκεψιv 

αύτη έξαρτίiται άπό τό έάν θά δεχθfj ή Τουρκία. 

>>Μολυβιάτης: Θά πρέπη κάτι συγκεκριμένον νά ζητή

σωμεν άπό τήν διάσκεψιν. 

>>Παπαδόπουλος: 'Επαναλαμβάνω τήν ι'iποψίν μου δτι 

μεταξύ τfjς άποφάσεως του Συμβουλίου 'Ασφαλείας καί 

τfjς συγκλήσεως τής διασκέψεως δύνανται νά γίνουν άπ' 

εuθείας διαβουλεύσεις μετά τfjς Τουρκίας. 

))Μπίτσιος: Χθές έλάβαμε πρότασιν των 'Εννέα δπως 

μiiς προσφέρουν τάς καλάς των ύπηρεσίας. Δέν θά πρέπη 

νά τάς άπορρίψωμεν έάν τελικώς δεχθώμεν τήν συμβολήν 

τών πέντε ' Αδεσμεύτων. 

>>Τζούνης: Μήπως θά ήδύναντο νά μεταφερθουν εις Νέ

αν · Υ όρκην αί διακοινοτικαί συνομιλίαι ύπό τήν α Ι. γίδα 

του γενικου γραμματέως; 

>>Μπίτσιος: Δέν δύναμαι νά δώσω άπάντησιν πρίν συ

ναντηθώμεν μετά του κ. Βαλντχάιμ, διότι έάν δέν είμεθα 

βέβαιοι δτι ούτος θά δεσμευθή δέν δυνάμεθα νά τόν έμπι

στευθώμεν. Πάντως εις τήν περίπτωσιν πού θά ζητήσωμεν 

τάς καλάς ύπη ρεσίας των πέντε ' Αδεσμεύτων πιστεύω δτι 

!\να προσωπικόν μήνυμα του κ. πρωθυπουργου πρός τόν 

στρατάρχην τίτο θά επαιζε σοβαρόν ρόλον. 

))Καραμανλής: 'Εάν προσφύγωμεv εlς τό Συμβούλιον 

'Ασφαλείας πρέπει ή προσφυγή μας νά έχη χαμηλό ν τόνο ν, 

ά'ν θέλωμεv νά διατηρήσωμεν τίς έλπίδες μας. 

>>Τζούνης: Θά πρέπη ή άπάντησις τήν δποίαν θά δώσω

μεν εΙ. ς τούς 'Εννέα νά άφήνη άνοικτήν τήν θύρα ν, ώστε νά 

δυνηθώμεν νά τούς χρησιμοποιήσωμεν έν περιπτώσει 

άνάγκης. 

))Μπίτσιος: 0{ 'Εννέα εχουν περισσότερους τρόπους 
νά πιέσουν τήν • Αγκυραν άπ' δ, τι ο{' Αδέσμευτοι (δηλαδή 
εχουν τό δπλον τής ΕΟΚ, τής οικονομικής βοηθείας κ.λπ.). 

))Κληρίδης: Δηλαδή καταλήγομεν εi.ς τό συμπέρασμα 

νά ζητήσωμεν είτε διάσκεψιν μέ συμμετοχήν των πέντε του 

Contact Group είτε νά δεχθώμεν τάς ύπηρεσίας των 'Εν
νέα. 

))Μπίτσιος: ·Η πρότασις περί διασκέψεως ένέχει κινδύ

νους καί θά πρέπη είς τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας νά παί

ξετε εις χαμηλόν τόνον. 

>>Παπαδόπουλος: Δέν μπορώ νά καταλάβω ποίος είναι δ 

κίνδυνος έάν προσφύγωμεν είς τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας 

καί ζητήσωμεν νά μiiς δρίση νέας διαδικασίας καί μεταξύ 

τής λήψεως τής άποφάσεως ύπό του Συμβουλίου ' Ασφα

λείας καί τής συγκλήσεως τής διασκέψεως νά συζητήσω

μεν μέ τούς Τούρκους. Δέν πιστεύω δτι κλείνουν ο{ πόρτες. 

))Μπίτσιος: 'Ενδεχομένως ή Τουρκία νά μ ή δεχθή νά 

μετάσχη είς τήν διάσκεψιν οϋτε καί νά συζητήση περί έκτά

σεως. 

))Κληρίδης: 'Υπάρχει δ κίνδυνος νά προσφύγωμεν είς 

τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας καί νά ζητήσωμεν άπό αuτό νά 

δρίση νέας διαδικασίας καί ι'iν ή Τουρκία άρνηθfj ij τά 
πράγματα θά παραμείνουν ώς ί\χουν ij θά έπανέλθωμεν είς 
τάς συνομιλίας ήττημένοι καί γυμνοί άπό έπιχειρήματα. 

>>Τζούνης: Οί Τρείς Δυνάμεις εχουν ταχθή ύπέρ των 

διμερών συνομιλιών καί οuχί τfjς διεθνοποιήσεως του Κυ

πριακου. 

))Παπαδόπουλος: Θά μπορούσαμε νά προτείνωμεν τήν 

διάσκεψιν διά παρασκηνιακών ένεργειών. 

>>Χριστοφίδης: Οuτω καταλήγομεν δτι ή προσφυγή είς 

τό Συμβούλιον ' Ασφαλείας δέον νά γίνη οuτως ij ι'iλλως 
έφ' δσον άνεκοινώσαμεν τήν πρόθεσίν μας νά προσφύγω

μεν. • Η προσφυγή δμως θά πρέπη νά ί\χη χαμηλόν τόνον. 
Εις τήν Νέαν Ύόρκην θά έπιδιώξωμεν νέαν διαδικασίαν, 

αuτη δμως δέον νά είναι άποδεκτή ύπό τής Τουρκίας. 
))Κληρίδης: • Η Τουρκία δέν θά δεχθfj νέαν διαδικασί

αν, ι'iν δέν γνωρίζη δτι άποδεχόμεθα τήν διζωνικήν λύσιν. 

UΟλα οφείλονται είς τήν σύγχυσιν ποία δύναται νά είναι ή 

λύσις του Κυπριακου. 'Εάν ή λύσις δέν είναι διζωνική, 

τότε ή συνέχισις των συνομιλιών δέν εχει νόημα, διότι δέν 

πρόκειται νά καταλήξωμεν πουθενά λόγφ τής κωλυσιεργί

ας τών Τούρκων." Αν προβώμεν εις διεθνοποίησιν του Κυ

πριακου, φαίνεται δτι ούτοι είναι άποφασισμένοι νά μή 

δεχθουν τήν πρότασιν περί εuρυτέρας διασκέψεως. 'Εγώ 

καταλήγω είς τό συμπέρασμα δτι θά πρέπη νά προσφύγω

μεν εις τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας διότι τό άνεκοινώσα

μεν, νά έπιδιώξωμεν δέ άπό τό Συμβούλιον ' Ασφαλείας όχι 

καταδίκην τής τουρκικής ένεργείας άλλά άποδοκιμασίαν 

αuτής. Θά έπωφεληθώμεν έξ ι'iλλου έκ του γεγονότος δτι 
έφ' δσον τά 'Ηνωμένα "Εθνη θά δεχθουν τήν κυπριακήν 

άντιπροσωπείαν άναγνωρίζουν οϋτω έμμέσως τήν νομιμό

τητα τής κυπριακής Κυβερνήσεως. τέλος, κατά τήν έκεί 

παραμονήν μας θά έξετάσωμεν παρασκηνιακά ι'iν μπορου-
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με νά βρουμε άλλον τρόπον λύσεως του Κυπριακου. 

»Μπίτσιος: Συμφωνώ μέ τόν κ. Κληρίδη . Δύναμαι επί

σης νά ζητήσω άπό τούς 'Αμερικανούς νά στείλουν τόν κ. 

Χάρτμαν ή κάποιον άλλον έμπιστον του κ. Κίσινγκερ, δ 

δποίος θά άποτελέση τόν σύνδεσμόν σας μέ τήν ΟΜσιγ

κτων. 'Επίσης θά πρέπη νά εξετάσωμεν τό ενδεχόμενον 

αίτημα του κ. Ντενκτάς νά παρακαθήση είς τό Συμβούλιον 

'Ασφαλείας . 

»Παπαδόπουλος: Τό έχει ζητήσει καί άλλη φορά, καί 

δέν έχει γίνει δεκτός. Διερωτώμαι γιατί νά γίνη σήμερον. 

>>Μπίτσιος: ~Εχομεν άνάγκην χρόνου τούλάχιστον μέ

χρι τής επισκέψεως του κ. Βαλντχάιμ . 

>>' Αβέρωφ: 'Από άπόψεως διαδικασίας συμφωνουμε νά 
ε{ ναι αύτή τήν δποίαν άνέπτυξεν δ κ . Κληρίδης . Θά πρέπη 

δμως οί Κύπριοι άδελφοί μας, νά ξεκαθαρίσουν μέχρι ποί

ου σημείου ε{ναι διατεθειμένοι νά φθάσουν, καί συγκεκρι

μένως θά πρέπη νά γίνη άντιληπτόν δτι άνευ τής διζωνικής 

λύσεως δέν μπορουμε νά φθάσωμεν είς λύσιν του Κυπρια

κου. 

»Μπίτσιος: Μπορεί ή παραμονή τους είς τήν Νέαν 

Ύόρκην νά τούς κάνη νά τό άντιληφθουν. 

>>Καραμανλής: Συνεχώς άπορρίπτομεν τίς προτάσεις 

τών Τούρκων καί ούδέν έπιτυγχάνομεν. 'Εγώ πιστεύω δτι 

ή λύσις ε{ναι μία, ή διζωνική μέ έκτασιν 25% καί θά πρέπη 
νά τήν διερευνήσωμεν. 

>> ' Αβέρωφ: 'Η Κύπρος εχάθη άν δέν λάβωμεν μίαν τα
χεία ν άπόφασιν · ενδεχομένως νά χάσωμεν καί τήν εύκαι

ρίαν τροποποιήσεως του ποσοστου εκτάσεως. Στρατιωτι

κώς δέν έχομεν τήν δυνατότητα νά τούς εκτοπίσωμεν καί οί 

Τουρκοι τό γνωρίζουν καί δμιλουν άπό θέσιν ίσχύος. 

»Κληρίδης : Νά είμεθα δίκαιΘι. Τήν τελευταίαν φοράν 

πού συναντηθήκαμε δέν πήραμε τήν άπόφασιν αύτήν καί 

συνεπώς τήν εύθύνην τήν έχομεν ολοι. 

>>' Αβέρωφ: 'Ορθώς tότε επράξαμεν. Σήμερον δμως 

έχομεν ενώπιόν μας μίαν νέαν πραγματικότητα. 

»Κληρίδης: 'Υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες νά μετα

πεισθή ή κοινή γνώμη. Έξάλλου τώρα ύπάρχει εν νέον 

στοιχείον, δτι ή ΕΣΣΔ εδήλωσε δημοσί~ δτι ε{ναι κατά τής 

λύσεως των δύο ζωνών, πράγμα τό δποίον εχει επηρεάσει 

τήν πλειοψηφίαν του κ:υπριακ:ου λαου, όστις κατά ποσο

στόν 70-80% ε{ ναι κατά τής διζωνικής λύσεως, διότι πιστεύ

ει δτι αϋτη σημαίνει διχοτόμησιν τής Κύπρου. 'Η κοινή 

γνώμη πιστεύει δτι ή διηυρυμένη διάσκεψις θά μάς βοηθή

ση δπως άποφύγωμεν τήν διζωνικήν λύσιν. 

»Καραμανλής : Δέν έπιδιώκομεν νά έπιβάλωμεν λύσιν 

εlς τήν Κύπρο ν. 'Αλλά μέχρι ποίου σημείου δυνάμεθα νά 

σaς ύποστηρίξωμεν; Συνεχώς λαμβάνομεν ύπ' δψιν τήν 

κοινή ν γνώμη ν εlς τήν λfίψιν τών άποφάσεών μας, πράγμα 

δπερ δέν πρέπει νά συvεχισθfί. 

>> ' Αβέρωφ: 'Η έντασις του Κυπριακ:ου επηρεάζει καί τό 
θέμα του Αίγαίου. Καί δέν γνωρίζομεν ποίος θά εΙναι δ 

άντίκ:τυπος αύτου. 

»Καραμανλής: 'Εφ' δσον άνεκοινώσαμεν τήν πρόθε

σίν μας θά προσφύγωμεν εlς τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας. 

τί θά έπιδιώξωμεν άπ' αύτό; 

»Κληρίδης~ Νομίζω δτι καταλήξαμε εiς τό συμπέρασμα. 

»I. Νά προσφύγωμεν εις τό Συμβούλιον ' Ασφαλείας 

εφ ' όσον δέν δυνάμεθα νά ύπαναχωρήσωμεν τής ήδη άνα

κ:οινωθείσης άποφάσεώς μας . 

»2. 'Ότι έάν δέν ε{ναι εφικτή άπόφασις καταδικάζουσα 
τήν Τουρκίαν θά πρέπη νά επιδιωχθή διατύπωσις : 

»α. άποδοκιμάζουσα τήν μονομερή ενέργειά ν της δι' 

άνακ:ηρύξεως κρατιδίου, 

β . θεωρουσα αύτήν ώς άκ:υρον κ:αί ά\Ιτίθετον πρός τάς 

άποφάσεις τής Γενικής Συνελεύσεως καί του Συμβουλίου 

'Ασφαλείας, 

γ. άναγνωρίζουσα ώς μόνην νόμιμον Κυβέρνησιν τήν 

παρουσαν τοιαύτην. 

»3. Παρασκηνιακή διερεύνησις τών περιθωρίων άνευρέ
σεως νέας διαδικασίας καί διαπιστώσεως ποία τοιαύτη δι

αδικασία θά ήτο άποδεκτή κ:αί άπό τήν Τουρκ:ίαν. 

»4. Συνεχής επικοινωνία τής κυπριακής άντιπροσωπεί
ας μετά τών ' Αθηνών καί Λευκωσίας . 

»5. 'Η προσφυγή θά γίνη μετά τήν επιστροφήν του κ. 
Βαλντχάιμ εiς Νέαν Ύόρκην. 

>>6. ' Αφου γνωρίσωμεν τάς εντυπώσεις του κ. Βαλντ

χάιμ εκ: τής επισκέψεώς του εν Τουρκί~ θά επωφεληθώμεν 

αύτών κ:αί θά προσπαθήσωμεν νά τόν επηρεάσω μεν. 'Εάν 

διαπιστώσωμεν δτι δέν εΙναι δυνατή ή επιδίωξις νέας δια
δικασίας τίθεται τό ερώτημα έάν θά πρέπη νά διακόψωμεν 

τάς συνομιλίας, πράγμα όπερ θά πρέπη νά εξετάσωμεν 

κατά τήν επιστροφήν μας εκ Νέας 'Υόρκης. 

>>Τζούνης: Εις τόν κ:. Βαλντχάιμ επί μέν τής ούσίας θά 

ύποστηρίξωμεν τήν κυπριακ:ήν πρότασιν, ijτις επεδόθη εις 

κ: . Ντενκτάς ύπό κ: . Κληρίδη, επί δέ τής διαδικασίας θά 

ζητήσωμεν ή νά μάς προτείvη νέαν διαδικασίαν ή νά μάς 

καθορίση φόρμουλαν διά τήν συνέχισιν τών συνομιλιών. 

»Μπίτσιος: Πότε θά άναχωρήσετε διά Νέαν Ύόρκην; 

»Χριστοφίδης: 'Εφ' δσον θά συνεχίσω μεν αϋριον πρωί

αν τάς συνομιλίας επί τεχνικ:ου επιπέδου θά άναχωρήσω

μεν διά Νέαν Ύόρκην τήν Κυριακ:ήν. 

»Καραμανλής : Ποία άπόφασις έλήφθη έπί τfίς συνθέ

σεως τfίς άντιπροσωπείας ήτις θά άναχωρήση διά Νέαν 

'Υόρκη ν; 

»Μπίτσιος: Συνεφωνήσαμεν δπως προσδώσωμεν χαμη

λόν τόνον είς τήν προσφυγή ν μας κ:αί συνεπώς θά πρέπη νά 

μεταβουν μόνο δύο εξ ύμών είς Νέαν Ύόρκ:ην» 140 • 

Ή σύσκεψη θά έπαναληφθεί τήν έπομένη, 15 
Φεβρουαρίου, χωρίς τή συμμετοχή του Κ. Καραμαν

λή. 'Αποφασίστηκε ή συνέχιση τής προσπάθειας 

γιά τήν έπιλογή νέας διαδικασίας, πρόσφορης νά 

έπιλύσει τό πρόβλημα, καθώς καί τό ένδεχόμενο νά 

έπιζητηθεί ή έπανάληψη των διακοινοτικών συνομι

λιών ύπό τήν αίγίδα του γενικου γραμματέα του ΟΗΕ 

προσωπικά. 

Πάντως, ή αύθαίρετη τουρκική ένέργεια θά συ

ναντήσει τήν εντονη άποδοκιμασία τής διεθνους 

κοινής γνώμης, άλλά καί των μελών τής διεθνους 

κοινότητας . Ή άνακήρυξη του «δμόσπονδου Κρά

τους» άποδοκιμάστηκε άπό τά δυτικά, άνατολικά καί 

άδέσμευτα Κράτη, τά όποία δήλωσαν ότι έξακολου

θουσαν νά άναγνωρίζουν τόν Μακάριο καί τήν Κυ

βέρνησή του ώς νόμιμους άντιπροσώπους τής Δημο

κρατίας. Παράλληλα, ι:δστόσο, εγινε σαφές ότι oi με
γάλες δυτικές χώρες, μέ πρώτη τίς ΗΠΑ, άποδοκίμα-
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ζαν τήν προσφυγή τής Κύπρου στό Συμβούλιο 

'Ασφαλείας, τήν όποία καί θεωροuσαν εύκαιρία γιά 

άνάμιξη τής Σοβιετικής 'Ενώσεως σέ ενα ζήτημα 

πού άφοροuσε τήν άνατολική Μεσόγειο, άλλά καί 

τίς σχέσεις δύο χωρών-μελών του ΝΑΤΟ. Οί παράλ

ληλες προσπάθειες τής άμερικανικής Κυβερνήσεως 

νά κάμψει τήν άντίσταση του Κογκρέσου καί νά 

έξασφαλίσει τήν άποστολή στρατιωτικοί) ύλικοu 

στήν Τουρκία θά έπιτρέψουν στήν » Αγκυρα νά τηρή
σει άδιάλλακτη στάση, καί νά άντιδρa στήν έπανά

ληψη τών διακοινοτικών ύπό τήν προσωπική διεύ

θυνση του γενικοu γραμματέα του ΟΗΕ, μέχρι τή 

συζήτηση του θέματος στό Συμβούλιο 'Ασφαλείας, 

τό Μάρτιο. 

17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1975 

Συγκαλείται σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία τοu Κ. 

Καραμανλή καί μέ τή συμμετοχή τών ύπουργών Συν

τονισμοί) καί Δημοσίων »Εργων, καθώς καί του ύφυ

πουργοu Δημοσίων ~Εργων, κατά τήν όποία άναθεω.., 

ρείται τό πρόγραμμα δημοσίων έπενδύσεων τής δι

κτατορίας, καθώς πολλά άπό τά εργα πού προέβλεπε 

θεωρήθηκαν άχρηστα, ή δευτερεύοντα, ή, σέ κάθε 

περίπτωση, οίκονομικά άσύμφορα. Τό νέο πρόγραμ

μα θά δίνει εμφαση στά έγγειοβελτιωτικά καί ύδρευ

τικά εργα, ένώ θά προωθηθεί καί τό στεγαστικό πρό

γραμμα τών χαμηλότερων είσοδηματικά τάξεων. 

'Αποφασίστηκε ή έπιτάχυνση τής ύδρεύσεως τών 

'Αθηνών άπό τό Μόρνο, ετσι rοστε νά λειτουργήσει 

τό εργο τό 1978. Ό Κ. Καραμανλής εδωσε, άκόμη, 
όδηγίες γιά τήν ϋδρευση τής Θεσσαλονίκης. 

19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1975 

Ό Κ. Καραμανλής συναντaται μέ τό γενικό 

γραμματέα του ΟΗΕ, Κ. Βαλντχάιμ, δ όποίος ε{χε 

μόλις έπισκεφθεί τήν » Αγκυρα. Τό σχετικό πρακτικό 
άναφέρει: 

«'Ο κύριος Βαλντχάιμ άνέφερεν, δτι δ κ. 'Εσεμπέλ άπέ

δωσεν καί πάλιν εύθύνας διά τό άδιέξοδον είς τόν ' Αρχιε

πίσκοποΥ Μακάριον, είπών δτι είς Βρυξέλλας εlχε λάβει 

τήν διαβεβαίωσιν δτι δ' Αρχιεπίσκοπος δέν θά παρενέβαι

νε είς τάς διαπραγματεύσεις.' {Σημ.: τοϋτο άνακριβές, διότι 
έν Βρυξέλλαις ε{χεν άπλώς δηλωθή ύφ' ήμών, δτι ή έλλη

νική Κυβέρνησις θά ύπεστήριζεν τόν διάλογον Κληρίδη

Ντενκτάς ώς καί τό άποτέλεσμα τών διαπραγματεύσεών 

των, έάν αύται κατέληγον είς συμφωνίαν βάσει τών έν 

'Αθήναις μετά τοϋ 'Αρχιεπισκόπου άποφασισθέντων). 

»Συνεχίζων δ κ. Έσεμπέλ ε{πεν, δτι ή έλληνική πλευρά 

ε{χεν άκολουθήσει παρελκυστικήν τακτικήν έν όψει τής 

διακοπής τής άμερικανικής στρατιωτικής βοηθείας. 'Εν 

συνεχείq., έξέφρασεν τήν έλπίδα, δτι δ κ. πρωθυπουργός θά 

!\κανε πav τό δυνατόν διά τήν συνέχισιν τών διαπραγματεύ

σεων. 'Η τουρκική Κυβέρνησις έπιθυμεί, δπως αί διαπραγ

ματεύσεις συνεχισθοϋν μεταξύ τών κ.κ. Κληρίδη καί 

Ντενκτάς, είς μεταγενέστερον δέ στάδιον μέ συμμετοχήν 

τών άντιπροσώπων 'Ελλάδος καί Τουρκίας. τέλος δέ νά 

έπακολουθήση συνάντησις τών δύο ύπουργών 'Εξωτερι

κών ('Ελλάδος καί Τουρκίας). 

»'Ο κ. Βαλντχάιμ έπεσήμανε τάς δυσκολίας πού έδημι

ούργησαν είς τόν διάλογον τά τετελεσμένα γεγονότα καί 

έξήγησεν δτι δένε{ ναι δυνατόν νά συνεχισθή ούτος είς τήν 

Λευκωσία ν. 'Επρότεινε δέ τήν μεταφοράν τής εδρας είς 

τήν Νέαν 'Υ όρκην ύπό τήν προεδρίαν του. Οί Τοϋρκοι 

συνομιληταί του άπέρριψαν τήν σκέψιν αύτήν, ώς καί τήν 

συμμετοχήν των είς οίανδήποτε διεθνή διάσκεψιν. Κατό

πιν τούτου, δ γενικός γραμματεύς έπρότεινε τήν μεταφοράν 

τής εδρας είς Γενεύην ή Βιέννην καί τελικώς προεκρίθη ή 

Βηρυτός ώς πλησιεστέρα τής Κύπρου. Ό κ. Έσεμπέλ 

έπεφυλάχθη νά συνεννοηθή καί μετά τοϋ κ. Ντενκτάς. 

» Έν συνεχείq., δ κ. Βαλντχάιμ ε{πεν, δτι κατά τόν κ. 
Έσεμπέλ είς τάς Βρυξέλλας ε{χε συμφωνηθή, δτι αί δια

πραγματεύσει,ς θά ήρχιζον άπό τοϋ θέματος τοϋ άεροδρο

μίου καί έκείνου τοϋ λιμένος • Αμμοχώστου καί, μόνον έφ' 
δσον ταϋτα έλύοντο, θά συνεζητοϋντο αί έξουσίαι τής κεν

τρικής Κυβερνήσεως. 

»'Όσον άφορά είς τό άεροδρόμιον, δ κ. Βαλντχάιμ 

έπρότεινε είς τούς Τούρκους νά διορίση αύτός εvα ούδέτε

ρον διοικητήν, ώστε νά έπαναρχίση ή λειτουργία του, ή 

όποία !\χει μεγάλην σημασίαν καί γιά τήν διεθνή δύναμιν 

τοϋ ΟΗΕ. 'Ο διοικητής αύτός θά ε{ χε δύο συμβούλους, εvα 

'Ελληνοκύπριον καί εvα Τουρκοκύπριον. Τό τριγωνικό αύ

τό σχήμα θά συνεδέετο πρός τόν ΟΗΕ, άφοϋ δ γενικός 

γραμματεύς θά διώριζεν τόν διοικητήν. 'Η πρότασις έγέ

νετο δεκτή άπό τούς Τούρκους μέ τήν προσθήκην δτι: 

»'Ο γενικός γραμματεύς θά ύπέβαλλε είς τάς δύο πλευ

ράς πίνακα τριών ούδετέρων ύποψηφίων. 'Επί πλέον έζή

τησαν ο{ Τοϋρκοι καί τήν συγκρότησιν ένός Διοικητικοϋ 

Συμβουλίου μέ πρόεδρον τόν ούδέτερον διοικητήν καί 

συμμετοχήν δύο-τριών μελών έξ έκάστης κοινότητος. Τό 

προσωπικόν τοϋ άεροδρομίου θά έπελέγετο ύπό τοϋ διοι

κητοϋ ούχί κατ ' άνάγκην έπί βάσεως 50-50%. 
»Διά τούς 'Ελληνοκυπρίους πρόσφυγας δ κ. Βαλντχάιμ 

έπρότεινε νά έπιτραπή ή έπιστροφή των είς τό έλληνικόν 

τμήμα τής 'Αμμοχώστου. ·Ο κ. 'Ιρμάκ ε{πεν δτι θά ήδύ

ναντο νά έπιστρέψουν 15-20.000 άλλά παρεμβαίνων δ κ. 
Έσεμπέλ ώμίλησε περί 5.000 μόνον, διευκρινίσας δτι είς 
τούς άριθμούς τοϋ κ. 'Ιρμάκ συμπεριελαμβάνοντο καί οί 

8.000 πρόσφυγες τής περιοχής 'Αθηαίνου. Πάντως τό θέμα 
ε{ναι άνοικτόν είς διαπραγμάτευσιν. 

»'Η 1\κτασις τής συνολικής περιοχής πού προτίθενται 

νά διατηρήσουν οι Τοϋρκοι συνεζητήθη έπίσης. Ό κ. 

Έσεμπέλ ε{πεν δτι ε{ναι τό θέμα διαπραγματεύσιμοΥ, έπέ

μεινεν δμως δτι ή λύσις πρέπει νά βασισθή είς δύο περιο

χάς καί τό Κράτος νά παραμείνη άνεξάρτητον. 'Ο κ. Βαλντ

χάιμ παρετήρησεν δτι δ τουρκοκυπριακός πληθυσμός δέν 

ύπερβαίνει τό 18-20% τών κατοίκων καί ήρώτησε ποίαν 
άναλογίαν έδάφους θέλουν νά κρατήσουν. Μάς άνέφερεν δ 

κ. Βαλντχάιμ δτι, ένφ δ κ. 'Ετσεβίτ τοϋ εΙ χ εν είπει είς τό 

παρελθόν δτι τό κατεχόμενον νϋν 40% τοϋ έδάφους θά ήδύ
νατο νά μειωθή είς 30%, τήν φοράν αύτήν οι Τοϋρκοι συ
νομιληταί του ε{πον δτι θά έδέχοντο μόνον μικράν μείωσιν 

τής έδαφικής έκτάσεως, έπανέλαβον δμως δτι τό ζήτημα 

εΙ ναι διαπραγματεύσιμοΥ. 'Ο κ. Βαλντχάιμ 1\θεσε καί θέμα 
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έλευθερίας κινήσεως τής διεθνοuς δυνάμεως, ίδίως έν συ

ναρτήσει πρός τήν έπίβλεψιν · τ&ν έλληνικ&ν νησίδων αί 

δποίαι παρέμειναν είς τήν τουρκοκρατουμένην περιοχήν. 

Οί Τοuρκοι έφάνησαν νά τό άποδέχωνται ύπό τόν δρον δτι 

αί όμάδες τής UNFICYP θά συνοδεύωνται άπό συνδέσμου 
του τουρκικοί> στρατοί>. 

»Οί Τοuρκοι έπίσημοι ήγειραν καί τό θέμα τοu Αίγαί

ου, είπόντες δτι ε{ ναι ετοιμοι διά τήν παραπομπήν του θέ

ματος είς τό Δικαστήριον τής Χάγης, άφοu προηγουμένως 

συναντηθοuν οί δύο ύπουργοί διά νά συμφωνήσουν έπί τής 

διαφοράς καί τής διαδικασίας. Προσέθεσαν δτι τό συνυ

ποσχετικόν πρέπει νά έπικυρωθfj ύπό τής τουρκικής Βου

λής. ~Ηδη έτοιμάζουν σχέδιον συνυποσχετικου καί θά 

έτοποθέτουν τήν συνάντησιν των δύο ύπουργ&ν κατά 

Μάρτιον, φοβοuνται δμως μήπως αί 'Αθήναι eχουν μετα

βάλει τώρα γνώμην καί προτίθενται νά προσφύγουν είς τό 

Δικαστήριον μονομερώς. 

»'Ο Τοuρκος πρωθυπουργός άνεφέρθη καί είς τάς δη

λώσεις του κ. 'Αβέρωφ περί πιθανότητας πολέμου μεταξύ 

των δύο χωρών, προσθέσας δτι ό ίδιος ε{χεν άντιμετωπίσει 

τό θέμα είς πολύ χαμηλούς τόνους. 

»Περαίνων τήν eκθεσίν του, δ κ. Βαλντχάιμ ε{πεν δτι οί 

Τοuρκοι δέν προτίθενται ν' άφήσουν τόν στρατόν των έπ' 

άπειρον είς τήν Κύπρον. Μόλις διαφανή προοπτική λύσε

ως θά τόν άποσύρουν. 'Ο κ. ' Ιρμάκ ε{πεν δτι έπιθυμεί προ

σέγγισιν μετά τής 'Ελλάδος καί δπως συναντηθfj μετά του 

Κ. Καραμανλή. 

»' Απαντ&ν είς τόν κ. Βαλντχάιμ δ κ. πρωθυπουργός 

ε{πε δτι τά δσα δ γενικός γραμματεύς μάς μετέφερεν έξ 

' Αγκύρας, δέν μάς δημιουργοuν αίσιοδοξίαν. Δέν ήθελε 

νά εϊπη δτι οί Τοuρκοι καταφεύγουν είς ψεύδη άλλ ' δσα 

ε{πον είς τόν γενικόν γραμματέα ε{ναι έκτός πραγματι

κότητος. 

»Καί δσον άφορά μέν είς τό Αίγαίον, οί Τοuρκοι πρό 

ένάμισυ eτους αύθαιρέτως έδιχοτόμησαν τό Αίγαίον δη

λώσαντες συγχρόνως δτι αί έλληνικαί νήσοι δέν εχουν 

ύφαλοκρηπίδα. 'Αντηλλάγησαν διακοινώσεις καί τελικώς 

οί Τοuρκοι εστειλαν eνα πλοίον δι' έρεύνας συνοδευόμε

νον άπό πολεμικά σκάφη καί συγχρόνως eδωσαν άδείας 

έρευν&ν είς τά άμφισβητούμενα ϋδατα. 'Η 'Ελλάς έπρό

τεινε διαπραγματεύσεις βάσει τ&ν κανόνων του θετικοί> δι

καίου. Πρό διμήνου περίπου οί Τοuρκοι eφεραν είς τήν 

περιοχήν καί τό νορβηγικόν πλοίον "Λόνγκβα", συγχρό

νως δέ προέβησαν είς άπειλητικάς δηλώσεις δτι θά ήρχι

ζον έρεύνας είς τά άμφισβητούμενα ϋδατα έντός του Φε

βρουαρίου. 

»Είς άπάντησιν δλων αύτ&ν τ&ν προκλήσεων ήμείς 

προετείναμεν δπως τό θέμα άχθη ένώπιον του Διεθνοuς 

Δικαστηρίου τής Χάγης καί έδέχθημεν τουρκικήν άντιπρό

τασιν δπως προηγηθfj συνάντησις έπί ύπουργικοu έπιπέ

δου διά τήν σύνταξιν του συνυποσχετικου. ΕΙναι, συνεπώς, 

άνακριβής δ ίσχυρισμός τ&ν Τούρκων δτι δέν έδώσαμεν 
συνέχειαν, άφοu άνταπαντήσαμεν. 'Αλλά πώς θά καταστfj 

δυνατόν νά συναντηθοuν ο{ δύο ύπουργοί μετά τό πραξικό

πημα του Ντενκτάς; Δέν μετεβλήθη ή θέσις μας έπί του 

Αίγαίου, άλλά ή ύπόθεσις περιεπλάκη. 

»Είς τό σημείον αύτό δ γενικός γραμματεύς παρετήρη

σεν δτι έν 'Αγκύρq. οί συνομιληταί του τφ ε{πον δτι τό 

πρόβλημα του Αίγαίου ε{ ναι πολυσύνθετον καί δέν δύναται 

νά κριθή μόνον έπί ττϊ βάσει των κανόνων του θετικοί> 

δικαίου. 

»'Ο πρόεδρος τής Κυβερνήσεως στρέφων τόν λόγον είς 

τό Κυπριακόν ε{πεν δτι είς τάς Βρυξέλλας ε{ χε συμφωνηθή 

ν' άρχίσουν άμέσως διαπραγματεύσεις έπί του πολιτικοί) 

θέματος. Δυστυχώς ή προσπάθεια (ύπό του κ. Κίσινγκερ) 

{εραρχήσεως θεμάτων τής ήμερησίας διατάξεως liφηνε εξω 

τήν ούσίαν του δλου προβλήματος, δηλαδή τόν καθορι

σμόν τής γεωγραφικής έκτάσεως καί μορφής τής δμο

σπονδίας. Παρά ταuτα έδέχθημεν δπως συζητηθοuν α{ 

έξουσίαι τής κεντρικής Κυβερνήσεως κ:αί τά θέματα του 
άεροδρομίου Λευκωσίας κ:αί τοu λιμένος 'Αμμοχώστου. 

Δέν έσημειώθη δμως κ:αμμία πρόοδος καί ό κ:. Κληρίδης 

ήναγκ:άσθη νά ύποβάλη πρώτος τό γνωστόν δλοκληρωμέ

νciν σχέδιον λύσεως. 'Ο κ:. Ντενκτάς άνέβαλε τήν άπάντη

σίν του καί μετά μίαν έβδομάδα άνεκ:ήρυξεν τό "Όμό

σπονδον τουρκ:οκυπριακ:όν Κράτος" κ:αί μετά τό πραξικό

πημα αύτό ύπέβαλε άντιπροτάσεις. ' Υπό τάς συνθήκας αύ

τάς ή συνέχισις του διαλόγου Κληρίδη-Ντενκ:τάς ε{ναι 

άδιανόητος. Διότι ο{ Τοuρκ:οι δέν έπιθυμοuν παρά νά όλο

κληρώσουν κ:αί νομιμοποιήσουν τό πραξικ:όπημά των. Δέν 

έπιθυμοuν λύσιν. ΕΙναι λοιπόν φυσικ:όν νά άναζητήσωμεν 

έτέραν διαδικασίαν. Κατεφύγαμεν είς τό Συμβούλιον 

'Ασφαλείας πού δύναται: 

»α. νά καταδικ:άση τό πραξικόπημα του Ντενκτάς κ:αί, 

»β. νά άποφασίση, έάν, μετά όκτώ άποφάσεις του αί 

δποίαι παρέμειναν άνεκ:τέλεστοι ύπό τής Τουρκίας, ήλθε 

τώρα ή στιγμή νά ύποβάλη κυρώσεις. 

»Τό ίστορικ:όν του ζητήματος άπό του παρελθόντος 

'Ιουλίου καταδεικνύει δτι ο{ Τοuρκ:οι είσέβαλον είς τήν 

Κύπρον διά δόλου, διά νά δημιουργήσουν τήν παροuσαν 

κατάστασιν. Έξ ou κ:αί ή συνεννόησις ε{ναι δύσκολος. 
Πώς νά συζητήσωμεν δταν αύτοί κατέχουν τό 40% του 
έδάφους καί δμιλοuν περί μικρών παραχωρήσεων; Τρία 

πράγματα πρέπει νά διευκ:ρινισθοuν: πρώτον, ή κοινή άπο

δοχή δτι ή Κύπρος θά ε{ναι · Ομοσπονδία· δεύτερον, δ άριθ

μός των τουρκικών καντονίων καί, τρίτον, ή εκτασις τ&ν 

τουρκικών περιοχών, ή όποία πρέπει νά πλησιάζη τό πο

σοστόν του τουρκ:οκ:υπριακ:ου πληθυσμοί>. Ή διαδικασία 

δέν θά μάς ένδιαφέρη τόσον πολύ, έάν έπέλθη συμφωνία 

έπί των τριών άνωτέρω σημείων. Βεβαίως κ:αί ή διαδικασία 

πρέπει νά έξευρεθfj κ:αί νά ε{ναι πρόσφορος διά νά υίοθε
τηθοuν α{ ώς liνω τρείς βασικαί άρχαί. 'Αλλέως δέν άπα

κλείεται νά έκσπάση σοβαρά κρίσις. ' Εξ δσων σc'iς ε{πον 

οί Τοuρκοι, διαπιστώνω eλλειψιν καλής πίστεως κ:αί καλής 

θελήσεως. Κάποια δύναμις πρέπει νά έπέμβη κ:αί ή δύναμις 

αύτή ε{ναι τά ' Ηνωμένα ~Εθνη παρ' δλας τάς περιωρισμέ

νας δυνατότητάς των. 

»'Ο κ. Βαλντχάιμ έπανέλαβεν, δτι ή έντύπωσίς του εΙ

ναι δτι ή Τουρκία δέν εlναι έτοίμη νά προβfj είς μεγαλυτέ
ρας παραχωρήσεις. ~Ισως συντείνει είς τοuτο κ:αί ή eλλει

ψις σταθεράς Κυβερνήσεως. Δέχονται μόνον δύο περιοχάς. 

»Πρωθυπουργός: Καί πάλιν δμως δέν καθορίζουν τήν 

έιcτασιν. 

»Γεν. γραμματεύς: Λέγουν δτι τήν δφπραγματεύονται. 

»Πρωθυπουργός: 'Εάν έπιμένουν εlς δύο μόνον περιο

χάς τής 'Ομοσπονδίας, aς καθορίσουν τοvλάχιστον τήν 

έιcτασιν. Χωρίς νά άναλαμβάνω οvδεμίαν δέσμευσιν τό ζή

τημα θά έξετασθfί. 'Αλλά προέχει νά διευιcρινισθfί δ πυ-
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Συνάντηση μέ τό γενικό γραμματέα τοv ΟΗΕ. 
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ρήv τής λύσεως, δηλαδή τά βασικά σημεία τοίi πρώτου καί 

μετά ταίiτα τά δευτερεύοντα. 

»'Εξηγεί δ πρωθυπουργός τάς πιέσεις αί όποία ι άσκουν

ται είς τήν χώραν ταύτην άπό τήν κοινήν γνώμην, τόν 

στρατόν ώς καί τούς κινδύνους οί όποίοι δημιουργοϋνται 

έάν οί Τοϋρκοι δέν συνετισθοϋν. 'Οίδιος ήσκησε δλον τό 

κϋρος του διά νά συγκρατήση τήν κατάστασιν, άλλά μέχρι 

πότε; Δι' αύτό δ κ. Βαλντχάιμ πρέπει νά έξαντλήση κάθε 

προσπάθειαν δπως τό aποτέλεσμα τ&ν συζητήσεων είς τό 

Συμβούλιον 'Ασφαλείας υπάρξη έποικοδομητικόν. 

» Ό κ. Βαλντχάιμ υπόσχεται νά πράξη δ, τι τό δυνατόν, 
άμφιβάλλει δμως πολύ δτι τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας θά 

άποφασίση νά έπιβάλη κυρώσεις επί τής Τουρκίας. 'Ο κ. 

πρωθυπουργός έρωτα τόν γενικόν γραμματέα έάν δύναται 

νά πείση τάς δύο υπερδυνάμεις νά άνεύρουν άπό κ:οινοϋ 

λύσιν είς τό άδιέξοδον. 'Ο κ. Βαλντχάιμ λέει δτι θά συζη

τήση τό πράγμα μέ τούς 'Αγγλοαμερικανούς καί τούς Ρώ

σους. Θά προσπαθήση νά εξακριβώση πρός ποίαν κατεύ

θυνσιν aποκλίνουν αί προτιμήσεις τ&ν μελών τοϋ Συμβου

λίου 'Ασφαλείας καί εν συνεχείq. θά καταβληθή προσπά

θεια δπως άποσπασθοϋν παραχωρήσεις έκ μέρους τής 

Τουρκίας». 

Μετά τό πέρας τfίς συνομιλίας, ό Κ. Καραμανλfίς 

εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση : 

«'Η συνομιλία μου μέ τόν γενικόν γραμματέα τών 

'Ηνωμένων 'Εθνών κ. Βαλντχάιμ ήτο πολύ ένδιαφέ

ρουσα, ένημερωτική καί εποικοδομητική. 'Εξήγησα 
είς τόν κ. Βαλντχάιμ τούς λόγους διά τούς οποίους ή 
Κύπρος, μέ τήν ύποστήριξιν καί συμπαράστασιν τfjς 
'Ελλάδος, προσφεύγει καί πάλιν είς τό Συμβούλιον 

'Ασφαλείας. 

»Ή κωλυσιεργία τfjς τουρκικfjς πλευράς εlς τάς 

διακοινοτικάς συνομιλίας καί ή συνεχιζομένη τα

κτική τfjς Τουρκίας δπως δημιουργfj τετελεσμένα 
γεγονότα, κατέστησαν σαφές δτι δέν ήτο δυνατόν νά 

aναμένωνται θετικά aποτελέσματα aπό τάς συνομι

λίας τfjς Λευκωσίας. 

>Πήν στάσι ν αύτήν τfjς Τουρκίας θά καταγγείλω

μεν εlς τά 'Ηνωμένα ΥΕθνη καί ταυτοχρόνως θά ζητή

σωμεν τόν σεβασμόν τών aποφάσεων του Διεθνους 
Όργανισμου, aποφάσεων τάς δποίας έχει ψηφίσει 

καί ή ίδια ή Τουρκία. 

» 'Εξέφρασα είς τόν κ. Βαλντχάιμ τήν έλπίδα μου 
ότι δ 'Οργανισμός 'Ηνωμένων 'Εθνών θά aποδείξη 
έπιτέλους δτι ή χρησιμότης του δέν περιορίζεται είς 

τήν δυνατότητα νά προσφεύγουν άπλώς εlς αύτόν οί 

aδιιωύμενοι, aλλά δτι δ Όργανισμός εlναι εlς θέσιν 

καί νά aποδώση τό δίκαιον έκεί δπου aνήκει. 

)) 'Επέσυρα τήν προσοχήν του γενικου γραμματέ
ως έπί τοv κινδύνου νά μεταβληθfj τό Κυπριακόν εlς 

νέαν καί χειροτέραν Παλαιστίνην, δεδομένου δτι ή 

έλληνική πλευρά δέν πρόκειται νά ύποκύψη εlς τά 
τελευταία γεγονότα τά όποία έπιχειροvν νά δημιουρ-

. γήσουν οί Τοvρκοι στήν Κύπρον». · 

Στίς 25 Φεβρουαρίου, τέλος, ό γενικός γραμματέ
ας τοϋ ΟΗΕ άπηύθυνε στόν 'Έλληνα πρωθυπουργό 

τήν άκόλουθη έπιστολή: 

«'Αγαπητέ κύριε πρωθυπουργέ, 

»' Εξετίμησα μεγάλως τάς συνομιλίας μας είς 'Αθήνας 
τήν περασμένην έβδομάδα καί τήν εύκαιρία πού εΙχα νά 

aνταλλάξουμε aπόψεις. Ήταν ίδιαιτέρως χρήσιμον γιά μέ

να νά εχω μίαν άμεσον εντύπωσιν των aπόψεών σας πρίν 

άπό τήν παρουσαν συζήτησιν τοϋ Κυπριακοϋ είς τό Συμ

βούλιον 'Ασφαλείας. 

»'Όπως συμφωνήσαμεν είς τάς 'Αθήνας έπληροφόρη

σα τόν υπουργόν 'Εξωτερικών τής Τουρκίας επί τ&ν σχε

τικών σημείων τής συζητήσεώς μας καί είδικώτερον επί 

των τριών ζητημάτων διά τά όποία επιθυμούσατε νά είχατε 

μίαν διευκρίνησιν τής τουρκικής θέσεως ώς βάσιν διά τάς 

περαιτέρω διαπραγματεύσεις έπί του κυπριακοϋ προβλή

ματος. 

»~Ελαβα ήδη aπάντησιν τοϋ κ. Έσεμπέλ είς τό μήνυμά 

μου, τής όποίας σ aς παραθέτω τά κύρια σημεία. 'Η τουρ

κική θέσις παραμένει δτι οί aντιπρόσωποι των δύο κοινοτή

των θά πρέπη νά εχουν βαρύνοντα ρόλον είς τήν πολιτικήν 
ρύθμισιν τοϋ προβλήματος τής χώρας των καί, έν δψει 

τούτου, ή τουρκική Κυβέρνησις θά συνεφώνει δπως αί συ

νομιλίαι επαναρχίσουν είς Βιέννη ν μεταξύ τοϋ κ. Κληρίδη 

καί του κ. Ντενκτάς μέ τήν συμμετοχήν 'Έλληνος καί 

Τούρκου εκπροσώπου. 

)>'Όσον άφορα τά τρία σημεία σας, ό κ. Έσεμπέλ δη

λώνει δτι ή Τουρκία ούδεμίαν aπολύτως πρόθεσιν εχει νά 
προσφύγη είς τήν διχοτόμησιν τής Κύπρου. Ή Τουρκία 

εΙ ναι ετοιμη νά δώση κατοχυρωμένας εγγυήσεις επ' αύτου 

είς τήν ' Ελλάδα επί βάσεως άμοιβαιότητος. 

>>'Ως πρός τό δεύτερον σημείον, ή τουρκική θέσις εΙ ναι 

δτι μία ανεξάρτητος καί όμόση:ονδος δημοκρατία άποτε

λουμένη άπό τά δύο έθνικά "όμοσπονδιακά Κράτη" εΙναι ή 

μόνη πραγματοποιήσιμος καί βιώσιμος λύσις του προβλή

ματος τής κατοχυρώσεως τ&ν συμφερόντων τόσον τ&ν 

'Ελληνοκυπρίων δσον καί τ& ν Τουρκοκυπρίων, καθώς καί 

τής Τουρκίας καί τής 'Ελλάδος καί άλλων ενδιαφερομέ

νων μερών. 

)>Ώς πρός τό τρίτον σημείον, ό κ. Έσεμπέλ υπενθυμί

ζει τήν δήλωσιν του κ. 'Ετσεβίτ κατά τήν όποίαν τό ζήτη

μα τής χαράξεως γραμμών διαχωριζουσ&ν τήν τουρκοκυ

πριακήν καί έλληνοκυπριακήν ζώνην εΙναι διαπραγματεύ

σιμοΥ. Νομίζει δτι τουτο εlναι μόνον μία aπό τίς πολλές 

πλευρές του θέματος τής εγκαθιδρύσεως ένός διζωνικου 

δμοσπόνδου Κράτους. Διά τόν λόγον αύτόν ή Τουρκία δυ

σκολεύεται νά δώση είς τήν παροϋσαν φάσιν μίαν εvδειξιν 
τής εκτάσεως τής τουρκοκυπριακής ζώνης, έφ. δσοy τοϋτο 

θά πρέπη νά άνακύψη ώς aποτέλεσμα τής διαδικασίας των 

διαπραγματεύσεων. Ό κ. Έσεμπέλ πιστεύει δτι, άν κατα

στή δυνατή επανάληψις των διαπραγματεύσεων, θά εφθά

ναμε σύντομα εiς τό στάδιον μιaς ούσιαστικής συζητήσε

ως τ&ν όρίων. Πιστεύει επίσης δτι κατά τήν τελικήν φάσιν 

τ&ν διαπραγματεύσεων ή Τουρκία καί ή 'Ελλάς πρέπει νά 

συμμετάσχουν είς υψηλόν έπίπεδον εκπροσωΠήσεως γιά 
νά διευθετήσουν τίς υπολειπόμενες δυσκολίες καί νά δρι

στικοποιήσουν τήν συμφωνίαν, συμπεριλαμβανομένου καί 

του θέματος των δρίων. 
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»'Ηθέλησα νά σίiς διαβιβάσω τά κύρια σημεία του μη

νύματος του κ. Έσεμπέλ, ώς εκτίθενται άνωτέρω. Καίτοι 

άντιλαμβάνομαι πλήρως δτι ύπάρχει άκόμα μεγάλη διαφο

ρά άντιλήψεων καί ώς πρός τήν ούσίαν καί ώς πρός τήν 

διαδικασίαν, αiσθάνομαι δτι εΙναι καθήκον μου νά κάνω 

δ, τι μπορώ γιά νά διευκολύνω τήν έπικοινωνίαν μεταξύ των 

κυρίως ενδιαφερομένων μερών. 

»Θά ijθελα νά προσθέσω δτι θά έξακολουθήσω νά κάνω 

πaν τό δυνατόν γιά νά διευκολύνω τίς προσπάθειες δλων 

των ενδιαφερομένων μερών πρός εξεύρεσιν συμφωνίας έπ' 

αύτου του ζωτικου καί σημαντικοί) ζητήματος. ΕΙμαι βέ

βαιος δτι θά άντιληφθήτε δτι ύπ' αύτό τό πνεuμα σaς 

στέλνω αύτό τό μήνυμω>141 • 

22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1975 

'Εν όψει τής διεξαγωγής των δημοτικών έκλογ&ν 

ό Κ. Καραμανλής κάμει τίς άκόλουθες δηλώσεις: 

«'Η εlς σύντομον χρονικόν διάστημα διενέργεια 

τών δημοτικών εκλογών εκρίθη άναγκαία διά τήν 

δλοκλήρωσιν τής διαδικασίας πρός άποκατάστασιν 

τής δημοκρατικής νομιμότητος εlς τήν χώραν. 

»Ή Κυβέρνησις δέν προτίθεται νά ύποδείξη !δι

κούς της ύποψηφίους, οϋτε νά πολιτικοποιήση καθ' 

οίονδήποτε τρόπον τάς εκλογάς, διότι πιστεύει ότι 

τοvτο θά άποβή πρός βλάβην iov θεσμοv τής τοπι
κής αύτοδιοικήσεως. Οί δήμοι καί αί κοινότητες, 

προωρισμένοι πρός διαχείρισιν τών τοπικών ύποθέ

σεων καί τήν προαγωγή ν τών τοπικών συμφερόντων, 

δέν δύνανται νά εκπληρώσουν επιτυχώς τήν άποστο

λήν των, παρά μόνον εάν παραμείνουν μακράν τών 

πολιτικών άντιθέσεων. 'Αναμένει δέ ή Κυβέρνησις 

ότι ή άποδοχή τής άπόψεως ταύτης θά δδηγήση δλας 

τάς πολιτικάς παρατάξεις εlς τήν λήψιν άναλόγων 
άποφάσεων. 

»Καλούνται, συνεπώς, οί εκλογείς νά άναδείξουν 

διά τής ψήφου των, εlς τήν διοίκησιν τών δήμων καί 

τών κοινοτήτων, πρόσωπα άξια νά ύπηρετήσουν 

τούς ελευθέρους θεσμούς καί νά έπιλέξουν τούς καλ
λιτέρους καί πλέον ίκανούς, χωρίς νά έπηρεασθοvν 

άπό πολιτικά κριτήρια καί οίασδήποτε κομματικάς 

ύποδείξεις fί έπιδιώξεφ>. 

Πάντως, σύσσωμη ή άντιπολίτευση εξέφρασε τή 

διαφωνία της μέ τή θέση τοϋ πρωθυπουργοϋ. 'Ο Γ. 

Μαϋρος, άρχηγός τής ΕΚ-ΝΔ, ύπογράμμισε οτι τό 

κόμμα του θά ύποστήριζε ύποψηφίους τοπικούς άρ

χοντες, ενω ό Α. Παπανδρέου τόνισε οτι τό ΠΑΣΟΚ 

θά μετείχε στή διαδικασία, σέ στενή συνεργασία μέ 

«τίς δημοκρατικές δυνάμεις», άποσκοπώντας στήν 

άνάδειξη άρχ&ν πού θά άγωνίζονταν γιά τήν άπο

χουντοποίηση. 

22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1975 

· Ο Κ. Καραμανλής επιφέρει μικρής κλίμακας με-

ταβολές στή σύνθεση τής Κυβερνήσεως. 'Έτσι, ό ώς 

τώρα ύπουργός 'Εμπορίου, Ι. Μποϋτος, δρκίζεται 

άναπληρωτής ύπουργός Συντονισμοϋ. Τό 'Υπουρ

γείο 'Εμπορίου άναλαμβάνει ό Ι. Βαρβιτσιώτης, ό 

δποίος μετακινείται άπό τή θέση τοϋ ύφυπουργοϋ 

'Εξωτερικών. ·Ο Κ. Χρυσανθόπουλος άναλαμβάνει 

τό 'Υπουργείο Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, μετά τήν 

παραίτηση τοϋ Β. Δερδεμέζη , γιά λόγους ύγείας . 

Παραιτείται - λόγω άσυμβιβάστου, άφοϋ προτάθη

κε άπό τήν Κυβέρνηση ώς ύποψήφιος UΕλληνας δι

καστής στό Εύρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων 

τοϋ 'Ανθρώπου - ό ύφυπουργός Παιδείας, Δ. Εύρυ

γένης, δ δποίος άντικαθίσταται άπό τόν Α. Ταλιαδοϋ

ρο. τέλος, λίγες ήμέρες άργότερα θά δριστεί ώς ύφυ

πουργός 'Εξωτερικών δ Κ. Σταυρόπουλος. 

24-25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1975 

'Εξαρθρώνεται συνωμοτική κίνηση στελεχών 

τοϋ Στρατοϋ, πού άποσκοποuσε στήν άνατροπή τοϋ 

δημοκρατικοu καθεστώτος. 

Τό πρωί τής 24ης Φεβρουαρίου, εύθύς μετά τήν 

ελευση πληροφοριών γιά επικείμενη εκδήλωση στρα

τιωτικου κινήματος, συγκροτήθηκε σύσκεψη ύπό 

τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή καί μέ τή συμμετο

χή τοϋ ύπουργοϋ 'Εθνικής 'Αμύνης, Ε. 'Αβέρωφ, 

τοϋ ' Αρχηγοu 'Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγοϋ Δ. 

'Αρμπούζη, καθώς καί των άρχηγ&ν των τριών 

οπλων, άντιστρατήγου Α. Ντάβου, άντιναυάρχου Κ. 

'Εγκολφόπουλου καί άντιπτεράρχου Π. Οίκονόμου, 

κατά τήν όποία άποφασίστηκε νά τεθοuν οί 'Ένο

πλες Δυνάμεις σέ κατάσταση γενικής έπιφυλακής, 

ώστε νά παρακωλυθοuν ot κινήσεις των συνωμοτών. 
Παράλληλα, διενεργήθηκαν συλλήψεις ύπόπτων γιά 

συμμετοχή στό σχεδιαζόμενο κίνημα, οί δποίες συ

νεχίστηκαν καί όλοκληρώθηκαν τήν έπομένη. Συνε

λήφθησαν συνολικά 37 άξιωματικοί, εν ένεργεία, σέ 
διαθεσιμότητα η άπόστρατοι, πού άνήκαν ολοι στίς 

τάξεις του Στρατοϋ Ξηρaς. Τό κίνημα προοριζόταν 

νά εκδηλωθεί τό βράδυ τής 24ης Φεβρουαρίου. 
'Ωστόσο, οί συνωμότες εiχαν άποτύχει νά εξασφα
λίσουν σημαντική ύποστήριξη μεταξύ τ&ν συναδέλ

φων τους στό Στρατό, τό Ναυτικό καί τήν 'Αεροπο

ρία, έν& οργανα τής ΚΥΠ εΙχαν fjδη είσχωρήσει 
στίς τάξεις τους καί τούς παρακολουθουσαν στενά. 

Τό βράδυ τής 24ης Φεβρουαρίου, καθώς ε{ χε fjδη 

άρχίσει ή εξάρθρωση τής συνωμοσίας, άνακοινώθη

καν &.πό τό ραδιόφωνο καί τήν τηλεόραση τά άκό

λουθα: 

«'Ο πρόεδρος τής Κυβερνήσεως διέταξε μερικήν επι

φυλακήν, λόγφ του δτι ύπήρχον πληροφορίαι δτι ώρισμέ

νοι άμετανόητοι άξιωματικοί, συνδεόμενοι μέ τούς ύποδί

κους του δικτατορικοί) καθεστώτος έκινοuντο συνωμοτι

κώς. 
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»'Η κατάστασις τελεί ύπό τόν πλήρη ελεγχον τής Κυ

βερνήσεως, καθ' όλην δέ τήν χώραν επικρατεί άπόλυτος 

τάξις καί άσφάλεια. 

»Συνεπώς ουδεμία άνησυχία δικαιολογείται, δλαι δέ αί 

φήμαι περί άλλων κινήσεων ή κινδύνων προερχομένων εκ 

τοϋ εξωτερικοί), εΙναι καθ' δλοκληρίαν άνυπόστατοι». 

Στίς 21.30' τής ϊδιας ή μέρας, τό Ύ πουργείο 

'Εθνικής 'Αμύνης άνακοίνωσε τά έξής: 

«Κατόπιν συγκεκριμένων πληροφοριών περί συνωμο

τικών κινήσεων ελαχίστων άξιωματικών, άπεφασίσθη ή λή

ψις μερικών εκτάκτων μέτρων. Μεταξύ τών μέτρων τούτων 

περιλαμβάνεται καί ή επιφυλακή τών φρουρών του λεκα

νοπεδίου 'Αττικής. 

>>Τά μέτρα άπεφασίσθησαν κατόπιν εiσηγήσεrος του 
ύπουργοu 'Εθνικής 'Αμύνης εiς σύσκεψι ν τής ήγεσίας τών 

'Ενόπλων Δυνάμεων, σύσκεψημt'jτις ελαβε χώραν περί τήν 

μεσημβρίαν τής Δευτέρας '14 τρ. ύπό τήν προεδρίαν του 
πρωθυπουργοί) κ. Καραμανλή. 

»Ai φήμαι αί δποίαι εκυκλοφόρησαν κατόπιν τούτου 
περί κάπως εuρυτέρας εκδηλώσεως άπειθαρχίας εiς τό 

Στράτευμα, οuδόλως άνταποκρίνονται πρός τήν πραγματι

κότητα καί οuδ, έπί στιγμήν εθεσαν θέμα διαταράξεως τής 

τάξεως, εiς οίανδήποτε φρουράν τής χώρας. 

»Βεβαιοuται κατηγορηματικώς, δτι πρόκειται περί 

άνοήτων κινήσεων ελαχίστων άμετανοήτων, συνδεομένων 

μέ τούς συλληφθέντας πρωτεργάτας τής δικτατορίας. 

»Εiς τά πλαίσια τής άποκατασταθείσης δημοκρατικής 

δμαλότητος, ή ήγεσία τών 'Ενόπλων Δυνάμεων λαμβάνει 

καί θά λάβη τά ενδεικwόμενα προληπτικά μέτρα, άποφα

σισμένη νά πατάξη άμειλίκτως οίονδήποτε παρεκκλίνη 

άπό τήν δδόν του καθήκοντος καί τής τιμής». 

Στίς 22.00 ', έμφανίστηκε στήν τηλεόραση ό 

ύπουργός 'Εθνικής 'Αμύνης, Ε. 'Αβέρωφ ( ό όποίος 
ε{χε άποχωρήσει άπό τό δείπνο πρός τιμήν του Γάλ

λου ύπουργου 'Εξωτερικών, πού έπισκεπτόταν τήν 

'Ελλάδα). 'Ο Ε. 'Αβέρωφ άνέγνωσε τήν άνακοίνω

ση του 'Υπουργείου του καί διαβεβαίωσε τόν Ι:λλη

νικό λαό δτι δέν ύπήρχε λόγος άνησυχίας, καθώς ή 

συνωμοσία τών όλιγάριθμων νοσταλγών τής δικτα

τορίας ε{χε έξαρθρωθεί καί ή Κυβέρνηση ελεγχε πλή

ρως τήν κατάσταση. 

'Ο Κ. Καραμανλής θά ένημερώσει τήν κοινή 

γνώμη στίς 25 Φεβρουαρίου: 

«v Αφρονες κινήσεις εiς τόν Στρατόν μερικών νο
σταλγών τής τυραννίας έπεσημάνθησαν χθές έγκαί

ρως. Καί έπατάχθησαν άμέσως μέ τήν έπιβαλλομέ

νην αύστηρότητα. Ai διεξαγόμεναι άνακρίσεις θά 
άποκαλύψουν όλας τάς πτυχάς τοv άνοήτου έγχειρή

ματος. 'Η 'Εθνική 'Αντιπροσωπεία, άλλά καί ή 

κοινή γνώμη θά ένημερωθοvν πλήρως τό ταχύτερον 

δυνατόν· εiς δέ τούς ένεχομένους θά έπιβληθοvν πα

ραδειγματικαί τιμωρία ι. 'Εξ άλλου ή Κυβέρνησις θά 

λάβη έντός τών ήμερών τά μέτρα τά όποία ε{χε προ

αποφασίσει - καί τά όποία ϊσως παρώθησαν τούς 

συνωμοτοvντας νά κινηθούν- τόσον διά τήν όρι

στικήν έξάλειψιν τυχόν παραμενόντων καρκινωμά

των, όσον καί πρό παντός διά τήν ποιοτικήν βελτίω

σιν του Στρατεύματος. 

»'Επιθυμώ πάντως νά διαβεβαιώσω τόν λαόν ότι: 

)) Ή έκτασις τής παταχθείσης κινήσεως ύπήρξε 
καθ' όλας τάς ένδείξεις περιωρισμένη. 

))Τό ύψηλόν φρόνημα καί ή νομιμοφροσύνη τών 

'Ενόπλων Δυνάμεων άπεδείχθη διά μίαν άκόμη φο

ράν, μέ τήν άμεσο ν άπομόνωσιν τών όλίγων συνωμο

τούντων καί τήν τυφλήν ύπακοήν όλων τών όπλων 

εiς τήν δημοκρατικήν Κυβέρνησιν τής χώρας. 

))Οiαδήποτε άνησυχία όχι μόνον δέν δικαιολο

γείται έκ τών πραγμάτων, άλλ' ύποβοηθεί όσους 

έπιχειροvν νά ύπονομεύσουν τήν μεγάλην συλλογι

κήν προσπάθειαν τήν όποίαν καταβάλλει τό έθνος, 

πρός άντιμετώπισιν τών σοβαρών προβλημάτων εiς 

όλους τούς τομείρλ 

Τήν ϊδια ήμέρα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη ύπό 

τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή καί μέ τή συμμετο

χή τών ύπουργών 'Εθνικής 'Αμύνης καί Δημοσίας 

Τάξεως, καθώς καί ήγετικών στελεχών τών 'Ενό

πλων Δυνάμεων. Σέ άνακοίνωση πού έκδόθηκε άπό 

τό 'Υπουργείο 'Εθνικής 'Αμύνης, άμέσως μετά, 

άναφερόταν μεταξύ άλλων: 

«'Εκ τών ύπαρχόντων εlς χείρας τής ήγεσίας τών 'Ενό

πλων Δυνάμεων στοιχείων ε{ναι δυνατόν νά δηλωθή δτι ή 

κίνησις περιωρίζετο εiς μικρόν άριθμόν άξιωματικών καί 
δτι εiς ουδεμίαν φρουράν εδρεν άνταπόκρισιν. Τά εκτακτα 

μέτρα τά όποία ελήφθησαν δέν άπέβλεπαν ε{ς τήν άντιμε

τώπισιν οιουδήποτε γενικωτέρου κινδύνου, διότι τοιοuτον 

θέμα οuδ' επί στιγμήν άνέκυψεν. 'Ελήφθησαν προληπτι

κώς, διά κάθε ενδεχόμενον καί διά νά διευκολυνθή ή επισή

μανσις καί ή σύλληψις τών ένεχομένων άξιωματικών. 

>>Τό 'Υπουργείον 'Εθνικής 'Αμύνης ε{ναι εlς θέσιν νά 

παράσχη καί πάλιν τήν διαβεβαίωσιν δτι αί vΕνοπλοι Δυ

νάμεις ε{ναι άφοσιωμέναι εiς τά καθήκοντά των καί πει

θαρχοuν άπολύτως εiς τήν νόμιμον Κυβέρνησιν tής χώ

ρας». 

Στίς 28 Φεβρουαρίου, ή Κυβέρνηση θά ένημερώ
σει τήν 'Εθνική 'Αντιπροσωπεία γιά τήν άποτυχημέ
νη κίνηση στό στράτευμα. 'Ο ύπουργός 'Εθνικής 

'Αμύνης, Ε. 'Αβέρωφ, εκαμε άνασκόπηση τής πολι

τικής τής Κυβερνήσεως στίς 'Ένοπλες Δυνάμεις καί 

άναφέρθηκε στήν προσπάθειά της νά διασφαλίσει τή 

νομιμοφροσύνη του στρατεύματος, χωρίς νά πλήξει 

τό άξιόμαχό του σέ ώρα έθνικής κρίσεως. 'Ακόμη, 

τόνισε δτι οί VΕνοπλες Δυνάμεις ήταν νομιμόφρονες 

καί άφοσιωμένες στά καθήκοντά τους, δτι μικρός 

άριθμός άξιωματικών έμπλέκονταν στό κίνημα καί 

δτι οί συνάδελφοί τους ε{χαν άρνηθεί νά συμμετά

σχουν. 'Η Κυβέρνηση ε{ χε άπό καιρό πληροφορίες 

γιά τούς έπίδοξΌυς άνατροπείς, ελεγχε τήν κατάστα
ση καί οί δημοκρατικοί θεσμοί ήταν άσφαλείς. 
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'Απαντώντας, δ άρχηγός τής ΕΚ-ΝΔ, Γ. Μαuρος, 

άσκησε κριτική στήν Κυβέρνηση, άφοu, όπως εΙπε, 

πανίσχυρη μετεκλογικά, δένε{ χε φροντίσει νά λάβει 

μέτρα rοστε νά μήν μποροuν οί νοσταλγοί τής χούν

τας νά όργανώσουν κίνημα όκτώ μήνες μετά τήν κα

τάρρευση του δικτατορικοί) καθεστώτος. 'Εάν, ση

μείωσε, ήταν δ ίδιος στή θέση του ύπουργοu 'Αμύ

νης, θά εΙχε παραιτηθεί. Ζήτησε τή διεξαγωγή τών 

δικών τών πρωταιτίων τής χούντας - γιά τήν όποία 
ε{πε ότι ε{χε καθυστερήσει όπερβολικά, μέ εuθύνη 
της Κυβερνήσεως. Χωρίς τήν κάθαρση, τόνισε, δέν 

θά μποροuσε νά θεμελιωθεί σέ άσφαλείς βάσεις ή 

δημοκρατία. 'Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Α. Παπαν

δρέου, σημείωσε ότι ήταν άνήσυχος άπό τό γεγονός 

ότι οί έπίδοξοι άνατροπείς ε{χαν καταφέρει νά όργα

νώσουν τή συνωμοσία τους. Οί διαβεβαιώσεις του Ε. 
'Αβέρωφ περί έλέγχου της καταστάσεως άπό τήν 

Κυβέρνηση δέν τόν επειθαν, γιατί εΙχαν διατυπωθεί 

καί πρίν. Σημείωσε, έπίσης, ότι τό κίνημα ε{χε όργα

νωθεί μέ τήν ύποστήριξη άμερικανικών ύπηρεσιών 

καί qυνεπώς δ κίνδυνος δέν ε{χε έκλείψει μέ τήν 

άποκάλυψή του. 'Η 'Ελλάδα, συνέχισε, όφειλε νά 

άποχωρήσει άπό τό στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, 

ένώ επρεπε νά διεξαχθοuν οί δίκες τών πρωταιτίων 

καί νά άποστρατευθοuν οί φιλοχουντικοί άξιωματι

κοί. Στήν κάθαρση έπέμεινε καί δ πρόεδρος τής 

ΕΔΑ, Η. 'Ηλιοu, ό δποίος μάλιστα ζήτησε καί τήν 

παραίτηση τοu Ε. 'Αβέρωφ. 

Κατόπιν; τό λόγο πήρε δ Κ. Καραμανλής: 

«Θά δμιλήσω δι' όλίγων, διότι τό ίστορικόν τής ύποθέ

σεόJς αύτής τό έξέθεσεv δ ύπουργός 'Εθνικής 'Αμύνης. 

Άπό τήν έκθεσιν αύτήν προκύπτει κατά τρόπον &ναμφι

σβήτητον: πρώτον, δτι ή Κυβέρνησις εlχε καl έχει πλήρη 

τόν έλεγχο ν τής καταστάσεως, δεύτερον, δτι ο{ συνωμόται 

δέν εuρον έρείσματα εlς τάς 'Ενόπλους Δυνάμεις, α{ δποίαι 

εlναι &φωσιωμέναι είς τά έργα των, τρίτον, δτι ή Κυβέρνη
σις εlχεν ύπό παρακολούθησιν τούς ύπόπτους, έν όψει 

μελλοντικής &ποστρατεύσεώς των καί, τέταρτον καί σπου

δαιότερον, δτι ή Κυβέρνησις, ένεργήσασα κεραυνοβόλως, 
έξήρθρωσε τήν συνωμοσίαν πρίν κάν έκδηλωθή. 

»Al διαπιστώσεις αύταί, κύριοι συνάδελφοι, θά έπρεπε 
νά εlχον προκαλέσει τήν lκανοποίησιν καί αύτής τής &ντι
πολιτεύσεως, έάν ή τελευταία αύτή δέν ήτο &ποφaσισμένη 
νά έπικρίνη τήν Κυβέρνησιν καί έκεί όπου θά ώφειλε νά 

τήν συγχαρή. Ή συμπεριφορά της, μοίJ θυμίζει μίαν φρά

σιν του 'Ιάγου εlς τόν Σαίξπηρ, πού λtγει: "Δέν εlμάι τίπο
τε, έάν δέν κατακρίνω". 

»Κύριοι βουλευταί, πιστεύω δτι α{ συζητήσεις έπί θεμά

των, τά δ ποία εlναι λεπτά καί εύαίσθητα, δπως τό θέμα τών 

'Ενόπλων Δυνάμεων, πρέπει νά μ ή γίνω ντα ι &vτικείμενον 

κομματικής έκμεταλλεύσεως καί μάλιστα εlς ώρας έθνικώς 

κρισίμους. Πρέπει νά διεξάγωνται ψυχραίμως καί μέ ύψη

λόν αίσθημα εύθύνης διά νά μήν παραβλάπτωvται τά συμφέ

ροντα τής χώρας. Ή &vτιπολίτευσις κατελόγισεν εύθύνας 

είς τήν Κυβέρνησιν καί θά &νέμενε προφανώς δτι ή Κυβέρ

νησις θά προσήρχετο εlς τήν Βουλήν διά νά &πολογηθή. 

Άλλά ή Κvβέρνησις, κύριοι συνάδελφοι, δέν αlσθάνεται 
τήν &νάγκην ν' &πολογηθή. Δ ι ότι έχει τό αίσθημα δ τι έξε

τέλεσεν τό καθήκον της. Καί τό έξετέλεσε κατά τρόπον 

έπιτυχή. Ή Κυβέρνησις προσέρχεται εlς τήν Βουλήν διά 

νά ένημερώση τό Σώμα, νά ζητήση τήν έπιδοκιμασίαν του 

δι' δσα έπραξεν. Καί νά ζητήση τήν συμπαράστασιν δι' 

δσα προτίθεται νά πράξη. Καl παρέχει είς τήν Βουλή ν κιtί 

lδιαιτέρως εlς τήν &vτιπολίτευσιν τήν διαβεβαlωσιν δτι 

εlναι &ποφασισμένη νά πράξη, δ, τι έπιβάλλεται διά vά 
&παλλάξη τόν στρατό ν &πό τά έναπομείναντα καρκινώμα

τα κα{ νά τόν καταστήση άξιον τής &ποστολής του. Ή 

Κυβέρνησις ύπέστη - καί ήτο φυσικόν νά ύφlσταται -
τάς έπικρίσεις τής &ντιπολιτεύσεως, διότι δπως εlπα καί 
προηγουμένως ή &ντιπολίτευσις έχει &νάγκην, &κόμη καί 

δταν συμφωνή, νά εύρίσκη ένα τρόπον νά διαφοροποιή τήν 

θέσιν της &πό τήν Κυβέρνησιν. 

ι>Θά &ναφερθώ καί πάλιν εlς αύτό τό δποίον εlπεν ένας 

Γάλλος δημοσιολόγος - δτι δηλαδή ή &ντιπολίτευσις εl

ναι &δύνατος χωρίς μίαν δόσιν δημαγωγίας. Διότι ή &vτι

πολίτευσις εlναι ύποχρεωμένη νά έπικρίνη καί έκείνα &κό

μη, τά όποία θά έκαμε ή lδία έάν εύρίσκετο είς τήν έξουσί
αν. 

»'Ομολογώ, δμως, δτι, εlς τήν παρουσαν περίπτωσιν α{ 

έπικρίσεις διετυπώθησαν κατά τρόπον μετριοπαθή, κατά 

τρόπον &ποδεικνύοvτα δτι ή &ντιπολίτευσις έχει συνείδη

σιν τών δυσχερειών, τάς δποίας &vτιμετωπίζει ή Κυβέρνη

σις, χειριζομένη κρίσιμα καί δύσκολα προβλήματα. 

)) Έπεκρίθη ή Κυβέρνησις, διά κάτι τό δποίον θά ήτο 
δυνατόν νά συμβή είς οlανδήποτε χώραν καί μάλιστα εlς 

μίαν χώραν, τής δποίας δ στpατός, λόγφ τής πeριπετείας 
&πό τήν δποίαν διήλθε, εlναι φυσικόν νά κατέχεται &πό 
μίαν ίδιότυπον ψυχολογίαν. 

)) Ή &ντιπολίτευσις κατελόγισεν lδιαίτερα εύθύνας εlς 
τόν ύπουργόν 'Εθνικής 'Αμύνης. Καί μάλιστα δ καθ' δλα 

τά άλλα -έκτός τών lδεών του - συμπαθέστατος κ. 'Ήλι

ου έξαπέλυσε προσωπικήν έπlθεσιν έναντίον του, έπικα
λούμενος &κριβή ή &νακριβή δημοσιεύματα. 

)) 'Επιθυμώ νά πληροφορήσω τήν Βουλή ν, δτι εlς τήν 
Κυβέρνησιν δέν ύπάρχουν στεγανά διαμερίσματα καί δτι ή 

πολιτική, ή δποία έφηρμόσθη στόν τομέα αύτόν, εlναι κυ

βερνητική πολιτική, τήν δποίαν έφήρμοσεν δ ύπουργός 

τής 'Εθνικής 'Αμύνης εύσυνειδήτως. 

))Συγκεκριμένα, ή &vτιπολίτευσις κατελόγισεν εύθύνας 

εlς τήν Κυβέρνησιν, διά τό δτι δέν &πεμάκρυνε έγκαίρως 

τούς θεωρουμένους ώς &μετανοήτους &ξιωματικούς. Ή 
Κυβέρνησις, δμως, ώφειλε νά &κολουθήση μίαν διαδικασί

αν, ή δποία, άφ ' ένός μέν θά παρείχε μείζονα &σφάλειαν, 
&φ' έτέρου δέ, θά ή το σύννομος. Πρός τουτο, ή Κυβέρνη

σις έθεσεν ύπό παρακολούθησιν τούς ύπόπτους- δι' αύτό 

άλλωστε καί &πεκαλύφθη έγκαίρως ή συνωμοσία - καί 

έπροτlθετο, έπισπεύδουσα τάς έτησίας κρίσεις, νά τούς 

&ποστρατεύση. 

)) wοπως γνωρίζετε, κύριοι συνάδελφοι, εlς τήν πολιτι
κήν, α{ ίδιαι ένέργειαι γενησόμεναι εlς διάφορον χρόνον, 

προκαλουν διaφορετικά &ποτελέσματα. 
)) Ή Κυβέρνησις, διαθέτουσα περισσότερα στοιχεία 

&πό δσα έχει ή &ντιπολ{τευσις, έκρινε δτι αότός ήτο δ 

όρθός τρόπος &ντιμετωπίσεως ένός κρισίμου προβλήμα
τος, τήν ίJπαρξιν τοϋ δποlου έγνώριζεν καλώς. Δέν νομίζω 
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ότι έχω άνάγκην νά είπω πρός τήν Βουλήν, ότι ή Κυβέρ

νησις ή το ύποχρεωμένη, πρίν ή λάβη μέτρα δραματικά διά 

τήν δριστικήν έξυγίαvσιν του στρατεύματος, νά θέση ύπό 

τόν πλήρη έλεγχόν της, διά διαδοχικών άλλαγών, τάς 'Ενό

πλους Δυνάμεις τής χώρας. Υ Α ν ή Κυβέρνησις ένήργει μέ 

σπουδήν, ύπό τήν πίεσιν τής κοινής γνώμης, κατά τρόπον 

άκαιρο ν, θά ή το δυνατόν νά είχαμεν άποτελέσματα άντίθε

τα άπό τά έπιδιωκόμεvα. 

))Γνωρίζετε, άλλωστε, κύριοι συνάδελφοι, ότι δ δμιλών, 

εlναι περισσότερον άπό όλους σας έκτεθειμένος εlς τήν 

μήνιν τής χούντας. Πιστεύετε- σάς έρωτώ- ότι άν δέν 

ύπήρχαν πραγματικές δυσχέρειες, θά άπέφευγα νά λάβω τά 

μέτρα έκείνα, τά δ ποία, πέραν τών άλλων, θά έπροστάτευαν 

καί τήν προσωπικήν μου άσφάλειαν; Γνωρίζετε - ή έάv 

δέν γνωρίζετε, πρέπει vά ύποπτεύεσθε - ότι άντιμετώπισα 

κατ' έπανάληψιν θέμα προσωπικής άσφαλείας. 

»Θ . 'Ανδρεάδης: Δι ' αuτό χρειάζονται δρακόντεια μέ

τρα. 

»Κ. Καραμανλής: Θά ένημερώσω, έν συνεχεί~, τήν 

Βουλή ν έπ' αύτών, τά δποία προτίθεται νά πράξη ή Κυ

βέρνησις καί διά τά δποία άκριβώς έζήτησα τήν συμπαρά

στασιν όλων σας. 

»Πολλοί βουλευταί ( ' Εξ δλων τών πτερύγων). Τήν εχε
τε, τήν εχετε. 

»Κ. Καραμανλής: Κύριοι βουλευταί, πρέπει νά γνωρί

ζετε ότι σέ συζητήσεις αύτοv του είδους ή Κυβέρνησις 

μειονεκτεί πάντοτε έναντι τής άντιπολιτεύσεως. Διότι άν

τιμετωπίζει πάντοτε μίαν δυσχέρειαν: τήν δυσχέρειαν νά 

μή δύναται νά έπικαλεσθή έπιχειρήματα, τά δποία θά έδι

καίωναν μέν τήν πολιτική ν της, άλλά θά ήτο δυνατόν νά 

βλάψουν τά συμφέροντα τής χώρας. Καί πρέπει νά σίiς 

είπω ότι ή Κυβέρνησίς μου έχει τοιαύτα έπιχειρήματα, δέν 

θά τά χρησιμοποιήσω όμως. Διότι, όπως γνωρίζετε, δέν 

άνήκω είς τήν κατηγορίαν τών πολιτικών έκείνων, οί 

δποίοι, διά νά άποφύγουν τάς έπικρίσεις, ήμπορεί νά βλά" 
ψουν τόν τόπον τους. 

))Κύριοι βουλευταί, τό θνησιγενές κίνημα, όσον καί άν 

ύπήρξεν όδυνηρόν, ύπήρξεν περιωρισμένον εlς έκτασιν. 

)) Ώρισμένοι έξαλλοι άξιωματικοί, είτε διότι ένσστάλ
γησαν δόξας του παρελθόντος, είτε διότι κατείχοντο άπό 

τόν φόβον τής προσωπικής των τύχης, έσχεδίασαν ένα άνό

ητον όσον καί έγκληματικόν κίνημα, τό δποίον όμως ού
δεμίαν εύρεν άπήχησιν είς τάς 'Ενόπλους Δυνάμεις. Καί 

πρέπει νά αlσθανώμεθα lκανοποίησιν, όχι μόνον διότι ή 

άφρων αύτή άπόπειρα κατεπνίγη έν τfί γενέσει της, άλλά 

διότι α[ ΥΕνοπλοι Δυνάμεις τής χώρας τήν άπεμόνωσαν καί 

άπέδειξαν τήν νομιμοφροσύνη ν των πρός τήν Κυβέρνησιν 
καί τήν δημοκρατίαν. 

))Δέν ήμπορώ, ώς έκ τούτου, νά μή έκφράσω τήν λύπην 

μου διότι ώρισμένοι ύπεύθυνοι ή άνεύθυνοι κύκλοι καί Ιδί

ως δ τύπος, έγχώριος καί ξένος, προσεπάθησαν νά μεγαλο
ποιήσουν τήν άποτυχοvσαν άπόπειραν, έπί ζημί~ τών 

έθνικών μας συμφερόντων. 'Ε κυκλοφόρησαν τάς πλέον 
άπιθάνους φήμας καί έvεφάνισαν τάς 'Ενόπλους Δυνάμεις 

τής χώρας έν άποσυνθέσει καl τήν δημοκρατία ν έν • Ελλά
δι έπισφαλή. Καί μάλιστα εlς μίαν στιγμήν κατά τήν δποί

αν - όπως έτόνισεν καί δ κ. Μαvρος - ή Έλλάς άντιμε

τωπίζει κρίσιμα έθνικά θέματα καί έξωτερικούς κινδύνους. 

•Όλα δέ αύτά παρά τά σαφή καί έγκαιρα άνακοινωθέντα 

τής Κυβερνήσεως, τά δποία έδιδαν καί τήν έκτασιν καί τήν 

φύσιν τής άποπείρας. Χωρίς νά άποκλείω άκόμη καί τόν 

δόλον εlς τήν περίπτωσιν αύτήν, εlμαι ύποχρεωμένος νά 

καταλογίσω τούλάχιστον έπιπολαιότητα, άσύγγνωστον 

άνευθυνότητα. 

))Κύριοι βουλευταί, ή Κυβέρνησις, ή δποία άποκατέ

στησε άνώδυνα τήν δημοκρατίαν εlς τόν τόπον μας, γνωρί

ζει καί πώς δύναται καί πώς πρέπει νά τήν προστατεύση. 

))Εlναι βέβαια αύτονόητον ότι, εlς τήν προσπάθειά ν της 

αύτή ν, έχει άνάγκην τής συμπαραστάσεως όλων τών Έλ

λήνων καί διαπιστώνω μέ ίκανοποίησι ν ότι ή άντιπολίτευ

σις κατανοεί τήν άνάγκην αύτή ν. 

)) Ή Κυβέρνησις, πέραν τής παραδειγματικής τιμωρίας 

τών ένεχομένων άξ ιωματικών, θά λάβη ώρισμένα μέτρα, τά 

δποία εlχεν ήδη άποφασίσει καί τά δποία δέν έχουν άμε

σον σχέσιν μέ τήν άποτυχοvσαν κίνησιν. Πρώτον θ ' 

άπαλλάξη τάς 'Ενόπλους Δυνάμεις άπό τούς άμετανοήτους 

νοσταλγούς τής δικτατορίας· δεύτερον, θ' άναδιαρθρώση 

τάς ήγετικάς θέσεις του στρατεύματος καί, τρίτον, θά έπα

ναφέρη σημαντικόν άριθμόν άξιωματικών, βάσει του νό

μου 197/ 1974. 
))Πέραν αύτών ή Κυβέρνησις θά πράξη πάν δ, τι έπιβάλ

λεται διά νά καταστήση - όπως έτόνισα καί άλλοτε - τάς 

'Ενόπλους Δυνάμεις άσπίδα καί καύχημα του ΥΕθνους. 

»Είς Βουλευτής (έπιχειρεί διακοπήν μή άκουόμενος) . 

»Κ. Καραμανλής: Καί άπαντών εlς τήν ύπόθεσιν διά νά 

μήν είπω διαμαρτυρίαν, ή δ ποία ήκούσθη άπό τήν πλευρά ν 

έκείνην, έπιθυμώ νά είπω εlς τόν διακόψαντα ότι στήν πο

λιτική ύπάρχουν πράγματα τά δποία γίνονται χωρίς νά λέ

γωνται, όπως ύπάρχουν καί πράγματα τά δποία λέγονται 

χωρίς νά γίνωνται. 

))Κύριοι βουλευταί, έχω μακράν πείραν καί λέγεται ότι 

έχω καί πολιτικήν διαίσθησιν. Άλλά πρό παντός, λόγφ 

τής θέσεως τήν δποίαν κατέχω, γίνομαι πολλάκις άποδέ

κτης ώρισμένων μηνυμάτων, τά δποία δέν φθάνουν εlς 

όλους καί τά δποία μοv έπιτρέπουν νά έκτιμώ άσφαλέστε

ρα δεδομένας καταστάσεις όπως ή σημερινή. Έτόνισα 
κατ ' έπανάληψιν- καί θά τό έπαναλαμβάνω, έως ότου 

γίνη συνείδησις όλων τών 'Ελλήνων καί Ιδιαίτερα τών 

θερμοαίμων- ότι: ή δημοκρατία δέν κινδυνεύει μόνον άπό 

τήν χούντα. Αύτή, έάν δέν κατέστη άκόμη, θά καταστή 

ταχέως άκίνδυνος διά τήν δημοκρατίαν. Κινδυνεύει όμως 

- δπως διδάσκει ή Ιστορία- καί άπό τήν κατάχρησιν τώ~ 
έλευθεριών, τάς δποίας μaς προσφέρει τό λαμπρόν αύτό 

πολίτευμα. Al ύπερβολα{ τών δημαγωγών, αl αύθαιρεσίαι 
τών φανατικών καί αl προκλήσεις τών άναρχικών ύπονο

μεύουν τήν δημοκρατίαν. Ή δημοκρατία, ώς γνωστόν, εl

ναι τό πολίτευμα του μέτρου καί δέν άντέχει εlς τά πάθη 

καί τάζ άκρότητας, πού διασπούν τήν ένότητα του έθνους. 

Καί γνωρίζετε όλοι σας δτι αύτήν τήν στιγμήν ή έθνική 

ένότης καί ή κοι νωνική γαλήνη εlναι όσον ποτέ άπαραίτη

τοι διά νά θεμελιώσωμεν τήν δημοκρατίαν καί νά άvτιμε

τωπίσωμεν τούς θανασίμους κινδύνους πού μaς άπειλοvν. 

))Θά κάμω μίαν άναδρομήν, έπανερχόμενος εlς τά μέ

τρα, τά δποία έδήλωσα ότι προτίθεται νά λάβη ή Κυβέρ

νησις. Τά μέτρα αύτά άπεφασίσθησαν πρό καιρού καί άνέ

μενα τόν κατάλληλον χρόνον διά τήν έφαρμογήν των. Νο

μίζω, ότι αύτό θά ήδύνατο νά τό έπιβεβαιώση καί δ συνά

δελφος κ. Πεσμαζόγλου, μέ τόν δποίον συμπτωματικώς εl-
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χον μίαν σχετικήν συνομιλίαν πρό δέκα ήμερών. Διεπί

στωσα δτι κατείχετο άπό ώρισμένας άνησυχίας. Τόν έπλη

ροφόρησα, δτι ή Κυβέρνησις συντόμως θά θέση εlς έφαρ

μογήν ώρισμένα μέτρα Ικανά νά διαλύσουν πάσαν άνησυ

χίαν. 

ιι 'Αλλά, κύριοι συνάδελφοι, μέχρι τών μέτρων, τά 

δ ποία θά λάβη ή Κυβέρνησις, διά νά παύση δ στρατός ν ' 

άποτελfj πρόβλημα, άπαιτείται καί εlλικρινής συναδέλφω

σις λαοv καί στρατοv. Πρέπει ο{ μέν άξιωματικοί νά παύ

σουν νά πολιτικολογοvν καί φατριάζωνται. Ol δέ πολίται 
νά άγαποvν καί νά σέβωνται τάς 'Ενόπλους Δυνάμεις καί 

τά Σώματα 'Ασφαλείας. Οί άνόητοι, ol δ ποίοι τά λοιδω
ροvν, άγνοοvν, δτι αl ΗΕνοπλοι Δυνάμεις καί τά Σώματα 

'Ασφαλείας, έκτός τfjς άνεξαρτησίας καί τfjς άκεραιότη

τος τfjς χώρας, προστατεύουν καί τάς ίδικάς των κεφαλάς. 

'Η πικρία, ή άνησυχία, ή άγανάκτησις, αί δποίαι ε{ ναι 

δυνατόν νά προκληθοvν είς τάς ψυχάς των, προσβολαί ή 

κακομεταχειρίσεις, ε{ναι έκείναι πού έκτρέφουν τούς 

έχθρούς τfjς δημοκρατίας. Ή εύθύνη διά τήν περιστολήν 

τών κινδύνων, οί δποίοι προέρχονται άπό τήν κατάχρησιν 

τfjς έλευθερίας, βαρύνει τήν πολιτικήν καί τήν πνευματι

κήν ήγεσίαν τοv τόπου καθώς καί τόν τύπον. 

ιιΕ{ναι άνάγκη νά προσέξωμεν δλοι μας τό σημείο αύτό, 

διότι ή δημοκρατία εύρίσκεται άκόμη εiς εύαίσθητον φά

σιν. 

ιιΚύριοι βουλευταί, πιστεύω δτι άπό τήν όδυνηράν αύ

τήν περιπjτειψ, ή δποία έδωσεν άφορμήν διά νά yίνη ή 
παροvσα συζτJτησις, ή δημοκρατία έξfjλθεν ένισχυμένη. 

Νομίζω δτι έ'ξfjλθεν, ένισχυμένη καί ή Κυβέρνησις, διότι 

άπέδειξεν δ~νωρίζει νά κυβερνaιι 142 . 

Τήν ίδια ήμέρα εκανε δηλώσεις γιά τή συνωμοτι

κή κίνηση καί δ ύπουργός 'Εθνικής 'Αμύνης στή 

διάι>,κεια συναντήσεώς του μέ 'Έλληνες καί ξένους 

δημοσιογράφους. 

Ευθύς μετά τήν έξάρθρωση τής συνωμοσίας, ή 

Κυβέρνηση θά λάβει μέτρα γιά τήν άπαλλαγή του 

στρατεύματος άπό έπίδοξους πραξικοπηματίες . Τό 

έγχείρημα, ώστόσο, όφειλε νά ελθει σέ πέρας μέ τή 

μεγαλύτερη προσοχή, ώστε νά έκκαθαριστεί τό στρά

τευμα, χωρίς νά θιγεί τό άξιόμαχο καί τό ήθικό τ&ν 

'Ενόπλων Δυνάμεων, τήν ώρα μάλιστα πού ή Κύ

προς ε{χε βαριά τραυματιστεί, τό Αίγαίο βρισκόταν 

ύπό άπειλή καί ε{χε έκδηλωθεί νέα κρίση στό Κυ

πριακό. 

Στίς 4 Μαρτίου, θά άποστρατευθοuν δ διοικητής 
Στρατιάς, άντιστράτηγος Ν. Μυγδάλης καί δ άντι

στράτηγος Α. 'Επιτήδειος, παρασύροντας σέ άπο

στρατεία - λόγω προαγωγής νεωτέρων - πέντε 

ύποστρατήγους καί δεκαπέντε ταξιάρχους . Τή διοί

κηση τής Ι ης Στρατιάς θά άναλάβει δ άντιστράτηγος 

Α. Γκράτσιος. Τήν ίδια ήμέρα, καί μετά τή διατύπω

ση είκασι&ν άπό μερίδα του τύπου γιά τίς άποστρα

τείες, ή Κυβέρνηση, μέ άνακοίνωσή της, έπισήμανε 

τήν εύαίσθητη φύση του θέματος σέ μία κρίσιμη γιά 

τό εθνος στιγμή, ύπενθύμισε δτι ένημέρωνε μέ άκρί

βεια τήν κοινή γνώμη καί κατήγγειλε ώς ά\Ιεύθυνη 

τή δημοσίευση «πληροφοριών» γιά τήν κατάσταση 

στίς ~ Ενοπλες Δυνάμεις καί ίδιαίτερα τή δημοσίευ

ση καταλόγων μέ όνόματα άξιωματικ&ν. Στίς 6 Μαρ
τίου, θά άποστρατευθοuν σαράντα άνώτατοι άξιωμα
τικοί καί των τριών δπλων, έν& παράλληλα τά συμ

βούλια κρίσεων του 'Αρχηγείου Στρατοu - έπιφορ

τισμένα μέ τήν άποκατάσταση άξιωματικ&ν πού ε{

χαν διωχθεί άπό τό δικτατορικό καθεστώς - θά 

προαγάγουν στό βαθμό του συνταγματάρχη τρείς άν

τισυνταγματάρχες καί δύο ταγματάρχες καί στό βαθ

μό του άντισυνταγματάρχη δύο ταγματάρχες. ·Η κά

θαρση τ&ν 'Ενόπλων Δυνάμεων θά δλοκληρωθεί 

στίς 18 Μαρτίου, δπότε καί θά άποστρατευθοuν aλ
λοι 141 άξιωματικοί καί τ&ν τριών δπλων (92 του 
Στρατοu, 28 του Πολεμικοί) Ναυτικοu καί 21 τής Πο
λεμικής 'Αεροπορίας). Σέ άνακοίνωση του 'Υπουρ

γείου 'Εθνικής 'Αμύνης, τήν ίδια ή μέρα, θά τονιστεί 

δτι οί εκτακτες κρίσεις άξιωματικ&ν εληγαν δριστι

κά. 

24-25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1975 

Ό Γάλλος ύπουργός 'Εξωτερικών, Ζ. Σωβα

νιάργκ, έπισκέπτεται έπίσημα τήν 'Αθήνα. Κατά τό 

διάστημα τής παραμονής του στήν έλληνική πρωτεύ

ουσα, δ άρχηγός τής γαλλικής διπλωματίας συναντή

θηκε καί ε{χε συνομιλίες μέ τόν πρόεδρο τfjς Δημο

κρατίας, τόν πρωθυπουργό, καί τούς ύπουργούς 

'Εξωτερικών καί Συντονισμοu . 
Τό σημείωμα γιά τή συνομιλία μεταξύ του Κ. Κα

ραμανλή καί τουΖ. Σωβανιάργκ άναφέρει: 

«Κύριος πρωθυπουργός άνέπτυξε διά μακρών ίστορικόν 

καί παροuσαν κατάστασιν έλληνογαλλικών σχέσεων καί 

έπέμεινε ίδιαιτέρως έπί έξης θεμάτων: 

»1. Έλληνικόν αίτημα πλήρους έντάξεως είς Κοινήν 
'Αγοράν. Έζήτησεν άπό κ. Σωβανιάργκ άνάληψιν γαλλι

κής πρωτοβουλίας διά βολιδοσκόπησιν λοιπών εταίρων 

καί προώθησιν αίτήματος. 

»2. Κυπριακόν καί σχέσεις μέ Τουρκίαν. Έζήτησεν 

άπό κ. Σωβανιάργκ aσκησιν πιέσεως έπί Τουρκίας, τόσον 

έκ μέρους Γαλλίας, όσον καί ύπό 'Εννέα. 

»3. Οίκονομική καί τεχνική ένίσχυσις τής Γαλλίας είς 
τούς τομείς έρεύνης καί έκμεταλλεύσεως πετρελαίων . 

>>'Επί σημείων τούτων κ. Σωβανιάργκ : 

»α. 'Υπεδέχθη λίαν εύμενώς αίτημα δι' ενταξιν είς 

Κοινήν 'Αγοράν, παρετήρησεν όμως ότι κατάλληλος χρό

νος πρός προώθησίν του θά εlναι τό δεύτερον έξάμηνον 

τρέχοντος ετους, λόγφ τής σήμερον ύφισταμένης έκκρεμό

τητος τής συμμετοχής τής 'Αγγλίας είς τήν Κοινήν 'Αγο

ράν. 

»β. 'Επί Κυπριακοί) διηυκρίνισεν ότι στάσις 'Εννέα 

παροuσαν στιγμήν περιορίζεται είς "διαθεσιμότητά των" 

δπως συμβάλουν είς δημιουργίαν πλαισίου δι' έξεύρεσι ν 

λύσεως, θά άποφύγουν όμως νά λάβουν θέσιν έπί τής ούσί

ας . Κατηγορηματικώτερος ύπήρξε είς παροχήν διαβεβαι

ώσεως δτι Εύρώπη θά έκδηλώση άντίθεσίν της είς τυχόν 
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νέας τουρκμcάς στρατιωτικάς πρωτοβουλίας έναντίον 'Ελ

λάδος ή κδπρου»143 • 

'Ακόμη, ό Κ. Καραμανλής διαβίβασε, μέσω τοu 

Ζ. Σωβανιάργκ, θερμό φιλικό μήνυμα πρός τόν πρόε

δρο τής Γαλλικής Δημοκρατίας, Β. Ζισκάρ ντ' 

'Εσταίν. 

Πρίν επιστρέψει στό Παρίσι, κατά τή διάρκεια 

συνεντεύξεως τύπου, ό Γάλλος ύπουργός τόνισε ότι 

ή χώρα του άναγνώριζε ενα μόνο κυπριακό Κράτος 

ώς κυρίαρχο, άνεξάρτητο καί άκέραιο, τήν Κυπρια

κή Δημοκρατία, ύπό τόν πρόεδρο Μακάριο. 'Εξέ

φρασε, επίσης, τή βούληση τής Γαλλίας νά βοηθή

σει τήν προσπάθεια τfjς 'Ελλάδος νά επιταχύνει τήν 

όργανική της ενσωμάτωση στήν ΕΟΚ. 

25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1975 

Ό 'Αμερικανός ύπουργόςτι:ϊ:ιν 'Εξωτερικών, κα

τά τή διάρκεια συνεντεύξεώς του πρός τούς εκπρο

σώπους του τύπου, άπαντα σέ ερώτηση σχετική μέ 

τίς προσπάθειες τι:ϊ:ιν ΗΠΑ γιά τήν επίλυση του Κυ

πριακοί): 

«ΕΙ ναι σημαντικό νά θυμaται κανείς δτι κοινοτικές συ

νομιλίες ουσιαστικά άρχισαν στίς 14 'Ιανουαρίου, ώστε 
ύπηρξαν μόνο τρείς &βδομάδες διαπραγματεύσεων πρίν 

άπό τήν διακοπή της βοηθείας στήν Τουρκία, πού ώδήγη

σε στήν διακοπή αuτών των διαπραγματεύσεων. 

»Οί ΗΠΑ ύποστηρίζουν σθεναρά αuτές τίς κοινοτικές 

συνομιλίες. Οί ΗΠΑ εχουν προσφέρει δλη τήν βοήθεια 

πού μποροuν πρός τά μέρη, γιά νά επιτύχουν μία ρύθμιση 

τήν όποία νά μποροuν νά δεχθοuν δλα τά μέρη. Πιστεύομε 

δτι ή πρόοδος εΙναι δυνατή. Ή έντύπωσή μας πού στηρί

ζεται σέ πολύ συχνές άνταλλαγές, εΙναι δτι θά εΙναι πολύ 

δύσκολο γιά τίς ΗΠΑ νά παίξουν κάποιο χρήσιμο ρόλο 

στήν "Αγκυρα, έφ' δσον θά συνεχίζεται ή διακοπή βοηθεί

ας. Καί συνεπώς παροτρύναμε τό Κογκρέσο νά μaς δώση 

τήν δυνατότητα νά συνεχίσωμε αuτές τίς διαπραγματεύσεις 

άναστέλλοντας τήν διακοπή της βοηθείας. 

»'Επιπλέον, θά πρέπη νά τονίσω δτι ή βοήθεια στήν 

Τουρκία καί ή άσφάλεια της άνατολικης Μεσογείου ξε

περνa τό κυπριακό πρόβλημα καί δτι ή άσφάλεια τfjς άνα

τολικfjς Μεσογείου διακινδυνεύει άπό τήν διακοπή τfjς 
βοήθειας πρός τήν Τουρκία. 

»'Αλλά σχετικά μέ τίς διαπραγματεύσεις γιά τήν Κύ

προ, έννοοuμε τήν έπανάληψη αuτών των διαπραγματεύ

σεων μέ ή χωρίς τήν έπανάληψη τfjς βοηθείας. Ύποστη

ρίζομε σθεναρά τήν ρύθμιση (του Κυπριακοu) άλλά ή ϊδια 

ή έπιρροή μας έξασθενίζει άπό τήν διακοπή τfjς βοηθείας». 

26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1975 

' Υπογράφεται, άπό τούς ~κπροσώπους τής ΓΣΕΕ 
καί τι:ϊ:ιν εργοδοτικών όργανώσεων, ή νέα έθνική συλ

λογική σύμβαση έργασίας. Στήν τελετή παρευρίσκε

ται - μαζί μέ τούς ύπουργούς Συντονισμοί) καί 

'.Απασχολήσεως - καί ό Κ. Καραμανλής, ό όποιος 

εκφωνεί τήν άκόλουθη όμιλία: 

«Μέ μεγάλην ίκανοποίησιν προσέρχομαι εlς τήν 

σημερινή ν τελετή ν εlς τήν όποίαν άποδίδω, δπως καί 

έσείς, μεγάλην σημασίαν. Καί χαίρω διότι οί κορυ

φαίες όργανώσεις τών έργοδοτών καί τών έργαζομέ

νων άνταπεκρίθησαν προθύμως κατά τίς κρίσιμες αύ

τές ώρες στήν άνάγκη έθνικής ένότητος, τήν όποίαν 

ή Κυβέρνησις θεωρεί άναγκαία γιά τήν έπίλυσιν τών 

μεγάλων προβλημάτων πού άντιμετωπίζει τό έθνος. 

Διά τουτο καί σίiς συγχαίρω δλους - ιςα{ δι ' ύμών 
δλα τά μέλη τών όργανώσεών σας. Παραμερίζοντες 

δσα θά ήμπορουσαν νά άποτελέσουν αlτία άντιδικί

ας, εύρήκατε τόν τρόπον νά συμβάλετε είς τήν έπί

τευξιv τής κοινωνικής εlρήνης, άκριβώς κατά τήν 

στιγμήν πού ή χώρα τήν χρειάζεται περισσότερο πα

ρά ποτέ. 

»Τό δτι κατά τήν δύσκολη ν αύτή ν φάσιν- κατά 

τήν δποίαν ή μέν έργοδοσία χειμάζεται άπό τήν οi

κονομικήν ί5φεσιν, ο{ δέ μισθωτοί ύφίστανται τάς 

έπιπτώσεις τών πληθωρικών πιέσεων - κατελήξατε 

σέ μίαν λύσιν ρεαλιστική ν, εlναι γεγονός έλπιδοφό

ρο. Γιατί μέ τήν λύσιν αύτή ν, ένψ αύξάνεται τό πραγ

ματικό εiσόδημα τής έργασ{ας, περιφρουρείται καί ή 

δμαλή πορεία τής οiκονομίας μας. 'Εδε{ξατε συνε
πώς καί τά δύο μέρη πλήρη κατανόησιν πρός τήν 

έξαyyελθείσαν άπό τήν Κυβέρνησιν άνάγκην αύτο

συγκρατήσεως καί λιτότητας, μέχρις δτου ξεπερα

σθουν ο{ ύπάρχουσες δυσχέρειες. 

»'Η δικτατορία, έκτός τών άλλων, εlχεν, r!Jς γνω

στόν, καταργήσει καί τόν διάλογον μεταξύ τώv κο
ρυφαίων έργοδοτικών καί έργατοϋπαλληλικών όρ

γανώσεων τής χώρας. Εlχε συνεπώς θέσει, χωρίς νά 

τό άντιλαμβάνεται, δυναμ{τιδα στά θεμέλια τής συ

νεργασ{ας τών κοινωνικών όμάδων, μέ τήν δποίαν 

έπιτυγχάνεται καί ή κοινωνική γαλήνη κα{ ή κοινω

νική πρόοδος. 

»'Από τήν πρώτη στιγμή, μέ τήν άποκατάστασιν 

τής δημοκρατικής νομιμότητος στήν χώρα μας, ή 

Κυβέρνησ{ς μου έπεδ{ωξε κα{ έπέτυχε νά έπαναφέρη 

τ{ς δημοκρατικές άρχές κα{ στόν χώρο τοv νομίμου, 

ύπευθύνου συνδικαλισμου· κα{ άπελευθέρωσε τίςδι

αδικασ{ες τών συλλογικών διαπραγματεύσεων. Ή 

κάθαρση στ{ς διοικήσεις τών συνδικαλιστικών όρ

γανώσεων, ή έπαναφορά του θεσμου τών έθνικών γε

νικών συλλογικών συμβάσεων καί ή κατάργησις τής 

κρατικής παρεμβάσεως κατά τήν έπ{λυσιν τών συλ

λογικών διαφορών ύπήρξαν τά άποφασιστικά μέτρα 

πού έλήφθησαν, μέ τήν έλπ{δα δτι έργοδότες καί έρ

γαζόμενοι ήμπορουν νά συνεργασθουν άρμονικά κα{ 

νά συμβάλουν στήν έπίτευξιν του μεγάλου άγαθου 

τής κοινωνικής εlρήνης. 

»Oi έλπ{δες αύτές όχι μόνον δέν διεψεύσθησαν 
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'Από τήv ύποyραφή τής vέας συλλογικής συμβάσεως έρyασίας. 
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μέσα στήν δίνη τών προβλημάτων πού άvτιμετωπίζει 

ή χώρα, άλλ ' άντιθέτως παίρνουν σάρκα καί όστa μέ 
τήν συμφωνία πού έπήλθε καί μέ τήν ύπογραφή τών 

πρώτων, ύπό καθεστώς πλήρους δημοκρατίας, έθνι

κών γενικών συλλογικών συμβάσεων. 

»0{ αύξήσεις τής άμοιβής τών έργαζομένων καί 
ο{ καθιερ'ούμενοι νέοι θεσμοί δέν άποτελουν μόνον 
κατακτήσεις τών έργαζομένων fί άπλές παραχωρή

σεις τών έργοδοτών· άποτελουν πρό παντός τό πρώτο 

καί σταθερό βήμα πρός τήν κοινωνική δημοκρατία. 

Διότι ίκανοποιουνται αίτήματα τής έργατοϋπαλλη

λικής τάξεως, πού έπροβάλλοντο έπί δεκαετίες καί 
έπί δεκαετίες έθεωρουντο άνέφικτα. Μέ τίς κατακτή

σεις αύτές σταθεροποιείται ή κοινωνική συνεργασία 

καί άπαμβλύνονται είς βάθος ο{ έσωτερικές κοινωνι

κές έντάσεις καί τριβές, κατά τρόπον ωστε νά ήμπο

ρουμε νά βαδίσωμε πρός τήν πρόοδο χωρίς άναταρα

χές, έχοντες πάντα σάν στόχο τήν δικαιότερη κατα

νομή ~ου έθνικου προϊόντος. 
» 'Ασφαλώς άπομένουν πολλά νά γίνουν άκόμη 

σ' αύτόν τόν ζωτικό τομέα. 'Αλλ ' όσα πρέπει άκόμα 
νά γίνουν, θά συντελεσθουν μόνο έφ' όσον διατηρη

θή αύτό τό πνευμα τής συνεργασίας καί τής άμοιβαί

ας κατανοήσεως. Μόνο μέ τό πνευμα αύτό ήμπορεί 

ν' άντιμετωπίζωνται άποτελεσματικά τά προβλήμα

τα πού άνακύπτουν. 

»Μέσφ ύμών, άπευθύνομαι σήμερα πρός όλους 

τούς έργοδότας καί τούς έργαζομένους, πρός όλους 

τούς "Ελληνας πολίτες πού μοχθουν γιά μιά καλύτε

ρη ζωή καί μιά πιό εύτυχισμένη 'Ελλάδα. Καί τούς 

καλώ πρός τό συμφέρον τό δικό τους, άλλά καί του 

κοινωνικου συνόλου, νά συμβάλουν θετιl(ά στήν δύ

σκολη προσπάθεια στήν όποία άπεδύθη τό έθνος. 

· Ζητώ άπό όλους νά άπομονώσουν τούς όλίγους θο
ρυβοποιούς καί ταραξίες, πού κατά καιρούς έμφανί

ζονται στίς τάξεις των καί ήμπορουν, καίτοι άποτε

λουν μειοψηφίες, νά ύπονομεύσουν τήν μεγάλη αύτή 

προσπάθεια. 

» Τό μέλλον τής χώρας, ή πρόοδος καί ή εύτυχία 
της εlναι ύπόθεσις όλων μας. 'Απαιτεί άκατάπαυ

στον μόχθον καί συντονισμένην δρaσιν. Σaς συγ

χαίρω διότι έσείς πρώτοι δίδετε τό παράδειγμα, πραγ

ματοποιουντες ένα μεγάλο βήμα πρός τήν κατεύθυν

σιν αύτήν». 

27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1975 

Συζητείται καί ψηφίζεται άπό τή Βουλή τό νομο

σχέδιο πειcιιcαταργήσεως του ν.δ. 346/69 περί τύπου, 
τό όποίο έπαvαφέρει σέ ίσχύ τό καθεστώς πού ίσχυε 
ώς τήν 20ή 'Απριλίου 1967. Οί είσηγητές τής πλειο
ψηφίας, Ν. 'Αθανασίοu καί Α. Κατσαούνης, ύπο
γράμμισαν τή σημασία του νομοσχεδίου καί τό χρέ

ος τής Πολιτείας νά καταργήσει τό χουντικό καθε-

στώς στόν κρίσιμο αύτό τομέα, έν&, παράλληλα, 

άναφέρθηκαν καί στήν πρόθεση τής Κυβερνήσεως 

νά θεσπίσει, μετά τήν ψήφιση του νέου Συντάγματος, 

νέο νόμο πού νά διέπει τή λειτουργία του τύπου. Οί 

εΙσηγητές τής μειοψηφίας, Χρ. Γραμματίδης καί Γ. 

Μαγκάκης, τάχθηκαν υπέρ τής άρχής του νομοσχε

δίου, άλλά καί ζήτησαν τήν άπάλειψη όρισμένων 

- άπαράδεκτων, κατά την aποψή τους - διατάξεων 

πού ίσχυαν πρίν τή δικτατορία καί έπανέρχονταν 

τώρα σέ ίσχύ. 

27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ- I ΜΑΡτΙΟΥ 1975 

'Ο υπουργός 'Εξωτερικ&ν τής Ρουμανίας, Τζώρ

τζε Μακοβέσκου, πραγματοποιεί έπίσημη έπίσκεψη 

στήν 'Ελλάδα, προσκεκλημένος του 'Έλληνα όμολό

γου του, Δ. Μπίτσιου. Μετά τήν aφιξή του στήν 

'Αθήνα, ό Ρουμάνος έπίσημος δήλωσε ότι όλες οί 

βαλκανικές χ&ρες πού έπιθυμουσαν τήν είρήνη 

όφειλαν νά συμβάλλουν στήν έξεύρεση εΙρηνικής 

καί δίκαιης λύσεως του Κυπριακου, καθώς ίcαί δτι η 
χώρα του ήταν διατεθειμένη νά συμμετάσχει σέ μιά 

διάσκεψη τ&ν μεσογειακ&ν καί τ&ν βαλκανικ&ν χω

ρ&ν γιά τήν Κύπρο. 

Στίς 27 Φεβρουαρίου ό Τζ. Μακοβέσκου συμμε
τείχε σέ σύσκεψη μέ τόν Δ. Μπίτσιο, ό δποίος, τό 

ίδιο βράδυ, παρέθεσε δείπνο πρός τιμήν του προσκε

κλημένου του . Τήν έπομένη, ό Ρουμάνος υπουργός 

συναντήθηκε μέ τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας, Μ. 

Στασινόπουλο καί τόν πρόεδρο τής Βουλής, Κ. Γlα

πακωνσταντίνου, ε{χε νέα συνομιλία μέ τόν Δ. Μπί

τσιο καί έπισκέφθηκε τήν 'Ακρόπολη . Τήν ίδια ήιιέ

ρα, εγινε δεκτός άπό τόν Κ. Καραμανλή στόν όποrο 
διαβίβασε πρόσκληση του προέδρου Ν. Τσαουσέ

σκου νά έπισκεφθεί τή Ρουμανία. 'Επίσης, άνέπτυξε 

τήν πρωτοβουλία του Βουκουρεστίου στό Κυπριακό. 

Τό σχετικό σημείωμα άναφέρει: 

«1. Κύριος Μακοβέσκου έπέμεινεν δλως ίδιαιτέρως έπί 
ίδιαιτέρου ένδιαφέροντος Ρουμανίας δι' είρηνικήν ρύθμι

σιν Κυπριακοί), τό δποίον άπειλεί τήν είρήνην τής περιο

χής καί συνεπώς καί τήν άσφάλειαν τής Ρουμανίας. 

»' Ανέλυσεν ώς έξης πρόσφατον ρουμανικήν πρωτο
βουλίαν έπί Κυπριακοί): 

»Προσπάθεια έκ μέρους βαλκανικών Κρατών πρός 

ύποβοήθησιν έξευρέσεως λύσεως. 

»~ Αγκυρα, Βελιγράδι καί Σόφια δέν ήρνήθησαν ρουμα

νικήν iδέαν συναντήσεως ύπουργών 'Εξωτερικών, εiς 

πρώτην τούλάχιστον φάσιν, βαλκανικών χωρών. 

»Δέν θά πρόκειται περί διασκέψεως μέ σκοπόν διαπραγ

ματεύσεις, άλλά περί συναντήσεως πρός ύποβοήθησιν λύ

σεως καί δημιουργίαν κλίματος έμπιστοσύνης. 

»Συνάντησις αuτη δέν θά ύποκαταστήση ρόλον 'Ηνωμέ

νων 'Εθνών, άλλά θά άποτελέση παράλληλον ένέργειαν. 

»Περαιτέρω πρωτοβουλία διά πραγματοποίησι ν συναν

τήσεως θά i:δει μάλλον ύποκινηθή ύφ' ήμών. 
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»Κύριος Μακοβέσκου άφησεν έννοηθή δτι ε{ς συνάν

τησιν ταύτην Τουρκία θά άντελαμβάνετο δτι 'Ελλάς δέν 

εΙναι μόνη. 

»Κύριος πρωθυπουργός ευρίσκει ρουμανικήν ταύτην 

ιδέαν λίαν ένδιαφέρουσαν καί παρακαλεί δπως μελετηθή 

συντόμως πρός διαπίστωσιν καλλιτέρων τρόπων πραγμα

τοποιήσεώς της καί δή εiς περίπτωσιν καθ' ην γιουγκοσ

λαβική καί βουλγαρική στάσις θά ήτο συμφέρουσα δι' 

ήμiiς. 'Εν τοιαύττι περιπτώσει, έάν Τουρκία άρνηθή συ

νάντησιν, θά είχομεν τό κέρδος δτι αϋτη θά άπεμονουτο εiς 

Βαλκάνια καί εφερε τό βάρος τής άρνήσεως. 

2. Κύριος Μακοβέσκου έπανειλημμένως άνεφέρθη εις 
πρόσκλησιν κυρίου Τσαουσέσκου δι' έπίσκεψιν κυρίου 

πρωθυπουργου εις Ρουμανίαν. Κύριος πρωθυπουργός ηό

χαρίστησεν καί υπεσχέθη προτείνη συντόμως ήμερομηνί

αν διά πραγματοποίησιν έπισκέψεως» 144 • 

[Πάντως, οί ρουμανικές ίδέες γιά μεσολάβηση 

στό Κυπριακό, ήδη άσαφείς, δέν εμελλαν νά βροuν 

πρόσφορο εδαφος. 'Αφενός εΙ χε ήδη ένεργοποιηθεί 

ή διαδικασία ένώπιον τοu Συμβουλίου 'Ασφαλείας, 

έν&, άργότερα, ή 'Άγκυρα δέν άντέδρασε εύνοϊκά 

στίς προτάσεις τοu Ρουμάνου ύπουργοu.] 

Στό κοινό άνακοινωθέν πού έκδόθηκε μετά τό τέ

λος των συνομιλιών, σημειωνόταν ότι ε{χε άποφασι
στεί ή σύσταση διυπdυργικής έπιτροπής, έπιφορτι
σμένης μέ τήν περαιτέρω άνάπτυξη των διμερών σχέ

σεων, καθώς καί ότι δ 'Έλληνας πρωθυπουργός εΙχε 

άποδεχτεί τήν πρόσκληση τοu Ρουμάνου προέδρου 

νά έπισκεφθεί τό Βουκουρέστι. 

28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1975 

'Ο Κ. Καραμανλής συναντaται μέ τόν Σοβιετικό 

πρέσβη στήν 'Αθήνα: 

«Κύριος Γιέζωφ έτόνισεν ιδιαιτέρως έπιθυμίαν σοβιε

τικής Κυβερνήσεως δπως άναπτυχθουν, μετά κενόν τελευ

ταίων έτών, σχέσεις δύο χωρών εις δλους τούς τομείς καί 

δή πολιτικόν, οικονομικόν, έμπορικόν καί μορφωτικόν. 

Συγκεκριμένως: 

»' Ωμίλησε περί πολιτικών διαβουλεύσεων, ειπών δτι 
έπιθυμεί νά εχη συχνοτέρας έπαφάς μέ 'Υπουργείον 'Εξω

τερικών έπί Κυπριακου, έπί όποίου συμφέροντα δύο χωρών 

συμπίπτουν. 

»'Εζήτησε υποβληθουν συγκεκριμέναι προτάσεις δι' 

οiκονομικήν συνεργασίαν (πιθανώς νά υπονοή έπενδύσεις 

ή δάνεια). 

»'Επί έμπορικου τομέως Σοβιετικοί έπιθυμουν αϋξησιν 

όγκου άνταλλαγών, έμπορικός δέ σύμβουλος Πρεσβ~'ίας 

των ευρίσκεται ήδη εiς Μόσχαν πρός έξέτασιν δυνατοτή

των. 

»'Επί μορφωτικών σχέσεων έμνημόνευσεν ιδιαιτέρως 

έπιθυμίαν των διά συνεργασία ν εις τομέα άνταλλαγής εiδή

σεων καί πληροφοριών (διαπίστευσις ένταυθα έκπροσώ

που Πρακτορείου Ειδήσεων Νοβόστι). 

»Κύριος πρωθυπουργός υπεδέχθη κατ' άρχήν εόμενώς 

λεχθέντα υπό κ. Γιέζωφ καί τόν παρέπεμψε εις τούς υπουρ-

γούς 'Εξωτερικών καί Συντονισμου πρός τούς όποίους θά 

εδιδε τάς καταλλήλους όδηγίας. 

»'Επί Κυπριακου κ. Γιέζωφ έπανέλαβε έν έκτάσει γνω

στάς σοβιετικάς θέσεις. Κύριος πρωθυπουργός δέν έξέ

φρασε έκτίμησιν δι' δσα μέχρι τουδε επραξε Ρωσία, προσέ

θεσεν δμως δτι, κατά τήν γνώμη ν του, Σοβιετική UΕνωσις , 
δύναται νά τηρήση στάσιν πολύ πλέον άποτελεσματι
κήν»Ι45. 

28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1975 

Πραγματοποιοuνται, στή Σόφια, οί έργασίες τής 

τρίτης Μικτής Διυπουργικής Συνόδου καί ύπογρά

φεται, άπό τόν άρχηγό τής έλληνικής άντιπροσω

πείας, άναπληρωτή ύπουργό Συντονισμοu, ι Μποuτο 

καί τό Βούλγαρο ύπουργό 'Εξωτερικών, Π. Μλαντέ

νωφ, σειρά διμερών συμφωνιών πού διευρύνουν ση

μαντικά τίς διμερείς οίκονομικές σχέσεις: έμπορική, 

πενταετοuς διάρκειας (1975-9), πρωτόκολλο έμπορι
Κ:ων άνταλλαγ&ν, συμφωνία γιά άμοιβαίες τελωνεια
κές διευκολύνσεις καθώς καί συμφωνία γιά τήν άνα

καίνιση τής σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονί

κης-Σόφιας-Δούναβη. Συζητήθηκε, άκόμη, ή έκμε

τάλλευση των ύδάτων των ποταμών πού διασχίζουν 

τίς δύο χώρες καί ή σύνδεση των ένεργειακ&ν δικτύ

ων τους. Κατά τίς σχετικές συζητήσεις δ Βούλγαρος 

ύπουργός 'Εξωτερικών διαβεβαίωσε τόν ι Μποuτο 

ότι ή Σόφια δέν θά έπιδίωκε νά έκμεταλλευθεί πολι

τικά τίς δυσκολίες πού παρουσιάζονταν γιά τήν 

'Αθήνα στίς έλληνοτουρκικές σχέσεις. 

4 MApτiQY 1975 

Μέ άφορμή τή δημοσίευση στόν έλλαδικό καί 

τόν κυπριακό τύπο τής πληροφορίας ότι δ ύπουργός 

'Εξωτερικών τ&ν ΗΠΑ, Χ. Κίσινγκερ, διατύπωσε 
τήν άπειλή ότι aν ή 'Ελλάδα δέν άλλάξει πολιτική 

στό Κυπριακό «θά χάσει τόν Καραμανλή», έκδίδεται 

άπό τό Σταίητ Ντηπάρτμεντ ή άκόλουθη άνακοίνω

ση: 

«Διαβάσαμε ώρισμένα δημοσιεύματα στόν έλληνικό 

καί κυπριακό τύπο βασισμένα σέ iσχυρισμούς δτι ό υπουρ

γός 'Εξωτερικών προέβη σέ σχόλια μέ τήν εννοια δτι έάν 

ή 'Ελλάς δέν άλλάξη πολιτική στό Κυπριακό, ή 'Ελλάς θά 

χάση τόν Καραμανλή. Κατ' άλλους ισχυρισμούς, στά ίδια 

αότά δημοσιεύματα, ό υπουργός 'Εξωτερικών φέρεται δτι 

εχει μιλήσει έκ μέρους του Καραμανλή γιά τήν διακοπή τής 

άμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας στήν Τουρκία. 

»Αότοί ο{ iσχυρισμοί εΙναι παντελώς άβάσιμοι. ΕΙναι, 

κατά τήν γνώμη του υπουργου 'Εξωτερικών, έπιβλαβείς γιά 

τόν ζωτικό σκοπό γιά τόν όποίο ή Κυβέρνησή μας θά έξα

κολουθήση νά έργάζεται. Δηλαδή τήν εiρηνική λύση του 

Κυπριακου στόν συντομώτερο δυνατόν χρόνο. 'Επιπλέον, 

τά δημοσιεύματα άποτελουν βαρειά άδικία γιά τίς σχέσεις 

μας μέ τήν Κυβέρνηση του κ. Καραμανλή, τήν ήγεσία του 

όποίου σέβονται καί υποστηρίζουν οί ΗΠΑ». 
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7 ΜΑΡτΙΟΥ 1975 

Κατά τή διάρκεια εκτακτης συνεδριάσεως τοϋ 

Ύπουργικοϋ Συμβουλίου, ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. 

Καραμανλή, άποφασίζεται νά άναβληθεί ή άσκηση 

ποινικής διώξεως κατά τών δικτατόρων, γιά τίς εύθύ

νες τους στήν τραγωδία τής Κύπρου. 'Όπως άνακοι

νώθηκε, ή άναβολή ήταν άναγκαία γιά νά άποφευ

χθεί «ένδεχομένη διατάραξις τών διεθνών σχέσεων 

τής χώρας». Πρίν συνέλθει τό 'Υπουργικό Συμβού

λιο, είχαν ένημερωθεί σχετικά οί άρχηγοί τών κομμά

των τής άντιπολιτεύσεως, Γ. Μαϋρος, Α. Παπανδρέ

ου καί Η. 'Ηλιοϋ, οί δποίοι, μέ δηλώσεις τους, έξέ

φρασαν τή συμφωνία τους μέ τήν άπόφαση τής Κυ

βερνήσεως. 

7 ΜΑΡτΙΟΥ 1975 

Μέ άπόφαση τής Κυβερνήσεως, ή δραχμή άπα

δεσμεύεται άπό τό δολλάριο, ϋστερα άπό τριάντα 

χρόνια μονομεροϋς προσδέσεως. Στό έξής, ή ίσοτι

μία τοϋ έλληνικοϋ πρός τά άλλα νομίσματα θά καθο

ρίζεται άπό τήν Τράπεζα τής 'Ελλάδος. Σέ σχετικές 

δηλώσεις του, δ ύπουργός Συντονισμοϋ, Π. Παπαλη

γούρας, τόνισε δτι κανένα δυτικοευρωπαϊκό νόμισμα 

δέν ήταν πλέον συνδεδεμένο μέ τό δολλάριο καί δτι 

ή 'Ελλάδα είναι ή ι_ελfυταία χώρα πού έναρμονίζε

ται μέ τή γενικότερη αuτή τάση. 

7-12 ΜΑΡτΙΟΥ 1975 

Καθώς άναμένεται ή εκδοση τής άποφάσεως τοϋ 

Συμβουλίου 'Ασφαλείας τοϋ ΟΗΕ, έκδηλώνεται εν

τονη κινητικότητα στό Κυπριακό. 

~Ηδη, άφοϋ διέβλεπε δτι ή προσφυγή τής Κύπρου 

στό Συμβούλιο 'Ασφαλείας δέν θά άπέδιδε δ,τιδήπο

τε άλλο άπό μιά σύσταση γιά έπανάληψη τών συνο

μιλιών, δ 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος έπιδίωξε νά 

πληροφορηθεί τά δρια τών τουρκικών άπαιτήσεων 

στό έδαφικό. 'Έτσι, είχε ζητήσει άπό τήν έλληνική 

Κυβέρνηση νά προσεγγίσει τήν Ούάσιγκτων, μόνο 

διεθνή παράγοντα πού μποροϋσε νά διερευνήσει τίς 

προθέσεις τής "Αγκυρας. 

Μετά τό τουρκοκυπριακό πραξικόπημα τοϋ Φε

βρουαρίου είχε άναβληθεί προγραμματισμένη συ

νάντηση τοϋ "Ελληνα καί τοϋ 'Αμερικανοϋ ύπουρ

γοϋ 'Εξωτερικών. 'Η συνάντηση πραγματοποιήθη
κε τελικά στίς 7 Μαρτίου στίς Βρυξέλλες καί άποτε
λοϋσε μία καλή εύκαιρία γιά νά τεθεί τό ζήτημα στόν 

άρχηγό τής άμερικανικής διπλωματίας. 'Ο Δ. Μπί

τσιος άναφέρθηκε στήν πρωτοβουλία τής 'Αθήνας 

γιά παραπομπή τοϋ ζητήματος τής ύφαλοκρηπίδας 

στό Διεθνές Δικαστήριο καί ύπογράμμισε τά θετικά 

σημεία των πρόσφατων ελληνοκυπριακών προτάσε

ων γιά τό Κυπριακό, στίς δποίες ή ~ Αγκυρα είχε 

άπαντήσει μέ τήν άνακήρυξη τοϋ «δμόσπονδου Κρά

τους», ένέργεια πού εδειχνε περιφρόνηση καί πρός 

τίς ίδιες τίς ΗΠΑ. Τόνισε δτι επρεπε άπαραίτητα νά 

προσδιορίσει ή 'Άγκυρα τά δρια τών έδαφικών της 

άπαιτήσεων, εστω καί στά πλαίσια μιας διζωνικής 

δμοσπονδίας, καί ζήτησε άπό τόν 'Αμερικανό δμό

λογό του νά διερευνήσει τίς προθέσεις τής τουρκι

κής Κυβερνήσεως. 'Από τήν πλευρά του, δ Χ. Κί

σινγκερ δέχθηκε νά άναλάβει αύτή τήν πρωτοβου

λία, παράλληλα δμως άναφέρθηκε στίς δυσκολίες 

πού άντιμετώπιζε ή Ούάσιγκτων στό Κυπριακό, ίδί

ως στήν τουρκική δυσφορία έξαιτίας τοϋ άμερικανι

κοϋ έμπάργκο. Μάλιστα, ή τουρκική Κυβέρνηση εί

χε, άρχικά, μετά τήν έπιβολή τοϋ έμπάργκο, άρνηθεί 

νά τόν δεχτεί στήν ~ Αγκυρα. Σημείωσε, άκόμη, δτι ή 

πολιτική άστάθεια στήν Τουρκία καί ή προοπτική 

σοβιετικής άναμίξεως στό Κυπριακό δημιουργοϋσαν 

έπιπρόσθετα προσκόμματα γιά τήν έπίτευξη λύσεως. 

Στίς 10 καί 11 τοϋ μηνός, δ 'Αμερικανός ύπουρ
γός 'Εξωτερικών έπισκέφθηκε τήν ~ Αγκυρα καί είχε 

συνομιλίες μέ τόν πρωθυπουργό, τόν ύπουργό 'Εξω

τερικών, τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας, τούς πολιτι
κούς άρχηγούς καί τόν άρχηγό τοϋ Γενικοϋ 'Επιτε

λείου. Κατόπιν, ό ύφυπουργός, Α. Χάρτμαν, μετέβη 

στήν 'Αθήνα, γιά νά ένημερώσει τήν έλληνική Κυ

βέρνηση γιά τίς έπαφές τοϋ Χ. Κίσινγκερ. 'Ο Α. 

Χάρτμαν είπε δτι ύπήρχε καλή θέληση στήν Τουρ

κία· άλλά ή πολιτική άστάθεια εκαμε άδύνατο γιά 

τήν Κυβέρνηση τής~ Αγκυρας νά προσδιορίσει άκό

μη καί σημαντικά στοιχεία τής άποδεκτής άπό αύτήν 

λύσεως, πέραν τοϋ δτι θά οφειλε νά συσταθεί διζωνι

κή δμοσπονδία καί δτι τό έδαφικό ήταν διαπραγμα

τεύσιμο, μέσα στά πλαίσια αύτά 146 • 

Στίς 12 Μαρτίου, έκδόθηκε ή άπόφαση τοϋ Συμ
βουλίου 'Ασφαλείας, τό όποίο έξέφραζε ρητά τή λύ

πη του γιά τή μονομερή άνακήρυξη τοϋ τουρκοκυ
πριακοϋ «δμόσπονδου Κράτους» καί σημείωνε δτι ή 

ένέργεια αύτή δέν προδίκαζε καί τή λύση τοϋ Κυπρι

ακοϋ. 'Ακόμη, τό Συμβούλιο ζητοϋσε τήν έπανάλη

ψη τών διακοινοτικών συνομιλιών. Εύθύς άμέσως, 

άκολούθησαν σύντονες προσπάθειες τοϋ Κ. Βαλ

ντχάιμ, γιά τή διεξαγωγή νέου κύκλου συνομιλιών, 

ύπό τήν προσωπική του προεδρία. ~Αν καί ή Τουρ

κία άντιδροϋσε στή συνέχιση τής διαδικασίας ύπό 

τήν αίγίδα τοϋ ΟΗΕ καί στήν προσωπική άνάμιξη 

τοϋ γενικοϋ γραμματέα, δέν κατάφερε νά άδρανοποιή

σει τή διαδικασία. Οί νέες συνομιλίες ξεκίνησαν 
στίς 28 'Απριλίου, στή Βιέννη. 

13 ΜΑΡτΙΟΥ 1975 

Μετά άπό έπισταμένη μελέτη καί έπανειλημμένες 

συσκέψεις κυβερνητικών παραγόντων, ύπό τή στενή 

έπίβλεψη τοϋ πρωθυπουργοϋ, ή Κυβέρνηση έξαγ-
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γέλλει, μέ άνακοίνωσή της, τήν άναθεώρηση της 

συμβάσεως πού ε{χε συνάψει ή δικτατορία, γιά τήν 

έκμετάλλευση του πετρελαίου της Θάσου. Ταυτό

χρονα, άνακοινώνεται καί ή ίδρυση Έθνικου Συμ

βουλίου 'Ενεργείας καί Δημοσίας 'Επιχειρήσεως 

Πετρελαίου: 

«Κατόπιν μακρών διαπραγματεύσεων διεξαχθεισών ύπό 

τής ύπό τήν προεδρίαν του καθηγητοu του Ε.Μ. Πολυτε

χνείου κ. Κ. Ζάχου επιτροπής καί ύπό τήν εποπτείαν των 

ύπουργών Συντονισμοί) καί Βιομηχανίας, συνεφωνήθησαν 

μετά των άντιπροσώπων του δμίλου τής 'Οσεάνικ ο{ κύρι

οι δροι, βάσει τών δποίων θά άναμορφωθή ή άρχική επί 

δικτατορίας συναφθείσα σύμβασις. 'Ως σύμβουλος τής 

Κυβερνήσεως κατά τάς διαπραγματεύσεις εχρησιμοποιήθη 

τό Γαλλικόν 'Ινστιτοuτον Πετρελαίου. Ή διατύπωσις του 

κειμένου τής νέας συμβάσεως, ή όποία καί θά είσαχθή είς 

τήν Βουλήν πρός επικύρωσιν, θά δλοκληρωθή εντός τών 

προσεχών δύο ή τριών /;βδομάδων. 

»Α{ επερχόμεναι βασικαί τροποποιήσεις άναφέρονται 

είς τά κάτωθι πρό πάντων σημεία: 

»α. Συμμετοχή του Δημοσίου: Είς τήν άρχικήν σύμβα

σιν προεβλέπετο συμμετοχή του Δημοσίου επί τών καθα

ρών κερδών εκ τής παραγωγής μόνον ύδρογονανθράκων 

53,5%. νΗδη τό ποσοστόν τοuτο, προκειμένου είδικώς διά 
τό ύπό τής ' Οσεάνικ η δη άνακαλυφθέν κοίτα σ μα του Πρί

νου, αύξάνεται είς 65% επί τών καθαρών κερδών διά τήν 
μέχρι 200.000 βαρελίων ήμερησίως παραγωγήν καί είς 80% 
διά τήν πέραν ταύτης. 'Επί πλέον δέ προβλέπεται άντί

στοιχος συμμετοχή του Δημοσίου καί είς τήν παραγωγήν 

θείου κ.λπ. Σημειωτέον δτι, ενφ ή παλαιά σύμβασις προέ

βλεπε τό ίδιον ποσοστόν του 53,5% καί δι' ~καστον νέον 
τυχόν ύπό του δμίλου άνακαλυφθησόμενον κοίτασμα, ή 

άναθεωρημένη σύμβασις προβλέπει τό ποσοστόν τής συμ

μετοχής του Δημοσίου ώς άκολούθως: 

»- διά τήν μέχρι 30.000 βαρελίων ήμερησίως παραγω
γήν 65%. 

»- διά τήν άπό 30-80.000 βαρελίων ήμερησίως παρα
γωγήν 70%. 

»- διά τήν άπό 80-200.000 βαρελίων ήμερησίως παρα
γωγήν 75%. 

))- διά τήν πέραν των 200.000 βαρελίων ήμερησίως 
παραγωγήν 80%. 

»β. 'Έκτασις παραχωρουμένη πρός ερευναν: Κατά τήν 

άρχικήν σύμβασιν δ δμιλος ε{χε τό δικαίωμα νά διατηρή

ση πρός ερευναν καί τυχό\εκμετάλλευσιν εκτασιν μή συ

νεχή άποτελουμένην άπό μεγαν άριθμόν μικρών τεμαχιδί

ων καί, έπομένως, νά κρατήση ύπέρ αύτου δλα τά ενδιαφέ

ροντα τμήματα τής εξ 8.500 τετραγωνικών χιλιομέτρων πε
ριοχής. νΗδη δ δμιλος άπεδέχθη νά διερευνήση δύο μόνον 

ένιαία τμήματα, liτινα καί καθωρίσθησαν. (Συνολική εκτα

σις 1.700 τετραγωνικά χιλιόμετρα). 
»γ. Διάρκεια ερευνών: 'Αρχικώς 36 tτη. Διά τής άναθεω

ρήσεως 4 ετη. 
»δ . νΕναρξις παραγωγής: Είς τήν άρχικήν σύμβασιν, 

δέν ύπήρχε περιορισμός. νΗδη τίθεται ώς άνώτατον δριον 

ή τριετία. 

»έ. 'Επιδιαιτησία: Ή δικτατορία ε{χε άποδεχθή ξένην 

~ιαιτησίαν καί ε{χεν επί πλέον συμφωνήσει δπως τυχόν είς 

βάρος τής 'Οσεάνικ διαιτητική άπόφασις θεωρείται ώς μ ή 

ύπάρχουσα εφ · δσον ή άνάδοχος θά επανώρθωνεν, εστω 

καί έκ τών ύστέρων, τάς παραλείψεις της. νΗδη δ πρωτά

κουστος αύτός δρος καταργείται καί έπιδιαιτητής δρίζεται 

δ πρόεδρος του 'Αρείου Πάγου. 

»στ . Χρηματοδότησις του tργου: 'Η άπαιτουμένη χρη

ματοδότησις τής επενδύσεως του Πρίνου ύπολογιζομένη 

είς 250 εκατομμύρια δολλάρια περίπου θά εξασφαλισθή 
ύποχρεωτικώς ύπό του άναδόχου. 

»ζ. Μορφή τής συμμετοχής: 'Η νέα σύμβασις άνταπο

κρίνεται είς τά κατά τά τελευταία ετη διεθνώς κρατοuντα. 

'Η συμμετοχή του Δημοσίου είς τά καθαρά κέρδη ε{ ναι είς 

εlδος. 

»'Ως γνωpτόν ή Κυβέρνησις άπεφάσισεν δπως ή ερευ
να είς τήν περιοχήν του Δέλτα του Νέστου καί ή έκμετάλ

λευσις τών τυχόν άνακαλυφθησομένων κοιτασμάτων ενερ

γηθοuν ύπ' αύτου τούτου του Δημοσίου. ΝΗδη, κατά τήν 

σύσκεψιν ενεκρίθη τό καταρτισθέν ύπό του ύπουργοu Βιο

μηχανίας πρόγραμμα εργασιών, συμφώνως πρός τό δποίον 

εντός τριών μηνών θά άρχίσουν αί γεωφυσικαί - σεισμικαί 
ερευναι. 

»' Απεφασίσθη ή σύστασις 'Εθνικοί) Συμβουλίου 'Ε

νεργείας ώς συμβουλευτικοί) όργάνου του ύπουργοu του 

Συντονισμοί) πρός έξασφάλισιν ένιαίας καί συνεποuς 

ενεργειακής πολιτικής ύπό των διαφόρων 'Υπουργείων 

καί όργανισμών. 

»Κατά τό πρότυπον παρομοίων όργανισμών ύφισταμέ

νων είς διαφόρους εύρωπαϊκάς χώρας, άπεφασίσθη ή ίδρυ

σις Δημοσίας 'Επιχειρήσεως Πετρελαίων τελούσης ύπό 

τήν εποπτείαν του ύπουργοu Βιομηχανίας. 'Η έπιχείρησις 

θά λειτουργή κατά τούς κανόνας τής ίδιωτικής οίκονομίας 

ώς άνώνυμος εταιρεία, τής δποίας α{ μετοχαί θ' άνήκουν 

εξ δλοκλήρου είς τό Δημόσιον. Σκοπός τής έταιρείας θά 

ε{ναι ή ερευνα καί έκμετάλλευσις ύδρογονανθράκων έν 

'Ελλάδι. 

»Περί του 'Εθνικοί) Συμβουλίου 'Ενεργείας καί τής 

Δημοσίας 'Επιχειρήσεως Πετρελαίων θά ύποβληθή προ

σεχώς νομοσχέδιον είς τήν Βουλήν. 

»'Η διεθνής πετρελαϊκή κρίσις επέβαλε, άκόμα καί είς 

τά πλουσιώτερα Κράτη, τήν λήψιν μέτρων έξοικονομήσε
ως ενεργείας. 'Υπενθυμίζομεν δτι ή ετήσια συναλλαγματι

κή δαπάνη διά τήν είσαγωγήν πετρελαίου άνέρχεται είς 

800 καί πλέον εκατομμύρια δολλάρια, ύπερβαίνουσα τό 
15% του συνόλου των είσαγωγών μας. 

»'Η Κυβέρνησις δέν προτίθεται, παρά ταuτα, νά λάβη 

καταπιεστικά μέτρα. Θά στηριχθή πρωτίστως είς τήν κα

τανόησιν των καταναλωτών, τών δποίων ζητεί τήν συνερ

γασίαν . 

»'Ο πρόεδρος τής Κυβερνήσεως ένέκρινε σειράν μέ

τρων πρός τήν κατεύθυνσιν αuτήν, τά όποία καί θ' άναγ

γελθοuν, εύθύς ώς όργανωθή ή εφαρμογή των ύπό των άρ

μοδίων 'Υπουργείων, έντός τών προσεχών ήμερών». 

18 ΜΑΡτΙΟΥ 1975 

'Ο ύπουργός οικονομικών, Ε. Δεβλέτογλου, κα

ταθέτει στή Βουλή τόν κρατικό προϋπολογισμό του 

ετους 1975. • Αφου άναφέρθηκε στούς λόγους πού 
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εκαμαν άναπόφευκτη τήν καθυστέρηση στήν κατά

θεσή του, δ ύπουργός σημείωσε, γιά τό νέο προϋπο

λογισμό, άλλά καί γιά τίς προοπτικές τής έθνικής 

οi.κονομίας, τά άκόλουθα: 

«'Εκείνο τό δποίον επεδιώχθη κατά τόν σχεδιασμόν 
του νέου προϋπολογισμου ε{ ναι νά συνδυασθή μία προσπά

θεια διά τήν θεμελίωσιν τ&ν βάσεων καί τήν δημιουργίαν 

των προϋποθέσεων εκείνων πού θά εξασφαλίσουν ταχείαν 
οίκονομικήν άνάπτυξιν τής χώρας μέ τήν άπαρχήν τής 

προσπαθείας διά μεγαλυτέραν επίτευξιν κοινωνικής δικαι
οσύνης. Παραλλήλως καλύπτεται ή πρωταρχική άνάγκη 

βελτιώσεως τής άμυντικής ισχύος τής χώρας, ώστε ν' άπο

τρέπη καί έν άνάγκτι νά άνατρέπη οίανδήποτε επιβουλήν. 
'Εξ ι'ίλλου εντός των ύφισταμένων δυνατοτήτων του τρέ

χοντος ετους έξησφαλίσθη ούσιώδης διεύρυνσις των πι

στώσεων διά τήν Έθνικήν Παιδείαν, τήν Πρόνοιαν, Δη

μοσίαν 'Υγείαν καί 'Ασφάλισιν καί τήν Γεωργίαν. Οί τε

θέντες στόχοι ε{ναι ύψηλοί καί διά τήν επίτευξίν των κατέ

στη άναγκαίον νά προγραμματισθουν συνολικαί δαπάναι 

του κρατικου προϋπολογισμου, είς τό ϋψος των 172.000 
έκατ. δραχμών, εκ των δποίων δαπάναι ποσου 140.000 
έκατ. δραχμών !\χουν προγραμματισθή είς τόν τακτικόν 

προϋπολογισμόν καί δαπάναι ποσου 32.000 έκατ. δραχμών 
είς τόν προϋπολογισμόν Δημοσίων 'Επενδύσεων. 

»Πρίν άναφερθώ είς τά βασικά χαρακτηριστικά του νέ

ου προϋπολογισμου θεωρώ σκόπιμον δπως εκθέσω τήν συ

νολική ν εικόνα αύτου. Τά συνολικά εσοδα του τακτικου 

προϋπολογισμου, ίδίως εσοδα εκ φόρων, εξετιμήθησαν εις 
140.000 έκατ. δραχμών, δηλαδή ύπελογίσθη αϋξησις αύτών 
κατά 33,7% εν συγκρίσει πρός τό προηγούμενον 1\τος. Διά 
τήν διαμόρφωσιν τής εκτιμήσεως ταύτης ελήφθησαν ύπ' 

όψιν ή άπόδοσις των εσόδων κατά τό 1974, ή προβλεπομέ
νη κατά τό τρέχον ετος αϋξησις του άκαθαρίστου εγχωρίου 

προϊόντος κατά 2-4%, ή άναμενομένη αϋξησις των χρημα
τικών εισοδημάτων εν γένει, ή δραστηριοποίησις των άρ

μοδίων ύπηρεσιών διά τόν 1\λεγχον τής φοροδιαφυγής καί 

ή βελτίωσις τής διαδικασίας βεβaιώσεως καί είσπράξεως 
τ&ν δημοσίων εσόδων, ώς καί ή προσδοκωμένη καθαρά 

άπόδοσις εντός του οίκονομικου ετους 1975 των θεσπι
σθεισ&ν νέων φορολογικών ρυθμίσεων ή όποία καί εκτιμά

ται δτι θά ε{ναι τής τάξεως τών 13.000 έκατ. δραχμών. Τά 
εσοδα εκ δημοσίων επενδύσεων ύπελογίσθησαν είς 1.000 
έκατ. δραχμών, τά δέ πιστωτικά εσοδα είς 31.000 έκατ. 
δραχμών. ~Ητοι σύνολον 172.000 έκατ. δραχμών. 

»'Έναντι των εσόδων τούτων επρογραμματίσθησαν δα

πάναι του τακτικου προϋπολογισμου 134.800 έκατ. δραχ
μών, δαπάναι του προϋπολογισμου Δημοσίων 'Επενδύσε

ων 27.000 έκατ. δραχμών καί άποθεματικόν 5.200 έκατ. 
δραχμών διά τόν τακτικόν προϋπολογισμόν καί 5.000 έκατ. 
δραχμών διά τόν προϋπολογισμόν Δημοσίων 'Επενδύσε-
ων. WΗτοι σύνολον 172.000 έκατ. δραχμών. · 

»'Ο τακτικός προϋπολογισμός παρουσιάζει είς μέν τό 

σκέλος των εσόδων φορολογικά εσοδα 126.000 έκατ. δραχ
μών εναντι άντιστοίχων κατά τό ετος 1974 εσόδων 96.880 
έκατ. δραχμών καί λοιπά τακτικά 1\σοδα 14.000 έκατ. δραχ
μών, εναντι άντιστοίχων κατά τό ετος 1974 εσόδων 7.820 
έκατ. δραχμών καί λοιπά τακτικά 1\σοδα 14.000 έκατ. δραχ
μών. Δέν θά ύπεισέλθω εις τήν άνάλυσιν των σχεδιασθέν-

των φορολογικών εσόδων διότι ή άνάλυσις αϋτη περιέχε

ται εν λεπτομερεί~ είς τήν Είσηγηματικήν WΕκθεσιν επί 

του προϋπολογισμου. 'Επιθυμώ μόνον νά τονίσω δτι !\χει 

προγραμματισθή αϋξησις των μέν εσόδων εξ άμέσων φό

ρων εν συγκρίσει πρός τό !\τος 1974 κατά 3.870 έκατ. δραχ
μών ή 13,6%, των δέ εσόδων εξ εμμέσων φόρων κατά 
25.250 έκατ. δραχμών ή 36,9%. Οϋτως οί εκτιμώμενοι ι'ίμε
σοι φόροι άντιπροσωπεύουν τό 25,6% των συνολικών φο
ρολογικών εσόδων, οί δέ 1\μμεσοι τό 74,4% αύτών, ενφ κα
τά τό ετος 1974, οί μέν dμεσοι φόροι άντιπροσώπευσαν τό 
29,3%, οί δέ 1\μμεσοι τό 70,7% των συνολικώς πραγματο
ποιηθέντων φορολογικών εσόδων καί κατά τό ετος 1973 τό 
23,3% καί 76,7% άντιστοίχως. 

»Αϋτη ε{ναι εν γενικαίς γραμμαίς ή σχέσις άμέσου καί 

έμμέσου φορολογίας. 'Η ούσιαστική αύτή σχέσις δέν ~\χει 

χειροτερεύσει πράγματι. Μεταξύ των ετων 1973 καί 1975, 
διά τά προβλεπόμενα μέχρι τέλους του ετους 1975 φορολο
γικά εσοδα όχι μόνον δέν ύπάρχει χειροτέρευσις είς τήν 

σχέσι ν μεταξύ άμέσων καί εμμέσων φόρων, άλλ' άντιθέτως 

ύπάρχει βελτίωσις. Δέν ίσχύει δμως τό αύτό καί διά τό ετος 

1974. Οί λόγοι ε{ναι πάρα πολύ άπλοί: 
»Πρώτον, ή 1\κτακτος είσφορά επί του εισοδήματος των 

φυσικών καί νομικών προσώπων εισεπράχθη κατά τά δύο 

τρίτα περίπου εντός του ετους 1974. 
»Δεύτερον, δ 1\ντονος πληθωρισμός δ δποίος εξεδηλώ

θη κατά τό ετος 1973 ε{χεν ώς άποτέλεσμα νά σημειωθή 
εξαιρετικώς μεγάλη αϋξησις είς τούς άμέσους φόρους καί 

ίδί~ εις τήν φορολογίαν είσοδήματος, ενφ άντιθέτως ή 

στασιμότης τής εν γένει οίκονομικής δραστηριότητος καί 

ή ϋφεσις είς ώρισμένους τομείς τής οίκονομίας κατά τό 

λήξαν ετος επιδρά άνασταλτικώς επί τής άποδόσεως τής 

φορολογίας είσοδήματος κατά τό τρέχον οίκονομικόν 

ετος. 

»Πρός τούτοις, επιθυμώ νά έπισημάνω τήν παρατηρου

μένην εξαρσιν εις τήν προβλεπομένην αϋξησιν των εκ τής 

επιχειρηματικής δράσεως του Κράτους εσόδων, άνερχομέ

νων εις 5.030 έκατ. δραχμών ή 162,8%, όφειλομένην κυρίως 
είς λίαν σημαντικώς ηύξημένον εσοδον εκ τής συμμετοχής 

του δημοσίου είς τά κέρδη τής Τραπέζης τής' Ελλάδος, τό 

δποίον προβλέπεται νά άνέλθη είς 5.078 έκατ. δραχμών 
εναντι πραγματοποιηθέντος κατά τό 1974 άντιστοίχου έσό
δου 770 έκατ. δραχμών. 

»Αί συνολικαί δαπάναι του τακτικου προϋπολογισι:ιου 

ύπολογισθείσαι εντός των δρίων των δυνατοτήτων, τάς 

δποίας προσδιορίζουν αί ώς ι'ίνω εκτιμήσεις τ&ν συνολι

κών αύτου εσόδων, καθωρίσθησαν είς 134.800 έκατ. δραχ
μών, ήτοι εις επίπεδον χαμηλότερον του επιπέδου των εσό

δων κατά 5.200 έκατ. δραχμών, δσον καί τό σχηματισθέν 
άποθεματικόν .• ο προγραμματισμός των δαπανών εις τό 
επίπεδον τουτο σημαίνει αϋξησιν αύτών κατά 30.100 έκατ. 
δραχμών ή κατά 27,8% εν συγκρίσει πρός τό !\τος 1974. 
'Εφ' δσον κατά τήν διάρκειαν εκτελέσεως του προϋπολο

γισμου, ήθελε διατεθή εξ δλοκλήρου καί τό σχηματισθέν 

άποθεματικόν, θά σημειωθή αϋξησις των δαπανών κατά 

35.300 έκατ. δραχμών ή 33,7% εναντι του ετους 1974, ήτοι 
είς τό αύτό περίπου επίπεδον του ποσοστου αύξήσεως των 

δαπανών του ετους 1974 εναντι του ετους 1973. 
»' Ενφ, ώς άνωτέρω εξετέθη, δ τακτικός προϋπολογι

σμός του οίκονομικου 1\τους 1975, κατατίθεται ίσοσκελι-
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σμένος, έν τούτοις ή έν γένει οίκονομική διαχείρισις του 

ετους τούτου προβλέπεται νά άφήση άνοιγμα τής τάξεως 

των 41.000 έκατ . δραχμών περίπου, εvαντι 33.500 έκατ. 
δραχμών του προηγουμένου. 

»Αύτό σημαίνει, δτι ή συνολική οίκονομική διαχείρι

σις θά εχη μίαν αϋξησιν του έλλείμματος 22 καί πλέον έπί 
τοίς έκατόν μεταξύ Ι974 καί 1975. 

»'Η προέλευσις του ηύξημένου αύτοu έλλείμματος δια

γράφεται ώς κατωτέρω : 

»α, Είς τό ελλειμμα του προϋπολογισμοί) Δημοσίων 

'Επενδύσεων έκ 31.000 έκατ. δραχμών, προβλεπόμενον νά 
καλυφθή διά δανεισμοί), εvαντι 22.286 έκατ. δραχμών του 
προηγουμένου ετους . 

»β . Είς τό πραγματικόν ελλειμμα του λογαριασμοί) κα

ταναλωτικών άγαθών έκ τής διαχειρίσεως του ετους 1975 
βάσει των σημερινών δεδομένων, προβλέπεται νά διαμορ

φωθή είς 7.000 έκατ . δραχμών περίπου εvαντι 9.000 έκατ . 

δραχμών του παρελθόντος ετους, διά τήν κάλυψιν του 

δποίου δέν περιελήφθη πίστωσις είς τόν κατατιθέμενον 

προϋπολογισμόν. 

»γ. Είς τό ελλειμμα έκ τής διαχειρίσεως λιπασμάτων 

ύπό τής 'Αγροτικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος, τό δποίον 

βάσει των ίσχυουσών σήμερον τιμών διαθέσεως έκτιμaται 

δτι θά άνέλθη είς 3.200 έκατ. δραχμών περίπου εvαντι 2.200 
έκατ . δραχμών του προηγουμένου ετους, διά τήν κάλυψιν 

του δποίου δέν περιελήφθη έπίσης πρόβλεψις είς τόν κα

τατιθέμενον προϋπολογισμόν. 

»Διά τήν έκτίμησιν τών~άποτελεσμάτων τής δημοσιο

νομικής πολιτικής έπί τής ζητήσεως καί του είσοδήματος 

δέν εχουν τόσην σημασίαν τά δημοσιονομικά έλλείμματα 

δσον αί νομισματικαί ροαί των πληρωμών καί είσπράξεων 

του ύπό εύρε ία ν εvνοιαν δημοσιονομικοί) τομέως (τακτικός 

προϋπολογισμός, δημόσιαι έπενδύσεις καί καταναλωτικά 

άγαθά) . 'Επ' αύτής τής βάσεως ύπολογίζεται δτι τό ταμια

κόν άνοιγμα μεταξύ των είς δραχμάς πληρωμών καί είσπρά

ξεων ύπό τήν εύρείαν εvνοιαν δημοσιονομικοί) τομέως θά 

άνέλθη έντός του τρέχοντος ετους είς μέν τρεχούσας τιμάς 

είς 31.700 έκατ. δραχμάς είς δέ σταθεράς τιμάς 1974 είς 
27.600 έκατ . δραχμάς εvαντι άντιστοίχου έλλείμματος έξ 

20.810 έκατ. δραχμών του ετους 1974. ν Ητοι έντός του τρέ
χοντος ετους προκύπτει αϋξησις κατά 52,3% είς τρεχούσας 
καί 32,5% είς σταθεράς τιμάς εvαντι του ετους Ι974. Κατά 

συνέπειαν προβλέπεται έντός του τρέχοντος ετους ούσιώ

δης έπέκτασις του ταμιακοί> άνοίγματος του δημοσίου τομέ

ως τόσον είς τρεχούσας δσον καί είς σταθεράς τιμάς. 

»Διά τήν έκτίμησιν τών δυνατοτήτων τής προrοθητικής 

έπεκτάσεως του δημοσίου τομέως θά πρέπη νά ληφθοί>ν 

ύπ' όψιν αί έπικρατοοοαι οίκονομικαί συνθήκαι τόσον είς 

τό έσωτερικόν δσον καί είς τό έξωτερικόν. Συγκεκριμένως 

ή εκτασις τής άναθερμάνσεως τής οίκονομίας περιορίζεται 

τόσον άπό τό ελλειμμα του ίσοζυγίου έξωτερικών πληρω

μών τής χώρας, δσον καί άπό τάς συνεχιζομένας πληθωρι

κάς πιέσεις είς τό έξωτερικόν καί τό έσωτερικόν. 

»'Ως γνωστόν προβλέπεται δτι τό ίσοζύγιον πληρωμών 

τής χώρας θά έμφανίση σημαντικόν ελλειμμα καί έντός 

του Ι975, ένψ έπί πλέον ή αϋξησις των τιμών είς τό έξωτε

ρικόν άναμένεται νά ύπερβή τό 10% έντός του τρέχοντος 
ετους, τό αύτό δέ προβλέπεται νά συμβή καί είς τήν 'Ελλά

δα έξ αύτονόμων κυρίων παραγόντων. 

» Ύ πό τάς συνθήκας αύτάς εΙ ναι δυνατόν νά ύποστηρι
χθή δτι ή έπιχειρουμένη άναθέρμανσις μέσφ του δημοσιο

νομικοί> τομέως τής οίκονομίας εΙ ναι μάλλον τολμηρή, διό

τι έξα-ντλεί δλα τά ύφιστάμενα περιθώρια ύγειοuς δημοσι
ονομικής έπεκτάσεως. 

»'Η αϋξησις τών κατά κατηγορίας δαπανών ώς καί ή 
διάρθρωσις τούτων καθ' Ύπουργείον-Φορέα εΙναι άνάλο

γος του βαθμοu τής έκδηλουμένης ύπό τής Κυβερνήσεως 

πολιτικής πρός τούς διαφόρους τομείς τής κρατικής δρα

στηριότητος. 

»Οϋτω, αί δαπάναι διά τήν έθνικήν άμυναν προβλέπον

ται είς 31.678 έκατ . δραχμών, ήτοι έμφανίζουν αϋξησιν έν 

συγκρίσει πρός τό ετος Ι974 κατά 10.053 έκατ. δραχμών ή 
46,5%, άποτελοί>ν δέ αύται τό 24,3% τών συνολικών δαπα
νώv του τακτικοί> προϋπολογισμοί) . 

»Αί δαπάναι διά τήν παιδείαν εΙναι ηύξημέναι εvαντι 
του παρελθόντος ετους κατά 2.683 έκατ . δραχμών η κατά 

23,4%, άποτελοuν δέ αύται τό 10,9% τών συνολικών δαπα
νών του τακτικοί) προϋπολογισμοί). 

»Αί δαπάναι διά τήν πρόνοιαν, ύγείαν καί κοινωνικήν 

άσφάλισιν προβλέπονται ηύξημέναι εvαντι του προηγουμέ

νου ετους κατά 3.783 έκατ. δραχμών ή 3Ι ,5% καί άποτελοuν 

τό Ι 2, Ι% των συνολικών δαπανών του τακτικοί) προϋπολο

γισμοί) . 

»Αί δαπάναι διά τήν γεωργίαν εΙναι ηύξημέναι εvαντι 

του ετους 1974 κατά Ι .469 έκατ . δραχμών ή 27% καί άποτε
λοuν τό 5,3% των συνολικών δαπανών του τακτικοί> προϋ
πολογισμοί). 

»Αί δαπάναι διά τό 'Υπουργείον 'Απασχολήσεως έμ

φανίζονται ηύξημέναι κατά 145,4% έκτου λόγου δτι ή Κυ
βέρνησις, άποδίδουσα ίδιαιτέραν σημασίαν είς τά προ

γράμματα λαϊκής στέγης, περιέλαβε πρόβλεψιν ποσου 100 
έκατ. δραχμών δι ' έπιχορήγησιν του 'Οργανισμοί) 'Εργα

τικής Κατοικίας. 

»Αί δαπάναι διά tό 'Υπουργείον Πολιτισμοί) καί 'Επι
στημών έμφανίζουν αϋξησιν 39,2%, όφειλομένην κυρίως 
είς τήν κατά τό τρέχον ετος άναγραφήν προβλέψεως ποσου 

Ι80 έκατ. δραχμών δι' έπιχορήγησιν του Ταμείου' Αρχαι

ολογικών Πόρων διά τήν καταβολήν ύπό τούτου άποζημι

ώσεων είς δικαιούχους άπαλλοτριωθέντων άρχαιολογικών 

χώρων. 

»Σημαντικόν ποσόν 4.400 έκατ. δραχμών, πέραν τών 
ηύξημένων πιστώσεων διά πλήρωσιν κενών όργανικών θέ

σεων προσωπικοί) καί τήν έν γένει φυσιολογικήν έξέλιξιν 

του προσωπικοί), περιελήφθη ώς είδική πρόβλεψις διά τήν 

χορηγηθείσαν άπό 1.3.1975 αϋξησιν τών μισθών καί συντά
ξεων κατά Ι 0%. 

»Κύριοι βουλευταί, ύπάρχει εvα άλλο σκέλος δαπανών, 

διά τό δποίον δέν ύπήρξε προγραμματισμός άπό τήν Κυ

βέρνησιν, άλλά ύπήρξεν ή άνάγκη νά τιμηθή ή ύπογραφή 

τής 'Ελλάδος, εστω καί δταν αύτή ή ύπογραφή εχη ύπαγο

ρευθή καί έχει φαλκιδευθή . Τό σκέλος αύτό, άφορά είς τό 

δημόσιον χρέος. Διά τό δημόσιον χρέος άναγράφονται είς 
τόν νέον προϋπολογισμόν πιστώσεις συνολικοί) ποσοu 

17.000 έκατ . δραχμών καίεΙ ναι ηύξημέναι εvαντι του έτους 

1974 κατά 5.200 έκατ . δραχμών περίπου ή κατά 45,3%, άπο
τελοuν δέ αύται τό 12,1% τών συνολικών δαπανών του τα
κτικοί) προϋπολογισμοί>. 'Ως προανεφέρθη έπρογραμμα

τίσθη διά τό τρέχον έτος ή σύναψις δανείων συνολικοί> 
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Συνάντηση μέ τόν Ε. Κέννεντυ. 
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ποσου 3 ι .000 έκατ. δραχμών διά τήν κάλυψιν του συνόλου 
σχεδόν τών πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων 

'Επενδύσεων. 

»Θά σaς άναφέρω δύο στοιχεία, διιi νά έκτιμήσετε τήν 
προέλευσιν καί τούς λόγους αύτfjς τfjς αύξήσεως. Τήν 

3 ι. ι2. ι 967 τό συνολικόν δημόσιον χρέος άvήρχετο είς 38,7 
δισ. δραχμές. Στό τέλος του παρελθόντος ετους τό συνολι

κόν δημόσιον χρέος άνήρχετο εi.ς ι ι4 δισ. δραχμές, δηλα

δή ε{χεν ύπερτριπλασιασθfj. 

»Ε{ναι προφανές, .κύριοι βουλευταί, δτι ή δικτατορία 

δέν ε{χεν άπαλλοτριώσει μόνον τήν έλευθερίαν τfjς παρού

σης γενεάς άλλά ε{χεν ύποθηκεύσει καί τό μέλλον αύτου 

του τόπου. 

»Εύτυχώς έξακολουθοuν είσέτι νά ύφίστανται λίαν ση

μαντικά περιθώρια δανεισμοu, τόσον έξωτερικου δσον καί 

έσωτερικου, διαπιστοUται δέ εύχαρίστως δτι ή διεθνής πί

στις τfjς χώρας, μετά τήν άποκατάστασιν τής δημοκρατίας 

εi.ς αύτήν, ε{ναι σήμερον χαρακτηριστικώς ύψηλή. 

»'Αλλά καί διά τούς άλλους τομείς τfjς δημοσίας διοι

κήσεως άναγράφονται ηύξημέναι πιστώσεις εναντι του 

ετους ι 974 διά τήν άντιμετώπισιν ηύξημένων άναγκών καί 
τήν συμβολήν είς τήν άναθέρμανσιν τfjς οίκονομίας. 

»Τό uψος τών πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων 

'Επενδύσεων προϋπολογίζεται είς 27.000 έκατ. δραχμών, 
πέραν δέ τούτου περιλαμβάνεται καί άποθεματικόν έκ 

5.000 έκατ. δραχμών έμφανιζόμενον είς είδικήν πρός τοuτο 
πίστωσιν του 'Υπουργείου Συντονισμοί) καί Προγραμμα

τισμοί). 'Η πρόβλεψις σημαντικοί) άποθεματικου έκρίθη 

άναγκαία κατά τήν παροuσαν φάσιν τfjς οίκονομικfjς συγ

κυρίας πρός έξασφάλισιν ύψηλοu βαθμοu έλαστικότητος 

εi.ς τό Πρόγραμμα Δημοσίων 'Επενδύσεων, τό όποίον, ώς 

γνωστόν, δέν άποτελεί μόνον μέσον καί προϋπόθεσιν τfjς 

οίκονομικfjς άναπτύξεως τfjς χώρας, άλλά καί ίσχυρόν 

δπλον είς χείρας τfjς Κυβερνήσεως πρός άσκησιν τfjς έν

δεικνυομένης έκάστοτε συγκυριακής πολιτικής. 'Η εκτα

σις έξάλλου καί δ ρυθμός χρησιμοποιήσεως του άποθεμα

τικου θά τελfj έν στενΌ συναρτήσει πρός τήν γενικωτέραν 

οίκονομικήν πολιτικήν τfjς Κυβερνήσεως καί τάς διαγρα

φομένας οίκονομικάς συνθήκας ... »Ι47. 

18 ΜΑΡτΙΟΥ 1975 

Μέ άφορμή τό θάνατο τοϋ έπιχειρηματία Α. 'Ωνά

ση, στό Παρίσι, ό Κ. Καραμανλής κάμει τήν άκό

λουθη δήλωση: 

« Ό 'Αριστοτέλης 'Ωνάσης vπήρξε Ιδιοφυία δι
εθνούς άναγνωρίσεως στόν τομέα τής έπιχειρηματι

κής δημιουργίας. Γι' αvτό καί ό θάνατός του προεκά

λεσεν αϊσθησιν τόσον εlς τήν 'Ελλάδα, δσον καί εlς 

δλον τόν κόσμον>>. 

Τήν έπομένη, ό πρωθυπουργός θά συναντηθεί μέ 

τόν 'Αμερικανό γερουσιαστή Ε. Κέννεντυ, ό όποίος 

ε{χε παραστεί στήν κηδεία τοϋ Α. 'Ωνάση, στό 

Σκορπιό. Μετά τό τέλος τής συνομιλίας, ό Κ. Καρα

μανλής θά δηλώσει: 

«Εlμαι ίκανοποιημένος άπό τήν κατανόησιν πού 

έδειξεν ό γερουσιαστής κ. Κέννεντυ γιά τά προβλή
ματα πού άπασχολούν τήν 'Ελλάδα καί κυρίως τό 

Κυπριακόν. VΑν δλοι έδειχναν τήν ίδίαν κατανόη-
'" σιν, ή λύσις τού Κυπριακού θά ήτο καί ταχεία καί 

εvκολφ>. 

'Από τήν πλευρά του, δ Ε. Κέννεντυ ε{πε δτι στή 

χώρα του ύπήρχε μεγάλη έκτίμηση γιά τόν Κ. Καρα

μανλή, καθώς καί κατανόηση τών προβλημάτων πού 

άντιμετώπιζε, καί ίδίως αύτοϋ τής Κύπρου. 'Υπο

γράμμισε, άκόμη, δτι σκόπευε νά ένημερώσει τό 

Κογκρέσο γιά τό αίσθημα τής άνάγκης πού ύπήρχε 

στήν 'Ελλάδα νά έξευρεθεί δίκαιη λύση τοϋ Κυπρι
ακοί>, καθώς καί δτι τά άμερικανικά νομοθετικά σώ

ματα θά άσκοϋσαν πίεση στόν Χ. Κίσινγκερ καί 

στήν άμερικανική Κυβέρνηση, ώστε νά γίνουν τά 

άπαραίτητα βήματα πρός τήν κατεύθυνση αύτή. 

18 ΜΑΡτΙΟΥ 1975 

Σέ συνέντευξη πού παραχώρησε στόν άνταποκρι
τή τών «Times», Μ. Μοντιάνο, δ Κ. Καραμ(lνλής 
άναφέρεται στίς έξωτερικές σχέσεις τής χώρας καί 
στήν άποκατάσταση τοϋ δημοκρατικοί> πολιτεύμα

τος. Γιά τήν έλληνική πολιτική στά Βαλκάνια παρα

τηρεί: 

«'Η 'Ελλάς πρέπει νά έπαγρυπνή. Καί τούτο για

τί εlναι δυνατόν νά έπέλθουν μεταβολές στήν περιο
χή, aν μάλιστα λάβωμε vπ' δψιν πόσον έκτεταμένα 

εlναι τά βόρεια σύνορά μας καί πόσον έκρηκτική 

παραμένει ή κατάσταση στόν νότο, στήν περιοχή 

τής Μεσογείου δπου άνήκουμε ... 
>>Ή παλαιά διαβόητη σλαβική άπειλή δέν vπάρ

χει σήμερα - τούλάχιστον μέ τήν μορφή πού τήν 

έγνώρισαν οί προηγούμενες γενεές - σάν άμεση πο

λιτική - στρατιωτική άπειλή κατά τής Έλλάδος. 

Έπί γενεές οί 'LΕλληνες ζούσαν μέ τήν έμμονη lδέα 

δτι ol Σλάβοι καραδοκούν, έτοιμοι νά καταλάβουν 
τήν βόρειο 'Ελλάδα γιά νά άποκτήσουν έξοδο στό 

Αίγαiο. Σήμερα οί σχέσεις μέ τούς περισσότερους 

βόρειους γείτονες εlvαι έξαίρετες». 

Σχετικά μέ τή στάση τής Τουρκίας σημειώνει: 

«Εlναι δυσάρεστο τό δτι δέν vπάρχουν στήν 
Τουρκία πολιτικοί πού νά μπορούν νά άντιληφθούν 

πόσο ζωτική σημασία έχουν καί γιά ττjν χώρα τους 
ol άληθινά στενές σχέσεις μέ τήν Έλλάδα». 

τέλος, άναφέρεται στόν δμαλό τρόπο μέ τόν 

όποίο εγινε ή άποκατάσταση τής δημοκρατίας, χάρη 

στή σύνεση καί τό αίσθημα εύθύνης πού έπέδειξαν οί 

'Έλληνες, καί καταλήγει: 

«VΕτσι καταφέραμε νά πραγματοποιήσουμε τήν 

άναίμακτη, όμαλή μετάβαση στήν πλήρη έλευθερία 
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χωρίς τόν έμφύλιο πόλεμο καί τό χάος πού πολλοί 

προφήτευαν... Ή περιπέτεια τής δικτατορίας έδειξε 

δτι τό καθεστώς τών συνταγματαρχών δέν μπόρεσε 

νά άποκτήση σημαντικό λαϊκό έρεισμα. Αύτό ένισχύ

ει τήν πεποίθησή μου δτι δ άτομισμός του "Ελληνα 

δέν δέχεται τήν παντοδυναμία του Κράτους καί τελι

κά βρίσκει τρόπο νά άπαλλαyfί άπό αύτήν». 

19 ΜΑΡτΙΟΥ 1975 

Συγκροτείται, στήν οίκία τοϋ Κ. Καραμανλή, εύ

ρεία σύσκεψη γιά τό Κυπριακό, στήν όποία συμμετέ

χουν, έκτός των 'Ελλαδιτών άξιωματούχων, καί τά 

μέλη τής κυπριακής άντιπροσωπείας πού έπέστρεφε 

στό νησί άπό τή Νέα 'Υόρκη, εδρα τοϋ ΟΗΕ. Συγκε

κριμένα, παρέστησαν άπό έλλαδικής πλευράς δ 

ύπουργός καί δ ύφυπουργός 'Εξωτερικών, Δ. Μπί
τσιος καί Κ. Σταυρόπουλος καί δ γενικός διευθυντής 

τοϋ 'Υπουργείου, πρέσβης Ι. Τζούνης, έν& άπό κυ

πριακής, δ πρόεδρος καί δ άντιπρόεδρος τής Βου

λής, Γ. Κληρίδης καί Τ. Παπαδόπουλος, δ ύπουργός 

'Εξωτερικών, Ι. Χριστοφίδης καί δ πρέσβης Ν. 

Κρανιδιώτης. 'Αντικείμενο τής qυσκέψεως ήταν ή 

πρόσφατη άπόφαση τοϋ Συμβουλίου 'Ασφαλείας. 

Σέ δηλώσεις του κατά τήν άφιξή του στήν 'Αθή

να, δ Γ. Κληρίδης σημείωσε δτι ή άπόφαση περιείχε 

θετικά στοιχεία. 'Ακόμη, άνέφερε δτι στή Νέα 

'Υόρκη πείσθηκε πώς δλες οί χώρες ύποστήριζαν 

τήν άνεξαρτησία καί έδαφική άκεραιότητα τής Κύ

πρου καί τήν άνάγκη είρηνικής έπιλύσεως τοϋ προ

βλήματος, έν& καταδίκαζαν τήν άνακήρυξη τοϋ 
τουρκοκυπριακοϋ «δμόσπονδου Κράτους». 

19 ΜΑpτΙΟΥ 1975 

'Ο Κ. Καραμανλής συναντά τούς τέσσερις άρχη

γούς τ&ν 'Ενόπλων Δυνάμεων, στούς δποίους καί 

έκφράζει τήν ίκανοποίησή του γιά τήν πρόοδο πού 

εχει σημειωθεί στήν όργάνωση των τριών δπλων. 

Στή συνάντηση παραβρέθηκαν ό ύπουργός καί δ 

ύφυπουργός 'Εθνικής 'Αμύνης. 

20 ΜΑΡτΙΟΥ- 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1975 

Ή 'Άγκυρα προκαλεί σοβαρή ενταση στό άνα

τολικό Αίγαίο, μέ έπανειλημμένες παραβιάσεις τοϋ 

έλληνικοϋ έναερίου χώρου καΓ ύπερπτήσεις, σέ χα

μηλό ϋψος, έλληνικ&ν νησιών. 

Στίς 20 Μαρτίου, σέ διάστημα λίγων ώρ&ν καί σέ 
φανερό συντονισμό, τουρκικά άεροσκάφη παραβιά

ζουν τόν έλληνικό έναέριο χώρο πάνω άπό τά νησιά 

Χίο, Μυτιλήνη καί Σάμο . Εύθύς άμέσως, ή έλληνικ:ή 

Κυβέρνηση διατύπωσε πρός τήν τουρκική εντονη 

διαμαρτυρία γιά τό έπεισόδιο, έν&, στίς 24 Μαρτίου, 
ένημέρωσε καί τόν ΟΗΕ, μέ έπιστολή τοϋ μόνιμου 

άντιπροσώπου, Γ. Παπούλια, πρός τό γενικό γραμ

ματέα, Κ. Βαλντχάιμ. Τήν ίδια ήμέρα, ή 'Υπηρεσία 

Πολιτικής 'Αεροπορίας έξέδωσε τή ΝΟΤ ΑΜ 376, ή 
όποία, άφοϋ άναφερόταν στίς παράνομες πτήσεις τής 

τουρκικής πολεμικής άεροπορίας, ύπενθύμιζε δτι ή 

έλληνική ΝΟΤΑΜ 1157/74 ίσχυε άκόμη καί συνε
πώς όποιαδήποτε πτήση μέσα στόν έλληνικό έναέ

ριο χώρο, χωρίς τήν προηγούμενη εγκριση των 

'Αθηνών, θά ήταν έπικίνδυνη. 

'Ωστόσο, τρείς ήμέρες άργότερα, στίς 27 Μαρτί
ου, τουρκικά πολεμικά άεροσκάφη, πετώντας 'σέ με
γαλύτερο ϋψος, παραβίασαν έκ νέου τόν έλληνικό 

έναέριο χώρο πάνω άπό νησιά τοϋ άνατολικοϋ Αί

γαίου καί άπομακρύνθηκαν εύθύς μόλις άντιλήφθη

καν τά έλληνικά άεροσκάφη πού ε{χαν άπογειωθεί 

γιά νά τά άναχαιτίσουν. Τό έπεισόδιο προκάλεσε νέ

ες διαμαρτυρίες τής • Ελλάδος πρός τήν ~ Αγκυρα καί 
τόν 'Οργανισμό Πολιτικής 'Αεροπορίας (ICAO), 
έν&, αύθημερόν, μέ νέα έπιστολή του πρός τόν Κ. 

Βαλντχάιμ, δ Γ. Παπούλιας έπέστησε τήν προσοχή 

τοϋ διεθνοϋς όργανισμοϋ στίς συστηματικές προκλή

σεις τής "Αγκυρας. Στίς 3 'Απριλίου, τά έπεισόδια 
έπαναλήφθηκαν μέ μεγάλης κλίμακας παραβίαση 

τοϋ έλληνικοϋ έναέριου χώρου άπό μεγάλο σχημα

τισμό τουρκικών πολεμικών άεροσκαφ&ν, τά όποία, 

πάντως, άπομακρύνθηκαν καί πάλι, μόλις κινήθηκαν 
πρός τό μέρος τους τά έλληνικά άεροσκάφη άναχαι

τίσεως. ·Η ·Ελλάδα άντέδρασε ξανά, αύθημερόν, μέ 

διαμαρτυρίες πρός τήν "Αγκυρα καί τόν ICAO, έν& ό 
Γ. Παπούλιας άπηύθυνε πρός τόν Κ. Βαλντχάιμ τήν 

άκόλουθη έπιστολή: 

«' Αναφορικώς μέ τάς δύο μου έπιστολάς, ύπό ήμερο
μηνίας 24 καί 27 Μαρτίου, σχετικά μέ τήν συστηματική 
παραβίαση του έλληνικου έναερίου χώρου άπό τουρκικά 

άεροπλάνα, έχω τήν τιμή νά πληροφορήσω τήν 'Εξοχότη

τά σας, δτι έπεισόδιον μεγίστης σοβαρότητος έλαβε χώρα 

σήμερον καί πάλι ύπεράνω των νήσων τής θαλάσσης του 

άνατολικου ΑΙγαίου. 

»Σχηματισμός πέντε τουρκικών στρατιωτικών άερο

σκαφών, ό όποίος άποτελουσε τμήμα μοίρας περιλαμβανού

σης τούλάχιστον 20 μαχητικά, άποσπάσθηκε άπό τό κύριο 
σώμα του σχηματισμου καί εΙσήλθε εiς τόν έλληνικό έναέ

ριο χώρο, ύπεράνω τών νήσων Λέσβου καί Σάμου. Λεπτομέ

ρειαι των παραβιάσεων έπισυνάπτονται ε{ς τήν έπιστολή. 

»Τό κύριο τμήμα του σχηματισμου δέν παρεβίασε τόν 

έλληνικό έναέριο χώρο· προφανώς παρέμεινε σέ έφεδρεία, 

γιά νά έπέμβη σέ περίπτωση κατά τήν όποία έλληνικά άε

ροσκάφη θά προσεπάθουν νά άνακόψουν τήν πτήσιν των 

τουρκικών άεροπλάνων, τά όποία παρεβίασαν τόν έλληνι

κό έναέριο χώρο. 

»Κατά τήν άποψιν τής Κυβερνήσεώς μου, τό έπεισόδιο 

αύτό συνιστά σοβαρά καί προμελετημένη πρόκληση, λαμ

βανομένου ύπ' όψιν του γεγονότος, δτι ό άριθμός τών 

τουρκικών μαχητικών άερι;)πλάνων ήτο άσυνήθως μεγά
λος. 
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»'Η έλληνική Κυβέρνησις εχει ήδη προειδοποιήσει 

τήν Κυβέρνηση τής Τουρκίας, ότι ή έπανάληψη τοιούτων 

έπεισοδίων δυνατόν νά δδηγήση σέ έπικίνδυνο κατάστα

ση. 

»Τονίζεται καί πάλιν ότι ή δημιουργηθείσα κατάσταση 

άπό τήν τουρκική προκλητική πολιτική ε{ναι πλήρης σο

βαρών κινδύνων. Θά ijμουν εύγνώμων πρός τήν 'Εξοχότη

τά σας, έάν έκυκλοφόρει τήν έπιστολήν αύτήν ώς εγγρα

φον του Συμβουλίου , Ασφαλείας» 148 • 

Παράλληλα μέ τίς διαμαρτυρίες της στό διπλω

ματικό έπίπεδο, η έλληνική Κυβέρνηση άντέδρασε 

καί μέ τή δραστηριοποίηση τοϋ Πολεμικοϋ Ναυτι

κοϋ, άναγκαία γιά νά κάμει σαφή στήν "Αγκυρα τήν 

άποφασιστικότητα τής ' Ελλάδος. Τήν ϊδια ημέρα, 3 
'Απριλίου, άμέσως μετά τή λήξη των ναυτικών γυ

μνασίων, έλληνικά πολεμικά σκάφη, ύπό τόν άρχηγό 

Στόλου, άντιναύαρχο Σ. Κονοφάο, προέβησαν σέ 

«έπίδειξη σημαίας», μέ σειρά έπισκέψεων στά νησιά 

τοϋ άνατολικοϋ Αίγαίου . 'Η πλήρης άντιπαράθεση 

των δύο στόλων στό Αίγαίο καί οί συστηματικές πα

ραβιάσεις τοϋ έλληνικοϋ έναέριου χώρου δημιουρ

γοϋσαν ίδιαίτερα έπικίνδυνη κατάσταση, ίδίως ένό

ψει καί τής κλιμακούμενης άρθρογραφίας τοϋ τουρ

κικοϋ τύπου γιά έκτεταμένο έξοπλισμό των νησιών 

άπό τήν ·Ελλάδα καί τήν δήλωση, τήν 1 η 'Απριλί
ου, τοϋ έκπροσώπου τής νέας τουρκικής Κυβερνή

σεως δτι «η Ρόδος θά γίνη νέα Κύπρος». 

Κατόπιν, η "Αγκυρα άντεπετέθη στό διπλωματι

κό έπίπεδο, προσπαθώντας νά έπιρρίψει στήν 'Αθή

να τήν εύθύνη γιά τήν ενταση. Στίς 8 'Απριλίου, δ 
μόνιμος άντιπρόσωπος τής Τουρκίας στόν ΟΗΕ, 

'Οσμάν Όλτσάυ, μέ τρείς έπιστολές του πρός τό 

γενικό γραμματέα, άπέρριπτε τίς έλληνικές δ\αμαρ
τυρίες γιά τίς παραβιάσεις τοϋ έλληνικοϋ έναέριου 

χώρου, ίσχυριζόμενος δτι ποτέ δέν εγιναν· κατηγο

ροϋσε τήν 'Ελλάδα δτι έξόπλιζε μονομερώς τά «Κοι

νώς άποκαλούμενα Δωδεκάννησα», παραβαίνοντας 

τή Συνθήκη Είρήνης, μέ τήν 'Ιταλία τό 1947, άλλά 
καί τή Χίο, Λέσβο, Σάμο καί 'Ικαρία, σέ άντίθεση μέ 

τίς προβλέψεις τής Συνθήκης τής Λωζάννης τέλος, 

κατηγοροϋσε τήν ·Ελλάδα γιά παραβίαση τ&ν τουρ

κικών χωρικών ύδάτων άπό τό πλοίο «Χατζηκων

σταντής» (ίσχυρισμό πού άπέρριψε στίς 14 'Απρι
λίου μέ έπιστολή του δ Γ. Παπούλιας). Μέ άφορμή, 
έξάλλου, σχετικές δηλώσεις Τούρκων έπισήμων καί 

τήν έπιστολή τοϋ Ο. Όλτσάυ πρός τόν Κ. Βαλντ

χάιμ, ~ό 'Υπουργείο 'Εθνικής 'Αμύνης έξέδωσε, 
στίς 9 'Απριλίου, τήν άκόλουθη άνακοίνωση, τήν 
όποία καί διαβίβασε, στίς 14 τοϋ μηνός, δ Γ. Παπού
λιας πρός τό γενικό γραμματέα τοϋ ΟΗΕ: 

«Ούδεμία έλληνική νήσος εχει οίανδήποτε δυνατότητα 

έπιθέσεως κατά του τουρκικοί) έδάφους. Οίαδήποτε έπιθε

τική ένέργεια ε{ναι πρακτικώς άδύνατος καί άδιανόητος. 
'Η 'Ελλάς~ εχει μόνον τήν δύναμιν καί τήν θέλησιν νά 

ύπερασπίση άποτελεσματικώς οίονδήποτε τμήμα του ήπει

ρωτικου ή του νησιωτικοί) έδάφους της ύποστή έπίθεσιν. 

Συνεπώς, πaσα άντίθετος διάδοσις, άν δέν εΙναι ϋποπτος, 
ε{ναι πάντως έκτός πραγματικότητος». 

Σέ κάθε περίπτωση, ή έλληνική στάση δέν φάνη

κε νά ένδιαφέρει τ,ήν "Αγκυρα. 'Ήδη στίς 8 'Απρι
λίου, δ Τοϋρκος ύπουργός "Αμυνας, Φερίτ Μελέν, 

δήλωσε δ-rι τά τουρκικά άεροσκάφη θά έξακολουθοϋ
σαν νά <~κάμουν χρήση των δικαιωμάτων» πού «ε{
χαν» άπό τό Διεθνές Δίκαιο καί νά πετοϋν πάνω άπό 

τό Αίγαίο πού ήταν άνοικτή θάλασσα. Παράλληλα, 

ή "Αγκυρα, μετά τίς διαμαρτυρίες της γιά έξοπλισμό 

των νησιών, όργάνωσε καί έπίσημα, στά μικρασιατι

κά παράλια καί μέ πρόσχημα τήν άντιμετώπιση τής 

«άπειλής» άπό τά έλληνικά νησιά, τήν Δ' Στρατιά 

«Στρατιά τοϋ Αίγαίου», στήν όποία συμπεριλαμβανό

ταν δ μεγάλος της άποβατικός στόλος, δ δποίος ε{ χε 

μόλις καταστρέψει τήν Κύπρο. 'Η όργάνωση - καί 

έπίσημα - τής ίσχυρής τουρκικής δύναμης στίς 

άνατολικές άκτές τοϋ Αίγαίου συμπλήρωνε τούς 

έλιγμούς τής "Αγκυρας γιά άσκηση πιέσεως πρός 

τήν 'Αθήνα καί δημιουργοϋtπ εύλογες άνησυχίες 

γιά τίς προθέσεις τής Τουρκίας. 

'Η κλιμάκωση τής έντάσεως άπό τήν πλευρά τής 

"Αγκυρας θά άποτελέσει άντικείμενο σχολίων άπό 

τήν έλληνική βιβλιογραφία, στήν όποία καί εχει έκ

φραστεί ή άποψη δτι, κατά κύριο λόγο, ή Τουρκία 
προσπαθοϋσε νά κάμει έπίδειξη δυνάμεως καί νά έκ

φοβίσει τήν ·Ελλάδα: η "Αγκυρα φαινόταν νά φοβί'i

ται δτι κατά τίς έργασίες τής Διασκέψεως γιά τό Δί

καιο τής Θάλασσας, θά δινόταν στά παράκτια Κράτη 

ή δυνατότητα νά έπεκτείνουν τά χωρικά τους ϋδατα 

σέ 12 ναυτικά μίλια - έξέλιξη πού ijθελε μέ κάθε 

τρόπο νά άποφύγει στήν περίπτωση τοϋ Αίγαίου, 

άφοu έπέκταση των έλληνικ&ν χωρικών ύδάτων θά 
τής άφαιροuσε καί τήν εύχέρεια νά διεκδικεί τήν πε

τρελαιοφόρο ύφαλο κρηπίδα. 'Εξάλλου, σημειώνουν 

UΕλληνες συγγραφείς, ή "Αγκυρα χρησιμοποίησε 

γιά τίς παραβιάσεις του έλληνικου έναέριου χώρου 

άεροσκάφη μαχητικά-άναγνωριστικά, ενδειξη δτι 

προσπαθοϋσε νά διαγνώσει καί τό βαθμό τής άμυντι

κής όργανώσεως των έλληνικ&ν νησιών. 

'Αξιοσημείωτο, πάντως, ε{ναι δτι κατά τή διάρ

κεια, άν όχι καί τήν κορύφωση, τής έντάσεως στό 

Αίγαίο, σημειώθηκε κυβερνητική μεταβολή στήν 

Τουρκία - γεγονός πού έπιβεβαίωνε τήν άποψη 

'Ελλήνων ίθυνόντων δτι στήν περίπτωση των έλλη

νοτουρκικ&ν σχέσεων, άκόμη καί σέ θέματα είρήνης 

ij πολέμου, τόν ελεγχο τής τουρκικής πολιτικής δέν 
ε{χαν οί ύπεύθυνες Κυβερνήσεις, άλλά ο{ στρατιωτι

κοί, οί δποίοι φαίνονταν νά χαράσσουν τή γραμμή 

τους άγνοώντας έπιδεικτικά τούς πολιτικούς κυβερ

νήτες. Στίς 31 Μαρτίου, μετά τήν πτώση τής Κυβερ
νήσεως Ίρμάκ, σχηματίστηκε στήν Τουρκία Κυ-
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βέρνηση συνασπισμοϋ τεσσάρων κομμάτων τής Δε

ξιάς, ύπό τόν Σ. Ντεμιρέλ (τόν πρωθυπουργό, δηλα
δή, πού άνέτρεψε δ στρατός τό 1971). Μεταξύ τών 
άντιπροέδρων ήταν οί άκροδεξιοί ισλαμικοί Ν. Έρ
μπακάν (κόμμα 'Εθνικής Σωτηρίας) καί Α. Τουρκές 

(κόμμα 'Εθνικής Δράσεως), ένώ τή θέση τοϋ ύπουρ

γοϋ 'Εξωτερικών κατέλαβε δ βετεράνος πολιτικός ι 

Τσαγλαγιαγκίλ. 'Η έπισφαλής θέση τοϋ κυβερνητι

κοϋ συνδυασμοϋ στή Βουλή, ή δεδομένη δυσπιστία 

τοϋ στρατοϋ πρός τόν πρωθυπουργό, καθώς καί ή 
σημαντική θέση πού κατείχαν τά δύο άκροδεξιά 

κόμματα συνηγοροϋσαν στή διαπίστωση δτι έπρό

κειτο γιά συνασπισμό άδύναμο, μέ έλάχιστες δυνατό
τητες γιά άνάληψη σημαντικών πρωτοβουλιών, ίκα

νών νά έξομαλύνουν τίς έλληνοτουρκικές σχέσεις 

καί νά έπιλύσουν τό Κυπριακό. Στά άπομνημονεύμα

τά του, δ Δ. Κοσμαδόπουλος άνιχφέρθηκε μέ ιδιαίτε

ρο σεβασμό στόν ι Τσαγλαγιαγκίλ· σημείωσε, δμως, 

καί δτι μόνο μέλημα τοϋ Σ. Ντεμιρέλ ήταν νά 

διασφαλίσει τήν έπιβίωση τής Κυβερνήσεώς του. 'Ο 

Δ. Κοσμ<χδόπουλος τόνισε μέ εμφαση δτι, στήν πε

ρίπτωση αύτή, ή θέση τοϋ πρωθυπουργοϋ δέν συνε

παγόταν καί liσκηση τής έξουσίας, τήν όποία διέθετε 

δ στρατός. 

Πράγματι, στίς 4 'Απριλίου, μέ δήλωσή του στό 
Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, δ ι Τσαγλαγιαγκίλ 

θά προτείνει «συνολική διευθέτηση» τών έλληνο

τουρκικών διαφορών, ύπονοώντας δτι θά μποροϋσε ή 

Τουρκία νά άποχωρήσει άπό σημαντικό τμήμα τών 

κατεχομένων στήν Κύπρο, μέ 'άντάλλαγμα τήν πα
ραίτηση τής ·Ελλάδος άπό τό δικαίωμα έπεκτάσεως 

τών χωρικών της ύδάτων σέ 12 ναυτικά μίλια καί τήν 
εναρξη διαπραγματεύσεων γιά συμφωνία έπί ένός 
καθεστώτος συνεκμεταλλεύσεως γιά τήν ύφαλοκρη

πίδα τοϋ Αιγαίου. Οί προτάσεις τοϋ Τούρκου ύπουρ

γοϋ άναφέρονταν σέ μονομερείς παραχωρήσεις τής 

·Ελλάδος στό κοινό σύνορο - χωρίς μάλιστα νά 

παύουν οί έλεύθερες περιοχές τής Κύπρου νά άποτε
λοϋν δμηρο στά χέρια τοϋ τουρκικοϋ στρατου - καί 

ήταν, δπωσδήποτε, άπαράδεκτες γιά τήν έλληνική 

πλευρά, τή στιγμή μάλιστα πού ή τουρκική άεροπο

ρία ένέτεινε τίς πιέσεις της στό Αιγαίο. 

• Η ενταση στίς διμερείς σχέσεις θά άρχίσει νά 
έκτονώνεται - μερικά - μετά τήν πρώτη έθιμοτυπι- · 
κή συνάντηση του Δ. Κοσμαδόπουλου μέ τόν νέο 

ύπουργό 'Εξωτερικών τής Τουρκίας, στίς 9 'Απρι
λίου. Οί δύο liνδρες συζήτησαν τό ένδεχόμενο νά 

πραγματοποιηθεί συνάντηση τών ύπουργών ' Εξωτε

ρικών 'Ελλάδος καί Τουρκίας, στήν όποία θά μπο

ρουσε νά συζητηθέί ή σύνταξη του συνυποσχετικοϋ 
γιά παρqπομπή του θέματος τής ύφαλοκρηπίδας στό 

Διεθνές Δικαστήριο τής Χάγης. 'Η συζήτηση αύτή 

θά άποτελέσει τό προοίμιο γιά τή συνάντηση Μπί

τσιου-Τσαγλαγιαγκίλ, τό Μάιο 149 . 

Τέλος, τόν ϊδιο μήνα, θά άποτύχει προσπάθεια 

τοϋ προέδρου του ICAO, Β. Μπινάγκι, γιά μεσολά

βηση μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας στό θέμα τοϋ 

έναερίου χώρου. 'Ο Β. Μπινάγκι θά έπισκεφθεί τήν 

'Αθήνα, στίς 21 'Απριλίου, καί τήν ~ Αγκυρα, άμέ

σως μετά, άλλά οί προσπάθειές του θά άποβουν 

liκαρπες. 

22 MAniOY 1975 

Σέ σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμαν

λή καί μέ τή συμμετοχή του ύπουργου καί του ύφυ

πουργου 'Εξωτερικών, άποφασίζεται ή αϋξηση τοϋ 
διπλωματικου προσωπικοϋ γιά τήν άντιμετώπιση 
τών άναγκών τής έλληνικής έξωτερικής πολιτικής. 

'Ο Κ. Καραμανλής ζήτησε, άκόμη, νά έπισπευσθεί ή 

κατάρτιση του νέου κανονισμου του 'Υπουργείου, δ 

δποίος θά έπιτρέψει τόν έκσυγχρονισμό τής διπλω
ματικής ύπηρεσίας. τέλος, κατά τή σύσκεψη έπιβε

βαιώθηκε δ διορισμός του καθηγητή ι Γεωργάκη ώς 
ειδικου πρέσβεως στόν άραβικό κόσμο, μέ έκτεταμέ
νες άρμοδιότητες έπί τών έλληνικών διπλωματικών 
άποστολών στίς χώρες αύτές. 

22 MAniOY 1975 

Μέ τήν εύκαιρία τής έθνικής έορτής δ Κ. Καρα

μανλής άπευθύνει τό άκόλουθο μήνυμα πρός τόν έλ
ληνικό λαό: 

«Ό έλληνικός λαός έορτάζει καί πάλιν έλεύθε

ρος, ύστερα άπό τόσα χρόνια, τήν έπέτειο τής Μεγά

λης 'Ελληνικής 'Επαναστάσεως, μέ τήν δποία κατέ

κτησε τήν έλευθερία καί τήν έθνική του άνεξαρτη

σία. 

»Εlναι σήμερα σέ θέση ό λαός - καί κατόπιν τών 

προσφάτων έθνικών περιπετειών - νά έκτιμήση βα

θύτερα πόσο πολύτιμες εlναι οί δύο αύτές κατακτή
σεις άλλά καί πόσους άγώνες, πόσες θυσίες, πόσο 

ψυχικό σθένος άπαιτεi ή κατοχύρωσίς των. 

»Τό μεγάλο δίδαγμα άπό τήν ίστορία μας- τήν 
παλαιότερη καί τήν πιό πρόσφατη - εlναι ένα: ότι 

όλες ο{ δοκιμασίες καί οί τραγικώτερες άκόμη μπο

ρουν νά άντιμετωπισθουν άποτελεσματικά μόνο μέ 

τήν ένότητα του λαου, μαχομένου καί άμάχου. Μέ 
τήν έθνική ένότητα~ μέ τήν συνεργασία πολιτικής 
ήγεσίας, πολιτών καί 'Ενόπλων Δυνάμεων, έπιτυγχά

νονται θρίαμβοι καί θαύματα. "Οταν όμως διασπα

σθή δ ψυχικός αύτός δεσμός, όταν- όπως δυστυχώς 
έχει συχνά συμβή - ή διχόνοια ύποκαταστήση τήν 

σύμπνοια, τότε καί τά λαμπρότερα έπιτεύγματcι άνα

τρέπονται· καί οί νίκες μεταβάλλονται σέ συiφορές. 
»Πανηγυρίζομε έφέτος τήν 25η Μαρτίου μέσα σέ 

συνθήκες πού είναι καί δύσκολες, άλλά καί έλπιδοφό

ρες. Θά πράξωμεν τό καθήκον μας έναντι του έθνους, 
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aν μέ τά παραδείγματα πού μiiς προσφέρει ή έποποιί

α του 1821, έξαρθοuμε εiς τό ϋψος τών σημερινών, 
ι'στορικών έπίσης περιστάσεων πού διέρχεται ή χώ

ρα». 

28 ΜΑΡτΙΟΥ 1975 

Διεξάγεται στή Βουλή συζήτηση σέ έπίπεδο πο

λιτικών άρχηγ&ν, έπί του σχεδίου Συντάγματος. Τήν 

προηγουμένη, εΙχαν άναπτύξει τίς άπόψεις τους οί 

γενικοί εΙσηγητές τής πλέιοψηφίας, Δ. Παπασπύρου, 

καί τής μειοψηφίας, Δ. Τσάτσος. 

Πρώτος ελαβε τό λόγο δ άρχηγός τής ΕΚ-ΝΔ, Γ. 

Μαυρος, δ δποίος εκαμε σαφή τήν άντίθεση του 

κόμματός του τόσο στή διαδικασία καταρτίσεως του 

Συντάγματος - τήν όποία χαρακτήρισε πολύ βρα

χεία - όσο καί στήν ένίσχυση των έξουσι&ν του 

προέδρου τής Δημοκρατίας. Καί, συνδέοντας τίς προ

τεινόμενες έξουσίες του άρχηγου του Κράτους μέ 

τήν κοινοβουλευτική δύναμη τής Κυβερνήσεως, κα

θώς καί μέ τή φημολογούμενη πρόθεση του Κ. Κα

ραμανλή νά μεταπηδήσει στό άνώτατο άξίωμα, πα
ρουσίασε τήν άκόλουθη συνολική έρμηνεία του 

σχεδίου · Συντάγματος: 

«Κύριε πρόεδρε, τό σχέδιο αότό του Συντάγματος ε{ναι 

μία άνθολογία διατάξεων αί δποίαι ελήφθησαν άπό τό Σύν

ταγμα τοu 1952. Καί έπειδή τονίζεται ύπερμέτρως αότό, ώς 
δήθεν προσόν τοu Συντάγματος, θά έπαναλάβω δ,τι ε{χα 

είπει καί (ίλλοτε άπό τοu βήματος αότοu. Τό Σύνταγμα του 

1952 ήτο ήδη ξεπερασμένον τήν εποχήν πού έψηφίζετο . 

• Ηλθεν ώς κείμενον μετά άπό μίαν φοβερά ν άνωμαλίαν καί 
δέν έκφράζει τόν παλμόν τής έποχής, κατά τllvδποίαν 
έδημοσιεύθη. Εlχεν άνάγκην εκτοτε άμέσου άναθεωρήσε

ως . "Εξω άπό τό Σύνταγμα του 1952 τό σχέδιον περιέχει 
ώρισμένας διατάξεις, αί δποίαι έλήφθησαν άπό ξένα Συν

τάγματα . 'Αλλά επί πλέον περιέχει ώρισμένας διατάξεις, 

αί δποίαι έλήφθησαν σχεδόν αότολεξεί, άπό τά Συντάγματα 

του 1968 καί του 1973, τά όποία συνέταξαν οί σημερινοί 
τρόφιμοι τοu Κορυδαλλοu. 

»Κύριοι βουλευταί, αuτό τό κείμενον ε{ναι φυσικόν, μέ 

τήν σπουδήν μέ τήν δποίαν συνετάγη καί μέ τό σύστημα 

τής άνθολογίας τό δποίον επεκράτησε κατά τήν σύνταξίν 

του, νά μήν tχη έσωτερικήν συνοχήν. "Εχει ενα στόχον, 

τήν ενίσχυσιν τής έκτελεστικής εξουσίας, όχι είς τόν θε

σμόν τής Κυβερνήσεως, ή όποία λογοδοτεί είς τήν Βου

λήν, άλλά είς τό πρόσωπον τοu προέδρου τής Δημοκρατί

ας. Τό σχέδιον άναφέρεται είς συγκεκριμένην πλειοψηφί

αν, δπως ε{ ναι ή τής σημερινής Βουλής. Καί δι' αότό δλαι 

αί άπαρτίαι καί αί πλειοψηφίαι εχουν σχέσιν μέ τήν ύφι

σταμένην, είς αότήν τήν αίθουσαν, κατάστασιν. Καί έπίσης 

άναφέρεται είς συγκεκριμένΟΥ πρόσωπον, τό δποίον ενδε

χομένως θά ε{ναι δ ύποψήφιος πρόεδρος τής Δημοκρα

τίας» . 

Στόν άρχηγό τής ΕΚ-ΝΔ άπάντησε δ πρωθυ

πουργός: 

«Κύριοι βουλευταί, 

)) Ή άvτιπολίτευσις δμιλοίJσα tπί τοίJ Συντάγματος, tπέ
ιφινε κατά τιjν συνιjθειάν της καί πάλιν τιjν Κυβέρνησιν 

τ6σον διά θέματα διαδικαστικά, όσον καί διά θέματα ούσί

ας. 

))Διαμαρτύρεται ή άντιπολίτευσις δι6τι α{ τεθείσαι 

προθεσμία ι διά τ6 έργον τής 'Επιτροπής, όσον καί διά τιjν 

ψιjφισιν τοίJ Συντάγματος ύπήρξαν δήθεν άνεπαρκείς 

- άσφυκτικαί, όπως τάς tχαρακτιjρισε. ΤοίJτο όμως δέν 

ε{ναι άληθές. Άλλά καί tάν ήτο, συνυπεύθυνος δι' αύτ6 

ε{ναι καί ή άντιπολίτευσις. Καί Ιδού διατί: Διά τής Συντα

κτικής Πράξεως τής 4ης 'Οκτωβρίου 1974, τιjν δποίαν 

προσυπέγραψε καί ή σημερινιj άξιωματικιj άντιπολίτευσις, 

προεβλέπετο ότι ή ψιjφισις τού Συντάγματος έπρεπε νά 

συντελεσθή tντ6ς τριμιjνου άπ6 τής καταθέσεώς του. Τιjν 

7ην 'Ιανουαρίου κατετέθη τ6 κυβερνητικ6ν σχέδιον, διεξιj
χθη tπ' αύτοίJ εύρεία συζιjτησις καί παρεπέμφθη tν συνε

iεl~ εΙς τιjν εiδικιjν 'Επιτροπιjν tπί του Συντάγματος. ΕΙς 
τιjν 'Επιτροπιjν tτάχθη διά του Γ' Ψηφίσματος προθεσμία 

40 ήμερών διά τιjν περάτωσιν του έργου της. Καί τ6 Γ' 

Ψιjφισμα tψιjφισε καί ή άvτιπολίτευσις. 

»1. Κουτσοχέρας: Διετυπώθησαν άντιρρήσεις έπί άν
τιρρήσεων. 

»Α. Παπανδρέου: Δέν ενθυμοuμαι δτι έψηφίσαμε τό 

Ψήφισμα. Μπορείτε νά μέ ένημερώσετε επ' αότοu; 

»Κ. Καραμανλής: Σiiς έξαιρώ. Συνέβη νά μιj παρίσταμαι 
κατά τιjν συνεδρίασιν αύτιjν. 'Εν πάσrι περιπτώσει tψη

φίσθη καί άπ6 μέρους τής άντιπολιτεύσεως. Έπειδιj όμως 

α{ tργασίαι τής 'Επιτροπής tβράδυναν, ή Κυβέρνησις 
συνεφώνησεν όπως παραταθή έπί 35 ήμέρας ή άρχικιj 
προθεσμία τών 40 ήμερών, ή δποία ε{χε ταχθή διά τιjν 
άποπεράτωσιν τού έργου τής 'Επιτροπής. Πού εύρίσκετε 

τιjν πιεστικ6τητα καί τιjν αύταρχικ6τητα τής Κυβερνήσε

ως; 'Επαναλαμβάνω ότι α{ προθεσμία ι αύταί ούχί μ6νον 

συνεφωνήθησαν μεταξύ Κυβερvιjσεως καί άντιπολιτεύσε

ως, άλλά καί παρετάθησαν μέ πρωτοβουλία ν τής Κυβερνή-

σεως tπί 35 ήμέρας. · 
)) Τούτων δοθέντων διερωτάται κανείς διατί ή άντιπολί

τευσις διαμαρτύρεται. Κατά τήν γνώμην μου ή άvτιπολί

τευσις θά έπρεπε, άντί νά αlτιiiται τιjν Κυβέρνησιν, νά αΙ

τιάται έαυτιjν, δι6τι ή κακώς έξετίμησεν ή δέν έκαμε καλιjν 

χρήσιν τών προθεσμιών, tπί τών δποίων καί ή Ιδία συνε
φώνησε. 'Αλλά, όπως βλέπετε, κύριοι συνάδελφοι, ή άντι

πολίτευσις άπέκτησε τήν συνήθειαν νά tπικρlνη τιjν Κυ

βέρνησιν άκ6μη καί γιά σφάλματα Ιδικά της. 

))Δέν νομίζω, κύριοι συνάδελφοι, ότι αl ταχθείσαι προ

θεσμίαι ύπήρξαν άνεπαρκείς. 'Αρκεί πρ6ς άπ6δειξιν νά 

ύπομνησθή τ6 γεγον6ς ότι τ6 Σύνταγμα τού 1911, όσον καί 
τ6 τελευταίον γαλλικ6ν Σύνταγμα tψηφίσθησαν άμφ6τερα 

tντ6ς τριών μηνών. Παρά ταίJτα καί tφ' όσον καλώς ή 

κακώς παρεβιάσθησαν α{ άρχικαί προθεσμία ι, θά πρέπη νά 

ταχθή μία νέα, άλλά δριστικιj προθεσμία διά τήν tπιψιjφι

σιν τοίJ Συντάγματος. Καl νομίζω ότι μία παράτασις 40 if:45 
ήμερών τής προβλεπομένης ύπ6 τής Συντακτικής Πράξεως 

τριμιjνου προθεσμίας, θά ε{ναι tπαρκής. Καί θά tπιτρέψη 

εΙς τιjν Βουλήν νά tπεξεργασθή μέ σχετικιjν άνεσιν τ6 

κείμενον τοίJ Συντάγματος. 

))Αύτά, κύριοι συνάδελφοι, όσον άφορii τιjν διαδικασί

αν τιjν δποίαν εiσηγήθη ή Κυβέρνησις καί ήκολούθησεν ή 
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Βουλή διά τήν lπεξεργασίαν τοίί Συντάγματος. 

ι>Μοίί εlναι δυσάρεστον, κύριοι συνάδελφοι, νά lπανα

λαμβάνωμαι. • Οφείλω δμως νά τό πράξω, lφ • δσον έπα να
λαμβάνεται ή &ντιπολίπυσις, lπανερχομένη κατά τρόπον 

lπίμονον καί μονότοvον lπί θέσεων αί δποίαι &πεδείχθη

σαν &βάσιμοι κατά τήν τελευταίαν lπί τοίί Συντάγματος 

συζήτησιν. 

»Ή &ντιπολίτευσις, διά νά &σκήση &ντιπολίτευσιν, 

lπικαλείται πολλάκις πράγματα &ναληθfj, τά δποία δμως 

διά τfjς συχνfjς lπαναλήψεως καταλήγει νά τά πιστεύη καί 

ή lδία ώς &ληθfj. Καί τότε γίνεται θίίμα ένός αύτοτροφοδο

τουμένου φανατισμοίί, πού τήν lμποδlζει νά &σκήση τό 

έργον της κατά τρόπον ψύχραιμον καί lποικοδομητικόν. 

ι>Φοβοίίμαι, κύριοι συνάδελφοι, δτι αύτό συμβαίνει καl 

εlς τήν προκειμένην περίπτωσιν, δπως &ποδεικνύεται άλ

λωστε &πό τό γεγονός δτι ή &ντιπολίτευσις lπέκρινε- καί 

μάλιστα μέ δριμύτητα - τό κυβερνητικόν σχέδιον, πρίν 

κάν λάβη γνώσιν τοίί περιεχομένου του. 

» • Ισχυρίζεται καί πάλιν ή &ντιπολίτευσις δτι τό προ
τεινόμενο ν Σύνταγμα εlναι &νελεύθερον καί &ντιδημοκρα

τικόν. 'Απεδείχθη δμως &πό τάς μέχρι τοίίδε συζητήσεις 

δτι τό Σύνταγμα αύτό εlναι δημοκρατικώτατον. Καί εlναι 

δημοκρατικώτατον, διότι κατοχυρώνει πλήρως τάς &τομι

κάς καί πολιτικάς lλευθερίας τών 'Ελλήνων καί lξισορ

ροπεί κατά τρόπον συνετόν τάς lξουσίας τfjς Πολιτείας. 
ι> ·Αλλά, κύριοι συνάδελφοι, άς lξετάσωμεν τό πρό

βλημα κατά τρόπον ψύχραιμον καί &προκατάληπτον. 

ι> "Οπως γνωρίζετε, ύπάρχουν τρία συστήματα δημο

κρατικfjς διακυβερνήσεως: πρώτον, τό Προεδρικόν, δεύτε

ρον, τό τfjς Συνελεύσεως καί τρίτον, τό Κοινοβουλευτικόν. 

ι>Εlς τό πρώτον ύπάρχει αύστηρά διάκρισις τών lξου
σιών καί ύπεροχή τfjς Έκτελεστικfjς έναντι τfjς Νομοθε

τικfjς Έξουσίας. 
))Εlς τό δεύτερον εlναι σχεδόν &νύπαρκτος ή διάκρισις 

τών lξουσιών. Ή 'Εκτελεστική Έξουσία ε{ναι ύπατε

ταγμένη εlς τήν Νομοθετικήν - δπως εlς τήν Έλβετίαν. 

)) Τό τρίτον, τό Κ οι νοβουλευτικόν, τό δ ποίον lπικρατεί 
εlς τόν εύρωπαϊκόν χώραν, καθιερώνει τήν lσότητα τών 

lξουσιών, lπιβάλλει τήν μεταξύ των συνεργασίαν καί, 

&κριβώς διά νά lξασφαλίση τήν συνεργασία ν αύτή ν, δρίζει 

μέσα &μοιβαίας lπιρροfjς. Καί αύτά τά μέσα &μοιβαίας 

lπιρροfjς εlναι τό δικαlωμα τfjς • Εκτελεστικfjς ·Εξουσίας 
νά διαλύη τήν Βουλήν καί τό δικαίωμα τfjς Βουλfjς νά 

&νατρέπη τήν Κυβέρνησιν. 

))Τό κυβερνητικόν σχέδιον υίοθετεί τό Κοινοβουλευτι

κόν σύστημα, προσηρμοσμένον δμως εlς τάς έλληνικάς 

συνθήκας - δπως εlναι προσηρμοσμένο καί εlς τάς εlδι

κάς συνθήκας δλων τών χωρών πού τό lφαρμόζουν. 

))Κοινοβουλευτισμός ύπάρχει καί εlς τήν Άγγλίαν καί 

εlς τήν Γαλλίαν καί εlς τήν Γερμανίαν καί &λλαχοίί·lφαρ

μόζεται δμως κατά τρόπον διάφορον εlς έκάστην lξ αύτών. 

Διότι τό μυστικόν τfjς lπιβιώσεως τfjς δημοκρατίας εlς τήν 

lποχήν μας έγκειται εlς τήν Ικανότητά της vά προσαρμό

ζεται καί νά διαφοροποιfjται. Παντοίί δμως lπικρατεί ή 

τάσις τfjς lνισχύσεως τfjς Έκτελεστικfjς Έξουσlας, διά 
νά εlναι δυνατή ή ταχεία καί &ποτελεσματική &ντιμετώπι

σις τών πολυπλόκων προβλημάτων πού παρουσιάζει ή 

lποχή μας. Αύτό δέ &κριβώς lπιδιώκεται καί μέ τό ύπό 

συζήτησιν σχέδιον Συντάγματος. 

))Κύριοι βουλευταί, ή Κυβέρνησις, δπως εlπα, υΙοθέτη

σε καί προτείνει είς τήν Βουλή ν Σύνταγμα Κοινοβουλευτι

κfjς Δημοκρατίας, lπί τοίί δποίου δμως περιέργως lξεδη

λώθη &ντίδρασις τfjς &ντιπολιτεύσεως. Θά προσπαθήσω, 

παραγνωρίζω ν τάς ύπερβολάς καί τάς &νακριβείας α{ δποί

αι lλέχθησαν είς τήν αίθουσαν αύτήν, νά προσδιορlσω τό 

έδαφος καί τό εlδος τών διαφορών αl δποίαι μtiς χωρίζουν 
&πό τήν &ντιπολίτευσιν, lπί τοίί κειμένου τοίί Συντάγμα

τος. 

)) Ή &ντιπολίτευσις θέλει τήν lκτελεστικήν lξουσίαν 
ύποτεταγμένην εlς τήν νομοθετικήν. 'Ημείς τήν θέλομεν 

λογικώς lνισχυμένην καl σχετικώς &νεξάρτητον, διά νά 

δύναται ή Κυβέρνησις vά lκπληροί τήν &ποστολήν της -
διά νά δύναται ή lκτελεστική lξουσία νά &ντιμετωπίζη μέ 

ταχύν καί &ποφασιστικόν ρυθμόν τά πολύπλοκα καί δύ

σκολα προβλήματα τά δποία παρουσιάζει ή τεχνοκρατική 

lποχή μας. 

))Μέ άλλους λόγους ήμείς θέλομεν μίαν δημοκρατίαν 

μαχομένην καί δημιουργικήν. Ή &ντιπολίτευσις, lξ δσων 

λέγει, φαίνεται δτι τήν θέλει παράλυτον. 'Ημείς θέλομεν 

μίαν δημοκρατίαν σύγχρονον καί προοδευτικήν. Ή &ντι

πολlτευσις τήν θέλει &πηρχαιωμένην, θέλει δηλαδή δημο

κρατίαν τύπου Ζαίμη, ή δποία δμως εlναι γνωστόν ποίί μtiς 

εlχεν δδηγήσει. Εlναι γνωστόν δτι κατά τόν βίον τfjς δη

μοκρατlας lκείνης lξεδηλώθησαν ένδεκα κινήματα καίτε

λικώς ώδηγήθημεν εlς τήν δικτατορίαν Μεταξti. 

))Κύριοι βουλευταί, αύτά, δσον &φορti τήν μορφήν τοίί 

πολιτεύματος πού καθιερώνει τό κυβερνητικόν σχέδιον. 

Καί έρχομαι ήδη εlς τό περlφημον θέμα τών άρμοδιοτήτων 

τοίί προέδρου τfjς Δημοκρατίας, τάς δποίας ή &ντιπολί

τευσις lχαρακτήρισεν ώς ύπερτροφικάς. Καί διά τήν περί

πτωσιν μάλιστα αύτήν εlμαι ύποχρεωμένος νά δεχθώ δτι, 

δταν κατελόγιζα εlς τόν &ξιότιμον πρόεδρον τοίί ΠΑΣΟΚ 
ύπερβολάς, έσφαλλα, διότι δ κ. Μαίίρος ύπερέβη τόν κ. 

Παπανδρέου εlς ύπερβολάς. 

))Αllξουσίαι δμως αύταί τάς δποίας προβλέπει τό Σύν

ταγμα διά τόν πρόεδρον τfjς Δημοκρατίας όχι μόνον δέν 

ε{ ναι ύπερβολικαί, άλλά εlναι περιωρισμέναι, τόσον lν σχέ

σει μέ τάς lξουσίας τάς δποίας εlχεν δ βασιλεύς κατά τό 
Σύνταγμα τοίί 1952, δσον καllν σχέσει μέ τάς lξουσίας τάς 
δποίας έχουν οί πρόεδροι άλλων δημοκρατικών χωρών. 

)) Ώς γνωστόν αί lξουσlαι τοίί &ρχηγοίί τοίί Κράτους 
συνlστανται κυρίως εlς τό δικαlωμά του νά διαλύη τήν 
Βουλήν, νά διορίζη καl νά παύη τήν Κυβέρνησιν καί νά 

c &ντιδρti κατά νόμου ψηφισθέντος ύπό τfjς Βουλfjς. 

)) 'Ο βασιλεύς κατά τό Σύνταγμα τοίί 1952 ήσκει τά δι
καιώματα αύτά άνευ ούδενός περιορισμοίί. Εlς τό ύπό συζή

τησιν κυβερνητικόν σχέδιον δλαι αύταί αί lξουσίαι τίθεν

ται ύπό περιορισμούς. Καί lδού διατί: διά νά διαλύση τήν 
Βουλήν δ πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας, εlναι ύποχρεωμένος 

νά ζητήση τήν γνώμη ν τοίί Συμβουλίου τfjς Δημοκρατίας. 

Ό βασιλεύς ήδύνατο άνευ ούδενός περιορισμοίί νά τήν 

διαλύση. Καί πέραν αύτοίί, διά νά &σκήση δ πρόεδρος τό 

δικαίωμα τfjς διαλύσεως, πρέπει νά συντρέχουν ώρισμέναι 

προϋποθέσεις. • Ιδού λοιπόν διατί τό δικαίωμα τfjς διαλύ
σεως εlς τό παρόν Σύνταγμα εlναι πολύ περιωρισμένον, 

lνψ εlς τό Σύνταγμα τοίί 1952 ήτα &περιόριστον. 

)) Ό βασιλεύς ε{ χε τό δικαίωμα άνευ περιορισμών νά 
διορίση καί νά παύση τήν Κυβέρνησιν. 'Ο πρόεδρος τfjς 
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Δημοκρατίας, κατά τ6 συζητούμενον Σύνταγμα, εlναι ύπο

χρεωμένος νά δώση τήν έντολήν εlς τ6ν άρχηγ6ν τής πλει

οψηφίας. Τούτου δέ μή ύπάρχοντος, εlναι ύποχρεωμένος 

νά τήν δώση εlς τ6ν άρχηγ6ν τοίί σχετικώς πλειοψηφοίίν

τος κ:6μματος. Καί μ6vον έάν κ:αί αύτ6ς άποτύχη, τ6τε,άνα

κ:ύπτει τ6 δικαίωμα τοίί προέδρου τής Δημοκρατίας νά δώ

ση τήν έντολήν εlς έκ:είνον, δ δποίος κατά τήν κρίσιν του 

θά δυνηθή διά τής συνεργασίας τών κομμάτων νά έπιτύχη 

τήν πλειοψηφίαν. ν Η άν κ:αί αύτ6ς άποτύχη vά άποφασίση 

τήν διάλυσιν τής Βουλής. 

»'Ο βασιλεύς ε{ χε τ6 δικαίωμα, κατά τ6 Σύνταγμα τοίί 

1952, νά άκ:υρώση ν6μον ψηφισθέντα άπ6 τήν Βουλή ν, άρ
νούμενος τήν δημοσίευσίν του. Ό πρ6εδρος τής Δημο

κρατίας έχει άπλώς τ6 δικαίωμα νά άναπέμψη τ6ν ν6μον 

εlς τήν Βουλήν - κ:αί τοίίτο εlς έκ:τάκ:τους περιστάσεις

δι6τι θά εlναι μωρ6ς, έάν έλθη άνευ λ6γου εlς ρήξιν μέ τήν 

Κυβέρνησιν κ:αί τήν πλειοψηφίαν. Έάν όμως ύφίσταται 

μία έξαιρετικ:ή, έθνικ:ώς κρίσιμη περίστασις, τ6τε δ πρ6ε

δρος έχει τ6 δικαίωμα vά άναπέμψη τ6ν ν6μον εlς τήν Βου

λή ν, ή δποία ώστ6σο δύναται νά τ6ν έπιβάλη μέ τά 3/5 τής 
πλειοψηφίας της. 

)) 'Ο βασιλεύς λοιπ6ν ε{ χε τ6 δικαίωμα νά άκ:υρώνη ν6-
μον άρνούμενος τήν δημοσίευσίν του, δ δέ πρ6εδρος τής 

Δημοκρατίας έχει άπλώς τ6 δικαίωμα νά άναπέμψη εlς τήν 

Βουλή ν ένα ν6μον, προστατεύων ούτω τήν άντιπολίτευσιν 

κ:αί τήν μειοψηφίαν έvαντίον τών ύπερβασιών τής πλειο

ψηφίας κ:αί τής Κυβερνήσεως. 

»Γ. Μαuρος: 'Επιτρέπετε μίαν διακοπήν, κύριε προέ

δρε; 

»Κ . Καραμανλής: Μάλιστα. 

»Γ. Μαuρος: 'Ομιλείτε περί δικαιώματος τό όποίον ε{

χεν δ βασιλεύς, βάσει τών Συνταγμάτων του 1952 καί τών 
παλαιοτέρων. Μήπως ήμπορείτε νά πληροφορήσετε τήν 

Βουλήν έάν αύτό τό δικαίωμα, τό όποίον ύπάρχει εiς δλας 

τάς χώρας, δΠου άκόμη iσχύει τό πολίτευμα τής Βασιλευο

μένης Δημοκρατίας, ήσκήθη ποτέ; 'Ημπορεί τε νά είπητε 

εiς τήν Βουλήν έάν δ βασιλεύς έσταμάτησε καί πότε, τήν 

δημοσίευσιν νόμου, τόν όποίον έψήφισεν ή Βουλή, άσκών 

τό δικαίωμα τό δποίον ε{χεν; Διότι έάν α{ συνθήκαι του 

πολιτεύματος κατήργησαν τό δικαίωμα αύτό, νομίζω δτι 

δέν θά επρεπε νά τό άναφέρετε. 

»Κ . Καραμανλής: Θά λάβητε άπάντησιν: Δέν τ6 ήσκ:η

σεν, άλλά εlχε τ6 δικαίωμα νά τ6 άσκ:ήση. Καί τ6 γεγον6ς 

δτι εlχε αύτά τά δικαιώματα τ6 έπληρώσατε καί σείς κ:αί 

έγώ. 

»Γ. Μαuρος: Δέν εχει σημασίαν τί έπληρώσατε σείς καί 

ήμείς, άλλά τί έπλήρωσεν δ λαός, κύριε πρόεδρε. 

»Κ. Καραμανλής: Νά δλοκληρώσω τήν άπάντησίν μου. 

'Εφ ' δσον δέν τ6 ήσκησεν δ βασιλεύς, δ δποίος στ6 κάτω
κάτω τής γραφής ήτο μ6νιμος, διατί φοβείσθε δτι θά τ6 

άσκήση δ πρ6εδρος τής ι,1ημοκρατίας; 

»Α. Παπανδρέου: Ό βασιλεύς ijσκησε ενα δικαίωμα· 

δέν ύπέγραψε άπόφασιν του πρωθυπουργοί)- τό 1965-
διά τήν άντικατάστασιν του ύπουργοu 'Εθνικής 'Αμύνης. 

'Εκείνο τό όποίον έθεωρείτο τυπικόν μόνον δικαίωμα του 

βασιλέως, ήσκήθη είς μίαν κρίσιμον ώραν καί ώδήγησε 

τήν χώραν εiς τήν περιπέτειαν τήν όποίαν σείς γνωρίζετε 

άριστα. 

»Κ. Καραμανλής: Αύτ6 εlπον. Συμφωνοίίμε. Ποίί εύρί-

σκονται λοιπ6ν, κύριοι συνάδελφοι, αί ύπερεξουσίαι; Εlς 
τ6 Σύνταγμα τοίί 1952, ή εlς τ6 ύπ6 κρίσιν κυβερνητικ6ν 
σχέδιον; ν Αλλωστε, δπως γνωρίζετε, τ6 Σύνταγμα τοίί 1952 
κ:αί έψηφίσθη, κ:αί έδημοσιεύθη άπ6 τά κ:6μματα τοίί Κέν

τρου. Διατί δέν ένωχλοϋντο τ6τε άπ6 τάς άπεριορίστους 

έξουσίας τοίί βασιλέως κ:αί ένοχλοίίνται τώρα άπ6 τάς πε

ριωρισμένας έξουσίας τοίί προέδρου τής Δημοκρατίας; 
)) 'Ο κ. Μαίίρος δμιλών περί τών έξουσιών τοίί προέ

δρου τής Δημοκρατίας εlπεν κ:αί ώρισμένα πράγματα, τά 

δποία δέν άνταποκ:ρίνονται εlς τήν άλήθειαν. Εlπε δηλαδή 

δτι δ πρ6εδρος τής Δημοκρατίας έχει τ6 δικαίωμα νά ύπο

γράψη διατάγματα όργανωτικά. 'Αλλά, όπως γνωρίζετε, τ6 

δικαίωμα αύτ6 τοίί προέδρου τής Δημοκρατίας δέν εlναι 

αύτ6νομον. Τά διατάγματα αύτά τά ύπογράφει ή Κυβέρνη

σις κ:αί τά προσυπογράφει δ πρ6εδρος τής Δημοκρατίας. 

Εlπεν έπίσης δ κ:. Μαίίρος δ τι δ πρ6εδρος τής Δημοκρατίας 
έχει τ6 δικαίωμα, άπούσης τής Βουλής, νά κ:ηρύσση στρα

τιωτικ:6ν ν6μον έπί δίμηνον. 'Αλλά τ6 σχέδιον τοίί Συντάγ

ματος λέγει ότι αύτ6 τ6 πράττει μετά εlσήγησιν κ:αί ύπο

γραφήν τοίί πρωθυπουργοίί. Συνεπώς, δέν εlναι αύτ6νομον 

τ6 δικαίωμα τοίί προέδρου τής Δημοκρατίας. Εlναι δικαίω
μα τής έκτελεστικής έξουσίας, ή δποία εlς τήν περίπτωσιν 

αύτή ν εlναι δικέφαλος: δ πρ6εδρος τής Δημοκρατίας κ:αί ή 
Κυβέρνησις. 

))Θά ήδυνάμην, κύριοι συνάδελφοι, νά μνημονεύσω κ:αί 

τάς έξουσίας τάς δποίας ο{ πρ6εδροι Δημοκρατίας άλλων 

δυτικών χωρών- δπως τής Γαλλίας, τής Φινλανδίας, τής 

'Ισλανδίας- δπου δ πρ6εδρος τής Δημοκρατίας έχει πολύ 

εύρύτερα δικαιώματα άπ6 έκείνα τά δποία δίνει τ6 κ:υβερ
νητικ6ν σχέδιον εlς τ6ν ίδικ6ν μας. Δέν θέλω, βέβαια, νά 

φέρω ώς παράδειγμα τ6 γαλλικ:6ν Σύνταγμα, διά τ6 δποίον 

θά ήσαν ίσως δικαιολογημένοι οί χαρακτηρισμοί τοίί κ:. 

Μαύρου. Δι6τι, όπως γνωρίζετε, τ6 γαλλικ:6ν Σύνταγμα 

άναγνωρίζει είς τ6ν πρ6εδρον τής Δημοκρατίας έξουσίας 

άπεριορίστους, μέχρι κ:αί τοίί δικαιώματος να κηρύσση δι

κτατορίαν. Δι6τι όταν δ 1πρ6εδρος τής Δημοκρατίας έν 
Γαλλίfl έχει δικαίωμα νά άναστέλλη κατά τήν κρίσιν του 

έπ' ά6ριστον τήν lσχύν τοίί Συντάγματος, σημαίνει ότι 

έχει τ6 δικαίωμα άνά πάσαν στιγμήν νά κ:άμη δικ:τατορίαν. 

Δέν θά έπικ:αλεσθώ τ6 γαλλικ:6ν παράδειγμα, πρώτον, δι6τι 

άποτελεί μοναδικ6ν φαιν6μενον εlς τήν κ:οινοβουλευτικ:ήν 

lστορίαν κ:αί, δεύτερον, δι6τι δικαιώνει τάς άπ6ψεις κ:αί 
τούς χαρακτηρισμούς τοίί κ:. Μαύρου. Αύτά όμως ίσχύουν 

εlς τήν Γαλλίαν, δέν Ισχύουν εlς τήν 'Ελλάδα. 

»ΕΙς βουλευτής: 'Ο πρόεδρος στήν Γαλλία βγαίνει άπό 

τόν λαό. 

»Κ. Καραμανλής: ν Αν θέλετε, τ6 κ:άμνομε κ:αί αύτ6. Νά 

τ6 συζητήσωμε. 

))Σiiς παρακαλώ νά πιστεύσητε ότι τ6 σχέδιον τ6 δποίον 

προτείνω εlς τήν Βουλήν, ούδεμίαν σχέσιν έχει μέ τήν πα

ρουσίαν μου εlς τήν πολιτικήν ζωήν τής χώρας. 

))Κύριοι βουλευταί, ή άντιπολίτευσις έχει βέβαια τ6 δι

καίωμα νά θέλη τ6ν πρ6εδρον τής Δημοκρατίας διακοσμη
τικ:6ν πρ6σωπον, μέ μ6vην ίσως άρμοδι6τητα vά έγκαινιά

ζη -δ πως λέγεται εlς τήν Γαλλία ν- έκ:θέσεις χρυσανθέ

μων. Δέν έχει όμως τ6 δικαίωμα νά lσχυρίζεται δτι τ6 κ:υ

βερνητικ6ν σχέδιον δίδει εlς τ6ν πρ6εδρον τής Δημοκρα

τίας ύπερεξουσίας. Τοίί δίδει άπλώς τάς έξουσίας έκείνας 
α{ δποίαι εlναι άπαραίτητοι διά νά έκ:πληρώνη τήν άπο-
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στολήν του. Ή δέ άποστολή τού προέδρου τής Δημοιφα

τίας, τού άρχηγού τού Κράτους, συνίσταται εlς τό νά ρυθ

μίζη τήν λειτουργίαν τού Πολιτεύματος, έναρμονίζων τάς 

σχέσεις Κυβερνήσεως καί Βουλής καί τ{iς σχέσεις Βουλής 

καί 'Εκλογικού Σώματος. 

;;Πώς δμως εlναι δυνατόν δ πρόεδρος τής Δημοκρατίας 

νά άσκήση τόν ρυθμισπκόν του ρόλον, χωρίς νά έχη τάς 

πρός τούτο έξουσίας; 
;; 'Εάν δ άρχηγός τού Κράτους στερηθή αύτών τών 

στοιχειωδών έξουσιών, τότε - δπως λέγει δ Σβώλος -κα

ταργείται ή ισοστάθμισις τών έξουσιών καί δ κοινοβου

λευτισμός νοθεύεται. 'Ιδού διατί, διά νά λειτουργή δμαλώς 

τό πολίτευμα, ε{ ναι άvάγκη δ άρχηγός τού Κράτους νά έχη 

τάς στοιχειώδεις αύτάς έξουσίας, έάν πράγματι θέλωμε τό 

πολίτευμά μας νά εlναι dρθοδόξως κοινοβουλευτικόν. 

;;Κύριοι βουλευταί, ή f5παρξις άvτιθέτων άπόψεων εlναι 

όχι μόνο φυσικαί εlς τήν δημοκρατίαν, άλλι:f εlναι καί 

άναγκαίαι. Διότι ή διαφορά άπόψεων προκαλεί τόν διάλο

γον καί δ διάλογος δδηγεί εlς τήν άνεύρεσιν τής άληθείας. 

Ή άξίωσις τής άντιπολιτεύσεως ή - aς τό είπω ήπιώτε

ρον- ή θεωρία τής άvτιπολιτεύσεως δτι πρέπει νά ύπάρχη 

δμοφωνία πλειοψηφίας καί μειοψηφίας εlς τά έπίμαχα θέ

ματα{ καταργεί ούσιασπκώς τόν διάλογον. Τό πρόβλημα, 

συνεπώς, δένε{ ναι αύτή καθ · έαυτήν ή f5παρξις άντιτιθεμέ

νων άπόψεων. ( ... Ό κ. Τσάτσος εlναι πολύ άνήσυχος. 

'Ημείς σiiς ήκούσαμε μέ ύπομονήν, dφείλετε νά μiiς άκού

σητε καί σείς ... ). Τό πρόβλημα εlναι δ τρόπος τής συζητή
σεως καί τής έναρμονίσεως τών άντιθέσεων αύτών. Καί διά 

νά έπιτυγχάνεται ή έναρμόνισις θά πρέπη ή μένσυζήτησις 

νά διεξάγεται μέ καλήν πίστιν, ή δέ λύσις τής διαφοράς νά 

έπιδιώκεται μέ τόν σεβασμόν πρός τόν θεμελιώδη νόμον 

τής δημοκρατίας, δηλαδή τήν άρχήν τής πλειοψηφίας. 

;;Κύριοι βουλευταί, δέν νομίζω δτι πρέπει νά ύπερβάλ

λωμεν εlς τάς διενέξεις μας περί τό Σύνταγμα. Εlναι βέβαια 

άληθές ότι τ& Σύνταγμα έπηρεάζει τήν διαμόρφωσιν τής 

πολιτικής ζωής μιiiς χώρας. ·Αλλά τό Σύνταγμα δέν εlναι 

παρά δ σκελετός τής Πολιτείας. Ή σάρκα καl τό α[μα της 

ε{ ναι τά κόμματα καί δ τύπος. 'Από τήν συμπεριφορά δέ 

τών τελευταίων αύτών έξαρτiiται ή προκοπή τής Πολιτεί

ας. Ούτε εlναι δυνατόν νά άναπληρώσωμεν μέ νομικούς 

έξοπλισμούς τήν έλλειψιν τών κοινωνικών καί πολιτικών 
έκείνων συνθηκών πού εlναι άπαραίτητοι γιά τήν λειτουρ

γία τής δημοκρατίας. Καί δυστυχώς αύταί άκριβώς α{ συν

θήκαι έλειψαν καί φοβούμαι δτι λείπουν άκόμη άπό τήν 

χώραν μας. Παράδειγμα: Τό Σύνταγμα τού 1911, πού ήταν 
{δανικό γιά τήν έποχή του, δέν μiiς ήμπόδισε νά φθάσωμεν 

εΙς τόν διχασμόν τού 1915 καί άπό έκεί, στήν συμφοράν 
τής Μικρiiς Άσίας. 

;; 'Εάν θέλωμεν, κύριοι συνάδελφοι, νά έχωμεν πραγμα
τική ν, νά έχωμεν ύγιii δημοκρατίαν, dφείλομεν, πέραν τών 

θεσμών, νά δημιουργήσωμε τάς άναγκαίας πρός τούτο ψυ

χολογικάς προϋποθέσεις. 'Υπάρχουν χώραι α{ δποίαι 

έχου~ άτελή Συντάγματα καί εύδοκιμούν, διότι άκριβώς 

έχουν έξασφαλίσει αύτάς τάς ψυχολογικάς - δηλαδή τάς 

πολιτικάς καί κοινωνικάς- προϋποθέσεις. 

;;Αυπiiμαι, κύριοι συνάδελφοι, διότι εlμαι ύποχρεωμέ

νος εlς τό σημείον αύτό νά κάνω μίαν παρέκβασιν καί νά 

είπω δτι τόν τελευταίον καιρόν α{ άλήθειαι αύταί ήρχισαν 

νά λησμονούνται εlς τήν χώραν μας. Ώργαvωμέναι μειο-

ψηφίαι προσπαθούν τόν τελευταίον καιρόν νά προκαλέ

σουν μίαν έπικίνδυνόν κοινωνική ν άναταραχήν. 'Απεργίαι 

άκαιροι καί άδικαιολόγητοι, διαδηλώσεις dχλοκρατικαί 
καί πολλάκις f5ποπτοι δημιουργούν εlς τήν χώραν ένα νο

σηρόν κλίμα, τό δποίον παρεμποδίζει τήν δραστηριοποίη

σιν τού έθνους. Καί τήν παρεμποδίζει εΙς μ{αν στιγμήν 

- καί τό τονίζω αύτό - πού έπιβάλλεται καθολική καί 

έντονος έπαγρύπνησις. Ή παρέκβασις αύτή δέν εlναι τυ
χαία. νΕχει σχέσιν μέ τάς προϋποθέσεις τάς δποίας έθεσα 

καί τάς δποίας θεωρώ άπαραιτήτους, διά νά έχωμεν ύγιii 

καί βιώσιμον δημοκρατlαν. Καί α{ προϋποθέσεις αύταί εl

ναι ήπιαν πολιτικόν κλίμα, ffμερα πολιτικά ήθη καl συνο

χή έθνική καί κοινωνική. 'Οφείλουν δμως α{ μειοψηφίαι 

αύταί καί έκείνοι οί δποίοι τάς ύποκινούν, νά γνωρίζουν 

δτι αl έκδηλώσεις αύταί εlναι έπικlνδυνοι όχι μόνον γιά 
τήν νεογέννητη δημοκρατία μας, άλλά καί γιά τόν ίδιο τόν 

τόπο μας, δ δποίος άντιμετωπίζει αύτήν τήν στιγμήν κρι- · 

σlμους περιστάσεις. Αύτήν τήν στιγμήν νομίζω δτι dφεί

λουν όλοι ο{ "Ελληνες νά άντιληφθούν δτι έπιβάλλεται νά 

έπιδείξουν dλιγάρκειαν κα( αύτοπειθαρχίαν, διά νά άποφύ

γωμεν καινούργιες συμφορές. 

;;Καί πρέπει έπίσης νά γνωρlζουν έκείνοι ol δποίοι 
έπιδιώκουν νά προκαλέσουν κοινωνικάς άναταραχάς, ότι ή 

άνοχή τής Κυβερνήσεως δέν σημαίνει άδυναμίαν. Όφεlλω 

νά τούς πληροφορήσω δτι ή Κυβέρνησις έχει καί τήν θέ

λησιν καί τήν δύναμιν νά προστατεύση τήν δημοκρατίαν, 

τήν άσφάλειαν τής χώρας καl τήν γαλήνη ν τού έλληνικού 

λαού. Θά έπεθύμει δμως καί θά ηvχετο ή Κυβέρνησις, τό 

κλίμα τό δποίον έπεκράτησεν εΙς τήν χώραν αύτή ν μέ τήν 

συμπαράστασιν δλων τών ύπευθύνων παραγόντων κατά 

τούς πρώτους κρισίμους μήνας τής δημοκρατίας, τό κλίμα 

πού ήρχισε τόν τελευτιiίον καιρόν κατά τρόπον f5ποπτον νά 

διαταράσσεται, θά ηvχετο νά άποκατασταθή. 

;;Κύριοι βουλευταί, ή άvτιπολίτευσις έπιμένει - δπως 

άποδεικνύεται άπό δσα τουλάχιστον εlπεν δ κ. Μαύρος -
νά περιφρονή τήν άρχήν τής πλειοψηφίας, ή δποlα έν τού

τοις άποτελεί τό . θεμέλιον τής δημοκρατίας. 

;;Παρακαλώ νά μέ πιστεύσετε δτι θά ήθελα εlλικρινώς 

νά ήμπορούσα νά συμφωνήσω μέ τάς άπόψεις τής άντιπο

λιτεύσεως. Πώς δύναμαι δμως νά τό πράξω χωρίς νά προ

δώσω τάς εύθύνας πού έχω άπέναντι τού λαού; Πώς δύνα

μαι νά άρνηθώ νά ύποστηρίξω τάς θέσεις έκείνας διά τάς 

δποίας μέ έψήφισεν δ έλληνικός λαός καί τάς δποίας θεω

ρώ χρησίμους διά τόν τόπον; Γιατί, δπως εlπα κα{ άλλοτε, 

δ λαός μiiς έστειλεν εlς τήν έξουσίαν, κύριοι συνάδελφοι 
τής μειοψηφίας, γιά νά έφαρμόσωμεν τό lδικόν μας πρό

γραμμα καί όχι τό Ιδικόν σας. 

;; "Οπως γνωρίζετε, ή Νέα Δημοκρατία καθώρισε σαφώς 
πρό τών έκλογών τήν θέσιν της έπί τού Συντάγματος. 

'Υπεσχέθη Σύνταγμα Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας μέ 

λογικά ένισχυμένην τήν έκτελεστικήν έξουσlαν. Καί τό 

Σύνταγμα αύτό εlναι ύποχρεωμένη νά τό δώση εΙς τήν χώ

ραν, διά νά εlναι συνεπής καί μέ τάς πεποιθήσεις της καί μέ 

τάς έπαγγελίας της. Αύτό βέβαια δέν σημαίνει δτι ή Κυ

βέρνησις θά άρνηθή νά υlοθετήση τάς άπόψεις έκείνας τής 

άντιπολιτεύσεως α{ δποίαι ήθελον κριθή κατά τήν συζή

τησιν έποικοδομητικαί. 'Αναμένει δμως καί άπό τήν άντι

πολίτευσιν τήν Ιδίαν κατανόησιν έναντι τών θέσεων τών 

κυβερνητικών;;. 
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Κατόπιν, ιiγόρευσε δ Α. Παπανδρέου, πρόεδρος 

τοϋ ΠΑΣΟΚ, δ δποίος ιiρχικά ύπογράμμισε δτι πηγή 

νομιμότητας τοϋ Συντάγματος ε{ναι ή λαϊκή ΚΊψιαρ

χία· καί τόνισε: 

«Πιστεύω, δτι ή λαϊκή κυριαρχία μπορεί νά προσλάβη 

τρείς μορφές. Πρώτον, μέσφ του άντιπροσωπευτικοu μη

χανισμοu, του κοινοβουλευτικοί) μηχανισμοu. Είμαστε μία 

μορφή εκφρασης - έάν θέλετε - τής λαϊκής κυριαρχίας. 

'Υπάρχει δμως καί μία δεύτερη σημαντικώτερη, πού ε{ναι 

ή άμεση συμμετοχή του πολίτη στίς άποφάσεις πού τόν 

άφοροuν. Καί έδώ βέβαια άναφέρομαι κυρίως στήν τοπική 

μονάδα καί τήν περιφέρεια. 'Υπάρχει καί μία τρίτη. Ε{ναι 

ή διεκδίκησις τών αίτημάτων του λαοί) μέσφ συντεχνιακών 

όργανώσεων. Εlναι καί οί τρείς αύτές πτυχές εκφρασης τής 

λαϊκής κυριαρχίας καί θά άξιζε, κύριοι συνάδελφοι, νά 

ρίξω με μιά ματιά σ· αύτό τό Σύνταγμα καί νά δοuμε πώς τά 

βγάζει πέρα μέ αύτή τήν πηγή νομιμότητος, τήν λαϊκή 

κυριαρχία. Θά ήτο ίσως άσκοπο νά συζητήσω διά μακρών 

τίς έξουσίες του προέδρου. 'Αναφέρομαι τώρα στόν άντι

προσωπευτικό μηχανισμό». 

'Ο Α. Παπανδρέου έξέφρασε τήν άποψη δτι οί 

έξουσίες του προέδρου ιiρκουσαν γιά νά νοθεύσουν 

τή λαϊκή κυριαρχία, έν& ούσιαστικά δημιουργοϋν

ταν στεγανά στούς τομεiς τijς έξωτερικijς πολιτικής 

καί της άμυνας, οί δποίοι καί γίνονταν ιiπρόσιτοι 

ιiπό τή Βουλή - φαινόμενο, τόνισε, έπικίνδυνο γιά 

μιά χώρα πού βρισκόταν «στήν περιφέρεια τ&ν Μεγά

λων Δυνάμεων)). 'Αποδέχθηκε δτι ή ένίσχυση της 
έκτελεστικijς έξουσίας ήταν φαινόμενο γενικότερο 

στήν Εύρώπη, συνδυαζόταν δμως οχι μόνον μέ τήν 

ιiνάπτυξη τής τεχνολογίας, ιiλλά καί μέ τή μεγάλη 

συγκέντρωση οίκονομικijς δυνάμεως στά μονοπώλια 

καί τά οίκονομικά συγκροτήματα: «Καί ή ένίσχυσις 

της έκτελεστικijς έξουσίας εχει ιiποτελέσει μηχανι

σμόν οχι διά τόν περιορισμόν τ&ν μεγάλων μονοπω

λιακών συγκροτημάτων, ιiλλά διά τήν έπέκτασίν των 

σέ κάθε γωνιά τijς γijς)). »Ετσι, ή ένίσχυση τijς έκτε

λεστικijς έξουσίας επληττε οχι μόνο τόν κοινοβου
λευτισμό, ιiλλά καί τήν ιiνεξαρτησία τijς χώρας. Σέ 

είδικότερα θέματα, ιiντιτάχθηκε στή διατύπωση τοϋ 

άρθρου 48, γιά τήν κατάσταση ιiνάγκης, στή συνταγ
ματική πρόβλεψη γιά ιiποδοχή ιiπό τά κόμματα τοϋ 

πολιτεύματος, καί στίς διατάξεις γιά τήν τοπική αύ

τοδιοίκηση, γιά τίς δποίες ε{πε δτι δέν κατοχύρωναν 

τό δικαίωμα τοϋ πολίτη γιά συμμετοχή. 'Επίσης, ζή

τησε κατοχύρωση τοϋ δικαιώματος ιiπεργίας τ&ν 

δημοσίων ύπαλλήλων καί χαρακτήρισε τό άρθρο 16 
γιά τήν Παιδεία ιiναχρονιστικό, καθώς δέν κατοχύ

ρωνε τή συμμετοχή των σπουδαστών καί των φοι τη

των στή διοίκηση τ&ν ΑΕΙ. 

'Από τήν πλευρά τής 'Αριστεράς, δ Η. 'Ηλιου 

τάχθηκε ύπέρ τ&ν δημοσίων συζητήσεων γιά τόν 

Καταστατικό Χάρτη τής χώρας, ιiσκώντας ετσι κρι

τική στή διαδικασία καταρτίσεώς του. Παρατήρησε, 

ιiκόμη, δτι τό σχέδιο ήταν αύταρχικό, μέ πολλές 

δμοιότητες μέ τό τουρκικό καί μέ τά δικτατορικά 

«Συντάγματα)). Σημείωσε, πάντως, δτι ύπijρχαν καί 

θετικά στοιχεία στό κυβερνητικό σχέδιο, {δίως τά 

άρθρα περί ίδιοκτησίας: «Μέσα σέ μιά χώρα ιiνα

πτυσσόμενη κάτω ιiπό καθεστώς κρατικομονοπωλι

ακοϋ καπιταλισμοί> βρίσκει κανείς διατάξεις πραγ-., 
ματικά ριζοσπαστικές)). 'Ωστόσο, καταφέρθηκε καί 

αύτός κατά τ&ν έξουσι&ν τοϋ προέδρου τής Δημο

κρατίας, ζήτησε καλύτερη κατοχύρωση τ&ν ιiτομι

κ&ν έλευθερι&ν καί χωρισμό τής 'Εκκλησίας ιiπό τό 

Κράτος. 

Κατόπιν, τό λόγο πήρε δ ύπουργός Δικαιοσύνης, 

Κ. Στεφανάκης, δ δποiος τόνισε δτι τό σχέδιο δέν 

παραβίαζε τήν ιiρχή τής λαϊκής κυριαρχίας: δ ιiρχη

γός τοϋ Κράτους δέν θά ήταν πρόσωπο διακοσμητι
κό, ιiλλά ρυθμιστής τοϋ πολιτεύματος. Σέ κάθε περί

πτωση, ύπογράμμισε, ή παρέμβαση του προέδρου θά 

μποροϋσε, τελικά, νά δδηγήcrει μόνο σέ νέες έκλογές, 
δηλαδή σέ λαϊκή έτυμηγορία. 'Επίσης, σημείωσε δτι 

ή Κυβέρνηση ήταν ετοιμη νά ιiποδεχθεί κάθε έποι

κοδομητική πρόταση τijς ιiντιπολιτεύσεως150 • 

28 ΜΑΡτΙΟΥ 1975 

·Ο ιiναπληρωτής ύπουργός Συντονισμοί>, I. Μ που
τος, ύπογράφει σειρά ιiποφάσεων γιά τή χρηματοδό

τηση, ιiπό τό πρόγραμμα δημοσίων έπενδύσεων, έγ

γειοβελτιωτικ&ν καί συγκοινωνιακών μέτρων. Γιά 

έγγειοβελ τιωτικά εργα διατίθενται πιστώσεις 3.500 
έκατ. δρχ. καί δριο πληρωμών 2.850 έκατ. δρχ.· γιά 
εργα πού θά ιiφοροϋν τό σιδηροδρομικό δίκτυο πι

στώσεις 2.100 έκατ. δρχ. καί δριο πληρωμών 1.930 
έκατ. δρχ., έν& γιά μελέτες γιά σιδηροδρομικά εργα 

πιστώσεις 145 έκατ. δρχ. Περισσότερο ιiναλυτικά, τό 
σχετικό είδησεογραφικό δελτίο ιiναφέρει: 

«Τά έγγειοβελτιωτικά εργα πού εχουν έγγραφή στό 

έφετεινό πρόγραμμα καί ο{ πιστώσεις πού προβλέπονται 

γιά τήν συνέχιση τής έκτελέσεώς των εχουν ώς έξής σέ 

χιλιάδες δραχμές (έντός παρενθέσεως τό άνεκτέλεστο τμή

μα στίς 31.12.1974): 
»'Αρδευτικό 'Ιωαννίνων 90.000 (95.729). ·Αρδευτικό 

Ταυρωποu Καρδίτσης 30.000 (35.167). ·Αρδευτικά Κάτω 
Καλαμίi 3.000 (3.570). 'Αρδευτικά Λάμπρης Πρεβέζης 

5.000 (5.478). 'Αξιοποίησις πεδιάδος 'Αχελώου 320.000 
(323.608). 'Αντιπλημμυρικά UΕβρου 50.000 (112.792). 'Αρ
δευτικόν πεδιάδος Θεσfνίκης 95.000 (251.663). 'Αρδευτι
κόν πεδιάδος • Αλφειοu 265.000 (302.372). • Αρδευτικόν πε
διάδος Νέστου 16.000 (17.929). • Αρδευτικόν Πηνειοu Ή
λείας 590.000 (614.804). Χείμαρροι Δράμας 500 (978). ·Αν
τιπλημμυρικόν Στρυμόνος νέα φάσις 190.000 (374.335). 
Χείμαρροι Πατρών 5.000 (78.555). 'Αντιπλημμυρικόν 

Βοιωτικοί) Κηφισσου 30.000 (43.088). ' Αντιπλημμυρικόν 

πεδιάδος ·Αλμωπίας 3.500 (8.121). • Αντιπλημμυρικόν Κα
λαμίi -· Αλίφηκα 2.000 (42.380). 'Αρδευτικά πεδιάδος Κά
τω Μεσσηνίας 65.000 (84.321). 'Αξιοποίησις περιοχής 
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ν Αρδα 'Έβρου 380.000 (736.214). 'Αντιπλημμυρικά Κομο
τηνής Φιλιουρή 60.000 (62.941). 'Αρδευτικά πεδιάδος Λα
ρίσης (Πλατυκάμπου Κάρλας - Στραγγιστικόν καί δδικόν 

δίκτυον) 100.000 (100.000). 'Επείγοντα άντιπλημμυρικά 

έργα 60.000 (77.391). Σύλληψις πηγών 'Αναβάλου 'Αργο
λίδος 40.000 (40.000). 'Αποστραγγιστικά ελους Κανδήλας 
25.000 (25.000). Συμπλήρωσις - βελτίωσις άρδευτικrον έρ

γων ΑΟΣΑΚ Κορινθίας 35.000 (35.000). Προσαγωγός διrο
ρυξ άρδευτικοu έργου 'Ιεράπετρας 40.000 ( 40.000). 'Αρ
δευτικόν περιοχής Γιαννιτσών 20.000 (20.000). 'Αρδευτικά 
Νέστου τμήμα Ευλάλου - Δεκάρχου 10.000 (10.000). Με
σαία άντιπλημμυρικά έργα 50.000 (50.000). 'Ενωτική διrο
ρυξ 'Αλιάκμονος- 'Αξιοu 130.000 (130.000). Ρουφράκτης 
Κερκίνης μετά του δυτικοu άναχώματος καί συναφών έρ

γων 200.000 (200.000). 'Αρδευτικά δίκτυα Στρυμονικοu καί 
Δημητριτσίου Σερρών 40.000 (40.000). 'Εξόφληση έντό
κων πιστοποιήσεων έργων πεδιάδων 'Αχελώου, 'Αλφειοu 

'Ιωαννίνων 150.000 (150.000). 
))'Όσον άφορα τά σιδηροδρομικά έργα προβλέπονται: 

δι' έργα ύποδομής- έπιδομής 550.000 (1.717.347)· διά προ
μήθειαν τροχαίου ύλικοu (έξόφλησιν ύποχρεώσεων) 

100.000 (385.894). 
))τέλος, προβλέπονται 650 έκατ. δρχ. γιά έπιχορήγηση 

τοu ΟΣΕ άπό τό Δημόσιο καί ετερα 600 έκατ . δρχ. γιά 

συμμετοχή τοu Δημοσίου στίς έπενδύσεις τοu ΟΣΕ))ιsι. 

29 MAFτiOY 1975 

Δημοσιεύεται στόν τύπο ή είδηση οτι έκατόν 

τέσσερις ύπουργοί, ύφυπουργοί καί γραμματείς τών 

Κυβερνήσεων τής χούντας καθώς καί δ πρώην 'Αρ

χιεπίσκοπος 'Ιερώνυμος (μαζί μέ τούς τέσσερις πρω

ταιτίους του πραξικοπήματος τής 21ης 'Απριλίου 

1967) διώκονται μέ άπόφαση τής 'Ολομελείας τών 
'Εφετών ώς συνεργοί στό άδίκημα τής έσχάτης προ

δοσίας. 

30 ΜΑΡτΙΟΥ 1975 

Διεξάγονται οί πρώτες μετά τήν πτώση τής δικτα
τορίας δημοτικές έκλογές τό βράδυ τής έπομένης, 

31ης Μαρτίου, άπό τό 'Υπουργείο 'Εσωτερικών δη

λώνεται οτι άρχοντες τοπικής αύτοδιοικήσεως έξελέ

γησαν σέ 11 δήμους του νομου 'Αττικής καί σέ 125 
δήμους τής ύπόλοιπης χώρας. 

Μετά τήν άναγγελία τών άποτελεσμάτων, δ άρ

χηγός τής άξιωματικής άντιπολιτεύσεως Γ. Μαuρος 
~καμε τήν άκόλουθη δήλωση: 

«ν Αν καί δέν έτέθη πολιτικό θέμα στίς χθεσινές δημο

τικές καί κοινοτικές έκλογές, δ έλληνικός λαός έδωσε 

παντοu τήν πλειοψηφία στούς δημοκρατικούς συνδυα

σμούς . Τοuτο άρκεί γιά νά ύποχρεώση τήν Κυβέρνηση νά 

έξαγάγη τά άπαραίτητα συμπεράσματα. Ή περιστασιακή 

πλειοψηφία πού έπέτυχε στίς έκλογές τής 17ης Νοεμβρίου, 
πού~ έγιναν κάτω άπό τίς γνωστές πολιτικές ψυχολογικές 
συνθήκες, δέν έκφράζει πλέον τήν θέληση του έλληνικοu 
λαοu καί δέν μπορεί νά τήν χρησιμοποιή ή Κυβέρνησις γιά 

τήν ψήφιση Συντάγματος άπαραδέκτου στήν πλειοψηφία 
τοu λαοί))) . 

·Ο Α. Παπανδρέου δήλωσε: 

«Ή συντριπτική νίκη των δημοκρατικών προοδευτι

κών δυνάμεων στίς δημοτικές έκλογές άποτελεί άποφασι

στική καμπή στήν πολιτική έξέλιξη τfjς χώρας μας. • Ο 
λαός έκαμε χθές αiσθητή τήν παρουσία του άπ' άκρου είς 

άκρον τής ·Ελλάδος καί έθεσε έτσι στερεά θεμέλια τής 

πορείας πρός τήν πλήρη άποχουντοποίηση, τήν άδέσμευ

τη λαϊκή κυριαρχίΟ: καί τήν έθνική μας άνεξαρτησία)). 

·Η Κυβέρνηση άνακοίνωσε: 

«Χάριν των άληθrον συμφερόντων τής τοπικής αυτοδι

οικήσεως, ή Κυβέρνησις έξ άρχής άπέκλεισε τήν πολιτι

κοποίησιν των δl,μοτικrον έκλογrον καί μέχρι τής διεξαγω
γfjς των παρέμεινε έπιδεικτικrος άδιάφορος. Ρητώς έπίσης 

ή άξιωματική άντιπολίτευσις, άκόμη καί πρό έβδομάδος 

t')ρνείτο qτι αί έκλογαί αυταί t')μποροuσαν νά &χουν πολιτι
κόν χαρακτήρα. ΕΙναι συνεπώς τό όλιγώτερον άνακόλου

θος ή όψιμος προσπάθεια συναγωγής πολιτικών συμπερα

σμάτων άπό τά άποτελέσματα, τά όποία μάλιστα προήλθον 

άπό άφανές λαϊκόν μέτωπον)). 

0{ δημοτικές έκλογές άποτέλεσαν άντικείμενο 

σχολιασμοu άπό μέρους του τύπου. ·Η «Βραδυνή» 

τόνιζε: 

ΕΙναι πρός τιμή τής Κυβερνήσεως τό γεγονός δτι oi 
προχθεσινές δημοτικές καί κοινοτικές έκλογές διεξήχθη

σαν σέ δλόκληρη τή χώρα μέ άπόλυτη τάξη καί σέ άτμό
φαιρα πλήρους άμεροληψίας έκ μέρους των άρμοδίων 

'Αρχών .. . 
'Η σταθερά έξ άλλου άπόφασις τfjς Κυβερνήσεως δπως 

μή δοθή πολιτικός χαρακτήρ στίς άρχαιρεσίες έπέτρεψε 

στούς έκλογείς νά ρίψουν ψήφο προτιμήσεως ύπέρ των 

καλυτέρων καί ίκανωτέρων, κατά τήν κρίση τους, ύποψη

φίων άσχέτως πολιτικfjς τοποθετήσεως. 

ν Αψογη έπίσης ύπήρξε ή συμπεριφορά των όργάνων τrον 

Σωμάτων 'Ασφαλείας εiς τά όποία άνήκει κάθε έπαινος. 

'Ομαλή ύπfjρξε καί ή κατά νόμον φρούρησις των έκλογι
κrον τμημάτων άπό άνδρες των 'Ενόπλων Δυνάμεων, ένrο 

παράλληλα, oi άλλες κρατικές ύπηρεσίες, μέ τό 'Υπουρ
γείο 'Εσωτερικών έπί κεφαλfjς, συνέβαλαν στό κλίμα τfjς 

t')πιότητος καί τής μετριοπαθείας πού έπεκράτησε. Προκύ

πτει λοιπόν άπό δλα αυτά τά δεδομένα, πού άναγνωρίζον
ται άλλωστε καί άπό τήν άντιπολίτευση στό σύνολό της τό 

συμπέρασμα δτι, χάρις στό πνεuμα πού έμφύσησε ή Κυ

βέρνησις τοu Κωνσταντίνου Καραμανλfj, τά πολιτικά ήθη 
έξημερώνονται στόν τόπο μας, δτι οί UΕλληνες έκτελοuν 

τά έκλογικά τους δικαιώματα μέ σοβαρότητα καί αυτοπει

θαρχία καί δτι ή χώρα μας, σέ δ,τι άφορίi τήν λειτουργία 

των δημοκρατικών θεσμών δέν &χει τίποτε νά ζηλεύση άπό 
άλλες προηγμένες ευρωπαϊκές χrορες 152 • 

\ 
'Από τήν πλευρά τους τά «Νέα» (31.3.75) έξήραν 

τή «νίκη τών δημοκρατικών ύποψηφίων», τήν όποία 

καί ή «Αύγή» (1.4.75) άπέδωσε στό πνεuμα τής συ
νεργασίας καί τής ένότητας τών δυνάμεων τής άντι-
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πολιτεύσεως. Ό «Ριζοσπάστης» (1.4.75) κάλεσε τήν 
Κυβέρνηση νά λάβει ύπόψη της τή λαϊκή θέληση 

καί τόνισε δτι δ λαός, εκφράζοντας τή θέλησή του 

γιά άποχουντοποίηση καί εκδημοκρατισμό, προέ
κρινε δσους θεώρησε άξιους. 

31 ΜΑΡΠΟΥ 1975 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν πρέσβη τών ΗΠΑ 

στήν 'Αθήνα, Τζ. Κιούμπις. Τό σχετικό σημείωμα 

άναφέρει: 

«Κύριος πρωθυπουργός, κατά σημερινήν συνάντησίν 

του μέ 'Αμερικανόν πρέσβυν, τόν παρεκάλεσε όπως διαβι

βάση Κυβέρνησίν του τά έξής: 

»- Χωρίς τοϋτο νά θεωρηθή ώς aσκησις πιέσεως, κ. 

πρωθυπουργός ~χει άνάγκην νά γνωρίζη, τό συντομώτερον 

δυνατόν, τί δύναται νά άναμένη άπό άμερικανικής πλευρίiς 

είς τόν τομέα τής στρατιωτικής καί οίκονομικής βοηθείας. 

»- Τελευταίως, κ. πρωθυπουργός ε{ναι περισσότερον 

άνήσυχος, λόγφ προκλητικότητας Τουρκίας, ή όποία, Μν 

συνεχισθή, δυνατόν νά όδηγήση είς έλληνοτουρκικόν πό

λεμον. 

»'Αποτελεί έθνικόν καθήκον διά τόν πρωθυπουργόν νά 

προστατεύση τήν άσφάλειαν καί τήν τιμήν τής χώρας, διά 

τόν λόγον δέ τοϋτον έπιθυμεί νά γνωρίζη τί δύναται νά 

άναμένη άπό 'Αμερικανούς, ϊνα, άναλόγως άπαντήσεώς 

των, άποφασίση έάν θά στραφή πρός aλλας πηγάς τάς 

όποίας πάντως ό ίδιος θά προετίμα νά μή χρησιμοποιήση. 

»Κύριος πρωθυπουργός έπανέλαβε ότι τά λεγόμενά του 

δέν πρέπει νά έκληφθοϋν ώς aσκησις πιέσεως, άλλά ύπα

γορεύονται άπό έπείγουσαν άνάγκην νά γνωρίζη άμερικα

νικάς δυνατότητας καί προθέσεις. 

»Κύριος πρωθυπουργός προσέθεσεν ότι στρατιωτική 

ένίσχυσις 'Ελλάδος άποτελεί άποτελεσματικόν άποτρε
πτικόν έλληνοτουρκικοϋ πολέμου, δοθέντος δτι ή ' Ελλάς 

δέν θά εΙναι έκείνη ή όποία θά κηρύξη πόλεμον. 

»'Αμερικανός πρέσβυς συνεμερίσθη όρθότητα τελευ

ταίου τούτου έπιχειρήματος καί έν συνεχεί~ ε{πε έξής: 

»- Θά διαβιβάση άμέσως Κυβέρνησίν του λεχθέντα 

ύπό κ. πρωθυπουργοϋ. 

»- 'Ηνωμένες Πολιτείες θά πράξουν πίiν τό δυνατόν 

διά νά άποτρέψουν έλληνοτουρκικόν πόλεμον. Τοιοϋτος 

πόλεμος θά ~θιγε "ζωτικά συμφέροντα" τών ·Ηνωμένων 

Πολιτειών. 

»Προκειμένου περί Κύπρου, 'Αμερική ήσθάνετο άπλώς 

συμπάθειαν διά δεινά κυπριαιωϋ λαοϋ. Τοϋτο ε{ναι έντε

λώς διάφορον άπό σχέσεις 'Ελλάδος-Τουρκίας, ρήξις δέ 
μεταξύ δύο τούτων χωρών, έπανέλαβε κ. Κιούμπις, πλήττει 

ζωτικά συμφέροντα 'Ηνωμένων Πολιτειών. 

»- 'Αμερικανική Κυβέρνησις θά άνταποκριθή εύμε

νώς είς έλληνικόν αίτημα στρατιωτικής βοηθείας. 

»-Κατάλογος όμως έλληνικών αίτημάτων άνερχομέ

νων είς 800 έκατ. δολλάρια δέν ε{ναι ρεαλιστικός καί δέν 
ε{ναι δυνατόν γίνη άποδεκτός. 

»- 'Ύψος στρατιωτικής βοηθείας διά τρέχον ~τος 

άνέρχεται είς 70 έκατ. δολλάρια. Ποσόν τοϋτο ε{ναι δυνα
τόν νά αύξηθή κατά 50 ή άκόμη καί 100 έκατ. δολλάρια. 

»- ΕΙναι σκόπιμον ζητηθή άπό ήμίiς όπως δbθή προ-

τεραιότης είς τήν ίκανοποίησιν τών πρώτων εξ ή όκτώ 

αίτημάτων τοϋ ώς aνω καταλόγου. 

»Κύριος πρωθυπουργός ήρώτησε τί δυνατότητες ύφί

στανται διά προμήθειαν στρατιωτικοϋ ύλικοϋ, πέραν τής 

βοηθείας, διά άγορών έπί πιστώσει μέ εύνοϊκούς όρους. 

Κύριος , Κιούμπις άπήντησεν ότι καί έπ' αύτοϋ ύπάρχουν 

νομικοί περιορισμοί, δεδομένου δτι ~χει τεθή όροφή έπί 

παγκοσμίου έπιπέδου διά τοιαύτας πωλήσεις καί δτι έντός 
τής όροφής αύτής θά πρέπη νά ίκανοποιηθοϋν α{ άνάγκαι 

δλων τών Συμμάχων τής 'Αμερικής. 

»Κύριος πρωθυπουργός ε{πεν ότι ή ·Ελλάς διέρχεται 

κρίσιμον περίοδον, ή άμερικανική δέ συμπαράστασις 

άκριβώς κατά τήν περίοδον αύτή ν θά έξετιμίiτο δλως ίδιαι

τέρως. 'Εάν 'Ελλάς έξέλθη τής κρίσεως ταύτης μέ άμερι

κανικήν συμπαράστασιν, κ. πρωθυπουργός ήτο βέβαιος δτι 
μετά δύο ή τρία ~τη ή 'Αμερική δέν θά ε{ χε πουθενά είς τόν 

κόσμον καλλίτερον καί πλέον άφωσιωμένον σύμμαχον άπό 

τήν 'Ελλάδα, έν όψει τών γνησίως φιλικών αίσθημάτων τά 

όποία συνδέουν τούς δύο λαούς. 

»Σημείωσις: 'Αμερικανός πρέσβυς άποχωρών ε{πε, 

κατ' ίδίαν είς κ. Μολυβιάτην, δτι άναμένει άπάντησιν Κυ

βερνήσεώς του έπί αίτήματος διά στρατιωτικήν βοήθειαν 

έντός lO ή 15 ήμερών. ΕΙπεν έπίσης δτι ~ρριψε ίδέαν είς 
ένταϋθα εύρισκομένους 'Αμερικανούς βουλευτάς δτι άξιο

ποίησις φιλελληνικών αίσθημάτων έν 'ΑμερικτΙ δέν θά 

πρέπη νά λαμβάνη μορφήν τιμωρίας τής Τουρκίας ή άντιθέ

σεως πρός άμερικανικήν Κυβέρνησιν. Θά ήτο έποικοδο

μητικώτερον έάν φίλοι 'Ελλάδος έζήτουν τήν έγκαινίασιν 

είδικοϋ προγράμματος βοηθείας, στρατιωτικής καί οίκο

νομικής, πρός τήν 'Ελλάδα πρός άνόρθωσιν έρειπίων τά 

όποία κατέλιπεν έπταετής δικτατορία». 

'Η συνάντηση επαναλήφθηκε στίς 7 'Απριλίου: 

«'Αμερικανός πρέσβυς άνεκοίνωσε σήμερον άκόλουθα 

είς κ. πρωθυπουργόν, έν συνεχεί~ συναντήσεώς των 3lης 
Μαρτίου. 

»- 'Απόψεις κ. πρωθυπουργοϋ θά έξετάζωνται πάντοτε 

είς Ούάσιγκτων μέ τήν μεγαλυτέραν δυνατήν κατανόησιν 

καί συμπάθειαν. 

>>- 'Επί έλληνοτουρκικών σχέσεων: Θά πρέπη νά γί

νουν τά πάντα διά νά άποφευχθή άντιμετώπισις δύο χωρών, 
δυναμένη όδηγήση είς ~νοπλον ρήξιν. Πόλεμος ε{ναι άδι

ανόητος. Διαφοραί θά πρέπη νά έπιλυθοϋν διά διαπραγμα

τεύσεων. 'Ελλάς ~δωσε παράδειγμα διά παραπομπής θέμα

τος ύφαλοκρηπίδος είς Δικαστήριον Χάγης. Καί λοιπαί 

διαφοραί θά πρέπη έπιλυθοϋν διά διαλόγου είς έπίπεδον 

άρχικώς ύπουργών 'Εξωτερικών. 

>>- 'Επί οΙκονομικής καί στρατιωτικής βοηθείας: Με

λετώνται ύποβληθέντα ύπό 'Ελλάδος στοιχεία. · Η άντα

πόκρισις θά ε{ ναι θετική. 'Εξετάζεται ένεργώς ή άναδιάρ

θρωσις (rescheduling) τών στρατιωτικών πληρωμών τής 
'Ελλάδος. Πληρωμαί αύται μάλλον θά άναβληθοϋν έπί 

ενα-δύο ή τρία ~τη. 

»Θά ύπάρξη αϋξησις τών στρατιωτικών πωλήσεων έπί 

πιστώσει (military credit sales) κατά τό τρέχον άμερικανι
κόν οίκονομικόν ~τος καί τό έπόμενον. Αϋξησις πάντως θά 

ε{ναι μικρή έν σχέσει πρός αίτήματά μας. 

»Θά παρασχεθή ίσχυρά άμερικανική ύποστήριξις διά 
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τήν χορήγησιν δανείων ύπό τής Διεθνοϋς Τραπέζης 

(World Bank). 
» Ό πρόεδρος τής Τραπέζης 'Εξαγωγών-Εισαγωγών κ. 

Κάσεϋ θά ήδύνατο άφιχθή 'Ελλάδα έάν τό έπιθυμοϋμε. 

»Θέμα επαναλήψεως δωρεάν στρατιωτικής βοηθείας 

εΙναι λεπτόν. Προϋποθέτει ~γκρισιν Κογκρέσου καί εμπλέ

κεται μέ σχέσεις 'Ελλάδος-ΝΑ ΤΟ, μέ θέμα ελληνοαμερι

κανικών διαπραγματεύσεων διά βάσεις, ιός καί βοηθείας 

πρός Τουρκίαν. Δέν ~χει είσέτι ληφθή δριστική άπόφασις 

εiς ΟΜσι γκτων. 

»'Αμερική ύποστηρίζει πλήρως κ. Καραμανλήν καί 

Κυβέρνησίν του. "Απασαι δέ άμερικανικαί ενέργειαι καί 

άποφάσεις θά άντανακλοϋν ύποστήριξιν ταύτην. Δύο Κυ

βερνήσεις θά πρέπη νά συνεργάζωνται στενώς πρός άντι

μετώπισιν πολλαπλών έμποδίων τά όποία εχουν άντιμετω

πίσουν»153. 

31 ΜΑFτΙΟΥ 1975 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται, παρουσία του πρέ

σβη τ&ν ΗΠΑ, Τζ. Κιούμπις, τόν άρχηγό τής δημο

κρατικής πλειοψηφίας τής Βουλής τ&ν 'Αντιπρο

σώπων, Τόμας Ο' Νήλ. 

31 ΜΑΡτΙΟΥ- 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1975 

Στό πλαίσιο τ&ν προσπαθειών τής 'Αθήνας νά 

άναβαθμίσει τή διεθνή της θέση, νά έξασφαλίσει 

ύποστήριξη γιά τήν Κύπρο στόν ΟΗΕ καί νά δια

σφαλίσει, στό μέτρο τ&ν δυνατοτήτων της, τή στα

θερότητα καί τήν άσφάλεια στήν άνατολική Μεσό

γειο , δ ύπουργός 'Εξωτερικών, Δ. Μπίτσιος, πραγ

ματοποιεί έπισκέψεις στήν Αtγυπτο καί τό Λίβανο. 

'Ήδη, πρίν τήν άναχώρησή του άπό τήν 'Αθήνα, 

δ ύπουργός ε{χε ύπογραμμίσει τήν ύποστήριξη τής 

έλληνικής Κυβερνήσεως γιά τίς προσπάθειες νά έπι

τευχθεί οίκονομική καί κοινωνική άνάπτυξη στήν 

άνατολική ~εσόγειο - ρεαλιστική όδό καί γιά τήν 

ύπερκέρασr] των όξύτατων πολιτικών προβλημάτων 
τής περιοχής. 

Κατά τίς συζητήσεις του Δ. Μπίτσιου μέ τόν Αίγύ

πτιο όμόλογό του, 'Ισμαήλ Φάχμι, άποφασίστηκε ή 
συγκρότηση μικτής διακυβερνητικής έπιτροπής, σέ 

ύπουργικό έπίπεδο, ή όποία θά συνεδριάζει μιά φορά 

έτησίως στήν 'Αθήνα ή τό Κάϊρο καί θά άσχολείται 

μέ τήν προώθηση τ&ν έκκρεμ&ν διμερών ζητημάτων. 

' Εξετάστηκε, έπίσης, ή έπίσπευση του διακανονι

σμοί) γιά τήν άποζημίωση τ&ν 'Ελλήνων τής Αίγύ

πτου πού ε{χαv θιγεί άπό τίς έθνικοποιήσεις του πα

ρελθόντος, ύπογράφηκε σύμβαση γιά τήν προστασία 

των άμοιβαίων έπενδύσεων, έν& ξεκίνησαν διαπραγ

ματεύσεις καί γιά τή σύναψη ναυτιλιακής συμφωνίας 

καί συμφώνου έγκαταστάσεως (θέμα πού ένδιέφερε 

ίδιαίτερα τόν έλληνισμό τής Αίγύπτου). Παράλλη

λα, οί δύο άξιωματοuχοι συζήτησαν σέ έγκάρδια, 

δπως άνακοινώθηκε, άτμόσφαιρα, τή διεθνή θέση 

τής 'Ελλάδος καί τής Αίγύπτου. 'Ο Δ. Μπίτσιος εγι

νε δεκτός καί άπό τόν Αίγύπτιο πρόεδρο, Α. Σαντάτ, 

δ όποίος έπέδειξε θετική πρός τήν έλληνική πλευρά 

στάση στό Κυπριακό. 

Στό κοινό άνακοινωθέν πού έκδόθηκε μετά τό πέ

ρας τ&ν συνομιλιών άναφερόταν, άκόμη, δτι στό 

Μεσανατολικό οί δύο χώρες ύποστήριζαν τήν έφαρ

μογή των άποφάσεων του Συμβουλίου 'Ασφαλείας 

καί τής Γενικής Συνελεύσεως τ&ν 'Ηνωμένων 'Εθ

νών καί τάσσονταν ύπέρ τής άποχωρήσεως του 'Ισ

ραήλ άπό τά έδάφη πού κατέλαβε τό 1967, καθώς καί 
ύπέρ του δικαιώματος τ&ν Παλαιστινίων γιά αότοδιά
θεση . 'Ως πρός τήν Κύπρο, έξέφραζαν τήν ύποστή

ριξή τους σέ μιά λύση πού νά διαφυλάσσει τήν κυρι
αρχία, άνεξαρτησία, έδαφική άκεραιότητα καί άδέ

σμευτη πολιτική τής Δημοκρατίας τής Κύπρου. Στό 
κοινό άνακοινωθέν, άναφερόταν, άκόμη, δτι δ πρόε

δρος Σαντάτ εΙχε άποδεχθεί πρόσκληση νά έπισκε

φθεί τήν 'Ελλάδα. Ό Δ. Μπίτσιος άναχώρησε γιά 

τό Λίβανο στίς 4 'Απριλίου. 
Στά άπομνημονεύματά του, δ Δ. Μπίτσιος θά ση

μειώσει γιά τό νέο aνοιγμα τής ·Ελλάδος πρός τόν 

άραβικό κόσμο - τό όποίο έγκαινίασε ή έπίσκεψή 

του - τά άκόλουθα: 

«Καθώς ήρχιζε τό 1975, ή άπόφαση εΙχε ληφθή νά κά
νωμε μιά σημαντική διόρθωση στήν πορεία μας. Νά έγκαι

νιάσουμε μιά νέα μέθοδο προσεγγίσεως πρός τά άραβικά 

Κράτη. 'Απ' έκεί καί πέρα θά καλλιεργούσαμε τούς δε

σμούς μας χωριστά μέ τό καθένα άπό τά Κράτη αύτά, άνά

λογα μέ τίς ίδιομορφίες τους καί τά ίδιαίτερα άμοιβαία 

συμφέροντά μας. 'Η πολιτική αύτή άπαιτοϋσε βέβαια τήν 

άνάπτυξη τής διπλωματικής μας δραστηριότητος καί 

άφθονα οίκονομικά μέσα. 'Επί πλέον τήν άμέριστη συνερ

γασία τών οiκονομικών 'Υπουργείων μας. 'Αλλά τό πεί

ραμα άξιζε νά επιχειρηθή. 

»'Η εiκόνα πού παρουσίαζε ή διπλωματική μας παρου

σία στά άραβικά Κράτη στά 1975 δέν ήταν καθόλου ίκανο
ποιητική. Οί Πρεσβείες μας λειτουργοϋσαν σωστά σέ πο

λύ λίγες χώρες. Στίς ύπόλοιπες ή ήσαν άνεπαρκώς στελε

χωμένες ή δέν ύπήρχαν κάν. Οί άπαραίτητες έπαφές σέ 

άνώτατο πολιτικό έπίπεδο ήσαν άνύπαρκτες. Κι δμως στόν 

χώρο αύτόν ε{χαν μεσολαβήσει πολύ σημαντικές μεταβο

λές. ' Ο μαϋρος χρυσός ε{ χε φέρει τόν πλοϋτο σέ πολλές 

άραβικές χώρες. Καί δ πλοϋτος τούς ~δωσε τήν εύχέρεια νά 

πολλαπλασιάσουν τίς εiσαγωγές τους σέ ετοιμα καί άγρο

τικά προϊόντα πού διαθέτει ή έλληνική άγορά. Έπί πλέον 

εΙχαν προγραμματίσει καί έκτελοϋσαν τεράστια δημόσια 

~ργα. · Ελληνικές κατασκευαστικές έταιρίες ε{ χ αν ήδη ει

σχωρήσει στήν περιοχή αύτή καί τούς ήταν χρήσιμη ή 

διπλωματική καί προξενική μέριμνα τής 'Ελλάδος, πού 

ύστεροϋσε ή άπουσίαζε. 'Από τήν άλλη μεριά, ή ένεργεια

κή κρίση έπέβαλλε νά έξασφαλίσουμε σταθερές πηγές 
προμήθειας πετρελαίου καί τοϋτο άπαιτοϋσε όχι μόνο χρή

μα, άλλά καί τήν καλή θέληση καί τήν φιλική διάθεση τών 

άραβικών Κυβερνήσεων. 

»Μαζί λοιπόν μέ τήν φροντίδα τών άλλων μας προβλη-
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μάτων κ:αί τ&ν άνοιγμάτων μας πρός τόσες κατευθύνσεις, 

άναλάβαμε κ:αί τήν νέα αuτή προσπάθεια. 

»Στίς 5 κιόλας Μαρτίου 1975, συζητήθηκε στήν Βουλή 
τό πρώτο σχετικό νομοσχέδιο γιά τήν ϊδρυση Πρεσβείας 

στό Κουβέιτ, πού θά κάλυπτε κ:ι άλλες χώρες του 'Αραβι

κ:οu Κόλπου. Τό νομοσχέδιο ύποστηρίχθηκ:ε άπό δλες τίς 

πτέρυγες τής Βουλής σάν ενα πρώτο βήμα, σάν μιά καλή 

άρχή . Μέ τήν εύκ:αιρία έκ:είνη, διετύπωσα στήν Βουλή τήν 

άραβικ:ή πολιτική τής Κυβερνήσεως: 

»"'Η Κυβέρνηση", ε{ πα, "εχει άπόλυτη συνείδηση τής 

διευρυνομένης σημασίας πού άπέκ:τησε δ άραβικ:ός κό

σμος, οί φίλοι μας οί w Αραβες στόν πολιτικό κ:αί οίκ:ονο

μικ:ό τομέα. Καί επειδή'~~ ·Ελλάς συμπαραστάθηκε στούς 
"Αραβες στίς δύσκολες στιγμές τους, πολύ πρίν νά εχουν 

τήν σημερινή τους έπιρροή, χαίρει γιά τήν θέση πού κατέ

κτησαν στά διεθνή πράγματα. 'Επιδιώκ:ομε στενώτερους 

δεσμούς μέ τούς w Αραβες κ:αί ίδίως μέ τά νέα Κράτη, συ

στηματοποίηση των σχέσεών μας μέ τά παλαιά κ:hί όργά

νωση των σχέσεών μας μέ τά νέα. 

»Θέλομε νά ενισχύσωμε τούς δεσμούς μας στόν πολιτι

κό τομέα κ:αί τόν οίκ:οvομικ:ό. Στόν πολιτικό τομέα γιατί 

ύπάρχει μακρά παράδοση στενής συνεργασίας. Μέσα στόν 

χρόνο, έπανειλημμένα άραβικ:ές φωνές ύψώθηκ:αν ύπέρ των 

δικαίων του κ:υπριακ:οu λαοu. 'Από τήν πλευρά μας σταθή

καμε στό πλευρό των 'Αράβων στόν άγ&να τους κ:αί έπειδή 

ή ·Ελλάς δέν παραδέχεται τήν κατάκτηση εδαφών διά τής 

χρήσεως τής βίας, ε{ ναι στό πλευρό τ&ν 'Αράβων εως δτου 

δλοκ:ληρωθοuν τά δίκαιά τους, συμπεριλαμβανομένου του 

δικαιώματος των Παλαιστινίων γιά αuτοδιάθεση ... ". 

»Μετά τήν συζήτηση έκ:είνη στή Βουλή, επακολούθη

σαν θετικά βήματα κ:αί πρακτικά μέτρα γιά τήν διεύρυνση 

των πολιτικών κ:αί οίκ:ονομικ:&ν σχέσεών μας μέ τό καθένα 

άπό τά άραβικ:ά Κράτη. 'Επισκέψεις τοu πρωθυπουργοu, 

τοu ύπουργοu 'Εξωτερικών κ:αί άλλων ύπουργ&ν.: Αναδι
οργάνωση κ:αί διεύρυνση τής διπλωματικής μας έκ:προσω

πήσεως. Συγκρότηση, σέ ύπουργικ:ό έπίπεδο, Μικτών 

'Επιτροπών πού άσκ:οuν κυρίως ύπεύθυνη εποπτεία τής 

προόδου των άμοιβαίων οίκ:ονομικ:&ν σχέσεων, άλλά κ:αί 

συμβάλλουν μέ τήν συχνή έπικ:οινωνία κυβερνητικών πα

ραγόντων στήν σύσφιγξη των εuρυτέρων διμερών σχέσεων 
μέ τό καθένα άπό τά άραβικ:ά Κράτη. 

»'Ιδιαίτερα προσέχθηκε κ:αί άναπτύχθηκ:ε δ οίκ:ονομι

κ:ός τομεύς. Ή Κυβέρνηση ϊδρυσε στό 'Υπουργείο 'Εξω

τερικών είδικ:ό Γραφείο 'Αναπτύξεως Οίκ:ονομικ:ής Συνερ

γασίας μέ τίς άραβικ:ές χώρες κ:αί τό άνέθεσε στόν καθηγη

τή Ι. Γεωργάκ:η, πού άνταποκ:ρίθηκ:ε στήν άποστολή του μέ 

έπιτυχία. Ή δραστηριότητά του ήταν προσαρμοσμένη 
στήν νέα γραμμή πού ε{χε χαράξει ή Κυβέρνηση : προσέγ

γιση μέ τό καθένα άπό τά άραβικ:ά Κράτη χωριστά, άνάλο

γα μέ τίς δραστηριότητες πού ή οίκ:ονομία τής κάθε χώρας 

παρουσίαζε. 

»'Επί πλέον, ή προσπάθειά μας συνδυαζόταν μέ τήν 

έπικ:είμενη ενταξή μας στήν ΕΟΚ, άφοu γεωγραφικά άλλά 

κ:αί άπό τήν άποψη των πολιτικών σχέσεών μας μέ τούς 

w Αραβες είμαστε τοποθετημένοι σάν ενας άπό τούς συνδε

τικούς κρίκους μεταξύ Εύρωπαίων κ:αί ' Αράβων. 

»Γιά πιό λεπτομερειακό άπολογισμό, άντλ& άπό WΕκ:

θεση του καθηγητή Γεωργάκ:η τά πιό βασικά σημεία: 

>>- 'Υπογράφηκαν μεταξύ 1975 κ:αί 1977 συμβάσεις
πλαίσια οίκ:ονομικ:ής, τεχνικής κ:αί μορφωτικής συνεργα

σίας μέ ενδεκ:α άραβικ:ές χώρες, μέ τίς δποίες οί σχέσεις 

μας στούς τομείς αύτούς ήσαν στό παρελθόν σχεδόν άνύ

παρκ:τες, κ:αί πού άποτέλεσαν τό συμβατικό ύπόβαθρο της 
συνεργασίας μας. 

>>- Οί συμβάσεις-πλαίσια συμπληρώθηκαν επειτα μέ 

άλλες συμφωνίες γιά τήν ρύθμιση ε{δικ:&ν θεμάτων. Π.χ. 

συμφωνίες διευρύνσεως έμπορικ:&ν άνταλλαγ&ν μέ τό 

'Ιράκ: κ:αί τήν Λιβύη πού περιελάμβαναν γιά πρώτη φορά 

κ:αί τό πετρέλαιο. ·Αλιευτικές συμφωνίες μέ τήν Μαυριτα

νία κ:αί τήν Λιβύη. Συμφωνία τηλεπικοινωνιακής συνδέ

σεως μεταξύ Συρίας κ:αί Κρήτης πού προβλέπεται νά εξυ

πηρετήσει τήν περιοχή τοu Κόλπου μέ τήν Δ. Εύρώπη κ:.ά. 

>>- • Υπογράφηκε ή σύμβαση πορθμειακ:ής συνδέσεως 
τ&ν λιμένων Βόλου, Θεσσαλονίκης κ:αί Ταρτούς (Συρίας) 

γιά τήν μεταφορά φορτηγών αύτοκ:ινήτων κ:αί (άργότερα) 

σιδηροδρομικών βαγονιών πού σύντομα εξελίχθηκε σέ 

σημαντική άρτηρία μεταφορών μεταξύ Εuρώπης κ:αί Μέ

σης 'Ανατολής. Μεταξύ των ετων 1978 κ:αί 1980 διακινή
θηκαν στήν γραμμή Βόλου-Ταρτούς συνολικά κ:αί πρός τίς 

δύο κατευθύνσεις πάνω άπό έκ:ατό χιλιάδιiς φορτηγά αύτο

κ:ίνητα. Ή κίνηση αuτή άναμένεται ν ' αuξηθή σημαντικά 

μέ τήν προγραμματισμένη κατασκευή είδικ:οu πορθμείου 

μεταφοράς σιδηροδρομικών βαγονιών. 

>>-Δόθηκε ίδιαίτερη ώθηση στήν άνάπτυξη των έμπο

ρικ:&ν άνταλλαγ&ν μας μέ τις άραβικ:ές χώρες, c:Οστε τό 

1979 οί έξαγωγές μας νά καλύψουν περίπου τό 20% του 
συνόλου των έλληνικ:&ν έξαγωγ&ν κ:αί νά καταστήσουν 
ετσι τίς χώρες αύτές τόν δεύτερο πελάτη μας μετά τίς χώ

ρες τής ΕΟΚ. 

>>- Δημιουργήθηκαν τά πρώτα θεσμικά πλαίσια (Έλ

ληνοαραβικ:ό Έπιμελητήρ_ιο, Έλληνοαραβικ:ή Τράπεζα) 

πού άποσκ:οποuσαν στήν δραστηριοποίηση των ίδιωτικ:&ν 

φορέων, γιά νά συμμετάσχουν, στό δικό τους έπίπεδο, στήν 

προώθηση τής έλληνοαραβικ:ής συνεργασίας. 

>>- 'Ιδρύθηκε τό ·Ελληνικό Μεσογειακό Κέντρο 

' Αραβικών κ:αί 'Ισλαμικών Σπουδών, πού καθιέρωσε μο

νοετή κ:όκ:λο άραβικ:&ν σπουδών μεταπτυχιακοί) έπιπέόου 
κ:αί όργάνωσε διεθνή συνέδρια πάνω σέ θέματα άραβικ:οu 

κ:αί ίσλαμικ:οu ένδιαφέροντος. 

>>Τήν είκ:όνα αύτή συμπληρώνει ή σημαντική δραστη

ριότητα στόν άραβικ:ό χώρο των έλληνικ:&ν κατασκευα

στικών έταιρει&ν. Στά τέλη του 1979, τά ύπό έκ:τέλεση ή 
άνάθεση εργα στίς έταιρείες αuτές ύπολογίζονταν σέ 200 
περίπου δισεκατομμύρια δραχμές» 1 54. 

I ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1975 

'Ο πρόεδρος τής κυπριακής Βουλής καί άντιπρό
σωπος τής Κυβερνήσεως στίς συνομιλίες μέ τήν 

τουρκοκυπριακή πλευρά, Γ. Κληρίδης, σέ δμιλία του 

στή Λευκωaία, λέγει οτι ή Δημοκρατία θά μποροϋσε 
νά δεχτεί τή διζωνική δμοσπονδία, μέ έπαρκείς έγ

γυήσέις, άν τό μέγεθος τής τουρκοκυπριακής ζώνης 
ήταν άποδεκτό. Γιά τή δήλωση αuτή, έπετέθησαν 

στόν 'Ελληνοκύπριο πολιτικό δ Γ. Μαϋρος καί δ Α. 

Παπανδρέου, έν& καί δ Μακάριος, λίγο άργότερα, 
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άφησε εμμεσα, νά διαφανεί ή δυσαρέσκειά του. ης 

έπόμενες ήμέρες, κλιμακώθηκαν οί δημόσιες άντι

δράσεις πρός τό πρόσωπο τοϋ Γ. Κληρίδη. 

Στίς 6 'Απριλίου, δ πρόεδρος τής κυπριακής 
Βουλής θά δδηγηθεί στήν άπόφαση νά ύποβάλει τήν 

παραίτησή του άπό τή θέση τοϋ έκπροσώπου τής 

έλληνοκυπριακής πλευράς στίς διακοινοτικές συνο

μιλίες δημιουργώντας φόβους στήν 'Αθήνα γιά μιά 

νέα διάσπαση τοϋ έλληνοκυπριακου μετώπου. Τήν 

έπομένη, δ πρόεδρος Μακάριος προσπάθησε, μά

ταια, νά τόν μεταπείσει καί, κατ<?πιν, ζήτησε τήν πα

ρέμβαση καί του Κ. Καραμανλή. ·Ο πρωθυπουργός, 

πράγματι, θά έπικοινωνήσει τηλεφωνικά μέ τόν Γ. 

Κληρίδη καί, στίς 10 του μηνός, θά τοϋ άπευθύνει 
τήν άκόλουθη έπιστολή: 

«Φίλε κύριε Κληρίδη, 

»·Ο πρέσβυς κ. Δούvτας μέ πληροφορεί ότι, παρά 

τάς άπόψεις τάς όποίας σiiς διετύπωσα τηλεφωνικώς, 

έπιμένετε είς τήν παραίτησίν σας. Χωρίς νά ύπεισέλ

θω είς τούς λόγους ταύτης, θά έΠεθύμουν νά έπαναλά

βω ότι αί κρίσιμοι στιγμαί τάς όποίας διέρχεται τό 

κυπριακόν πρόβλημα δέν έπιτρέπουν ρήγματα εlς 

τήν έλληνικήν παράταξιν. Εlσθε εlς τήν περίστασιν 
αύτήν ό ένδεδειγμένος διαπραγματευτής τών προ

βλημάτων πού άντιμετωπίζει η Κύπρος. 'Εάν δέν με
τάσχετε είς τάς dρχομένας τήν 28ην τρέχοντος συ
νομιλίας έν Βιέννrι τό άποτέλεσμα θά ε{ ναι ν' άρνη

θfί όπως προσέλθη καί ό κ. Ντενκτάς. Τουτο θά έχη 

ώς μοιραίον άποτέλεσμα νά ναυαγήσουν αί έργώδεις 

προσπάθεια ι τάς όποίας κατέβαλεν ό κ. Βαλντχάιμ, 

μέ άποτέλεσμα όχι μόνον νά ψυχράνωμεν τόν γενι

κόν γραμματέα του ΟΗΕ άλλά καί νά μειώσωμεν τό 

ένδιαφέρον τών τόσων φίλων μας εlς τά 'Ηνωμένα 

ΝΕθνη, ένθα η 'Ελλάς καί η Κύπρος τόσας έχουν 

καταβάλει προσπαθείας. 

)) Ν Ε τι πλέον δυσάρεστο ν άποτέλεσμα θά εlναι ότι 
θά ματαιωθουν οϋτω αί ένδοκυπριακαί συνομιλίαι, 

καθ' ή ν στιγμήν η κατάστασις είς ή ν έχει περιέλθει 

ή Κύπρος καί τό πελώριον προσφυγικόν κυμα πού 

έδημιούργησεν ή τουρκική είσβολή έπιβάλλουν τήν 

ταχείαν έξεύρεσιν λύσεως μέσφ διαπραγματεύσεων. 

)) 'Εν όψει τών άνωτέρω, εύελπιστώ ότι θά άναθε
ωρήσετε τήν άπόφασίν σας, διότι εlμαι βέβαιος ότι 

έχετε ζωηρόν τό αίσθημα τής εύθύνης καί πλήρη συ

ναίσθησιν του τί άναμένει άπό ύμiiς κατά τάς στιγμάς 

αύτάς ή ίδιαιτέρα σας πατρίς))ιss. 

Τελικά, δ Γ. Κληρίδης δέν θά έπιμείνει στήν 

παραίτησή του. 

ι ΑΠΡΙΛΙΟΥ ι975 

Μέ άπόφαση του ύπουργοϋ 'Εθνικής 'Αμύνης, Ε .. 
'Αβέρωφ, άποκαθίστανται 120 άξιωματικοί πού διώ-

χθηκαν άπό τή δικτατορία: συγκεκριμένα, 34 έπα
νέρχονται στήν ένεργό ύπηρεσία καί καταλαμβά

νουν όργανικές θέσεις (άναβιβάζοντας τό σύνολο 

τών όSς τώρα έπαναφερθέντων σέ 56), ένώ 86 άποκα
θίστανται βαθμολογικά καί άΠοστρατεύονται. 'Η δι
αδικασία θά συνεχιστεί, μέ εύρείας κλίμακας άποκα

ταστάσεις άξιωματικών, στίς 5 'Απριλίου. 

ι ΑΠΡΙΛΙΟΥ ι975 

Δημοσιεύονται στόν τύπο πληροφορίες, σύμφω

να μέ τίς δποίες ή Κυβέρνηση διενεργεί ερευνες γιά 

τόν έντοπισμό δικτύου, πού ένσπείρει συστηματικά 

φήμες γιά δήθεν έπικείμενες δολοφονίες πολιτικών 

προσώπων, μέ πρώτο στό σχετικό κατάλογο, τό όνο

μα τοϋ Κ. Καραμανλή. Σχετικά, έκδόθηκε καί ή άκό

λουθη κυβερνητική άνακοίνωση : 

«Διά μίαν &.κόμη φοράν διαψεύδονται κατηγορηματι

κώς αί &.βάσιμοι διαδόσεις. Τό κοινόν όφείλει πλέον νά 

αότοπροστατευθή καί νά ό.ντιμετωπίζη μέ ψυχραιμίαν καί 

περιφρόνησιν τούς διαδοσίας, πού ό.σφαλως ύπηρετοuν 

ύπόπτους σκοπούς. Νά εΙναι δέ βέβαιον δτι ή Κυβέρνησις 

δέν παρέλειψεν οuτε θά παραλείψη, όσάκις ή ό.νάγκη ή τά 
πράγματα επιβάλλουν, νά ένημερώνη ύπεύθυνα τήν κοινήν 

γνώμη ν. 'Η νευρικότης ή όποία ό.πό καιροu είς καιρόν 

προκαλείται ό.πό τούς ύπόπτους διαδοσίας εΙναι όχι μόνον 

ό.δικαιολόγητος, άλλά καί έπιβλαβής διά τά συμφέροντα 

τής χώρας». 

2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ι975 

'Ο Κ. Καραμανλής, συνοδευόμενος άπό τούς 

ύπουργούς Προεδρίας καί Δημοσίων ΝΕργων καί τόν 

γενικό γραμματέα τοϋ ΕΟΤ, έπισκέπτεται τό Φαληρι

κό Δέλτα καί έγκρίνει τόν έξωραϊσμό τής περιοχής 

άπό τό Νέο Φάληρο όSς τό Δέλτα (άντί τής έκτελέσε

ως τών προγραμματισθέντων άπό τή δικτατορία του

ριστικών εργων), μέ σκοπό νά άποδοθεί γιά τήν ψυ

χαγωγία τών κατοίκων. 'Αποφασίστηκε, άκόμη, νά 

άνατίθενται τά άντιπλημμυρικά καί άποχετευτικά 

εργα στό. Υπουργείο Δημοσίων ΝΕργων, τό όποίο μέ 

τίς ύπηρεσίες του καί τόν 'Οργανισμό 'Αποχετεύ

σεων θά άναλάβει τή συντήρησή τους καί τήν έπίλυ

ση τών θεμάτων πού άνακύπτουν μέ τούς έργολάβους 

τής επταετίας . 

2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ι975 

Σέ σύσκεψη τοϋ ύπουργοϋ Παιδείας, Π. Ζέππου 

καί τής Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 'Αθηνών, 

έξετάζεται τό πρόγραμμα τής άνεγέρσεως νέων κτι

ρίων στήν πανεπιστημιούπολη τής πρωτεύουσας 

(εργο του Κ. Καραμανλή κατά τή διάρκεια τής 

'Οκταετίας), λαμβάνονται άποφάσεις γιά τήν άνέ

γερση νέας νοσοκομειακής μονάδας τής 'Ιατρικής 

Σχολής καί γιά τήν κατάρτιση νέου όργανισμου τοϋ 
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'Αποφάσεις γιά τό Φαληρικό Δέλτα. 
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Πανεπιστημίου, ένώ έξετάζεται καί τό θέμα τής κρί

σεως τών καθηγητών, βάσει τών πρόσφατων ψηφι

σμάτων τής Βουλής. 'Η σχετική κυβερνητική άνα

κοίνωση άναφέρει: 

«Κατά τήν χθεσινήν συνεδρίασιν τfjς Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου 'Αθηνών έξητάσθησαν μεταξύ τών <iλλων 

καί τά θέματα τά άφορώντα εις τό πρόγραμμα τών νέων 

κτιρίων τfjς Πανεπιστημιουπόλεως' Αθηνών, διά τήν δλο

κλήρωσιν των δποίων άπαιτείται δαπάνη τfjς τάξεως των 

πέντε δισεκατομμυρίων δραχμών. VΗδη, ώς γνωστόν, εχει 

συναφθfj δάνειον μεταξύ του Πανεπιστημίου 'Αθηνών καί 

τfjς Κτηματικfjς Τραπέζης ϋψους ενός δισεκατ. πεντακο

σίων εκατ. δραχμών, έξ ών μέχρι σήμερον ήναλώθη ποσόν 

πεντακοσίων πεντήκοντα εκατομμυρίων δραχμών, τό δέ 

ύπόλοιπον θά άναλωθfj μέ ταχύτερον ρυθμόν. 

»'Αλλά πέραν τών τριών δισεκατομμυρίων διακοσίων 

εκατομμυρίων δραχμών διά τήν δλοκλήρωσιν του Προ

γράμματος τfjς Πανεπιστημιουπόλεως, έκρίθη άπαραίτη

τον ύπό του Πανεπιστημίου 'Αθηνών ή άνέγερσις νέας 

νοσοκομειακfjς μονάδος διά τάς άνάγκας τfjς 'Ιατρικfjς 

Σχολfjς εiς τήν οiκοπεδικήν €κτασιν €ναντι του Πενταγώ

νου. Τό ϋψος τfjς δαπάνης αύτfjς θά άνέλθη εiς τό ποσόν 

τών τριών δισεκατομμυρίων δραχμών. Τό Πανεπιστήμιον 

'Αθηνών, έν συνεργασίι;t μετά του 'Υπουργείου Παιδείας, 

θά κινήση τήν διαδικασίαν πρός έξεύρεσιν τών άναγκαίων 

πόρων διά τήν έφαρμογήν καί του άνωτέρω προγράμματος. 

»'Επίσης άπεφασίσθη δπως τό Πανεπιστήμιον 'Αθη

νών έν όψει των ηύξημένων άναγκών (σημειωτέον δτι δ 

άριθμός των φοιτητών έντός δεκαετίας έδιπλασιάσθη 

άνερχόμενος εiς 34.000) καταρτίση τό ταχύiερον νέον όρ
γανισμόν αύτου, διότι δ παλαιός δέν άνταποκρίνεται εiς 

τάς νέας συνθήκας. 

»Σχετικώς μέ τό φοι τητικόν θέμα, τό δποίον τό 'Υ πουρ

γείον Παιδείας _παρακολουθεί μέ δλως tδιαίτερον ένδιαφέ

ρον καί περιβάλλει τούς φοιτητάς μέ στοργήν καί άγάπην, 

δηλοί δτι τά 'Ανώτατα 'Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα εΙ ναι πλή

ρως αύτοδιοικούμενα καί δτι ή τέχνη καί ή έπιστήμη, κα

θώς καί ή €ρευνα καί ή διδασκαλία εiς αύτά, εΙναι έλεύθε

ροι. ΕΙναι γνωστόν δτι τό 'Υπουργείον Παιδείας, διάτων 

νομίμων δδών εχει κινήσει τάς διαδικασίας κρίσεως των 

καθηγητών, οί δποίοι €χουν παραπεμφθfj εις τάς ύπό των 

ψηφισμάτων τfjς Βουλfjς προβλεπομένας έπιτροπάς κρί

σεως. Τοιούτου δοθέντος τό 'Υπουργείον Παιδείας θεωρεί 

άνεπίτρεπτον τήν εiς μεμονωμένας εύτυχώς περιπτώσεις 

προκαλουμένην δι. ένεργειών των φοιτητών άναταραχήν, 

ijτις άποβλέπει εtς τήν κατάληψιν έδρών καί τήν διδασκα

λίαν "μαθημάτων" ij "άντιμαθημάτων" ύπό άνευθύνων 
προσώπων, τά όποία παρανομουν καί άντιποιουνται άλλό

τρια καθήκοντα μέ βαρείας έκ του νόμου συνεπείας. 

»Οί φοιτηταί καλουνται τάς τελευταίας ταύτας έβδομά

δας του άκαδημαϊκου ετους δπως έπιδείξουν σύνεσιν καί 

φρόνησιν, άποφύγουν δέ τάς άκρότητας αί δποίαι €χουν ώς 

άποτέλεσμα νά δυσφημήσουν κάθε άγνήν καί εύγενfj αύ

τών προσπάθειαν πρός άνάπτυξιν καί προαγωγήν τfjς έπι
στήμης, τfjς διδασκαλίας, τfjς έρεύνης καί τfjς μαθήσεως». 

3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1975 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν 'Ολλανδό υπουρ-

γό 'Εξωτερικών, Μ. Βάν ντέρ Στούλ, δ δποίος βρί

σκεται στήν 'Αθήνα, καθ' δδόν πρός τή Μέση 

'Ανατολή. Μετά τή συνάντηση, δ 'Ολλανδός υπουρ

γός εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Μόλις πρό όλίγου έπισκέφθηκα τόν κ. Καραμανλfj, 

τόν όποίο γνωρίζω άπό πολλών έτών. Είχαμε μιά ένδιαφέ

ρουσα άνταλλαγή άπόψεων. Μιλήσαμε γιά τήν πορεία των 

σχέσεων μεταξύ τfj-ς 'Ελλάδος καί τfjς ΕΟΚ καί φυσικά 

συζητήσαμε καί τό Κυπριακό. 'Από μέρους μου, έξέφρασα 

τήν έλπίδα δτι θά έξευρεθfj μιά εtρηνική λύση καί του 

ύπενθύμισα δτι τόν περασμένο Φεβρουάριο τά Κράτη-μέλη 

τfjς ΕΟΚ προσέφεραν τίς καλές τους ύπηρεσίες πρός τήν 

κατεύθυνση αύτή». 

'Απαντώντας σέ έρώτηση δημοσιογράφου γιά τή 

στάση τής χώρας του ώς πρός τήν πρόσφατη άνακή

ρυξη τοϋ τουρκοκυπριακοί\ κραηδίου, δ ·Ολλανδός 

υπουργός 'Εξωτερικών σημείωσε: 

«Νομίζω δτι ή θέσις των 'Εννέα €χει σαφώς έκφρασθfj. 

Θέσις τήν δποίαν υίοθετεί καί ή Κυβέρνηση τfjς 'Ολλαν

δίας. Οί 'Εννέα καί ή 'Ολλανδία έλπίζουν δtι οί ένδοκυ

πριακές συνομιλίες θά συνεχισθουν, έπί τij βάσει τfjς άνα

γνωρίσεως τfjς άκεραιότητος τfjς Κύπρου». 

4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1975 

Ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή, πραγμα

τοποιείται ή πρώτη συνεδρίαση τής Διοικούσας 

'Επιτροπής τής ΝΔ. 

'Απευθυνόμενος στά μέλη τής ΔΕ, δ πρωθυπουρ

γός τόνισε δτι τό κόμμα προορίζεται νά άποτελέσει 

στό μέλλον τή σπονδυλική στήλη τής πολιτικής ζω

ής στήν 'Ελλάδα. Κατ9πιν, ά\Ιέλυσε τούς λόγους πού 

τόν rοθησαν στήv ίδρυση τής ΝΔ καί σημείωσε: 

«Oi έιtιτυχίες τής ΝΔ κατά τό σύντομο διάστημα 
τής πολιτικής της ζωής πρέπει νά καθιστούν ύπερή

φανους όχι μόνον τούς όπαδούς της, &λλά καί όλους 

τούς "Ελληνας. Καί αύτό γιατί όλοι oi "Ελληνες 
μπορούν, συγκρίνοντες τό έλληνικό έπίτευγμα πρός 

όσα συμβαίνουν σέ άλλες χώρες, νά έχουν έμπιστοσύ

νη στίς Ικανότητές τους, τίς δποίες aξιοποιεί ή πολι
τική ήγεσία, γιά τό καλό δλοκλήρου του έθνους». 

Ή έπιτροπή άποφάσισε νά συνεδριάσει λίγες 

ήμέρες άργότερα, στά νέα γραφεία τοϋ κόμματος, 

στήν δδό Ρηγίλλης, μέ άντικείμενο: τήν έκλογή 

'Εκτελεστικής 'Επιτροπής τήν έπεξεργασία τοϋ 

καταστατικοί\ τοϋ κόμματος τήν έπεξεργασία καί 
εγκριση τών ίδεολογικών του άρχων, μετά άπό εισή

γηση τοϋ Κ. Καραμανλή καί tήν προώθηση τής όρ

γανώσεως τοϋ κόμματος σέ δλόκληρη τή χώρα. 

4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1975 

. ο υπουργός Δημοσίων VΕργων, χ. Στράτος, 
άνακοινώνει τήν έκτέλεση σημαντικών συγκοινωνια-
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κών εργων στήν 'Αθήνα, τά όποία καί συνοψίζει τό 

σχετικό είδησεογραφικό δελτίο ώς έξης: 

«'Οδός Πατησίων: Θά άναμορφωθi'j καί διαπλατυνθή 

άπό τήν Πανεπιστημίου μέχρι τήν Κοδριγκτώνος, προφα

νώς σέ βάρος των πεζοδρομίων, μέ πίστωση ιο εκατ. δρχ. 

» • Οδός • Ερμοu: Θά άνακατασκευασθή καί διαπλατυν
θή άπό πλατείας • Αγίων 'Ασωμάτων μέχρι Πειραιώς μέ 
πίστωση 6 εκατ. δρχ. 

>> • Οδός Βουλιαγμένης: Θά διαμορφωθή νέας κόμβος 
είσόδου-έξόδου μέχρι τής 'Ιλισσοu μέ πίστωση 3 εκατ. 

δρχ. 

» Όδός Χερσίφρονος (Ύμηττοu): Θά κατασκευασθή 

τό τμήμα άπό Α· Νεκροταφείο μέχρι τήν Βουλιαγμένης μέ 

πίστωση I εκατ. δρχ. 

>> • Οδός Παρακηφίσιος: Θά άνακατασκευασθή δ δυτι
κός της κλάδος άπό Τρείς Γέφυρες μέχρι Πειραιώς μέ πί

στωση 30 εκατ. δρχ. 
»Γέφυρα Μοσχάτου: Θά κατασκευασθή γέφυρα πάνω 

άπό τίς γραμμές του ΕΗΣ, παρά τόν σταθμό Μοσχάτου μέ 

πίστωση 35 εκατ. δρχ. 
»Λεωφόρος 'Αμφιθέας Παλ. Φαλήρου: Θά κατασκευα

σθή ή σύνδεση τής Συγγροu μέ τήν λεωφόρο Ποσειδώνος 

μέ πίστωση 15 εκατ. δρχ. 

>>'Οδός Βείκου: Θά κατασκευασθή τό τμήμα περιοχής 

Γαλατσίου άπό Όμορφοκκλησιά μέχρι Καποδιστρίου μέ 

πίστωση 15 εκατ. δρχ. 
>> • Οδός Π. Ράλλη: Θά κατασκευασθή τό τμήμα άπό γέ

φυρα Πρ. Δανιήλ μέχρι Κηφισοu μέ πίστωση 10 εκατ. δρχ. 
>> • Οδός Ρο β. Γκάλι: Θά άνακατασκευασθi'j καί διαπλα

τυνθή τό τμήμα άπό 'Αποστ. Παύλου μέχρι Προπυλαίων 

μέ πίστωση 2 έκατ. δρχ. 

>> • Οδός Λένορμαν: Θά διαπλατυνθή καί διαμορφωθi'j 
άπό Τριπόλεως μέχρι Τηλεφάνους μέ πίστωση 3 εκατ. δρχ. 

>>Κόμβος Γαλατσίου: Θά διαμορφωθή κόμβος στήν 

συμβολή τών λεωφόρων Γαλατσίου, Βείκου, Πρωτοπαπα

δάκη, • Α γ. Γλυκερίας μέ πίστωση 2 εκατ. δρχ. 
))Γιά ~ργα συντηρήσεως βελτιώσεως καί έπισκευές λε

ωφορειακών δδών περιοχής πρωτευούσης διατέθηκαν 17 
εκατ. δρχ. 

))Θά διατεθοuν γιά τήν συντήρηση ~ων δικτύων σημα
τοδοτήσεως στούς 530 κόμβους καί τήν έπέκταση σέ 35 
νέους 15 εκατ. δρχ. 

))Γιά τήν διάνοιξη όδών τής περιοχής πρωτευούσης θά 

διατεθοuν 4,2 εκατ. δρχ. 
))Γιά τήν πλακόστρωση νησίδων τής Συγγροu καί τής 

παραλιακής λεωφόρου θά διατεθοuν 2 εκατ. δρχ. 
))Γιά τήν συντήρηση του δικτύου ήλεκτροφωτισμοu 

έθνικών όδών θά διατεθοuν 5 έκατ. δρχ. >> 156• 

10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1975 

Συγκαλείται σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. 

Καραμανλή καί μέ συμμετοχή των οίκονομικ&ν 

ύπουργ&ν, στήν όποία έξετάζεται ή πορεία τής οίκο

νομίας. 'Όπως άναιωινώθηκε, ή Κυβέρνηση ήταν 

πεπεισμένη δτι έντός τοϋ 1975 ή ϋφεση θά ξεπερα
στεί καί θά δημιουργηθοϋν οί άναγκαίες προϋποθέ

σεις γιά τήν άνάπτυξη. 'Ακόμη, μελετήθηκαν μέτρα 

γιά τήν έναρμόνιση τής γεωργικής πολιτικής μέ αύ

τήν τής ΕΟΚ, έγκρίθηκε ή κατανομή κατά τομείς 

των πιστώσεων τοϋ προγράμματος δημοσίων έπεν

δύσεων, έν& έγκρίθηκαν τά νομοσχέδια τά σχετικά 

μέ τή σύσταση 'Εθνικοϋ Συμβουλίου 'Ενεργείας καί 

Δημοσίας 'Επιχειρήσεως Πετρελαίου. Ή σχετική 

κυβερνητική άνακοίνωση άναφέρει: 

«Κατά τάς γενομένας χθές καί σήμερον υπό τήν προε

δρίαν του πρωθυπουργοί) κ. Κ. Καραμανλή συσκέψεις έπί 

θεμάτων άρμοδιότητος ώρισμένων έκ τών Οίκονομικών 

'Υπουργείων έλήφθησαν α{ κάτωθι άποφάσεις: 

))]. 'Ενεκρίθη ή υποβολή πρός τήν Βουλήν δύο θεσμι
κοί) χαρακτήρος νομοσχεδίων, πρώτον περί συστάσεως 

Έθνικοu Συμβουλίου Ένερyείας παρά τφ Ύπουργείφ τοu 
Συντονισμοί) καί δεύτερον περί συστάσεως Δημοσίας 

'Επιχειρήσεως Πετρελαίου (ΔΕΠ). 

))α . Τό Έθνικόν Συμβούλιον 'Ενεργείας θ' άποτελέση 

κατά τό πρότυπον άναλόγων Συμβουλίων λειτουργούντων 

είς τάς περισσοτέρας άνεπτυγμένας χώρας, τό άνώτατον 

γνωμοδοτικόν όργανον τής Κυβερνήσεως έπί ένεργειακών 

θεμάτων, θά υποβοηθή δέ τόν υπουργόν τοu Συντονισμοu 
καί Προγραμματισμοί) είς τήν χάραξιν όρθολογικής καί 

προγραμματισμένης υπό των διαφόρων ένεργειακών φορέ

ων πολιτικi'jς. Είς τό Συμβούλιον θά μετέχουν άνά εις έκ

πρόσωπος των κυριωτέρων φορέων καί των ειδικώς άρμο

δίων 'Υπουργείων Βιομηχανίας καί Μεταφορών καί 'Επι

κοινωνιών, άλλ' έπί πλέον καί είδικοί άνεξάρτητοι έπιστή

μονες, οϋτως ό>στε νά ε{ναι, κατά τό δυνατόν, άντικειμενι
καί α{ πρός τήν Κυβέρνησιν εΙσηγήσεις του. 

»β. Ή ΔΕΠ θά λειτουργi'j μέν ώς 'Ανώνυμος 'Εταιρεία 

κατά τούς κανόνας τής {διωτικi'jς οίκονομίας, τό σύνολον 

δμως τών μετοχών της θ' άνήκη είς τό Δημόσιον. Σκοπός 

τi'jς εταιρείας θά ε{ναι ή ~ρευνα πρός έντοπισμόν κοιτασμά

των πετρελαίου καί υδρογονανθράκων έν γένει, καθώς καί 

ή έκμετάλλευσις, έπεξεργασία καί διάθεσις έμπορικώς έκ

μεταλλευσίμων κοιτασμάτων. Είς τήν ΔΕΠ, μετά τήν υπό 

τής Βουλής έπιψήφισιν του νομοσχεδίου, θ' άναθέση π. χ. 

ή Κυβέρνησις άμέσως τήν ~ρευναν καί, είς περί!tτωσιν 

έξευρέσεως έκμεταλλευσίμων κοιτασμάτων, τήν άξιοποί

ησιν τοu Δέλτα του Νέστου. Σημειοuται δτι τό 'Υπουργεί

ον Βιομηχανίας, έν συνεργασί~ μετά του Γαλλικοu 'Ι νστι

τούτου Πετρελαίων, προπαρασκευάζει ήδη τήν διενέργει

αν γεωφυσικών έρευνών ε{ς τήν προαναφερθείσαν περιο

χήν, α{ όποίαι καί θά διεξαχθοuν τό προσεχές θέρος. Πέ

ραν τών περιοχών τήν διερεύνησιν καί τήν έκμετάλλευσιν 

των όποίων θ' άναλάβη άπ' εύθείας, ή ΔΕΠ θά δύναται, 

συμβαλλομένη μέ τό Δημόσιον, ν' άναλαμβάνη τήν δια

χείρισιν δικαιωμάτων καί συμφερόντων του άπορρεόντων 

έκ συμβάσεων αύτοu μετά τρίτων καί έχουσών άντικείμε

νον άναγόμενον ε{ς τόν σκοπόν τής συσταθησομένης εται

ρείας. Τό μετοχικόν κεφάλαιον τi'jς εταιρείας θά καταβλη

θή ε{ς δόσεις μέσφ του προϋπολογισμοί), προβλέπεται δέ 

δτι θ' άνέλθη ε{ς εν δισεκατομμύριον, δυνάμενον ν' αύξη

θi'j. Τό Δημόσιον είς τήν άσκησιν τών δικαιωμάτων του ώς 

μετόχου θά έκπροσωπήται υπό του 'Υπουργείου Βιομηχα

νίας, έντός των πλαισίων τής χαρασσομένης υπό του 

'Υπουργείου τοu Συντονισμοu γενικωτέρας οΙκονομικής 

καί ένεργειακής πολιτικi'jς. 
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»2. 'Ενεκρίθη ή υποβολή πρός τήν Βουλήν τριών υπη
ρεσιακών νομοσχεδίων περί του τρόπου λήψεως μέτρων 

πρός περιορισμόν τής καταναλώσεως ενεργείας, καθώς καί 

περί &ναδιαρθρώσεως τών διοικήσεων τής ΔΕΗ καί τής 

ΕΤΒΑ. 'Επί των νομοσχεδίων τούτων παρέχονται αί &κό

λουθοι διευκρινίσεις: 

))α. Τό νομοσχέδιον περί λήψεως μέτρων πρός περιορι

σμόν τής καταναλώσεως ενεργείας δέν &ποβλέπει εiδικώς 

εiς τήν &ντιμετώπισιν τών σημερινών συνθηκών, άλλά πα

ρέχει γενικώς τήν εuχέρειαν εiς τήν Κυβέρνησιν νά επιβά

λη τέτοιους περιορισμούς εiς τήν εκτασιν πού &παιτείται 

κατά τάς έκάστοτε περιστάσεις . 'Η Κυβέρνησις εξήγγει

λεν ijδη δτι δέν χρειάζεται σήμερα νά ληφθουν αυστηρό

τερα μέτρα εκείνων πού ελήφθησαν είς δλας σχεδόν τάς 

προηγμένας χώρας τής Εuρώπης. Οί άρμόδιοι υπουργοί 

θά προβουν εiς εiδικωτέρας δηλώσεις εντός τής προσεχους 

έβδομάδος. 

))β. 'Η αναδιάρθρωσις τής διοικήσεως καί τών γενικών 

διευθύνσεων τής ΔΕΗ έπιβάλλεται κυρίως εκ του λόγου δτι 

ή Κυβέρνησις απεφάσισεν, δπως ι'iλλωστε εδήλωσε πρό 

διμήνου, τήν συγχώνευσιν τής ΛΙΠΤΟΛ καί τής ΔΕΗ. 'Η 

συγχώνευσις αuτή έκτός του δτι θά έπιφέρη 'Όiκονομίας 

κλίμακας", ε{ναι σήμερον καί εξ όργανωτικών καί τεχνι

κών λόγων επιβεβλημένη. 

)η. 'Η αναδιάρθρωσις τής διοικήσεως τής ΕΤΒΑ υπη

γορεύθη εκ του δτι δ 'Οργανισμός πρέπει -μετά τάς πα

ρεκκλίσεις από του σκοπου διά τόν δποίον ίδρύθη - νά 

έπανεύρη τήν κυρίαν αποστολήν του, νά εξυπηρετήση δη

λαδή τήν βιομηχανικήν ανάπτυξιν τής χώρας . Τουτο ση
μαίνει δτι ή ΕΤΒΑ πρέπει νά καταστή ίκανή ν' ασχο},.ηθή 

αφ· ένός μέν μέ τήν προώθησιν μεγάλων έπενδυτικών ~ρω
τοβουλιών, πού θά συμπληρώνουν, εν &νάγκα δέ καί θά 

αναπληρώνουν τήν υστερουσαν, εiδικώτερα σήμερον, iδι

ωτικήν πρωτοβουλίαν, αφ· έτέρου δέ μέ τήν χορήγησιν 

μακροτέρας διαρκείας πιστώσεων πρός τήν βιομηχανίαν 

διά τήν υπ· αuτής πραγματοποίησιν επενδύσεων. Συνιστά

ται ακριβώς δι' αuτόν τόν λόγον καί δευτέρα θέσις υποδι

οικητου, οϋτως ωστε δ ενας έκ τών υποδιοικητών νά εχη 

τήν εiδικήν εuθύνην τής αναπτύξεως νέων επενδυτικών 

πρωτοβουλιών καί δ ι'iλλος τήν εiδικήν εuθύνην τής ασκή

σεως μακροπροθέσμου καί μεσοπροθέσμου βιομηχανικής 

πίστεως. 

))3. 'Ο πρόεδρος τής Κυβερνήσεως ενέκρινε τήν κατα
νομήν τών προβλεπομένων υπό του Προγράμματος Δημο

σίων 'Επενδύσεων πληρωμών κατά τομείς. Αί προβλεπό

μενα ι κατά τό 1975 πληρωμαί θ' ανέλθουν, δπως ijδη ανε

κοινώθη πρός τήν Βουλήν, εiς 32 δισεκατομμύρια δραχ
μών, εναντι πραγματοποιηθεισών κατά τό προηγούμενον 

ετος πληρωμών εξ 22,8 δισεκατομμυρίων δραχμών. v Αν 

καί ή Κυβέρνησις κατά τήν κατάρτισιν του Προγράμματος 

περιωρίζετο εκ τών αναληφθεισών κατά τά προηγούμενα 

ετη υποχρεώσεων πρός εκτέλεσιν η πρός συνέχισιν τής 

εκτελέσεως εργων μικpaς παραγωγικής αποδόσεως, επετεύ

χθη, είς σημαντικόν βαθμόν, αναδιάρθρωσις καί έκλογί

κευσις τής επενδυτικής δραστηριότητος του Κράτους, 

δπως προκύπτει καί από τά έξής χαρακτηριστικά παραδείγ

ματα: 

))- Γεωργία: 1.251 έκατ. δρχ. Αuξησις εναντι- 1974: 
39%. 

»-'Εγγειοβελτιωτικά: 4.150 έκατ. δρχ. Αuξησις εναν

τι 1974: 25%. 
))-Δάση: 500 έκατ. δρχ. Αuξησις εναντι 1974: 74%. 
))-Πρόγραμμα παραμεθορίων: 445 έκατ. δρχ. Αuξησις 

εναντι 1974: 162%. 
))- Παιδεία: 4.240 έκατ. δρχ. Αuξησις εναντι 1974: 

77%. 
)>4. 'Η Κυβέρνησις, ανταποκρινομένη είς δικαιολογημέ

νον αίτημα της Πανελληνίου Συνομοσπονδίας 'Ενώσεων 

Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ), απεφάσισε νά 

έξασφαλίση τήν έκπροσώπησην τών &γροτών είς διάφορα 
Συμβούλια 'Οργανώσεων, τήν δποίαν ε{χε καταργήσει ή 

περιορίσει ή δικτατορία, δπως π.χ. εiς τόν ΟΓΑ, τούς 'Ορ

γανισμούς Βάμβακος καί Καπνου, τής Κεντρικής Λαχανα

γοράς 'Αθηνών κ .λπ. 'Ο υπουργός τής Γεωργίας καί δ 

υφυπουργός του Συντονισμου θά καταρτίσουν άμέσως τό 

σχετικόν νομοσχέδιον. 

))5. 'Ο πρόεδρος τής Κυβερνήσεως κατετοπίσθη λεπτο
μερώς επί τής πορείας τών διαπραγματεύσεων πρός εναρμό

νισιν τής γεωργικής μας πολιτικής πρός τήν πολιτικήν τής 

ΕΟΚ, εδωσε δέ πρός τούς άρμοδίους υπουργούς τάς άναγ

καίας δδηγίας διά τήν έπίσπευσιν τής λήψεως τών θεσμι

κών καί αναδιαρθρωτικών μέτρων πού θά έπιτρέψουν τήν 

σταδιακήν, αλλ' δσον τό δυνατόν ταχυτέραν δημιουργίαν 

τών πραγματικών προϋποθέσεων τής εντάξεως τi]ς έλληνι

κής γεωργίας είς τόν εuρωπαϊκόν Κοινοτικόν χώραν. Τά 

πρώτα πρός τήν κατεύθυνσιν αuτήν νομοθετικά καί διοικη

τικά μέτρα θά εξαγγελθουν έντός του προσεχους δεκαημέ

ρου υπό των άρμοδίων υπουργών. 

))Κατά τήν σύσκεψιν εχαράχθησαν τέλος α{ γραμμαί 

πού θ' ακολουθήσουν τά άρμόδια ' Υπουργεία εiς τήν δια

πραγμάτευσιν συμβάσεων αποβλεπουσών εις τήν πραγμα

τοποίησι ν μείζονος σημασίας έπενδύσεων, δπως π.χ. τής 

αλουμίνας Παρνασσου, του αμιάντου Ζιδωνίου Κοζάνης, 

διαφόρων ναυπηγικών μονάδων κ.λπ. 

)>Παρά τήν δυσμενή διεθνή οiκονομικήν συγκυρίαν καί 

τάς είδικωτέρας δυσχερείας πού αντιμετωπίζει ή χώρα, ή 

Κυβέρνησις ε{ναι πεπεισμένη δτι θά μπορέση, κατά' τήν 

διάρκειαν του 1975, νά έξαγάγη τήν οiκονομίιiν από τήν 
ϋφεσιν, νά θεσμοθετήση τά πρώτα βασικά μέτρα προσαρ

μογής των οίκονομικών διαδικασιών πρός τάς εuρωπαϊκάς 

συνθήκας καί νά δημιουργήση γενικώτερα τάς προϋποθέ

σεις πού θ' ασφαλίσουν - μέσφ ένός πλέγματος υγιών 

iδιωτικών καί δημοσίων έπενδύσεων - τήν περαιτέρω οί

κονομικήν καί κοινωνικήν πρόοδον)>. 

6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1975 

Διεξάγεται δ δεύτερος γύρος των δημοτικών 

έκλογών, στούς δήμους όπου κανένας συνδυασμός 
δέν ε{χε συγκεντρώσει τήν άπόλυτη πλειοψηφία. 

Στόν Πειραιά έκλέγεται δήμαρχος δ Α. Βουλοδήμος, 

μέ ποσοστό 71,7%, ένώ στή Θεσσαλονίκη δ Μ. Πα

παδόπουλος, δ δποίος ύποστηρίχθηκε άπό τά δύο 

κομμουνιστικά κόμματα, μέ ποσοστό 50,4%. Μετά 
τήν εκδοση των άποτελεσμάτων, δ ύπουργός 'Εσω

τερικών, Κ. Στεφανόπουλος, εκαμε τήν άκόλουθη 

δήλωση: 
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«'Η σημερινή ψηφοφορία διεξήχθη όμαλrος. Σέ ώρισμέ

νες πόλεις σημειώθηκαν μεμονωμένα έπεισόδια άνευ ση

μασίας. 'Από άπόψεως έκλογικής διαδικασίας οί έκλογές 

ήταν όμαλές. Οί δικαστικοί aντιπρόσωποι εύρίσκοντο στίς 

θέσεις τους καί δέν σημειώθηκαν aτασθαλίες στά έκλογικά 

τμήματα». 

6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1975 

'Ο νέος πρωθυπουργός τής Τουρκίας, Σ. Ντεμι

ρέλ; εκφωνεί στή Μεγάλη 'Εθνοσυνέλευση τίς προ

γραμματικές δηλώσεις τής Κυβερνήσεώς του. Στό 

Κυπριακό, δηλώνει δτι ή Τουρκία ύποστηρίζει τή 

διζωνική όμοσπονδία. 'Επίσης, ύπόσχεται βοήθεια 

γιά τήν οίκονομική &νάπτυξη τής τουρκοκυπριακής 
κοινότητας καί τήν &ντιμετώπιση των &ναγκων του 

τουρκοκυπριακοί) «όμοσπόνδου Κράτους», ενω χα

ρακτηρίζει τήν τουρκική είσβολή («επέμβασψ>) «άνα

πόφευκτη», μετά τίς &δικίες πού ύπέστη ή τουρκοκυ

πριακή κοινότητα καί μετά τήν «έλληνική προσπά

θεια νά καταλυθεί ή &νεξαρτησία τής Κύπρου». 

'Όσον &φορfi τό Αίγαίο, τονίζει δτι σέ περίπτωση 

'~επεκτάσεως των έλληνικων χωρικων ύδάτων, ή 
Τουρκία θά &ντιταχθεί κατηγορηματικά. Στά ζητή

ματα του ελέγχου του εναέριου χώρου στό Αίγαίο 

καί του επανεξοπλισμοu των Δωδεκανήσων, ή Τουρ

κία θά συνεχίσει νά ένεργεί «σύμφωνα μέ τά συμφέ

ροντά της» (ύπονοώντας δτι δέν θά παύσουν οί ύπερ

πτήσεις των έλληνικων νησιων). τέλος, δηλώνει δτι 

ή χώρα του δέν θά παραιτηθεί &πό τά «δικαιώματά 

της» στήν ύφαλοκρηπίδα του Αίγαίου, γιά τήν όποία 

προτείνει έλληνοτουρκική συμφωνία (καί όχι δικα

στικό διακανονισμό). 

Μέ &φορμή τίς προγραμματικές δηλώσεις του 

Τούρκου πρωθυπουργοί) εκδόθηκε ή &κόλουθη κυ

βερνητική &νακοίνωση: 

«Είς τάς προγραμματικάς δηλώσεις τής νέας τουρκικής 

Κυβερνήσεως, έξεφράσθη ή έπιθυμία τής Τουρκίας δπως 

αί σχέσεις της μέ τήν γείτονα 'Ελλάδα άχθοϋν είς έπίπε

δον σύμφωνον πρός τά μακροπρόθεσμα συμφέροντα άμφο

τέρων των χωρών. Τήν τοποθέτησιν ταύτην συμμερίζεται 

καί ή ελληνική Κυβέρνησις, ήτις κατ' έπανάληψιν διεκή

ρυξεν δτι λόγοι γειτνιάσεως καί γενικωτέρων συμφερόν

των έπιβάλλουν δπως αί δύο χώρα ι διατηροϋν δμαλάς σχέ

σεις έ~ιτρεπούσας τήν συνεργασίαν των. Συνεπής πρός τήν 
γραμμήν ταύτην ή ελληνική Κυβέρνησις έπί μέν τοϋ θέμα

τος τής ύφαλοκρηπίδος τοϋ Αίγαίου, προέτεινε τήν παρα

πομπήν του είς τό Διεθνές Δικαστήριον τής Χάγης καί 

άπεδέχθη τάς προταθείσας ύπό τής Τουρκίας διαπραγ

ματεύσεις διά τήν σύνταξιν τοϋ συνυποσχετικοϋ. 'Επί τοϋ 

Κυπριακοϋ ή ' Ελλάς είναι σταθερώς προσηλωμένη πρός 

τήν άνάγκην έπιλύσεως τοϋ θέματος διά διαπραγματεύσε

ων μεταξύ των έκπροσώπων των δύο Κοινοτήτων καί θεω
ρεί δτι αί διαπραγματεύσεις αύται δέν δύνανται νά άχθοϋν 

είς αϊσιον πέρας διά τής έκ προοιμίου ύπαγορεύσεως των 

δρων τής λύσεως ύπό τής μιας έκ των πλευρών. 

»Θέμα μεταβολής τοϋ καθεστώτος των χωρικών ύδάτων 

τοϋ Αίγαίου δέν έτέθη ύπό τής ελληνικής πλευράς. 'Εν 

πάσα περιπτώσει οίαδήποτε εν προκειμένφ ένέργεια έκ μέ

ρους αύτής δέν θά έλάμβανε χώραν έκτός των πλαισίων 

των παραδεδεγμένων κανόνων τοϋ Διεθνοϋς Δικαίου πρός 

τούς όποίους ή 'Ελλάς είναι στερρώς προσηλωμένη». 

7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1975 

·Ο ύπουργός Συντονισμοί), Π. Παπαληγούρας, 

&νακοινώνει δτι ή Κυβέρνηση &ποφάσισε νά διεξα

χθεί διοικητική ερευνα &πό δικαστικό λειτουργό πού 

θά δριστεί &πό τόν ύπουργό Δικαιοσύνης, γιά τίς 

τέσσερις συμβάσεις διυλιστηρίων πετρελαίου πού σύ

ναψε ή δικτατορία μέ ίδιωτες. Προσθέτοντας δτι ή 
πολιτική τής δικτατορίας στό ενεργειακό ήταν «άσυ

νάρτητος, μέ &ποτέλεσμα νά δημιουργηθή μία δαι

δαλώδης κατάστασις», δ ύπουργός σημείωσε δτι ή 

Κυβέρνηση ε{χε &ποφασίσει νά χαράξει καί νά 

έφαρμόσει μιά νέα καί σταθερή πολιτική προμήθειας 

&ργοu πετρελαίου . WΗδη, τό ζήτημα &ποτελοuσε &ν

τικείμενο μελέτης μεταξύ των 'Υπουργείων Βιομη

χανίας καί Συντονισμοu. Τέλος, δ Π. Παπαληγούρας 
επανέλαβε δτι ή Κυβέρνηση θά σεβαστεί τό ν.δ. περί 

έπενδύσεων ξένων κεφαλαίων, μέσα στά περιθώρια 

πού επακριβως δριζε τό σχέδιο Συντάγματος. 

Τήν κυβερνητική &πόφαση γιά υΙοθέτηση νέας 

πολιτικής στό πετρελαϊκό καί τή σύσταση Δημοσίας 

'Επιχειρήσεως Πετρελαίου θά σχολιάσει ή «Καθη

μερινή» ώς έξής: 

'Η σχετικά χαμηλή τιμή τοϋ πετρελαίου, ή κυριαρχική 

παρουσία στόν ελληνικό οίκονομικό χώρο των μεγάλων 

ξένων η γηγενών έπιχειρηματιrον καί ή εσωστρέφεια τής 

βιομηχανικής μας παραγωγής συνέτειναν, ωστε ή κρατική 

πολιτική στά ύγρά καύσιμα νά καθοδηγήται άπό τίς τα

μειακές έπιδιώξεις τοϋ προϋπολογισμοϋ καί τίς «Κοινωνι

κές» προτιμήσεις των εκάστοτε ίσχυρrον καί δχι άπό τά 

συμφέροντα τής οίκονομίας. Τώρα, δμως, πού ή έντυπωσι

ακή άνατίμηση τοϋ άργοϋ πετρελαίου μετέτρεψε τό προϊόν 

σέ ρυθμιστή - σχεδόν - τής είσαγωγικής, καί κατά προέ

κταση, όλοκλήρου τής οίκονομικής μας πολιτικής, ή δέ 

άνακάλυψη ύδρογονανθράκων στό ελληνικό ύπέδαφος δι

ανοίγει βάσιμες προοπτικές ούσιαστικοu άναπροσανατο

λισμοϋ τής εθνικοπαραγωγικής δραστηριότητος, συνέχι

ση τής παλιάς αύτής πολιτικής θά ίσοδυναμοϋσε μέ άκρω

τηριασμό των έλπίδων γιά ενα καλύτερο οικονομικό μέλ

λον. 

·Η κυβερνητική, συνεπώς, aπόφαση γιά τήν ϊδρυση 

κρατικοϋ φορέως διενεργείας ερευνητικών γεωτρήσεων, 

προμηθείας άργοϋ άπό τό έξωτερικό καί μεταγενέστερα 

ίσως, διυλίσεως καί έμπορίας των ύποπροϊόντων του, άπα

τελεί τήν θεμελιώδη προϋπόθεση γιά τήν άναγωγή τοϋ 

, ένεργειακοϋ τομέως σέ κίνητρο μιας μακροπρόθεσμα βιω

σίμου καί κοινωνικά εξυπηρετικής βιομηχανικής άναπτύ

ξεως. 

Είναι πολύ φυσικό δτι θά ήταν άδιανόητο νά θεμελιωθή 
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παρόμοια έπιδίωξη ένώ θά ίσχυον οί διάφορες συμβάσεις 

γιά προμήθεια, διύλιση καί έμπορία του είσαγομένου πε

τρελαίου, πού συνfjψε ή δικτατορία. Δέν πρόκειται μόνο 

γιά τήν έντόνως χαριστική διάθεση πού διεμόρφωσε τούς 

όρους αύτών των συμβάσεων καί πού σημαίνουν άπώλεια 

δισεκατομμυρίων γιά τήν οίκονομία, άλλά γιά τό γεγονός 

ότι κατακερματισμός των φορέων- άρα καί των κριτηρίων 

χειρισμου του προβλήματος - θά ίσοδυναμουσε μέ, έκ 

προοιμίου, άποτυχία. 'Αποτυχιών, όμως, περιθώρια δέν 

διαθέτομε πλέον 1 57 • 

7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1975 

'Ο άναπληρωτής ύπουργός Συντονισμοί), I. 
Μποuτος, ύπογράφει άπόφαση γιά τή χρηματοδότη

ση του τμήματος του προγράμματος δημοσίων έ

πενδύσεων 1975, πού άφορά τά έγγειοβελτιωτικά ερ
γα. Ή δαπάνη άνέρχεται σέ 1.231.500.000 δρχ., μέ 
δριο πληρωμών 1.040.000.000 καί άφορά ί:ργα συνο
λικοί) προϋπολογισμοί) 9.057.800.000 δρχ., τών 

δποίων τό άνεκτέλεστο τμήμα άνερχόταν, στό τέλος 

του προηγούμενου ετους, σέ 3.570.343.000 δρχ. 

8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1975 

·Ο ύπουργός Συντονισμοu, Π. Παπαληγούρας, 

έξαγγέλλει τήν άμεση θέση σέ έφαρμογή προγράμ

ματος του 'Οργανισμοu 'Εργαiικής Κατοικίας, ϋψους 
6,5 δισεκατ. δρχ., τό όποίο καί ~ά έξασφαλίσει τή 
στέγαση 13.500 έργατοϋπαλλήλων. Έκτός άπό τήν 
έγγραφή στόν κρατικό προϋπολογισμό πιστώσεως 

100 έκατ . δρχ., καθιερώνεται, γιά τή χρηματοδότηση 

του προγράμματος, καί έργοδοτική είσφορά 0,5% έπί 
τών μισθών καί τών ήμερομισθίων, η όποία προβλέ

πεται νά άποδώσει, σέ μιά τριετία, 1,5 δισεκατ. δρχ. 
Τά άκίνητα πού θά άγοράσουν ο{ έργατοϋπάλληλοι 

μέ δάνεια του Όργανισμοu θά άπαλλάσσονται, τό 

1975 καί τό 1976, άπό τό φόρο μεταβιβάσεως. 
Τό ποσό τών 6,5 δισεκατ. δρχ. θά διατεθεί άνε

ξάρτητα άπό τά προγράμματα στεγαστικών δανείων, 
ϋψους 6 δισεκατ. δρχ., πού έφαρμόζονται ηδη γιά τή 
στέγαση τών οίκονομικά άσθενέστερων τάξεων. Πα

ράλληλα, δ ύπουργός έξήγγειλε μέτρα ύπέρ τών οί

κοδόμων (στεγαστικά δάνεια, αύξηση ήμερομισθίων, 

έπιδοτήσεις καί άσφάλιση). 

8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1975 

'Ο Κ. Καραμανλής άπευθύνει χαιρετιστήριο μή

νυμα στήν Πανευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη Νεολαιών 

γιά τήν Κύπρο, ο{ έργασίες τής όποίας άρχίζουν 

στήν Πάντειο: 

«Χαιρετίζω τήν πρωτοβουλία τών νέων τής 'Ελ

λάδος νά καλέσουν τούς νέους τής Εύρώπης σέ μιά 

κοινή καί εΙρηνική έκδήλωση συμπαραστάσεως 

πρός τήν δικαία ύπόθεση του κυπριακού λαοv. 

))Εϋχομαι έπιτυχία στίς έργασίες τοv Συνεδρίου 

σας, έπιτυχία πού θά έπιτρέψη στήν άγvή φωνή τών 

νέων τής Εύρώπης νά άκουσθή παντού καί νά συμβά

λη έτσι στήν άποκατάσταση τής δικαιοσύνης στήν 

1 Κύπρωλ 

Στή Συνδιάσκεψη συμμετέχουν άντιπροσωπείες 

άπό τήν 'Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Γιουγκοσλαβία, 

Σουηδία, Πολωνία, Ρουμανία, Τσεχοσλοβακία καί 

Σοβιετική 'Ένωση. 

9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1975 

·Αρμόδια κυβερνητική πηγή διαψεύδει τίς πλη

ροφοpίες περί έπικείμενου άνασχηματισμοu τής Κυ
βερνήσεως καί άναλήψεως τής άντιπροεδρίας άπό 

τόν Κ. Τσάτσο. 'Ακόμη, καθιστά σαφές δτι δέν 

ύπάρχει άνάγκη γιά διοριcrμό άντικαταστάτη τοϋ 
πρωθυπουργοϋ κατά τό διάστημα τής προγραμματι

σμένης έπισκέψεως τοϋ κ. Καραμανλή στό Παρίσι. 

11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1975 

'Ο πρόεδρος τών ΗΠΑ, Τζ. Φόρντ, σέ μήνυμά 

του πρός τό Κογκρέσο, δηλώνει δτι πρέπει νά έπα

ναληφθεί ή στρατιωτική βοήθεια πρός τήν Τουρκία. 

Παράλληλα, ύπογραμμίζει τήν πρόθεση τής Κυβερ

νήσεώς του νά δώσει οίκονομική καί στρατιωτική 

βοήθεια καί στήν • Ελλάδα. 
·Η δήλωση τοϋ Τζ. Φόρντ θεωρήθηκε, άπό τό 

σύνολο σχεδόν του έλληνικοϋ τύπου, ώς άπόπειρα 

«έξαγοράς» τής έλληνικής έξωτερικής πολιτικής καί 

τρόπος νά έξασφαλιστεί ή έπανάληψη τής βοήθειας 

πρός τήν Τουρκία, μέ άντάλλαγμα τήν παροχή κά

ποιας βοήθειας πρός τήν 'Ελλάδα. 

'Αναφερόμενος στήν τοποθέτηση τοϋ 'Αμερικα

νοϋ προέδρου, δ Κ. Καραμανλής σημείωσε: 

«Ή έλληνική Κυβέρνησις έκτιμiiτήν πρότασιν 

τής άμερικανικής Κυβερνήσεως νά χορηγήση βοή

θεια ν πρός τήν 'Ελλάδα. Τοσούτφ μάλλον καθ' 

όσον ή πρόθεσις αύτή άνταποκρίνεται καί εΙς τά αΙ

σθήματα του άμερικανικοv λαοv. 

)) 'Επειδή όμως ή είδησις αύτή προεκάλεσε διά
φορα σχόλια, εlμαι ύποχρεωμένος νά δηλώσω ότι ή 

παροχή βοηθείας πρός τήν 'Ελλάδα δέν πρέπει νά 

συσχετίζεται, όπως γνωρίζει άλλωστε καί ή άμερι

κανική Κυβέρνησις, μέ τάς θέσεις τής έλληνικής 

Κυβερνήσεως έπί τών άνοικτών θεμάτων τής έξωτε

ρικής μας πολιτικήρλ 

'Ανάλογες δηλώσεις εκαμαν καί δ άρχηγός τής 

ΕΚ-ΝΔ, Γ. Μαϋρος, δ άρχηγός τοϋ ΠΑΣΟΚ, Α. Πα

πανδρέου, ένώ καί τό ΚΚΕ έξέδωσε άνακοίνωση 

στήν όποία άποδοκίμαζε εντονα τίς θέσεις τοϋ Τζ. 

Φόρντ. 
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Τήν άνοιξη του 1975, μετά τή σταθεροποίηση τfjς δημοκρατίας στό έσωτερικό τfjς χώρας, ό Κ. 
Καραμανλfjς θά ρίξει τό βάρος των προσπαθειοον του στόν έξωτερικό τομέα. ·Η ό.ντιμετώπιση τfjς 

ό.πειλfjς άπό τήν Τουρκία δέν θά ό.ποτελέσει τό μόνο στόχο του πρωθυπουργοί) καί τfjς έλληνικfjς 

διπλωματίας ή ·Ελλάδα ήδη βρισκόταν σέ μιά κρίσιμη καμπή τfjς ίστορίας της καί όφειλε νά ό.ναζητή

σει τή θέση πού τfjς ιϊρμοζε στόν εύρύτερο διεθνfj χοορο, μετά τή θλιβερή παρένθεση τfjς δικτατορίας. 

nΕτσι, μέ τή διπλωματική του δραστηριότητα, ό Κ. Καραμανλfjς θά θέσει τίς βάσεις μιdς νέας, σύγχρο

νης πολιτικfjς, προσανατολισμένης στήν όργανική ένσωμάτωση στήν ΕΟΚ, στήν άμβλυνση τfjς μονο

μεροuς σχέσεως μέ τίς ΗΠΑ καί στή δυναμική συμμετοχή στή διεθνfj ζωή, σύμφωνα μέ τό κλίμα τfjς 

διεθνοuς ύφέσεως. Τό προσωπικό κuρος του πρωθυπουργοu, αίσθητά ένισχυμένο μετά τήν ό.ποκατάστα

ση τfjς δημοκρατίας, θά ό.ποδειχθεί πολύτιμος μοχλός γιά τήν ό.ναβάθμιση του διεθνοuς κύρους τfjς 
χώρας. ·Οπωσδήποτε, ή ενταξη στήν ΕΟΚ θά ό.ποτελέσει τόν κύριο μακροπρόθεσμο στόχο του Μακεδό

να πολιτικοί). ·Η έπίσκεψή του στή Γαλλία, τόν 'Απρίλιο, θά εΙ ναι ή πρώτη πού θά πραγματοποιήσει 

μετά τήν ό.ποκατάσταση τfjς δημοκρατίας τόν έπόμενο μfjνα θά μεταβεί στή Βόννη, ένοο κρίσιμες έπαφές 

γιά τό θέμα τfjς έντάξεως θά εχει καί μέ άλλους Εύρωπαίους ήγέτες, κατά τή διάρκεια τfjς συνόδου 
κορυφfjς του ΝΑΤΟ. 

Παράλληλα, ή έλληνική Κυβέρνηση θά έξακολουθήσει νά ό.ναζητεί μιά ίσορροπία στίς σχέσεις μέ 

τό ΝΑΤΟ καί τίς ΗΠΑ. Οί έπαφές του Κ. Καραμανλfj, κατά τή σύνοδο κορυφfjς του ΝΑΤΟ, θά του 

δώσουν τήν εύκαιρία νά θέσει στό ό.νώτατο πολιτικό έπίπεδο τίς δυσκολίες πού δημιούργησε γιά τήν 
'Ελλάδα ή στάση τfjς συμμαχίας στό Κυπριακό καί τήν έλληνοτουρκική διαμάχη. 'Ωστόσο, ή συνάν

τήσή του μέ τόν Τοuρκο πρωθυπουργό, Σ. Ντεμιρέλ, δέν θά φέρει τά ό.ναμενόμενα ό.ποτελέσματα, καθώς 

ή τουρκική πλευρά θά έξακολουθήσει νά τηρεί ό.διάλλακτη στάσ'Ιl στό Κυπριακό. Ίέλος, ό Κ. Καραμαν
λfjς θά έγκαινιάσει καί τό άνοιγμά του στά Βαλκάνια, μέ τίς έπισκέψεις του στή Ρουμανία καί τή 

Γιουγκοσλαβία, κατά τίς όποίες θά συζητήσει καί τίς ύπό διαμόρφωση ίδέες του γιά τήν ό.νάπτυξη 

πολυμεροuς συνεργασίας στή νοτιοανατολική Εύρώπη. 

13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1975 

Στήν έφημερίδα «Le Monde» δημοσιεύεται συ
νέντευξη πούπαραχώρησε δ Κ. Καραμανλής στόν 
'Ερίκ Ρ συλώ: 

Δέν προσέξατε δτι οί UΕλληνες, τήν επομένη τής πτώ

σεως τής δικτατορίας, διαδήλωναν στούς δρόμους φωνά

ζοντας αύθόρμητα, μεταξύ άλλων, καί τό σύνθημα« Έλ

λάς - Γαλλία - συμμαχία»; ·Ο κ. Κ. Καραμανλής ε{ ναι 

κατηγορηματικός. Οί συμπατριώτες του όχι μόνο δέν μνη

σικακουν κατά τής γαλλικής Κυβερνήσεως μετά τήν υίοθέ

τηση μιάς άνεκτικής στάσεως άπέναντι του «Καθεστώτος 

τών συνταγματαρχών», άλλά καί εύχονται ζωηρά μιά στενή 

συνεργασία μεταξύ τών δύο χωρών. 

'Ο ίδιος δ 'Έλληνας πρωθυπουργός δέν διατηρεί καμ-

μιά πικρία. Τά εντεκα χρόνια τής εκούσιας ~ξορίας πού 

πέρασε στή Γαλλία, του ~πέτρεψαν νά δημιουργήσει πολ

λές φιλίες σέ διάφορους πολιτικούς κύκλους καί ιδιαίτερα 

στό γκωλλικό στρατόπεδο. ΠΕχει ~ξαίρετες προσωπικές 

σχέσεις μέ τόν κ. Ζισκάρ ντ' Έσταίν, δ δποίος του εδω<Jε 

τό &.εροπλάνο πού τόν εφερε θριαμβευτικά στήν 'Ελλάδα 

στίς 23 'Ιουλίου. 'Ο κ. Καραμανλής μaς δέχεται στό μικρό 
διαμέρισμα πού μένει, κοντά στά γραφεία τής Προεδρίας, 

στήν πλατεία Συντάγματος. Ντυμένος &.θλητικά μέ παντελό

νι &.πό μπέζ φανέλλα καί πουκάμισο καρρώ, ~κθέτει τούς 

σκοπούς τής έπισκέψεώς του στή Γαλλία, τής πρώτης πού 

κάνει στό ~ξωτερικό άπό τής &.ναλήψεως τής ~ξουσίας! 

«'Υπάρχουν πολλοί τομείς έμπορικοί, οΙκονομικοί, τε

χνολογικοί πού προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες συνερ

γασίας μεταξύ τής Γαλλίας καί τής 'Ελλάδος. Άλλά δ 
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κύριος χαρακτήρας τών συνομιλιών πού θά έχω μέ τούς 

Γάλλους ίθύνοντες θά εlναι πολιτικής φύσεως. 'Επιθυμώ 

νά κατοχυρώσω καί νά έπεκτείνω τούς δεσμούς τής παρα

δοσιακής φιλίας μεταξύ τών δύο χωρών μας όπως καί τής 

κοινής μας πολιτιστικής κληρονομιάς. Ή 'Ελλάς, πού 

προτίθεται νά ένταχθή πλήρως καί κατά τρ6πο οvσιαστικ6 

στήν Εvρωπαϊκή Κοιv6τητα, έκτιμii τ6ν έξέχοντα ρ6λο 

πού παίζει ή Γαλλία στήν γηραιά μας fίπειρω>. 

» Έρ. : Μιά άπό τίς μεγαλύτερες φροντίδες του 'Έλλη

να πρωθυπουργου εΙ ναι ή διένεξη στήν Κύπρο . 'Εάν άνα

ζητή ύποστήριξη στήν Εύρώπη καί τόν Τρίτο Κόσμο, εΙ
ναι άναμφίβολα γιατί άπογοητεύθηκε άπό τήν στάση, στό 

θέμα αύτό, των ΗΠΑ καί τής Σοβιετικής 'Ενώσεως; 

» ' Απ. : Οί δύο ύπερδυνάμεις, παρά τά ώρα ία τους λ6για, 

δέν συνέβαλαν, όπως θά ώφειλαν, στήν προώθηση μιiiς 

δικαίας λύσεως τοίί Κυπριακοίί. Εlναι &λήθεια ότι γιά λ6-

γους διαφορετικούς ή κάθε μία &ποδοκίμασε - κατά τρ6πο 

τελείως πλατωνικ6 - τά τετελεσμένα γεγον6τα πού έπε

βλήθησαν &π6 τήν Τουρκία μέ τήν προσφυγή στή βία. 

Εlναι πιό εύκολο νά έρμηνεύση κανείς τήν στάση τής Σο

βιετικής 'Ενώσεως, ή δποία δέν έχει κανένα λ6γο νά &πο

τρέψη τήν έξασθένιση τής νοτιοανατολικής πτέρυγας τής 
Άτλαντικής Συμμαχίας πού προκαλεί ή εΙσβολή τών 

τουρκικών έν6πλωv δυνάμεων στήν Κύπρο. Ή συμπερι

φορά τών ΗΠΑ εlναι δύσκολο νά γίνη &ντιληπτή. Γιατί 

παρέμειναν &παθείς ένψ έχουν καθήκον, καί μάλιστα συμ

φέρον, νά κατοχυρώσουν τήν Ισχύ -τής δυτικής συμμαχίας 
σ , αvτή τήν κρίσιμη περιοχή τοίί πλανήτου; 

» Έρ. : 'Εάν ετσι εχουν τά πράγματα, κύριε πρόεδρε, 

πως έλπίζετε νά μεταστρέψετε ύπέρ ύμων τόν συσχετισμό 

δυνάμεων; 

»'Απ. : Πιθαν6ν ή διεθνής κοινή γνώμη, πού έκφράζε

ται στούς κ6λπους τών 'Ηνωμένων 'Εθνών νά μπορέση νά 

έπιτελέση &ποτελεσματικ6 ρ6λο, γιά νά έξαvαγκασθοίίν οί 

ύπερδυνάμεις νά &ναλάβουν τίς εVθύνες τους γιά τήν &πα

κατάσταση τής διεθνοίίς τάξεως σ ' αvτή τήν περιοχή. 

»Έρ. : Σχεδόν καθημερινά δημιουργουνται άεροπορι

κά έπεισόδια μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας πάνω άπό τό 

Αίγαίο . Πιστεύετε, κύριε πρόεδρε, δτι αuτές οι τριβές μπο

ρεί νά δδηγήσουν σέ έπικίνδυνες καταστάσεις; 

>>'Απ.: Οί τουρκικές προκλήσεις, καί άλλες aκ6μα, έπέ
τειναν τήν ένταση πού χαρακτηρίζει τίς σχέσεις μεταξύ 

'Αθηνών καί 'Αγκύρας, στ6 θέμα τής Κύπρου. ΝΕχουν τήν 

όδυνηρή έντύπωση ότι ή Τουρκία, μακρυά aπ6 τ6 νά έπι

διώκη τήν ύφεση, τροφοδοτεί τήν κρίση. Νlσως νά ένεργή 

έτσι γιά νά ένισχύση τίς θέσεις της γιά παζάρεμα. Φοβiiμαι 

όμως ότι ή πλειοδοσία δημαγωγίας στήν δποία έtrιδίδονται 

τά κ6μματα στήν Τουρκία, καθώς καί δ σωβινισμ6ς θά 

ύποκινήσουν τούς ίθύνοντες στήν Τουρκία, vά έγκαταλεί

ψουν τήν πολιτική τής "χείρα φιλίας" πού έγκαινίασε δ 

Κεμάλ Άτατούρκ πρό μισοίί αΙώνος. νΕτσι ol Ιθύνοντες 
στήν νΑγκυρα φαίνεται νά θυσιάζουν τά μακροπρ6θεσμα 

συμφέροντα τής χώρας τους, πού στηρίζονται στήν διατή

ρηση καλών σχέσεων μέ τήν 'Αθήνα, στ6ν βωμ6 βραχυ

πρ6θεσμων καί συγκυριακών σκοπών. Εlναι κρίμα. 

»Έρ.: ΕΙναι άλήθεια δτι εχετε πάρει στρατιωτικά μέ
τρα άμυντικής φύσεως στά σύνορα καί σέ ώρισμένα νησιά; 

»'Απ.: Ναί, &ποτελεί καθήκον μας νά πάρουμε προφυ

λάξεις γιά νά υπερασπίσουμε τήν &σφάλεια καί τήν έδαφι-

κή &κεραι6τητα τής 'Ελλάδος. Δέν θέλουμε τόν π6λεμο 

καί τ6 έχομε δείξει συγκεκριμένα μέ πολλούς τρ6πους. 

Άλλά δέν είμαστε διατεθειμένοι γιά νά aποφύγουμε μιά 

σύγκρουση νά ύποστοίίμε τήν ταπείνωση πού θέλουν νά 

μiiς έπιβάλουν. 

»'Ε ρ.: Δέν νομίζετε δτι παρά ταυτα ύπάρχουν τρόποι 

γιά νά ρυθμισθή τό Κυπριακό κατά τρόπο ικανοποιητικό; 

ΕΙσθε διατεθειμένος νά δεχθήτε τήν διανομή του νησιου σέ 

δύο δμόσπονδα Κράτη καί μέ ποιούς δρους; 

»'Απ. : 'Ακριβώς γιατί &μφισβητείται ή καλή πίστη 

τής Τουρκίας, γιατί ένεργεί &ντίθετα πρός τήν δικαιοσύνη 
καί τήν λογική, δέν ύπάρχουν σαφείς προοπτικές λύσεως. 

Μετατρέποντας τήν κυπριακή τραγωδία σέ aνοικτή πληγή 

οί ίθύνοντες στήν ν Αγκυρα προσδίδουν στό πρόβλημα 

έκρηκτικό χαρακτήρα, πρiiγμα πού aπειλεί νά πλήξη όχι 

μόνο τίς έλληνοτουρκικές σχέσεις aλλά καί τήν παγκό

σμια aσφάλεια. 

»Ή 'Ελλάς καί ή ν6μιμη Κυβέρνηση τής Κύπρου έξε

δήλωσαν σαφώς τήν πρ6θεσή τους νά aποδεχθοίίν μιά δί

καιη καί ρεαλιστική λύση, ή δ ποία θά μποροίίσε εύκολα νά 

βρεθή άν τά ένδιαφερ6μενα μέρη έδειχναν aμοιβαlα κατα

ν6ηση καί θέληση νά συνεργασθοίίν. Ή διχοτόμηση τής 

νήσου - καί μάλιστα μιά διχοτ6μηση πού δέν θά έλάμβα

νε ύπ' όψιν τήν σχετική σημασία τών δύο κοινοτήτων, 

τόσο στ6 δημογραφικ6 έπίπεδο όσο καί στ6 οlκονομικ6 

καί πολιτιστικ6 - δέν συμβιβάζεται μέ τήν δικαιοσύνη 

καί τήν λογική. Τ6 σημαντικ6 εlναι ότι μιά τέτοια λύση 

δέν θά ήταν διαρκής, aντίθετα θά δδηγοίίσε σέ νέες τραγω

δίες. 

»'Ε ρ . : Πιστεύετε, κύριε πρόεδρε, δτι ή Γαλλία καί ή 

Εύρώπη θά μπορουσαν νά συμβάλουν στήν έξεύρεση μιaς 

λύσεως; 

»'Απ . : Ή Εvρώπη καί Ιδιαίτερα ή Γαλλία έχουν τά 

μέσα γιά νά παίξουν aποτελεσματικ6 ρ6λο στό θέμα αvτ6. 

Βέβαια κανείς δέν διανοείται μιά στρατιωτική έπέμβαση η 

μιά βίαιη ένέργεια δποιασδήποτε άλλης φύσεως. Εlναι 

&διαν6ητο νά ζητήση κανείς μιά τέτοια συμβολή ούτε καί 

&π6 τίς ύπερδυνάμεις. 'Αλλά θά μποροίίσε κανείς νά έπι

τείνη τήν aπομ6νωση τής Τουρκίας καί νά τήν έξαναγκά

ση έτσι νά λογικευθή. Φαντάζεται κανείς ότι ή ΝΑγκυρα 

προτιμά νά διατηρήση τά προσωρινά πλεονεκτήματα πού 

&ποκομίζει &π6 τήν βία καί τήν αVθαιρεσία, άν πρ6κειται 

νά &ποκοπή aπ6 τήν Εvρώπη στ6 οίκονομικ6, πολιτιστικ6 

καί κοινωνικ6 πεδίο; 0{ κυρώσεις πού υπεβλήθησαν aπ6 
τήν Εvρώπη στ6 δικτατορικ6 καθεστώς τής 'Ελλάδος εl

χαν &ξι6λογα aποτελέσματα. Γιατί δέν θά μποροίίσε ή Εv

ρώπη νά βάλη σέ καραντίνα ένα καθεστώς πού παραβιάζει 

συστηματικά τίς aρχές καί τίς &ποφάσεις τών διεθνών όρ

γανισμών; 

» Έρ. : τί περιμένετε άπό τόν άραβικό κόσμο καί άπό 

τήν πολιτική των άνοιγμάτων πού εχετε τήν πρόθεση νά 

κάνετε στόν τομέα αuτό; Ποιά ε{ ναι ή θέση σας σχετικά μέ 

τήν λύση του μεσανατολικου προβλήματος ; 

»'Απ.: Ή 'Ελλάς διατηρεί παραδοσιακά μέ τ6ν &ρα

βικό κόσμο φιλικές σχέσεις, πού στηρίζονται στ6 κοιν6 

συμφέρον άλλά υπαγορεύονται καί &π6 τά γεωπολιτικά δε

δομένα. Ή Κυβέρνησή μου προτίθεται νά προωθήση αvτά 

τά συμφέροντα καί νά μετατρέψη αvτούς τούς φιλικούς 

δεσμούς σέ αμοιβαία καρποφ6ρα συνεργασία. 
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» "Οσο γιά τήν άραβοϊσραηλινή διένεξη, ύποστηρίζομε 
τήν άπόφαση 242 τοίί Συμβουλίου 'Ασφαλείας καί έμμένο
με στήν έφαρμογή της. 'Α ναγνωρίζομε έξ άλλου τό δικαί

ωμα τών Παλαιστινίων νά άκουσθή ή φωνή τους στά 

Ήνωμένα ~Εθνη. Άπό τήν άλλη πλευρά ύποστηρίζομε 

τήν ύπαρξη τοίί Κράτους τοίί 'Ισραήλ καί κάθε μέτρο πού 

θά κατοχύρωνε τήν άσφάλειά του. 

»' Ερ.: Θά φθάνατε μέχρι τοϋ σημείου νά έγκρίνετε τήν 
tδρυση ένός γραφείου τοϋ PLO στήν 'Αθήνα; 

»'Απ.: Δέν έχομε άκόμα άντιμετωπίσει ένα τέτοιο μέ

τρο. 'Αλλά τρέφομε συμπάθεια γιά τόν παλαιστινιακό λαό 

καί τίς έθνικές του διεκδικήσεις. 

»'Εάν τά προβλήματα έξωτερικής πολιτικής άποτελοϋν 

συνεχή άνησυχία γιά τόν πρόεδρο Καραμανλή, δέν άνη

συχεί λιγώτερο άπό τήν έσωτερική συγκυρία πού κληρονό

μησε άπό τό καθεστώς τών συνταγματαρχών καί πού έπι

διώκει νά έξυγιάνη μέ ταχύτητα άλλά καί σωφροσύνη . 

»'Ε ρ.: Κύριε πρόεδρε, πολλοί άρθρογράφοι στόν έλ

ληνικό τύπο - άπό τούς δποίους δρισμένοι υποστηρίζουν 

τό κόμμα σας - παραπονοϋνται δτι δέν έκκαθαρίσατε τήν 

άστυνομία άπό τά φιλοδικτατορικά στοιχεία της καί δή 

άπό τούς βασανιστές πού εδρασαν πρό τής άποκαταστάσε
ως τής δημοκρατίας. η νομίζετε γι, αuτό; 

»'Απ. : Οί έκκαθαρίσεις πραγματοποιήθηκαν στό μέ

τρο τοίί δυνατοίί καί κατά τρόπο πού νά ε{ναι ήθικά δικαιο

λογημένος καί νά άνταποκρίνεται στό δημόσιο συμφέρον. 

'Υπήρξαν πολύ πιό έκτεταμένες άπ' δ, τι θέλουν νά παρα

δεχθοίίν οί άνεύθυνοι έπικριτές. Π. χ. ή άντιπολίτευση δέν 

λέει δτι δεκάδες χιλιάδες άτομα σέ κάθε έπίπεδο, άπό τήν 

κορυφή τοίί Κράτους καί τής διοικήσεως μέχρι τήν βάση 

καί τούς ταπεινούς γεωργικούς συνεταιρισμούς, άπελύθη

σαν άκριβώς γιατί ε{χαν συνεργασθή μέ τούς δικτάτορες. 

0{ ύπηρεαίες άσφαλείας, δ στρατός, τά πανεπιστήμια, οί 
τράπεζες, τά συνδικάτα, μεταξύ άλλων, έπανήλθαν στίς θέ

σεις τους. Οί κύριοι ύπαίτιοι τοίί πραξικοπήματος εlναι 

στήν φυλακή. 'Ελπίζω δτι θά _δικασθοίίν, καθώς καί οί 

βασανιστές, πολύ σύντομα. 'Η δικαιοσύνη, έξουσ{α άνε

ξάρτητη στήν δημοκρατlα, εlμαι βέβαιος δτι θά έκτελέση τό 

καθήκον της μέσα στά νομικά πλαίσια τοίί διατάγματος 

πού έξέδωσε ή Κυβέρνησή μου καί ένέκρινε ή Βουλή, βά

σει τοίί δποίου τό πραξικόπημα τής 21ης 'Απριλίου 1967 
δέν άποτελοίίσε "έπανάσταση ", δπως Ισχυρlζονταν αύτοί 
πού τό έκαναν, άλλά έγκλημα κατά τοίί έλληνικοίίλαοίί. 

»'Ε ρ. : Παρά ταϋτα, κύριε πρόεδρε, ή άντιπολίτευση 

πιστεύει δτι δ στρατός, μ ή εχοντας έπαρκώς έκκαθαρισθή, 

θά μποροϋσε νά κάνη καί νέο πραξικόπημα σέ περίπτωση 

έθνικής κρίσεως ... 
>> ' Απ. : Αύτές οί έκτιμήσεις δέν άνταποκρίνονται στήν 

πραγματικότητα. Κανείς, ούτε καί ή άντιπολlτευση, δέν 

μπορεί νά άρνηθή δτι δ στρατός όχι μόνο δέν άποτελεί 

καμμιά άπειλή γιά τό δημοκρατικό καθεστώς, άλλά καί 

βρίσκεται πλήρως στό ύψος τής άποστολής του μέ τήν 

κατοχύρωση τής άσφαλείας τής χώρας. Αύτοί οί δποίοι 

κάνουν άνεύθυνη κριτική στό θέμα αύτό εlναι οί ίδιοι 

άκριβώς πού άνησυχοίίν τό λιγώτερο μέ τήν στάση τοίί 
στρατοίί. 

»Έρ.: ' Αποδώσατε πρόσφατα τίς κοινωνικές άνατα

ραχές σέ άνένταχτους άριστερούς καί σέ χουντικούς. 

Μπορείτε νά διευκρινίσετε τήν άποψή σας; 

»'Απ.: Πράγματι, χαρακτήρισα αύτή τήν σύμπραξη 

τών άκρων ώς "άριστεροχουντισμό ", όπου καί τά δύο Ρκρα 
έπιχειροίίν νά πλήξουν τήν δημοκρατία, κάνοντας κατά

χρηση τής έλευθερίας πού έπικρατεί παντοίί στήν χώρα. 

Τό κάθε στρατόπεδο χρησιμοποιεί ώς πρόσχημα τίς κινή

σεις τοίί άλλου γιά νά προκάλέση φασαρίες. Ή 'Αριστε

ρά, εiδικώτερα, προσπαθεί τόν τελευταίο καιρό νά έκμε

ταλλευθή τίς έκδηλώσεις τών καταλοίπων τής χούντας γιά 

νά όργανώση άπεργίες καί κοινωνική άναταραχή. 

»'Ε ρ . : η μέτρα θά πάρετε γιά νά λύσετε τά οίκονομικά 

προβλήματα, μειώνοντας ταυτοχρόνως τίς κοινωνικές άνι

σότητες; 

»'Απ.: Ή Κυβέρνησή μου έδήλωσε ήδη δτι ή οΙκονο

μική άνάπτυξη δέν άποτελεί αύτοσκοπό. 'Αντικειμενικός 

σκοπός μας ε{ναι νά άποκτήσωμε τήν εύημερ{α έντός κοι

νωνικής δικαιοσύνης, σκοπός πού όφείλει νά έπιτευχθή 

κατά διαδοχικά στάδια. Παραμένομε πιστοί στίς άρχές τής 

Ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Άλλά χωρίς νά θέσωμε σέ κίν

δυνο τήν οΙκονομική σταθερότητα, δέν διστάζαμε νά έπέμ

βουμε, άκόμα καί στόν Ιδιωτικό τομέα, έάν κρίνεται άπα

ραίτητος δ κρατικός έλεγχος γιά νά κατοχυρωθοίίν τά οΙ

κονομικά, κοινωνικά κα{ ήθικά συμφέροντα τοίί έθνους. Τά 

μέτρα πού πήραμε στόν εlσοδηματικό καί δημοσιονομικό 

τομέα, π.χ. σκοπεύουν νά έγγυηθοίίν μιά καλύτερη κατα

νομή τοίί έθνικοίί προϊόντος. 

» Έρ.: Πώς έξηγείτε τήν έπιτυχία των κομμάτων τής 
άντιπολιτεύσεως στίς πρόσφατες δημοτικές έκλογές; Δέ

χεσθε τήν έρμηνεία ώρισμένων σχολιαστών κατά τούς 

δποίους αuτά τά άποτελέσματα, χωρίς νά θίγουν τήν προ

σωπική σας δημοτικότητα, συνιστοϋν μιά ψήφο διαμφι

σβητήσεως τfjς Κυβερνήσεώς σας; 

>>'Απ.: Αύτές οί έκλογές δέν ε{χαν κανένα πολιτικό χα

ρακτήρα, καίτοι ή άντιπολίτευση διεκδίκησε, έκ τών ύστέ

ρων, μιά νίκη, πού δέν ήταν νίκη. Τό κόμμα, θά μποροίίσε 

νά ε{χε έπικρατήσει έάν ε{χε άποδώσει στίς έκλογές πολι

τική σημασία. Άλλά θελήσαμε, τόσο σ' αύτές τlς έκλογές 

όσο καί στό δημοψήφισμα γιά τό μέλλον τής μοναρχίας, 

νά άφήσωμε στούς πολίτες έλευθερία έπιλογής. Εlμαι πε

πεισμένος δτι δ έλληνικός λαός έκτιμ{i αύτή τήν ούδετερό

τητά μας σέ θέματα πού πρέπει, χάριν τοίί συμφέροντος τής 

χώρας, νά παραμείνουν έξω άπό τίς κομματικές άντιζηλίες. 

»'Ε ρ.: 0{ άντίπαλοί σας άποδίδουν τήν έκλογική σας 
έπιτυχία, μεταξύ άλλων, καί στήν άντίθεση ένός τμήματος 

τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ στό σχέδιό σας Συντάγματος. Κατ' 

αuτούς, αuτό τό κείμενο τείνει νά έγκαταστήση στήν ' Ελ

λάδα μιά "βασιλευομένη Δημοκρατία" χωρίς βασιλέα, νά 

παραχωρήση μέ άλλα λόγια υπερβολικές έξουσίες στόν 

μελλοντικό πρόεδρο τfjς Δημοκρατίας. 

'Απ.: Αύτοί ο{ Ισχυρισμοί ε{ναι άβάσιμοι. Τό σχέδιό 

μας Συντάγματος σκοπεύει νά δημιουργήση μιά Ισορρο

πημένη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Προβλέπει τήν λο

γική ένίσχυση τής έκτελεστικής έξουσίας γιά νά μπορέση 

νά άνταποκριθή στίς άνάγκες τής έποχής μας. 

)) "Οσο γιά τήν άποψη δτι δ Καταστατικός Χάρτης τής 
χώρας θά πρέπη νά έγκριθή άπό όλες τίς πολιτικές τάσεις, 

περιλαμβανομένων καί τών διαφόρων κατηγοριών κομ

μουνιστών πού ύπάρχουν στήν 'Ελλάδα, όχι μόνο δέν άν

ταποκρίνεται στά πράγματα, άλλά καί δέν συμβιβάζεται μέ 

τόν νόμο τής πλειοψηφίας, πού εlναι θεμελιώδης σέ κάθε 
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δημοκρατία. Μόνο σέ κάποιο όλοκληρωτικό καθεστώς θά 

μποροίJσε νά έπιτευχθfί τέτοια δμοφωνία. ν Αλλωστε tνας 

άπό τούς λόγους γιά τούς δποίους τό κόμμα μου πέτυχε μιά 

άνετη πλειοψηφία στίς βουλευτικές έκλογές τοίJ περασμέ

νου Νοεμβρίου εlναι δτι ε[χε καθορίσει τό εlδος τοίJ 

Συντάγματος μέ τό όποίο έσκόπευε νά προικίσει τή χώρα. 

))Παρά ταίJτα, έπιδιώκω νά άποκτήσω τήν συναίνεση 

τfίς άντιπολιτεύσεως καί γι ' αvτό παρατείναμε κατά δύο 

μήνες τήν καθορισμένη προθεσμία μέ τήν υίοθέτηση τοίJ 

νέου Συντάγματος. Εlμαι διατεθειμένος νά λάβω ύπ' όψιν 

μου κάθε έποικοδομητική τροπολογία. "Οπως βλέπετε, 

προσπαθώ νά έμπνεύσω στόν τόπο ενα κλίμα έθνικfίς συμ
φιλιώσεως))158. 

Σχολιάζοντας τίς άπόψεις πού διατύπωσε ό Κ. 

Καραμανλής, ό Τοuρκος πρωθυπουργός, Σ. Ντεμι

ρέλ, εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Ε{δον τήν δήλωσιν του 'Έλληνος πρωθυπουργου κ. 

Καραμανλή πρός τήν έφημερίδα "Le Monde". Προκύπτει 
δτι ή 'Ελλάς προτίθεται νά ένεργήση εiς τά πλαίσια έξαι

ρετικώς έπικινδύνων καί σκολιών ύπολογισμών. 'Ενώ 

"Ελληνες διεδήλουν εiς διαφόρους περιστάσεις δτι προτί

θενται νά έπιλύσουν τά ύφιστάμενα καί μέχρι τουδε άλυτα 

μεταξύ μας προβλήματα εiρηνικώς, ήμείς όφείλομεν νά 

άξιολογήσωμεν τάς συνεπείας αϊτινες θά προκύψουν εάν, 
ούτοι άντ' αύτου άκολουθήσουν επικινδύνους όδούς . Ή 

δήλωσις αϋτη του 'Έλληνος πρωθυπουργου κ. Καραμανλή 

τείνει νά σύρη τάς έλληνοτουρκικάς σχέσεις πρός μίαν 

νέαν άμετάκλητον κρίσιν. Παρ' δλον δτι ούδέποτε θά έπε

θυμούσαμ~VΎιi κάμωμεν παρομοίαν διαπίστωσιν εύρίσκο
μεν δυστυχώς άδύνατον οίανδήποτε ι'iλλην εκτίμησιν. 

' Εδηλώσαμεν σαφώς εiς τό πρόγραμμα τής Κυβερνήσεως 

δτι έπιθυμουμεν νά φέρω μεν τάς σχέσεις μας μετά τής 'Ελ

λάδος εiς έπίπεδον εξυπηρετουν τά μακροπρόθεσμα συμφέ
ροντα άμφοτέρων τών χωρών. ' Εδηλώσαμεν δτι τά παρα

βλάπτοντα τάς σχέσεις τών δύο χωρών καί άναμένοντα 

έπείγουσαν λύσιν προβλήματα δύνανται νά άντιμετωπι

σθουν δι' έποικοδομητικου καί καλοπροαιρέτου τρόπου, 

εφ' δσον διά συγκεκριμένην εκδήλωσιν διαπιστώσωμεν 
δτι σκέψιν ταύτην συμμερίζεται έλληνική Κυβέρνησις. 'Η 

δήλωσις του 'Έλληνος πρωθυπουργου δέν φαίνεται νά εΙ
ναι έποικοδομητικής φύσεως καταλλήλου διά τήν δημι

ουργίαν άτμοσφαίρας άπαραιτήτου πρός έπίλυσιν τών 

προβλημάτων τpύτων. 

» ' Η πρώτη έντύπωσις ην ή δήλωσις αϋτη προεκάλεσεν 
εiς ήμaς ε{ναι δτι επελέγη ή όδός τής όξύνσεως τής ήδη 

ύφισταμένης κρίσεως εiς τάς σχέσεις τών δύο χωρών. Πρό

δηλον εΙ ναι δτι ή όδός αϋτη επελέγη ύπό τής ' Ελλάδος καί 
ούχί ύπό τής Τουρκίας . Μέ ποίον σκοπόν τουτο έγένετο 

προκύπτει σαφώς μεταξύ τών γραμμών τής δηλώσεως ταύ

της. 'Εάν ή στάσις αϋτη σύρη τήν Τουρκίαν καί τήν 'Ελλά

δα εiς μίαν άναπόφευκτον καί έπικίνδυνον άντιπαρgταξιν, 

ή Τουρκία δέν θά ήτο ύπεύθυνος τής δημιουργίας τοιαύτης 
καταστάσεως. ' Εάν ό εξοπλισμός ύπό τής ·Ελλάδος τών 

νήσων του Αiγαίου - εiς liς επεβλήθη τό καθεστώς άφο

πλισμου διά Διεθνών Συνθηκών - ύπό τό πρόσχημα δτι ή 

Τουρκία τρέφει έπιθετικάς φιλοδοξίας άποβλέπει είς τήν 

έπίτευξιν έτέρων σκοπών, εΙ ναι καθήκον μας νά τονίσωμεν 

δτι ή 'Ελλάς διαπράττει μέγα σφάλμα ύπολογισμου. ·Η 

Τουρκία θά προστατεύση τά δικαιώματα καί συμφέροντά 

της έν τφ Αίγαίφ μετά μεγίστης φροντίδος καί δέν θά έπι

τρέψη τήν παραβίασίν των . ' Η άπόπειρα παρεμποδίσεως 

τής άσκήσεως τών δικαιωμάτων καί συμφερόντων τούτων 

διά σκολίων όδών καί είδικώτερον ή έπιθυμία άσκήσεως 

πιέσεως μέσφ τρίτων Κρατών ούδένα ετερον σκοπόν θά 

εξυπηρετήσουν εί μή νά δώσουν επικινδύνους διαστάσεις 

είς τήν διαμάχην. 

» ' Η τουρκική Κυβέρνησις διατηρεί τήν έπιθυμίαν άν

τιμετωπίσεως τών σχέσεων μεταξύ τών δύο χωρών είς όρ

θολογιστικήν, ψύχραιμον καί τιμίαν νοοτροπίαν καί θέλει 

νά πιστεύη δτι ό πρωθυπουργός κ. Καραμανλής, δστις, είς 

τό παρελθόν εχει συμβάλει έποικοδομητικώς είς τάς έλλη

νοτουρκικάς σχέσεις, θά υίοθετήση έκ νέου τοιαύτην πο

λιτικήν». 

'Ο Κ. Καραμανλής άπάντησε: 

«Ααμβάνων άφορμήν άπ6 δήλωσίν μου εiς τδν 

γαλλικδν τύπον, δ κ. Ντεμιρέλ προσπαθεί ν' άπαλλά

ξη τήν Τουρκίαν τής εύθύνης τής σημερινής έντά

σεως είς τάς έλληνοτουρκικάς σχέσεις. 

»'Υπενθυμίζω ότι ή lντασις προεκλήθη έκ τουρ

κικών ένεργειών καί ότι ή διευθέτησις τών διαφορών 

τήν δποίαν διακηρύσσει ότι έπιδιώκει ή τουρκική 

Κυβέρνησις- καί τήν δποίαν έπιθυμοίJμεν καί ήμείς 

- θά έπετυγχάνετο εύχερέστατα, aν ή Τουρκία έπε

δείκνυε τήν αύτή ν μέ ήμiiς ψυχραιμίαν καί σύνεσιν)). 

Πάντως, ταυτόχρονα μέ τή δημοσίευση τής συν

εντεύξεώς του στή γαλλική εφημερίδα, τήν 13η 

'Απριλίου, ό Κ. Καραμανλής άπέστειλε στόν Σ. 

Ντεμιρέλ τό άκόλουθο συγχαρητήριο τηλεγράφημα: 

«Παρακαλώ δεχθήτε τά εiλικριvή συγχαρητήριά 

μου διά τήν έπιβεβαίωσίν σας ώς πρωθυπουργοί) ύπ6 

τής Μεγάλης 'Εθνοσυνελεύσεως. Εlμαι βέβαιος ότι 

ή παρουσία σας έπικεφαλής τής τουρκικής Κυβερνή

σεως έγγυiiται τήν έπιτυχίαν αύτής είς τ6 δύσκολον 

έργον πού άνέλαβε καί ότι θά συμβάλη εiς τήν βελ

τίωσιν τών σχέσεων τών δύο χωρών μας)). 

13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1975 

Μέ τήν εύκαιρία τής επισκέψεως του Κ. Καρα

μανλή στό Παρίσι, ό Π. Τζερμιiiς δημοσιεύει, στήν 

έφημερίδα «Καθημερινή», άνάλυση μέ τίτλο«' Η δη

μιουργία φιλελληνικών στηριγμάτων στή Δύση», 

δπου, μεταξύ άλλων, σημειώνει : 

'Η έπίσημη επίσκεψη του πρωθυπουργου κ. Κωνσταν

τίνου Καραμανλή τήν προσεχή έβδομάδα στό Παρίσι θ ' 

άποτελέση ενα σημαντικό σταθμό στά χρονικά τής έλλη

νικής διπλωματίας μετά τήν μεταπολίτευση τής 23ης 'Ιου

λίου 1974. Ή τραγωδία τής Κύπρου εΙχε σάν άντανακλα
στικό άποτέλεσμα τήν άποκατάσταση τής δημοκρατίας 

στήν 'Ελλάδα. Δημιούργησε δμως ταυτόχρονα μιάν έκρη

κτική κατάσταση στόν χώρο τών έλληνοτουρκικών σχέ-
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σεων. Δέν ύπάρχει άμφιβολία, πώς ή σημερινή δημοκρατι

κή 'Ελλάδα άντιμετωπίζει μεγάλους κινδύνους. Τούς εκτρέ

φει δ τουρκικός εθνικισμός, γέννημα μισαλλοδόξων ίδεο

λογικών τάσεων, πού βρίσκουν γόνιμο εδαφος σέ μιά χώρα 

μέ καθυστερημένη κοινωνικοοικονομική δομή. • Η έλλη
νογαλλική συνάντηση κορυφής θά γίνη λοιπόν σέ μιά 

κρίσιμη γιά τήν ·Ελλάδα περίοδο. 

'Από μερικές άπόψεις δέν ε{ναι βέβαια τυχαίο, δτι ή 

«διπλωματική εκστρατείω> τοϋ κ. Καραμανλή στό εξωτε

ρικό θ' άρχίση άπό τήν Γαλλία. Τήν 'Ελλάδα καί τήν 

Γαλλία τίς συνδέουν πατροπαράδοτοι δεσμοί στόν πολιτι
κό καί στόν πολιτιστικό χώρο. • Ο σημερινός 'Έλληνας 
πρωθυπουργός πέρασε 1\νδεκα χρόνια τής ζωής του στό 

Παρίσι. Στήν γαλλική πρωτεύουσα εχει πολλούς είλικρι

νείς προσωπικούς φίλους. Κι' άκόμα: ή γαλλική εξωτερι

κή πολιτική κι ή σημερινή διπλωματία τής 'Αθήνας εχουν 

- liς τό πώ προσεκτικά - μερικά «σημεία επαφής)). Στήν 

στάση τών δύο χωρών άπέναντι στήν 'Ατλαντική Συμμα

χία παραδείγματος χάριν παρατηροϋνται μερικές άναλογί

ες. 

Θά ήταν δμως μεγάλο λάθος- κι αύτό τό λάθος γίνεται 

δυστυχώς όχι σπάνια άπό μερικούς παρατηρητές στήν Εύ
ρώπη, πού παρακολουθοϋν τίς εξελίξεις στήν · Ελλάδα 

«ξώπετbα» - liν έρμήνευε κανείς τήν σημερινή έλληνα
γαλλική φιλία σάν ενα μονόπλευρο ίδεολογικό πολιτικό 

καί διπλωματικό προσανατολισμό τής 'Αθήνας. 'Όποιος 

παρακολουθεί προσεκτικά τά liρθρα καί σχόλια τών εύρω

παϊκών εφημερίδων γιά τήν · Ελλάδα, διαπιστώνει σέ άρ
κετές περιπτώσεις τήν τάση νά «έξηγηθή» ή πολιτική τοϋ 

κ. Καραμανλή μέ τήν άναφορά σέ «γαλλικά πρότυπα». 'Η 

τάση αύτή μάλιστα δέν διαφαίνεται μόνο σέ κρίσεις γιά 

τήν εξωτερική πολιτική τής 'Αθήνας, άλλά καί σέ.άναλύ

σεις γιά τήν εσωτερική πολιτική κατάσταση στήν 'Ελλά

δα, ίδιαίτερα γιά τήν άναθεώρηση τοϋ Συντάγματος. Ειναι 

δμως γνωστό, δτι δ κ. Καραμανλής ε{χε διατυπώσει τίς 

άπόψεις του γιά τήν ενίσχυση τής εκτελεστικής εξουσίας 

σέ «χρόνο άνύποπτο», δηλαδή πρίν άπό τήν εποχή τής 

αύτοεξορίας του στό Παρίσι. 

Τό ταξίδι τοϋ 'Έλληνα πρωθυπουργοϋ στήν Γαλλία δέν 

άποτελεί συνεπώς εκφραση μονόπλευρου προσανατολι

σμοϋ, άλλά εκδήλωση πού γίνεται στά πλαίσια τών προ

σπαθειών τής σημερινής δημοκρατικής • Ελλάδος νά δη
μιουργήση φιλελληνικά στηρίΎματα, δπου μπορεί. ' Από 

τήν liποψη αύτή ε{ναι χαρακτηριστικό, δτι εχει προγραμ

ματιστή νά γίνη τόν Μάιο, δηλαδή όχι πολύ καιρό μετά 

τήν επίσημη επίσκεψη τοϋ κ. Καραμανλή στό Παρrοι, καί 

!\να ταξίδι τοϋ πρωθυπουργοϋ στήν • Ομοσπονδιακή Δημο
κρατία τής Γερμανίας. Έκτός άπ' αύτό γίνεται λόγος καί 

γιά ενδεχόμενες επισκέψεις σέ άλλες χώρες. Βέβαια, ϋστε

ρα άπό τίς σέ άρκετές περιπτώσεις άμφίβολες «επιτυχίερ> 
τοϋ «μάγου Κίσινγκερ», οί μετοχές τής ταξιδιωτικής δι

πλωματίας εχουν πέσει στό διεθνές πολιτικό χρηματιστή
ριο. • Ο κόσμος βλέπει μέ έπιφυλάξεις καί σκεπτικισμό τό 
«έγκάρδιο» σφίξιμο τών χεριών τών άρχηγών τών Κρατών 

τών πρωθυπουργών καί τών ύπουργών τών 'Εξωτερικών. 

Καί μέ δυσπιστία διαβάζει τά κοινά άνακοινωθέντα, πού 

όχι σπάνια περιέχουν μόνο ώραίες φράσεις χωρίς ούσια
στικό ύπόβαθρο. Στίς δύσκολες στιγμές, ώστόσο, πού περ

να ή 'Ελλάδα, εξ αίτίας τοϋ τουρκικοϋ επεκτατισμοϋ, ή 

έλληνική παρουσία στό εξωτερικό ε{ναι άπόλυτα άναγ

καία. 

Τά χρόνια τής δικτατορίας τής χούντας ή ' Ελλάδα ε{χε 

ούσιαστικά άποκοπή άπό τόν κορμό τής δημοκρατικής Εύ

ρώπης. Βέβαια τό στρατιωτικό καθεστώς τής 'Αθήνας 

προσπαθοϋσε νά ξεγελάση τήν κοινή γνώμη τών δημοκρα

τικών εύρωπαϊκών χωρών καί νά τήν κάνη νά πιστέψη πώς 

στήν 'Ελλάδα χτίζεται μιά «νέα στερεή δημοκρατία)), !\να 

«ίσχυρό προπύργιο τοϋ δυτικοϋ κόσμου». Οί λαοί τής δυ

τικής Εύρώπης δέν άποτελοϋνται δμως, δπως πίστευαν οί 

προπαγανδιστές τής «επαναστάσεως» τής 21ης 'Απριλίου 

1967 ή τής 25ης Νοεμβρίου 1973, άπό «Κουτόφραγκους». 
Λίγοι επεσαν στά δίχτυα τής δικτατορικής προπαγάνδας. 

Κι' άπ' αύτούς οί πιό πολλοί δέν πίστευαν πραγματικά 

αύτά πού liκουγαν άπό τούς εκθειαστές τής «·Ελλάδος των 

'Ελλήνων Χριστιανών», άλλά εκαναν, πώς τά πίστευαν, 

ξεκινώντας άπό κοντόφθαλμους όπορτουνιστικqύς ύπολο

γισμούς. 

Τώρα ή μεγάλη κατηγορηματική προσταγή ε{ναι νά 

ξανακερδηθή, δ, τι χάθηκε καί νά στηθοϋν κι liλλα καίρια 

ερείσματα στό έξωτερικό. Βασική δμως προϋπόθεση, γιά 

νά άποδώση καρπούς ή έλληνική «διπλωματική εκστρα

τεία», ε{ναι νά μήν ύπάρχουν αύταπάτες. Ρομαντικές ψευ

δαισθήσεις καί συναισθηματικές εξάρσεις ε{ναι άνεπίτρε

πτες στόν τομέα τής διπλωματίας. 'Εδώ χρειάζεται νά βλέ

πη κανείς τήν πραγματικότητα κατάματα, δσο δυσάρεστη 

κι liν ε{ ναι. • Η δύσκολη θέση τής 'Ελλάδος μετά τήν τρα
γωδία τής Κύπρου δέν βρίσκει στό εξωτερικό παντοϋ τήν 

κατανόηση, πού θά επρεπε νά βρίσκη, άν λαμβάνονταν ύπ' 

όψη είλικρινά οί άρχές τοϋ διεθνοϋς δικαίου καί τής διε

θνοϋς δικαιοσύνης. Οί λόγοι ε{ναι πολλοί. Στήν σύγχρονη 

καταναλωτική κοινωνία ενα μεγάλο μέρος τοϋ κόσμου εχει 

συνηθίσει στήν άπάθεια καί στήν άδιαφορία. ' Ασχολείται 

μέ τίς καθημερινές μικροέγνοιές του καί δέν αίσθάνεται 

όρεξη νά προβληματιστή πολιτικά. Στόν εκπρόσωπο αύ

τής τής κατηγορίας άνθρώπων ή Λευκωσία καί ή Ρόδος 

φαίνονται ν ' άπέχουν πάρα πολύ άπό τό Παρίσι, τήν Βόν

νη ή τήν Ζυρίχη ... 

14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1975 

Οί ύπουργοί Συντονισμου καί Βιομηχανίας δί

νουν στή δημοσιότητα τό κείμενο του σχεδίου ν.δ. 

«περί έξοικονομήσεως ένεργείαρ>, τό όποίο θέτει 

όρια στήν κατανάλωση ένέργειας, ίδίως &.πό μέρους 

του Δημοσίου. Οί ύπουργοί, σέ δηλώσεις τους, ση

μείωσαν ότι τό ν.δ . &.ποσκοπεί στήν χωρίς στερήσεις 

λελογισμένη χρήση ένέργειας καί προτείνει μέτρα, 

τά όποία ήδη έφαρμόζονται διεθνώς, ένόψει τής πε

τρελαϊκής κρίσεως. 

16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1975 

·Ο ύπουργός 'Εμπορικής Ναυτιλίας, Α. Παπα

δόγγονας, &.νακοινώνει ότι μελετaται σειρά νέων μέ

τρων γιά τήν &.νάπτυξη του ζωτικου αuτου κλάδου 

τfjς οίκονομίας καί τή βελτίωση τής κοινωνικής 

&.σφαλίσεως τών ναυτικών: &.νάθεση σέ είδικό φορέα 
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τής έκμεταλλεύσεως τής περιουσίας του ΝΑ Τ· κα

θιέρωση του θεσμοί> τής Εiδικής Ναυτιλιακής 'Εται

ρείας καθορισμός βιομηχανικών ζωνών σέ κατάλ

ληλες περιοχές τής χώρας γιά έγκατάσταση ναυπη

γοεπισκευαστικών μονάδων. 'Ακόμη, θά καθιερωθεί 

ή άσφάλιση στό ΝΑΤ τών άλλοδαπών πού ύπηρε

τοuν σέ έλληνικά πλοία καί θά βελτιωθεί ριζικά ή 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη τών έργαζομένων σέ 

αύτά· γιά τήν ύλοποίηση του τελευταίου στόχου, 

πρόκειται νά άνεγερθεί καί νοσοκομείο γιά τούς ναυ

τικούς. 

16-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1975 

'Ο Κ. Καραμανλής, συνοδευόμενος άπό τόν 

ύπουργό 'Εξωτερικών, Δ. Μπίτσιο, καί τόν ύφυ

πουργό Προεδρίας, Π. Λαμπρία, πραγματοποιεί έπί

σημη έπίσκεψη στή Γαλλία. 

Πρόκειται γιά τήν πρώτη έπίσκεψη του πρωθυ

πουργοί> στό έξωτερικό, μετά τήν άποκατάσταση τής 

δημοκρατίας. 'Η μετάβασή του στή Γαλλία, τόπο 

αύτοεξορίας του σέ χρόνια δίσεκτα, έκτός άπό τή 

συμβολική, εχει καί τεράστια πολιτική σημασία, 

άφου έμφανής ε{ναι ή διάθεση του Κ. Καραμανλή νά 

συσφίγξει τούς δεσμούς μέ τό Παρίσι, ο{ δποίοι τόσο 
πολύτιμοι ε{χαν άποδειχτεί τό 1959-61, κατά τή δι
άρκεια τών διαπραγματεύσεων πού δδήγησαν στή 

Σύνδεση τής' Ελλάδος μέ τήν ΕΟΚ. 'Επιπλέον, μετά 

άπό έπτά χρόνια μονομερους έξαρτήσεως του δικτα

τορικοί> καθεστώτος άπό τίς ΗΠΑ καί σέ μιά στιγμή 

πού ο{ παλαιοί ελληνοαμερικανικοί δεσμοί εχουν 

δεχτεί ίσχυρά πλήγματα, έξαιτίας τής άμερικανικής 

πολιτικής στό Κυπριακό, τό εύρωπαϊκό άνοιγμα του 

Κ. Καραμανλή, μέ πρώτη τήν προσέγγιση μέ τό Πα

ρίσι, προορίζεται νά άποκαταστήσει μιά ισορροπία 

στίς σχέσεις τής χώρας μέ τίς Μεγάλες Δυνάμεις -
άναγκαία γιά τήν κατοχύρωση τής έθνικής άνεξαρ

τησίας- νά διανοίξει τό δρόμο γιά τήν ύποβολή του 

έλληνικου αίτήματος γιά ενταξη στήν ΕΟΚ, νά έξα

σφαλίσει πιστώσεις χρήσιμες γιά τήν ιάνάπτυξη τής 

οίκονομίας, άλλά καί δπλικά συστήματα πού θά θω

ρακίσουν τόν έθνικό χώρο άπό τήν τουρκική έπι

βουλή. 

Λίγο πρίν τήν άναχώρησή του άπό τό άεροδρόμιο 

του ·Ελληνικοί>, καί πιεζόμενος άπό δημοσιογρά

φους νά κάμει δηλώσεις, δ πρωθυπουργός συνέστησε 

στούς 'Έλληνες «φρονιμάδα», καί ύπογράμμισε: 

«Θά πρέπη νά ένθυμήσθε δλοι, καί άνά πiiσαν 

στιγμήν, δτι ή χώρα μας άντιμετωπίζει κρίσιμες πε

ριστάσεις. Περιστάσεις αί δποίαι έπιβάλλουν έθνι

κήν συνοχή ν καί κοινωνικήν γαλήνη ν. Καί κάτι έπί 

πλέον: ήμπορείτε νά εlσθε βέβαιοι δτι, μόλις ξεπερά

σωμεν ήνωμένοι τάς δυσκολίας του παρόντος, ή aνο-

δος τής 'Ελλάδος θά ε{ ναι κατακόρυφος είς δλους 

τούς τομείς τής έθνικής μας ζωής». 

Τόν Κ. Καραμανλή ύποδέχτηκαν στό άεροδρόμιο 

του 'Ορλύ δ Γάλλος πρωθυπουργός, Ζ. Σιράκ, δ 

ύπουργός 'Εξωτερικών, Ζ. Σωβανιάργκ καί δ πρέ

σβης τής 'Ελλάδος, Α. Πηλαβάκης. Εύθύς μετά τήν 

άφιξή του, δ Κ. Καραμανλής εκαμε τήν άκόλουθη 

δήλωση: 

«Αiσθάνομαι είλικρινή χαρά διότi εύρίσκομαι 

καί πάλιν εiς τήν Γαλλία, στήν όποία lζησα φιλοξε
νούμενος δέκα κρίσιμα χρόνια τής ζωής μου καί 

στήν όποία μεταφέρω τούς χαιρετισμούς καί τήν άγά

πη του έλληνικου λαου. 

»Ή χαρά μου αύτή γίνεται έντονώτερη, διότι θά 

lχω τήν εύκαιρία νά συναντήσω τόν πρόεδρο τής 

Δημοκρατίας κ. Ζισκάρ ντ' Έσταίν, γιά τόν όποίο 

αίσθάνομαι δχι μόνο φιλία, άλλά καί θαυμασμό. 

»Εlμαι βέβαιος, έξ aλλου, δτι οί συνομιλίες τίς 

δποίες θά lχω μέ τόν πρωθυπουργό κ. Σιράκ, θά έπι

βεβαιώσουν καί θά ένισχύσουν τούς στενούς δε

σμούς πού συνδέουν τίς δύο χώρες». 

Κατόπιν, δ 'Έλληνας πρωθυπουργός παρακάθη

σε σέ έπίσημο γεuμα πού παρέθεσε πρός τιμή του δ 

Γάλλος δμόλογός του, δ δποίος καί του άπηύθυνε 

τήν άκόλουθη προσφώνηση: 

«Κύριε πρόεδρε, 

>>Τά Κράτη τής Εύρώπης, καί πρωτίστως ή Γαλλία, 

γνωρίζουν τί οφείλουν στήν αίώνια 'Ελλάδα. Ξέρουμε, 

έπίσης, τί άξίζει ή ίδια ή σημερινή 'Ελλάδα. 'Εάν πρέπη 

νά ύπερασπίσουμε τήν δημοκρατία, οί 'Έλληνες ijδη άπέ

δειξαν δτι τήν άγαποuν, δσο καί τήν έποχή του Περικλή. 
ΗΟταν πρέπη νά κερδίσουν τήν έλευθερία τους, άπέδειξαν 

μέ τίς πράξεις τους δτι γνωρίζουν τό τίμημα τής έλευθερίας 

δπως καί τήν αύγή τής ναυμαχίας τής Σαλαμίνας. 

))Φίλε τής Γαλλίας, σaς ύποδεχόμεθα μέ μεγάλη χαρά. 

WΕχετε έπιτελέσει αύτό τό ~ργο τής άποκαταστάσεως μιaς 

χώρας μέσα στίς παραδόσεις καί τήν άποστολή πού τής 

άνήκουν. Οί Γάλλοι, οί φίλοι σας, χαίρονται γι' αύτή τήν 

έπιτυχία, γιά τίς έλπίδες πού ξυπνa, γιά τίς ύποσχέσεις πού 

φέρνει. Είμαστε εύτυχείς πού τό πεπρωμένο καί ή λαϊκή 

έτυμηγορία σaς έμπιστεύθηκαν τίς πιό μεγάλες εύθύνες, 

τήν στιγμή πού ή 'Ελλάς εΙχε τήν μεγαλύτερη άνάγκη. 

>>Τώρα οί δύο μας χώρες βρίσκονται μεταξύ τών δυτι

κών δημοκρατικών Κρατών καί μία άπό τίς πρώτες σας 

κινήσεις ήταν νά συσφίξετε τίς σχέσεις μέ τήν Εύρωπαϊκή 

Κοινότητα, πού εΙχαν χαλαρώσει. Δεχθήκαμε μέ μεγάλη 

χαρά αύτή τήν προσπάθεια πού συμβαδίζει τόσο καλά μέ 

τίς έπιθυμίες μας. 'Όπως έσείς, έτσι κι έμείς πιστεύουμε 

δτι ή 'Ελλάς πρέπει νά καταλάβη τήν θέση της μέσα σ' 

αύτήν τήν Κοινότητα. ΗΟποιες καί αν εΙναι οί δυσκολίες, 

δσο πολύπλοκα καί αν εΙναι τά προβλήματα, οί φάσεις πού 

πρέπει νά διέλθετε, μπορείτε νά εΙσθε βέβαιος, κύριε πρόε

δρε, δτι ή Γαλλία θά εΙναι στό πλευρό σας, διότι δέν εΙναι 

άποδεκτόν ή Εύρώπη νά διαμορφώνη τήν είκόνα της καί νά 
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παγιώνη τήν προσωπικότητά της, χωρίς τήν χώρα στήν 

όποία οφείλει μεγάλο μέρος τοϋ πολιτισμοϋ της. 

» • Η Εύρώπη ξαναβρήκε τήν 'Ελλάδα. 'Η 'Ελλάς ξα
ναβρήκε τήν Ευρώπη. Πώς λοιπόν ή Γαλλία νά μήν χαίρε

ται δταν, τόσο συχνά ο{ δύο λαοί μας συναντήθηκαν έν 

μέσφ τρομερών δοκιμασιών πού κλόνιζαν τήν δημοκρατία 

ή άπειλοϋσαν τήν ίδια τους τήν έθνική ϋπαρξη, δοκιμασίες 

πού τίς άντιμετώπι6-αν μαζί κατά τούς μεγάλους παγκόσμι
ους πολέμους. 'Υπάρχουν άκόμη άνδρες στήν Γαλλία πού 

eχουν στήν καρδιά τους τήν άνάμνηση αυτής της άδελφο

σύνης στά δπλα πού ενωσε τόσο στενά τούς μαχητές τών 

χαρακωμάτων τοϋ πολέμου τοϋ 1914-18. 
»Στήν δική μας τήν έποχή, μέ τίς άξίες πού εΙ ναι κοινές 

γιά δλους μας, μέ τό αίσθημα της άξιοπρεπείας καί της 

έλευθερίας, πρέπει μαζί νά έξουδετερώσουμε τίς άπειλές 

συρράξεως στίς άκτές της Μεσογείου μας, πού τό πεπρωμέ

νο άκατάπαυστα προσπαθεί νά καταστρέψη τήν εμφυτη τά

ση της γιά άρμόνία καί τήν έπιθυμία της γιά ε{ρήνη. 
»Σ' αυτήν τήν περιοχή, ή Γαλλία, τό γνωρίζετε, προ

σπαθεί νά ένθαρρύνη τό κάθε μέρος πρός τήν κατεύθυνση 

τής συνεργασίας μέ τήν βαθειά έπιθυμία νά δώση στούς 

λαούς πού διαμένουν έκεί τό συναίσθημα της άλληλεγγύης 

καί τής ταυτότητος τοϋ πεπρωμένου τους. Πρόκειται, 

άναμφίβολα, γιά άλληλεγγύη, άλλά μαζί μέ σεβασμό της 

άνεξαρτησίας δλων τών Κρατών τής περιοχής. Καί άναφέ
ρομαι στήν Κύπρο, δπου πρέπει νά έξευρεθη μία-λύση δι

καία καί μόνιμος πού δέν μπορεί παρά νά βασισθη στήν 

άνεξαρτησία, τήν κυριαρχία καί στήν έδαφική άκεραιότη

τα της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς καί στήν συμφωνία 

μεταξύ των δύο κοινοτήτων, άποκλειομένης κάθε προσφυ
γής στήν χρήση βίας. Γνωρίζουμε δτι εχει άναλάβει δ γε

νικός γραμματεύς τοϋ ΟΗΕ μιάν άποστολή προσφοράς 

καλών ύπηρεσιών στήν όποία άποδίδουμε σημασία. Κύριε 

πρόεδρε, πρέπει νά γνωρίζετε, έπίσης, δτι ή Ευρωπαϊκή 

Κοινότης εlναι πάντοτε στήν διάθεση τών τριών ένδιαφε

ρομένων χωρών: της 'Ελλάδος, της Τουρκίας καί τής Κύ

πρου, πού εΙναι συνδεδεμένες έπίσης καί μέσα στό ευρω
παϊκό έγχείρημα, ωστε νά μπορέσουν νά έπιλύσουν τήν 

διαμάχη. 'Ιδού λοιπόν τί ήθελα νά σάς πω, πρώτα άπ' δλα, 

κύριε πρόεδρε, άπόψε, διότι εΙ ναι σημαντικά γιά τήν χώρα 

σας καί ίσως άκόμη καί γιά τήν εiρήνη σ' αυτό τό τμήμα 

τοϋ κόσμου. 

)) 'Επιτρέψτε μου, άκόμη, νά σάς Πω, πόσο μεγάλη εΙ ναι 
ή θέληση της Γαλλίας νά συνεργασθη, χέρι μέ χέρι μέ τήν 

'Ελλάδα, σ' δλους τούς τομείς. 'Η γαλλική Κυβέρνηση 

καί ό γαλλικός λαός εχουν τήν βαθειά πολιτική πεποίθηση 

δτι εΙ ναι δυνατόν, δτι εΙναι άναγκαίο, νά πράξουν περισσό

τερα, νά ένεργήσουν καλλίτερα μέ τήν 'Ελλάδα. 'Η χώρα 

σας εΙ ναι πλέον ενα έκβιομηχανισμένο Κράτος τοϋ δποίου 

τό έθνικό εiσόδημα-εχει άναπτυχθη έντυπωσιακά. Γνωρίζω 

δτι φιλοδοξείτε καί διαθέτετε τά μέσα γιά νά συνεχίσετε 

καί νά έπιτείνετε αυτήν τήν άνάπτυξη. 'Η Γαλλία άπό τήν 

πλευρά της, εlναι ετοιμη νά σάς παράσχη τούς άνθρώπους 

της, τά κεφάλαιά της, τήν τεχνολογία της, τίς γνώσεις της 

καί νά δεχθη τά δικά σας γιά νά έπεκταθη μιά συνεργασία 

καί νά έγκαθιδρυθη ενα σύστημα συντονισμοϋ καί διιi-βου
λεύσεως, τοϋ δποίου τό πνεϋμα, τά μέσα καί οί στόχοι νά 

άνήκουν άποκλειστικά σέ μάς τούς Γάλλους καί τούς 'Έλ

ληνες, νά εlναι δηλαδή ευρωπαϊκά. 

»'Η Γαλλία, τήν όποία άποκατέστησε δ στρατηγός Ντέ 

Γκώλ, άνεκούφισε ή πολιτική τοϋ Πομπιντοϋ καί τοϋ κ. 

Ζισκάρ ντ' Έσταίν, γεμάτη δυναμισμό καί δημιουργικό 

πνεϋμα πού της έξασφαλίζουν οί έργαζόμενοι καί τά στελέ

χη της, εlναι πλέον ενα σύγχρονο eθνος. Προτείνει στήν 

'Ελλάδα πού άναλαμβάνει κάτω άπό τό κϋρος σας ενα μεγά

λο εργο άνακαινίσεως, μιάν άληθινή σύνδεση πού νά άν

ταποκρίνεται συγχρόνως καί στίς άπαιτήσεις της λογικής, 

άλλά καί στίς παρορμήσεις της καρδιάς. 

»Κύριε πρόεδρε, άγαπητέ φίλε, εiς τό πολιτικό σας πε

πρωμένο άναδύεται συνεχώς μία ίκανότης, τήν όποία θά 

ήθελα νά χαιρετίσω, καί ή όποία εlναι άπαραίτητη γιά 

κάθε ήγέτη: τό θάρρος. Εlναι έπίσης μία {κανότης, τήν 

δποίαν εχει έπιδείξει τόσο συχνά ό ελληνικός λαός μέ ' 

στωϊκή άπλότητα. Εlναι τό θάρρος πού έγγυάται τήν δη

μοκρατία καί τήν έλευθερία, διότι αυτές δέν άπορρέουν 

άπό τήν φυσική τάξη τών πραγμάτων, άλλά άπό τήν ίδια 

τήν θέληση τών άνθρώπων. Αυτές οί λέξεις πού δέν μπορεί 

κανείς νά τίς χωρίση άντικατοπτρίζουν τίς πράξεις σας. 

Θά προσέθετα δτι αυτό ίσχύει στόν δικό μας κόσμο, στόν 

κόσμο της άλληλεγγύης. Αυτή ή άλληλεγγύη, μεταξύ της 

• Ελλάδος καί της Γαλλίας, γίνεται εύκολη λόγφ τών δμοι
οτήτων καί τών ένδιαφερόντων τών δύο χωρών. 'Αλλ' 

άναφέρεται, έπίσης, καί σέ έκείνη τήν άλληλεγγύη της 

δποίας πρέπει κανείς νά άνακαλύψη τήν δύσβατη πορεία 

πέρα άπό διαμάχες. ·Η Γαλλία προσπαθεί νά έφαρμόση 

αυτήν τήν άπαίτηση γιά σοφία μέσα στήν Μεσογειακή της 

πολιτική. 'Εκτιμά αυτό τό όποίο διαδραματίζεται σήμερα 

στήν 'Ελλάδα τοϋ 1975 καί έν συνεχείq αυτό τό όποίο 
διακυβεύεται σ' αυτήν τήν περιοχή τοϋ κόσμου. 'Επιθυ

μεί, ή άνάγκη γιά άλληλεγγύη μεταξύ των λαών τών τριών 

ήπείρων, νά μήν είναι μικροτέρα άπό τήν νόμιμη άνάγκη 

γιά άνεξαρτησία, rοστε ή συμφωνία καί ή συνεργασία νά 

άνταποκρίνωνται στούς πόθους δλων. 

»Κύριε πρόεδρε, έπιτρέψτε μου νά έγείρω τό κύπελλον 

καί σάς παρακαλώ νά προπίωμεν στήν ελληνογαλλική φι

λία, γιά σάς προσωπικώς πού εΙσθε ή ζωντανή άπόδειξη 

αυτής τής φιλίας, καί γιά τήν ευτυχία καί τήν ευημερία της 

'Ελλάδος». 

'Η &:ντιφώνηση του Κ. Καραμανλή: 

«Κύριε πρωθυπουργέ, 

»Σiiς εύχαριστώ yιά τήν θερμή ύποδοχή πού μοί5 

έπιφυλάξατε, καθώς καί γιά τούς φιλόφρονας λόγους 
σας. 'Ιδιαιτέρως μέ συνεκίνησεν ή συμπάθεια τήν 

όποία έξεδηλώσατε yιά τήν πατρίδα μου, τήν 'Ελλά

δα; 

))Θά έπανελάμβανα κοινούς τόπους, aν, μετά τήν 

τόσο μεστή σέ νοήματα προσφώνησή σας ύπεγράμ

μιζα τούς πολλαπλούς δεσμούς πού ένώνουν τήν 

Γαλλία μέ τήν 'Ελλάδα· aν έπεκαλούμην τά άμοι

βαία αlσθήματα άγάπης καί έκτιμήσεως πού ύφί

στανται μεταξύ τών δύο λαών μας- καί aν, τέλος, έτό

νιζα τήν άγάπη καί τόν θαυμασμό μου γιά τήν Γαλ

λία πού μέ φιλοξένησε εύγενώς σέ μία πολύ δύσκολη 

περίοδο τfjς ζωής μου. 'Εκείνο δμως πού αlσθάνομαι 

τήν άνάγκην νά τονίσω lδιαιτέρως, είναι ή έπιθυμία 
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τοί5 έλληνικοί5 λαοί! νά καταστήση τούς δεσμούς αύ

τούς στενώτερους καί μονιμώτερους. 

»Ή έποχή μας, κ. πρωθυπουργέ, μέ τό πλήθος 

καί τό μέγεθος τών προβλημάτων της μaς ύποχρεώ

νει νά είμαστε φειδωλοί σέ λόγους καί άκούραστοι 

σέ πράξεις. Μόνο μέ τήν δράση μποροί5με, χωρίς νά 
παρασυρώμαστε, νά παρακολουθοί5με τόν Ιλιγγιώδη 

ρυθμό τής σύγχρονης ζωής καί ν' άνταποκρινώμεθα 
στίς ποσοτικά καί ποιοτικά αύξανόμενες άπαιτήσεις 

της. 

»Αύτό βέβαια (σχυ'?t--άκόμη έντονώτερα γιά τήν 
χώρα μου. 'Απαλλaγείσα άπό τυραννία έπτά καί πλέ
ον έτών, όφείλει οχ ι μόνο ταχύτατα νά έπουλώση τίς 

πληγές της, άλλά καί ν' άξιοποιήση σ' ολους τούς 

τομείς τό σφρίγος καί τήν αίσιοδοξία πού διεγείρει 

τό όξυγόνο τής έλευθερίας. 
»Προσλαμβάνει συνεπώς ίδιαίτερη σημασία -

ούσιαστική μαζί καί συμβολική - τό γεγονός, οτι ή 

'Ελλάς, ή μέχρι προχθές διεθνώς άπομονωμένη, έγ

καινιάζει άπό τήν Γαλλία σέ άνώτατο έπίπεδο τήν 

πολύπλευρη προσπάθειά της, γιά ν, άνακτήση οχ ι 

μόνο τήν παλαιά της θέση στόν κόσμο, άλλά καί νά 

τήν ένισχύση περαιτέρω κατά τό μέτρο τής συμβο

λής της στήν διεθνή ζωή. 

>>'Η δημοκρατική 'Ελλάς έχει πλήρη καί άκριβfί 

συναίσθηση τών δυνατοτήτων της μέσα στόν διεθνή 

χώρον. Γνωρίζει τά δικαιώματά της καί τίς ύποχpε

ώσεις της. Δέν έπιθυμεί ν' άδικη άλλά καί δέν άνέχε

ται ν' άδικήται .. Πιστεύει δτι τό δίκαιον καί ο χι ή 
αύθαιρεσία, ή άλήθεια, καί οχι ή δημαγωγία εlναι τά 

βασικά στοιχεία τής δημοιφατικής συνειδήσεως. 
>> 'Αλλ ' ή δημοκρατική συνείδηση δέν εlναι άπα

ραίτητη μόνο στήν συγκρότηση καί τήν προαγωγή 

μιaς έθνικής κοινωνίας. Εlναι έξ ίσου πολύτιμη γιά 
τήν εύημερία καί τήν άνάπτυξη τής εύρύτερης, τής 

διεθνοί5ς κοινωνίας, τήν όποίαν άπαρτίζουν δλοι οί 

λαοί μικροί καί μεγάλοι. Γιατί, δπως στήν έγχώρια 

κοινων(α ή περιφρόνηση πρός τούς νόμους καί τά 

θέσμια έκτρέπει τήν δημοκρατία σέ άναρχία, έτσι 

καί στήν διεθνή κοινωνία ή άρνηση θεμελιωδών κα

νόνων δικαιοσύνης έξαρθρώνει τήν παγκόσμια τάξη. 

Καί άντί νά προάγη, ύπονομεύει τήν γενική πρόοδο, 

άπό τήν όποία έξαρτaται ή σταθερή άνάπτυξη δλων 

μαζί τών έθνών, καί τοί5 καθενός lδιαιτέρως. 
· >>Δέν εlναι άσφαλώς ρεαλιστικό νά παραβλέπη 

κανείς τίς πολλές καί μεγάλες δυσχέρειες πού πα
ρεμβάλλονται στήν έναρμόνιση τόσο διαφοροποιη

μένων προσπαθειών, τάσεων καί συμφερόντων μέσα 

σέ μιά διεθνή πραγματικότητα διαρκώς έξελισσομέ

νη. 'Αλλ ' εlναι έξ iσου άνεδαφικό νά πιστεύωμε δτι 
μόνο μέ τήν άδυσώπητη σύγκρουση τών συμφερόν

των διαμορφώνεται έκ τών πραγμάτων ή άναγκαία 
ίσορροπία. Ή ίστορία άπέδειξε έπανειλημμένα -
καί συχνά πολύ αίματηρά -πόσον έπικίνδυνος εlναι 

δ νόμος τής ζούγκλας, καί στό πολιτικό, καί στό 

οΙκονομικό, καί στό κοινωνικό πεδίο. 

»Ή Έλλάς - δπως καί ή Γαλλία - δέν άνήκει 

στούς λαούς έκείνους πού εlναι εύτυχισμένοι, έπειδή 

δέν έχουν 'Ιστορία, δπως εlπε δ Ντί Μπεκάρια. 

νΕχοντας διαδραματίσει κατά διάφορες έποχές σπου

δαίο ρόλο στήν διαμόρφωση τής μοίρας τοί5 άνθρω

π{νου γένους, πλουτισμένη μέ όδυνηρές έμπειρίες 

πού όξύνουν τήν εύαισθησία της άπέναντι στίς άξίες 
τής ζωής, πιστεύει βαθύτατα στίς έννοιες τής δημο

κρατίας καί τής Εύρώπης, τίς δποίες μάλιστα θεωρεί 

άλληλένδετες Καί άλληλεξαρτώμενες. 
»Δυστυχώς, παρά τίς τόσες διακηρύξεις, τίς τόσες 

προσπάθειες καί θυσίες καί εlς πείσμα πολλών έπί 

μέρους έπιτεύξεων καί ή δημοκρατία νοσεί σέ παγκό

σμιο έπίπεδο, άλλά καί ή Εύρώπη σάν πολιτική ένό

της βραδύνει νά καταστfί ζώσα πραγματικότης πραγ

ματικότης πού νά έπηρεάζη άποφασιστικά τήν πο

ρεία τής άνθρωπότητος. Τό δτι τό δραμα τών πρωτο

πόρων τής 'Ηνωμένης Εύρώπης δέν μπόρεσε, τόσα 

χρόνια μετά τήν τρομακτική καταστροφή τοί5 δευτέ

ρου παγκοσμίου πολέμου, ν' άποκτήση σάρκα καί 

όστa δέν εlναι άσχετο μέ τήν παθολογία τής δημο

κρατίας στόν σύγχρονο Κόσμο. Καί νομίζω δτι ε{ ναι 
καθήκον δλων μας, δσων πιστεύομε δτι οί δλοκλη

ρωτικές τάσεις άντιστρατεύονται τίς πανανθρώπινες 

άξίες, νά συμβάλωμε στήν πραγματοποίηση τοί5 lδα
νικοί5 αύτfίς τής Εύρώπης, πρός τό συμφέρον όλο κλή
ρου τής άνθρωπότητος. Καί στήν προσπάθεια αύτήν 

ή Γαλλία προώρισται νά διαδραματίση πρωτεύοντα 

ρόλον, ύπό τήν φωτισμένην μάλιστα ήγεσίαν μιaς 

προσωπικοτητος, δπως δ πρόεδρός της κ. Ζισκάρ 
ντ' Έσταίν. 

»Μέχρις δτου δμως πραγματοποιηθfί ό ύψηλός αύ

τός στόχος, ύπάρχουν άσφαλώς καί άλλα πολλά πιε

στικά προβλήματα πού πρέπει νά έπιλυθοίJν. Ή τρα

γωδία τής Κύπρου, τήν δποίαν ζ ή όλόκληρος δ 'Ελ

ληνισμός καί πού άποτελεί έντροπή γιά τήν έποχή 

μας, εlναι χαρακτηριστική περίπτωση τής άδυναμίας 

τών διεθνών συλλογικών όργάνων νά έπιβάλουν τήν 

νομιμότητα έκεί δπου παραβιάζεται άπό τήν ώμή 

βία· καί ύπογραμμίζει τήν άδιαφορία τών Μεγάλων 

Δυνάμεων έναντι τών ήθικών έκείνων άρχών, έπάνω 

στίς δποίες καί μόνο μπορεί νά στηριχθή δ πολιτι

σμένος κόσμος. Ή πρόκληση παρομοίων έγκλημά

των δέν άπειλεί μόνον τήν είρήνη, πότε στήν μία καί 

πότε στήν άλλη περιοχή αύτοίJ τοίJ κόσμου. Δηλη

τηριάζει,άργά, iσως, άλλ' έπικίνδυνα, τήν διεθνή 

κοινωνία. Γιατί κλονίζει τήν έμπιστοσύvη τών λαών 

στίς δυνατότητες τής εlρηνικής συμβιώσεως καί τής 
εlλικρινοί5ς συνεργαdίας. 

>>Δέν θά ήθελα μέ τίς πικρές αύτές σκέψεις νά 
σκιάσω τήν λαμπρότητα τής άποψινής συγκεντρώ

σεως καί νά ψυχράνω τήν θερμότήτά της. νΕκρινα 
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δμως δτι σέ μιά χώρα πού λατρεύεται δ όρθός λόγος 

καί ή έλευθερία, δπως ή Γαλλία, μπορούσα νά έκφρά

σω μέ είλικρίνεια τίς άνησυχίες μου. VΕχω, ώστόσο, 

τήν πεποίθηση δτι ή μεγάλη σας χώρα μαζί μέ άλλες, 

μικρές ή μεγάλες, μπορούν, στενά συνεργαζόμενες, 

νά άνοίξουν τόν δρόμο γιά μιάν άνθρωπότητα πιό 

είρηνική, πιό έλεύθερη καί πιό εύτυχισμένφ>. 

Οί έλληνογαλλικ:ές συνομιλίες άρχισαν τό άπό

γευμα τής έπομένης, 17ης 'Απριλίου, μέ συνάντηση 

του Δ. Μπίτσιου μέ τόν Γάλλο δμόλογό του Ζ. Σω

βανιάργκ: . 

Λίγο άργότερα, συναντήθηκαν οί Κ. Καραμανλής 

κ:αί Ζ. Σιράκ:: 

« I. Έπί τοϋ θέματος τής π λ ή ρους είσδοχής τής ' Ελλά
δος είς τήν Κοινήν 'Αγοράν, ό Γάλλος πρωθυπουργός έδή

λωσεν δτι άπό γαλλικής πλευράς ύπάρχει ή πολιτική θέ

λησις δπως ή 'Ελλάς είσέλθη είς τήν εύρωπαϊκή οίκογέ

νεια, ή δέ Γαλλία ε{ ναι έτοίμη δπως καταβάλη πάσαν προ

σπάθειαν πρός τήν κατεύθυνσιν αύτήν. Βεβαίως, συνέχισεν 

ό κ. Σιράκ, ύπάρχουν είς τόν άγροτικόν τομέα ώρισμένα 

ζητήματα πού άπασχολοϋν τήν γαλλικήν οίκογένειαν καί 

έπί τών όποίων θά πρέπη αί δύο χώραι μας νά συνεννοη

θοϋν. 'Ανέφερε κατά πρώτον λόγον τούς οίνους καί επειτα 

τά φροϋτα καί τά λαχανικά. Πάντως τό πρόβλημα ε{ναι 

πολιτικόν καί ή έκ μέρους τής Γαλλίας κατανόησις πλή

ρης. ·Ο κ. Καραμανλής διευκρίνισεν δτι άποτελεί άπόφα

σίν μας, δπως ή έλληνική γεωργία καταστή συμπληρωμα

τική καί ούχί συναγωνιστική. Διά τόν λόγον αύτόν ζητοϋ

μεν καί τά 400 έκατ. λογιστικών μονάδων, σημαντικόν 
μέρος τών όποίων θά άφιερωθή είς τήν άναπροσαρμογήν 

τής γεωργικής μας παραγωγής. 

»·Ο κ. Σιράκ άπήντησε, δτι έπί τοϋ θέματος τοϋ δανείου 

τών 400 έκατ. ή στάσις τής Γαλλίας θά εΙναι θετική, 

οϋτως rοστε νά προσελκύση εύνοϊκήν άπόφασιν καί τών 

λοιπών εταίρων. 

»2. 'Επί τοϋ θέματος τής προμηθείας δπλων, ό κ. Σιράκ 
ε{πεν δτι συμφωνεί μέ τά νέα έλληνικά αίτήματα καί δτι θά 

καταβληθή προσπάθεια διά τήν έπίσπευσιν τών προθεσμι

ών παραδόσεως. Οϋτω ή πρώτη δμάς Crotale θά ήδύνατο νά 
παραδοθή έντός 6 μηνών καί ή δευτέρα μετά τήν πάροδον 
έτέρου έξαμήνου. (Είς τό σημείον αύτό ό σύμβουλος τοϋ κ. 
Σιράκ προσεδιώρισεν τάς ήμερομηνίας ώς έξής : παράδοσις 

πρώτης όμάδος πρό τοϋ τέλους τοϋ ετους καί τής δευτέρας 

έντός τοϋ ετους 1976). Συνεχίζων ό κ. Σιράκ εΙπεν δτι θά 
πράξουν τό maximum διά νά μaς βοηθήσουν, τόσον άπό 
άπόψεως προθεσμιών δσον καί άπό άπόψεως δρων πληρω

μής. 'Επρότεινεν δπως μεταβή συντόμως είς τήν γαλλική ν 

πρωτεύουσαν ό κ. ύπουργός 'Εθνικής 'Αμύνης συνοδευό

μενος άπό 4 εως 5 άξιωματικούς. 
»3. 'Όσον άφορα είς τό τραπεζικόν δάνειον τό όποίον 

θά ήδύνατο νά μας χορηγηθή μέ πρωτοβουλίαν τοϋ Credit 
Lyonnais, ό κ. Καραμανλής έξεδήλωσε τήν έπιθυμίαν δπως 

τοϋτο μ ή εΙ ναι κατώτερον τών 300 έκατ. δολλαρίων. ·Ο 
κ. Σιράκ εΙπεν δτι ή Κυβέρνησίς του θά τό άντιμετωπίση 
εύνοϊκώς καί δτι έφ' δσον τό Credit Lyonnais άνέλαβεν 

~ τήν πρωτοβουλίαν, ίσως δέν θά ήτο δύσκολον νά συμπλη- ~ 

ρωθή τό ποσόν έξ άλλων πηγών μέχρι τοϋ έπιθυμητοϋ 

ϋψους. 

»4. 'Επί τοϋ Κυπριακοϋ, ό παριστάμενος ύπουργός τών 
'Εξωτερικών κ. Σωβανιάργκ εΙπεν δτι οί Τοϋρκοι πρέπει 

νά δεχθοϋν τήν μείωσιν τοϋ ijδη κατεχομένου έδάφους. 

Προσέθεσεν δτι έάν αί συνομιλίαι τής Βιέννης άποτύχουν 

τότε οί 'Εννέα θά δεήση νά άναλάβουν κάποιαν πρωτο

βουλίαν. Ό κ. Σιράκ ε{πεν δτι οί 'Εννέα διαθέτουν μέσα 

πιέσεως έπί τής Τουρκίας καί δτι θά άνελάμβανε νά πείση 

καί τούς λοιπούς εταίρους τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος 

πρός τήν κατεύθυνσιν αύτήν. 
»'Ο κ. Καραμανλής έτόνισεν δτι είς τό σημείον δπου 

εχουν περιέλθει αί ελληνοτουρκικαί σχέσεις ε{ναι θέμα 

πλέον είρήνης η πολέμου. Κατά συνέπειαν δσοι κήδονται 

τής είρήνης πρέπει νά έργασθοϋν πρός τήν κατεύθυνσιν 

δπως ή Τουρκία λογικευθή. 

»'Ο κ. Σωβανιάργκ παρετήρησεν δτι τά λοιπά μέλη τών 

'Εννέα ένδεχομένως δέν θά παρακολουθήσουν τάς εύμε

νείς διαθέσεις τής Γαλλίας. Παρεμβαίνων ό κ. Σιράκ εΙπεν 

δτι τοϋτο δέν τόν έμποδίζει νά καταβάλη κάθε προσπά
θεια»159. 

Μετά τό τέλος τής συνομιλίας, ό Κ. Καραμανλής 

εκ:αμε τήν άκ:όλουθη δήλωση: 

«Εlμαι άπολύτως ίκανοποιημένος άπό τάς συνο

μιλίας πού εlχα μέ τόν πρόεδρο τής Κυβερνήσεως κ. 

Σιράκ. Αί συνομιλίαι διεξήχθησαν σέ κλίμα έγκαρ

διότητος καί έκάλυψαν τόσον τά θέματα τά άφορώντα 

εlς τάς σχέσεις τών δύο χωρών δσον καί θέματα διε
θνούς πολιτικής. Πέραν άπό τίς συγκεκριμένες άπα

φάσεις πού έλάβαμε διά ζητήματα τά όποία έπιδέ

χονται aμεσον λύσιν, είχαμε τήν εvκαιρία νά προσ

διορίσωμε καί τά πλαlσια μέσα στά όποία έvτάσσον

ται δλα τά θέματα τής γαλλοελληνικής συνεργασίας, 

καθώς καί τίς διαδικασίες μέ τίς όποίες θά άντιμετω

πισθοvν. Μέ τίς συνομιλίες αvτές έθεμελιώσαμε κατά 

τρόπο σταθερό τήν φιλία τών δύο χωρών μας. Πε

ρισσότερα θά δύναμαι νά πώ αύριο μετά τίς συνομι

λίες πού θά έχω μέ τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας κ. 

Ζισκάρ ντ' Έσταίν». 

'Ακόμη, ό Π. Λαμπρίας, άπαντώντας σέ έρωτή

σεις έκ:προσώπων του τύπου, έπιβεβαίωσε δτι ο{ συ

νομιλίες περιστρέφονταν κ:αί γύρω άπό τό θέμα τής 

οίκ:ονομικ:ής ένισχύσεως τής ·Ελλάδος, καθώς κ:αί 

τής ένισχύσεως των ένόπλων της δυνάμεων. Συγκε

κριμένα, σημείωσε δτι ή 'Αθήνα διαπραγματευόταν 

τήν άγορά άπό τή Γαλλία πολεμικών άεροσκ:αφών, 

άρμάτων μάχης κ:αί τορπιλλακ:άτων, ένώ τό Παρίσι 

έκ:δήλωνε ζωηρό ένδιαφέρον γιά τό μετρό των 'Αθη

νών, τήν ίδρυση θερμοηλεκτρικοί\ έργοστασίου κ:αί 

έργοστασίου αύτοκ:ινήτων κ:αί γενικότερα τή μεγαλύ

τερη είσροή γαλλικών κεφαλαίων στήν έλληνικ:ή 

άγορά. 

Τό ϊδιο βράδυ, ό Κ. Καραμανλής παρέθεσε δείπνο 

πρός τιμή του Ζ. Σιράκ:. 
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Οί έλληνογαλλικές συνομιλίες δλοκληρώθηκαν 

στίς 18 'Απριλίου. Τό πρωί δ Κ. Καραμανλής κατέ
θεσε στέφανο στό Μνημείο του' Αγνώστbυ Στρατιώ

του, στήν 'Αψίδα του Θριάμβου. Στή συνέχεια, πα

ρακάθησε σέ πρόγευμα πού παρέθεσε πρός iιμή του, 

στό Μέγαρο τών 'Ηλυσίων, δ πρόεδρος τής Γαλλι

κής Δημοκρατίας, Βαλερύ Ζισκάρ ντ' Έσταίν. 

'Αμέσως μετά, οί δύο ήγέτες ε{χαν ίδιαίτερη συ

νομιλία: 

«1. 'Ο Γάλλος πρόεδρος η ρώτησε τόν κ. πρωθυπουργόν 
έάν συμφωνή δπως ή Γαλλία καί ή Γερμανία συνεννοη

θουν διά νά aσκήσουν, χωριστά, πίεσιν έπί τής Τουρκίας 

πρός τόν σκοπόν δπως άποδεχθή αϋτη λύσιν του Κυπρια

κου έπί δμοσrtονδίας μέ δύο μεγάλα καντόνια καί τι να μι

κρότερα. 'Η συνολική τουρκοκυπριακή έκτασις θά "ήτο 

περίπου ανάλογος πρός τό πληθυσμιακόν ποσοστόν. 

»'Ο κύριος πρωθυπουργός συνεφώνησε μέ τήν γαλλι

κήν αuτήν πρωτοβουλίαν καί παρεκάλεσε δπως αϋτη έκ

δηλωθή συντόμως, έν δψει ένδείξεων περί έπικειμένης ελ

ληνοτουρκικής συναντήσεως διά τό Συνυποσχετικόν περί 

ύφαλοκρηπίδος καί τής πιθανότητος δπως θιγfj καί είς ταύ

την καί τό Κυπριακόν έν γενικαίς γραμμαίς. 

»2. Κατόπιν έρωτήσεως του Γάλλου προέδρου ό κύριος 
πρωθυπουργός ανέπτυξε τάς έλληνικάς θέσεις έπί τής ύφα

λοκρηπίδος. 'Επί τών νήσων του Αίγα ίου εΙπεν δτι, δπως 

καί διά τήν ύφαλοκρηπίδα, τό θέμα τό έδημιούργησε ή 

Τουρκία, ή δέ 'Ελλάς ήναγκάσθη νά λάβη έπί τών νήσων 

στοιχειώδη άμυντικά μέτρα. 

»3. 'Αναφερθείς είς τάς έκτεθείσας ύπό του κ. Σιράκ 
τεχνικάς δυσχερείας διά τήν έπίσπευσιν παραδόσεων ώρι

σμένου πολεμικου ύλικου, ό Γάλλος πρόεδρος εΙπεν δτι τά 

τεχνικά προβλήματα ύπάρχουν διά νά έπιλύωνται καί δτι ή 

Γαλλία θά πρέπη νά ε{ναι είς θέσιν νά τά έπιλύση. 

»4. 'Ο Γάλλος πρόεδρος έπε βεβαίωσε τήν υtοθέτησιν 
καί προώθησιν ύπό τής Γαλλίας του έλληνικου αίτήματος 

διά πλήρη ένταξιν είς τήν Κοινή ν' Αyοράν. 'Ομιλών γενι

κώτερα περί Εuρώπης εΙπεν δτι, κατά τήν γνώμην του, ή 

Τουρκία, ώς χώρα μή εuρωπαϊκή, δέν έχει θέσιν είς μίαν 

ήνωμένην Εuρώπην. 

»' Ο κύριος πρωθυπουργός έτόνισε τήν άνάγκην στενής 
συνεργασίας τών ευρωπαϊκών χωρών διά τήν ένοποίησιν 

τής Εuρώπης, διότι άλλως δχι μόνον τά νομισματικά καί 

οίκονομικά προβλήματα δυσχερώς θά εϋρισκαν τήν λύσιν 

των, άλλά καί ή δημοκρατία θά ή το δύσκολον νά έπιβιώ
σψ>ι6σ. 

Μετά τό τέλος τής έπίσημης επισκέψεώς του στό 

Παρίσι, δ Κ . Καραμανλής εκαμε τήν άκόλουθη δή

λωση: 

«'Επιθυμώ κατ' άρχήν νά ύπογραμμίσω τήν 

σπουδαιότητα τήν όποία ν άπέδωσαν αί δύο Κυβερνή

σεις στήν έπίσκεψη αύτή. 

>>Διεπίστωσα μέ μεγάλη χαρά πόσον έκτιμii ή 

Γαλλία τό έργο τής άνορθώσεως τής δημοκρατικής 
'Ελλάδος, καθώς καί τήν πρόθεσή της νά ένισχύση 

τό έργο αύτό πολιτικώς καί οίκονομικώς, προκειμέ-

νου νά καταλάβη τήν θέση πού τής άνήκει μεταξύ 

τών δημοκρατικών έθνών τής Βύρώπης. 

>>Οί συνομιλίες πού εlχα μέ τόν πρόεδρο τής Γαλ

λικής Δημοκρατίας, κ. Βαλερύ Ζισκάρ Ν τ' 'Εσταί ν, 
καί μέ τόν πρωθυπουργόν, κ. Ζάκ Σιράκ, όπως καί οί 

συνομιλίες μεταξύ τών ύπουργών 'Εξωτερικών Έλ

λάδος καί Γαλλίας, κ. κ. Ζάν Σωβανιάργκ καί Δ. Μπί

τσιου, έπέτρεψαν νά καταλήξωμεν στά άκόλουθα 
συμπεράσματα: 

>>1. Ol δύο πλευρές πραγματοποίησαν μία διεξο
δική έξέταση τού συνόλου τών διεθνών προβλημά

των καί συγκέντρωσαν τήν προσοχή τους στίς δυσχέ

ρειες ένός πολύ ταραγμένου κόσμου. Διεπίστωσα τήν 

μεγάλη σύγκλιση καί μάλιστα σέ ώρισμένα σημεία 

σύμπτωση τών άντιλήψεών τους. 

»'Η 'Ελλάς όπως καί ή Γαλλία έπιθυμεί τήν άν
τιμετώπιση τών διεθνών διαφορών μέ τήν συνεννόη

ση καί οχι μέ τήν άναμέτρηση. 

»Αύτή ή ταυτότητα άπόψεων έκδηλώθηκε ίδιαί

τερα στό θέμα. τής Μέσης 'Ανατολής. 

»'Εν συνεχείg τών έπαφών πού πραγματοποιή

σαμε μέ τίς ένδιαφερόμενες χώρες οί δύο πλευρές 
διεπίστωσαν ότι συμφωνούν έπί τών βασικών δεδομέ

νων ένός συνολικού διακανονισμού διά τήν Μέση 

'Ανατολή. 

»2. Ή Γαλλία έσημείωσε τό ένδιαφέρον τό δποί
ον τρέφει ή Έλλάς γιά τήν προσπάθεια συνεννοή

σεως πού άνελήφθη, πρωτοβουλίq τού προέδρου τής 
Δημοκρατίας, κ. Ζισκάρ ντ' 'Εσταίν, στό μεγάλο 

διάλογο μεταξύ δύο βιομηχανικών καί ύπό άνάπτυξη 

χωρών. 

»Ή γαλλική Κυβέρνηση έπανεβεβαίωσε, μέ τήν 

εύκαιρία αύτή, ότι εlναι ύπέρ τής συνεχίσεως αύτού 

τού διαλόγου. 

»3. Οί δύο πλευρές διεπίστωσαν, ότι ή προώθηση 
τής οίκοδομήσεως τής Εύρώπης άποτελεi πολύ ση

μαντική συμβολή στήν προαγωγή τής είρήνης καί 

τής άσφαλείας. Ή γαλλική Κυβέρνηση έχαιρέτισε 

μέ ίκανοποίηση τήν άναζωπύρωση τών συμφωνιών 

συνδέσεως τής Έλλάδος μέ τήν Εύρωπαϊκή Κοινό

τητα. 'Εξέφρασα τήν θέληση τής Έλλάδος νάκα

ταστή πλήρες μέλος τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος. 

»Κατέστησα σαφές, ότι θά άρχίσουν οί άπαραί

τητες διαδικασίες γιά νά καταλήξωμε στήν έπίτευξη 
αύτού τού σκοπού. Ή γαλλική Κυβέρνηση εύνοεί 

άπόλυτα τήν ένταξη τής 'Ελλάδος καί προτίθεται νά 

παράσχη τήν πλήρη ύποστήριξή της στήν έλληνική 

πρωτοβουλία πλησίον τών Εύρωπαίων έταίρων της. 

»4. Οί δύο πλευρές έξήτασαν, έπίσης, τίς πρό
σφατες έξελίξεις στίς σχέσεις μεταξύ τής Έλλάδος 

καί τής Τουρκίας. 

»Σέ δ, τι άφορά τήν Κύπρο, οί δύο πλευρές διεπί
στωσαν, ότι ή παράταση τής σημερινής καταστάσε

ως δημιουργεί συνεχώς μεγαλυτέρους κινδύνους γιά 
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τήν κατάσταση στήν Μεσόγειο. VΕκ:ριναν δτι κατά 

συνέπεια έπιβάλλεται ή άναζήτηση δλων τών ένδει

κ:νυομένων μέσων διά τήν διευκ:όλυνσιν λύσεως πού 

θά στηρίζεται στόν σεβασμό τής άνεξαρτησίας, τής 

κυριαρχίας, κ:αί τής έδαφικ:ής άκ:εραιότητος τής Κυ

πριακής Δημοκρατίας. Καί γιά τήν έξασφάλιση τής 

άρμονικ:ής συνεργασίας μεταξύ τών δύο κοινοτήτων, 

άποκ:λειομένης κάθε πιέσεως προκυπτούσης άπό κα

ταστάσεις πού έπεβλήθησαν μέ τήν βία. 

»Γενικώς, ή γαλλική Κυβέρνησις έξεδήλωσε τήν 

κατανόησή της γιά τήν στάση τής έλληνικ:ής Κυ

βερνήσεως, τήν μετριοπάθεια τής όποίας έκ:τιμti. 

»Οί δύο Κυβερνήσεις έξέφρασαν, έξ άλλου, τήν 
{κ:ανοποίησή τους, γιά τίς συνομιλίες πού πρόκειται 

νά άρχίσουν στήν Βιέννη, ύπό τήν αΙγίδα του γενικ:ου 

γραμματέως τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 'Εξέφρασαν 
τήν έλπίδα δτι οί συνομιλίες αvτές θά στεφθουν άπό 

έπιτυχία κ:αί διεδήλωσαν τήν έκ:τίμησή τους γιά τίς 

ένέργειες του κ:. Βαλντχάιμ. 

))5. Οί δύο πλευρές έπεβεβαίωσαν τήν άπόφασιν 
πού έλήφθη κατά τήν έπίσκ:εψη στήν 'Αθήνα του 

Γάλλου ύπουργου τών 'Εξωτερικών κ:. Ζάν Σωβανι

άργκ:, νά κ:αθιερώση τακτικές πολιτικές έπαφές στό 

έπίπεδο διευθυντών τών Πολιτικών ·Υποθέσεων τών 

·Υπουργείων τών 'Εξωτερικών. 

))6. Οί δύο πλευρές έσημείωσαν τήν άνάπτυξη τής 

διμερους συνεργασίας μεταξι}τής 'Ελλάδος κ:αί τής 
Γαλλίας στόν οίκ:ονομικ:ό κ:αί πιστωτικό τομέα. 
'Απεφάσισαν νά μ ή φεισθουν προσπαθειών προκει

μένου νά ένισχύσουν περαιτέρω αvτή τήν συνεργα-

σία, d5στε νά έπιτύχουν αύξηση τών έξωτερικ:ών 

άνταλλαγών, έπιζητώντας τήν έπίτευξη Ισοζυγίου 

τών άνταλλαγών αvτών. 

)>Συνεφωνήθη, έπίσης, ή συνεργασία τών βιομη

χανιών τών δύο χωρών, γιά τήν δημιουργία στήν 

·Ελλάδα μιtiς βιομηχανίας παραγωγής δεκτών έγ

χρώμου τηλεοράσεως δι ' έξαγωγήν. 
)>Ή έλληνικ:ή ΚUβέρνησις έξεδήλωσε μία κατ' 

άρχήν προτίμηση ύπέρ του συστήματος έγχρώμου 

τηλεοράσεως, γιά τήν στιγμή πού θά άποφασισθή ή 

υίοθέτηση τής έγχρώμου τηλεοράσεως στήν 'Ελλά

δα. 

»Οί δύο πλευρές άπεφάσισαν νά έντείνουν τήν 

οlκ:ονομικ:ή κ:αί τεχνική συνεργασία τους στόν τομέα 

άναζητήσεως πετρελαίου σέ ώρισμένες περιοχές τής 

'Ελλάδος. Γαλλικές έταιρείες θά διατυπώσουν προ

τάσεις, τίς όποίες θά μελετήσουν οί έλληνικ:ές 'Αρ

χές γιά προσφορά ύπηρεσιών γιά λογαριασμό του 

έλληνικ:ου Δημοσίου. 

>>Υέλος, ή γαλλική Κυβέρνηση κατέστησε σαφές 

δτι προτίθεται νά έvθαρρύνη τήν συνεργασία στόν 

τραπεζικό τομέα. Κατόπιν τούτου, γαλλικές τράπεζες 
μελετουν τίς προϋποθέσεις χορηγήσεως ένός σημαν

τικ:ου δανείου στήν 'Ελλάδα». 

'Ανάλογη δήλωση εκαμε καί ό Ζάκ Σιράκ: 

«'Η γαλλική Κυβέρνηση έπιθυμεί νά ύπογραμμίση τήν 

σημασία πού άποδίδει στήν έπίσκεψη πού πραγματοποίη

σε δ πρωθυπουργός, κ. Καραμανλής, στήν Γαλλία, άπό 16 
~ως 19 ·Απριλίου. 

»Τιμίi τό εργο τής άποκαταστάσεως τfjς δημοκρατίας 

στήν ·Ελλάδα καί συγχαίρει τόν κ. Καραμανλή γιά δσα 

επραξε πρός τόν σκοπό αύτό. 

>>·Η γαλλική Κυβέρνηση προτίθεται νά παράσχη τήν 

πολιτική καί οικονομική ύποστήριξή της σ' αύτό τό εργο 

τής άποκαταστάσεως τής δημοκρατίας, οϋτως όSστε ή 

'Ελλάς, μέ τό κuρος τοu κ. Κ. Καραμανλή, νά βρή τήν 

θέση πού τής άνήκει μέσα στήν Εύρώπη των δημοκρατι

κών έθνών». ' 

Ό Κ. Καραμανλής παρέτεινε τήν παραμονή του 

στή γαλλική πρωτεύουσα γιά δύο ήμέρες μετά τό πέ

ρας τής έπίσημης έπισκέψεώς του, όπότε καί συναν

τήθηκε μέ οικονομικούς παράγοντες. Τό βράδυ τής 

19ης 'Απριλίου συνέφαγε μέ τούς Μ. Κούβ ντέ Μυρ

βίλ, Μ. Ντεμπρέ καί Α. Μαλρώ, παλαιούς έξέχοντες 

πολιτικούς, μέ τούς δποίους συνδεόταν άπό τήν έπο

χή τής πρώτης έλληνογαλλικής προσεγγίσεως, τό 

1959-1963. Τό πρωί τής 20ής ' Απριλίου, ό πρωθυ

πουργός παρακολούθησε τή Θεία Λειτουργία στόν 

όρθόδοξο καθεδρικό ναό του ' Α γ. Στεφάνου καί έπέ

στρεψε στήν 'Ελλάδα τό άπόγευμα τής ίδιας ή μέρας. 

'Αμέσως μετά τήν άφιξή του στήν 'Αθήνα, εκαμε 

τήν άκόλουθη δήλωση: 

«"Οσα έπρεπε νά λεχθουν, έλέχθησαν στό Παρί

σι κ:αί μετεδόθησαν εlς τόν έλληνικ:όν τύπον. Θά άρ

κ:εσθώ μόνον σέ μία διαπίστωση: ή άκ:τινοβολία τήν 

όποία έχει αvτήν τήν στιγμήν ή δημοκρατική 'Ελ

λάς στό έξωτερικό τής έπιτρέπει νά ε[ναι ύπερήφανη 

κ:αί νά έχη έμπιστοσύνη στόν έαυτόν της. Χρέος 

δλων μας εlναι τό κεφάλαιον αvτό νά τό διαφυλάξω

μεν κ:αί νά τό άξιοποιήσωμεν, συμπεριφερόμενοι εlς 

πtiσαν περίπτωσιν σάν d5ριμοι κ:αί ύπεύθυνοι πολί

τες». 

Στίς 23 'Απριλίου, τέλος, ό Κ. Καραμανλής θά 

άπευθύνει στό Γάλλο πρωθυπουργό, Ζ. Σιράκ, τήν 

άκόλουθη έπιστολή: 

«Μετά τήν έπιστροφή μου στήν 'Αθήνα, θά ήθε

λα νά σtiς ευχαριστήσω έγκ:άρδια άκ:όμη μιά φορά 

γιά τήν τόσο θερμή ύποδοχή ή όποία μου έπιφυλά

χθηκ:ε στό Παρίσι, κ:αί μέ συγκίνησε βαθειά. 

»Σtiς εvχαριστώ, έπίσης, γιά τίς πολλές άποδεί

ξεις προσωπικής φιλίας πού μου έδώσατε. Πιστέ
ψατε, κύριε πρωθυπουργέ, δτι συμμερίζομαι τά συ

ναισθήματα αvτά κ:αί δτι ε[μαι άπόλυτα ευχαριστη

μένος άπό τίς σχέσεις πλήρους έμπιστοσύνης κ:αί

άμοιβαίας έκ:τιμήσεως, πού, τόσο έπιτυχημένα κ:αί 

φυσικά, δημιουργήθηκαν μεταξύ μας. 
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Κατάθεση στεφάνου στό Μνημείο τοv 'Αγνώστου Στρατιώτη. 
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»Τό ζωηρό ένδιαφέρον μέ τό όποίο ή έλληνική 

κοινή γνώμη παρακολούθησε τίς συνομιλίες μας καί 

ή έντονη ίκανοποίηση μέ τήν όποία δέχθηκε τά άπο

τελέσματα, άποτελοvν τήν πλέον άπτή άπόδειξη τής 

ζωτικότητας τών δεσμών πού μaς ένώνουν καί τής 

άνταποκρίσεως πού αύτοί βρίσκουν στούς λαούς μας. 

»Εlμαι πεπεισμένος δτι οί συζητήσεις μας συνει

σέφεραν στό νά κάμουν τίς ήδη άρμονικές σχέσεις 

μεταξύ τών δύο χωρών μας, άκόμη πιό στενές καί στό 

νά προσφέρουν τό αϊσθημα μονιμότητας πού διανοί

γει δλες τίς προοπτικές καί δικαιολογεί δλες τίς έλ

πίδες. 'Επίσης, μοv φαίνεται σημαντικό νά μ ή δια

ψευσθούν οί έλπίδες αύτές στό μέλλον. 'Από τήν 

πλευρά μου, έπιθυμώ νά σaς δώσω τήν έπίσημη δια

βεβαίωση δτι δέν θά φεισθώ καμμιaς προσπάθειας 

ώστε νά vλοποιηθοvν σύντομα οί άποφάσεις πού έλή

φθησαν στό Παρίσι πάνω σέ δλα τά άντικείμενα τών 

συζητήσεών μας. 

»Πιστέψατε, κύριε πρωθυπουργέ καί άγαπητέ φί

λε, δτι θά μοv μείνουν άξέχαστες oi συναντήσεις μας 
καί δεχθείτε τήν διαβεβαίωση τής φιλίας καί τής πι.ό 
vψηλής εκτιμήσεώς μου»l61. 

'Ενδεικτική τής στάσεως τοϋ έλληνικοϋ τύπου 

πρός τήν έπίσκεψη τοϋ Κ. Καραμανλή στή Γαλλία 

ήταν άνταπόκριση τοϋ Ρ. Σωμερίτη, πού δημοσιεύ

θηκε στήν «Καθημερινή» καί άνέφερε, μεταξύ άλλων: 

'Η Γαλλία καί ή 'Ελλάδα, σημειώνεται στό Παρίσι, 

εχουν κοινές ή παράλληλες dπόψεις τόσο σχετικά μέ τήν 

'Ατλαντική Συμμαχία, δσο καί μέ τήν dνάγκη όργανώσεως 
μιiiς dνεξαρτήτου πολιτικής Εuρώπης. Τό dπέδειξαν αuτό, 

έκ νέου, οί dντιδράσεις τοϋ Παρισιοϋ καί τής 'Αθήνας, 

στήν πρόταση τής Οόάσιγκτων νά μεταβληθή ή προσεχής 

ύπουργική σύσκεψη τοϋ ΝΑΤΟ σέ 'Ατλαντική διάσκεψη 

κορυφής. Βέβαια, προσθέτουν οί Γάλλοι, «εlναι πάντως 

δύσκολο νά έμποδίση κανείς τόν κ. Φόρντ νά έπισκεφθή τό 

σπίτι του, γιατί τό ΝΑΤΟ εΙναι dμερικανικός οΙκος». Πάν

τως, σέ καμμία περίπτωση ή Γαλλία, κάτω dπό τίς σημερι

νές συνθήκες δέν πρόκειται νά πάρη μέρος στήν διάσκεψη 

αuτή σέ έπίπεδο dρχηγών Κρατών ή προέδρων Κυβερνήσε-
ι 

ων. 

'Η Γαλλία ύποστηρίζει, επίσης, τό έλληνικό αίτημα 

πλήρους έντάξεως τής χώρας στήν ΕΟΚ, μέ τήν προϋπό

θεση δμως πώς παράλληλα μέ τήν έπίσημη πολιτική δή

λωση dποδοχής τής έλληνικής αiτήσεως, θά καθορισθοϋν 

καί τά dπαραίτητα στάδια πραγματοποιήσεως τής έντάξε

ως αuτής. 

'Ένα θέμα στό όποίο ή Γαλλία dποδίδει πρωταρχική 

σημασία ε{ναι ή Μεσόγειος . Τό πρόσφατο ταξίδι τοϋ κ. 

Βαλερύ Ζισκάρ ντ' Έσταίν στήν 'Αλγερία, ή προσεχής 

έπίσκεψή του στό Μαρόκο, ή συνεχής προσπάθεια dναπτύ

ξεως τών σχέσεων μέ δλες τίς Μεσογειακές χώρες σκοπό 
εχουν νά ύπογραμμίσουν πώς ή Γαλλία ε{ναι Μεσογειακή 

δύναμη καί πώς, σάν τέτοια, πιστεύει δτι ή Μεσόγειος dρ

χίζει ίσως νά εΙ ναι ενας νέος κόσμος πού έπιθυμεί τά προ

βλήματά του νά μ ή λύωνται πιά στήν ΟΜσιγκτων καί στήν 
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Μόσχα, πώς ύπάρχουν κάθε μέρα καί μεγαλύτερες δυνατό

τητες ίσοτίμου συνεργασίας δλων τ&ν Μεσογειακών δυνά

μεων εtτε ε{ναι εύρωπαϊκές εtτε άνήκουν στήν άλλη οχθη. 

Θά ήταν σημαντικό γιά δλους - τονίζεται στό Παρίσι -
νά καταστή σαφές δτι ή Γαλλία καί ή ·Ελλάδα άντιμετω

πίζουν μέ τό tδιο πνευμα τά Μεσοyειακά προβλήματα καί 

στήν Μ. 'Ανατολή καί άλλου, γιατί αύτό θά προωθουσε 

καί τό γενικό πνευμα τής Μεσογειακής συνεργασίας. 

Βέβαια οί Γάλλοι δέν κρύβουν δτι ή σχετική άπογοή

τευσή τους άπό τήν έξέλιξη τής Εύρώπης παίζει κάποιο 

ρόλο στήν Μεσογειακή πολιτική τους πού ε{χε ijδη πρίν 

λίγους μήνες έκδηλωθή σάν θέληση παρουσίας καί στόν 

άμυντικό τομέα, μέ τήν μαζική ένίσχυση των γαλλικών 

ναυτικών δυνάμεων πού έδρεύουν στήν Τουλ&να. 

Σχετικά μέ τήν έξέλιξη τ&~ διμερών σχέσεων οί Γάλλοι 
έλπίζουν δτι ή έπίσκεψη του κ. Καραμανλή στό Παρίσι 

καί, σέ ήμερομηνία πού άκόμα δέν εχει καθορισθή, ή έπί

σκεψη του κ. Ζισκάρ ντ' Έσταίν στήν 'Ελλάδα, θά έπιτρέ

ψουν τήν έκδήλωση μιaς πολιτικής θελήσεως γιά τήν άνά

πτυξη τής οίκονομικής συνεργασίας 162 • 

'Η έπίσκεψη του 'Έλληνα πρωθυπουργοί> στή 

Γαλλία προσέλκυσε τό ένδιαφέρον του γαλλικοί> καί 

του διεθνοuς τύπου. Λίγο μετά τήν δλοκλήρωση τών 

Ι:λληνογαλλικών συνομιλιών, ή «France-Soin> άνα
φέρθηκε στό έξαίρετο έπίπεδο τών Ι:λληνογαλλικών 

σχέσεων καί ύπογράμμισε τό μεγάλο κuρος του Γάλ

λου προέδρου στήν 'Ελλάδα, τονίζοντας ότι δ Β. 

Ζισκάρ ντ' Έσταίν άποτελοuσε γιά τούς 'Έλληνες 

καί τόν Κ. Καραμανλή προσωπίκά τήν «ένσάρκωση 
του φιλελευθερισμοί>» 163 • 'Η «Le Monde» σημείωσε 
γιά τά άποτελέσματα τών συζητήσεων τά Ι:ξής: 

~Αν καί δ Κ. Καραμανλής δέν έπέτυχε, λόγφ τής γεω

πολιτικής σημασίας τής Τουρκίας, νά πείση τούς Γάλλους 

ίθύνοντες νά υίοθετήσουν πλήρως τίς έλληνικές θέσεις στό 

Κυπριακό καί στήν διένεξη του Αίγαίου, ώστόσο πέτυχε 

στό Παρίσι τό μέγιστο δυνατό τ&ν δσων λογικά μπορουσε 

νά περιμένη άπό τήν έκεί έπίσκεψή του: πλήρη ύποστήρι

ξη τής Γαλλίας στό θέμα τής έντάξεως τής 'Ελλάδος στήν 

Κοινή 'Αγορά, στό ζήτημα τής χορηγήσεως δανείου 480 
έκατ. δολλαρίων στήν ' Ελλάδα άπό τήν Εύρωπαϊκή Τρά

πεζα καθώς καί σημαντικές τραπεζικές πιστώσεις γαλλι

κών ίδρυμάτων 1 64. 

Οί βρετανικοί «Tirnes», θεώρησαν κύριο στόχο 
του Κ. Καραμανλή τήν έξασφάλιση γαλλικής ύπο

στηρίξεως στά θέματα τής Κύπρου καί τής έντάξεως 

τής 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ, καί εγραψαν ότι στόν 'Έλ

ληνα πρωθυπουργό έπιφυλάχθηκε στήν 'Αθήνα «έπι

στροφή ήρωος». Τήν έπιτυχία τής έπισκέψεως του Κ. 

Καραμανλή πρόβαλε καί δ γερμανικός τύπος . Μάλι

στα, ή «Frankfurter Allgemeine» φάνηκε προβλημα
τισμένη άπό τίς ύποσχέσεις πού ελαβε δ 'Έλληνας 

πρωθυπουργός άπό τό Παρίσι, καί τόνισε ότι οί ύπό

λοιπες όκτώ χώρες τής ΕΟΚ δέν θά έπιθυμοuσαν νά 

έντείνουν τίς διαφορές άνάμεσα στήν ΕΟΚ καί τό 

ΝΑΤΟ. τέλος, τήν έπίσκεψη του 'Έλληνα πρωθυ-

πουργοu σχολίασε καί ή σοβιετική «Πράβδα», τονί

ζοντας ότι ήταν ή πρώτη εξοδός του άπό τή χώρα, 

άπό τήν άποκατάσταση τής δημοκρατίας 165• 

20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1975 

Μέ τήν εύκαιρία τής θλιβερής έπετείου του πρα

ξικοπήματος τής 2Ιης 'Απριλίου, δ Κ. Καραμανλής 

κάμει τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Άπαισίας μνήμης ή 21η 'Απριλίου 1967 γιά 
τήν 'Ελλάδα. Άλλά διδακτική. Διδάσκει ότι ή δη

μοκρατία ύποκύπτει εύκολα στά πλήγματα τών κα

ραδοκούντων έχθρών της, όταν χαλαρώση τήν έπα
γρύπνησή της if όταν ol άνευθύνως δημαγωγούντες 
τήν έκτρέψουν σέ άναρχία. 

»Διδάσκει όμως έπίσης ή 21η 'Απριλίου ότι δ 

έλληνικός λαός στήν συντριπτική του πλειοψηφία 

ε{ ναι βαθειά καί ύπεύθυνα δημοκρατικός. Δέν άπεχθά
νεται άπλώς τήν τυραννία, άλλά καί τήν μάχεται μέ 

όλους τούς τρόπους πού έχει στήν διάθεσή του. 

Μπορεί συχνά νά διαπράττη σφάλματα if νά παρασύ
ρεται. Ούδέποτε όμως παρεσύρθη άπό τούς πραξικο
πηματίας, άπέναντι τών δποίων στάθηκε καθ' όλη 
τήν έπταετία σταθερός καί άκαμπτος. 

»Τελικά εlναι δ λαός αύτός πού ένίκησε τό καθε

στώς τής 21ης 'Απριλίου- ένα καθεστώς πού ύπfίρ

ξε όχι μόνο τυραννικό, άλλά καί φαύλο· καί όχι μόνο 
φαύλο, άλλά καί φαιδρό. Γιά νά κατοχυρωθfί όμως 

καί ν' άξιοποιηθfί αύτή ή νίκη, πρέπει νά, στερεω

θούν καί νά διασφαλισθούν ol δημοκρατικοί θεσμοί. 
Πρέπει πρό παντός ν' άποφευχθfί ή έπανάληψη τών 

ίδίων σφαλμάτων, άφού εlναι lστορικά δεδομένο 
-όπως έτόνισα καί άλλοτε -ότι τά ίδια αίτια δδη
γούν στά ίδια άποτελέσματα. 

»Καί ή εύθύνη γιά τήν άποτροπή τού κινδύνου 

αύτού δέν βαρύνει μόνο τήν πολιτική ήγεσία καί τόν 

τύπον, άλλά όλους τού'ς "Ελληνας». 

20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1975 

Διεξάγονται, σέ /;πτά έκλογικές περιφέρειες, έπα

ναληπτικές βουλευτικές έκλογές, στίς δποίες συμμε

τέχουν περίπου 170.000 ψηφοφόροι. Τά άποτελέσμα
τα δέν δείχνουν ότι συντελέστηκε κάποια μεταστρο

φή στό διάστημα πού διέρρευσε άπό τό Νοέμβριο 

του περασμένου ετους. Σέ δήλωσή του, δ ύπουργός 

'Εσωτερικών, Κ. Στεφανόπουλος, σημειώνει ότι οί 

έκλογείς άνανέωσαν τήν έμπιστοσύνη τους πρός τήν 

Κυβέρνηση . 

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1975 

Κατά τή διάρκεια διαδηλώσεως, μέ μεγάλη λαϊκή 

συμμετοχή, γιά τήν έπέτειο του άπριλιανοu πραξι
κοπήματος, έξτρεμιστικ'ά στοιχεία τής 'Αριστεράς 
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συγκρούονται μέ τήν άστυνομία, έπιτίθενται στό 

κτίριο τής άμερικανικής Πρεσβείας καί προξενοϋν 

σοβαρές ζημιές. Κατά τά έπεισόδια τραυματίζονται 

26 άστυνομικοί καί 28 πολίτες, ένώ 16 συλλαμβάνον
ται καί άφήνονται έλεύθεροι τό ίδιο βράδυ. 'Η άστυ

νομία θεωρεί ότι τά γεγονότα ήταν προσχεδιασμένα 

άπό έξτρεμιστές μάλιστα, άντίδραση στά εκτροπα 
ύπήρξε καί άπό άλλους διαδηλωτές, οί όποίοι δέν 
συμφωνοϋσαν μέ δυναμικές ένέργειες μειοψηφιών. 

Τήν επομένη, συγκροτήθηκε στό Πολιτικό Γρα
φείο σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή 

καί μέ τή συμμετοχή των ύπουργών 'Εθνικής 'Αμύ

νης, 'Εσωτερικών, Δικαιοσύνης καί Δημοσίας Τά

ξεως, μετά τήν όποία έκδόθηκε κυβερνητική άνακοί
νωση, πού, μεταξύ άλλων, άνέφερε: 

«Πρέπει νά γίνη άντιληπτόν άπό δλους δτι έκτροπα, ώς 

τά χθεσινά, εlναι ηθικώς, πολιτικώς καί έθνικώς άπαράδε

κτα καί άπό τήν ώργανωμένην Πολιτείαν καί άπό τούς 

συνειδητούς πολίτας. Διότι: 

»Πρώτον, παρεμποδίζουν τήν όμαλήν έξέλιξιν του δη

μοσίου βίου καί έμφανίζουν τήν χώραν άναρχουμένην. Καί 

τουτο καθ ' ijν άκριβώς στιγμήν εlναι άνάγκη νά άποδυθώ

μεν ολοι μαζί είς τήν θεμελίωσιν μιdς ύγιους δημοκρατίας 

καί τήν έξασφάλισιν άδιαταράκτου κοινωνικής προόδου. 
»Δεύτερον, ύπονομεύουν τήν έθνικήν προσπάθειαν είς 

τήν άντιμετώπισιν μεγάλων έξωτερικών προβλημάτων, ή 

όποία άπαιτεί καί σύμπνοιαν καί ψυχραιμίαν άλλά καί φρό
νημα ύψηλόν. 'Ασχημίαι καί έπιθέσεις έναντίον ξένων 

Πρεσβειών δέν ύποβιβάζουν άπλώς τό έπίπεδον του λαου 

μας, άλλά καί ζημιώνουν ζωτικά έθνικά συμφέροντα. Είδι

κώτερον ή χθεσινή έπίθεσις άριστερών έξτρεμιστικών όμά

δων κατά τής άμερικανικής Πρεσβείας εlναι όχι μόνον 

βλαπτική, άλλά καί άδικος. Διότι έγένετο κατά τής Πρε

σβείας μιας μεγάλης χώρας, τής όποίας δ λαός, δ τύπος καί 

τό Κογκρέσον έπιδεικνύει τά καλύτερα δυνατά αίσθήματα 

άπέναντι τής ' Ελλάδος. 
»Τρίτον, αί άναρχικαί αύταί έκδηλώσεις θέτουν έν κιν

δύνφ τήν δημοκρατίαν, τήν όποίαν άπέκτησεν ϋστερα άπό 
τόσας περιπετείας δ τόπος - καί βεβαίως όχι μέ τούς άνυ

πάρκτους κατά τήν διάρκειαν τής δικτατορίας άγώνας τών 

άναρχικών. ' Αργά η γρήγορα, άν δέν έξουδετερωθουν είς 

τήy γένεσίν των αί όχλοκρατικαί μέθοδοι καί άν δέν άπο

μονωθουν αί μειοψηφίαι των ταραξιών καί των άνοήτων 

άπό τήν συμπαγή πλειοψηφίαν τών νομιμοφρόνων δημο

κρατικών πολιτών, ή δημοκρατία ημπορεί νά τεθή καί πά

λιν ύπό δοκιμασίαν. 

»τέλος, αί άναρχικαί αύταί έκδηλώσεις, μέ τό κλίμα 

πού δημιουργοuν έν συνδυασμφ καί πρός τάς άκαίρους η 
ύποκινουμένας aπεργίας, άποτελουν aνασταλτικόν παρά

γοντα διά τήν οίκονομικήν δραστηριότητα καί τήν πρόο

δον του τόπου». 

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1975 

Ό άναπληρωτής ύπουργός Συντονισμοϋ, Ι. 

Μποϋτος, ύπογράφει άποφάσεις γιά τήν κατανομή 

τών πιστώσεων γιά εργατών 'Υπουργείων Βιομηχα-

νίας, Παιδείας, Γεωργίας, Κοινωνικής Προνοίας καί 

Δημοσίων 'Έργων, άπό τό πρόγραμμα δημοσίων 

έπενδύσεων. Σύμφωνα μέ τό σχετικό εΙδησεογραφικό 

δελτίο, τά κονδύλια κατανέμονται ώς εξής: 

«Γιά τήν έκτέλεση έργων του τομέως βιομηχανίας, 

ένεργείας, βιοτεχνίας, άρμοδιότητος 'Υπουργείου Βιομη

χανίας, χορηγουμένη συνολικά πίστωση 1.086 έκατ. δρχ., 
μέ δριο πληρωμών 1.050 έκατ. δρχ. 

»Μεταλλεία - όρυχεία - άλυκές (μελέτες), πιστώσεις 

127,5 έκατ. , δριο πληρωμών 6 έκατ. δρχ. 
»Νομαρχιακά έργα 'Αν. Μακεδονίας- Θράκης, πιστώ

σεις 425,3 έκατ., δριο πληρωμών 365 έκατ., κατανεμομένων 
ώς έξής: Ν. Δράμας 80,7 έκατ., μέ δριο πληρωμών 60 έκατ., 
ΗΕβρου 74,8, μέ δριο 68 έκατ. , Καβάλας 73,5 - 62, Ξάνθης 
77,4- 70, Ροδόπης 58,7- 53 καί Σερρών 60,2- 52. 

»'Ανωτέρα έκπαίδευση , έργα άρμοδιότητος 'Υπουρ

γείου Παιδείας, πιστώσεις 784 έκατ. μέ δριο πληρωμών 635 
έκατ., κατανεμομένων ώς έξής: 

»Παιδαγωγικές 'Ακαδημίες 85,7, 'Ακαδημίες Σωματι
κής 'Αγωγής 10,5 έκατ., Σχολές 'Υπομηχανικών' Αθηνών 
19,6, 'Ανωτέρα Σχολή 'Υπομηχανικών Θεσσαλονίκης 15, 
ΚΑΤΕ 570 έκατ., Σιβιτανίδειος 40,5, ΣΕΛΕΤΕ 25,2 καί 
'Εθνικά Γυμναστήρια 17,6 έκατ. δρχ. 

»Γιά μελέτες έγγειοβελτιωτικών εργων, άρμοδιότητος 

'Υπουργείου Δημοσίων WΕργων, πιστώσεις 222,7 έκατ. μέ 
δριο πληρωμών 150 έκατ. Γιά μελέτες γεωργικου προ
γράμματος άρμοδιότητος 'Υπουργείου Γεωργίας, πιστώ
σεις 37,8 μέ δριο πληρωμών 23. Γιά μελέτες κοινωνικής 
προνοίας, άρμοδιότητος 'Υπουργείου Κοινωνικών 'Υ πη

ρεσιών πιστώσεις 30 έκατ., μέ δριο πληρωμών 24. Γιά δημό
σια κτίρια, άρμοδιότητος 'Υπουργείου Δημοσίων WΕργων, 

πιστώσεις 335 έκατ., πληρωμές 280 καί μελέτες δημοσίων 
κτιρίων, πιστώσεις 40 έκατ., πληρωμές 30. Τεχνική βοή
θεια, άρμοδιότητος 'Υπουργείου Συντονισμου, πιστώσεις 

6,2 έκατ., πληρωμές 6 έκατ. δρχ.»Ι66. 

24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1975 

'Η Συνέλευση τοϋ Συμβουλίου τής Εύρώπης έγ

κρίνει όμόφωνα άπόφαση γιά τήν Κύπρο, μέ τήν 

όποία ύποστηρίζεται ή διαδικασία των ένδοκυπρια

κών συνομιλιών, γιά τήν έπίτευξη λύσεως πού θά 

διασφαλίζει τήν άνεξαρτησία, ενότητα καί έθνική 

κυριαρχία τής Δημοκρατίας τής Κύπρου. Ζητεί, 

άκόμη, άπό τά μέρη πού εχουν άναμιχθεί στό ζήτη

μα, νά άποφύγουν κάθε ένέργεια πού θά εβλαπτε τίς 

συνομιλίες. ' Η τουρκική άντιπροσωπεία, ένώπιον 

τοϋ κινδύνου τής πλήρους άπομονώσεως, άναγκά

στηκε νά προσυπογράψει τήν άπόφαση. Τής ελλη

νικής άντιπροσωπείας ήγήθηκε δ ύφυπουργός 'Εξω

τερικών, Κ. Σταυρόπουλος. 

24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ I 975 

Ό ύπουργός 'Εξωτερικών, Δ. Μπίτσιος, συνοψί

ζει τά συμπεράσματα συναντήσεώς του μέ τόν 'Αμε-
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ρικανό ύφυπουργό 'Εξωτερικών, Α . Χάρτμαν, δ 

δποίος εΙ χε μόλις έπισκεφθεί τήν ~ Αγκυρα: 

«l. Κύριος Ντεμιρέλ, παρά έσωτερικάς πολιτικάς δυ
σχερείας άς άντιμετωπίζει, είναι άποφασισμένος προχωρή

ση είς έπίλυσιν ώρισμένων θεμάτων έξωτερικής πολιτικής 

J<;~ί έν άνάγΚ1] θέση κόμματα συνασπισμοί) ένώπιον εuθυ

νών των. 'Εξ άλλου, κ. 'Ετσεβίτ έδήλωσεν δτι θέλει παρα

κολουθήσει χειρισμούς Ντεμιρέλ ώς "έποικοδομητικός 

παρατηρητής". 

»2. Κύριος Τσαγλαγιαγκίλ άποδίδει σημασίαν είς συ
νομιλίας Βιέννης καί ουδέν θά πράξη ώστε αuται νά άποτύ

χουν άπό τό πρώτον αuτών στάδιον. Θεωρεί δτι, έάν κατα

στή δυνατόν νά ύπάρξη συντόμως μία έλληνοτουρκική συ

νάντησις, είναι δυνατόν αuτη νά διευκολύνη τούς δύο έν 

Βιένν1J συνομιλητάς, οϊτινες, έάν άφεθοuν μόνοι, θά έδυ

σκολεύοντο νά καταλήξουν είς θετικόν άποτέλεσμα. 

»3. VΟταν κ. Χάρτμαν έπεδίωξε νά συζητήση έδαφικάς 
ρυθμίσεις, κ . Τσαγλαγιαγκίλ παρετήρησεν δτι αuται θά εί

ναι διαπραγματεύσιμοι άλλά δέν του ήτο δυνατόν ν' άπο

καλύψη είς 'Αμερικανούς τάς τουρκικάς προθέσεις. Τοuτο 

διότι θά έφαίνετο ώς προβαίνων είς παραχωρήσεις πρός 

ΗΠΑ καθ' ήν στιγμήν εχει διακοπή στρατιωτική βοήθεια. 

'Ανεγνώρισε πάντως δτι δ οίκονομικός παράγων, δηλαδή 

ή άνάγκη νά διαθέτη τό έλληνικόν στοιχείον έπαρκείς 

πλουτοπαραγωγικούς πόρους θά πρέπη νά άποτελέση ενα 

των παραγόντων τής λύσεως. 

»Κύριος Χάρτμαν άπεκόμισε σαφή τήν έντύπωσιν δτι 

έάν διακοπή βοηθείας ύπό Κογκρέσου συνεχισθή , Τοuρκοι 

θέλουν λάβει άντίμετρα είς τομέα άμερικανικών βάσεων. 

'Απέδωσε δέ είς παράγοντα βοηθείας άπώλειαν άμερικα

νικής έπιρροής έπί Τούρκων ήτις δέν του έπέτρεψεν άπο

κομίση συγκεκριμένα στοιχεία περί τρόπου καθ' δν ν Α γ

κυρα άντιμετωπίζει λύσιν Κυπριακοu . Πάντως θεωρεί ώς 

θετικόν στοιχείον διαβεβαίωσιν κ. Τσαγλαγιαγκίλ δτι δο

θοuν είς κ. Ντενκτάς δδηγίαι ώστε μή θέση είς Βιέννην έκ 

προοιμίου θέμα διζωνικής λύσεως, ώστε ύπάρξη χρόνος 
διά λεπτομερείς διαπραγματεύσεις καί σταδιακήν πρόο
δον»Ι67. 

26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1975 

'Ο Κ. Καραμανλής εχει σύντομη συνάντηση καί 

συνομιλία, στό άεροδρόμιο τοϋ Έλληνικοϋ, μέ τόν 

πρόεδρο τής Κυπριακής Δημqκρατίας, 'Αρχιεπί

σκοπο Μακάριο, δ δποίος βρίσκεται καθ' δδόν πρός 

τήν Τζαμάικα, γιά νά συμμετάσχει στή Διάσκεψη τής 

Κοινοπολιτείας. Τόν 'Αρχιεπίσκοπο συνοδεύουν δ 

πρόεδρος τής Βουλής, Γ. Κληρίδης, δ ύπουργός 

'Εξωτερικών, I. Χριστοφίδης καί δ πρεσβευτής τής 
Κύπρου στήν 'Αθήνα, Ν. Κρανιδιώτης. 

Στή συνάντηση διαπιστώθηκε άπόλυτη δμοφωνία 

μεταξύ τών δύο Κυβερνήσεων στό χειρισμό τοϋ Κυ

πριακοϋ. 'Αμέσως μετά, δ Κ. Καραμανλής εκαμε τήν 

άκόλουθη δήλωση: 

«'Επιθυjίώ vά έκφράσω τήv χαρά μου, γιατί ε{χα 
τήv εvκαιρία vά ύποδεχθώ τ6v 'Αρχιεπίσκοπο. 'Αλ-

λά καί τήv lκαvοποίησή μου, γιατί κατά τήv διάρκεια 

τής βραχείας συνομιλίας μας, έδ6θη ή εvκαιρία vά 

διαπιστώσουμε δτι ol γενικές γραμμές πορείας τίς 
δποίες καθορίσαμε παραμένουν ο{ ίδιεςιι. 

Κατά τή Διάσκεψη τών Κρατών τής Κοινοπολι

τείας, στή Τζαμάικα στίς άρχές Μαίου, έλήφθη άπό

φαση γιά τό Κυπριακό, στήν όποία έκφραζόταν ή 

άλληλεγγύη τής Διασκέψεως πρός τήν κυπριακή 

Κυβέρνηση, ύποστήριξη πρός τίς άποφάσεις τών 

'Ηνωμένων 'Εθνών καί άνακοινωνόταν ή άπόφαση 

τών χωρών-μελών νά παράσχουν βοήθεια γιά έπίτευ

ξη πολιτικοϋ διακανονισμοϋ, βασισμένου στίς άρχές 

τής άνεξαρτησίας, κυριαρχίας, έδαφικής άκεραιότη

τας καί άδέσμευτου χαρακτήρα τής Κύπρου. 'Ακό

μη, διατυπωνόταν πρόσκληση γιά ταχεία άποχώρη

ση τών κατοχικών στρατευμάτων, καθώς καί γιά τή 

λήψη μέτρων πού θά διασφαλίσουν τήν έπιστροφή 

όλων τών προσφύγων στίς εστίες τους τέλος, συστά

θηκε έπιτροπή, έπιφορτισμένη μέ τήν παρακολού

θηση τών έξελίξεων στήν Κύπρο καί τήν παροχή 

βοήθειας γιά τήν έφαρμογή τών άποφάσεων τοϋ 

ΟΗΕ. 'Η άπόφαση τής Τζαμάικα χαιρετίστηκε στήν 

Κύπρο καί τήν 'Ελλάδα ώς έπιτυχία τοϋ 'Αρχιεπι
σκόπου ΜακαρίουΙ6s. 

28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1975 

'Επαναλαμβάνονται στή Βιέννη, ύπό τήν προε

δpία τοϋ γενικοϋ γραμματέα τοϋ ΟΗΕ, Κ. Βαλντχάιμ, 

οι διακοινοτικές συνομιλίες μεταξύ Γ. Κληρίδη καί 

Ρ. Ντενκτάς. 

Τό νέο στάδιο τών διακοινοτικών διήρκεσε άπό 

τίς 28 'Απριλίου ως τίς 3 Μαίου, άλλά δέν άπέδωσε 
τίποτε τό θετικό, καθώς δ Ρ. Ντενκτάς δέν ήταν δια

τεθειμένος νά κάμει συγκεκριμένες προτάσεις καί νά 

συμβάλει ετσι στίς προσπάθειες γιά έπίλυση τοϋ 

προβλήματος. 'Η στάση αύτή έντασσόταν στό πλαί

σιο τής παρελκυστικής τακτικής τής τουρκικής 

πλευράς, πού άποσκοποϋσε νά κάμει νέα βήματα γιά 

τήν παγιοποίηση τών τετελεσμένων, καθώς καί νά 

ύποβαθμίσει τίς διαπραγματεύσεις ύπό τήν αιγίδα 

τοϋ Κ. Βαλντχάιμ. 'Ωστόσο, δ Τουρκοκύπριος δια

πραγματευτής άνέλαβε τή δέσμευση νά παρουσιάσει, 

κατά τόν επόμενο κύκλο τών συνομιλιών, στίς άρχές 

'Ιουνίου, τίς θέσεις του γιά τίς διάφορες πτυχές τοϋ 

Κυπριακοϋ. 

8 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1975 

'Ο Κ. Καραμανλής συναντάται, στό Πολιτικό 

Γραφείο, μέ τόν πρόεδρο τής Κυπριακής Δημοκρα

τίας, 'Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, δ δποίος έπιστρέφει 

στή Λευκωσία άπό τήν Τζαμάικα, όπου ελαβε μέρος 

στή Διάσκεψη τής Κοινοπολιτείας. Στή σύσκεψη 
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παρίστανται, άπό έλλαδικής πλευράς, οί ύπουργοί 

'Εξωτερικών, Δ. Μπίτσιος καί Προεδρίας Κυβερνή

σεως, Γ. Ράλλης, ένώ, άπό κυπριακής, δ πρόεδρος 

τής Βουλής, Γ. Κληρίδης καί δ ύπουργός 'Εξωτερι

κών, Ι. Χριστοφίδης . ~Εγινε άνασκόπηση τής έξε

λίξεως τών συνομιλιών τής Βιέννης, άλλά καί τής 

Διασκέψεως της Κοινοπολιτείας . Συμφωνήθηκε δτι 

ή έλ~ηνική πλευρά επρεπε νά άναμείνει τήν ύποβολή 

τών τουρκοκυπριακών προτάσεων, στό νέο γύρο τών 

διακοινοτικών, τόν 'Ιούνιο . 

Μετά τή σύσκεψη δ Κ. Καραμανλής εκαμε τήν 

άκόλουθη δήλωση: 

« 'Επιθυμώ νά έκφράσω τήν ίκανοποίησίν μου διό

τι εlχα τήν εύκαιρίαν νά ύποδεχθώ τόν Μακαριώτα

τον καί νά άνταλλάξουμε καί πάλιν σκέψεις έπί του 

Κυπριακου. Ή διαπίστωσις άπό τήν άνταλλαγήν 

τών άπόψεών μας εlvαι δτι αί δύο Κυβερνήσεις εlναι 

άπολύτως εύθυγραμμισμέναι τόσον δσον άφορά τάς 

θέσεις έπί του Κυπριακου, δσον καί διά τόν περαιτέ

ρω χειρισμόν του». 

10 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1975 

'Ο Κ. Καραμανλής έκφωνεί τήν άκόλουθη δμιλία 

πρός τό νέο διοικητικό συμβούλιο τής ΠΑΣΕΓΕΣ: 

«'Επιθυμώ κατ' άρχήν νά σiiς συγχαρώ διά τήν 

έκλογήν. Εlμαι βέβαιος δτι θά δικαιώσετε τάς προσ

δοκίας τόσον iου άγροτικου κόσμου, δσον καί τής 

Κυβερνήσεως, ή όποία σiiς δηλώ εlναι πρόθυμος 

πάντοτε νά συνεργάζεται μαζί σας στενά γιά τήν άν

τιμετώπιση τών προβλήματων πού άφορουν τόν 

άγροτικόν τομέα. Τό ένδιαφέρον μου γιά τήν άγροτι

κή τάξη εlναι ζωηρό καί είλικρινές. Εlναι εlλικρινές, 
διότι έμπνέεται άπό δύο κίνητρα: τό ένα εlναι συ

ναισθηματικό· τό άλλο εlναι έθνικό. Καί τό μέν συ

ναισθηματικό δφείλεται είς τό γεγονός δτι προέρχο

μαι άπό τάς τάξεις σας καί γνωρίζω τούς καϋμούς του 

άγροτικου κόσμου. Τό έθνικό δφείλεται εlς τό γεγο

νός δτι πιστεύω βαθύτατα δτι ή ~γεία ή κοινωνική 

καί οίκο νομική του έθνους έξαρτiiται άπό τήν εύρω
στία τής άγροτικής τάξεως. Τό ένδιαφέρον αύτό τής 

Κυβερνήσεώς μου έξεδηλώθη ήδη έμπράκτως πρός 

τήν άγροτική τάξη. Παρά τάς δυσχερείας τάς δποίας 
άντιμετωπίζει ή χώρα, έκαμα τό "μάξιμουμ" τών 
προσπαθειών, γιά νά διαθέσω τά μέσα έκείνα τά 

όποία έκρίνοντο άπαραίτητα πρός ίκανοποίησιν τών 

αlτημάτων τής άγροτικής τάξεως. 'Όπως θά γνωρί

ζετε, ίδίως έσείς κ. πρόεδρε καί ό κ. Άφεντάκης, 

ύπολογίζεται δτι έφέτος αί πάσης φύσεως έπιδοτή

σεις πρός τήν γεωργία θά ύπερβουν τά ένδεκάμισυ μέ 

δώδεκα δισεκατομμύρια δραχμές. ~Ισως τό ποσόν νά 

μήν έθεωρείτο μεγάλο, έάν ή οίκονομία τής χώρας 

διήνυε μίαν φάσιν άvθίσεως- άλλά, δπως γνωρίζετε, 

ή χώρα διέρχεται δύσκολες περιστάσεις κα{ πολλές 

δυσκολίες άνακύπτουν στόν οίκονομικό τοyέα. Βέ

βαια τά μέτρα αύτά τά όποία έλάβαμε καί λαμβάνομε, 

δέν ίκανοποιουν πλήρως τάς άνάγκας του άγροτικου 

κόσμου, άποτελουν όμως ένδειξιν τής &ποφάσεως 

τής Κυβερνήσεως μου νά χρησιμοποιήση καί νά 

έξαντλήση όλες τίς δυνατότητες, γιά νά βοηθήση 
καί νά προστατεύση τόν &γροτικό κόσμο. 

» "Οπως γνωρίζετε, εlς μίαν δμιλίαν τήν δποίαν 
έκαμα εlς τήν Αάρισα καί στήν όποία έξέθεσα τίς 

&πάψεις μου καί τήν πολιτική τής Κυβερνήσεώς μου 

έπί του &γροτικου τομέως προσδιώρισα, ή μάλλον 

έδωσα τήν είκόνα τής ζωής του άγρότου διά τό μέλ

λον, δπως έγώ τήν φαντάζομαι καί δπως τήν έπιθυμώ. 

Καί έχω τήν έλπίδα ότι έάν δ τόπος μας ξεπεράση 
τάς δυσκολίας του παρόντος, αύτά τά όποία δραματί

ζομαι γιά τήν άγροτική τάξη δέν θά περάση πολύς 

καιρός καί θά γίνουν πραγματικότης. Τό πρώτο βήμα 

πρός τήν πραγματοποίηση αύτου του δραματισμου 

θά εlναι ή ένταξίς μας, ή δργανική μας ένταξις, εlς 
τήν Κοινήν Άγοράν, τήν δποίαν, δπως γνωρίζετε, 

τήν έπιδιώκω μέ έμμονήν καί μπορώ νά σiiς πώ δτι 

διατηρώ τήν βάσιμο έλπίδα ότι συντόμως θά πραγμα

τοποιηθή. Καί αύτήν τήν έπιδιώκω διά δύο λόγους: 

'Ο ένας εlναι έθνικός. Καί έξή γη σα κάποτε γιατί πι
στεύω ότι θά &λλάξη ή μοίρα του τόπου μας, έάν 

ένωθή ή Εύρώπη καί ή 'Ελλάς &ποτελέση δργανικόν 

τμήμα τής 'Ηνωμένης Εύρώπης. 'Ο άλλος εlναι κοι

νωνικός καί οΙκονομικός. Διότι πιστεύω ότι έντασσό

μενοι δργανικά στήν Κοινή 'Αγορά, θά έχουμε κυ

ρίως πλεονεκτήματα τά όποία θά εύεργετήσουν τήν 

&γροτική τάξη. "Οπως γνωρίζετε, τό ταμείο τής Κοι

νής Άγορiiς διαθέτει κάθε χρόνο περίπου πέντε δι

σεκατομμύρια δολλάρια γιά νά έπιδοτή τήν παραγω

γή τών χωρών αί όποία ι μετέχουν αύτής. 'Εάν γίνου

με δργανικόν μέλος τής Κοινότητος, τών εύεργετημά

των αύτών θά άπολαύση καί ό λαός τής 'Ελλάδος. 

νΗδη έζήτησα 470 έκατομμύρια δολλάρια μέ τόν εl
δικόν σκοπόν νά διατεθουν γιά τήν άναδιάρθρωσιν 

τής έλληνικής γεωργίας. Καί αύτά τά ζητώ - καί 

έλπίζω νά τά πάρω πρό τής έντάξεως τής 'Ελλάδος 

στήν Κοινή 'Αγορά - εlς τρόπον ώστε, κατά τό 

διάστημα πού θά μεσολαβήση, νά εlναι δυνατόν διά 

τών χρημάτων αύτών καί έκείνων πού θά διαθέσωμεν 

&πό έθνικούς πόρους, νά βελ τιώσωμεν διαρθρωτικώς 
τήν έλληνικήν γεωργίαν. 

»Δι' δσων σiiς εlπα, ήθέλησα νά σiiς πείσω ότι ή 

Κυβέρνησίς μου είλικρινώς ένδιαφέρεται διά τήν 

βελτίωσιν τών δρων ζωής τής &γροτικής τάξεως. Εl
ναι φυσικόν βέβαια νά &ναμένη καί &πό σiiς, όπως 

&ναμένει &πό δλας τάς τάξεις του έλληνικου λαου, 

κατανόησιν καί συμπαράστασιν, γιά νά φέρη εlς πέ

ρας τό δύσκολο ν έργον τό δποίον &νέλαβε. Καί εlναι 

- πρέπει νά βεβαιωθήτε - πολύ δυσκολώτερον &π' 
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δ, τι φαντάζεσθε. Τά προβλήματα, τά κρίσιμα προβλή

ματα τά όποία άντιμετωπίζει ή χώρα, νομίζω ότι τά 

γνωρίζετε, άλλά δέν θεωρω περιττόν νά έπιστήσω 
έπ, αvτων τήν προσοχή ν σας; 

»Πρωτον, πρέπει νά θεμελιώσωμεν κατά τρόπον 

άσφαλή τήν δημοκρατίαν τήν όποίαν άποκατεστή

σαμε. Γιά νά τήν θεμελιώσωμε, έπιβάλλεται νά έχω

μεν όλοι μας, πολιτικός κόσμος, τύπος, λαός, άνάλο

γον συμπεριφοράν. Διότι, έάν άρχίσωμεν νά κάνωμε 

έκείνο τό όποίο έδωσε τό πρόσχημα είς τούς δικτά

τορας νά καταργήσουν τάς έλευθερίας μας, άσφαλως 

ή δημοκρατία - aς έχη έπαναφερθή - θά εlναι άμ

φίβολον έάν θά θεμελιωθή. 

»Δεύτερον πρόβλημα εlναι τό έθνικόν. Γνωρίζετε 

είς ποίαν κατάστασιν εύρίσκονται οί σχέσεις μας μέ 

τήν Τουρκίαν. Καί γνωρίζετε τό δράμα τής Κύπρου. 

Ή άντιμετώπισις αvτοv τοv κινδύνου, τοv έξωτερι

κοv, έπιβάλλει έθνικήν ένότητα, άρραγή έθνικήν ένό

τητα. Πέραν αvτοv όμως έπιβάλλει καί θυσίας, θυσί

ας οίκονομικής φύσεως. Εlμαι ύποχρεωμένος, έν όψει 

αvτων των κινδύνων, νά διαθέσω μεγάλα ποσά άπό 

τόν έθνικόν πλοvτον, γιά νά έξοπλίσω τόv τόπον καί 

νά τόν καταστήσω ίκανόν νά άμύνεται έναντίον οί

ασδήποτε είσβολής. 

»Τρίτον, εlναι τό οίκονομικόν πρόβλημα, τό 

όποίον εlναι οξύ διά δύο λόγους: Πρωτον, διότι παρέ

λαβα μίαν οίκονομίαν ή όποία λόγφ τής άσυναρτή

του πολιτικής των προκατόχων μου παρουσιάζει 

συμπτώματα νοσηρότητος καί πέραν τοv γεγονότος 

ότι έκληρονόμησα μίαν οίκονομίαν είς κακήν κατά

στασιν, εlμαι ύποχρεωμένος, έπαναλαμβάνω, νά δια
θέτω μεγάλα ποσά διά νά έξοπλίσω τόν τόπον καί νά 

τόν παρασκευάσω άμυντικως. Συνεπως, πέραν των 

προβλημάτων τά όποία έχει κάθε χώρα, των καθημε

ρινων προβλημάτων τά όποία δημιουργεί ή τρέχου

σα ζωή, έχουμε καί τήν κληρονομία του παρελθόν

τος, έχουμε καί έθνικά προβλήματα, τά όποία, προ

στιθέμενα είς τά έπί μέρους προβλήματα, καθιστούν, 

όπως εlπα καί προηγουμένως, πολύ δυσχερές τό έρ
γον τό όποίον άvέλαβε ή Κυβέρνησίς μου. 

))Είς τάς δυσχερείας αvτάς των τελευταίων και

ρων προστίθενται καί μερικές έκδηλώσεις, aς τίς πω 

άταξίες κοινωνικές. ΥΑπειρα αίτήματα, πορείες πιε

στικές πρός τήv Κυβέρνησιν, διαδηλώσεις οχλοκρα
τικές μέ έλατήρια πολιτικά δημιουργούν, η μάλλον 

άρχίζουν νά δημιουργούν ένα κλίμα τό όποίον δέν 

προσφέρεται διά τήν άντιμετrpπισιν των προβλημά

των τά όποία έμνημόνευσα. Εvτυχως αvτές οί άταξίες 

γίνονται άπό μικρές μειοψηφίες, άλλά καλά οργανω

μένες καί δυναμικές. Καθήκον πάσης τάξεως κοινω

νικής, καί σαφως καί τής άγροτικής τάξεως, εlναι νά 

άπομονώση αvτούς τούς έξτρεμιστάς, είς τρόπον 
diστε νά μήν έΠωμίζεται τάς εVθύνας. Οίαδήποτε 

ένέργεια ή όποία αvτήν τήν στιγμήν θά διασπούσε 

τήν έθνικήν ένότητα καί θά διετάρασσε τήν κοινωνι

κή ν συνοχή ν, θά μπορούσε νά θεωρηθή έγκλημα κα

τά του τόπου. Καί aν μέν ή κρίσιμος αvτή φάσις τής 

έθνικής μας ζωής έπρόκειτο vά εlναι μακρά, θά μπο

ρούσε οίοσδήποτε άπό σάς νά μοv πή: Κύριε Καρα

μανλή, tκτιμοvμεν αvτά πού λές, άλλά δέν μπορούμε 

vά έχωμεν ύπομονήν. 'Αλλά έχω τήν βεβαιότητα ότι, 

aν άκολουθήση ό έλληνικός λαός τάς συμβουλάς 

μου καί τήν γραμμή ν τήν όποίαν έχάραξα, πολύ συν

τόμως θά τεθή τέρμα εlς αVτήν τήν κρίσιμον φάσιν 

τής έθvικής μας ζωής καί θά μποvμε εiς τόν δρόμον 

μιάς ταχείας άνόδου οlκονομικής, κοινωνικής καί 

έθνικής. Πιστεύω βαθύτατα ότι ένας λαός ήνωμένος 

καί άποφασισμένος νά ζήση έλεύθερος καl νά προο

δεύση, ήμπορεί νά πραγματοποιήση θαύματα. Οί 

στιγμές οί σημερινές καλοvν τόν έλληνικόν λαόν, 

καί lδιαιτέρως τούς άγρότες, νά άποδείξουν δ τι εlναι 
Ικανοί νά πραγματοποιήσουν θαύματα. Σάς εvχαρι

στω, σάς συγχαίρω καί πάλιν, καί σάς παρέχω τήν 

διαβεβαίωσιν ότι εlμαι πάντα είς τήν διάθεσίνσας νά 

συνεργάζωμαι στενά δι ' όλα τά θέματα τά όποία 
άφοροvν τήν τάξιν σας)). 

13 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1975 

'Ο Κ. Καραμανλής παραχωρεί συνέντευξη στήν 

άνταποκρίτρια τοϋ Γερμανικοί> Πρακτορείου Είδή

σεων, Ου. Ντίπκεν, τά κύρια σημεία τfjς δποίας δη

μοσιεύονται στήν έφημερίδα «Die Welt». Τό πλfjρες 
κείμενο τfjς συνεντεύξεως εχει ώς έξfjς: 

« ' Ε ρ .: Θεωρείτε, κύριε πρόεδρε, ίκανοποιητικόν τόση

μερινόν έπίπεδον τών έλληνογερμανικών σχέσεων; 'Αν

ταπεκρίθη κατά τήν γνώμη ν σας ή Δυτική Γερμανία εiς τάς 

προσδοκίας πού έστήριξαν οί 'Έλληνες εlς αύτήν, κυρίως 

λόγφ τής δυσμενοϋς τοποθετήσεώς της εναντι τής δικτα

τορίας; Ποίοι οί στόχοι σας καί τί προσδοκaτε άπό τό 

ταξίδι σας εiς τήν Βόννην; 
» ' Απ.: 0{ έλληνογερμανικές σχέσεις δέν εlναι άπλώς 

lκανοποιητικές· εlναι πραγματικώς φιλικές. Αvτ6 βέβαια 

δέν σημαίνει δτι δέν ύπάρχουν καί άλλα περιθώρια γιά μία 

στενώτερη καί άποδοτικώτερη συνεργασία τών δύο χωρών. 

'Ο έλληνικ6ς λα6ς έχει έκτιμήσει τήν στάση πού έτήρησε 

ή Δυτική Γερμανία έναντι τfjς δικτατορίας. Καί φυσικά 

τώρα πού άποκατεστάθη ή δημοκρατία, έχει ηvξημένες 

προσδοκίες. Κατά τήν έπταετία άκουγε συχνά άπ6 τούς 
γερμανικούς ραδιοσταθμούς δτι ή Εvρώπη θά συμπαρα

σταθfί στήν δημοκρατική 'Ελλάδα, γιά νά καλύψη τήν 

όπισθοδρ6μηση πού τfjς προκάλεσε ή τυραννlα καί νά 

έπουλώση τίς πληγές της. Τ6 ταξίδι μου στήν Β6ννη έν

τάσσεται στήν προσπάθεια στήν δποία άποδύεται ή δημο

κρατική 'Ελλάς ν ' άνακτήση - καί δσο εlναι δυνατ6ν νά 

ένισχύση μέ τήν βοήθεια τών φίλων της - τήν θέση πού 

τfjς άνήκει στήν διεθνή κοινωνία καί εlδικώτερα στήν Εv

ρώπη. 'Η Δυτική Γερμανία ε[ ναι άποφασιστικ6ς παράγων 

στήν λειτουργία καί τήν άνάπτυξη τών ευρωπαϊκών όργα

νισμών καί θεσμών. 'Αποτελεί έπίσης θεμελιώδη προϋπ6-
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θεση γιά τήν πραγματοποίηση τής iδέας τής Ήνωμένης 

Εύρώπης. νΑμεση έπιδίωξη τής 'Ελλάδος εlναι νά έντα

χθή τό ταχύτερον δυνατόν καί μέ τούς δικαιότερους δ ρους 

στήν Εύρωπαϊκή ΟΙκονομική Κοινότητα· ύψηλότερη δέ 

φιλοδο'ξία της εlναι νά συμβάλη κατά τό μέτρο τών δυνά
μεών της, στήν πολιτική ένωση τής Εύρώπης. 

>>' Ερ.: 'Η χορήγησις στρατιωτικής βοηθείας εκ μέρους 
τής Δυτικής Γερμανίας πρός τήν Τουρκίαν, εiς περίοδον 

όξείας έλληνοτουρκικής εντάσεως, δυναiόν νά επηρεάση 

δυσμενώς τήν έξέλιξιν τών ελληνογερμανικών σχέσεων; 

>>'Απ.: "Οπως aρνείται νά τής ύπαγορεύουν άλλες χώ

ρες τήν iδικήν της πολιτική, κατά τόν ίδιο τρόπο ή έλλη

νική Κυβέρνησις δέν θέλει νά πράττη ή νά λέyη δ, τιδήποτε 

πού θά μποροίΊσε νά θεωρηθή δτι τείνει νά έπηρεάση, έστω 

καί έμμέσως, τήν έξωτερική πολιτική τών άλλων Κρατών. 

"Α ν τό συγκεκριμένο θέμα πού θίγει ή έρώτηση, μπορεί νά 

προκαλέση κάποια πτώση στήν θερμοκρασία τών αΙσθημά

των τοίΊ έλληνικοίΊ λαοίΊ aπέναντι τοίΊ γερμανικοίΊ, αύτό 

δέν εlναι δύσκολο νά τό έκτιμήση ή γερμανική Κυβέρνη
ση. Μόνον δμως σ' αύτή ν aνήκει νά σταθμίση τήν σημα

σία πού θά εlχε αύτό τό ένδεχόμενο καί νά καταλήξη, λαμ

βάνοντας ύπ' δ ψι ν καί πολλά άλλα στοιχεία, στίς άποφά

σεις ί[ης. 

» ' Ε ρ.: 'Η άποδέσμευσις τής 'Ελλάδος άπό τό στρατιω

τικόν σκέλος του ΝΑΤΟ καί ή άναθεώρησις τών συμφωνι

ών διά τό καθεστώς τών άμερικανικών βάσεων προεκάλε

σαν ώρισμένας άνησυχίας δσον άφορά τό γενικώτερον πρό

βλημα τής άμυντικής ίκανότητος τής Δόσεως. Πώς βλέπει 

καί πώς άντιμετωπίζει ή 'Ελλάς τάς άνησυχίας αύτάς; 

»'Απ.: Ή Έλλάς παραμένει στό πολιτικό σκέλος τοίΊ 

ΝΑΤΟ καί πρεσβεύει τίς Ιδεολογικές aρχές τής συμμαχίας 

αύτής. Κατά τό μέτρο συνεπώς πού δικαιολογουνται aνη
συχίες γιά τήν aμυντική ίκανότητα τής Δύσεως, τίς συμμε

ρίζεται καί ή Έλλάς. Έπί πλέον δμως φοβάται δτι οί 

aνησυχίες αύτές δέν άπασχολοίΊν, δσο θά έπρεπε σοβαρά, 

ώρισμέναμέλη του ΝΑΤΟ. Διότι τότε θά άντιδροίΊσανδια

φορετικά, δταν ή Έλλάς έξηναγκάσθη - aκριβώς λόγφ 

τής άπαθείας του ΝΑΤΟ - ν' άποχωρήση aπό τό στρατι

ωτικό σκέλος του, πού άπεδεικνύετο άνίκανο νά τήν προ

στατεύση δπως έπρεπε, έναντι τής έπιθετικότητος ένός 

Κράτους - μέλους τοίΊ ΝΑ ΤΟ. 
» Έρ.: Θεωρείτε πιθανή τήν άποκατάστασιν τής στρα

τιωτικής συνεργασίας τής 'Ελλάδος μέ τό ΝΑ ΤΟ εiς τό 

έγγύς μέλλον καί ύπό ποίας προϋποθέσεις; 

»'Απ.: 'Όταν τόν Αύγουστο τοίΊ 1974 ή 'Ελλάς άπεχώ
ρησε άπό τό στρατιωτικό σκέλος τοίΊ ΝΑΤΟ, δέν διετύπω

σε δ ρους ύπό τούς δποίους θά ήταν δυνατόν νά έπιστρέψη. 

Καί τοίΊτο γιατί ή πράξη της δέν ήταν ένας βραχυπρόθε
σμος χειρισμός, πολλιj) μiiλλον δέν εlχε χαρακτήρα έκβια

στικόν. 'Αποτελουσε τήν διαπίστωσιν μιiiς θλιβερiiς πραγ

ματικότητος, δπως έξήyησα καί προηγουμένως. Μόνον άν 

αύτή ή θλιβερή καί - προσθέτω - έπικίνδυvη πραγματι

κότης άρθή κατά τρόπον ούσιαστικόν-μόνον δηλαδή άν 

τό ΝΑΤΟ aποδείξη δτι έχει τήν δυνατότητα νά διασφαλίζη 

τά μέλη του καί άπό συγκρούσεις έσωτερικές μέσα στόν 

χώρο τής Συμμαχίας - τότε μόνο θά έχουν έκλείψει οί 

λόγοι γιά τούς δποίους ή 'Ελλάς έξηναγκάσθη ν' άποχω

ρήση aπό τήν στρατιωnκή Συμμαχία. 

» Έρ.: Διατυπώνεται ή άποψις δτι ή 'Ελλάς εlς μίαν 

κρισιμωτάτην φάσιν του νεωτέρου έθνικου βίου της εχει 

άπομείνει ούσιαστικώς ι'iνευ μεγάλων συμμάχων. "Αν ή 

εκτίμησις αύτή εΙναι σωστή, ή "στροφή πρός τήν Εύρώ

πην" καί τά "άνοίγματά" σας πρός άλλας κατευθύνσεις θά 

μπορουσαν, κατά τήν γνώμην σας, νά δημιουργήσουν νέα 

καί άποτελεσματικά ερείσματα διά τήν 'Ελλάδα; 

»'Απ.: νΕχω διακηρύξει έπανειλημμένως- καί μάλι

στα ένόσφ βρισκόμουν άκόμη αύτοεξόριστος έξω άπό τήν 

πατρίδα μου - δτι ή ένταξη τής 'Ελλάδος στήν Εύρωπαϊ

κή ΟΙκονομική Κοινότητα, καί άργότερα σέ μίαν Ήνωμέ

νη Εύρώπη δχι μόνον θά τής έξασφαλίση τήν οΙκονομική ν 

άνάπτυξίν της, άλλά καί θά τήν aπαλλάξη τής άνάγκης 

"Iσχυρών προστατών". Δέν άληθεύει δμως δτι ή Έλλάς 

δέν ένδιαφέρεται νά έχη μεγάλους συμμάχους. Ή ύπαρξη 

lσχυρών φίλων δέν μειώνει, άλλ' ένισχύει τήν έθνική άνε

ξαρτησία καί τήν aσφάλεια μιiiς χώρας- ύπό τήν προϋπό

θεση βέβαια δτι ή συνεργασία αύτή θά γίνεται ύπό δρους 

ισοτιμίας καί άμοιβαίου σεβασμοίΊ. 

»'Ερ.: 'Υποστηρίζεται δτι εΙναι άκρως δυσχερής, άν 

όχι άδύνατος, ή πλήρης ενταξις τής 'Ελλάδος εlς τήν Εύ

ρωπαϊκήν Κοινότητα, χωρίς προηγουμένην τακτοποίησιν 

τών σχέσεών της μέ τό ΝΑΤΟ. Πώς κρίνετε τήν εκτίμησιν 

αύτή ν; 

>>'Απ. : Νομίζω δτι ένας τέτοιος συσχετισμός θά προσέ

βαλλε ήθικά καί τήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα, άλλά καί τό 

ΝΑΤΟ. 

>>'Ε ρ.: Θά πρέπη τώρα νά θεωρηθή βεβαία μία συνάν

τησή σας μέ τόν Τουρκο συνάδελφό σας κ. Ντεμιρέλ; 'Επί 

ποίας βάσεως βλέπετε εφικτήν τήν διευθέτησιν του Κυπρι

ακου καί τήν δμαλοποίησιν τών ελληνοτουρκικών σχέσε

ων; 

»'Απ.: Ή συνάντηση μέ τόν κ. Ντεμιρέλ θά μποροίΊσε 

ν' άποδειχθή χρήσιμη, έάν ύπάρχουν ένδείξεις δτι καί ή 

τουρκική aποδίδει τήν ίδια σημασία πο/5 aποδίδει ή έλλη
νική πλευρά στήν άνάγκη τής aποκαταστάσεως τών σχέ

σεων καλής γειτονίας καί συνεργασίας μεταξύ τών δύο χω

ρών. Θέλω νά έλπίζω δτι ύπάρχουν στήν Τουρκία πολιτι

κές δυνάμεις πού άναγνωρίζουν τήν aναγκαιότητα τής έλ

ληνοτουρκικής φιλίας στόν Μεσογειακό χώρο· καί άντι

λαμβάνονται τούς κινδύνους πού συνεπάγεται ή παράτασις 

τής σημερινής έντάσεως. 

»'Ερ.: Νομίζετε δτι ή Δυτική Γερμανία καί ή Εύρώπη 

γενικώτερον θά μπορουσαν νά συμβάλουν εlς τουτο καί 

πώς; 

»'Απ.: 'Ασφαλώς ναί. Ή Δυτική Γερμανία καί γενικώ

τερα ή Εύρώπη έχουν καί κίΊρος, άλλά καί πολλά μέσα γιά 

νά ένισχύσουν εlρηνόφιλeς καί έποικοδομητικές τάσεις 

στόν ταραγμένο χώρο τής άνατολικής Μεσογείου. Κάθε 

χώρα πού άγαπii τήν εiρήνη μπορεί νά συμβάλη στήν διευ

θέτηση του ΚυπριακοίΊ, πού δσο παραμένει άλυτο, aποτε

λεί κίνδυνο άναφλέξεως σέ μιάν εύφλεκτη περιοχή. Ή 

Γερμανία, εlδικώτερα, θά μπορουσε άσφαλώς νά προσφέρη 

τάς καλάς της ύπηρεσίας, άπευθύνουσα συστάσεις εlς αύ

τούς πού άδικοίΊν. 

»'Ε ρ. : 'Η έλληνική ι'iιφα 'Αριστερά καί ή σοβιετική 

πλευρά άποδίδουν εlς τήν Ελλειψιν Ιδικών σας χειρονομι

ών καί πρωτοβουλιών τήν μή θετικωτέραν συμπαράστασιν 

τής σοβιετικής Κυβερνήσεως εlς τό Κυπριακόν. 'Έλληνες 

πολιτικοί επικρίνουν τάς άνατολικάς χώρας δτι περιορί-
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ζουν τήν συμπαράστασίν των σέ ώραία λόγια. Που εύρί

σκεται ή &.λήθεια έν προκειμένφ; 

»'Απ.: 'Η 'Ελλάς δέν άποιφούει, άλλ ' άντιθέτως έπι
διώκει τήν συμπαράσταση στό Κυπριακό, άπ' δποιαδήπο

τε χώρα καί ά'ν προέλθη. Δέν μπορεί δμως ή έλληνική 

Κυβέρνηση νά lκανοποιήται μόνον άπό θεωρητικές δια

κηρύξεις συμπαραστάσεως, δταν αύτές, έπειδή άκριβώς 

στεροvνται ούσιαστικοfJ περιεχομένου, δδηγοvν στήν έπι

κίνδυνη διαιώνιση ένός έκρηκτικοfJ προβλήματος. Τόκα

κό εlναι δτι ή πλατωνικότης τέτοιων διακηρύξεων ε{ναι 

γενικό φαινόμενο, άπό τό δποίο δέν έξαιροvvται άκόμη καί 
ol άποφάσεις τofJ ΌργανισμοfJ 'Ηνωμένων 'Εθνών. 

»Έρ.: Μπορείτε τώρα, πού €χει προχωρήσει ή διαμόρ

φωσις του νέου Συντάγματος, νά μaς &.ποκαλύψετε liv τελι
κά θά παραμείνετε πρωθυπουργός ij θά διεκδικήσετε τήν 
προεδρίαν τής Δημοκρατίας; 

»'Απ.: Αύτό θά τό κρlvω δταν θά έχη ψηφισθή τό Σύν

ταγμα. Πάντως τό κριτήριό μου θά ε{ναι τό συμφέρον τής 

χώρας, καί όχι ο{ προσωπικές μου έπιθυμίες. 

»Έρ.: 'Έπειτα &.πό δεκάμηνον σχεδόν δημοκρατικήν 

διακυβέρνησιν τής 'Ελλάδος ύπό τήν ήγεσίαν σας, έξέλιπε 

παντελ&ς δ κίνδυνος κάθε είδους έκτροπής; 

»'Απ.: 'Η Κυβέρνηση άπό άρκετοfJ ήδη χρόνου έλέγ

χει πλήρως τήν κατάσταση. Αί ~Ενοπλοι Δυνάμεις τής 

χώρας ε{ναι σήμερον νομιμόφρονες πρός τό δημοκρατικό 

πολίτευμα καί συναδελφωμένες μέ τόν λαό. Κίνδυνος πρα

ξικοπήματος μέ πιθανότητα έπιτυχίας νομίζω δτι δέν 

ύπάρχει πλέον στήν 'Ελλάδα. Ή αΙσιοδοξία μου αύτή 

στηρίζεται στήν βεβαιότητα δτι ή σωφροσύνη καί ή πολι

τική ώριμότης πού έπέδειξε .δ έλληνικός λαός κατά τήν 
άλλαγή καί μετά άπό αύτή ν, θ' άποτελέσουν μόνιμες κα

ταaτάσεις τής δημοσίας μας ζωής»Ι69 • 

ΜΕΣΑ ΜΑ·Ι·ΟΥ 1975 

'Ενόψει τής έπικείμενης έπίσημης έπισκέψεως 

τοϋ Κ. Καραμανλή στή Δυτική Γερμανία, πολιτικοί 

καί διπλωματικοί κύκλοι τής Βόννης φέρονται νά 

έκφράζουν τήν εόχή νά έπανεξετάσει ή 'Ελλάδα τη 

θέση της άπέναντι στό ΝΑ ΤΟ. Μέ άφορμή δημοσιεύ

ματα μερίδας τοϋ τύπου, πού άναφέρουν δτι ή Βόννη 

θά άσκήσει πιέσεις γιά νά έπιστρέψει ή 'Ελλάδα στό 

στρατιωτικό σκέλος τής συμμαχίας, ιcυβερνητικοί κύ

κλοι στήν 'Αθήνα δηλώνουν, στίς 14 Μαίου, τά 
έξή ς: 

«Ούδεμία ύπάρχει €νδειξη περί προθέσεως τής Βόννης 
γιά τήν liσκηση πιέσεων γιά έπιστροφή τής 'Ελλάδος στό 

ΝΑΤΟ. Ή έλληνική Κυβέρνηση δέν εlναι εύεπίφορη σέ 

πιέσεις, τό ίδιο δέ ισχύει καί προσωπικ&ς γιά τόν πρωθυ

πουργό κ . Καραμανλή». 

Έξάλλου, τή θέση τής 'Αθήνας ώς πρός τό ζή
τημα ε{ χε, μόλις δύο ήμέρες νωρίτερα, διατυπώσει μέ 

τρόπο κατηγορηματικό δ Κ. Καραμανλής, στη συ

νέντευξη πού παραχώρησε στό Γερμανικό Πρακτο
ρείο Είδήσεων. 

Παράλληλα, βλέπουν τό φώς τής δημοσιότητας 

καί άλλες πληροφορίες, σχετικές μέ τη στάση τής 

Βόννη ς ώς πρός την ενταξη τής ·Ελλάδος στήν Κοι

νότητα. 'Έτσι, ή δυτικογερμανική Κυβέρνηση φέρε

ται, είτε νά άπορρίπτει τήν ταχεία προσχώρηση τής 

'Ελλάδος, είτε νά την άποδέχεται, συνδέοντάς την 

δμως μέ άλλες προϋποθέσεις. 

14 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1975 

Συγκαλείται σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. 

Καραμανλή, μέ τή συμμετοχή τών ύπουργών 'Εξω
τερικών, Συντονισμοϋ καί 'Εθνικής 'Αμύνης, καθώς 

καί τοϋ ύφυπουργοϋ 'Εξωτερικών, κατά τήν όποία 

έξετάζονται τά θέματα πού θά άποτελέσουν άντικεί

μενα συνομιλιών κατά τήν έπικείμενη έπίσκεψη τοϋ 

πρωθυπουργοϋ στην ΟΔ Γερμανίας καθώς καί κατά 

τη συνάντηση τοϋ Δ. Μπίτσιου μέ τόν Τοϋρκο δμό

λογό του, I. Τσαγλαγιαγκίλ. 

14 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1975 

'Ο ύφυπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως, Α. 

Καραμανλής, δίδει στη δημοσιότητα σχέδιο νόμου 

γιά τήν άνάπτυξη τοϋ έξωσχολικοϋ άθλητισμοϋ. 
Σύμφωνα μέ δηλώσεις του, στόχος τής κυβερνητικής 

πρωτοβουλίας εΙναι ή ρύθμιση τών προβλημάτων 

πού άντιμετωπίζουν τά σωματεία καί οί άθλητικές 

ένώσεις. 'Επιδιώκεται ή κατάργηση τοϋ άσφυκτικοϋ 

καθεστώτος πού έπέβαλε ή δικτατορία, ή άντιμετώ

πιση τής δεινής οίκονομικής καταστάσεως τών 

άθλητικών σωματείων καί ή έξυγίανση τών άθλητι
κών ήθών. Σύντομα, συνέχισε δ Α. Καραμανλής, θά 

κατατεθοϋν νέα νομοσχέδια, πού θά άποβλέπουv 

στήν προαγωγή τοϋ σχολικοϋ καί τοϋ πανεπιστημι

ακοί) άθλητισμοϋ, καθώς καί τοϋ άθλητισμοϋ στό 

στρατό καί στίς τάξεις τών έργατοϋπαλλήλων. 

Τό νομοσχέδιο θεσπίζει γενικές άρχές συγκροτή

σεως καί λειτουργίας τών σωματείων καί ένώσεων 

καί άναφέρεται σέ είδικότερα θέματα, κυρίως τοϋ 

ποδοσφαίρου. Μεταξύ άλλων, καταργοϋνται οί βα

σικοί άθλητικοί νόμοι τής δικτατορίας γίνεται κά

θαρση στά σωματεία, μέ τη διαγραφή τών προσώπων 

πού ένεγράφησαν μετά τήν κατάλυση τής δημοκρα

τίας, κατά παράβαση τής μέχρι 20ής 'Απριλίου 1967 
νομοθεσίας καθορίζεται δτι έντός τεσσάρων μηνών 

θά διενεργηθοϋν άρχαιρεσίες στά σωματεία καί μετά 

άλλους τρείς μήνες στίς ένώσεις καί τίς δμοσπονδί

ες ρυθμίζεται ή εύθύνη τών μελών τών διοικήσεων 

γιά παράνομες διαχειριστικές τους πράξεις, ίδίως σέ 
περίπτωση παράνομης διαχειρίσεως κρατικής ένι

σχύσεως δίνεται ή δυνατότητα στόν ύπουργό Προε

δρίας νά έπανασυστήσει τό 'Ανώτατο Συμβούλιο 

'Αθλητισμοϋ καί στούς ύπουργούς Προεδρίας καί 

Οίκονομικών νά ρυθμίσουν τή διαχείρηση τών έσό

δων τοϋ ΠΡΟ-ΠΟ· θεσπίζεται δ τρόπος διεξαγωγής 
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τ&ν εθνικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου καί τί

θενται άνώτατα ορια στίς άμοιβές τ&ν 'Ελλήνων καί 

τ&ν ξένων προπονητών· συγκροτείται τό 'Ανώτατο 

Συμβούλιο 'Επιλύσεως 'Αθλητικών Διαφορών· λαμ

βάνεται πρόνοια γιά τήν ύγεία τ&ν άθλουμένων· 

προβλέπονται κυρώσεις γιά τούς άθλητές πού άρ

νοϋνται νά συνδράμουν τίς εθνικές δμάδες δημιουρ

γείται ειδικός λογαριασμός γιά τήν περίθαλψη των 

άνασφαλίστων, άναξιοπαθούντων πρώην πρωταθλη
τών ή αύτ&ν πού εμειναν άνάπηροι εξαιτίας άθλητι

κου άτυχήματος λαμβάνονται αύστηρά μέτρα γιά τή 

λήψη διεγερτικών φαρμάκων καί προβλέπονται αύ

στηρές ποινές φυλακίσεως καί προστίμου σέ περι

πτώσεις δωροδοκίας, ρίψεως κροτίδων, ή βιαιοπρα

γιών κατά άθλητικ&ν παραγόντων. 

15 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1975 

'Ο πρόεδρος του Εύρωπαϊκοu Κοινοβουλίου, Ζ. 

Σπενάλ, μέ τήν εύκαιρία τής συνόδου τής Μικτής 

Κοινοβουλευτικής 'Επιτροπής 'Ελλάδος-ΕΟΚ, εκ

φράζει τήν ύποστήριξή του στό έλληνικό αϊτημα γιά 
ταχεία προσχώρηση στήν Κοινότητα, τονίζοντας, 

επιπρόσθετα, οτι ή διαφορά στή στάθμη τής οικονο

μικής άναπτύξεως μεταξύ τ&ν Κρατών-μελών ε{ναι 

αύτονόητη πραγματικότητα. 'Η σχετική καθυστέ

ρησή της στόν οικονομικό τομέα, συνεπώς, δέν μπο

ρεί νά άντιπροσωπεύει άνασχετικό παράγοντα γιά 

τήν ενταξη τής 'Ελλάδος. Παρόμοιες επισημάνσεις 

εκαμαν καί τά ύπόλοιπα μέλη τής άντιπροσωπείας 

τής ΕΟΚ, προσθέτοντας οτι ή 'Ελλάδα άποτελεί 

«δημοκρατικό προγεφύρωμα» στήν άνατολική Μεσό

γειο. 'Από τήν πλευρά του, δ πρόεδρος τής έλληνι

κής Κοινοβουλευτικής 'Επιτροπής, Ι. Πεσμαζόγλου, 

δήλωσε οτι ή μέγιστη πλειοψηφία του έλληνικου 
λαοί) ύποστήριζε τήν ενταξη καί ύπογράμμισε οτι ή 

εύόδωση του έλληνικου αιτήματος θά άνταποκρινό
.ταν στά συμφέροντα ολων τ&ν μελών τής Κοινότη

τας καί θά βοηθοuσε τή διαμόρφωση μιας γόνιμης 

δυτικοευρωπαϊκής πολιτικής στή Μεσόγειο. 

15-17 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1975 

·Ο Κ. Καραμανλής πραγματοποιεί επίσημη επί

σκεψη στήν ' Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τής Γερ

μανίας. 

'Η προσέγγιση μέ τήν ΟΔ Γερμανίας - φυσικό, 
μαζί μέ τή Γαλλία, ήγέτη τής δυτικοευρωπαϊκής κοι

νότητας Κρατών -ήταν άναμενόμενο νά άποτελέσει 

μείζονα προτεραιότητα τής έλληνικής εξωτερικής 

πολιτικής: οπως σημείωνε καί ή «Καθημερινή», μέ 

τήν επίσκεψη τοϋ 'Έλληνα πρωθυπουργοί) στή Βόν

νη, ή «εύρωπαϊκή εξόρμηση» τής 'Ελλάδος εισερχό
ταν σέ άποφασιστική καμπή. 'Η 'Αθήνα προσδοκοu

σε οτι οί διμερείς συνομιλίες, στό άνώτατο πολιτικό 

επίπεδο, θά προωθοuσαν τίς προσπάθειες γιά ταχεία 

ενταξη στήν Κοινότητα καί τή δίκαιη έπίλυση του 

Κυπριακοί), εν& θά μποροuσαν νά άποβοuν καθορι

στικές γιά τήν ενίσχυση τής άμυντικής ίκανότητας 

τ&ν έλληνικ&ν 'Ενόπλων Δυνάμεων- μέσω παραγ

γελιών στρατιωτικοί) ύλικοu καί οπλων άπό τή Δ. 

Γερμανία - καί γιά τήν εξεύρεση πόρων, μέ σκοπό 

τή χρηματοδότηση τής οικονομικής άναπτύξεως τής 

χώρας. 'Η Βόννη άποτελοuσε ενα άπό τούς σημαν

τικότερους οικονομικούς έταίρους τής 'Ελλάδος, ή 

όποία, τό 1974, εισήγαγε άπό τήν ΟΔ Γερμανίας 
άγαθά άξίας 711 έκατ. δολλαρίων (15,3% του συνό
λου τ&ν εισαγωγών), έν& εξήγαγε άγαθά άξίας 298 
έκατ. δολλαρίων (πού άντιστοιχοuσαν στό ενα εκτο 

τοϋ συνόλου τ&ν έλλήνικ&ν έξαγωγ&ν)170• ~ Άλλω
στε, ή 'Ελλάδα ε{ χε, άπό τήν εποχή τής πρώτης 

πρωθυπουργίας τοϋ Κ. Καραμανλή, πάρει θέσεις θε

τικές - καί ϊσως πιό θετικές άπό κάθε liλλο Κράτος 

τοϋ δυτικοί) κόσμου - γιά τό γερμανικό λαό στό 

ζήτημα του Βερολίνου, έν& καί τό πρώτο liνοιγμα 

τής 'Αθήνας πρός τή δυτική Εύρώπη ε{χε έγκαινια

στεί μέ τήν επίσκεψη του Κ. Καραμανλή στή Βόννη, 

τό φθινόπωρο του 1958, σέ συνθήκες βέβαια πολύ 
διαφορετικές άπό αύτές τοϋ 1975. 

'Ο πρωθυπουργός συνοδευόταν άπό τόν ύπουργό 

'Εξωτερικών, Δ. Μπίτσιο, τόν ύφυπουργό Προεδρί
ας, Π. Λαμπρία καί τό γενικό διευθυντή τοϋ Πολιτι

κοϋ του Γραφείου, Π. Μολυβιάτη. Πρίν άναχωρήσει 

γιά τή δυτικογερμανική πρωτεύουσα, διατύπωσε τήν 

άκόλουθη παραίνεση πρός τόν έλληνικό λαό: 

«Τήν προηγούμενη φορά, κατά τήν άναχώρησή 

μου στό Παρίσι, σaς εlπα νά εlσθε φρόνιμοι. Τώρα 

σaς λέω: Mi μήν εlσθε άτακτοι». 

Στόν 'Έλληνα πρωθυπουργό επιφυλάχθηκε, κατά . 
τήν liφιξή του στό στρατιωτικό τμήμα τοϋ άεροδρο

μίου Κολωνίας - Βόννης, ιδιαίτερα θερμή ύποδοχή 

άπό τόν ύπουργό 'Εξωτερικών τής Δuτικής Γερμα
νίας, Χ. Ν τ. Γκένσερ. 'Αμέσως μετά τήν άποβίβασή · 
του άπό τό άεροσκάφος, ό Κ. Καραμανλής δήλωσε: 

«'Επιθυμώ νά έκφράσω τήν iδιαιτέραν χαράν πού 

αiσθάνομαι εύρισκόμενος καί πάλιν, ύστερα άπό 

πολλά έτη, εiς τήν Γερμανίαν - χώραν διά τήν 

δποίαν δ έλληνικός λαός καί έγώ προσωπικώς τρέ

φομεν μεγάλον θαυμασμόν. 

»Ή εύγενής πρόσκλησις τοv πρωθυπουργού κ. 

Σμίτ θά μοv δώση τήν εύκαιρίαν νά έχω χρησίμους 

συνομιλίας μέ τούς Γερμανούς ήγέτας τόσον έπί τών 

διμερών, δσον καί τών γενικωτέρων διεθνών προ
βλημάτων. Εlμαι βέβαιος δτι ή έπίσκεψις αύτή καί αί 

συνομιλίαι πού θά διεξαχθούν, δέν θά έπιβεβαιώσουν 

άπλώς τάς ύπαρχούσας φιλικάς σχέσεις τών δύο λαών 

μας, άλλά καί θά τάς ένισχύσουν άκόμη περισσότε-
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ρον καί θά διανοίξουν νέας προοπτικάς στενωτέρας 

καί έποικοδομητικωτέρας συνεργασίας μεταξύ των. 

)) 'Ο έλληνικός λαός, πού μόλις έξήλθεν άπό μίαν 
όδυνηράν δοκιμασίαν, προσβλέπει πρός τόν γερμα

νικόν όχι μόνον μέ έμπιστοσύνην- διά τήν ήθικήν 

συμπαράστασιν πού του παρέσχε κατά τήν διάρκειαν 

τής δικτατορίας -άλλά καί μέ βαθείαν έκτίμησιν 

διά τά μοναδικά του έπιτεύγματα. Ή Γερμανία μέσα 

σέ λίγα χρόνια κατέστη όχι μόνον ύπόδειγμα Πολι

τείας πού προάγεται έν έλευθερί(f, άλλά καί άποφα

σιστικός παράγων διά τήν διαμόρφωσιν τής τύχης 

τής Εύρώπης. 

))Οί 'Έλληνες στέλνουν δι' έμου θερμούς χαιρε

τισμούς πρός τόν γερμανικόν λαόν καί του εύχονται 

νά εύημερή έν εlρήvτι καί έλευθερίφλ 

'Ο Χ. Ν τ. Γκένσερ άπάντησε: 

«VΕχω τήν ευχαρίστησιν νά σaς χαιρετίσω καθώς καί 

τόν υπουργό των 'Εξωτερικών της 'Ελλάδος εξ όνόματος 

του δμοσπονδιακοu καγκελλαρίου καί της 'Ομοσπονδια

κης Κυβερνήσεως εδω, στήν 'Ομοσπονδιακή Δημοκρατία 

της Γερμανίας. Σaς υποδέχονται τά φιλικά, αiσθήματα τοu 

γερμανικοί) λαοu, διότι χαιρετίζομεν στό πρόσωπό σας τόν 

εκπρόσωπο της δημοκρατικης 'Ελλάδος. 

»'Ο γερμανικός λαός παρηκολούθησε μέ συμπάθεια τά 

δυσχερη ετη του έλληνικοu λαοu καί ολοι εδοκιμάσαμε 

ευτυχία γιά τό δτι ή 'Ελλάς επανεuρε ύπό τήν ήγεσίαν σας 

τήν δδό πρός τήν δημοκρατίαν. Σaς ευχόμεθα κάθε ευτυ

χία, επί της δδοu αυτης, καί εi:μεθα βέβαιοι δτι οί συνομι

λίες πού θά διεξαχθοuν τίς προσεχείς ήμέρες εδω στήν 

Βόννη θά προσφέρουν γιά σaς περαιτέρω βοήθειαν καί 

υποστήριξη πρός τήν κατεύθυνση αυτή. 

»Προσφερόμεθα νά ύποστηρίξωμε τήν 'Ελλάδα τόσον 

ώς πρός τάς διμερείς σχέσεις δ σον επίσης καί στίς σχέσεις 
της 'Ελλάδος μέ τήν Ευρωπαϊκήν Οiκονομικήν Κοινότη

τα. Χαιρόμεθα πού εύρίσκεσθε έδ& καί σaς άπευθύνομεν 

εγκάρδιο χαιρετισμό». 

Κατόπιν, ό Κ. Καραμανλής, άπηύθυνε χαιρετι

σμό καί πρός τούς 'Έλληνες έργάτες τής Δυτικής 
Γερμανίας: 

«Συμπατριώτες, 

))Σiiς μεταφέρω τόν θερμό χαιρετισμό τής πατρί

δος. 

))Ε{μαι βέβαιος ότι οί σκέψεις σας στρέφονται 
πάντα μέ συγκίνηση πρός τήν πατρίδα. Γνωρίζω, άλ

λωστε, ό ϊδιος άπό προσωπική πείρα τί σημαίνει νο
σταλγία· καί ότι ή γεωγραφική άπόσταση άντί νά 

έξασθενή, ένισχύει τούς ψυχικούς δεσμούς μέ τόν 
τόπο μας. 

))Ζήτε σέ μία χώρα δυνατή, πλούσια πνευματικά 

καί ύλικά προηγμένη. Καί μέ τόν καθημερινό σας 

μόχθο μετέχετε καί σείς στήν πρόοδό της. Χαίρομαι 

πληροφορούμενος δτι έκτιμiiται έδώ ή έργατικότητά 

σας καί τό ήθος σας. Χαίρομαι πού θεωρείσθε καλοί 

πολίτες αύτής τής χώρας πού σiiς φιλοξενεί καί πού 

έπιτελεί θαύματα χάρις στόν δυναμισμό, άλλά καί 

τήν πειθαρχία τών πολιτών της. 

))Γνωρίζετε δτι ή Έλλάς άποδύεται σέ μία μεγά

λη προσπάθεια, σέ δλους τούς τομείς. VΟχι μόνο γιά 

νά έπουλώση τίς πληγές άπό τήν πρόσφατη όδυνηρή 

δοκιμασία της, άλλά καί γιά νά καταλάβη τήν θέση 

πού τής άνήκει στήν οlκογένεια τών προηγμένων εύ

ρωπαϊκών έθνών. Στήν προσπάθεια αύτή πρέπει νά 

μετέχετε καί σείς, μέ δλο τόν ένθουσιασμό πού άπαι

τεί ή έξυπηρέτηση τών έθνικών μας ύποθέσεων. 

))Καί δταν μέ τό καλό γυρίσετε πίσω στήν πατρί

δα - έξωπλισμένοι μέ τίς γνώσεις, τά ύλικά καί 

πνευματικά έφόδια πού κερδίζετε έδώ μέ τόν σκληρό 

σας μόχθο- θά έχετε κάθε δυνατότητα γιά νά συμβά

λετε πιό ένεργά καί πιό άμεσα στήν πρόοδο τής πα

τρίδος καί στήν εύημερία του λαου μαφλ 

·Η πρώτη συνάντηση του Κ. Καραμανλή μέ τόν 

Δυτικογερμανό καγκελλάριο, Χ. Σμίτ, πραγματοποιή

θηκε τήν επομένη, παρουσία καί των ύπουργ&ν 

'Εξωτερικών τ&ν δύο χωρών. Τό σχετικό πρακτικό 

άναφέρει: 

«'Ο καγκελλάριος έξέφρασε κατ' άρχήν τήν ίκανοποί

ησίν του διά τήν ευκαιρίαν, ή όποία του δίδεται διά μίαν 

άνταλλαγήν άπόψεων εν στενωτάτφ κύκλφ. Θά τό έξετίμα 

ιδιαιτέρως έάν θά ήτο δυνατόν νά συνομιλήση μετά του κ. 

Καραμανλη περί της οiκονομικης καταστάσεως έν 'Ελλά

δι, της δποίας τάς νεωτέρας εξελίξεις παρηκολούθησε 

κατ' άρχήν μέ φροντίδα καί έν συνεχείg μέ έμπιστοσύνην, 

τάς σχέσεις της χώρας πρός τούς γείτονάς της καί περί της 

γενικωτέρας εξωτερικης καταστάσεως. 

)) . ο πρωθυπουργός άνέφερεν ως κύριον σκοπόν της 
έπισκέψεώς του τήν έπανάληψιν προσωπικών σχέσεων, αί 

δποίαι άποτελοuν προϋπόθεσιν στενωτέρας συνεργασίας. 

'Επιθυμεί, εστω καί μέ τόν κίνδυνον ένδεχομένης διαφω

νίας, νά δμιλήση άνοικτά καί εiλικριν&ς μέ τόν καγκελλά

ριον. Τό σημείον έκκινήσεώς του, μετά τήν ύπ' αύτοu άνά

ληψιν της διακυβερνήσεως, ήτο τό χάος, τό δποίον εγκατέ

λειψεν ή καταρρέουσα δικτατορία . Εiς τό πολιτικόν κενόν 

τό δποίον έδημιουργείτο, θά εiσήρχετο, έάν δέν ύπηρχε 

σταθεροποιός πολιτική δύναμις, τό πεζοδρόμιον ή δ κομ

μουνισμός. 'Η επιστροφή του εiς τήν 'Ελλάδα εφερεν 

ήρεμίαν καί πίστιν εiς τόν λαόν καί τόν στρατόν, ώστε νά 

κατορθώση δ πρωθυπουργός, εντός βραχυτάτου χρονικοu 

διαστήματος νά έκδημοκρατικοποιήση άναιμάκτως τήν 

χώραν καί νά τήν δδηγήση εiς τήν δμαλότητα δι' έκλο

γ&ν, έπιλύσεως του καθεστωτικοί) διά δημοψηφίσματος, 

κοινοτικών έκλογ&ν καί έπεξεργασίας νέου Συντάγματος. 

Διά της εμπιστοσύνης, τήν δποίαν τρέφει δ έλληνικός λα

ός πρός τό πρόσωπόν του, κατώρθωσε νά φέρη τήν εκδη

μοκρατικοποίησιν χωρίς μεγάλες δυσκολίες ε{ς τό σημε

ρινόν επίπεδον. 

»Σήμερον εύρίσκεται πρό της δευτέρας φάσεως του ερ

γου του, ήτοι τήν σταθεροποίησιν τ&ν επιτευγμάτων. 'Εφ' 

δσον κατορθωθη αύτό - καί πρός τοuτο χρειάζεται τήν 

βοήθειαν των φίλων - θά ε{ναι δυνατόν έντός δύο έτ&ν ή 
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·Ελλάς νά καταστfi μία ύγιής καί δυναμική Δημοκρατία, ή 

όποία θά εΙναι είς θέσιν νά εξασφαλίση τήν liμυνάν της καί 

νά συμβάλη είς τήν liμυναν του ελευθέρου κόσμου. 'Αντι

μετωπίζει επί του παρόντος τά έξης βασικά προβλήματα: 

»- τήν ψήφισιν του Συντάγματος καί τήν άποκατά

στασιν τής πειθαρχίας είς τό στράτευμα (τήν δποίαν επη

ρεάζει ενα αίσθημα εθνικής ταπεινώσεως εναντι τής Τουρ

κίας)· 

»- τήν διευθέτησιν τής διαφοράς μέ τήν Τουρκίαν επί 

τοu Κυπριακοu καί τοu Αίγαίου. Τό πρόβλημα τοuτο εΙναι 

ίδιαιτέρως σοβαρόν, διότι ύπάρχει πραγματικός κίνδυνος 

πολέμου· 

))- τήν ενταξιν τής· Ελλάδος είς τήν ΕΟΚ μέ τήν προ
οπτικήν τής πολιτικής ένώσεως τής Ευρώπης. Δέν επιδιώ

κει τήν ενταξιν αυτήν εξ οίκονομικών λόγων, άλλά εξ 

εθνικών λόγων. Πρέπει κυρίως νά σταθεροποιηθfi ή δημο

κρατία δριστικώς είς τά πλαίσια μιάς • Ηνωμένης Ευρώ
πης 

))- τήν άποκατάστασιν ύγιών οίκονομικών συνθηκών. 
))Είς σχετικήν ερώτησιν τοu καγκελλαρίου, δ πρωθυ

πουργός διηυκρίνισε κατ' άρχήν τά περί οίκονομικής κα

ταστάσεως. • Η δικτατορία άφήκε τήν ·Ελλάδα είς κακήν 
οίκονομικήν κατάστασιν, μέ μεγάλον ελλειμμα είς τόν 

προϋπολογισμόν καί τό ίσοζύγιον πληρωμών. Προβλήμα

τα δημιουργοuν: 

))- ή ϋφεσις: μείωσις των επενδύσεων εσωτερικοί) καί 

εξωτερικοu συνεπεί~ τής διεθνοuς ύφέσεως καί τής διαρ

κούσης εντάσεως είς τάς έλληνοτουρκικάς σχέσεις. Τό 

εθνικόν είσόδημα διά τό 1974 παρουσίασε μείωσιν (-2%) 
καί διά τό 1975 άναμένεται μικρά αϋξησις (1-2%), 

))- δ πληθωρισμός (1973-33%, 1974-14%, 1975-17 η 
18%). 

)) ·Η άνεργία σχετικώς περιωρισμένη. Τόν προϋπολο
γισμόν κατώρθωσε νά ίσοσκελίση διά τής αυξήσεως τών 

εμμέσων φόρων καί επιβολής φόρων περιουσίας (διά πρώ

την φοράν καί είς εφοπλιστάς) . Κύριον πρόβλημα δμως 

παραμένει τό εξ 800 εκατ. δολλαρίων ελλειμμα τοu ίσοζυ
γίου πληρωμών, τό δποίον κινδυνεύει νά άπορροφήση τό 

συναλλαγματικόν άπόθεμα (0,9 - 1 δισ. δολλάρια). Δέν εΙ
ναι δυνατόν τό ελλειμμα νά καλυφθfi εξ ίδίων. Περίπου τό 
ijμισυ θά καλυφθfi ύπό γαλλικών τραπεζών (300 εκατ.) καί 
του Διεθνοuς Νομισματικοu Ταμείου (100 εκατ.). Προσπά
θειαι εξευρέσεως κεφαλαίων άπό άραβικάς χώρας, διά τής 

άποστολής του ύπουργοu 'Εξωτερικών καί εκτάκτων πρέ

σβεων είς αυτάς, δέν άπέδωσαν άκόμη . Διά τόν λόγον αυ

τόν χρειάζεται ή ' Ελλάς επειγόντως τήν βοήθεια ν τών φί

λων της, διά νά εμπνεύση πάλιν τήν εμπιστοσύνην είς τήν 

οίκονομίαν καί νά σταθεροποιήση τήν δημοκρατίαν. · Η 

κακή κατάστασις του ίσοζυγίου πληρωμών όφείλεται κυ

ρίως είς δύο λόγους: τά εξοδα διά τήν είσαγωγήν καυσίμων 
καί τάς άνάγκας εξοπλισμοu. 'Ανοήτως πως εγκατέλειψεν 

ή στρατιωτική δικτατορία τήν χώραν σχεδόν άοπλον. Συγ

κεκριμένως χρειάζεται ή ·Ελλάς: βοήθειαν διά τήν κάλυ

ψιν του ισοζυγίου πληρωμών, στρατιωτικήν βοήθειαν καί 

βοήθειαν κεφαλαίου. Θά ήτο ευγνώμων, εάν τό ύποσχεθέν 

κατά τό παρελθόν ετος ύπό τής Γερμανίας ποσόν, θά ήδύ

νατο νά αυξηθfi σημαντικώς. 

)) Ό καγκελλάριος εκαμε κατ' άρχήν μίαν σύγκρισιν 
μεταξύ τών οίκονομικών τής · Ελλάδος καί τής • Ομοσπον-

διακής Δημοκρατίας (περιωρισμένος πληθωρισμός μέ &συ

νήθως ύψηλήν άνεργίαν, μεγάλο ελλειμμα προϋπολογι

σμοί), τό δποίον, παρά τήν ϋφεσιν, δέν μπορεί νά ύπάρχη 

επ· liπειρον) καί εΙπεν εν συνεχεί~ δτι ή 'Ομοσπονδιακή 

Δημοκρατία θέλει νά βοηθήση τήν ·Ελλάδα διά συμβου

λών καί πράξεων, εν τφ πλαισίφ τών δυνατοτήτων της. 

Προτεραιότης θά εδει νά δοθή είς τήν επίλυσιν του προβλή

ματος του ίσοζυγίου πληρωμών. Προκειμένου δέ νά χρη

σιμοποιηθοuν αί σχετικαί γνωριμίαι (σχέσεις) τής Βόννης 

διά τήν εξεύρεσιν πηγών βοηθείας, επρότεινε συνάντησιν 

του διοικητου τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος μετά τοu διοι
κητοu τής 'Ομοσπονδιακής Τραπέζης, φίλου του, ώς καί 

μεθ' άρμοδίων τοu Όμοσπονδιακοu 'Υπουργείου Οίκο

νομικών. 'Επίσης ε{ναι είς θέσιν νά ύποσχεθfi διά τό 1976 
τήν επανάληψιν τής στρατιωτικής βοηθείας ύπό τήν κλα

σικήν της μορφήν, δέν μπορεί δμως νά καθορίση τό ϋψος 

της, διότι δέν εχει καταρτισθfi είσέτι δ προϋπολογισμός. 

Διά τό 1975 δέν εΙναι είς θέσιν εκ λόγων νομοθεσίας προϋ
πολογισμοί), νά προσφέρη άλλο τι πέραν πλεονασμάτων. 

'Επί του θέματος τής βοηθείας κεφαλαίου δ καγκελλάριος 

δέν ε{πε τι τό συγκεκριμένον. 

)) Ό πρωθυπουργός ήρώτησεν έάν ή 'Ομοσπονδιακή 
Κυβέρνησις δύναται νά χρηματοδοτήση εν τφ πλαισίφ τής 

χορηγηθη'σομένης στρατιωτικής βοηθείας, μέ κατανομήν 
είς περισσότερα ετη, μερικώς τήν άγοράν 4 ύποβρυχίων, τά 
όποία χρειάζεται ή ·Ελλάς καί λόγφ των Τούρκων καί των 

Ρώσων, οϋτως rοστε τά ύποβρύχια νά nαραγγελθοuν άπό 

τώρα . • ο καγκελλάριος άπήντησεν δτι ή πρό τριών εβδομά
δων ληφθείσα επιστολή τοu κ. 'Αβέρωφ εύρίσκεται ύπό 

μελέτην. 'Όπως συνηθίζεται είς τά πλαίσια του ΝΑΤΟ, 

πρέπει νά εξετασθfi καί ή στρατιωτική σκοπιμότης. Τά 

ύποβρύχια ε{ναι άκριβά καί πολύπλοκα συστήματα εξο

πλισμοu, κατάλληλα διά τόν 'Ατλαντικόν καί τήν Βόρειον 

Θάλασσαν. Διερωτάται κατά πόσον είς τό Αίγαίον, τό 

δποίον δμοιάζει άπό άπόψεως πολλών νησιών μέ τήν Βαλ

τική ν, δέν ε{ναι σκοπιμώτερον νά ύπάρχουν τορπιλλάκα

τοι (Fast Patro1 Boats) α{ δποίαι προσφέρουν μεγαλυτέραν 
άμυντικήν ίσχύν γιά λιγώτερα χρήματα. ·Ο ίδιος, ώς 

ύπουργός ' Αμύνης, εΙχε παραγγείλει τό 1971 η 1972 δεκά
δες τορπιλλακάτων έκ τών δποίων 20 γαλλικές, παρά τάς 
περί του άντιθέτου είσηγήσεις των εμπειρογνωμόνων του 

του ναυτικου . Τό έλληνικό ναυτικό μπορεί νά πολεμήση μέ 

ύποβρύχια εναντίον του τουρκικοί) εμπορικοί) στόλου . 

»['Αλλά] 'Εναντίον τοu τουρκικοu πολεμικοu ναυτικοu 

μπορεί νά κάμη επιχειρήσεις μέ τορπιλλακάτους. . ο κ. 
πρωθυπουργός άνέφερεν δτι ή Τουρκία εχει 17 καί ή 'Ελ

λάς μόνον 7 ύποβρύχια. Οί άρχηγοί τών 'Επιτελείων ήσαν 
δμοφώνως ύπέρ τής προμηθείας ύποβρυχίων. Έν τούτοις 

θά έξήταζε τήν παραίνεσιν του καγκελλαρίου. ·Ο καγκελ

λάριος επρότεινεν άνταλλαγήν άπόψεων μεταξύ τών 'Επι

τελείων Ναυτικου επ ' αυτου καί επί τής ναυτικής καταστά

σεως έν Μεσογείφ. · Ο κ. πρωθυπουργός συνεφώνησε. 

»[Κατά συνομιλίαν μετά τό γεuμα είς τήν πρεσβευτικήν 

κατοικίαν, ά~μντών είς σχετικήν έρώτησιν δ καγκελλάρι

ος ε{πεν δτι δέν θά ήτο σκόπιμον νά σταλfi είς Βόννην δ 

ύπουργός ' Αμύνης η δ άρχηγός του Ναυτικοu, διότι τοuτο 

θά εδημιούργει θόρυβον, άλλά εμπιστος άνώτατος άξιωμα

τικός συνοδευόμενος καί ύπό εμπειρογνώμονος διά θέματα 

οίκονομικά. ·Ο πρωθυπουργός παρεκάλεσε τόν καγκελλά-
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ριον νά δεχθή εστω καί γιά I Ο λεπτά τόν κ. Ζολώταν κατά 
τήν προσεχή ελευσιν του τελευταίου είς Βόννην, τόν δποί

ον θά εχη έξουσιοδοτήσει νά δμιλήση καί περί θεμάτων 

βοηθείας κεφαλαίου. ·Ο καγκελλάριος ύπεσχέθη νά δεχθή 

τόν κ. Ζολώταν ]. 
»'Ο καγκελλάριος συνέχισε λέγων δτι έξ ίδίου συμφέ

ροντος έπιθυμεί ή Γερμανία τήν ένίσχυσιν τής άμυντικής 

ίκανότητος τής 'Ελλάδος. 'Η 'Ελλάς ε{ ναι λόγφ θέσεως 

σημαντικόν στοιχείον είς τήν ι'iμυναν τής Ευρώπης. Εiχεν 

ήδη πεί είς τόν προηγούμενον ύπουργόν των 'Εξωτερικών, 

κ. Μαυρον, ποίαν σημασίαν άποδίδει ή Γερμανία είς τήν 

συμμετοχή ν τής ·Ελλάδος είς τήν Συμμαχίαν, καί μάλιστα 

δχι μόνον όνομαστικήν άλλά καί έν σχέσει πρός τό άμυν

τικόν δυναμικόν. 'Εν συνδυασμφ ,πρός τουτο θά επρεπε νά 

άντιμετωπίζεται καί ή ενταξις τής ·Ελλάδος είς τήν Κοι

νήν 'Αγοράν. Κατενόησε τήν έθνικοπολιτικήν σημασίαν, 

τήν δποίαν άποδίδει δ πρωθυπουργός είς τήν ενταξιν άπο

λύτως. 'Αλλά δι' αυτόν δέν εΙ ναι λογικόν νά άποχωρή ή 

'Ελλάς ταυτοχρόνως άπό τήν Συμμαχίαν. 'Ανησυχεί έπί

σης καί διά τήν ίδίαν διαφοράν, τήν δποίαν εχουν μέ τήν 

Γαλλίαν. 'Από του Ντέ Γκώλ καί μέχρι καί του Ζισκάρ ή 

Γαλλία τηρεί μίαν έπιφυλακτικήν στάσι ν, εναντι τής Συμ

μαχίας. Δέν ε{ναι κατανοητή μία πολιτική ενωσις τής Ευ

ρώπης χωρίς κοινήν άμυντικήν άντίληψιν. 'Ετόνισεν δτι 

τόν άνησυχεί τό δτι καί ή ·Ελλάς άποσύρεται είς παρομοί

αν έπιφυλακτικήν εναντι του ΝΑΤΟ θέσιν. 'Αντιλαμβάνε

ται τήν όργήν τών 'Αθηνών διά τήν άνικανότητα τής Συμ

μαχίας καί των ΗΠΑ ώς ήγέτιδος δυνάμεως έν αυτij, νά 

παρεμποδίσουν τήν έπίθεσιν τής Τουρκίας εναντι τής Κύ

πρου. ' Η πικρία δμως αuτη δέν θά εδει νά δδηγήση είς τήν 
λήψιν βεβιασμένων άποφάσεων. 'Η άσφάλεια εναντι του 

βορρa καί τής αυξανομένης σοβιετικής ίσχύος είς τήν 

Μεσόγειον μπορεί νά έξασφαλισθή μόνον έν τφ πλαισίφ 
του ΝΑΤΟ. Ή ίσορροπία μεταξύ ΗΠΑ καί ΕΣΣΔ δέν 

άπειλείται νά διαταραχθη είς τόν το~α των πυpαύλων, άλ
λά είς τόν τομέα του ναυτικου, δ~ά: τής αυξήσεως τής σοβι
ετικής ίσχύος καί των έσωτερικών έπιπτώσεων τάς δποίας 

ή αuξησις αυτή εχει έπί τών χωρών, αί δποίαι θά αίσθαν

θουν δτι άπειλουνται άπό αυτήν. 

»·Ο κ. πρωθυπουργός άπήντησεν δτι καί δ ίδιος άνη

συχεί διά τήν άδυναμίαν τής Δύσεως. Δέν λείπουν τά χρή

ματα, άλλά ή άποφασιστικότης καί ή διάθεσις διά θυσίας. 

·Η Ευρώπη, καίτοι δύο φοράς ίσχυροτέρα οίκονομικώς 

τής Σοβιετικής ·Ενώσεως, διαθέτει διά τήν ι'iμυνάν της είς 

ποσοστιαίαν άναλογίαν, μόνον τό ijμισυ των δσων διαθέτει 

ή Ρωσία . ·Η Ευρώπη πρέπει ήνωμένη καί έν συνεργασί~ 

μετά των ΗΠΑ νά όργανώση τήν ι'iμυνάν της. Διά τόν λό

γον αυτόν, πρώτος πρό 15 έτών, εiχε ταχθή ύπέρ μιας άτ
λαντικής Ευρώπης. 

»Είς δ,τι άφορα τό ΝΑΤΟ παρετήρησεν δτι ή περίπτω

σις τής 'Ελλάδος εΙ ναι διάφορος τής Γαλλίας. 'Η Γαλλία 

δέν ύπεχρεώθη νά έγκαταλείψη τήν Συμμαχίαν, άλλά ήτο ή 

φιλοδοξία του Ντέ Γκώλ νά άσκήση ίδικήν του παγκόσμιον 

πολιτικήν. 'Αντιθέτως ή ·Ελλάς εύρέθη πρό διλήμματος 

μετά τήν δευτέραν έπίθεσιν τών Τούρκων. 'Όταν δ ίδιος 

μετέβη είς τάς 5 τό πρωί είς τό 'Επιτελείον, οί στρατηγοί 
έζήτουν πόλεμον. 'Ο ίδιος ε{ χε τότε νά έπιλέξη μεταξύ των 

κάτωθι: 

»- νά κάμη πόλεμον, 

»- νά άποσυρθή τής πολιτικής, 

»- νά άποχωρήση άπό τήν Συμμαχία. 

»'Ε προτίμησε τό μικρότερον κακόν, έκείνο τό όποίο 

μπορεί νά διορθωθή. Μετά τήν ρύθμισιν τής διαφοράς μέ 

τήν Τουρκίαν μπορεί νά ύπάρξη ή πιθανότης έπιστροφής. 

'Εάν ή Τουρκία έπιστρέψη είς τήν λογικήν αίρεται αυτομά

τως δ λόγος διά τόν δποίον άπεχώρησεν ή • Ελλάς άπό τό 
στρατιωτικόν σκέλος τής Συμμαχίας. 'Εάν δμως τουτο δέν 

συμβή, δέν θά μπορέση νά έπανέλθη. Κατά τήν διάρκειαν 

τής 40ετοuς πολιτικής του σταδιοδρομίας ύπήρξε πάντοτε 

γνωστός ώς φιλοδυτικός καί φιλοατλαντικός. ουδείς λυπά

ται περισσότερον του ίδίου διά τό γεγονός δτι εύρίσκεται 

έκτός τής Συμμαχίας. Εiναι πρόθυμος νά λάβη έπί τής ση

μερινής κρίσεως καί των σημερινών προβλημάτων σπου

δαίας άποφάσεις, έάν εuρη συμπαράστασιν. Διά τόν λόγον 

αυτόν δέν ε{ ναι σωστόν - εΙ ναι άπαράδεκτον - νά συσχε

τίζεται ή ενταξις είς τήν ΕΟΚ μέ τό ΝΑΤΟ. 'Εάν ή ·Ελλάς 

δέν τύχη ύποστηρίξεως είς τό θέμα τής έντάξεως, θά είσέλ

θη είς μίαν νέαν περιπέτειαν άπό τήν δποίαν ή Δύσις θά 

τήν χάση δριστικώς. 

» • Ο κάγκελλάριος παρετήρησε δτι έκτιμti ίδιαιτέρως 
τάς διευκρινίσεις αυτάς. Τό τελευταίον τέταρτον τής ώρας 

τής συνομιλίας ήτο ίδιαιτέρως ένδιαφέρον. 'Εάν έπιθυμία 

του πρωθυπουργου ε{ναι - ώς άνέφερε είς στενώτατον ιcύ

κλον - ή έπιστροφή είς τό στρατιωτικόν σκέλος τής Συμ

μαχίας κατά τήν κατάλληλον στιγμήν, τουτο διευκολύνει 

δλως ίδιαιτέρως τήν γερμανικήν πλευράν. Ε{ναι πρόθυμος, 

έν τφ μέτρφ των δυνατοτήτων του, νά βοηθήση τήν • Ελλά
δα είς τό θέμα τής έντάξεως . Διαπιστώνει δτι είς τά ζητή

ματα τής άμύνης τfjς Δύσεως, τfjς διατηρήσεως τής δημο

κρατίας καί τfjς ένώσεως τfjς Ευρώπης συμφωνουν 100%. 
» • Ο καγκελλάριος πέρασε είς τό Κυπριακό. Πώς θά 

μπορουσε νά λυθή, ποία πρόσωπα η ποία ι Κυβερνήσεις θά 

μπορουσαν νά βοηθήσουν, έβοήθησε ή έπιστροφή του 

Μακαρίου; 

»'Ο κ. Καραμανλής άπήντησε δτι ή έπιστροφή του 

Μακαρίου άποτελεί έσωτερικόν πρόβλημα τής Κύπρου. 

Μπορεί κατά '50% ν' άπετέλεσε έμπόδιο, άλλά κατά 50% 
ήτο άπαραίτητος, διότι χωρίς τήν ύπογραφή του καμμία 

συμφωνία δέν θά γίνη δεκτή άπό τόύς Κυπρίους. 

»Σημασίαν εχει τώρα οί Τουρκοι νά δεχθουν λογικάς 

λύσεις. Ε{ναι περίφροντις, διότι είς τήν Τουρκίαν έπικρα

τεί περιπεπλεγμένη έσωτερική πdλιτική κατάστασις, ή 

όποία δδηγεί είς άνταγωνισμόν δημαγωγίας καί είς νοση

ρόν έθνικισμόν. Μέχρι τουδε οί Τοuρκοι δέν ήσαν ετοιμοι 

διά λογικάς λύσεις οuτε είς τό Κυπριακόν οuτε είς τό θέμα 

του Αίγαίου. Τό τελευταίο τουτο ε{ ναι πρόβλημα δημιουρ

γηθέν άπό τούς Τούρκους καί μόνον. 'Από του 1923 τό 
καθεστώς τών συνόρων είς τό άνατολικόν Αίγαίον ουδέπο

τε ήμφεσβητήθη. Οί Τουρκοι μονομερώς διά τής δημοσιεύ

σεως έθνικών νόμων εθεσαν τήν · Ελλάδα πρό τετελεσμέ
νων γεγονότιiv. Παρά ταυτα εδειξε μετριοπάθεια καί σύνε
ση προσφεύγων είς τό Διεθνές Δικαστήριον τfjς Χάγης. Τό 

πρόβλημα του Αίγαίου ε{ναι άναγεγραμμένον είς τήν 

Ήμερησίαν Διάταξιν τής συναντήσεως τών ύ.'Ε. κ. Μπι

τσίου καί Τσαγλαγιαγκίλ τό τέλος τfjς έβδομάδος είς Ρώ

μ1,ν. Κατά τήν συνάντησιν ταύτην θά ε{ναι δυνατόν νά θι
γουν καί τά άλλα έπίμαχα θέματα. 

»Είς έρώτησιν του · καγκελλαρίου δ πρωθυπουργός κ. 
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Καραμανλής παρετήρησε δτι tσως ε{ναι εuκολώτερον διά 

τήν γερμανικήν πλευράν νά διαπιστώση ποϋ εύρίσκεται 

πραγματικά ή δύναμις πρός λήψιν άποφάσεων εiς τήν 

Τουρκίαν, δηλ. εiς τούς πολιτικούς ή εiς τούς στραiιωτι
κούς. 'Η δευτέρα εiσβολή- μετά τήν άποκατάστασιν τfjς 

νομιμότητος εiς Κύπρον ή όποία ήτο δ ύποτιθέμενος σκο

πός τής άποβάσεως καί μετά τήν έπιστροφήν του (τοϋ κ. 

Καραμανλή) εiς 'Ελλάδα - ε{ναι μία ήθικώς, πολιτικώς 

καί λογικώς άνεξήγητος πράξις. 'Ως έκ τούτου συνάγει τό 

συμπέρασμα δτι διά ταύτη ν δέν ή το ύπεύθυνος δ ' Ετσεβίτ 

άλλά οί στρατηγοί. 

»'Ο καγκελλάριος παρετήρησε δτι καί δ 'Ετσεβίτ, κα

τά τήν πρόσφατον έπίσκεψιν εiς Βόννην μόνον μίαν άσθε

νή δικαιολογίαν ήδυνήθη νά δώση διά τήν καθαρώς 

ίμπεριαλιστικήν δευτέραν είσβολήν. Ό Έτσεβίτ ήτο τής 

γνώμης δτι θά ήδύνατο νά συνεννοηθή μέ τόν Καραμανλή 

γρηγορώτερα άφ' δ, τι ή τωρινή τουρκική Κυβέρνησις. 

» ' Ο πρωθυπουργός κ. Καραμανλής άπήντησε δτι ε{ ναι 

ετοιμος διά συνεννόησιν μέ τήν Τουρκίαν. Στόχος του εΙ

ναι νά άποκαταστήση τήν ένότητα εiς τό ΝΑΤΟ καί τήν 

έλληνοτουρκική συνεργασία. 'Εν τελευταίι;τ άναλύσει 

έκείνος εθεσε τήν ύπογραφήν του τό 1959 είς τάς συμφωνί
ας διά τήν άνεξαρτησίαν τής Κύπρου καί οϋτω εγκατέλειψε 

τό άπό αίώνων ύφιστάμενον αίτημα διά ενωσιν τής Κύπρου 

μέ τήν 'Ελλάδα καί τοϋτο χάριν τής εiρήνης. Σήμερα δέ

χεται ώς λύσιν τήν γεωγραφική ν δμοσπονδίαν. 'Η κατα

νομή δμως τής νήσου θά πρέπη ν' άνταποκρίνεται είς τήν 

ποσοστιαίαν σχέσιν τοϋ πληθυσμοϋ. ' Η σημερινή έκ τών 

πραγμάτων κατανομή - 40% τής επιφανείας διά 18% τοϋ 
πληθυσμοϋ - εΙναι άπαράδεκτος. 

»'Ο καγκελλάριος θεωρεί τήν θέσιν ταύτην ώς λογικήν 

καί μετριοπαθή. Εiς έρώτησίν του ποίαι Κυβερνήσεις θά 

ήδύναντο νά βοηθήσουν δ πρωθυπουργός κ. Καραμανλής 

ώνόμασε τήν άμερικανικήν καί τήν γερμανικήν. Χρήσιμος 

θά ήτο καί μία άπό συμφώνου ι'iσκησις έπιρροής τών στρα

τηγών τοϋ ΝΑΤΟ. Σημασίαν εχει δλα νά γίνουν κατά τρό

πον διακριτικόν. 'Ο καγκελλάριος άνέφερε δτι δ ύπουργός 

' Εξωτερικών Γκένσερ σκοπεύει νά ταξιδεύση εiς Τουρκίαν 

τό καλοκαίρι καί έζήτησε πληροφορίας περί τών έπαφών 

μέ τάς ΗΠΑ. ' Ο ύπουργός 'Εξωτερικών Μπίτσιος ε{πεν 

δτι συνηντήθη τρείς φοράς μέ τόν ύ~ουργόν 'Εξωτερικών 
Κίσινγκερ. Τήν τελευταίαν φοράν δ Κίσινγκερ τοϋ εΙπε δτι 

θά προσεπάθει καί πάλιν νά διερευνήση κατά τήν έπικει

μένην μετάβασίν του εiς ν Αγκυραν. Καί οί 'Αμερικανοί δέν 

εχουν σαφή άντίληψιν των τουρκικών προθέσεων καί τοϋτο 

δέν μετεβλήθη μετά τό πρόσφατον ταξίδι τοϋ Χάρτμαν εiς 
'Άγκυραν. 

»Εiς παρεμπίπτουσαν έρώτησιν τοϋ καγκελλαρίου περί 

τοϋ βασικοϋ περιεχομένου τής έναρκτηρίου δμιλίας τοϋ 

πρωθυπουργοϋ κατά τήν σύνοδον κορυφής τοϋ ΝΑΤΟ εiς 

Βρυξέλλας, άπήντησεν δ κ. Καραμανλής δτι δέν ήσχολή

θη άκόμη μέ τό θέμα τοϋτο. 'Ο ύπουργός 'Εξωτερικών 

Μπίτσιος προσέθεσε δτι δ πρωθυπουργός θά έξεφώνει 

σύντομον εiσαγωγικήν δήλωσιν καί άκολούθως λόγον ώς 

πρωθυπουργός τής 'Ελλάδος. 'Ο πρωθυπουργός προσέθε

σε δτι είς τόν λόγον αuτόν θά εξήγει τήν στάσιν του είς 

τούς Συμμάχους. 

»Τελευτών δ πρωθυπουργός κ. Καραμανλής παρεκάλε

σε τόν καγκελλάριο νά λάβη τάς ένδεικνυομένας πρωτο-

βουλίας καί νά παράσχη τήν ύποστήριξίν του. 'Ο καγκελ

λάριος άπήντησε δτι δ ύπουργός 'Εξωτερικών Γκένσερ 

καί δ ίδιος εΙχον έντυπωσιασθή πολύ θετικά άπό τήν άνοι

κτή συνομιλία. Θέλει νά καταστήση τοϋτο άντιληπτόν καί 

είς τήν γερμανικήν κοινήν γνώμην καί θά χρησιμοποιήση 

πρός τοϋτο τήν εuκαιρίαν τής σημερινής προπόσεως. Θέ

λομεν, δσον δυνάμεθα, νά βοηθήσωμεν καί νά σκεφθοϋμε 

περαιτέρω, τώρα πού βλέπουμε τά πράγματα καθαρώτερα. 

'Επί τής διαμάχης μέ τήν Τουρκίαν καλόν θά εΙ ναι νά 

εύρισκώμεθα εiς έπαφήν. 

»Τέλος δ καγκελλάριος άπεδέχθη πρόσκλησιν νά έπι

σκεφθή τήν 'Ελλάδα είς ήμερομηνίαν ή όποία άπομένει νά 

καθορισθή»171 • 

Τήν ίδια ήι.tέρα, δ Δ. Μπίτσιος είχε συνομιλία μέ 
τό Δυτικογερμανό δμόλογό του Χάνς-Ντήτριχ 

Γκένσερ, κατά τή διάρκεια τής δποίας συζητήθηκαν 

οί έλληνοτουρκικές σχέσεις, τό Κυπριακό, ή γερμα

νική οίκονομική βοήθεια πρός τήν 'Ελλάδα, τό πρό

βλημα τής έκπαιδεύσεως τών παιδιών τών ·Ελλήνων 

μεταναστών στήν 'Ομοσπονδιακή Γερμανία, καθώς 

καί τό θέμα τής διασκέψεως κορυφής της 'Ατλαντι

κής Συμμαχίας. 

Μετά τό πέρας της συνομιλίας του μέ τό Χ. Σμίτ, 

δ Κ. Καραμανλής παρακάθησε σέ γεϋμα πού παρέθε

σε πρός τιμήν του δ Δυτικογερμανός καγκελλάριος, 

δ δποίος καί προσφώνησε τόν 'Έλληνα πρωθυπουρ

γό μέ τά άκόλουθα: 

«Κύριε πρωθυπουργέ, κύριε ύπουργέ τών 'Εξωτερικών, 

κύριε ύφυπουργέ, χαίρω πολύ διότι εύρίσκομαι είς τήν θέ

σιν νά χαιρετίσω έδώ τήν παρουσίαν σας. Τήν έπίσκεψίν 

σας άνεμένομεν μέ μεγάλας προσδοκίας δλοι καί μέ μεγά

λην συμπάθειαν. 

»'Ο έλληνικός λαός καί δ γερμανικός εχουν δεσμούς 

άπό μακροϋ χρόνου καί ή παράδοσις αuτή συμπληροϋται 

σέ μεγάλο βαθμό μέ προσωπικές έπικοινωνίες. Γιά τόν λό

γο αuτό, ύπήρξε εiλικρινής ή επιθυμία τής προσκλήσεως 

αuτής πού άπεδέχθητε διά νά έπανασυνδέσωμεν τόν δεσμόν 

πού είχατε δημιουργήσει σείς δ tδιος είς τήν Γερμανίαν μέ 

τήν έπίσκεψίν σας κατά τόν Νοέμβριον τοϋ 1958 πρός τόν 
καγκελλάριον ' Αντενάουερ. 

»Είσαστε, τότε, άρχηγός μιάς δημοκρατικής Κυβερνή

σεως τής ' Ελλάδος. Σήμερα τό όνομά σας έκφράζει τήν 

επιστροφήν τής 'Ελλάδος ε~ς τόν κύκλο ν των δημοκρατι
κών χωρών τής Εuρώπης. / 

))0{ δύο λαοί μας ζοϋν συνδεδεμένοι όχι έξ αίτίας τής 

γεωγραφικής γειτνιάσεως άλλά μέ τούς δεσμούς τής ίστο

ρικής παραδόσεως. ' Ασχέτως τής διαφόρου ίδιομορφίας 

είμαστε ενα μέρος τής οίκογενείας τών λαών αuτής τής 

παλαιάς ήπείρου, τής δποίας ή πνευματική καί πολιτική 

ίστορία προσδιορίζεται κατά τόν οuσιαστικώτερον τρόπον 

άπό τήν έλληνικήν πνευματικήν παράδοσιν. 

))Μετά τήν όπισθοδρόμησιν τήν δποίαν προκάλεσε είς 

τάς σχέσεις τών δύο λαών μας, δ Δεύτερος Παγκόσμιος 

Πόλεμος, ή επίσκεψίς σας πρός τόν καγκελλάριον 'Αντε

νάουερ, τό 1958, /;δημιούργησε τήν βάσιν μιάς νέας άφετη

ρίας σχέσεων μεταξύ τών δύο χωρών μας. 
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»·Η άμυντική συμμαχία καί ή δυτική συνεργασία έβοή

θησαν τότε τήν χώραν μας γιά νά θέση τά θεμέλια ενός 

μέλλοντος μέ δημοκρατικήν φύσιν. Μέ τήν ύποστήριξιν 

των εταίρων μας ημπορέσαμεν νά άναπτύξωμεν τάς σχέ

σεις μας μέ τούς τέως άντιπάλους μας, νά ύπερνικήσωμεν 

τήν καχυποψίαν καί νά συμβάλωμεν εiς μίαν κοινήν πολι

τικήν άσφάλειαν ύφέσεως καί καλής γειτονίας. 

»Εlμαι πεπεισμέvος δτι οί εταίροι μας εiς τήν συμμαχί

αν μπορουν μέ πνευμα κατανοήσεως νά έξεύρουν εiρηνικάς 

λύσεις στίς ύφιστάμενες διαφωνίες καί δτι έμείς οί Cίλλοι 

μπορουμε άλλά καί θά ελθωμεν άρωγοί πρός τουτο. Στήν 

προσπάθεια αυτή συμβάλλει κατά τρόπον ουσιώδη ή προ

σωπική σας έμπειρία ώς δημοσίου άνδρός, ή όποία δχι 

μόνον μέ τήν έπιστροφήν σας στήν • Ελλάδα, στίς δυσχε
ρέστερες ώρες, προκάλεσε τόσες προσδοκίες, άλλά καί 

στόν δικό μας λαό, στίς γειτονικές χώρες καί στούς συμμά

χους. Ένισχυόμεθα σ' αυτές τίς προσδοκίες μετά τήν μι

κρά καί πλήρη έμπιστοσύνης συνομιλία πού είχαμε σήμε

ρα. Θά ήθελα νά έπαναλάβω σ' αυτήν τήν μεγάλην δμήγυ

ρη δ, τι είπαμε σέ σάς κατά τήν διεξοδική αυτή συνομιλία 

καί συγκεκριμένα δτι, σέ δσο βαθμό μπορουμε, θά βοηθή

σωμε καί δέν θά άποστουμε 'του καθήκοντός μας αυτου. Οί 

εταίροι καί οί σύμμαχοί μας γνωρίζουν δτι μέσα στά πλαί

σια των δυνατοτήτων μας, θέλομεν νά συμβάλω με, rοστε νά 

καταστήσω με τούς δεσμούς τόσον εiς τήν συμμαχίαν δσον 

καί είς τήν Κοινότητα ζωντανούς καί εποικοδομητικούς 

καί νά βοηθήσωμεν τούς φίλους νά ξεπεράσουν τίς δυσκο

λίες τους . 

»Αυτό iσχύει ίδιαιτέρως διά τήν χώραν σας καί διά τήν 

Κυβέρνησίν σας, διά μίαν χώραν ή όποία ύπό τήν ήγεσίαν 

σας ζη τήν άναγέννησιν της δημοκρατίας καί αυτό iσχύει 

iδιαιτέρως διά τάς έπιδιωκομένας εiς τό μέλλον λύσεις τών 

έπικαίρων πολιτικών καί, έκτός τούτων έπίσης, τών οίκο

νομικών προβλημάτων σας. 

»Μετά χαράς καί Ικανοποιήσεως διαπιστώνομt~ι ή 
·Ελλάς έπιδιώκει μιάν στενωτέρaν σύνδεσιν μέ τήν ΕυρΡ>
πην. "Ας μου έπ1.τραπη νά σάς διαβεβαιώσω, κ. πρόεδpε, 
δτι ή χώρα σας καί ή Κυβ~ρνησίς σας θά εχουν έν τφ 

προσώπφ της • Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερμα
νίας ενα συνήγορον είς αυτόν τόν άσφαλώς δχι καί πολύ 

εϋκολpν δρόμον. 

»Αυτή ή Ευρώπη, κ. πρόεδρε, τήν δποίαν έμείς θέλομεν 

νά συνδέσωμεν στενώτερα καί άποφασιστικώτερα καί ή 

όποία πρέπει νά μάς καθιστά ίκανούς διά μίαν έντελώς νέα 

αυτόνομη πολιτική δράσεως, ε{ναι μόνον νοητή έν στενij 
συνδέσει καί συνεργασί~ μετά των ·Ηνωμένων Πολιτειών. 

Αυτό ίσχύει iδιαιτέρως διά τόν ζωτικόν τομέα της άσφα

λείας μας, άλλά iσχύει, έξ ίσου, γιά δλους τούς - οίκονο

μικούς - τομείς. 

» • Η διατήρηση άνέπαφης τής συμμαχίας ε{ ναι άκριβώς 
προϋπόθεση τής πολιτικής τής ύφέσεως καί τής φιλικής 

συνεργασίας, τήν δποίαν θέλομεν νά συνεχίσωμεν νά άκο

λουθήσωμεν μέ έπιμονήν καί συνέπειαν . "Ετσι συνδυάζον

ται ή ευρωπαϊκή ενότης, ή δυτική συμμαχία καί ή ϋφεσις 

είς μίαν κοινήν συνολικήν πολιτικήν γραμμήν, τής δποίας 

δ κυριώτερος σκοπός ε{ναι ή διατήρησις τής εiρήνης. 

»Εiς τάς προσπαθείας σας, κ. πρόεδρε, νά έπιλύσετε τά 
μεγάλα προβλήματα τής χώρας σας καί νά ύπηρετήσετε 

τήν εiρήνην εϋχομαι καί σέ σάς καί στήν,Κυβέρνησή σας 

κάθε ευτυχίαν. 'Εγείρω τό κύπελλον είς τήν ύγείαν του κ. 

πρωθυπουργου, είς ύγείαν της συνοδείας του, είς τήν κα

λήν περαιτέρω συνεργασίαν των δύο χωρών μας καί εiς τήν 

ένίσχυσιν τών ήδη ύπαρχόντων στενών δεσμών μεταξύ τών 

λαών μας καί γιά ενα ευτυχές μέλλον τής 'Ελλάδος». 

'Η άντιφώνηση του Κ. Καραμανλή: 

))Σ{iς εύχαριστώ διά τήν πράγματι θερμήν ύποδο

χήν πού μοϋ έπεφυλάξατε είς τήν χώραν σας. Σaς 

εύχαριστώ δμως περισσότερον διά τήν άγάπην καί 

τήν κατανόησιν μέ τάς δποίας ώμιλήσατε διά τήν 

πατρίδα μου. 

))Καί τό ένα καί τό άλλο άνταποκρίνονται πρός 

τούς φιλικούς δεσμούς οί δποίοι συνδέουν σήμερον 

τάς χώρας μας. 'Α vταποκρίνονται δμως βαθύτερα 

καί πρός τήν μακραίωνα παράδοσιν τfjς πατρίδος 

σας, ή όποία δχι μόνον ήντλησεν άπό τό έλληνικόν 

πνεϋμα, άλλά καί προσέφερεν είς αύτό θησαυρούς 

άνεκτίμητους. 'Εάν οί μεγάλοι άνδρες τfjς Γερμανί

ας έμελέτησαν, άγάπησαν καί έθαύμασαν τά έπιτεύγ

ματα τοϋ έλληνικοϋ κόσμου, δύναμαι νά σaς διαβε

βαιώσω δτι καί ήμείς, οί "Ελληνες, μελετώμεν καί 

θαυμάζομεν τά ίδικά σας έπιτεύγματα είς τάς τέχνας 

καί τάς έπιστήμας καί, κατά τά τελευταία έτη, τάς 

προόδους τfjς Ίφηρμοσμένης έπιστήμης καί τfjς τε
χνικής σας. 

)) 'Αλλά έκείνο πού θαυμάζομεν ίδιαιτέρως, εlναι 
τό γεγονός δτι σείς, οί Γερμανοί, κατωρθώσατε νά 

συνδυάσετε δύο άρετάς πού δύσκολα συμβιβάζονται: 

τόν δυναμισμόν μέ τήν πειθαρχίαν. Γεγονός πού 

άποτελεί παράδειγμα πρός μίμησιν καί έξηγεί τήν 

lσχύν τfjς χώρας σας. 

)) Ή βαθειά αύτή πνευματική συγγένεια έμπνέει 
τήν φιλίαν τών δύο λαών μας καί διευκολύνει τήν 

στενήν συνεργασίαν των εlς δλους τούς τομείς. Συ

νεργασίαν τήν δποίαν δέν έπιθυμεί μόνον ή Κυβέρ

νησίς μου, άλλά καί δλόκληρος δ έλληνικός λαός. 

)) Ή άνθρωπότης δλόκληρος, κύριε καγκελλάριε, 
καί συνεπώς καί ή Εύρώπη, διέρχεται σήμερον μίαν 

πολύμορφον κρίσιν: κρίσιν νομισματικήν, οίκονο

μικήν καί πολιτικήν, πού καταλήγει έν τελευταίrι 

άναλύσει σέ κρίσιν τfjς δημοκρατίας. Έγωϊστικοί 

άνταγωνισμοί καί νοσηροί έθνικισμοί θέτουν ύπό 

δοκιμασίαν τούς δημοκρατικούς μας θεσμούς καί 

άΠειλοϋν τήν εlρήνην τοϋ κόσμου, δπως άποδεικνύει 

ή τραγωδία τfjς Κύπρου. Τραγωδία ή όποία θά πρέπη 

νά άφυπνίση τάς συνειδήσεις δλων έκείνων ο{ δποίοι 

ένδιαφέρονται διά τό δίκαιον καί άγαποϋν τήν εlρή

νην. Μόνον ή στενωτέρα συνεργασία μεταξύ τών δη

μοκρατικών. λαών θά βοηθήση άποφασιστικώς είς 

τήν άντιμετώπισιν τfjς κρίσεως αύτfjς. Εlναι δι' αύτό 

ζωτική ή άνάγκη τfjς ένώσεως τfjς Εύρώπης, μιaς 

ένώσεως ή όποία δέν θά περιορισθfj μόνον είς τόν 

οίκονομικόν τομέα, άλλά θά έξελιχθfj σταθερώς είς 
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Ή έπίσκεψη τοίJ πρωθυπουρyοίJ στή Δυτική Γερμανία ύπήρξε άποφασιστικό βήμα 

στό «εύρωπαϊκό aνοιyμω> τής 'Ελλάδος. 'Αριστερά, δ Χ. Ν τ. Γκένσερ. 
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τήν πολιτιιαjν ένωσιν τοv εύρωπαϊκ:οv κόσμου. Καί 

μόνον μέ τήν ένωσιν αύτήν θά διασωθfί ή δημοκρα

τία, θά άντιμετωπισθοvν τά κρίσιμα προβλήματα του 

παρόντος κ:αί θά κ:αταστfί {κ:ανή ή Εύρώπη νά δια

δραματίση τόν ρόλον πού τfίς άνήκ:ει εlς τήν πορείαν 

τfίς άνθρωπότητος. 

»Σχεδόν δλοι μας έδοκ:ιμάσθημεν κ:ατά περιόδους 

άπό τήν άπώλειαν τών δημοκρατικών έλευθεριών. 

Δι' αύτό κ:αί δλοι μας πρέπει νά άγωνισθώμεν διά 

μίαν δημοκρατικώς ώργανωμένην Εύρώπην, δπου ή 

έλευθερία του άτόμου κ:αί ή έλευθερία τών λαών θά 

συνδυασθfί μέ τήν lσχύν κ:αί τήν πρόοδον. 

»Ή Έλλάς ύποστηpίζουσα τήν ένωσιν τfίς Εύ

ρώπης, πιστεύει δτι είς τό μέγα τοvτο έργον ή Γερ

μανία ήμπορεί νά διαδραματίση άποφασιστικ:όν ρό

λον. 'Επειδή δέ διά τήν ένοποίησιν αύτή ν θά άπαι

τηθοvν θυσίαι ίδιαιτέρων συμφερόντων χάριν του 

γενικ:οv κ:αλοv, ή Γερμανία ήμπορεί νά γίνη δι ' δλους 
ύπόδειγμα. 

»'Υπό τό βάρος τών ναπολεοvτείων πολέμων ή 

Γερμανία άπέκ:τησε συνείδησιν έθνικ:fίς ένότητος 

κ:αί ήσθάνθη δτι ιΟφειλε νά τερματίση τήν κ:α

τάτμησίν της είς πολυάριθμα κρατίδια κ:α{ νά ένώση 

εlς ένα όργανισμόν τό γερμανικό έθνος. 'Εχρειάσθη 

πρός τοvτο άρκ:ετός χρόνος, διότι πολλαί άντιδρά

σεις έπρεπε νά ύπερνικ:ηθοvν. 'Αλλά εiς τό τέλος ή 

ίδέα τfίς ένότητος ένίκ:ησε κ:αί ή Γερμανία έγινε ένα 

μέγα, όμόσπονδον, ένιαίον Κράτος. Αύτόν τόν δρό

μον καλείται νά άκ:ολουθήση σήμερον ή Εύρώπη. 

Καλείται εlς εύρύτερον πλαίσιον νά ξεπεράση τάς 

δυσκολίας πού ξεπέρασε ό γερμανικός λαός κ:αί νά 

φθάση σταδιακώς, άλλά μέ τόν ταχύτερον δυνατόν 

ρυθμόν, εlς τάς Ήνωμένας Πολιτείας τfίς Εύρώπης. 

))Κύριε κ:αγκ:ελλάριε, αl συνομιλίαι τάς όποίας εί

χομεν δέν ε{ναι άπό τάς συνήθεις άνταλλαγάς άπό

ψεων μεταξύ άρχηγών δύο Κυβερνήσεων. Ε{μαι βέ

βαιος δτι θά άποτελέσουν σταθμόν είς τήν έξέλιξιν 

τών φιλικών μας δεσμών κ:αί θά κ:αταστοvν άφετηρία 

διά τήν περαιτέρω άνάπτυξιν τi]ς συνεργασίας μας 

είς δλους τούς τομείς. VΕχομεν ένώπιόν μας ένα κοι

νόν κ:αί ύπέροχον έργον τόσον έπί του διμερούς, 

δσον κ:αί έπί τοv εύρωπαϊκ:οv πεδίου. Al προοπτικ:αί 
διά τό έργον αύτό ε{ναι εύρύταται κ:αί έχομεν κ:αθfί

κ:ον, άλλά κ:αί συμφέρον, νά τάς άξιοποιήσωμεν. 

))Μέ τήν σκ:έψιν αύτήν, προπίνω ύπέρ τi]ς εύημε

ρίας του γερμανικ:οv έθνους, τfίς 6γείας του προέδρου 

κ:. Σέελ κ:αί τi}ς προσωπικ:i}ς έπιτυχίας τοv κ:αγκ:ελ

λαρίου κ:. Σμίη). 

Τό άπόγευμα τfίς ίδιας ήμέρας ό Κ. Καραμανλής 

έπισκέφθηκε τόν πρόεδρο τfίς Δημοκρατίας Βάλτερ 

Σέελ· συναντήθηκε, άκόμη, μέ τόν πρώην καγκελλά

ριο Β. Μπράντ, έν& άργότερα παρέθεσε μέ τή σειρά 

του δείπνο πρός τιμήν του Χ. Σμίτ. 
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Μετά τή λήξη των συνομιλιων έκδόθηκε τό άκό

λουθο κοινό άνακοινωθέν: 

«Ai συνομιλίαι μεταξύ του πρωθυπουργοί) κ. Κωνσταν
τίνου Καραμανλή καί του καγκελλαρίου κ. Χέλμουτ Σμίτ, 

διεξήχθησαν εiς άτμόσφαιραν έγκαρδιότητος καί άμοιβαί

ας κατανοήσεως. 

»'Εγένετο εύρεία έπισκόπησις τών ύφισταμένων διε

θνών προβλημάτων καί διεπιστώθη δτι αί άπόψεις τών δύο 

μερών συμπίπτουν είς πολύ μεγάλην εκτασιν. 

»' Αμφότερα τά μέρη έξέφρασαν τήν μεγάλη σημασία 
πού άποδίδουν εiς τήν εύρωπαϊκήν ένότητα καί συνεφώνη

σαν έπί τής άνάγκης νά έπιταχυνθή ή διαδικασία διά τήν 

ενωσιν τής Εύρώπης. Είς τό πλαίσιον αύτό, δ 'Έλλην πρω

θυπουργός έξή γη σε τούς λόγους διά τούς δποίους ή ' Ελ

λάς έπιδιώκει τήν πλήρη ενταξίν της είς τήν Εύρωπαϊκή 

Οiκονομική Κοινότητα. 'Ο κ. Σμίτ διεδήλωσε τήν ύποστή

ριξη τής γερμανικής Κυβερνήσεως διά τήν πολιτικήν αύ

τήν τής έλληνικής Κυβερνήσεως. 

»'Ο κ. Καραμανλής προέβη εiς πλήρη άνάλυσιν τής 

παρούσης καταστάσεως τών έλληνοτουρκικών σχέσεων. 

'Ο κ. Σμίτ έξέφρασε τήν έκτίμησίν του διά τήν μετριοπαθή 
στάσιν τής έλληνικής Κυβερνήσεως καθώς καί τήν ίκανο

ποίησίν του διά τάς έπικειμένας συνομιλίας εiς τήν Ρώμην, 

μεταξύ τών ύπουργών 'Εξωτερικών 'Ελλάδος καί Τουρ

κίας. 

»Κατά τήν έξέταση τών διμερών θεμάτων, οί δύο ήγέται 

συνεφώνησαν δτι αί οίκονομικαί σχέσεις μεταξύ τών δύο 

χωρών θά δραστηριοποιηθουν περισσότερον είς τό άμέσως 

προσεχές μέλλον. Συνεζητήθησαν αί παρουσαι οiκονομι

καί άνάγκαι τής 'Ελλάδος καί δ καγκελλάριος Σμίτ άνέ

λαβε νά έξετάση τούς τρόπους διά τών δποίων θά βοηθηθή 

ή έλληνική Κυβέρνη~ις νά καλύψη τάς άνάγκας αύτάς. 

»Πρός τόν σκοπόν αύτόν συνεφωνήθη νά tλθη συντό

μως είς τήν Βόννην άντιπροσωπεία τής έλληνικής Κυβερ

νήσεως διά συνομιλίας. 

» ' Αντηλλάγησαν έπίσης άπόψεις έπί προβλημάτων 

σχετικών μέ τήν έκπαίδευσιν τών 'Ελληνοπαίδων πού δια

βιουν εiς τήν Γερμανίαν. 

»Τά αuτά θέματα έθίγησαν καί άπό τούς ύπουργούς 

'Εξωτερικών 'Ελλάδος καί Δ. Γερμανίας κ.κ. Μπίτσιον 

καί Γκένσερ, κατά τήν διάρκειαν ίδιαιτέρων συσκέψεων». 

Τήν έπομένη , 17 Μαίου, δ Κ. Καραμανλής έπέ

στρεψε στήν ' Αθήνα. Πρίν τήν άναχώρησή του, δή

λωσε στούς δημοσιογράφους δτι ήταν ίδιαίτερα εύ

χαριστημένος άπό τίς συνομιλίες του μέ τό Χ. Σμίτ: 

«'Η Κυβέρνηση τής Β4ννης έπέδειξε εiλιιφινή έκτί
μηση καί κατανόηση yιά τήν έλληνική θέσφ>. 

Εύθύς μετά τήν liφιξή του στήν 'Αθήνα, δ Κ. 
Καραμανλής έξέθεσε τά άποτελέσματα τής έπισκέ

ψεώς του στή Βόννη, μέ δηλώσεις του πρός τούς έκ

προσώπους του τύπου. Σημείωσε ίδιαίτερα δτι τό 1:λ

ληνικό αίτημα γιά ενταξη στήν ΕΟΚ εγινε άποδεκτό 

άπό τή δυτικογερμανική Κυβέρνηση. Τό θέμα δέν 

συσχετίστηκε μέ πιθανή έπιστροφή τfίς χώρας στό 
στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ: «Γιά τήν 'Ελλάδα, 

αύτό θά ήταν άπαράδεκτο». Κατόπιν, τόνισε δτι ή 

ΟΔ Γερμανίας εδειξε κατανόηση γιά τό θέμα τής οί

κονομικής βοήθειας πρός τήν 'Αθήνα καί γιά τήν 

ένίσχυση των έλληνικων 'Ενόπλων Δυνάμεων. τέ

λος, έξέφρασε καί τήν έλπίδα δτι ή Βόννη θά μποροί\

σε νά συμβάλει στήν έπίλυση του Κυπριακοί\: «Νο

μίζω δτι κάθε χώρα πού άyαπii τό δίκαιο fιπορεί νά 

βοηθήση, παρέχοντας τίς κατάλληλες συμβουλές καί 
ύποδείξεις πρός έκείνους πού άδικουν». 

Στίς 20 Μαίου, έξάλλου, ό Κ. Καραμανλής άπηύ
θυνε στό Χ. Σμίτ τήν άκόλουθη έπιστολή: 

« 'Επανελθών εiς 'Αθήνας, έπιθυμώ νά σiiς έκφρά
σω άπαξ έτι τάς έyκαρδίους εύχαριστίας μου διά τήν 

τόσον θερμήν ύποδοχήν καί φιλοξενίαν τήν δποίαν 
μου έπεφυλάξατε κατά τήν έπίσκεψίν μου εlς τήν 

ώραίαν σας χώραν. 

»Συμμερίζομαι άπολύτως τήν ίκανοποίησιν τήν 

δποίαν έκφράσατε τήν παρελθουσαν Παρασκευή ν έν 

Βόννu διά τήν καρποφόρον έρyασίαν πού έκάναμε 

έκείνην τήν ήμέραν μαζί καί πού εlμαι βέβαιος θά 

συντελέση μεγάλως εiς τήν σύσφιyξ ι ν τών δεσμών με

ταξύ τών δύο χωρών μας. 'Επειδή, δμως, συχνά συμ

βαίνει αί άποφάσεις πού λαμβάνονται έπί ύψηλου 

έπιπέδου νά παραμορφώνωνται έν τινι μέτρφ κατά 

τήν ύλοποίησίν των- όχι βεβαίως άπό κακήν πρό

θεσιν, άλλά άπό ύπερβολικόν ένίοτε ζήλον- θά σiiς 

ώφειλα χάριτας έάν εύρίσκατε όλίyον χρόνον διά νά 

έξετάσητε που εύρίσκονται τά θέματά μας. 
»'Από lδικfjς μου πλευράς, θά σiiς άποστείλω, 

δμως έμείναμε σύμφωνοι, εiς Βόννην λίαν προσεχώς 

τόν διοικητήν τής Τραπέζης 'Ελλάδος, καθηyητήν 

κ. Ζολώταν καί τόν άρχηyόν του Έλληνικου Στό

λου, άντιναύαρχον κ. Κονοφάον, διά νά έλθουν εiς 

έπαφήν καί συζητήσουν μέ τάς άρμοδίας yερμανικάς 

προσωπικότητας τά θέματα τfίς οΙκονομικής καί 

στρατιωτικfίς βοηθείας. 'Επιτρέψατέ μου, έπί τfj εύ

καιρί~, νά σiiς ύπενθυμίσω τήν παράκλησίν μου νά 

δεχθfίτε εiς σύντομον aκρόασιν τόν κ. Ζολώταν. 

»Περαίνων, θά ήθελα νά σiiς έπαναλάβω πόσον 

εύτυχής θά εlμαι νά σiiς ύποδεχθώ εiς τήν 'Ελλάδα 

δποτεδήποτε εύκαιρήσετε, διά νά συνεχίσωμεν τήν 

φιλικήν έπαφήν μας καί aνταλλάξωμεν άπόψεις έδώ 

εlς τήν Έλλάδα, δπου έλπίζω δτι θά μπορέσετε νά 

έχετε καί όλίyας ήμέρας aναπαύσεως» 172 • 

'Η έπίσκεψη τοί\ "Ελληνα πρωθυπουργοί\ άπα:.. 

σχόλησε τό γερμανικό τύπο· ήδη, στίς 12 Μαίου ή 
έφημερίδα του 'Αμβούργου «Die We1t» τόνιζε: 

'Όταν δ πρωθυπουργός τής ' Ελλάδος φθάση τήν έρχο

μένη Πέμπτη στήν Βόννη θά βρεθή άνάμεσα σέ φίλους. ' Η 

' Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τής Γερμανίας ένδιαφέρθηκε 

π.άντοτε γιά τά πεπρωμένα τής 'Ελλάδος καί τό ένδιαφέρον 

αύτό αύξήθηκε άκόμη περισσότερο μετά τά δραματικά 

γεγονότα του περασμένου καλοκαιριου. 
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'Όχι μόνον &ναγνωρίζουμε δτι ή εuημερία τής 'Ελλά

δος εχει μεγάλη σημασία γιά τήν &σφάλεια του δυτικοu 

κόσμου, άλλά χωρίς &μφιβολία ύπάρχει καί συναισθημα

τικός δεσμός των Δυτικοευρωπαίων γιά τήν χώρα πού είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένη μέ τήν εuρωπαϊκή ιστορία. ΕΙναι 

φυσικό, λοιπόν, νά έπιθυμοuμε νά βοηθήσουμε τούς 'Έλ

ληνες στά σημερινά τους προβλήματα. 

Στό πρόσωπο τοu Κωνσταντίνου Καραμανλή !;χουν τόν 

καλύτερο συνήγορο. Γιατί είναι δ μόνος πού μποροuσε νά 

δδηγήση τήν 'Ελλάδα στήν δημοκρατία καί έντυπωσίασε 

τόν κόuμο τούς περασμένους μήνες μέ τήν κρίση, τήν έξυ

πνάδα καί τόν ρεαλισμό πού τόν διακρίνουν. Γιά τό &πώτε

ρο μέλλον, τό σημαντικώτερο πρόβλημα τοu Καραμανλή 

είναι δπωσδήποτε ή οίκονομική κατάστασις τής χώρας 

του, ή όποία βέβαια δέν είναι πολύ καλή. 'Η 'Ελλάς κινεί

ται σέ ενα πολύ στενό μονοπάτι άνάμεσα στόν καλπάζοντα 

πληθωρισμό καί τήν οίκονομική ϋφεση. Βέβαια δ πληθω

ρισμός μειώθηκε &πό 31% σέ 13%. Τό τίμημα δμως ήταν ή 
μείωση τής παραγωγής πού !;ρχεται σέ εντονη &ντίθεση 

πρός τήν κατακόρυφη άνοδο τής οίκονομίας, τά τελευταία 

δέκα χρόνια ... 
Τό άλυτο πρόβλημα τής Κύπρου καί ή μάχη γιά τό 

Αίγαίο έκθέτουν &κόμη τήν χώρα σέ ενα κίνδυνο πολέμου 

καί δ κίνδυνος αuτός έπιβάλλει πολεμικούς εξοπλισμούς . 

'Ένας συμβιβασμός μέ τούς Τούρκους δέγ προβλέπεται γιά 

τό άμεσο μέλλον. 'Αντίθετα, ύπάρχει άνησυχία δτι ή κα

τάστασις θά όξυνθή περισσότερο. Καί αuτό γιατί ή θέσις 

του Ντεμιρέλ είναι άδύνατη καί ή οίκονομική κατάστασις 

τής Τουρκίας, άκόμη χειρότερη &πό έκείνη τής 'Ελλάδος. 

'Αλλά ώς δυτικοευρωπαϊκή δύναμις, ή Δ. Γερμανία 

πρέπει νά δράση προληπτικά έναντίον κάθε εϊδους έπεκτα

τισμοu πού θά μποροuσε νά παρουσιασθή άπό τουρκικής 

πλευράς. Βοηθοuμε τήν Τουρκία άπό καιρό σέ οίκονομικά 
θέματα. 'Ακριβώς γιά τόν λόγον αuτόν ή Δ. Γερμανία πρέ

πει νά αίσθάνεται ελεύθερη νά διευκολύνη τούς 'Έλληνας 

στόν δρόμο τους πρός τήν Εuρώπη καί νά συμβάλη ετσι 

στήν σταθεροποίηση ένός χώρου άπό τίς τύχες του δποίου 

έπηρεάζεται σημαντικά καί ή δική μας άσφάλεια. 

Στήν «Frankfurter Allgemeine», έξάλλου, δημο
σιεύθηκε τό άκόλουθο πορτραίτο τοϋ 'Έλληνα ήγέ

τη: 

'Ο Μακεδών είναι ενας άνδρας, δστις δέν ξεχνά τούς 

φίλους του καί άποδεικνύει πάντοτε τά φιλικά του αίσθή

ματα. ' Η δμοσπονδιακή πρωτεύουσα γνωρίζει τόν κ. Κα
ραμανλήν άπό τό 1958, δταν καί πάλιν τήν επεσκέφθη. Ό 
χριστιανοδημοκράτης 'Αντενάουερ, τοu δποίου ή «Χρι

στιανοδημοκρατική 'Ένωσις» εβλεπε στήν «Ριζοσπαστική 

'Ένωση» τοu κ. Καραμανλή εν συγγενές κόμμα καί δ οίκο

νομολόγος τής έλευθέρας οίκονομίας WΕρχαρτ, ήσαν τότε 

οί κύριοι συνομιληταί του. 

'Ο Καραμανλής, δ δποίος σέ δέκα μήνες κατώρθωσε νά 

κυριαρχήση έπί του παρελθόντος μέ θαυμάσια δεξιοτε

χνία, ύπερηφανεύεται γι' αuτό. 'Η ματαιοδοξία έλύθη 

παντελώς άπό τόν άνδρα καί τό ταλέντο τοu δημαγωγοu 

είναι άγνωστο γι' αuτόν. Οί συνεργάτες του στενάζουν κά-

τω άπό τήν άνεξάντλητη έργατικότητά του. Καθημερινώς 

βλέπουν τόν πρωθυπουργόν τους νά τούς άναμένη ιςάθε 

πρωί είς τό γραφείον του 173. 

17-19 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1975 

Πραγματοποιείται, στή Ρώμη, συνάντηση τ&ν 

ύπουργ&ν 'Εξωτερικών τής 'Ελλάδος καί τής Τουρ

κίας, Δ. Μπίτσιου καί Ι.Σ. Τσαγλαγιαγκίλ. 

'Ήδη, στίς 14 Μαίου, στό κοινό άνακοινωθέν τό 
όποίο άνήγγειλε τή συνάντηση, δριζόταν ρητά δτι 

σκοπός της θά ήταν δ τρόπος ύποβολής τοϋ θέματος 

τής ύφαλοκρηπίδας στό Διεθνές Δικαστήριο, έν& οί 

ύπουργοί θά άντάλλασσαν άπόψεις καί έπί άλλων 

θεμάτων πού άφοροϋσαν τίς διμερείς σχέσεις . 'Η δι

ατύπωση αύτή, καρπός τής προκαταρκτικής συναντή

σεως, στίς άρχές τοϋ μηνός, τοϋ γενικοϋ διευθυντή 

τοϋ έλληνικοϋ 'Υπουργείου 'Εξωτερικών, I. Τζού
νη, καί τοϋ Τούρκου πρέσβη Σ. Μπιλγκέ, εκαμε σα

φές δτι οί συζητήσεις θά άναφέρονταν, κατά κύριο 

λόγο, στή σύνταξη τοϋ συνυποσχετικοϋ γιά τήν πα

ραπομπή τοϋ θέματος τής ύφαλοκρηπίδας στό Διε

θνές Δικαστήριο. 'Ωστόσο, κατά τή συνάντηση, καί 

έν& ή έλληνική πλευρά παρουσίασε σχέδιο συνυπο

σχετικοϋ πού ε{χε έπεξεργαστεί, οί Τοϋρκοι εδειξαν 
δτι ήταν άπροετοίμαστοι γιά μία τέτοια συζήτηση. 

Τά μέλη τής τουρκικής άντιπροσωπείας φάνηκαν 

αίφνιδιασμένοι καί ένοχλημένοι άπό τήν προετοι

μασία τής 'Αθήνας, άλλά καί άπό τήν παρουσία 

στήν έλληνική άντιπροσωπεία καί ξένων νομομα
θών. 'Έτσι, δέν εγινε δυνατή ή έκπόνηση τοϋ συνυ

ποσχετικοϋ, άν καί ή τουρκική πλευρά δέχθηκε τήν 

έξέτασή του στό ι'iμεσο μέλλον. 'Αντίθετα, δ Τοϋρ

κος ύπουργός 'Εξωτερικών πρότεινε τήν κοινή έκ

μετάλλευση τ&ν άμφισβητουμένων περιοχών τής 

ύφαλοκρηπίδας, χωρίς, σέ κάθε περίπτωση, νά άρ

νείται τή σύνταξη τοϋ συνυποσχετικοϋ. 'Από τήν 

πλευρά της, ή 'Αθήνα δέν ήταν διατεθειμένη νά άφή

σει τή συζήτηση νά έκτραπεί άπό τήν παραπομπή 

τοϋ ζητήματος στό Διεθνές Δικαστήριο σέ άμφίβο

λης άξίας ίδέες γιά συνεκμετάλλευση άμφισβητουμέ

νων περιοχών - τή στιγμή μάλιστα πού ή Τουρκία 

εδειχνε διάθεση νά άμφισβητήσει τήν ίδια τήν έλλη

νική κυριαρχία στά νησιά τοϋ άνατολικοϋ Αίγαίου 

- ίδέες πού μποροϋσαν vά χρησιμεύσουν καί ώς δι
καιολογία γιά τή ματαίωση τής προσφυγής στή διε

θνή δικαιοσύνη, έν&, παράλληλα κινδύνευαν καί νά 

έκληφθοϋν ώς άποδοχή άπό τήν 'Ελλάδα τ&ν τουρ

κικών διεκδικήσεων περί ίσης διανομής τής ύφαλο

κρηπίδας τοϋ Αίγαίου. 

Δέν ε{ναι σαφές άν ήταν σκόπιμη καί μέρος μιας 

παρελκυστικής τακτικής ή προσέλευση τής τουρκι

κής άντιπροσωπείας στή συνάντηση χωρίς προετοι

μασία· στά άπομνημονεύματά του, ό Δ. Μπίτσιος 

άνέφερε δτι, «άν οί Τοϋρκοι ε{χαν κιόλας άποφασίσει 
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νά ύπαναχωρήσουν, δέν θεώρησαν πάντως δτι επρεπε 

νά τό άποκαλύψουν έπί τόπου, στή Ρώμψ174• 

Στό σχετικό κοινό άνακοινωθέν άναφερόταν: 

«Οί ύπουργοί των 'Εξωτερικών· Ελλάδος καί Τουρκίας 

συνηντήθησαν έν Ρώμ1J, άπό τής 17ης μέχρι τής 19ης Μαί

ου 1975, συνοδευόμενοι ύπό έμπειρογνωμόνων. Συνεζητή
θησαν τά ζητήματα τά σχετικά μέ τήν ύφαλοκρηπίδα του 

Αίγαίου καί μία πρώτη μελέτη του κειμένου συνυποσχετι

κου, άφορώντος είς τήν ύποβολήν του ζητήματος είς τό 

Διεθνές Δικαστήριον τής Χάγης, ελαβε χώραν. 

>>'Ε π' εuκαιρί~, oi δύο ύπουργοί άνεσκόπησαν δ λα τά 
θέματα τά ένδιαφέροντα άπ, εuθείας τάς σχέσεις των δύο 

χωρών. Συνεφωνήθη ή συνέχισις τών συναντήσεων τών 

έμπειρογνωμόνων είς τό έγγύς μέλλον. 

»Αί συνομιλίαι τών δύο ύπουργών διεξήχθησαν είς 

άτμόσφαιραν καλής θελήσεως καί κοινής έπιθυμίας έξο

μαλύνσεως τών διαφορών των. 

»Οί δύο ύπουργοί συνεφώνησαν νά συναντηθουν έκ νέ

ου είς Βρυξέλλας είς τό τέλος του μηνός». 

19 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1975 

Οί άρχηγοί τής άντιπολιτεύσεως συσκέπτονται 

γιά τή στάση πού θά τηρήσουν τά κόμματά τους κατά 

τή συζήτηση των άρθρων τοϋ Συντάγματος πού &να

φέρονται στίς άρμοδιότητες τοϋ προέδρου τής Δη

μοκρατίας. Λίγο άργότερα, ό Κ. Καραμανλής δέχε

ται τόν άρχηγό τής ΕΚ-ΝΔ, Γ. Μαϋρο, μέ τόν όποίο 

έξετάζει τό ζήτημα τών προτεινόμενων έξουσι&ν τοϋ 
άρχηγοϋ του Κράτους, καί τόν ένημερώνει γιά τό 

πρόσφατο ταξίδι του στήν ΟΔ Γερμανίας. 

Τήν ίδια ή μέρα, δ ύπουργός 'Εθνικής 'Αμύνης, 

Ε. 'Αβέρωφ, μέ δήλωσή του, διαψεύδει φήμες γιά 

uπαρξη φιλοβασιλικής κινήσεως στό στράτευμα. τέ

λος, ή άμερικανική Γερουσία έγκρίνει τό νομοσχέ

διο πού προβλέπει χορήγηση στρατιωτικής βοήθει

ας στήν Τουρκία. Πάντως, θεωρείται βέβαιο δ~ι ή 

Βουλή των 'Αντιπροσώπων θά άρνηθεί νά δώσει τή 

δική της εγκριση, μέ άποτέλεσμα τή διατήρηση του 
«έμπάργκω>. 

20 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1975 

'Αναδημοσιεύονται, στόν έλληνικό τύπο, άπο

σπάσματα τής συνεντεύξεως πού παραχώρησε δ 
πρωθυπουργός τής Τουρκίας πρός τή γαλλική έφη

μερίδα «Le Monde». Στήν άρχή τής συνεντεύξεως, δ 
Σ. Ντεμιρέλ δήλωσε δτι ή 'Ελλάδα επρεπε νά υίοθε

τήσει τήν τουρκική άποψη γιά τή δημιουργία δμο

σπονδιακοϋ Κράτους στήν Κύπρο, έφ ' δσον ήταν έκ 

των πραγμάτων άναγκασμένη νά άποδεχθεί τήν κα

τάσταση πού δημιουργήθηκε στό νησί μετά άπό τήν 

τουρκική είσβολή του 1974. Καί συνέχισε, άναφερό
μενος στήν κατάσταση πού έπικρατοuσε στήν Κύ

προ: 

«Αuτοί (οί "Ελληνες) τήν προκάλεσαν καί δέν μπορουν 

νά τήν άλλάξουν. Καί dν δέν δεχθουν τήν όμοσπονδία, δέν 

θά τούς ρωτήσουμε τί θέλουν». 

Σέ έρώτηση άν ήταν περισσότερο αίσιόδοξος 
άπό δ~τι στό παρελθόν γιά τήν έξεύρεση λύσεως, δ Σ. 

Ντεμιρέλ παρατήρησε: 

«Τουτο έξαρτάται άπό τούς "Ελληνες. Πρέπει νά δουν 

τά γεγονότα δπως εlναι καί νά μήν προβάλλουν αίτήματα, 

γιατί δέν πρόκειται γιά πολιτικές διαπραγματεύσεις. Εlναι 
μιά ντέ φάκτο κατάσταση καί πρέπει νά τήν δεχθουν». 

Τέλος, δ Τοϋρκος πρωθυπουργός τόνισε δτι δ 

ίδιος δέν βλέπει κοινή λύση δλων των προβλημάτων 

πού διαταράσσουν τίς έλληνοτουρκικές σχέσεις, γι

ατί ύπάρχουν προβλήματα «άσχετα μεταξύ τους». 

Παράλληλα, τό Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε 

άπό τήν "Αγκυρα δτι, κατά τόν Τοuρκο πρωθυπουρ

γό, ή Κύπρος δέν άποτελοuσε πρόβλημα άνάμεσα 

στήν 'Ελλάδα καί τήν Τουρκία καί δτι δ Μακάρι

ος, δ δποίος «συνεχώς παραβιάζει έπί 15 χρόνια τίς 
διεθνείς συμφωνίες πού προηγήθηκαν τής ίδρύσεως 

τοϋ κυπριακοί) Κράτους» εύθυνόταν στό άκέραιο γιά 

τή δυσάρεστη τροπή στίς σχέσεις' Αθηνών-' Αγκύ

ρας. Σχετικά μέ τό θέμα των νησιών του Αίγαίου ό 

Σ. Ντεμιρέλ δήλωσε: 

«Δέν φοβόμαστε είσβολή των ·Ελλήνων στήν Τουρκία. 

Μέ τήν όχύρωση, δμως, καί τήν στρατιωτικοποίηση τών 

νήσων αuτών παραβίασαν τίς συνθήκες. 'Εξ άλλου, δέν τό 

άρνουνται οuτε οί ίδιοι. 'Εν πάσ1J περιπτώσει, δέν θά δε
χθουμε ποτέ νά καταστfj τό Αίγαίο έλληνική λίμνη». 

'Αναφορικά μέ τήν έκμετάλλευση τής ύφαλο

κρηπίδας καί τή μουσουλμανική μειονότητα στή δυ

τική Θράκη, ό πρόεδρος τής τουρκικής Κυβερνήσε

ως ύπογράμμισε δτι πρόκειται «περί τελείως διαφο

ρετικών θεμάτων, πού ε{ναι άσχετα μεταξύ των», ένώ 

γιά τό θέμα τοϋ έμπάργκο τόνισε δτι ή χώρα του 

«άντιμετώπισε τίς ύποχρεώσεις» πού έπιβάλλουν οί 

συνθήκες της μέ τίς ΗΠΑ καί περίμενε άπό τούς 

' Αμερικανούς νά έπανορθώσουν αύτή τήν «έκπλη

κτική καί άνεξήγητψ> άπόφαση. 

Οί άπόψεις τοϋ Σ. Ντεμιρέλ προκάλεσαν σάλο 

στήν έλληνική κοινή γνώμη, πόσω μaλλον καθώς 

δημοσιοποιήθηκαν τήν ήμέρα άκριβώς πού όλοκλη

ρωνόταν δ διάλογος Μπίτσιου - Τσαγλαγιαγκίλ. 

~Ηδη, στόν έλληνικό τύπο διατυπωνόταν ή γνώμη 

δτι συνάντηση των δύο πρωθυπουργ&ν δέν θά ήταν 

εύχερής μετά τό έπεισόδιο αύτό. Πάντως, ή έλληνι

κή Κυβέρνηση άντέδρασε μέ ψυχραιμία. Σέ άπάντη

ση των άπόψεων τοϋ Τούρκου πρωθυπουργοϋ, κυ

βερνητικοί κύκλοι διατύπωσαν τό άκόλουθο σχόλιο: 

«Καί dν δέν πουμε δτι οί δηλώσεις του κ. Ντεμιρέλ 

διαγράφουν πράγματι τήν τουρκική πολιτική έπί τών έλ-
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ληνοτουρκικών διαφορών, ή πολιτική αuτή δέν ε{ναι μόνο 

έπικίνδυνος καί άδιάλλακτος, άλλά έμφανώς άσυνεπής. 
Διότι, πέραν των άλλων άντιφατικών πού περιέχει, άντιφά

σκει καί πρός τήν προσπάθεια τfjς 'Αγκύρας νά έμφανισθfj 

ώς έπιδιώκουσα διάλογο καί μάλιστα σέ ύψηλό έπίπεδο». 

Σύμφωνα μέ δημοσιογραφικές πληροφορίες, μό

λις δημοσιεύθηκε ή συνέντευξη Ντεμιρέλ, ό Κ. Κα

ραμανλής εδωσε όδηγίες στόν 'Έλληνα πρέσβη στήν 

"Αγκυρα, Δ. Κοσμαδόπουλο, νά ζητήσει έξηγήσεις 

άπό τό τουρκικό 'Υπουργείο τών 'Εξωτερικών. 'Ο Ι. 

Τσαγλαγιαγκίλ, άπό τήν πλευρά του, άπάντησε ότι ή 

συνέντευξη ε{χε δοθεί πρίν είκοσι ήμέρες καί ότι οί 

άπόψεις του πρωθυπουργοί> του δέν ε{χαν άποδοθiί· 
μέ άκρίβεια. 'Ανάλογη άποψη έξέφρασε καί έκπρό- . 
σωπος τής τουρκικής Κυβερνήσεως τήν έπομένη. 

21 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1975 

'Η άντιπολίτευση άποχωρεί άπό τίς έργασίες τής 

Βουλής γιά τήν ψήφιση του νέου Συντάγματος τής 

χώρας, σέ ενδειξη διαμαρτυρίας γιά τήν άδιαλλαξία, 

όπως λέγει, τής πλειοψηφίας, πού όδηγεί σέ εγκριση 

διατάξεων άντίθετων στήν άρχή τής λαϊκής κυριαρ

χίας. 

'Η άπόφαση τών κομμάτων τής άντιπολιτεύσεως 

έλήφθη μετά άπό διαδοχικές συσκέψεις τών άρχη

γών τους. • Αφορμή ήταν ή άρνηση του ύπουργοu 
Δικαιοσύνης, Κ. Στεφανάκη, νά δεχτεί συνταγματική 

πρόβλεψη, σύμφωνα μέ τήν όποία κάθε Βουλή θά 

ε{χε δικαίωμα νά έκλέγει ενα μόνο πρόεδρο τής Δη
μοκρατίας. 'Η μειοψηφία θεωροuσε ότι ή διατύπωση 

τοϋ άρθρου 32 του νέου Συντάγματος θά έπέτρεπε 
στή ΝΔ- ή όποία ήδη ελεγχε τή μέγιστη πλειοψη

φία πού άπαιτοuσε τό Σύνταγμα - νά έκλέξει δύο 

άρχηγούς τοϋ Κράτους, ενα τό 1975 καί ενα τό 1978, 
μέ άποτέλεσμα νά καθορίσει τόν πρόεδρο τής Δημο

κρατίας rος τό 1983. Οί φόβοι τής άντιπολιτεύσεως 
δέν ήταν, προφανώς, άσχετοι καί μέ τή φημολογία 

γιά μετάβαση του Κ. Καραμανλή στό ϋπατο άξίωμα. 

'Ο άρχηγός τής ΕΚ-ΝΔ, Γ. Μαuρος, εκαμε, σχε

τικά, τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Προσπαθήσαμε νά συνεργασθοuμε καί νά βοηθήσου

με τό 1\ργο τfjς Κυβερνήσεως, θεωροuμε, δμως, τόσο ση

μαντικό τό ι'iρθρο αuτό, rοστε εϊμαστε υποχρεωμένοι νά 

αποχωρήσουμε τfjς αίθούσης, σέ έκδήλωση διαμαρτυρίας 

γιά τήν νοοτροπία τfjς πλειοψηφίας κατά τήν ψήφιση σο

βαρωτάτων διατάξεων. Καλοuμε καί πάλι τήν Κυβέρνηση 

νά σκεφθfj τό θέμα». 

'Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Α. Παπανδρέου, δή

λωσε τά έξής: 

«'Η άντιπολίτευση κατέβαλε κάθε προσπάθεια νά μήν 

όξύνη τά πνεύματα καί νά συμβάλη στήν διαμόρφωση ένός 

Συντάγματος άνεκτοu, λαμβάνοντας ύπ' οψη τούς έσωτε-

ρικούς καί έξωτερικούς κινδύνους πού αντιμετωπίζει ή χώ

ρα. Πιστεύουμε δτι ή συμπολίτευση θά εκανε παραχωρή

σεις - οχι πρός τήν άντιπολίτευση άλλά πρός τήν άρχή 

τfjς λαϊκfjς κυριαρχίας. Δυστυχώς oi τροπολογίες πού κυ
κλοφόρησαν χθές βράδυ (στίς 21 Μαίου) δέν περιέχουν 
καμμιά βάση γι. αuτήν τήν προσδοκία τfjς άντιπολιτεύ

σεως. Θεωροuμε χρέος μας νά άποχωρήσουμε τfjς αίθού

σης». 

'Η Κυβέρνηση άπάντησε μέ τήν εκδοση τής άκό

λουθης άνακοινώσεως: 

«'Επειδή ή κοινή γνώμη δέν ένημερώθη έπαρκώς έπί 

των διαμειφθέντων είς τήν Βουλήν κατά τήν χθεσινήν, αί

φνιδιαστικήν, άποχώρησιν τfjς άντιπολιτεύσεως, κατά τήν 

συζήτησιν του ι'iρθρου 32 του σχεδίου Συντάγματος, δ 
ύπουργός Δικαιοσύνης Κ. Στεφανάκης προέβη πρός έξή

γησιν του δλου θέματος, είς τήν άκόλουθην δήλωσιν: 

>>'Από τfjς καταθέσεως του σχεδίου Συντάγματος είς 

τήν Βουλήν, ήτο γνωστόγ τό κείμενον του άρθρου 32 πού 
ρυθμίζει διά τήν περίπτωσιν προώρου λήξεως τfjς θητείας 

του προέδρου τfjς Δημοκρατίας τά τfjς έκλογfjς νέου προέ

δρου, δι' δλόκληρον θητείαν. Σχετικώς μέ τήν ρύθμισιν 

αuτήν οuδέποτε ηγέρθη θέμα, οϋτε παρά των άρχηγών των 

κομμάτων, οϋτε παρά του κοινοu είσηγητοu τfjς άντιπολι

τεύσεως, τόσον είς δλας τάς γενομένας άγορεύσεις, δσον 

καί είς τάς εκτός συνεδριάσεων συναντήσεις, αί δποίαι 

έγένοντο πρωτοβουλί~ τfjς Κυβερνήσεως πρός άναζήτησιν 

προσεγγίσεως τών άπόψεων συμπολιτεύσεως καί άντιπολι

τεύσεως. 

»Μόνον κατά τήν συνεδρίασιν τfjς 20fjς τρέχοντος, ό 

άρχηγός τfjς ΕΚ-ΝΔ κ. Μαuρος, διετύπωσε άντιρρήσεις, 

πλήν δμως, ζητών τήν διακοπήν τfjς συζητήσεως διά τήν 

επαύριον, εδήλωνεν δτι τά άρθρα περί προέδρου θά έψηφί

ζοντο, άκόμη καί αν παρίστατο άνάγκη δλονυκτίας είς τήν 

Βουλήν, έντός των τασσομένων ύπό του ψηφίσματος προ

θεσμιών. 

»'Ως πρός τήν οuσίαν των προβληθεισών μέ τόσην κα

θυστέρησιν άντιρρήσεων, πρέπει νά λεχθfj δτι τό ι'iρθρον 

32 του σχεδίου δέν καινοτομεί, οϋτε εναντι τών διεθνώς 
καθιερωμένων, οϋτε εναyτι τfjς συνταγματικfjς πρακτικfjς 

είς τήν Έλλάδa. Πράγματι τό Σύνταγμα του 1927 περιε
λάμβανε δμοίαν άκριβώς διάταξιν, εγένετο δέ καί εφαρμο

γή αuτfjς. Τό αuτό έκλογικόν σώμα εξέλεξεν ύπό τήν ίδίαν 

άκριβώς σύνθεσιν, τόν μέν Μάϊον του 1929 ώς δριστικόν 
πρόεδρον τfjς Δημοκρατίας τόν ναύαρχον Παuλον Κουν

τουριώτην, μετά δέ τήν παραίτησιν τούτου, τόν Δεκέμβριον 

του αuτοu !\τους, άνέδειξεν ώς νέον πρόεδρον δι. δλόκλη

ρον τήν κατά τό Σύνταγμα πενταετfj θητείαν, τόν 'Αλέξαν

δρον Ζαίμην. Τά αuτά δρίζει, τόσον τό ίσχύον Σύνταγμα 

τfjς Γερμανίας, δσον καί τό ίταλικόν Σύνταγμα, δπου μά

λιστα προβλέπεται έπταετής θητεία του προέδρου τfjς Δη

μοκρατίας. 

»Εuλόγως, συνεπώς, δημιουργοuνται άπορίαι διά τό τί 

πράγματι επιδιώκει ή άντιπολίτευσις δταν - μέπρόσχημα 

άβασίμους καί καθυστερημένας άντιρρήσεις διά τό ι'iρθρον 

τοuτο του σχεδίου - χρησιμοποιεί αίφνιδιαστικώς τό 

άντικοινοβουλευτικόν δπλον τfjς αποχωρήσεως &πό τάς 

συζητήσεις είς τήν Βουλήν. 
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>>'Η Κυβέρνησις άπό της ένάρξεως των συζητήσεων έπί 

τοϋ Συντάγματος, επέδειξε μαζί μέ τήν πλειοψηφίαν της 

Βουλής πνεϋμα κατανοήσεως, μετριοπάθειαν καί άνεξάν

τλητον διάθεσιν διά τήν διευκόλυνσιν των συζητήσεων. 

'Αλλά καί έπί της ούσίας των θεμάτων, ύπήρξεν είς τό 

επακρον ύποχωρητική, μέχρι τοϋ σημείου νά γίνουν δεκταί 
χάριν ίκανοποιήσεως της άντιπολιτεύσεως, λύσεις σημαν

τικώς aπομακρυνόμεναι άπό τό άρχικόν κυβερνητικόν σχέ

διον. 

»Συγκεκριμένως, είς τό κυβερνητικόν σχέδιον Συντά

γματος επηνέχθησαν ύπέρ τάς 140 τροποποιήσεις, άπό τάς 
δποίας αί 65 ε{ναι ούσιώδεις καί άφοροϋν: είς τήν μορφήν 
τοϋ πολιτεύματος είς τήν ίσότητα τών πολιτών· είς τήν 

συγκρότησιν καί διάλυσιν τών κομμάτων- είς τόν τύπον 

καί τά άλλα μέσα ενημερώσεως είς τήν Παιδείαv- είς τήν 

ίδιοκτησίαν· είς τό άσυλον της κατοικίας είς τήν προστα
σίαν της έργασίας καί τό δικαίωμα της άπεργίας είς τήν 

προστασίαν τοϋ περιβάλλοντος είς τά κεφάλαια περί άνα

στολης καί συγκροτήσεως της Βουλής, όργανώσεως καί 

λειτουργίας αύτης καί της δικαστικής εξουσίας. 

»'Αξίζει νά διερωτηθη δ 'Έλλην πολίτης ποία άλλη 

Κυβέρνησις, άν διέθετε τόσον μεγάλην πλειοψηφίαν είς 
τήν Βουλήν, θά έπεδείκνυε τόσην μετριοπάθειαν καί τόσον 

είλικρινη προσπάθειαν συνεργασίας μέ τήν μειοψηφίαν. 
Οϋτω έκτων 112 άρθρων τοϋ σχεδίου Συντάγματος κατέ
στη δυνατόν νά ψηφισθοϋν έντός ηπίου πολιτικοϋ κλίμα
τος καί μετά aπό έποικοδομητικόν διάλογον περισσότερα 

των έκατόν άρθρων. 

»'Αλλά καί διά τά ελάχιστα έναπομένοντα άρθρα περί 

τοϋ προεδρικοϋ άξιώματος, ή Κυβέρνησις έπέδειξε τήν 

ίδίαν διάθεσιν συγκερασμοϋ των άπόψεών της μέ τάς aξι

ώσεις της μειοψηφίας. 'Εδέχθη πέντε ούσιώδεις τροπολο

γίας διάτων δποίων περιορίζονται είς 3/5 άντί των 2/ 3 αί 
άπαιτούμεναι ψήφοι της Βουλής διά τήν τελικήν εκλογήν 
τοϋ προέδρου· άρκεί ή άπόλυτος άντί της ηύξημένης πλει

οψηφίας διά τήν κύρωσιν άπό τήν Βουλήν άναπεμπομένου 

νόμου· άπαιτείται προσυπογραφή της Κυβερνήσεως είς 

σημαντικάς πράξεις τοϋ προέδρου καί μειοϋται είς 40 ήμέ
ρας τό δίμηνον καθ' δ έν περιπτώσει στρατιωτικοϋ νόμου 
άσκεί έξουσίας δ πρόεδρος της Δημοκρατίας διά τόν δποί

ον τέλος διεγράφη ή πρiiξις δτι ε{ναι έγγυητής της άρμονι

κής λειτουργίας τοϋ πολιτεύματος. 

»'Ακριβώς κατά τάς δύο τελευταίας ήμέρας καί ένφ 

διεφαίνετο τό τέρμα τών συζητήσεων έπί τοϋ Συντάγματος, 
ή άντιπολίτευσις προεκάλεσε τεχνητήν όξύτητα, άναγορεύ

ουσα τό ρηθέν άρθρον 32 είς κρίσιμον θέμα . ·Η όξύτης 

άπεκορυφώθη χθές καθ' ήν άκριβώς στιγμήν δ πρόεδρος 

της Βοuλης εΙχεν άνέλθει είς τό βήμα διά νά άπαντήση είς 

τάς άγορεύσεις τών άρχηγών της άντιπολιτεύσεως. ΕΙ χε δέ 

διαμηνύσει πρός τούς δύο έξ αύτών καί τήν διάθεσίν του νά 
δμιλήση καί τήν παράκλησίν του νά μήν σπεύσουν είς 

οίανδήποτε έκδήλωgιν πρίν άκούσουν καί τάς ίδικάς του 
άπόψεις. Είς δμοίας παρακλήσεις ε{χον προβη, τόσον δ 

ύπουργός Δικαιοσύνης, δσον καί δ πρόεδρος της 'Επιτρο
πής Συντάγματος . Παρά ταϋτα οί άρχηγοί της άντιπολιτεύ

σεως, άκολουθούμενοι ύπό των βουλευτών, άπεχώρησαν 

δηλώσαντες δτι θά άπόσχουν άπό τάς άπομενούσας όλίγας 

διά τήν τελικήν ψήφισιν τοϋ Συντάγματος συζητήσεις . 
»'Ανεξαρτήτως τοϋ δτι είς ούδεμίαν δημοκρατική ν χώ-

ραν καί κατ ' ούδεμίαν κοινοβουλευτικήν πρακτικήν προ

βλέπεται ή άποχώρησις ιδς τρόπος έκδηλώσεως διαφωνίας 

τής άντιπολιτεύσεως είς τήν κοινήν γνώμην έναπόκειται 

νά κρίνη ποία πλευρά, ή πλειοψηφία η ή μειοψηφία, χρη

σιμοποιεί τήν άδιαλλαξίαν ιδς μέθοδον. ·Η Κυβέρνησις 

έκτός τοϋ δτι μέ πρωτοβουλίαν της ε{χε καθιερώσει προ

καταρκτικήν συζήτησιν μέ τούς έκπροσώπους της άντιπο

λιτεύσεως διά τήν έξεύρεσιν λύσεως κοινής άποδοχης ύφ' 

δλων τών σοβαρών θεμάτων- καρπός τών δποίων ύπήρ

ξαν αί ληφθείσαι ούσιώδεις παραχωρήσεις - έπέδειξε 

καθ' δλον τό πεντάμηνον των συζητήσεων άπεριόριστον 

ύπομονήν. Δέν δύναται δμως χωρίς νά άποστη άπό τό νόη

μα της δοθείσης πρός αύτήν έντολης τοϋ λαοϋ νά ύπερβη 

τά δρια της ύποχωρητικότητος, πέραν των δποίων θά ένο

θεύετο καί αύτή αϋτη ή δημοκρατική διαδικασία. Καί τοϋ

το διότι βασικός κανών είς τήν δημοκρατίαν ε{ναι δ σεβα

σμός της άρχής της πλειοψηφίας άνευ τοϋ δποίου τό πολί

τευμα δέν δύναται νά λειτουργήση · καί διότι δέν ε{ναι επι

τετραμμένον ή μειοψηφία - δσονδήποτε θορυβοϋσα ή 

άλλως πως εκβιάζουσα- νά έπιβάλλη τάς άπόψεις της καί 

δή έπί θέματος τόσον θεμελιώδους, δσον δ Καταστατικός 

Χάρτης της χώρας . ' Απομάκρυνσιν άπό των άρχών τούτων 

θά προοιωνίζετο επικίνδυνον εκτροπήν άπό της δμαλης 

λειτουργίας τοϋ δημοκρατικοϋ πολιτεύματος». 

22 ΜΑ· Ι ·ΟΥ 1975 

Δημοσιεύεται τό Βούλευμα 414/ 75 του Συμβουλί
ου 'Εφετών ' Αθηνών, μέ τό όποίο παραπέμπονται 

στό Πενταμελές ' Εφετείο 'Αθηνών 24 άπό τά κορυ
φαία στελέχη του δικτατορικοί) καθεστώτος πού 

πρωταγωνίστησαν στό πραξικόπημα τής 21ης 'Απρι

λίου καί συγκεκριμένα, οί : Γ. Παπαδόπουλος, Ν. 

Μακαρέζος, Σ. Παττακός, Γ. Σπαντιδάκης, Γ. Ζωιτά

κης, Ο. ' Αγγελής, Δ. 'Ιωαννίδης, Κ. 'Ασλανίδης, Ι. 

Λαδaς, Α. Λέκκας, Μ. Ρουφογάλης, Κ. Παπαδόπου

λος, Μ. Μπαλόπουλος, Π . Κωτσάλης, Κ. Καρύδας, 

Δ. Σταματελόπουλος, Α. Χατζηπέτρος, Σ. Καραμπέ

ρης, Ν. Γαστούνας, Ι. Παλαιολόγος, Θ. Θεοφιλο

γιαννάκος, Ε. Τσάκας, Ν. Ντερτιλής καί Γ. Κων

σταντόπουλος. 

25 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1975 

Συγκαλείται σύσκεψη γιά τήν πορεία τής οίκο

νομίας, ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή καί μέ 

τή συμμετοχή των ύπουργών Συντονισμοu, άναπλη

ρωτή Συντονισμοu, Οίκονομικών, 'Εμπορίου, Γεωρ

γίας καί Βιομηχανίας, τών ύφυπουργών Συντονισμοί) 

καί ·Εμπορίου καί του διοικητή τής Τραπέζης τής 

'Ελλάδος. Σέ κυβερνητική άνακοίνωση πού θά έκ

δοθεί άμέσως μετά, άναφέρεται δτι ο{ οίκονομικές 

έξελίξεις κατά τό πρώτο τετράμηνο του ετους ύπήρ
ξαν ίκανοποιητικές. Τά συντονισμένα μέτρα πιστω
τικής καί είσοδηματικής πολιτικής άπέδωσαν πλή

ρως, ένώ, παρά τίς σημαντικές στρατιωτικές δαπάνες 

καί τίς πληθωριστικές πιέσεις, οί τιμές συγκρατήθη-
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καν σέ έπίπεδα συγκρίσιμα μέ αύτά τής δυτικής 

Εύρώπης. Καί ή άνακοίνωση ύπογραμμίζει: 

«Δέν δικαιούμεθα νά παρασυρθώμεν άπό τήν εύφορίαν 

τήν δποίαν φυσικόν ήτο νά προκαλέση ή άποκατάσταση 

της δημοκρατίας καί νά παρηγορούμεθα μt τήν ψευδαί
σθησιν δτι εφθασεν ή rορα της ίκανοποιήσεως δλων των 

οίκονομικών αίτημάτων τών 'Ελλήνων έργαζομένων, τά 

όποία συνεσώρευσεν καί άφησεν άνικανοποίητα ή δικτα

τορία. Διά νά έξασφαλίσωμεν τήν οίκονομικήν καί κοινω

νικήν πρόοδον, κατά τά άμέσως προσεχή ετη, πρέπει -καί 

μάλιστα αύτήν τήν κρίσιμον έθνικώς rοραν - νά έπιδιώ

ξωμεν αύτοσυγκράτησιν». 

Τήν ίδια ήμέρα, δημοσιεύονται στόν τύπο πλη

ροφορίες γιά παραλαβή νέων ύποβρυχίων, τορπιλ

λακάτων, πυραυλακάτων (σκαφών κρίσιμων γιά μιά 

πιθανή άναμέτρηση στό Αίγαίο), άρμάτων μάχης καί 

άντιαεροπορικοϋ ύλικοϋ άπό τή Γαλλία καί τή Γερ

μανία. 'Αναφέρεται, άκόμη, ή πιθανότητα παραγγε

λίας νέων άεροσκαφών τύπου «Μιράζ» άπό τή Γαλ

λία. Σέ κάθε περίπτωση, θά ζητηθεί άπό τήν έλληνική 

Κυβέρνηση νά έπισπευσθεί ή παραλαβή τών ήδη 

παραγγελθέντων άεροπλάνων αύτοϋ τοϋ τύπου. 

26-27 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1975 

'Ο Κ. Καραμανλής πραγματοποιεί έπίσημη έπί

σκεψη στή Ρουμανία· τόν συνοδεύουν δ ύπουργός 

'Εξωτερικών, Δ. Μπίτσιος καί ό ύφυπουργός Προε
δρίας, Π. Λαμπρίας. 

Τήν ίδια ήμέρα, δημοσιεύεται στή ρουμανική 

έφημερίδα «Σκεντέϊω> συνέντευξη, τήν όποία είχε 

παραχωρήσει ό Κ. Καραμανλής λίγο πρίν τήν άνα

χώρησή του γιά τό Βουκουρέστι: 

«'Ερ.: Τελευταία, μέ άμοιβαία ίκανοποίηση, παρατη

ρείται μία συνεχής άνάπτυξη τών ρουμανοελληνικών σχέ

σεων φιλίας καί συνεργασίας. 'Υπό τό φώς της έπισκέψε

ώς σας στήν Ρουμανία, πώς έκτιμaτε τίς προοπτικές περαι

τέρω διευρύνσεως αύτfjς της συνεργασίας; 

'Απ.: Οί προοπτικές αύτές ε{ναι μεγάλες καί έλπιδοφό

ρες. 'Η σύσφιγξις τών φιλικών δεσμών, πού ύπάρχουν άπό 

τήν ίστορική παράδοση μεταξύ τών δύο λαών, μπορεί νά 

προσλάβη τόν χαρακτήρα μιίiς στενώτερης συνεργασίας 

σέ δλους σχεδόν τούς τομείς - άπό τόν διπλωματικό ως 

τόν έμπορικό καί τόν πολιτιστικό. 

»Καθώς έξελίσσονται ραγδαία οί συνθήκει,; μέσα στήν 
τεχνολογικά διαρθρωμένη έποχή μας γιά νά ε{ ναι ή συνερ

γασία αύτή άποδοτική καί διά τά δύο μέρη πρέπει νά έπε

κτείνεται διαρκώς καί μέ γοργό ρυθμό. Μέ άλλους λόγους 

πιστεύω δτι στήν έποχή μας δέν άρκεί ή συντήρησις μιίiς 

έστω ίκανοποιητικής καταστάσεως. v Α ν δέν έπιτυγχάνου

με τήν έξακολουθητική πρόοδο, όπισθοδρομουμε. 'Υπό τό 

πρίσμα αύτό ή διαρκής προαγωγή τών καλών διμερών σχέ

σεων πρέπει νά γίνεται μέσα στά πλαίσια τών προσπαθειών 

γιά τήν άνάπτυξη άρμονικών πολυμερών σχέσεων. 

»Αύτά ίσχύουν Ιδιαίτερα γιά τόν χώρο τής Βαλκανικής, 

μέσα στόν όποίο οί λαοί πού κατοικουν ε{ ναι άπό τήν γεω-

πολιτική τους μοίρα ύποχρεωμένοι νά συνεργάζωνται στε

νά, άν θέλουν νά κατακτήσουν έν εlρήνrι τά έπίπεδα τής 

εύημερίας πού προσδοκουν. 

)) Ή πολυμορφία τών πολιτικοκοινωνικών καθεστώτων 
τών λαών τής Βαλκανικής δέν μπορεί νά άποτελέση &να

στολή του πνεύματος συνεργασίας καί άμοιβαίας κατανοή

σεως, έφ' δσον οί Κυβερνήσεις τών χωρών αύτών διακη

ρύσσουν τόν άπόλυτο σεβασμό τους στήν άρχή τής μή 

άναμίξεως τής μιίiς χώρας στά έσωτερικά τής άλλης. 
»'Ε ρ.: Μέ ένδιαφέρον παρακολουθοϋμεν στήν χώραν 

μας τίς έξελίξεις στήν 'Ελλάδα. Σάς παρακαλοϋμε νά μaς 

1 έκθέσετε τίς κατευθυντήριες γραμμές γιά τήν περαιτέρω 
έξέλιξη τών διαδικασιών πού έγκαινιάσθησαν κατά τό πα

ρελθόν ετος. 

»'Απ.: Μέ τήν κατάρευση τής τυραννίας πού ε{ χε διαρ

κέσει πάνω άπό έπτά χρόνια καί ε{χε τραυματίσει πολλα

πλώς τόν έλληνικό λαό, ή Έλλάς άπεδύθη σέ μιά τεράστια 

προσπάθεια γιά νά θεμελιώση γερά τήν δημοκρατία, πού 

άπέκτησε πάλι ύστερα άπό μιά τόσο σκληρή δοκιμασία. Σέ 

πολύ σύντομο διάστημα έπέτυχε πάρα πολλά, τόσα ωστε 

νά έκτιμίiται διεθνώς. Γιατί έπέτυχε νά έπαναφέρη τήν 

έλευθερία πλήρη, άλλά χωρίς άναρχία, νά άποδιοργανώση 

τήν δικτατορία, χωρίς κοινωνική άναταραχή if έμφύλιες 
συγκρούσεις. 

)) Ή έπταετής δμως τυραννία ε{ χε κληροδοτήσει στήν 
σημερινή δημοκρατική 'Ελλάδα βαρύτατα προβλήματα 

μεταξύ τών όποίων καί τό οίκονομικό. 'Οξύτερο &κόμη 

ύπήρξε τό πρόβλημα τής Κύπρου, τό όποίο τό μετέβαλε σέ 

άληθινή τραγωδία καί κίνδυνο γιά τήν είρήνη στήν άνατο

λική Μεσόγειο ή τουρκική πολιτική. VΕτσι οί κατευθυντή

ριες γραμμές τής σημερινής έλληνικής πολιτικής ε{ναι: 

άφ' ένός ή έπίλυσις τών &μέσων αύτών προβλημάτων κατά 

τόν δικαιότερον άλλά καί ρεαλιστικότερο ν τρόπο καί άφ' 

έτέρου ή θεμελίωσίς μας έκ βάθρων άνανεωμένης καί ύγι

ους δημοκρατίας, ίκανής όχι μόνο νά έπιβιώση στόν χρό

νο, άλλά καί νά όδηγή διαρκώς πλησιέστερα πρός τό Ιδα

νικό τής κοινωνικής δικαιοσύνης. 

))Εlμαι μετρημένα αίσιόδοξος γιά τό δτι ή δημοκρατική 

'Ελλάς, παρά τίς ύφιστάμενες δυσχέρειες, θά έπιτύχη στα

διακά τήν έπίτευξη τών στόχων της. Στόν οίκονομικό το

μέα ύπάρχουν ifδη οί ένδείξεις δτι άν ξεπερασθουν τά προ

βλήματα πού έπεσώρευσε άφ' ένός ή άλλοπρόσαλλη πολι

τική τών συνταγματαρχών καί άφ ' έτέρου ή συγκυρία τής 
διεθνους οίκονομικής ύφέσεως, θά άρχίση ταχύτατα καί 

κατακόρυφα ή άνοδική πορεία. 

))Τήν αίσιοδοξία μου γιά τήν άσφαλή λειτουργία μιίiς 

συγχρονισμένης καί δυναμικής δημοκρατίας τήν στηρίζει 

ή διαπιστωθείσα πολιτική ώριμότης του έλληνικου λαου. 

Αύτη, περισσότερο ίσως άπό οίουσδήποτε άλλους εύστό

χους χειρισμούς, συνέβαλε ifδη στήν άνώδυνη μετάβαση 

άπό τήν τυραννία στήν δημοκρατία. 

))τέλος, ή συμπαράστασις τής διεθνους κοινής γνώμης 

-άλλά καί πολλών Κυβερνήσεων μεταξύ τών όποiων άπό 
τίς πρώτες ύπήρξε καί ή ρουμανική - στό δράμα τής Κύ

πρου, μίiς έπιτρέπει νά πιστεύουμε δτι, τελικά, δέν μπορεί 

παρά νά έπιβληθή τό δίκαιο καί ή λογική. 

»'Ερ.: 'Από μακροϋ χρόνου ή Ρουμανία πρεσβεύει δτι 

τά Βαλκάνια πρέπει νά γίνουν μιά ζώνη είρήνης, κατανοή

σεως καί καλfjς γειτονίας- ζώνη πού θά άποτελέση ούσι-
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&δες συστατικό του οίκ:οδήματος τής άσφαλείας κ:αί τής 

συνεργασίας στήν Εύρώπη . τί φρονείτε ώς πρός τήν έπι

δίωξη αύτή κ:αί πως νομίζετε δτι μπορεί νά πραγματοποιη
θή . 

>>'Απ . : 'Εξήγησα ήδη, άπαντώντας στήν πρώτη έρώτη

ση, ότι βλέπω τήν Βαλκανική σάν ένα πλέγμα διμερών καί 

πολυμερών συνεργασιών, πού θά μπορούσε νά άποτελέση 

ύπόδειγμα όχι μόνο γιά τήν ύπόλοιπη Εvρώπη άλλά καί 

γιά όλόκληρο τόν κόσμο. Καί λέγω ύπόδειγμα γιατί δέν 

έχουν περάσει καί πάρα πολλά χρόνια άπό τότε πού ή 

Βαλκανική έθεωρείτο δ ταραξίας τής Εvρώπης. 'Από τήν 

άποψη αvτή - καί όχι γιά νά έπανέλθω στό Κυπριακό, πού 

εύλογα κρατεί σέ διαρκή συγκίνηση τούς "Ελληνες -ε[

ναι δυστύχημα ότι ή Τουρκία παραβλέπει, έξ αίτίας άλλων 
βραχυπροθέσμων ύπολογισμών, τήν χρησιμότητα (άκριβέ

στερα τήν άναγκαιότητα) τών σχέσεων καλής γειτονίας σ ' 

ένα χώρο τόσον εvπαθή όσο δ βαλκανικός καί ή άνατολική 

Μεσόγειος. Γενικώτερα, πάντως, πιστεύω, ότι ύπάρχουν 

σήμερα τά συλλογικά όργανα τών λαών, οί διασκέψεις καί 

οί συναντήσεις πού έχουν ώς μέλημα τήν έξεύρεση τών 

τρόπων γιά τήν παγίωση τής εΙρήνης, τής άσφαλείας άλλά 

καί - θά προσέθετα- τής ψυχικής γαλήνης τών λαών. Τό 

κακό ε[ναι ότι τά διεθνfί αvτά όργανα άρκοvνται συχνά σέ 

θεωρητικές διακηρύξεις πού καταλήγουν τελικά νά πιστο
ποιούν τήν άδυναμία τους νά έπιβάλουν πρακτικές λύσεις, 

αvτές άκριβώς πού προσδοκοuν όλοι ο{ λαοί του κόσμου. 

vlσως, σέ τελική άνάλυση τό πρόβλημα νά έγκειται άκρι

βώς σ' αvτό τό σημείο. Πώ.ς ol ύπεύθυνες Κυβερνήσεις 
μπορούν νά συνεργάζωνται άποδοτικά σέ διεθνές έπίπεδο 

γιά νά δώσουν μορφή καί ουσιαστικό περιεχόμενο στίς 

άπλές άλλά καί τόσο θεμελιακές άξιώσεις τοv άπλοv πολί-

του κάθε χώραρ> 115 • ' 

'Ο 'Έλληνας πρωθυπουργός άναχώρησε άπό τό 

άεροδρόμιο τοϋ Έλληνικοϋ λίγο πρίν τό μεσημέρι· 

άμέσως μετά τήν aφιξή του στό άεροδρόμιο τής ρου

μανικής πρωτεύουσας εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση : 

«Αiσθάνομαι είλιιφινή χαρά, διότι εύρίσιωμαι 

στήν Ρουμανία, κατόπιν τής εύγενούς προσκλήσεως 

τήν όποίαν μού άπηύθυνε ό διακεκριμένος πρόεδρός 

σας κ:. Τσαουσέσκου. Προσκλήσεως τήν όποίαν 

άπεδέχθην εύχαρίστως, διότι θά μού δώση τήν εύ

κ:αιρίαν νά έχω μέ τήν ήγεσίαν τού τόπου σας χρησί

μους συνομιλίας, τόσον δσον άφορα είς τάς σχέσεις 

τών δύο χωρών μας, δσον κ:αί έπί γενικών διεθνών 
προβλημάτων, δπως εlναι ή διεθνής ϋφεσις κ:αί ή δη

μιουργία τών προϋποθέσεων διά μίαν είρηνικ:ήν κ:αί 
γόνιμον συνεργασίαν δλων τών λαών τού κόσμου. 

'Όσον άφορα είς τάς σχέσεις τών δύο χωρών μας, 

θεωρώ περιττόν νά τονίσω δτι αύται εlναι φιλικ:ώτα
ται · καί εlμαι βέβαιος δτι μέ τάς συνομιλίας τάς 
όποίας θά έχω έδώ, μέ τήν ήγεσίαν τής χώρας σας, αί 

σχέσεις αύταί θά άνανεωθούν κ:αί θά καταστούν πε

ρισσότερον θερμαί κ:αί γόνιμοι. 

»Πρό 45 έτών ενας μεγάλος 'Έλλην πολιτικός, ό 

'Ελευθέριος Βενιζέλος, έπεσκ:έφθη τήν χώραν σας 
κ:αί μέ τήν εύκ:αιρίαν έκ:είνην έξή ρε τήν άνάγκ:ην τής 

στενής συνεργασίας τών δύο λαών μας άλλά έξήρε 

κ:αί τό πάθος άπό τό όποίο ν κατέχονται διά τήν έλευ

θερίαν κ:αί τήν έθνικ:ήν τους άνεξαρτησίαν. Μέ τάς 

iδίας σκέψεις έρχομαι κ:αί έγώ στήν ώρα ία σας χώρα, 

ώς έκ:πρόσωπος τού έλληνικ:ού λαού, τού δποίου σας 

μεταφέρω τόν θερμό ν χαιρετισμόν κ:αί τήν εύχήν νά 

προάγεσθε κ:αί νά εύημερήτε έν είρήνυ». 

Κατόπιν, ό 'Έλλrjνας πρωθυπουργός παρακάθη

σε σέ άνεπίσημο πρόγευμα πού παρέθεσε πρός τιμήν 

του δ πρέσβης τής 'Ελλάδος στή Ρουμανία Δ. Παπα

δάκης καί στή συνέχεια κατέθεσε στέφανο στό Μνη

μείο τοϋ "Άγνωστου Στρατιώτη. Τό άπόγευμα έπισκέ

φθηκε τόν πρόεδρο Νικολάε Τσαουσέσκου: 

«Τσαουσέσκου : Κύριε πρωθυπουργέ, θά ήθελα, κατ 

άρχήν, νά σaς καλωσορίσω είς τήν Ρουμανίαν. 'Επιθυμώ 

νά έκ:φράσω τήν πεποίθησίν μου δτι αί σημεριναί συζητή

σεις μας θά συμβάλουν τά μέγιστα είς τάς ήδη ύφισταμένας 

κ:αλάς σχέσεις μεταξύ των λαών μας. Κύριε πρωθυπουργέ, 

θά έπεθύμουν, δπως συζητήσωμεν τάς διμερείς σχέσεις 

μας, κ:αί νά άνταλλάξωμεν άπόψεις έπί ώρισμένων διεθνών 

προβλημάτων κ:αί πρωτίστως έπί των απασχολούντων τήν 

Εύρώπην κ:αί τόν βαλκ:ανικ:όν χrορον. Θά έπεθύμουν δπως ή 

έπίσκ:εψίς σας ήτο μεγαλυτέρας διαρκείας, άλλά κατανοώ 

τάς άπασχολήσεις σας κ:αί εϋχομαι νά σάς δοθή c'ί.λλη εύ

κ:αιρία νά έπισκ:εφθήτε τήν Ρουμανίαν κ:αί νά παραμείνετε 

διά περισσότερον χρόνον. 'Επειδή παράδοσίς μας ε{ ναι 

δπως ό φιλοξενούμενος λαμβάνη πρώτος τόν λόγον, θά 

παρεκ:άλουν, κ:. πρωθυπουργέ, δπως μοί ιiναπτύξητε πρώ

τος τάς άπόψεις σας έπί των διαφόρων θεμάτων. 

))Καραμανλής : Καί έγώ, κύριε πρόεδρε, θά ήθελα νά σaς 

ευχαριστήσω διά τήν εύκαιρίαν ήν μοv έδώσατε, ίνα έπι

σκεφθώ τήν ώρα ία ν αvτήν χώραν καί δυνηθώ νά συζητήσω 

μαζί σας τά διάφορα ζητήματα τά όποία άντιμετωπίζομεν. 

Πιστεύω ότι θά έχωμεν χρησίμους συνομιλίας έπί διαφό

ρων ζητημάτων άφορώντων τάς δύο χώρας μας καί τά Βαλ

κάνια. Πιστεύω ότι ύπάρχουν έτι περαιτέρω δυνατότητες 

βελτιώσεως τών ήδη καλών σχέσεών μας, διότι, τόσον 

έναντι τών προβλημάτων τών άπασχολούντων τά Βαλκά

νια, όσον καί γενικώτερον, παρά τά διάφορα καθεστώτα 

καί. τήν διάφορον διεθνfί τοποθέτησίν μας, α{ άπόψεις μας 

κάπου συγκλίνουν. Ή διαπίστωσις αί5τη θά διευκολύνη 

τάς συνομιλίας μας, αίτινες πιστεύω ότι θά άποδώσουν 

άποτελέσματα. 

»Κύριε πρόεδρε, πώς προτιμάτε νά άρχίσωμεν τήν συζή

τησιν; Άπό τήν ήμερησίαν διάταξιν ή έλευθέρως; 

>>Τσαουσέσκου: Θά προετίμων νά άρχίσωμεν έλευθέ

ρως, έκτός έάν ύπάρχουν διμερή θέματα, όπότε θά ήδυνά

μεθα νά άρχίσωμεν άπό αύτά. 

))Καραμανλής : Συμφωνώ μαζί σας κ. πρόεδρε. Άλλά 

κάποιος θά πρέπη νά άρχίση πρώτος. 

>>Τσαουσέσκου : 'Ως σaς ε{ πα κ:αί προηγουμένως, ε{ ναι 

παράδοσίς μας δπως ιiρχίζη πρώτος ό φιλοξενούμενος. 

))Καραμανλής: Θά ήθελα νά άναφερθώ εlς τάς σχέσεις 

μεταξύ τών χωρών μας, αίτινες εlναι περισσότερον άπό 
φιλικαί. Θά ήδυνάμεθα νά άναπτύξωμεν τάς σχέσεις μας 

έτι περαιτέρω διά συχνοτέρων έπαφών. "Οσον άφορά τάς 
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έμπορικάς μας σχέσεις αύται έπαρουσίασαν κατά τά τελευ

ταία έτη πρόοδον, ίιπάρχουν δμως δυνατότητες μεγαλυτέ

ρας άναπτι.ίξεως. Τάς μεθόδους βελτιώσεως τών οΙκονομι

κών σχέσεών μας θά ήδι.ίναντο νά έξετάσουν έν λεπτομε

ρεί~ οι' δι.ίο ίιπουργοί 'Εξωτερικών. 'Εκείνο τό δ ποίον θέ

λω νά τονίσω ε{ναι δτι αι' σχέσεις μας δι.ίνανται καί πρέπει 

νά άναπτυχθούν περαιτέρω. 

ι> "Οσον άφορά τόν βαλκανικόν χώρο ν, γνωρίζετε, κ. 

πρόεδρε, δτι ούτος άπετέλει πρό τινων έτών τήν πυριτιδα

ποθήκην τής Εύρώπης. Καί παρά τάς καταβληθείσας μέχρι 

τούδε προσπαθείας ίιφίστανται εΙσέτι προβλήματα τινά. 

'Η άποψις τής Κυβερνήσεώς μου ε{ναι δτι πρέπει κάποτε 

νά διαψει.ίσωμεν τό παρελθόν τούτο καλλιεργούντες σχέ

σεις μεταξι.ί τών βαλκανικών Κρατών, τόσον έπί τoii διμε

ρούς, δσον καί έπί τού πολυμερούς πεδίου. ΕΙς τήν προσπά

θεια ν δμως αύτήν ίιπάρχει έν πρόβλημα τό δποίον έδημι

οι.ίργησεν ή στάσις τής Τουρκίας. Γνωρίζετε, κ. πρόεδρε, 

τοι.ίς λόγους δι' οϋς ή Τουρκία έδημιοι.ίργησε αύτήν τήν 

άνωμαλίαν. 'Εάν δέν ίιπήρχεν ή δυσχέρεια, ή δημιουργη

θείσα έκ μέρους τής Τουρκίας, θά ήτο εύκολώτερον νά 
καλλιεργηθή μία προσπάθεια έπί τoii βαλκανικού πεδίου. 

Αι' σχέσεις τής 'Ελλάδος μετά τών λοιπών βαλκανικών 

Κρατών ε{ναι καλαί, γνωρίζετε δέ, κ. πρόεδρε, δτι συντό

μως θά έπισκεφθώ τό Βελιγράδι καί τήν Σόφιαν. Αι' σχέσεις 

μας μετά τής Τουρκίας- αίτινες πιστει.ίω δτι σάς ένδιαφέ

ρουν- διεταράχθησαν λόγφ τής εΙσβολής εΙς τήν Κι.ίπρον. 

'Αρχικώς μέν ίιπήρχε κάποια σκιώδης δικαιολογία τής εΙ

σβολής της, κατόπιν τής άνοήτου άποπείρας τών συνταγμα

ταρχών, πρός άποκατάστασιν, ώς έλεγαν, τής νομιμότητος 

τής νήσου. Πλήν δμως, τρείς ήμέρας μετά τήν άπόβασιν 

κατέρρευσε ή δικτατορία εΙς τήν 'Ελλάδα δσον καί εΙς τήν 

Κι.ίπρον έν τφ προσώπφ τού κ. Κληρίδη. Κατόπιν τής άπα

καταστάσεως τής νομιμότητος ή Τουρκία θά έπρεπε νά 

άποχωρήση διότι ούδεμίαν ε{χεν πλέον πολιτική ν ή νομι

κή ν δικαιολογίαν νά παρατείνη τήν παραμοvήν της έν ηJ 

νήσφ. Δέν ήρκεσε δμως τό γεγονός δτι δέν άπεχώρησε 

κατόπιν τής άποκαταστάσεως τής νομιμότητος, άλλά, ένφ 

έσυνεχίζετο ή Διάσκεψις τής Γενει.ίης, τά τουρκικά στρα

τει.ίματα προήλασαν άνευ λόγου καί κατέλαβαν τό 40% τής 
νήσου. Έάν διά τήν πρώτην είσβολήν ίιπήρχε έστω καί 

κάποια σκιώδης δικαιολογία, διά τήν δευτέραν ούδεμία δι

καιολογία ίιπήρχε. 'Η δευτέρα τουρκική έπιχείρησις άπέ

δειξε δτι αι' προθέσεις τής Τουρκίας ε{ναι έπεκτατικαί καί 
τούτο διότι ή έπιχείρησις έγένετο βάσει προμελετημένου 

στρατιωτικού σχεδίου όνόματι 'Αττίλα. Καί, ώς γνωρίζε

τε, ή προετοιμασία στρατιωτικού σχεδίου άπαιτεί πλείονας 

μήνας. Τούτο άποδεικvι.ίει δτι ή Τουρκία, έχουσα ώς πρό

φασιν τήν άποκατάστασιν' τής νομιμότητος εΙς τήν νήσον, 
&:iilβλεπε είς τήν σταθεροποίησιν τών έπεκτατικών σχεδί
ω'~ της. Τά άνωτέρω άποδεικνι.ίουν δχι μόνον τήν αύθαιρε
σίαν άλλά καί τόν δόλον αύτής. 

»Παραλλήλως ή Τουρκία έθεσεν καί θέμα ΑΙγαίου μέ 

συνέπειαν τήν έτι περαιτέρω έντασιν τών σχέσεων μεταξι.ί 

τών δι.ίο χωρών. Ή 'Ελλάς, διά νά άποτρέψη τήν ρήξιν, 

άφ' ένός μέν κατέβαλεν πάσαν προσπάθειαν δι' εΙρηνική ν 
ρι.ίθμισιν τού θέματος, άφ' έτέρου έλαβε θέσεις μετριοπα

θείς ίνα διευκολι.ίνη μίαν συνεννόησιν. Διά μέν τό θέμα τού 

Αίγαίου έπρότεινε τήν παραπομπήν τής διαφοράς εΙς τό 

Διεθνές Δικαστήριον τής Χάγης καίτοι αϋτη θά ιjδι.ίνατο 

νά Ισχυρισθή δτι δέν ίιφίσταται ούδέν θέμα. Διά δέ τήν 

Κι.ίπρον έδέχθη ώς βάσιν τήν δμοσπονδιακήν άρχήν καί 

έκτασιν άνάλογον μέ τόν πληθυσμόν τών Τουρκοκυπρίων, 

ίιπό τήν άπαραίτητον προϋπόθεσιν τής έπιστροφής τών 

200.000 προσφι.ίγων εlς τάς έστίας των. 
;;Παρά τήν μετριοπάθειαν αύτή ν τής 'Ελλάδος ή Τουρ

κία έξακολουθεί νά παραμένη άδιάλλακτος, μή διευκολι.ί

νουσα τήν εlρηνικήν έπίλυσιν τών διαφορών μας. Κάποια 

προσπάθεια διά τήν έναρξιν διαλόγου έγινε διά τής συναν

τήσεως τών δι.ίο ίιπουργών 'Εξωτερικών εΙς τήν Ρώμη ν. 

Πλήν δμως τά άποτελέσματα δέν ήσαν ένθαρρυντικά. Οι' 

Τούρκοι μού έδωσαν τήν έντι.ίπωσιν δτι έπιδιώκουν νά 

κερδίσουν χρόνον παρά δτι άποβλέπουν εΙς είρηνικήν έπί

λυσιν τού προβλήματος. Προσεχώς πιθανώς νά έχω τήν 

εύκαιρίαν νά συναντηθώ μέ τόν κ. Ντεμιρέλ, κατόπιν αΙτή

σεώς του, καί θά ε{μαι τότε πιθανώς εlς θέσιν νά σάς γνω

ρίσω ποίαι ε{ναι αι' πραγματικαί των προθέσεις. 

ι>Θά ήθελα νά σάς εύχαριστήσω διά τό ένδιαφέρον τό 

δποίον έπεδείξατε καθ ' δλην τήν διάρκειαν τής κυπριακής 

κρίσεως καί διά τήν πολι.ίτιμον συνδρομήν σας εlς τό δυ

σχερές έργον μας καί νά σάς παρακαλέσω νά παρακολου

θήσετε τήν έξέλιξιν τoii Κυπριακού μέ τό αύτό ένδιαφέρον, 

διότι φοβούμαι πολι.ί δτι, έάν δέν είιρεθή έντιμος λι.ίσις τού 

Κυπριακού, πιθανώς νά ίιπάρξουν έπικίνδυνοι έξελίξεις εlς 
τήν Βαλκανικήν καί τήν άνατολικήν Μεσόγειον. Έάν 

βρεθή τρόπος εΙρηνικής έπιλι.ίσεως τών διαφορών μας μετά 

τής Τουρκίας θά ε{ναι δυνατή ή πολυμερής συνεργασία 

τών βαλκανικών χωρών, πράγμα τό δ ποίον τόσον έπιθυμεί

τε κ. πρόεδρε καί τό δποίον έξ !σου έπιδιώκω καί έγώ. 

"Οσον άφορά τά διεθνή προβλήματα νομίζω δτι α{ άπόψεις 

μας συμπίπτουν, διότι άμφότεροι εΥμεθα τεταγμένοι ίιπέρ 

τής ύφέσεως καί ίιποστηρίζομε τόσον τόν διάλογον τής 

Γενει.ίης διά τήν εύρωπαϊκήν συνεργασίαν καί άσφάλειαν, 

δσον καί τόν διάλογον τής Βιέννης διά τήν μείωσιν τών 

στρατιωτικών δυνάμεων εlς τήν κεντρικήν Εύρώπην. Δέν 

ε{μαι πολι.ί αΙσιόδοξος διά τά άποτελέσματα τών διασκέ

ψεων τοι.ίτων, άλλά θά ήθελα νά τονίσω δτι άπό τής πλευ

ράς μας θά πράξωμεν δ, τι ε{ναι δυνατόν διά νά ίιπάρξουν 

πρακτικά άποτελέσματα. Κι.ίριε πρόεδρε, ώς γνωρίζετε, 

μετά τήν άπόβασιν τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων είς 

τήν Κι.ίπρον ή 'Ελλάς άπεσι.ίρθη άπό τό στρατιωτικό ν σκέ

λος τού ΝΑ ΤΟ. Κατά τήν διάσκεψι ν κορυφής τών άρχηγών 
Κρατών τού ΝΑ ΤΟ θά έχω οϋτω τήν εύκαιρίαν νά άναπτι.ί

ξω τάς άπόψεις μου τόσον διά θέματα άφορώντα τήν συμ
μαχίαν ώς καί πώς άντιλαμβανόμεθα ήμείς τόν ρόλον καί 

τήν άποστολήν της. Κι.ίριε πρόεδρε, καίτοι άνήκομεν εΙς 

διαφόρους συνασπισμοι.ίς παρουσιάζομεν είς τήν πολιτι

κήν μας δμοιότητας διότι διατηρούμεν κάποιαν άνεξαρτη
σίαν έναντι τών συμμαχιών μας. Αύται ε{ναι αί άπόψεις 

μου δσον άφΌρά τά διμερή, τά εύρωπαϊκά καί βαλκανικά 

θέματα. Θά ήθελα, κ. πρόεδρε, ν' άκοι.ίσω καί τάς Ιδικάς 

σας άπόψεις. 

»Τσαουσέσκου: Θά ήθελα νά σaς ευχαριστήσω, κ. πρω

θυπουργέ, διά τήν καλωσύνην πού είχατε νά μέ ένημερώ

σητε έπί των άνωτέρω θεμάτων. 'Όσον άφορά τά διμερή 

θέματα εχω καί έγώ τήν γνώμην δτι τά μέχρι τοuδε άποτελέ

σματα είναι καλά καί πιστεύω δτι είναι πρός συμφέρον των 

δύο χωρών μας νά άναπτύξωμεν ετι περαιτέρω τάς σχέσεις 

μας είς τούς τομείς τής οίκονομίας, τεχνολογίας καί έπι-
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στήμης. 'Ημείς εχομεν θέσει είς έφαρμογήν έντατικόν σχέ

διον οίκονομικής άναπτύξεως καί έπιδιώκομεν τήν μετά
βασίν μας άπό τό στάδιον τοϋ έν άναπτύξει Κράτους είς τό 

στάδιον τοϋ άνεπτυγμένου. Πιστεύομεν δτι ή παροχή καλ

λιτέρων συνθηκών διαβιώσεως είναι σκοπός δ δποίος πράγ

ματι άξίζει τήν καταβαλλομένη ν προσπάθειαν. 'Εκκινών

τες άπό αύτήν τήν σκέψιν μίiς ενδιαφέρει ή έκτεταμένη 

συνεργασία μέ δλα τά Κράτη άνεξαρτήτως συστήματος. 

Θά έπιθυμούσαμε νά είχαμε μέ τήν 'Ελλάδα περισσότερον 
ούσιαστικήν πρόοδον. Σήμερον αί άνταλλαγαί μας άνέρ

χονται είς τό ϋψος τών 100 Ι:κατομ. δολλαρίων. Πιστεύω 
δτι θά μπορούσαμε νά εχωμεν καλλίτερα aποτελέσματα. 

Νομίζω δτι θά πρέπη νά παρακαλέσωμεν τούς δύο ύπουρ

γούς 'Εξωτερικών νά σκεφθοϋν τούς τρόπους οϋτως rοστε 

τά προσεχή δύο εως τρία ετη αί άνταλλαγαί μας νά άνέλ

θουν είς τό ϋψος τών 200 /:κατ. δολλαρίων καί μέ προο
πτική τό 1980 νά άνέλθουν είς τά 250 Ι:κατομμύρια. Θά 
πρέπη επίσης οί δύο ύπουργοί νά έξετάσουν τούς τρόπους 

άναπτύξεως τής συνεργασίας μας είς τόν τομέα τής παρα

γωγής καί τής ίδρύσεως μικτών επιχειρήσεων είς τήν 'Ελ

λάδα καί τήν Ρουμανίαν, ώς επίσης καί είς τόν τομέα τών 

μεταφορών, τόσον είς τό διμερές πεδίον δσον καί είς τό 

πολυμερές τοιοϋτον, π. χ. μεταξύ 'Ελλάδος - Ρουμανίας -
Γιουγκοσλαβίας καί άλλων χωρών. 'Επίσης θά πρέπη νά 

άνανεώσωμεν τήν νϋν ύφισταμένην συμφωνίαν οίκονομι

κής συνεργασίας καί δή διά μεγαλυτέραν περίοδον. Θά 

πρέπη δέ νά συγκεντρώσωμεν τήν προσοχήν μας καί είς 

τόν τομέα τής τεχνικο-έπιστημονικής συνεργασίας. Κύριε 

πρωθυπουργέ, είμαι άπολύτως σύμφωνος μαζί σας διά τήν 
άνάγκην συχνοτέρων έπαφών μεταξύ 'Ελλάδος καί Ρουμα

νίας είς δλα τά επίπεδα. Θά πρέπη νά εξεύρωμεν μίαν στα

θεράν βάσιν διά τήν άνάπτυξιν τών σχέσεων καί τής συ

νεργασίας μεταξύ τών δύο χωρών μας. Κύριε πρωθυπουργέ, 

καίτοι άνήκομεν είς δύο διαφόρους συνασπισμούς, θά ή δυ

νάμεθα νά εξετάσωμεν τήν δυνατότητα συνάψεως καί δή 

ούχί είς τό μακρυνόν μέλλον μιίiς συμφωνίας φιλίας καί 

συνεργασίας μεταξύ τών δύο χωρών μας. Αί χώραι μας 

συνδέονται μέ φιλικάς σχέσεις aπό αίώνας. Κατά τήν πρό

σφατο ν περίοδον ήγωνίσθημεν aπό κοινοϋ κατά τής ξένης 

κατοχής καί τό γεγονός δτι aνήκομεν είς δύο διαφορετικά 

συστήματα νομίζω δτι δέν πρέπει νά έμποδίση τούς λαούς 

μας νά συνεργασθοϋν καί πάλιν μεταξύ των. Πιστεύομεν 

δτι ή συνεργασία αϋτη πρέπει νά βασίζεται έπί τής ίσότη

τος, σεβασμοϋ τής ανεξαρτησίας Ι:κάστης χώρας καί τοϋ 

σεβασμοϋ τοϋ δικαιώματος κάθε λαοϋ νά όργανώνη τήν 

ζωήν του ώς επιθυμεί. 'Υπ' αύτό τό πνεϋμα θά ήδυνάμεθα 

νά επιτύχωμεν πολλά, οϋτως rοστε αί σχέσεις τών δύο χω

ρών μας νά στηρίζωνται έπί σταθεράς βάσεως. 'Όσον άφο

ρά τά Βαλκάνια ή Ρουμανία εχει εκφρασθή πάντοτε ύπέρ 

μιίiς στερρείiς συνεργασίας μεταξύ δλων τών βαλκανικών 

Κρατών, συνεργασίας βασιζομένης πρωτίστως είς τήν μή 

χρήσιν βίας. Κύριε πρωθυπουργέ, είναι άληθές εκείνο τό 

δποίον είπατε προηγουμένως, δτι τά Βαλκάνια άπετέλουν 

τήν πυριτιδαποθήκην τής Εύρώπης. Νομίζω δμως δτι διά 

τόν χαρακτηρισμόν τοϋτον δέν εύθύνοντο aποκλειστικώς 

τά βαλκανικά Κράτη άλλά πρωτίστως α{ Μεγάλαι Δυνά

μεις, τών δποίων τά συμφέροντα συγκρούονται είς τήν 

περιοχήν αύτήν τοϋ κόσμου. Έάν δμως πρόκειται νά δμι

λήσωμεν διά εύθύνας δέν ήδυνάμεθα παρά νά επιρρίψωμεν 

μέρος αύτών είς τούς βαλκανικούς λαούς διότι δέν ήδυνή

θησαν νά άποφύγουν δπως καταστοϋν δργανα τών Μεγά

λων Δυνάμεων. Θά πρέπη οί βαλκανικοί λαοί νά έξαγάγουν 

τά συμπεράσματά των ϊνα μή καταστοϋν πλέον δργανα ξέ

νων δυνάμεων καί νά ρυθμίσουν μόνοι των τά προβλήματά 

των, οϋτως rοστε νά καταστή δυνατόν νά εξασφαλίσωμεν 

τήν είρήνην καί τήν πρόοδον τών λαών μας. Βεβαίως τό 

παρελθόν άφησε άλυτα πολλά προβλήματα είς τά Βαλκά

νια, τήν Εύρώπην καί άλλαχοϋ. Πιστεύομεν δτι δλα τά 
προβλήματα πρέπει νά βροϋν τήν λύσιν των βάσει είρηνι

κών μέσων καί πρωτίστως δι' άποφυγής τής βίας. ' Η έμ

πειρία τής ίστορίας άπέδειξε δτι είναι δυνατή ή συνεργα

σία μεταξύ τών λαών αύτής τής περιοχής. Αί σημειωθείσαι 

είς τόν βαλκανικόν χώρον άλλαγαί εύνοοϋν αύτήν τήν συ

νεργασίαν. 

»'Όσον άφορίi τό Κυπριακόν διά νά είμαι είλικρινής θά 

ijθελα νά εϊπω δτι ή προσπάθεια μιίiς δμάδος 'Ελλήνων 

άξιωματικών πρός άνατροπήν τοϋ προέδρου Μακαρίου 

ύπήρξεν άρχικώς ή αίτία τής εξελίξεως των γεγονότων. 

'Ως έπίσης καί τό γεγονός δτι ή κυπριακή Κυβέρνησις άπό 

τοϋ 1964 δέν έρρύθμισε δημοκρατικώς τά προβλήματα τών 
δύο κοινοτήτων είς τήν νήσον, συντελέσασα οϋτω είς τήν 

διατήρησιν τής έντάσεως. Διότι, έάν τό πρόβλημα τοϋ 

τουρκικοϋ πληθυσμοϋ είχε ρυθμισθή πρό πολλοϋ κατά δη

μοκρατικόν τρόπον, θά ήτο λίαν δυσχερές νά δικαιολογη

θή ή είσβολή τής Τουρκίας. Έν πάσΊJ περιπτώσει ή Ρου

μανία ύποστηρίζει πρωτίστως πίiσαν προσπάθειαν διά τήν 

έξεύρεσιν είρηνικής λύσεως διά τήν συμβίωσιν τών δύο 

κοινοτήτων είς τήν Κύπρον. 'Η λύσις αϋτη δέον ταυτοχρό

νως νά έξασφαλίζη τήν άνεξαρτησίαν, τήν άκεραιότητα 

καί τήν ούδετερότητα τής Κύπρου. Πιστεύομεν δτι βάσει 

τών άνωτέρω δέον νά γίνουν liπασαι αί προσπάθειαι πρός 

έξεύρεσιν λύσεως, οϋτως rοστε νά aποφευχθή ή έπέμβασις 

τών Μεγάλων Δυνάμεων. 

»Καραμανλής: Δηλαδή, κ. πρόεδρε, θεωρείτε δικαιολο

γημένη ν τήν άπόβασιν τής Τουρκίας είς τήν Κύπρον; 

»Τσαουσέσκου: 'Όχι. Ταυτοχρόνως δμως δέν δύναμαι 

νά δικαιολογήσω τάς πράξεις τής δμάδος τών 'Ελλήνων 

άξιωματικών. 

»Καραμανλής: 'Υπάρχει μία διαφορά μεταξύ τής άπα

πείρας τής δμάδος τών 'Ελλήνων aξιωματικών Ί'fτις ήτο 

ένδοελληνική διένεξις καί τής τουρκικής εΙσβολής είς τήν 

Κύπρον πρός aποκατάστασιν δήθεν τής νομιμότητος είς 

τήν νήσcν. Θά έπρεπε, κ. πρόεδρε, κατόπιν τής aποκατα

στάσεως τοv 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, f{τις έσήμαινε 

καί aποκατάστασιν τής νομ'ψότητος, ώς τοuλάχιστον 
Ισχυρίζετο aρχικώς ή Τουρκία, νά aποσύρη αϋτη τά στρα

τεύματά της aπό τήν νήσον. 

»Τσαουσέσκου} Διά νά είμαι είλικρινής δέν συμφωνώ 
μαζί σας διότι αϋτη δέν ήτο άπλώς ενδοελληνική άπόπει

ρα. Καί τοϋτο διότι ή Κύπρος ήτο άνεξάρτητο Κράτος μέ

λος τοϋ ΟΗΕ καί μέλος τών aδεσμεύτων χωρών καί ή 

άπόπειρα είχεν ώς σκοπόν τήν ενωσιν μετά τής 'Ελλάδος. 

»Καραμανλής: Έπ' αuτοv ύπάρχει παρεξήγησις. Τήν 

aνοησίαν τής δικτατορίας προσεπάθησε νά έκμεταλλευθή 

ή Τουρκία. Πάντως γεγονός εlναι ότι ή δικτατορία έδήλω

σεν ότι δέν aποβλέπει εlς τήν lνωσιν καί έτόνισεν ότι δέν 

κινδυνεύει ό τουρκοκυπριακός πληθυσμός καί αuτό rνα μή 

δώση προσχήματα είς τήν Τουρκίαν. Προηγουμένως εlπον 
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ότι, έστω καί έάν ή Τουρκία άρχικώς ε{χε κάποια σκιώδη 

δικαιολογία, άφ' ής σnγμής άποκατεστάθη ή νομιμότης 

μετά τήν πάροδον τριών ήμερών έστερείτο παντός πολιτι

κού ή νομικού έρείσματος ή παραμονή τών στρατευμάτων 

της εlς τήν νήσον. 

»Τσαουσέσκου: Ή Ρουμανία ύποστηρίζει δτι πρέπει 

νά άποχωρήσουν δλα τά στρατεύματα έκ τής νήσου καί 

έδηλώσαμεν έπανειλημμένως είς τήν Τουρκίαν δτι πιστεύ

ομεν δτι πρέπει νά έξασφαλισθή ή άνεξαρτησία καί ή άκε

ραιότητα τής νήσου. Ή βάσις δέ ήτις έτέθη, διά τής άπο

δοχής τής δμοσπονδιακής άρχής, δύναται νά δδηγήση είς 

μίαν τελικήν λύσιν του προβλήματος καί έκεί θά πρέπη νά 

τείνουν δλαι αί προσπάθειαι, άποβλέπουσαι είς ταυτόχρο

νον άποχώρησιν δλων τών στρατευμάτων. 

»Καραμανλής: Σάς εlπα προηγουμένως, κ. πρόεδρε, ότι 

αvτή εlναι ή θέσις τής Κυβερνήσεώς μου, έδέχθημεν δέ τό 

βασικό ν αίτημα τών Τούρκων, δηλαδή τήν δμοσπονδιακήν 

άρχήν, ύπό δύο βασικάς προϋποθέσεις: α) ότι τό έδαφος θά 

εlναι άνάλογον πρός τόν πληθυσμόν τών Τουρκοκυπρίων 

καί β) ότι ή λύσις θά έπιτρέψη τήν έπιστροφήν τών 200.000 
προσφύγων εlς τάς έστίας των. 'Εάν οί Τούρκοι εlχον λο

γικάς καί έντίμους προθέσεις θά έδέχοντο τήν λύσιν ταύ

την άλλά μέχρι στιγμής δέν έχομεν οvδεμίαν ένδειξιν ότι 

τήν δέχονται. 'Επισήμως δέ δηλώνουν ότι τό ύφιστάμενον 

ένΚύπρφ καθεστώς θά παραμείνη άμετάβλητον (δηλώσεις 

Ντεμιρέλ πρός "Le Monde''). 'Υπ' αvτάς τάς συνθήκας κα
θίσταται δύσκολος, άν όχι άδύνατος, ή άνεύρεσις λύσεως. 

»Τσαουσέσκου: Νόμιζα δτι ή ίδέα τής δμοσπονδίας εΙ

χε γίνει δεκτή ύπό τής Τουρκίας. Βεβαίως έξακολουθεί νά 

ύπάρχη τό πρόβλημα τής έκτάσεως καί του τρόπου έφαρ

μογής της πάντως δέον νά έχωμεν ύπ' δψιν δτι ή Κύπρος 

πρέπει νά παραμείνη άνεξάρτητος καί ή ένδεχομένη λύσις 

του Κυπριακου νά έξασφαλίζη τήν είρηνικήν συμβίωσιν 

τών δύο κοινοτήτων. 

»Καραμανλής: Διά νά γίνη τούτο θά πρέπη ή λύσις νά 

εlναι λογική καί δικαία. 
))Τσαουσέσκου : 'Όσον άφορα τάς σχέσεις 'Ελλάδος 

καί Τουρκίας ήμείς έκκινουμεν aπό τήν dποψιν δτι δλα τά 

προβλήματα πρέπει νά λυθουν κατόπιν άμέσων έπαφών 

των ένδιαφερομένων μερών καί δι ' είρηνικών μέσων. Πι

στεύω δτι δ καθείς δύναται νά aντιληφθή δτι μία σύγκρου
σις μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας θά έδημιούργει μίαν 

λίαν έπικίνδυνον κατάστασιν διά τά Βαλκάνια, τήν Εuρώ

πην καί ένδεχομένως διά δλόκληρον τόν κόσμον. Μία πα

ρομοία έξέλιξις θά ώδηγουσε χωρίς αμφιβολία είς τήν 

έπέμβασιν άλλων Κρατών καί εlναι φανερόν δτι ούτε ή 

'Ελλάς ούτε ή Τουρκία θά ε{ χ ον νά άποκομίσουν τι άπό 

τήν έξέλιξιν ταύτην. 

))Καραμανλής: Συμφωνώ μαζί σας, κ. πρόεδρε. Αvτά τά 

δ ποία μού λέτε τά έπαναλαμβάνω καί έγώ δ ίδιος εlς πάσαν 

εvκαιρίαν καί πρός άπάσας τάς πλευράς. 

))Τσαουσέσκου: Βεβαίως δέν εlμαι πλήρως ένήμερος 

διά τά μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας προβλήματα πλήν 

του Κυπριακου τό δποίον ' δέον νά λυθή μέ βάσιν τήν έξα
σφάλισιν τής aκεραιότητος, ανεξαρτησίας καί οuδετερό

τητος τής Κύπρου καί διά τής άποχωρήσεως δλων των 

στρατευμάτων. 

))Καραμανλής: Συμφωνώ μαζί σας. Πώς όμως θά ήδύνα

το νά δεχθή τά ώς άνω ή Τουρκία; 

))Τσαουσέσκου: 'Υπάρχουν ώρισμένα προβλήματα είς 

τό Αίγαίον . Βεβαίως καί έδώ ύπάρχουν ώρισμέναι συμφω

νίαι μεταξύ τής 'Ελλάδος καί Τουρκίας ώς καί διεθνείς 

κανονισμοί άναφορικώς πρός τάς θαλασσίας περιοχάς . 

'Ημείς πιστεύομεν δτι διά τήν έπίλυσιν του προβλήματος 

αuτου δέον νά ληφθουν ύπ ' δψιν αί διμερείς συμφωνίαι καί 

ο{ διεθνείς κανονισμοί. 

))Καραμανλής : 'Ημείς έζητήσαμεν τήν λύσιν βάσει τής 

Συμφωνίας τής Γενεύης περί Δικαίου Θαλάσσης. Ol Τούρ
κοι δέν έδέχθησαν. Κατόπιν έπροτείναμεν παραπομπήν 

τού θέματος εiς τό Διεθνές Δικαστήριον τής Χάγης καί 

τούτο διά νά ύπάρξη &διάβλητος λύσις τού προβλήματος. 

Ol Τούρκοι έδέχθησαν τήν παραπομπήν του θέματος, καί 
συνεφωνήσαμεν όπως συναντηθούν οί δύο ύπουργοί 'Εξω

τερικών διά τήν σύνταξιν τού συνυποσχετικού. Ήκολού-/ 

θησεν ή συνάντησις τής Ρώμης, ήτις εlχεν ώς κύριον σκο

πόν τήν σύνταξιν τού συνυποσχετικού, πλήν δμως οί 

Τούρκοι έδήλωσαν ότι δέν ήσαν έτοιμοι νά συζητήσουν 

τήν σύνταξιν αvτού. Κατά συνέπειαν, ή συμπεριφορά τους 

εlς τό θέμα τού Αiγαίου ήτα ή αvτή μέ τήν συμπεριφοράν 

ή ν τηρούν εiς τό Κυπριακόν. Χαρακτηρίζεται δέ αύτη κυ
ρίως άπό έλλειψιν καλής πίστεως. 'Ημείς προτείναμεν, κ. 

πρόεδρε, εiρηνικάς λύσεις μέσφ τού ΟΗΕ διά τό Κυπρια

κόν καί παραπομπήν εiς τήν Χάγην τού θέματος τού ΑΙ

γαίου. Σάς έρωτώ δέ ποίος εlναι έν προκειμένφ δ &δικών; 

))Τσαουσέσκου: Δέν θέλω νά είπω ποίος σφάλλει. Αuτό 

τό δποίον άπασχολεί τήν Ρουμανίαν ... 
))Καραμανλής : 'Εάν οί τρίτοι δέν είπουν ποίος έχει δί

καιον καί ποίος άδικο δέν θά εύρεθή λύσις εlς τήν διαφο

ράν. Διότι καί τά δύο μέρη πιστεύουν δτι έχουν τό δίκαιο'ν 
μέ τό μέρος των. 

))Τσαουσέσκου: Κατά τήν γνώμην μου δέν έχουν έξαν

τληθή liπασαι αί δυνατότητες αϊτινες προσφέρονται διά 

των διμερών, έπαφών. 'Εγένετο κάποια άρχή διά τής συ

ναντήσεως των δύο ύπουργών 'Εξωτερικών. Βεβαίως τά 

aποτελέσματα δέν ήσαν ένθαρρυντικά, άλλά νομίζω θά 

έχετε καί έσείς τήν εuκαιρίαν νά συναντηθήτε μετά του κ. 

Ντεμιρέλ καί ίσως νά προκύψουν εuνοϊκώτερα aποτελέ

σματα . Δέν νομίζω δτι ε{ναι πρός συμφέρον τής Τουρκίας 

νά όξύνη τήν έντασιν, τό αuτό πιστεύω καί διά τήν 'Ελλά

δα. Νομίζω δτι προέχει δπως συνεχισθουν α{ άρξάμεναι 

ήδη προσπάθεια ι. ' Ημείς είμεθα όπαδοί τής πολιτικής των 

άμέσων έπαφών, έάν δέ δέν ύπάρξουν άποτελέσματα τότε 

δέν άπομένει παρά ή προσφυγή είς τούς διεθνείς όργανι

σμούς. 

))Καραμανλής: 'Εγώ προσπαθώ νά σάς πείσω δτι ή συμ

περιφορά τής Τουρκίας χαρακτηρίζεται άπό κακή πίστη. 

'Επειδή δέν φαίνεσθε διατεθειμένος νά συμμερισθήτε τήν 

&ποψίν μου δέν προτίθεμαι νά σάς πιέσω. 'Υπάρχουν, κ. 

πρόεδρε, 6κτώ &ποφάσεις τών 'Ηνωμένων 'Εθνών αίτινες 

καταδικάζουν τήν Τουρκίαν. 'Υπάρχει ή &πόφασις τής Γε

νικής Συνελεύσεως περl &ποχωρήσεως τών στρατευμάτων 

&πό τήν νήσον. Παρά ταύτα ή Τουρκία δέν συμμορφώνε

ται. 'Υπάρχουν έπίσης καί αί προτάσεις μας περί Όμο

σπονδlας. Άλλά καί εlς αvτάς ή Τουρκία δέν έδωκεν 

&πάντησιν. 'Από τής πλευράς μας έξηντλήσαμεν δλα τά 

εlρηνικά μέσα καί δέν βρήκαμε κατανόησιν έκ μέρους τής 

Τουρκίας. 

))Τσαουσέσκου: Κατά τήν γνώμην μου ύπάρχει δυνατό-
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της νά βρεθή λύσις. Δέν νομίζω δτι ώφελεί εις τήν 'Ελλά

δα έάν οί τρίτοι είπουν δτι ή ·Ελλάς εΙ ναι έν δικαίφ. 

»Καραμανλής: Ούτε εlς τάς κατ' ίδίαν συ,νομιλίας; 

»Τσαουσέσκου: Θά βρεθοϋν · ώρισμένοι νά συμφωνή
σουν μαζί σας ιlλλά μπορεί νά βρεθοϋν καί άλλοι, οϊτινες 

θά συμφωνήσουν μέ τήν Τουρκίαν. Δέν νομίζω δτι αυτό 

ε{ναι τό ουσιώδες. Πιστεύω δτι τό κυριώτερον ε{ναι δπως 

έπιτευχθή ή προσέγγισις τών aπόψεων 'Ελλάδος- Τουρ

κίας δι' έπίλυσιν τοϋ προβλήματος εκκινώντας ό.πό τήν 

ό.νάγκην δπως έξασφαλισθή ή ό.νεξαρτησία, ό.κεραιότης 

καί ουδετερότης καί είρηνική συμβίωσις τών δύο κοινοτή

των. Προσωπικώς νομίζω δτι θά ήτο χρήσιμος ή συμμετο

χή καί άλλων βαλκανικών Κρατών ύπό τήν εννοιαν δτι θά 

συνέβαλλαν εις τήν προσέγγισιν των ό.ντιστοίχων θέσεων 

καί είς τήν διευκόλυνσιν έξευρέσεως λύσεως ό.π' ευθείας 

μεταξύ τών ένδιαφερομένων Κρατών. ~Εχομεν δλον τόν 
καιρόν διά νά είπωμεν ποίος ε{ναι ό ιlδικών. Πρός τό πα

ρόν δμως δέν εΙναι τοUτο τό ουσιώδες. Τό πρόβλημα εΙναι 

πώς θά δυνηθώμεν νά έξεύρωμεν όρθήν λύσιν δλων των 
προβλημάτων λαμβάνοντες ύπ' όψιν ότι ή όξυνσις τής 

έντάσεως δέν ώφελεί οί\τε τήν • Ελλάδα οί\τε τήν Τουρκίαν 
οί\τε τά λοιπά βαλκανικά Κράτη. 

»Καραμανλής: Συμφωνώ μαζί σας κ:. πρόεδρε, ώς πρός 

τήν ούσίαν, δέν συμφωνώ είς τάς μεθόδους. Πιστεύω δτι 

μία σύγκρουσις μεταξύ 'Ελλάδος κ:αί Τουρκίας θά δημι

ουργήση γενικ:ωτέραν άναστάτωσιν είς τά Βαλκάνια. Μέ 

δυσμενείς επιπτώσ~ις δι' δλους. Αύτός ε{ναι δ λόγος διά 
τόν δποίον επιδιώκω εlρηνικ:ήν λύσιν. Δέν άρκ:εί δμως εlς, 

ϊνα άποτραποίJν οί κίνδυνοι. Χρειάζονται δύο κ:αί ή Τουρ

κία επί τοίJ παρόντος δέν φαίνεται διατεθειμένη νά ένεργή

ση κατά τοιοίJτον τρόπον ώστε νά άποτραπή ή διένεξις. 

»Τσαουσέσκου: Συμφωνώ. 

»Καραμανλής: Γνωρίζετε, κ:. πρόεδρε, δτι ένψ έσυνεχί

ζοντο αί συνομιλίαι εΊς τήν Γενεύην ol ΤοίJρκ:οι προήλα
σαν καί κατέλαβαν τό 40% τής Κύπρου. Ή κοινή γνώμη 
κ:αί δ στρατός είς τήν 'Ελλάδα ζητοίJσαν έπιμόνως νά άν

τιδράσωμεν διά πολέμου. ~Αλλ η Κυβέρνησις είς τήν θέσιν 

μου θά παρεσύρετο εlς πόλεμον. Ή Τουρκία είσέβαλε εlς 

τήν Κύπρον ώς εγγυήτρια δύναμις κ:αί ή Έλλάς έπίσης θά 

ήδύνατο ώς εγγυήτρια δύναμις νά άποστείλη στρατόν -
πράγμα δπερ επιζητοίJσαν έπιμόνως ή κοινή γνώμη κ:αί δ 

στρατός εν 'Ελλάδι - άλλά δέν τό έπραξα. "Ο λα τ ' άνω

τέρω άποδεικ:νύουν δτι ή πολιτική τής 'Ελλάδος ε{ναι 

είρηνικ:ή. 

»Τσαουσέσκου: Καί ήμείς, κ. πρωθυπουργέ, έχαιρετί

σαμε τήν μέχρι τοϋδε σώφρονα πολιτικήν σας. Πιστεύομεν 

δτι δύναται νά εύρεθή λύσις δλων των προβλημάτων δι, 

είρηνικών μέσων. Λύσις ητις δέν θά θίγη οί\τε τά συμφέ
ροντα τής ·Ελλάδος οϋτε τής Τουρκίας καί ήτις θά έπιτρέ

ψη τήν άποκατάστασιν τής καλής συνεργασίας μεταξύ τών 

δύο χωρών. Πρός τήν κατεύθυνσιν αύτήν έάν δυνάμεθα νά 

πράξωμεν τι θά τό πράξωμεν. Θά πρέπη νά σaς είπω έπίσης 
δτι μετά τάς συνομιλίας, τάς όποίας εϊχομεν μετά τής 

τουρκικής Κυβερνήσεως, οί Τοϋρκοι μdς έδήλωσαν δτι 

έπιθυμοϋν πολιτικήν λύσιν τοϋ Κυπριακοϋ. 

»Καραμανλής: Κύριε πρόεδρε, εύχομαι νά μή διαψευ

σθήτε. Εύχομαι επίσης νά έχουν πράγματι οί ΤοίJρκ:οι εl

λικ:ρινή πρόθεσιν καίτοι αί μέχρι τοίJδε ένέργειαί των δέν 

άποδεικ:νύούν τοιοίJτον τι. 

>>Τσαουσέσκου: ΕΙναι πρός όφελος τής Τουρκίας νά 

έξευρεθή λύσις καί νά ό.ποφευχθη ή εντασις. "Ολοι γνωρί

ζομεν πώς άρχίζουν οί πόλεμοι. 'Εκείνο πού ό.γνοοϋμε εΙ

ναι πώς τελειώνουν. 

»Καραμανλής: Εlς τήν Τουρκίαν επικρατεί μία Ιδιότυ

πος κατάστασις. Αί πολιτικ:αί άποφάσεις λαμβάνονται ύπό 

τήν κ:αθοδήγησιν κ:αί έλεγχαν τοίJ στρατοίJ. Ό δέ στρατός 

διακατέχεται ύπό αύστηρόν φανατισμόν, εξ ού καί ή στά

σις ήν τηροίJν. 

»Τσαουσέσκου: "Ας έλπίσωμεν δμως δτι θά βρεθή πολι

τική λύσις. ·Ημείς παραμένομεν όπαδοί αύτή ς της λύσεως. 

»Καραμανλής: Κύριε πρόεδρε, έκ:είνο τό δποίονέχω νά 

παρατηρήσω ε{ ναι, καθ' δ ν χρόνον ό κ:. Ντεμιρέλ εύρίσκ:ε

το έκτός τής έξουσίας έδήλου δτι δταν θά γίνη πρωθυ-' 
πουργός θά είJρη λύσιν τοίJ προβλήματος. ΝίJν έπειδή φοβά

ται τήν άντιπολίτευσιν τοίJ κ:. Έτσεβίτ κατέστη άδιάλλα

κ:τος. ·Ο κ:. 'Ετσεβίτ δηλώνει τώρα ότι όταν θά γίνη έκ:εί

νος πρωθυπουργός θά είJρη λύσιν μαζί μου. Τό συμπέρα

σμα ε{ναι δτι άμφότεροι έπιδίδονται εlς συναγωνισμόν 

έθνικ:ισμοίJ καί πλειοδοσίας. 

»Τσαουσέσκου: Πάντως έκ τοϋ ό.νωτέρω προκύπτει δτι 

άμφότεροι προβαίνουν είς δηλώσεις δτι θά πράξουν τί διά 

έπίλυσιν τοϋ προβλήματος καί ούχί διά χειροτέρευσιν αύ

τοϋ. Πράγμα δπερ μaς δίνει τήν δυνατότητα νά ό.ντιλη

φθώμεν δτι εις τήν κοινήν γνώμην τής Τουρκίας δέν ύφί
στανται τάσεις αϊτινες θά μdς όδηγήσουν εις χειροτέρευσιν 

τής καταστάσεως. Συμφωνώ δμως δτι άπαντα τά Κράτη 

πρέπει νά βοηθήσουν διά τήν διευκόλυνσιν λύσεως τοϋ 

προβλήματος. Πάντως, ε{μαι γενικά αισιόδοξος δσον άφο

ρα τήν έξεύρεσιν λύσεως δι' ειρηνικών μέσων. 

»Καραμανλης: Θά ήμουν εύτυχής έάν μποροίJσα νά 

συμμερισθώ τήν αίσιοδοξίαν σας ταύτην. Προσωπικώς θά 

πράξω ό,τι δύναμαι ί'να έξευρεθή λύσις. 
))Τσαουσέσκου: Έκτός τών Βαλκανίων ύπάρχουν δύ

σκολα προβλήματα είς τήν Εύρώπην. • Η Ρουμανία καί ή 
'Ελλάς εύρίσκονται εις ό.ντίθεtα στρατόπεδα. ' Η 'Ελλάς 

έδήλωσεν δτι ιlπεμακρύνθη ό.πό τό στρατιωτικόν σκέλος 

τής Συμμαχίας τοϋ ΝΑΤΟ. 'Υπάρχουν ακόμη είς τήν Εύ

ρώπην ξέναι βάσεις, στρατεύματα έπί ξένων έδαφών καί 

συγκέντρωσις μεγάλων έξοπλισμών πυρηνικών καί συμβα

τικών. • Η κατάστασις ε{ναι περίπλοκος καί τυχόν νέα διέ
νεξις άπό τής μιaς η άλλης πλευράς, δύναται νά όδηγήση 
είς έπικίνδυνον κατάστασιν. 

»'Όσον άφορα τήν διάσκεψιν Εύρωπαϊκης 'Ασφαλείας 

καί συνεργασίας ε{ναι ό.ληθές δτι έπετεύχθησαν ώρισμένα 

ό.ποτελέσματα. Ήμείς είμεθα ύπέρ λήξεως τής ΔΑΣΕ είς 

ύψηλόν έπίπεδον καί ύπογραφής έγγράφων δσον τό δυνα

τόν σαφεστέρων καί έγγυωμένων τήν ειρήνην. Ούσιώδες 
ε{ναι έπίσης δπως άποκλεισθή ή άνάμιξις είς τά έσωτερι

κά, νά διασφαλισθή ή ό.νεξαρτησία έκάστου Κράτους, ώς 

έπίσης καί νά διανοιχθή ή όδός της έλευθέρας καί ίσης 

συνεργασίας μεταξύ δλων τών Κρατών. 'Υπάρχουν άκόμη 

έκκρεμότητες είς τά ό.νθρωπιστικά ζητήματα. 'Εάν δέν 

έπιτευχθή έπ' αύτών συμφωνία καί ώς έκ τούτου καθυστε

ρήση ή έπίλυσις δλων των βασικών ζητημάτων, θά άποτύ

χωμεν είς τό εργον μας. 'Αποδίδομεν, ιδιαιτέρως, σημα~ 
σίαν εις τήν έπίλυσιν των βασικών ζητημάτων, ώς καί τήν 

κατάργησιν των συνασπισμών, τών βάσεων καί τών έξο

πλισμών, άνευ των όποίων δέν δύναται νά γίνη λόγος περί 
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'Υπογραφή τής 'Επίσημης Κοινής έλληνορουμαvικής Διακηρύξεως. 
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εiρήνης. 'Όσον άφορα τά MBFR κατά τήν γνώμην μας 
~χουν περισσοτέραν πολιτικήν σημασίαν διότι εtς τήν ου

σίαν οuδέν έπιλύουν. Καί τοuτο διότι μία μείωσις τοu 

σφατοu εiς 20.000 κατανεμημένης μεταξύ της Σοβιετικής 
'Ενώσεως, ' Αμερικανών καί άλλων χωρών δέν άποτελεί 

παρά μόνον τί τό συμβολικόν. Πρέπει μετά τήν λήξιν της 

ΔΑΣΕ νά άρχίσωμεν σοβαράν έργασίαν άποβλέποντες εiς 

τόν άφοπλισμόν έπί σταθερωτέρας βάσεως. Καί τοuτο διό
τι, ώς πολιτικοί, δέον νά άντιμετωπίζωμεν τήν κατάστασιν 

κατά πρόσωπον καί νά μήν δημιουργοuμεν φαντασιώσεις 

εiς τούς λαούς μας. 

»Καραμανλής: Συμφωνώ, κ. πρόεδρε, δτι άπαιτείται 

θάρρος διά τήν άντιμετώπισιν τών προβλημάτων τούτων. 

Συμφωνώ δτι μεταξύ τών μεγάλων ύπάρχει δυσπιστία καί 

ύποκρισία. Πρέπει νά έπισημανθοvν τά προβλήματα καl νά 

άναζητηθοvν μέ καλήν πίστιν λύσεις εvvοϊκα{))176. 

Τό ίδιο βράδυ, δ Ρουμάνος πρόεδρος παρέθεσε 

δείπνο πρός τιμή τοϋ Κ. Καραμανλή. Προσφωνών

τας τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό, δ Ν. Τσαουσέσκου 

δπογράμμισε τούς παλαιούς δεσμούς μεταξύ τών δύο 

χωρών, καί τό γεγονός δτι τίς σχέσεις τους χαρακτή

ριζαν πάντα οί άρχές τής καλής γειτοvίας. Κατόπιν, 
άναφέρθηκε στήν έπιθυμία τής χώρας του νά συμβά

λει στή διατήρηση τής είρήνης καί τήν προώθηση 

τής δφέσεως στά Βαλκάνια καί στόν κόσμο, γεγονός 

πού δημιουργοϋσε νέα κοινά συμφέροντα μέ τήν 

'Ελλάδα. Γιά τό Κυπριακό, σημείωσε τήν δποστήρι

ξη τής Ρουμανίας στίς άρχές τής άκεραιότητας καί 

τής άνεξαρτησίας τής Κύπρου καί τής είρηνικής συ
νεργασίας τών δύο κοινοτήτων, ένώ, άναφερόμενος 

στό Μεσανατολικό τάχθηκε δπέρ τής άποχωρήσεως 

τοϋ 'Ισραήλ άπό τά έδάφη πού ε{ χε καταλάβει τό 

1967. τέλος, τόνισε δτι ή Ρουμανία δποστήριζε τό 
γενικό άφοπλισμό, καί ίδίως τήν έξάλειψη τών πυ

ρηνικών δπλων, καθώς καί τήν άνάθεση μεγαλύτε

ρων έξουσιών στόν ΟΗΕ. 

'Ο Κ. Καραμανλής άπάντησε: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Σiiς εύχαριστώ τόσον γιά τijν θερμή ν ύποδοχήν, 
όσον καί γιά τούς φιλόφρονας λόγους σας· τοσούτφ 

μiiλλοv Καθ ' όσον ο{ έκδηλώσεις αύτές άπευθύvονται 
δι ' έμοί5 πρός τόv έλληvικόv λαόν. 

»Σέ πολλές περιστάσεις κατά τήv διαδρομή τfjς 
'Ιστορίας ο{ λαοί μας εύρέθησαv όχι μόνον πολύ 

πλησίον, άλλά καί μέχρι ταυτίσεως συναδελφωμένοι 

στήν έπιδίφξη εύγενώv, πανανθρωπίνων lδανικώv. 

Δέν ήμποροί5ν ποτέ νά λησμονήσουν ol "Ελληνες 
ότι τήν έλευθερία τους κα{ τήv ύπόστασή τους ώς 

συγχρόνου Κ{Jάτους τήv όφείλουν στόν άγώνα πού 
ι'iρχισε άπό αύτά έδώ τά έδάφη τfjς σημερινής Ρου

μανίας - στό Γαλάτσι καί τό 'Ιάσιο έκηρύχθη τό 

1821 ή Έλληνική Έπανάσταση, στό Δραγατσάνι 
λίγους μfjνες άργότερα θυσιάσθηκε στόν βωμό τfjς 
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έθνικfjς lδέας ό 'Ιερός λόχος. Καί δέν ήσαν λίγοι οί 
Ρουμάνοι πού πότισαν μέ τό δικό τους αlμα τό δέν

δρο τfjς έλληνικfjς έλευθερίας- πρωτοπόροι στήν 
άντίληψη πού έπιβεβαιώνεται στήν έποχή μας, δτι οί 

μεγάλες άνθρώπινες άξίες εlναι άδιαίρετες καί άπαι

τούν κοινούς άγώνες γιά τήν διασφάλισή τους. Οί 

πρόσφατες τελετές γύρω άπό τό άναστηλωμένο μνη

μείο τών 'Ελλήνων καί Ρουμάνων πεσόντων στήν 

μάχη τού Δραγατσανίου, μέ τήν λαμπρότητα πού τούς 

προσέδωσε ή έπίσημη καί ή λαϊκή συμμετοχή, πεί

θουν δ τι καί οί δύο λαοί μας σέβονται καί τιμούν τήν 
ι'στορική μνήμη. 

»Οί άνάγκες δμως τών λαών δέν ίκανοποιούνται 

μόνο μέ δσα θετικά στοιχεία τούς προσφέρει τό πα

ρελθόν. 'Η χρησιμότης τών ίστορικών διδαγμάτων, 

άκόμη καί τών συμβολισμών, άνακύπτει πλήρης, 

δταiι ήμπορούν νά μετουσιωθούν σέ πράξεις τού πα
ρόντος καί σέ σχεδιασμούς ένός καλυτέρου μέλλον

τος. ΥΕτσι καί οί παραδοσιακοί δεσμοί μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων λαών προσλαμβάνουν πραγματικήν 

άξίαν, δταν άνανεώνωνται καί έμπλουτίζωνται διαρ
κώς μέσα στίς έξελισσόμενες συνθήκες καί θέτουν τά 
πλαίσια διά τήν άπό κοινού άντιμετώπιση τών βασι

κών προβλημάτων πού θέτει ή ζωή στήν διεθνfj κοι

νωνία. 

»Τά προβλήματα πού θ{rει ή σύγχρονη ζωή μέ τίς 
ηύξημένες άπαιτήσεις της εlναι πολύμορφα καί πολ
λές φορές δυσεπίλυτα. Πιστεύω δμως δτι σέ καμμιά 

περίπτωση δέν εlναι άλυτα, άρκεί νά ύπάρχη εlλι

κρίνεια, δσο καί έπιμονή στήν προσπάθεια τfjς άντι

μετωπίσεώς των. Μέ ρεαλισμό άλλά καί πλήρη σε

βασμό πρός ώρισμένες άναπαλλοτρίωτες άρχές, οί 

καλύτερες λύσεις μπορεί νά έξευρίσκωνται μέ τίς μι
κρότερες δυνατές θυσίες, κατά τρόπο μάλιστα πού νά 

καταργούν καί τήν έμφάνιση πλήθους δευτερευόν

των ζητημάτων, νά διαλύουν τήν σύγχυση καί ν' 

άνοίγουν τόν δρόμο στήν βαθύτερη κατανόηση μετα

ξύ τών λαών. 

»Ή δημοκρατική Έλλάς υίοθετεί αύτή ν άκρι

βώς τήν διαδικασία στίς διεθνείς της σχέσεις. Εlναι 
άπαρέγκλιτα προσηλωμένη στήν άρχή τfjς είρηνι

κfjς συμβιώσεως τών λαών, χωρίς τόν σεβασμό τfjς 

όποίας μπορεί ν' άπειληθfj δχι μόνο ή εύημερία, άλ

λά καί αύτή ή ύπόσταση τού άνθρωπίνου γένους. Γιά 

νά μετουσιώνεται δμως σέ πράξη ή ύψηλή, δσο καί 

άναγκαίq αύτή άρχή τfjς είρηνικfjς συμβιώσεως, 
χρειάζεται νά έντείνεται διαρκώς, νά λειτουργfj καί 

νά έπεκτείνεται καθημερινά ή διεθνής συνεργασία. 

Διανύομε σήμερα μίαν έποχήν πυκνfjς, άέναης δια

σταυρώσεως ίδεών καί ύλικών μέσων, ταχυτάτης 

έπικοινωνίας καί στενfjς άλληλεξαρτήσεως. Ό κό

σμος μας εχει μικρύνει σέ διαστάσεις πού προσδιο

ρίζονται άπό τόν χρόνο, άλλ , εχει άφάνταστα μεγα
λώσει σέ προσδοκίες καί δυνατότητες. Μέσα σ' αύ-

τόν τόν ραγδαία άναπτυσσόμενο κόσμο, ή άπομόνω

ση έξισώνεται μέ αύτοκτονία. Άλλά καί χωρίς τήν 

άδιάκοπη έπιδίωξη διαρκώς καλυτέρων σχέσεων καί 

τήν συνεργασία γιά τήν άπό κοινού έξεύρεση καί 

έφαρμογή πρακτικών λύσεων, στό πλέγμα τών προ

βλημάτων, πού δημιουργεί ή στενή αύτή έπαφή, άντί 

προόδου, θά είχαμε όπισθοδρόμηση, άντί νά έπιτύ

χωμε τήν άνάπτυξη, θά περιερχώμεθα σέ μαρασμό. 

»Μέ αύτές τίς άντιλήψεις, κύριε πρόεδρε, εύρί

σκομαι σήμερα στήν χώρα σας καί άπολαμβάνω τήν 

εύγενfj φιλοξενία της. Φιλοδοξία μου εlναι νά έπε

κτείνω στό επακρο τίς δυνατότητες συνεργασίας τών 

δύο λαών μας σέ δλους τούς τομείς. Καί εlμαι βέβαι

ος, δπως άλλωστε τό έπιβεβαίωσαν καί οί λόγοι σας, 

δτι άπό τήν ίδίαν αύτήν φιλοδοξίαν διαπνέεσθε καί 

έσείς. 

»'Αλλά πέραν τού δτι ή προαγωγή τfjς έλληνο

ρουμανικfjς φιλίας θά άποβfj άμέσως πρός δφελος 

τών δύο λαών μας, πιστεύω δ τι θ' άποτελέση συνάμα 

καί παράγοντα μέ γενικώτερες εύεργετικές έπιδρά

σεις. Γνωρίζω, κύριε πρόεδρε, τίς προσπάθειες πού 

εχετε καταβάλει γιά τήν δραστηριοποίηση τfjς διε

θνούς συνεργασίας στόν εύρύτερο δυνατό χώρο. Θά 

ήθελα σχετικώς νά ύπογραμμίσω δτι καί ή δημοκρα

τική 'Ελλάς, κατά τό μέτρο τών δυνάμεών της, θέλει 

νά συμβάλη στήν παγίωση τfjς διεθνούς εlρήνης, 

στήν προαγωγή τfjς διεθνούς συνεργασίας, στήν 

έξομάλυνση τών διαφορών, στήν έξεύρεση τρόπων 

πού δχι μόνο θά άποτρέπουν τούς κινδύνους μιiiς 

όλεθρίας γιά όλόκληρη τήν άνθρωπότητα συρράξε

ως, άλλά καί θ' άπαλλάσσουν τούς κατοίκους τού 

πλανήτου μας άπό τήν άγωνιώδη διαπίστωση δτι ή 

παγκόσμια είρήνη διατηρείται χάρις στήν άποτρε

πτική δύναμη ή τήν ίσορροπία τών έξοπλισμών. Γι ' 
αύτό ή δημοκρατική Έλλάς παρακολουθεί μέ ζωηρό 

ένδιαφέρον τίς προσπάθειες πού καταβάλλονται στήν 

Γενεύη καί στήν Βιέννη καί τρέφει μεγάλες έλπίδες 

γιά τήν έπιτυχία τών συνομιλιών πού θά γίνουν στό 

'Ελσίνκι. Μέσα στά πλαίσια τών διεθνών αύτών 

προσπαθειών, ή άναζωπύρωση τfjς έλληνορουμανι

κfjς φιλίας προσθέτει ένα άκόμη λίθο στό οlκοδόμη

μα τfjς διεθνούς συνεργασίας. 

»Είδικώτερα στόν χώρο τfjς Βαλκανικής ή έλλη

νορουμανική φιλία μπορεί ν' άποτελέση ένα πολύ

τιμο, σταθεροποιητικό παράγοντα. ΥΕχει βέβαια άπό 

άρκετόν καιρό παύσει ή Βαλκανική νά θεωρfjται αύτό 

πού ήταν σέ χρόνους δχι πολύ παλαιούς - ή πυρι

τιδαποθήκη τfjς Εύρώπης. Φρονώ δμως δτι εlναι πιά 

ώρα νά μήν άρκούμεθα άπλώς στήν άρση τών έπι

κινδύνων καταστάσεων. Εlναι ώρα νά προχωρήσωμε 

σέ θετικώτερες, ούσιαστικώτερες έπιτεύξεις. Παρά 

τήν διαφοροποίησή τους άπό άποψη κυβερνητικών 

συστημάτων καί πολιτικοκοινωνικών καθεστώτων, 

οί λαοί τfjς Βαλκανικής εlναι ύποχρεωμένοι άπό τήν 
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γεωγραφική τους μοίρα νά συνεργάζωνται. Καί 

όφείλουν νά συνεργάζωνται εΙλικρινά -χωρίς προ

καταλήψεις ή άντιζηλίες, άλλά καί μέ άμοιβαiο σε

βασμό - γιά νά φθάσουν έν εlρήνrι στά έπίπεδα εύη

μερίας πού όχι μόνο δικαιουνται, άλλά καί μπορουν 

νά φθάσουν χάρις στίς άρετές καί τίς πολιτιστικές 

καταβολές τους. Ή δημοκρατική Έλλάς έχει όλη 

τήν θέληση - καί πιστεύει ότι έχει καί τήν δύναμη 

- νά συμβάλη άποφασιστικά πρός τήν κατεύθυνση 

αύτή. 

))Στήν εΙλικρινή προσπάθεια τής Έλλάδος γιά 

τήν άνάπτυξη διμερών, άλλά καί πολυμερών σχέσε

ων στήν Βαλκανική, άποτελεi δυστυχώς σήμερα πα

ραφωνία ή ένταση τών σχέσεών της μέ τήν Τουρκία. 

Εlναι γνωστό ποιά πλευρά εύθύνεται γιά τήν θλιβερά 

κατάσταση πού έχει δημιουργηθή· εlναι γνωο;τό ποιά 

πλευρά έπιμένει ν' άδική καί νά ύποτιμa τήν άναγ

καιότητα τής καλής γειτονίας στήν εύαίσθητη αύτή ν 

περιοχή. Καί εlναι τέλος γνωστό - καί άναγνωρίζε

ται άπό τόν έλληνικό λαό- τό ένδιαφέρον τής ρου

μανικής Κυβερνήσεως γιά τόν δίκαιο τερματισμό 

τής κυπριακής τραγωδίας, πού όσο έξακολουθεi νά 

ύπάρχη, δέν δηλητηριάζει άπλώς τήν άτμόσφαιρα, 

άλλά καί έγκυμονεi γενικώτερους κινδύνους. 

))Παραμερίζων τάς δυσαρέστους αύτάς σκέψεις 

καί έπανερχόμενος εlς τάς έλπιδοφόρους προσδοκί

ας, προπίνω ύπέρ τής εύημερίας του ρουμανικου 

έθνους, ύπέρ τής ύγείας καί τής έπιτυχίας του προ

έδρου κ. Νικολάε Τσαουσέσκου, ύπέρ τής έλληνο

ρουμανικής φιλίας καί ύπέρ τής εlρήνης σ' όλον τόν 

κόσμωλ 

Οί συνομιλίες των δύο ήγετών επαναλήφθηκαν 

τήν έπομένη, 27 Μαίου, μέ συμμετοχή καί των 

ύπουργών 'Εξωτερικών των δύο χωρών. 'Αποφασί

στηκε νά πραγματοποιηθεί συνάντηση εμπειρογνω

μόνων, πού θά εξέταζαν τήν άνάπτυξη των διμερών 
εμπορικών σχέσεων, τής οίκονομικ:fjς συνεργασίας, 

καθώς καί τήν ϊδρυση μικτών επιχειρήσεων. Συζητή

θηκε, άκόμη, ή διατύπωση του κοινοί\ άνακοινωθέν

τος. 

Μετά τό πέρας των έλληνορουμανικών συνομι

λιών, πραγματοποιήθηκε- μέ πανηγυρικό τρόπο

ή ύπογραφή, στή μεγάλη αίθουσα τελετών του Συμ

βουλίου του Κράτους, 'Επίσημης Κοινής Δηλώσεως 

τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Ρουμανίας καί 

τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας. Τή Δήλωση ύπέγρα

ψαν, άπό τήν έλληνικ:ή πλευρά, ό πρωθυπουργός, Κ. 

Καραμανλής καί ό ύπουργός των 'Εξωτερικών, Δ. 

Μπίτσιος καί άπό τή ρουμανική, ό πρόεδρος, Ν. 

Τσαουσέσκου καί ό ύπουργός 'Εξωτερικών, Τζ. 

Μακοβέσκου. Τό κείμενο τής 'Επίσημης Δηλώσεως 

εχει ώς έξής: 

«'Επίσημη Κοινή Διακήρυξη τής Σοσιαλιστικής Δημο

κρατίας τής Ρουμανίας καί τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας. 

>>'Η Σοσιαλιστική Δημοκρατία τής Ρουμανίας καί ή 

'Ελληνικη Δημοκρατία, 
»λαμβάνοντας ύπ' όψιν τίς σχέσεις γειτονίας καί συ

νεργασίας, οί όποίες στηριζόμενες σέ άμοιβαία έκτίμηση 

καί παραδοσιακή φιλία, ύπάρχουν μεταξύ τών δύο χωρών 

καί λαών, οί όποίοι συνδέονται άπό πολλοu μέ κοινούς 
άγώνες γιά τήν έλευθερία καί τήν έπιβεβαίωση τής έθνικής 

τους ταυτότητας, 

»έπιθυμώντας νά άναπτύξουν σέ πολλά έπίπεδα σχέσεις 

συνεργασίας μεταξύ τών δύο Κρατών έπί τΌ βάσει τής 

δικαιοσύνης καί του σεβασμοu μέ τίς άρχές καί τούς κανό

νες του διεθνοuς δικαίου, 

»έπαναβεβαιώνοντας τήν προσήλωσή τους στούς σκο

πούς καί είς άρχές του Καταστατικοί) Χάρτου τών 'Ηνωμέ

νων 'Εθνών καί τήν άπόφασή τους νά βοηθήσουν νά ένι

σχυθή ό ρόλος των 'Ηνωμένων 'Εθνών, 

»εχοντας έπίγνωση τίς εύθuνες όλων τών Κρατών -με

γάλων καί μεσαίων καί μικρών καί άσχετα άπό τό έπίπεδο 

άναπτύξεώς της ή τό πολιτικό, οίκονομικό καί κοινωνικό 

της σύστημα - μέ τήν δημιουργία κλίματος είρήνης καί 

άσφάλειας σ' όλόκληρο τόν κόσμο, 

»τονίζοντας ότι ό πυρηνικός καί γενικός άφοπλισμός 

ε{ναι άπαραίτητος γιά νά έξασφαλισθή ή διεθνής είρήνη 

καί άσφάλεια, 

»έπαναβεβαιώνοντας τήν προθυμία τους νά έργασθοuν 

στό μέλλον, όπως καί τώρα, μέ τήν μετατροπή τών Βαλκα

νίων σέ περιοχή είρήνης, συνεργασίας καί καλής γειτονί

ας, 

»εχοντας συνείδήση τής άνάγκης νά καταβληθοuν με

γαλύτερες προσπάθειες στό έθνικό καί διεθνές έπίπεδο, γιά 

νά έπιτευχθή ή ταχύτερη πρόοδος τών άναπτυσσομένων 

χωρών καί νά μειωθή ή άνισότης μεταξύ αύτών καί τών 

άνεπτυγμένων χωρών, 

»ύπογραμμίζοντας τό κυρίαρχο δικαίωμα κάθε Κράτους 

νά έλέγχη έλεύθερα τίς φυσικές του πηγές πρός τό δικό του 

συμφέρον καί νά εχη έλεύθερη πρόσβαση στίς πηγές των 

πρώτων ύλών καί στά έπιτεύγματα τής σύγχρονης έπιστή

μης καί τεχνολογίας μέ δίκαιους όρους καί βάσει τής Ισό

τητας, 

»βεβαιώνοντας τήν άνάγκη γιά τήν δημιουργία μιaς 

νέας διεθνοuς οΙκονομικής τάξεως, 
»Οί βασικές άρχές πού έκτίθενται άνωτέρω ε{ναι άλλη

λένδετες καί ή κάθε μία πρέπει νά /φμηνεύεται σέ συνάφεια 

μέ τίς άλλες, 

»διαδηλώνουν τήν κοινή τους σταθερή βούληση: 

»νά άναπτύξουν άμοιβαία έπωφελείς σχέσεις φιλίας καί 

συνεργασίας σέ όλους τούς τομείς 

»νά έπεκτείνουν καί νά διαφοροποιήσουν τήν οίκονο

μική καί τεχνική συνεργασία σέ όλους τούς τομείς άμοι

βαίου ένδιαφέροντος 

»νά διευρύνουν καί νά έντατικοποιήσουν άμοιβαία 

έπωφελή συνεργασία στήν έπιστήμη , τόν πολιτισμό, τίς 

τέχνες, τόν άθλητισμό καί τουρισμό, μέ σκοπό νά βελτιώ

σουν τήν γνώση τών ύλικών καί πνευματικών άξιών του 
ρουμανικοί) καί του έλληνικοu λαοu, σέ άρμονία μέ τό πνεu

μα τής κατανοήσεως καί παραδοσιακής φιλίας πού έπικρα

τεί μεταξύ τών δύο λαών· 
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»νά έντείνουν τήν συνεργασία στόν τομέα τής έξωτερι

κής πολιτικής ένθαρρύνοντας τήν άνταλλαγή άπόψεων καί 

διαβουλεύσεων σχετικά μέ τήν άνάπτυξη των διμερών σχέ
σεων καί μέ διεθνή προβλήματα κοινου ένδιαφέροντος. 

»νά άναπτύξουν σχέσεις φιλίας καί συνεργασίας μέ δ λα 
τά Κράτη έπί τij βάσει τii>ν άρχii>ν πού έκτίθενται άνωτέρω · 

»νά συνεργάζωνται μεταξύ τους καί μέ άλλα Κράτη γιά 
τήν διατήρηση καί ένίσχυση τής είρήνης καί τήν οίκοδό

μηση τής άσφάλειας στά Βαλκάνια, στήν Εύρώπη καί σ' 

δλόκληρο τόν κόσμο, γιά τήν ένίσχυση του ρόλου των 

'Ηνωμένων Έθνii>ν, γιά τόν σεβασμό καί τήν έφαρμογή 
τii>ν άρχii>ν του Διεθνους Δικαίου καί γιά τήν προώθηση 

τής οίκονομικής καί κοινωνικής προόδου δλων των λαii>ν-

»νά συμβάλουν στήν έπίτευξη τii>ν σκοπών τής Διασκέ

ψεως γιά τήν άσφάλεια καί συνεργασία στήν Εύρώπη έπί 

τij βάσει των άρχων πού έκτίθενται άνωτέρω· 

»νά έργασθουν γιά τήν άνάπτυξη γειτονικών σχέσεων 

μεταξύ τii>ν βαλκανικών Κρατών καί γιά τήν μετατροπή 
των Βαλκανίων σέ περιοχή είρήνης, φιλίας καί συνεργα

σίας 

»νά συμβάλουν στήν υίοθέτηση μέτρων γιά τόν τερμα

τισμό του άνταγωνισμου των έξοπλισμii>ν καί τήν έπίτευξη 

πυρηνικου καί γενικου άφοπλισμου, μέ σκοπό τήν ένίσχυ

ση τής διεθνους είρήνης καί άσφαλείας 

»νά έργασθουν γιά τήν άνάπτυξη του διεθνους έμπορίου 

καί τής οίκονομ.J,κής συνεργασίας μεταξύ Κρατών καί γιά 

τήν δημιουργία μιtiς νέας διεθνους οίκονομικής τάξεως, ή 

όποία θά έξυπηρετή τά συμφέροντα δλων τii>ν Κρατii>ν-
»νά συνεργασθουν μέ Κράτη τά όποία άπέκτησαν πρό

σφατα τήν άνεξαρτησία τους, μέ σκοπό νά προωθήσουν 

τήν κοινή πρόοδο καί εύημερία. 

»Προσκαλουν δ λα τά Κράτη νά δηλώσουν τήν ύποστή

ριξή τους πρός τίς άρχές πού έκτίθενται σ' αύτή τήν 'Επί
σημη Διακήρυξη. 

»Πρός τόν σκοπό τής έφαρμογής τii>ν διατάξεων αύτής 

τής Διακηρύξεως, ή Σοσιαλιστική Δημοκρατία τής Ρουμα
νίας καί ή Δημοκρατία τής ·Ελλάδος δηλώνουν τήν κοινή 

σταθερή βούλησή τους νά έπεκτείνουν καί. έντείνουν τίς 

διαβουλεύσεις τους σέ δ λα τά έπίπεδα, διά τής διπλωματι
κής δδου, διά άνταλλαγii>ν έπισκέψεων καί διά περιοδικών 

συναντήσεων των άντιπροσώπων τους. 

»Συνετάγη στό Βουκουρέστι τήν 27 Μαiου 1975 σέ δύο 
πρωτότυπα, ί\να στήν ρουμανική καί ί\να στήν έλληνική 

γλώσσα, άμφότερα δέ εΙναι έξ ίσου αύθεντικά» 177 • 

Εύθύς μετά τήν ύπογραφή τής Δηλώσεως, δ Ν. 

Τσαουσέσκου διαβεβαίωσε τόν 'Έλληνα πρωθυ

πουργό γιά τά είλικρινή αίσθήματα φιλίας του ρου

μανικοί) πρός τόν έλληνικό λαό καί έξέφρασε τήν 

έλπίδα δτι ή διμερής συνεργασία καί ή βελτίωση τής 

καταστάσεως στά Βαλκάνια θά συνέβαλλαν στήν 

έπίλυση καί του κυπριακοu προβλήματος. 

• Ο Κ. Καραμανλής τόνισε, άπό τήν πλευρά του, 
τά έξής: 

«Αiσθάνομαι τήν άνάγκη νά σaς εvχαριστήσω 

διά τήν πρόσκλησιν νά έπισκεφθώ τήν χώραν σας 
καί έπίσης αΙσθάνομαι τήν άνάγκην νά έκδηλώσω 

τήν {κανοποίησίν μου, διότι ή πρόσκλησις αvτή μοί5 

έδωσε τήν εvκαιρίαν νά κάμω καί προσωπικάς γνω

ριμίας καί νά έκτιμήσω τό θάρρος καί τόν ρεαλι

σμόν, μέ τόν όποίον άντιμετωπίζετε τά προβλήματα. 

»Εfμαι {κανοποιημένος, διότι α{ άπόψεις μας 

συμπίπτουν είς τά περισσότερα θέματα, τά όποία συ

νεζητήσαμεν, τόσο τά διεθνή όσο καί τά διμερή. 

»Εfμαι βέβαιος, ότι ή συνομιλία, τήν όποίαν εr

χαμε, άποτελεi άφετηρίαν, διά μίαν περαιτέρω άνά

πτυξιν τών διμερών σχέσεών μας καί διά τήν δημι

ουργίαν τών προϋποθέσεων, πρός περαιτέρω συνερ

γασίαν έπί τών πολυμερών θεμάτων μας. 

» 'Επιβεβαιώ τήν χαράν μου διά τήν έπίσκεψίν 
μου καί τήν πεποίθησίν μου, ότι ο{ προσεχείς συνο

μιλίες τάς όποίας θά έχωμεν όταν θά έλθη είς τάς 

'Αθήνας ό πρόεδρος κ. Τσαουσέσκου θά δλοκληρώ

σουν τάς άποφάσεις, τάς δποίας έλάβαμεν, έπ' ώφε

λείq. τών δύο χωρών μας, τής Βαλκανικής καί τής 

διεθνοί5ς εlρήνης». 

Πρίν τήν ύπογραφή τής Δηλώσεως, δ Κ. Καρα

μανλής ε{χε έπισκεφθεί έργοστάσιο τουρμπινών καί 

είδών ήλεκτρισμοu στά περίχωρα τοu Βουκουρεστί

ου· στή συνέχεια μετέβη στό Πατριαρχείο Βουκου

ρεστίου καί συνομίλησε μέ τόν Πατριάρχη 'Ιουστι

νιανό Α' . Τήν ϊδια ήμέρα, τέλος, δ Π. Λαμπρίας ύπέ

γραψε σύμβαση «Περί διακανονισμοί) τής συνεργα

σίας μεταξύ του ΕΙΡΤ καί τής ρουμανικής ραδιοτη
λεοράσεως». 

Τά άποτελέσματα τής έπισκέψεως του 'Έλληνα 

πρωθυπουργοί) στή Ρουμανία έπισημαίνονται στό 

κοινό άνακοινωθέν: 

«Προσκλήσει του προέδρου τής Σοσιαλιστικής Δημο

κρατίας τής Ρουμανίας κ. Νικολάε Τσαουσέσκου καί του 

Ρουμάνου πρωθυπουργου κ. Μανέα Μανέσκου, δ πρωθυ

πουργός τής • Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος 
Καραμανλής έπραγματοποίησεν έπίσημον έπίσκεψιν είς 

τήν Σοσιαλιστικήν Δημοκρατίαν τής Ρουμανίας άπό 26 μέ
χρι 27 Μαiου του 1975. Είς τόν ΗΕλληνα πρωθυπουργόν 
έπεφυλάχθη θερμή ύποδοχή έπιβεβαιουσα τόν φιλικόν χα

ρακτήρ α των πατροπαραδότων σχέσεων α{ όποία ι ύπάρ- ~ 

χουν μεταξύ τής Ρουμανίας καί τής 'Ελλάδος καί τii>ν αί

σθημάτων έκτιμήσεως καί σεβασμου τά όποία έχουν άνα

πτυχθή μεταξύ των δύο λαών κατά τήν διάρκειαν τής ύπερ

χιλιετους ίστορίας των είς τήν γεωγραφικήν περιοχήν καί 

τά όποία ένισχύθησαν άπό τάς κοιvάς έπιδιώξεις καί τούς 

κοινούς άγii>νας των διά τήν έλευθερίαν καί τήν άνεξαρτη
σίαν τής έθνικής των ύποστάσεως. 

>>·Ο πρωθυπουργός τής ·Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κ. 

Καραμανλής έπέδωσε είς τόν πρόεδρο τής Σοσιαλιστικής 

Δημοκρατίας τής Ρουμανίας κ. Ν. Τσαουσέσκου τόν Με

γαλόσταυρον του Τάγματος του Σωτήρος. 'Ο πρόεδρος τής 

Σοσιαλιστικής ΔημοκΡατίας τής Ρουμανίας κ. Ν. Τσαου
σέσκου έπέδωσε στόν πρωθυπουργό τής ·Ελληνικής Δη

μοκρατίας κ. Κ. Καραμανλή τόν 'Αστέρα τής Σοσιαλιστι

κής Δημοκρατίας τής Ρουμανίας Α' Τάξεως. 
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»·Ο πρωθυπουργός τής ·Ελληνικής Δημοκρατίας κ. 

Κωνσταντίνος Καραμανλής έγένετο δεκτός άπό τόν πρόε

δρο τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Ρουμανίας κ. Νι

κολάε Τσαουσέσκου καί &σχε μετ' αύτοu έπισήμους συνο
μιλίας, είς τάς δποίας &λαβε μέρος δ πρωθυπουργός τής 

ρουμανικής Κυβερνήσεως κ. Μανέα Μανέσκου. Κατά τήν 

διάρκειαν τών συνομιλιών αί δποίαι διεξήχθησαν είς άτμό

σφαιραν άμοιβαίας φιλίας καί έγκαρδιότητος &λαβε χώρα 

έμπεριστατωμένη άνταλλαγή άπόψεων άφορώσα τήν άνά

πτυξιν τών σχέσεων μεταξύ τών δύο χωρών καθώς καί 

ώρισμένας πλευράς τής διεθνοuς καταστάσεως. 

»Τά δύο μέρη διεπίστωσαν μεθ' ίκανοποιήσεως τήν 

άνοδικήν πορείαν τών έλληνορουμανικών διμερών σχέσε

ων καί βεβαίωσαν τήν άπόφασίν των νά προωθήσουν τήν 

άμοιβαίαν έπωφελή συνεργασίαν των είς δλους τούς τομείς 

δραστηριότητος: οικονομική καί τεχνικοεπιστημονική 

συνεργασία, έμπορικαί, πολιτιστικαί, τουριστικαί κ.λπ. 

άνταλλαγαί. 

»Πρός ένίσχυσιν τών φιλικών σχέσεων τών δύο χωρών 

καί πρός τό συμφέρον τής διεθνοuς συνεργασίας καί τής 

είρήνης δ πρόεδρος κ. Ν. Τσαουσέσκου καί δ πρωθυπουρ

γός κ. Κων. Καραμανλής ύπέγραψαν έν όνόματι τών χωρών 

των κοινήν πανηγυρικήν δήλωσιν άφορώσαν ε{ς τάς άρχάς 

αί δποίαι πρέπει νά διέπουν τάς σχέσεις μεταξύ τών δύο 

χωρών καθώς καί τάς σχέσεις των μέ τά λοιπά Κράτη. Ή 

ρουμανική πλευρά ιδιαιτέρως έξετίμησε τήν συμβολή ν του 

πρωθυπουργοί> κ. Κ. Καραμανλή στήν άποκατάστασιν τών 

διπλωματικών σχέσεων έν ετει 1956 καί είς τήν άνάπτυξιν 
τών σχέσεων μεταξύ τής Ρουμανίας καί τής ·Ελλάδος. ' Η 

έλληνική πλευρά ύπεγράμμισεν τήν ίδιαιτέραν σημασίαν 

τής προσωπικής συμβολής του προέδρου τής Σοσιαλιστι

κής Δημοκρατίας τής Ρουμανίας κ. Ν. Τσαουσέσκου είς 

τήν ενίσχυσιν τών δεσμών φιλίας μεταξύ τών δύο λαών. Τά 

δύο μέρη συνεφώνησαν δτι ή επίσκεψις του πρωθυπουργοί> 

κ. Κων. Καραμανλή, πρώτου πρωθυπουργοί\ τής ·Ελλάδος 

πραγματοποιοuντος επίσημον έπίσκεψιν είς Ρουμανίαν 

άπό τής άποκαταστάσεως τών διπλωματικών σχέσεων, δια

νοίγει νέας εύρείας δυνατότητας καρποφόρου συνεργασίας 

μεταξύ τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Ρουμανίας καί 
τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας χάριν τοu άμοιβαίου συμφέ

ροντος τών δύο λαών καί τής είρηνικής συνεργασίας είς 

τήν Βαλκανικήν, είς τήν Εύρώπην καί είς τόν κόσμον. 

» ' Επί του πεδίου τών οικονομικών σχέσεων ύπεγραμ

μίσθη ή αϋξησις τών εμπορικών άνταλλαγών καθώς καί 

τών δραστηριοτήτων είς δλους τούς τομείς τής συνεργασί

ας: οίκονομικής, τεχνικής, βιομηχανικής. 

»Τά δύο μέρη εξέφρασαy τήν άποφασίν των νά διευρύ
νουν τάς διμερείς σχέσεις τής οικονομικής καί τεχνικής 

συνεργασίας έπί βάσεως άμοιβαίως έπωφελοuς καί νά 

αύξήσουν τάς έμπορικάς των άνταλλαγάς καί τήν συνερ

γασίαν των ε{ς τήν παραγωγήν. 

»Μέ τήν &ννοιαν αύτήν τά μέρη συνεφώνησαν νά κατα

βάλουν δλας των τάς προσπαθείας πρός διπλασιασμόν 

διαρκούσης τής περιόδου 1976-1980 του όγκου τών άμοι
βαίων άνταλλαγών έμπορευμάτων έν σχέσει πρός τήν προ

ηγουμένην άντίστοιχον περίοδον, συνέστησαν είς τά 

ύπεύθυνα όργανα τών χωρών νά εντείνουν τήν συνεργασίαν 

των πρός δλοκλήρωσιν τών ύπό διαπραγμάτευσιν ένεργει-

ών καί πρός επισήμανσιν νέων δυνατοτήτων συνεργασίας 

είς τόν βιομηχανικόν τομέα καί είς τόν τομέα έπιστημονι

κής καί τεχνολογικής έρεύνης. 

»Τά δύο μέρη συνεφώνησαν δπως ενθαρρύνουν τήν 

ϊδρυσιν μικτών έπιχειρήσεων, τήν πραγματοποίησιν κοι

νών επενδύσεων είς τούς τομείς τής βιομηχανίας, τής ενερ

γείας, τών μεταφορών, τής γεωργίας, κ.ί'i. καί τήν άνταλλα

γήν άντιπροσωπειών βιομηχάνων καί έκπροσώπων γεωρ

γικών συνεταιρισμών μεταξύ τών δύο χωρών. 

>Πά μέρη εξέφρασαν τήν ίκανοποίησίν των διά τήν άνά

πτυξιν τής συνεργασίας είς τόν πολιτιστικόν καί επιστη

μονικόν τομέα καί συνεφώνησαν δπως έντείνουν τάς άν

ταλλαγάς καί τήν διμερή συνεργασίαν είς τόν τομέα αύτόν· 

πρός τόν σκοπόν καλυτέρας άμοιβαίας γνωριμίας τών πο

λιτιστικών επιτευγμάτων τών δύο χωρών τά μέρη άπεφάσι

σαν νά όργανώσουν άπό τό πανεπιστημιακόν έτος 1975-76 
παραδόσεις μορφώσεως πολιτισμοί\ ρουμανικών καί έλλη

νικών άντιστοίχως είς τά Πανεπιστήμια ·Αθηνών καί 

Βουκουρεστίου. 

» Ύ πογραμμίζοντες τήν σημασία ν τής Μικτής Κυβερ
νητικής 'Επιτροπής Συνεργασίας μεταξύ τήi; Σοσιαλιστι

κής Δημοκρατίας τής Ρουμανίας καί τής 'Ελληνικής Δη

μοκρατίας τά δύο μέρη συνεφώνησαν νά καθιερώσουν κα

τά τήν τετάρτην σύνοδον τής 'Επιτροπής αύτής καί πρός 

εφαρμογήν τών άποφάσεων αί δποίαι ελήφθησαν είς προ

ηγουμένας συνόδους προγράμματα συνεργασίας δσον τό 

δυνατόν περισσότερον συγκεκριμένα σέ επίπεδο επιτρο

πών καί δμάδων εργασίας καλουμένων νά επιβλέπουν με

ταξύ τών συνόδων τήν εκπλήρωσιν τών άποφασισθέντων 

μέτρων. • Απεφασίσθη δπως ή τετάρτη σύνοδος τής ' Επι

τροπής συνέλθη κατά τήν περίοδον Σεπτεμβρίου - ' Οκτω• 

βρίου 1975 ε{ς τάς 'Αθήνας, κατά τήν διάρκειαν τής δποίας 
θά ύπογραφή μακροπρόθεσμος συμφωνία οίκονομικής καί 

βιομηχανικής συνεργασίας. 

»Κατά τήv διάρκειαν τής επισκέψεως ύπεγράφη: δια
κανονισμός συνεργασίας μεταξύ τής Ρουμανικής Ραδιοτη

λεοράσεως καί τοu 'Ελληνικοί> 'Εθνικοί> 'Ιδρύματος Ρα

διοφωνίας καί Τηλεοράσεως. 

>>Τά δύο μέρη άπεφάσισαν δτι θά λάβη χώραν είς τό 

προσεχές μέλλον άνταλλαγή άπόψεων μεταξύ τών εμπει

ρογνωμόνων τών δύο χωρών επί τφ τέλει συνάψεως νέων 

συμφωνιών καί διμερών συμβάσεων είς τούς τομείς του 

εμπορίου, τών πετρελαιοειδών, τής ένεργείας, τής χρημα

τοδοτήσεως, τής είρηνικής χρησιμοποιήσεως άτομικής 

ένεργείας καί είς τόν μορφωτικόν τομέα. 

»Περί τό εύκταίον δπως τά κείμενα ταuτα συνομολογη

θοuν κατά τήν διάρκειαν τής τετάρτης συνόδου τής Μικτής 

'Επιτροπής Συνεργασίας μεταξύ τής Σοσιαλιστικής Δη
μοκρατίας τής Ρουμανίας καί τής · Ελληνικής Δημοκρατί

ας. 

»Κατά τήν διάρκειαν τών συνομιλιών τά δύο μέρη προέ

βησαν είς έμπεριστατωμένην άνταλλαγήν άπόψεων έπί τών 

βασικών διεθνών προβλημάτων, ι'iτινα άντιμετωπίζει ή άν

θρωπότης. 

>>Τά δύο μέρη επεβεβαίωσαν εκ νέου τήν προσήλωσιν 

πρός τούς σκοπούς καί τάς άρχάς του χάρτου του ΟΗΕ ώς 

καί τήν στερράν των άπόφασιν νά συμβάλλουν είς τήν ενί

σχυσιν τοu ρόλου του ΟΗΕ είς τήν διεθνή ζωήν, ύπεγράμ

μισαν τήν εύθύνην οϊαν &χουν δλα τά Κράτη μικρά, μέσα ή 
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μεγάλα, άνεξαρτήτως τοϋ επιπέδου άναπτύξεώς των ή τοϋ 

πολιτικ:οϋ, ή κ:οινωνικ:οϋ ή οίκ:ονομικ:οϋ συστήματός των 
νά συμβάλλουν είς τήν εγκαθίδρυσιν κλίματος είρήνης κ:αί 

άσφαλείας είς τόν κόσμον. 

»Κατά τήν διάρκειαν τών συνομιλιών άνεκ:ινήθησαν τά 

επίκαιρα διεθνή οίκ:ονομικ:ά προβλήματα, ίδί~ τά χρημα

τοδοτικά, ώς κ:αί τά άναφερόμενα είς τάς πρώτας ϋλας τά 

εχοντα δυσμενείς επιπτώσεις επί τής διεθνοϋς ζωής κ:αί 

είδικ:ώτερον επί τών έν άναπτύξει χωρών. 

»Τά δύο μέρη εξέφρασαν τήν πεποίθησίν των δτι ή εξά

λειψις τής διαφορiiς μεταξύ τών άνεπτυγμένων κ:αί τών εν 

άναπτύξει χωρών άπαιτεί μίαν νέαν ενόρασιν είς τάς διε

θνείς οίκ:ονομικ:άς σχέσεις κ:αί επιβάλλει τήν εγκαθίδρυσιν 

μιfiς νέας παγκοσμίου οίκ:ονομικ:ής τάξεως. 

»Τά δύο μέρη έπισημαίνουν τήν επιτακ:τικ:ήν άνάγκ:ην 

νά δοθή μία νέα προοπτική ε{ς τάς διαπραγματεύσεις αt 

δποίαι άποσκ:οποϋν είς τόν πυρηνικ:όν κ:αί γενικόν άφο

πλισμόν. 

»Τά δύο μέρη εδωκ:αν ίδιαιτέραν προσοχήν είς τά προ

βλήματα τά συνδεόμενα μέ τήν κ:αθιέρωσιν νέων σχέσεων 

μεταξύ τών εuρωπαϊκ:ών Κρατών. 'Εκτιμώντας τάς θετικ:άς 

εργασίας τής Διασκέψεως 'Ασφαλείας κ:αί Συνεργασίας εν 

Εuρώπυ εξέφρασαν τήν στερράν των άπόφασιν νά εργα

σθοϋν άποφασιστικ:ώς άπό κ:οινοϋ μετά τών άλλων Κρατών 

διά τήν κ:αρποφόρον κ:ατάληξιν τών εργασιών της, διά τήν 

σύγκ:λησιν τής τελικής φάσεως τής Διασκέψεως επί ύψη

λοϋ έπιπέδου, διά τήν ενίσχυσιν τής άξιοπιστίας αύτή ς επί 

τφ τέλει πραγματώσεως τών σκοπών τής Διασκέψεως. 

»Κατά τήν διάρκειαν' τών συνομιλιών τά δύο μέρή ύπε

γράμμισαν τήν σημασίαν ήν αt Κυβερνήσεις τής Σοσια

λιστικής Δημοκρατίας τfjς Ρουμανίας κ:αί τής 'Ελληνικής 

Δημοκρατίας άποδίδουν είς τήν άνάπτυξιν τών σχέσεων 

φιλίας, συνεργασίας κ:αί κ:αλής γειτονίας μεθ' δλων τών 

βαλκ:ανικ:ών χωρών τά όποία άνταποκ:ρίνονται είς τά κ:οινά 

συμφέροντα τών Κρατών τής περιοχής κ:αί ε{ς τάς προσδο

κίας δλων τών βαλκ:ανικ:ών λαών. 

»Τά δύο μέρη συνεφώνησαν δτι πάσα βελτίωσις τής 

Διαβαλκανικής Συνεργασίας ε{ναι tκ:ανή νά συμβάλη είς 

τήν εγκαθίδρυσιν εuνοϊκ:ής άτμοσφαίρας διά τίς ύπόλοιπες 

χώρες τής Εuρώπης. 

»Τά δύο μέρη χαιρετίζουν τήν δραστηριότητα, ήτις 

άναπτύσσεται άπό τούς διαβαλκανικούς όργανισμούς είς 

τούς τομείς τής ίατρικ:ής, τών μαθηματικών, τοϋ άθλητι

σμοϋ κ:αί τοϋ τουρισμοϋ κ:. λ π. 'Εξέφρασαν τήν άπόφασίν 

των δπως ενθαρρύνουν τήν δημιουργίαν νέων όργανισμών 

διαβαλκανικής συνεργασίας είς τούς τομείς οίκ:ονομικ:ών, 

τεχνικ:οεπιστημονικ:ών ώς κ:αί εκείνων τής προστασίας τοϋ 

περιβάλλοντος, Όί δποίοι θά ήδύναντο βαθμιαίως νά δδηγή

σουν είς στενωτέραν πολιτικ:ήν συνεργασίας. Πρός τοϋτο 

τά δύο μέρη ε{ναι ετοιμα νά συμμετάσχουν είς συνεδριά

σεις άντιπροσώπων τών Κυβερνήσεων τών βαλκ:ανικ:ών 

χωρών. 

»Τά δύο μέρη εξέφρασαν τήν άνησυχίαν των έν σχέσει 

πρός τήν κατάστασιν είς τήν Κύπρον, ή όποία συνιστά 

άπειλήν κ:ατά τής είρήνης κ:αί τής σταθερότητος είς τήν 
περιοχήν. Συνεφώνησαν επί τής άνάγκ:ης δπως καταλή

ξουν τό ταχύτερον δυνατόν είς μίαν πολιτικ:ήν διευθέτησιν 

διαρκείας τοϋ κ:υπριακ:οϋ προβλήματος βασιζομένης επί 

τής δικαιοσύνης, τών άρχών τοϋ Χάρτου τών ' Ηνωμένων 

'Εθνών κ:αί τών άποφάσεων τοϋ Συμβουλίου 'Ασφαλείας 

κ:αί τής Γενικής Συνελεύσεως τοϋ ΟΗΕ, αί όποίαι καθορί

ζουν τόν σεβασμόν τής κυριαρχίας, τής άνεξαρτησίας, τής 

εδαφικής άκ:εραιότητος κ:αί τοϋ άδεσμεύτου τής Κύπρου, 

στήν άμεσον άποχώρησιν δλων τών ξένων στρατιωτικών 

δυνάμεων εκ: τής Κυπριακής Δημοκρατίας, είς τήν επιβε

βαίωσιν τής άποκ:λειστικ:ής άρμοδιότητος τών δύο κ:υπρια

κ:ών κοινοτήτων επί τών συνταγματικών θεμάτων, τήν εν

θάρρυνσιν τών άρξαμένων επαφών κ:αί διαπραγματεύσεων, 

τήν επείγουσαν επάνοδον τών προσφύγων είς τάς οίκ:ίας 

των ύπό συνθήκ:ας άσφαλείας. 

»Προσέτι τά δύο μέρη επεβεβαίωσαν τήν πεποίθησίν 

των δτι ή σοβαρότης τής εν Κύπρφ καταστάσεως επιβάλ

λει ε{ς τάς Κυβερνήσεις δλων τών χωρών κ:αί πρωτίστως 

εκείνων τής περιοχής νά προέλθουν είς πρακ:τικ:άς κ:αί 

άποτελεσματικ:άς διπλωματικ:άς ενεργείας, δδηγούσας είς 

τήν διασφάλισιν τής κ:υπριακ:ής άνεξαρτησίας κ:αί τής διε

θνοϋς είρήνης. 

»Τά δύο μέρη ε{ναι πεπεισμένα δτι αt διακ:οινοτικ:αί 

διαπραγματεύσεις τής Βιέννης κ:αί τής Λευκωσίας ύπό τήν 

αίγίδα τοϋ γενικ:οϋ γραμματέως τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, 

πρέπει νά συνεχισθοϋν μέ ένεργητικ:ότητα κ:αί κ:αλήν θέ

λησιν. Πρός τοϋτο εξετίμησαν τάς άδιαλείπτους προσπα

θείας τοϋ γενικ:οϋ γραμματέως κ:. Βαλντχάιμ. 

»UΟσον άφορά είς τήν κατάστασιν εν ΜέσιJ 'ΑνατολΌ 

τά δύο μέρη ύπεγράμμισαν τήν άνάγκ:ην εγκαθιδρύσεως 

μιας δικαίας κ:αί διαρκ:οϋς είρήνης εγγυωμένης τήν εφαρ

μογήν τών άποφάσεων τοϋ Συμβουλίου 'Ασφαλείας κ:αί 

τής Γενικής Συνελεύσεως τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. Έκ:κ:ι

νοϋντα εκ: τής άρχής τής αύτοδιαθέσεως τών λαών ώς 

επίσης κ:αί εκ: τοϋ άξιώματος δτι ή πρόσκτησις εδαφών διά 

τής βίας ε{ ναι άπαράδεκ:τος είς τάς διεθνείς σχέσεις τά δύο 

μέρη ύπεγράμμισαν ώσαύτως τήν άνάγκ:ην λύσεως, ή όποία 

θά εσέβετο τά νόμιμα δικαιώματα δλων τών λαών τής περι

οχής κ:αί θά εγγυάτο τήν εθνικ:ήν όντότητα κ:αί τά νόμιμα 

δικ:αιώ~ατα τοϋ παλαιστινιακ:οϋ λαοϋ. 
»Τά δύο μέρη ' ύπεγράμμισαν τόν αύξοντα ρόλον τοϋ 

ΟΗΕ διά τήν λύσιν τής διενέξεως είς τήν Μ. ' Ανατολήν. 

))Τά δύο μέρη συνεφώνησαν νά συνεχίσουν τάς διαβου

λεύσεις των είς έπίπεδον ύπουργών 'Εξωτερικών ώς κ:αί είς 

άλλα έπίπεδα. 

))Τά .δύο μέρη διεπίστωσαν δτι ή επίσκεψις τοϋ πρωθυ
πουργοϋ tής ' Ελληνικής Δημοκρατίας κ:. Κωνσταντίνου 
Καραμανλή είς τήν Σοσιαλιστικ:ήν Δημοκ:ρατίαν τής Ρου

μανίας κ:αί αί συνομιλίαι αί δποίαι ελαβον χώραν επί τΌ 

εuκ:αιρί~ ταύτιJ άποτελοϋν σημαντικ:ήν συμβολήν είς τήν 

άνάπτυξιν τών σχέσεων φιλίας τών δύο χωρών κ:αί λαών 

κ:αί εξυπηρετοϋν τήν είρήνην κ:αί τήν συνεννόησιν μεταξύ 

δλων τών εθνών. 

)) 'Εξ όνόματος τοϋ προέδρου τής ' Ελληνικής Δημο

κρατίας δ πρωθυπουργός κ:. Κ. Καραμανλής προσεκ:άλεσε 

τόν Πρόεδρον τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Ρουμα
νίας κ: . Ν. Τσαουσέσκου, ϊνα πραγματοποιήση επίσημον 

επίσκ:εψι ν εiς τήν ' Ελλάδα. Ταυτοχρόνως δ πρωθυπουργός 

κ:. Κωνσταντίνος Καραμανλής προσεκ:άλεσε τόν Ρουμί'iνον 
πρωθυπουργόν κ:. Μ. Μανέσκ:ου, δπως πραγματοποιήση 

επίσημον επίσκεψιν είς τήν 'Ελλάδα. At προσκλήσεις εγέ
νοντο άποδεκ:ταί. Αί ήμερομηνίαι τών επισκέψεων θά κ:α

θορισθοϋν διά τής διπλωματικής όδοϋ». 
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'Η έπίσκεψη τοϋ ~Ελληνα πρωθυπουργοϋ στή 

ρουμανική πρωτεύουσα άποτέλεσε άντικείμενο διε

θνοϋς ένδιαφέροντος. Χαρακτηριστική ε{ναι ή άντα

πόκριση άπό τήν 'Αθήνα τοϋ Χ. Γκέρσον, πού δη

μοσιεύθηκε στήν παρισινή έφημερίδα «Le Figaro», 
στήν όποία τονιζόταν δτι τό ταξίδι τοϋ Κ. Καρα

μανλή στή Ρουμανία έντασσόταν στά πλαίσια τής 

πολιτικής καλής γειτονίας τής ' Ελλάδος μέ τίς άλ

λες βαλκανικές χώρες. ' Υπογραμμιζόταν, άκόμη, δτι 

ή ·Ελλάδα καί ή Ρουμανία δέν ε{χαν προβλήματα σέ 

δ, τι άφοροϋσε τήν έξωτερική πολιτική, έφόσον ή δεύ

τερη ύποστήριζε τήν έλληνική θέση στό Κυπριακό 

καί ή πρώτη έπικροτοϋσε τίς ρουμανικές κινήσεις 

άνεξαρτοποιήσεως άπέναντι στή Μόσχα178. 

Τήν ίδια ή μέρα, στή «Le Monde» διατυπωνόταν ή 
άποψη δτι ή άποχώρηση τής 'Ελλάδος άπό τή στρα

τιωτική δομή τοϋ ΝΑ ΤΟ δημιουργοϋσε πρόσθετο 

παράγοντα προσεγγίσεως μέ τίς άλλες βαλκανικές 
χώρεςΙ79 . 

27-31 ΜΑ· Ι ·ΟΥ 1975 

'Ο Κ. Καραμανλής συμμετέχει στή σύνοδο κο

ρυφής τοϋ ΝΑΤΟ στίς Βρυξέλλες. Στό περιθώριο 

τών έργασιών τής συνόδου, πραγματοποιεί μέ ήγέτες 

μελών τής συμμαχίας έπαφές πού εμελλαν νά άπο

δειχθοϋν άποφασιστικές γιά τήν άποκατάσταση τής 

διεθνοϋς θέσεως τής χώρας. 

' Ο 'Έλληνας πρωθυπουργός εφθασε στή βελγική 

πρωτεύουσα τό βράδυ τής 27ης Μαίου. Στίς 29 Μαί
ου, καί άφοϋ άνέλαβε τό άξίωμα τοϋ έπίτιμου προέ

δρου τής συνόδου - σύμφωνα μέ τόν κανόνα τής 

έναλλαγfjς τής προεδρίας- κήρυξε τήν εναρξη τών 

έργασιών της, έκφωνώντας τήν άκόλουθη δμιλία: 

«Κύριε πρόεδρε, κύριοι πρωθυπουργοί, κύριοι 

ύπουργοί, κύριε γενικέ γραμματευ, 

))Κηρύσσων τήν έναρξιν τfjς συνόδου τfjς Βορει

οατλαντικής Συμμαχίας σέ lπίπεδο άρχηγών Κρατών 

η Κυβερνήσεων, θεωρώ πρώτο μου καθήκον - καί 

ύποθέτω δτι διερμηνεύω τά αίσθήματα δλων σας 

-νά lκφράσω τίς θερμές εύχαριστίες μας πρός τήν 

βελγική Κυβέρνηση, ή δποία γιά μίαν άκόμη φορά 

μiiς παρέχει πρόθυμα τήν τόσο εύγενfj φιλοξενία της. 
)) 'Η tναλλαγή τfjς προεδρίας έφερε tφέτος τόν 

'Έλληνα πρωθυπουργό στήν θέση του έπιτίμου προέ

δρου. Φυσικά δσα θά έχω νά πώ ώς άντιπρόσωπος 

τfjς 'Ελλάδος lπιφυλάσσομαι νά άναπτύξω στήν πε

ραιτέρω πορεία τών tργασιών μας. Θά μου δοθij έτσι 

ή εύκαιρία νά άναφερθώ είς τάς tξελίξεις πού προσ

διώρισαν τήν νέα θέση τfjς 'Ελλάδος έντός τfjς Συμ

μαχίας. 

)) Ώς έπίτιμος πρ6εδρος αύτή τήν στιγμή, θέλω 
μόνο νά τονίσω δτι ή σύνοδος αύτή θά μiiς δώση μιά 

εύπρόσδεκτη εύκαιρία νά κάνωμε μία lπισκόπηση 

του διεθνους δρίζοντος καί νά δουμε άπό κοινου τί 

πρέπει καί τί μπορεί νά κάνη ή συμμαχία. 'Η περυ

σινή σύνοδος κορυφής, πού κατέληξε στήν ύπογρα

φή τfjς Διακηρύξεως τfjς Όττάβα, ήταν μιά συνεδρί

αση πανηγυρική γιά τά 25 χρόνια τfjς ζωfjς τfjς Συμ
μαχίας. Θά έλεγα δτι ή lφετεινή μας σύνοδος ε{ναι 

περισσότερο μιά κρίσιμος σύνοδος έργασίας. Πράγ

ματι δλοι ξεύρομε πώς ή συμμαχία σάν όργανισμός 

καί δ δυτικός κόσμος στό σύνολό του άντιμετωπί

ζουν προβλήματα. Προβλήματα σοβαρά καί δύdχο

λα. Πιστεύω, ώστόσο, πώς τά μέσα γιά τήν άντιμε

τώπισή τους δέν μiiς λείπουν. Φθάνει νά ύπάρξη 

πρώτα - πρώτα ή θέληση καί παράλληλα ή άπόφαση 
νά ύποστουμε ώρισμένες θυσίες άνάλογες πρός τίς 

δυνατότητές μας. Φθάνει νά ξεπεράσουμε τήν νοο

τροπία του εύδαιμονισμου, πού τόσο πολύ άπλώθηκε 

στίς χώρες μας τά τελευταία χρόνια καί τούς tγωϊστι

κούς άνταγωνισμούς. "Ολοι ξεύρομε πώς άπό πέρυσι 

lως φέτος έχουν προβάλει μέσα είς τόν χώρο τfjς 

συμμαχίας ώρισμένα κρίσιμα lρωτηματικά, τά δποία 

περιμένουν άκόμη μίαν ίκανοποιητικήν άπάντησιν. 

Καί ή μόνη δυνατή κατά τήν γνώμη μου άπάντηση 

ήταν καί έξακολουθεί νά ε{ναι ή πραγματική, είλι

κρινής καί άνυστερόβουλος άλληλεγγύη μεταξύ μας. 

)) Ώς πρωθυπουργός τfjς 'Ελλάδος έχω lδιαιτέ
ρους λόγους νά lπιμείνω εlς τήν τελευταίαν αύτήν 

διαπίστωσιν. 

))Αύτό περίπου τό περίγραμμα έχουν τά θέματα 

πού πρέπει νά συζητήσουμε. Ή σημερινή σύνοδος 

μiiς δίνει τήν εύκαιρία νά τά tξετάσουμε σέ βάθος 

καί νά έχουμε μιάν εlλικρινfj άνταλλαγή άπόψεων 

μεταξύ μας. Οί σκοποί τfjς συμμαχίας ε{ναι βεβαίως 

άμυντικοί· άλλά πέραν αύτου άποβλέπουν καί εlς τήν 

κατοχύρωσιν ώρισμένων ήθικών άξιών καί τήν προ

στασίαν του δημοκρατικου τρόπου ζωfjς μας. Πάν

τως βασική lπιδίωξίς μας μένει ή διατήρηση τfjς εi

ρήνης ύπό συνθήκες δικαιοσύνης καί έποικοδομητι

κfjς συνεργασίας μεταξύ δλων τών λαών, συμμάχων 

καί μή. Πρέπει συνεπώς νά άναζητήσωμεν τά πρό
σφορα μέσα γιά τήν πραγματοποίησιν του μεγάλου 

αύτου σκοπου. Ν Α ν τουτο tπιτευχθij, καί πιστεύω δτι 

μπορεί νά lπιτευχθij, δυνάμεθα νά είμεθα αlσιόδοξοι 

καί γιά τό μέλλον τfjς συμμαχίας, καί γιά τήν παγκό

σμια είρήνη. 

)) Τελειώνοντας, lπιθυμώ νά χαιρετίσω τούς παρι
σταμένους άρχηγούς Κρατών η Κυβερνήσεων, ώς 

lπiσης καί τούς ύπουργούς τών μελών τfjς Συμμαχί

ας. Παρακαλώ τόν γενικόν γραμματέα κ. Αούνς νά 

άναλάβη τήν Προεδρίαν τών tργασιών μας))ιsο. 

ΝΗδη άπό τήν προηγουμένη, 28 Μαίου , δ Κ. Κα

ραμανλής ε{χε άρχίσει τόν κύκλο τών σημαντικών 

διεθνών έπαφών του, μέ πρώτη τή συνάντησή του μέ 

τόν Βέλγο πρωθυπουργό, Λ. τίντεμανς : 
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«'ο κ. πρωθυπουργός άνέπτυξε διά μακρών τά επιχειρή

ματα τά όποία συνηγοροuν ύπέρ τής έντάξεως τής • Ελλά
δος είς τήν Εύρωπαϊκήν Οίκονομικήν Κοινότητα, ελαβε δέ 

τήν άπάντησιν δτι τό Βέλγιον θά μdς ύποστηρίξη. Ό κ. 

τίντεμανς άνέφερε μάλιστα δτι ήτο ένήμερος του αίτήμα

τός μας έκ συνομιλίας τήν δποίαν εΙχεν είς Παρισίους μετά 

τοu κ. Σιράκ. Διεφάνη δτι δ Γάλλος πρωθυπουργός, τηρών 

τήν ύπόσχεσίν του, εΙχεν δμιλήσει ένθέρμως πρός τόν 

πρωθυπουργόν του Βελγίου. 

»'Επί του Κυπριακοί) καί τών διμερών έλληνοτουρκι

κών διαφορών δ κ. Καραμανλής έξέθεσε τάς έλληνικάς 
άπόψεις, έξεδήλωσε τήν έτοιμότητα τής 'Ελλάδος δπως 

διαπραγματευθή καί άνεφέρθη είς τήν άρνητικήν στάσιν 

τής Τουρκίας, ijτις παρατεινομένη δημιουργεί τόν κίνδυ

νον πολεμικής άναμετρήσεως. ·Εξ ού ή άνάγκη δ πως όσοι 

ένδιαφέρονται διά τήν είρήνην άσκήσουν πολιτικήν η 

ήθικήν πίεσιν έπί τής Τουρκίας διά νά λογικευθή. Τό Βέλ

γων καί προσωπικώς δ πρωθυπουργός του διαθέτουν, εΙπεν 

δ κ. Καραμανλής, τό άπαιτούμενον κuρος διά νά συμβά

λουν πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην. 

>> • Ο κ. τίντεμανς παρηκολούθησε τήν άνάπτυξιν τών 

θέσεών μας μέ πολλήν κατανόησιν καίεlπεν δτι θά κατα

βάλη, άπό τής πλευράς του, κάθε προσπάθειαν. Καί κατά 

πρώτον λόγον θά ώμίλει σχετικώς πρός τόν πρόεδρον 

Φόρντ, τόν όποίον θά συνήντα έντός τής ήμέρας». 

Κατά τή διάρκεια τής ίδιας συνομιλίας, δ Κ. 

Καραμανλής εθιξε καί τό θέμα τής προμήθειας άπό 

τό Βέλγιο τριών φρεγατών γιά τό έλληνικό Πολεμι

κό Ναυτικό. ·Ο Λ. 'ηντεμανς άνέφερε δτι ή Κυβέρ
νησή του εΙχε άποφασίσει νά πωληθοϋν τά σκάφη 

στήν ·Ελλάδα, εμενε δμως νά καθοριστοuν οί λεπτο

μέρειες. Σέ άπάντηση, ό 'Έλληνας πρωθυπουργός 

παρατήρησε δτι τόν ένδιέφεραν κυρίως οί καλοί 

δροι πληρωμής - είτε μέσω δανείου, είτε μέσω μα

κροπρόθεσμων πιστώσεων - καθώς καί ή ταχεία 

παράδοση τών πλοίων1 8 1 • 

Τήν ίδια ήμέρα, δ Κ. Καραμανλής συναντήθηκε 

μέ τό γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γ. Λούνς: 

«'Ο γενικός γραμματεύς έκφράζει τάς εύχαριστίας του 

διότι έγένετο δεκτός άπό τόν κ. πρόεδρον καί τήν χαράν 

του διότι τόν έπαναβλέπει μετά άπό πολλά ετη. Λέγει δτι 

άντιλαμβάνεται πλήρως τήν δυσχερή θέσιν είς τήν δποίαν 

εύρίσκεται δ πρόεδρος τής έλληνικής Κυβερνήσεως, πρώ

τον, διότι παρέλαβε βαρείαν κληρονομίαν άπό τούς συνταγ

ματάρχας καί, δεύτερον, διότι εχει νά άντιμετωπίση τήν 

εϋλογον συγκίνησιν του έλληνικοu λαοu κατόπιν τής δι

πλής τουρκικής ένεργείας είς τήν Κύπρόν. Δυστυχώς, λέ

γει δ κ. Λούνς, ή Συμμαχία δέν εΙναι είς θέσιν νά λάβη μέ

τρα έναντίον ένός έκ τών μελών της, δηλαδή τής Τουρ

κίας, έλπίζει δμως δτι θά έξευρεθή μία λύσις εντιμος ή 

όποία νά εΙναι άποδεκτή είς τόν έλληνικόν λαόν. Προσθέ

τει δτι κατά τάς προσεχείς διαπραγματεύσεις περί τής έλ

ληνικής άποχωρήσεως έκ του ΝΑ ΤΟ δ γενικός γραμ

ματεύς καί ή Συμμαχία θά πράξουν πdν τό δυνατόν οοστε νά 

μ ή έξασθενήση ή άμυνα τής ·Ελλάδος τij βοηθείc;t των 

συμμάχων της. Είς τήν συνομιλίαν τήν δποίαν ό γενικός 
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«'ο κ. πρωθυπουργός άνέπτυξε διά μακρών τά επιχειρή

ματα τά όποία συνηγοροuν ύπέρ τής έντάξεως τής • Ελλά
δος είς τήν Εύρωπαϊκήν Οίκονομικήν Κοινότητα, ελαβε δέ 

τήν άπάντησιν δτι τό Βέλγιον θά μdς ύποστηρίξη. Ό κ. 

τίντεμανς άνέφερε μάλιστα δτι ήτο ένήμερος του αίτήμα

τός μας έκ συνομιλίας τήν δποίαν εΙχεν είς Παρισίους μετά 

τοu κ. Σιράκ. Διεφάνη δτι δ Γάλλος πρωθυπουργός, τηρών 

τήν ύπόσχεσίν του, εΙχεν δμιλήσει ένθέρμως πρός τόν 

πρωθυπουργόν του Βελγίου. 

»'Επί τοu Κυπριακοu καί τών διμερών έλληνοτουρκι

κών διαφορών δ κ. Καραμανλής έξέθεσε τάς έλληνικάς 
άπόψεις, έξεδήλωσε τήν έτοιμότητα τής • Ελλάδος δπως 
διαπραγματευθή καί άνεφέρθη είς τήν άρνητικήν στάσιν 

τής Τουρκίας, ijτις παρατεινομένη δημιουργεί τόν κίνδυ

νον πολεμικής άναμετρήσεως. ·Εξ ού ή άνάγκη δ πως όσοι 

ένδιαφέρονται διά τήν είρήνην άσκήσουν πολιτικήν η 

ήθικήν πίεσιν έπί τής Τουρκίας διά νά λογικευθή. Τό Βέλ

γων καί προσωπικώς δ πρωθυπουργός του διαθέτουν, εΙπεν 

δ κ. Καραμανλής, τό άπαιτούμενον κuρος διά νά συμβά

λουν πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην. 

» • Ο κ. τίντεμανς παρηκολούθησε τήν άνάπτυξιν τών 
θέσεών μας μέ πολλήν κατανόησιν καίεlπεν δτι θά κατα

βάλη, άπό τής πλευράς του, κάθε προσπάθειαν. Καί κατά 

πρώτον λόγον θά ώμίλει σχετικώς πρός τόν πρόεδρον 

Φόρντ, τόν δποίον θά συνήντα έντός τής ήμέρας». 

Κατά τή διάρκεια τής ίδιας συνομιλίας, δ Κ. 

Καραμανλής εθιξε καί τό θέμα τής προμήθειας άπό 

τό Βέλγιο τριών φρεγατών γιά τό έλληνικό Πολεμι

κό Ναυτικό. ·Ο Λ. 'ηντεμανς άνέφερε δτι ή Κυβέρ
νησή του ε{χε άποφασίσει νά πωληθοϋν τά σκάφη 

στήν ·Ελλάδα, εμενε δμως νά καθοριστοϋν οί λεπτο

μέρειες. Σέ άπάντηση, ό 'Έλληνας πρωθυπουργός 

παρατήρησε δτι τόν ένδιέφεραν κυρίως οί καλοί 

δροι πληρωμής - είτε μέσω δανείου, είτε μέσω μα

κροπρόθεσμων πιστώσεων - καθώς καί ή ταχεία 

παράδοση τών πλοίων1 Β 1 • 

Τήν ίδια ήμέρα, ό Κ. Καραμανλής συναντήθηκε 

μέ τό γενικό γραμματέα τοϋ ΝΑΤΟ, Γ. Λούνς: 

«'ο γενικός γραμματεύς έκφράζει τάς ευχαριστίας του 

διότι έγένετο δεκτός άπό τόν κ. πρόεδρον καί τήν χαράν 

του διότι τόν έπαναβλέπει μετά άπό πολλά ετη. Λέγει δτι 

άντιλαμβάνεται πλήρως τήν δυσχερή θέσιν είς τήν δποίαν 

εύρίσκεται δ πρόεδρος τής έλληνικής Κυβερνήσεως, πρώ

τον, διότι παρέλαβε βαρείαν κληρονομίαν άπό τούς συνταγ

ματάρχας καί, δεύτερον, διότι εχει νά άντιμετωπίση τήν 

εϋλογον συγκίνησιν του έλληνικοu λαοu κατόπιν τής δι

πλής τουρκικής ένεργείας είς τήν Κύπρόν. Δυστυχώς, λέ

γει δ κ. Λούνς, ή Συμμαχία δέν εΙναι είς θέσιν νά λάβη μέ

τρα έναντίον ένός έκ τών μελών της, δηλαδή τής Τουρ

κίας, έλπίζει δμως δτι θά έξευρεθή μία λύσις εντιμος ή 

όποία νά εΙναι άποδεκτή είς τόν έλληνικόν λαόν. Προσθέ

τει δτι κατά τάς προσεχείς διαπραγματεύσεις περί τής έλ

ληνικής άποχωρήσεως έκ του ΝΑ ΤΟ δ γενικός γραμ

ματεύς καί ή Συμμαχία θά πράξουν πdν τό δυνατόν οοστε νά 

μ ή έξασθενήση ή άμυνα τής · Ελλάδος τij βοηθεί~ των 

συμμάχων της. Είς τήν συνομιλίαν τήν δποίαν δ γενικός 
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γραμματεύς ε{χε τόν Όκ:τώβριον 1974 μέ τόν κ: . Μαϋρον δ 

τελευταίος ε{πε δτι τό ΝΑ ΤΟ εΙ ναι uποχρεωμένον νά uπε

ρασπίση τήν 'Ελλάδα δ,τιδήποτε κ:αί άν συμβή. Τό πρό

βλημα δμως, λέγει δ γενικός γραμματεύς, ε{ναι όχι τί πρέ

πει άλλά τί μπορεί νά κ:άνη τό ΝΑΤΟ κ:αί αύτό θά έξαρτηθή 

έν πολλοίς άπό τό περιεχόμενον των προσεχών διαπραγ

ματεύσεων περί άποχωρήσεως . 

»'Ο κ:. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως εύχαριστεί τόν γε

νικόν γραμματέα, έκ:τιμa τό γεγονός δτι έζήτησε νά τόν 

έπισκ:εφθή κ:αί επειδή γνωρίζει δτι ε{ναι κ:αί έκ:είνος άν

θρωπος δ όποίος εχει τό θάρρος τής γνώμης του, θά τοϋ 

έκθέση σαφώς κ:αί εύθέως τάς άπόψεις του. Τό βασικ:όν 

γεγονός ε{ναι δτι ή Τουρκία αύτή τήν στιγμή διαπράττει 

άδικ:ίαν, περί αύτοϋ uπάρχουν άποδείξεις άλλά κ:αί άν δέν 

uπήρχον α{ άποδείξεις αύται, ή λογική κ:αί μόνη δδηγεί είς 

τό αύτό συμπέρασμα. νΕλαβεν χώρα ί\να πραξικόπημα κα

τά τοϋ Μακαρίου. Ή Τουρκία έπενέβη διά νά άποκ:αταστή

ση, λέγει, τήν νομιμότητα ώς έγγυήτρια δύναμις . Τρείς 

ήμέρας βραδύτερον ή νομιμότης ε{χεν άποκ:ατασταθή είς 

τήν Κύπρον έν τφ προσώπφ τοϋ κ:. Κληρίδη, ένφ ταυτοχρό

νως άποκ:αθίστατο ή νομιμότης κ:αί είς τήν 'Ελλάδα. Παρά 

τήν άποκ:ατάστασιν τής νομιμότητος έν Κύπρφ ή Τουρκία 

όχι μόνον δέν άπέσυρε τάς δυνάμεις της άλλά κ:αί εξαπέλυ

σε όλίγον βραδύτερον κ:αί, ένψ διεξήγοντο άκ:όμη διαπραγ

ματεύσεις, νέαν έπίθέσιν βάσει στρατηγικ:οϋ σχεδίου. Ώς 
εμπειρος περί τά στρατιωτικά πράγματα δ γενικός γραμμα

τεύς δέν θά άμφισβη-rήση δτι τοιαϋτα στρατηγικά σχέδια 

καταστρώνονται άπό μακ:ροϋ χρόνου κ:αί κ:ατά συνέπειαν ή 

τουρκ:ικ:ή ένέργεια ήτο σαφώς προμελετημένη. 'Ιδού λοι

πόν διατί ίσχυριζόμεθα δτι ή Τουρκία κ:αταφώρως άδικ:εί. 

' Ενώπιον αύτή ς τής καταστάσεως εuρέθη δ ίδιος πρό 

σκ:ληροϋ διλήμματος είτε νά προχωρήση είς πόλεμον είτε 

νά προβή είς τήν δήλωσιν περί άποχωρήσεως άπό τήν 

στρατιωτικ:ήν πλευράν τής Συμμαχίας . Εuρισκ:όμενος ένώ

πιον μεγάλης πιέσεως τοϋ στρατοϋ κ:αί τοϋ λαοϋ άνέλαβε 

μεγάλην εύθύνην κ:αί δέν έπροχώρησε είς πόλεμον (διότι ή 

' Ελλάς ώς συνεγγυήτρια δύναμις θά ήδύνατο νά άποστείλη 

κ:αί έκ:είνη στρατεύματα είς τήν Κύπρον) άλλ' έπροτίμησε 

τήν λύσιν τής άποχωρήσεως άπό τήν στρατιωτικ:ήν πλευ

ράν τής Συμμαχίας. 

»'Ο γενικός γραμματεύς λέγει δτι τό ΝΑΤΟ βεβαίως 

εΙναι Συμμαχία κ:αί όχι δικαστήριον δυνάμενον νά κ:ρίνη 

τόν άδικ:οϋντα. 'Εν τούτοις όσάκ:ις δ ίδιος συνομιλεί μέ 

Τούρκους <iρμοδίους δέν άποκ:ρύπτει τήν γνώμην του ή 

όΠοία έν πολλοίς συμπίπτει μέ τά δσα εΙπε δ κ:. πρόεδρος 
τής Κυβερνήσεως. Είς τόν προκ:άτοχόν του γενικόν γραμ

ματέα κ:αί είς αύτόν τό Συμβούλιον τοϋ ΝΑΤΟ εχει άναθέ

σει μίαν "έντολήν επαγρυπνήσεως" έπί των έλληνοτουρ

κ:ικ:ών σχέσεων. Τήν έντολήν αύτήν δμως δύναται νά τήν 

άσκ:ήση μόνον δταν αί δύο άμέσως ένδιαφερόμεναι Κυβερ

νήσεις συμφωνήσουν νά τοϋ άναθέσουν κάποιον ούσια

στικ:ώτερον ρόλον. Ό γενικός γραμματεύς προσθέτει δτι 

άπό τάς συνομιλίας του μέ τούς Τούρκους διαmστώνει δτι 

διέπονται άπό σύμπλεγμα κ:ατωτερότητος, διότι οί μέν 

'Έλληνες διά τοϋ πολιτισμοϋ των άνήκ:ουν άναμφιβόλως 

είς τήν Δύσιν, ένφ αύτοί αίσθάνονται δτι δέν άνήκ:ουν άκ:ό

μη είς τόν κόσμον αύτόν τής Δύσεως. 

»'Ο κ:. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως παρατηρεί δτι βε

βαίως τό πρόβλημα μεταξύ 'Ελλάδος κ:αί Τουρκίας δέν 

εΙναι θέμα "δικαστικής" κρίσεως κ:αί θά ήδύνατο ή Συμμα

χία νά τό άντιμετωπίση άλλως, έάν δέν ε{χε άπ' εύθείας 

έπιπτώσεις έπ' αύτής. 'Ιδού όμως δτι τό έλληνοτουρκ:ικ:όν 

εχει γίνει πρόβλημα ΝΑΤΟ, πρόβλημα τό δποίον παραλύει 

τήν Συμμαχίαν κ:αί δημιουργεί τόν κ:ίνδυνον όχι μόνον νά 

έξέλθουν τής Συμμαχίας κ:αί τά δύο μέλη της άλλά κ:αί νά 

εuρεθοϋν είς πόλεμον μεταξύ των. 'Απ' δλην δέ αύτήν τήν 
κατάστασιν ώφελοϋνται μόνον ο{ Σοβιετικοί. Οϋτω τό έλ

ληνοτουρκ:ικ:όν εΙναι πρόβλημα έξ ίσου άν όχι κ:αί περισσό

τερον σημαντικ:όν διά τό ΝΑ ΤΟ παρά διά τήν 'Ελλάδα κ:αί 

δι' αύτό τό ΝΑ ΤΟ δέν πρέπει νά άδιαφορήση δπως άλλω

στε δέν ήδιαφόρησαν άλλοι διεθνείς όργανισμοί κ:αί συγ

κεκριμένως δ 'Οργανισμός τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, δ 

δποίος εχει έκ:δώσει 8 άποφάσεις έπί τοϋ θέματος. 
»·Ο γενικός γραμματεύς άπαντα δτι τό ΝΑΤΟ άσφαλώς 

δέν ε{ναι άδιάφορον, ε{ναι δμως άνίκ:ανον νά ένεργήση . 

'Υπενθυμίζει τήν όξείαν διαφορά ν μεταξύ τής 'Ολλανδίας 

άφ' ένός κ:αί τής' Αγγλίας- ΗΠΑ άφ' έτέρου διά τό θέμα 

τής Δ. Γουϊνέας είς τήν δποίαν κ:αί πάλιν, δπως κ:αί είς τήν 

διαφοράν 'Αγγλίας- 'Ισλανδίας, δέν ήδυνήθη νά βοηθήση 

είς τήν έξεύρεσιν λύσεως. 

>>'Ο πρόεδρος τής Κυβερνήσεως υπογραμμίζει δτι τό 

πρόβλημα uπάρχει, εΙ ναι σοβαρόν κ:αί δύναται νά δδηγήση 

είς πόλεμον. Πρέπει οί έταίροι τοϋ ΝΑΤΟ νά βοηθήσουν 

είς τό νά έξευρεθή λύσις λογική κ:αί εντιμος. 'Από έλλη

νικ:ής πλευράς έπιδεικ:νύεται μετριοπάθεια κ:αί σωφροσύ

νη . Παραδεχόμεθα δτι ί\νας γεωγραφικός διαχωρισμός των 

δύο στοιχείων είς τήν Κύπρον εΙναι άναπόφευκ:τος . Δέν 

δυνάμεθα δμως νά δεχθώμεν δτι τά 18% τοϋ πληθυσμοϋ τής 
νήσου θά έλέγχουν τά 40% τοϋ έδάφους κ:αί πολύ μεγαλύ
τερον ποσοστόν τών πόρων τής Κύπρου, ένφ ταυτοχρόνως 

200.000 πρόσφυγες δέν θά δύνανται νά επανέλθουν στάς 
έστίας των. Πρέπει δι' αύτό νά άσκ:ηθή πίεσις έπί έκ:είνων 

ο{ δποίοι δυσχεραίνουν τήν έξεύρεσιν λύσεως. 

>>'Ο γενικός γραμματεύς λέγει δτι παρ' δλον δτι δέν 

εχει δυνατότητα νά ένεργήση δέν παύει νά λέγη είς τούς 

Τούρκους ίθύνοντας δτι πρέπει νά έπιδείξουν λογικήν κ:αί 

κ:ατανόησιν. 'Ιδιαιτέρως δέ τούς συνιστά νά άποφεύγωνται 

αί δημόσιαι δηλώσεις. 

>>'Ο κ: . πρόεδρος τής Κυβερνήσεως επαναλαμβάνει δτι 

δσοι ενδιαφέρονται διά τήν διατήρησιν τής Συμμαχίας πρέ

πει νά άσκ:ήσουν πίεσιν έπί τών Τούρκων ϊνα έξευρεθή μία 
λύσις, διότι έάν δέν έξευρεθή θά βαδίσωμεν πρός πόλεμον 

κ:αί διάρρηξιν τής Συμμαχίας» 182 . 

Τήν έπομένη, 29 Μαίου, ό Κ. Καραμανλής συ

ναντήθηκε μέ τόν πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου, 

Γκ. Τόρν. Τό σχετικό σημείωμα άναφέρει: 

«1. Κοινή 'Αγορά 
>>Κύριος πρωθυπουργός έδήλωσεν δτι ή 'Ελλάς έπιδιώ

κ:ει πλήρη ενταξίν της είς Κοινήν 'Αγοράν διά λόγους 

πολιτικούς πρωτίστως, διότι 'Ελλάς ε{ ναι κ:αί πρέπει νά 

μείνη μέλος τής εύρωπαϊκ:ής οίκ:ογενείας κ:αί διότι θέλει νά 

συμβάλη είς τήν πραγματοποίησι ν τής εύρωπαϊκ:ής ένότη

τος . 

»Κύριος Τόρν συμμερίζεται άπολύτως τήν τοποθέτησιν 

ταύτη ν κ:αί άποδεικ:νύει δτι εΙ ναι προτιμώτερον ή 'Ελλάς 

ένταχθή πρώτον κ:αί έν συνεχεί~ διαβή μεταβατικ:ήν περίο-
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δον παρά τό άντίστροφον . Κύριος πρωθυπουργός συμφω

νεί, διευκρινίζων δτι αύτή ε{ναι πρόθεσίς του. 

))2. 'Ελληνοτουρκικά 
))Κατόπιν παρακλήσεως κ. Τόρν, κύριος πρωθυπουργός 

προβαίνει είς μακράν άνάλυσιν Κυπριακοu καί έλληνα

τουρκικών σχέσεων. Κύριος Τόρν έκφράζει άνησυχίας του 

διά προθέσεις ' Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Κύριος πρωθυ

πουργός άπήντησεν δτι Μακάριος ε{ ναι δ νόμψος ήγέτης 

τ&ν Κυπρίων)) 183 • 

'Ιδιαίτερης σημασίας, άσφαλώς, ήταν ή συνομι

λία του Κ. Καραμανλή μέ τόν πρόεδρο τών ΗΠΑ, Τζ. 

Φόρντ. Παραβρέθηκαν, άπό έλληνικfjς πλευράς, δ 

ύπουργός 'Εξωτερικών, Δ. Μπίτσιος, δ γενικός διευ

θυντής του 'Υπουργείου 'Εξωτερικών, Ι. Τζούνης 

καί δ διευθυντής του Πολιτικοϋ Γραφείου του πρω

θυπουργου, Π. Μολυβιάτης άπό άμερικανικfjς, δ 

ύπουργός 'Εξωτερικών, Χ. Κίσινγκερ καί δ ύφυ

πουργός, Α. Χάρτμαν. Τό σχετικό πρακτικό άναφέ

ρει : 

«Πρόεδρος Φόρντ : Καλωσορίζει τόν κ. πρωθυπουργόν 

καί εκφράζει τόν θαυμασμόν του διά τό εργον καί τήν προ

σωπικότητα τοu κ. Καραμανλή. Αί Ήνωμέναι Πολιτείαι 

παρακολουθοuν μέ εύμενή διάθεσιν, θά ελεγε μάλιστα καί 

μέ κάποιον φθόνον, τάς έξελίξεις έν 'Ελλάδι, τήν έπιτυχί
αν του κ. Καραμανλή είς τάς έκλογάς καί τήν άποκατά

στασιν των δημοκρατικών θεσμών. Θέλει νά δηλώση άπε

ριφράστως καί νά ύπογραμμίση εμφατικ&ς τά έντόνως εύ

νοϊκά αίσθήματα του άμερικανικοu λαοu διά τάς έξελίξεις 

έν 'Ελλάδι. ' Ελπίζει καί πιστεύει δτι θά ήμπορέσωμεν νά 

συνεργασθ&μεν, όχι μόνον έπί του διμεροuς επιπέδου, άλ

λά καί γενικώτερον έπί των εξελίξεων τής περιοχής. 

))Πρωθυπουργός: Εύχαριστεί διά τήν εύκαιρίαν τής συ

ναντήσεως είς κρισίμους στιγμάς καί διά τόν χρόνον τόν 

δποίον άφιερώνει είς τά προβλήματα τής 'Ελλάδος. 

))Θά έπροτίμα νά ήχο είς θέσιν νά προσφέρη τήν βοή

θειάν του άντί νά ζητή βοήθειαν άπό τούς 'Αμερικανούς. 

'Αναφερόμενος είς τάς έσωτερικάς εξελίξεις λέγει δτι 

άποκατεστάθη ή δημοκρατία εν ' Ελλάδι άνευ βια ίων περι

πετειών καί κατά τρόπον άνώδυνον. Δέν άρκεί δμως μόνον 

ή άποκατάστασις . Πρέπει καί νά σταθεροποιηθή ή δημο

κρατία. Πρός τοuτο οφείλουν νά εϋρουν τήν λύσιν των 

ώρισμένα κρίσιμα προβλήματα . ' Η δικτατορία έκληροδό

τησε δύσκολα προβλήματα. 'Εάν έντός ετους, άπό σήμε

ρον, κατορθώσωμεν νά τά επιλύσωμεν ή δημοκρατία θά 

καταστή ύγιής καί ίσχυρά. 'Απαριθμεί τά εσωτερικά επι

τεύγματα. ' Εκλογαί, δημοψήφισμα, δημοτικαί έκλογαί καί 

εντός τοu προσεχοUς !Οημέρου νέον Σύνταγμα. Προσεπά

θησε καί έπέτυχε νά άποκαταστήση τήν πειθαρχίαν είς τό 

στράτευμα. Χαίρει τής έμπιστοσύνης του έλληνικοu λαοu. 

'Οφείλει δμως καί νά διατηρήση τήν εμπιστοσύνη ν του 

καί πρός τοuτο πρέπει νά λυθοuν ώρισμένα προβλήματα. 

Τά κρισιμώτερα εξ αύτ&ν άνάγονται είς τάς έλληνοτουρ
κικάς σχέσεις καί είς τό οίκονομικόν . ' Ερωτίi τόν πρόεδρο 

Φόρντ πώς επιθυμεί νά διεξαχθή ή συζήτησις καί επί ποίων 

θεμάτων . 

))Πρόεδρος Φόρντ : UΟλαι αί επιτυχίαι είς τάς δποίας 

άνεφέρθη δ κ . πρωθυπουργός είτε είς τήν άποκατάστασιν 

τής δημοκρατίας εν 'Ελλάδι είτε είς τήν άποκατάστασιν 

τής πειθαρχίας είς τόν στρατόν, οφείλονται είς τήν προ

σωπικότητά του καί άποτελοuν μεγάλα επιτεύγματα. 'Επι

θυμεί νά συγχαρή τόν κ. πρωθυπουργόν. Συμφωνεί δτι τά 

προβλήματα πρέπει νά λυθοuν καί θά επεθύμει νά συζητή

ση τό Κυπριακόν καί τάς έλληνοτουρκικάς σχέσεις διά νά 

ίδη πόσον ήμπορεί νά βοηθήση. 

))Πρωθυπουργός : Παντός άλλου επιθυμεί νά εξηγήση 

δι' όλίγων τό ίστορικόν τοuν Κυπριακοu. Πρό τής επι

στροφής του είς τήν · Ελλάδα διεπράχθη εν πραξικόπημα 

είς τήν Κύπρον. Ή Τουρκία διενήργησεν άπόβασιν ύπό 

τήν ίδιότητά της ώς εγγυητρίας δυνάμεως πρός άποκατά

στασιν τής νομιμότητος. Τρείς ήμέρας άργότερον ή νομι

μότης άποκατεστάθη καί εν 'Ελλάδι διά τής επανόδου τοu 

κ. Καραμανλή καί είς τrjν Κύπρον διά τής άναλήψεως τής 

εξουσίας διά του κ. Κληρίδη. Λογικώς καί νομικώς οί 

Τοuρκοι επρεπε νά άποχωρήσουν άπό τήν Κύπρον. Έν 

τούτοις παρέμειναν καί 15 ήμέρας άργότερον κατά τήν δι
άρκειαν τ&ν συνομιλιών τής Γενεύης προέβησαν είς δευτέ

ραν στρατιωτικήν επιχείρησιν καί κατέλαβαν τό 40% τής 
νήσου. 'Εάν διά τήν πρώτην επιχείρησιν ύπήρχε εστω καί 

σκιώδης δικαιολογία διά τήν τουρκικήν ενέργειαν, διά τήν 

δευτέραν φάσιν ούδεμία τοιαύτη δικαιολογία ύπήρχε. Τό 

40% τής νήσου κατελήφθη βάσει στρατηγικοί) σχεδίου , 

γνωρίζει δέ κάλλιστα δ πρόεδρος Φόρντ δτι στρατηγικά 

σχέδια ώς τό διαβόητον σχέδιον " ' Αττίλας" δέν εκπο

νοuνται εντός μιίiς έβδομάδος. Τοuτο άποδεικνύει δτι ή 

τουρκική ενέργεια ήτο προμελετημένη . 'Αποτέλεσμά της 

ύπήρξεν ή δημιουργία 200 χιλιάδων προσφύγων. Είς άπολύ

τους άριθμούς 200 χιλ. πρόσφυγες ίσως νά μήν ε{ναι πολ

λοί. 'Εν σχέσει δμως πρός τόν πληθυσμόν τής Κύπρου, εκ 

500 χιλ. ψυχών, τό ποσοστόν ε{ναι τεράστιον. • Η Τουρκία 
επιμένει είς τήν κατοχήν 40% του εδάφους είς τό δποίον 
περιέχονται καί οί περισσότεροι πόροι τής νήσου χάριν 

πληθυσμοί) άντιπροσωπεύοντος τό 18% του συνολικοu 
πληθυσμοu. Πάντα ταuτα επροκάλεσαν άγανάκτησιν είς 

τήν 'Ελλάδα. Στρατός καί λαός εζήτουν εντονον άντίδρα

σιν, καί δ ίδιος ύφίστατο πίεσιν ίνα κηρύξη πόλεμον διότι 

τό εθνος ήσθάνετο ταπεινωμένον. Υίοθέτησε στάσιν άντι

δημοτικήν. Έζήτησεν άπό τόν λαόν ύπομονήν καί εμπι

στοσύνην είς · τό πρόσωπόν του καί είς τούς φίλους τής 
χώρας. Τήν έπομένην τής δευτέρας τουρκικής στρατιωτι

κής επιχειρήσεως ε{χεν νά επιλέξη μεταξύ τριών τρόπων 

ενεργείας : είτε νά άποχωρήση τής πολιτικής, είτε νά κηρύ

ξη τόν πόλεμον κατά τής Τουρκίας, είτε νά άποσύρη τήν 

'Ελλάδα άπό τήν στρατιωτικήν όργάνωσιν. 'Επέλεξε τόν 

τελευταίον ώς τόν ελάχιστον καί τόν όλιγώτερον όδυνηρόν 

διά τήν Δύσιν. Ηναι όδυνηρόν, νά πρέπη νά άποδεικνύη 

κανείς εκείνο τό δποίον ε{ναι φανερόν, καί ε{ναι φανερόν 

δτι ή Τουρκία άδικεί. 'Η έλληνική πλευρά εδειξεν μετριο

πάθειαν πού ήτο δύσκολον νά άναμένεται άπό οίανδήποτε 

πλευράν. 'Ως γνωστόν, οί Τοuρκοι έζητοuσαν γεωγραφι

κήν δμοσπονδίαν, εν& ή' Ελλάς ενέμενεν είς τάς συμφωνί

ας τής Ζυρίχης . 'Εγκατέλειψε τήν θέσιν αύτήν καί εδέχθη 

τήν γεωγραφικήν δμοσπονδίαν ύπό δύο λογικούς δρους: 

πρώτον, δτι ή τουρκική περιοχή θά ήτο άνάλογος πρός τόν 

τουρκοκυπριακόν πληθυσl-!όν καί, δεύτερον, δτι οί πρό

σφυγες θά επέστρεφαν είς τάς έστίας των. 'Αμφότεραι αί 

προϋποθέσεις υπαγορεύονται άπό τήν λογικήν καί τήν 
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ήθικήν. Οί Τοϋρκοι δέν εδειξαν κατανόησιν. Εiς ούδεμίαν 

ύποχώρησιν προέβησαν καί iσχυρίσθησαν καί προσφάτως 

άκόμη δτι ή 'Ελλάς πρέπει νά δεχθij τά τετελεσμένα γεγο

νότα. 

» ' Ως πρός τό Αiγαίον εΙπεν δτι, ώς γνωστόν, ύπάρχει 

ενα status quo τό δποίον ίσχύει άπό τοϋ 1913, δηλ . άπό 60 
έτών καί πλέον . Οί Τοϋρκοι δημιουργοϋν ζητήματα. Θέ

τουν θέμα ύφαλοκρηπίδος καί έναερίου χώρου . Διαιροϋν 

αύθαιρέτως τό Αίγαίον είς δύο τμήματα καί είς τό τμήμα τό 

δποίον διεκδικοϋν περιλαμβάνονται πλείσται έλληνικαί 

νήσοι. Κατά τόν τρόπον αύτόν διασποϋν τήν ένότητα τής 

• Ελλάδος καί άμφισβητοϋν τά κυριαρχικά της δικαιώματα. 

· Η · Ελλάς θά ήδύνατο νά ίσχυρισθij δτι δι' αύτή ν δέν 

ύπάρχει θέμα. Παρά ταϋτα δέχεται τήν παραπομπήν τοϋ 

θέματος τής ύφαλοκρηπίδος είς τήν Χάγην. Καί έδώ υίοθε

τεί μετριοπαθή στάσιν. Οuτε αύτό δμως φαίνονται νάκα

τανοοϋν οί Τοϋρκοι. Είς τήν Ρώμην δπου συνηντήθησαν ο{ 

δύο ύπουργοί 'Εξωτερικών δέν έδέχθησαν νά συντάξουν 

συνυποσχετικόν, μολονότι εΙχε συμφωνηθεί δτι αύτός ήτο 

δ κύριος σκοπός τής συναντήσεώς των. Ή παράτασις τής 

έκκρεμότητος δέν άποκλείεται νά δδηγήση πρός πόλεμον. 

Είς άμφοτέρας τάς χώρας ή κοινή γνώμη εΙναι έξημμένη 

καί τά κόμματα καί δ τύπος τήν έρεθίζουν άκόμη περισσό

τερον . Θά ήτο άδιανόητον νά έκραγij πόλεμος έν Εύρώπυ 

διά τούς λόγους αύτούς. Θά ήτο έντροπή διά τήν έποχήν 

μας . 

)) • ο ίδιος ό κ . πρωθυπουργός εκαμε δ, τι ήτο δυνατόν . 

Καί παρακαλεί καί τόν πρόεδρον Φόρντ νά συμβάλη πρός 

είρηνικήν διευθέτησιν τοϋ προβλήματος. Δέν dνήκει είς 

αύτόν νά ύποδείξη εiς τόν πρόεδρον πώς θά ένεργήση καί 

μέχρι τίνος βαθμοί> θά ε πρεπε νά έξιχθοϋν αί ένέργειαί του . 

Είς έκείνον aπόκειται νά κρίνη πώς θά άποτραπij δ κίνδυ

νος. 

»Πρόεδρος Φόρντ : Αί 'Ηνωμέναι Πολιτείαι θέλουν νά 

βοηθήσουν είς άμφότερα τά θέματα. Τά γεγονότα τής Κύ

πρου ήσαν άτυχη διά τό ΝΑΤΟ. Πέραν τούτου, έδημιούρ

γησαν προβλήματα καί έντός τών 'Ηνωμένων Πολιτειών . 

Τό αίσθημα δτι κάτι πρέπει νά γίνη dντανακλaται καί είς 

τήν ένέργειαν τοϋ Κογκρέσου περί τής διακοπής τής βοη

θείας .πρός τήν Τουρκίαν. Πιστεύει δμως δτι ή ένέργεια 

αύτή ή το άντιπαραγωγική ύπό τήν εννοιαν δτι μειώνει τάς 

δυνατότητας αμερικανικής συμπαραστάσεως . 

» • Η Κυβέρνησίς του κατέβαλε προσπαθείας καί έπέτυ
χε άπό τήν Γερουσίαν νά ψηφίση τήν άποκατάστασιν τής 

βοηθείας εiς τήν Τουρκίαν . 'Υπάρχει δυνατότης νά έπι

ψηφισθij τό νομοσχέδιον καί άπό τήν βουλήν. Τοϋτο δμως 

εΙναι παρά πολύ dβέβαιον. Πιστεύει δτι έάν δέν άνακληθij 

ή διακοπή τής βοηθείας αί ·Ηνωμένα ι Πολιτείαι στεροϋν

ται μοχλοί> πιέσεως . ·Ο ίδιος συνηργάσθη μέ τούς ήγέτας 

τοϋ Κογκρέσου καί τούς έζήτησε νά δώσουν τήν δυνατό

τητα καί τόν καιρόν είς τήν Κυβέρνησίν του διά νά έπιτύχη 

ίκανοποιητικά άποτελέσματα έν συνεργασίq μετά τής 

'Ελλάδος καί τής Τουρκίας. ' Εάν δέν άρθij τό έμπάργκο οί 

Τοϋρκοι ένδέχεται νά κλείσουν ώρισμένας άμερικανικάς 

βάσεις . Τοϋτο θά ήτο πολύ λυπηρά έξέλιξις διά τήν κοινήν 

άμυναν. Τό θέμα τοϋ χρόνου τής άποκαταστάσεως τής βο

ηθείας εΙ ναι σημαντικόν. 'Όσον ταχύτερον τό Κογκρέσον 

άρη τήν άπαγόρευσιν, τόσον τό καλλίτερον . 'Επανα

λαμβάνει έμφατικώς δτι α{ δυνατότητες διά τήν άσκησιν 

πιέσεως (opportunity for 1everage) μειοϋνται. 
»Κίσινγκερ : 'Επιθυμεί νά προσθέση όλίγα τινά περί 

τής έσωτερικijς καταστάσεως έν Τουρκίq ώς τήν άντελή

φθη έκ τοϋ τελευταίου ταξιδίου του καί τών έπαφών του. 
• Η άμερικανική έκτίμησις διά τήν έσωτερικήν κατάστασιν 
εΙ ναι ή έξή ς: 'Ο κ. Τσαγλαγιαγκίλ έπιθυμεί διευθέτησιν. 

• Ο κ. Ντεμιρέλ βασικώς έπιθυμεί καί αύτός διευθέτησιν. 
• Ο κ. 'Ερμπακάν θά άνατρέψη τήν Κυβέρνησιν έάν έπέλθη 
ή διευθέτησις . 

»'Ο ίδιος δ κ. Κίσινγκερ εχει ίδεί δλους τούς Τούρκους 

πολιτικούς ήγέτας δύο φοράς καί τούς εχει συστήσει νά 

δώσουν λύσιν. Ή κλείς εΙναι δ κ. Έτσεβίτ. 'Εάν ήτο 
πρωθυπουργός θά ε{ χ εν έξευρεθij λύσις. 'Ως άντιπολίτευ

σις θά προσπαθήση νά χρησιμοποιήση τάς διαπραγματεύ

σεις διά νά διασπάση τόν κυβερνητικόν συνασπισμόν. • Ο 
κ. Ντεμιρέλ φοβείται δτι έάν προχωρήση θά χάση τήν 

πρωθυπουργίαν. 'Εάν εΙχε τήν πλειοψηφίαν τοϋ κ. Καρα

μανλή ή λύσις θά έξευρίσκετο άμέσως. Τυχόν έπανάληψις 

τής άμερικανικijς βοηθείας, θά συνίστα έπιτυχίαν διά τόν 

κ. Ντεμιρέλ, ή όποία θά τοϋ έπέτρεπε νά διαπραγματευθij . 

Αί 'Ηνωμένα ι Πολιτείαι ε! ναι ετοιμαι νά λάβουν έν εύθέτφ 

χρόνφ καί δημοσίq θέσιν έναντίον τοϋ κ. Έτσεβίτ έάν 

παρεκώλυε τήν λύσιν. Ό ίδιος (δ κ. Κίσινγκερ) εΙπεν είς 

τόν κ. 'Ετσεβίτ δτι δέν έπιτρέπεται νά άναλάβη τήν εύθύ

νην παρεμποδίσεως τής διευθετήσεως (Blocking of the 
settlement). Αύτήν τήν στιγμήν δμως οί Τοϋρκοι εχουν δύο 
προσχήματα καί δύο συνθήματα: dφ' ένός τό έθνικιστικόν 

καί άφ ' έτέρου τήν ίστορικήν έχθρότητα πρός τήν • Ελ

λάδα. 
»Νομίζει δτι εχει πείσει τούς Τούρκους δτι πρέπει νά 

έπιστρέψουν τμήμα τοϋ έδάφους τό δποίον κατέλαβον, καί 

δτι τό Κράτος δέν πρέπει νά άποτελέση συνομοσπονδίαν, 

άλλά δμοσπονδίαν μέ ίσχυράν έθνικήν Κυβέρνησιν. 

>>' Οφείλει δμως νά είπη έν πάσυ είλικρινείq δτι δέν 
ύπάρχει καμμία πιθανότης νά έπέλθη συμφωνία μέ βάσιν 

τήν παραχώρησιν 18% τοϋ έδάφους τής Κύπρου είς τήν 
Τουρκίαν. Τήν πεποίθησιν αύτήν βασίζει έπί τών συνομι

λιών. 'Η τουρκική περιοχή θά πρέπει νά μειωθij. Είς ποίον 

δμως ποσοστόν, δέν ήδυνήθη νά έξακριβώση. Πιστεύει 

πάντως δτι δέν πρέπει νά εΙναι πολύ μικροτέρα τοϋ 40%. 
Σήμερον οί Τοϋρκοι εχουν τό άλλοθι δτι δέν θά προβοϋν 

είς καμμίαν παραχώρησιν πρό τής έπαναλήψεως τής βοη

θείας . 

»Πρωθυπουργός: Δέν δέχεται δτι ή • Ελλάς καί δ δυτι

κός κόσμος έν τφ σQ,νόλφ του ημποροϋν νά έκβιάζωνται 

άπό τά τουρκικά «μασκαριλίκια». 'Επί τοϋ θέματος τής 

βοηθείας, παρατηρεί δτι αϋτη ημπορεί νά χρησιμοποιηθij 

κατά δύο τρόπους: είτε ώς μέσον πιέσεως είτε νά μ ή διακο

πή καί νά παραμείνη ώς άπειλή. 

»Κίσινγκερ: Θά ήτο κατά πολύ δ προτιμώτερος τρόπος. 

»Πρωθυπουργός : Είτε νά διακοπή καί νά έπαναληφθij 

δταν λυθij τό θέμα . 'Εδοκιμάσθησαν άμφότεροι οί τρόποι. 

Καί δ πρώτος δέν άπέδωσεν. 

»Προσωπικώς, δέν ελαβε θέσιν έπί τοϋ θέματος τής βο

ηθείας. οιοσδήποτε άλλος θά έλάμβανε, διά δύο λόγους: α) 

διότι πιέζεται ύπό τής κοινής γνώμης καί β) διότι δταν ή 

χώρα του άπειλijται μέ πόλεμον εΙ ναι φυσικόν νά άντιτίθε

ται είς τήν ένίσχυσιν τοϋ άντιπάλου δι' δπλων. Δέν τό 

επραξεν, έν τούτοις, διά νά ύποβοηθήση τούς άμερικανι-
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κούς χειρισμούς. 'Αφ' έτέρου δμως δέν ή μπορεί νά διακη

ρύξη άπό τούς έξώστας δτι πρέπει νά έπαναληφθή ή βοή

θεια πρός τήν Τουρκίαν. 

»Πρόεδρος Φόρvτ: 'Επαναλαμβάνει τήν πεποίθησίν 
του δτι τό έμπόδιον τής άπαγορεύσεως τής βοηθείας πρέ

πει νά τεθή έπί ποδών. Εις τό Κογκρέσον, του όποίου 

ύπήρξε μέλος έπί πολλά ετη ή ίστορία του ήτο πάντοτε 

φιλελληνική. υΕλληνας φίλους εχει πολλούς. Τουρκον 

κανένα. Πιστεύει είς Κυβέρνησιν του είδους πού εχομεν 

είς τήν ·Ελλάδα, καί θέλει νά τήν βοηθήση. 'Έκαμε τό πaν 

διά νά πείση τούς Έλληνοαμερικανούς νά άρουν τήν άπα

γόρευσιν. Έάν άρθή, η Κυβέρνησις θά εχη δυνατότητας 

χειρισμών. Έ&ν διατηρηθή δέν θά εχη. Οί Τουρκοι άπει
λουν νά κλείσουν ώρισμένας άμερικανικάς βάσεις αί όποί

αι ε{ ναι σπουδαιότατα ι διά τήν κοινήν άμυνα ν. 'Ελπίζει 

δτι αί άρξάμεναι έλληνοτουρκικαί διαπραγματεύσεις θά 

συνεχισθουν καί δτι θά καταστή έμφανής κάποια πρόοδος 

διά νά δοθή ή δυνατότης νά πεισθή τό Κογκρέσον νά άρη 

τήν άπαγόρευσιν είς τήν κατάλληλον στιγμήν. 

»Πρωθυπουργός: Λέγει δτι κατανοεί τήν άμερικανικήν 

θέσιν, δέν πιστεύει δμως δτι έάν άρθή ή άπαγόρευσις θά 

εχωμεν πρόοδον. Καί τουτο διά δύο λόγους: α) διότι θά εχη 

έξαντληθή ώς δπλον ή βοήθεια καί β) διά τούς έσωτερι
κούς λόγους πού άνέφερεν ό κ. Κίσινγκερ, ο{ όποίοι θά 

έξακολουθουν νά ύφίστανται καί μετά τήν άρσιν τής άπα
γορεύσεως. 

»Κίσινγκερ: Λέγει δτι όφείλομεν νά είμεθα τίμιοι καί 

δτι συμφωνεί μέ τόν κ. πρωθυπουργόν δτι η διευθέτησις θά 

ε{ναι δυσχερεστάτη, άκόμη καί έάν έπαναληφθή ή βοή

θεια. 'Εάν δμως δέν άρθή ή άπαγόρευσις δέν ύφίσταται 

ούδεμία δυνατότης διευθετήσεως. 'Εάν έπαναληφθή ή βοή

θεια, άπόκειται είς τήν διοίκησιν νά ρυθμίση τόν ρουν τής 

βοηθείας. Καί ώς έκ τούτου ή Κυβέρνησις θά ε{ναι είς 

θέσιν νά έλεγχη τήν κατάστασιν καί νά πιέζη πρός τήν 

έπιθυμητήν κατεύθυνσιν. 'Όσον παράδοξον καί νά φαίνε

ται τουτο, έάν οί Τουρ κο ι στερηθουν του άλλοθι τό όποίο ν 

προβάλλουν σήμερον, α{ Ήνωμέναι Πολιτείαι θά δυνη

θουν νά πιέσουν άνοικτά. 'Εμφορουνται άπό τήν έπιθυμίαν 

νά βοηθήσουν τήν 'Ελλάδα. 

»Πρόεδρος Φόρντ: 'Εάν τό Κογκρέσον άρη τήν άπα

γόρευσιν ό πρόεδρος τών ·Ηνωμένων Πολιτειών θά εΙναι 

έκείνος ό όποίος θά ρυθμίζη τήν βοήθειαν. Θά άποκτήση 

οϋτω περισσοτέραν εύκαμψίαν. 

»Κίσινγκερ: 'Απεκόμισεν τήν έντύπωσιν δτι ό κ. Έρ

μπακάν εΙναι τρελλός (mental case). Τόν θεωρεί ίκανόν νά 
διαπράξη τρέλλες. 'Από άπόψεως κομματικής έν Τουρκί~ 

πρέπει νά έξουδετερωθή ή άντίθεσις του κ. 'Ετσεβίτ, διότι 

χωρίς αύτόν δέν ε{ ναι δυνατόν νά ύπάρξη λύσις, έφ' δσον 

ό κ. 'Ερμπακάν θά ,άντιταχθή όπωσόήποτε είς οίανδήποτε 
λύσιν. 

»Πρωθυπουργός: 'Εκφράζει τήν άπογοήτευσίν του διό

τι ζητουνται παραχωρήσεις άπό τήν 'Ελλάδα άντί νά ζη

τουνται άπό τούς άδικουντας. 'Εάν οί Τουρκοι κάμουν 

τούς τρελλούς δέν άποκλείεται νά τούς κάμωμεν καί ημείς. 

»Κίσινγκερ: Παρέχει τήν διαβεβαίωσιν δτι δέν έπιθυ

μουν νά έξασθενίσουν τήν θέσιν του κ. πρωθυπουργου. Δέν 

ζητουν παραχωρήσεις άπό τήν 'Ελλάδα. 'Από τούς Τούρ

κους τάς ζητουν. Κατέστησε σαφές δτι πρέπει νά ίκανο

ποιηθουν τρείς προϋποθέσεις: α) έγκατάλειψις τμήματος 

του κατεχομένου έδάφους είς τήν Κύπρον, β) έπιστροφή 

τών προσφύγων καί γ) έγκατάστασις κεντρικής Κυβερνή

σεως μέ πραγματικάς έξουσίας. 

»Πρωθυπουργός: Δυσκολεύεται νά ίδή φώς. Θά συναν

τήση τόν κ. Ντεμιρέλ τό Σάββατον. 'Εάν μετά τήν έπαφήν 

του αύτή ν δέν ύπάρξη πρόοδος, που θά όδηγηθώμεν; 'Η 

· λύσις θά πρέπη νά εΙναι δικαία. Διότι άδικος λύσις δέν θά 
ε{ναι διαρκής. Τουτο έπειδή οί εχοντες τό συναίσθημα δη 

άδικουνται θά άναμείνουν τήν πρώτην εύκαιρίαν πρός άνα~ 
τροπή ν τών συμφωνηθέντων. ·Η 'Ελλάς έπιδιώκει λογι

κήν καί εντιμον λύσιν. 

»Κίσινγκερ: 'Ερωτa, τί θά εδει νά είπη ό πρόεδρος είς 

τούς Τούρκους. 

»Πρωθυπουργός: Λέγει δτι δέν άνήκει είς αύτόν νά κά

μη ύποδείξεις. 'Εξήγησε τήν έλληνικήν θέσιν καί τούς 

ύφισταμένους κινδύνους. 

»Πρόεδρος Φόρντ: Αί 'Ηνωμέναι Πολιτείαι δέν θά έπι

ζητήσουν νά έπιβάλουν άνέντιμον λύσιν. Κατανοουν τάς 

συνεπείας ένός τοιούτου ένδεχομένου. 'Αφ' έτέρου, τυχόν 

άδράνεια θά όδηγήση ε{ς χειροτέρας συνεπείας άπό μίαν 

εντιμον λύσιν. Λέγει δτι ε{ναι πρόθυμος νά βοηθήση καί 

παρακαλεί τόν κ. πρωθυπουργόν νά του ύποδείξη τόν τρό
πον κατά τόν όποίον θά ήδύνατο νά έκδηλωθή ή βοήθεια. 

»Πρωθυπουργός: Λέγει δτι δύναται ό πρόεδρος πρώτον 

νά άπευθύνη συστάσεις πρός τούς άδικουντας. Τά προβλή

ματα δημιουργουνται άπό τήν Τουρκίαν καί δχι άπό τήν 

'Ελλάδα. Τήν λύσιν άρνουνται οί Τουρκοι καί όχι οί 'Έλ

ληνες. Κίνδυνον πολέμου προκαλεί ή Τουρκία καί δχι ή 

'Ελλάς. 'Η 'Ελλάς έπιδεικνύει μετριοπάθειαν. 'Όχι άπό 

φόβον. Οί υΕλληνες εlναι ετοιμοι νά πολεμήσουν, άν μή τί 

άλλο άπό φιλοτιμίαν. Τήν κατάστασιν τήν συγκρατεί ό 

ίδιος. Δέν ήμπορεί δμως νά τό πράττη έπ' άπειρον, διότι τό 
αίσθημα ταπεινώσεως του λαου θά προκαλέση άντιδρά

σεις. Δέν ήμπορεί νά δέχεται καθημερινώς προκλήσεις καί 

ραπίσματα άπό τήν Τουρκίαν. Πρέπει νά συνειδητοποιηθή 

δτι έάν όδηγηθώμεν είς πόλεμον, πρώτον θυμα θά ε{ναι ή 

Τουρκία, διότι θά άνοίξη ό δρόμος είς τήν Ρωσίαν. 'Ο ίδιος 

θά ήδύνατο νά άναπροσανατολίση τήν πολιτικήν τής 

χώρας του. Δέν θέλει νά τό πράξη. 'Εκβιάζεται δμως πρός 

τήν κατεύθυνσιν αύτήν άπό τήν Τουρκίαν καί άπό τήν άδι

αφορίαν τής Δύσεως. 'Όταν άνέλαβε τήν έξουσίαν ό crτρα
τός ήτο κατά 80% καραμανλικός. Τώρα εχει άρχίσει νά 
γίνεται έπιθετικός, διότι εχει τό αίσθημα τής ταπεινώσεως. 

» Ό πρόεδρος τών 'Ηνωμένων Πολιτειών θά ήδύνατο 
νά βοηθήση προβαίνων εiς συστάσεις πρός τήν Τουρκίαν 

καί δηλώνων καί δημοσί~ άκόμη δτι αί 'Ηνωμένα ι Πολι

τείαι τής 'Αμερικής δέν θά έπιτρέψουν στρατιωτικήν έπι

χείρησιν ή οίανδήποτε ένέργειαν έκ μέρους οίουδήποτε 

δυναμένην νά όδηγήση είς πόλεμον. Αuτό δέν τό ζητεί διά 

νά προστατεύση τήν 'Ελλάδα, άλλά διά νά άπαλλάξη τήν 

Τουρκίαν άπό τόν πειρασμόν του έκβιασμου. Πιστεύει δτι 

τοιαύτη δήλωσις θά εχη άγαθά άποτελέσματα. 'Α νέφερε 

τήν δυνατότητα αύτήν διότι ό κ. Κίσινγκερ τήν εΙχε μνη

μονεύσει εiς τόν κ. Μπίτσιον. 

»Πρόεδρος Φόρντ: Παρέχει τήν διαβεβαίωσιν δτι θά 

καταβάλουν μεγίστην προσπάθειαν διά νά άποφύγουν καί 

νά άποκλείσουν πόλεμον είς τό Αίγαίον (maximum effects 
to avert, to preclude war in the Aegean). 'Έχει δμως άνάγ
κην περιθωρίων χειρισμών (flexibility), τά όποία του άρνεί-
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Συνάντηση μέ τόν πρόεδρο τών ΗΠΑ, στό περιθώριο τής συνόδου. 
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ται τό Κογκρέσον. ΕΙναι βέβαιος δτι εάν τό Κογκρέσον 

του εδιδε τό δικαίωμα νά συνεχίση τήν βοήθειαν πρός τήν 

Τουρκtαν θά εΙχεν άποτελεσματικά δπλα. 'Αντιτιθέμεθα 

πρός οτρατιωτικήν ενέργειαν εν τφ Αίγαίφ (we are op
posed to military action in the Aegean). Δημοσία δήλωσις 
επί τφ τέλει τούτφ πρέπει πρώτα νά συζητηθή μεταξύ του 

ίδίου καί του ύπουργοu τών 'Εξωτερικών. Ή πολιτική 

δμως τών 'Ηνωμένων Πολιτειών εΙ ναι ή προμνησθείσα. 

Τήν αuτήν πολιτικήν εχουν αί 'Ηνωμέναι Πολιτείαι καί εν 

σχέσει μέ liλλας περιοχάς δπως εΙναι ή Μέση 'Ανατολή. 

Τό άδιέξοδον δμως δημιουργεί πειρασμούς . 

»Πρωθυπουργός: Παρατηρεί δτι δ πρόεδρος τοu εκαμε 

τήν τιμήν νά ζητήση τήν γνώμην του, καί ώς εκ τούτου 

ύπέδειξε τί θά ήδύνατο νά κάμη δ πρόεδρος διά νά ύπάρξη 

ελπίς νά λογικευθή ή Τουρκία καί νά άποφευχθή ή κατα

στροφή. Προεδρική δήλωσις δτι ή πολιτική τών 'Ηνωμέ

νων Πολιτειών νά άντιταχθοuν είς πολεμικάς ένεργείας θά 

βοηθήση τήν ϋφεσιν χωρίς νά προσβάλη κανέναν. Θά βο

ηθήση καί τήν θέσιν των 'Ηνωμένων Πολιτειών έν 'Ελλά

δι. 'Η δήλωσις αuτή θά εδει: α) νά συνιστa μετριοπάθειαν 

καί β) νά λέγη δτι έν τφ συμφέροντι του δυτικοu κόσμου αί 

Ήνωμέναι Πολιτείαι τής 'Αμερικής δέν θά έπιτρέψουν 

πολεμικάς ενεργείας. 

»Κίσινγκερ: Θά ήτο δυνατόν κατά συνέντευξιν τύπου 

δοθησομένην σήμερον ή αuριον νά προκληθή άπάντησις 

δι, ύποβολής καταλλήλου ερωτήσεως. 

»Πρωθυπουργός : Πρός άποφυγήv παρεξηγήσεων διευ
κρινίζει δτι εΙ ναι είς τό χέρι τών συνομιλητών νά προβοuν 

είς τήν δήλωσιν ή όχι. ' Εάν τήν συνιστa δέν τό πράττει διά 

νά προστατευθή ή 'Ελλάς. 'Εάν τεθή θέμα προστασίας τής 

'Ελλάδος εχει τόν τρόπον νά τήν εξασφαλίση. 'Υ ποδεικνύ

ει τήν δήλωσιν διότι μόνον οϋτω ή Τουρκία θά άπαλλαγή 

άπό επικινδύνους πειρασμούς . 

»Κίσινγκερ : Αuτό εΙναι δυνατόν νά γίνη ύπό τήν μορ

φήν άπαντήσεως είς έρώτησιν. Σχεδόν αuτολεξεί δπως 

ύπεδείχθη ύπό του κ. πρωθυπουργοί). 'Η δήλωσις θά κατε

δίκαζε πaσαν στρατιωτικήν ενέρyειαν δθενδήποτε προερ
χομένην. 

»Πρωθυπουργός : 'Ως επίσης καί πaσαν ενέργειαν δυ

ναμένη ν νά δδηγήση είς πόλεμον. 

»Πρόεδρος Φόρντ: Εuχαριστεί διά τήν ύπόδειξιν. 'Η 

δήλωσις εΙ ναι κάτι πού ήμποροuν νά κάμουν έπί τij ελπίδι 

δτι οϋτω θά σταθεροποιηθή ή κατάστασις καί θά δδηγήση 

πρός διαπραγματεύσεις . 

»Πρωθυπουργός: 'Επιθυμεί νά εξηγήση τήν θέσιν τής 

'Ελλάδος εναντι τοu ΝΑΤΟ. Οί λόγοι διά τούς δποίους δέν 

ήμπορεί νά επιστρέψη είς τήν στρατιωτικήν όργάνωσιν 

εάν δέν άρθοuν τά αίτια τά όποία επροκάλεσαν τήν άποχώ

ρησίν της εΙναι δύο : α) λόγοι έντυπώσεως καί β) λόγοι 
οuσίας. Διότι εάν εξακολουθοuν ύφιστάμενα τά αίτια, εάν 
δέν λυθή τό πρόβλημα, θά ελθωμεν καί πάλιν είς ρήξιν. 

»Πρόεδρος Φόρντ: Διαβεβαιοί δτι αί Ήνωμέναι Πολι

τείαι θέλουν τήν έπιστροφήν τής • Ελλάδος είς τό ΝΑΤΟ 
καί δτι θά βοηθήσουν κατά τό μέτρον του δυνατοu είς τήν 

λύσιν τών προβλημάτων πού επροκάλεσαν τήν άποχώρη

σίν της . Παρέχει τήν προσωπικήν του διαβεβαίωσιν δτι 

επιθυμεί νά βοηθήση τόν κ . Καραμανλήν καί πράγματι θά 

τόν βοηθήση. 'Ημπορεί νά ύπολογίζη είς αuτόν δ κ. Κα

ραμανλής»184. 

Τό βράδυ, ό Χ. Κίσινγκερ εκαμε δηλώσεις γιά 

τήν άμερικανική πολιτική ώς πρός τίς έλληνοτουρ

κικές σχέσεις: 

«Δέν ύπάρχει αuτήν τήν στιγμήν άπειλή πολέμου μετα

ξύ ·Ελλάδος καί Τουρκίας έξ αίτίας του Κυπριακοu. Καί 

άποψίς μας έξακολουθεί νά εΙναι δτι τό κυπριακό πρόβλη

μα πρέπει νά επιλυθή μέ διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο 

κοινοτήτων τής νήσου καί μέ συνεννόηση μεταξύ τής έλ
ληνικής καί τής τουρκικής Κυβερνήσεως». 

• Ο Χ. Κίσινγκερ τόνισε άκόμη δτι οί ΗΠΑ δέν 
έπιδίωκαν νά άναλάβουν τόν ρόλο μεσολαβητή στήν 

έλληνοτουρκική διαφορά, άλλά δτι άπλώς προσπα

θοϋσαν νά προωθήσουν τίς διαπραγματεύσεις τών 

aμεσα ένδιαφερομένων μερών μέ στόχο τήν έπίλυση 

τοϋ Κυπριακοϋ καί τή ρύθμιση τής κρίσεως στίς ελ

ληνοτουρκικές σχέσεις : 

«Παρέχουμε σχετικές συμβουλές καί πρός τίς δύο 

πλευρές ώς πρός τίς γενικές άρχές πού θά πρέπη ν' άκο

λουθήσουν γιά τήν έπίλυση τής διαφορaς πού ύπάρχει με

ταξύ των. 

»'Επειδή πιστεύουμε δτι ή διένεξις αuτή, μεταξύ δύο 
συμμάχων τών δποίων τήν άξία εκτιμώμε ε{ναι εναντίον 

του συμφέροντος τής Συμμαχίας άλλά καί του ίδικοu τους». 

Καί συνέχισε: 

«Πιστεύουμε δτι καθ' δν χρόνον αuτές οί διαπραγματεύ

σεις συνεχίζονται καμμιά πλευρά δέν πρέπει νά άναλάβη 

δποιαδήποτε στρατιωτική δράση ή νά προβή σέ δποιαδή

ποτε άπειλή ή χρήση βίας ή νά προσφύγη σέ δποιαδήποτε 

μέτρα πού θά ήταν ένδεχόμενο νά δδηγήσουν σέ πολεμική 

άναμέτρηση. Καί εξεφράσαμε τήν πεποίθησή μας αuτή στά 
ένδιαφερόμενα μέρη». 

Σχετικά, έξάλλου, μέ τίς προγραμματισμένες συ

ναντήσεις Μπιτσίου-Τσαγλαγιαγκίλ καί Κ. Καρα

μανλή-Ντεμιρέλ ό Χ. Κίσινγκερ, άφοϋ άνέφερε δτι 

πρόκειται νά συναντηθεί καί ό ίδιος μέ τό Δ. Μπί

τσιο καί πιθανώς μέ τόν Κ. Καραμανλή, δήλωσε: 

«'Ελπίζουμε δτι ή διαδικασία αuτή μπορεί νά συμβάλη 

όχι μόνο στήν εκτόνωση τής εντάσεως, άλλά νά δδηγήση 

στό πλαίσιο, μέσα στό όποίο ή λήθη τής διενέξεώς τους θά 
καθίστατο εuκολώτερη γιά νά έπιτευχθή, τελικά μέσα στά 

πλαίσια αuτά πού σaς άνέφερα, ή διευθέτησις των προβλη

μάτων τους» . 

Τήν έπομένη, 30 Μαίου, ό Κ. Καραμανλής συνο
μίλησε μέ τόν Χ. Κίσινγκερ στή διάρκεια προγεύμα
τος πού παρέθεσε ό γενικός γραμματέας τοϋ ΝΑΤΟ. 

Τό σχετικό σημείωμα άναφέρει τά έξής: 

«'Ο κ. πρωθυπουργός ή ρώτησε τόν κ. Κίσινγκερ ποίας 

έντυπώσεις άπεκόμισεν εκ του ταξιδίου του είς Τουρκίαν. 

»·Ο κ. Κίσινγκερ άπήντησεν δτι ή έντύπωσίς του εΙ ναι 

δτι τόσον δ κ. Ντεμιρέλ, δσον καί δ κ . Τσαγλαγιαγκίλ επε

θύμουν μίαν λύσιν. 'Αμφότεροι δμως τοu εlπον δτι χρειά
ζονται χρόνον καί ούτε δ εlς, ούτε δ liλλος ήσαν διατε-
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θειμένοι νά συζητήσουν τήν εκτασιν τής τουρκοκυπριακής 

ζώνης έν Κύπρφ. Τό δυστύχημα, κατά τόν κ. Κίσινγκερ 

ή το δτι ό κ. • Ετσεβίτ δέν εύρίσκετο πλέον εiς τήν έξου
σίαν. Εiς έρώτησιν του κ. πρωθυπουργου ποίον έκ τών δύο, 

Ντεμιρέλ η 'Ετσεβίτ, θεωρεί ευμενέστερα προσκείμενο ν 

πρός μίαν λύσιν του Κυπριακοu, ό κ. Κίσινγκερ διηυκρίνι

σεν δτι ίσως ό κ. Ντεμιρέλ νά ήτο περισσότερον συνεννοή

σιμος, aλλ · δτι έπροτίμα ώς συνομιλητή του τόν κ. · Ετσε
βίτ, διότι ό τελευταίος ήτο εiς θέσιν νά κάμη παραχωρή

σεις, δεδομένου δτι ήταν ό άνθρωπος ό όποίος ε{ χε καταλά

βει τό κατεχόμενον σήμερον τμήμα τής Κύπρου. 'Ο κ. 

Κίσινγκερ προσέθεσεν δτι, έάν δέν παρητείτο ό κ. Έτσε

βίτ, ήτο βέβαιος δτι θά έπετύγχανεν, ύπό μορφήν προκα

ταρκτικών χειρονομιών, τά αυτά liν μή καί περισσότερα 

άπό έκείνα τά όποία σήμερον θά ηδύναντο νά έπιτευχθουν 

κατόπιν μακρών καί σκληρών διαπραγματεύσεων μετά του 

κ. Ντεμιρέλ. 

»'Ως πρός τάς άμερικανικάς προσπαθείας πρός έπίτευ

ξιν λύσεως, δ κ. Κίσινγκερ ε{πεν δτι αί Ήνωμέναι Πολι

τείαι aντιμετωπίζουν δυσχέρειαν ένόσφ δέν ύφίσταται 

συγκεκριμένη πρότασις. 'Υπαρχούσης τοιαύτης, δύνανται 

νά πιέσουν, όχι μόνον πρός τήν κατεύθυνσιν τής Κυβερνή

σεως, aλλά καί πρός τήν κατεύθυνσιν του κ. Έτσεβίτ, 

τοuθ' δπερ τυγχάνει άπαραίτητον διότι, άνευ τής συμπρά

ξεώς του, ή τουρκική Κυβέρνησις δέν ημπορεί νά προβή 

εiς τάς aπαιτουμένας παραχωρ_ήρεις. Πίεσις δμως έπί του 

κ. 'Ετσεβίτ ίη abstracto δέν νοείται καί τό μόνον άποτέλε
σμά της θά ήτο νά δημιουργηθή πολιτικόν πρόβλημα. 

»'Ως πρός τό θέμα τής βοηθείας, ό κ. Κίσινγκερ άντι

λαμβάνεται δτι δ κ. πρωθυπουργός δέν ημπορεί νά βοηθή

ση καί οϋτε ζητεί τοιουτον τί. 'Εξακολουθεί δμως νά πι

στεύη δτι ή άποκατάστασις τής βοηθείας πρός τήν Τουρ

κίαν θά έπέτρεπεν εiς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας νά άσκή-

r/σουν άποτελεσματικωτέραν πίεσιν. Βεβαίως, ή βοήθεια 

,~ δέν θά άποκαθίστατο ύπό τόν δρον τουρκικών παραχωρή

σεων, aλλά θά ύπήρχε άμερικανοτουρκική συνεννόησις 

δτι, liπαξ άποκαθισταμένης τής βοηθείας, ή Τουρκία θά 

προέβαινεν είς ουσιαστικάς παραχωρήσεις πρός έξεύρεσιν 

λύσεως. Θά άνελάμβανε δηλαδή εναντι τών 'Ηνωμένων 

Πολιτειών τήν ύποχρέωσιν νά προβή είς τάς παραχωρή

σεις αυτάς, όπότε, έάν ηθέτει τόν λόγον της, αί 'Ηνωμέναι 

Πολιτείαι θά έδικαιοuντο νά αναθεωρήσουν τήνrοληΥ)στά
σιν των εναντι τής Τουρκίας. 'Ο κ. Κ;gιΥJ'~ρ μάλιστα 
προσέθεσεν δτι αί Ήνωμέναι Πολιτείαι θα ήσαν τότε 

ύποχρεωμέναι νά άσκήσουν σοβαράν πίεσιν έπί τής Τουρ

κίας, διότι, άλλως, θά άντιμετώπιζαν σοβαρά έσωτερικά 

προβλήματα, λόγφ τής στάσεως του Κογκρέσου. 'Αντιθέ

τως, ή σημερινή κ'ςιτάστασις παρείχεν είς τήν Τουρκίαν 
τήν δυνατότητα νά άρνήται πάσαν παραχώρησιν ύπό τό 

πρόσχημα δτι θά έθίγετο τό έθνικόν φιλότιμον. 

» • Ο κ. πρωθυπουργός έτόνισεν δτι: 
»Ι. ·Εδέχθη τό κύριον τουρκικόν αίτημα τής δμοσπον

δίας έπί γεωγραφικής βάσεως, προβαλών μόνον δύο λογι

κούς δρους, ijτοι: 

»α. δτι αί τουρκοκυπριακαί περιοχαί θά ήσαν περίπου 

άνάλογοι πρός τήν πληθυσμιακήν άναλογίαν τών τουρκο

κυπριακών καί, 

»β. δτι οί πρόσφυγες θά ηδύναντο νά έπιστρέψουν είς 

τάς οίκίας των. 

»2. Λύσις έξωφθάλμως άκραία δέν θά ήτο κliν λύσις, 
διότι δέν θά ήτο βιώσιμος. 

»3. Δέν θά ηδύνατο ποτέ νά έπιβάλη είς τόν 'Αρχιεπί
σκοπον Μακάριον λύσιν παράλογον. Θά ηδύνατο δμως καί 

θά άνελάμβανε νά τόν πείση νά δεχθή λογικόν τίμημα διά 

τά λάθη του παρελθόντος. 

»4. ·Εάν δ κ. Ντεμιρέλ ε{ χε προβλήματα μέ τήν κοινή ν 
του γνώμην καί δ κ. Καραμανλής ε{χε τά αυτά προβλήμα

τα, τά όποία ή παράτασις τής έκκρεμότητος θά ώξυνεν 

άκόμη περισσότερον. 

»'Ο κ. Κίσινγκερ ε{πεν δτι έάν του έπετρέπετο νά δώση 

μίαν συμβουλήν είς τόν κ. πρωθυπουργόν θά του συνίστα 

νά χρησιμοποιήση τά δύο τελευταία έπιχειρήματα εiς τάς 

συνομιλίας μέ τούς Τούρκους. Συνεβούλευεν τοuτο διότι 

έγνώριζεν δτι ό κ. Ντεμιρέλ ήτο ευαίσθητος είς άμφότερα. 

»Συμπεραίνων δ κ. Κίσινγκερ ε{πε δτι ύπέσχετο νάκα

ταβάλη εντονον προσπάθειαν πρός έπίτευξιν λύσεως καί 

δτι έπεφυλάσσετο έν δεδομέν1J στιγμij νά ύποβάλη άμερι

κανικάς είσηγήσεις ώς πρός τήν έπιδιωκτέαν λύσιν»ιss. 

Τήν ϊδια ήμέρα, ό Κ. Καραμανλi'jς κ:αί ό Δ. Μπί

τσιος συναντήθηκαν μέ τούς Βρετανούς δμολόγους 

τους Χ. Ούίλσον κ:αί Τζ. Κάλλαχαν: 

«'Ο κ. Καραμανλής άνέπτυξεν είς τόν κ. Ουίλσον τάς 

έλληνικάς θέσεις έπί του Κυπριακοu καί έζήτησεν τήν 

συμπαράστασιν τής βρετανικής Κυβερνήσεως διά νά λογι

κευθοuν οί Τοuρκοι καί νά ελθουν είς συνεννόησιν. 'Ανε

ξαρτήτως των ευθυνών του παρελθόντος, ε{πεν δ κ. πρωθυ

πουργός, οί Τοuρκοι έδημιούργησαν τήν παροuσαν κατά

στασιν εiς τήν Κύπρον καί άνήκει είς αυτούς νά προσδιο

ρίσουν τήν θέσιν των, ώστε νά διανοιγή ή δδός πρός μίαν 

λογικήν καί εντιμον λύσιν. Ό χρόνος πρός τουτο ε{ναι 

τώρα, διότι σήμερον δύναμαι νά έπιβάλω μίαν λογικήν λύ

σιν τόσον είς τήν 'Ελλάδα, δσον καί εiς τήν Κύπρον. Βρα

δύτερον ε{ναι δυνατόν νά μή έλέγχω τήν κατάστασιν. 

»'Ο κ. Ουίλσον ε{πεν δτι ή γεωγραφική ρύθμισις βάσει 

του ποσοστοu τοu πληθυσμοu δέν φαίνεται δυνατή. Κατά 

συνέπειαν, θά εδει νά προσδιορίσωμεν ήμείς εν ποσοστόν 

διά νά δυνηθοuν καί oi ίδιοι νά ύποστηρίξουν τάς θέσεις 
μας. 'Εάν ήμείς μείνωμεν άμετακίνητοι είς τό 18% καί οί 
Τοuρκοι είς τό 40% δέν θά ύπάρξη λύσις. 

»Ό κ. πρωθυπουργός παρετήρησεν δτι λόγφ τής ευθύ

νης τής χούντας εiς τήν εναρξιν τής παρούσης κρίσεως 

δυνάμεθα νά δεχθώμεν ποσοστόν τό δποίον δέν θά ε{ναι 

άκριβώς δμοιον πρός τήν άριθμητικήν ίσχύν τών Τουρκο

κυπρίων άλλά πρέπει καί oi Τοuρκοι νά άποκαλύψουν τάς 
θέσεις των. 

»'Ο κ. Κάλλαχαν έπέμεινεν, δπως ε{χε πράξει καί κατά 

τήν χθεσινήν συνομιλίαν του μετά του κ. Μπιτσίου, δτι, 

έάν ήμείς έμπιστευθώμεν είς τόν κ. Κίσινγκερ !\να λογικόν 

ποσοστόν, έκείνος θά άνελάμβανε μέ τήν βοήθεια των 

w Αγγλων νά τό διαπραγματευθή μέ τούς Τούρκους. 

»Ό κ Μπίτσιος ε{πεν εiς τόν κ. Κάλλαχαν δτι φυσιο

λογικώς αί περιφέρεια ι θά προσδιορίσουν τό ποσοστόν διό

τι ύπάρχουν πλούσιαι καί γόνιμοι περιφέρειαι εiς τήν Κύ

προν καί άντιστρόφως. w Άλλωστε, οίονδήποτε άριθμόν καί 

έάν διοχετεύσωμεν πρός τούς Τούρκους, θά έΠιδιώξουν 
πάντοτε νά τόν αυξήσουν ουσιωδώς. 
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»'Εν συνεχεί~ δ κ. πρωθυπουργός εφερε τόν λόγον 

πρός τήν έπιδίωξιν τής 'Ελλάδος όiτως καταστή πλήρες 

μέλος τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος καί έζήτησε τήν βρε

τανικήν ύποστήριξιν. 'Ο κ. Ούίλσον άπήντησεν καταφα

τικώς. 'Ο κ. Κάλλαχαν έπεβεβαίωσεν, άλλά εΙπεν ότι θά 

επρεπε νά καλλιεργήσωμεν πολύ τό εδαφος, διότι καί μία 

άρνητική ψήφος δύναται νά παρεμποδίση τήν ενταξίν μας. 

'Αφήκε νά ύπονοηθή ότι ένδεχομένως ύπάρχουν είς τούς 

κόλπους τής ΕΟΚ ενας ή δύο άντιδρώντες. Είς σχετικήν 

έρώτησιν των" Αγγλων, δ κ. Καραμανλής εΙπεν ότι εχομεν 

ήδη τήν συγκατάθεσιν των Γερμανών, Γάλλων, Βέλγων, 

'Ολλανδών καί Λουξεμβούργου καί ότι θά συνεχίσωμεν 

έργαζόμενοι. • Ο κ. Κάλλαχαν έπέμεινεν ότι ύπάρχουν καί 
έκείνοι οί δποίοι Ciλλα λέγουν δημοσί~ καί Ciλλα σκέπτον

ται. Είς άπάντησιν, δ κ. πρωθυπουργός εΙπεν ότι ήμείς θά 
παρουσιάσωμεν τήν αϊτησίν μας καί όποιος θέλει δύναται 

νά άντιδράση. 'Εάν μετά τό Κυπριακόν οί Εύρωπαίοι 

φερθουν κατ' άνάλογον τρόπον καί είς τό θέμα τής Εύρω

παϊκής Κοινότητος, τότε καί ήμείς θά έπανεξετάσωμεν τόν 

προσανατολισμόν τής χώρας. 

»Εiς τουτο δ κ. Ούίλσον εσπευσε νά παρατηρήση ότι 

αύτό πού εΙπεν ό κ. Καραμανλής εΙναι πολύ σοβαρή ύπό

θεσις καί ότι ή 'Αγγλία θά ύποστηρίξη τήν ενταξίν μας. 

"Ας μείνωμεν μόνον είς στενή ν έπαφήν διά νά παρακολου

θήσωμε τήν στάσι ν τών Ciλλων καί νά δυνηθή ή Κυβέρνη

σίς του νά μaς βοηθήσψ>ιs6. 

Τήν έπομένη, 31 Μαίου, δ 'Έλληνας πρωθυπουρ
γός συναντήθηκε μέ τόν Τοϋρκο δμόλογό του, Σ. 

Ντεμιρέλ. 'Η πρώτη έλληνοτουρκική σύνάντηση 
κορυφής μετά τήν είσβολή στήν Κύπρο δημιουργοϋ

σε έλπίδες γιά τήν έξεύρεση εντιμων, σύμφωνων μέ 

τό Διεθνές Δίκαιο καί κοινά άποδεκτών μηχανισμών 

γιά τήν έπίλυση του Κυπριακου καί τήν άποκατά

σταση τών διμερών σχέσεων. Πράγματι, ή τουρκική 

πλευρά - ή όποία άντιμετώπιζε, σύμφωνα μέ δημο

σιογραφικές πληροφορίες, σημαντικές πιέσεις άπό 

τούς Συμμάχους του ΝΑΤΟ νά φανεί διαλλακτική 

στό Κυπριακό- συγκατένευσε καί πάλι στήν παρα

πομπή του ζητήματος τής ύφαλοκρηπίδας στό Διε

θνές Δικαστήριο τής Χάγης. Τό πρακτικό τής συνο

μιλίας άναφέρει: 

«'Ο πρωθυπουργός κ. Καραμανλής, λαβών πρώτος τόν 

λόγον, έξέφρασε τήν ίκανοποίησίν του διά τήν συνάντησιν 

αύτήν, άπό τήν δποίαν, εΙπε, εΙναι δυνατόν νά προκύψη 

άποτέλεσμα ώφέλιμον δι' άμφοτέρας τάς χώρας, έτόνισε 

δέ τήν άνάγκην, όπως έκτεθουν αί εκατέρωθεν άπόψεις μέ 

είλικρίνειαν, διά νά γνωρίζη έκάστη πλευρά τάς θέσεις τής 

έτέρας. 

»Συνεχίζων δ κ . Καραμανλής εΙπε, ότι οί δύο πρωθυ

πουργοί φέρουν ίστορικάς εύθύνας καί ότι θά πρέπη νά 

άντιμετωπίσουν τά προβλήματα μέ θάρρος καί νά τά άπο

συνδέσουν άπό τήν έσωτερικήν των πολιτικήν, έάν θέλουν 

νά φθάσουν είς όρθάς καί δικαίας λύσεις. 'Εν συνεχεί~ δέ 

έκάλεσε τόν κ. Ντεμιρέλ νά έκθέση πρώτος αύτός τάς άπό

ψεις του . 

»·Ο πρωθυπουργός τής Τουρκίας κ. Ντεμιρέλ, λαβών 

τόν λόγον, εΙπε, ότι μεταξύ των δύο χωρών ύφίστανται τήν 
στιγμήν αύτήν διάφορα σοβαρά ζητήματα, δημιουργηθέν

τα άνεξαρτήτως τής βουλήσεως τών δύο συνομιλητών, οϊ
τινες τά έκληρονόμησαν έκ του παρελθόντος καί καλουν

ται τώρα νά τά επιλύσουν. 

>>'Ο κ. Ντεμιρέλ εΙπε, ότι τά προβλήματα αύτά εΙ ναι, τό 

Κυπριακόν καί τά σχετικά μέ τό Αίγαίον προβλήματα FIR, 
ύφαλοκρηπίς καί οχυρώσεις νήσων του Αίγαίου καί ότι τά 

προβλήματα αύτά πρέπει νά έπιλυθουν είρηνικώς, μέ δια

πραγματεύσεις. Ούτος ήρχισε έκθέτων πρώτον τάς έπί του 

Κυπριακου άπόψεις τής Τουρκίας. ΕΙπε, ότι ή εύθύνη διά 

τήν δημιουργηθείσαν κατάστασιν βαρύνει τήν έλληνικήν 

πλευράν καί ίδίως τόν 'Αρχιεπίσκοπον Μακάριον, όστις 

άμέσως μετά τήν ύπογραφήν τών συμφωνιών Ζυρίχης καί 

Λονδίνου ήρχισε νά τάς παραβιάζη. 

>>·Ο κ. Ντεμιρέλ άνέφερε, ότι δ κ. Καραμανλής εΙ ναι 

γνωστός διά τήν συμβολήν του είς τήν άνάπτυξιν τής ελ

ληνοτουρκικής φιλίας έν συνεργασί~ μέ τόν Μεντερές καί 

έξέφρασε τήν πεποίθησιν, δτι δ θΕλλην πρωθυπουργός θά 
συμβάλη καί κατά-τήν παρουσαν φάσιν είς τήν έξομάλυν

σιν, διότι ή φιλία εΙναι άπαραίτητος είς τάς δύο χώρας, 

χάριν τών συμφερόντων των. Συνεχίζων ό κ. Ντεμιρέλ εΙπε, 

ότι, χωρίς νά έπιδιώκη όπως παρεμποδίση τούς έπιδιώ

κοντας τό άντίθετον, πιστεύει ότι ή tπίλυσις των προβλη

μάτων εΙναι εύχερεστέρα διά διμερών διαπραγματεύσεων, 

ένφ ή διεθνοποίησις δυσχεραίνει ταυτα. Ούτος εΙπεν έπί

σης, δτι αί δύο χώραι εΙναι δημοκρατικαί, διαθέτουσαι 

κοινή ν γνώμη ν καί Κοινοβούλιον καίεΙ ναι άδύνατος ή ύπό 

-των Κυβερνήσεων έπίλυσις τών προβλημάτων, παρά τήν 

γνώμην του Κοινοβουλίου. 

«'Ο κ. Ντεμιρέλ συνεφώνησε μέ τόν κ. Καραμανλή ν έπί 

τής άνάγκης, όπως άποφεύγεται ή εκμετάλλευσις των προ

βλημάτων διά λόγους έσωτερικής πολιτικής καί εΙπε, δτι ό 

ίδιος επραξε τουτο κατά τό παρελθόν καί συνεκράτησε καί 

τούς άντιπάλους του άπό παρόμοιον κατήφορον, τουτο 

δμως δέν εΙναι δυνατόν πάντοτε. Κατά τήν παρουσαν φά

σιν, εΙπεν δ Τουρκος πρωθυπουργός, τά προβλήματά μας 

άπασχολουν ζωηρώς τήν κοινήν γνώμην καί εχουν κατα

στή ήδη έσωτερικά ζητήματα τών δύο χωρών. Εiς τό ση

μείον του,το, δ κ. Ντεμιρέλ έπεκαλέσθη τήν στάσιν του 

κόμματός του, τόσον κατά τάς έκλογάς του 1965, όσον καί 
του 1969, κατά τάς δποίας θά ήδύνατο νά έκμεταλλευθή τά 
έπιτεύγματα τής Κυβερνήσεώς του, κατά τήν κρίσιν του 

Κυπριακου του 1967. 'Αναφερόμενος είς τήν κρίσιν του 
1967, δ Τουρκος πρωθυπουργός εΙπε δτι ύπεστήριξε κατά 
τήν πρό αύτής περίοδον τήν άνάγκην ρυθμίσεως τών δια

φορών κατά τρόπον ριζικόν καί έπέμεινε έπί του σημείου 

τούτου κατά τάς συναντήσεις του μέ τούς Κόλλιαν καί Πα

παδόπουλον είς τήν 'Αλεξανδρούπολιν. Παρά ταυτα όμως, 

μετά τινας μήνας έξέσπασε ή κρίσις. Τώρα, εΙπε δ κ. Ντε

μιρέλ, πρέπει νά άναζητήσωμε μέ καλήν διάθεσιν λύσιν 

του Κυπριακου. 'Εν γενικαίς γραμμαίς ή λύσις αuτη πρέ

πει νά στηρίζεται έπί τής άνεξαρτησίας τής Κύπρου καί νά 

εΙ ναι τοιαύτης μορφής, ώστε νά άποκλείη έπανάληψιν τών 
προστριβών μεταξύ τών δύο Κοινοτήτων, τών δποίων ή 

μικτή συμβίωσις έδοκιμάσθη καί άπέτυχε. • Η έξεύρεσις 
λύσεως εΙ ναι δυνατή, έφ' όσον έπιδειχθή καλή θέλησις. 

Καί πρό του 1960 τό Κυπριακόν ήτο δυσχερές πρόβλημα 
καί όμως εύρέθη λύσις, ύφ' ύμών, όστις παρεμερίσατε τήν 
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ενωσιν καί του Μεντερές, δστις παρεμέρισε τήν διχοτό

μησιν μολονότι τό Κυπριακόν καί τήν έποχήν έκείνην 

έδέσποζε εiς τήν πολιτικήν ζωήν τών δύο χωρών. Καί μετά 

τήν ύπογραφήν των συμφωνιών, σείς καί δ Μεντερές έτιμή

σατε τήν ύπογραφήν σας, εfπε δ κ. Ντεμιρέλ. Μετά δμως 

τήν ίδικήν σας άποχώρησιν, αί σχέσεις των δύο χωρών 

έπεδεινώθησαν έπικινδύνως. ~Ηδη καλούμεθα ήμείς οί δύο 

νά έπιλύσωμε τά δυσχερέστατα πράγματι προβλήματα, 

aτινα προέκυψαν άνεξαρτήτως τής ίδικής μας βουλήσεως. 

Ώς μέθοδον διά τήν άναζήτησιν λύσεως, δ κ. Ντεμιρέλ 

ύπέδειξε τάς διακοινοτικάς καί έλληνοτουρκικάς συνομι

λίας. 

»'Ο πρόεδρος τής Κυβερνήσεως κ. Καραμανλής άπήν

τησε είς τάς έπί του Κυπριακοu άπόψεις του κ. Ντεμιρέλ, 

είπών δτι συμμερίζεται πλήρως τάς περί άναγκαιότητος 

τής φιλίας καί συνεργασίας σκέψεις του κ: Ντεμιρέλ, πρaγ

μα πού άπέδειξε κατά τό παρελθόν έμπράκτως διά τών 

συμφωνιών Ζυρίχης καί Λονδίνου. 'Εκείνο δμως, τό δποί

ον θά ήθελον νά πληροφορηθώ άπό τόν κ. Ντεμιρέλ, προσέ

θεσε δ κ. Καραμανλής, εfναι, διατί ή Τουρκία 1\σπευσε νά 

έκμεταλλευθή κατά τρόπον άπαράδεκτον τό πραξικόπημα 

τής έλληνικής χούντας κατά του Μακαρίου; 'Ως γνωστόν 

ή Τουρκία 1\καμε άπόβασιν είς τήν Κύπρον, μέ τό έπιχεί

ρημα, δτι ήθελε νά άποκαταστψ;η, ώς έγγυήτρια δύναμις, 

τήν νομιμότητα καί νά προστατεύση τούς δμοεθνείς της. 

Τρείς ήμέρας δμως μετά τήν άπόβασιν κατέρρευσε ή χούν

τα τών 'Αθηνών καί άποκαταστάθη ή νομιμότης, είς μέν 

τάς 'Αθήνας εiς τό πρόσωπόν μου, εiς δέ τήν Κύπρον εiς τό 

πρόσωπον του Κληρίδη. Τούτου δοθέντος, θά !\πρεπε ή 

Τουρκία νά τερματίση τήν έπέμβασίν της καί νά άποσυρθή 

έκ τής νήσου. ~Οχι δμως δέν 1\πραξε τοuτο, άλλά έξαπέλυ

σε, είς τάς 14 Αύγούστου, καί κατά τήν διάρκειαν τής Δια
σκέψεως τής Γενεύης, νέαν έπίθεσιν καί κατέλαβε τό 40% 
τής νήσου. 'Εάν διά τήν πρώτην ένέργειαν ύπήρχε κάποιο 

πρόσχημα, διά τήν δευτέραν δέν ύπήρχε καμμία δικαιολο

γία. Τήν ένέργειαν μάλιστα αύτήν τήν έθεώρησα καί ώς 

προσωπικήν πρόκλησιν έναντίον μου, δεδομένου δτι μόλις 

ε{χον άναλάβει τήν έξουσίαν καί ήσαν γνωσταί αί φιλει

ρηνικαί διαθέσεις μου. Καί θά εfχεv έκραγή τότε έλληνα

τουρκικός πόλεμος, έάν δέν άντιμετώπιζα μέ ψυχραιμίαν 

τήν κατάστασιν. Θά ήθελον δέ, συνέχισε δ κ. Καραμανλής, 

πολύ, μέ τήν εύκαιρίαν τής συναντήσεώς μας, νά μέ πλη

ροφορήση δ κ. Ντεμιρέλ, ποία έξήγησις δίδεται άπό τουρ

κικής πλευρaς διά τήν δευτέραν αυτήν έπιχείρησιν. 

»'Ο κ. Ντεμιρέλ άπήντησε, δτι δέν ήτο τότε δ ίδιος εiς 

τήν Κυβέρνησιν, πάντως δμως πιστεύει, δτι μεταξύ 22 
'Ιουλίου, δτε συνεφωνήθη ή παuσις του πυρός καί τής 

14ης Αυγούστου, δτε ήρχισε ή δευτέρα έπιχείρησις άπωλέ

σθη πολύτιμος χρόνος, διότι δέν έξετιμήθησαν έπαρκώς οί 

κίνδυνοι καί άπέβη άκαρπος ή Διάσκεψις τής Γενεύης. 'Ο 

κ. Καραμανλής ήρώτησε εiς τό σημείον τοuτο, έάν αυτό 

σημαίνη, δτι οί Τοuρκοι στρατιωτικοί ένήργησαν έν 

άγνοί~ τής πολιτικής έξουσίας καί δ κ. Ντεμιρέλ άπήντη

σεν άρνητικώς, προσθέσας δτι οί Τοuρκοι στρατιωτικοί 

παρέμειναν εiς κατάστασιν άναμονής, άπό τής 22ας 'Ιου

λίου, μέχρι τής 14ης Αύγούστου. 'Ο πρωθυπουργός κ. Κα

ραμανλής ή ρώτησε έν συνεχεί~, διατί οί Τοuρκοι κατέλα

βαν τό 40% του έδάφους τής Κύπρου, τμήμα δυσανάλογον 
πρός τήν πληθυσμιακήν άναλογίαν των. Κατά τήν γνώμην 

μου, εΙπεν δ κ. Καραμανλής, ή τουρκική ένέργεια ήτο προ

μελετημένη καί εfχε κατακτητικούς σκοπούς. 'Ο κ. Ντεμι

ρέλ ήρνήθη τοuτο καί εfπε, δτι, έάν ύπήρχον κατακτητικοί 

σκοποί, δ τουρκικός στρατός θά ήδύνατο νά καταλάβη 

δλόκληρον τήν νήσον. 'Ο κ. Καραμανλής παρετήρησε εiς 

τό σημείον αύτό, δτι καί έάν άκόμη τοuτο ήτο τεχνικώς δυ

νατόν, δέν θά ήδύνατο ή Τουρκία νά κρατήση τό σύνολον 

τής νήσου, έφ' δσον δ πληθυσμός ή το κατά 80% έχθρικός. 
»Συνεχίζων έπί του Κυπριακοu δ κ. Καραμανλής εfπε, 

δτι οί δύο πρωθυπουργοί !\χουν τήν εύθύνην τής έπιλύσεως 

των προβλημάτων καί πρέπει νά δώσουν δδηγίας, δι' έπί

δειξιν μετριοπαθείας καί έπισπεύσεως έξευρέσεως λύσεως. 

Διότι εfναι πιθανόν νά δημιουργηθοuν νέαι όξύτητες καί 

διεθνείς περιπλοκαί καί νά έκφύγη τό θέμα του έλέγχοb 

μας. 'Εκτός δμως τούτου, εfπε, τώρα δ ίδιος !\χει τήν δυνα

τότητα νά συνεργάζεται μέ τόν Μακάριον καί νά τόν έπη

ρεάζη> ήμπορεί δμως άργότερον, νά μή 1\χη αύτήν τήν δυ

νατότητα. Εiς τό σημείον αύτό δ κ. Καραμανλής έτόνισε 

δτι, διά νά ήμπορή νά συνηγορήση είς τούς Κυπρίους, διά 

μίαν λύσιν ή λύσις αύτή θά πρέπη νά εΙναι καί δικαία καί 

1\ντιμος. Διότι, έάν εfναι άδικος, δέν θά γίνη δεκτή άπό τούς 

Κυπρίους, άλλά καί έάν γίνη δεκτή, δέν θά εfναι μόνιμος 

καί δέν θά τερματίση κατά τρόπον δριστικόν τήν διένεξιν. 

»Κατόπιν δηλώσεως του κ. Ντεμιρέλ, δτι συμφωνεί καί 

δ ίδιος έπί τής άνάγκης δικαίας λύσεως, δ κ. Καραμανλfiς 

ε{πε, θεωρεί χρήσιμον νά γνωρίζη εκάστη τών δύο πλευ

ρών τάς σκέψεις τής άλλης, περί του πλαισίου έντός του 

δποίου τοποθετείται ή δικαία λύσις του Κυπριακοί) καί 

έζήτησε νά πληροφορηθή τάς άπόψεις του κ. Ντεμιρέλ, διά 

νά γνωρίζωμεν, δπως ε{πε, που εύρισκόμεθα. Διότι, δπως 

έτόνισε, θά ήτο δυσάρεστον, νά έξέλθωμεν άπό τήν αίθου

σαν αυτήν, χωρίς νά γνωρίζωμε δ εvας πώς σκέπτεται δ 

άλλος έπί τής ουσίας του θέματος. 

>>'Ο κ. Ντεμιρέλ άπήντησε, δτι τήν στιγμήν αύτή ν ου

δέν δύναται νά είπη πέραν του δτι πρέπει νά ύπάρχη μία 

άνεξάρτητος Κύπρος, ύπό κάποιαν δμοσπονδιακήν μορ
φήν καί μέ δομήν τοιαύτην, rοστε νά προληφθή ή έπανάλη

ψις προστριβών των δύο κοινοτήτων κατά τό μέλλον. Καί 

δ κ. Ντεμιρέλ διευκρίνισε, δτι δέν πρόκειται περί διστα

κτικότητός του νά είπη περισσότερα, άλλά φοβaται μήπως 

συζήτησις έπί τής ούσίας του θέματος κατά τήν παροuσαν 

φάσιν, ijτις θά ε{ χε τήν 1\ννοιαν άμέσου ένάρξεως διαπραγ

ματεύσεων μεταξύ τών δύο πρωθυπουργών θά ήτο δυνατόν 

νά προκαλέση ζημίαν, καθ' δσον δέν ήτο είσέτι τό θέμα 

rοριμον καί ή ύπερβολική σπουδή δύναται νά προκαλέση 

ζημίας, δπως βεβαίως καί ή μεγάλη καθυστέρησις. 'Ο κ. 

Καραμανλής συνέστησε έκ νέου, δπως γίνουν ύποδείξεις 

διά μετριοπάθειαν πρός τούς έκπροσώπους τών δύο κοινο
τήτων καί ίδίως τής τουρκικής καί έτόνισε, δτι κάμει αυ

τήν τήν διάκρισιν, διότι δ Ντενκτάς τελεί ύπό τόν 1\λεγχον 

τής 'Αγκύρας, ένψ δέν συμβαίνει τό ίδιον μέ τόν 'Αρχιε

πίσκοποΥ Μακάριον. 'Ο κ. Ντεμιρέλ συνεφώνησε μέ τήν 

παροχήν δδηγιών, ύπό τό ώς livω πνεuμα. 

»Μετά τό Κυπριακόν, εΙπεν δ κ. Ντεμιρέλ, άλλα ζητή

ματα μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας εΙ ναι τά σχετικά μέ τό 

Αίγαίον, καί συγκεκριμένως ή ύφαλοκρηπίς, τό FIR καί δ 
έξοπλισμός των νήσων του Αίγαίου. Ό κ. Καραμανλής 

διακόπτων εiς τό σημείον αυτό εfπεν, δτι διά τήν 'Ελλάδα 

δέν ύφίσταται ζήτημα Αίγαίου, καθ' δσον αϋτη ύποστηρί-
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ζει τό status quo. Συνεπώς θά ήθελε άπό τόν κ. Ντεμιρέλ νά 
τόν ενημερώση περί των άπόψεων τής Τουρκίας ή όποία 

εδημιούργησε τό πρόβλημα. 

»'Ο κ. Ντεμιρέλ άπήντησε ώς έξής: Πρώτον, διά τό 

FIR. Τό θέμα τοϋτο, εΙπε, προκαλεί μεγάλας δυσχερείας εiς 
τήν Τουρκίαν. Ή επίλυσίς του θά ήτο δυνατόν νά συμβά

λη σοβαρώς εiς τήν δημιουργίαν τής επιθυμητής άτμο

σφαίρας, εiς τήν δποίαν θά καθίστατο εν συνεχείq. δυνατή 

ή επίλυσις καί των λοιπών μεταξύ των δύο χωρών διαφο

ρών. Δεύτερον, εΙ ναι τό ζήτημα τής όχυρώσεως των νήσων 

καί εγκαταστάσεως στρατιωτικών δυνάμεων εiς αύτάς. 'Η 

Συνθήκη των Παρισίων προβλέπει τήν άποστρατικοποίη

σιν τής Δωδεκανήσου, ή δέ Συνθήκη τής Λωζάννης των 

ύπολοίπων νήσων. Αί στρατιωτικαί ενέργειαι τής 'Ελλά

δος εiς τάς νήσους άποτελοϋν παραβίασιν των ώς ίiνω συν

θηκών. Τρίτον, εΙναι τό ζήτημα τής εκμεταλλεύσεως τοϋ 

Αiγαίου, δήλαδή τής ύφαλοκρηπίδος. 'Η 'Ελλάς, διά τής 

γραμμής πού άκολουθεί επί τοϋ θέματος, διεκδικεί δι' έαυ

τήν τό δικαίωμα τής εκμεταλλεύσεως διά τό σύνολον ΊΟU 

Αiγαίου, αύτό δμως δένεΙ ναι δίκαιον καί πρέπει νά εξευρε

θή ή όρθή λύσις, μέσφ διαπραγματεύσεων. 

»'Ο κ. Καραμανλής άπήντησεν ώς άκολούθως: Πρώτον, 

έπί τοϋ θέματος FIR τοϋ Αiγαίου τήν διένεξιν τήν προεκά
λεσε αύθαιρέτως ενέργεια τής Τουρκίας. Πάντως, δέν εχω 

άντίρρησιν νά συναντηθοϋν ταχέως εμπειρογνώμονες των 

δύο χωρών, πρός άναζήτησιν λύσεως εξυπηρετούσης άμ

φοτέρας τάς χώρας. Δεύτερον, τό θέμα τής όχυρώσεως των 

νήσων εχει δύο πλευράς, τήν νομικήν καί τήν ούσιαστι

κήν. 'Από νομικής πλευράς, διά μέν τά Δωδεκάνησα ή 

Τουρκία δέν δικαιοϋται νά επικαλεσθή τήν Συνθήκην των 

Παρισίων, διότι δέν τήν εχει ύπογράψει. 'Ως πρός τάς ίiλ

λας νήσους ύπάρχει νεωτέρα συμφωνία τής Συνθήκης τής 

Λωζάννης, fiτις αϊρει τήν άπαγόρευσιν διά τήν Λήμνον καί 

ίiλλας 2-3 νήσους. 'Ως πρός τήν ούσιαστικήν πλευρά ν τοϋ 
ζητήματος, έπιθυμ& νά εϊπω, δτι, έάν ελήφθησαν άπό έλ

ληΥιΚης πλευράς στοιχειώδη τινά μέτρα, αύτά ήσαν άμυν

τικά, διά τόν φόβον έπιθέσεως τής Τουρκίας εναντίον των 

νήσων. 'Εάν, εΙπε δ κ. Καραμανλής, έπιλυθοϋν τά ίiλλα 

προβλήματα πού μaς χωρίζουν καί τό ζήτημα αύτό θά λυθή 

αύτομάτως, διότι δέν θά ύπάρχη ή αiτία πού τό προεκάλεσε, 

δηλαδή δ φόβος τής τουρκικής έπιθέσεως. 

»'Ο κ. Ντεμιρέλ παρετήρησε επί τ&ν άνωτέρω, δτι δέν 

εΙ ναι δυνατόν διά τήν Τουρκίαν νά παραδεχθή, δτι αί όχυ

ρώσεις των νήσων δέν στρέφονται κατά τής iδίας άλλά 

κατά τρίτου τινός. 

»'Ο κ. Καραμανλής έπανέλαβε δτι τά ληφθέντα μέτρα 

εΙναι άμυντικά, διότι ύπήρχε δ φόβος τουρκικής επιθέσε

ως, μετά τήν εiσβολήν είς τήν Κύπρον καί τάς άλλεπαλλή

λους άπειλάς διά τό Αiγαίον . Τρίτον, ώς πρός τό θέμα τής 

ύφαλοκρηπίδος δ κ. Καραμανλής εΙπε, δτι καί αύτό τό 

έδημιούργησε ή Τουρκία, παρά ταϋτα δμως, ή 'Ελλάς, διά 

νά δείξη τήν καλήν της πίστιν, έπρότεινε τήν προσφυγήν 

εiς τό Δικαστήριον τής Χάγης. 

»Μολονότι δμως οί ύπουργοί τ&ν δύο χωρών συνηντή

θησαν πρό τινων ήμερων είς τήν Ρώμην, μέ άποκλειστικόν 

σκοπόν νά ύπογράψουν τό συνυποσχετικόν διά τήν προσ

φυγήν, δ Τοϋρκος ύπουργός εΙπε δτι δέν εΙναι ετοιμος καί 

ώς εκ τούτου ή συνάντησις άπέβη ίiκαρπος. Προτείνω 

συνεπώς δπως επισπευσθή ή εναρξις διαδικασίας τοϋ Διε-

θνοϋς Δικαστηρίου, ύπογραφομένου, δσον τό δυνατόν τα

χύτερον, τοϋ σχετικοϋ συνυποσχετικοϋ. Δέν άποκλείω δη

λαδή τήν πρότασίν σας, δπως μετά τήν κατάθεσιν τής προ

σφυγής γί νη καί άνταλλαγή άπόψεων, δι' ένδεχομένην 

έξεύρεσιν λύσεως. Καί εάν έπιτύχωμε τοϋτο, τότε δυνάμεθα 

νά θέσωμεν τήν λύσιν ύπ' όψιν τοϋ Δικαστηρίου τής Χά

γης, ϊνα στηρίξη τήν άπόφασίν του έπ' αύτής καί άποκτή

ση ή συμφωνία αύτή καί διεθνή νομικήν κατοχύρωσιν. 

»'Ο κ. Ντεμιρέλ συνεφώνησε μέ τήν ώς άνω πρότασιν 

τοϋ κ. Καραμανλή, διά τά θέματα τοϋ FIR καί τής ύφαλο
κρηπίδος»187. 

Μετά τό τέλος τής συνομιλίας τών πρωθυπουρ

γών 'Ελλάδος καί Τουρκίας, έκδόθηκε τό άκόλουθο 

άνακοι νωθέν: 

«Οί δύο πρωθυπουργοί εΙχαν τήν εύκαιρίαν κατά τήν 

συνάντησίν των, νά προβοϋν εiς άνασκόπησιν των προ

βλημάτων τά όποία προεκάλεσαν τήν παροϋσαν κατάστα

σιν είς τάς σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. 

»' Απεφάσισαν, δτι τά προβλήματα ταϋτα πρέπει νά 
έπιλυθοϋν εiρηνικ&ς μέσφ διαπραγματεύσεων καί δσον 

άφορα τό θέμα τής ύφαλοκρηπίδος τοϋ Αiγαίου, μέσφ τοϋ 

Διεθνοϋς Δικαστηρίου τής Χάγης . 

»Καθώρισαν τάς γενικάς γραμμάς έπί ττϊ βάσει των 

δποίων θά γίνουν αί προσεχείς επαφαί εκπροσώπων των 

δύο Κυβερνήσεων. 

»Συναφώς άπεφάσισαν τήν έπίσπευσιν τής συναντήσε

ως των εμπειρογνωμόνων διά τό θέμα τής ύφαλοκρηπίδος 

τοϋ Αίγαίου, ώς έπίσης καί τής συναντήσεως έμπειρογνω

μόνων γιά τό θέμα τοϋ εναερίου χώρου . 

»Οί δύο πρωθυπουργοί συνεφώνησαν δπως καταβλη

θοϋν εκατέρωθεν προσπάθειαι δημιουργίας καί διατηρή

σεως μιaς καλής άτμοσφαίρας εiς τάς σχέσεις τής 'Ελλά

δος καί τής Τουρκίας, ώστε νά επιλυθοϋν αί ύφιστάμεναι 

διαφοραί καί νά δδηγηθοϋν αί δύο χ&ραι είς τήν άποκατά

στασιν τής συνεργασίας των πρός άμοιβαίον συμφέρον 

των. 

»Τέλος, αί δύο Κυβερνήσεις συνεφώνησαν νά παρά

σχουν τήν ύποστήριξίν των είς τάς διακοινοτικάς συνομι

λίας τής Βιέννης». 

'Ο 'Έλληνας πρωθυπουργός έπέστρεψε στήν 

'Αθήνα στίς 20.00' τής 31 ης Μα ίου. Στό άεροδρό
μιο, δπου τόν ύποδέχθηκαν δ πρόεδρος τής Βουλής 

Κ. Παπακωνσταντίνου, μέλη τής Κυβερνήσεως, η 

ηγεσία τών 'Ενόπλων Δυνάμεων καί πλήθος κόσμου, 

εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση : 

«'Όπως εlπα, δταν έπέστρεψα άπό τό πρώτον μου 

ταξίδι είς τό έξωτερικόν, τό γόητρον τής 'Ελλάδος, 

τό διεθνές γόητρον τής 'Ελλάδος αύτή ν τήν στιγμήν 

εlναι ύψηλόν. Τό γόητρον αύτό όφείλεται εiς τό γε

γονός δτι διεθνώς έπικρατεί ή άντίληψις δτι χάρις 

εiς τήν ώριμότητα τοί5 έλληνικοί5 λαοί5 είς τήν 'Ελλά

δα έγκατεστάθη μία ύγιής Δημοκρατία. Καί αύτό 

άποτελεί πολύτιμον κεφάλαιον, τό όποίον όφείλομεν 

νά διαφυλάξωμεν καί νά άξιοποιήσωμεν. Διότι, έάν 

κατά τήν διαδρομήν τοί5 χρόνου έπαναληφθοί5ν αί 
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άταξίαι τοίJ παρελθ6ντος, τό κεφάλαιον αύτό θά 
άπολεσθή πρός μεγίστην ζημίαν τοίJ τόπου. 

)) "Οσον άφopii τήν σημερινή ν συνάντησίν μου μέ 
τόν ΤοίJρκον πρωθυπουργόν, αύτή καθ' έαυτή ή συ

νάντησις άποτελεί μίαν σημαντικήν πρόοδον, δεδο

μένου όiι συμβάλλει εlς τήν μείωσιν τής έντάσεως 
καί δημιουργεί τάς προϋποθέσεις δι ' ένα έποικοδο
μητικόν διάλογον. Τά προβλήματα εlναι πολύπλοκα 

καί περίπλοκα. Εlμαι βέβαιος ότι, έάν κατά τόν διά

λογο ν τόν όποίον έγκαινιάσαμεν, έπικρατήση τό 

πνείJμα τής καλής θελήσεως τό όποίον έπεκράτησε 

κατά τήν σημερινήνσυνάντησίν μου μέ τόν ΤοίJρκον 

πρωθυπουργόν, εlμαι βέβαιος ότι δυνάμεθα νά άπο

βλέπωμεν μέ αlσιοδοξίαν εlς τό μέλλον)). 

'Ενδεικτικό τής θετικής άπηχήσεως πού εΙ χε 

στούς κόλπους τής κοινής γνώμης ή εντονη διπλω

ματική δραστηριότητα του πρωθυπουργοu, εΙναι τό 

άκόλουθο σχόλιο τής έφημερίδας «Καθημερινή»: 

Χωρίς ~παρση κ:αί οίηση, άλλά μέ θεμιτή κ:αί εύλογη 

{κ:ανοποίηση σημειώναμε τήν ενεργό παρουσία κ:αί τήν 

δραστηριότητα τής ·Ελλάδος στόν διεθνή κ:αί, εiδικ:ώτερα, 

εuρωπαϊκ:ό χώρο. 

Δέκα μόλις μήνες πέρασαν άπό τότε πού κατέρρευσε 

ενα άνομο τυραννικό καθεστώς, πού έξήρθρωσε τά πάντα 

σ' αuτόν τόν τόπο κ:αί περιήγαγε τήν χώρα μας σέ διεθνή 

άπομόνωση κ:αί άνυποληψία. Καί δμως, άπό τήν τραγική 

κ:αί φθοροποιό περιπέτεια τής τυραννικής έπταετίας κ:αί 

παρά τά ερείπια, τίς συμφορές κ:αί τήν βαρυτάτη έθνικ:ή 

κρίση πού μaς εκ:ληροδότησε, άναδύεται μιά 'Ελλάς μέ 

άπροσδόκ:ητο - γιά μερικούς άσπόνδους φίλους, τουλά

χιστον - σφρίγος, πού άναλαμβάνει πρωτοβουλία σέ διε

θνές έπίπεδο κ:αί προχωρεί σέ άναπροσανατολισμούς, ο{ 

δποίοι προκ:αλοϋν ζημώσεις κ:αί ενδιαφέρον σέ παγκόσμια 

κλίμακα. 

Μετά τό «άνοιγμα» πρός τήν Δυτική Εuρώπη, πού εγ

καινιάσθηκε κ:αί θεμελιώθηκε μέ τίς έπισκ:έψεις τοϋ πρω

θυπουργοϋ κ:. Κ. Καραμανλή στίς πρωτεύουσες τής Γαλλί

ας κ:αί τής 'Ομοσπονδιακής Γερμανίας, ή 'Ελλάς πραγμα

τοποιεί «άνοιγμα» κ:αί πρός τά Βαλκάνια, πού άποτελοϋν 

τόν άμεσο γεωγραφικό χώρο της, μέ τήν τελευταία επίσκε

ψη τοϋ 'Έλληνος πρωθυπουργοϋ στό Βουκουρέστι κ:αί τήν 

έπικ:ειμένη έπίσκ:εψή του στό Βελιγράδι. Οί σχέσεις τής 

χώρας μας μέ τούς βαλκανικούς γείτονές της τοποθετοϋν

ται έπάνω σέ νέες, γόνιμες κ:αί άμοιβαίως επωφελείς, βά

σεις, χωρίς «άβαρίες» έπί θεμάτων άρχής κ:αί θεμελιωδών 

προσανατολισμών κ:αί άσχετα μέ τά έκ:ατέρωθεν έσωτερικ:ά 

πολιτικ:ο-κ:οινωνικ:ά συστήματα 188• 

28 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1975 

· Ο πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας, Βαλερύ 

Ζισκάρ ντ ' Έσταίν, άπευθύνει στόν Κ. Καραμανλή 

τήν άκόλουθη έπιστολή: 

«Κύριε πρωθυπουργέ, 

»Κατά τίς συνομιλίες πού είχαμε πρόσφατα στό Παρίσι 

μοϋ γνωστοποιήσατε τίς ~ντονες άνησυχίες πού προκαλεί 

σtήν Κυβέρνησή σας κ:αί σέ σaς τόν ίδιο τό πρόβλημα τής 

Κύπρου. Μετρώ κ:αί έγώ, δπως έσείς, τούς κινδύνους πού 

παρουσιάζει ή παροϋσα κατάσταση κ:αί γι' αύτό θά ήθελα 

μέ τήν σειρά μου, στηριζόμενος στίς σχέσεις έμπιστοσύ

νης κ:αί φιλίας πού άνεπτύχθησαν μεταξύ μας, νά σaς κοι

νολογήσω ώρισμένες σχέσεις πού ~χω κάνει κ:αί νά σaς 

ύποβάλω μιά πρόταση. 

>>'Η Γαλλία δέν εχει, δπως τό ξέρετε, κανένα Ιδιαίτερο 

συμφέρον στήν Κύπρο. 'Αλλά, πέραν άπό τήν συμπάθεια 

πού τρέφει γιά τήν 'Ελλάδα κ:αί άπό τήν έπιθυμία της νά 

ύποστηρίξη τίς προσπάθειές σας γιά τήν δημοκρατία, δέν 

θά μποροϋσε νά παραμείνη &διάφορη μπροστά σέ μιά ύπό

θεση πού μπορεί νά έγκ:υμονή βαρειές συνέπειες γιά τήν 

Εuρώπη κ:αί τήν Ειρήνη. Κατά τήν διάρκεια τών τελευταί

ων μηνών έργάσθηκ:ε, μόνη ή άπό κ:οινοϋ μέ τούς συνεταί

ρους της τών 'Εννέα, γιά νά διευκ:ολύνη τήν άναζήτηση 

μιaς συνεννοήσεως μεταξύ τών άμεσα ένδιαφερομένων με

ρών. Οί άντιπρόσωποι τών δύο κυπριακών κοινοτήτων ξα

νάρχισαν σήμερα τόν διάλογο στήν Βιέννη. Στήν Ρώμη μό

λις ~γιναν συνομιλίες μεταξύ του ύπουργοϋ σας τών 'Εξω

τερικών κ:αί του Τούρκου συναδέλφου του. Σείς δ ίδιος προ

βλέπετε, πιστεύω, νά συναντήσετε προσεχώς τόν κ:. Ντεμι

ρέλ στίς Βρυξέλλες. Χαίρω γιά τίς διάφορες αuτές έπαφές 

καί έλπίζω δτι θά προκ:ύψη άπό αuτές κάποια πρόοδος. 

»Αuτή ή έλπίδα, δμως, παραμένει εύθραυστη κ:αί διερω

τώμαι έάν ή Εuρώπη δέν θά ~πρεπε νά προσφέρη πιό ένερ

γά τήν βοήθειά της γιά τήν έπιτυχία αuτών των έπαφών. 

Είμαι ετοιμος, άπό πλευράς μου, νά διερευνήσω τίς σχετι
κές δυνατότητες έάν νομίζετε δτι θά ήταν χρήσιμο. Αuτό 

προϋποθέτει προφανώς δτι θά συμφωνούσαμε πάνω σ , ενα 

άντικ:ειμενικ:ό σκοπό κ:αί πάνω σέ μιά διαδικασία. 

>>·Ο σκοπός είναι κατά τήν γνώμη μου άρκετά σαφής. 

Θά είναι νά πεισθή ή τουρκική πλευρά νά άποδεχθή τήν 

μείωση τής ζώνης πού έλέγχει σέ διαστάσεις πού νά ,ά-ντα

ποκ:ρίνωνται στήν σχετική σπουδαιότητα του πληθυσμοu 

της στό νησί, άλλά πιστεύω επίσης δτι θά ήτάν μάταιο νά 
δείχνουμε δτι έπιδιώκ:ουμε ενα τέτοιο σκοπό έάν ή έλληνι

κ:ή πλευρά, άπό μέρους της, δέν ήταν διατεθειμένη νά άπο

δεχθή τήν άρχή μιaς διπεριφερειακ:ής δμοσπονδίας. 'Αν

τιλαμβάνομαι, βέβαια, δτι ή έλληνοκ:υπριακ:ή Κοινότης 

δίστασε μέχρι τώρα νά κάνη αuτό τό βήμα, μέ τόν φόβο δτι 

θά εκ:ανε μιά παραχώρηση χωρίς άντάλλαγμα. Θά άντι

λαμβάνεσθε δμως δτι θά μοu ήταν άδύνατο νά πάρω πρω

τοβουλίες έάν δέν μοu είχε δοθή ή διαβεβαίωση κ:αί δέν 

μποροuσα συνεπώς νά δώσω κ:αί έγώ τήν διαβεβαίωση, δτι 

αuτό τό σημείο θά έθεωρείτο δεδομένο άπό έλληνικ:ής 

πλευράς, ευθύς ιδς ή τουρκική πλευρά θά δειχνόταν λογική 

σέ δ, τι άφορα τήν εκ:ταση τής ζώνης της. Σημείωσα, άλλω

στε, κατά τίς τελευταίες συνομιλίες μας, δτι κ:αθ' δσον σaς 

άφορα θά είσαστε ετοιμοι νά ύποστηρίξετε τήν iδέα μιaς 

διπεριφερειακ:ής όμοσπονδίας. Καθώς δέν προβλέπω, του

λάχιστον στό άρχικ:ό στάδιο, μιά δημόσια δήλωση, θά μοu 

άρκ:οuσε νά μοϋ έπιβεβαιώσετε τήν θέση σας κ:αι νά μέ 

έξουσιοδοτήσετε νά κάνω χρήση στίς έμπιστευτικ:ές έπα

φές μου. Θά επιθυμοuσα έπίσης, σ' αuτή τήν περίπτωση, 

νά πληροφορηθώ κατά τρόπο δσο τό δυνατόν άκριβώς, τά 

δρια μέσα στά όποία θά θεωρούσατε λογικό νά μειωθή ή 

τουρκική ζώνη. 
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»Πάνω σ' αύτές τίς βάσεις, πού μου φαίνονται οί μόνες 

σύμφωνες μέ τόν ρεαλισμό καί τήν δικαιοσύνη, θά άπέμενε 

νά έπεξεργασθοuμε μιά διαδικασία. ·Η διαδικασία αύτή, 

γιά νά εχη κάποια σκοmμότητα νά εlναι άποτελεσματική, 

θά επρεπε νά περιβληθη ενα χαρακτήρα εύρωπαϊκό, καίτοι 

θά έξακολουθοuσε νά περιβάλλεται μέ τήν μέγιστη έχεμύ

θεια. Αύτό έπιβάλλει, κατά τήν γνώμη μου, νά άναληφθοuν 

οί σχετικές ένέργειες, τουλάχιστον κατά τήν πρώτη φάση, 

μόνο άπό τήν Γαλλία καί τήν Γερμανία, μέ τούς 'Εννέα 

παρεμβαίνοντας σέ μεταγενέστερο στάδιο γιά νά έπικυρώ

σουν καί ένδεχομένως νά έγγυηθοuν τό άποτέλεσμα μιaς 

ijδη πολύ προχωρημένης διαπραγματεύσεως. 'Εάν συμφω

νητε μέ αύτά, προτίθεμαι νά πλησιάσω τόν καγκελλάριο 

Σμίτ, γιά νά δοuμε πως μποροuμε, άπό κοινοu η κατά τρόπο 

συνεννοημένο, νά παρέμβουμε στήν "Αγκυρα. Γιά προφα

νείς λόγους συμμετρίας, άνάλογα διαβήματα θά πρέπη βέ

βαια νά γίνουν καί στήν 'Αθήνα. 

»Αύτό εlναι τό σχήμα πού σκέπτομαι καί τό όποίο εl

σθε δ πρώτος πού έμπιστεύομαι. Δέν ε{μαι φυσικά σέ θέση 

νά σaς έγγυηθω τήν έπιτυχία του, ciφou τά πάντα θά έξαρ
τηθοuν άπό τήν ύποδοχή πού θά εχη αύτό τό σχέδιο πρώτα 

στήν Βόννη καί μετά στήν "Αγκυρα. Μου φαίνεται δτι 

άξίζει τόν κόπο νά άναληφθη τό έγχείρημα, άλλά έπιθυμω 

πρίν άπό δ,τιδήποτε άλλο, νά γνωρίζω τά αtσθήματά σας. 

»Θά συμφωνήσετε χωρίς άμφιβολία μαζί μου δτι δποι

αδήποτε άκριτομύθεια θά κατέστρεφε κάθε πιθανότητα 

έπιτυχίας αύτης της προσπάθειας. Γι' αύτό τόν λόγο σaς 

διαβιβάζω αύτό τό μήνυμα κατά τόν πλέον έμπιστευτικό 

τρόπο καί σaς παρακαλώ νά θελήσετε νά διατηρήσετε αύ

τόν τόν χαρακτήρα του. 'Από τήν γαλλική πλευρά μόνο δ 

κ. Σωβανιάργκ ε{ναι ένήμερος. 

»Δέν ύπάρχει άνάγκη νά σaς πω δτι άν αύτό τό σχέδιο 

τεθη σέ έφαρμογή δέν θά παραλείψω νά σ aς τη ρω ένήμερο 

κάθε λεπτό της έξελίξεώς του. Δεχθητε, παρακαλώ, κύριε 

πρωθυπουργέ, τήν διαβεβαίωση της ύψηλης μου έκτιμή

σεως καί της πολύ φιλικής προσωπικής μου άναμνήσεως». 

Μέ έπιστολή του, στίς 7 'Ιουνίου δ Κ. Καραμαν
λής ζητοϋσε άπό τό Γάλλο πρόεδρο προθεσμία λί

γων ήμερων γιά νά έξετάσει τήν προσφορά του. Στίς 

27 'Ιουνίου, σέ νέα έπιστολή του πρός τόν Β. Ζισκάρ 
ντ' Έσταίν, δ Κ. Καραμανλής παρατηροϋσε: 

«Εlς τήν έπιστολήν μου τής 7ης 'Ιουνίου έ.ε. σiiς 

εlχα παρακαλέσει vά μου δώσετε μίαν προθεσμίαν 

6λίγων έβδομάδων πρίν σiiς έκφράσω τάς άπόψεις 

μου έπί τής πρωτοβουλίας τήν δποίαν έσκέπτεσθε νά 

άναλάβετε έν σχέσει πρός τό κυπριακόν πρόβλημα. 

~Ηδη εlμαι είς θέσιν νά τό πράξω. 

»~Ε χω τήν έντύπωση, κύριε πρόεδρε, δτι ή παρού

σα στιγμή δέν εlναι κατάλληλος διά τήν έκδήλωση 

μιiiς τοιαύτης πρωτοβουλίας. 

»Φοβοuμαι, πράγματι, δτι ή ρευστότης τής έσω

τερικής καταστάσεως τής Τουρκίας, &φ' ένός καί ή 

άπόλυτος άκινησία τής τουρκικής Κυβερνήσεως έπί 
τής κυπριακής πολιτικής της &φ ' έτέρου, μειώνουν 
είς τό έλάχιστον τάς πιθανότητας έπιτυχοuς έκβάσε., 
ως τής παρεμβάσεώς σας. 

»Γνωρίζετε πόσον ζωηρώς έπιθυμώ τήν έξεύρεσιv 
μιiiς εlρηνικής, δικαίας καί βιωσίμου λύσεως του 
Κυπριακού. Δι ' αύτόν άκριβώς τόν λόγον δέν θά 
ifθελα νά ίδω άχρηστευομέvην τήν πολύτιμον συμ

βολήν τής Γαλλίας εlς τήν έπίλυσιν του προβλήμα

τος αύτοu, πρiiγμα πού θά έκινδύνευεν νά συμβή, ώς 

σiiς άνέφερα, έάν αύτη έπραγματοποιείτο τήν στιγ

μήν αύτήν. 

))Διατηρώ, έν τούτοις, τήν έλπίδα δτι εlς τό προ

σεχές μέλλον θά ύπάρχουν εlς τήν τουρκικήν πλευ
ράν α{ συνθήκαι πού θά έπιτρέψουν τήν εξοδον άπό 
τήν παροuσαν άκιvησίαν του Κυπριακού. 

))Καί παρακαλώ δπως μοu έπιτρέψητε νά έπανέλ

θω έπί του θέματος δταν δ χρόνος θά εlναι πρόσφο

ρος διά τήν καρποφόρον έκδήλωση τής πρωτοβου

λίας σας, διά τήν δποίαν έπιθυμώ καί πάλιν νά σiiς 

έκφράσω τάς θερμοτάτας εύχαριστίας μοω) 189 • -

29 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1975 

Ή 'Επιτροπή 'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τοϋ 

Συμβουλίου τής Εύρώπης κάμει δεκτή τήν προσφυγή 

τής Κύπρου κατά τής Τουρκίας γιά παραβίαση των 

δικαιωμάτων τής ζωής, τής έλευθερίας τοϋ άτόμου 

καί γιά βασανισμούς. Μέ τήν άπόφαση αύτή, έπιβε

βαιώνεται ή άναγνώριση τής Κυπριακής Δημοκρα

τίας ώς μόνου νόμιμου έκπροσώπου τοϋ Κράτους καί 

καθίσταται ύπόλογη ή Τουρκία γιά τήν κατοχή τμή

ματος τοϋ νησιοϋ. 

30 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1975 

• Ολοκληρώνονται, μέ σύναψη πρωτοκόλλου συ
νεργασίας στόν οίκονομικό τομέα, οί έλληνογιουγ

κοσλαβικές συνομιλίες πού διεξήγαγαν άπό τήν έλ
ληνική πλευρά δ άναπληρωτής ύπουργός Συντονι

σμοϋ, Ι. Μποϋτος, καί δ ύπουργός 'Εργασίας τής 

Γιουγκοσλαβίας, Ζ. Πεπόφσκι. 'Αποφασίστηκε, 

άκόμη, νά έπεξεργαστοϋν οί δύο χώρες κοινή πρό

ταση πρός τόν ΟΗΕ γιά τή μελέτη τής σχεδιαζόμε

νης πλωτής δδοϋ 'Αξιοϋ-Δουνάβεως. Σέ δηλώσεις 

του, δ Ι. Μποϋτος σημείωσε δτι συντελέστηκε ση

μαντική πρόοδος πού άνοιγε νέους δρίζοντες στή δι

μερή συνεργασία. ·Ως παραδείγματα, δ UΕλληνας 

ύπουργός άνέφερε τήν έξέταση άπό τίς δύο χώρες 

τής πιθανότητας κατασκευής πετρελαιαγωγοϋ, τή 

συμφωνία γιά διαμετακόμιση έμπορευμάτων άπό τή 

Θεσσαλονίκη καί τή νέα λεωφορειακή γραμμή 'Αθη

νών-Βελιγραδίου. 

ΑΡΧΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 

Διενεργείται δ νέος κύκλος των διακοινοτικών 

συνομιλιών γιά τήν Κύπρο, στή Βιέννη, ύπό τήν 

προσωπική διεύθυνση τοϋ γενικοϋ γραμματέα τοϋ 

. ΟΗΕ, Κ. Βαλντχάιμ. 'Ωστόσο, οχι μόνο δ Ρ. Ντεν-
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κτάς δέν προσήλθε μέ συγκεκριμένες προτάσεις, 

δπως είχε ύποσχεθεί τό Μάιο, άλλά, έπιπρόσθετα, ή 

τουρκοκυπριακή πλευρά άπείλησε, κατά τή διάρ

κεια τ&ν συνομιλιών, μέ τή διενέργεια «δημοψηφί

σματος» στά κατεχόμενα, γιά τήν εγκριση τοϋ «προ

σωρινοϋ Συντάγματος» τοϋ «δμοσπόνδου Κράτους» 

πού είχε άνακηρύξει τό Φεβρουάριο. 'Η τουρκική 

στάση ήταν ένδεικτική τής περιφρονήσεως τής ~ Αγ

κυρας πρός τίς άποφάσεις, άλλά καί τόν ίδιο τό γενι

κό γραμματέα τοϋ ΟΗΕ. 'Ωστόσο, δ Κ. Βαλντχάιμ, 

στήν εκθεσή του πρός τό Συμβούλιο 'Ασφαλείας, 

άπέφυγε νά άποδώσει ευθύνες γιά τή μή έπίτευξη 

προόδοU'στήν τουρκική πλευρά, πιθανότατα φοβού
μενος δτι τέτοια ένέργεια θά εδινε λαβή σέ βίαιη 

έπίθεση τής τουρκικής Κυβερνήσεως πρός τό πρό

σωπό του καί τή συνακόλουθη άδρανοποίηση τής 

διαδικασίας στά πλαίσια τοϋ ΟΗΕ. 

3 ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 

'Ο Κ. Καραμανλής συναντa στό άεροδρόμιο τοϋ 

'Ελληνικοϋ, τόν Αi.γύπτιο πρόεδρο Α. Σαντάτ, δ 

δποίος έπιστρέφει άπό τήν Αύστρία στό Κάιρο. Πρό

κειται γιά τήν πρώτη συνάντηση τοϋ 'Έλληνα πgω

θυπουργοϋ μέ "Αραβα ήγέτη μετά τήν άποκατάστα

ση τής δημοκρατίας. Μετά τή σύντομη συνομιλία 

τ&ν δύο άνδρ&ν, ό Α. Σαντάτ, ό δποίος είχε συναν

τηθεί μέ τόν Τζ. Φόρντ καί τόν Χ. Κίσινγκερ στήν 

Αύστρία, δήλωσε δτι δ 'Αμερικανός ύπουργός 'Εξω

τερικών έπιθυμεί νά έπιτευχθεί λύση στό Κυπριακό. 

4 ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 

'Ο διοικητής τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος, Ξ. 

Ζολώτας, έπιστρέφει στήν 'Αθήνα, μετά άπό έπί

σκεψη πού πραγματοποίησε στή Δυτική Γερμανία, 

κατά τή διάρκεια τής όποίας συναντήθηκε μέ τόν 

καγκελλάριο Χ. Σμίτ καί τούς οi.κονομικούς ύπουρ

γούς τής δυτικογερμανικής Κυβερνήσεως. Οί έπαφές 

τοϋ διοικητή στή Βόννη ερχονται ώς συνέχεια τ&ν 

άνάλογων τοϋ Κ. Καραμανλή, κατά τήν πρόσφατη 

έπίσκεψή του στή Βόννη. 

4-5 ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 

'Ο Κ. Καραμανλής πραγματοποιεί έπίσημη έπί

σκεψη στή Γιουγκοσλαβία. 

Μετά τήν έπιτυχία τοϋ ταξιδιοϋ του στή Ρουμα

νί.:l, τό iiνοιγμα πρός μιά άκόμη βαλκανική χώρα, 

τήν όποία μάλιστα συνέδεαν δεσμοί σημαντικοί μέ 

τήν 'Ελλάδα, έρχόταν ώς συνέχεια τ&ν προσπαθειών 

τοϋ πρωθυπουργοϋ γιά τή διασφάλιση τής σταθερό

τητας στά Βαλκάνια, i.δίως ένόψει τοϋ τουρκικοϋ 

ήγεμονισμοϋ. 'Η 'Ελλάδα καί ή Γιουγκοσλαβία, οί 

μόνες γειτονικές βαλκανικές χώρες πού ποτέ δέν εί

χαν έμπλακεί σέ πόλεμο μεταξύ τους, είχαν τή δυνα-

τότητα νά διαμορφώσουν σέ σημαντικό βαθμό κλίμα 

οχι μόνο ύφέσεως, άλλά καί άρμονικής συνεργασίας 

στή νοτιοανατολική Εύρώπη. Γεωγραφική δίοδος 

τής 'Ελλάδος πρός τή δυτική Εύρώπη, τό μεγαλύτε

ρο Κράτος τής περιοχής, ήγετικός παράγοντας τοϋ 

κινήματος των 'Αδεσμεύτων καί σταθερός ύποστηρι

κτής τής έλληνικής πλευρdς στό Κυπριακό, ή Γι

ουγκοσλαβία είχε, έπιπλέον, λάβει θέσεις πού ούσια

στικά προδίκαζαν τήν ύποστήριξή της καί πρός τίς 

ύπό διαμόρφωση i.δέες τοϋ 'Έλληνα πρωθυπουργοϋ, 

γιά τή θεσμοθέτηση είρηνικής διαβαλκανικής συ

νεργασίας. τέλος, ή παλαιά προσωπική φιλία μεταξύ 

τοϋ Κ. Καραμανλή καί τοϋ 'Ιωσήφ Μπρόζ τίτο άν

τιπροσώπευε ενα άκόμη παράγοντα πού ήταν εϋλογο 

νά βοηθήσει τήν άνάπτυξη τ&ν διμερών σχέσεων. 

Πράγματι, κατά τήν περίοδο τής 'Οκταετίας, μέ 

άφετη ρ ία τήν έπίσκεψη τοϋ πρωθυπουργοϋ στό Βε

λιγράδι τό Δεκέμβριο 1956, ή έλληνογιουγκοσλαβι
κή «εi.δική σχέση» είχε παίξει ρόλο σημαντικό στή 

διατήρηση τής i.σορροπίας καί τήν κατοχύρωση τής 

άσφάλειας στή Βαλκανική. 'Η κρίση στό Μακεδο

νικό, τό 1961-62, είχε άποτελέσει σοβαρή δοκιμασία 
γιά τίς διμερείς σχέσεις, άλλά δέν άνέτρεψε, τελικά, 

τήν πολιτική πραγματικότητα πού είχε διαμορφώσει 

στήν περιοχή ή διμερής συνεργασία. 'Αργότερα, 

πάντως, οί σχέσεις τοϋ δικτατορικοϋ καθεστώτος 

τ&ν 'Αθηνών μέ τό Βελιγράδι χαρακτηρίζονταν άπό 

ψυχρότητα καί στασιμότητα, τόσο στόν πολιτικό, 

δσο καί στόν έμπορικό τομέα. 'Η άνασύσταση των 

διμερών δεσμών, μέ τή νέα έπίσκεψη τοϋ Κ. Καρα

μανλή, προοριζόταν νά συμβάλει οχι άπλ&ς στήν 

άσφάλεια (δπως τό 1956-61), άλλά, έπιπλέον, στή δι
αμόρφωση στά Βαλκάνια μιdς νέας πολιτικής πραγ

ματικότητας, σύμφωνης μέ τό κλίμα τής διεθνοϋς ύφέ

σεως. 

'Ο 'Έλληνας πρωθυπουργός, συνοδευόμενος άπό 

τόν ύπουργό 'Εξωτερικών, Δ. Μπίτσιο, τόν ύφυπουρ

γό Προεδρίας, Π . Λαμπρία καί τό γενικό διευθυντή 

τοϋ Πολιτικοϋ του Γραφείου, Π. Μολυβιάτη, εγινε 

δεκτός στό άεροδρόμιο τής Λουμπλιάνα άπό τόν πρό

εδρο τής όμοσπονδιακής Κυβερνήσεως, Τζ. Μπίγεν

τιτς έπικεφαλής μελών τής δμοσπονδιακής Κυβερνή

σεως καί iiλλων έπισήμων. 

Ot έλληνογιουγκοσλαβικές συνομιλίες άρχισαν 
τήν ίδια ήμέρα, μέ συνάντηση τ&ν δύο πρωθυπουρ

γών, στήν όποία παρέστησαν οί ύπουργοί 'Εξωτερι

κών των δύο χωρών, Δ. Μπίτσιος καί Μ. Μίνι τς, ό Π. 

Λαμπρίας, ό Γιουγκοσλάβος ύπουργός 'Εργασίας, 

Ζ. Πεπόφσκι, ό δποίος είχε πρόσφατα άντιπροσωπεύ

σει τή χώρα του σέ σημαντικές διμερείς έπαφές, 

καθώς καί ύπηρεσιακοί παράγοντες. Τό σχετικό 

πρακτικό άναφέρει: 

«Μπίγεντιτς: Κύριε πρωθυπουργέ, θά ijθελα νά σας εύ-
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χηθώ έκ βάθους καρδίας καί έξ όνόματος τών συνεργατών 

μου τό καλώς ώρίσατε ε{ς τήν Γιουγκοσλαβία. 'Η έπίσκε

ψίς σας λαμβάνει χώραν είς χρόνον καθ' δν άναπτύσσον

ται καί βελτιώνονται αί σχέσεις μεταξύ των χωρών μας 

μετά τήν έπταετή στασιμότητα. Προσωπικώς πιστεύω δτι 

δέν ύπάρχουν προβλήματα μεταξύ των χωρών μας καί δτι ή 

έπίσκεψίς σας θά συνεισφέρη ετι περαιτέρω είς τήν άνά

πτυξιν τ.ων φιλικών μας δεσμών. Διά τής έπισκέψεώς σας 

θά μάς δοθή ή εύκαιpία νά προβώμεν είς εύρυτάτην άνταλ
λαγήν άπόψεων έφ, δλων των θεμάτων τόσον των aφορών

των τάς διεθνείς σχέσεις δσον καί τάς διμερείς τοιαύτας. 

Κατά τήν άντιφώνησίν σας είς τό πρόγευμα, κ. πρωθίι
πουργέ, άνεφέρθητε είς τάς πατροπαραδότους φιλικάς σχέ

σεις μεταξύ 'Ελλάδος-Γιουγκοσλαβίας. Καί ήμείς πιστεύ

ομεν δτι α{ σχέσεις μας ε{ ναι φιλικαί καί δτι αύται δέον νά 

άναπτυχθουν ετι περαιτέρω. 'Όλα δεικνύουν δτι είς τό 

μέλλον αί χώρα ι μας θά ε{ναι ετι μάλλον προσανατολισμέ

ναι ή μία πρός τήν liλλην, διότι τουτο ε{ναι άπαίτησις τών 

καιρών καί έπιθυμία τών λαών μας. Αί συνομιλίαι μας ώς 

καί έκείναι τάς δποίας θά εχετε μετά του προέδρου τίτο θά 

συμβάλουν είς τήν σύσφιγξιν τών σχέσεων των δύο λαών 

μας καί τήν έδραίωσιν τής ε{ρήνης είς τήν περιοχήν ταύ

την. 

»Κύριε πρωθυπουργέ, θά ήδυνάμεθα νά μελετήσωμεν 

καί νά άνταλλάξωμεν άπόψεις έπί πολλών θεμάτων κοινου 

ένδιαφέροντος καί δή: 

» 1. 'Επί των διεθνών οiκονομικών σχέσεων καί τής 

παγκοσμίου οiκονομικής κρίσεως. 

»2. 'Επί τής πολιτικής τής ύφέσεως, ijτις άποτελεί καί 

πολιτικήν τής Γιουγκοσλαβίας. 

»3. ' Επί τής Διασκέψεως Εύρωπαϊκής ' Ασφαλείας καί 

Συνεργασίας. 

»4. ' Επί των προβλημάτων τών περιοχών κρίσεως ώς 

ε{ναι ή Κύπρος καί ή Μέση 'Ανατολή άτι να, ώς είπετε, 

έγκυμονουν κινδύνους διά τήν περιοχήν ταύτην. Σaς ε{ναι 

γνωσταί αί προσπάθειαι αϊτινες κατεβλήθησαν έκ μέρους 

μας, είχατε δέ τήν εύκαιρίαν νά βεβαιωθήτε περί αύτών 

προσωπικώς έκ του μηνύματος του στρατάρχου τίτο τό 

όποίον έκόμισεν εiς ύμaς δ κ. Μίνιτς. 

»5. 'Επί τής δραστηριότητος τών άδεσμεύτων Κρατών. 
Σaς ε{ναι γνωστή ή δραστηριοποίησις τούτων διά τό Κυ

πριακόν κατά τήν 4ην Σύνοδον τών ' Αδεσμεύτων. 

»6. ' Επί του θέματος τής Βαλκανικής Συνεργασίας εiς 

ijν άνεφέρθητε κατά τήν άντιφώνησίν σας. 

»Οϋτω κατά τήν γνώμην μας θά πρέπη νά τεθουν δλα τά 

ώς liνω θέματα εiς τήν ήμερησίαν διάταξιν. Έπιθυμουμεν 
έπίσης δπως μaς ένημερώσητε έπί τής συναντήσεώς σας 

μετά του Τούρκου πρωθυπουργου είς Βρυξέλλας καί έπί 

τής έπισήμου έπισκέψεώς σας είς Βουκουρέστιον. Πιστεύ

ομεν δτι ή συνεργασία μεταξύ των γειτόνων καί ή έμπι
στοσύνη άποτελουν απαραιτήτους προϋποθέσεις διά τήν 

βαλκανικήν συνεργασίαν. Πιστεύομεν έπίσης δτι οϋτε τά 

διάφορα κοινωνικοπολιτικά μας συστήματα οϋτε οί διάφο

ροι συνασπισμοί θά μaς έμποδίσουν νά καταβάλωμεν πα

σαν προσπάθειαν διά τήν πάσης φύσεως βαλκανικήν συ

νεργασίαν ijν θά άπεδέχοντο α{ βαλκανικαί χώρα ι, έφ' 

δσον τουτο θά ήτο πρός συμφέρον των. Θά ήθελα, κ. πρω

θυπουργέ, νά άκούσω καί τάς iδικάς σας άπόψεις έπί των 

ώς liνω θεμάτων καί νά σaς προτείνω δπως ο{ δύο ύπουργοί 

'Εξωτερικών έξετάσουν έν συνεχεί~ τό κοινόν άνακοινω

θέν καί τάς διμερείς σχέσεις μας. Βεβαίως θά ή δυνάμεθα νά 
έκδόσωμεν τό κοινόν άνακοινωθέν καί liνευ περαιτέρω δι

αβουλεύσεων, διότι ώς ε{πον καί προηγουμένως α{ άπόψεις 

μας συμπίπτουν καί ούδέν πρόβλημα ύφίσταται μεταξύ των 

χωρών μας. Λυπουμαι διότι ή παραμονή σας ένταυθα θά 

ε{ναι σύντομος, πιστεύω δμως δτι θά εχωμεν καί liλλας 
εύκαιρίας ϊνα άνταλλάξωμεν άπόψεις. ~Εχω τήν γνώμην 

δτι θά ήτο λίαν χρήσιμον διά τήν συνεργασίαν μεταξύ τών 
χωρών μας δπως λαμβάνουν χώραν τακτικαί άνταλλαγαί 

άπόψεων έπί πολλών έπιπέδων. 

»Καραμανλής: Κύριε πρωθυπουργέ, αίσθάνομαι τήν 

άνάγκ:ην νά έκ:φράσω τήν χαράν μου διότι εύρίσκ:ομαι είς 

τήν φίλην αύτήν χώραν, ήν ε{χον τήν εύκ:αιρίαν νά έπι

σκ:εφθώ κατά τό παρελθόν κ:αί διά τήν δποίαν διατηρώ, 

παρά τήν πάροδον τόσων έτών, άρίστας άναμνήσεις. Ση

μαντικ:όν δέ θεωρώ τό γεγονός ότι κατά τό παρελθόν ε{ χ ον 

τήν εύκ:αιρίαν νά συναντηθώ μετά τοv στρατάρχου τίτο 

πέντε φοράς. Πέραν τής συμπτώσεως τών άπόψεων τών δύο 

χωρών ύπάρχουν κ:αί α{ φιλικ:αί σχέσεις μας αί'τινες συντε

λοvν εlς τήν συνεργασίαν τών δύο χωρών μας. Οϋτω δυνά

μeθα νά συζητήσωμεν όλα τά θέματα dJς πραγματικοί φίλοι 
ή, προτιμότερον, dJς συγγενείς. Κύριε πρωθυπουργέ, συμ

φωνώ μαζί σας όσον άφορα τά θέματα τής ήμερησίας διατά

ξεως. ·Ως πρός τά διμερή θέματα ο{ δύο ύπουργοί 'Εξωτε

ρικών εlχον τήν εύκ:αιρίαν νά τά έξετάσουν λεπτομερώς, 

ώστε νά μ ή άφήσουν εlς ήμας πλείονα περιθώρια συζητή

σεως. Al σχέσεις τών δύο χωρών μας εlναι λίαν κ:αλαί, 
ύπάρχουν δέ κατά τήν γνώμη ν μου περιθώρια έτι περαιτέ

ρω άναπτύξεως κ:αί συνεργασίας. 
)) "Οσον άφορα τό θέμα τής άναπτύξεως τής συνεργα

σίας μεταξύ τών βαλκανικών χωρών ύπάρχουν μέν δυσχέ

ρειαι άλλά δυνάμεθα μέ καλήν θέλησιν νά ύπερπηδήσωμεν 

αύτάς κατά τρόπον ώστε σταδιακώς κ:αί χωρίς σπουδή ν νά 
κ:αταστήσωμεν τά Βαλκάνια περιοχήν είρήνης κ:αί στενής 

συνεργασίας. 'Η συνεργασία αϋτη δέν έμποδίζεται άπό τόν 

διάφορον προσανατολισμόν τών βαλκανικών Κρατών. 

'Αντιθέτως, πιστεύω ότι αϋτη θά έπέτρεπε είς κάθε λαόν νά 

αlσθάνεται πλέον έλεύθερος κ:αί άνεξάρτητος κ:αί νά έπη

ρεάζη οϋτω τήν πολιτικ:ήν τής χώρας του πρός χάριν τής 

βαλκανικής κ:αί διεθνοvς είρήνης. 

)) 'Ως πρός τό Κυπριακ:όν γνωρίζετε τό Ιστορικόν αύτοv 
καθ' όσον ή γιουγκοσλαβική Κυβέρνησις κατ' έπανάλη

ψιν έξεδήλωσε τό ένδιαφέρον της δι' έπίλυσιν αύτοv. Αί

σθάνομαι δέ τήν άνάγκ:ην νά σας εύχαριστήσω διά τήν 

πολύτιμον συνδρομή ν σας. Θά ήθελα όμως νά τονίσω δύο 

τινά: 

ι)α. δτι τό Κυπριακ:όν έδημιουργήθη ύπό τής Τουρκίας 

ήτις εlναι καί ή άδικ:οvσα έν προκειμένφ καί, 

))β. ότι τό πρόβλημα ε{ναι έπικίνδυνον κ:αί δέν άποκ:λεί

εται έφ ' δσον ή έκκρεμότης παραταθή κ:αί, έφ ' δσον ή 
Τουρκία έξακ:ολουθήση τήν άδιάλλακ:τον πολιτικ:ήν της, 

νά κ:αταλήξη εlς ρήξιν. Βεβαίως αύτό τό δποίον λέγω ε{ναι 

κάπως βαρύ άλλά ε{ ναι ένας κίνδυνος πού προσωπικώς δέν 

άποκ:λείω. 

!)Γνωρίζετε καλώς ότι έπανειλημμένως δέν άπήντησα 

είς τάς προκλήσεις τής Τουρκίας άλλ ' άντιθέτως προσεπά

θησα, ένίοτε εlς βάρος τής δημοτικ:ότητός μου, νά κατευνά

σω τά πνεύματα είς τήν 'Ελλάδα, ύπάρχουν όμως, κ:. πρω-
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ν Αφιξη στό άεροδρόμιο τής σλοβενικής πρωτεύουσας. 
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θυπουργέ, ώρισμένα δρια τά όποία ούτε καί έγώ δέν δύνα

μαι νά ύπερβώ. Γνωρίζετε έπίσης δτι διά νά άποτρέψωμεν 

τήν έπιδείνωσιν τής καταστάσεως υίοθετήσαμε θέσεις λο

γικάς καί μετριοπαθείς, ίνα διευκολύνωμεν τήν έξεύρεσιν 

δικαίας καί έντίμου λύσεως. Δυστυχώς δμως ol Τουρκοι 
δέν άνταπεκρίθησαν μέχρι τουδε εΙς τάς προσπαθείας μας. 

Εlς τήν συνάντησιν τών Βρυξελλών έπεκράτησε μέν ήπιο ν 

κλίμα καί aτμόσφαιρα καλής θελήσεως, πλήν δμως οί 

Τουρ κο ι ήρνήθησαν καί πάλι νά μaς είπουν πώς σκέπτον

ται διά τό Κυπριακόν. 'Ο κ. Ντεμιρέλ, μοί ε{πεν, δτι εύρί

σκεται εΙς άδυναμίαν vά μοί έκθέση πώς aντιλαμβάνεται 

τήν λύσιν αύτου. Τελικώς συνεφωνήσαμε ν' άρχίσωμεν 

κάποιον διάλογο ν καί τουτο διά τήν δημιουργίαν κλίματος 

ύφέσεως μέ τήν έλπίδα δτι κάποτε θά ήδυνάμεθα νά καταλή

ξωμεν εiς κάποιαν λύσιν. Καίτοι διά τής συναντήσεως τό 
κλίμα έβελ τιώθη κάπως, έν τούτοις δέν ε{μαι πολύ αΙσιό

δοξος. 'Ελπίζω δμως νά διαψευσθώ. Παραλλήλως πρός τό 
Κυπριακόν οί Τουρκοι έδημιούργησαν καί προβλήματα εlς 

τό ΑΙγαίον. Δι ' ήμaς δέν ύπάρχει θέμα. Ή κατάστασις εlς 

τό Αiγαίον έξακολουθεί νά ε{ναι ώς ήτο πρό 60 έτών. Ol 
Τουρκοι ήγειραν τό θέμα καί εiδικώτερον διήρεσαν τό Αi

γαίον έπί του χάρτου μέ πρόσχημα τήν διεκδίκησιν τής 

ύφαλοκρηπίδος, περιέλαβαν δέ έντός τής διεκδικουμένης 

ύπ ' αύτών ύφαλοκρηπίδος περίπου τά μισά έλληνικά νη

σιά του ΑΙγαίου. 

ι> ' Εάν έδεχόμην τήν θεωρίαν αύτή ν θά προέκυπτε καί 

θέμα άκεραιότητος. Διά νli άποφύγω έπιδείνωσιν τής κα
ταστάσεως προέτεινα παραπομπήν του θέματος εΙς τό Διε

θνές Δικαστήριον τής Χάγης. Τήν πρότασιν ταύτην τήν 

έδέχθησαν καί οί Τουρκοι, συνεφωνήσαμεν δέ δπως συ

ναντηθουν οί δύο ύπουργοί 'Εξωτερικών ίνα προβουν εΙς 

τήν σύνταξιν του συνυποσχετικου τό όποίο ν, ώς γνωρίζετε, 

ε{ναι aπαραίτητον διά τήν παραπομπή ν τής ύποθέσεως εΙς 

τό Δικαστήριον. 'Η συνάντησις τών δύο ύπουργών 'Εξω

τερικών είς τήν Ρώμη ν ε{ χε ώς άποκλειστικόν σκοπόν τήν 

σύνταξιν του συνυποσχετικού, πλήν δμως οί Τουρκοι έδή

λωσαν δτι δέν ήσαν έτοιμοι νά συζητήσουν τήν σύνταξιν 

αύτοϋ. Κατά τήν γνώμη ν μου ή συμπεριφορά τών Τούρκων 

χαρακτήρίζεται κυρίως άπό έλλειψιν καλfjς πίστεως. 

'Αποδίδω δέ αύτήν εiς τήν έσωτερικήν κατάστασιν τfjς 

Τουρκίας καί εΙς τήν έπικρατοϋσαν δημαγωγίαν ήτις έχει 

δημιουργήσει άτμόσφαιραν νοσηρου έθνικισμου. Πάντως 

ήμείς πράττομεν καί θά πράξωμεν δ, τι ε{ναι δυνατόν διά νά 

άποφευχθfj έπιδείνωσις τfjς καταστάσεως. Θά πρέπη δμως 

δλοι δσοι ένδιαφέρο,νται διά τήν εΙρήνη ν εiς τήν περιοχήν 

ν' άσκήσουν πίεσιν έπί τfjς Τουρκίας ίνα αύτη λογικευθή 

καί εύρεθfj ούτω λύσις τοϋ προβλήματος. Έπ' αύτοϋ ύπο

λογίζω καί εΙς τήν συμπαράστασιν τfjς Γιουγκοσλαβίας. 

Θά ήθελα έπίσης νά σaς είπω δτι δταν ήρώτησα τόν κ. 

Ντεμιρέλ εiς τάς Βρυξέλλας διά ποίον λόγον έγένετο ή 

δευτέρα έπιχείρησίς διαρκούσης τfjς Διασκέψεως τfjς Γε
νεύης δέν ήδυνήθη νά μοί δώση άπάντησιν. Ώς γνωρίζετε 

κατόπιν τής ιiνοήτου άποπείρας μιaς όμάδος 'Ελλήνων 

aξιωματικών πρός άνατροπήν του προέδρου Μακαρίου, ή 
Τουρκία έπενέβη εiς τήν Κύπρον ώς μία τών έγγυητριών 

δυνάμεων έχουσα ώς έπιχείρημα τήν aποκατάστασιν τής 

νομιμότητος. Πλήν δμως, τρείς ήμέρες μετά τήν άπόβασιν 

κατέρρευσε ή δικτατορία εΙς τήν 'Ελλάδα καί άποκατεστά

θη ή νομιμότης τόσον εΙς τήν 'Ελλάδα έν τιjJ προσώπφ μου 
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δσον καί είς τήν Κύπρον έν τφ προσώπφ του κ. Κληρίδη. 

Κατόπιν τής aποκαταστάσεως τής νομιμότητος ή Τουρκία 

θά έπρεπε ν' άποχωρήση διότι ούδεμίαν εlχεν πλέον πολι

τική ν ή νομικήν δικαιολογίαν νά παρατείνη τήν παραμο

νήν της έν τfί νήσφ. Δέν ήρκεσε δμως τό γεγονός δτι δέν 

άπεχώρησε κατόπι ν τής aποκαταστάσεως τής νομιμότη

τος, άλλά ένφ συνεχίζετο ή Διάσκεψις τής Γενεύης τά 

τουρκικά στρατεύματα προήλασαν καί κατέλαβαν τό 40% 
τής νήσου. Ή δευτέρα τουρκική έπιχείρησις έγένετο, ώς 

γνωρίζετε, βάσει του στρατηγικου σχεδίου "'Αττίλας" καί 

ε{ναι είς πάντας άντιληπτόν δτι ή προετοιμασία ένός 

στρατιωτικου σχεδίου δέν γίνεται έντός μιiiς έβδομάδος 

άλλά άπαιτουνται πλείονες μήνες. Του το aποδεικνύει δτι ή 

Τουρκία άνεζήτει τό πρόσχημα διά νά είσβάλη εlς τήν 

νήσον. Οvτος εlναι καί δ λόγος διά τόν δποίον δέν έπιθυ

μουν νί!ν νά aποχωρήσουν. 

»Προσεπάθησα, κ. πρωθυπουργέ, νά σiiς δώσω μία σα

φή είκόνα του προβλήματος είς τρόπον όiστε νά γνωρίζετε 

που κείνται αί δυσκολίαι διά τήν λύσιν αύτου. 'Υπάρχουν 

όκτώ άποφάσεις τών 'Ηνωμένων 'Εθνών αίτινες καταδικά

ζουν τήν Τουρκίαν. 'Υπάρχει έπίσης καί ή άπόφασις τής 

Γενικής Συνελεύσεως 3212 περί aποχωρήσεως τών στρα
τευμάτων άπό τήν νήσον καί έπιστροφής τών προσφύγων 

είς τάς έστίας των. Παρά ταυτα ή Τουρκία δέν συμμορφου

ται καί έξακολουθεί τήν άδιάλλακτον πολιτική ν της, δημι

ουργουσα οϋτω κινδύνους διά τήν περιοχήν. "Οσον άφορii 

τό θέμα τής Μέσης 'Ανατολή ς αί άπόψεις μας συμπίπτουν 

άπολύτως. Ώς εlπον καί είς τήν άντιφώνησίν μου διά τήν 

λύσι ν αύτου δέον ν ' άvαγνωρισθή τό δικαίωμα αύτοδιαθέ

σεως καί aποκαταστάσεως τών Παλαιστινίων καί νά δημι

ουργηθουν αί προϋποθέσεις είρηνικής συμβιώσεως δλων 

τών λαών τής περιοχής. 'Ο κ. Σαντάτ μοί εlπε κατά τήν 

όλιγόωρον παραμονήν του είς 'Αθήνας δτι κατόπιν τής 

συναντήσεώς του μετά του κ. Φόρντ διατηρεί ώρισμένας 

έλπίδας αν όχι όριστικής λύσεως του προβλήματος, τούλά

χιστον ένάρξεως τής διαδικασίας διά τήν λύσιν αύτου. 

Ήμείς συμπαριστάμεθα πλήρως ώς καί ύμείς είς τόν άγώ

να τών 'Αράβων. 

»Πιστεύω δτι συμφωνουμεν καί έπί τών γενικωτέρων 

διεθνών προβλημάτων, καθ' δσον άμφότεροι ύποστηρίζο

μεν τόσον τόν διάλογον τής Γενεύης διά τήν Εύρωπαϊκήν 

Συνεργασίαν καί 'Ασφάλειαν δσον καί τόν διάλογο ν τής 

Βιέννης διά τήν μείωσιν τών στρατιωτικών δυνάμεων είς 

τήν κεντρικήν Εύρώπην. Διατηρώ μίαν έπιφύλαξιν δσον 

άφορii τήν μείωσιν τών στρατιωτικών δυνάμεων εlς τήν 

κεντρικήν Εύρώπην καί τουτο διότι ένδέχεται vά μεταφερ

θή ή πίεσις είς τά πλευρά. Δι' αύτόν τόν λόγον πρέπει νά 

χαράξωμεν κοινήν γραμμήν έπί του θέματος αύτου. Συμ

φωνώ μαζί σας καί είς δ, τι άφορii τήν νομισματική ν καί 

οlκονομικήν κρίσιν ήτις μαστίζει τή~ παγκόσμιο ν οίκονο
μίαν καί πλήττει βαρύτερον τάς έν άναπτύξει χώρας. Θά 

πρέπη, κατά τήν γνώμην μου, νά έπιδιώξωμεν κοινήν 

γραμμήν, όiστε, δταν τό θέμα συζητηθή γενικώτερον, νά 

fιδυνάμεθα νά τηρήσωμεν κοινήν στάσι ν. 

»Μπίγεντιτς: Θά ηθελα, κ. πρωθυπουργέ, νά σημειώσω 

δτι δσον aφορά τό Κυπριακόν διά πρώτην φοράν έπληρο

φορήθημεν ώρισμένα πράγματα άναφορικώς πρός τήν 

συμπεριφοράν τής Τουρκίας. Εtπατε προηγουμένως δτι θέ

λετε νά εΙσθε αισιόδοξος άλλά φοβάσθε μή διαψευσθήτε. 

Συμμερίζομαι τούς φόβους σας. 'Ημείς θά καταβάλωμεν 

πάσαν προσπάθεια ν έν τφ μέτρφ τών δυνατοτήτων μας διό

τι τό πρόβλημα εΙ ναι σημαντικόν δι' αuτήν τήν περιοχήν 

του κόσμου. Γνωρίζετε τήν συμμετοχή ν μας εiς τάς aποφά

σεις του Συμβουλίου 'Ασφαλείας καί θά ijθελα νά έπαναλά

βω δτι δέν προτιθέμεθα νά ύποχωρήσωμεν άπό τάς θέσεις 

μας καί δτι θά έξασκήσωμεν πάσαν έπιρροήν τόσον πρός 

δλας τάς διεθνείς όργανώσεις δσον καί έπί του διμερους 

πεδίου. Θά ηθελα νά τονίσω έπίσης δτι ή Μικτή Διϋπουρ

γική 'Επιτροπή συνέβαλε τά μέγιστα εiς τήν βελτίωσιν 

τών σχέσεων τών δύο χωρών μας, έπιλύσασα τά περισσό

τερα τών προβλημάτων. Έναπόκε:ι;rαι δέ είς ήμάς νά μερι

μνήσωμεν διά τήν έφαρμογήν τών aποφασισθέντων. 

»Εiς τό σημείον τουτο οί δύο πρωθυπουργοί άπεχώρη

σαν ϊνα συνομιλήσουν ίδιαιτέρως. Τό αuτό δέ επραξαν μετ' 

όλίγον καί οί δύο υπουργοί Έξωτερικών» 190 • 

Τήν ίδια ήμέρα πραγματοποιήθηκε καί συνάντη

ση τ&ν ύπουργ&ν 'Εξωτερικών τ&ν δύο χωρών, Δ. 

Μπίτσιου καί Μ. Μίνιτς, σέ ίδιαίτερα έγκάρδιο κλί

μα. 'Ο 'Έλληνας ύπουργός εθιξε εκ νέου τό Κυπρια

κό, σημειώνοντας τήν ελάχιστα εποικοδομητική στά

ση της" Αγκυρας καί του Ρ. Ντενκτάς καί ζήτησε τή 

συμβολή της Γιουγκοσλαβίαςκαί των 'Αδεσμεύτων 

γιά τήν ενίσχυση τ&ν προσπαθειών του Κ. Βαλντχάιμ 

γιά έξεύρεση λύσεως. 'Ο Μ. Μίνι τς ύπογράμμισε δτι 

ή χώρα του ύποστήριζε τίς προσπάθειες του γενικοί\ 

γραμματέα, στάση πού δέν επρόκειτο νά άλλάξει καί 

στό μέλλον, τόσο στόν ΟΗΕ, δσο καί στά πλαίσια 

του κινήματος των 'Αδεσμεύτων. Ή συζήτηση, 

άκόμη, περιστράφηκε γύρω άπό τήν εσωτερική κα

τάσταση της Τουρκίας, γιά τήν όποία οί δύο ύπουρ

γοί συμφώνησαν δτι δέν έπέτρεπε τήν εκφραση αίσι

οδοξίας. τέλος, άντάλλαξαν σκέψεις γιά τίς ύπό δια

μόρφωση άρχές της Διασκέψεως γιά τήν άσφάλεια 

καί συνεργασία στήν Εuρώπη, καθώς καί γιά διμερη 

θέμαiα. 

'ο εγκάρδιος τόνος πού επικράτησε στίς διμερείς 

συνομιλίες ε{χε ijδη διαφανεί στίς προπόσεις πού 

άνταλλάχθηκαν κατά τό πρόγευμα πού παρέθεσε δ 

Γιουγκοσλάβος πρωθυπουργός πρός τιμή του 'Έλ

ληνα δμολόγου του στίς 4 'Ιουνίου. Ό Τζ. Μπίγεν

τιτς σημείωσε δτι δ γιουγκοσλαβικός λαός ε{χε πα

ρακολουθήσει μέ ικανοποίηση τήν άποκατάσταση 

της δημοκρατίας στήν 'Ελλάδα, ή όποία προσέφερε 

δυνατότητες γιά τήν προαγωγή της διμεροuς συνερ

γασίας. 'Αναφέρθηκε, άκόμη, στό Κυπριακό, τονί

ζοντας δτι ήταν άπαραίτητη ή εφαρμογή των σχετι

κών άποφάσεων του ΟΗΕ. 'Ακολούθησε ή άντιφώ

νηση τοu Κ. Καραμανλη: 

«Κύριε πρωθυπουργέ, 

»Σaς εύχαριστώ γιά τήν έγκαρδιότητα τής ύπο

δοχής πού μοv έπιφυλάξατε· σaς εύχαριστώ γιά τούς 

κολακευτικούς λόγους πού έχρησιμοποιήσατε γιά μέ

να, καί προπαντός γιά τήν χώρα μου. Oi έκδηλώσεις 
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αύτές μέ συγκινοiίν βαθύτατα, τοσούτφ μtiλλον καθ' 

δσον γνωρίζω δτι δι' έμοiί άπευθύνονται πρός τόν 

έλληνικόν λαόν. 

»Ή έλληνογιουγκοσλαβική φιλία δέν εlναι μία 
συμπτωματική, περιστασιακή σχέση, ώστε νά έπη

ρεάζεται άπό νέες συγκυρίες ή άπρόβλεπτες άλλαγές. 

Ή έλληνογιουγκοσλαβική φιλία εlναι τό προϊόν 

μακρών ίστορικών διεργασιών, πού άνατρέχουν στήν 

κοινότητα τών έθνικοαπελευθερωτικών άγώνων καί 

τών πολιτιστικών παραδόσεων τών δύο λαών μας. 
»'Η φιλία βέβαια δέν σημαίνει ταυτότητα. νlσως 

μάλιστα ή σημασία τών φιλικών δεσμών vά ε{ ναι άκό

μη πιό μεγάλη -καί πιό διδακτική γιά τή διεθνfί 

κοινωνία- δταν οί δεσμοί αύτοί συνδέουν λαούς πού 

διαβιοiίν μέ διαφορετικά οίκονομικο-κοινωνικά συ

στήματα καί διαφορετικές ίδεολογικές τοποθετή

σεις. Γιατί έτσι άποδεικνύεται δτι τήν προτεραιότη

τα έχουν πάντοτε οί πανανθρώπινες άξίες, πού έκφρά

ζονται μέ τόν πόθο γιά είρηνική συμβίωση καί άρμο

νική συνεργασία. 

»'Ο διαφορισμός τών δύο χωρών μας στό πεδίο 

τfίς έξωτερικfίς πολιτικfίς εlναι τόσο σαφής, δσο καί 
ή φιλία πού τάς συνδέει. 

»Ή δημοκρατική Έλλάς έπιδιώκει τήν ένταξή 

της στήν Εύρωπαϊκή Οίκονομική Κοινότητα προσα

νατολισμένη στό ίδανικό μιtiς Ήνωμένης Εύρώπης. 

'Η Γιουγκοσλαβία, ύπό τήν έμπνευσμένη ήγεσία τοiί 

προέδρου Υίτο, άνέπτυξε πρωτοποριακή δραστηριό

τητα στόν κόσμο τών 'Αδεσμεvτων. Αύτοί δμως οί 

διαφορετικοί προσανατολισμοί δέν έμποδίζουν τίς 

δύο χώρες όχι άπλώς νά διατηρήσουν τίς παραδοσι

ακές σχέσεις φιλίας, άλλά καί νά άναπτύξουν τίς σχέ

σεις αύτές στό έπακρο καί νά τίς άξιοποιήσουν μέ τή 

στενώτερη δυνατή καί γονιμώτερη συνεργασία. Για

τί ή ούσία τfίς πολιτικfίς καί τών δύο χωρών μας 

εlναι ό σεβασμός τfίς άνθρωπίνης άξιοπρεπείας καί ή 

προαγωγή τfίς άνθρωπίνης ζωfίς σέ διαρκώς ύψηλό

τερα έπίπεδα εύημερίας. 

»'Υπάρχει, aλλωστε, ε να θαυμάσιο πεδίο, δ που 

μπορεί καί πρέπει νά έκδηλωθfί ή ούσιαστική σύγ

κλιση τών προσπαθειών τών δύο χωρών μας: ή Βαλ

κανική. Στόν χώρο αύτόν δπου άνήκομε όργανικά, 

δεμένοι άπό τήν κοινή γεωγραφική μας μοίρα, ύπάρ

χουν δλες οί δυνατότητες γιά μιά ούσιαστικώτερη 
προσέγγιση τών λαών, μέ τήν μορφή μιtiς διαρκώς 

διευρυνόμενης συνεργασίας. ν Α ν δ λ οι οί λαοί τfίς 

Βαλκανικfίς, παρά τίς διαφορές πού τούς χωρίζουν, 

προωθήσουν άνά ζεύγη σέ βαθμό άκόμη πιό άποδο

τικό τήν συνεργασία τους, πολύ σύντομα τό πλέγμα 

τών φιλικών διμερών σχέσεων θά έχη δημιουργήσει 

ενα σύστημα διαβαλκανικfίς συνεργασίας -πρότυπο . 
είρηνικfίς συμβιώσεως καί προόδου καί γιά aλλες 

γεωπολιτικές ένότητες στόν σημερινό μας κόσμο. 

Καί ή σημασία τfίς συνεννοήσεως αύτfίς θά γίνεται 

διαρκώς καί πιό αίσθητή, καθώς οί ραγδαία έξελισσό

μενες συνθfίκες τfίς έποχfίς μας μtiς ύποχρεώνουν 

-aν δέν θέλωμε νά καθυστερήσωμε έπικίνδυνα- νά 

έφαρμόζωμε νέα σχήματα έντατικfίς συνεργασίας γιά 

τήν πρακτική άντιμετώπιση τών κοινών καθημερι

νών προβλημάτων εi'τε στόν τομέα τfίς οίκονομικfίς 

άναπτύξεως, εϊτε στόν τομέα τών έμπορικών άνταλ
λαγών, εϊτε στίς περιοχές τfίς τεχνολογικfίς προόδου 
καί τfίς διασταυρώσεως τών ίδεών. 'Οφείλω νά όμο

λογήσω δτι μέ έμπνέει τό δραμα μιtiς Βαλκανικfίς, 

πού δέν θά διαψεύδη άπλώς τήν παλαιά κακή της 

φήμη ώς μονίμου έστίας διεθνοiίς άναταραχfίς, άλλά 

θ' άποτελfί περιοχή μόνιμης είρήνης σφυζούσης 
δραστηριότητος καί διαρκοiίς προόδου. Σ' αύτή τήν 
περιοχή πού θά συνδυάζη τήν άρμονία μέ τόν δυνα

μισμό, κάθε λαός θά μπορfί νά συμβάλη σύμφωνα μέ 

τήν ίδιοφυία του καί τίς ίδιαίτερες δυνατότητές του 

στήν προαγωγή τών lδεωδών τfίς άνθρωπότητος. 

>>'Επανερχόμενος στίς ίδιαίτερες σχέσεις τfίς 

Έλλάδος μέ τήν Γιουγκοσλαβία, θά ήθελα νά ύπο

γραμμίσω τό γηονός δτι άπέναντι στήν τραγωδία 

τfίς Κύπρου -ή όποία δσο θά συνεχίζεται, θ' άποτε

λfί έστία κινδύνου στήν περιοχή μας- οί δύο χώρες 

μας υίοθέτησαν θέσεις παράλληλες. 'Ετάχθησaν καί 
οί δύο έναντί ον τfίς βίας καί τών τετελεσμένων γεγο
νότων πού προκύπτουν άπό αύτήν, έτάχθησαν καί οί 

δύο ύπέρ του άπα'ραγράπτου δικαιώματος τών μικρών 
χωρών νά ζοiίν έλεύθερες καί άνεξάρτητες. Καί θά 
ήθελα, κύριε πρωθυπουργέ, νά έπωφεληθώ τfίς εύ

καιρίαςflfιιά νά τονίσω πόσο ή έντιμη στάση τfίς Γι

ουγκοσλαβίας έξετιμήθη άπό τόν έλληνικό λαό καί 

πόσο άκόμη αύτός άνεζωπύρωσε τά φιλικά αίσθήμα

τά του άπέναντι του γιουγκοσλαβικοί) λαοiί. 

>>Εlναι γνωστόν, aλλωστε, δτι ύπό τό πνεiίμα αύτό 
άντιμετωπίζομε καί ενα aλλο έπικίνδυνο πρόβλημα 

-τό Μεσανατολικό. Καί οί δύο χώρες μας ύποστη

ρίζουν τό δικαίωμα τών Παλαιστινίων γιά αύτοδιά

θεση, έν συνδυασμφ πρός τήν δημιουργία συνθηκών 

πού θά έπιτρέπουν σέ δλους τούς λαούς τfίς περιοχfίς 

νά ζοiίν έν άσφαλείf! καί είρήνu. 

>>Τελειώνοντας, έπισημαίνω μέ βαθείαν ίκανο

ποίησιν δτι στό διμερές πεδίο έχομε έγκαινιάσει πυ

κνές έμπορικές καί πολιτιστικές άνταλλαγές καί στό 

τεχνικό έπίπεδο συμπράττομε στήν διεξαγωγή έργων 

ή μελετών κοινfίς ώφελείας. Εlμαι πεπεισμένος δτι οί 

δυνατότητες δέν έχουν έξαντληθfί καί δτι μέ καλή 

θέληση καί μέ διάθεση άμοιβαίας ύποστηρίξεως θά 

κατορθώσωμε νά δώσωμε νέα ζωή καί νέο νόημα 

στήν παραδοσιακή έλληνογιουγκοσλαβική φιλία. 

>>Μέ τήν πεποίθησιν αύτήν έγείρω τό κύπελλον 

εlς ύγείαν του έθνάρχου τfίς Γιουγκοσλαβίας στρα

τάρχου Υίτο, ύπέρ τfίς ίδικfίς σας ύγείας, κύριε πρω

θυπουργέ, καί ύπέρ τfίς εύημερίας τοiί φίλου γιουγκο

σλαβικου λαοiί>>. 
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Τήν έπομένη, 5 'Ιουνίου, δ Κ. Καραμανλής συ
ναντήθηκε καίε{ χε συνομιλία μέ τό στρατάρχη τίτο 

στό Μπρνό, θερινή διαμονή του Γιουγκοσλάβου 

προέδρου. Στή συνομιλία παρέστησαν, άπό τήν έλ

ληνική πλευρά, δ Δ. Μπίτσιος, δ Π. Λαμπρίας καί δ 

πρέσβης τής 'Ελλάδος στό Βελιγράδι, Μ. Οίκονομί

δης καί άπό τή γιουγκοσλαβική δ Τζ. Μπίγεντιτς, δ 

Μ. Μίνιτς, δ Ζ. Πεπόφσκι καί δ Μ. Μάρκοβιτς: 

«Πρωθυπουργός: 'Εκφράζει τήν πλήρη αύτοu iκανο

ποίησιν έκ των συνομιλιών τής προηγουμένης ήμέρας 

καθ' aς έξητάσθησαν πλείστα δσα θέματα τής διεθνοuς 

έπικαιρότητος καί τής διμεροuς μεταξύ τών δύο χωρών συ

νεργασίας. 

» • Ελάβομεν άποφάσεις αίτινες θά τεθοuν εlς έφαρμο
γήν λίαν συντόμως. 'Εξητάσαμεν έπισταμένως τήν ιφατοu

σαν κατάστασιν είς τόν βαλκανικόν καί διεθνή χώραν. 

Κατά τό πλείστον α{ άπόψεις μας συμπίπτουν. 

))Συνεφωνήσαμεν έπί τής άνάγκης νά διευρυνθούν αι' 

σχέσεις μεταξύ τών βαλκανικών χωρών καί τής περαιτέρω 

έπεκτάσεως τής βαλκανικής συνεργασίας. 

))Καθ ' δσον άφορα τό Κυπριακό ν ε{ ναι έπείγουσα ή 

άνάγκη έξευρέσεως έvτίμου καί δικαίας λύσεως τοu θέμα

τος. Διά νά ύπάρξη τοιαύτη λύσις πρέπει νά συνετισθή καί 

λογικευθή ή Τουρκία. 

)) 'Η Τουρκία ε{ ναι έκείνη ή δποία έδημιούργησεν τό 
Κυπριακόν. Συνεχίζουσα τάς προκλήσεις της καί στήν πο

λιτική ν τών τετελεσμένων γεγονότων μπορεί νά δδηγήση 

εlς τήν δημιουργίαν έπικινδύνου καταστάσεως. 

))Γνωρίζετε, κ. πρόεδρε, καί έκ τοu παρελθόντος δτι δέν 

συμπαθώ τάς ύπερβολάς. 'Αλλά πρέπει νά είπω δτι ή τα

κτική τής Τουρκίας δύναται νά δδηγήση άκόμη καί εlς 

ένοπλον σύγκρουσι ν. νΕπραξα πaν τό δυνατόν διά ν' άπα

φύγω τόν κίνδυνον τοuτον. 'Οφείλω δμως νά δμολογήσω 

δτι δέν εlμαι lκανοποιημένος άπό τήν συμπεριφοράν τών 

Τούρκων. 

» τί το: ·Ισχύει τοUτο καί μετά τήν συνάντησι ν των Βρυ
ξελλών; 

»Πρωθυπουργός: ·Απεδέχθην τήν συvάντησιν τών Βρυ

ξελλών μολονότι ή έλληνική κοινή γνώμη διέκειτο έχθρι

κώς πρός ταύτη ν, καθ' δσον εύλόγως άνέμενε κάποιαν χει

ρονομίαν τής Τουρκίας διά τήν πραγματοποίησι ν τής συ

ναντήσεως. 'Ως γνωρίζετε αύτη έγένετο. 'Από τουρκικής 

πλευράς έξεδηλώθη θεωρητικώς καλή θέλησις, άλλ' δτε 
έζήτησα άπό τόν Τοuρκον πρωθυπουργόν κ. Ντεμιρέλ νά 

μοί είπη πώς άντιλαμβάνεται τήν κατάστασιν καί τάς προ

οπτικάς έπιλύσεως τής κρίσεως, δ κ. Ντεμιρέλ ήρνήθη ν' 

άποκαλύψη τάς σκέψεις του. 
))Ε{ναι φανερό ν, δτι καθίσταται άδύνατον νά συνομιλή

σωμεν καί νά προχωρήσωμεν άν δέν γίνωνται γνωσταί αl 

σκέψεις έκάστης πλευρiiς. 'Ο κ. Ντεμιρέλ δέν άπεκάλυψε 

τήν πολιτική ν τής Τουρκίας. Κατά βάθος έπιθυμεί τήν έπί

λυσιν τοu Κυπριακού δι' άπ • εύθείας συνεννοήσεως μετα
ξύ 'Αθηνών καί 'Αγκύρας. 

)Πελικώς κατελήξαμε εΙς τήν κοιvήν δήλωσιν δτι α{ 

δύο Κυβερνήσεις ύποστηρίζουν τήν άνάγκην συνεχίσεως 

τών ένδοκοινοτικών συνομιλιών έν Βιέννrι, άλλά καί έπί 

τοu προκειμένου δ κ. Ντεμιρέλ άπέφυγε νά προτείνη οlαν

δήποτε λύσιν. 

))Κατόπιν τούτου έδημιουργήθη κλίμα άν όχι ύφέσεως, 

πάντως άναστολής τής έντάσεως. Ή στάσις τής Τουρκίας 

έπί τής ούσίας τοu θέματος δέν μέ καθιστά αίσιόδοξον. 

)) Ώς πρός τό θέμα τοu ΑΙγαίου, σημειώ δτι καί αύτό 
έδημιουργήθη ύπό τής Τουρκίας. Κατά τήν συνάντησίν 

μου μετά τοu κ. Ντεμιρέλ έσημειώθη μία πρόοδος. Τούτέ

στιν συνεφωνήσαμεν δπως γίνουν συναντήσεις έμπειρο

γνωμόνων τών δύο χωρών διά τά θέματα τής ύφαλο κρηπί

δας καί τοu έναερίου χώρου. 

)Πό κατά πόσον θά ύπάρξη πρόοδος έπί τών θεμάτων 

τούτων μέλλει νά διαπιστωθή άπό τάς συναντήσεις ταύτας. 

Al έπί τοu προκειμένου θέσεις μας ε{ ναι μετριοπαθείς- άν ή 
τουρκική πλευρά έπιμείνη εΙς παραλόγους θέσεις, τότε δέν 

θά ύπάρξη λύσις ούτε εlς τό Κυπριακό ν ούτε εΙς τά θέματα 

τοu ΑΙγαίου, θά προβάλη δέ πάλιν δ κίνδυνος πολεμικής 

συρράξεως. 
))Κατά συνέπειαν δσοι ένδιαφέρονται διά τήν άποτρο

πήν τοu πολέμου καί θεωροuν δτι δύνανται ν' άσκήσουν 

πίεσιν έπί τής Τουρκίας διά νά λογικευθή, δέον νά πρ'αξουν 
τοuτο, διότι, έπαναλαμβάνω, ή Τουρκία εlναι ή άδικοuσα 

πλευρά. 

)) 'Ο στρατάρχης Π το μέ τό παγκόσμιο ν κuρος του, Ιδίf! 
μεταξύ τοu κόσμου τών 'Αδεσμεύτων, θά ήμποροuσε νά 
βοηθήση άποτελεσματικώς. Γνωρίζω τό ζωηρόν ένδιαφέ

ρον του καί τό έκτιμώ Ιδιαιτέρως. Ή παράκλησίς μου ε{

ναι τό ένδιαφέρον αύτό νά έκδηλωθή έντονώτερον. νΕχω 

βαθυτάτην έκτίμησιν τής πείρας καί άντικειμενικότητος 

τοu στρατάρχου. 

»τίτο: Διερωτaται ποία θά εlναι ή λύσις τοu Κυπρια

κοu. 'Αναφέρεται είς τήν άποστολήν καλής θελήσεως του 

κ. Μίνι τς κατά τό παρελθόν θέρος καί είς τήν συνάντησιν 

αύτοu μετά του κ. πρωθυπουργοί). 

»Α{ έπί τής κυπριακής κρίσεως άπόψεις τής Γιουγκο

σλαβίας εlναι γνωσταί. 0{ Τοuρκοι ζητοuν κάτι τό άκατα
νόητον, έφ' δσον άντιπροσωπεύοντες μόνον τό 18% του 
πληθυσμοί) τής νήσου, κατέχουν καί ζητοuν τό 40% του 
έδάφους . Τό εδαφος τής νήσου δέον νά κατέχηται κατ' 

άναλογίαν του πληθυσμοu. Πρέπει νά ύπάρξη κεντρική 

Κυβέρνησις, νά έξευρεθή λύσις κάποιας μορφής καντο

νίων, ή όποία λύσις νά προέλθη έκ τών συνομιλιών μεταξύ 

των δύο κοινοτήτων, ή δέ Κύπρος νά παραμείνη άδέσμευ

τος. Τοιουτοτρόπως θ' άποφευχθή δ άνταγωνισμός συμφε

ρόντων, ίδί~ μεταξύ τών Μεγάλων Δυνάμεων. 

»'Εν έναντί~ περιπτώσει ή κατάστασις θά ε{ ναι άσχη

μος, δι' δ καί έπιβάλλεται ή έξεύρεσις λύσεως κατά τό 

δυνατόν ταχύτερον. Γ αύτά ίσχύουν καί ώς πρός τό Αί
γαίον, διότι άλλως θά ύπάρξη σύγκρουσις. Ai σκέψεις αύ

ται άπηχοuν καί τάς άπόψεις τής πλειοψηφίας των • Αδε
σμεύτων. 

»Πρωθυπουργός: Τό κυπριακόν ζήτημα έμφανίζεται 

σήμερον όχι μόνον όξύτερον άλλά άλυτο ν. Θά γνωρίζητε, 

κ. στρατάρχα, έκ προσωπικής πείρας δτι στρατηγικής φύ

σεως σχέδια ώς ή τουρκική κατά τής Κύπρου έπιχείρησις 

δέν έτοιμάζονται άπό τής μιaς ήμέρας είς τήν άλλη ν άλλά 

ε{ναι καλώς προμελετημένα. Τοuτ' αύτό συνέβη καί εΙς 

τήν Κύπρον μέ άποτέλεσμα τής προμελέτης τήν ύπό τών 

Τούρκων κατάληψιν τοu 40% τής Μεγαλονήσου. 
))Al έπί τοu θέματος τής Κύπρου έλληνικαί θέσεις εlναι 

καί παραμένουν μετριοπαθείς. Φρονοuμεν δτι ή καλλιτέρα 
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λύσις θά ή το ή έπάνοδος είς τό καθεστώς τών συμφωνιών 
τής Ζυρίχης. Οί Τούρκοι ζητούν γεωγραφική ν δμοσπονδί

αν. 'Εδέχθημεν καί τήν γεωγραφικήν δμοσπονδίαν, ύπό 

δύο δμως βασικάς προϋποθέσεις, ήτοι: 

;;]. δτι ή έκτασις τών δύο περιοχών θά ε{ναι άνάλογος 
πρός τόν πληθυσμόν καί, 

;;2. δτι άπαντες οί πρ6σφυγες θά έπιστρέψουν είς τάς 
έστίας των. 

»τίτο: Είμεθα άπολύτως σύμφωνοι, αύτή εΙναι καί ή 

iδική μας θέσις. 

»Πρωθυπουργός: 'Επανέρχομαι έπί τού ζητήματος τού 

Αίγαίου, έπί τού δποίου δι' ήμάς δέν ύπάρχει θέμα καθ' 

δσον τό Αίγαίον δέον vά διέπεται ύπό τού σημερινού status 
quo. 

;,Υό θέμα έδημιουργήθη, έπαναλαμβάνω, άπό τούς 

Τούρκους- έδηλώσαμεν δτι θά προσφύγωμεν εlς τό Διεθνές 

Δικαστήριον τής Χάγης άν καί δταν θά ύπάρξη θέμα πρός 

συζήτησιν. 

;;Qί Τούρκοι aποβλέπουν άπλώς καί μόνον εlς κέρδος 

χρόνου. Δέν είσέρχονται εΙς τήν συζήτησιν τού συνυπο

σχετικού καί ούτε ύπογράφουν τούτο. Ή 'Ελλάς έπιδει

κνύει καλήν πίστιν τόσον είς τό Κυπριακό ν δσον καί είς τά 

θέματα τού ΑΙγαίου, άνευ δμως aνταποκρίσεως. Ώς έκ 

τούτου τό μέλλον ε{ναι &βέβαιον. 

>>τίτο: Τό θέμα τής ύφαλοκρηπίδος δέν μου εΙναι άρκε

τά γνωστόν. 

»Πρωθυπουργός: Ύπάρχουν δύο θέματα: 

;;/. Τό ζήτημα τών έρευνών πετρελαίου. Οί Τούρκοι "μέ 
τό έτσι θέλω" έχάραξαν έπί τού χάρτου διαχωριστικήν 

γραμμήν τού Αίγαίου, διεκδικούντες τό δικαίωμα έρευνών 

έπί τού ήμίσεος τής περιοχής. Τό γεγονός τούτο άποτελεί 

διάσπασιν τής ένότητος τής έλληνικής πολιτείας. Τό καθ' 

ήμάς ύφίσταται ή Σύμβασις τής Γενεύης τού 1958 περί 
ύφαλοκρηπίδος έπί η] βάσει τής δποίας θά πρέπη νά διευ
θετηθή τό ζήτημα. 

;;2. 'Εδημιουργήθη θέμα έναερίου χώρου τού Αίγαίου, 

ώς έκ τής τουρκικής διαχωριστικής γραμμής, μέ aποτέλε

σμα οί Τούρκοι ν' άπαιτούν δ πως αύτοί χορηγούν άδείας 

ύπερπτήσεως διά τήν μετάβασιν έλληνικών άεροσκαφών 

είς τάς έλληνικάς νήσους. "Ολα αύτά σημαίνουν δτι οί 

Τούρκοι θέλουν κυριαρχικά δικαιώματα έπί περιοχής τού 

ΑΙγαίου. 

»τίτο: ; Η χάραξις τής διαχωριστικής γραμμής ήμπορεί 

νά δδηγήση καί εiς τήν ύπό τής Τουρκίας διεκδίκησιν έλ

ληνικών νήσων. 

»Πρωθυπουργός: Τό ζήτημα τού Αίγαίου έτέθη μετίi 
τήν τουρκικήν είσβολήν εlς τήν Κύπρον. Ή τουρκική 

προπαγάνδα προεκάλεσε θόρυβο ν διά τόν ύπό τής 'Ελλά

δος έξοπλισμόν τών νήσων τού ΑΙγαίου, κατά παράβασιν 

συμβατικών διατάξεων περί aφοπλισμού. 

;; 'Η 'Ελλάς, ένώπιον τών τουρκικών άπειλών καί πpο
κλήσεων, ήναγκάσθη vά λάβη μέτρα προστασίας τών έδα

φών της. Αί διατάξεις τής Συνθήκης τής Αωζάννης περί 

μερικού aφοπλισμού ένίων νήσων δέν δύνανται ν' άπο

βούν είς δφελος τής Τουρκίας. 

;; 'Ελάβομεν τ' άναγκαία μέτρα προστασίας. Είμεθα 
έτοιμοι νά έπαναφέρωμεν τό παλαιόν καθεστώς, άλλά θά 
είμεθα άφελείς έάν δέν έμεριμνούσαμεν διά τήν aσφάλειαν 

τού έδάφους μας. 

»Μπίτσιος: ~Εχομεν ένδείξεις δτι άπό τινος δλα τά 

άποβατικά του τουρκικοί\ στόλου εχουν συγκεντρωθή εiς 

τήν Σμύρνην. 

»Πρωθυπουργός: 'Αντιλαμβάνεσθε δτι έλάβομεν στοι

χειώδη μέτρα άσφαλείας. "Απασαι α{ άνωτέρω έκδηλώσεις 

εlναι aποτελέσματα τού καλλιεργουμένου έν Τουρκίf! νο
σηρού σωβινισμού. 

»Μίνι τς: 'Ερωτά ε{δικώτερον περί Δωδεκανήσου. 

»Πρωθυπουργός : Τό καθεστώς τών Δωδεκανήσων διέ

πεται ύπό τής Συνθήκης Είρήνης τών Παρισίων τού 1947, 
τής δποίας ή Τουρκία δέν άποτελεί μέρος, μή έλκουσα 

κατά συνέπειαν δικαιώματα. 

;;Κατά συνέπειαν ή Τουρκία αύθαιρετεί καί παραλογί

ζεται, θά σάς παράσχω δέ καί άπόδειξιν τού δόλου τής 

Τουρκίας. 

;; Ή τουρκική κακοπιστία έγκειται είς τό δτι έπενέβη
σαν εΙς τήν Κύπρον, μετά τό πραξικόπημα κατά τού Μα

καρίου, μέ τό έπιχείρημα τής aποκαταστάσεως τής νομιμό

τητος. 

;;Μέ τήν aνατροπήν δμως τής χούντας εΙς τήν 'Ελλάδα, 

εΙς μέν τήν χώραν ή νομιμότης αποκατεστάθη έν τφ προ

σώπφ μου, ταύτοχρόνως δέ άποκατεστάθη καί εΙς τήν Κύ

προν διά τής άναλήψεως τής Προεδρίας προσωρινώς ύπό 

τού κ. Κληρίδη. Παρ' δλα ταύτα οί Τούρκοι έσυνέχισαν 

κατέχοντες τό 40% τής νήσου. 
»τίτο: 'Ερωτά περί τής συνθέσεως του πληθυσμοί\ ε{ς 

τήν 'Αμμόχωστον. 

»Μπίτσιος: Παρέχει σχετικά στοιχεία. 

»Πρωθυπουργός : Τό γεγονός ε{ ναι δτι οί Τούρκοι έμμέ

νουν εlς τήν γραμμή ν τών τετελεσμένων γεγονότων, ώς έκ 

τούτου δέ δέν ύπάρχει προσέγγισις. 

»τίτο: τί κάμνουν επί τοu προκειμένου αί Μεγάλαι Δυ

νάμεις, π.χ. αί ΗΠΑ; 

»Πρωθυπουργός: Οί 'Αμερικανοί έπεμβαίνουν καί τε

λευταίως έχω τήν έντύπωσιν δτι άσκούν κάποιαν πίεσιν έπί 

τifς Τουρκίας. 'Η πίεσις δμως αύτη δέν εlναι aρκετή διά νά 

έχη aποτελέσματα. 

;; 'Όταν έξέθεσα τ' άνωτέρω εΙς τόν πρόεδρον Φόρντ, 
μού εlπε "έχετε δίκιο". Τού εlπον τότε, βοηθήσατε καί 

έσείς. 'Ο πρόεδρος Φόρντ ώμίλησε περί τής άνάγκης πα

ροχής στρατιωτικής βοηθείας εΙς τήν Τουρκίαν. Τού ε{πον 

δτι έγώ δέν δύναμαι νά συνηγορήσω διά τήν παροχή ν βοη

θείας. Μού aπήντησε: "νΕχετε δίκιο". Θ' άσκηθif κάποια 

πίεσις. 

;;Καθ' δσον άφορά τήν Σοβιετική ν "Ενωσιν, αύτη πε

ριορίζεται είς τήν διατύπωσιν εύχών καί δηλώσεων. ΕΙς 

τήν ούσίαν ούδέποτε ήθέλησαν νά βοηθήσουν. Δέν έχουν 

λόγους ν' aποτρέψουν τήν άνωμαλίαν. Δέν εύχονται νά 

ύπάρξη λύσις εΙρηνική, έάν τό έπεθύμουν θά ήμπορούσαν 
νά συνετίσουν τήν Τουρκίαν, ή δποία έχει σύνορα μέ τήν 

ΕΣΣΔ καί κατά συνέπειαν έχει λόγους νά φοβifται. 'Υ πάρ

χουν πληροφορίc/.ι δτι ή νΑγκυρα έτήpησεν ένήμερον τήν 
Μόσχαν πρό τής έπιχειρήσεως κατά τής Κύπρου. 

;; Ή Μόσχα Προβαίνει κατά καιρούς είς δηλώσεις, 
άλλ' ούδέποτε κατεδίκασε τήν τουρκικήν στάσιν. 

»τίτο: 'Η στάσις αϋτη άνήκει (άνάγεται) εiς τήν πολι

τική τών blocs. 
»Πρωθυπουργός: 'Εμπόδιον είς τήν άναζήτησιν λύσε

ως τών διαφορών μέ τήν Τουρκίαν ε{ναι καί τά έσωτερικά 
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τής Τουρκίας όπου παρατηρείται άνταγωνισμός εlς τήν 

δημαγωγίαν κ:αί τήν άδιαλλαξίαν τόσον εlς τόν τύπον όσον 

κ:αί μεταξύ τών κομμάτων. 'Οφείλω νά δμολογήσω ότι 

κατ' άρχήν τούς Τούρκους δέν διακρίνει καλή πίστις. 'Επί 

τού προκειμένου όμως συντελεί άρνητικ:ώς κ:αί τό όλον 

έσωτερικ:όν κλίμα τής χώρας. 

))Θά σιΊς άναφέρω τό μεταδοθέν μ οι ύπό τού κ:. Κίσινγερ 

σχετικό ν παράδειγμα. Ό κ:. Κίσιvyκ:ερ, κατά τήν τελευταίαν 

μετάβασίν του εlς τήν ~Αγκ:υρα, έζήτησεν άπό τόν κ:. 

'Ετσεβίτ νά τόν βοηθήση εlς τήν κ:ατεύθυνσιν τού διαλό

γου πρός έπίλυσιν τών θεμάτων. 'Ο κ:. 'Ετσεβίτ άπήντησεν 

ότι δέν θ' άφήση τόν κ:. Ντεμιρέλ νά έπιλύση τό Κυπρια

κ:όν. Θά περιμένη, εlπεν, νά έπανέλθη εlς τήν έξουσίαν διά 

νά τό λύση δ ίδιος μέ τόν κ:. Καραμανλήν. 

τίτο: Περί αύτοί\ άκριβώς πρόκειται. 

»Πρωθυπουργός: ~Ας έλθωμεν τώρα εlς τά ζητήματα 

τής περιοχής τών Βαλκανίων έπί τών δποίων κ:αί θά σιΊς 

έκ:θέσω τάς έλληνικ:άς θέσεις. Δέν παραγνωρίζομεν ότι 

ύφίστανται δυσχέρειαι αί δποίαι όμως πρέπει ν' άρθοίίν, 

διότι τοιουτοτρόπως θά δημιουργηθούν αί προϋποθέσεις 

κ:αί προοπτικ:αί διά μίαν εύρυτέραν διαβαλκανική ν συνερ

γασίαν. 'Ο χώρος τών Βαλκανίων δέον νά κ:αταστή περιο

χή γονίμου συνεργασίας κ:αί εlρήνης. 

)) Τότε οί Μεγάλοι δέν θά έχουν τόν πειρασμό ν νά δημι
ουργήσουν άντιθέσεις μεταξύ μας. 'Εάν οί Μεγάλοι δέν 

έχουν τόν πειρασμόν vά δημιουργήσουν άντιθέσεις, τότε, 

πλήν τής περιπτώσεως γενικού πολέμου, δέν θά έχουν περι

θώριον έπεμβάσεων εlς τήν Βαλκανική ν. Κατά συνέπειαν, 

διά τής συνεργασίας θά περιορισθούν οί πειρασμοί. Θά 

ήθελα έπί τού προκειμένου νά έχω τάς άπόψεις τού στρα

τάρχου ένεκα κ:αί τής τεραστίας πείρας του. 

»τίτο: nΕχουμε σχεδόν τάς iδίας άπόψεις. Πρό έτών, ή 

Ρουμανία, τό 1973 νομίζω, εlχε προτείνει διαβαλκανικήν 
συνεργασίαν μέ τήν συμμετοχήν έπίσης τής ΕΣΣΔ, τών 

ΗΠΑ καί τής 'Ιταλίας. 

»Πρωθυπουργός: Αύτό εlναι παράλογον. 

»τίτο: Εlμαι σύμφωνος, διότι έν τοιαύτ1J περιπτώσει θά 
είμεθα πιόνια τών Μεγάλων Δυνάμεων. Πρέπει νά προχω

ρήσωμεν άπό κοινοί\ ε{ς τήν συνεργασίαν χωρίς ξένους 

προστάτες. Θά ύποστηρίξω πλήρως τήν ένέργειαν. 

»Πρωθυπουργός: Συμπληρών τ ' άνωτέρω προσθέτω ότι 

θά έθεωροίίσα χρήσιμον κ:αί δυνατόν νά συνάψωμεν έν 

κ:αιρφ Σύμφώνον μ ή 'Επιθέσεως. 

»τίτο: Προσωπικώς εlμαι ύπέρ τής συνάψεως ένός τοιού

του Συμφώνου. Διά τοί\ τρόπου τούτου οί Μεγάλοι θ' 

άπαλλαγοί\ν άπό τόν πειρασμόν νά δημιουργοί\ν θέματα. 

'Οφείλω νά είπω ότι δέν πιστεύω πολύ εiς τάς ύπογραφάς 

κειμένων, άλλ ' ή σύναψις ένός τοιούτου Συμφώνου εlναι 

δυνατόν ν' άποβή χρήσιμος. 

»Πρωθυπουργός: Δέν έχουν σημασίαν αί ύπογραφαί 

άλλά τό κλίμα κ:αί ή άτμόσφαιρα πού θά δημιουργηθούν 

διά τής ύπογραφής τού Συμφώνου. 

»τίτο: ·Η άτμόσφαιρα αϋτη θά δημιουργηθij καί μέσφ 

τής γενικωτέρας συνεργασίας, τόσον τής διμεροί\ς όσον 

καί τής πολυμεροί\ς. 

»Πρωθυπουργός: 'Εάν ύπήρχε πρακτικός τρόπος νά γί

νη τό Σύμφωνον τούτο, θά ένίσχυεν εlς σημαντικό ν βαθμό ν 

κ:αί τήν διεθνή ϋφεσιν. 

»τίτο: Κάλλιστα. 

»Πρωθυπουργός: 'Επί πλέον θά έπηρέαζεν εlρηνι!_(ώς 

κ:αί άλλας χώρας. 

11τίτο: Μάλιστα. Δι' αύτό καί θεωρώ σημαντικωτέραν 

τήν συνεργασία ν μεταξύ ·Ελλάδος καί Γιουγκοσλαβίας. 

Εlναι τό κλειδί τής γενικωτέρας διαβαλκανικής συνερ

γασίας. 

11Πρωθυπουργός: ·Η συνεργασία αϋτη εlναι ή βάσις. 

'Ημπορεί ν' άξιοποιηθή ώστε νά γίνη κάτι τό πρωτό

τυπον. 

11τίτο: Πρέπει ν' άποτελέση δδηγόν πραγματικής συ

νεργασίας. Δι ' αύτό καί ή έπίσκεψίς σας κ. πρωθυπουργέ 

εlναι σημαντικωτάτη. Δέν άφήνει σέ πολλούς περιθώρια 

άμφιβολιών. 

11Πρωθυπουργός: 'Εκείνοι φέρουν τήν εύθύνην τών 

άποφάσεών των. Τό καθ' ήμιΊς πρέπει νά προχωρήσωμεν 

σταδιακώς μέ συνεχείς έπαφάς κ:αί μεθοδικότητα διά νά 

κ:αταλήξωμεν έκ:εί όπου έπιθυμοίίμεν. 

11τίτ<:> : Σταδιακώς ήμποροί\μεν νά ξεπεράσωμεν όλα τά 

έμπόδια. 'Ημείς άνεμένομεν καί έπεθυμούσαμεν ζωηρώς 

τήν άλλαγήν είς τήν 'Ελλάδα. 

11Πρωθυπουργός: 'Η άλλαγή αϋτη ήλθε είς τήν πλέον 

κατάλληλο ν στιγμήν. 'Εκ:ληρονόμησα άπό τήν χούντα 

πολλά κ:αί δύσκολα προβλήματα, όπως ή έντασις τών σχέ

σεων μέ τήν Τουρκία, δ καταποντισμός τής οlκ:ονομίας κ:αί 

άλλα πολλά. Εύτυχώς δ έλληνικ:ός λαός έπέδειξε έξαιρετι

κ:ήν ώριμότητα κ:αί μέ έβοήθησεν εlς τήν άντιμετώπισιν 

τών προβλημάτων τούτων. 

)) 'Υπήρχε σοβαρότατος κίνδυνος, τήν στιγμήν τής άλ
λαγής, νάέκ:σπάση έμφύλιος πόλεμος. Διότι τό στρατιωτι

κ:όν καθεστώς κατέρρευσε, δέν άνετράπη. Κατά συνέπειαν 

κατέρρευσε κ:αί δ στρατός. Ή έμπιστοσύνη τήν δποίαν 

μοίί έδωσε κ:αί έδειξε δ έλληνικ:ός λαός έδημιούργησε τήν 

άπαραίτητον ήρεμίαν χάρις εlς τήν δ ποίαν κ:αί άπεφύγαμεν 
τόν κ:ίνδυνον έμφυλίου σπαραγμού)). 

Κατόπιν, ή συζήτηση περιστράφηκε στήν έξέτα

ση τής διεθνοuς καταστάσεως. 'Έγινε άποσπασματι

κή άναφορά σέ έπίκαιρα διεθνή θέματα· είδικότερα 

γιά τό πρόβλημα της Μέσης 'Ανατολής, πεδίο πα

ραδοσιακοί) ένδιαφέροντος καί τών δύο χωρών, τό 

πρακτικό άναφέρει: 

«τίτο: ' Η κατάστασις παραμένει δυσχερεστάτη ε{ς τήν 

Μέσην ' Ανατολήν. Δέν προβλέπω τήν λύσιν σύντομονάν 

τό 'Ισραήλ δέν πεισθή νά ύποχωρήση. Ό πρόεδρος Σαν

τάτ προβαίνει εiς ώρισμένας ύποχωρήσεις. Τοί\το δέν άνα

φέρεται εiς πλήρη ύποχώρησιν έκ τών σημερινών θέσεών 

του καί έπί τοί\ προκειμένου τόν δικαιολογώ. Δέν ήμπορεί 

νά προχωρήση πολύ περισσότερον, ώς έκ τών γενικωτέρων 

συνθηκών τών ένδοαραβικών σχέσεων καί τής στάσεως 

ένίων άραβικών Κυβερνήσεων. 

11Πρωθυπουργός: Τόν συνάντησα κ:αί έγώ προχθές εlς 

τάς 'Αθήνας. Μου εlπε ότι άρχισε ν' άνοίγεται κάποιο 

φώς. 

ΙΙτίτο: Νομίζω ότι εδωσε γρήγορες (βιαστικές) έκτιμή

σεις. 

11Πρωθυπουργός: Νομίζω ότι δ κ:. Σαντάτ τελεί ύπό τήν 

έντύπωσιν ότι οί 'Αμερικανοί άσκ:οίίν κάποιαν πίεσιν έπί 

τού 'Ισραήλ. 
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»τίτο: Μέχρις ώρισμένου βαθμοί> τοuτο ε{ναι άληθές, 

άλλά τοuτο άποβαίνει πολύ είς όφελος τών 'Αράβων. 

»'Από του 1967 ε{ χα ύποδείξει είς τούς ~ Αραβας δτι μέ 
τάς διακηρύξεις των δτι θά έπετοuσαν τούς 'Ισραηλινούς 

είς τήν θάλασσα, όχι μόνον έξωθοuσαν τό 'Ισραήλ άλλά 

εχαναν καί τούς 'Αμερικανούς. 

»Πρωθυπουργός: Ol ν Αραβες έξεκίνησαν τό θέμα κατά 
τρόπον παράλογον. 

>>τίτο: Ήτο πράγματι παράλογον. Διότι, άντί νά προ

βάλουν τήν δικαίωσιν των Παλαιστινίων, διεκήρυσσαν δτι 

θά πετάξουν τό 'Ισραήλ είς τήν θάλασσα. 'Όταν ύπεγράμ

μισα τοuτο είς σύσκεψιν μέ τήν αίγυπτιακήν ήγεσίαν είς 

τήν 'Αλεξάνδρειαν, δλοι έκατέβασαν τά μάτια καί άπέφυ

γαν νά έκφρασθοuν. 

>>Τήν έπομένην, συνοδεύων με πρός τό άεροπλάνον, δ 

πρόεδρος Νάσερ μοu ε{πεν: "ναί, εχετε δίκιο". Tou άπήν
τησα ναί, άλλά τ' άναγνωρίζετε άργά. 

>>Βασικόν θέμα ε{ναι καί παραμένει ή άναγνώρισις τών 

δικαιωμάτων τών Παλαιστινίων. 'Επί του προκειμένου συ

νωμίλησα επανειλημμένως μετά του κ. Γκόλντμαν, προέ

δρου τής ΔιεθνοUς ' Εβραϊκής 'Ενώσεως, δ δποίος καί μοί 

έφάνη εχων ρεαλιστικάς άπόψεις. 

, >>'Ήδη άπεδείχθη δτι οί ν Αραβες δέν ε{ναι πάντοτε κα

τώτεροι δταν εχουν τόν κατάλληλον δπλισμόν. τί θα γίνη 

λοιπόν δταν οί ν Αραβες θά γίνουν 150.000.000 άτόμων καί 
πλέον . 

>>Πρωθυπουργός: Εlναι γεγονός ότι ol ν Αραβες έξηλί

χθησαν. 

>>τίτο : Ναί. 

>>Πρωθυπουργός: Τό 'Ισραήλ δέν καταλαβαίνει ότι έάν 

δέν εύρεθή λύσις τούτο δέν θά εlναι πρός τό συμφέρον του. 

Τούτο δέ δέν φαίνεται vά τό καταλαβαίνουν καί ο{ 'Αμερι

κανοί. 

>>τίτο : Ε{ναι γεγονός δτι οί 'Αμερικανοί ήμποροuν νά 

βοηθήσουν. 'Η γνώμη μας ε{ναι δτι δλοι ot ν Αραβες πρέ
πει νά άναγνωρίσουν τό 'Ισραήλ, μετά τήν πλήρη έκκένω

σιν των έδαφών de jure καί de facto . Αί σχέσεις μεταξύ 
'Αράβων καί 'Ισραήλ πρέπει νά ε{ναι τέτοιες rοστε τό 'Ισ

ραήλ, ήδη άνεπτυγμένον, νά βοηθήση τάς άναπτυσσομέ

νας άραβικάς χώρας . Πάντως, ή σημερινή κατάστασις δέν 

ε{ναι καλή καί ή πάροδος του χρόνου άποβαίνει είς βάρος 

του 'Ισραήλ. 

>>Πρωθυπουργός : Εlμαι σύμφωνος. Τό δρiiμα ε[ ναι ότι ή 

πολιτική τών ΗΠΑ δέν εlναι έλευθέρα ένεκα τής δραστη

ριότητος καί τής έπιρροής του Ισραηλινού Iobby. 
>>τίτο: 'Επίσης εχομεν τό γεγονός δτι οί ~ Αραβες έξο

πλίζονται μέ τά πλέον σύγχρονα μέσα καί δτι πρός τόν 

σκοπόν τοuτον σπαταλώνται δισεκατομμύρια δισεκατομ

μυρίων δολλαρίων. 

>>Πρωθυπουργός : Τούτο γίνεται άνευ σκοπού. Τό ίδιο 

κάμνει καί τό 'Ιράν. 

>>τίτο: ~Εχομεν τό παράδειγμα του Σάχη. Λέγει δτι έξο

πλίζει τήν χώραν του διά νά μήν ε{ναι πιόνι μεταξύ τών 

ΗΠΑ καί ΕΣΣΔ. • Ομιλοuν περί δαπανών τής τάξεως 8 δι
σεκατομμυρίων δολλαρίων. 

»Πρωθυπουργός: Δέν καταλαβαίνω διατί τό 'Ιράν φι

λοδοξεί νά γίνη μεγάλη στρατιωτική δύναμις. Βασική 

προϋπόθεσις διά κάθε χώραν εlναι ή έσωτερική σταθερό

της. 

>>τίτο : 'Εσωτερικώς είς τό 'Ιράν τό στρατιωτικόν 

στοιχείον ε{ναι ίσχυρότατον. 

»Πρωθυπουργός: Καί εlς τό Μαρόκο ν ήμπορεί νά ίσχυε 

καί νά lσχύη τούτο πλήν όμως, άσχέτως του έάν έπέπλευ

σε, ή δυναστεία έκινδύνευσε άπό τόν στρατόν. Διότι ο{ 

πλέον έπικίνδυνοι εlναι ol στρατιωτικοί όταν καθίστανται 
πραιτωριανοίιι 191 • 

Μετά τό πέρας τής συνομιλίας του μέ τόν Γιουγ

κοσλάβο ήγέτη, ό Κ. Καραμανλής θά δηλώσει: 

«Εlμαι λίαν ίκανοποιημένος άπό τήν έπίσκεψή 

μου ~τήν Γιουγκοσλαβία καί τίς συνομιλίες πού ε{
χα. Τά άποτελέσματα ύπijρξαν άνώτερα τών προσδο

κιών μου. 'Εκτός άπό τήν συμφωνία μας γιά τήν πε

ραιτέρω άvάπτυξη τών σχέσεων μεταξύ τών δύο χω

ρών μας, συμφωνήσαμε έπίσης νά καταβάλλουμε τίς 

ίδιες προσπάθειες, τόσο στίς διαβαλκανικές, όσο καί 

στίς διεθνείς σχέσεφ>. 

'Από τήν πλευρά του, ό πρόεδρος τίτο άνέφερε: 

«Ή Έλλάς καί ή Γιουγκοσλαβία, ώς γειτονικές χώ

ρες, εχουν πολλά κοινά συμφέροντα. Καταλήξαμε στήν 

κοινή διαπίστωση δτι ε{ναι άνάγκη νά ένισχυθοuν ot σχέ
σεις μεταξύ των δύο χωρών μας. ·Η μελλοντική συνεργιi
σία μας πρέπει νά άναπτυχθή διά τήν περαιτέρω ένίσχυση 

των διμερών σχέσεών μας καί των σχέσεων στά Βαλκάνια. 

Πρέπει νά πράξωμε δ, τι μποροuμε, γιά νά καταστήσωμε τά 

Βαλκάνια νήσο είρήνης». 

Τό μεσημέρι τής ϊδιας ήμέρας, ό πρόεδρος τίτο 

παρέθεσε πρόγευμα πpός τιμήν του Κ. Καραμανλή, 
κατά τή διάρκεια του όποίου προτίμησε, άντί του 

λόγου πού ε{χε ετοιμάσει, νά άναφερθεί στίς έξαίρε

τες άναμνήσεις του άπό τίς έπισκέψεις του στήν 

'Ελλάδα καί νά ύπογραμμίσει δτι θετικές ήταν oi 
προοπτικές πού διανοίγονταν γιά τό μέλλον των δι

μερών σχέσεων, μετά άπό επταετή ψυχρότητα .• ο 
Γιουγκοσλάβος ήγέτης χαρακτήρισε τή χούντα πρω

ταίτιο τής κυΠριακής τραγωδίας, σημείωσε δτι τήν 

'Ελλάδα καί τή Γιουγκοσλαβία ένδιέφεραν τά συμ

βαίνοντα στή Μέση 'Ανατολή καί τόνισε δτι oi δύο 
χώρες ήταν μικρές, άλλά oi λαοί τους ύπερήφανοι 
καί άποφασισμένοι νά κατοχυρώσουν τήν άνεξαρ
τησία τους καί τίς άξίες στίς όποίες πίστευαν. Καί 

κατέληξε λέγοντας δτι ή τριαντάχρονη είρήνη στή 

νοτιοανατολική Εύρώπη θά διαφυλασσόταν μέ τή 

συνεννόηση τών βαλκανικών χωρών, καί ύπογραμ

μίζοντας δτι συμφωνουσε πλήρως μέ τίς άπόψεις του 

Κ. Καραμανλή έπί τών διεθνών θεμάτων. 

' Απαντώντας, ό 'Έλληνας πρωθυπουργός άνέφε

ρε δτι στήν περίπτωση τής 'Ελλάδος καί τής Γιουγ

κοσλαβίας oi λέξεις «είρήνψ> καί «συνεργασία» δέν 
ήταν τυπικές, άλλά «άποτελουν ούσία καί πραγματι

κότητα, ύπερτέρα των λόγων». Τόνισε δτι άναχωρου

σε πεπεισμένος γιά τή σταθερότητα καί άποτελεσμα-
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τικότητα τής διμεροuς συνεργασίας, ή όποία προο

ριζόταν νά άποτελέσει «έγγύηση γιά τήν είρήνη στά 
Βαλκάνια», δτι ήταν αίσιόδοξος γιά τή δημιουργία 
συνθηκών «στενής συνεργασίας δλων τών χωρών τής 
Βαλκανικής», άλλά καί δτι τήν τριαντάχρονη είρήνη 

στήν περιοχή άπειλοuσε ή Τουρκία. 

Μετά τό τέλος τών συνομιλιών έκδόθηκε τό άκό

λουθο κοινό άνακοινωθέν: 

«Κατά τήν διάρκειαν τών συνομιλιών, αί δποίαι διεξή

χθησαν έν πνεύματι είλικρινείας, έγκαρδιότητος καί άμοι

βαίου σεβασμοu, τά δύο μέρη έπεβεβαίωσαν τήν στερεάν 

άπόφασιν νά άναπτύξουν τάς σχέσεις μεταξύ τών δύο χω

ρών έπί τίj βάσει τών άρχών τής ίσότητος έν δικαίφ, του 

σεβασμοu τής έθνικής κυριαρχίας, τής έδαφικής άκεραιό

τητος καί τής μή έπεμβάσεως είς τάς έσωτερικάς ύποθέ

σεις, έν πνεύματι καλής γειτονίας καί άμοιβαίου συμφέ

ροντος. Κατά τήν διάρκειαν τών συνομιλιών τά δύο μέρη 

προέβησαν είς άνταλλαγήν άπόψεων έπί τών διμερών των 

σχέσεων ώς καί ώρισμένων προβλημάτων διεθνοuς έπικαι

ρότητος. 

>>Τά δύο μέρη διεπίστωσαν μεθ' ίκανοποιήσεως δτι αί 

σχέσεις μεταξύ τών δύο χωρών έξελίσσονται ίκανοποιητι

κώς, χάρις είς τάς προσπαθείας αί δποίαι κατεβλήθησαν 

καί άπό τάς δύο πλευράς, έν πνεύματι πλήρους κατανοή

σεως καί άμοιβαίου σεβασμοu. 'Υπεγράφησαν ώρισμένα 

οργανα μείζονος σημασίας, ώς ή προξενική σύμβασις καί 

τό πρόγραμμα συνεργασίας είς τούς τομείς έκπαιδεύσεως 

τοuπληθυσμοuδιάτάετη 1975καί 1976. Άφ' έτέρουύπε
γράφη δ διακανονισμός έν σχέσει πρός τήν διαμετακόμι

σιν τών γιουγκοσλαβικών έμπορευμάτων διά τής έλευθέ

ρας ζώνης τοu λιμένος τής Θεσσαλονίκης. Καί τά δύο μέρη 

έτόνισαν άπαξ ετι τήν σημασίαν τήν δποίαν άποδίδουν είς 

τήν κύρωσίν του έντός του συντομωτέρου χρονικοu διαστή

ματος. 

>>Τά δύο μέρη έξέφρασαν τήν {κανοποίησίν των διά τό 

συντελεσθέν εργον ύπό τής μονίμου διϋπουργικής έλληνο

γιουγκοσλαβικής έπιτροπής διά τήν οίκονομικήν, έπιστη

μονικήν καί τεχνικήν, έκπολιτιστικήν καί τουριστικήν 

συνεργασίαν, ή όποία μόλις έπεράτωσε τάς έργασίας της 

είς 'Αθήνας. 

>>Τά δύο μέρη ύπεγράμμισαν δτι έν τφ πλαισίω τής οί

κονομικής συνεργασίας άποσκοποuν είς τήν διεύρυνσιν 

τής συνεργασίας είς δλους τούς τομείς καί είδικώτερον είς 

τήν είσαγωγήν άνωτέρων καί πλέον έκσυγχρονισμένων 

μορφών οίκονομικής συνεργασίας, ητοι άπό κοινοί) έπενδύ

σεις, διαρθρωτικήν βελτίωσιν τών άνταλλαγών, διαφορο

ποίησιν τής συνεργασίας καί άλλα. 

>>Τά δύο μέρη συνεφώνησαν δτι αί πολιτικαί έπαφαί έπί 

διαφόρων έπιπέδων μεταξύ τών άντιπροσώπων τών δύο 

χωρών συμβάλλουν είς μίαν καλυτέραν κατανόησιν καί είς 

τήν έγκαθίδρυσιν καί έδραίωσιν άμοιβαίας έμπιστοσύνης. 

Τά δύο μέρη έκτιμοuν δτι αί διαφοραί έπί τής διεθνοuς 

τοποθετήσεώς των δέν έμποδίζουν τήν στενήν συνεργασί

αν, τάς σχέσεις καλής γειτονίας καί τής φιλίας των. 'Επί 

τούτοις, θά καταβάλλομεν προσπαθείας διά τήν ρύθμισιν 

δλων τών θεμάτων πού ένδιαφέρουν τάς δύο χώρας έπί τίj 

βάσει τών ώς άνω άναφερθεισών άρχών. 

>>'Εξετάζοντα τήν παροuσαν κατάστασιν τών διεθνών 

σχέσεων, τά δύο μέρη διεπίστωσαν δτι αί άπόψεις των ε{

ναι πολύ παραπλήσιοι. 'Ιδιαιτέρως ύπεγράμμισαν δτι ή 

πολιτική ύφέσεως καί συνεργασίας δέν δύναται νά δώση τά 

ποθούμενα άποτελέσματα, είμή μόνο, άν ε{ναι προϊόν προ

σπαθειών καί ϊσης συμμετοχής δλων τών χωρών είς τήν 

διευθέτησιν τών διεθνών κρίσεων καί τών μεγάλων διεθνών 

προβλημάτων. Μέ τάς σκέψεις αύτάς, έπεβεβαίωσαν έκ νέ

ου τήν σημασίαν του ρόλου καί τών δραστηριοτήτφν του 

ΟΗΕ είς τάς καταβαλλομένας σήμερον προσπαθείας πρός 

τόν σκοπόν τής έγκαθιδρύσεως διεθνών σχέσεων ίσότητος 

καί διευθετήσεως τών σχέσεων ζωτικοί) ένδιαφέροντος. 

>>Προβαίνοντες είς τήν έξέτασιν τής καταστάσεως καί 

τών σχέσεων έν Εύρώπτι, οί δύο πρωθυπουργοί συνεφώνη

σαν έπί τής άνάγκης συγκλήσεως τής τελικής φάσεως τής 

Διασκέψεως διά τήν Εύρωπαϊκήν ' Ασφάλειαν καί Συνερ

γασίαν τό ταχύτερον είς ύψηλόν έπίπεδον καί ένισχύσεως 

τής άξιοπιστίας αύτής. 

»Τά δύο μέρη φρονοuν δτι πίiσα βελτίωσις τών σχέσε

ων μεταξύ τών βαλκανικών χωρών θά συμβάλη είς τήν άνά

πτυξιν τής φιλίας καί καλής γειτονίας ώς καί είς τήν διαφύ

λαξιν τής είρήνης, τής άσφαλείας καί τής συνεργασίας είς 

τήν περιοχήν τών Βαλκανίων καί τής Εύρώπης. 

»' Επιδοκιμάζοντα τήν μέχρι τοuδε δραστηριότητα τών 
ηδη ύφισταμένων διαβαλκανικών όργανισμών, τά δύο μέρη 

άπεφάσισαν νά προωθήσουν τήν δημιουργίαν καί τήν άνά

πτυξιν νέων θεσμών καί μορφών συνεργασίας είς τόν οίκο

νομικόν, τεχνικόν, έπιστημονικόν καί <'iλλους τομείς. 

Πρός τόν σκοπόν αύτόν, τά δύο μέρη ε{ναι ετοιμα νά συμ

μετάσχουν είς άπάσας τάς άποδεκτάς μορφάς τής πολυμε

ροuς διαβαλκανικής συνεργασίας, αί δποίαι ε{ναι πρός τό 

συμφέρον τών βαλκανικών χωρών. 

»Τά δύο μέρη έξέφρασαν τήν άνησυχίαν των διά τό 

γεγονός τής μή έφαρμογής τών άποφάσεων τής Γενικής 

Συνελεύσεως τοu ΟΗΕ καί τοu Συμβουλίου 'Ασφαλείας 

διά τήν Κύπρον καί ύπεγράμμισαν τήν πεποίθησίν των δτι 

ή συνέχισις τής κυπριακής κρίσεως θά fιδύνατο νά άπειλή

ση σοβαρώς τήν είρήνην καί σταθερότητα είς τήν περιο

χήν αύτήν. 'Η άνάγκη μιίiς έπειγούσης καί είρηνικής λύ

σεως τοu κυπριακοί) προβλήματος έπί τή βάσει του σεβα

σμοu τής κυριαρχίας, τής άνεξαρτησίας, τής έδαφικής 

άκεραιότητος καί τής άδεσμεύτου πολιτικής τής Δημοκρα

τίας τής Κύπρου, καθώς καί τής άμέσου άποχωρήσεως τών 

ξένων δυνάμεων τών εύρισκομένων έπί τοu έδάφους τής 

Δημοκρατίας, καί τής έπανόδου έν πάστι άσφαλεί~ τών 

προσφύγων είς τάς εστίας των έτονίσθησαν ίδιαιτέρως. 

»Τά δύο μέρη ύπεγράμμισαν ώσαύτως, τήν σημασίαν 

τής συνεχίσεως τών έπαφών καί τών διαπραγματεύσεων 

τών δύο κοινοτήτων τής Κύπρου έν Βιένντι ύπό τήν αίγίδα 

του γενικοu γραμματέως τών 'Ηνωμένων 'Εθνών καί έξέ

φρασαν τήν έπιθυμίαν των νά συνεχίσουν τάς προσπαθείας 

των μέ ένεργητικότητα καί καλήν θέλησιν διά νά έπιτευ

χθή, δσον τό δυνατόν ταχύτερον, δικαία λύσις ή όποία θά 

έξασφαλίζη τήν έφαρμογήν τών ώς άνω άποφάσεων έφ' 

δλων τών σημείων των. 

»Τά δύο μέρη διεκήρυξαν δτι παρέχουν τήν ύποστήρι

ξίν των είς τήν Κυβέρνησιν τής Κυπριακής Δημοκρατίας 

καί έπεβεβαίωσαν τήν πεποίθησίν των δτι ή σοβαρότης 

τής καταστάσεως είς τήν νήσον έπιβάλλει είς τάς Κυβερνή-
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σεις δλων τών χωρών νά έντείνουν τάς προσπαθείας των 

κ:αί νά άναπτύξουν τάς άναγκ:αίας δραστηριότητας, τάς 

άποβλεπούσας είς την έξασφάλισιν τής κυπριακής άνε

ξαρτησίας κ:αί τής διεθνους είρήνης. 

»Τά δύο μέρη έξέφρασαν τήν άνησυχίαν των διά την 

κρίσιν τής Μέσης 'Ανατολής κ:αί παρέσχον την πλήρη 

ύποστήριξίν των είς τάς προσπαθείας τάς κ:αταβαλλομένας 

διά την λύσιν της, συμφώνως πρός τάς άποφάσεις του Συμ

βουλίου ' Ασφαλείας κ:αί τής Γενικής Συνελεύσεως του 

ΟΗΕ. 'Εκ:κ:ινουντα άπό την άρχήν του δικαιώματος δλων 

τών λαών νά άποφασίζουν έλευθέρως περί τής τύχης των 

ώς έπίσης κ:αί άπό τό άξίωμα δτι ή προσάρτησις εδαφών 

διά τής βίας εΙναι άπαράδεκ:τος είς τάς διεθνείς σχέσεις, τά 

δύο μέρη ύπεγράμμισαν όμοίως την άνάγκ:ην τής πλήρους 

άποχωρήσεως έξ δλων τών καταληφθέντων έδαφών κ:αί λύ

σεως σεβομένης τά νόμιμα δικαιώματα δλων τών λαών τής 

περιοχής κ:αί έγγυωμένης τήν έθνικ:ήν ύπόστασιν κ:αί τά 

νόμιμα δικαιώματα του παλαιστινιακ:ου λαου. 

»Τά δύο μέρη επεβεβαίωσαν τήν πεποίθησίν των δτι 

δλαι α{ διενέξεις α{ άνακ:ύπτουσαι μεταξύ Κρατών θά εδει 

νά επιλύωνται διά τής είρηνικ:ής όδου κ:αί πρός τουτο τά 

Κράτη θά πρέπη νά χρησιμοποιουν εν τφ μέτρφ του δυνα

του τάς προβλεπομένας ύπό των διεθνών διαδικασιών δυ

νατότητας. Τά δύο μέρη εξήτασαcν τά τρέχοντα θέματα τών 

διεθνών οίκ:ονομικ:ών σχέσεων κ:αί ύπεγράμμισαν την 

άνάγκ:ην μείζονος ύποχρεώσεως τής διεθνους κοινωνίας 

κ:αί διά τών άνεπτυγμένων χωρών πρός δημιουργίαν προϋ

ποθέσεων διά την επιτάχυνσιν τής οίκ:ονομικ:ής άναπτύξε

ως τών ύπό άνάπτυξιν χωρών, έκ:τιμώντα δτι ή διεύρυνσις 

του χάσματος μεταξύ άνεπτυγμένων κ:αί ύπό άνάπτυξιν χω

ρών περιέχει έν έαυτij τόν κ:ίνδυνον διενέξεων. Διεπίστω

σαν την άνάγκ:ην ένισχύσεως τών προσπαθειών πρός 

έφαρμογήν τών υ{οθετηθέντων κατά τήν 6ην εκ:τακ:τον σύ

νοδον τής Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ συμπερασμάτων 

έπί τής εγκαθιδρύσεως νέας διεθνοUς οίκ:ονομικ:ής τάξεως. 

»Τά δύο μέρη έξέφρασαν τήν πεποίθησιν δτι ή παρουσα 

συνάντησις άποτελεί σημαντινήν συμβολήν είς τήν συνε

χή άνάπτυξιν τών σχέσεων καλής γειτονίας κ:αί φιλίας, ή 

όποία στηρίζεται επί τής έμπιστοσύνης κ:αί του άμοιβαίου 

σεβασμου τών συμφερόντων τών δύο χωρών. 

»'Εν όνόματι του προέδρου τής ' Ελληνικής Δημοκρα

τίας, ό πρωθυπουργός κ: . Κ . Καραμανλής έκ:άλεσε τόν πρό

εδρον τής 'Ομοσπόνδου Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής 

Γιουγκοσλαβίας κ:. Γιόζεφ Μπρόζ τίτο νά πραγματοποιή

ση επίσημον έπίσκ:εψιν είς τήν 'Ελλάδα . 

»'Ο κ . Κ . Καραμανλής έκ:άλεσε όμοίως τόν κ:. Τζεμάλ 

Μπίγεντιτς, πρόεδρον του Όμοσπονδιακ:ου Έκ:τελεστι

κ:ου Συμβουλίου, νά επισκ:εφθή έπισήμως τήν 'Ελλάδα. Α{ 

προσκλήσεις εγένοντο δεκ:ταί μετά μεγάλης ικανοποιήσε

ως. At ήμερομηνίαι τών έπισκ:έψεων θά προσδιορισθουν 
μεταγενεστέρως διά τής διπλωματικής όδου» . 

'Ο Κ. Καραμανλής έπέστρεψε στήν ' Ελλάδα 

στίς 5 ' Ιουνίου. 

~ Σέ συνομιλία του μέ τούς δημοσιογράφους, στό 

άεροπλάνο, κατά τήν έπάνοδό του στήν 'Αθήνα, δ 

πρωθυπουργός θά άφήσει νά διαφανεί ή ίκανοποίη

σή του άπό τίς συνομιλίες του στή Γιουγκοσλαβία 

καί τήν ύποδοχή τ&ν άπόψεών του γιά τή συνεργα

σία στήν εύρύτερη περιοχή: «Προχωρήσαμε πιό 

μπροστά άπό δ, τι ύπολογίζαμε)). 

'Η έπίσκεψη του πρωθυπουργου στή Γιουγκοσ

λαβία, έντυπωσιακή πτυχή τής νέας έλληνικής έξω
τερικής πολιτικής, καί ή διαφαινόμενη πρόθεσή του 

νά προτείνει πολυμερή συνεργασία στά Βαλκάνια θά 

σχολιαστουν εύρύτατα άπό τόν έλληνικό τύπο. 'Εν

δεικτικό εΙναι τό άκόλουθο άρθρο τής έφημερίδας 

«Καθημερινή», πού άναφερόταν ίδιαίτερα στήν προ

οπτική τής διαβαλκανικής συνεργασίας: 

οι «άνά ζεύγη» προσεγγίσεις κ:αί συνεργασίες τών βαλ

κανικών χωρών μπορουν νά όδηγήσουν -κ:αί άσφαλώς θά 

όδηγήσουν- σέ μιά περιφερειακή διαβαλκανική συνερ

γασία, ή όποία θά δημιουργήση νέα κατάσταση στην δλη 

περιοχη τής Βαλκανικής κ:αί τής άνατολικ:ής Μεσογείου, 
πρός όφελος δλων τών χωρών τής ζώνης αύτής, άνεξάρτη

τα άπό τίς γενικ:ώτερες διεθνείς τοποθετήσεις κ:αί τό έσω

τερικ:ό πολιτικο-κοινωνικό καθεστώς τής κάθε μιaς. 

Τά πρακτικά ώφελήματα άπό μιά συνεργασία τών βαλ

κανικών Κρατών σέ συγκεκριμένους τομείς, δπως ό οίκο

νομικός, ό μορφωτικός, ό τουριστικός κ:.λπ. , εΙ ναι κ:αί μεγά
λα κ:αί φανερά γιά δλους τούς ένδιαφερομένους. • Η προ
σέγγιση θά aξ ιζε ε στ ω κ:αί μόνον γι' αύτά. 'Αλλά ο{ συνέ

πειες κ:αί έπιπτώσεις μιaς διαβαλκανικής συνεργασίας θά 

ε{ναι εύρύτερες κ:αί θά εχουν πολιτική σημασία, ή όποία 

θά εκτείνεται κ:αί πέρα άπό τήν περιοχή . 

'Εν πρώτοις, κάθε περιφερειακή συμφωνία κ:αί συνερ

γασία, ίδίως δταν πρόκειται γιά Κράτη πού δέν άνήκ:ουν 

οϋτε στήν χορεία τών μεγάλων Δυνάμεων, οϋτε στόν ίδιο 

συνασπισμό, εΙναι εποικοδομητική των συμφερόντων κ:αί 

τής άσφαλείας τών χωρών αύτών κ:αί συντελεστική τής 

χειραφετήσεώς των άπό την -άσφυκ:τικ:ή, κάποτε- «κη

δεμονία» η πίεση τών μεγάλων. WΕπειτα, εΙναι συντελεστι

κή τής δλης διεθνους ύφέσεως κ:αί είρήνης, άλλά κ:αίένός 

ύγιέστερου κ:αί περισσότερο ισόρροπου συσχετισμου δυνά

μεων στήν οίκ:εία περιοχή, πρός όφελος, κυρίως, τών άμε

σώτερα ενδιαφερομένων. 

'Από τά άποτελέσματα του εως τώρα «άνοίγματος» τής 

·Ελλάδος πρός τόν βαλκανικό χώρο, πού θά συνεχισθή κ:αί 

θά όλοκ:ληρωθή μέ την προσεχή έπίσκ:εψη του πρωθυ

πουργου κ: . Κ. Καραμανλή στήν Βουλγαρία, δικαιολογεί

ται ή αίσιοδοξία γιά δημιουργία μιaς ,νέας καταστάσεως 

στήν Βαλκανική, ή όποία θά γίνη μιά ζώνη είρήνης κ:αί 

καρποφόρου συνεργασίας τών λαών πού τήν κατοικ:ουν, 

μέσα σέ κλίμα άμοιβαίου σεβασμου. 

Είδικ:ώτερα ώζ πρός την 'Ελλάδα, ο{ σχετικές πρωτο
βουλίες της κ:αί τά άποτελέσματά τους ενισχύουν τήν διε

θνή θέση της κ:αί τό διεθνές γόητρό της κ:αί τής έξασφαλί

ζουν έρείσματα τών όποίων ή άξία, γιά τήν έδραίωση τής 

άνεξαρτησίας μας κ:αί τήν ένίσχυση τής έθνικ:ής μας πολι

τικής, δέν μπορεί νά ύποτιμηθή 192 • 

'Από τήν πλευρά του, δ γιουγκοσλαβικός τύπος 

σχολίασε εύρύτατα καί θετικά τήν έπίσκεψη του 

'Έλληνα πρωθυπουργου. 'Η «Πολίτικα» άνέφερε οτι 

ή έπίσκεψη θά εδινε νέα rοθηση στή διμερή συνερ-
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γασία, ένώ παρουσίαζε τόν Κ. Καραμανλή ώς τόν 

ήγέτη πού άποκατάστησε τούς δημοκρατικούς θε

σμούς καί τήν άξιοπρέπεια τfίς 'Ελλάδος. Καί τό 
liρθρο κατέληγε: 

'Η Γιουγκοσλαβία χαιρετά τά νέα έλληνικά ό:νοίγματα 

πρός τόν κόσμο καί εΙναι ετοιμη νά συμμετάσχη (σέ αύτά), 

θεωρώντας δτι τέτοια ό:νοίγματα ό:ποτελοϋν νέα όχι μόνο 

στόν τομέα τής συνεργασίας ό:νάμεσα στά δύο γειτονικά 

Κράτη ό:λλά καί σέ δ,τι ό:φορii στήν είρήνη καί τήν σταθε

ρότητα σ' αύτή τήν ζωτική περιοχή τοϋ κόσμου 193. 

"Αρθρο γιά τήν προσωπικότητα του 'Έλληνα 

πρωθυπουργοί) δημοσιεύτηκε καί στήν «Vjenik», του 
Ζάγκρεμπ, ή όποία άναφερόταν στό έπεισόδιο της 

καταστροφής τών γραμμών του τράμ, ένδεικτικό τής 

άποφασιστικότητας τοu Κ. Καραμανλή. 'Η ένεργη

τικότητα του liνδρα, συνέχιζε ή έφημερίδα, «τακτο

ποιεί τά πράγματα, παρά τίς άμφιβολίες καί τά έμπό

διω). Τέλος, χαρακτήρισε τήν πολιτική του προο

δευτική καί φιλελεύθερη, μέ άπώτερο στόχο τήν κα

τοχύρωση της κοινωνικής δικαιοσύνης 194 • 

Καί δ διεθνής τύπος, ώστόσο, εδειξε μεγάλο έν

διαφέρον γιά τήν έπίσκεψη, ή όποία έγκαινίαζε μιά 

νέα πολιτική πραγματικότητα στή νοτιοανατολική 

Εύρώπη. 'Η «Le Figarω) τόνιζε δτι στίς έλληνο
γιουγκοσλαβικές συνομιλίες θά έξεταζόταν: 

'Η άνάπτυξη των οίκονομικων καί έμπορικων σχέσεων 

στό εύρύτερο πεδίο μιiiς βαλκανικής ένώσεως πού θά περι

ελάμβανε δλες τίς χώρες τής χερσονήσου, ύπό μία μορφή, 

πού θά έξασφαλίζη τόν σεβασμό τής Ιδεολογικής τοποθε

τήσεως κάθε χώρας>) 195 • 

'Η <<Daily Telegraph)) έκτιμοuσε δτι κύριος στό
χος της έλληνικfίς έξωτερικfίς πολιτικής ήταν ή πο
λυμερής βαλκανική συνεργασία, ένώ οί «TimeS)) 
έπισήμαναν δτι: 

Ή έπίσκεψη τοϋ 'Έλληνα πρωθυπουργοί) ό:ποτελεί 

μέρος των έλληνικων κινήσεων γιά τήν δημιουργία φίλων 

στό έξωτερικό καί τήν ύποστήριξη τής έλληνικής θέσεως 

στήν διένεξη μέ τήν Τουρκία 196 • 

τέλος ή <;Neue Zίircher Zeitung)) σημείωνε δτι δ 
Κ. Καραμανλής εΙχε έξασφαλίσει τήν ύποστήριξη 

τής Γιουγκοσλαβίας στό Κυπριακό, γεγονός σημαν

τικό, άφοu τό Βελιγράδι ήταν ενας άπό τούς ήγέτες 

του κινήματος τών 'Αδεσμεύτων 197 • 
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'Η ψήφιση aπό τή Βουλή τοϋ νέου Καταστατικοί> Χάρτη τής χώρας θά σηματοδοτήσει τήν πλήρη 

δμαλοποίηση τής δημόσιας ζωής, πρίν συμπληρωθεί ετος aπό τήν κατάρρευση τής δικτατορίας. Ή 

δημοκρατική διάρθρωση τοϋ πολιτεύματος, ή προσεκτική, δσο καί aπαραίτητη, ένίσχυση τής εκτελε

στικής έξουσίας, δ ρυθμιστικός ρόλος πού έπιφυλασσόταν στόν πpόεδρο τής Δημοκρατίας, ή προστασία 

τών aτομικών καί τών κοινωνικών δικαιωμάτων -χαρακτηριστικά τοϋ νέου Συντάγματος - ύπογράμ

μιζαν δτι στόχοι τοϋ Κ. Καραμανλή ήταν δ έκσυγχρονισμός τής δομής τοϋ Κράτους καί ή δημιουργία 

.μιdς σύγχρονης φιλελεύθερης δημοκρατίας, προσανατολισμένης στήν όργανική της ένσωμάτωση στούς 

κόλπους τής δυτικοευρωπαϊκής κοινότητας Κρατών. Ή αϊτηση, άλλωστε, τής 'Ελλάδος γιά ταχεία 

προσχώρηση στήν ΕΟΚ θά ύποβληθεί στίς Βρυξέλλες πέντε μόλις ήμέρες μετά τήν υίοθέτηση τοϋ νέου 

Συντάγματος. 'Η dνάδειξη, dμέσως μετά, τοϋ Κ. Τσάτσου στό άξίωμα τοϋ προέδρου τής Δημοκρατίας θά 
φέρει ενα κορυφαίο πολιτικό καί διανοούμενο στήν κεφαλή τής Πολιτείας. Κατά τόν έορτασμό, στίς 23 
'Ιουλίου 1975, τής πρώτης έπετείου άπό τήν άποκατάσταση τής δημοκρατίας, οί προοπτικές γιά τήν 
'Ελλάδα διαγράφονταν λαμπρές. 

Στόν έξωτερικό τομέα, έκτός άπό τήν ύποβολή τοϋ αίτήματος γιά προσχώρηση στήν ΕΟΚ, δ Κ. 
Καραμανλής θά συνεχίσει τίς έπαφές του μέ έπιφανείς δυτικοευρωπαίους ήγέτες. Τόν 'Ιούλιο, ή έπίσκε

ψή του στή Σόφια καί ή έλληνοβουλγαρική συνάντηση κορυφής, ή πρώτη στή σύγχρονη ίστορία, θά 

προσφ'έρει τήν εύκαιρία νά διαπιστωθεί, γιά μιά άκόμη φορά, ή ϋπαρξη κοινών στόχων τών δύο χωρών, 

προσανατολισμένων στή διασφάλιση τής είρήνης καί τής σταθερότητας στά Βαλκάνια. 

7 JOYNIOY 1975 

Ψηφίζεται άπό τή Βουλή στό σύνολό του τό νέο 

Σύνταγμα της χώρας. Ύπέρ τοϋ νέου Καταστατικοϋ 

Χάρτη τάχθηκαν καί οί 208 παρόντες βουλευτές τής 
συμπολιτεύσεως, έν& ή άντιπολίτευση, σύμφωνα μέ 

παλαιότερη άπόφασή της, άπείχε της διαδικασίας. 

Πρίν τήν ψηφοφορία, τό λόγο ελαβαν δ πρόεδρος 

της έπιτροπfίς τοϋ Συντάγματος, Κ. Τσάτσος, δ γενι

κός είσηγητής τής πλειοψηφίας, Δ. Παπασπύρου, 

καί δ ύπουργός Δικαιοσύνης, Κ. Στεφανάκης. Κατό

πιν, ό Κ. Καραμανλής έκφώνησε, ένώπιον της 
'Εθνικής 'Αντιπροσωπείας, τήν άκόλουθη δμιλία: 

«Κύριοι βουλευταί, ή σημερινή ήμέρα θά άποτελέση 

σταθμόν εlς τήν πολιτικήν ίστορίαν τού τόπου μας. Διότι 

μέ τήν ψήφισιν τού Συντάγματος δλοκληρώvεται καί θε

σμικά ή άποκατάστασις τής έλληνικής δημοκρατίας. Ή 

παρούσα Βουλή δικαιούται νά εlναι ύπερήφανος διά τό 

συντακτικόν της έργον. Γιατί εlναι ή πρώτη φορά εlς τήν 

Συνταγματική ν μας ίστορίαν, κατά τήν δποίαν δ Καταστα-

τικός Χάρτης τής χώρας ψηφίζεται κατά τρόπον συνταγμα

τικό ν όρθόδοξον καί εlς βραχύ χρονικόν διάστημα. 

ι>Διά νά έκτιμήσετε τό έπίτευγμα αύτό, άρκεί νά ένθυ

μηθήτε δτι τό Σύνταγμa τού 1927, άφού fίρχισε συζητούμε
νον τό 1924, έψηφίσθη μετά 3ετίαν, καί μάλιστα κατά τρό
πον άνορθόδοξον. Τό δέ Σύνταγμα τού 1952 fίρχισε συζη
τούμενο τό 1946 καί έψηφίσθη μετά 6ετίαν, χωρ{ς καί εlς 
τήν περίπτωσιν αύτήν νά τηρηθή ή νόμιμος διαδικασία. 

ι>Πρό παντός δμως ή παρούσα Βουλή δικαιούται νά εl

ναι ύπερήφανος διότι δίδει ένα Σύνταγμα τό δποίον ήμπο
ρεί νά άποτελέση ύπόδειγμα δι' δλας έκείνας τάς χώρας εlς 

τάς δποίας έδοκιμάσθη ή δημοκρατία. 

ι>Δικαιούμαι &κόμη, κύριοι συνάδελφοι, νά έκφράσω καί 

τήν προσωπικήν μου ίκανοποίησιν, διότι πραγματοποιεί

ται σήμερα μία άπό τάς βασικάς έπιδιώξεις τής πολιτικής 

μου ζωής: νά δώσω δηλαδή εlς τήν χώραν αύτήν ένα Σύν

ταγμα πού νά άνταποκρίνεται εlς τάς συνθήκαςτής χώρας 

μας καί εlς τάς άνάγκας τής έποχής μας. 'Ένα Σύνταγμα 

πού νά άσφαλίζη τήν δημοκρατικήν έξέλιξιν τής έθνικής 

μας ζωής καί τήν πρόοδον τού λαού μας. 

)) "Οπως γνωρίζετε, άπό τό 1961 εlχα θέσει ένώπιον τού 
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λαού άνάγκην τής άναθεωρήσεως καί τού έκσυγχρονισμού 

τού Συντάγματος. Κατάθεσα μάλιστα είς τήν Βουλήν καί 

σχετικήν πρότασιν. ι\όγφ όμως ποικίλων άντιδράσεων 

-ύποτροπιασμός τών δποίων σημειώνεται καί σήμερα άτυ

χώς- ή προσπάθειά μου έκείνη άπέτυχε, μέ άποτέλεσμα 

νά δδηγηθή ή χώρα εΙς τήν τραγική ν περιπέτειαν πού έπη

κολούθησε. Τούτων δοθέντων, ήτο φυσικόν μετά τήν έπι

στροφήν μου νά θέσω dJς κυρίαν έπιδίωξίν μου τήν άναθε

ώρησι ν καί τόν έκσυγχρονισμόν τού Συντάγματος. 'Εξου

σιοδοτηθείς δέ άπό τόν λαόν, έχάραξα μέ ρεαλισμό ν, άλλά 

καί μέ σύνεσιν τάς βασικάς γραμμάς τής συνταγματικής 

μεταρρυθμίσεως. 

f>Υό παρόν Σύνταγμα -όπως ε[πον καί άλλοτε καί έτό

νισεν σήμερον δ συνάδελφος κ. Τσάτσος- ε[ ναι πράγματι 

έλληνικόν. Διότι άνταποκρίνεται είς τάς είδικάς συνθήκας 

τής χώρας μας. Κατά τήν σύνταξίν του ούδένα έμιμήθημεν. 
Χωρίς νά άγνοήσωμεν τήν διεθνή πρακτικήν, έλάβομεν 

ύπ' όψιν μας κυρίως τήν ίστορίαν τού τόπου μας καί τήν 

Ιδιοσυγκρασίαν τού λαού μας. 

}} Άπηλλαγμένοι άπό προκαταλήψεις δογματικάς καί 
άπό συναισθηματικάς παρορμήσεις, κατηρτίσαμεν Σύνταγ

μα προοδευτικής δημοκρατίας. Σύνταγμα πού έξισορροπεί 

κατά τρόπον Ιδανικόν τάς διαφόρους έξουσίας. Εlναι δέ 

πλάνη τής άντιπολιτεύσεως νά πιστεύη ότι αί άπόψεις πού 

ύποστηρίζει αύτή, ε[ ναι προοδευτικαί. Τήν πληροφορώ ότι 

α{ άπόψεις της ε[ναι άπηρχαιωμέναι. Καί ότι, άν τάς υίοθε

τούσαμεν, θά έγκαθιστούσαμεν εlς τόν τόπον αύτόν μίαν 

δημοκρατίαν άνάπηρον, ή δποία θά ύπέκυπτεν είς τήν 

πρώτην κρίσιν πού θά άντιμετώπιζε. 

}} Ή άντιπολίτευσις, όμως, έκτός τής ίστορίας τού τό
που μας, φαίνεται νά άyνοή καί τήν διεθνή πρακτική ν. Για

τί τό παρόν Σύνταγμα, κύριοι συνάδελφοι, άπό άπόψεως 
έξισορροπήσεως τών έξουσιών εύρίσκεται μεταξύ τού 

γαλλικού καί τού γερμανικού Συντάγματος. Κατοχυρώνει 

όμως πληρέστερα άπό αύτά τήν λαϊκήν κυριαρχίαν καί 

έπιδεικνύει μεγαλύτερον σεβασμόν πρός τήν Έθνικήν 

'Α ντιπροσωπείαν. 

}fι\υπούμαι εΙλικρινώς, κύριοι συνάδελφοι, διότι ή άν

τιπολίτευσις, άφού συνέπραξε είς τήν ψήφισιν δλοκλήρου 

σχεδόν τοv Συντάγματος, άπέχει άπό τήν σημερινή ν, Ιστο

ρική ν συνεδρίασιν. Πικραμένη διότι τήν άπεδοκίμασεν δ 

έλληνικός λαός, πικραμένη άπό τάς κυβερνητικάς έπιτυχί

ας, ήθέλησε νά πικράνη τήν σημερινήν Ιστορική ν ήμέραν, 

ένψ ε[χεν καθήκον, άλλά καί συμφέρον νά τήν έορτάση 

μαζί μας. 

ffι\υπούμαι τόσον διά τήν τακτικήν πού άκολουθεί ή 

άντιπολίτευσις, όσον καί διά τάς θέσεις πού ύποστηρίζει 

έπί τής ούσίας τού Συντάγματος. 'Η τακτική τής άποχής, 

κύριοι συνάδελφοι, ή δποία μiiς θυμίζει παλαιάς καί έπι

κινδύνους μεθόδους, ε[vαι τακτική άντιδημοκρατική. Διότι 

προδίδει έλλειψιν σεβασμού πρός τόν βασικόν κανόνα πού 

διέπει τήν λειτουργίαν τής δημοκρατίας: τόν διάλογον, δ 

δποίος όμως τερματίζεται πάντοτε μέ τήν έφαρμογήν τής 

άρχής τής πλειοψηφίας. 'Ακόμη καί πρωτοετής φοιτητής 

γνωρίζει ότι ή άνατροπή τής άρχής αύτής σημαίνει άνα

τροπήν τής δημοκρατίας. Διότι έκείνος δ δποίος τήν άρ

νείται, άνοίγει μοιραίως τόν δρόμο ν πρός τήν άνωμαλίαν. 

>fΔι' αύτό δέ άκριβώς καί τό φαινόμενον τής άποχής, ώς 

μέσον πιέσεως τής μειοψηφίας έπί τής πλειοψηφίας, δέν 

παρατηρείται σέ καμμία δημοκρατική χώρα. Ή άντιπολί

τευσις όμως φαίνεται ότι έκτός τών άλλων άπώλεσε καί τήν 

μνήμην της. Διότι έάν ένεθυμείτο τάς περιπετείας εΙς τάς 

δποίας ώδήγησαν κατά τό παρελθόν παρόμοιαι ένέργειαι 

τήν χώραν, θά άπέφευγε νά τάς έπαναλάβη καί σήμερον. 

}}Κύριοι βουλευταί, 

»Ή άντιπολίτευσις πλανiiται έάν πιστεύη ότι διά τής 
τακτικής αύτής φθείρει τήν Κυβέρνησιν. νΕπρεπε νά γνω

ρίζη ότι φθείρει τήν δημοκρατία ν. Καί πέραν αύτού, φθεί

ρει έαυτήν. Διότι δ έλληνικός λαός δέν συγχωρεί τούς έξ

τρεμιστάς, άπό τούς δποίους έδοκιμάσθη βαρύτατα κατά τό 

παρελθόν. Καί άπορώ πώς πολιτικοί μέ πείραν δέν ε[ναι εlς 

θέσιν νά έκτιμήσουν τάς άπλiiς καί στοιχειώδεις αύτάς 
άληθείας. 

>fΚαί έρχομαι ήδη, κύριοι συνάδελφοι, είς τάς θέσεις 

τάς δποίας έλαβεν ή άντιπολίτευσις έπί τής ούσίας τού 

Συντάγματος. Ή άντιπολίτευσις διετύπωσεν άντιρρήσεις 

έπί ώρισμένων διατάξεων τού Συντάγματος, άναφερομένων 

εΙς τά άτομικά δικαιώματα καί τάς άρμοδιότητας τού προέ

δρου τής Δημοκρατίας. WΕχει όμως άδικον είς άμφοτέρας 

τάς περιπτώσεις. Καί Ιδού διατί: 

}} Ή άποψις ότι τά άτομικά δικαιώματα δέν ύπόκεινται 
εlς περιορισμούς, ε[ ναι άδιανόητος. Υίοθέτησις τής άντιλή

ψεως αύτής θά ώδηγούσε σέ κατάργησιν τής γενικής έλευ

θερίας. Διότι άναρχία ε{ναι ή κόρη τής έλευθερίας πού 

κατεβρόχθισε τήν μητέρα της, όπως θά έλεγε δ ΑΙσχύλος. 

»0{ περιορισμοί, κύριοι συνάδελφοι, τούς δποίους θέ
τει τό παρόν Σύνταγμα εlς ώρισμένα άτομικά δικαιώματα, 

ε{ναι τόσον στοιχειώδεις, ε{ναι τόσον συνήθεις, ώστε πε

ριλαμβάνονται εΙς όλα σχεδόν τά δημοκρατικά Συντάγμα

τα. Περιέχονται δέ καί εlς τήν Σύμβασιν τής Ρώμης, ή 

δποία, ώς γνωστόν, κατωχύρωσε διεθνώς τάς άτομικάς έλευ

θερίας. 

ffΔιά νά πεισθήτε, δέν έχετε παρά νά συμβουλευθήτε τά 

σχετικά κείμενα. 'Αλλά πέραν τών κειμένων αύτών, κύριοι 

συνάδελφοι, ύπάρχει ή άπλή λογική, τήν δ ποίαν δυστυχώς 

εlς τόν τόπον μας σπανίως χρησιμοποιούμεν. Κα{ ή λογική 

διδάσκει ότι δέν δύναται νά ζήση μία κοινωνία, άν δέν έχη 

τά μέσα νά άμύνεται έναντίον έκείνων οί δ ποίοι θά ήθελαν 
νά ύπονομεύσουν τήν έλευθερίαν της, τήν πρόοδόν της, 

τήν γαλήνη ν της, τήν συνοχή ν της καί τήν άσφάλειάν της. 

ffθά διατυπώσω δέ καί πάλιν τήν άπορίαν μου, πώς 

ύπάρχουν πολιτικοί μέ πείραν πού δέν άντιλαμβάνονται 

αύτάς τάς στοιχειώδεις άληθείας καί προβαίνουν εlς ύπο

δείξεις αί δποίαι υlοθετούμεναι θά ώδηγούσαν κατά τρό

πον μαθηματικόν είς τήν πτώσιν τής δημοκρατίας. 

f>Πολύς λόγος έγένετο έπίσης διά τάς άρμοδιότητας τού 

προέδρου τής Δημοκρατίας, τάς δποίας ή άντιπολίτευσις, 

έπιρρεπής εlς τάς ύπερβολάς, έχαρακτήρισεν ύπερεξουσί

ας. Καί ύπερεξουσίαι μέν δέν ύπάρχουν, όπως προέκυψεν 

άπό τάς μέχρι τούδε συζητήσεις. 'Απεδείχθη κατ' αύτάς 

ότι αί έξουσίαι τάς δποίας άναγνωρίζει τό παρόν Σύνταγμα 

εlς τόν πρόεδρον τής Δημοκρατίας, ε{ναι πολύ όλιγώτεραι 

έκείνων τάς δποίας διέθετεν δ βασιλεύς μέ τό Σύνταγμα τού 

1952, όπως εlναι έπίσης όλιγώτεραι έκείνων τάς δποίας 
έχουν ol πρόεδροι τής 'Αμερικής, τής Γαλλίας, τής Φιν
λανδίας καί άλλων χωρών. 

>Πό άληθές εlναι ότι αί έξουσίαι τάς δ ποίας τό Σύνταγ
μα παρέχει είς τόν πρόεδρον τής Δημοκρατίας, περιορί-
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ζονται είς έκείνας μ6vον αί δποίαι εlναι άπαραίτητοι διά 

τήν άσκησιν τοfί ρυθμιστικού του ρ6λου -ρ6λου πού συ

νίσταται στήν έναρμ6νισιν τών σχέσεων τοfί λαοfί μέ τήν 

Βουλή ν καί τής Βουλής μέ τήν Κυβέρνησιν- ΎΙά τήν δμα

λή λειτουργία τοfί πολιτεύματος. 

;; Ή άντιπολίτευσις προφανώς έλαβε τάς άκραίας αύτάς 
θέσεις, δι6τι διέπραξε τ6 σφάλμα νά συνδέση τ6 Σύνταγμα 

μέ τ6 πρ6σωπ6 μου. Καl δέν κατάλαβα ποτέ διατί ή άντι

πολίτευσις άντιμετωπίζει τ6 ένδεχ6μενον νά γlνω πρ6ε

δρος τής Δημοκρατίας ώς έφιάλτην της, άντί νά εlναι τ6 

όνειρ6ν της. 

;;Κύριοι βουλευταί, 

;;Νομίζω ότι ή άντιπολίτευσις προσήλθε εlς τήν συζή

τησιν τοfί Συντάγματος προκατειλημμένη καί δτι έπεδίωξε 

νά δημιουργήση έντυπώσεις, καί μάλιστα μέ όξύτητα. Αύ

τ6 άλλωστε άποδεικνύεται καί άπ6 τ6 γεγον6ς δτι έξαπέ

λυσε τήν έπίθεσίν της κατά τοfί κυβερνητικού σχεδίου, 

προτοfί κάν λάβη γνώσιν τοfί περιεχομένου του. Πολύ φο

βοfίμαι δτι δέν εlναι τυχαία ή σημερινή άποχή. Θά ήμπο

ροfίσε νά ύποθέση κανείς δτι ύπήρξε προμελετημένη καί 

έπεδιώχθη δι' αύτής ή δημιουργία πολιτικής όξύτητος. 

Άλλά πρέπει νά γνωρlζουν αύτοί οί δποίοι τήν έπιδιώ

κουν, δτι έάν έπιτύχουν εlς τ6ν σκοπ6ν των, ήμπορεί νά 

δημιουργήσουν κατάστασιν pιά τήν δποίαν πρώτοι αύτοί 

θά μεταμεληθοfίν. 'Αλλά ή μεταμέλειά των θά έχη έπέλθει 

δι ' όλους μας άργά καί δέν θά εlναι είίκολον vά θεραπευ
θούν τά σφάλματα πού θά έχουν διαπραχθή. 

;; "Οπως εlπα καί άλλοτε -καί αlσθάνομαι τήν άνάγκην 
νά τ6 έπαναλάβω- δι6n αύτ6 ίσως έξηγεί τήν συμπεριφο

ράν τής aντιπολιτεύσεως, ή άντιπολίτευσις διά νά κάμη 

άντιπολίτευσιν ύποστηρίζει πολλάκις πράγματα άνακριβή, 

τά δ ποία όμως διά τής συχνής έπαναλήψεως καταλήγει εlς 

τ6 τέλος νά τά πιστεύη καί ή ίδια ώς άληθή. Καί τ6τε 

γlνεται θfίμα έν6ς αύτοτροφοδοτουμένου φανατισμού, πού 

τήν δδηγεί είς πράξεις -όπως ή σημερινή της άποχή-αl 

δποίαι δέν συμβιβάζονται μέ τήν δημοκρατικήν δεοvτολο

γίαν. 

;;Κύριοι συνάδελφοι, χωρίς νά θέλω νά ύποτιμήσω τήν 

σημασίαν του Συντάγματος εlς τήν διαμ6ρφωσιν τής πολι

τικής μας ζωής, πρέπει νά είπω ότι τοΊJ;ύνταγμα άποτελεί 

τ6ν τύπον, τ6 πλαίσιον τής δημοκρατίας. Τ6 περιεχ6μεν6ν 

της, ή ούσία της εlναι τ6 ήπιον πολιτικ6ν κλίμα, τά ήμερα 

πολιτικά ήθη καί πρ6 παντ6ς τύπος καί ήγεσία μέ αίσθημα 

εύθύνης. 

;;Θέλω νά έλπίζω, κύριοι συνάδελφοι, δτι άνεξαρτήτως 

τών διαφωνιών μας έπί τοfί Συντάγματος θά προσπαθήσω

μεν δλοι -καί όταν λέγω δλοι συμπεριλαμβάνω καί τήν 

άντιπολίτευσιν- νά δημιουργήσωμεν τάς ούσιαστικάς αύ

τάς προϋποθέσεις διά τήν λειτ'Ουργίαν τής δημοκρατίας. 

·Υπάρχουν χώρα ι α{ δποίαι έχουν {δανικά Συντάγματα, 

άλλά κακοδαιμονοfίν πολιτικώς, δι6τι στεροfίvται αύτών 

τών προϋποθέσεων. Ύπάρχουν άvτιθέτως χώραι αί δποίαι 

έχουν άτελή Συντάγματα, άλλ' εύδαιμονοfίν, διά τ6ν λ6γον 

δτι έχουν διασφαλίσει τάς ψυχολογικάς αύτάς προϋποθέ

σεις. Καί δέν πρέπει πρ6 παντ6ς νά λησμονώμεν τήν ίστο

ρίαν τοfί τ6που μας. Τ6 Σύνταγμα τοfί 1911 -όπως εlπα καί 
άλλοτε- ύπήρξεν lδανικ6ν διά τήν έποχήν του. Δέν μfiς 
ήμπ6δισεν δμως νά φθάσ(J)μεν εlς τ6ν διχασμ6ν τοfί 1915 
καί εlς τήν σύμφοράν τής Μιιφfiς 'Ασίας. Διατί; Δι6τι τ6 

Σύνταγμα μέν ήτο ίδανικ6ν, άλλά έκείνοι οί δποίοι έκα

λοfίντο νά τ6 έφαρμ6σουν - τά κ6μματα, δ τύπος, άλλά 

καί δ λα6ς - καταληφθέντες άπ6 έντονα πολιτικά πάθη, 

ώδήγησαν τήν χώραν εlς τήν συμφοράν. Εlναι άνάγκη, 

συνεπώς, νά άντιληφθώμεν ώς καθήκον μας τήν δημιουρ

γίαν τών ψυχολογικών προϋποθέσεων, αί δποίαι εlναι 

άπαραίτητοι διά τήν λειτουργίαν τής δημοκρατίας. 

;;Κ~ριοι βουλευταί, 

;; 'Επιθυμώ νά σ{iς πληροφορήσω ύπευθύνως -κα{ δι ' 
ύμών νά πληροφορήσω τ6ν έλληνικ6ν λα6ν- δτι α{ σημε

ριναί προοπτικαί διά τ6 μέλλον τής • Ελλάδος ούδέποτε ε{ς 
τ6 παρελθ6ν ύπήρξαν καλλίτεραι. Ν Ας σταθώμεν δλοι εlς 

τ6 ύψος των καί άς προσπαθήσωμεν νά τάς άξιοποιήσωμεν. 

Όφείλομεν νά άποφύγωμεν νά τάς καταστρέψωμεν μέ τά 

ίδια μας τά χέρια, όπως έπράξαμεν κατ' έπανάλη ψι ν εlς τ6 

παρελθ6ν. Ν Ας προσπαθήσωμεν τήν φοράν αύτήν νά δια

ψεύσωμεν τ6ν έλληνικ6ν μfίθον τοfί Σισύφου. Καί άς προ

σπαθήσωμεν νά διαψεύσωμεν τ6ν Δεριγνύ, δ δποίος, δταν 

τ6 1825 έξερράγη δ έμφύλιος π6λεμος, έγραφε εlς τήν Κυ
βέρνησίν του: 'Άύτοί ο{ "Ελληνες έπιδίδονται εlς τ6ν άλ

ληλοσπαραγμ6ν, όταν άκριβώς ή τύχη τούς μειδιάση ". Αύ
τή εlναι ή σημερινή περίπτωσις. Καί μέ τήν πείραν τοfί 

παρελθ6vτος όφείλομεν νά άποφύγωμεν τά ίδια σφάλματα. 

;;Κύριοι βουλευταί, 

;;Τ6 Σύνταγμα τ6 δποίον καλείσθε νά ψηφίσετε σήμε

ρον, εlναι, παρά τάς έπικρίσεις τής άντιπολιτεύσεως, Σύν

ταγμα δημοκρατικ6ν, φιλελεύθερον καί προοδευτικ6ν· καί 

δημιουργεί τά πλαίσια έντ6ς τών δποίων ήμπορεί δ λά6ς 

μας νά άναπτύξη τάς άρετάς του καί νά προοδεύση έν 

άσφαλείf! καί έλευθερίf!. Γι ' αύτ6 σfiς καλώ νά τ6 περιβά
λετε μέ τήν έμπιστοσύvην σας;; 198. 

Τό νέο Σύνταγμα ύπογράφηιcε άπό τόν πρόεδρο 

τής Δημοκρατίας, Μ. Στασινόπουλο, τόν πρωθυ

πουργό, Κ. Καραμανλή ιcαί τόν πρόεδρο τής Βουλής, 

Κ. Παπαιcωνσταντίνου, σέ πανηγυρική συνεδρίαση 

τής Βουλής, στίς 9 'Ιουνίου. Κατόπιν, δ πρωθυπουρ
γός ε{πε: 

«Κύριε πρ6εδρε, κύριε πρ6εδρε τής Βουλής, κύριοι 

ύπουργοί, κύριοι βουλευταl, 

;;Αlσθάνομαι τήν άνάγκην νά έκφράσω τήν χαράν μου 

καί νομlζω δτι έκφράζω καί τήν χαράν δλοκλήρου τοfί 

έλληνικοfί λαοfί, δι6τι διά τής σημερινής ύποyραφής τοfί 

Συντάγματος άποκαθίσταται έπί βάσεων ύγιών ή έλληνική 

δημοκρατlα, ή δποία τ6σον έδοκιμάσθη κατά τ6 παρελ
θ6ν;;. 

Κατόπιν πήρε τό λόγο δ πρόεδρος τής Δημοκρα

τίας, Μ. Στασινόπουλος: 

«ΕίJχομαι δπως ή παροϋσα ίστορική στιγμή άποτελέση 

τήν άφετηρίαν, τήν σταθεράν άφετηρίαν, ~νός εύτυχοϋς 

μέλλοντος της πατρίδος μας». 

Μετά τήν τελετή, συζητώντας μέ έκπροσώπους 

του τύπου, δ Κ. Καραμανλής σχολίασε τήν πιθανο

λογούμενη πρόθεση τής άντιπολιτεύσεως νά άρχίσει 

άγώνα γιά τήν άναθεώρηση του Συντάγματος: «Αύ

τός εlvαι δ aσφαλέστερος δρόμος yιά vά μήv &ποκτή-
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ση ποτέ ή άντιπολίτευση τήν έμπιστοσύνην του έλ

ληνιιωυ λαου». 

Μέ άφορμή τήν ψήφιση τοϋ νέου Συντάγματος, 

άλλά καί τήν άποχή τής άντιπολιτεύσεως άπό τή 

σχετική ψηφοφορία, θά εκδοθεί, στίς 9 'Ιουνίου, ή 
άκόλουθη κυβερνητική άνακοίνωση: 

«Τό Σύνταγμα τό όποίον έψήφισεν ή Ε' 'Α ναθεωρητι

κή Βουλή τών 'Ελλήνων, επειτα άπό έπίπονες άλλά καί 

γόνιμες συζητήσεις πέντε μηνών, ε{ναι ενα άπό τά πιό 

προοδευτικά, φιλελεύθερα καί συγχρονισμένα Συντάγματα 

τής έποχής μας. Δέν άποτελεί μίμηση κανενός ξένου Συν

τάγματος. ΕΙ ναι καθαρά έλληνικό. 'Επί πλέον δέ, ύπερέχει 

δλων τών άλλων πού ϊσχυσαν κατά καιρούς στήν χώραν 

μας. Κανένα προηγούμενο έλληνικό Σύνταγμα δέν έψηφί

σθη μέ τόσο ευσυνείδητη τήρηση τών διαδικασιών καί των 

προϋποθέσεων τοϋ δημοκρατικοϋ πολιτεύματος. Κανένα 

προηγούμενο έλληνικό Σύνταγμα δέν συνεδύασε μέ τόση 

προσοχή τό άνθρωπιστικό πνεϋμα, τήν δημοκρατική προ

σήλωση στίς άτομικές έλευθερίες, τήν σταθερή καί ίσόρ

ροπη δομή των έξουσιών, τήν άνταπόκριση στίς σύγχρο

νες άνάγκες καί τήν προσαρμοστικότητα πρός τίς εκάστο

τε κοινωνικές συνθήκες . Κατά τήν διάρκεια των μακρών 

συζητήσεων έπεδείχθη άπό τής πλευράς τής πλειοψηφίας 

πνεϋμα κατανοήσεως καί διαλλακτικότητας, πού άποδει

κνύεται καί άπό τήν παραβολή τοϋ άρχικοϋ κυβερνητικοϋ 

σχεδίου καί τοϋ ψηφισθέντος Συντάγματος. Οί διαφορές 

εΙναι πολλές, καί ενα μεγάλο μέρος τους όφείλεται σέ εί
σηγήσεις τών βουλευτών τής άντιπολιτεύσεως. "Εγιναν 

άνω των 140 τροπολογιών, άπό τίς όποίες 65 ε{ναι ουσιώ
δεις. 'Εκ τών άνωτέρω εΙ ναι σαφές δτι καθ' δλον τό πεντά

μηνον τής έπεξεργασίας τοϋ Συντάγματος ή Κυβέρνησις 

έπέδειξε πνεϋμα διαλλακτικότητας καί συνεργασίας μετά 

τής άντιπολιτεύσεως. Συνεπώς, ή άποχή τής άντιπολιτεύ

σεως άπό τήν ψήφιση τοϋ Συντάγματος δέν δύναται νά 

εϋρη ουδεμίαν δικαιολογίαν». 

Στό μεταξύ, τήν 7η 'Ιουνίου, ε{ χε δημοσιευτεί 

στήν 'Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως ό νόμος «περί 

τής 'Εθνικής Σημαίας τής 'Ελλάδος, τοϋ 'Εμβλήμα

τος τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας, τοϋ δρκου τών 

άναλαμβανόντων δημοσία ν εν γένει ύπη ρεσίαν, τοϋ 

τύπου τών σφραγίδων τών Δημοσίων 'Αρχών καί 

τών εγγράφων τούτων», τό όποίο καθορίζει, σύμφωνα 

μέ τό νέο πολίτευμα, τά εμβλήματα τοϋ Κράτους καί 

τά τυπικά κείμενα τά άπαραίτητα γιά τήν άνάληψη 

δημοσίου άξιώματος καί τή λειτουργία τοϋ Δημοσί

ου. 

9 ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 

Μετά τήν εγκριση, σέ δημοψήφισμα, άπό τό βρε

τανικό εκλογικό σώμα μέ ποσοστό 67%, τής εντάξε
ως τής χώρας στήν ΕΟΚ, ό Κ. Καραμανλής άπα

στέλλει στό Βρετανό δμόλογό του, Χ. Ούίλσον, τό 

άκόλουθο τηλεγράφημα: 

«'Ο βρετανικός λαός ύπό τήν ήγεσίαν σας συνέ-

βαλε άποφασιστικώς διά τής ψήφου του εί'ς τήν ένί

σχυσιν τής ίδέας τής Εύρώπης καί τήν στερέωσιν 

τής δημοκρατίας. Ή Εύρώπη χωρίς τήν παρουσίαν 

τής 'Αγγλίας, δέν θά μπορουσε νά θεωρηθή δλοκλη

ρωμένη. 

» 'Η 'Ελλάς, πού έλπίζει νά άκολουθήση σύντο
μα τήν 'Αγγλία, έντασσομένη είς τήν Κοινότητα, 

πιστεύει ότι μέσα είς τά νέα αύτά πλαίσια θά μπορέ

ση νά άναπτύξη άκόμη περισσότερο τίς παραδοσια

κές σχέσεις φιλίας Κ(lί συνεργασίας πού συνδέουν 

τίς δύο χώρες μας>>. 

9 ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 

'Ο Κ. Καραμανλής άπευθύνει στόν 'Αρχιεπί

σκοπο Μακάριο τήν άκόλουθη επιστολή: 

«Μακαριώτατε, 

» "Οπως καί προφορικώς θά σfiς ένημέρωσεν δ κ. 
Δούντας, έκ τών προσφάτων συνομιλιών μου μέ τόν 

πρωθυπουργόν τής Τουρκίας κ. Ντεμιρέλ προέκυψεν 

αiσθητή βελτίωσις του πολιτικου κλίματος εlς τάς 

σχέσεις τών δύο χωρών, ή δποία παρέχει, ίσως, κά

ποιαν έλπίδα εύνοϊκής έξελίξεως του Κυπριακου. 
» 'Επίσης, έκ τών συνομιλιών μου τάς τελευταίας 

έβδομάδας μέ άρχηγούς καί προέδρους Κυβερνήσε

ων φίλων Κρατών διεπίστωσα βελ τίωσι ν του διεθνους 
κλίματος ύπέρ τής 'Ελλάδος. 

»Συγκεκριμένως, έκ σοβαρών φίλων Δυνάμεων, 

μου έξεδηλώθη, όλως άπορρήτως, προθυμία άναλή

ψεως μεσολαβητικής προσπαθείας, ώστε, εί δυνατόν, 

νά πεισθή ή Τουρκία, όπως προβή είς παραχωρή

σεις, έπιτρεπούσας μίαν λογικήν λύσιν του Κυπρια

κου. 

»'Εν όψει αύτών τών τελευταίων πρωτοβουλιών, 

αl δποίαι πιστεύω δτι προσφέρουν δυνατότητας έπι

τυχίας, θά ήθελα νά σfiς παρακαλέσω νά μου γνωρί

σετε δι ' έπιστολής τήν δποίαν, όλως έμπιστευτικώς, 
θά μου μεταφέρη δ κ. Δούντας, τάς άπόψεις σας έπί 

του άκολούθου έρωτήματος: Δύναμαι νά άναζητήσω 

λύσιν, βάσει προηγουμένης έξουσιοδοτήσεώς σας, 

καθ' ή ν θά άποδέχεσθε λύσιν διζωνικής δμοσπονδί

ας ύπό τάς έξής δύο προϋποθέσεις: 

»α) ότι οί Τουρκοκύπριοι δέν θά διατηρ-ήσουν 

έδαφος περισσότερον του 25% τής Κυπριακής Δη
μοκρατίας καί β) ότι θά έξευρεθή τρόπος διά τήν 

παλι νόστησι ν του μεγίστου ποσοστου τών 'Ελλ η νο

κυπρίων προσφύγων. 

»'Επιθυμώ νά σfiς τονίσω, όλως ίδιαιτέρως, ότι ή 

παρουσα έπιστολή, ή εlς αύτή ν άπάντησίς σας καί αί 

φιλικαί πρωτοβουλίαι τάς δποίας έμνημόνευσα άνω

τέρω, θά παραμείνουν αύστηρώς άπόρρητοι». 

Στίς 14 'Ιουνίου, ό 'Αρχιεπίσκοπος διαμήνυσε 

στόν Κ. Καραμανλή, μέσω τοϋ πρέσβη στή Λευκω-
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σία, Μ. Δούντα, δτι θά άποδεχόταν τή λύση τής δι

ζωνικής μέ τίς προϋποθέσεις αύτές. Σημείωσε, άκ:ό

μη, δτι τή θέση του αύτή ε{χε έκ:θέσει κ:αί κατά τίς 

πρόσφατες συνομιλίες στήν 'Αθήνα 199 • 

9 ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 

'Ο Κ. Καραμανλής άπευθύνει στό Γάλλο πρωθυ

πουργό τήν άκ:όλουθη έπιστολή, τήν όποία έπιδίδει 

στόν Ζ. Σιράκ: δ ύπουργός 'Αμύνης, Ε. 'Αβέρωφ: 

«'Ο ύπουργός 'Αμύνης θά σiiς μεταφέρη διά ζ ώ

σης τά αiσθήματα εiλιιφινους φιλίας πού τρέφω γιά 

σiiς καί τή βαθειά μου εύγνωμοσύνη γιά δλα δσα 

έξακολουθείτε νά κάμετε γιά τήν 'Ελλάδα καί τά 
τωρινά της προβλήματα. 

» "Οπως είχαμε συμφωνήσει, ό κ. Εύάrκελος 'Αβέ
ρωφ-Τοσίτσας §ρχεται στό Παρίσι γιά νά συζητήση 

μέ τόv Γάλλο όμόλογό του τό ζήτημα τής προμηθείας 

δπλων καί τήν μεθόδευση τών παραγγελιών πού εχο

με ifδη κάμει στήν Γαλλία καθώς καί έκείνων πού 

ένδεχομένως θά κάμωμε. Σiiς παρακαλώ νά του παρά

σχετε δλη σας τήν ύποστήριξη στήν άποστολή πού 

άναλαμβάνει. 

» 'Επικαλουμαι έπίσης τήν προσωπική σας ύπο

στήριξη γιά τό ζήτημα τών πιστώσεων πού πήρε τήν 
πρωτοβουλία νά έξασφαλίση στήν 'Ελλάδα ή Credit 
Lyonnais. Διαβλέπω ώρισμένες γραφειοκρατικές δυ
σκολίες σ' αύτό τό θέμα σχετικά μέ τό ποσό αύτών 

τών πιστώσεων καθώς καί σχετικά μέ τούς δρους τής 

χορηγήσεώς τους καί iδίως τήν διάρκεiά τους. Εlμαι 
βέβαιος δτι ή παρέμβασή σας θά εχη τά άποτελέσμα

τα πού κι έσείς κι έγώ έπιθυμουμε. 

»Μ' αύτή τήν εύκαιρία, θά ifθελα νά σiiς πληρο

φορήσω δτι προτιθέμεθα νά ύποβάλωμε κατά τήν δι

άρκειαν τής 1ψοσεχους έβδομάδος τήν αίτησιν έντά

ξεώς μας στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα. 
»Εlμαι πεπεισμένος γιά τήv ύποστήριξη τής Γαλ

λίας καί θά άντιληφθήτε τήν ίκανοποίηση μέ τήν 

όποία ν άκουσα τόν Βέλγο πρωθυΠουργό νά μου λέη 
δτι του είχατε συστήσει θερμά τήν περίπτωση τής 

'Ελλάδος. Σiiς εύχαριστώ μέ δλη μου τήν καρδιά. 

»Διατηρώ τήν καλύτερη άνάμνηση άπό τήν έπf

σκεψή μου στό Παρίσι καί άπό τήv τόσο έγκάρδια 

φιλοξενία πού είχατε τήν καλωσύνη νά μου έπιφυλά

ξετε. Οί μακρές μας συνομιλίες εδωσαv μιά καινούρ
για ώθηση στήν γαλλοελληvική φιλία. Μου έπέτρε

ψαν έπίσης νά έκτιμήσω τήν εύρύτητα τής πολιτικής 

σας σκέψεως καί τά αiσθήματα τής κατανοήσεως καί 

συμπαθείας πού §χετε γιά τήν Έλλάδα»200• 

9 ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν πρόεδρο τής Κυ

πριακής Βουλής κ:αί έκ:πρόσωπο τών 'Ελληνοκυ-

πρίων στίς διακοινοτικές συνομιλίες, Γ. Κληρίδη. 

Στή συνάντηση παρίστανται κ:αί δ ύπουργός 'Εξω

τερικών, Δ. Μπίτσιος, δ πρέσβης τής 'Ελλάδος στήν 

Κύπρο, Μ. Δούντας κ:αί δ πρέσβης τής Κυπριακής 

Δημοκρατίας στήν 'Αθήνα, Ν. Κρανιδιώτης. 'Ο Γ. 

Κληρίδης ένημέρωσε τόν πρωθυπουργό γιά τά άπο

τελέσματα του δεύτερου σταδίου τών ένδοκ:υπριακ:ών 

συνομιλιών, στή Βιέννη, ένώ δ Κ. Καραμανλής, άπό 

τήν πλευρά του, έξέθεσε στόν πρόεδρο τής Κυπρια

κής Βουλής τίς έντυπώσεις του άπό τίς συνομιλίες 

πού ε{ χε γιά τό έθνικ:ό θέμα μέ τόν Αίγύπτιο πρόεδρο 

κ:αί τόν Γιουγκοσλάβο ήγέτη. 

10 ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 

'Ο ύπουργός 'Εξωτερικών τών ΗΠΑ, Χ. Κίσιν

γκ:ερ, σέ συνέντευξη τύπου, λέγει δτι ή Τουρκία 

όφείλει νά κάμει «έδαφικ:ές παραχωρήσεις» στήν Κύ

προ, κ:αί δτι κινήσεις πρός αύτήν τήν κατεύθυνση 

ε{ναι άναγκ:αίες γιά νά ύπάρξουν έλπίδες άρσεως τής 
άπαγορεύσεως γιά άποστολή άμερικ:ανικ:οϋ στρατιω

τικοί) ύλικοu στήν Κυβέρνηση τής 'Αγκύρας . Καί 

προσθέτει δτι ή Τουρκία, άντίθετα, διεμήνυσε , στήν 

Ούάσιγκ:των δτι θά κάμει «παραχωρήσεις», iιόλις 
έπαναληφθεί ή στρατιωτική βοήθεια . 

Οί δηλώσεις του 'Αμερικ:ανοu ύπουργοu, ήδη δι

ατυπωμένες κατά τρόπο άσαφή, έρμηνεύθηκ:αν άπό 

τόν έλληνικ:ό τύπο ώς άπόπειρα νά πεισθεί ή άμερι

κ:ανικ:ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων νά έγκ:ρίνει τό 

νομοσχέδιο γιά τήν έπανάληψη άποστολής στρατιω

τικοί) ύλικ:οu στήv Τουρκία, τό όποίο ε{χε ήδη έγ

κ:ριθεί άπό τή Γερουσία. 

10 ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 

Κατά τή διάρκεια έπισκ:έψεως στή Βουλγαρία του 

ύπουργοu Μεταφορών κ:αί 'Επικοινωνιών, Γ. Βογια

τζή, γίνεται ή σύνδεση, σέ έπίσημη τελετή, τών δι- · 
κ:τύων τηλεφωνίας τών δύο χωρών, γεγονός πού άφε

νός καταδεικνύει τή σταθερή βελτίωση τών διμερών 

σχέσεων κ:αί άφετέρου διευκολύνει σημαντικά τίς 

έλληνικ:ές έπικ:οινωνίες μέ τήν άνατολικ:ή Εύρώπη. 

Παράλληλα, οί Βούλγαροι ίθύνοντες πρότειναν 

νά χρησιμοποιεί ή χώρα τους τά έλληνικ:ά δίκτυα γιά 

τίς έπικ:οινωνίες της μέ τή Μ. 'Ανατολή κ:αί τήν 

'Αφρική . Σχετικά, συμφωνήθηκε νά συνταχθεί άπό 

'Έλληνες κ:αί Βούλγαρους έμπειρογνώμονες κατά

λογος θεμάτων κ:οινοu ένδιαφέροντος στόν τηλεπι

κοινωνιακό τομέα. Ό Γ. Βογιατζής, τέλος, εγινε δε

κτός κ:αί άπό τόν Βούλγαρο πρόεδρο, Τ. Ζίφκ:ωφ. 

12 ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 

'Η έλληνικ:ή Κυβέρνηση ύποβάλλει έπίσημα αί

τημα γιά τήν έπίσπευση των διαδικασιών πού θά 
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δδηγήσουν στήν προσχώρηση τής 'Ελλάδος στήν 

ΕΟΚ, ώς πλήρους μέλους. 

'Η ύποβολή του έλληνικου αίτήματος, πρίν συμ

πληρωθεί ετος άπό τήν άποκατάσταση τής δημοκρα

τίας, καί λίγες μόλις ήμέρες μετά τήν δριστική δμα

λοποίηση του δημοσίου βίου, μέ τήν ψήφιση του 

νέου Συντάγματος, καταδείκνυε τήν προτεραιότητα 

τήν όποία άπέδιδε ή Κυβέρνηση καί ό Κ. Καραμαν

λής προσωπικά, στήν όργανική συμμετοχή τής χώ

ρας στό κίνημα τής εύρωπαϊκής ένοποιήσεως. 'Η 

'Ελλάδα, άλλωστε, ήταν ή πρώτη εύρωπαϊκή χώρα 
πού εΙχε ύπογράψει, χάρη στίς σύντονες προσπάθει

ες του Κ. Καραμανλή, Συμφωνία Συνδέσεως μέ τήν 

ΕΟΚ, τόν 'Ιούλιο του 1961 (βλ. τόμους Δ' καίΕ'). 
'Η άπόφαση, συνεπώς, τής χώρας νά άναζητήσει, 

μακροπρόθεσμα, τό μέλλον της στούς κόλπους τής 

ένοποιούμενης δυτικής Εύρώπης εΙχε ήδη ληφθεί 

άπό τή δεκαετία του 1950, μέ πρωτοβουλία του Μα
κεδόνα πολιτικου. Ή πλήρης ενταξη δέν θά ήταν 
τίποτε άλλο παρά ή φυσική κατάληξη τής μακράς 

καί έπίπονης πορείας τής 'Ελλάδος πρός αύτό πού 

τό σύνολο σχεδόν του πολιτικοί) φάσματος, άλλά καί 

του έλληνικου λαου, θεωροuσε φυσικό χώρο του 

εθνους. 

'Η έλληνική αίτηση έπιδόθηκε άπό τόν πρέσβη 

στήν ΕΟΚ, Στ. Σταθaτο, κατά τή διάρκεια συναντή

σεώς του μέ τόν πρόεδρο του Συμβουλίου ύπουργών 

τής Κοινότητας, 'Ιρλανδό ύπουργό 'Εξωτερικών, 

Γκ. Φιτζέραλντ. Κατόπιν, δ 'Έλληνας πρέσβης έγινε 

δεκτός καί άπό τόν πρόεδρο τής 'Επιτροπής, Φραν

σουά-Ξαβιέ 'Ορτολί. 

Στήν 'Αθήνα, δ Κ. Καραμανλής άνακοίνωσε τήν 

ύποβολή του έλληνικου αίτήματος στούς πρέσβεις 

τών 'Εννέα στήν 'Ελλάδα: 

«Κύριοι πρέσβεις, 

»Θά ifθελα νά σfiς παρακαλέσω νά πληροφορή

σετε τάς Κυβερνήσεις σας ότι ή έλληνική Κυβέρνη

σις - δι' έπιστολής πού άπηύθυνε σήμερον πρός 

τόν πρόεδρdν του Συμβουλίου τών Εύρωπαϊκών Κοι

νοτήτων- ζητεί νά καταστή μέλος τής Εύρωπαϊκής 

Οlκονομικής Κοινότητος, τής Κοινότητος Υ Α νθρα

Κος καί Χάλυβος καί τής Κοινότητος Ά τομικής 

'Ενεργείας. 

»'Η 'Ελλάς άνήκει καί έπιθυμεί νά άvήκη εlς τήν 

Εύρώπην, όπου τήν έχουν τοποθετήσει ή γεωπολιτι

κή της θέσις, ή ίστορία της καί ή παράδοσίς της, πού 

εlναι κοινή μέ τήν πολιτιστικήν κληρονομίαν τών 

χωρών σας. 

»Ή σημερινή 'πρωτοβουλία τής Κυβερνήσεώς 
μου άποτελεί τήν φυσικήν συνέχειαν τής πολιτικής 

πού εlχα χαράξει πρό 15 καί πλέον έτών. Τό πρώτον 
βήμα τής πολιτικής αύτής όπήρξεν ή Συμφωνία τών 

'Αθηνών, ή πρώτη Συμφωνία Συνδέσεως πού συνω-

μολόγησεν ή Εύρωπαϊκή Οlκονομική Κοινότης. 

»Ή πραγματοποίησις τής πολιτικής αύτής άνε

στάλη κατά τήν περίοδον τής δικτατορίας. Ν Η δη, με

τά τήν άποκατάστασιν τής δημοκρατίας, ή Έλλάς 

έκφράζει τήν έπιθυμίαν της νά καταλάβη τήν θέσιν 

πού πιστεύει ότι τής aνήκει μέσα στήν δημοκρατι

κήν Εύρώπην. v Αλλωστε, τό καθεστώς τής Συμφωνί

ας Συνδέσεως έθεωρήθη πάντοτε, τόσον aπό τήν έλ

ληνικήν, όσον καί aπό τήν κοινοτικήν πλευράν, ώς 

μεταβατικόν πρός τήν ένταξιν. 

»Τό αίτημα τής προσχωρήσεώς μας ώς πλήρους 

μέλους στηρίζεται έπί τών έξελίξεων τών σχέσεων 

μεταξύ τής Έλλάδος καί τών χωρών τής Κοινότη
τος, καθώς καί έπί τής ίκανότητος τής έλληνικής 

οΙκονομίας νά ένταχθή εiς τήν οiκονομίαν τής Εύ

ρώπης. Ή έλληνική Κυβέρνησις θεωρεί ότι θά 

έπρεπε ή Συνθήκη τής προσχωρήσεως νά προβλέπη 

μfαν πενταετή περίοδον προσαρμογής, aνάλογον μέ 

έκείνην πού προεβλέφθη εiς τήν περίπτωσιν τής 

προσχωρήσεως τής Μεγάλης Βρετανίας καί τής 'Ιρ

λανδίας. 

>>Θά ifθελα, πάντως, νά τονίσω ότι ή 'Ελλάς δέν 

έπιθυμεί τήν ένταξίν της aποκλειστικώς καί μόνον 

γιά λόγους οίκο νομικούς. Τήν έπιδιώκει πρό πάντων 

γιά λόγους πολιτικούς, πού άναφέρονται εiς τήν 

σταθεροποίησιν τής δημοκρατίας καί εiς τό μέλλον 

τοfί έθνους. Οί "Ελληνεζ πιστεύουν εiς τήν aποστο
λήν τής Εύρώπης ή έκπλήρωσις τής aποστολής αύ

τής προϋποθέτει τήν έπιτάχυνσιν τών διαδικασιών 

ένοποιήσεώς, πού εόρίσκονται σήμερον έν έξελίξει. 

Στίς διαδικασίες αύτές τής ένοποιήσεως τής Εύρώ

πης ή 'Ελλάς έπιθυμεί καί πιστεύει ότι δύναται νά 

συμβάλη. 

>>Διαβιβάζω, συνεπώς, μέσφ όμών πρός τίς Κυ

βερνήσεις σας τήν παράκλησιν νά άποδεχθοfίν τό 

αίτημά μας καί νά κινήσουν τίς aναγκαίες διαδικασί

ες μέ τίς δποίες θά έπιτευχθή ή ένταξις τής Έλλάδος 

εiς τάς Εύρωπαϊκάς Κοινότητας»2° 1 • 

'Αντιπροσωπεύοντας καί τούς ύπόλοιπους όκτώ 

συναδέλφους του, δ 'Ιταλός πρέσβης σημείωσε δτι 

οί , Εννέα ήταν ετοιμοι «νά έξετάσουν κατά τρόπον 
θετικόν καί μέ πνεuμα φιλικόν τήν αίτηση τής 'Ελλά

δος». 

Τήν ϊδια ήμέρα, ό Κ. Καραμανλής ένημέρωσε τήν 

κοινή γνώμη γιά τή σημαντική αύτή έξέλιξη, μέ τήν 

άκόλουθη όμιλία, πού μεταδόθηκε άπό τό ραδιοτη

λεοπτικό δίκτυο τής χώρας: 

«'Ελληνίδες, 'Έλληνες, 

>>'Η 'Ελλάς άνέλαβε σήμερα μίαν πρωτοβουλίαν, 

ή έκβαση τής δποίας θά έπηρεάση άποφασιστικά 

τήν μελλοντική πορεία τοfί έθνους. 

»Πρό όλίγων ώρών έπιδώσαμε στίς Βρυξέλλες αί

τηση, μέ τήν όποία ή χώρα μας ζητεί νά καταστή 
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πλήρες καί Ισότιμο μέλος τής Εύρωπαϊκής Οlκονο

μικής Κοινότητος καί τών συναφών 'Οργανισμών. 

»Στήν ένέργεια αύτή, στήν δποίαν άποδίδω μεγά

λη -ίστορική θά έλεγα- σημασία, προέβημεν μέ 

πλήρη έπίγνωση τ6σο τών άναγκών, δσο καί τών 

δυνατοτήτων τής χώρας άλλά καί έμπνεόμενοι άπό 

τό Ιδεώδες τής ·Ηνωμένης Εύρώπης, στήν πραγμα

τοποίηση του δποίου ή ·Ελλάς έπιθυμεί νά συμβάλη · 
κατά τό μέτρον τών δυνάμεών της. 

» Έλληνίδες, "Ελληνες, 
» Ύπήρξε παγία πολιτική μου, τήν δποίαν ένέ

κρινεν έπανειλημμένως δ έλληνικός λαός μέ τήν ψή

φο του, ή δημιουργία τών προϋποθέσεων γιά νά κα

ταλάβη ή Έλλάς τήν . θέση πού τής άνήκει στήν δη
μοκρατική Εύρώπη. 

»Ή πορεία τής Έλλάδος πρός τήν Εύρωπαϊκήν 

Οlκονομικήν Κοινότητα έγκαινιάσθηκε τό 1961 μέ 
τήν ύπογραφή τής Συμφωνίας Συνδέσεως, πού προέ

βλεπε τήν δυνατότητα τής δριστικής μας έντάξεως 

τό 1984. 
»Τήν πορεία αύτήν άνέκοψε ή δικτατορία. Ή 

συνθήκη "έπάγωσε" κατά τήν έκφραση τών Εύρω

παίων. Τούτο δμως εlχε ώς συνέπεια - έπειδή έν τφ 

μεταξύ οί Εύρωπαίοι προχώρησαν πρός τήν οΙκονο

μική ν καί τήν κοιvωνικήν τους ένοποίησιν - νά 

άνατραπή ή Ισορροπία τής συμφωνίας. Γι ' αύτό aν ή 
Έλλάς δέν ένταχθή ώς Ισότιμο μέλος τής Κοινότη

τος, θά έπιβαρύνεται μέ τό παθητικό τής άρχικής 

συμφωνίας, χωρίς νά μπορή ν' άξιοποιήση ένα τε

ράστιο ένεργητικό ύπέρ τών 'Ελλήνων έργαζομένων, 

καί Ιδιαίτερα τών άγροτών. 

»Πέραν δμως τών οΙκονομικών λόγων, τήν ταχυτέ

ραν κατά τό δυνατόν ένταξή μας στήν Εύρωπαϊκή 

Κοινότητα έπιβάλλουν λόγοι πολιτικοί, λόγοι κi.ιρι

ολεκτικώς έθνικοί. Διότι εlναι πλέον σαφές δτι ή 

Έλλάς έντασσομένη στήν Εύρώπη θά έπιτύχη καί 

τήν ένίσχυση τής έξωτερικής της άσφαλείας καί τήν 

κατοχύρωση τοv δημοκρατικού της πολιτεύματος. 

» Έλληνίδες, "Ελληνες, 
»'Η Κυβέρνησις άνέλαβε τήν μεγάλην αύτή ν 

πρωτοβουλίαν, άφοv προηγουμένως -:- καί παρά τάς 

ύφισταμένας άντικειμενικάς δυσχερείας- έδημιούρ

γησε ύπέρ τής χώρας τό κατάλληλο διεθνές κλίμα. 

Αύτός άκριβώς ύπήρξε ένας άπό τούς κυριωτέρους 
λόγους τών προσφάτων ταξιδίων μου στήν δυτική 

Εύρώπη. 'Εξήγησα γιατί ή ένταξη δέν συμφέρει μό

νο στήν ·Ελλάδα, άλλά συμφέρει καί στήν Εύρώπη. 

»'Η Κυβέρνηση γνωρίζει δτι οί διαπραγματεύ

σεις πού θά άκολουθήσουν τήν ύποβολή τής σημερι

νής μας αΙτήσεως θά εlναι καί μακραί καί έπίπονοι. 

Πιστεύει δμως δτι ο{ δυσχέρειες αύτοv τοv είδους θά 

ύπερνικηθοvν καί δτι ή δημοκρατική Εύρώπη θά έκ

δηλώση έμπρακτα τήν πολιτική της βούληση νά θε

ωρήση τήν δημοκρατική Έλλάδα άναπόσπαστο μέ-

λος της. Μόνη δμως ή βούληση τής Εύρώπης δέν θά 

εlναι άρκετή. Θά χρειασθή νά ύπάρξη καί άπό τής 

Ιδικής μας πλευρiiς άποφασιστικότης καί αύτοπε

ποίθησις. Γιά νά άνταποκριθή δ έλληνικός λαός στίς 

ύποχρεώσεις πού του έπιβάλλει ή πλήρης ένταξις 

στήν μεγάλη αύτή Κοινότητα τών προηγμένων Κρα

τών τοv κόσμου, άλλά καί γιά ν' άξιοποιήση στό 

έπακρο τίς δυνατότητες πού θά τοv προσφέρη, χρειά

ζεται ένθουσιασμός καί άκάματη έργατικότης. Χρειά

ζεται μέ σύνεση, έπιμονή καί ύπομονή νά ύποβληθή 

στόν μόχθο καί στόν προγραμματισμό, πού εlναι 

άπαραίτητοι γιά νά προσαρμόση τήν έλληνική οΙκο

νομία πρός τίς εύρωπαϊκές συνθήκες. 

)) Έλληνίδες, "Ελληνες, 
))Εlπα καί προχθές στήν Βουλή δτι παρά τήν έκ

κρεμότητα τοv κρισίμου έθνικοv προβλήματος πού 

άντιμετωπίζουμε, ούδέποτε αi προοπτικαί γιά το 

μέλλον τής 'Ελλάδος ήσαν καλύτερες. 'Αρκεί κατά 

τήν iστορική φάση στήν όποία είσερχόμεθα, νά έπι

δείξουμε δλοι oi "Ελληνες αύτοπειθαρχία, άλλά καί 
δυναμισμό, γιά νά κατοχυρώσωμε τήν δημοκρατία 

καί νά έξασφαλίσωμε, γιά μiiς καί γιά τά παιδιά μας, 
πρόοδο διαρκή καί άδιατάρακτφ). 

Τήν ύποβολή τfίς αίτήσεως γιά έπιτάχυνση της 

διαδικασίας έντάξεως στήν ΕΟΚ σχολίασε δ άρχη

γός τfίς άξιωματικfίς άντιπολιτεύσεως, Γ. Μαuρος, 

μέ τήν άκόλουθη βαρυσήμαντη δήλωση, ένδεικτική 

τfίς εύρείας συναινέσεως, δσον άφοροuσε τήν εύρω

παϊκή πολιτική τfίς Κυβερνήσεως: 

«ΕΙναι ιδιαίτερα σημαντική ή άπόφαση τής Κυβερνή
σεως νά ζητήση νά γίνη ή ·Ελλάς πλήρες μέλος των Ευ

ρωπαϊκών Κοινοτήτων. 'Η ~νέργεια αuτή εΙναι τό έ'πιστέ

γασμα πάγιας μεταπολεμικής πολιτικής τής ·Ελλάδος, πού 

άποβλέπει στήν συμμετοχή της στίς διαδικασίες ένοποιή

σεως τής Εuρώπης. ·Η πολιτική αuτή ε{ χε πάντοτε τήν 

υποστήριξη τής μεγίστης πλειοψηφίας του έλληνικου λα

ου καί τών πολιτικών δυνάμεων. Στόν τομέα αuτό, ή έπταε

τία τής δικτατορίας ~βλαψε πολύ τήν ·Ελλάδα. 'Εάν κατά 

τά τελευταία αuτά χρόνια είχαμε δημοκρατικό καθεστώς 

στήν χώρα, ή ·Ελλάς θά ήταν πλήρες μέλος τής ΕΟΚ άπό 

τό 1973 καί θά συμμετείχε άπό τότε πλήρως, όχι μόνο στήν 
διαμόρφωση τής ευρωπαϊκής οικονομίας, άλλά καί στίς 

παράλληλες πολιτικές ~ξελίξεις πού ~χουν σάν σκοπό τήν 
ένοποίηση τής Εuρώπης. ~Ηδη άπό τό περασμένο καλο

καίρι, ή Κυβέρνηση 'Εθνικής ·Ενότητος ε{ χε τάξει σάν 

άμεσο στόχο τήν πλήρη προσχώρηση τής χώρας στίς 

Εuρωπαϊκές Κοινότητες. ffΟπως καί άλλοτε ~τόνισα, δ 

εόρωπαϊκός προσανατολισμός τής έλληνικής έξωτερικής 

πολιτικής εΙναι ή φυσική συνέπεια τής γεωγραφικής θέσε

ως τής χώρας μας, τής δημοκρατικής ιδεολογίας του λαου 

μας, τής πολιτιστικής του παραδόσεως καί τών άναγκών 

τής οiκονομικής καί κοινωνικής του άναπτύξεως ύπό κα
θεστώς έλευθέρων θεσμών. ·Η πλήρης ~νταξη τής • Ελλά
δος στίς Εόρωπαϊκές Κοινότητες, μαζί μέ τίς οικονομικές 

δυνατότητες πού προσφέρει, κατοχυρώνει τήν θέση καί τό 
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κuρος τής 'Ελλάδος στόν διεθνή πολιτικό χώρο καί τής 

επιτρέπει νά προασπίση άποτελεσματικά τά συμφέροντά 

της καί τούς έλευθέρους θεσμούς. Δέν άποτελεί συνεπώς ή 

πλήρης εvταξή μας στίς Ευρωπαϊκές Κοινότητες περιστα

σιακό έλιγμό καί δέν έπηρεάζει τήν θέση μας σέ <'iλλους 

όργανισμούς, οϋτε τίς σχέσεις μας μέ <'iλλες χώρες, ή εvαν

τι τών δποίων στάση μας θά πρέπη νά έξακολουθήση νά 

ρυθμίζεται μέ γνώμονα πάντοτε τό έθνικό συμφέρον. Χαι

ρετίζουμε μέ ίκανοποίηση τήν κυβερνητική ένέργεια καί 

είμαστε βέβαιοι δτι θά έπιταχυνθοuν οί σχετικές διαδικα

σίες, ωστε ταχέως ή 'Ελλάς νά γίνη τό δέκατο πλήρες 

μέλος τής Κοινής 'Αγοράς. Τό έπόμενον βήμα θά είναι ή 

πολιτική ένοποίηση τής Ευρώπης. ~Ενας λαός τριακοσίων 

εκατομμυρίων κατοίκων, ύψηλοτάτου πολιτικοί), πολιτι

στικοί), έπιστημονικοu καί οίκονομικοu έπιπέδου θά προ

βάλη είς τόν παγκόσμιον πολιτικόν στίβον». 

'Η ύποδοχή τής έλληνικής πρωτοβουλίας στίς 

δυτικοευρωπαϊκές πρωτεύουσες -καί ιδιαίτερα στά 

μεγαλύτερα Κράτη-μέλη τής ΕΟΚ, ή. επιρροή των 

δποίων ήταν, εύλογα, άποφασιστική- ύπήρξε κατ' 

άρχήν θετική. Στό Παρίσι ή είδηση εγινε πολύ εύ

νοϊκά δεκτή, εν& κυβερνητικοί κύκλοι δήλωναν δτι 

«ή Γαλλία παρέχει τήν μεγαλύτερη καί πληρέστερη 

ύποστήριξη στό αίτημα». Στή Βόννη, εκφράστηκε η 
ίκανοποίηση τής δυτικογερμανικής Κυβερνήσεως, 
μέ τό σκεπτικό δτι τό έλληνικό αίτημα άποτελουσε J 

άπόδειξη 'του γεγονότος δτι η δύναμη του κινήματος 

γιά τήν εύρωπαϊκή ενοποίηση παρέμενε άνέπαφη. 

'Εκπρόσωπος τής βρετανικής ' Κυβερνήσεως εξέ
φρασε ίκανοποίηση καί εύχήθηκε τήν ταχεία εναρξη 

τ&ν διμπραγματεύσεων. Στή Ρώμη κυβερνητικοί κύ

κλοι χαρακτήρισαν τήν έλληνική ενέργεια ώς επιβε

βαίωση τής ζωτικότητας τής Κοινότητας, iδίως μετά 

τό πρόσφατο δημοψήφισμα στή Βρετανία, καί ση

μείωσαν δτι ή 'Ιταλία ήταν θετικά διακείμενη πρός 

τήν προοπτική διευρύνσεως τής ΕΟΚ. Πράγματι, 

στίς 24 'Ιουνίου, τό Συμβούλιο 'Υ πουργ&ν τής ΕΟΚ 
θά κάμει «εύμεν&ς δεκτή» κατ' άρχήν τήν έλληνική 

αίτηση, χρησιμοποιώντας τήν δρολογία πού εΙχε 

χρησιμοποιηθεί καί πρίν άπό τήν προηγούμενη διεύ

ρυνση τοϋ 1973. 
'Από τήν πλευρά του, δ εύρωπαϊκός τύπος, aτό 

μεγαλύτερο τουλάχιστον μέρος του, άντιμετώπισε 

άκόμη πιό εύνοϊκά τήν προοπτική πλήρους εντάξεως 

τής 'Ελλάδος, §ν& άπό ελάχιστες πλευρές διατυπώ

θηκαν επιφυλάξεις γιά τήν άποδοχή του αiτήματος ~ 
Μόνο στήν Τουρκία ή είδηση εγινε δεκτή μέ νευρικό

τητα, καθώς επιβεβαίωνε τήν αύξανόμενη άκτινοβο

λία τής 'Ελλάδος, σέ μιά στιγμή πού ή "ΑγκυR_α 

εμφανιζόταν διεθνώς άπομονωμένη. 

'Η εφημερίδα «Καθημερινή» σέ σχόλιο μέ τόν 

τίτλο«' Ιστορική πολιτική πράξη», σημείωνε γiά τήν 

ύποβολή τής αiτήσεως: 

Πράξη κατ' έξοχήν καί κατά βάση πολιτική πού άπο-

τελεί καί προϊόν πολιτικής βουλήσεως, είναι ή αίτηση γιά 

τήν εvταξη τής 'Ελλάδος στήν Ευρωπαϊκή Οίκονομική 

Κοινότητα ώς πλήρους καί ίσοτίμου μέλους της. 

Στήν ζωή τών έθνών καί τών λαών, δλες οί μεγάλες καί 

καθοριστικής σημασίας άποφάσεις καί πρωτοβουλίες εί

ναι πολιτικές, μέ τήν εvνοια δτι χαράσσουν θεμελιώδεις 

κατευθύνσεις καί κατατείνουν στήν συντήρηση καί τήν 

προαγωγή τής οίκείας άνθρωπίνης κοινότητος, μέσα στό 

δλο πλέγμα τών άντικειμενικών καί ύποκειμενικών συνθη

κών μιdς δεδομένης ίστορικής στιγμής. 'Η άπόφαση καί ή 

πρωτοβουλία γιά τήν πλήρη καί όργανική εvταξη τής 

'Ελλάδος στήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα έκφράζει εvα γενι

κώτερο προσανατολισμό καί τήν έπιδίωξη μιdς θεμελιώ

δους τοποθετήσεως τής χώρας μας στόν διεθνή χώρο, μέ 

σκοπό τήν έξυπηρέτηση καί προαγωγή παγίrον καί ζωτι
κών έθνικών συμφερόντων, πολύ πέραν του τομέως τής οί

κονομίας, τών άνταλλαγών καί τής οίκονομικής καί ύλι

κής, γενικά, άναπτύξεως. 

Μέ πολλήν άδρότητα καί μέ δμοφωνία πού προσδίδει 

στό προχθεσινό διάβημα τήν εvνοια βασικής έθνικής κα

τευθύνσεως, τό έτόνισαν τόσο δ πρωθυπουργός κ . Κ. Κα

ραμανλής, δσο καί δ άρχηγός τής άξιωματικής άντιπολι

τεύσεως κ. Γ. Μαuρος. Τήν ταχύτερη κατά τό δυνατόν εv

ταξή μας στήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα «έπιβάλλουν λόγοι 
πολιτικοί, λόγοι κυριολεκτικώς έθνικοί», είπε δ κ. Κ. Κα

ραμανλής. Διότι δπως είπε άκόμη δ κ. πρωθυπουργός, θά 

πετύχη καί τήν ενίσχυση τής εξωτερικής της άσφαλείας 

καί τήν κατοχύρωση του δημοκρατικοί) της πολιτεύματος. 

Καί δ ~-Γ. Μαuρος, έπικροτών τήν κυβερνητική πρωτο
βουλία καί άφοu έτόνισε δτι δ ευρωπαϊκός προσανατολι

σμός τής 'Ελλάδος είναι φυσική συνέπεια τής γεωγραφι

κής της θέσεως, τής δημοκρατικής ίδεολογίας καί τής πο

λιτιστικής παραδόσεως του λαοu της καί τής άνάγκης τής 

οίκονομικής καί κοινωνικής του άναπτύξεως, ύπεγράμμισε 

δτι ή πλήρης εvταξη τής 'Ελλάδος στίς Ευρωπαϊκές Κοινό

τητες θά τής έπιτρέψη νά προασπίση άποτελεσματικά τούς 

ελευθέρους θεσμούς της. 

Ή προχθεσινή πρωτοβουλία, λοιπόν, πού περιβάλλε

ται άπό τήν καθολική συναίνεση του έλληνικοu λαοu, 

άποτελεί ίστορικό σταθμό. Είναι έκδήλωση τής πολιτικής 

θελήσεως γιά μιά νέα διεθνή τοποθέτηση, πού κατατείνει 

στήν εvταξη τής 'Ελλάδος μέσα στόν φυσικό της χώρο, 

δπου θά βρή καί τίς δυνατότητες γιά τήν οίκονομική καί 

πολιτιστική της άνάπτυξη καί τήν έγγύηση τής έθνικής 

της άσφαλείας καί του- άλληλένδετου μέ αυτήν- δημο

κρατικοί) της πολιτεύματος, χωρίς τίς άποκλειστικές εκεί

νες έξαρτήσεις άπό έξωευρωπαϊκούς «κηδεμόνες», πού τό

σα καί τόσα μdς έστοίχισαν. 

Πολλά καί δύσκολα είναι, βεβαίως, τά οίκονομικής καί 

τεχνικής φύσεως προβλήματα πού πρέπει νά έπιλυθοuν γιά 

νά πραγματοποιηθή ή εvταξη τήν όποία ζητήσαμε. 'Αλλ' 

έάν ύπάρξη καί άπό τής πλευράς τής έλεύθερης Ευρώπης ή 

πολιτική θέληση γιά τήν είσδοχή τής 'Ελλάδος στούς 

κόλπους της, δ λα τά τεχνικά προβλήματα θά διευθετηθοuν. 

οι ευμενείς πρώτες άντιδράσεις τών ευρωπαϊκών πρω

τευουσών στό έλληνικό διάβημα άφήνουν νά έννοηθή δτι 

ή θέληση αυτή ύπάρχει, παράλληλα πρός τήν κατανόηση 

δτι ή εvταξη τής 'Ελλάδος στίς Ευρωπαϊκές Κοινότητες 

είναι πρός τό συμφέρον καί τής Ευρώπης .. Είναι δέ καρπός 



450 ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 

του «άν~ίγματος» πρός τήν Εύρώπη πού άνέλαβε ή 'Ελλάς 

καί τής διαφωτίσεως τών Εύρωπαίων άπό τόν ίδιο τόν πρω

θυπουργό της. ΕΙναι καρπός καί τής άποκαταστάσεως τής 

δημοκρατίας στήν χώρα μας, μετά τήν άπομόνωση στήν 

όποία τήν εΙχε καταδικάσει ή έξωνημένη έπτάχρονη τυ

ραννίς. Τό «άνοιγμα» πρός τήν Εύρώπη παίρνει μιά πιό 

ώλοκληρωμένη καί «συνθετική» μορφή. 

·Η στροφή εΙ ναι ίστορική καί οί οιωνοί εΙ ναι αίσιοι. 

'Εάν σταθοuμε στό ϋψος τών περιστάσεων, κάθε αισιοδο

ξία γιά ενα μέλλον έλευθερίας, άνεξαρτησίας καί προκο

πής τής χώρας μας θά εΙναι δικαιολογημένη202 • 

13 IOYNIOY 1975 

·Ο πρόεδρος τής Συνταγματικής 'Επιτροπής τής 

Βουλής, Κ. Τσάτσος, άναφέρεται στίς βασικές άρχές 

πού διέπουν τό νέο Καταστατικό Χάρτη τής χώρας, 

μέ τήν εύκαιρία προγεύματος πού παραθέτει πρός τι

μήν του ό σύνδεσμος άνταποκριτών ξένου τύπου . 

'Ο Κ. Τσάτσος άναφέρθηκε στό δημοκρατικό 

χαρακτήρα τοϋ Συντάγματος - θεμελιωμένο στήν 

άναγνώριση τοϋ λαοϋ ώς μόνου κυρίαρχου - καθώς 

καί στήν καθιέρωση κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, 

άφοϋ ή Βουλή άποτελεί τό άνώτατο πολιτικό όργανο 

τοϋ Κράτους. Σχετικά μέ τόν πρόεδρο τής Δημοκρα

τίας, τόνισε δτι πρόκειται γιά τό τρίτο (μετά τή 

Βουλή καί τήν Κυβέρνηση) iσχυρότερο όργανο τοϋ 

πολιτεύματος, μέ άρμοδιότητες σαφώς προσδιορισμέ

νες άπό τό Σύνταγμα. VΕτσι, ό πρόεδρος μπορεί νά 

διαλύσει τή Βουλή, άλλά θά πρέπει εντός 30 ήμερων 
νά προκηρύξει εκλογές. 'Αντίθετα, τό δικαίωμα επι

βολής στρατιωτικοϋ νόμου εχει ή Κυβέρνηση καί 

όχι ό άρχηγός τοϋ Κράτους, άφοϋ τό σχετικό διάταγ

μα πρέπει νά προσυπογραφέί καί άπό τόν πρωθυ
πουργό. Συνεπώς, καταλήγει ό Κ. Τσάτσος, οί πραγ

ματικές εξουσίες τοϋ προέδρου συνίστανται στό δι

καίωμα προσφυγής στό λαό, εϊτε μέ εκλογές, εϊτε μέ 

δημοψήφισμα. 

19 ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 

'Υπογράφεται, μεταξύ τοϋ Δημοσίου καί τοϋ 
όμίλου έταιρειών «OCEANIC» άναθεωρημένη σύμ
βαση γιά τήν εκμετάλλευση των έλληνικών πετρε

λαίων. 'Η νέα σύμβαση - σέ άντίθεση μέ αuτήν πού 

ε{χε ύπογράψει ή δικτατορία - κατοχυρώνει κατά 

τρόπο ίκανοποιητικό τά συμφέροντα τοϋ Δημοσίου. 

Σχετικά, ό ύπουργός Συντονισμοϋ, Π. Παπαληγού

ρας, άνακοίνωσε τά άκόλουθα: 

«Μετά σύσκεψιν γενομένην τήν 13ην Μαρτίου 1975 
ύπό τήν προεδρίαν του πρωθυπουργοί) κ. Καραμανλή, ττί 

συμμετοχτί τών άρμοδίων οικονομικών ύπουργών καί του 

διοικητου τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος, άνεκοινώθησαν αί 

γενικαί γραμμαί βάσει τών δποίων θά άνεθεωρείτο ή σύμ

βασις τής 'ΌCEANIC". 

»Ή σύμβασις άνεθεωρήθη έκ βάθρων. Ή νέα δέ σύμ

βασις μεταξύ του 'Ομίλου τών 'Εταιρειών τής 'ΌCEA

NIC" άφ ' ένός καί του 'Ελληνικοί) Δημοσίου άφ' έτέρου 

ύπεγράφη σήμερον τήν μεσημβρίαν καί θά ύποβληθή έν

τός τών ήμερων είς τήν Βουλήν πρός κύρωσιν. 

»Αί τελικαί διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν ύπό είδι

κώς συσταθείσης έπιτροπής ύπό τήν προεδρίαν του καθη

γητου του ΕΜΠ κ. Κ. Ζάχου, εις τήν όποίαν μετείχον δ κ. 

Ε. Σαρακηνός, νομ~κός σύμβουλος του Κράτους καί δ κ. Γ. 

Σπέντζας , μέλος του Συμβουλίου τής Τραπέζης τής 'Ελλά

δος. Τήν έπιτροπήν έβοήθησαν ειδικώς μετακληθέντες έμ

πειρογνώμονες του Γαλλικοί) 'Ινστιτούτου Πετρελαίου. 

»·Η έπιτροπή ένήργει φυσικά κατευθυνομένη ύπό τών 

άρμοδίων οίκονομικών ύπουργών καί ιδιαιτέρως του συνα

δέλφου μου έπί τής Βιομηχανίας κ. Κονοφάγου. Θά μου 

έπιτραπή νά έπισημάνω συνοπτικά τάς βασικάς διαφοράς 

πού χωρίζουν τήν ίδικήν μας σύμβασιν άπό τήν σύμβασιν 

πού συνήψεν ή δικτατορία: ' 
»α. Διά τής άρχικής συμβάσεως προεβλέπετο ή πρός 

τόν άνάδοχον παραχώρησις μεταλλευτικοί) δικαιώματος, 

ένφ διά τής νέας συμβάσεως δ άνάδοχος καθίσταται έργο

λάβος του Δημοσίου πού άμείβεται μέ ποσοστόν έπί τής 

παραγωγής κατά τό διεθνώς έφαρμοζόμενον σύστημα τής 

συμμετοχής εις εΙδος (Production sharing). 
»β. Είς τήν άρχικήν σύμβασιν προεβλέπετο ή συμμετο

χή του Δημοσίου εις τά καθαρά κέρδη έκ τής παραγωγής 

μόνον ύδρογονανθράκων κατά 53,5%. VΗδη τό Δημόσιον 
εχει δικαίωμα έπί ποσοστου αύτής τής παραγωγής ύδρογο

νανθράκων. Τό ποσοστόν τοϋτο, ειδικώς διά τό ύπό τής 

'ΌCEANIC" άνακαλυφθέν κοίτασμα τοϋ Πρίνου άνέρχε

ται εις 65% διά τήν μέχρι 200.000 βαρελίων ήμερησίως 
παραγωγήν καί εις 80% διά τήν πέραν ταύτης. 

»γ. ·Η παλαιά σύμβασις προέβλεπε τό ώς άνω ποσο

στόν τοϋ 53,5% έπί τών καθαρών κερδών καί δι' εκαστον 
νέον τυχόν ύπό τοϋ Όμίλου άνακαλυφθησόμενον κοίτα

σμα. ·Η νέα σύμβασις προβλέπει τά ποσοστά τής συμμε

τοχής του Δημοσίου έπί τών παραγομένων ύδρογονανθρά

κων ώς άκολούθως: 

»- διά τήν μέχρι 30.000 βαρελίων ήμερησίως παραγω
γήν, 65%. 

»- διά τήν άπό 30-80.000 βαρελίων ήμερησίως παρα
γωγήν, 70%. 

»- διά τήν άπό 80-200.000 βαρελίων ήμερησίως παρα
γωγήν, 75%. 

))- διά τήν πέραν των 200.000 βαρελίων ήμερησίως 
παραγωγήν, 80%. 

»δ. 'Η νέα σύμβασις, έν άντιθέσει πρός τήν παλαιάν, 

προβλέπει άντίστοιχον συμμετοχήν τοϋ Δημοσίου καί εις 

τήν παραγωγήν άλλων προϊόντων πλήν ύδρογονανθράκων 

καί ειδικώτερα του θείου . 

»ε . • Η παλαιά σύμβασις παρείχε εις τόν άνάδοχον δι
καίωμα ίδρύσεως διϋλιστηρίου. ·Η νέα σύμβασις δέν τοϋ 

παρέχει τοιοϋτον δικαίωμα. 

»στ. 'Ο 'Όμιλος εΙ χε τό δικαίωμα νά διατηρήση πρός 

ερευναν καί τυχόν έκμετάλλευσιν έκτάσεις μ ή συνεχομέ

νας καί συναποτελούσας πολυάριθμα μικρά τεμαχίδια. 

'Ηδύνατο έπομένως νά κρατήση ύπέρ αύτοϋ δλα τά ένδια

φέροντα τμήματα μιaς περιοχής έξ 8.500 τ. χιλιομ. VΗδη ό 
'Όμιλος άπεδέχθη νά διερευνήση δύο μόνον ένια ία τμήμα-
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τα εiδικώς καθοριζόμενα, συνολικής έκτάσεως 1.700 τ . χι

λιομ. 'Αφέθησαν έπομένως έλεύθερα ύπέρ τοu Δημοσίου 

πλείσται περιοχαί εiς τάς δποίας πιθανολογείται ή ϋπαρξις 

κοιτασμάτων. 

»ζ. 'Η διάρκεια των έρευνών ε{ χ εν άρχικώς προβλεφθή 

εiς 36 έτη . Διά τής άναθεωρήσεως περιορίζεται εiς 4 έτη. 
»η. Εiς τήν άρχικήν σύμβασιν δέν προεβλέπετο προθε

σμία διά τήν έναρξιν τής παραγωγής . ~Ηδη τίθεται προθε

σμία κατά άνώτατον όριον τριετής. 

»θ. 'Η δικτατορία ε{ χ εν άποδεχθή ξένην διαιτησίαν καί 

ε{χεν έπί πλέον συμφωνήσει τοuτο τό πρωτάκουστον, ότι 

δηλαδή άκόμη καί εiς βάρος τής 'ΌCEANIC" έκδιδομένη 

διαιτητική άπόφασις θά θεωρήται ώς μ ή ύπάρχουσα, έφ • 
όσον δ άνάδοχος θά έπανώρθωνε, εστω καί έκ των ύστέ

ρων, τά σφάλματα ή τάς παραλείψεις του. Ό όρος αύτός 

καταργείται καί ώς έπιδιαιτητής δρίζεται δ πρόεδρος τοu 

· Αρείου Πάγου. 

»ι. Διά τής άρχικής συμβάσεως δέν προεβλέπετο ή έκ 

μέρους του άναδόχου έξασφάλισις τής ύπ. αύτοu έξευρέ

σεως των άπαιτουμένων εiς συνάλλαγμα κεφαλαίων διά 

τήν πραγματοποίησιν τής έπενδύσεως . ~ Ηδη δ άνάδοχος 

ύποχρεοuται νά προσκομίση βεβαίωσιν διεθνώς άνεγνωρι

σμένης Τραπέζης ή άλλου χρηματοδοτικοί) όργανισμοu 

τής άρεσκείας τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος περί του ότι 

εχει έξασφαλίσει τά άπαιτούμενα 200-250 έκατ . δολλάρια 

διά τήν έκτέλεσιν τοu έργου. Έάν ή έγγύησις αϋτη δέν 

προσκομισθή έντός 90 ή μερών άπό τής ίσχύος τής συμβά
σεως, δηλαδή άπό τής κυρώσεώς της ύπό τής Βουλής, τό 

Δημόσιον δύναται νά κηρύξη έκπτωτον τόν άνάδοχον. 

»ια. Διά σειράς διατάξεων τής νέας συμβάσεως έξα
σφαλίζεται συνεχής παρακολούθησις ώς καί οίκονομικός 

καί τεχνικός έλεγχος τοu άναδόχου ύπό του Δημοσίου, τό

σον κατά τό στάδιον Lτών έρευνών όσον καί κατά τό στάδι

ον τής παραγωγής . 

»Θά τελειώσω μέ δύο γενικωτέρας παρατηρήσεις : 

»Πρώτον: Διά τής συμβάσεως διανοίγονται εύρύταται 

δυνατότητες καί προοπτικαί άξιοποιήσεως μιaς νέας ση

μαντικωτάτης διά τήν χώραν πλουτοπαραγωγικής πηγής. 

»Δεύτερον: Ή νέα σύμβασις, συγκρινομένη μέ τήν πα

λαιάν, άποδεικνύει ότι ύπό έλεύθερον καί δημοκρατικόν 

καθεστώς ε{ναι δυνατή ή ριζική άναθεώρησις άκόμη καί 

άπαραδέκτων συμβάσεων, διά τής δδοu έντίμων διαπραγ

ματεύσεων, α{ δποίαι διασφαλίζουν καί τά συμφέροντα καί 

τήν άξιοπρέπειαν του Έλληνικοu Δημοσίου, άλλά καί τά 

μακροπρόθεσμα συμφέροντα του ίδίου του άναδόχου . 

' Επιθυμώ νά τονίσω ότι αί διαπραγματεύσεις ύπήρξαν μέν 

μακραί καί δυσχερείς, έπεδείχθη όμως κατ' αύτάς πνεuμα 

συνεργασίας καί κατανοήσεως καί έκ μέρους τών άντισυμ

βαλλομένων». 

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 

· Ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, Σ. Ντεμιρέλ, σέ 

δηλώσεις του πρός τόν τύπο άναφέρεται στό Κυπρι
ακό καί τίς έλληνοτουρκικές σχέσεις. Σημειώνει, 

συγκεκριμένα, δτι ή Τουρκία είσέβαλε στήν Κύπρο, 

κάμοντας χρήση δικαιώματός της, καί άποσκοπών

τας νά προλάβει τή «σφαγή τών Τουρκοκυπρίων». 

'Υποστηρίζει δτι ή πρόσφατη άνακήρυξη τοϋ τουρ

κοκυπριακοϋ «δμόσπονδου Κράτους» θά συμβάλει 

στήν έπίλυση τοϋ Κυπριακοϋ, ένώ κάμει άναφορά 

καί στά «δικαιώματα» της χώρας του στήν ύφαλο

κρηπίδα, καί τόν έναέριο χώρο τοϋ Αίγαίου· σημειώ

νει, παράλληλα, δτι ύπάρχει πρόβλημα σχετικά μέ 

τήν έπέκταση τών έλληνικών χωρικών ύδάτων καί 

τήν όχύρωση τών νησιών τοϋ άνατολικοϋ Αίγαίου. 

τέλος, διατυπώνει τή γνώμη δτι ή · Ελλάδα δέν μπο

ρεί νά γίνει μέλος της ΕΟΚ καί δτι οί κινήσεις της 

πρός αύτή τήν κατεύθυνση άποσκοποϋν άπλώς νά 

της έξασφαλίσουν διεθνη ύποστήριξη κατά της 

Τουρκίας. 

Σέ άπάντηση τών δηλώσεων τοϋ Τούρκου πρωθυ

πουργοϋ, δ Κ. Καραμανλης ύπογράμμισε: 

«Συμφωνώ μέ τήν aποψιν του Τούρκου πρωθυ

πουργου δτι αί ύφιστάμεναι διαφοραί μεταξύ 'Ελλά

δος καί Τουρκίας πρέπει νά λυθουν μέ τόν διάλογον. 

»'Ελπίζω δμως νά συμφωνή καί έκείνος μαζί μου, 

δτι βάσις του διαλόγου πρέπει νά ε{ναι ή λογική καί 

τό δίκαιον καί οχι τά τετελεσμένα γεγονότα». 

Σχολιάζοντας τή θέση τοϋ Σ. Ντεμιρέλ δτι ή 

·Ελλάδα άποσκοποϋσε νά ένταχθεί στήν ΕΟΚ ά

πλώς γιά νά έξασφαλίσει ύποστήριξη εναντι της 

Τουρκίας, ό πρωθυπουργός σημείωσε: 

«Τουτο ε{ναι τελείως άβάσιμον, δεδομένου δτι ή 

πολιτική τής 'Ελλάδος καί έμου προσωπικώς διά 

τήν ενταξίν μας εiς τήν Κοινήν Άγοράν χρονολο

γείται άπό μακρου, καί πάντως πρίν έκδηλωθή ή έλ

ληνοτουρκική διένεξις. 'Όσον άφορii δέ τόν έκφρα

ζόμενον φόβον δτι ή είσοδος τής 'Ελλάδος εlς τήν 

Εύρωπαϊκήν Κοινότητα ημπορεί νά άποτελέση έμπό

διον διά τήν είσοδον καί τής Τουρκίας, δηλώ δτι ή 

Έλλάς δέν εχει, ούτε θά εχη άντίρρησιν διά τήν 

ενταξιν τής Τουρκίας, έάν καί δταν θά κρίνη αϋτη 

δτι α{ iδικαί της συνθήκαι τής τό έπιτρέπουν. τέλος, 

ώς πρός τό λεχθέν ύπό του κ. Ντεμιρέλ δτι ή έλληνι

κή οΙκονομία δέν ε{ναι ώριμος δι' ενταξιν εiς τήν 

Κοινήν Άγοράν, τό θέμα αύτό θά τό κρίvη ή Έλλάς 

καί έκείνοι πρός τούς δποίους άπευθύνεται, καί οχ ι ή 

Τουρκίω>. 

16 ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 

• Ο πρωθυπουργός συναντa τόν άρχηγό τοϋ Χρι
στιανοκοινωνικοϋ κόμματος της Δυτικης Γερμανίας, 

Φ.-Γ. Στράους. Σέ δηλώσεις του, δ Δυτικογερμανός 

παλαίμαχος πολιτικός άναφέρεται θετικά στό έλλη

νικό α!τημα γιά ενταξη στήν ΕΟΚ, σέ τάσεις άνοδι
κές της έλληνικης οίκονομίας, άλλά καί σημειώνει 

δτι άρκετά ζητήματα πρέπει νά έπιλυθοϋν πρίν γίνει 

ή 'Ελλάδα πληρες μέλος τών Εύρωπαϊκών Κοινο

τήτων. 
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17-19 ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 

'Ο ύπουργός 'Εξωτερικών, Δ. Μπίτσιος, πραγμα

τοποιεί επίσημη επίσκεψη στό 'Ιράν. Οί στενοί 

δεσμοί τής Τεχεράνης μέ τήν "Αγκυρα περιόριζαν τά 

πολιτικά άποτελέσματα στά όποία θά μποροϋσε νά 

προσδοκά ή έλληνική πλευρά. Παρά, πάντως, τήν 

άρχικά ψυχρή ύποδοχή άπό τόν 'Ιρανό ύπουργό 

'Εξωτερικών, 'Αμπάς 'Αλή Καλατμπαρί, ή έπίσκε

ψη θά άποδειχθεί έπιτυχής, καί κατά τίς διμερείς συ

νομιλίες θά διαπιστωθεί δτι ύπήρχε εύρύ περιθώριο 

γιά τήν άνάπτυξη τών σχέσεων στούς τομείς τής πο

λεοδομίας, τοϋ έμπορίου καί τοϋ τουρισμοϋ203 • 

17 ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 

'Ο πρωθυπουργός δέχεται στό πολιτικό γραφείο 

τούς Νικόλαο Τσιριγιώτη, Παναγιώτη Ντιερτζή καί 

Γεώργιο Ντούρη, ϋπατο πρόεδρο, ϋπατο άντιπρόε

δρο καί άνώτερο στέλεχος τής ΑΧΕΠΑ. 

Στή διάρκεια τής συναντήσεώς τους μέ τόν πρω

θυπουργό οί όμογενείς εθιξαν τό φαινόμενο τοϋ άν

τιαμερικανισμοϋ στήν 'Ελλάδα, πού, κατ<i τή γνώμη 

τους, άποτελοϋσε άνασταλ τικό παράγοντα τόσο γιά 

τίς έπενδύσεις κεφαλαίων στή χώρα δσο καί γιά τήν 

αuξηση τοϋ τουριστικοί> ρεύματος άπό τίς ΗΠΑ. 

Σχετικά, ό Κ. Καραμανλής παρατήρησε: 

«Ό έλληνικός λαός όχι μόνον δέν αίσθάνεται 

έχθρότητα, άλλά τρέφει φιλικά αiσθήματα διά τόν 

άμερικανικόν λαόν, δ δποίΌς καί κατά τό παρελθόν, 

άλλά καί σήμερα έκδηλώνει παντοιοτρόπως - διά 

τού Κογκρέσου, τοv τύπου κ.λπ. - τήν συμπαρά

στασίν του πρός τάς έλληνικάς ύποθέσεις. Τά δέ φι

λικά αύτά αiσθήματα δέν πρέπει νά συσχετίζω ντα ι μέ 
τήν πικρίαν τήν δποίαν ημπορεί νά εlχε δοκιμάσει δ 

έλληνικός λαός δι' ώρισμένην πολιτικήν τής άμερι

κανικijς Κυβερνήσεως;;, 

17-19 ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 

Διενεργοϋνται, στήν 'Άγκυρα, ελληνοτουρκικές 

συνομιλίες γιά τό ζήτημα τοϋ έναέριου χώρου στό 

Αiγαίο. Τών δύο άντιπροσωπειών ήγοϋνται οί πρέ

σβεις Ν. Καραγιάννης καί Υ. Σοϋλεμέζ. Σύμφωνα μέ 

τό κοινό άνακοινωθέν, τα δύο μέρη έξέτασαν τό ζή
τημα σέ ίκανοποιητική άτμόσφαιρα, γεγονός πού 

επιτρέπει τήν εκφραση αισιοδοξίας γιά τήν ταχεία 
έπίλυσή του. 

18 ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 

Ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή, συνέρχε

ται ή κοινοβουλευτική όμάδα τής ΝΔ καί, μετ<i άπό 

ύπόδειξή του, άποφασίζει νά προτείνει τόν Κων

σταντίνο Τσ<iτσο ώς ύποψήφιο γιά τό άξίωμα τοϋ 

προέδρου τής Δημοκρατίας. 

'Ο πρωθυπουργός ύπογράμμισε: 

«'Ολοκληρώνεται μία προσπάθεια η όποία άνελή

φθη πρό δέκα καί πλέον μηνων ύπό δραματικάς συν

θήκας. 

;;Γνωρίζετε καλως δσα έπετελέσθησαν έντός των 

δέκα αύτων μηνων, διότι συνεπράξατε είς αύτά. Εlναι 
έπιτεύγματα ι'στορικijς σπουδαιότητος, τά δπcία έχω 

τήν έντύπωσιν, δτι έκτιμωνται περισσότερον διε

θνως, παρ ' ό,τι έν 'Ελλάδι. Καί πέραν αύτοv έχω νά 

παρατηρήσω δτι παρεμποδίζεται δ λαός, μέ τήν δι

όγκωσιν καί έκμετάλλευσιν άσημάντων καθημερι

νων περιστατικων, άπό του νά συνειδητοποιήση πλή

ρως καί νά χαρfί τά μεγάλα γεγονότα, τά όποία έχουν 

άποφασιστικήν σημασίαν διά τό μέλλον του έθνους;;, 

Εiδικά γιά τόν Κ. Τσάτσο, ό Κ. Καραμανλής είπε 

δτι στό πρόσωπό του συναντώνται «ή άρετή, ή παι

δεία καί ή πολιτική πείρα». 

Στή συνέχεια πήρε τό λόγο ό ίδιος ό Κ. Τσάτσος: 

«Βαθύτατα μέ συγκινεί ή τιμή πού μου προσγίνεται μέ 

τήν πρόταση του κ. προέδρου τής Κυβερνήσεως καί μέ τήν 

δμόθυμη επιδοκιμασία της άπό δλους τούς συναδέλφους 

τής Νέας Δημοκρατίας. "Εχω πλήρη i:πίγνωσιν του γεγο

νότος δτι καί άλλοι θά ήταν άξιοι αuτής τής μεγάλης 

τιμής. 'Εφ' δσον δμως δ χρόνος καί οί περιστάσεις 

έπέτρεψαν νά λάχη είς έμέ δ κλήρος δ καλός, δέν μου μένει 

παρά νά άποδεχθώ ευγνωμόνως τήν ύπόδειξή μου ώς προέ
δρου τής Δημοκρατίας καί νά σaς διαβεβαιώσω δτι, άν μέ 

έκλέξη αϋριο ή Βουλή, θά άσκήσω τά καθήκοντά μου πι

στός στίς μεγάλες ίστbρικές καί πνευματικές παραδόσεις 

του εθνους καί στίς διατάξεις του νέου μας Συντάγματος. 

'Έτσι θά μπορέσω έκλεγόμενος νά προσθέσω ενα μικρό 

λιθαράκι στό εργο πού συντελείται καί τό μέγεθος του 

δποίου θά έκτιμηθή μόνον δταν παρέλθη δ άπαραίτητος 

πρός τουτο χρόνος)). 

19 ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 

'Ο Κ. Τσ<iτσος έκ:λέγεται πρόεδρος τής 'Ελλη

νικής Δημοκρατίας. Τήν ύποψηφιότητα τοϋ έπιφα

νοϋς πολιτικοϋ καί διανοουμένου στήριξαν 210 βου
λευτές τής συμπολιτεύσεως ή ΕΚ-ΝΔ καί ή ΕΔΑ

ΚΚΕ (έσ.) ψήφισαν τόν Π. Κανελλόπουλο, ένώ τό 

ΠΑΣΟΚ καί τ() ΚΚΕ έπέλεξαν τή λευκή ψήφο. 'Η 

&νάδειξη τοϋ Κ. Τσ<iτσου στό ϋπατο άξίωμα τοϋ Κρά
τους - κατά τή διάρκεια μιας ύποδειγματικής συνε

δριάσεως τής Βουλής καί μάλιστα μέ άνθυποψήφιο 

ενα πολιτικό άνδρα τοϋ κύρους του Π. Κανελλόπου

λου - έπιστέφει τήν έπίπονη διαδικασία τής πλή

ρους άποκαταστ<iσεως τής όμαλότητας, πού άρχισε 

τήν κρίσιμη νύκτα τής 23ης 'Ιουλίου 1974, συνεχί
στηκε μέ τίς έκλογές καί τό δημοψήφισμα γιά τό 

πολιτειακό, καί κατέληξε στήν υίοθέτηση τοϋ νέου 
Συντ<iγματος τής χώρας. 

'Από τήν πλευρά του, ό Π. Κανελλόπουλος άπέ-
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στειλε στόν Κ. Τσάτσο τό άκόλουθο τηλεγράφημα: 

«Σέ συγχαίρω διά τήν έκλογήν σου είς τό ϋπατον άξίω

μα τfjς Πολιτείας. Εύχομαι νά γνωρίση ή 'Ελλάς έπί τ& ν 

ήμερων τfjς προεδρίας σου καλάς ήμέρας». 

'Ο Κ. Τσάτσος δρκίστηκε ώς πρόεδρος τής 'Ελ

ληνικής Δημοκρατίας τήν έπομένη, 20 'Ιουνίου. 

'Αμέσως μετά, ό Κ. Καραμανλής άπηύθυνε τό άκό

λουθο μήνυμα πρός τόν έλληνικό λαό: 

«Ή χθεσινή έκλογή καί ή σημερινή δρκωμοσία 

τοv προέδρου τfjς Δημοκρατίας άποτελοvν τό έπιστέ

γασμα τfjς ίστορικfjς προσπαθείας τοv έλληνικοv 

c λαοv νά οlκοδομήση μετά τήν πτώσιν τfjς δικτατορί

ας μιά σύγχρονη καί Ισχυρή δημοκρατική πολιτεία. 

»Δέν εχει παρέλθει κaν ετος καί τό μέγα έπίτευγ

μα - δ έξοπλισμός του εθνους μέ ύγιείς δημοκρατι

κούς θεσμούς -εχει δλοκληρωθfj. Καί τούτο συνέ

βη όχι μόνον μέ ταχύτητα καί άποφασιστικότητα, 

πού άναγνωρίζεται διεθνώς ώς άθλος, άλλά κατά τρό

πον τόσον δμαλόν, πού έγγυiiται τήν μονιμότητα τών 

λαϊκών κατακτήσεων. 

))Κατά τήν σπουδαίαν αύτή ν φάσιν, πού τερματί

ζεται σήμερα πανηγυρικώς, δ έλληνικός λαός ώδηγή

θη τρείς φοράς εlς τάς κάλπας. Μέ άπόλυτον σεβα

σμόν τών δημοκρατικών διαδικασιών καί lδανικάς 

συνθήκας έλευθερίας, άνέδειξε διά τfjς έτυμηγορίας 

του 'Εθνική ν Ά ντιπροσωπείαν, άξίαν τών περιστά

σεων· προσδιώρισε άμετακλήτως τήν μορφήν του 

πολιτεύματος· άνέδειξε τούς τοπικούς του άρχοντας 

άπέκτησεν έλληνικόν Σύνταγμα πού έξασφαλίζει καί 

τά κυριαρχικά του δικαιώματα, άλλά καί τήν δημι

ουργικήν λειτουργίαν του πολιτεύματος καί τέλος 

έξέλεξε Ξνα διακεκριμένον πολίτη ν-μέ τίτλους πού 

άπέκτησε εlς τιμίους πολιτικούς καί πνευματικούς 

άγώνας - άρχηγόν τοv Κράτους. Καί δλα αύτά έγέ

νοντο κατά τρόπον ψύχραιμο ν καί άνώδυνον. "Α ν 
δμως διετηροvντο αί συνθfjκαι πού έπικρατοvσαν 

κατά τό παρελθόν στήν χώρα, θά fίρκει καί Ξνα μό

νον έξ αύτών, γιά νά ταλαιπωρfj έπί ετη τόν λαόν καί 
νά προκαλfj όξείας πολιτικάς κρίσεις. 

)) 'Ο τερματισμός δμως τfjς ίστορικfjς αύτfjς φά
σεως άποτελεί ταυτόχρονα καί τήν άφετηρία μιiiς 

νέας, έξ ίσου σπουδαίας γιά τό μέλλον του εθνους. 
Εlσερχόμεθα τώρα στήν δημιουργική φάση τfjς άξιο

ποιήσεως τών έπιτευγμάτων καί τfjς δυναμικής λει

τουργίας τών θεσμών. Στόχοι μας πρέπει νά εlναι ή 

έπίλυσις τών άμέσων καί κρισίμων προβλημάτων καί 

ή διαρκής πρόοδος τfjς χώρας. "Α ν συνειδητοποιή

σωμε δλοι δσα πολλά καί μεγάλα έπραγματοποιήθη

σαν, fίδη ή νέα φάση τfjς έθνικfjς προσπαθείας θ' 

άρχίση ύπό τούς καλύτερους οΙωνούς. Γιά νά γίνουν 

δμως πραγματικότης οί οΙωνοί αύτοί, θά χρειασθfj 

μεθοδική έργασία, αύτοσυγκράτηση στίς άνάγκες 

μας καί ένθουσιασμός στίς πρωτοβουλίες μας. 

))Θά χρειασθfj πρό παντός νά διατηρηθfj τό fίρεμο 

πολιτικό κλίμα- στό δποίο συνέβαλαν ή ώριμότης 

καί ή σύμπνοια τοv λαοv - καθώς καί ή κοινωνική 

γαλήνη. Αύτές εlναι οί άπαραίτητες προϋποθέσεις 

γιά τό δημιουργικό εργο πού μiiς άναμένει. Καί τό 

εργο αύτό θά πρέπη ν, άρχίση άμέσως, μέ τήν συμ

μετοχή δλων τών 'Ελλήνων καί μέ έμπιστοσύνη στό 

μέλλον τfjς 'Ελλάδορλ 

20-24 ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 

Προσκεκλημένος του Κ. Καραμανλή, έπισκέπτε

ται τήν 'Αθήνα δ πρώην καγκελλάριος τής ΟΔ Γερ

μανίας, Β . Μrφάντ. 
'Αμέσως μετά τήν άφιξή του, ό έπιφανής Εύρω

παίος πολιτικός εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Εlμαι παρά πολύ ευχαριστημένος διότι έπισκέπτομαι 

αuτήν τήν στιγμήν τήν 'Ελλάδα. 'Έρχομαι ώς φίλος καί 

θαυμαστής του έλληνικοu λαου, ίδίως διά τήν στάσιν του 

κατά τήν διάρκειαν τfjς δικτατορίας. 'Ελπίζω δτι αί συνο

μιλία ι μου κατά τήν διάρκειαν τfjς παραμονfjς μου έδώ θά 

συμβάλουν είς τήν ένίσχυσιν όχι μόνον των φιλικών καί 

έποικοδομητικών σχέσεων μεταξύ τfjς χώρας μου καί τfjς 

'Ελλάδος, άλλά καί είς τήν πρόοδον τfjς δημοκρατίας καί 

τfjς καλfjς συνεργασίας είς τήν Εuρώπην γενικώς». 

'Ο πρώην καγκελλάριος άπέφυγε νά άπαντήσει 

σέ έρωτήματα δημοσιογράφων σχετικά μέ τό αϊτημα 

τής 'Ελλάδος γιά πλήρη ενταξη στήν ΕΟΚ, πρίν 

τουλάχιστον συνομιλήσει μέ τόν Κ. Καραμανλή. 

·Ωστόσο, άργότερα, άπό τόν έξώστη του ξενοδοχεί

ου του, άπευθυνόμενος στό πλήθος πού ε{χε συγκεν

τρωθεί γιά νά τόν έπευφημήσει, άνέφερε: 

«Μαζί μέ τούς άλλους Εύρωπαίους δημοκράτες ύπέφε

ρα δ λα αuτά τά χρόνια τfjς δικτατορίας στήν ·Ελλάδα. Θά 

βαδίσουμε μαζί γιά τήν οίκοδόμηση τfjς Εuρώπης, τfjς 

έλευθερίας, πού, συνδυάζεται μέ τιμή καί άξιοπρέπεια, καί 

τfjς άλληλεγγύης των λαών». 

Τήν ϊδια ή μέρα, δ Β. Μπράντ συναντήθηκε μέ τόν 

πρόεδρο τής Δημοκρατίας, Κ. Τσάτσο καί -κατόπιν, 

μέ τόν Κ. Καραμανλή. Σύμφωνα μέ δημοσιογραφικές 

πληροφορίες, δ πρωθυπουργός άνέπτυξε τ;Ίν εύρω

παϊκή πολιτική τής 'Ελλάδος, καθώς καί τή θέση 

της στό ζήτημα του Αίγαίου καί τό Κυπριακό, οί 

δποίες εγιναν εύνοϊκά δεκτές άπό τόν Δυτικογερμανό 

έπίσημο. Τήν έπομένη, δ Κ. Καραμανλής παρέθεσε 

πρόγευμα πρός τιμή του διακεκριμένου ξένου, τόν 

όποίο καί προσφώνησε ώς έξής : 

«Κύριε πρόεδρε, 

))Εlμαι πολύ εύτυχής πού μοv δίδετε τήν εύκαιρία 

νά σiiς καλωσορίσω εlς τήν 'Ελλάδα, τήν δημοκρα

τική 'Ελλάδα, δ που τόσους εχετε φίλους καί θαυμα

στάς. 

)) 'Ο έλληνικός λαός, έξ όνόματος του δποίου σiiς 
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'Α vάδειξη τοϊ5 Κ. Τσάτσου στό άνώτατο πολιτειακό άξίωμα. 
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άπευθύνω θερμό χαιρετισμό, δέν ξεχνάει τήν συμβο

λή σας είς τήν άποκατάσταση τών έλευθεριών του, 

ούτε τόν σημαίνοντα ρόλο σας είς τήν παγίωση τής 

είρήνης είς τήν Εύρώπη καί είς τόν κόσμο γενικώτε

ρα. Καί εlναι συμβολικόν τό γεγονός ότι ή ι'iφιξις 

ύμών, ένός μεγάλου δημοκράτου τής Εύρώπης, συμ

πίπτει μέ τήν έγκατάσταση του πρώτου προέδρου τής 

'Ελληνικής Δημοκρατίας. 

»Ή πρόσφατη έπίσκεψίς μου είς τήν χώραν σας 

μου ι'iφησε ζωηρές έvτυπώσεις. 'Ενίσχυσε τά αίσθή

ματα έκτιμήσεως καί θαυμασμου πού εlχα γιά τά έπι

τεύγματα του λαου σας, καθώς καί τήν άπόφαση τής 

Κυβερνήσεώς μου vά ένισχύση περαιτέρω τάς σχέ

σεις μας μέ τήν 'Ομοσπονδιακή Γερμανία είς όλους 

τούς τομείς. Θά ήταν παράλειψις νά μή έπωφεληθώ 

τής σημερινής εύκαιρίας διά νά έκφράσω ι'iλλη μία 

φορά πρός τήν 'Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση καί τόν 

γερμανικό λαό τίς εύχαριστίες μου διά τήν ύποδοχή 

πού μου έπεφύλαξαν καί γιά τήν κατανόηση πού έπέ

δειξαν έναντι τών προβλημάτων μας. 
)) 'Η 'Ελλάς, κύριε πρόεδρε, προσβλέπει σήμερα 

μέ έμπιστοσύνη είς .τό μέλλον της, πού εlναι συνδε

δεμένο μέ τό μέλλον τής Εύρώπης, εlς τήν πολιτική 

καί οίκονομική όργάνωση τής όποίας έζήτησε ήδη 

νά εϋρη τήν άμέριστο ύποστήριξη τής 'Ομοσπονδι

ακής Κυβερνήσεως καί του Σοσιαλδημοκρατικου 

Κόμματος τής 'Ομοσπονδιακής Γερμανίας, του δ ποί

ου ήγείσθε. 

))Μέ αύτά τά λόγια έπιτρέψατέ μου, κύριε πρόε

δρε, νά σηκώσω τό ποτήρι μου είς ύγείαν σας καί νά 

εύχηθώ κάθε πρόοδο καί προκοπή είς τόν φίλο γερ

μανικό λαό)λ 

Κατά τή διάρκεια τής παραμονής του στήν 'Ελλά

δα, δ Β. Μπράντ άνακηρύχθηκε έπίτιμος δημότης 

τοϋ Δήμου 'Αθηναίων, σέ εκτακτη πανηγυρική συ

νεδρίαση τοϋ Δημοτικοϋ Συμβουλίου, ύπό τήν προε

δρία τοϋ δημάρχου, Ι. Παπαθεοδώρου. 'Ακόμη, συ

ναντήθηκε μέ τόν άρχηγό τής ΕΚ-ΝΔ, Γ. Μαϋρο, τοϋ 

ΠΑΣΟΚ, Α. Παπανδρέου, καί έκπροσώπους τών άλ

λων κομμάτων τής άντιπολιτεύσεως. Στίς 23 'Ιουνί
ου, δ πρωθυπουργός καί δ Β. Μπράντ ε{χαν καί νέα 

συνάντηση, γευμάτισαν μαζί, καί τό βράδυ παρακο

λούθησαν στό 'Ηρώδειο τήν παράσταση τοϋ Royal 
London Ballet. 

25 ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 

Συνέρχεται, στήν 'Αθήνα, ή σύνοδος τής Μικτής 

Κοινοβουλευτικής 'Επιτροπής Συνδέσεως 'Ελλά

δος -ΕΟΚ. Παρίσταται καί δ πρόεδρος τοϋ Συμβου

λίου ύπουργών τής Κοινότητας, 'Ιρλανδός ύπουργός 

'Εξωτερικών, Γκ. Φιτζέραλντ. Κατά τήν άφιξή τους 

στήν έλληνική πρωτεύουσα, τά μέλη τής Κοινοτικής 

άντιπροσωπείας εκαμαν δηλώσεις θετικές πρός τήν 
\ 

προοπτική ταχείας προσχωρήσεως τής 'Ελλάδος. 

Τούς κοινοτικούς έπισήμους προσφώνησαν δ πρόε

δρος τής Βουλής, Κ. Παπακωνσταντίνου, δ ύπουργός 

Συντονισμοϋ, Π. Παπαληγούρας καί δ άρχηγός τής 

έλλην'ικής άντιπροσωπείας, Ι. Πεσμαζόγλου. Οί έρ
γασίες τής συνόδου διεξήχθησαν σέ πνεϋμα έποικο

δομητικό, ένώ στό κοινό άνακοινωθέv πού έκδόθηκε 
μετά τή λήξη τους περιεχόταν εκκληση γιά τήν έπιτά

χυνση τής διαδικασίας πού θά δδηγήσει στήν πλήρη 

ενταξη τής 'Ελλάδος. 

25 ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 

'Αρχίζει στό Κακουργιοδικείο, ή πρώτη δίκη γιά 

δολοφονία πολίτη άπό στέλεχος τής δικτατορίας, 

τοϋ ίλάρχου έ.ά. Κ. Κώτσαρη, δ δποίος κατηγορείται 

ότι στίς 25 'Απριλίου 1967 σκότωσε έν ψυχρώ τόν 
πολιτικό κρατούμενο Π. Έλη. Λίγες ήμέρες άργό

τερα, δ Ώ. Κώτσαρης θά καταδικαστεί σέ όκταετfi 
κάθειρξη. 

28-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 

·Ο πρωθυπουργός καί ύπουργός 'Εξωτερικών του 

Λουξεμβούργου, Γκαστόν Τόρν, πραγματοποιεί τριή

μερη έπίσημη έπίσκεψη στήν 'Αθήνα. 

'Ο Γκαστόν Τόρν εφθασε στήν έλληνική πρωτεύ

ουσα τό βράδυ τής 27ης 'Ιουνίου· τήν έπο μένη συ

ναντήθηκε διαδοχικά μέ τόν πρόεδρο τής Δημοκρα

τίας, Κ. Τσάτσο, τόν πρόεδρο τής Βουλής, Κ. Παπα

κωνσταντίνου καί τόν πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή, 

μέ τόν όποίο είχε - παρουσία τοϋ ύπουργου 'Εξω

τερικών Δ. Μπιτσίου - μακρά συνομιλία. 

Τό βράδυ, δ Κ. Καραμανλής παρέθεσε δείπνο 

πρός τιμή του πρωθυπουργου τοϋ Λουξεμβούργου, 

τόν όποίο προσφώνησε <.0ς έξής: 

«Κύριε πρωθυπουργέ, 

))Εlμαι εύτυχής πού μου δίδεται ή εύκαιρία νά σiiς 

καλωσορίσω έκ μέρους του έλληνικου λαου στήν 

χώρα μας. Προσωπικά αΙσθάνομαι έπίσης Ιδιαίτερη 

χαρά πού συναντώμεθα καί πάλι, λίγον καιρό μετά 

τήν συνομιλία μας στίς Βρυξέλλες, συνομιλία άπό 
τήν όποία άπεκόμισα τίς καλλίτερες έντυπώσεις καί 

τήν προσδοκία μιiiς διαρκώς στενώτερης καί άποδο

τικότερης συνεργασίας. 

))Κάθ' όλο τό μήκος τής νεώτερης εύρωπαϊκής 

ίστορίας έδημιουργήθησαν μεταξύ τών δύο χωρών 

μας δεσμοί άδιατάρακτα φιλικοί. 'Ιδιαίτερα μετά τόν 

Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, άφ' ότου ι'iρχισαν οί προσπά

θειες γιά τήν ούσιαστικότερη συνεργασία καί τήν 

συγκρότηση μιiiς κοινωνίας έλευθέρων εύρωπαϊκών 

Κρατών, οί δύQ χώρες μας, aν καί γεωγραφικά άπο

μακρυσμένες, συγκλίνουν στίς έπιδιώξεις τους. Καί 

τουτο γιατί, έκτός άπό τήν κοινή θητεία τους στόν 
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εύρωπαϊκό πολιτισμό, συμμερίζονται τίς zδιες προσ

δοκίες γιά τήν πραγματοποίηση του lδεώδους τής 

'Ηνωμένης Εύρώπης. 

>>Θά μπορουσε μάλιστα νά λεχθή δτι δ ζήλος τους 

πρός τήν κατεύθυνση αύτή εlναι άντιστρόφως άνά

λογος μέ τό γεωγραφικό τους μέγεθος. Οί μεγάλες 

δ μ ως lδέες έχουν τή ν δύναμη νά έπιβάλλωνται καί νά 

δλοκληρώνωνται, χωρίς τά ποσοτικά κριτήρια πού 

συνήθως λαμβάνονται ύπ' δψιν στήν έπιδίωξη χα

μηλοτέρων if πιό Ύ3ραχυπροθέσμων συμφερόντων. 
Δέν εlναι άσφαλώς τυχαίο δτι μία άπό τίς πρωτοπό

ρες όργανώσεις πού προώθησαν άποφασιστικά τήν 

πορεία πρός τήν οlκονομική ένωση τής Εύρώπης 

-ή Κοινοπραξία "Α νθρακος καί Χάλυβος- έδρεύ

ει άπό τής συστάσεώς της στήν χώρα σας. Μαζί μέ 

τίς aλλες πολυποίκιλες δραστηριότητές του στόν εύ

ρωπαϊκό χώρο καί αύτή ν καθ' έαυτήν τήν γεωγραφι

κή του θέση, τό Αουξεμβοuργο θά μπορουσε νά θεω

ρηθή καί συμβολικά ή καρδιά τής Εύρώπης, δπως

aς μου έπιτραπή ή μεταφορά- οί Δελφοί έθεωρουν

το aλλοτε δ όμφαλός του έλληνικου κόσμου. 

>>Γνωρίζετε, κύριε πρωθυπουργέ, δ τι ή 'Ελλάς 

έπιθυμεί νά ένταχθή τό ταχύτερο δυνατό ώς lσότιμο 

μέλος στήν πολιτική καί οlκονομική όργάνωση τής 

Εύρώπης, άποβλέποvτας έπίσης νά συμβάλη, κατά 

τό μέτρο τών δυνάμεών της, στήν ταχύτερη δυνατή 

πραγματοποίηση τής ένώσεώς της. Τρέφω τήν πε

ποίθηση δτι στήν προσπάθειά της αύτήν ή Έλλάς 

θά έχη τήν συμπαράστασή σας, ή δποία, δεδομένου 

του ρόλου πού διαδραματίζετε στούς Κοινοτικούς εύ

ρωπαϊκούς θεσμούς, θά_flναι πολύτιμη. 

>>Οί άπόψεις μας έξ aλλου συγκλίνουν καί έπί 
δλων τών aλλων διεθνών προβλημάτων πού άπασχο

λουν τήν έποχή μας. 'Αμφότεροι πιστεύομεν δτι ή 

λύση τών προβλημάτων αύτών μπορεί καί πρέπει νά 

έπιτευχθή μόνο μέ εlρηνικά μέσα καί μόνο μέ τήν 

πιστή έφαρμογή τών άρχών του Χάρτου τών 'Ηνω

μένων 'Εθνών καί του Διεθνούς Δικαίου. 

>>Εlδικότερα στό πρόβλημα τής Κύπρου, πού εύ

λογα κρατεί τούς WΕλληνες σέ διαρκή συγκίνηση 

καί άγωνία, οί άπόψεις μας συμπίπτουν. Καί έδώ δέν 

εlναι δυνατόν, γιά μιά διεθνή κοινωνία πού θέλει νά 

θεωρήται πολιτισμένη, νά παραβιάζωνται οί άρχές 

τής άνεξαρτησίας, τής κυριαρχίας καί τής έδαφικής 

άκεραιότητος τών Κρατών, δσονδήποτε καί aν εlναι 

μικρά. Καί στό σημείο αύτό έπιτρέψατε νά σiiς ύπο

γραμμίσω πόσο έξετιμήθη άπό δλους τούς "Ελληνες 

ή στάση τής Κυβερνήσεώς σας έπί του προβλήματος 

τής Κύπρου - στάση τήν δποία προσδιωρίσατε, κύ

ριε πρωθυπουργέ, μέ σαφήνεια καί παρρησία. 

»Τονίζοντας γιά μιάν άκόμη φορά τήν χαρά μου 

πού βρίσκεσθε άνάμεσά μας, σηκώνω τό ποτήριό 

μου, κύριε πρωθυπουργέ, καί προπίνω στήν εύημερία 

του λαου του Αουξεμβούργου καί στήν ύγεία καί 

στήν προσωπική εύτυχία του πρωθυπουργου καί τής 

κυρίας Τόρν». 

'Ο Γκαστόν Τόρν εκαμε τήν άκόλουθη άντιφώ

νηση : 

«Πρίν άπ' δλα, επιτρέψτε μου νά εκφράσω τήν μεγάλη 

χαρά πού αίσθανόμαστε, ή γυναίκα μου κι εγώ, καθώς καί 

οί συνεργάτες μου, πού σας ξαναβρίσκομε ϋστερα άπό τό

σα χρόνια στήν πατρίδα σας καί στήν πρωτεύουσά σας. 

»Μέ συγκίνηση ξαναπήραμε τόν δρόμο πού γιά κάθε 

Εύρωπαίο άποτελεί κατά κάποιο τρόπο μιά άναδρομή στίς 

πηγές. 'Η εuχαρίστηση πού σας ξαναβρίσκομε στήν 'Ελ

λάδα συμπληρώνεται άπό τήν εξαίρετη ύποδοχή πού θελή

σατε νά μας επιφυλάξετε καί άπό τίς φροντίδες πού μας 

επεδαψιλαύσατε. 

»Σέ λιγώτερο άπό ενα χρόνο, κύριε πρωθυπουργέ, άπό 

τότε πού κληθήκατε νά ξαναπάρετε τήν θέση σας επικεφα

λής μιας ελληνικής Κυβερνήσεως έλεύθερης καί δημοιφα

τικfjς, επετύχατε όχι μόνο νά δώσετε στόν λαό σας άξιοπρέ

πεια καί εμπιστοσύνη, άλλά καί νά άντιληφθοuν τά φιλικά 

εθνη τfjς Εύρώπης - καί ίδιαίτερα εκείνα πού άποτελοuν 

τήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα - δτι περισσότερο άπό ποτέ ό 

έλληνικός λαός αίσθάνεται πόσο είναι συνδεδεμένη ή μοί

ρα του μέ αύτή τήν ήπειρο καί δτι επιθυμεί νά μεταφρασθfj 

τοuτο σέ δημιουργία νέων πολιτικών καί νομικών δεσμών. 

»'Εάν είναι άλήθεια δτι ή παραμονή μου εδώ στήν 

'Αθήνα άποβλέπει κατά πρώτον λόγον νά άνανεώση καί νά 

επιβεβαιώση τούς δεσμούς τών δύο λαών μας, δέν αίσθά

νομαι λιγώτερο τήν τιμή πού μοu κάνετε νά τοποθετήσετε 

αύτή τήν επίσκεψη μέσα στήν νέα σελίδα τfjς ίστορίας τών 

σχέσεων τfjς 'Ελλάδος μέ μιά Εύρώπη ή όποία άναζητεί 

τόν έαυτό της καί ή όποία άργά άλλά μέ επιμονή παίρνει 

σάρκα καί όστα. 

»Κατ' αύτόν τόν τρόπο θίξατε κατ' εύθείαν μιά πραγ

ματικότητα πού είναι όλοφάνερη στούς ίθύνοντες τών μι

κροτέρων χωρών τfjς Εύρώπης άλλά πού επιβάλλεται καί 

στούς άλλους, δτι δηλαδή, βαθμιαία γίνεται δυσκολώτερο 

καί γιά τούς μέν καί γιά τούς δέ νά διαχωρίσουμε στήν 

σκέψη μας καί στίς πράξεις μας αύτό πού ύπάγεται στίς 

καθαρά εθνικές λειτουργίες άπό αύτό πού άνήκει άπό δώ 

καί πέρα στήν άσκηση κοινών, δηλαδή Κοινοτικών, άρμο

διοτήτων. 

»' Αναφέρομαι εδώ στό δύσκολο εργο πού πέφτει σέ 
σας νά όδηγήσετε τήν χώρα σας μέσα σέ μιά όργανωμένη 

Εύρώπη γιά νά πάρη βαθμιαία τόν ρόλο πού άνέκαθεν τfjς 

εχει επιφυλαχθfj. Λόγφ μιας συνδρομής περιστατικών, οί

κονομικών καί γεωγραφικών στήν άρχή καί πολιτικών με

τά, δέν κατέστη δυνατόν νά τό κάνετε νωρίτερα. Σήμερα 

-δπως τό άποφασίσατε- ήλθε ή rορα νά επιταχυνθfj αύτή 

ή κίνηση πού εξελίσσετο συνεχώς περισσότερο άπό δώδε

κα χρόνια στήν έλληνική πολιτική γιά νά διακοπή μόνον 

άπό ενα καθεστώς, εύτυχώς παροδικό, πού μπόρεσε μέν νά 

πάρη στά χέρια τά ήνία τfjς εξουσίας χωρίς δμως νά άπο

κτήση καί τήν εμπιστοσύνη του έλληνικοu λαοί) καί πού 

συνεπώς δέν μπόρεσε νά εκφράση τίς άληθινές του επιδιώ

ξεις. 

»~Ηδη άπό τό δεύτερο έξάμηνο του περασμένου ετους ή 

Κοινότης καί ή 'Ελλάς ξανάρχισαν σέ δλη του τήν εκταση 
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τό έγχείρημα πού συνίσταται στήν προσέγγιση αύτών τών 

δύο διά μέσου τής Συμφωνίας Συνδέσεως πού καί έσείς καί 

έμείς άποκαλοuμε Συνθήκη τών 'Αθηνών. 

>>'Αντλώντας άπό τά διδάγματα του παρελθόντος, θεω

ρήσατε, κύριε πρωθυπουργέ, δτι αύτό δέν ήταν άρκετό. 

'Εκτιμήσατε δτι δ έλληνικός λαός θά eπρεπε νά πάρη άπ' 

εύθείας μέρος στήν οίκοδόμηση τής Εύρώπης. Αύτή ή 

έκτίμηση σiiς ώδήγησε νά κάνετε τό βήμα πού συνίσταται 

στό νά προτείνετε άπό τώρα τήν ενταξη τής • Ελλάδος στίς 
Εύρωπαϊκές Κοινότητες. 

>>Τό Συμβούλιο τών ύπουργών τών Εύρωπαϊκών Κοινο

τήτων, πού συνήλθε στήν πρωτεύουσα τής χώρας μου, έξέ

φρασε τήν ίκανοποίησή του γι' αύτό τό γεγονός καί άνέ

θεσε στήν έπιτροπή- δπως τό προβλέπει ή Συνθήκη τής 

Ρώμης - νά ύποβάλη μιά γνωμοδότηση έπί τij βάσει τής 

όποίας θά άποφασίση τήν προσεχή εναρξη διαπραγματεύ

σεων. 'Εν άναμονij τής καταλήξεως αύτών τών διαπραγμα

τεύσεων στήν σύναψη μιiiς συνθήκης έντάξεως, ή ύψιστα

μένη Συμφωνία Συνδέσεως όχι μόνο θά έξακολουθήση νά 

λειτουργή άλλά θά πρέπη νά άποδώση στό μέγιστο τά 

πλήρη άποτελέσματά της γιά νά διευκολυνθοuν τά άπαραί

τητα μεταβατικά στάδια πού συνεπάγεται άναπόφευκτα μιά 

τόσο προωθημένη διαδικασία ένσωματώσεως δπως αύτή 

πού έπιθυμοuμε. 

»Βέβαια, τίποτε δέν εlναι εϋκολο σ' eνα έγχείρημα 

δπου έμπλέκονται, άπό έδώ καί άπό έκεί, τόσο διαφορο

ποιημένα συμφέροντα καί δπου eνας άριθμός προβλημά

των άπαιτοuν λύση πού θά eχουν μελετηθή μέ ώριμότητα 

καί προσδιορισθή μέ άκρίβεια. 'Αλλά γνωρίζετε καλά, 

δπως καί τά παρόντα μέλη τής Κοινότητος, δτι αύτό μέ τό 

όποίο θά άσχοληθοuμε καί θά άποφασίσουμε δέν εlναι τί

ποτε λιγώτερο άπό τόν καθορισμό τών συνθηκών κάτω άπό 

τίς όποίες ή ·Ελλάς καί ή Κοινότης θά δεσμευθοuν γιά τό 

"μέλλον πού έφ' έξής θά εlναι κοινό", δπως ήδη τό λέει δ 

πρόλογος τής Συνθήκης τών Παρισίων. 

»·Η χώρα μου καί έγώ χαιρόμεθα ίδιαίτερα γιατί ή συν

δρομή τών περιστάσεων θέλησε νά άναλάβη τό Λουξεμ

βοuργο μιά δλως ίδιαίτερη εύθύνη μέσα στήν Κοινότητα 

κατά τό πρώτο έξάμηνο του 1976. Πιστέψτε, κύριε πρωθυ
πουργέ, κύριοι ύπουργοί, δτι καtά τήν έκτέλεση αύτής τής 
άποστολής θά εχω πλήρη συνείδηση του τί άντιπροσωπεύ

ουν αύτές οί διαπραγματεύσεις όχι μόνο γιά τήν ·Ελλάδα 

άλλά καί γιά τήν Εύρώπη στό σύνολό της. 

»Παίρνοντας αύτή τήν θαρραλέα πρωτοβουλία έπετελέ

σατε μιά πράξη πίστεως καί έλπίδας. Γιατί δέν άγνοείτε δτι 

αύτή τήν rορα ή Εύρωπαϊκή Κοινότης δέν ξεπέρασε άκόμα 
τίς δυσκολίες πού κατέστησαν τά τελευταία χρόνια τήν 

πρόοδό της λιγώτερο γρήγορη καί πού έμφάνισαν τήν 

άποφασιστικότητά της λιγώτερο σταθερή άπ' δ,τι ήταν 

στίς άρχές. Τό δτι, παρά ταuτα, θελήσατε νά έμπλακήτε 
στόν μακρύ καί δύσκολο άγώνα τής εύρωπαϊκής ένοποιή

σεως, έχει γιά μiiς βαθειά σημασία. 

»Διά τής Συμφωνίας Συνδέσεως πού τώρα συνδέει τήν 

·Ελλάδα μέ τήν Κοινότητα, ή χώρα σας θά μποροuσε 

άσφαλώς νά άποκομίση άπ' αύτή τήν κατάσταση πραγμά
των οίκονομικά πλεονεκτήματα συγκρίσιμα, άπό ώρισμέ

νη ι'iποψη, μέ έκείνα μιiiς έντάξεως . Τό γεγονός δτι έπελέ

ξατε τήν ένταξη μiiς φαίνεται σάν μιά βούληση νά άναλά

βετε μιά πολιτική δέσμευση πού βαίνει πέραν άπό τήν έξυ-

πηρέτηση οίκονομικών συμφερόντων. vοντας ενας άπό 

έκείνους πού εlναι άφοσιωμένοι μέ πάθος στήν έπιτυχία 

τής πολιτικής του μεγάλου εύρωπαϊκοu έγχειρήματος, εΙ

μαι ίδιαίτερα συγκινημένος άπό τήν σημασία τής δεσμεύ

σεώς σας. 

»'Ιδού τί δίνει στήν σημερινή μου έπίσκεψη ενα ίδιαί

τερο χαρακτήρα. Σ' αύτή τήν χώρα, σ' αύτό τό μεγαλοπρε

πές περιβάλλον τών 'Αθηνών καί μεταξύ αύτοu του λαοί> 

πού τρέφεται άπό ενα πολιτισμό τόν όποίο προσπαθοuμε 

πάντοτε νά δανεισθοuμε, κατέχομαι σήμερα άπό τό αίσθη

μα δτι συναντώ όχι μόνο τό παρελθόν τής Εύρώπης άλλά 

έπίσης καί ενα τμήμα άπό τό μέλλον της». 

Τήν ~πομένη, 29η 'Ιουνίου, δ πρωθυπουργός του 

Λουξεμβούργου παρέθεσε στόν Κ. Καραμανλή γεuμα 

άνταποδόσεως, στό όποίο παρεκάθησαν δ ύπουργός 

'Εξωτερικών Δ. Μπίτσιος καί οί ύφυπουργοί Προε

δρίας καί 'Εξωτερικών, Π. Λαμπρίας καί Κ. Σταυρό

πουλος. 

'Ο Γκ. Τόρν άναχώρησε άπό τήν 'Αθήνα στίς 30 
'Ιουνίου. 

28 IOYNIOY- 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 1975 

'Εκδίδεται σειρά δικαστικών πράξεων μέ τίς 

δποίες προσάγονται σέ δίκη στελέχη του δικτατορι

κοί) καθεστώτος. Στίς 28 'Ιουνίου, παραπέμπονται 

στό Διαρκές Στρατοδικείο 'Αθηνών 21 άπό τούς 
άξιωματικούς πού συνελήφθησαν γιά τήν άνάμιξή 

τους στή συνωμοσία του Φεβρουαρίου 1975. Τό σχε
τικό βούλευμα θεωρεί άρχηγό της κινήσεως τόν Δ. 

Ίωαννίδη, δ δποίος παραπέμπεται γιά τήν άνάμιξή 

του αύτή, στίς 8 'Ιουλίου, μέ τό ύπ' άριθμό 2375 
βούλευμα. Στίς 5 'Ιουλίου, μέ τό ύπ' άριθμό 2345 
βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών 'Αθη

νών καί στίς 11 'Ιουλίου, μέ τό 687 βούλευμα του 
Στρατιωτικοί) Συμβουλίου του Διαρκοuς Στρατοδι

κείου, παραπέμπονται 32 άστυνομικοί καί στρατιω
τικοί πού εΙχαν άναμιχθεί σέ βασανισμούς πολιτών, 

κατηγορούμενοι γιά σκοπούμενες σωματικές βλάβες 

καί κατάχρηση έξουσίας. Λίγες ήμέρες άργότερα, 

άρχίζουν καί οί κλητεύσεις γιά τή δίκη τών πρωται

τίων του πραξικοπήματος. 

I ΙΟΥΛΙΟΥ 1975 

Μέ δηλώσεις του, δ άρχηγός της ΕΚ-ΝΔ, Γ. Μαu

ρος, καί μέ άνακοινώσεις τους τό ΠΑΣΟΚ καί τό 

ΚΚΕ θέτουν πιεστικά τό ζήτημα της ποινικής διώ

ξεως τών δικτατόρων καί γιά τίς εύθύνες τους στήν 

τραγωδία τής Κύπρου, διακηρύσσοντας δτι οί λόγοι 

πού έπέβαλαν τήν άναστολή τής διώξεως δέν ύφί

στανται πλέον καί δτι δέν ε{ναι δυνατό νά γίνουν οί 

δίκες τών δικτατόρων, μέσα στό καλοκαίρι, χωρίς 

ταυτόχρονα νά άναζητηθοuν καί οί ποινικές τους εύ

θύνες γιά τό χειρισμό τοu Κυπριακοu. Κατόπιν, δ Γ. 
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Μαϋρος συναντa τόν Κ. Καραμανλή, στόν όποίο εκ

θέτει τίς άπόψεις τοϋ κόμματός του γιά τό θέμα, καί 

τόν ενημερώνει γιά τήν πρόσφατη επίσκεψή του στή 

Μ. Βρετανία. 

2 ΙΟΥΛΙΟΥ 1975 

'Η 'Ολομέλεια τοϋ 'Αρείου Πάγου εκδίδει δύο 

βουλεύματα, τά ύπ' άριθμό 683 καί 684, τά όποία 
επιλύουν κρίσιμα θέματα σχετικά μέ τήν ποινική δί

ωξη τών στελεχών τής δικτατορίας. Τό πρώτο άπορ
ρίπτει τίς αίτήσεις άναιρέσεως τών πρωταιτίων τοϋ 

πραξικοπήματος, οί όποίοι εΙχαν ίσχυριστεί δτι ή 

δίωξή τους δέν ήταν νόμιμη γιατί ή «επανάστασή» 

τους ε{ χε δημιουργήσει δίκαιο. ~Ετσι, εκκαθαρίζεται 

καί τό τελευταίο εμπόδιο γιά τή διεξαγωγή τής δίκης 

τους. Μέ τό δεύτερο βούλευμα, ή 'Ολομέλεια τοϋ 

άνωτάτου δικαστηρίου επιλύει τό ζήτημα πού δημι

ουργήθηκε μεταξύ τών άνακριτών, άποδεχόμενη τήν 

άναίρεση τοϋ είσαγγελέα Ε. Μπλέτσα καί άποφαινό

μενη δτι τό πραξικόπημα τής 21ης 'Απριλίου ήταν 

εγκλημα στιγμιαίο καί όχι διαρκές. 'Έτσι, οί 104 
πρωθυπουργοί καί ύπουργοί ' τοϋ καθεστώτος καί ό 
πρώην 'Αρχιεπίσκοπος 'Ιερώνυμος δέν πρόκειται 

νά διωχθοϋν γιά αύτή καθ' έαυτή τήν ίδιότητά τους. 

'Ο χαρακτηρισμός τοϋ πραξικοπήματος <1>ς εγ

κλήματος στιγμιαίου πυροδότησε πολιτική ενταση. 

'Ο άρχηγός τοϋ ΠΑΣΟΚ, Α. Παπανδρέου, χαρακτή

ρισε τό βούλευμα «άπαράδεκτο», εκπρόσωπος τοϋ 

ΚΚΕ (εσ.) τό άποκάλεσε «πρόκληση», ενώ πηγές τοϋ 

ΚΚΕ ύποστήριξαν δτι τήν εύθύνη φέρει ή Κυβέρνη

ση, ή όποία δέν εΙχε φροντίσει vά χαρακτηριστεί τό 

άδίκημα διαρκές, μέ ψήφισμα τής Βουλής. 'Η εντα

ση διατηρήθηκε στό πολιτικό σκηνικό καί τίς έπό

μενες ήμέρες. Στίς 9 'Ιουλίου, μέ άφορμή δήλωση 
τοϋ Γ. Μαύρου, ό δποίος επέρριπτε εύθύνες στήν 

Κυβέρνηση καί επιπρόσθετα σημείωνε δτι επρεπε μέ 

είδικό ψήφισμα νά ε{χε καθιερωθεί είδική διαδικα

σία γιά τήν ταχεία διεξαγωγή τών δικών, ό ύπουργός 

Δικαιοσύνης, Κ. Στεφανάκης, δήλωσε τά άκόλόυθα: 

«'Ο κ. Μαuρος γνωρίζει δτι θέσπισις συνοπτικής δια

δικασίας καί νέων ποινικών διατάξεων ήτο, διά λόγους 
πρακτικούς καί νομικούς, άδύνατος. w Αν τοuτο ήτο δυνα

τόν, θά τό ε{χε προτείνει δταν ήτο, έπί δυόμισυ μήνας, 

άντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως 'Εθνικής ' Ενότητος. 'Ε
πομένως η πρόκειται περί παραλείψεώς του, τήν όποίαν 

δέν δικαιοuται τώρα νά έπικρίνη, η ή προτεινομένη ύπ' 

αύτοu λύσις ήτο όντως άνέφικτος, γεγονός τό όποίον 

έγνώριζε πολύ καλώς, δι' δ καί ύπέγραψεν τήν Συντακτι

κήν Πράξιν τής 3ης 'Οκτωβρίου 1974, περί των πρωταιτί
ων, τής έσχάτης προδοσίας καί τής στάσεως καί άνεγνώ

ρισε μεταγενεστέρως κατά τάς συζητήσεις τοϋ Δ' Ψηφί

σματος εiς τήν Βουλήν, δτι ο{ ύπεύθυνοι τής δικτατορίας 

έπιβάλλεται νά κριθοuν μέ τήν νομοθεσίαν πού ίσχυε τήν 

21ην 'Απριλίου 1967. Πέραν, δμως, δλων αύτ&ν, δ άντα-

γωνισμός εiς έπιθέσεις έναντίον τής δικαιοσύνης δέν ε{ναι 

μόνον άνεπίτρεπτος, άλλά καί έπικίνδυνος διά τήν δμαλήν 

δημοκρατικήν έξέλιξιν τής πολιτικής μας ζωής, διά λό

γους τούς όποίους πaς τις όφείλει νά άντιλαμβάνεται». 

2-4 ΙΟΥΛΙΟΥ 1975 

'Ο Κ. Καραμανλής πραγματοποιεί επίσημη επί

σκεψη στή Βουλγαρία, τήν τρίτη σέ διάστημα δύο 

μηνών σέ βαλκανική χώρα. 

Μέ τή μετάβασή του στή Σόφια όλοκληρωνόταν 

δ πρώτος κύκλος τών επαφών τοϋ 'Έλληνα πρωθυ

πουργοί> στή νοτιανατολική Εύρώπη, καί τό βαλκα

νικό άνοιγμα τής 'Ελλάδος είσερχόταν σέ άποφασι

στική καμπή. Ή ελληνοβουλγαρική συνάντηση κο

ρυφήζ, ή πρώτη στή σύγχρονη {στορία τών δύο γει

τονικών λαών, άποκτοϋσε άκόμη μεγαλύτερη βαρύ

τητα, καθώς ή Σόφια καθιστοϋσε σαφές πρός δλες τίς 

κατευθύνσεις δτι εΙχε πλέον εγκαταλείψει τήν πα

λαιά άναθεωρητική της πολιτική στή Μακεδονία καί 

τή Θράκη, καί δτι εΙχε μεταβληθεί σέ δύναμη συντη

ρητική, πού ύποστήριζε μέ δλες της τίς δυνάμεις τό 

ύπάρχον εδαφικό καθεστώς. Μάλιστα, ή αύστηρή 

ούδετερότητα τών Βουλγάρων κατά τήν κυπριακή 

κρίση τοϋ 1974, καί ή ύποστήριξη, άπό τή Σόφια, 
τών έλληνικών δικαίων στό Κυπριακό ετειναν νάκα

ταδείξουν, μέ τόν έντονότερο τρόπο, τίς δυνατότητες 

πού διανοίγονταν στίς σχέσεις τών δύο γειτόνων, 

πρόθυμων νά συμβάλουν στήν κατοχύρωση τής είρή

νης καί τή διασφάλιση τής σταθερότητας στή νοτιο

ανατολική Εύρώπη. 

Παράλληλα, δ Κ. Καραμανλής έπιθυμοϋσε νά δι

ερευνήσει καί τή στάση τής Σόφιας <1>ς πρός τήν πι

θανή θεσμοθέτηση μόνιμης καί είρηνικής συνεργα

σίας μεταξύ δλων τών βαλκανικών χωρών. 'Η κεν

τρική θέση της στή νοτιοανατολική Εύρώπη καί τό 

γεγονός δτι ήταν δ κύριος σύμμαχος τής Μόσχας 

στήν περιοχή, εκαμαν άπολύτως άπαραίτητη τήν 

άποδοχή τής ίδέας τfjς πολυμεροϋς συνεργασίας άπό 

τή Σόφια. Χωρίς, πράγματι, τή συμμετοχή τfjς Βουλ

γαρίας, μιά «διαβαλκανική συνεργασία», δέν θά διέ

φερε άπό παλαιότερες άνάλογες άπόπειρες, οί δποίες 

τελικά εΙχαν καταλήξει σέ σύμπηξη συμμαχιών 
έναντίον άλλων τοπικών δuνάμεων. 'Αντίθετα, κύριο 
στοιχείο στή σκέψη τοϋ Κ. Καραμανλή ήταν ή συμ

μετοχή δλων τών βαλκανικών χωρών - στοιχείο 

πού δέν εΙχε έμφανιστεί ποτέ στή σύγχρονη ίστορία 
τfjς νοτιοανατολικής Εύρώπης. Γιά τήν έπιτυχία μι

aς άνάλογης έλληνικής πρωτοβουλίας, ή στάση τής 

Βουλγαρίας θά ήταν, πράγματι, καθοριστική. 

'Ενόψει τής έπισκέψεώς του στή Σόφια, ό Κ. Κα

ραμανλής εΙχε ήδη παραχωρήσει συνέντευξη στή 

βουλγαρική εφημερίδα «Ραμποτνίτσεσκο Ντελό», 

κατά τήν όποία τόνισε, μεταξύ άλλων: 
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(('Από aρκετό καιρό ι]δη - καί ίδίως aπό τό 1964, 
δπότε ύπεγράφησαν δώδεκα συμφωνίες - ο{ δύο χώρες 

αναπτύσσουν διαρκώς φιλικότερες σχέσεις καλής yειτονί

ας. Τοuτο ε{ναι έξαιρετικά σημαντικό, δεδομένου ότι ε{χε 

προηγηθή μία πολύ μακρά περίοδος έχθρότητος καί άμοι

βαίας δυσπιστίας. 'Οσονδήποτε όμως καλή καί άν ε{ναι ή 

σημερινή κατάστα,ση τών έλληνοβουλγαρικών σχέσεων, 

πιστεύω ότι ύπάρχουν πολλά περιθώρια περαιτέρω βελτι

ώσεώς τους. Πιστεύω ότι στήν σημερινή έποχή δέν άρκεί 

άπλώς ή καλή γειτονία: ε{ναι άνάγκη πρός τό συμφέρον 

τών γειτονικών λαών ή φιλία νά μετατρέπεται, σύμφωνα μέ 

τίς διαρκώς έξελισσόμενες συνθήκες, σέ διαρκώς στενώτε

ρη καί πιό δημιουργική συνεργασία. 

ιι 'Η Βαλκανική ε{ναι μιά περιοχή εύαίσθητης lσορρο

πίας γιά πολλούς καί διαφόρους λόγους. 'Ακριβώς γι ' αύ

τό ή έλληνοβουλγαρική συνεργασία θά συνέβαλλε στήν 

σταθεροποίηση τής είρήνης, τής aσφαλείας καί τής άρμο

νικής συνεργασίας μεταξύ όλων τών λαών, πού έμφανίζουν 

ένα μεγάλο διαφορισμό ώς πρός τά πολιτικοκοινωνικά 

τους καθεστώτα καί τούς προσανατολισμούς τής έξωτερι

κής τους πολιτικής. "Εvα πλέγμα aποδοτικών διμερών συ

νεργασιών μεταξύ τών χωρών τής Βαλκανικής θά μπορού

σε ούσιαστικά νά δδηγήση σέ μιάν aποτελεσματική πολυ

μερή συνεργασία σ' αύτό τόν εύαίσθητο χώροιι204. 

·Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος άπό τόν ύπουρ

γό 'Εξωτερικών, Δ. Μπίτσιο, τόν ύφυπουργό Προε

δρίας, Π. Λαμπρία καί τό γενικό διευθυντή τοϋ Πολι

τικοϋ του Γραφείου, Π. Μολυβιάτη, εγινε δεκτός στό 

άεροδρόμιο τής βουλγαρικής πρωτεύουσας άπό τόν 

πρωθυπουργό Στ. Τοντόρωφ καί τόν ύπουργό ' Εξω

τερικών, Π. Μλαντένωφ. Τό ίδιο άπόγευμα, ό Κ. Κα

ραμανλής συναντήθηκε μέ τόν Τ. Ζίφκωφ· στήν άρ-

'- /χ ή οί δύο ήγέτες συνομίλησαν μόνοι τους καί στή 
συνέχεια πήρε μέρος στή συζήτηση έλληνική καί 

βουλγαρική άντιπροσωπεία. Τό σχετικό πρακτικό 

άναφέρει : 

«Ζίφκωφ: ' Αξιότιμε κύριε πρωθυπουργέ, επιθυμω εξ 

όνόματος του 'Εκτελεστικοί) Συμβουλίου του Κράτους, 

τής Κυβερνήσεως τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Βουλγαρί

ας καί εμοu προσωπικως νά εκφράσω τίς εγκάρδιες εύχα

ριστίες μας διότι άπεδέχθητε τήν πρόσκλησιν δπως επι

σκεφθήτε τήν Βουλγαρίαν. Έπιθυμω επίσης νά εκφράσω 

τήν βεβαιότητα δτι αί συνομιλίαι μας θά εlναι γόνιμοι. 

'Ελπίζομεν δτι η επίσκεψίς σας θά χαράξη μίαν νέα ν έπο

χ ή ν είς τάς σχέσεις μας. 'Υπάρχουν δλαι αί προϋποθέσεις 

διά μίαν καλήν γειτονίαν μεταξύ των χωρων μας καί διά 

τήν έδραίωσιν τής είρήνης είς τά Βαλκάνια. ' Επειδή ή 

παράδοσίς μας εlναι δπως ό φιλοξενούμενος λαμβάνη 

πρωτος τόν λόγον, θά παρεκάλουν, κ. πρωθυπουργέ, δπως 

μοί άναπτύξετε πρωτος τάς άπόψεις σας επί των διαφόρων 

θεμάτων. 

»Καραμανλής: Καί έγώ, κ. πρόεδρε, θά ι]θελα νά σάς 

ευχαριστήσω διά τήν εvκαιρίαν fίν μου έδώσατε, ϊνα έπι

σκεφθώ τήν ώραίαν αι3τήν χώραν καί δυνηθώ νά συζητήσω 

μαζί σας τά διάφορα ζητήματα τά άφορώντα τόσον τάς 

διμερείς μας σχέσεις όσον καί,γενικώτερον τά Βαλκάνια. 

Δέν ύπάρχουν προβλήματα μεταξύ μας τά δποία θά ήδύ

ναντο νά aποτελέσουν έμπόδιον είς τήν έτι περαιτέρω βελ

τίωσιν τών σχέσεών μας. Τυγχάνει άξιοσημείωτον ότι ή 

παρούσα ε{ναι ή πρώτη συνάντησις μεταξύ τών άρχηγών 

τών δύο χωρών μας είς τήν νεωτέραν των iστορίαν. Αί 

διμερείς σχέσεις μας είναι καλαί, τά θεμέλια δέ αύτών έτέ

θησαν πρό δεκαετίας περίπου διά τής ύπογραφής σειράς 

συμφωνιών. 'Από τής έπανόδου μου είς τήν 'Ελλάδα άνε

πτύχθη έντονος δραστηριότης διά τήν δημιουργίαν τών 

καταλλήλων προϋποθέσεων διά τήν περαιτέρω άνάπτυξιν 

τών διμερών σχέσεών μας. Θά ι]θελα νά σάς διαβεβαιώσω, 

κ. πρόεδρε, ότι ύπάρχει πλήρης έπιθυμία τής Κυβερνήσεώς 

μου όπως έξαντληθοuν όλα τά ύφιστάμενα περιθώρια διά 

τήν έτι περαιτέρω riνάπτυξιν τής συνεργασίας μας. Ή 

άποψις τής Κυβερνήσεώς μου ε{ναι ότι πρέπει νά κατα

βληθή πάσα προσπάθεια διά τήν δημιουργίαν νέας aτμο

σφαίρας συνεργασίας εlς τά Βαλκάνια, πρωτίστως διά τής 

άναπτύξεως τών διμερών σχέσεων μεταξύ τών βαλκανικών 

Κρατών. 'Υπάρχουν βεβαίως μεταξύ τών Κρατών τούτων 

ώρισμένα προβλήματα ώς καί διάφορα κοινωνικά συστή

ματα, πιστεύω όμως ότι ένώπιον τής riνάγκης τής διαφυλά

ξεως του άγαθοu τής εlρήνης θά παραμερισθούν όλα τά 

προβλήματα καί όλες ol δυσκολίες. Θά σάς riναπτύξω, κύ

ριε πρόεδρε, κατ' ίδία ν πώς άκριβώς aντιλαμβάνομαι αύ

τή ν τήν συνεργασίαν. Ή έπταετής δικτατορία, ώς γνωρί

ζετε κ. πρόεδρε, aπετέλεσε βαρειά δοκιμασία διά τόν λαόν 

μας. 'Όταν έπανήλθον είς τήν 'Ελλάδα ε{ χ ον ν' aντιμετω

πίσω πλείονα προβλήματα έκ τών δποίων τήν πρωτεύου

σαν θέσιν κατείχε τό Κυπριακόν, του δποίου αί έξελίξεις 

εlς γενικάς γραμμάς σάς ε{ναι γνωσταί. Θά ι]θελα όμως νά 

προσθέσω όλίγα τινά περί τοu Κυπριακού ϊνα σχηματίσετε 

σαφεστέραν γνώμην. Ώς γνωρίζετε, κατόπιν τής άνοήτου 

άποπείρας τής χούντας πρός riνατροπήν του προέδρου 

Μακαρίου, ή Τουρκία έπενέβη είς τήν Κύπρον ώς μία τών 

έγγυητριών δυνάμεων ύπό τό πρόσχημα τής aποκαταστά

σεως τής νομιμότητος καί τής προστασίας τών δμοεθνών 

της. Πλήν όμως, τρείς ήμέρας μετά τήν riπόβασιν κατέρ

ρευσεν ή δικτατορία είς τήν 'Ελλάδα καί άποκατεστάθη ή 

νομιμότης τόσον είς τήν 'Ελλάδα έν τι:jί προσώπφ μου 

όσον καί είς τήν Κύπρον έν τι:jί προσώπφ του κ. Κληρίδη, 

ώς προεδρεύοντος τής Κυπριακής Δημοκρατίας. Κατόπιν 

τής aποκαταστάσεως τής νομιμότητος, ή Τουρκία θά 

έπρεπε νά riποχωρήση διότι ούδεμίαν ε{χεν πλέον πολιτι

κήν η νομική ν δικαιολογίαν νά παρατείνη τήν παραμονή ν 

της έν τfl νήσφ. Δέν fίρκεσε όμως τό γεγονός ότι δέν άπε

χώρησε κατόπιν τής aποκαταστάσεως τής νομιμότητος, 

άλλά ένι:jί έσυνεχίζετο ή Διάσκεψις τής Γενεύης τά τουρκι

κά στρατεύματα προήλασαν καί κατέλαβον τό 40% τής νή
σου καί έδημιούργησαν ούτω τό τεράστιο ν πρόβλημα τών 

200.000 προσφύγων. Έάν διά τήν πρώτην είσβολήν ύπήρ
χε έστω καί κάποια σκιώδης δικαιολογία διά τήν δευτέραν 

οvδεμία δικαιολογία ύπήρχε. Ή δευτέρα τουρκική έπιχεί

ρησις άπέδειξε ότι αί προθέσεις τής Τουρκίας ε{ναι έπε

κτατικαί καί τοuτο διότι ή έπιχείρησις έγένετο βάσει προ

μελετημένου στρατιωτικού σχεδίου όνόματι "Ά ττίλας ". 
Καί, ώς γνωρίζετε, ή προετοιμασία ένός στρατιωτικού 

σχεδίου άπαιτεί πλείονας μήνας. Τοuτο άποδεικνύει ότι ή 

Τουρκία, έχουσα ώς πρόφασιν τήν aποκατάστασιν τής νο

μιμότητος εiς τήν νήσον άπέβλεπεν είς τήν σταθεροποίη-
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σιν τών έπεκτατικών σχεδίων της. 

ι>Τά άνωτέρω άποδεικvύουν όχι μ6νον τάς έπεκτατικάς 

προθέσεις της άλλά καί τ6ν δ6λον αίιτής. Διά τής στάσεώς 

της ταύτης ή Τουρκία έδημιούργησε έπικίνδυνον κατά

στασιν διά τήν είρήνην εlς τήν περιοχήν αίιτήν τοίί κ6-

σμου. Ή Έλλάς, παρά τάς έπανειλημμένας προκλήσεις 

τής Τουρκίας, έπέδειξεμετριοπάθειαν. Γνωρίζετε, κ. πρ6ε

δρε, ότι όταν έπέστρεψα είς τήν Έλλάδα εlχε κηρυχθή 

γενική έπιστράτευσις, δ δέ π6λεμος ήτο έτοιμος νά έκρα

γή. Πρώτον μέλημά μου ή το νά καθησυχάσω τ6ν στρατ6ν 
μέ τήν έλπίδα ότι θά βρεθή κάπQια είρηνική λύσις. Δυστυ

χώς όμως εlς τήν προσπάθειάν μου ταύτη ν δέν ηύρα άντα

π6κρισιν άπ6 τήν Τουρκίαν, ήτις έξακολουθεί νά παραμέ

νη άδιάλλακτος, μή διευκολύνουσα τήν είρηνικήν έπίλυ

σιν τών διαφορών μας. Κατά τήν συνάντησιν τήν δποίαν 

εlχον μετά τοίί κ. Ντεμιρέλ εlς Βρυξέλλας τ6ν παρεκάλεσα 
νά μοίί διευκρινήση δύο τινά. Πρώτον, πώς δικαιολογεί 

τήν δευτέρα ν έπιχείρησιν διαρκούσης τής Διασκέψεως τής 

Γενεύης. Μοί έδωκεν τήν άπάντησιν ότι δέν ήτο εlς θέσιν 

νά μοί έξηγήση καθ' ότι άλλος ήτο πρωθυπουργ6ς τήν 

έποχήν έκείνην. Δεύτερον, όταν ήρώτησα τ6ν κ. Ντεμιρέλ 

νά μοί είπη πώς σκέπτεται τήν λύσιν τοίί Κυπριακοίί, ούτος 

μοί άπήντησεν ότι βρίσκεται είς άδυναμίαν vά μοί έκθέση 

πώς άντιλαμβάνεται λύσιν αίιτοίί. Προσωπικώς φοβοίίμαι 

ότι έάν παραμείνη έκκρεμές τ6 Κυπριακ6ν διά πολύν χρ6-

νον άκ6μη, πιθανώς νά ύπάρξουν κίνδυνοι διά τήν περιο

χήν. Γνωρίζετε, κ. πρ6εδρε, ότι κατεβάλομεν πάσαν προ

σπάθειαν ίνα προσεγγίσωμεν τας τουρκικάς άπ6ψεις καί 

έδέχθημεν τ6 βασικ6τερον αίτημα τών Τούρκων, δηλαδή 

τήν δμοσπονδιακήν άρχήν (ή ν άπ6 έτών έπιδιώκει ή Τουρ

κία) ύπ6 δύο βασικάς προϋποθέσεις: α) ότι τ6 έδαφος θά 

εlναι άνάλογον πρ6ς τ6ν πληθυσμ6ν τών Τουρκοκυπρίων 

καί β) ότι ή λύσις θά έπιτρέψη τήν έπιστροφήν τών 200.000 
προσφύγων είς τάς έστίας των. Οί Τοίίρκοι όμως δέν άπα

καλύπτουν τάς προθέσεις των καί καθιστοίίν δυσχερή τ6ν 

διάλογον διά τήν έξεύρεσιν λύσεως. Σάς άνέπτυξα, κ. πρ6-

εδρε, τ6 lστορικ6ν τοίί Κυπριακοί) διά νά σχηματίσετε σα

φή είκ6να τών θέσεών μας καί ίνα δυνηθήτε έν τφ μέτρφ 

τών δυνατοτήτων σας ν' άσκήσητε έπιρροήν ώστε νά 

έξευρεθή λύσις τοίί προβλήματος, δι6τι ή παράτασις τής 
έκκρεμ6τητος ταύτης μέ άνησυχεί lδιαιτέρως. 'Επί τfl είι

καιρί~ ταύτυ θά ήθελα νά είιχαριστήσω τήν βουλγαρικήν 

Κυβέρνησιν, δι6τι έλαβε έντιμο ν καί λογικήν θέσιν έναντι 

τοίί Κυπριακοίί. Σάς έξέθεσα τ' άνωτέρω δι6τι ή κατάστα

σις είς τήν περιοχήν παραμένει έπικίνδυνος. 

ιι "Οσον άφορά τά διεθνή προβλήματα νομίζω ότι αί 

άπ6ψεις μας, άνεξαρτήτως τοίί διάφορου προσανατολι

σμοίί τής έξωτερικής πολιτικής μας, συμπίπτουν. Είδικώ
τερον συμφωνοίίμεν όσον άφορά τήν ύφεσιν εlς τήν Είιρώ

πην καί τήν ΔΑΣΕ. Θά ήθελα, κ. πρ6εδρε, νά άκούσω καί 

τάς ίδικάς σας άπ6ψεις. 

»Ζίφκωφ: Θά ήθελα νά σiiς εύχαριστήσω, κ. πρωθυ

πουργέ, διά τήν καλωσύνην πού είχατε νά μέ ένημερώσητε 

έπί των άνωτέρω θεμάτων. ΥΟσον άφορα τάς διμερείς μας 

σχέσεις θά ήθελα νά σημειώσω ότι είμεθα άπολύτως ικα

νοποιημένοι άπό τήν έξέλιξιν αύτών. 'Επίσης θά ήθελα νά 
υπογραμμίσω δτι άπό τριακονταετίας έπικρατεί ήρεμία είς 

τά σύνορά μας καί α{ χώραι μας διαβιουν έν είρήν1J. τίθε

μαι άλληλέγγυος είς δσα είπατε, δηλαδή δτι δέν ύπάρχουν 

προβλήματα μεταξύ τών χωρών μας. 'Από τής ίστορικής 

συνεδριάσεως τής δλομελείας του ΚΚΒ του €τους 1956, 
καθ' ή ν έξελέγην γενικός γραμματεύς του ΚΚΒ, τόσον ή 

κομματική δσον καί ή στρατιωτική ήγεσία προέβη είς 

άνακοίνωσιν τής έξωτερικής πολιτικής τής Βουλγαρίας 

συμπεριλαμβανομένης καί τής βαλκανικής τοιαύτης. Κα

τεδικάσαμεν τότε οίασδήποτε έθνικιστικάς ή μειονοτικάς 

άξιώσεις €ναντι άλλων χωρών. Ήκολουθήσαμεν πολιτι

κήν φιλίας καί συνεργασίας μεθ' δλων των βαλκανικών 

Κρατών, ούδεμίαν €χομεν άξίωσιν οϋτε έδαφικήν οϋτε μει

ονοτικήν εναντι άλλων Κρατών. Σκοπός μας ε{ναι ή εύη

μερία του βουλγαρικοί) λαου έντός των σημερινών συνό

ρων μας. ~Άνθρωποι μέ διαφορετικάς άντιλήψεις δέν δύ

νανται νά κατέχουν θέσεις είς τόν κρατικόν μηχανισμόν 

τής χώρας μας. Αύτή ή γραμμή τής έξωτερικής μας πολιτι

κής δέν ε{ναι περιστασιακή άλλά μόνιμος καί σταθερά. 

»'Η χώρα μας δέν έξεμεταλλεύθη καί ούδέποτε θά έκ

μεταλλευθή διά ίδιοτελείς σκοπούς τάς δυσκολίας α{ δποί

αι παρουσιάζονται είς τάς σχέσεις μεταξύ άλλων χωρών. 

Τοuτο τό άπεδείξαμεν σαφώς καί κατηγορηματικώς κατά 

τήν διάρκειαν τής πλέον όξείας περιόδου τής κυπριακής 

κρίσεως. ΕΙναι άναγκαίον πρός τό συμφέρον τής είρήνης 

των βαλκανικών λαών νά έξευρεθή είρηνική λύσις του 

προβλήματος. Δέν άποτελεί μυστικόν δτι μiiς έγένοντο 

προτάσεις ώς καί προσπάθειαι νά μiiς έπιβληθοuν κινή

σεις, άλλά ήμείς ούδέν έπράξαμεν δυνάμενον νά βλάψη τήν 

'Ελλάδα. Ήκολουθήσαμεν τήν σταθεράν πολιτικήν μας 

ήτοι τής έξευρέσεως είρηνικής λύσεως του προβλήματος. 

»Καραμανλής: Αί προτάσεις έγένοντο άπ6 τήν Τουρκί

αν; 

»Ζίφκωφ: WΟχι. Δέν εχει σημασίαν άπό ποίον προέρχον

ται . llάντως ήννόουν πολιτικήν έπέμβασιν καί όχι στρατι
ωτικήν. Σiiς διαβεβαιώ έπί τij εύκαιρί~ ταύτtJ δτι κατά τήν 

διάρκειαν τής κρίσεως δέν μετεκινήσαμεν οϋτε !\να στρα

τιώτην. 'Η θέσις μας εναντι του Κυπριακου ε{ ναι σταθερά. 

Συνίσταται δέ αϋτη είς τήν έξασφάλισιν τής άνεξαρτησίας, 

τής κυριαρχίας καί τής έδαφικής άκεραιότητος τής Κυπρι

ακής Δημοκρατίας . Ύποστηρίζομεν τήν άποστρατικο

ποίησιν τής νήσου καί τήν παροχήν είς τάς δύο κοινότη

τας δλων των δυνατοτήτων, ώστε νά δυνηθοuν νά έξεύρουν 
λύσιν άνευ ούδεμιiiς ξένης έπεμβάσεως. 'Επιθυμία μας εΙ

ναι δπως ή Κύπρος παραμείνη άνεξάρτητον Κράτος, μέλος 

του ΟΗΕ καί δπως έκλείψουν α{ αίτίαι των έλληνοτουρκι

κών διαφορών. Έπιθυμουμεν νά συμβάλωμεν έν τφ μέτρφ 

των δυνατοτήτων μας καθ' δσον ή μή έξεύρεσις λύσεως 
του προβλήματος ένδέχεται νά δημιουργήση έπιπλοκάς. 

Δέον νά άποτραπή ή εξωθεν έπέμβασις πρός έπιβολήν λύ

σεων καί δέον νά έργασθουν πρός τοuτο καί ή ·Ελλάς καί 

ή Τουρκία. 'Εάν δέν ύπήρχεν €ξωθεν έπέμβασις τό Κυπρι
ακόν θά ήδύνατο νά λυθή εύκόλως. Διά τόν λόγον τουτον 

ε{ ναι άνάγκη δπως έξευρεθή λύσις έντός των πλαισίων του 

ΟΗΕ. Δηλαδή ή διεθνοποίησις του Κυπριακοί> ε{ναι πρός 

συμφέρον καί τής 'Ελλάδος. 

»Καραμανλής: Συμφωνοίίμεν. Διά τ6ν λ6γον τοίίτον 

ύποστηρίζομεν τάς ένδοκοινοτικάς συνομιλίας τής Βιέν

vης. Πλήν όμως τά μέχρι τοίίδε άποτελέσματα αίιτών ήσαν 

μηδαμινά καί τοίίτο λ6γφ τής άναβλητικής στάσεως τοίί κ. 

Ντενκτάς, όστις δέν εlναι άνεξάρτητος έναντι τής 'Αγκύ

ρας. Ή πολιτική μας συνίσταται είς τήν ύποστήριξιν καί 
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ένίσχυσιν τοv διαλόγου τών δύο ιωινοτήτων είς τήν Βιέν

νη ν vπό τήν προεδρίαν τοv γενικοί! γραμματέως τοv ΟΗΕ 

κ. Βαλντχάιμ. Θά πρέπη δμως καί αί δύο Κυβερνήσεις 

'Ελλάδος καί Τουρκίας νά βοηθήσουν, ώστε vά έπιτευχθή 

πρόοδος εlς τάς συνομιλίας. Ώς γνωρίζετε, παρήλθον ήδη 

3 μήνες, έλαβον δέ χώραν δύο συναντήσεις, άλλ' οvδεμία 
πρόοδος έπετεύχθη. 'Αντιθέτως, διαρκώς μaς φέρουν ένώ

πιον τετελεσμένων γεγονότων, άτι να άποσκοποvν είς τήν 

σταθεροποίησιν τών θέσεών τους. 

»Ζίφκωφ: Τό κύριον πρόβλημα εΙναι εάν θά καταστfj ή 

Κύπρος βάσις του ΝΑΤΟ ij όχι. 'Εάν αύτό λυθfj προκατα
βολικώς τότε θά εύρεθή λύσις. 

»Καραμανλής: Οvδείς άπό ήμaς έπιθυμεί νά καταστή ή 

Κύπρος βάσις τοv ΝΑ ΤΟ. 

))Ζίφκωφ: 'Εάν λυθή τοuτο, θά λυθοuν καί τά λοιπά. 

))Καραμανλής: Δέν νομίζω. 

))Ζίφκωφ : Πρέπει όχι μόνον έσείς άλλά καί ή Τουρκία 

καί τό ΝΑΤΟ νά συμφωνοuν έπ' αύτοu. 

))Καραμανλής: Δέν vπάρχει άνάμιξις τοv ΝΑΤΟ καί ή 

άπόδειξις ε{ναι δτι άπεχωρήσαμεν άπό τό ΝΑΤΟ διότι 

άκριβώς τοvτο δέν έπεvέβη ίνα άποτρέψη τήν τουρκικήν 

εlσβολήν. Τάς άπόψεις σας, κ. πρόεδρε, αίτινες συμφω
νούν καί μέ τάς ίδικάς μου δέν τάς κατανοεί ή Τουρκία. 

))Ζίφκωφ: Δέν νομίζω δτι εΙναι όρθόν, ένφ ό τουρκοκυ

πριακός πληθυσμός άποτελεί τό 18% τής νήσου, νά κατέ
χουν ούτοι τό 40%. 'Επίσης δέν εΙναι δυνατόν νά μή έπα
νέλθουν οί πρόσφυγες είς τάς έστίας των. 

))Καραμανλής: Συμφωνώ, κ. πρόεδρε, δμως ή Τουρκία 

δέν σκέπτεται κατ' αvτόν τόν τρόπον. 

))Ζίφκωφ: 'Η Κύπρος δέν θά εΙ ναι άνεξάρτητον Κράτος 

έάν δέν εχη ίσχυράν κεντρικήν Κυβέρνησιν μέ ούσιαστι

κάς έξουσίας. Αί άπόψεις μας δέν διαφέρουν κατ' άρχήν, 

τό πρόβλημα εΙναι ή έξεύρεσις τών μεθόδων διά τήν λύσιν 
του θέματος. 

))Καραμανλής: Κύριε πρόεδρε, έσείς προσπαθείτε νά 

έξηγήσετε λογικά τήν συμπεριφορά τών Τούρκων. Ούτοι 

δμως δέν σκέπτονται κατ' αvτόν τόν τρόπον. 

))Ζίφκωφ: Δέν προσπαθώ νά ύπερασπισθώ τήν Τουρκί

αν. Δέον νά καταβληθή πάσα προσπάθεια διά τήν άποκατά

στασιν τών νομίμων δικαιωμάτων του κυπριακοu λαοu καί 

νά λάβουν χώραν δλαι αί άναγκαίαι συναντήσεις διά τήν 

έξεύρεσιν λύσεως. Δύνασθε νά βασίζεσθε έφ' ήμών έπ' 
αύτοu. 

))"Οσον άφορά τήν κατάστασιν είς τά Βαλκάνια συμ

φωνώ κατ' άρχήν μαζί σας δτι πρέπει νά προαγάγωμεν τήν 

πολιτικήν τής καλής γειτονίας καί τήν εύρυτέραν συνερ

γασίαν τόσον έπί του διμεροuς δσον καί έπί του πολυμε

ροuς πεδίου. Δέν ύπάρχουν δμως έπί τοu παρόντος, κατά 

τήν γνώμην μας, περιθώρια διά πολιτικήν συνεργασίαν. 

Αϋτη θά καταστή δυνατή μέ τήν πάροδον τοu χρόνου καί 

τήν ρύθμισιν τών προβλημάτων liτινα διαιροuν τούς βαλ

κανικούς λαούς καί ήτις θά έξαρτηθή κατά μείζονα λόγον 

άπό τήν γενικωτέραν ρύθμισιν είς τήν Εύρώπην. 'Υπάρ
χουν αί προϋποθέσεις διά συνεργασίαν έπί του διμεροuς 

πεδίου καί ώρισμένων του πολυμεροuς, π. χ. τόν τουρισμόν, 

όχι δμως καί έπί του πολιτικοί) πεδίου, καθ' δσον δέν 

εχουν είσέτι ώριμάσει αί άπαιτούμεναι προϋποθέσεις. Αϋ

τη εΙναι ή θέσις μας. Συνεζήτησα τό πρόβλημα τοuτο καί 

μέ τόν πρόεδρον Τσαουσέσκου, δστις παρεδέχθη τήν όρθό-

τητα τών άπόψεών μας . 'Υπάρχει ένότης τών σκέψεών μας 

είς δ,τι άφορα τήν μή είσέτι ϋπαρξιν τών προϋποθέσεων 

διά μίαν πολιτικήν integration. 
))Καραμανλής: Ή integration θ' άπετέλει ύπερβολήν. 

'Εννοώ κάτι περισσότερον άπό τό vφιστάμενον σήμερον. 

))Ζίφκωφ: Ειμεθα ύπέρ τής άναπτύξεως τών σχέσεων 

μεταξύ τών βαλκανικών Κρατών. 'Υπάρχουν δμως καί 
προβλήματα μεταξύ ώρισμένων έξ αύτών, π. χ. μεταξύ' Ελ

λάδος καί Τουρκίας. 'Υπάρχει έπίσης καί τό μειονοτικόν 

πρόβλημα. Καί ή ' Αλβανία ώσαύτως άποτελεί ενα πρό

βλημα. ΕΙναι νομίζομεν πρόωρον νά όμιλοuμεν περί πολι

τικής συνεργασίας. Ή Βουλγαρία εΙναι μικρή χώρα άλλά 

κείται είς τό κέντρον τής Βαλκανικής. Καί δέν δύναται 

ούδείς νά τήν άγνοήση είς δ,τι άφορά τά βαλκανικά προ

βλήματα. Δέν έπιδιώκομεν τήν ήγεσίαν καθ' δσον γνωρ,ί

ζομεν δτι ύπάρχουν άλλοι μνηστήρες . Θά άκολουθήσωμεν 

έποικοδομητικήν πολιτικήν είς δ,τι άφορά τήν ρύθμισιν 

τών προβλημάτων είς τά Βαλκάνια, ίνα δυνηθώμεν νά έπιτύ

χωμεν περισσότερα σχήματα συνεργασίας. 

)) "Ο σον άφορα τάς διεθνείς έξελίξεις πιστεύω δτι ή κυ
ριωτέρα διαδικασία εΙναι έκείνη τής ύφέσεως. ~Εχει προ

χωρήσει ώς πρός τήν πολιτικήν πλευράν καί εχομεν τήν 

δυνατότητα νά διαφυλάξωμεν τήν έξέλιξιν ταύτην. Βασι

κόν θέμα άποτελεί ή Πανευρωπαϊκή Διάσκεψις ήτις δέον 

νά λήξη . 'Όσον άφορα τάς θέσεις τών δύο χωρών μας 

εναντι αύτή ς νομίζω δτι συμπίπτουν. 'Ωρισμέναι δμως δυ

τικαί χώρα ι δημιουργοuν νuν προβλήματα. Αύται νομίζουν 

δτι δύνανται νά μaς έκβιάζουν. 'Απατώνται δμως. Δέν 

ύπάρχουν λόγοι άναβολής τής Πανευρωπαϊκής Διασκέψε

ως. Τοuτο έτόνισα καί κατά τήν έπίσημον έπίσκεψίν μου 

είς τήν 'Ιταλίαν, ώς καί κατά τήν συνάντησίν μου μετά του 

Πάπα. ΕΙ ναι γνωστόν δτι έγένοντο συμβιβασμοί έξ άμφοτέ

ρων τών πλευρών. Θά πρέπη νά προχωρήσωμεν ώστε νά 

καταστή δυνατή ή σύγκλησίς της, διότι οϋτω θά δημιουρ

γηθοuν αί κατάλληλοι προϋποθέσεις διά τήν έπίλυσιν καί 

τών λοιπών προβλημάτων τής Εύρώπης. ΕΙναι άναγκαίον 

δπως έπιδείξωμεν ρεαλισμόν. Καί είμεθα πεπεισμένοι δτι ή 

Πανευρωπαϊκή Διάσκεψις θά γίνη διότι δέν ύφίστανται λό

γοι νά μή γίνη. 

))Καραμανλής: Άπό τής πλευράς μας δέν vπάρχει οv

δεμία έπιφύλαξις ούτε πρός τό περιεχόμενον οvτε πρός τόν 

χρόνον. 

))Ζίφκωφ: Δέν Ί']ννόουν οuτε τήν 'Ελλάδα οuτε τήν 

Βουλγαρίαν, άλλά άλλα Κράτη . 'Από στρατιωτικής άπό

ψεως ή κατάστασις δέν εΙναι ικανοποιητική. Μaς προκα

λοuνται άνησυχίαι διότι τελευταίως εγείρεται θέμα άντα

γωνισμοu είς τούς έξοπλισμούς. Γνωρίζετε δτι μία χώρα 

ήτις ήγείται τοu ΝΑΤΟ διά του στόματος του ύπουργοu 

'Αμύνης της εχει θέσει προσφάτως θέμα αύξήσεως τών 

στρατιωτικών δυνάμεών της καί τών έξοπλισμών της. ΕΙς 

νέος άνταγωνισμός θά ή το έπικίνδυνος δι' δλον τόν κό

σμον διότι θά βραδύνη τήν έπίλυσιν τών έν τij Εύρώπτι 

ύφισταμένων εκκρεμοτήτων. Δέον δπως πάστι θυσί~ άποφύ
γωμεν ενα νέον άνταγωνισμόν είς τούς έξοπλισμούς καί νά 

πράξωμεν πάν τό δυνατόν δι' ενα άφοπλισμόν. Δέν εΙ ναι 
δυνατόν νά ύπάρξη αίθρίασις τfjς πολιτικής καταστάσεως 

έάν άρχίση ενας νέος άνταγωνισμός έξοπλισμών. Περαί

νων θά ήθελα νά σημειώσω δτι έπί τών κεφαλαιωδών αύτών 

θεμάτων αί άπόψεις μας συμπίπτουν. 
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»Καραμανλής: Κατά τήν γνώμηv μου, αί ώς aνω έκδη

λώσεις περί νέου άνταγωνισμοv εiς τούς έξοπλισμούς 

όφείλονται πρωτίστως εiς τήv άμοιβαίαv δυσπιστίαν καί 

τούτο διότι ό καθείς ύποπτεύεται τόν πλησίον του. Θά πρέ

πη ή δυσπιστία αύτη νά διαλυθfί καί εiς τούτο δέον νά 

άποβλέψουν αί προσπάθειαί μας. 

»Ζίφκωφ: Συμφωνώ. Ε{ς νέος aνταγωνισμός είς τούς 

έξοπλισμούς στερείται λογικής. Τήν στιγμήν ταύτην αί 

δύο ύπερδυνάμεις διαθέτουν πυρηνικά δπλα {κανά νά έξα

φανίσουν δχι μίαν aλλά 2 καί 3 ήπείρους. ~Ενας νέος πό
λεμος ύπό τά σημερινά δεδομένα στερείται κάθε λογικής 

βάσεως . 

»Καραμανλής: VΕξ όσων γνωρίζω αί ΗΠΑ αvξάνουv 

τούς έξοπλισμούς των λόγφ τfίς ύπεροπλίας τfίς ΕΣΣΔ. Τού

το δέ όφείλεται, κατά τήν γνώμην μου, εlς τήν άμοιβαίαv 

δυσπιστίαν, ήτις καί άποτελεί τήν πηγήv του κακού. Τά 

μικρά Κράτη θά ήδύναντο νά συμβάλουν εlς τήv έξαφάνι

σι ν τfίς δυσπιστίας ταύτης. 

»Ζίφκωφ: Είς τόν κοινόν aγώνα μας, διά τήν αίθρίασιν 

τής καταστάσεως είς τόν κόσμον δέν ύπάρχουν μικρά καί 

μεγάλα Κράτη. 'Όλοι δέον νά συμβάλουν έν τφ μέτρφ τών 

δυνατοτήτων των. Τό κυριώτερον εΙναι τό τί πράττει έκά

στη πλευρά. 'Ημείς προτείνομεν aφοπλισμόν. 'Εάν ο{ Δυ

τικοί δέν έπιθυμοuν γενικόν aφοπλισμόν ήμείς προτείνο

μεν μερικόν. 'Εάν ο{ Δυτικοί aποφασίσουν τήν διάλυσιν 

του ΝΑΤΟ ήμείς μετά 5' θά διαλύσωμεν τό Σύμφωνον 
Βαρσοβίας. Τό κυριώτερον κατά τήν γνώμην μας εΙναι τό 

τί έπιδιώκει δ καθείς. 'Ημείς είς τήν Βουλ γαρίαν δέν αύξά

νομεν τά μέσα aμύνης μας καί ή aπόδειξις εΙ ναι δτι ένθαρ

ρύνομεν περισσότερον τήν συμμετοχήν τών νέων είς τόν 

στρατόν έργασίας παρά είς τόν μάχιμον τοιοuτον . Καί του

το διότι δέν φοβούμεθα δτι θά μaς έπιτεθή ή Έλλάς ij 
liλλο βαλκανικόν Κράτος. Διά ποίον λόγον λοιπόν -νά 

έξαντλώμεν τούς πόρους μας είς τούς έξοπλισμούς. 

»Καραμανλής: Προσωmκώς λυπούμαι πολύ, διότι συνε

πεί(! τfίς διενέξεως μας μετά τfίς Τουρκίας δέν δύναμαι vά 

έφαρμόσω τήν ώς aνω πολιτικήν. Είπατε προηγουμένως, 

ότι τό κυριώτερον εlναι ότι δέν γνωρίζομεν τί έπιδιώκει ό 

καθείς. 'Εγώ πιστεύω ότι ύπάρχει άμοιβαίος φόβος λόγφ 

τfίς δυσπιστίας. 

»Ζίφκωφ: Δέν πρόκειται νά σaς έπιτεθοuμε, aλλά οϋτε 

καί έσείς. Τοuτο τό ύπογράφω δπως ύπογράφω δτι δέν θά 

μaς έπιτεθή ούδέν έκ τών λοιπών βαλκανικών Κρατών. Μό

νον ή 'Αλβανία ίσχυρίζεται τό aντίθετον. Δέν ύπάρχουν α{ 

aντικειμενικαί προϋποθέσεις δτι θά μάς έπιτεθη τις, βε

βαίως είς τήν περίπτωσιν τρίτου παγκοσμίου πολέμου aνα

τρέπονται τά ώς liνω δεδομένα. Τό τονίζω αύτό διότι ήμείς 

έδώ είς τήν Βουλ γαρίαν προτιμοuμε νά ξοδεύωμεν διά τήν 

βελτίωσιν του βιοτικοί\ έπιπέδου του λαοί\ μας παρά διά 

τόν έξοπλισμόν μας. Τόν στρατόν κατά τήν διάρκειαν του 

θέρους τόν χρησιμοποιοuμε διά τήν έκτέλεσιν διαφόρων 

i1ργων. Δέν πιστεύομεν δτι θά έκραγη είς τά Βαλκάνια πό

λεμος. 'Εργαζόμεθα δέ aκριβώς ϊνα aποφευχθή τοuτο. 

»Καραμανλής: Λυπούμαι διότι θά κάνω τήν διαπίστω

σιν ότι ύπάρχει κίνδυνος μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας. 
»Ζίφκωφ: Θά πρέπη aμφότεροι νά έργασθώμεν διά τήν 

aποτροπήν αύτοu. Τό Κυπριακόν aποτελεί έπικίνδυνον 
έστίαν διά δλον τόν κόσμον καί θά πρέπη νά συνεργασθώ

μεν διά τήν κατάργησιν τής έστίας ταύτης ήτις θά aπoβtj 

πρός όφελος τόσον τής 'Ελλάδος δσον καί τής Τουρκίας 

aλλά καί του κυπριακοί\ λαοί\. 

>>~Οσον aφορa τάς διμερείς μας σχέσεις, έπιθυμώ νά 

είπω δτι είμεθα aπολύτως ίκαvοποιημένοι aπό τήν έξέλιξίν 

των καί δ ή aπό τής έποχtjς καθ' ήν aνελάβατε τήν διακυ

βέρνησιν τής χώρας σας. ·Η ικανοποίησις δέ αϋτη δέν 

aντανακλάται μόνον είς τήν ήγεσίαν μας aλλά καί είς δλό

κληρον τόν βουλγαρικόν λαόν. Έάν, κ. πρωθυπουργέ, εί

χατε τόν χρόνον νά παραμείνετε περισσότερον είς τήν 

Βουλγαρίαν θά είχατε τήν εύκαιρίαν νά διαπιστώσετε ίδί
οις ομμασι τήν έγκαρδιότητα του λαοί\ μας, ήτις θά σaς 

πείση διά τήν ίκανοποίησιν ήν προεκάλεσαν α{ έξελίξεις 
είς τήν 'Ελλάδα. Χαιρετίζομεν τήν έπάνοδον της δημο

κρατίας είς τήν κοιτίδα της. Πιστεύομεν δτι δημιουργοuν

ται έξαιρετικώς εύνοϊκαί προϋποθέσεις ϊνα δοθή {στορική 

ό>θησις είς τήν έξέλιξιν τών έλληνοβουλγαρικών σχέσεων 

καί ήτις θά i1χη θετικάς έπιπτώσεις έπί τών Βαλκανίων καί 

θά συμβάλη τά μέγιστα είς τήν παγκόσμιον είρήνην. Είμε

θα έπίσης ικανοποιημένοι aπό τήν έξέλιξιν τών οίκονομι

κών σχέσεων μεταξύ τών χωρών μας . Θά ijθελα νά τονίσω 

δτι ή Μικτή Διϋπουργική 'Επιτροπή συνέβαλε τά μέγιστα 

είς τήν βελ τίωσιν τών σχέσεων τών δύο χωρών μας . Είμεθα 

πρόθυμοι δι' εύρυτέραν συνεργασία ν μεταξύ 'Ελλάδος καί 

Βουλγαρίας, διότι είμεθα γείτονες καί α{ οίκονομίαι μας 

εΙναι aναπτυσσόμεναι, καί παρέχουν οϋτω δυνατότητας 

περαιτέρω άναπτύξεως καί σταθεροτέρας συνεργασίας. Θά 

ή δυνάμεθα νά παράσχωμεν δδηγίας είς τούς δύο ύπουργούς 

'Εξωτερικών, είς τήν Μικτήν Διϋπουργικήν Έπιτροπήν 

ώς καί είς τούς επιχειρηματίας νά έντείνουν ετι περαιτέρω 

τήν οίκονομικήν συνεργασίαν. 'Εξ δσων γνωρίζω πρόκει

ται νά__,κατασκευασθtj είς τήν ·Ελλάδα έργοστάσιον aλου

μίνας είμεθα πρόθυμοι νά προσφέρωμεν ήλεκτρικήν ένέρ

γειαν καί σόδα. Αί δύο χώραι μας aποκτοuν δλονέν καί 

μεγαλυτέραν σημασίαν είς τόν τομέα τών μεταφορών. 

Μελλοντικώς πρόκειται νά διέρχωνται aπό τά Βαλκάνια 
τεράστια φορτία άπό τήν Εύρώπην πρός τάς aραβικάς καί 

άσιατικάς χώρας καί τανάπαλιν. Θά πρέπη νά έξετάσωμεν 

τό θέμα έν τtj δλότητί του καί νά δώσωμεν τάς δεούσας 

κατευθύνσεις είς τά άρμόδια όργανα. Είμεθα ετοιμοι νά 

μετάσ):ωμεν είς σύγχρονα σχήματα συνεργασίας, έφ' δσον 
βεβαίως ταuτα θά εΙναι πρός aμοιβαίον συμφέρον τών χω

ρών μας. Θά ήδυνάμεθα νά άγοράσωμεν προϊόντα τής έλα

φράς έλληνικtjς βιομηχανίας π.χ. έλιές, εσπεριδοειδή 

κ. λ π. • Ωσαύτως, είμεθα πρόθυμοι νά συμβάλωμεν εiς τήν 
άνάπτυξιν τών τουριστικών σχέσεων μεταξύ τών δύο χω
ρών μας μετά τήν λύσιν βεβαίως ώρισμένων προβλημάτων 

liτινα δυσχεραίνουν τήν περαιτέρω άνάπτυξίν των. Θά 

ijθελα νά τονίσω τήν καλήν συνεργασίαν μας είς τό θέμα 

τών τεσσάρων ποταμών 'Έβρου, ν Αρδα, Στρυμόνα καί Νέ

στου. 'Υπάρχουν πάρα πολλαί δυνατότητες συνεργασίας 

καί είς τόν πολιτιστικόν τομέα. Θά προκύψουν βεβαίως 

ώρισμέναι δυσχέρειαι έκ τής είσδοχtjς σας είς τήν ΕΟΚ, 

aλλά καί μετά τής 'Ιταλίας ήτις άνήκει είς τήν ΕΟΚ i1χο

μεν πάρα πολύ καλάς σχέσεις, διότι ώς γνωρίζετε ύπάρ

χουν τά "γνωστά παραθυράκια". 

»Θά ijθελα νά σάς είπω δύο λόγια περί τής Βουλγαρίας. 

Ή Βουλγαρία aντιμετωπίζει δυσχερείας καί προβλήματα 

άλλά γενικώς άναπτύσσεται. Μάς συγκινοuν ίδιαιτέρως τά 

προβλήματα της μελλοντικής Βουλγαρίας. ·Η παγκόσμιος 
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οiιωνομική κρίσις μaς επληξε μερικώς, κυρίως έφέτος, λό

γφ τής πτώσεως τών τιμών τών προϊόντων μας εiς τήν διε

θνή άγοράν. Τό πρόβλημα τό δποίον άντιμετωπίζομεν 

ε{ναι ή άνάπτυξις τής Βουλγαρίας κατά τήν tπομένην φά

σιν. Κατά τά προσεχή 5 ετη σκοπεύομεν νά έφαρμόσωμεν 
ύψηλούς ρυθμούς οίκονομικής άναπτύξεως μέ άπώτερον 
σκοπόν τόν διπλασιασμόν του έθνικοu εΙσοδήματός μας 

ήτοι άπό 900.000.000 λέβα εiς 1.800.000.000 λέβα. Βεβαίως 
πρόκειται περί λίαν δυσχεροuς έπιδιώξεως πλήν δμως, πι

στεύομεν, πραγματοποιησίμου. WΕχομε δημιουργήσει εiς 

τήν Βουλγαρία ν iσχυράς παραγωγικάς μονάδας, vuv δέ 
άποβλέπομεν είς τήν συγκέντρωσιν καί έκσυγχρονισμόν 

αύτών. 'Η άγροτική οΙκονομία τής Βουλγαρίας άνεπτύχθη 

κατά τήν διάρκειαν τής τελευταίας δεκαετίας μέ βάσιν τούς 

συνεταιρισμούς. Nuv πιστεύομεν δτι ο{ συνεταιρισμοί διε
δραμάτισαν τόν Ιστορικόν προορισμόν των, άπό τετραετί

ας δέ δημιουργοuμε άγροτοβιομηχανικά συγκροτήματα είς 

ά μετέχουν καί ο{ συνεταιρισμοί. 'Η εκτασις τών άγροτο

βιομηχανικών τούτων συγκροτημάτων έκτείνεται άπό 40-
80 χιλιάδες στρέμματα κατά μέσον δρον. Ή άγροτική οΙ
κονομία μας διαφέρει άπό έκείνη τών λοιπών σοσιαλιστι

κών Κρατών καθ' δσον χαρακτηρίζεται άπό εvα γιγαντιαί

ον συγκεντρωτισμόν. Τό κυριώτερον πρόβλημα τό δποίον 

άντιμετωπίζομεν ε{ναι ή tλλειψις επαρκών τεχνικών μέ

σων, ώς καί ή ελλειψις πρώτων ύλών π. χ. άνθρακος, πετρε

λαίου κ.λπ. 'Ένα άλλο πρόβλημα ε{ναι ή tλλειψις έργατι

κών χειρών. 'Ανεξαρτήτως δμως τών δυσχερειών τούτων ή 

άνάπτυξις τής Βουλγαρίας ε{ναι γενικώς καλή. Διατηροuμε 

καλάς σχέσεις μέ δλα τά σοσιαλιστικά Κράτη τής Εύρώ

πης. Προσφάτως είς τήν Ρουμανίαν ύπεγράψαμε 8 συμφω
νίας αϊτινες άποβλέπουν είς τήν βελτίωσιν τής οίκονομι

κής καί πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ Βουλγαρίας -
Ρουμανίας. Ai σχέσεις μας μετά τής ΕΣΣΔ ε{ναι άρισται. 
Πολλοί Σοβιετικοί έμπειρογνώμονες εiργάζοντο καί μdς 

έβοήθησαν ποικιλοτρόπως είς τάς μέχρι τοuδε προσπαθεί

ας μας. Nuv δέν ύπάρχουν πλέον είς τήν Βουλ γαρίαν Σοβι
ετικοί τεχνικοί καθ' δσον δέν τούς θεωροuμεν άπαραιτή

τους. "Οταν παλαιότερον άνέφερα είς τόν Σάχην τής Περ

σίας δτι ο{ φοιτοuντες είς τά πανεπιστήμιά μας άνέρχονται 

είς 110.000 έδυσκολεύθη νά τό πιστεύση. Καί δμως εΙναι 
άλήθεια. 'Ενισχύομεν ίδιαιτέρως τούς κλάδους τούς δποί

ους θεωροuμεν άπαραιτήτους διά τήν οίκονομικήν καίτε

χνολογικήν άνάπτυξίν μας π.χ. κυβερνητικής, μαθηματι

κών, ήλεκτρονικών. Κατέχομεν μετά τήν ΕΣΣΔ τήν δευτέ

ραν θέσιν είς τόν κλάδον έξαγωγών ήλεκτρονικών συ

σκευών μεταξύ τών σοσιαλιστικών Κρατών. 

»Καραμανλής: Κατά τήν γνώμην μου άμφότερα τά συ

στήματα έχουν πλεονεκτήματα καί μειονεκτήματα. Κάποτε 

θά συναντηθούν καί τό ένα θά άφομοιώση τά πλεονεκτή

ματα τοίί άλλου. Τό κυριώτερον εlναι ή διαφύλαξις τής 

είρήνης καί έφ' δσον αύτη θά διαρκή θά έχωμε δλον τόν 

χρόνον νά έξεύρωμεν τά πλεονεκτήματα τών συστημάτων. 

Μοί έπροξένησεν έντύπωσιν τά δσα μοίί είπατε διά τήν 

έξέλιξιν τής Βουλγαρίας. Καί ήμεiς κατά τήν τελευταίάν 

20ετίαν έσημfιώσαμε πρόοδον. Βεβαίως άπό τήν έπταετή 

δικτατορίαν έκληρονομήσαμε πολλά προβλήματα. 'Ελπί

ζω δμως δτι θά δυνηθοίίμε νά τά ξεπεράσωμε συντόμως. Τό 

πρόβλημά μας εlναι δτι, ένφ τό 38% τοίί πληθυσμού μας 
άπασχολεiται μέ τήν γεωργίαν, α{ καλλιεργήσιμοι έκτάσεις 

εlναι λίαν περιωρισμέναι. ώς έκ τούτου είμεθα υποχρεωμέ

νοι νά στρέφωμεν τήν δραστηριότητά μας είς άλλους το

μείς. Κατά τήν γνώμη ν μου αί οlκονομίαι τών δύο χωρών 

μας δύνανται νά άλληλοσυμπληρωθοίίν καί ίσως θά ήδυνά

μεθα νά προγραμματίσωμεν δπως α{ οlκονομίαι μας άντί νά 

εlναι άνταγωνιστικαί νά καταστούν συμπληρωματικα{, ού

τως ώστε νά δυνηθώμεν νά άναπτύξωμεν είς τό maximum 
τάς οlκονομικάς μας σχέσεις. wΕργον μας εlναι νά δώσω

μεν τάς δεούσας κατευθύνσεις. Βεβαίως έμείς άvτιμετωπί

ζομεν ώρισμένας δυσχερείας διότι ή οlκοvομία μας εlναι 

έλευθέρα, δυνάμεθα δμως νά τάς uπερπηδήσωμεν εlς δ, τι 
άφορά τάς όργαvωμένας τάξεις, π.χ. τάξεις βιομηχάνων 

κ.λπ., είς τρόπον ώστε πλήν τοίί κραi:ικοίί τομέως νά άνα

πτυχθοίίν αί σχέσεις μας καί εlς τόν lδιωτικόν τομέα. 'Η 

διαπίστωσίς μου εlναι δτι uφίστανται δυνατότητες περαιτέ

ρω άναπτύξεως τής συνεργασίας μας καί uπάρχει έκατέρω

θεν έπιθυμία διά τήv άνάπτυξίν της. 
»Καί ήμεiς έπιθυμοίίμεv πολύ τήν συνεργασίαν μεταξύ 

τών δύο χωρών μαρ>2οs. 

Τό ίδιο βράδυ, δ Βούλγαρος πρόεδρος παρέθεσε 

δείπνο πρός τιμή του Κ. Καραμανλή. Στήν προσφώ

νησή του, δ Τ. Ζίφκωφ σημείωσε ότι στή νεότερη 

ίστορία τών δύο λαών, έκτός άπό περίοδοι δοκιμα

σιών, ύπήρξαν καί έποχές είρηνικής συνεργασίας. 

WΗδη άπό πολλά χρόνια, έπικρατουσε ήρεμία στό 

κοινό σύνορο, ένώ ή άποκατάσταση τών διμερών σχέ

σεων άπό τό 1964- στήν όποία, τόνισε, πολύ εΙχε 
συμβάλει καί δ Κ. Καραμανλής - άπεδείκνυε ότι 

ήταν δυνατή ή άγαστή συνεργασία χωρών μέ διαφο

ρετικά κοινωνικά καί οίκονομικά συστήματα. Τά

χθηκε ύπέρ τής άναπτύξεως τών διμερών δεσμών στά 

Βαλκάνια καί τόνισε τήν άνάγκη νά διαφυλαχθεί ή 

άτμόσφαιρα άμοιβαίας έμπιστοσύνης πού εΙχε δημι
ουργηθεί. 

'Η άντιφώνηση του Κ. Καραμανλή: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Σιiς εύχαριστώ γιά τήν έγκαρδιότητα τijς ύπο

δοχijς που μου έπιφυλάξατε· σιiς εύχαριστώ γιά τούς 
καλούς λόγους πού έχρησιμοποιήσατε άναφερόμε

νος στήν δημοκρατική 'Ελλάδα καί τόν λαό της· καί 
μέ έξαιρετική χαρά δέχομαι τίς διαβεβαιώσεις σας 

γιά τά φιλικά αίσθήματα πού τρέφει δ βουλγαρικός 

λαός πρός τήν πατρίδα μου. 

))Θά ήθελα κι ' έγώ πρώτα άπ' όλα νά σιiς διαβε
βαιώσω ότι δ έλληνικός λαός πιστεύει βαθύτατα 

στήν άναγκαιότητα τijς φιλίας μέ τήν γείτονα Βουλ

γαρία. 

)) 'Ορθότατα, κύριε πρόεδρε, έσπεύσατε νά ύπο
γραμμίσετε . ότι ή συνάντησή μας ε{ ναι ή πρώτη συ

νάντηση πού πραγματοποιείται μεταξύ ύπευθύνων 

ήγετών τών δύο χωρών κατά τήν νεώτερη iστορία 

τους. Στό γεγονός αύτό περικλείεται lνας τόσο 

σπουδαίος συμβολισμός, ωστε νά προσλαμβάνη τήν 
σημασία iστορικοίJ σταθμοίJ. 
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Έλληνοβουλγαρικές συνομιλίες (άνω)· μέ τόν πρόεδρο Ζίφκωφ (κάτω). 
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»Τερματίζει πράγματι πανηγυρικά ή συνάν,τησή 

μας μία μεγάλη χρονική φάση, κατά τήν δποία οί 

λαοί μας - γιά λόγους πού παρέλκει νά ύπομνη

σθουν - δχι μόνο δέν άπελάμβανον τά άγαθά τής 

καλής γειτονίας, άλλά καί ύφίσταντο κατά καιρούς 

τά δεινά τής έχθρότητος καί τής καχυποψίας. 

»Βέβαια, άπό πολλών ήδη έτών ύπήρξαν έπάλλη

λες οί θετικές άποδείξεις δτι έπιθυμία καί τών δύο 
χωρών μας ήταν νά λησμονηθουν οί παλαιές πικρές 

δοκιμασίες - άπό τίς δποίες περισσότερο ύπέφεραν 

οί όλιγώτερον εύθυνόμενοι: οί άπλοί άνθρωποι, πού 

στήν συντριπτική τους πλειοψηφία ε{ναι αύτοί πού 

συγκροτουν τούς λαούς. ν Α ν σήμερα βρισκόμαστε 

στήν τόσο εύχάριστη θέση νά διαπιστώνωμε άμφό

τεροι δτι οί όδυνηρές περιπέτειες άνήκουν άμετά

κλητα στό παρελθόν καί δτι μπορουμε νά προχωρή

σωμε συνεργαζόμενοι στενώτερα καί άποδοτικότερα 

γιά ενα δημιουργικό μέλλον, αύτό άσφαλώς δέν ε{ναι 

οϋτε τυχαίο, ούτε στιγμιαίο. 'Οφείλεται στό δτι οί 

συμφωνίες πού ύπογράψαμε πρό δέκα καί πλέον έτών 

άνταποκρίνονταν καί στίς νέες ίστορικές συνθήκες 

καί στά πραγματικά αίσθήματα τών λαών μας. Γι ' 
αύτό δχι μόνον άπέδωσαν ίκανοποιητικά άποτελέ

σματα καί γιά τίς δύο χώρες, άλλά καί έδημιούργη

σαν τήν άναγκαία πολιτική καί ψυχολογική ύποδο

μή πού μtiς έπιτρέπει ήδη νά έπιχειρήσωμε άκόμη 

πιό ούσιαστικές καί τολμηρές κοινές προσπάθειες. 

νΕτσι δ δριστικός τερματισμός ένός θλιβερου κεφα

λαίου τής ίστορίας μας άποτελεί συνάμα καί τήν έλ

πιδοφόρο άφετηρία μ'ifiς νέας έποχής στίς σχέσεις 

τών δύο λαών μας - μιtiς έποχής πού δέν μπορεί νά 

δικαιωθή ίστορικά, παρά μόνο μέ είρηνικές κατακτή

σεις. 

»Πέραν δμως άπό τίς διαφορές πού μi'iς έχώριζαν 

καί άνήκουν πιά στό παρελθόν, ύπάρχουν καί άλλου 

είδους διαφορές, ή συνειδητοποίηση τών δ ποίων οχ ι 

μόνο δέν παραβλάπτει, άλλά άντιθέτως καθιστi'i είλι

κρινέστερες- καί συνεπώς ίσχυρότερες- τίς φιλι

κές μας σχέσεις. "Οπως έτόνισα καί κατά τίς πρό

σφατες συνομιλίες μου μέ τούς ίθύνοντες τής γείτο

νός μας καί γείτονός σας Γιουγκοσλαβίας, ή φιλία 

δέν σημαίνει ταυτότητα. 'Ίσως μάλιστα οί φtλικοί 

δεσμοί νά προσλαμβάνουν άκόμη μεγαλύτερη άξία, 

όταν συνδέουν λαούς πού διαβιουν μέ διαφορετικά 

οίκονομικο-κοινωνικά συστήματα καί έχουν διαφο

ρετικές ίδεολογικές τοποθετήσεις. Γιατί τότε άπα

δεικνύεται δτι ή προτεραιότης δίδεται στίς παναν

θρώπινες άξίες, στόν πόθο γιά είρηνική συμβίωση 

καί γιά συνφγασία. 

»Πιστεύω δτι οί άπόψεις αύτές ίσχύουν άκόμη 

περισσότερο γιά τόν χώρο τής Βαλκανικής, στόν 

δποίο μi'iς έχει τάξει ή γεωγραφική καί ίστορική μας 

μοίρα. 'Όπως συχνά λέγεται, ή Βαλκανική άποτελεί 

J άπεικόνιση του σημερινου κόσμου σέ δλη τήν πλη-

ρότητα καί τήν πολυμορφία του διαφορισμου του. 

Πράγματι μέσα στόν περιωρισμένο γεωγραφικό της 

χώρο, έκτός άπό τίς φυλετικές καί τίς θρησκευτικές 

διαφορές, έκπροσωπουνται δλες οί πολιτικές, Ιδεο

λογικές καί κοινωνικο-οίκονομικές τάσεις. ν Α ν, συ

νεπώς, μέ τήν άνάπτυξη καί τήν δραστηριοποίηση τών 

διμερών σχέσεων τών βαλκανικών λαών φθάσωμε ού

σιαστικά σ' ενα πολυμερές πλέγμα άρμονικής καί 

έποικοδομητικής συνεργασίας, θά έχωμε έπιτύχει νά 

καταστήσωμε τήν Βαλκανική πρότυπο γιά δλόκλη

ρη τήν διεθνή κοινωνία. 'Η Βαλκανική θά συμβολίζ η 

τότε τήν δυνατότητα τών λαών πού τήν κατοικουν νά 

συνυπάρχουν είρηνικά καί νά συνεργάζωνται δημι

ουργικά, χωρίς ν' άπαλλοτριώνουν τίς ίδεολογικές 
τους άρχές καί τίς κοινωνικο-οίκονομικές τους πε

ποιθήσεις. Θ ' άποτόλμουσα νά πώ δτι μ ' αύτόν τόν 
τρόπο θά συνέβαλλαν άποφασιστικά καί στήν κατο

χύρωση τής διεθνους εlρήνης, άλλά καί στόν έκδη

μοκρατισμό τής διεθνους κοινωνίας. 

»Πολλά καί δυσεπίλυτα ε{ναι άσφαλώς τά προ

βλήματα πού άντιμετωπίζει δ σύγχρονος κόσμος, τά 

δποία έθίξαμε ήδη στήν γενικότητά τους κατά τήν 

συνομιλία μας. 'Εξετίμησα ίδιαιτέρως, κύριε πρόε

δρε, τόν ρεαλισμό καί τήν εύθυκρισία σας στόν τρό

πο θεωρήσεως τών κρισίμων αύτών προβλημάτων, 

είτε πρόκειται περί του πληθωρισμου καί τής ένερ

γειακής κρίσεως, είτε πρόκειται περί πολιτικών άν
ταγωνισμών ή τής έπιθετικότητος ώρισμένων Κρα

τών. Πιστεύω καί έγώ μαζί σας - καί χαίρω διότι 

παρέχεται ή εύκαιρία νά τό διακηρύξω - δτι δέν 

ύπάρχει άλλος τρόπος γιά τήν άντιμετώπιση τών δυ

σχερειών, άπό τήν προσπάθεια κατανοήσεως όλων 

τών διαστάσεων τ;ου προβλήματος καί τήν καλή θέ

ληση γιά τήν είρηνική έπίλυσή του. Δυστυχώς δέν 

συμμερίζονται δλες οί Κυβερνήσεις τίς άπόψεις αύ

τές καί έτσι πιστεύω δτι δέν έκφράζουν σέ τελική 

άνάλυση τίς άληθινές έπιθυμίες όλων τών λαών. 

Πολλές φορές μάλιστα ώρισμένες Κυβερνήσεις πα

ραπλανουν τούς λαούς τους καί τελικά αιχμαλωτί

ζονται ο{ ίδιες άπό τίς σφαλερές έπιδιώξεις πού 

έχουν ύποδαυλίσει. νlσως μέχρις ένός ώρισμένου 

σημείου αύτή νά ε{ναι καί ή έξήγηση γιά τό άδιέξοδο 

πού έχει δημιουργηθή στήν Κύπρο μέ τήν εlσβολή 

τής Τουρκίας, πού έξακολουθεί ν' άποτελή άπειλή 

τής είρήνης σ' αύτή ν τήν εύαίσθητη περιοχή τής 

ύδρογείου. 

»'Ο έλληνικός λαός έξετίμησε ίδιαίτερα τήν στά

ση τής Βουλγαρίας στήν κυπριακή τραγωδία. Οί δύο 

χώρες μας έτάχθησαν ύπέρ τής έφαρμογής τών άπα

φάσεων τών 'Ηνωμένων 'Εθνών γιά τήν άποχώρηση 

τών ξένων στρατευμάτων καί τήν έπιστροφή τών 

προσφύγων c!ilς έστίες τους, ύπό συνθήκας πλήρους 
άσφαλείας. Οί δύο χώρες μας κατεδίκασαν τήν βία 

καί τά τετελεσμένα γεγονότα πού προκύπτουν άπό 
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αύτήν. Καί ύπεγράμμισαν τό άπαράγραπτο δικαίωμα 

τών μικρών χωρών vά ζοvν έλεύθερα καί άνεξάρτητα. 
»Ταυτότης άντιλήψεως διαπιστώνεται καί έναντι 

τών έπίσης κρισίμων προβλημάτων τής Μέσης 

'Ανατολής. Καί ή Έλλάς, όπως καί ή Βουλγαρία, 

πιστεύει ότι μία διαρκής καί δικαία είρήνη στήν εv

φλεκτη αύτή περιοχή δέν μπορεί παρά νά έπιτευχθή 

μέ τήν άναγνώριση τών νομίμων δικαιωμάτων του 

παλαιστινιακού λαού καί τήν κατοχύρωση τών δι

καιωμάτων όλων τών χωρών τής περιοχής νά συμβι

ούν έν άσφαλεί(! καί εlρήνu. 

» 'Επανερχόμενος, καθώς τερματίζω τήν δμιλία 
μου αύτή, στίς έλληνοβουλγαρικές σχέσεις, πού 

... / άποτελοvν τό κύριο άντικείμενο τής έπισκέψεώς 
μου, θά ήθελα νά υίοθετήσω - όπως άκριβώς τό δια

τυπώσατε πρό όλίγου μέ τόση σαφήνεια - τό διά

γραμμα τής συσφίγξεως καί τής διαρκούς άναπτύξε

ως τής συνεργασίας μεταξύ τών δύο χωρών μας. Στίς 

άντιπροσωπείες μας θά δοθή δ χρόνος γιά νά έξειδι

κεύσουν όλα τά κεφάλαια πού έθίξατε καί vά μεθοδεύ

σουν τήν έφαρμογή τους. Θέλω όμως άκόμη μία φο

ρά νά τονίσω ότι, πέρα άπό τά έπί μέρους έπιδιωκό

μενα άγαθά άποτελέσματα, τήν μεγαλύτερη σημασία 

έχει ή κοινή διαπίστωση ότι ή έλληνοβουλγαρική 

συνεργασία εlναι άvαγκαία γιά τήν προαγωγή τών 

συμφερόντων τών δύο λαών μας καί κατ' έπέκταση 

τών λαών δλοκλήρου τής Βαλκανικής. 

»Μέ τήν πεποίθηση αύτή, έγείρω τό κύπελλο 

ύπέρ τής εύημερίας του βουλ γαρικοv λαοv, ύπέρ τής 

έλληνοβουλγαρικής φιλίας καί ύπέρ τής ύγείας καί 

τής προσωπικής σας εύτυχίας, κύριε πρόεδρε». 

Τήν έπομένη, 3 'Ιουλίου, δ 'Έλληνας πρωθυ

πουργός κατέθεσε στέφανο στό Μνημείο των Πε

σόντων στή Σόφια καί στή συνέχεια έπισκέφθηκε 

στή Βάρνα συγκρότημα χημικfjς βιομηχανίας καθώς 

καί τουριστικά συγκροτήματα. Τό βράδυ παρέθεσε 

δείπνο πρός τιμή τοϋ Τ. Ζίφκωφ καί τοϋ πρωθυπουρ

γοϋ Σ. Τοντόρωφ. 

Στίς 4 'Ιουλίου, δ Κ. Καραμανλfjς εΙχε νέα συ
νάντηση μέ τόν Βούλγαρο πρόεδρο. Τό σχετικό ση

μείωμα άναφέρει τά άκόλουθα: 

«Κυπριακόν: Ό Βούλγαρος πρόεδρος ijκουσε μέ μεγά

λο ~νδιαφέρον καί κατανόησιν τόν 'Έλληνα πρωθυπουρ

γόν, δ δποίος του άνέπτυξε τάς άπόψεις του σχετικώς μέ τό 

ιστορικόν του Κυπριακοu, τάς νεωτέρας ~ξελίξεις του 

προβλήματος, τήν άνάγκην ~πανόδου είς τάς έστίας των 

των 'Ελληνοκυπρίων προσφύγων, τήν δμοσπονδίαν μέ 

πολυκαντονικόν σύστημα, τόν περιορισμόν τών Τουρκο

κυπρίων είς άναλογοuντα πρός τόν πληθυσμόν των ~δάφη, 

καθώς καί τήν έκ μέρους τών Τούρκων ιθυνόντων άπροθυ

μίαν καί άδικαιολόγητον ι'iρνησιν διά τήν διεξαγωγή ν ένός 

συγκεκριμένου καί έντίμου διαλόγου ~πί του Κυπριακοu 

καί των λοιπών προβαλλομένων ύπ' αύτών θεμάτων. 

»'Ο κ. Ζίφκωφ συνεφώνησεν δτι δ κ. Ντεμιρέλ εΙ ναι 

ουσιαστικώς αiχμάλωτος των στρατιωτικών καί τών κομ

ματικών άντιπάλων του, ο{ δποίοι καραδοκοuν κάθε κίνη

σίν του εiς τό Κυπριακόν διά νά τόν πλήξουν πολιτικώς. 

Δέν άντέδρασεν δμως εiς τήν παρατήρησιν του UΕλληνος 

πρωθυπουργοί) δτι ή Τουρκία πεφέρχεται συνεχώς καί πε

ρισσότερον εiς βαθυτέραν πολιτικήν άπομόνωσιν συνε

πεί«l τής κυπριακής πολιτικής της. 

»Ό Βούλγαρος πρόεδρος ~πρότεινεν δπως, συμφω

νοuντος του κ. Καραμανλή, βολιδοσκοπήση καταλλήλως 

τάς Κυβερνήσεις των άνατολικών χωρών, παραλλήλως 

πρός τάς ~νεργείας του UΕλληνος πρωθυπουργοί) είς τάς 

δυτικάς χώρας, έπί δυνατότητος συγκλήσεως μιάς εύρυτέ

ρας διασκέψεως πρός έξεύρεσιν λύσεως του Κυπριακοu, έν 

δψει τής διαγραφομένης μάλλον άποτυχίας των διακοινο

τικών συνομιλιών . 
»τέλος, προσεφέρθη νά μεταφέρη, ώς ίδικάς του, τάς 

άπόψεις του κ. Καραμανλή πρός τόν κ. Ντεμιρέλ, μέ τόν 
δποίον ~νδέχεται νά συναντηθή ~π· εύκαιρί«l ~γκαινίων 

κοινοu βουλγαροτουρκικοu έργου καί νά άσκήση έπ' αύ

τοu τήν έπιρροήν του πρός ~ξεύρεσιν μιάς ίκανοποιούσης 

καί τάς δύο χώρας λύσεως. 

»Εiς τό σημείον αύτό δ κ. Ζίφκωφ, τονίζων τήν βαρύτη

τα τής προσφοράς του, προσέθεσεν δτι αϋτη δέν θά πρέπη 

νά ~κληφθή ώς ~κείνη του Ρουμάνου προέδρου Τσαουσέ

σκου, δ δποίος εύκόλως ύπόσχεται πολλά, καί παρεκάλε

σεν δπως δλαι αί σχετικαί μέ τήν προσφοράν του αύτήν 

~νέργειαι θεωρηθοuν ώς "άκρως ~μπιστευτικαί". Τά άπο

τελέσματα αύτών καί νεώτεραι τυχόν άπόψεις έπί του προ

κειμένου, ~ζήτησε νά γνωστοποιοuνται εiς τούς δύο προέ

δρους μόνον μέ είδικούς άπεσταλμένους τής άπολύτου ~μ

πιστοσύνης αύτών. Ό κ. Καραμανλής συνεφώνησε. 

»Γιουγκοσλαβία: 'Ο κ. Ζίφκωφ συνεφώνησε πλήρως μέ 

τάς άπόψεις του UΕλληνος πρωθυπουργοί) ~πί του Μακεδο

νικοί), ύπογραμμίσας καί πάλιν δτι διά τήν Βουλγαρίαν δέν 
ύπάρχει "μακεδονική ~θνότης". Δέν παρέλειψε νά προσθέ

ση είς τό σημείον τοuτο δτι, δπως πολλαπλασιάζωνται ο{ 

'Αλβανοί είς τήν γιουγκοσλαβικήν Μακεδονίαν, δέν άπο

κλείεται τά Σκόπια νά άντιμετωπίσουν λίαν μελλοντικώς 

ε{ς τόν ίδιον τόν χώρον των μειονοτικά προβλήματα ... 
)) • Απαντών είς σχετικήν ~ρώτησιν του κ. Καραμανλή 

περί του μέλλοντος τής Γιουγκοσλαβίας μετά τόν τίτο, 

ε{πεν δτι δ ίδιος δέν πιστεύει ε{ς τό ένδεχόμενον διαλύσεως 

τής 'Ομοσπονδιακής Γιουγκοσλαβίας. 'Ως άσφαλέστερον 

άνασταλτικόν παράγοντα τών ένδεχομένων κεντροφύγων 

δυνάμεων θεωρεί τόν γιουγκοσλαβικόν στρατόν, δ δποίος, 

ώς ~τόνισεν δ κ. Ζίφκωφ, "άπέχει έπιμελώς οιωνδήποτε 

~ξωτερικών καί έσωτερικών άναμίξεών του καί προπαγαν

διστικών έκστρατειών". νΕχει δέ ώς προορισμόν νά παίξη 

άποφασιστικόν ρόλον ε{ς τήν διατήρησιν τής συνοχής καί 

άκεραιότητος τής 'Ομοσπονδιακής Γιουγκοσλαβίας. 

»'Αλβανία: 'Ο κ. Ζίφκωφ άνέφερεν δτι ή οικονομική 

κατάστασις του άλβανικου λαου ~πιδεινοuται διαρκώς άπό 

τής ~ποχής, κατά τήν δποίαν οί "πολιτικώς άνώριμοι" ήγέ

ται του, παρασυρθέντες άπό τό Πεκίνον, τόν άπεμάκρυναν 

άπό τούς φυσικούς συμμάχους του - τάς ι'iλλας σοσιαλι

στικάς χώρας. 

»Διαβαλκανική συνεργασία: Σχετικώς δ κ. Ζίφκωφ 

ύπεγράμμισεν δτι έπί του παρόντος "δέν φρονεί δτι έχουν 

ώριμάσει" α{ προϋποθέσεις μιάς τοιαύτης συνεργασίας, 
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διότι έξακολουθοϋν νά ύφίστανται σοβαραί διαφοραί με

ταξύ βαλκανικών Κρατών- τό Κυπριακόν είς τάς έλληνο
τουρκικάς σχέσεις, τό Μακεδονικόν είς τάς βουλ γαρογι

ουγκοσλαβικάς, ή στάσις τfjς 'Αλβανίας. Παρεδέχθη, 

δμως, δτι καί ύπό τάς παρούσας συνθήκας, μέχρις έκκαθα

ρίσεως των διαφορών αύτών, δύνανται νά γίνουν ώρισμένα 

μικρά βήματα πρός την κατεύθυνσιν αύτήν. Σχετικώς d.πε

δέχθη την σκέψιν τοϋ ~Ελληνος πρωθυπουργοί) περί δυνα

τότητας συγκλήσεως μιaς διασκέψεως τών άρμοδίων ύ

πουργών τών βαλκανικών χωρών πρός έξέτασιν θεμάτων 

εύνοούντων τήν d.νάπτυξιν τfjς συνεργασίας αύτfjς είς δια

φόρους τομείς δπως τών μεταφορών, της οΙκονομίας, τfjς 

τεχνικής, τfjς ύγειονομικfjς, τfjς προαγωγής πολυμερών 

μορφωτικών, πολιτιστικών κ. ά. συναφών έκδηλώσεων»206 • 

Μέ τήν εύκ:αιρία τής συναντήσεώς τους, δ 'Έλ

ληνας πρωθυπουργός έπέδωσε στόν Βούλγαρο πρόε

δρο τά διάσημα του, Τάγματος του Σωτήρος, έν& δ 

Τοντόρ Ζίφκ:ωφ άπένειμε στόν Κ. Καραμανλή τό πα

ράσημο «Στάρα Πλάνινα». 

Μετά τό τέλος τ&ν συνομιλιών, έκ:δόθηκ:ε τό άκ:ό

λουθο κοινό άνακ:οινωθέν: 

«Κατόπιν προσκλήσεως τοϋ προέδρου τοϋ Συμβουλίου 

τοϋ Κράτους τfjς Λαϊκής Δημοκρατίας τfjς Βουλγαρίας κ. 

Τοντόρ Ζίφκωφ καί τοϋ πρωθυπουργοϋ τfjς Λαϊκfjς Δημο

κρατίας της Βουλγαρίας κ. Στάνκο Τοντόρωφ, δ πρωθυ

πουργός της 'Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος 

Καραμανλής έπραγματοποίησεν έπίσημον έπίσκεψιν είς 

Λαϊκήν Δημοκρατίαν τfiς Βουλγαρίας, d.πό 2 ~ως 4 'Ιουλί
ου 1975. 

>>'Ο πρωθυπουργός τfjς 'Ελληνικής Δημοκρατίας κ. 

Κωνσταντίνος Καραμανλής d.πένειμεν είς τόν πρόεδρον 

τοϋ Συμβουλίου τοϋ Κράτους τfjς Λαϊκfjς Δημοκρατίας τfjς 

Βουλγαρίας κ. Τοντόρ Ζίφκωφ τόν Μεγαλόσταυρον τοϋ 

Τάγματος τοϋ Σωτfjρος καί είς τόν πρωθυπουργόν τfjς Λαϊ

κής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας κ. Στάνκο Τοντόρωφ τόν 

Μεγαλόσταυρον τοϋ Τάγματος τοϋ Φοίνικος. 'Ο πρόεδρος 

τοϋ Συμβουλίου τοϋ Κράτους της Λαϊκfiς Δημοκρατίας της 

Βουλγαρίας κ. Τοντόρ Ζίφκωφ d.πένειμεν είς τόν πρωθυ

πουργόν της 'Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνον 

Καραμανλfiν τόν Μεγαλόσταυρον τοϋ Τάγματος τοϋ Σ τάρα 

Πλάνινα μετά ταινίας. 

>>'Ο πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Καραμανλ ης, d.φ' 

ένός καί δ πρόεδρος τοϋ Συμβουλίου τοϋ Κράτους κ. 

Τοντόρ Ζίφκωφ καί δ πρωθυπουργός κ. Στάνκο Τοντόρωφ, 

d.φ' έτέρου, εΙ χ αν έπισήμους συνομιλίας έπί τών έλληνο

βουλ γαρ ι κών σχέσεων καί τών δυνατοτήτων μελλοντικής 

d.ναπτύξεώς των, καθώς καί έπί των διεθνών προβλημάτων 

πού ένδιαφέρουν τάς δύο χώρας. Αί συνομιλίαι διεξήχθη

σαν έντός d.τμοσφαίρας κατανοήσεως, d.μοιβαίας έκτιμή
σεως, έμπιστοσύνης καί έγκαρδιότητος d.νταποκρινομένης 

είς τά αΙσθήματα φιλίας τών λαών τών δύο χωρών. 

»' Αφοϋ έπανεβεβαίωσαν δτι δέν ύπάρχουν στασιαζό
μενα θέματα μεταξύ της 'Ελληνικής Δημοκρατίας καί της 

Λαϊκfjς Δημοκρατίας τfjς Βουλγαρίας, τά δύο μέρη έξέ

φρασαν τήν ίκανοποίησίν των διά την θετικήν έξέλιξιν 

των έλληνοβουλγαρικών σχέσεων, έν πνεύματι καλfjς γει-

τονίας καί συνεννοήσεως . Διαπνεόμενα d.πό την συνειδη
τοποίησιν δτι αί σχέσεις αύταί άποτελοϋν ούσιώδη παρά

γοντα διά τήν παγίωσιν της είρήνης καί της άσφαλείας είς 

την Βαλκανικήν χερσόνησον καί διά την βελτίωσιν τοϋ 

πολιτικοϋ της κλίματος έν Εύρώπιι τά δύο μέρη έπεβεβαί
ωσαν τήν έπιθυμίαν ,των νά τάς d.ναπτύξουν, συμφώνως 

πρός τάς d.ρχάς τοϋ Χάρτου τών 'Ηνωμένων 'Εθνών καί 

τfjς ύπογραφείσης, ύπό της 'Ελληνικής Δημοκρατίας καί 

τfiς Λαϊκfjς Δημοκρατίας τfjς Βουλγαρίας, δηλώσεως κα

λ ης γ ει ~ονίας, συνεννοήσεως καί συνεργασίας. 'Υ πεγράμ
μισαν έπίσης την χρησιμότητα τών συναφθεισών μεταξύ 

των δύο χωρών τό 1964 καί μεταγενεστέρως συμφωνιών καί 
συνεφώνησαν δτι αί προσφερόμεναι ύπό των συμφωνιών 

τούτων δυνατότητες θά ήδύναντο νά χρησιμοποιηθοϋν κα

τά πληρέστερον τρόπον. 

»Τά δύο μέρη εΙναι πεπεισμένα δτι αί άμοιβαίαι έπισκέ

ψεις καί συνομιλία ι μεταξύ άντιπροσώπων τfjς 'Ελληνικής 
Δημοκρατίας καί της Λαϊκfiς Δημοκρατίας τfjς Βουλγαρί

ας συμβάλλουν είς την σύσφιγξιν τών έλληνοβουλγαρικών 

σχέσεων. Πρός τοϋτο συνεφώνησαν νά εχουν είς τό μέλ

λον τακτικάς έπαφάς είς δλα τά έπίπεδα. Θεωροϋν έπίσης 
δτι ή καθιέρωσις έπαφών καί d.νταλλαγη d.ντιπροσωπειών 

μεταξύ των Κοινοβουλίων τών δύο χωρών θά d.πετέλουν 

χρήσιμον βfiμα πρός την κατεύθυνσιν αύτήν. 

»'Εκφράζοντα την ίκανοποίησίν των διά την εύνοϊκήν 

έξέλιξιν τfjς οίκονομικfjς συνεργασίας, τά δύο μέρη έξετί
μησαν κατά τρόπον θετικόν τό εργον τfjς Μικτfjς 'Ελλη

νοβουλγαρικfjς Διϋπουργικfjς 'Επιτροπής. Συνεφώνησαν 
νά προσπαθήσουν νά συμβάλουν είς την πραγμάτωσιν τών 

άντικειμενικών σκοπών τούς δποίους εθεσεν ή 'Επιτροπή 

καί είς τήν αϋξησιν τών έμπορικών άνταλλαγών μεταξύ 
των δύο χωρών, είς την άνάπτυξιν d.μοιβαίως έπωφελοϋς 

βιομηχανικής συνεργασίας, καί είς την άνάπτυξιν έπιστη

μονικfjς καί τεχνικής συνεργασίας. 

»' Αφοϋ ύπεγράμμισαν τήν μεγάλην σημασίαν τών 
δδών έπικοινωνίας διά την έπέκτασιν της οίκονομικfjς συ

νεργασίας καί τοϋ έμπορίου μεταξύ τών δύο χωρών καί 
μετ' άλλων Κρατών, τά δύο μέρη συνεφώνησαν νά συστή

σουν είς τάς άρμοδίας 'Αρχάς τών δύο χωρών τήν d.ναζή

τησιν λύσεων πού θά ώδήγουν είς συμφωνίαν d.ποβλέπου
σαν είς την διευκόλυνσιν τfjς d.μοιβαίας κ:αί διεθνοϋς δια

μετακομίσεως διά της βελτιώσεως καί τfiς d.ναπτύξεως δδι

κών, σιδηροδρομικών καί άλλων έπικοινωνιών μεταξύ της 
Έλληνικfjς Δημοκρατίας καί τfjς Βουλγαρίας. 

»Τά δύο μέρη έξέφρασαν την ίκ:ανοποίησίν των διά τήν 

δλως πρόσφατον διασύνδεσιν των δικτύων τηλεπικοινωνι

ών των δύο χωρών καί τάς σημαντικάς προόδους τfjς συ
νεργασίας των, είς τόν τομέα τfjς ύδροοικονομίας. 

»Συνεφωνήθη νά συνεχισθοϋν αί διαπραγματεύσεις κ:αί 

νά ύπογραφfi προσεχώς σύμβασις δικαστικής άρωγfjς με
ταξύ της 'Ελλάδος κ:αί τfiς Βουλγαρίας. 'Εξ άλλου, τά 

άρμόδια όργανα των δύο χωρών θά πρέπη νά έξετάσουν τάς 

δυνατότητας προπαρασκευής συμφωνιών έπί έτέρων θεμά
των κοινοϋ ένδιαφέροντος. 

»Ύπογραμμίζοντα την μεγάλην σπουδαιότητα των πο

λιτιστικών καί έπιστημονικ:ών δεσμών τά δύο μέρη συνε

φώνησαν δπως τό νέον πρόγραμμα τριετοϋς iι:ολιτιστικfjς 
καί έπιστημονικfjς συνεργασίας τό δποίον θά ύπογραφfi 

μέχρι του τέλους του 1975, προβλέπη άνταλλαγάς κ:αί πλέ-
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ον εκτεταμένην συνεργασίαν είς τούς τομείς τοϋ πολιτι

σμοϋ, τής επιστήμης καί τής παιδείας καθώς καί ενεργο

τέρας επαφάς, μεταξύ των 'Ακαδημιών 'Επιστημών, τών 

επιστημονικών, πολιτιστικών καί καλλιτεχνικών ίδρυμά

των, τοϋ ραδιοφώνου, τής τηλεοράσεως. 

»Κατά τήν διάρκειαν των συνομιλιών των τά δύο μέρη 

προέβησαν είς εμπεριστατωμένηr εξέτασιν των κυριωτέ

ρων διεθνών προβλημάτων επικαιρότητος καί διεπίστωσαν 

δτι αί θέσεις των προσεγγίζουν είς διάφορα θέματα. 

'Εξετάζοντα τήν κατάστασιν είς τά Βαλκάνια τά δύο μέρη 

uπεγράμμισαν δτι ή άνάπτυξις των διμερών σχέσεων μετα
ξύ τών βαλκανικών Κρατών εν πνεύματι καλής γειτονίας, 

συνεννοήσεως καί συνεργασίας ε{ναι πρός τό συμφέρον 

δλων των βαλκανικών λαών. Τά δύο μέρη uπεγράμμισαν 

τήν άπόφασίν των νά συνεχίσουν καί είς τό μέλλον τήν 

ενεργόν πολιτικήν των διά τήν άνάπτυξιν των διμερών σχέ

σεων μέ δλα τά βαλκανικά Κράτη . 

>>Τά δύο μέρη ετάχθησαν uπέρ των διαβαλκανικών δρα

στηριοτήτων είς τούς τομείς τής ίατρικής, τών μαθηματι

κών, τοϋ άθλητισμοϋ, τοϋ τουρισμοϋ καί τής προστασίας 

τοϋ περιβάλλοντος καθώς καί είς τούς τομείς τής οίκονο

μίας, των μεταφορών καί τής ενεργείας. Πρός τοϋτο θεω

ροϋν χρήσιμον μίαν συνάντησιν, κατόπιν συμφωνίας δλων 

τών χωρών τής Βαλκανικής, άντιπροσώπων είς επίπεδον 

εμπειρογνωμόνων ή υπουργών, πρός προσδιορισμόν των 

τομέων καί των διαδικασιών τής συνεργασίας αύτής. 

>>Τά δύο μέρη εξέφρασαν τήν μεγάλην άνησυχίαν των 
διά τήν κατάστασιν είς τήν Δημοκρατίαν τής Κύπρου

Κράτους κυριάρχου καί μέλους τοϋ ΟΗΕ- ή όποία άποτε

λεί άπειλήν διά τήν είρήνην καί τήν άσφάλειαν τής περιο

χής. 'Ετάχθησαν uπέρ δικαίας καί βιωσίμου λύσεως ή 

όποία θά εξησφάλιζε τήν άνεξαρτησίαν, τήν εδαφικήν 

άκεραιότητα καί τήν κυριαρχίαν τής Δημοκρατίας τής Κύ
πρου, τήν άποχώρησιν εκ τοϋ εδάφους της δλων των ξένων 

στρατευμάτων πλήν των δυνάμεων των 'Ηνωμένων 'Εθνών 

καί τήν επείγουσαν έπάνοδον των προσφύγων είς τάς εστί

ας των uπό συνθήκας άσφαλείας. Τά δύο μέρη επανεβεβαί

ωσαν τήν uποστήριξίν των είς τάς άποφάσεις τής Γενικής 
Συνελεύσεως καί τοϋ Συμβουλίου 'Ασφαλείας των 'Ηνωμέ

νων 'Εθνών αί όποία ι υίοθετήθησαν κατόπιν προσφυγών 

τής κυπριακής Κυβερνήσεως καθώς καί τήν uποστήριξίν 

των είς τάς εν εξελίξει συνομιλίας μεταξύ 'Ελληνοκυπρί

ων καί Τουρκοκυπρίων uπό τήν προσωπικήν αίγίδα καί 

διεύθυνσιν τοϋ γενικοϋ γραμματέως των 'Ηνωμένων 

'Εθνών. Τά δύο μέρη θεωροϋν δτι ό ΟΗΕ θά ήδύνατο νά 

παίξη θετικόν ρόλον είς τήν άναζήτησιν λύσεως τοϋ προ
βλήματος, συγκαλών εν περιπτώσει άνάγκης εύρυτέραν δι

εθνή διάσκεψιν διά τήν Κύπρον. 

>>Τά δύο μέρη μεθ' Ικανοποιήσεως uπεγράμμισαν τήν 

σημειωθείσαν πρόοδον είς τήν διεθνή uφεσιν καί τήν συ

νεργασίαν μεταξύ Κρατών μέ πολιτικά καί κοινωνικά συ

στήματα διάφορα καί εδήλωσαν δτι θά εσυνέχιζον νά προ

σφέρουν τήν συμβολήν των πρός τόν σκοπόν αύτόν. Τά 

δύο μέρη διεπίστωσαν τήν σπουδαιότητα τής Διασκέψεως 

'Ασφαλείας καί Συνεργασίας εν ΕύρώπΌ διά τήν διαδικα
σίαν τής uφέσεως καί συνεφώνησαν νά καταβάλουν δλας 

των τάς προσπαθείας διά τήν καρποφόρον κατάληξιν των 

εργασιών της καί διά τήν σύγκλησιν τής τελικής φάσεως 

τής Διασκέψεως τό ταχύτερον είς ύψηλόν επίπεδον. 

>>Τά δύο μέρη άποδίδουν μεγάλην σημασίαν είς τήν Διά

σκεψιν τής Βιέννης διά τήν μείωσιν των εξοπλισμών καί 

των στρατι<9τικών δυνάμεων είς κεντρι'κήν Εύρώπην καί 

τάσσονται uπέρ άποφάσεων α{ όποίαι άνταποκρίνονται είς 

τήν άρχήν τής μή προσβολής ~ης άσφαλείας οίουδήποτε 
Κράτους. 

>>UΟσον άφορίi είς τό θέμα τοϋ άφοπλισμοϋ, τά δύο μέ

ρη uπεγράμμισαν δτι α{ Κυβερνήσεις των υποστηρίζουν 

τάς άποφάσεις τής Γενικής Συνελεύσεως των 'Ηνωμένων 

'Εθνών διά τήν σύγκλησιν μιίiς παγκοσμίου διασκέψεως . 

Τά δύο μέρη uπεγράμμισαν τήν σημασίαν τοϋ ΟΗΕ διά τήν 
διατήρησιν τής διεθνοϋς άσφαλείας καθώς καί διά τήν 

προώθησιν τής συνεργασίας μεταξύ Κρατών. Ύπεγράμμι

σαν επίσης τήν άνάγκην αύστηρίiς εφαρμογής των άποφά

σεων τοϋ ΟΗΕ. Τά δύο μέρη εξέφρασαν τήν {κανοποίησίν 

των διά τήν καλήν συνεργασίαν μεταξύ των άντιπροσώπων 

των είς τόν ΟΗΕ, καθώς καί είς τό πλαίσιον άλλων όργα

νισμών καί διεθνών διασκέψεων καί άπεφάσισαν νά συνε

χίσουν τήν χρήσιμον αύτήν πρακτικήν καί είς τό μέλλον. 

»'Ως πρός τήν κατάστασιν είς τήν Μέσην 'Ανατολήν, 

τά δύο μέρη uπεγράμμισαν τήν άνάγκην εγκαθιδρύσεως 

δικαίας καί μονίμου είρήνης έδραζομένης επί τής έφαρμο
γής των άποφάσεων τοϋ Συμβουλίου 'Ασφαλείας καί τής 

Γενικής Συνελεύσεως τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. Έκκι

νοϋντα άπό τήν άρχήν τής αύτοδιαθέσεως των λαών καί 

άπό τό άξίωμα δτι ή πρόσκτησις εδαφών διά τής βίας ε{ ναι 

άπαράδεκτος είς τάς διεθνείς σχέσεις, τά δύο μέρη ετόνι

σαν τήν άνάγκην εκκενώσεως uπό των δυνάμεων κατοχής 

δλων των καταληφθέντων έδαφών καί μιίiς λύσεως ή όποία 

θά εσέβετο τά νόμιμα δικαιώματα δλων των λαών τής περι

οχής καί θά ήγγυίiτο τήν έθνικήν uπόστασιν καί τά νόμιμα 

δικαιώματα τοϋ άραβικοϋ λαοϋ τής Παλαιστίνης. Τά δύο 
μέρη συνεφώνησαν δτι ή Διάσκεψις τής Γενεύης συγκα

λουμένη είς τό πλαίσιον τοϋ ΟΗΕ θά ήδύνατο μετά κατάλ

ληλον προπαρασκευήν, νά συμβάλη είς τήν λύσιν τοϋ 

προβλήματος. 

>>Τά δύο μέρη θεωροϋν δτι α{ μεταξύ των συνομιλίαι 

σημειοϋν νέον καί καρποφόρον σταθμόν είς τήν άνάπτυξιν 

των σχέσεων μεταξύ τής ·Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής 

Λαϊκής Δημοκρατίας τής Βουλγαρίας. 

»'Εν όνόματι τοϋ προέδρου τής 'Ελληνικής Δημο

κρατίας, ό πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής 

εκάλεσε τόν πρόεδρον τοϋ Συμβουλίου τοϋ Κράτους τής 

Λαϊκής Δημοκρατίας τής Βουλγαρίας κ. Τοντόρ Ζίφκωφ νά 

πραγματοποιήση έπίσημον επίσκεψιν είς 'Ελλάδα. 'Ο κ. 

Κωνσταντίνος Καραμανλής έκάλεσεν επίσης τόν πρωθυ

πουργόν τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Βουλγαρίας κ. 

Στάνκο Τοντόρωφ νά επισκεφθή επισήμως τήν 'Ελλάδα. 

Αί προσκλήσεις εγένοντο άποδεκταί μετά μεγάλης Ικανο

ποιήσεως. Αί ήμερομηνίαι των επισκέψεων θά καθορι

σθοϋν μεταγενεστέρως διά τής διπλωματικής όδοϋ». 

·Ο Κ. Καραμανλής έπέστρεψε στην 'Αθήνα στίς 

4 'Ιουλίου. Στίς 9 τοϋ μηνός, έξάλλου, άπηύθυνε 
στόν Τ. Ζίφκωφ τήν άκ:όλουθη έπιστολή: 

«Θά ήθελα νά σaς εύχαριστήσω ιcαί πάλι γιά τήν 

θερμή ιcαί έγιcάρδια φιλοξενία τijς δποίας τήν ζωντα

νή άνάμνηση διατηρώ άιcόμη. Θά ήθελα έπίσης νά 
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τονίσω μέ έμφαση τό πόσο βαθειά εlμαι πεπεισμένος 

γιά τήν διάρκεια τfjς φιλίας κα{ συνεργασίας πού έγ

και νιάσαμε κατά τήν διάρκεια τfjς έπισκέψεώς μου, 

καί νά έκφράσω, άκόμη, τήν έλπίδα ότι ή συνεργα

σία αύτή σύντομα θά καλύπτη όλη τήν περιοχή τών 

Βαλκανίων. 

)) "Οσον άφορii τίς σκέψεις γιά τό Κυπριακό τίς 
δποίες είχατε τήν καλοσύνη νά μου άνακοινώσετε, 

έπιθυμώ νά σiiς διαβεβαιώσω καί πάλι ότι ή Κυβέρ

νησή μου δέν άποκλείει δποιαδήποτε διαδικασία ή 

πρωτοβουλία πού θά μποροvσε νά συμβάλη στήν 

λέπίλJσή του. Φοβουμαι, ώστόσο, ότι έάν προτεινό
ταν μιά μεγάλη διεθνής συνδιάσκεψη αύτή τήν στιγ

μή, θά κινδύνευε νά θεωρηθfj ώς ύπονόμευση τών 

προσπαθειών του yενικου γραμματέως του ΟΗΕ, ύπό 

τήν αiγίδα του άποίου, όπως γνωρίζετε, διενεργουν-

' τα ι οί διακοινοτικές συνομιλίες. 'Εάν άποτύχουν οί 
/ προσπάθειες του κ. Βαλντχάιμ, θά είμαστε έτοιμοι νά 
έξετάσουμε νέες διαδικαστικές προσεγγίσεις, οί δποί
ες δπωσδήποτε θά πρέπη νά άναπτυχθουν στά πλαί

σια τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. Στήν παρουσα συγκυ

ρία, πιστεύω ότι εlναι καλύτερο νά περιμένουμε τήν 

έξέλιξη τών γεγονότων. 

))Θά μου δώση με~άλη χαρά νά έπικοινωvήσω καί 

πάλι μαζί σας γιά τό θέμα αύτό, στόν κατάλληλο 

χρόνο. Στό μεταξύ, πιστεύω ότι ή παρέμβασή σας 

στόν πρωθυπουργό Ντεμιρέλ, έάν τόν συναντήσετε, 

θά βοηθήση πολύ, καθώς, όπως σiiς εlπα, τό πρό

βλημα δέν βρίσκεται στήν 'Αθήνα ή τήν Λ.ευκωσ{α, 

άλλά στήν ~Αγκυρα. Καί γιά νά βρουμε μία λύση, 

εlναι άπαραίτητο νά φανfj λογική ή Τουρκία καί νά 
έγκαταλείψη τήν άδιαλλαξία της, ή δποία όχι μόνο 

κάμει άδύνατη τήν έξεύρεση λύσεως, άλλά έπιπλέον 
δημιουργεί κινδύνους άπρόβλεπτων διαστάσεων όχι 

μόνο yιά έμiiς, άλλά καί γιά τήν ίδια τήν Τουρκίω)201 • 

Ή έπίσκεψη του "Ελληνα πρωθυπουργου στή 

χώρα πού ώς πρόσφατα ένσάρκωνε τόν «άπό βορρii 

κίνδυνο» εγινε δεκτή μέ ίκανοποίηση άπό τόν έλλη

νικό τύπο. 'Ενδεικτική ήταν ή στάση τής «Καθημ~

ρινής», ή όποία άναφέρθηκε στίς ένθουσιώδεις λαϊ

κές έκδηλώσεις πρός τό πρόσωπο του Κ. Καραμαν

λή, κατά τήν άφιξη καί τή διαμονή του στή Βουλγα

ρία, έν& ύπογράμμισε τό έξαίρετο κλίμα στό όποίο 

διενεργήθηκαν οί διμερείς συνομιλίες, άλλά καί τήν 

προσωπική φιλία πού φαινόταν νά άναπτύσσεται με

ταξύ του 'Έλληνα πρωθυπουργου καί του Βούλγαρου 

προέδρQυ. Εϋλογα, ή έφημερίδα πρόβαλε ίδιαίτερα 

τήν ελλειψη έδαφικ&ν διεκδικήσεων άπό τήν πλευρά 

τής Βουλγαρίας, καθώς καί τίς διαβεβαιώσεις των 

Βουλγάρων ίθυνόντων δτι δέν θά έκμεταλλεύονταν 

τίς έλληνοτουρκικές διαφορές γιά νά θέσουν έδαφι

κά ζητήματα. Στίς 6 'Ιουλίου, ή έφημερίδα παρατη
ρουσε: 

Δέν ε{ναι ύπερβολή, νομίζομε, νά λεχθή δτι ή έπίσκεψη 

καί οί συνομιλίες του πρωθυπουργοί) κ. Κ. Καραμανλή 

στήν Βουλγαρία ξεπέρασαν, σέ άποτελέσματα καί τόνο, 

καί τίς πιό αΙσιόδοξες προσδοκίες. 

• Η πρωθυπουργική έπίσκεψη καί τά δσα συζητήθηκαν 
καί συμφωνήθηκαν έκεί σημειώνουν σταθμό στήν ίστορία 

των δύο χωρών, άλλά καί δλόκληρης τής Βαλκανικής. 

UΕνα δυσάρεστο κεφάλαιο διενέξεων, συγκρούσεων, ψυ

χρότητας καί άμοιβαίας καχυποψίας μεταξύ των δύο γειτό

νων λαών, πού έκάλυψε έπί 130 χρόνια, δλόκληρη σχεδόν 
τήν νεώτερη ίστορία τους, εκλεισε. Καί έτέθησαν τά θεμέ

λια μιiiς νέας περιόδου στίς σχέσεις των, πού θά χαρακτη

ρίζεται άπό έμπιστοσύνη καί άμοιβαίο σεβασμό, καθώς καί 

δημιουργική συνεργασία, άνεξάρτητα άπό έσωτερικά πο

λιτικο-κοινωνικά καθεστώτα καί γενικώτερους θεμελιώ

δεις διεθνείς προσανατολισμούς, πρός μεγάλο καί πολλα

πλό όφελος όχι μόνο των δύο άμεσώτερα ένδιαφερομένων, 

άλλά καί δλων τών λαών τής Βαλκανικής. 

'Εξαιρετικά θετικά σχόλια διατυπώθηκαν καί άπό 
τό βουλγαρικό τύπο. Στίς 5 'Ιουλίου, ή «Ραμποτνί
τσεσκο Ντελό» τόνισε δτι οί συνομιλίες τής Σόφιας, 

πού πα:γίωσαν τό κλίμα έμπιστοσύνης καί κατανοή

σεως μεταξύ των δύο χωρών, άποτελουσαν ιστορικό 

γεγονός. Στήν είλικρίνεια των διμερών έπαφ&ν καί 

στίς προοπτικές διαρκους φιλίας άναφέρθηκε, τήν 

ίδια ήμέρα, καί ή «Ναρόντνα ~ Αρμια», έν&, στίς 3 
του μηνός, ή «'Οτσετσέστβεν Φρόντ» ύπογράμμισε 

δτι στά Βαλκάνια έπικρατοϋσε πλέον νέο κλίμα. 

Στήν έπίσκεψη τοϋ 'Έλληνα πρωθυπουργου εκα

με άναφορά καί δ διεθνής τύπος, έντυπωσιασμένος 

άπό τήν έγκαρδιότητα των σχέσεων καί τή διάθεση 

συνεργασίας των δύο Κρατών, μελών άντίθετων διε

θνών συνασπισμών. Χαρακτηριστικές ήταν δύο άντα

ποκρίσεις τοϋ Μ. Μοντιάνο, πού δημοσιεύθηκαν 

στούς βρετανικούς «Times», καί στίς δποίες τονιζό
ταν δτι τό μακεδονικό πρόβλημα, πηγή έντάσεως γιά 

δεκαετίες, ε{χε πλέον ξεπεραστεί, άφοϋ οί "Ελληνες 

καί οί Βούλγαρο ι ίθύνοντες συμφωνουσαν δτι δέν 

ύπήρχαν έδαφικές διεκδικήσεις ή μειονοτικά προ

βλήματα. 'Επιπλέον, ή δεύτερη άνταπόκριση ύπο

γράμμιζε τή διάθεση των δύο πλευρών νά προωθή

σουν τή σύγκληση διαβαλκανικής διασκέψεως, καί 

άνέφερε δηλώσεις τοϋ Κ. Καραμανλή γιά τή σημα

σία τής συναντήσεώς του μέ τόν Τ. Ζίφκωφ: 

«'Από τής έποχfjς του Άγίου Στεφάνου, τό 1878, 
οί δύο χώρες μας άλληλοεμισουντο. Σήμερα συναν

τώμεθα γιά πρώτη φορά μέ πνευμα άμοιβαίας έμπι

στοσύνης, yιά νά διακηρύξουμε ότι δέν ύφ{σταται 

πρόβλημα πού νά χωρίζη τίς χώρες μας))20s. 

7 ΙΟΥΛΙΟΥ 1975 

Ό Κ. Καραμανλής μεταβαίνει στό 'Υπουργείο 

'Εθνικής 'Αμύνης καί ένημερώνεται γιά θέματα πού 
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άφοροϋν τίς ~Ενοπλες Δυνάμεις. Κατόπιν, έκφωνεί 

δμιλία σέ 152 άξιωματικούς, πού ύπηρετοϋν σέ κρί
σιμες θέσεις ή διοικqϋν μεγάλες μονάδες. Σύμφωνα 

μέ δημοσιογραφικές πληροφορίες, δ πρωθυπουργός 
δέν άσχολήθηκε μόνο μέ τήν έξωτερική άμυνα τής 

χώρας, άλλά καί μέ τήν κλιμάκωση των μέτρων 

άσφαλείας, ένόψει τής διεξαγωγής των δικών των 

πρωταιτίων γιά τήν κατάλυση τής δημοκρατίας. 

9 ΙΟΥΛΙΟΥ 1975 

'Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Φόρντ, ύποβάλλει 

στό Κογκρέσο συμβιβαστική πρόταση γιά τήν έπανά

ληψη άποστολής στήν Τουρκία τοϋ στρατιωτικοϋ 

ύλικοϋ πού ή ~ Αγκυρα εχει ήδη παραγγείλει, μέ τόν 

ορότής κατά τακτά χρονικά διαστήματα έπανεξετά-
; 

σεω~ τής διαδικασίας. • Ο πρόεδρος Φόρντ προσθέ-
τει δτι, άν γίνει άποδεκτή ή πρότασή του, θά ύποβοη

θηθεί ή έπίλυση των έλληνοτουρκικών διαφορών καί 

θά μπορέσει ή Τουρκία «νά παραμείνη <ός ίσχυρό καί 

άποτελεσματικό μέλος τοϋ ΝΑ ΤΟ». 

11 ΙΟΥΛΙΟΥ 1975 

Συνέρχεται στήν αίθουσα τής Γερουσίας ή κοι

νοβουλευτική δμάδα τής ΝΔ, ύπό τήν προεδρία τοϋ 

Κ. Καραμανλή, δ δποίος, μέ τήν εύκαιρία τής λήξε

ως τής συνόδου τής Βουλής, κάμει άπολογισμό τοϋ 

κυβερνητικοϋ εργου, έξετάζει τήν έσωτερική καί 
έξωτερική κατάσταση τής χώρας καί χαράσσει τίς 
κατευθυντήριες γραμμές γιά τή δραστηριοποίηση 

τής κομματικής όργανώσεως. 

Τήν ίδια ήμέρα, μέ τήν εύκαιρία τής έγκρίσεως, 

άπό τή Διοικοϋσα 'Επιτροπή τής ΝΔ, των ίδεολογι
κών άρχών τοϋ κόμματος, δ Κ. Καραμανλής άπευθύ

νεται στά στελέχη τοϋ κομματικοϋ μηχανισμοϋ: 

«'Αγαπητοί φίλοι, 

)) 'Υπάρχει ώς γνωστόν μία προκατάληψις τής 
κοινής γνώμης έναντίον τών κομμάτων. Ή προκατά

ληψις αύτή όφείλεται είς τό γεγονός δτι μερικά κόμ

ματα δημιουργουν τήν έντύπωσιν δτι προτάσσουν τό 
συμφέρον τους στό γενικώτερον συμφέρον τής χώ

ρας. Διά νά φθάσουν είς τήν έξουσίαν χρησιμοποι

ουν πολλάκις μεθόδους άνορθοδόξους, πού προκα
λουν τήν δυσπιστίαν τών πολιτών, δπως τήν δημα

γωγίαν καί τήν καλλιέργειαν τών πολιτικών παθών. 

· )) ΝΕχουν βέβαια καί αύτά τό έλαφρυντικόν δτι τό 
καθένα τους πιστεύει δτι, άνεξαρτήτως τών μεθόδων 
πού χρησιμοποιεί, έρχόμενον είς τήν έξουσίαν καί 

έφαρμόζον τό πρόγραμμά του, θά ύπηρετήση ώφελί
μως τόν τόπον. 

))Παρά τάς άδυναμίας δμως αύτάς του κομματικου 

συστήματος, βέβαιον εlναι δτι δέν ή μπορεί νά ύπάρ-

ξη πολιτική ζωή, καί μάλιστα δημοκρατική, χωρίς 

τήν παρουσία κομμάτων. "Οπως εlπα κάποτε εlς τήν 

Βουλή ν, τό Σύνταγμα άποτελεί τόν σκελετόν τής Πο

λιτείας· τήν σάρκα καί τήν φυσιογνωμία της τήν δί

δουν τά κόμματα, εiς τά δποία ένσωματώνεται δ λα

ός. Γι ' αύτό άλλωστε καί δ , θεσμός του κόμματος 

έμφανίζεται μαζί μέ τήν δημοκρατίαν εiς τήν άρχαί

αν 'Αθήνα, δ που δ λαός ή το διηρημένος σέ τρία 

κόμματα. 

)) Ή ύπαρξις, συνεπώς, κομμάτων εlναι άπαραί
τητος εlς τήν δημοκρατίαν καί άποβαίνει πολύ ώφέ

λιμος, δταν τά κόμματα κατέχονται άπό ύψηλόν αί

σθημα εύθύνης καί άπό τό πάθος νά ύπηρετήσουν τό 

lθνος. Στήν κατηγορία αύτή άνήκει ή Νέα Δημοκρα

τία, δπως τό άπέδειξε μέ τάς πράξεις της. 

)) Ή Νέα Δημοκρατία έγεννήθη σέ μιά κρίσιμη 
στιγμή τής'tθνικής μας ζωής. Καί έκλήθη νά καλύψη 
ίστορικήν άνάγκην. Γιατί χωρίς αύτήν, θά είχαμε 

κατακερματισμόν τών πολιτικών δυνάμεων τής χώ

ρας καί τήν δικτατορίαν θά τήν διεδέχετο ή πολιτική 

άστάθεια μέ τάς όδυvηράς της συνεπείας. Χωρίς αύ

τήν, θά ήτο άδύνατον νά γίνουν δσα θαυμαστά έγέ

νοντο κατά τόν τελευταίον χρόνον εiς τόν τόπον μας 

καί τά δ ποία έκτιμώνται άνεπιφυλάκτως άπ' δλον 

τόν κόσμον. 

)) Ή Νέα Δημοκρατία, δπως άποδεικνύει μέ τάς 
πράξεις της καί τάς lδεολογικάς της θέσεις, εlναι μία 
παράταξις προοδευτική καί άπροκατάληπτη, πού άν
τιμετωπίζει μέ ρεαλισμό ν τά προβλήματα του lθνους. 

Γι ' αύτό καί έπιτυγχάνει. Γι ' αύτό καί κατέχει τόν 
μεγαλύτερον χώρον τής πολιτικής μας ζωής. Καί θά 

τόν κατέχη διά μακρόν χρόνον καί στό μέλλον, διότι 

άνταποκρίνεται όχι μόνον εiς τά αiτήματα τής έπο

χής μας, άλλά καί στά πάγια συμφέροντα του lθνους. 

"Οσοι συνεπώς άναζητουν- καί Ιδιαίτερα ή νέα 

γενεά - μέ άγωνίαν τόν δρόμον τους, θά τόν είJρουν 

εlς τήν Νέαν Δημοκρατίαν)), 

14 ΙΟΥΛΙΟΥ 1975 

'Ο Κ. Καραμανλής άποφασίζει νά διαθέσει τό 

έλληνικό Κράτος ποσό ένός έκατομμυρίου δολλαρί

ων, <ός δωρεά, rοστε νά ιδρυθεί στό Πανεπιστήμιο τοϋ 

Χάρβαρντ εδρα Νεοελληνικών Σπουδών. 

'Αρχικά, δ πρωθυπουργός ε{ χε θεωρήσει τό ποσό 
ύπερβολικό, σέ μιά έποχή πού ή 'Ελλάδα άντιμετώ

πιζε σοβαρές οίκονομικές δυσχέρειες έξαιτίας τόσο 

τής διεθνοϋς οίκονομικής ύφέσεως, δσο καί των αύ
ξημένων άναγκών των 'Ενόπλων Δυνάμεων. 'Ωστό
σο, μετέβαλε γνώμη μετά άπό συνεννόηση καί άλλη

λογραφία μέ τόν ύπουργό Πολιτισμοϋ, Κ. Τρυπάνη, 

δ δποίος ύπογράμμισε ίδιαίτερα τή σημασία τής λει

τουργίας ένός παρόμοιου τμήματος σέ ενα άπό τά 

σημαντικότερα έκπαιδευτικά ίδρύματα τοϋ κόσμου, 
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καθώς καί τή συμβολή του στήν καλύτερη παρουσί

αση στό διεθνή χώρο του έλληνικου πολιτισμοί> καί 

του ρόλου πού διαδρα14άτισε καί διαδραματίζει δ 

'Ελληνισμός σέ μιά κρίσιμη περιοχή του κόσμου209 • 

15 ΙΟΥΛΙΟΥ 1975 

Μέ άφορμή τή θλιβερή έπέτειο του πραξικοπή

ματος κατά του 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, δ Κ. 

Καραμανλής κάμει τήν άκόλουθη δήλωση: 

«'Αποφράς ήμέρα γιά τόν 'Ελληνισμό ή 15η 

'Ιουλίου. Μέ τό πραξικόπημα κατά του προέδρου 

Μακαρίου άρχισε ή όδυνηρότερη περιπέτεια τής 

μαρτυρικής Κύπρου, πού σέ λίγες ήμέρες κατέληξε 

- μέ τήν είσβολή τών Τούρκων- σέ έθνική τραγω

δία. 'Η τραγωδία δυστυχώς συνεχίζεται είς πείσμα 

τών άρχών τής διεθvους δικαιοσύνης, του άνθρωπι

σμου, άλλά καί αύτής τής λογικής. 

»Δέν ταιριάζει δμως στήν θλιβερή αύτή ν έπέτειο 

μόνο τό πένθος- γιά τούς τόσους ήρωϊκώς πεσόντες 

καί τά τόσα άθώα θύματα. Εlναι άνάγκη ν' άντλήσω

με δλοι τά άναγκαία διδάγματα άπό τήν συμφορά. 

Τόσο γιά ν' άποφύγωμε τήν έπανάληψη τών κατα

στροφικών σφαλμάτων του παρελθόντος, δσον καί 

γιά νά δπλισθουμε μέ τήν άπαραίτητη καρτερία, 

σύμπνοια καί άποφασιστικότητα γιά τήν συνέχιση 

του άγώνος, ώς τήν τελική δικαίωσή του. 

))Εlναι δμως έπίσης άνάγκη νά συνειδητοποιή

σουν καί δλοι δσοι εύρίσκονται έξω άπό τόν χώρο 

του 'Ελληνισμου τίς εύθύνες τους, γιά τήν συνέχιση 

τής κυπριακής τραγωδίας. 

))Τό πραξικόπημα τfjς 15ης 'Ιουλίου έδωσε, μέ 

τήν έγκληματική άφροσύνη του, τό πρόσχημα γιά 

τήν πιό ώμή παραβίαση τής διεθνους νομιμότητος. 

'Η διατήρηση μιiiς καταστάσεως πού δέν στηρίζεται 

παρά μόνο στήν ένοπλη βία, άποτελεί μέγα κίνδυνο 

γιά τήν διεθνή εiρήvη στήν εύφλεκτη αύτή περιοχή. 

Καί ή εύθύνη δσων έθελοτυφλουν, άπέναντι του κιν

δύνου αύτου, δέν μειώνεται, άλλά μεγαλώνει μέ τόν 

χρόνω). 

Στήν έπέτειο του πραξικοπήματος άναφέρθηκαν 

· μέ δηλώσεις τους καί δΓ. Μαί>ρος, δ Α. Παπανδρέου 
καί τά κόμματα τής 'Αριστεράς, πού καταδίκασαν 

τήν τουρκική είσβολή . Παράλληλα, έκδηλώσεις γιά 

τήν πρώτη έπέτειο του πραξικοπήματος εγιναν καί 

στήν Κύπρο. Μέ δηλώσεις του, δ πρόεδρος τής Κυ

πριακής Δημοκρατίας, 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, 

άναφέρθηκε στίς καταστροφικές έπιπτώσεις τής 

άφροσύνης τών δικτατόρων, ύπεύθυνων γιά τήν έθνι

κή τραγωδία, άλλά καί τούς διαχώρισε άπό τόν έλ

ληνικό λαό καί τίς »Ενοπλες Δυνάμεις. Τήν ίδια ή μέ

ρα, ή κυπριακή Βουλή ένέκρινε ψήφισμα γιά τά γε

γονότα τής 15ης 'Ιουλίου 1974. 

16 ΙΟΥΛΙΟΥ 1975 

Συγκαλείται σύσκεψη στό 'Υπουργείο Παιδείας, 

ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή καί μέ τή συμ

μετοχή του ύπουργου, Π. Ζέπου καί τών ύφυπουρ

γών, Α. Ταλιαδούρου καί Χ. Καραπιπέρη. 'Αποφα

σίστηκε ή άμεση προώθηση νομοσχεδίων γιά τήν 

άνώτατη έκπαίδευση: περί φοιτητικών άρωγών καί 

δανείων στούς εχοντες άνάγκη άρωγής επιμελείς 

φοιτητές περί φοιτητικών συλλόγων· περί άναθέ

σεως έντολών διδασκαλίας σέ ύφηγητές καί έπιμε

λητές λόγω ύπάρξεως κενών στό προσωπικό τών 
'Ανωτάτων 'Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων· περί με

τεγγραφών φοιτητών· περί όργανώσεως τής νομικής 

ύπηρεσίας του Πανεπιστημίου 'Αθηνών καί συγκρο
τήσεως του προβλεπόμενου άπό τό άρθρο 16 του 
Συντάγματος πειθαρχικοί> συμβουλίου καθηγητών 

ΑΕΙ. Τήν ίδια ή μέρα, τό 'Υπουργείο Παιδείας άνα

κοινώνει τήν ίδρυση 36 νέων μονοθέσιων νηπιαγω
γείων σέ ολη τήν έπικράτεια, καί κυρίως σέ άκριτικές 

περιοχές. 

'Η κατάθεση, έντούτοις, του νομοσχεδίου περί 

φοιτητικών συλλόγων, λίγες ήμέρες άργότερα, συ

νάντησε τήν άντίδραση τών φοιτητών καί προοριζό

ταν νά δημιουργήσει άναταραχή στούς κόλπους τής 

άνωτάτης έκπαιδεύσεως. 

17 ΙΟΥΛΙΟΥ 1975 

Συγκαλείται σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία του Κ. 

Καραμανλή καί μέ τή συμμετοχή του ύπουργου Δη

μοσίων »Εργων, Χ. Στράτου, καί του ύφυπουργοί>, Κ. 

Μπίρη, κατά τήν όποία έξετάζεται, στή μακροπρό

θεσμη προοπτική του, τό πολεοδομικό πρόβλημα 

τής περιοχής πρωτευούσης. VΟπως άνακοινώθηκε, 

άφου μελετήσουν τά σχετικά θέματα οί άρμόδιες 

ύπηρεσίες, θά ληφθοί>ν άποφάσεις γιά τήν πολεοδο

μία καί τήν όρθολογικότερη άξιοποίηση τής γής τήν 

ϋδρευση· τήν άποχέτευση καί τήν πρόληψη μολύν

σεων τόσο τών άστικών περιοχών, δσο καί τών 

άκτ&ν· τήν άντιμετώπιση του κυκλοφοριακοί>, μέ 

διαπλάτυνση δδών καί διάνοιξη νέων άρτηρι&ν· τήν 
αίσθητική διαμόρφωση τής περιοχής καί τήν έπέ

κταση του πρασίνου. 'Ακόμη, έξετάστηκαν ζητήμα

τα σχετικά μέ τό Πνευματικό Κέντρο καί τή διαμόρ
φωση τής άκτής άπό τό Φαληρικό Δέλτα ώς τή Βάρ

κιζα. 'Η σύσκεψη θά έπαναληφθεί στίς 6 Αύγού
στου, δπότε θά έξεταστουν καί τά θέματα τής στεγά
σεως πολιτών μέ χαμηλότερες οίκονομικές δυνατό

τητες, τής αύθαίρετης δομήσεως καί τής άναμορφώ

σεως τών ύφισταμένων οίκισμών. 

18 ΙΟΥΛΙΟΥ 1975 

Σέ κοινή τους συνεδρίαση, τό 'Υπουργικό καί τό 
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' Εθνικό Συμβούλιο τής Κύπρου άπορρίπτουν τίς 

προτάσεις του Τουρκοκύπριου άντιπροσώπου, Ρ. 

Ντενκτάς, γιά δημιουργία κοινής μεταβατικής δμο

σπονδιακfίς Κυβερνήσεως, βασισμένης στήν άρχή 

δτι οί δύο κοινότητες εχουν ίσα δικαιώματα καί ίσες 

έξουσίες. Σχετικά, δ πρόεδρος τής κυπριακής Βου
λής καί άντιπρόσωπος της έλληνοκυπριακfίς πλευ

ρaς στίς διακοινοτικές διαπραγματεύσεις, Γ . Κληρί

δης, κάμει τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Δέν εlναι δυνατή οίαδήποτε μεταβατική όμόσπονδος 

Κυβέρνησις, καθ' δν χρόνον αί τουρκικαί στρατιωτικαί 

δυνάμεις έξακολουθοϋν νά κατέχουν εδαφος τής Δημοκρα

τίας . Αί τουρκικαί προτάσεις εχουν διαμορφωθή κατά τοι

οϋτον τρόπον, rοστε νά προδικάζουν τήν λύσιν τοϋ κυπρια

κοϋ προβλήματος διά τοϋ έξαναγκασμοϋ τής έλληνοκυ

πριακής πλευράς δπως άποδεχθή τήν άρχήν ούχί μόνον 

ένός διζωνικοϋ όμοσπόνδου Κράτους, άλλά καί τής ίσης 
έκπροσωπήσεως των δύο κοινοτήτων είς τήν κεντρικήν 

Κυβέρνησιν, παραγνωριζομένου τοϋ γεγονότος δτι ή έλ

ληνική κοινότης άποτελεί τά 82% τοϋ συνόλου τοϋ πληθυ
σμοϋ τής Κύπρου, ένω ή τουρκική κοινότης άποτελεί μό

νον τό 18%». 

22 ΙΟΥΛΙΟΥ 1975 , 

'Ο ύπουργός Συντονισμοί>, Π. Παπαληγούρας, 

έγκρίνει εύρύτατο πρόγραμμα ένισχύσεως των καλ

λιεργητων, ϋψους 1.180 έκατ. δρχ. Τό σχετικό εi.δη

σεογραφικό δελτίο άναφέρει, γιά τήν κατανομή των 

πιστώσεων, τά άκόλουθα: 

« l . Δενδροκηπευτικές καλλιέργειες: 'Ενεκρίθη πίστω
ση 335 έκατ . δρχ. τά όποία θά διατεθοϋν ώς έξής: 

»α. 'Ενίσχυση των καλλιεργητών πού έφαρμόζουν πρό

γραμμα βελτιώσεως καί έπεκτάσεως των δενδροκηπευτι

κων καλλιεργειών γιά τήν προμήθεια πολλαπλασιαστικοϋ 

ύλικοϋ, προωθουμένων είδrον καί ποικιλιών, μέχρι 40% τής 
άξίας του. 

»β. Σέ περίπτωση έγκαταστάσεως δενδρώνων έκτάσεως 

μεγαλύτερης των 10 συνεχομένων στρεμμάτων, θά χορη
γοϋνται κατ' άποκοπή ένισχύσεις κατά στρέμμα, κυμαινό

μενες άπό 800 - 4.000 δρχ. 
γ. Οίκονομική ένίσχυση γιά τόν έπανεμβολιασμό ύφι

σταμένων πορτοκαλεrον ΝΑ VEL, πού μπορεί νά φθάση μέ

χρι 4.000 δρχ. άνά στρέμμα. 
»δ. 'Ενίσχυση μέχρι 20.000 δρχ. κατά έλαιοκαλλιεργη

τή γιά τήν άγορά πλαστικών δικτύων, έλαιοπάνων καί λοι

πών μέσων έλαιοσυλλογής. 

»ε. 'Ενίσχυση μέχρι 1.800 δρχ. κατά στρέμμα γιά τήν 
έγκατάσταση νέων άμπελώνων έπιτραπεζίων σταφυλrον, 

έκτάσεως τούλάχιστον 5 στρεμμάτων, ώς καί οίναμπέλων 
έκτάσεως τούλάχιστον 100 στρεμμάτων. 

»στ. 'Ενίσχυση γιά τήν έγκατάσταση ύποστυλώσεων 

σέ άμπελrονες ένός στρέμματος, ή όποία θά κυμαίνεται άπό 

2.000 - 3.000 δρχ. 
»ζ. 'Ενίσχυση μέχρι 25% τής δαπάνης κατασκευής μέ

σων πρωϊμήσεως καί όψιμήσεως κηπευτικών καί μέχρι 

40% τής άγορaς πολλαπλασιαστικοϋ ύλικοϋ. 'Επίσης 

προβλέπεται ένίσχυση μέχρι 40% τής δαπάνης έγκαταστά
σεως είδικων κηπευτικών καλλιεργειών καί είδικώτερα κα

τά περίπτωση: Μέχρι 1.000 δρχ. / στρέμ. γιά τό κονσερβο

ποιήσιμο άγγούρι καί τά χειμερινά γεώμηλα, μέχρι 500 
δρχ.jστρ . γιά τήν τοματοπιπεριά, μέχρι 1.500 δρχ . γιά τήν 
φράουλα καί τό σπαράγγι κ.λπ. 

»η. Γιά τήν άνθοκομία προβλέπεται ένίσχυση μέχρι 

25% των δαπανών άγορaς καί έγκαταστάσεως θερμοκηπί
ων καί πολλαπλασιαστηρίων (σκελετός, ύλικόν καλύψεως, 

σύστημα άερισμοϋ, δροσισμοϋ, θερμάνσεως, άρδεύσεως 

καί ύδρονεφώσεως). 'Η ένίσχυση αύτή δέν μπορεί νά 

ύπερβή τίς 200.000 δρχ. jστρ. γιά τήν έγκατάσταση θερμο

κηπίων καί τίς 50.000 δρχ. γιά τήν κατασκευή πολλαπλα
σιαστηρίων. 

»θ. 'Όσον άφορα τήν προμήθεια μηχανικοϋ έξοπλι

σμοϋ τοϋ κλάδου δενδροκηπευτικής παραγωγής (δενδρώ

δη, κηπευτικά, άμπελουργία καί άνθοκομία) προβλέπεται 

ένίσχυση μέχρι 25% τής άξίας άγορaς των άπαραιτήτων 
μηχανημάτων ή όποία μπορεί νά φθάνη τό 40% γιά μή 
είδικά μηχανήματα μή έπαρκrος διαδεδομένα. 

»2. 'Αροτραίες καλλιέργειες: 'Ενεκρίθη πίστωση 230 
έκατ. δραχ. ή όποία θά διατεθή ώς έξής: 

»α. 'Ενίσχυση μέχρι 25% τής άξίας άγορaς των άπαραι
τήτων γιά τίς άροτραίες καλλιέργειες μηχανημάτων. 

»β. 'Ενίσχυση μέχρι 25% τής άξίας άγορaς ή κατα-, 

σκευής ξηραντηρίων καρπών καί σανών ώς καί στεγά

στρων - ύποστέγων άποθηκεύσεως χόρτων καί σανών. 

»γ. 'Ενίσχυση συνεταιριστικών έκκοκκιστηρίων μέχρι 

40% τής άξίας τοϋ άπαιτουμένου μηχανικοϋ έξοπλισμοϋ 
καί μέχρι 2.500.000 δρχ. κατά έκκοκκιστήριον. 

»δ. Γιά τά άρωματικά φυτά προβλέπεται ένίσχυση μέ

χρι 40% τής δαπάνης άγορaς πολλαπλασιαστικοϋ ύλικοϋ, 
έγκαταστάσεως καί περιποιήσεως σπορείων καί φυτωρίων, 

δημιουργίας κέντρων συγκεντρώσεως καί έπεξεργασίας 

κ .λ π. 

»3. 'Εγκρίνεται, τέλος, πίστωση 615 έκατ. δρχ. ή όποία 

θά διατεθή γιά τίς έξής δραστηριότητες: 

»α. Προστασία τής φυτικής παραγωγής γιά τήν όποία 

προβλέπεται ένίσχυση μέχρι 40% τής άξίας άγορaς φυτο
φαρμάκων πρός καταπολέμηση παρασίτων, ένίσχυση μέ

χρι 40% τής άξίας άγορaς έξειδικευμένων μηχανημάτων, 

προσαρμοζομένων σέ σπαρτικές μηχανές γιά γραμμική δι

ασπορά καί ένσωμάτωση στό εδαφος φυτοφαρμάκων. 

»β. Συντήρηση έδαφrον καί στραγγιστικών δικτύων ή 

όποία προβλέπει ένίσχυση μέχρι 40% τής άξίας άγορaς 
άρότρων ή δισκαρότρων όμοιοκλινοϋς άρόσεως καί είδι

κrον ίσοπεδωτων συντηρήσεως των ίσοπεδώσεων. 'Η ένί

σχυση δέν μπορεί νά ύπερβή τό ποσόν των 15.000 δρχ. γιά 

τά άροτρα ή δισκάροτρα καί τό ποσόν των 35.000 δρχ. γιά 

τούς ίσοπεδωτάς. 

»γ. ·Ενίσχυση γιά τήν προμήθεια σπόρων βελτιωμένων 

ποικιλιών, μέχρι 3 δρχ./χλγ. άναλόγως τοϋ είδους. 
»δ. 'Ενίσχυση δασικών συνεταιρισμών μέχρι 40% γιά 

τήν προμήθεια μηχανημάτων»2ιο. 

22- 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 1975 

Διενεργείται, στήν 'Αθήνα, νέος γύρος έλληνο

τουρκικων διαπραγματεύσεων, σέ έπίπεδο έμπειρο-
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γνωμόνων, γιά τό ζήτημα του έναερίου χώρου στό 

Αίγαίο . 'Όπως άνακοινώθηκε, σημειώθηκε νέα πρό

οδος, έν& συμφωνήθηκαν μέτρα γιά άνταλλαγή πλη

ροφοριών, διενέργεια στρατιωτικών άσκήσεων καί 

συνεργασία των άεροπορικ&ν άρχ&ν, τά όποία καί 

θά ύποβληθουν, γιά τελική εγκριση, στίς δύο Κυβερ

νήσεις. 

24 ΙΟΥΛΙΟΥ 1975 

'Εορτάζεται, στόν ίερό χώρο τfjς Πνύκας, ή πρώ

τη έπέτειος τfjς άποκαταστάσεως τfjς δημοκρατίας. 

Παρίστανται ό πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας, Κ. Τσά

τσος, ό πρόεδρος τής Βουλfjς, Κ . Παπακωνσταντί

νου, ό άρχηγός τfjς ΕΚ-ΝΔ, Γ. Μαυρος, έπίσημοι καί 

πλήθος κόσμου. Μετά άπό σύντομη όμιλία του προέ

δρου τfjς Βουλfjς, δ άκαδημαϊκός v Αγγελος Τερζά

κης έκφώνησε τόν πανηγυρικό τfjς ήμέρας. 

Τήν ίδια ήμέρα, δ πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας 

άπηύθυνε διάγγελμα πρός τόν έλληνικό λαό: 

«Συμπληρώνεται χρόνος άπό τό βράδυ πού πανηγύρισε 

τήν άποκατάσταση τής δημοκρατίας σύσσωμος δ Ι:λληνι

κός λαός. 

»'Ανασκοπώντας τήν πυκνή σειρά των γεγονότων πού 

άπό τότε συνέβησαν μπορεί, χωρίς επαρση, νά αίσθάνεται 

ύπερήφανος. 

» ' Απέτρεψε τήν εσχατη rορα τρομερούς γιά τό εθνος 

κινδύνους . Μέ άποφασιστικότητα έπέβαλε, άλλά καί μέ 

σύνεση καί μετριοπάθεια άναθεμελίωσε τό έλεύθερο καθε

στώς, άποδεικνύοντας μέ τήν στάση του άπό τήν πρώτη 

μέρα ως σήμερα δτι ξέρει νά ύπερασπίζεται μέ δημοκρατι

κά μέσα τό δημοκρατικό του πολίτευμα. 

»Σέ λιγώτερο άπό ενα χρόνο άποκρυσταλλώθηκαν οί 

βασικοί θεσμοί καί λειτούργησαν τά κύρια όργανα τής 

Πολιτείας. 

»Μέσα σέ δυσχερέστατες συνθήκες ι'iρχισε ή άνασυγ

κρότηση τής οίκονομίας καί τής διοικήσεως . ' Η προ

γραμματισμένη σκέψη άντικατέστησε τίς ταχυδακτυλουρ

γίες καί τούς τυχαίους πειραματισμούς. 

» • Αφοu έμπιστεύθηκε στόν νόμο καί στά χέρια τής άδέ
καστης δικαιοσύνης τόν κολασμό τών άνομημάτων πού 

διεπράχθησαν στό παρελθόν, εστρεψε σάν ζωντανός καί 

έλεύθερος λαός δλες τίς σκέψεις καί τίς φροντίδες του 

πρός τό μέλλον. 

)) 'Η έμπιστοσύνη στό μέλλον αύτό καί τό αίσθημα τής 
προσωπικής καί έθνικής άσφαλείας, στηριγμένα καί τά 

δύο , σέ γεγονότα καί έπιτεύγματα, εδραιώθηκαν καί ή 

άνησυχία καί ή κατάθλιψη τόσων έτών παρήλθε. 

»'Όλα αύτά κατορθώθηκαν χάρις στήν ώριμότητα του 

Ι:λληνικοu λαοί), στήν όρθότητα τής πολιτικής του κρίσε

ως, στό ήπιο πολιτικό κλίμα, πού έπεκράτησε μεταξύ των 

κυριωτέρων ύπευθύνων, καί χάρις στήν εμπνευση καί τήν 

σωφροσύνη τής πολιτικής ήγεσίας. Κατορθώθηκαν έπίσης 

χάρις στήν έμπιστοσύνη καί τήν στροφή δλοκλήρου του 

Ι:λληνικοu λαοί) πρός τίς VΕνοπλες Δυνάμεις, τήν άσπίδα 

αύτή τής έλευθερίας του, καθώς καί τής άνεξαρτησίας καί 
τής άκεραιότητος τής Ι:λληνικής πατρίδος. 

»Κοινή εύχή δλων είναι αύτή ή ύψηλή στάθμη τής πο

λιτικής μας ζωής νά διατηρηθή έπί μακρόν. Καί τοuτο θά 

συμβαίνη άσφαλώς, δσο άξιολογώντας τά προβλήματα πού 

προκαλεί ή άνέλιξη των γεγονότων' άποδίδεται ή όφειλομέ

νη σημασία στά ούσιαστικά καί στά μεγάλα καί δέν ύπερ

τιμώνται τά πρόσκαιρα καί τά δευτερεύοντα. 

)) 'Η 'Ελλάς, πού βρισκόταν άπομονωμένη καί άβοήθη

τη, χωρισμένη άπό τούς φίλους της καί άπό τούς γείτονές 

της, όχι μόνον άνακατέλαβε τήν θέση πού πρίν άπό τήν 

κατάλυση τής δημοκρατίας είχε στήν διεθνή κοινωνία, 

άλλά κατέκτησε μία θέση άκόμα ψηλότερη καί ίσχυρότε

ρη γιά τήν όποία δλοι ο{ UΕλληνες μπορεί νά είμαστε ύπε

ρήφανοι. uΟλοι ο{ δημοκρατικοί λαοί έξετίμησαν τήν σο

βαρότητα καί ύπευθυνότητα του λαοί) μας, πού μπόρεσε 

χωρίς κλυδωνισμούς καί άναίμακτα, νά μεταβή άπό τήν 

δικτατορία στήν δημοκρατική δμαλότητα. 

»Γι ' αύτό καί μέ τήν καθολική έπιδοκιμασία τής δυτι

κοευρωπαϊκής κοινής γνώμης έγκαινιάσθηκε ή διαδικασία 

τής έντάξεώς μας στήν Κοινή 'Αγορά, πρώτο βήμα πρός 

τήν μονιμότερη στερέωση τής οίκονομίας μας καί πρός 

τήν στενώτερη πολιτική μας σύνδεση μέ τούς λαούς τής 

Εύρωπαϊκής Κοινότητος. 

))Τήν λαμπρή αύτήν άνοδική πορεία τήν σκιάζει σέ κά

θε Ι:λληνική καρδιά ή τραγική μοίρα των Κυπρίων άδελ

φών μας, άθώα θύματα τής βίας. Τήν κάθε έλληνική ψυχή 

άπασχολεί καί τήν κάθε Ι:λληνική σκέψη ταράσσει τό μέγα 

τοuτο θέμα. ' Αλλά κοντά σέ αύτό καί ή γενίκευση των 

διαφορών μας χωρίς καμμιά δική μας πρόκληση μέ γείτο

νες, μέ τούς δποίους θά επρεπε νά μaς συνδέουν, δλοέν 

στενώτερα, τά μεγάλα κοινά μας συμφέροντα, γίνεται ιiπό 

μηνών πρόσκομμα στήν είρηνική διαβίωση καί τήν προ

κοπή του έλληνικοu λαοu. Πιστεύω πώς αύτές οί άναταρα

χές πού δ έλληνικός λαός άντιμετωπίζει, άδιάσπαστα ένω

μένος, θά κοπάσουν. Τελικώς δέν θά κατισχύσουν τά τετε

λεσμένα γεγονότα πού έπέτυχε ή βία, άλλά τό δίκαιο καί ή 

λογική. Αύτό άπαιτεί ή παγκόσμια κοινή γνώμη καί τό 

καλώς έννοούμενο συμφέρον δλων των λαών. 

»Αύτός είναι καί δ λόγος γιά τόν όποίο, παρά τήν σο

βαρότητα των έξωτερικών μας προβλημάτων, μέ γαλήνη 

καί αυτοπεποίθηση πρέπει νά άντιμετωπίζωμε τό μέλλον. 

'Όταν oi ξένοι φίλοι άλλά καί άντίπαλοι, γείτονες λαοί καί 

λαοί πέραν των θαλασσών, άναγνωρίζουν σήμερα τό βάρος 

τής παρουσίας του έλληνικοu εθνους στήν διεθνή κοινω

νία, πώς νά μήν τρέφωμε έμείς οί ίδιοι μίαν αϋξουσα έμπι

στοσύνη πρός τίς άνανεωμένες δυνάμεις μας; 

»'Υπάρχουν δλα τά δεδομένα γιά νά έλπίζωμε δτι θά 

ξεπερασθοuν oi σημερινές δυσκολίες καί θά έπουλωθοuν 
ο{ πληγές. Μέ γοργότερο δλοένα ρυθμό θά άρχίση ή έπί

λυση δλων των κοινωνα:ών, οίκονομικών, διοικητικών καί 

έκπαιδευτικών προβλημάτων τής χώρας καί πρό παντός θά 

καταβληθή κάθε προσπάθεια, rοστε νά δοθή σέ δλα τά 

έθνικά μας θέματα ή λύση πού ύπαγορεύει δ διεθνής νόμος, 

ή λύση πού καί τήν άσφάλειά μας θά ένισχύση καί πού 

πλήρως θά ταιριάζη στήν άξιοπρέπεια καί στήν ύπερηφά

νεια του έλληνικοu λαοϋ» . 

Μέ τήν εύκαιρία τfjς πρώτης έπετείου τfjς άποκα

ταστάσεως τfjς δημοκρατίας, μήνυμα πρός τόν έλλη

νικό λαό ε{χε άπευθύνει καί δ πρωθυπουργός: 
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'Εορτασμός~ τfjς iπετείου άποκαταστάσεως τfjς δημοκρατίας, στήv Πνύκα. 
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«'Ελληνίδες, "Ελληνες, 

>>Εlναι ήμέρα χαρiiς καί aυτοπεποιθήσεως γιά 

όλους μας ή σημερινή έπέτειος. Γιορτάζομε τήν 

άναγέννηση τής δημοκρατίας στήν χώρα πού τήν 

έδίδαξε στόν κόσμο. 

>>Πρέπει όμως ή έπέτειος τής 24ης 'Ιουλίου νά 

εlναι έπίσης ήμέρα στοχασμου καί περισυλλογής. 
Γιατί ή δημοκρατία εlναι τό πολίτευμα πού άπαιτεί 

συνειδητούς πολίτες. Καί γιατί έτσι μόνο θά μπορέ

σωμε νά άξιοποιήσωμε τά μεγάλα έπιτεύγματα του 

πρώτου χρόνου έλεύθερης πολιτικής ζωής. Καί έτσι 

θά προχωρήσωμε όλοι μαζί πρός ένα δημιουργικό 

καί άσφαλέστερο μέλλον. 

>>Δικαιούμεθα πράγματι νά είμαστε όλοι οί "Ελ

ληνες ύπερήφανοι, γιά όσα έγιναν στόν τόπο μας 

μέσα στούς 12 μήνες άπό τήν κατάρρευση τής τυραν
νίας. Κάθε μήνας έλυνε καί ένα πρόβλημα, πού θά 

μπορουσε νά άναστατώνη έπί χρόνια τόν δημόσιο 

βίο τής χώρας. Καί κάθε μήνας έξώπλιζε τήν νέα 

δημοκρατική μας πολιτεία μέ ίσχυρούς θεσμούς, ή 

λειτουργία τών δποiων έγγυiiται τήν έλευθερία καί 

τήν πρόοδο. Τρείς φορές έκλήθη νά άποφανθή δ λα

ός. Μέ τήν άδέσμευτή έτυμηγορία του άνέδειξε τήν 
'Εθνική 'Αντιπροσωπεία, καθώρισε δριστικά τήν 

μορφή του πολιτεύματος καί άπέκτησε τήν τοπική 

αυτοδιοίκηση πού ήθελε. 

>>Μέ τό πλέγμα τών άλλεπαλλήλων διοικητικών 
καί νομοθετικών μέτρων άποδιοργανώθηκε δ μηχα

νισμός τής δικτατορίας, άντιμετωπίσθηκαν οί πιε

στικές καταστάσεις πού εlχε συσσωρεύσει ή έπταε
τία καί άποκατεστάθησαν όλες οί άρχές ένός εύνο

μουμένου Κράτους. Καί ή δλοκλήρωση τής συντά

ξεως τής Πολιτείας έyινε μέ τήν ψήφιση ένός νέου, 

συγχρονισμένου καί προοδευτικου Συντάγματος, πού 

άνταποκρίνεται τόσο στίς έλληνικές ίδιομορφίες, 

όσο καί στίς ηύξημέvες άπαιτήσεις τής έποχής μας. 

'Επιστέγασμα δέ όλων αύτών ύπήρξε ή άνάδειξις του 
αίρετου άρχηγου του Κράτους. ΝΕτσι, προτου συμ

πληρωθουν 12 μήνες άπό τήν πτώση τής δικτατορίας 
- πού έσωτερικώς καταπίεζε τόν έλληνικό λαό καί 

διεθνώς τόν έξηυτέλιζε- ή 'Ελληνική Δημοκρατία 

έγινε μιά ζώσα πραγματικότης, μέ έσωτερικό δυνα

μισμό καί άνάλογο διεθνές κυρος. Νlσως ποτέ άλλοτε 

στήv 'Ελλάδα δέv έyιναν μέσα σέ διάστημα τόσο 
μικρό πράγματα μέ τόσο μεγάληνίστορική σημασία. 

->>'Ελληνίδες, "Ελληνες, 
>>Πολλοί λίγοι θά μπορουσαν νά προβλέψουν πέ

ρυσι τέτοιαν έποχή δτι θά ήταν αύτή, καί μάλιστα 

τόσο γοργή καί τόσο δμαλή, ή έξέλιξη τής έθνικής 
μας ζωής. 7Ηταν άντιθέτως πολλοί έκείνοι πού προ

φήτευαν τό χάος, τήν άναρχία, άκόμη καί τόν έμφύ

λιο σπαραγμό σάν άναπόφευκτα έπακόλουθα τής 

πτώσεως τής τυραννίας. Καί σήμερα, άν συγκρίνωμε 

όσα συνέβησαν στήν 'Ελλάδα μέ όσα διαδραματί-

ζονται σέ άλλες χώρες, μέ άνάλογες μέ τήν δική μας 

περιστάσεις, εlναι φυσικό νά ύπερηφανευώμεθα γι ' 
αύτά πού έπιτύχαμε. Καί νά αίσιοδοξουμε γι' αύτά 

πού μπορουμε νά πραγματοποιήσουμε στό μέλλον. 

>>Ή αίσιοδοξία όμως εύκολα μπορεί νά δδηγήση 
στήv άδράνεια, άν δέν συνοδεύεται άπό τήν άποφα

σιστικότητα γιά τήν κατοχύρωση τών έπιτευχθέντων 

καί άπό τήν προσπάθεια γιά συνεχή πρόοδο. 

>>Θά πρέπη συνεπώς, δ σημερινός έορτασμός νά 

σημάνη τήν άφετηρία γιά τήν κινητοποίηση δλων 

τών δυνάμεων του έθνους σέ μία δημιουργική προ

σπάθεια, πού θά μiiς έπιτρέψη νά οίκοδομήσωμε μίαν 

καινούργια καί καλύτερην 'Ελλάδα. 

>>Γιά νά έπιτύχωμε δμως καί στήν νέαν αύτή, έξ 

ίσου δύσκολη, φάση, θά χρειασθή νά διαφυλάξωμε 

σάν κόρη δφθαλμου δύο πολύτιμα πράγματα πού 

άποτελουν τό μυστικό κάθε έθνικής έπιτυχίας: τήν 

γαλήνη τήν κοινωνική καί τήν έθνική ένότητα. 

>>'Ελληνίδες, "Ελληνες, 

»Μου έδόθη πολλές φορές ή εύκαιρία νά τονίσω, 

μέ εύγνωμοσύνη μάλιστα, τήν πολιτική ώριμότητα 

πού έπέδειξαν κατά τήν διάρκεια του κρισίμου αύτου 

χρόνου πού πέρασε, οί πολλοί, οί άνώνυμοι. Μέ τήν 

σύνεσή τους καί μέ τήν έξαρσή τους έπάνω άπό πάθη 
καί έπιδιώξεις ίδιοτελείς συνέβαλαν άποφασιστικά 

- κατ' άντιδιαστολήν πρός τούς περισσοτέρους 

έπωvύμους - στήν άvώδυvη μετάβαση τής χώρας 

άπό τό χάος στήν τάξη· άπό τήν παρανομία στήν νο

μιμότητα· άπό τήν καταπίεση στήν πλήρη έλευθερία. 

»'Η θαυμαστή αύτή συμπεριφορά του λαου μέ τά 

λαμπρά άποτελέσματά της παρέχει καί τό πολύτιμο 

δίδαγjι,α, πού ποτέ δέν πρέπει νά ξεχνουμε: δτι όλα, 
άκόμη καί θαύματα μπορουν νά συντελεσθουν στόν 

τόπο μας, δταν στό αίτημα τών κρισίμων περιστάσε

ων άνταποκρίνονται δμόθυμα, τόσον ή ήγεσία, δσο 

καί δ κυρίαρχος λαός. 

»Θά ήταν δμως μέγα σφάλμα άv έπαναπαυώμεθα 

σ' όσα κατωρθώσαμε μέχρι σήμερα καί παραμελού

σαμε έκείνα πού πρέπει νά γίνουν. Καί θά ήταν μεγα

λύτερο σφάλμα άν πιστεύαμε ότι οί περιστάσεις 

έπαυσαν νά εlναι κρίσιμες καί ότι ήμπορουμε νά χα

λαρώσωμεν τήν έπαγρύπνησίν μας καί νά έπιδοθουμε 

σέ στείρους άνταγωνισμούς. 

»Δέv θά ήθελα νά μειώσω τόν έορταστικό τόνο 

τής σημερινής έπετείου, άναφερόμενος στά πολλά 

καί δύσκολα προβλήματα πού άντιμετωπίζει άκόμη ή 

χώρα μας. Θά τό πράξω δμως έκ καθήκοντος. Γιατί 
πιστεύω ότι ή συνειδητοποίησις τών προβλημάτων 

αύτών άπό όλους μας άποτελεί έθνικήν άνάγκην. 

»Οί σχέσεις μας μέ τήν Τουρκία βρίσκονται πάν

τοτε σέ κατάσταση έπικίνδυvη. 'Η τραγωδία τής Κύ

πρου συνεχίζεται. Καί περνii αύτή ν τήν στιγμήν τήν 

όξύτερη φάση της. Γιά νά άντιμετωπίσουμε άποτε

λεσματικά τούς κινδύνους πού μiiς άπειλουν, θά 
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άπαιτηθούν θυσίες· καί πρό παντός άγώνας συνεχής. 

Καί δ άγώνας αύτός δέν συμβιβάζεται μέ τήν πολυτέ

λεια τών έσωτερικών άναταραχών. 

»'Η δημοκρατία άποκατεστάθη βέβαια στόν τόπο 

μας. 'Αλλά γιά νά θεμελιωθή κατά τρόπον άσφαλή, 

θά άπαιτηθή σύνεση, ψυχραιμία, καί πρό παντός 

άποφυγή τών σφαλμάτων τού παρελθόντος. Χωρίς 

τήν ριζική άλλαγή νοοτροπίας καί συμπεριφοράς 

άπό μέρους όλων μας, θά εlναι δύσκολο νά καταστή 

ή νεογέννητη δημοκρατία μας βιώσιμος. Καί αύτό θά 

πρέπη νά τό σκεφθούν κυρίως οί νέοι μας, γιατί σ' 

αύτούς άνήκει τό μέλλον. 

»'Η οίκονομία μας άντιμετωπίζει σοβαρές δυσχέ

ρειες, πού όφείλονται κυρίως στήν άσυνάρτητη πο

λιτική τής δικτατορίας καί στήν διεθνή οίκονομική 

ύφεση. 'Επαυξάνονται όμως άπό τό γεγονός ότι εί

μαστε ύποχρεωμένοι νά δαπανούμε μεγάλα ποσά γιά 

τήν aμυνα τής χώρας. Καί γιά νά άποτρέψωμε μιάν 

έπικίνδυνη έπιδείνωση τής οίκονομικής μας κατα

στάσεως, θά χρειασθij συγκράτηση τών άναγκών μας 

καί ένταση τών προσπαθειών μας. 

»'Ελληνίδες, "Ελληνες, 

»'Η άντιμετώπιση τών κρισίμων αύτών προβλη

μάτων, πέραν τών tiλλων, προϋποθέτει κατάλληλο 

πολιτικό καί κοινωνικό κλίμα. Τό κλίμα πού έδημι

ούργησε δ έλληνικός λαός μέ τήν σωφροσύνη του, 

άπειλείται τόν τελευταίο καιρό άπό ώρισμένες -άλ

λοτε έπιπόλαιες καί aλλοτε ύποπτες - έκδηλώσεις. 

'Ωργανωμένες μειοψηφίες προκαλούν ή ένθαρρύ

νουν διαμαρτυρίες άβάσιμες, αίτήματα · aκαιρα ή 
ύπερβολικά, άπεργίες, συχνά ύποστηριζόμενες άπό 

έκδηλώσεις άναρχικές καί διαδηλώσεις άδικαιολό

γητες πού προσβάλλουν τόν νόμον καί τήν τάξιν. 
'Όλα αύτά τείνουν νά καταστήσουν νοσηρό τό κλίμα 

τού τόπου μας, σέ μιά στιγμή πού έχουμε πρό παντός 

άνάγκη έσωτερικής γαλήνης. 

»Διατηρώ τήν έλπίδα ότι οί έκδηλώσεις αύτές 

άποτελούν φαινόμενα πρόσκαιρα. Πιστεύω ότι οί μι

κρές δμάδες πού προκαλούν τήν κοινωνική αύτή 

άναταραχή θά άντιληφθούν ότι μέ τήν τακτική τους 

θέτουν σέ κίνδυνο μαζί μέ τά συμφέροντα τής χώρας 

καί τά δικά τους συμφέροντα. Ν Α ν όμως δέν τό άντι

ληφθούν οί ίδιες, θά πρέπη νά άπομονωθούν άπό τίς 

ύγιείς δυνάμεις τού λαού μας, πού έχουν συνείδηση 
καί τών καλώς εύνοουμένων συμφερόντων τους, άλ

λά καί τής εύθύνης τους έναντι τής χώρας. Αύτό θά 

διευκολύνη τό έργο τής Πολιτείας, ή δποία εlναι 

άποφασισμένη καί ίκανή νά προστατεύση ούτως ή 

aλλως τήν γαλήνη τού τόπου. 

»'Ελληνίδες, "Ελληνες, 

»Μετά τήν συμπλήρωση ένός γονίμου έτους άπα

καταστάσεως τών έλευθεριών καί θεμελιώσεως τών 

θεσμών τής Πολιτείας, είσερχόμεθα σήμερα στήν 

δημιουργική φάση τής δημοκρατίας. Θά πρέπη νά 

φιλοδοξούμε νά γίνουμε καί στήν φάση αύτή παρά

δειγμα στόν κόσμο, όπως έγίναμε καί κατά τήν πρώ

τη φάση. 

»Σάς Καλώ, όπως σάς έκάλεσα καί τήν ήμέρα τής 

έπιστροφής μου, στόν ώραίο άγώνα γιά τήν άναδη

μιουργία τής 'Ελλάδος. Αί βάσεις ήδη έχουν τεθή. 

Al προοπτικαί εlναι καλαί. 'Εκείνο πού χρειάζεται 
τώρα εlναι δουλειά πειθαρχημένη, ένθουσιασμός καί 

συντονισμός τώv προσπαθειών μας. 'Η ώρα αύτή εl

ναι ή ώρα τής προσφοράς καί όχι τών άπαιτήσεων. 

Καί τήν άλήθεια αύτή ν έχομε χρέος νά τήν κατανοή

σωμεν. Γιά τό καλό όλων μας, γιά τό καλό τής 'Ελλά

δος». 

24 ΙΟΥΛΙΟΥ 1975 

Κατά τή διάρκεια διαδηλώσεως οίκοδόμων, yιά 
τήν έπέτειο τfjς άποκαταστάσεως τfjς δημοκρατίας, 

προκαλουνται έκτεταμένα έπεισόδια, πού διαρκουν 

μέχρι τά μεσάνυχτα. 

'Η διαδήλωση, ή όποία ξεκίνησε άπό συγκέν

τρωση σέ κλειστό χώρο, στήν περιοχή του Μετα

ξουργείου, ε{χε άπαγορευθεί άπό τήν άστυνομία, 

άκριβώς λόγω του φόβου προκλήσεως ταραχών άπό 

νοσταλγούς τfjς δικτατορίας. 'Όταν οί συγκεντρωμέ

νοι προσπάθησαν νά πραγματοποιήσουν πορεία στό 

κέντρο τfjς πόλεως, άκραία στοιχεία πού ε{χαν πα

ρεισφρύσει στίς τάξεις τους προκάλεσαν συγκρού

σεις, μέ άποτέλεσμα τόν τραυματισμό 48 πολιτών καί 
63 άστυνομικών, καί τή σύλληψη 55 άτόμων. 

Τά έπεισόδια σχολίασαν καί τά κόμματα τfjς άν

τιπολιτεύσεως. 'Ο άρχηγός τfjς ΕΚ-ΝΔ, Γ. Μαυρος, 

ε{πε ότι μόνον οί νοσταλγοί τfjς χούντας ώφελουνταν 

άπό παρόμοια γεγονότα, συνέδεσε τή δράση προβο

κατόρων μέ τήν έπικείμενη εναρξη τfjς δίκης των 

πρωταιτίων τfjς δικτατορίας καί άπαίτησε άπό τήν 

Κυβέρνηση τήν άποκάλυψη των ύπαιτίων. 'Ο πρόε

δρος του ΠΑΣΟΚ, Α. Παπανδρέου, άναφέρθηκε σέ 

εύθύνες τfjς Κυβερνήσεως καί κατήγγειλε ένορχή

στρωση των πράξεων τfjς άστυνομίας καί των προ

βοκατόρων. Τό ΚΚΕ καί τόΚΚΕ (έσ.) κατηγόρησαν 

τό 'Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως γιά τήν έπέμβαση 

τfjς άστυνομίας. 

Τήν έπομένη, συνfjλθε εκτακτα ή Κυβερνητική 

'Επιτροπή, ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή, 

καί μέ τή συμμετοχή των ύπουργών Δικαιοσύνης καί 

Δημοσίας Τάξεως. Κατόπιν, έκδόθηκε κυβερνητική 

άνακοίνωση, πού έπέρριπτε τήν εύθύνη στούς όργα

νωτές τfjς διαδηλώσεως καί σέ άκραία στοιχεία πού 

είσέδυσαν στίς τάξεις της καί κατέληγε, συμπερα

σματικά: 

«Δεδομένης τής δημιουργηθείσης καταστάσεως, ή δ

ποία dποτελεί εργφ ϋβριν πρός τήν δημοκρατίαν καί τάς 

έλευθερίας πού παρέχει είς δλους τούς πολίτας, ή Κυβέρ-
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νησις εΙναι άποφασισμένη νά έπιβάλη τήν τάξιν πρός οί

ανδήποτε κατεύθυνσιν καί νά προστατεύση τά μεγάλα 

συμφέροντα του εθνους πού διακυβεύονται άπό τήν δρίiσιν 
μικρών δμάδων έξτρεμιστών, ξένων πρός τήν συντριπτικήν 

πλειοψηφίαν του μοχθουντος λαου. Βάσει των στοιχείων 

πού προέκυψαν άπό τά χθεσινg εκτροπα καί των πληροφο

ριών των 'Αρχών, δύναται μετά βεβαιότητος νά άναμένε

ται, τοuλάχιστον διά τό άμέσως προσεχές χρονικόν διά

στημα, δτι εtς πίiσαν έν ύπαίθρφ συγκέντρωσιν θά παρεισ

φρύουν έξτρεμιστικά καί άλλα ϋποπτα στοιχεία μέ σκοπόν 

νά διαταράσσουν τήν δημοσίαν τάξιν. Διά τουτο καί δε-

δομένου δτι έκτός των άλλων έθνικών λόγων εΙναι άνάγκη 
νά διεξαχθουν αί άρξάμεναι δίκαι είς κλίμα άπολύτου ήρε
μίας, ή Κυβέρνησις εΙναι άποφασισμένη νά έξαντλήση 

όλην τήν αυστηρότητα του νόμου διά τήν διαφύλαξιν τfjς 

έννόμου τάξεως καί νά πατάξη έν ττΙ γενέσει της οίανδήπο
τε άναρχικήν έκδήλωσιν. 'Από τουδε καί μέχρι τέλους Σε

πτεμβρίου οίαδήποτε συγκέντρωσις έν ύπαίθρφ, πραγμα

τοποιουμένη παρά τήν άπαγόρευσιν τfjς 'Αστυνομίας, θά 

έπισύρη τόν ποινικόν κολασμόν έπί των όργανωτών καί 

των πάσης φύσεως συμμετόχων της, μεταξύ των δποίων καί 

οί ένθαρρύνοντες ή διαφημίζοντες αuτάς». 
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ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΤΟΜΕΑ 

'Ο Κ Καραμανλής θά κορυφώσει τή διπλωματική του δραστηριότητα κατά τίς έργασίες τής Διασκέ

ψεως γιά τήν 'Ασφάλεια καί Συνεργασία στήν Ευρώπη. Ή δυναμική παρουσία τοϋ 'Έλληνα πρωθυ

πουργοϋ στό 'Ελσίνκι θά καταδείξci γιά μιά άκόμη φορά τήν άποκατάσταση τοϋ κύρους τής χώρας καί 
τής έθνικής άξιοπρέπειας. ~Άλλωστε, ή Διάσκεψη τοϋ 'Ελσίνκι προωθοϋσε τή διεθνή ϋφεση καί ύπο

γράμμιζε τήν ίσχύ θεμελιωδών κανόνων τής διεθνοϋς ζωής, ή άποδοχή των όποίων ε{ χε άναχθεί σέ άξίω
μα τής έλληνικής έξωτερικής πολιτικής. Κατά τίς έπαφές του μέ τούς ήγέτες των ΗΠΑ καί σημαντικών 

δυτικοευρωπαϊκών χωρών, ό πρωθυπουργός θά θέσει καί πάλι έπί τάπητος τό Κυπριακό, τίς έξελίξεις στίς 

ελληνοτουρκικές σχέσεις καί τήν προοπτική γιά ταχεία προσχώρηση τής 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ. 'Αμέσως 

μετά, στίς 20 Αόγούστου - καί άφοϋ ε{χε στή φινλανδική πρωτεύουσα σχετικές συνομιλίες μέ τούς Ι. 

Ίίτο, Ν. Τσαουσέσκου καί Τ. Ζίφκωφ- δ Κ. Καραμανλής θά διατυπώσει έπίσημα τήν πρότασή του γιά 

σύγκληση Διαβαλκανικής Διασκέψεως σέ έπίπεδο ύφυπουργών Συντονισμοϋ, πρώτη άπόπειρα γιά θεσμο

θέτηση, στή νοτιοανατολική Ευρώπη, πολυμεροϋς συνεργασίας ή όποία δέν θά στρέφεται έναντίον άλλης 

τοπικής δυνάμεως. 

Στό έσωτερικό πεδίο, θά κυριαρχήσει ή κάθαρση. Τόν Αϋγουστο, θά διεξαχθεί κaί'θά όλοκληρωθεί ή 

δίκη των πρωταιτίων τοϋ άπριλιανοϋ πραξικοπήματος ή άπόφαση τής Κυβερνήσεως, ευθύς άμέσως, νά 
μετατρέψει τίς θανατικές ποινές σέ ίσόβια δεσμά θά ύπαγορευθεί τόσο άπό άνθρωπιστικά, δσο καί άπό 
πολιτικά κίνητρα. Παρά τίς εντονες άντιδράσεις τής άντιπολιτεύσεως, δ Κ. Καραμανλής, άπό τή Δράμα, 

θά έμμείνει στήν άπόφαση αυτή καί θά καταστήσει σαφές δτι «όταν όμιλοϋμε γιά ίσόβια δεσμά, έννοοϋμε 

ίσόβια δεσμά». τέλος, λίγες ήμέρες άργότερα, κατά τά έγκαίνια τής Διεθνοϋς 'Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, 

ό πρωθυπουργός θά εχει τήν ευκαιρία νά άναφερθεί στήν πορεία τής έθνικής οίκονομίας, νά έξαγγείλει 
τήν κατάρτιση ένός νέου προγράμματος οίκονομικής άναπτύξεως καί νά διαγράψει τίς ευοίωνες προο
πτικές πού διανοίγονταν γιά τό μέλλον τοϋ εθνους. 

24 ΙΟΥΛΙΟΥ 1975 

Ή άμερικανική Βουλή των 'Αντιπροσώπων ά

πορρίπτει τό νομοσχέδιο πού προβλέπει τήν έπανά

ληψη τής στρατιωτικής βοήθειας πρός τήν Τουρκία. 

'Ακολούθησε, τίς έπόμενες ήμέρες, εντονη κινη

τικότητα τόσο στήν Ούάσιγκτων, δσο καί στήν ~Α γ

κυρα. 'Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Φόρντ καί δ 

ύπουργός των 'Εξωτερικών, Χ. Κίσινγκερ, έπικοινώ
νησαν μέ τόν Τοϋρκο πρωθυπουργό, Σ. Ντεμιρέλ, 

συμβουλεύοντας μετριοπάθεια στήν άντίδραση τής 

» Αγκυρας, ένώ ό Χ. Κίσινγκερ, σέ συνέντευξη τύ

που, χαρακτήρισε τήν άπόφαση τής Βουλής «άτυχή» 

καί τόνισε δτι θά έπαναφέρει τό αίτημα στό Κογκρέ

σο. Ταυτόχρονα, ο{ ΗΠΑ έξέφρασαν τή δυσφορία 

τους γιά τίς δύο πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις τοϋ 

'Έλληνα πρέσβη στήν Ούάσιγκτων, Μ. 'Αλεξανδρά

κη, δ δποίος ε{ χε τονίσει δτι ή 'Ελλάδα δέν δήλωσε 
\ . 

ποτέ δitι έπιθυμοϋσε τήν έπανάληψη τής στρατιωτι-

κής βοήθειας πρός τήν Τουρκία, διαψεύδοντας ετσι 

'Αμερικανούς έπισήμους πού ίσχυρίστηκαν τό άντί

θετο, σέ μιά προσπάθεια νά κάμψουν τίς άντιδράσεις 

τής Βουλής. Στίς 26 τοϋ μηνός, μετά τήν εκτακτη 
σύγκληση τοϋ τουρκικοϋ Ύπουργικοϋ Συμβουλίου, 

ή ~ Αγκυρα θά άνακοινώσει δτι θεωρεί τίς διμερείς 

άμερικανοτουρκικές άμυντικές συνθήκες ώς «μή 

ίσχύουσες», καί θά άναλάβει τόν ελεγχο των περισσό

τερων άμερικανικών βάσεων στό εδαφός της, αύξά
νοντας τή νευρικότητα στήν Ούάσιγκτων. 0{ τουρ
κικές άπειλές θά συνεχιστοϋν καί τίς έπόμενες έβδο-
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μάδες, ένώ ο{ 'Αμερικανοί έπίσημοι θά διατυπώνουν 

δημόσια τίς άνησυχίες τους, πιθανότατα προσπα

θώντας ετσι νά άσκήσουν πίεση στή Βουλή τών 'Αν

τιπροσώπων. Στό τέλος τοϋ μήνα, πάντως, θά άποτύ

χει νέα προσπάθεια νά έγκριθεί άπό τή Βουλή ή έπα

νάληψη τής στρατιωτικής βοήθειας πρός τήν n Α γ-
\) 

κυρα. 

28 ΙΟΥΛΙΟΥ 1975 

'Ενώ άπό τίς 21 τοϋ μηνός δικάζονται στό Διαρ
κές Στρατοδικείο οί συνωμότες τοϋ Φεβρουαρίου 

1975, άρχίζει, στό Πενταμελές 'Εφετείο 'Αθηνών, ή 
δίκη τών πρωταιτίων τής δικτατορίας, πού βαρύνον

ται μέ τίς κατηγορίες τής έσχάτης προδοσίας καί τής 

στάσεως. Πρόεδρος τοϋ δικαστηρίου εΙναι δ έφέτης 

Ι. Ντεγιάννης καί εισαγγελείς οί Κ. Σταμάτης καί Σ. 

Κανίνιας. Στήν πρώτη συνεδρίαση παρίστανται ο{ 

Π. Κανελλόπουλος, Γ. Μαϋρος, Α. Παπανδρέου, Σ. 

Στεφανόπουλος, Χ. Φλωράκης, Η. Ήλιοϋ, Λ. Κύρ

κος καί Χ. Δρακόπουλος. Οί κατηγορούμενοι, άπό 

τήν πλευρά τους, άρνοϋνται νά άπολογηθοϋν, δηλώ

νοντας δτι δέν θεωροϋν νόμιμη τή δίκη τους. 

'Η διαδικασία ένώπιον τοϋ Πενταμελοϋς 'Εφε

τείου θά διαρκέσει ώς τίς 23 Αυγούστου. Θά καταθέ
σουν ώς μάρτυρες κατηγορίας σημαντικά πρόσωπα 

τής δημόσιας ζωής, καθώς καί έπιφανείς άντιστασι

ακοί. Παράλληλα, θά διενεργείται καί ή δίκη τών 

βασανιστών τής χούντας, ή όποία θά άρχίσει στίς 6 
Αuγούστου- ήμέρα πού δ είσαγγελέας θά ζητήσει 

νά κηρυχθοϋν ενοχοι 20 άπό τούς 21 κατηγορουμέ
νους γιά τή συνωμοσία τοϋ Φεβρουαρίου. 'Όπως εΙ

ναι φυσικό, ή διεξαγωγή τών δικών, μέ πρώτη αυτή 

τών πρωταιτίων, θά μονοπωλήσει τό ένδιαφέρον τοϋ 

~λληνικοϋ καί θά προσελκύσει τήν προσοχή καί τοϋ 

ξένου τύπου. Οί σημαντικές πληροφορίες γιά τήν 

κατάλυση τής δημοκρατίας, τήν 21 η 'Απριλίου 

1967, άλλά καί ο{ φρικιαστικές άποκαλύψεις γιά τούς 
βασανισμούς θά ύπενθυμίσουν στήν κοινή γνώμη τή 

βίαιη καταπάτηση τών έλευθεριών τών 'Ελλήνων, 

μόλις ενα ετος πρίν. 

28 ΙΟΥΛΙΟΥ 1975 

Συγκαλείται στήν 'Αθήνα, ύπό τήν προεδρία τοϋ 

ύπουργοϋ Συντονισμοϋ, Π. Παπαληγούρα, ή πρώτη 

μετά τή δικτατορία σύνοδος τής έξ ύπουργών 'Επι

τροπής τοϋ Συμβουλίου Συνδέσεως 'Ελλάδος- ΕΟΚ. 

Οί έργασίες τής συνόδου προσφέρουν τήν ευκαιρία 

οχι μόνο γιά τή λήψη σημαντικών άποφάσεων στό 

τεχνικό έπίπεδο, κρίσιμων γιά τή μελλοντική πλήρη 

ενταξη τής 'Ελλάδος στήν Κοινότητα, άλλά καί γιά 
τήν πανηγυρική έπιβεβαίωση τής πολιτικής βουλή

σεως τών Κοινοτικών παραγόντων νά άνταποκριθοϋν 

θετικά στό ~λληνικό αίτημα. 

Στό κοινό άνακοινωθέν πού έκδόθηκε μετά τή λή

ξη τών έργασιών τής συνόδου, άναφερόταν ότι έπήλ
θε συμφωνία γιά σειρά θεμάτων: καθορίστηκε ή δια

δικασία έναρμονίσεως τής ~λληνικής μέ τήν Κοινο

τική άγροτική πολιτική (προτεραιότητα θά δοθεί 

στόν τομέα τών φρούτων, τών λαχανικών καί τών 

κρασιών)· τό φθινόπωρο, τό Συμβούλιο ύπουργών 

τής ΕΟΚ θά έξετάσει τό δεύτερο χρηματοδοτικό 

πρωτόκολλο, βάσει τοϋ δποίου ή 'Ελλάδα ζητεί δά

νειο 480 έκατ. δολλ. πού θά άξιοποιηθεί γιά εργα 
ύποδομής στόν τομέα τής γεωργίας τέλος, θά λαμ

βάνουν χώρα διαβουλεύσεις μεταξύ τής 'Ελλάδος 

καί τής ΕΟΚ, προκειμένου νά έφαρμοστοϋν Κοινοτι

κά μέτρα πού θίγουν ~λληνικά προϊόντα. 

Σύμφωνα μέ δήλωση τοϋ Π. Παπαληγούρα, κατά 

τή συνέντευξη τύπου, μετά τήν εκδοση τοϋ κοινοϋ 

άνακοινωθέντος, ή τροπή τών συζητήσεων «ύπήρξε 

άνέλπιστα Ικανοποιητική ύπέρ τών έλληνικών θέσε

ων». 'Από τήν πλευρά του, δ πρόεδρος τοϋ Συμβου

λίου ύπουργών τής ΕΟΚ, 'Ιταλός ύπουργός 'Εξωτε

ρικών, Μ. Ρουμόρ, δ δποίος ελαβε μέρος στή σύνο
δο, δήλωσε ότι ή Κοινότητα θά άνταποκριθεί θετικά 
στό αίτημα τής 'Ελλάδος γιά έπιτάχυνση τής έντά

ξεώς της. Κατόπιν, δ 'Ιταλός ύπουργός καί μέλη τής 
Κοινοτικής άντιπροσωπείας έπισκέφθηκαν τόν πρό

εδρο τής Δημοκρατίας, Κ. Τσάτσο, καί τόν Κ. Καρα

μανλή. 'Ο πρωθυπουργός, άπευθυνόμενος στούς 

Κοινοτικούς έπισή'μους, τόνισε τό ένδιαφέρον τής 

'Ελλάδος γιά ταχεία ενταξη στήν ΕΟΚ, τήν όποία 

ύπαγορεύουν κυρίως λόγοι πολιτικοί καί πολιτιστι

κοί. 'Η 'Αθήνα, συνέχισε δ Κ. Καραμανλής, άποβλέ

πει στήν ευρωπαϊκή άλληλεγγύη, έπιθυμεί τήν πολι

τική ~νοτtοίηση τής Εύρώπης καί θέλει νά συμβάλει 

σέ αύτήν μέ όλες της τίς δυνάμεις. 'Απαντώντας, δ 

Μ. Ρουμόρ ύπογράμμισε τή βαθειά έκτίμησή του 

πρός τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό καί τήν 'Ελλάδα, 

χώρα πού εθεσε τά θεμέλια τοϋ εύρωπαϊκοϋ πολιτι

σμοϋ. Τόνισε, άκόμη, ότι ή :Ελλάδα άνήκει στήν 

οίκογένεια τών εύρωπαϊκών Κρατών καί κατέληξε 

ύποσχόμενος ότι τό έλληνικό αίτημα γιά ταχεία 

προσχώρηση στήν Κοινότητα θά έξεταστεί εύνοϊκά. 

29 ΙΟΥΛΙΟΥ 1975 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν άντιπρόεδρο τής 

'Επιτροπής τής ΕΟΚ, Κρίστοφερ Σόουμς, Σύμφωνα 

μέ σχετική κυβερνητική άνακοίνωση, κατά τή συ

νάντηση, στήν όποία παρέστησαν οί ύπουργοί Συν

τονισμοϋ καί 'Εξωτερικών, ό πρωθυπουργός άνα
φέρθηκε άναλυτικά στούς οίκονομικούς καί κοινω
νικούς λόγους πού ύπαγόρευσαν τήν εύρωπαϊκή πο

λιτική του άπό τό 1959, φυσική συνέχεια τής δποίας 
ήταν ή αίτηση γιά πλήρη ενταξη τής 'Ελλάδος στήν 

Κοινότητα. 'Ο Κ. Καραμανλής τόνισε, άκόμη, ότι, 
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γιά νά ύπερβοϋν τίς δυσκολίες πού συναντοϋσαν 

στόν οίκονομικό καί κοινωνικό τομέα, οί εύρωπαϊ

κές Δημοκρατίες όφειλαν νά προχωρήσουν «σταδια

κώς βέβαια, άλλά μέ θάρρος», στήν ένοποίηση. 'Από 

τήν πλfυρά του, ό άντιπρόεδρος τής 'Επιτροπής δι
αβεβαίωσε τόν πρωθυπουργό ότι ή είλικρίνεια καί 

συνέπεια τής έλληνιιcής εύρωπαϊκής πολιτικής έκτι

μώνταν σοβαρά άπό τούς 'Εννέα, ο{ δποίοι, γιά τό 

λόγο αύτό, ε{χαν σπεύσει νά άνταποκριθοϋν θετικά 

στό έλληνικό αίτημα γιά έπίσπευση τής έντάξεως. 

'Η 'Επιτροπή, συνέχισε ό Κ ρ. Σόουμς, σέ στενή 

έπαφή μέ τήν έλληνική πλευρά, θά προχωροϋσε σέ 

λεπτομερή καί έμπεριστατωμένη έξέταση των ζητη

μάτων πού συνδέονταν μέ τήν ενταξη τής 'Ελλάδος 

καί θά κατάρτιζε τήν πρότασή της πρός τό Συμβού

λιο ύπουργών. Συζητήθηκε, άκόμη, τό θέμα τοϋ νέου 
χρηματοδοτικοϋ πρωτοκόλλου γιά τήν 'Ελλάδα. 

29 ΙΟΥΛΙΟΥ- 2 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1975 

'Ο Κ. Καραμανλής συμμετέχει στή Διάσκεψη γιά 

τήν 'Ασφάλεια καί τή Συνεργασία στήν Εύρώπη, 
πού συγκαλείται στό 'Ελσίνκι, μέ τή συμμετοχή 35 
ηγετών άπό τή δυτική καί τήν άνατολική Εύρώπη, 

τίς ΗΠΑ καί τόν Καναδά. 'Η Διάσκεψη θά καταλή

ξει στή διατύπωση καί ύπογραφή, άπό δλους τούς 

συμμετέχοντες, τής Τελικής Πράξεως τοϋ 'Ελσίνκι, 
ή όποία άποσκοποϋσε νά έπιβεβαιώσει τήν ίσχύ ση

μαντικών άρχών τής διεθνοϋς κοινωνίας: τής κυρί

αρχης ίσότητας των Κρατών, τής άποφυγής χρήσεως 

ή άπειλής βίας, τής άzεοφυγής άναμίξεως στό έσωτε

ρικό κυρίαρχων Κρατών, τοϋ άπαραβίαστου των συ

νόρων καί τής προστασίας των μειονοτήτων. Γιά τήν 

· Ελλάδα, η άποδοχή των θεμελιωδών αύτών κανό

νων ήταν αύτονόητη· μάλιστα, τήν Τελική Πράξη 

τοϋ 'Ελσίνκι θά έπικαλεστεί καί δ Κ. Καραμανλής 

όταν, τόν έπόμενο μήνα, θά προτείνει τή σύγκληση 

διαβαλκανικής διασκέψεως. 

Οί έργασίες τής Διασκέψεως θά δώσουν στόν 

'Έλληνα πρωθυπουργό τήν εύκαιρία νά εχει σημαν

τικές έπαφές μέ προσωπικότητες τοϋ δυτικοϋ καί τοϋ 

άνατολικοϋ κόσμου, νά θέσει έκ νέου τό Κυπριακό, 

νά προωθήσει τίς άπόψεις του γιά τή διαβαλκανική 

συνεργασία καί νά συζητήσει τό έλληνικό αίτημα 

γιά προσχώρηση στήν ΕΟΚ. Στήν ίδια τή Διάσκεψη 

άνέπτυξε τίς άπόψεις του στίς 30 'Ιουλίου, δπότε 
έκφώνησε τήν άκόλουθη όμιλία: 

«Κύριε πρόεδρε, 

>> Έπιτρέψατέ μου μέ τήν σειρά μου νά σiiς έύχα
ριστήσω έσiiς καί τήν Κύβέρνηση τής Φινλανδίας 

γιά τήν φιλοξενία πού παρέχετε στήν Διάσκεψή μας. 

'Εδώ έγκαινιάσθηκαν, δειλά στήν άρχή, ο{ έργασίες 

της καί έδώ άποκορυφώνονται, μέ τήν πανηγυρική 

όπογραφή τών τελικών κειμένων της. 

>>'Η Διάσκεψη 'Ασφαλείας καί Συνεργασίας 

στήν Εύρώπη άποτελεί σημαντικό βήμα στήν προ

σπάθεια τής άνθρωπότητος νά βάλη τάξη καί ρυθμό 

στήν διεθνή ζωή. Κατά τό μακρό διάστημα πού δι

ήρκεσαν οί έργασίες της, άνεζήτησε τίς κοινές άρ

χές, έπάνω στίς δποίες μποροfJν νά έδραιωθοfJν ή 

άσφάλεια καί ή συνεργασία τών χωρών μας. τίς διε

τύπωσε συνοπτικά τό 1973 καί μέ μία νέα προσπά
θεια, πού χρειάσθηκε δύο χρόνια, τίς άνέπτυξε στήν 
μορφή πού βλέπομε τώρα στά τελικά κείμενα. 

>>·Η προσπάθεια πού κατεβλήθη μέχρι σήμερα 

άσφαλώς άντανακλii τήν έπιθυμία τών λαών μας νά 

ζήσουν καί νά άναπτυχθοfJν κοινωνικά καί οίκονο

μικά κάτω άπό συνθήκες εlρήνης καί συνεργασίας. 

Οί άρχές πού καθιερώνει ή Τελική Πράξη άνταπο

κρtνονται βεβαίως στήν γενική αύτή έπιθυμία. Άλλά 
τό λαϊκό αίσθημα, πού άποκρούει τήν άναρχία στίς 

διεθνείς σχέσεις, θά ίκανοποιείτο &κόμη περισσότε

ρο, aν παράλληλα μέ τήν διατύπωση τών δέκα βασι

κών άρχών ε{χαν προβλεφθή καί οί δέουσες κυρώ

σεις γιά τήν περίπτωση τής παραβιάσεώς τους. TofJ
τo νομίζω ότι δέν συνιστii ούτοπικόν δραματισμόν, 

άλλά άποτελεί ρεαλιστικήν άντιμετώπισιν τής άσυ

δοσίας πού έπικρατεί σήμερα στή διεθνή ζωή. Γιατί 

όπως τό έσωτερικό δίκαιο, πού ρυθμίζει τήν ζωή μιiiς 

Πολιτείας, θά ήταν κενό περιεχομένου χωρίς τίς κυ

ρώσεις πού τό συνοδεύουν, έτσι καί οί διεθνείς κανό

νες παραμένουν γράμμα νεκρό, χωρίς τίς προβλέψεις 

γιά τόν κολασμό τών παραβατών. Αύτή άλλωστε ή 

άδυναμία άπεδείχθη καί ή άχίλλειος πτέρνα τofJ 

'ΟργανισμοfJ τών ·Ηνωμένων 'Εθνών. 

>>0{ διαπιστώσεις αύτές δδηγοfJν στό συμπέρασμα 
ότι ή πολιτική σκέψη καί βούληση τής έποχής μας 

δέν εόρίσκονται στό ύψος τών προβλημάτων πού άν
τιμετωπίζει ή άνθρωπότης. Θά μποροfJσε νά λεχθή 

ότι, έν άντιθέσει πρός τήν τεραστία έπιστημοvική 

καί τεχνική πρόοδο, ή πολιτική σκέψη τofJ άνθρώ

που παραμένει άπό αlώνων στάσιμη. Πράγματι οί 

συνθήκες πού καταρτίζονται έπί τών ήμερών μας, έν

θυμίζουν τίς συνθήκες τών φαραώ. Τά έσωτερικά καί 

τά διεθνή προβλήματα πού άντιμετωπίζομε, τά εόρί

σκομεν άπαράλλακτα στά κείμενα τofJ Πλάτωνος καί 

τofJ Θουκυδίδη. Εlναι συνεπώς προφανές δτι γιά νά 

άλλάξη ή μοίρα τής άνθρωπότητος, θά πρέπη νά άν

τιμετωπισθοvντά προβλήματά της μέ νέο πνεfJμα καί 

νέες μεθόδους. 
>>Εlναι άναμφισβήτητο, κύριοι σύνεδροι, δτι τόν 

πόλεμο δέν τόν θέλει κανένας λαός. Παρά ταfJτα ει5-

ρισκόμεθα στήν άνάγκη νά άναζητοfJμε διαρκώς μέ

σα διασφαλίσεως τής εlρήνης, ένφ παραλλήλως έπι

διδόμεθα σέ φρενιτιώδεις έξοπλισμούς. Τά lλιγγιώδη 

ποσά πού διατίθενται γιά στρατιωτικές δαπάνες ε{ναι 

άσφαλώς πολύ περισσότερα άπό δσα διατίθενται γιά 

τήν κοινωνική καί οίκονομική άνάπτυξη τofJ κόσμου 
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όλοκλήρου. Μέ δλα αύτά, έχουμε γίνει αίχμάλωτοι 

ένός φαύλου κύκλου· καί ζούμε ύπό τήν βασιλεία τού 

παραλογισμού. 

>> v Α ν άναλύσωμε ψύχραιμα τήν θλιβερή αύτή 

πραγματικότητα - πού κρατεί σέ διαρκές άγχος τήν 

άνθρωπότητα- θά καταλήξωμε, ίσως, στό συμπέ

ρασμα δτι ή ρίζα τού κακού ύπάρχει στήν κρίση 

έμπιστοσύνης πού χαρακτηρίζει τίς διεθνείς σχέ

σεις. Γιατί, dν άποκλείσωμε τόν δόλο ή τήν ύποκρισία 

τών Κυβερνήσεων, μόνον ή ύπαρξη τής άμοιβαίας 
δυσπιστίας-ένισχυμένη καί άπό τήν άδυναμία έπι

βολής κυρώσεων - ήμπορεί νά δικαιολογήση τόν 

φόβο τού πολέμου, τόν δποίον έν τούτοις, δπως εlπα 

καί προηγουμένως, κανείς λαός δέν τόν θέλει. 
>> VΙσως τά άνωτέρω νά θεωρηθούν κοινοτοπίες. 

Εlναι γνωστό δμως δτι oi μεγάλες άλήθειες έχουν 
λεχθή μέ άπλα καί λίγα λόγια· δπως εlναι γνωστό δτι 

ή μεγάλη πολιτική συνίσταται στήν έφαρμογή τής 

κοινής λογικής καί στά μεγάλα προβλήματα. 

>>Oi παρατηρήσεις αύτές δέν σημαίνουν δτι στε
ρούνται άξίας oi συμφωνίες τίς δποίες καλούμεθα νά 
ύπογράψωμε. 'Α vτιθέτως, πιστεύω δτι άποτελούν 

ένα βήμα πού θά έπιτρέψη σέ μεγαγενέστερες διασκέ

ψεις νά άντιμετωπ{σουν μέ περισσότερο θάρρος καί 

ρεαλισμό τά προβλήματα τού κόσμου. Καί ύπό τήν 

έννοιαν αύτήν όφείλομεν εύχαριστίες σέ έκείνους 

πού τίς παρασκεύασαν. 

»Βέβαια, ο{ περισσότερες άπό τίς βασικές άρχές 

πού καθιερώνει ή Διάσκεψη, εlχαν ήδη γίνει δεκτές 

άπό τά 'Ηνωμένα VΕθνη. Εlναι δμως φανερό δτι ή 

έμφαση τήν όποία δίνει ή Διάσκεψη στήν "άποφυγή 

τής χρήσεως ή τής άπειλής βίας", στήν "κυρίαρχο 

lσότητα ", στήν "άποφυγή τής άναμίξεως στά έσωτε
ρικά", ή στό "άπαραβ{αστο τών συνόρων", έμπλου

τ{ζει τίς άρχές αύτές μέ μία διάσταση στόν εύρωπαϊ

κό χώρο, άπό δπου έξαπολύθηκαν δύο παγκόσμιοι 

πόλεμοι κατά τό πρώτο ήμισυ τού αiώνος μας- καί 

δπου σημειώνεται ή παρουσία δύο άντιθέτων πολιτι

κοστρατιωτικών συνασπισμών. 

»'Αξιοσημείωτο εlvαι τό γεγονός δτι oi δέκα αύ
τές άρχές διατυπώθηκαν κατά τρόπον ώστε νά μπο

ρούν νά άντιμετωπίσουν διάφορα ένδεχόμενα καί πε

ρίπλοκες καταστάσεις. VΕχουν καί σαφήνεια, άλλά 

καί εύλυγισ{α, ώστε καί τόν άναντίρρητον σεβασμό ν 
νά άπαιτούν, άλλά καί λύσεις νά ύποδεικvύουν. Πα

ράδειγμα, ή άρχή τού "άπαραβιάστου τών συνόρων". 

Δέν παραμερίζεται μόνον ή βία, άλλά προβλέπεται 

καί ή δυνατότης θεραπείας άδίκων καταστάσεων. Μέ 

τήν φράση πού προσετέθη στήν άρχή τής "κυριάρ

χου lσότητος" εlvαι δυνατή ή μεταβολή τών συνόρων 
μέ εlρηνικά μέσα καi συμφωνίες, σύμφωνα πρός τό 

διεθνές δίκαιο. 
»Ή άξία βέβαια τών δέκα άρχών- δπως καί 

κάθε διεθνούς συμφωνίας - δέν εύρίσκεται στά κεί-
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Στό βήμα τής Διασκέψεως γιά τήv 'Ασφάλεια καί τή Συνεργασία στήv Εύρώπη. 
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μενα, άλλά στήν εlλιιφίνεια τών συμβαλλομένων· 

καί στήν πεποίθησή τους γιά τήν άναγκαιότητα τής 

έφαρμογής τους. 

»'Α ντιλαμβάνεσf}ε, συνεπώς, ποιάν άπογοήτευση 

6πέστη ή 'Ελλάς, δταν έγινε, άκριβώς πρίν άπό ένα 

έτος- καί μάλιστα κατά τήν διάρκεια τών έργασιών 

τής Διασκέψεως- ή εΙσβολή στήν Κύπρο. Τά στρα

τεύματα ένός μέλους τής Διασκέψεως 'Ασφαλείας 

καί Συνεργασίας εΙσέβαλαν στό έδαφος έτέρου μέ

λους. ΝΕτσι παρεβιάζοντο προκαταβολικά καί καθο

λικά δλες oi άρχές πού μέ τόσες προσδοκίες εlχαν 
έπεξεργασθή oi έμπειρογνώμονες τής Διασκέψεως. 

»'Ετέθη τότε ένώπιοv τής 'Ελλάδος, άλλά καί 

τής Διασκέψεως τό καίριο έρώτημα: πώς ήτο δυνα

τόν νά έξακολουθή ή 'Ελλάς νά συμμετέχη στίς 

έργασίες, ένόσφ έξακολουθοvσε ή χρήσις τής βίας 

στήν Κύπρο; Καί πώς ήταν δυνατόν, 6πό τίς συνθή

κες αύτές, νά σωθή ή άξιοπιστία, άλλά καί ή σοβαρό
της τής Διασκέψεως; 

» "Ολα σχεδόν τά μέλη τής Διασκέψεως δέχθηκαν 
δτι τά γεγονότα τής Κύπρου έκλόνιζαν τήν άξιοπι
στία καί τήν σοβαρότητα τών έργασιών της καί δτι 

ή Διάσκεψη γι,ά νά συνεχίση άζημίως γιά τό κvρος 

της τίς έργασίες της, ώφειλε νά λάβη ύπ' όψιν τά 

γεγονότα αύτά καί vά προνοήση γιά τήν άρτιότερη 

έξασφάλιση τής έφαρμογής τών άρχών, πού έπλή

γησαν προκαταβολικά καί τόσο κατάφωρα μέ τήν 

είσβολή στήν Κύπρο. 

)) 'Η συναντίληψη αύτή, πού έξεδηλώθη έμφαντι
κά κατά τήν συνεδρίαση τής Συντονιστικής 'Επι

τροπής τής 19ης Σεπτεμβρίου 1974 ύπεχρέωσε Ίjθικά 
τήν 'Ελλάδα νά συνεχίση τήνένεργό συμμετοχή της 

στίς έργασίες τής Διασκέψεως, ύπό τήν έπιφύλαξη 
δτι θά δώση τήν συγκατάθεσή της στά τελικά κείμε

να, άνάλογα μέ τήν πορεία τής Διασκέψεως. 

)Πώρα δμως έφθάσαμε στήν τελευταία φάση τοv 

έργου μας καί έτοιμαζόμεθα νά ύπογράψουμε πανη

γυρικώς τήν ΤελικΊj Πράξη. 'Αλλ' ή κατάσταση 

στήν Κύπρο δέν έχει μεταβληθή. Ή παραβίαση τών 

άρχών πού υίοθετοvμε συνεχίζεται. Παρά ταύτα ή 

'Ελλάς άπεφάσισε vά μή άντιταχθή καί στήν τρίτη 

φάση, μέ τήν πεποίθηση δτι μ' αύτό τόν τρόπο ύπη

ρετεί μία μεγάλη, ύπερεθνική σκοπιμότητα· άλλά καί 

μέ τήν έλπίδα δτι ή άδικοvσα πλευρά θά συμμορφω

θή πρός τίς συμφωνίες πού bπογράφονται τώρα· καί 

θά άποκαταστήση τό δίκαιο στήν Κύπρο. Τούτο άλ

λωστε θά συνέβαλλε άποφασιστικά καί στήν άποκα

τάσταση τής έλληνοτουρκικής φιλίας καί συνεργα

σίας, στήν άναγκαιότητα τών δποίων εΙλικρινώς πι

στεύει ή 'Ελλάς. 

)) 'Εάν, παρ' έλπίδα, oi άρχές τής Διασκέψεως δέν 
έφαρμοσθοvν στήν Κύπρο, ή έμπιστοσύνη πρός αύ

τές θά έχη κλονισθή προκαταβολικά καί άνεπανόρ

θωτα. Γιατί θά ήταν όξύμωρο νά ύπογράφωμε συμ-

φωνίες γιά τήν άσφάλεια τής Εύρώπης καί νά διατη

ρούμε μιάν άδικία πού άπειλεί τήν είρήνη σ' αύτή 

τήν νευραλγική περιοχή τής Μεσογείου. 

))Παρά τίς άδυναμίες τίς δποίες έμνημόνευσα, θά 

ήταν άδικο νά ύποτιμήση κανείς τήν χρησιμότητα 

τοv έργου πού έπετέλεσε ή Διάσκεψή μας. Μέ Ιδιαί

τερη ίκανοποίηση ή 'Ελλάς ώς Μεσογειακή χώρα 

έχαιρέτισε τήν εύκαιρία πού δόθηκε στά Μεσογεια

κά Κράτη-μέλη τής Διασκέψεως νά άκουσθοvν. Θε

ωρούμε έπιτυχή τήν ίδέα δτι oi άρχές πού θά διέπουν 
τίς σχέσεις μας, θά πρέπη νά καθοδηγούν καί τήν 

συμπεριφοράν μας άπέναντι τών Κρατών αύτών, μέ 

τά δ ποία ή 'Ελλάς συνδέεται μέ πανάρχαιους δε

σμούς. 

)) 'Αξιόλογα εlναι έπίσης τά άποτελέσματα τών 
έργασιών τής Διασκέψεως στούς τομείς τών άνθρω

πίνων σχέσεων καί τής άνταλλαγής τών Ιδεών, άν 

ληφθή ύπ' δψιν τό σημείον άπό δπου ξεκινήσαμε. 

Ν Ας έλπίσουμε δτι θά άποτελέσουν τήν βάση γιά τήν 

ταχυτέρα δυνατή διεύρυνση τών σχέσεων αύτών. 'Η 

οΙκονομική συνεργασία θά άποκτήση νέα κίνητρα· 

καί στόν τομέα αύτόν νομίζω δτι ή ΟΙκονομική 

'Επιτροπή τοv ΟΗΕ γιά τήν Εύρώπη θά μfiς βοηθή

ση μέ τήν πείρα της καί μέ τά τεχνικά όργανα πού θά 

χρειασθούν. Άλλά στά "μέτρα άνοικοδομήσεως έμ

πιστοσύνης", διά τής προκαταβολικής άνακοινώσε

ως τών στρατιωτικών γυμνασίων, ή Διάσκεψη θά 

μπορούσε νά ε{χε προχωρήσει μέ περισσότερη τόλ

μη. 

))τέλος φρονώ δτι εlναι ρεαλιστικό τό κείμενο 

πού υίοθετοvμε γιά τήν συνέχιση τής Διασκέψεως. 

Καλύτερος δμως δδηγός μας γιά τό μέλλον πιστεύω 

δ τι πρέπει νά εlναι δ συνδυασμός τής πείρας πού έχει 

συσσωρευθή, μέ τό θάρρος γιά τήν δημιουργία τών 

πρακτικών προϋποθέσεων πού θά καταστήσουν έν

νομη τάξη τήν διεθνή ζωή. 

))Μέ τίς ίδέες αύτές προσήλθε ή 'Ελλάς στήν Διά

σκεψη. Θέλω νά έλπίζω δτι ή Τελική Πράξη θά συμ
βάλη στήν έπικράτηση τοv δικαίου καί τών εΙρηνι

κών διαδικασιών, στόν άποκλεισμό τής βίας καί 

στόν σεβασμό τής άνεξαρτησίας τών λαών. Θέλω 

δμως νά πιστεύω έπίσης δτι τό έργο τής Διασκέψεως 

θά συντελέση στήν δημιουργία μιfiς νέας νοοτροπί

ας, πού όχι μόνον θά προωθήση τήν έφαρμογή τών 

βασικών άρχών μας, άλλά καί θά έπιτρέψη τήν έπα

νόρθωση τραγικών άδικιών είς βάρος μικρών λαών. 

ΝΑλλως ή Διάσκεψη 'Ασφαλείας καί Συνεργασίας 

στήν Εύρώπη δέν θά μπορ ή νά ίσχυρισθή δτι έπέτυχε 

πραγματικά))211 • 

Τήν ίδια ήμέρα, δ 'Έλληνας πρωθυπουργός συ

ναντήθηκε μέ τόν πρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Φόρντ. ·Η 

συνάντηση πραγματοποιήθηκε στό κτίριο της άμε

ρικανικης Πρεσβείας καί έκτός άπό τούς δύο ήγέτες 
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fίταν παρόντες, άπό τήν έλληνική πλευρά, οί Δ. Μπί

τσιος καί Π. Μολυβιάτης καί, άπό τήν άμερικανική, 

δ Χ. Κίσινγκερ καί δ ύφυπουργός Έξωτερικ&ν Α. 

Χάρτμαν: 

«'Εν άρχij, ή συζήτησις περιεστράφη έπί τής καταστά

σεως ε{ς τά Βαλκάνια. 'Ο κ. πρωθυπουργός περιγράφει τάς 

έντυπώσεις του άπό τά πρόσφατα ταξείδια του ε{ς Ρουμα

νίαν, Γιουγκοσλαβίαν καί Βουλγαρίαν, παρατηρών δτι αί 

σχέσεις τής 'Ελλάδος καί μέ τήν τελευταίαν άκόμη εlναι 

καλλίτεραι άπό τάς σχέσεις της μέ τήν Τουρκίαν. 'Εν συ
νεχεί~. άναφέρεται ε{ς τάς άνησυχίας πού έπικρατοϋν διά 

τάς έξελίξεις ε{ς Γιουγκοσλαβίαν μετά τόν θάνατον τοϋ 

τίτο καί τούς κινδύνους άπό μίαν ένδεχομένην άνατροπήν 

τής σημερινής {σορροπίας ε{ς τά Βαλκάνια, κινδύνους 

τούς δποίους έπιτείνει ή σημερινή κατάστασις τών έλλη

νοτουρκικών σχέσεων. 

» ' Ο πρόεδρος Φόρντ καί δ κ. Κίσινγκερ συμφωνοϋν μέ 

τήν άνάλυσιν τοϋ κ. πρωθυπουργοϋ. 

»Είς έρώτησιν τοϋ κ. Φόρντ περί Πορτογαλίας, δ κ. 

πρωθυπουργός άπαντα δτι θεωρεί τήν κατάστασιν άπελπι

στικήν καί δέy άποκλείει τόν έμφύλιον πόλεμον, έπιση

μαίνει δέ καί τάς συνεπείας πού ήμπορεί νά ~χη ή έξέλιξις 

αύτή καί έπί τής ' Ισπανίας, ένδεχομένως δέ καί έπί τής 

Εύρώπης δλοκλήρου. ' Αποτελεί λάθος τών Δυτικών δτι 
δέν ~χουν τό θάρρος νά άντιμετωπίζουν τά προβλήματα έν 

τij γενέσει των, δπότε εlναι εύχερής ή έπίλυσίς των, άλλά 

τά άφήνουν νά διαιωνίζωνται, νά δημιουργοϋν έπενδεδυμέ

να συμφέροντα καί ψυχολογικά πλέγματα, δπότε πλέον ή 

έπίλυσίς των εlναι πολύ δυσχερεστέρα. 

» Ό κ. Κίσινγκερ συμφωνεί δτι έχάθη ενα δλόκληρον 
~τος ε{ς τήν άντιμετώmσιν τοϋ πορτογαλικοϋ προβλήμα
τος, άποδίδει δέ τοϋτο ε{ς τά έσωτερικά προβλήματα τών 

'Ηνωμένων Πολιτειώy, άλλά καί ε{ς τήν άπροθυμίαν τών 

Δυτικοευρωπαίων. 

»'Ο κ. πρωθυπουργός λέγει δτι τήν λανθασμένη ν αύτή ν 

στάσιν έτήρησαν oi Δυτικοί όχι μόνον ε{ς τό πρόβλημα 
τής Πορτογαλίας, άλλά καί ε{ς πολλά άλλα, δπως τοϋ πε

τρελαίου καί τής Κύπρου. 

»'Ο κ. Κίσινγκερ παραδέχεται δτι άπωλέσθη πολύς χρό
νος ε{ς τό Κυπριακόν. Εlναι κρίμα πού δέν έλύθη τόν πα

ρελθόντα Δεκέμβριον. Τοϋτο όφείλεται είς τήν παραίτησιν 
τοϋ 'Ετσεβίτ άλλά καί είς τήν έσωτερικήν κατάστασιν τών 

' Ηνωμένων Πολιτειών. 

» ' Ο κ. πρωθυπουργός παρατηρεί δτι τώρα ή κατάστα

σις ε{ναι χειροτέρα άπό δ, τι ήτο άκόμη καί τόν παρελθόν

τα μήνα. Πρό καιροϋ, ε{χεν έξηγήσει ε{ς τούς 'Αμερικα

νούς τήν δλην κατάστασιν, !;:Jχεν έπισημάνει τάς εύθύνας 

τής Τουρκίας, ε{χε προβλέψ~ι τούς άπειλουμένους έκ τής 
παρατάσεως κινδύνους καί ε{χεν ύποδείξει ποία πρέπει νά 

ε{ναι ή λύσις, άλλά ~κτοτε όχι μόνον πρόοδος δέν έσημει

ώθη άλλά ύπήρξε καί χειροτέρευσις. 'Εάν τό ζήτημα άφε

θή έκκρεμές θά ύπάρξουν άκόμη χειρότεραι έξελίξεις. 

»Η δη, πέραν τής 'Ελλάδος καί τής Τουρκίας ~χουν έμπλα

κή εύθέως ε{ς τό Κυπριακόν καί αί · Ηνωμένα ι Πολιτείαι, 

ύπάρχουν δέ συνέπειαι καί διά τό ΝΑΤΟ. 

)) 'Ο κ. Κίσινγκερ πληροφορεί δτι δ κ. Μπρέζνιεφ έκά
λεσε σήμερον ε{ς συνάντησιν τόν κ. Ντεμιρέλ καί παρατη

ρεί δτι ε{ναι τραγικόν δτι αύτήν άκριβώς τήν στιγμήν 

έμειώθη ή δυνατότης έπιρροής τών ΗΠΑ έπί τής Τουρκί

ας. 

)) 'Ο πρόεδρος Φόρντ έκφράζει τήν βαθείαν άπογοήτευ

σίν του άπό τήν πρόσφατον άπόφασιν τής Βουλής έπί τοϋ 

embargo διά τήν Τουρκίαν. Διεκινδύνευσε τό προσωπικόν 
του κϋρος έπί τοϋ θέματος αύτοϋ. Διότι ήτο πεπεισμένος 
δτι ή διατήρησις τοϋ embargo θά έδυσχέραινε τήν λύσιν 
τοϋ Κυπριακοϋ, θά ύπενόμευε τό ΝΑΤΟ, δέν θά ήτο έπιβο

ηθητική διά τήν 'Ελλάδα καί θά ώδηγοϋσεν είς τήν κατάρ

γη σι ν τών άμερικανικών βάσεων ε{ς τήν Τουρκίαν. 'Έχα

σεν δμως τήν ψηφοφορίαν καί φοβάται δτι δλα αύτά πού 
προέβλεψε θά συμβοϋν. ' Η έπιρροή τών 'Ηνωμένων Πο

λιτειών έπί τής Τουρκίας {σοϋται σήμερον πρός τό μηδέν, 

ή δέ άπώλεια τών βάσεων είς τήν Τουρκίαν θά ~χη πάρα 

πολύ σοβαράς συνεπείας. 

)) 'Η στάσις τής έλληνικής Πρεσβείας ε{ς τήν Ούάσιγ
κτων δέν ύπήρξεν έπιβοηθητική. 'Η έλληνική Πρεσβεία 

άνεκοίνωσεν άπ' εύθείας ε{ς 'Αμερικανούς βουλευτάς δτι 

αi δηλώσεις τής άμερικανικής Κυβερνήσεως - αί δποίαι 

δέν ε{χον κάν γίνει - ήσαν άνακριβείς. 'Η άνακοίνωσις 

αϋτη (τής δποίας δ κ. Φόρντ έπιδεικνύει άντίγραφον) 

ύπήρξε πολύ έπιβλαβής καί, έπί πλέον, έγένετο άνορθοδό

ξως, διότι παρεκάμφθη τό 'Υπουργείον 'Εξωτερικών. Μέ

λη, έξ άλλου, τής έλληνικής Πρεσβείας παρίσταντο ε{ς 

τήν αίθουσαν τής Βουλής κατά τήν ψηφοφορίαν καί έδη

μιουργοϋσαν δυσμενές κλίμα διά τήν προσπάθειάν μας. 

Φιλικώς άλλά σταθερώς θά ήθελα νά σaς είπω δτι αί ένέρ~ 

γειαι αύταί δέν ήσαν όρθαί. 

»Ό κ. πρωθυπουργός άπαντα δτι ή έλληνική Κυβέρ

νησις ε{χε βεβαίως γνώσιν αύτής τής άνακοινώσεως. Καί

τοι έτέλει ύπό τήν πίεσιν τής κοινής γνώμης, ή έλληνική 

Κυβέρνησις άπέφυγεν έπανειλημμένως νά λάβη θέσιν έπί 
τοϋ θέματος, είτε άρνητικήν είτε θετικήν, δταν δμως έπλη

ροφορήθη δτι ε{ς τήν Ούάσιγκτων έλέγετο δτι ή έλληνική 

Κυβέρνησις εύνοεί τήν έπανάληψιν τής βοηθείας ύπεχρε

ώθη νά διαψεύση τοϋτο, διότι έάν ή έλληνική κοινή γνώμη 

έπίστευεν δτι ή Κυβέρνησις τής ' Ελλάδος ε{ ναι ύπέρ τής 
έπαναλήψεως τής βοηθείας, δέν ήτο δυνατόν νά σταθή ή 

Κυβέρνησις αύτή." Άλλωστε, δταν δ κ. Κρίστοφερ έδήλω

σεν δτι ήτο έξουσιοδοτημένος άπό τόν πρωθυπουργό νά 

είπή δημοσία δτι ή έλληνική Κυβέρνησις άντιτίθεται είς 

τήν έπανάληψιν τής βοηθείας, ή Κυβέρνησις έδήλωσεν δτι 

δ κ. Κρίστοφερ δέν ε{χε τοιαύτην έξουσιοδότησιν. Ούδε

μίαν πρόθεσιν είχομεν νά άναμιχθώμεν είς τήν ύπόθεσιν 
αύτήν, άλλά μaς άνέμιξεν ή άμερικανική Κυβέρνησις. 

)) • Ο κ. Κίσινγκερ καί δ κ. Φόρντ διαβεβαιοϋν δτι ούδέ
ποτε ε{παν αύτά τά όποία τούς άποδίδουν oi ' Ελληνοαμε
ρικανοί. 

)) • Ο κ. πρωθυπουργός λέγει δτι έν πάσΊJ περιπτώσει 
έδοκιμάσθησαν καί αί δύο μέθοδοι, ήτοι: ή άπειλή τής 

διακοπής τής βοηθείας καί ή ύπόσχεσις τής έπαναλήψεώς 

της καί άμφότεραι άπέτυχον. 'Η μόνη άποτελεσματική μέ

θοδος ε{ναι νά γίνη διακριτικώς συνεννόησις μέ τήν Τουρ

κίαν, βάσει τής δποίας ή τελευταία θά έδεσμεύετο διά συγ

κεκριμένας παραχωρήσεις ~ναντι τής έπαναλήψεως τής 

βοηθείας. 

» Ό κ. Κίσι νγκερ άπαντα δτι τοϋτο εΙ ναι πρακτικώς 
δυσχερές διότι ή έμπιστευτική συνεννόησις μέ τήν Τουρ

κίαν θά έγένετο δημοσί~ γνωστή, έφ' δσον θά ~πρεπε νά 
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άνακοινωθfj είς τούς βουλευτάς, διά νά πεισθοuν ούτοι νά 

liρουν τό έμπάργκο. 

»·Ο κ. Φόρντ έκφράζει τόν θαυμασμόν καί τήν έκτίμη

σίν του διά τό εργον του κ. Καραμανλfj καί διαβεβαιοί ότι 

ή δημοκρατική Κυβέρνησις τfjς ·Ελλάδος χαίρει τfjς πλή

ρους ύποστηρίξεώς του. 'Ανακοινοί, έν συνεχεί~, ότι τήν 

προσεχfj Παρασκευήν θά γίνη προσπάθεια ψηφίσεως άπό 

τό Κογκρέσο νόμου περί liρσεως του έμπάργκο, προσθέτων 

ότι ό,τιδήποτε ήδύνατο νά κάμη έπ' αύτου ή έλληνική 

Κυβέρνησις θά ήτο πολύ έπιβοηθητικόν. 'Εκφράζεται μέ 

πολλήν συμπάθειαν διά τήν ΑΧΕΠΑ, ή στάσις όμως τfjς 

όποίας έπί του θέματος του έμπάργκο ύπfjρξεν έσφαλμένη. 
• Η έλληνική Κυβέρνησις θά πρέπη νά έξηγήση είς τούς 
• Ελληνοαμερικανούς τάς σοβαροτάτας συνεπείας ένδεχο
μένης άποτυχίας τfjς νέας αύτfjς προσπαθείας. Τό θέμα δέν 

ε{ναι πλέον κομματικόν. 'Υποστηρίζουν τήν προσπάθειαν 

ότι Δημοκρατικοί καί Ρεπουμπλικάνοι δέν γνωρίζουν πως 

θά άντιδράση ή άμερικανική κοινή γνώμη έάν άποτύχη καί 

αύτή ή προσπάθεια, όπότε α{ συνέπειαι έπί τfjς άσφαλείας 

τfjς • Αμερικfjς θά εΙναι πολύ σοβαραί [sic]. Διερωτώμαι τί 
ήμπορείτε νά κάμετε διά νά μaς βοηθήσετε. 

»·Ο κ. πρωθυπουργός άπαντα ότι δέν πρέπει νά ζ ητfjται 

άπό τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν νά βοηθήση διά τήν άπο

στολήν όπλων είς τήν Τουρκίαν . ·Ο ίδιος δέν θά έζητουσε 

ποτέ άπό τήν άμερικανικήν Κυβέρνησιν νά έγκρίνη τήν 

άποστολήν όπλων είς μίαν χώραν πού θά άπειλοuσε τήν 

'Αμερική ν. • Η έλληνική Κυβέρνησις θά άνετρέπετο έάν 
εκαμε μίαν τοιαύτην δήλωσιν. 

»·Ο κ. Κίσινγκερ λέγει ότι τό άντιλαμβάνεται άπολύ

τως αύτό. Ένφ όμως δέν έκάμαμεν καμμίαν κίνησιν πρός 

τήν Τουρκίαν χωρίς νά σaς έρωτήσωμεν προηγουμένως 

καί ένφ άπό τήν Τουρκίαν ζητοuμε νά κάμη παραχωρή

σεις, οί φίλοι βουλευταί είς τήν 'Αμερικήν μaς κατηγο

ροuν ότι είμεθα φιλότουρκοι. ~Ισως θά ήμπορούσατε vά 

τούς τό έξηγήσετε αύτό. 

»·Ο κ. Καραμανλfjς άπαντα ότι δέν έλέγχει τούς • Ελ
ληνοαμερικανούς βουλευτάς καί έν πάστι περιπτώσει θά 

τόν άπεκήρυσσαν έάν εκαμε αύτό τό όποίον του ζητείται. 

» Ό κ. Φόρντ λέγει ότι εκαμε ό,τι του έζήτησεν ό κ. 
Καραμανλfjς. ΕΙπεν είς ~ν κ. Ντεμιρέλ νά μή δημιουργfj 
ζητήματα είς τό Αίγαίον καί του έξήγησεν ότι θά πρέπη νά 
διαπραγματευθfj σοβαρώς μέ τήν • Ελλάδα διά τήν έξεύρε
σιν λύσεως, έάν ήθελε τήν liρσιν του έμπάργκο. • Η προ
σωπική του επομένως άπογοήτευσις ήτο πολύ μεγάλη όταν 

οί φίλοι του Σαρμπάνης καί Μπραδήμας τόν κατηγόρησαν 

ότι δέν πιέζει τήν Τουρκίαν. , 
»Ό κ. Μπίτσιος λέγει ότι καθιστά πάντοτε σαφές είς 

τούς συνομιλητάς του ότι ό κ. Κίσινγκερ άγωνίζεται διά 

τήν έξεύρεσιν δικαίας λύσεως καί έπαινεί πάντοτε τάς 

προσπαθείας του. ·Ερωτά, έν συνεχεία, πως άντιμετωπίζει 

ή άμερικανική Κυβέρνησις τήν πρωτοβουλίαν των 'Εννέα 

έπί του Κυπριακου. 

>>·Ο κ. Φόρντ άπαντα ότι τήν άποδέχονται πολύ εύμε

ν&ς, ό δέ κ. Κίσινγκερ προσθέτει ότι ό κ. Φόρντ εΙχεν ήδη 

άνακοινώσει είς τόν κ. Ούίλσον ότι ή 'Αμερική ύποστηρί

ζει τήν προσπάθειαν αύτήν. 

>>·Ο κ. πρωθυπουργός παρατηρεί ότι μόνοι των ο{ ·Εν

νέα δέν εχουν τήν δυνατότητα νά φέρουν άποτέλεσμα liνευ 

τfjς • Αμερικfjς, ή όποία θά πρέπη νά έξακολουθήση νά 

παρέχη ένεργόν συμπαράστασιν καί ύποστήριξιν. 
>> • Ο κ. Κίσινγκερ συμφωνεί καί προσθέτει ότι ή σκέψις 

των ή το νά δώσουν καί είς τόν κ . Ντεμιρέλ μίαν "νίκη ν", 

διά τfjς έπαναλήψεως τfjς βοηθείας, οϋτως ώστε νά έξισορ

ροπηθfj πολιτικώς είς τήν Τουρκίαν ή "νίκη" του 'Ετσεβίτ 

καί νά δυνηθfj ό Ντεμιρέλ νά προχωρήση. 

>>·Ο κ. πρωθυπουργός λέγει ότι ή ·Ελλάς υίοθετεί με

τριοπαθείς καί λογικάς θέσεις αί όποίαι ίκανοποιουν όλα 

τά βασικά αίτήματα των Τούρκων καί διευκολύνουν άπολύ

τως τήν έξεύρεσιν λύσεως. 0{ Τοuρκοι ζητουν γεωγραφι
κήν όμοσπονδίαν. Τήν άποδεχόμεθα. Ζητουν δύο ζώνας. 

Τό άποδεχόμεθα καί αύτό . Ζητουν χαλαράς έξουσίας τfjς 
κεντρικfjς Κυβερνήσεως, καί τουτο τό άποδεχόμεθα. UΟλα 

αύτά, ύπό δύο όρους: πρώτον, ότι τό ποσοστόν του έδάφους 

πού θά έλέγχουν οί Τοuρκοι θά εΙναι σχετικώς άνάλογον 

μέ τό ποσοστόν του τουρκοκυπριακοί) πληθυσμοί) καί δεύ

τερον, ότι διά τfjς λύσεως θά διηυκολύνετο ή έπιστροφή 

των προσφύγων είς τάς έστίας των. VΕχω τ6 συναίσθημα 

ότι πέραν αuτοv, οuδέν άλλο δύναμαι νά πράξω. Πιστεύω 
ότι πράττω τ6 καθήκον μου μέ άπ6λυτον συναίσθησιν τών 

εuθυνών μου έναντι τfjς χώρας μου, άλλά καί τών φιλικών 

χωρών. 'Απομένει τώρα εlς τούς τρίτους νά κάμουν καί 

αuτοί τ6 καθήκον των διά νά έξευρεθfj λύσις. ·Εγώ πιστεύω 

ότι κατ. αuτ6ν τ6ν τρ6πον άπαλλάσσομαι καί άπ6 τάς εu

θύνας μου διά τ6 μέλλον. 

» Ό κ. Κίσινγκερ έκφράζει τήν έκτίμησίν του διά τό 
θάρρος καί τήν πολιτικότητα του κ. πρωθυπουργοί) καί λέ

γει ότι, πράγματι, ό κ. Καραμανλfjς εΙναι ό μόνος ό όποίος 

χειρίζεται τό θέμα αύτό μέ συναίσθηση εύθύνης, ένφ οί 

Τοuρκοι τό βλέπουν μόνον ώς έσωτερικόν, κομματικόν ζή

τημα. Μέ τήν θέσιν πού λαμβάνει δ κ. Καραμανλfjς, τό 

μόνον πού άπομένει νά ρυθμισθfj εΙναι τό ποσοστόν του 

έδάφους. • Εφ' όσον άδυνατουν οί 'Έλληνες καί ο{ Τοuρ

κοι νά κατανονομάσουν ποσοστά, θά πρέπη κάποιος τρί

τος, οί 'Αμερικανοί ή ο{ 'Εννέα νά άναλάβουν τήν προσπά

θειαν προσεγγίσεως των δύο άπόψεων έπί του θέματος αύ

του. 

» Ό κ. Καραμανλfjς παρατηρεί ότι έάν τά έδαφικά πο
σοστά δέν εΙ ναι λογικά καί δίκαια, ούδείς θά δύναται νά τά 

έπιβάλη καί έν πάστι περιπτώσει δέν θά ύπάρξη βιώσιμος 
λύσις. 

»Είς τοuτο συμφωνεί ό κ. Κίσινγκερ ό δέ πρόεδρος 

Φόρντ έπαναλαμβάνει ότι ύποστηρίζει τήν πρωτοβουλίαν 

των 'Εννέα, τοσούτφ μάλλον καθ' όσον τό κυπριακόν ζή

τημα τόν εχει βλάψει πολιτικώς είς τήν 'Αμερικήν, ένφ 

μάλιστα έπίκεινται έκλογαί. τέλος ό κ. Φόρντ έκφράζει 

καί πάλι τόν θαυμασμόν καί έκτίμησίν του διά τόν κ. Κα

ραμανλfjν καί τό εργον τfjς Κυβερνήσεώς του καί διαβε

βαιοί ότι ή έπιθυμία του εΙναι νά βοηθήση καί ύποστηρίξη 
τήν 'Ελλάδα, παρά τό γεγονός ότι α{ χείρες του εχουν δεθfj 

άπό τό έμπάργκο πρός τήν Τουρκίαν. 

» Ό κ. Κίσινγκερ είς κατ' ίδίαν συνομιλίαν του μέ τόν 
κ. πρωθυπουργόν, τόν παρακαλεί όπως παρέμβη πρός τούς 

• Ελληνοαμερικανούς διά νά παύσουν ούτοι νά ύποσκά
πτουν τό ήθικόν του κuρος (λέγει ότι τόν άποκαλουν δη

μοσί~ ψεύτην, δολοφόνον καί χασάπην) διότι χωρίς τό 

κuρος αύτό του εΙναι δύσκολον νά βοηθήση . 

>> • Ο κ. πρωθυπουργός περιορίζεται νά άπαντήση ότι 
πρόκειται περί 'Αμερικανών ύπηκόων»212 • 
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Συνάντηση μέ τόν πρόεδρο καί τόν ύπουργό 'Εξωτερικών τών ΗΠΑ. 
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Μετά τό τέλος τής συνομιλίας, ό πρόεδρος Φόρντ 

εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Εlχαμε μία πολύ φιλική συνομιλία μέ τόν κ. Καρα

μανλή, ή όποία επεξετάθη σέ βάθος, όχι μόνο στά διμερή 

θέματα, άλλά, δπως εΙναι σαφές, καί επί του Κυπριακου 
καθώς καί επί τών προβλημάτων τής άνατολικής Μεσογεί

ου. • Αποβλέπουμε νά εξακολουθουμε νά εργαζώμεθα άπό 
κοινου μέ τήν 'Ελλάδα, επί των διμερών καί επίσης επί 

δλων τών c'iλλων θεμάτων καί να βοηθήσουμε δπου εΙναι 

δυνατόν γιά τήν επίλυση του Κυπριακου. Περί αύτου, 

δμως, δ δρίζων θά καταστή καθαρώτερος μετά τήν αύριανή 

συνάντησή μου μέ τόν Τουρκο πρωθυπουργό». 

Δηλώσεις εκαμε καί δ Χ. Κίσινγκερ: 

«Οί 'Ηνωμένες Πολιτείες ήταν καί εΙναι πρόθυμες καί 

~τοιμες νά βοηθήσουν, στόν άνώτατο δυνατό βαθμό, στήν 

είρηνική επίλυση του Κυπριακου καί στήν βελτίωση τών 

έλληνοτουρκικών σχέσεων. 'Εν τούτοις, ώρισμένες άτυ

χείς εξελίξεις στό εσωτερικό των 'Ηνωμένων Πολιτειών 

καί ή τελευταία άτυχεστάτη άπόφαση τής άμερικανικής 

Βουλής γιά τήν συνέχιση τής διακοπής τής άμερικανικής 

βοηθείας πρός τήν Τουρκία ~παιξαν, καταστρεπτικώς, 

άνασταλτικό ρόλο στήν προσπάθεια τής άμερικανικής 

Κυβερνήσεως. Πάντως, ή συνομιλία Φόρντ-Καραμανλή ύ
πήρξε πολλαπλώς χρήσιμη». 

'Ο πρόεδρος Φόρντ συναντήθηκε στίς 31 'Ιουλί
ου μέ τόν πρωθυπουργό τής Τουρκίας άλλά χωρίς 

θετικό άποτέλεσμα: σύμφωνα μέ δημοσιογραφικές 

πληροφορίες, δ Σ. Ντεμιρέλ άπέρριψε προσφορά 
50.000.000 δολλαρίων προορισμένη νά άντισταθμί
σει τίς ζημιές άπό τήν έφαρμογή τοϋ έμπάργκο. 

Τήν ϊδια ήμέρα έκδηλώθηκε καί πρωτοβουλία 

τ&ν ήγετ&ν τής ΕΟΚ γιά τήν έπίλυση τοϋ Κυπρια

κοϋ. Συγκεκριμένα άποφασίσθηκε: 

Ι. Οί ήγέτες τής ΕΟΚ νά προτείνουν τή μεσολά

βησή τους στήν 'Ελλάδα, Τουρκία καί τίς δύο κοινό

τητες τής Κύπρου. 

2. 'Ο πρωθυπουργός τής 'Ιταλίας ~ Αλντο Μόρο 
νά άναλάβει τίς έπαφές μέ τά δύο μέρη. 

Τήν ίδια ήμέρα, 30 'Ιουλίου, δ Κ. Καραμανλής 
ε{ χε συναντηθεί μέ τόν πρόεδρο τής Κυπριακής Δη
μοκρατίας, 'Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, παρουσία τ&ν 

ύπουργ&ν 'Εξωτερικών, Δ. Μπίτσιου καί ι Χριστο
φίδη, καί τοϋ Π. Μολυβιάτη. Οί δύο ήγέτες συμφώ
νησαν δτι ήταν άναγκαίο νά έκδηλώσουν οί Τοϋρκοι 
τίς προθέσεις τους στό έδαφικό. 'Ο 'Αρχιεπίσκοπος 

Μακάριος τόνιbε δτι αν οί Τουρκοκύπριοι διατηροϋ
σαν ποσοστό οχι μεγαλύτερο τοϋ 25% τοϋ έδάφους 
τοϋ νησιοϋ καί διευκολυνόταν ή έπιστροφή τ&ν 

προσφύγων στίς έστίες τους, δέν θά τόν ένδιέφερε 

έάν ή λύση ήταν διζωνική δμοσπονδία. ~Ετσι, ύπο

γράμμισε ό Κ. Καραμανλής, θά μποροϋσε νά λέγεται 

δτι ή έλληνική πλευρά προτιμοϋσε τήν πολυζωνική 

λύση, αν δμως οί Τοϋρκοι έπιθυμοϋσαν τή διζωνική, 

θά μποροϋσε καί αύτή νά γίνει δεκτή, μέ τόν δρο νά 

μή διατηρήσουν οί Τουρκοκύπριοι τμήμα τοϋ έδά

φους πάνω άπό 25%. Αύτή θά ήταν ή δριστική θέση 
τής έλληνικής πλευρaς, καί οχι διαπραγματευτική 

έκκίνηση, καί μποροϋσε νά γνωστοποιηθεί σέ ξένες 

Κυβερνήσεις. Κατόπιν, έξετάστηκε ή δυσκολία πού 
δημιουργοϋσε στίς προσπάθειες έπιλύσεως τοϋ θέ

ματος ή τραγική έσωτερική κατάσταση τής Τουρκί

ας, έv& ύπήρξε συμφωνία καί γιά τό δτι δ χρόνος 
έργαζόταν έναντίον τής έλληνικής πλευρaς, καθώς 

εδινε τήν εύχέρεια στούς Τούρκους νά παγιώνουν τά 

τετελεσμένα213 • 

Τήν έπομένη, 31 'Ιουλίου, δ 'Έλληνας πρωθυ

πουργός συναντήθηκε διαδοχικά μέ τούς Τ. Ζίφκωφ, 

ι Τίτο, Ν. Τσαουσέσκου, καί τούς πρωθυπουργούς 

τής 'Ιταλίας καί 'Ιρλανδίας. Κατά τή σuνάντηση 
Καραμανλή-Ζίφκωφ -σύμφωνα μέ τό σχετικό ση

μείωμα - άνταλλάχθηκαν οί άκόλουθες άπόψεις: 

«Κατά τήν συνάντησιν αύτήν συνεζητήθησαν κυρίως 

τό Κυπριακόν καί αί έλληνοτουρκικαί σχέσεις, ώς καί ή 

διαβαλκανική συνεργασία. 

»'Επί του πρώτου θέματος, δ κ. Ζίφκωφ ένημέρωσε τόν 

κ. πρωθυπουργόν έπί του περιεχομένου τής προσφάτου συ

ναντήσεώς του μέ τόν κ. Ντεμιρέλ . 'Ο κ. Ντεμιρέλ, κατά 

τήν συνάντησιν αύτή ν, επέδειξεν επί χάρτου είς τόν κ. Ζίφ

κωφ τάς νήσους του Αίγαίου, ίσχυρισθείς δτι λόγφ τής 

γειτνιάσεως πρός τήν Τουρκίαν καί του εξοπλισμου των 

ύπό των 'Ελλήνων άπετέλουν αύται άπειλήν διά τήν Τουρ

κίαν. 'Ως πρός τό Κυπριακόν, δ κ. Ντεμιρέλ επανέλαβε 

τήν γνωστήν επιχειρηματολογίαν. 

»·Ο κ. Ζίφκωφ εβεβαίωσε τόν κ. πρωθυπουργόν δτι 

ώμίλησεν πρός τόν κ. Ντεμιρέλ μέ τό πνευμα τής επιστο

λής πού του εΙχεν άπευθύνει δ κ. Καραμανf..ής καί ύπεστή

ριξε τάς έλληνικάς άπόψεις . Γενική εντύπωσις του κ. Ζίφ
κωφ ήτο δτι δ κ. Ντεμιρέλ, λόγφ τής εσωτερικής καταστά

σεως είς τήν Τουρκίαν, δέν ήτο είς θέσιν νά διαπραγματευ

θή σοβαρώς καί δτι δέν ήμπορεί νά εΙναι ύπεύθυνος συνο
μιλητής. 

>>'Επί του δευτέρου θέματος, δ κ . πρωθυπουργός επρό

τεινε συνάντησιν των ύφυπουργών Συντονισμου καί Προ

γραμματισμου των βαλκανικών χωρών διά νά καθορισθουν 

ο{ τομείς (συγκοινωνιών, ενεργείας, κ.λπ.), είς τούς δποί

ους θά ήμπορουσε νά άναπτυχθή πολυμερής διαβαλκανική 
συνεργασία. 

>>·Ο κ. Ζίφκωφ άπεδέχθη τήν πρότασιν αύτή ν. 

»Κατά τήν συζήτησιν, διεφάνη καί πάλιν ή δυσπιστία 

καί άντιπάθεια των Βουλγάρων ~ναντι τών Γιουγκοσλάβων 
καί Ρουμάνων, διά τούς ήγέτας των δ~οίων δ κ . Ζίφκωφ 

εξεφράσθη μέ είρωνείαν καί σαρκασμόν. 

>>'Ο κ. Ζίφκωφ επρότεινεν δίς είς τόν κ. πρωθυπουργόν 
νά συναντηθουν προσεχώς είς παραμεθόριον τινά πόλιν . 

>>·Ο κ. πρωθυπουργός άπήντησεν δτι ελπίζει νά εύρεθή 

συντόμως μία κατάλληλος εύκαιρία πρός τουτο»214• 

Στό σημείωμα γιά τή συνάντηση Καραμανλή -
Τσαουσέσκου άναφέρονται τά έξής: 
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«Κύριον θέμα τής συναντήσεως ήτο ή πρότασις του κ:. 

πρωθυπουργοί\ δπως έντός του προσεχοϋς φθινοπώρου 

πραγματοποιηθή συνάντησις είς επίπεδον ύφυπουργrον 

Προγραμματισμοί\ κ:αί Συντονισμοί\ διά νά άναζητήσουν 

κ:αί καθορίσουν τούς τομείς εκείνους είς τούς δποίους εΙναι 

δυνατή ή προώθησις διαβαλκανικής συνεργασίας, ώς π.χ. 

ot τομείς τής ενεργείας, συγκοινωνιών κ:.λπ. 
»·Ο κ:. πρωθυπουργός θεωρεί δτι ή πραγματοποίησις 

τής προτάσεώς του αύτής, θά άποτελέση παράδειγμα τής 

πρώτης εφαρμογής των κειμένων κ:αί του πνεύματος τής 

Διασκέψεως του 'Ελσίνκι. 

» Ό κ:. Τσαουσέσκου άπαντα δτι συμφωνεί πλήρως κ:αί 
δτι θεωρεί κ:αί εκείνος δτι εΙναι χρήσιμον νά προχωρήσω

μεν στήν συνεργασίαν αύτήν, εστω κ:ι' άν άρχίζωμεν μέ 

μικρά βήματα. 

»Κατόπιν συζητήσεως διευκρινίζεται δτι θά προσκ:λη

θή κ:αί ή Τουρκία, έάν δέ αϋτη άρνηθή, α{ λοιπαί χrοραι θά 

προσχωρήσουν, άφήνοντας τήν πόρτα άνοικ:τή διά τήν 

συμμετοχή κ:αί τής Τουρκίας, δταν εκείνη τό θελήση. 

»'Εν συνεχεί~ διεξήχθη συζήτησις επί του Κυπριακοί\, 

κατά τήν διάρκειαν τής δποίας δ κ:. πρωθυπουργός άνέλυσε 

τήν παροuσαν κατάστασιν του Κυπριακοί\. 

»·Ο κ:. Τσαουσέσκου λέγει δτι είσηγήθη είς τόν Μακά

ριον νά άποδεχθή μικ:τήν κ:εντρικ:ήν Κυβέρνησιν. 

)) . ο κ:. πρωθυπουργός παρατηρεί δτι τουτο άποτελεί 

εσφαλμένην προσέγγισιν του προβλήματος, διότι οϋτω θά 

ήγνοείτο δ πυρήν του προβλήματος, τό θέμα δηλαδή των 

εδαφικών ποσοστών κ:αί ετσι χωρ1ς νά προωθείτο ή λύσις 

άπλrος θά εξησθένει διεθνώς ή Κυβέρνησις τής Κυπριακής 

Δημοκρατίας. 

»·Ο κ:. Τσαουσέσκου άνεφέρθη τέλος είς τάς συνομιλί

ας τάς δποίας εΙ χε μέ τόν κ:. Έτσεβίτ, τάς δποίας εχαρακ:τή

ρισεν ώς πολύ κ:αλάς, προσθέσας πάντως δτι τό άνακ:οινω

θέν τό δποίον εξεδόθη εΙναι πανομοιότυπον πρός τό άνα

κ:οινωθέν επί τij επισκ:έψει του κ:. Καραμανλή είς τό Βου

' κ:ουρέστι»215 . 

Στό σημείωμα, τέλος, τό σχετικό μέ τή συνάντη

ση τοϋ 'Έλληνα μέ τόν 'Ιταλό πρωθυπουργό, Α. Μό

ρο, παρο~σία καί τ& ν ύπουργrον 'Εξωτερικών Δ. 
Μπιτσίου καί Μ. Ρουμόρ, άναφέρονται τά έξής: 

«'Ο κ:. Μόρο συνηντήθη μέ τόν κ. Πρωθυπουργόν κατό

πιν σχετικής άποφάσεως των 'Εννέα. 

»·Ο κ. πρωθυπουργός, κατόπιν σχετικής ερωτήσεως 

του κ. Μόρο, προέβη είς μακράν άνάλυσιν του Κυπριακοί\, 

άναπτύξας τό πρόσφατον ίστορικόν του. 'Εν συνεχεί~, εξέ

θεσε τάς μετριοπαθείς καί λογικάς θέσεις πού λαμβάνει ή 

'Ελλάς επί των επιμάχων σημείων (γεωγραφική δμοσπον

δία, άριθμός ζωνών, έξουσίαι κεντρικής Κυβερνήσεως, 

ποσοστά εδάφους, επιστροφή προσφύγων), διά νά τονίση 

πόσον ή έλληνική Κυβέρνησις διευκολύνει διάτων θέσεών 

της αύτrον τούς Δυτικοευρωπαίους νά βοηθήσουν είς τήν 

εξεύρεσιν λύσεως. Τοί\το εΙναι άναγκαίον, δεδομένου δτι 
οί Τοuρκοι άρνοuνται νά δώσουν μίαν οίανδήποτε ό.πάν

τησιν καί νά διαπραγματευθοuν. 'Εάν δέν ύπάρξη πρόοδος 
διά τήν λύσιν, ή κατάστασις θά επιδεινωθή επικινδύνως 

καί α{ συνέπειαι θά εΙ ναι σοβαρόταται, όχι μόνον διά τήν 

'Ελλάδα καί τήν Τουρκίαν, άλλά καί διά τήν Εύρώπην. 

»·Ο κ. Ρουμόρ, παρεμβαίνων είς τό σημείον τουτο, λέ

γει δτι τό κύριον θέμα πού άπησχόλησε τούς 'Εννέα είς τό 

'Ελσίνκι ήτο τό Κυπριακόν. Οί Εύρωπαίοι εΙ ναι πολύ 

άνήσυχοι διά τήν κατάστασιν, φοβοuνται τήν επιδείνωσίν 

της καί εΙναι άποφασισμένοι νά άναλάβουν πρωτοβουλίας 

διά τήν εξεύρεσιν λύσεως. 
»'Επί του παρόντος, τρία εΙ ναι τά βασικά σημεία επί 

των δποίων εχουν συμφωνήσει οί 'Εννέα: 

»l. Τούς άνησυχεί ή στασιμότης κ:αί επιθυμοuν νά 

ίδουν πρόοδον των διαπραγματεύσεων επί δλων των θεμά

των, κυρίως δέ επίτευξιν συμφωνίας παραλλήλως επί του 

ποσοστοu του εδάφους καί των συνταγματικών θεμάτων. 

»Μετά τήν άνάλυσιν του κ. πρωθυπουργοί\, δ κ. Μόρο 

συνεπέρανεν δτι τό κύριον σημείον τής ύποθέσεως εΙναι ή 

εκτασις του εδάφους πού θά ελέγχουν οί Τουρκοκύπριοι. 
'Ο κ:. πρωθυπουργός συγκατένευσε παρατηρήσας δτι ή 

εκτασις εΙ ναι τό κλειδί τής λύσεως, διότι πέραν των άλλων 

εΙναι καί θέμα οίκ:ονομικής επιβιώσεως. 

»Διά τήν πρόοδον των διαπραγματεύσεων θά πρέπη νά 

άποφευχθή ή θέσις προκαταρκτικών δρων. 

»2. Θά ύποστηρίζουν τάς διακοινοτικάς τής Βιέννης 
εντός των πλαισίων των 'Ηνωμένων 'Εθνών, τά διαβήματά 

των δέ θά άπευθύνωνται πρός τήν ·Ελλάδα, τήν Τουρκίαν, 

τήν Κυβέρνησιν τής Κύπρου καί τάς δύο κοινότητας. 

»3. Θά πρέπη νά άποφευχθή άπό δλας τάς πλευράς ή 
δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων κατά τήν διάρκειαν 

των προσπαθειών αύτrον. 

»Είς παρατήρησιν τοu κ. Καραμανλή δτι αt πιέσεις θά 

πρέπη νά άσκοuνται πρός τήν άδικοuσαν πλευράν καί δχι 

πρός τήν άδικηθείσαν, δ κ. Ρουμόρ φαίνεται άντιλαμβανό

μενος τοuτο, λέγει δμως δτι βεβαίως ο{ 'Εννέα εΙ ναι ύπο

χρεωμένοι νά άπευθυνθουν πρός δλους διά νά εξεύρουν τόν 

συμβιβασμόν. ·Ο κ. πρωθυπουργός παρατηρεί δτι ο{ 'Εν

νέα θά πρέπη νά λάβουν θέσιν καί επί τής ούσίας του προ

βλήματος καί νά δηλώσουν πως εκείνοι ό.ντιλαμβάνονται 

τήν λύσιν. 

»·Ο κ. Ρουμόρ άπαντα δτι άντιλαμβάνεται πλήρως τήν 

σημασίαν τής παρατηρήσεως αύτής του κ. Καραμανλή κ:αί 

δτι άργότερον θά ελθη ή στιγμή νά λάβουν θέσιν ο{ 'Εν

νέα, εφ' δσον βεβαίως θά συμφωνήσουν μεταξύ των. 

»Είς ερώτησιν του κ. Μ πι τσίου εάν οί 'Εννέα άπεφάσι

σαν νά άναλάβουν ρόλον "εντίμου μεσολαβητου", δ κ. 

Ρουμόρ εΙπεν δτι δέν ύπάρχει άκόμη τυπική άπόφασις τrον 

'Εννέα επ' αύτοu. Πιθανόν τοuτο νά συμβή άργότερον, 

άλλά πρός τό παρόν θά ύποστηρίξουν τάς προσπαθείας του 

κ. Βαλντχάιμ. 

»·Ο κ. πρωθυπουργός άνεφέρθη είς τήν μελετωμένην 

ύπό του ΝΑΤΟ, πρωτοβουλί~ τής Τουρκίας, ενέργειαν 

πρός ύποστήριξιν τής επαναλήψεως τής άμερικανικής βο

ηθείας πρός τήν Τουρκίαν, εξηγήσας δτι θά παρεβλάπτετο 

ή επικειμένη πρωτοβουλία των 'Εννέα έάν ούτοι εντός τοu 

ΝΑΤΟ εστήριζον τήν ενέργειαν αύτήν. ·Ο κ. Ρουμόρ εΙπεν 

δτι άντιλαμβάνεται πλήρως τό θέμα»2 16. 

Τήν ίδια ήμέρα, δ Κ. Καραμανλής ε{ χε συνομιλία 

μέ τό Βρετανό πρωθυπουργό, Χ. Ούίλσον. Στή συ

νάντηση ήταν παρόντες οί Δ. Μπίτσιος, Π. Λαμπρί

ας, Π. Μολυβιάτης καί δ ύπουργός 'Εξωτερικών τής 

Βρετανίας, Τζ. Κάλλαχαν: 
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Ol συναντήσεις του πρωθυπουργοί) μέ τούς Ν. Τσαουσέσκου (άνω) καί Ι. τίτο (κάτω), 
άποδείχθηκαν κρίσιμες γιά τήν προώθηση τής διαβαλκανικής συνεργασίας. 
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«Μετά τήν άνταλλαγήν χαιρετισμών καί φιλοφρονή

σεων ό κ. Ούίλσον ή ρώτησε πώς έξελίσσεται ή κατάστασις 

είς τήν Κύπρον. Ό κ. Καραμανλής άπήντησεν δτι δέν 

ύπάρχει άπό τουρκικής πλευρdς πρόοδος καί δτι δσον πα

ρατείνεται ή ύπάρχουσα κατάστασις, τόσον αuτη καθίστα

ται περισσότερον έπικίνδυνος. Κατά τήν περαιτέρω εκθε

σιν του προβλήματος, έν συνδυασμφ πρός τάς συμπίπτού

σας συζητήσεις είς τήν Βιέννην μεταξύ των κ. κ. Κληρίδη 

καί Ντενκτάς, ό κ. Καραμανλής ε{πεν δτι ή ούσία του προ

βλήματος τής Κύπρου εγκειται είς τήν εκτασιν τήν όποίαν 

θά κατέχουν οί Τουρκοκύπριοι έν συνδυασμφ πρός τό ζή

τημα τών καντονίων. ~Αν έξευρίσκετο λύσις ώς πρός τό 

θέμα τουτο θά ε{χεν έπιλυθή τό 90% του δλου προβλήμα
τος. 

»'Ο κ. Ούίλσον ή ρώτησε άν ό χρόνος είργάζετο ύπέρ 

τής είρηνικής διευθετήσεως. 'Ο κ. Καραμανλής άπήντησε 

κατηγορηματικώς όχι. 

>>Ούίλσον: Πρέπει συνεπώς νά γίνη κάτι έπειγόντως; 

>>Καραμανλής: Άσφαλώς. WΟπως βλέπετε ήδη είς τό 

θέμα ένεπλάκησαν καί α{ Ήνωμέναι Πολιτεiαι. 

»Ούίλσον: Οί Τουρκοι ίσχυρίζονται δτι ή παρέμβασις 

του Κογκρέσου ένέπλεξε ξένα στοιχεία είς τό πρόβλημα. 

Καί τό κατέστησαν δυσχερέστερον. 

»Καραμανλής: Τό γνωρίζω. Άλλ' όψίμως oi ΤοίJρτφι 
έπικαλοίJνται τό Κογκρέσο ν. 'Η άπόφασίς του εlναι πολύ 

πρόσφατος. 'Επί ένα χρόνο τί κάμνουν διά τήν άναζήτησιν 

λύσεως; 

»Ό κ. Ούίλσον ήρώτησεν έάν ό κ. Καραμανλής ε{χε 

γνώσιν συναντήσεως πραγματοποιηθείσης μεταξύ "συνα
δέλφων τής ΕΟΚ" ό δέ κ. Καραμανλής ε{πεν δτι έγνώριζεν 

δτι θά γίνη ή συνάντησις άπό τόν πρωθυπουργόν του Λου-

ξεμβούργου κ. Τόρν. · 
»Ούίλσον: Εϊχαμε μίαν καλήν συζήτησιν. 'Όλοι κατα

νοουμεν τό έπείγον του προβλήματος. Ή συζήτησις έγέ

νετο κατά τό πρόγευμα καί καθ' δλον τό διάστημα μdς 

άπησχόλησε τό Κυπριακόν. Μόνον κατά τά τελευταία λε

πτά έθίξαμεν άλλα ζητήματα. Τής συζητήσεως προήδρευ

σεν ό κ. Τόρν, διότι ό κ. Μόρο ήτο άρρωστος. 

>>'Ο κ. Κάλλαχαν παρενέβη καί εΙπεν δτι τό Κυπριακόν 

εχει διεθνοποιηθή τούλάχιστον μερικώς. 'Η ΕΟΚ θά ήδύ

νατο, πέραν τής ύπάρχουσης ήδη άναμίξεως του κ. Βαλντ

χάιμ νά έμφανισθή ώς εντιμος μεσολαβητής. Τό ζήτημα 

εΙ ναι νά εχη τήν έμπιστοσύνην καί τής τρίτης πλευρίiς. 'Η 

ΕΟΚ θά ήτο διατεθειμένη νά άναλάβη αύτόν τόν ρόλον. 

'Εάν ή 'Ελλάς συγκατατίθεται τότε θά έρωτηθή καί ή 

Τουρκία. Βεβαίως τήν έρώτησιν αύτήν θά τήν κάμη ό πρό

εδρος των χωρών τής ΕΟΚ κ. Μόρο πρός τόν κ. Καραμαν

λήν, σχετικώς εξουσιοδοτημένος άπό τούς συνομιλητάς 

"συναδέλφους τής ΕΟΚ". 

>>Ούίλσον: Μου εκαμε μεγάλην έντύπωσιν ή όμοφωνία 

κατά τήν σyζήτησιν τών 'Εννέα. 'Όλοι έδέχθημεν δτι ό 

χρόνος δέν έργάζεται ύπέρ τής είρηνικής διευθετήσεως. 

'Ιδιαίτερον ένδιαφέρον έπέδειξεν ό Γάλλος πρόεδρος κ. 

ντ' Έσταίν. Μου εκαμε μεγάλην έντύπωσιν δτι καί έμείς 

καί σείς συμφωνουμεν ώς πρός τόν έπείγοντα χαρακτήρα 

πού εχει τό θέμα. 

»Κάλλαχαν: ~Ε χω τήν έντύπωσιν δτι καί οί 'Αμερικανοί 

δέν θά έναντιωθουν είς μίαν τοιαύτην κίνησιν. Νομίζω δτι 

τό δλον θέμα άναλύεται είς τρία βασικώς στοιχεία: 

»α. Θά ύπάρχουν πολλά καντόνια ή δύο ζώνες; 

>>β . Ποίον ποσοστόν του έδάφους τής Κύπρου θά δοθή 
είς τούς Τουρκοκυπρίους; 

»Καί, ύπό τήν προϋπόθεσιν έπιλύσεως των δύο πρώτων, 

»γ. Θά έπαναληφθή ή άμερικανική βοήθεια πρός τήν 

Τουρκίαν; 

»Καραμανλής: Εlς τά δύο πρώτα πρέπει νά περιληφθή 

κ:αί τό πρόβλημα τών προσφύγων. 

»Ούίλσον: 'Ασφαλώς. Τό έμνημονεύσαμεν τό θέμα του
το καί κατά τήν μεσημβρινήν συζήτησιν. Έφ' δσον λοι

πόν συμφωνείτε θά μπορούσαμε νά προχωρήσουμε πρός 

τήν κατεύθυνσιν αύτήν. Βεβαίως ό κ. Μόρο ύπό τήν ίδιό

τητά του ώς πρόεδρου, θά σdς θέση τό θέμα κατά τρόπον 

έπισημότερον καί θά έπιδιώξη νά σdς συναντήση δι' αύ

τόν τόν σκοπόν. 

>>'Ο κ. Καραμανλής ηύχαρίστησε τόν κ. Ούίλσον διά 

τήν πρωτοβουλίαν καί τήν ένημέρωσιν καί τόν παρεκάλε

σε νά άσκήση τήν έπιρροήν του rοστε νά καταβληθουν 

σύντονοι προσπάθειαι καί νά όδηγηθώμεν τό ταχύτερον 

δυνατόν είς δικαίαν καί εντιμον λύσιν του Κυπριακοϋ. 
»Ούίλσον: Αύτό εύχόμεθα καί ήμείς. 

»Κάλλαχαν: 'Έχω τήν έντύπωσιν δτι οί 'Ιταλοί, πού 

εΙναι καί πρόεδροι των 'Εννέα, θά ήθελαν νά διαδραματί

σουν αύτοί τόν ρόλον τών μεσολαβητών. Βεβαίως ή μ'εσο

λάβησίς των δέν θά καταργήση τάς διεξαγομένας διμερείς 

(ένν. διακοινοτικάς) συνομιλίας. Θά είχατε άντίρρηση διά 

τούς 'Ιταλούς; 

»Καραμανλής: Δέν δύναμαι νά έχω άντίρρησιν διά τούς 

'Ιταλούς. Νομίζω όμως ότι έκεiνρι πού θά παίξουν τόν 

?rλέον δραστήριον ρόλον θά έπρεπε νά εlναι έκεiνοι πού 

άσκοίJν μεγαλυτέραν έπιρροήν. Ol ΤοίJρκοι, όπως εlναι 

σαφές, έξακολουθοίJν νά παραλογίζωνται. Πρέπει συνεπώς 

αύτοί πού θά συζητοίJν μαζί τους νά έχουν τήν δύναμιν νά 

τούς κάμουν νά λογικευθοίJν. 

»Ούίλσον- Κάλλαχαν: Μήπως οί Γερμανοί; Οί Γερμα

νοί ε{ναι πολύ πρόθυμοι νά άναλάβουν τήν προσπάθειαν. 

»Καραμανλής: ~Εχετε μεγάλην πεiραν κ. Ούίλσον. Τά 

θέματα τής διαδικασίας ε{ ναι είJκολον νά άντιμετωπισθοίJν. 

'Εκείνο πού ένδιαφέρει ε{ ναι ή ούσία τοίJ προβλήματος. 

Καί αύτή, κατά τήν γνώμη ν μου, έγκειται: α) νά υiοθετηθή 

μία πρότα(:!ις λογική καί έντιμος καί β) τό μέρος πού θά 

άναλάβτr-τήν προώθηση νά έχη έπαρκή έπιρροήν ώστε νά 

ήμπορή . νά τήν έπιβάλη. 

»Ούίλσον: Θά εχη καί τήν έπιρροήν δλων τών 'Εννέα. 

»Κάλλαχαν: Θά εΙναι δύσκολο νά μή ζητηθή άπό τούς 

'Ιταλούς - λόγφ τής προεδρικής ίδιότητός των - νά παί

ξουν αύτοί τόν ρόλον των μεσολαβητών. 

»Καραμανλής: Δέν τό άποκ:λείω. ~Εχομεν καλάς σχέσεις 

μέ τούς 'Ιταλούς. Παραλλήλως όμως μέ τούς Έννέα τί θά 

μποροίJσε νά κάμη ό κ. Ούίλσον ίδιαιτέρως; 

»Ούίλσον: Αύτό έρωτώ καί έγώ. τί έπί πλέον μπορώ νά 

κάμω; 

»Καραμανλής: Δέν έννοώ νά άσκήσετε πίεσιν. Άλλά 

έχετε τήν δυνατότητα νά παράσχετε κ:αλάς συμβουλάς εlς 

τούς Τούρκους, οί δποiοι άποδεδειγμένως έξακολουθοίJν 
νά παραλογίζωνται. 

»Ούίλσον: 'Ο ύπουργός των 'Εξωτερικών καταβάλλει 

διαρκώς κάθε προσπάθειαν πρός τήν κατεύθυνσιν αύτήν. 

»·Ο Κάλλαχαν άναστενάζει, ώσάν νά θέλη νά ύποδη-
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λώση τό μάταιον των προσπαθειών του. 

»Κάλλαχαν: Δέν μaς άκοϋν. Καί άποδίδουν μεγάλην ση

μασίαν εiς τά θέματα πού δέν ε{ναι οuσία άλλά μορφή. 

Πάντως δ θυμός πού εδειχναν παλαιότερα άρχίζει νά έξα

τμίζεται. 'Αλλ' ή βελτίωσις αuτή σταμάτησε δταν άρχι

σαν αί συζητήσεις διά τήν άπαγόρευσιν τής στρατιωτικής 

βοηθείας. 

»Οuίλσον: ~Εχομεν προβλήματα μέ τούς Τούρκους. Οί 

Τοϋρκοι γνωρίζουν δτι λόγφ των σχέσεων τοϋ Μακαρίου 

μέ τήν Κοινοπολιτείαν τοϋ όφείλομεν ύποστήριξιν. 'Αλλ' 

εγιναν εξαλλοι δταν ή Κοινοπολιτεία έξέδωσε τό γνωστόν 
περί Κυπριακοϋ άνακοινωθέν της. 

»Καραμανλής: Φοβοvμαι δτι οί Τοvριωι δέν βοηθοvν 

εiς τήν έξεύρεσιν λύσεως. vΕκαμα δ, τι ή το δυνατόν διά νά 

τούς διευκολύνω. Υίοθέτησα θέσεις πού fίρχοντο εiς άντί

θεσιν μέ τό αίσθημα τοv λαοv μου. 'Αλλ' οί Τοvρκοι δέν 

δείχνουν κατανόησιν. 

»Κάλλαχαν: Κατανόησις ύπάρχει, άλλ' όχι καί θέλησις. 

»Καραμανλής: "Ισως δέν έχουν τήν δυνατότητα, δι ' 
έσωτερικούς λόγους, vά προχωρήσουν εlς λύσεις. 

» Ό κ. Κάλλαχαν εiς τό σημείον αuτό διηρωτήθη μή
πως θά άξιζε νά δοκιμασθή ή δυνατότης προωθήσεως μιiiς 
"δέσμης συμφωνιών", ή όποία θά περιελάμβανε δλα τά 

θέματα πού όξύνουν τάς έλληνοτουρκικάς σχέσεις. Είδι

κώτερον ώς πρός τό Κυπριακόν ερριψε τήν ίδέα μήπως θά 

ή το προτιμώτερον μία δμάς νά άπησχολείτο μέ τό θέμα τής 

διζωνικής ή τών πολλών καντονίων· καί μία δευτέρα δμάς 

μέ τό θέμα τής έκτάσεως τοϋ έδάφους καί τής κατοχυρώ

σεως τής άνεξαρτησίας. ταυτοχρόνως θά επρεπε νά άφεθή 

νά έννοήσουν οί Τοϋρκοι δτι είς περίπτωσιν έπιτεύξεως 

συμφωνίας εiς τά θέματα ταϋτα θά έπαναλαμβάνετο ή άμε

ρικανική βοήθεια πρός τήν Τουρκίαν. 

»Καραμανλής: Νομίζω δτι τοvτο θά άπετέλει μίαν κα

λήν τοποθέτησιν του ζητήματος. Ό κ. Φόρντ μοv εlπεν δτι 

προτίθεται νά έπαναφέρη τό θέμα της βοηθείας εlς τό 

Κογκρέσο. Δέν ύπολογίζει δμως δτι θά μπορέση νά τό 

περάση πρό τών διακοπών. 

»0Uίλσον: Συνεπώς ύπάρχει ενα διάστημα έπτά έβδομά

δων τό δποίον θά επρεπε νά έκμεταλλευθώμεν. Θά ήτο κρίμα 

νά έπανέλθωμεν άπό τάς διακοπάς καί νά εύρισκώμεθα εiς 

τήν iδίαν κατάστασιν. 

»Καραμανλής: Κι 'έγώ έπιθυμώ τήν ταχυτέραν δυνατή ν 

έξεύρεσιν λύσεως. Τό Κυπριακό ν κατέστη περίπλοκο ν πρό

βλημα καί καθίσταται διαρκώς περισσότερονέπικίνδυνον. 

VΗδη άναμειγνύεται καί ή Ρωσία. Εlς τήν Άμερικήν τό 

Κυπριακό έδημιούργησεν συνταγματικήν κρίσιν - έριδα 

μεταξύ Κογκρέσου καί Κυβερνήσεως. VΗγειρεν έπίσης θέ

μα διά τάς άμερικανικάς βάσεις εiς τήν Τουρκίαν. Καί τώ

ρα ή Τουρκία άπειλεί vά στραφή πρός τήν Ρωσίαν. 

»Οuίλσον: Δι' αUτούς τούς λόγους, έλπίζω δτι δταν θά 

εχω τήν χαράν νά σiiς ύποδεχθώ εiς τάς 9 'Οκτωβρίου εiς 
τήν 'Αγγλίαν, θά πρέπη νά εχωμεν έπιτελέσει πρόοδον 

πρός τήν κατεύθυνσιν τής έπιλύσεως τοϋ Κυπριακοϋ. 

»Καραμανλής: Τό εύχομαι. Καί όχι άπλώς εύχομαι, άλ

λά καί πράττω δ, τι εlvαι δυνατόν διά νά διευκολύνω τήν 

έξεύρεσιν λύσεως. Άλλά ή βασική δυσχέρεια εlναι ή άδι

αλλαξία τών Τούρκων, ή άδυναμία των νά λογικευθούν. 
»Οuίλσον: Θά συναντηθήτε μέ τόν Ντεμιρέλ; 

»Καραμανλής: VΑν αύτός θελήση, θά τό κάμω. Δέν 

παίρνω έγώ τήν πρωτοβουλίαν, όχι διά λόγους φιλοτιμlας, 
άλλά διότι δ κ. Ντεμιρέλ μοv δφείλει μίαν άπάντησιν άπό 

τάς Βρυξέλλας. Εiς τάς Βρυξέλλας τόν έρώτησα πώς σκέ
πτεται ή τουρκική πλευρά ότι πρέπει νά λυθή τό Κυπριακό. 

Καί δ κ. Ντεμιρέλ ήτο εlς άδυναμίαν νά μοv άπαντήση. 

»Εtς ήθελημένον ή άθέλητον ύπαινιγμόν τοϋ κ. ΟUίλ

σο~ δτι ή έπίλυσις τοϋ Κυπριακοϋ θά διηυκόλυνε τήν εν

ταξιν τής 'Ελλάδος εtς τήν ΕΟΚ δ κ. Καραμανλής άπήν

τησεν έντόνως: 

»Καραμανλής: Μέ ένοχλεί ή σκέψις συσχετισμού του 

Κυπριακού μέ τήν έλληνικήν αίτησιν διά τήν ένταξιν εlς 

τήν ΕΟΚ. 

»Οuίλσον: 'Ω, όχι! Δέν ήννόουν οίονδήποτε συσχετι

σμόν. ~Ηθελα άπλώς νά είπω δτι άνήκομεν δλοι εtς μίαν 

ήπειρον. Καί εχομεν tδιαιτέραν εuαισθησίαν διά τά άνοι

κτά προβλήματά της. Π.χ. τόν τελευταίον καιρόν ή ΕΟΚ 

ήσχολήθη ζωηρώς μέ δσα συμβαίνουν στήν Πορτογαλίαν. 

Πράγματι ή ΕΟΚ έπιδεικνύει προσφάτως ηuξημένην πολι

τικήν δραστηριότητα. Καί τοϋτο ε{ναι χρήσιμον. ~Ετσι, 

δταν άνά δύο ή τρείς έβδομάδας συναντώνται οί ύπουργοί 
των 'Εξωτερικών, άσχολοϋνται μέ τά κρίσιμα πολιτικά θέ

ματα καί όχι μόνον μέ τά κρέατα ή τό βούτυρον. ΕΙναι 

ειλικρινής ή άνησυχία μας διά τήν έλληνοτουρκικήν διέ

νεξιν. "Οπως εiλικρινώς ένδιαφερόμεθα διά τήν Πορτογα

λίαν, χώραν σύμμαχον άπό 600 έτών. Έλπ~ω, συνεπώς, 
δτι τά πράγματα θά ε{ναι καλύτερα δταν θά σiiς ύποδεχθώ 

εtς τό Λονδίνον. 

»Καραμανλής: Τό εύχομαι»211 • 

Τήν Ι η Αύγούστου, τέλος, δ Κ. Καραμανλής συ

ναντήθηκε μέ τόν πρόεδρο της Γαλλικής Δημοιφα-

. τίας Β. Ζισκάρ ντ' Έσταίν καί τήν έπομένη, 2 Αύ
γούστου, μέ τόν πρωθυπουργό του Καναδa Π.Ε. 

Τρυντώ καί τόν καγκελλάριο της_;; Ομοσπονδιακής 
Γερμανίας Χ. Σμίτ. 

Στή διάρκεια τής παραμονής του στό 'Ελσίνκι δ 

Κ. Καραμανλής δέν συναντήθηκε οϋτε μέ τόν Σοβιε

τικό ήγέτη, Λ. Μπρέζνιεφ οϋτε μέ τόν Τουρκο πρω

θυπουργό, Σ. Ντεμιρέλ. 'Ο Δ. Μπίτσιος, δμως, συνο

μίλησε μέ τόν Τουρκο δμόλογό του, Ι. Τσαγλαγια

γκίλ στίς 31 'Ιουλίου. Κατά τίς έργασίες τής Δια

σκέψεως, πάντως, ή τουρκική πλευρά έξέφρασε έπι

φυλάξεις γιά τήν παρουσία του προέδρου Μακαρίου, 
στόν όποίο δέν άναγνώριζε τό δικαίωμα νά άντιπρο

σωπεύσει δλη τήν Κύπρο. 

'Ο Κ. Καραμανλής καί τά μέλη τής έλληνικής 

άντιπροσωπείας έπέστρεψαν στήν 'Αθήνα τίς πρώ

τες μεταμεσημβρινές ώρες τής 2ας Αύγούστου. Στό 

άεροδρόμιο, δ πρωθυπουργός ένημέρωσε τούς έκ
προσώπους του τύπου γιά τά άποτελέσματα τών έπα

φών του στή φινλανδική πρωτεύουσα. 'Ανέφερε δτι 

κατά τίς συναντήσεις του μέ liλλους ήγέτες άναγνω

ρίστηκε τό δίκαιο τής έλληνικής πλευρaς στό Κυ

πριακό, έπιτάθηκε ή άπομόνωση τής Τουρκίας, ένώ 

ηδη ή ΕΟΚ προσφερόταν νά άναλάβει ρόλο μεσολα

βητή. 'Επιτελέσθηκε, άκόμη, πρόοδος στό θέμα τής 

έντάξεως τής χώρας στήν Κοινότητα. τέλος, ώς πρός 
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τά Βαλκάνια, οί Ι. τίτο, Ν. Τσαουσέσκου καί Τ. 

Ζίφκωφ άποδέχτηκαν πρότασή του νά προωθηθεί ή 

διαβαλκανική συνεργασία, σύμφωνη liλλωστε καί μέ 

τίς βασικές άρχές πού συμφωνήθηκαν στό 'Ελσίνκι. 

Τήν 4η Αύγούστου, δ πρωθυπουργός ένημέρωσε 

τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας, Κ. Τσάτσο, καί τόν 

. άρχηγό τής άξιωματικής άντιπολιτεύσεως, άρχηγό 
τής ΕΚ-ΝΔ, Γ. Μαϋρο, γιά τίς έπαφές πού ε{χε κατά 

τή Συνδιάσκεψη τοϋ 'Ελσίνκι. 

2 ΑΥΓΟΥΣτΟΥ 1975 

Συνάπτεται συμφωνία, στή Βιέννη, μεταξύ τών Γ. 

Κληρίδη καί Ρ. Ντενκτάς, 'Ελληνοκύπριου καί 

Τουρκοκύπριου άντιπροσώπων στόν τρίτο γύρο τών 

διακοινοτικών συνομιλιών, ή όποία έπιτρέπει στούς 

«έγκλωβισμένους» Τουρκοκυπρίους στό έλεύθερο 

τμήμα τοϋ νησιοϋ νά έγκατασταθοϋν στό κατεχόμε

νο.' Αντίστοιχα, προβλέπεται άνάλογη δυνατότητα 

τών έγκλωβισμένων 'Ελληνοκυπρίων, ή όποία δμως 

δέν εχει ούσιαστικό περιεχόμενο, καθώς οί ίδιοι δέν 

έπιθυμοϋν νά άποχωρήσουν. Μάλιστα, ή ίδια ή συμ

φωνία, ή όποία κατακρίθηκε εντονα στή Λευκωσία, 

συνομολογήθηκε μετά άπό δημόσιες άπειλές τοϋ Ρ. 

Ντενκτάς δτι, σέ άντίθετη περίπτωση, θά έκτόπιζε 

τούς 'Ελληνοκύπριους έγκλωβισμένους. 

Στίς 4 τοϋ μηνός, θά άναγραφεί στόν έλληνικό 
τύπο ή πληροφορία δτι οί Γ. Κληρίδης καί Ρ. Ντεν

κτάς ε{χαν συνάψει μυστική συμφωνία γιά έπίλυση 

τοϋ Κυπριακοί>, μέ τή σύσταση διζωνικοί> δμοσπον

διακοϋ Κράτους στό όποίο τό τουρκοκυπριακό τμή

μα θά καταλάμβανε τό 25% τοϋ συνολικοί> έδάφους 
τής Δημοκρατίας. Ό Γ. Κληρίδης, άπό τήν πλευρά 

του, θά διαψεύσει τίς πληροφορίες, τονίζοντας δτι οί 

συνομιλίες άφοροϋσαν διαδικαστικά θέματα καί όχι 

τήν ούσία τοϋ Κυπριακοί>. 

Τήν ίδια ήμέρα, 4 Αύγούστου, δ Κ. Καραμανλής 
συναντήθηκε μέ τόν πρόεδρο τής κυπριακής Βου

λής, παρουσία καί τοϋ δπουργοϋ 'Εξωτερικών, Δ. 

Μπίτσιου, τοϋ πρέσβη τής 'Ελλάδος στή Λευκωσία, 

Μ. Δούντα καί τοϋ πρέσβη τής Κυπριακής Δημοκρα

τίας στήν 'Αθήνα, Ν. Κρανιδιώτη. Εύθύς άμέσως, σέ 

νέες δηλώσεις του, δ Γ. Κληρίδης σημείωσε δτι ή 

τουρκική πλευρά παρουσιαζόταν περισσότερο διαλ

λακτική, γιατί έπιδίωκε νά διατηρήσει τό πλαίσιο 

τών διακοινοτικών συνομιλιών καί νά άποφύγει τήν 

παρέμβαση τρίτων. ['Ο 'Ελληνοκύπριος πολιτικός 

άναφερόταν στήν πρόσφατη έκδήλωση διαθέσεως 

γιά παρέμβαση άπό τήν ΕΟΚ. Ό Ρ. Ντενκτάς ε{χε 

δηλώσει δτι οί δύο πλευρές μποροϋσαν νά λύσουν τά 

προβλήματά τους αν δέν άναμιχθοϋν liλλοι]. 

Παράλληλα, στή Λευκωσία, δ Μακάριος καί τό 

'Εθνικό Συμβούλιο τής Κύπρου ένέκριναν τή σύνα

ψη τής συμφωνίας γιά τούς έγκλωβισμένους, άνα-

κοινώνοντας δτι δ πρόεδρος τής Βουλής ε{ χε ένεργή

σει στά πλαίσια τών δδηγιών του καί δτι ή συμφωνία 

δέν προδίκαζε τήν τελική λύση τοϋ Κυπριακοί>. Δύο 

ήμέρες άργότερα, έκπρόσωπος τής κυπριακής Κυ

βερνήσεως δήλωσε δτι οί πληροφορίες γιά μυστική 

συνολική διευθέτηση τοϋ Κυπριακοί> ήταν άνακρι

βείς καί δτι στίς συνομιλίες Κληρίδη - Ντενκτάς 

έξετάστηκαν μόνο διαδικαστικά θέματα. 'Ωστόσο, 

οί δποιες αίσιόδοξες προβλέψεις θά διαψευσθοϋν 

στά μέσα Αύγούστου, δταν δ Τουρκοκύπριος ήγέτης 

θά κάμει γνωστή τήν πρόθεσή του νά άνακηρύξει 

άνεξάρτητο Κράτος, έάν ή έλληνοκυπριακή πλευρά 

έξακολουθήσει νά χαρακτηρίζει τόν 'Αρχιεπίσκοπο 

Μακάριο ώς άρχηγό τοϋ κυπριακοί> Κράτους. 'Η 

άπαίτηση τοϋ Ρ. Ντενκτάς, προφανώς άπαράδεκτη 

γιά τή Δημοκρατία, σέ συνδυασμό μέ τό γεγονός δτι 

δέν δπέβαλε συγκεκριμένες προτάσεις γιά τό έδαφι

κό, θά καταδείξει τήν πρόθεσή του νά μήν διαπραγ

ματευθεί σοβαρά κατά τό έπόμενο στάδιο τών δια

κοινοτικών, τό φθινόπωρο. 

7 ΑΥΓΟΥΣτΟΥ 1975 

Μέ τό δπ' άριθμό 677 βούλευμα τοϋ Συμβουλίου 
'Εφετών 'Αθηνών, παραπέμπονται στό άκροατήριο 
τοϋ 'Εφετείου οί Γ. Παπαδόπουλος, Δ. Ίωαννίδης, 

καί 32 liλλοι παράγοντες τοϋ δικτατορικοί> καθεστώ
τος, γιά τήν άνάμιξή τους στά αίματηρά γεγονότα 

τοϋ Πολυτεχνείου, τό Νοέμβριο 1973. Τό βούλευμα 
άπαλλάσσει καί δρισμένα liλλα πρόσωπα, δπως τούς 

Σ. Μαρκεζίνη, Σ. Ζουρνατζή καί Ο. 'Αγγελή. 

18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1975 

'Ο Κ. Καραμανλής άπευθύνει χαιρετισμό στά μέ

λη τοϋ 28ου Συνεδρίου τής Διασυμμαχικής Συνομο

σπονδίας 'Εφέδρων 'Αξιωματικών, πού συνέρχεται 

στήν 'Αθήνα: 

«'Εκ μέρους τfjς έλληνικfjς Κυβερνήσεως καί 

έμοv προσωπικώς άπευθύνω πρός tiπαντας τούς συμ

μετέχοντες είς τό Συνέδριον τfjς Διασυμμαχικής Συ

νομοσπονδίας 'Εφέδρων 'Αξιωματικών, θερμόν καί 

έγκάρδιον χαιρετισμόν. 

»Θεωρώ εύτυχές τό γεγονός ότι ο{ πρόμαχοι τfjς 

έλευθερίας καί τfjς δημοκρατίας συνέρχονται είς τήν 

'Ελλάδα σήμερον πού άποκατεστάθησαν τά Ιδεώδη 

ταvτα εlς τήν χώραν άπό τήν δποίαν έξεπήγασαν. 

»Πιστεύω ότι τά Συνέδριά σας έξυπηρετοvν ση

μαντικώτατον σκοπόν, διότι δέν συμβάλλουν μόνον 

εlς τήν διατήρησιν τών προσωπικών σας δεσμών, 

άλλά άνανεώνουν καί τήν πίστιν πρός τά lδανικά διά 

τά όποία άγωνίζεσθε. 

»Σάς εϋχομαι καλήν διαμονή ν είς τήν χώραν μου 

καί πλήρη εύόδωσιν τών έργασιών σας». 
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19 ΑΥΓΟΎΣτΟΥ 1975 

'Ο Κ. Καραμανλής συνεργάζεται μέ τόν ύπουργό 

Συντονισμου, Π. Παπαληγούρα καί τόν διοικητή τής 

Τραπέζης τής Έλλάδος, Ξ. Ζολώτα, σχετικά μέ τό 

έπικείμενο ταξίδι του τελευταίου στό Παρίσι, γιά νά 

ύπογράψει τή σύμβαση χορηγήσεως δανείου άπό 

δμιλο γαλλικών τραπεζών. Κατόπιν, δ πρωθυπουρ

γός δέχεται τό δήμαρχο 'Αθηναίων, Ι. Παπαθεοδώ

ρου, τόv όποίο διαβεβαιώνει γιά τό ένδιαφέρον τής 
Κυβερνήσεως γιά τήν τοπική αύτοδιοίκηση. 

20 ΑΥΓΟΎΣτΟΥ 1975 

'Ο Κ. Καραμανλής, μέ έπιστολές πού άπευθύνει 

στούς ήγέτες τής 'Αλβανίας, Γιουγκοσλαβίας, Βουλ

γαρίας, Ρουμανίας καί Τουρκίας, προτείνει τή σύγ

κληση διαβαλκανικής διασκέψεως στήν 'Αθήνα, σέ 

έπίπεδο ύφυπουργών Προγραμματισμου. 'Η Διά

σκεψη θά καθορίσει τούς τομείς πού προσφέρονται 

aμεσα γιά τήν άνάπτυξη τής συνεργασίας δλων τών 

Κρατών τής νοτιοανατολικής Εύρώπης, στό οίκονο

μικό καί τεχνικό έπίπεδο: τήν οίκονομία, τίς μετα

φορές, τήν ένέργεια, τίς πολιτιστικές άνταλλαγές. 

Στήν έπιστολή του, δ 'Έλληνας πρωθυπουργός ση

μειώνει, άκόμη, δτι ή πρόταση αύτή έντάσσεται στό 

' εύρύτερο πλαίσιο τών άποφάσεων πού ε{χαν ληφθεί 
στή Διάσκεψη του 'Ελσίνκι, καί δτι άποσκοπεί στήν 

έξομάλυνση τών σχέσεων, στήν άλληλεξάρτηση τών 
Κρατών καί στή διάνοιξη εύνοϊκών προοπτικών γιά 
τούς λαούς τής νοτιοανατολικής Εύρώπης. Οί ύπάρ

χουσες διαφορές τών' κοινωνικο-οίκονομικών συ

στημάτων τών Κρατών τής Βαλκανικής δέν ε{ναι τέ

τοιας φύσεως ωστε νά έμποδίζουν τήν άπό κοινου 

έπίτευξη τών σκοπών αύτών. 

·Η πρόταση τής έλληνικής Κυβερνήσεως άποτε

λουσε πρωτοβουλία ριζοσπαστικου χαρακτήρα, κα

θώς ποτέ στή σύγχρονη ίστορία οί βαλκανικές χώρες 

δέν ε{χαν καταφέρει νά άναπτύξουν μορφές συνε/:>'"'1 
γασίας, ή όποία δέν προοριζόταν νά στραφεί έναν

τίον aλλης τοπικής δυνάμεως. Στή μεταπολεμική 

έποχή, μάλιστα, ή διαπλοκή τών διαβαλκανικών 

ισορροπιών- καί άνασφαλειών- μέ τήν πολιτική 

πραγματικότητα του διπολικου κόσμου καί τήν κυ

ρίαρχη θέση τών ύπερδυνάμεων, δημιουργουσε άκό

μη μεγαλύτερα έμπόδια- καί έπιπρόσθετους έξωγε

νείς παράγοντες - γιά τήν άνάδυση κλίματος δμαλό

τητας. Τήν ελλειψη έμπιστοσύνης ε{χε προβάλει ή 

έλληνική Κυβέρνηση κατά τήν 'Οκταετία, δταν ε{ χε 

άπορρίψει τίς ρουμανικές προτάσεις γιά σύγκληση 

διαβαλκανικής διασκέψεως, οί δποίες aλλωστε φαί

νονταν νά ε{ναι προπαγανδιστικό έγχείρημα περισ

σότερο, παρά ρεαλιστική προσπάθεια γιά τήν άπα

κατάσταση τών διακρατικών δεσμών στή νοτιοανα

τολική Εύρώπη. Στά μέσα τής δεκαετίας του 1970, 

δμως, ή προσήλωση τριών τουλάχιστον βαλκανικών 

Κρατών - τής Ρουμανίας, τής Γιουγκοσλαβίας καί 

τής Βουλγαρίας- στή διατήρηση του έδαφικου κα

θεστώτος (πού ε{χε γίνει έμφανής κατά τίς πρόσφα

τες έπισκέψεις του Κ. Καραμανλή στίς χώρες αύτές), 

τό κλίμα τής διεθνους ύφέσεως, ή ύπογραφή τής Τε

λικής Πράξεως του ·Ελσίνκι καταδείκνυαν τίς εύρεί
ες δυνατότητες γιά μία νέα άρχή στίς σχέσεις μεταξύ 

τών βαλκανικών Κρατών. ·Η Διάσκεψη του • Ελσίν
κι, ιδιαίτερα, τίς άποφάσεις τής δποίας έπικαλέστη

κε καί δ Κ. Καραμανλής στίς έπιστολές του πρός 

τούς ήγέτες τής Βαλκανικής, εδινε τή δυνατότητα νά 

ένταχθεί ή έλληνική πρωτοβουλία σέ ενα εύρύτερο 

σύστημα άρχών πού μόλις πρίν ενα μήνα ε{χε πανη

γυρικά διακηρυχθεί άπό τά εύρωπαϊκά Κράτη, άλλά 

καί τίς ϊδιες τίς ύπερδυνάμεις. Βέβαια, ήγεμονική καί 

άναθεωρητική πολιτική έξακολουθουσε νά άκολου
θεί ή Τουρκία. • Ωστόσο, τό έξαιρετικά εύνοϊκό διε
θνές κλίμα έπέτρεπε τή διατύπωση τής προτάσεως, 

πόσο μaλλον άφου άποδοχή της άπό τήν "Αγκυρα 

συνεπαγόταν καί μία έπιπλέον δέσμευσή της στίς 

βασικές άρχές τής ΔΑΣΕ, μιά άπό τίς δποίες ήταν τό 

άπαραβίαστο τών συνόρων. 

'Η συστηματική προετοιμασία του έδάφους γιά 

τήν ύποβολή τής προτάσεως άπό τόν Κ. Καραμανλή, 

κατά τίς έπισκέψεις του στό Βουκουρέστι, τό Βελι

γράδι καί τή Σόφια, καί οί έπαφές του μέ τούς Ν. 
Τσαουσέσκου, Ι. τίτο καί Τ. Ζίφκωφ κατά τή διάρ

κεια τής ϊδιας τής Διασκέψεως του 'Ελσίνκι, ε{χαν 

δημιουργήσει τό κατάλληλο θετικό κλίμα γιά τήν 

έκδήλωση μιaς παρόμοιας ρηξικέλευθης πρωτοβου

λίας. 'Οπωσδήποτε, τά Βαλκάνια έξακολουθουσαν 

' να ε{ναι μιά ίδιάζουσα περίπτωση στό μεταπολεμικό 
κόσμο, καθώς σέ αύτά έκπροσωπουνταν δλοι σχεδόν 

οί διεθνείς συνδυασμοί. Μεταξύ τής ·Ελλάδος καί 

τής Τουρκίας, μελών του ΝΑΤΟ, ύπήρχε ενταση 

έξαιτίας τής τουρκικής είσβολής στήν Κύπρο καί 
τών διεκδικήσεων τής "Αγκυρας στό Αίγαίο· ή 

Βουλγαρία καί ή Ρουμανία άνήκαν στόν άνaτ6λικό 
συνασπισμό, ή πρψτη ώς τό πιό πιστό μέλος του, ή 

δεύτερη μέ τάσεις άνεξαρτοποιήσεως ή Γιουγκοσλα

βία ήταν ήγετικό μέλος του κινήματος τών 'Αδε

σμεύτων· ή 'Αλβανία, τέλος, άκολουθουσε πολιτική 

άπομονώσεως άπό τά ύπόλοιπα βαλκανικά Κράτη. 

τΗταν δεδομένο δτι μεταξύ τών χωρών αύτών, πολι

τική συνεργασία θά ήταν, τή στιγμή έκείνη, δύσκο

λο, aν όχι καί άδύνατο, νά άναπτυχθεί. 'Από τήν 

aλλη πλείφά, σημείωσε στά άπομνημονεύματά του δ 

Δ. Μπίτσιος, κοινός ήταν σέ δλους τούς λαούς τής 

περιοχής δ πόθος γιά είρήνη. Καί δ Δ. Μπίτσιος 

συνέχισε, άναφέροντας τούς μακροπρόθεσμους στό

χους τής έλληνικής διπλωματίας: 

~<'Από τήν σκοπιά τών 'Αθηνών, οί δύο αύτοί &.ντιφα-
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τικοί παράγοντες ζυγίστηκαν καί συνδυάσθηκαν. "Αν δέν 

μπορουσε νά γίνη λόγος γιά συλλογική πολιτική συνεννό

ηση άνάμεσα σέ Κράτη μέ τόσο διαφορετικές πολιτικο

κοινωνικές τοποθετήσεις, ύπήρχαν ώστόσο στά Βαλκάνια 

περιθώρια σημαντικά γιά μιά συνεργασία στόν οίκονομι

κο-τεχνικό τομέα. • Η συνεργασία αύτή θά όδηγουσε σέ 
ενα πλέγμα κοινών συμφερόντων καί μέ τόν καιρό σέ μιά 

καλύτερη κατανόηση καί προσέγγιση των λαών τής περι
οχής»2ιs. 

Καί δ Κ. Σβολόπουλος έντάσσει τήν έλληνική 
πρωτοβουλία στό εύρύτερο πλαίσιο των στόχων τής 

έλληνικής έξωτερικής πολιτικής, άλλά καί του διε

θνους κλίματος στά Βαλκάνια καί τήν Εύρώπη: 

«Ή έξομάλυνση των διαφορών καί ή σύσφιγξη των 

δεσμών στό έπίπεδο των διμερών σχέσεων άποτελεί ούσι

αστική προϋπόθεση γιά τή διεύρυνση καί τής πολυμερους 

συνεργασίας άνάμεσα στά βαλκανικά Κράτη. ·Η έλληνική 

Κυβέρνηση ε{χε υΙοθετήσει άνεπιφύλακτα τή θέση αύτή, 

παράλληλα δμως δέν άρκουνταν στή μονοδιάστατη μεθό

δευση τής διαβαλκανικής προσέγγισης: εστω καί άν, δπως 

ύποστηριζόταν, τό δίκτυο των διμερών σχέσεων δέν ήταν 
ήδη άρκετά ίσχυρό γιά νά άποτελέσει τό βάθρο σέ μιά 

πολυμερή συνεννόηση, θά δφειλε νά προωθηθεί ταυτόχρο

να, σταδιακά καί στό μέτρο του έφικτου, ή πολυμερής 

προσέγγιση · έφόσον θά σημειωνόταν πρόοδος, θά διευ

κολυνόταν καί ή έξομάλυνση τών έκκρεμών διμερών δια

φορών. 

>>·Ο προσανατολισμός δμως του Κ. Καραμανλή στήν 

ίδέα τής πολυμεροUς διαβαλκανικής συνεργασίας συνεχό

ταν, καί γενικότερα, μέ τίς νέες άναζητήσεις τής έλληνι

κής έξωτερικής πολιτικής καί μέ τίς έξελίξεις στό πεδίο 
τής εύρύτερης διεθνοUς ζωής. 'Η ένίσχυση των προϋποθέ

σεων γιά τή διαφύλαξη τής είρήνης καί τήν προαγωγή τής 
συνεργασίας στό διαβαλκανικό περιφερειακό πλαίσιο 

άποτελουσε έπιδίωξη ζωτικής σημασίας γιά τήν έλληνική 

διπλωματία. Παράλληλα, ή χρονική σύμπτωση μέ τήν 

όλοκλήρωση των προπαρασ'\ευαστικών έργασιών καί τή 

σύγκληση, στό 'Ελσίνκι, τής Πανευρωπαϊκής Διάσκεψης 

γιά τήν 'Ασφάλεια, ε{χε δημιουργήσει διεθνές κλίμα 

πρόσφορο νά συμβάλει στήν εύόδωση τής ίδέας μιaς 

πολυμερούς περιφερειακής προσέγγισης. οι βαλκανικοί 

λαοί, βαθιά διηρημένοι καί βαριά δοκιμασμένοι στό πα

ρελθόν άπό ένδογενείς διενέξεις, καλούνταν κάτω άπό 

συνθήκες αίσθητά βελτιωμένες νά αύτονομήσουν, ώς ενα 

βαθμό, τίς έπιδιώξεις τους καί νά ύπερκεράσουν παρωχη

μένους όραματισμούς καί άνεδαφικές διεκδικήσεις, προ

κειμένου νά μετατρέψουν τήν περιοχή τους σέ ζωή είρήνης 

καί συνεργασίας. 

»·Η έπιλογή τής χρονικής στιγμής γιά τήν ύποβολή 

των έλληνικών προτάσεων ήταν ίδιαίτερα εϋστοχη . 'Η 

Πανευρωπαϊκή Διάσκεψη ε{ χε δημιουργήσει κλίμα, άν δχι 

εύφορίας, τουλάχιστο συγκρατημένης αίσιοδοξίας καί κα

λής θέλησης. ίΗ όμόθυμη συγκατάνευση των ύπερδυνά

μεων στήν υiσΉέτηση των βασικών προϋποθέσεων γιά τήν 

ϋφεση καί τή συνεργασία άνάμεσα σέ χώρες μέ διαφορετι

κά πολιτικο-κοινωνικά συστήματα καί διπλωματικούς 

προσανατολισμούς, παρείχε ενα πρόσθετο θετικό έρεισμα. 

Κάτω άπό τίς συνθήκες αύτές, τά βαλκανικά Κράτη ε{χαν, 

στό σύνολό τους, ενα "έλάχιστο" περιθώριο πρωτοβουλί

ας ή έστω εύχέρειας έλιγμών γιά τή διαμόρφωση τής στά

σης τους άπέναντι στήν έλληνική πρότασψ>219 . 

·Η άνταπόκριση των βαλκανικών χωρών στήν 

πρωτοβουλίa του Κ. Καραμανλή άντανακλουσε τή 
στάση τής κάθε μιας ώς πρός τήν ίδέα τής πολυμε

ρους συνεργασίας, άλλά καί ώς πρός τήν εκταση καί 

τό περιεχόμενο πού θά προσελάμβανε δ διαβαλκανι

κός διάλογος. 'Η Γιουγκοσλαβία ήταν ή πρώτη πού 
άποδέχθηκε τήν έλληνική πρόταση, μέ μήνυμα πού 

άπηύθυνε δ Ι. τίτο στόν Κ. Καραμανλή καί τό όποίο 

έπέδωσε δ πρέσβηζ τής Γιουγκοσλαβίας στήν 'Αθή
να, Μ. Μάρκοβιτς, στόν ύπουργό 'Εξωτερικών, Δ. 
Μπίτσιο, στίς 22 Σεπτεμβρίου. Τό Βελιγράδι θεωρου
σε δτι ή περιφερειακή συνεργασία ήταν άπόλυτα 

συμβατή μέ τό δόγμα τής μ ή έντάξεως σέ δποιοδήπο
τε άπό τούς δύο μεγάλους συνασπισμούς. Παράλλη

λα, ώστόσο, έμφανής ήταν στή στάση τ&ν Γιουγκο
σλάβων ή άμφιβολία κατά πόσο θά ήταν έφικτή στό 

μέλλον ή έπέκταση τής συνεργασίας αύτής στό πο

λιτικό έπίπεδο, καθώς έξακολουθουσαν νά ύπάρχουν 
σοβαρές διμερείς διαφορές καί tδίως ή διαμάχη Τιρά

νων-Βελιγραδίου γιά τό Κοσσυφοπέδιο καί Σόφιας

Βελιγραδίου γιά τό «Μακεδονικό». ·Ο έντοπισμός, 

πάντως, τής προτάσεως Καραμανλή στό τεχνικο

οικονομικό πεδίο συντελουσε ώστε οί άπώτερες αύ

τές έπιφυλάξεις νά μήν έπηρεάσουν τήν ένθουσιώδη 

άποδοχή άπό τό Βελιγράδι τής έλληνικής πρωτο

βουλίας. 

Τήν άνεπιφύλακτα θετική ρουμανική άπάντηση, 

πού έμπεριεχόταν σέ μήνυμα του Ν. Τσαουσέσκου 

πρός τόν Κ. Καραμανλή, έπέδωσε στόν UΕλληνα 

πρωθυπουργό στίς 3 'Οκτωβρίου δ Ρουμάνος πρέ
σβης στήν 'Αθήνα, Ι. Μπράντ. ·Η άνάπτυξη τής 

πολυμερους συνεργασίας στά Βαλκάνια, εστω καί σέ 

μόνο τό τεχνικο-οικονομικό έπίπεδο, έξυπηρετουσε 

τή φιλοδοξία του Βουκουρεστίου γιά μιά περισσότε

ρο άνεξάρτητη διεθνή παρουσία. Οί θετικές άπαντή
σεις τής Γιουγκοσλαβίας καί τής Ρουμανίας, οί 

δποίες άλλωστε ήταν άναμενόμενες, φαίνεται νά έπέ

δρασαν σημαντικά καί στήν άποδοχή τής έλληνικής 
προτάσεως άπό τή Βουλγαρία. 'Η Σόφια θεωρουσε 

δτι ή έπίλυση των διμερών διαφορών όφειλε νά άπο

τελεί προϋπόθεση γιά τήν άνάπτυξη πολυμερών δε

σμών. 'Οπωσδήποτε, ή διστακτική στάση της άντα

νακλουσε καί τήν έπιφυλακτικότητα τής Σοβιετικής 

·Ενώσεως πρός τήν ίδέα τής περιφερειακής συνερ

γασίας στά Βαλκάνια. Καθώς, δμως, ή προτεινόμενη 

συνεργασία έντοπιζόταν στό τεχνικο-οίκονομικό πε

δίο χωρίς άμεσες πολιτικές προεκτάσεις, καί καθώς 

ή βουλγαρική ήγεσία ε{ χε ήδη ένημερωθεί στό άνώ-
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τατο πολιτικό έπίπεδο γιά τούς στόχους τής 'Αθή

νας, ή Σόφια άνταποκρίθηκε θετικά στήν πρωτοβου

λία του Κ. Καραμανλή. Τό γεγονός αύτό άποδείχθη

κε καθοριστικό γιά τήν έπιτυχία τής έλληνικfiς πρω

τοβουλίας. Σύμφωνα μέ τήν εϋστοχη παρατήρηση 

του Κ. Σβολόπουλου, «στή διάρκεια τής τελευταίας 

έκατονταετίας, ή τύχη κάθε πρωτοβουλίας γιά τή δι

αβαλ!(ανική προσέγγιση [έξαρτήθηκε] σέ μεγάλο 
βαθμό άπό τήν άντίδραση, θετική ή άρνητική, τής 

Σόφιας». 

'Η πρόταση του 'Έλληνα πρωθυπουργου φάνηκε 

νά φέρνει σέ άμηχανία τήν Τουρκία. ·Ο Κ. Καρα

μανλής δέν θέλησε νά άποκλείσει τήν "Αγκυρα άπό 

τήν πολυμερή συνεργασία - άλλωστε, ή Τουρκία 

ε{χε συμμετάσχει σέ όλες τίς διαβαλκανικές ζυμώ
σεις στό παρελθόν- άλλά οϋτε καί ε{χε ένημερώσει 

τόν Σ. Ντεμιρέλ γιά τήν πρόθεσή του νά διατυπώσει 

τήν πρόταση αύτή. ·Η συμμετοχή της δέν θά ήταν 

άναγκαία γιά τήν προώθηση τής διαβαλκανικής συ

νεργασίας, καί πάντως ή τουρκική ήγεσία δέν ήθελε 

νά βρεθεί άπομονωμένη, άλλά οϋτε καί νά άναγνωρί

σει τόν καθοριστικό ρόλο τής ' Αθήνας σέ μιά τόσο 

σημαντική πρωτοβουλία. Γραπτή τουρκική άπάντη

ση «δέν εφθασε ποτέ στήν 'Αθήνα». Ή "Αγκυρα 

γνωστοποίησε τή συμμετοχή της προφορικά, όταν 

καθορίστηκε ή ήμερομηνία τής Διασκέψεως των 
'Αθηνών. τέλος, ή 'Αλβανία άρνήθηκε νά συμμετά

σχει. Τόσο δ Ε. Χότζα, όσο καί δ πρωθυπουργός 

Μεχμέτ Σέχου, ύπογράμισαν ότι μόνο ή διμερής συ

νεργασία στά Βαλκάνια θά ήταν έποικοδομητική, 

έν~ έπιπρόσθετη ~ροϋπόθεση γιά τήν πολυμερή συ

νεργασία ήταν δ καθολικός άποκλεισμός των ύπερ
δυνάμεων άπό τίς βαλκανικές ύποθέσεις220• 

'Η πρόταση γιά διαβαλκανική συνεργασία ύπfiρ

ξε μιά άπό τίς περισσότερο έπιτυχημένες καί σημαν

τικές πρωτοβουλίες της μεταπολεμικής έλληνικής 

έξωτερικfiς πολιτικής. ' Η έπιλογή άπό τόν 'Έλληνα 
πρωθυπουργό της κατάλληλης χρονικής στιγμής γιά 
τή διατύπωση της προτάσεως, ή προσεκτική προε
τοιμασία τής παρεμβάσεώς του, ή σύλληψη καί διατύ
πωση τής ίδέας του έπέτρεψαν δχι μόνο νά μήν έκ

δηλωθεί άντίδραση άπό τίς ύπερδυνάμεις, άλλά καί 

νά ύπερκεραστουν ένδεχόμενες έπιφυλάξεις - σέ 

μεγάλο βαθμό άναμενόμενες - των άλλων βαλκανι

κών Κρατών. Ή άποδοχή τής προτάσεως του Κ. 

Καραμανλή άπό τέσσερις χώρες τής περιοχής άνοιξε 

τό δρόμο γιά τήν πραγματοποίηση, στήν 'Αθήνα, τής 

πρώτης Διαβαλκανικής Διασκέψεως, μεταξύ 26 'Ια
νουαρίου καί 5 Φεβρουαρίου 1976. 

20 ΑΥΓΟΎΣτΟΥ 1975 

Ό Κ. Καραμανλής δέχεται στό Πολιτικό Γρα

φείο τούς γερουσιαστές του Δημοκρατικου κόμματος 

των HIJA, Τ. "Ηγκλετον καί Κλ. Πέλλ. 'Εξετάστη
καν θέματα διμερους ένδιαφέροντος, ένώ δ 'Έλληνας 

πρωθυπουργός κατατόπισε τούς 'Αμερικανούς έπι

σκέπτες του γιά τήν κατάσταση στό Κυπριακό. 

20 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1975 

Συγκαλείται σύσκεψη ύπό τήν προεδρία του Κ. 

Καραμανλή καί μέ τή συμμετοχή του ύπουργου καί 

του άναπληρωτfi ύπουργου Συντονισμου, τών ύπουρ

γών 'Εμπορίου καί Γεωργίας, των ύφυπουργών Συν

τονισμου, 'Εμπορίου καί Γεωργίας καί του διοικητή 

τής Α ΤΕ. 'Εξετάστηκαν μέτρα γιά τήν άνάπτυξη τής 
γεωργικής παραγωγής καί τήν αϋξηση του άγροτι

κου είσοδήματος, καθώς έπίσης καί δ νέος κανο

νισμός της Α ΤΕ. 

23 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1975 

'Ολοκληρώνεται ένώπιον του Πενταμελους 'Εφε

τείου 'Αθηνών, ή δίκη των πρωταιτίων του πραξικο
πήματος της 21ης 'Απριλίου 1967 γιά έσχάτη προ
δοσία καί στάση. ·Η άπόφαση, τήν όποία άνακοι

νώνει δ πρόεδρος του Δικαστηρίου, Ι. Ντεγιάννης, 

προβλέπει γιά τούς Γ. Παπαδόπουλο, Ν. Μακαρέζο, 

Στ. Παττακό θάνατο καί καθαίρεση γιά τήν πρώτη 

πράξη (στάση) καί ίσόβια κάθειρξη γιά τή δεύτερη 
(έσχάτη προδοσία)· γιά τούς Γρ. Σπαντιδάκη, Γ. 

Ζωϊτάκη, Δ. 'Ιωαννίδη, Ι. Λαδίi, Α. Λέκκα, Μ. Ρου

φογάλη , Κ. Παπαδόπουλο καί Μ. Μπαλόπουλο κά

θειρξη 10 έτών καί πενταετή στέρηση των πολιτικών 
τους δικαιωμάτων γιά τήν πρώτη πράξη καί ίσόβιο 
κάθειρξη γιά τή δεύτερη· γιά τόν Ο. 'Αγγελή , κά
θειρξη 8 έτών γιά τήν πρώτη πράξη καί κάθειρξη 17 
έτών γιά τή δεύτερη (κατά συγχώνευση του έπιβάλ

λεται κάθειρξη 20 έτών καί πενταετής στέρηση των 
πολιτικών του δικαιωμάτων)· γιά τόν Δ. Σταματελό

πουλο φυλάκιση 2 έτών καί εκπτωση γιά τήν πρώτη 
πράξη καί φυλάκιση 4 έτών γιά τή δεύτερη (κατά 
συγχώνευση έπιβάλλεται ποινή φυλακίσεως 5 έτών 
καί εκπ-rωση)· γιά τούς Στ. Καραμπέρη καί Ν. Γκαν

τώνα κάθειρξη 6 έτών γιά τήν πρώτη καί 13 έτών γιά 
τή δεύτερη πράξη (κατά συγχώνευση έπιβάλλεται 
κάθειρξη 15 έτrον καί πενταετής στέρηση των πολι
τικών τους δικαιωμάτων)· γιά τόν Ε. Τσάκα, φυλάκι

ση 4 έτών γιά τήν πρώτη πράξη καί κάθειρξη 7 έτών 
γιά τή δεύτερη (κατά συγχώνευση του έπιβάλλεται " 
κάθειρξη 8 έτών καί πενταετής στέρηση τών πολιτι
κών του δικαιωμάτων)· γιά τό Ν. Ντερτιλή, κάθειρξη 

6 έτών γιά τήν πρώτη πράξη καί 17 έτών γιά τή δεύ
τερη (κατά συγχώνευση, έπιβάλλεται κάθειρξη 20 
έτrον καί πενταετής στέρηση των πολιτικών του δι

καιωμάτων)· γιά τόν Γ. Κωνσταντόπουλο, φυλάκιση 

4 έτών γιά τήν πρώτη πράξη καί κάθειρξη 11 έτών 
γιά τή δεύτερη (κατά συγχώνευση, έπιβάλλεται κά-
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θειρξη 12 έτών καί πενταετής στέρηση τών πολιτικών 
του δικαιωμάτων)· άθωώνονται οί κατηγορούμενοι Κ. 

Καρύδας καί Α. Χατζηπέτρος. Οί καταδικασθέντες 

εχουν δικαίωμα νά άσκήσουν άναίρεση έντός πέντε 

ή μερών. 

'Αμέσως μετά, έκδόθηκε ή άκόλουθη κυβερνητι
κή άνακοίνωση: , 

«Εiς τήν δημοκρατίαν ή δικαιοσύνη ε{ναι άνεξάρτητος 

καί συνταγματικώς κατωχυρωμένη λειτουργία. Είς τό Κρά

τος Δικαίου δμως τό εργον τής δικαιοσύνης συμπληρώνε

ται άπό τήν τελικήν διαδικασίαν, συνταγματικώς έπίσης 

κατωχυρωμένη, ή όποία έπιτρέπει τόν μετριασμόν των 

ποινών. Είς τήν τελικήν αύτήν φάσιν πρέπει νά πρυτανεύη 

ύψηλόν αίσθημα πολιτικής εύθύνης. Διά τήν πρωίαν τής 

Δευτέρας, συνεκλήθη τό Ύπουργικόν Συμβούλιον, τό 

δποίον θά έξετάση δλα τά άνακύπτοντα, μετά τήν εκδοσιν 

τής άποφάσεως, θέματα». 

'Η διαφαινόμενη πρόθεση τής Κυβερνήσεως νά 

άποφευχθοϋν οί θανατικές έκτελέσεις τών τριών 

πρωταιτίων τοϋ πραξικοπήματος θά προκαλέσει τήν 

εντονη άντίδραση τής άντιπολιτεύσεως. Τήν ίδια 

ήμέρα, άπό τή Σάμο, δ άρχηγός τής ΕΚ-ΝΔ, Γ. Μαu

ρος, κατηγόρησε τήν Κυβέρνηση γιά παρέμβαση 

στό εργο τής δικαιοσύνης, άφοϋ δέν εΙχαν άκόμη 

έξαντληθεί τά ενδικα μέσα πού βρίσκονταν στή διά

θεση τών καταδικασθέντων, καί ζήτησε τήν aμεση 

σύγκληση τής Βουλής. 'Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, 

Α. Παπανδρέου, έπέκρινε τήν Κυβέρνηση γιά τή 

σπουδή πού εδειξε ώστε νά μήν έκτελεστοϋν οί πρω

ταίτιοι, γεγονός τό δποίο κατά τή γνώμη του έσήμαι

νε είτε δτι δ Κ. Καραμανλής εΙχε άναλάβει εναντι 

τής χούντας δεσμεύσεις τίς δποίες τώρα έκπλήρωνε, 

είτε δτι δέν ijλεγχε τήν κατάσταση. Ζητοϋσε έπίσης 

διάλυση τής Βουλής καί προκήρυζη έκλογών. τέ
λος, μέ άνακοίνωσή του, τό ΚΚΕ (έσ.) κατηγόρησε 

τήν Κυβέρνηση γιά άπαράδεκτη έλαστικότητα, ή 

δποία θά μποροϋσε νά ένθαρρύνει νέους έπίδοξους 

δικτάτορες. 

Δύο ήμέρες άργότερα, στίς 25 Αuγούστου, σέ 
εκτακτη συνεδρίαση του Ύπουργικοu Συμβουλίου 

άποφασίσθηκε δμόφωνα ή μετατροπή τής θανατικής 

ποινής τών Γ. Παπαδοπούλου, Στ. Παττακου καί Ν. 
Μακαρέζου σέ ίσόβια. Σχετικά έκδόθηκε ή άκόλου

θη άνακοίνωση: 

«'Εμμένοντες είς τήν άνευθυνότητά των, ώρισμένοι κύ

κλοι άγωνίζονται νά προκαλέσουν πάσυ θυσί~ άναταρα
χήν. 'Επιδιώκουν νά έξάψουν πάθη, νά διεγείρουν άνησυ
χίας καί νά δημιουργήσουν σύγχυσιν έν σχέσει μέ τό δλον 

θέμα τής τιμωρίας των πρωταιτίων του πραξικοπήματος 

τής 21 ης 'Απριλίου 1967. Καί βάλλουν κατά τής Κυβερνή
σεως άκόμη καί μέ συκοφαντίας διά τήν θέσιν τήν δποίαν, 

μέ πλήρη συναίσθησιν των εύθυνών της καί άποφασιστικό

τητα, ελαβεν έπί του θέματος. 

»'Επειδή άκριβώς ούδέν ύποκρύπτεται είς τήν στάσι ν 

τής Κυβερνήσεως, παρέχονται, έν συνεχεί~ τής σημερινής 

δμοφώνου άποφάσεως του Ύπουργικου Συμβουλίου, αt 

άκόλουθοι διευκρινίσεις δι' δλας τάς πλευράς του θέμα

τος. Διότι ε{ναι άνάγκη καί ή ήρεμία των πολιτών νά δια

φυλαχθfj καί ή δικαιοσύνη νά άφεθή άπερίσπαστος είς τήν 

δλοκλήρωσιν του εργου της. 

»Τρείς βασικώς ε{ ναι αί πλευραί του θέματος πού προέ

κυψε μετά τήν εκδοσιν τής άποφάσεως του Πενταμελους 

'Εφετείου: ή νομική, ή διαδικαστική καί ή ούσιαστική 1'\ 
πολιτική. Καί ώς πρός τάς τρείς ή Κυβέρνησις επραξε μετά 

σχολαστικότητος άλλά καί θάρρους τό καθήκον της, κατά 

τό Σύνταγμα, τούς νόμους καί τήν ύπαγορευομένην έκ των 

πραγμάτων άναγκαιότητα. 

»Πράγματι, εύθύς μετά τήν εκδοσιν τfjς άποφάσεως, αύ

τομάτως καί άμέσως άνέκυπτε τό θέμα τής κυβερνητικfjς 

εύθύνης διά τό άν θά έκτελεσθουν ij δχι αί θανατικαί ποι
ναί - θέμα πού εύλόγως ήτο δυνατόν νά προκαλέση σύγ

χυσιν είς τήν κοινήν γνώμην καί ποικίλας άντιδράσεις, μέ 

περιεχόμενον είτε θετικόν, είτε άρνητικόν. Θά ήτο δέ δυ

νατόν ή σύγχυσις αύτή είς πολλούς νά προκαλέση διαφό

ρους, άντιφατικάς, ίσως δέ καί έπικινδύνους διεργασίας. 

Κατά νόμον καί κατά τό Σύνταγμα, ή Κυβέρνησις ήτο ύπο

χρεωμένη νά λάβη θέσιν άφου ή δικαιοσύνη ε{χεν δμιλή

σει. Καί εσπευσε πράγματι νά τό κάμη, διά νά παρεμποδί

ση τάς άνελέγκτους αύτάς διεργασίας, πού δχι μόνον τήν 

κοινήν γνώμην θά ήδύναντο νά δηλητηριάσουν, άλλά καί 

νά ύποβιβάσουν μέ τόν χαμηλόν τόνον των άνευθύνων συ

ζητήσεων, τό πολιτιστικόν έπίπεδον τfjς χώρας. Θά επρεπε 

νά έπικριθfj ή Κυβέρνησις άν επραττε τό άντίθετον. ~Αν 

δηλαδή μόνη αύτή ύπεύθυνος παρέμενε σιωπηλή καί άνα

ποφάσιστος καί άφηνε νά λαμβάνουν θέσιν η νά θορυβουν 

οί άνεύθυνοι καί οί άνέλεγκτοι. 

»Πέραν τής σαφους καί καθαρt'iς αύτfjς θέσεως, πάντα 

τά άλλα λεγόμενα, άκόμα καί άπό άρχηγούς κομμάτων, η 

αί έκφραζόμεναι ύποψίαι διά τήν δfjθεν σπουδήν τfjς Κυ

βερνήσεως ε{ναι άπολύτως άβάσιμα, άν μή κακόβουλα. 

»Ε{ναι άπολύτως άστήρικτον καί λογικώς άδιανόητον 

δτι ήσκήθησαν πl:έσεις είς τήν Κυβέρνησιν. Πιέσεις οϋτε 
ύπfjρξαν οϋτε, καί άν ύπfjρχαν, θά ήτο δυνατόν νά έπηρεά

σουν τάς σκέψεις τής Κυβερνήσεως καί ίδίως τοϋ προέ

δρου της. Δέν κατανοοϋν οί καλλιεργοϋντες τόν μϋθον των 
πιέσεων πώς ε{ναι δυνατόν - καί ποίος τούς παρέχει τό 

δικαίωμα - νά άμφισβητοϋν τήν προσωπικήν καί έθνικήν 

φιλοτιμίαν τοϋ προέδρου τfjς Κυβερνήσεως, τήν δποίαν οί 
ίδιοι οί έπικριταί διεκδικοϋν διά τόν !:αυτόν τους. 

»Ε{ναι έπίσης άπολύτως άβάσιμος καί συκοφαντικός δ 
ύπαινιγμός εστω δτι ε{ναι δυνατόν δ πρόεδρος τfjς Κυβερ

νήσεως νά ε{χε άναλάβει ύποχρεώσεις. Διότι ε{ναι γνω

στόν: 

»l. ~στι δταν έκλήθη νά άναλάβη τήν έξουσίαν δ κ. 
Καραμανλfjς, δχι μόνον δέν τοϋ έτέθησαν δροι, άλλ' εθε

σεν δ ίδιος δύο δρους, πού εγιναν άποδεκτοί: πρώτον, νά 

έπανέλθη δ Στρατός είς τά εργα του καί, δεύτερον, νά συμ

παρασταθfj ή πολιτική ήγεσία τfjς χώρας είς τήν προσπά

θειάν του διά τήν άποκατάστασιν τfjς δημοκρατίας. 

»2. ~στι δ κ. Καραμανλfjς ε{ναι έκείνος, καί δχι ή άντι
πολίτευσις, πού εστειλε τούς πρωταιτίους τοϋ πραξικοπή

ματος είς τήν νήσον Κέαν καί έν συνεχεί~ τούς παρέδωσεν 

είς τήν δικαιοσύνηy. 
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»3. 'Ότι ή Κυβέρνησις ε{ναι έκείνη ή όποία, μέ τήν 
Συντακτική ν Πρaξιν τής 3. 10. I 974 καί τό Δ' Ψήφισμα, 
i\λυσε τά χέρια τής δικαιοσύνης διά νά έπιβάλη τάς κατά 

νόμον κυρώσεις. 

»'Εξ δλων αύτών προκύπτει δτι ή μέν θέσις τής Κυβερ
νήσεως ε{ναι σαφής καί θεμελιωμένη νομικώς καί λογικώς, 

δ δέ δημιουργούμενος θόρυβος εχει μόνον άντιπολιτευτικά 

έλατήρια». 

Τήν ίδια ήμέρα, 25 Αύγούστου, ό ύπουργός Δι
καιοσύνης, Κ. Στεφανάκης καί ό ύφυπουργός Προε

δρίας, Π. Λαμπρίας, παραχώρησαν συνέντευξη στούς 

'Έλληνες καί ξένους δημοσιογράφους, κατά τή δι

άρκεια τfjς δποίας διευκρίνισαν τούς λόγους πού 

ύπαγόρευσαν τήν κυβερνητική άπόφαση . Είδικότε

ρα, οταν του ζητήθηκε νά παράσχει μία «λογική έξή

γη ση» γιά τήν ταχύτητα μέ τήν όποία είχε ένεργήσει 

ή Κυβέρνηση, ό Π. Λαμπρίας παρατήρησε: 

«'Η λογική έξήγηση- όχι μόνον ή λογική, άλλά καί 

έκτεταμένη- ύπάρχει στήν εγγραφο άνακοίνωση. 'Ακρι

βώς λέμε στήν άνακοίνωση δτι όχι μόνον ήταν έπιβεβλημέ

νη ή άποφασιστικότης μέ τήν δποίαν ένήργησε ή Κυβέρ

νηση μετά τήν εκδοση τής άποφάσεως, άλλ' άντιθέτως, 

έάν δέν έπεδείκνυε αύτό πού λέγεται σπουδή, ένφ ε{ναι 

άποφασιστικότης καί συναίσθησις των εύθυνών, θά επρεπε 

νά έπικριθή ή Κυβέρνησις. Διότι ή Δικαιοσύνη i\πραξε τό 

καθήκον της καί έξέδωσε τήν άπόφαση. Κατά τόν Νόμο 

καί τό Σύνταγμα καί άπό τήν άναγκαιότητα πού ύπαγορεύ

εται έκ τών πραγμάτων, επρεπε ή Κυβέρνηση νά πάρη θέση 

στό θέμα πού άνέκυψε: θά έκτελεσθοuν ή όχι αύτές οί έπι

βληθείσες θανατικές ποινές: 

»ΕΙναι ύποκριτικό τό λεγόμενο έκ τών ύστέρων δτι ή 

Κυβέρνηση θά επρεπε ν' άδιαφορήση, νά όλιγωρήση καί 

ν' άφήση νά δημιουργηθοuν είς τήν κοινήν γνώμην διά
φορες διεργασίες άντιφατικές ύπέρ ή κατά του- θέματος, 

ώστε μετά άπό αύτό νά λάβη θέσιν καί μετά άπ ' αύτό νά 

ύπόκειται άκριβώς καί είς τήν μομφήν δτι ύπό τήν πίεσιν 

τών τότε ή τών άλλων άνευθύνων καί άνεξελέγκτων παρα

γόντων καθώρισε τήν θέσιν της. 

»' Εφ' δσον τό Σύνταγμα καί οί νόμοι προβλέπουν τήν 
διαδικασία καί ή μόνη ύπεύθυνη ε{ναι ή Κυβέρνησις διά νά 

λάβη θέσιν μετά τήν εκδοσιν τής άποφάσεως τής άνεξαρτή

του δικαιοσύνης - ή όποία άφέθη άπολύτως άπερίσπα

στος νά πράξη τό εργον της - ή Κυβέρνησις 1\πραξε τό 

καθήκον της αύτό, μέ τήν έπιβαλλομένην ταχύτητα, διά νά 

μήν άφεθή τό θέμα ν' άποτελέση διεργασίες άνελέγκτων 

καί άνευθύνων παραγόντων, πού θά μποροuσαν νά δηλη

τηριάσουν τήν κοινήν γνώμην. 

»Αύτή ε{ναι ή έξήγησις τής περιωνύμου σπουδής πού 

ε{ ναι στό ένεργητικό καί στήν ύπευθυνότητα τής Κυβερνή

σεως, ένφ τό άντίθετον θά ήτο είς βάρος της». 

Καί άφοu οί δύο ύπουργοί άναφέρθηκαν στούς 

λόγους, πρώτιστα άνθρωπιστικούς, πού έπέβαλαν 

κατά τή γνώμη τfjς Κυβερνήσεως τήν άποφυγή τfjς 
έκτελέσεως τfjς θανατικfjς καταδίκης, δ ύπουργός 

Δικαιοσύνης άναφέρθηκε στή φημολογία περί «πιέ-

σεων» πού είχαν άσκηθεί στήν Κυβέρνηση ώστε νά 

μετριασθοuν οί ποινές: 

«Γνωρίζετε, πάρα Πολύ καλά, δτι ή Κυβέρνησις, δέν 
έπηρεάζεται άπό κανέναν, καί δέν άνέχεται οίανδήποτε πί

εσιν. 

>>'Ελέχθη, δτι ύπέστημεν πιέσεις. Προφανώς, δσοι δια

τυπώνουν τάς άπόψεις αύτάς, λησμονοuν ότι ή Κυβέρνησις 

ήτο έκείνη ή δποία'i\στειλε είς τήν Κέα τούς πρωταιτίους. 

'Η Κυβέρνησις ε{ναι έκείνη ή όποία μέ τήν Συντακτικήν 

Πρaξιν, μέ τό Ψήφισμα, ήνοιξεν τόν δρόμον πρός τήν δι
καιοσύνην. Καί ή Κυβέρνησις ε{ναι έκείνη, ή όποία μέ 

δλην τήν δυνατήν δημοσιότητα παρέδωκεν είς τήν κρίσιν 

τής δικαιοσύνης, τούς πρωταιτίους, καί δσοι άλλοι !\χουν 

παραπεμφθή . 

»'Ελέχθη άκόμη, ότι ή δίωξις δέν έκινήθη αύτεπαγγέλ
τως. Καί έκινήθη μέ πρωτοβουλίαν ίδιωτών. Πολλάκις μου 

έδόθη ή εύκαιρία, νά άποδείξω ότι πρόκειται περί ένός 

κακοπίστου ίσχυρισμοu καί μιaς επικινδύνου ένεργείας, ή 

όποία ήδύνατο νά καταλήξη είς τήν άτιμωρησίαν. 

»'Εάν ένθυμήσθε κύριοι, τήν έποχήν έκείνην, διά τήν 

πρώτην μήνυσιν ή όποία ύπεβλήθη, διετυπώθησαν έπικρί

σεις, διά τήν έσπευσμένην έκείνην ένέργειαν. 

>>'Υπό τά δεδομένα αύτά, θά πρέπη πaς τις νά άντιπα

ρέρχεται μέ περιφρόνησιν δλους αύτούς τούς ύπαινιγμούς, 

οί δποίοι διατυπώνονται άπό έκείνους, οί δποίοι διεκήρυσ

σαν ότι κυρώσεις δέν θά έπιβληθοuν καί δέν θά γίνουν. Καί 

ε{μαι περίεργος τώρα, πού 1\χομεν καταδίκας καί θανατι

κάς καί ίσοβίους καί πού θά έπακολουθήσουν καί άλλαι 

καταδίκαι, τί θά έφεύρουν διά νά συνεχίσουν αύτήν τήν 

ϋποπτον, κακόπιστον καί κακόβουλον άντιπολίτευσιν. 

>>'Οποιοιδήποτε καί άν ε{ ναι, αύτή εlναι ή θέσις μας. 

'Ό,τι καί άν πράττωμεν, τό πράττομεν διά νά προστατεύ

σωμεν τήν δημοκρατίαν, καί τήν γαλήνην του τόπου. Καί 

τό πράττομεν μέ τό μέτρον. 'Η πολιτική του μέτρου, εlναι 

πολιτική σοφίας. Καί άπό αύτήν εχει άνάγκη ή δημοκρα

τία, είς τήν χώραν μας κατ' έξοχή ν σήμερον. Εiναι προϋπό

θεσις εύρύθμου λειτουργίας του δημοκρατικοί) πολιτεύ

ματος. 

»Καί θέλω τελειώνοντας νά σaς ύπομνήσω, τί εχει συμ

βή είς άλλας χώρας. Καί άν έπεβλήθησαν κυρώσεις. 
>>' Αρκοuμαι μόνον νά μνημονεύσω τήν περίπτωσιν τής 

Πορτογαλίας. 

>>'Εδώ, δταν ήρθε δ πρόεδρος, ό κ. Κωνσταντίνος Κα

ραμανλής, όχι μόνον δέν έδέχθη όρους, άλλά έπέβαλεν 

όρους. · Ο Στρατός νά άφοσιωθή είς τά εργα του καί δ 

πολιτικός κόσμος νά του παράσχη τήν συμπαράστασiν 

του. Καί οί δύο όροι, εγιναν άποδεκτοί. 

»Αύτό προσδιορίζει τήν δλην πολιτικήν τής Κυβερνή

σεως. Δέν δεχό'μεθα πιέσεις, δέν έπηρεαζόμεθα, άπό οίονδή

ποτε καί είς οίανδήποτε ένέργειάν μας καί έπί ο{ουδήποτε 

θέματος». 

'Από τήν πλευρά τfjς άντιπολιτεύσεως, δ άρχη

γός τfjς ΕΚ-ΝΔ, Γ. Μαuρος, δήλωσε οτι ή κυβερνη

τική άπόφαση συνιστοuσε άπαράδεκτη παραβίαση 

τfjς συνταγματικfjς τάξεως, καθώς μόνον ό "Αρειος 

Πάγος είχε τήν άρμοδιότητα νά μετριάσει τίς ποινές 
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'Από τή δίκη τών Άπριλιανών στό Πενταμελές 'Εφετείο 'Αθηνών. 



ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ sos 

μέ παρόμοιο σκεπτικό. 'Ο Α. Παπανδρέου, έξάλλου, 

τόνισε δτι οί ποινές επρεπε νά έκτελεστοuν, τό ΚΚΕ 

(έσ.) έπέκρινε καί πάλι τή σπουδή μέ τήν όποία ή 

Κυβέρνηση ε{ χε παρέμβει στό εργο τής δικαιοσύνης, 

ένώ τό ΚΚΕ καλοοοε τήν έργατική τάξη νά άντιτα
χθεί στό σύνολο τής κυβερνητικής πολιτικής. 

Στή διάρκεια τών έπόμεvων ήμερών, κλιμακώθη
κε ή άντίδραση τών κομμάτων τής άντιπολιτεύσεως 

κατά τής κυβερνητικfjς άποφάσεως νά μή προχωρή

σει στήν έκτέλεση τών πρωταιτίων του πραξικοπή
ματος. ' Η διατύπωση , τών άντίθετων θέσεων τών 
κομμάτων τής άντιπολιτεύσεως συνοδευόταν καί άπό 

τή διατύπωση αύθαίρετων ύποθέσεων γιά τά κίνητρα 
τής κυβερνητικής άποφάσεως. 

Πάντως, τήν άπόφαση τής Κυβερνήσεως έπικρό

τησε δ γενικός γραμματέας τής «Διεθνοuς • Αμνη
στίας», Μ. UΕνναλς, δ δποίος, σέ έπιστολή του πρός 

τόν Κ. Καραμανλή άναφέρθηκε στούς άγώνες τής 

όργανώσεως κατά τής δικτατορίας καί τόνισε δτι ή 

ποινή του θανάτου ήταν, αύτή καθ' έαυτή, σέ δποια

δήποτε περίπτωση άπάνθρωπη καί ταπεινωτική· καί 

κατέληξε μέ τήν άκόλουθη άποστροφή: 

«'Α ναγνωρίζομε καί έπικροτοϋμε τήν άπόφαση τής 

Κυβερνήσεώς σας. ·Αποτελεί ~να βήμα πρός τήν κατάρ

γηση τής ποινής τοϋ θανάτου, άκόμη καί δταν ο{ έγκλημα

τίες ύπήρχαν άπάνθρωποι, άκόμη καί δταν ή κοινή γνώμη 

άπαιτή άνταπόδοσψ>. 

29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1975 

'Ο πρωθυπουργός έπισκέπτεται τή Δράμα καί 

παρακολουθεί παρέλαση τών τμημάτων τών 'Ενό

πλων Δυνάμεων, πού πήραν μέρος στήν άσκηση 

«Πτολεμαίος». Μετά τό τέλος τής παρελάσεως, δ Κ. 
Καραμανλής παρέστη σέ δεξίωση πού δόθηκε πρός 

τιμή του στό άλσος Κομνηνών καί στή συνέχεια 

μίλησε στούς άξιωματικούς σέ κινηματοθέατρο τής 

πόλεως. 

Τό κείμενο τής δμιλίας του πρωθυπουργοί) ε{ναι 

τό άκόλουθο: 

«Κύριοι, 

»Δέν ήμουν βέβαιος άν θά ήμποροϋσα νά έλθω νά 

σiiς όμιλήσω, λόγφ τών πολλών άσχολιών μου. Τό 

άπεφάσισα δμως χθές τό βράδυ, δταν ή άξία ήγεσία 
σας μέ ένημέρωσε γιά τό άποτέλεσμα τής παρούσης 

άσκήσεως καί μοϋ άvέφερε δη ή έπιτυχlα της ύπερέ

βη πiiσαν προσδοκίαν. Καί δταν μέ διεβεβαίωσε δη 

κατά τήν μεγάλην καί σύνθετον αuτήν άσκησιν διε

πιστώθη πλήρης καί άμεσος έπιχεφησιακή έτοιμό

της καί ύψηλός βαθμός μαχητικής iκανότητος. Al 
διαπιστώσεις αuτα{, ai όποίαι έπιτρέπουν εlς τήν 
χώραν μας νά αlσθάvε1-αι καί πάλιν άσφαλής, άλλά 
καί ύπερήφανος γιά σiiς, μοϋ έπέβαλον τό καθήκον 

νά έλθω καί νά σiiς συγχαρώ aυτοπροσώπως. 'Αλλά 
καl νά σiiς εuχαριστήσω, διότι μέ τήν συμπεριφοράν 

σας καί τάς έπιδόσεις σας, δικαιώνετε τήν προσπά

θειαν πού άνέλαβα, νά καταστήσω - δπως εlπα καί 

άλλοτε - τόν Στρατόν μας άσπίδα καί καύχημα τοϋ 
έθνους. 

''Παρακαλώ νά βεβαιωθήτε δτι αΙσθάνομαι lδιαι
τέραν χαράν, διότι έχω σήμερα τήν εuκαφlα νά έπι

κοινωνήσω μαζί σας. Τρέφω εlλικρινή άγάπην γιά 

τόν WΕλληνα άξιωματικό καί βαθείαν έκτlμησιν γιά 
τήν άποστολήν του. Τήν ύψηλήν καί βαρείαν άπο

στολή νά ύπερασπίζεται τήν τιμήν, τήν άσφάλειαν 

καί τήν έλευθερίαν τοϋ λαοϋ μας. Τοϋ λαοϋ άπό τόν 
όποίον προέρχεσθε καί μέ τόν όποίον ώρισμένοι 

άφρονες συνταγματάpχαι προσεπάθησαν - καl 

προσκαίρως τό έπέτυχαν - νά σiiς φέρουν εlς άντί

θεσιν. Καί ή προσπάθεια αύτή δέν ήμπορεί παρά νά 
χαρακτηρισθή έγκληματική, δεδομένου δη ή διά

σπασις τής ένότητος λαοϋ καί στρατοϋ άναφεί τόν 

λόγον ύπάρξεως τοϋ τελευταίου, πού έχει ώς άπο

στολήν νά προστατεύη τόν πρώτον. 

''Δέν συμπαθώ, κύριοι, νά άναφέρωμαι εlς τό πα
ρελθόν καί νά άναξέω δδυνηράς πληγάς. Θά τό πρά
ξω δμως σήμερα έκ καθήκοντος. Kal θά τό πράξω 
διότι ai περιπέτειαι άπό τάς όποίας διήλθε ή χώρα 
μας, καί lδιαίτερα ai 'Ένοπλοι Δυνάμεις της κατά τά 
τελευταία χρόνια, έδημιούργησαν μίαν έπικίνδυνον 
σύγχυσιν, ή διάλυσις τής όποlας έπιβάλλεται γιά λό

γους έθνικούς. Καί έπιβάλλεται τοσούτφ μiiλλον, 

καθόσον θύματα τής συγχύσεως αuτής ύπήρξαν άρ
κετοί άξιωματικοί. Kal λέγω θύματα, διότι δέν μπο
ρώ νά δεχθώ δη ύπάρχουν άξιωματικοί ο{ όποίοι θά 
ύπεστήριζαν ένα καθεστώς, δπως έκείνο τής έπταετί

ας, γνωρίζοντας δτι τό καθεστώς αuτό θά έβλαπτε 

- δπως καί έβλαψε - τήν χώραν. 'Αλλά άν ή σύγ

χυσις αύτή έδικαιολογείτο λόγφ πλάνης κατά τό πα

ρελθόν, δέν συγχωρείται σήμερον, όπότε έχομεν δε

δομένα πλέον τά όλέθρια άποτελέσματα τοϋ καθε
στώτος έκείνου. Καί lδού τά γεγονότα: 

'' wΟπως γνωρίζετε, τόν Άπρίλιον τοϋ 1967 μία 
όμάς άρχομανών άξιωματικών, έπωφελουμέvη τής 

πολιτικής άσυναρτησίας ή όποία έπεκράτησε εlς τήν 

χώραν μετά τήν άποχώρησίν μου, κατέλυσε τάς 

έλευθερίας τοϋ λαοϋ, κατέλαβε τήν έξουσίαν καl, άν

τl νά άποκαταστήση - δπως ύπέσχετο - ύγιεστέ

ραν δημοκρατίαν, έπέβαλε μίαν δικτατορlαν προσω

πικήν. Δέν θά άναφερθώ εlς τά σφάλματα καί τάς 

άθλιότητας τής έποχής έκεtvης, γιατί αuτά τά άπεκά

λυψαν έκείνοι πού τούς άνέτρεψαν καί τούς διεδέ

χθησαν. 

'' Τό καθεστώς έκείνο τό άνέτρεψε τόν Νοέμβριο ν 
τοϋ 1973 - άφοϋ τό κατήγγειλε ώς τυραννικό καί 

διεφθαρμένο -μία άλλη όμάς άξιωματικών, lσχυρι

ζομένη καί αύτή δτι ένήργει έξ όνόματος τών • Ενό-
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πλων Δυνάμεων. Άλλά καί τό νέον καθεστώς ήκο

λούθησε τήν πολιτική ν τής άπάτης. Διότι μολονότι, 

διά νά έξασφαλίση τήν άνοχήν του στρατεύματος, 

ύπεσχέθη άποκατάστασιν τών λαϊκών έλευθεριών, 

έξελίχθη καί αύτό σέ προσωπική δικτατορία. Μέ τήν 

διαφοράν δτι δ δικτάτωρ εlς τήν περίπτωσιν αύτήν, 

μή τολμών νά έμφανισθή είς τό προσκήνιον, έκυβερ

νοvσε έκτου παρασκηνίου δι , ένός άπιθάνου πρωθυ
πουργού. Τό νέον καθεστώς άπεδείχθη χειρότερον 

του προηγουμένου, δεδομένου δτι, έκτός τών άλλων, 

ώδήγησε εlς τήν δραματικήν περιπέτειαν τής Κύ

πρου. Περιπέτειαν τής δ ποίας αί έπιπτώσεις έπί τής 

ζωής του έθνους δέν εlναι δυνατόν άκόμη νά προσδι

ορισθούν. Τό πραξικόπημα τής Κύπρου ύπήρξε 
άσφαλώς ένέργεια παρανοϊκή, γιατί έκτός του δτι 

όδηγοvσε σέ πόλεμο μεταξύ τών 'Ελλήνων, προκα

λούσε καί τήν έπέμβασιν καί συνεπώς τήν ρήξιν μέ 
τήν Τουρκίαν. 'Υπό τό βάρος τοv έγκλήματος έκεί

νου, τό νοεμβριανόν καθεστώς κατέρρευσε μέ τήν 

σειράν του, άφοv δμως μiiς άνοιξε τήν έπικίνδυνον 
πληγήν τής Κύπρου καί άφοv κατεδικάσθη άπό τήν 

τότε στρατιωτικήν ήγεσίαν τής χώρας. 

)>Υήν 22αν 'Ιουλίου ή χώρα εύρέθηκε εiς τό χάος. 

Οί Τούρκοι εlχον άποβιβασθή εiς τήν Κύπρο ν, χωρίς 

ή 'Αθήνα- πού προεκάλεσε τήν άπόβασιν- νά 

ήμπορή νά τήν βοηθήση. Έκινητοποιήθημεν πολε

μικώς κατά τρόπον σπασμωδικόν, χωρίς νά είμεθα 
έτοιμοι πρός τοvτο- δπως έβεβαίωσε έyγράφως καί 

ύπευθύνως ή στρατιωτική ήγεσία τής έποχής έκεί

νης. 'Η Κυβέρνησις τών άνδρεικέλων έξηφανίζετο. 
Καί τό στρατιωτικόν καθεστώς κατέρρεε. Καί δταν 

λέγω δτι ή Κυβέρνησις έξηφανίζετο, δέν εlναι σχήμα 

λόγου. Γιατί έπί 48 κρίσιμες ώρες άνεζητείτο δ πρω
θυπουργός καί ό ύπουργός τών 'Εξωτερικών καl δέν 

άνευρίσκοντο. 

)) 'Η άποτυχία συνεπώς τής δικτατορίας ύπό άμ
φοτέρας τάς μορφάς της διεπιστώθη άπό τάς ίδίας 

τάς 'Ενόπλους Δυνάμεις, αί όποία ι τήν πρώτην φο

ράν τήν άνέτρεψαν καί τήν δευτέραν τήν έγκατέλει

ψαν. Καί αί δποίαι, εύρεθείσαι πρό τραγικού έθνικοv 

&διεξόδου, άπετάθησαν τελικώς εiς τόν πολιτικόν κό

σμον τής χώρας. 

))Θά έπιστήσω τήν προσοχή ν σας έπί τοv γεγονό

τος δτι τό δικτατορικό καθεστώς, άποσυντεθέν κα

τέρρευσε. Καί ή διαπίστωσις αύτή έχει μεγάλην ση

μασίαν. Διότι, έάν τό καθεστώς άνετρέπετο άπό μίαν 

aλλην δύναμιν, θά ήμποροvσε ή δύναμις αύτή νά δι

ατηρήση τόν έλεγχον τής καταστάσεως καί νά άπο

τρέψη τά δεινά τά όποία έσωτερικώς καί έξωτερικώς 
άπειλοvσαν τήν χώραν. Άλλά, δπως εlπα, τό καθε

στώς κατέρρευσε, άφήνοντας άνοικτόν τόν δρόμον 

εiς τήν άναρχίαν καί τήν συμ(pοράν. Αογικώς θά 
έπρεπε νά άναμένεται δτι τό κατερρεvσαν καθεστώς 

θά τό διεδέχετο δ έμφύλιος σπαραγμός ή δ κομμου-

νισμός, δεδομένου δτι ό στρατός, ύστερα άπό τήν πε

ριπέτειαν τής έπταετίας, δέν εlχε τήν ήθικήν δύναμιν, 

άλλά ούτε καί τήν θέλησιν νά έπιβληθή. 

))Κατά τήν τραγική ν έκείνην στιγμήν έκλήθην νά 

άναλάβω τήν εύθύνην τής διακυβερνήσεως τής χώ

ρας. ΝΕκαμα δ, τι έπεβάλλετο, γιά νά άποτρέψω τήν 

άναμενομένην συμφοράν καί νά άποκαταστήσω άνω

δύνως καί μέ γοργόν ρυθμόν τήν νομιμότητα εlς τήν 

χώραν. Καί τό χάος του 'Ιουλίου του '74 τό διεδέχθη 
μία ύγιής καί δημοκρατικώς συντεταγμένη Πολιτεία. 

Πρiiγμα πού έχαρακτηρίσθη διεθνώς ώς θαvμα πολι

τικόν. Διά νά έκτιμήσετε τήν έξέλιξιν αύτή ν, θά πρέ
πη νά τήν συγκρίνετε μέ τάς έξελίξεις πού έσημειώ

θησαν εlς άλλας χώρας, εύρεθείσας ύπό τάς συνθή

κας πού εύρέθη ή ίδική μας- δπως ή Πορτογαλία, ή 

'Αργεντινή, ή Ταϋλάνδη, άκόμα καί τό Βιετνάμ καί 

ή Καμπότζη. 'Εκεί, μολονότι άπηλλάγησαν άπό τάς 

δικτατορίας, έβυθίσθησαν εiς τήν άναρχίαν ή ύπέ

κυψαν εiς τόν κομμουνισμόν. 

)>Υήν ίστορίαν αύτήν θά πρέπη νά τήν έχουν ύπ' 

όψιν τους δσοι άπό iδιοτέλειαν ή άπό βλακείαν πα

ραμένουν κρυφοί νοσταλγοί ένός καθεστώτος, τό 

δποίον έξηυτέλισε τήν 'Ελλάδα καί τήν έξέθεσε σέ 

θανασίμους κινδύνους. Καί πρό παντός θά πρέπη νά 

έχουν ύπ' όψιν τους δτι aν, δπως εlπε ό 'Ηράκλει

τος, δέν μπορή νά μπή κανείς δύο φορές στόν ίδιο 

ποταμό, κατά μείζονα λόγον δέν μπορεί νά μπή τρείς. 

))Θά έπιστήσω έπίσης τήν προσοχήν σας έπί τής 

προσπαθείας πού καταβάλλεται άπό κατάλοιπα τής 

δικτατορίας νά προκαλέσουν τήν άνησυχίαν σας, μέ 

τήν μεγαλοποίησιν ώρισμένων κοινωνικών άταξιών 
ύπό μορφήν άπεργιών ή διαδηλώσεων. Α{ άταξίαι 
δμως αύταί εlναι συνήθεις εlς τάς Δημοκρατίας καί 

μάλιστα ύστερα άπό μίαν δικτατορίαν, δπως συμβαί

νει στήν περίπτωση τήν δική μας. 

))Αύτό βέβαια δέν σημαίνει δτι δέν θά πρέπη νά 

άντιμετωπίζωνται έγκαίρως, γιά νά μή καταστούν μέ 

τήν πάροδο του χρόνου έπικίνδυνοι γιά τήν γαλήνη 

του τόπου καί τήν δημοκρατίαν. 'Η Κυβέρνησις 

γνωρίζει πώς καί πότε θά τό πράξη. Ai ύποκριτικαί 
δμως κραυγαί ώρισμένων νοσταλγών τής τυραννίας, 

πού μεγαλοποιούν τάς άταξίας αύτάς καί διερωτών
ται που μiiς δδηγεί ό Καραμανλής, εlναι όχι μόνον 

ύποπτοι, άλλά καί άνόητοι. Διότι θέλω νά βεβαιωθή

τε δτι γνωρίζω που δδηγώ τήν χώραν. Καl έχω τήν 

πείραν καί τήν δύναμιν νά τήν προστατεύσω, δταν 

χρειασθή. 

)) 'Ομιλών περί τής έσωτερικής καταστάσεως τής 
χώρας, δέν ή μπορώ νά μήν άναφερθώ εiς τό θέμα τών 

κυρώσεων, πού άπησχόλησε καί άπασχολεί έντόνως 

τήν δημοσίαν μας ζωήν. Κυρώσεις δέν ήμποροvσε 

παρά νά έπιβληθοvν τόσον διά παραδειγματισμόν, 

δσον καί διά λόγους ήθικής καl πολιτικής τάξεως. 
"Οπως γνωρίζετε, καί εlς τό θέμα αύτό παρετηρήθη-
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σαν αί συνήθεις είς τόν τόπον μας ύπερβολαί. ν Αλ

λοι έθεώρησαν τάς έπιβαλλομένας κυρώσεις άνε

παρκείς καί άλλοι ύπερβολικάς. Ή Κυβέρνησις 

δμως καί είς τήν περίπτωσιν αύτήν ήκολούθησε τήν 

πολιτική ν τοv μέτρου. 'Απηλλαγμένη μισαλλοδοξί

ας, έπέβαλε διοικητικώς μέν κυρώσεις πρός άποκατά

στασιν τής νομιμότητος, ένεπιστεύθη δέ τάς ποινι

κάς κυρώσεις είς τήν δικαιοσύνη ν, δπως έπιβάλλεται 

σέ κάθε Δημοκρατία. 

>>Πολύς θόρυβος ήγέρθη τελευταίως έξ άφορμής 
τής δηλώσεως τής Κυβερνήσεως δτι θά είσηγηθή έν 

καιρφ - δπως έχει τό δικαίωμα - τήν μετατροπήν 

τών σέ ίσόβια δεσμά θανατικών ποινών, πού έπεβλή

θησαν εlς τρείς έκ τών πρωταιτίων. Καί θά ήθελα 

παρεμπιπτόντως ν' άποσαφηνίσω δτι, δταν δμιλοvμε 

γιά ίσόβια δεσμά, έwοοvμε ίσόβια δεσμά. 

»Κατά τήν γνώμην μου δ θόρυβος αύτός ύπήρξε 

άδικαιολόγητος, δεδομένου δτι δέν άφοροvσε είς τήν 

ούσίαν τής ύποθέσεως, - έφ' δσον καί ή άντιπολί

τευσις εlναι κατ' άρχήν έναντίον τής ποινής του θα

νάτου - άλλά είς τήν διαδικασίαν. 'Ως πρός αύτή ν 

άποδέχομαι τήν εύθύνην. 'Επιθυμώ δμως νά διαβε

βαιώσω δχι μόνον τούς θορυβοvντας, άλλά δλόκλη

ρον τόν έλληνικόν λαόν, δτι πάν δ, τι πράττω, τό 

πράττω άνεπηρέαστος καί μέ μοναδικόν κριτήριον 

τήν κατοχύρωσιν τής δημοκρατίας καί τής γαλήνης 

του τόπου. Καί θά πρέπη κάποτε νά άντιληφθοvν οί 

άντίπαλοί μου δτι έχουν χρέος, άλλά καί συμφέρον 

νά μέ βοηθήσουν εlς τήν προσπάθειάν μου αύτήν. 

»'Ομιλών πρός άξιωματικούς, θά έκαμα παρέλει

ψιν έάν δέν άναφερόμουν είς τήν άμυντικήν καί τήν 

συναφή πρός αύτήν έξωτερικήν πολιτικήν τής χώ

ρας. Είς τόν άμυντικόν τομέα, δπως γνωρίζετε, έση

μειώθη τόν τελευταίον καιρόν μεγάλη πρόοδος, πού 

έπιβεβαιώνεται καί άπό τήν άπόλυτον έπιτυχίαν τής 

παρούσης άσκήσεως. Μέ τήν άποβολήν έκ τών κόλ

πων του στρατεύματος ώρισμένων στοιχείων άμετα

νοήτων καί τήν κατάργησιν του φαβοριτισμού, άπο

κατεστάθη ή σύμπνοια εlς τάς 'Ενόπλους Δυνάμεις. 

"Οπως άποκατεστάθη καί ή ψυχική ένότης των μέ 

τόν λαό, πράγμα πού τούς προσδίδει ήθικήν δύναμιν 

καί κύρος. 

»'Επισπεύδεται, δ πως γνωρίζετε, δ έξοπλισμός 

τής χώρας, τήν δποία εύρήκα, κατά τήν έπιστροφήν 

μου, σχεδόν άοπλον. Καί δέν ημπορεί παρά νά έκ

πλήσσεται κανείς μέ τό γεγονός δτι μία στρατιωτική 

Κυβέρνησις ήμέλησε σέ βαθμόν έπικίνδυνο τήν άμυ

ναν τής χώρας. 'Αρκεί νά σάς είπω δ τι έπί ποσού 636 
δισεκατομμυρίων δραχμών, εiς τό δποίον άνήλθαν αί 

δημόσιαι δαπάναι κατά τήν έπταετίαν, μόνον 10.400 
έκατομμύρια, δηλαδή 1, 7% διετέθησαν διά κύριον 
δπλισμόν. Καί γιά νά κατανοήσετε πλήρως τήν παρά

λειψιν αύτήν, σάς πληροφορώ δτι μόνον γιά τό τρέ

χον έτος διετέθησαν γιά τόν αύτόν σκοπόν 11.500 

έκατομμύρια δραχμών καί προβλέπονται άνάλογα 

ποσά γιά τά προσεχή 5 έτη. Καί εlναι μέν άληθές δτι 
μετά τήν άλλαγήν του Νοεμβρίου 1973 καί τήν δξυν
σιν τών έλληνοτουρκικών σχέσεων έγιναν σημαντι

καί παραγγελίαι. Τάς παραγγελίας δμως αύτάς κα

λείται νά πληρώση ή παρούσα Κυβέρνησις, ή δποία 

δλοκληρώνει, δπως εlπα, ταχέως καί μέ μεγάλας οl
κονομικάς θυσίας τόν έξοπλισμόν τής χώρας. 'Αλλά 

καί πέραν τών ποσών αύτών, πού διατίθενται εiς συ

νάλλαγμα γιά πολεμικόν ύλικόν, αύξήσαμε σέ ύψη

λόν βαθμόν καί τάς εlς δραχμάς στρατιωτικάς δαπά

νας, διότι άποδίδομεν άπόλυτον προτεραιότητα είς 
τήν άμυναν τής χώρας. 

»Στόν έξωτερικόν τομέα, πού άποτελεί προέκτα

σιν του άμυντικοiί, ή 'Ελλάς άπό τήν πλήρη άπομό

νωσιν καί- θά έλεγον- τήν καταφρόνια, έπέρrχσε 

εlς τό προσκήνιον τής διεθνούς ζωής. ΗΟχι μόνον 

άπέκτησε, άλλά καί άνύψωσε τό γόητρόν της κατά 

τρόπον θεαματικόν. Βασικοί στόχοι τής έξωτερικής 
μας πολιτικής ήσαν ή ένίσχυσις τοv κύρους τής 

'Ελλάδος καί ή δημιουργία έρεισμάτων διά τήν 

έθνικήν μας άσφάλειαν καί τήν οiκονομικήν μας άνά

πτυξιν. Καί μπορώ νά σάς βεβαιώσω δτι ή πολιτική 
αύτή έπιτυγχάνει. Καί μόνον τό γεγονός δτι θεωρεί

ται ήδη άσφαλής ή ίσότιμος ένταξίς μας είς τήν Κοι
νήν Άγοράν καί έπιζητείται ή φιλία καί ή συνεργα

σία μας άπό τούς βαλκανικούς λαούς, έπιβεβαιώνει 
τήν έμπιστοσύνην τήν δποίαν ή χώρα μας έμπνέει 

διεθνώς. 

»Καί προσλαμβάνει lδιαιτέραν σημασίαν ή βελ

τίωσις αύτή τής διεθνούς μας θέσεως, διότι πραγμα

τοποιείται σέ μία στιγμή πού αί σχέσεις μας μέ τήν 

Τουρκίαν εύρίσκονται σέ έντασιν έπικίνδυνον. 

»Γνωρίζετε τάς διαφοράς μας μέ τήν Τουρκίαν. 

'Αφορούν εlς τήν Κύπρον καί είς τό Αίγαίον. Εlναι 

άληθές δτι διεπράχθησαν άπό έλληνικής πλευράς 

σφάλματα τόσον είς τό πρόσφατον, δσον καί εiς τό 

άπώτερον παρελθόν. Εlναι δμως έξ ίσου άληθές δτι ή 
Τουρκία έξεμεταλλεύθη καί έκμεταλλεύεται τά σφάλ

ματα αύτά, γιά νά άδικήση τήν 'Ελλάδα καί τήν Κύ

προν. ΝΗδη ή 'Ελλάς άπεδέχθη, δπως εlχε καθήκον, 

διάλογον γιά τόν εiρηνικόν διακανονισμόν τών δια

φορών μας καί τήν άποκατάστασιν τής έλληνοτουρ

κικής φιλίας, στήν δποίαν εΙλικρινώς πιστεύει. Δυ

στυχώς δ διάλογος αύτός καρκινοβατεί, διότι πέραν 

τής άδιαλλαξίας τόν δυσχεραίνει καί ή έπικρατοvσα 
άνώμαλος κατάστασις εiς τήν Τουρκίαν. 

»'Υπό τάς συνθήκας αύτάς είμεθα ύποχρεωμένοι, 

χωρίς νά προκαλούμε, νά ένισχύωμε τήν άμυνά μας 

καί νά έπαγρυπνοvμε. ΝΗδη μέ δσα έγένοντο τόν τε

λευταίον καιρόν, ή άμυντική ίκανότης τής χώρας 

ένισχύθηκε σοβαρότατα. Ν Ας φροντίσωμε έκείνο πού 

λείπει- έάν λείπη- νά τό συμπληρώσωμε μέ ύψη

λό φρόνημα καί ένότητα. Γι' αύτό καί ζητώ άπό 
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Στρατιωτική παρέλαση στή Δράμα, μετά τήv δλοκ:λήρωση 

τijς άσκ:ήσεως «Πτολεμαίορ>. 
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όλους σας ένθουσιασμόν καί νομιμοφροσύνην. 

>Περματίζων θά ήθελα νά έκφράσω καί πάλι τήν 
χαράν μου, διότι ε{ χα τήν εύκαιρία νά έπικοινωvήσω 

μαζί σας καί νά σiiς βεβαιώσω ότι ε{μαι όπερήφανος 
γιά τάς ·Ενόπλους Δυνάμεις τής χώρας. 'Έχω έμπι

στοσύνην είς αύτάς. Καί ή έμπιστοσύνη αύτή μέ κα

θιστά αίσιόδοξον γιά i"ό μέλλον τής πατρίδος μας. 

Εύχομαι εlς όλους σας λαμπράν σταδιοδρομίαν καί 
εύτυχίαν προσωπικήν». 

Μετά τήν παρέλαση, έξαλλου, ό πρωθυπουργός 
δήλωσε: 

«Εόρίσκομαι40 χρόνια στήν πολιτική καί έπί πλέ

ον διετέλεσα καί όπουργός 'Εθνικής ·Αμύνης. Ούδέ
ποτε στρατιωτική έπίδειξις μέ έντυπωσίασεν, όσον ή 

σημερινή. 

»Οί μεμψίμοιροι τών 'Αθηνών θά έπρεπε νά βρί

σκωνται στόν κάμπο τής Δράμας, γιά vά συλλάβουν 

τόν παλμό τοί5 έθνους. Θά έδάκρυζον άπό χαρά καί 

όπερηφάνεια γι • αύτό πού συντελείται σήμερα στόν 
τόπο μας, καί είδικώτερα στόν τομέα τών 'Ενόπλων 

Δυνάμεων». 

Τ ή ν Ι η Σεπτεμβρίου καί μέ άφορμή τό λόγο πού 

έκφώνησε ό πρωθυπουργός στή Δράμα, δ άρχηγός 

της άξιωματικ:ης άντιπολιτεύσεως, Γ. Μαϊ>ρος, άπηύ
θυνε στόν Κ. Καραμανλή τήν άκόλουθη έπιστολή: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»'Α νέμενον τήν έπιστροφήν σας άπό τήν Βόρειον • Ελ
λάδα διά νά σaς άπευθύνω τήν έπιστολήν αότήν καί νά σaς 

έκθέσω τάς σοβαράς άνησυχίας μου διά τά έν έξελίξει γε

γονότα τόσον εις τήν έσωτερικήν δσον καί εις τήν έξωτε

ρικήν μας πολιτικήν. 'Επειδή παρατείνεται ή έκεί παρα

μονή σας, έθνικώς έπιβεβλημένον θεωρώ νά σaς άπευθύνω 

τήν έπιστολήν μου σήμερον. 

» ΆΩρισμένα σημεία τοϋ λόγου, τόν δποίον έξεφωνήσα
τε εiς Δράμαν εlς συγκέντρωσιν άξιωματικών μετά τήν λ ή
ξι ν τής άσκήσεως "Πτολεμαίος" ηϋξησαν τάς άνησυχίας 

μου. 'Ε τονίσατε εις τήν δμιλίαν σας δτι γνωρίζετε ποϋ 

δδηγείτε τήνχώραν. Διότι &χετε τήν πείραν καί τήν δύνα
μιν νά τήν προστατεύσετε, δταν χρειασθη. Περαιτέρω 

δμιλών διά τό πραξικόπημα τής 2lης 'Απριλίου 1967 είπα
τε δτι οί κ:αταδικασθέντες άπό τό Πενταμελές 'Εφετείον 

στασιασταί "έπωφελήθησαv τfjς πολιτικής άσυvαρτησίας 

πού έπεκράτησε εlζ τήv χώραv"μετά τήν άποχώρησίν σας. 

Καί "άvτl vά άποκαταστήσουv, δπως ύπεσχέθησαv, ύyιε

στέραv δημοκρατίαv, έπέβαλοv δικτατορίάv προσωπικήν". 
»Τά άποσπάσμqτα αότά τοϋ λόγου σας δημιούργησαν 

τάς μεγαλυτέρας τών άνησυχιών καί έπιβάλλουν έθνικήν 

έπ~γρύπνισιν. Τοποθετείτε ώς δρόσημα τής συγχρόνου 

πολιτικής μας ζωής τήν άποχώρησίνσας άπό τόν δημόσι

ον βίον καί τήν έΠάνοδόν σας εις αότόν μετά τήν κατάρ
ρευσιν τfjς δικτατορίας. Δίδετε &τσι προσωπικόν χαρακτή

ρα εlς τό δημοκρατικόν μας πολίτευμα, τό δποίον μόνον 

εiς θεσμούς καί όχι εις πρόσωπα όφείλει νά στηρίζεται. 

' Αλλοίμονον έάν ή έπιβίωσίς μας έξηρτiiτο άπό τήν πα-
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ρουσίαν ή τήν άπουσίαν είς τήν πολιτικήν σκηνή ν ώρισμέ

νων προσωπικοτήτων. 'Εάν συνέβαινε τοuτο, ή χώρα θά 

εύρίσκετο διαρκώς είς κίνδυνον έθνικής κρίσεως. 'Όσα, έξ 

άλλου, είπατε περί τής άσυναρτησίας, ή όποία έπεκράτη

σεν είς τήν χώραν μετά τήν άποχώρησίν σας- καί προφα

νώς συνεπεί~ αύτής- προδίδουν πνεuμα έπικινδύνου μεσ

σιανισμοί), τό όποίον άποτελεί κίνδυνον διά τό δημοκρα

τικόν μας πολίτευμα. Εις δημοκρατικά πολιτεύματα, δπως 

τό ίδικόν μας, δέy ύπάρχει μόνον Κυβέρνησις, άλλά καί 

άντιπολίτευσις. Δέν άρκεί συνεπώς νά γνωρίζετε σείς μό

νον, ώς πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, που όδηγείτε τήν χώ

ραν. Πρέπει νά τό γνωρίζωμεν καί ήμείς καί ό έλληνικός 

λαός ό όποίος δέν εδωσεν οϋτε είς τήν Κυβέρνησιν οϋτε είς 

τήν άντιπολίτευσιν δικαίωμα νά διαχειρίζωνται έν λευκφ 

τάς τύχας του. Ή προστασία τii>ν έθνικii>ν συμφερόντων 

έπιτυγχάνεται μόνον διά τής συνεχοUς διεξαγωγής του πο

λιτικοί) διαλόγου έντός καί έκτός τής Βουλής. 

»'Η εξαρσις, έξ άλλου, τής έπικρατούσης, ώς τονίζετε, 

είς τήν χώραν πολιτικής άσυναρτησίας μετά τήν άποχώ

ρησίν σας έξ 'Ελλάδος, ήτο άν μή τι άλλο, τήν στιγμήν 

αύτήν καί άδικαιολόγητος καί έπικίνδυνος. Διότι ύπήρξε 

τό κύριον έπιχείρημα τii>ν καταδικασθέντων άπό τό Πεντα

μελές 'Εφετείον στασιαστών. 'Η περικοπή του λόγου σας 

δτι ή έπωφεληθείσα τής πολιτικής άσυναρτησίας όμάς συ

νωμοτών "άντί νά άποκ:αταστήση, δπως ύπήσχετο, ύγιεστέ

ραν τήν δημοκρατία ν, έπέβαλε δικ:τατορίαν προσωπικήν", 

δίδει τήν δυνατότητα έπικινδύνου παρερμηνείας - τοuτο 

δένεΙ ναι άσφαλii>ς τό νόημα τής φράσεώς σας- δτι οίαδή

ποτε όμάς άξιωματικii>ν, έπωφελουμένη ύφισταμένης πολι

τικής κατά τήν κρίσιν των άσυναρτησίας, θά ήδύνατο, κα

ταλαμβάνουσα τήν 'Αρχήν, νά άποκαταστήση καθεστώς 

ύγιεστέρας δημοκρατίας. Τοuτο θά έσήμαινεν οϋτε πολύ 

οϋτε όλίγον, δτι ή δικτατορία εΙναι δ τρόπος μέ τόν όποίον 

διορθώνονταν τά τυχόν έλαττώματα τής δημοκρατίας. 

'Επομένως ή άνωμαλία συνίσταται είς τήν άποτυχίαν των 

πραξικοπηματιών είς τόν σκοπόν τοuτον. ΕΙναι άνάγκη νά 

έκκαθαρισθή άπαξ καί διά παντός ή μυθολογία περί των 

δσων προηγήθησαν τής 2lης 'Απριλίου 1967. Ύπήρχεν 
άναμφισβητήτως όξύτης πολιτικών παθών καί τό δημο

κρατικόν μας πολίτευμα εΙχε παραβιασθή άπό τόν τότε 

ρυθμιστήν του Πολιτεύματος καί τούς αύτούς κύκλους τής 

άνωμαλίας. 'Η άποκατάστασις των άνωμαλιii>ν άνήκει 

άποκλειστικii>ς καί μόνον είς τήν δικαιοδοσίαν του έλλη

νικοu λαοu, ό όποίος δι' έκλογii>ν καί μόνον άναδεικνύει 

τήν Κυβέρνησιν τής χώρας. Αί δυσχέρειctι καί αί κρίσεις 

είς τά δημοκρατικά πολιτεύματα μέ αύτήν καί μόνον τήν 

διαδικασίαν θεραπεύονται. 

»' Οφείλω έπίσης νά τονίσω δτι περισσότερον άπό τόν 
λόγον σας τής Δράμας μέ άνησυχεί ή νοοτροπία, ή όποία 

τόν ένέπνευσεν. 'Εάν ή νοοτροπία αύτή έπικρατήση ώς 

κανών του δημοσίου βίου δέν διστάζω νά είπω δτι ή χώρα 

θά εύρεθή συντόμως ένώπιον νέας κρίσεως. 

»wlσως εΙναι χρήσιμος βραχεία άναδρομή είς τά μετά 

τήν 23ην 'Ιουλίου 1974 γεγονότα. 
»Ή σχηματισθείσα τήν 24ην 'Ιουλίου 1974 ύπό τήν 

προεδρίαν σας Κυβέρνησις 'Εθνικής 'Ενότητος έπετέλε

σεν εργον σημαντικό~, μεγαλύτερον έκείνου τό όποίον θά 
ήμποροuσε κανείς νά περιμένη, έάν ληφθοuν ύπ' όψιν αί 

έπικρατοuσαι κ~ά τόν σχηματισμόν της συνθήκαι. 'Η δι-

κτατορία δέν εΙχεν άνατραπή διά κινήματος. ΕΙχε κατα

ποντισθή είς τό πέλαγος έθνικής συμφοράς. Καί ένφ παρέ

δωσε τήν 'Αρχήν είς τόν πολιτικόν κόσμον, έξηκολούθει 
νά διατηρή τόσας δυνάμεις, δσαι έπέτρεπον είς τούς κατα

δικασθέντας άπό τό Πενταμελές 'Εφετείον είς θάνατον καί 

ίσόβια διά στάσιν καί έσχάτην προδοσίαν νά κυκλοφο

ροuν έλεύθεροι έπ' άρκετόν χρόνον μετά τόν σχηματισμόν 

της. Τοuτο δέν τό λέγω βεβαίως ώς αίχμήν κατά τής Κυ

βερνήσεως 'Εθνικής 'Ενότητος τής όποίας μετείχον καί δ 

ίδιος. Τό πράττω άπλii>ς διά νά τονίσω τόν ύψηλόν βαθμόν 

προτεραιότητος πού επρεπε νά εχη ή κάθαρσις είς τάς 

'Ενόπλους Δυνάμεις, ώστε νά έκριζωθή κάθε δυνατότης 

διαταράξεως τής τάξεως άπό ώρισμένους άμετανοήτους 

νοσταλγούς τής άνωμαλίας. 'Εάν α{ προϋποθέσεις διά τήν 

κάθαρσιν δέν ύπήρχαν κατά τόν βραχύν βίον τής Κυβερνή

σεως των έβδομήντα ήμερων, αύται συνέτρεξαν άπολύτως 

μετά τάς έκλογάς τής l 7ης Νοεμβρίου, άπό τάς όποίας 
έξήλθε Κυβέρνησις πανίσχυρος μέ πλειοψηφίαν 220 βου
λευτών. 'Εάν ληφθή δέ ύπ' όψιν δτι είς τά θέματα τής 

καθάρσεως ή Κυβέρνησις εΙχε - καί τό έγνώριζε - τήν 

συμπαράστασιν του συνόλου των βουλευτών τής άντιπολι

τεύσεως, κανείς δέν θά μποροuσε όχι μόνον νά άποτολμή

ση, άλλά καί νά σκεφθή νά παρεμβάλη προσκόμματα είς τό 

εργον τής καθάρσεως καί τής άποκαταστάσεως τής νομιμό

τητος. 'Η ίσχυρά, έν τούτοις, μετεκλογική Κυβέρνησις 

έπροχώρησεν είς τόν σπουδαίον αύτόν τομέα καθάρσεως 

μέ άνεπίτρεπτον δισταγμόν. 

»Εϋλογον αίσθημα άνασφαλείας ήρχισεν εκτοτε νά 

έπικρατή είς τούς πολίτας, αύξηθέν έπικινδύνως μέ τήν 

τελευταίαν κυβερνητικήν ένέργειαν έπί τής άποφάσεως 

του Πενταμελοuς 'Εφετείου. 'Η άψυχολόγητος καί έσπευ

σμένη κυβερνητική πρωτοβουλία προεκάλεσεν είς τήν 

κοινήν γνώμην κυριολεκτικώς σάλον, πού δέν εΙναι δυνα

τόν νά εχη διαφύγει τής προσοχής σας. 

»Είς τό σημείον τοuτο εΙναι άνάγκη νά τονίσω δτι τό 

θέμα δέν εΙναι έάν θά έκτελεσθοuν ή όχι αί έπιβληθείσαι 
άπό τό Πενταμελές '~Εφετείον είς ώρισμένους έγκληματίες 

θανατικαί ποιναί. Τά δημιουργηθέντα προβλήματα εΙναι 

πολύ γενικώτερα καί άφοροuν όχι μόνον τήν πολιτικήν, 

άλλά καί τήν συνταγματικήν τάξιν είς τήν χώραν. 

>>Τό μεγαλύτερον εγκλημα τii>ν δικτατορικών καθεστώ

των εΙναι δτι φθείρουν χαρακτήρας καί θεσμούς. 'Απ' αύ

τής τής άπόψεως ή επταετία των συνωμοτών ύπήρξεν ίδια

ζόντως φθοροποιός. Τό σοβαρότερον θuμα τής ύπήρξεν ή 

δικαιοσύνη. ΕΙναι πασίγνωστα τά συμπτώματα τής φθοράς 

της καί προφανής ή άνάγκη νά καταβληθή κάθε προσπά

θεια διά νά άποκατασταθή τό γόητρον τής δικαιοσύνης, ώς 

τής πρώτης λειτουργίας τής δημοκρατίας. 

>>'Η τελευταία δίκη ένώπιον του Πενταμελοuς 'Εφετεί

ου, διεξαχθείσα κατά τρόπον ύποδειγματικii>ς άνεπίλη

πτον, ύπήρξε σημαντική συμβολή πρός τήν κατεύθυνσιν 
αύτήν. 'Ατυχii>ς δμως ή Κυβέρνησις έματαίωσε τάς άγαθο

εργούς έπιπτώσεις τής ίστορικής αύτή ς δίκης. 'Η άπόφα

σις νά κινηθή ή διαδικασία διά τήν μετατροπήν τής ποι

νής, έξαγγελθείσα σχεδόν ταύτοχρόνως μέ τήν εκδοσιν τής 

άποφάσεως τοu Πενταμελοuς 'Εφετείου, ήτο βολή όχι μό

νον κατά τής κρίσεως του Δικαστηρίου, άλλά καί κατά τής 

κρατούσης συνταγματικής τάξεως. 

>> ' Η άπονο μ ή χάριτος ή ή μετατροπή τής θανατικής 
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ποινής ε{ς {σόβιον κάθειρξιν άνήκει κατά τό Σύνταγμα ε{ς 

τάς προνομίας τοϋ προέδρου τής Δημοκρατίας, δ δποίος 

άποφασίζει μετά πρότασιν τοϋ ύπουργοϋ Δικαιοσύνης καί 

γνώμη ν τοϋ Συμβουλίου Χαρίτων. 'Η κυβερνητική ενέρ

γεια, περιβληθείσα τό κϋρος άποφάσεως τοϋ Ύπουργικοϋ 

Συμβουλίου συγκληθέντος έν σπουδτi ε{ς εκτακτον συνε

δρίασιν, ένω δέν ε{χον παρέλθει α{ προθεσμίαι άσκήσεως 

των ένδίκων μέσων, ύπήρξε νάρκη ε{ς τά θεμέλια τοϋ νέου 

Συντάγματος διότι ούσιαστικως προεξοφλείται ή άπόφασις 

τοϋ άνωτάτου <'iρχοντος. 

»~Εχει προκαλέσει εντύπωσιν άλγεινήν εiς τό κοινόν ή 

προκλητική στάσις των κατηγορουμένων κατά τήν διάρ

κειαν τής δίκης ένψπιον τοϋ Πενταμελοϋς 'Εφετείου . Κα

τά τήν διάρκειαν αύτή ς δ άρχηγός των συνωμοτων δέν έδί

στασε νά εκδώση διάγγελμα άπό τάς φυλακάς καθυβρίζων 

καί άπειλων δτι κατέχει "συγκλονιστικά στοιχεία, τά 

όποία θά άνέτρεπον <'iρδην δλόκληρον τό κατασκεύασμα 

των διωκτων μας". Ή μετά τήν δίκην καί τό διάγγελμα 

αύτό έσπευσμένη κυβερνητική πρωτοβουλία διά τήν μετα

τροπήν τής ποινής, πλήν τής γενικωτέρας άνησυχίας πού 

ένέπνευσεν εiς τήν κοινήν γνώμην, εδωσε τήν δυνατότητα 

νά διατυπωθοϋν Ισχυρισμοί δτι ή κυβερνητική άπόφασις 

έλήφθη ύπό τήν πίεσιν δυνάμεων, α{ δποίαι fιμποροϋν καί 

σήμερον νά άσεβοϋν πρός τάς άποφάσεις τής δικαιοσύνης 

διαταράσσουσαι κάτά βούλησιν τήν νόμιμον τάξιν. 
»'Από τό κλίμα αύτή ς τής άνασφαλείας καί των γενι

κωτέρων άνησυχιων ύπηγορεύθη ή κριτική τήν δποίαν 

fισκήσαμεν έναντίον τής κυβερνητικής άποφάσεως καί ή 

αίτησίς μας, δπως συγκληθή έκτάκτως ή Βουλή διά νά 

δοθή ή εύκαιρία εiς τόν πρόεδρον τής Κυβερνήσεως νά 

δώση τάς έπιβαλλομένας έξηγήσεις καί πληροφορίας πρός 

καθησύχασιν τής κοινής γνώμης. 

»Διαθέτουσα μεγάλην πλειοψηφίαν εiς τήν Βουλήν ή 

Κυβέρνησις θά fιμποροϋσε νά δεχθή ij νά μή δεχθή τήν 
πρότασίν μου αύτήν. 'Αντί τούτου, άνώνυμοι καί επώνυμοι 

κυβερνητικοί κύκλοι εσπευσαν νά χαρακτηρίσουν τήν πρό

τασίν μου "κωμικήν" . Τοϋτο εχει δημιουργήσει πρόβλημα 

μεγάλων πολιτικων διαστάσεων, έπί τοϋ δποίου θεωρω 

άναγκαίον νά επιστήσω τήν προσοχήν σας. Καί δικαιοϋ

μαι νά έρωτήσω: ποίος εχει τό άνάστημα καί άπό ποϋ άν

τλεί τό δικαίωμα νά χαρακτηρίζη κωμικήν τήν πρότασιν 

τοϋ άρχηγοu τής άξιωματικής άντιπολιτεύσεως νά συγ

κληθή ή Βουλή των 'Ελλήνων διά τόσον σπουδαίον θέμαc. 

'Η τακτική αύτή, άντί νά συμβάλλη ε{ς τόν κατευνασμόν 

των παθων, καλλιεργεί - πιστεύω όχι συνειδητως - κλί

μα έπικινδύνου όξύτητος, πού δέν συμβιβάζεται οuτε μέ 

τήν κρισιμότητα των περιστάσεων οuτε μέ τό μέγεθος των 

προβλημάτων πού εχει ν' άντιμετωπίση ή χώρα καί ή Κυ

βέρνησίς της. 

»Εύθύς άπό τής συνόδου τής παρούσης Βουλής κατεβά

λομεν καί έξηκολουθοϋμεν νά καταβάλλωμεν κάθε προσπά

θεια ν διά τήν έξημέρωσιν των πολιτικων άγώνων καί τήν 
εξαρσιν τοϋ πολιτικοϋ διαλόγου ε{ς ύψηλόν έπίπεδον εύθύ

νης, δπως άπαιτοϋν αί περιστάσεις καί ή άνάγκη δμαλής 

λειτουργίας των κοινοβουλευτικων θεσμων. Θά συνεχίσω

μεν τήν iδίαν πολιτικήν. 'Αλλά διά νά καρποφορήση, δέν 

φθάνει ή {δική μας προσπάθεια. Εiς ύμaς άπόκειται νά έλέγ

ξετε τούς έξερχομένους άπό τά άνεκτά δρια συνεργάτας 

σας, οί δποίοι, άφοϋ έχαρακτήρισαν κωμικήν τήν πρότα-

σίν μου περί συγκλήσεως τής Βουλής, δέν εδίστασαν νά 

διατάξουν τά ύπό κρατικόν ελεγχον μέσα ένημερώσεως νά 

μή μεταδώσω διά των δικτύων τοϋ ραδιοφώνου καί τής 

τηλεοράσεως τάς δηλώσεις μου τής 20ής Αύγούστου. Τό 

τελευταίον τοϋτο άποδεικνύει διά μίαν άκόμη φοράν πόσον 

άναγκαίος ε{ναι διά τήν δμαλήν λειτουργίαν τοϋ Πολιτεύ
ματος δ διακομματικός ελεγχος τοϋ ραδιοφώνου καί τής 

τηλεοράσεως. 

»'Η εκτακτος σύγκλησις τής Βουλής έπιβάλλεται τήν 

στιγμήν αύτήν καί λόγφ των επικειμένων έξελίξεων τοϋ 

Κυπριακοϋ. Τήν προσεχή Δευτέραν, 8 Σεπτεμβρίου, επα
ναλαμβάνονται εiς Νέαν Ύόρκην α{ διακοινοτικαί συνο

μιλίαι ύπό τήν αίγίδα τοϋ γενικοϋ γραμματέως των 'Ηνωμέ

νων Έθνων. 

»Τήν προσεχή Τρίτην, 9 Σεπτεμβρίου, έπαναλαμβ~νε
ται ε{ς τήν άμερικανικήν Βουλήν ή συζήτησις δι,ά τήν tπα
νάληψιν τής άποστολής δπλων ε{ς τήν Τουρκίαν. 'Η κρί

σιμος αϋτη διά τό έθνικόν θέμα στιγμή έπελέγη διά νά 

έξαπολυθή πρωτοφανοϋς άσχημίας καί άνηθικότητος επί
θεσις έναντίον τής Κυβερνήσεως 'Εθνικής 'Ενότητος καί 

έμοϋ προσωπικως, διότι δέν έδέχθημεν κατά τάς συζητή

σεις τής δευτέρας Διασκέψεως τής Γενεύης τό τουρκικόν 

τελεσίγραφον, επομένως φέρομεν ήμείς τήν εύθύνην διά 

τήν σημερινήν κατάστασιν ε{ς τήν Κύπρον. ~Οσα σήμερον 

καταλογίζονται είς ήμάς' συνέβησαν πρό δέκα τριων άκρι

βως μηνων. Ούδείς πλήν των Τούρκων, άπετόλμησε νά 

άπευθύνη παρομοίαν κατηγορίαν κατά τής έλληνικής Κυ

βερνήσεως καί τής έλληνοκυπριακής ήγεσίας, πού εχειρί

σθησαν τό κυπριακόν θέμα κατά τήν δευτέραν Διάσκεψιν 
τής Γενεύης. 'Η σημερινή έκστρατεία ε{ ναι προϊόν γενι

κωτέρας διεθνοϋς συνωμοσίας, ή όποία εχει ώς σκοπόν τήν 

προώθησιν των τουρκικων άπόψεων, όχι μόνον είς τάς δι

ακοινοτικάς συνομιλίας τής προσεχοϋς Δευτέρας, άλλά 

καί εiς τάς συζητήσεις ένώπιον τής άμερικανικής Βουλής, 

πού θά άκολουθήσουν εύθύς άμέσως. 'Επιδιώκεται νά εμ

φανισθή εiς Νέα ν ·Υ όρκην ή έλληνική καί ελληνοκυπρια

κή πλευρά ύπό τήν κατηγορίαν δτι διά τάς σημερινάς δρα

ματικάς έξελίξεις τοϋ Κυπριακοu, τήν εύθύνην δέν φέρει ή 

Τουρκία, άλλά ή ·Ελλάς καί ή Κύπρος, πού δέν ύπέκυψαν 

είς τό περυσινόν τουρκικόν τελεσίγραφον. 'Η ένέργεια 

λοιπόν αϋτη περιέχει στοιχεία έσχάτης προδοσίας τερα

στίων διαστάσεων καί άποτελεί πιθανως δευτέραν φάσιν 

του σχεδίου τής Ι5ης 'Ιουλίου 1974, πού άπέβλεψεν ε{ς τήν 
άνατροπήν καί δολοφονίαν τοu 'Αρχιεπισκόπου Μακαρί

ου καί τήν διχοτόμησιν τής νήσου. 'Ό,τι δέν έπετεύχθη 

τότε, έπιδιώκεται νά πραγματοποιηθή σήμερον. 

»' Ανέμενον άμεσον καί κεραυνοβόλον τήν άντίδρασιν 
τής έλληνικής Κυβερνήσεως κατά τής συνωμοσίας ταύτης. 

Έάν ή άπουσία έξ 'Αθηνων τόσον ύμων, δσον καί του 

ύπουργοu καί του ύφυπουργοu των 'Εξωτερικων, fιμποροu
σε νά δικαιολογήση τήν'μή εγκαιρον έκδήλωσιν κυβερνη

τικής άντιδράσεως, τοϋτο πρέπει καί έπιβάλλεται νά γίνη 

τώρα χωρίς περαιτέρω άναβολήν. Διότι μεγάλα εθνικά 

συμφέροντα διακυβεύονται. 

»Δέν ε{ναι δυνατόν νά προβλέψωμεν ποία θά εΙναι ή 

εκβασις τόσον των διακοινοτικων συνομιλιων τής Νέας 
'Υόρκης, δσον καί των συζητήσεων ε{ς τήν άμερικανικήν 

Βουλήν των 'Αντιπροσώπων. Γνωρίζομεν δμως τούς κινδύ~ 

νους τούς ύφισταμένους άπό τήν συνωμοσία ν πού έξαπελύ-
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θη είς τάς παραμονάς τών συζητήσεων αύτών. 'Εθνική 

άνάγκη έπιβάλει νά άποφασισθi'j άμέσως άπό τό Ύπουρ

γικόν Συμβούλιον ή dρσις τi'jς άναστολi'jς τi'jς διώξεως τών 

ύπευθύνων διά τό ~γκλημα τi'jς Κύπρου, <i>στε νά παύσουν 

νά συνεχίζουν καί σήμερον άκόμη τό προδοτικόν ~ργον 

των. 

»Τά δύο αύτά μεγάλης σημασίας έθνικά θέματα, δικαι

ολογοϋν άπολύτως τό αίτημά μας διά τήν ~κτακτον σύγ

κλησιν τi'jς Βουλής. 

»ΕΙ ναι πολλά, κύριε πρόεδρε, τά θέματα πού άντιμετω
πίζει ή χώρα καί πού καλείται ή σημερινή Κυβέρνησις νά 

λύση. νΕχω δηλώσει είς τήν Βουλήν, δτι ούδέποτε θά έπι

διώξωμεν νά άποκομίσωμεν πολιτικά όφέλη άπό τάς μεγά

λας δυσχερείας πού άντιμετωπίζει ή χώρα καί ή Κυβέρνη

σίς της. Ήσκήσαμεν κοινοβουλευτικόν ~λεγχον ύψηλi'jς 

στάθμης καί εύθύνης καί ~χει άναγνωρισθi'j γενικώς, δτι 

άπ' αύτi'jς τούλάχιστον τi'jς άπόψεως ή σημερινή Βουλή 

εΙναι καλυτέρα πολλών προηγουμένων. Δέν άρκεί δμως ή 
{δική μας προσπάθεια. Πρέπει νά ύπάρχη άνταπόκρισις 

κάί άπό τήν dλλην πλευράν. 
»Νομίζω δτι προσφέρω ύπηρεσίαν είς τόν τόπον καί 

συμβολήν είς τήν λύσιν κρισίμων διά τήν χώραν προβλη

μάτων, έάν δώσω είς τήν δημοσιότητα τήν παροϋσαν έπι

στολήν μου μετά διήμερον». 

' Ο Κ. Καραμανλής άπάντησε στίς 4 Σεπτεμβρί
ου, μέ τήν άκόλουθη έπιστολή: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Θά μοv έπιτρέψετε ν' άντιπαρέλθω τό πρώτο μέ
ρος τής έπιστολής σας, τό άναφερόμενο στόν λόγο 

πού έξεφώνησα στή Δράμα. Καί τοvτο γιατί περιέχει 

άπαραδέκτους προσωπικούς χαρακτηρισμούς, στη

ριζομένους σέ aυθαιρέτους συλλογισμούς. Θά πρέπη 

άσφαλώς νά ένθυμήσθε ότι καί έσείς καί τό κόμμα 

σας είχατε χαρακτηρίσει βαρύτερα άπό έμένα τίς 

πολιτικές έξελίξεις πού σημειώθηκαν στήν χώρα μας 

μεταξύ τών έτών 1963 καί 1967. 
>> ~ Αλλωστε στό μέρος aυτό τής έπιστολής σας 

άναλίσκετε πολύν χώρον σέ μάθημα περί δημοκρα

τίας, τό όποίο φρονώ ότι δέν θά έπρεπεν νά άπευθύ

νεται πρός έμέ. 

>>Στήν έπιστολή σας άναφέρετε δύο θέματα γιά τά 

όποία θεωρείτε άναγκαία τήν έκτακτη σύΎΚληση τής 

Βουλής: τό θέμα τής μετατροπής τών θανατικών ποι

νών καί τό Κυπριακό. 

>>'Ως πρός τό πρώτο, ή θέση τής Κυβερνήσεως 
εlναι γνωστή · καί έχει έξηγηθή έκτενώς καί δημοσί
ως. Ή Δικαιοσύνη ώς άνεξάρτητη έξουσία έπετέλε
σε τό έργον τής άvεπηρέαστη. Μετά τήν έκδοση 

όμως τής άποφάσεως του Πενταμελούς 'Εφετείου 

άνέκυψε aυτομάτως, σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα, ή ευ

θύνη καί ή άρμοδιότης της 'Εκτελεστικής έξουσίας 
γιά τήν έκτέλεση τών έπιβληθεισών θανατικών ποι

νών. ·Η Κυβέρνηση έκτιμήσασα ότι δ τυφεκισμός 

τών καταδικασθέντων θά έβλαπτε, άντί νά ώφελήση 

τήν δημοκρατία, έδήλωσε έγκαίρως ότι, μετά τήν 

έξάντληση τών ένδίκων μέσων, θά εiσηγηθή στόν 
πρόεδρο τής Δημοκρατίας τήν μετατροπή τών θανατι

κών ποινών σέ lσόβια δεσμά. Συνεπώς οϋτε παρέμβα
ση στό έργο τής Δικαιοσύνης ύπάρχει, οϋτε - όπως 
περιέργως ύπαινίσσεσθε- σύγχυση τών έξουσιών. 

>>Άλλά καί γιά τήν περιλάλητη "σπουδή" στήν 

έκδήλωση τής κυβερνητικής προθέσεως, έχουν έπί
σης δοθή έπαρκείς έξηγήσεις. Καί ήμπορεί μέν νά 
ύπάρχουν ώς πρός τήν άναγκαιότητά της παραλλάσ

σουσες άπόψεις, δέν δικαιολογούνται όμως οϋτε 

ύπαινιγμοί, οϋτε άνησυχίες. 

>> ΝΟσον άφορα τό Κυπριακό, νομίζω έπίσης ότι ή 

φάση τήν δποίαν διανύει σήμερα, δέν δικαιολογεί 

τήν έκτακτη σύγκληση τής Βουλής. 'Όπως γνωρίζε

τε, έπίκειται ή συνάντηση τών άντιπροσώπων τών 

δύο κοινοτήτων. Καί aν δέν ύπάρξη πρόοδος κατά 
τίς συζητήσεις, έχει προβλεφθή ή προσφυγή έν συ
νεχείq. στά ·Ηνωμένα ΝΕθνη. 

>>'Όπως έπίσης σaς ε{ ναι γνωστό - διότι έχετε 
ύπευθύνως χειρισθή τό πρόβλημα- ή κυπριακή, καί 

όχι ή tλληνική Κυβέρνηση διατηρεί τήν πρωτοβου

λία στήν διαχείρισή του. Ή tλληνική Κυβέρνηση 
παρέχει πλήρη τήν συμπαράστασή της. Συνεπώς δέν 
πρόκειται ν· άναληφθοvν άπό tλληνικής πλευρaς 

κρίσιμες πρωτοβουλίες, ώστε νά παρίσταται άνάγκη 

έπειγούσης συζητήσεως στήν Βουλή. ~Ισως μάλιστα 

aυτή ν' άπέβαινε καί έπιβλαβής, γιατ{ θά μπορούσε 
νά δυσχεράνη τούς χειρισμούς τής κυπριακής Κυ

βερνήσεως. 

>>Διαφορετικό εlναι τό θέμα πού προέκυψε άπό 
τάς έπικρlσεις πού διετυπώθησαν τελευταίως, γιά τόν 

χειρισμό έκ μέρους σας του Κυπριακού στήν Γενεύη. 

τίς έπικρίσεις aυτές τίς άποδοκιμάζω - τοσούτφ 

μaλλον καθ' όσον ή στάση μας στήν Γενεύη εlχε 
καθορισθή άπό συμφώνου μέ τήν κυπριακή ήγεσ{α. 

Θά μου έπιτρέψετε όμως νά τίς άποδώσω μaλλον σέ 

παρεξήγηση, παρά νά τ{ς θεωρήσω μέρος γενικωτέ
ρας περί τό Κυπριακόν σκευωρίας. 

>Πέλος, ώς πρός τήν πολιτική όξύτητα γιά τήν 
δπο{αν δμιλείτε- και γιά τήν δποίαν, μολονότι τήν 

θεωρώ τεχνητή, λυπούμαι - έχω νά παρατηρήσω τά 

tξής: Προφανώς παραβλέπετε τίς ύβριστικές καί έμ
πρηστικές δηλώσεις τής άντιπολιτεύσεως έν γένει, 

πρός τήν δποίαν - κα{ όχι προσωπικώς - άπηυθύ
νοντο οί κυβερνητικές άνακοινώσεις. 

»Θά ήθελα έπίσης νά παρατηρήσω ότι oi όρθές, 
κατά τά άλλα, διαπιστώσεις σας, ότι ή χώρα άντιμε

τωπίζει πολλά καί κρίσιμα προβλήματα, δέν συμβιβά

ζονται μέ τήν έπίμοvη προσπάθεια τής άντιπολιτεύ

σεως νά προκαλέση ένταση πολιτική>>221 • 

30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ- 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1975 

·Ο Κ. Καραμανλής έγκαινιάζει στή συμπρωτεύ

ουσα τήν 40ή Διεθνή 'Έκθεση καί έξετάζει έπί τόπου 
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τά προβλήματα της περιοχής Θεσσαλονίκης, τής 

Χαλκιδικής καί του 'Αγίου νΟρους. 

νΗδη, προτου άφιχθεί στή Θεσσαλονίκη, δ πρω

θυπουργός ε{χε άπευθύνει, μέ τήν εύκαιρία των έγ

καινίων τής ΔιεθνοUς 'Εκθέσεως, τό άκόλουθο μή

νυμα: 

«Ή έφετεινή ΝΕκθεση Θεσσαλονίκης βρίσκει 

τήν 'Ελλάδα σέ μιά νέα άφετηρία: στήν κινητοποίη

ση τών δυνάμεών της γιά τήν πορεία πρός τούς ύψη

λούς οlκονομικούς καί κοινωνικούς στόχους, πού θά 

έξασφαλίσουν τήν εύημερία του λαοv καί τήν άκτι

νοβολία του έθνους μέσα στήν διεθνή κοινωνία. 

»Πέρυσι, ή ΝΕκθεση έγκαινιαζόταν λίγες μόνον 

έβδομάδες μετά τήν κατάρρευση τής τυραννίας καί 

ένφ έσκίαζε βαρειά στόν ούρανό μας ή άπειλή πολέ

μου. Παρά τήν κρισιμότητα τών περιστάσεων καί τό 

μέγεθος τών προβλημάτων εlχα διακηρύξει άπό αύ

τόν τόν ίδιο χώρο τήν αlσιοδοξία μου. Εlχα διαμηνύ

σει έπίσης, σ' δσους τιμούσαν μέ τήν συμμετοχή 

τους τήν Θεσσαλονίκη, τήν πίστη καί τήν προσήλω

ση τών 'Ελλήνων στήν εlρηνική διευθέτηση τών δι

εθνών διαφορών, τήν παγκόσμιο συνεργασία καί 

στήν εύγενή άμιλλα τών Κρατών ύπό συνθήκας 

έλευθερίας καί δικαιοσύνης. 

»Κατά τόν χρόνον πού διέρρευσε ή δημοκρατική 

'Ελλάς έλυdε μέ τόν καλύτερο δυνατό ρυθμό καί τόν 

δμαλώτερο τρόπο τά θεμελιακά, έσωτερικά της προ

βλήματα. 'Εξώπλισε τήν έλευθερία μέ lσχυρούς θε

σμούς καl άνασυνέταξε τό Κράτος σέ μιά σύγχρονη 
καί προοδευτική Πολιτεία. Καί σπάζοντας τόν κλοιό 

τής άπομονώσεως, πού τής εlχε έπιβάλει ή τυραν

νία, ή 'Ελλάς άπεδύθη σέ πολύπλευρη προσπάθεια 

γιά νά δραστηριοποιήση τούς φιλικούς δεσμούς της 
μέ δ λες τίς χώρες καί νά άξιοποιήση τήν δυνατότητα 
διεθνούς συνεργασίας. 

»Χρονικά καί τοπικά ή Διεθνής ΝΕκθεσις Θεσ

σαλονίκης προσφέρεται γιά νά διακηρυχθή δτι ή 

δημοκρατική 'Ελλάς εlσέρχεται τώρα στήν νέα, 

στήν δημιουργική φάση τών προσπαθειών της. Ή 

παρουσία τόσων έκθετών άπ' δλον τόν κόσμο ύπο

γραμμίζει καί συμβολικά τήν καίρια θέση τής 'Ελλά

δος, τό σταυροδρόμι τριών ήπείρων, διαφορετικών 

πολιτικών συστημάτων, οlκονομικών καί πολιτικών 

ρευμάτων. Ή θέση αύτή, έχει πολλές φορές άποδει

χθή στήν νεώτερη 'Ιστορία έπαχθές προνόμιο -
έγινε θέατρο πολέμων καί στίβος φανερών ή κρυφών 

συγκρούσεων. 'Οπωσδήποτε, δμως, ή δημοκρατική 

'Ελλάς έχει τήν θέληση άλλά καί τόν δυναμισμό νά 

άποτελέση - κυρίαρχος, lσχυρά καί εύημεροvσα -
τόν σύνδεσμο μεταξύ τής οlκονομίας τής Δύσεως καί 

μέ τίς άναπτυσσόμενες χώρες τής 'Εγγύς καί Μέσης 

'Ανατολής καί μέ τούς βορείους γείτονές μας καί μέ 

τήν Σοβιετική ΗΕνωση. 

''Μέ τούς έγκάρδιους χαιρετισμούς πρός έκθέτας 

καί τούς έπισκέπτας τής 'Εκθέσεως πού πιστοποιούν 

μέ τήν παρουσία τους τήν θέληση γιά τήν εlρηνική 

συνεργασία τών λαών έκφράζω καί πάλι άκόμη πιό 

ένισχυμένη έφέτος τήν έμπιστοσύνη μου στό μέλλον 

τής συνεργασίας αύτής». 

. ο πρωθυπουργός, πού εγινε δεκτός άπό τούς πο
λίτες τής μακεδονικής πρωτεύουσας μέ ένθουσιώδεις 

έκδηλώσεις, κήρυξε τήν εναρξη της Διεθνοϋς 'Εκθέ
σεως τό άπόγευμα της 30ής Αύγούστου, στό 'Αλε

ξάνδρειο Μέλαθρο, μετά τήν τέλεση του Δγιασμου 

καί τίς δμιλίες του προέδρου τής 'Εκθέσεως, ι Βελλί

δη, καί των ύπουργων 'Εμπορίου, ι Βαρβιτσιώτη 

καί Βορείου' Ελλάδος, Ν. Μάρτη. Στή συνέχεια, πα

ρακάθησε σέ έπίσημο δείπνο, δπου έκφώνησε βαρυ

σήμαντη δμιλία γιά τήν πορεία τής οίκονομίας καί 

έξήγγειλε τήν κατάρτιση πενταετους Προγράμμα
τος Οίκονομικής 'Αναπτύξεως γιά τά ετη 1976-1980: 

«Κύριε πρόεδρε, κυρίες καί κύριοι, 

»Θά έπωφεληθώ τής εύκαιρίας πού μοv παρέχουν 

τά σημερινά έγκαίνια τής 'Εκθέσεως Θεσσαλονlκης, 

γιά νά έξαγγείλω άπό τήν πρωτεύουσα τής Βορείου 

'Ελλάδος πρός τόν έλληνικόν λαόν, δτι ή Κυβέρνη

σις άπεφάσισε νά καταρτίση καί έν συνεχείιι νά θέση 

εlς έφαρμογήν ένα έκσυγχρονισμένο, ρεαλιστικό καί 

έλπιδοφόρο πενταετές Πρόγραμμα 'Αναπτύξεως γιά 
τά έτη 1976 έως καί 1980. 

»Καί μόνον τό γεγονός δτι έχω σήμερα τήν δυνα

τότητα νά προβώ σέ μιά τέτοιαν έξαγγελlα, άποδει

κνύει τό μέγεθος του έργου πού χάρις στήν ώριμότη

τα καί τήν σύνεσιν τοv έλληνικοv λαοv συνετελέσθη 

εlς τήν χώρα μας, στό διάστημα ένός καί μόνον 
έτους. 

» 'Επέστρεψα στήν 'Ελλάδα ύστερα άπό ύπερδε
καετή αύτοεξορία, τήν ώρα πού ή Τουρκία έκμεταλ

λευομένη τήν έγκληματική άφροσύνη τής δικτατο

ρίας εlσέβαλεν εlς τήν Κύπρον. Καί άνέλαβα τήν 

διακυβέρνησιν τής χώρας, γνωρίζων δτι είμεθα τότε 

- έξ αlτίας τής άσυνειδησίας του καθεστώτος τής 

έπταετίας - άνεπαρκώς έξωπλισμένοι· καί δτι έπ{ 
πλέον ή οlκονομία μας έκινδύνευε είτε νά έξουθενω
θή, βυθιζομένη εlς τήν ϋφεσιν, είτε, παρασυρομένη 

εlς καλπάζοντα πληθωρισμόν, νά εύρεθή, μέσα σέ 

λίγους μήνας, πρό συναλλαγματικού &διεξόδου καί 
νά χρεωκοπήση. 

»Πράγματι, δ ρυθμός τής αύξήσεως του πληθω

ρισμού -πού τό 1973 εlχεν ύπερβή τό 30% καί ήτο 
πολύ μεγαλύτερος τοv άντιστοίχου ρυθμού δλων τών 

χωρών του δυτικού κόσμου - συνεχίζετο καί κατά 

τό πρώτον έξάμηνον του 1974. Καί τούτο παρά τά 
άδέξια καί βάναυσα άvτιπληθωριστικά μέτρα πού 

έλαβαν οί δικτάτορες, καί τά όποία, λόγφ τής κρατού

σης &βεβαιότητος, χωρίς νά άναχαιτίσουν τόν πλη-: 
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θωρισμόν, δέν παρημπόδισαν τήν περαιτέρω έπίτα

σιν τής ύφέσεως. 'Έτσι έσημειοϋτο πτώσις τών άκα

θαρίστων έπενδύσεων παγίου κεφαλαίου τό 1974 
lναντι τοϋ 1973 κατά26,6%, καί είδικώτερα τών lδιω
τικών έπενδύσεων, κατά 29,4%. 'Εκάμφθη έν συνε

χείf1 - όπως ήτο φυσικόν- καί ή βιομηχανική πα

ραγωγή κατά τό δεύτερον έξάμηνον τοϋ 1974 έναντι 
τοϋ άντιστοίχου έξαμήνου τοϋ προηγουμένου έτους, 

κατά 6,8%. Ή έκ τοϋ πληθωρισμοϋ φαλκίδευσις τών 
πραγματικών είσοδημάτων τών άσθενεστέρων οίκο

νομικώς τάξεων τοϋ πληθυσμοϋ καί ή έξ αύτής μείω

σις τής ζητήσεως ώδήγουν νευραλγικούς κλάδους 

τής οlκονομίας εiς άδιέξοδον. 'Ο άπότομος ύπερτε
τραπλασιασμός τοϋ έλλείμματος τοϋ iσοζυγίου τών 

τρεχουσών συναλλαγών κατά τήν τελευταίαν περίο

δον τής δικτατορίας, καθίστα τήν κάλυψίν του προ

βληματικήν, τοσούτφ μάλλον καθ' όσον τό έξωτερι
κόν χρέος τής οΙκονομίας - πού άνήρχετο όταν τό 

1963 έγκατέλειψα τήνέξουσίαν, εiς 412 έκατομμύρια 
δολλάρια - έφθασε τήν 30ήν 'Ιουνίου τοϋ 1975 εiς 
τό ποσόν τών 4.593 έκατομμυρίων δολλαρίων. Σημα
σlαν δέν έχει τόσον τό vψος τοϋ έξωτερικοϋ δανει

σμοϋ, εiς τό δποίον κατέφυγεν ή δικτατορία δiά νά 
έπιβιώση, άλλά δ παράλογος καί άντιοικονομικός 

τρόπος τής διαθέσεως τοϋ έκ τών δανείων προϊόντος. 

Διότι καί αί άνάγκαι μας εlς έξοπλισμόν παρέμεναν 

είς βαθμόν έπικίνδυvον άκάλυπτοι, καί αί πραγματο

ποιηθείσαι έπενδύσεις ύπήρξαν κατά μέγα ποσοστόν 

άντιοικονομικοl. 

''Εύρέθημεν έπομέvως τήν ώραν τής πτώσεως τής 
δικτατορίας πρό μιiiς όξείας έθνικής κρίσεως, πού 
άπειλοϋσε ταύτόχροvα καί τήν έθνικήν άνεξαρτησί

αν μας, καί τήν οίκονομίαν τής χώρας. 

,καί ή άντίμετώπισις τής καταστάσεως αύτής 

καθίστατο άκόμη δυσχερεστέρα έκ τοϋ γεγονότος 

ότι τό τυραννικόν καθεστώς δέν άνετράπη, άλλά κα

τέρρευσε ύπό τό βάθος τών άμαρτημάτων του καί ύπό 

τήν άπειλήν τής γεvικωτέρας κρίσεως, στήν δποίαν 

ένέπλεξε καί τόν λαό καί τάς ένόπλους του δυνάμεις. 

Στήν έποχή μας όμως ή συνδυασμένη πρός έθνικάς 

κρίσεις κατάρρευσις τών δικτατοριών συνοδεύεται, 

κατά κανόνα σχεδόν άνεξαίρετον, άπό μεγάλης έκτά

σεως κοινωνικάς καί πολιτικάς άναταραχάς, πού εύ

κολα καταλήγουν σέ έμφυλίους άναμετρήσεις ή aλ

λας βαρείας άνωμαλίας. 

,παρ' όλας τάς άντιξοότητας- είς τόν έξωτερι
κόν άλλά καί εiς τόν έσωτερικόν τομέα - άντιμετω

πίσαμεν μέ συνέπειαν καί συστηματικότητα τά έπεί

γοντα προβλήματα, τά συνδεόμενα τόσον μέ τήν ένί

σχυσιν τής έθνικής άμύνης, όσον καί μέ τήν άνόρ

θωσιv τής οίκονομίας μας. 

"Εiδικώτερα εiς τόν οiκονομικόν τομέα έπετεύ

χθη ή τιθάσευσις τοϋ πληθωρισμοϋ. Τό δεύτερον έξά

μηνον τοϋ 1974 δ ρυθμός τής αύξήσεως τών τιμών 

τοϋ καταναλωτοϋ έμειώθη εiς τό ήμισυ τοϋ ρυθμοϋ 

τοϋ πρώτου έξαμήνου τοϋ lδίου έτους. Ή άναχαίτι
σις τοϋ πληθωρισμοϋ συνεχίσθη καί κατά τό 1975, 
μολονότι 1jναγκάσθη ή μετεκλογική Κυβέρνησις 

- πρός iσοσκέλισιν τοϋ τακτικοϋ προϋπολογισμοϋ 

καί πρός έξυγίανσιν τών δημοσίων έπιχεφήσεων
νά έπιβάλη αύξησιν τής έμμέσου φορολογίας, καθώς 
καί τών τιμολογίων τών έπιχεφήσεων κοινής ώφε

λείας. Εlναι άξιοσημείωτον ότι δ δείκτης τιμών κα

ταναλωτοϋ κατά τό τετράμηνο ν 'Απριλίου- 'Ιουλίου 

1975 ηύξήθη μόνον κατά 1,2%, ήτοι κατά ποσοστόν 
πού εlναι έκ τών χαμηλοτέρων είς όλον τόν κόσμον. 
Δέν μaς 1jμπόδισεν έν τούτοις ή πολιτική μας τής 

συγκρατήσεως τών τιμών, άπό τήν παράλληλον ' 
aσκησιν λελογισμένης εΙσοδηματικής πολιτικής, διά 

τής δποlας έξησφαλίσαμεν, πρώτον, τήν ούσιώδη 

αύξησιν τοϋ πραγματικοϋ εΙσοδήματος τών άγροτών 
καί τών έργατοϋπαλλήλων καί, δεύτερον, τήν άνα

θέρμανσιν τής οίκονομίας. 

"Σήμερα όλοι οί "Ελληνες καί όλοι οί ξένοι γνω
ρίζουν ότι ή οίκονομία μας εύρίσκεται ύπό άπόλυτον 

έλεγχον. 'Υπό τόν έλεγχον τής νομίμου Κυβερνή

σεως καί πρό πάντων ύπό τόν έλεγχον τής λογικής. 

"ν Αν άνεφέρθην εiς τήν κατάστασιν τήν δποίαν 

έκλήθην τήν νύκτα τής 23ης 'Ιουλίου νά άντιμετω

πίσω, δέν τό έπραξα διά νά έντυπωσιάσω. Τό έπραξα 
διότι θεωρώ καθήκον μου νά προφυλάξω τόν έλληνι

κόν λαόν άπό τόν κίνδυνον τών ψευδαισθήσεων πού 

θά μποροϋσε νά του δημιουργήση ή άμνησία. 'Υπεν

θυμίζων τάς πρό του παρελθόντος έτους συνθήκας, 

άπέβλεψα είς τήν ύπόμvησιν τών αίτίων πού τάς προ

εκάλεσαν καί τά δποία βεβαιότατα δέν ήτο δυνατόν 

μέσα εiς ένα τόσον σύντομον χρονικόν διάστημα νά 

έξαλειφθοϋν. 'Επειδή πράγματι κατωρθώσαμεν νά 
πραγματοποιήσωμεν ήρεμα καί χωρίς άναταραχήν 

τήν μετάβασιν πρός τήν δημοκρατικήν δμαλότητα· 

έπειδή διεσπάσαμεν τόν κλοιόν τής διεθνοϋς άπομο

νώσεως καί έστερεώσαμεν τό κυρος τής χώρας· καί 

έπειδή ή οΙκονομία παρουσιάζει ήδη σαφή σημεία 

άνακάμψεως έπειδή - μέ λίγες λέξεις - ύπερνική

σαμεν τήν πρώτην, τήν όξείαν φάσιν τής κρίσεως, 
δέν σημαίνει ότι δυνάμεθα νά έπιτρέψωμεν εiς τόν 

έαυτόν μας τήν πολυτέλειαν τής άταξίας ή τής άπα

θους παρακολουθήσεως τών άταξιών πού διαπράτ
τουν όλίγοι συμπολίται μας. Είς τάς άδικαιολογή

τους δμαδικάς έκδηλώσεις μικρών μειοψηφιών, πού 

φανατίζονται, παρασύρονται καί κινητοποιουνται 

άπό όσους έχουν συμφέρον νά ύπονομεύουν τό πολί

τευμα, δέν άρκεί ν' άντισταθή μόνον τό Κράτος. Πρέ

πει νά κινητοποιηθή καί νά άντιδράση, στηρίζουσα 

τήν δημοκρατική νομιμότητα, ή μεγάλη άλλά σιω

πηλή πλειοψηφία τών πολιτών. Καμμία πολιτική δύ

ναμις καί κανένας πολιτικός ήγέτης δέν κατώρθωσε 

νά έξασφαλίση έπί μονιμοτέρας βάσεως τό μέλλον 
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'Ανάλυση τών θετικών προοπτικών άπό τό βήμα τής Διεθνοvς 'Εκθέσεως. 
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ένός λαού, άν δέν εlναι δ ϊδιος δ λαός διατεθειμένος 

νά τό κατοχυρώση. 

)) 'Αλλά έγώ πιστεύω στόν ρεαλισμό καί στό ύγιές 
ένστικτο αύτοσυντηρήσεως τού έλληνικού λαού. 

Καί δι ' αύτό τολμώ σήμερα νά άναφερθώ στόν προ
γραμματισμό τής σταδιακής έπιλύσεως τών μακροτέ

ρας προθεσμίας οΙκονομικών καί κοινωνικών προ

βλημάτων μας, άπό τήν δποίαν έξαρτώνται ή πρόο

δος τής χώρας καί ή κατοχύρωσις τής δημοκρατίας. 

))Θά άναφερθώ έντελώς περιληπτικά είς τάς δια

δικασίας τής καταρτίσεως καί έφαρμογής τού νέου 

Πενταετούς Προγράμματος καί στήν έπισήμανσιν 

ώρισμένων έκ τών βασικών του στόχων. Θά έχη άλ

λωστε προσεχώς δ ύπουργός τού Συντονισμού τήν 

εύκαιρία νά προβή σέ διεξοδικότερη έκθεση τής με

σοπροθέσμου καί μακροπροθέσμου οΙκονομικής πο

λιτικής τής Κυβερνήσεως. 

))Τό νέον Πρόγραμμα Οiκονομικής 'Αναπτύξεως 

θά διαφέρη ριζικά όχι μόνον άπό τά δμώνυμα άσυ

νάρτητα κατασκευάσματα τής δικτατορίας, άλλά καί 

άπό τά προγράμματα τών πρό τού 1967 δημοκρατι
κών Κυβερνήσεων, τά όποία καί καρποφόρα ύπήρ

ξαν καί πρός τάς τότε συνθήκας άνταπεκρίνοντο. Τά 
ϊδια όμως αύτά προδικτατορικά προγράμματα, μέ 

δποιονδήποτε τρόπον άναπροσαρμοζόμενα, δέν θά 

μπορούσαν νά χρησιμεύουν κατά τά προσεχή έτη οϋ

τε στόν προσδιορισμό τής κρατικής δραστηριότη

τος, ούτε στην καθοδήγηση τής Ιδιωτικής πρωτο

βουλίας. Τά προγράμματα έκείνα έθεσαν ώρισμένους 

περίπου αύτονόητους στόχους καί προέβλεπαν κυ

ρίως τήν έκτέλεσιν ώρισμένων πανθομολογουμένης 

χρησιμότητος έργων ύποδομής. Σήμερα άκριβώς 

έπειδή έπέτυχεν δ προγραμματισμός τού παρελθόν

τος - καί Ιδιαίτερα νομίζω δ προγραμματισμός τής 

Ιδικής μου όκταετίας - ή δομή τής οlκονομίας έχει 

καταστή περισσότερον σύνθετος, εiς τρόπον ώστε νά 

μή προσφέρεται πλέον μία καί μόνη λύσις τών μα

κροτέρας προθεσμίας προβλημάτων, άλλά πολύ πε

ρισσότεραι. 

))Κατά συνέπειαν τό νέον Πρόγραμμα ΟΙκονομι

κής 'Αναπτύξεως θά ε{ ναι ένα σύστημα συνεχώς 

έξελισσομένων καί άναπροσαρμοζομένων διαδικα

σιών καί όχι μία προκατασκευασμένη έκθεσις περί 

τού πρακτέου. Θ ' άποβλέπη εiς τήν δημιουργίαν 
έλαστικών καί σταδιακώς διαμορφουμένων θεσμικών 

καί όργανωτικών πλαισίων, καί όχι εlς τήν διατύπω

σιν άκάμπτων δογμάτων, ή - άκόμη όλιγώτερον 

- εiς τήν κατάρτισιν ένός καταλόγου δημοσίων ή 

Ιδιωτικών έπενδύσεων. Ή ϊδια άλλωστε ή ΕΟΚ, είς 

τήν δποίαν έπιδιώκομεν σύντομα νά ένταχθώμεν, 

στηρίζεται εlς ένα σύστημα έξελισσομένων θεσμών 
καί διαδικασιών, πού τελούν ύπό συνεχή διαμόρφω

σιν, καί όχι είς ένα δεδομένον καί δριστικώς παγιο

ποιημένον νομικόν καθεστώς. 

)Πό νέον Πρόγραμμα πρέπει, άνεξάρτητα άπό τά 

πολιτικά τους φρονήματα, νά τό στηρίξουν όλοι οί 

'Έλληνες καί νά τό άγαπήσουν. Νά μήν θεωρήσουν 

δηλαδή τήν έπιτυχίαν του μόνον σάν ύπόθεση πού 

τούς άφορά προσωπικά. Διά νά έξασφαλισθή αύτή ή 

πανελλήνιος ύποστήριξις καί στοργή πρός τό νέον 

Πρόγραμμα, εlναι άνάγκη: 

))Πρώτον, νά έξασφαλισθή ή ένεργός συμμετοχή 

τών παραγωγικών καί έργαζομένων τάξεων εlς όλα 

ο τά στάδια τής καταρτίσεως καί έφαρμοrfίς του καί, 

))δεύτερον, νά δημιουργηθούν σvJiφωνα μέ τό 
Πρόγραμμα τά κατάλληλα όργανα, πού θά έπιλαμβά

νωνται τής έπιλύσεως τών έντελώς συγκεκριμένων 

προβλημάτων, πού ένδιαφέρουν άμεσα τούς πολίτας 

πού ζούν εlς τήν δείνα περιοχήν καί πού άσχολούν

ται μέ τό τάδε έπάγγελμα. νΕτσι π. χ. ή γενική έξαγ

γελία περί τής άνάγκης τής άναδιαρθρώσεως τών 

καλλιεργειών, πού έχει πιά καταντήσει κοινοτοπία, 

πρέπει νά συμπληρώνεται μέ τήν συγκεκριμένη ύπό

δειξη άρμοδίου όργάνου, περί τού τί συμφέρει νά 

καλλιεργήση ό κάθε άγρότης, καθώς καί μέ τήν άνά

ληψη έκ μέρους τού Κράτους τής οΙκονομικής εύθύ

vης τού έγχειρήματος. 

)) Ή χάραξις τής όρθολογικής καί ρεαλιστικής 
μεσοπροθέσμου καί μακροπροθέσμου οΙκονομικής 

πολιτικής θέτει αύτόματα τό μέγα πρόβλημα τού 

συμβιβασμού τής δημοκρατίας μέ τήν τεχνοκρατία. 

Μέ λίγες φράσεις, θά έξηγήσω πώς άντιλαμβάνομαι 

πρακτικά τήν συμφιλίωσιν τής άνάγκης πού έκπρο

σωπεί καί ύπαγορεύει ή τεχνοκρατία, μέ τήν έλευθε

ρία πού έκπροσωπούν καί ύπαγορεύουν ή νόμιμος 

Κυβέρνησις, ή Βουλή καί ή συνδικαλιστική καί συ

νεταιριστική ήγεσία τών παραγωγικών καί έργαζομέ

νων τάξεων. 
))Τά γενικώτερα πλαίσια τής οίκονομικο-κοινω

νικής μας πολιτικής έξέθεσα, μέ όσον ήμπορούσα 

μεγαλυτέραν σαφήνειαν, προεκλογικώς πρός τόν έλ

ληνικόν λαόν, καί μάλιστα μέ ίδιαιτέραν έμφασιν είς 

τούς λόγους μου τής Ααρίσης καί τών Πατρών. Βά

σει τών άρχών πού ένέκρινε .δ έλληνικός λαός, ή έκ 

τών έκλογών προελθούσα Κυβέρνησις έζήτησε άπό 

τούς άρμοδίους τεχνικούς, πρώτον, νά μελετήσουν 

άντικειμενικά τήν έλληνικήν καί διεθνή συγκυρίαν 

καί, δεύτερον, νά προσδιορίσουν τό σύστημα τών 

προαναφερομένων έπιλογών. Αί σχετικαί προκαταρ

κτικαί έργασίαι έπερατώθησαν. 

)) ΝΕρχεται τώρα ή σειρά τής προκρίσεως μεταξύ 
τών προσφερομένων έξ άντικειμένου λύσεων. Καλώ 
τόν έλληνικόν λαόν, μέσφ τών νομίμων έπαγγελμα

τικών, συνδικαλιστικών καί συνεταιριστικών έκ

προσώπων του, νά βοηθήση τήν Κυβέρνησιν εlς αύ

τήν τήν πρόκρισιν. Τόν καλώ άκόμη νά μiiς συμπα

ρασταθή καί νά μiiς βοηθήση ένεργώς εlς τήν έπιβε

βλημένην συνεχή άναπροσαρμογήν τού Προγράμ-
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ματος καί εiς τήν aγρυπνον παρακολούθησιν τής 

tφαρμογής του. 

»Ή Κυβέρνησις πιστεύει δτι ή έλληνική οΙκο

νομία - παρά τούς κλυδωνισμούς τών τελευταίων 

tτών καί παρά τήν tκ τών ηύξημένων άμυντικών δα

πανών tπιβάρυνσίν της -μπορεί νά πραγματοποιή

ση κατά τά προσεχή έτη σημαντικώς ύψηλοτέρους 

ρυθμούς άναπτύξεως άπό τούς προβλεπομένους άν

τιστοίχους ρυθμούς τών δυτικοευρωπαϊκών χωρών· 

ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι θ' άφιερωθή σημαντικό ν 

ποσοστόν του tθνικοv εισοδήματος εlς παραγωγι

κάς, δημοσίας καί Ιδιωτικάς tπενδύσεις καί ότι έπο

μένως θά ύπάρξη κάποια συγκράτησις τfjς κατανα

λώσεως. 'Η αύτοσυγκράτησις τών tλευθέρων καί 

δημοκρατουμένων πολιτών άποτελεί πρωταρχικόν 

όρον τής tπιβιώσεως τής δημοκρατίας. 

)) ·Αλλά καί πέραν αύτοv, ούσιώδες τμήμα τών δι
αθεσίμων οΙκονομικών πόρων θά πρέπη νά διατεθή 

εiς τήν χρηματοδότησιν εΙδικών προγραμμάτων, πού 

θ. άποδώσουν μετά τήν πενταετίαν τής lσχύος του 

Πενταετούς Προγράμματος καί τών δποίων ή πραγ

ματοποίησις θά tξασφαλίση μέ τήν aρσιν τών σοβα
ρωτέρων διαρθρωτικών άδυναμιών τής οΙκονομίας 

μας - καί έπομένως, θά κατοχυρώση tπί μονίμου 

βάσεως τήν συνέχισιν τής προόδου- άλλά καί θά 

άπαιτήση tνδιαμέσως θυσίας. 

))"Οσοι άσχολοvνται μέ τά οiκονομικά, γνωρί

ζουν δτι τό 1976 θά εlναι γιά τήν χώρα μας- δπως 
θά εlναι καί γιά δλόκληρον τόν δυτικόν κόσμον 

-έτος δύσκολο. Θά εlναι δμως, εΙδικώς διά τήν 
'Ελλάδα, έτος θεσμικfjς άνασυντάξεως καί δημιουρ

γίας τών βάθρων τής περαιτέρω οΙκονομικής καί 

κοινωνικής της προ6δου. 

)) 'Η Κυβέρνησις σχεδιάζει τόν άναπροσανατολι
σμό τής όiκονομίας πρός τάς tξαγωγάς, διά τής χαρά
ξεως νέας καί τολμηρaς πολιτικής, πού άποβλέπει 

στήν βαθμιαία tξάλειψη καί- εiς πρώτην φάσιν

στόν μετριασμόν τής όξύτητος τών tκ του tλλείμμα
τος του tμπορικοv Ισοζυγίου διαρθρωτικών άδυνα

μιών. ·Η ταχεία tπίτευξις του σκοπού τούτου προϋ

ποθέτει τήν προσέλκυσιν ξένων κεφαλαίων καί άκό

μη περισσότερον τήν εiσαγωγή ξένων τεχνολογικών 

καί όργανωτικών μεθόδων, tν συνδυασμφ πρός τήν 

άξιοποίησιν. τών tγχωρίων γνώσεων καί Ιδεών. 
))Εiς τό πλαίσιον του Προγράμματος θά όργανω

θή - πέραν τής όρθολογικής tκμεταλλεύσεως τών 

ήδη διαπιστωμένων κοιτασμάτων - συστηματική 

καί tκτεταμένη έρευνα δλοκλήρου του έλληνικοv 

χώρου διά τήν άνεύρεσιν νέων πηγών ύπογείου πλού

του, αί δποίαι καθ· δλας τάς tνδείξεις ύπάρχουν καί 

δύνανται άξιοποιούμεναι νά μεταβάλουν κατά τρό

πον tπαναστατικόν τήν διάρθρωσιν του tμπορικοv 

μας Ισοζυγίου, άλλά καί τήν όλην δομή ν τής οΙκονο

μίας μας. νΗδη ήρχισεν ή όργάνωσις τών καταλλή-

λων διά τήν tπίτευξιν του στόχου τεχνικοοικονομι

κών φορέων καί δ σχεδιασμός τών μηχανισμών τής 

λειτουργίας των. 

))Καίριος άλλά καί αύτονόητος στόχος του νέου 

Προγράμματος εlναι ή , προοδευτική διάρθρωσις τής 

άνισοκατανομής τοv tθνικοv εΙσοδήματος καί τοv 

πλούτου, πρώτον μεταξύ τών διαφόρων τάξεων τών 

tργαζομένων. ·Η σημειωθείσα κατά τά τελευταία έτη 

σημαντική συγκέντρωσις πληθυσμού εiς ~ρισμένα 

tπαρχιακά κέντρα άποδεικνύει ότι αί συvθήκαι ~ρί

μασαν διά τήν tφαρμογήν άποτελεσματικής πολιτι

κής περιφερειακής άναπτύξεως καί άποκεντρώσεως. 
Θά tφαρμοσθή λοιπόν ένα σύστημα συγκλινόντων 

πρός τό ·Εθνικό ν Πρόγραμμα προγραμμάτων περι

φερειακής άναπτύξεως άποβλεπόντων εiς τήν τόνω

σιν τών tπαρχιακών κέντρων καί τής ύπαίθρου. 

))Θά άποφύγω νά σaς δμιλήσω άπόψε γιά τόν βα

σικότερον στόχον του Προγράμματος, πού άποβλέ

πει στήν δημιουργία τών προϋποθέσεων τής tξυψώ

σεως του tπιπέδου τής έλληνικής παιδείας. Θά tπω

φεληθώ άλλης εύκαιρίας διά νά άναφερθώ άποκλει

στικώς εΙς αύτή ν. Θά άρκεσθώ μόνον εiς τήν άπλήν 

tπισήμανσιν του κύκλου τών προβλημάτων πού προ

κύπτουν άπό τήν άδήριτον άνάγκην νά καταστή ή 

έλληνική παιδεία πρώτον, διεθνώς συναγωνιστική 

καί, δεύτερον, χρήσιμος εΙς τήν tξυπηρέτησιν τής 

οΙκονομικής άναπτύξεως διά τής tντόνου προωθή
σεως τής τεχνικής κα{ tπαγγελματικής παιδείας. 

))Δέν θά σaς περιγράψω μέ συγκεκριμένα ποσοτι

κώς μεγέθη τή ν εiκόνα πού θά παρουσιάζ η ή 'Ελλάς 

μετά τήν πενταετία τfjς tφαρμογής του Προγράμμα

τος. Καί τούτο διότι δέν σκέπτομαι νά τό ύπαγορεύ

σω. Σaς tξήγησα ότι θά καλέσω όλους μαζί τούς 

"Ελληνας, διά τών νομίμων tπαγγελματικών tκπρο

σώπων τους, εiς ένα δημιουργικόν διάλογον μέ τήν 

Κυβέρνησιν, άπό τόν δποίον καί θά προκύψουν τελι

κά οί εΙδικότεροι στόχοι καί αί μέθοδοι τής tπιδιώ

ξεώς τους. 
))Διότι συμβαίνει νά πιστεύω ταύτόχρονα καί εiς 

τήν δύναμιν τής δημοκρατίας, καί εiς τήν δύναμιν 

του όρθολογισμοv. Καί γι • αύτό εlμαι αΙσιόδοξος. 
ν Α ν θελήσωμε- όλοι ol "Ελληνες, άνεξάρτητα άπό 
τά πολιτικά μας φρονήματα - νά συγκρατήσωμε μέ

σα σέ λογικά όρια τίς διεκδικήσεις μας· νά συντελέ

σωμε εiς τήν δημιουργίαν του ήπίου πολιτικού καί 

κοινωνικού κλίματος πού ταιριάζει εΙς τήν δημοκρα

τίαν· καί νά tργασθοvμε, νά συνεργασθούμε tvτατικά 

καί παραγωγικά, τότε θά μπορέσωμε άσφαλώς νά 

οlκοδομήσωμε μέ~α σέ πέντε χρόνια μιά άνανεω

μένη καί δυναμική 'Ελλάδα. Μιά 'Ελλάδα πού νά 
εlναι ύπόδειγμα εύνομουμένης καί εύημερούσης Πο

λιτείας. 

))Χάρις εiς τήν δημοκρατίαν πού άποκατεστάθη, 

ol "Ελληνες εlναι tλεύθεροι νά tκλέξουν μεταξύ τής 
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προκοπής καί τής καθυστερήσεως. Mtiς προσφέρε

ται μιά μεγάλη, ίσως ή τελευταία, εvκαιρία νά κατο

χυρώσωμεν δριστικά τό δημοκρατικόν πολίτευμα 

καί τήν οίκονομίαν μας. Σήμερα όλοι, ΗΕλληνες καί 

ξένοι, πιστεύουν είς τό μέλλον τής 'Ελλάδος. Η Α ν 

έκλονίζαμεν αvτήν τήν έμπιστοσύνην μέ κοινωνικές 

άναταραχές καί πολιτικές έξαλλοσύνες, aν σπατα
λούσαμε τό μεγάλο κεφάλαιο τής πίστεως πού κα

τεκτήσαμεν, θά κατεδικάζαμεν τόν τόπον σέ όπισθο

δρόμηση καί μαρασμό. 'Αποστολή μας εlναι ή άξιο

ποίησις τής διανοιγομένης εvκαιρίας. Είς τήν ύπη

ρεσίαν αvτής άκριβώς τής άποστολής έντάσσεται 

καί τό νέον Πενταετές Πρόγραμμα, πού σaς ζητώ νά 

στηρίξετε μέ τόν μόχθο, άλλά καί μέ τήν άγάπην 

σας». 

Τήν έπομένη, 31 Αύγούστου, δ Κ. Καραμανλής 
έπισκέφθηκε τό u Α γιο ΗΟρος καί έξέτασε έπί τόπου 

θέματα τής μοναστικής Πολιτείας. 

'Ο Κ. Καραμανλής παρέτεινε τήν παραμονή του 

στή Μακεδονία γιά τρείς &.κόμη ήμέρες. Στίς 2 Σε
πτεμβρίου, έπισκέφθηκε, μαζί μέ τόν ύπουργό Βο

ρείου 'Ελλάδος, Ν. Μάρτη, τουριστικές περιοχές 

τής Χαλκιδικής καί τά μεταλλεία τής Κασσάνδρας. 

'Επίσης, εδωσε έντολή νά έκπονηθεί μελέτη γιά τήν 

ίδρυση στίς έκβολές του 'Αξιου 'Ελεύθερης Διε

θνους Βιομηχανικής Ζώνης. ·Η μελέτη θά ένταχθεί 

στό εύρύτερο πλαίσιο τής έξετάσεως τών προοπτι
κών γιά τή δημιουργία τής πλωτής δδου • Αξιου -
Δουνάβεως. 

Κατόπιν, δ πρωθυπουργός έπ~σκέφθηκε τή βιομη

χανική περιοχή τής Σίνδου, ή όποία ηδη κατελάμβα

νε εκταση 3.150 στρεμμάτων, μέ πολλές βιομηχανίες, 
ένώ προβλεπόταν νά φθάσει τά 12.000 στρέμματα. 'Ο 
Κ. Καραμανλή ς εδωσε όδηγίες νά έπισπευσθουν οί 

νομοθετικές διαδικασίες, ωστε νά όλοκληρωθεί σύν- . 

τομα ή όργάνωση τών εργων ύποδομής τής Σίνδου. 

τέλος, έπισκέφθηκε καί τόν &.ρχαιολογικό χώρο τής 

&.ρχαίας Πέλλας. 'Αφου πληροφορήθηκε δτι οί &.να

σκαφές ε{χαν διακοπεί &.πό τό 1964, ζήτησε νά του 
ύποβληθουν προτάσεις γιά τή συνέχισή τους, &.φου, 

δπως σημείωσε, «έκτός τής &.ρχαιολογικής, τό θέμα 

τής &.ρχαίας Πέλλας παρουσιάζει καί μεγάλη έθνική 

σημασία». 'Ακόμη, δ πρωθυπουργός εδωσε έντολές 

γιά τή σύνταξη μελετών γιά τήν &.ποξήρανση τών 

έλών τής περιοχής, ή όποία θά έπιτρέψει τήν τουρι

στική της &.ξιοποίηση . 'Ο Κ. Καραμανλής έπ~στρε

ψε στήν 'Αθήνα στίς 3 Σεπτεμβρίου. 
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113. «Ή Καθημερινή)), 23 Νοεμβρίου 1974. 
114. Φ. 3Β. 
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καί Τουρκία, t:να πρόβλημα συμβιώσεως»(' Αθήνα ι975), σ. 

52· Δ. Κοσμt:ιδόπουλος, δ.π., σσ. 207-2ιι καί 2ι4. 
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ι57. «Ή Καθημερινή>>, 8 'Απριλίου ι975. 
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ι62. «Ή Καθημερινή», ι6 'Απριλίου ι975 . 
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ι76. Φ. 508, Πρακτικά tλληνορουμανικων συνομιλιων έπ' 
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'Ελλάδος καί Τουρκίας είς τάς Βρυξέλλας, τήν 3ιην Μαίου 

ι975. 

ι88. «Ή Καθημερινή», 28 Μαίου ι975. 
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Π. Μολυβιάτης), 3ι 'Ιουλίου 1975. 
2ι5. Φ. 50Β, Συνάντησις κ. πρωθυπουργοί> μέ κ. Τσαουσέσκου 
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τής στό Παρίσι, 108 
'Αντενάουερ, Κ. (Adenauer, Konrad), 

386, 391 
'Αντρεόττι, Τζ. (Andreotti, Giu1io), 

'Ιταλός πρωθυπουργός, 151, 152 
'Αποσκίτης, Κ., ύφυπομργός Παιδείας, 

32, 33, 43 

'Αποστόλου, Α., ύπ. ύπουργός, 181 
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 21ης, ΠΡΑΞΙΚΟΠΉΜΑ, 

- Δίωξη πρωταιτίων: Συντακτική 

Πράξη περί-, 176· σύλληψη -έκτό
πιση-, 186· θέ'ση Κ.Κ., 192·liσ~ηση 
ποινικfjς διώξεως, 198· προφυλάκι
ση-, 293-294· άναβολή - γιά τρα

γωδία Κύπρου, 332, 458-459· παρα
πομπή - στό άκροατήριο, 394, 460· 
δίκη-άπόφαση, 484, 501-502· άπο

φυγή έκτελέσεως θανατικfjς ποινfjς, 

502-505, 507, 512· δίωξη - γιά γε

γονότα Πολυτεχνείου, 498 
- Δίωξη κατηγορουμένων γιά βα

σανισμούς στελεχών δικτατορίας, 

456, 458 
ΑΡΑΒΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, νέο liνοιγμα πρός-, 

349-350 
'Αραπάκης, Π., άντιναύαρχος, άρχη

γός ΓΕΝ, 52, 66, 101, 287 
'Αργυρaκος, Ι., ύπ. ύπουργός, 181 
'Αρμπούζης, Δ., στρατηγός, άρχηγός 

'Ενόπλων Δυνάμεων, 101, 112, 323 
'Αρόν, Ρ. (Aron, Raymond), 27, 186, 

226 
'Ασλανίδης, Κ., 198, 394 
'Ατατούρκ, Κ. (Atattirk, Kemal), 360 

Β 

ΒΑΛΚΑΝΙΚΉ ΣΥΝΕΡΓ ΑΣΙΑ, άπόψεις Κ. 

Κ. γιά κατάσταση στά Βαλκάνια, 

337· πρόταση Κ.Κ. γιά σύγκληση 

διαβαλκανικfjς διασκέψεως, 499-50 ι· 
βλ. καί ΒΟΥ ΛΓ ΑΡΙΑ, ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑ

ΒΙΑ, ΡΟΥΜΆΝΙΑ 

Βαλντχάιμ, Κ. (Wa1dheim, Kurt), γενι
κός γραμματέας ΟΗΕ, 64, 75, 76, 
121, 124, 126, 128, 130, 131,256,305, 
315,316,317,318,319,320,321,332, 

338,339,351,371,376,408,425,426, 
430,464,473,495 

Βαρβιτσιώτης, Ι., ύφυπουργός 'Εσωτε

ρικών, 32, 43· ύφυπουργός Έξωτε
ρικών,233,286,299,306,312· ύπουρ, 

γός 'Εμπορίου, 323, 513 
Βάρναλης, Κ., 276 
Βασιλειάδης, Κ., ύπ. ύπουργός, 181 
Βασιλείου, Β . , δημοσιογράφος, 214 
Βεγλερfjς, Φ., 236 
Βέκμαν, Λ. (Weckman Muiioz, Luis), 

έκπρόσωπος γ.γ. ΟΗΕ στήν Κύπρο, 

237, 238, 241, 275 
ΒΕΛΓΙΟ, σχέσεις μέ-, 409-411 
Βελλίδης, 1., πρόεδρος ΔΕΘ, 513 
Βενιζέλος, Έλευθ. Κ., 203, 267, 269, 

282, 286, 396 
Βεντοβάτο, Τζ., πρόεδρος Συμβουλευ

τικfjς Συνελεύσεως Συμβουλίου τfjς 

Εύρώπης, 171, 238 
Βλάχος, Α., πρέσβης, 51· ύπ. ύπουργός, 

181·-, Γ., 157 
Βλάχου, Ε., δημοσιογράφος, 27, 157 
Βογιατζfjς, Γ., ύπουργός Μεταφορών, 

233, 294, 446 
Βουδούρης, Δ., βουλευτής, 286 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, σχέσεις μέ-, 289,306,331, 

446, 492· έπίσκεψη Κ .Κ. στήν-, 

460-473· βλ. καί ΒΑΛΚΑΝΙΚΉ ΣΥΝΕΡ
ΓΑΣΙΑ 

ΒΟΥΛΉ, εναρξη έργασιών-, 256· προ
γραμματικές δηλώσεις Κυβερνήσε

ως, 257-269· συζητήσεις στήν-, 

(10.2. 75), 308-311· (28.3. 75), 341-345 
Βουλοδfjμος, Α., δήμαρχος -ΙΊειραιa, 

356 

Γ 

Γαζfjς, Ν., βουλευτής, 287 
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Γαλατσaνος, Α. , άντιστράτηγος, άρχη

γός Στρατοϋ, 88, 101, 112 
ΓΑΛΛΙΑ, σχέσεις μέ-, 149-150, 327-328, 

424-425, 446, 496, 499· έπίσκεψη 
Κ.Κ. στήν-, 364-374· βλ. καί ΚΥ

ΠΡΟΣ, ΕΟΚ 

Γεωργάκης, 1., είδικός πρέσβης στόν 
άραβικό κόσμο, 340, 350 

ΓΕΩΡΓΙΑ, γενικές κα~ευθύνσεις - άπο

λογισμός, 377-378· προεκλογικές 

έξαγγελίες Κ.Κ. γιά-, 200-202· έκ

προσώπηση άγροτών σέ συμβούλια, 

356· έναρμόνιση άγροτικής πολιτι
κής πρός άντίστοιχη ΕΟΚ, 356· με
λέτες γιά-, 375· πρόγραμμα ένισχύ
σεως καλλιεργητών, 476· μέτρα 

ύπέρ-, 50 Ι · προστασία-διάθεση 

προϊόντων: άραβόσιτος, βαμβάκι, 

γάλα, καπνός, κρέας, τομάτα, 306· 
βλ. καί ΕΟΚ 

Γιαννούσης, Κ. , ύφυπουργός Γεωργίας, 

233 
Γι.έζωφ, 1., πρεσβευτής ΕΣΣΔ στήν 

'Αθήνα, 59, 60, 331 
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ, σχέσεις μέ-, 271,306, 

425· έπίσκεψη Κ.Κ. στήν-, 426-
439· βλ. καί ΒΑΛΚΑΝΙΚΉ ΣΥΝΕΡΓ Α
ΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ 

Γκαντώνας, Ν., 501 
Γκένσερ, Χ.-Ντ. (Genscher, Hans-Diet

rich), ύπουργός 'Εξωτερικών ΟΔ 

Γερμανίας, 149, 150, 151, 238, 381, 
382, 386, 390 

Γκιζίκης, Φ., στρατηγός, πρόεδρος Δη

μοκρατίας, 61, 67, 69, 101 
Γκίκας, Σ., ύπουργός Δημοσίας Τάξε

ως, 16, 34, 36, 66, 67, 69, 101, 11 2, 
140, 142, 152, 154, 174, 186, 233 

Γκιουνές, Τ. (Gtines, Turan), Τοϋρκος 
ύπουργός 'Εξωτερικών, 38, 41, 46, 
48, 75, 76, 78, 80, 81 , 82, 83, 199 

Γκράτσιος, Α., άντιστράτηγος, διοικη-

τής Γ ' ΣΣ, 142· διοικητής I ης Στρα
τιάς, 327 

Γκρήν, σέρ Χιού (Green, Sir Hugh), 
296 

Γκώλ, Σ. Ντέ (Gaulle, Charles de), 22, 
24, 26, 28, 108, 170, 196, 223, 228, 
365, 385 

Γουλανδρή, Ν.,ύπ. ύπουργός, 181 
Γούστης, Κ., ύπ. ύπουργός, 181 
Γραμματίδης, Χ., βουλευτής, 330 

Δ 

ΔΑΣΕ (Διάσκεψη γιά τήν 'Ασφάλεια καί 

τή Συνεργασία στήν Εύρώπη), συμ

μετοχή Κ.Κ. στήν-, 485-498 
Δεβλέτογλου, Ε. , ύφυπουργός Συντονι-

ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ 

σμοϋ, 32, 59· ύπουργός Οίκονομι
κών 233, 333 

ΔΕΘ (ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), 

έγκαίνια- (1974), 140· (1975), 512-
518 

ΔΕΠ (Δημοσία 'Επιχείρηση Πετρελαί

ου), βλ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Δερβέναγας, Α., βουλευτής, 286 
Δερδεμέζης, Β., ύφυπουργός Κοινωνι

κών 'Υπηρεσιών, 233, 323 
ΔΗΜΟΚΡΑΠΑΣΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, βλ. ΝΟ

ΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, συνάντηση Κ.Κ. 

· μέ Ε.Ε. ΑΔΕΔΥ, 182-183· έγκύκλιοι 
Κ.Κ. πρός' στελέχη-, 183, 300-302· 
άναδιοργάνωση-, 299-300· βλ. καί 
ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ 

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ (8.12.74), Συντακτική 

Πράξη περί-, 176· δηλώσεις Κ.Κ. 

(8.11. 74), 205· προκήρυξη-, 235· 
προεκλογική εκστρατεία, 235-236, 
252· άποτελέσματα-, 254· σχόλια 
ξένου τύπου, 254-256 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, νέα ήγεσία Συμβουλίου 

'Επικρατείας, !54· ' Αρείου Πάγου, 

287· βλ. καί ΝΟΜΙΜΟΙΗΤΑΣ ΑΠΟ

ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ 

Δοξιάδης, Σ., ύπ. ύπουργός, 181 
ΔούΎτας, Μ., πρεσβευτής στή Λευκω

σία, 114, 120, 122, 126,239, 241 , 246, 
247,248, 351,445, 446, 498 

Δούσης, Κ. , ύποδιοικητής ΑΤΕ, 53 
Δρακόπουλος, Χ., 248, 484 
ΔΡΑΜΑ, έπίσκεψη Κ.Κ.στήν-, 505-509 

Ε 

Έγκολφόπουλος, Κ., άντιναύαρχος, ύπ. 

ύπουρ'yός, 181· άρχηγός Ναυτικοϋ, 
287, 323 

ΕΚΛΟΓΕΣ, γενικές, έκλογικό σύστημα, 

158-161· θέση Κ. Κ. γιά έξαγγελία-, 
174-175· έξαγγελία-, 175-176· δρ
κωμοσία ύπηρεσιακών ύπουργών, 

181· χρήση τηλεοράσεως άπό κόμ
ματα, 188· προεκλογική έκστρατεία, 
190-219· δδηγίες Κ.Κ. πρός "Ενο

πλες Δυνάμεις, 200· άποτελέσμα

τα-, 219· σχόλια τύπου, 222-229 
- δημοτικές, έκλογικό σύστημα, 

311-312· δήλωση Κ.Κ. περί - 323· 
διενέργεια-, 346-347, 356-357 
-βουλευτικές έπαναληπτικές, 374 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, άνέγερση κτιρίων άνωτέ

ρας - άνωτάτης-, 351-353, 375· ν.σ. 
γιά άνώτατη-, 475· ίδρυση ~δρας 

νεοελληνικών σπουδών στό Χάρ

βαρντ, 474-475· βλ. καί ΝΟΜΙΜΟΤΗ

ΤΑΣ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ 

'Ελής, Π., 456 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΠΟΛΙΠΚΗ, έξοι

κονόμηση-,333,356, 363·άναθεώ

ρηση συμβάσεως γιά έκμετάλλευση 

πετρελαίων, 332-333, 450-451· σύ

σταση 'Εθνικοϋ Συμβουλίου 'Ενερ

γείας καί Δημοσίας 'Επιχειρήσεως 

Πετρελαίου, 354-356· ~ρευνα συμβά

σεων διυλιστηρίων, 357-358 
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, κατάσταση -

(' Ιούλιος-Αϋγουστος 1974), 33-34~, 

52-53, 70-74, 144· έπανάκτηση έλέγ
χου σέ-, 34-36, 50-51, 61, 324-327· 
άποκατάσταση διωχθέντων άξιωμα

τικών, 66, 176, 252, 351· άποστρά
τευση άξιωματικών, 162, 327· δμιλί
ες Κ.Κ. πρός άξιωματικούς: στή 

Θεσσαλονίκη (25.10.74), 188-190, 
στή Δράμα (29.8.75), 505-509· άλλα
γές στήν ήγεσία-, 112-113, 287, 
296· ύπόμνημα 'Αβέρωφ γιά άνάγ
κες - (Νοέμβριος 74), 248-249· κα
τάσταση - (Σεπτ. 74- Σεπτ. 75) 
παραγγελίες νέου πολεμικοϋ ύλικοϋ, 

145, 153, 338, 368, 383-384, 395, 411, 
473-474· βλ. καί ΚΥΠΡΟΣ, έξέταση 

δυνατότητας γιά στρατιωτική δρά

ση στήν -· ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΕΝΩΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΆ, ϊδρυση-, 178-179· 

προεκλογικές θέσεις-, 211-212. 
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ- ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ (ΕΚ

ΝΔ), ϊδρυση-, 162, 171-172, 178· 
προεκλογικές θέσεις-, 211-212 

ΕΟΚ, έπίσκεψη Μπερκχάουερ στήν 

'Αθήνα, 112· επανενεργοποίηση 

Συμφωνίας Συνδέσεως 115-116, 158, 
249-250, 380,456,484-485·περιοδεία 

Μαύρου σέ χώρες-, 148-151· ύπο
βολή έλληνικοϋ αιτήματος γιά ~ν

ταξη στήν-, 446-450· βλ. καί ΒΕΛ
ΓΙΟ, Γ ΑΛΛΙΑ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΎΡΓΟ, ΜΕ

ΓΑΛΗ ΒΡΕΙΑΝΙΑ, ΟΔ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, πρόταση μεσο

λαβήσεως ΕΟΚ. 

ΕΡΓΑ 

- άναθεώρηση προγράμματος δη

μοσίων έπενδύσεων δικτατορίας, 319 
- άποχετευτικά, 351, 475 
- έγγειοβελτιωτικά, 345-346, 358 
- έξωραϊστικά, 351, 475 
- συγκοινωνιακά, 345-346, 353-354, 
475 
- ύδρευτικά, 319 
- 'Υπουργείου Βιομηχανίας, 375 

ΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΡΓΑΠΚΗ ΠΟΛΠΙΚΗ, ύπογρα

φή νέας συλλογικής συμβάσεως έρ

γασίας, 328-330· βλ. καί ΟΙΚΟΝΟ

ΜΙΑ, προϋπολογισμός 

'Ερμπακάν, Ν. (Erbakan, Necmettin), 



άντιπρόεδρος τουρκικής Κυβερνή

σεως, 41, 199, 231, 340, 415, 416 
'Εσεμπέλ, Μ. (Esembel, Melih), Τοϋρ

κος ύπουργός 'Εξωτερικών, 238, 
269,270,296,297,298,319,322,323 

ΕΣΣΔ, σχέσεις μέ-, 59-61, 156-157,295, 
331· βλ. καί ΚΥΠΡΟΣ, ζήτημα 

'Ετσεβίτ, Μ π. (Ες:eνίt, Bulent), Τοϋρ
κος πρωθυπουργός, 20, 38, 39, 40, 54 
79, 81, 96; 100, 104, 120, 127, 130, 
131, 143, 199,229,231,278, 322,376, 
386, 401, 415, 416, 434, 489, 493 

Εύρυγένης, Δ., ύφυπουργός Παιδείας, 

233, 323 

Ζαίμης, Α., ύφυπουργός ΟΙκονομικών, 

233 
Ζάννας, Δ. , μέλος Νέων Πολιτικών Δυ

νάμεων, 171 
Ζαρντινίδης, Ν., πρόεδρος ΔΕΘ, 140 
Ζαχαρής, Κ., πρόεδρος 'Αρείου Πά

γου, 154, 287 
Ζάχος, Κ., καθηγητής ΕΜΠ, 333, 450 
Ζέππος, Π., ύπ. ύπουργός, 181· ύπουρ

γός Παιδείας, 233, 289, 351, 475 
Ζίγδης, Ι., 16, 178 
Ζισκάρ ντ' Έσταίν, Β. (Giscard dΈ

staing, Valery), πρόεδρος Γαλλικής 
Δημοκρατίας, 17, 106, 108, 149, 220, 
226,328,359,364,365,366,368,370, 
373,374,385,424,425,495,496 

Ζίφκωφ, Τ., 289,306,446,461,464,465, 
466,469,470,472,473,483,492,498, 
499 ' 

Ζολώτας, Ξ., ύπουργός Συντονισμοϋ, 

16, 59, 105, 106, 112, 136, 140, 150, 
151, 233· διοικητής Τραπέζης 'Ελλά
δος, 385,390,426,499 

Ζουρνατζής, Σ., 498 
Ζωιτάκης, Γ., 394, 501 

Η 

νΗγκλετον, Τ. (Eagleton, Thomas Fran
cis), '~μερικανός γερουσιαστής, 501 

Ήλιοϋ, Η., πρόεδρος ΕΔΑ, 16, 178, 
198,21 I, 281,287,311,312,325,345, 
484 

ΗΠΑ, σχέσεις μέ-, 36-37, 53-54, 66-67, 
79-80,90,93-94,95-98,131,153,163-
164, 269-270, 275, 279-281, 307, 331, 
347-349, 358, 413-419, 488-492, 501 • 
βλ. καί ΚΥΠΡΟΣ, ζήτημα 

Θ 

Θεοδωράκης, Μ., 109 

ΕΥΡΕτΉΡΙΟ 

Θεοφιλογιαννάκος, Θ., 293, 394 
Θεοχάρης, Π., ύπ. ύπουργός, 181 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, έπίσκεψη Κ.Κ. στήν-

Ι 

(Αϋγουστος 74), 136-142· ('Οκτώ

βριος 74), 188-194· (Σεπτέμβριος 75), 
512-518 

'Ιάκωβος, 'Αρχιεπίσκοπος Βορείου καί 

Νοτίου 'Αμερικής, 112, 163, 213, 
214, 305 

νlλιτσεφ, Λ., ύφυπουργός 'Εξωτερικών 

ΕΣΣΔ, 156 
'Ιορδανίδης, Γ., μέλος Νέων Πολιτι

κών Δυνάμεων, 171 
Ίορδάνογλου, Ι., ύπουργός Γεωργίας, 

233, 306 
ΙΡΑΝ, σχέσεις μέ-, 452 
Ίρμάκ, Σ., (Irmak, Sadi), Τοϋρκος 

πρωθυπουργός, 296, 298, 319, 320 
Ίσίκ, Χ. (lsik, Hasan), Τοϋρκος ύπουρ

γός 'Αμύνης, 38, 39, 40 
ΙτΑΛΙΑ, σχέσει'ς μέ-, 151-152, 184, 493 
Ίωαννίδης, Δ., 51, 56, 67, 69, 101, 127, 

198, 293, 294, 394, 458, 498, 501 

κ 

Κακλαμάνης, Α., 287 
Καλαντζάκος, Α., βουλευτής, 286 
Καλατμπαρί, Α. Α., 'Ιρανός ύπουργός 

'Εξωτερικών, 452 
Κάλλαχαν, Τζ. (Callaghan, James), 

Βρετανός ύπουργός 'Εξωτερικών, 

30, 38, 45, 46, 48, 75, 76, 78, 80, 82, 
83, 94, 100, ι 13, ι 14, 124, lo26, 232, 
240,241,244,269,270,419,420,493, 
495, 496 

Καλογερaς, Π., πρέσβης, 307 
Καλογερόπουλος, Π., άντιναύαρχος, 

άρχηγός Στόλου, 287 
Καλούδης, Ν., 178 
Κανελλόπουλος, Α., ύπουργός 'Εμπο

ρίου,32,42,43,59, 140,265,287·
π., 16, 184, 271, 452, 484 

Κανίνιας, Σ., είσαγγελέας, 484 
Καραγιάννης, Ε., άντιστράτηγος, άρ

χηγός ΓΕΕΦ, 64, 84, 100, 101, 120-_ 
-, Ν., πρέσβης, 452 

Καράγιωργας, Δ., 183 
Καραθανάσης, Ν., πρόεδρος ΑΔΕΔΥ, 

182 
Καραϊσκάκης, Δ., ύποδιοικητής ΕΤΒΑ, 

53 
Καραμανλή, Φ., 142 
Καραμανλής, Α., 136, 142, 233, 380·-, 

Γ., 142 
Καραμανλής, Κ., passim, 

525 

- δρκωμοσία-, 15· μηνύματα ξέ
νων ήγετών πρός- (24-25.7.74), 
17-20· δήλωση - γιά πολιτική με

ταβολή (29.7.74), 41· δμιλία- στή 

Θεσσαλονίκη (31.8.74), 136-139· έπί
σκεψη - στήν Πρώτη, 142 
- Κυβέρνηση - ('Εθνικής 'Ενό

τητας), συγκρότηση-, 16-17, 32· 
σχόλια έλληνικοϋ τύπου, 20-21, 32· 
σχόλια ξένου τύπου, 21-29, 33 
- Κυβέρνηση - (Νοέμβριος 74), 
233· συνεδρίαση πρώτου Ύπουργι
κοϋ Συμβουλίου, 236-237· άνασχη
ματισμός, 323· μηνύματα ξένων ήγε
τών γιά έκλογική νίκη -, 220-222 
-διάγγελμα - πρός έλληνικό λαό 

(25.7.74), 29-30· (15.8.74), 94-95· μή
νυμα - πρός 'Ελληνοαμερικανούς 

(23.8.74), 126-127· μήνυμα - πρός 

• Ελληνοκυπρίους (24.8.74), 127· μή
νυμα - πρός νέους (8.11.74), 205-
207· μήνυμα - γιά νέο &τος, 277-
278· άπόψεις - γιά παγκόσμια οΙ

κονομική κρίση, 296-297· μήνυμα
γιά τήν έθνική έπέτειο, 340-341· δή
λωση - γιά έπέτειο πραξικοπήμα

τος, 374· συνάντηση - μέ ήγεσία 

ΑΧΕΠΑ, 452 
- συνεντεύξεις -: στή «Le Monde)) 
(6.8.74), 56-57, (13.4.75), 359-362• 
στό <Πime)) (23.10.74), 186-187· πρός 
ξένους δημοσιογράφους (18. ι 1.74), 
229· στό Γερμανικό Πρακτορείο ΕΙ
δήσεων (13.5.75), 378-380 

Καραμπέρης, Σ. , 501 
Καραπιπέρης, Χ., ύφυπουργός Παιδεί

ας, 233,475 
Καρεντόνι, Τ., άντιπρόεδρος 'Ιταλικής 

Γερουσίας, 184 
Κατσαδήμας, Ι., ύφυπουργός 'Εθνικής 

'Αμύνης, ι 53, 233 
Κατσαούνης, Α. , βουλευτής, 286, 330 
Κέννεντυ, Ε. (Kennedy, Edward), 'Αμε

ρικανός γερουσιαστής, 97, 337 
Κεφαλογιάννης, Ε., ύφυπουργός Μετα

φορών, 32, 286 
Κιούμπις, Τζ. (Kubisch, Jack Β.), πρε

σβευτής ΗΠΑ στήν 'Αθήνα, 163, 
275, 279, 280, 347, 349 

Κίσινγκερ, Χ. (Kissinger, Henry), ύπουρ
γός 'Εξωτερικών ΗΠΑ, 36, 37, 38, 
40, 53, 66, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 90, 
93, 94, 95, 96, 97, ι ΙΟ, 131, 163, 164, 
165,199,200,213,214,220,229,231, 
239,240,244,245,246,247,250,264, 
269,270,275,280,311,315,316,318, 
320,331,332,337,386,413,415,416, 
418,419,426,446,483,489,490,492 

Κληρίδης, Γ., πρόεδρος Κυπριακής 
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Βουλής,41, 51,54,61,64, 70, 75, 76, 
78, 80,81, 82, 83, 84, 93, 96, 100, 114, 
120, 121, 122, 123,124, 126, 130, 131, 
164, 170, 171, 187,196, 199,200,220, 
229,231,232,237,239,240,241,243, 
245,246,247,248,269,270,275,295, 
305,308,309,312,314,315,316,317, 
318,319,320,322,338,350,351,376, 
377,398,412,413,412,430,433,461, 
476, 495, 498 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΟΛΙΙΙΚΗ, στεγαστική πο

λιτική, 290-292, 358, 475· άσφάλιση 
ναυτικών, 363-364· μελέτες γιά -
375· βλ. καί ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Κοκκέβης, Α., ύπουργός Κοινωνικών 

'Υπηρεσιών, 17, 43, 140 
Κόλλιας, Κ., 420 
Κολσυττέρ, Α., δημοσιογράφος, 26 
Κονίτσας, Θ., βουλευτής, 286 
Κονοφάγος, Κ., ύπουργός Βιομηχανίας, 

233, 450 
Κονοφάος, Σ., άντιναύαρχος, άρχηγός 

Στόλου, 287, 339, 390 
Κοντογεώργης, Γ. , ύφυπουργός Συντο

νισμοϋ, 233, 250 
Κοντογιαννόπουλος, Β . , βουλευτής, 286 
Κοροτούρκ, Φ. (Koruttirk, Fabri), πρό

εδρος Τουρκίας, 104 
Κοσμαδόπουλος, Δ. , πρεσβευτής στήν 

· • Αγκυρα, 38, 40, 199, 200, 238, 297, 
298, 299, 312, 340, 393 

Κοσύγκιν, Α., Σοβιετικός πρωθυπουρ

γός, 220 
Κούβ ντέ Μυρβίλ, Μ. , (Couve de Mur-

ville, Maurice), 371 
Κουλουμπής, Σ. , ύπ. ύπουργός, 181 
Κουμάντος, Γ., 171, 235, 252 
Κουρούκλης, Χ . , 171 
Κουτσοχέρας, Ι., βουλευτής, 287, 341 
Κρανιδιώτης , Ν., πρεσβευτής Κυπρια-

κής Δημοκρατίας στήν ' Αθήνα, 84, 
120, 123, 239, 314,338,376,446,498 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, βλ. ΓΕΩΡΓΙΑ 

Κυπριανοϋ, Σ., 151, 239, 243, 247, 314, 
315, 316 

ΚΥΠΡΟΣ, ζήτημα 

- ΟΗΕ, άποφάσεις Σ. Α. καί Γ. Σ., 

49, 90-93, 198, 332, 375· έπίσκεψη 
Βαλντχάιμ στήν ' Αθήνα (Αϋγου

στος 74), 128-131 (Φεβρουάριος 75), 
319-323 
-διαπραγματεύσεις Γενεύης (α· φά

ση), 30-32, 43-49· (β· φάση), 63, 75-
79, 80-84· στάση Κ.Κ. πρός -, 84· 
διαβουλεύσεις Κοσμαδόπουλου 

στήν Τουρκία (27-29.7.74), 38-41· 
συνάντηση Μπίτσιου-Γκιουνές (Νο

έμβριος 74), 199-200 
- επιχείρηση«' Αττίλας Β'», 85-98· 

ΕΥΡΕτΉΡΙΟ 

διερεύνηση δυνατοτήτων γιά άνα

χαίτιση-, 74-75, 84-85, 85-88, 93, 
98-102 
- διαβουλεύσεις Κυβερνήσεως μέ 

κυπριακή ήγεσία, 51, 64, 114, 120-
126, 151, 170-171, 187,238-248,312-
318, 338, 376-377, 445-446, 492 
- στάση ΗΠΑ, 36-38, 53-56, 66-67, 
79-80, 90, 93-94, 95-98, 109-112, 131, 
153, 164, 165, 183-184,229-231,237, 
250-252, 269-270, 275, 307, 328, 332, 
375-376,392,446,474,483-484,488-
492· ΕΣΣΔ, 59-61, 116-119, 156-157, 
237, 295, 331 · Βρετανίας, 30, 44-49, 
75-78, 80-83, 93, 113-114, 232, 270-
271, 294-295, 419-420, 493-496: Γαλ
λίας, 106-109, 327-328, 368, 424-425· 
ΟΔ Γερμανίας, 114-115, 385-386· 
Βουλγαρίας, 289, 331, 462-464, 469· 
Γιουγκοσλαβίας, 102-105, 430, 432-
434· Ρουμανίας, 143-144, 330-331, 
399-400· μεσολάβηση Ζ.-Α. Μποϋ

το, 127-128, 153-154· πρόταση με

σολαβήσεως ΕΟΚ, 492-496 
- έπάνοδος Μακαρίου στήν-, 196, 
238, 252-253· ύποψίες γιά συνωμοσία 
κατά Μακαρίου, 257 
- διακοινοτικές συνομιλίες, 237-
238, 275-276, 305-306, 376, 425-426, 
475-476, 498· ελληνοκυπριακές προ
τάσεις γιά Σύνταγμα-, 307-308· δη
λώσεις Κληρίδη (1.4.75), 350-351 
- άνακήρυξη τουρκοκυπριακοϋ 

«όμόσπονδου Κράτουρ> - έλληνι

κή άντίδραση, 312-319 
- ύπόμνημα Κ .Κ . πρός έξεταστική 

έπιτροπή Βουλής, 100-102 
Κυριαζίδης, Ν., ύποδιοικητής Τραπέ

ζης 'Ελλάδος, 53 
Κυριακίδης, Ν . , 178 
Κύρκος, Λ . , 178,198,248,256,265,271, 

484 
Κωνσταντίνος, τέως βασιλεύς, 49, 170, 

235, 236, 252, 254, 256 
Κωνσταντόπουλος, Γ., 501 
Κώτσαρης, Κ., 456 

Λ 

Λαδaς, Ι., 186, 198, 293, 394, 501 
Λαμπρίας, Π., ύφυπουργός παρά τώ 

πρωθυπουργώ (Προεδρίας), 16, 17, 
32, 34, 43, 50, 84, 89, 136, 140, 142, 
154, 166, 178, 233, 235, 276, 296, 312, 
364,368,381,395, 406,426,432,458, 
493, 503 

Λάσκαρης, Κ., ύπουργός 'Απασχολή

σεως, 16, 17, 57, 59, 176, 233 
Λεβέντης, Γ. , ύπ. ύπουργός, 181 

Λέκκας, Α., 501 
Λιανόπουλος, Γ. , ύφυπουργός ΟΙκονο-

μικών, 32, 140, 233 
Λιναρδaτος, Ν . , ύπ. ύπουργός, 181 
Λούνδρας, Κ . , 157 
Λούνς, Γ. (Luns, Joseph), γενικός γραμ

ματέας ΝΑΤΟ, 88, 89, 307,409, 410 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, σχέσεις μέ-, 412-413· 

έπίσκεψη Τόρν στήν 'Αθήνα, 456-
458 

Λοϋρος, Ν., ύπουργός Παιδείας, 16, 17, 
32, 289 

Λυκουρέζος, Α., 198 
Λυσσαρίδης, Β., άρχηγός ΕΔΕΚ, 315 

Μ 

Μαγκάκης, Γ.-Α . , ύπουργός Δημοσίων 

"Εργων, 25, 32, 33,43· μέλος Νέων 
Πολιτικών Δυνάμεων - βουλευτής, 

171, 287, 330·- , Γ.-Β . , βουλευτής, 

287 
Μαζαράκης- Αiνιάν, Ι., 171 
Μακαρέζος, Ν., 186, 198, 293, 394, 501, 

502 
Μακάριος, 'Αρχιεπίσκοπος, πρόεδρος 

Κυπριακής Δημοκρατίας, 19, 30, 37, 
38, 45, 51, 52, 54, 60, 61, 70, 71, 81, 
84, 92, 99, 102, 104, 114, 122, 124, 
151, 161, 170, 171, 196, 199,212,220, 
229,232,235,238,239,240,241,244, 
245,246,247,248,252,257,266,275, 
278,294,295,308,309,311,312,318, 
319,328,332,350,351,376,385,392, 
399,412,413,419,420,422,429,433, 
445,461,475,492,493,496,498,511 

Μάκ Κλόσκυ, Ρ. (McCioskey, Robert), 
'Αμερικανός πρέσβης, 94 

Μάκ Μίλλαν, Χ. (Macmillan, Harold), 
70 

Μακοβέσκου, Τζ. (Macoνescu, Gheor
ghe), Ρουμάνος ύπουργός 'Εξωτερι
κών, 330, 331, 405 

Μαλατέστας, Κ., ύπ. ύπουργός, 181 
Μαλίτσα, Ι., έκπρόσωπος ρουμανικής 

Κυβερνήσεως, 142, 143 
Μαλρώ, Α. (Malraux, Andre), 371 
Μανέσκου, Μ. , (Manescu, Manea), Ρου

μάνος πρωθυπουργός, 406, 407, 408 
Μαραγκόπουλος, Γ. , πρόεδρος Συμβου

λίου 'Επικρατείας, 154 
Μαργέλος, Δ., πρόεδρος 'Αρείου Πά

γου , 154 
Μαρκεζίνης, Σ. , 498 
Μάρκοβιτς, Μ., πρεσβευτής Γιουγκο

σλαβίας στήν 'Αθήνα, 500 
Μαρμαράς, Κ., άντιπρόεδρος 'Αρείου 

Πάγου, 154 
Μαρσαί, Ζ. (Marchais, Georges), γενι-



κός γραμματέας γαλλικοu κομουνι

στικοί) κόμματος, 226 
Μαρσώ, Μ. (Marceau, Μ.), δημοσιογρά

φος, 254 
Μάρτης, Ν., ύπουργός Βορείου 'Ελλά

δος, 233, 513, 518 
Μασσίπ, Ρ. (Massip, Roger), 21 
Μαuρος, Γ. , άντιπρόεδρος Κυβερνήσε

ως, 16, 17, 30, 32, 38, 44, 45, 46, 48, 
52, 54, 57, 59, 60, 61, 64, 75, 76, 78, 
79, 80, 81, 82, 83, 84, 93, 94, 100, 101, 
102, 112, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 
126, 127, 128, 130, 136, 140, 143, 149, 
150, 151, 156, 161,162, 163,170, 175, 
178, 181, 184· άρχηγός ΕΚ-ΝΔ, 205, 
210,211,213,214,229,235,236,248, 
251 , 256,263, 266,267,269,271,274, 
276,281,286,296,309,312, 315,325, 
326,332,341,342,343,344,346,350, 
358,385,392,393,412,448,449,456, 
458,460,475,477,480,484,498,502, 
503, 509 

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, σχέσεις μέ-, 98-
99, 113-114, 270-271, 419-420, 445, 
493-496· βλ. καί ΚΥΠΡΟΣ 

Μελέν, Φ. (Melen, Ferit), Τοuρκος 

ύπουργός 'Αμύνης, 339 
Μεντερές, Α. (Menderes, Adnan), 26, 

422, 423 
Μεσσάρης, Χ. , βουλευτής, 286 
Μεταξάς, I., 27, 282, 286, 342 
Μηναίος, 1., ύπουργός 'Εμπορικής Ναυ

τιλίας, 32, 33, 59 
Μητσοτάκης, Κ. , 26 
Μίνι ν, Β., Σοβιετικός ύφυπουργός 'Εξω

τερικών, 61 
Μίνιτς, Μ. , Γιουγκοσλάβος ύπουργός 

'Εξωτερικών, 102, 104, 271, 426, 
427, 428, 432, 433 

Μίχας, Α. , βουλευτής, 286 
Μλαντένωφ, Π. , Βούλγαρος ύπουργός 

'Εξωτερικών, 289, 331, 461 
Μοάτσος, Δ., ύφυπουργός 'Εσωτερι

κών, 233 
Μολυβιάτης, Π., πρέσβης, διευθυντής 

Πολιτικοu Γραφείου πρωθυπουργοu, 

312,314,315,317,347, 381,413, 426, 
461, 489, 492, 493 

Μοντιάνο, Μ. (Modiano, Mario), δημο
σιογράφος, 21, 170, 254, 337, 473 

Μόρd, Α. (Moro, Aldo), 'Ιταλός πρω
θυπουργός, 492, 493, 495 

Μπαλτατζής, Α., βουλευτής, 256 
Μπερκχάουερ, Κ., προέδρος Εύρωπαϊ

.κοu Κοινοβουλίου, 112 
Μπίγεντιτς, Τζ., Γιουγκοσλάβος πρω

θυπουργός, 426,430, 432,438 
Μπιλγκέ, Σ. (Bilge, Suat), Τοuρκος πρέ

σβης, 391 

ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ 

Μπινάγκι, Β. (Binaghi, Walter), πρόε
δρος ICAO, 340 

Μπίρης, Κ., ύφυπουργός Δημοσίων 

'Έργων, 233, 475 
Μπίτσιος, Δ. , ύφυπουργός 'Εξωτερι

κών, 32, 95, 120, 122, 123, 128, 143, 
149, 163, 178· ύπουργός 'Εξωτερι
κών, 184, 199, 229, 231, 233, 238, 
239,241,243,245,246,247,252,271, 
289, 307,311 , 312,314,315,316,317, 
318,330,332,338,340,349, 364,368, 
370,375,377,380,381,385,386,390, 
391,392,395,405,413,416,418,419, 
426,430,432,433,446,452, 456, 458, 
461,489,490,492,493,498,499,500 

Μπλέτσας, Ε. , είσαγγελέας 'Αρείου Πά

γου, 154, 460 
Μπονάνος, Γ., στρατηγός, άρχηγός 

'Ενόπλων Δυνάμεων, 69, 85, 88, 101, 
112 

Μπουρνιάς, Λ. βουλευτής, 286 
Μπουρόπουλο~, Ν., άντιπρόεδρος Συμ

βουλίου 'Επικρατείας, 154 
Μποuτο, Ζ.-Α. , πρωθυπουργός Πακι

στάν, 122, 127, 128, 153 
Μποuτος, 1., ύφυπουργός παρά τώ πρω

θυπουργώ (Προεδρίας), 32· ύπουργός 
'Εμπορίου, 233· άναπληρωτής ύ

πουργός Συντονισμοu, 323,331,345, 
358, 375, 425 

Μπράντ, Β. (Brandt, Willy), πρόεδρος 
Σοσιαλδημοκρατικοί) κόμματος ΟΔ 

Γερμανίας, 389, 453, 456·- , 1., πρε
σβευτής Ρουμανίας στήν 'Αθήνα, 

500 
Μπρέζνιεφ, Λ. , 226, 241, 489, 496 
Μπρισίμης, Ν. , ύφυπουργός Κοινωνι

κών 'Υπηρεσιών, 233 
Μπώλλ, Τζ. (Ball, George), 112 
Μυγδάλης, Ν. , άντιστράτηγος, διοικη

τής !ης Στρατιάς, 327 
Μυλωνaς, Γ., ύπουργός Μεταφορών, 

32,42 

Ν 

Νάσερ, Γκ.-Α. , 436 
ΝΑΤΟ, άποχώρηση 'Ελλάδος άπό τό 

στρατιωτικό σκέλος-, 88-89· σχό
λια έλληνικοu τύπου, 89-90· έπιστο

λή Κ.Κ. πρός όμολόγους του γιά 

άποχώρηση 'Ελλάδος, 131-133· σχέ
σεις μέ-, 150, 152, 269-271 , 278, 
295· συμμετοχή Κ.Κ. στή σύνοδο 

κορυφής-, 409-424· βλ. καί ΗΠΑ, 

ΚΥΠΡΟΣ, ΜΕΓΑΛΗ BPEIANIA, ΟΔ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΙΙΑ, ϊδρυση-, 172-174· 
τηλεοπτική όμιλία Κ.Κ. γιά ϊδρυ-
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ση-, 196-198· πρώτη συνεδρίαση 
Δ.Ε. , 353· σύνοδοι Κ.Ο . , 237, 474 

Νιάνιας, Δ., βουλευτής, 286 
Νίξον, Ρ. (Nixon, Richard), πρόεδρος 

ΗΠΑ, 17, 36, 66 
ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠ ΟΚΑ ΤΑΣΤΑΣΗ 

- άπολογισμός, 16, 166-170, 179, 
191· σχόλια ξένου τύπου, 194-196 
- Συντακτική Πράξη περί έπανα

φορ<iς σέ ίσχύ Συντάγματος 1952 καί 
περί δημοψηφίσματος γιά τή μορφή 

του πολιτεύματος, 49-50· Συντακτική 
Πράξη περί λειτουργίας Δικαιοσύ

νης καί περί άτομικών δικαιωμάτων, 

58· Ψήφισμα Βουλής γιά πραξικό
πημα 1967, 292-293 
- κατάργηση στρατοπέδου Γυάρου, 

17· άμνήστευση πολιτικών άδικη
μάτων, 17· άποδόσεις ίθαγένειας, 17, 
!58 
- στή δημόσια διοίκηση, τοπική 

αύτοδιοίκηση, 41-43, 154-155· σέ 

ΝΠΔΔ, ' Οργανισμούς, 64-66· στίς 
Τράπεζες, 53, 64-66· στά ΑΕΙ, 144· 
στή Δικαιοσύνη , 58, 146-149, 152· 
στό συνδικαλιστικό κίνημα, 57, 156, 
176-178, 182, 307· στούς φοιτητικούς 
συλλόγους, 184-186, 207· στούς δι
κηγορικούς συλλόγους, 170· στά 

έπιμελητήρια, 163· στούς συνεται
ρισμούς, 164-165, 174· στόν τύπο, 

330· στόν άθλ ητισμό, 380-381· άντι
κατάσταση χουντικών νομαρχών, 98 
- άλλαγή ήγεσίας Σωμάτων 'Ασφα

λείας, !52· τιμωρία στελεχών Σωμά
των ' Ασφαλείας γιά ύπερβάσεις 

κατά τή δικτατορία, 152-153, 154 
- ν.δ . περί έπαναλειτουργίας κομ

μάτων, 162-163· νομιμοποίηση ΚΚΕ, 
162-163, 165-166 
- άποκατάσταση διωχθέντων: δη

μοσίων ύπαλλήλων, 171 · άξιωματι
κών Σωμάτων ' Ασφαλείας, 187-188 
- θέση Δ. ' Ιωαννίδη σέ διαθεσιμό

τητα, 51· άποστράτευση Δ. 'Ιωαννί
δη, 127 
- ματαίωση άπόπειρας άνατροπής 

Κυβερνήσεως (Αϋγουστος 74), 67-69· 
(Φεβρουάριος 75), 323-327· άπόπει
ρα κατά Κ.Κ. (Αϋγουστος 74), 142, 
('Οκτώβριος 74), 174 
- εορτασμός πρώτης έπετείου άπα

καταστάσεως τής δημοκρατίας, 477-
480 
- βλ. καί ΕΚΛΟΓΕΣ, ΕΝΟΠΛΕΣ Δ ΥΝΑ

ΜΕΙΣ, ΣΥΝΤ ΑΓΜΑ 

Ντάβος, 1. , άντιστράτηγος, άρχηγός 

Στρατοu, 101 , 112, 113, 127, 323 
Νταίηβις, Ρ. (Davies, R.), πρεσβευτής 
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ΗΠΑ στή Λευκωσία, 110 
Ντεγιάννης, 1., έφέτης, 484, 501 
Ντεμιρέλ, Σ. (Demirel, Suleiman), Τοϋρ

κος πρωθυπουργός, 340, 357, 359, 
362,376, 379,391,392,393,398,400, 
401,415, 416,418,419,420,422, 423, 
424,429,432,434, 445, 451,462,469, 
473,483,489,490,492,496,501 

Ντεμπρέ, Μ. (Debre, Michel), 108, 109, 
371 

Ντενκτάς, Ρ. (Denkta~, Raut), 41, 46, 48, 
51, 70, 75 , 76, 80, 81, 82, 83, 84, 100, 
114, 130, 131, 151, 164, 199,229,231, 
232,237,238,239,241,245, 246,247, 
248,269,270,275,295,305,309,312, 
314, 315,319,320,322,351,376, 422, 
425, 430, 495, 498 

Ντερτιλής, Ν. , 394, 501 
Ντιερτζής, Π., 452 
Ντίπκεν, Οϋ. (Diepken, Ursula), δημο

σιογράφος, 378 
Ντούρης , Γ., 452 
Ντρυόν, Μ. (Druon, Maurice), Γάλλος 

άκαδημdϊκός, 194 

ο 

ΟΗΕ, βλ. ΚΥΠΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

- γενικές κατευθύνσεις-άπολογι

σμός, 105-106, 334,354-356,394-395, 
512-518 
- σύσκεψη γιά- (7.8.74), 59· κα

τάργηση ν.δ . 248{73, 105· κατάστα
ση - (φθινόπωρο - χειμώνας 74), 
207, 279-280, 290-291 
-πιστωτική πολιτική, 105, 290-292 
- φορολογική πολιτική, 105, 290, 
334 
-εισοδηματική πολιτική, 105, 302-
305 
- αϋξηση άγροτικών συντάξεων, 

253-254 
- tλεγχος συμβάσεων δικτατορίας, 

278-279 
- άποδέσμευση δραχμής άπό δολ

λάριο, 332 
- ένίσχυση έλληνικής - άπό χώ

ρες ΕΟΚ, 149, 151,368, 383,446,499 
- προϋπολογισμός 1975, 333-337· 
άναθεώρηση προγράμματος δημο

σίων έπενδύσεων δικτατορίας, 319, 
356· έξαγγελία καταρτίσεως πενταε
τοϋς προγράμματος οικονομικής άνα

πτύξεως, 516-518· μέριμνα Κ.Κ . γιά 

βιομηχανική περιοχή Σίνδου, 518 
- βλ. καί ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Οίκονομίδης, Μ. , πρεσβευτής στό Βε

λιγράδι, 432 

ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ 

Οίκονομόπουλος, Γ.,ύπ.ύπουργός, 181 
Οίκονόμου, Π. , άντιπτέραρχος, άρχη

γός 'Αεροπορίας, 296, 323 
ΟΛΛΑΝΔΙΑ, σχέσεις μέ-, 133, 353 
Όλτσάυ, Ο. (Ol~y, Osman), μόνιμος 

άντιπρόσωπος Τουρκίας στόν ΟΗΕ, 

339 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΊΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡ

ΜΑΝΙΑΣ, σχέσεις μέ-, 150-151, 161-
162, 380, 426, 451, 453-456, 496· έπί
σκεψη Κ.Κ . στήν-, 381-391 

Ο ' Νήλ, Τ. (O'Neill, Thomas Philip); 
πρόεδρος Βουλής 'Αντιπροσώπων 

ΗΠΑ, 349 
Όρτολί, Φ.-Ξ. (Ortoli, Fran~ois-Xavi

er), πρόεδρος Έπιτροπής ΕΟΚ, 447 
Ουίλσον, Χ . (Wilson, Harold), Βρετα

νός πρωθυπουργός, 17, 19, 98, 99, 
220,229,244,419,420,445, 490,493, 
495, 496 

Ούίτλαμ, Ε. (Whitlam, Edward Gough), 
Αύστραλός πρωθυπουργός, 278 

π 

ΠΑΚΙΣΤΆΝ, βλ. ΚΥΠΡΟΣ, μεσολάβηση 

Ζ.-Α . Μποϋτο 

Παναγιωτόπουλος, Γ., ύφυπουργός 

'Εμπορίου, 233, 286· 1., ύπ. ύπουρ
γός, 181 

Παναγούλης, Α., 236 
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα 

(ΠΑΣΟΚ), ϊδρυση-, 146· ένοποίηση 
- μέ «Δημοκρατική • Αμυνα», 183· 
προεκλογικές θέσεις-, 211-212 

Πανουργιaς, Π., ύφυπουργός Μεταφο

ρών, 36, 233 
Παπαγεωργίου, Π. , πρόεδρος ΓΣΕΕ, 

178 
Παπαγιαβής, Γ. , ύφυπουργός Γεωργίας, 

32, 43, 140 
Παπάγος, Α., 27 
Παπαδάκης, Δ., πρεσβευτής στό Βου

κουρέστι, 396 
Παπαδόγγονας, Α. , ύπουργός 'Εμπορι

κής Ναυτιλίας, 66, 233 
Παπαδόπουλος, Γ., 186, 198, 240, 293, 

394, 420, 498, 501, 502·-, Κ. , 293, 
394, 501·-, Μ., δήμαρχος Θεσσα
λονίκης, 356·-, Τ., άντιπρόεδρος 

Κυπριακής Βουλής, 120, 121, 122, 
123,124,239,241,243,245,246, 247, 
248, 312, 316, 317, 318, 338 

Παπαθεοδώρου, 1., δήμαρχος ' Αθηναί

ων, 456, 499 
Παπαϊωάννου, Ε . , γενικός γραμματέας 

ΑΚΕΛ, 238 
Παπακωνσταντίνου, Κ. , ύπουργός Δι

καιοσύνης, 16,42,58,148 · πρόεδρος 

Βουλής,256, 330,423,444, 456, 477 

Παπαλαζάρου, Ζ. , βουλευτής, 286 
Παπαληγούρας, Π. , διοικητής Τραπέ

ζης ' Ελλάδος, 53, 59· ύπουργός 

Συντονισμοϋ,233,250,265,280, 290, 

294, 302, 332,357,358,450, 456,476, 
484,499 

Παπαναγιώτου, Δ., δημοσιογράφος, 157 
Παπανδρέου, Γ . , 267·-, Α., 16, 25, 33, 

106, 146, 183,211,213,214,226,228, 
256, 264, 266,271,276,281,294, 311, 
312,323,325,332,341,342,343,345, 
346,350, 358,393,456,460,475,480, 
484, 502, 505 

Παπανικολάου, Α., άντιπτέραρχος, άρ

χηγός 'Αεροπορίας, 296 
Παπαρρηγόπουλος, Κ. , βουλευτής, 287 
Παπασπύρου, Δ., ύπουργός Γεωργίας, 

32, 59, 286, 341, 441 
Παπούλιας, Γ. , μόνιμος άντιπρόσωπος 

στόν ΟΗΕ, 338, 339 
Παττακός, Σ. , 186, 198, 293, 394, 501, 

502 
Παϋλος Α ', βασιλεύς, 24, 27 
Πέλλ, Κλ. (Pell, Claibome de Borda), 

'Αμερικανός γερουσιαστής, 501 
ΠΕΛΛΑ, έπίσκεψη Κ . Κ. στήν-, 518 
Πεπελάσης, Α. , διοικητής Α ΤΕ, 53 
Πεπονής, Α . , 171 
Πεπόφσκι, Ζ., Γιουγκοσλάβος ύπουρ

γός 'Εργασίας, 425, 426, 432 
Πεσμαζόγλου, 1. , ύπουργός Οικονομι

κών, 32, 59, 112, 151 · μέλος Νέων 
Πολιτικών Δυνάμεων - βουλευτής, 

171, 265, 266, 326, 381, 456 
Πηλαβάκης, Α., πρεσβ~υτής στό Παρί

σι, 364 
Πλωρίτης, Μ., 236 
ΠΟΛΙΙΕΥΜΑ, μορφή-, βλ. ΔΗΜΟΨΗΦΙ

ΣΜΑ (8.12.74), ΝΟΜΙΜΟΙΗΤΑΣ ΑΠΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,ΣΥΝΤΑΓΜΑ 

Πομπιντού, Ζ. (Pompidou, Georges), 
108, 365 

Πούσκιν, 1., Σοβιετικός έπιτετραμμένος 
στήν 'Αθήνα, 295 

Πρωτοπαππaς, Χ. , ύπουργός Βιομηχα

νίας, 32, 43, 59, 140 

Ρ 

Ράλλης, Γ., ύπουργός Έσωτερικών, 16, 
32, 42, 43, 85, 93, 101, 112, 157, 198· 
ύπουργός παρά τώ πρωθυπουργώ 

(Προεδρίας), 233, 289, 299, 300, 377 
ΡΟΔΟΣ, έπίσκεψη Κ.Κ. στήν-, 276-277 
Ρόζενταλ, Μπ. (Rosentha1, Benzamin), 

πρόεδρος 'Υποεπιτροπής Εύρωπαϊ

κών 'Υποθέσεων Βουλής 'Αντιπρο

σώπων ΗΠΑ, 153, 165 



Ροκiρέλλερ, Ν . (Rockefeller, Ne1son), 
άντιπρόεδρος ΗΠΑ, 67 

Ρουλώ, Ε., δημοσιογράφος, 359 
ΡΟΥΜΆΝΙΑ, σχέσεις μέ-, 142-143, 330-

331, 493· επίσκεψη Κ.Κ. στήν-, 

395-409· βλ. καί ΒΑΛΚΑΝΙΚΉ ΣΥΝΕΡ

ΓΑΣΙΑ 

Ρουμόρ, Μ. (Rumor, Mariano) Ιταλός 
πρωθυπουργός, 19, 484 

Ρουφογάλης, Μ. , 186, 198, 293,394,501 
Ρωσσίδης, Ζ. , εκπρόσωπος Κυπριακής 

Δημοκρατίας στόν ΟΗΕ, 123 

Σ 

Σαμψών, Ν . , 61 
Σαντάτ, Α., Αίγύπτιος πρόεδρος, 349, 

426,430,434 
Σαρακηνός, Ε . , νομικός σύμβουλος τοϋ 

Κράτους, 450 
Σαρμπάνης, Π . , βουλευτής ΗΠΑ, 165 
Σβολόπουλος, Κ., 500, 501 
Σέελ, Β . (Schee1, Wa1ter), πρόεδρος ΟΔ 

Γερμανίας, 149, 150, 151 
Σεραφείμ, 'Αρχιεπίσκοπος ·Αθηνών 

καί πάσης 'Ελλάδος, 15, 17 
Σέχου, Μ. (Shehu, Mehmet), 'Αλβανός 

πρωθυπουργός, 501 
Σημίτης, Κ. , 252 
Σιράκ, Ζ. (Chirac, Jacques), Γάλλος 

πρωθυπουργός, 108, 149, 150, 364, 
368, 370, 371, 411 , 446 

Σίσκο, Τζ. (Sisco, Joseph J .), ύφυπουρ
γός ' Εξωτερικών ΗΠΑ, 52, 94, 112 

Σκουλαρίκης, Ι., βουλευτής, 287 
Σλέσινγκερ, Τζ. (Schlessinger, James 

R.), ύπουργός 'Αμύνης ΗΠΑ, 109 
Σμίτ, Χ. (Schmidt, Helmut), καγκελλά

'ριος ΟΔ Γερμανίας, 19, 149, 150, 
151,161,162,38\,382,386, 389,390, 
425, 426, 496 

Σόουμς, Κρ . (Soames, Christopher), άν
τιπρόεδρος 'Επιτροπής ΕΟΚ, 484, 
485 

Σοϋλεμέζ, Υ. (Soy1emez, Yuksel), Τοϋρ
κος πρέσβης, 452 

Σουλτσμπέρκερ, Σ. (Su\zberger, Cyrus), 
δημοσιογράφος, 36, 119, 164, 228, 
256 

Σπαντιδάκης, Γ. , 394, 501 
Σπενάλ, Ζ. (Spena1e, Georges), πρόε

δρος Εύρωπαϊκοϋ Κοινοβουλίου, 381 
Σπέντζας, Γ. , 450 
Σταθάτος, Στ. , πρεσβευτής στήν εδρα 

τής ΕΟΚ, 447 
Σταματελόπουλος, Δ., 50 I 
Σταμάτης, Κ. , εισαγγελέας, 484 
Στασινόπουλος, Μ. , 148, 154, 235, 330, 

444· εκλογή - ώς προσωρινοϋ προέ-

ΕΥΡΕτΉΡΙΟ 

δρου Δημοκρατίας , 271-275 
Σταυρόπουλος, Κ., ύφυπουργός 'Εξω

τερικών, 323, 338, 375, 458 
Στεριώτης, Π., διοικητής ΕΤΒΑ, 53 
Στέρνς, Μ. (Stearns, Monteag\e), πρέ

σβης, 307 
Στεφανάκης, Κ., ύπουργός Δικαιοσύ

νης , 233,276,292, 345,393,441,460, 

503 
Στεφανίδης, Μ. , βουλευτής, 287 
Στεφανόπουλος, Κ., ύφυπουργός · Εμ

πορίου, 32, 140· ύπουργός 'Εσωτε
ρικών, 233, 287, 356, 374, 484 

Στούλ, Μ. Βάν ντέρ (Stoe1, Max νan 
der), ύπουργός 'Εξωτερικών 'Ολ

λανδίας, 133, 393 
Στράους, Φ.-Γ. (Strauss, Franz-Josef), 

άρχηγός Χριστιανοκοινωνικής 'Ε

νώσεως Δ. Γερμανίας, 451 
Στράτος, Χ., ύπουργός 'Εσωτερικών, 

32, 33, 42, 43, 158· ύπουργός Δημο
σίων "Εργων, 233, 353, 475 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, εξαγορά 'Ολυμπιακής 

'Αεροπορίας, 257, 294· βλ. καί ΕΡ

ΓΑ, συγκοινωνιακά 

ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟ ΤΉΣ ΕΥΡΩΠΉΣ, επάνοδος 

'Ελλάδος στό-, 171 , 238 
ΣΥΝΤΑΓΜΑ, επαναφορά σέ ίσχύ- 1952, 

49-50· Συντακτική Πράξη γιά κα
τάρτιση νέου-, ι 76• παρουσίαση 

σχεδίου-, 276, 281-287· συζήτηση 
στή Βουλή επί σχεδίου- (28.3.75), 
341-345· στάση άντιπολιτεύσεως, 

392, 393-394· υίοθέτηση νέου-, 

441-445· άνάλυση νέου - άπό Κ. 

Τσάτσο, 450 
Σωβανιάργκ, Ζ. (Sauνagnargues, Jean), 

Γάλλος ύπουργός 'Εξωτερικών, 149, 
150,158,249, 250,327,328,364,368, 
370, 371' 425 

Σωμερίτης, Ρ., δημοσιογράφος, 22, 24, 
373 

τ 

Ταλιαδοϋρος, Α., ύφυπουργός Βιομη

χανίας, 32· ύφυπουργός Παιδείας, 

323, 475 
Τάσκα, Χ. (τaska, Henry), πρεσβευτής 
ΗΠΑ στήν 'Αθήνα , 36, 37, 79, 80, 
93, 96 

Τερζάκης, Α., 477 
Τζαννετάκης, Τζ., γενικός γραμματέας 

ΕΟΤ, 277 
Τζαννετής, Σ. , 235 
Τζερμιάς, Π . , συγγραφέας, 362 
Τζούνης, Ι. , πρέσβης, 120, 126,312,315, 

316, 317, 338, 391, 413 
τίντεμανς, Λ. (τindemans, Leo), Βέλγος 
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πρωθυπουργός, 409, 411 
τίτο, 'Ιωσήφ Μπρόζ, 102, 109,244, 271, 

426,427,431,432,433, 434,436,438, 
469, 483, 492, 498, 499, 500 

Τόνσιτς, Χ., Γιουγκοσλάβος ύπουργός 

Μεταφορών, 306 
Τοντόρωφ, Σ. , Βούλγαρος πρωθυπουρ

γός, 220, 461, 470, 472 
ΤΟΠΙΚΉ Α ΥΊΟΔΙΟΙΚΉΣΉ, βλ. ΝΟΜΙΜΟ

ΤΉΤΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΊΑΣΉ, ΕΚΛΟΓΕΣ 

(δημοτικές) 

Τόρν, Γκ. (τhorn, Gaston), πρωθυ

πουργός Λουξεμβούργου, 412, 413, 
456, 457' 458, 495 

Τουρκές, Α . (τίirkes, A1pars1an), άντι
πρόεδρος τουρκικής Κυβερνήσεως, 

340 
ΤΟΥΡΚΙΆ, σχέσεις μέ-, 38-41, 57, 156, 

157-158, 184, 199-200, 269-271, 295-
296, 297-299, 308-311, 338-340, 357, 
362, 391, 392-393, 451, 452, 476-477· 
συνάντηση Κ.Κ.-Ντεμιρέλ (31 .5.75), 
420-423· βλ. καί ΚΥΠΡΟΣ, ζήτημα· 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΉ ΣΥΝΕΡΓ ΑΣΙΑ 

Τρικούπης, Κ. , βουλευτής, 287 
Τρυντώ, Π. Ε . (τrudeau, Pierre Elliott), 

Καναδός πρωθυπουργός, 496 
Τρυπάνης, Κ . , ύπουργός Πολιτισμοu, 

233, 474 
Τσαγλαγιαγκίλ, Ι.Σ . (ςag1ayangil, Ihsan 

Sabri), Τοuρκος ύπουργός 'Εξωτε
ρικών, 121, 340, 376, 380, 385, 391, 
392, 393, 415, 418 

Τσάκας, Ε. , 501 
Τσαλδάρης, Α., ύφυπουργός Κοινωνι

κών 'Υπηρεσιών, 32 
Τσαουσέσκου, Ν. (Ceausescu, Nico1ae), 

142,143,330, 331 , 396, 399,400,401, 
402,405,406, 407,408, 464,483,492, 
493, 498, 499, 500 

Τσάτσος, Δ., ύφυπουργός Παιδείας, 25, 
32· βουλευτής , 287, 341 ·-, Κ., 

ύπουργός Πολιτισμοϋ, 17· πρόεδρος 
Συνταγματικής 'Επιτροπής, 287, 
358, 441, 442, 450· πρόεδρος Δημο

κρατίας,452,453,477,484,489, 498 

Τσιριγιώτης, Ν . , πρόεδρος ΑΧΕΠΑ, 452 
Τσουδεροu, Β ., 171 
Τσώρτσιλ, Ού. (Churchill, Winston), 

195 
ΊΥΠΟΣ, μελέτη άναδιοργανώσεως ραδι

οτηλεοράσεως, 296· κατάργηση χου

ντικοϋ νόμου περί-, 330 

φ 

Φαράκος, Γρ. , βουλευτής, 287 
Φαρμακίδης, Ν., ύπ. ύπουργός, 181 
Φάχμι, Ι., Αίγύπτιος ύπουργός 'Εξ ω-
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τερικών, 345 
Φικιώρης, Ι., βουλευτής, 287 
Φιλίνης, Κ., 178 
Φιτζέραλντ, Γκ. (FitzGerald, Garret), 

'Ιρλανδός ύπουργός 'Εξωτερικών, 

447 
Φλωράκης, Χ., 16, 178, 264, 265, 484 
Φόρντ, Τζ. (Ford, Gerald), πρόεδρος 

ΗΠΑ, 66, 94, 95, 96, 131, 163, 
165, 183, 187, 213, 214, 220, 226, 
241, 373, 411, 413, 415, 416, 418, 
426,430,433,474,483,489,499,492, 
496 

Φράγκος, Δ., βουλευτής, 287 
Φράνκο, Φ . (Franco, Fransisco), 25, 29 
Φωτιάς, Ν., ύπ. ύπουργός, 181 

ΕΥΡΕτΉΡΙΟ 

χ 

Χαίηγκ, Α. (Haig, Alexander), στρατη
γός, ά.ρχηγός δυνάμεων Εύρώπης 
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